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يرالزجمانفى
الماللوليلىا

ألزيراخطيبميرابخالمجرو1ودجمان

ظهورحينوالخيارهنالمحالثمنلمجرىوما
دالمجررإلميرظههرلحينوفتلهيبالمير

والكمالماماعلىبالثارمؤبخامناخذهاكرار
صالقلطثهثالمحمد

ى

المجليلةوتببررالبةهحارفبملىبرخصةطغ

صادرسبمهننطلبالعصصهيجيحالقصةهن
ملر



فهجإللالشالعممهيبم
طحأل

تىزلي2اافةبسص

فيقهلوانبياهرساسوالسألموالصلىهدهحمدااهابعد

سمدسيرةهنصادرعمفبنالقادرابرهيمربهعفوقعاالرأ
بسيفهاذلفطارفيدبهرهشلالذيمحارالماليطلدكرار01

بعةالبدىشعارمحماحبربيعالبنالمهليلوجارصنديدص

تبابعةاهاكركجياليامطتالدألياجرىوماالمريعةرلةالمثالوفاح

ونالمفربمجماإةاتمارلياشأقاحوالمثادصفاحهتإماصداجممانلرفم

ألةاخطرثاخبارهايبةألجأإشنفيالشروعقبلولعقالسامع
01دولفضأحةجمرأخبارمافطأأثيمانرابتاخريبةا

يمقفمنالعرلمأقحلانفافرلئلحأمعيقةؤكلعينئاانالىأفادغ

001دقاشبنمعدبفانرراد05راألكمالإعااإفوساالزهاق

بالنلىمئمبهلمرالفضاءأولالدجماريىألمذعإكااوددقننافاو

اومنمكاادادطثامبفارربيعةيادثلهرءامحرثاومشهراالس
أابادنسلألنخماليواالبوأريومألتالألعلرإلهابائلى5تشعبث

11ربيعةلذومنةشائعالضاسبنهمااخبارهمقالذةاياقكما
رسوكانشالايناروشحانأقإوالهوشدالمجازعروانمارومضر

هماليشتثانفويمنافيسوهمازينجالىةمنقعايؤانلكفا

تدشكررطوونمالعرالتهااتسىاهم111ت1 رثردو5حركطورهـ



ربيعةكعيروالرالقبائلىالعشاءراثمخهرتحئىيرقفر
المشهورالفارسبوالزحصرالمذكورهووربيعةائلن1مرةاخع

العهيرهووفائعهاالسيرهطصاحب

ألمجرواخيهابىحجالممتاالريركالقسنماإليامبومآكافلىت

تياالمحروبوعنالناسجمجيدورعلطالزسانانكيفثونتحاش

حصلهاافىبالمحديصاتصلحبئإلميرجساصوبينبيحغجرت
ئقدمذلكفعندربيعةبيت1خدكماخقواءالفترامنمناوالفىش

اخبرفيلديكعريزصحانلمذي1كابروحكماهيالةوقالمحهمحوأحالروإ

قتملهطينثالديثررظميومهنهعأإلراالدخلكماجركابالنفصيل

لغكالظامالكذااجبتكفقاليخرقئزاااكالئىثم
أالمجرواخيهابنجمدثآلفيرالريصااصافينئزاإلمراالقسحعد

يطولوعرالساهعينولالقصيديةصهذا

سماهالرلالعرشالهلاللهنستغفرفولضااثرل

المحشاهصدتشعلالملحيوناراـالمهيلىإلوديليالزيريمول

سعاهراحوبهاللهنبهىنبدصاتميتدانملىحاول
الحماهنضدالمجاجتيهفضمحرلطثهـطهانجى

واليراهلمجضعالطبمشى5ضريراهـني

اهطحادومالليتمميتعييامهكانيلىوفالى
ضياهردلألهاباذتاطييدالمصطزفط

إألةهااروعيدالخافىطرتياناشبئهف
لحت



شاهرءلطهادركوبحرمماعارايقعندبالرالمجرد

شرأغالميهنمنصاتوكيةمنهيروونوثييذهبئ

ففاهصلةورافدءجيريثلهفاعدثيو

15الندرافىنوإفيهبغدىجثاداجمئلوشي

ضياهبالبرلمحىيبهامهبواليمىتةبعدنشيت

اهوولعزولمامانزيلهشنوقاماكات

عشاهلحةبوردافهلفعبفإصلىالليلنصفوياهافاس
حياهالوفاروالوهئاالموإنلمنفيسوإهاشال

دايراهألنايتاماكهلهجدكبايامالئيكلإاقط

كياهبةبينافافربيعهربيعهفممهوالىوفرى

15هرألوتجقىلياخذهاالمجليلةالىهوطلبوارسل

نراههكتوبهنصوهذا5مابسرهوبارسل

رتاهالقولءفاخسانالمعبرنماالتبراقول

نرأهالرضهلوكوسرتافنداراكصتاالرفيهدت

والهكاهالمعامعوفرساتواللباثلالمالكوطاحهنهط

كوإهوجمهالفليبلةجبلةبنتعنفداخرت
يالفألهريمتشابهفرسلمرهمفطلهاظدآييال

جراههابحاوفاعألاليةمكتوليوصوليبمحال

الدجاهقبلهناهاليالليلةلمطفارسلاميرايا

اهـصلمألصوخكمفصريباكروشطازبدبمين
تا



اهيرمؤلعندكعاهباراضر

بعلبيكافىقاعالبواعطيك

هالهريفولينمتثللممالت

همدسيفطبجمعمالممط
لرومرهالخبرصناوصل

هبيكيبعماورلألمير

عابدنعمانلعندببكبف

عابالوفتيشاورهرأح

آضذهارسلالعينات

ممكابناملفيبففال

وجودكفيواسرعمعاقال
سريعاهانكعيكورمحطاناث

هحصندوفاهرهيتواعل

هالثليطبقاتثألثالعله
جميتاهاكلباكليبافت

لعندعةهومميبفراح
بدالكماافعلهرةفقال

حيلةحسانللتيركملى

باراصنادقالةجهذ

تمعادتمنمألهااللطماية
ضج

قبرمهل

لمأللدهقاث

لالعليغمجرت
شآخهب

تالشهللمجهز

حرحآهم
هوحمالفه

هرحصاهرحيابدفله

بىيرلدعرسشد

خماتح

هنلت

طانجهزلمجليله

حولقعولمحصلسا

نححيألسلى
05ط



باضضماهحطيابطومايةجياهرمتمألهاألإية

جألهالمغاالتهعادتزمردمالمآهنللى1بةو
آهفيبنقلجملطهودجفوقلمجليلةاوضهد

قياهؤجيوآلخنوفآلمحبيةرصارقثالبوك

نساهوعاملمجموخبرإطهمظاسهعه
اهطا4وهودخلالمجرائدنخلمىسيفصوهعه

15بدسعاباوقلىتبحافىباجربويلمةالموجابوت
باشاههعاحاقعثمرابوكماربللليلةفيصلث

وناهمامحندالؤلخطعارفت1الملكتاربه

افضسافىاهناق2المحياتكمالالسودجوناعييدفينادى
هرربدبساايابسيراوهللعجميعاسييوأوفال

الخشآهوشوفوإمابهاجيا5كسروهافيهاالتيصناديق

بالخنساهووصالللعارءالعبيدالياجريويفسارت

آهفميمالالمطيألقيصندوقكسرهعيدضراول

الخطاهبخزنجيهيألقصندوقكسرهعبدضرليوئاق

هالممهفماشمنمملطكسرهصندوقضروالمالث

بطاهبألجمبدالولوغارتداجريوممااهكميفت

آهالوفوقراسةت4فاممةئيخابنعبداهكضربت
بالمحهاهشهبوناتريدوتالبراريهنفدسالناونجالت

وعاهمامعهمهبوليىلألالعياؤالعبيدهنفراحت



فتقاجموذعدشوب

فيسآلإشعااتنادي

صنادفيارصزحطم
هاطثاعمارابنفقابم

حربرغاليطاشها1طءا

عبوفكزلعبمافرالحث

ياهلكناةالبشاصلةاحتوفا

اصةبرإماويآلىتونلا

إشرقإووراارفصصهوا

بالغرححه1عموخب5

ولراهآلأرمىقداطد

مزبختالمجاثلمةهاقااصا1إأخ

4برجابوناالالالفواحوااااا
وشوفيلقصرفياطللماالئألا

فضةوالماصذسهخممالخالاا
ا

لمءوؤكألراسهانوطتاا

ياطيلةطعلثياتياأشقال
اهيربيإهلكفقالمتا

اخقهمشجدكإناصديا
ابوهمدالزيمنهحإقبسأاا

ع

حال

ىكل

م

صاهعالهزوتعئتيةظت

الفتاهحساتفتلاتريى

اوالهابيىهذهلةحيأل

حاهباوزوداخطاها

هومألهالذهمامىجم

هحالالمححعحساتافى

اتاهافدسعدكغاالكنحس

ااهبالدصبديىهعلضوي

مماهءمنانشاهاشان

اهالىكثهاصارمثلها

حذاداومنجميدبالمونادى

إأحأنجهابألاقاليوبمصمرخ
يداضهأفىتبحافى

اآتحيرهىشوأربفه

اصاهكمحفروروالديباض

اؤمجريمحيهنهاودش

امسيماماويديأليابنث

اااراتنزلوععمثره

1وعزعلركربعا

وراظفمماتاوفى



للىاى

سدفبفيسقله

سدفببرفله

كميزفتسةليغصات
هعرلي

لسرءرصلقا

قيعمايربمى

لتمعالعسا

يلةظتح

جطيلةفولىكار

سويقصاطلص

صرلت

لمعنديلنسبةتحببحتى

اخاضلثفصار

عالوطاكدبممالىادى
الثراافوقجئنكارممط

ألوفيورشيوقعيافي

الرادىسحكحقإممىا

بالقوعايماثبصصاح

ء



قيعمعاكريالجعا3واد

ضهالمدهنيروحزمممو
الجهاافىهاث

ممطاالدقمااإويالمأ ولطووا

اعةطهعالراياالمه
س11

حححاألاحا5أأأ
رإجرإويتأسأ

الاأاا
جبرتدصالحنالبم11
11

المدينهجدطاالؤتجاايااأد

2حمأالدلاإحلزاتالجدرا1دص حا

نذ1ر1501
صسخاإاسإ

إبراصكاالمهوأرإاثداا1

ادمالعاحملىااش دورنزإط

لمحرةاءحبمحمطالف5أو
أ
بابمااسخات8األرةام

4اقدكاأ
آرا

بمرغترحبالترأوثأ
يرولاكااماة2ات2ءاأاا1
شأءاأ

لالالاإاا
جرإصءوركمارء1إ

ةفؤءحتحاالرقبهأ ورصيأ
11

الغراببتههشنزآلجليافىأ

صا3الباحماثررالبرا

اييلخلفيسوعصثر

الوصاحفبخوتوصا
المضاالطينالىمدمق

خعالكبخالفصوالثاب

برالمحيماىااخرأآحالقا

جراتهـ1الضححمارالحممزا
اللوطاادلمص حريوحروال

لسىبالوادحثرايرتلرح

الفىإلسارحالملإاتهزا
دافىهـهنصزلواإبإاممبمخب

صاالنضهإلممحيمجادءر
حاراولإألهختاقرؤ

بالسىاولنحتكإاالأنا

كلالهاالصا6واهرةاث

دهدأدئهالعدابعدومن

1دءدرقاافتهئحالاد

ادوائوءناءكلىرالهن

جلى56خادفأالاذا
احكديالنءطرفةير



جدايلإربمشرهااما

اصدلييفجماكطأف11اال

شاحيتفاحءفداال
باالبإتهنآضومحاميوم

افيلإلالمجليلةونظىت

بياجرإابرإلمةافت

هآتةامالا سياصأححطو

1هرالمزطصاالالكوثؤصان

مرةنجتالمجالياةفغنث

ياجيلساهعبءوكاقبم
لمب1ءتبصة1ابرحت1وص

ؤبخمىالغبمادتءا

هـءثرثاقيسعلليسلم
قا4ئممحعالممفويمملم
الحطوقياكرمنخلةبله

اليمممىإجئاعالتبريريد

صاعافي4إووهيادارتان

مونشحامعاشهاوهنباكل

حكلماتاإحياةلى

صؤالبستانارسا

ثأ

ي

ثو

اثرمماافخطراؤال

الللصاذدهااذ

عمافينخاهانشبات

ولءا1جنانائتءعهـحوربة

111ااالفجرحمرحعيوت

اهألرجطهافياائغيظوعاد
أاراحىابطواحطالضبامام

ااخبا1وزدنوكنيدت

أناهخايألشفرؤتإصوت

ااهضابإتلمماآلضاامىوو

دالعداهلمروحجاذعدؤوكط

حاهلنفأإطكتلإطإمى
ءحداهصدتوهاإللجوتام

أاهحثركماجلخثهتغت

ا5جسقإلارالغديما
اص

ااالبرخىاثمرهاهنثلوض

أيشاهمالىوقيبخطكت
أالمجناهكاهثيبعطيكوال

بداهزضةفيصرتالفط

أجضاهاألالتنرئا



1

كلببياالفارسها

وفهمهءلهكلألمهاهـع
رفيعةمرتبةفوقمنمحمعلى

إطافياالماكطفارالب

ءتبهذامؤتركطفقال

طصضرابطمعظاموهعه
دإاالمجمنحخلىحماسيفصؤ

ثالعسمماكرلمىضثثمإخني
المجليلةغإشاتطرسول

اهاحسضااللمماإويخا

نفلطارزنطحامنإ

رياليخماالبممماالننطؤةأا
ابرلمبلةررنةمنرووقةصكمس

راسهإقطعتلهشفتاوانا

كجمبيامرههاتوقا

وطسوراهلكإا1ةالز

بسرعةاهميب1خفدزال

بدظكيرادلسلسلةاهال

يامميعبالالتيسفقال

جمودالمرهـمنبفضافال

ع

اهـ

ه

15نجااالساكنوهو

سماهرهعغالهوالف
افعاهباعابابصرتومححاح

اصثاهادايسويلملي1ذامن

عصاهدفاباخوعوداير

نساهوعاهلمحجهو
هعحاهطالوهود

كضاهويطرجموجمم

كئاهالتسيحدوتراها
15عفلألرسلنهالروكل

15الشدلحكمادوهيىو

اساههاكثرياعيدمحندكا

علألههغتماظة1ألتوهي
هشاهلجراالهصوجعلته

صفاهفيوضليطربها

وراهارسلالوفتذااأل ط

هشاهفيجمببوكانكي

اهوالاخرعخهاوفف

الفاهمابتدضلولهك

هفتميرعينيضايفانا



إجربوكهايالالنبثطلمة

ياجمييالاقبهطفقال

مهافيق4ماركليبفقام

جبىاهلالبباخيثطافقمال

ابرلميالةثىلعيةكا

لمصراسهيعيشياهالمثفقاله

هدلليمامباناماريدى

نورعيفاياعليكاتمف

سيفكمخيربئ5هاريداانا

جمايبسيفكفيباللهالن

عليهحالفانايفالىفتال

لجهيمصفىومما

ممهاإتياإلمجإيئفقالت

سيفكمهاضاطريكراىقه

محإيحبرفصاتهالسيفالن

وهاتهل1داجبفقله

نخقطللقاكليباد
بويكثالخودةالدرعبص

العمافيحساتشافهفال
انهكلبعرفالمجناكو

4

له

15صدهؤوحرالتليولحا

اههوتعالملمسالةااالا2

إهعبالبسىهوترظاها

هـخسماهىفىنيفدبلغهثلك

رهات1منيمحطكانا

اهالىرنألخيرصيت

هالرففوقكاكغيررفا

اإهعحرحثايقضومثلك

الوالهفدام4فيارق

إريالهينمتلبسوع
6اأيريروبصكلتدبا

اهافكاساترتتحواكر

الىكالهخألقها5لمجى

هاتفداب4فييرفعما

3عمحثرددوهمىوهذا

خباهالوردهفيهارفد

معاهالخودهالدرعيشوف

بالنالهرابماسبعكانه
اكاهوامنهالعفلىطار

عادلألخآههاانيقن



إماااجاإلمالكحمطالفلآ

صصاشساوطماحمنرافيوعا
ايخآاساثوابإفقله

ؤتإياتبعماأجمطز

كامفردنيالمعماوخيالى

رشهفيقيمنرفلىينرشؤث

لبلهكربمافردششجفؤن

تيوؤقربتباكايبفقا4ا
يافيتؤكاهيريأيال

جمالصمغعاييمالراعديماانا
طيطلوياضلراعطيكال

كيةتءافىببءإكا1ضاش

وساحوطيزاشرافاكروعإأ
سألهةلكعادهافقلهكليبا

وإللهثماللهثمإفمالله

كراصاضذعنرجوعهاعادلي
راسكبحباةياهلكولحن

بوكهفتلةعتالومقإل
عقيهإبئزقلىجالنافقله

ىبجونواناساكل

يافتاهلربيعةابويايال

إللهيسامحةساعنو
سباهشاحرتنااتذاحت

هفاهمنكفروغاارتوع

هالؤلطررقىمالهوبحد

15فيلهترعئاهكوهن

5جزنسثطالةإرحنانركط

ياللهحثمكاحهرسوأل

اثمهامنياعطبكالنا

اأفخاصوخبآلوباررانا
حماوررينةخزاصماتخ

اافافاالىالوذا يربممر5

14يسامحاساومرر

حاصيقيبقىاوقالبي
السمارفيايماتةلمألث

بالوطمايدبمالدمدادكط

يااطرفحالليجمرف
بالمتماامشكدرانت

قتالتنلىسيروفلي

االوراأخرإلوكالها5



ا

المضقوطلبثإفيظإئ

تحق

اسثاإشماآالقطحجمنكبى

لىثط5قياكص
هـلهكذصدافقله

بعدمنيهيالمت

لمأللجتءعمدي

والخأليفششقعه

عيثشدورحا

ؤالعالمينقود

ليبيثارالخذ
وبوشكوخبولئه



1

افامىفدكاةتفث

بالملألحمجمإنتفدءجمادوء
اكابالتنزشاصكع5جمابعدو
ةءجيإلمهتحطباخعرنرحمش

ععنلحتصياجبرغنت

آبلر1ااممفكءدجزحا6تؤ

إلمإطإلمإلى3إازيراأيار

طة32إ1ةلىدهمرط الور

ندمبراراكيمارإق

اقرإالمحطإكأالإذءؤأ

مولمادبم1رضهىالرساو

هإلىحتصاساأشالطةكأثرب

رصظإيهدكروحاذوحمفول

عادعبرنزرسهـإةوفه

بدهردعوارر1رإطى

لمبىالخىاميألدفيفيمالمك

بحمترسفىارحنطمإلمويه

دخيماادراالءإظلمول

كعاملىشثع4ههحألابىصع

سعيرصولمسدجمهلرابو

يم

كل

1خخهما5شفاوهسقرم

اةملى1ائتدشتليؤابانلص

اخاالمطأياعهإوئنتت

1تاةأررعتاطأللىابيث

اخغاإنرلمصيئجملمىو

أا3االاللمىلحتبقشلعدكلمن
11ء

اكثاإجا1عدأئميبالملبةحىفب
ؤنحمادفابمينيال5جاادثرا

111ذإلمرأبممافدلحىاابضرلى
13111إترذهاإشاوتر

اااإقاالى
إ3رسرراخط

أ112ااا1يرخإاإ
حيرطلط

أأهإادةثاايئوتمعى أإصا

3عصأرزالزبابااألبر

أأإءثرشكىاامإفيهاليداالس
أالهااألحصاهرءابس

أ5تةاثزأضا1لت3

أ1ه9دالمبألكماننافىابإخ
أاورااسادإهـطالامع
ءا10الزا برابإرووحه



1

ارواااهلىتيئوطمدرخسكلمتحوعروعثالت

بالوالةلمباميألحعفحتوإصطرفىاشرطيموت

سآصاابال3ممودلمشحيةلسعيموتربابو

إويالكالابإناخثكلماحمابئهخصبخماردتبانسبفصكيما

اءالالجمثريل1إيرفىحبيماطعتةهتبرالفيصويال

اتإكاحمىالكااخسألىالفىءراكهالح1وخئألف

اا3أهاقياعامررإتححبممغإحجةبوو
اض3شيرألاءاخاااحمقياسبابيطإبنغبطنؤق
اإلفيهـثاايمأةاالإاألكإثرجمممثركفبموأبمفىوب

لمألدنإبايمالررفثاأالاوةيهألرافيخاأكلىفيرالسئأإإيم
فىإخلماإنيثكاثحدةألآلسروحا1لألدء01ا ساصىس2اوئ

بملمأل6إاجمرليبيرإثاص3داؤآذمهـاهرواأللىك
رراةالهقي0قغبدالمطءاإاابس11رفغم9صاخما

غاهإلبمهنتااجاالالطارواثإةخلتازوبم

35احااا1كقافىاناخابروكيهلألهاابألداإعلوفوقا
صص111

اطفاداافوأضرحماإسارمطغافىموجو
كاالخالفيالمريرثرهابمقألسالمجزإبروتجرلر

13ايرصإقطفىئقدياتتلاشامباؤالتبشبيب

اررإالارتملمى1إدفبسالخزإئمايازيسحو

را3اابيلطرطادسضسديهاممرحملىفركذا



عل

توذمىابار

لمضااشطان

شلهتعههسلبو

صاالثرش

يآهقثئاتخالرحماهالثرك

عشعتع

كرمدلىثرصحف

جمائىاأالحرلمآ

مخردندشش

71

القناةفياالمنيةيذقو

اةقوممنمحملخبايث

طغاةقبرمفيالدينويقب

بالمألهخحمالشرقباركا

الحمصاهجيهشمالن
هالساهـلإبعدهمؤسعة

15يهرالمبهحالقلرجنخز

لألةأإحثلفيأالمحرسحيثر



رر

هألصعد

رتهـله

يبقىليسشهالخاقوت

حقاالديالتررهبهوإظهر

هوكداخبرالمجنرفدفعندمحأ

قلصشحشافياهيرياا

ارويئالدنباىلمه

نهاسجملطوطثحمافد11

حى

دد

عرق5جمار

صتتفيهتكت

81

للتصيمهلمحكولي
لخطاخترققتفذ

كاقما

سوكأ

05لما

فممريهدى

فألترب

حمدجمافبات

هوببهشاش



مهـ

صصالسنحدجما

هـ

شسير

يهأسصوال

91

يمال

كالكق

جحيثيوعليهبني

وفيمابداصنؤ

ييمليت

لهى

وحمن



فاءااأقءكليبدساحان

حمالرفيعاحداهقتئصربناله

اغفاقاإىاسسبعنهفيكأمن
أدفهيمؤثهسأللياولط

زهردمملمععباؤالافي
ءاتا
زتصثا4حادههو

طأبخسهكميمبمااإبعوا

ايخاتولدافيابانبثتثأو

اءبرااغأبأنثادوسصا

3انرأصدراأابإإبجمهـص
لم111

حيصاكلءهـرسجسابوجهـ

ررتاعائشحرشننىرنمه

لثرمطساءلىطاإاثطإوس
ا11101

فىسرلوحمحءإكو

ةافينمانرزلجفىاطاوحما

رهـ6ءكا1ذاسلطمالمحبا

بىإللداثلطاكابحإودهيلى

بتكبكلىأوعاياعايا
برممحةأبةتبهعإاقرلاتمها

إجمعىاتوالمأليمافرأط

15طالمماأىامحاس يمدلم

9011فىالمحؤض يرالمبىساهى

ا

طاهالبنجهزحروإدنرط1حه

ءطاصحمبأصاكخ

يلالح9احإككااإزرص

أمبزةلمردلىصينر09أاقاة

هااألبرافياإطةاسم

اطير6ءلى1صا

اريزا

اءاإبءااإ
اماسةحمالر

ارربفسحهشطفىإايإ

اسهاترةألرءطارإحماة

أهـضدضىححليالزكيراينهك

راوالبلتلساعديخالت

ادخمالهمإدبيصدىثهيا

هإصمادألمحهمحوابيهاتإلأيخصإرأ
ءااليرا9إلىلمإد امفىا

البراأاكلىامسحا1مااا



صا

اثطفيامإبئابلمحةنأوءإ
س3الثصينساساإه د

يمسممرمماهـ

ثماءدآلاكاأة اصلبمهـ
أأ

ياجهـاامحتهأنموتاإت
تفي1ايمأوراااب ىشرهىاطإ

دلألالحىإدفىإت

13

الث

الساعا
ذاأ ء1حمخهاا

ااإاإ
ابلصفىسوطفى

اأ

حااثابيد

يأاحرافث

ةمارطأمدص

جمبم

طيم

إءهـحاءا4ابس

4أ01عئا13
رءرسابو

ه51غيرإاانافرقيناتوهـ

جماإترجراي3االسصااتالمفأ
اس

قسايرأنجعمعابإللمظعااا

كلطحريرااليلمأدانأيالبصر

إشمىميخأليبيكقىإ

ي4ابرتكأصىادحح9رااأآترع

فرأوكاحمبداامنيلهوهنما
11101 كيعندبطوجمرحم

طإألهاحأبخابءجةالرأدعا

انجىااجإاالخبضاوب

أادحلطفيءركبمااو
زا1اااسرشساائرول

سإحعإ1مبابخثردإاا

11رآلياورصبأزإ

اطضأباشاثكاياالمماأ

اإلهأمزحتإرتبماهـ1ذألض
آإ

صأإول

ححسبفتاوش

جزإلاخى4را

13لصذشهالمحفدإئملبأث

إررجاإراخيبرحأربارامه

13باحمريرا7اطافىاإلضاش
01اةأ

خهمايحلربادترنر

إليتااجإراادلف

لإلملغلمحاإيخإآ

أناالمجثرحاهمض



3

ياهفيهوقلىفايقظفا

صاهدفلبلةللظهرمنبنام

اليفابلةمنالظرينام

بجابابىخويالفقلت

مثلكاخالللظهرهنينام

مثاكاخةاهنللظهرنام

فارسبالدهىعاركههااذا

اظفاجاكاذااناخيك

طياجريؤربيككليحصكا
العإلليفوقهنيبوصار

صاخيمباجمناحمحإصاراهذا

ياجرصويفلكاريدانط

حتىكلجببروحتحلففط

جمابنفاحففاحممالي

نورعييوحميةاوصيكانا

الغروربالديخآرالتغ

ياجريويالععرفانيان
يةوءلعدكمناوصبكاثا

بالكثمبالكالشسثانمن
ءثىكطولالنقعنيه

لال

ءفااباولدافعدقم
لمالهأفبادايروتصالنت

والشراهومالاالباع

الوغاهءميامحمودرالمحهى

الوفيكلوتهطلؤت1كأ

هضوا4ةبىطإجهآ

األدررريرغالنجالميدات

المحعورأإنيلصاناظ

شفامزيروعادالمثهدط

يىصءاءلعحكايدحو

بالمحئىالسبئكصالإ

13اطإررئلذعاويهإش

هيخايماجيارننئقول

3الاللىانحكودعوالذمر

15اإررطولعكلىافاحفض

هاادارافىكىكبويال

15السريسومحأدابموال
النساهر5افىنامنال

15المدطالولوالناهن

اهالىمننزفيفالتولو



3

النصدقيميمافتصداث

المصائبراسهمنسعان11ترى
حيائبهفرفاتوطص

رتطباالركترمحاتحنةوال

اليأليااصلوالنحعان

بيكفشلفياسببااكان

يخانيافمالليعفاس

المجليلةثحولحاأفهيرجع
جمكحقنمب4نايمكانت

جروبالزهـلبالرهـفربت

ارخمعنتخافلمبآلارات

هآابيتبيماجملوصتىفت
اخاءآ بوىاجرستا
ار

ثلإلماكلىالربراإواتطا

علبعمابلهطفاخذلت
عليحببكبوهاوكان

كمابوجرامكمبدعةوفانت

بيكالكندافبلتيخوبم

باعالببيعنموفالت
اكجراهاايمطكليبفقال

يم

ترجم

صر

بااطواالبنخابين

النسارامواصأل

باالوالاالنييخن

النساهالسنبابلة

جراهفدمالكخغي
انآالمهغبنتك

آافومومنهلعرنة

البالاء3ضامايمونثوخؤ

بالوصمااآبإلبمدمونظرت
هـصانشإىايالعزوبعد

كآبايالليبابقنل

امأهؤالىفالنبقى

اصعا41باءفتلشتطل



3

هصالطمااحاسخفقالت

هناكطباطالبارحةنهت

لهفوقأسابالرير1اذ

عمايابندطثافهفيمسعشه

الهليروحويعفاقتال
وفطيهتانضائفةوكن

صالهـبىفصاروصدننة

ابزاجتبيكلزأيصدز

ضنلمايمياااإمياافثاكب
جوثاارعاهفيويادكأ

آامسالمضذدافقالط

حهوسريتاهـءاةافاخذوقط
يمادريهياحتاالبوشيتر

لحهالبختفوإفطرجع
اصهقيائمانلالبوكاجت

بأيألرنركليىياوقالت

سوكايشساطيبفقال

فيىسلطانيااخوكفالت

كااراساممالناحمااتس

علبحممشنجتهأحصصترمنفانا

ء

اصعحناهاروسالنايالمرمن

محراهبالفرشةواالبمجغ

هوالغفيالستريزثمه
5النضابياسعةفهر

15يدايقطيمجساسلمجط
5المحىيعانرنايرويظ

هاهطاشهااذاافدرابحاحهعها

11هددوالعلومماليالنا
حكباقؤوعإمسنهطوإ

131يدهـعيهاوإكما

ماهإلىحمبذييقغاللىهـ
اودافىاإعلرأثاثيوشأرص

بمامألهشهرعشرائنى

هافااالجالبلرجحخا

اانماعلماشلبةمحنا

الرزابثرمصافثاضلى

ابالمححتالتضياححى
ارعااررتأافاإلربعد

حباالزبرهانجسحهيقوإثا

ائمحابخيااخبركاثيت



م

ةحافرونيوالفافنلة

لياإلءاؤلنعلكذاوثت

عات4قأهايبفقال

المطبعالمهراركبفالت

بحهناكالسباعإديالى

فاشضكغايرلسيحيجيا

ورائكمنمماشيرالزفيقى

اخيهعلىفطاوعاكئيب

4إاتشببكودزوراجمما

فىأاايافقالكإلجط
العيرحتؤدالنايدطركب

ءودسقيادلىافو

باوضموتثلفكليبفقام

ببكلفرخدىفغارالسبح

خيميإنخويالسبعفرد
فنلتهبممأليخفضوبته

بطنهوسطهـقلبةفاخرجت

فيبتنرجتارمحماكلبب

جرإرىنحويمميبرحح
إجماتخيماانتروقلي

ه

ه

كا

بالمحدإشألعارصرنا

هدمسايئحالئهرعويف
اخابئلمنوسرالناس

ورامتهاثيايرنرذو

ففالةمتعليهكبر

أصالباثركفولىفامرس

غداحمأليصالىيحيه

15الردالوفعابإبهماوطاع

والدراهلحمنامالي

صلهالمدنصياكانا

نراوالزولالهضا

لساهاوباضريحأجدناو

ئيأهـتبمربتهضفراحت
اةالهنجطالمامنافىف

15يدوهديانهنغ

الوطافوقهنهطروحوفح
الثراهفوقمنيلودماه

والثاهالفعاليوينظر

هبيداسكفاثاهفؤ
ابماهدكاطهنلناساثاررى



م

ياجريربالحيىرناو

ماقنلتهعايالمكلةفقالت

فعائلألنظرثاالفقال

بقئلهتطاوصتواللهدا

البيرصندلفيهروحقالت

ونزلوهلمحبالجيبوا

جرمومحماسكلمجبهاوكايت

اهايعبفطاوعا

ظلهجيتببكوراكمافدز

شيمارناؤرواليكركب

وانزلوببالالىوجابيا

يجرفيءلمبالفقطعىا

ابوجريارككبافنوهذا

لجيكيصاقالزمالمثثول
المشارعندالخبولهاشث

فيمابابنصرحمعت

عاليإموتالخبطتم

هزيمةصوقعهنالخيلال3ارف

فعافىنظرثيلثفاالفد

يطيلعوبئللرجالثاهر

ه

ه

ي

ع

ع

ي

ه

ة

وراماشينايوكوعاوت

رجاهالتطلبياحبالي

ألقىاثالزردالرعلثلى

الوظيومصفرمالنه

هداياموسمحوسيعجب
بالودااجموهوروحو

المناييلنهاالامه

الرداوإفعالابليسإطاع

وتآهالنمطيسبروفلط

ركبتمعاهالعرديمنومائة

ءيافييطغالمحوضدوع
بالمياهساكنوحيدفمرت

بشاهربكفدكتبوحما

السياهنااننرتولو

افضااماوصربخاالوعلد

المبجبفيناساكن

عاهبايقحفالرولبهيثلي

مافىفدثختالخيلوكل

إخساازادفىوييكحال

المبامنالخرجوعمازنجو



3

معهسرتاناقدلببوسار

ياممببالمجليلةلةتفقا

فعائللمةنظرتداالفال

وإباممطإبئالريرخوي

تزيديالعدتطااليقل

فمالرنيكايبمالت
لىكاهـعامالمجليلةلجرتوص

بيكخدلاتتالعاموبعد

امححنرنحاسحقلةإتماو

ماجهاريدلجراهبالتؤا

والطباالمحكهليوضضت

اشربيهلبوةلبىوقاال

تعاالايىاساممببفنادكط

ياهدلللبؤياينوهات

فيورايهاعلىلأللمتؤة

يفآاربدكلببباوكن

إعهلهللألمجليلةليفتالت

محقطشعبمئلكيكوناللي

ئيخابنياعامصارالهذا

ويماالباجرعندهمخيهنلل3

هـ

ه

ه

ورأهمنسارتالنومعلى
ياهنعاهمافتلتهولمك

إلتعاهوالزردالدرعئقد

سدهفاالالقعلويمف

الخماهجاويدبنتيا

لجاسثاهلناماوبعدك

151اذوالتطلبهمتالتأ
151ونتباهطمايىب

هكاوردتألثو

هبوالنبططاقضيها

اهاوربيواالمعارفصامحا

باهىايآلحلتمروحمط
151الودلعطرفالمحفخذ

اباصاهلياةراهة

ااناهلككرامةألمحفاملي

اساهفحمألنهالممبحاللت

اخمادمااابىياداعوسيا

لتاهمنالبرينزعفطبط

يالمححاههباللكاح

كراهوالذوووالمعط



3

شيخاالعداتهنذتاوال

يالسودههالدسكدأناوسرث

ومإبزخبرضافنيفال

كأيجوبجتثموجايا

يويإجونحصوكاسجاوصلى
كلويةإنامحرخةهعلهثصر

فكأرنمالىبر1إعابهومحنرت

4تبابابعةمىيآ

هارليشابتبارأزإ
لطت8فا هنيخترعممني

عيهماشانءانافطص

جرويفيبسمفضربتها

قطالمإببزازهاابت

فطضإمعبعةداحالىورامما

إبيجربااليحبفألفافي

صالككبفمهيلباوفلط

ليمابابىاخويالفقلث

1بتالعداتثءوالتلى

فواحتاللمألكطكافعمت

كيىررلضجااتلفاشررءؤ

هء5حارطاصوكا

بالألهر5بعإحمأقت

صباهباووخالتيرةيريد

هاقلمثىمنإببوال

15يلىص5با1تعنوكشو

15والوداإلركرج

هفاهإنجرااصكلىئتهوث

15جرشهإلحةوصيخاب

المداهىايماءنيحهالمعت

15اوطافرقاروحطارفب

هافىتؤيئجمابظطنز

الثراهضلحاضناكت

ظصماهإدبوويثهعتا

الىطماهطهلووالرهاتوص

وراهسيتراحشحهلى

جراهوخبريمفالمجوةبا

إراتءالىالنصغ

ورالادعفعالودي

رتاوتبنيهقالناتزإبى

إهالنشوهتوإستار
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اكلببثفهفىالمحهـاةوله

ذنوبهفيعارفالريران

إبص1إلطليلوافئ

الزيرخيمجاطياةلماففال

فهإقطرالمثفىلةات1ز

ءجإلمةإألمإلما

بمولةصفديمالىونا

عجببسبعدينوالمصضا

4نىمحموليأسارساهـذا
يمجريكإثاىتوبم

ايمعدكإببإذةز

راسهوافرفوثا

دلثلىاممل10 واثمركطءااخ

قرببؤتبعبدأهن

ياجريوباليهانانحصيت

14دلعارلهءا
حونرمعءكط

اإكبيتىجياأايالزجترروف

بيكراسجسيتهتفىفت

إفرهحوماسهانتصك

ابيمإبتصاوافقات

باضاخيككألعتلع

ساوفعالهؤتذء

المحيلىبذكطنج1الويال

ابهسطهاعألهـيدإليا

اوالدابمايالمارةتض

الغطاهتحتالفرشعغونام

اوداأاهىباعالسلجرنا

نويالبمنكلىة

إصألهمنوخاميقخال

عألهإبئضكاوكماانحت

لعثحناوفعالابليس4ط

اذإهواليخورجعبأل

والوالهفعادتيمايالماره

لمجزأاالدايااةابوو

عدامجئيعةاالسوجادت

1حدالميبآهىإلملر

جزاماعنيالدوموسالما

دامع4ارصيتوؤلى
النساهشعارإلكتهآ

العداهبوهرنايا



ثورعينيبابكاشايف

ممألعيشةماريىياعبببعدك

بهاتانهثلهدياههـفلي
عإسابنبيرهنماضربة

خوبيامنكاريدهذا

وعينيطراسالىفقلت

نادريموتبهبمهانىابا
حايابنابهيلىنمباجما

يومحهياجريلىخرجشورحضو

شيئااتفىلةامنخذتوال

علطيمثوصارالمحاضرون

دالياكليبهالكالناسوفال

عامرابنمرجانافسرت

فدرالييرعندلسبحوجدئا

جمةنايمظبهبخاطرىفلث

ياجربويوحبآلماعطوفما

ئمألعاطورلتفربظتالهيم
إجرروىاحمعلزلتفال

ابرثطمطالسبحفام
وفدنمهكلدابو5باصثط

اذافيكوالالوجع
15فدروحكالثكهنوروحمي

الساخبااخاه

اياهامنالسباعبيرمن

اهونالتنطيسيرهـول

إهأالكةزدرا1لمابهـا

عألهشدوهارليالةاوها

هطاتشيلفرتجيناوجمكا

تروالذولوالهثط

15عصيوبمبهتااى

والدراهعاومنامايما

صباهاولفيالزثرنحمبعت

حماهإةاحهشركافابولي

فألحةءمحمطعا

بالمنفليعايرتاح

إصااقربالتفيهالصعد

الجساهكاتث5البئولفعر

حراوماالبهبمبحيالت

الشتاهكطاحوتطنألو

هالوطدوقهنباللعباخذ
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لعاصوصعإلتفاهليتااللر

سارحبالبربماليانفك

ثسارحللناشيئاوجدسر

عتلطعآلررزارايتولجا

ثياعاييريارثمتىماالفلت
ذراكطعنحقالكرتوفد

تولياغراوينافىوفلت

ابماواللببمنماممى
المويةثبلرواناركعلى

لهبحيشبليمالياكلفن
جربوبياهذقلتفاال

عينينوريانجايرااجو

صاهدقابانافيفألؤضه

والئقافطتهاةاتفال

هولىصوتيمنالمسبحهرب
بديلهؤسكهعليهتؤ

15صدابرمالنايبرمفصار

واففثايىراضربهضليث

بالتهاناالالماللمجيث

ظهرهفوقمنلمححماشدو

ه

ء

إرأيخلمالبهمافتش
الوطاجممثحببرتثعساة

ابخاةفايالبهيمأنعلت
والوعكاةهنهطرالنوظ

المحتآداخبرمنصأرالموت

الماكناهزنوداتلالوعن

نجاهلكهاعادالريرجاك

وراهاللطحسأخمبوال
صفاهفطفاصيهدتضلنص
ألمحياهلوصطالمريرب

يداهعنيابهعنكمثر
آبدعبىاليوميربد

آسلمنوالمغ

15اييدلةرجتبصرتصرخحت
آةليدارذروكان

الببماهبزنديفواوثقشه

تحأهةمنفيهاضرلط

لثرأبطرابضعادولمج
إلعماهتجببورجعضاضبربه

ااغفوفهالقروحطيت



باازراكبعابجبتت

تماطلىوسيرسجيالبا
بوياباجربقالطرفسارعلي

ونصساعةساحمعهفدار

معددبرشاففطمنهر

الكليبالبهئمائروراحت

لسبعطاجاوجالريرا1تاك

4طإفربطفطعتالعردس

إلخالطمنالصباياوظهرت

لعالليافومنلببضاارواو

ريوينابيديالسبمربطت
بوبكاليةجيسالمووكنص

هالمويةدؤكلةوفات

يفاصالشرسفتظسلى

1ليثبيكفدنظرفال

بثماابنخيهاانتوفلط

ءكالليثيالوفلعفط

ثقيلةألاالليلمجابوا

نحدلقصاقثألثليحابيا

له3بئحيكيماالحياك

ه

لة

هؤإالتنلىسيبرافله
العصالكماطلتان

انألسارحنسبممميثلى
المحبطرأفونحنيال

والرعاالمواكماوفريخآ

النيهمااالبشارهلكبقولثا

عألتنعصاكلبإفبالده

المإالمحاردالتال

الغىاإزحنالملجالوجهوعن
طائألبعطربدعمالي

إلخالبراتالداربصض

ط2اجعاالىأنيلمألى
ذامنكلشفاكبموت

بالشفاذناياهامههلى

ابيلىاههحنيثملمفام

إالنردمنثاياكأنا
وبالمساهباللياسونادى

طألصايغهالمنسوجمق
بانداغارقالوردشبه

يدافيكزلماكزالوال



ءتهصبأذهأع

ثمينةماحلةاليوجابرأ

ريخعةاناعاهمهاباماإثو

الحهافيلتفانايامابمو

كيماءفنينهمافمرؤلي
عيثؤسلطنتعالوقلى

هنىجاكدرلجالليجمبح

لهلالازواجاشئتفان
المجإلةاللةتظرتزلما

بيىيابىخويلهلمتؤب

يانورعنىعيكاذ ث

هدللياكتمارإلىانا

عنديرادالئمالخيراريد

عاهرابخمابرمينجيالبني
بئازالضذالبهيمدهإنا
ياخوىهنكاريدهذا

بىماشعطينكفدفلط

عليناالتبطوتاتول

جيتكهقدارسنهلهفقلت

كرهـهيةبيكفاعطافي

هـي

ه

ي

عه

عه

البئفالهلمجرادحمرفع
الوطماتجدوديااال

الشراغالبةالشاشاتهن

معاهحهففالزاتوعود

تشاهمامفطاعطيكانا

مضاهكمااشاليالمحم

نراههايرانعاطاكرحف

خباهوالتخبىاخطرفط

النساهثمالزداثحزت

االرنحماهاحياخيأهابا

اعطاهقيهارقصرومثاك
أالرضاهفوقمننجررضاك
اابخاهمعيالهاتوتعطنى

ماهابهالألسودافطح

ماهشجماجمممفالبني
15المدطولفظكيمربي

اصطاهباجيدميرعطية

البطماتزيدوالأساابا

أهوالناياللحهفدراذا
افاماعنديمروقهمماص



عبدهيهبيكاعطافط

عيلمهةببكواعطافط

صمييةميهبيكإعطحار

صينطحريرودقمليسها

السالمةمعانتسيروفلط

باكطوعادكليبفودعئه

ياجريويوسكانابكيت

عامرإنمرجاكاناوسرت

اإلرسياعمنوصرشاصطاد

ثمانمائةالسياعمىقتلت

رهالنيمنفنلتعمبعمائة

الصاكرمحكيرالكبارهن
النيورةمعالسباعاوالد

ياجريرينديمأءاكلابرإىا

ثاكنتفددولة

عنديبرلاثملخير1حفد

رحيانحههطالمألوجبم

قدللقماتمن

لمحماتخدتهن

قيمهى

سرفيهى

ترلمجآ

نخمادءمعاته

سأللمنالحماف

لحييتيلجت

العبرهورحعلء
لمحيامىحبت

كعساجلص

حصابلى

ءحمالسيلص

لمصلف

لسآيدجماتصلحما

علمجمدفطماحس
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اليمافيوالركنالبيتفيحق

اليهاماحزتالنساري

سافسيان1هنبسلمكا

دايمالثثمفىالمحماربي

عاهرإنهرجاالعلىرتقحه
باجريويإوبكعناالسالط

البرابباركلىإخعاخافاحلى

سةفرومماخيإوفيغصاركل

لبيكادعومألعبميىاوفي
ظافرلخيراثإطالماكيبا

عامرابنرجعلىخبنسسبحا

نظرزفدهووالهانظرته

باجربويخلالصارهذا

بويجراهكهنكانكا

ويجبضكاومحالوفتذان

تملواواشفولنايرجح

اجميامةالعندفولنايرجع

حقاسنينسبعنجنعتكانت

سكاهرابنمرغهعدسنينعولى
ياجويوبالبمامةبهدرث

ال

ع

ه

نشماهنالعالميتنودة

شاهبباياخطرتوال

اساهوالذنثرالهاعالبه

افعأايههانعاعلى

الوفاةكامالهسيتسيح
يرصاوصببمنيرياهولوا

عطاأو4انعاءا

حمألهسادسفياهالخى

بفيانظراكيب

ةإللىعندمنمجضبرنحن

1هف1إبئإتهماث

للودازايروالجافي

بالمححاهوعاوللكاحكى

ااببلنهاالرى

النساهرهالىالجمن

ضباساطستورههنلى
ياهنااخنككليببنت

المحياههنرحاتاللطبه

النساهالبحسهيفصارت

للنرإهلهمتئموقربت
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موإلهعلماكلببالوو

يماسةةايماهساالوقال

يماصةةالاكرممطجودي

بالمنازلاليمامةفصمارت

ياجويوبعلبوتفتثى

ابوهااحمااليومفطات

زلثينولافىاكنا

بوبجومةطاثافطالعشأل

يماإءبااللجركلببوعلت

لىالمماخانجظهرعمها

خبارعنتسماليلمحطفعادت

جريوبياالبامةؤصطرت

الوهالعنداهةاجاوخعئمت

سربرهعلىمالهسحدةفو

بوبباجوبتشعلقضادبله

قايمعييبااليالمطرفقام
جريوبيايثبوونييا

يخاابنااحياهةاءفبكت
تبيياجروفالشافها

ايمامةعلالهكاالوفال

ي

كل

8

واهؤصياالمثالوسلها

3النساهعالبناتاياست

15يدبقطعضادنفكمنانا

تعثاهماشطضهاثمتاخذ

والنباخماريكاألوف

بالقراههابلىكتاتشوف

امثمنمااهباجمالخباؤ

اتجربكالدمووءاد

اخقاهاابياتالعزونجعد

15العدررعلىيساعدها

هاتراهالمهلهلطعلىتطماخ
3دجافيأقبلاللبلحمتئ

احلىهنراحتاناساممد

ةهاالهتحتهررالوميربل

دامفراحمتالفاسالها

اتىكافييامرحباوفال

تاحىرحبوفدياماو

الئرافوقدمعهاوسكبت

ااواشاالعقلطار

ياهناىايدالهكبرمن
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عتاررالإخ
بلورىيرأمن

امهايدكهافىااإ
ءأجما

لمثولخالفصرضامداأ
فلكاربديبةلفالتأ
اساالزيرعييىمحنإكسا1
تخاتاالفكلتهـاياإ

ناطإث

ؤليافهتاطكأهدا اعأر

إ

لىالمهالنظلرتءاسيخماصإيى
ةءيايايماهةاا2ؤ

حص4وحالمىألميالأ
ا

ضكاجبإنرماحااوححنوأ
ياوايدكأعاهرابنثرجي

ليبياهنلص15افقالت

عامرابنهرجضلىلسفيخاات

اليهممباذ1لاياثد

المحلهلجبتياقمميبفقال
ماتاجيةمحمةكشطاح

ذخيرةليبهزلةات

اضرستتطلهاقالف

صكامرإنطراثهاتاتففا

ية

العشأبعدانافئوريني
االناهابافكبيانا

شكدافملهعلماجازء

هولفاخبرقطإمرط

ءالمحجماإهواملعوساتلك

بالعزعاوقيفاهمبوا

اناهظرهالبومرأدي

بماهإواجارهجشفوال
الرنححاهياوللىاهباوإهـ

عخدياللةثبرمنظير

هيمرتنظهمااأالنسخطبح
ابالهساروباتصري

ماقساهيابوىفاجك

حماهياطبكشاقتث151

ياللهعانإنك4الجمب

بالوالصفيهامحطيل

العلهؤهتياختها

15غدكرإبااأبطبالذ

إللهاهوالدهابعوت

المهياجممامعاوسألم



السباعرمليللرصجرماىكر

بعدودربعالتعديهىو

امردالغيفمغمرادمحيا

فارسالفيىمنممرادى
لمجداالنيىمنمهرادي

صبيةالفيىمرادكاهغ
صجعلصالت5منهديهر

هـالمنحوباكراالذهب

وعبنيراسياالعلىفقمال

ماهانشفيإبوونادى

ناصرابنناديعبدياوفال

دريعانهحعدولليوادعو

اياجريويجرىالعبدفراح

جابهسالمهعطرافد
جماعةياتعالهايبفقال

غاببالشكىتعالوتانتم
4هـتروحإةاليوتربد

تممثيألهعاهاعريامرادى

وطاعةسولاوإكلمفقا
رفافكاهبفمباطراف

عاجلهوبالمليلطرافظ

83

ه

ه

لي

اهمالشادإتشالبو

طاهيالالذفولتمزينة

والذكاةلمعارفااهلهن

للقناهتنقالبطالمن

سأهالمالىقاقالبيضكما

شاهيةمعالمعزكاومائة
اشاعدكلىالحضره

الضالياهالصبياياألسص

ضياهبالبالظألمسرتا

معاهيجيالمهماوسألم

وناطالبجوفياخىافي

طاالئعلىايؤااليىبحال

ورإهجودريعاتعيهعلى
الوغاكليالوثفرسالت

الهناهامماتسبمعبح

ه3فاندبالما4وخب

15غرصسيرايخلفشد

حداهمايخالناكألمك

كاهجهزقياسألم
يدابينحضرتالمثبان



يهمانلقت

هدللياالالشباسونزات

جرحوبرفدثاوالناهياال

بياجردكلولىاليلولما

بيكلعندالعرلاتجالت

خالاثهافىدرداكآبكلئمف
محماكرويالبمبروجكرحمالىا

رىيياجرلليامةجاليوكان

المشدسثوبتريااوبى

بنولهحبحاياكءال

شقيلةخةعيهواليسها

ضكاليطربرشمرىوالبسها

هعدنشبنلهابرجوحط

لولوتعقدتبعنقهاوحط

جواهراباربمراحلو

شاممطباقونراسهاوعصب

جدابلبمالصؤثمفمثارخت
زإترهالثافءالمسكفةى15

93

بالسياهبزكتنجومئقول

اهاهـاحغجؤالمحالفط
مداياعسرراليوموذاك

ضياهفييشرقابمأوجانا
احاهاااتلمربثا

الحساضكاليحمماوطالم

اباهورثةتيذضاش

ابالحسدلؤوهاكساا

لندإإاغالداورداصثانه

15بلىكزيابوالكزال

الوطآهفوقادبااالتجف

سرليدهصلميى

مرهعاتءمى

سرحرباط

هذتم



عارفرانتصلألما

كخبمطفكلببلةوفل

هعاآعاودوهالففان
بارجاكصئاليوهانفى

ضةوءاحمعاكاثمافقا
خييانة1إليالىممارتش

لبيكودعةوجؤيالثنينا

باجريومحايهعطباحزد

تلعندعؤثرلناوجح
اجربوبكرةاناعلىقت

جمرةاعندناكانت

جريوىياالجهانانمت

فيعهاحفوشلقدح1جبتفعن

ياجربوكاشربتهافردشربة

ضانيضاروففوفهامنوكت

حاالياثنفاالممتها
راسيفوالمجيارمنجونيفكن
ياجريوىاناحقيقأونمت

نهاريناليمعنابمالنا

تبابيقر1فدفيماكنت

ل

عه

الخألمابعفيالريرط

المحياهطصئقبمتعلىها
المحماهثاركالتالييتهد

بافألعلضصااسامح

عألنفدرءلصيكلنعيل

السرايرمكاتوياالثنين

هعالةرا4شيألثنينوفي

اباللمأأذودياكااسف

االشفوطاحونليلىاإكر

لملالصونهتالنركاقرالت

المضاسنةهىفنطاركط

يلغطمافيهاالخيرالقي

حدامنهاانااسقيتوها

اناهنهابؤابقيتوها

ايمشعاممنطارعامف
طاهةالتحثمنسطغوفت

مخضافدحطلييغنوا

انالعندىالبيضوجن

وعاهماعنلبالرانوانا

للىداالمبعثرفيفد



ث
ح

م

مغثي

يرلعندمةح

ثاآث5ياازمدفموفلط

اتافطدفذامنالصفلت

حياتهرجومنبنتا1فا

هاليياكصتفيلىاز

الهجاصهالىدبهرانفاال

للتاطفوهوياعربفقلت

حرهـطلعث

سيعرتطلعت

هةكله

مم

يامنبيبىالةنوك

صمى

لصالحئاتدعيله

كثبرمعىحبل

لمحساينمىفلبء

هذتشطء

دبيبتى



مميييياالسألهةبفال

سالممممطيااليرميسالممط

نورعيئيياالاليغمسألس

ياعيشوافهاليكاشمقت
ياعهلهليهطالضنهيابك

ممماياريرآياحسرتمب

ياجريريالياصةوضتيها

لإولسسليوقالت

جريويياةالافي

تبكليشايمامةلهفلت

البرري1ريسلطانمحهكء

ابمالياممطكيفاتفا
صالهكحفاالكلبمبفلت

طبيآعيابخيرنالت

مهلهلىيالعثوحدىحتى

نسافرنحتاالغذافاث

جمااليإتكلناوشربنا
يماجثربالمحييةالىودظنا

حميالىليماوالوأفلت

ظفىفثلثالمذبمحت

ع

ال

فىالضيابيكبيلنييا

االمحيذيمصايباتااإنىيا

اهحقارليلهمىكيرك

االنرفىدالثافو

جغاياممطسنيىسبح

آهياآياتحرءط

بالبحازادقةثموأفي
يطاالزدتكنالبهبطيت

مألهعينهامنمحوعادالدى
البعااالهاخفلمثلك

رطاهأسلطماضاكادالبوفي

إهالمجفتزفىنحوناثانت

ياشاةألمهجركلناليومايمتق

ياللهلتلسألمايكيقرو

ماداهنهالقلبدالي

الإشئتنالعندكليب

يانساثالخييةافى

لمحماهمه3إإودخمالت

اشاههيةهاقاالضنانهن

أالجضاهسنةمنعئاقصثاثاأ



ضابةالثلمألثداصمت

ليلةعمدعسريى

املريمت

حرحزلط

حريئهاصة3

هيخما

رسيي

ت

حي

ءلميهكطث

محةدص

جةصاآت

يمينالالحاهـفلت

جبريماد

34

طببؤسرخالبالجمى

انامحينياطرفيكراهة

كفحاياعاسإتسبع
سولىفيهاالبيتبرب

المحيااهذاالىعنديالى

اإبازادتثموجمت
طالطه8ااد3ال



كامةسألاهلآلثم
يابمىالمهلهلىالفقالت

يايماهسةبمامةاالفقاو

جريويعاسفولنمايرجح

ملرنتمافولنرجع

المقدرباهرافوفرجعت

جماتياانميماخا
نميئصارماعلىلكاحكط

اصباعاثاديجؤانابهت

نمرتهينيياإلمركطفقدجافي

صطاوالدحإخوثمالمجؤب

بامهيرااضهفلياوفا

اخالبروفيباههالصفات

عاصبافاباتباسبحقالثا
ئليالطالخيلمنعشرغفتل

حتاالرعياقنهـعشقلفئ

هاثهفمايهااماروح
اوباهبالهالصفلت

حانافيهمصالسمبحفعاد

إجربرييامكونفانا

هياتعمكالريرا

كناليمايسوبعره

كايوعدنيسنيىمب

15بالمححىمهيهبثالكالحاكي

ضباساطعنورههىلى

يشاهتالرقدرهاوما

جراهوماباماإسلطات

صباهباولىصابنيفدوما

اناهبالروفيهفاعد

لمألكامىءأثورثفىالث

إللالصاللمزإث

15الودطمنسرجنروح

جراوهاجااباالمر

علألالنقدرشنيحصغ

والرعاهللىاشيوقتلى

15هةدربهمنالثلوراحثا

15الودهنهىروحاها

15الردصالفياليهمالفي

ساالفثماوالدناس
شابابنإبالةونار



ع

المهاثلىريريايفإالطافو

اخهضإريرالعليكحيف

يامدالطللهىايشيمايا

جريويافطاينارب

لطفايارحمئخهضشوقلت

اجمحوالرسلالنبيابجاه

االطيامحيدكعاء

جمايإتالالعافيةلمجئني

جرإثرىياصهكانابتوط

الإلراجاركطإافيافاحرت

شبجرإ114لتشدت

الياجرئرجماظلةءوليله

ءثبابنالمشاعلاةاضذت

دروعارجحماناخذت

هتينةطاسةاضذثراحميعلى

ايلدسبفانا4إتاخلى

المطارحتلكالمائاورحت

يجرياعاليزنجتجر

خبرىخالىاخلىفدأربه
هالبألداتفوىاوالدهصدف

بالمحماهيهجمصالسيحهذأ
4لىاذاطنقتله

الغطاهنحثهنطربماتا
ءعمماتسعرفيالقلؤار

أهظهماعصبنابار
سىاهبدنالاللهوحف

أااشنساهإاتأذقإشافي

األلهمنثافةالهدكتني

أالفلألهسبمكاوصرتتقئ
اهاكءإضاالامهاءاعال

اهلعشبعداهناللبلدغوش

أهاهاهفهكالزوليمد
يراهلمىبعيلىهننضهك

امماالزردامىايوري

إاالهاكافرطلطنعشر

للدجاهيطحابولحدصى

اودااالىاصطيماذاكالى

للسفساهعاليجمرؤنجع
والدراهلمحماليانا

تيابامناهخوففله



االوايشتلكيحدفوطد

المجياديلخيلمنعشؤفلى

حقامالرعيانعشيادف

بقعاليقرمحشرنمنصدف

عشربنكاملالماعزصدفهن

زظأفوقاهنالبعيرويز

إجريرىعابمعشريىال

يدأرألبههتكلباكل

حاخيابتبهحيرةالجتذ

المحديلىسباخكصاونبابه

ماثامحرالمرجركثلال

اقثرأشبريئشاردهييال
اهألالساهرفيكاوزنوده

هناقبزحيففرطهتمسدع
المثاقذكاجصروعبنبه

صهنيامحنيكنشررفىيطن

فهفاهويفيزعفحين

بخكهوفىنرننهطقليني
بألطهليشاللاكيعلي

عيفىجمآيانالرؤإضربثط

عه

ألهافظرياناعينيصيئ

العمئحاهبعدمناللملظلوم

اهاجرإياجريوكياخفا
كياهعمثطدفالمجاهويعىهن

شاهمحشريئحدفنأنمن

أعاه4بوحماالحنرلفوةب

إالوداكاطفييناسارهبر

الياهبهدإطراشكما

أالمفألهااركأيخساالنلفقثرل

51صافرلكافود
أالرحاهكأردإتررجطبة

اضحئوإهآرصوقهالسحمحقا
أأ3يامانحهخناجرالظافيو

11شظعاهيتظايرمحعيانئؤل
أبالدجحاهعالقهشعألثقول
اسعا3حوبةلصيوفئقول

أفامتررح2النارشرا

اخآهمالزوليطلعوعهن
كامألهحقارطلطنعشر

المانحآهالرردرعطبف



طبمروعفىإلت

صرءهصرضماي

صطليهحقيهفلت

صامدفلهبألفت

لمضةطفاالفد

عةجرليلماصات

فيئيبيليلصا

5مسامىكملت

سسو5اسمحالصهثراللرألط

ثلة3مملطانإالناإسلهو

بجهبيئبهارالثكمل

البرابمارفي1إاإقطفاررلهت

حمجرياجممه

طرفر

7

عة

ارإاالزردهىسابوركط

11اءدانالمثاالارتجت

يشااربكفدكتبومط

القاشهىهنوال

اصماالتطمياجبلينلعولي
االملئقاعندالطفليشيب

السياكبدفيالرعدئقول

سيفلدكوىدوال
ابالمحيامعلهسلطاتوإنا

كبافينماماويالثنبن

ضياصاقبلعجاحق



4

جمةيانحمضجةوصارت

عبكاليانهرصرخغصعت

همإوقبامهصرخت

الزيرصاضرفالىاألقومحمعيا

وعاونعمقؤثطا
ممطثاوالداخوقطرزم

مجيةفردجوفيجرالصرت

يساريعنخعهماثةجوفط

يميفطعنجوفطيالفثألث

مجيةفردجوفيإوالفرسان

جونلىالليلوسطالقهكلاا
ياجريركاهفطالملبأاطا

عليعمزمحبروءشاصهافقام
فردروعنىالقوموراحوإا

يهخكلطعلاناتف

2ياطرافناديتوفد

هزبمةاساياروحفاال

باجمريوكماعنيالقوآراحما

يتزمجرعلىوصارالسبح

بويباجرعركليهصرغ

عى

عه

ي

ط

هـ

يه

ه

فناتجرىموعاددمو
الودانلكقساكىنا

الرداالثصرتالز

الوداهلفيالريرهووها

الممآجماالبوسذافي

اااثالمردان

1صدادىباسلموال
انفالةالغوموهـ

اورامنجوزعشرالف

15إوداداطرإفالبرهاس

السمابمنحبربمشاعيل

اللهمنافيالنصروقلت

هنماهدربهمنالمومفهرجما

داهادىابابيوال

ورأمىوالطوثريعان

الهناتعالماوياسألم

علألالنقدرالسيحهنا
بالوداساكنوجدوصرت

اليلنألهـكالرعودوصؤ4

قلهالملئعندالطفلثشيهب



وزرء7صعلماتإدغتسعبخاسبح
4عاوالدشيواويالشي

لمجوفيحموتاسغربوفيم

ميحرلزحبركءعتمى

يافثادحرفدهندميلححمت

عإلكافدرشداللهكذا
أربيلهاحامافيهأ
لجبةالمصهـفولطاالق

لقاةاتركطدركلهه4وقاتأاا

جهصكونطفوممطوقاتزجمعص

إذااحملىلهمااناصاكلألما
اإ1اااال

طعىوهـلاا

وكطياجرواحمحالصارذا

وفالرجماليعةفيتاناففكر
طخابررفأاناراتهب
والئقيوارجعحباريرقات

وجبنهقصافدعليهوكرت

وبينهماببفطالضرليضل

انقيشهفىافطيوموثانط

جبتهثمافيبوموثالث

ه

ي

ء

عه

هضاهوماخهمار1ذاكفي

ظهااوالدثياخىالهشي

الىطاهتثمووجيرافه

ه11كبدفيلرعر1ول

ارذاالةلمب11طهت

النردياللهالىاحدبامر

لهالعالرخإالركمابسحا
صنلهفاعدفيماكنثبغد

وراالالرجحالدشو
كاعادافماالريرايقو

داقعدالازاو

جزالىإبخبحعهواللي

بالخطاوطوللكالحكط

آإاثماهآوفولالنادى
بالمحشاتالبونارالغل

الهانتتوصلهتالم

بالودتنطبولميلى

االموفتباحرأليتء

قماهنجرىهعمفىوصارت

اهاصادتسيحالسيفصوض



خيهابىمعمىه

شدمحر

عبيءير

حربوىحيمهعط

حربوجماللد

مربهطشي

مثماصس

بعمكصاتسل

لنرفسى

كأمنسرمى

فعتركيمل
كئاس

حماحرفير

يمأشقافاسيتفحص

لت

يرس

يبمس

صؤحر

هفي



5

6طحدإمناطويمعغاوعاد

ععوحتقحاهليةعلبهمحرختأ
هوفىصوقيهنمحأأأ

اكنياثحقآ4إافسرت

راسهفوقهلئاشيوقغت

ياجربركاانخةكلىإدص
ذراسثطعنااتحرتفمثى

أ
شسغهعيرهنعرإحمربته

باحرلويالكألزندحئ15
اإ

عالثألةوصافيلمبمؤت

1محماحمرنبجعرهوإدرعادإإ
عالمياسراهنالمي1زإت

عظيهةةاناصريهصرخت

ويياجريحئاتاقي

جريوعصااباهأاونناتال

ةعالئأليماشتايامالت
اابانورعيزغاثنج

منتحترابطالسبحلخك

عابهانتياررطيمفا
طيهالشجقهنإصف

ه

ء

ه

15حدمىاهشياناتطوعلى

اثردلهرامنهايالرفنرج

15الودباطرافآوخاوراح

لمألهافطوسهنايمآوجدته

هبالمحهثبتلاباونارا

اهومعاهكيختللم

نالماحدالزشإثوكط

اهاولحصكاصأيههوالمممحفرأح

ضآهخصثانازلالدموصار

ظاهابدجمصكطامحف2ول

15حدمناجحرإناوضدت

عالوداالجاصروفلينا

ياضآسثموجافي

سعاتحامشناالباهانا

الوفاهملةحايامئألث
بالهلمثمنالولاوذتت

15مدعاليدشضطلعت

غدلىباحرافىشيطهن

آهرباثفدزثطاوه

المأهنلتبظهرهنزفي



5

ضيإبنتحيرموعاد

نورجيئهنةائفاأوا

صءبهلنمبترهوعن

أنييافيانأسيفلهبت

4كيرشصفدمنفربةضرف

جويإليياطمرإسبيمإوفع

نجيبابنماحنبفلسهاوصدان

احآنداةاثمللنهدثريممم

جرةكهلجفيءصنتأأال

اجمردالوحايالخفمححت

الونهايخأخإتمافثطا
ي5الجرولقييقدرها

إلآحماونمارجلسئين

خجببابنمفطاصالراهذا

اعيغيانورإخاالصهذا

المثانححتلكهنإالولذقت

اجربوكطفةدارلي1دا

خاالقماثازعالحسجحفتلت

هنبةولباليابامفعدت
ناتفىصةالعثنك احعنشرا

لة

به

ع

له

عة

المئشااباأطاحوتول

الوعاهايماقلالهنرد

صداهمناحجمزتثم

الصضآهبقطحتالمحدتإلو
باألصألطايرراساخلبت

ااوطاعاجمعريمماومحىارالدم

اخاعسفييماارت

اهؤرريمةكاالحميكركىا

إلهوأالعفمائربافرجعا

ايااحماثىتعال

15دسارشقفثاصوفوم

شاألملىبمإيسلىافى

80بإيمحوآودؤ

هإتافلب1الذليااوعمرعا

ا5لكدإوإإإمئتيماذاكجمما
11البألخمءعاشراوذث
يهئفىاتالئهوءف

لخرحاألديثالز

شمادامقرياهاألااتارب

اطةاقوممنوسصاسوم



5

ايعانيحسانإختثاتار

هينإعندجساسؤئزلث

ةنامخإرهعاهاجابتما

لوصلعببدهافيأللشقولأ
بخبزدهئاالتجيادهااذاا

ثرثلااساريومراولأ
صذغبياجروبانمعرليوحمارتا11

رساوسخوزترفيومحمارتأأ
ءفدإلمحاثاءلمءاأأجتقمثا

اذشتخرفكابفيصاااأإ
نمحالممهإراافىازلمألز11
كأالجااإاإأفيإكااإأقاإ

لهلىءلمالمصجايتليؤبخ
1اا 4حزوإارلصفلىإشاولعرباأ
11

اهررهإم2صاثلمحالأصطا11
عزولنى1ةمامحىطاليه
او

هـياصبمابرجا4نفقوماا

ياجربوبالاقافال

يخابابنفاجمهحزصاياابا
بتفذكنثلبتفااا

ال

اوراهتطإلثاراخوهاف

ومحطصاجودهعلىوهدحئ

اارعااجمهمتهتفصارفطبى
أ

15عأثاءرالمحاتخشه

ؤتهاهاعا101 أوجمىجمبلاد

أإإحالىإءيماإومونافي
ةاىول1ءهـاذلالبلشب
أأادتاه1إلبوممطما1جهبين

أأاطإش13الاضقااثىرالثاروأ
أإهلىءوالعههاء

ادط

أاأهيطض1وقبإالقيت

أهشحى3يزلمىلالشيرركتتج
أايرإأقصضاارثيالف

ااطشبروباتث5آقيةت3 اناروهـ

إذ1وإايىبايسا

أءاإتاآلمريخثإهرتغوإ

السفاأئملةحمااطكإوضى

امبأةفي4أكافليبع
حداؤروقنيموتحكل

أنأهعاسيموالشفته



ه

ايمامةااالوىالةغات

فبالكاللىللسباعافظر
مودهبنيشفصورمروص

جمىإلنخيهماتكونفكيف
لمؤكوبعليكتعدو

لهواثماللهثمالهفما
لمعؤفردمنكفدراح1اذ

بالقبائطأحمروحخوكا

باجربومحهأوصدهيبفياح

يخىيابنفولناالرجع

بوسفيصلعبيدهانقهل

بابخينةيالبامحروسيبولت

عراإلالالذاثاصعبيلحفرأ

بابخينباعروطفوت

عيطأليستانمارسىنظرهم

اييخاجيادشدكليبفام

لليستاناراكليهبفراح
يزمجرعاكرصيالعيدلمحشاف

ذبحهانافةعلىاهرعبال

عبدالمجوؤفىالمجلديحطما

باهناهعندىابموميفوشه

الهااخانايكائا

وهاكفاييمالبشالتعلى
فىافقراالمدإتوساطان

المجساهفبدفيبااقي1ذ

مااهالمرفيايماتثألث

اأكالجمااجارسطالدماخيما
إاااهلىصيالعثأسيفاخد

آالمىاركاصحالأعالادوء
جروهاقدالتبهطالخت

إهكلىوارعهـأاالمحخشوت

ضاهااحثحمااتخشهنول

ههنىياإيكبستاتالمما

المجسماهثمنممارهاواحسيىا
إنجاهالجغةلحلببوجا

العياهفوقلمرفة11رود

هبالمحمادأشرابوشاوشاف

احالياصطعلىويتر

قناهدمهاجاربلمطو

ألمجحاهتمنباروحوفاثثا



5

ببكياتنانعبيدهافراحن

ءابنالالبرزفراحت

عكابنافعالشوفاتوقا

مثاكياجساسمشمهورملك

يئخيرهانهعرفتاواأا

السؤفيبفحدثه

غابرلاللميبجساصهـاجارءب

ليضهحالىياكلبصوفله

يليداافةتذحماحف
نزيالمثانهتهماكرؤفا

نافةهبتينوخذلهلتعا

يتعبحتىههركقسيو

اورليهايثوجااركبجساس

اناهاريدهاآلإءزقالت

نجرياجمركيأينيلطبدي

يهعرررهنسبنفقال

عليهاالمجارراحطامت1ؤ

الرهابمثههنانسنقال
ضيكإلنراصبماخاتتال

فيالياريبههنففال

ل

هـ

بمابيحماسخملخيهه
بالغاهفصمطنألوفالت

حماهفيصانزلىماهلى

دلهومنبالتريليعببثا

بحياهونزنىلتركناك

ماهماطاشالفدراذاشبية

ورايجربوعبدالشاعؤ

جراهالليائهاالمابنيا
معاهامراتهضريررجل

طاالىرفحهنوصاةال

مياهأربمخذاويال

رضافيوخدلهضيفكالى

فدجراهالتبماالخبرها

4والناياللىإتوال

ااايهنعنبنجص

اصههوالنايالانكافسوى

لمحيافئرجحاضرحهسا
بالهقداللىالجتاو

صعاذبامافيهبر

سماةمانعيدلهابعهن



غإرلكليباهووكب

غائبلمركإيبءياللوالة1ز

لجفلشتشوفهالبرقينبيادكه

اشءبيمصثااسحشهفراص
دزتكألتاالبموزأتوعا

ندكففقلهجاسنسكطز

ألإالجيءطالكضتهاانا

إشيجرإمكافىجصمحاسوصل

انمثباديرممطبنياوفا4

جماوجلردتاناهاكليبقله

برخهانحرباس1بقام
بعصاتاضربةفضرباممبب

يهبنيعبدفتراياال

هؤبابهطعنكياحيف3ا

التثناابمطعيتا
فوقسرعاجل1العبدفامة

غائرليمبلوبئررلفف
عا4ترايبهرفاليبوقع
وكرصنقفدالعبدبان

صدكملعونياهينةف

له

ا

ه

اكماههاخافيتط

ابالوطمهؤفوقايلعب

ترالوالزوالهعة

هوديراطرهالومحبد

والتراليباهز

هالزأولدالابئااجابى

بالمحاهتطلقومماحف

فغاطةرجالحإمن

شناأتألحمرررالهالن

بألوغاالمتالفيتافما

وراهترضرشهفراحت

الوطافوقمنائفنطرراح

اربعمااباميرياوقال

للوطماءدأدكعنثوفح
المرفعافتيلىجساسعلي

داهنوففوفدركبة

ئفامنظهرتبرعضربة

بالوطايرعجسماسوراح

انماتعرففطحبافال

والمراابثطاديايومن



غدرلطسحفبإتاخاهسر

جمئيإلرنرقاثبيوسارس

ازفاراتجلىسماحتءوسات
االتخاالمصبابيتز6

التمشاعكبااإتاىإناإ
داذاحبىرأصاالمهإلإطرأل الص

طقيءاكحتإر1ررتفيعابهااا
صااهـ

إهتافىافعءءآااسأر
ءسءاا

11
إهـألحرصابواخ4ءبمإ

زتالذبضااأاأاو2
أهـ1لطدابوإااقربيمثم

زاصلثبهرييهات1أرصهاإ

هيايةنوحيصااكلببإلحمالثا

إضاهانوحثنأحلميصبنجالت

ماإلدبإد1ء1ثرم

بالبتاصاعهاساألما
لنئمعزدتملبالر

ربعهاليمملىواجمسهـمااص

راعانتعلألهكلةوفال
صهركمميبفتلتلةافال

م8

اإامحليئيرح1شوف
أالعلىفهاراصرالهلىصد

وتعطينالافالىزال

اشالفنىربمبالشؤأ
ئهأأكثحىصااجم

صابءإدر

يالذاضلي9بااوروء

هاهخى1افجازاكفإكاةا

61لمحى1ررصفىلى11 يرور

أالمعوولأمحهنمخزام ال

انالودااافروثرىتعه

دااطررإا آووهـمس

11ودلغصباباصرخليم
صإلموداإيالسربعلىدإرض

اسوفىانالى1صبفىالمجكئو

الوكوببا1بافعوفاد

إشابماثكرودالمم
ضألاستهييابداذب4

بيدأواهسكاإبؤوقف

الزناولديايتسلص ما

ئنامنفيالقصروضل



5

ية

هناث

سطووو



ه

راسههلومحموتأهقصرخ
علينابإسأإخلإاوقال

دكدببالماعألياحزلىا
لدالدادثراالحساإ
سافيصأ
كسلىياليركتفمأحىأ

احمعمافيإأنعافوم1إأيال
أ

اإدإإئمفلؤيرساسذحئبما

خأحمالنافضفامحوشحناث

ألحمدعارجمليخالىالمألعما

إالبلىبأتئبأإشلش

لمهءبهالوللىدأضاحطازدا

ألناألهآطأنثبتأكأجمو01

5طامعاعاافاهرحأطؤةء
إصحيفهيقئالسارتافدأفى

اليرربخاهحاالرتؤال3أ
أإ

جاهاطامفامإغتسىاازتو11
ءأ

خثاابتاإثرا
االاز

اترايئرسجممام4فىوفلتأ

عنييالسرارتيمفمالك

وشايفشويخادإثفيارلم

هـ

ع

ر

ااوالوداهخهاالبردوى

15والرذالمصببةهنمرر

الوفاخيالاجيضاسياج

أطظةابيمامسماجياىح

إأأدالهقيإقىاهـركومحي

11اأ3ماخمافيمآحلىكي
11اخاهثارجناحقى

داللمداهةالمجزبإرفه

أت01لحىبحىطىالكهإمردال

إأهحبانهنىالازرشضة

أا5جمفلسظإكآلياهة

أأسواهمإلثبثيمضأ
اإأاإههفييصيرأصببم

اأفبدإهعخنمطةصأقبملر
11اهؤةتءجحسألطاطكالما

جراتلرهاعلطآالخالر

إ3إفالااقاحماسجممرخص

1111ماهبالمححتضيالطاح
دعمشاهاياولدالماهمتيا

افىوكىوفيدأجاوجغ



والوشاوشدبالليل

ممطبنإافماطراحتتحال

ملالنيبياؤئافىج

مرهابنإحماسيذاكجملنا

ملارجمليااصاراذا

راصيفبفدافاالفا

سحلىإبوعكدصناائاؤقات

ضاجرعايهاحممفىأطا

باحلمهادكؤةإةأا

حامألاتأكعاتأحاتقما

يصأسمبتتاننلخ

دمافيصأتجةهاء علماحرإم

طصستثصأحامابيلهاخمهد

كبخءالآ3اصنطريم

صةورإصأأحسارهذا

إررتربىافي3ناتكا

عدانىاعلمادااناصرتو

اأصدافاببقراخئيابن
شاركزالتالألصثرخالإفال

الخنسووططالمرجفقلى

ا3بخاضالحبرو9هال
دلغشإهيبيلرررحمماعلمامم

تشانابهيملزلحيخهأولل

أأشلر6قخمتحيبقتق

امححتمالدسايمبتتأاإث

أءرفايب1ألمارجدتنئ
اسذائمغالألصاخسفإكبد

اربيهح

ا3اصذا0ءاإألدادألء
أ

اإاراةحفيهوتفوتاطير

أإأداالفيكثطءأهاسعايكفي
إأ3آابألبطلهبرطف

أأدشالهلمبإلفمجفلييذصر

اممماءموتجبندكئ يال11

15احاتحبأسجصافى

أ9أاتانمتطأاحتإططعفي

أإ3إألانرألإأفىكااحمةحي

ااهصيربهصلجماحصاسكه
خاولاتاأذتفحلسجىايا

الىالهبراوسحطإغولإطو

لىىاوإحلىااكىاا ور



ا

أمالرخأللمهـقثتويالثةبفطدتحىولىهةا 11
االآصيالببخحلىسزإكلربئاةإضاياأإاضكر11

اإااالزلزااحءيلىتدقلقبمكهـبخبولإظهـرأ
البقرليففيحمؤاضيوضصضإطالبمكاتجقىإ

اأإالىحماااالؤ11
أاجابرجالصمعالريطاسحجىحمطأ

11جالوبووطيررمحقرركعفيعمرإبوإ

أاااليرلبلإاءا5اليىزااتبحودءانسحاتتيأ
ايرص1ألةححنحتطثأ اأااإارصخأثىرزحإهـعص مما

ا

11ذإسطعىك6أاحىلرسااخلمسىضأخهةاتوصيهألتألمف11 ثيا

اااتردابالثاأكإاأكثألدنااكاادبا
أ

ازأء1لمثصكاالتحتيااإنجاااي15اااثاحثئساأأؤالإ

أأاهـا1كأيالفيأ5كبمريتدءانشاىرإ1تأ
اء

ااأااا
لىفالتكاتحىيالركداشالشوااال3أئتإ

أصإجرهـابمدألموامثورألى11أأإ رمطاحمراة

أفإلزنرمىمشحبؤسمبببصأثا9ااا
اص11

0111أشمىباارمبماحصولتماأروحاالبببمبةفىفىإ11
اوصمحموال3إ2الىبماخلالبدكمااءبأ
أ

اطألإللببخارومحرمتالبإنحياجسهكليبودعدى

أال01أءبغيرعكلرتيعفطورايوماساخاصاااإاالنت

11البصزسيةالدبفصغلىالقومعداإبئإم
تتتتبت



6

جمادهيركباآلرادلجباناث

إورلمألفة1فيوحماراسهةط

ضكازالبيوتتطلب5عىا

وعابهآضباتمشمافتها

صافيمأراسوذاأودستها

يايفايديئيخمالتذة

سالميمراحتغفصاحت

ريختهباليهمئقفالت

تءلمهبهاتخشظلفتلنه

المحاهلباجملليشروقالت

يماجريربالانانجلنني

يلهآواالطعةشولمج

إلونارفةتآتجمىا

ايانىجاتكزيريقعلثا

هاعيوبكنتخوكفئلعا

سعدثامألمحماهةلشوى

عدلسهخيىاقىشوكا
دكليبالمايندبواوصار

بامهلهدانظلرفومالوقا

انيحجملمبشوقاضهاتها

عه

ه

ا

أهوهادضربةأفيانئاجقألس
3الحالااباردرتهغطلف

أبطاهبألابيوثاببئاتوص

أالداهفيلمدلمألقةفتوتج
إصاهاشمرارىكرعدب

لمر56البىطاحردقافئكراكير

اائمردااخمات

ةفيإجتمألثدإهء

اشباجلىبكليتر

اةءأفيثافيرالىهت
ةلملهأهكأةو

أ5الرزالكطاإ

اأااصااهللممااطتإنسغائبلرنار
أا15دوااممطإلدوزأرتك
15ودراالكطحسالىبياويالح

ألم5ررهدامهبمفيىد
15ررمنيناليعارودر

اهاإوعاالربابرفدال

15أافىااوالدبئؤحالتها

حشاهمنطائرلبااحس



6

روجيتالمجالدتريم

اليبظفكثيرآعلىرآت

كبرجيتراوفماؤرر1زإ

راسئهبسالألمةالغلوفالعا

4إاوجيتالمجثادعننزلت

كىجضحبيتكيعجطروحأة

خإشااخمىيابئمئمهكفال

كلببلييالثصياعربؤإت

كليبسوهعنانالمحما

بويجرحلىاثفىاعوجبنا

لميباكسلطيبياقات

اخضرالثألتنحاتوجبضا

طبالماجدافىودفنا

قبرهفوقالسلألسلىوهإل

المحصناتسروجوقلبنا

الدوايبمعاللثاموخزقنا
كاجرحريعزاهوقناصي

مهالملكواصبخاصباح

دويةتعتال1ذفيت

براعياكاوهمأوالدوجوني

ممة

هشماهخياواتفبموهذا

المبافبدهعالقطرعدد
للوطآهجمبظالدكرفي

إللهغدهندامالضوس

حناههاشيا4ميارفىهة

اللماهيخهوممتزجلمىقف

15إنروامئىاحملىارا2

ثالمحياه1لمنازرفذد

أصداهمتللمابخحوكد
الذءأهاهلهتيمنمءجو

15يدألومددونظفه

شراهفيغاياالديباجءنا

عانراهبيكمااللوجهاوحطينا

القناكسرناالربنا

الغاالئياليوهزفنا

طلوطارهيناهالمجيبفطعنا

بماهفبراياملتثما

ومألاللمادكلهالمجيشئر

القبصلطرلىجهإاىيا

الجسعادفكا3رو



015

صصيكأنماثوممطماإالجمعت

افرومجمااتالفصستإلن

فألمرءشهااقيرفىكأقلت

ظصسهألمتإقءلمهأروأصطلبما
كأمإلحاءثثبماازآل

ينرنيإارزأابأنجؤال

حمؤشراقحااثرااتا

إحمبدنااشورقاقاال
كينجراإهذاتإسعذلى

غاصأقاتثرهوطمقات
فارلرنرفياقرررأكلانا

لمألاهـهمأ5وأللابئفأل

انزلهاكتانا1عانزهم

اجرإشفيإصابنياهذا
ططإتفيبىانامحزم

بلهلءياالزلفااحمسالي

إقيعادظحصمازفات

انكحصطاسثروحفالثالي

ءيباجرالمويةعلفىحث

نازلجسامىولدتلم
ا

46

مسهـابئفالفماخه

أصماهأررفتلالأللط وجبت

3هةجمندصالحفذالثار
هدلىلالهطيمرثفصالجب

ااياحماهسايصيمولتفىوطء

3أرالمحشعاتابانارا5

ةكامرراشاريالضذ
اسوتخماممالصااىالأل

4بماواليهنيهـةالهغاس

ننأاهلاحشبممرساشتاماء

نحاهظللروإبهل

محاسوهمنجءإثاابزشوبراء

هراءسرحىنجرفيدالنا8

بناولبعرفىالالرووكلري

اآلئابكتحىغاالركماكل

اكااالدشيئاسلحالصاليرس
15إكدافبلهناشوبإبدجمى

اناههنيالمافيوال8

إلهالجلفانسبمبرسارح
المياقرفيالعينخت



6

يخىمنحئااسباحميت

ياعهتوتوهني

بسرجمعروسهنط

ربيراليماناوصلتفاال
مجامرهعهاهىفلت

ابههاهاتاخوهااللمامات

الياهييلهالبماثصاحهن

لليياهةروحثاوفلت

اللههاجلهزاالكبففا

لجاياتخلبنااليومتريد

المعنمثالمالثانافلت
والفوقيالميياهةمايتم
زاشدإسروربعنايالقي

الماكنصلطاوكانكبب

عاصلالمميطبونولمج
طبيعالةالحلذيلميثانا

دثاتهاطلدستدورتانا

شآصارملهجالبومهذا
هبيلههذاربعنافالوا

عنهناخففوموا

ك

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

شالئراهغقحةطارضربته

15كاطفقوهمو

15حدمنمالقيىوال
اشاالفوفبابخهر

كماهتححيلماراصعلى
الحزإهيابنياتقيطثا

هناهتدمحغبهففومك
اهإجالباوزبدااجمعكا

السياهداهبيلهبانسوى

اطناهاولدباالشوراهذا

نشاهوهنالعالميتودين

الناهكثيرمىبغيوما
باكياهخىبناثوالقي

هسحزباافتلى

إلهاهاذكرنسرتكلبب

والذكاهالمروهاهليا

والعزاهبالمغاففقيوا

السىاهالفيالقلصرفيا

داهضآىترجملىما

لحياللرجساصالى
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وقهههجساسعناقلكوانا

جربوىلهاافآوثمانيى

افآتسظمحالفوهاية

ياجريوىالموجرنا
الوالدكطااخوعافبم

عئبثاعااببىفداقوهإجميح

هزيمةساليايربرح3مؤب

قهخائهمادفأاتيرشقاث

صمادوأكومإجصفيءلمط

جافابوشثاقنادبتوفد

حمطحصاليلألفدموفلت

السرإيانحوالاقومافراحما

اليهموجضتالمجوادفوكبث
دمافيلىجاجلزلت
ءجماياتعالوائاديتوفد

صاضرهونالمهلهلالزير1اأ

محيةفردجونى3اااعفد

الفمبةمئالياننرثسو

ةمحفردبمألالقهمافترقىا

ويياجركاليبحوصرخت

ه

ه

ه

سهاهكسوبةالفةهائ

آهيفالةلاااهارة

الحماهعنالألبواط

القناهسىمحالسيفجمد
ابالهاكندربراكو

عطاههحسوالكمحسوإجع

فآهابذمحماناذقبمها
افالهسبحاناالداعوسانا
اهالمحعدبقذركافياواو

االخآهتربيذمميبعبد

آهإصجلانتنزل
تاهصاقلليكاقالرقتوذاك

للوظاهاجمعمةالتيت
بالتثطاهعاليتهبصوصبص

آههاكهـرالريرطهوها

بالسواهنحويالوماففاردا

اهدضاتجفلكاخل

آهضرابةوعشرتالف

بالسيارعودنفصفنقول

اوايوداضهرفشج
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جنيرهحتامنالسيفجدبت

مائهطبرترمحةاول

ةماشطيرتةرهالفي

مائةطيرتركأللثث
ماتةاطيرمتمحة11
ررخ

ء19هائدطبرلترممةاهميما11

هاكرتطوخةمماسماال

اخةاأسأ
ئحهسصيؤصربعا

مائةلحبرترتخهئاهى11

هاصهطيرترمحةمتايىا

ززماحجانطااللولوماأإ

ياجريويابماوماةافأأ

ظلةباجروبينضاارتمح1

ثزيمةلطثرق8مإتماأرا4
خااوالداألقياناثافىإ

الا1فالؤا
جريويارب

بنردجمةيحارالفىوصاحىا

هعاناجوإطاعالقومجميع

اخثاخهاالماهآلعفغرحت

جادكثمياعيشجادك

ه

ـ

أل

ال

عأل

ال

فميامنشوارالنارشرت

صداينفلمارهيفبسيف

فىاعاليمنتبزندمظ

ثااكااريالدموعاد

الألطاهكبطغالروسدوط
المناهإدزنمياممالنا

أهمالالمعدودإنا

15وايمااصاسحاسبوال
مةخيواهوفرسات

الوطاهفشفينهائناروأة

المحيساهولرحعترازث

لمألههتمدحرجيىثرءادال

ها5كهحسهطإنرلريميما

3رايرحلحبمامتسو
4بزادتمعرصثةسزال

لمناهالمهالىيماتولىا

ياهخماهالشارهليوفالوا

عهاطهمعسسالكصهـسواجح

ألهااسبعاباجادكنقول

الضضاهيتىهشعاليا



اثرالداقوانضر
فيناالرنرفعالششعاوفال

ياءالرل3ألجسامماهانال

عاصلالرهلالألكهنجابوا

المهريالدهممننحافثمففا
بالمهريالدهمسعودهمكل

لعنديثيايالدهممجببيامن

عطيةمايماهتاعطبهانا

فاسدللهلرثاصدنجانا

ءليهيترصدابامعشر

اباجرقيوشهجمرفماؤلى

يويجراوممماوقاناتفر

انا1ءاخبرقدالرجلفراح

جااللربمطاهـحامىلز
الرفياليناجساساقى

جرصريياالنراضساوجماال

ةمىإاكةاؤلمالفما

يإليجورالحمياالصهذا

طالمعاسور1الثذبان

ناهمالاييامةافإهت

8ـ

طال

ع

يه

والتماهفعاليمىهعارال

15صدلجامابئراه

المجراهكيفسعدناالنظر

بالهوفئايدفيهتاملى

فثاهحمألثهآلباسشدبد

هفاهنالجممجيناهإت
صاهعطمايماهتاعطيهتا

يشاهعايريلىمااعطبه

دراهوالضلومهالمطالنا
مابامونجهبمراده

بالفألهصوبهإقرليوال

الغزاهءرحنماالاللجميع
تراه1باؤنرههالريربات

مماهنرجىماالميومهذا

صمعاهموبهمحالفمائة

اهالنمىضيرربضاوالفي

ومرحباهوسالاهألفول

بناهعابعرفاكذوعري

15صدنفعدىالاللكذا

صاهلظحمابمماب1ونار
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عدىياخالضيفوفاات

لطضبحاماقعاسفال

ذقهادالطبجبنبان

سبعةليبخيعللألفالت

لشروعاليبسبعةواعطي

يهعوأفىالمهراها

اللعينةشوفهنجساسفال

جودهكيرقآظتاهه

فزقهالسرجؤابح

خبرليمنالسوأبقذونوا

لرجالهيكمنجساصهـاادوء

وخسيهاكينارهائةللوحط

برفرفتحشهالمحرمىط

ركابهلمحةسوىالتنعلر

عاجمللكينارابى

ظةجساسفالفدنظر

وفجةيوعذ1بربفوصار

فيهمصارالمرياهالعقد
عيكالعندقولنايرجع
ويجربالغزقىن1ءأارجت

الرضاهحنالاياضايماايا

باهناهءبئلمهراربد

اناه7ضذةكصبويال8

الماضياهالسهوفمنوسيعة

معككاهوحقيبناتوسبح
علألهنملكترىوماخت

الزناهبنثوياهلعونة

15الرذخاالتماححت
بالبكاهاهةالكخث8

ياهناهكيرهيالفثألت

مئيناهخيولركبغء
15هدعلىالزمامداعطاه

بافالهسارحانسيممعلأل
تراهوالالركاقيدنةثرف

الشاردلهالاليشبه

ولدالزنجاهانسرهلىفرح5

بالبحاهاليتاماذونواص

فدجراالمهرباهافدلة

العمشاهوطاحمثرتلابو

بالخماهعافدالثرلقيت



يايماههيماهةالت

لهلىيامميمعلمفالت

لطالفعتبياليام
عبمىبافمادكمانحسرال

جمسرعلبهيهفعاد

عديهياوىلةفلت

أجيبهغدالزمالهابعوت
وهاتهاربروحعديهاكي

ظهزتعألنولطبسرمرادى

اوصدالقومجميحعألق

مثمالومنيمينهناجيم
حماهمحقآالعديه1حفر

لصوافندابيزافىعكوصل

فارحىهيةثرلهالمهريالقا

سائسفالايعثهماشغلكفال

يعاسرلحمانهعديههسك

الاثادكيالمرابطثاثا
وركبهالعبيدعنهكفليافقد

ىباجرالوفدطلعودأز

لنعاحطافيكللصوتكهارا

ر

يم

ل

ه

هـ

ه

ء

الطفاهإثياليراضيعثي

اللمبغضاهرراالهوهذا

الوراهعنيالغبظوخلى

15الرنحصامحمبممماهبا
قناهضدهلىودهحماتة

غدايركطننزعال

لمألهبانفىلئعناثيمكثاد
البألهخيالشديدكوت

إلخالهدربالماربطالنا
ماهاعلىعلىخماولوع

أههالغبوةطعليلاحت
هتلهالبسرفآيربذصي

سوإهمجيوءالماسيألقي

هعئقرلردمماوخسبن

القعاههالمهرسوسقالوا

المعاهوحزامرجالىوشال

البغاهامهمررلباياط

بألخفماهابالمجاسمس

المححاهبراترصحق

المثشماهالخييلوربهوت



جعأفدأهنالفثمريئ

عيهيفهركبتالفثألثيهنا

جميعاميبيتساأللوربم

مغبرانحومحماجاااليكلسبق

يحجنيعاالدعديهتشثىث

نيهـضافالطاقوماتئموف

خبمجماياجمتاللماشدتيم
عإطةعمرثمعطجصكرخت

لجؤجغحئاهنالمجفتسه

رحربمماعليالياوكرت
هزيمةدريكاملمااراحوا

جويوعأباهرجمااتفاال

القوكاناوحصرخشفيهمسبقت
ىباجرفغفاالزعقت

صفينورمحينىلضرخاعروا
عالمياسرالمياهىتوقلب

تجاليمنحهرالقومتشوف

فيملسيناباطضليشاضر
الياجربريلربعموصلنا

خيىاليالمىلربمدظنا

ه

ه

ه

ه

ه

ء

وراهنلحتتالفوهائعة

كاهبمثمالهالفعشرون

اطهجوالصوتباع

وراهيرعدهنالقومومحمهت

ركضماهغهضاقوماكل

الهبالةطائرجرازنقول

إناهطالممنالعفلطار

الماهلرعدبكبد51وله

ضياهنافارشرتارث

هناالغبراافسيم
هطنثظجفلنحعلكا

اناهقداممنسبقترحت

بافاهائلشنيحبصوت
ثعاهثختفدالخبلص

15ددلهقسيحالدمحف

ئتطايرسواالروصوتيف

افعالهغنلىدببكا

خفسلهبألالعيالىآفاتؤا

النساهاهحفاثوايالوالدوهم

ماةالمفماموإبالبحا



ظكإربردبممحرصاحثأا
باجربويبقوث1نات

جميفااتمرمندنواوال
اوالذااوحريمافارشومن

باجريوىجميغاورجعنا

والمهثملهوالموالله
بةوصمويباجرانابوصبك

دابمافهبوسكون
عداتهلهينصزو

إجريوىالقهمناورجعىا

عليماغزيبوملولفعدت
1لمقابرطيومالغوكل

فبروسطانابأمحهبه

هعإلنإصعلطانداحدلراح

منابنبشررمملظانفراح
لمايمانصافى8الالفاأ

ه

ه

ه

ه

هـ

ه

ه

ه

ه

ه

ابخاههحيالمانوطلبوت

كآهبألبالمحريمثوصىا
اتآمثلىعرضعموصونهـا

هفاالبيداطتاظيه

اناهردبنمالنوسكل
العمادماردىمنخوفممه

ياللهميئاقافظكوب

الرضاهخناتيسكىغدا

لهالعرهررالنصرالن

صاالفالثبالىحميحا

بالفأليروحثاالثمتغ
هاناباروحيلثبماربهمب

االدتاليفيواسيه

اتافعليعلىلةثاحكى

أكضاولياهلمشيروثان

الفيموانسرلفبركثب

للنداسصعإوأيناديه
األقهحرمةالغنلالن

يمفينابألهافهلعل

دايبفىواللدمرنا
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عاطغالالشنارغبابما

خبميابنحنروافبربيك

بالدياجموراحياحطح

مياوالدافىانانرحت

ياجرروىالضردليمؤمت
خيىبأبنياجمهـظيت

بيكلقبرفتممواناراجح

نجىالخبراةسلهوقلت

احيالشغالفارغففادى

لمىولبالملهالؤ

جريوبيااالفافال

عظمافوصآاةفوحتغ

عه

ا

أل

ه

اهبعدالممهىنيهوساروا

الزتاهولدهىفيهوحطىا

والدراهعلوسمالينا

هفاهادعيهالسبفمجد

المساوفتباكرالىمى

النألهبههطغهدحرجة
اناهياروحمطءليعبإخوى

يامماهاليماههيابو

اضاهيافليالننبوصط

لهوبىضماهبالخبرات

شاجثافإلمىرعد

حياهاللهةيكونعسىوقلت

15دوتدفننىاهوتحتى
بناهبعرفمااكذوعرى

اناهاياروصوناطقي

15فدروحكالىتكهنروحى

بالمحباوانتالموتخيق

بالدناهفيمكالوانا
سماهمسوبةالفظنعشر

اناهععنمااطركحراهة
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اخفتلكالذىدعرمئ

عنارحتبفدالذييوآهن

بعدكوالذلبالبكاوعنا

اليمامةابواخوىناطقني

عنياخوكابعيفقلت

ياعهئهلىعنمعيففتلي
هدللاخيكبئاراخفت

افتسافىلهفقلت

اياخوغهففتالط

إجرحوىالافافال

ضيذاكليبلموكانوفلت

إرجحجساسعاصافالطوالكان
باجربوىاليءالعنلورد

خيىاانتانكاتفقلت
لهلالباانامبتفقال

خكيكيف1قيلألفتلعت

وانظرعلالمكاخرجكالفىم

فتندمنخرجنىلكفقال
اشوفكماالالزسقلتف

سماميربجبرظقفصاح

يه

ه

عه

ه

والمنماهسرورماجانما

شاهنبرانالدلبابوسط

بابحماهأيمألوبناك

اناهاالعيفطلمجاو

اهبابضرمربضلو

الرضاهصاتاطهجزأك

دماهتسفكإكيياويئ
اهفادلمجهاتالزم
ياللههنهناةذقا

عاهوالرهـالعقلطار

هالمحألصهذابماتالنمهـ

15إحداتدبيرلهحيافطى

ضآهفيياانارتوت

اناهوساعدفيفانهفتم

لمحياهيخرجكبفالميت
15العدبتدببرحيلةفذا

الولمنانتمبنعرف

لخباهممتورمممايمشفول

مانراهكراناالننوحمف

جراهؤثالميئافللر
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جقئاالشغالفارغالى

ياههلهلغمحتعيفحى
ياهبياصهاخرجنافقات
لىامهبانحتىعلحفرت

بويكلتربةعرتوعدلف

4يطلبؤناوالدهـفوه

رجملةشثابويضردفعا

فبايصيرعادوقالثاكمف

هقإتشالكمامفئقلى

الزلىيراناللباكرلاوق1أ
أ

فيناطعانيرزواالمالنأ
أأ

قهقيغلفطبةهـ111
جملءاصلناالموتصار

فارحمطالفبمبنبنلوجيناه

هذلةفيهاثتعيكانفن

عليهنماساجساساخي

لاقتلغداالبدعتا

جربوكأحرهبعلىانافابم

تنغالمحراناطبرلصعت
طجلوسرتاالمجىادفركبت

ه

ء

ه

هالكصتاوجابوفي

الفوعثافدالثلالن

الزصاهولدياالفبرنجست

عالثراهطنقهارربته

الدجاهغاسوسرشورحضني

هعاههاهورإساالقو

والوعاهمهسوحارالنحر

لمحآهطالمردهاهليا

با3ههكماجساساخو

15آلردلمجالتدكبه

اهالشبحماالتوخلألنا

النساههثللحوصرنات

المأليىتهاإلمحبارمن

للوطاهبراسهيألفينا

باهخيرمنالموتلةدط

قناهجاريدمهالخلي

نجآهفيالماعادغدا

1ورإلهالفابمافهلذكر
لمهافيبهداالرعدكيئل

أهلبطعبوسإرجه
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يعببالميدانشاليشلمبت

صامدانابقلبعليهفغرث

خيطيابفالتقينافال

وبينهببالئيمالضرل1نشرف

وببنهببفطهااكوتضل

جيتهثمجافييرموثان

طاوالعقبافمايهموثالث

حمطتبنتآلايياهـافيحب

فليروحاآليمامةفلت

ةرحيخرهنضربةإشهرف

4ءالمجماواثافدوقعفاال

بربئسيهرديالضتف

زلالتاجىجاناورجه

هاربيىاوالدهرحصرال

فبنايصإديعادكولمابهف

يالثهوالدخوللطثوالية

يجرالبألهنيقوت1ذ

الرمحهبئبلللكاىفرإحما
التبافللميىمتاشفقال

مدالاكأصإلىافألا

ال

الر

كأل

ه

ج

هف4ادماطالريرقول

سواوانصدملينئقوا

ماجراجريىيننظرلو

اطاهيتطايرشصواننقول

المساعندباكرالىمى

آولعينييىإليوميريد
فلألاباصابلمةيزمجر

ايمقمتا4علىتوصبث

اتعهلمناالثارالخذ

دأرةحاراسهظيت

كضاانعذالاراسداوبه
المساؤتباكرالىهت

1الصيالمسئوفوكلط

اوتاينطهاالطيىمجدوا

هنثايدعيناالزيرعافى

طاخالبمواليرك

والوعانموانوحار
إهوفالرصلماحلد

والوالالديااكماومن

إظسماولاسقيابطالهن
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طافيقتلتماانتمفتال
بفنلةالنبعطففاليا

بعثحايبفتلجسامىفام
بالمههيدييراخالظهر

ياجريوحااصلليلةوخشت

مكصدخييباملكامتوفا

دفبالىئنمابلىهماوجمحارت

جريؤكااكمبدعةنحتةو

ومحممابفطاالطبمةلفا

صاهكطاسيهاتفيءطدؤا

هارفييصائراماإئمارصا

ملمعقعاليمحمبواثسبأ

ياجريويءخاودزيما

المبوصلالنافاال

افففمتفرآاتفاال

شحاابنيادهالشرواضبت

جافيانإلويشاناديتوقد

الرفيالملكالياذاورحمت

جملةشهماتالبواناتر

عاسإوشثاتلةفلحت

عداايتماتبعىضالي
وحاهونعدفىيالرضس1ود

بنادهنينعالقعدروضل

اصماثالمكاهلةالخبلىادح

وليداحبتفدالسلحكااافى

المحطبيهكاتياسب

االمكنقكااالعنف

هناالباريهرراللجصط

فدالمهإنابالؤضااخوك

11ورهنالعسايموركبت

أاهـدوحريرالمالوجا

بألنعايستالصالضاسوصار

هعاينهوبهدنجا

خناإلياجريويفرائه

عمافكمااوالسقركدثل

بألخنالمحروليأويت

سظاةفرإرركلبي

هعاوريابهألا2أذ

شمااابعلىردظنا

يأللادالنااثرااحرس
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يخاإبنحقاعلبهدظت

يريجرياالزيركلكدضل

ارعبنياشالبدورهعمدح

أعطيهفوثلزجئهفقال

عطيهلمحرهةليههىفالت

صةالخزيةنحالماكفاندار

سه1رطآربالبيالىضرئته

دماكطلىاللعاجطلعت

مساكرمنكلاصوتوثارا

ببعكمابعضائلوافعادوا

غزاللحهكافيبيغمنزهقت
داطزالابرابوشهوإن

اليموجيتالمجيادفركبت

مفيانمايواناطت
الرخنيوهيروكطاس

دالظليهىاوالدصب

هـياههليامهالثلايتو

راافىوثربتالمحرلتركت

علىمياخيمقىفيوانا

وجيعاضربآانازضربو

ل

عأل

ع

ه

شاالىبعدمناللبلنهوشد

معاهوربابهطألبذي

هالرتنقلةثحدوجا

النساياربرضيةعطيه

المالاياميراعطيهفوم

عطاهالههنءباسجوز

الوطاعليلىفب4وخإل

وراتمماوتالودلي

انمالخالهمعاإللوكالف
ءدجاأاظسنملافويماؤضرب

لألانفيئقيفدوديحب

الخألبراتالمهرعند

إضاهاممتؤفصالهـمهجلى

15الرذالفيالقومدعيت

اثاافطهتيترميته

هبميبههااللمحريمنساهم
المداطولىمككلىبزضا

شرافيشكاليالميصونمن

افاضرإلةثألث

االرذابحالئتفطوخا3



ثالاليهودكاندحثينلهالصلدوقفيالزبولر

برارثبفارفتوروحمميلىاألباالمفيوهم

الميضسوصالتفيواناضياعاضىفاصذوزثعند

عزاتصنائارفااظكلألانهرفيذاعاياشوقا

وبالوداالسباعبيرحئالثميبازفتلفد1هذ
هانمفثارهاتطلبمشيرةجئفطتحققتفال

النألهالفياصسبحوانالبوةنوعاناجؤوقحهمشر

الفتاهساااخوفياناومزشيفطبنيياضياعفلت

ولرفدحرمحمثزفتنهمزفتبصندوقفطعر

قناهخريعيهنودمحمعاهمطوبيدالفطوحما

بطىتجوممينطارعاجلانابالمجررموني

عثساهلمحايمحعحاطباهلافىجمال11روحوفالتا

بالعزأهبعدكثالمجيثبعيهاياياجرامعزامبا

امشتاايدالغومكلمنكبعدأليعاهةليافى

الصايراشباكفصادتئعايماجمربااناايامسبحا
هفراحوابعفهثاننياراوفطعاليهوفى1الخئلفيا

وعزدبالوصمبماليهودىفاخذوزلحكوق
والهمهمالنحرغار05ازيرفاعدالقمفيوشافوفط
الصفبماهكييربرالعريضرطفيهداياملكوفالثا

الدعإهظعىفىالتوبموضرليعهلبرافههبىمنتبوطضا

عذابتديظممالميةورفرااللمجقيفالملططبم



وكرثمبرينثمارمابجأ

اواعرالمرجصدركمئلال
جمابألدهبلىهونيفلهما

جربويإحكييآنجاجمالي

طبحاوتلطفافطفدا

حربمرليافىفتشاهدت

بلدهمفيالميىفسهوفي

يوىياصاسعحبتاطو

ودباليملحكههنوزاظ

يايسيرىفلىنحفقال
دباهوفعديالجاويداذا

هعمبالصدرمقعدكانت
الخازلصاشهرالبن

عربكصالمعيطتاران

المنازليمافىإضيفثان
محلفاالصهافعدواوان

يايععيريفلطجبداضالك

التخيياورطركأفلي
المعوالملكالريرفتال

إملثمناكارمفعدواافا

ه

ه

لال

8

لماهمافوتهالسقريحط

المجاهبرلىكاعينلى

الوعاههذافيوضعؤما

الذكالهلمنظبيعبحكغ
البألهعفيزأوولماطبت

سعاهنعيدالالعرمقاله

15دلكفاسيحيناددق

اهوضط1لىجإلونط

15وربابهالسلطات1لى

السياهرقيالنجيلى

هسممحسوبهنوففألن

3الخألبطرافانث

الهاهالشعرهعمفيلك
وراهامفوهكفدامتحهن
الغالهسنةفيالضبفانقرجم

المحآهاهلامانتنغنط

عسآهالبسثويبلطاما

الهفولاماايفك

نشاومنااللميىودين

سعاهسويةمموفألنفالن
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مهبالممدراناهقعدي

المنازلآالمحفجاالن
محلفيألصيايافعدواان

بناعربطافىارثان

ياملحنااماتلمثلي

المنازليمالثفجافان
ماصدياسلطانجيدضالي

السكاهيهلكنجنأ

دايرياثعرجمسادفتاذا

يونمصحسثتتسائلنى

ياهلحناجمببالمبانا

التجيتلقدحكونفقال

ججماالياتقئلتلياراد

الممعزهذاياملكاالوفا

ياهلحناالبالمحبسضعا

خيهيايابىعالصارافهذا

البهودىيمىانابموضعوز

دعامالمنوزهؤ

اليهابوفالعاموبعد

اساقلتشنلكايئىففلى

ه

ه

ه

ه

ة

خخاهنيبخالفإحدوال

اهالورالمومامشير

افشاهااهاناتغنيلي

خباهمنالبيضهالووبان

هيامنلحالياشكزوال

هايهسنةفيالضيفافركما

عباهالبسدويبليهووال

االسماههنرنجلطاأخف
أكساهعنةإلاالفبألله
أكفاهيخأالدكمااننرى
لاللهإهرىهاتوفد

الزناهيابىبألدناترود

المحاضراهرجالهلطفشنعوا

خطاهترصالالمععيىدا
صاهالخيريانينالرء

يالخعاهواسفبلكالحكط
كاهألهعدةشهراعشرائنى

بالتتاهيهمعلوزومره

15صدووزرانىجالوطو

ودابطرافيلااصنوس



للصىانىفمائسعلز

جريومحماايامثألثاعطشه

اهلبةةبصرنيهمايم
صيهراصههاشمهبةقىفح

المجاجةجنبافيدحا

يجر4ربتعهراول

راأههسا1ربيتنسبانا

لخألجمارفاألراد

عفبعرؤلحغيونكان

بألدههنعساكرالجرد

لضلموصلالرسولفال

منةحكيعنالملكاخذة

القيائلايهنانتألفلت

احلبيابرجيسعندمنفال
اكثرإمموهنشولهدا4

هؤهاعندىالمحهيطاسوس

الجاهنبحطثارردهم
باللهبقصفصارعراكمئل

طناهالمةيولبيىهن

القياهبزندثتهاازندى

المياهصارصثاحوتحتي

ااالناهخايامنالنأفياهيومه

باجراهياجريوي1صي

الفألهسباعسطؤ4شى

اهالهغجالهالرومبلدن

وعطاهجببهصهنمحتو1خذ

فرأهعاودفضةاو

الرعاهالبوأديماأوش

ثالمجزاههنحمشرايريد

بأله3اجحافمثات
كساهألطةاشيع

وراهمنالعساكروكبت

15د1برقائفاصهاوكر

المضاهاياسفندبهرت

داميعساهمنطكعابقيا
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صاشافلتعليناالثاماان

بالمروةيارجالمطعليم
اضلهنحكبنتهندقاركي

خندابوهاألهندفراحت
اءتاصحناا سديدرترىمى

انهحصجاعلةالمحيطركب

لوب1ياحائبعحرضاته

يابويعافلأناكاصاترى

لعنديءدأونتقال

تخطربالديابمهندتنلمحث
ثاهـتفاحكمااالخد

لعنريرروكاخثيورو

لبىفومصياهوإتوفأ

يالعادجمآافازثرمكسرثانثن
حالمنهقيالذبيهعطيف

جرنجوكبإبرهايالعندفرحت

ونتطنبكداههييثقال

مفاليومالألفقلت
هاكنبمونصالقليهاتفوم

جرياحصافالينجابعا

ه

ال

ه

مامىاقاتضاجممأان
العاملراسروجمخليانا

اناتنظرفيالصمياكهى

النافألربكألمتمول

اخافعنلهبراجاها
دامجاهـمنالكعابق

قتالةببآلىاريماهبول
دأانكلافىممىيقفهو

الصآنادبهياهند

الشارداالمخزألتشإ

المماعنقصفلهآج

الألالدابجمونفيويمسر
4لىعندهنالنصراناك

انمئماانتالذبيعنطبك

الحاافئاهندالىبريدفقله

العداأحرسشخثوقا

اكرغاهاللألعاديوتلة ث

صدابخلهادهابعوت

معاهلخودهميفصالوهات

ففاطةهنرهفطعت
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هعافبيتاناحصالطاحعاثا

اثلإلعيمنافرءصثمرخيول

ياجريوىحمصانموالف

يالصائلنمخبهالمهف
حصانعندباتااةفقلت

ألزردخانهلويمالىىفنافى

ياجريرىعابىبيالسبفهسكت

بببلىمزفمهالدرعثاما

الزبىدخاوللوبمعيطفقام

الموصرهذاباملكوفله

ياهسطالروعالممزق

سيقواعطبهروحفغله

دركطاعطيهالسيفوبعد

بواليدرعانالمبفجابوا
يالخرجمهرىهاتوشليفلت

عيفطنورفوفهالسرجشديت
حقآيدأناافىاناوسرت

عادمحأمحاليهودفيتف
ياجريوكطعاليبصوثىف

هزيمةدربمنالهمكر1جوا

ه

عأل

كم

ثظ

عه

اثرأاطلطفئوضيقه

اانرحإأفرقخيارماكتد

مااباالساكةكيريثبت

الرطاخيارهافيقدهكت

أألدرعمحالسبففهات

ااأخاإبتفاعتوفغ
أعكاثمثأيغدىت2أءأؤئألث

أفوإدفميماالخامكتو
إبااللىاعاليبمموتاماوح

إاإخافعآاكتا4راجةكل
إلمانصاالمسيوفوكو

انانأمحمىلمحقهىرصكأ

ألمافكمإنهسإتهنخيا

أسمالخودةسيف1وجابثا
ااتيدبعلىبتلى

الهباقالمرففاودرث

وبأللمثفىالناسألقيي

ضاياشدجملىفيكوت

والودامخهيالركصقىج

دماشفزررالخيلوكل



8



8

خالئهاابتياغايراانجانم

أتتيناواصافيملا

والنقيفجافيموثافط

انقيماواجالىروثالث

حاواقصاخطوررابم
والتقيناجافيسوضاهثا

ضراحزحصسانعلىراكب

خضرصاركببرموسادس

اسودربرايوموساض
ازرقرممبصابومويامن

ماابيركبجايوموتاسح
6يئثادلرفصقدايامبالعشر

حفبقأفتلطرايذانجاث

4بعزبفطيضرضرياتئألث

ياجربربكنيفلىأهال

غهرشنقةهننحممربةضربته

احدبسيفراسهوجزيت

بمراامهالعداعلىتو

العاديعلىاليهودونخيت

مايوباجرالعادىعلطوكرت

يه

ه

ثفاهفييدفواميريد

15مدبخطاولالمحرليوسوق

حصاهئتطايرألمحرليقوس

شظاهبنطابرالزاتوعود

3ررمماسواالفصلينلقول

الشراهسوقفيالبيحوطال

15بالندغاروالوردولئ

ءجاالصيدشافعقاول

طألهععابغهحريرئؤل

افىكبدالصالمجلدنقول

باالفحلألهطمابر2حماكول

إهالمآأمتكلوتعذر

هتاخااوسررفالبرفى

الؤخاهواررطليشعوممل

الوراهكهحداهال

ففاههناشصبارظهرتئألث

افشاهاراسعلىورفعته

15العدبرفاليفالىوغنى

هاهاليوصيارجياليعاجم
صاهنتبعهاالفيىغددا



بالمحاسبجمبعآرجعنا

لخيلئاروحههحلىقاففالثا

فيحيلةاباعلت

حشاايرللجمجعتوفد
ياجربو5جمهبهيرةهمصافى

لعااضرفوإاناورحت

خناإفبا3الباليرإت

بيااجرصحقازجتثم

اجمعلحكرفااكلىفرأصا
مرأططسوىإئوريرذأاصاوقا

عارفايبالراكأؤرركان

فهـارسانمهاهندفقالت
رالمذاكإهلكهرجيس

جبعاخباهمصثتحت

نويارويالياصاحكونإقا

عألمةكنه1لييافالت

رصاليبانعالىاوناحفنال

البالطةطيتيممهن
علجهاتتزاحفصارالناس

احجهرلباباوضوبياكعفوفم

ه

ـ

ه

ه

الغنافيكمسبانوماو
15شاردمنكبدخيلك

الداشراهرأجمعتلىقه
القعاهرافىاناورحت

ياهناعتهاإبىفنت

ماهبالدىتحنىفددو عا

الذكاهالهل4النحعءالهة

خفاهبألحفالخيللة

ألمحثاهلونوبلىمالها

بالهنهاهلبرجبهثمافنلوهو

لمأله1بيىمجمعذيشوف
الفتاهلدرجيعرفتيوال

كاهجمعهاالخيلىوبى

اهاياكبيرةلألطة

خياهتضيالالصدقكأل

يراهلمىجهرالبازوق

الوغاهليوثلهايافرسات

القياةلجاماتويطا4
كماهبزشحطاواصدوال

خناهبلألطلعاكاذبيت



حدقحكعلى

كأهعدلمجصي

صحلهاالجه

يادمهلت

لعطادييات

ءكالصبادل
صاىمقلت

صاطهرىىهو

صافدسما

صافدلىحمعنا

برتتكنا

حماعةحكمورتهقا

لهذ

عه

اهعد

عيوبىنطسرفي

تحيرعيولى

عمدلمعدص

نطدحضرال

المدلئاء4
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الماظةالندانابعطيك

راسكألهقكنايعيشفلت

مدللىياهنكاناماريد

كاديلرفاسيتلىاريدا

معربعودةداالدرعاريد

الرجمطاشوفحروح

هافدطلبتهلموجافنادى

حبهطبابنخرجالمهروجا

عمثعاركمالمطمركباوشيع
جرصربياحقيقاانالزلت

دههماهطلتوفدتودعنا

فرالمركبإيامثمات

يوىداجرديورعالطلعت

ربميخرجتررحتضوفاحثال

باجرلرمحهالبمىفقبريذي

يخيابنمقبلشج
جرلوبوعاينتهعاينني

هنيفوبىفدارلزنالهى

ءخإتيابميفدلما

الهاملىإجملكبتفتلي

35

النساهببئفىهامثاال

طاهالرالخبرمنعطبت

الرضاهفيلىمنكبررضاك

كاهحمألتطإعهرثاريد

المياهبرااناخرجي

جراهندبعدىوانظركيف

معاهالخودهيفالاو

يألوناهحقالدرعليوجالي

وجاهللريعىالربخوطا
عالمجفاهتجحطداعو

فناهودمحمكهوتبمى

رساهثالميقاصارحئي

انايالمركبالمهرتركت

المجراهكبفارضناوانظر

عبلهوفيعنيفلتاس

وصنهزمعالفباهم

ازيئفاهطيافقلت

فناهخدهعلىهعاتهو

حقآهعاهانابطبتقمت

عشالىبمياحطاط

الزبردول



غائبابهم1عناسنبنكان

قلىودريطنعديه1ضي
هووفهعهالمياوسألم

والسوالكالمعيابمأيضا
امهلهلرايكعطعيتي

بالبرارىراحتالفسنبن

وفهعههوالمباوسالم

وصالرثاعنلأقاثماجثا

اسابامبرحملةوربعكا

علبناباسالمجسلسف

النغفىضبهفوالنلق
لناراجنبجساصىتز

سروروصيةيمفيوهو
عإنامموعىانتفلي

الثنقردايمثممدالرب
ممليالىهعناوسيرغ

برييلىوببيبمهو

الجايمامةحاشهىروحفي
اليكمهاروحاظالهفقك
حمداولمترلانافمرت

ه

ه

ه

ه

ه

ه

9هفوالرورشنناما

اللقاامفيالفاعسب

فنةضراالفثألثيى

عالىألوبيويالشاس

15صدماننقجساسف

وءثاهاجماإقىفطفطاض
اهسولمةممافطثألثيى

وعاقسدجراالمنلةمى

تراهعبنكاشعيهيروإدي

هساهلنارصدالطوفد

خباهمبكالراملونا

مماهاكرمعتلقطبوله
هطلدثأتكنوشهكن

الملراهربخلكلوطاآ
الفألهسعاجيتاللي

تشاهتدومثيدهاشوبمر
بإلهالمىطرفماعلى

هبهايبحولخياوطل

15إلعداحياهـشوفحتئ

لجاهفصبعناسيالق



مىالوإلدأانظرثوفد

فيمسلطانئرىوجسامى
مايالطدورفاسازالمال

كطياجرانالعنددظحث

وكاباجرجساسفيهالقيت

نضةوزبىارعايةبخبية

فراشهلهقتفروصيفمية

داتهلهئفدموصيفرهبة

ضاتهعاىبخبحيفوحرمية

اتهفلةاجمابمنصاعة

دوابوعاولجيديتك

بابمانيراصةاطججيت
معيعةكوفيباطفطبافلت
هرحبابكيامرابطفتل

عقدتهلبزلوصييبدهدبت

مفتريدايشلةفظت
جماتياتعالثاحساصأففا

هنإكعياسثنيحهنامت

جماقاهيهحوضعندي

لهارجاليطشغبمسبخطلح

ه

ي

ه

طل

ع

ي

ه

والهونتبهمسلألطيف

بالصفاهعظووهثلمميب
هفاهضألهمببوبعد

بحد51سثويمةافى

عرودروهنلهكثيربخير

كناهياهطببحنونفمب

كطاهلهتجلبوصيفوهية

الغالهسنةفيكربمر
مياهلههـفجفوحىومة

فناءوهلوهاوفد

لطآهئتيااثملبونار

حههمماللمالنبملميت
1لماهثنافىتستبلىوال

الصالهعندبالمدعاسالتك

ناظراهاليحفخهقا

الحميألرمىفبران

هثاتالصروةاهليا

95دصحثتاحيتوهنام
مبامننمقمبربالمنلمىجمل

فاصديالمطالمحرهى



جماعةابنابهالمحوضضرلي

إربافحااكارليإفاا

باجرحرمحماالالمرفةفلرت

باجريوكمانابمروحمطكللت

نهاتابتعارلعنهقا

ضفآرملياخملفوفله

ضرالمريرطفلتصعولوان
معاياشتكلتالرملهعاق

لراشهيناممىحل

الخازلببنمنطلعتت

شعيبوادكماالىاناورحت

والتويلةاليياهةفالفيت

ياجريوىالاحماتهمحو
جائبياالعألبمفقلت

باهرأبطالبمامةفالت

طيناشرطيايفناياض

فرعدابولووالعرع
ديبتمالمباوكان

ضهالمحكماواخذفنلىه
الفىارسفناصفيكان

ه

ه

ه

يه

ء

بافألهبجربالماءفرايم

سعإهدههالناشع
لهامناهحقبئااناونمت

فناههتاليرأنظروصرت

آهاتحتمننايمالنا

هعاهتهافاغرملط
انظريالهمانايضظرفي

اهالنبوماعاخئلفث
حشاهجثاوعلتهلجلى

إلعشاهبعدمنالليلظألم

15الرذمجالربعنايالقي

اهبمداممفطاببال
بابماهايزيداثمح
15الرذوجمالالذلبحال

15غدفيناالعداحكيوت

هساهلنارقالنوفد

الصاقاهخيهللركبوال

بالبألهنمموفدفتلوه

كاهيامعممليوكان
ناهبالصوزبكمئلكوهو
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غاثماشسصينلهوقدصالى

هرادسوىاناضاوبل

لثياتالرحهنيجهحفلت

كالرجمنبسيحفالث
يوياجمرثايمالصارهذا

ءلالمعثهاهاتوناتنادوفد

إمرابطالجهةأاصفتا

نخافيالبمامةاالفلت

ياجريوياليمامةفراحت

جاهاانثمابوفطونادت

نهكشردلنارهومناوجا

وفزكمابعينهفقليفى

الهاملىجملياكبتفقلي

هنمافوقمتلزنلارو

جربوىضدهءلطدمعهدفق

بابماهةالبشارهاالوفال

ثازسلماففامو

نيبناتاليتاماوجوف

عليناالليلةإمياكهوفا

اخيالسبعقبتامابناتوجوفي

ه

عه

ه

ه

ه

ه

له

ه

ا4ح3حأتلجاناال

إخاهاءتايهالزلملنقد

15كىا51قفيمحكخ
الدعاههذافيادروبش

بالمححاهليولكاحكي
15ات1خدكماالضواهات

العدإهناياالناريشوفيا

جراهاالمبرلمىفدرهما

اوطاهاوئىتحتمعثىوح
لمحاهتربيةليبعبلى

حمفاهبنعلىالعدامنخهف

قاهماخلزوياظاخوتد
المحاهشفناماسنيىثمان

15كهمحوهيضينيوصار

المراهنىثبكابوعاد

يامناهعكالزيرهذا

غماهياجرإرجمأالعلووفعما

لمحمافىعمافدبالصوتكاد

اننألهاياسبعبفدومك

اناهبعوفيثميعاب



باثمبعينابثممينا

ومححاحوالياكموغار
لكجريالليياعاهكيف

فيناياجروالعرديوفىحت

اصيوىلمارمماآلاوفدت
بغبطهالليلفاكوبتناكل

يرييحالمركبعلىمىبم
يهايابنبالمريمبركاراح

مسافرعالمركصاناجمت

مدلخرجبعنالك

راسيفبفدعتهفال

بتهريسلراسيمحبحثا

اسرقرذوفلت

خيىيابنحقيفاولزانا

سافرالمركبايامثمان
خيىياثنالبشائروراحت

ئرمبرظباالازبرااقاك

باهآلالفافيحكمهنفقام
ربعلثماهلكاملشنت
ماصارفينامحلةحكيث

ه

ه

ه

ه

ه

ه

أنساعريمالوفاك

اارةاياعمياعا

اجراكيفياممبسخبر

المحاوصطعندهمكانوهن
سشاعاليالميىوعاد

يالمحياانساهماعري

شرارالمرياثماف

عآلفدابنهجساسافى

لمناالبشاؤوفالوالي

اشترمقآلفبعشع

فىالوعامنيامقلىوطارا

سوأفهحهحالراضثا
اجيبصحكهونافى

وهـللرالرجوطا
يالمبنارسصارحى

ههفالوإلههنحافى

ولمهننخفقثاولهه

وسالوشاهالوفال

ماجمعنهثننتح

البايموإحئوكابحبنا



المريالدهمليصادىفت

وسمرفاحكمونالملكودعنا

ههافىاللمركميايامثمان
المجرراكجطيهخرجضعن

يضيإثىهرمشيمويال
بعينهوضرقييقي

مللعنداوالدالشغراح
هزكنرمابافومفال

المجريازلانافربكضت

ضادجالبرهنديالفارس

جمحبباحوفنالجفي

الملهلىامحأل4اناظافي

ةمابنسيطانوقابلتبدا

الريهرياقىكاتاعلمانا
سبنابربتخهزهاولها

دامىدارتنيدومايا

ياجماكلةفوموسلطيماقنجإل

مابنسبوفالتبدا

نجبارهانقطعمتإلزيرالن

إثازنتطععتعاترط

ه

8

ه

ه

ه

ه

ه

ه

فواحمألتهابوجمألت

بالميامماتجراللمثفئهر

بالمينارساصارحنى

كالوفحواالصتركمثمل

عالعصاوبعكزيتماثى

ماخناافىوليللعءوفد

كاالخبرهملؤا
بألوفاحفالريرجانا

والدراعلهرمالينا

فنايظهرهررالبرجينز

هعاهمتقلدرههفوصبيف

الهثمناوطاحوتلعلىايو

لمحكاصادلىالشبيخكألم
المافنماخبلىيجينافيق

المحصاهخبلنتععمالوياما

لسماههنابىاتنبمويايا
وابخألهبالفهإفيخهرب

البئدأةالباللهاكبثيعاال

ةبالثرسايهنسنيىثمابئ
أميظابعاطةظ



69لمحنايريصئوطهجساهعبهبالدحكالبهودكطوكدلهدحرهنالزييىجوع

بالمحعاوطوللكاححي8ياجريويماعمممأيصمارهذأ
بالوناحقالقوموجوفي8يياجرالزبهرعكوصل

سنالياليبهاطفصار5كابابننناروصدي1وفدت

النبماافىإتإشايردثويهتائمالعئلودفبت

اناادبباخبوزداومنقروموفلت

رالفابالساولهاتصدلحا53جعاسضعى
المحايجوزلجواعساهطنيهيايمامةنمتو

بالوهنضهاقلجىاريمخبازافطعاناهوفطومن
ياهناضاالناروشاكام8نوالدإلخبرهقدرا

اكامعفبهلسابقافنالصفدأئمجساسوصل
النساهىاللعينةلمنتياكايمامةناديؤوصلى

يامراثاركايلىكرعليناانتللعرخهوي

اماطالبىوهناشبمإقطحانيالزم
للتماتشوفعهعدماياحزكةمكالرنراين

افنثفدجساصالىمويياصالبيامةفطلعت

منااالينباتضالاضاليداجساسآوفالت

غاهحكمكقانتترفقيامسمابحكمكالتظلم
لهكالنةائظلمالتمجمكالنماضالل
نارانلظاهفيثىبهعضكداظألمدهاعباديظلممى

الطاهثمكببتهـطالتعهعيمعنلمليالمبا



6

عاجملضراليكهوسكن

اخئكماحمعانفال
لطبالدبوسجساسوفام

هالمحةكانتضرجهاضربة

هئبعالرايهاهةاوفعت

وصاحتمرتبةفولىوصعدت

هويلىآصرختثمصعدت
ياجريوبالحمعتهافال

خثمااليابنلعندهاوجيت

هدطتبليثىامةاالفنت

االلميىالمطلوكان

بمثيرابمالكى

دهاهآهاوجدتهلجسنظرت
ههاةابوجمألدتلمطزتلت

هللهرعاجلمالزورصبت

جربوكهاتحومنالمهرطلع
هدلقئلهانارااليهجيت

خيىيابنايأجساسنظر
هدخيلكظصفاخرجفال

فبناهاخرجياروحوفله

هعافعلكانتوتندم
بألوقيأيدالكناظغضب

كالمحصاهيفاضربهابقاب

هفساضألهارألملوما

ابتنافىهيةتوعافى

األأباصشعوفاتوفا

الساببعااليتأما3يا
اوعكاوأمنالعتهطمار

مئترصاهاعيوخهلقبت

امنكئرالرقلباحرفث

الباكياواستعرنابمينا

الشاهتاهاقلهييمعيت

اسآدهرإمهـطمنالعآلفطار

المحماهلمجاهامجبرزفبل

15عمدالمجامالضطيثه

هوالهاتلوالقلحمثل
وراهمتلمجادهاليفئا

المحشاهنهالقبر

اناظصيالزبهىيدمرر

اهدلنطلبابوماهذأ



شفرفخرجهعارفوف

يهبفيتاجمهاناافرحت
صاهلبةمرضةعليهصرخت

الماراهنالنلبحباراكط
كيرشفقةمنضربةتهضر

ربعهبيينهاالىجساسوصل

يامسياهكعفالواله

صاضرالرنرلقيتفال

المهـحاسالممرفيع

اضرالزحمراتسالمصع

آالمسألسبرعضربأ
نارىياكبرالجساسقال

فهمهالمياردوسالم

خيهطابى9غايرأوهإق
ياجريوبعلبسألميا3

بامهلهلجرالكبهفونجليد

ءلبكربالعادبلةقلت
ميعايالديتاوهلنا

عببةكانتوكعهصارت

افآألعشربأمغكملنإأأ

ه

ه

ء

ه

ه

ه

ه

ه

بافعالسارحنسبملتول

ااالتابمابوحالت
يازتاهتغدىالويهتوفلت

ففانعطيانعلبكعيب

فناعنهاكاتيمبللوما

آالفيتيىءطوحي

المحايتكتاياسلط

افألسبحكاليورأبط
المثمناالخيرلبىهن

تخآهنهنالبىلمجاه

الماكناالدررعحفطأ

بالمحاعنديمماماتارب
ضاةب1رضالفثألئت

آظهودهعاته

البثاهزأدفدالوفتبذاك

نجادافاعاطسنيىثان

هايظأيومدا1البهرةهذا
15جرمالنظرهايوذلك

ااصمنحقى
مضاالنهاروماذاكفي
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حياى

خآ



اسعىيرمفيسينافعلكم
صلةفيهماعادلابرهذا

ينيالىافه11رادهى

جماكماإهياجرآحلاافر

اخوهمجاسرلعةثارأ

ضورفالمعنديسلطانفقال
هااهفيايرحةرا4ةفي

المحفائىتمابجماسويفت

تكيوحرمحسهفيعع
ذاثالحماا شلملمسرمار

ظجمايابنحنايرلمبحفرال

إجهـبالدوبرجصاطووخ

ياجرإدبالجمخمازف
نن1المحتهابس1وفف

ليرعة1فدطنظرتةطو

جمابخماالمحنايرياافىدأوت

ريهبأثوجمألنوقؤناهن

راسهسمندتوفعةاولى

طاتمقدوثاؤؤمة
احبرامهوفعةلث1و

جـ

ه

ه

لمحاهجرناومايحف

راهااجلىآطوالصنعح
الظريالهوالهؤاوال

فضاهمجربجمونهمودمح
جرأهؤفىهاعديهحثا

هاتنيلىبيماأبلخعسثا
الدجاهغلمىفيبالمبدات

الهءيتراكفالزنريراه

هإهنونخاهـنخقئلة

15ا7عرهامثلنفعلى

اروجاهامحكامياجمات1بالمد

اهابإترخواومح

الوالهثاثأقيالطبلودق

اناهورىحضافىرومستن

فضاهطالبغائرارجينه

دراهوالومطهاليانا

15يدقدكيتالميرول

15اصدافعاثابماادركلىرال

لهفيمافلطفقيناوفد

ثاهةاحزاهاتلتطه
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الحبالدبلىسايلد3او

بطلحيريدبا4المرترح
الخيرةهنفيفالوفعت

ممبرثهاهيحثابيت

ربغامرهوالدوجوفي

القامحشرنمعةاسصا

القاثرينعهعهيااالإ

اعالفجالءظرداويالدالما

نوقفص1نحهئءلالياىازا

نجناؤياليااهذا

اخهـااهعالماهةتاص
مدداضليىهاالزبردبه

نلهاتريىفالوابيت

بثايىبشرسجساسنجا

ناصرابنطرافالبوماد

فارسندكيبةاللنمبففتل

عرسهاتاايومراه

خبميابنلىالاروحابماعا

اممبإكيياوفالنجامؤ

4مرةإفىيراثطيخإم

ه

المألهردكادراعينه

العألفلىالهىيتدرويال

جراهماجريربعاستعال
صماهلرجوالالهيرممرهذا

إلطاهيرئتبعمكثوخجل
معاهلاعثمزبئاسلطعاناو

اهونجابعثةهيهلثحاو

5جرزروذلةااهت

الىجاهتخيراداوتادضة

15ديمسلميالالريبعد
قناهاخيالاراف

صاهلىماحبمحوالامردال

البالهكمذافييموتالرر

شواهصايا1بىوجاطراف

اهاعافيعاشإالشردالبا

تنىاهلإاضأقطاف

ففاهطجىجاودريعات

براهشراوالذلةتء

أنماهكلةإفصومراذافي

يدافيفهطوربتافى





عفطيهاجثالهعئت

اعقلثميبهناياألوفلت

كألىبسحنلماخىإن
اناماقبراسكالزموفال

ياجربوىالغائرآافيو

بعزمهيئالمفئي1يامثألث

بربرمحطيااطهاخهبهانا

قىكياجريشالشنيايامثاالث

بعزمهضربىكاباتئألشضر

البيالىسبفانالهجدبت

هاءتحضربألهنضربضه

هيلةياجروفيهوهلنا

افآخبىمنمقتلنا
ياجريويوفوكطانارجعت

فبناالعهدوضاننجاهام

اولهزمانهعاهلكنت

إشهالفسمحانفال

فناتهمعجوادهكيروفد
باكرفرمممامننوا

فارسالطرجاليمنالقي

والنيهىحفما
خزاهالهانابليساخزى

والنهاهدبثىطاوعواله
هنابعدكمنالمجيشوخمل

هفاهيدعيزاليوميريد

ولهامحقوماويضرفي
اناتمتدالهيدوماليء

اقثهشمناالولوذفت

إلزفآهوللىهلسيشوم هل

ضياههىشرارالنارشرته

الثراهفطعتإترهيته8

جراهماتنظراليوموذاك8

الخآرعامضافاكفيى

المحثاهجماوعلتيعليل

خزلىهالعهودانظوهنه

وبالوثاهاسباعابيرعلى

صفاهيطلبغايراجافي5

الهالبسألموالدل

دراهوالمماليناه

فنليجارىمدوظ
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يابخاخثاطبماكضتنا

الجمفومفالعااكومانجرفي

ممطوالدوقيأوجوز

جيفةعالفراشكشبههوتك

اخهضحيلماليفلت

انوشاقمزأوالدفاال

ااحيلليهـفلت

رجايالجوادكييماهاتا

جماخالخيلاشدانافقيت

ححعافىعلىحقبقاناركبت

وقاياجرحإلفاناسابهر

فيهـائيفدثماتافي
ادىكافدثماتافي

بكحركفهلهـلافلط

هلهليايحرمالنفرلت

هكصاناساهحلةفتلت
حةصارايدلمحرليانا

صرنىشيئالباعليكدخيل

مرةعنداوالدهثيهخافراح
حارمياهالشجوفال

الغطاهتحتمنالنرئاطرغ
بالمحماهينهبونايريدثا

الفالهياسبعفوماوفإا
اهااطعنفينموتجرما

15اصافضاخيولاركبوال

هفاهيدعهناالبهمهذا

15للتحلحيعزسواليما
بالخألهةاالزااريدانا

خفاهالالياالروعتنو

15المفسوقالىاناوجيت

6االتهتاهلهىصهجوال
هصيوضألمهابريفضرقى

عهدالفسفكردوفلى
15خلىرخاثمالنمسخمل
والناياللهامهعند

الوراهعثطالتومفرد

ائآهحربيرايدجمتكا
15اذوالشرورفألطالب

جراهمافدعلىثاخبرهم

الالهكفخكلكياكرامة
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مدابىطاسيالثيضيز

ياجريوكالمأألشيئفرد
زايرالنصركجافئدرباوفال

ياجريوينكمايلو

لمطإباجروفولىلربتال
9والدهر6اناوكرت

علبفانجهددهمامثعبت

اقومامالرعوهز

بةفيوإضربنيأروظ

جمرسةاناوضرفقمت

دطباجدجرو1حريخماانكععرت
ضاخبروحمامىفلت

بالزطةذافالما

سليقااحسبهالميهفرحت

يبيضهمامللبثرص

عالكلميلمعأوقلى

هاوفبتالرنرفاخنث

سالياواصارصلرافلى

قاههلهلصدىالمعلوى

عطركاننيامقلشك

ه

دعاهخيبقلىفيهوكشر

قناهظهودهعانه

ياللههتالعافهوجائك

الدعاهزادوقدليءثثاد

لهمنالمحافهجنفياوفد

ألهالمقبلنفيرلباول

سماهأرجواليوماينادي

غلهاءبامالملرالماك

اهفيظميللوها

ففاههنرتاشيارنألث

المناهاقغسرالزاتهمثم
العدلاالهناحعمبه

اضاهعكنامام

ثمهطاهادعاةالزاناتاري

جراهعرفدوعليهبحبت

آابماوييدخنت

كايربالوالخيلن

حمألتهممفكليصفبعدجمأ

امنطهخبكطرلحيمل

فلحكاعيثىوبدعا



باكطنتاناماهماما

حماخمبعدااناهنياطام
لعدأناااهـ
يلروممصء

قنجبعدناامنباهطام

كاصخدانامنإطام

حأيمبعدكااشاإمام

ايفإناإئاابميا

علذمفىنحياالؤ

هجرااحألابمت

كيالمحفهصامصالماصإحتا

اهكبنلعتنافيرجح

ياعدوةروحمطاالفلت

إبخاجملفربثىلموفزلمحماض

اارالدمؤثز

ئيخاهلننييابخانشوكا

المجلياةولدتشهرفتاسح
فىامحداهالةالمجيفقالت

يبهاكانابعافتا

الضىارياسمعلىفعيوه

جريوىلم1يلةيادتالذا

ا6

ياهفااخشتهاإلهالىطال
عانعصاهثوابرشبه

ءعذوظىزفيربشببه

أسرأهالابأممااداللمبماافى
آاإنكللألهبئارحأخنولىكا
أإءأىلخزكار1أغفسمص
أأ1ما ااحمالاإجمممنمررا

اإق5يهرعحهدا
ااك

إرامحاعسةأتحمص
ءهـ

اإددألثأكدتكررحمتقمت
ؤهرصهثتارقى0إكأ4 الأل

اهثبدلطالاالله

أااهبدنابىالعبيدور حم

لىنردنتفدتسلهإفى

رحماسهقكاصهأل3اححمس

نشاههنجمانصغيرلطة

الغعمماهياوالدندعوهما

آها3إيتبعالمجرووهذأ

115لمندفيسح3يناد

إيبطوطآهفطيجيها





ظبلياشنيتاخهلهالده
فثماركاليمثرالمجروفقال

مفعراحمرمعئليانت

دهبيمابعجيبفتام

جمحبشئاداياجمشعبوفالوا

ماكش1ا
يبهصير

نرلجهااهلفءتجيبفال

ارضفياالشفتاانا

الميتمداليرافاساثافتا

اليهءجبب3سفطاننجا

إخبرونيىاتعاالمروفال

خاباتاحبعلبكمانتمبأل
ءجععببالمنعبفقالعاكان

خبهينظرابنملطاففام

جميبضرمنسلطانفقال

ءافدهامبعبمياانت

ذبهااللعزماصريسيمن

ربيعهضافةمنيمونالطا
ئليعةظينةنيكالل

بترفوقمالوااليمات

ء

به

ه

15يدسمحلهكهلاكر
هناهنتهاهعانحنا

هالكلبواشهبفوقثاناهن

صاهواللىرنجقنهحاشى

شاهاليابىعتلثتغتاظ

ثاهالىدايسرجمحاهالمك

15بالمحتحليهعرياوال

فناههتظهرالعوداضلي

معاهوجثاجمببهنوضافىا

15الددار1فماثو

نباهشوهنهالغيظلعب

شعراهوالاالعومالباع

قناههنجركألمجروضربة

سألهثوبهصالدميعوف

بالمحياهيتعدلشيرط

حداهلقعدإخبمااهلش
السناهاوالدهحيلعب
5هعايلعبياجمببالمهلك

اشتاهبابىحبنهمالك

15يد4اثافطحالسيفالجيب



المبنمدابرطالباصالثا
فضربانغمالمجبروفال

هداشؤاليلوكاصتا

عيأجيتميممكممنم
كريعبآرلهنيألتا

حا3فيحناتعلىاناها

المجيةصايمالمجرورد

هعبصليشامهلةفقالت

لستهافىصببئقام
الويدكيذفعجيبيضل

عأديهنبانثطله

ضاجللبيت1المجروهدفقال

بدارذلةعيكانت

المجايا4قوليخالتانإنا

تحالفماوليدمحمايافالمت

هاوحابيالابالافبم

لألئل1ظهرفيعيدنب

فارصالعبدصبجقدهبم
الصوافننجدامصبجفصار

الباسالالعببدكاجزمىا

سناهبةعاشولوفرها

اهاوالاجاذنولها1الت

إليخايلإحوقوممط

ياطغاهحدلموصدكمانا

فرداباهمىكمماتم
الععطرسلةتطثرع

ءامماهسوااعلىتسيلهودمعاه

بألكوجفيايخظايتاض

اجراهاهرانجرهاعلي

ههطاللالمحجادونمن

اصاهالهماضدالحأليال
و

االمحيهلمذجمانقنمناماعلى
االفضاهةسالرف

االوطاهفوفيراسهااضيا4
مانرإهيرانااللفالوفه

المحطبراضعبهمومعاكاء
أاهالعلىيخطحماصخيلىكاري

لمساهلمثهلفالسجيريا

ؤزاههنساشابخحعو
عطهباذوايضربوهموا
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11حس
حثرفاابهةيضمرمحإاضلقبزوويهتإسمأشالفىنميمطتعشم

بخماكوكالجاأبى1رأوينارااحصأوص

احصأهوهءكلموثسألكض3إرالمحبإدبصضتمنظرنا
المألهدالثىراإلسبمرا7إميننتىااءحصأنعلىرممب

إاإودأهأجمقآمخيالرةجنيمجمزحهقلمثيئحصان
اتاهنس01عررماثلألفىحههباثاالروحابخروفال

11اأإ01اإافىأأئقراامحرايدينات
اءسث

31إءتأألمبهمضئال7ثنيد7ياالمجسلهفالت

اثاا6اراسيعشجمههـرليبسرعتسيراليه

3حصحىأاسبركمزاممفىءعاالشمنمسالرألمجرريم
اإفىجركرر1صيز3جودبرشأفةلما

اساخفطبرثبأللحبإإآلالمثيبنقال
قررتةاإاىزكأإتانأألفداألمجرلهال

ءاءاالؤاإىأتاممحىتههحر7أشهلرهـداث

أإلئفألهجابصب1الشييدسبأوعملشاثيفأل
أإاانح5حزلنبماءلبمانحضدفيكيمفعيخافيتنافىلمصالءفل

أإححاههـمحيأوإلمجسلسأشدخعبفةخبيتمئمإلسار
3ساثثخدالع1لمىالناماوؤفيلعيدرعنائزركط

ا

11إصراه3ثارالصداررأوثودارالخمجافةلمحروفيلزل

أإاهاحيناإألأنماإآلقيححمبههتأتة5لدؤررصهالى1فذالآل 101ءليهـ
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شافخاتألآ11 منلطدرةت11

ماحأباأال3لىبهـإصلمص

هليلذإبئهمبلمبشصيوفوال11
11

ألتيلدفعشرتأعندهماقعد
11

سنجدمملبلذيملحظمت11
إ

أعقاهاهلشءلدتبتأضه
إوأ

ميممح01إلميلةاذإتت
01

صثئيسباىلةحمتأيمذأ

اكحاأافايه
ثفيرس5جمبيمممرو11
نمسيهصدىفاالإ

اصخال01اواأ
فئأسليلىعبتبمءحتدعطت

1111001
صبميالماضاكللأصااا

حماانأسرحلةقد1مشا

أفأحقيئطرشأاعالاخاف11

تمللسرااصبرافأل

وبلطآهالمجديلةقالحت

ساممطامنيعرفيهخاشان1
المحلملةإكت1

ثايممى

هبجاسطهاالياصلغير
لمجرسابهابالميرسثت

إالياضبهدواليقول

نشاومنالعاالميتشديخا

ثادداإفىإعطيم1

االناطيبمحتقبرغدالهعي
الصياتدثولومحرفته

قناتجريادمووكاث

صؤصباشفمهأكيرثأئم

15فسطوهلرقيمك1د

اورأبهرالعسارتباها
هعاثألثةاخثاتهشلى

لوالداكا3بالدافرسع

الهاطيبفيهـاثصثن

حماهفيلزناقدوجبنا

عزيهفيونيقىيقتله

كاهيوصيهرلضباقي

حشامنطاسالقلباحس

اباكليبم3األمجروالدى

هنما8عانالحيمق
البأليحنيناالدهلعلى

للنداهافيسمحتفاديه
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كاليرءرومجلتوجميء
يارفاقيشدثاهنيئأدى

خآالمجلاوالدهنجومر

دوكالهقسهعبكادقغا
حزلتالراياتدهضمرئ

بالعساكرسطمندؤ

علييمرجاليسليمفضاح
هيراىوالممبيراالليقثا

خرجمعرالزإممافا
عبيدييالبلةصاخت

ابعشمواالحروععلتأ

طيعبلناجدرغفىوطص

بيكدرعياويدىوكاك
حربةالبوالعقلىبت

يخزلوفدجمطبكعبيها1

ربعهفلمبرردحىؤشار

بيماصيخالمجلةكلطد

امللىياحيبمطلى
هاولالمجألالطظى

صإفىفيفإلض

هثمسوبفاعطهركنب
سرلمهاونالعددانأل

الوالثواوالطبلكاو8

الناللطرلىالتايهيل

خبامنيضيحهافز

بالودابنغالطيلوتو
اوناهالثعطواالسيفبمة

دغماحطفآلوول

هيااربمعالثثكلسقط
الجاتحيهشبهنجوها

صداماتنتلىزرديالص

عالهلمحرمرفىملنث

جمابألهيرحمهر

15ورخلفاليعيوفي

االلوههنهاآلموينز8

الهاااجسيققمدعببد

هسأكلزلهـيمفت

امافاكؤننههت8

مغابراظعنتاوبهألث

نأسراميرطهنرا



قنهاونحنعلبناانكثرال

علبهمابمقالمجلبلةففالت

جمالكهاجعلتعنرى

ئحمماجربوىدباار

المجبفىبهاومىماداللط
المصائبئحترأبنأهذا

الرفيعةثيابحدالعثعائا

هصيبةمألالعيهنفقاا

عبهلجملةح5روسار

هائلوتروفىبمصاح
المحألبئتععبعاابممكريدوا
قهعمحرجهاوباالثيخفعاد

مىالبصتينبجىهنماظ
غابثالمحرلماالمحرتىبطل

ضمايكلصلييومثاق

وإلمجمهاسرتالخيلربهيا

ططبروالليالتلزل

الععرابامجهوصلبمابن
مالهتضدافارثحةاق

هابمضاثوعالبسسبمهنجا

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

مماجمانسابرانسولى

هحاهخبلىكثبروعطبقه

فياشرلهالبرظلياتلو

بغضاالمالعدواتمن

يالهانظروالاضهفهوال

اعزاهقمايهاوالطدا
عباقطعةانااليسة

ياهمىخيرطدالموت

وراههنثيوقدامةثهـي

وزاهظروااكسجمايدواش

حماهليابدوآونحنا

بالعناهصاثبوصارالطعن

فناهعلىوانجرحاللىكير
المساوفتفيربطل

الوظاسهرالشجلزهـ
الفنألسولىافىالنىلبدعو

زلهااليهرطف

اهفبنرلفيا

منللخردزهوثات
المناهمنرهبفكفهوف



يلرحإلضلحافبلمحرعبئ
غريمهجمرفيأطأردىفا

فلاميطفولىررهـنهمركبا

المجلظهرلوببزوترل

زماصداشاضمجداأ

تليعهاحمعأانمرفووطلع
المجليلةعبتينتتمضلت

اليمينهبالئالثةجمل

مانجالياحماممدثدوخياله

ءسااسلبمولمو
صبيهمرةروكددار

سبهفصربةمبعهنككلر
عاقاستينكانوعرسبم

البغفىيفخصلبمفدام
وكونهحربههنسليمفآص
لهنغؤعارلمفاثارجما

ههدومأعهطبمثزأح
شأالسظفيبفو

لاتمطغئلىمب
طلمطضرططبثه

ه

ه

ء

عه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

براالصدمااداطردفى

فلمنفاقعزظهلىتعول
المضاصبفمنعلبهبخاف

هعاافدوافااليبىبول

ثمراااخوجمعاسهما3دكان

ظفهاوراالحلببو

ابالمبهجابتهف

اهدلههمعتسبحانه
15بدبينواففالموثهلك

صاهاممنعىاحق
الوفاهاهلةطنعشريوس

هناهقدراحترعوعشزيئ
سناهطنعشهرهووووعر

اهكطفعادالمجرويغظيها

بللنالهيطبمهالراد
ص1101ذ



المجياعةاوابصرالال

فاقاحيتلماوطردوهم

هلفالبخدصاحمنها

جميمهبالععحربخدوعاد

جميعهلموهالمالهذا

رحمالطيتهالمالهذا

ملكىريعىطاسلطنه
يخالفمنااصدمافقالثا

غازيومفيعزناهذا

يمينهمتتخرجالطعنات

ناهامحناالوالدالويال

ملكناهوبرسهبدقال

كليبشببهلةمارايت

ابع3اهانساالقط

سيدكاسمظطصبمياوفال
افاككمافىياصيحفال
اشهزاففدااللىهذاانا

اعبدالستينبخدعلىفدور

4يقدرسالىمثدحلر

تامدالىاصكابشفلة

ه

8

ه

ه

ه

ه

4

ه

يه

05

عضلةضعماالرأسوبعد

بالفالهاشؤالمالجميح
فاههرايتمادالهذاانا

بالمحاهعليمابموتوصاح

الهبنراصمتغموال
القاهأيومبالوغافارس

دراهبقيأفيالنمانا
احزاسماهلريدماااوفا

آهناريتتثامااذا

رماههـهجبلىصادماذا

عطااركأمجازاته

أراهواباثمباشلىخحم
الشمتاهالرنرطاحوتما

معاهوهىونستنرعيل

الواللميىشهرتهومام

خماهعنكمااميرانت

صناهىليوليسيدص

معاهكلةألظصلىال

الركللىوطز

الوالهديتمنايولث3ال



ثتبماسالمجروانااا

واوجدهاثاىكات

بومحااسمعىااسائل

الضماركعا3ايوعميتي

يتيمبالدنيافركدوعهثعت
هناينشائيشإلوكايقوا

للرنرالمهيلوفيثعلثاه

علومهبانتفدألشيخفقال

المحكومةعنكرسىاالشبئمظ
المحغزهةصيالمجرونجقكرطى

رسالمطرثوفواالشيخفال
واكثروريرعاأميةانالي

وحكمههيبتههئلمارأيت

طببدالماالىبهتهش

لهمضوذاكذاكخلهذا

بالحمبدربنفىبعطيهانا

الهلهردانالولدثبف

المةمضرانهذا

عنادهاعقدفدالشغصج
ثههركاملهالعرسوعل

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

أكرعئنهطماتفداب

51تعلىنماساثاال
15جرمنثانتلميبلينقهل

بالحاهماغشدبدطاصت

وجاهعراالسمكبتيخم
إناهادزفيالزسحمدأل

ثاراباهوياءالمحروم

السرافيمىبفىهذامن

ضساهيدكماياممىاونله

يالوالهيامرومبموعاد
المماهرسمانناذا

والرالهاكريالما
ههـحوالصامردال

بالقنابطعناخقإت

كياهفيماوالثنيى
هناهالدهيخازبنةلمجة

لراهثمبعناضيموجانا
ذاههىلمعلبليشة

والوالهيالكابربإتسامم

بالنناهتلعبالشعارء



صببةخئىالثعهربعد

الميمالالمجليلةئالث

فؤضاالوالدمنبريم
فلهفيجالمدىنصلطكان

لخنمااضذثاربابماو
داهممنيبكطسلطانارف

منههاكاتوتحسر

المجليلةكيرهيضماانا

ايالمجليلةاخفاممفطيا
اخياراخليمابامن

بلد3رحتماتياشعار
ىااخبارنجبتمفان

ءطاوالفإألحمحفا

عطبةاعطاهمسلطإنفام

ورحبالشعارالىوفدعبم

دهفوكطودمعهءثملرد

البزثممننلمفراحثا

رحبثعليهموقدسم
بعرعةألالربافسن

اهالدلبلةفهالت

ه

ه

8

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

8

عطاهمنسجانيياين

بطاهاليبطالمجبدكيض

معاخونأسلطاتافى

ولهدظتفدافاشعار

دصفوماافربةءله

اوتمنهمافدفرماعلط

النياهكطوللمؤإل
ثاهوالعتراخرتجهاانا

هناهمنحت1رلماشهريهت

عطاههاليمناعطيهكنت

والهـربالمداكأودرنم

هناهوفيلربخاربصرا
لعدرولثيكلنعنلى

شرظلمهىخيولنالث

اهاوزادونوكنماله

جراهأحمييثاوصاهم

سواهالالهمبجحفام

اهبارودواعطاهم
بااخباهرزادوالهوغما

اهكاجمبفالهثباعردا



11

بعراهلككنيجممالذة

يختىبروبالصبعاتفام

حياثمورحبوتمثى

الربايباوتؤفتهدوا

داكلاخنياسرناعنا

عاليصبهانانىوادظم
كتاثالمجليلةوكتبت

الوجؤتسوبدفيهكتبت

الدحيهعيطوفام

وجايتهثعاصبهأفام

آكلطىاحيلتيرأنشلىوإ
عليهالنىاوفدأفدحوهأ

11
اسالهةادرعئفرهمأو

تسائرضلعأافالشعار

باهألالفاهمسلطاافام ار
اضذوناالبشاشندنيفدارها
تخبروفىساديجسامفال

خيربليلةفالواله

امكناعندسنجدترا

ه

ي

8

ي

1ثفنقياوقداخعكفي

كاهففالوقثىالىهثل

المجزايخرعندناجزثم

الغنهاهمررخيرالسرفكصتم
سىاههاجملةتعالصاها

ووالصايخذهبعياب

خشاهالشعاراعطتهم1فى
رجاحاثيميالخوإتي

الدجاناليفيالصجصاوة
افياوالرأكطالمهزركد

شراقغاليالءكلى

ول1بالعطىونروداعطاهم

هبالخناوزإدثاوعنياله

المحبامائلةفوقفسارثا

ابالخفهلثاوالدفي
اثالصاهفبلواضغارقاوفال

النسامحالبناتوز1خطدق

وماجماهألمجليلةاختيمحن

ماالعممارسوزأدهاكثير

الهساهطيبخالعيثبرف



موالهمحبملكهخه
يهمعلسلطاتلمحروواما
هوعينجهادثابلاالو

لهالرديقركااالفاهة
سافرهعمطانباجعاسفال

05ضاطرجبرانلناهاتو

العساكرهفدإسلطانننام
نزلثاهخدثموصليأبخح

خالهالسلطاقالمجروفألدق

هضيافةاييانبالز

المبشرفىلميلهراحفمد

هكبرعبرةمنبىعانسلم
تباليالاخشطسلطانفمغال

ههنبنتلمجليلة1ففالت

خبعاانتوالاككالفي

هابواليماهةآباياعزيعألن
هكهإلبغبرفنبجهساس

8بوبميواصدوثافي

8جميمبسفئدطفيفىاألك

اليجساسافىشمكوتفرص

احيافدوماوالدةوجميح

عآلفدبلربا3وبنعه
11الندوردكانأوظ

اابفينئاهامناتفس

االامههعروهات

ايالمحيإونحثالمؤنتفبل

بألوناوسارلعنداخمه

باخزيبظالمثييخوكان
لتفيوحباؤسحب

رحهاووسهألاهألبأول

بالمفاارفىحتفالفتم
11يدولالشماليولعي

البالاعنكالشرزال

آاربعيهكياودمح
511صءا01



هلهبظلح
فلت

طلةسلطاحي

يعدصلنامىمرق

دفلدطيلةلحى

كليعيلت

ىكمهممطاىحيط

خدصفقاس

صسلطار

كومةروبنعاهضل
لعهفبل

احيىسأل

ليلةمهسلسن

نحعنامى

ىصمفى

فةعدحهرهية

صاالى

عهدمى

ولهنعبنالووكبير

بافناهكبركعتدوأنزل8

هرصاهاهـيهجساصأكي8

البالهناسبعيهوفدكانا8

الولمومنالمندومنش

كزاهقببظاباسوأل

الحداهنقوموفعناعند

فيبخدهاجميكفيل

15ونزاالعنالى5

الغزمىطدعهحتى

هلفطالمحرواسرعفام
اهوسطتصانحواما1اذ

اهباتاناخههافنال

يالمحياهواناوبهمكتيت

المناهافوقمنراياتولك

زادأومفوقموحملى
فداشرإهالثمىظلمطمن

اهفطينفلالباعطويل

لحماهوطودايامثألث

النسثمالبناوزلغطت
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ا7يدلنائالفشثالةكلخكيلفبماشثانننثكرزآيئةنمألجمالطائكةبخالبهةفزبئييهأيإلث
أأةبمثثندحئيف
11كبماتجهيرصثأيباظهمرالمجروابننخىج ثحبم

أإنيءبم
ثفىفيبمإلءعاءاحقأمرزارصروءاعدهوحربه ش

أألمحياهفيوهنخهانماكركلولدهاجؤياةؤاترو

اسطصاهاخالماللحمازدوعمهونجتإلمجرقعد

أاإإدختااهوجمداكوثديالابوهـثايمشرفيربم
أةءااآلمخاإلمانوممرإألرأكأإ9نلإنايمكأالزاال
فىألحمااهصةرتقلىا4اقءشأاصىانالإيمئت1وقله

أقىاهغ5إضمرإوكأولثاحمبقهـئسوعفله ا

ءا3فىصوأغ5إلجرآخةشهاأصطااخهيمر3الزفصاح

نبساهاالايثهـاصطبطل1ذوللهماأشماتكةإنالثا

أةاهصليم1وننبمحمصااءررحميهاحاحجىإطعثآأحذإال3

أالبكةمزألإلمجااكشغممراتععحممها7رإفالمالألحمقىدتاأا
0151ورإفىاإلىنجأشأحإشرةهأئهفدلمعضرخةا

إا15حدلهمىإآكتاموةثلون3ارمدمومد
اهإذالىاامثفهيمشميئبشيلىايسعحبيرهموكان
اجدإهالمهثكاسجساستركاابشارههاتاايارنرفومفال

اأأيوبراهيعمفيببيرتضكدالبعاخفا1اهدفهاماتاذا
اوفاهثبةحتاصإاأاثاارنهليبالمهيلليليابوالزيرفال

إلوالةروصىمنفيسافاريابشيررملكاناعمتري
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عطيةمىعليلىت

يديهفييرطيا

لةتوحليم

هثبنت

عطبك

بو

تساصي

لبائ

سكلتى

بدلبىف
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ثقبلةراحتلإفانكان

بسيفطإفقلهواناكانكذ

ثفيلةراححتاممافقالت

ولدتإشافلمحمالياكن

إلمىلمألثصاإلوياقانما

جوالمحاخلىلبيمت1همامحاد

ئةامناح1منعطافي

فيبعدهن1رصيفيفلى
4سذاتظرالماولدضذنط
ا1لخلى4هإاحتإفصا

اظفحفتعالاةوفالتاأاأ
قيسىةالمهلهلرواة

جمطدلثيفايم1هنلموبحيح

طاعةفوعآعلمحبر1فز

جممامجماآبوشهيااابدالهورايم

أعاوداضفاخ09مممديالمألاا
سيدكهاتالبىاممضذاالوفال

البياصةالثةمنمذث

تاصبالمبدالقالمجروصبح
عاجلطليدانربماللزل

ل

ه

وو

ثه

عه

ي

افتاههذاهواخوكيثهن

هشاهالغبرعلضاجعله

امألهشهورضاصصا

هأفماهعمناحاانرذ

االمحشاهخةراإلقلببهسط

ااهتسصايانجأتوقلى

ياهناهإكريخىرفلط

أأنباهيظهرلكسنينوبهتى
ابأهرمتاثفيهإالارط

51العارسةبنوالعمحأبو

ااناهليفبمافىفاوألتحأ

دءوافىتخلغييماآستر

11بالمشأهألخلوضمارلح

اهناباغايةأسياعر
إأخااهابافرقلتءآليعماوفي
هألباصفالضسبم4إبشا

جنااهكصنهررإلتناح

أالممكاهطتاضزفىاللي

سىاهبنزلاليوبمحلف

صاهةءوبمالمحرلىاو



مرولا

رتاضا

اربددبووإجمردأخدلىإا

8إضنجماق
ء

ارحم
هـ

صااشت1زلطت94لثلا

ا08االما
ولثفماحمادكأااأ

ياطإإحبتتا5خيسيءإواأ

يطصورذفيصاإفىإؤدعهد
اا

أكاخلشداثاثرأ37اإا

اخيماأنتهةإبىأأصففألاأ

ألمجاليلهوإررتناإاالراناأأ
01101ءاا14

نئلقءخدبنسرا

ام

كلأل

شطم

زياجمبوعاؤقالت

3ماأطأقا1هالقاطنا1

ءاكثأإإورقىشخألطأ7وحعد

أصاهفالوحتيفطهبهراحت

ءرراةتممصنى2أتمئو

و

المس

أهنجطربىحىبناصض

ءحتاوق

إفين5اأءأآلإاىوحغ
أاهإة1أأأ اءءإحاهلمحىعز

ءاءأتابأاتمتإا
تءرء

3رالصألشعأمشادأل
داذئألاروأ
اصسلمسرسىءؤط

15ءأ1أاا ربصش7يما

اآلبرادصسأاا ره41ةت

ءخماداهاإسحيتزحا

اإهتاسنإصبإؤالمىثال

ااإهأإ01صإكتءالمزربهاة
االعمماهلمابمااغ7 أمروهـ

ااهالمع0مال811 بىجصوىهـ

اهاسسووالبإلمألذ



ببكثارذممنثذا

أهيرهلثحلبيعتحممافتل

هنافدضااطشعشرإ

إمئاظمكحنالدمودوال

إخرجمهإهكلضدروح

آلىبكأثاايميهبئو

طلمجرصولاورخفاالفد

لمةإبرإجايمسرحورد
بءنماقالههفالهـ

يهـخزحتىولانالرتاونجدي

طاعةوالاباطثقالتا
ا

سرعهاقهاوقدشوجابتإ
11

ارفاقيضهناروفدت

امهداركافبرالمجلفنام

اإحباالممالمجروافو

الموبمنخبرنجااالق

لاسياوليعكماففالت

قيعىسلطانابهككاناذت

نءنماااسااوغرالمهفئ

ممبيلتداثاوشوداللى

ه

ه

ه

15العدمنقومعندانت

المقماهاييممنزنفركؤفى

فناهجاريحدوضلي
الثرهاتثسلحنت

هاجراهانظروفررها

السوناهابننحثرناعاو3

عغاهزإدالحاهذاخئهن

حشاهحمازاإلموناره

كطاهكوفهقدرهر6و

أالرهاهكاجرحمطفيهلمالف

15لرش1كلبناحماردتوي
هأممىحسفيهويسألت

هاهطاشرحتىإيئافغلي

اآلثاهبحيالانىنداوثف

لشاهوهنالعالجىوديخما

شماهطفياظيلث

بناهمابعرفاكذلهيعري

ضياهجةالبرجيكليب

اساهوالسوىيألذنحب

هنافيوفعاابوكهو
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وليدكياظنكسبعثي

اههصهاففكبروفقام
كريبصالهالمجربرقعرف

الرعيتهنادكطالمجرووفام

هويشطعثىصبمفاس

أئليالمجورفطءآينادى

صافيلوشقإناسانا

هيخمافولىدفقمصداو

عريبتارييهمابد

صئليباشنارساناري

بلىانهث1بنصاسو

إوىفتلةالفتلهامه

ايميغهتضربةالعطيهانا

وثألثةمينيالمجروويات

نايمنجوالعركايالمارة

مرلمابنجساسالوغدفقال

اميائداكيرمنمصفروهو

إفلهاصلىسوتيبئخثزيا

جرالهبماااءكانفان

بة1تبدىالالناساثاءفا

ه

ء

ه

ه

ه

الوغاهيوسئثتلهلعمك

جاحشاهزاإلموناره

قنعاهودههكهعليلىبات

اهالدجغفيالعبدصبغ
15ارداصالفيالمجرويألثا

15صدنحيلفلبيافحم

خهرالكااهمعرتجيمح
آههاقلثناريط

خنسااهبالربنناالنم

كااهعينيهاتاللطاب

حداهفاعدالناويتمثى

ففاهمنبظهرالعودوفي

الندإهصهوافىبخاليض

15دواليناتيركبال

هجماحشاوعلتهعليل

ففاهعاطيناألمجروثيف

بالمحماهفاعدنئؤ4الا

وجراهكانبمااعاله

إباهفتلة1فتلههاها

سياه1ينآاالمااخهك
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رسلطاللمتلاخئكالصل

يعاركحمهمعالمجروضل
ميابنسلطانلشعراضر

خيهبنتهحلينتهلمجا

اخوهمسلطانوجابوإبنث

اخخصرحريرالبساثاثنان

احرحربرالبعاتاثنان

فرايدمالبساتئنانو

اوالدملبناتنءأوستة
بنخاخوالعامستإجماوا

غصهالبساللياسلجهاهن

سناسلاربمعنتهافيااترى1
ياكلارلمصدرهافوقمن

لولوثرشربوبصدرهاوحطا

شاىبالقوناسهارااصمصس
دايلاربمشعرهاااهرخهـسا
لملضصوكعقعثثاو

دوالجامرةابنوجساسا

المهاللمئفنلبسوقله

بحبكضالكداالناسوفالثا

ء

اعدشمابافدفجلاللطدأ

شاهببلغمالثها
ياشاهعهالوالدهو

الفتاجساسإنصوجابو

هعاابرالعبابنتاجما

الوطاطفومنالنار3الم

شراهفيغاليالديباجهت

صفالؤهحثىاسمه

كياهافيهمالمحهرهثلى
صألمنهاالنألثطاثروص

شنامىسايمالندمئل
صداداليافرتلمرجمات

جألغالباتهعادت

يراهبعيدلمنهتبلح
اشزاجساصالفبمبتين

الوطآعلىراطرافه

اصمماهاجنانمنممورية

يالموفدرصالى
وناالقنططابوكقتل

رجاانتالبالوفحاذا



ا83برنهااليمروإظر
اابومحمافيعوفييدوالوفال

8ز3اياخالالمجروفأل

النخالفريللرنرواروح

ممسهرجبتاذاهايالياضال

لرثط1ودعئكجممماسفقال

8الدخيهعيبطابروفام

افلكحتىلفياصبجوفال

1لمهلهلىلعندنروح

اقلكاسيلكماصفقال

مزيالوالدالمحبريرتد

ينهبوهاللزردخالانةكا

حتىعلطورالمجروثفقال

قاثمءساالحبدسبهت

صالميبعدمالياناالعلز

فولهبايامانارلز1سمصث
أنمراودهافنجلطاجبال

ياليادىتننائالبهثر

جمايثمبجاللهمكأاوزيلى
جميكفدلهالموكبي

بألوتزدبهزابى

السيارخمنإلرحميات

الوفاكادلةابامطثألل

الدساصنا4يال

حسدألضاصافطهكاويال

سطأمانحبدالعرشأأ

الدجاطتاصإمصلوةا

بالمحثاوطوللكاحثى

الىطاطفيفنبموا3

احفيننزلطفىبرتروح

اخاطابنوألفصنريرعاق

سياهمعهمفيصو

ثالمححعأثمهاركالاصبمح
ضداطتسيلؤمالخه

العدامتقومفناعند

دافاابوكثالمرحموم

اامايهاميتاونير

ؤظبالمحماوصور

المفاسدادمىبألكسد

يالمجاهفارعولموالفط



خبكهاعرهابوككامبة

لالارجمنعددطماات

أعاعشريخاالقىعاكااو

علياالتحزنهاتانفذإ

المرؤتحركهماوراص

كيؤممالئاو
كلكلانرطعتراتانا

جمبادطإههالمجروفقال

رنعكفبيتفلتهاماللى

احوجوأدفوقالمجربرونط

لصلألاعلطعيدستبنهعه

فالرسالعيدصبهمبدعي

ناطاعشرتنثصالستين

هصايالبوفينبيادالمجروصبم

يلحعيبأبحفصرفابصر
كفصربدالعبيدلهاوافا

بويهفصرنحوالمجيونظر

المحادىبارفالخباحمفظر

جربوميعلىثاجاليالمارا

سبلمثماليمبروننى

931

ه

أ

م

ه

يداالمطمحبانكولر

بالمررالضبهزلها

اإصافاتلعالمحولرصا

المجامنخيرالندتاترث

أناهشرحعافيطأللفطعه

دااءحولأفىالاالور

االفضروسعلىنغدي

آإأاهاأاافىاؤ
اعداطتاحرستأمهاط

ائبماتوالمرنذداكأ

أاالعداخبلماستغاركط
اعالمتامعبحاصولي

ازاداوهاهعاهمئثميلى

أابنانمطالئصرعايافيش
11المياكاخهرفوقبمرص

إأهألعينبهمنمحالدىلزق
ابنامنالمحمبرقلثحر

دالفضاهىالرملىت

اهألاللثادىالمجشكثر

حشاةجمازإيوئاط



علألس

لمحطاسهأمأل

حامعاحل
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ابونامدةءاالشؤتادالمبممط
لالستألئلكلبدستينهعه

جثاباراكالبانعوط
ثالفارحالضا3ازبادهماعلى

طبمصةيمباجمألتلمألث

نيمعنهالمهرأناماشفتياذا

هاخايباسشديىجياف

ااكاد11 ملىبهالحمثبو

إيخاطارحخهشثاحيماانا

جمفاتتنياحاتإانا

إبطامةاراصااة1تمهأاسيعز

تبافىاشبالذهئماتحطااوة

غبررممبعاسوتإاباآ

وهصتاكبماءةةلمفيما11آ

انرتؤرقةناءهـاتابمتو
المرالمقدلىرافتاإجامىإثئمحا

طبارىأالحصبركاداإناكيف

وببىطائاكايخياه
ابناهـاكياةارجراناا
اسهماعمطةأتدكاماا

رلىروإ

151كمانمفسبمالتهصشب
15الالروخيلودإرقىس

أشراهت1إغامعادلف

فواه4اتهزبلمررح

معاهنهفالزإتثبه

انصنأهفيممهـكالمركأقك
يراهمتصايلىاميلروأ

51
سثادكىظإس اليص

مألهقليفيطيبطشي
أإالىإلمجطإهاحهااإال4و
151حفمتبعاعائحتخ

فنماهءإ3ص7تجصغوإلسم

اههاإ1فسىئألمأا

أأالمخزأدإالهاكدسشيضيى
1511فمااالهمتائضالةرؤ

إاابأخجاهاإظائرفيأفح
اإعىرااينيلابيتوخبم

أوالخمياهبيتييامشعاو

رجاهكفيبشيالمفباله

أماااوداجوارياثراإحغدوت



ا

11

اخصرفاإاإصآلاأبادينهبأ
11

كلحىئزإغصوفىلمحطةاسرنجرث

ه3أانمربرفححايأ اورتلهوجمإ

طشا3أيلةانظاه5شمأأ
فىااصماحىبإلبرايحألوال1إوثإ
إلحمإلصاسمأنزثفمألشوهمأ
إززبتراائرثإلالأأفيأأ

اتخليطألشء1ثصأ1د11
االلحه01لالأخلىاأ نرحىس01موإ
تكأأإإ

كاتاائهالمةءحةأاأ
بأأ

ااأاإسء
يحناقهةةفىةاصا11

جمممصأيراتايفي2أإلخا
11

رزفينماأبفردثتسوااإلمأ

ءشأرلمحءإاجكاناشرتلصأرثق

4لالآلألىإ
بممااسومرا

طة2دألايقتءإ11
رحمخهـر11
ادقئمعأءلحااأيررخؤدالأ
أ

اءإإياصااهعافىبا
ا

تةةدزكاهءإا

صةوكأاحعاس8نجاائااب

15ةأالصفىإة1ادكعراصثمى

كالهص01شللهاهيىاودمح

آهياخياهإهخءضؤ

إهجتهدامعمنيأطال
الهعالرأرهعألمجيباءوثي

اهحبولىوفارالركا

إهدبما1لمغورببححترتي
15لعتطاطمايالا

رءفمحى

13إلطرحمليىإستىحكدش

فىببما1طدفيصرهصةثني

بآلهنا2ءش1ءباآلإطءد

515ءتايهدرلمثمكؤت

افىباسوأالحإدوآلد

15ورطزإوولصممىإنجثرإ

فتءتمثإةأإ
إصوراتدصاهـ

امباالىالمجثمرألدعأل

والغضاهإاروااااماز

15ضفهعاخ7سه

راهـاحرشاصالمىاايخا

15امدامنمثجعدءقأ3حمضا



اكا

وبإحااءاإهاإا

وتببمئتزأتافرساوا

هفوإبفيعدويبصم

سبمثميصرخالمجروما
عانتيكتاياريرقول

وفهيبغفكاخمايامأ

المهبممهثمقوإلله

المحراآ1سيأتاالزم

مماورلفليشوومشياليا

تهبماضشاعاهياالنتم
لمىبهاطراسوناحرأبا

نقتلصاساللثوهـاراس

عندكورالثحعلىآإا
ورفايهمثهالمالربنإ1ؤ

إشكاهـمنصفهاخلقلءلر

دايرجساسمحألحاقلورخ
بئهـياالرالثاريح

ابشويامالائحرفال
لماالمحوياكدممطاإا
01أديالإاص10
ءبؤيربم4

ء

هـ

ه

ه

ـ

عه

ه

اصالههفياإخاارلرح1

عاهيوكاماالريروعلجلى

غماهفيبتشعلىونيرانه

الرواهننتالدبثيول

والدراهرمعلهالىالنا

اساهوالذنوهالينا

العمىيرسفيايماتثألث

دثاهلهتححمحللم1الدكي
15ثءياذالثاراجمليالخ

ودربعناههوريياممط

الغالباهشبلعهثاتا

15المرهفخدوتهفيعم
أإحألهيانحراقرمالجرع

15العدجوركماضاعوعنلى
ومححاهبدصهءكهإت

اكلماهفيلمجسبألإلرطولى

ماهآوماهاتريدلرود

والنجاههنيورالثثصرفش

الؤنجاهوليوثفرباتبا

سماكلهبوشحيمطفا



31بانالعركاللىالمجووتسلطنجساسل

هافيهم

لممايئ

مى

حمافي

دماسصلمث3ياج

اهخبالجداتبمص

ـاواصرخالميدأنجمازمالهشعد

رهودةاضرنجاط

باطكتحتممنطعنكةانا

بعبنلىالظرتاةيكانابرو

حالتترلجت

ؤصابالغابربختيمير

واليدريمماحألرابىاعدالمخت

صونتأللمكاناواجاا
اصاخاهلصدفوشالعل

ابرءالدرةوإنحمرإيخاط

اعالوطىمقنطرظهئح
مضاإخبكأناولد

خفىإلمالنهاإاإيم

تصح

لعدهغرنسرحآ

كأصاء
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اناهثرثىديبليظهر

دايربألثادكلطمخريبوق

حماناجماصوممادالسبع
عليهيترددالدبوعاد

رامحعخإاناعاربهضوجيت
جوادى01ىهركيلوقعضفتب

عنطرصفداصدهاينيا

كاااابنلمجرسبلدالافه

للمالمإنهافوالسعالما
مانة1عندبهاالهه

لهحاحر3نخوفيفيا

لبالكيخطرالس1أأفقال

ابحفتلتبعينهظركولو

عاسصايابمسلطانفقالط

يعاركعهمحالمجروني
نبالمطالالميلشا4فان

انتصرناالمهلهلىزبئالن

جبدرايهذاجساسفقال

مشلروبالقاللو

غائبلزيشفتااليايقول

غه

ه

ه

ء

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

اهالمضاربيفما

15دهنويمعىيتنمر

النععاهثمأوالدنايرو

ووالهودوصارماببنم

15صدارهازالديبضإبني

عشاهاعنىالسيعنجافي

باغألهصرتسلطاتاخمط

إالهثارالعبالعيقضان

غطاهعنةشفانئيوال

يالهاكىوالرمىافى

وجراهكابماثاعلة

ضناهعلالالمجيداز

اصاةلكهايقدمعز

بناهكتيفطوال
ضاهالياريماالبلغ

اهاابناهلكإلكلبنقول

15المدطهلهحابروفتلنا
15ىتاجرمىاطأ

بالهعاهيسلماله
رطهعناكصالبرشص



ولرانابرع1فىصمما

وزسافهعمااليومثذا

ابمهـجساسالطبلفدلى

رجالههعرييالربرالناو
الزثاخرخوركاططفال

المحرلحصاءدارنرصاتوفد

هنانلبطلببروننته

جمربةعهضربهرسففام

راسهجمابخروضاليفنادى

ندلمماسابركطنظرجساس

ممهراهلوالمجروجمةصاح

حزراسهانزلياضالوفال

الضرافوقمنجساصلزل

البطازومحبجمسإسفدم

رافصدللربررادمجز

لمبصبوماكناكلهوقال

مهعصلرهفالزوروفإم

منالمنجساسشافه

وضفعنألمنامةوعح

لمحهااليأللدجساسةقالي

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ا

ه

الغفسامالانظرعصمكزه

حدإابتطالليوم1ما

فىالوالجممعىايالهاره

بالاللثمئليهمهم

االتدزهابيغكئر
المحطهممنعمياحف
موالهطعاالرترنجاة

اضاهـايطريماسااف
لحاالوطفولىالفعنراة

دماهفيغاجممارضفور

الصفاهالصميفافبصوت
بقماهثهالتبقطعدوك

اشاهسالمالىالميدانافى

اهضرباتهالمحدرفيف

فعفاهفيرمحهالمجرومحط

اخاهاللهفالرنردنر

15صاندبرمحهالمجرووطد

ماهباايكنالمحالالذا

اباهالحققالمجروان

بالهمنالكالبومجير
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لتءف

هعلطش

يب5لسمعةدقىظخى
لعدورهـءلمت

ييهـص

كغالفيمثسهـ

كاخغجماععحس

ببلفممنكىحتى

تىسياب



راسهملوةلمجرواح

المعظالركنالبيتوحق

لمنألصوالسالمةدهاط

ضربةاعطاهسئفأوجرد

دماهمنيشرلىفصارالرنر

ميإوالدبمالسيفودار

ليوهضلىيزمحبر1وط

اوالدفيقاسفغ
جمهكهفيشابلجماسلطان

ضالهاثنبطردالمجرووعاد

عليهيتدضلجميبوعاد

سويتربيناياكانا

ضاليولداليخابروفال

صاهليةضربةالمجروضربأ

ديفطالعاضرووعادا

الفطغمكاللقومدط

بعرضكاياسالثلافصاحثا

المعظديالسالرننفال
هتالفومابتمامنط

العادكاروسفصرمنابةظ

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ي

ه

ه

له

اباوالوداهنىيالرشج

نشاوهنالعالميتودين

رصاالنطاصيصانوثرتك

سعالمتغعهـالراساظ

كألفيطيختعوصارابرو

اللقاهداثهتدالمحرليوثار

ضيافطساطعسبفي
اوطابايقمزغزالئقول

رهاهابولياحاازيراطعظ

اصاهسلفالتيمبع

لمحتاهدخيلىانالية

المضماهايامالتنسافأل

الوفاهصلفدالثارلىا

معماههولمحصانقل

الهظههابطليومعشرين

مضماهلتبعهاكراتهفا

لحالهوترامماالعداترهما

ألطغاهيميئامالفانا

نساهامبناتاامذكوز

15الندليثدبهرلهيقم
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حمانافياتعيشفارطاردكا

علبهاتعلوهالخيلىرظهه

المغابركيرلحمنزهـوال

ثهالمثطغير33صنعةوال

وشيلةبهلتعيشعاردتثافان

علجهاتعلعالنالخيلجنح

ثنقلوهااللوخكاويآلت

عليكمممتغاناراوتجد
صالسزفياناالجعل

مراقهبتدظاإفاحتى

اجمارحعتالىاالقولالت

اسثابروأبنالريهرورجح

والاهمهنرجعتاقإلمايطو

وطاهميخادقتلطبسينخي
لليتامااجححااواراضزثا

اورليليإالريرصاح

دايااارمنالسعداتافط

حتاالضايمظارزبدفة

صاالماجرايتىفقدلى

ابألطةإيماطدمهكتبوفي

8

ءيذكرأشرطتغونثاعت

والفناهوالتنقالسألح

الفألهفنرفيكمايالضياع
هيرقصدوماوالبموشغلى

5دوالثرماالسيفكير
المحيماهقبدثهناما

عشاهتعطولمالضيفانوال

هعاهالوخياراصولبعر

خاتلقماعهاشيهات

مااوفااكاملةاماثألث

ياهراجبتىايقل
المحاجاءثماعورفعما
دولهحتمالضصروطبل
المحهاهفيالمبشرندار

مححناهمحماروأفيالمحزنربعد

حشاجؤتوقدونارالفاب

ثاراباءاخذروالى

افناهابدنعزافقضى
بالتنماهضكازجسماصاثي

باتصاهاكثروصاياعشر



اء

ياالهمابرأال1افييدحاآإلرإميخاصإ
إبير56الاترفيوممطإوهطبماأححن3لمهإلطردالح

أصهراديالبماإمرفوكاحاهلطبالمجروحمطوهدىدناهامحي

اناهاهـشجىإةصدالةلمتوفمسبحدفتكمصإنافجم
15ألحعطقىعهررهأيمذصضالطعاكئيبتهابثهثافما

ئؤاهرإةءربحأتذكيرأضلفمماحشثاكيفا

هاعااسحديمرثأاناامأعكينإنمضالكطولما

إهطاهنناهصررالااللركاانحدأناتفىووقإشفىإحه
اخاهإحيحإمملحل1أسصمميعيابنيوبعدآ

أإاإعممزاحكأاكاحصاوكاوالحماأءاصااؤ ألسسسرثساا

اأبإههندالعظحإبلىكهـأجماإأل1ترواطتؤشا
11كاهدصنعبالايركاألهمككتحالييمفىقاناونختم11

إأنااحرباافبائلجبعانماأللمتإبهإالقبئألمجإوسىااخهثم
اااقنرخيت15ضإعودصهنبماإإحا1فيلحتجيوصطالخهوعدلأ
111امخرحباوداهبمإثثالمجالؤا1خهحضاجيءافىإةةإتإاألةردذحمتأ

إا61

االاقم3اعاثرطفمانألإحلطصداصاضتثافدولبماةطالةرراسرإثا
ايزاإورشابماماهموامخحييمرخبرألوالوااليربمأرايضوهماأ
نالىالسمبذالمثأ

11

ااالمالطلىاقءا3هاهوالءنمامنما1هذالراويفال

فىليسالذيافارساالذكرالممههيرصاحبأرغااقالليمث
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عليةلما31براحعحاهفدناكارفيبرالمابسارمحماطالمحلهلنظيثر

هعالخبذاكنجرقثاهخحخفتقالأتممابرقلنثزامق

وهواموألالحقثرمشارعص1ماألصردرممزبخأالمطعالاعلى

أزلمحقىالمحالىناكعلطوهازالطمصدلفىإلمحرعدةيالبر

تخدمهيهابفألىوكاتإكأال1صدلطعإيهممزاردإزشاإنس

اخألجمانحطافتقراخطااأبنياةبالمجرووفيالىنأبمهصظ1درر

لنخىهمايالتباعبعاصااتزلت1اارإلمهنادالنثىحمدةاإن

كإاهوجملظغعلىهـفىجثمفيتوارألبمالحلحبفاجابةإاللألدفي

المهليلفردخهاطرأثازملتابهاجمئلىألفيغلىآللخدبرطاحكبلى
حرص

اصكيدأفىبد6مزلمحهـاقتضحفئازاميإلاولمقودصزالويماوسار
ص

أخىامندتلجألوهيائحلرفياآةث5هرتعهـاقسدارناحصدودح

زراالحىالقءمألخفيئمبباالمهداهإع14ؤحوفالطاخقىااشيما

سرممؤيرعطحمادناقدفقالطاكفيميكزش1وطرةةالرحخةىا

ناالتيخاملنااانااحصهرييشهشلئرافاذصطاهاشةأ

قسامإمحؤالم4األمرإديتهاقااحأكلىرهمااإفلجتتفصفا3اوص

المأازإطلىداافراهابلتمااذاشالزآلامتأواربالطااإثتإباهـاثاخأل

لجعتاخقلىوعةنمجمرا1افبافماشزواليمتاباهذامواالثعدو

ياإاودردركالمحهثلألهانالثوأممباخمن
خثاهودفتءاهذاإلالطفزلماادهحفظإىئاعليوكرره

عهبموتواعالهالمجروماسميدعلىودحتألاديارافىورجعاالترا



15انشدثمهناكحضرمىوكلداشمديبثاالمجروالزيهرنج
المذكورالييت

اابمآفودرركطفىهآلانافعاممحبرهن

فاستدكاالهعىالحيثامتغرباشاالمجروهذاحفال
إنشدهاعهاتبمثاعالهاالعرليفساهاذمناوصكانتاللمةباخئه

أبياتاليقولسإنوفالتوبمتوجهماعلىفلطمتاجيمتاذلك
بقولهنداانةلنافصةا

حتجندالالفألةفتيآلفيىاابآلإيئإلقثاممبلخهن
يقتألحتىالعبدانياليابرحابيكماودردركمامه
يدفىالثاخر1اعذامياتحتاقههماوالعبدشااخماقبضماثم

هخهتأاوهألمحالىفيوألمجرفقتلالاودشاهإخياتجالةاقرأأنافى

الرترةؤبعدالرأويقالىغاؤبعدوحياتعفيثاؤاخزوقدال

الرجوليةبانآيست1ءوعندعامراهاؤحموغكأسإلماهراوضعت

افياااليلةطنفعمنمطغلالئالةقوددتاحرااشرفهنباهرأةكزوج
هنوكاقهألالبنيوهوجلىهأللفدعاهالمجروءفيهاصهات
دليباسفضلهتصقاالعرليهاعقل

وجمالحمممناثبامراتيتزوجهيدرهأللولماكبريالالراويفاك
بعصفيةزارمهالانااتنفالمنذألعدطغألئاالفواررث

الخنارالنيظهوروقتئذوكانفارسكراراربمائةفيالسنين

هالمحرامالبيتولورجالةهووطافايخامضربوصوله8وعند



ةجملهنلةوصارعبنيهلمبنوفيلةاراليهالمثالنثطبمقابلةتشرفم

العباسوادىفيرولانافيفامزلمحإلحنفىالعال

الهيرفعاونهالعشايربعفيحاراليامنلكفيالنثيوكان

فاطةوكانتاليثذدكفيالقيعمعاوتجاتلبالعساكرإطهألل

وهصارعةالقتالهولراثفالهودجهافيرالزهراء

دعتارجووعندالفاللهتالبرارفيفيجملهاشردبطال

وباالنتصاراثابوهااالفقالالشتاتاللبألالسببكانالذمحط

حارفنفذتصوالحباجملةدفامنخياروهمهأللئنوحمرهالفا

وبعدالراويفالالدهرطولعلىدالنصرتشتدتباالدعوتينفيم

أالضاسمتهعهبمنالعياساديألىإلهيرهأللرذلك
خياههوضرفعسكزفيهالخيراتالمياكثيرالفلعاتمشحوكات

نمطهـمناليمتثارثتالعربانبوحمعثولمانهـأحيهفي

إلفطارجمبحمنالناصاليهونتواردارالزالضبوفيمربمفثان
ألانتيىفىالنصارالمحاعنهبزتف

هذأصادريوسفبنابرهيمالقادرهررحمةالفقيرالىيقول
جرىعاالزيربسالمالمثمبالهثهيرالبطلدبيانمناليناانتبىما

طفياليهاضفناوفدالعصارسالتفيوالخبارالوفاخمنلة

المديمةالىيخالتمىامقظناهااشهيرةحمادثهالمجدلمالطبعة
إلدساهلاللطائفذوىمنوالمامولالمستقبمةةاواياتاا

ففطالىتدهةالعمفانالغلطمنفبهوفععاالنظركضالمعارف



اء

ثبئأيعالئئمخعثألتربماذالحتفنهاببهلثفالمحإلكه3 ت
كالاللخ

اشنرنيعاناقايعقىرسث3قي

وصه

أحمساناعلضبعارعاكالعيةا
83اناابيرلماثريرولىاءذكر

12سوديخريفيافئصثضداةرايماضثى

الأليهوفىونلحندحالصندوقايريرفيارسال

8طايبودياثرناحبألفىأنئيرهقارحوع

6بالمحفاير2طهوسماجمعاسمححروتجدبل

اابعايالهإرحصثىرالمجرواظ

31ركأعالعرإكلعاوتساطنساسل

7تمنةنوصتجكهاالماألملكبعونإباتتمك

كاطيةالمطبعةادارةمنبيهتن

صادرابرميمليوسف

مخهايطلباااللقانبزيدتطبعانمستعدةةاجماالمطبعةادارةان

االشفالىواوراقاتجاريةااالوراقجميعالمرخصةوالرسائلاممتبمن
بةنساوالنرووالتركيةبيةالعربالمغاتوالنعازيالتهانيوبارةلزاواورافبانواعها

يوسفالمطبعةصاحباوحوميةااكتبةادارةهعذلكفيوالخابرة
صادر










