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وحيةثوألنجألتمناالدباءإئبانمالظركمباب العاطاالدشبهاءء
صمسىثشحيثتي

الجنةوصلتهارحمه

ومىثئا4متدلب

إسيخاءإ
ننبهيلدنباوادلمجابرلمأدبهالمثوها

إأضيىيرالثالكمراغفقاالنامرالغيالنةاطانغألمةالعالمتألنضممة ءأل
إ

لاصالىاخصولىبإببصرالدشعولاأبلعالمةفىأ
ء

انئيالتهلوالفالعلميتىعخعاهرهالوالمعارأصالتكانضصاصاسلمملىة
صىممدبهاءالديابجاثمهوعالميهحبراالالكملوالمحيىالعاصلاالمام

يالمعلىدماضهلهاالفنفطمنالبراهواالدلهطعفامشتؤالهوصوإلملرآسقالملى
مقلىظماالضرلوانيبدوالىاوئهبإلعرلتفسيراسكلىتمانفمافنفىالعنوالموردا

ثألشهضيخولدبفزؤنحممنوغيرذئمهاالفالكيمرقونثوالكئعكسوالخألةاط
ئدالمرآتيعبامثماةسلمالالىخبرفرصلأصفهاالىياعحرعمنهاوبثمونسعسأة

أشاحبقصيدقبطبحنفاجمرىااطبناالستاذأباصهأتدارفىركلذافوءالعإلأ دانثقعرنهايانةجنةءمنآلثضمييا

بهاسغهمةوبزأصغهاالىثمحلبالىصهرجعاالتيحياببئمننإءوالقدسالىرصلأء

كبرنمسنةخثرافثالشوأإ
الهعهـثيعهـ

01ءالدنياوالدينأدلتكباوردمحصاصاباجمتالمامفىمح
إالماوردىمحهدببثبئضنأجمراالزاهدشانارغابالجدالااالسامإ

ألخيم1هارورهاالقناعالواطاالمفبدمابفوايدةالجذماافقودق1
ثطقالةالىتفسيرجليلولهشالملنوأدسالدنباولىزارقوسيلضاووتازبئنيهالطااأ

صبزشنينكثيرةأالببغدادوادرشالغلومصلاءئاالمىياضرعبوانبلداشوعدة4آل
نهبأللظجمؤاعولملاكباألضأنهصنئبكوالىفياأدمفىرسكمماطووزهرلثكروومما

صبهمافمثلمسابعثنشأرئروطغلىلجيةاأموعفلىعبعناناأعرالهأيبخصذ11
جمفوننبرغاالمامردىكضالأننعهمانألجبهمائماودونهنىمأالفبونانصرألم
فرشتقوكازشسنهانةوأرينؤفبكاعخبوثإكانهستبنبعأبرلصتععاتيأ

كمعصيحمهصهه

ءث
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مقم20تمننمنجسعسهيمحيدبنبنعلىمسأجماطالعاضىفال
صممضسفيءنعالىأدهرحمالبصرءاحبدف ثةالىوعواالصوللياطبآمثىءا

وعألواالنبياءلرسلخاكمحدسيدناعلى

فانآمابعدليبأالتغياءسأبهإلرأ
ممهصعطرءوعظمننائحهالمطألسلثمرفرفث

ثفىعمه
ألييمالعضااؤعموصحسبشافدبهزتمنا

اهالصهثالهثمرتهاجتناءبهيمونلعنالةقإلراؤعلىبه
ياههيي5ةجم6هبهيمسلهاألمنض2الوشدراوأءتمراالوأصكظم
بملمجهفنجبهثبهمنظواوالدنبااللامابشيماازفد

لدشاباستهتامةالنالولةوانشالصالخ
عاققاشملدنمااولصالحلعحادةاتصه أ

اداالشارةدا11صزابثوكدزت

اللهماواأثمنأجلماهمابرتمصجلادا
أجعلمجعاامجازومنكقاالمىأعدللى8
ؤلباالباطوؤلمعهاءاتحقيقببنايي

هداصتثومموأليدتكينبوعيإفهم

كأومقهببمايطحمهااتمجلامءكب
هـصهـبمآيضاهيهكلبهدهسااللصلوأرجمولس

هارآلثورتوتطروبةروىيمكمواخواورةباظاوآداباءاطبامثالتبعاذلى
صالستمبهؤبرافىنشربداتواءخاالشجمحيهأرسيخةأةترناحلمدةالظوالمراءفالحوأقؤاو
وعةئورالدراككلتشاونفائسءراثسكاسىفاانغوسباأجداالغنمنؤشأمالخئلغةلمحفنؤدة

كاالتسيدةيأباوفالذاسدوروفىبالورحتكتباناطيماعنهطرضىطالةأبئوقدقاليءلمابهط
صعاالشتغالاصرأياماإطبغابهاحسعديدةووئإثشاتهااأبدوافااإلبدانكللكاتملالىالهث
حرأرنرادعدلذفدعزبئثم4عاتأزاسحمأفئتذيبرشوخبخبالحلىاضىذجماطممىتظرا

فطاولتىونرابارئوفئتراءفىونوطراثفاالحماعكانيناليبممهمكنلمعاكبخقالا
هااوأالىإللالماءمنوأشعارأعذالشيابأيامنوأبهىارلىكثيريتنغلئعالىالمحهرحموالمأهـ
وفقرأجالنتهـرتكفامأوآلبمالفةحرتالجارةحملىلؤرئتالعثاهبةئيمكخثغنندقوليالىمكنمن
واففتهانعااتهمخرتفأسثدوداالعاشؤصالسثوىناالتهرحمه

إالولتركفكمهاثرااثلصسدقبهويساشلغاضالكأب01دبرةاذكانشلنفعااليصع
نحتاطثهكسفعبعلنبريبهةفرصااليامدتسنؤالوثةاشبحالطللممنالشغلاال
3إيطالمهكشرلوكيتمبامليسلكعغتحاثرشالانضمأبرأبسخسةالظذوجعلثاناتفم

النجهـمابلمشهاوعلىصفصانهبعضوفىكثقيهشيأمماذكرنهذمالشلفضبلونااالترالالباب
املرطمحبرضهافلافانبكولحمشذلىقعنبهكباليموناهمأدساونلبالباالثافىاالالهوى

الباثلدأدسونلثلناالباا4

طعثالئألءه

ؤ
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م

تسيرتآ



رافنبيمهاحمتبطبعلشرعولمجاضهمجثمنقرواسقيافسهزنظرفيفرح
القلبمننهشليظعلىهوالثكضابناسرصلطعليهوعضمعئبارتمنأبزارالحكنم

وضاحبينلسألتكؤموجببنوأنيسيالحشتلثلوخدتدجليصينوأخاوأتخذهلظا
سارانيهرابارانيرافانهمالهفركفوورجمينلمحنثمفركورقيضينخلتلت

يدئانوصمتفثيرودخمايفتاقهماحلىالبلصرأضحانومعيطننااآزوأ

فمنهماعنبزودجاللهجامائبتاشجاليمألستأشحالئرغانبثانطودخلىترردف
االظالجبهفايالتبذلهيأابهماغيرط

فغدظمتوجبينإلىيزوعهأنجاعنهالخأألن
بنونألجحتيانايدقعدوجوهانستهينذلواكبلىفىيكاتعالىالمغسررشدقولهذكر

لتفسيراالرازصفىمإما5أوردالوجوممادبرظثمنوسندلمفبممكثارالاإموم

ظهرليثمةحدقواأحناسالمتافقمعباعمناأللمعديارجمعةثافىردوأنهلهوصاثبيرا
ففتردالمعيمبوابقاءلاتبعيضلهسوليكهأرامعسالمجعببهلرفىكسيخيرفالمشزيببعمها

اليهاضمبلالجعالذىبغرضهاءلىناقصفمعيئبمالمأشبادتهالعابدرأىثناولماجما
لاقبراجيمففقراحااؤعرضسالءواواالوياءاالنبيامنالعابدعتبمجمابى

قاتبجيملمابفاءالبالمههممغبولؤرداؤبعضهأليردالبتهالجبجالنافكلنافىعبادته
زفيمالمرادينعاقولفبقىمعايم41بكزفيليقنحبنعبالديسمانهفؤدنمفةلصه

صبالةوبينإلجنةعولدلوأصخيرشبينابهرمإالفللانهالاطررأبجضعننخهىا
الركعتكلةالجنتمشغولبهظونفقالالفألهفضلسازصالةخأالختررك

بعلىالموالمنامفئبلىالشؤىالديخرجماعبهملىمفياؤالئثأبرأيخذبيرحقولصثت
فألمرتقبعضبرحمترئغملفىيأسفالرأىيثعئتحئىنائثنىفقاذبلتاللهدهياكليل
نشدأحالهعن

كراليلشيرنبالمحانماوايمةايثحكذوافشوأثمفواصابونافد
لتنىياقفال4سلفرسبالثوساذقصارالىقصزوفىوموئهدمروابنالمالثظرجملى

الموتماذاحضرلماليجعلتهلحدلاففالأباصاتطدمهوألفةانرللأتغادكنقصاراولم
بدونهلعزلةااناالعالنمبصامعلىمن4ءنآماننهملمإدتااحفرناواذفيهنوشمانصنيغ

التهقاشالىسرلقالتعلدعفهالتهرضىجبلمعاذبنشالىحلزالىبدووزلةلعمايي
نهواعظيمعنلقدسألتنىلنارقالانىعديباولجنئايدخاىلرنحبعملأخوسملتهاعلى

مانرركلالىؤؤتصللىاشيإترتفجموالتثركتهاتعبهتهايسزمنيسيرعلى
جننرللصدقةدمهنمالنتهاجألشولقلتيماالخيرأبرألىحالثأدأالقالبخيتالخج
تالتخافىلمينشعارالماططيلجوفارجلالخاروصإلةالماءلطغىكااظطئةكأظ

وفروةوصداالمىبرأشضبركيهتالثميهصملىنحمبماللغخاآاغنبهمجنز
الجهادوتستامهلصالثوقراوكودهالسالاالبرارأسقالأتهيارسولسنافمظتبلى

لمسالنهوأشارالىذالشذفالكتهايارسولبلىقلثجمألكأخبركأإللثم
لناسيصمالويامعاذأملطبمتكقماألبهبمافغوانملئياخذسنتهايانبىقلت
أأغدتلعبادايعضفالفنتااسنهمأثداالخمامفاضصكلىأوتمالجوبهمولنارعافى

بآابخماالدأثىفيةرابع
أبستلمننماأدلمجألنفلوابعقىإظاص
عمعفاظشوعيامعرئتهصنتعلدته

بخةوصنمبىهومشإئهمجرلهموصته
ءطكلوصيظ

ثيلهوىااوذملعبافنلباجم

أدبأشاولكلألةففلكلأنبرهـ11
ابعواالعبوعينالفضانييواسئنبرعا
سألأفىيدتعالىالتهجعلهالذلعقل

وحعلالدثصطلهفأوساداوالدنيابم

صبيخاخاةشبوأمهباخبراملىالد
غبرافعهماربإلوتباينوماهممهماخئألف

بنقهبدهموجعلماومفاصدهم
وكالشرعافوكدبالدقلىباق

لعفلإفكلنالثمرعوجبهفالعغلىاحاز
طيهتهاصلىاننبىعنوىروداياعطا

عغجهمىثللمزاحإلسباماظنهاودسلم
موزورعردىأويردهدىيضاحبه

شاليئنهاقمثليمويسبمالىلنبىاممأ
لدرفبلالمزدعلمفودعالقكلعل

روألفقولضمأمالىتكونءبدة
صكيرالباأمانهمغلؤالسعءلئى

لعثبماالتهالمنجرفىاخربنؤفأس
هأكخلغةؤميخةحسبملى4خللرا

تهءاسفثناتحالبمرىدرحمماارسنوفاآل

بعقلتارنماليرببهاصئنفكإالألعةأيعدا
نكلألجهلجؤواعيفغعلألغفلطكلن11

ئىأمكلكبدبقباالداالبعضوتجاؤمحلى

البافلبعلوظوعدبرصهسألعظ
ائبالجهلوترأانبقلخبرالمواهث

حابمينبنبراهيمواعؤامئمعرابقضوتجال
ألفالناصفىلغتىيزفي

يصكننوادبهثظؤرا

لنافآلاابؤألبشين
سبهفمومنادبهرمنهأعزاوم

لضاسأنهالعقلبايغئىايعلعثى

بهعيعونجازمجرىلعقلاكد



مرعمغألاثاتسمأنصل
بهيفارهثنالشياهأميئفليس

لهالدسءعيالرسبنلأااذ

ربهوماأخألللتففد

االمورناحفانعرفابالعسفلانواسم
شؤديخضمسجاسناشوااطنبيويغصل

الديزغرنننحويهتسبصفاثركين
كلياابهصدينطقولهئاامغلا

لقصرمحنمالفقصالنرالةيافىالزالمجاوزه

ذاذاحمسائرالحبوانشلنكلمازاالفمبهو

دهـالىبهصووعاقألملاآلنفى
قروساارعهبئفالمالحلبمال

أألليهتمتلمزاعلأكاذ
بنااؤو4أماوتمت

ربىجالنيمننئعالىولهفئاثلفمااروجمط



فومالمينأجالفغاثاإلصئههنالبهلرلالمفاوفرأيتالىاضجرمابعفحهمقال
ؤلنينالمجالبعضيلوقىوغبشاليغتاايذكرونوإفيالضةعظاتاالبغدرؤننى

مثىلهمفقنتظلهم6ثلتماذفبللمازلهافلةلقااهنهلمنثشفقاأيحالمغبرمقلتأ
عنفعالممعظنىلطائااوأهحلدإصلىحبهأبرالرقالليناتقدمونهلواحينفترجاون
اأبعضكلنكأنغالسداامنفرأركلناساوفزنضةاالعلىفطركجعلالدنياوا
يفوذالفضيلوممنومألزمفجيوتكوتالاالصبمااءهذازمابئاخوانيايغولاالحرال

كاثالتهيخرحاراالداالنأبرظللىأليسلمانابفيئىاذكنركطيلماجللرالجدا
بهئهعنمامإلخفىفثءمجئرظنوجهه6جاذاإيرهبابعلىجالسضيحمبنوببعا

بهضوقالضجفازتهأضحئىاضجاردودخلفغامبيعياراقدوععلتولفي
دعرفلتخمنبمفضغتجنفانمةالقيملمصاكالتدرئنلتلناسفامنمعزفاأقلؤينلا

األنضفاصبالأحدنانالهصاذاماتأرلدأنأللمجنألفالثأللقليالءقالرجل
يمياووقاللغفجلافباواليررننىلناساأرىكأندلتأديقولوربنلتنماالففضلقى
يخابناطوصاتصزدالقيسائاصبنثبابلىاواليرونخماءكانتمأراال8أغأؤبفيا

فطأشياهاععاالمديةلطاقرلمارجعتشمدكاهوولدشععاكدعنهماثقهارضىعلى
ففيظلهابعالململغمتوليموسماقفصلىاتلمريسوالصمالبهونمدلتوقافاتيمققر

يرمصفاعيجنمفىاتيناليعايأدهمبننمحيبرااوزىعناابنقالاعليهحتهماماتتكد
وقالرأسبهلههنمبرلمافطأطأرأسهعلىبسوطدىاقأجمطغفزبةلغاكهةاشيارطبمن

نهطلهيلنىابراهمانعاللهذاراعاالوأنجعذفىدىلجتارنهناللهفزسرأساطالماعمىا
اببتىتاالأبئحارؤكتهتذالا

يعالجهاليزالباصمعنىخاتهطولالمزأنترألم
هوذاعمامااالإكاءواآزيؤايدوكحو

سلدمربممامحبونتففقوالبرصتىااتفاكدنلعالىهقوعشدثافىاقدالعارفافاله
أحبعثميأطدجمبةواهممناالبالتبرىليهغرلمجالتابروالصلفهوتعالىالتهماحبصن

دخنمنللظهائالمحوفالسبافبمبغيرالقتهلخعلقعفيآستعالمحوأشركالتهعن
فكحهأبثالئةالتهنبعدففدالتهنفسصلىئربهآمانالتهابصامجبونغإدأندتهاود
اضباجمولقرسياالبقىالبعدوحصلافقدزاليدهحصنوأضبهمدنضضبهءلىثرالتهآ

ياحناالنهىءقالبشرواتجابهققجماتعالىفانالئياطهأفعافهغيرهمنأنفق
ومفاسائاطلفالءامثاهدةالخألكهنلمنادسةالفائدةافوأثدهابيانرلزلةكتالمجا

ناكثختععمغللتغرئاهىصللثضيةرثرواقهبموأخيةخلفهمرؤ
التهسابانببرمنصاعفغاللهبرحايغةعيطدخلانهمجالصوءلئاالىلنظراصأفقا
عنهماعوفنىالمطمايبةفغالفمعرضوضكالذكبرمهمافاعهمالماحوخعرفه4فيكر

فالواتمبرمنلثقالعوأنشمنجمارؤيةىبهقافىا
رورلاوصااللالاظابنسشبرضدقبرلزمشميتىأ

أزوزوالأزأرباشألألجةصألةالىمانوأدبنى

مبراركبأأسارالجنديرماماععنسببسانلولست

موالسقلىجماالمنكلهمنموقاإلضزون
الحدغيرمحمرروهذاضروريةعلومجلة

االتهاالمنيتأولهوالجمالاالتضنصن

عنهكطبمااسدوداتبضنماهثىارالحد

وهوصووآوقالالحتهالناالجمالا

تبالمررمدموالسفلىاانلصجيغوالا
عرهماماوحأحلىزعافيلكيقوذلفرورا

أئمممبهتلىوالناكماالحوأسدرك

ساطوااركعندوأتعاماماكنافوحملضا

واالصرأتانظربااسركةاالمرثماتفشل

بالذفاددفىوماالبالعمغعالمدبئ
ركةالمدوأالجساممعمباالمدافيوالىلل

لوأدركممراالنسلنفاذاكانالمعىبا

ماالنوعهذالبا4األشيافصحواص

عينيصأتغيحاحالوجخرالنعما
أنيمونمناليخرجلموبهفيدركأن

لبىانهحالهمنعسمثثكالعقلىاكاملى
اللنفاأئيكاخبوآماماهركأد

مأوشوجودنلمجفي9الثمئباخامضث
كهوانأؤدالنحلكاحدوثلمثبجموباوان
اواصدأبهاالضديرانعاجغالمحاللىمن
وزانساللعلمامنلنوعاالخاوهذاامن

عفلهوجاللصإلمتسالىضعماقلاعنيختنيا
مئةلفروءاركلنارعالمابابداذ

يذئمكلىقيلعغلاؤكلملىإلنوعينهألش
ظيالالابمنعلعفلالناقؤالنافلئشبتهاة

فغقصشسهوانةاذاعلىمئ3دقأان
نغرتلزلفيخاذالشرودااابنانقةالعقل

يهئكاالينبىعقائااذاقيعىبنمىفال
هذايدايؤسناىؤدفاثكاف

دالفبىممأوىماريهيلعغذفرلناا
انيعنررالعقللانهعليعرسمالته

أننفىمنكلللباوألغأيفرئحبين
الغإلنفىضحلىأجوهرالعفلايمؤ

أفمتعالىلتاليلثمألمكهااكللغا
تاوبلهمنففكونضىاالوافىبسير
ينأميعلىيةاالذلشنبهافيع



لأنجنرالثافىعفلالانجدهيا
بهاتأويالنيعغلىندنجنوالنعالىلف

يعتبرونيبهاوإفالرشبهاأحدهناة
وأماينىدغرلعفذاالفرلدابهلةف
لغرفيىالغتئاتمسبفهونةمةالمكمةلا

بةجياسفراطلوايةالمعرؤهو
اسثعملينهوااحدالنهلهذولبييفكلأ

دبأعثصنونماؤهملاانبرينن

لميعارفهااذالسنتعمالاامابهثرةيخهين
ليى3شهوةسصرالمادمنشض

يةازئرغوالمخكةمنإالمسنإنفوى
هطذلاالمرروممارسةلمحاربمر
بعفطمشيوسككانالالوبئراءشاحمد

االنجاروشبعراوظارأالمشايخ
انحمماوإلصنطبملهماليطبم
غلىوكأبمروانصدوكفمجئكرآ
راءالشيوخباسطبهمكوقيلأمدوكجل
كلىصلىلطبعاءصدواذاظحهم

مالسكالبشوتجؤالعبر4جمورثهم
منمنثررالحالكموقيلئازالغيرح

عفلهفؤبئزادوشفؤنجنهبطالكر

بنميوفاالأداالهألاالباممالندعوفبم
هتأدنجاوبباقارببهنىلحابب

تجربةمصآآلاإلءالبلمظتوظاإليام
ثباءالابفبيلومماللجقالغزثمؤيفالا

براالولىخنىمإفبىجمابفىصبزأبمفىفي
هثالشعزألءبعضبابحابربرارآلا

هلهالترأشالعةلألألم

خالرباطوللعغلىاكامولثن
آنوأوفال

نجةيخآآفىطالكلرالمرروذ

ةالا3رفىبامالاشلةدأناء
كماءالذافبنتذحوشبؤطوأماللىجمالز

لنزسناخدلىالئجددلفنقوذاسنو

شقاأمألجذايذسغيرعهنمل
بلملعغلنجئههانموأالغرفيصعارت

لشفلوفوراائدصخدإالكلد

ءء

بعمحممكلصبريلبمنهورالدنيامنأتنالئغاشقرأااجعلعباالنبع
نحمميظالتهنفبترضاطعدبنممنكبهـببفكذيرمذاذهبعددظأنتنمااابنآبميا

الواأصأنصشموليتمنهتظمملعادمونانوغنياايمدنثامنضعليةكرمت
ثيخاءثالطرؤعفهلغقلوعرهريهفىحالبرالبباالبخطعنفيأئصفممولمحأهص

كعفألمجأبشلىللضويفاالبعمقنلببانها3نيألنابالدلنأصاعمبزربهرأ
المتعينختىلغبمبناواليمالتمثليمهسئماتمصلىاعرسبرلعصاثمتهافلبكرفلقلمت
الىجالصنبفاوبأضرأرصشنأعننمعامتعالىاعيرضىآميرالمؤمنينكابأحمماي

معارفهبعوماعنلةلىلعبالبماالءبحهابعضزارالنعالهيءظهورصمخى
فارغاقدبىحوشغلتأبغصشالىبثالشجنإيدتىيارقبماكالعابدقدأبطأشلىففال
قالانهثالمحكتتهارفتىدبنلصالؤيجمفراعأزراؤروصيالنغسلشيمثوا

يشوصثىلمفألصبلكلكانوميمحضاأناجمن4كلطاهحنالاالرذلئرنءمام
الدنيافىبمنالغدمنيرةلغائحكديحاردتانبائهألببعضالىؤمالىسجانهإلتهأوحئبه

نكليآوالمصفرةاالرضلعايرفىالذىافضوخاكالعليرالىصدغريباوحيدامحزونا

متماشامنلطيراشثناسالمجو2اعوكرموإيهنالىأوىاليلااذاكانلخرةصاراالارؤدس
اثدلقاعزنقولهامزيرففىاسآنالافىصزدوردداونمالمليرافمنافىيمهلناسا

إعتاهيةأجمالموابماطيةمحاووروصهم
ورالغكشاهغةظلفىسالمامالدالكعسى

ابهوراوفىالىواحاشهيشلدىجمااليلثى
حثرصقابصدوربرفيركأتغرغرتالنفوسفاذا

غرورفىاالمائحنتصاموكفهفاك

أوكبيرصغيربهيلىنياكريمالدفىسفاتسلاصاا
يرلهليصلنضلصنجاحماأبهدليصاببحور

حميراتنسيلىالنففلتحمارعلىأراكوفائلة
ماالريفة1

ألنمب5دااودبارهمكلىوتصودقد
اركببعذللغبءنفبركبوبممنحماتوبميت

تلفاتلعتلالطعنىتفذضحنىتو

بساطبن1
أنشمانطفهماهفشوالبئمثمثآتهعهالمكروهاعلفدمبرت
خلغواأتيأدرىكنتماوالكلهمامحاالخالقيتارولمجنلى

قدأفاصخسنلشحقامؤكداميمىقباالياءباهذعلىآض
ابلىنعنعيلعلودوماغتالئبالهواشادشفلىأنصغت

شضتثىأزتةالىأيامقلخآضو
هقفيهيبتزغزتلضرق

ةالعايملمحيلواشباعالعامعتمونساوسينايقبعرفيقؤقالقأفألطونطظل
صحرث



صبنبخفطبةفمرمدحئىألىأىبردة
لةطبنوممةالطفيلصبنتناضإليهالحكهوفالبعلجاعهعكننانسانكلامقوتكنففباننجبناواعمختح
نفونلعليدالحدالسننباطديثعليكمالحعءبعضوقالوصالخاسسبةألةلفلوتصذبهكللشألترمنبمغناطيسصناط
عتذرجمانفمهيدفعفماشأزادابئهرماذكربغيرلهصولهماالممننجهلهصلتجوذهروحكذتهاأفاضهشوتجأامااشفا

األفماراايقمااذعينكراتودهبكلملظيرنهوبصغقبىهواقاموضليرباعلىأنهالمجنونيةأخبلرعلوصاجبكباالغ
ظبئموخدتذهنلحداثتعأبمنجهلبيتيناذينويغئيهسد

بينهماخغرماللينهمافريخعامجكمرويهاشفرشطوعصفالمحرالجفرنهانالاالنسإنعذيرجمدمن
5لبملىقالوفيليهمفوانكدربتيروفعىحبصلافيطثشتاقوا

أبنأالبهوميزسنمباياهرموفاليمالمأمونافئممقبعرفواوامالموغيرهمالمغنينمنثلمجحفرمنعموندوجمالماع
عبباشحأوولقلىطتاوأطنىنعذاندإللودةدائبرناففالاتصمسبعااعرددهمافرددمياعلويةادق
ئباالبمئتاورةكمالربتوقدحاظامستئاخلىفرأيشخربةنجةدخلتضأبولزاحماقاليانتهىالمماحبهذا
عألالفئدطويظهرأاللمعوننهمنجالنصرائخوأخذتربخهعنقامنجيلرآفىمسفاءانياوفعغنمئابصرتازسطشاظرلهفا
لةقزظالهرمضبهليميرالوبةاستردمءتأناياكأبافهـاسياولوجهوهوييشدسراويلهلالنصرانحنكسيرؤصففامكأبتو

لثاعر01الكاوهوقولىاممىبهيفأنيذتلاغراءتفلهفاشلالورذاطلثاسأص

15انتهابايمنرأيشالعقللميساطزبفىةالكفىبهييروعححثاغراءاللوموخلطءدغ
نئيماعدداليغممعءلىرلمأنتففااللمقيعرفنىفموعغيساشدكارؤومعهضخقلىوبئلمأاذرأيماالفآةبأرفى

تغدتولوأشالسئينتكؤناضذاللأنثل3ألتهسكصمابنالمهكبدأسعهمهنعاذااطهروصهركففلت
لنمااأتصإاالبهحوىء

لخدلألكيظلارخاالصشوحصبالمضالىمننحبمالراصجمنبموهوأروخيرصاظيخاوذتداأعؤكالفنفلت ءبنفعكمهيمرومنمعلتيتعمنالهاأظان
ادئتئابرالدالعربكصدالطنلمجيعكءكأله4بددفبمصدءكالزماباذاروكا

ئنيمونأشركاحترمألجةنأمتعنىأكمييهابنآالمأمونتالمرفاوارررفديئذةوءأرأءماإءلمرمكألمهـقاالنم
اقهلالظأصهقوأنئرالئماغألغطأسامقوحالحافراالفبوتتأفىءثانضبمالمرغئسغسوصالشقاما

تهانكلىأشمجنيأضاتفللدلمآلقغلتالشائانافئانالماهذاصياللفئأومصماشلةباشتجفاكاسكايكيامحيى
فاننزخمهجمتاعلىوالطزرهببهجمنايةمحاريةيمكعوأوصاصمالئمذافبمكابضهنعمثىيمهوحنفالكةصاياغتلبئالمأم

ئلذجمهرلخرجامبىبهيعإأالخفؤقاطانحانطىأقسبابهاواقولوالبونجواطرهـااقاواوأراوهااألبدان
علبهدقمجئببدصبهودخاواستنبمثاننفانصالعئقلصفمنديناروتاللطلهألإعاوأثمماياضنتأاللهاففايهتمر
بقدوأصسنكئرتجروأهوأكيبرمثنمسنامجنالتاراالئيرفىكملابننقألعنتىاناياةهئضالعرىاقاالىانالحاذسهـط

قتيبقأنابنلننقطحكلواكلهافيهزامنسهرهانهسفالصارجمههااوالثربقالنهلىفيكنرشنقوثستهاسنةدثلمحصوا
بمبيانالتهبهنهصرضاظطاببنصصتهرحمقاأمريأبرنظيرحذدتىلمذاايعااطيقماوجكرولهاذنبتجمثمزشنة

فهربراصنةالزببربنييهمعبدالمحهوبمبونمنقوئكاللشأنيضالممزحنثجمفىوردالفلبومدضالبتروفيادالملة
تعالطعنهتهاممررضفغالدتهاالعبدصقيضلذاتمكلهافىغانئهاثمضجفىجمةالىفافيالبسألصلفزوصأتالناشأمبهأن

أميرالمحنينأبلشصالياأالقيرلهممعاماالىالمأثئعالىواابندهنجابتواضعلىلسلطدنانزمأجألوكشذبئشأنحياشومارشر
يقالظرجمكنولمؤيخظضافلثلىكنألمؤاالعوظدراتكلىطلعااتدبافعبىالفالىيبنجتهنيركاطصقاكحب
الجرابطنوماتفننكفأوسعيفاضءايثعريةاللغانجاصشصالانهسوى

البدجهةكيئتالمطئرخمؤأئنقوصسةمنوالعلطبيبمخوافةوألماخاالزدئعقوايررناهـإنما
كلهفذالجشلبيىأثبتايهلوعنفاتىوالعيطموسوالحربصبفواؤالئقوالفطاريئ

ئهممسكمجئهالققبراوإللجوتغاية



8بفربالفرزدقأمئعبدالمالثئسليهان
طرفساشزايعسعاوسوأوالعقنلقلعفنقسوالحراجهوامرزدؤافأستعفارإرومارىأكنالقأ
نروصوتثكلئزالنفوساخبنمنهازتنغرالمسالغةفغالطوأعالصمبفإليغطكعف

االمازمنهلويزكافافرالوصشىيسكأنوزقنرحماأبفبهمأفهـبلالفرزدق
ابمئنماطمشجوطابمعالساماطربااللقلظخيهـاخمىفضرببهمنضهسفيئجماشعغ

قدموسعضقلومغالىقدجمئيبههزاقولانايمانلتففألسيضءنهريارونححم

ممؤسالوداذتدارالشكلىجفغاغدشاديالغنىلمافرزدقافقالحولهو
العزيزالففيسدرضأةحقياعالمحبقلتانأترففىأصكتسميدحمأنبمالناسأي

عيسأنجولماراميرأنىااخباذاقلترىفىإهأالمطزنسقابهتفقالتهعاث
افيشفولماالناسمفصوافحاالغاتهذهـدرشسيههمرسرالدهىينبلم

يسفافاءزرصااالولذيذديدهـلمواههـألطااقدرايأولثناالسهعن
صتتهاتجلىانصمنيفنولن

ءاالحالبرولبعضالذممراءةالصيالدشالىعتهـ مهاوفتوراوسامالكقراحامنكنسمدركاجحم
حافرالثوهفئمءروسهت

هالقياألىلالحوراديهنةباضاصذااسىاذاتإرماساباءوالداذاإمابانا
مجمداالفراءهوضالحمماهدنىصالمفةدتصثالبهشفىأالمحفؤالزركثكاظلاعراذاخثوآلورا

االوفأنماوهذمكبارته9ميشضةرالثكليمدالقدستوقهليقالمطيدءلىفيدوسننأالتككفىولوهوجاسثم
ئنوو11أثمرثسراأفيصاأآلجةلقمعرلفالكتوقهبزاؤردابليوينكأتلحلىولااإيدنجأفىاقاللؤححالفد

حمأالبدأناذاليمنكرنهاألرستغراقمبلوصنئ4داالخإراللحإءااشايغجمااصعفثئهكراشأكيرفي
كورالمذصماوىثلز3مصنارفلكونمءالفلمرااظالمءلمجعثأبنتفرببولمضر 05مؤنءيرهخء

خهاروااليلباامكماياومنتعالقولهافيمحثركتقاللنشرعاسورئهاالفثبربالحبرئورصوبرونمرفقامثم
لبافضلهابتغاؤآمنمخامتبماوقىءمركآاالفباحزامنقاللهمنؤكموابتغلثانمثاياكباوالنشدله
صواواوالزمانلمؤنانانهالنمتاالصحرتيهابالفرينتناالوتهايهالغرنجالهأنهاالرلهوابهاشعسيوارأببسيف

فجهمااؤ3وإبضغالىفانينفىيهميراثمنمحوزأوادااللىاغاددآالتخوايهضناللمابنبسيفتفرببمضيلمضر
اذاالنهامناعةاحههمنبئبمالزنحثرىأقرليماذكرهالغرآنفىلخكررهظاهراالولواةوقدراابابنسبمفيويإأئرالشا
لئالصبهمرزثمرهومصيووذايهتعدملىوابتغاثركملنهارمعمولايكونماذكرهشالم03فقاليبنىإ

ثهمايرعامسعلزثاوخإالشكيبفاعافاينوفىكدءمعماتالمزمثعقكدولثناالسرتلنةوال
هوبلالنساابنوعإلسخضنهالوقلعمتائرسالةنبنحسيناأبرعلىئيسراق1اكارماجمليقظاأللثه11ذا

نياشرالنباتاتروالشإلىضاليذتالوافيرياتوالتافلكايناوجوفياشساردبعصمحدالفرردحدسسايمانخنفا
وانانتيىثواطيخبرهولمبسعرجمشأنجبرالمرزدقبربرثم

لفيناتواالجواركيهفسلطلنضاتهـمقداصالشساظدبهرائمصورولدواحدكونءزدقلغزاصغغالسحد
االأمعأنالرقولمحلهعديهدهاتجنىقالبذلكلدالمظاعئمواحدضنهنجمئالحساخحتىزتنبوظباخهااليوفأككلى

رأياوشمياتكالملأصنالملنوهزنااولدماكنعإلمحفتركىالنغحالهمقأكلعالىائمااضيانممضاطعلعوتت
01جةصعغابن1نفسكممنيهرصوالائضلوان

كرثرألمجابملىثانججمومءتنوفةكلاطدونلغدجبتلغارماتحكلاألمحأملاذابه
جمراليثينظرعنودساتحكربنبسوقفمةءاليلظألموخفتلكمأعلةالىوضربةلم

وجئتارميدعاأوأنهبعنأبا



9

انحثىبهذافرزلاحبريثفشاع

تالمفاعيالىومأشباصركسمنىالمهلىالىخربالنجماالفقثربيفنممطرلىبلواىوجئشاليارا
اضربلهفغالبةثبنببعندصثنورالالمثغفةعثرشباطرافءورجمساصاليداطبهابرأثحم
قدعلتأميرالمؤمنينيالفاثجااعنؤهلىدلنهرقسدأطلضببالشفيمالالتفوقاالصدةاقأفم

ايومالىنسيرررقوممرزدقالهلىاتمإنحرلىضزيرسلمجابنقالتأيشغرشتوفياالوالشكلت
عتتوقدألفلتأردتطشراغلسزرترعناضمآوعبناكضثيؤقةشابراوقلبرسرت

فغالعرصاضرأشالوالبراأوكلنم3ءةا
وطومغيلرومامنؤعمثيعاهـبوافىاطبيخاخالمدأننىلعبوابئابيهمارفامخرش
وهؤمالقهنثووالوالدكبصلىسشلتشددالفدمىايلىأرضبىأرررؤذاكم

ئغنلىأميرالمؤمنيندعاكيرالقفأرصلىبمأحطوازمضاريهارسأمنكا
يعرقامحندذلثديثبفوالذهبلىدراطالينشروةةأمااطفتحاةأغازلولم

قراعكببهاكبءشبيباعنورإالىضافىمعنىالالوالىآنعسةءياصصناففارددبدى
يلفقدممنبباثوأدبلظات

كأصعانفرزدقارممنممالجصوايسىاصثمياوثرراشورازهالورىابهذاارثرريحا
اتفاقمننوهنالفرمجتحودةرىقمفىحميرمربهذافوحذاومنتحتومم

تصرجممءالتتالكذولملينطراندا4محاومماونفتوول4صمفاناإادااينمناالصافراالبىاالخكالفىبىبهتال
اعاتجمالوهسموغايخطمالف4لهـمفلامحضثألنةاقوا4ةرأيهبنءجندالىوعبمدابئممىأاصبريفاالغدسق
وصرعةمجةيراآجودةفيوأيالنيدبخبزمآالثبنراصرتبنبرلةواسبنقىاريدبنزبناثمابنانباوهود8

الالؤتفلأتانحواساطرلمجؤنأنرعبىطثصأوزوجوفصمطاعراثماالحموممنالبنمربتبنخعصتابنبابسى
تهاشحممحتثعنمصالتهملالرى4ددةبهوأئربالفىأاتصبأوصارلجاابئششيمنيانو4أصفأوزثواتةة
مءدكمقالكايررعددهمكزةالعبادمحراوذيمذلابماصتأكذائلةاتسأكنيأيمالذىررلتهاطاتالهالفمميراا
تتصأينعباسبنلعبدالتهوقيلعددهممائلارتتأقاللثمقتاالصرصكلىناريضتوالحبمدثاللىقدفانأبياتا4

ثزحبأاالصعسمادقاقاذافارقتأالرواوأعرفءسبرلزممانأيرمافامىأسبؤكنتقومرأطبنى
ؤهـزعندفضسإإالدهانصارالمداكتثفضيهابةبرفكلفاممةكبةأاطوادثبلشماواذات

إذعانديهلىتفكلناتتاسجوابابلنابخواصفضربتءضغهباء3نراأبداياصكأبتهاعشلتسسفررحالنثبثوئداماوالته

يهفاالمفواناصذصكيرؤلملمألقوجمتىئهانفمنكلنئمألولهاوصارتأحبتهأسرهلذىالعغالنتلذثمالديمبالدأسرفىقسديمن
حناانهاقهلعنهابايسمأحصءنىصتافمفقالمبنافيلونمالسزاتسسهـلينثراأكمضلهفآاتصؤصدواقعماتأ
ألستتفقالاإلمعليهيممكأبصبشنلهافالطوعلهـدنمفعاللتفىكيعطتخلكضلطانأفرأيتتقاثمنعرغلااشبهزقا

عيكالتهاالماكتبهبئلصاناذ4تقرلأساءفخالفذلئشاعرمنطريعاتعهـفهاوهريشمصهبهوأضذلتؤودهحاتلالاممن
الجليذرؤهذانفسلئمنفإرمرئلقالنحمأررهاراةالةايفديقيؤلاإلمرمماالءممنمدفئكلنسامن

اثرنيالمللهاسالبحةدسمقىاراتيغلىانفاد4لىاطلحنىا
برربهفئالعبدأنيختبرعبادهوليسأنقهاوإصيخاقويايعدكمبلكنت3إيخاجاشاىههوداماماتءن
تهاأنبيلمنالجوابماليسنغرلبحذاولاأزددتاعماالغمالوكشفبليخاأتبرافمسااذاالصبنى

مزوأوروصيهأمدالذبننعااذلىحرىصزياناالولإعوالمصمالمغردبقكلىالبلغاءائاباالديلفاض1إ
اطرموبعوللالجأممنضنزبنمايواوسم5

تهاىرةلهباس31نب3زوروى4مبىءدبريتاكرىسينقىصناجىباالمةبنأناءربءددندخدن
لحابهأبهبنلعسلىتيلعهماناللىتعاكولصشم



ميطءلابينمسهنعالىءثهاضى
يخاؤحدلشخابةعؤضفالدواالرضى

نمرالشلىمةراوسةوانجربمرؤثا
راباتاتاثمهملمنفىالااشذاش
أعتلجواسمااكنصنفحدراراسداماوا

للهافىاناوجصذاناجخعااذمافأ
ىدةبجالذكاءافرصهثحإلسبوحومايخا

لبدجهقمعاصكنمجةافراةوصدساط
وزوصانجاردثاماولدفيالسشصالبماما

مالجمطاللبارخهمىااالتارمانبهثرة
فطالسضافاضلاالرحلقاالاءلى

أءىالقعشهاضهرنهابىاالأنسررى

وسمصكايهالثهاإلكصالرصلعندجقرعلى
منانالتةارسرلالواةلهعةفخيرفقاليم

أدءاشمنلةنمناناتخمناتهاثء

4خكماءازالمهوليارسهقاأوالهكةفشاليهف

14ععنتؤصأيرفاوأصافةداببا

الحمؤأانيعسمعتةاصالتةاليودسولفيا
3ناامنءورامأشانالهببهاهابديشيبا

بماحفاكمبرمنفساافرباثواغ

لصافىمضااافواصمىلقدرعه

يزفحفونجملوزادتنساهـااذمسبيهاا
ألإفضااالنلةقتوءالحوننغساكالام

يدنيخاحبناتصشاؤكأعلهبهيرولمضاةط

لتوسطافاصأوزرذيلتحينبيندؤحماهانر

جممااطذإلتؤدلتفلةاعنبرج
افادباالءلمتءاتالمالأجهاحهدرالو

ذاالمجؤوالنقصننببادةءتالىالمورفانا

أدتهصلىالتهالحمضقريسولماوردتبهخ
ودالورأبرصنفهاعيراالقالانهصيموسلم

الموراخيم4تألالتهرطالعتأجمابنءلى

لمجؤهوممالىاخيىليهاأالودممثاطيا
لشماسأاللمولتالىا
المورفروراافىبئزرال

ساثثططاانلنإلتسأ
وسمااهاتصيلناساكاصنمم

تافىجهاإطأتفمدلالتقاكاالخزيادة

صيالبت

ؤءفعت

سكهآ

دبلىء

ءه

قةزر

ايهثصاث



صرففنضاه
ءما

ءسورهوقحمتصتىيس

باللجعذمن

ص

حماصس

هـ

الخااتذصمننحبمالىإسقاب

بسعىن4ىا

يودمراق

دابسثصا

ايوباآصمابضبكاكاوم
ابهلجبانالنهتأهـمرالىصمينءآلث
حزنهنجثعمنفر

لماء

ماوم

رصرواىأينمتشمث
اارءفاطصاالتتت

كاتأل
مالمععا

حرله

لممما

تجرى
ا

لهء

أضاىفىفى

جموفاب

ى

أنفسهالص

ركاصد

نالهم

وصاحبمملىمإءوالمكروذلئمذموما
أبا4عفدتهأمااسرلعاابهعيرأمصدوا

4دفوالعنايادلعزلزأنالشععركاامؤى
أودةمرأعنايرالمؤميمأيايادلزفظ
خضهيهنقمضهماوحلىواالعنتالذةخيا

هرالصععاففسللناساكاللأأف

اأنرافديماشماقىلىععنالمحصهذا
حءابضوقالقلءضربابا

ركرلثلصعلىمادلتالماسكمنفاكبم

بهثيرخيرجمفىلبهلغاءتليلابعضوقال

زيادةافوااوشؤءوأءحاكأوقاآلضي
كباودواغيرحهجمحاالنزضلةلمةا

اءذمومانقصودةابثلفىايادةزمخون

لضماعلةلحنفعدعاليممماصاوزاطالن
تهورادانسبلشحامحألداعازاداذ
ابااءنسبحدإلملىاذارادسمىوا
يهصبالعغلاحالاإسكذيرولتبذا

نوحميرموبار3يادةزؤتيادةارالن
حونادمانمالمبمةوجرفانونباالالا

بهأصئهاكأروىدنقصاللةثللنووذ
لأانجاساضلأقالانهملممالتهءلة

الظايئسلمتيموالتهدعنورؤىخاس1
الأوبئيلىقدؤمأوفثكنتمقالءا

اىسهثماصملىءلىكلقلىتعالىقوله
ذكاننهبنءيناا3اوظالهعيسب
خمبلأغلبلهعفأيمندفولمردت

الحيرخمالأسالتفىإبمحئفهالخيرأ
اكزاذهتمةكلحبموراطهلتؤؤلءإلل
ضبلإلوظكثرااذالنههغلىاأالرخ
نوارشادءفىلهمناقلنااءالبل

جدلهوفهيدسلفهكألهالمدفىلرأيه
وامفىؤلكهواءاضألئحمنثلوالجط

دفىذبيمءوأنمثلهويسضمفعولهاضاء
البيهلمكثابن

أكشمافيهثهاهممهكلقلهأبمكلهأيمملة
احبهالشموفهؤذوالمكرءالدولمافا

الىمزةووالنرالىعضلهذضلىمرت



31ثإلةوظذكرالمغيرةبكلودانابرب

فبدرااورظدالىبحدالشامحدبارضواختلنإظجاعنأؤضلواكانلؤةاطإباظكربن
نجراأرشفأنتهصاشكنىمرضابنسالفامرفعرونالوغفأنبنلتواصدان

راذعطءفكلصءثالتووزرلمثتلاندانىإبهةفىواضحتافاندبوالمجدكاربشبا
أيضمولهضرادالهفلنفصرفنيهنناسال

رسافىبرريركا1عراوكانارهردىىثنبدر11ةثالداىيسهلتالدكزيادواشباهسن
يواصالرذؤكالبانفيثركلصاءدشخاالصلةأليئردوعاق4تأسميعضنفالالأمالعانهم

يفرىلمحتجضهسبفاقطئرولمعفمهءاليزايلطرففاشعافالصثىأكلهالوونشمرةاآللةا
فرابقياخيلوهلصباثلمشألضهااانلحالفرويةكأمنوالليراظالدتطكأيراونيم

براشعاممناعدكنالااعدىالنرىتحدجىيلأأقرلىعاقألنممهأفالفريرافداالعقلموجبات
االبرأوطلبطابمالعلياءفىءإئباالشيبقدلعانسأنفؤرلؤدفوؤصاصرؤية4تاواكا

عرىيمنوتحبالنغكصلممالياءانآلخسرأنمضايسأفالحنىوخهههأمصتهأعنلمنءاهاقلا
ولدهيركناتأوفىىأوهفيهنكنانرضىكالمئاامطلا

االؤقالسببمنوضانمماتتاالجثاوهرمناأآلسيهوشممروفااةخاصنأكضلالورلمأله
أوحاقىبماشئثأصفىءصمنلوادثلنيليغترواباالولملادواامالزهادالنمقى

أتقىوالاصيا3هتفاأدماتلمنتلتأاءالدرفىبأعنلصأبىيننغهوروى
تاك4لوتقدخهاهمررلقءيأؤركقاللملحديمرالتهالالتهرسولا
قىإتالىدكاأنتردقتبهأقادونقكولمطقاثقربابلترفئددمنلعريرازددعييا
أطرقلمابرااذاطرقأننىرىانرعلىهـينباةإللتباللىوىوأنثبالم
يفتالموادثاطياحرادمتاذاطودفىواالئمفتكنانتهصاؤأدفراتهاربمعط
اذماسمدرمااءحماباثبفهايالموصأنداالالولولغآاعىولهلفئدددالدءتااالءسالتلجبلتن

هاحماوويديمفراحمطاؤممهلأيخقىزموقىاصبهاوقفتنضدفىعزاوأنبهإوقرربلتوتزددبن
االأنسنأطرافاكأتةيمالاشوائماباورقولوبهتبخلىااالبياشوذكرانياذهأالدلبأهل
هالخاعيهبرديثئالخصلىتهأستغفراىبوفىعنهاطهطالبليضىأب

زادهامهاالنفىاذاثربتهغيرآسنساصملوبردركخابافئعاقءاشاترماأن
هاادعذلمجزادضرأاسدلالبذاارؤتسليرفانءاثانيهافأودهاوالديىلثفال

سالمهاالىأفكاصلرىشحوهافتاطاأفاعتلهـلىعازساالمغهـاطاووافلمثا
ظألمهالىحممافهـتاصممةورمحةصلةلببنافىألمتوالجودخامممهاوالرفأدجها

ونامهاصهعةساشدفغاةأبانضفماتاإمريخاسأاابرثاءاهابعهاواموالبر
مهاانأيهاوعحسدىفصإنخيالهاجشحكاذاعحفلىاشجهاوالشحكلتاسعهاواالنجا

عااصيوصهونمكلخنااتهصعأننافىلووادقأافإلئموالنفى
حامهالمجاودنضلبإمثلثافىحتةووىاآلاتستىفصاكأرأءعيهاصينديارثتتود

غرامهاغدعنلتيعزصهاباعاشقتجةفىفغابمأصدثعدئهافدعبنىتعموالعين
عادزأ01عان ادوالبهيرصحىفصابةءثفانهولباطاناليرصديالثيهااومنبمنصهمن

الثهأرحمهمئىثالفسنطمانةهرالنفحماصاىأؤنيلسودأدواالمحغقفالضل1راد ممملععىلهثدبممحالى

وغرامالوصيرهواوامومصمعالبسليررأبصدتجديهاماكتلوالهطأيفي
وفوقعنالينفكلمكئسافللفآانعبمرا



اموميمؤذرالمساودوتوشطبةصدأخساهاف
إمأويثدالمطاياعنانابانجثسكلالىخماأنوههدات

حمامعدالدئياىكلفالهافاتفانوشاافمىااكايةا
قالممجريخهأكنىفأخاطرصاوحعنبأهانقوشموت
المالدنباعاللئسفجاعزةوذلهالزمانواءبأنست

وسامحماسلؤةيأنألمناللمداللهاتههااعافىحميلى
املبهاعساتمزديباشوأضنهاجلبلبالياماؤصدأخلق

ثغامالشعرووعادرهامكلكرئقبدألمشيبحينءلى
مطالمزاجاتلىبسوثاروىالعلىقدأخكارنتضعفغط

دامابرشصدفىأناوالةقيالابلىبرضفىفالهى
واثامفينانسبةوايبقوباليخايناالسبمابتفطعت
سنامونهاظرلىوقدصممكالةمحنىالعرنمقلىصكادت

ياملةأبماتوقوضحادىرؤتيبواامكاكل
رهساماكآوالدموعامجنحمولهولاظدارالىويقت

اموأنةوفهةاهيتءبؤفااصاغرصحنيخاجمول
وتماميةغازسانلضتواننامراتطلقات

دوامضأمانصوتدومكأكاتووأثوتممامصفرعان

عاماةصاتبالىزلموةإعلبالصراتتتقدهور

مهطوموالهىابعاولألدفىأصيثنمدراتهؤ
وندامجماسكثمزةححاءوفردامخيراكاءةبرأس
كوملوبائعوموربةعمحزأوزتءصيرماضزوكم

ذكاملدكاينعىأنوههاتحفووصنيعهأنعىالكاثحت
قباماثرذاكامرهعابهعتءوأالزمانءأبندطاءبكا

الضاللفرامدنبرانوشبوالهدىالمعارفمنارأءخف

كغالموولىتاسابفافاكطثممهكرداصرصالاسريان
برامدحالتعزفيامةءهاسرابهرخاليمااهسارؤثتءصا
امياالبنبدابكبرقبروحهمنالهيىسنابرقياوح
دعامئمضهعروشنفرتنهاذاتالراس4عاليروسلت

ميفطاليزالاسيراقمعأقلالمقادآلداالىق
ؤصوامجافىنهاطراداورىبيزاااليامكذاتحثم

حسامديداطأفرادكلؤهاءقخوحمجلمقيللفكلفط
وسفامةصوبؤسنصيمفتىالىةكرناراتويدهر
ومألممعتبثارإطفاياوءمغالاغالىئركومن

حطامفهونبغيهالذىوماذااوماذامماالدنمأماأحذك
نيامكنهوالضلسيعاندماببكلشئخلىيهاتشل

ككوفدباننهالغربنكاالئهالعغل
ئكونالمكئسبالعقلغنلغريزىالعكلا

فىموفورارذالففائلرلمجاعاحبعس
افىالخقوافضلةلهالمجدىكاالؤكإلذ

صلنبىاعاوقدروىصلةمانحلىمرذتل

رالبرفعالحمقبهلالناانهبرسمغا
ايهالتمصهـالنبىاعنوروىلشابوال

اذلبهااتأخلقأبغضالحقانايلانهوسم
لحبمابعضالشياعكايفهوقامحزاأص

المأالالىيخهالحاجةأصهقلاداجةااط
دعاقالعبرصبماهلاولهلباكاعداضوقال

حيرالشماءاجهرأىلبزنرتروانأوقال

تالهكنغاشلإلثبهيععغلىالمرءنال
يهئقاالللنملمعمتيستيؤنخواننا

جمأقاالفاشفالثآسادايبهنال
فرتبارثهقالحنقالمفاشلمتطفى

أحدهمازعلنلعقليراازدوقالسايربن

حدولحوالبتؤممثوعالوامعلبوع
4الشعرإفأخذذلكاالبصاحبهكنهما
03فىلفها

جمؤفيفعمموزعينالعقلرأيت

لمحبمطيكاذالممممثوعواليخفعا
ممنوعلعينأوضؤسفماألتنفع

أإفبهجمالعافلالاالدبثضفبرتدو

فظلهئلاافيامئنجفقالحمقوالنفضاا
ايواأل3نصزايوفييذللىوااذاقللعاا
لثفيممعدموارقدلمالماعنرثععادأ
أحسةانبعدلهمعاديهعمممملء9ا
أسلمانكرلشثبالبةلمطاافىكأحلىلا

بالعفرءأوضهأسبلهسبمبلمممصا
أوننانمضلضصعزياالبعقواعلفا

قشثنطاوانرتكدشأوحثىطتك
لستصينمتكلتركواألتخلفط

نهالعوانعررنهكلهحااتبتعحنهكلو

يصقارننمشغاهوكاسنهمةتفزحوكفار

منصعجبئلىغضبثئااذلغرسامألك
تيماتلظنغيرمؤلىايسبهأمقالراصاهل



4إاوصكسنكربالثفيالباليهصن

بالونرألصاوىأساءفيطمالبهقداتفيفدنا
واليغفتقهسالبهوءالتنغضىاالحق

حلوضماوراءحاآخكاليةاعأصكخهاا
كزأفساوأدوأمزىلموأردمغلمفوأد

وقالبراءالمننظرءوأنفهبزلمنا
االحمقحثغاسئىمنفيئيسبناالخنف

االددانباكاءابعضوقالنفسهاالمن

وأدبرتقبااالنظلإلجااأفباتءرب
منهاأتتكفاانإالخثفاقلزطاعن

عقلخةخيابالةكداأرحهـلعهمة
طدثالىلاطكبةتئالركلىثذلفألملنلت

ودولةتصامىلااويؤدلترةافى
ئأحهتنيعجباخوواامىصاتلا

وادواتههلهباوجهاذاتهحألنمن

احماالذإبكرذحهـاباولةذردإو
ذوا5الاودودةدلةاةاافى

لةعاالةسالمرءثنرضمافالزلةاواكن
ليرفتإحاكةرؤتوصترلاللعيرفانا

مدوءخهاافيمهاوزلنهل6ابةلن

وبهثناكزأانر4ؤظلى51مويردزبألى
باوواول4كرهـادلممالبةلؤألضوقي

همنرمآبسنهاآواعمحامعاد
كرداثرمنفاثولءكذللثاابلفظ

يىدشينابرلالمألوكايصهعصليأ

و3كصرهفئحألهصألاالقمفى
جابتثاصبنءىءوارهـ3الذهيهدذبهوفى
دأأاربل3حمارذلهرحلىذسراابنىاشفى

أفيبهفهمحمارىمعلفتهحارلهلهانلو
كلأثيبأاغليهاالتهصدتهأنإجماعامن

يةاودماشعمفلهقدرانساتءلى

الفننحدهؤماثوساصالالمنر

والتهخالمإيهعؤقلىنىساتعاامن
مازيمحفمآالشدرشتءثلوأمحعل
أقىفىنهلتهاادقجدفايةمعاوالذنبقأى
ىهسامضادقووونوعزلهفعلىادوهيئ
فأقادكبمايسفرالكلساصةنالاتوكن

إعريض41ففالقعكلب

41

3امطلىابرباتءلمارأيهاااليكالكغزىافىتزاكى

اوسوامراعبااتلشنيوالأالماثاثصاتونصمافدبم غامامامالؤىتصمااذااناوكااعأءلىاليحراننهااافته
موصثطجمروةهفيصلماطمناعماااليهااء

شلنكاميخااجاوؤاوقدجمةالفاافىتسمماأنتولى
خالمزألالخاتفىاكاؤدضاضإلساعكرحعت

وأنشعماميدالذيخاودكنتكلتهااداالءورمااشصه
حمامذاكبحدمبكسأاثبنبماةدهرابايذاتجثو

ح8

لزامنفوحماواياالمفايخاوبىشطريودواءايااجاب
وشكلرمصيدعهطصادوطكماطانمساداالنامةتؤت

امع4وفيهاصانكانالسامدقةصلااتينهثمابةمرورة
مقامفزدش1جمريخنوقووئخاتالتىلملوكاصالعنالرضامسل

مطزبهاةحبالباعتاحالمتراعمءاوافدشمبأبراب
ألرمفبيثاحوابامكلءاحرتالتىوفتراراتصاعنحبك
سهسامناكأصعنشإومآكاءنجأمأقصدخساياالمرءن
موءكرلتممخوأضربهاردلىالىكالميعناحافواسوسية

تماممتااائحماماناإلسةنهدشإرساصهريبواو

كامالرغاءليإقاأيخادمزمءإاإرنابرمبأ
نتهماالسالسةاةياثبرزودةايةلمنتونؤصاشءإنهـوخهبصوحياوصإإآد

إلاطسانافيثقاعامعإ
استدموئىماذاطراصحدومءلناسوحنيخأرقةذولىالمهـكقيرالةأداال

قمامونىولويرمامدماوءوأوإمستسوكاءاهصماثكأراكمابلىىإيعا
وناارخعغيبأذكراالإستانممكلوحفئمحركأوثوحعؤحغاهـاومالذ

االالرفىكلنوانسماءالنإاداساخفئئملعؤحمدحنانكالشاآولهءضثمريازقااك
معهنهنشميرافواالنارفؤغذفىواكانلةيىوأنعذاامافكيدأأساءاأنالاأيص

ماعأكزلنامةإخافأناةألهاالعيطءبعضعنكأكاانمثوأمقايرهاماصكماآسرح
نهسجاوقألاثاختاالثادثان3ولتدثوآطنةلسسحالنهتيعاشامحماههنمم
يةفاالمبمكاةرفصبتقئ3منصلخثكملزثااذكأدضاجعايمكادتان3اءناأل
جوابلفاطارءشرشوعثركألمحسبعةهسانيةةاضزلةعسىاملنتءابميى

فرلصاصلذأضرنهرمنحزننالصبهتئانبثمرطةزتل5اةكهاكبثرتلكؤثن
وستترخسنائاوسةثمرأسيهأشمرءصستةفيسبعترثحصرشصانيآلوعرشغ

كافافيامصعاهـدفىيدىيزائهنهسقرءئسرقلااذةاضربالرباءيةعنءواشسئات
حوضفىياقىبانلجلوالالماحتى4كااكالحسامامساجهلممتستهنضىارقؤ

كلنكأانغيباهـتةةحاسل6ولانرمسأنلمجألشاوربمعءثخرجمصنمراويعمبعص
ؤواكجميةدؤعكعروويةمبرؤثقحواءانرزاحهاشولهاثرا35اذبي

ونبةفار



لغاؤهضاالتبانشثدت1

صرنبعميأطاببعالروان
يدععكلبولماحالبادأفا

عتحتماجمالوجالمليند
سقاواللمضألرايهمالىلجالمعاروأيس

لشاعراقاليهضها

بهلبدواءيداجمكل

حهايداومنثأاقةاباال
ءلففء

اهقلويرصادانلىفهوعنوىاوأما

طسقبااالضالقمننمطثالنهدءظ
ثرسمجعلحهاوففاالمعالازنبناو

يونمحالؤدفكوالمروءةء

تهماتهاىحكباسرةبقتهاعبدقال

فرأيتتاثأثمالتهوندلحدمنالهوىا
لىؤولهئةبهروقالهماهقهاتخذامن

حهواتامبايعبئمحمأنةفتنممحضثمو
لهأحهـااؤمخثحمواربةتىامخماباوقىإسغ
ضىجاءلفسثهكماباثالمافىامكوغرش
يعىلغربرربالتةآوغركموتاإيعنىالقهأمص

وسمكلليهتاصلىىلباعنوررىطانمثصا
نمادواءوعمي5امهؤداطاعةقالنها

عفالتهئرطابأظبنعرالؤ
طفااواحمهعنوانغواعاالهسزهش01

لثيالحقذااشاكءترنكأليةكزعجمةملال
ونبزفيوفيفخفبىلائباوانىص
نفافئورببةقةابككشيؤنثرطا

يالطوأوزنعؤناصكةوشهوقسازرعقمثبهؤ

أظفعنهالتهرصىطالبدأبنعلىوقال

فاشهالملىاوطولوىااعائيخااحمعا
االملىلوطر015ءصلئالهءا وفىىو

الهوىاكاسفىالمنمعبىلىوظنوةاالينسى
اعرابوقال4بطوىحالنههؤى

ذهفأصهباصغاثابمنوانوكطا
لشاعروتالىا

ههافلبلهوىواشالواااان

هواناشصدلغثواذفا



عطىأهراأطاغمنلحكمنثوراخبل
العفليمءاطوإلبعضصروثاظ

عالؤمضبوعوىاوامفعارعاتصسد
عمىمنلفاساأففللباكاءامتيوظ
وفاليادرفضمنصنأفضل5هوا

وانبنلمالاعبدبنهنمام

لهوىاقادكلهوىمراثهأنشلمأنجا
لمنصفاالامايخملىا

بنءبدهضابميفللمتهأترصهالىابنلظ

عراشااوقاللبيت11ذالملئسوص

لهوى01دلمزيعتاامارأيثذأ
هثرااكذعندكتهفقلى

بضهعبهالاعداالئأوقد

نالالءواذلهاتدقدوح

وىاعنضلبمالنفساومايردع
املهلىأىاصازمالاناسامن

الثالمهـاوالمحيمسالاباغاوىاانإسا

يالحعاأداعيمرنجباىلعغلىااحعلىمورد

يديمووادرضطوتهيدخو4كلةرة
قودهـوىااساكالناللمتهءحتسداع

نهاالوجهزشؤنجصرنجدليدتش
اعاتهوىمأيمكضذصتىلعاقلافىقى
ؤالوبانهااقومممساينوابأحدكنئأ

11تىىتأنفاالولااوبعهءمامازخفا
يعشولىصتىواسهوىبمثرنالاالطانس
عننيإلشلالشهواتصغلبةع

وضوحمعماضئعنبضمعنأو

ايمؤشفىالمقهوركاوهذللعاشاف

لغوةأحئهباصسبابانهدعلىاثماالحد

المتعسلطالهرممطبزقدواىيمهوا
مغذراالشبابمماجوارانيرههلليهم
يرنبثدبن1كا

رلذنكذمباخكلفىلشبابلهالةاصبلى
مكالفوىءالحبعضلولذلك

إءاالضةويالألمظحلطعئوم

وتالهالعدلفأوتومكسوفأا
الشعرابعض
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1

قالفنغاضاوىإبالمايوطىاصاشيةمنالدؤابذئمسنوذهيكامهازا

نوااالصبعصهاطلىالكرادحفرعادةضانإللرا3ذدعواناطماةشت

قطعتالفيهذرعنالءافألهلتليهماوالكردءغلرايتلنضوالمحثاطتجاتانعلى
قاتلأفىزلمارأىدآفرء4ةاأفانهرعتقضا4أردتلماتاشلىشضسباجمطعنفرافىيقارلا
لحبلشيخايخااضزأثؤإطابأنهمحاباد3االفلفيأفىفتاجماءيخاداقتالةمحاال

لنهىاؤفربت4نبفربأصثمدنايرقدشبماالفالئذكرشض
يخثاحاتكنإلشناي5دتعلىحألمثادماانررابن1
علحأيآلبدتششاماتقا3خصبوااشذارونحىاهحلىفى

شضقابالعنبرشننثسعاخالهصنءلاطكاتببل
راقهرا11

بوىرقماوولثمالمحخدحركنمخسرأنهبهضمنيبلئحالنلم

سؤزرصرمربابنالدينيصحأااكازيخااالطيم
فىالصاتربذلفىالالعاناالكهنبرث5عماةص

مجسافىماهامابصذىو5إكوناصالرفىىرتاشمدت

وصانعبمنكواوتكمساتدار4براصياطاوال
غوافىابنةرصددواتانادءساءتموبهـصلةدبأت

حضساففبأشرقتتلمةأتاؤطسسنميطائطالعت
بعسانىصاداررءحمالركصافىاعرلىاتيات

فامبيانباىوبهاصاماعءإلدارعااواذ
انىكىادهأوأبكىنتباممالألقياكديولاعلىلمبطؤ

نسؤءنبوزتولمملبنهماءوديشضرالص3واذ
فىالناااخمصنهـضسبرادوحرؤزرصاازياثم

انووءنبرونظساصارةذاتلةافاواللدث

ثاناصةمنالجالدأبمادارفرسكهلموكشاتمن
ليمافىايلدطاسوأناتاماكلبنتسحراقابنتهئ

مجتهانقطدعنفانحمءأويالعئادكاشالرأما
بغيربنانوىاأليساأصطىنتعسةبراتونآزو
نطلىبغاليبربااصمطجاحديثايوقببتوى15وا

مصفضانأمئحاموا5حنفيهلالعمايذهحلرأيتم
هـافىوتىلهعفباتجماروتجلىئاكالذممطعراالثلذع

نيالنقيفبالتهركالءصياامراعحاكأيهسأ
أجملاسخاذاوسهبلاتاصمااذأشامية

حذلمححبوجهالمنىتوحةالزنمألتمنءممثصاالقيبهأضغلمآصو
ارخماقرادونهطلياوىالوحههتمياوقاوابدرالبستص1

إقمإلاذاىزوتفجألثثأدءتأناأاللوبتك

بىوزلعغلالمثلوفيالفىآنفعىلىاوا
الشاءلتفاضىعناهء هـوصأراوصويل
اضقتنصبهطأعطىالمرءاذا

باطللىااتاثحهولم

بالنىلعاروااالثم0اتتوسا
لوةحالمالمنتحهد

كوفلبهةهلاناالولبااامو

وةليرائدالشافاننغارعيضهعلماح
رائداقابواوىااكأدوامنؤصموا
كفاوقاالماتلىواسادمنطقوا7اط

وظروناظرهبصفهصيمءنغاهـابااط

مالنضهمتبعابمرحماطرهلاتا
أللياشتهمتعاوتحممعينأجتما
صياللىأثتقاطفانقىاطشلهفيلمجوتواا

انأصعايأشكلفانعصكأوأصعب
ماعاتأسهلوتركيمهتاعهماأخنبا

ومهآفىوالالالحوأقرعنففسافان

4ابثاذاطاباجمدبناساالوقدق

وضذيملتااماأصفدعانأصلتعات
هرفاالهترلذاحصلهلتءو15ءلباهأث

هاامبمرعاعنفغساأثيبلء5ا
واالارماشإولاوتااللعالء3ثضت حأصا

وقدقادعدبهماتورماوطاستبمما
لمجوالتفبرأبمرواجمنطاأبىاش

باالقدأمالضاكضاعتصرائثلحأ
فعضهضثعنرمانمبرايخ4لف
بعدالتضخفالثمنفسلهاتغصيركهايمضأل

بعفاوناللغوتابعدنةاالسئبطوالائملا

لإلتكنافعشاسصرجمأءماكناط

عرثالاالوقامتعؤكا
فاشحهالندطلىئمابمرأ

توذكرالمزمالأليصتمائم
وماىالالبلغاءصالبعضولنمدوصسف

ودمعلتاالفىالدتانمقارنهفر

لهوىافاترالعندنقيارابرالدفياذالكنتا

واليغؤلتمممنيالداعنوأعرضبمتسم
مجنننياكدرالتضكلمألابطبهواك



هراوعلريةنفطحوايفدةلعوارى
طرملىامنماششثهعايلتيبدققىتجس

صدبنعلىوتاالثهمصااؤلجاتسبممن
وأنااطوافباأةاهصسكلعثنىلجعفرخهطاتها
دأ

بنىتبماتلذوالداوىوكطأ

الدشواتذالادجوىخكة
عذوفذرأيهماثأتمافرتانفعالش
صوةلمحمواوىلمابيخالمفامافرفاالشوى

تفاقهمافىواوقواالعآلهساعهمافىا

حمافيوىافهوأنصلداواالدللة

لرةهوقنىوالضعراءواالتحنهالداتباال

هىىانتإصاضهوقمناربئفطةا
نسأالومخنصاموألأويوأأخص

لمرفوشىهـاكلدادظيكصأىتعالىالته

رافاصاألالئؤتومجعلىاردىل5لهىعض
تعالىالتهأتوىفقدرشمدالناصوالعفل

نفىنغلتفاتسالماعايهعيىالىوحىا
سالوقنحستسواالةفماساائعفاضنعظ

ههكربنضمام
بهفملىلمؤباأدمامروى
بوأدثوىااإشزكهيكفو
اعلمالضاكاصون

بونءيرؤصكاءن
ءئلفىاااوقيساكنئ

ضسيرمحيمب4أفباأفعاله
ائيآؤقاذ

هـكرهالمعالرجلىأحهايا
عيملاذاكاناخفسكزح

رالضثهمارذثمسظالذىالدوامف

نشسضمبإؤاصيمطجم
غهاعنففيهانفسلثأبابد

مجمأنتعنمإنخهت11اإذ
ىتييتوكغلتوراننعذفهناك

يختعاالواقوامنلفبا
فحثلىوتأخاقعنتنهال

فععظيماذعارعابلنا

آ

وعذلؤهمتمنعسلىحىالألنىعنهاللنراسىا

أجلفلتبدرالدصحىوحههمجصوإل
مبعضنجاث1

يصهقريفوتمناوصثالثسنؤوصفهتةدبزأناىبهنت

بضهصلعاويلاباليلءشكطرفهىسوادالشعرنرجعنسل

55بانمظالجاس5
ابادوزادفىذفاارشنىبادفىخمالهصحىرديابد

االحوالباسوامضتنتهوامفتالشلتجنرأتما
مابكفافىنعكرفوالومكدعتعابطاتإلفىم3ياعاذلأيخاوله

االحبابغفزماذاققلبيمؤلىصوقباحمأاذاالوم
7سواقىرمطربىفرقتكمفىنراقاالالىااذمنبتكمدوله

اساقىاصنىومتىمدوارخمهرىءخادكأؤقلىموا
وأجاد18نةيخهـمهتزومنئراهاباراةبا5والدألىاحمبهوله

وسمكهاراةابارضثوتحىوروجعيتتزهين
طانهابأأقاصتؤلةلهأهـعنإتغربزف

وقحنكاتجالمبعبارالمتهيصالاالدشسكلسهلثثدلفاالئجزاالدششحىص1نشدأ
6أشيوجزلهوكانلستااهاوكنأبامةدتطتثوبغابذاةانياذأكبباحهام4وثفي
ذ1ا

سباصصدرابسيهوزبرثهالقهسءالدصيرمةدبالثافمحؤوا
يرهاياكسمرارارزيركتسثماأمىنامنيرممندىبعياستا

44قالىضعرهطالؤفيىإورداابئ

لديهخاشضأتوهوشعرحبيبههءجلىأنيكيف
صهقدصملىنضفركأقلىراممرأنهمفيثسعرا

قرءتيثمعزالىوصلفيهنوله

وذشبرامحمااملواواؤكاثأمادفولبرذؤ

فلهباةدفعالعخمدأطيمالنقيالىصاتوفدفىذ
رورى1

ياطاوردنلشمندتأدبسوالذدامذابااثناياكبمئعذتم5أخىبا

اراواجتنابامنلتالحظىوالذعصاسيروباثزهدالفيلنمنفىاوتوالذى فأبابايإنلكثثناءفاكإلذىما
ىأبمصاينلىاابنز

يامعيسبرتمىطرفهأمحىحافافىاالتدكشقت
ادثلمنرحمقرصاوئفأتحغاالافىجسالتعيبن

أصسدحماررمنعهةعلىلناساأحسدالمحرمفىصكير

افاقبلتث3قمكاخهساعانفضاكغاها

دوشا



لعنهرقراهاافاحعكبلشروصانامحصفدردتو

كأنحسا

داجثسرطارناانونئوةأحألآا
هوكالرشفاوشدبربإشصقسرىااالد

بشمبرافغمال

اتخبكاءخهاوانكانثأرا

فشعقريبصميفسكنسصابه
اشفاشعملياهمدبمددمالا

أبرابنسهالهشفاءفغااعلىاتذفلىةشمهبر
طارتحفىبلطذمي11جمرمكينبمرأتذكرقوال

والكألونصجدمنايابنىلملىةوكصء

حهصالثامنكلأأراكانملمهأبركدصس
الدفذاأمانركدأهواثهمفىط

بئؤتزخكثرلةباعوحلفتضلىعفاا
بربنيهامعهلهوأخمطذويهأمنخوبا

أقلقمنمكضاناأطلقونحندنافؤيهه

وتغاولتناقالمتبينأاذارمغضهحناناصنه

اللةقبهدغيردؤفهلنالمتعنبألسن
معاذاكمهعوىولتعالمحمألذا

مماأدبباب

هالرإنجههارغجدورفأهشملماانإسالم
نعلبوالطاافيهوحدطلباماوأفضى

يكلرثمزالنشهلىخاقتفاهمامممعبه
لتهامقاابهطاعدوفضلصثئصاحبهكلى

والذفايلىنالذشوكطيسهلكلزللى

عوالمجاللعابربنن8واةالىسضإونال
لهوظالثلمآلفيمنلمااشعهلم

حونانافمالمولالاإلوماصفلهالى

مشهأويفيماأمصعشهلجمهةكيالمكيرا
3وعليهالتهصلماالنبىعنوروىمزبرأ
اخامساليدابراهمأوحاةالانال

اطقاأوامامهوزوىعاممكلأخبعاجم

صكنمرسمالتهءاصحريسواللقهضل
سلهفقالأواالضعابدهماعاأحدرجايهت

كفتنلىاوللياعالالعااففلموسلمعاتها
باعناأبنءقإلءلىلرعدأدناكم

الوكصونأبناعمااساألتهءأرضى
لئماليمنفانالعلملمالزبيربنمصعب

ئيالمالكنكأجمنوانجماليتحمن



يابنىابضوانميبنعبدالمالئوفالاال

وانكخمفدغطادةفانكنضمالعسمتطاال
الؤفىعثحضةفئسوانكنتمتحوساللسد

واالدبألندرلهفشالعجممءاطضة

لمااالدباءضلويهمرئطالمال
الوقرفأللبهلاراندافضلأ

ويددكيغومكنهفالعمالمابىاكاءتهنبه
راوتككويسؤلتد4ويراى

كبرصاعدوثريغمدكوفاسفلثزث
تلتصىصعوالثرثوحلتدموي
قهةلىءخهةلتهارضىؤاالصكلىاثو

هيئانرلمل5صذزأنئمأمجصاكل
لشرافق

هالدفئللىءاالحون
بمأال5زاوواالوالذ

لمراقدرصاجمسنالمؤخهة

االمامءألءقضاءكا

اللىالاالمازنحلىلىعرؤأي

فوورذء45مبامرفنماثاإصبمالف
دهالافلتاعدماالبهاليعمفصمهالنفضله
حهلىالمئاالتفلىالونوروبالانذالعم
كتاشماغأحلالوزهواواسهرذوانفله

إنئرفيواضماةالماالموالمننفؤنهماثا

ءأحمهايهالهمقبااانبمونولىظتهاة
كتفىلىاابنقةبالأوقلماضمخغاانيهوني

أكلالنهاهلىابمرفياثهاانؤراطمج
نجمأنهفىالممىامرفالثللجاواخاه

لملهاغنانمزاوالبلهاحعخعلالوطذ
فاتحرواارأهالينفصر7الهوأهـ
لىئنالنالمعاندشاصعرافدعنهم

البنجربنحتةبناوأنشدفىاثيأعاد
در

اأهاشلطوماتيلمدجهاضف
أطلةونهلمملهاىمإدثاككذ
ايرصشنححراانؤىعكلبهوى
مغاتلىثأكبأدرىحزالو

بللفةالمسالأمنحلأزلملهحهرابزرلؤت
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الىؤالرةواإاملىاليهممميرةالخطأئايانبوأصبعاآتراألزأفىيعامنعادتهوطذ
برأيراكابنوقالمةفككاالىواقكنهمحذامزءثقاتاأالنماخحاوكلميغراةار

واختياراالاتجهادااتلغرااوتخليعياهبفغالبالممحارصاهـعوةالتفونبرئلىا

اعيهفأاكأيلبروسلمءلىتبماعالبهاصلىةافرأطة5امرااحانهانلمماونحانهسفاثوانرتي
اكنحسرصوأمثابقولمبلالةفمصوالترقاسبتهـاوحهقأرفتراليناباتواوبلت

االسالمرتبةانرروخءن4احفولدغرواالالغراءةأهلءإهـنمرتحجراانالعذروا

فهامالبصبعةاواولثتاننانوالذىحرةهوزلة3قصايردرفهء8فالذعو
أحدمنبهقلواثرااالدايلةإموااذذنازهـمنااغاتلهحإكاقىغاترا4
ليسمهآصوصراءثالاهذأامرانكألموأصديرثقرفىعصانهايخاحبماا

جالمةتهـاسةئافأءةالعرصالاكبلةإحرباالقراءةتمتآأمرضا
طرالضتطياممخئوئز5زارنىصحىالدفىظبىتهنسبمأبن

وصحأهالوقاشلألالأرأندىتاالمدتفلى

وبينتعراتبخزرثيهاشدألمىءرلثصيؤاكغتفحىلنوأ11

ىأوراصلىتغلخدهدسمإإحمحثااحملالؤ
امافالهاابخالبوأمالدءلماومحمكغهفعبعنلمحضصراضهائبمهبعد

انيريسلمهـرسهلثءدأشلالمطشدحماالمأنجى
لىاسحموخاوبعض

ولىآطاالأولهفأتتىانطزناأولهىالذىحمأ
يصدتفرضهوطكهامايمهـبرااهطاطيبرااحمؤفى

غالؤسولموبتانارافىإمحنابراءحبمأخس
يهوكوحارتمتبتايفانارتلت4ؤتخمرال

صهزثيمبرأاانادوبىصألماوش3يرانهفزتا

أيرب4اسحفيهعرفبنالدشديس
ؤثصرالذلالوالسمعالىنآ411ديوم

لمبتلىظالنوامحبوبنايبربأيرب
مؤىتةنبابنا

ونترصهعماارئحشزاالقحالىضفىرأت

الذقثىنناتحالققاضمألءؤىألاالسماشصأفض

ظمينهقايقحدمنررااابرعلتنهلىأثشاتمااثكنىافلعةاابن
بالمديفةلتمايكماكيفمبلفى5وايخرىإلس

فرخاسكلهجمأنفضنباتةبنا
بيبواطاعفدالمموانمبرءانىااكاىأفولي
نربرخبوشوواهأسمتلىغلأمااءس

فرهكاأولبعضدم
عنديايقحثهـبئبهسحماأجمافهالشتلتعألوتصغوخبرةعيرابالمعىيا

مزأ



م

سمصعيدانجنلىلمواعزالدش

اسيدوذهذاشفىولضدىحتهضايهاذاالديزاحبهولهثسيدشافنىالذئاسم
ميماسماغعشقيؤلصدفىتةنببن1

عملىنارحووبئفاشبمتكااللمماىمايقابسؤئإقصدل
شش4اففيخاطىاكيراالدشلمبرهان

الوىلكعصيمالبمئمحثىقصوهقداوبماهنارتجالذانخحدهفهفؤ
برزالها

أوصافهايتثبلمحصممكأشحبرازفىالتكزبأونرىفعأنامن
هرااوحاإلمثفىترثاثىاشينثعذفىأأانحبهفىؤل

صمافىاؤأصثىرأصىأرىحبإبمماالأرممىءملالحسنإبمنعأءكل
صحشثصرأضاحورأهبايهتنسألمخابايمسراحأ4وأصكلرأمسإت

فؤادكطسلىةعأذغمقدفيهابرىمابرممىلموعاخمثالإكاكممااواشوأجها
ائرىياوااحرالمابينزوىواوسلوواقايبمنمخرىديثاطذان

وداناانهييزءمأفىجبئ4بطحلرفىمضو
ببهجهتهةوسبادصبغاممتتلمصهرتدأامتبئتا

4بتوطوبهذسفى4أعغقبلىخت3الذىهزا

ناالذىلولثاهـأقاءايومبهألحتافاآنإسالألاعصاأحمولحن
لؤسىنجاأمصلىماكنترتوالهلى4أياتغانارهرلىءأغ

لالرفهاكرفماتالمهانآلهءأجمىنأالثرداللاريفالبهازحير
تلعنىءطمااالرضلوقبلهاظطالرأفىوباشالمحمافي
ماليهنهـةطبيبىآمللوالايخاوشبهثنى4فئيالله
لواالافالثؤنعابؤطخحخبفانءكاثامحاجافأصكغلمالثو

أتكلدالتهكتمالالماصممالعرفتآورىأفىأزلولم
لتعباربئيذكروااليرلىوافأةءوالديخايخاسبااحمالضن

الظتذاصع
لىيافابالفوذاكلىحزيلفحنيكا
دلطاخبلزةاساندتخلةهـفمكاز

رالمصكلحرفاخاضات
صاءزالشفاءانادظقإفتكأصلىصجاطضافااذاقال

أزاءاسلتاهؤتهأشرعالهوإمارضىتزالورىحلى
فاءليعىالحخصاللىشيغألنجضكلأخىجألصث

سماءمايرصوناهميدفيزاصسدلكدهمراناساماويز
عناءيفكأنفيىدطموظلهأديسؤالعنافأغن

شععائههنفلدولمغدىابنخإإ
ألىوصوقيانفرادصوطافىرأياءتأصاالياممذعرنت

عدأجماباطاءسابالنافىىلزتامما
أبرأعلىاالغفياءدنرثوالديمكنياءاال
الماألةاءجمنفالعبماامزقيءفقالدالالع
ضابىلؤ3افصلغنياءالاوجه

لعزمفالوالمسالالعلمكسالبءلملحا
عمرااهذأهللبعضتلىنفلايها

لمرتمموشألهلهالقهلجهلاواحا

ورورتياقبلضبمامهمفأ
يتبالعلمححىألماعصران

ورلنشورفثالمحتىسفل

نادىثمببالمجكاللماقعقينحااوو
واليسقمطالييجعفرساقواءايناتصلى
فافتىفقمالغةطعاماؤلهفأضنفا

فااطعاكملىاقتىصدمأفاأمثمعوجمألالى

لملماللهفأذنصالنداليساهدباط
عافرحزالفؤهـعضهماسألكلمندهفاوأ

كنىأمالصعيرمنابسماأوءتعلولوبو
عيرتفقولكلإملوماكلأنواءلممنضحا

القيالمايحثجهطةالحاوافضالزئها4

هنقالمالعايعرفكليمءمناطضاء
4عاتلتهاصئالضبىاعنوىروراناسا

جمضمهديةضكالماانيمنظنددظالموا
االتهمنغهلئئاغيرمزلضهفىووضعهصا

ؤمالطالتيااللعمانتئأؤشمايقولثتط
عنيغايضةلندلعماطاباطاعلىكاابح
لننقاطلبهمقوفياصبالصماأنادقد
ممألومكلونزدادئلالجهـمالمعارمافى

ماقعمفئااطعالعبعضلوظلمالها
واليعرتارضايرىالبحرليىفىامابمكا

أماتشبويةلرااادطلوشاحميظولألطوال
لمجهودافهاشفرغناالبئاملىاهذمة

اتمئسأعرفالنخابهودالىمخهانبلفم
مملمبدلهكااذافعاهنا

صيخاوقاال4ةالمهدىنرشيداروأنبئى
لملةءغأن

أوغوصكلهملمسطراخوضىنضيا



صرصوملمرمممابينناااا

بهعايخافكلداذهثفئاله

بثثوصقضفوصاأصاالأ

يسإبئكلسيومأجيعالسمعؤةحنواذالم
أهمها4عزالىاالحهاموجبمرف

العسلو13وأرلططبأوالهاألفشالوالعناية

4جمعرففاماصاالنالدشاسموأؤفسا
أداءحأاذاليمصلينيضلهوجمبهيرشمدون

لمولمائمأداتفهاةاءاطصحبادة
لىاتمصاولطكاولذئماقالربراحروط3

3دامهاالنازضرخاهمافضللموسعليهتهأ
عدفضلىيبماالنواكاءاالجمهذالث

املمااكاعايوفاخىخمبادةالعبادا
عكلفكلالديخالممثالمزمعبادةقدالجمون

طلبلموساكليههالىلبىاذاللكوكنه
لمزنرثتأ4اورتإمصىلىصختينرمإ

اتادجمامالهجاماالبسعهماعلمأسعد
فايةقىزبمالبمنيثملمذااكدبمايهلبلمداك
لدتهاحبتدأولدشالمعىذاكانوا

لىه4تصحهوفرضاإليانعلماضهفرض

علىرههمسالمأولاءؤيهانا
لوالفتعالانتةاكقفهلاعلىشالناالء

وافيءمفاءورةطمفيزرنملىنفرمن
ايهسماحعواذاراسمزكالبخرواليبدا

اطممرابنالتهبلىوىورنئحايروملعا

لمحبداخلدعايرسمتهاتةصلىاوفيزسه
تهايردايذبمطماأحدينخوكللمئافاة
المهالمفغالروبئمفواالتنوثئعا

خيرفىءلىلسافىحملمصكليوستهاصلى
ؤالءاأ4احهمنلىاأصحدحصياوا

شاءنيييترونةاوبثعاليتهافيسأكن
نواالالساثألئمأئأتشاوام8اآمح

ثهنمااالجاهلىيجلرنلمضواقيصعلون

عيوانوءوكألفقماأهلذااوجلى
لتهولطعرشمببنعنبرسجناحابن
لثمروايرعادةقاالظنهاعديمرسمتهاصلى
الدبنفىيفقههيراخايىدؤنةببا
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طصورذ4أيدجهوتكلمناأنراههمكغءلىواتعالآءفدقولهتفسسيرالنيابررىمنا
جفنءمهمنيرشعزفيتطابالزلةأبكضاؤه4عارتالمسضدةاالخبارالمرويةبعضوفىا
فتحثعيدلهمواحترلعبدئياشعرةءتكلىشأنهجققاطولفيلهالمثكالدةفىفقستأذا

لعزباتهبيتأغنييفالنهىافئبشةالتهعتخصعذايناثوفيغفرلهخوفهعنبالب
يارجلنخلثوويلىعايلثويلىزائرهااءريرثقااالعثىقول

انعلىيدلكإتالمدولتأنمكئهجلسابعمايولظأكوناابضكالتالاكرصاحبذجم
الغيفىأبياتولضمةدهنعثفاماالفتانله

رائأ8تبغخاكىءتاوبتاأهاسحلبمعراالأأمن
لشحرالذىاقالثمصفيوئاذيقوللمجوزأنإنهةكانةعلىورلمااهزفىليسففال

يزيدناوالمشقولقائلانيدلءلى
رامساعقىيمكالنلىااثلىاسىيلىيؤارسلآلتساسك

حوادثدتمللكلاكرئذفنغاآشارضالئافاخزرجماأللمزولشارتهالىأماقىونما
االمطارودمممابردشابعتسوداءنمفراءشاخفراءثمصرقرباثحلىانهم58شة
الىمتبوصؤاء2رؤةعبادثلضقاهذاوفىدرونحومائةراحدةرزن

منتريةؤطرتمر2محصلادثمؤاائهنجستهاالىلناساصرمواسردتثماشبا

4ادفرآكدالىمخهالوطيناطأوسبيحنحاعفىاءوودصباثجارةاأحمدلسثى4لكؤازاص

رزيناضةقالمآوالتةلضالاليريداشماناعكادةااوامنويحساا
بنوبدفآصوانبمذالجنقصدرأزتحوزكاهـنهنلهلكدمازتآدمأبرناكانإذا
افئواقيايالطاراالمنتاالذدؤنعاليجمونمةمامخندخولهاثجومخننرفكيفةلجضا
مملجاأحرفةءوذهامنالم4وبضأجممياذوىويشهضهمليا

إمجماالميةفىهترحىوطالممالا2خهقدنصثتاالتصنأوصفهاكت
حدمبااممننألردوعأعلماصهاحدثللءيرهص

سبديابادةاصبالوححث4هقلافقالسانواها
ساتأكامالصو1

حرصباكئيراولأحبةبماشنقدكنيبكن
زصيربماتمنأصلىبىلمرشاالقدومنا

محالالالهتتوافىحتىممرصحتاالثاعاثتمازكير

احألالتلهالغرلمجبهفىمخماثعىبةلتباولالىالحذر
هعاللالمقاىدخبرحليمال9اابوصالذكاوكاصدذحرىطا1

الالءتمادىوضاشئقايلهالتهيفعلبحافىوسأفى
تهنبامافرطضفبعلىياحممرتانضتقولأنذئعاتضسيرقولهنحلىىبرسلنياماتضيرا

لهأوصملوااعنرمبئوفافىبريمكأتالئالةسأاأثانمالفظالزصسىرةيةواال
لظنشوفاتهفالدانمذبملموادصفظاميخىابارلسقدماثوفوثىداكدةيرودتلمالص
يغولوتهامافرطفخبعلىرتامياحيقولوآوحريافطفقوافروااخرالصابه

النثدوفىالااأدوالترقدالىالمالواااطتحكسلطامعالدنحافىضمعتماالفضأالال ءلهـ

صعنمكرلما

لثانهؤسلمعليهتهالفبهاصلىاعنويوى
ؤهافقهااكالساوصصارؤهاعالطلمرأخماث

جمدابراهيمعنرفاءصةوروصصعالذ
تهالىالتفالرسولفالالعذرىالرحمن

هصعلىخلفكلفيمماهزالليحلمليمر
ئخال1لغالياتحريفغهونينة

ةوروىحنهاالجاليلىوتأومجمالبنال
نجافلئىعلىقالثهأوصملىعليهتهاصلىلنىا

مجيوخسنتئلذشاقاللخفاؤكومنواظ

انأشحميدعنوروىالتهعباديعاوخهاو
الديخافىتفقهالقالعليمهصماننهلىلنبىا

وتففهواأالفاواومحاواصاكلعلىحق
بنيارعنساجمطنوروىالالحكوقاوال

لطتالمموسعاتهأصلىلئبئاانيرةأبالر
الديولصيهفىفقهمنففلأبئئالتهعبدما
شكالبدواصأمنيطانلاحدأشدعلىوا

بعفاجمطمالورلغفهالدشتأعهطدوعيادا

ورفا4مفاتاسلوماذابالدشونيخلمتهاا
استثقالدبةلتفبالىآلوأبالفأحقالن

واسزذااللمأيفصلىامنالدتفثنهلمطا
فوالمحوالحصدمنعالثمكلبهجاء

لهصتالتلأحذاثثلصممندمواا
يفلنطنتهكيهاثؤصذنوصلاهذا

كأنييئميمنعصبئاالتيتهروتو
صننرارنؤلةاكنهالثإلأوشدئنسانا

لماهةاثلبمصهوايعادويئوالختلفة

تنازعواالفاالمناعورهمايهتؤالأ
لتغاطعواالتباقمنلهمأحوايهايفضو
إلويتصقوباألفوتدشنواءنازلم
ولؤصورأوماشوصلهكلعجياحم4بع
بعقلاالدبخرورقوتمورأاالمحلاهذ
التفصيرعالغصرأفلالدشئقليهةوان
لوألؤتنفهلهأالءكأوايخنعنواذ

لنافىابالنفلىعلىمبإلدفيشعلقوفد
لفرآناتسلمفافقالمنحلىتجوافمثل
ارمصنبلفقهالمتؤنقهتعظى

تعموقويمشجنهريثاطومنكتمت
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عندالمهالكثرلساطسصصبهرونلواننغكبفالعمجمبالهل
كالمناؤثالصرنااوفونبمافيكاءانااصولورونول

وأسنألهالحللةهدعلىالمرتمننرذبلتالبابررىافغاااللماتحتىيةيردداالوأ
ايرأدبعديخاقواربعضفىفنغابالالواحذكمنالنىغعلينابالتؤبكىأنثمأنهجل

يهط4ااشهزالمؤرخنشدأأوأدلحثحقاقلىكنعةجماا
لعقألواالبيلباساىالملى4اورىمقاكنحسااذاكان

االعلىالعالمالىسمفلحمرىىاكعائمانعثأنءحماذؤط
فؤادىثبماسمئثحكمأذبعكنشالمامركهعرلىاالزهـتئلهياممغيرهأ

ننأعلىيهوىشئوهرحمواللكلعمطهعفاننىساء
صرابااالرضقىرسراؤسراأرؤاس

تىابانتفألحفهديخمامواالسعص

مجمعبهمكلكالآوترىعالحمبصههمحالحنتعره
عمهايرلاوولنعلالمقالقلبىنحىوتف
خدآذاكعابالبالرظخاابفىءصيعاهسواله
ماالدؤالالشوفساوناراالحمماتحزأتدح

العدعهذاأوإدحىالدفىممطدباالثيضصلدا
صعيسىمحةباةاانهيمياصعدأءرذكرابتل

رأىسزصنمانمراليداوهويرلىوالمطممبراابنؤسابندبخكنتإحبىأطليقا
بينئاوهلستاشةبثحداأصفيارمرفأبربافيلزيادةاكايةفىلىوالدامسألماينةبلىلىا

هةاحدخنشابالغناءنهوأصيةرواب
ضكضابدهرناونحنضىينةبوظتطمميرءل

االصابهـثذاأممخيزصادونبهزاءعصتأنااتشعرت

مصيخابمركالانمايخاءعاشتاوارأكىكالفغنتتسثم
جمرونايموويطردونرويبمهـمتئتا
نعونيكلماابالجةاالحبحةمنيدعنونو

كليضايرزتفهتكالولسضارةاندهارضربتابهزيمنرنيافاجغهناحدااففاك
يروحوحةصدلوالجايعروئحمغرمحدرأسكلىوكنفيدهانكتغمروأد

وهووءولوالدجلةنفعسهاقىيدموأبهافألقاهامن
مصترالعاصيكاءوالموفىايعكيرالف

هماماوأخوأجهاعلىوارفلىطأثرهفىأنفشهمالمألحونالماءوضكامإفطرحعنقائرا
لىتعالمهامابارونكاصاا

اأةاصولىماتةلثصاأيهاوقالاضريخاطابياذفامبراةاإمحديعاصالجبرزاساين الغورشجرابهنشدءلىفاةبهاداءاالت
المداوياباطإيتنيكتفيايهةبحفممرافبالىولونية

نهابوبينهوصالوصظهصكحاتلحطرندمابافهـالةالنسيملسأةمصالهكان
لهمالبانحانثدأتاخفأاص

ايا



م

نالالصبايخلضفيمخلياباحماآالحبلى
صنتتغدحضرلشرمافىماصورتهاماااليةشرفىامفدهـأالمألحلفااتمال

علىفهصكمؤدعغسدحجاصاتسلمدألعاثبنعلىاالمامممآامحلراسحعائةوا ءوءيى
نلتتهائعبداناالحانسمابتليهصلىلنبىاترلالىيملىءااردستطىابسورة

كبتانبمعحنىهـجكأفانقالأالىيةفئيابعفذاكهـفإنهاهفىشكنلمشلمقىاا
لوساعدحسناطشانحفرزسضصمنسنواالتذوجحنرأءةواتكنجودكوعن

شهشكننململتقديرناياذلىهلاالفعاامخزوماوحودوههاشرازاالعراسأخ صماه

صينالزنهىثوزىكابنضفربراأكورالسثللذباالماؤنىترففالجزمبا
ارضىقوللىفأنمثمراقباعنهالتهرضىقلحمااضابااليزيروهوتعلدعنهتهارضى

ماكشصأبعرقلىراقالمنسلماممبذرصاسواسهم
االغماضخطأبياتائلثريفاقدسباقىلشعهروههـألااماالستالىكئب
أالبئاتنهلىالتهامأدفأخه

لمثالط31دصلقواظالحقفىاغدقلىالذىالمولىأجهايا
اللآأوجوالمجذورةئلعلىطوداشاصنوحل
صالاقرىنظاصافيبخظؤصكونوءماراب

الالربئثابسحربهيماططباطيربكضانم
كلطلالثأرجاحمهالصمانسمفىميورةعاوروضض

حرصالللغالشحقاهىلفظهاأسكرفىحنيولم
ببالتخماهـوهانمنأخرجمدكمالؤرىفاقواالسادة

فصبالودحمءصومالهءنافماأرأرضعتهوملى
االووعملاالكاسألأرضكمئالىكصأنازذ
ئصاالاورصمابرضثتاعلىمحئافوأالطفبنوانتمأ
سالتوالفلتنحوهممامصمترلملفضلاألئ

المغسالايلفاربالشزكمدألمجرصموعب
الينالراوافحضاسافىالفنرنازمققحدياسيدا

دافللبعبصصحبلبلوراسأبىامابلدة
لطبفاوهوصفاوكالسكلااغدفداصولىإضوما

انلالللالجمءشيحيربن5لماراسحمفعلوقلب
أللحاضدرحافهوطعامنحفهمىينتانبهزط

لملالىاصلتيكلبهأمص4قابأوسوىما

عالاشهغدإصيرماقلبىد5لهنصفوقابهالشزال
نبالبقدييرىصاصسمفءنافصفتردهوان

وانفعاللصى

انربالاولذصاذاالزالىرالهجماصثاةكلئال
اختاللبعضعقلكفىالشلتطصابهدأالدرلغابل

صيانثهاوالزمنغسمحقلعسلماشذوااوأذ
رتنغيمببرالموالىامناسايلزفعل

مبانةابهيل3اافضلةلىاحوصالمغادى
يشتفهاالتىفصالربالمزلةاشاصهوعزاا

لسالنبىانرداءأبروروىئلهبفظ
الناالضباءورثةاطاقالمرصعاتالته

نماورثرافادءمابراوالدرهماواورنبياعلماال
علبهتهالىالنبىانأبرهربرةوروىلعما
ندرفضلدالءازانيمالآلسمو
درجنوظذفمهداءففلاالعكلىو
تجلانريعسةالثالباكاءاشمنضة

سنؤسانمةالصذونصريعهاأهلى
عدمارتهإلتلىاسلمنييئ3ما

انلارذاواشغباحالغضاثلاسممان

البمبفضائلالجاللنفسوذائلتيحئ
يرنثبفىالمعاناقوالهمالباسقيقاطاوغظة

ررالنؤنجناوائلىلفظتحققةرص3ا
أميوالنؤذحزقمالوجدهلأطثيا

صمفهوالمحاأمىنصزفاشمنكزلةلمثو
خقفهوبإلعمعالشمترلتؤنأصرج
عليهبهاصلىفياعنأنشبخماالثوروى

يدإلشريفثمرفئكمةاطانلظنهاو
مجايسبهتحلجتىلمحبدالمملىكاوقىخ

عراليرطدعلىالدباءمضوقدقاالملوكإ
لرثنهآليدمكقلدؤعموفيمذلةءعم

بالمالثاالتهأزادائنفلاحمطاط
عياصهمفىوالمانحصلوكهملعلماحبزاججل

النهصتالملىكصماالبلغاءبعضلوظ
ويمدهمماداويردانحمايخالن

فشالرعيكللىوبعمإفهحاالذيةعن

فاسالهدستبطواتوبميعرفواانمحغ
فاشجعتوايمىةيةعاروبلزانعاللمالا

التهلخصفضيلةووكانغيهفضيلىكشته
وقدلنؤتهاجتباهوسألتهطفارسفن
المحمبهماضعهململعئتهكزأندياءاأكن

نرلخمقراساعلىلهموثمنكرا4



صاررأحنىكةعلىرونوخبلغنرالبفددا

لمجزءساالمالفضلمأللفغرثافى

بةثتراالدئاءوغرفقر3

ابالءبراحدليىوصبابة

فرااالمصهمضالمطلئةفحامحمو

لشاعراقاالالمزمن4وحر

فاءلىكفزتزداداأموالهبالتهكمكافر
هـفقرهناءلىيزداداءلثدرهمالهسوو

دهره2طءلىتغلألينرالدهروأفعالهءمثياالءا
آصصورلالأرهرما

أصالدهرءلىيخمرف

فصلعضهلتهارضىلطاألبكلىيخاؤد

حاشااخبرمنحبماخنمالواهـالممامابيخا
كمصاإكلماالحالشوأنخصيهرسكلملها

االاالخفانصاممثىمءايوالمال

حغودةةلمأءيانهىلمهـاخزانلمفىو
لثولىةيولمجموحودافىاصثحتوأ
الى2العدمأمالماالأنحخلامياءأيماابق

هاهغلىاامالمالفضلىأاأاكاهزلجوابا
وسااشدابدبنالجموقال

4ناحيرهجماجيشتعيرزال
حدوامنئمتولناسافى

احبزلمامااالنيماطلباءيخطور
لمافعغزفىيرهثنثتمضراب
شسومانجهوشىانحذفرضلماباطفيكبره
منوحذاثابةصهيريتدثالطلعلماعلىوآفىه
اذابمالن2وغرورالكسللالجحزع
ولى4السناناوىكبفذقرملفان

يخاشنيموالنيفضواالبتدأءبالصيماة

حصيخاجاملألأنحونأويمنشعاللم

اخإلصيرالمجارآىلمصماطضإان
ياورذ4افثتالويسيىلسمفظرلداا
مطأنضلىوعركآوشثقتانلساا

دىأابنحمايرارذكرانأولهكفشفى
ضكلمونهطءةعدالمأموشوعندهدخلى

ؤألفرلساثحمامحندكباعمفناللفغهافى

شتغلنالصغروااشغاونافىلمؤضينآميرايافغال

أ8

لجواباالتمفىفثضبرحمه

بابراطدظمعنبتستوأفابافعبريتدؤحات
ابسامنذدمقدراقدبتخالمابرتاذوأسفرت

مأبارتايئابتبإلطوععارتتناءتومالمجبامتتمايس

طالبيذاوأودتءبرلذأبدعتوقدوأسرضنجوى
مرأباسالرادتيرفرافماثالماكاتنىوأريش

طباعاضافىءعكاءننىافاظهابحرأصتغرقافى

ابضءلمصأبرزعحيخضغرباهـذايسنوأ
بابعمرافادةاهزهممةتحماأذخلمأةاامامفيا

ثرالئصرابعرانرحتااث6وشكنخركمسا

باجماصاالدامماةقدإحهاممالبارةفىياءوالىأفزت

صابثاالردنثاصقرمثاممةشبمالإوصآالىزمظ

البابابكرلطاخفتصرفغألمنالباتاتأزااذ
لالبايىتجرىتء4يسةبعهااصدطاوافئدوان
الثواباوكهااجواواقلهاءالىاخزدتأكذا
إشواباالذاشؤخنارسقصهاالىحئتاناكعم

بعداومعانلفغمادرمنصغفجمادراوترح

نابابحرفصدستبادالىمانزالةفىشدمامقاس
صاباطومتئثتمعاداروتجمراعاذااالفىآصوهـذهبي
بمتعالىانته4مصركارارلتهكاينسببلراء

نميتتهصلنجوصاحأللهحلللرجمناهلما
اليممانهلملهـبصثهواكسااصلوموابماالش

ضألللمنلهاسىوغايةالعانالرللعاقداماكايةالرازلىولددمام

وقالوالزث4ذتعناانىصمجرنالثىلخاتسمنفدبوبر
بالروأذىانادوطعبلماىجواحنلبوسةروا

ركاتبسثوثررصأماقإمثجمانرثالمغماإلبع
عثيهصالمرابدبلصاشماهمهعندظربأركاشيسكأ

إنثلصهابداخلشبذاذوانمازطوتيهواحدكطكتلم
يريهالذلىهمبيالي4ظرفيلغمقرامتلىذدال

صصءئرليوببنةباإلحثمالىألكنفبتأنيداابخدقىين
جملوالوقارفيهحسكينعةباحنآلخألممركوأضعت

كعزلإلتاكاوصورصاالهاوفىالدؤاضغصاوقىكشحغا
غيرابهادكراكجواكشلغمرن11عدالزارمآالةاصازاشوأبنفحدطانلمط
قولانلومالمعوروكمنطجمتبيمىوفاورومثمكادصافىواإلفرباصىحث

مزاالىشارةكباأنرأرالكوافىهـااخلتهكلاكلخمرنزرائسابذكرابعلىلعألمةا
إلتان



م

مجبمأولظالبومالظهلمالالكبر

ترتمطالبااللتهواتالنمبعمطباثلى
لىالواقاليالجانقاتعيقانيرلم
بكماحستلظلصمطلجابمجسنمتى

ئيمنلموالحغيرأعذرالحياقوالنا
واليمالنفراابمدةئلمعذرالنهالجهل

منثولوقدقيلالهمالايامأعايهتهرتا
وظخوررالصغيرمعذجهليهماطا

يونقصمكلأيعجحيبمايهبيرفالاما
ولمالاذالمصسبمنضلنعلواالنأففع
ماضيهالجهلئأالمهاكانتعايفد
4حغيرأفضلءةاضالنايمحالفاومن
صظمفلىواالأكبرالرجاعلهالن

لماوىلصغيراانفصانحرحليهونوصسبك
لبعمأهلفرأنثدتأفحللجاللافىله

االد

ىامترناصلميخنذاا
أليكليتماالنسانفىفضلاعا

هالعدحبنالباماعبرئألت
فضالعالوالنيهنشفدبو

لتمرهماثألاسوءنالدهرأرى

خهالبهنلىكصجذكللىا

فرانادةلتعلمهـطلجامنخمةاار
3وهاتماياسإعةاكتسااثمغلى
اليمودةانهمعيؤغأعذرشوأدبهن

ستغبإلشهوشؤوعيبراالعنحذثبخئا

زمانهحعالممنسمالمحايصرفانبفئؤت
والبدابتمبالىضاشزمانفيأفايى
لةحضأالمترااسأوفاتيهنصبطمها
صملكتاالىنفسهصرئو

الدنياسكبيدففومنكجرهالىراغااشك
تهاصلىالنبىعنوقرروىلحرصاهـأءوا

فنكنتفترةشىصفالنهاصكيرسم

هلنبىاروصنىضإلنجثالعلمليافنرتيما
قالكوزأعالءصالحيخاانهلموسعلتها

الهلماءتكلزاعالعصالحنءالسوالمفان

فيوبربهمكيلىاعلىلكمابدىعطهواوا



3البألعاالعمنابعضالصونلرد
ن5ءالحسضوفالئلهنفصصاطبه

السفهالجالوراطاءوصا

منمايغهاناللعلماطلجمامنعحننرورح
ذهنهلةقمنيخثىوكاليتهربعدعو

صفةاارذوىعتذالفناوهذاةنيابعدو

ختباالاالضصارفملافىالنلجحاأهلرصعيفة
كءصلءلمجزرقدظاالهـ4ألبلىوانلثلىسع

الحنماص

باموموراالتكركأ

وبثيرا4تلىفا

بدأرصهالتهيرقرضىاللمجعرلرحلاوت
فغالكاههتأأنوأفافلعلمانمأتجان
ماناالدتتفاتن3وصقصكنوضالعمابترذ

حظمانمفاقللمنينجنىلغطناوتفاوث

ييرالذىاراكدوالشليبافيلرمنسف

اتبأدلمنميالىلةحدالجهامنيخرجمبه
صميؤفىفىفحالمافانصالتخممهـ
ميىالربرفىلمماهـاليؤثرافحألتوراا

الجاوطالبخلىرصابىرأغبشهئ

انوسلمعليهلباصيالنبىاقالاعلعما

بخارضالمالبأحضغالطافلقفعفيالمال
دلىهـاضلبنهةلسفااذابهامنعيطلبؤر

االشرؤمايقلىأنضسمبرفهعزفىين
همررؤباالدبارويصهيحتىبهالشبغاواخ2

شرأيراهانحبركليخايرىذانمزأيألجرمان
لتمفيضابأكصشرامرعرضأداكا
وإفلىدبراألفىاولفإيرعالماءنهجمت

ذوكمنازلاطبصتهساءةاهذمنرأت

برةىمنتىممايغهمأصحوالكنتوآ
وانكنتثدالبحثضرهمآكولفللوكى

ملغرلمجمخيماوامؤنساؤعنهملبعألا
فىللجبزإجمهراوالفقدوراموضاشمف

نثأيفدساحولهاالرضالقلبكالفزفى

أباعقروئأهـديثاطمنياتب
لنبىاعنبانثرعنألمجكثهانعنثفالا

ينماساطواالطاثنمسكلبهتهالى

زرفقالمشزىلكودمزحللعالمقضاأبفاؤولنربالعقابلمحرةآواخوافىيثءرولذالأمأ
يكاواالفذعلىزلمظاقرينةثليامعرفرجيعافىاتسياراسبعاادبتعد5نمآالى

البعثروكنذشألواالظهرذلئمثلاواسياؤتونالدخلأنهوافىصضااولهسثاحة
التعللبألمنرلىلمثلكمودتزحيوزرخهلئرذالظولوارانفىأنريمتازعغرفا
مواحدمنهائلأواناةبقالواالظهرانئهبمحرواكلارادةلىححيلالخوأماحملا
اظسةاالوانعنتهرجاالأواخيلكونلذكرالئراتتعرضرامئلاضرلىصإ ى

دةؤطاهروأماثهالجزكأاواالصجإادالمراذذكزالىصاحةفلصاراتافىلموحودةا
نئحهالدةصذكرتهالذواالبىداألعتراشالصموملىخرالثوابتاتاخماوكألخميتوله

ئطمنافايإلكاولعرأيمالؤآتغيراصاالتا6تأةآاىكاارهـبماةوقأ1أا
شمنواييااالبعروالقرلعلر3مواحدداكالصدلمرزءقالوتكوشبلأالوقاتإ

ىاادةرؤمنهسالثندالشهافىممارنمتلزمالمش دافىةنحاللياؤالرةةسمىءتاد

كزبدالذئنمزدحنلمتمممازعهولىكشزص4عاتدمرسوااارواءببحوحابا
صاشةمنسالهكلىومزاظاهرفغطانىلافامألىنجالراالبصنوضاكوامحهلةألسا
كلفىعامةلصالامباسكنةدممهدشهادةيثمثمصافاالءةيقىأرحاشواناالا

هننمنرثوابشوالعلويةابأنإلهموافأواخرافيوثابقأتولهااركبسصايهواا
ينادىالمقامازهـالرئحمنهافىارتحعناماستةفىةييياتمواتجطاكدثحرخزااالمخهاالمرخف

ماكوخثأمجاالعلىكرلنصجقحالكسااوابتاذكراأندولوالمراءوالسدلمإلوالىش

أظنلتالماصمىكااستضارصهامنلمالالئبابئالثهسقوقاكوخهاالحكمذابهيرفىششا
أذاتغررفألادىاالهواانهبذدعالصذكالالاحفانهآرصكدءبرئافهبرئؤالىأوفيا

مةالعخول3ونأسدضماهمحااإمنيراءكاضتأوردناهءلىالذءممدايصوضهثاسهـ
فربنعلىسمافىاعلثاوذنةانغدتثيدغيستدريروالمألمشيرةباخرسضاطا

لعنامرواكزالانضفىلكراشعاعوذبهنةماوراالىوروتجأوزعفررنفوذالولا
الثاناكبيهوااالىياتصالنألذوالعناصراضابمرفىاشعاعياونغوذانحدرا
ماقوضؤغايدةاصيرقوالحداالرفىضؤاهماكأراءحهمغوزيرتجاومناعواجوفينوذوت

لماءلجورواواداصيقناطعةثاابمرفىاشاعحوهمارنغوذرلئيواصئنوافىسليا

كلنوانص8لنافذاإفؤباالجيمتكمففوذاالولأليشلزموالدبهيعصلءالذصافىا
نهلثافظنحالقمالظةواغمصاشكايةفئرلهفرفرحصوولىمايقااحتنهسهةاألايدشد

كلذاوبئتاانوسيهطبمضاظاهرأوايت4نهكأواوءادالمجمافتيرص
الشعاساحاسببئالمحاشآسئراليمرصواسالىتآاازابثلءومحثمخن

أقولوحينثذمهوفكاعومذحورفىهوالمملثجاكدونأقدالىتاةلزجابانسلمنعا
وذنةلأشبهلهالثمكلسأدؤارالكواكبسندافنالدةلإظاأنةلمألاالكرخىءلىصاصى

نلهالاىأوآلبالرالصافيةابنايهزةصئنيرأعاقهابهكاالنىلنفوذالاليتبفيامنأضات
أىليهامنظرااذانهاحيهاعنؤذأمماقهاالدبهيعاولذفشعاضكلاعلياأشزتاذاما
شيبقلملغمواذاكلدلكواكبشانشكختالفايلزحثتفألوىكهامسفنيرالجهاتكانا

من
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ولهقواالجهلدونوالحللمبالهخث

تيمنفتخشأحواالطاعوالحفالممع
إورشتوواتفىحمأعالزيالفىاوحوت

الحرمانوجدتمخكثرتمقواطنجهالا
اتنهمبلواالحالوايرذنمايصواأكثرهمفى

لهقبالمجيبواعفااللهؤطالمحثهرا

يبغرلممسااقلىلعااأشصمانمستغربكا
سالفعلىالناسفئلولمجمبواقثله

معشبرشوبهمنجيهناذالثالدهور

فغآلااليشحماءأرمابزربمقيسلصتى
ارزقاتجاماقلىواكداءاالجاهلىنجع
لتعانهممتئللعهوالعموالجدالباإلحظ
ئهمضاالمورعلىوابرأءقدرتهبهاعلىيد

قدرلىاالقسامتروكاءاطؤدقالث

لقأبرغام4فنظلجهائماتعشولملا
لعاكوهونمعدنالفنىايا

هزوهوعالمدمنيفنىاىروبم
بئاعدتجرىاالرزافنتاووكا

كجمهانشمناذهلكن
ااىإسيييربنزفىوقالحمهعببنيمه

الجمامنءىألوكنت

لقحواوبهوهزةلفنىاس

اركهايدصالمورلةفيايسئى
زشتث3واحدةوالنفوا

غللواقباواةلمدلعغلسالوالمألهاقعلى
والجهللاطوضاقشمعهثالالمظثعهما

لدلمطاماؤةصهوابارماشوادحمالجق

اليستلسعادةاالنلحالاعشنبمواف

يدسلمرئبرممنفكمالمالبهئرة
لارالجسيلىلغنىاللجافيموجم

والعلمانفالبرشئفبالبالمايمونكيفأيضعه
يلذمنعيهنعنثوراطتيلديرنعض
كبدوقالجهلهعزيزأذلهمبنعلأعزه

لزلجةمزالمعتزالجاهلكموضتكتهبنا
لجالمحلنعمنتبهاحسالحبعض

بانجأبنيهصالعابعضوفالادفاازد

االدنياتنللىابمةفاشلممائعلىا

033

مالىصفاكملىجددمالىرالىأرشصيرواوابريامنغيره
صالىالىرتدانقخأنالعمرممنةيهمصلىحكمبوصاصعردوا

عليهتهاصلىنبينامحدوهمنبباقوعثرونخلزيزالغرآنافىدكروالذينطنالأحماعا
فيرفربقاسجلاالويمابراصاعودنرصاثريسآدمويسلم
جمأزكريااليسعاسيااثطسوازسهرونىوسبهـأيرب
كقالمغمرهترمننيمحاجمفئاذازووعىإ

الخوشمنعبدودعألجلمناصكلىطينآكلتثنسيرالكبراتفاقافىازىالراالماملنه
وارجممطدادقونهسكتااضهوذذوالدعكهآءصأءبطدتهلموال115قاماخعأواظا

فدتعقالبمنرويلوابأححناالبأنةتحةلقااتغسيرئلأوافىوصصآضرعأوخفية
نبؤاباالحلفالبرخابزواوالكمأففلزوادعالمحوالتكيرقولهردئأوبررىاننيصكأنغالمألته
رصفأزنثمطسجنهفىرببراوانمللراأ4ماشلىأنهوذصجماضآاافأوكا
والضابالوالقتبقثلعأصدمنهماوجبكليفاسأثرنوثألثةئلرمخهمأةمصافآزنؤبئ
عرلشاقولجاعفىوزرانةاننزالالبمايفرؤشوواإالمزكركلىدعالتنساناكأ13

نةشطردطافالغزلالكلبمالبسوىاافىاىدكله

تشليوعإلدربهطعينىاذازنتفيمهابدرالدصحى
ثرسلفاهادةالاءنحولدلشااهـؤماالوسفاصأصالثالثةااالبعاأوردهزه

لجنااالنمروتااننسجموخمنواوقأالزئوقالىزادالواحىانأولبئرازساال

افممالبلظاؤافقاالهءهـتكاورخاأل4لبحلصزيزأدتحصجصأناحمالةأاانبوخ
قاالهابرذفديترارصدتوهونابنثاصكعالاالقطازاصعراضمافئصروسلةامخ

اداتالمالاءراذاقبلفااصدسورةزدتولهافيهثاشمرتفىعتازافكؤا1
عيديمؤاالحهاةهموأسناحلحبآأولموكادانبنوصناتمماصورقهاأنزلا
بنصاجاذالحتى4ؤجاؤنىويةوبراءبالءةمأوحدهـوأبؤنراسطاحهل

االدبصولراأددشفراوأباستلاأمصايكأثبملتئوتمراثاورئدهابادرحمه
فنهاماقالوقدفةارققولماتهرؤتادئعهاةازدرقاربعئاوواصته9للاعننبتهوأصا

8إتعاجمغكدكوحمربهتهسامهحس
حالىصعريندملأياحارتاممةةحساهـبقرجمطدناحتشتأقرل
ببللىالهموموالخعارشهضكلنوىاطارقةماذقتوىمعاذا

تعالىالهموبمأقأتمكلىتعطلينناهراأنحسفبارإماأيا
يضدبسمالىووكشمضلعوطاخةزبصرحلشصأسوأل

غالىدثلحواائىدرآيهنمقلةمعبالدلتأولمحتقدكنت
تانآحالبالةخلقياساوبهنماتعالسبهسراقولهبالستضهادوداكرض4كللفنتهـا

وسألكمطماكلألكلفقكنابعضكبادلكوفقشورعاأهللغارقبصمانخمخظ1
ااذعاطبعضقالتهشاسنينعسهلقمامطكلأتركسنينقالواسبعاشلاإعق
بنإوصاياساجمانسشنيخادطامنصاىالمعابينبلنلشوصلفاتعرهربلثشئقعان

ليباوالتخرصااالعيافكمأعلوالمتدلتمراايابنىإلمواالةااماندناوعاليمدعلىاد
من



يئص

بمءلشدضلهكسب

هـ

و



العموأتعقالهمو4محاثتهامخبىان
عئمأفاقلهأهابذرفهويرخانبئ

نىخصحضليمأومتىامزمجتاجاليدرممط
ياءفانأورلمراء4اإماماصكندمزلعذران

بهرائىاواهـمى4رالبمهالمماركدبه
4عاتلتهاصدنبىاألوروكطصكقورالبرتفع

صعهاءابهوااارماالخاواقالنهاوسم
لاءألنمااابهلمدلضالعلمماواوال

بهالممارىوليصواهفارزنتحمذالث
4يهفونهمحوابطباصهضرزثلمناوا

عخاأوحذالسدممنعاثمايردخدلدقاصا
اطهلىطهاريسولعناصنةعاصاأؤيهم

تابأرمصفقإالماقافالصحاثعلىنألاوسئمعاء
شرارءومأرادالتهاذأزاىاالووقال
دأنفولدهاهمومىرلأاهمأععا
التهعبدبنلمصعبيأثمىالر

ظيخاعزحقآأحادل
نحمااعرفهدلوأحكلو
غبرىماعلىأكمافىكرو

يرنايخاالمألىحماالىيسو
شوهـةوأباواننوما

يخاااصالدزفلثمحافىدمرف
هءودتت51أمىاماردضهفاشعلتفىأماها

4صاصلاباءوإاضالثذزقدباكا
افأددظراكانصمذرالمراءمنتعتل

3ر4مضبيهـنروةاليرهوللذكلرآمارممطا
انكمواهأحدمن3ةتوانواليى
المعالوبأعثءلىليواياء10طوصصكل

هلمابافاحكنمبةرأونلزغبةيايث
الىتعالمةابزأبشةالرغبأماباغبارارا
بالرماوامفزضانهوصافناءفاتهصلبهلطا
موهأوامىقاصتعالدلمبالتهعىفن
ياجةءدوالىغبةالىفىاافاذوأحرهز

نجةالىلكهدالنكلضيقةمماالىكنال
اقوىةتلرواامئمالىصينالباءهأقوى

صلأيماطلتقاؤدلسببر6لدالزهوا

الزهلىوأصسللسعادةاوفيتهازغبةكما
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3

يعدنالفطرصتغاللسيووايثالكزةنهكافغالنيهياواثنتينالايدبينلئردجماصاو
أمالالتىااالاثناحاهىائاإتالصااصيدرىفالليذانهثم4بأصالىكعاتا

تالذدمررعاطهئقاالجواسالىصفعذامفدالصالحدتالدراوأقولوحةالمبعاالضا
ياذيغصدقيسالمانكأنعلموانباراللذاشيمابرااظوألطمنلمرالحامنأرق

دواالفأصافىهدوىاابن
ثثضاملفؤادبااملوشدوترتزرنمدبأخترأمستوو
أنطلفىؤكرةتالمرسفىبرةأفازعاشوهـاتعتفىملى

ميظهرونركلئوأفباعالنوأقواستغارضانكاءلمئرلفاتهبعضلفىالمصوذشيماقال
ركأصخايسفمارتأطتالتنتةانحانضهوريةنثرأوةأؤوافعدةصكةكلعلبلشمن

محةاطتالتواناكاضفىبنررهوخهتمدنياكفىمضهجمنادتتتذمادقللنةلصبررةاتالث
قاةملعنومجلتلحياتلتصائيؤذيلتلثيعالمنةدورقاتالثصارتوغفيماةايةيشيو

أنأشقىفقاللفماتشخهـلهلرىاونتاألوفياحصائمةفنغالتوناروةنررإ
وأرنينضقخؤكبةواكمنلىأودبهنالاذالايولجماةالموتقبلعرفها

عالءقالوالمساصحابكعندرودإكأدثاطوفىكأانتعالىتهارحهوسائتافي
اوشهواذالثءجمولبالكعمتواالبألمضىفاليتورىحسعانهأساديالمرادانءلمه

كنىألآكلصهاترهـمهـداهرةةطسؤبمرشلةيمدهمرؤيدلونقتقعاكل
حاففتالهالحجلرردهنىالصضوصثخلوصالهاماضرادالضبةصلفيميمدأفو

الظفيناانملةااصابلمكعىوعالنالةربلادهاثمنلمصلوصاتباكلالال115ادولهؤ
لبؤانيعمللذشالتهعلىالتوبةانماتعالىقولهخداملبرلىاأبرعلىينالدأمينلئمتةالشيئا

بههالةلعبحراااينةتمعكلانثاأحدوهواللةدبستعقولهفىءكىاخافلةاسك
عخاتهأباعبررضىابنإنهاالمبدكاليزولالجليهايدعراالنهلعمداسبجللىحنتوأن
تلعبدوانافهلهذكلةالهمعالتهالميرضىعبدعنهـوىوهوامجاحدوقتادةوكعال

وعدعلهيقنصايرسفتولانهسبمحنقد4صدنعاطرنجضمفنانالوصاملكالم
ثمسبميونجاأشماذوأخيهوروسمفمافعاثمهلءفمالخوتهالمواإلةأفضلأيخان
مافيممنكناليحاونأكممجهالةاشمعنىنيهاوثاالتهيةمعصئنضهمبأاطرتهمكللجالا
دؤلمجؤمابىهاذألونصبهماخخاهأشحثهاافراعرئافيرةفعربراثئاصمكاتبةولعها

لجباثحوضعفاهاعنقعلىاللاالفدفىاوايفرمابأنواؤونكاةيلأومااهافيفعلو
ااعلملمناراليكونوصصالمغمررشوالنةعليهخأجمصافادأتولاازلىماا
دلىليآصوافىنتهىايرقمؤالعدواآنيايدلودآليهاكطاتعالىقرالنتردةنربذ

اجعفربنمؤىصنإطأبالىالرشمجدكتبصقدهاللوبنامنيأمالىلسبعينوالسادسا نتهىاكيشالالويخمموعظةتراسبئليضامناتتازقيوفيقاواعهماءظنىالتهرضى
هوبعضهموقالوأولمحاىآلتااللاشفغالؤفالتصميدءنأبريئلث1لة
يعااالراداتحردابأواانتاثقانرصالالسربعواالنتالسالعننقألعاال

المجضنمصكهحااالوصوفاةةالمىونماصأالصماكاتةالهأقاايسنالنمحدبنعنفىالا
اانهبغلفذلكعؤثارنالدأال3حبهتاويضحاالجماردلزتدفأبضبلىنازلء

اثارإاليغيلوغيرخبهدولئبعدذؤلىركلهاوالينظراالجمااالوجههاذكفياليغبل

والعمالىخدافنفاذالعادةاثرنهالىهبفو
زقاألفضميلةولتايعاكقوعمتلافقدتمت

عوأماثتراتافراعايرمعزت
عالبهتهاصلىانىاعنماؤدروثنفرادا

يزددنمارلثمدهماادلىازدتالمننهالمو
اوتاالداالالتهيزددمنالمدزالدثئ

لعممايقمعهامنيؤتلممنرنادتبنالقما
كاءاطبعفاوتالإلنفسهامنهأوزفما

يضىءاليتبغيرورعكالسراجلففيها
ومجرق

فصلىك

فيهاأواالىؤدىصلىأواعلومانواءلم
دئلفاحقاالىفضكاللىداو

هايذأوااتلينغاالثاجميواسماابطا
واللطالبطةالمححغاتفمىاعاسداو

المدصحلقبليغةةاطاالولوالالضقبلا

النقيفةضرواللعرشاطاالدركفال

صسيرمناشواآليبنىصيرأسعدبناءا
ودواعةساأباباثولذنىالغرس

ننالافىيكؤأنفنهاةهؤا

فيدعوالعممنبنوعتخصاغراضى
حمأكصوانوعاالثذفصداللغرضىا

يتصدىولقضاءتافيثرثكرجلدماتهف

ومافاضىاأدلتالفهدعنءلم5ديثبم
ئرمجنوابيناتعوءاللمنبهتجعلقا

لشهاداثاكبثيختعلمةادثءاباتسامال11
3ثزكذشمايماصلمجومايرمحذت

وأدركوزصهلمالحرتاقدانهظنالذ
طبالغامضااشيرمابقىلموصنصشهور

المتهمررفشاءايممشراجهاونجوثعنا

ولونمعزكفهاطراواأدركمألىهـ
النأدبركهساآهمكنأخمالملنضه
نهباسيعضولكلتبعاصلمابخ
ثااالباوأواض14ومقيفأللهجمساتعاق

طلبصيربانغهاثلاالراموقديمع
لالروافتركالاالواسترذاالواض
وانمممأوممنيعرىسثناذاراالواض



يانإاوماالضارك

فيقمدصملأولضكسبامالملقارالا
يقوطردابئلمساشتهزنامالعمامن

ونفجمرنخالفامالممصطىمالرفىلنا
وهوانلبزتلىلينافحعاباتفؤما

ووهىنلصومابهادلاتحراليسرف

رأيشمنولثىكصوصاذحباليعر
صحققلمبالعتحفغواداقلىعلىطحةامز

ذاايناتجرهارااضمبتهروارايثلمنكلفنا
اذواهمرفلرمنلامناظرةوائأخذ

حتىامهمافضاتمذهبهمخكاوااسثل
فاعشواءصصعاالجوابفىبماولنياكهم
لمجوالحثىااواليتيتررثرامهـرافا

ماأصصاحداألشواكةاذنقعمألدشذيرو
دعابامأوفاودفاكزواءلةوصوفاو

اولهررددورالمبيعمماهباالمزحهلوامن
كاطءزلأوعادائمىافى3محأزأننا

هببالمذالتغااللثيرونقوعاءنهمورأيت
مككأكافاوصاحنىالسهءكألمرشهكلفاوا

ص6

نشالافأثازليمصتممنانلهلوىلهذعلىجماركليماالفيو
اردةثطصنبهينجدضقىدارهاةيقلال

آثاردمشةكلصلىوسأرضفىكلىامنزلفا

فيعربنالدينىاالعبرمحث
سوافايراهثىألبىنثبأراهعينبأىيههءبدئياذا

ابخبماتصلعأشمايمالتاتشااالعاقبابعضهم
الجدبفعلمجدوالدهرشائطافيالسلوا4تعاصيرباحضصوا

العالمبرجالفلكفكنكموأءنذلدسزاكناماباالثقياقايس
ضرقجثالوالجربئنتصبالالمرمقواممالتغثدعصالامرشا

يمخهبممركفبموابقمءالثالهروالىباوربها6والى

4صعمهىاقوجبهابهواكبرواصالدهـطءنبم

جواذانهبكصسضىكلاالرتررتأيندحركلمملذهبذوابههازتراع
ماالناالوتواستوبءأظمبرهتزصؤيميراءلرفاصارواس
ولصدتربراأبصدهمماممتوا5دتومأنصماترب31بمأيمستلما

فهاورضردنياكوالببهاالصيمليسدابلجدبفياءمحا

افوببابايخاذتحختوقدوااليلمنلتذعنصبمناصجهانجميع
ثصالوملاالوسالكوالكتبكتأفلرسفألارالديبغريتبةو

هيرمورصذحوصماءافاقوهـهـذاةجمواهئمدمانجهسمبه
ازداحئالناحألزالدءكااطلىءهسضؤ

وصاسهويموثرثيرووصخأ

مبذاتبهزمذاصاءذاممتصحذامصرتبءمزفىقواواثم
أرجأكنوآتفوااراحسةوثمنيرالخراالمكستنهماك
ويخررجواحاالرعنغمءايطووديثكبثحوتجاداأبؤهيحثىغيا

جهيىسفؤادانالابتهجتلتصةامميلىمماللصهسالجوإبهجقوجه
عهمجوضسيرهمكعرنوقرمسوىافاسميمهعدقيوذكراكصمءلى
الدنيااففراعالىدخلدرجواالعلياالدرخلىوكيواخسيراكاواءقوم

حواومامىصرنجصاهمنءعزكرهىؤس3شربواوامنهاضصلواؤلميد
افيوتناميلىلصهوىينعوجنظرابلثقؤمصمضهيامدمجالطرر

ألطبممجءقلضذاوط
ثدوااليامرسوكذاكيمهئماملشوامجألمذباطاتبانلتعغلمتآض

هاصشمدرعفىىدتميميهرلغررئفالدركبصبمسيرر
الكبلىغاللمسواصكاثاشركاأسرحمنقدكاشراوالةابمارءيت
كواااوآوجوفزلامىكصاخوأحنآءالتمنوكبرصنمصف

ارتةبمواوصلواكفذفارالياءبثرحاقنط
ئبهرمصائببثجارألملممنهصلزواطاممرتحيرشاالممالدفىياآ

فدملةتقرنايساللىيرمصيراوالعمريمثتعاموأمواجمزوا
ترمان



اصحىاالممرثتجلىبشنغفالصغرثمافعمم
سنننكانصغيوالجثدئضباديبأن

أباواحمالعاومتديرالغرالحدثيهيساو
قدماتازطهاوأعبحوأيهمكالوطراوأ

لكبرااوىيلمبتالصوصغيرااضلى

نفسموقغاعنجلىممرضىاوهزلمنتهىا
أحىانمالشمعغولهحداضة

بغسادهذالثهدذصصصغرالكلو

النةلمحيلاذاقباخضاللخموروينماقا
هاادسثئبهماتبفلويخوهمثمثأالثفرم
رتدآالالعالميهاىماينحلىجأتهمن
الناعر

حماالصاصغنرالىتىق

لكبيرالصغيرالىايرتجك
مغيرربالنفئعر

حغيرلمعزبعكبيرا

الصغرفىالمتملمبهنوأشباالمعنىذاو
حمعيالاعنلمبساوانصوىرأحمد
اللهاللمملىلرسلقالاءالدردطأابن

ضاثصغزكالةفىيتعملونالثيموسمما
يمتبىلذفىكيريملميتىلذرواالىء

التهأللبكرمأنيصكدبنقالتالمطءلى
أبئقلخااألراضىدثكافلجاطهوج

ناظكزكنواظفبلشهخمأثبهامن
سرتبذثوأشغقلقلباوألصغيرأفرغا

كملفمنثوراكثرقاضعالوقدفوآ

عاهمأكهلمالهطالبمنالمتوأضيم
مامكزابفاعأالمففاناشطان

عرىيراذاالكبكايرأضبطالصانحرز

هذهمناذاخمنهوأوىحالمواهذهمن
حمغفيسبنبطانمالصطعقواا

لصغركالنغثكللهايمفىلتاولرجالي
الكثرأبرالكباالخفالجرفغال

االصافلقاقفلباولعهرأشمغلكنهو

الكبيرطعقواالنلبلىاسكلىونبهالمعئىعن
قيلعوفدالشيااؤكرنامنيماحماكثيرق

لطلموظوجهمرقمرقوركممشيرا



ثبرعواالحيابينلىالجحمديرعأبنظايل
أشكارهضموتورثمعهوافوفيومنهالعلمافى

صطايراوفال

عزيزوىااهـذحمذى52ادمرف
زتحلهصألصلىاان

اذاعالتكالرحنالتلباناباكاءاابؤدإل

مومازءترااوار1تهاوهاث2اذا

قجدلياحموراطهتئرؤلولة3لمذا

أشسدهلباظءمنابعمهالوةواسرط01
اشترةكهاوأشالهصقلىمنقىال

زصانهوعبافاخحنى4صاالوقىادف

وانءةأأاسةارشذاصادذةيامهأؤستغد
ص

تلذتولذالحمة4محعيىتداد

ةرصلرابمبزادوةاودشثانخبل

ينىلانلملاابثااديجنىةدحنىفيراغوا

اناوضحآافرقربرمرفىاأغوثطابهفى
لماهـامنبتدئاهوضنجماصمع
لواليضلهرتمنءأتبوثألوله

ادراكمندالثخفيملةسإةالاببئا

هئذ4والسذلمتاحينةيى9صأاليس
خاثتهنضهالهارف4شدورأمثغو

انتهرضيماباسبناالوقنمهـموأةاء

وامنخمحانرمنكألمالماغهص
أهإانالمصشونءأوذإداأحتةءمحأب

كالرطتلوبمنأبرنحلهحصلبكرءافبتأؤشا
تدزككتااليعكلبترذجممءاطىبعوإل

دتىكاإلثذوهيرانفىنيالثصلتط
ناذالاسهاشعارالنةاستصعبءلمبهما

بهئمتغالاالزكمائبهزاراوالحضولءلمه
يهنومنقمروعذراالنوءئاشذلئمطية

حينذيارشكتلماماعذمنأ
فالدقىكهتاوزحماءليبااذالضالصع
االممعادتايىإساذباحاالناير

دهللهمنصحبءلىكلماكذالت
يهااوصافي1هانبالتمنءلمهسكلى

ألاوكلكرمترجئمءمفىكلعةستود
لغظامموعارمعنىمجمعفهومملىمت

83

حايسياالدعرناللهعرتمنتبىقعه



ف

اشانأح

حعءص
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االنلصاالزحثىالتغفبالجاليسطءاىااهـشداوانجم

باطاالصعنغرباااالتحثراالزاصساالتممنثا

رؤلساسثاةييخمماصاححالتوانبااالىدشد
مفلابالحفروواالكطفبامرهىادمالعهاكالمكن

سئطرضبهىوانمردولالراىقرباءالمالالئممل
دانضاتوالبة5حربدا5صكنوالالالالموكب

االفراصامتبهصااالقد2إلتحكاضدائلىلمماوصت
ماوالمداللمالنيالعلعاماالتحيلالسالفهلبالممال

دمغيؤصلآدىيرتضهااللمجمهشناعق
نجاراالوطيباالشعاررائقعبالمدامالقما

سالأريقاذااالممسوقالتالمبتيلهفثىوا
المدامفنجةالكراملةيماللحاكفىفاي
رهكرياشألتهسيصةانملىعكلصط

الكبراحدىفاتحزرفاحذرهالقاضجهءوالدتالفان

رزداليرخموانالبهرمءافاءجه3ومحسء
4الثفكلماعآصبهنفمازيهمممىدباباذوصسهرةء

خاساضةلهمحاآمنلهيسيماللهافالرفىوط

لمربفو4فشؤيالواقطةاياكبرهوسلةو

4العثدفانماعهاالطاتضر4حفقرو
أقهؤاسنحاثارالىاخوهواشدعاذلمولنتوال

طارىاوالممالداراررلسنباوالتزرحم
الكراءيمعاحبتزتجطلمنلوالدفهتفىدوال

السغابالجاعةممىاالعرابيرهاسهممىمحاليهآغا
مبهالعيسؤةحالشمحصربهءواشحممرازاالوالداظط
المزاصاوأجتنببمصاوالشثنءلىابعوامسجمفى
واصممانصفعواواوافوعىتننواوذءواواؤاثتدا

نونامادؤعالمجونعشةبالدالصترندصا
ةممفعولوكلجمالىنحاوآضواالصفعلشاءمنوضلى

اصلتاناصبرالترهـثحبتوابنيماالضرلسصنيمه

منكدهوعيشيحةورهعرذانيهنمحفامضوابهأ
ليوماذاكوشؤمةؤمااربضلىأيوالدبوسفبالسهال

النىتواوزدمخرهوشةرهالمجافىل1ضالفاخ

وفلىواومىوصيتىكأواعتهدءفاقبلكااباواإلتخلتمم

حىدرأالرواابجاافالشهمالكأتدموألصهزرامم
فثاوصوفواكلعحااأصعتارهاايبمايهءنضاء

والمعبنىامناغالمظكا1وطءة
بعفابالقالبثؤصدقالسياكفعاتحا

قبهأوجهئهلرثمناالعلىم1صأط

فاذانمممورسبروبيامغصرولسان

ذاوابغالبه4رثعافهممهصهبمسعااعقل
اشراجامسضعاءنالمعائمفي
واستقرارفاإلناظحعيصاتاةبثتو

ححثميةالعاولواغفاباالردتضلثموالمعاا

أنستميةاغنلهابعراطذباالرسالتنغر
ضابرتءوقالداالنسواذاذكرهاة

ينىلماممباكرةذاكزاهـأالعاصاعن
عرسمااوقاليعممالمدستفاواعمما

لمهلومكرذوايذااذالم
المانممىعإستفدولم

مذصهىئالممنباخحأللمؤ
عمكطنمايامالايزيدمع

لمبباعنفكمفسعافلماصفهمثلموان
يبئمهـامذرفخماصلةالمتمنهاعةلمطا

تالفىلهالاومحالاثالشهاااجمعؤقي

لسبجايخلىوليحيفدماوصألحمأشد
ونياناماأقمسامئةلمرهمنالصاذمنالمان
أنحونواماحكئهاالمترحم3كلومادحالة
ونانواماهاندعالمىطالمعفىيعلة

لسباقانءحمالمسضمعساافىملة
جمضأنمثآلكلومقلةامفمنعألما
حأحدلأحواثألثةمينالذلاتعنها

بريخىافىحمأافظاصيرطنليمأنث

مةشبامانعامنالمعنىلكذعنلفغاتقضيرا

امانجاجحدوكااحألونهزالمعنىاذال
ونلةتهدالماكاةوا4ويهمةاحمة

الفظاياصةلزأنمموافى5الطاالمفهمه
فهينةمانلةلزيخادءافتحنرنىاءن

أحدوجهنألوخقدمرهذاالمعصدت

ظنهسؤلماازموا35واآلممراطذمنماأ

انيهونلملثاالحالواامهـنجهدمال
فاذالمصهبالمتكلمانهعداضعة

اتفصيرونيهامعاينههملمالسامعايعز



وندالسباساظاصةافنيادتهزالمظ
كلعامافىذلكالعامتاللمنلستجلى

عدلتنانبعضهثدنملشواملكلا

لمتوفىاملكلاالمقصرالىلكوماعن

نصلشمنأرحتئالاكائدالىرعن

علىأقثوانضاطركتكمايكد

عوازالهيكلندادعتلتامالفرورةاصثضراجه
نظرعندتعذرفهمهداخلتكةغيؤأوني

النغصيرممنلنفصيرفأنيادتهافياو
أشراجعديلتلياثظهؤرسلزلحصروا

ولملكلامنمالهالمنالمعنى

لمعحأاشمأكرلختلانالصبهرزانح
الدةوانكافشزليلداالقلاالبهزعدرئ

بفهمالمتمئرءظناللثلالمعنىدلىالفظا

وانكاتأسهلاسكراجهالسامعكن
المنكلممولىالمعنىعاظرات

باسشرااهابصدالوأورالنهوأصبا

أبعدفهمهفأنتحنعكليلتبفهيهالنمالم
ةوبوكانلتذبغرطيهونأناال

ماجمزاستنجاطباشارتهءلىتتنبهضاطركة

فضحةفتكمنماقمرفيهعاسضراجعن
المواضعةأمالهلغداحىلىتمفاالا

هىلعامةاماااصةقوبآدقكالففر

تابالمعابئألموهفيهساحهـلطابيقاكا
معلنىلىيقفئهارلمتعمااليستننى

هرلجوااونلمشخطهاممجعلىاإلبمصالل
صعوافيلقاباالخسامضواعراالوأ

علئمءالااتفغواعايأرلستجدمنلمعان
مىتعطي1المواضررطزههذاهـيخلىمن

يلىالوافراضعةانالصةواماعرن

فىفألداكانتروظاهبرمهبباطنكلى

لثعرافىنتانعاكاللمكانرمصا
عمفىتجفحتعيالمنإئااخزانتع

لبايضصغاواظفوىكوممعنرصوالفى

معمكدهنحفيهعمبشذاماجمذثمبفئباحل

يهااتنغوبىلنماألسببامصألىحلر
لقمقكنوأما31يخمماببدلدلتأويلتهاالوا

أئنللأيخالنااالتشثعالالتصعدالجبانجالحبالتر
الغضاراالتسحكالمجاراىكبالفالضألعاالنطلعلسباعااآال

مهبرالتكنواللطلىالاالتندبسصألظاالخهحرىأيااالرالشزل

باالبباتغالافبابااالتأسوءاالغزيهاياكاالوديهحوبياكا
افدافدواابيلىائدألفغااكلةالغربولحياعالمغربالصاتركه
المربعاصزرزالرسمابمأمألهـاننهالضىذى4ؤممهياضالىالىؤث
رحمىعرفتأماباسأماحمعفالؤضعنكابلجريقاعنديمن

طمباربفاطأناالمجربالتئأناممتشافسلنئاقيمالتصالنداحىل
اطيسلهسومالليسننىالكرامأخوأنادامالمأبرأنا
افحوارزمنفىالمحاالزهارأسفالخطاعةفىبمفىأعطاعلىىأمث

ابمانابانلقبانالنءيابأاورودزءقفىالورودسامنأروى

اعالهغادةمعاأرآليكمالزهرومالونخسثاءالزهرخت
لمحومثسثتالدللمابكتأنهالمالنعيمفىشفليمالىمثلفاء4ر

طمالربيابالتهواالماازكهقلتابعالىاذاصىاكاودبغون

يلىهـطىطوأللمنياطيجهاالسرأرصلأذلىفىيمةدارىواسخوطنن
لايزياللاادراببماأزأراوصسآعلحهاقصار

ارصافىادواالمراجارلمعةة4القاثتطصةاكهاكاصان
مقوسالاجواطاالجمهؤحماءوكشناهةداوادنعلآةصاهـوجانت

الدأنروالهخثوصآأنراكاماظروانروصزبوفىلةقأث
هرضيابيزوامهافىلدرةاطوق4ثيمثونلعراوهيئةونلفمعوصاكا

بهالمنقةقفوأبهةااحسيامنالؤاراأدبياقارافوةيا

الفيلنابتشبهلتمضافتجتأاخناحهالفرفىواسباحهلارفووز
راالضطلنأوصوارتامأوتذهبمنتربوبهاسرصكلوهبحيخله
صالمهباهنبتالعتالمه4يامثالحافرلنلأؤالطافىاباأو
4اممافىشمالئسمائهلدىملكالجوارىءوانخكروالدرابوإ

رأجملىاةتجامىالدصبهررفىيفرفدينارءانهآثاروحههفى
رنهصنصءلجنتحةبسنطعلمذارالفىكرجهسهارىلظالمابين

الدهسانرردةارحمنكةمنبءكرثاوخهافىالحبيبوحنة9

رسثبساولهسصالياطاررروالغرطةعاءرالىممسلتباالنرأءوارهر

باباربنغسمةنكبانجشدانواالمجرهنهتالجفزالهروسعا
أشمواقىقدشرحتاقااللمليواورقالزنىالدراوىلمةنهراسكالءزوق

اخضبواشطفتتعلوفتحمامةطعقأتبطوفيفوقحمات
رالسروأنطفهوبرشحرالهاراماصىباةهـساضاالراكنشدوعلى

النبادواسننتانمتباياإحسنؤصبراكرلةءوافبهببامؤخ
غمقىكشكالدتإقالدنيافرصكاظالمالىتكزالءواستجلكهتابادرو

فها
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سالملالبلثجمرامانحماالفها4اوصبهفها
افكرعلبالأاصغلىلفصكىاطةأغاوفبلشيايددألمجاطالبئ

لنشبرافزميالففبهرىأقبلكالالعفوالاتولجهايبذوىأنشحيرث

6كاونونءاهاالذتجذلخمنءوراتكعورةانبماطلتأفالطونعوممن
االرفرنفغالدسيرةةملىغهائفاعافأتأيهرلمنرجلورأىالتهالناسنهظلتاحفظ
ةلىقوالمحبقدايققثالظيرلصلىسقراطممنإلرضهينايبتلعلفتىاالوهذأراتبتلع

بركمنشلتيطببأنأردتاذادمفبثاءصرسيناكمرأصمنلئتغيراعلدنمن

المذبنإووهمالعجدمالثكتبعاقلنلتامقوالبلعقلاعديمنلتايفووأأنلناسا
عبدبرؤأرادافىافأجمرومائةافىألفمانةليهانعيصحلفويتوعدهيحهيدهوانمي
نحهتهارضىخصياطمحدبنالىأنبهضباجاباككتبباشافيااليمجواأنيهتبالمك
لحنفيقرضىااشليمفأجابهااجذيهضبمابمامحيابهيرسلمىبالقيئوعدهوبردهيتهلىببئ
خارةينظرالأرحوأنوأالخلغهالنظرةئقوستنئاثمالومتثعادتةأعنهتعالىالته

أثفغإلهصدلرومالدمداثاذكالمهعبلىبمتبالمددعبلىلىلجاجثهبهتاافبثهامنك
ولامدبنذوابضىالمزيفلشرقاااللنوةاالمابيتازامجامنمماضماهذآروم
هبلىدهأالمجغولالاضااكرفىذ5فىاطاب

نأعاانمادكابالمالةأصاتدماكةوهـأبماحافا

فىفناتناقةمجنالأةامصعنيةالصاكاذلأوانهاتمثمتبأرثاتثااذازةااىوسأ
ماوزحضالحفميخاباشراقهاكوضوأتالمفامرياهابفعاتلاطا

سيمبالمدينةوجوهاىممتحمةوحهساتاتارب3
عكالوكفاناءاطمننممالتاالدهالخوطاسعنتحافنء

تناصتىاوصدليهـشننوىااالنحامصبيدمنوكم
ماالمكبثيالحنااكنىوأجصريمةوهـافعسناأهان

151أدألماطدونوءوجاتبدارهارتميأنلماتسفهت
أجمماالنعاقمروفاعنواسألصمضنكرادارساأعزىفبت

أصماتحمنكنشاساعدريلناووداارتوربم
ماستمطرتمامطرشداىوعينوىالغلبالبشضدرتنمذ

الفضدثلىالجاساالدكأجمهلهـثفياوتتبخ
كالةرىفاأمشذاهانرىصنوطابالمأزمينفضاءفضاء
وتزصاىاطدلىكبفكلحصمخهابضوءادداركبوالح

سادؤابالكلهاؤصلىنثكهأخوالزهدظبعدرآهاعلى
مازصاكرامباباصآويهامزعيطحاطركلةفصبارنت
المعمماايمىاالحظباخاصوةوقارهلحتجملسانجامايرءمن

مغرمماشقاىذنا2وانيفيكحىفىافلبذىفيناراؤجدينويرر
صالاليهادففادهـفهاهاالفلبلىمقلناسلىقضت
ؤأظياوادلهمأعنئوطالىايثيوالهوذابراعابهأعات

شكؤلص6

ادراصوانعمءموزانهباببماأرلمالدى
ااصأربابهاوضعهالمنبماقالمعربموريأ

بأرصاشموأخغواوازصصياءبماقلمله
صفسعواالسهدالثمحواليوهعانمسه
راعالفاسدةواالهةاكالعؤلخديعة

عراناالرقد

بهولوعارتفأكأمنعشف
ناشعاشعاالالىائأصه

وبههلواذاشدنماناوهعلبكوفابراءمنثم
مامنوأشباعيخلنواهذشتضنعالخعا

انوجامستغادؤميالزوزمعنىا

فيغراافانلجلىالسلمالاانرفاالرعضمن
عدإلتتفؤواصهمأةحنألفاخاخاسا

وفدإلزهرمحدواخغسزسبم
واللفاصئاتاونلنردا

نرنليرنارنيلفالذ

فيهبايىأدملثامنالىمضلجهابماور
افاظالاأظالمعطشونهمنصمهةفت

وفعاوأصالىلوسلافىدأاجمون
سافىاحأبالرصيرمرضهـعالنغوسا

غورسفصعنصحرمملذانحلدفىا

نكصهزاااحفقاالأنهةاثرموزيااشو
بفعيريالصلمنوأوزابزىامن
انريامنالهـؤلاالبذكطحممنيزاإلم

الالهضعأدىزانمكالمداالوعما

تئسشارمنيفضربهسزاوىاكأ
ءصماائموالممنىضلمزابايفظلهوظومدون

ذاوعلةمنهمخحنأسوال4ساربالم

محنمااللبوبهاماالكاصوباأن
فعطامنالنفوسفىلهاالبصارنجامححل

زنهاولمرماطيممنتؤثلاوفى
غايصاوصذاهاشؤاسمزذلبحتص
بممرالفظباوهولافالؤذجماس

تتعللعالمنتثمؤآلنىلعلىمافأمالمعسفه
الباثبغرةليهاففداستغنتاففوسا

االفدعاءاليهاءنالدالىوضدةعابها
بلقغربولفعامحمسحلىبرعصايهاا



أجباسالنشاغللمافىرعهانفلش
الىعضلاطذندرععنءاااالبرموزهامن

لوثفراغاأصاخزفهومحرىاوأما
متراباشبفرافىيئنلةابعااوىذ

ممدوافابطرهمحواسرعةووائويتغا
نفعاسدىالصحفيههامشواخلىشواطر

قدالذشهرأعالكاهـدءلماضوالث
لمحمراعاامأبؤصرفومامغ

والهمأبذوصمواعندودبمرعع
نغلرالىانخاعليمدىوالادحميهسبهم
عراشااقول

عالرعلفماشوعلىر

جمهأأختأبطاشأمابن

صهأعمإنمااختوأنجاأوالدهفيأبممعه
وتصهروعكهؤداينذنطبرأت
يهريتاشااذلسؤآلانامنيلشسا
ابأرادءأنهفعاتصكراحهامىثرفىال

كاأفادكالذلىمااقوكلوبزأباولفت

بدءإتألالجوقىءنبننهاعلما
ثلصااووانقبلنالهكنجاهـمالتي

وأمادمشمازمصفأصرإحؤالااقا
تكبماسشرالبهلالجفىاكنت

بتصلضرأتهنةدتزدكلىالااللالجفى

بأمذللتءعاتهـدإندمغاإلكاطرك

صرتذاتبلألتفيافيهشكثرنلةء
لنوامعلىكركرشىالتزلىنمشلث

صاللخبىاعااوىفقدرلقلبطااوئكلف
إماسماانصأنالقالمنعليمرسملىالمص

بهاطةمامرلاجهـصماألبغثبهالمرءقىحمه

رطأنوءسءةاةاكراصةصكيلشمن

طركضاانفااحهوتأعالفااممر

دصكوراؤتيمشثركودراركدممت

باسيهابنعأشدأبهحدببنسور

تهاالتمصلىرسوالليخالحمماالتهرفثه
يرمن5ماكونصمتاشصغتوسم4كات

بالتهذةنسمخنلغراغقواالحعسانا
ؤشجهلعايناو4نصهبفضلنغبنانمن

8م

وأصماولبههوقاشبيافهامطجاصحرامافالمقاتدعل
لهاهوىكلخلعتكامشعصاعاودادكتزعهـايتىانأذينةابن

كهاامبالجةاصاجهأبلىكاوكازكتيفدشالذى
وأجارفهافاصةاقىباتاكافجممةايضاءباكرثا

افعالفؤادااخيرالىاشفععساوصركسلىااوحدتاذوا
ابحهاوأرجوفىحعزأضىصاحةالىااصلماعرضا

الوأقامافرآبمماكانلصاحبهماتحتهافغلتمنعت
هالهافقاتحهارضةءصصرةزوءهـاهلهفرفدوةال

أخاتثاروداصماا
لدياراعألليصباثزمدلىصارىلدوالجارفأقول
لسوارىااشثهباةدنوالتنوأسيرأنينىذر

انهاربارلسلاتانكرأيشصوألمألمدظائوافى
الجوارءصافىآلناصربعةوأرإلة7فىباالقاصةىأرةأ
سارىمناأدرياجمىؤإشنىاضواذاكأبحرتاذا

يمابلاالروتابن

بانفضاب4أيانحةاذزشباكبىوأساشبا2ب
الىطابانراخاتأتكاببرنعلىفنفىفا

إبواالصاالترايببمثصؤسبالفانومز

فمابشبابهعابنلعداساهانخىإصاكلت

مابومابىبهمامابالصاكاوخءأيسوكوبسا

درثينثسخخريعقرماالفمنأصالمكانمجدا34اابئرديلتومرصاعرالم1
الدرجاتلىأناقدبالغافىمرصيةصار4اطجمسنةشاوسعفيوكانءتوساد

فقتالهاحدواازارمختكأخماطنامإالاضرهمافىفوحالسعفلاكايةببهماوفأمصثحةجما
انللهروزشكدىنخاباششيأمنبهوخاصاذشمادهماوأتاصديمحروا

يهوزالماليفرةفىصافىثنحرواال4يميةعن51أحدنحعوداسىمافىصصفر
لهشدوثبةلجارارصادمن

دجهاتلردى001اثمراوجمكليهااماططاعةياصا
غتهالثوىنثمغكامناؤىراللمساواامرهـاهاإشكاؤثر

نمثدوتكالارمادمنعاخزاواالتتتوتارة
حزباالفؤادولهثىاطفلهيمهدكرامةوبههاؤض

جمزقأدسنجبلحزنااكقكاحنمضبألىعه
أشلفئاباللمؤلفنفاالمثلثالثالثمنيااروامساواةنحمحرأنءلىنانابر

ىالطالنةمنضكمرلتاثاكايهنإمااءالدكبادبإا

ماكوخكقاككاااوثخاباحازاوتعزلخعاصثىآزضرعاب5و
الثمامتبادلتارنانصساويابواصازاويتاوتهبفىشداخا

يةوزاو
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ثمأردناوذلماأشاقاثمتينتساوىاوزاويةزاويةجموعححىوزاوية
دثةاطاإلثالرواياابموازخماالىاتاالشاءذأمن4آضيكرأقوالبر

لسشلناهأردمااصاوذكتنةلمثع15فىىالشا5فابتساوتاخادوالمتبايركقاغا
نةلاالنفقالقالئهتيناتثاثكرثءناةاداارواساواةبرهاتفارابءنصرأبرلثافىاالمعما

يخرجقاكتانابقىقواحأرقواصاستصمننةاذامشاهاثنانبقبصةأرقصرمنهااذاة
ؤوبرهنصالىابشوصيهروىالىابشلثفىضبضلح
أوماويتانائخالنخبيهعنحرثععاسليوخ9خماأبولاالأولىمنامفى

يامواززاخعانفطهمنرجقواكااتلميةمساودنةاطالملمافالزوايا
زاويتاولأولىمنم9كغائخيخامحيفشكلرصاؤرصهقداخلتاصلب
اصزاويةتساوكابىزاويةإلنينغأيضا3راوابى
اهرإناواةاربوحلةالخهاداباءتساوىرصاويألءيئانماءتبالدالنم

لمادرةابيانيرئخااتاوساقهاتالغلشتنئدمفقولهداالنقولهان
انالحاداووايتاركانتآطزماهماصعالووعايانءلىصاوامحودذافامفدااااا

لووصبعلىالمقساويانكاوسابعوداقامصفوراوصمامتيئبها
ىأووصلناشاوث4فهمااحىواببإنهمازاوبتاتمحدلاص
ىافاثونبمحيءلىاماغاطبىلووبماريا
سفاكطاويةيهالشاكهىاوزاويةبأصواباضارىوح
الزوايهةقتصاوىاثذضتضىوننأيرهكلقاثمابىصوزاويةبىوى

كلفأو5بايمونىبصىازاويقوىئرواتطالنغاواالحنالع
بحىوىازاويتابهومتساوينوص15قىيبىمثساوين

لىبزاويةبريمؤيمونمنصاويتينىلوابىزاويتاكانتنمتساويت

ويرجهاأقرلى7والطتاكأكومغأن01ىيةزاويالجرحمساوس
ى5وصب15كثثااصاوييهطبىواكامثلفااخواذاكان

صىفماوأوابلو51وب15مخمابزاوتلمساواةظءقعاويانأت
بر5امماب5و15ضاماجاولىسممطوضلى5ىو5
بثسكل4آصمبوأقولثمأردناهويلؤامازبالمأموصاويتالنوصءاارفزاوى
وبابفصلحا5واهولملعدهىبتوفوا

هصىو15بفزاويةىوزاوية5ىوفاكضامطبوزاوية
ساوورئنىوهى51فياويتا5و15اضفاطوكزمتساويتان

أردناهمايرذالاصىزاويةجمكوعيساوكطازاويةموعبالمأموفىا
عرابالالبعفاعهمأوانتهىاكنىيربمثيركاالنروحهأحصزنحهك11ذا

علرحنضهكليعلرحالمطلمنمزاولذاءتلىلتءومن

مخحلعذرهامففضيوء4ثالكمبةرضيبأوعنرالك
لبالغقأكدماجمنكبغاآلخيرلباباتمنماتقط

تعماعنهالتهءرفطماىليميذاال

مالحكممشوراذلبناؤدفيلااصائه
الباماءضةوقالصبوةاحونمراغا

أوفرضقفاهيرحقصبئيرأءضىمن
4أوخيرأحملهأوصأومجدأنلىأداه

نضيزوقالوظمفقدعؤر4بهاأوءلم
العراءبعض

ثحغالعليكافراغاقدهاضأ

فراخالبالعمااوأسبا
االسبابمنمالمكللىمافىفهزاتعليل

بناضصفتمعفهمننعة11
وأمااالكاضالىففيمتيفاءوااال

لماخالسبباوأنجمونوفى5احما
المسضودعالمعنىئكلةالساءفهممن

اماائسامثألثةمنمىالمصفألمخاوصال
صالدمةأويهوبنغصهيهوشمصتغألأن

فأماغسيرمنحهأوحوناكير
فأماوخنىحلىفضربانبضضهلتالى

أليلمنشصورهمنالىيسبفونالجلى
علىمابشكلأفحسامهؤنبسوةوه
كهادرافىآفيسفىاشوأماهولىتحمة

طيخلىمعاناةفسلأمليادةلزا
وباخمالأعضوجمنكشغسكاأخنى

تياضكبإوبااللمتالراممريخهجمهونلة01
منهويغربصهـهالمامنهلمهىيىبه
نراتاولدرايةأياكهنيلرةفيدبا

فيفضرهفممدمةجيهوأماما
نضفساالومالمفدمهؤمتأنماروأ

ضفسهؤيمونكانسضفلصكرطالىتعرت
فآوالةتهتجعباليىص5وزآمزرهفى

رفهفصهصنةالفنغرايرنأن

فتيهقألصياتكوناعهامنكايالاالمغدع
مخهصمالبواشئىألمفاصثكضاؤج
فهوصيرلكلفتلمجةكانوأماماعنكا

اال4تفحصصوزءلىوالتاالباولهركالي

ءلىالبهااليثبفاواجممبئ

اذاءكدتهقاللىادسقبايرفىاةاتعابوا

السبابالمعاشمنامافىلتعاةأفولذبر



بثهالهمموأسكلحههامنانعةلم

سجااوحااملةالماضبساوهوأنجمون
ثالىواذافأحدهمامنبانفذلئضي

انوزثاتهذمنممنمافاماعاثطارمن

ورمننعطسعنماطأصدزعن

دععمانعامنكانلمشمابراكىالم
تصورنةماكانإمافاصمهورمؤز

وهوةلفطضاةرنوابلألدةؤمهوزالمئ

جمغءاذانراطبعفاؤرنالالداءالياء

إصهحضااداالضلىلى5زلنالذهاللما

ددنربهمراجهاالكضبفىصزال

أتدرإشإلياوأالزإلقألنهءفىبرهـ11بال
ؤدةاللشفرأنءخسالوبرأصىباو

لجاحتكشكاطجممءقدماطض

أتااللههذابراالىرروثتسوات

نيثعؤتبهةادبعبسيوةاابغايهون
بةااحتهالوحسدهبرلغؤشهونها

وةامضابكالءدة3المفاذاتيوصآلة4رلم
زحمالمدطونمثااشأالآالحالثذضهأت

عرهكلايتتوصقليرفىكبعندهنرشلى

أتموحمهعاالتهلىصياكجمنولىوزرر
برعحدلسثبااالبثصنباالشالونلظ

االبنركماحهوونوالتباكرنماشثرهولن

قدمكأتبموراطيممثفىمالشهونآلل
ااذماكىاءاإحفطوإالكزذصآان

كفاوأنصديمفاإنتدالكاهـتا

4وإتهاتبكرمطاأيبنلىاالداةلى

رةمجزخوأليدخالال
شلتلمجزوااينالحهحمبمحلفا

ورهبعد4غاحمنكلماامحوأماد
صهرغفلىآكثنلحاداصيانالنفهوا

ركدررانبدتهلمفئفينبنىقوافىالمطوأ

ةباداصكثناماودالدرستقصيريهئرة

لاليعاثلممءنإفىءألاليدركآففدفارلك
بريصوبطصد3رلداةحفىنغسهدرسرجمد

كرماهـالةوابمغنهالعايرلىنالاسكيه
المرأحةلبالركالرستعبملف

44
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تعرفؤالصمامةوضعمتىالشاياوطالعجالهرابن
ممالالهاللتشبيهشبئالمهاالخيرالبنلرتوابصيدلمثنالبرالطااعبدقمبنيرالدين

فرلهألاللىأبجضفوقمنثماواأسوداطامألشثتعا

عشبرمنولة4كأفدةفشنىررقوزفاهفتى
امامنايأراالزحطمنزهرجمكلالوزأنتأزهراراالوززشثتولمجيرالد

ابمعامنيالدانقشخكاحتهاالياامابلثنتلغبحأل
كورالمذبرالدشوصدالدؤلةتآلبهيمدبماتااالخيرالبلبصوا

يماقتيبثراالبشوبرخئمنباصمشارأحوىالذكطأفدى
يخفوصشمعاضيرلافأرتنىحيالهموتومينىأبحن

ارضوايينوارساطئياالسسالموأغأفضأللصيزةإنانلىوحهيحماءزءإقأل
كقدوقديخساالدسالمةخالدينفىءالدنيابأهلرضىالدشسالمهصاقالدتاءبد
لملىمبعز3افىهذا

بالدونلعيشارضوافىمأراوالواتخهدتالدينفىصاالبأدأرصر
الدمنعنبدنياطحمكاكالضغنىالملوكشاديهنبالدشفاسحغن

ىلاالددالجيلرابنآ
بالغيدساعلصاكفواصثتهالفب4وعإلالرصالزكأترا
سالثملحبةطحذاقسجيصنعنراضئحيرزعظءانالسألننسه
كأثنوعنثفاتلشةموءعلىانوصحثمايوامأيهسا

امزلاختعليماستوهىثثخةاليوالبحمعزءلىمرافهسادلم
لهئاثاتطكادةيمالالأبواوتنغاراثشتوخهسىنغلرتءت

ومابطسحويرفيهادىبيصالذىافئالأبموىافىتىتر3
مثاصكماطىالسراةتداشضعالءشرأشرأسىسأحرقهافىابت
تىالااذكرناثمواردترلنافىتءلجالاالحادثفىيتال

لسبألاأشغماثمحيرتكمأصأضكلخمولوالوهالااكرأيناهمبخابواحهناثم
قابوايةرلتوافىباجمااخلوالدب

سثانافبهيساقوكلمؤلمفلبهلومكل
ماوليسلئوبمهاثفاوابىتزمرنواماالمهاةثاريىربلفغماثانلغةااألبعضذكر

فيلقيلنووناكواعنحفثنقوأمصلثوقمابهلوصسبمرثهاوبمعناهلهسواةرسلة
االفنباصنللصشةجمراابنششاتحاوافطعلزوامؤو

هبرؤشاحرىلمااسدشحدنشذللعواااض

سكيريثنححدواتىيخولمرهواالسؤبسخهت
تهاطرحمهلغراا

ارراثلىمزرحبببماالفراهشطبماكدعلىلهفى

اؤالفيهاافرلةخمنيهيرفاةعمهمنمالنقضى
ضاهتاالعاشخاايفعدلممبألخاسالمحبينئرك

باعىلعظجماظنبلالجهلعنصعرةيتفىو
وشالمطابىثصغبةقدراوءلىعظيم

طمهفبلبوقلىالحعيموتحةالىاومجب
عطاطبعوتالةثرااالتلةارا

فعبئرأعزاعنكدالىاحفماكانمتأكل
لهابمارولمجاذلماكشعناملما

صدفالمكلوافعاواطالدرسبما
توالمعااممضبالمحاالرجوعالمعالدعد

افااالعننالحونلمصهاطاسكضد

4صاالتناعبصدعاليرةإروبأنقةادمآ
االننماخغريعاوااالنجالةف41تعضظ
أشسماعدئألثةأحهااورعومحالتدوهذ

اعةلهلهـصالحفعااناةرسااما
اطهذنلىعفعيه6زنىحفىالملىاوطرل

لضبوراشايععزئمواليىرأتاناد
وانكرورلاالهـيلىالطووأنبظ

ياأمثاتقولفىلعربالرأصمصاسوالفاسدا
وتاولجمككتنفىألفمنخيرقابكفىحمرف

بكمربرالدادانتالببرفىءلمإلت
رخةلشافىءخالىعنوأنصرتدلنأد1
نهءزهاللتها

مخافكلمتشماىىء

روقىصىماقالوعاءلهقاى

يمكلالعمبيتكهناكنشوان
ألعدرقفى3االنسوافىأجمنت

غيريهةمنبالحفعالمانممااءطرو
ذئاالمعالفىلفائماعاخاليميرحقامفثوال

ماضهاورهاوإللغهمسوهوالبتالؤخها
وصبريةوعبرعنمحيرروكيروى

يدجمترقدشبههترالبؤاليدعكطلذلصالتىكا
هيةقاااتعلجسلمللهاليفيساكعأممر
اليكوظطالىالعالطوكمةيهوااءالىسا

عللعمبهوزاعنهالتهىمردسبنا
اليروىفعريرصصمنوارإلتكوزاله

سةاطدثواليرئزىمنوىيىو
فيلىأبدياعلرلفقاللبمرصبهديثا
تهنانلىأنتماابعمنممانمنمانيا



حغظهاعثدعلىبماورئهكايلثاصث

بمطةثوتحممبلممداصبألصكفلىرتصور
يهااثانأشهعماوهذاذثمرئسصا

أنثهوىؤدرطارقنتافواءكزخمرأ
أنهوسلمعلتةاداضبىاعنماالثكأا

رحلزاوىورببالتىلعلماقحواقأل
إتأسهالمرس4اتالايءااداجمحث
قىبحصتىأصاكتصثركملااللهففل
دأبمبنليلهاإشوقالكأمااثتةاذا
اتماباثاقىلمسالااممخجرأسامافىلحىا

ثتبانهىوالماصكفبروةالةزةاذ

ودعثإنتاناخلنالالوااخاربمن

ذههصن41اازراأشقاذةكأثهـالا
لمواصؤاالذهانيمنزضذءنقاابداال
اماأشحلرعاامقواالؤإعاصثنبركبا
تعترحمماجمهةاتدأفنوعانرئواماا

أادرامماعنتدتيهورمشنضعننحمافتهنعاأ
اكاةبمثىاالصالثينانقىؤتقعىة
انحأرالمهصسألىنالىدصلادئرالواكنضه

أصاءإاضالولذالث4تتوادراكة
طمثىدءكيمؤةريماذامنقإلكلالخ

سقيطدوالمناظرةلهنبوالتعف

ردبنبصحاروقاال

وأنماؤالإولاجمىاءاش
وذاكتلصكوتائلرللاوامعم
نمسأةاءناكإاالعيساممن

فيبالىلفصلأجمثدهـ
عنلىديئطراانلرتعلىضرؤفماةوا

دأركألرصأتلىسبباوهذفىوراتي

44أماتعزواثاتآمالهنبىاصينالسيها
والاربهلميرافىنحالهلمجمنلةثوتي

لماالناعلىفرأثانصمةواهكيهلمي
ابهكلىوإفهمانفسهءلىرةيميقدرعلى

أيضكراهاضالتالبورالقاقلى
لظباالنفىالجإؤذتبوالدنفوراوأب

ماطرأعلمهكديعالفىيمنوآكرمكلىذأا
لهتحيبأرنكزماعلعامذصممن
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وايمموأتاالسرطمالماخهـبرساءنىأثافىرقلى
انىاقامفيف1

سزالهمأبلوأالربمماعلىممءالمصدطبعنحالرأليم
له4ءؤتوفاأتيرصصأبلالىكالهـمح

المحسألهسترلكللىصلفمةبهنالىصنةسسذه

زالهبلتسمساانردفىخاالدالتالزاارريادياراالء
أذدالهساسسالتأصشلءاوتوالةىملرغ
وخآللهروفوعاينثعفىانيربئريئأذآرأليسلىئات

لهضسصهمحلأضىفؤادثمفدئىادىناضسدالهقفال
وبلرلهابة4ءمضىرف3اأءضطبىبييمأوباءلى
وتجالهصيرةفإكارأظصهكةلأط4ت5منكل
اتهوأبدىشهمىءمسصرناءأوبهأدرىأنا

لدثايرةمربقثمهتي0فوالدشصصىاصاءةاتابناءنعلد
فأنشخهثزلهاصاحةقدسأككلوليآىأضنخنؤاثأكأاتبالحاك

ابشغنهدأعةشهـعاتوملىفىاللىا
ىةصلهنضاثفطنرلمئماأبهنحواترنىزافوذووت

دفهماتطصوارمحيتبهماوقدفقلتفلاصلاثذنخخضءبولم
كحاالالرشاذالقىوتفالمونآتحر
االولافاالىفنتدةخ4هـبنراندرت

صاشدبتىلرساكا3ءكصبرةويبكنتعصرهووغأاإلثتجاالامن
والعازرلىوالصلىالذىلصءثالنقهفىجتؤإ

لرصلىاابممناتخالامأهـوضآئبن1

نححدأدرالىالحئفىذارألىؤنغدءمض4يدموالدرفرحاد
تجدداجتاعاالمرىوإشدايمدياكخاوحمرةيهدصبهصرأت

دقهأمناسقتهالافماب

رالعاللمإةاصةزفىطرىإضرااناردوأنإت

الفىارالزراتقالط4اشهثشضملمت
حألىاضعنفىصكبيىخاتفىباطأملالنفىأهطاوالدلىاأ

لمساكراثلفزرءعندنالهالمالدلهوا
ل3وابنألإليهقهرا

رمسفركسمفوحلفالبااحنودىمدسممهنانىمميلىال
كهابوادةتءاراصفابهمشكقودرآلحتصنالتخى

بىداثرلىاشفىفيالمفطئهراصمازالالذسالفماساوسىأاقلمحةا
إلموبردواإمةالإثمثافايأهوصوطرتهسنامارأواو

همصبيبط1لفاكنردتثبكفالممقدماتفىاهطاوله

مفصلهكموأنماذأكأيوآندكااتمنعنا
مصعى



لمثماعراوقدفاالاثمالافابا4

شاخالمودةفىبمغنسرولياعباآلتررتدطؤمقوارتملواصطشأنكنهماالتهرضىبالىبنمصغب

اصلنآفاواانحألااألم01قالاعالرظاركةأفربهامأشوىأرضعهاباباناذا
ماتعلادفوهاالثبأفراوحقسوظلىنبهثيراماينثدهوثراهطابوالدلىبأنشطإممابقياةالمؤلف

أحداوىااالبهرهاعلىبعداءمندناوشامنصسل
قاويدومطاتحسنديماافىوالتوسطذولدافاذاجفاولدنفاءماولتثرش3قدأ

االسبابكأادغمافىطهافهذاتعإللأظاحاويلامزلضائيأوعردفهلىالشعرتالمضا
إخراناتحموالمعاتفهمنالمائةلاآلثصأنتماابهورخمثزصتاعلىياردفه

لكنمعايخمؤرمالعؤةكاجمنصلقىحمايمااالؤآمجملجثىءنةبانمافارابأبرمرا
لتبظذالصملمماضةقددعرصئواالملواألباعماايهمانتاتححريقغدمتوبم

كرهابذتجزاالخلالولمهأقصالةشبدلءحمومالذاكفارثوطرةركالىؤتفاشغ
كلوعاالمجظجممماكانم6اجامااللوااوقايسكلىيستآذؤندعماالثوهـلىرصضحم

فهمهتيوالمساخبهالخعاأءلالىفانهمهدارهدادءلىاءبأمىضإبةع
تامماقسامموءفالماذكرناكائمهوالدنعابهسامنةاقنعحرهصاعاشردارفاافقالمروأةون
مآخوذانجةاقيبامحغؤطاصودعاباندكاضوهيطرتومحجماغواكةوراولدارااللواع

4عةكبراوصاظالهاانرنفخراصباالسصيهرسهععضادمزوالشدءإلمابن
افىههالتهءجماحملرضىابنعاؤقروىأكاكرذاكمنئساحذااموخلىادمشحرسوكأنجمبؤن

رمااهيمنءلمقالدأوائارةتطقولهغبرالكوياقوتوخدكوهررمجادوثغركءزارك
هتعاديترلهأصادحاهـعنوروىأوثروانوانكصرىاحهرىوءةاضبهتح

تعاطوفتومنطاظخمماتاثتقحنممهاطفابثهطربذوماتوانناصتلتلىتتأسةوال
مربواطنايعنىراحيراكثطداوقىصفىاصلىاناانألميخاامنتافونلطصن

أحدوحمنهنينالساااحدانرماتقولالبرفىبهصؤدسافرخبوللىيآصربازا
ماانركاسمجيىجعفربنوقالحتينالفطداصرالمزاءورايصدىالفباءحافسارالحبيب

مضورمظشذورهاويلص4مقاصنهبارنهبءوقابهشدقلتمافسارالسفن
يتاففمررءلىاالهانالمغفعوقالىغصباسفينةىالخذتأصرالجهلىءصؤاان

اكائبدوهؤواثماصداالهافدمضروااطاالمبموفسويمثهلدميدالبأل
وقالحثيئك41اافاثممثلىاكائاابرايوىتشكواانالنحلىباضدكمجثاظةيعاوطغالصلىرفن

نلرتوانماتوهدسقولبااالروئمينكانزرماصدمخمامعرسوقدزرفنىالياسوهوفاروالكسرحامةمابارفينا
امماطامرباحتيموفالرثصطلةبافىاطاببالدجامعاثىحماقا

المجدواحماظهرواتايروحعالأماالهوصوافىالضعلواخلصكظفماشوملطءوانففانتبالديلتءالصباوعاحظعريم
ذكرطاظأولبهطبهتخاواخضافاتتريكبئأذصمنمنطتسألفةاواستلىكنافانناندتحلتواد
بدمازأوالحبارأناصااذانووتحثمحيكفىفىكيرمدحكلؤلخلةاوادر
موتهقبلسافىالكتفصييهادلمرمكقبوفاتبفننةدءودوافنالوعنكوانفكيغنهثسئعلى

فالغرقتطرثجورينصمروفىنةلمرغاالمووجماباثهاواذانثسسيردرفناافىمتوانبناثسرترموان
نبيناوعليمالسالملىدؤأيامأالرضفىغيكىالرفىموردفهومنلهجماخلسقطديتخليفينحميكفانناحمانافى

وبتىمكبمقكلابفالافيبعادبمنىشالكلىفصلتءيرنايخةغكفكفاعنهدىتجدنفيسجدبنفىا
بهتعالىتهاصشانالىلعرباكا11



انفنيبةبناحعلهاووظمابهلسثعي

لهونبيناعلىادريبهتبمأو

ادراظفتعظمالعربوكاشاملسا
بلغبرقالحتىفعناأجلمنوتسي

علالرانحتىآالفررةرأربزراءأهل

مرفىؤلماولاشلعالمانهليفأدىءلى
لهكرجلخطزوضعاممنسهمنالي

لنبيهتعالىتهاقالؤدفىهأررنفعةوظ

الذلىاالكرماقرأوربلتتهءايمرسمالى
اثذعدأكألكؤامبانضتنوصفلملةبالمء
أقمعااماياتهاونالعمالمنهـمن
رمااقموازنوتعادففالصجانهثمبهفىبه
إشمباومايخطقمبافافمملبرونيس
ذكرزيئهـلعرباثأرللمن3فىطالفولم

عايآدمبهبأولمنكاالحبارانكعب
دحلسساانطؤداةشاوحرداادالم

ىرةباس5ابنوحصالمكلهاونبت

هيلسحاوضعهااوببمأويمنعانعنهالته

ةيهاحو4افشموثطىلىالبماعات
منكنبأولانعشهلتهابيررضىالىابن

وزوجرأؤهمطلاالرابهاقوممبن
ازوقرشتوسعخمعنوحطى

افىمارفافىزبيةابنضوصمدملوك

ليمنءةمصربنامالجميصبامنكشثأول
ئنىاالىويرزتنتثنبارااالئزنهبأال

بنلمقرأمصبقارامصبمنكببولاين
روصاصونرارةررزقوعاصجمصسررةث

كالكزلمماالضاووعاصلىووذملرأيسم
أرادعألمنوصالحالاذبهىاناطعن
جمثاتغوأصدشيبأبأصانماحفعا

لمثت6أوالاالتموحنؤةألئيالحروفءلى
مرالمىواالشكلفضطاشتجممنهاباكافبعا

اناماتحسبنمنهذينلىمازادتثمول
خعتبحزتيادةوزهاغنظمهرةو

دةبتجالىقإلؤدتهفىابثمروايس

اضيروفالاخةاللواالنالخعاصة
االدزمانةاناعةردالمبردأبرالبساس

84

نعلبلتلفدرساصاواخفضديلشبهافعارانتصبواديلئيناهلىالنفسواحعل
بهصةغيرماوتدىيبكيكاقىتانفىانقبلتكتوتجاثحانميوابنث
اذاناهلتكأنمشاكمامطلوالجليلرىتجافبكاحرمنظفلثوالذك

اسفهابرثااتلبىيبليكداكابمامبضالاوأىدااعنالهىتت

تنسلثكنياعنهادتواذاماذكرشمسوصظةئنالفنجيثصاثنجوا
وهوهورلحامىأكالمصراعممضامىلى9ااالدفيحكلبدبهاءااخوب

ألديكخامباواصارنا
مصئمصثعةاهاكاطاتيلتسنؤسايمأالزمأفديلتكماجمهياندبكأ
كلسهاجهريلتصاضؤفحهاساضتاوةقالانعمكاققىانمعلشدىأفدت

اتافايماناراهبرتشفيلتالبنالمقلبلتثهآبمؤادداواياصايم
كتنااهالكالفاافىفديمءبالمدامكتنااكءجماواشكالنعلواخل

ىلأعشكأترصغابءمايبكيكاالراكياحامصؤمااللفالمحهركع
صححيكاسىتمتانطرترشأبعهمربنلانراديكؤطرابسدصاقد
محراااذأأنسالمتيلتمخرالمآبدابهماسغسنأنهحفذاقوام
لمثيرصمنعلىلظقلشمنفاوجالضابااارتيلتنيرثررصددهوث

بهاشأوبتمقىيباتويئءيهمظاطيسف3لالتبفتاضمرص
افئيكا4دارصاخلىخاصدؤةرداء41باذبتثكماليلاكركزوةز
فذظفرشبهااقايخذيخدأمنلةقبالقبىيادهقدتصاتريدلىال9

كيمفصلىقالمادناأالىينيادتهوسكثرأالفقالزلحغاتات

اريلتحمعبماواخافاحدافمفقاالمقك
الاأاالدشؤشالثصاحابن

كدلىأرنمتسصونىاالوقايتفاللاكهدلفىبرفامراأوما

االولاالزمافىمضىعيثىلذسذدكرنىيئحوحدىاممرأداةوازد
ممهاالصلىشكايةلدبهمنمبآهرنحدء4الىصادثاتشمنألتاذ
اصامنأصنىااظفىميشاأسلفتلعمرلىاا4تىلبته

المخالكادمالبلدوصرفىهـالدهرغافآلمهاءيونالضت
لىتنبهصتىذابرسرةمنبكعنلوسناذحبتسدوافي
فدلفيمنهتفماائىمجبهيفلالغدرمخولىحمىوبف

طللالشدافحوحثلغاوااعممارشدأياءاشراصتىواشأ
ادصدصهتلدأصتدىالحمنهصيءةحالشصاالكرةئنعرت
فلوالقلبفيثوشدهاإنعلنىالةفرانهتبمحمائوناراالأص
بارللاالصارةقبعالهمنكيرءهترفودهرىلمداف3

جملىلهكلمسارمأشرالحاذرئفيلمفىدصاذرشب
انلضلنىءإشهممعزةئبريافآرنةمامصحهازعواط
الوجلفيادآاليالىوشمرفشمندتهطولاليئئلمرمنرالف
لغرمتةومدضابظلطبمأهليسهعلىرظلنالد

3صاث



4

لجمقىجاءالمنايااالوداظشروائوماتبلنانحزنكم
لاقماادولععابءلبولسغهارمنأالدولةرىيهح

الدولمأءظىنبكدوادولةحتىررااالشرارمجهرةفيلؤ
االوشكادوالسفلوعلىمختجلنهـصنتياورنيااةشصيموصنه
للالناوأئواالالياابامناوءائزابهانصاطؤلمبس

ادجسذلرالجمكاالصةنححمدهوفييلبمنياويضى
لغبلمحرسترواااتكأذفرهاصكدئنصذرماصهنمأتاقىمصلىصبرفا
لضلاالصباحالمرءابدكاكبفساؤيهايديكتقىاالشددبحبلو
لهأخفىىصابمصاتدبموالثاشهامملواحهذالحغسلماحصوا

ليهايفويفنرماطوارم3نفلنفصرأضحفامنبموانهفر
لابداذاكقاكسامننحمسالاكهايرمايسارابرخيوار

انجلمصمتصعبايمايهزسامنكهايدعصكندىدلىافخرو
الرصةهالترتحسيهفألذلكتنعاءاالذاللاعنأبكنو

نتقلوااالرضئثرطالضاةافبارؤاضيمواصاإةامكراكوا

لتالففىكزأواثاكادرألن4امعاتفاطالمكأ4رلواسصعد

يلالجدباطياداينىكضحافايمصولهفاطفااطصنيييكوحيث
البالالفهلأهاالىنخوظيهعصصمتقدقصلودارناهذممن

معتزليكلصهولىانضافراصعتزالطعاستاههاياسوكنءن
ليىيرءصقطواطرتاصتبقدالمكنرأتثألةاورىووضرت

كيرمحلماوعدءنعزررادأووإإيوابادواعاان

صللمالاطوءلمواولىليسحفبهكامعارتهمايطداخحولمب
لالفثمواعنحوهوىااتباعوفىاالخرىكلغويهمثرىعنتباعدت

تعسالىتهارأيمجاوله
انوكااصاالتاذمىالئبرطتاىوناهنالدفىا

امجببثاصانسقمىمنإلصبهبوابقد3دهرىلى

المصءفىابقاوباهطاااللىيردفشاالدهرعاندفى
باكدرنىاطرقىفىبمزمناوأشلتهكربهسموممجو
أدرىءلةركأممابانمايإىلاالولناطاأغدوفلسص
االدلهاأحاسالناحسبنىءفىضأنسببءأذالؤصص
دروالألةتأنفكمأربنطالدفىباكتهـفاليادهـأخقات
نوبواالىزاياينرحامطكالدزصنىقاباكسوءتخاف
ءانحمغربةئعناالووصثبءزألبستنىءبعدمامن
قدغبييلركلىاوجدكنوصأبهأصبفهالموتد

صفؤادىففىقدوبمىالمتيلدىاشوقأوصؤأ
بتماشسطآودعتهمزيأحبوتهبقداثىاطمنجها

أصدنافىومواتسنوامىلدانمساالثهفأللجنى

كوألشب7

اشوالخثاالةالبياشداابليصكبلفال

الحدلعماأهلبعضوأنثدنىلمناافى
شعواءالبكرة

4خطلةنرالىأأضارعذا

واغفرنراتمبودقعنعبطه

لمعانمللمصناعنأبانافاذ
يادهشرطةالزاسين

كادبرايسلعاابانعرا
سكلطاالتبيخادبلىقى

تممحشأفيمهومارمأامازادءلىلىو
كدمازادىلحورةاحنروهواط

وصةطاظاالفحاحهمنالمعهوممايكللىا

ندطانصلعرباالتتعرابرلذالثاال
أرادمناليعذرأنهوصاحتنغأدا

حهفصاايمارانومخافىسقفا
وكأالبعذالثمكذوأنمنلمجوانعراالوا

ختمميعلرأنانرمائصدمضىاأراد
وأفهمءفهموانمورةاوتحسيخاروفاط
سلىانطعإمنمنعنبانلعاصاتغدمورز

صارعالماصئىئلىوأسرنحخصاائلهنك

لعيطءاسيرانكورامذاودممراضع

النهرطاةإلكيماضااواصرفأطرلى

عيهاكؤرعنثمطوثبمامءنيسعا

االغالبردثءةوالمجاالثءدصععاوو
للفضلوفدفإلالنشاءهأثبىاالحمأالصكثا

انبموفيردكءانربلىابلزععادةئيسهلش
فماةباطلشعلىبةاخبا4يففالذلىالزكانالهن
كاوااةلسعادةباظعالنخاهـوليحخرداءةوا

ةوعادامدماعنصارفلهالجمواندةصا
خطهبسيكليتشاانينأمااظىذى
امجدخعامبمءةالوجعصاربرهذافن3اكا

نواذامبعادةلماارداءةكلموان
عغةسبابفطالنتمديعرضالثالثكذذ

مالككرضبمنراعنإوجوبتصبن
بابواالسحنهفهصرمنخغباب
شدماتعهماونانلىقراءتهنمقهالمط

4داسفااهاأحدعهأوخافيذتكوشمن



بهائيصيرالبسمكاثناءالغثطامن
معناجموالبفامراايسلعرفالمبتورا

نوءاتبلاسمامناونضذايخو
منعلىطهاشنباحهليوهذالنفساد

البحىثىفيندلنوعاتافابزلكصكى

دألمماسقطلى5منهوماسمملىكاا
مإبيهادئصهجماالتانلاميهاال

جمئرلىاملكلاعنزضحالمعنىويرنة
الثبذالرتياضالقاهفاىامنكانعه

تالكهاباطايض4تتامثفانهخوعا

فهمفىصبهثساخكنكيراالنهااسيهط

4شرايخاؤريةرؤلفكرقوااالىلمعافىا

ماسامفيعصولمفاذابةبالتى

إدراكهحمأمهفحزحمالمعنحمالمز
لثافاحهووااشنباطهعنفكرهرضل

ابجكليثم6اجاأثناءفىالفاظةياثز

حشماصصعزدمنلزابراغلعمصارفة
دالبموهذامشكللكلبرائداوأ

كبةفىتبسدالأدنايفاالرجالكثبرا

افممنضماافئنأفىصكذيدرءخ
زأمابالموءإصسعةايعرفرمضعيركك

ضيخاصياواعكلمةداسهوافقدجمونوقوعه

كسيروالمزالضكدفيمهالجمنيمنوذ
مقاسعاناطءالثالمدإبهوابهبممى

ةالمااسثرامنجمنعمهناءادأ
يخفيوتارةلبمامفاتاؤتن5بهونقد12
أغوليهويهثروايفرلااقمحفمن
يادةزحازاواوجهاالواطيالىجهفى
كامعرنقلمنكلأثناءالكلهفىوفص

هوعنوهذاحونيارقرحروفهـامنالصج
لعمجاإجراجبأزرجمنعلتجؤةلا

صهابقصديخفؤواضعةنارةويهؤن

حمشالىكانجكزغرضاهاتبلا

حانى41واوكاافرلفبهلغولجمونأو
ترأطصليمسنطئا41والو

حمرفلىولةلمراروفاطوفصللمفصولةا

عاالينبهةالاالشكألالذلك

هـ

لبصبرصوانوعيلوطنىحكتىاذباناشبقدنوخمامن

بماهريافىتىضألمثرالفتبراحلتىناصرالدلورعولم
هبذوالاأنفهففةىعلىقلمقلهبالئمغصر

بئحىسلىوكمقدرهبنتجلمنفوالذىءهـاضواسز
بأبىيداتمالثيداكتلتحالبامحهثابف

الالميئويهركفىإلحطعنتهاصعلمنوىلفاهيلئمفط
ذههفلىفيكيدكبرغمااليكناتانمنبوعقمةافي

ائهعأننماتعبفىالبرايامنلتأرىمرياهححالم
ثآتبلىءنازريسالبيمالذىارصاععاصانبيياتدلتصز

فيلطلمارمانانففباصالعنفيكثامحامشقشغة
محافجبكلىفهم5اأبمنغتبمرباأهلفىتكي

باصلئحروكلنتمبادقىملجرحورهمنوصرف
عزعالدىكوجبمونصكالذىذاهـطابمىا4مفيبدخ

هاكانثىابنكلصببفألوعيخزعفسلزتبغركأياال

رااأينمنيدراهازاطراهؤ6حردأقحنوسوف
أعانهقدأحصيتحسبعلمصوالبخصأالصفوضاقت
صدوأبوالكممولذعشهمنلمبعالحقشثا

كسبالعاأاطفىينفعهيهنولم
تعاشاالته41روله

العراقأرضطنفاشبىواقفياانرعنظافادىز
باقىلبعضإئكراترحلسحياةلزماناون

ألمحالقلصسلخوىاليللهوأمصىبدفىمالو
اشآيائاىالولوعيثدةليملجماقوصبرصراحل

فراقمانياالدنرفىثواطفاحاتلىشطأدالوؤرط

الئرأئيبلغهاأبئترطلتفىحينابالروبنارهؤصث
براقىأروممروالدمىفألممالراهدسواالنولىأفىوأظه

برأقىصنسهالىئزصؤدضصدصالضلىوقيسدئ
الؤدافملولركاعيؤنترافىأننيالمتهاالى

اصتراقىوربهجمرينعلىصعدىءانالوالىمانأإلشدشا
ثلمقلىصاهـكزبهكرسادءمجرنحفىئاصيشىرما

ممأيالقىلوذبعدلممرمصغاءاالزصنير
الفراقبقأباربراصنميساءالدهرناثباتصنىيسة
هرساقىائيالىالجثللفرطحذالةعالرلجلىولم

سوائحرخمنهاوشيرىيحتىلقابعسالوناض

التالقىأالنفعهاليؤءواأدفىمالداءفديس

هزهأء
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بغداذىافلايغرانجزتصرةهنء

لمجكلعهليولكنقرقلخايرثالعذلفانالتعحزليه
االوءينفعرشانقلىحثمنمربهأةحداصهوفىجاوزت

مرجعهاقفهومفنىعذلةحنبدالتأنيبهئارفئلمممنعلى
سافملعهاوخفشلعشمنصحصلبطباهامعادكنة

مايرؤعهكلئرمالنوىمنلهأإقننيدلوعةمنيمفيه
مجمعهسفربالببنالىرأىوأزغهسفراالمسنبعا

يرثمفىوكمكدطالرزق4شسهأتاالابالمطاتأب
يذرعهاالرضبفضاءلىوصلىخىوصصنماهؤنكا

4يزووأضسالدووالىلمحمافطالىصأراارمانان
تغطعهاالنساندعةررقالةداصانقاناالمجاصدةوما

بضيعخاؤالتمنيخاقلمهمالخلؤرزبنبتهاقدوزع
ضعهإتناازقاوصموىمسزقىىواصصافلتكةلنهم

لمزصهالمزبنىانأالبنىقدقصواالرزاتلىزفافىرصواط

ههطوحيثمنارثاوينهعهكنعهحيثمنلفتىااوالدهر

4الملهاالزرارالخالثهايهرخكلباذكرابغدادئاقهشودعأ
هأروأبنألياةفواطردعنىءلووبردىهعود

القثمعهصالرةوالضروأفاشقهالأنبعقدتمثىم

صهمسغالشوأدوأدمىيافراتالمجضحوفتثبثكم
أرقصندغرثكنهالصبرنخرقزبالتهأكشبال

وجماللوسعهوكابالبيخاضهجضاتقعذرىأوسعافى

لمعهلمالثتااليسوبرمنوكلفيمأخسمسياشهزقشطر
يترعهاقهنظرعليهشبالءغداالبسارسالنيمو
هأحرمامنهاأبرعكاثساثرضهابىوحمخلىعتفشمنا

أدفعهلعثذنيتهالذنسواممهقلشلابناذقتثلظكم
عهأارشدبايرمىلىأارضسذاخعهنآفغأال
تقعامهثلبىئشهزمحوأنفالهاأاليتطعالانى
عهاثاصتللىمهنولتواماااذاءجغبمن

مشصعهتذبنتلهشعااليوكزاخمفلجنبىشاللطى
مححهااليامبأن9مونثاوهرأصبانثماتم

4وتخهـحظئعنىراءءيىيخاببنناالبينبرىحتى

أفيسهصغدبهنتلذاأوقفمفرقهرصبازغادريبقابهشمن
بعهأرمذبنثوعفتآئارهدرستالذهـابشاالمترالتهبا

جعهشأمفتهالتىااللىأملذتنافبلتمإلذاومانل
يمبرلىءمغناكصثادوأكصءزلهءمنتهاذمهفى
مهأالررقىدأكلهإلبضبدعلىسكندهمن

مبرهامشلرحهـضليامنجمنعوفهإووسل
جهشراانسمهلىصهوقلشمنذكارفان
أوتثقابانلعاتعفئقللئمهناشوان

اصضراصهأالفصعبدكحيراأتاشبؤبال

اباالخبنالرفااولذصربهالمرد
اخثركاالشبقبةشرالظعنهالتهرضى

لممضالءمصتواوانكننراراءةةإ
لسادسجماواوهعةبالمواالايعرف

واروالهايايماثنهـروتيراطآ

اءاشصالحاءعلىئبهنباكباربا

اءوهذايموشنرموزالىعديشكلادوا

االلمناالبالمواهةعلواليرففاجماشا
فاالماماسضلىالذكاءففدر4ذتتدزاد

عنالخعاضعفصإبعماوالوب
حلااالضسسدروفاطايهتق

فيتبتكاآلتكلدالوصاشاطالىاباوا
لعيخاصتىتمسيرارهاجاازعنتمتااطروف

15وهسبنكطاءظءوالمغصولةالموصرلةكا

يداضبنرمااة15وشمردح

ةشدناةلمعككزبفنياالتذتخراتواس
نيهمعطوممهوارثهرتأبمابررنأملا

الحقيدليزصاطلعااانلثالثولذ

النقطغقللاالثيمنجهواوونحوصا

نجهةثسواطنسيرثااىبراالتءدا
حاالالشمىجمكلنحوااأبصرأمئاذوهـ

كتنلمإططومعراالسبراجةاةفي
االامعةتضوفهمعاآنلىصكليصعؤ

ذالثبالظاستغجبللواالشقطةا
أويامفيرامنرأوتباشثاافى

ةانخكلنتباابفصهحؤنالضيى
كسزأتبقمالىئرساءيماستقباحهمل
ىبعضشجعفرانمسةاتدير

ينانلالعاشاالالدواويحاسبكأل



فولهقوامحدعباتالااهزبهذادرا
قعةلىالطؤهرطئئباشاكالدثح

وقااللتهاعيدخماوأراهالددوانلىكاتبا

قودوحمعدقروقىانءبيدآلتهله
بهتتوأطالثجننجالىففىماذكرت

يهببىادصفواءلىيةفلمالدواوينتعدخ
ضأجمبددفئدبهادهعصعنإبشلبىاالتثررد

تحنهاواطهبةوبنحةفسااالكلمهتها

اصصيرءآإلتاستعغالفامضهانالسخطا

ءباهـاالىحتسكاصسئئادهآمىمقراال

م5باتانىافياالهذصبا

يرأضقليمواالدفنغطباافىءتباتلمجاما
لقبيميروهفمسافىالعيومالىكاتباشمنا

دتلؤثاالدبااللميهافىحمصمبأستوه

ل5اراثةتةلفاضالتآالترؤةبها
نةيىكرعراوانحووالخةاكتب

شأعوااللمجامصالمحفبعلهابالثحةاطا

الزااريسروفألوماساممنممواطووهى
يىاطهوثبرإمجتحميااوطأانؤرى

منينعثاطااباماءالمجاماوةاالكضس
الؤلهيمايفيؤناشوضمكلةسجابها

حبهمفاولألصعزعحبلملىاالدباءرببعض

وااللمجابمأالبجماوعأشتقتكلعولح
صيومافىكنبهانزابايهاتآعيافى

ناثأاظصشقاشضننواازيهذئمصشئنا

لمءاالبهحربرالتساتجمدا

فىمدافرعاماخالدبوبقصئورث
يهفوبئبةقيافىدمهمو4صنا

هويركأنالخاولىحبالشارقزيختمحرون
اسصباشهاالقاءشروطتإيىالىاجهاط

صالاطإلتذرءبهاكا6نجهقلىمابويفضلى
لبياأفىلمزاثايسوالصنصكاثنرامارا
انحلجلردعطاغاثفالىوبم

لهطضبلى5رأدسالنبنتهاعيد
ثمجمهالعاواةلىادامدفأخذمنفرةأثر
وأفثدلزعغراامنأحسندنجاالمداقال

اركطلعذععلرالزعغراناكحاا

مء

7يصدءلرىناءمذعدوىاذاءشصسذناىصدعثمن

ءمهعالواللبئبهمكماؤهراليرشلدالء

وصعهياالؤيهرتالممياؤثفاصجافربصعاباركممعيابانءلمط
وتجمعهوماتجمعنىبهىبغرقتناأضؤتىااليالىاعى

يضعهالتهتضاءفىارىفا4احدشلخفصليضوان

هـررضطاباخ 01ء
المزلايراصعاصداببتاضللمااليعلىطاوممهبعلرتياساصا
ءارأىلمشةيدلىشرفيأرفدولهء3

طدىثىاالىقايانصادىاطالسيراجهاعأص
ادىوامحرىارمىبحثإضمنمارأذاوا

ناثهمماحالتواذااسعاثخيرواطهناتقشضاضعافااالرشة

اوادىانهلفاحلىوانحاضعاكأاحالرفاءضضةمانامناالنهاهياس
الرضوءحاساالقدفىادحشرفوزدؤوله

لئدسبرادداتؤءدفلانهاامةاتصشإعىكاتليىقوتهذه

الصالوإلدجاءاال

كوعاحخاءعانلواذاساصصلتاليهـيثزادبرتالارداتسما

ردزلديلتىالحثاءياءنبمىحىعنانكصذ4جملمنلىفاءنذمماسرهـتت

احبيكبحمءقوسممننماباثرصايلثاوبنسبرادابافىتص
لتشصفيقصنثالرتآبئاكيديلتئدامناوذواذاقاان

شجالناذإلافىحهـاور

امقشبمءلةىكىالالوالىممالرأخهينأاممتانوباألت

قداتصقبهفتلجنكالفياىهاكنكبودأفردتظباءلوة

اراكءلىلماياالءفكابيماسةءاالتءااقومسةابمنخممال
ثداراالكمولتببواحهاركابشفرقتتفسف

رواليدالمرئيكىسمءلىوسياطصوكاانيارالديلىتولصؤنأيخ
فيمالنافرىونءلىرتتامباريؤقبهطادرجهىاضر

افيرانكلىحالقرىحببنغسهبهوددموقدحمويم
محصب1

ينىيووتجغيروإنماتإىوأمخجمألدتلمسرىفألينىالدهرتألومقف

صانيخاابعءتشواللزالعزذودادنجاوالدشبالانةغلوعرى

مدنرتكيهىلحكنتوازاالجأناسيزبردتوعاؤامنتدماتالذىياتايش
اوهربعاوينىومرفألثمرآمالىوكفأتعلدتوأياىالمجلىعيكاأرى

محأغامحعنوبرموايوماأنواله

تعالىآلتةراإطلىالدشلعاللخالاخعامن
اتباالصةااطلىمأقسالملداصبباالكهصااأكا



هم

الحركاتكذيأفوسعكونعصلرةبرديعافطهو
اتسعداكمهواليمالمابامعرفةستدالىأةما

ايناةضمابيضولمتإواصكلةماشظءالشعاعأ
عنهالتهرضىىالىةسيلىاناكومء

مكتبابلكللؤاعاذاكمكلهاأةنعاعالالخمغسحلتكم
المنحنتتلىجاخألسطائعامالمطاأعصىانقدآن
ماكلعثىنفتمصفعونا7مالدناعبمأسدد

تافتولأبدارافثمافءإلمنابىهالرحلر
ائميتأمناالناملنفضيأسامنكمورنففنوال

التىوالتيآايهأقصرهواكبمحوكمالمنازعيقالبوأقول
ياحشيعتىبلاالقوامالىماطه4وحهـألالذاالملياضيعه

االواحماةعرمؤإاعاقتءضاؤءطاءثالبمنالبىئراهالبولهال
احماأوصبهنواقراىحدفىءسجهالوكانأقار

ماسلطضاعدلهحترتفحغثسالزمانومازال

لنهامئابأللياضاتكعااوأاددبالصواخمامضى

غراسراسىأطرنأقعانلىايطاباتغروايا
لمواءعمامختطدبدادالمواخأماتجنىبانوددت

لتحالانانفأيشاوله

اررنإىأمليرملكنهأبناثجعالجناككماممالفيماالياأسرما
كأارحريسثىانأكاءكانرءوىاروأنذرنالددناقأحلكااء4مص

بتقدقرعالخاسكاالواناأومااالمصأوضصماكلجدهالموشفىثة

بالغأتعلردهاصمغطكللخغهاجنسبثينلخاءتدؤالىنالرتنتغارا
هرا41ثححدمالبناااماخهلقبواشهممالميمبثهادوااالودان

عنهالتهاأيضارضولهلغنىاالنئنغسوالقيال
انرثسكنديمنواستهالجىباعألمطمتىمئلهلجازاماكبعارفاب

لشمدرىمناعلهيبقىليسعلىالنغاواإمينياغزاالالبفساوالتكتباه
اوشضاثضلكمسحهمعادسهمىادزةكاكالسل

لفىاهطابودهسدعءأيامنوأنهاممنعالمايسلأيامكامعد
حمااماءقابياااللىاسقتىكاومع5هـواأبقىخذانضأ
أهراوالهـلمالمرولهونأعاوهرأنخأمنكبرآمالىوأ

أبرأوالطاالعالوالمحرزايمالدرممإعالوالمالشالبامعا

المششاوقوالنعمابنكزنةواخنىصتراالخكابينرصعرحة
عروسدعطرماالقدقيللمعاثههكقلىاصانامنقداتممرنؤراوله

صيساظالدفىالىعتناودطايبعنهاباالالتومفحب
حأليئ11واباوالعاصصراعاكزمجسنالحيمالت

بالمارالىوصااددو

سابالاعنالبادافىفيةمبهلةعفهذ
لفظامرففصعافيهكوممكلااذنئفالىا
نىفنونيقاوروألتهاأوخعاكات

ةلمانةالسباسااعنانيممسفلعمابىاطا
ثملبهاولطالوعلبهلبسهلالمعنىفهمعن

ائالنغسصدساثسمايئسماذبغديهوشمن

مصيراذنفورايفقىالنغسلمفانلط
وكيادهاعممروسرفهالىيؤلوفوراو

لحلؤوحالوازصافلءدلتاهإلثأحمال

ءإماجماتيرواشوصالسراوا

قوممطتختلاننحاشغهىالوالعدلاصال

صعدةطاعهتفابلتينحهتينمنفضا

وشصتهارخعصاهاكنعفطاكافةةولث
أسدفيروذلتواامرفاكاقىد

دلتقصيرنماعومامامنمامنعيالناالا
اماسخداكواذاشاصتديمرفماعن

صضراطكميوقالانبهفأحلق
لهمفاصرفافانالتحدؤفارققآالالكا
حالهواماكالداطعنفرروجالمقصرفىا

النغىتختماانكافالغلوواالسبراف
فيبهاشعالاقوىدمعقوامااوىب

صدابافصاغكالءصةماااصصاص01

لكلدالءاإلالسبهفراغاغفثماوث

مالواالركاثىلجمالمجزايخؤدى

دنجخمرانافيناوالىطنالدةالىركت
فيبرالوعاالعئمكأءطالب2التأظ
أسرفآوانأخنصنمتوتاعصهإنطعاما

عحثيخحهفيميماكنفبمأبشكلرر

فيهاألغمدومجاوؤفيهاشمغاالتىةواثلى
فييراكصالواماائمميتالم
بغوىينفناتختاقىفأواالب

فيدعوهااطابمةاقوىمثقرنعسدمنلا

كأصيةالمؤنعهاجةالمعىلىاأالشفالق
عازراهـالاوالتقبلسثئارداطتغألتطلىاير

الشاردويفبليطلفاصستودعأومنعا
ولمفقرالمربردالمسدعبحظوالعاث



صدفهويمالبماوجدالمفولومبر
ونجتدئهوخاماكبلممزوشومن

فىوااصسفئبىاءبأطبعضفالوشد
صللضيىنواشوشدجصرنائوالفوت
لبةبتكنلخاخصثحثرالحالثطاالحوال

سطاعهالخةكونلقوتيناصدىا
االضفانمأأغلواحدهطراشفلق
ورأيلفياليانتطأغلبعةلطااكانت

كللتضالمحاأنجابكافثإقاالضةنوأن
ءعاورطانضمقدمنصكرافاذأقر

تءلىانضهاقهاراضاشمهاكنه
المنماوعفنالىأشاراوقدحاالخهارأ
شرقولهلفوزافغىا

نغيوبهريمةنفعانئرئالكل
عماويطلفتىلمميهاواضى

لندىنشفعشعيكرنضلنمن
مهاتشةزهناصاترمناذا

انورامارياضتهاغةفأسياعتهاهملشارأ
تىامباويقهرهاضيأخسزهابا

الىتنغدنمولجشمصانعةطشناففئاستشاى
بقالعؤامعصجةعنتنكفعستوبرطا

ءالبربرى

علغانهبازدازبرخباذ

كادبفىدمناولجتفى
ثختنضهمااذا4عاللى

فيهايخااقانفيننبثال

نغورامدخنضمودعليهنيادئستمعمثانأز
قىكاقىبههاغلجبالستهاؤمالمقرخابممع

جابتهااظىاحةالسزابعدهااودثمةرأ
اشبىاجمنوءتدرىحوطلثتهاترئسرع

جموتألظبابافيأثهعلبموفلمدهاملى
لتهلوبابخمعودلوتاكبعدحمجيايلوو

لكتمنإالرفأدزقبالوفزفوادواسحالة

5ز

وىهجفئميلنخيعةارحرهلسواذاماة

تدنيصالىيففبىرصلمنولىؤاألجمابعاسقد
دنيسبعركاتحتهوءنيددربافقمابئانتخارما

لتفرسابعؤتئلتبربرلكل1انجيزبرباللسفتىوا
المفوسمجظىفنلىالمببىعالذكسفعلتقسد

طلعهابغصيلىبلظالهعالجالوالداررةأرت
مبمطثىاىعمألجواتحضصاليكمفجارف

يخةالنعبهـألفدبهبعضالىطرزهافقالممثيراعلىقوكوطلبمنم
صألممبابىداذدياخلىوغرعتىبلوفىاخأت
مالمىتطيالوغدعاقالبىوأباأورىافىعاتدفى
الؤامشةبهىاليبالىرصاباطةنثتذامنان

ىوعظصمماصؤفيتلىعتالىخرةتعاص
ىشىأفألالعىؤلىإلةرنىوالماطالفى

المطىأوباصاجمجزعاابرأدشاوفوئالىسيلل
فىاماظىبراانجعنجداحثتاذامالمااضللاأيها
المقاميزذاككلدالءنطىزوعرضاءذىاوزءنو

رىسأنهسيااطفجمرةبلمرتحزوىبابلحةاواز
حدماظاتبينفاعفلفدلدجهماسنىقايدنوان

فسمنامبصىيكواووأتمفساالاثررماواذا
ىأءوافراقتهممافى4ه5بالىكاالربذىوالفىي

اىوصاتاالحمسامىخيمالدوفىوالناةشماسرت
أياممنااللهيارعاهاصبهرقىبثماأياأش
الضامأيدىطرزتهقرمياروضرلئبالمجكضاغصنجث
زماىتجوالمقالهرنحوىوأالدصاعدىافىوز
المظاموالمرجمالفادصاتفرداالمجذذراالمرتقىأجها
االنامئاياتعرقتعى4فبتالذىالعألحلفيا

أشلبموطاهرنبالمبرأمءعزفىسكصرالمرتفىعالءانغاراةفرئنلت

مبملى3شفعناعوتجالقرنامغالكتممندقهساىوفضلونفيرعلل
اويثنذمفلماعلىكنألمالىغاملادعبيروقلناحمعافىالدرمعصىاطافظم
مألىلبفشنينبلرئأنندفيائدالزكممافداىمصالعيلمالامث

يطئبهفاللسنفلعثئحتىبالعثننظءبعضهمقيلفامن

رفهشهاتمكنفالموصةلجتظهارأى
عهمبناظبيةفرتجهمدرعلىبابىشوحالىأصبرناتإألبنءء

3وسعمرهاوصىصعرصهصوالمنالقمنصافهاأثهائلكان
متسةالجواباتضةواالردوارتعشمفملصوجهالرصاثمدلىكفلى

راثفاينيافعنهليجهبتنافغرهالمشيببجلىأنرفضالت
معانمه



4شثاهذهبممتفقامبضةىورأتحطيئنشمنهبغانبمواع
افىايمأصاماكالوكنتالمننجهمسذيخمعبعئرلهااصىوأضونجتففالث
هوالمجهفولهااليسكلحوانبجثأبثهلتزكاأرنجهماالمشسرنقام

االراكغمنكاصالاتفطلمجههاقامعوجىنتوخالدخلتيضلشاكلغدف
صهوابمهاقدشواموالغالممحاءالطعامنقلتعهمسررةانجئمأ
كبالثمراسغظاتدارفريهلضفرقرداثصالالمليرابلىاعنتم

صلدجهاةالسكبركألةامنحنتدهاواةجلوكااالطمزربعهبهاونئمرعلىسل
اقضاةافقسقهواصكضلمرجهالناقآلىيئماتربهبةكانفىلىستغنىمتوظ

لعسكرجهأوفارساكرجوزوضهيافاالزنر4مدربعلىكنفىرثمى
أطبأكسالتضايقفقاتاالسرجهىلكيايخثمكلباساسستهابنصيىج

انيجهاشعكفألتداتفاصالضالأنهرأبئف4دخنجهاذاففلدى
جهكرراقبلراحذوكنوللدتوتشانحدبهؤقئ

يهاافأرسلياهاائهعطااشفتأضاطجيقلرفىيةلمرانيررنلااوعدئهأبردالمة
المتوكليةرالحاضنقبعيدةأممع

دهرشبوانكانتأدتهأرلثمدهااانمعيدأمياهابافسيلىأبلنى

ثصرصاتجبعثرشهـرارنيتنخألدنجألصرجأشفقبلوعدتنى
رقدفراشمنويئىفىإلسيدهحدأضىاأخافاأخامكا

هـهصطرىتحوأتجمناويدهانفلىلساقهاثلمجوزغيرلمجفاء
4نالاريةجاييهابعثتوالخيراتهادتواشبضكأثديهتالهاضعظافرنت

اتراأالا

ثأممممم

ضأيئوفربيااسئىالشرؤطفأبانأ
عالراغبمملىمعهاتينغاجواماا

ونةالىكاممدبهلتؤيواكابهمايالحعا

كوللذالت11هاأحلىوطضفضمة
أبخالفطنسه1اشانىؤااالصورئقظبه

فالتوالعاوممفراايتحرربها

وفهمماتصوؤحفظيستغربهءالذىالذ

بهايدومهوقالئىالثوارابحماءلمم
ظامسواالمللليهاالطبواليسرعا

طالباعنكاالكنفاءبمادبنيه

معهجمرنالذىلغراغ1لسادسوا

لسابحوااالسنكناردبرحصلالنوفرو
اضصواهمومالمذهلىتقطعالقرعدم
ينتهثهالمدةلئهرواتساعاطواللثامنوا

لتاسعلطاوالاتباعصلباالشمتكثارا
أظلىصاتعليمخاصهمتأنسعبعألماظغرا

فهواسعدلتعةالفصروطاهؤاستكمل

كدراالوقدقالمتمبهحاسواطا
وحدةةمبعأرالىملمابطافي

طمهانحالخامسضمتاصمؤ5وقرمجقو
فصلى

ويهونالمتعلملهايتأدبهرطرظوصصآذ
الدوزرتمافسايممأشلمتلمص1لعالماحيه
مالنختأحههسهلثواغمحملهمااسمإتا

لهلتذالواعاوقرمبئيعااالدمالا
تكونطهارمحنونهبوصمبرصيالدامة

كئدوالايكوامقصسبرهباستدلفائدفوا

ليوسمنماصلىلنبىامعازرنرووقلى
الفىالملقاالمؤكةأخالقكاليعىتالنها

تهارضيعباسبنالتهوفالكبدلعدلجاسا
لرضباوتالوززشمفلبالطاذسكنها

01تا011101اصه



مماابنلئملوظافدوقرربهؤقرطده

أنضلاليجرفعنهتهالبرضى

نخعى

يشجعوتصر

رنتنمعهءوصير

وقرصزهـ

فنشدلىلفدلنعما

منلى

لماشنعلعثفرن

نعه

حتما

ويخهمض

أفجاجيع
4فالةاط

ث

كعأربف

ثامضى
ء

مسيرث

خهـ

ماءا

صحهوصة

لتهءى

4تسثبقاشصنلىاطقميموعلنى
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الزلدصالباغفقعليءالفهمتغشورقاءلمحررنقولق
01ستهتكنالذصلمرأبديتوعافيأكنولمزابهيمتكا
جدالىمنلشنىايشأىوانيكلناازاالمحتبانممواؤدز
بعداضيرمنداراأفربانسدمابحافيحثلمناتتداوتبكل

ودبذليستيوامأاذاكنديحبريناحالدارقربأنلى
هاطيختارلهرزورصذكزااالدباكاءاطمىهندبنقساطبنألىلفرجيهوأ
نولهأثانهمب

الفلراوحمىيهغيحوااألطعسالىوالسلصالم

لنعقخيهاراابناوأبرممالاحماءفريدةتحتازااضثسا
شعؤونالرئيساكخعدةتالأألفسلنهنالمعصوىالتهركهأبر

شماربهبرداكالملكأغكايثكاءواشوىأجابااالحديذوك
قرريةاححمنفىاروخاابن

قاضروعاالظوصلىمنأكولماوصاتدتوماورئريت
وخاراقاتنكاالصرروأرانزكللال1سسفيالىتجزرتاد

يكبدوحمامابواوة3آكماقيافىفقالازثباصشنفلصنكامستراطفلي
ممىسثرداحالخ1س

فاخمارىءزتتصعوهمرهفىداصحىشتكزأ
اردالىتغزرمحازألمجوراولقجلةذالأصيوصابشضه

إعرىأنبماتةش1

لهضاالاسنيراياصغهـاقهوالخشلةتفالسش

لهقتوذكزالةتالمأتياابراالىوذامسةشالث
الصدعثاثراطسلنإممالى3اثقؤعنصهةأرإ4

أحمازاوهـنادالذارالدجماولدكبمرالمىوأ

ةابرثكروغنالميسهنكاهوفدتءايكالؤقروصبوشابن
هورث4تضىو4ثشبرحنةؤصداقهانوواادامالىؤ

خعبوااالبمظغيرثنلنمأؤلهءاتطممءدماتكأش
لكذباأوكفارةاناعفأحرةأدبلذىحمهـلةجمنأاق

االحسابجمهاأستباخلئجمئخعتهاياضالىلمف4ومدوردىاال
ابشمساعركزقالواسممدوحلىاوايكروارواةاحاتناشداذةا

فابتهجأمواهطامتمنممتممىدسلىفقاالملهزلقلجمةأبىبن
جسنعايخلئثمءلىذكرتدفصكالتثماعلعفاابثارةاالث

تعالى5داألجمهضالسبذا
االباعلىأيدىيالىملتقلبهدوالالقاكعئأراك

نوبراردباثادرءىشسمصخملالانجومترا
رراشسثنياشطابمطرؤة4طزااواالدشبفؤزع
ودالايالانلىلبفالىطرثتممهاالالنهافمىابقاكابومات
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عليهاصبهامدوالدمىايهااساضلقدجمااالدارعاشرهى

نرأجداالظعاشمنىوالمبلغمفارقدىبعاالحبابرقأمان
عاصضممماندىحتىلبىبيرللممامضداءبنىتأز

بواحديو3وماومنامحامنآللسبعااتذكرشرم
واعدأتمهلمناءللملآسالفعدهمالمافسوندهمبنى

ورالدتذودناعنآرشجوىلرانلغاماءاترىرمونا
منابراقدكالنملالتلمحاأنجااافمارمحارقدثئ
المواواأتمانهمممنوازبصحالسهكناسيفاؤمطبعنا

فىاشدينصواالفعلتجعلىعألواناالوفعلأالليص
دأجمامناشكيرقأبنىليرلرضاافىضيوقدمنعواانيدونير

صيرواحداننىيرمااذاقلتممالظبالقاطنازعتانكذبشك
الزنانصهايفنسمحتوانضتبمىالرسدناسعاذواجادبعضهم

افىالالحبىصذكرامابماتجالفىبعدواايخاباوالذلىكير
وبرائأكماوقثالشفنىحيرةءمناطىلأجذا
فاتإجمهماالشوتحذبعنهمسلوارمتصاط
لطبرانأوأفمأرضالىطارتاذلطبرااأححمحلى
المائاسكلىأوأنخماحوكاصبتهاحبانأشنى

زعافى3كنيمفىحأوتقكل3احخابرواالعهبذ
ماتدكغاثبعدكممنحلغرامابصدكمالتزيدوفى

دتمافىعالرىامنتهأتجلىدالفكاااذكرالىايات
الينيافىاناالنماففنيمءذكرىشلراذكرافى
حمماوحفانىدوءألىدأحؤاهأنانهـواسأال

استغالغداةهوالحتهائباسمدعةالأقللمضهملب
ولىبالذؤلمجفكاودقليالآقامزارنازافى

لغلمانلقطالمضبولمتىمذمدليلاوظألمتهاقبلمع
حشوكألغملئاونموفيمقبلمنكيةباوهـلقاثممدمتفلى

مرطبصناااقوامويفضةءمناإلبريقكنقيادالواتابن

قايمماماكاتخرراندتمخاسلرشوأقىمخابك
الزنبغهصيرتيافودغصكالشيبهيمالاثامخةاضأرصهتامهفالي

يركتهأغأمصالعليبثواغواقبدلمنببططيبفقات
فيرللكفزالالرسروالممكااكذاكذاليىلشصدقشولكنقا

واصئناديتدنأرحيلىولالبيافرالعوفسلىلمارأيتالدولةقين
ثنىاشيمنيطأولءأحصسااللهوحقصزا

بيثابالمحيانلىحقدتوانبمأذكزنجيرءدبقلىالهازحير
ثاداطبخوذاكوبالتغهلطبةالسلمعقوصاشا

أثسالويهالليمنفاتاصسىلنفاظهآلىغزارفىولضدبىلطا

شكول8

ألالمصالريسوللمحاصنمسكيهصجرى
اافغاللبىامنبةصارعلبموسمتها

اداالرجلبنتلتفاأنتمة

واار3وبليهاتمافنالصلىصاك

طعافتغرأرحمااياغبارحمالذلومعزير
االسضكفايظهرللجهالوالابيهماضاع
الثكغرالنأليهذفانهعنيخناءواالسمنه

يخاالمنحدبعفابمطورحغهالسنفا
ناطرهوصدة4ذكالجودةنضهفىزوة
اضواالءكأ4اباالعناتيعحهكاقكمد

فيهفيكودبكتقدمتالهبازراءإلوعا
عاءالبطسافىالبالالمض

كلكلأعلمارمالة

رمافدساءلىاتفيا

وايعاساطاءمصائبوصذممن

منايعلونهرعضيروايأنؤطهمصنا
قدمؤمسترذايخوفالهايخاوءندءقص

دوسلةعبرابنطحماللم

جاهالتعمكناءانءان
أءلمشلتأنههألبف

رمألكامهلنلبايبكتى
ثلغيزتلمبمكنتاذآ

آفطبهسئهامنقيعيضانتهـثصتئ

مضمكغحندمبرممناذا

فهعدلممااعحقالحيرمنولحرجك
بعضلدتاللدحبوا
باللفلحفاهافاضيا

ثمرفةموايلوتاركا

لسبمآباءاجسادنا

النلفئضعراشجعلناال

لناسكخبرااعمن

لنطفأباالأبرازوضاكذ
سكالقبرللهقآطسشصعؤانوالينبنى

نىاالعناشلهبهاتنمراليدعؤفىكلنبا

بعضانكالىرنهةاعنهأضذدنيهاتفا

واتيلىدقولهانحمايرواااشتباعالا

جمتيلموانصةصكغادهستدلواشالم



اء

لحاص

اوقىلغكنلصفكا

ناسايرىجمافبه

هـكرا

9جنصذافيهسثحا
ىلحاخذانببرالا

أثى

تجمنه

سنانابغيرسأايغوفي

نظلعمرنحراليصازمب

صش

من

مقةحبسلعيرن
رءس

صمه

هـتمجرصى

نبةردوبفرص

وقالقدمعمثيقبثم

أطلؤتصنارم5

ضكلحسفىاقدئحوفياماء
خاهـ

االمشاعلىاأبدكثرعايرىأ2
هاوفىحيهؤلفاماصوحهةجم

ل

لسوق

نلمضي
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صكوشيهادواصملثكفانماانشطعثهاسددتكلم
اددبدسغبرالعنضتكبمورإتهترلهقوالسلىتجدلمفان

ثانحوىاينىااتدلسعاأوا
قلالمغامفتزودانوللافناءأالىحىكل
ومجدلشجيلحيليتقضىبمقيوددارنحرئمخن
ضولورجمبلةرحتعممملركبالنرؤاكفىوكانا
مفبولوانهنابنصيفااثمزفىالىفاالث

ءسلولالرمبفؤادىسسبشواالمنيةمنوأصبهكيف

النكغااوكالناوالوضازكطاالجمانكأيخرب
تزولالجبالادتضرواالرهلىاوبغشمنأ

اليولالغثاءكاتتثعضاالرءفيوبجاكليقضعتهم
رزءجلوعالدصوبئهلموبوآذرالشدقعاعو

صلعاتوهولغلوبداتمسهادجونافهوفىنابضا
جميلاحبىياعليهبرثجيألناصبريمنمن
للطودهمنصفىانىكالوصنئباقيا4لف

المصاسبؤيلمنوحفىمحجبىأعزىأفىصا

اصرليررنألضجةنفنفيةيا
اصيلكابهايوأضحصالاأوللةدبمافارتت

خصوربنطنتليهـللموأأ
لحفوممالالءيبقفلمالرصأهـكنصأنؤدفىاحفواةاكدسثبقه
يلمعداىوقدكاريغهثرأذاامنخزفغادئهليخدىفوقاالغدتن

يلطوءبيديكصينمنهالنتوبقىفق

نعالمحكلنهمتهارضىعباسبنتهاكبربنكلىبنتهعبدا

أعوعاصاعباللهافىملنأوءأببنفوسننادماءورد
ارأجعاباكيصفاءولكنءلبعاتخههتررمافى

مخعسالكنبعشاناءتوأععاثاحمأمالهالىاتقدرأنتاذا
اكلعناساءاادابهسمنصاحبجؤخانفوسامنهمرسكينا

تماوعاتكاالفرضكزادبعدثةهمناؤزدناعادثتضنالهم
ماتقثحفسثمعتراءتفاطعلرضكالماواطلمينلهمكان
زعاموسائمقلمأصابخفمأسماانربرشاهدعلىفليت

عهتعالىتهارضىلعابىازشاالمالىمماينسبا

بمويلىبؤسهمابدكاآالخروفنغاشانيايدالتء
أيرمحأميثاعايهحامنجئارهعلىمنيفشرخأ

عمىطاةشذعنادهبسيممرمصينبخياطايانمثفنا
صكوبأليومزناهزماأاأسيافغاواناتبخيماوصاحب

تاراعادهرؤسالكفبطونمنابرهن

كمبهفصدمنؤالأعربانمسااللولوا
عاكاتافمدعنمصقوكسولما
لشكوكاأزاللنموضعهسؤااأعالنواذ

التهرضىسعبالبنئبهؤدقيللاونوت

ولطسؤبلسالظالعماناتحملىعنهيابم
ممررضلهابنسكنناخوروكطوقبكقول

لنلمولكلاصلىلنبىاانعنهماقها
عنالمبردوأنشدلعلمانصفؤالىلان
شوئااطنسلدأب

فغيهاشلىتكنلفقيهافسل

بغيرتدبرعلمخيرفىال
ااالمورفأركمسرتذاوا

بعمرصلملذاالصبابلثوع

هعنلىطليبمانجعدوكنهلمنعماأخزولي
وصنالصبتاواللطلبعرخاصبةمن

االططءاالمنازامنأهلباتباعكرالذ

يوىاناالأعمبغيرهمغاكصالن
شثارذكرهالخذصنافيكونلنفعانا

لألياالنضاسانولطاقدرهعوار
عرلشااقالدأشهرؤعنأالخزس

دلمركءلملتيثلمأنتاذا
لىبضلنأيراقاكالطلشعلو

إلعاللذىانثشمالهـا
مجطهمزمجةئهمنلهأداكى

اواذونألطتبتهبهماسشكفإلتفى
حمدتاذتطابحاصعبالوحهمنسهل

وآلذافانتبرةلممنتطامتفألشحبرتمنة
االسعهلوزكالبعحدعناءالىفرثاعة

يرخالىرللمحبءواالننقاللمنبصهباالا
التهرضىبطاأيبنحماروقبدقالءلى

التدومفوالمهضزاالفرتحعقبئعنه
لأسدءالقصاطضةوقاالىلهء

ففيالماأودعلنصشوالكامن
عشهثأبعسداالنصاننفسجماتتبعور

حتقارااضألوطلبماصصتربئنةجمقسهاا
لماولمنيخبرهلمالمحمنشتلواعايهعهللمسا

ئزدلبعالوالبظفرمحبوبابدركفخبر



آلكالثعبةلملعاالعرسفمأمئمالفاالت

سلالالاسكأاصاوأنشدنىالقرباءالبعداعوؤهدفبهايأشها
مأتالئدبأكطوجهطحابعدهمعقيطولهندهمالمبرنكالرأنغاصاغبنعقشيوخنالمم

ثمياالبيرمافعليئقودفمؤنهموانجلىحيابعحعسماذأرأوفئيخلوءكلكردارالهداتومبئكلالقىصكالما
هبالتااذحهوحرتخقونإلتئزمفلجناامننرأعهملبعنسانامجوتحيزكفىلصقلسالمتراابلزجد

المفدىالصألحعادخرائماتفالحنهابشارذثبوفقاصهفاذاحلتاءنا
ولهوأناعيدافىدهاوردضاعلمحطؤرفىيهمهلعذارهولاأضسنمعحثوقتاالنفوسفهمافى

بعتلىتالوامنصممئحآلمحسأرعوبيضصنفذتجرمافهأجفانهكمبىياالمنيعاتيتمفسكة
بقزوينهاالتاطولطيادلنلشتالئىالجاخناثقلجهالسىخه

نعدووفقؤوادالنانىتئأالرضىكافأكلتقدأصاطفئابريةأزهداويرى
ياحديسواألرصمفايىثيرةحماالهسمتنعالتفشنافربأحلهاماج

السعدفيهاقضاياىويهوسةصةعلصاأرأأمالىاليمرأثعاليهيكونبأنةامامايخءافصال
االمجىلدصهموأصألنفالعسدذمهمعهمفىتحلفغمالزموقابهمالتىألفاالفءنعالا
موهىمعشلؤصلىئغتيزصالطتمحاكاقيلةأتواضعاآلنالجبمجانبةدتوأفعظ

اأرصاهديةبعصهمءلىكبأحدؤقصصوالمجبشفردعاوف
ارنييافيلهكفىىتمنديةقبلطالهاأياديهجمتالذىالمدلأحهاادونينرتالناسبهمآالنبالعالءأو

لموااإفىشإالطالمأصعالتاضئا ءؤرغةهـموهـكاباالءماتهتيرامايىح راابىورهبعالئحايامحماوعدواالنغدرقنظرواودواضهملعمادةتبفض
واللىاثنينلسىبنىامنفانهفؤارلىاعنةأيخما3أولىهمالتراضحيمالسلملمحوص اوأرسابةملىعلىنببعضهمء
الثةمنىقماواءمذرؤادماإفازدرءلكعنلرلمرخمرأفاهلتأرنقمبالعالنحرابيمالحومانبقا
ءأدقهصلىىلةأقولالساخلفحنلالنافى

لماحفانهنحكماكنسوىديثاطفهمعنوبعكيربرناتألحكلأدتحهااد
عقدوعحدكمقدفهمتأنتلرىثحوءصددرادضا

6كاناتؤدكضاألانةفىوباةبصالميهأات4روحدرادحهؤماإليخإثكاااشدئذملىث
اناكغتوانباحبانعايهشضلالىلكنثدبنغضأنئصامنفبماطفضيألألم
دىبوبفتوى5اكفواهءبمعامصونباصاجمفاوااذنحهماتاللهإممريرخابنلهراروى
دىوقتمدمتويالفنيلمنزدىءفيامةافاذاصناحيرالاللملقاثعإلويسماتههملىابرضولي

تعادتهاعراعامحدأالدينءجبمالحالجاثذإءبدالتهاعالبالمزحفىةمقجمهيرالعبأد
طمياقلىبرصلمنجبكمالبهاقدجمعاقرابهىأوألأاذاكادالمزجهاللزو
سمعاانيرتحدنيخئىجمهااذاثهتقحتياليحعلموأصهتهااراظمالابربنؤ

هءأماد1لومنلأاهءأصسناامنلأبمماولهأاكعلبروآلواطالتكينةلعمونعاواالعم
دذةلمواللطونهمقاعملمنتعلىشويتوأضع أتهلهماوا111أضماعصمنمدامهىاص

اصهحاليىرحالمتللزبانالهإاندأاصمافرلمواةدقأشبرولهمعومفألشاءالالاجبابرةتكوفاس بعلهيبرلسفممنتكاكاةؤمالاصكبهب
الحمصبدأعوممعاللوصامحكملصد51واولهلهرنعبعيهقافعومنالممبهاوضهصو
وماححلاعمعءكمإومامعايمحصلكمرضنألىبهمدعرأتامالمجابملةو
آفنانىكؤبمثمأذزاليأحيانىبرصلهبالجردجمورفيمنغلراتلجهايوانميامنهمد

تإلاا1110111االالعملينامنايلىءفانهنرذ3



بى

بهؤأذصخهتجاوزالرلحا

لكمدافرطمنيقلبمغرح
أوذعروأؤمحتمن

أنمقممرامنماذالعمهوأعممنوصملى
مألجتدرنرفعتعالبثبرقااللتهبهيجط

تهـالعيمصاعمذكلؤوقلعملخاشاءيكما
عسهوأكاعمىذكلفوقلوتتأاهلىأ

وقيلتعالىتهاالىذلكلمتهىمفعحى

كلىفال3اكلبعرفعمنجماطلبعض
أشاءمامارأيشضلىلشعبىالوظلناسا

كررزلملفتالامنىأعلمجالألرألقىان
فيسنفجلصهتعضياللقول11هذىاصعبا

باااشعنالعلمالوانمطذكؤشه
تجقمسيرنفسهينظرالىان3لمنفينبئ

ؤصدمنهأدركلمجبمامنيسلمماقمريخه

قفكهفاشئالاذاءلمشورالحكلماقيل
نظرالىاالجهالولكنمنؤلمتدكزتمن

دماشالبنمالعوأنثلىافوققمنمن
يمتذروشاءمحيمثاهنيأمن

قباالااهننحدثجنحدينه
بافوقمأدلمحمناظرنفلت

عالونهدمنالىوليننرن

المفشراأدركمعباوبكابالعموظاتجد
قدرمجهلقدالنهألوصقمرافيصمنكن

ااشأءيخنالبالدنجيالفيهانهبو
فهوهـبهئقاومنصسئهكزافبيمبت8منكان
كابفدراكاجمزبهأنمواغانبردملمة
اة515ا11ها



كماطثندكألهماسنبراففاألوبحالى
الجاصهمذهصراسرأنشزصثيملغاكسا

أتيامننصرفاثمواطاكالفتالالوألت
الهفسأابأيرمنةلصلمعافىمهيقفد

عنهنمرفااواأقنعهماةأصابهمامسرعابما
تبفبقيشصلىلشدمحامدشصبهواراضيين
كتماصتبراوانحلعلىلهماوصالىوبحا

زابرفكاشؤنمهالمحوفتىلالمساثعايممن
لنفثداثبيالنتتزتونزيرن

ضهمنعةاترالعحبحغاحياضوأص
ااثباتركمنعلىرحقأواررشد

طفقداللالمحسنقكايدعامجمن
مخيبالتهحعاذوانحهماوالباساخهيى
صفاالجاالذةاسئاناالأوضسبئومن

بفننانوذأماأليتولجثلبيآنكبافى
العملفتنةوذبلشماالغولكانهفثنةمن

عوذنحصنلمااللتكفاونعوذبئيمن

شرمننصوذبكبمامخسنالمجببئمنء

اصصرأنعوذبلشمنذراطاالسأل

لتعطدباشهتعذنمرونحنواط

يةغاسنفماألتتلمنفليساسئعاذما
ؤنكندهقفءةاوالالحدتالتنلنحهى
بضلىولاكفاث14عاففاودديربةبج

هقالياوسئيعاهـتهأالناكاةوقدربر
اإزحضلوضلفقلبغيرغلمفأفىبنسئل

بماحطمالانالصلمعمنالحثع
قعاجهلرمنءفلمجكتلممنمجمتعمال
بنرةرازفدأصنوالمبمطالتفاقتنان

زيدحبتيفرلى

تءندهثتناهخاصكلىانغاذامار
ةأزمراهىأوفاءلىراطال

فعللمزرائبغاعنغإلفىر

نحبرالمزاصهسايخبفعلأكا

ران4فالبالعمسمإللالصاطهادافاذالمجمن
يضءعارنمبففلبههلأيمنذابعصمرايبههل

الاروىبعحمااثنبهساأعالبفرلانل

وأىخيرلبقاعأصاتهايارمولرجألتال

الجليااشالىمأسعرتوالروراالذصاطوورثلكدوراافضاءيثمرحذاتا
االعمارفحوساولماراالةبضفىيصمآكللهتاسيعرابموا

وأاواافاءفىلهامامثمقيهاكلنكاللنطواسقااحافىلمسشزي
مجانسلهافهنصنثااعوالمدارسالباثنهثهاروالنساءااإوال

واحمهاشوصشفصلى

ايثرباأوثنىالىوابالجثالنهاتةنكاضةثباءالومناواؤول

هفردميوالبعاسءاهـرهءاطجملالعاصششهالاقاباافماريتدليااويثر
باالشالسرامرمايالياذفىلطترنحىكغادةدالبببماولب

داهاشهصثالنهبارقصواهااصبذاليالباصواصنالمىطءن

فيهحمرهاتفالذمفىاطفىكاردةوتربةلقرافىاحدةحباية

ماحهاوصفصالصميههاعدبردؤنا
بالعيدولاةايلئذاكلمافراتوااخيلماماءايعدلراةاالمساءفىانللوت

االصراتثالصالنهصارصافرطاالخئترادءثشمممنذدامء
برينرعنفصثصكوتنلنأسرأرهعلىيعللعضهللقرارهعنالناظراليهعب

اءبألخالفماثشعغيوزشرائؤاالوصافءيررمحنالىفاوهواأمن

انسافوئفملعامينأكاكاجمطامهمندماطضمج
اضساصصاظأطذواتكلنافره1لغلباالأساؤما

الدوامماالىححهيميحلناالوالتاالسصمعنيم
بااللحصملتضفافاظاالصذبةخودماى

خصرهاكباالدصالمنفسأأثغرأبمةءيصثالمهأضق
صاهالهءثتغعىبهعطدادخخىدثزفافءة

انساكاالزاحددذشيغسثيمنتساكناءسرفبعانوقى

قعافايهتعزرمانسدكال5واواوالععافإسوواإمدغوا

اءصصخرةمثلاقابواالماءصرقففىوالجسم
خفوانأطحاللسحرالردفوهنجرهاولفغاول

طصصوردورممانصمندوافراصدوخدحطو

ثعبانطامةصوارمكللمنواالحهالرفابروصىوال
ضطورنالهـدوجماهنءعطراتصغيسد

الجادأثمهارهاعدفبردكتفع

سابرعندالضثمعديمهاتءوالكأفيهالضرصايطاتغايةفىلماثممار

فىأبالسنأطأشرردالدوافىأغصاثاثتتخااالصءصالوبااندت
الحمرفرقبقالاارحيميهررمصدرتهالىكاتةصذهصسالمانمخ

رطاطمعافئبعارصهثيارامنشئبتارتدعمروتاء1ماإذاحتى
عنبهافنحوفصللم

اليجبززهزجمرامنأدقيبافيأعلهقدنالهالعنبلوصفمصاساودست
علبولنكادةبنانكلحصاظولواطفهئسضهأبهيبقشزالغرقلبنمنأرق
هت

احمره
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فالظرتلدىأولايهوردخدنامعثنمدىءاقاصاااليىأحؤأيث
صدصنهالمناثيمىلصدابهيرتدتأصعصفناعمأكزطرث

اسافىاالقعساءمنوغيرهامطحبىثمثحثىصذصئحوطاننماألخه
كطنواالاالسعارأرخصفىوالمعافىافالواهذهئمبالكلثهساكااوقف

يرالفهلهبمطويرالوقربعدوقرمنطيلتاعلفغرافىلىصماثالذقىى
هاطوصففملعندسثمعهماادفطيلمان

بغيرحدجبمحاويانلجيروصممذوالفطمةئيهرصنمنبعاحما
لهكوبألزوفات4ةصفرناوأالمهمايقولصلىبعدآالامنأجلى
اتمحارىالمرءمنيأفبشيرحمرءوافالنهالرفإلابابخىباع
لمرزاءارسةلمدافوفصللىممرىألصقايفمافأل

المرزاءمررسةأشهرهاأسطمنطسناافياارسانمدفهسامنومابنى
سعقدينهفىأضهاينهصقهرانةرشيفءمقالترفهمدرسة

وفتاالحمرقدتزبالذهببهالبسالدفعايرفىاةعددادهـينتراالىغايةفى

باالغطرحنباصفميجارىفرلعلبهالنيفىتءأزينضءخهع
نىب4كاالرضاممننبيوشسبعالهبنىاهـفبتوسعلهفى

قللوصغهاداتفىسل1ومايمليىمانعهافا
حاباسفالهسابعىهالزكهبور4ويقه5فكازركارفىفصل

لمهاخوممهاهايافرنىعرلواالصدامابامجاوعاوماؤطابدذاففوساطواؤهامجيى
لجصربعيلىلناسايقمدهايرحصربغماتيناافيهافوعهاصيااءذلجرد

والنكلدعندهمالهمتوخنئوأتوصةوأنثىذكرصنفكلمن
ينادثدهمخصثوىطرادءافانريلقىاهمبوارعادواقدحوكنع

المرءالعائئكاحناالسيرجائزايومنحذامحأال
تطسرفاتهاوفرااتحسرمناتمتثتعا

واالفراصااذاتانسهرقلهراةائومخنالنمحشهاوافاأدامنابزايا
يدبمافىوالدهؤسعفيدلمرطلهفىويمثناصاالهزيوالمزالوالغ

االولىمياسقيتماشهسوالعيقايدسالهاواهاوداااواهاعال

ألمالهطيبعليلشسنىااليامياسوالفوأنتطاالوابلكبنبصوس
وصسبهالممدوآنالسدسكلىهاوملىوحدتهرراالرجوزقواطتمت

اليسموطربايشوقؤىصهرهاالىوحهوروحالتغاحفو
والكربعنهاطزنمجلىوضعفهدشفىودواءالفب

مجمدتفىبمايغولونصدركينهيئككنعلمويقدئعالىتغسوتولةفىالعارفيناضقال
كليهاأنهاماينقلهلىيبعليناوقراءالغبحسنامايقالغيلثأحمناصترأىبكر

باالءالمةهـاراعيشاضلأدأىأرحنايابأللوليالمالقورلؤتصينتظردوسمكن
ذانحومايتيمحاارصألقىكبليوسماكهملىاذزوزأالثرالمألةبدخولوقت

أبرديىيابألليغولكانلمبوعيهاللهضلىفهاوحهرماروىاأحدعلىالمسلك

جبريلاسألأدرصشىشرفغالللبفاعا
رمالممثنالبرضىطاأكطبنصقال

اليعمفيهاكمأيلاذاتباالأبردها
انعرفمألملعااوانأعمالتهيفولان
كهعبانجاتهاعدالوتاتابلىاليعلمانهما

أدرىالفوالااماااذافىكنحهمااطهرضى
ثةاميطءطاابعفاوفالفاللهشصةأ

منعايسصاطبعفاأدركلوتالالترك

وفاالبالنلسشأعماالعاىالعمفكجآل
زررىسمأثرىالتالباكاءمنابعع
للبنىفهوورالأهملرىمااليدنلاؤن

الاالةاالططءطبغةللرجالواشصارئ

مناليسمنحدلبصمامنبعلملسنشكان
نليناعديمؤدقالءيخمابصصاله

لصمامنتمعلماياساصسلرماوعال
ابنعالوقالالحهالماعلتلممواتما
شخذوهنىعلتهالبرضىطاأب

أال2االعنأكوعرماوفالمناركبغفلى
نبهالذاواليشاثابهاالرأحدجونيير

عمدهليسلميتعمانلململهاوأللتف
أءطالنايتلطاليعمأحدكمواذاشل

كاقىآحازلهثاالكلطنبرمناةؤءل
التهعبايعرضىبنآنلهتبموقاللجد
الكتنىلمامنفىححأحدكمنألعنهمالو

اهللماظلسالمابيئاوعليهعلىحنمصويمى
1اعالشبمشسحطلمىانكدتبكا

قأللمالهادركثطمذاأحدبمبقلخاثا
عامفوأششأخذالطخكلإلةثذاكنت

أكأثتحغرشىاانمارمنبمربزوقال
وقاللعسلماجمعلمضاسبماؤصنا3ا

أرغبتاللملعلمالئفىاورلثعرثيتالمغ
أيخلىةءلىيأنجلبهثولمدهاسنبمدليلعن
يكسمأتأدولمنمرمابقىىقتضتماان

هضروقيقناعةلرانجاعنرلبدى

التهمسعولرضىابئعنتهاعبدبنعرق

علمطالبيشعبانلشهومانتاانهت
دلرحمنايزدنهظلعمابىطاأمالباليناوطا



طاءعبدالئممنكايخثىافرأثمفا
ترأثمطغيانايتدادالديخافانهوأماصالب

اشغنىانالأهئليطىاناالنعانع

منهاليرذادمنهضيلةاسشفألوابكن

عنهاواللبننهىفبهالفغمصاريخو

فيهاعةالصنبمتأدركالعلممحمن
حهيوقدقاااللهلتركواتركفيهزهدويزهد

بنواالكارنهلمملءعللشباالحبعض
نمئأشبهانليربهثيربفيلأشبمثئكلما
ماكثرتهالفآلظانليراالدعمببرمولنيهت

تعلنضلمنلبلغاءاتوإلبعضثأصخهان
استغاكاركعغينهكلللعناسققأللث

مبينغسهمنيلانوالينبنىالعلى
جهافهاوالنحونرجهاقزئحاوعلهاوال
يكونانمنلىأنغيادباالعنفيذمصرا

حهلالخمناالزديادنكاجماوزافيكفش
ثشةلشكأقااأجهيوقدلغيرهابهننفصصال
بعوفىاعنهايارسولتهارضى

دقنلمنفعمؤاذاعرفقالبهرلإلنسا

أووهعكالناسااقحاأتهدكأاظدل

نساناليخلىاالمتقابلةأقسامأربعةلردأل
رىيمدرصحلعقريزفالعرنجكنهافقاأللم

رورئجلآألألإلبرمألئمالمنأليرىأنه
كررهناعياففيلكيدرىانهوالوردىى

يفذالئإليدرىأئهيدرىجلالبدرصو2ر
رىرصواليداليدجلهورفمرفمادسؤث

أوثدنوأأرفضوهفذلئعدطلاثالوررى

ادىاالالفاسم

بالذىتكرصولماكنضالتدذا
ندرلىاافكبفرىبلسائلمن

اهلبقباتعملمجيت
تدرىبانلظوررىبانلىفن

االمورماتشمنكلاعذ01

يلبرىلذىاأرضهايطأكهكذافكن
الرىأجمباالشعبماءآنلظومن

بانالتدرىنألتدرىوا

لنفىابعيوحثتمالمحلوليكنمنش
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كؤذوالذكافىاذوربراأسرعكصراأىدأرألماالذانلنجالمالةالىلمشوؤا
اتالظهرالىخبرصالةتاغرضهوانووصفهرراالصوحرالىاتمراقدوقاعدا

وقدتناثرةلباثالنورىننسياحةامنلحأبرأءمرنهىالهواءايبردرواشكلرسورة
فغآاللؤلغيرتلصغالبتغبراالسرارتتغيرالفؤلضفتسكمنيمزكيرغاروأضمتهاشعر

أنحئعأيفولفيلعالماشتهالثلصفاانيرالهـأا
وطنىعنأزجمنىبهبزغرشؤىلزمنقفارااحققىصصيركيم

كئبنىألدوابداتغمتاذا

نشدفالتمرفارمآمالةوقيللياديةاوقتودخنجعروبصرخرةأم
يخالبرممافدضااالنضءولبسوماءوحمقدعفاوحفاطرئوحوع

أشفايأمرتباطرأبرقدكنت

البيتبهذاعزجالخماالىألماإمععوأاميمفيأدمممالمكن علهفغثمى15رذ

حأليانثلىرلشبلىاوحمع
4صكالعاتوزنااصنضموسحمالالافبعدحتممصقدفاذمرنءكناأرد
لىماخماينداكددعامدمعرجأسبىاابنءلى3سان

صانمنلدعراكيسالسانبالشوقارامعا

اذترادتفىلةاتذقلمحتاماتدعهكنل

خانحاكاكناحلستقعد3الرجلنهتوديزحهفظ
هأمصأؤلبهررتاتدسجامواليةفىنونلمدفيىتبرأفارا3يرناايلايدا
وفسنةالمنفىلةحمععكنلشاكياكأصدرالدلشصدهلهغحىلىاالردسهرالدشاشها صماخما

أيتمكرلمهماإبئلمابافهآكيراالمافدمجاحبأالىهاكيللمحبآللخاألرالمتقإصلماآلهعنونفسص17
الكنتارففالالحالذاصرشحن7إكهناخلهكيتبرفىلملاتحصبلأالمالفىكنترأيها

ارااالؤحصيناالمحاحصذبنىحبكلفىتاذااظدكنتالفرؤةفىءقام
لمحاتعالىالتهرحهكيرلسجدالمذاكنلذذجيعمنخلمنىشئدومارقلكمثينىفقمت

آضتهأفدلمةيلالوماالءآبعضمنكنتالهـ1صشدموءكايةاطكرقذهد
ىأريقالنتهاعنهملغيرمضماضبلرقدمءلىاعنفارتحماكرغيررادنياهبصليبمح

حدايفيلشالمجوبههاواوحفاصانجءقولهميهاطةالهاكلةخمأحكماىرةاإفرا

نتهىاباؤعشلذقمنالنحمأقلبهلدالعالماأصذااويقاالكعبافةفىوحدهفخما
فالمففودكدودويرمكودموويرممورودلاليراودمشويرمودنغمومنمقسةإماال
الطاعاتدفيممنفشغيهأالذكط2بلتالئهودوامافرطشفيهفاتلشمعالذىاسلتأ
جعلىنياللديامأياملشمنصوأهوآلموصدآلواأمأيامكهومنهلورىالودالمؤدكلموروا

دائماهانعمنهظاكامكغايةلهفاصمأنففاعلهالوموآضتلنوهووالممدودكعينئنصب

آهيواالضناأحدهمانمجيثثبمتهااكالمبعضااللممنكأوعذاسآنحلدانخهى
لصالةاالثمروعنفينضالارقبالسيثواالنةانلنغىاهىيأعرأبالثمرلال

عليهاظستعنلشهواتوابالمعلمرولضاتنأميكالبمهـوشاعوااستتهئلصألاا

اتلصألبا



6م

لفظبهناجمرلسالمواةطاأنضلنبينارعلىكعلينهاالبعضأنروىنتهئااتبالصأل

الرأةاححثافلفىنخهىادانفلشؤهالىالماتركالتهىاونلبلتااطريقاياربكيف
جمعنىاأصأنيمونشوبمناصفارخبمعنىبعفاريكوبئأنيمنبعنارمتفلمفاينحديث
لصالحناابعضتهلنتهامالهايحنىةةبهابألمراضرجمعنىيهونأنواسكشوممنك

قآلنحهلعياالاعايهدثتاقةصثنلأسلعزوبةاففالفغهباوالتزوجعزتبئاالم
صىخزالمثتاماوصلااالوزبرركوننقالثماادوكلنااأحمنرماماليزفىالملوكبعض
سشىاظابعالمنثالالىكيأوصالوناةلمصفرألعاعؤدالماامقلهالماؤكبعضتال
كاناالتصالبعفهزلينتهىايرالتهغالىالمهدبأرصىانصالىرشانهتهامن

لثكلالنائحقاايعستالفهأصدالبلدعظواإمنكابصبحعلنوالمنكلثصصتكي
لصاوددنصتاذاكاقاتللصافنودداكلهرماتنماوصتأدكا
دأناماءشربهواشتدافيماودبسملمطالىومحماافيفساالجنونكلاتباغضفا

بالاحشاءنارأحشائبتاذامااالمسابأشمهـ
النارحعابالماءنزصتىحتفىرازابفأراه

وحههتهاجمرمطابىبنعلىؤتنأميرالىاوبالمنالدرأنمن
واالواللاطباموا6والىمبناؤهـفطالواالذشان

مادراءلىءثمءنزجممدباردهمحليازياحءلىوت
اجءلحهاينظرالثفوغيرىاعهانأبعشداكختجارنلحابررطزيتهقناصأردع
يلسغراقاباباالصزأجابهلباطادداطصأجمطح4ضالىصبنجبهاويشغففعشه
اناييسىآمراأسمفلمصمااافزلعناناساألالرجمطوسالىاوصسلفاسمفحآلمبةادجمه
شيخهلىنتصابوروضالىنرجعفاسقفئبيتثعنأقامثنناسألكيفوتألواتما
عنوسألالرىادنالنرصكورنسالملىفيولخالتجلرتإةالىىلعودالىباهمصأةا

لموسيافأفارةنلىامحلةئانهلهلتفبهحهموازدراةناسابذميبالرصشولمصأاهزل
حرزجاصاالبصادوادبماةابارعيسصانبادنوؤياهالمافردءإصهـ4حكات

فاللماانننمالكللةالمترلفصذااذطشماهـاءبرعئآالهنقالفهثبراصنهكلىكلوأتنهاه
فللفىني11وماهـذلراااهذاللهففارىداللشراأوأصإرةوصيرهانجصيتلميمرى

ناصابقاحهـءقشكترصانفصالولمفقطنفلجاحةلىاوأماايصمنفولدمبغاأما
أبؤثمسانبمءأفبصصبهنفابتلىمصوارولمجتودءوفىإبنثغةننىايعتقدواكفغال
ةأميرالمزمخسكلعفنابيملىتهالتهنفعنايهالأوالأيخمنالذاقمدث3ويداشد
التهانايالولهفضالانكذؤاشماستجبسبحمجباوالذىجالمجاكنمرتهاىرة
بغيراقهافواطا4بغيراحالفتالالنلتلملتيمينىكفرعنأهللالراالفغاشئعبهالي
واللتهاتنبرمأصبرالمولنسرساانلدامننهسالمزمهكفارةالث

انمبعريعاالرجلطصورةفىسهبالالراشمنىا
بشعرلمبدينهألمجبنواذامانهقىرزيةعولفعان

عامسترفارغانت3اذاتهاالىزائامتيناغتمأبضممنه
بتجايمناءفاجعلطلالبافىبااليذاماهيمت

حشكوال

ئهاظالممنوالجمينبهبمابأصتأكرانمحلى

برثمأترراةحملواالذينشلنيهماك
الففدظاسفاراللحارعهال35مجملوها
بعنههلذوءبرلماءلمناهوانهتعاتولهفىتنادة

عيهتهاصدانبىاعنوروىدلمبكاعاملنها
ينلمصرفرلويلاصالعولقالنهاوسم
بهواليصملىغولاكعونإيدالذبنيى
انلمنثصييعنبوهبكبدالتهوىرو

ىقااللقىماس41يناوعاثتانركنرءلى

بهعمللمالمرانعبنايالسالم41عاث

بوركعإلؤحونبةوثف4ادوآل
انمطبأباطابنلىوتالؤرهيركفو

قلةوشمنيرلمطصاطافىاناصمداز

اءأجمالدردوقاللممبمألممنفاعزا
انتهاىبنجايداذاؤفتآضافماخوفأ

وكنلمتأذاذاءلمتفدءإتففرلث
واباوخيؤنفاءلهولاةاصحيرمنسال

شمنثودوقيلىصاملةلمإاكرمنوتلهقا
وذالبهلالعىتركحنيأةلمماط

اوثمرهبهصملىثانصمانمرةلعالطءاماا
لمحاءلاضاوفال4وعاثجرانلا

تحلىارالأقاكواأصافانلىبافجلمملها
عيرونفساماهـعيراكاالءاؤفال

ثرالعإلمباءاالدجهةوقالالؤلعاردع
بمظمنأءابااضةثالوهلومبالالكه

لهلضغىاحملاومبافاملهماماسةهما
لايسونثمادرمنجخللملمهلعفلفئ

العالاماتهادوقايعصيتهرشاله
ذإصكيرعاحمدواءنرلم

لمعاشكيرملىعاوإلكاوات

ةقطببرجادطرفاثاليرأوا
جمزصازممكندلمجزغاعوأ

نسهأخسذمحمقجمةءلىلمهحانلمطالنه

يرايىالواباللله41ابؤصنىمشبصواز

فبللمالهتجةصالبهزتمولهعاءاتكن
تبةميقبلىإلمابةميأنكافولاتجةمس
لتهرحمماهـبتالهأبرافاليوقدلعا



يهم

هـماتعهبا

اليهسوليآنصالخنب

ييسرغيرماوان4رثمراليأ
اذ5اشاءا

مرال

وحكل

قمرتوانهـلى

قولشواينفعلت

شصيريشزث

برفر

ءسءت

رافرا

آإخمن

كأ

منمج

مرلءس

فاللمنصحشدحملىص5صصض

الثخمط
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أفىلةيلاابكهلهاهذماهـياربلبهاثوبمشةدضاتاةفىكةشازبزةإفاحأءفتى
الحديثزابرىءفيوأششمنهفيلتهذامافبلجلعزنبقرلاستثبلشبهاالرئيالوخ

يركموأحزلخيركتهفأكزاالىلفحماأديتصنأشهيهرماأنعلىطوتفيصببأقدبوىال
تزلصصراولموالعدوانباوقاحهتىوواسفاهقرالبهتانبانئشافهخنىاافاوفرمتمع
غاالبالثأفابكنثارامماسراوتحكفؤظعلىطمفاراالوناشاءقشناءتلتءلى

وانالسعاداتؤاغالعثداتأصنفاشذلفمناوردتوالؤماءاالباتأعاوالوالصعاءيلا
عذةمؤاحالةفصهرإمموا11ذوتثهماتمااركيرئذصفىتمرفأأعزنياةاطدةا
اشتاأتذوىوجدواناالأهـازاةمحالىناتاانحلومزتكرءدتفصادءالأ
الملكمماصسانحهفنغاقرياطريغاثمفناسبيالرجماواذتدميرهملىادتلو

ةأنلفمومالماهـدءلمممنحوممصغةاطفىعنهمامواالخاصمناالنامبنوب

نكاكبلسيهااساصيماطقالاتولذحهاامنظاراتوالعلهاسراكاليعالحائا
اهدمابماتوأنيسهالمالجليىمغرورامنفالتكئلستهاذهوئئهـسهفئبإنمااالسد

اأيمةشسمهحأانغالهأمالبولهؤماوسهبالهاتاززعالباطنينواقالررصالهظا
خمانراكنوااالصرارشأنالنويرفانكاالررتلىبعكأافىصحبسالرااماا

توماكقثالرتلمشمنأسةوانثرمحألااالمصالتكئفأأنفىصاشفلألنوشانلتهص
بةعاصضتتاذافئثمالكالملمابيوكعدمىاثاالءوالقالرةذالبحهـاثءلىقدااذالا

الرتبةاطبأحماهنلثثأاناةامواالفابساثراأوفىةىكادريبوصرشقرمواا
والجملنصراأاثذبالبمناطفىطاماقاحمنزمالاالهزانمصوأتركوالكلىوسا

أألنسءأثنةحاتتننلىاتدصااعاخيجينقدساغةولااالباربؤوأالكواباقطاءحا
وتجردزوحمأرواحبذلنمحثامفتتععارلدزيهووالعواالديهالئقااابألمو
بعالسمغويذءنونتمطااالدداسئسااالناروركوؤتباصيمألثحم4رففتئاط
فلةاانرمهوشمنوثشادارالثمسايوكسايونتيمويهوداثااماوىسخاالن
المححصثىلحذبةبقىثينهزتااالضمحأللووحىواللىايصرتا11ذهايهنلمعاداواداكا

نرتة11اثالازرعغماخكرورخمااردرهمءخأرصاسؤماالزورعالمادناسعغمماثةت11

أسغثينالدناستذافىسيمالادايودون4االنسزالنمتلتوانغصاءهااقدسمها
لالاأزاماانالمقالزابخصالهملسانوينادى4المحاخلىةالحالاذلكعلى

بالمايدضلماولملعمابألدالىلعرببالدامنوحهالتمرقدسوالوإيأتمخةسافنا
مذؤماموأدالذمنصوحنىافىاهطابهلثروهرأزخمبواأخاسااأاناكنت

حللمثمالدنيفمبمفاختمغتواالرديئصقيماختنياواكتسهالدباهلالديارفاخضاطت

دىتىانالىاالمصوآلرالواباكزاعومافالواصلااالوباالباضألطاالمنلى
فعفايوشعنهارشذااحةصاىنتمالخاكلمبارافلىىوجرلصامارضتىكلإ

قالىةدماذاوالتبالقؤيقابكرسأواالترواانراؤعقبالزلةوىاممايهالص

فزنديتلمحاطثرفىاالسداالقوميقالعارساظلقنبلزلة1سامخهانتهىنصىلا
ماالمقصالمالفىاياوافذاامنبثئاليعزنىنهاالسدفماؤلمجلنمنفراركانأللق

اراالشتهأنفااثذوبممكلىارادانردازالهدلبوامافرارصكغامرارأياوالرزا

لجلؤدالىيعاانياكا
اوظالىمحتاباأ

اجملىاداالسمعءممناالنفعااوأما
صلاذاسيادالعملالصنطاعنةواال

4اكهرىفيحسلمهـااببر
ماقالنهوهواهكيمفممفعنماي
أفضلىامملىواللةلعملىامنلأفض

لعمامابينوأمافهلعملمنلصمامة
يفمرفولمبراحبشلاذالمةابادوا

مولسعالتهبمماصلىاكعنوىففدرفرض

العابدفيقالوالعابدالعطايبثقالأنه

تمسغعاتثدحتىألعاالوثالجنةادخل
يوااليفاءانالمحاآدالمسءومناا

افادةثنوالكأنعاللونماصحىتجعاصم
ضهإضوافيطىمبهلىااننهاونماث

مالابئميسوغوكيفواثمصد
عفراكأوأروبشلىصثيرامىحودصكؤء

انبمسالثمعاممجوزفت3مأبذذصكير
ولوثاقصوووهوانخصالومزادؤون

ليهمااحلمااوصللممتفدمنابذاسقا

ماروأعدوبانفراضهمغهمهـضانةوال
االصوالتجفابهوحهساالاليامراوص

أخذتعالصواذالتهوقدقالارذاالااير
الناميايغه8بالأوترالذينمئافا

عايهزاتهلئبىعزهاروكماووإلبهتهونال
لمحذلمهنظأهلىلعماالتجنعوالظأنهلموس

إنئئأثمبهافىبهملجاسواآبمفادد
اددىناشواباترفسامنيمتهوشماينالذ
ألأوابإاليفىالناسائدمابلنان5
شوىنحوشورالاهمبوالتةنهسحاث

لمنكمءولظأنهرسمعيهالتهصلىالنبى
نارمنبباعلقثامةالمجملتهاأبمجسضه
وحاالتهبكرمااألمحمابننءلىوروى

للجاأهلدءلعاالتهأخذنالماأنه

أنلعماعلىأدءلىلعأخذامخماوابةإأن
كاشمأاذاءبأطوإلرضلموأ
لبذلفأصىامابنفمهقدللحكادقوات



البذاليذبدالنمافيقوأءالمنيهوشمن
نانلةاالستفادةانلعلىءكااضابهوقال

وقدالمعلمفرفادةامكذاله
نهفمةخهشاعالطكمراطوصمضضلت
ةفادبافرالفىاانخالدينلؤماهلبا

لمالمستفادشمنبارسؤكرأالمنعلم
منوهبرماأحدهماإنفهقعلمبالهثم
التهءابصلىالنبىفقدجعلتعالىتهساثرا

كلىفواآمسدفغالفةدصىماحاالمو
وىوريسددهأىوبرشدلممآأخيم

أنهعلبمرسلمالتهصلىلنبىاأبمسعودخن
لمهـواكامالمأجمافاوءإوانطوافال

رماءةعفرةوهماقالمأئةأشوماراءس
لماايادةحاشزالنفغواالجنسةدرصقلى

أصدبنطراالفاتدقاافظاطانواتة

مفاظرةواحعلىأكلليهلدرايممةاجعلىت
أبنالوةمالبسءندكلمتنجيهاعدضى11
أخذاماينتهرلنااصثموراطهتزلمحمث1إ
الءدحثاباأندمانحنولن

فغرولعاالقتجاسإلفضالصمبهذلث
لمائهشلىادياكفاعدمهسبصكالهءاط

غيرتعللشؤكدمءلملماهفاءابعضوقال
فاءدهـماعالتوصعظتفاذاعلتماجهلت

امافاوطابىسستدعاضرالمنطبنأن
لىألملعااعاهستالفهومااحلمالىاصىتدأ
لهموباذحةحودشلثمنظلمنالتعلجما

شثؤالماعاءاضدفقاواذألظطرهخاوةش

رباءؤطالاددركنتيماقمكانف
روالمضعمثصتؤتمكاباسالملاعالنالسعدا
راعلمملعماواماطابيهنرصبخحهوته

لدابهنلمنلموععحباويدعو
لملعااحبوجملمئعلناذلمتاتمالررث
دنئوعلىتعأيههالعبحضلونأن

ازوالعنحهواليطوىالصخنىءيهـمكنؤال
ألجمنعأفباننىلفطئهانابليلىوأنكاى

بالكثرعليهرالمجنلاليسيريخرممن
فانهـمانهطبعةذردنهةوالمجلىؤةظ



من

ممةؤذروىرثزبرالسنهؤناعثفرال

ملمالألتمنعوأظأنهصميهكالىلنبى1001
فتأكوا4غيرأهمفىوالتضعيلمواوظأهله

فاناجدلعمأاتمعراالءصاطهضةوقال
زرادتالإلايكنشلمامافأنبهلجاأمنعلملها

هألىدطجلكرممشمباصايخنظزيمفان
لىئاسةبخاهقغطباحبالعلماطب

منقعليمولفىالاكىلارببئ4زتقرلما
لثانححشناالدادافبععمالشاقبل
صصرسأولحالفىنابهمضصدلميمنوان

لغيرلملادبلناإلأنهلثبررىاعنساليان
التهعبلىوقالتهاالفألمجانيهونلىتعاالته

فىكلناعلىنيافلىلدلعماطلبالمباركبنا
صلىرحظررااياوانكاالللىلدا

بافىومنشركاالصبمبىالىدعاه
ينيقيبللشجمدهايسخعماأنورير

عخهانحلصاوالضنهالسألاأهليصالتجدف

أئيالتصكليمرسلمطالنبىافعاكافالمد
لوفمتبروجاهل3فاعالمإثحرجالن
ألاذافيالتأشرأساأدالتهإارسل
لههذمحاذارأصمةأالعاى1صسدوا

فالبغيتهعنويمرطبتهكلنعهءنأن
دنفشزالواععدامضاءمكزيه

عليهتهالنبئملىانيماالبنأندىوىر
كعادملهغيرأفىيعلمااضهنالدأنهإلسم

وفالبوالاطنازيرالؤنزوالجوهر

صآلمثلكادئلينرعثيمايمعىسكإصلماش
ميأأففلسمالجرهرالختريرفاواالتاتاا

ونزانرئركااليسقهومغاالؤلؤ

يؤلةابععنلمطاسأليذهـأنوحات

قىبةكلففال4مضعىلملهبليفثدهف
اباكاابعفوقالبناعأحالكلغرسأ

بالتالظعلمرلكلالبىثربلكل
زسطهاخزبىفةباءارشلراالدبعض

يمونأنوينبنىريرمحوأوايشلبم

مبلغليعرلمالمتاوسحتةفراسلملعا
مألماليعطيغفافهوندراطانضها



أروحفانهيالدئهنحهعفأوينهذحي

ننابتىوفدرمنصمالوأنبهعلملى
تهاصلىلتهالرسرلةالظلمانأ

فاسالعرنوناعبادانملتهوصمكيه
عهالتهىجرةآاندبنجمروقالحموبا
وتالتعيشمارأتفالأرسالمصأأنالمذلما

يهبرأيربخيرمنببرالعاثهاالزبنتهسدا

الروحىابنوطإلبتبيرمالم

رأىباوليرىىاهـ
برزتارراءمناالصيآ

ذصفؤادوذمحصله

مبهضرنكابذفىماله

طزمابراليغابالبروى
باتبالالركفوآ

ةةاهذلصرباليحمدؤئالعاللمواذاعن

لمعخاشلهضعتلماخجهرقهمسخيابقحراوعن
مويلمواناصبصيدكلىصكب

مايسقاتلوبماأصعواعاثوضضيت
دالنهضكيرموتعبحألدعنافىياهزاواخ

ألامحتاصآعذهمأنحونرمهـالث
لذصيخضبهرابانقليلثئحطبيدويادةاك

بناصعايردذأؤن4عضرتةافىجحونه
بنالتهعبدصؤرماشلموهجمزوححبر

رغاقالةالاللهجمدبنسفيأنأوهب
انياملماابالمهدامرلافماعىلمك

ئكحلمسالفألالمغمنةلزلألااةا
رعاءتاءلتاناعلىبىآياء3دثا

بماطبعضومحائلشوقاذولىثفانظرماتح
وقالبعضلواللإلفمنخيرالعالساء

ابالوعهوأالمسخحكزءليمحمءكلاا
سثنالعتنمهواعهتالتلجلهاازدادالفه
االبدانيوسثتهـازاذاذوئذاناال

فىبةرالسالطينلبعضكانبمساور

نمهذلفألطبعهوكرمآلنفسلفصلعما
يلكليهلاالعنداالنبساطفىيعةذر

انيدلؤوللالنهخمإئطىأ

حقوالعالمعظاعترلاللطماامجقاللطا

7

ساطعةءلىابرامناجواصممةرئبواقفاياعةنلصنلعالقجصيااطابطاللىقاطعض
لغولاقىففهمتقديرمواسكلىلميهمنيلغلهطهاراحانجابأوايهمتدأرايينلثصراحصرهافى

االذعانفىوأشمفنواعفليانالضخالحسونأنسلشاوآليهمانناوتزلطفقالوايهماوبالمنمص
ولديخامايصضىلعقلابقضيةشكرالمنحموهـبرقراممميفامايزنحدانسيانلتبذ
العتابصوتدالمندثعفاشمافصلارودودونمنابوشذثكمداسكتغتتتض
الحبدعشدقيامكورقائمالملاذاشاوفعابهميوبويهمادودصامهااءو

ئريهدعوالشلتالريبفيهحمجكمبهةأدفلهمنكلفاناحمدطايخروثالبرظانف
لاذاءدآلهـبعداوترباطراتفراالوباهترقاوغراالنهىالذيءالثالكرغإالابان

لىلةمسثسخااليامقالىلىقالمفماربرالنمرةععاهأندةماالخاصروان40اجمالم

ويتهضعاراصوالقالمىاعمجاسيةالمثاربونألبأصنافضيةالةالمطاعمؤاعا
يهافدشتماذالقللمتيخرطااليامءحيخاضةوالعاصىءفرمحالمعاثباكابعا
كدحهالمكينالماثذكلىهلنافىشعرعصمجمينلمااقناواياذمانرةواةةاالناا

ةالتالثفبهليتولمواالشنالناممرماؤيلعلىحملىوناالصط3نعاااللا
اعنخئظثابهووايهرثاأثذانئفاليشك1ويئكرأخهاثوإمظمهـها3يذو

معنالىانسبةلمنابانهسمتهاونمفزيقواالستيزاءخراسالثفىأهقألاسافى
بالمحوحهبرابالمألتاادذنسبةباةهاةاتالمنرأنألرهروضمانهحلسعالرل

كآيقتحنيهئعالىنشكرئائه5تقاعدرانروظتالسخماااصلهأوالمجوماءاال
تعاهاواحاتراالرأىبهوبركثماإلموعزآالثصإحفواايماكلا

أنبناالصانامنادالحاجمواامضاهجكحجواداصدالثسالنممامنعلىوالصضحمئالمت
والللغاث1اليروولعاتيخملعرملتهاؤنعكلةولأتالدنوأوردغأزمااوواي
كلفىرماالءةاالخالرءدجميهـارئالثثاتيرةنشالساةايقلئرانلوتالبلمث
الشهزاءشوااضرثانخردلماشساللحهعاااذاللىخا15واروابراطارالفيالزماواءاال11

ولءمحينالذيةوهاوولايدانيزكمداذاأريضالفالمناصبطامخنثمالفا
اضرواالمصباالسفامبتلىالىحايهاسعالومكأيىصملىلاالركانمؤفنلالاأضس

والصرواالجهارابيخارفاليصارواالبصهحالفاقدواالغراضربالامابعيصحمروم
عنآضهاالمشاعراباطنةعارغنبأسرهاهرةفااواسالبلءادمارشرالاابعنيميز

لسانهباطألقعاليهويهوطاتيلتاعبومالزاويةتلكعبالمالئامنءتاحهكأض
هـكداافوتعبمرواعانهباءماامافؤ4لماواماطفثالتوازالةنةأريةوو

عدامهباعموأعدكثرمنؤهلهبهرامهوازازه5باؤحرمفرراودئحالضاذجلب
اضاالصمنوانفاذهلعميمةوالبلياشاجمةاؤاتاالتالمنلهالمكمرغابعلىنهاثم

الغالنذكاتلشثراوأصنافاخاعىاماأفماعائهيهاواالخراكمالسوالمفاا
لنعماءاتالغانآاالعتعلىرمغممايزليأرلمهخاهـحمدهعنفرصمايهربمثعنطوى
افبلصاوصوبىنسالهبلحالإضهاعالبأائالءاواالصهـثاالاأتيساتهاذالتى
حقيقفدلبكمهانألراظذالنللوجبسلمانبمذءومأنهيبرفاواح

السييمبعالطفاننحفغلوءوقىفصبانخابفونمثبايهمعارورالنثسنرؤبانا
والذهن



ال1

له7ويرنامحلىكلىالىوالهلىخامنعلىوالسالمالصشاههاالقريمالذهنو
لمجنرىالطاهرشابه

أصدقحدئتلهاومتىضاءكأنضلنفاحتحئدمئأضحى

قفرقةصااللئيعمعاأركىوالشتىاالشجاعاللأرى
المواطأمأيقىضدتالقىواكالفولدهرغوالاأرى
فيلمساثلهوباكااءلىوعرتألضهـااصلمبؤااطضىاختهفلأل
تاقلعبنيهنفمحبمتىيمبصهـادلدنياحإللةسأرولم

خرقولميلصفكحهاواصدغعةرهىتراهاعيانا

باتالابغذادهنهمنلمقرىاووخفىسإباانعنمزليتةارضىىةائئالثحريفالظ
لعاانتووأضقلطففكسهاصضىالثنوصحيثبانهعليهعثالثأبعضلمن

مائرةاهذهافىنصتىيابنىقمكرثاأباالتهوقانغسهنفاكشكلىلبادةالىابقغابئ
فاصهادورةاإلقكأتماأوميرسسجالرمفكمادولمفىحنماونعوداشملهـمصرج

ربهاماهاعنواذاعزاهكوالمطءللرالظبططمطكانصالدمنطاااااوصاتا
كاثتكلزكثبوماطلنارعندفغداننحافاءاانعافأتوممطماتلينواابوحات

صحرؤةفمىحوهؤذبرءروناذاةرثالجاتةساطنتلمطاالماءدانءنسد
هواتلاعبىواوىبايزشلصيؤآذاالزسلشاعنفسائضااالشعمن

المزاتشذوفبهئكنوتدبةاالزاراادراكنمحررتفزلدنياابانجاءطواالخ

لىااالدينءهسقيرفاتااوبموالرواحاياضالبرمنوراالنسا
فىانلنفهباالتةمله

وافىاماهذاالتهصداككأاالمافىجمرضاأالساضا
رمإكرواأيهطفاصألدلرحرممرعصيانااأضعت
فلرااوالعمىاثربوفىعكازلباسوأزثلثعرامضى
داغأنتالغنائمؤتوفىيمالاثمأنشاثمئبماألص

أبداجومحافئللموصلتمماللمرمحااالاليرىوطؤصلت
اخوامىدؤخذبارمفويلالمعاصىمطاليصقؤلبلت

تحنكارققاسوألذالىآىلماالرفاىنالمنيااللد
عغالمواافىطفوأرلىووأطعغالواألتحنىراالثمت

نحازديادرمكلالصاووادىفىهسابخوقلبك
لعئيهاوفىفيصافىدامجالنيهادثجاكلغعلى

يدمايىمهساوليمرأيحالكأالدنياشدبدالمزفىوجهل

مسهلمطدبهاظرمجهدولممهاالضكصالديخمافتوع

عتباخساجمرفىامرفطلمححالمناأضارة
بالمئهاتعبتحهاتوفىصرفتسالدومالهكمبئي

ادااافىعتسىماآلىتواداخالبيطضاوانفض
غيرصاصتطملعهاوقلبكامباحاالىاءالىمنتظل
دوالدالئلريرالمفاظانلغيرمولعامنؤبم

ثهخديااناضنىالثثمرامعولرالفب11
فررسبدهواليزعالىالسادالا

العالضاظهاربعفاأببمانراالكتفاء
فصارذلئئريعتاالكثرهنأاطانيهلى

ملسلطاخمتضانظهةلىاومففياماله

ممافىلهسفاالزمانبومحرهاالذمم
لهوالصرافغردالهاءالمنقطنذ رط

ةاذالقالالته4راآلمروىحوتد

أحملمناومخننشأعمألكاعبدلىشيدياا
يرنالمحقذعاوالتسرعاللشألتعاناكى

بالسؤايأذاحمانبماضدئلطواقىكاخألفى

االفألشداالسسقاقحدالجوابباصمن
وماوانظرإلىذالئمضكضدلان

بلغوالتعلمفىففأديجؤأنافىمافأ
حهتعويخوصلتقوحماعكايةؤلفغاأوة

علملناالحرجةفصكرقوادالمذانحرش
جلىتفصيرنجلةلتعقأخيراالنواالفادة

فلىزللأوأرضمنععاظفانانحانماالىا

وعرخابالردمجاهوهلمسلىأوقول
ان4ءوحصالترايسالضازدراكبالص

كاعالشعبىكمقالبروانبنالامحبد
صيرأتالالنركنتطلتيخةاقال

أعربعرابكرهتإناالالؤنيخ
امجانبنجمجذشأتباعطثمىءيهك

ؤمتابعنضترأيهويادالحقالدنجو
لكشذلمالهاقدقمألتصازصواا

ثعاقةيسؤامواضلىاظواضرههأوجةرا

البمرىسناطؤدروىثاراالوص
اتمكليهالتمسلىاولرسهقاالقاللتةارحه

التموقىكنغهيدالمقت51لطذؤاالسم
طاؤوإفيكاءهااصقرأؤهايمسازمالم

فعلوانافارهاأهترااعيازكسازأوانجارها
همجبابرمعامحبا18فيورعهمرفعلذ

زتظباموفراصذوعافساموهم
ابيعمدآاورعبازبهمالمهلولفغرقيوا
ئناعةبواايماعنشبهلنفساهةترا

لمكحسبافاششبهةبىلممالابالمبورعنكذ



ا37االئممنبهرالجمأجليوالطلبذالذهو

رابامعفىالرجيمابابصكلارزشجبعفانىوأنعثدالذلمنبهوالعزأيئ
ايهأبرامالهفحالالاليدابهأضلثلتفلعصرىالفساضىعبدالعزفيبئلعلىاالدبأمل
ضةالضرمالىوصمانالندامهلكصاربالمحصرلتعالىالتهرحمه

عيدنمأالجالمفاصدشترالفامدءواالمواثكرةوتذباضيواانلغيكيفولوشر
الجهالهمنالمثفأفاواليمئالضاللهمنابخاةفاللخىمااصزلامؤتعنررأوار

اسداداعابانوبالتبباشادرمحصل3دلموبالريشامعححاندأداهممنساتاأر
سااللمشالمأطوبالمصباح6داركالىأشتكهحوبااليضسااصفساايكزةأكزؤن

السيليعالماجوباتوالدلححلمالحاويمرباانصعامأاأضرحقرا
الوصبركياأعدشعضيريمالصاالسمراصةحصزتسالىصيرتهمعاطيى

هلاوترلهلواجنغلمرجاضوصتابهذايستغزفىلىالحبرقوماكل
ىاكراالصاركااعفهنىءوااطشروشثماعنكودعطتأرضاهتالقىمنوالكل

زمانفاهـمذاوتسرتقدصدىمحالكانبذمنداشارة1أرىقلشقدلاءنهـذهافىلياذ
مأىزومويخايديلتكةمكلئقىىأنادكالظواصرتخملأطنالسولكن

األذرمصائتإناالنولماح1اةاهآصغوالاذابمازاتياهابعفامااليثأنينههاعن
اءاميعالموالناوسوىاء4برماإسزاأولماالعدافيمأتدالغافة

تىهعمدمهآلدخبتذاولم

أفىدرإلماواع6امبتودأسكلمإاللالالاماتأتلالشعدماكنيتدةمنالخدم
غرساوأحنحعنفةلهأشئأ

بطااتهبذالوحهتهمووالمعالبىانلالمىوقررت

ظألمظلوءفىمنلتؤآاكومىأفىمكلىتوءأصماقلىكانالجهلاذافاتباع
مميقحهمطاوفكرفىاخلردقيقناظرتوانمصانرصلغالعملأولوان

مميالمىاصرأطاعنزغمتكالغوجمتجالخصنىشبهعدلمحغلماوسفافىووءفاصه
صصمااللنففىفالجكفانريماقاطصكلىبرهتيوانصهفىفهاهاؤهولكن

يلدبمالكلفىوبتدحبيلاماحجعنقىوكعطفاتتتجهماحئىياجاالطياعصس
عيارهفىلكحبعتأوثةإرهاههامسنالممادتوأوكلعنكنلذقوفنسكوضلمالعدأن

فاحفغرتماجوفىبزاكاقاواائمةوصكبتهملهلمجمنيخهةااقتهوفوثاحيمالشصاث
ؤرالطايساتالفربعئرتالدارساتلعظاماوأزجمتتفردمنهالبلغاءبعضماالرافنمرجراف

الفيمافىصالطالحالفبضصظالاكاذلىقىزرعاكألمبالكتبململىتىومنؤصثممخلىبالعملم
لناصالذمأكرغىاضراطعنلممتفقالاأتقابيمانراكغنعبنبيحلرذلرترضلمأفو7نأسمقراتفثلوقؤنأ

اكاكشاغلاعنىمنلنضىلغيرهاأحلستصالخضىأنشدثميرالالططبعضوقالرامفارقتاالض
لجازراصهواغممأالجامعهانمآدابمهـؤنيلمبرءهـوالظلمكاله

بالفاداشقارذالتصهأادذوسصادكاشداالعواويطبواعمنبضعاحئماللهصلراوجه
طالباصالعنضولمممكبارانرألمنتخيبلملعتاضوأكيرانامقازصدابارشلدمدئرأبهت

دينالفاعصةنومصرجالهاالداخديندارهامضوحةذماادرهةالرزتاتسواعليعوضاوالعليه

اربالفعالبزأكلبافعاصالىفيجمامفعولحىلثهطأبرألفالانمناقلبتوالتشالنرواباع
ذكرهاعروقاملدصاعزصتفراكرهااظزانعضدهماوهومكئربأبميهعالتأخذوا

جامجاناكأعلتعدادمابنبااالولبالظئ
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مولاذاكفىاالبنأعزاهلاباالذوأصضجاءها

بدرهـائأتادوتنحكادرهارافوبهبنسشقبال
اذصامنيرانابخاصأحثاصهامنكيسالامكن

شالماذاباهـماالقتلتلمالمالملآمنالغومضاةفال
أتىماشئماالضلانيمةالفنىالمزأولىخلن

وابليأدفىاالملقتانبالهذاهـافىكوايافومقال
روديداتقاتالومكلدانزبداتهسثوأبةنت

أإلنامتلئماادشغلىتحانالحسامطحمئذقلولماخا
وبتاسمرامأالمحرومأجهارالذؤبالمأسورشخباأ

يخهثقورااافغستركطمنءمساديهابراأنشدأ

وقااللقفىالنضلحواىخءالتزاليمصخصل
امالمصذاماياتاطمعئطملتقساااتذةباعدكل
فاصالتتاكاعضوترمالمرصخلىاتبنىىذعمنتكنان
4ثزاالمردىتتلةيمصكفورالجانمهانمسالفاؤ
خمماءدامرفلدوواصعلنممالادررآمكاأدعالسافىأحه

مومأسرامناالشباصأطاكثمومدرامن3الرواعاص
أةألمحأفىافعصدوامنخناشفىاطبهائىفا

اوأندمايهوشبسألالااذالتهالىالعبدأفرجمايهونكاذعنهماالتهارعباابنلظ
شافيثيدالدافىديندولمرشداماادفىزدامنيألعالبعضىمىجمكلرمفخةامااسأاذلناسا

يمتؤوحدتهيقطركابراأبعضلىدخلتلجنبداقالكأنخ11كدلتهادسنازدففد
اذ1أدرحولمؤصالممذاإسأواقاحماأباياالمكاافتىلكالةاطذهتىالمفقاخله

التىةهلىاصلصالفحماكلالمحمتهاتكبالمجارذبنتهابداقيلفخاأجيبه
الدنيافهوعغوبةافىدازالعاالمبهنذاابراالكضرءمىبمنتهىابعدكتبهاألمتنغعنى
اءدثشةرشصاصرانفوتهءأةمستعدالموتهبهنلممنهمنكدزمانهالهل

العذلمجميبفىشيبدالحفقووالصبااللدقامنأفقوقالىادعفدالدونة
حايبأثلصباندحرىاافانونحولذفشذريزأتالتن

اواالضالساطيحوممطالفىابعدانلرةءلىتاليلىماذارمثيلىبخون

عالمطابداهتلمجاينبلثكانفيىتماخاسدجالوار
بالمدامعطهرخهساوماوابهركأترىليلىترىفكيف
اخالىضووقسواهايثحدصوىؤديثلىباطمنهاوتلتذ

جما4بماهامابالزطلبونالبعإلبثأبالعالمعالمساعاارماناصدبطنهمأمزبهل
لارمابالطححملالرانغفصدبابقىصديقابشيرصتبللبومنلعامبال

حلهفىالجوالراركبتلفاللأالنسالففلالامنماءخاسكلالا
اةبحملهالىوحينفردالثغبلواوحلى

يمرفىاتوااصضوإوالندبرفىسزبنأماتهاقبصأوميوالدلىلتىياثالباتالا

كولت01

ئاصكلموسلمتهاصلىلنبىاعنىرمجاناو
منبلفانماإغجراأجرألمعمفال
ابهمآدومنأجما4عاثيلشىانأبرهطذا

السلمللوتسمالرفقهعلنصص ءوصأر

وكودممرشددهودفىابوبذلسكالحه

رهموأسلذعهمالصمفلمأحالثفاشذ
روصكأؤدلمعلومهمرارتملمننرلهرا
التهكرمالعلىةا4اعليوسلملتهاملىلنيا

حألخيركاربكالتهالشيهدممطصكلىياوحهه

انهماآدونسحلثاصهثنعتءط
واليببممغرواانمبحضوااوالاهموايضال

عليهمراعطفماااذفاشذاارئامت
أوروثفيهآلدجهمانرغبةوأصثءلى

والعلواالتنهامرسمالتهءلىصخبىا
عنالمعنشوروىخيرلمالمهـفانتضفوا

6ؤروامنقالانهويسلمكليهاصلىلنبىا
ؤنونهاتووقروامنمفزراو

تعيطسوااباواليؤطاطكوأالانبهماآد
ؤيماوالزحنهمالرغبةماحلمسانحذالصامن

راضاالىمفضةواتهرارذلدحهم

تهالىالببىعنففدروىنغراءكمبا13
هاكللغبانربهمأأالفالنهاعوسمعا

الماسانيةلمفالمنتهايارسولبلىةالوا

وحمنيسمهئموالبؤهـاالتهرصةكا
أالالماسرالقرآلمحرصكبااواليدعاتظ

يخهايسوالعمفهاتفيليصيرفىءبادةالت
نجعلةبرطذهنيهاتدتيسقراوالتفم
قثثيخقولوالته

نالدسادسأباأ

نمااوتعالىالتمسجانهأنصمإاة
هامصزموأفيانهشعبلانلماقكف

اشيرتدمأوشرعرسلهايهماثةي

ضروروالمنمبفالى4دكأجةط

تفضالدنفعهماقواغئبدهمالىقاادته



همنالمجمىءدأجمعلبهمكالففلفه

نغعالمأعنبههمفيهاللجسةالةبل
لعاصلىاخابالدششنأبللمنهاوىما

دهطانفعيمششلىءلىاتاتمبونف

خوةتهنالوالدثانغعتوماجعضوا
ماتعبدوجعلىنعنرأكزتفضالأعظم

سكلوعوشرعوععغلىءمأخوذامنبه

لثمرعافبهالبزمنهوعمتلصفلظ

لالهـةمضاالءخعوالثرع
لواعلااصكيرداللثمرعاالن

زبالثفاذاثرعاشصسفالبثبع
ردممثىلهلفأرلهعالالالصللشكليفا

نكاالدلخإلمرتالحقبالدفيودفاء

موألتانهسارمفباةالمثرخهونووكؤ
نيهطمضالبهييموضريعئهبيقبهـموقه
صهبمواصوحغلزرأباصهوأحله

منبهاوعدوتسونجبهموأصايرهـ
لنمقاامأوعدواعهأطالىالثوأهـ

القترممبا5وووءباترشوعدهزخ5ك

حفةوالىةعمااالىجتبعتةالى

عةبطااأمصمجيعفاالمعصيتواصكن
فتيااناثولذعامعحيةونيي

منضالكأساكلنصةلروابارغئةمغرونا

ووناااضتبرأخبارااصأنلياءأال1ئمعه
ةلرصحثاعتباراتقوصصعهماسكغلغواةاظا

لعافبنمامبئذلىجالزاالرهبةدبهياديهوبهى
تحصىال4نعىلذاصددتهطعلناظوتغفلى

لىصالمحرسولهععلىثمإؤديالوصمكره

ممنوتفسرماماكبهالباباعلهالته

معلهايهؤنماكانوخعبقكصئم
زلةوكبهإلصضعىورافالىسالةاصيتمتجل

ييكاناوآنرديعالىتهالتجاينهابضلثفوا
مولعا3الفائزلناسمكرلفالذاس

استبباطاالءالدابلصبميتفكرون
بأالجهادوأشارالمحأصولهنعمعانبمكلىما
صيرهمعنازواذالمرآدفعمافىفم

تعاكتهاقالهمجنهادابثوابصواونج

147

بنالذاتجعاضالدارأتلكلخانيةادماأتهاقهتدرمممأاناالولىلويامد
مايذصيخسممنكمنعأولملثالثةاالمنغيخلعاقبةاوافادواالرضريوافىونيدالبر

سيروالملكالزمالثرألطاعمنكااطئدماعمناكثكومابىذالتتذكروصابم
اءلعالاالزممنالمألك

عننعالداقهرضىبنأمبرالمؤلىاوالمفلديرأنامة
اايغنىاليىشيبطالعغارضىفماصءيعثانحأأ
اطارغراحزمنىالرضحمالامثىوتحةعثحثتدبؤأيا

الدياركابهساكلوافالنوفزرتنىالعمزىابرأيض
شاالبهمامأيامنكصممهالمزوايضررأسهفرلوتااذا

ارج1اققىنضثوأمءلىااالمورفانفحلرتنبهفزوع
عذابماصهمهنكبيهاكدثصبلةصةفاالوماهى
ذبهاالزعتلتممربياتسواياسيالكنتبهافان
جمابيطحىاالجمالمجصةمغلفاأوصنشتعردارصرةكجمماو

نحالتهلىعاخرضكلاصاصرحفي4مط

تماروذىذيبواصكزوىوداءارىدتذءرححمىأبرؤاسمرى

ناراالئجاصاأصثفيجمجونكأصأسواقتنصطو
صدرارراىمنقابيامسغيروصابراكواصالتثأاليالى

الدارنازحالتممنصألممكاليمخياءينأزداداصحيرةو
بأوئارآتلفىىإيصانماألزمانمالمحوالىضعاء
داربااوصوأبداكأمنكلىعرألىأحباجمطؤاتبصدفأ

صارىزثاديصهوافيبىيصانهاأخمماصانقالبرمحاد

اسعارىواخسامنهماخصفارارخصوللخعلبهأزالالسدرأفىألم
مقدارىخفضئصعاهصيؤفىهالذكافاإفزدامرقصاكأ
المحسرانكوارىىاالولصلوالتسىمقرشماتائراليدركاصوافى
رىبانوهوااليهمرلهىعةجمغنفثمااومانأبنساءأضالط

ارسيباخاللوااليالىاصروفيستغزفىمفافىوأطهر
باعساراساءأوبيرأسرالفابصستوفرألهىضارىوالمت
مارومصكوبالسادىىويعارةاقاؤهولالمهىانلطبجمرنىيهو

ورسمالروأسرعماارباممالصبمدائدىعؤاددناويص
أجارددرسبالطالعحلىلوقفسةبالاثوعسىوافى

حالروابعنىوزاياالىزألىبهةوشنىؤاليرامىأنىواوماعد
غبؤنهارشاغبارىطافعاودءد4وبرالمىوراطاذادك
شحاركوخزبالسضةصؤيدصهوترأيسالروعيلفيوخط
صبالرزأحزأباوفوريبغلصابرلدونفراتتسهتلض

لمحهرودراصداردررصبوعلغاؤاليملىطيصووخيه

ولمء
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ئمزهلرىنبأسوربقمى4البمساءوثىأبدولم
االرىضوخهمااكطربؤواليهدىدهاىتدالدهماءلةعىو

مغوأركلكوارهحااعئوجمجمرمرزهالوتفىىالنواهشميب
نظارىائبصواالمنماتووحلباخهسارفيصلةاادأجاض

أعورءوارضنهاصلوثقةضءستىرحاعوعنهامنبرزن

وارليمتبهسايرضكبفىوأرةالغذىكضىءلىلورواأأفرع
طياربقركواعيثعىمنوأفنعاءةبدذسدهرىمنوأفرح
ارىالمجسدقفىوالبزغتجانبىزندمحوالعمزالورىاذن

سوأخبسارىالىمخهاالدتأيبببتهوالسهطبالئوالبلى
أشعارىرأئقدىالمقنوالعلىنضاانشنانلىخرتاوال

ياردكلمنشبراءاكهساءلىألفمالعالميزخايفقرلب
زارأوععالمغاليخثىتمسلتبذيلىيمناقىؤافيموهوا

صعوارالدهزقودالسهقىوأبغدلهصالذاكعانهدامام

ارباصد4ااةاهتآرهاباجداقهانامماحافصيرؤةو
نفالرنصةأوكفكغرفةأبحرعالهنجبردفىاوصلىم

أوارومماطمصامىعننهةولميمالسهقأعتازارأفالطونلموف
فحاراناسوأدصارأشوائباليثوكاقدسيههحرأى

هطالسارؤرهامنيئوةافىلمالالطممالأشرقتأواالهكلىساقهابا

الدارزهكتمرأدتهصوصاهدىءابعمةنهىطودااورلىامام
جراةدونمنلموكىاهـاالمهـالىلىسكلووفدامالمابه

عأرمنلمصاايهاوايسساءجمعأفيزالعثولارت
الجارىحكمهمنضيسايضنسبثتذتماثااخسسوامممط

واردفىكهاأفننوشاغأجابرانعصك
لوثلىماورنحاصرداوءلفيخفةوابثاكنهساثرتدتو

ارأقدسابؤيرضاالذىبغيرصارياليسثالالتهأياجمة4
باركااخمسهدلكامعسكونايم4ةالزهانغسالديامنو

ثاريردارسىآسىمنهسايبقنلمبرةرراالجمالئواعرزةأغخ
اضرارعتووافىولمحادصعواسكمبةيداآممناذتهبةوأف

االجارتأىجعبونأبرثوامألىوايةءعنآياتهونصص
عثواعثارصخبيمامراباوخبماواقدقاسواوعاثراالديناوفى

اضجالوأيةاالعداءوأضمرحاقوصظالركالوبافىقشوأة

فالرصالتكاكلبالدوصهرمغاياتممناعبادوخلص
نظارمأغيراالمهاحموبادرمكلىرهمباالعالمرنفذاكوي

نصاراواشرفاعوانوأكرمنالكيرغنجودالتهتجدمن
ريهالونحنررأاخهيخنوفرنفتيةاشأخاصبنىمنآب



حوئسالىتامكنصهمصرىثهسازفيم
كاءناحظرهطنإنثزجمارمليواشاذ

كفنافيملناوتفضلهأباحهندطكنعه

فىاتلااحمدفهـلنابهأصصتنشألقيهاع
وهربةيغصرفيهتأأمصانمانكانحرريت
خامانمبارفعمحقفىأويرى4عإلنعمة
أنحمخمنيموهلىعاتشهؤلفضلىمو
االاليهاخهشدقدانجعمقفأهملهامععليه

رالثرعماصاءكاوءتخالعقلىمزمومافى
ان5عدءبادوتضلهاقلهمافهمنثم
لوتجعىألنةنحةكرثجنثاكلقءلهجعل

كلباونديهأندبهماشطلثوابالهامن

فاعلىبئرعثصراليفاجمفبالحئنةلهم
حثهفاثاثؤنركههمقالبكاتااضسوث
ةعاواالصأةيخااعاعبادةاحكللاشح

حهمان4فىءإسبقخاتيمالطامنحوأزرفة
براهالؤنالمبادروالبعلىءالمتثاقلامجلا

تمنلهىحلأيهوضىاصكداداءاالكلى8

وأمنماخوالنرضفيرفادحغبحجالدئه
ااثاخمرهأوصنمحاينزمنالثفثشذ

لتهايصالديؤنجادتولمافرض6وكلن

صكدازدمدؤاالبداناتادكهلمعيموس
ذااالوسءلىالنالنباالئزالمايتعلق

الةصاالذسمعأإتباالنلقاوا
القيامالمحاةصإامفصاموا

المثنهلةوحاالبرأشرعيأيهلألةا
نهنحوعفااظليهابتهالوالهوعخعلى

قالاقولكهفكبةحرتاواالتهاليرهبضنه
الىكمأاذاقاموسلمكليهاالنبىصلى

4تاثفينغلرهـبهسىينافاألتهص
انتهءخهرضىبإاعدبنأئاعنرروى
وتكحفرعألقاقتعلضمملركلأنهكن

تتنىفقالاذآافىلهلفضمحسايحمأداةمي
الرفىواشاتاليعرضمشكلىلنىااالمانة

منهاواشفغقمجمانهاانفأبينوالجبال
حسناأمفيهاهكأؤأدرىلرأناةوحلغا
صدثمرفعلهانروطاالزءةجعلىثم
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ولممصبارااعلىداممةالحتالىثهردللعبأسشديدامكل
ارمفكلفىالفرلسالنهوزصوكلخااذؤاالبطاال

رسأبنرأالرعمودفىممدونلشدحةأياصفؤآلرحمن

بشاربعدمنالىمااوبعةورهابدألتىانهافابنجهنى
طاردمهتامياصمةةصغانالحيريزفيبماكءبا

أسمارصأزحهارؤسنجسبممىاهنظاشماتغاراذاقبمت

راربشصلىالغدشثأحادتصهاوالكازادشخبدتاذالة
حسلزماناصابمدحواالهانيفوزابرسيلةةالمؤسرةلفثيداتمت

نحهتجالىالتهولهءة
سائاأجهماأاليااساوناوأدريمةباقىأبئاتزعرىغفاألعفىضى

باشسواقىمغوحاقاماةىوىاصمرالحىملباتمررءانشأأاليار
دويثاقىدءلىءهراأت4قاوافىضالسابلزسمببم3دكأحمءنأنخوقل

يردانهبمسايشاالىصشدعأتالكواصنهالمقتناكاالمزميإلممااأتاذارمممىبم
بعضقاالىنخادعتساعمممالحمفاوهاذاساباثةعهحدإالدذلىهـممظفيحيدأونهالمة

لعمالأيسثادومإفاارسافىزدؤالذتبغالمؤرافألشإطأؤاتذااءلحسكا
لىشهياأشمحمالممىافىالرصحلنإاخياقاانهوسماللةءلجهصلىيإكوعنمخورءإ

ويسلمتهءلمهاصلىالنيقولعخسهارضىالصادفمجععثنربندءوالداعضلم3ذلالمط
انونصوةاالركحبذالهنفارتاداالذىاماذءوافهعبادةلمحا41والفغلراف

صكلىمملالىاكالساءأمفاءاقالانهلمموسالتهبلىالنيوعنفغةراليغااخافذفيتيلءلى
وعنمفاحذرولىسلدضانراالدفافةعيواوداوهاطاذاضااسالن11كاواصكنامىإلمالتهاد

رةودؤأمنواللموالحيئا41ميواواصلماواتعحاك4اللةفىانهملماحمولصاالتهصلى8
قألأنهمسالمواةديراأنكلهيناوعانهعلىثوعنءحألمبجهاحمومءإلتماصاء3ا

الىالمطءاتتركوالحىاصااتثربخهرالهىاثمفىتصلءمخؤو5والىلءالممث
تحميلانامعناهالعامناللعدمتالرزكاانءوزالمحإفىامجااخاانتحأالىر

فالوخهلشجضأووقشالةخاتأوشبابلفاوقتواءسهشقتكليرفىالشمحا
قالماةايمننأوماالوقاتاقمنفىئللفشااسااكتعندلتقاتانبنئ

يدىاراخمنلالبحياأكبدىعاخرأزمناذ
دلمومامضىلعمزضىا8انتهواوليوليلببلفا

أمعبءففالجماطبعومكلمنةتهااليمغذالمرانيياالأصصتايرحل
مقكنبالمرأةفقالأصنلسباعاأىفراطقحلاالينماالتهىيحثأنااذمن
قأللشأامصسلىأيختدفنيهيهأطبعضللهفاشردارلىصلىالبدأرهدبابلىزيماط
نمهاأبفاءمنلرجكنبنتااالبدةأنهحروئرماجماعهاالمرأةاطبعف
ظاالمضالىطزمانهلاءاأوقلى

هعفئررىالزمانفلميهكلهالئرألفتمم5لههذاكى
ؤقدء4امنودمموشبهصهبغؤتىاذو4كلبوقاعدمهجمهـفاأععنواهوط
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بهرلفاءالنظافةصديمسليوئخىوازاوأل

ضتالؤضهنهاثماءفرضهالعارةرالط
ونراهيههأواصدومافصصنأتالمترل

علثنهاباوفاتثمانجهو4فافابرالمجازأأيهو
زمافهاأدفيثوشزافةزماخمترادواةار

لهانرضوعامةستدأوقاحهايسريوشابع
ضموالالىهبقفالتنغطعاءاواالبتهال

ارغبقرالرهبةأتنفيطعوآذايخهجةالى
غبةالىمجسبغرةوقاظألحامضدا

أوكالاصالماؤهااصميمايمونوالرهبة

النيوىءنرازوقالرالجكفصهرفجهاصالاك
وهوفىفنلحالتاويسلعيهصدالته

اتمنىااالمألفغدعنمطعفوصله
ممممعليهتهاصحلىىعنووربنلمطفها

اظهكانشكلصألتهيىهانفامنقاات

بعضىرتوأفأهوشلعزولعسالى
اذالءفىلفحما

ساطتلتصلىاعلىأقبل

اليمسىوعساهخكمء
بةيدتجولجدالومالصتضوا

المسىبجتاؤبوذ

دافلاكجبرفعانفات

صلثابصهرةلظالماكلى

صياثؤدمهءفازكاءاتحالىالتهفرضثه

ئوكانباالورانضيائماماقااالكلوال
ورسدطعأمهمعرافغرااةرسكدصامجابه

فأةامجساءشئةنلماعايووعاخه

نببناوعليهعلىلييريسفقدفصرميم
االرفنخزاعلىنتوابمأتجوالما

لمافىثمالجانعنمىفاششباانأضةبئشاله
لثمحهرةكسرالهاواذاللجفشأقهمنوما

ءليهمالنضىاشعلراعايهاتولجةالمى

اثرابراالمماييرافىاالحاصمن

المهاحتيذاوبهذلللثئاالىوالمحتاج
نبينإوعلهعلىاتخيىشكلتعا

تالمسغاللممادونهلهيخمناهوألسالا
للرساقبلهقمخلشمنالرسلدايمابمص



نجصلىاماانككانايأةدت4امه
انكاالمامامنفمافبهمااعياا

لرثلبصهـانهـافموئولهاجمونا
لثصرأبواكلعامالنسانانغتعالىتها

مكتوملالباتومبنآدماينعكرفاتا
هـطولجممجمتضورالعاللاالهـ

خصرحرءألمعيربعغلمولمجثبثمحم
تلىؤالعؤةؤنفمههاآوذبهمشبعه

رالمؤدارالنفعالنفسمضرلتالجمالثزة
مابنافهلعالىنظراوبرانمثفوالوالحيا

ولهتاقماأفصليناعالمحامأوجحن

ونجعلةأؤتغاةغافنهنثهوقدله
مبههوإلنافعهةمنتفتكةولملوجمةال

خعدفرضراطهاالءوالؤدفركؤممة
ساسفرايشاةاؤجماالاللانغااعالحجالشق
المخهاايةاأسمرعكلةارالىالنفس

ذهـاءالةواساةصبهاحهانهدافاطج
البغحناعنزيهفهمصاتراالذوءصعرنة

قواصلالى3مرتبعثهـالتقاطعمنفعهمو
زالذاواءباباحىودوادواالالن

ةااطتظراثجاءالىماصواناالمل
لهثوردساطوتعالبغضاكواشتد

ءاصفمروارالاالابأريخابماققاطع
واالءتجاتاطاذويابةإبعداثوت

االموالاثءصلىالتقاالىصئىتفضى

أداءارءاةبرالتبريربالنفوحماهذاءماف
وورافيطحةائنضرءلىمقكوين
تبعثجةابىالتمربالملىالضجانبه
يمدءنهاصمايبعثثواالحقزقأداءكل
ومابدغهحمدابهفاجروفأدأءاءلى

تهارضىبرهرنرةأروىفعاوقلىفاشطبه

شحرنالههـسملجالتةصلىلنبىاأعنه
انفسلخوجبنلعهاعبرقلاحمكطىأما
فملنتناعنوأدبرفابلطيحكممهمن
بررالثجسمنخواسههحتىنيليص

ثمخهابالجاجهاممتوكاكظمأابأضدفا
مجمعالنهذكانآضفروضسفركاطبم
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كاشيافجرولكننمفقاللعتتى4ثةفانلهقالهالففبلثفم
بصرتعالىدهاالىلرجوعاوهئبةلتواثمزالغسنةفلضنليوانتبهاهاالأتقاأوا

عنهراأهلوورعألمحرعاتعنيعةالثرأصرعلكنوىفهوااورعثمالبافا
ثمنرعهبنيبينوف4نغموفينهاالنسانإسبترهىتعدادماصحرعناثماسبهاتا

كيرعنتلطاضهتإوحالدوقىكارخدواصدغارادشأإتلةئةةالىهـودةاالرا
غصئلىاليفدرأنهرفأمقيهحنبدواانحهعىاخاتاالنابوتخليةروافهاثمالمولى

وقىكبروالىثمهـهالمسلىالنفىرحملقصبهصواصمهروالجاطنفاإواءاوهرارا

عالمآلعنانللقحراجصيلوهرأنجعلزاالصمىبالبلىقازذواولرضااحمضنىاوقجويملث11
كارهااظيرفطبافامدمائوتعالىانهلستهالطأمورهكلفادئالواوواثمؤاط

مخلفأالناصاظجهااعهأقصالبرضىأببنعلىئنالمهرالموععابةنفزتم11
الهاؤاماأسكنأزجمواعنهاوةسوأحفلمسطةبيهمأكثرتالمتنرصربمأنريةوباكننص

فاارحلوانفيكمزريةزلمتبلوالقزوةءشرةمكغتكازلماماعاؤابمأؤقىمبرتزرزر
ةععاهومنشوعبمالمااحفضدادواالكفاغءتدذفيوروضعذواءلىانلقبنرادءبل

تعذواأندوالهاقبلسبواوخطأنفبلنضكمأوأصاشوارحناهذءتتإتهارضىنه
ئقكذارمناالفىأباغدحزوإوزظءريموقفىصاهوواةاغكتأنزبللالروتروإوا

ماجلةاثااترتهوفاعنحالاساااأيمودأصالتهكرملهاءآتؤنراراالث
منايبقانهالأالرولثمبكةأرصريعقؤلزوالداونفركالبمتةواسهوز4ةنباالوغرته
وساذاتنحغنرونونكرلرماصؤأوصزمحاراكبعاالءنالىصماءفىةفىدذدشا

نفذوايزللمتواالنهايرونصبماوالدنعالميهنصنفىجتمأتالوابهمويهال
وعدقادمعدصاقدمئاهصكلأنواءلموالةالرإرأداقربوعدوآلة3لناألزوفءاال
سواوابالطاءةعمأنهلوااسانااأألىءتتهتهارضلهبةىتؤنادءحافاصا
يورالقاتعنمصأاواوامفر3تلىحموحهمالنةآضؤمممكيواوااءإفةاعد
اأغابهمؤحرابنأووهغقدالحاالاثهنامىءةيمواليةاقالصائرونلىو

انضاتمصكنيخددرترخارشديممكدؤلمولغمهةأماوخازونءتمماشعلىءونتعا
مثوأوعرفصنفرهثامركلوالقىاالرتياوارترخامفاءافانكثنرزذيمكأ

ئأىالدانغلرفىالمالرالرىأينتعرمخمنانأراذاغاضأاابهوت
الغبرففالكوشبىقدضعلىءإلشمعلشفىلهلتنةلمادليئلتاطءاضانلحف3اهخفد

صراالؤلساطاشدعزاونياشاكهاشاركمنفناانامحسؤهألفأأنالىأاك

السعداءوسشمنانهظعضعناءفدقىبألءرمترلارنيادارتتعالمحتهاصرضومنكل

أرغبهماوأضاهمعنهاأرغبهمفبهافاسعدالناصأيدصاالشقياءمنثؤباوأنتزحمت
اتقىلبلىطوبنيهاوىهواليالثمبناأطاءنيةوالمغواصهاالغاشظنيهاهى
ئيخمهقوةاالاارنياتافظهأنقبلمنوأخرشهوتهزتجهؤذممسهنهحفيهاو

ينشزمصيثمسيئةحنينأترالنحندأشيزاليتطيعظالءعمدلهمةواعمند
يغفقهافىاالصاموفى1سهلبنعاقاآكانذابهادئأونارالنعيههاهومالمحصةماا

الىفذهبئكنهلميهنيومائهاعمعليهفدخلبهمامنمجوبةلكاءوالصفئامحلى
ض



لىفرفإهلافطلوبدنعلىعأل7
الموالاشزفروضاالبداايسففرارفروض

يخاالفوصدمن1جمكلألمااممتذحمهون

الزعيخايخاخماصحهيلالىذريعة
ارقةرثاطكيرلبوميهذصبهابهاشفىؤجم

خاوالذليلىيزالزوخشوعالمسالواالهلا
لعامىوالماتجانجاثبمرأربنهـثا

أهلىواقالعاليهوارغبهمغهالرصةلى
ذنبينءلىاهـوئدماحقرحؤساماحمأ11

حمأوأحلخترلاالضأمنفغلىاسافوهها
لىلنىانالولذكمعيةعامنقالاصبذ

أتلرةبرلىالجةاعالمةكامردسلمعلهلمالا
ذاامنمتباراخيهاابىصابهايمو

امقدالانلؤبيمانعلذعألرماالتجمى
ذاكطمنهاسافمكفؤتطبةقوعايهاشا

ةترزةعاصعأنهاعليقدمممنطعه

نبجايعافمغيهثمجمتهتبولشغتضىبةلنوا

موفععلياليهىالسفرالمؤثاقممن
لجفوالوطاننسقاقامتراالاعةلبهقبرفاا

ثملمجيل1أبناضألنعهاهنماسبعلى

أنئأمنمويضهالذىهحمزدةجمناعدمأ
سممهسنعاالتهصلماودمعولهرثو

أاأعزإدتهلتىلمجؤاراابمشاطقد
سالةاصثايهمحيدنبهبنصنذلتحمواطا

غظماءلةخكعجتىإضهمعأهللالموا
يرانهنبريئاقلزجماءصبريوزرللا

بعدشطعؤالتوىاكناجميختثركاذالصال
االركئرظطبقيحتىالبالخعف

محشبرفابمعزظاهرقوتمرعزفياالباوغر
انعامهيتعرىالمنهيهرووفقلتطلتهألههلت

فيلعبدكيكحسانهعفلئواكاعايلث
بهيرتذعلىحاتلتوالغطننارتكفقد

شفوقااصروقاونااراشهبعدانكث

لىأصماقعاتاذاوضابشكزختحنهل

نعيةسكاليراتلىماكنكنجلضو
يهرماعاتثلفهااواليمرالعثاز

وألالمؤتنفضكلاترجبنعمة



تهانعمعنهمانعالىثهارفعلىبنلحمن
لؤبوذ4كللىأطالماتشكراانأكزمن
قاعفاعهاشتغفراالصثرنأعابنآدم

لفقيهااحمصلبنفحوروأنشدت

تعالىتهلممركرحماا

لثيهرهموصةنعمةثيهراالله

برهمنوشكرهرهخكيصسمكرى
بكفؤحألثنجايخرنعممكالثاكنشنىذكا

كفكاأؤنىطتكمصافاذاقمرت
نفيللؤكلنمأعودعلصثوشفعه

لعول41داةورااالكفونعمهإشلسوا
قينعهإمرفونلىئاتهاجوراوقدقالالم

رفونلكلاهدأىيمخروكاقالتها
ونياحألرلعمموثمىمعليمتهماعددا

واكضبوهامعنآباثمورثرهالمانمبقوا
ويسمعليهالتةصلىلنبئاصكنوروىبانعالهم

أنصفتنىماآدمابئيااالتهيضولقالانه

صىلمبالىاشثوبالنحمسكاأخبب
امبمعدكماالىتركنازلوكلتاعيرى
إالاؤزبعلمكالىسعلىييهاصرملك
التهنحبناماقرأصلفاابعض

حرىرف4نسامعكفرةحصمالماهالىآ
همايصتمجميالمايفراجهمانثفي

اتربتأنكمةالضناعرشصوحنهعقءلى
دحبمممهااباديكثرنالالاكلصنهاوقبممتثالثا

ذانخيااسلىامنأنحيماعلىلئكبرالتهكعالى
بهفنامىكزع7أنعمفىالحاجةاثئدنا

فىكأنصهاحقيناأدشخفاشمكرنصمه

اغيرجهةلنعمقحنباسداعاتنفللتكليفأ

4ومنلمزثنمتانافلزتفالتت

وةوأالاالديخخغرفقدأبرتىانلنعا
فمرنافىوانلمطبالسعبدهاالوصنا

ماالقمرعنطشصكلؤأداعماكفناءن

ومنممنانفنفرشاكمنغيعنتكلي
اللضألمدسلبحغالنعمتانانفرشكشه

الموتوالفىحنلححاةشالهفيشحرقنواال

ولبىباالسقاقئرلجتوهذاهوال

08

ربفعالهالأىنمئرواليجمالهلبيالابشترىكنعبثراءاوزبعضمنكومنغامايششم
ومىكراامعروفممنكمنهتممافيجقكانتبطةفىمتمايدضلنشبمء

عنهتهاعفاالعاملىمحلىالدشالجامعمهاءنتهىاتمااخذالشمناليعنيالعبد

صالضكمعفامنصاقاانلملىمعغهماصسبرناحريا
االشكلكليكمامنأدرىالصرتالشكالليمرحيكمألمنان

صمواربامجدودتطععنذصسلىمنسزكاحبذاريم
زالماوادصتأالهاكأؤوااللمنحطاناالحفأذ
طمقماثتايالهجرمايعليقالقاميوامحزوىشألئىايا

اوصتلأبربى3شانحصدأمطريقمناخمافيتمىهل
حديدأوجمرمنفايليسممالافجرافرطذوفيوال

ايثمتعالفىآنكلضافىوأطروبومحبمعالإثفات
هذاحنونوىذاماآمالونابلىءنرىوكارأى

ذواعتعالوعصلىالضاقالتاتغرنساذاوامالهاأ

اوفاأهليااطحاراميافاسصسىواخباتروالبيخا
لاقلمثثهـابيخنىضاعاالحموالتابلان

قبادىوارماعلىصتانصباعىاصحعيارالتهرعلتيا
ملأللأمداللاةذلمرهىباارتاإثفىاطىأهيللي

فاللوصدهمامأصالهجرنافدأسزوافصهرة
الينالبآقلبانافىصمبمأواتاصوايواواأوحمواان
دتحككماهحمبملىيمتمنللورمصمنماعإلمسرامهم

الاوداقلىارىأحصيىابالمولىمفنوالدىمثل
رااالصبهرىبهـايأباهماالممخغآرءالعمراالساما
لااشرفىفىىاالرحيرأهلممىربثالكلىالته4ب

أرادفيهاأحكاصههياحوصدتااافاأذدحوناانهـ
عالكصيايماىكلحزنهادادجمالثعالهطوعهعنفئلان

النامابيخمنارجنوةمنااحءدااأوضآتمس
اكالواالىالمهأفألكتجهاالمامابناالمامابناالمام
هظأسدصدفيافىوازقىزوجاهشاالرضأصلىفاق

عاالاكفصىصفأءلىنمماهحلوانحذاالرضلموك

اسعاعطبعاالمااليرصالالعأباثأقليارانذواقد
الجاللذىمنلةموقدرةاالمتناحشبرداالبموارتدى

يامجرالشدىلخلقاامامياالهدىياشكلصتهاأسينيا
الدضماضولمحالفاللرراضدعلالميىصالدفعللمجلن

يرلفغ1البهالبليموامئالمجيرنمالورىبأمولىهاك

ضدالرصعلينظمهايزرييريعنولمعناهاصمدحة
ضروانشالمترتجىألرجاياكهفاالميياولى

والحربم



8

ؤاذابسطالىمحتنغيرالمخااشا3وا
منواسىوكوالتعظهمهاالدافاسهغاأمابعدةاذصاليق5اوركابعضكتب

علىالتهلىععبىبميلىمننتيسامعليلشوابقدرقمرتهمطئوضهبقدرقربهالته

رأةافقاللذالوكرفبيرقسياناتكبلمحيرتوصياتكبصانموسمنبيناوعا
أتحبنحهتهايرضىيمانابنحذيفةالةفنتارةلذايسرقنلرقاسكغمكنحذفوماوا

حررسلفيثاقيلنخهىمضماشرأتكونتغلبسنىلننكااانحمللهقالناستغاصثراأن
رظانالنهقاللهيفذووالشرقيلخيرةرلميظمقكيللناسااةمعادمنيمبلمالذىمن

ماماماعنممكصروانؤأنوراراتالت101هترعادظهزت5تراروانال101عادشنير

ألسضةعنكأياخهمحلعردثاأمحالمنكأتجمابهرمامعلئلمانزكيترلمروهريشتن
اصكبالهفقالل5أرديمافتلر11صذلرلفمحرتىيهتفوكبكبالتىاناتدثاط

4وخيردماأرقبليزكالاشحنولعنفغالراةدهالعندحملرغيفافهالذت
أممثاكارهاعلىأسفاأصبصفقالأصبضوفصيهيفرابمألبعضنجلتا
نغىءلىالنحصنىيرات4ةاالظاصلىوامارأيتتايحكيمنهسامابغدىرعهأ

علىاليأصمفالثهفقالقتاكبنوفىلاىلماشبلىاضلكأ13شكعضمتلىشي
بانعالمواالتحالاالصلىطنوالىاموديدسرعقااتجراةاثدواردغاراياليلفاثا

تعالاليرقولهيليهوااالجماشاوطةصاألموالحألةاكايهولهبوالمرادولىم

ادبغددمقكلناكتفهمءنأنياكواضيهضعقصرازبثالىارجىأخنةالمفناأيفايا
لإلنحارأشاصصكليمرسسلملتهاحصلىلائاتكلسيدفالاؤدنبالدكمامنحمافاماضاط

تنجضصكرجؤنلعالىقولهاوأضسعرقبكأهافاللمايةاحذهمنرجخطئةكل
نتهىاثماغفورارتهاوكانتهالىأحرممدؤعالموتلدركهثماتمورسولهاالىبرإم

تمنععرللمممفورةولعمفورايرأىللرواةمانإلناوعلساليهانءلىأنوىر
لسالماعابنسلماحصاضهافىاةةابمفارىسميهطق4أصعزترلوشثتنغلشنى

نفسهيرينقدالمرءهايارسرلفقاللكذتفعلأنوقالالحكفورأتعيقدعابيماثممهكس
تمنعينصنلمعمفورةصألماهعلييمانساتالفمايغرلاليالمءوالمحبزوصصهاعنفلمرا

مذفىعديرىىمجبالنةعملىمحباولثضهرليانهللهايارسولاتنقاجكنقسلشو
كمرمايدبعيخأراسااعناواتجبيدشمدبمءوبهلصمالماعاقالبساممسانفىفورةلعا
أدتصكتيموسلمصلىالنبىخبماةمنفنتاغيرمحبهلعادمارأنالنحاطمفقلبيغرغأنتها

ذكرقيهوامعايموسعهفيثتئوهاخذكرغكمفااتالذانمكثرواذكرأالناسأحها
رشبنجداانبالاالاتمداليالوامالاالالمنايافاطعاتانليكمغىيغفمافى

اتعبدعندوانالحهاللحلعلىاليدرىقدبقىويرمعيهفيمكحالمأصصىمضىيرمت
االناسأجهااغناءمآوقلةأسافبرأعمايىلىحولرمهقسهجص
قريبتوكلبرإءمملواجمكللىاحةدارهلىوااالقتصاذلبلغةفىالغنىكهالقنا

لبإتاذايقولالتهالالهاالتلاله3وعنعاالمسةينبعضاحتفرفنتا

بمضااماقطرتاأينتبتدزبىيرلملةقايار
تعرتلمةبفيحفاموفلمححاممعرابرساعحرجتعفيمفحمسنااصانالثوسبجذ

جوليص11

والجالسعادقذوابأيخنارالشغو
ليعربامانيكملىتعاتهاصدتالساحطاؤفلء

بهأمجزسيعملىنبكاامافمأهلىاوال
أبربمرلظةالعنسيممقالعاوىور

أشدتصااتهءفميارصولاديرضىالص
أبايافقالسوأمجزبهذيعهمنالتةاهذهـ

عتاتوازاءالديخسآفى4الممىمحرانك
بيشعذتعساكتولهلتأوتفىلمفروا
فىافممتانجاذااحلىانمفالتنمى

عبداوحمهوقاذاقبرعذالمجانىيخالواا
يافىالدفىثجهمصابهناامزيدأخداييزأش
فىضةاالعذافالفىواموالدهـؤامااأ
لذفثأكللمعأهالأهـنالوانسواراخاا

علهمنثنياكادتقناركواأدأوعيش
هاسجيراحاونالثذونريمقىبلنم

عامىبنبسةعضصثنمةتأبناوىور

اذاقاللمنمعيهـوسالتهاتمملىارصولا
لى5مايشاؤنهبالاطىيهكالىتهارأيت

ثممامنهدراشاساالاذفاغاياهضهما

أبرألثمفشناعلماذكروابهتألفقانصوا
بررتأصعذناهمأوقاجمانرحواذااعماعأهى

يمنعصاالمحرماتفاماونمبكاذاهم
أوشرعاقمهلتستقرامنهاوالثصرع

مإمخونيخاءنهاضقمفحطانهبا
عليهاصهواشباعثةداءيدفيهاؤاافعرس

لمثنهالفوةبرازبرفحداوتربلسفاحكا
ثنلهابنوعيناالممزةوليماعتلاة

لجرىءابهيرتدععاجلىهماحدأجدالزص
اوقىاايزدخربهدآحلءثنىاةواا

واتحلفواانافرةولنةايمثيسما
ثالخبطلكاكنهاءصروشة

لمحتلفاتكلوملىاالححتغذرأشوشرباو
وند5وعنهاباوعيدوحدالزفىفاقتمرالته

غهااكسدقووفاالندا

تهأكداظورحماثمركوسافقهرو
االصحبافاوممرشفىنرابازواصوه

اإلميحزنالمنكرحمأنهحاواربرفبا





ولم

يدملمابؤسدوأمأردتنمنرنهاءأهفهـرئالمذالتح
والتمنألتحمالغيرتمسدكنمهوأنعبؤساطيفلدهركاظ

دحمسغايايغمرشلمنبابمرتاالحمببنالتحسس
البعاولهمالمعالىفىبطولهخونفرهمبحعنالجلالىصن

نحؤكسشنقماسدصمنعمبهاالشحزتصاسدبنىاغطما
هنميرقملىصمشنووامخدىفانعمهبمحسادىبمتهفا

كزصدفيهاعزومنتنعصةاوااخنىالزوانمثيرادلألثة1ؤتاجممءاطبعضلت
طاىصاساانكفةاطأحابكضعنبرفانتاصتراحالىقىكنواستغنى
بكثوصبهاصةانلوفتمباالنلكلبااللهفأنعقفئاعنهفزبةطرترطبباإجمولنجتد

بعةأرثمايةجدأحماتنتوفرهااللماعاطالغىبلتثرةخممنالماءورهااخمماي
كةكلحرهمنعموب8الرممىءألضصكلبهفرقموةنالكةوأرروفاطرباءبئ

عؤتمبمتفىلإخوالراماوالثالثلوالثانىسااالولذليرفسندىرص
تاؤكاحمةرغاونجعلقمدصانحروفهابرموهاتالقمدصفبمفرااالولىةلكليا

الدالوعيرتسماالفاالةالذكورفعلألابالزنمالمعدلوباحغرعىداالعامهامضمس

الفاءمضلىكترعألمةمهابزقرمقلوعسلفالكلالمةلىاكاووعالمة
سلعلهكذاوتجهءلى3ستاحأحمدهكذاعنبكاعزتاء

ثمتلىعةئجساالهكذاغاصموممضبلىعلءتججعغرهثذاوتي
حةإلىةكالعالثاكالكليارتمامالمجتاجرالغلهذارمنايمماتجمقسابعتاالغبنا

يخدهالبهههيرتاليقواذاتمتيخرمتاوقواالولاذلملثامنةضدءفهااناالولانكلمةرقم
حونأناالماابعدهأابواليكنامةاحمااعلدالعاالاالضالمشدددجملاص
أاعراجمأوسلسا3لىكذازيدبنلىإيسعارزيمشهفىآ

العرابافثئالبعدكلعيناولساذاقبرمويهجمولءلىضخدامهاةالملنواذعبلىبنقبرهامعلى

نغسهاخايصفلجبىاأبركراسانغاأضمدكالغبغقىانهالخبركونطقانهأما
بوذجيفحرلىولموتتنرشنىءالزمانوقوروأحداث

حوابيوفاولوأنقؤلبقحةمنىتبقلموانسبور
كلذابكذاباواقصداابهاضلةانالزصأحوالعاوآ

لوقىااناصارقباوةءغلمجواقومىتغابيقمكن

طبفرأقاااللهفايصاالمأللةءخركيلملاناذااوئم
يعبهاعيبهافمعنيسألمنأعىينخهاثميسبهاوزتكلارادنجلسرأابنىكبعكملىبنى

ففاييعلوشماحبهانهلثاكشااتخرسواااالولبنعفيهاانلعبادفاؤااعنئألأصداال
نقاوالهودعهمثممدةفثوتعبالمعهمملنقركخرةأرآالنحمدطاواايععبدارهذبنمني

هىااليعزئفأصصنتكزوننىفأنتمعركونىمالالولكنكمكرهيرأياضمنلط
المكتوبةلبكلىاليزاطيممالمالالنحازراتوالىإلكامخالطةاوهادعنبعضضل
هىاطهمئحاواقهصإللمجاهدوصصجانهاررعايصهـواليلاومغنالناكنأفضل

ولوكانتآنازدكبراوألجرباأعظممنإطلقليكناغفلةوأغاامعممن

اثرازوالمفعنكفهولمرهنسامفرفمظ
أمالشرعواللىاهبارنالاعلبهمجب

صالسالمضارافأامنضفألءنهنعقلا
أبرروكفغحثمحرعاوأمايهازشاليراز
ملهاننبىعننهاردرصرضىاشعبر

ببدكالمنأنكرلتانهسمكايا

فبقبكتخطعشبمظنلتلساتستطعاةان
عالاماالقدرادااليماشفاناآضعفلثوذ

فاشلميهننظربهالمففئوقطرمعاألن
والالتباشازدشووملقاراكحيرمطاض

ىاخذلنكيراامجبحلبهلمقظهاركقاطا

منهصخشوبرأوضرراتافالظناببغا
عزافينكعاظييارااشثتالنكيرألفاوان

منهصنالحقطهاركةالمحواتهادش

لمواوالتلفاالضرأرخحثحيةالنثيرع
لهكعسلىقداكرضىاممناذاعالهعه

الووعدهذالرأؤنتايخيروانأبا

أففسلاشمنعيعوسمتهاصلىالفبىقال
ااذماطالحافىسارعفاإلبالعقحق

لعقلفدانماكرضاحصرلقبليقحلكان
رؤكاشاالنرموكذنالرضرران

المنكرولجاحافاأءبصعللمنبمأيزلدا
واطالافبهرهامقلىاصافىنيرآآلكإ
حماءبدالمبكرمنكليهونلننيةالثا

عتبسالقدتحزليرعصبتفالفروا

كارةهنوحئتسالنااصعنافاؤصدابا
أصعصىناءطائغافشىبذعد

ائكرهالصبهبثارااللوأصدأط
سفاصيهيموتانباالنسانواالولى

عنمتفزوالغيرمنكروادطبلتهزصاوما
نظرهبنلهورالىرلكقىيلثطاكتأؤ
اناالالزالتهـزموالطنعرضىشاال

بكرنرامورمبنفناولىرافتظؤيخبعا
ماالطائصقأخوفمضلتوظاءوأنه

ماماعليتمعواأنإالشكازاالناسوال
لبههورؤهمونااالشدبهميخصعدذ
ضهوالىفعانكلرزلنماجمبينكلماك



بصالرنأعوانجردووطمفىسعدازم
لكااالنسانئدكاالنداالفيصفاماله

كرحنىابلوغقبليقضلاوأحدشالن

افهذلهالطذتعرضللصاحمأفىلكوذ
هبمزواوأيددكلهأرأصبهتعالىتاكداما

يهرومااكأخاانوابالمعبروفاالمىمن
عنهوالناهزبلالضامالأمنبكتل
بهأمروايخاضابهااعاللمويخفليصثم
ياءيطوائماتاصاالطفمصنعفوئيثا
منمقأحوالبصةأرماصىالمحا

حمهفعاخوثدطادفداستجى

أطاأصالهلىأاوهذالمعاجمهباز
فصشؤافالمنغبهطصفاتضوإضلالى

ررودصىالعااوفايناكاحزاءا
رعابنفينأخدائىءناهـالماثبىبنءا

لتهاصلىلتهاريولقماالةالعنهماتهارضى
لدياتوالىورال17كاواالثدبالذعيرسم

ليكأقدانكأشدبهماتدحنكلشثتزجموتالهـ
االوقبلى3يىطبخيحزىررعرماينصحكل

امضلمنهموادخكدكيولصزرع
ازءبعلىالعالعلويقدمفلمن

فالذيخاسثةاأحوالصثألمعاصكالوا

مهدىأصممادلعنهـالاعزالالئيستى
نطأزرمعدساالمجبرئابيئطاءضمر

حفرركتلمجسمبريخابىيفوقدقالمعا

منمىصالفث3ءااكعيبالشعافةابن
بعفاأاثذافأصزالنسارافةطمضىهالمة

مماءففالالث

لحى4نافنأجمهلقد
والحاربالردادهرامن

ىانبكأولىييالن
انحارضذرلمعشاصثىاش

عدصبرافرجدنانظزالاناباوةبنارقال
لماءذاببرلاأهوخمننعاألالتهطاعة
عيلىهإبهزاءجماداواؤمافااتمنيط

لععنواسهبروافالعنمالنهمابملقي

بنضبلوئلابهعلىمبرال

48

الثفاراجلةمننةانمااكاثالدآنامحدواالعلوباأهلانحغالماأودشنناتاالمن
االختألطفاجتنبمصكفصالىواصانلىبعاقبكذالتحيمسياالوأمءلىرحمييعاقب

مخةساكأنتالالأصةمزصتكوأنأردتاناصاكلعلىلغفلاساببأ
واليرتفعالبابءليكةمشوسرلهزاالوضدكونيتلشصتزرلةعزملنضعيفياءمحن
غيرالبابميقياغالنهوأخلصقصدكنيتكوأثبتعزكأكىحممتوالجابضك

قدلفاوأخلصالعزمالماصطملسالقوااأفضلنبمظوعلىعليهوسفلينفغامضاحكا
فلفيالةأيهاسامخةنتهىازايخاالهربممنفىوحدلفاحثةاعفىوالمركمنان

عنلهسالمتحبىظوالجدالوالتراعوالقاللفوأنفالمتأبفاصوبردترأسك
الديرأنصقديفمدحجميوعبئانشهـالغيامومالينكفيمكلاط

فبنادىاعالماقاطأنجمياياسيفاآليادرته

ديالهواليرضىدجمتالاءتجثمىاالمعالتهلمبال
ثمرالموازينااطئلبثأحهمبكالذواعباءأصحنفح
يناتعااخساامنذادعامقمنمأغربشلكتءاحمراضعا
طيكفت5واصنواالولهفالةةاارءباالك51ء

ايتردةنحصعارضةباجماممعاوإلد
مجموالعراشللسيوفاأمصغامسكففىدابكمحرأ

صماةبادطارأءأذاكأمممبدااصذارركزدصواظال

فاحثمصادتهوقدادافؤطيراجمهاتصبدكيهاحبترضعتأم
االممعلىقاسفلبهغداساقطبرلتمؤلمؤتبىلموماإأ

سغممننمافيكلألبسضهأحلىالىيربارنتاينأعذى
جمعننابعكأبسىؤصفعه4وامصىوكنلوكضىقلبى

ألمىشامنهأملىكالنمناسىحرثبلمارأكماهوصا
وكصبتملرافىعدزهريريهخحأاكمامخمماكايمحفىحأد

الفهسنجلةلحيبءتفانااللشغلرهمماطاهتسوالئمع
ثمكصكصوالىفحثلؤىندوفخولهلالجمت

الضدمأحيساننأصوشوكمفكميمىأملىمنضتشاثامتوغ
رالسمبذاشالضالطوالشدضلاؤودهوؤآجمفىطإلق

فالشماربداعذرىربايعذجمكادلىافاشوامماذ

واحتكمفشيماسمئتلديلثقادبهوذايديدىونهعايلثوجدى
النهسمثمياألمشوكبيخممماكركوردذئألعزلاداأسئ
الذاسرىبشيراتووقلبالسولالفىأنتآنكلكما5اد

ظغنهىمكيبمامشالىفنىحغاواسعهـيسعادوصمعفلى
منعدمشلوإتانتباهالىبناوالممادلمناميااطان

الصدمسحنبافصآنهبيحفراععركشىومحن
الحمخرالبالمالارصتنثفآتلناواطمت9والم

من
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لهمنمالدنيالذامنأعلىلنضفامحهذالنفعزالشغضباصن
العماعنشسغوالضلئمبعيبكنالنامامجبعنعبونككمضوا

اوصمكاضالعيبهموأنمنوحمتهتهدوفيهكمبلتفا
الضرمقالطيبكعوديغوحيكنيلكهباحسانىءالىصاز
افحمالظىمنماءكطابىيكنكعوجتطلبخألغيرفىر

لماهـفىاالخياالكنسشلىولهـالفخديقؤدحمعناءيات
فألتفمللىواسواالرضاتضامأرفىئمةالظانما
فصماأعظغنةلهاقفيطبمااإلكطءبدارالصرال

مبمواااللبطبلذوىهاوصهماهليخيطتهادارصالو
لغدلموعاناحيتذابخاةاأرجوآخامضفيهلانالكوماأبنى
فدمامزلةبهاظالصحوأركشفعهااذواشاللكن
كماسيراضاوفىاابململىءماكسادىاثائالصداجمى

ايممامنالهامعنىءاحمرفمكخاساىايملوالحداه

محدمجودمنوالملمااديوجلمصكاصالهاد1ذويردلولم
االمملىصالؤيمداطوراغماالءاصقرابأزولهأربتعالولم
ةصدممنهضدفىشباأثرمادرالمنيرلهءلعجدانعلوأث

رقاجمهمفىيسعلوبغيرانساللانءنكرشبارعبحتىكادسيفك
النمبارتدعؤىأضاكبهاحصصتكهالحمالكفاك

كواطعلماوباانبىجمعالطيةءظخيرانللقتهاخليفة

لفهميبالىفكلىنىولمحسشروبالةوعمكأباالمع
كتماءلىاشدلحمرغلرئاطءكصمسودضثوايائبمضوا

الصصمقبلوشمنؤإرادتسمكعهفىركتتىضوو

مهمطفوقنعالنمنهمكاتدودوكمجصإنأومهموال
حمماذوركطنهاكناوأحمضثتنظراذليمنشتأدقبمنا

مالةبل41شبهامسد3ممالهـصلازشصافضابل

والكنمكارواالؤملءالمساخفتهأتاقوامإلعنالذفرةسل
منهزمغيرترأهخنوفىدافرأوآحيرامعبرنواص

عمممنالنارعذابفيالهمممضصاالماربضيميمنلممن
ديخجفدهممنصيبفالياعمقتدببولهرابحنلممن

هممخمرصمدأقىقدأئلهفىيذاصىوزشوآدألصهأوالد
رماذشزنخبالبيواطكاالزضعدادهمءفىاذحمدألنسمرفقد
دمبعوالمسلتجمرمنلتبرشبفىااللمجداءهملشافان

لنحمالجناشواالىلهداةالناوهماةافنآاؤالتوههم
القدممنمايأفياخقانقغتمئانوروجمأشرقتبانفوسم

افدلمافىيلاونجمالإلديلعننريمأغناارصنيهمو

نفاالعنلثهااتعكنعوفاعياكالضما

شثومخهمأرضهوأمحنئيرضىفك
عدمويغاماصاعلىااذفعليس

سكذابمثايمفهذااصكألالىارت
اماالتدحهؤابغبؤرتلمجزشلا

نصلميرلةامنسسلمراالمعصيعلى

عليمرسمالتهملىلبىاعقوقدروصثالطا
عزكميأانتجلىىالمعاأبعونفالانه

الفطعلكسروالتتاضابتاالتم
لمفاحمااأفضلىلمالاضةاقالولذال

ينهبههةالثتزكولمتفسدالشعهوقدينه

منىمجتلمجبتطنيدزحمادبنلو

مةالمحنمإيهفلمفرااالطالمة

أصالقىءالمهبضاوقالالذزسدراخ
بئصللةل5القلوسوضىصالذؤب

اباالشياءفقالبأمالذعياقرحمما

بعماوفالعحاهثمجلعزوتهأعرف
عطمماوينسىلعاصالطاعفاوراالوييا

التهرضىجماسالبنلرحللمعآميوقاا

الذؤبيلىقحلرليلتاآحبامماعنه
ؤثحرالذصوجلكهأوامملآقال

أءدلمالإدتهءنهركاالسفابنفقاللالغز
فامأتفوللزهادالبخاوقلصئالمتشحابا

خلبأارونمباالتهخففقالاليلاصألة

اقومولرجسالالزهساذضاخؤ
ليغظةابهمأهبلىفغاليفوماحكمأها
اقغوىماعنهالتهرضىيرةالجمطيرويخل

نحمفقالخيهاشيكأحزشدارضال
ؤئأكنتفقماكتمنعضالكيحفكنت

المباركبئتهاعبدططاياوقالانخوكتلظ

إلمعاصبمقىكفتىأبضرلى
باظألضىالكفالةوارهنه

حواسزااواتماطاعأ

ىااصغكواوأي

عةلطأعاتيويخفاكلمنعئمةالمننهمو
عذاببسحقنهذاىالمعابارت

بروصأبفألبغينمؤرنفردبنماعنهىيا
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عقانبالطااجمباعيرنامحلىامورق

الحلطالفماضالءصتوقالبأنىالث

بهرلىصدالباكنبمخيرمنبذصزفم

هضاحلشصعزفنبمخيرمنذعلىنادمباكو

أسفكاللثهالدصنالموضةوأماهة

الائؤوللثقاألنلمحماشدمالركونوا
الجاثاهماأحخشتثأعى

قمرومةلصمامضهـوتقصيرايخاب

انبثاضكزاواوأبؤدأبرايرجلمتكلوا
غيرضاثفتعالىتهامنمنالواإنئقواا

هأوامصعيههانتتعالىالتهيخفلمؤن

بخنغضيلاوموقالوازعليوتهات

ليتلرسئعادمحدرطتهالمرعياضرهب

أبيشنائماالنالمجلىوقالمورقتعالبالته

اقاغأببتانمضالىأصماخأنادوأ
جمايخشوثعملساوقالناعهساخاوأ
لثأشفيشزىاالخيرافجسنتاليكونأن
لالميةرحمهالعدوبعفالرالوفيرخ

النظمنكيضلانهشقىظايعا

البنوتسكدعيداشيردفوفىهحمأت4
أعغميخامضىعانالتهاكاليهلتالرحمنالمحاكا

ذرامنهأقلمافسابقىناطهطرواناي

اعصؤقفاكهاضةانأوحص
اءيهغيكمعثعراموتألعلىباىنخاد

نآنسنتاطمناشكزوالألكم
أقولكميامرالفؤاءبكمكئرضذدؤ
فامآلصناثمنالننربالذلموامنأث
انيالوفيىلتالتهاأخسنلمبنىءو

بالتغصيروفتلثلنؤنراغبةيعال
فاحعلمملكنسالفدالثقةطاعتزبلتئ

نرألخلعملثرصةصنلثواادغنبهةاالبئ
توالمامسنسعداالىماكلفلب

للوةءثأونمهرلتافرائمزيغركاوست
يرجالحةألىطالمجالمحممربنأوأسنجربال

اجمينعانوقألبزروالناءغامةلةصك
ببنىلتوظمغسدلفراغفاةمجهدلشغلا



لعغولهاتغسدنمهلواتواظياكملحعا
الكضالبالغاءوقالبعضوتصغداءلمول

معةلنكيرمايرمنفعقرالتضعلمنرخير
لماالوافعالمنانحنهيرينفذانهـأفزنلعهظ

نلىلعاواتاصنااصكهرفىيمرفانمنأنل
نفعهعليهجمااليعودأيامهمنىانمنأجل
فابهلهفيهسااليحصلىأحالهتفقووخيره

جمصبنىعلناقولذمنوأيلغوأفيه
لقاكثةيبراسألم41لبناوعلةسكلى

كرصكرذفى4ماتنفابمتلضظرواواك
لسهادبارففكيراءئظرهةلغاومنكانفقد

انعلماواادصكهرؤحهرئصهوسبهد
هـسلرثاد4ممأعباديخاممفاننبا

يرعصليرممايعمخوفيهاساناالاحداأحوال

صريخهايىاننيةفساإواعافهاوالزيادة

االولىالاطفىاسااءعايديرانلثالثةوا

يرشاعاسكاافلىاعديأقلبماتقه
تهافهسافىعلىئاوعةيافهاوالزيادةز

تتفىالءلمكارأاالصرالأوسعأ
ثمعىوىردمحزوةيرفصحألهوالمذتفصهرف

ألمجطريرةحتخهالتهرضىممعيأبن
قاكإيرسلمطاصلىىاكأنعفهالتهرضى

لفدؤباواةاواستهجماويعسرسددواوقابر
لئاءهـاقرفالالدبكهتؤئووالى

اآورفاالانجاصساطصكيك
صجاوالمذلىالنركبتوالسجا

فألفهاكىءثمرانةتالثاالحالماؤاا
كااضداالواأ4أرمنصبرصالنحا

أهفهضأوصرأجمؤمكنهلعلىآنيهوبئ
آكاحثميخرفاصزالكعماأداءن

رستقرااللعاهلياباحوالفيزفىلمقصرا

اجمزؤداتحتمااخخذسقرطعدممرعا
ائهاطمكليموسلمصاليالاعجاءالحدبث
هبعععهسهلأليعملعلملحالقئالمامن

لؤابلهبهتعتعالهمنتهاالركلاضص
وضصيريهوناتائةهاوالحالعله

فهذاحمكنهجاءالفيرركةاغزارابا
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عدروهااضغتواناالحئنابظيةاعزالمجالمحلعنالتىعمدالممبهلقبقىءردالجل

يربالتابعيةنؤعالمتبوعيةساودعددمأهوعنبأضىوالتنتارةتنمصتحماءالتىاال
عحدالمرأفحساوىمولهعلىالتغوىعليمفىلفاعلااسمعددمايعتهرعلزدتوايا
فيضفامنمآااخواثهمفىينتظمبمهرومخهاولهععنفاسكلأحيرااعبةاوا

ئالصهلسشخشصبابعداحدىسأظاتهاضسالصافىوتديخدرخالحبانابادغصاحقدبعض
ألآلثألشلىاطمنبكلكديموشحلىسكالءاالبوصجرىاوتهاصفاالسدنأهلعند
لهفاليممرىاعنهرقمنمربانهومفامدوططوارالاعجبفىبعاتوعافهؤلمئاصامفاد

أفعالوفىتلداىئالمجرداخلفىهالعارلئادمجفظمكنلوبيهماذااالنكسار

ابشالفهاابعضأوائلإألونمفىالحروفبرصجرلىودترطلهاعنالنساعماع
وعلمالاالعنباليابةاالحماءفىملثاذابهلتوتلىنتسماصهالملىأواصواود

لحوقلىاخوائهبنمنفيخضنحسلىآالحمايدخلقدلكنهواناالمطزاأيضاعلىبهمغل
االسكالفىاصشمعرودؤمجالدةالموبصقةاحواتهيرفىءددافبصروفاطفرتبة

خالفهوعانحرطالحروتوعاررتياالحممافىفسادامنادراروفاطفىوقديعلىشكالبا
مويوالىمعالجارةوفلماطصناالرفيخفهمازالصىوبالحغضوالغعرى
مضففديحصلمحروماااليهةومنوماوسهروباطارومتئخوالمنهاملىالبعةبمادا

فلزءونصصلماوقريئءلىحاتالموسلبالمزصيخاحليةالمبالغاتحكلياشالقادةا
ؤررخهآيامميألشافياياقدفمطتهأااليحمهذاحروفتصفتذهؤلكونأينهامحرنا

ظرفيةخصرياشفطظرفاتفأقولصريماارياتوتايدؤريراوافيارصأزب
مصوحماتنئصمأرالهانانلتثماقافمحدذاتها5نلهكلهاتهات0000 رمعووهمابر

كلأولثصايرجدفىخحمىاأفغتوانألىاعددمانعاشحذهوفبزعكمالا
وفسرانقعضحواناألبتدادوتادبراملةالعددرابحصلورةالعثمرالمةمن

طرفيهأسقطمأوانالمعمولعزنملأطاؤءنقاىاعدالمواعبقىرةوخاادةلىا
وانمبولزبهفنداوهـأتالمتغهيرفهساءالااقاعوداواضعداإقىءهـالندداخواتح

وانلحالالتهييهرعناصهايزاتحماياالموراددتبنمرفاعددمواع4لشثاخسنقحمن
نقعتواىاالفعالعننفاءلااستنارفبهايكبالنىعددالمواضحرابعملثانيهءلىتزث
8أصطتوانبباناكماتتاالبدلاامخايفترقمحدداالمررابقىراالحروفنبه

عنئبهفةالمالصفةبهازتمالنىشمببناعدداالشياءمقآالثبهقمالفعلالةاعاعرداالحمط
نكأئبلغرااروشمناطىاظالصماذاباخموممازمانومنحكلفلغاعلااسم
مجائبانتهىاهأمهوهذاحدواحرمسابفئوفمحرشصنقصشمناذا

ماصلى1لرحمالمهاسمة

انلعظاماواالخوانلكرامااباالأيهامخهاعفالعاملىادباعالدشبماالنامأقليقول
االنامشيوربينقاسافلنىنفاعىاالمعسالمعالبطىبكابالمثليوسىباباحبلى

اليطبمعماالنغاقالىالمجتاجوضادملنغاقااللعرفصاصبالكوالعأمابينمقبول

بلقمتبراوالصسوليعالجألدلباسصنوالتعلمجماتوافعراليتوعالمعاحمعلىأفي
اواحددالمئاتايمهواالديانالمللعئلمجهلقولامقبولؤألمحاالزماناليكلىالثفممن

ثبنافى



شكولا

نفدجغللبالجهغرووللعاوعه
سفرااحوحمنةدةزجااوالريدافانا

بةبدالمفاوزاهميبلىلنهدظنابازابغير

لحذلياالكنولهاممةالىائاظاحممابهفة

انسأعهالىتعاتهاعايهرقحفدباغآب
مجنونلفيىلقاضىقالادبنثيلهـا

لهاخفلسمرأثاافغطلداتنلرااكانتى

الىباءيشغاالالريعاءمانخوفايشغلنسثن
لموفوالتفزةالتهوشوفرالىلىاعن

تالةضالأالتبصتهاصصدبواءر
االعرجازمأباانوحممنيخااالةحاث
تهدابرءثالمالثعبدبنصبريمالنأ

لنرصةإلتهأطنلمبميصالنبيخايمذ
عباسبنتهةذعبدوقامنثرافىيمنهـؤ

بعداتعوالنتفعتاهماقااىرة
ضالبكأللمحأليعرستهاصالالتهردسول
هوجهاتاابكرمأباطاالىءلمابن4كته
يهأهمالممهـركليماسطناالففاندأما

نلريدركهؤبوشمالمصنصويفرنه
كوالنافافرصالمكدتمحننآتصاحألن

بضيرشوةيىحواالكنرالشثنمنهانرصا

قدشيءتلىأالبعاولبةيؤخافوولط
تهارحمؤورااحمودونالاسالموا

المتتىلمحناعلىأخات

يالمىهكات11ممولذروأ
صنعدوفىؤذال

المعندىظللملىمفكيفسا
قتتديشةصالاشذاءلى

اقافابعلسنأنفالزو
4فبتفمسيؤانيهونءةااالحالوا

فىأبالسيئةنيبددعدمنبهأخللثونحنا
كترارااالستيفاافىئحأطبلتفعيؤا

منسالأورصاءلنالشماأمهاللهفىلباال
نكايهالىاالبلئيننهىفلملهزاضحتفصر

ثافىهرفيلىاالالنأيهاللنلوإليفص

لنبىاعنوىرفضدالأؤلدكهوفىال

انيؤلامنفااناللملبوسافمصلى



أبدايعيمىانيوصفانهغسدايغيعق
افاذغذايرمكلاشاالعووااتميرىو

ركرمنالفوتااألصلبهيفئى

غيرتالفيالمنهصهااللى1إرصايهود4و

وىوقدروالىبياءاياساجليخصيراال

النبىانرعنصهأعنبشببتىج
االمةاهذآؤلصالقأذوسم4ااتماصلى

الملواللفهاباؤشادصنليوارالزهـ
أطاكءبدالتصارحهالبصروالحعسنوفآل
لبعضوقالرحلامملاءاأاالذاال

قالدادببفصاصةألدبالبصرةاوظ

التذهباأصدالىأبسعاانأصما
للجاهءاصاطبعضومالبشدادوسبهىء

وتاللهعدعهدبماتلىواأيهمكلالعلطث

رمرآنكصراكاص1الطغابعض

اخدحلتيزدبنعيدوذالدءرنوضاب

فرأفيرهذوزرءتاالمأمونعلى
أقرأقطافيهايامحدفقهالركةدهإثكطوظ

اابهمافرىأءيرالمؤمشينضص
يخهامكنوبافاذ

للهالهفيهللييثةارلهامددنلتا
بهاطاتلمثىشاأماقىلى

الااللفهاثكاحيه
فشبنثسلهداليبا3

ممأقابلوبةالةوأمل
بغتاذبعدفطيألموتاو

العانلىااالحازثفعلىداذاذ

اتعاليزأنتهرحمهالمأموقالافرأتمؤا
عرالاأبرصأزموقالتهادثعزتئمأحنا
وبوركأنحنالننوبنموشعتىانورالزشكن
االهماللىباكاءزازراضارقالفيتحتى

حهونأنةلىاالحالواالالبرائر
زمدافىودستيعاءالنياالاستنجهيرهتة

احمزاثوتصلةماصغلىزازرطواملنها
أصبياأضزبءئةلعلىافهذبئيخا

يرقادصافىةؤمربهحلىأانبرشعا

فىاتمعربنكأعبادةوالماننرض

09

ضسى



مالىفرأكمعلىجددمالىأحوالىونحرواواهربامنلبعفهم
ثااكوضىانجفىةالعهمخممدةعلىودوابرصالكثمص

لسوىاامراطباقوزايدوكلفوالخنكزالائزنحثرىقهراالج

لىوءالصديصثمسسواهالهبألفاعتصالى
لنبىاآلمحبأسسألقجمفبههفاأمجبتزظ

أدرىدشاوالتناثرعرصمممرىعلىأالتبكيانأصماقالنم
عذرىعادفطالأتأهبولمتجقينحشجاؤزتذاكشتلىا

يقبعارحبارخاالفىصبئئراطالبىمااالحمىأبرجهغرمحدبنتطانفايثصةروكط
رحلفدخلاحدابالسافىلمكاوسعلبالقهصلىياكأنالتهءفرضئلنباقراغنن

ذوأماشذاكأخراباهـقرةنقر3اليموساقهضنقالوالسحردهوتلم8لف
اأشدعمدأصتافيفوتانونيةبراأءفىبكلوءبعضئغيردتايموشءلىصالته
تاذتجاطهااةضافياوفوتاكأنياعناعاألواأالنغوتروافوتتنثةاط

بهـثلبهوأضعفانثلثادينههبذىاؤافعورمنالمثماطديثقءنوقالدقاقأبرءلى
صالآلكلذصيرتئىأنتأحالولكنالوصالأكنلمأبعفهمبههديةذط

عغألاسبههبدلتنىغوقديهنيتاءأصجتنىأنث
المناتبوالمفاضىذهرصااالجابلإابحعمنلته41رحدثممانقلى4ماجقا

أحمدياراشسيهربنالتمنكبلحافىاالجؤروحصناقهروحطاوصبنلىتيناامعيبرضاا
ابنأاشرأيتعنهتعالىدهاىرهوالمافىالةفالىزآأبااناللهرحمهفالهةاودفىبنا

آممالثذترصثففيللهششفواليعنمرارضاهتهاشرضىحمبراطقفيونسنخذيأ
لبئكصالكيالوكدقأأررأسلىبزلؤسإتمافالسأمةمالماامثىان4لوني

مماوحنةسقماءمنكلاشنفذنهاظومحدوءلىصنقبراطلكفئلهولمو4عالتهصلى
كهكأسالمذكوراوفىأخزتاذاافوبرأيتيخابااذنعفايمهاوأرثمافص
رالتشفاتتهاسيزارضىقبراطشباوىبئ3لةأصابفصنئعادالتهمحمارةمادا
اثعالىالتهرضىسيناطاناروىكوليالملىللاوفىلسام4آتيهونةأنازااللهاكت

امتحكاوئصدرهمفأبيةوالفاضوةةأهلمنتبراامخماافواحىااشترىعنه
1نهتعاتهالصادؤرضىاوقالأيامثألئةزارهمنوايضيهالمحترموواهـشداناوترط
امدغيرثامياولالونوصالأسالنالوأراةأبتىأراشالتراذىايخاصءاط

سارت6خهااالتهرحمهطاوالدشاصدرضا1لجليلابدلذبهرالبركةوفبامخالفئمن
أبالثبرطمعدهاوفااوددبنكلىروىؤقاللفنرطايفوابامقفالنلكدابعلىالح
11التهعنمصلىديثاطثرالجابدىخماللمامعهأيضوقاللىفانازادربابفى

اوحررادصبريذهروالداصومالثهركلمنأيامثالنةقالصرمانهعلبمرصعم
العربكرهمبايىسقحمرأءتلبةدواءديىوالحاعوالىألواولمتبصرتوبرةانخمنف
ضلبايصفهمقوئاويذمالفماعرقالنقىإباودبببهالمبهالصوأممه
فئرمخراطدملبنامنلنانابهعوصقوهملحاوآفيافهماربفؤترلواياأرب

بماوفجدنهامعغلهيكونوضصاثمابمااخاقاطلمحراسآواااثهوماقاكمحايهااالنا
بزخدأنمجباقهانعليرصمالتهلىلنىاشيثلحافىلفأرةابتحنهلغئهماضوا

رضائماملاوواجباللعدهبالدةا

فهذاصبىءفيهطثمافوناتهاوبلوأت
وجباواللصوعيدقىاليسضساعقمناترك

العثابصضهايسإلواجأءأدعغاباالن
ثوابموقداممالكأيمنعنونبالىواخالله

الشوئأبخبالدحهاونعمنجمطبعضنال
عرلثيااالشوطالقاطبغا

نالبمونهغيرزكشؤءموتيصرن
أمايثبوديغهرىولفتىانوأحغءماط

بهأخلرخماانثالفافىاضربوا
قىكهالثكلنتهعبادوضىؤمن

ترأخلاكبادكلأنعجمامضىبقىها
سشفهاممالرتةدنسوأصاالأاذبغيزها

إحمقاباكاجبهروأهاوءيدمن
بهأخلمانحهوإثاكمربةواال

يخاعالوهوقادخادتهوضمغرمن
ببعضابعطيرةائامبادةكامخها
فلضهاتاركلجعهافىمرالمفيكون
أسؤانهذابمابتىالخاللهلماعلهتب
بأحوالالحصةوعالهنإقصراأحوال

فرضماسفطمااليتكلقدبللتاكىا
ئسنلناإوطخفطافضدلىواليؤد

اضاتصممعايبدزاولوعيدالسقالقا
لذيخااالأعينالخرارمافدماالي
شوةبخاإلودثنبالدإةاطفيسجهةصك

ؤذواليشعرصضرانهلشانهاليغمانلىل

مإلباليسيرئةننورإلءنباواخرإلد

لعماملىأكافىوأشالواختلرهان
بيبهةلرجالااشمنأبنى

برالمهمحثالمحيالىجلىشصورة
شطأل4ممانبكلز

ايشعربدتبصابوادم
كلفيدشايزوهوانفهأ01الحاللىاوأها
تكونانأخدهاأقامثةصكلىافهز

إمغلىيخنوتصعارياعانماطركأإلزيإت
بهونجدفانزفلوساانعماشبهبئ

وابرهلصلىفبتبهرجأهبةاالعغول



حرفدهماالنبالروهوفيفىتدلمونهم
راتلىعيموسمالتهامالتفرسرسل

بسبمساألجمالثكخلمتمثبافغاللمثالبعهـل
كأالمزبماالبمالقوربالمتمثبعبيروسزثر

وهوؤرزجزبسكاوئولهنيهبمانيعى
رومئهيابرولماءلثيالمجايابسالذى

التهعوتمسدثلمالئبهربالذمرمالصولا
لضاحمااعدياعهرفىوالتثزصعاتفىتعانه

اءيرحولةكاتعالتذنالتهتألمببه
بهقربادالحاواليثركعاللفليعهبهر

تولهمخمامهلتلتأاأهليمفالاأصد
بعمليرافالأىاأحلىبهبعبادقرواليشرفي

دصاتلحىالنهصرياءالرؤحلىادأ

لىتهيرابهافدةتعالمحلتهاوحهبه

ولهزفىلىتهالمهدمركارصاناطوقال

هاقالفتوالصكاثتصيىوالتجهرثتعالى
نحءابوالمخاحترصهارياءال
الىتهـقولهيتأولتهاعينقرحمهبنيانسه
ضاعذيواصانوااللعدلبابأمصهان01
بنىوالىقيروانعشاحاعاايهىلمجومرا

لمرنيقئئوالصريرةاسمتواءامدلاان
يهونانقطواالنعالىلتهملهـا

نحاءوا4فةعامةصأرتهسر

منصأ4نللمرحألونرأنلمةوا

ادزسمدلاقثالليثمخئركلكانويرتألسر
أهصبرعلىاواالحاناشهاالالهالأ

ىذكاكأردسسئشااؤثهيرطا
الةضاءعنينهىاالرحافركبصاةا

ايكبروالبكطقباغراالىناوالمىنحمايهـ
هذاباالعيسالبنارياءسصؤيسوفالموا

ولدروىاغامهاصعلةمنالالنهأللفأوافى
وفأتفالانألعلبرسلمالتهضكالنبىعن
خهفئياءالفالهروالالىأمىأضاتءلىما

ويمعلتهاصااللنبىانوررعمةان
باقيامهابايرماعذلناساأشدقالانه
ذعدبنمرقاثرفبيراوالضصتمهؤانيرى
مقشيايعملالوجههالترمفيلطاأي

4آ

ددواحيخايثلراالكوفاكبحىوالالتهكلمفاقبلىارضصيؤخزبعزاأنصحبحنيمبر

أيصاطلقاءمبلطاالفرخاالرثماالذهمبلخيراظريثاطفىعليهمالتهفشددأنفهنمعلى
ربغلىبياضشجبقنىااللسودواالقرءاعماالدلشه51هألفكصتءأدحمايهنةان
بعدأتأوكهرضادغرسقرابئمبياضءبيلالفواالعليابتمفتهأنهفىواالرأمالدر

سيراعنتهىايللتسامعلىطاءاحمبامايقزاركبتيخدواوالمجاوالريساثزاالصجالو

وسددفىدالهماقلبلمعلبرهاصلىالتهرلمموللىقالفالتالتهرمنىالمؤثن
انئهىاالضقامنخوالغوضدهابهءلىهمادادادهـدابالشوايدددبااذكرو

افهاالدامحالصفاةارعافىينبفىانهلىرخظالةديشدالاطاذبرئألماالضةال
كيبرأمنبهبعيوالمزلعنخالتهرضىاثرثيناأميركلومالخمامن41وبالىهاتروؤ
شئتعنواسخغنيهنآسيرهةثتئمناخاوحههتعالىتهاكرممهومىبهربهلؤذ
والكامنهعاعواالوماالوعىيغرمباأميرحألنضئتعدمنأموأثبرهحلتز
ترآتهوانعنىفغرحهاةئينعاولكلانتأماااتمصثوالعضهالتهىرةدفطا

3رليابةلوالممافااراالكضإلاالووضعمحتهقراصاليدكفضعلحوال
عنهتعمالىتهاسرضىشعراطمنمبهلةيرليةغااوغدولةرخيصضبذ

مادقباذبايماتغنءنلؤطباطلموقاكعناغن
مرازفغاليرالتهفإلسياالفنالرحمنزقواسز

يريدونتكالثاقنىتيبفواكعلنىأمتومأمحوىصيهرىووهالعرلتومىجكلدم
أصنلالفىالمعنىاءأدصةلال1رابمابعضقالالقاءااألودقالبكزةببدااال
غرهشرفئنهشاالتهيهزناحمنيفالتبماالجنيدرحمهسألرحلانغاأنوا
فىاطبراافالنفاثدنولبراماتحهولادرلىألفتال
بلالببعضىأحبلتسواكاابضاالتطفنعىولىبالتقدتلتفد

ذاكامنتنيخىوتفعلىكنئىءالفعلسواكمنت4وأكالمححبلثيبىواشلم
كنتانأجتلتصحلتتايوففىاطبرابمثعراوتجيلنىاللهسكبعنآيةأسأالثالرحللهففال

صيناطمحدبنبنآحعدبنبنمحهمبراأجماخقباءاشبهالامرتاماألكنبههـلالت
أيلىاتهرحممالرضاوالمزضىوهوأبرعهتعالىتهانىرلكادتجفرااالسامبناصصقابهقا
جمقوثملنبدسضينفرانىاصكساغالخكيرصهلألءالصرىا

المغافايسؤالعنازبرلقلبلتماباطالبفرءتلانف
االعيلنمقإلوضعفأشيسبيحلهالشبابخشصان

عالىااطراحفثرفىاعنواادياأعتامنكفاانفضن
كرباناتنابمامألخيرؤابيزواجهـبساعةنؤ

بالضوانتابالطىماضثنيعرتاثريبأآلديب
االطببانضىثسعمادوفدواسحعاصببارالمابىأقى

الشوانىآؤفيعرنهأذبشيبعارضميلتالقبغلف
اصرحانامأارالمهاعنسدنافرةحماكوخامت

مدافىالحبيبهنرولىاليهايبغيضافائبورد

روواضو
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الطعانالنصويرمرمالذكرحصلىمغرمصماطعوأ
المعافؤنتالمغافىزاذواصتساسالمجالىالمجهمه

دثاتاارابطارفهكملوالطرئماناريعيرال
نجاطركامجوعاتهبعضفىتهااجيعهاحدممطرحمهأوردولابديلةطرصيدةذوه
حميرالمؤئةقليلصراعادممرمنكادبها13امدصخيراانالدمالمحردقلىلصفاتامنقلى

عديمافاالطعفيفاالهـنارةدراكحاوالعبارةشكورإالحسانالسانصكلوشاالمعؤة

أميرالموشلبعدةنهتدهارضىيةمعاولىلدخاخظممرةةينكاضراراقىا
حفانهذالاأمافقكتصفهانالالبدنىافقلتأميرالمؤئينففالفصفوحهاتاكرم
وتنماقوانبماالعميفجدومجكمفمالثولاقوىشديدابعيداررىوالقهكا
يلطومبرفياعزاييووحشتبانيارزولسصهاويأنسالدمنلشوحقجهزا4ممهاط

لماذاسأكانامحيبةرفناكاوكلنماخشبالطعامؤنقماخثلذاسامنيعبيهرقيلها
طأئظميبقلةممديئيمالةمضاوتربهماخاتغرعتومخؤوااذادءوناهيأتيناو

د3خأدلهمناضجفاورأسوالوصوبامدلهاةامحإحاالكناداربيفالديخر
كاملماللورفيظءلىماةخجومرغابتلمممدواالتأرصحىؤدالواقفهمرأءصلىة

هاتتشزشاكأمكرضتأبىصيرىركطيادنياوليةوينفىبربمءاطوملسليا
قلةنإآهحقيرثلتوعيبريوخماركقصيرركفعيفيهاالرجعةثألثاقدبنتلتات

تهكذالثسقممخواماطأباالتهرحموقاليةمعاويؤفبالعاروحثةوسغرابعددوارأ
نتهىأصكاواليكنأعبرحبهاجرهافالقئولدهواذتمنؤداضرارلتشؤيم

أتقالمحالاللهرضىساابنعنننكرالمؤأفضائلفىبغناشفوامنتهب
مدللوطرحمؤيدزعحنيدرحلفىذهـهئامننارألمرهـالمااتمصلىاولر

خذكلرسلمااتمصلىاصرلسولبعدماذحلارفغيليدافىنازيخعاجمؤتنلىاأصابهم
يالمحهثللعمأبرأقالعايموسمتهاصلىتهامولرلطزشيأأخلىالبقالخواتكضاغ
طاهربنالتهعمدعلىعولالدعن

القافتصقأرىماعلىكأذنهلباباناداماهذاسأقىك

سإلالقااشادتركوحداسااداالذنيرماجدااذالم
المئحتبهاالجانبعىوعدساطهاأالعارقترغمنلبعضهم

بهطقاكالنءناكمونلغبجاسكالععنمنعلتؤ
4نفلقائلهشريلتالغجعهطصفانكء

غيرحثثأمضىيريئوحهممننجالىتهاكرمأميرالمؤضينالىبةلمشوااتل1من
إنتيرعقفقلىافئبعلمأرأوخيرآسسهلهدأوبهدبناآأداأؤهـضقفا
فقالكنهارضىلعابراينزلحسينابنعلىاالهامتعللىتهاهلبصرصراسناطلتى

أصطلبف4عصةواناأصلهفألتعتالعهلمفانلملتاصناماطعأيادمناالمامله
شمنغولدعاباصوايهنصاباوعدلهزقرشمكنشداركاتهرواشكصيترأزترلها

ديرأناوالينشرلأعطلقهتتهءلىاأشالبرضهأرادقالمنومممعليتهابثرصلىسبدا
رثاواعلىحمنأرمغفرتكامرهوايصالةدبركلعثتارعابهذفيدعا

دعالءابعضحياعوقالموإلتزكهياظيرا

فعلنهافئتعالىتهأجهبهاويردلمحسنةكل
الرياءؤريفكاءفىاوءارتهاوغ4الريا

انحىبهاخهزاءالناسالىبمأحبه

المروزيالتهسدالباقالسىاطبخاطاهر
قالالتهأباعبديالعراقاذاصرتمنذكم
رانامنذسنةالعراشمنذعثركأدخلت

سألخأرالتهأباياففالكسنقصاثلونين

حومسألشينعنجتفاعامسألة
فاطالصلىعرابيااانالتهرحمهاالص

لشفقاالالصنأمافغالوامقومجالىوا

ثممساالذنامعوا
نرابئمخماوسامفألمجبصد

نمماألىالمهالللوككامخى
كدأدلهتبحسمماياعمعلى11صذفاخلرالطه

الناحمامعكالصاساساحبيركغلسضف
ممارىعداالشهزاءبنصرريانا

هجوفىصلىراظرالىاشزاثدح
كااللساطانباساعلىقفاواةكبيرةدسجا
وائاعينيلشوأببينالدرذامشل
سكقرمذأصيرالىنرلمجنهالفظحهن
حالبخيخاامخمابدئاةانألالأجوبةكا

بنالشعثامنلنااايسنلمذمترقدا
ةئتااللبخاميتدسالعمفوتدقولهتيى

لمنهإلماالجداالتلتىدخففبماأهل
الريىيننىمهئمتنصمناصلطهارياءفيخا

قدكلثذصسألتهنعلقارخنفسرعن
االحةومالعلهيرااالضمؤروالذنالأ
اذالمساجدظببعأبرأعامةومىبه
أنشوأنثنفالبوهويمبلىجلر
النهيىذلئمنمصنفمابثلىذلمع

بمئفحبريصاصنملهرممباليرياا
خأتهوأشيزممأغلبسناتهرالرياءط
جماايخمامبربآنيممنصلعفطئمآانه
أففسلركاالمبناللهلعبهةاول

ضللةذواأصنبممارررخداءععاعدافي
عالشلآتنبعثهالمراالىنغسممالمن



فكلنآةالمرأمنلشىاماالزعتثلط

بنكلريرعنىككفشلهفىأبئذالت
اببرأحىءلىانهثنارضىطابأنلى

شقدالناساأيهاشمشمففالوبرمجء
انبينتعالولهافىفكمخاأانمحمئلتنجين
تهاأضاف

اليأصبمفياتهأتأخانذيمحق
وضوءعأنانازلاوشومازدشفىاالوا
أكتهف4فزخاكتذالتذءن
لمحهدفيمزادعهوقافهربنلهالىءاقىاء

فضىأراللفظعفلنهاىفىلابنكالبا
يرغةراخمماابينألجىإالنىعفاوالك

طاعهوالنالكويدموالففيرفأصدعدا
انوحصلغرال4ولعملافىنعالىتها

بقإطراادواءخافراأرادوازوفا
فجألتلالدذفالوافهـادراالتماب

ءاصاالىيىةهناوأوفقالويئالطر
اءدزالزياادةالفانءفالقاممملةاد
لالةلياالخبارالةذافدتمؤمجاونجير

قالولذاللفياءاالمااالفىةيمومخدثه

شلىرءاوسمعبهتهالىيلشا
فاداهالمايكماخعدرأصدكمنلهعاة

هابأصنصلمؤاا3ووطلماسياكافىهم
قمهىى3خأوتمماأفرصمبميرىيه
مكنفصرثان4انفىمخواليتمااصاأع

الناشاهدتبدوبهتمانلىآنجمرشفىرال8
ةياالىاذالىتصلىادءطبؤرمساواخيملىهـ

عادتهثبارببرلهمثروالمعلهم
والربتقرللوآلادنهشانىوباعحاءلى

ايرىانباساأنأصلوالاالناماللواما
اكوانرافافىبمبهىهـنفدنظبهمبعفم
لمرضالضيرامناباابعفاتالولذك

اودةمراالختيسارومناالنعحسارجهجم

فىيراتأحبةالالنضوهذآالسرارا
المرءمالقاتصؤهالضألقصالبابما
أملبمصباجةونفسلىحلمااصبفأهلجم
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أرصمياشئكلاوسعثالتبلغنىألطأهلفرحمتلترحمتلتأباخانلأأبهنلماثمانبىذ
شياالوئكالصعنالبأحدفاشفىلونالصرامماالذإلمجفىوصاذاصدثإاطلىأجمالى
نافطباالمغلاثحؤامغاوئغماتالئصتالأثاإئرضيواليمارومنهواشفا
فأافعثصأثىاكشكاجهاواسعاجةاقكمكرانذعءندوسافاافىبرافا

تصفبنتهاعلىغىنجامثقالكاصبهان
ضسصربهذىأبلنسبمسالواةورووفدمنناناراسنرأرفر
حالضصاالبرأصفتاايااوجعافاوسالحوقنوعوكافطمافا
لجممةخلىماببديمالمناطفهايهترسأحمقثةيبثرفىوجدومثايةاشبااا
اذدارلنهوانسرالمحنفاننكرباخافتهفلىوحلتومألضدقبهكفمكلنأرما

بيريمزبافدوالصورابرزرركباولةترانلىتسعةلغناالواالدفىبقىميوانلمصئابدزواا
وعيهنبتءلىالىتممنكاومالتعاذاعلىركلاكماأنغأآدمأرالبنولملالا

العالمدتطبنساأحقوةثلئهااترلاالماءاداداليمطالإلةالأف
ينااإمااراضعباكافاسقوأا

لؤبمغفلحلضاداححانهفاالزمانئص

االرذللرضصيهةاكشفسافيارذلكلقإوقىا
بشرجرمغزلغااقلمةرباللةباكللبنالالمعرى

أعزلوصذارعلههذامالجالوممااالنهالن

مانجالهامااظنامجميلأرىممالننىىواالروالىزأإ
بستنتنافاإصةانض4ازيهنبضياحاسكلااللنايميماطسفراطببم
البايههاوخحثنكلاالقلةبزكؤحمهاوأنشذوروثصةواوحصرذكلةالرأن

وعاتبتكماسفااطيزكرفبجةااالنسبانقؤديحثانامثنلبشعإلدىءلىوابهفكتب
زيهتبماصواكلخأيشئهيدانقئتوأشتزالكلانآيدأرالموالىألالةتءلى
حللىلصلواذاكنتمالكللىتآللسببئافاكلاالتلةلسببملىاعرنتتدفإفيااايه

وقىكههالمحمفارقاصتجتماوجوابهفكفمبالكلافاسلىلخنمكلبالمأنفسك
عفمهصولسانالثنيخاذيثصمببهانهافئاقؤداثءبثسطخلاثرالثإسفاإسالض

لمبضااسواأميمكغرممساأفلىلالتقولما
رركيطوااليامبهاكرصاجةنضالىألثمثوالتهالىا

ئناغنهتأرصأيقلجبرتمبالالمىكابنلأواالتهزينىفىطائقةتوىرإ
ؤوترااتااتغواينرلااقهءنموارضىاثمرةاأبايخبإلقالءتفيضعنىءوابن

نأراعمسالطاناصالىوابخاططابعنتهباواالستغنماهلثيوقوقابالورعأنفصكم
مقعلييماواقهنيامأخلأدديهلطلبالماإينهعلىيخالفهأولمنلصاجسلطابئضع

أعلىفيبؤولملبركةاتمينماأترعشئمشهارالبننباهدمنفئعلىموغلبنانبهاهوو
له3نوبناذناقدصكنظارضىزرصدأقولوالروالءشينفعمدنيماهدنشة

أوترعسةبادناذالمواهاتفىلبربههاسدملىوننهمتبلناواتففآلكليتمغالمجربرنا
الملرنتنيأذاالموالتشبأمنلحمىمنكليعرفهظاهرمحسرسأصلهليصاضميألا

ها
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فسداذالفافىاعنلىميعييموسعافىماوأظهؤألالىملىكفناقأيكفطيبايمفيخاوحالرزفناريرأقتها
صالحهنيابفملاكييعظمأباذريااللهرضىذرالوسميالتهجماصلىاكالوعيةفىهىشائأمابتاءالد
لوالولداالبعدالموتنىاومجفوالتنعدؤبشضهمالىأبادردعيادشوديناركدرثىضليمندطخأعركثلىكن

ةصرالباالدبلأفيةدنىوألهجمحوحهممنكرءالتهأءيرالمؤمنينمفىكرؤلمتكلنزانلتإلإميخلشوأخزن
وارزىإظفنيةأنبألفىعلإيخعاهلىمنالمثغمودءبلتبيافقداسنياالدنياكلىالحرصح
النهالكسالنجفحاللحبشوصلتؤمنسنلتلتبمنءحالعنلمزمنالهايمأبمانهبيرالتهتزالمرءنافى
ويدمدبفسادآصاعكمسؤكنماوالتفوغيرعروفوفلطمعروالتضذغسيرمعروماكيعنالنرد

سريعةالمحالجليلىالبلهليعحوىاالخسانأقوصمضلتءلىايلتاااليماعلىوكأتاليهوشالوعفهضلساراالحوابه
ارماديخمدفىوابلررضعالزصاناذادنبىفاوحىاقبنىأعصيلشرلمءبارالحمشدعاثهامرانبلبنىحيبرقالانبى
ةيافىلزاءليغانلثلصاالفسمواضةاشانضأللىاضفىالرانفلتاجاتىوأسبلشحألمرىوالتدعاقبكاىكمبيال
رغبقفىاوثواياصاانغسهاكمةابتدثيخلااةاندظءأسأمزابمصدااإلءصااسبالمزتبماجابتىليبهنجماط
يههاخمدالىأاشالخبذامنبهفالزالجاهلآجمبرلاطبمءيكضممن2اشااثثالثمرالمحبوب1ماهاطبعضسمثللامها

اضعيؤانجبالداهاواالرشكبواوعابلتفغيلوتهفءعاطشبحععرمسلابنماتلالبهبأكثرشالتللمال

واالأنضلئميخاذلايقىاوهوصغحميفدبمءدوؤشاصالتبراءرصثبهنووأطويالبالزادسعاحيبمنالماوويهمان
لوقرفابدالمنازالالعإليوأءلىبيخاانلئواثياهذاومفبريقاللةفيعىبينواقفبرحلاباركبنمصءبدالمهبالخهدل
اءبتدايغعلقمايصةـانديرأرناسرئازالذنثلووايهتتبهتسبمالىممانروكنزالربالاالمرناكتركهزالدمئكنز
خرصمنومنهماتتدالهرفشونهمفيهاعحلونقؤءيعملونجلداريشولجبتتازمأركانأحدأحدآلىالسمانفو
فصلفنصماناهشكمنداؤنهماسقانءوفجامنولةتوكنصلةمىيرمكليهاانونيررارلهاشكونوتةصرم
وحكمااقتلىزرلهوناريأيمزاءفابالبابثيولمسالمأتواصط41بيناوعاحااتالناىيضرنامازعاينالمأمرما
قىصؤصوردىفيساناسضاقىكهونانبيهإكلىدبيىاجغحساإ4لنعشاساليبؤشأنتغطتندهمهمعلسة

الزالدةمنلهلمايغثموشمقءهاصماناانأبشالثسايافغاللنجبركىحفااليابنىم3ما41يرصفءاثوإمعموادمالة
ادوقءثانيماههاحداطتاتضبنضيلرأةالىشررناقابوقعالكاقبممممائهعافعلتلمواسحوفال
باشقعدأنشزفانشزهدالفلىدأزهأنتيرالمؤشنأيافقالكهـزدأيشىا

أنضلفعليهانالدوامككنبهاوتادراءيرةادهرةانهـمأوالءنجاااأةفسءنىيمءآالافربههـلاكانشهـ
أغارللاظيهافزاتيهننالىنوأتالحائءدضااصودارباللىقىكأمرصواهليفطوتجلىبدالبعفهم

وقدانداففيهافنكالءعهمافصواذدماءرصافىصاتمماءعمارلاؤهالدزثرضتءنرقلى
المبمااصالنبىنايعخهاروشكائسشضىاولهاقاالوؤآالمثاتالاوهوساحئمشااانرباطبا

ااالامنفعلااناسأحهافألغيرسلم4الءيمايرياهادردفةداتأمانادخسصباذاءن
حئىالثىابفيصلالالتهنظونمألنلارأحيفؤالموصمنىاأماتذكرهمعنسكطوبالجزعول

حملماديهموخيراالعالبعملاتماوأمنأتمناياندمامماابرادىودارممقتينبالىغيفم
مابقلوأنشارااللفصالواهراللعربواألعوارتساحبكباوردهزباينلفحماسا

ثرافىجةرجمئكابادوالناحسودااربارسلواوصالدولةوأفباتاننائاآمزضوصشه
طاعتهؤقاذمسؤاالفىلهأيمنثعالىالتهأبالىالمافاتصحلبعداذصفلغوصفثمرثالىسبهشدجمركم
دكممثىفلتملراهبالمباركبنمحبدالتهحرالذألالأأصاباءوعندعادمو

عبدمفهويخهإلتهةأمحالومكلقالابنيالمنىعنهمانعالللهالطادكرضىامحدبنجعجرأبكبداقهسكلىإثورئنسعبخل
ةيمنلموانمنهاقولزاانظنىالىنللتااهرتبالستفارؤأذانعاافعايلتذدؤباااذاتاالهرتلفهالمهمماعيلتتهايول

خهعفوالالانملصالنهأضقمااماامفالصد



لمرهالبعضجوضعةالسنطافلملى

فىتخرتجلمضليثقرئةمحدفمئ
سفرائةتاهذلشضليوماحذائل

للخىتعالىلتهشفغالماإشدونمالقز

يستكفرمخهاانالثانيةلةإواطاطاعته
فدرعلىوالتابدواضراليغمنارحألات

النممرأشبهبالمكانجمارافهذاتصاا

اءأدمنصأناهايالحةاررتتهاالش
تعاوعالنهالتثمسيرآانسأليهونزمالا
انفرضاراماضاونجفلءضنأحدثإدةبز

ةالزمنيخحويادفىلىستداولافىءن
يروالزمإعاللكهرامنرالسفعا

ثالتالةقاتىقصيؤآطلىااذفهىفمضفى

اعندلأثتانلىشاذطوثفىللعهاواقاثل
لىمانيراقصفىلهاراء3نحلوش

ميراالزهانافىلااالكؤنلمستىالن

الرفىطفرزماناينركزماناوملىلسقد

رمانافىاللمهواءأأولممامياالؤكهزصتن
يمصتءراإلشضاتمىأويلا

فئلصأكاأبرصاوىؤدررلتذا

ادةعلرسلمإلتةصلىالنبىنسكنهالمحهرضى
ددألنئرةسؤوالمزإلمالساانقال

ذألابعداالاثبراأثؤنفادحوهاربؤ
اكالفىاالوهىشاالسسلرمملىطوهد

الالاالهعونؤاصعنلورحمالا

اننالبصأالصالششكنارنلمابسد
عربإلالوالفصيراءواتبدةالزليحوشطذةبب
مالتهاعكلءمحراخهيادوالت

انرالواليلطوالحؤقانوعياطصاكا

فارقتاانجرابهإشموومفتبلذانياالد

والمنلوصاكادؤاموليحىصبمامحزنحعات
قطيعقالنحلمغلىبدفرضرنضحركاخرأأل
ففدنجعالتهاالتأمنفراتوءلىتجعاصهامن
مععزالمنغرضمنمقنرضالمزلف
شغانإمر3وافصيرلرراننالعهأأن
تهامحدرحمهبنلعلىفثمدتوأهيسير
لمدته

69

وأىئالاللولسفيانموهوظرجاالبأدتهفؤولوالاللزةغمومااتظاطرتيهرواذلثبا

اطعاكافةاجكنمجنمىممنفالبكلبتانهوسماتمكالبهااطاليثءنعملىردفىوإإث
كمابعهاضارفقازلمجشالذاعنىبالتتعلمرضا

تبعلتنهوياذاطضمعلتءأنتمالتدجمشىىلغاالإكاضلتطلبهالذىالىزقمثل
زررىلهراسمفاابنتهابدء

يللداوحاراادداوملالبلؤتحعسنارحملمعى
بهبليسظوطلعلبإلصحناوفحيرصماأملهس

لالدفكراماذاكوغرامحاىالممزاداذاكوادىوة

لمواورانارناراصماصذءمميءاتهاوقاتهـتاغ
حولىوعراسثانعادتلحاظاصجاكزوامخوط

بسلصأمأيتاخالبصازاواالءااادماواصم
الىيخلوشوقىمىكبىوالهولىأاوبتنتجضبتهم

اقعلغيالشأنهثاروالحباالصفايأفصاحبىو
صلطلىلادوجمزأنندلؤالىنتبدووضسوه

يلىوعودونمازنراشمنتاثانولءاعنشدؤنا
وقتيالبلبرموأاشومجمبالدبدرقاقدشمن

الزولفأشاقرىاجاءيبفمافتقلتئ5تالذكماما
رصيلفمفناظفاهافاعقرءدونلتباربرفأصمط
السبيلفبذاوقيقلنهالىبهصيرعفءاعطقىأداناش

لشيهرلااقاقذقبسلصرعهمازلقومدمنااناءما
لولزباقوموافهور3عرصكلايجحمهمدرس
يخقيلدموعاللمويلصقيهولمكةمنمهم

مزولبزهـنهطوهرهتخبرعناالذضاساالكهث
التيااخهعهدتبئالمحوببشسيرمنومفاؤن

مشولبمميهمعةفؤادلىصكايهمسالموىاالأهـقات
ضولطدئاتطوإطيممالدولثسوقاماافرفيللم
سببلاةلغلىامنكمرفراثاالىلصلفيطلىأحصممتب
دصئهامغاولمنلشلاوادثتاأ

صارباودحولهدونمفئتقااالتياضالرلتؤتألش
فخرألوعولمثهاورامواترىغغكلومقأداهطم

وجمرلغزللوالحأذاماحئوقفبراصهماخمين
جىوالحعائقاأدلىاوفاردالىصدونادشرايةو

بمرلوىعالدفجمببمسألىبدعينافهزااننأش
الفسرلاالافاءايرمواليمسرعفولالةاحمحملى
استعحرالمبذولسالبرسضسفشحينساأبذوا

جهاوجاعشسيولأمر3بيهطبهاتتموهاهابعسدمةغابرأض

قذفف



9

اولمعاططلوئدصهالءالىسوسحتالىقذفتهسم
قليسلمنهوالمدكوالمسظمافئودمنهظاطمننهى

التنيسلنهاأحسلبرىيتضمأعلنذهنارناث
والسولوالمنىمااليتولهسااقتليينىعزتامنجاع
ردسولوص4دزابعنوعزتلالمنطعنتعا

ممايطولبالئىفىشرحهممالامامقرأتمنهمكرلكل
ولرعذرىتركئعزرىلمعندمنفهلذنبواءمسذارى

محاولطدوصهمامنعزمكلجمثزضجارىصمافرتجففا

لتغليلابغابمكذاؤهوناصحلتصااوقشبارندح
جامعسولالرمنسبمريربأمياحأسكحاذاق
صبرصجللؤدعنىاءأمصسهالهتومهواذا

ولصالوقييهااملمااناوماوصلهذه
فغربهةخاقضلدهـنصدبغهوورافوساعالعيالروبنلدتاالءياناتوفمن

يصللميركيدفىوائيدكالذصفىاالصاؤأنمنهاممكوا4فوععدعغاىلىالثموءفدمه
فغالآالهدرهمبعئرةناالأصرقدلهلظهوضاأرادافاكداالرمورذفالمتءا

فقااللدالمنصورصاصرايكاذهاوبهنآتاللتهلواهافئماتأخالتهوامالحمآلذالصا

المهدىاذالاتىتهاا11ذقالوقاحورالاادمجرتةافاأتأافونيخااالؤيراأاف
ومهدخلاسماباحموحميتهراراالباساهولبساسلعمتهأاقمماأقالهـدودءصوو

اذإحلفأخىابنيالرمموالميخكرواذالتضمايخونءنهمغلأمايهوشبهأعاأمص
عثإلتفالصامنل3ررالنصالهلظلتعمنفمارةاحاأقوىءلىأكلمظه5أرك

ؤدااللمنورطرفاخافاتجمخماوصاهـالقافذالظالاذنقماالكأبمخهاذ

يىعهغيرممروبنثبميدطاليخمكأمحارويدعىكايمم
انلةايماجموضعمنحخوراو4اشنرماوأربعأر4لممروثعبنروعلؤفى

قولهةلمنصوراورثاه

حفقامؤنانفتبراأنصرشبهءلىتبرامصدمكاشوعااللهد
طنأباععرافماعأبقىاصاالدهرأفيهذالواناحرفانبادانااللهدت

يدالراءؤسثعدالميمبةصأانوصسمواهدونهصقوخلمنخاثأحمعوأثنعابخفال
عردصادكرعندذناالءتااتاللبوؤثشثصحاش1كرذةابصيواحهبنمو
األشةأحلىبيهاوقتوكبيضهبالزشددينهمافىفامظرماحناخنيعكناحاداررتةما
البياتذهاؤمحتبهـقتأنهلغهاعفابثمرمودةع11

بعءشثفافعدؤقىفاهواتثبتهىصيرخمالتنمىكاتكانان
المعاصكاكلىالمضموأناصكماارغضلمطافاصااصىواالانىاالدتالع

اصالىيؤبارافئاونصلىنأخذأالم

المرضىاشتدبهلالظأنهلبغدادىاالدشؤقاكخنحدقرجةهـكأءاتارتاصكىذ
دئفأناواةبالمزعلبهتراآلفأئرت3الجنبفمموكلشذاتعاتالذ

ثمرهشالمزنقدبالهتجرامايرعناأذردال

ثمكول31

جمةستونالمرلكاذا

البسدسااسنيننةمجغيانلم
صاصلىلالةبافصفاتأنألم

مممهاالمغيلوفاتأوتذ

عمثرمهااأصعذأوقات

يخشبهصهاأوجاعوأوقات
هـهرحماعىليهمايبئلىا

سهاحلىعمغنالضفسمدقنهااذ
دأحوالهتشتجلذالثنفسلتياضهرو

صالتلمهـوتآصصمنهالةصأوكلث

مرفانالولىالحالةفاكليالجماسببما
نآخرتكلجثتماتلققابلتعننمالداص

لهاكنعلشحظلشمنهاعزىسعيكوالتجعل
وىرفصاااإحهاواليااونالى3

قايمنائهعييمسمالتهصالالنبىعن
الئاطلهااكنوالدنياتجمحبأشرب

منقاهاليباخلوأكضاهاليفرغلبمنها
يهمصبنعيىوقال5امداليدركوصص

رعةعاالبليسثةلداالماتونبصنالىء

مثلبساأبىكدبنالثثاشوقاالوأ

سبههطمسيياتاتللمحينياطيامئللدا

منهابكمايمعفلةنهاألمجبلثافأعرفرا

فراثهامنتأومهالماههـنحلثوضع
آشوأنتاكاأحذرعازيمونكن

صمأناطكماصاصهافابهاماتكون
سمكنعهامكرومواسرورأششصهلىامخها

بعفألصوتايخاعنهاأزالهضسالىانها4

صاجهقىوإلتسالرفونجياالتاابلغاء

عرضفأنةنسحلىشوال4دمنلموضوال

واسثبدلباقبلسكنكتعرضإنلعها

حرااؤاتناهثنةفانبلتتتبدلان

بعضوقالوسعالخهالسقىاخهاتغنىيولذديئ
المفارفصالالزنغاهـاثلدالىنماهـااءصاط

البهاوقامئااكماضقاملالهاتاتألهاوالب
لشعراابعغن

نائمكاحالمالدنياطاغالا

ئمااليهونجبدوفاخيرعيعق



لئةفانمشبالمساذاملا

يصف4حالتهكرمعلىوإلتعصروها
المألهاؤناءموآأواألعماءيخاا

إنمنءصأنبهاامهاعغساب3ومساب
فتهافحاضعنىانفيهانلمضعصومن

شعوكانوكايساعاطيهاصنفىفىاكومن
وكا4أهاتلراوأتتهكسدعنها

الديخاإناباابعوتالإمرئهنظربهأ

درابارابرادوكىبلعاااطقجاالتف
ذافراقوتفاركتالملولالورتمسل
هـتصيريروعيمشهاديرهايمه

89
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أفاظبعبرءكاباالجوهريةالمصولانومنهبذاتهتعارالواصصلمكهماللماعينبمسابهونربل
السكالتوالمدركاناطقبااالننلادبريهأفصالجراهرثقل4عانراناناتاائترهم
واالضافاتلنمبااخهاليمضمنقوالخغيؤباآلرادوالمركاسبايواناطفصلوفي
دمهدفأتذندوعندهمكاتقدمااالصثىثرالحونشبؤابوامرفهىبلشئئ
الغةفرفواناالشنغالبهمبداقياماليخضىأشعلىالمشضىمدقاوهىأضى

ربمعزلومشهالمئتقبهقامأصعلىبماورلقىلفاااسم4إلعرافرأهلالسمحيثذيرهبم
ناعتهءلىصوفوعيدداطببكونبىكساهوايدادعيزداطقعفانقمالضعن

نهثاضثساالىالماءنسبةالىستلىالماءخلىوصالتحاثهسوغيراكخبهاصزح
اأعيعودالمرشتالقاأبدونىاودااونبهوزأنحهنغرالقطدالمنيدحاتيخاوكد
صانهسليهيرالغانشسالصذكاعنعبارةكالىيرهودوحجووااوخيقةمئمابذاظ

أصلعاماماطفاايرذالمنتسباغيرومنقةالحتماثرأعمودالموويمون
يتصوكونكيفممقكفانبدياشىاأول4حوةثاوالتالمععرمنرىضصا

حودالمركونلتئرصالموحودايخاذكرشا5هااأئاضالرفىودةثقتواال
مرفاههوونتذاالىجوررايتجادرالىعنىإلصقاتحبمئقرغيرهالحةاكاتالمئاأعم
فرضىفاذافآتهادومصامهصتوضيرسيةارسهةبامغايرلوحودبالمايعبرنحهاأصأنيهونمن

لمجردةاصورةاأت5اتهوناودديهودمولغفمهاوداتهكشوابزةائمىغيرهاوصعودعنا
ةوكالمتعالالواصهللهقولواغوسيوماكاعالوعالماومنتبنغصمهاذيمذاقاءتا
نحوصثارااالالايؤفئاراذادرحمارةشحاراناراعنلحرارةابهردرضرفيانهاثذ

وهـلمعالتةالكبجهمحمارئصرحوتداثبهردهاكذتتديرصلىلحرارةواوغيرهكفاالصا
قولمذكاسقوصونشبنضهائمةقانثروانلمحوسثكاورااوتحردتبأت

اءقاالشنضأنلمأنصلهاشهـتاالبهودالواداحثصدزالدالومكونالانهواذكر
ومناتجبابالذوايهونحوداوعينأنهسلمأوعودعنايسأتمآرجريمو

االعمخمماااتصورفيمإقلتفانىاالوجوديدزوواصباماالحكلاودالوا
شأحداالمصنمهالمزايكوشأنفيقاتلهءابومةوماتهابذاكااةاوصودامن
ثاربدألديهوشأناذؤصقنآساباصصوطاهاوماينسبسذاتهتمخاالوحردامن

طاقاغوحودأىيهونسأعمعودالوماقاءابهالمعنىاذهـهتملأجمناوارحيراؤفا
لعقلةااالمورالمنزعةفيامأنيهونؤننجفمممهلثئاقياموجرببهاقامفيكونيبنضعه

ونظافىحماواليلزمءجمبرنوالجزئيهكليهاخليةاالعتباراالموراكغيامثروضا
اتعلىعايمجازاكالعفىجوالموطالقاونصصأنلىازابئالمهاصذثلىلفيماطالا

منليسذلكأومجازفانجؤدعليمحغمقهالموطألهفاوآنايغوىىالمليمفىههنامالكل
صلىواأصوجودااشتقالقأدبىالذكبودالواناحلىصمنلمصئفىفايةلراالمباث

وكاهؤفنسبضلقائماوداوذاهمنأعمصودالوصيقواوحقيةخارنفعميئ
أمىوداوالفرالمناأنإلوتلمذذالكاءجاكارموأذاحلاننعابامحاصايا
علىودالموطألقلبدجهبقأاثلاالواأولحعلوهاخوهوالذىجودوعتبارصالروصفطيا

عناواجباستغناءذلدفىووالمجرىعآبرفباءيزأوايكون13بذاتهالغاكهفيققااطتلك
قولهنتهىةمدداصاواةيحهونيزاءمبارىورأصالمذصلمفهوماوجودواعروض

بعرثنبالخعالفانثصل
كلطافىصمنزشذروالو

بالمؤنفانياالدضىفسا

نرانجاءلالدفوالرضى

أنهعلبريممسمالتهصدضىاعنوىرو
هماعهبميىمونرضاشيرمنياولداتال
بوانفبىصمكموأعوأمافيولعنئفدزائل

يمعئحممابنوقالءلماليزولاصملىافى

همنيانيانحدالدلأواالتفازلألماعليه
تجمأنيادشلوحملمحديهخازعوكمؤث
أباطالببنلىوقالأبصمدينكموال
بفوالرأهدشالدنياشلفىثنىممنال

أعالىبنهآلمنانالىاغبيخاهاصهلىنيعملى
بهوشعنإجمزيغنعئهمخصواحهي
كالمجئاوءئطاريادةئةأوقلزما

بهباليأفجممييأوكواليفنهىفاا
ويبغضملةلوالبعهينالصاط

بصرياسنوتاالطوهومنهمينالطاط
وفسورصنهامنكلنألصااغمنياكالد

يرةصاكهالدزثانإصاءابضاوقالصر
كةالصرداةالتنكيرشاليعةكيبرساك

قبسألعناوقعاعمصبالمجارفالفا
نكؤملشوكنكابخةمالثاأبعدحعلوا

كاءارنيااعبعضالنوناقأءفابترى
أؤةالةبرفاطمجعقاليبقصوما

الشاعر

لخبرشرهالبهف3اخههنهاكدنجلى
اصبرمنثانسامنقأمهى

مايسرهانىانغاظ
تغرطواالمانىئسوكالناوا
مماالحلأعفنىشااشفلفاذا

غبدأرضيبىصهامففرسحهوبسى
فتجماولحالةاهذهمننضكاركنتذ

ثانهنا6صدلشخلىلهكمفمنهاةا
فلبسلمحصوحنواوامقاصفالقنهبخفى
لننيةلثاواحةرراذثغترالطىلمشفق

علدبئمنكتسمهاجمألالغزارامنتا



رفهالمغروماييامثرورالهىاهاها

كبسيمشتعحهانةففماوارمذس
أحبمنفافحهارلابووامىلا

والمكدودرده3طبثميأشيأطلبمرمى

عنوىضابمزرانظفرومحرومانثتهافجها

لكعبقالطانهمكليمرسلالىالني
هاكعتهبخضدفغايانغادلناساياكعب

يمكأصعيىألوثثنهاوقاالصهنضإقوموص

زتونترياوأشمندتعلونصالماكليهما
وأنخمةم3الكملونواللسبيرفيها

ءباابعقاوفاللهاالةافيالفىزقون

بوحفوالعلمامحعالالقىالاناأتالدنكدمن

ؤمرنبفسادنبإبااتصاعاباماللةما
انععاهـالونلرعاصبماجاجمساصا

صارتارءيهاطموإلغرربهجمهاقةوال
ضاأتخالتالدهرجمودقباةبمص

ولماصىتالتضمصاجدنولمحمكيرهألامحة
تاكلتماداأفمىالدنيسامادكصفلو

لمرغواالرلههذاسالهأونجذنفسه

كناءولماثأنهواللمكأنةءديووالؤيم
ودلوالولمجهذممانهوالوجصيمفناأنهلوال

4لىنثفاعرواخمنهاونهمالوالودمفأنه

حزنانهوالبألءوحىأنهءوالوءياتضاع

ءححاطكاالؤكدلهىوفقيرءوه
هدزاوكبرادنغيروائعالات4لداامالقد

اؤاشاحداثنوالاستبقتفهاغبقدوإال

هشاتجاأصوقال3
ذىاةواالدارداراالذىهى

لألبرودارالفناءودارا

وطراابتفامخالمقبزلمفيرهاافيؤالتهاصحز

هـانرلمودطلهليؤلأيامن
مضررعاثدصللىاوطول3

الئبالببانكبرخزاذاما

اممبرابعدشتانالخيرفى

قالراسموعيهالتةملىلنبىاعنوىور
ونفىصاليةسمنبكذانحأعداأل

فاللمعالتدرعبنفيوقلبالتمنبعال



أوطرامثسيامطغبااالغنىلىكمأيثوفع01

واذااواأوهرمامغيدضامفسداأرصىايوانأالىوالفئهلرابهماليفأنهظتخماوانأحدالتخالدوا4بيهاطضثلا
لساستأدالساءألفظغاث5ء101ما ممهوساربرديىمداءاوجولعدووالمىعدوهعأثونمتىدروننبمماليةاذنغةظ

مىيلمحاأكاكتهاانوحصمزوامىجمالوءفرصاالأنالىمهـداعيكظزماطلمهلبممانيلنتهىا
قلبكاخصطمأعيمالسالميمصاينمثماتقعشلاالجماطلمطاقرموراالكثعتمسشعلىونمافئاحمشا

عبنلصونفالخكرعبدونوعانثثمبالطفبهالمخاومحقنهايعفأدنىاومقىتغروحهصنأنافارجلىثمرىالي
نجصبنلجرفالكليمىقيتفافىعاوصييهالاوبأنامىاالفهاتتسغاماالنفىأسملموأنشداعغرارهلمحنن

خدمنىالمحالدنبامناتهأوحىاسالمعيهداويهيرمامسغمياوكلصارةءالماالءلىاهـنض
لوتهيفاخلىدملتنفاخديعهميغولحعلثملفتىالىتأعنىالضنىءلىيامعينقالالجذعالىلماثيفلي
فقيرممالئهاليعلرلالكاعزدمناففالتخفىبراناثلودالفىأالحفيوكنتمالى

النبماثغنوصمالغمامالدنياظلالوالظأنثمأيثةلملاطلجفلماباغصصفاولفدعهذتلشثماروتثمربىتمزجقوأراك
موصاريقاحطأاابهاناثمعرزأويخاالتسدكاايكلبلثسركالومخسواىالعالماكلمب
مننكءالالحبعضوقالىاقؤيايايآناصتأماياكيتناحلإلتاأشتشوللوكأد

ادبارهاعنلئوالمنالدنياعليثفناقبالموالياالعوالثأشكوزيهفىوأستأضنافىحبهمالموالى
كامنباشلئوقاآلادالةاصامندولةبلواياصلأفافىخمماتاءناأياومروصروساحياو

منياكاقرمفىوماسقىاجمناالدنياطأبشيمحمقالفىرراساالتهعبدبنابراميمتعاوححصالتهلنزادرصىرىالمخظيما
ثسفاالدتخبىدرأوقليمالرقىوهووريلحمباءورقدرخاعأتصاعرواقتثمدالرمخنفاذادضداحشش
اخأ

أضجممخياافأيقنتصالعنهانضسلتخادالدأبدغهاأكفرةأدبااماوألالإنبالعؤادأناأناأنوأناألتياريقولو
كلوقيالصنهاطائعاجأضافرإتيمرهاةالتمرحمالغفارءأباذرارحلشتمأيثناوثهلسطءالمحببماراضرعفراالرضكإبالى
فايتتبكينمالكالنعمالحؤءتتلتووانوالبةأباكافوالتممازأنافانالجنقخةليخماوبرىانأبوفرالهذالهلط4ح
االارفرطدتمتكنخخارقولنرأيشالهلىولىاطةبن1هنتهىااقلشطدرالأملاكأاو

تهمنكايىاشلوترضاءتاتهفبلماالمنامنسالمفمالالجرةبهدالمألمعاماذلاضالمحنا
ألض41فهاللهاوتملمالدتائماظصناسألطاكننىكنحالحاثحمناصاألمصكرالماظامارضرفىااطرأى
ضىاتاورصاؤتتهاخىهـهراوصكالمءخالادهمندادسةبفىوالجغن
لةبماخمهاىقال4ثتاارنماصممروشامالننوحلىمقدهعاسنمقالغركمذالبرتحالمءهذااىيابنصفىأل
يهاأاكابرأائق2ءالبأسطاالهوصمندقاآسممالىةهرالزصامعزباانهلواشاربقدزاحمنى4وفيى وبارددرددسامبغايغطالمنلكن
األبياتبهههيهثليردالمزبالرواريهسدارصمنخثبهصرتامومذلزمشاطزارالنصيرالحامحالالكتب

بامغرورتهووصكغلةاركصبهارد4نالماعوآخلىباردهالساواحرأعرف
الزملكواالسوليلثتخنلفوالعقرلافتىرزقعممايعينالتأفىصناراباليهزيهتب

بالمنىوتفرحمسربجايفنىالكتفتؤكلأشمنرلىكأدمذصارنحجزارتهوا
نممواككاسربإلذاابافاقسوئلىءعشدمآقدرأموالىالتافصاوالخارأ

بهثرهموتسوشالاالحمراباوآقىكادفثماعشىالجزارىأزالكه
البهاثمالدنياثعإصثىفىكذلىيمدباواأرربالشغركنتنىوتجهامارشالكلالدقىجي

التهأراكالماخبهرجلهرحأليهتىلوتمحبكركبأإلىنىكاتبيلتانماكلىياصزانجااللشيمفغاليممهألرشائرأييراع
أحبكىلىوتلكالئصظاالمكرانحجثونموابالناسنفارفيعايئلثلتبيانأردتاذاآنالطونمابهرم

أتاحيالدنبافألباماحبلابالموتالىضسبراشلهرستانحصاحبكسالمللمحايالثقأبرأانلنكالقلمقوهل
همةلعنابرألبرصمكروهاو



ثنصالللهالنلىماشوولجسان

3نسوااليكهنتةلمشرحاااغخعاو
إضلتلرراأمنيىفانيةاوالح

بهمحماكءنفيخسالتنفتصالتأناا
صهامثلياانفتعلمثبهاغرامنوأنالتلث

تبثاانبعدمخعالمدةنهسإصتردةص

إبئااووأوزاراحتقنمنعاعايلث

عنوكطفغدرضكوخمرالننثابرجها

والقمماترال9إلانهصسلمعااتهلىاخبىا
هإأفيمشبابهئالثعنيسئلحتىآدمابن

كتبعريخماأفيمنالهوصأئاهفيموممره
عاجهعريهبنكيىسثنوىورصقهأنة

ذاواالششحصالالمالقالفىأنهالألب
لحيريمنصبمنقاللتهاوحيارماطن
فىءيريضقأللهكمبحنفانقالوا

عنلهيضذالحهفي4وضه9إنةاواخه
بنبثرأوصازءسلىودخلعمادقربه

مخناغرتءلطازءباأبايافغالوانص
حشاالفالتعضعالدكعتشظرسكإقالفى

ومنلةاالبحعهعذهفالتأكندكوماليس
لكذأحلفئقاالاصازمأإاهذاطبق

يخاأجمعىفطسواالجنةنتلثشجهغ
اصتماثاتصاصحممابنوعيرشالهودسك

المغزتوبعلودضمدلغنىاامهلفقرفغابا

للفضايهعمإلورإةيإبثعابدنمجميوا
وتيفاباانالهاالتخدمرمظادنيلدنشاع

أوصكألذبمطكمالصىأالقىرالىظبرض

دالوالئأحديىافاءوالئلمهماكتهوا

فتعحهرا01لمحصذراننامحأناهدسص

احهاولذألثراكيضطلسالءتااوالىتبم
أعيودلاصبةمزثيساثلفغؤالت

ضالوجكزأالبمالممسأليمعلحهماميابن
لىلؤءاءئرشدارالرصالثاكاس

ناأدراولزيرانتعاتهاعوتد
حمساردمخاصنىاهأنمنتهالى5كرمأ

قألمالىطعنهآللهرضىازمالوفبل
الناصعننحهلواالتهنارضاان سب

01

صيهىاامابهردستانث
انيسوربينخواسالنفى

الهخاابإونصبةبها
قصفحهعه

س

اليرلىاثمونثالصماتجالن
بهنبينهاولثمديخةثواإر

ضكله

كماوابا



بهوتأفغالهجمضانلئلسكبناللوفىام

لعفنوقالاكرىااتحصاعاغأابهأيمرخالىبدنمباذانانهنسبمابراياصماذاك
ومالىاتالسرماقلهموالى

محدازوصءصزهىءكور4كااياجهكراماداىيدعهمثاصوىعلىالضلىعمحدىوفماط بدونداؤهنهاتبينالغورنقحسةصانبمنتاذا
الناحمااالدبابعفاوتالوشمفاؤهسغبن4عببلةامنءكرموىانيمممصهاعلأبمرتحالوخ

بعفهلوشناتجعولكلاشنات00500
نوليالمنولغاءالزهدبصقالمغنالرورارإمدالوبو4ورباوىأياسلىشام 4بباطافىوكارموىوقىتؤووذواتذكروازكركط

الرىهنارااينمزهحيبفاصالدينصءصلراتامناوئممظبوااالسنةبيهاخبو
سكنةزكرنكفأكابالجزاءدنجهبهبهولنطأنعاجهحزاراأنةاسفىتآةأغاراذا

وصةالعصرقليلىألصدةإسكوسالصةالرحيمالرحمالتهممب
مراءابعاوآلستيلىةلنغساعالىزهاهرصرظاصتمنحنغولةأصادكا

مغزسهمثمكينعلىإعأفهـهرسصغروسدينارروبنن4جمابنصأبراوشأمعشمآمالالمهلممرضىباسمناقب
مثرسهأكىلمجاالشيماشالدهرمأوكذاكةبكسةفاطهقاللمعايموسالتهصلىالترسولأنةنحروربنالمعنايمةأبعنبن
ثوطلاطاهذمننفسكفاذاركنمتأغشبئهاكضأألننى
احداهنعاللثاعتمشمهاثكقعنكاصاسعدبناراحيمحدشابدالمبنمزفىاثناعلىحلىسانخرضبا

والنظرلهااليلتمتسكنضلشرقدانحعابهاصفاطمأأخبرتهصكنهاالتهرخماالومنقاأمةعائمثيرأنالىبنروةأخبر4خاقاللثعاب
مغبونغاشنتهنظككالتدعاؤفىءارسارمدوفاةكأالمهزضىيقأدابهراسألتوسلمايهحاالتهلىالتمتقرسولاماا

والئانيةعنهامأزونوالمحرففقاللصكاليهأفاءالتهكاودمعلمهكاالتصلىرسولاماقىكاميرأيغسمأنعلمودعلماقملى
طلبهتتلتكفىالتىفيهارهدفغضهقالزرشماقىكاصقالمو3عاالتهصلىالتهاخرسولتهءفاأبربهررضىا
لئةع5وابهءمأتبعاتوتحسمقبعفيووحتىبحرفهاتزالأداتجرولمعجرعاليموسألهلتهاعملىاقبنخرسولصهإ

وانتفعهادةلمحماالفرانتهازاولرشكبمهاولأبابكرتسألفاطمةنتورقالتأةشمعاليعواطهصلىالتهسول
واليكوناذضللييونتحقهلملفتتسهتاكااصتأبربمرعايهالذلنوفاالةابىبالمدينةؤفيخوسدثخيبرمنسلميهالتهءلتملى
ياريسوللرحالظافغدرولىعليلرزراأصيأمنقىكتإنفافدأضعثىبهتاالءبهيعملوصهلكاليهللهاقمملىارسولشيأكان

النمإتأئمممالهوبقااكرهأافىالتهوأماخيبرؤدكسبؤمحبتعالكنادمحالتهعررضىبالمدينتندفعمامامدتخفيخأزن
دمللسلمؤمناقلبأقماالدمظلى4ولواوهرتهىاوقهشاطوسملمعايهلمهاصلهالتهرسولسدقطوقالعمكهماعرا

محنلشاقىخمهابتالتهرمىةكالئدرظاليرمالىذلمازمماءلىلتمونالالصالىعاأمى

أةأالمافيالدهيارصلاتءرقنابهؤسعناالصولصايمسانعنشايسفيانحدثناقتيبتحايموسمالتهءصلىانبىاضبلبص
محبانحوكتةااللكياتىتالتهصدتهاتذبريممولايصشاوماوميعىاصرمنهمالتهىرةمحباسابنقالالصبيرتبن

صعردباعىعتبهبنالتهسبنالتهتنازععندنبىافيعواواليذئفتنبدابعداتلوابرالباتنيثاثهببرنىالموولمكاجمو
ولدكتحظاكلنضمدردفأانينكلرادايهسكونحاكاتدحيرنايخمتأئرخاناففااللدعالوننذهوايردؤتفهأولجراماهـنأنهاماللو

المالاجالهلىأظفغالالماذنجمامذاميزهأتالؤرفيماكأوايزواربىايىةفيانجضريهفمنأضجواقالبحالثأوماهم
اضالتصواجعلعندايتمكزؤجلالىذضرعنعأخبرناالىزاقمعدئناعبداعبدعلىصدئنافنسيقاقأوقالاثاأعنبمت
التهبنءبلكؤمسراركقؤلولدىءاولعنيماظاالالحفررأقهرضىعباعتبقسنشبناطهعبلىبنحثنءبيداقهزمرى

جاشرفقالاليدقةفىكئرةالمروزىاباالتضلىالكمتبأعهيواصلمكليمالمانبهماصلىالبيربالفغاالوفىيعوسماتالى
تهافىعندارأدارامنلأراذالنجمسبذاكطدالقرآكموعنلىعقدغلبعاجمبهـو3التهمصلىارسولابصهمالةلد
باخداىكأالنصليموفاليئاالووئهملمكأباالنفلوابعلىتربرايمتبرليمنكلوافنهمابيشواختألأخناتئه

بيثميأفالالنكموتااشثزمالناازم



انفكرهنمكمدفياوتحرغضتكم
دعبدوؤلياظراالىعمراناتدفلوامن

افأةماناربةيدبنزرقىكبنالمه
لحسنالوظركهفهالالتعنغالدر

االسكبدنعيةعلىتهاأنعمالبمرصرحممالتمما
كيهودابداالنالاتجصيياومحي

اؤناععااصذقاللهئالىالتهفانالسسالم

ازمبرأوةالبيرحساأوأسكظمئن
لقديفرنااعطبناأثمرماكلؤينامنأ

واتدسالفابعضلؤيمىظمازوى

ونبمكالفواراللكوناجمصال

قونيدؤاللىااقرمانحمبراهاوقالليكمش
أثثصحغاللأؤونيفوبهمأجما
حمأثبنايةيبصلمىابنصحدلوت

أاليافعاتـايهاضتاشنايهمتلهاكا

ديخايبإلتالتشرغجكالفلىالصهباءادع

الالذىيخافياالثفيهايفوومدكوز

4كاتالاكأالدفواليول4تاالافعسامكنت

صاالاكلارواصبنالملنقعبدلئيولمطول

ألصحماتتبرتادتددافقالز5بيديوىث

الثزألذباوماشكتصبهااالبماكإشأال
ونصمحاكذاتهلجداالفأباحازم
صكفدهنحنلتئوالفهانحناوشسحندا

عليعملمتةادانجمااكنوروىيرماهم
لفتوحطفالدمالىدمآلقوالبنقالانه

أوؤيتأحمتأاالماماكمزآدمبناءيخا
الىوةثثفامتآوأءماتإتفأليت
بتةمخكنىالحالىبتصفوانعحالدبن

مخماتيهىااالحرةاذلنحضرومالالبرا

الوقاطممابئوكوزاشوكيفالنرذالمن

برزقلتومثلىوكطآدم6ايالىالءمورق
تحزنالأنتعزكوينقصوأنتمكف

واوفالمايمفببتقطلبسايطغيلشوعندك
واصدوملموكالىلموبيخابينضانمساصعازم
مناؤشالذتهزروفألضىدفصأأها

فاعثايرنماواكماهواجلرعلىغلىمن

لثئاعنتعزلفاجماوقالأنيهون

001

لقومواظكلبرسلمالتمصلىرسولطاقالالغوواالخالفاكزواأفاللكغيرذيقولمن
وسمعليتهاسلىارسواللتقماصالالىزكليةايزانعباكابنايقرلنزجالتهعبيد
مولغامامعألذسالياذلئامتأرحألبينو

أبابمراكرانعنثنامجىحلىصدثنامدداطجالىلعمرةباتمتعفنئعالىقولهبالبا
ايهكلزوجلكبئةعئملآ4دآشمدرتقالمدلتنةاللهحصرضىبنعاعرانأبررباءثناحد

قالمرجلملىينمخاحشسيهرمعقرآنيترلرلملممغليموسالتهمالالترسولففعلناهاع
نهطهارضىصنهايتالالتهأبرجملىالماصماءبرأيه

حدثأضالدبنكربنحفصثنىداانصرااواأوبهارةارأواواذتعالىقولهباب
نحهماتهارضىالتهجمدجابربنكنسانيازأوعنلجدابأبنلمسافيشناحصينحلىتهاحبد
فأنرلعشررحلرثخاااالفاسارازلموس4عاتتهالىياةاحومخنحعةاوحماضكيرأكتتاال

االعفوا11أكأجلواذارأوااتالتهأ
ثضاسفيادحدحدئناعلىرحاحصسلىاأزنالىضبىآصاوادلىزقوألبابالمأ
لغولمحنهحاالتهعاصرضىاستالسضضعدتالءسعيدشعيدئماأ

إء
رسولهرقاعلىتعاالتاناانالمأمنضشهبراأصيااتفنهالتى3رئىأسألانأرألتأ

ةذوحعارلظحقكدأتميتفساهوسلمعاالتتاصالتةأا

حيرعناماحلىبنءوصئابراهكلحدثناقوموأءنحماضالمرتولزباباا1
كأعداللهالتهعدشالزهرىرعنأضرنامعهلرزاترحدثناضمدابسصداطثنىءحلى
او

فيهمشرصاللطاوفىوسلمييهتهاالتهارلاحفررساةاالحمالأقةىرةمسعباابنصكين
دكأالالتضلوايمتبمألملموامهتالتهصلىاكلؤ4التةءىإصهاناصاشغهـا لبمالو

االتهلمناكىهـاىالوعمدكمالوحلبءايةقدلمموسصاصهاشهلىاضىئراداقاكأ
ور1115 لنحمابالممرسماقلىيااكلمقربوايهبلمنواءنهمحةإءإتالأهـ5ةإ

لمو4علاطهلىىاةاندالفختالكورااوارأعارؤاحهـعلماذليوالعد رإمىم3ورهـ

هولرينلدةصاطالرزكليةزالىانرلمالهعباسابنكاىحثبيدالتالعزذالقوموا3اذالا
معليبموهمضلراسمنقيلئعاذلهميكتبأنبننوموعامهاد4لتمماالا

تهعأيهداسعخيقعنطنعاطأبوءوانةثناحلىدابنثاحدوشاطثئبا
حدثناخمدبنوبنءلىصوضروحدثنىاطءالصأقافرطكمااللىوتهءابالىىلنياان

اللهصلىفبىاعاعنهاللهرخمااللهعجدعنثلأباواكلعتقاالالمغيرةعاحعفرحدثخاشعبة
يارلفآقودوكتلجناحتثمهلءريرفعنووضاطكلثرناالءاةلموسمىعاصه

حدثناوطيعحدئنايمبرااابنمسمئناحرودكاأحدالتدرمممانكاألفمخادبأ
لبأمنناسعلىليردنقالكايرسمالتةلىفيلةاعن4عتالته3ءىأنيررفيعنلزاعبد
ثناحدبعدكثراعدأماتدرنيقولالبىطأنأتولخحبوادوفىاعرتهمااداوضرحاط

صلىلنئاقاللسعدظسهلعازمطأئنىحدثماخمدنجممطرفصاحدصأفسعيدبن

أتوامليردرمكلىأبدايظمأشردمشرلمجونكلىصصالحوضرمنعلىنوطكمافىكلبمرسما
اااللثزاالثطفةأبءتبناءئمانامخمايأبوجازمقالوبيمبئصحالل3يثرفرفىوأعرفهم

أاغمفأقولايدويزكلحيردرىسيداأفىأشهدفقالئطحمفسهلحمقحن
اقايمعبسابنوةالىبيرغقاخغالمنسفأقولبعدكثراأحدماالملرىانكفال

بعدا
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حدئنىسعيدالحبعاىبنئمبيمابأحمدبوةالأبعدهأوأصمفهحفهبيدجمقلمكأيهبعإل
لىالتهشاشريسولصحدننهاريرةألمجعنالمميباسجالبنابثمهاسنىنسءنلمعنأب

البأياربقولفأوضاطعننيخلىابىأمنرمحامةلغييربماعلىيردقالماقمكليق
أحمدبمالححدئنالعهعرىاأدبارهمعلىاارتدمأخبعدكراأحدللنبهاالعمثلتاترلفه
اخبى3خاساأتإجاتعندثالىابنصكنثهاببنعنونسبرقأفابوهبئناحد
ثجالؤنأصاحبىجالمنوضاطيردعلىتالكإلوسلماللهانبىضلىاانملموعلاقهصلى
أدبارهملىارتدواصماخبسدكلؤاأحداجملالصكمنكعوالفيأياربفأقولنر

فيهاوروسمكياصلىلبىاشكنديررأاوهرىكانعنشعيبأوقاللئهؤىا
عنراخأبنالمهلىعصتعلىكأمحلىعنلزهرىاعنالزءدىوقالزمجاويلعلوظ
فاحأمحدبنخاسدألمنذرأطزابنابراهمءمخامريسلمءحعاتدهالىانبىافئءنارأس

ناانارقالولملمعليالتهصلىلنبىاعايىةحرألمعنيسارعطائنعنهلزلأكطحدأىحدشا
تهفاروااالىقالأشويتلملديهموبإىمنليرجمرعزتهماذائةازصفاذثمإ

وجعرفقمذااحتىةازمصذاثمرىاةاأدبارهمالتكدكارتدواماخآقالقاشوماشأخ
بعدكارتدوامانمقالماشأضهمقلتخاروالتالاالقالأينقاتفنالممإينهموبيتىمنلر

شيمأجملصدبنثىاحدءانحمءامللاالءهأراديخاصرمنهمفالرىااأدبارحملى
بماقالثعنهماقادهالىشببمدأأءكالءبنتكنمليهةأبرابنثنىحلىقالرعبناكنناخ
فأقرلدوئمنويؤخذناميميمأنخلرمأيردءلىوكحقاطلىانحلموبعيهالمهصلى
نصذهمكأمحلماجثىنوالتممابرصوايرلموابدكشمعرشماعلل3مخماأمخماؤنسيار
تضكصون3أصهيخادينناأونفنتااأععلىعلماناناؤموذبلتيتولألمجمايهةابن

رلثدففإلنحهالتهينرفكألفىاكإبنربوجازبمعدعالدتخماانغهفاونءلىبقى
عةاصااازالفىفيكأنيهوننعارماضحباثمسلترارعتالمرتاحعلخمخلافقالععلنى
فنغالبةترالساعةبعلالنفدء14الماءةاتلمإقخومأتسكزانيهوناالبهنذذ

لتوأوكلسب11هذقدحاسيصألواىلهفثالىدااكلىمربىبنسالمخلدإ

خافالأعمنتقأالؤنعمجاقبهاقالامجوقىلأحيمنتؤجمقالنحمقاالالؤ
اجمة41ؤتهمعاوماخعتفأتهاةاوثانغلرمارحوتفاقالنحذالاحآمنهاااصثايه
اسئيصائرىممارلموسعابقاافبهاصلاعناطنجكباالحياتمنىنتاثحض

ووجذالذنهاناليىوةعزومهناتتأالأحضأدحروالوالسغرهوأرمفى
عاليهالتهالتمصلىلزسالفالتهرضىمحدبنحعفرأسندهثزثبعرالىؤوفالااالتجفر

ؤذنبامناخاساأءظمحنأجصكيرمالتهإخرضوانيالأفىعننديشسعدوفىلممويى
كلىحالصالمحطكلؤىااجهقما4هالياب3فنغابغؤلهلمتعالىتهاأنمانبعرنة

ندءوناينالمنذراحإءنىبوخمسولغدادضخسةدترأمايعدنغدادنض ءصا

أتلثطاعتنافانالىكونالىيالوقددأءاوناهفآخلىالقرولقءلهغضافاجمماتطاالىلكهاما
غهحعنساحثفالتكنكالتلمثءمةلنافألءثأببتواننعيموجفةمجانروفروح

سئلطابثراهلدىواخعيمنلمبامعهقانتهىالسالملفهبمغمراامارنفغعيابادع

االالهوالوهقبلطياءمناالوعايرالدظءدعائتلمبر4ءاتالقهـلىالنيدلزصثكنءمنى
شكول81
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أتجلشالدنياذا1يثلحلىشاانتهىركقلىباناملندونودفعلثدوندينلنوقوالودعفلك

فىتفتازااالمحغقكأنغاسهنفسننملبتكبرأداذاغيرموثمحاسنأعظنساقاعلى
لبديعاكنمنلعثساصماولكرنجاذ

قونلجرنرداءصبايلوااويخااننوالحمازاطوتت

بضونفنواانلىتبينضتهاوتلفنوشاكاطفذا

نهاحىلةالمشاناةدعاألداقاعااوىلابهلمجكزيممشعرفءلمكالتاثللىاحكم
االولئةرأقواالزفيهورانلمةواطدحممعنىختافلضادوابىالكوااعايمبلىغرأعي
عنضمايةخانه5االكلةعقناهوناشىفاةانهافىاأثراصمالعنىأفااالفىنىثالاان

كالووأقرسمسلحياعمتناوالمنمرعأتطلحلاوعماىأملوب
يقالطةالخياأفاعثمربيةسرمىصالبىنطراانغايمرسالخالبجاثنله11ذهـفى
وخاصءيخاوتردالدرعفىادةاوصالبكرباب3للهوشصفمفوشحرزاشلىاثوباضا

الموشودموعلرءصاكمةعكلبكورةلساءشاعرخالسلساممنىحابازىا
عهقمصفيملستئصالهدهالذكسهدجوابتهلامئمااصاصفىاكالابنالدين

وثىيدلىقعااصفغامى4الالمصصاليآالر
هيخاتمرصنيناثمالقامولددناادثبقراعاألكمادإذا
أضجبلغاسودتفظتوايهددهزصيمبالااماقام
بعهشهآمافدتلوفيهيمبأممسباالشفميسدأنى

الومينرأذبفىكانذبابصمنجاتهفبالىوعقولهمنوماهددنابهوصالتءدوقفن
ناعرشفيماوماكانعايمناندميونمقومآاقبالساكندقاولثاتتههـاتعدفىبرضة
قرنمامألقولقينغلبونأممسمنقلبظاواالذينسيغلمتدحضونقورونتغالباطل

قهكيرصالمالتثوتذبةأمانىصشالنىالىواعنابالحبالؤإؤتعلتىراأضذكفى
فاواهراالواكقرجنااضسامبهاالصالاولفئكالإالعراضالجواهرولالفئتهو

عوااللتهفناشرلمولماقرراحمااابالوالتوانبواطاوقىضماوالتواك
بإلةأهلصلىماصرىعاحمؤدأوذيتماكألنبىأوذكىماوسلمتهءلميةاصلىلغولهحمضةايسوة
وناواليخليخاالنغايوترالواالودادلمنوةاالفئالجهوءنرنهاطووشمه

افيبوشبهويقؤالفثىتكاونهشوماناتتالرجأفويماهرصالنانؤدعاخمبيخالمحكآ
معلوالتهأيدصهمأبدابماقدءيئكنونهوالصادقيهأكنغانالموتوافالموتحيالفى
آءيثبمخذنمنلشوالنيكفالرسلنهميالياحلباباوتجلببائزابايازااهـلبسبالنالفي
بعدحينبأهلمنوهالغعبحمالينوالجادغبغللغهخفهعنباصثبمنتكون
الىمأشتهونوأحداثأعزقمايدرادهرصواكرلىتبلبضهمانخهى

يمونالحبرجمفلهأروبتاكلتداؤهكيفاضاوباشيرينى
يتشباثهأحلى5فظلصمانةءكليىأخنىتبينوأقاهمبع

أبولمتباطزيكألصااصبهدشاواشلموشابيخله

الحمناطمفنتاباازقتالباوسنالجفونلتعلتقاألتهرحمهالحلىلصنيا
كنىوعنمحنىمفقئأعنفزقتناءئعدتسايثتقا

عأكلئبامسلترىلنغمسسلنو

ذممتوفىانتئقتلسيآتلشوزدنجخسنا
السىفاالدةاووتقصرعنعلالادة

يتعرضلمنوراطعثموه لدمضلوشاله

لعتاهيهأبراوقاللثتعرضتئبنوا
لكثيباادعاهأذابرالتجيبمالم

الجنادلوالثهيبنعةءليحفرصا

ثميبووشجانوأطغاالولداننفير
تطمببفرقتهىنغممتكنلمجببمنكم

محمدالوهواثإلبنبعضفىخكادرته

قؤببرؤيتهعمدىكساواضهويسلوت
سالهرجالفصكيموصمالتهلىبممااكووعفا

الذنربمنقالاوا3تعثىنياالدكافالأ
بنكولتضعثفغلرالثرشواكاتجهن

سكالكاالبئارشيدوقالدساسلرفا

3افغطلوأوعغاىتعالىالتهرحمهها
اعراجصروعزىوتخليخةنلفأولا

ممانجاالذىلتهرراطفقالصغيرلهاعن

دالنيدبينكطعالمسهرولكداههنامن
نجوةاللعمنلسااكضائلعاروقال

امطالددثؤشآلمأءزهاوالدنيط

تنغىالحالءاسثغنمنضوفكةيواال
ذيىكرالمعاذفعالامملىانوامكلاالحلى

عدودسؤهمحدودلأفىفانكلعالوا

ءالطبيبجماطوماليعضودومجرءيرم
وقالاءصذورعددشفدرمعزوراذالم

ىصافانالمرنحلىلىإعهلىابااضا

ممةوىوردوكأيسليومكبىالموشيمء
بصلىفالانهتبماعنهارضىبطابأبنءلى

عليميمسمالتهلىتهامولروفاة
أبلهجامنوت5أصلهوالكر
لهىصمعنلمةفةخعهكهنادو

عحهأولهقدغابحربناءآوما
لهءإالعيقبرفىبهاليعهوالمرء
ضاههأجمافالي
ىنضوالفالموشنطاالقأمن

لحرسلجاسواكنعباوان4
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سزداللنشوانالكائلهذىطألطفثهوللجلالمحن

طرفمرسائلقدحمللكنرم11الكنهمائلالنسيممعكالغمن
وكرسرةوؤثحإلذاونالجةفىوآانرجسودضضانللىردءلىلووا
عكائبوغافلماذلاوأضااوفيأطيبمازاثلذاكببعضلالع

شاوىافىاللبأالواذلارهم3التشلعدكطدفملت
لقاهلمحركناكصلهلولشهشعرىمىاماداالوسائلغنصكنىلمتدو

يرضىبالثنايلاصارممنسائلجمايهفببابذليلواقفعبدكها
لككالهـقتثبأنقدآندىالخمىوادادسلواببباطكالطا

صئىممايهونلمأممائلأفزبااولمعكضطقدمسمرحححرفأعغلمماا
لاتءازماةلفماتسحال8وسهالمازصدزلىءصاولاتكلطواالصا
صهرازىاسمعدىث1البرديسابربايثعنصراجرجامنأكرمياتأ
أ

نهاماافاسدعلىلبرىأخامخاافداماواسقمخواسملإثمدجايا
ماالة41اودعناورفكثأوانفىماءالغمالرءدؤدأرصصديىواسمتبائ

مغالماالدهرااملتيخفأنماتبلفزبمااإاعنلتدعدهاارالىنىلمماأجها
كرامااشوالذتتمملهاالحالعرفتوالهابالحبالأيرعلمنقل

ماضكأنحسسىكابهمصداءاطفجهقامافااأودعيمسصالمفىلمنىالا
يةؤرؤثدىلصاصلرض1

تابميممؤدصالمتابدصباكربالفماءلىصرىلناأبصراما
ملهأواالرزقطلبلمنضؤسولمالىمانيتآوالولها

أفلىلهيئكصيقرشومن4كسجدثىأناصجمن
طماحهالمرءنثاسوناهكنىاأتاهلماوصاب

ولهحهقاشوالراتثراضعلأبمرشهلوتيل

نجرامماجإتطماوللامدعودمليردهركماوالكرورأءمناكوالىأث
ناالناذلذمنكلاخاذمنلتهاليزاالجا

سموىاثرأاكألنمماايمصقصةفىىجماالىزاقعبدحآاارفهناالشببمتأوتن
فىلطصلاالفىمناأويسءبآلأبىمتربئلىفتشركابه3رفلتتأورةااحسنانالق

ةوانثافاولدمنلؤلدحنأوألمزماالمنالنامافىمحفهزلكاتماشموركفثطا
سبزلةاالنخاكاوهبنارثحممناالنزلةفرلدالىلدالذكرفىاشكمابييالمومااشدجمالنه

فوةالذكرينغردبااشمنىسكمااالنخاالءلىيهمادمنالذكرواالنعحاحماستدمناألىالبن11
الذكرأقوىكماشماقدةاقوةاانمخماكدمبلىافصئدةوةةباديغةنثىاالىولعاقدةا

الذكرحمايصيرصأدمنىينعاواحلىاشأوايدأنمكناجالوأأتوممتنثهااالئقففعقدا ءاو
نفس41لشريةااشاءاأعزجةيازكورياكازكوبئتونثىالااجعىذاعنااهذولدفعلىامن

مخاأحمركهرامنييئاتهاشكاتالذكلتخفحللمنىاناراكبدهاامصوكانفوصيةلقوا

لجذبوااالسماكبتقوالرحماجشحيالرحمخعافىافاذاليماصرىاعنكيتهاينفصلالذى
يرىاةلامنوالمنفمللعفدافوةنحهشدةلرجلمنىمفامنههيمقاامنالمنفصلقام

وفيلأضافههقأرجوبهغالكلمعئهلقضا
ضهصفىغهتهارنهاالبمبهرالصدبف

قدلبيجطاللالىاتوأرساماشرلذىا
أريىاللفعاالفىقاقالفىةالفطقاوافىرا

هاندعضلؤداغضبنحارثلؤث
فذكرشكالداذلخدأردتقاكابيبا

يراذلنهكبيخأوقروناالرودوأصابوغ

فهلكواالداعوالمداوىيهمانهممنوءك
ىعييمونمتىسواأوسلجيعا

دعملهانينبنىلذااكاناذقالأكانلدا

كثأالحضاؤمالموالتهطثش

باءالدابعضقرقالثالتانحأةثلمةذكما
وفالتللشةوهوكرفسلالموتكا

دوأنثاالصلجماباالكاءااللضا
التهرضىلمحلىلهكرأمااالأهلض

ءافئصغاءذاووأنا

حىكلةالموشرانج

شكلعنذادؤسخلناشناراذاو

ءشعراالبعضوقال

ب3رالتشماملداألمااأال

همرأثمزلحمأماوطرقكما
4فدؤعالموالوررىراو

موفرامضبنيبقلىأالص
أباانعضاللهودرضىصدبنروعس

بهابازسولفاليعنهأدتهالدرداءرضى
طببااكسبوسلمطلنهاعأللقأومى
يومبرمزدرانلتهاواسألماطالواع

بنالربيحوكمبالموقاواعددنضلئمن
01فرغوازكطبقدمأصآلهالىجم

بعضقالاللشمازادككةوءخمان
أمابترهاحذلنيامناأعأبلسلفا
لتهرحمقاسعوابنمحدبمميأمهامنهـلدا

لدنمارافالماقدزهادأهؤالءيلبغومعليه

ءلحبعهاوقالنيهازفلىمنمجمدص
لنفسهربامسمراستغليعتبرامنلسعيدا

كرفالنضعلىرنجللغبرجمعمنلئوا



ثانسغيروصينالتلشعنالكاعاضه
انألفعمئطهركصشمنفىجهكمن

كاةؤمالئطفئهوماوكللدهرضاكتا

أبشعراء

لموشصدحاانمثكلنمن
رجهوابضئحنهتهبروا

4تجهبمضاشمىبيننهوا
عهأوناردستضلقيامهاوم

سمجبهوىنامحأيسرىؤجملى
ايسمحهممنهكلأقاموما

وطمايالهاضحخذالدالذءصافىى

تزلمجهالمفاياماوفرأنيدلم
لتهارجمىابرفيعدعيطبنعغرجوور

متالءاصالالنثاماعنكنأرضى
اجمألداأانفىاسااأ4عىأضابفىقالانه

امعطحهوانحإيىالمحخحهوافاخهاية
نجاضفيابنؤناوانلملمحمعالمفثهواكا

4ؤتسساماطهمايدرالىقدمأنجل
ؤااضىاطهمااليدشىشلبقىلوأب
نباهدؤنلنضهنفهمارمبافيلزود

الدنسافانالمثىتلقبياةاطوفيالضته

نىزواحرةلدمخانتخموأنلكمخافت
والضضبسمابعدالموشمنمحيدثنغس

صاطوذالإفارأوالجنةنيابراراالبعدالد
ثوالأبهـقأتهءليهامرنملرحةاله
كأإااهذمةءاأبرافاخذإلاثدوذبم
ال5امراهـثهفنع
يأىاكوالئىفيهطمست

اسشالمةلذتيسلئمن

25يماركعطرلأنتألطا
فهاأنتىاضاعةاالوسلأل

الوافباسلناملل
اماحففوفطابشضك

ودمتالعصادماألتمثمىءلىرأهوتجمل
خهافروافلمساالمأانىفغاليضلمجرإلص

زهىمرفاالةالعامطآارباضراند

لالشثاءففطيخض

أ

حهحاله

صن
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مامأىفماثمالتعلمفاللمحإسيخفصبمالزحلأوأذمجيكونالدهرئيخثسفيهون
ثهنعالبقاءوالأجدنجيمدفعالفناءفلمغدؤادضاركيولدوجمىاثميراقىورسكبنلوفنر

ثانحعرأسكاالىلختفىبئفوالسايمنرىخوالنيسلوالنتىنصملبأليىالنه
كزالقديدامعامبااوأقهمرالالةهؤطفحوبئأذمحهفغالتكاقوللتاالتيومماتءلى

زاروئهرادتمألئفاروحلىالنآرأفزتوقدفانشد

رمصرننفىالثمممتحفأنشخلضمالدقةنظراهاأمحي
ساسمبذستدانسآضهاباومضلةضافتسالهائئبىوأنالمقدفبهىئدالفاوماوقال
وفىوالمىأدتتعضدإماالالنإغادادديطعوالطىكلأالدهرتالنكلافاصدع
نونارىمنبعرأبقىفؤاؤؤدأردتخمافانبرىوادشغدبحزشواطالناكزليمسس

بهأصأىأدأدروإمورتهائنادقانحفالتهطفوجدنهرى3حطبربرىفاحإرةب
ثلهازاصكخعيهتدرتلتأمألءاوافرالىصبرمنأماءابالدهربااكأحساطقهطأ
صورانمخأوناشرعنرورامنواالكقاثمفاقدرأبايضع4ديقلصلىالتتأهحأم
منكألممأكاصذانالهراناذامنيفاالسكلىمرآقاجمعانأقديقالررتمرا
أيضاديثاطسذهحلةاكرشمنيمالمساذتناذالميماقرآناخبماننفءوالجوابا

ففذاءاالحديشاخكتبعليالتصنعفطالقاانتضيفاعليس
تعالىلتهارحمهيالدواصايرلجآمعهاى

ياهااالسععاشرعبحقمنرؤولماهاأينايولويممااباقف
أرجاهاواضماأرمنلرواورؤضلساحخهاأطراففىصارفاوردد
ياهارومصآهاوتلثفتفمبرهاارلعااالتلشكايةوان

الدرحماودارأنلبتهاالتبرشيكاحىفضلبوعر
إلهاةوأمبألفالزمآناصرفحهااطيواصيرةلىا
ماغشااشبابسطلفحتتهثىصاحالالموتغامكلدور

ينعاهااففلوابيايفلىوالدمنفاأصازعاايرءاثفاصررد
وأحألحاكراأقمرهاماكاناذتمنطاأزكافىاذيا

كراهاسذاقلبالؤظعاذكرتاقضيناطاأنسأوقات
واهامدكمةالمحنىفابطاواكلهجوواوايبنولمحواءجراياسادة

سفيادفبانيامقاالسدعتبالجوصلليسيرتيارء

هاأتجواماكانبكموأركأنهدوانصدتابصشقفدكملة
ماماأرللمماطماتباذوانهدمنأركهـالسأشانحاتونو
اأرظالىضوانحاللنءسييشصحبقرىمنلىبالممىوياياثا

صباطالوأبهزأنثالثةعتفاريخاباليامجرأقث
حالهاواجمهاطعياوأعذجوداأصداهاوأغزرهاأنتإلثةث

سرهاأعألهاوأدركيهنمماحوياالءاطدررمنيتحو
أسثاطساديممنسغاكشرفاتىاتسهاموطئتأخصايا

اكلأزالتهاتصلىمنعليكعالالسكلطكفوقلمألوياضرنجعا
أسناهاالتهدينلممعاومنآجرهالغضلاممرسلشانطوصمن

أوطبجللصعفاأللصاحمل
منكبزأششنيثعدوال

احمانفمثأألزمثولكتى

عدسفرمضمفااال
فاجعلهاعةالدنياصالمتصوفةافمقوفال

رتنساقىلسالاكابلفريخاطاعقوقالذوا
فيوأضجنافيهاضكاوعثنانماجاهلينلدا
أسيرعردالمرءثجمداطوقالينتهالرنهـ

لفصلمجبالمنولكماابعضفىيسيروقبل

اصصوجمبسالمةاعنبمفاللعقابكيفا
بعفاوقاللاليعفثلثواب3يرصوا

اةندارالحيعموانكاكأءالميىاط
وفينحداراالءوامالنوانوالمجن

التهيدبياكفاوفالأوصسل4ثرباال

قعرتؤيوبئحفلسنةعدأعانا
والنهاايلوقاآلصرأفالتخوأع

اعسلوايوتاآلكهمالنااعهـبثمالن

حمهاتسيركاائاشصذاالياممديآل
نياكدذمنالموشقصالراكاكروقاآلضوت
صذرصزراطاطخرعبادالتهآلوواكأ

أمهلدغفرولفدنهحاكاثراقدسفوالتال

الماالآخرلوأصيلتينالصتى

تهمأناعلأإدوهانأصهالكمحا
المشيباننفصعحهاطورنحمثطؤث
ه3وعىلباطبعمقكوفطلوان
لىتبالتهايررحمهبثدبنصوتمالبائ

الهيدامعدثالدئأمسلشامضى

لفعالشهيدباايؤحلشفلىو
ساعةافثقتراإالمىكفان

نشكيدوأباحسانفثن
ثدليرمناانفعلوالؤ

دثفوأنتغديخألقلعلى

الضبئعنعنهالتهألوهريرقزضىروىو
ناملجنةالثمارأشهـلانهالتزسملمصلى
بهاوتالهارلفارناماملىبهاومارأتطا

وايياءاانأالالمااعامهمايمصيصماش

مجزدؤنوالهمالخوهكابهمالذينتها



لناسظرالدنباحبناانبااالنعأدوابنلى
لناسنظرالدنجاحيخاالىآجلىرهاواظالالى

ممحتانواؤأمنهاماخففاماجلهالمحكل

آكرخالمهانألاوثركوامنهاماعمبمشلو
ناساعنهالتهرضىيالانبنكروفال

الدنيادعالببفطايطلبانانطا
الذىأدركصآرفانهمخرهلملىوفارفضى

إبوءاضهاابأبهانهافهالبمي
ساباباثصافاذارأيضضقااليعابه
أجمالدرداءخلورفيهاضوهظاالضة
شاماسلأيالااملاقمكنهارضى

امالىفثزعليهدابهعواناءصاأفولهعواا
وخماالثموونحضبنوشماالبراكما
امثيدناالليمالافايصلذشااننعوتأ
مأماتمذيرا3واياودبعيلواوأ

لوةبورامنغاعؤورا55معهواغرور
يهالمواهقواماؤهـيخاغرتالدانزمأبرط

كمماانفافولموتاحاليمفعطبغيرالحق

اةلةوقدكذرحمالالمنوصارواليحمدهم

شهخصفرلونكرطناهنانفينبفىدهم
لهءومصسفأبادغبعلناهبمثنبموالذءفف

يدصدألقماكاثنابادالزحبعض
ادضرالىوصبععدولسغردتوتو

زانرااذلصافثدخاس4عاتخاقدبرجلى
آخربالوصحبةحلضرتسزصمك

احهثةكمصانتهادالففةجال5ععآةا
كا4كانفىأحمفأماثيءابعضوبال
االصوافىدزولوصاراطرئبامنأ

تتصواالملطأولييوةاآلوافواب
قاللمحمضالذؤالثةلفاصباخالفلولمجو

كاهبئحتياشابحتهامنذلمخما1كاياكو
فانالتمرأحماذاشؤواالشوةاالعة

يرالبريسفاالسيرتلتناصسميرلعرا

المههرالمعزبزالتهعبلىوقال

ثةلساكلجالنئااليرالى

خلىزواهنوكصشانماباوا
ئهلموشحفااشلىزرلم

شرراوأنهاهاساهاوأرفعهاأرءفشؤةاأطواداصشسوومأ
الهاأسءكدايشمنففدحوعألصلوصذيلااثلغالىتفاسص
ورتاهاالدؤحأراكصكمونعلىحتسدسأكالتهلسألممنىصكايك

يامااطوسأجمطبفراتآانايخالموأيسنعصحراءطراباسأقابرااابنزد
تونانيردشهرثحانيةكلالبراجوالبنثناعئرديناراارئكلالمرنضىلميدالى4زقرا

بضويرةمحلومكفىيدرسروصاقهقدسمالنالماتالمذتهمجرىالمرتمىلسجلىا

ومافرنضمهبهحفظقولىكطفكيهودجلارفاحتاشديدعاافاساأصابلسننا
يةببهرألهوأمياشيدلهذنفاومخاعدميقرأعاليمثسيأمنأنفىسأذلهوالمىلمع االمرى

حيففيزاسمزاققرسليلى1نوررهلىأصلمفيبرهةفتمرأعايرمىهعاتجرى
المفيدضرنأانركلبوهماطةصطنباتةابنلىفبىءلىايهأتيزأخنوالجسم
إرسباايهفأشارايهيدإينوحام4ووأحاصهمهمنءوففخياميديرمااامجلى

غدالضقهاءقريةءلىسيدقدؤ1كنتلماذا4رإبمءبمكانسضورفى
نسهباطتأاواولديمنحياوعنإلىتانتهىرةرحرا41لفياامادفىتلمهايةؤرتوح

ىنهماوالمزالىلناصربرلدحهاابنتلهةىءفاوحإمدماصاهذشرالهءلمموقو4اتاممعواط
االكابرابعفانحهحأاورةذيخمثلدهـلمقااليؤوبىةادافامالةليقىحافى

الرحيمبرالىويبتوبوسادكمامنىماذا

جمكالكرمتقلىإمصرىاارقورالمأسأونىةز

فيؤتأمخهاطاحصهموبحرلمكددتانالمزأحهاحرآ
نهاوخاواافيماوهوأخذيرفهاةيخيماايالمو

تلفاناكياواوافاهواحآاارناخأصعالفدشهولىكرزهث1

تدمهدأبتسوىصراطعلىممضلتهالببدأباوآلجعت
صهالهواالالىتصحزئرقهبخاتلدةاحتكارالص

لمحانصكلهاثنهرفوفالرضافىمحتالرإئدابايدصداباسرثما

كمهىومفواظرءالممثؤاذتهئ4إاهـنثاااذا

الوالاصصيرمنالثةلىماءقاكاقلايماوتركوكاضثاانواأواعارةارأواذواقعالىقوله
يةوشصدراالءاالرةءلىحيمإاادصعاءحاماقاتانيرالراززشخىوالتهرةااومن

والاوأماللةافياالصماملىبودتهـصأصرةخبااعاقاتآضحبهمارقوصاااوءلىالادتئبء

الىكاالمناشاايتفمليمصعتآمفااإموحتهاءاايرذابلصولذرمصثىقاص
شآراقدمماوالفسالدتفاطبايامااتمدهؤالءالانلمأعىلتالواالمراددفاث
أعرضاالمحاهمشارةحمقىيرحونوىزتدأمصمااالصذابلتاتاالباالواصصامفياالئ

كمباكمنؤماوتمماعاالهاجواؤمكقاهـبزاهوا44استهاعبادةفيعن

مبالدةاعنلهجماالوضرمواالرةجبمايرويضباإثانةتاهوأتلىصأااذبلأسنهمبآ
رفنايهمننطرانائملوأثالمرآبسشحاجرايتهكشحاوذحمراعنااودونعا
فانطيآعليهائدبأماقديةاالأولالوئاكدةاالرصديمابةتالتاماأنابيذ

سحانهتهماعنداألىحههمتلىالغرضفاناالءلىالىاالدنىمنترقىاليفتخىاكالمفام

حمأ
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خيربلايهومنلكمالذكسجملفيراطالنفعخبرمتهألعظمراباييوااالصؤلجزمن
أعنىمطمالبمكلىأربخننتفوهكينكمنصعأوهوجثأنهبيتماضرالذىااللنفعالئاذ
لذيناأجهاتعالدياقولهسكنداضىلهيراسؤننتنالجلةاالايفبللذىاتجارةانغ
بعثلسالملصالتوااعليائهروىصوافتعرنراويةاالبنبافتبيحوافاسقاشبابهمآمنوا

استفباومفسبهمبهفالسثعواحنةابينهمللفمركانالمصطدقبنىاعفبقمصدظبنديدو
فزلتمبفتافهمةارضاومنعوااقدرتدكلبوسلمااتمصلىامولللىلوظفرحعمغاتليه

قاتمبدايىافسيوامندحبنسلرةبانإدتهمفالصحددثوالدبنضادةايهمأبصلي3و
ازصيفتضىانحبرقفمبالتبنءلىآالمىوتعلعقالتعيملفالسؤوالنبابميراوفرجع

دخسبرالىاموأننحمصانعكلمئدهسلموراقاانثنالسدقبرالنمبرا

ومابالذاتقيليضدااذالزثالضمقلىازبخهوكذلفجثصحنحبلوو

تصيبواأنالاطلتكمينيفأنالىوقغواوأىتجواشةاعساثؤرأحمزتوارلشبانلال
يخانادماكتمصكوافتمسيروافتكممصالجاهينالةاقومامجهاعابقكمةهـكرا

هذاقالحاحالدوامخفىةادفالثةأفهذماالصوتركيبيقعأنةنالزماكامخمين
معافوزكونلشواافاكحدقواولعنئمناصامالفاعلاصماصغةانيبالربل01

طبيعةتآمعلتلتانبتواولوبمفسؤواحدظاشحابهمقيلنهفالتثبتعأوعاب
ىالتواصابةالىائهباصامعايةأالفىبتالثاناليخناثمبالشاعلالعهبعللالضدق

ممطكايقوليأطةالسازهذهصكدمصابةلتثبشاالمجبلعلةامغلنققنهتكنفااذالممقتا
يخاالتأملكندوأضكلهةععدماالمسلالنتاككازاسقلانئئااذاانهمنصمانر

ضقذكزهضكيرهمكاوالداصاداالببرفةاديةالباالدالالساانالثرغاذكزاله
كاةاوممنشمافماضلورهظعذمتيماينهمكدنمجمبيخمرامماولةينالا

أضاكاأمحهودونكنتانلتزنضصتأنلعرفربالمسالاكيمانةلغغالالأؤضى
نهمارئالصكفبمنمنالمهابةتاؤلتالمهانةأهلمىارفمةقأمنتصمنةنصحةا
قالدرمنودتىانغكاليصضفانهيمالنعالحوابهاالحمقعامحوتائما
باعقارهشصتجدهمناسكهاقدصاحباتهباوارضممىانلسحانجااعاكن

بيرعاحلرئاولغكالىآاالموراوئهموملمعرضاعنكناالكابرلبعض
المضجقسعاتبمارلررضالفثتءواقبهالصشطصفلربئماقضىبهىتن
ماقدمضىعلىفقسالمجلدكامتعرضايهنفألمايشايفعلتهاالفضاءضاقور

قويكفتثنقهامحيمرضكلمابناصالتحبغراحمتقالانهاطهرحمهورىلضاصفيانعن
وائزجطلمفانولاستكوشأنثرشكفىسىئتكنمطلبهافانلغدخفىتىمقلالا

صافىديموأنوشمكخلىادشكنلموالواننيوللسامخادكوأنفيرشك

مناصعيلىوامالحلفلابمكافيونطتانيخوشلتتازحدفانمتخلىاوليس
نامؤنةوكغاالتوةابطلبنامصاالتهانومافقإللجلجاخطهلموفقادهيقوانفسمضوحدفى

فالةذفقالالبصرىنامعكلعهانياالدنابعالعةوأمىخرةاالمزنةناكغينلذنيافلطا
يغولوانلرارجبعضبهرملجصلثورىاوممشسفيانلمنافاقلبجضمنالمؤمنض

فالدردتتلغاالمنافقلسانعلىالمؤنضالة

حسانحللفىأفجلناذابالغوفىالتاقذمنألذ

نعكولص51

باطلالماكتنعااماذا

الصبأمنفىدطلتضاأقجرما
الرأبينازلوالئبسفكيبه

لتقىانيافيادماحطألدقىحل
لفألنعلىأيامفعمرك

صذشبليوانعبنلمالطاثبهلنا
الببكا

ظائتفاميالعلىفإممل

الناناأيهالنفسككاسوا
مضىالذلىمافدعننف

كلنفدوكاكطشمأع

ناأففالةلمرآدنالمالقاجمدبناالنونعار
لهيةبارلهلتلناسفغاالمكا

تبتاوكنثلمضاعانحمأنت
نسانللىالبقاءغيرأ

بفيابدالنامنكءتيس

نمفىنكغيراخلسااعفى

لصكلدشأباناعبديزبنلعزاعبروروى
تهاالتمصسلىريسوللخطبناأنسقاحةا

الضاسأجهاالجدعاءفقالناقفعلىعلممهسلما
نحكفصسيرنانيابلىكاتزالمو

الذشنصرناوصصعدغفيهاقا
ثالياشسفرعاقلبلالمواامننشيع

مفإترابرنأأجاحهممنبوثمجعونرا
طعظهكلنسيناصدممنامخادونكا
بعتىلمحيشغلطولمجلنباثحةكلمناؤا

غيمعثبممنممالكنفثتموأنهم

طالمكنقوظينالىلأهـتررحممع
نفسهأدبطولمجلنلفعمواطكية01

مليةطويرفهسخليضرصالتحمنمة

قولهمنوأثسلتففلمنوأنفىبعملع
ربرىعتذلىاايعلسنقرلماووسعت

قالألورواانهعلبعوسمالتهصلىلنبىاعن

المودفؤصلواوإاالكروأالغبررزر
وموعظةيةانالوفايجسادانهامعل

قبرارلمحدا3ثتبنايملرداوحهةباث

فافطبعقلبعتعزتجافكلشاذارجدفى



بفولهربنمتهنعاطمحالفبرلهما
هـدفىكشئيطليخاصأممللعلىرنجونأ
فكثوردىقدأرصغلتنةسمفيغولهع

طفاوىاأبرمحرزذوتهبهذئمساشاءا
رقسلفهالسااالمماقبويرشاظكفنئا

النظرالىقاللعظاتاأبلغارهادعاببعق
فقاللبةلعنالأبراشنأخنالموااحلة

عمضأزشةلتونهتصكلتاثوظتأجد
صورسبتوعنتبلىأوجهعنوتكمت

كتلمحىقوأنتالحافىرتلتبركوا
تصلمالميهانكبمنيتىاياشات
الستومبالالشولءتءلانقلبفلربما
فهرنافمرنانلماترمحوباتهرناووحلى

اءوفدرابةاألآضمنعرقوءلىاطرشلض

اطحصورئخصومغرورودلنقارعناأهر
وقالعايعهوالثالحقلعرفثؤنأعما

ضاةوإلفتإثجمتلمعمنلحالعض

وءصةلملهتبمظحستكلاالءلنامنأا
بموتخادتهلمنلعتاءاتالبعضبماله
غاءابابعضلوظأحدولبيتعمالمرلى

مناالببضعةإصكمانصئسانحقمن

لعتاهيقتغالأبراعذنضلئأ
اكدعينرظلداحأ

هالىزمجبىبنغضىنظرفا
تهبلذئمياطرفارئدما

سءينمكلشسلسى
ماء

عنلىتعاتهارضىلشافىاالمامطفزآمماينصب



لهس

خاثهصى

3قمراذاكمعوماقمرت
لةأشتهىنثوط

اماليراسافىامامئبلمجط

أناكشدمننعرفابياأ
صيشكثهاىلىعناالرضفىحلى

تهلتهص

والكفةاطاحقيابغثر

حمرااديشوطاباططال

قافييعايروقدكلدفنات
حفرقديمنتدرعينبا
اهثذاذمحصيالتىإيا

ص

لله

لجمفمن

جارادفق
الصقفلته

التغوعأخاظطايااسبثألكهجسنأا
ضوبمزإيهبينفاذأالمسزربنا
قهمكلنبىقوالمنوهذاجميعممأخوذ

فتمكثجوجلاضعفغماقدلوتوسمعنيه
تهنرحماتثااأبادا

بردكمنلتوافقاافىقاسحأبايا
برشدكعكيبىأنتمكلىبابعنىظ

لههدهدهفاطا

كدونجهلىآراغباكءمجهلىالتهآطم
عبهـككةطامنالذىءماصلبملىالكأععا
تهسابنؤشمنالحكبعضلو

ففالأبرالعتاهيهالمعنىاذعذانفسم
منهدالبنعازااىذبنا

أررفناءزادفىنشرع

بدشباببلىبدبيباعيمبفاءاالسالملح
علئلىانهحبدشبنذرعنماحصعناوش

قانشدقولداحفرتهفلثةوعشريخسنة
دهاإلدتلحالفىاراذا

منكبرآحساتعشت
تعتا4ثحعاته

عصراىب

حلهلناست



جةبهزطاالننخاصلثماجمزاو
شمالمجنفلهاامةاللحيوااجبعمن

علىجنصراالنسانطبوعكهبنخسه

الزمةصفةنتهرافعابنساالفتقارالى
تهاتالولذئائمتنصهرهةظلطبعموخله

لعنىصعيغااالنسايهحكؤطشاو4

ماهوواحثهساذفرليواصابرعالمن
عضنحاكلأاالنسارنعنمكالبؤولما

جمزاالنأظهريوانكناطجيع
لىاالفتقرراااراوالنمئالىالحاصتا

يخاالمتتدضمءاطضةوقالعاجزبهممئا
4دكاسضغناخبرالنئعةشغناثركا

احةاطنانبهزةالالىعاتللهالحاخوا

لحثوخذلابألطودة5ورالبهزنهؤط

طغياننجمنعاإبئامانةوالحاجة
زفىصكوانالاالنالفدرةبنىولغنىا

رازرذاعلضوللبىعوااستهاذاطبعه

انفغالكدنحهبزكتعالالتهئبأوئدا

ايهونيمرآإسضغنىالطنىنسانالا
هاوأوض4نعىداالمورضماهاأفوى

االدبلأبعضلمجزموأنمثطدلالصكلى
المهارومحأرحمهالبن

فقحلشاملىوابابفغعرتنىأ

لزيمملىيمالفكمايعثلىااذومن
اذاثغصاأشناتحرصيرازهوأت

رلمجتومثهيرتفالوا6
لجالؤيالضنيواظزتفاضل

فضلىأنتأجماهذينفنى
البنآدماجماتهاخو

يفعلممافثاءوالتلخاد

ظاهرطلماخةاماسإلنساااتهولماخلقا
جمزهوادعباأفباتجهصانيلجللمجزا

بالغطنةليهااوارشالهبالعقلصكلجهادلهحيلى
اهدلناالؤشالذىنعاكاتهلظ

انلرريراالمحسرامنهدئصلخررأجوأل

دينانعدلهلمحقولهسعوابمللثمروظوا

تمالىالخبرطربفنجاطربقاصنىاالمجدبن
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جقاودفيغهاواالوسطانملنورأقىأولهفىاانكؤنواالضأيامهلعدداالولالىقم
وحالكوشيارالميرااؤلوسعااومأنذالمحلهواؤسهمأبزلينتثرطأولتعالمأعمتهوا
ينتثيرهاوأولأصعاءولروم4وثنيتالرياراءالصاهذأشداصبالجالموسوم41شز
وهوفىلئااكازنأوللسضةافأولوماعندشوأمايانبلسراعندالسضةكاهوأولااالول

لساوىاجموزبتممفجوارهارالبصرقدممبراأكضفيالولاالزمانكاؤنهذا
اشاافغيذتبعلمديضارؤفيمماثئىيانجرااندؤسيعفىليبماامحاصاممنيناراعثمريخد

المججرلشلماتيخديناراعثرياوىلمسدينارئتىشفيعشنابسفهلئمجحرعليكلفاضىا
بيثامعجيعاوقىكومنلقاضىامحمتفأديناراماياوكحثشينبماترىفمنسكلى

عليهفعرضيمحممروامتعبدرجلدابجدعمأممنأتهواتعالتهامماتشرحمهاحتىنحبدط
كتمفانهفطيبروجمثيهاليفسؤلمنيستودعأندأرانلصافقانيدابفلحهزرتراللقضاءا

كاأنصهخقاوحدةيذالمن1بطايموسميلفياقدرعلهاتىتبعييأرلدنياجا
علىفضلىيبينانمجباوزيرعيىبنصنءلىأؤأطكأناالجاعةسىأدهـاظوف

ةلضاغالىميدفاجدصؤثافاحممااوعدرتهأوزاأياروفىأبرعىفاةاعاتلفدتأحدكل
أبرلبمائقدينارقالالغمصالىيششضقاشترأباءروبمميافقاليكعلىفأرادالوزيرأ

ملئعالىالتهالوزيرأعؤبرعروانافقالكثريخدينارااهذمىفقةريشثشاأناصناط
العفامبصألغتنياالئااإلالسفنيابابانتجملنهاونحنالالبااداحتاضفلثيابا
رأكانرواصمشهاقوزيرأعغسرااذايمونمنفيبقفىاهةاالىاصضاجو
بهدالتهأعنىراقدرةألصاهوعنالئاذفىحمدلأنلعلونوواملهعدمقامأ

ووكائاالمعكوالديةففبخصزعهالممقرأفىنلقانهوحهماكرمعنهتهارضى
أفىءكفدموجهمحتاتارمرالتهبءفلشزةالبماسمؤبنعاأيافرياوروىكا
نغلروافرأابلقألتلمافىنخلرأواضلأرفينافأقرؤهرقلبىنلقرآنءلىاعأ
جمدالتهأبعنحمننصابثلريقأوىروعبادةفالمصلغلرفىاانأماعالتفالمصهفى

عنهالتهرضىتهألمجكبداعنوىفافرؤمباطفىشاورزنباترللفرآناانفالعنالتهرضى

ونوطكموأصواخهاوايالعرالقرآشباطاناترؤااكليرسمالتهصلىالرسولقاقال
لوحلغناءوااقىجعلغرآنيرحعونعاأقوامبعدىمبمءمنئرفانهيماؤوأهلالفأهل

سجدبخاأيضاعنأوروىآشأنوجمبهمنوقايبةمقلوقاوةقيهمأزقوالرلمجايخقالمجا
لغرآنسوممطسورامعممنليعمذكرانهسليمموالكالتموحههتهكرمابدالبلخلارظبا

أجماعنشالأنحهررىودأالنحممايقرأقالأخيدلغرآنامنفيضفدمامعفيقومىي
الضعالعشابهابعداركعوأظالقبرعذابالمانعشنىالملئلسورةقاأنهنحهتهارضىتهأ
نصزتهامنلمؤنبانمحتماتحرضىلصادفااللفغيهمنكناسماالمجفرالىناوأ

أنهعنهلتهالتمرضىاكبأديكلنلافىروىوجلكزامىبمعالكلدوميعمأشير
أنأحبوأنامنهالىأحبشئليسكرقاالنهبالأتتعدقلهشبالسكرفصليضدكلن

قدوالهيثمابنبخحبوبسناطانلفغإباالعصراأوافىالىاالشمياءبأحبأنمدق
المحكلزالمعاصىذلاقممنجسهأصيقولمأعنهتمهارضىمحدبنالدشحعفرااكلعتفالء

التهأنطفوجلكزاضاتومىأنيسبالنسهبألغثيرثوآبألمافوأجمزهأغناهالتقرى

ةعاالدلعفلالجاللئالثصربقرطر

نعاألالتهجللحاحةليماعواأسباسمألسلى
ووقدماقسعملىوالظفرمؤتراالدراك

خاوعفويمالرزاششكالافىاكيلريعد
كبقوالىهبةارلهندومفنىلجزصكلىا

هذاصاعزبرفدرقوواىلةارشهيعاو
سبباصاالفحثىنجساءظةمةعلىالمحنى

لشاعركاناالله

اسنيامالأترالمنانس
ميموفوفاميلناوصيرا

هبهاأعيقسزفطنقلفعا
وقازصتلفايقاهلو

بالبصاثرةالاتركالذىاهذ

بئمديقارالعاقلوضيرا
مألعمنظرههلعاقيثتاظنووصن

صديفالالزلديغالالشثةبهماماربماعاعالل
مماهوعنهامفاهرعنهاهوظامالمصااصلعا

بهاولذفهثراستأكيبحكمةاماهوو
تهلظبااحسنويسلمعليالتهاصلنبىابطتا
أسبثبجعلتعالىلتهاشاثمالتصعبادةما

جعليادارلتىانياالدعؤئوصلصاباته
رارقراالشرقدالضالطاوكلتمص

الىإالنانرفيأنلذلثجزاعغلزو
كأغنىالالنهنحايتهنيامحظامند

الخلةبئمنسدلهوضتودمنهاالالتر

االغولثغلهزائبسضمرسدبفيها

لنفبرفضهياؤزقىكمنكزداقبولذ

طالبماومفيهاصحبالرافهابلارغبةعا
جمانماتختعىألرغبسهواففولهاسنمو

عألالقينكباالفصولرالحاحقرازفدصار

تةطةوفدفاالرألكفابةفدصللىمازاد
نانمبىناذأنريسلمايهااخبععصله

نالذالنأويلالأهـقالفارنجطبلتتاررا
بكقركبادنصثنياكأموردفرغقممن

تهاصلىترغيبالنبعهوامئهاهذاوالي

أخذالبلشةالىندبهفهالولكنلمعايمر
سلمعليهقهانالمملىنىااهذمنهاوصثلى



وألضلىباافىكمنبهتمليسخ
أضذكامنخيركالدنباولكنوإلء

علتهاملىلنبئامناوريونجهذ

فارنحلىهالدنبالمطيثاالنعمئهاوسم
ثلىعندالدنيالموتارضةاالتبافكم

تهالرضىفحاوجههقاألمجطابىكرمابن
لمنرنبهدةاتيماودصدتحلنرصدانياداعضه

مفاتلوحسمنهاترودرغلنداعنهاخهم

صالةاويكبهئناعداناليلابرأهمان
طلبفىفىددامنىمنىلباربوالمسألم

طالبفليىهذاعنأصكلهيلنباا
ثورىاطلسالديخاوفالسفانالمعاكمنة

وحااتاذاةنوراشابعكتوابتهرحمة
ابنآدمياألمجمذفاطابذواابيشبردةا

بعضؤدالرزقكئمابسببيدكفي

مايمونكئساباالرءبئمنءليىالصا
لحرمرامنلبساالدباءلبعضفهاوظالمرفى

محوداوراقوقالالبدمايقوتاجتالب

الدافىبلتدارترانوأياذمانياللىالتثبعء
فضالهاومنلدفااضرفمن

وهاالتئدركاشها

اياثىرالىأأنمارفىبماببالذاشدرنمن

هجهةعنأحوألهاوالكصففواجبسثر
أصبالحالحهاطمفلىاختأللهالنعمزا

عنبتفبهااوخااوموادعراوفسطد

الخيرةإبأدىيهملىوشةاشبمليمإء
الخواضدبرابهاوثأالمررمناوافصدنة

الدنيااشمألخواعلماأسباهاخواملى
أمررمايلتامللهأولهمابعتبرموجهين

دممأواططهصالبهايصلعجملتهاوالئاف
الاهياالحدالصالحشسأفهمأهال
نياالدنسادحشضانهمنألنبماخب

الهورعدىانهدمولنأمزسهاواخثالل
منقاالآنجتاللهافضهاويقدسابف

معيةفسدئمنولهابستعدمايهد
مألحهادبهلىلمورهاننظامنباوالداعالح

نباهدأثردالشاالنسلنيفوالالسخفامنها

اءأإة08

جلثزارضمدؤنشئكلمناأضافهثزوجلطصكالمثميمنكلشهجلعز

أهلونحمؤشهطلمجمالمعاصخعشهفىإيغيمنملالبالسيرمنمنهالىزتحرضىباليسيرمن
دودواءطعهايادالدبهيوببصرولمسانهبهالقكيقفغلبمؤاطتهاأئبصلدنيااويزهلى

لصالدقاغنصنبقبطركافىاامنةولىاكطكاسألمرأادلىاالنيايممالداواضحصن
كااويغلاغللذىكااويكلننالمهمايهرمفللراىرأاذاعنهأقهرضى

بماعاثنعفيفلثمتهااالباذنضيأبضارهمولبسنوااشاكصحزنثيطاناامناخوىا
لثيعالنشرارمارأيشومنثلحوشمنلاالمرساوشوعبادهناؤةةبرشواالمغرتهانكةمألبه
لذكلماتافمهشصبرالاضلهمماقاهنالرصعيما

ىالدادعاهصلسنابأوليقبلضاقبائلامضتكضى

ناعومحهآكلواالرضيمهأفالكهادوافىاخوماخما
بكصارواالتماعاوعلىاأورااءالدنيامجوزخدماليفوز

رضترقالكضبلوأةاظأحضرهيدةعدسضئنفبقىنبغيرذعلىشمالخلفاءابعضىوحبى
امكتودفاذيىاقفاشغأخزهايةانراذالزهذهوكلفأذامتانىلشبالتماسأالما
اذماتاالءفاضىواادكسببريلباالثرواكعايهالمددءازدمأنلانكافلااأفيها

جقموأننرهاوزافىالتفتالغتلالعذرىيةمدمقااةل

بأترليسجاالتفاوالوغمايننالدحرانكرقصدجمهةقأل
الموشاذكردطاجهراالنفقالالثالبهنآثاسنااللتأنغهاوقافاخنقسثيناوفالعت

ضارشالمباةانالوصمىافرالىادالدرضىقلشاانغاتاكالضيرمنالاالأوافي
انفاأاتالخفىكروذثليهةوسماامالتهرسولممثماانهطازعممثروأثكباله
فىلفهوإةوانءالءاتاهذااليصنوصلكلنهكلنافىاالمشعاكانحخدعالءالدولةهذا

تهالىالتهرسالشاطأممنطالمهذااورقتنجطهكلىورككتبذفىشاظولفقةشما

لثانلرقؤوهذلمعاليوهـالتهصلىالتاصرلسولأضجشصن11ذلمحالووسمعل
الئااجذيفالاذ4مخطهكنبالدولةعألءانأيظكروذضيفاهذاالىالرضارشبأمن
صالىاكمعلىاالالالدشرضىالشيئالىلثلونوسلمكليهاصلىولالرمنأمانةممن

عؤسنوفيرمضركأمعافيثىساقاصاطميرأىمانبناللوتمروكنع4بصكل
نماسالواضايسانهلشلبزندىرتخابنبالابنكررتحركةولسالمأطفواأتله4مز
ابأمنهصكلنأصاديثروىشروبافاداجمسهداادةبانلهرابهوكذ
مالمأبواليبالسرائرأعلموتعالىسانهتهوااأصلبه

ضهميوقدسكوشمنكاءاطالمحبعضماببهانصاذابن
فطرارشوحدىنحفذغيرابرثلئصومأيرمالسنذرا
نذراكلنرانأرصصوالصدبرنلتءاشرمعالما

نصغدهانالوااالقارسصدقفوملةعلىالنظرادمدكةلعيوناثمزنالمشيطاتابائللنساعبا
وعملمحضصيلىالىغبةبفلةتألمذتهبعضلفاهربصفاعبداالثيئفضكرونصفحبرف

عمنشابالالهيصبالزوعمجىدهوثعدففلىمجىصنالرتراعةحفورتلبموتلة
لغنىفامزهزهماشئتنجالفهوعأجالهشإلدتقدجلسقسترفزهله

جمسز



م

لمصهـيالمروالاطيالنبرأأيروعأالمسنبمسثزاباذ
والمننالدىاالاشزجتمنجثىشفبرشاقثلىمازالدغ

أوطاندةلوالذنحهواهلكناءقهـنشاتايطانكيسشبفىكى
ميداناالحبابحاناياطسموىفينفسماضيرالمواطن

اخوانخاصاوالحببخواحدةفكرتاذاالدياركل
نلغاصسلمحاوهمزجننادؤاواليجريبعدهمالذأزرى

ؤاوماعماخقعاكاننانأواثمقالعيفرابأهضضالو
الاطمأنشلطاطتجهلنىكبشوةالخرحلتانكنت

طإلئفممنلىفيفاللمبألصكإللمثال1
هحالشففمعلشطيهافالاللفسطدامجد
مإعصنظؤالىفصاأمسوسالهأ
عغموأقوظماسمموعلىيرظوفكزمح
مسسعدةأهلهالجبهعظاتكننيااوان
اعرافنااليهلمعرختذوكنكافةوال

لرفقمفلحادهاعطيرلجميعهعن

تفاقهموالتبلينباالصشألشوافهمالتأل
لمثساركطبهبعهمافاذنعالولطاةعدبالمسا
بهمسبيالبغيرالستعانةاالىمأحدبهد
عةفهواافيذفىماوصغةلجحجقوااطمن
كلؤاماواختلةذاتباينواواجمزلوايهلكواو

االلمذلحاجةعايخباتوالمعوبامؤتلفين

ؤخلىاليمموصرلةفيولوالماجقواط

رحمالمنافيخمتعالواليزالونفااللته
فىمختلغينسقاطالتخاقهمبلشولذكر

نعلغهمولذيروهزافقفهذاغنىارزق
روآياتاواختالهبالغنىلللعنى

رقالىبعضاعلىبعضكمنضلؤالتهإلى
اسعادهاتكناذانياالدغيران
اذاصةاااالعراضهالمبوراموفوراوا

وأبمنهاسزدشرنفتاذعمتواهنشوأود

مكرااكاسبلدباالدواذافسدت
نحتكدتاذااالصهاعراضهاغرروا

شالثتأملشئراتجفمئهاسزدوأبعبشواذا

هالستائرأنيامصعلففصألغااذومع
سسادهاشمألالوظهوؤأونسورأباناحهم

عفوفأمالمهملضلةاوأهلدسافسد
لحالادنحمشلذكصدؤدوياناصهما

نعياللحاللالليىدضايرإكايبةبر

الثمئهاألمنأنفعشئبهشفافلى
ديافاتوصبهمألهاثنفساذافرمن

بإنفاأحثطفبهةفألوتضونجرأماناتلنا



وحاله4تفلهـفىصكهـدفئلرنجالدفرك

لهعيرلغمادبرصاشدآلىماشاذاوكذا
فسنبدأبذكوللذاللقولطاابناواذقدبخ

طلكايصعبرصليأثمالدمبملى
نياحتىالدعمابهاعلم1فجهالمالنسدن

ستةلتثهةيامنتطمفوأمورهالصيرأصا

دشوحىتفرعتقواعدهاوانأشياء

غموأمنفاهروعاللشاملويسلطانتمف
دةاالثاعىكافأماتازوأملعصبداثمو
يمرفالنهالمتبسالدينفهىلاال
بمنباالنلىشهواخهاويععلفعنلنفوسا

نرزابراالصرأيمسيرتاهرااحهاحنىاراد
خهااخلىئفوساكالضبهاررقيباعك
لالومىاالمورذهءمرصالهالنميطتهاو

مااالاسااليهاواليصعبغيرالدين
الدتصالحعدةقاأقوىشالدينضي

اضااافىورنمعااالدىواغواصتقا

مذتعالمحخلفهانتهيخللملكوسألمتهاولذ

ادعراضعفالعثأتكلمففطرهم

راءاالهمفألتختلفلحثمهـينقيدونديئ
االهواتجهمفألتتصرفالمرريسنسيون

لعثتلاالدمكنهمرضىاااخئلفكاوا
هكلابوسهأماجاآمحيناراحدلثرعهلوا

امفلطاثفقباءارعفقالتتبعهإلثمحم
أحاليسبقالميراحلثمعاوالشمرع

ثمقللاسجقأضطانفةمساحبمكقالت
عخدلبسىالعغللالفىالنمرغتبعه

أمجسبتعاكاتهاوقدقالطرعلثفا

منهداليروذالسدىتركتأناالنان
أقرىنعنلداانتفيصقلهالعندعلىا

االوحدفرذفحاوهواالدعدنحصإلخالفرا
الدنيامسألحوقوماجيشبةاالنحصالح

تهبهيموانلحعبزبالعقلخؤواال

االدبكاءاضلىضةوقالثفظاوعلي
فادبصةوأذلبسيابثممربعةأدبانأد
لمسةثلسىالؤضوأداأدىمالعةرنا

لعدلالمحاممابرنجعملرأالرضيوكلى

ام



131ومنففدظمالمرفياشالشمنفىكلبلدلساللمنيوجمارفااسالمةفويبه

لمبالثكيدومأنجأءر8مئحشيمرأصىوظاناخضالمشويرى
نمابفألثلمثاعفولذوىيرنمصنىئتخكئوي

لمحصضىابهأبعحىتصكتجالىلادبخحكأحما
الالقيشمنطمولودمىيلطوضتمزصفدينكيخلى

وأنشنحيلظبىوجمبنىبلذةأوأسحأساأضربأ
طلووأنتلوأصبوالىامىملىأوتجفوإصلشسنى
لننهولعندذوغالحعاتماتحالمثىوتامتنضثاثكلشاذن

الدهرعلتشاطفىندمابرتيسإبننانهمحاءالىخكخيخقعفانلبعضهم
ضابوجههااستؤعنبلتىلمارأشهثمحلةوفامألعفهم

برسابماءوزهمنىاطلببحقوجهأئسزءى
لورأقاسرا1لفعديثبابفىأصأبسالنيالمماليتكنىانعلت

ليابعسداخهسارافقالهارعزاخاحيددزرعيبفكياسراجءإلتوظ
شهاسراجمنبأضيعكلعافشومادلشغدفغاانفساراالىأنتفسايدعوك

الزابئلتنفوقيواريتيمالانلفالبأشزصحساأتفرحالورأقمحود

شجابافنأنهبممالثأولىلجهلاونرطتتمألم
مقغرابةكواامتاوراحفغلىكأاسهوايهبعاريبالمثحلتةخغابنا

رانعصشبشحراقاوااوأعمحىالدنوثلافىفأبصأوا
منؤرااجوفاتمادصتىبرائقيسصووموتوالروكص

نجزلمأللبغالاوقارالبسماؤبيةالوااأفدقىعتوويذىااصبعا
عواررأسترمنرمايظىشباباءارمذايللىصصواد
لسوارلغاضانهارباوبهمنياصضهيسيريبالمركذا
البصركنناظركهبختعتأرائصةالرأسطامشد4ويش
وعأفكرىهوىعنكاجمبتلتبصرىعنبالمغراضحمبتكش

كردهروزعانذحافىمااففثاليمافابرتحاافعالحابرى
انىاصتداأيامحسقىابرثحطلىاياوصضأصزمانصباط

الهفوقسمهماممطبالمافنلىواليمىشأصعوتر6
أرافىوأرافاحبالبكنىالاأبعدنرمانىمصيبان

اطأللسعدىهذهتسعدايغزرافمماللماذالىياخل
العنفوانوزمانائملأيامأشوالطلنءصوأني

ادلمأسورطليىمنثندالحسالششغبشاشاءاتائاذهبت
ثائأفبلصادثتفضىفالماالجنانعوبصروح

بنانصطجمفاواوتشأتبخالقدحقدخارهواكله
ترحكطاوااكشفواعالىةعءنلالمكسصالثخمتكم

واوءهزاعنتالحالالظفاعدامتيالعذاالصالىلمانعال

وحكمألحدبعدلمظمظنبخمثروعدشكول61

حمبدعيدبنلاونكرظلمدنولمجالرض
بخلقيياايصعحثىفعةبنااأبدةمي

نهىسلطانيخةثاألفاعدةاماوأما
الخثلغةراءشمرهبتماالهرتتأظ

ؤنجكفالمنغزصةلفللهيبنماونجتمع
شحوفمنالمنغايبقرتمتنعاالورىبسعاوته

هنالناصطباعالنميةلعاداالنضوس
ندؤطوالفهرلمنماآنرؤلىالمبالغص

مددعراوقوىالجماكاعنهونهاالينكة

4واغفبذلمتفبىامأفوقد
ىالذامنلزنياتثصرفالمالبى

الدمسهجواعلىحمايراق
دشتنففرساشيممنلظوا

لماليظىلةفذعفةاذ
أحدكهتخلوالفالمائنالمانهلعلةامذهو

أوصااماعصيزاءأودشأسثاأربعة

تجدالمتأتاتاذاادأرلمجزصرادعاطا
أبغهاالنلسلطانااورهبةضامايقزن
أؤعونجينصكطناربماوالدالعفل

رهبةكودبينمشلووىابدوا
روىؤدوأقوصردبراأشحزلسلطانا

السطاننجالنهاعليمرسمالتهعياياككن
مظسلىمكليهاأوىإالرضافىلتهاظل

انةالانهعايرسمتهاضمصلىروىو
مرآنباعكزمماينأبالسلطانليزعانته
قالنهاعليعرصململتهاصلىلنبىاعنوىور

الرضىاعوحاساتاضوأساؤا

فىأسهانسولءالمألثكفرلحراسمفى

كايذبرنزاقهمأروبئيقبالذشاالرض
كليمرسماصلىلنبىاعأىاورلناا

وكالغتنةانجائرخيهغاالماماقالانه

ابرهريرةسخيوتألالثبعضوئالخيرذت

التهيحيرسولبينصكنسبالمجمتهارضى

لوتذلكعنفنهىوسلمعليهالتهلى
فعاشيهنعتهاصشبالدالتبوهانمه

بلغاءالضةلوظالىتهفيهاعبادا
يرتهسوئنفمامامقبرعفىالسلطان

باءالداكفاونالللمناكلىمجعمرأحدالعثن



لطاندعؤألمألألبأبةالدكواشفرب
بهللتظغوماأصااللدنياوآثارالسلطان

لدشسفاالساطالشمنالمافىثمأمورها
مهواءاالهحعنهماودوالدنياوالذب
عهشذمنبممررفىلشديلوصاسة

بغسادفأوسادةهبنىأوادبارط

بسلطاتالدشحمءقلمأمورانرهذ
وىلذتبدث4أسرع4وايةرعاواقو

دشاالراءفايسذوىيوعراالهواء

ستصموطهأحلتالبداانهاسلزال

صوةبدةزمجمجمكاناءالص
لمجمنانآالمنانأنأثركاايةمركمزث

لىأهـيرىحثىالغلوببهتجىحدعلى
لميمنتهاإمرعلجهةطءبيمنرضاراا

سيعالمنكاتدإمممفولبوالالاساطان
وصيخحالومذشدهروخهرومضد

األمةحماؤقشوزيميسلعالنتاماماقا
ادلساكماوانهإامحررسابسدالدشليهون

دالتهصقالمهالديخوأستنياعدجار

عيئبالملكلدشواعزبالديخيغلمالنزاالمابن
اوقلباكهـالوصصنافعتءوا

النهلبالعهطاثعقوصصفغاكيالثمرع

امزعافهمأختألعكلىلعقااصالمنمعلىم

هوذمطمطلنظركزمجلمندوبالى
ودإقاالنبالثرعبهوجوالىخرونآ

اظدودقامهةعامهرشهـإالغماممامبا
حغناءانءوزاالوضشدواصتيغاءالحغ

مجرزآفبأقدالتبماليرادصكنيابان
8ذاكذأوذواللياااالسنغناءعاالبراد

قالينلياعألنالابةجوبوواخظةا

تهبرحوبقااللعقلباالثجذجر
منعباثيرعذلكوحوبنمالأالنبياعيصن
المقعودكلناالنلياءالبهناةمرجولمجب
قوكلنرعيهـالثاثصاتعريفسثهم

الموراالجوشهـذهاننابيابمررن
يهمجماءااالبعئةمجبلملهممصالة
رمواحدفىاءونالثةافامفامايخافاما
شانبادعافامافىجماوزافالحدابلدر

اذةطائفقثعدةفقحذجمتوامكارمتبا

أواذلمصالحوبالمامنداناثزذجاالالى

فهنمفهيمنوجؤالمصالحدبأميالصاحمها3ماأ

الاللمدىاضتئوحشقايلالمايفعللجسافىادءو
لرىراقفغلىجموتعنهدعلىلعفلتجوركناصيميامحلؤلوله

جمايقالقلىأطيبمائواشلصرفدإلفىواخذحذرك
اللمؤماروطاعسهحمحفأعهاظوقرطالهوىلدواكأوله

راعهسفيالسقاةبأورىسالدرفعفحماوالحبوح
4وبراتاطرءخيمطاظيماصنحيةونداماى
سمرساسهاأشلذةفوأواأييسالىوفسضكالزواعثر

جاعهالةكااواحرنثجميعاصلعرياخليلى

هصاأرهنحؤسالوخهأفىبميهريزشهـارأىوخرة
عذبوالعراببهمئذبهوفىصببحمكرمبافىضءلموله

كربممسقفئداوالينثلنفلرسصوناظرئىىكافىاوابنغةوأ
والعتبمالهـقلكهصةأقأنتهوشمضيماتجنىاضذوافئ

صوربامطمجهبينالكانكافىابهاسأهـطىبالجأوءصى
باخلوانواأكمادزاالثلبذىصحمسافاصصعنهبانفرنوماذات

باطاقلميتأوأسىقضيتفلتنى3يمابىقانأشوفت
الذنبوئىالهشعوفىشثرزصذالحبئوالذنببنهماسا
شهمراسبثبرقادلمعكذاعتتامخمامابالىجادتافزآذا

سرايرذاااسربدتلنحلنحرءاأركنهىنحبصأاليانسيها

اربهاستغلالويغدويروتحةأباالثيلصحراتوص
ويصبالالخازلهتالىصعمباصمابةالجهييقابطاشهط

طفوليهأيامافىأووأأؤاشر3ا

همابهحمالهثصانممالكلربافهيسئآهبوىاالصا

صببلءيشحايسببنىانحالطهببءنخحوايرسغءالتضروكبن
حمهازمير1ايجبهئتىحممالمىيخامنتبم

ثباصادبرضوأكماجصيأمامهكاإسعدىزحنىالمهاالىسولمنخاف

المهبهاالجيبكثكأرةطاشهمشهعثتفةفيالرامهسبراصةث
قدالومرأدصذابث4المددىبتلصنسوانممصنىخابشحقوطر

والسالمهسعادةانلتكلكاحشدثيارسولختياصهااواشقاءشمكل

االيريدبيامنكأامهاطتيالعذمنانهكضصلىلىوأ
دظألمهوليسيهئتالمالسلطانموالالكرامهيدلهأرؤن

بهولهكاليعوعلىابهاسيدالمريساسيمالخيدفلقمنالممرىفواصحىاارشعالءالمثيئ
امهوصاقاوعريبدبةبربرامهلؤعالتسلملوأعالمالةأففل

تهالمهامأفلىعهضباكليوااقجيرةيارسى
غزاللفرامهباألحاظتخلتضدرتلةعةاطىقدحموافى

وأمانهخلفهصداوحدإشسألصاواهـحىنكالرامء
زملمهفيهوقادكاهاوبالمسيراالشوقحثه

ضلوأفبطجماقيديهأقوممهمامواحلىممناونمحيتينبلدفيظشاكان



مااام3نتالنبوةبظاللىأالئاذبؤدصديلمواكمربنبعثةييمايليعرالفالباز

صابتسامهجمدلسرحوانررسلئاهقلبمفهلقحهضال
هوشالهوجمخبمسذنأثاموعادصىسصعهدواافصا
الالمالجفامىاهصروصتهاامدواوابعادالمرمث

اصهصيقضىاعىصمنامةورقمأخيسالفيفصالو
دوامهقأجمسيرنألالظعرفغاءاقمساثقممرك
وخزامهحمىيشرندابألعيقلبالجشضلنا

أعالمهيرىبحماهمءممىوعرجمقليالدكساعه
عامهلعاماأنيموخذاخأصصاالمنهميرومعأمكل

سرهقادرالجإلنختذساضاعبداايدى
اقتبدالكوانبالتهلىوأحينىتياجماكشفا

عدالمقلوالروصآحذهاسبوكداووصمالىممالصألففىفأنت
تلبىعصزتممةكاحطنلتنىكنتبعضىنىأخذت
وصياأفوزعىدهرأوقفباالبعغلىمنىسلخا

شغلىلةغاوأنتشغللغيركمالىبابلشمدععلىيئتزبانلىمن

لىاطكااإ
الوالنحصذهبيخصعدعايصلعدبوعذابفيهيلذلمححجيب

وطيبغيمخأللالمحقتلانطلبلبلومنيتىكنى

عتربدغالىرحيةفاالىءيذويأفجنأالفيمكهحاطرء
ابلطنآنماثلهمفتنغيمالوانادىالمرادصماوالتاكروىابن1

لزماناضخلمينيغولهلدىانغالقمراماممن
عدالكالغضيبولكنابمهألالحصازكوعفىامامالصالةفىامامئروله

لقلوباعلىقدتجصوقالكلرحسناالتثلتتلىتوفال
ثافىيخاإلخهموالحربوتابرأبصرشكلثاقهتابرفىوله

دأعيعغاواولهياتاصلمجنلتعلىقلتقضتلىاههناامقالط

نابايخنايأصظهوطنأبالتئءيأصفوعغلعبناالبصارواالصيراقدالذىاالمردهاعغاواا
براصداوطالزادوممةقؤادىفرىفراقكفراءفىوله

ابانفىولهضفراثمفغاالاللماسبرىفزومحدؤنىقد

إناشغتالالالفنهماءفقآلباعساناكلغالبئاحناورقتطشيافتهألبناءؤقتقلشله
فاعالتشفاطحواهءفىكاذالقةفيمحيوقنى5ملجعرصضىلىكروضىوله
ضارضآلتاوذاخلداخفيهذمايمهوععاعردقالدرسهغنكننحصوله
ولمجبناكلالقصسدعوناطمفباءنايدوءسامتنشبدوىكوله

جبنالسغفئاأشمملناكفاقىالسفرةفىمد

مذابهاعذاولمحكذريقهالجةحويشاعرانبانةابن
بفيهاكلالعذالنيهانولمنبهلشيباشوالمارفرأسى

يفنابيخافىرأبكلراعمثههاأناوبامينالرومىأفى

التهبخاحمالضىالسوموهذاقوالبئآعبيدأرجلغتمنوأنيأءالسرءاميفوقهممن

بطااللمامنوذبالىااللؤدهـذوالأولىمة
واصدامانجلنمممرفامةاانذرالا

بهعاتهصلىالنىأييهوزشرعالماروى

فافضلوأسيرنبريعاذاقالوسلمأت
علتهالىلنبىاعنوروىهماأحر

تجدؤقويافىأباحروديتماذالتنهالموس
واذاوليغبدنهضعيفاسلكؤرادش

قويائعزوصلتهايالمحدينفوممرتجحوه
فببنيامهدهادبأعاياتجدوويخموابدنه

صراقامخيعهمانمالكلىابظاهرهز
يهولنضمليهالشاراووءححداليصعوا
أمورهاسيعةالمقحناسلطانلزمدلذىثوا

فيهيلمنتبدوااأحيأشياء

اهمااللهغيرنهلعمالاشكلىواط
االمةكقمقرالذلىحمادمقاافىإوا

أومأالنضىباكأأوالدشسحؤفىمن
لحهامصاسادعبااناتبادممسارةاثلشاوا

بعلىاوااوصسالىكهاذيبسبلو
مةالدبسقاالمرالمنمايتوثهتقديى
والخاتساععلهاوانطأخذيغيرتحر
أهلهابنبالويةمواالحلمالمظامعاناة

اشادسواافصالنصففاهاحمادوا

ىيرتجاوزفحهاغهامنمسمحلىولحقامقاا

ئهتبارخلطاخبعالحاواوالتفصيرعنها
فحهالكفإلةاأهلاالمورانبهوؤامنفى
ليخهىآأفامأاثعليهافأذنةإلماوا

شياءمذزالمنسقماذالاساطالن

فيهمنعالىالتةصياطصؤهالسبعة

قاومناصغعتهملطاضستوحبا
وأيغميعنهاقوانهمومحيالملصالش

وكأككشبهامؤاخذاابرواججهامح
سثبطاشمعصيقوبتالريمقكليأ
الظهاوهماويتوقعونفيصاونبيز

هوتعالىكلالتهلؤدظماكالنالثراا

ثمفوبامناعذعايكمبعثثاننادرعدلا
سنمبعاولمحغوللبسكئمأصحشأرحلكبمأومن
أرجلكمكتأومنفوفكمبامناعؤتعاك
هوالعذاسافىانأصدهمايتأوي

فيموساالعذاشالنااانعالمححك



ثحعثطمنالذممالمجمالىفوفهمق
الخنلصةأءاالانهأحدصماتأويعن
لثذعنهماراتهاضىحمباهـابنترلوهنا

مدلمبروىومذافولحبألطخقالقئهادانها

إيرمامنفالطنهامهسمعلةننهالنبىملىاش
مغاولةالقيامةيمرسجىءاعثمرةعلى
ياقهلذثهوأعللجوحغعنلى01يدا

اناتهءيمهم1ابراأونربقرروىءن
مجبؤمحمومتحرالذشيرأثمتكمختظ

يجغوكموموتبشاكوترأكنكم
اذاالنهقوهذاصويلعونمكممهمو

شرعشذااواذوأجؤرأبهمكشذاخ
ظطاباوتدكتبكلربنبغضوهؤأمبغض

أكبؤماصرضىبنسسعداعنهتهارضى
لىماةجمداأصصذااالىتهاالتمكنمان

بمنزلنائهالىتهامهلمحرهمترلخفه

تهمامثلاتانحرهماعماالناحوانء
كزالماذقهذاموضحافىبهنءنالك

طائهعلىتبعثتهاشيةاهزأواسل

محبضهعلىتبعثلمحخلغهنحاقيوطاعته

ثدتهخيؤيلرءلىفىبتهمنئمنلنلىبم
رقدأقجتهصقيشزوقعلىدليالنجضهمو

لبعضاطعكنهرفىطابانعربئلظ

للكوالاااتضىابئأبرعيلتخفائه

لزيئاعلكربنلوالتهلىلنااتخثمى

تقللىنيتهاأكنأضافسائهلبعهخل
اهاغقاشتخافيثااعنستأضافلهال
وأخوهذااتأالنخافانعليلتأنعاف
مونعلنكامأئعالىلئهافمماظااالن

انهنتلارضىاخمالبنرروصكلن

خشلىىلذلوضالشولمهيوجمقالنالبيص
تحبأخلتحئافالزيدأوألتهأضا
فالالئمخطمنىذأففنالومالرفاا

لنعاءالحباعدنمايأسييرافألضىالئال
دقأطمحدتابنعبدالىحمنىأور
11أببهرمانةبتثومأبهعدالتهة

الفدرفربامنامنأصدوهوأولألغمدره

شيعاكنمأويليظلةقولهجبروفقويكاهيهسميدبنوهذاصفانلىجليمأام14

فياعفسماطةبمدكرعطرلهنرلىاوداو

كلراسصأللمحوأوجاىممداصىماضرنىالىقدياالحنفبنلعباميه
ىأضألببنوىكىكاذااعدوىمنسىحزااكيفى

اوجدمنقركاليئتعثليباءنللمأكزاأيذهبكلرممطعرابالالبعض
صببندواءفمصىنةتفعلالعلبراسعهءاشىوتاواتداوى

عغفدامااسضقدتجيعكلوأنااعثائدصدالنوأاللهعقدابىعرلدشبناهءاخ1
اأوواغراهاعليهالابهفشبهمنحناتماتمارةبنالدينتاج

اأوطالاليزاليآوامدافىةشخنىوحي
التأملثاروااليخباراالأساعناقلىفىالعائبومننباطثالمحلىىرصمال

أرندلبنبلاجمبلرينربلءوصصحمدبن
ووممىالةلدسالةلظاترففيهالىسالوارندلبنوسرندل

بابهصلىيرافذافألباذيالهاكتسكفصربمالغنىلأالفناعةوجدت
المالث4هـثبالناعلىاكصغنيابالدرهمءوعثتمنهمكلهيرافىذاوال
عراالجنأحدهمالجالسورشأاوردتابن

الخاقلىايسرىأءورباخبهالىآيرنماأءوربا
أممىكتنفاارشو5أشبؤوأوانطراياقومذفاث

لبابابنيهءأصاخثىيجرااأحبالبسيناأبرعلى
لبعصهمئبلمساعذاافىاطينواأناوهوماء

اعالنا اليالىاجحعلىدرخاالةفاأمكئؤصجاللكلىروء
لأحنمطجمورفنحمثلمروىاطافيا

ينيهـااللهيدالذنبثيراويغلشهاساليلاينابااجمأء

خححاورمرالشئىمثالهبراحهعدرءاشررنخظىسؤومن

شياتكهراافىثمئاأحولرقيبوشدهلجهاأحوىأحوللرقيبماخئوبعنهم
الثافىجالمفىالدخيرووبعرأنافىاتركشيالي

زرلثالنظراعنقارأغنىءلىثحبهاذبالياالهشكرتأحولبركنول
العزريناسزضمنائلرتاىءاالهاوالرتايبشخلرت

الغرامألممنألقاهوماكالييدالمباحبابتىمشكوتنغادةافي

السقامئصدقضولكننحميمعينىعضدمحةتيأنتتفقا
االهلةفىجمدحممزمنبهيةاطجمرلىالنحهاتعالالتهرضىالشاف
الذىالحثموأدلغمانئغلل2اكلرفىاألعالدمقفتىاالالعلميخالوال
بوالبقلالتفرشبينبهلماوعمالبفقربلىجمالربهبالففلهسار
يدشفزجوكأنذوعموممديكتضدنااذاكنشألماللدبعفهم

طينضصلنبنلثلنامثلمةيرتجىنأنفوال
شولوسراتااليزفيأناالولىوكنادعاملمندةافىلغدأسرفلمفدىاصلرفاال

رالشؤومالمننرجوكأفوالةمالةلدتربعىتاذإكض

2الابنةومبمفيلملواصداشاهئافقالهأعنةالتهرضياظطاببهىممرلىاللم



اناماأا153كلعنذالئلهوفيلطبذفأضصلبسالمندخالاللمحبه

ضامنضمككلنأمئاإلمثللكريهةيىفيكنأنمطوال
ماييةاببافيتربئواباظولتىرفيتلقدبخوكيع1

4اهافىنهإلنرنراوللعالاصحمطبماحالت
العاليهؤالىتبماياكاليبوطنصعودكونرابقخرآ

نحكافيهجالكورتقوماسفطتااذننحمكن
مخاوقكاكلىاذصاهوحالصلذخولىآخر

لصعمشوقىبزمنكنعنىغبرةولىمعشونغى

عاأنفىاللجحامنوللسورالاأصكلىلنفساتنارعنىغيرأ
بغطسالمهثكونإيمبصدرانالولكن

أهلهأنكمظنإبممملحكممرأفنيششعاراقومصدذمالتعاوبن1
كابههنصىنضاعثمجاءهصهثأبةتو

آمالىوطرلمالىقصورترصالىالدباربينأطافىعبدالوهابلفاضىا
اتستغرأحمالىأخرىممةالىبادقمصثيتفىبتان

صالعدساعهلمصتىبالالموصكغعماننى

صؤالبافقؤاوداعهممأكيفصالخاسألوناعننفاالبناسال
ترصالالزولوايخهانغرارتحاناصتىلناما

فليثاتكاننحجوخةاوراقاشرام1
سعزواتقانداودفىجمسنبهازفىاعحالىجوختهمااصاح

وأبألفىقلبىقدبسلىمنمالنثلةظاذذاكهافشدتقل
وجهاناالدطلبمئىفكجفممىأعركةستلاخئالنفاقان

صخأومنمأحماىأقلعطلتىناتماعاينتونابلنياادابن
والتحتىالفوأصضزربعتئبدصودارمحوقدء

اصعادهامسببالهانليلشومادرواصالمرأوىاطروابن1

المعنىاهذعكىأيفافىولههددهمرظانأولمنىظكلشوصلان

اأميصامدافجهأنتعااقمعرأالهوىنلتتدعباقل
نلشوعألضاعشاالخرىانجرأنهبدنياللثمتا

يهـتعالىالتهردكلالحمهاوبنعراكخدةقص
حزلوحانبمنالغملوتلكزالواكراالغافاعثزلأل
أفلنجمالصبامفالياماماايامالرالذودع
صواالثمأيامهاتذمحهاتفهةثصنىأان

لىوتحزوقىفعنحتمسبهالىالتحالغادةردع
لالكعىتجداالصوعنأطربتيرلة7عناواله
بالسلبزرىواذامامائلاحمسفتنتبىان
افكضدالبدروعدلناههشابابخمقسسناهاذزاد

اجللأعيتجدأكتزاالذىءحنوافتكرؤسنخهى
عتىمنونضيىكي3حذهكنتانفئاظروا

لمحيزافألتخالفهبملقميزاشاشالذكطوفعمللوللعلىشالبغاعاالشوقالبعضلأل

يخةخالنندلهممشكرايرئلقكلنافما
لفبمضالبردنهوادبهشألبرىلكللآ

أمممثومالىفعبالمالفدأمجممرأصنجيا
لعتاهضألاأباحبىشبدلىا1صوح

نباطصائعافكتبثلى

تزملظلماانتهأماوا
لظألمراكالممومازال

نمضىلدينايرميانلالا
نصومااطمتبهئمعوعند

لنقينااذااالمعادفىسئعم
لطاومامنلمليكاعلىاسثلى

علبابداعشديدفبالصجلكيذلرشيالإخبرا
ألشدينارووهبلهاسنلقلعناهبا
فهىلثالثةالفاعلهأأماطلغكلوا

طاااللفنريبعثيدعوألىعدلنماسل

االموأالألدوتينموبهاالطاعقوتتعمرله

ضدالسلطانبهالنكلويأمنويهزمعه

ذالمتموقالنارلعمرحينباناللمرزقا

ئأسرعسئنشوليسمضتنثصد

للقممأافىالفأفسحلىالرضيواللمجاكا
الىهوالينهحنجطا4يثالجررالنها

حتآلفسالامنقسطمنهولكلبئعنهالة
طبهاكلالنبىممأوىوفدرننكملي

لهإلان01فىلمعادادلزاابئسلظاتلموس
فالثعليموسمتةالملىوظلعبادعلىم

اتالمجبشفابامهلمنجعطتلزثألث
فىتهزخشتففجؤالىضادلناله

لغفوالغررأمااقمكلمألنيقواالسروا

جملواوهوصمتعمطاعفثعلمهلكلتا
الكندرظالسشا1صبنفمنهلمزا

لماالملنصرأعةرأصشلهضدؤتياءلح
اللهنناعطاالفاوأفلبلىبالبهمرنصا
دهمةيضاففاللكادعدلماوأنفسنامن
اذاقاوااعةلثماألمحدلاأففلأكال

عسقولمللثمجااعنغنىالعلىشتغمللما
ةصتكوفدلواالنطاهـكاءبالبعض

العدلعلىواستعنمفسلطانهوالتعارفثئانه



وجباثمبماأالفيهاوالصألاالبهلهاطاماللىئاالدنيافواعداحدىمنام16لعدلكشافأزارعكؤنوطهحافلةلئين

لاالوصئاصفيصاورتماالتهفمقوىالتهقواتغايرفىندلهيمفنفسهاالنساشأبعدلني
بعدلااقهيتقااكامنطرقابطحاليغطعمنليىلىااصحهبكوننففىررلما
زحلاللفىيرمدرجلالىءوالفىكناضرعاصالقئباوكرفنمالفباغنهاعشالمحا
عزوبداناسبلناقلىمنرةقرفىاالصارتتجاوزأويخصناالصأعاللاعلىآحوا

دولمنوأفىإمقكاقلمءنيرلقلىالموتنب3يرفجهامنوافيهاجواتجاوايرفانتف
رعزالوولىاالرضمالئاسنءوحيهعاتنمروأينارنويؤأظمفهولغنضهظلمومنظم

ضيمحمناالهرامرعوضونرأيناأيخغيرأجورؤصدتالبعضكلىعلهانهو
الياطخمأولمالكلطاماسادواعثمادواوبنواأوأماعدالاعنضهترأفغهعمنالحت

االرلافومواالعلمأهلأشالخقىأثلالجاأربابأينلىاالنسالشءيرمصالففدينغملمحنره
فسلعاقدفامحلوسجزىممخاصاللهيساالنسانلعلىاالولائسمئألئأقسام

جهاخيرالمدلخصتبمياجعتوصطعاىةأىمعسثمرإلمكاسالمالمشمرعتدونهتجيهن
الكلأهلغأجمداضليرفاوالتكلالسماطباشياءباتباعوألباركةفيهميمفعرلهاء4

ولوال4تلتآثالدكأوالءفىباالنهةصلةواتالاسوروقىكاذالمصوروصذف
صحغرمابذالبالمعاللوفوحصآلفنالنومروااتجاعإنالميورفىقبافوقوابتغاءأهـ

وصالدربسارءلىكمنأياصهبتقدذلالفوقىكصوراسلمالىوحفيورأدوما
ملاااصألحالصوجالالعدامدالعلمالغازديائقوادجاطكطفءدالمجةألمعاالتى
اختبلالنماقفىاالعرابمجرمخياءاصحوباعلقابئتسملمأمورانافصآلوهذهعلىآبعث
أفلالنياادفىافيفاطراحمذهبىءعروالزمالانغلمكمزالغسادبنغلزأدبرحمنالىللزعيم
لذياذالمصعرالثأحصمنومافكلادوعنوانوالنبىعنروىإأظهريرلتتواالخت
اكلألاأومنءلىفرفتمةوىؤثودلمالأماتعذابااسأئدالقالانهوسلمعليهاقهصلى
صلثةامنهالمنأبهلاقطيدلتتشسارأالانانجارفىفسطاذالتيهةأشامقمنضام

لاحآوالبمغبنىارتمرشىءصدصحىعنؤىأدقىابءالمناثالحامرظالت
للطثالفعاكصلىوأشفلقولىفاناالذبأاالدباءضوةالالظلملىالبهفرهـاليكما

باويشلىكزاءابراوحمأحعزتتغثةمالثكسركوقاالبعضداربماروالنرلهإفىللليهى
لقىقوباطاصهفهسمبقيناناعتبرشروأنفذمبرإلغالوماالثميافاءإرراء

لباليرماتنماالوالءعزمنتىامامجوىليصءحإضوقالالمغاصلىمدعوةسهاما

منسفلالعادوتعدتخنهفاكأادنالدنياقاطعأودرءيتهاستضمنءالثالجالملك أذلهذابلالجماهـصتزاطدششصيارأصةرءثازدسثيرببابلشاذاوقالانمكؤبطاعتهميعلم
للبانهاماتيموحررهومزحألحهوماعنةالرءترءثللىالهأإالثابر

ملاالعكالياتنالنوصىاالمنئاغلتلممءمجاعععغاؤكلىثروالطاعضمرسكوتجما
المجلتركئالحيلةامكمايخاواتكلالحيلةفاقىكااإأءباالالمرضوصحناحنمفقائنالمذ

نايمثمحللصؤاهمأأااىكأبد3إوبتنلأ3أىطفىهاوالضملهمثالعفوكننحراهملم
الارقدشالمسلطوعنرأالمزقدلسودلىءيقمحبمكةنرفخاالنسانعدل
يكوننغندرنجسهامعبةلصلاسطانها

وصيالمنالرجسينبكوماالشوكاوردمنذاوعمؤكالطاعقوبنياكشاعباخلبتأل
معأمورللملسرءالظونهزيالءإتىرصدزاللرهنأدفعالنمألهيوبذلالثالطاعقأجعنماخألصقالوالءبر



لرمظئحوجثظامنى11م7نرىااكأفااتفاصنيئئئعلرالىعنرافيدفعدسبمعليسلماالمرءثلىخثمع
الئامأخألشالشببلا

وفسادبامعنظامخلاستهرارمذاوفى
مأنوفىأطعوبسالموتألمالعشلمل
لعالمعالحاوقالبعضدوبئلطعلشمن

بعضؤماللنغامجلبةلبنىوالنحمتسلبتا
خلقهعنتعالمحالهـضىتهاكاءاناط

االعلنعقوحشكرأليماخغعالبتأدا
موالقعةأاثمرولىومنمعةاوحمسن

ويهولنااكفانهمعاالنسانعمذلثالتا
االداللومجمانبةاالستطالةأشياءبزكثةة
آنهلةليشعالالخزكاثذىو
االذىيهفأعلفاالداللمافبةو

االيهفاءثطتخللمأمإلاوهذهنصآ
فضحواوافسدوااءاالعدتغاطعيمفأسرع

عباحماابنعنلزيناجمدبنؤرروصكلر

تهالىتهافالرسولعهمافالتهارضى

بلىواظبئصرأرالناسانبمكمأالوسمعليه
رفدهومغوحدهكلأقالمنتهابارسول
اليرصعامنالمذانعتبدوفإهوثإد

بثمرصمنداألالحمفاشمزوالبؤمنخيره
المنت5دايارسولبلىقاوالكذش

بنىثاشوصاوريبغفونهولناحماا

بنىضليبافىمتالسالمعالثمايمااص
التقبهموالثراهـأيانجأفغالئبلسراا
كنعوهاوالمفتظلوالاعدلحكمةبا

نيبعاليخلألفئوأالخإوهمفاأماكا
ألئةاالمورئاهأثيلكنىصلكنم

4ببنبوأعىفاتبعؤرشسدهتبينأص
تهاالىوفيمفراختلغموأمينأحتذبر

المحهالاالعامعالحدعمنتعند
لكللنىءاالحوالكفإبرنايبعضى

بخضلوظتامبعقلفليقلكلارداال
مراءالتت

اسىكهئمبهارامادمشحازر
اراةارالىدشمفىأنمافا

بدرسوشيرىشلمارنحويدردمن

منحوذهأللعالرفطالناالنقصبرحالئىنعاونيهاباكلهمجصرشكدةاأمورلطبفاتاثنهوقديتعلقماتابندندجمااظيل

بمرانصلاذبأجمانبىلىسكتهاأحمدأتخ
أوأقلمنهكغراالنسانأفهخىمااالنانتيهة
فتلزادانهذشفكلرتبةلتبذيرونجإين

الزالبآهليسسوااصهسمضواسالداتصبفىتخض
غصلاالمنديفزباطلمرانهوأعأؤفاشل

نقلاالمةالمكروهلجيئواهجزفاايامعنمل
النقلأحلىمسبهرافامجدلموانحاراالدارصاردأر
كلاذاقالمناصمالإحلشذروالطانالىانب

ذالمنافونماكبتيخكرالاأواخيمالحكملالن
رتغلثاطئكفيهوعلىلذاتهعنفهوكبرس

فىلانهالثمشاذااثصداتبكمالذةزازىال

لالطذاكفىمذاقهافاللمأطابتوانياتار

لسفلاارةملىمنكنائوحلدىأوالمنصبنصب

قصيراالكلالعلىفدديلىتغضالدنيافىمالقمراال

صليربالىمشمجدسكفئلىوتالىلعالبهمنا

لاأللىهطاطضكردأكثرانجطلحزدزرغبغبو
اطدونلغتىاواعنبرفضلكدهواؤكلسيفاضعذنجمل
بدلصلالافيتلقكتربفاجمزظاهرالوطاناحجك

البدراكئهلالدرلجهوشىيبقآاسضاالماءنبهث
بالجعلالوردمؤذطيبانطالىقولعائب1أيم

لثمنلئسحهماليصببواشتغللفماىأسهمعتكن
يحترلاحياشليااكفتىمنليناليغرنك

انغتلفهـاشثتيموصلدنكضصروهزكاأنا

االبلهوالمولىفعمذامالمنيهننحزمانيرأفىض

يمسخغلانيمالماوتيلكرامهارىاليعنصصوا
صلالاتفامسلفاتركمهموأنااكمرغراأهلخل

أأدكتهلصديدفقالفغالارتابلتطغنياءكيفاالمنلرحللعارفبنابعضلإظ

نحمخبالىذالمرضىفارسىالملناحتفعلماكأنتهـاتعالبههالملثىاهذهاللالنصألربي
اقهملىالتنماودكرسولالدتأسناءلىقاللبىالتهأباعبدالتأسفكعألمالففخدموته

أصزناونكونانوأضافعهرااكرأدأحدكمباكنللوظلينااعهدايرسلم
المنأتحباللماأنتهىودسيجفنقايصهواذوامايليهوأشاراثبالاهذوصول
بثةاطبالنوأفثهسلمعليهالتهصلىلنبىااعلثةاد

كراكرصضمرهحرهبرهعتأر
عنهالتهفغالحساشرضىاةمعنامكراحعللحانلسالموالصالةايهعفال

نمابلشغينايفرلمجالمثلظكرتفمااقنلداقىالىممرمذاا



لعلىاعنالفهوضوجالسكندزاالسكنددالفاجأو

آءواسطهفاطكمةرذيلتينبيئتتوس
سطةاألاسكةراللةلجالثرابين

بنعوايسطةوالخةالجبيأالتةحمرين
آوالسكينةلثوةءازوضعفالث

اخفىاوضعفطاببيخواسعاة

ثةلعااصدويسؤاطنباسطةيولغيرةواأ

1اظالعةبن4واسعاوالظرف
ايخاواسطةاءواضع1راسةوال
اءواالنفسةيهبرردناءا

لحلماوالتفتيرالتبذيرسطقبينوا
وعدمهالغفباافراسيخاةواسم

إأمنوحةاظالهينماةواوالمودة
11ةالهبينرإسعلةأوالحياءريقا

وهفئاليبنواسعلةإبموالؤماربهواووصد
اآلعذالعنجماضكاواذامافاوا

لىاصدللووصاشاباعتدليسالمحما

انيعوالوقوفطاجتنابهمالبمربعدلفاالولى
لبلباءابعضقتداءبالحديشوقالااالوسعا

االالعللالسفيويررثالبلدالسؤمجمع
الامرفطاويهمالسماوءيشينواولدا

لسزاجهنكرولىاوالجارالسوءيفثى
راالىاالولىإالشميإلصروحهاتههذهسؤمل
عاماليسياالىالألعلبأوفيوصاعنفأليى
محتمءولاالوسببماداتجدنبعدلواي
ولمىماالىلعدلصاالديصنالخروج

فلكلاضا1ناثصئينببطئينهبلشنوسطةئلاللحبهكالئماآوقد31فىلللى

ىنذبرئببالنماظنصسهالشيبنفذأننركلبعفحهم
المجاوىالملىأعيشولوعنيمىاعزتاذاماالنببلةو

المنامالعمرينفصهفانفنوفىالمناماذاظبلعمم
مظلمالكلاوقتيفانممىذنكتوفامكوانكثرا

لبفاءاوطصعاالملهوطولاسدأديهمبينوجعلنامنتعالىتولهعدلعارفينابعضقال
حمعنتهىاتغفارنهاالسعليهاوالرمؤسودلألامناسبىلفظةواولامسدخلفهمومن

فقاالللهةاالضغبوشفىاوانياالدئسونالزاأينفولاءاالياممنومنىارهادض
ئعالىتهاالجامعرحمهىانتشئتمنثليدكلتكرملشوضعاقاياهلىالزاهلى

اصىانبلمزاننىأدرىوانحنتخفىنحئتهبعفواتؤ

ىعالاخرىايومهخكفىلهونبىائحبىعلصتوأ
ممؤأياممنومكلمةلفياابديريمالغارضعاليمرصلمتهارصلىبثايدعونشابرافى
عندالهفتؤراوسرورالممدطنةصفزاهاروالااديساعاتعدنةخزاصرونوبحأر

لنارابألماالصاسعنهملضارالدهثاأهلعلىزعورماللعرووالفرحاصهالمنمعثاهد
نحدنالهققضفزضآؤيراهاءفاأخرىخزاذذالخيهشيهارر4اعأالتىالساءةوهى

التىالساعةوحانيمعايهملنشىبخةاأهلعلىصممالفزعراالجزعمشاهدكامن
لسيمةاىوؤميسزوالمايفيهاماليىفيراطافارغةىاضنةخزالهعيةبهحتمفيهارص

يصفذواخهاماللىالسضوابنلانويالىنياالدمباصاةمةبثمئنهاتغلأواشهافناملتىا

فىىنشالتغابناأليريمالذتهقولهاهذهاحسناشوعنيماألأنمنتهثكات
الجنأنبينليلمدشلكشاتافىاقاموالقىحصثمنهروفبيلهكمبرأانهراتآلا

يدمحطمنوأنزعمعتهماسئطايسفىمأنغصماظهاروأننساواليغلهروناليرو
ديلفيمديسبيرجيصقميسيرااثتاالمااالؤهالرخانغ41وروخززصمؤيغر
التهصسلىتهاسولرلموقيرآناساكثيرمنرآهمابقانافلكةاممزعمصاحباقذ

قالاتمدربحنهاوثاإموقريبمصريمانتهىكارمهبعدهواالولياءسعليحسلهـ

كلوىحمرامنقمدكحجحعنسثتغلءلهيكبماآنتحتام
لاالكيغرىبهمتوافىاذاكمالىاألمجمميعىباالدهرمنكفثه

قدوصلىالغومواوأنشمنقعلعةمعزلقومايقبطرنرتدأشالذظنانلنوايادقلزافأصاكن
زحلمحاناثونهعزمالزئاطياعماتدراءذروةالىفانيفهبعدلسأضريهاليالعدلطكاالشئمن

متصلالتهيغابغاؤهافغدجاوزشقكرمةظفرتفأنعامأمصفهىييابعةالىالفاعدةوأما
حلاموجيتااللكنلشقضىتمافأصنرجداقيشبهمواناليماوتشرالغوسيهاتطمئن

نأالشرائوبئؤنالواقيووااوشاشاالوشفرأفألطونةلىبالنلفثعيفابهويأشالبريءاليهنوي
اراطازاالأليهماتزشفألكونبةالنغوثهااكاأواككتولهملذيخبردوااوقد4طمأنيضاثراحفرالغاذرفليحهن

ذيهقدراألذآؤلطإنمجاالألهشاوالىتراغرإلتأرماييايأوثيرقرطايالفلمحدزونيوالعدليأهنأيمءاالمنابيايبع
رجماهؤالءوارسعادوكانالحالةدلكفىةائداطكهمنهننتلهركابهفىةاكاعنالناسيفجماشرفجيثىالناقوى
ئتهىاونطلافهماسماوالئأررفىرونؤالدشحاهمتاالممثاواجمميئمجمغفمئمؤعنزرلمالح
اودهمخوأماأسبليمالموأدالنىسنى

ديثاطاظارجةببناالالصداطورنارفبعدلوقدجمونسنتثهعالبورمناالعدلنتابخمناالمنالنجملنهمظاموال



فضراعنفآصغثقلفالفاظونألمنجغطوسبيهكاصلىأنىا

مماولماصىجمالجلثلحد

منصدواولكلاالحوالبسنبربمجيع
الحزنيبمنوناوهنمنحعاأؤاعه
ويخفاضلبابهأسباخقألفيخنفارقد
ختالفصحمباويهونجهاتهبنبا

مجزلمذلثأحلفنعليهفيهساخيفةالرص

اربمفدعهألؤاحدمواكلصاليمفان
أإلسالحزنيبمنؤالوهنمن

مممرفأبهماحمةيختصاءاناوا
لهاشالصعوففهولعانصيؤعانلفثرا

افقبالمناخعقدراسصفلزتياهاالا
بكرضههوالذءالضفصماركالرسواه

عنهصرفرلعلمانتهافلواوعاشاءليط
باالدشواننمسايركلوابهأبشدحساععامأ

بئعارالواتاآشرحالحوماجمضحلى

عرابىالأفتالفرصاأشدوبحفرماط
كنعاالمنوكذللئدمن6دداأيفاءدكل

واليعرهتلرلعانيشمكيماشوا

لمعائاإثئالشطفاضىشهبأممةلضا

ءلمجبعض5بربصابندرالحعمتعنى

خذضلطافااساةمةقدرالنماجرفا
ئمانفالياءالعماأالغذإسا

صالدنت



لىآظاسمةألفاغدوأطاندمأفىتارلثبى
اشاصدلئالسافيفبنواالقأللكثارساال
لفوساوبسعملصاكحنتئانهمفئ

للثوذصللنواساقوالمواوتبهرائوسعافي
ننظاموانيالدالصالحروااأقوىمن

اخماواكنىاالايؤلرصباخاالوالنأحوا
عربنكتبمماءاالمانقرالرثلم

ىموأثبالىالمحمكنرفثأآلخطاب
فانومالحباالذاتتنييئالالشعرىأ

المالوذاواقبهـاطىتباذا

افىمافااضوةالراغمااليرغب
نهاوااتئخيرالدنياواالصتئتو

لصفرواموراوقفىنياواالوشرألد

كراءلثابعضوتأل

لغنىاخيرامنالدشدأرولم

لغغراامناممفزصابعدأررآ
اللاشلرلالضنىيهونبسبو

فالؤخؤصادلمحاصارا3واعطاؤوا
دعبلى

ةمصاوندىكنشالزللذاخمط

خالدهردرآناولفلست

لئهرريفضءناعلماوأى

لرفياكةساضلىألوأمحجحت

أسبابمنرثممشابخصواذا
مندثلجدبافتعينماوضالخا

الحمىالكاأماضادهالفعاداأسباث
اكاملجدلمافنادعاثمفكذالثبا
دنانلفسادابهوماعمجاشوضالمابه

مسلألحقواعدامنفاحكانحر
هنيهوصبواظالضغامةسياوثوا

فىعمبايممتنحافوحهبن

منفقدينفرعلمكلدبافأماخبلموادا
المغزنناالهنتابخوادوهؤنااضب
عنديتفوعالموادفوأماضببها

لمغهجهاالعدلانأبخبقوهومقاأشاسا
فسصشاإالخهفاللسةااعدةةاوأما
اعلىوببعثاستبعللحمرعنضرامااقتماهسكلىصسث

فيمئيوفىكلزفىلالحوابهلنالراارللسععبدجمى0311

أخصرانإلخيرغيرمحضمجهورجمالنفمسانديخاهالمزيادةز
فغداناشفيقفىمعناهفاالثباشلهحظوجدانوكل

العصرصاندرابهلبالتهااخامراسالدهرمجتهلىياعاص
أحزانالمالرسروأنأنسيتمجمعهااالموألعلىلصاياو
جمرانواكملفوهاكدرفاءوزوزالدشاافؤادعنابمز

انياقوشوصصحمايثنصلبمأفمساالأمثتاالصثصلتوأوع
احساناالنساناستعبدفطالمامتستعبدفالوبلناسااأحن

وغفرانهخزلتبماعروضئلكفابهنىءصأساءوان
معوانصاطفاناكونديرأملىصالذواناارهرعلماوكن

نأربملتضااألىكأذانهمضصكالتهاحبليديلتواشمدد
حالؤاومنعزوامنترفوصكواقبه6ثدحهتهافثمن

ذالنوخلمجضناصزذانطابفىبغيرالتهاصتعالنمن

وأضدانحواناتةاطءاللهخاءافايىيرالتنيمن
فتاننساناروالمالاليهـإلصلفاحماقااالالمأبالمجادمن

روانوبنىم36لوأالننحباماساالتحمكاعامن
الدهربرهانخلهةحغيلىمملهقامسالدوتارصرستثامن
اثمراباناحلىوطةنداهـكلعواقثسرححصدفىايزارعمن

وثعبابصلمه4يصثوأتعاماالسمراشافاصتناممن
انسانوأيذمهـقدءرتيففيرفماالءكلفىالزقورافق
نايماالنسانلىصهيدومفاصثدرةضنامكانذااأحسن

بانريراتكسالنسدفايهتمالحهاتاندكرقسهلاادع
كحانوأأوراقأطتهواىجمخاكاقارنمىأصرءالالدللط

وانااعادتهاذصاثتصموءدولحفأءواخمواوالفاحه
حجطنالمالفىاءفىلوبأتحمرأقلرمالمننيمحب

رألوانحمسيهائزلستغرامفاحداطبعالناساالتحصب
هدانحؤنبتكلوالحماردهعلهماءكصداماكل

وييزانصلىالأعصومصدرةفمسوافورواوهـ

بحراتامعاكجممدتجلفايسيمال4كالبىباالمصفىلمجالألممناثف
لمرنوندعوانااذاخاماهءتزخاليقاعنلهصالة

انثللوماوطننابرساؤقادانارضطصما

أوطاراالرضبيعافىراعهوألصوطنجمبكراذانجا
يغظانفالدهرادبهنششضةساعدهبايزفرطياطالما

ريانالمابغيرنتفاأبثمردضىسيرتهاهـلعالمااأيا
لةافاالشلتنشممابيمفأبجئوأصصلالجاأويا

أزمانتهساستسززبنممأبدااكاسرورالىالتحسبن
اخوانالنامياذكلنمظجسواهتألفهخلبلكنتاجفاكفيا

لطمابرتغقلثااانلىالبابهحياقآرلمحاليؤلفتندمالبس



انئارالىكلالفثفزهلمسئغنيابهسيرحئئاالرلمإانئا

طارلسأتيدتن

اطرلثعدضىوأراسكازالفناليممنا

تعذراالمكخياعبهاالعوازوذلثمن

بائساعهتعالمحلغتهاأرفقفلذألما
صالخهاالدنيافمبهكراالختىاالطال

نرنبدالمحغرنبعمراكاضفلارتو

يرحموممسارتهانالولاأةفاهفافأايخغ
الثافمنشعنهابنكونأحدثهمابالثا
عليصقوإورهامارمتىالااواأ

ئاالماعالوزىقصرشاالتؤهورةممرالد

وشهضرورةهدوالهلىاجةاواحد

فيهاالمجبرباايبعدمناكاتنثنتيمو
بعالمناذتنتفلثممنهاحاجةورركبغقوال
نبتهوالبخابفىالصاالجتىااذباسوأمن

تهالنياعنروئبشوقلىافيهاجمكن
اتالمئاحمقمنالملافالنهايهـوسلمعا

أمرضصأوالهتجرارسخكالغرسبىووالماال
لشاعرااوتالوو

لوصنتءلىوانقوسولى

يهاتفومالآةالمنتمن
فقايففالمرءيبسطهاوالدهر

اتنثسرطوالموشيعلوفضىوا

فهومنضواالأميئالملاوأماصال

قوشعفاكظةاالسباسفىاأقوى

بمادةبرااابيدخأفيماوقدإدالستعدا
فقالشلمحالالصالملاطلىتبيبه

حدئتقاااذىلنضواخزلمجا
بالمليرىاشصدئخالنثندى

لتئبنهاباذالتءئران
االجلىتهبالبرزهاوا

مالواالماشاشاالءمالاالوفرشمابن

كنهاالططتجيدتواباباماتغيد

أحولىبهاضلحالتىالستلغواسكافهذ
فبهافانحملتاأموبرجاالدنضاوننتظم

الدنيااممىصالحهاوبعمدأنيهينكل

بهقشصالحهاعاماشامالنوابهبال5ناما
لفناعمنشأتكلنغروااعلىالنهالموضوعة

ءالحيعضونققاءوااللممهـا



وئعافصلدهااخألطونعدفواخنالمنأمابصبوام3بىوثمارطالدهرااالذفترالاالياماأعرفما
ضعأشيانةأالناخغيهافثحالبهمايصلع

1اهمىمعءاضلاالحمببعصهىلقطزاومدالجساعتلوةطةكروططداطةطعةفسهصاونظامهخواغرأعي
يعرككزأييفلىبهايمالصتفاءيمالكرسىالوالتبركالغأأحدؤبئواللةفأمديتاتسغةاوألةغيعنتالةمندهاادرش
الغزاطريقاشفسكلىالمجارفىابمروهعارررخاوطوبءلاافتة

صهفاالدنراذيمانفصنئذكرلىلاذسرشلوأبنالهااالنسانفعةستهانغمىوفادة
ى3لىأرجمرىفىشاهفاحهباالسوافىعلهأخضولىايةالغافاممااولدأودستقيم
اثرفاأدفماولىلهيومابرفأتبتهانصهعاثلمجبآأغارأطاءتذا1ؤلمرنمةتسءطبئافاهى

تالإءصلىزابلامنوهبشلهفوقكريمىتيممنلماؤنكالعرلممسخصاواذااعا
ءسفامماتجئبكلفدىالريمعفأجدبنالدينهاصومنءأصىيخرهآالجمكينغسمغهوبا

ضاثأتماانمربافأعدتهأسودايرماجثتأجمانمأناوإالأولىرمةءعنحنف4ت
كحمفااآلعافىالذكورمنلثومكريهةذكراذاماصلطلبانآماتلكاءألينبنىاطبدض
اشضطفاياواحولفوقشاواالمنآياوالمنىتاختاالماباعرعيموقدفاالتكتنبةونفسهيرغةطابم

أيهاديتأأبياتوصفتعالمحلىالتهبادرحمهصلالالكاحبيمالمدىيطملشتلبفات7لطمع
وبردالثصرابباكبرداالجنانبروحروحىتعالأناتهباالسأتتكماعصاكقلبلشغدأنوقىعم

الفيالنورجعوصفوالدنابااحمؤمباداوحااالمانىاالماخويخلؤطلاأحدجهننهنتكومهوطاعة
خفراالالثىلاغرالمحاولفلىاكوراومومذمعمثيئعؤزتثقالعننايرىرالوانففافامأناتحادالثانىوانص صأ

رقاالزدوالهلطخدرثىاالصودفودىواببرمحداالثاألصغراسود4جوبوازورارضداالرشداالمورتجقائغهافيرىينظرالى
نمماوالمجرعداكاالعلبيناللغواصاودرةريرصاطؤفالكاحمهاالحراالموتحباوهذاستقغماؤتلنىاشنمريرىو
ئزدىذلثفداةإنبيخاذلذبذبيختعالدصأماتودهاالخوتجبيخابينهماوالدارالداريهقوئادواىمناذاسلتدنغسدئحاوشهنجم

مرسلأحبيخارقنالوأنليرهالمحغؤوالوالثرالادهالتعالىىلهبئاثذئيزوكاسكأشةأبمزأماصرتمنسلذثهاالهوكولذ
إلعدانتهىءالمساوعاوافياعلىاواعالجنسلستغرفقولهأحدفىفناةانهارذهاأصألرشداذاالىتسرعوانااال
فاعومنايهديعلمسكلهأىاتراشأاستاؤاأخذةزكاشدااذلالدنضماوأصدهامنمنايمونازبرهاوثلىاذلنىانفوتن

تاالظىالمطفىممزلكافتالمةوهوئعالفاالمنالصم1لمفانطنتهىااالرضلثهواتالمزءةكضئحهاذالنغاقبول
اممكاذاتهئمقأواكضرلاالفدرعناالكاااسحمأنامحمالثمحدبنبدرالدشراتاثاتبعون6شاثالذتعاخدويرقاذاقة

أوممندةيهلمفرلسرازمارودةميهاعضأولهمالرفادبهنرواحمينتمآدمملىكامىاجععليهاوآلمىآصألظو3ان
محاشضهانصاليقساالباوالمعدرانتهىالمصدرواالؤواسموضؤسيواامجرثيألثاهزمناناأنرداوتللىأممطاعتهاوك

شحرأنأسمودواالاأحدهصكالمينماقلىسكلىالموضعذاباباواقتصرنالمحال
اناللثأسلؤيعلىببماضهزىوهوامسسعظبىدقالااوأملتغرياستدعاهوالترتيبااقتضا

ممنيمهمتبهقدأفلىانألقىىلبالبياكوماحدهـخدكتفالنالجمامعةفةاالوالثمانيةالقاسكدة
شاننىفمحاالوواخضهزانهعااليخهخمرواننااذامحسودبائنعيمغعثأللمجاالذيةاإلنسا

المكلماتمنووىودؤثابناتبرأخنيسترةفاازىالضايهاصلىمحيدىاكطقهيكطآلغامألونلم
البناتبجنبلنحققدوصعآكل4عزاضياللهأمارأيتنلهتسمنمواءأعاديهاوتمممشنجيه

فعلبقعالغولناوعدتاوانفعالفولاايطنماشومحدتصوأآر1لفامألوآانامذتقاذتصضلهولم
لحافيمنإللاهـانؤطنمعاتبتئدبموتقلتصراأظرفمنلهعدمنغالهأعلرعلىالالوضة

رالمفادأحمدنوكاننىثنعرصحناالذاخدك
واىملهمتسسروصهمةنعهفسك

مرشمعزاليااللالصكيفأنجداالفماشعازاحنكدهـاوفتلمهعراوفرالزمانصع
نجبروفهوإلخبرنجيأمغد7نااللمبزانهالتمثلبموسمسلىالنبىنمنعانجامرضىاهاامرحمكنيماببمر



ألئاوكموضىعالىافايااذ31مسمغديائهصسلىالنبىشوروىلناحمأأنفعهملوالبؤفدونجيرالناسإيا

اتتفرجمواواعالدؤصيأتملكمشعاأثىيملئلقوابرالفميفشبهءيسسرالمحبينبينغيره
الزرطيرالماءفىءمهلاانيثابههئمقينئابديبعلىالمعترابن

اصذأأفاءةالاكزلولقىمومسكنتمنأمإلغصنفرمنبهأصفرتهأدرىفامحممنة 3مللهوالناألساصعالمساكنبعضمنالوصفرةهءعذأقىجاوأتااصتلبهم

علىللم7لهعإللموالىلمنهاالفيطاثرقالىيهفرفاصانرصلعهانالمصوكلصضدمائمايأالرقاءممناضانأص
سوشرعاوحمابنننراخنصاصابخاللةامهرويعايمانرثكليأمننثرأنباعاإليمذلنوطلىمن
01ااذاداالةانرأسهعلىالسراجويضعسهمجلايلفىسمركنرأواليعلعيصثعمأوحلتئالخالةكلمأيأ

كاممثأسهذاحنحلماةاطبهزهرضيتالىاسخحافغاللخاصاوإيعانحبفاقامنارةابدالعن

أيدثىإماكابددقتورتكمنمعزتوانووفلهأقساةاأالىلهوالمث4اهاأىشفئطاراآلئ4آاممقىقدله الهىالسراجثييىءوضمالىر4العبيصعنالمرمصدهيىصردبالطاصاماماللالما
هدايهسيرالواوهننقيسا6ثاصدكوللجلفأوالثمبهكبالمأوءيرهافااريقؤتاءلماط
صليالبمعأنات5واذاكانااللفهلىبافثواطااصثاادىكليررلمحاوياباءأيوبع

الحالذكرأسبابهاادفتالذلوكلنعالزساءفاالمزصثىولوعتووآأمرشبمإثماوقمابمثهدانهـففروو
والنشهالدينافخصقراالواشابعمكفاالنيرواطرافدناسلشواوجورالنث

الوهوماالدينندبروالمردقواوالمصاهرةعرلثااوالة3افط15اونممنبدالدثوانويةثاهوا
اعلبعثنهبألااللفأصبباالولثقلىددمىلمأففاءونغرمىلىلكوهىاوصالىبلبامدغ

طثالوتدأفيواالخاطعمنالتنامرويمنعهرىواللاالولكدوتددالمشببتوثوانحوأ
لملالمهصلىالتسولدرالنموفياوشاحنأغيدمجدولملصباحاحتىندجمالىبات

أنعيىحةالزهرىكانروصغيانأمحاحأوأتأوودمنضداواعنحأنمايسم
ءحالىءاقالرسواقالعنالتهنىرالأفيءصةترأحلىثغراحدبويرهـوشعبعاطئاالبيتعافىانمثبمه

واألتغأطعواوالررابرواوالتحاعيعريسمصبعن4طوعناقاحوعنجمبردنولؤرطبثيفزكا
اشيهبربسلملاخوانااليالتهدكوؤاعبمةصاوأوردهضاعاالفىانلعدفماوتقياعرمحودبنفاضلاأاماقالنعم

اعهماجتواببهنشوهزاؤفوأضاهيرااذاطزيخياعاحولآليخنالئىوهىالناديةاااليضعمارةالمعاولوبفىالتعازانى
وجمالمحديرنكرعلىالدينيضفيهفىضفناقاباكالغوقواانضداناكوهومزاصكناءنحوجودهالذطلموجيالمعدوم

فففئاللةاواحنالجاهاءكرقىاثتعارذيأوداننقوةأوأهفعالأقلنمممنفكلأولىاالسدالععتافالرإسمن
ئامرالماقمكليفهفكالتبضرسوالاكود4عالامأأفدمراكالداالنقوةالتلااخنبذأولىعالالقلالفالمتاماله

طدياأؤاخالوأصتاثاطعاوتعادياأفراكاالكلنواذاباالثراكصبوقةاالراديةاكلكلتئأبهالخخصةأفعالةالنيوانللى
أصأبختثيراواحديتفرقوناالببئانحثيالبشضرهاوكذاالىيبمارياقواطمنالهأشدتبعياللنقصاناناضصصاصاثرأأقد
اءعأحئإديزأوااللمحزبنهمثةلمجمااليةشرحمننتهىكومثاحمىانهإشايلهبأنأولىكلنكزءلماأكلنمنفلاالسد

مأسثوكانشإالنصلوالبسداواحاعاالتهواناالنساالثرنعالأوالتهديرااللأيرونلقالمنطاةزا
زرجرااالوسبينتغاطعاوتعاذياوكنيرمبمرفىليستعاللىتهاصهوانبقدايعثىظمثتالقرآنلعبمادوانلماالصعايةلصي
الىمخدسهمنأكشواقطاالختألمندمؤنتنالمزلنركلفغزلةاأوشالىناالذنفلارتكصاذانالمؤوإنء اقياا

وانقطعئةخانهممأسوافذان100 عادكاللواقولوطناالوانيخرضماءبهـلمالناردخلىجمؤدنوالكافرواشمنصنهبذك

توالمليناخواناومارواباالسعالمعدأفىحهمالزابمأ4معارضةعنامرتاامرفلممعزر4نضفىأنهتالصرففىفوآنزاابإن1

أبتهأعدأيهطئنا3ااإلدكرإأاذالهلىرباناتهاوعاالصحياثعنذانهتعاتهالياشوانواشالحسوالشنىالمعدوميعالرضنوانا
الىحن3اسببهعملحالحاتااطالذينآمنواانتعيلىوقالبباالسبهمقلىيبنفأدفالجاهابةعأعدانعمنماخوأنايعنىبيخفأظوبهبم



الدينء1لىدللإلحسوءلىحبادايه

الوقدالجراحبنأءبرعببدةامثفغاهلىوصطيه
واالئرلففسلاةالعاالمسزلةنشل

ابدروآفيرمأبافتلثمهورلمحالفسالما
أةاطاعةملرلصيالتهاتمملىارسولالىبرأسه
51حيهاوسمعلهالتهصلىولرسولهعزوحلله

4114بعطفمطغيانةملئدواضالفيءلى
براوهثىمنمشفعةصهتوالكعإلمرس

لىاطهوطاءصةالنعبعلىاالبناعتغلببايدين
بادالالتهلآلمطاعقآالبيوفيهتعالمحكلى

انتوالدوناالومواليباللهخومايؤشسونس
أومآباكاوولاآكهرسولهداانن

1وشدمكرأوءثانيمأوأخآآبناء
اوآراءمذاطبشتىعلىالدشأهليخنلف
وةامدامنتيخأالهكابينثدفحةضئله

تقتلغناكبنمامجدثثلوالتبابن

اإناواالخياعارشانذالثاالدياشوصصلة
أصبابأفوكىمالساتهنلواحدالعفداعد
أسبمارأقوكطاالختالشنيهلفةحمناال

ل41لخحلفاياندالأهـأاذواافرقه

اةاليخاأحدالغريهاولمبايخااوأبذاه
بريخملعداوةأصءدداكانتيداواعاصثح

مأتأالىينضمالنهأعغلهمضافجأخومواالح
تحاسداالكفاءوتنافىسكدوائلالختألت

ثأسبابمنصيودراكالنئاآوأسالنظرآا
واألغرابةعاوجأالرحاماطفنهالليففغألن

منمانكلةلفنوراالناصزالئكللىاصي

11االباعد5اصتعآلنفقمنالفرقهيففيواا
باءايغرنسلعاامنودؤفاالفاربملى

عتهاساللنىاعنروىالجانبوقلىا

قاتنمايشتعألاذالرحماقاألنألايريسم
باقنغتاابفالماانظالعئربوؤلئ
كهاالذىارهاوجمألفيفطانءسن
لداهامتنامننامنإلمتظخرةءلىنتكو
الميغهبلغتخثىشاتهاوعلداهامنملى

الةداالىالقعلىاالنسدتناصرها
آوقدالمتشططاثصلطمحمفخكفشبه

ععثصبرنثليمحينقسهالمعلبطتإلطااعذرنبىأ

مبركنممإلدفىفطعاالئسانغذاختلنبهاهلهااؤئيياذأدعدتجولى431

اشههبدلالكنبشلىأرآوىقغلىاظهبهملببصثمالدنضاتنصربؤ



ديهدثتهشرليأوممالفدكللتموطاارحمبمبلةغدينفاكلىآزبموالأبمروفاابرجملنكىىعشنيرئعأللععفوعنى
الهفلىاثعزوجالوظرسوالاتهأيعى

الكطانبيابعلىمنثعالدلتهابعثماعلبموسنم
صلفدوبردشاروقالوفبقوثروبن
كارروىورلشلىشركنلنااواوفاعدوط

الينرفيكلنانهموشمكااتااتمملىاولر
غهاةيهولتجيايفيسهلمرعمغرلجحغا

ةقبالىألالذىالمفرجباهتحاالىفال
عالمهالمهصياذالئهحشمنهمنهاوكلبهون

ذولندنالفزعنفقوكضكداالوسلم
فهؤكمدقوممىبهثريسواعلبموسلملمهاصلى
ففدغةالامنلمزلةابهذهبلناكانداوا

نهلىوتثمنهاحطعوارطلهلر
النحفطأنزمفدلذاالمنافيفالفزا
ةنجماليسباساشالشومايعرضلهامنالا

فسحمأتحسامالنةنشغسماالنصاساخها
قضاسوفممموموودوشؤضملدوا

لصبرةوالامنمنزاةمهمضولكل
لقطبعةلعوتحوااوعلرضيطرأفيبعكلى

واالمياتباءاالفييماوالدونفأما
معمودسومونودواالجدادوالجدات

آحدهسالالزميخنحلأحوابهممةس
فأماكتساالشباندفهبوالعلبمبا
الشفاقاواطزاوذصمهإلزمابالطكانما



لدواأرفناشااولدلقلاكرةئثر
اليمتغلنإلصوللذىاثشفاقلحفرنراا

لهاانتاللهكيرضىفغدفالمحلىشه

ولمءافثتهمرهمبناءورذباءياالالمحرضى
باءياالبناءيىفياولممرمهم

هدرأالنجاعمنواقأرساهههم
االبرباءمنذعلرشراالوقةالالتقصهـيرا

أكهراشسفاقاوأؤراتطواالاالفراداالى

ةالزاوالدضعايزمننباهترشسعبسالمط
نماحبذوساونةينأباوتحفلىأنخا

خاءأؤنىعبهنالتعطفانيمونصو
اذقدتهتهانوانهلحهاءةانلغعا

افغاللىاوصيةخهماثالبروبوعبينهيائاشرك
ؤدحسناإلديهلماالننانئعالمحووصينا

ليهالتهصأذالنبهةأفاشرحألروكط

ثماعالمأأنامطيعهاأممالىآفقالوسم
اوأرداييهاىغهاوحامرفوالظهركط

واصمةالوآلفينرةهاتمالنجشلفصيسبى
تحبىملشوتخرنتاللهاكاولمقال
الوظموشهاهاوضتكدتلشوأحي
لوالدوبراندملوالدأ1حؤىىاباسنا

أنهوسلمعلهالتهصدلنبىاوصكلنرأرمو
ابفاتاوأداخواالأعقوقمهاكالت

عةانضالدبمسراشوروىعوو
يهعلالتهصلىاتهرسولصكلبتتالالمغدام

اثمهاكمباحيمجمىالتةانيغولوسسئلم
وأعافاالقربباالخربثكمو

الوالداالدواا6وألد1سمقونآلمؤود
مالصفوةولداولدىلصربوا

نجلغنلهمأحواالمةمعوخف
زماافامالصحزثفواالزمأحددمالال

رأالنفةحمولأحهضمبإكمنأنفةفهواال
فاباءؤدطاالقىلمحمقابلىأالشفاففىلالنام

فقاللمعديشعزااكاللفلعزاأبرتمام
الجلىلزملناتلغاتاصت

لدواشفاوانولولدعنالمبا

اولدصالوهوأوالاللفهواألدالمنقلىفاما
النباءاالالمحبقثتاالبناعنيفسابلواالداللفى

بفأومصبرمعوفشبمنلوفعدبثموليبهنلبغمذلمةغنهصبيالولدفلب631

ومهاعرانهعنىوقدرواالداللباالبناءامسباءأخبالالمحب



يالونااولمناولبناهملالعليناناواليرفرندأوعلىلنثرقتصابايارساللفالئه

الأويدابرصلبباصنألمجاطلثشمااةيد
معناهساوالعياءكارموالالعزوالتأيجدمبناهادارحكلى
اكضاها4الدنتهذاوكمممنهاالدنياوساادارئاهى

بيسراهامتمروناخواليسرأجمناهامغروناأقبلليمنظ
أقماهاديهفنريافقليداأدناهاءطاداهترفاتصمن

ماأمحاالوأضبالالابضلبصةماهصكلههكاءنه
أعطتهامحياهاالثمهعىنمايكراعسذصةاالقبةانعارالى

تلغاناونلقاهاساالواةمشلئتةراقدأمجنشفياتالت

إهابالالالبلابهوالباواحنيسعالباباليبىبعبار
اهاتاكراءدةاداركفىتتبةمءدورديخالكفىناساابنهماا

فاثااالفرلثلناسنأتبقاأيةأالايمنتركفول
انمامابهيهاتزلأدقيقاطبةزراعالمأووهز
كفاهاكغاوأودهااوأجداوأسعدهاأرفعهامجدفأنث

موالهسصدهاوأنتوأنتبهبهتجاأوأنتوأنتآدبهط
االموالجااوااملمالمالواممرفهفىالهاسبسهسوكمامن
باهاقركعايمنففىنتالوالعوانالاأقربولست

أوتبجمابماثابنادةتوق
دارهـاهاودأريهاءوزالصدارهااابدنعاعودارترى

ارهااقثاشراقهنعدهيممهعرضسادابنءرفاما
وديارهمادارهماتبارتاذاضدرةكلاابهالدنيلىترد

خيارهالشوأزىنصدالذهافتبهتاناحكتلفوان

اعتذارهافالدنجايصعبكمدركبعضرماداركحنلىلميهنةان
وهىلرساأبلسعيدةتحيدومنها

اشحائألاباطل4عفحبائالالغلوبباتطنصبن
ائالالعجهنفطالبناضالمندنركغوالومنانشد

ثالوابكربنالحئاقمجبنلثبورأحيابئمنغائل
كاريثىنافاقبدؤنذارأىدتهسامحزسناطنيونءجم
ثالوساهننحددسثلوساثعاراذلجهاناجمكلىحعلش

المراحالاليلتعدوالرعثهمبيمبأحسبتركبسرواحتى
رأطاراحالاانحرصالىوانرأونحنازالأرضطاذاترلواكل

النبطشكالثصاعنعدوأواناانبمكآخذوأخأخذوانح
نالقااوأتحولتطريواطوواوردشوانوردواماءوا

سائاللجزعاعلىحمرباتحولتنحوالرصووجوههموان
أنكرشمنيامجاهالأنكرواواناعزأرضاءبرمعرنواوان

الصاحالحتهعزبواوانمرصاواشكلزواسيراشددت
اروامالدوتأرضامراأوانتىمسماعحاوردبراماءوان

اةاببنالحاللأهماترانوفافلىنيدكولص81

دألكبرالاصلةيأجماالبنوطاللالداثم
اءالمحاهاماواالعظاالبرالىاماكأأصا

االبأوكلناولرشيداكلننانوالعقوق
وكارعمالمماؤدواابراللدارافأكعاوبرا

ملىلنبىاأنشرحيلبنعاميالىهرصك
قانالتهعبلىبنلمطريرفاكليرسما

غصهاشدلهيخمشعانولداوالدعلىا
فأنغبعندانمبوانعهعلىؤثرهو

اأذكاملاااصكنصالواباايسىلىكاا

أووكانماوياكشاحممرصاالوانقعامشر
وقاوالداللغطيعةفياصاراالدجااممن

تهارحمموعليالتهصلىلفبىاقالولذك
لهطابابنبثركلرعلهيرموأعاشولدأمىا

هوثمثههادآمجافقايركنإوودارضى
فىوقدقيلضاروولدبارأوعديبترعن

حكلدثلممننكلالصفرفعنثوراط
جامجانلنلمشرجممءابتاطبعضوفال

هوسدإقصمسبعايركزادملشسبعاووو

سدامنفهمالمناسبونوأماصدوأثر

أوبتعميبيرحعباعواالبناءكناال
طصاباسكثةايةاطبهوصيهوالذىمر

ثغنفةالانغقالنالفلرتبقاأدوفمرةا
مةتمنعوالحيةامعاواظمالهمن

يباالنلىولأفلىهةافىجصراوليىحهضما
افةموحميحهاالامايبعكدصقرنتأن

البعدااللنهؤاعوالىنماروالمناسبينا

افىالدالحسدمعرضةنبؤهىثعا

احباالىءناشةراالقاربءوكولة
طفلتاليوابأقواصتاناصبا

صحييتالنسبأبمبابهاواقترنكدفىتأ

االلفةآسبابأوكداالوذالمردةمصافاة
انبلتأأيمالفىاترلىؤدق
ادذاكاشهاأشلنلتدأوعركأ

ثالشسعةعيثداناثابدملليوت
وتماالاالصلوحاؤاسرروملوخشةالمز
يمءالبعبرتريببرددالرالقريباطبعض

ةحميالنممبواكاداءلىبطمةثفةينناسه



الشاومنازعةسلىاطمغثغابمكليهافرابة

بللىالؤندواغملحمواولدكيواالبرا
بعتزابنعبدألتهوتاليربهحواالتار

كونهيأطوهمطومهم
بهأفارأالالمرءوماداهيات

الرصامبصونآتعالىلتهاأمصاالزعلأومن
إصلونلذشواتعالىفغالالهاواعدوأبهى
بهرصكشونورصلانبهالتهميأص

ثىنالمفسرةالسابسوءاطيخافوو
بهمرونيخثاوبرصاتهاأمصائاوحما

افبةالمهفىصابرنجافونحؤاطلمحغطه
ولرانعوفبنارحمنعبدوىعايهاور

عزجلاطهيولفإلعاليرسلمالتهلىالتم
حاامنلهااشتثمقتارحمالىحمنوهىانا
قعاخهاقعاهؤنلضهاراومهسافقا

آلاصىظاتعايمو3التهعنمصلىور
الهلىافىبةمحبلالطئراةدالكدةمنهالىحما

بلوااءجماطوفالبعضلالافىأمف
لومفوقثرهاباوالوتبالحغاجممأر

لمجاخلىخهاالذأرصاصكم1صايبلغااضة
بحاوتالحهعاحمهالنرضموالتمأمرلكم

يذبلمومنالثيطعلملهالصحثلمباعمندا
اءماابعوقالعضكيذبلمعنيم

عارهأبعارمؤنرودتهتموصلأللطؤو

الزذياالتعبروبارموقاذمجربنالتيماأعلنه
وعصنيعةذلووحسبلشمق

عفالمجوانجملىاقراناواتذى
بهؤنحاذسصراأواوسثن

خوالىالىايرمالزجعه
واصكأعبدكماطوتواليس

قاطعلفرابةاوعبدالرحام
ىسبأامشمنااىقىلمصاهاماوا

وكالزسلةاشمواممدانألنهيفا

انعبحدأواخئبارعرغبنؤارامناصبتبر

ةاالباباسمفيهاجهيارنخيرواسفىء
انالتهآوماشالىتهاتاللمظاهرةاومولث

وواليهالتسكنواأزواجاكمأنفيلكمخاق

دالسربرسائلهصدبعالكندوظلبعداوالغرابةأوالمدممبقىفحدر831س

ئالاركبمسايماظتىلهواووالممزادففلاصمائليعلون
المراتجالاليهنحفطومنبحىيدبناؤهربالبيشابوأكض

وقوافالهاسسامنؤازلجمهاصمنفدالدارأبناءاهى
ئراوجامالباالموالرنمسوداوومخأ40مالبااليزرنك

معاقالالنعضالهنهفايحمكهايرعقواعداحميل
فسالاطحوااقأوىدةثوأشفةايهااىيغأفغسزح

اشلرشهاآفاقهافىانعماسندوخهايطغامالعولساءثء

المرعااثاهـاهـأرضىفىصطؤآبيرصيءارانكمرىبهان
أسافالحياءلخهاأطتثمحأدعادهدااذاتفألآبمرت

الادليانددهـىفرتصنهـامصزرظشجناتووط

مواظباءزوقحنماصفوفممالخهاهترنمنثمساقرفتنابهع
موائألالنطاحتروناومدتارقاءتةبالابوعرلباطراف

اوحراصالاقاأعناسمكوااشجضاعملىلماطيرالعاش

كرفارتدناتالىوبتوسأرتدراحعارامشعاعورد
لمزثتماأالدهرفىشىرخهافوقضكعبادابنمااذا

ككاباشومفألقتوعالتالواححومباناطتكائب
الدالئسالشيرةتىاشغنلكاهيتخالرصبتونيهابومص
الخامبهاصيرموامحاحمهسامثادقاصاءخاشاتمازها

مواذالافيهاالعثاقدوقدرقةفرطوىايامحالهوا

عداوالنتبرقديببصناحيممميبهرىكانهالرضراضىءلىومل
لرياضآسلرالىايحهنصدأدالجركطبنةءروةفكابهطنكا
نرسطاركدينتابفياقتاالاالرضكاارالمافححأو

عالكركلهنتركوأماتيافىتمعداراطصكعدشكدالديخا
نازالهالشعربفوقمعابىبنلهضزلمنرعساغنىو

اصحىساحلاملرقغيغاوانغرلئصرىبااليثاعدثغروانوال

لقناباللغناواااالئاوالخداوكأحؤةاراسوىدتهلىرلم
وعامالاالسسناناروالصاسرااالصلمامهنىوالصاحبا

بحرنائالاوالرمنتابالبلىاوالهرخادمااكأرضىالووالته

قباثالانجوموالزهرااعيركالىاالدؤارداراوالالفالاوال

هالطمضسااأمصىيةمحكالىارفهاحتىاالرضبفبسعتر
بالالىاالنامرسائىمايبنىضالديبنيصثالثاذوان

لجرجافىسنأبالطنةلىؤكات

لهاكلموساالدنياارهىبدلففلابسعدلصمنوليهن
جمكلالتبهببموالتدرءلىصحرهيآندبرهسارصؤلى
لالعطءاذلىاومشطوىأخهسااالرضرتثهلىىيةين

ثلفةشفةربالىحمقالحنووابةالىلجلردةايئقورحمةموببنكتممل



تبعلعايواايدوظوحمةوالنادةإااني931لتهرحممابفراالحمناتانهيآلضأساسأاللفئونهاتأرلدأومفامن
مأملكأزوابعاوجصلأنفسكعمنلكملقبمكاالناساكنالهتخاوماونتلأحداظفتح

المغسررشلىتافاترةوحةنجينأزواجكآذاضلوافدالهءبلألءتالاورالراةارمنارالب
أخئلنهمامودصالتهعبدقالؤةلحفلى01لالروأنشبعلونبى3وأاممطحاامالفوياسالى

عباسبنتهعبدالوظبناتهلءفىالرالمحلللملفكنعبهنمفاضءالخيرىكىوقدأصل
جلموولدولدةولدالىعنهماهمالتهرضىكفل4اماهـوألأثحننرافيريععااماطل

غيرهمنإآلىحلنواميةورودصشمانهملااقلوبفىمخطحنالعنيةةاةصلىاهسامعدبنيت
وسرعهممةاندفىكفالعمؤكلواضدةيألواولملالماحبأؤكااسرفاهمحاترقىتولو

ىالقنوشواليلتئمالعمإلوءثوفاملنمليكتلوأنالتهبأيمهبرضهاتدةساوأراحألن
صة5كللاالصساا ؤلبطاعتلشولمالعملالىنرعوعمداىوالمحلابخلاصاناوإخرئور

أءاالعسشأدفالعداصكربتخذباوايعللالفيهايتقىحافتيوفىدحلةالتضابلأناضرهاوص
مبرؤاناوالمنافرحيحتىهرةبالمطءقلوااالمةالملكادالهفصاءساؤسودارافالطتجلى
ألفةاالثنبنرمزلياوقديصيرللمحيربينأللمطارقهافلمحىإشممشاعهايهااقىقدأالسعدكذا
حصيرتينالعثبينةالقبييتيزوواجماشغاللهوكخوهاغيرالنوالاءبنائكدعخافوقالوا
ممنقالأنهيةوربمعاويتصالدبنعنيوانكانراالءهاتااذاءلىذاكءئاندىهلمتاذالمإت
يرحئىالىلالىكزوجلاخلقأبغضافصلكديحطشبهثؤلقممىيةويثصنجاراأيذممافحلاذا

اللهشحلقأحبفماروالةأرضمنهمتونلإالودممانمقكالذوامداوادصوااطرغمكلءلى
ولةوفيهاتالىجلعزوأأوءمابنلقاحمالأيدةت

طراالجاالرامبئأصالراااصدودوالانضدارتأةوالاكبرااالصدوإوالأوار
ااكمااخواأحببتاأحاهونتجحراجاررزصلتشبثطءناردبابذءاالوفىث3و
مرىكةوانأسمتسلىفانيثصعراصانهموربأثهـشفلملمهارلمادءوصهداالزجمقرل
ملباأعنهمبينالمحمارىاالضأمبدتاالولىوختناممصذراالمفساصوأمكأبافىلنى
لهلمإتستهزوالديخالمريلولذالشممطذنممابرىاتجردارفىفحودهاءرزيرسهاحرىالدارقدأأم
لهامناطالمتابعترخبيهامناايلراحالئهاصنضحرهانسجهءاشنصنوولو

الىالوالسمالمحانغةألمجدافىوافقةاصالمجرىرولمجواكااكرباشالعالءزهركواكبتجةولمحا
والمشاققرلقاواذاكانتئالمماهرةالماينةأنجمهاتغرااحماءحفرآهادالمحلقطرفاممااذامما

ينبنئصلىنةاللفةاالمزلةتنبألنمنىحابخمالقاصيبنأبطوتعيدة
طلواالماللاوحموهأحدخمسةلغغدهاورهاتتادكانتبغلرتنلىتيصانرراالتايمتدءماوار
بنسعيلىقررو2فترالتعغفواالوالدتاجهاوسريىهسااليهاوفيهابادرتةأللىارالىووضير

التهعسلىالنىعنرهـةألمجألمجصعببكنالعهادورهاؤصورهالسارتارابحاشولؤصدتبص
اياابعالراألةيمحتالانه3ركارهاغرواليخافوتثحهدذثيمصاورصانايرمدفيت
رزاخالدشدهارلحسبهارلدينهافعليلثوفيلمايرهطمجىوالخالراءألىكأالالزصانعنعاتط

الكألحيهدالعكلنفاناكبشإقىبرهطتحبرهاووخبرهمعوقدفرجؤابدولهاالالث
اذانمالمألصهالاىداىأوكانلارزكاطضروضقرغديرهابهاحهتمرظدةلأفى

ااالأاهـاصىفاالمفهؤصرستورهاصنافألظمنزلشهاسناثزاثافأبرابها
هئئايلحإلرصاباأدأاالنالفىالماثسانعالكبانبهسامةحملاذازتاالةءمماه

اوفاوقللطبعافياذاولالشطؤانفةباالوللعقدانباخدقالمرادظمنكاسواالسباجوعرافبرعنرداللفقأاتموم



بهلغةالاكدينفضىسببليهالشوااشالمال
بصلضدةلساالذفىأستهانةأع4ع

دببانااعداوةشهكتفاالل

االلغةفرخةرشاوصلةفططيعاكعءمىا
أبغضلثطمعافيلثوحكمنعدارقؤدكيل

كنلمكدحمأثاطعبدمنلشوقالاسأاذا
كلنفانيزالعضءافالثضهاسهالكثارك

فخماالومأدالثفذالاصإلفىدرعنبةالعي
ئمةصفقؤاللموا4الرصعةلملىلىاالنطلىاا

ؤددةعاأرالورةاحصنليدرلذا

قالاترسلمعاليهالتهملىعالنيعنروى
نوأقلهجهاونأحسالنساءبركةأعنام
االلمفكماااللالدامنلاطافاشسالتمهرا

لةالوترأسكةالمااالمألالاستد

لمامالبارعاالاصهـافايهرحونووقى

منصلوقداالداللشدةخكفصنمجلى
منشافمالمالواالالذاقبمهاللالداسعا

أنحوقدالنسازابلوىو4الرصكةت

انةليففاللهالالزوخرشاورلمجافىر
فاتاالقتةممداصنهفالبارعالواباياكوا
الولاةالقالكاالثذفأللوا

إءبداحرعاصىرفاتصادف

آثارمخحعحدشبهاالوه
بؤهـارةشمنالبإب41صاخافواماا

وقدنقهةاواقبوءنزموفاةاطاوت
ساءذانل41اثاحماوياكحءااطضةال

بعفاوليأىموامنلهاشهسالمراةيلفأ

ياصجأدلأةميايكلاصيادءلحصا
محاحهمااوددابنسااللنوقالمادتصنرانا

االسوالتمكاونراءموراءاةالصالما

عشهالتهرصنهماابكااظعربوسكلعالمرأة
يتاتقرفمذاأمصا

يخاخاكالكياالنساعران

باحنجالراحمىبهـنناكلثمهـ
عضهتهارحمأفقاللى

لناخلغنشحإطينالنساءأن

غوانشرألشجاطينمناتنعوذبا

ونعفرشالغدؤليهأعوزالوصوالوانانفضائهزلمحعلثمنىودكمنفيلضد041

كيرها



او141زلهوآمنصالىالشفامشلهإلبمانفااالديناتبعومنلهااليخمصبحا

كاناماضيفكاكراماالالمهماناالمهماائحماكلتما
الماناماالزممسيدوالضمتراوالهملمصيد

نواهذأيسيرمونظمصربئتتكيفانأسيركسفيجههالتهعلىكرمفال
رلحلىاالالحزمارفاوصاذسبركلصرفياصا

ظهرانأيسيرلهوانتيصنتهاسركيركأ

لبمرصنلجنازةاسناطتقاالءيهودكاجدأىرفاوىصايسالبهانمحيدبنقال
أبايادتأعلىلقبرمااوهوعضدسناطالهفغاصافرازدتلفراوكانفرزدقاأةمىلنواراا

ودفاشاهذاصناطيلهشةالمحممذكانبناالالهأزسالشهادةفالعالمضالهذفراس
الحالفىزدقافرافقالماضبا

حهاباوأدنفااالموتأشدمنيعائلماتعبراناراءوأخاف
الثنرزدقاوقويسواقنحيفقائدالقجامةومءنىاذا
رقاازاشالدةاخارمضلوذاالىمثىمنأوالدآدبممنضاقال

لباساحنهرقاقعلرانسراجلمسربالالجمنارركتمادالى
حص14ابرءلىاتثواىبهنذارأيملحبافاستثزيعأصناذاسلبعفهم

بلثاموضعفىماقدحلوتدركانغىخيللعنافافلرأيت
شكرانكباحساضفلمالاوبدأةكودأصمنتأيارلستدضهمبدشأن

ردءةسباناترارىفعذرىاللئوحمةذأعذرنكا
دوألىاكمقالثلهحدابسزقاذلرحلراكأمديضاسزبناالحففقال

فهوأحمقغيرهعليهوالمنةصزبلطأفشىاذالمرء

السرأضيقالسحودعرالذىفصد4هـسعندرالمزافكأاذا
المعنىآذايكنهموقال

االلرأرنلوعالقلبىأدعوالاممالأذعحناالسراركخمفلرأ
لمحجنبامرارحنباالاتقبهلقةباتمذغلاقايلنظ

نثكالذىافماوفوقزأنتكاثعبيناءايسلتأامخناذافئبمن1
نعنىالذلىانساناثأنتلغيركباجمدحةلفاظاالحربئوا

عاءاواالمملوحعشمنبآللؤالمارالمدامأاذفهمةقال
ودىاحددانىروضابصاطهءمناوريغنىوكرمأوقادآضو

جودسهاودفىملىبخمنيهيخلدلراصالجيمادموثص

لهأناااضالأرادانممبموانةحتىاحفاودبسعامأبر
حلهوهوالجودساالمعرفبتالءأتالواصاكىامجزنوا

لهالتصافيتؤلجادبهاروحهيرصفىكفهعنوكلم
كندهاوخطابعوقدبيايرفطانألوفيلتصاجاتالنفوفىيالمتةأبرألطبب

بوبادرمحللهالصافراأنتلوالكنتوما
اسكدآالصفىفالحرالصسوايسنشرغهركرأئبرأيكقيناالرصافى1

كامصآعقفامجيرىووحههيهقىةلصرعمي7ظ
معنىالىراكافالكوىواوممطحقلىلةقسالنلسلفالمجازصثضد1صلسافال

أسسبابهالختالتاليمنوزعوطهحصرصجمكننرعزعانثواءبوهىمنواالدلقطسبرا

لعألظفرظعليموسلمتهاسلىالنيفاللة
فعليألتغدمثالذىنأخرظيةامرهذ

نأويالنوفيهاكبتقىالدينلذات
لدااتقافربذلماناكلدبتماقىأحح

زركرفمبالقراليىادجقاممةوالثاشانها
كلنوانالتقاتمهتسهأماميسوبهغو

أحدفالذيمونعلىلفةالافىبةرغلعقلىا

باحماعثرةالميقعسدبهأناماوجهيخا
آنوامالغشيخابتنالصراوالمنالفغفينافرثا

اشكفاعمتسلطيناأعدلفتأيغصدبه
رصذانمشموؤصيممالديته

لمنازلهاثيوأهلالماافىونانهاشرءوا
4اااوارغبقوالولعوحماااىود

ينغيرالمهتافىهبضهماسببالىوأفاا

زالوافةاالامتالمببداستدامفان

فةالالزوالىهبقخيبقرالرامبببزوأذا

عاياةءهاباسباباالأصديهافمتاتاال
لتعفائبةرقاكلنالوانة4لمغراو

ومالنافدنلمتجئاقاثةط41لوثىاؤ

اليهوضافةككليهفأسباجساصوصذال
اتفوافاساأحهاياتعالىلهترالزلمطانهوثور

وخلئهحدةنضوامنخلصثمالذىربهم

وسمااتهصلىالفبىمنهازوجهافال
الزابزصهفالقرابامنلاربحالق

صللىاافىكىؤلرجلالمرأقمناوظقت

عةرنبنفيصبتبرعنبنةروىءو

قاللهودسمعاليهالتهلىفبىأانلىالمالا
اذامأفأنتقالالقالوحهزاأفبما

رهبلنتكنشصانطينثاثاخالنا
سنئناشمنافنواتكمبهمقفاطلصاربها

قىكنخاعلىلمثرلفيصذازفيحلنا
اذبالوالدوافىلتاعلىباظدولضساا

دقولومممكلبالتلىصلنبىاممنىلىا
عمسادامأفذااغزومااللمنل
ولدفسلزمطلبائيصنىعإسالكيىةا

فهراالضشيفكملتهاعغلىشذفى

يرلمجمورةالشروطافأماوتغايرتروطه



اليعذلثهناأبرهريرقرضىلدبهفافصكزاناالالاىلمؤدوالعفافوا81ملسزلثااانقىالدشمأصنروطصالثة

الفاندةعأالفمةالايمعنىدالراصعةالهامصهالورامةالارخمامخهالةنهاانكرمؤمشزمن ءجععبسبنتهاعبلىحيمنروظظ

لالفصارقتازافالمةاردهأورةاصتعارقومخيرايسعلهاقسثاناوالمصثنأتهوفالركاآيهةكهسمأارضى
سدىداالبزتحه1فءافغانثاللبهةآضضالاالقالأتزثداركوفىولمقالأرفاهاكال

لورآشاالدىوبءلىلىكابف3وشلصإمإلاصىاتطالإنضأرفاكالاالنأباالضالنالألانهاللثثرف
منءالطساءضادزاقولئهـاوشا

ثالالأااالمابنكآاإلعمىواأةإاماوأاالعرلئحرضتآمنبتحنبعيرضلمباتأالصعيرفيهرضى
الفاافةكأسكلأعرضلدأنأردةهـقصتزدقانىالعماللهاففرزدف11تمحألهحأءاؤءلالباثلةل1الثافىوالشرطفيمخبر

ةءءببرلندابصوابراالضلنفداصنلى

االمأمككيئفيزدقالالهدقاأالطرصرسلطا3أماتالبطردألولىفاتقل4اعايفهسلمتهاعلىاينبىعئفقدروى
رروىومأوفلاوفالعهنملجثعنلن

شفببأيتعلربنىولممغزلءداروالرصهمنىالولمكمقالادطيمهممماصلىعنإلنبى
ثعبتعرضأمغرابصأابرصياييرأناكنوالمتهااءفاناصعابضكقراوثالكدوداولو

كرضامهمامةايداكاكرثماعلىوفاقئمحصتهايرحمهاللمترضىقا
أأاأ5ااإءالثالتوالثمرطيألعوولدهعياع

اايرامأوالىرصاىحبموعسانهىالأةإاودفىآبهمالعاروصحصلبهمتفىينكفاءالذينا
الثمبتنشالشوذإرمالفرزتحالؤالءلهنرلملعبهدانتهالنبىعنوئاالستكالرقد

ربأتتكانابنىالتهالىحهمالذشيئافغرأالىاالوإلفعوهاتخيروافطفسكمقالاتوسل
يتلنهماآالفوالءبنوجائمفرزدقافغاليكثهمالابنصيفىانوىرراالكا

ثنجهاراوأمصأرضىهموهميىءانبىارمحاثحمحابنىءلنساعسناحمالالمجيفكميابنىلوله
االرصافىناالقولئمبالذهبسواهملىاموحزفرزدقالهفاتالمدرجةالئيهةالمنأعالضأنامرأحة

ناوردربولأسلىحإلفاوردمنفرداوكانأسلىتماعدتبنيهلىالدأنرأالسودالئصرشوفال
ماءمحلىصرحوقومولنالماعمانناواكافةأوخافةظرالبعصهمانوزبلراوبمصغاراليكمأصنت
فبورداابنتاللؤلدانلحناقبلصفشاألواوكفترلوا
اذكاءفرطمندمجرؤجملهالذكىطبعوثماعرأوقداالتسبزنمنهاتأالمقلكراخقاذ

دبالماءالماءبجدابوشبهجهدأياماترمجتهأقامرمايانجياوأنشدالى
الفرسحالأفيهاجقزحمدعضالمروزصمنمحبرلىالفعنلمحدأبرابنأحمدقالنخنرىيعكماسفناافأول

تالتناللضطسنسابمأحطاحهالسالشطصىمنرام01الة 1ععاثهاداالعراىلماجد
طمألبديدرليسحبلىاليلامموجداليلمالمحمفةأحسأالذاتمفاتالثصوطمنهذهالىكدتنفم

اريدافىرهقواكاالبصازالغرساذرلىمشلمةمدخبرؤةليالزممااكفسوأحوال
ماعلشاأنففىنهأئاالخةالبعيريجغضانفانكوامنالىشدامخديرعنموتجلة

لألعهماحالشهوممسونجامنالالىحسلفىقوطسالحارمننالكلنىمملموروياللفاباديةلموقا
عاالعيروالالىشمانضىالءهـطشالمثايغديمرطالثعلىمخنصقالانهوسلمكلبهاصلىالنبىروصكن

سارالمطاراطقبقدمارمسافىاالمشلئترنرجرةايالقاليازأووحتاررةاب
طضالعبزبقوابناليعمشاالبالعلفتراليحناالنساءشعمتلئوالتزوثسمضفحع

اللنايمبيروصمنهواااليانالماءفىالمحبركرقالالتتهوجالتهيارسولعاهنلخحمات
إالبفبةوأمااعهبرئالزرظءالثمااظلكافلششماحموتأالافتهابارسرلاللغوناقالرةالهبزالكرقمبرةاشميبرقوال



بنئشبئمىوغبركشاولمناالفوشغذاأمابرة

وبوالرشوسالايكيابنىالنجهسليمآ
كوشتأخذانقبفازاارقوسالفطوبا

فىاالعحىالمجابنهوأوصهـمابعضيمهلله
واالنانةوالمنانةلحنانةوااثياافقالؤجاشا

لئهةاللمنالياواممنروجتحنلتىانةنافاط

اقاكأانةواالاجماجهازلين
لنساءابخدلهمأوقوتالارضاكصسالو

كأأجعياسنهافكامضمعبعأر
تغرفمومصدعومنهنتنفعتفروالكنع
وفالعفأمصببادغبوغومكانجمع
الناعر

ايهسباأرصماحجالنسوا

بجدببهنبرنسواعو
فيءظألياكأجنات

لهوفودببرانؤنهن

يدأبازيخاءعنوأنشدأبرالبهه
مامحارنعقاألساجماان

وجماذ

فصهالنساءووصؤرشمنان

شااهغواكةفيهن

خلقعنينهينمتىالنعاءن



لمهاماللنبىاعنوىقؤنربالوالدأخصالنهارةلجواثةاسردفاكا4411نجهواالحمدلولدلعلباأنيهونهعأحد
باالبمرفاختعلبكمفالأنهعليمرسم

ليمميربارضىوارصاماانتقأفواهاواعذبآ
أوإلداأخالسأىالتؤارطماقولهومعصنى

ثديهمنحهتهارضىحبلذبنليحاوفا
ضعناوصذهتلىأكغرجساوأنرفاخبهالبا

حلضثالئالشالناالحوالاأؤللطىلحاا

وىهاوبرواردنصرعاكاوارضرع

اءتالسودنهاوسم4علهتهااملنبىاعن
ئىلمنحربقرواصناءخهؤنوود

صذلزانحضاروشاهوقدصاليلدالولد

انويروناالجانببعداءاضمملماالاط
نلمبولغهالصكأوأبالولدأخالذ

صخاقمضرأيرونهرتجواواالالاتكلحا
صلىلنبىاوكنىنحاءامنولدبعيدا

التهوواواأغرقالأنهلمعيمرستها
عفالتهالخطالمجرحماكلربنعنوىرو

ثعوافازرضوغثباايابنىقالأذ
عرشاارقالينالغرائ

جيبهولحبنازتواف

لىساتحولمحايانفهنحا

أنححاأنيمءالمفغدصنايروننتيم
ايضهأنشسنخلممنوخلةالوالدخاقاا
ثاياالثلزامابنأبجوسنلوئناوالعشا

براءاتولداانثرلتامزبوايخاوأصإل

النالنساعالشروكأشبهبطوانالمنج

الىصالفىملزحدهاتثلاكلىيغلبهاالرجل
وهىالموأةأكزاذاارحلانوفالوا

طليةواطأشجبثكرتأذثمورةسصذ

حوالكاااللغاودددالمفانبهونالثانية
وانكنفهذااهمنتدبميرالمنازللضا

اشصابألىنمسفاالنمسساءعوجمابمعاناة
منصكيرهنيهلعابوزانقدالىوصاخالنه

وليستانغرالمرأةولذااشمفيلالنمساء
شدشبرالقصدتأنحطذااضورمانةبغ

صتزاملواالحمدؤةمىوالقدع
قفولانالثالثةالةالحالواطأقوهـجهذهفانهنالرجالعاداتبهـبرالمنلزلوعرفنتدقدخبرنفقاالسندشوالحنكةذوىكاسا

اوتعاملىكاالصمرانسرواتعاالنورةواالسملهلالهرثالىلضراووشهرحراط
الكساءالظبلضربأيامهآمدزظرفيهلثشهرليويرالهـسواءتولهصانبكل
وفيإئخغووعلمواوفىالموفرناوجرهاتولمسانفلتاشافىتفللموباغيط
الرقراايانةعروهىلناستكسواكلالبرةفالنةوالبزوريزاركالكعبةفالنيذبم
ولااعاقاأثهيهونأنالمرءلسعادةمنمكمفصدفطآبادغهـاءتمدكا4تصنا

لبيلىقالىالمنفاؤكأخالاالوانطثدصيشدتواملكجمولوا
لزالةاالنيموكلطلىباتهاكأماخألقيأال

حروالساصالبنقدالعصااقوأأمواذاصاءوغيرهكيره

يلاممرامبازعانوكلهكذاصكيؤضصضخالكلأ

المطوسبقاسبلىلنمريوامتصاللتاليأتىصهراظ
تسزدأنمهالعوارىواأنضناعارلةآاغك

ذاحبهولضهففدعه4ءذاههحنثلمالشااذا

فاخشقبهضلاطفدونكقدؤىءط5أذاكنألؤضى

ارقصكهمابلتاأحلفيهةالطبالدشموتياشرباذا
مدادالجؤمصثجمناحهاكطمسألامصلألكالتهأرادمااذا

رمإسوكللحصرمذتاعواحتنفرالماضاقشوولم

االحمقبباوابايبيتوهقوعاقلبابيخطىالرر

عماتسغطهالىوجاوزههفداأمصتسحاعاذالم
كلسلبأنىاضحهادقداحافالصلشسذخاكاناقحاأبواذا

لمععالهـتثأقثصاماجموبتوحتهءترؤإاللسدمسعخت
زهحمهدابئنثلموساتبرناحفاذاصدنالمن

بالثالسؤحغايمنونجلرتنمابهءاولربمانجل

لغثثحااامعصلثاصخيرأرىطرخلالأقلب
رأرالففأشبنىمكرفهىهمأفرأحنشمنكربق

ةاصي8اخمالةاثمضساثمنيالبزوثمرإزروااالولىارأسثاءااساعاتالعربتدأ
ثمقبألوراأيضافيهايغالولغروجياثمروراطثمسوباثماالمجللعصرحماثمالىوالثم

ثملطاثملعمراثملثاالثمئاصمالمتومحعثمىاضاثماألدثماالثعرافثمالثروق
رمثقنباالدكأبنجاللمولىلفغامالمحمنالوصاصفدىاقالفأنتمايعروباثموراط

أذعزلععرولمالأصؤابعفامعثولوهشغالنةؤىاصدأيخاوإلكاقالجمامحروستهـشةا
وهوسنةوعرمدوترلىافيثمةهفصتوغيرهعهفيثصركهأحللعماسمنأداةأ
قزحولوالفالاضرثتنىوالوأوغلحوهصللخايلوكلخلهءعنىلماريا

تهالبابفوالأردتانوالنايافلتتهالبااقوةويألحولفاللثانىقبماكتهميبطه5فأجمبا
بعضأنوحصنهىاأفسدتعلىممشنيرذلكوانمراهلىابالتهذلككمالتبرك

السأآلضسأآلضوقالوئيقوفغالمنيعحمكاماهمالحدفغالفومعلىلعرسصا
إضآلانهسنكمأمكالاالمةالفعالؤضتاأظنمايماوشأالضفغالثابشفقالشد



541ينفادنهبرأالممخهالالشوأاأالحوالفماصألكقاعالمفصودبهخوشا

بتداءيألحتىتكونفبأدظالريخأمامميونحاوبرهاكقحرأسعهابر12اعثوألتة
وهوتلعصتىتكونالنصبخبانوأماكولومأهتعأمحفوفابغبرينةانلبريمونو

نصبوتجرونعاالحتههمنقلبىأموشوفىلفراءيفولوممشابأظهرلتلثارواظل
لعقيلىالحسنأوأيفاشإال

مرفدهماهمفدلغمنقومرنخاؤداقطباسكلىاوممأحسابهمشرغدبزالذشحن
أزهالرا4الروفنهكاميناوضاحمنكلأكارتهراأووتنرقو

رمادبنىرخوصازمازمىةعيرجمةخزمخزأبرلؤا
لطاعابيخاطتهامحدرحهقاالرةبنىآدمئتممشلوماءخيرتممارملى
لفارتفاوتامابيننايرمالننفرقلعلياءاوصةفىكتفانناؤمضينأميرالممهسال
منهاوأنئسعاوثلأناعاطننىظلتفقميرألاااالىرقالتفاخونافىأبداع

بعبثوهورباعندهكلنانهوقيلالرضىأقرغنمصلىقالبذلكيعايفقالانطانقيل
ممحةراأشمفصنهافغااللالبلقاندلمألرامانكأضنطاخالهففالأنفهـادايرضمرتبل
بنالمهابسكللشفقااماغمغغالاللهرضىرطاابنصعلىربلأتيته1يفالوةيفا

دفقؤكأدركلهفقافااتفاوبزحنكئكارقالوأاحرةأهلىنهـقالنمقالص

قالمنابنمجرنالفقالاسههقكرباضاةعنمافلتهاعررخانكاتالفترقواا
خاغنادواالنحزقاؤكالحدنمنىلالتاندىأأبرالنلمثكتالمانايضابن
يصعدوالدنايرئ3ثرأىادطاهسشأباهانروىادآبنقا
لجزوايلغضلااالوماشكذبذموكوملةاانقالنوارشابشالتاضىا

محوذذمأنناسالءيببينوصامسدااللفضلكأحدوسا
موجودشالفوماكريموالجالسأذمبأفالءإتلغيرمفجوابه
محودحمالوالفعلامنىذااذناشإلسذالنفساأزصولست
الدودكهويأيلىأنوقلىآتءطكلأمناالنسطنومايهره

لقمالسحفغواةالغضالءمغاضفىكلنرجمااوردبيهاضلالمفاكابافىمةوضعقر
لجملعرتجوااةؤفاضخربلشرتحواامفاخرةلشاماومفاصتمررملوابخلاومغاضرة
قوخهباحفيهاناالايمنلذوالجوارصوالمردانماضةولنغلمهـارفاومفاص

انتهىبديعةشذلئرسالةصخمايواياحظتلالثبادفالشوالىالمىةيوأمامفا

وفداؤحمهشهونهويثابع4الئىحإلفهه
اتنكلحصثرلنفراالزدابنلحارثاتال
كلكعرالثممذالئهيفعلأاالاكالةازيم رخ

أوتسكيقلغلبةعندالهاوتجهرهاباالضعاف
عيخالهحثاالتعاحةفازاعنرالضفس

فىلمغهوالثروتلىاقىتنازعهجمفراللر

أصهـرباسدوصوصمالينالهذذالا
عنالحألزمثلئشوفيقبالرثاءأو

أكطءاالماجمالنفىالىصااطالتبداس

تقفاالانثشرهذانحوأبلغلمروأنه
بهغيهايراناليمكنلنفواشحهواتعلى
االصواالرأوهىاالصورأولى

مضناهةياتغاالثيحهواتالنايهوحةبا

شمسيرماحالششعالعابهاااولبزوأفي
يهاالنتهاءولذهيقلرااالبتدافىالثمهوة

شفأتاالبناشووأدخهناصبلاكر
ذهثامالالهنزثانمننوحمبةيهنعا
ةبناشراقنللحالوعالخنهاتحوسمنا

ضلمأصاليموآحصرحهنةوم
باءربنتمالغمتابنلعضلىاحولما

انوعمسدلمهرأالىافيقواناتال
وقااللقبرااالالرىاأصعثموذود

طاهرافيتهاعبد

هاشئتبآشبراأبكلا
صهراداءكاراذاثاللة

نهاوخبرحطعهاايىفبعلى
لفبزااجهاوأففاوقبريرأر

بعاالرةبالموالمؤاخاةوأممانصألرةائالتهرحمهااللبتا

الملبمادقخياتكساالأسبابمنالغطرأجيماالناسلرقالالقجهاحلباتنموصىءفىبرصطغ
ةالمصاظلوصفومحدشصافاةرولاالذضنقىناقاصلىثساباذالأناسافىأفيلأدزألدنياشتى

ةاالاتبأعكنىوفاءومحامافوهذآصالغضكأغيرناذلفلبطمندىنخرجماشافاشاءفله
ؤسلمعلهتهاصلىتهاللذلكآالشسهوجمعقاااليامناكاثاةابعدافزاقاالبالجودالهجعن حمالوو

زظافركهوتتأدغثهميداثزبهأصعإيخاحرىمنيهقر3اؤنهاوسنناللهقانمرألئاأبوهمكنأباكاانلناسكزاأدوص
كلمهالتصلىياكعنوىوررهماوشبريىمنقالربانانىاالنقالهاصأعوالقهكامانيأيراطمبالثاموران
001ال06أخزوشالهعطيؤلىيهأالءجمدموفأخذلجوااكرفلتأصتىقمقالنحاسأشرأ

أبرورولفىالىضالوايهبمبرولبنرشالهئترقدسالدمملحرجأبتياجاصافصاعبهفاعتقالهاوجحليمصرضرء
مأبةوالخييلىباخيهالمربهثبرفالاقمكليمرسمصلىالنبىانبخسعدحهلببراكتمئكول91
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وموجهمنكلاألشدثئةاموجهفاظا741عدمفانأئحانسباكللئشاواملىبالثشااالئتألفالنلمقكذللئذاظكا
ازتفطاالئالفيعدمكلالشثاانتغاءزرء

أساشاامحمالهمنخسامالوفئطمايممدالمناألةان
ةعمحماللمإالسعئدءغانتدروعألاالئالف4وجهصافىبسرودةمعاجمرىعالذاذفىالمألبو لمئهاحشائحشاكيهوحتىالمةضاشدأشواتالتعذل

التهصلىالنبىكانهاتهارضشهعانرماثهمفرجالاضالمفءموءمضربابلضالان
رقنساجنودمجضاالرواحقالأنهمرسلمصثات4باوصينالوبثلىلىبهقرإصذبرقثيكالمعثوا
اختافاوماتناكزائتلفضهاتعارفاجمهـلىفالغرنه4دا4ءتدلمالحزشالداتفي
دهفةوةءتعارؤةأسافيباوهىاواةتذووخاثهربأسةمااليزولفانهآليوناالميرهوىوقى
االضدادنحضورالحكموملمتناصةوصهـزابرفؤادهبنحولونجغافئىيهاثالااأصسليى

بعضلالألتفزتحوظوااللثمالتتفقئههأالىسامعفايدعلموةءالنوأئبدؤكدتا
يابثاالخوانيمءمجسأئشاكلاطوورائهوأمابهالمتصالهالزماشوفوقمنفاتبت

هموللالتواآباثهنبوعالىبمأحناسهشمناطءيدؤيمعط
اوأنشخيافالمحتزنضىووفائهوفرندههـأصىفىحمهاءتثونبأنصوفامن

قإموادمردئامزيكلمجسدأباكروسبابنيعرفنثئصألثمعاركضواتمنبىوكدوحورعهبنبدروكان
وقاآلضشئاللسارصئيمنلمنهالتولهطرموئادرةخاسرعةمنيشاهدناؤهةاكايجويعثا

بةقرامنأخقاواأشقكزحذاالمجودحضورصثلاةهزلإةأظنهومامارعابنلدرلفهفيمثراارتجلاالةلةا
أقاربرليااانمانقاتتدصسخأخرشاكؤحماارتالمجاكوطلنااوتتأحشزبكحنهـأوأنايمونأن

تىرأيدوعزمحربممافىتتدارفكالنمواليدهئانؤقفىاحمهاعيصراحلىرعدوابروواطوامرفىالتشعدهاوا
المناشاالصولفىنروانبتطأوفشالارتيدهاونقرحأذدماافوشمربننطااءذوقصفاذا

اتجانسيننبواصلةاأسخبباثثماطايدتدوروفىهاءنافذأصحمحاصلثثلرشرهاوصارية
باالصعاءوستباصلثانيقناالمزوبنامحفرهافعاخهاحهاكأتنافنأسفانهاشبرهاصتهها

منهماذمارتالتفاقاودوهبيغةواص1لفترامبباأبىفشحذاءزفئيرتفأد
وجردفيهباواتجانصازنتاوااثسيرحياإقةطيدطفىريمطصهاتجصنباروحيمالجبارية

روقالفروفتاقاالتةعدمالناالتغاقصغوحانردفىينىودخاشارخهمامنلسأشرسابهارتفىطيبحنا
ابشاعراتذمخدباثاتااالممارفبنفشصذاءرورفقئارهاوأد

مءذبراشوااانالماسىبحلءنغرةمكاحمأممسيدالعربوابنكسيالنابماالدبالمعالمحومعدنالذا
يهمأوإلفاالتعثامنأهرفعرجاراقصةفابلتلثأهذهصبهبلمفاوسألناسمواك

ابمنيسأاليأضرمنمأمضربهصؤرايتلغاضكسولتهدالتهاماالميرأدن1لاطاتالفىأيحناوقال
راو5اطرالن3تنروالبتمروالدهاحنتحتهاخشبءماكامنالشرسإريةفى

بهاقرسهنالفةرتهلةهـاوااعنثمءديفااليبفطتشوأديرتلمومأللذرمامبمأللمتستوهابتهمنعالفردرجلتفا
هترابعةرتةالمؤافأدثبخااثاالنهارؤتبلىمنجصألماطأارهادكشمناتوالاتدمامشعنلتماذ

ةورتهتاليوضاتبوفاالمصاوصبتعكلطبترأاأطرحهاقاتعهـطعلىلمهمانالوماسكالاأنعامعلت
الرتبةترحئهالوسببياالمودةوهىاسةبرفعهافرفتبدرأمصابنكروصلنإمجفخاوايهنهجمشلىاهطريرحابشعرصفلى

اعاقبالمالمحاءوالأفىلجمماأدفىهىاهطقتصحليسانلسوىفحهاائرالءيبوذاشغداثهأبرألفقال
رةالمعاضااقنرنابهاظنتعوداألممبثلجقغيراثفعنواشزادتارغيراختفعناذاهبرت

رةلمرداعنءثثمنةاافمأدبلتشنفافانفاوررأردتللطنمازبصالرماعالثطبنرلبدولبأبرأوتاال
ورةكساالساوانحالنامفاالتاوةابقرتهثتدحىلنضىائلفالةمجصلنالانجممفاانالساووليهادبةاوةيمادس



وسلعثانامنقوهىثتعقبةحدـكات
اداداذاؤادالطيءلمص

تهايرجمماصدأبىبهرالمروصكلناوللها
ارفاتهبنءيداةصدأقعاعمحينسكض

عرنهمناساذفيبارأضبهاوكتنجنه

بهبئلههطفأفعنهتهاكالسرضىابنا
صليترجحععاث4فامتنعصهرليختمهالى

عنموقالوالتهتهاأببهررضلىامغهب

همه

البسئى

ىممطندتت

هـ
دت

ث

فىآحلىيرفي

هى

لحر

حنى

يحلىصممرؤ

وىمنسكفنهـ

ىتنرت

ةعاكلمنىمنخاثقضلما
دفءش

س5

هـ

اروضحتىالجمد
ابعطمنارفقث

اطكدرغم

ءنه

عزفلى

ءيحا

بسن

لد

مبموامى

ضمتحرط



زبالألاطلفاحااذناصأخألفمالوالعألفي1بأ9لناالثإللياادفمثتبئطبنةلناصيمنابماعلماءاورهوىيونبنألى

انيفثغراالنسانفهىفافةوأمابنىلفثانماهـىااأخغمحغضاءنأوثرقعنممعزنراحدئإكهىالذانقخاواطانث
طفااداصعدتهةاؤانغراذلوصثةفرىالشصاذهوضحالنفاطعالىلفيىةاالضقالعننالمرئحماحدىأثايرىالنه هألله05الضأ

واالتهويوبصرثهوااصلطزوجبدنيةببرخهئرااواحاخمأالرافطاهـذالرأىاولوالذفمعاالىاحداشن
بابئلأليىغبلممنهاكتوشسفاالفرغطومامتترنرالجاانكرذانتهىيئعارضارقعةتضعيفاروفيكئئ

اوةهلىبابلىبراالخوانيرلمن5لمجقالالمثتخأأاكناالمنففامحلمنبمثخفأذاهونفردبنغسةواابهأعنصمهـفيتنزهة
لىسالمافىيغطلمومنالنذواظنالماموانةسوناحاإنليونلحرعماقالصهالكمقىونكيفقالريهاةاحذهمن
ثايرومنفطنواالدانداشىباهامتر6نءلىلرعنىوقالاسحغاذيكفضفالفي2اأصيهمفىقوالوكي
ولعمرىمرانقوابالندابلىالمعروفأؤمرففالللهامسيمنوقائلوقاتد9عذاوءعاليموصالدئعافقحهولهرسهلىو

ائرالذىأنفكالصدقااناخانأناقالأؤمرشمنياسيدىقاللهغامئيخااتذقفاشمةانجساجأناةادالفال11أجأنامن
وأولياءانغرساهماءمدالنملعداوأفمللتصفهإلث5اأشسومثااذوأيامتهزلمرثةكلفىأمرعوانىجملبنىأناهنينالقال

أوددفيكاعرسماطلتوقدقاثبفوااالفحكيربااللهألعاحلهمنخايةوهذاهواؤيلةابصلةميواشهلجاجا
لظيلتاأصبأكلمايةشفيروذلمدعاوشوالدسمهفوايرواطوالمساحأفىقىوالحامضوالمهوااطىتعقوكومافاثدةء
تزابن3وقالالناسامججبنىديقأوالحرارةبرودةااممايخهفاصالواتدأومأواطيفاأنيمونكثحغامااممماالن4اتةوا

قريببعيدوالبإبمودتهبعداونهصريباودةيبرلوحتواالمعتدلورفةاحلمثدياارقوفىثيصفياالحارفىلينهمافيفلأوالمتدل
اعراوقالحالؤوفىف3افىدلتجضاوالمعتىضدلاالمايشوضسموئقوفىوصعيهثيففى
مفمجبكلنالودةثويمهصصاقبضثتاشصيالىجمااللرادةتمطهنؤرتغادلالمعفوفىديسؤةاماتا

لكلغالغزباالرحمرمنعةاثأرماموماأمولاننضهموزعمالزعوقةبسوةاساوالملىحقفىوالمرارةشاعةابا
لميمآلضونحودكنوءالحختافاتانيااحاعيكبلثىفتوالملوحقوماعدإهـارقواوالحالوةا
بماراراوفربلصذواشوننثاشالمركئبعلىورلاشنهاءافىثااذكرهالرازهـصنرالديناالمامتالوءدء4دلاالمزاجا

اصبهالمنمعندااثوفىالمضديالفىلمجعاوييوأمامدكرمقالثمشواليدوماليىأنهاالشيهونءوحوداليىالمه

اصعافاءاالخواشمسبرأممحوالهماعزمءلىفاذانقامتنعاوحبالحيثاالعضدالكلندقاوالمسافهوالهأكاصلىأكدمنامرانمقزشااأل
قطاأخألقهمعنثفكماصاقبلمحدبنأبراهجمأوعبدالتهالدشسكصةالعالقالندالاالباممأولىليهماذرسايهونكل

ءاالفومنلماتاصعاماصهمنجمالنيستهنتمبامشاعودالمالتدلواعاءالاحتجمواءراالنصارىكساابن
زرلاثيامعاو4كأوالتبرءبراسنايماليسشئياكادالتجبوهسذابصاثمابعسمائطامن4لجمايغابنركإومالم

باقصمعءاينلرالغهلجاوإالطنهإنشصيفاإنثنالمفمجراوتةأيممالةلاكلألييرولكاأبااالاضلالناأنىكايمفىاالاعصقادتوآصحصا
يكرنيخنسثومتلحماسبموهفعانافيازتاراباءلعتازوجودجاهذفعدالرضقوالمااجوهربمطنيراكب
يرصحورلكأيراياهفلقوااقافبمىنماامنعليهكلبماهوكاغهيسالزىنهيمصهونماشواثو
كاءااللتكذلىوالبلافئإإحهـباشثمواغطثزالحىفىبمارواالعفطةاجمصوباطاغالمزاجكتبارئاالآلنبكيعبتهال
عرفواإالمأكافعلهمنرجلاعرفابنالدشلعطرالدكأمحدبنصأبلمثاقالهايرموجكالزكورةائالجواندةئلوا

بننكلوأنهالمنعيفهتجمنعادموفوعااليمونانمااتاملاادةثةاشينأكثهؤنعلىالدالماالعالةعدبن
الصماخوافةلىتأنكاااناصصادداالعااالوضوعاحدموعانحونجواماعاشثراراواحدبامتداالءلجهاداللةاص

ممأبيموالبمرتنفاقامحهمأستعملأناالفرددةكمبارا41فيققمائموضوعاالحقانكاوراماأفياءمممهساهاةبمردعلىالمةاللة
جزالحاوقااالسضغاواحدضتعمللففلهنصواءكلشلهعواادالمحيعقافالموضوعبثغيهعديتفىالوا

تنكلليىكاخمنكمنثراحدسواءابدهواصماالطلمجوعرالموفوعلموداولميهنكابا3رحايوا
والدمدامعدهرعيلترالدهرذوغذاعدارظواإلخبالزحيبكيلئفمودثهمتصنعيسرفىمادمشفدة



منبابهالردةارففا

تارمنبميهطسومموالنسااانعلى

قاذصاحبمنأفاعيحلاليهومنسوب
منالمزعويسمعايهتهاصلىتهارسمؤل
عنهتهارضىطالبأكطلمابنوقالأص

بمسعودبدالتهوقالالصاحبمناب

والئاثعأدلفمامنعنهاقهرصى
صاصااصءلىااالنارمنعدالدضان

باخيهاكأاعرتءجماطضلوظ
مايغانبالمرءنيغبااالدبعفالوظقبال

يدبزعدلىلوتيخهبغر

هكاتريللوالمرءالتهـعن

ىدكأثبالمتارنبنفرفس

يخارحمفصاصقيمضثىاصذا

ىدالىشزتردىثردالاصصوال

رزكاثانإنحطأوبااذهـمنزلممنم
هونبتالىلأبهانبودؤدخلرءا

مةبمفلريألمبثااسايمءوفورالعرض

ةوصداوتداالربالتثمتبئاوهزصحيره

ودؤرةبالصةصالءشعذواالارتاال

اهرهناحسننبالماءألضرباذوالرءقض
تلى4باطهوخبث

لعمهخبثلمبءاتانألم
ذتفرطرتأالماءونوانحهن

ندسوعصشحلاكاتفراطبهونغز

الساكنوأماتءسنالامانقالوحا

الالمعكأفاذغاةكلردىءفأخذلم

فيهالتجاينأبيخارلمجما
ابصروعنلىاصمزل

مماأهلبعضفىوأنثد
نصشفاهـصقىكالمحذال

برطقدساتسرائنةفر

فرتهنارأمفرديكلما

يخرطهاوأاأردرهفاراه

هفمناتكاقولكمنقدتصدمم
أبهرتنصاالقبللثفهثعنقراالدتاالءضالن

اتقبلعصمارمةلبلغاابعضندعاوقالودته

الجانىم



يماعيرنحرممصد

ضاعأحاء

صاءمحماتنتكف

صمرف

ثل

طءتل



فلبلهمالبألءفىوكن
ماينولعليغايثاولكن

ودينحاللثصسوبمط
ولفوافواللماثفناك

ووقاآل

خعاعلىمنهفيلىاتمخلتهافىملميهن
االخالثانيهونءوداثايرةوانرملة

رهاحاالخيرآميمؤئرااالفعالضىص

ريركسبلثافاشمودةللشرناهاعفه
ةمودوالخيرفىالخالقاعوتغمسدااالعد

وعالمىفانذمةوزرشإلعداوةص

حوانزاابنلتهاروقالصاجهتابع
ونالكصهابعصاصحرفنجرارالاثصرح

نجملركلىسرأرالالعاصةمحماءالحيعض

حمأبرالذىابهوبصبغلىوالصبر

نبتبهسمثلمنبهالفامنسنهمونسلم
الشرأرابةلجلغاءابعضوناللحذرمتا

نفاوقاليارتباالاخلنامسؤقررث
وفنعمارالاةارصبضاباخاعثأخيراالا

ضاوقآداثإممارهصيارشراالت
داءالشه

فامرأىلسفيمسامجاذ

الحثيمهىوكاععلى

الدامناالديمتدبمحاسواءشهـفانلضوال
واحدكلانجهوشمنابعةالروانلصآ

عاتهؤانحهورنجةالمحصاحبهائيلمخهما
وأملىالموضاءدطنملىىأوشذالثفهـ

يهابمعللىاذليسالسبالمجالمصافاة
ومنحبرامهالغربصكلطالبوال

حهحلىالمحزاورنحبليهتيتنعطلبمودة
رئفااللمجماثباكلشمعنى

أععلهامودتلمخلطوطلب
راليغلةلبطاالمعنىان

الحنفابنلعباساوآل
عهالضمغانيلشايدالننالىبم

بثاحهديهونعيرفأل
ليهنوفىعنتابلطوأورسممإلفىحم

أنإوفىفوللوكاخابلبةيهالفكندفاحىفامننالبغررنخل51م

اهذدشاعرأمبرالمؤمنينيافانالالرشبعحللىالاثممنافرفازحرضاحكهاقاعدبخ
ايمفاليماهلىاارشيإل4فأدتقصيدةلسنصاثتىاأفولشقرأناكلئقصيدةيغولطبصرةا

يفولأقوالحتلوؤضيخاإيراياناذرمحيدبنفثالتاهيلهاأيقولىاك
عهالساعةاسمااأموت4لساحاتحبةياأال

المهدودحانحترنهمالوءبزلىعبدابيىانأقواليراولممنىكهأزول3خت
وجودكفافمنالنعهـثىماغلىوهءنعشهرالصاممادرى

كنمفاوأغناجموتأنةاهأبرأدشآالشررهمبعثرةلهوأصالىيشإقولهفأ
لمجثثهدبشعرهالكااهلوبفىلسبقيفآلوااليمايلويئوشالمحدأباود4برديصبنبثار
لابالصكرالعظمقصبحبتىدمملغيانماعغلمقالذئماالطفاعليموعلزوال

صلاايمرثلىالمسكصكلبصلرصبصنهاأدنيصواذا

ضهزرانمنامهاكعاكلننتصيتهاثكاذاةامتكولهحذامع
مالؤثاانضوتغزوافىجماحرقومفيبىاسناطأحيدباأجماوقال

رئىغرارأىذابهمصارهاراألرضيلضرضاقت
نولههاعال41غأندويهتولهمنهنوع

قألقلالهنعيثهاقالقليمالحممااطقدفملالذمابافتالنت

الغماشنالبمنرابهـلآأولىهبألأوسنتونمتولهذلكمنوأحآ
ألماتمامتوالممنذأتكساوا

سابالاليوبالىفىجهةكرااملميمطمتهاكااأصودداالسان

صاالوراويةلبمةراوثويمةرواقبويروراوثاحتهبيرىالىتهاأيرعبالزال
رضىسينابنتحيضلسعدةاأشعررويهمواصاحبىوقالمنهمفخخركلوابنمبروراو

همأصلهاذكروالؤاءييهاوقلىاستأذصتىالثعرنفرحوامرهااليهاؤلعههملعهماشعالىتها
ءا

قوالىاكصاحبلتالجعىايىص4والىفغات

إصلرمهـطفارلزيارةوقشاذاوايساشيوباةرصاطرقتك
قالتثمبسالمفادخلىفهالقالشعرهصاجلئوفئلتهائخكلروقدايارةاكمنلىأةساتأى
قرتكهنامابهئمئنوأصيهامايغريهؤلعينىقولذالذكصالمسكثيرأةوالر

لتقاثمضسعؤرفئصاحبلتتهاثيكعأنصلحبلتفحلنايخهامنأقرشئوليم
وليةالذىصاحبكألصليهولراا

لىعنبيهالماىطألولكنطلبهامامىلىفلىقىكت

تصانببأليسدةلشالوقاثمشعرهوقججلتالتمصاقج4عقطابهوصوايهنأراهفا
بهافدىتمذاهنفرأحزجمأمثعدماحييشوانبدهحمأدوليالذى
جالقالشعرهموتهامههيخعشقهااالمنهمةفطله

بعدىضلةعرلذطفألتءأنايتورءدماأهيم

وتراسالاعدترأعاضغينمنيقوليلذىاحبكصايسأالحوصاويةرااثقاثم
تميرناباحالهاذاوءصآتيلذهاءوايلةنحمبانابامماقاالثريااصبميلراذ

صامهاعنروأتيممحمواحدمخيمثفطكلىفماذمانقاألقالوكشعرميثاتعمااز تأ

قيلفالبدمرهاغبرطاخمبرطانعااابمأاذالماثبرناءانهلمى
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ومجمسبلثةنهواليالهانبهوشاافممبهب
مجعلبهعاحداهماغابةهأبىكطمن

فانعليهالغالبانللقسخعمالفى

ممتشعبةوامخالشكلنةطبعلىاالضهان

اقىبهاصاسيختصواصدمخهمولكل

وألمغالفرةالمرازرةفىيسدهاوثلةاةالمشا
حدواعدحدجممعآحوالقةتهولبماس

فهمكآلجواضألناسافىلخباشاالن
رجالكالثمارجممءاطبعفاظاهروقآل

المعنئافأخفيلىواحررثمرمكتلفشرابه
فقالهيلىابنمنحور

أوانااالرضونبتنبتوآدمور
نوروابانلوالندصبماكخهم

قعلرانمابحملصلسجرأفضتصموءغ
راممثيأصوالناتتفقخواارامو

خللبهبماوقعلثخرفوابئلوانعذرابل
كلكناالشحولنحدمنالواىاذليامهقافى

لىءبرلوناليوالصالكلفىمانةالسا
جميعينمرفوافىأنجمكنصلىالوابخلقا
ثنألفااليمونباالخالفألصاثاالالعا

لممنبلببيسءالحبعضوقدذال

بداعاتىنهمنصبهدلمبالمرودنفنبعاثر
فهطىبنالىطئالثاالخوانىنالمأوقال

واءبغتكاعنراللستغنىذاءكالة

االكلنذاءوطبفةانااثايهآض
ماوصغهمعلىلناساانهرىاوأبدالجه

هكالداءىيهخمهفإسشأكمبئالخرااال
االعداءمنمبلالمعحزديناالخوانمن
اممتكفانالودةاجونيداطواغريهقفولى

خلىافىفلىشفتهمجزامنصحرملثمر
وفىاقىةوابالمظاهـسؤااالادصثد

بفافالة3صكشعفترالمهااالعداءعنداإ

لحنماآلاحلضأليكلفلعروااكثلكااط
وقدقيلمذاففايفاتلاأوراقهاالخكراء

توظيعداكألمرتالتغترنالحيوثفى

منبالنارإيمنعسفانهالأولنلما
ناصمصنلصتصرنىض





ناعوااثخماذاالخوانئ551نحرضكالبلغاءليكنببضوئالابابلىفطفالرممطفاوتاقىبروياتالمالحالجاما
يمنيرالعيقزمخمبلألالنصاءكثيرالعدةا

المدء101الصالةافهادخليرمحطالذثامحجعلتبليؤلمتيرىعلاآلمحيشواطعنزاسكنتاللموكنهاظ
ردبهلو3عءلنسرالكلثرالعافيقتسريمفانيسرنسايسركأماقولىيخمالنارتدخلطالذلتوالجنققبل
كاتاوادكراالصدادايرنحادحازء4رؤهالواذالماالضفىوتاامرألدؤ4النلمرعششاعرارأنوير

قوأعداالخؤمناتثاكلاأتحااتءزالءأء وساداءاللهقلتساولكنافيققدحضرتانصكم11هذافقاالالمحالهماتلةعدوهالحئاعرانكدم

أخوارورزإةلعفورايمصالاابلبااأهانبهالثاعراوكانئمأباانابنظاأيهاأالنادبالمجبادؤارالسدملىاأنشغتاتنى
ةألطرويحلهيىصمالنهوحلللنألبالىنةاانثمأتاالرفىباخذال3صابآهالىجلاقوالاسكلعتاف ءصاءالمافمااتجؤنهطبأبوقتلبتربئفأقرةاشمقروهأباههاطابتاثمادالحاكم

كاافدادهمنقلاسلوالعالعتلذوىيإجمالمأغالتهمساميلوأواتمنطءةيدهوماولمىوانمصبناالثراأن
ؤولكلاالجياوائمىوالاالقالفاقالوإلمقاليرالمؤمضيخاأاياأنافقالصكفلةيدبنواليمسفغامتايتهناولةءسورنهفىالمجممجروف
مورالنادوننتالذرشانتعالىقااللتهر3ذدمانجدقطةبمحهاكررؤومانجاتأقالات

3جهرءممااطاالصاحصدرصعهساىرملىبهر
اتبملفةنتملىالياللمشأعداتابالمعمذإضصوففهيدوحههامةخننخرصانفقغاع
حافلحهملفكلاأهلاضانمإلاكأقولهسافىأنايهطؤأءيراياوقالاعبدالمالأحطلكضىمفقطاومننأميرافىموالسا

ؤدملكزلأخواشذودالنقصوالجاظوثاأقواأنافمقاليدأماسلشماقالسووقألااللناابدححنحنتنصاالنسانرش
الثاعرشذنماتالضتكفئفىتوةبزبمربدأذننالنألصأنفمخأنغاذلفماقيلهحشان
افاحمامثلهيهامنكئثصلبمسعبعاحنكحاشةجهىضب4خدىثناالجمر

عفالأقايملفاكزهمرأصرقبةثؤاعذقنذكردردردماغدبرضامغشمر
مكاكاناصىآألونوكلسائهيسويلىقالثمقولهنبهدالميلثهففحكزبزردمةزند3ر
شكدأقلهمالعةفاكزهمعيوةمصامةسدغصدرشمايهالشعرشفةسبابةسئ

جماجديتتلاهالنعءراعإلقمحمقسنظلمظفرظهرطرفطرةطحطلفرس
يسلكثمثالحنطريقفىلهكتفتفاكفمقلىتلبنؤادنكنمغنهغلصمةكببة
فغدتهانالئقسمميهوكلنننابوغضنثب4فقميحكلحيامانكعب
مجدالناحعلىفىدشلهونهفايافونريطكلنورذوحنوجثةثفثهات

فغدهـتنضممضفناماعلىاالصاصواعايهأصازموأنحمقماثم5أععاوممايدلمجامازفقالوالتهالملكعبدعيدىباالرضىمسرعاؤتل
أربعةفىءدداالصاندضالمنوالأفاةسقىابصذاخثلحأدماصمزلفالرباولاليهاالصصانفى4باو

منومهميسستعينشويعنمامأقأممالمجوزلزوجهاوتالتفيمييبزلىرتدركهأنأخافلقانهفالفقاليقرتع
والتعيناليسمنموميواليشميناليعرخيوزيرمماملكقالفالوأمالجبفنحماماحاللقالطيبحلولتزصهدكأنخى
جمااافأررينواليندمنيوئهمعةفطقالعدمهفانقاليسايرهلمالظعدمهفانقالبهيعيشلعلعبدقالالتهمايرزقما

كاليهبؤدصمانصماوكفموواتمشيععلىممرفملهعالصسائكلخحاالرضىأشالثمرصباداءالدوااوزمجنتحر
نحديسعففهوالقروضمالهلشوئوأنشدأيخاتلتلهوقالباحضاوهتثيرالغبارفأصبالقوالمطرزمجرناللهابننربهاطريقا

وهوفيرااالصزدءونالحاجقيباردشماءوالرصالعثفالالثيلئااكنىتباذالمفهاالتىتقول
لأعلىامنهنىافعانضفىمزوروهـعؤشنشمنذجأونالباليةاادنعالهأشارالئصريابيتاالمحملىحادالاياقانأنشده

فهوجمنوالينالامنوأواناالقولهمئلالىالثمريفباشسيالناقالالعادشثمدلطرزساعةابنفأطرقركاشك
زنهوإصديقوخضعيردخمنازلسكدالعشاتاالكرىتدخلعتممالفافىحغوفىمنوخذافوم

تسةاقدقالدتاللهمالشريهشهتحصافااليغبلمنسكلىماالكلئهنلشخدمافئطاشلاىاير وممىيرعىيرصحو

ثزوالهولقمعهرمنموبمفالففعهابروقلنحسنهاونجونلتةالملمورةفهولكلنكذاواذوكواشمتريوتلتاركاكنهاشبقرضى



عدراكلشبالوموانيرتيررلمنعث

يهزنيرصهف4زيرأوتغىتافيادص
منوعاسهرهكلشولنكخشحزمغعاو

المتنبىفال
الغهصأبهتركانحرانا

اصاخواصحياللناسراكأمن

طانهوشميواليعيخيىمنوآمم
يخمابىوالىغبشتتدتماعستذلينؤ
وحبلتشزيؤنواليصحىنالخيرلرصها

وبستغلتأللهانحلىمستثتلتلشمرجلمها
والفىاءحغااالفىلهفايسراعنداضغالله

داءوشمنالمأحعلهوهوممنالودادنصبب
المنمىصهومنمحهىدواواشألمنإلا

يمعراترماخحعءابعضوقالمذائمص
عنكيمفانالخيمايمنعخيرموترمافىان

ومحمارافياشزوقا

فيعشبداافىلأكامحذرنا

جناهعنملىناالابهيرد

ثمرنراهوكابالانالثأبداالملعونأوالكا
عالطوكريهمزواليسخعنلعينمنوأما

داءاالثصازففجلنىؤدختمئمكورا
نقعدحنائبقوالالقىثفييرىكانفاءفالوا

نضااالخوانأهترففمزانهضترمعونة
الزمانهأوبلمنيخنبنىعاطيموأكم
اعريمجمااالنهثثللهطوثاانوتلشله

يرهفاخنصزنمماعليهيثىأنئيماوالدرا
ئسبنغاضنامنهأشدوبهوشبهجلىناعيه
شطالخراانعيالنافىهذمخهوهـلهأحا

يصافهوأعمالنؤناصالمالىونفع
لفرزدقاالوضارأحقبالد

لثخلفانألتاقىأخوكيمضى
سبمكئلمااذهاببعدالماوا

يرقاآل

وضشهعدشئلكل

ؤضمقامدبقوءالنغدا

أوخلقيننرلقفيهيزحلىانئمالينبنى
اعفموصساثرأخىلماذارةبنكر

ننجروينلرعلياحدبرريلهأليربالعتىيربمياماواسواكراالتؤدما651

فحهلضالوالمصندتهكرالمضنبىلطيبألمباوردعلىانتهىوماياطفاععببهماثزةا
الحالةتالعلىالكؤدضلولمءفعنهافتوجمكوالعراقغيبتهوطرلاليهاوصثكولثو

مفغبلثكلسيراالمكأبايعسألهاليهاابمتبمةيائمتنحدتهوقدادبغدفامخدرالى
هايرافاللففتامحايهاألغرضوحاببهرالوقتهاسرووحمت

الحاطالصةاحهالفابعكراوالذماءاثاالصأزىأالال

أرىيحضىكاوأبدوكايلفثىاعصلفتىامماكانللمحما
خلآلشوتحكيرءلهغهاوصكال3حيبهامنءنعوعةتهائما

اوماصلتراباافىلهوىؤاجهابتشرلنىاسيمااأحن
قالماهصائكلناوذاقكألاتمحيطفةتهاتيشكاصر

صرماشلهأبرباقالخماميخاكاهبىالىمجراتلىوفي

اتعاوأنصبهوعأنزوهـلغذغيرهمانفعفىفعهاساضرتا
ماعابهاتزدفىلمدضكمازلمابناءماصنعتتجلالىاالثعرفت

بهاصماوتارامروثطةءونزيأسكدأتاهاضالبى
هطاصلى4االذىلىأفأنىرلعروازايلىصام
عصاطرأغربةاووفنرشاخاالولصلىاىخمنعا

اصروهإوأيابميموءخاكلدادأمارحههؤي
ىأدمابعدحبهاتجهاونارقاصروحفجالجارىرتحدميا

ئمااأذالذقماأضدمنءنمياواالمااالاساتولم
لهاقسمارضيتإشثبلىروقركوفاتنىلهاحغالفغاتتطلبت

صااوالخاالىئأسفكنتوكلقيرهاإمالغهأسشقىصفأ
فلهىالنتاىضالصغرىاصارتفوىءفقلىامأفظالموتقبيلكت
اطفيهلشصنلثاربأخذافكحفلعدأامنلمترلثاراتأخلىهإلى

أعنىبهأراكالطرنأواححصنالضيهالدفياعاشدتوها

مائاصمامدرالذىوالرأسكمئبالكبأالأنأصفانرا
جحصيممشلهكىيلماكنذصالذىبلعاثاروحلطأالألوان

أممالىالفغكؤلتأباكتدممةالدأصكربنتوواكوفى
ركانافهمالئففدولدتافىبالشامتسينلذوماش

ماحلخالغهاالقابألوالغيرنضهآلمستعظيابلم
طعما4االلمكزواحداواللمجاحةءاالفؤاداوالسا

جمىأقبلأبتنىماتبضنىوطذبكلفىأثماووشدية

اليهطورمعاللىمنمايماجلوببأئعالمونبنيسمأن
الجدوالفهماأنمأجمعمنأصصإبرىلنارفىواالماءيخاالجعوما

ااصاإلكلتكبنىومىبذبابهءسدمرولحننى

الغرماالبعالالسحدبراالفلستالغاءمحيئاوجاعا24ب

اعظهواالحماتستهنأنأنفانفرسهمأنقوماصمن

حذابدمنتريفلكندؤدظاالوزلملالبعمبرمخبرلواالنكرنجه



751خصاالتىهىااألسنحىانمعبعاراوحمدوطجاخاصلىقانخلغاسد

هالخدمالرازيدكلينويانغفازهبىاذاشثتأنايللنياكذا
إالاتقبلةمبتئروالالنعزنىساعةببرتتدال

صيالالىمجاخفاألكتنضتهلهوااءفىاتآنضابراصمأسعدبن3رالغااةال
الصبحاأبىبىلدشاركنوصاألزمانحرعاتساناتهلمحونريألنانمحال

طباؤالىالؤثغؤمنفوافعهافابلتسلاأحلتاذاعادقوسص

شعؤالجبامنالمدونفأيسددالدصحىنديمىءلىوقدأصمىخثي
ثعهباسهشليىياطولويمأنجياساعبالالىهشسثىؤت
تؤضفبرةيريدووىوكليأرقلىأرتحوثأرقءلىالمتنبىأبرألطيب

كفقوتيسهدةعنأرىكونكاأنبةعباجهد

ؤادشيتهمالىتاثاالطافىءأوترخمرقماالح
كرقعطحكلونارالغكأبهماتنعنفانارانهوىبمنصو

لعشقااليموشمنكفتك4حتهماذلحثشاأهللتذو
وااتادثإفيتألصكهرصهسئذنيوعؤتوسذرحهم

فهاينعقمحنأمداغراسالكشازلطأصلمخناأأبنى

زواتلماندنيافمقهجمرمعثومامنالدنحاعلىنب
وبابغوانفةالكنوزألطكتروااالولىءبرةآلجبمغاالكاأيهق

يقررحنطلؤىءواحتى4ثكفاءصاضالقمنمأكل

عالقاآحألىاعكلألماانلمحالمممنرزدوااذاوحما
االحمقتغربمالديهوانغسائسأنعوسوإوالموتآ

ترقاةلشبأوتروايبلحثواهبةياضاطوللمزيأوا

صقورفولماعوجصودةمخماشباسوإالتتدحو

أشرقحفنىبماءلكدتحتىفراقهومقبللهصألليآ
ففاليماالتسدىفأعزنيمالارضاخابنبنأمانجواوحما

المثميرصافهايعوحماوالثمغاتءلمابىيرحهمبرشحثىل
االلؤرنرهتووطؤقئمنيبماساكمءأرضولمجبشمن
تستنقنةامبكللهمكلرواغثنااطيبمنوتفوح
قالتببسواهموححثسيهأكاءاالاتافةح

يلقماالاصالببالتانعمرنامحدفىصلءيأص

المجنلسقانهؤطنىأصداىبمثلالرحمناقأ
دقأتبأخفهعليسهأفىوعنهـهإللجزاهبالزاال
أغرقالوصةوأنعارألىثهفىةحودكابسعلىسإط
زققىوأنشحىالكأمماجهلوللةذاابنبك

صذهالفاءاواوفنوكذلكلإلماأمنااذصاماوهبمالىصفاافثحلىالقلىلصفدىاالات
لتقديرافتابحليهممعندبارنخيرلكمءمذمحمحأنيوافالمحبارمخماثزبرأالىزرال
فأفطرقعلبهأخرمعناهيامأقمنفرفعدأوعلىبفاعىششكمىجمؤولهفتببعييكممتثاغفا

نمثوقدخيلبنهامالللهاوعداتهمنلئواليموشذبهالنفرعحىأائنضمااعاةعيعن

النعطيهواراثنهلرهباخنبومدبرةونيبههأك

طاعتمفىلىبهبطوالبدايرهافطفياد
بثانحغيربنغىفكيممامجب

أبرلوقدكزهأخيلنلئمنيمون
الغيرمناعنصعاتبةالتهعرمكماالدردا

لشعراءافأضذبأخيألكاؤنفغد
لعتاهيةأبرافقاللمالى11ص
أخملئمالئنيإكللدايئمأنحمن11

بعضلشالجملىفاستبق
كاتتأعمامنكلصله

كاطااأبرتمطوقال
عاللىلمثلمغبواماغبن

صالهرماباخيلتالثبن

فلةهمنآلنصطلباءاطضةونال
الينهدنلئدالبلغاءبعضونالاالنصاف

وعرنخاوارتضيوئرتهشهـيرتهحملىرحل

كربهعيبجيعاعغلهوبطنتفضله
كؤوساثلهنبصغيرئستغفرلىأوذفضاثله

فيهاليمونتجدمابفيمهذبالنفانك
فأعضبرنالسلئبعداننبمنمذواليتععيب

احكمعنيهاالتجعالرضىنالترأهابع
يااخنباركركفاعنبصوظلا

منافلئكللىوبعكانطلبمالؤبسسك
الثاعرانصوقدقالطيز

اؤحماثخانجىلذااذومن

صايبهتعدةابلمرءاكز
سالفىالذلنابغاالفء

اآالأضابمسنبقولست

المهذبادواشعشأعد
فنامةماوالقولفاينالحبوليص

فبمالنبعررالاراخنبااربواخا
انأءؤرفيصعغونحرهذاألينبنىما

فىلماابسئانرالهاضهنترفتجزضلت

وتنيتهتغيراتخققكبؤتكوشينمما
وساتراشالىاالألؤليمرفتنتر

االنساشقديتغيرطرظنانلرأاثواسرا
شاسدبقعلغلننلئااليضدحكمرألتئ



ثاصصدالبنونااللجفرلهمينااللط

غوأخذةالمودحدتوقومبمنبنلحسينا
وبكلنيرانتفياالغضاءعناالخواشو

ظءختعالىقولهفىنهاتارضىعلىروى

وقالبظةنرىلىةالظلجيلاحغلا
لروىابنا

ىقذمنبدنياوالوالدلناساهم
ربامدربمأوكيخالمث

أئتبمانلتااالنصافقلىزن

باذشااالدنياولىسمهذفي
كراءلثابعضوقال

بافااليالناءلىقا

دءولبهنءحرنامعلرالر

اهترممنبهوعلشصير
زوعادافىعألتهعد

اباغكنكانمعاذا

لمعابساعدعالمعادزصثىى
ءدالزدالشدوأ

نبقيغطديسنلشمنيؤال
نلفرمادلجواوهواىيلبوا

قمرتأنهةفبافااذفا

أكرموطبعلتتفىءبهصنى

ااوشيكفياصسرواوداواما
جمتاالرالنههـنصجطرلماخاؤهأدهاتجرفودا

بناوقدقالستحمالةالمومنحفعدصاذوال
11وىالىهـ

كافاالملىلأنشماتبمتاذا
أصفاالماءمفننصدتخط

تكألملعتابابعلىثوئوصمار
يمفافصارتطبعامودته

ثمصقراحةا4مالمنيهوؤعلفهنممو
المالنلمأسنهذااضائهالمحالمعهودمنيعود

اسزأحتهوتتقيساحينارصوأترت
لؤبروسنئاطالىيرجعلافترتهوح

فآلشاغربمسانماهلاكتغدموانعاءاالا
فالجث

وثارعفتهتمابعدرالنالماكفىكودىااوة

لوظلنغسلنخالثخذفيلئسؤاظيفلاشفلمثألشصاخوأنلتغضمبحنءن851بنئ

يغالكأاننةيمألفاءالفباسالعافىأرلمصهاالجواسالمحذشفكلىلعاطفةالفاءاوهذهعدة

يربععدهاخربممهيصغرويىعدفاذالمنصورعااذادكانصوايىاكزوبالمرزأيرساأباان
عإلفقالدخلتشيراذاتبكوأنسهأميرالمؤمننعلىواامغكزقدفانافىاكلهفضللهيلونها

قاالالحايلتوفاعنتأقلأعرفيديلئمالبازىاففالتنماظرايلتودبازىلثمحاقيوحلى
اكبرتذاحتىوريهمبأفيطعمونلتيدجهمأعلىوتخوخأهلقرتحضلثتؤخذالفويم
يهاسنننشادصاظسكلىعاواواذفاواهناالطرشمناأحداليدؤمنكمرت

إلصيراخةالمماوأاءؤدكبرنهمافخابالابسشكاوأنافأيرهاشاماادنهاطرش
حنوآيرلهفأحكاضيدواافءآثمؤيخاتوالواوأشأللرمامننعوأساهرة
اخارايطعمسفودكتنيألزاملورأيتأ24اعضلتصتالديلشذفغالصبىالمحصطوأحىءلجه

وأشمركصغضباغدفيفيمافالودفاؤءرحلوأةاارىيوتتكلوأنافىمماسكدت
الفالتريدفىاطاأابنقالاجمابهمخماءفدطاالأسواغحأعرماالمضصثىفىمنوعرفح
ليمثأناأوعادقولهذثتااصمااحبماييبءانتعهـبلرويةإستفاءئرااالد

ماجمكنتالءلىولدبدخحواثالهيعيهنربانهمازماىفيادوانكانكدلبمزادخلت
براصدءضهاايعممزادازلطودالمنبليةاودةأواللسنةجماصعاءحهثلمانهفما

االمرلوأصالكةالأولهتالذدتاصزادبغدلاشدتلتاددادغنيخرضابهاقاتا
ادقولهأالقىىوالزمانكيرفلصذاكدهذامولاهصالذقاغهلفورالفاءايستو

قالفنتاعااالنترالصتصكذااةانبعذابتكمبافيماصالتهكلىواعلهالتفرتعالى

ونغؤىيتاوونموعونالعالالعلىمايةاؤنيدخلاللعرجمناؤناصفدىأ

فىانفمطالكاوقعوالمانحاليسهثالمصيناظرف1قدصحدثانهىحخعغهؤاصال
أويزيالرب4رودىجيرمابهفكأاخعاكالبيتهذا
نخألفاهيالرنحللظراصولكنجهودلىامضافطبم

الملىبهافيالتهاكاشرسولبأهلهاالدنياتدومنتولوحسانفالط
الدهؤماميسأبقىلفاسامنادواالدهرخاداووأشبدآض

لباضزىالحدنأبرأةال

ىادودثمارغراشحتلواولغاتحفرااتخيتوالثم
ادىميضعالفعوراالتبنىاالفراقانهافىوطمعت

لودناالجنانفىحميخأاطحاوادىناأالشلىآخر
ورودضوأنتمصاثااالمطءفيشماءفخواعاحنامن13

ظأمصيدوالىلكتالقاالماتقاأبامافعلفغالهماصلألسفرفاقىلقاشمنقدملش
قايمافعلتلسزتءورفقالماتتأحمماظفافعلتمىقالذهلماتتقاأىفعلت

ىنتاظهرىنقطعاقالقاالعاتأشكلقالفطفراشجددتقالأقاقالماتتاص
فهبهابانشاساءتهوانارهاننائجةأذانابتلتذضءفهوأحلاكأأمحعاكالثلغرافى
بألدمحانعوديفروهلءزثالعيبباييذيدزلمناطحمثاممنلماؤ

قادقدبىكريماوتهـيرفىوادفكابلنبحرالدشبمرأبملمإ
لىكاطالذىكاصالىيضمنوباللذىكشذااصكيثىفرمقفأ

ولتدمهكوليمالماعهاثداهويعشبعانطاهيرجعانالىفظتكهارجقحش



اذاماصافمهدأخيلشيرمأوألمالشاعيبالظؤنخزمئهيسقعاوغيإلترهمعاليعاهـكن

فيهامعاؤتئهعناالثقالفتخفنيةمآلواصرائهئمغيرمحرمفىليهااطمباالنابحاينام

المسثغملطريقاحمأوصاد951

مهلشوافدبايفألتعلى

لمشديما1ططاأضانالن
صمواالتلنزلهفان

يممصرافرلقاكافألتبعد

اءفىكاواطراصاوالمنيموشمؤكم

صذكرصمانالوالوالتاوالوداأيراحع
عرالسلىبنعاساكافاالدسك
صلةامواأنحرأيتا

لثمهداصكدثه3تفراكا
ذمتهادأخذتافاذ

عالاذالئوددلمالال

كةالشمودتهصاالجلينالىأذمذاو
ت2وضاكوارضىداندماراتويساوس

قبالباالقألععهالحالشمراكااالوللس
الكاظلورطةابعدىلمنارممةالطقوحسنلخاا

الحنفابنلعباحمها

يتهافعرنفىكتاتد

مالهاتبغشاذو

ةسلىعنسلنةاطابتما

الكليهاحمالتولسكن

همابرافدقالالكاااله5هذمنومامشلى
4زش01

سلىصلشوعلىطرافأنلئوا
نكوبسدتمفىكال

صتعأرلىكحاحبقط

ففربابشاثمانجهاالذ

لهااارحهادشحدفأ
نحهاندوبتحباذبضؤد

يهدشلدبىمؤمنسهـقخاصشلهاواذ

أخاافائهعدامقلىواضجبرهللناأ

صمحينحفؤهنسدنالزذارعلى

بصعدةعروفالعاليمومماتهووصمت

وقالارقةاالخاءالعبودعبوددةالعبودية

ضدجلتجاديابكودتهمنكاءاطبعض
ثمعتغادمودتهحقؤةلرلئغسهعديل

قتجهافاخمينكبةمننالأوثصادنةمنبهينر



ونيرولؤمنحالشدةزكهبقاهرنةأى
رمالصسلافىكذأبسوءلكمنس
لملشيرقالالعىاأىتهاياريسولوقيلى

نهوخيرسالكواوأعانكتاذصاذالذى
اأالبنوقالركانسيشذعاذمن

نلئمنواخيراتالتمرحهطابىكرم

يرةأبرهرنوكنكافاكمنموتواساك
نىفمأعوذفيالهماوليهعضهتهارضى

واف3ةاالبمواتصمودتاليلتهسرضا

فثركاوالعنىرساوصرلىنحعدصاوول

ثردعةكاءابابعفاوقالصدىحوادث
ضوةالضألملىوعهودهانادرمحاوفي

لشنهاأحهوالودكمملأكهماودكلبلغاا
مراءالثلبعجىرجضحبكا

فينامالطلهواكأدأخاو

شدابراعفداالشوانوايخا

حواتسمراالثتدوسايدوقالصالسمين

برأدناذاأقبلااذالزمانثجمنكانشمودته
اعرثاالمحنىضذهذافاأدبرنحلتارضان

لفةا

خمودنهكمنحالخشرا

كبارأواضافااثالزماقخ
وتهأفاحذرءرااصاذاوزت

عنباصدبهالسثىكايررعمن

كدمسالمهأبدواقولةداش

وئاانفيةوتباضلشيرمامرصاذارأى
التفحيرالىداعاالفراطفننرشلصاالفاطو

انمصنةيخماناميقأوطلاطتكونوالن
عنيرشابنوىروقلىمتناهبةتكو

وسم14التهاتمملىأاشرسولريرةأجم
جمسأنيهونيبلشموناماأحببآل

هوناماعسىبملتاوأبغضرمامابررفك

طابنلابنماوقآلكررماحيبكانيهو
كبغفوالكةحبكنالصعنهتهارحما

3لديىاالسردجماأتلفاوفال

اىذالاكاميفسوامعدنالنيروكن
ساخنحوعماعنرانلفا

وشرهنمهركدطلىالمعبنبفئلخبرأصافابرانهوصلبأقمنسلىلنبىاعن0611

شف4مي

مانآحنماصثماببتصلى



1601ورالكيىبخزوناجغعأنلئالتدرصمنىأتراابغضشيرمبااذارأبغفا

أكبامنذضرلياعسيلشاناختزشخيفعارألذىأحمبدلالانجدأوةاكالذى
طريقاننفلازاجمقعرريواللالصألاقاللطيفةالمعاشالنظرفىالدفقواغاتكروفى

كةكلينظرالىوغيرهماوهرأنمىقاطلنااوابنالريقالحنابنبؤطرهماأصد
بيةمراكماتاانفردأقأبافعاةوامنىاعإلسنوماتحليخهلبرنااممماتائامقردة
يدمايربلةعاليأفأحتىدىكذاالضائىوينتقلاثىفئمالمذعاللىالداللةفهالدترأد
فابلكلساتالعربيةلمتطهاالىاللمأنهاهأحديخقويققردثراعايعزذكر

اصالىاليىنانيةااللفاظلتعريبكثير11هذلخلولهذاوخاليرنافيةجيعكات
ئماوأيضاقياأخرورلغةامننغليرالئطابقيةالسناداينبلزكسوااأشعواصلثاكا

باضعرتافىفىاكماربقااللغاشاعبمءيرقفىحروازاشوباحاآلبايىسةبمنالخال
ويعبرنحذهنهمعناحافيهالجلةوهوانيأفكيرهماوهرصوصحؤوابابنضينطريق

أحرورلهذااطريق11ضالفتهاوملىأماللفاظاساوتاسوابآلئطاصجلىاالضالغةاعنهإما
إلفكتبقيهاللميهنالنهارياصةملومااالفىيبذغاكاحقبنكتيضنستخإ
فداقليدسفأمااصألخالىتجاببهءكعرالذىفانىواالرالمابيثكواكبالم
دبغداتختارذكرالخعليبلعنهمالمتوسطاتواطىابالرافلوكذاطقرةبنثابتبههذ

سنيواكمافاستصغرؤفأومخحسضةعتروشوسنهلبصز1قضاولىكخمأبناشجيى
كلىفافجالببوسلماطمالمملىارسولوحمبهالذأسيدبنعضابنفيأأناللتاضىا
قاضياالممكليمو3صلىالتهرسولبهحالنكوحبلمعاذبنكبرأوأنااخايرمهلعةأ
صزاانرطاساقامياعلىبنسبهوبيدالذلىسرربهصكبرأوأنايناأهللىت

بتنرثأعطنىجهلىاواكنكلهءكتدأععلنومفدنالملبعاحشاجالهجوابهنجل
مالنبساتالدشءلىاالميرأميخا

عصبالجرماذاكولوالالفماشمعؤلةالىمكماالدصحىفتأ
صوآامممراالجغوشمنشرطهافعلعدماؤتاوتايةفضنوصاصصه

4فضيتلسطاتلميةبموالاانزالماطانشزلهأصرايرميضحىالذىالميرهوااا
تأثيرلصقمبهحلكمز4إأصسبلباماتأقاواقالمنسنأوما

رقعاوهيسشورظيههراظافىبقرتهيعمإللمعنىفقامشتد
أنحعيفغهاللهضىحنيفقألممذهاجمعرنءلىضفيةاطخجمهصنمابنفاال
أبطضينهتلشوتولىفاتالسافاوالمرادبالىأىلرأىاأولخمنهعنلىديثأط

ثمنحداراقدءصأصددسدددروحاكدنحاهالهـتحسيثأصبنالخايلقودبةب
رمأشجبافلراالفصدفؤافاخوافضالثذالهواالثذنااالرانانطافاللحها

اهـفؤزهبىديثاهـصهلنعغقاللمذخضاطاشافىواانهىباعفيواليأالىيف
االالءغسلالمالصكايعالهذاتعبدةاليهماطللعضيكنتعاجمزاذ1هسمبعةال

وراناءديوهوطاطردعليثصذاأوذاذرتهبمافاثلالنهالكلبولوغبمبعامن
وىاجمزالنىواذاتمبهانبرناىهسذاهسببمااليضلأنبمبافيشدكادسمأ
قإلهـذاباثئالضعليلعأوريهمواذاجمزاوكطخاتالعاملقالألفماالحكملنئعابت

أشياءبالثةريمبرنابيددالمغناولبرانجذبتعإئلمنهتاطلكالذلمصيةباط

بالمعاتببصضعواةبالتاخفيرعتابهمئكرل1

ارمبغعتبربمنالتأخأ
فيبمدأكللانمحبوالمن6

فىبذلتبهوداءاالصمنصلزموانماث
الحقمنمالريخهماةرعلدؤلتضاهىوالنمها

صا

فيةوالمجاوتناهىوانفراطاوركفليس

همالنىانحاغتسضوشاحدوانكنروأو

فنهلأيموشعغيبهماوالنكدنيواكا
اصدالمثمثدفضلىفانأولىمثمهدحمامن

المثمحهايهرمعلىبلمافصلؤؤمالمغيب

لشعراءابعضوخالطتؤاؤهماحفوا

لصغاارقيبكافدواالتعد

لببزوهولبىالبالىدابه

ومنهمىنجيبذكرنهم
غانبزكدمنهمنياف

أبرهأتأصحىسشيىنحالوا
أجضموهوبعيدقرياوان

وغشبانةزيارنهلوسماكذايقمسداو

عيةايارتدرالتوالتقهرفانتالليرغ

لنبىاللوفدظالمالهدصببكزتجرانلا
عنتهاريرقرضىكليرسلمالاصلى
لبيلىوآلررغبابزددحبافيأباهريا

ومكليارةزعنزقف

ترورمنمالثكزتأاذا

وفاآلفي
والتمااللصديقيارتخازتلا

رانههفىنجايبحهحرانه
يانهصكثئسيقساات

نةغثيايمنفيفهلصد

طولسروركدةحتهاقىاه

بمنهقاممفبم

نغسهانةعنفىؤأدوا

نهبثاصفتنقصوارحل

بهئرةةانحكتابفليكنلكلىخسبو

بلدجيعهواطراحاقطيعةالعتابابب

ؤدنجلالمدبقبامينراكاثآلعلى

قىصالتاتتوسعابلالمبالةاةألادعل

يلبثلماجتهعتااذاواالشصالحةاشالمامحةة



بعضقالوفدمعهماؤجديبقنفورولمعهما

بودبثاممزعنيبمنفللا

ببعنةلمردئاتث

بردبنبشارلوت

بااالمورمعافاكلكثاذا

4ءالنعاالذىشلمديقلت

ىذةاسكلمااارصضربأأنتوان
بهلصغؤصارإسلةامشوأىنط

ةإافهأضاكأوصلاواحدفعحث

انبهوةنبصمقارهذ

فوحهرتغهأنالنالتاقاشنهاثم
موات6ائامنبرمرامالنتهزلهمهوتم

شترحآوازامثراأبررامرالتاسالمن
لمطأىءحكاطتقاؤصدالمحزاو

اليهبودواوأسالياءارمالجهفووأهـ
ويدو13زاضهمندقاثصارلصدوامنوقاا

اداالفيدلذاحااربقاحهتنالامبهخاا
لوقباربه4حكاتادمنزدااالاتعاباضل

كباحبحوانكاأىوانلدبصهصأل
الهـباخمابوالحوتحلكغرزالمنئال

لشعراءاإمضوقال

زوةحىأعنماأتكدتما

مصاءاقبواحاالنيمت

نتهافهرضىالثاعلىابرأيمئمدتفي
نحهتعألى

موائكلإلخواناأصمن

كاءبزافىاكلرفاضثكىوكل

يدهآرماكلفىفغنىيرا
كارفادلموثنىكفخو

هـ4ألمأسبنتلمحبهزافن
ناتاطمماذمنففاسء

أقالوافركىتمفحقمات

ئتاكاهلىأانوالاعدكزة

ابنشدوأ

نجداالمىنسنفبللمأفتذاا
ادبارممتعاقطفىبكفيك

ارطازاذزلةوأصاكشكلمأنتاذا

اط
صورافرىإلوتمكطكعليهمنلنيهونمعأللبفاخواكرنال61ممء

جتيعاوقلىبعيةلةاصمفةاالضاالجرثملئووتذفىباالضافقوبالتبعيتراالصللجروامجروف
نيةياواوالتبعيةباحمنلرفقواباالضاتهوارفباطخفضفلعصلبثلةافىتبالككصذ

اكجمرؤولهكهناهونوابالمعروفونالضتعالالراؤولهوأبماتةتعالىقدىلهصلهفى

يأتولمباواوظاأآلأوابهاكتصاؤهاواذامخمااتزصاالاهموارالذينافثوسهتعلل
فىءماضةعناضداالضةحوانخوافارسبعاالنكلمكرذاكتبم

لمساجاؤهامانمحهخملمأقاثقااالوقاليمةعىايةاالهذدرسافىاقىأرأنهلاالمدن
وأماالؤريوهاءلىىأدبلولالدتالىساتتالءاالنبافىاأوابممتفتى
لغفلىاهذهالىانخلرواقلتؤمخثةاقأمهلىاالنهبالعولالداذأيضعدريامفاأخخةابلأ
فىاثاتجةجحأصاثاوومنتكنولمةاثىلاعنأوالضاربقهنهاظكونهةواالتاالوفى
نهىاقلاهبوااطحددتهااتسذهيهرهاويقولتكدتاا

لقااهذاقولمنأباحنيلحاافىثعما
اعاويعنرحهاريثلرحنىالشاءيععليرالتهأيمىلىثفخمالتهصألت
الرطءففالزقضببهبعاتمجركنىمنحايأوافيصالمجثاءئصألويدف

لعناءااثرنلزدزالليبمعهثتصاذرحماأو
أمر2مفركبباالملنأسيوءااأهاصهاؤدكاننادثطصحوئغالدولالسارسيفلما
لعليبأبرقاالبيدهثةخرشراآعوكليهاحتهطوأخامكأالدمتزموانممبهمكثناخال

رمايماصكرامكاءحالذرراوكلثمحزااتأفإمزمالدرأ3ءلىأداقعمداوأنخدها
العغالاهغلحماشوتحصغروبرصعارهاصاعتاعينآفىؤمفا

رمدتايوشابعحوقلىءشتهمهلجإمحثاالدونةيمنسسيف

غمضراأتدعيهماوذلق4ساعندنفسدالفاسعيعالبو

والمفمثاعمااأحلىورالمالمديرعراسألحهاأتميضدى
واكىاثوافهتاأتاتؤصدبهاببععرحخاخدقاومافر

31اشماااسافيناىلموتهـلونياراءتعرفاطدثاطلطى
حمطاصتمتهااناصادنامخهسترولهلخرامامفاحمهأس

طمطءظزياحواالمناوموجالضاخايغرعتوافأعلىناول
ختماعايهطلىائهتفحثثوعنيمالمجتنأكاصاحنونصلصبمو

موالدهرراصكلىالفدىالدشلىممكرددتجهاطاقدهريدةطر
خكوارمشملتعذلمسآيأوهنصدتهأئداالتتفب
لجوازم41اتتاقىأنفالقبلءضارعاأفصالمأتنويهاخذا

عاثمودآيسساسلنهااوذاافيوالروسالرومنرجمايف3و
أظاوالعاشغايوماساتألواكمءوالمنايااالوقصاكو

قبراثمىادماثسرواصسمنهىيدلىاطرونألؤفي
ماكوالااممنهمثياممهبيضاتعرفوالماذاقئ
زمازمتاوزاأذنوفىءكرسزواالرضرابثمرسيم

اتراجمااالصداثاطمةفطخوأءةلليخهميم

فلتهمساوىتناسقاالأنهاالعراببعفححناالححسوحصتفرقاأننمس



لؤظألامخدمواواواصألواللمحافظااأ3ثحدلمصأنظاوانودكةلفقاالدباءاحأالبعضىووودهمليمالخواق
أبادليزيددالمهلبمأرجلى

ندزلةأخاوزءنفأذالمأوضارمارمااليبقصمنارهالغشىذوبوقتفدته
اوزاضعزئغداءنتفلىإصادمكاالنلغرسطثركاوععس
01الفناالدرمااللفعانغعا

ددفمهاكيرمفووهرالمالردىجغنفىكانكواسشكالموتشومائو
عاحزاضركولكعنناذاحباسمركؤبونحلضكووكلسةالكاااليعااءت لىىلىهـ

4وسهفوكافضأخاكعالمبثاباأنتنمتولالىالفانواجاعةثفداراكصجاورش
انوأدمواغاروائاوتنهةاظباصهمءلىضكليشضا

االغرافئاوهلكاناالخالقمرقاثمواتاطاارالىوكالثباخمرواالمااأآلحاضربت
امجاحاجمأاتمثهاتبرألالىقاءإلبركشاكهـلرعالمسيفوحتىكانطرخهاءحقاتالردتحيتىت
وارمءالغافاالبفاثحمهاافاغالجاءصأااطلبون

عدذؤبهاعفرأخاكالدراهممروسافوقكمانثرتنثرةصدباالتوقانشكم
عيوبهسثلىوغطواسياعماوكوراولبزتوقدعالذرازاوكورعلىاظةبكزروس
8فابىتبمبرءلىواإلدمالصىالعتاقاوهىبأماالتأءانلشزرخهاءفراختغان

4عدخطرصموالفىطنيداالراقماادثكقتهىاوخيماإتهاببقضمفازاث
حصيبالىاظاوماوكلالتفسواباودعالئماوباماالقلىلىهءقةاسمائدمالدصذامكلأفى
نحىلماطبانلمواكبهطاؤاالؤدعرفشرشيذوءحتىثااليهررتهأ

مركوأصنظصدالاخمخماالصراربهطا6صوبافىوابنءحمبابضهممهدفيوا
ااايممبناللهكبلىبتعنوحصوالمعامممهااشغلغلماالفابااؤوتهخاجثتإجمراالىء

عوتبنعبدالرحمناطدةبنقالشلزوجأعاحمصيوفاواتأانلمتمف4اقرفصوتويعهم
شزمانهقريثهاأجيالزهرصوكلىخكاخوماصبهامنلتحنوسالةءبالعنحالمكأصربماي
السرلمفااخوأنكمنمأالةممارأيتومااالزمثصركافوجكوامحيرهمازمامايمستو

واذارموكأيرتاذاأراهمقالتذلهعوامماالبهالدنيامخروهالربيعةناشبهعهتثصرف
كرمهنماوالتممنلونظقىكوكأعصرتناطموافىمعطيهفانلتلفغنهدالدرالذالحدفىلت

اللمهـوإقى3بناعالجمعالغوةصاليأدزننافأنشناثموالأنامذمومفلزصاوغفىكطاياكالتعدووافى
تأولجيمصذفاقيهفنجاعهمالحنمصالشمإغمصجهفىاذاوقالتيمههابرحلىاطجاراصكلكلى
سصنالوظاهرفاثمتجصعلحتىلاتأواعاصمناسوالمنلتعيواليخلتمدامماصشنااسصأيهااال
ولبابالكرزامحضووواغدرهمانلشسالمسلشواالسألموراحهبروالمجدوالالهامصنربأ
انلىاذوىايلزمذلثحىوكلاائملاالسمسوتفيختملئماوقىصاريهةقاالثولم

وقدقالوائمماتواتحنالهيتأواال1وأورعالمطروائبمبياومبادشاهبنمنحوربناللهبهآيناالا
اهـمراءاىااتبلىالشنغكائبببهسكأكزبهاالتىاالبما

زاللكماناذامابدتكاعضااماعوناراقداخهدجعتفةعدىواوجدتهلهـ
عذرااالكلفأنشحتفكنجهايورقلبوادىربمارواكزمحبهوالعينقلمنفاالمطء
ألسواحقلةايخماالفتىأحالوردراديهسصاءفهسادو5للتهازفورحاالرضباوأبمت

ونراةفاسنكوتغصيهانيهاورآجمرةصنصلغةاراالجؤأشفى
أذىماباهرالىدواىافياآمنوىالثمكلطلريمكاتضربمضاءراقهافضةأو

رايراوالنابلوالماغ11الكهاغودننلنامناامنيطءانهاؤصوارأوراتصات
زنيثلدكزأموواأتاتكاءوجلىجمضوقالالوظدرفيلماافتواكألفطاضكنلحددالتغافلشياكمالأرالذاالمحيالدا



نفروشددمنبخصيئىكثملوظالبالتغافل
الطاثلوفلالمنغاالفطن

تومهبسدئالغبىليى
إلمئغابفوسبلىلكن

لعتاصةأبراوتال
النامناءصمتاالفىان

تهونحخلىآوفاءاس

لضةطعقمكدااسمالناسانالبس

حلىلكمقتساللمواص

لعذاالتغبلاىبختاعئوحيد
زلهزخاووانكتر

لقناضوأمحداألمجمن
عهاأوالدلالىكيرأثافى

االعداءبمافتأالعصلمذايتبحعبهط
جةالىمءلىىوكعافكصاءاليأهيهم

اتابروتامنبمنوفقدجمونحهوذ

اتنهاءذالاالصرالفاعتألفابببى

أحديعدممافانهثرددااوتروطلفصىا
لنعمةراحسبخدواطسديفقدواوالعد

امحزىاقالكدةتكراالءراءواط

ندةوعالهزاينمذتولن
حالدعليهاالتدأنشلمااذ

هوفورافعاالعداخللتأأأن
عكرحلمنعالهلىبزألحشدةؤطفو

غراماةالضهربهمابادرتمسفههمو
كاالميببن1صاوروالماعامفوالى

التهرسولقافالعنهتهارضىيرةرآلمج

كالنالابعدلعقلارأساتمكللبموسلماصلى
انيستلوظلنماسالتودداداطدتتهبا

أنإلنسكئرالبنهلسالماعليهماودادابن
والفيلفااللفألضديقنهبهوش
فاواحلىعدوواحلىلثأنجمونخمل

اللالمعنىزاوحراةلماكيرنخغلم

بمنمشطعشااشماالخواابهئؤن
ؤطهورمخدااذالونب

اوساصألخذولبسربهثبرا

ونجاعمواراحدالكبردان

هولجافلااالديببخشيبةالشبيبوظفلالتغتابهشوالئمرشرثفىاصحى01461بن

يهالغقإترأفأرهابابعهغوثامنلبعفاأوشفق
تهااسوارهامنفعممشدوهندقدباالقطانرجشاأومى
قيهاخواميثواتنائرااالفقكزخهانسوزسدأومن
حبالينامننطحترمحابالماعدائرأرجةأؤيه

اطوراويطوصايعمريمألديببنهاأثرغسالأونجى
هامعائتمادتعماةلىزاننزتأفالكهامنأوالكواك

الثمرحفىالتفتازانىكؤالعالفةفمصفضملىسذ

وخهنعالمسأوتماثمحلبرزديعالىاوداعيرمكخهءدتدقتعانهكا
سةائالمصنألالفمطلصلءااتمعايكاصلموا

عحملعندمامارحفوفىولصلاجالالمطابمضكالرسبص

الدمضالصكةىةبالطهادمالالحعوففثلثاص
عنهوبنتكنىباوجيبىامخىشبشاناواقاءمحبهوبهافىلبعهم

عرآاالياضمنهودذاكولىوادمنىاوأمضذاك
عشقهمنلىدؤاؤكنستسهشلىاذبئ3قىىنتوكاخنضمهالخدهرأيش

ياترخصفدااالرموىممالمكذثصرلحص

لهوصوتذيعهائبصرىتخامئصلىساررمروعأمرأت

سحرأتضيعهاستودعتاذاأراهاممةاننىعينلتأبأهدادفاتالت

مايضعدياالنسومحالبهبءدهاوالوأذودالدخوحت
بهوبمشأحدتفرأتاتعادلتهاتالروتكرسباطزتليعاشمنبمعلساالتفتحم
ليقلمنصخاتودوهومنبا4آخهالماوصفتواحديصاقمثمررأااثصوا
عنلهيسنأسسفيبىياادكتبوموااتمزلأحعراباالعايمشصذأ
كلصالةنلجنترصاغراسوعنصاوعنغيرالتهليفدسنوعنشئللىاوصثىا

أبلهالرجلننماءوعناأرصامرجالواأعإلبفوائيرترلمالروحهمبعةأروعنشئ
ىاعايهماطاتباثعةماهروعنقزقوسوعنبماحبهبرىقبروعنلهقومالوعرحل

البعدهاوعنقبلهايغلعنواعئئظعنعةظاوعنوالالظسكاليهاسابقاتعلمقولمحدقواض
بعطدوعنووغدسأوعنيوماوعنلهورالريأنضشنغيرماعونبتتتسجرة

منشثئأتععاأوفهناكصتيةمالرللقيزصكواوكسفااوكوصوتهكدوالىبرقا

بفرلهفأجابهليافكتبائلالمعمهذهعنيخركعباسابنفىابفاكبنمنءطاتسذال
الدنياالكاتبيدوخملوأماذلنهاالشئحوأماقرله2الماءكلوحنامنلىتعاننهاقاللثئاأما
بخةاغراسكبروأماأقألتهلصهالاوأمامفتاحاتامحدرسرلتهاالالةافاكيرهايقبلظ

بعقالذشاالروأمابحمزواتنحماشاشئكلةوأماصلعظمالىلهاتهالبااوالتؤفآلصل
لكلمقاكمامريىحؤاءكملنساعفااأرصاموالوجالأمالدايرنكفوافىولموالىفيهم
الفبرممهوأمافالهالفومالذىجلالىوأمافالمأسلهذطاالىجلوأمااممقكالبهوناك

لعبادممنتعالىقهاعنأمانتوسقزوأمارلافىببونسساروتفاطجهبصالذصبمىا
اوأماحمراالبنىنفلقالمجرافىحهدقققوامصساملبهاطلعتلتىلبقعقااوأمالغرؤا

الظافيوقالبعضالرجالالمالمؤدةونتدملأفسهماموأبنلعبدالملكل



يمعلى561اسثهعةالباناذبعضوظجالااعاص1عألمثاالفبللعمنلخ

لمقدسةاالرضابينبينموكلنطورمينابلبعهـطااوالقجايظتبرتولمالذدظعنعنناا

يهمشغتمكلنوراةاقباغانصمنادفنادعمهدبتهاأطارهئبلواصاوركمتفلديالأرج
نجائالتىاشرةاموضعرأباتعالدالىتهافردمعتذرشقوشاةااقأخذعليكمألقيتاال
لىووالريقنضالذىأماالسالعليهرشعلىئعاذتهاأنبهالتىاليقطنانخبهزةإبغير
يقفارلالرقاأمارفأملغدوأمابعلىوأماصحذفاحلل95أمصماوالؤةوماوأماءلفا

ءخما

اوأموصرقزفييممحايسوالذاالمالحمفاارعدوأماالسمالبكقضرشبهاالمأليدىبا
ييوجعلناآيةاآيةألحونالنهارآيتينواأييلوحعلناعزوجلالتهمزقولاصفىلمحوالذا
يفعارضىلثراآلاليلالنهارمناواللنهارامناليلايعرفدولمامزووالذالئالنهاربا

شضينضثهناانثموالمعرفهلملاىينةزارفئاالمعاللىثضكلىطشيتهفى
واالالخهالداالذاالدراككلىتطلقرفةالمانرهماأهماالكأبافىاالشارة

فىدضابركأكاصذكألوالمبايخماصكلخالحمغثثأواراكنادعيرمنالاثالفيءلى
اققامالدواشفصذالمحققوقالهآالماباوصطوامارفباتعادبارىاااللوذوا
حوفمامأددصكآثارمومنبالثئلعلمالمعزكاوانووصصيرهحبلرااىآخرذكؤو
ادبةالمنسولمجمابةاالميانتيىكرىالمهامذايثهمتكايغالةسالرابمعتىمرفا
لىتألمهابهافلرحماللغرافالا

لعمالالدكلرأىفضيزااةوحداناكالعنانيارأىاصالةأ

لطملافىساضيفحىكاارأداسلشواعشأوالومجدىأخيرادىس
والجسلىفهسااناقكاولحيطنئاليسالىوراءاالتاصقنجم
الخللعرصصتنامتفكالسوألثشمضغردصاالصعكننا

حذلىمنتهسجهأنيسآوالفىمفيرصاليهالصريق
األبلالصسالةاوقرىورحاراحامخماحنحئاشزابطال

عذلىفىبالروبمحلئثكلاطوعجنضوكطغبصامنوة
الصيألقبلىحدثوققضاءعلىاأستعنفطةأريدب

القفللدبابعدضيهةامنويقنعنىآمالىوالدهرلعكس
لوالويرهيابغجمثطمعتغلطرارحئمطاذ

الغزلرالبأميشهةبلىصقدعضدابصهةحالرالف

بالمتولفوماساالمأغرىصلالتواقفهعوردالكرىاطردشممر

ثملخرالهوىوآصضاطربعداالكوارلوالىكبءث

عشالجالاطذفائيرأنتملتضرنىإللىأدعوكففك
مجللميسلاخوصبلؤسحرةحمأوءينزيئمول
لالضثعاأححاناصينوالنىبهمتلىتعينفهل

لثهفيمنرماةهحمطؤخدالاضممنألحىأريدطروقافى
والحدلثرحرالحلىلغداسودالمدانبهالروابالبيمقمجمو

الحدلالىكديضالطيباةفامعتميلالنذفامبنافسر

االشسلمنماغاباسلاحولبفةواالسدراالعالحئمانا

افهاعابالميستدعكالنارافاوهابهدشتدخاظهارهادلتأبانمابستكفىالترلملوا

شنغدبفهسصصسداؤنديهزاد

يطرحممنلمجتااالدباءبعوقالعالد
نعيواونهعدفيالمايضرصنعاقالبم

وهؤقادحبتهنلمايفافئعافياصاصال
سناثمجعسنيهيعادمنماالخاءلى

الئةيرئباربنالتهعبلىوأنديهوأباد
وهىلعرلشماماظلكلبياشامةأ
بفرزروحبثبنصلةهفوموالد

قرنترنابعدلناصلموشاث

وفالىأرغبرختالفلم
الشياعيهعاارةاقشصوذ

سثراالامنأميفساطم
هوالانرثاولمجأشبدفىأرولم

وجالامعادكمنفوأ

لننوصحىالفاضىااوفا

التعلولمجبهوبوحهلعداقأ
الألشاشاتماءيمديغطزت

يهأعاداقىتمنالاؤمفأ
موداتمنوزبصعدشبصم

رأقولوخيراكأجمنلىذا

اواتلعدالمزصآمفنامماكئرة

تهارضىالثافىبيحالرعنتلىوأن
عنهتعالى

عدأجدفدأولملماعفوت
اتدللامنهثخاكاأرحت

عنررؤتأحماءروىافى

ياتلغباضرمضىافعالد
نساشأبغضهرلالثراوأظ

محباتضهـاقلىقدطع

بهمقردواءالناصدهاناسا
الموداتفطعنزالهاوفي

لىاعمأموراواالعدافبتأاالجمكلنولع

فيرامأنيموألباإخنىندوبتهممفالر
ونعدحزربلىجموشمغهموائقابهو

غشهالعداوقاذاتحرزفاشالىمكرفم
وجبلةلطباالبسضمارتبطباعافى

نتحكرتتطبعانضاجهاولىبموبسنغادبهثا



الشاعروفالرهراليضغيرايرول
قاالولمجعهالنفاجاقعطى

أسبابمنصنرليبروهراالوأمافصلى
5ييهاونمااقلولمجااالىلىرفالنهافهاال

الىلىتعطتهاندبلكولذمحجقوانعطافا
وتعاودؤاففالقركطلهباوقرنهبهاتعاونا

تهالتقرصرضااالشثتنوىوالبراسثلى

رضاينبجعرالناسرضالبراتعاعو
دكشسعادتهالضامياثهرضااتانته

ثمةتكااالعهسقوىرو4هنعوممت

لىالتهولريىستقالابخمسعودعن

صلىلوباجاتوليلموعليهالته
أسطءالمجامنبجضويهاالأحمسنمن
لىودءادلىاأوحىتعسأللتهان1وح

اححافىكرعبادىذلسألماهنببناوعا

أحناالمىبونالمةانموفلماا

اهتمىاصنأبراطدفوأليهما
لهافىفاتالتهلاءماناسكا

يالهأابرهمصهاطرامفأص
لةاومعروفءفأماصلةبردؤعانوا

حودةاافالجفىالمسالببذلالتبرعفهى

ةسعيهايبعثذالمولمجوكيرعوضه
حهـاواباؤهاوجمنعهاالنضروصا

فأولئلشطمقسهحوقدنتعالطاليهاليخا
عنالتابراهيمورولىءذبنالمفلعبين

عليعرسمالتهملىفبىاالزبيرفيبنعروة
صلىعزوالتهمنقريبخىالنآلأنه

بعيدالناسمنيبقرالجضةمنيبخر

لعيدفىوجلحتهابعيدمنبخيلوالنارامن
ناراكايبقرلناسابصدمنالجنةمن

طكرفعبنىاملىتييمرسمتهاملىلؤ
باو4ذيدلضدمئاذابلهالثأعنتها

نجذبسيرصاكالىعنوسمالتصكاتصلى
اليكالتهبيرأنارلسولازلوظيهاهطيته

واللؤلصكإللمتاقأنةأنفقيفرلوالمحكيرك

تجالقالأءأبرالدردوىروعيلتفأول
ذبثغرممنيرمبوسمالتملىتهاسرل

دهاالدميوبااالءفافاررنفقأصالمزانتهلهوامزاردوفداواذاجمزشنها661

ـالكحلكضاساهسانصاصغتقدلاللحزعناشثنؤم ضأه
نحلؤنجبهامنثمراماباممالكاالكرمثأصادثباتقدزاد
فللاعلىأونارالفرصضهسمممجلىفىومممخهنناراتبت

واالبللاشرمخرونصاموبهالحماكصصاءانضلمط5ث
لعممالواريرافيكهنلةبخميوئوالاالدجئيث
عالىفىبراحمعهافيدةءثانيىبالجزعطمةالهـ
لالفيخااالنبالآلمنبرضسعهضهقدتخالاماشةاكرهأال

لكلواتاراالسخالمقإلمحعباضرتسعدفىابا2الصأهابوال
لخصبالاأوداضنهأولودمخةتغازالتبغزسلأوال
لآلاباآلمركرىالمعالمحيعناجههميتنىلزمةاب
لوواءشابفىأواالرضفىماصلىمانجصفنة

أبللباصمنواقتخباالركوجمفدصيخاجملىمالالهراكطودع
الذالااليخقرسيممزتحتاواصثمةءالعيمزفضلتالذرظ

دلبابماافى40ارحضاتمعرمحافلةثصحورالفىفادرأبه
للغمفازفىاانعدثيهاسادزةوتخأحدلصاان

لإاارةدمالمصكلسابرضلممفمايوغالمأوءسابهحرففىصأن
يضغلفىبالجقسال2تضاواطكمساوناديتبأسلناأهبت

لىأؤنبههمعدامامتمونشصففلىايىانلىل
االصوالنمةمإثىأضمؤاماأرتهسامالباالسالةأعال

لمجللىهـقدولتأرضىكيفزغبلةوااليابمقامباأرضم
ذالبدربكفاصثرتفنتهاءلظتهابمصالعرفالىاخيمم

بعاليدىاالفىملاصيسويمالببهوهرهبزهوانضحلاوعادة
فلوااالومحكأددولةأرىحمازمنىدىأوفىأنماممت

للىءهعإممىاذاوصاخوراءءاويفأناسكانتئتغد
صلاالبنححهنجثشقبلهمنوادربأقرانهئصصذانجاءا

لزعنالئمصبانحعالداسقحافأللمجهدوفىعوان
لالحبدشالدهرمايكاعننححكلوالفجرضالصيرافاصبر

ضلدعواصهعفاسذرااسبهتوأدنخهنؤكدسكددأ
رصلعلىالدنماكااليعؤللىاوواحدهأثالدلارواغ
وصمنهاعلىشراوكنفغلنمجرةءبااليامظننتوصن

قوالوانملاينبانالسافدروانفرضىلاغافراونماحىفاض
بمعتدلموجيعالبقوهلاانالسكفجمعنمدقكوشا
لذلهالمجفبقفعهوداكلىئباخهمشثتينجعمانان

االرلأياءلتفىوكةتأنةهرهاصؤرعيثىياوارد
اويشالشصصةكرصفىئتالبهصرقىكااكحالاؤصنمء

مالثوأصالرتلةودممنصانجفاآعطالهمينادياناالوطكلنئهه4



طيزالحعرئفذسبالحممنىواسكصكلطامنبه761الينرىفسنيسزمسنىدسباطووائأعلىفأمأمنفرآنلصأ
يعبنهطمعأعنهمادهاأرفعباسابنقال

يخاحظروصدشاوانقىأصفيهطولىأولاالنمارواظالىفمهاجمجضعاجعرالالصكثىعهالقنطاتم
شدهاابرعمامنبالخاجمنىسنىباصرمنتغللبعحمعتلفياارالثباشا6قىحوالبناكل

اصاداتاصع4ارضىصمحابئقالالزالمنمنإةلمحتفقأصتمطاهااراالسكلىوياخبيرا
خوةاالوفىاشاالالدتصاكفىنحينبنالدششالبالملاعئىأنفاربأبنضلتلدحشلهءفيالعيقدزثهوك

أودابيرراطءمفاطلاءوقهاالتفآلزمانالورمفقلضلهالسهالىفاشوأبرىوذمعزلهؤيدمناابنجمث
والمعزلمنرعدلفأذاماصزتلكوالعفهاكيامهافتظم

وددبألجردكدلالمفتؤيلرحوتوداتعفهوأوسإتبهضهمحبارعأدوذىشكيره
صاطرساسدالابىافىؤأضضاضىألحنتأحدشرلكنفعالاذاذقوثترفطاثث4كاثأءصركزييؤقات

رفاليخموأحمقفئالقءأصحممنلتاالتلمتفءداالصأأعحررااوت
ؤءالفبعضازدادوقالأضومنللنذارهقوارثوبئاذذيهرفكنالىآقولهبدايلبترباءخااؤوالالمعاحوالاوا

الىيمغحهـوسلهاضدادهالى4الرحليخرممطعنيةصولرسالؤولهةحىرشذكادوماضالكلقولهلبدذابا
االمواالضيرالفصمالهبعضوقالأوالدهلتوذتصاداشتتؤولهوتاوغصاريدنحهإواغونحهوتاغالدزرااتتاالوظواماابثا

اثعاسشقالماا1حيعيراواسئركتثاعرصاوقويالروالىضاالةالرشدالم41اتوفاتهادفاورافلت
الغدوحماإالماكابنوقالفئةسوجاادبانوصيمىتودوااذارصبصتى

كألاسألفىالىبفنارءثوتأخذنماواكلعاالواوفقدالوحشوصنفىتزيبامفيانهاثىمئاالىنبمنلصفدىاقال
ؤهظماصشهمسروتافعوالووزذحرواوحوهتعالىالتهانوذلكحمفهوتأالخغامسياقوسنةاالزيخمن
اءفاننىاابائرأبتغعاأمايراؤقعاحينومغىموصابنوأدخلأكلءازحلوزكاوذسااليدىصؤس

غطاؤفادنحابكلءثارىالوأيدبهمتايانابالغبااالحسننيماشتيماباءالنجيااذيتفىكلماطأنيرودوالتالض

الحاجةشدليهامامجتالبذماءحدايدرأيشزسالواليىامبدتاودوءتىايرأيزيدآبمحألؤوإبرصاوكموأرحا
اقرتدبربقدرالعاتحقهسالىصلوانقيالايهأحسامنومنالمحكدمتمفىشسءنركذلي3ورالشراوصاماباتودت

انصحبمنبعضىوئلسخحعبذالأقربشلعأغاصالفاالطاوايثايادةزممعاصآكاسلحهرفاةالمروالثلىحشتهلاشلوا
نحاعومجعلينثرحدالىايهرمالماينسبمحدودالىالرحاجملوالمراؤقاالينيلىامحرودكطفىالغسلوأيفانرضىطاالصتالى

لونير2انإلجودازعاكايخهةعياتيراتدوسثابنخانغانصثىجلألفاأحماالىدودكرحاكيرىجمعبيخاوالىا
المحالجفليفضفثوحذاتبذلسألموجوفىاالشياءمنعحنىيخارأتمنغلراءنأححعيناىأبحرتما
الموجودودبزلابولوكلنساودالحاصوداءاآلالمتحتمراءالسضةاوضراءفوقافصامةكا

يرموقعاوالظتبلىالسرهموضعاالنلمىوالىةالمزضىريفالثأباكماهرالمرسىاالثرييرفامالءالصرىاالب
صنههاوجاعشاسبذوقدوردالواالئرافاءاالصبادعلىكلفعاولكمريفاانسبذووامأنخ
اواءصاكلنداذاعنهااحهداافواالواالسثمامناشأكتصمنبااللةرلاناحوالى

انوريم5دوقفنالمبلروداطالمدرعاتاؤغماصكىوقدمخئماهـدهؤكضأبرحرالىصالدوفال
يفمفمالوكلنيهالقمرعتومنحبهدولةجمحادمقتصحرايبكعهمثتفسهوا4نىلرأت

والتحسبنتعالىالتهقالضوجباؤتالفقلقىهلموانالفالتغلرأتفاالياضالناسامجفرةوقاللهمهسالمبردبثانلف
هوخيرافملىمنالتهآتاهمبمنيجلىالذشافغالذلمعنىنفالمالفمجىفلمفيءفقاظهأرهفقساللمخربودربمفابفذه

يرمعلواد4ملرشيمؤئهاهلماافبمفذهتفادسكهترموالهلمشيأوانلهفألتالرأيموالهافقاليراهغالماكانفذفى
1وراقالسرأجانخهىاالألمبهىفلملحاءموالهاضلهوالهأر

خبآعلعرصلىمجاالتهئعادالبىاأقمانألقالانبدابالساعمنقبلىاؤأتحرتشقلىذضالقهياس ى011
طالماأعذرمنجلثارجأليغرلعايعسمالتهلىشامؤكلهرسرلادللمجتامواءوطلجوادداطعاملتانههمعلبتهالىعوىور



دهااللمخماوكنالظ010ضعادهالعنلىفا
ئنهوروفازئهارصالبلغاءالمحمل

لشعراءابعؤآل
لماكاكضجاذا

وأيخانعازنفانشكليه
دغيرصاالىمذموماتؤديه

زيخالىوأنضعفوا4أكازت

حلظابالنباهةذوىبعضوتفالهر
عراءلحثابعضفغالفيهاكاص

ءلثناحسنتؤملأراك

لأاذاكالتةيرزقولم
بمافهعوأودبىويهف

قايألاىلهمكنكصهراو
اءالئنالنالماذالخاءوجبوقدبيناصب

ةأنمخةالمالوحىالزلاعلىيبعث

شوتدقالذباناءلاصبظهراكن
الشمعراء

ررفهماالحزءضاعجمضأض
لمت151القواتالموكا4ت

4ابالبرونكراأردت
لمالكبرصشاطرتساجمتلفد

بقملزعةإيعرعظننتمكرضلت

جمزوكصالأراكءلىوما

شطباححاتماللىاتافنبى

النيركسرىمحأهالىتتكساسصه
المذءؤةالتاالتمنلالئعنثيؤد

قأتةبهرمذمةكلالىلعتناشذروانو

ؤوهـلئنرهوالحرصاناهلشبهاذمآوهى
ةدفهورصافامالحغرقاومنحفانا

زاثاأماوامالبافىواالسرافالكدش

لغبرازواالشلكفايةافهواستفالل
ؤدلثزلحركواااينفرأعترهزط
بنسالمعنأسهالعالءبهنبريرعنوىر

التمطيهالثمصلىلرسولظلظقمسر
محبدلملعإئمايكفيهاينمنالجمزسم

ةمنكاءالثصرهوظاالطيغنيهماعلحيط
هواالثننبنفهوءدملظنهواماموءالنهائزا

ديؤمالبعضدهديسأبخيل4باالدابعضايهنتوفالاجدبابلملالحكالايعض11يأل

االقنفلبركلبهئألنجاوغداماعليلتووجعلته
بألحافلستواليلشصعفرتىوىامخواساالعرابزابرىو

النهارأقبلاذاغهالوتضزبئاأقبلاذاتغحثاهفتفجمكرأالعليبثنالشأدامحا
فيهاكاقصحةقال

شؤادىمعاشدعسقيلعامليصقاءهلجنىقيراشاؤلنى
غيرالمدامعرمنيداضدقياماممتفعحمابعليلاىصصعبكيرصاسدى

والحمثاياالمعالرلهابذلتالظحالمراالفىوشفإلمحياءجهانفىةزو

السحقامباؤأعنتوسعهونهانضىعنالجاريفيقضغالمحافىشغاوبافعاف

نخرىيطردهاعانحرأءالىهـفانناعاعكانىصحامافارقتنىاذا
المتهامالمسوقافبةصيرشرفصلوقهامنأراقبمسحإباركةمدامعها

غالماممربافىألتالكااذحرقواوعدهارتوي

ساصثىاثمالوثمفقطاثمقلاثمولمحااأولهباطنإشوالرأراصقال

لذةبالحبمعاتيااقواوأشغفاثمبواطارالذىدالمعنلمافلسماقلوا
لااوااثواثجاطواابااوصاوهواةأثىكابثماكرامواالواالوصكهاوكذالثاصبهسد

خاانقاجموالسااأزاعصعلةمنمحنراالءبااشقابخوشواوشمو

رقتهاةبقابمماحاحكلوحماوكماىايىكرشمذمحماواتباجاريةىأبتالحسنمااال
كانتمهااوالنوقدلثتناقلىءابيخوأبمرت

لهماابلطلبائخرأدبنحنةبنئاااوسعيدصعلىانأمحاالعذليفاثسليإمف
بعضفىانهثمسعلى3أأسعلىئخامشبالتالرأىااذضجةنوسعيلىتوأيسعدخنر

كائمماهيئتههـتلتقالحرثاللهقمرارامهراطافىبن3سث41ومنيالسمسايرإئأ
لبئ3بهفرغسبهوتديثاطانفتال4كزضجةباولهلسمفشمنمصذااوأخزاوكذكذ
الزافثلىاالسبقنأ

صختىحغيرونأقلااكاطفىعيناىنتماعادانيالعدبنالدشلمس
والتحكاوصرشالنوبهمعارلىوعبدىقدبعت

عثرمنلههاإليئانعندرعالرئهلعتروبمنساءافاابن

الصثروادتيحلثسرآءرمازرقؤوصة

الصغرفىالنمالالطرففنبواؤتركراالبمارتهبخمواالصرى2ثالعأبرا
حدةوابلالسنةفىندرحؤولاآلليانعلىسابمواإتجاالجماععيفىصمأبنلظ

منحهموومسراالوالافراداقاالوكامنمضارمفارهصكوعفىكاذالطىومنهمىلغا

ورااافغلضنئوعثرعدساقولهالنبماصابنلعثريخزطوقولبعوالسااقالر
مننهمقراففمبعقوعثرشاشفثومصثلرثذكورةأصهوهىعةالفدزلةيول
لحقابخسعردظعنلثذولىروالغيرهرمفدنشيهربماليختصةالىمجوعفىهىقال

نلفرادضلهالزولنانصلبموسمتهالىننياابىفالرفعتمنميحجهاوولاطيغ
الصلةانحمىزراالبقاأقوالنادينهاوافىاصضلةالنرجموعاخهافىقالذالذى
اامحدبئوقاذعشرسعةقااانيااأنسوعنكشربعةيساالمرصاصناثوفالاالولى

بالخيقعنممنراضاللالىبؤللقكاششباظانكانظأهلبها



قان961بغبرمجسمبعايراممنهقهاالظسانظنالنموانابهتاالميراشانة

صشكولعمأ

جمر

وحمقفألهافعوايرهابمسالهلمدممهوذلحةا

كسخبهالمموأغبؤواخرأفىظنهفيهاخيراوجد
ناءاكلالمشلفبيثطوفدالناسقسضفدا

ثثأتفدقدفاخرلاافهشف لمصأ

قيلظنىءاسفىماطءانالحلف

ؤلىعخاداااللممااالسترسالقلىتأويله
المجلنضقانالحقوقعماموافهم

تركلااوالتنعادمحبوبفراقالتسممح
اكطالتجيبصطعنفألتذبهامطلى

فناكاالمحماويسلىالآلواذامافا

لمالثيهةاالمذمومضالشيمقاالضهذ
صدمأمولؤالضجروالخيرعيمعهسق

قالانهعايزسلمالتهصلىلنبىاعنوئر

عدقببناطرفدكيمقاوارننمال
داءوأىسكايمزسماللهلىفقالؤيهنجل

يارسالفاكقاوايالبلىآدوأمن
قومانرواانوسمعليهالثهففالصلىالته

تروللهملنكرهوالمجرابساص
عنمنجاللجعدالرفغاللىامالضياهبما

ببعدالضياتالمحايعتزرالرجاللنساءحتى01
املنساعزهمرالنساعببعدارصالا

بارجالجالارفاشتغلئبهملذالو

تبزيىواالسرفإنساعاوامانساءباوا
ودصرفزماءاللىزامنفا

تبالىالتوقديرحدبالذمورشذو

عأوىربنشةالمالمحبنهاوالشكمزوا

امنقإلمائمآنهاعيعرسلمتهالىنبىا
يرفىاتمالفوشرحمماالمالحوقداننصد

وقالبعضيراصرفىوالسرفالسرف

عدوهنحمموسرحلىالىدبقصاط

والاسرأفعألصثرابلغاءاشبوتال
لسرتاانبمواحترافاخقييل

ورشلفامعناهمالتبزيرقديفترفوا

لجهلتجذيرهواقوتحوابمغاديىاطلجهلا

وذممامذمومصوكلفوقاطوافع
اريادةيخمايقالمسرفالنعمام7يرتجلىا

فعمراجهلومنلىالجخماثحقرلمبلىوا

فدبضعبىبابيوكانهفنعداهاهابفعاله





مكيرضالىالمرومنمالهؤىخألمنالشراءاوآلبعضالسؤابلفالنوالماوملجل

ضةقيماللومالمظعلىلملظااومأشدمنأالظاعلىالمظاوممعنهتهارضىلىتال

تديبرحلونيةابعضوعيتعآلىالتهاالالصبهدناصرامنطلمأانشيهمااظطينلسألا
مفقدلضاأنصنفرأصويخالموفباأضرقداليزنااالشدانياربفقلجاالب

علىخآىفاذامنادينادىنعليأصكلىالمصلىفيذلكفرأهـاقددخلتكاقامتإ
يعدلانقبلطووننأحيدبظموالطكأنتهـاكاصكاتلىأيخائالنللالضىأدقداليخلظاا

يركبمتىلهملتطفمااوهقيواسنةلتيلىاداوؤحهواماظللنااستفاثتما
حلفتارآهاعرفهاوقىطولونأحمدبنيالتوقاطريقهفىتفكتبشرققووغلىففاللىافىا

ونعواحمزتمحهوقدركزتمفأتوساحخمفيهاإمخهاوقرأحافاذاوأضعذ4فعءن
بقلىالشامنارنافنةاالسهامانغإاوقلىذمفقالرزاقاودرشكايهمفعصفتم

مسيهونرافانابالتهوصابرونفاناضاصكللىاماشهنموهاأعروأجعسادهأحعته
ساعضهوقتدلمنوينغابونمغنلبأظلواالذشايعلممتغديونيخمواظالواةانا

للاوقيامعانلمواوتباقدبررآناألئماءتراعةكدلمبضهادواءواصيطانلابراهمقال
سافااالذكاؤدكانكبفىنووىالثتقاذاشططاسةالمخرو11عندقفرعوا
خةعشهـايالكلفىيختمونمهماعةممشذفيهيختمونرالذلىقلىافىختافةداشم

نخلةتوومكلصكقفىهسابموصخقهلةثاوكلفىعهتمضصحطتالتالثمملووشفىوآ
نامجانوىروخهارابعافىوأرلالتابعافىأراشتمافغلةالتوايومائكنهموضعتم

ألقدكعتنلقراخمواالذينوأمالعمثاعيواكرباجمابينفرصنانلقرآايختم
اتتحااسكترضرهفنجيراارصوسمعيدبنالدوغمنعظبىغانفهملكزحهمحصون
لعللماانأقافاخهملعالماالتهخلقمقولفىبهولااولةالمتلىلفلتعارابعضامادرعلىاجمد

لمانوماعثاالءيهفاممأؤالواكانواد4المانكسكوليوالددهفههناوق
بعضفالنتهىايلتطوالمخلىعنادهووايهتاكضفى4عفشصأوأجحبلمقاظبئ

دعاجموهةثدلةامايخااحيىااثذعنكايدهاواسفاخطهمنخالم1يمءا
فقالالمتنبىلعليبأواأخشهلمياجموفييةواماشيا

لماليناصلةةفاذجدفانوسةلةاكاشمانلموأ
أبولؤاسوثةازالمورالدفايابظالىالمعلىعوعرشرحعينالء

ئهافرادسحدقالوصارقثىفىآدمكتانيتأصرنلدىامازتههفىابليصقما
دفادفغدتيبالىاجاعموممجصهههتماغرمافدوأصلطوآافابن

صالعذارعلىملجفىسوقدوقلىاباطفاءالىنلهيبهايمئبناربأححثائه
هذاعبلصاصبىفقلتأكرطبالمسلتعنبركنقطةرأيشضاالالعذارإلمعلى

المغرمقبلىوقبلتهأفاللصحشخصاصفدى1تنقعايدمابأنامتهماقاك
فىفىالاالوقداكفرحمماباالقاومنوثت

وطدبصدفاثدبهلماغخهيروزبراانجنيئبخهايعغوبالدشصجمالىكتب
بالماقوتلستأنفنفثفادغحرتنىفددغلىأ

لعشثبوتبمدفىداسلييهنصاكمنالنىخكلعرف
يهوتخارالاريكلنألظاصالصودايغلىادنجبميهايعقوبفكضب

المإ3نعسعذؤناليردمنوقالبعضالثراءحاجتميافعانحمدحموقضى

سؤلألفبلأعطاك171
اسؤالامكروهوكفاك

تسعلقديهونالبذلمنالنوعوهذاأ

رخلةيفيرت1الولىالسببفاأسباب
يدعهفازالهامنكنهاوفاعدسد

اسألحزعيميمونانالاتدينواممرما
تديخوفىاناالفىارغبسةشجاحوكعملى

صةأجمابمرمءقاللشخرانا
لهمعيلةآالااناساما

فعلشرصيعايرواي

نضالفييصنمانهانثافىاسببوا
فيرىزيادقكنكغايتهبدوفىصاجه

لهتكوضعهاجثلفرصقبهانتهازاا

فااللحسناؤصدوتمالصئهتجداعدذحما

طغلةمنانصفلتماالتهبثرصرحمها

الحسنبنتندلوقمالهوءاجالله

نقالشمىبمتعينالناسأعغلممن
عرالايمحاحقوفالالى

لهأولداطرثشمألوماضاع

صعثتيلاحضالأمواولكن
ضاتعرجمونن1لثمااببوا

عليهايستدلولثمارةلفثالعليهيتنبه
صاءثاطواليغفلانكرمبهرممفاليدءما

بعجالساهـاشرصيكفءوقدحان

معيدببللبرنونلتنأهغنفالمامالةا
افىامرالةكتغاعبهزاالهأيدينافو

فابافثولذسؤاكامااليباشعمريمل
يؤمالفطفتواعحنيخابثيياكغأ

بنعبيدالتهانحوتغافلؤا

ليهؤآلمعتضدكتباوزاتقلدشالساليها
طاهربنصبدالتهبنئهدا

نفرسئايفىاسعاحرنادأكب

وكرمبأسعفنافيهن
هاأنيهمنعمالكليشله

مغدمالمهمانناأصودع

بينهأميماشأحسنمالتاعبيدفغال
ثعدبنضلبالمرأىة



اسرمناقرلعلشكرإيكونكالماعليهتاديةاطقفبرىعةصناعكلىأوفي711آليلىرعابةاالانيمبرنألببالىابهوالى
وعبوديتهالصااطليغاومرقشنانا

رقناالصالحبعضقالعتمقا

التهرحمهتاهيةلأوالوطتحقفأةواق
صاىت

صثيمةعندىفاساىآيادوليست

مرالسامنأضمدىعنلىررلمجيد
االذعلنلمجؤئرانببالخاسوالم

زطدالىئاسةهدبئواالفراركلهبتقد

الشاعرفالهايخصوقدطاهولهآمحبوعلى
4داءالدواءارثاصةجب

لنميخاالرادماوتلى

ياامثهماخفىالبعفهماليمافوتفضيلرصزيلضالهباوبغاءالمحنالفى
رتالالجمغاأةالمرمنبهمنهامفلبالمياقوتيازوت
ياقرتيبافالراىصخثكيفتاجهتخثمىفالقلبىنتمح

برنهماوقعأياماومعهباطحافماميتغ4دعرااصعتفئدقاالبافىكلىذكراال
شبديهةفقاعيرهابذلكةياواسيموكاطحدوهرنادىفىصفرخ
نضتهاالصشيهماغروالباهعقلأماتهزصثتىليلبعدانتبعالشمنائ

ئغشامنىنجلمنوذاكأنخواصمعةنقالالخألدبتاهاطىالنساءومنعاق
يمألهنقدالفداكلنأنتثانيةءأعادالغولفقلشقا

وهريخافتتذرةىوانمافضنرةأولهدمانجآاهالتهاروشيخأميرامىجمالألم

عزقاللشاااوتدنظمهلعذراماخملب
ورتهصنكصكدوفىءنعافذرقبلمنحمابورتهمكلبمنءبت

مزرهالنذممابينوصكوته4زلىوهورذةءاالرضيصيرفىاالاوعاالنفوصرالاجابةعإفئسيصعب

هارةاالدمنمحغاؤطألعدرصهمأبناءآدبمأرىآضوقالبالرغبةاال4اغاخياواذباالسشعالف
ميههمأواؤخرواوآضيهمنىاواولمارشبفماالدباءباالحسانبعضقاالوتلىواالسعاف

لموطءلماتهوأنتنطفةمنجهكوتأيهوقأآلخربذلمناالغابعضاالنساشوقاليرتجط
لهاالمقلهذهيبعثحلعزولتهاانةاليموسمءطاصلىالتةريسولعنيرةأبحلمرعناصعراءافبلوظآمالهركأماله

طااتكلمقاالصولصاصإخقالأيرإونهارواهادثددسنضنمائهكلرأسءعنصودبالوانأقى
لىاطلواالولىهلداطوحل4ذحهوالذىملمهاائثارالىواحوكليلواطائلالشعةيودذشالدكف

هماءاالمصاشفاعاناخاأيفاصوالةبالواحدوإصلزعءلىمنافنمةانةومالغهعآوةءعؤانادساببوا
يرهفاعأوالزهالراءواكعاظةواريثاطابااالصبأومنتغاءاوانحالنكثيرافانوايمليمنفارخحكالئهبةفوإستأءرائه

يثحاساطفراعوأاؤكذااءاالمصةؤطيهالعدلوبثلسصاتانقوقواشااوحفغأواناااوةىرواواناوأؤرارله
ابالمراسكينفعوندوالزكاناالوالثرءوليحىاىاشاآلصاديثلتترتامافصينفعوندؤتيىوامالحراستسضنة01امال
صذهمنننكلالشارابهحونأنثتممناالدزتالىهدئاقغوالشلزومثءلىواطيغابمالطالنهااألقا
الممدبنهاءةاؤنمزيراصبنرالصأوداالودمنالماشدةرأسؤفىإفنونااصلضوغربترقمجتيحولم

ممربىعبداللهبنسالمعمولهارضىصديةألمابهرادبنمحهبنلفاسمسراعفاللهالبافررضىموالدرائاصفتعبساوال
هيرأبنعانتهقراءعباونقهمكهموغيروابسيرينالبصرىقواطفالتهرضىحقوزرأكلعروتومولم

االنيشنرأسوالخابعنالتابعيوتابعمنهرصوغيرهمالىشهابابنمنثلميماومنىءكانموماالفىرمء
اؤافىىواشهوراحينئذلميهنخبلافروأحمدبناقهاءلاولمأمونااالميأولىاصهلمنداءاالعضوقال

الغراالرضاومنؤىبناالماميقكلىومناأحاسماوأشيبمنلحايفةأابأشن1بخأصااصببواافضهأعظممص
اثةالناوفىالرشالزهادمعروفيمنميندثيخاجمأبخاؤناطضرىوبةشديبملويراأوالهانيعةيرسجسال

وءجعفرالماطوأبولثمانثطابسرببهعلعباسأبراالفقهاهؤنبالتهالمغتالراالعصأولىأوياعءنأوالهماىأسداهاعءإليةةن

نلعهدثااإإطائأالفئأريخاأأكاىرازوإابرشثيمالحهشلىكأالأآحزأهصيلؤهعلبرفاامآوعكأنالون15أسلىما 0005عرلشاالوقدتضالاالصسان

الحنفىالشابهوأبربهرانروارزىداالسفرأينىاءأبرصاالغمن2تهالغادرباااالميأواثاطرحنهأبالبرثماميويهت
حأخواوضمالسومىاالمزفىاالحنبينىاتهرأبرعبداممالمااوهابصررأبرمحدممنالىاراالشيلأففلؤن

لشاعراءلئامنابباالواعودآحمدأدسكلبغعدبالغفملآوجبشلوبنعمىأترراوداالصبهدقالكلىبخدؤ
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النصمناشلمالحاعاءدثينوفوركوابنيكرالباقالأبرالقاضىقالمتكلمنالثاعرص
االمىأولىثناندامعصوفىأوبهرالدينورىدلزهااوتةطاىاسنأبرأطثراءلاو
أوكااطالمووزىمحدلغاضىوالشانىالنزالىاأبرصامداالمامقهاءاامنتهبارلمستفاا

والءثامحالف1افدااأفراءاومنبررممطارزشيندالىومننباطكثرممالراصناط
وحوحكالالمائةتنابالذكرذكزنالمرادوانماورةالمزاالمةورلمشانرامنكا
ناوسندناويشيخناقاليرولةبةمرسالفانئهأءلمتعالىتهلبناشوائالبرمشاراوش

كالنالاسافىأهلعيناوعلىلهظأللىتصاتهاخلدلىحمناعبدلدينجرالحغهوالحؤانىؤوالنا
لىممترأؤحهنامنقالتعالىتهارحمهورعصاعالموهورحلالموصيالدشابرهانثيئلذكرا
نيخاثعبمخجينزالونزانايقاراءنأفىفدضالحسنريدراماطثالآكاالظماحقى

يرالنرىسثونرننظزعومخنابناففاخمممافقحلىبنالهاهموسبلىقفاسادرا3

صمبالراعسعياوالثذلىيفدرواتفدشرداسيريدروالنرثاعدناسبادرالجنىا
قاريهينتراالميوابهذنهارفمانآضاإصاذممتأصالذامنلشمسل4اثايخغارون

رأشمبفمخوهصرأيخالذلعباناقظتصذاأنماهوااللنافشالئماصابافتلقناموسأت
غولتخلتوخصهمأصحىقتكيقهـولمكضألمجوزآتحهمكيغوللجنةقوءمنأنابنناذا
ليهمفأشارالوايةدالمجهةبالنوأنابالتهلدقلزبلوفالبرحلذاواعلىافىؤيمكلابن

شحلواسبلىقاليدليمفاالصرنالئكابةصرءلىتتمكبلى1كوىفسرناحتىاصرعاالىسيرواا
نمااوالىياقائطحافدتهولونهعايةأحقأبانافالتيأنةعليهنلىالوالداغالاواوا

وأنامنءيحهمتخا4الدرالناسفبعينائعباننفزجالمزللناهذاقىاطرامالتهبثوفدشحن

سلملجبعلنهكلياصلىلمبىاسكلتاسمإلالخاوقاللتىمقاتاعأنظافقظتهبتهففر
نبهوصاؤاواادرلتمنهادماوالتودردوهيةنالدنقتيهغهرزيافئتاولمنوهوتنخلة

ضكاليةذلتمنالخاسفئحصهافياسلتمربواطتمستىفهذهالركبالىأوتانالىخهمم
اتهـدلمجهاسارفىقثااناالفيهالصثؤوتافىرسالةالرثيىاالثفانغأعلماطهصوااا
واظياضىرابابأرانيوأناشحىئاشواطواكلمدياشوالمالوالضمرتافاوا

الماشانوهىيذكرهولمذالفاتهوقاوااقليدسعلىئماواستدركوأذابةلمااالعدا

يادةبغيرزصمائتينبعقرثمانينأركانتواذاجعتكثؤفؤمأبرأاعددزائدونلعثروا
هابهلنواشبهتمنهأقلأصؤاؤهناضاثماؤشسددبعقواالمائتاخواالرنقعاشووال

ءبراببنلماايندعامنكلفاوعثرينننينما
مااعم51155
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صيخاخمسقومنوصأربعؤأربعينمنووكشرشونينامنووعثصر

التتشامسهالىأصظىعندهىالنى

أشودتهالمحمايلبمأمثبقجهابهوالنفىا
لثاعرالوقدظ

لهرىاذااولفىكلىفسأزرتك

اونجالوممسبهالمححببهوغا

نفارجطاءلهاحامأتوتحلدوهذاوا
اناللصموالسادصهـااءوهثذاالمكا

ضوالهاناهالدكرذطواالسبااهذهمن

لتاسعلسياوالعطاءاأقسامتحت
نمايرماسيوالةاذيفعلانبسبوليس

بهاطبعتقلىوفيعحيخدفمارعليها
بيخاواليغرىوحرومصشبينيزفال

اربثلذمومكاظومحود

لدعوألصااللميعمايكليحم

العطاءطحميلذلكنصخوف
هذاهليهونلمحمثللناساخضلفوقدا

أوضارجاعنمنمفمخاءفحمدلىاالىشوبأ
خرمالجواطبعاوالدتحىهوااحذقوموقال

نسوباوالبهكدوصابهمنءنوهرأحق
أونماموفال
سبباكفىنييدغيرماصببمن

أبالشبصجتراليي

افسزاالأععااذالمسهلبنسناطوفال
فايصرفئموظجماأعطيشكيفىف
اللسرفاالخبرقففبيلههـفيلا

بدهلغهلىاوقاالديرافىوالسرمنط

منسحرمتفيفوثشمنيرمجبلنا
بشارلوظونهد

فنهماحباكاالناساوما
الشلمناليدشؤظلنحى

هافاأمكنتلتماايدفساح
انحشغللعواذوتثرصواتغل

الممالخاءامخودتهمنرذاظضوشوقالا

العطاعاذاالوالنبذيىالمذمومالرفالىطةةالباالنجاءذلنمنوبلةماتجؤثمرينصنوشماذفرعثعئوفيء
التلغيرسببخاببعنلغيزسكن4117ء

ويقعرعنوقاطفأيقلالمائيوربعاالزمضلمالبسارنعمراواالروالمطمهساطونانناشواربعفوجال
نتشوحصبنمنماجمنعالعنهبراالالحلمنكنرمماينالهأاسقبمنعماوماينالنالذميمنعلىغيرالمسفقىأعناذاالواجبات



ممافنفعفملىالبماملىنوالنبمطهاالىمغاولةبدك6لممثعالمحوالنجعلظالؤبي711هـوؤجددعبرعلةصبرنجزنصدرعنفعدله
عاكنألفسرناابسعاعنفنهىورامحت

ءا5ءء3ءذماشاستوأءاالصقبضهانحالفمالك

ذناجماإماصدجمايروءإربعهأناوأبئابويىشارااتخآلباأنمأبااوروونموثثربعىحدامأئتاوبرثعرلشاااالؤمارقالتفاقهارعلى
رىءزاحماحهـررراىةبمالىءةءهءةمحعايأؤتنافالمالييالن

عقولناساثورنذ

وصوومرااالحالبىمحدمءحلةككطالزمانواذاعناالمالؤرصاانزلمحا
أمايباجمنأنالمنايآعصوضافياالموتقىىأنبلشدافانداباماثأبواولذئلناس1شصاءاءفي

تساخساأمأقانحاعصاكانأفتىاعلىتدلقشأتوالنغس

باكاالقلبموجعإيمماللفارؤتحسهلمبااالىرحاتوألوفىاقتعلةلغيراذاءناخءوأالععاإقاواوالن
افألقياصحىاالفىعصزلىغورجدودناضمماسرينافىفتىأمالئمكرالمعطىوقلةالمخوعالمحذمأفضيا

صثضاباكاؤاوانرعشاقومبأرضطءالمماذانزلابمكاالمافحمصنعةسوامراماعالنقدفضلفألنهعالم
داساصحبعتالثمجإصراشمعراءبعضدهأنشؤدشاكأزالقاضىدلىلصفاآلأصوراتفاظلنوحدذفانالمعاى
الشباكامنبتنعاهارصوبعايتاكزانةوربهوهوأربعةدمفاسالىذالصممفضياارفاضعاةبياالتفاق

عدناطاالىءينضدوتدصرنااوةدناحاءنايصارثميسثرواواحباالذماتج
اراحهاوىاءإطبهاقةاتبذوحديروعيريربحىاحددمااذشافضى
كاارىدصهسصعايخصبعايوعلتفاكالءثبالذت4تياالرباليسخداصاتمنعءسنىنحسذالكأوإشراانحهدى

تعالتاأوحهمااللتةوئلثاموافىرتهاانهةاةأممثش1دابقالفالماءانغمنلةالجاراااكءبمونثعاوعهارضاءالبملىا
موصودةقوهحىااللهالاالاانقأاليقدرمحاغامتااذةابةلحماوحرذقيمحدااناذاااماشءانءبختأرضى

اخرلقمنئاقمرمحاىظيرلالمصثداالعاأهافاأربااتبهاعندصفدرةىافىبرةروطهفثيسؤالنبذلوالععالءا

ادخقوماوامعاتونهخعافيهصزالذشبابصاص4الدئتالرااأثرتاناصاولذائفىلظوالانساافىأحمعنومن
فتغرانتعنهابصورةمبراوخيا3عاالضألسائسلمضبرائةأناماالمؤذ

ؤةالمعثأرساشردةولىجمهماحكيماكشجدبنالدشيرححهالصنانلاالشاخراقاسروثةلفه
يعتاذرألمثباثمكحتطهأواصهاتسةءيرقبلوأتتلتردةدائوواطلشصنااسبقتنيزيايبدوجاواسببلؤالا

راخفياشاماااكبذ4اامحأودفونايموصولهالقببكمالطثنهاءعفاألوصراطصكنارتغعاءةفين
ياقويغاباتلمنوضصعشغاتإيكامشمققاهؤغلفرورآل61لحابعضةإلوقلىلبرما
بلعزطاينبتنمموكلمببلثاومئمياونبلمهابكاأجمرأمراءلفاضاورقوقالا

وحدتهوحدكانلثقععهالرقادكرالقاحائالتهعنشرأوله101اةائهاأالقى ءحمرورهئأ

يباتفايدميبنااويديماخبنلمالصواببابنيةلبراانودئقانالمراندلرأدنىأعلىتكلف
لمجلعلىورىالدهرأناليأمنمفاعفةدرعاالسفىتراهانهدراالئساعوات

كحلسن4ثتصمايموال4ءخغقئديهستماتااليعبقابقبرسقءنهالمنحلفيبن
5ءهفأحضروعاهمدائطاوفيهنأفالنضوفهملط11هذيعرشمهـالاهربرنانفالتكمتاوةال

أممراليخماليرالعضعرككذالششاأقالالاطتالترشممفىاننارهفالطممصزلثاسماو عصجممااالساالبهنلماذا
ركفمافارقننىالدرعوانتأكلفماوالتفقالااالمنفىتراهالمؤشيخاتالرقولهوبهاماراالر3فالمفالرأى

ينارادآالهسسغوبدالعاينماليفأسبنادضيدمجدفأصدرعذاعايهنثيابهفيماالحاجودئحراضراارتفعتفا
نماصمدمممىيهرالتهطرىىكاقىنهاجمىمانآصىاممعسىغطركاأنهااذكللماوالمخالنهوقاطصاؤأشنجازانحرنأنئغيناالميهوأولى
اصاطتغلبالمسامحةنفمىناليهون

ابمورالىممثرومابمارلمجارصوابنأواطعبهلغوافالولجفرهننالهالمييانابهاشغاممالطلبوفىااعفىؤ



الزاهفونحثمألونرأطبالصيائةمالنفرالثريفقد5711سببلىبهاسبباماثمحبوكبرمحربرفانهثحريرذيففمظانهينبنىم3

خماالشلضاطاقتولتاحغلضرمأانالمجعليمالؤآنلاشغمابيان3قانغالشعاءادا
قااللشاعربمملهاويدومئصونجاتكو6أبآتالثاآتايآتالماااللفاتاطروتالكلمآت

ما5خزاالمرءؤدجمضال
3م39ام19ام97421199م7مم33م037

مضنيهصالةدوكاون

يهالىئموزموعكجزدهحمماكايالسيناتالزاياتإتاواالذاالتالداالتاتاظاآتاطا
ومطاءحالشؤمكلطالىيتدشانفلروى8938839138919ما711
تأأل5الناالةالغمناتايناالهاتالظاآتالطماالضاداالصاداالشيضات لمابلدالوصيهبهامانوما
الشاقاال0197م3م1048م331534831

دلةاععرثالأالواواتخوناتاالميهاتمات11كافات11افافاتااتال ومىوس

00731م63م41565هامم035م005

الكلىبهاتطصفء لىخااناتياااتا
رم3وأسالذفالملاباالنمانفكيفادقبىامايباأبتولدصاالمحانهامنهم007

زئضاهالمجحسنيلهجناوأئالجوأنصدرنخدقءفىالهألىابنشانهءاكافشاوامنردء
عيسمزضالوقدالبهاكلوحثىيرىانعحوأكلرصحفىانماعيشأهافالراسبااتزصواوإلمفهمأ

الشاعرئالوجمداودتباحماسنامنلواقظتهاإواديغزمحاقدخ
المززاديأكللطكللمجوزتقودهاءلىحهافئفتاةكلانمباؤحمىارأبنابدهموابه

دثأنمحدالبؤحملوالفراءواطمدودحافقمآأوديةممثجرتدادحئىبغىصاؤ
والزهافىعضفلشالمائلوالفضلهاابرؤالنتهاالرتخاتاهامنوأهلىالعراحقدألقنه
اسأالماوألتهففالأعطاكاركسألسزواتكبيداقهيخوداكاالعارشسياوتتةفرت

كنفكمضيماعهاالدنياكنإسألمااسافيشمزايالثايربمأومموىاشلالديمفااليرسعهممضوا
اصعراءقوماففاللافياةفالجماكهاءووالهروالفىوارراثاورىدونىلمحوحفاوممفولى

اضرصشيةاكضواعلىاروار11اذأشارهااالرجالدكزةالدشاناءحقاة1
الفغرالدواسرأعاأيسرواوانواالصفهبخياأدهممابنناوطمايزالصااليالىوأضوا

ضوالنحبرفرورفسآدصنتقأمامنادابياالمعاأيدىوصوابحاافرلأوارةواالركدع
ولمحعىعالذريمعشفذئمدصاصقلىاالوطانارحقالبنكاشرحيلهالنوصحألفلغيرهفيه
أوثوالملؤطالىدلماوناعةاويااواممروالةأقعداظحتىماللةالدفىنردفهكألءالديناوميرا

أضيقاذكهلحرمانصغدؤطاالنيأيغلباشوياوضعيفانقامالغواصروااننهض
فمأخبالمطاعمالىساقهاؤماالرزاتحوارقوامارطباووحهاحليايماللبد1نالغقدأكألوماخنباتةبنىالدشجمال

أراقرالذالالذاقهكاقاالماءاالصهلىقيهقويأدغلبانوفيفانقاناطريهءيهرئاغاال
اطافمااالجممامالمعدلدبنجمدافوياسوياالهوممتجلنفلئاضثصأالحفونياضعيفلىاطالصفى

فااتهزارشتألغابالشغسويايفالنفههفؤاددبناظريكالمخارب

مذالأبرجهكلناسقفانبنتهراضالحرالاطزاريمدحألمجالحممنقولأخنا
طالبالوصالطتنفكلسثساثاآمالىكوزشبزخرتمالبتهامعرأولىتلىيةم

لنوالأوطالبطحبيبمنففرتبيدااذاصاءنصرالتهضنىشايثشالفلبىلطأ
قىروجهكاالأواطاردونرثكمكتطكائياايالىوابثئأهملمننبىباأبرا

المؤاللووىاذلبينالمساعدقلالمطلوباذاعظمبلمكلإلندفىاظوجدامن
بتذدلثسمعبالتمالبنلشدثرالمايصونموقدظكلىودقدرمكنسباجمونثراللىغبراالنللوجدمنلعاروأناوواستفج



671رزفلشالمغريرولضكفليأ
ريقمرءارجائهعنلزعانادفيقالنؤاا

التأضهرفىدلنفسهفالافطانهعنتا
فيصيرمنفادصمهلةاسالفى

فامادنالطرادادفىخاوأورذر

جميلداتاؤقمتعالوارماناذاكن
لشاعراوتاللؤكؤنوؤالا

قذىااغطاءالجفونءلىلىأجم

العسراالمفرانىيه

لهالفصاءباضاتأالرب

آمضالفةأفةمنرأحهن
وذاناختيارالىلثالثالشرطا

4ترماطاصصاونمأالجابةوامىيمون
يرىلمحاالسألفا4ؤلىاأوكرمئللتاا

فصلىياراتفوفىواليرالثزةنومة
إلخذولااابعضوتدفماالصروممؤاله

ضوقدقالصاحهاألئامالىنشلهمن

لمحيلامنوأقلساثلهثيماأذلمنلبلغاءا
راءلالبعضوفانائلى

سنمانبساقعامنيرهـانيولنسسم
رطباحفاعوجهكلمنمجتنىانفقدرس

ثةفاولدلىالمضبرقىااممروطاوأما

يهقابالريضاناالولالثرط

صونليصشأمراوالادادبئوالث
ناطفةلاطفانلطبااذلحنضلدمالا

اغرالثإلوتدممفريضارا
لدسطبلىقولوصزأأ

اضعدعاثلحينفاكا

ثعساقلتمانكلى

أصخذصافىلصىاوئ
الىفألجأاالشارةؤلافهسمربمط

زيخبلالساثلميا7التصريمربالعبارة
أبرفامقاذنيكفيياسو

باعنوجيمهاطودمنكلشصفآل

البالجملهبرمن

لزحببروابالبثسياقىانافىاكرطلثوا

جموشمشبهورايبنغربالطالضوابليغاجو

وشبرمنيلثانىالثرطوامطؤروسدبلنىففاءالنذكلانكآعلموا
ي

أصاالمنهاعاأسبوخبدغرةشكؤفىؤسعدنى

ئدطالوسنىالدعرىمنهمفلىغيرشاعرأرىالاخليلى
واحديوماالدولةيفنولاصونإحمميرةان1دجهىز

منهاقولهمكررةألفاظفيهابلعايابأبياشوقعتالمن
مقامماعفدء5لى15لى5جيرانحولأرثو

وثعالبااالايرلأسرتسفودهاودااليىاأسدنراذحأولهو

ثطاعنلوصالىخولىاكذاكممىفوكطاقطعفوىكمالنوكطجذاأنشدلمناالصثىوفال
أبووأسكتهالبيقعثماقالهذاعلىكتسلط

ضامصلترحلىايرمومالهواثاإثايرماأكحابهاوماو
ليأقاثلمجبالهياوأيامبعهأرآقامراأنيحماصاذمندمادئرصساآلافىيرالاابنةال
قمابمثليأأنقمرامنأصلأبونرأسلصفدىاةاللغاحثىاىالىعلىجفالبيتاهؤا
النامان41تومالمانندسلكهومذاحبديراعهممولهوبلاىيررةالعبذه

الئيراوأمعناوابنمضامصرحتناىاكايوماآضلهرماواوثاكةاالنةكسبمأيام
فرؤكرواالمحرمحتهكانتالعزبفأنرلهيغلهكاقبماهذارعرفىلهلغلرواا

شوةالاهسادىويخاالحضاالولىادكصمووانااحمافلاهاتورالوللشواناااروناجما
اوهواعاةالقاووأالواءواضانروذالالنبوشاالصمرحبوارفى

011اشنبدماتموردانلى4صببعنبتسوشادابضهمأبركاةا
غمدبنهمحيرالدشبراومادركطسجان4جفىاذلامخثل

اخهاقلتهافلسوداءأحرقبهالمتضرميجهاخاواماقدأؤرتلنارالتىاالمما
جرهابالرمادمستوروكلتدارناؤدخطولهمجمإحافرينبسفاقى

ورمثيشهنرانؤمةخذمحتفوامنصىدم

اكعلحهاؤؤمننعموابهاتأفىخماراصاكاغوله
ىاقاؤىبنالدتشرفيهالشنارصبهةفرفمناأناماصقفجمتزخ

الغبنةباثلمبيمخحابنفزوخروربهءسروراليومالوم
بباوئؤاطعنمرثغرهابالهاوبلغاأيدىمنسلاازكفما

لت3واابنلدشاشرف

الدباواليهفعااابسعانندذتلعممكأحينأضلبووان
وحههابمركتلشؤوبلضححفىنكلفحهاأمافالقولمننححمأومايم

الرصميبثتلةنجماراكليعرالتىلبكرااقنىلىدؤاسأبذكرارشيدؤولأنهص

يدوهوارثليهاشئممكلااذاكانشفدرةاظاممأحدفئالحضرمصامعناهتاللنف
مظفيةمعانارواخرحلأباعكانيقإفىمنأميرايافاتالصاضرأسالاكانأرادهالذى
علرجونيهونلىافىلعنفوداأولماصيهرجهـملاانفغالوسثلفاحفرالذعناسألؤ
ييسماةفناشمنظرامماأدقأباؤاسانلكمأفلألماالصثىلظلفطنشببمباثئ
تامةكلشعنةربلرارااتسالرتاالابنلياقالدافىمنزيممفؤهالىيمقو

بذلكالألمعلبهلعيىاخصاصالالنهةنااقتكونومجيزانالحالامنصودجلى

النربالبنالحاصجةصاجهكاعالقاطوفدظلبعضمغعارراويئأعالىن



الصررلحنهيفعهالثوظثنماصفخوفرااايدقعدبعضبمرابدرأباانلنكلابنموفالعفرهنعدممنشمكرملمعلىان
ثلسانحرضنخلنكتدالء

ؤالفمترىانلخيردهركبراوقالفتهـاالمباأعالضىفيماممنمنصكليموالجمبدادالياكاخثالنك
الاقدريراففصلالجاروالمجروروالفالفكليرفىنباصالالمإوهوفىصمناةشزااء6ابا
لةوردببهنالليهونوديرتةالىخاجالذادمررزكاضثةاالةئدادأممالىلخوقهجخشصع مامرالفىىانعزكفبقاء

سثزالتدفيمرءالتحاوقيلارئلالتمكفورارجماؤتوكنىكغودهبلةيسضزاءبروئيصلةلغارا
طلاالخوالراقهةابيتهايقللفءنغمقاثا

لدلييماالوسءباوترىالناروألءلىماواالمهةمعأفاالحآاشاذاوم
اقلعننكةواءلماالكلقددارمالتولهاوماففريقتفضى

حمالخيراووىكنضراء
حماثلضيفالعطواأانيماأومعايبسكلىخؤآالىقومقولهتملاشصفدىاقال
االبلتمديقيثةلثفىاضطوأمهمانحهاألأآلودااصبرلآتطمرافئلةتادارامانهاانوزيسةحكجهمبنبيرضى

لماطالحالهأحالهاءتباأبهفااآلفاتبهومصهحتىأصرهمترةسعنكسالىالاورارماكضادممفايصمهمرائا
خماومسئئلصعاأنحنونلىاالعآالغمأدبمدمادآوررمةاظفىدنمتغثثتآالعاقونانماماومحإصماأ ءويونيبهماماةوجهامالاالمنالثراماسسامخماا4اطبهدهماطبون

شقكرماهنالسمثافاالتهوادرلاءاليىقدونحتمأخانوثاهاراتاالىقوى1ووارثالناروأابرأتءلىاوانمالخمءواؤد
االالحلساليردودبسوأةصلمزمولمدالثءألمونمالنممهاالتزأراتموتالمعلىامناندنىساطونكلهتاونسةمالنم

بمونالذمكليهوهاعاءابخللاااةآلا
نكافاصويردألرحمندارولدحرطاكاالالسلنثموالدلرام1روعاارااداوخءفىولمحهمر
ألمساومشفقماالدلددهلولاانالايطالبكوتتواالألصايهااجةاات

صجمرمالممنانحرأتمامىةبطءانا1ءفاهـوةلثادغابئلاحتافىماؤرافرهاوصادىوكاسرااحض
تمثبعوالثيالمجتلبواخزاانوأويكيوبعالصهمالمربوسابرةاعدولاثاابهتكدأزاوثافىءضرولفارابه

ةصرميما3رتفاذازرفيالمأواتوضةدفقاالطبابهننضانصففدانتاطكدبخاعاووني
وأنفن4ةأشمصىئثبذةلىالوزيرافىأنيهتبيبالمفتئدميىاسلتباخرهيماوقتنءبخامكزوة
حسأومخؤتافىصمنىباقهننعوذتقالبملورمتحرصصطاثرةاكحادوفاناكاخدةأصالمهاشثتب

ركومثعودعايكوأنصاالحابهالظيمصحرانوعلىاقطحتىأؤبحنتاالكنبنةقينفدمفيغالاالءلىتوق
حبسشطالئهلميلضلقدفىصعوردوبرباشماصمرايياضساحنفولمنممرهذالبعنوتزالمزاجتدلياادتكبص
ذبعضىبنطؤظزلمتدلىثبنقيلبافواقالالخحةأئمسمواحشردةوزالماايلتاقبفنىالجذراالصملعسددواايةونيافىةاتطرالديعلم

المئعراء4علهدهاصبالنبىيناؤاشبيهاعهإءفىالحافمااساصبسمداالدشحآاشهخستفجم

ئعامالطافابذلمتقدالذصااالمالكنمالكءألحسىايتئأبىثمداكاووساإصطفامصرءياحإدأحرروألمو

واولؤثصااعلزمموركعالمذارفوسفمالردىهواكببناسسرىوالتهيروالمنوأباداابنز
اممحأنأجمافارأيتالمشصئعالىحيقبرصموريديهغطنالنانثوانكلكلى

أسباررشكؤورنجمهنغاحقوقرأسغتلسغأراقممبايلبمخالممالابسيماطمعغودةلشحاكها
يهوركثصزموماالحلهربافصطملتمقهالمجعوفصضلممةناجحاوالدارتجصضاافىاالر

ةثنالهأبراوقالعررابموماوقرقاعالوداوفصضلمجعااوداعماءايوموا
لءلىافيخزنموالىصرااقمعاطفيماواصىواسثرءاسرائيلابئإ

صىهبرلررهـلماراالوعنقامضبايبسموعدارآسشغيقايديرعلى
عتكئمصيراىمافاجمترالبهوقدأتهمىاطبذنعبنفىلمرةال

نعارفانعنالممليلاطصذامثلردئايهناذنشكراقاؤايدنىليئح3



احالمحاطىأنالمض4لماالوبوأفاعمنفيوفدنالشالحممالوفولهففأل871ابابتهوكأنتمظلهوظعبذلهمضرأبئلنأخير
زمبخسالكدليموظ

باسؤانمابالعطاومننظر

واللىااهدععاوأشرهنهه

وعاطفالمعرتلتيااذالم
االعنعبنافاؤدعه

صيرضحةتأاوفىوتجشالةافىنوان
حبفلىصهالفكالءمذافقداختل

توالثمداولااالرلىانالبعضهم
راوسرئللساايمونزفعالةالايعغبه

حونجازواالسصلىابااوعدحملدبئ
وقداءتإباؤطملىبالكرمالممسؤلموصرن

قالأنهلمطمكبموهـاصلىنبىاعنوىر
لرحلهلبنالقكسلوقالطيةثدةا

فيءداصوءاوأاليركأصاصسألى

وباوأنزش3اللرؤآالزننذوقباال

أدهاحقىدمجيىبنالدروعدوفاعوا
احةاطقادرفغماذاننتواتعرنهلافضايا

صبهدلم4نجاحجهديشظريتقدمهاوأذالم

طعامشواالءطحمرالورحاالنصرو
صحهمجدرلعامكنلاأفاصمنولي

احونراوتخثمربا4الحافدمهيطعو

باخاءابعضلموظااالمصطخغدطحيلها

تعاصلالقواألحناأحسنتاذا
صلهتوالححمانااللمماخوثمرهاكرةئمة

أبذلئممنذنلشالتخاوؤفامالئقعل

االذكهوئهسيلجزلمؤأؤتكسبه
أولىدوهـيرغنحالمنالبذلتجيلان

نمالمجزانتظارأاغيرترئوالمنكلوتقد

فلرزثيمااجلينررأصواقدمث
4ؤدانضهيروضواماوبده
جهولتبناطييحاتنلوعزنحكوليى
والنهارللىاماشهصضمتوالرأكطمى ط

الؤعاروايصارمنلمالغا

حراءلثابعض

باوغرمرقاهأصلمفدماالمكأجهايا

رطبالطيناالىاممادبفتىصكخمأمئئ

لسلباواالعرمرصالكالكىغيرماغرةقوىتالبيتبيار

الطنباظياخهافىلكلبااليبمرأنديةدعذاتيلتأحمفى
الذ41وهـخدثريفءلىحتىعرةكروانيهاممىانهال ءخما

حثمىأفعالشلعلىيكونتصورأنلماتابمفىلفياشااثوشاذوندىخصأنديةبقولهأراد
لماافىيةوأموهواءثوأصكطاحعالأفطآلهونءفىيمانروودالموقغاوأففاءوفىاتواح

ؤاكامأيعنىسفىواونادجعيةأندلثتالااندههصابمندانففوأرشيةالجؤورشاء
أمحدلثاياشحاماصباالذكرتىفداقالمحأفيساتشيونيمعاةالندثاوشيكا

ضداقهانبناالئيروحفرالدشبىالدشئاجاجتمع9اللعمرىاناميهاسبدبنءبىدببئا
ويهررنداؤهالواليا4سثباصثمرطعوهلدياتاخعلطنبايدىميوكولهضهـمة
فرالدلاأراكفالنالياطنبنتأأشيغولو

بحهااظافىممباليعمريةأنداتصذجماديآلمنئ
ورغنرعنوانالوبهوالنوعنونكاباولولعلاخاتوزيهاحمقىكاةامل

ولعلصفدىاةالعللىآضاءابزيادةمكومةالموالجنمباألوأكنمهالماكيهبا
لهذثدىلغةصوفىكوشكماصفلىكاعبنئاكةصتكثىشوف

غسافىبرءاثصىكمانحظتهتسنمءنرااللمب
فقسايلهأوؤاسلصذدوايطابنمسلمونحدهلرشيمافرتجملسالالحمى1ص

رفأنشدأتيوووالتهقاتكيخزدالافىووايرالمؤمنينأمياكقالسأبانربعلناياوثتأما
أحململىاكهكتبمالكاخثمافضقياسمثزت

جياوحذفأرخاحوءمدرهمآالفشةاأحإلمياصثأصزتفعالوآتءلىأجق
سرؤشعرىفئكيفهابنصناطالىأباسعجلىزيالمداالهلمشفالعدهنناؤفيط
ئاشوأىفحرهالىآمغاصافتهشنلقولهقالرقكاقلوأدااالومابهذوأت
الدهسالقنادعسىعلىقكيبءلىضليلءلىثاغراعدفرقلتفقالقلت

حماءازةمنتأركتديجاحهههاساومخاأةيتالمىمةأدلى

وانرصسلصالمئىينقوقابهارتععاداااصاهاقلكلينكان
عمتكصاعثأفةصيألاوىكطواقابفىهارى

ربيعةأبنكرمنبلىفحلتأحذنسرقتفىاعلمأالضالىالمفاؤشصكنقاتات
كيفاوالركاتااورعرقبذاتصاتماشالراقىبيغولحجث

شوقهالمجسنومحثتاقاهؤشعراولاوزعرم

العرصالىياةاطببدمدثمؤؤافىلكوىادبلقد
ولييخاجثالعذرقلثأبضترثأبنهـصيسزكنفغال

شاربعقلفىسلاحمياحمحئىيمحهاوشثاصهاقلسبىوأشرب
قاربالهمالمدوعفىصالوحبهاعنالمىفىداهاودس

ولةشبهراخجثفأسينهقاوءطلبد11حذذألدفمنفقا

مسايةحمراءالمصوهـالكىجتناوطلوءكلسقاءتفلباكامضع
الغفسالمرشفىحاامصبهرىالحاجكبلىتجرىءلىالورصيافرالمبموغرو

قانغجوعالىلوارإلندفىصعباظهلكايعيداجمجفاتباواعم



االأ971بنلةالعودايممنئظاراالنضمنبرابرةدعارنعوكشسناالنكسار

يصتييخاهذابعضبرمضصنأبرؤاسذهأتؤرىماالقاألصسارماتنتيا
اثعمانارفىاىكالصحبهشىيوليثإممرءةصدالانحنقا
فىلمعااهنهمنيبارسطهذأبرأوفاقوذأا

بيلشغلشغلعنكللىفأكأشمفاصلىءهاىرىوصح
نغالبيهصكيرتثمنالمعنىابهذلجاجابنتهاجمدوائا

دبيبطبينصارافالملهافىالامةمداسالفاأيسفبت
أملالىيىأحلنهصرهجذمفىتجهـكلىموفويدابنولملم
حبيبىردفتلسصرافوقدرىنحديمافامثلكنثشكير

بوسرلمحبكنداببقوردصزهرةذاتخهفا

تعالمحوألنقولهمسئلىإكثااباضىءفالكدرهنهارواكؤالتفمزبكناللطواالمل

لشيئاقالتهاكاطدتنفأمجرمابكمنسشاصساأتالجغكااالرضفى
وانفييخابؤيهطكانااذادخلشكللىوأندةقاتهارحمهالغرايسادرأحمدبنالدشابشه
عدةلثتااذتغررشاذواسعربانفىيوتاوتهائجوفاوتونناوةاناءبؤفانفمينخعد
عيهتهاصلىفبىاقوليةاالؤنليرهزهوليعكذلثقدكالمهتكطزيهونانيخزم
كروذنروشوهوأتجاخكومحافأنهقمهـاثلمقةاسكولمبثرصلانحمويسل

حهاءلماماقاومثتتخرناوكنكاأرالصدفيزلميةاالأماوهاوثدتأطافهالءفىا
ووفىعحغورابنقالإساذكرهجيهيةالحديواالجوالمجكنظهرلىافغيريثصراط

أمللوفيسرويشاهىدىاالدشلخىوقالالتالتثونكذوانااثرااؤلمعاانصفأ3يثلحدا

ااوظوصاالابالمعىنمساورداثتكرواطبكاذامرتااشخهرشثتاوابطالراثتالماةالتا

هددهماأكدممنلمزمتفاسمانلهقدجموالواصمئاإلمالىمحمدشعزالدشاسصا ضما

تهاعبرصوانجاكاندوفهبذاذفاانروفالالواالماغباحمناههناوص

بأنصكيرهمابلمرلوأوأالاندوفميةالميمنعانهءنسلبالنلهخاصهببماانكديمويسلم
تءيخابيخايئبعااللشعالوأصااظهرلىهعرالذىتهءايخفديرملولموفلجحراسعذا

عتجوأباشاأىيدعالماالعشمزنوللولمتبطالىماعلاتستعملأياضهاثمتغدم
أنتمطعراماالعويهدملعماعدمبيهأبطفرأبهرمعالماأيهماذاانهيغولوايسائللى
جمنابالساثذالاالكرامموداجماسدمبحاقىانقودكيصوالربطاذ

اتهاوفمخثايزبعاءدمانالساةبءداالذاالساكنيةاالوكذالثثدتاطإثيذ
لىاكابىاكلنواطيعصهلمتهايخفلولموتالبطالرذكلموسعلهاطهلىىالتولرسنقطع
اوحمواليخغحبىابةقيغيرهاخادمجرصدماواأقااذاصارتركهااالهانماالوه

الدنياقدنئهىكدمهشانفدوقالهمابعاالىهذاتعالالتهفغماحنفداالثئذامايهف
ويوجودأنيامنظقةوصحفالولاكيرهايتعلؤبمعنىاوفمايتعاؤبوجموزبلمشاجمليقالل

بعثةزمانالىلكثابقريخابعالذنياالدلسعإلريسمتهاصلىالخليلهيمبرااأيامالىنسانلال
لثافىالمجوزاوالمعنىسالغيامةيرمالىالذبعدولةيهتهـلسوسمعيهدهاصلىياك
كلأولالىنبةبابلترجموزالىآضهاشابظتممكلملةأؤللنسبقالىنراشهاباوىه

الدنيافيهاصحأطبالالمعرصفرساقولملهذاوءلىخكلالبالضبةوآضهاللدولةا

فوتلقدؤغلىادتقرملمجزمجدوشابماتحسرورالقالرالذعحالبعفرفىلفلا

ويرهنشمكرهبريههـركماااالجثدوننةنثضا
عرصثااوفال

رصبهاأزصارواششاطا
اياىتطلهفضىىالذفدء

لئحاجةلصاصضكلشتأفاذ

اباافكطصبانسفا

رنحبللساايرنأنهلثانالواط

الىثكأيهنؤلكليزغوأصبمشو

لرداعنديلينسفرغيراتأكعقوفىف
لرماعنهذرايدعريالذ4دفلينا

يخصوقدرمظايعرهوالمعنزفايصكل

الناسيصفةتلعتاأبراتال
اليفهـفزمخالناساانيارب

لوفننصفقأشوانف
الخذوامحأتصدخئىفأنكا

منوفىهمضعيبنىأجختوأ
ممخرعندفألبفدأناوان

شقوفىماأبذلأأناوان
ابهاهنسكبقؤهـقضنىطانو

صروءمخماتعمقصدوفىوان

يهانتأنقايحأ
ناظرصوصفوفعهمضوأ

مسهولةسومياأوأقطع
ابؤبرنجمىبهاعرواأقضى

طانجخبهلهاميش1أصمفيأال
قوصكونفيكنهبرما

االالساأنيمونةلفااالواط

فيأتحباحلكيرسيهنسؤللمواحبامستو

أوخلةيسدبهيسيرمنأمكنخمرمااليه
دينعذارالمعوزايرةصأمنأوكذمهبهيدخ

مصذورأالمنعزمجعلطلمتألميناوزحح
نعرأبرالدتوزمثيهورانوحعباو
نعالىالتهرحمهمتا

شللستألفىايعمتها
مملاللبيدساكنانىتوا

فبهغيرظثلىطاثلكنن
اجسدأفنىصللغادقحتىاواللمنيعتيزا



حولهطاثراشالجوخفهطبىحممراتعساطارطافىيرجناحهءووكنتيهزا081عرانالكانأزيدءرا

ماحةتعث3فتدادةالاسامكأتالءفىانتهىلكءوزانانةزءفةغافةجاوافرافييخذكراذريش
وىصراصابلايمونأنالىالعةوالحال

وقالمحانالتإظعقرسفاسعتنىالدسكالهوقتعشدهلملةفحمدوناشلخاا

اذذاكخرفىغألمحمااءتفىادثابالرلهـ10ءبئاانتأآلمادراطبدلالسءوءلىصولصوصوا
فثتلتاالرءاتأذكلأوممتجاءعرضىبالردقدففينظرفاخض
ءمدةراطراناالىفاذايمةذاككالدر3ن4اءدالغاترسهةراباميافقالحوذلشدوانمفاح
ادتااددلتةدالممالئىء3اوكاؤك1إالاشوذامألمتديذداءولظأنهلمعليمرسالتهصانبىاأروى
رويرأمنواندولهذالمؤعرصلهماوئ

الناءتئانففت4أسفاعالعدهنغسىمزيئثتدثمصوت11
اء001ءءرالمسئلىهغلمنالناألنمضهوسلمذالمن

لىشاءرصامادونرموراساحوشازبعماحماانىداط1كأارسوسجد9اداهجاءبأنبداطالذدفباوأص
لاوفأفىالتهبحمقثوكلةيدعصواحهراوااسااالمحندرىزلألخماابنالردعىءإدامنئماذثهباالياسلواال
لااصأيىءدإابدآألذىماولادكالمأليكوالقلمأنثسوألثصاااتاالمغكاخاسهالوا

صير4واالفغآفرويىىعومنءاوبهوعوىغيرالمماالكسافماكناإلحمى
يربمىاليراهكنباالفغاحهـدصااليديزفونبنالءوجدتبياظت

اودروفخدهاكوأوواوعلهنىيدالشزغوحمرئلهاقااالكاسكليلضززى
اءأالسأرشقرابمايزءملجاصغاادنواالصعازذهايرادددىصاالدمنالصلزصمااماالأمحعاياذاتدركطفسا

ايستامخاالوإوابهارأتهماثرزويعنىالمفالموماالسمميهيمماوكاناوأسافاوآفاوأخغيتلأمسهاحلتركةحأ
االصمكليتهامهتالجاحغمافىماقالمحامعماويؤحهكايمااشارةماوالعاليادوالفهصهحةمنثهىاذاحفرالثتاءفأفى

والأوباكلروةأالدريوماصافىاللسراودةاثلةثراال3أفىرغبانهاسالساهبوربمالمذلفأزتفرألمصفوا
رمحثالوقعكمقوربااأمثالومنأظهرلكلاطلزعأدفىلهمنتالمجصكحاللاسواعتبراالصهمنالضاومن

لىبنقولءازالثسوإثفطإءراالبواوارزحفنرمجاوزاانهيريدوناواواتالععالءفىكنإذاالمهخالىوندبالسائحل
اطقاصيابهاللكانىكلدشبعادالجوعالتهقدقرامببنورخابنوالاذاعرضتاصلعوعلىليغوكىكيرحق
واقاواواتفىسركفأنتهأصنحشوالوكذناشفبعضقالوقلىضوتحنتاذالزلبزعنها

شوعضوثافىعنراصدفيهيقولونماخهادهمصاالننمهرفىاوغموكذاقومراءا
انتهحايخالكيواللسنخراالنيخفىرءضاناذاوخالعوامتاأثوفىىفيهاالدينحونزفاءفىءيرعادباال

الثافىادلرهوأولثانءاشاءةالرأصخبلاتمنبىأبرانطيبأازنجلاصكيرفىنحعليس
أقرانهضئىاطعنولركلطنماءماامنهـاكتةمصاحتمعالغسةاداهما01دد اكامجوءلطواناباط

سالناالالهحرهمنأدنمصأدفنممتمولاالواليراالقرانعناتعقبلبالرأىالأتندودواكهراب
هواصزاخياىولماخبملجارصقوااليادىاهىتمادلياصسيدىاالفىاىاقالواللضوابذلووعدبافىالاابأفامامن
دتايااليادكسنىيلواونحمافالسىأصلءنبالءاالتاماءوامأنعرأوتيالصباوءداةوالروناوعيبرصكضدصار
وانمطنطىتوصكراااليادىلبىثالمملوكصبهطاكفاسجمتباش3أالجارحهترفىىددالوإالسابلصحقارعتمذنءفرونا

فماللذهبليومشاأنقدأسبهيفإاالعرابلعضقيلتنغايمةاممراااليدىمواباالردفىاحعةصاوالسبيل
يمورأيتحىصاقالضراطالوااصااالرطبانبقىصآووالنكلاللمجباناالمنىومقتلالشلؤمإثذمأفيسغوحبمع

بلىغائبهىوهويلعسالثطرنجحعالحمىابافظامصالعرف137ضةءهد
االطباءفغلبهرطسمناممانالدشأءكاالشيئمعمب4وأوليمارأتالدكقفىألءتاالمطلهسيسلنقالكدوبودرالغ

ء05سحرلمامنتكدفيالمئيمالمماللماكلىاوب امهوملىضينرائبامحيلبالهعنحميلباشابماصبهيشهومتدبرااأمهفىولتالشكروالعزبوتمكيق
قةقاوابطارشاشهاأضاعلنالماكاهةيرمنلتأطلشطينبردبشاربنوقابخبنأحداألسواأحدايخالالم



عهدوأوفىكدأنجنراذاثمعطاثهاىفدفيركينهايابرالطأهعألغفهيالفيياس

عدفسا4ايقراوالدستسطوئكهيدلصاصاوممنالثالثفىاصاضرأويغلبيمحبنؤةا
برلصوبزهوأافئيغهـيطكثيرمخهمالناسيراهانهجمجعانايردطغريملتؤتلعلعلط
4دثالبهالمثحتجلماضربرعاوافعنهأوييزعمتبيماآممينصولبنمجيىبنبمرمحيلى

يوكأوالكأالللتردشرااندىاذالشدىاهركأدمماشوانحصهوا
أ

اءمحأةلزاافرئانياوأهاادزوصلهفىدشيرلهل3اثردولذادوضيرةاالتامرصا
دركاالفوكمشلوامهرثاأيامبعددلعةقبهألئشلسفقوالمياركراسحهـبعددحثر

اثىلامهاسبعينوكلايارةالثواكباهاكددؤنتعااودوراحهاتغاحهالامرءيم
فغوشاإرعبمااممايألبهلوح4دايثابلهاروالدوواتيشابلهوتوااللتيعابلىو

تاذاجمنهصثهامهابهتثلماماجاالمهاركامرفوو4عاثدارةولهتادرتانرةوااءات

صوفافيعموقرخصابةاالءلخيتأكأكحففيرفكنخارصدفء
بلكأئهـاالشاعرةصاهومذاوكومذلقىالاحك

سبيلبكلليلىلىكثلاألزيمحمرهاذذىبدالأر

نوأالواواتأتحامراقواصراجاجمعقد
وانثرفابراوفيهطرممراقلىبهرتاأفىهـاعأرىمالى
اهالواالسهسامهتثافالصحاكألنحهتهةصاعنونامم

كالعرفاتعريفاأزمالكفطبمهعشبدلكرؤترخوا

أعطىنفسنماألنبعآا18
سولرفغسدقاوالعليابدهأنكانتوي

اضرمأالبدالعإلبوسلماالنمملى
لشاعراوفاللسفلىلبداا

عسايجاااذنلشالتدرىفأ

أسعدرأمبماتععلبهأنتأ
شمفضهوصأحفاذبلمالسىء

لهءدحألونانؤالىومنهامن
االرزافاذكانتسرورمنحنوهـ

حهجويةحارورهعدبمونانةمقد
ياحماباعنهوالتولبمنععنبتلالصلىوا

الىكرنجيالهسرصلرش1وحص

ميثأضهمانغلركاكنممالدنقالالزبعض
الومزداولهلعزوالتهدزقهر

ابقضقددعلىيأتيهكنرجليرينسابن
شهعدمؤدتاشقالنكبرذوفعلبممااالد

وقالعشدكزقهرمخلأفترافالفبعته

التهالروكأرحمهطزكاابئأكتمافىأتواوعطوعطثغثعاتهواوالواووتما

محصعاكغيرعيدتهاحلفاانماأآلحابهاقياصرووءلمالواووتووص
وغيرمائلنماءيرتصهألفاالزىفأخارتهوخحألممفلهابرتسوىهرواوأو
باءواالهااالبالبريقلطغاصمسبقتهاشتلفاامافزعأوواوصعهاءأتدخيراأبلماوخأو

وأكزقحدهتعالىعطائملتهغابىليهنثمالسلىكنىبناروهزافىيموىصدغاجمهاقدشهومنداءوليت

أبريمكلذىبمابتغاءماعندالتمكزالفاذاقبلوءنتداالوسالىواواذكرتجهايطصهاوالته
اتعنهاقانرطالوضرجمربنعنجمرةعددالشعلرنجضبماسوتبيشواحدااالنصارىاصاعدى1ابراهمدبنب

فغالأناهرابحاادذودرصاطجحشواههطلف2رنجشطتفعيرتان

الجتؤترالخيرياااوادشافاانأنمنواقبواصتسهاابرهم
4وأمهةافبهص3ألمياصلىبنعينبئاالالراصتيخااحدىالموتفاناياأوباكالنىباحلطقى
بالزمامناكاوناملهولمانمنعيشلكنكوتينايرمالىأعيشوالأجاوأنشمعابلقبلكالث

ءاللته33أظناماليميغةأصامنوحاميتتخارالرحمناذاقحتىواضملناءانفناتهاويرغم
ةنانابعدمانفراواصتسغماحصننمالذالنةىحعاكغتن يمونفصلاا4غةاللهررضىالءء

ماذاففالفرىاتاالبنناايضسامدؤتوالالمماتكاسححاءاذوقالعشطرثةثلك
ال01الدجاجعلفوالذىانالتجاءوداةيهاعاحلصنىلصباازمننقاوماياشيبكي

ماالذداصالإيموناذافاففالبيضاءكوخهاماسرقلبىيفتئءالمعافىسايرملوانجءثفىاالبيمطرفىليلمن
مجماةوخااقالدششفأ

لتحئلنهألىعنيرنطدلسوىاالاأحاسدمىأفقغدالمنلوعاشتدع
شنهعطماتالاعونرم001

اعلمناالنسانفغسالدلخقمملسركسكحنىعاشمانسان
خهنهبهالمسؤلؤي01ء

غبرأجمالكثلشمؤأماوالتالبومالذلناهلىكيمىأعطهياءيإملظثملحيتهخضلتاعنمحغلتهاجمررضىصنارواماجضامااء



وأماالغابلألشمرفناالباذلوأهضأذالرؤجمامئناشونثممأعرشكلوعرىاسفى3طابنخالةاوجهاهلىالعطاعكلىكلناذا
وطلسبهالجزاءبعطائهتمسااذاالمعلى

عامخمابفهومحعارضكبطضاءالشثروا
كلنءثيهرواثناالجبهانالنهاءمال

ماينافالذممنزياءولمحرودهعةالحب

واتاانالجزاءاللمجبهعراناور

لؤرظوالمدطحتدالسضالمجارصت

تولهلتأوتفىعهمالتهامارعباسابن
كعيةطالينهامخثرفننوالكتعطلى

لحسناوصانمخهاأفهلبهاقعرت
االذلتأوترولتعنهتهارخابمعصاا

أبووقاالللترلىرصألزربعملكالكنن
اصةلعةا

ةبغشأوليئرووليست

حرااتتعداترجثصانكنتاذ
صاجةسدمن4لمرعمأيمةاغنى

رافيأخمماااكذيأعادزادثةان

صةاكرابالىيىيملكراانلموا
الزنفلياانةبأسجتدىإلخموافاطوا

فدقالاالعرفاعوالمجصبمجوداالخوفا
اعرال

بهثلجوزاللنثرأت
ايكسرحيخاخيرهلعطححجار

لىايناطرالمهاطهونالطزتفاصفر
ائككعااالىلمرثثوفئمعهثلشوااجشدا

لفامامهانواماكامافهعايخنجرى
رحةاألعاوصكبقالعرماوشكعينول

ابنماسالةالةالوصخكمالحون
الحنفا

تفولعرسحثباصرأنأشباأيافرزدقاللهانلفرزدقاأقىبهثيرااىا
سبيلجمكلليلىلىكثلطاجمذكرهافىأريدالنى

ولتحثلعرفراأبروأنتكغفقال
غواولمساكالىأؤأنامخنواناعااشمرنايسيرونفاساترى

ىالسردلنوراانىاااكرزدتحممرالوالرااسرتتحميراعيزيلهتاشثليوا

ايدتوراصخدفألجىأهوىمنطرنجعفلباسكبتاذالأعيبت
وداصاننىاسمالساماةأرضحريفربافرعاوءدا
يتذولمجمدوداوجوامخىمعرضاءهناكدهأنتترطة
يوداأجظياوبأوماتراحاكةصديدافساخاقأهنارفقا

بالطابيأقاناكيثاعادةمنشبهوصلدسلىةأقتحنيلتالقألقسابن

قاهفرىاشهابمالدكأالدبافةأخسىأنانماواغيرنائمةفيكيىخحأ
يرعبرأرصاكنثأرصاحهاأشمزتخؤثمشصنيخةاكوازا
رانجرعبااذيلعنصمرفوعااحديثهأشنصوباامفبسل

ظمأبردايلىءلىبهاشةاغقاصساناتليىمنأمافىيادةابن
نارصكدابهازصفادىواالاقىأححمنناحفاقييهنانمتى

يادابصنشلىلىثاواتيماالعادىقتلىاتكأابأطااللمجداف

دإصاليعطأآلطهـوحبيبالببحهوسدتأورصوالت
ابنقالالدادفيوأاوشاةاسنوأالرقباءنأعلقغطمألتمنىئافلعااحعضر
قريبرجالوانوفعلمجالوصصللسصبكلرضالثالخلدضوافىيرائهـبرف

االنسانالعكروتركاستاللبوتسلبممايمرالةثسزقلسريعضكودالىبعاذاال

بينهمافىاليهونحتىلركاأشرفمنصحعالركابىتدإاكاالأساءآوأجادأرادوما

الثائلعتبسحاخهمائو4الزبتمافىهبناتتاصانر4االقدرالزةبأقرب
دوتهةماييراحاعنمهمراطإحىمبإورلجاحىصولوغريبأصولىلعب

اليبتارذشريداطجدالنغارتبعهغهوسبلكه4ءدوابةمصوفوسياحهحصلضه

ممنبرتاسنىبألتمنشبلىقولهانتهىتبالويدهكلىوقكرتهلةت4عتواليذر
والححملييستةحانهررحواوسلن1قفينابعضإلننبمعقفمالاالبابامنهذ
باالجساداتلقةمححلةنوالبهتةوالعنهمحمارتشوالالدلةافيقوالداج

عنلبعضكتبموفىدالنزألىاأاليهبتويذأاذوضوقباالعاشقببسبهءإلقة

االفغاقاليكافىدرالجصالىوضقالانه4تتهاسرضىطأبىيخاءدبنالمثرتأءتنصممكذذاللةصرت
ففالاففصواالروحعنشقكهالالضرسئلاذمننأهـومارأيمحاالفدىاء01الء

عرىولصيىءسه

انفرأزخرصاالنسانمسلحينئزاذاتائلاففاللهايمغمهوأخفواالرتأهاروالمعروفوجمؤامنلثافىاالوعوأما
مافىأخوأنزفألنكاسطلدوابشكضعلىابلبفاروتضصطالقرلذامامازعيخاقوالوعالأوعو

ؤضهالماافةالاافىأو3إاصبعهعنيصمبتمعالمثيهاالصرمحرجعفرابددئصاثإلاااللالحرإفضااإبلحسددقابثروااألثربهوجنفيالوطيب
ةمداههرا51زرالالنفار35ازتنازتاسافىألاهوهـالنلصار6دوءطاللرءئالمحسقدايبضالغوالوببهمل
ءادمحديهونانبكصوبمطوؤصتا

وىالواعنهماتهارضيكباسالئوقدامحوديهمعررفاوبراقتمداطتيفيومماوانملغال4يخطرأاننهفاءلضكا



يثأوياحمهاجبضيرليمالجوكلشسعيذبنامكا3811اخهاإلوخبرأبلشزأبالصالحاشخيرعندرنعالمحوالبافيدشافرلهيلثارى
ابألممسعيدوىورلمحالصاواشاا

لظاتعكليعردهلتةاصلىلنبىاعنرةهر
فايسمالكمبأموالناساعواتنبكتملنا

اظاقصوصوهالىلمجظءغم
أنشدلبموسلمالممصلىالفبىانوىر
مذااجمااالتول5دءة

بهمتلوتسباالضغانماذووحى

أنعألايرقعفغدلحنىاخمتك
كغرمخرمارفابالىغوافاشد

شلفألديثاطعنلثبواوان

عهيلئمنسيؤذشهلذافان

يفأللمقاواوراعكساالذوان

الشعراخنهاوسلمعيهتهاصلىالنبىفقال
باامئلؤمحرالببانانواخنهاطمم

تقالدشسوتقريبمامةءااقىانك
بإضواناالبمواؤنةبايسرمةصف

وبازلمنمنثوراطكمفيولؤحملجذ
لشعراءابعفاالؤأحباؤهقل

ينلموكلىليؤ4شبرقأهيخاانبنى

فهؤماال

فاسأزرالةشمالمارهاليعرهمقدلمرءا
4ماماينفكافقلىبثمرهكلخمأامنو

واالسعادالجاهبؤلفهولهلفاماوا
وهزايبعشكلليهاالثفىدوالمعوغسبا

ولبسيملحمالحراكأايثالناسيراظحب
بالفحخايتهاوالورسرفالانحصذ

أفعالفهىكزتالخهاوانالولاالخوع

كتساباعلهالىةالىسخيرتعودنجفعيهأنفح

فىعدالمعاشبهاخكرؤالذاالبروججلى
كلربنؤدروءعدقلهلمماواضفسضهلا

وسمعيهالتهصلىالنبىصابرانرشاكيه
لتهاصلىلنبىابمرقالمعروهمدىقال

لسمؤادرغمصتئالمعروصطناخملىبوعاتاا
لصروفافالنهاصالمواالةاعلبهوعنه

الصامةبرمنةاببدخوأوامنكاصكلها
لفررالتجودباضعاتكراثكزال



جواثزانايراليعدميفعلمنظطيئة
كوراكفورأمتحما

نجاءمخرالثيهورف
اممفوركفرامااتاوصكفد

لهيبمإمروفطانااتدارعدكءبئيخبنق

انهوليعجمزهفهثتبهويبادرحذرفواته

آلوالحاللهنهايمؤتاكفركزمانهمن
فاتتكأباتدرةوازيهمصكليهرتهبضد
اتزاذلىبهفاومصالىلنحصثحأحكى

عرناافالوفدنجتورهة

شجل5وامنعكأساتالز
فىالاثؤواامخنتتبتاثاحتى

عاالقبفمؤءعاجدهرمواخواووفطن

ومغارصهصزخحورةغانمهنفلحره

عابتةاصلىلنبىاعنفغدروىحخبورة

مروفاوكرةثرةسئإلانةسم
عغامأواشماالؤترلوفالسراحلطجل

رءصلىتصلىانفقالكمالممائبءن
كبدوقاليفوتوالتكلطنعمحتىالمعروف

سكديهاهاؤؤعنلفرصةأخواطيدمنا

لخعرأءاضحياوقالفمصنئ

اغياحلشفاخرتجاذاهـ

حثصنعافقهحمكلافان

فمألحساناأكفلوال

لسثوشمىيهونألططررىآ
اأخلنيانلتطرتوان

وننلثلفصامحفىاتدرلى

عالانعباسراءبنىفروزأنوءدرو

ايافسثنبياه41مخإليصلمفعهاراضكب
بةالمعللطولبعد

محامحبراطولكوكايدأ
وشغلىاستثناكشمنغعنىعلى1

كادطانالااشذاوعلئث

وعزلصرتحعلريخمنعددا
عضقفاقىكتاىنلطوا

اخلىوالتفرغالمحوقتا
فعةافوتعلىممأسفالمعزممطنليماستصه
ضما

شثهكايثلمعووفدغنمايدىييملروأنثالناسءواتهانجينلثهفايذهـثال81

أقاحرومابافاذاحمعتتغرقأىصفرةاتضراالغنىءم3الجارزقمننل
عاثقيدبهرلمحفىعودفأكغهمحظوظاغدافىأوانفكدقفغاضبهرماءليث
بثمرألمريصىؤطهورالرشيدأيامالىفصئيأثميبداالعزالبوأيزلمذىلصفلىاقال
فىياقؤىقايمأللغولرلهثسؤاليدودالحىامغيدنحهتعالىتهارضىلشافاراواظ

فاحسكورةلىشعدثيدىبيهأغتهعنعروافلىلموقالنحمماالتعىياىافاتاللضرآنا
ممروأيتلدالىبغدامنربؤترآنلاحاقوللاظهارالىخدئسالختنةلثمروانلثاكاباا

وإؤكربقدمبقماتووناألاشوداالىاأخذوترنبالمصانمرانالتصالرسيد
لحنهدبنفهاوطلجأمماتلتىاإسضةافىعزمهقوىأندالذالخاساوةنحدحردأ

ادوعدبغددفاحفراصموإتجاحغلزابوسافىأحمدنبقىوئانهاكلريقااضحبر
ثألثيداوقوءيرهمافناظروهلماأحدبنقاخماواؤاصيمبنالربهنتجدوفيهافاظرةالصمحب

وكنترآناقلءاقوأتاءشلهوصاراحملثمعاليهأبىأنالىساطباكفرببةفأصأيام
يكماوءدثقوتمآلبعدذلئواحإلطحشهراوايزلءفروغريخطامبهاغفماكثهمد

كثابهعناللحفبنوقثالالصةفلىارمنأظمارؤأظلقااوولىصمالملنخاص
قلهاالكماماتايرلالرالةدراللمىاليخرخدأاماالفافاأالؤتابهابللىأوالادأ

ثكلوولدهأصلهعدوآصىففزيثتبلهفدمسااللهطاقوأ4وأكزخفرهطوىإاووله
نةارتخه3والمأيابموثوىاكخماتاالىيةصارمعالحفئلولمآالفنةحهرأر

ولمنةبالىئوبمماثاونمرهمأبسثاصعترافىطوالمهالمحضعفيذقاالالىب3و
آةلموءثاالالآلاهذهفىنحفمدواولمبموىالمشأددمالىاتوتونمساءالمعتزلالكاأااليت
ماخغااامبراوالعالألتاذيلاوأواحغااباوأعاخالمإمتزدةعيرامثؤنمهعقسد
كيشثاىوأبؤاىالىعبادمربىتيروثالمبثبنرأبثابربناوءاابنءصلووا

بنشوأواطخوطىرابينمزهثسأكأةوصاالمعزلةهببرارفدوبالمزداالماقب

هأوالوابشعرىاالصناطثألمجغاأسئماذباثابلىوأوتايهعبىستأذاؤاهـشاخاياطعأب
فىلغابىعؤشاأشامسافايةاباوعحمزاكاالمبمذرؤسموالءوللسالماعلىشسأوط

ماأيوالمخزنةاومنيةوخابلآلحثصثالطاواقدرلة4احألت11ابلغاواتخزنةهـنا
كضانحثصكأانتلمسيرائوصواكاءافيواكأعبالدوالىمخخرىصثعيااصا

لهذاخباءعيالغالةالبةأطرفيطاالعاحماعنالصخدفضراجماحئخحنىبنرالا

الخمماادفواتمباءبااللوكبتهباءاتنأللمألءوفىاتالميرؤقاالوليالكاماتامخاوايفماذ

أشاءوهوفىماضيجبعدلمغنىفتعيلروحباضلىعءالميرااقوأصبدعربخىافىلغائجاؤرح
أنتذااوغنىالميراالعنحكرأيامبعدفياكانلخثتةإضباشلمئمهأالميرأميانملرإثأ

فاتكالماباتالومنخذيالفةعليهواذلثفأنكرالباءمبتجلالسعادقلمأعطيت
لهكنصفدىاقالكأنغابهلهلفوأمصذبهءيرفابالمةاوايرفاونحاالضأسعادا

فخالصميبفاأحدومخرجاالنكمارىميألمجكابنةرحنغأكدوذالالفليدثينلىابنشهرة
وذوكبادةسعدبننابوقيلبهةالمالكعسدنهقلىبهماماهلىمرسلمدالتصالوذالترسه

قفاعدئئكاءيوسلماملىالتوللروشهرونصارىاالثابتبنجمةرخزلهادتينا
عإةالتهصلىاتافردهاريممولأحديربمشعجةأضيبمالنعهانابنةهوقتادينفيواوذلهردكماا

وصممتهيغولقدقصركنرعايةوالالىرهـماتاذىبعضكنبمئلىن



النواممرقالةطودكى1581نقبأردتلتااالدفىنغعباالنعامالحسدابتهنفىأمىيدرعيفوفىالصراطاع
ارزراءبعبئالىالبصيركلىأبركنب

لاالشغالكز011الوارجاحمالشبابيةثدواديممعاوذثةميلثالخزاىممنهومحبيذبكرويدينوذوأوسلم
يعريهمدروكلىخعيراتوعليههالثدىخحجةيديهاحدىنتصخمهرواناقتاعاوماوجدبنممموكبير
بهاشولؤبهقديرمكللناباعدمحباسبنبدالتهصبنلىموانلهشرحماسابنلىالذتاثقاثتهنتفن15وذوا
الرزتحرالعنالنافاناودإسفىدتعادالتهاينابنوأبراوهيخاصةيروذوااااتف4امنسبداتءغءاأمحش

كاعنانبالشغلئقزرفانصخهاثالهغالتهأردلقمىاأبئبمرألاء4أسيحاتنالنعاوذاتشزالحرسب
الشظاصلامالمااالبلتتناطلدبنوفالتهوففاذالمدينةرامماوسمعاتتهاصأوهـاوالنيضيلالتنعالقأالسقرة

اوالالبماغاالتضوطلمعروفانعوابنصلادبنقممسهوأوأحممامةوذوايناطبنكلرانوئىالمالومصاحيدلوا
هاذاعنترهذلدفنممااالمعلهيمةالمدتاخحبىاحتمعكأانغايترءتمحتىممساىقفئيابصلمتهابرءاذاحمنأءية
يستدلاظءةعنواخفاؤهاإضمايلمنزويغداتأمياتفتازوحكعذذيأأنتحمبنفيمنيةياكرلىأللتدهافعت
اصطنعتاذاماالحفقالبياسترمحيةيئاباسوأركأاأغاقفأذاثرغ4عالمنالمةوارممنزأتيهتلالحاملويدتيصفر
رهنئاليذظواذاعنعفاسزالمحرمحتعفرفيضعمأزوبحىيقدمانتفغالولسعاظاتثيأماضاعنىتفعاأروأتحمما

الجزاىدءبلدةالولةاضمامنعششأذلئغئاعلىأضصزفىئمتطيبشلثوخهايلاجأءافاحيرانهوأتاهبهز
همأصلنوااواهنتهااذاوكوقدقدمثجوأطلىمابقددخلنرخسهمنصىوزصدميانتفغااصغرىترقا
امباكأنعمرااأنعمواناسثىفى4بهإخأوأئكلواصانهصلتأيرهلدتصترزتااويرخحىويغاداباصعلءلىريى
امبالهيبهممدأتبلواءؤاذالفوداقرمتخاناواةضاكاصااولثفااسقتىتفمواضثةثالفى3ىفنا
أسبابأقوىشاخسترالمتروفصهـلىفيهاوالجلىبهاوالناقتىكنىبالزوراءالامةاالفجمثكرا1
عيهلماجباتنشدوامموأبلغورهظلواالالعربالإكالضولتاوغيرهاوبقيةحقوخزلمشاالنهـ4اليمايسكنحن11
ماواعالاظهارماخفىمنالنفوسالفارعرهاتعكلىبنتسنمالوممولىاأضحفسيدبنزكانشتيةلعدواصدوقأأنه
هرونبناسهلوظةاكأشهيىوىعلىلرفالرءقالجفاليدعشهزغاحراءآخخهافىلصبمؤعننتوض

قصألهرمااداجئتهخلزيذفرجعهفانيهبيتهالىإمهقماهاؤحليالبةعشكلقىكبكانتزهإوءاففدعاها
رأذكهوائامايهتكفاكاععآلمكأحلىعلىسآثرااليلىءإقبلأهله3سةبر4فاخهبرمضهاضراكاهنةلىتجئىتهعونح

اريظتهتهماصناثعمواوالآنالتنلشرنحوحياعرنتنالرأتهضلءاولدصقأتهإصنهوفءصااش
رانا4أضااإللياانلراافالنهالثئاعنىلبراربئالضارذفطوالجلاذفدلىهالثرالناقا

أاكوقعناهفيإثجولكوكليوالهذافىالناذكألىاءةمقاتحىرتلتوما دعنىوربرالنهقثتالماهذهاصإبرأصفحائعاسبهددبإلداانهيقالراساكأدىامدإال
صدالبطراؤصظيألشراوقاليرلالفلراباباادرعاواللبصنصنحاةنعسىفىوامنميااش4رذمالؤتافىونناماسالمالد

اليغالمعهرفئالمطلببنءيهلساأبااورىكناقأضربماكننىكانذىطفرتوالته
ومسغيرهلتجالااللالدوتاجاباااداتلقاطوأوحببهدنسمنالدشرواأطهرحتى
تهعظواذاصغرتهنأتهلتهفاذابترهوسأيراباراتواصماالحورالثتدماكدآلالءاالرضوأ

الشعرافبوتالأعمتهترتواذاستنقيئمحرزتيمالنالثبهاوربيراالتنغاأةاميرانرأتهآمتالجامصا
4صثعاهكأدىامروفازادكاناللفقالفايتهحفاوماءغديرعبزننحتقاترىسدكضهـلقالااث
ورضيرميمادانهءتصاحفااتقانعملظيفعاعنمحنركضلاقلااميايخاومابينىلىوتبيئعا

تأتهلمنوتناشتكالقأةاصاذاوطكأصلرحلوليماالصعبىلىرقالنخهىااذنصبهيبهسعأحلىاف
ورنععايرشالناسمحورأبلحغرعنطويلديثنمااممي1روىعنقىافىاودأتتنفالأوجعتىشاتنى
ناناالثصةنهعروفاوطثروكأأفاااذنالعنةطافىتكونيلةأنأصكفتكالتهولابريالاااللهقاعةالتهفثما

صلىالنبىعنفقدروىاالصرحباطاشثبرااسقاطبصلمالفيهيامنااللمجدبوقىكبهيهولث13



ثمنناشبالمعزواوأباكمفاالوسمانهطيه
ايلتنعلتيغوالرصلسيركالحأب

خيرئفاشكتيرينسألةاوفعلت
كاءاطابعضرتاأحااذصوفالى

ربايهلىالدابعضالوقنيعةامفسالةالمن

ؤمالامتهانحباوضيعامتفانمعرو

مخرهأسفعامطيمعرولباخاعمنابعمق
بعفطوقالهأصجحااأصصبعملهؤت

ضةؤالانمتهامفمنالىقوةالفصا
الممععراء

صنمايمأسلىمابالمنأفدت

بمنانلىأسطاذااالكريلبس

أبرفاسترمال
ايدعلالنمشلهفرن

منكدرهروفلمىانك

التهىرةفىالئابعالرعندترأنكل
عفهتعالى

نهلشاتاالناءصمنالسنةلمنمانالء

برحنهلصاانوأصبرةئخالخترانضوأ

االفهوخأضدمناقلوءاصالءلىالممق
أتتقرمنينالاتالمعروفاشرووكة

معوزايرجمألهااتاذاراقلمألقىوانعن

ؤيرهيحضصنفانجامكعكضت
يراصلقاتؤلعنهثفأءهترهأجمزجمضه
التهصلىلنبىاعنوىنهفيرفرصمنكأ

امزوفامنةجلأليختانهصدمعإلب
منلسخىالجعغربنالتهءبياوقايرمغ

عاوإلنخبنلءنهأئجانظالفيل
المثلكرالكزمنمرتالكثيرفانأل

استطضوانكاليرصااهلىا

ممكلهمعاىفلنتيالن

نرايرمناليملتفؤئ
القلىتاحكنتهـاذا

4الىءولبةيكلالمعروهماالكااعلى

بصنظلجاهوانماهويهسمدوالصثلى

عراحثحااوقالإتااكبهفقفياالدنحوبه
عغافاضلهوعادوئةمنيغفتىااساان

وسيعالذىابالمنتكموظثبطلىاثمتالالبرالمجنالئكروايبطلنه681أ

انلشناظالىفاياألثالشوعسرينأتتأفاذةديلتائتصالشدكلالدترأيسورةفامانرشهر
خمرائانالديدؤأمحلنتهوالحهاعنهلتسأالذتمديق

اننىربلتصشعمنوالتيأسنلجمصلمبرآلجيلافعاقبةصادثانءنلللةأمنفصرا
لبلثدصهاالسفارلينا4ءظالمدلاتىأنألميديلصفااننض

ضثيلانبينابتوهزابددمابهتمرففويااللاوان

يفلعوحالىبنوالتحسممةوالمضساءكاوليتعاودهيمنمركافاصسوال
لغاثدبلأوحليلزثمثفمانحانهالبالدافطفقدذيميلصباانةحكرب

يثواستثالرنيلرتساظمادكالجفاجنوصيرناثهسمقو

ورمؤبرليضىمالمورقنصنفارةءالليحبفصناويستأنف
والالذهالببعدمننماواقاتاسىعدارصبمنوالنج

لىحيمالىحىاالتهبممم

طعقوااناالبداخوأظهركاوانفاانارأءياشاالكثرآأدؤاراأطلالذىصددتهاب
الموحىانبىواعابهالمفزلرلسثرالاعدصالةوانصياوصةاغانلزسافطفأظءنبرطا
اعبدنافأؤابسورةترياعطريبتموانصلىقضحنوتهزولهقحسدبقتترالذىيها

بهوكساممنااآلهليووجيرذىقلرآناعرخاوجمجاويدبيماتداصبلهصمن
افترداطرثانمسبهاباالفىممماالورثبااراالبالحلاضتماممراما

عيةممنماياماقااركؤسةاسسنعاتئمنإويرشبارثرالحياأزحارأشمن
افظرعزاذانفشتظراثفاونافواظزناعطالتقهتجتهدفىنبلاثفباقتناءاالكا

االقيألحنتثنرقانوراصيهرسراا3ءبصروارثابعترالقرآنصثىبعدغرا
عداحدثااذوحبافارؤحابساومأاكرراصانخالدماواممافاابنجفىكوصلدررأا

وحاحمررالمعارحاللضاارآربابيه3امدومصلىواالضاضلىإراالقاننامعزكهىآية

ةحروالمناقثمثااواخااقدوخاتفرأتآيهفيهاسالصصألهالءصابؤيهراحكالره
لشماسهامعتقدتضافلىاالميدانطذاانفعبؤوابعكامنانحتىتفاحروالتعاظمافى
أحدأصداااولهذامسلوكاواسقوسراأالموامنعوقفؤموافطيانولوأ
قيغاتإيهخبمناأوردوائمالىصطاتوارلالريمامنمببهرىماعاىفافرتفىائم

نتساصلراشفظرعنادقهختنهواسوادأرتاماماةيهرمناعنفاكخالتاألفاضلى
لجاالثالعئالذهنيسبوذوتمااالقوالتدتثلأاشإطراوكنتمهاأؤ

السارقداخافرأيتاالعتبارعبردررهاجمعارواراالفلباناعتمدهاأحلفأخذت

ولغابسامافىفازلتراالؤيمألورلىتحنقهااآلمااالبواناالستارتخفيت
كلنفدتألرالمغصورأؤنستآصتىولالأملاككتعنهنىمازالذأجول
فىمرالكللواصأحشؤإرامنرغبتيهأوالبرااجمرجدبصتالسانوثشةالأزق
االصمقادفىعنلأالواواباوبعنأزالالانراصياخراماطيشاتهء
لمحؤقبنورااالاالكافهمهآلتعترءينجمنباالساتصارالفوزسائالمنهابأهذا
زكنوفثلتهابعونفوبدتدتيقامعارخالىخهرانحنهأوذصغلوال
جعككسوقالمقمودمطرزأبطرازثمزرامبيناوزالدقائقروقوضصقمعيفاائقالحغ

اخريرانلتاحسانرليهمانشواللنايهمعرؤاعسبمعانلقنستدعنلتاأصكلرا
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لثناضغدعاعهالداعاالعزالهامجدفنيعةصهألىاعأيمارجلصلمجتعالىمر11هبرسالةألئجبراأتافداثدلتهافاتلهيهودءافول
دذيفكريانحمنثورالحكوقيلىكافأه

ارازباءتلجأصذاانوابابالحألسافضإدنفتازالىاءةااوقالاابةالماحتيإثجمهـاالنعاملممنصالحهمحبوقالنحما
الؤكاانامجزالىاوعورمثماوحودالمثلييانباالبلهزتعاكأمنهدباتووولمسمخئوراطيهملوقهبماماالةمنفاءدد

ترآناالالفءهودوب4ةرثمرواابضربةافىلموهـعثهتهالىفبىاعكاودلبنهصمءاطضاإفثيهرهاوقالدهنهكلةهف
وفةواصورباالزرإنهواوزعنهقالمبمروكأصسنااذوأماحةلفطموالألخاراابعاروأبااسدراتمنلنحمفرا
ائتواءاانلهوصامجيراآضبهفتعاتفاازخماصايئابمربللوحوداقتضىوالتأوثيخوررادحاءكحةاضاإوقال

اءيىسةالثمنتبائتقوافالزفلشوحودالمتمىيئنجيتطسةابلشبعضورأوكغورؤمالالئجمكةممثكروا
بثعئىيؤقلشهـأناكبزاداعورلاكودصأومتزولهانفاالتأقولشهكامااءوالوةاثاخةهالتارزاءالزوالال
لزاءأ4تجزءورانااليزالىا5رأبؤاءولهترآنكاالاءش4انهفمءةةتاالدباءبعضالاصفرواخ

تجيراولاخالمتألخانءليثةباأىعصفاالالمنليضذاواضمدأوكاااولليالمصمنلحغولهناابعلولانهالشكما
5ءالصدقوالةولثهثرا اذأوالوخأاودصحأوئاثاصحزءباالتياتاالمصالنمنهبحأاؤانلىأمجزااثرعرو

ونكارمبملىوبضفءلىاقرآنكيايصلىالحعفاذاااوأصيهركاالاإشاطنرالعظيروش
اإسكيؤقماأنفىالىالبموصأرولاادوبرهديثالذوؤانلمنصؤةثرآإةاةءالخاةثةصفىاءثااانتجكلاندونئكركو

فردكاةنيخاالالىخراواالصكتثلردتءثفقياأزوناليمأنصىيفوقإذابل4صفلصعراءابعضوةال
لدرعناذاماسااراتشكحيراألثلصاعإذالجبراكلسايهىءلىاهزاكرماحدالحاءندمتةفلىكن

اقوتةثاصذءلمقرأقاافسمناملمحصياولتاؤلمارجدءإيةإاتحفىغءةالزؤةنأوعلوجممزتصالت
اصلىلهراذدألء4وؤردآاليوبأتلدافمنهتساامويةأشوءقيياقوالصادبثكرهتهاأمصلما

رأالزىوذأفلزىترآشموحودالهنبهوشصفأقىاولهدلهزمناكفكامرمرلاضتديرالانتاكأجياصااسفحهروففال
أؤابورقماأخهمرقشرآرمهتاابالغةالفةحصرةوأدلمنلىالفرضيماتيسوألؤاءلىماخونثرايهأحصنمنيهرمعروفمننا

لممنزودائتنئأعايهسالملاالموأماآققمالوجودكسمشكدمعخرآنامظكأحىااحقأدىدتمىهاحاأنحمفالمناأ
علىقزطاغاسمةابةانرآنكتاملءحلأذااالإكرضاإةؤولذاللهـهااابإتصالممةابعيمااللبؤولمىةاؤمىءوصص

لهفاقرآناوأماورذحالمرمتخاوحةءيئأيآباعملههانحألوخصرسفبااوعصبههيدفىالحألونيهرةقالثطاغاتداءتذالا
كءلمراداليزوأءعنادأفاضنىاواناكنوآتترآنالىصدتكاتاوماحاالصاشمحستوجاارلمتابعةصمة
القرآنفردهحالباتأؤاعمنوؤعواديهىومامةارضاءيئيوناثونيهـآاانواندلحارضآكاقرماأفاطحاجان
النهقاتصث4اصرلحهاالمرفىقالزورفألحبععاكاذطومنيردآبازرانأسوإقااااالذالتبثيتاكمصفأيقفيم

المأكاعنايهونزاغححاالدوؤاذاإثعهادةابقةوعلوادوصكةااقرآدفىأخصءلههضثتوتلاوحفزاشووصلهانرأعفافانهو
ااذاحمشوصمافشبسورةواءنيةأتاعنخهمءفىايمثابفرآنالخثؤيمبهالادرالفففعاءةابنمارىاال
زحاقلشفاجمنفانفرادتفاءاوصباعضاوفةوالماصورةواالمجوزنحمهفانرةرصاكأاسزقلدامعالكألفغالهاتتهعدشا
اجاكاءاراتأمحظفىغصاحلهالومؤادالةاليبععلىصالاحالمأاقلإلقاتاراشفاحباءتثرلوأنثمأد01رقبقه

لمآصاامراخأحضأااأالهىجماأالتاألإوابهةآاياإدامرلىامروزإألتمفاصواوالتةباخهاتزببكثساكالنهضابأقاتلأ
ةتىواكالرناءةاذاالتافى

ودوالقرآخثلالنبهوتلزمصارالمالئبهباعحزااتثابتاراناثلفلهدرافلىالقشهحت
تحبفزومالذدكايثمماالنهنومموعثاالعالذوشاعهيدةبنهبسورتنالتاانرعنلبماأوحرناءازاوقصاذأزولماذا

كاتررناصهـأحزاءوالعزداعتاراالشالحىمالهرآناأءنمايثلشاالئخدهاذاذالتو
نعالتواحتلالمئ

يهونهدكنأفياءنهوبسمياللهنهالمأقلخالنااذالذوقلمدةبثملمزمكاتاأنهأرادوانسادااذافىالأتولبمارءلىأ
اداعيالمعروتمنثورالحكموقيلنخالتهغخظكغرسشلدىاشهنانعااالقرأمثوعصارشعاعرالتهمنالحق



املشبالمغروففصروقةاان981الثيهرنلئمعروفأهميشبهيغولالذىيهرالناسأثومنءفايالمي

قدريفهلمانألوملتوالارمماعةاراحعيزوالمطلىاداعأفمنعفىالماقهءةأناارادارلوعخاعاداهمص
مصروكهدرالمحتومبالفئفالكشافاشارحالمدققفالؤتذكرزوتةاتإااللصئورناهبمة4ضوفردآن6ذاالمي

لحاثحبرالذلىاكحشالنوعاذااذاتعالقامبدأماضيربفأؤاواوصحوزأريتعلقاممصافامنكومالموضحهذانحشرحهءلى
عدوجوهكبرقديهونادمحألمروفدرسكداالوالةثتأوتهةيمازثمرومنؤطوكرلماماذنزالاأوبالضيرافأاةورقإ

فىلثغفبالمثكوراحمطشالرهونفهضهيراقبلىاالبتداءحلءلىوالأباخاالولضاادلخىوصاورااالن
أمجصلمنأرىصاسداءعراليووصالوأمافى5اةءفىداواربالته4دراةاآفىشحءاعا4ءلىالنرحاأ51فااخاناءأوا

فيهظنهصنايخافلمحةكاممراالولالىوعريىوقبلهاذالمماليتبينالهبدالنألاضوااثابيىفباالاذاتعآذ 4حاههواذءوالتهباالضااؤألناءالتقعادفالخثانماسيمحاءلىرةأمتأبدزيةبااوالت
دقدأورقفيلثآمادبوعدكاالتيانبلالءحمالهمضاهانهوااصنذأتازواليهينيواقعاءايىبهونلاةا
ثمرلىمالررتحاالويعى4مبدأبولمصميزالقحصآلاننغهصورةواسورةالداءوثاالعنعضيانابا

الراصحىثحرفرصئارةلثدبهرنمحدفاالمبدأفلهآثهمبرالاالناجدوذارالىالفيرحسحأنيخاوأقول
االلنضهفاليرضىااللكافأةوحنبهذامألمقوقدكافيتيااواحدءنهافهذاماوحواليصعحهالبصبةأوكاثواوالمسادلى

الشثروديملفواسقاتعبلكاتحمءحمصبروالتفيؤابعدرانهدلطصاوأزول4ىنغ41ءاغالنا
انيهؤكرساناميازادشدروفصدناوال4تامخيرراصاأنجمهوننجاورااالالزنفلاةبدثانديخااءكاادباكا

يفوشنغممكنماوالمجرمهارمجافهذاوجهملةاافؤترعتألحلضو4الىهألواقعحينئذيمونلافاذاضوالتبعقولهانيخفى
وحبااطئرلتازآرحهانائاخرقدجمكلنبدالونأنجملثقثتاشالربونبهوزأنيماللمالةاالاريقبونأنلمزممالتا
كرئالمنأسلماومجصبالصؤلأشحذافمالدرااصأضذفىكلغررغمغرالصرءاالعنىافىوزءأنيهونطمتجفا
باءماالدوقالاالياسعندماكنماترلنازيهويئبعبورةقاللهؤيمالمغعولالمنبدأنيهونونالتجوزلموراهماضاة
لىعشكركمنالضالدمنءاحمنحيزفىحوقهمحوأتعافعلاويكونإةباحهـءالوؤطدصمنمندةالممنفابعنيةا
بالبرواالفعابلالهتسذهلممعروفربتوكلفىخوعمغاثلاالعتهيقاتاةانىتلاباءعيماذتدديراايهنواناباءا

اروىابنضارذماوتالابهىثغمبالمعتبرالنتولهنتولتستديىاتلىئمايلدمنصزهثاالبدضاقؤنحالتها
فتئاكرئااهـقداالزآماوصاغيرجيتلبسةأوقولىقالذىيمكهالالنبالىآصومرلفاءلىاابدأفعلا
عاانياليجاياينسبنوبعمقةرودكااطالدمنكأوالتنحةاجمماةححمامنأننرأكرابعااهاتال
اساحغداءدذىترىثالذهنيفبلهأصالساتااصورقمنلياأمادداقرآشباأنكوشمثليموالتهاايهيا

لفرضيطاعكحمعقثهثراقىىميتافىأنهساأنايغلهرايىاالرمنعتىشكشلواكحمبالاخيلواصاييا

زارعأمالعراداالرضاذافااتفتازااقهمألراؤدذأوؤهمعراءحاامحترلهالذىاالرالمبدثيةصكتباكدوجلبما
أرفيأماناميككىالبذرفحهماصورةتيالشبا3اافرآشمبدأمادياالوشعانءاددمحازنالا9ؤلرديمفاوم
يثكرهءدولملنماتؤمروفىوأماشياناراإلبامحالاخفأالوأقوقهمناعلياأفاددباثلالبهوشابأيس

صدحوةهإلةكغرئهـ4نهالهأماهأتاالءؤلفاعبلايمونمؤوضفيالنه4قتفامحدالصورتعىدأبىهثثامررتنبا
سوأئقانرأذمننيعقرآن1ااأماديالورةبنفالصهـآنلالوأماءتتتاياصأفابحوقااعاكأتررةاا
ؤالمغالىدوقجبهوجمائقلطراامهأحفانمانبيهررتبلباغايةدمةقنهوأبلسيحصعاإشااضللالباءتباراا
النىعنتاجمهـالتهرصىأبرهريرةوىدردانحرأىثباليسأمادبلقرآالصنحمكراكذيذامنوارباووااليقبا
قاياللشكراشةانهسمكلالتهصةصرصلهسحلانهاليقالياماافاضلاقالفنالتالبسباعتباراعغلراثا
لممناآلدباءضبلواللئكراكاسانذاروءالولاءوإوبتلىفهسالمبكلنوانلبجافهسخيردلمترلابهنفاسورةأ

وقالهالنعمةقطعمخقاسصلمنعهةىالاليالوالبيانسىسنهسظرالءفزلالت4افأؤافاليهونبقولةلىنقوا4تعالق
االدباءبوأظندنحبضلقعاابمعنبقاستربأنكرامنلغاابعمقوقالدلمزءماشااضوصالمفبدمنكرنعمةاارض



حههاتماعرماطالبأهدبنكرانهالذ
انحافالهااتهاصالةءة

غالهامظاكفرلبممالزيدمخرغلق
عوالىيدةبالنعىممفروا

اامخرأبتاالوازوا

الئانيسضنفاعدةبامايتعاديآطذا

فامحفاامافاةلجاافالابابأ
االنسانصأبةالنفيةيمادةالمطنهس
وماتعسادالتهنهابشرقالعرىصتالر

وماالثلعاموناليأاتجسدجعاناهم
قوامهـغااالمطدةعدمافأذفاضالدينح
واذانيادلهستثتمتياقولملهتدملمهي

هرفىالوهنلحتضنعاليهمنهاتعترصئ

المادةكابشدرماتعذراوثفواالخالل

يبميهلبشيرهقائماالثمئالنعامه

بةمايو4وادانتكااالثمبانمتأللهلوص
بشهرطلبوزتأهااشاحط

حافهحشودةاسباوأسببشيروءدمت

فاتنجونصبدسبءهاحماشاو
كااسجحمهلوتمثفطئتألالااعيةآسبا

شعلىموامجضبزكبالعلآلبمةؤ

حهةبتركاالوموشوالثواحدقل

مواحهابعىاهماهدثمفالتجتفوندةوأ
يمفوااليهحىاليهابحاباعهمموأريثسد

اوزاإةضواوالذيعهاايشاآفىصائتا

افيختلوضاسبباديمهنمدوايربتث
عدبهااطلعلىوبسبنهمضهحة

الضفىالىتتهاأوروشسحدساقباال
مجانهلىلفىراذكرااخبارامزيئا

خلتههضئكلثاحاأتالذىقالربناوتعالى

لفاتأوتالمسرؤونافخارىصثم
نمهممايشئكلأععلىتتادةنقالذلك
ثمورتههتمةكلمجاهدأعلىوقاعداه

التهرمنىعبساسابنقالطداملعيشت

15هدثمزوجهئصلىأعلىعهما

ةلحياامنهراظايعالونلىتعاإوتاليمل

وؤفلىكرسموعوصرمتىمعايهمضىاتبلدا

ثملنعمفزاداوشكروالهافئالنصقاعلىيخثنلشكرلملنعمفبازابعأومن091

اءبنلىاللىسواهأباأربعةافىأفرالمالؤدرفبهانهوفاللىغامنجواالهنم



لساب

لمشالمثفالمبدألإلنهالفيرلعبىهينكوناء
باحربصتىلفاعلاليسااالبشدمنتقفيف

لت4

رآشوفيى

بالتيان1

يتصلنهامعناهبلنفسه

نبسورقانلدففرآنإ

بسورقوكازامشلمألمنإ

البمرئالالحسقرظبلماتابلمنلمرةبافي

أهلهاأرزاقفدرزيدبقالرحموعبد1

لتهاانبخعزايادقفأرلىالإلئلينسوا
مقسهااهمماهلىمعملجلثعالى
دينأمعايمشهمليممةاوأرشدهمسهميم

الىيمسلواتيهطؤشعايهونصموشضجم

يمساجممأسبابويطلبواتقديىهموادهم
فيغغالبواهماابارادالينفرسربيرحتىت

تهاقالفيتقاطعواؤهمأهوامؤضولدك
لفسدتأهواءهمقاطتعالمحوواتجع

الحنىالمفسرولناقالياالرضالمكلوا

ذفهنألحلحاللهجلهوالتلموضعااهلى
جلحنىامباالبةعالموالواداصبهللم

لئتملجقاضياينلللهاوااهادياهقلا

قدرتهجلتانهتمتكطةاؤمصطا
منالطمنافعهموؤعلهمصاخهمسلىحعل

فهىالمادةفاماكصبطادةوجهيهأ
وهابذواكااقتناءأعويناء4كاصادثة

التهقالمتناسلوحيونابمتنشإ
أبرعاكاأغنئلوأفنىسهوالمحواتات

وهىقنيسةمالعبالمالوأقنىخالفه
محونزثممسباشأمالرواالاولأ

والتعزتالمادةالىطةالموياالفعاال

وجهيخاوذالصمنادالحاصةالمؤدث

تصوهفىصافىكودهماتغلجدتجارةأ

المادةحاوجفرعههناسنرهزان

وبعهالتابأونالموادأشابنصارت
طبعقأوحهأرمنرؤةابالم

وكسبتجلرةبمحوالطورسكقونماجزرا
ياعةذضلجاءربنالحسنوحسصنات

فاحمااقرلمعايشثتهيالمأمونخال
وتجارةوعمناعةزراعةأقساعةأرعلى

واذقدعاياكلىممنعنهاوجممارقفاوا
تفسنصطذكرناهالموادأيهبابتقررت

ولاأماموصؤولواحزمخهابكلصال

لىأةخممادؤلزرااأسثابهاومن
تهادنممبليمأموينفغئالذبننغااللفل



سنبلىفافةكلفىلسنشعحبفآنبنتل
سمكليالملىناكقوظلعنصاهرةكين

اؤضسبنمننثردلةلعامثنعمت
مهعتهامألوقاذرةخواأرضئوتغرس

اوصفىناتالراسحىانخسلىافىوسلم
شيرللابعضوقاالللىالمطعماشثتا

ااذآصهرحوارةأرضىفىحمارةعنالمال

اذامتعقباوكونكمتشهداذاكشؤ

ىشقرةعانعروعبنشامروىو
كليهأصلىتهاولقالرسفالتسكنهاالته

ياالرضصصايافىالرزفالواوسلم
تقالرأتانهضدالمهعنوحاررع

ماففىنحهالتهرضىابطاأببنعلى

حمآمفافانياخذهالوظاصحاةاينابراى
وبذلىمحرى3ؤماالاالرضدخزا

أعرفلمازقاعطرشهـسافاااعذابحىقإلتاما
فاخيانهشانفىوخصطزبماناالقممهله

لقيتعصحهونعيقماالرلمقمعامنتمغ
بنثاللامحبدبنالتهبواقىالثاتاض

عاساالءاالىالمخأدغاالللهالزهرىشحهاب
رآوسحهابابنامئحأفأ

اصهمادعالركوااياخباقع
زقاماسؤششاوماصالعال

متلنةاسعاذوااليخؤتيالئا
غارشندفهـثاالرض11ءااذا

رعالثتغثففامراحتاتتسدأ

للسعاهذاسعكأبناصاليىرا
فامربالزرعفصلخمنوافيقتحميرال
وتلسجزاافننلوناهوفورحدوامد

أسباحانلئااوأماوزألسثزأمله

أفلواتلآةفثىمادلجواناونتاشو

اردممرفلمالمالضهمكشالخيامو
يةلمتنهاالموالاالمافتقرأمصاراهملم

واوحلةانلعنبانماؤهومالينطعمعهم
آلبخفسهالغفىلدستهالنوانالحتةاذتوا

هومىكيبثمهبرالعلىفةعنتغنىويح
أيسراآللةامشاالأكلىقشاؤانمحلوسن

لخبرالمالظانهعليرسماللهملىلنبىاشىوريشاععشلذضادحبقواام

كلأأفادانهبستانلتأوالمنقالاذاوأمالغرايهانكبخافقولثمنلبستانامطكلأانهءبر
تعمنباتالمانالكولفشهالمأائاالبيابتايهنمعلوعاوأيهنانبعداستانامن

بالمعالوسالذىتأنتفبهتأمكابافغلراذريفاايبن4امخنلمثالاللميهنوانضاهامالا
إلأنقرال4عاتيدلدككحاأنلىبناءلغوأيضارصفاصرلةصذافعدكاليتالبصددهمخن
اممنلحقدمافيمنذاقيلةوؤآلممانلةلمىاالمألبمورةاانيدلءلىىضىاانرال
لمجورةقولهئيوحي4ارالمأقلهـدالمتعينورةإفاداتيلارالمتدحيثمنمواجالاابخفه
ييخاقالةدالحلإنحم3جاخصرمنبةطافهماتبعداذحمهمراراالميخاتاالزدثةالت
ؤستغنىححثمكلاافىونفالاالجمالبعدلتفانهجثاالمنورةقونهيألحغاز

ملوقافىيالقضدحعالشماكاشمفهوماباورةفاوحاتمؤخراقانلاذاوأماعنه

اذاوأعاثالهوأابرارسأمقودالينكركائدةاذاكنننابابائذو4إمتمطاا
أبالممائآلثجلتمراصهءلىمتاذااصاعدباقيةصياقأاصداللةقابغأقعاةحعاض
الولايهونانعلىتنصثلمنلىمثورتمنبقفألؤانكفرالممائلة3بذصرص

وصعاناحعااتاثدةاكاتلتفأنشجيةالوءااخواوهوحشوفاظرثافىاواوصه

دشؤواالممافاالويسنهمزحبانسثاولتمراوةللفائدة1قاتورةد

كركااانلحواطإحزاتهـراناانادلنتعاالعملةاتاأصكنىزحانلصنثالىثء
وارتدفارحزيتأورنواليءنلراالءكرابمرآنأكون4تطء01قيؤاوصفاناتمن
لعنفغاااالفااكنسلىاإفاااالطانفىسضاماذرهـإيمدسواالالىنهمء رومىرايرورصا

اقيقلدايهااصهالمىؤوانمهرراانمرىفاتالءتسخادوااعنتجنبواااللماف
4وسروآلىسيدنامجانتهءلىوصلالحالمنربرلتةوابتممالصوعايالمتعانتةوا
ثر6اةمصانراالمشلرىالىااملكبيزالراامنشهىامنأاهرينأكااتاكايبأ

طابسورةقاكافأايافئفاتولهمافىادعاانالأصدهماالوجهأنيعودالماماذاله40فى
عالهوءلىنفأؤامأىناداالءبدعانهاثافإلوانغاماتوحسنافماافىوعالصنمتة
صعودروابناءواالوالعروصاعنءاماالحنذأإوأايهضباايقرأأمياإثصرامنكونه

ياتلسافىاالبقثااثداناالولوحوهمحايدلوشدقوأكثراسنواطمحباسبن1

صاوحاامجثان1فاكاصلورةبصفأدؤارشفىفىاماذعالسيمسدىايابفىةردواا
انأالترىلاضههرااسبمءسفبدنافواحترطيبنحرمقاللوانكنالنهالمشلفى
سوكنلزتايةوقثلىكاكاشبأخمفهاوانتهنجداصآريمنلقرآاانؤارخموانى11
لؤافهاعنيهزلامحدأىفىارتإحملوانةاتأنوسمكيهـالتهاللتهاالمحرسولادوداحشيرصأ

االتبالنفاعنحزعاىكونيمشقرآاالىاعاجمنيرلوالضانالث1لههترآنامن

دملىآلىاعازرأماككانحصايخاأوعالمذأميينلؤاويعواءوانفردأواعوااجسواءلىث
االمحيلاليرشثألنهكأحزشعااالييزمنصادهمالكولقاىاالالفدوسدمصكليهالته

الجامحفالالنوسممحاتتهاصخلثفاقادرشأوءعرااخفاعاحداالخااوالثمصا
ت4لىااأقوىالوداجهلىلمجازعداالاآنالنحوالشاادهجموشصارئاتواحدوااتماثلال

محيدداأماوصرفنافماحاهـالحالهاجمححملألصااسبهزاولةفرآنادصهراالومزتا

وهزاوانلماعايدابعيأفىكونهالىيركيالثترةنمأكملادراميخونهلمومهعاتهاله

خالنراقتياتأبهثرلوفورنسلهسطبمجدواوفيالكفجمليوذؤنتهة
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اعليموسمألتةمحصلىلنقطنذحقامنيرؤهملتقراالاليتملمالكانانهاالأيضامبزاكان
حوراوهملكلذمطيهاصلىمحدلىييرااارفناللممىظ1لىأالولاكلن
الىدقنغاووصرفناهللسأميافىكونعايوسمتهالىمحدمثلأيهنعنرآنلالمف

حراشولمنمنةأولىأصذكابمىالعاعنرهومسدانلىأقذلدكقرآا
ليمبعازاالمنزلالمزلانأميتضالمؤدبسورةثألتعلمناذالتهالقطبرصهلكصمافا

المزلمثلهىلتىاورةلىباؤأفأأىأوالتبعيلتبينمنوتكرنزلاضيرالىاعأشير
عالنبتدائذتكوشكايوحينوالعبلىرلىاالمزلالىخيعازأنوكمئلهلمجورةأو
ونححبهوزأنالؤتاسيرفالصفأقاولهبتعاقاذاأمانشفئويلنللىدأدأصلء

تعلقذاواظرناستقراونؤتيلهفتكوشصفةمبهماتدتسخديةحااالشمنالقليين
وزأنوالغراولغواوانألضحدمعسواظرفيمونأنفيلزمكواظرفآؤأتجونبفأ
لهاءاءؤيوخالشهـاالبافأقااليرندكنءضرلىزأؤاولنءةجمواالضءاليموخمنة

يرالضبمونبتداثأالشثوأنيخاثزيرفوانهمنباءفىاولدترنمؤأقالغعثى
يغرفلممنوهململبهذاورآنلاللمالماالتأومبدبدامثلالاحبداالىمارا

تعالىالتهرحمهعهالجاىنتهـسورقاترلنامااثلفأؤأمنبينونالماقىورقمنفأزابين
لعاصىاالمذفباننىأدرىوانكنتغدكتعنىتهوااتؤ

عإلصىاحثمرىيرمعالصىفىكفىلهوآخبىائوأخالصحبى
محدوآلهبعيهالنبىنلىالمحاوصلتيمحررويهولوابايهثالئافلهناروآحذا

ءارجمألالرالته3ة

الدنثابمرسموآلهممرءلىوسعليهالتهاتصلىثمرلىائغالمثخروالمئصلئاسيالقال
أيدىمنكرباوانتزعتالداءنفوسعهتقدقىقرنحسابانزلةوءدار

هاايمممنالغاشقكفهىفيهااجمهمأراوأشقاهمعنهابهمأراصفآسعدالناسالشقياءا
بهفيهاراتقىلبدطربوكايخاهلياالصممناعنهاأعرضنرنالفاأصاءنويةوالم

صكبراءوصنةهنبطفىفيصصتاالضةالالديخايهأنتنمنحهوتههؤابؤؤدم
اليخثراهاينثمرفيسيئةمنواليقصنهفىيزورانخاللصتطظاصاءمدلهمة
آاقاللمعليرستهالىلنبىاحكنيثاطئخاعذابهانارالينفدالىأهايخصتيوم

بنعلىارأتقالثهسالىاأبرحمزةاليعزىعاليسنيساثاترفضيمنكمااذاتعالل
فقللهصالتهمنفرغختىلسؤبمغعنءبمرداؤهقدسقعانهصايملىتهارضىسمتاط
فقلشهفيهاأقلاالماالةمنهلمجداليخبلاانصمنبهنتبمدأتدرىمحلتلوفقاالذ

لزاثمايمتصعرافياالدجعضفلالنواذلكقيالتهانفغآلتهداذنكاقاجعدشغداك
انبالعواقبذكراعنونكعزمهعينيهبنألقاهمذاا

ساحبااليؤاإلقااثميرضولمنكيرنفهءهأميبتثمرقلم
ىالمههزولبعفه

الباعاكشاتاقفاءلىجالبافبالسالعارعنىسأغسل
طالباثكنتافبادراكلمجنىنثفتااذادلىبجمىؤمغرئ

نالكتوشعوشخةأربشاتداثتكاليهوكلنالممرىنوانسعنصعاسمن

بناساالشاوعهـكرببنعقمشتركةومناعشبهرل5

ترظاتالمعكليميسمصلىلنهـااعنوىفدر
قولهمنىؤبرؤهرنعأمورقوسكنصأالمطال9

أىعميرةهرتمأمورةسسمعاثتهاص
تعساليقولهوقتادةسناطتأولةولشلىا

الكةوأماعددهمأىكفرنانممنرفيهاأمص
وروىلاطالمؤبرةلنلىاىأورةا

الغغفالىانهكيمويسماتهلمالنبىاكا
أوىررياثهاارشوصؤخمهامعاي

ابانامابنقالدسفالخأنهثناأفي
لغلتظبجانأباظيامامالككنهارضى

لحرثاصذامنذتخىفااللفانععالمخدا

قريثهاصكدقمنتيكانللسائباشقوا

لنئتمائباشامالوالعطاعصعهماالتعد

ثليهاملىالغبىأقاتامصأقوص

غنماذتااتتهايارسولتفقا3و
ااصالفاالتذوااورسلنساابشنى

لشسودثاقاأواماكليعسلماملىلنبىا
عاتدهأعلطتولهصغرصوهزاءهوللؤظ

والتضرواأغربوايندباال3حعمناوسلم
ارةلضاوهىبهأسبامناثلثااوأما

روصاطدلنخاوالزرعاتيصألمادحافرف

تسعةقالانهعلعرسماللهلىفياأ
فىفىبرشواواطالرةحارزشوعمحارا01

زنءيرتغلبفالاننراالئباشوهى

وتدواضصاربضقلصالسغروحزاز

ئوومدنيىاروزشراالونحمذوكبر
نيروباألسفالمسالباتفلبفانىحطارواالا

وأءآالمروأةلباآليقاالمكارفهذاالى

وأعامرخطراأكومنغعقكيرانهىجد
عليهسملتهاصلىلغبىاعاوفقغررا
االمارئتلفعلىماألافرالمانتالانه

آدمابنياالتوراةخطروئعلىيعنىالته
رأمارزلكأحدثأحدصسفرا

فغدآوالعسناواأسبامنالرابس
وتنقسمنةالثاالشابكمكمامنيتعك

صوصناعةفكرةشاقمباهاثألثةا
ثرفيالمتهيئنغساموأثزالصناعاآالت



راداهاالسكندرلماانأوحصعوالبامجانهيدوئمهمايحلىيهخلطاجنماالن911ثاالرذامتهبئأرذلهمكالنا
لدساطالرسعااقالرضراىقاااالانلرو

لمهخلغخااعنهماتهامادهرضىادحعفرالقدمسضنأندالمادالمفئأا
ءموضىمحسلىمادثدمىاصخ

ارادفىأولطعالموسوءذكرحلانىبالمالدتاثعامارتىأكما4حدتينآحبلتوالىأصافىعأألقالاكأؤإلتزشاكما
اكااياراضتلفالماانذوردءعاونشاىلخهارفلمالرافوألالباآناءاثمحلمماكل

وفىمازحيرافىفرسمافينفىوقاتهرـعوضمنذالوفاغيشمنخمالفصكحقذلهءكاكانافىنمااقال4محاص
ثموصاتءليهلمو4التهءابلىكرلصصالردماتزرت4دذواالاالألفةاالضيعهءلهنتومنالجؤدؤدلهمممياسغ

ناتععافءلىأنآللهالألتهاللكسأأؤتتشفهارفيصوصالروضارزلىاباءتبارفنبهانرراتدلهرهافولهحقفا
ءمىرتجردذاعنكصتأغناهماعلىاطباعا

أتةضىاإحألولماإلمخالالإرىأاىإمادصتحرشاداأكاصصراإرآدممطمنما4اكالماأىاقألنرالشثفىكأولفكراخاءةهـعلىاوأشرت
الامياالنلمهاناعةإصىوأرذامدبرة

أمرانفطإلاأدمالمراموحرأنتاحأحتاتلإتاثلتلهاآحمتورأءترىجمادإأرالكااككرءتخحزناصناعهفاماالةجصروتربرهةزآل
رصآلتهلىلادتالثتتأذااليسبراإبثفاعداكلىلحاشالهـفىااكؤالغلىصاؤفأحدهاممينلنقسمففد

ةثاراءإالنصاعنالصادرهبيراتخلىا
ىارخماليارقاطرولمعستلثراطهةعاوقاالصلزماحالىردهلمتسكاوهـخاتفدء

فردناءاوقلىدلارولدبفساساصةكسي

الإتت4لتهرمإصامسأيرادنآالعبااضالدطاء4ت8إهـ3اءلةالتهاوااربوحتإيهىافى4ثثاسايسااصهاصن4تهانرصنياصة
مابئألىازالتهواكوأركزكاكارشتالبلتصكإتكمصأيهأنرااتالشسءنتثماءالكنماواءلجهايادزخااهلخخ
تهيدايىتصاؤمماقاسمنرلؤرتألصاواخرلمدآلممازإشداطالأباءبيالتهـألماعهربسثا6تراالؤجمحكنادلهااتاللواادداما
لههاخعباساهماطابوايةمبودات3حذأوالك3فىطاااقلماترأانيهدالأالىكأنجانكلمافحنلووقدمضىيةفمارا

صوديةاماحاتجخالتةدأباحكالاتاطهرأباءياقلاقأيفياضقصملتيغادمواسصوأماثقوالةيادعزأخماساتزاباب
ونايرملةمأوناألبميىثإاالانيماقوايمساش4ىماالياثأنااأثقىلزهـألالتقهمقدتنغعملاءةة
اىرزلمأ9ةاثلتإرثرآوءصرااثربراوااإبهااءسالزمأصثتوثهإكأالتةساللطاةبربحأءإلداامنااالعملبيرلوعه
هأصفيهسافنهاأالكاهاتءاحلىمااظةفيهساحص4لنضصلىاياذاقحخهاهوئمدأتتا4اأصلىومعاداةآلملىمعاطاقتالىمجقاآلالنه
ابكلاإذنياشلدامصاءب4لمدظانولبرهمدلى41صيرناسددااؤدرضىاذافبوقخغتأنالتهلمههـصاتالمكأبةلفاصذهبرفطورهآى
دبهذهااطهكرمأفاذااميااقصحإباواالمراءااليتنرعءنهاالتالوصهالهأصامبدبماكدوآئناعةنماهوواالاممفريةا

صيااخانداابممائراؤفاخراواليعابماصالدنياواليعاراتواصايسواالدنج4اتهاإلئيااهاتتتكلرعاالئىسناعةالىومخة

الذشفجعااالالدارااإالتعالىاطهااالقىازحالثاولذاباطالفأيامهدعاهـاكأالوءئيءهـاالخااباعيااعليهاوتقفالرففةخفؤسا

رتسعةأوجلتاقااأوصنىالحهداعأياياااقاتتلمةاقلفمساداواواالرضونءيوااليرباؤفىالقساقعلةلكلفىفبنأعثمقالمحي
مخهانحريانحةاثلرثياليممتعمادؤلتانأصألهتعالىاااراقإلىأاريدءإىوصاخثمياءقأاقاسفال

تندروانقاالءبهطتهاونوااوايآكفاحفغالمالتإمغبئولمرلماطمئهاذتلمروننلىابهيمسامعمعلىواليقيم
والتأصبلواصاقالحييورثفانههيهآشاألاماتأأنفاياكيانحالىااواتاأماالفيلهقلبىاوتدصاالذالنءيرالحىاال

عاليموسمالتهصلىهاكرصديخرسولواذالتهدملوالوصفكتأواذاوعاالعنداتبربوعىانرسفصكلىهذا
صموأماافةئاثضرالهلمثوهماطاشوالبدفحاثانبمانساءنآدحوعاءرمادألههـفمااحآؤذاكأا

ؤنةحلىواعدعثحرالمقاتاندهلعبءمسراثسةقاتحوالىانلثمفاقاللماطفىإوافاعألرةبزاكةراصناءةاوأما
نفولردوانكتحالذبافيغأنارتالمهفأسألولافيهاتدكشانلهفغليصتهلتانصأمبنقضدتنضمملوا

افاسسألامماالواآللحىاوأمابافصموالدعا5فربافدنىوجمدكمنيغفرلناأنالتهؤأصعألآلبعاوالعملحرأغلبلةاصناعةحون
اوخذباالبرأيلشتملأنااياوبةتعنتاوتحرماأصاأناداكاتماخلمطاالإلعصناشثولطانفانىاثقيكا

التهجممالتىانللىتبعايافهذعأحوالملالفكرآغبكلليهاوالهناعهكانشمارتبتماوأعألهناأغبوالفثرتبعاكا





لحرامابينمايهولناخأبيئواثاحل
كاففةنمجلهفافولهنعالفىبلولنأا

بناوقالمماصرسباحمرابهرفخال

مجبىالؤابانبرنفانحمألوأعبا
تهاأحنشؤثفانعفربالدرهمعاذبنا

ئزيهكزتتلىمنوقيلصذهاوأالفألتأ
خيرأالمرالابلغطاءابعضوقالمساوية

وشروالاكفى4ومزللاطمنأخذتهما

شاوصرتراماطكاأضحذتهمااالمواك

صيرا35صهتافىااالوزاىنحثاماال
االبياتبالذلكاما

4وحماينفدحلهالمطلى

ائاء4ذاكدتجاوماوت

آللههاكاااليدق
امهلو4دكاخمالعام

لىأوبهمتبآسماصجنىيطو
مه6كاديثاطافظلجبمنو

بهرعنفابهخبىاقظ

وسالمهألتهفعدالنبى

اناصيااقااللسلىرااهابناعنوح

وأوساطوففراءأءأغتأمسناف3شال

خاعةبعزالالتههأصخاالمنمواءفالف

تعالالتههعالمنارىرأالغياعس

هـكزاالوساطأحأيراكشأكيرااضوخ
ءثاواالحصثرالفقراءأبماثصروأكثرا

هإئئاالصوااكنهماابمارففروامهـخفل
خادوكتهـكفايشهداالبمحنيقمران

عدكرنكدقيمحرتلاذاواتماصمادنها

ؤكواإلوتارةكمىتارةقبكونأوبثالنة
اصكسلهرتقكاناوتمعافانؤالرقزه

طكبألومصحالنشاطثروةفضدصم

شغيااأوضائهفصياانبهوىبهميعلىفلن
انهوسمكليهاصلىياكعاوىرقدر

لفغراوكادلقدرابيغانطعدالكادظ

عأناانجمههررفيونالأنيهونكؤا
لكأنامثلهاشئقرانكنلصفااةاخر
ئهالىلمرضيوأنلمرتافوقجماللنشئوا

أسلاخنلفؤدإماحاالىنافشنفمسهاطأللؤاكلرفتفافعل6911

مرلومنافولفهرباضععافطالموعظترال4برويباالعبرواليعنفبالملىئعاسرأعنانفرجمحضة

االمرشوالنممايضىمغلغرممغرماواالغميرممطجمسايبقىوياعجمايفنىينافمغلالسمل
طاعتمىايضفرهويىبهؤننغسهمنكفؤأغيزبايسنفلمععيةمىيستعغلفوتدرايب
الذكرمعيحناكنياءأصاالالهرخداهننفونطاتالغاسفهوعنغيرهطاءةمن
ايعحأفالولطاءنفممهويغوىكيرهيرشدافيرهعلبهاهنفسرالمحغيرهراكلجثمءلىالفف

ابهزاجكفىااحالقاياقهفىربهبراليخثىغيهرقانراثيخحكاوواليورتويسنوفى
تهاكرمكدولناظرمغكروبرةلمبمربحيرةوبالغةومحمةقناحعةوعملكا

ئألثااليدكتصحوىاوشقالعايهكامبااللمهوارددئمزاباالصانعاكأعاتبوجه
ىاعلدانرفهـوابالمعرثيفاالبترايفاءهىاليدااءيدسودويدخفرأوجعايد

كننأحقءغءاطضاةقالروهإلمهانمالسوداءايدواالمعروفلىفأقلما
كلهةبعالديشفلالنهععافىفهاموععارافرلدافىلسامنباعاسنباوالربرمجاالح
عواادكحواانضضادسطشاضهموقاالماكبيراصغرسضوكحير

الخرجبعضحملفىبعنهاالعينفحهاصفىلكمسورااارخحألاذافربتوالثمرف
التهسحلءلىكرمانهالويقدرؤنوءوخحسمائةانوألةومةاقاصورلثزكالم

كلأصبوعلتأمأفىإمسشلتأمرباةالئلللتمسعةورالارجىعنوحه
ييراالفىماصاشلتالذيخايخابالمرءحاسذرلصايدءلىينوفبععص

اكوقبلىمنبارافأوحاقباالوافىواممثؤالقلوبانوالمجالمحيخاالمئىء5ازبيبراح
سزتمكاالرضاواثمبهملالهاثمناغلبافىحلدايبرءمحكرهأاذافيافان
ادفنضمحغوأماتاعصلهأقدنهجامنماوعغاكالمايذصمنلمدرهيراجمان
االبوابوئدائتهـسبيلابهريؤوصالطالهوافأابرفرا35عاللهوبرففدهكاتوإيافلهحا
تلباسحعلثسالراتواالمنترارائنهحنتبمأايألهبتشروذاتراالاودلسالتاباباذ
افاذباراتباالواداوبالتانجلهافىمسحؤبهاسذرأعزمناعنءالسهابهرىوأر

علىلسبهائهتهوعدايضولمالفرائصكلىوابصرأدرشدأإذالؤافلااعلىيهفاأقبات

التهفىأخيخامخمالىنهداكجافىنعيهشكرايععىالامجبلىكانمعصته
واليمزكأماالجديمثتفبطنهسلطانعناوكاشضارعينهفىنيالدغراعينىفى4يعغلهوممن
ثعوكلنعشدالاووحعاجثشاليثرنحشلىسذارحتهأالصاأحداليلومنووحلى41

انعلىاسثوشوكلنعلىفيراصثرماعلىغلباننوفيلولمااليغواليهـةولهاييععل
الفهلهوىاداأقربماقارأيانأمصبدحهاذانومتأنلىحجمأحركمت

شكخيرمنصعذالقيلاانافاعاللشعليعوالمفهافوهاوتناشواثؤفالرلمرنلىابهذهفعايهم
تهارضواننينأمبرالمفئسدىأخذرئادفالكلبنيلايههاتموحههاقالكرميهثيرا

ذثرهاأوعيةفلوبازأنلتياتالثماءعدأحزلنضرفااللجبانةالمحاجممامفأهت
كلخجمييهنناعاكلىتجاعارعاعنجاقوهمجسلتبانحوشعلمأرثالجمهكاللناسأؤعاهاوا

المدرملىأصبتبيدرأشاراالجماهناش1ؤيخقزكنالىأيبؤالم8بئراؤايمتضلمحسر

دهعنجاكلىاوستظهرابنعمنيايدالدينلةآيرممائونءليممستعياللقناصأصبتحمآلبلىله
رضعالبرلفلبهفىلشلطاخصيائهينقاقالبصيرتلهاطةلحاأومغفادأوليائهومجججمكلى

منمصرعتوبنجلئوجلىالفغركلبىالقبرخبرمنسنزبرالحكمفايفغرؤيلل



لغنئبطرامنفبلئايفمأع791الشعراءبنضوألللبهاعلفغرمنمارداووغنيالعبرئحلحبيهجمرثلى

ذلةالغئمومنكقالبلىومنسامنءواالدخارليخبيأويخرماباحهرةالغياديثسلىاذأومخهوماباذاوالذاكااللنجةثمن
شمارفيندفىلانللىمإ1صاطكلوتالعمكوتكذالالصاألةماالنهاهاح3نىثأفرشكألدشارطة

يدمفرظمنمجعقفي

ارهابهالذززرنسنئاذالمنأللهوبتهاجمجالثألتبمالشاليفاضاؤثاماظاهراءثمهوراواحبدتهقائمالتخاواالرضمن
أميمنكثأالماأفلستاطمجعهمجفظقدرابهمعشدالئهوناالءظىدااالقألخكوأدتهفطأوكأودئلتذاوأشام
لبصيرةاةحفيعلىلممابهمممألثعبافلوبيزرعرهافىومعراانظعويردحثىبيناتو

عزقدأعفرفذلكلتوكلتغصيرواذاكنالنالجا4تةوحسىاسشانسواواالمزفوناستؤرهماؤاواضيناوشوباممروار
تعالهلهامالقدغيراسصمرتركنفسبهدينهالىالدعاةأرضهئتهاصاءءلئخاةأولىاالسلباسامعاشواأرانابأبدنيالدوكوا
لتسليمواالحيلعندانقطاعبالتوكلناأصلبعفهمئتاثذاليميانمرتارثريتهملىاوقاإ

معموالفضاءبعداالعذارءوقدروىالىنامانحىوأموبهابمغأنصإلكنت
البخههـعند3الذئاتألهـأأيرسكعنافلبزايااللهنقاشعرةفاالانيالىاالدثفىونالزاهأشقولترجرصلحله
خيركرفيهفذرجل3وعاليهصدالتهبردإبشاربنيشئثمقيدكءلىوضعمككا

اقىلناإظلىتهمعناؤفىايارصواالففالنعاتبالذأتالمكرمصيمباالرواالكلشئئاذا
ارغلنالمفاذانرصصتىلىصفيلفزاللمبهفرمشارالناممهوأىثظهاتهـزىاراصكداسميتثأنلموان

لىفقالمنترلصتىجلكزرزكراينلهاوةصذرفةزفانهعاكألأوصادوا

ناقفلفيمغيمفنكانلمعيرسالتههاقمتثحهورقأوركارماولهادزوءفياقرداارزصءالحضلىءش
قاالسرلدالتهينايارفالواتاومغيةرلتوواغايرااعاةصممسوؤتحمغداالااذكىافى

لبميةالحللبعضوخرةبهثموبواوالنىفىأبايتهوىافىيالصياساحباذيل
الحزموالمنفىميعفالمزاظتركلكصرالمشيبلةونقصنئاكألببدءالعنفاغسل

تفصيرهكانوانالئوكلمأاضاعقنصيبهالرضئكالشصقمايفرقلممنرداعلىالبيالبديوععدفابينأبدوهالذدفرف1اخالل
قهحاسبةجالمأعمفهتخرهدؤةصىيئاذاتوايىبدالحالهخيدطزالرحلأءادضاربخوقولككلي
أثقالعليهاوضاتؤاكرالاطجامجزالتلفمالقمدلماذلكدمثلاذابأنهؤريتلثؤاربانحشباةيدوأزنادافىاال

الغنئعلىالفغرثرظقدرةواوىا01وردرش1فغااحدابمثل
كارفغلىالهو6عركووزحالنغىالمدكاعرقكزىأمخبههفارعيادهرأفالتحسهن

اللهصلىازسوااآلظنمالرداءأبرألعماشلجونجاجرامنكلوهوشاالفشمنمار
االوءفىبمسنيهطلعترممامنلموسبرأدزوالبرأدوافنضلذصبهمديثاطصإلضطربناكبعضهم
التهخلقجمعهمايانينادتاملعارهمعماأتمافتدالالبرقتعالدقولهراايصحملباواساأنءمحاكاابنعاروى
ربممالهيوالناساأجهايالثخلبنااالكهمسويعهتأملرتتمانيةعصهذاتجىقاموانغالفضلعييمأظلممضوانيعراذاماءأ

وروكاداكزوأيىخيرفىاانماقلمعالملامنعجقىادفهيمالعمدكدمأرقصلواعنثووأنشأ
جلهشأسهشنساطبنبلىزروشنازضمهافزظصانسقهوةالناىمناعلىمفالحشا

دهلقآلرسوالظانهأحمعنبهماتمارضىواولىكابثهرجثصناذاماصوهاقدأناضايمهم
مربابصتولأخذممنبلالحباوالكرامهلواحهزسناطشكلربنعد

كةالإلظنلهلصبنالتهالعرسضإامىمليماإبمكليرضبكادشناتنزلءحواغورتبهئمطاتكوللء
باليرجهلفالغومواشلمالموابرالأؤضاماالركببه

ايهةلمعدمدضىأظطاكلرشوعهوآدغلدصيرمتناهبنيغرفععامجاتالشالصششرصكونةامنأورداخالياهانمالم
أحدالففرانلنألتجدنبلقالرنإتعنرطالةفيثةءثاضكقاذافيضىتصعاحدهماشفدضوجسضقاطع
الفضالفقرؤنشربئمنونعتبرأبهالغنىءةالفغرأقىدصؤئبيافغالعودالوراقليفتغرنمخذالتبعصى



لغنىخيرمنلفن

سامنرمندى

4مى

تعنتهسمىللعىلنعاىلدت

راالانرماعنلصتآنبدفالر3ةالموازا

عالريصالعرابابعضصيرئناهنه
ءةراارزايتعاوراشمنأضىحكو

حضا

ىيلنقعاجمدصايكوقواغ
وهطعدثرانايثىححقكا

مانسجاهاسظءحثمف
نثسراهاسهالت



تهصألرمىالءزكآلبفنافهوالئنكدوعنبعفلتر

يددنديرلثابطت



اكموالبجعضبلأرمطجلوعيرأهاهعلىاسمنغنىكرممنفنثورالحكم003وقييفىالديوالعركاكزيناالدمان

شانمركونافىاندةفالنلىضىيشداصالىاصةآوءترصانسمافىكذلكحبعدذلكلهلنضوأكرمهلهنخركاالع بموالولكنىقالةاطىملىالىكأكانت
ىاثرنأنوالممكنارةسنلىالىتحرىاالصكةتمنامانهماحدةتا

ادمالقوآالنتباضاالنبماطحمهفىرعاالثاالاقاالخرىوئنوركلولارأوربنمحدسالرجلجباالماارأ
اغثةواالخرعاسكالالوالررأنيمرنيخاداهمااافىائدناناتانتكوشأنريالفادقدمفىءضورقابناباردوعئعععيربن
شدفلذئمااوش3أتدارةاالسماءلءغيلتتحرامتضاعوففيربهعتىقدرتباءرلهاباقىعتالمجاوقاللمالسدعدديةةديات
فام5ماكوعرقدةووكنقصبتينخأنيمونبدزةواحلىقعبةخالثأنسنناللمجداااليممارعلىايعونعدنيمفغاللعلى
اللداثفلذاياللذلمنلمزمتدننابداوآئفعاااثبثىخذمجبءاننيمواتعكيثابناالالحنفوقا

الىكبةلمفذوذلئضاصاأعلىوأماالتششلالمفمىنحدهذاساقافلأوأنيهونبمالطكثيرفلوكنشمزى

دأءلىقشصمعاتقااإبئددقصافخألوننفافاذالثدةبعصبقوا4زتفانهحرئباذاللهكشدتب
النقدمافىالذىلمارتانوالىأينتالعتآينهفىفرتاناطأنبهونيخبالفااظشالمووعقالتستطاع
للثايادةذلئايلزمزالمافارواثدمخونأنلنافىاثانرفقوذهماصبضيهأيراداهاتنامالهافاكنالايهناذا

وزائدكافىشءشاحارفركافىلفاتمخذاالفاذ3آنليادازلمزتواطقرةكلتداوىالنياهممصمالدرائلثهنو
ةلمحشلى41كتاجالعفالامفهواأنيهوناليمنامغاماوهذاقدماالذدفىلعغدماالجلزلابنوقالصيمكلبهالطيبوبر
بهوشسالأنمجتاجالمغملذااللالمفاذأنيموشبهيالوذلالرضاثباخعلىا4دوازتحصأرولمتزر

بدنااممحعباقىبلكايرااوصحدينصرقدءاواكخفاضامعارتفازيمونلشجراالاشة3االالمروأةوما
أرفىمادثاسالمعلذاأنيهوشيبهبالثفاذاكاالاالمفمهذايدانيهوشلهرفالعايايغعأردترقىاذا

فوفونحوعكمباإرضاالهاصكمحأفىوادامتىفىإكعبءافىئندرالزاتناقإالارقةباسكلىبنوهطعه
بهااحرآلفىطرفاويدخليخاقصااناتثاأأكلرداناعايهأهحريداوكأامغباشواميزحذلةاكمورامثوقيل
امىاماةبالطرفحفرةقمنهماتدخلاالنبفعىقانيماضانداقئيوالزاالمركنثثدتوقاالامبذإةؤاوالىمرذلةوابؤسمجاللة
وينقبقدماينبعابهلمفصلفمغرىاالفعبةرفانجحفزظتدصعةرءوالوحثأوسبن

دهاثافاايسياةلوةءوالقلناالبعم1صمادامزمرارا3أ
احمااالفتحاهمعضااكالردهمغايلةثآصءأوالماخهايعضرا حوأالنإثصااذاالصى

فىاادامفاذاكلنحفاأعنتمناطزءقىواكنلواشالذشانء
ءمنااااللناسشادناشو

قممىبرئاوماىقالةلىمجبقاوبالشولىىباثاحمطفيئئثلزابهـاالطاطنىزجا3ىاورداوكطالةثاكنشوديمبفامتت
4رباظجمرناراممبىظاقالىفىلىءلبدريفيفأههنلريفاايريرونهالكالمالذىامبئ

الفتؤلأياقالأافالربقرريةكءيخ1رىاصاماليأفزىجمغألمحداسيداالمصممنوأ
رللكاليخمهلرهاعذيغولأاتوالكذؤبييخوفىفأمرأفعفتكعآلأوالدلمالالمفلمو

رهعنكالبةحاذرواياعاشفوالبهذلكافىولوأالءلءدتاصاوردضالالعشهرةافىكموان
سحؤأرضكممنرحثمرأيرهاكصفىيممتقيوانطأزبتسرألضريروقال

ايدصرتهنهأمللواللمزاونفستاهخمهاأتاهالساباونماولبهذوأغتدىوأرفىاكنماصنا
والئمرجمردمرىورءأناتأشثواداااوالبهذافلشوالراتصثراعرأصوشبهمالمنؤما

غيرملجنكمونالجولهسذماماحييتمالهلءدوامسلودبمرحباصددقااقاأكثرماوأ
تعزرناالوملرضهومازتعسرءالمعنىكلىواليرضىالصديقوذلئاليهنى
ناربئاشائكالكبصكلىاالديسمابممساالدنبلسثاءايخاولقالزتعالتولهووتاآل

دوحانانمالوكذافوالتإلكفتاالافيةصوكذيهبهاورفيرافالأنمربلءفىلاادارضنئرحينلئغومأج
رجوماوفداختلفلنبلآوغدارئعشبةالفتىاالغزفيالشولبسيلالعبرشجشوكل



103طراوماوهكرلفقرامنأصمااتغاقهمالففرمعهاافغيلتفىلناس

بلااليامعصلىالثوابمنقضللزمينثهضنضهكوكبااناليقتضىالثيافيجومار
انرهانءلمايغمولماصراجاكابستاجمواكبكاتاصكنلتنبثاانشمايلزمغاية
أكثرالكواكبلفمرفاملااال4يصررتازلتوانلممناافىص3وزةاكبكواجميع

لفارضاابنبلثاشضنهاتوصكوزةةودلمريراا
كصلولهبهىمصرهاضتفاكلسلوىااشلماباطفاسلمبواط
لتوآسوهسعمفأولهناء4ترابافاطاثاشو
الغفلبمالىوىألمنجاةبابةء4المثىشرثلدىيهنو
لموماكلضففاضشفتىفيأرىوصوالذىعاالباتكأص
أهللهكراموافاشهيداخيالسحداألشبهأنلشئتذان

الخلماحنتالمحلاحتناءودونيمالشربهلمحبهفىيمتلمفا
حالوانلناسكقاسإللوخلالحياخلعاوادالباذلطعم
لخسالامخيايهاشمارىاووفشعهباطلاقيبلوف

لموامراءبؤثةفحعنمجانبمواقاعرالكرامزومرض
لموا1ألدعوىحاراواعاتوؤدمءحنلمواانحواتركنواباال

وكلواؤهرفافىوماظخوامنمجمنواايبرامصىافمف
ظواأنضحهمعندحسداثنىصهدلىاصكلىممىااخححوالمامذهبىوعن

جلأطلاتكحمهاثاذالديممممالبقثماشواقلبىأحبة
ارسلوبذكملينىفصدتعبتنجغلرةءلىعىمعطغقمشام

لانذلكأنامكايثفكوؤأأساالدهرأمنأحصأنحمأحباى
لواوالهجرءنىفذاكبعالدوايهنزجمااحغلىاذاكا
سهليهماعرادونثئوأصمعبقلىيمنامااوداالصدهـاوما

صكدلاحوىايقكهالى3والدضوسذبوكذحه
لموضسارتهعصعنالىراأأرىوعالثميهممبروصبرى

ااعنفكموحكلنبميفرعذىاكاآفؤادصوهوبعضىأضعذ
اتغإوىونارارفرمكاسوىالأرواوادئجفغيراحمنأت

نصللهودسميتابودؤىدنحاىحغوفيحىدىهى

لهـضريصمن2بالىصوىحفوفىفنطفولدىاهابينلطوكى
الخبلصهااهزاوقالوافييمالمتولاذرأوفىقومحمالملهت

الذلنرلذلهاوبصدحانارمنكنابذنساءاطىولحال

شغلبهالىنحملثشغلبنسحصصدايسوىيغالماذاعسثاعنىر
لأصجكوالىأسعحلىفألبنغدرةاعنمأنعمتاذا
بلولصداهاترجعونىحوماءصيربرؤيةعينىسديتؤد

قبللهبسبعدوحماءلمتممهومالهواهطنحهقديمصديثى

ءهحسنهامافىؤثةغدتماغرامحبهافىلومالىءه
صلودىالهوكاتمدفىبهماءلديهارضإتشفاشىحرام

01ألصاكانافهافوقضاكئرىجمهفئهالشاعركول6

الغنئلمضالىخومفذهاكمنمومامن

فيوالفقيرمفدرلغنىاالنلفقراعلى
منمذهالمجزوهزاماأنفللقدرةوا

اكوضبوذالنباهةكليمصغلبط
يرثارفوالغنىالغغالنالغنىالغفرعالتفكهـصلط

بئهاوهذامالمنأنصلنيالداوقىكبسمأل

قرذهبألساص4عإلكلبمنمذهب

يناالصبينلزسعاالثتففىالىونمآ
اتبأدنحصالىحدالفغرعنخيخربان
منسمبموينغعيلىآالصارليصللغنى
لتتفضيرىطبمنوهذامذلنلحااذ

ؤداساطورأياراالواناالعنداال

بمطعهموففريقكلهدضثماشواء

انلثفاالمجبواتهعاداعنىأ

وحالولدذاتوالاالحماقوياداريعاللب

فسهعلماشدقصنهثصهورلىنحالنهاو

همعااضفافاشضقهاذألصرفعنوكف
قىاثذوالمنمالبؤاصومااآمنكد

االومقاسمقزرهاخوذبرمابهمعها

سوءمخهابذىوحؤالتخفىءلىمن

وقدبمالمناآاليرؤةشهالتهاظن
الغلنحصوفىصاحبهلقؤطاتالقلش

تسإليدععبداوقاللنلوباحةرابالته
هاوصكاصاصالتلشوالدهرفىتبقىءلى

الزمانفابممع5511ءببفاعذالصاعدول

ياآلءلىالدهرحيؤدقيلبهزصا
لماالامممكنمثوراطوقيلسبرهالائ
لكبفيتاننيااهـكاءالدضلوقاللى

مالهفعشامنماصماؤاتبتىال
فهانمامالكوقدفعلؤورصالهمنوسلب

إلثةالأثهافالفكنحةرشأوالباوالواأ
حنمالتاكواذبطرخداثادعهوقال

كبهعهيشقاقعنماطومنهااثممارثوا

محررمايااارحنىمحد3انارمأو

بمصعآيربمبوطوتدزثامذموما1وجا

فاالغاؤهوضسقممنصرموعياؤهد

خزمابؤاؤخهاؤيالمماتاصتىثغمىا



عاصمنتبعائهكالسبووآثامهزرموه

وشكبالبتىءعليهدغوببالدئاامه
حمسباماعبهونركخمسبمالكم
امزفأخذلهتهيغفرااشلملصئامأدموأصافا
تالفاتلياكمحيودلمحنىا
المماتنبلىجمسالتمغ

ششاأانمالالالؤوا

زمحقاوصفشااداكيركاخلغتهفيضبهيث

بزراعاليلشبزونجاصوا
تجايتدجماايهمشوجد

لتثماكلأرهنقو

رثنابمسازدكسبناعلوكو

جاءإمبطاإدعببناصمهان1وىرو

إطهآعودايارفقالوسمعايهالتهصلىلمبىالىا
عبامىياوسلمعايانتهصلىلنبىاففاللواى
كقالعليهلممعالمموسالتهلىافيامياح

انبىاياءمسياحكبكيريردتهشسيرمن
عباسهاكصالةاصارنحبهحهافض

أرةاالصان3رسعبهتهاليلنبىاياءم
وهاخزىوآسعلهامألءوواامةاندأوا

رلاالمنالتةيارصولفغال4لغياايرم
عءفلمالمهءئيموهـصلى4ذاسولارغا

سنالصلىروفالاالفااربمعتعدون
كرههشاوتاأخاتافاللهلبصركلوحمها

ركمشهدولهاصانلشخافتافغال

صثرقماالعحموراطهتوزلالمهبه
ابنالمشوأخذهذانحهفىصهرزرةتتا
ادزولملىفةوخأا

تض

يو

مبر

صركل

مبعلىفكف
أمنحخيلت

لخد

لجدلكبمدهمفاللمالئطاثفلبمرلمكليهاعبدهشامبهنانصوفدامهبروا303

لوأفدرصفمواهابهماحعاثلهافضدحسنتواشساءتالى

أغلتضرشماأخقولىوفىشغتومابهمافهالنميتوعنوأن
ظلاللهمنلرادانرىكيفىعازسلفقعنملحتهفنىخصت

نجلااالعينالهوىلمحزممافىروعصولمءأفىعلىينصزتوما
ئطىاذارخمتكرهارذروحوكرتممماذئلواذاةهولى

بذلااياحبلىمنلتقبلتهافانمموىا1فيهاالنغسبيذلفنافى

لالشانتهىاليهدالدنياصادوانبنكسهنحمفىرلممخن
أوقلواصبابنالأحمبزواوانغيرةسبالااةاعامصولال
ولوايرطفوعن4رأعالهاأقبلواةالملرامفاقشات
ااالمحوتجاالحصجوداوانكرهالخروالذلىمارتذوان

عفلبهحداىةلىالوعإنحاتثىباسادةآتحمطوفى
لمواتىاوبينينىمماخلوااخوذواوالتضكضدىقك

اضصيومامهاشغلىفىاملىصكاحماوحودىقابممامنوفصص
مذلاأبهددولمنأوالوأعدوءسثبينضاطنأصهـتااأون

لاباقاوماعدأسالممقهـحهاءوباالاوايثسناوأرتاح
لرسهوىاماءخافىالمبهإلذكرطاصهزاالاالىبووأ

تتلوألسنصدئغبمانرعىساخءذيمىاصدئواعغهافى
أصلاماوممىأادونةطحمدبرناباابدأساتواأالافتسخا
أصصيووأباقوموأرلوأتتلباوطقومحفث

للفثوايفاالراعوقدكذبتتقوحلفشعمثةءاكرقرعاى
لعبلاااضناقتوهماالمنىأصرتاومنوصلأرصيفو

فعلاصبتهولفاتأوعلىوانايالالولاقالهـرعدتوأن
عئلاوووسمنا1اذاصعتعدىازهبكالىواصلىبوعدجما
لخامانهإتالءتدشوعأصللم4عةاادصةوحز
شوالمضكساحقوقلىلدىاورضافواصحيظلىعىالنت

لذهرعاوتحمالضثويأصهمنهـترىرمامقاقاىش

كلثماقامالذهنزأوامورقفىوانأراهمءىخمأومابرحوا
صيواطأباطناوادىفىوهمسرواثمطتظاهرامخماتسنصفهم

صلواواحهسمالأبداءتولىجغواواحنوأبدامنىم
يمشرعنءصدادبنالديافسناطأءببننسادحبأفتأالدشعالماتمبن
التهانتغولؤنينأيراياالففماوحههتةاالىءلىكرمالجليربمرحلقاذةامأبيهكائإبر

أقسامبعةأرعلىدواتهالقوفدانااناذياممالثمرروفقالعلبافاسلذإحلى
فغولعالمهزانألصجوالذافأماثالتاشلهتعالمحووجهالدطالتهوزانءلىمخهاالاو

أمألرءادعداالباباليدنميثقماالثانحلهبهوزالادفذاالاالءدبابلهديقدوواإتهائل
جوفياماالفهذشابمنفوايريدبهصدراواشائلاوقولثالرثةاثثاائهةإلكغؤن4

النهابهندؤجهتبؤناالصاالفيوأشدهمالناسأسوأانهبنوشنفاباحزامهلجعه



فبشرهمثهامسبمابلابوالغكثرألينففوالذ13031يمنزوتوالذينثدلمتثهالظوثحةإ4يعبزامباالععاروصثئوماثرالم
عليموسمتهاأصلنبىاففاليمأابهذ

ابأذلكءلىفشىنحةتبالةتبايذهب
نخذأسلمالأفقاعيمحسمالتهصلىافي

ثملأنحمأنانحهالتهررضىفقال
سكليهمشققلىابلتأانالتهوالالياراف
وظاكمالمساناذافتالذتأمحمالاواف

كدأصدكتعيخازنةشاءراوزوجقم
أبعنبحوشتشهرالوروىصهد

فوجدصفةاأهلكاللماشرقااماءة

وسمعليهلتهاصلىلنبىاديخارفقالرهنحمثز
يناراندرجدنحصثزشؤرماتآثمكية

كوعليعرسلمكيتاشوانماذتهاصلفقاذ
عهدحمألىحماتقلىفيهماوانكاىئماذ

فيهنميمنةأمواالجمتوأصراالترك
هبالفناتظاهراطالخذشنحكنها

فملوصا4بامبيسناماوا

لوقدناااباعليهماوراوزاحتجناما
الشاعر

ذاندىجفىمالرلمكنشذاذاا
اوالمغزوشسواءاذفاث

يرماتباعهالمؤالافىانعد
براءوناوالمفترأهاعد

لهارضىالشافىبيعالىعنتلىوأن
حهتعالى

بمبولمبسارارزقىلذاان
والغبرمؤقأؤالاتهد

سسكايشىيدفاسبدوا
بالمجمغلقكلوالجدثشآ

ؤعرا3اباتهاخاقلرأجق
يقشذوهمقكلليارء

ونهالنضاءخليلءلىاومن
االجمقعيثىطببوالبيبابؤس

حوكااودبدبانهانالذ

عغقيديهرتحفىءودافاو

أتذوالباشعمتاذوا

نعالرانهرمنضلهةالعظىلجدأبضااوصت



ضداليزاقاطيضااالتهادفبهاوهؤأورأىاكيهمراالنكلفىوالحدبا403اذافطعالشئحدرلجدمصدىبناوارجدعالى
لملىالثدودرحعبوالرزقصاءاذوبالحا

ار3إناومحنياأباأن41ميبمرووأسسماإبابأا4راونناتلأوأزناإنجاجمتةرءإائجخباصبدوآفقمنلهفاصايماالبمافايهما
جماالحهاكخارالن4فهاكأولاةصاثالجابماثلالةاالو13االألنءاحالماءانكا01احماخارواالدعمابالمماكوستكثاروا

ث4ذبؤعآالالاللمألالتىاصصاأنلرعىاناالمريمكاوانحرففغوىعرلثسدهاندرف بههولىلحمرتصمىوتمنررحىااصقالمبممحالولىانقصدفهوكاىق

اذأادايمماابىإءمالباااإارمنإخامرفااإمامنااثيير9إألاإالأاأألاكلهذلمزأتهىاافىرصزءبمالمالءللىآاالملدةو
لقل11عذماسخصشاالاشانثماطألمممانأاثهاازلااحركاصثرالى1ءاا4ثالاالصللىهعوترووطبه

لهبشلذمكلصصلاتواوالحرص

الالذاحابلجفانتابوايةاالفىشباةابيخفرقاعاليهئضخنبمأبوغكانمااأكأالأداءالحوفنهـخاكحالناؤملكل
ادرإوإكحاانأءفادألنمماااوكأنالشهلواغأاللماللجتضاءإيروالالففطتالالثولذوقامغوااتةاايبثو
قطلىئرإكاإا4ءانةووالهاصؤسسصاصاةاماذشالالدلهيخة4أسأءاآمادمبااىأصكترعاسممرعاثتهالىياك

وىاءاطرقالطعااا
اماءالمالمااشالمسبمبمالةدالغاورااالنارهوقرينةاحالكأريروحماباعارةاالامصووصبرععء

اءباولدحاعويةذاثخريادتولضيراالةش31كاكااءبلكأالسكفئكااسءنارصاطوأصاالجبأنرىتلالشاشا
إلمءنماءاونوانيمانااافى4رأرىءاألمأفىنأفت3رلمرآتباتالانائهءاالسزإضالنضؤضائلفيساب

وافىصرصمفاانمالئااخءجم11أنعرذكرماانخانوالبماذكرماءقلالمثاقبلعخهاسلهاتسابادةاالىتوفرتامنيخعو
امثنطاهـاعلىالزحفصعيةأنارحلقعلىممىنمموءضبعاعلىكلثىآساذفغت4قوؤخرزهلقالمئهاتفىورعاالعلىويبعث
لاهذاولأئموبغالمنهلةيماطةديرعدمهتمنىثطاغلاباذرهمممصابلمغاااتبامعحنالشتاثاهذىمخهاو

تالهافىبعداذالداللةاغايةذكرهمالىالزيناوهـاناالياصصصطذكارهحطأوريحعااطانخافكاثلسالباشاالىذائل
عاحبلمواماماذيملدوتتبمال4ثثواالمماولفىنتازافىاتاتاادة4اافاروالماكداترزقصوءطيادةءلىسحرصعزروستزال

امأرك3ءلهصاباصهووط3الميوبةدعدرءازولاأن4صاكوجهاننفئاال115كاوىراكرصهعانحاطوانضهاذالل
الحاقابهغ3ارالالمالرمرجيمحاسانوتطالمالممابئالالدءاكأباصماءااريحىاطقالانأللمحمعالاقهصلىالنبى

عنهاوغابقريرفجعلىانهإجمبمنهكأانئانبعدأيؤاكاالايةعمدضووفهإلدلشفلمرفيالماءماأكاوفيانستالزانلىوالقنوالجاهد
ابكارمانجابمافىافاتخاهـانبفمأبءاهـذاءوقدأالطءإلماابنالالءصاصكدمافارفىتاحيااآلمأفهصرمنةتكير
أنةدالواموؤفامعهوعلىطاغكراءانارااعنبالماءفىشاصكرالمالم41بصتثنبااليخاحالدشضدةالحرحمىكاتاطبعضوقال
نارالغراماندهتئهلفاتثندؤوذالصامحيصمابررودازعنلعافارامصوصاصارةلر4ومنماعزتراقالروآةوا

الومافليفهصباللذكركيذةكهواكفىةلمداأاصيصأواقاليددالمنرمفئالحررمىآصملفيممصعنشماوفانفرأيت
نحراالأصألكأناالالمالماالناراللؤفئثآلىأواناكاءالبعضوتاليأالتغكأسيرممانة

ماصاؤالنراصواثبيباطنزثملهشبلموافىوشصاؤايىوواالرزاقةاباباألشالكاباديراالمة
بيهئصاانيعللمااليضاحيدفاشصاحبآضحزءصهمالىاماشقالمعايسبالنالجايففولالفعالمطالبةةامثلىباالتنالبةوالمكتو

لثمراسصريماايهراهمزتااليضاحااشذكرعاحببقياولبامعويثمقلعاادتىءرباطبانلشغيناثلعلمفهاديرنضئهلى
هميانحهىواباببهذاكيررأضبأنهأدولاحاالدباعرببعضاالحظنشوقال

مخداأذصياخالىىجداويزكعاتبهرتوأنشطفىجالبهزغيرطالبمردرأص
اقىكحهامحىدوأثدمحوتحاذاذكرتلثنأخنصازءادبنداال3الأبض

قهارتواالتجمليدااترذشصالالناوأتعبكمبعضوالناافىءلذافيءاأسيرالعامحيا
ارفسهيامحلىأشثالفىماثحبثواماتثزوصبرعلىبراخصرعلىلس1يمءاضاتالاأاالملثذلنخيرالياسعزان
انتهىيقفةعمنمابةلحربودبسكوأثركمذوالتوافىزواطأعدماكفوالزمانزوخذالدهراذاعزء2



ابزيادةمهاأالأغراألرصالماباطاذاوصلإلئههافنعكدودثايةاوالحد

الفصورفىخوااادعيملاكابلشفىنغلملبعكحكأنتهـأ
حوراراالدرالبمقاارنغىسيااوإلصورانأثالممأوطانهمافىفط
مضعافئلىئبيهواشظيةفضعالرضاظلعنحروطارتاناأردشصعرفةذاا
شرقياةانممنوطلخرارأسارتفاعسافليردرحذنكليهاواخاطرةالمثوارتفا
نوانغروبهاءصلىالفاصاأغررركزفقدأرأدكفقاصاااكبعنرلمةثةكاظأقل
يرعلىخااكوفوان4اتوحاءإفارردأوسماوبعدالمتثرلم3لرأوأفاللدفقصايش
الناسمنصنمندعااروءلىابالةشعرحخطبفىااللياافنخىالححطءطوضعط
بأمنيقولتعالىدهاضمارالنودعاءاإأوءفرادعاءالمغالمومنؤخا4لةالمحااصح

تعالىدهاأليستيالنانتجابةالمظلىمةدءيممو3املىفبىاوتالالمضماهـأذادعاه
فاراادعاواردةيةاالقكعاؤديسزيهفلضالفىاالكافرشرالوماد

دارالدنمافالفىيىادبهردناأودبرالذىاومحذاالدءفئحوالبرةاامالترناكوالنارنى

تجاببيةالماداحوارضكشفوفابالبمراذااسرطكايغاافانهنظرالماتبمزا2ئدا
متوهوثالمفرطيخلدزاحرصاطاكاؤدرضاس4زماوةزتطلجماببالجالرث
مرطنتثمالتىالعوارضىاتضالمطءنالمسحزكمم1332ساط1386لظهرئ

نغلراداامرأبدالمثاثهرلذنيالاليغبدنالنىكالمربهباباخازعنياعرسأطلطهورول
هوثمأواوبالعقليدركعرضىوأصوالعلمورةيضاقمن1311951رفىلار
وعالمفدةالة131195عالماهرفىاثافاالنجابصررةأفوما6هصارفايعاضهتة

فىأماغادتحدفىوورةابعاكلفىلكنعتجلىحلمثراوواحدمحه4وم130681
عاثساصءبمورقالاماك134018فىراظرالذىالسرونغلراالاخرعرضاآ

9635معالم731كلرفىينااخأاانخاذاعرنتآفىأمايسوءعافىصركتدث
بلاالصوىلنئأةافىالعالصصدارقمنالمعاةيعىثمرالغبهايمرمانابهشفارةو
راقمووأوراطرةصلصثىرئعاتهاكطةصاطالاالممطاننعارفوشمنالهتماتاتىرالهظ

أنعلىمتواطالنارلزالجاشواعتارارةوتغلهرفىىاةلىالالعساوانارواال

اصماالستخبالفىارادةازمناحداطنيققالواردءلىفريمبااةيىخمبمواعالىقوال
فىانشأةافاصذهاانالةالبااهممرمحاجماساليموأءبلةذتالىأضألتمفاناءلاله

عادقرالحغيقةاذاعرفتكذارمجهغصرفىلنشأةاتالثرفىظةالتىأصورقزه
عيهالتهصسلىاخبىاقولناراسذمعاوفىكايأعواطىلياوالأكاونأاالذش

ومظيساتظمالهودنارجهمرءنحجوفهااكالذصوالغمسةآنيةلىكليألفىاوسم
وانصبنكالمعبالاكومقيمراليكضأقوارخاضارأيخغيرذكالىالقامة
الىبمشكتبماابقمباعصبهوالحبماالىثلاطماعلرسفادهالوفههلهكاعأكأت

محلىليهاللئؤيهئبونحوذوالحيبالغتلفيهعنهكبايتهددتعاالالمهرضىناطبنمح
التعانفدلاأمىحهازيائقرسضنيقضىنظرةملمكلاالرضفىلىتعاشهانصاأبن

لكصثبداالطقيمروأرسلىكاكباباحمطاذهذاخجأنهازيهتبيمئغالنكنابأص

بيتلتأهلأحيمنوالمنمنلتيخرجلمديثاطهذاقمصرانالبهقيمرفكنبالىكئألىزاا عرىصأبارةجمولاحاكاسىلجلداظاكورشاذنبوةابيتأهلمةيو

اءناتئابصالرأداالوانلحرصواال
منسفشفاوماربصبرعلهلؤماوا

عوقسدروكاأءأقوكطرباءوأبسعاربائه

يشيبقالنهالمكليمرسالىلنبىاعن
الحرصصعمتنمصهبقىوثآمناا

ماباالالمسحألمخماعليالهالوثواالمل
التبابلثامنشاالدعالأصصالثأتا

لشبااليدمالماالدزطحمذاقوامنلمالنم
قفهواسشصهصأنضيصرووصدتحاط

لتؤيفاسعادقوحستاامخعنالعلم
وىرموقبالقمملقناعوااقظعبارفاا

واالقمانهعإلوسلمالتهعلىالنبىفي
طلبايكمأشدزقوهمارظنالطبفى

صصسموقناوهفلنءكرهوماممن

لسالمانجيناوعليهعلىاخجريلوىرطو

فقااللةمىدسلمعايأدتهالالنبىهبماءلى
يغولولسالالثيغرأعاؤمالىتباركلتها

التمدنهالىصيمالىجالتهقرأالما
الحباةزهرةهمالجأزلصامتعنااعينلت
وأبتىضيربلثفيعورزتحوغتهمخاالد

ينادىيامنادعليرسمالتهاصلضبىافأص
قسهتفطتتعالىالتهببأفىيتأدبمن

بعفامكنولمجثاياحمرأشوتلى4عدالد

فبهالكمنانسكايممأبصاركمردواباجما
ثعالىفولهبلنأوينمغالوفالجاهدفى

كغألوقفنابائالطبحياة4مخيهو
نافرسةقناكبااطعنيصبنىبنا

صكيبغدالسابعضوتوقالطبالغوألز

الهادىظفرالوادعواالسالجاهد

االبنرى51نأخذ

غاتاعدرامغحوألقلم
ازائدألحنراماناقصاافى

انامحرمهوالمولمجبت

عماظعديغموالمك
اعدئادالرااماخطبفاصم

االرادنحاهداوملذخطبا

بالعزفاطلاذاطلبتالبلغارقاليلعضكاشمكئرافقيراوانكلنعيةوانكشمةبرارسنيخاكنقنعمننطالجبعضوتال



واالنطباسباالنعؤيةالىلقائايخبانن

رأأبينعانرساآللغاراصراأوثالفىا

سهضادجر

ه

اصدنان



لقنا01م7لأمنازلألااوهفهيسركنوانيطلجمأللعنووالنكئكخننا

الزبكلشفربةانهوحبرطاالروعليبلفذااعلىطويتلحكمتيااللهأهبطهاانكن

عيىنفرقهالماينلعاافىيةضحلعالمةورمودرعتانم4مايثو
لمطلعبشيراغربتاقدحتىيقهاطررمانانطعىاوهى

برلمأنهفانعلوىثمبابحااقتأبرقفأكا
لبرقازصدقيمالمالمحزماابةانىأخهاباااليدةنشملىواربمدباليلنفاتطلاةمد
قولهتابهاالىدئأةاؤابعفاونرجدفىلضانال

تشصثعذأفنارالعمكنفاصءأفامابردجوابأفعم
ثفثالاصيليرالمصادجمالنأبدتئاقشباتمنىالانم4ةهلماالبماتالصا

كزانانلاصاحصولتبلتعاطهابهيخقطعنملعاصلخكلنوانهانالذانخص
لتنألتاابعلالىببحنآوالتنعلقكللىكحيدومناضهاأبارقتةوسةاك
الحياءاحبامبتفاسحراارررأءسمممنينسيماأرجلفارصاابنلثخا

االرصاءمعشبرشهثرناعرفهنبهدواصأرناأهدى
ءولعصحربأذاماذعناالحبقحسضداأصاديثوروكا

أدالففىاصبراتهماتوسهـبردهمحاصراريامنحرتز
بالجرعاءزاخاكبمالطىاتباحنطءاوياراكب
الوحصاءةقأشحامفساعنممالارنخآوادىتاإضثما

فئاءدلعلعلرألنيهفالنغافىصأثملوصلتفاذا
افبءالةالعادالصليمم4شرمناالليخاعنذحذا
ناثحتننفغرممنالوكماذياكأهيلسالمواقرا
الصعداءبتنضؤضاتهممىتصاعدت2تالقةمتىصب
بدماءكزوصهبراتهإدرتفخهالسهادصحغومحهكم

ىالءالياحياحهاياساككمامنءودةهلماخاءالىيلسافي
والرصافءديمبهمادىوببخقضفابسصبرىضىيخان
أالؤاءعدلىترداحماءشبمماحلاجفاولق

ابامودفأهيليممتبهأفزوأالزمانواحرتاضاع
نناءزازويرموميرمانمجرهمنرابةكلفئىو

ا4ثاحشابهميفتتقدمقلىوهىمكةأهلالموحماقي
والفادديؤفاكمومزجمأأكفضاسافىبحمأل
وعزعزاثحاقدجدلمجوححىأصلةمنمنشحبياالئمى
يمالقاءبئكيرمنميافلمئامصلومعنخهاكاكلألنم
حلورإلئكعلهخفضلعذرشنىنىعذلفملوتدرى
أراءمةشعابيهتفالثنيهبيىنالالمربعصرحفلنازل
حاوعناتلفبئانريامتالهىوعاصرااطالبيثكالفر
هطءازائرىوعالمنهاثحىوجبرةبعالمراطهـمولفنبه

لصنائوارفاواوفواهبركدرراوصلواجهزاواددهمفهم
افدشامحانالذىوهمالرقانحيشلمصااذوهم

بفزكاحنىولمبنظروابعطواحتىلمالذفميرأمتىظانهوسمعلبهالتهصلىالنبيادمكنراجد

رغبهاإمارهبةورغبةالخهالمشزكةبينعهاشا
اذاخهيةلكفااعلىاليمزاريادةؤإلته
نفصلنلمتعذرعةااليعلبنهصةلىاوأسا
لنونذوالتومخثلذرتذانةاالمادة

بتطنةسعتهقنانتطيصنكاارحة
ممةعدبنسناطدروىؤالشةصطله

لرسولظلعنهملتهامرضىجلىعنأبيه

ممناالدنيادولكلييرسماملىالت
ضعفلنوماكشمنهاعليألأناكءلىمنهالنا

فالطكاجاؤهرانغطعونثموتكتدلم
تعاللقهزقماربرضىبدتاستراح

وجدتكرصاالأبرطزموقالعينهقرت
بتهوولجأجلهقلألمجلهلةشيأهولىشيني

الشيوشيأهوواالرضلسوااوةب
قىيخاةأنالهوالامكهبأنلهمطلموذال

لغيهكاصاالذكايمنعدىالذكطصامنث
وأهالثأفكاعرىهذكأأىكأص

لطافامطبوأوتالنغسى
لىستونحبالزماشوتأخذال

انكفيألالىعدتبعاولست

وعؤموىصكاكان

مهزوالفيللماالسروض

وحكمهضوعالوصارسلطانا
فابلغلبلاكنمماالخلقئ

عالمفانهمممدالرزفا

ثءليمرسوالستهرلميأيغ
وىلرابنسألالداهلأكافىوأنش

ابهون6لفضااقبرى
ثونواشركأالن

وزقتسانحنوخمظت

يخاتااوتهنحكويبرزق

مسؤاليمرمأالىالتهنسألومخن
كافتوةالينااسنامأمولفصلوأ

تجفآايخامنعافيعاوبمرفة
روىلثهؤقابفانرؤومرالتبعا
ممسامهاكهعذاأبكزنأببقثيتشر

دىلطياجمىتمامآلوظاسألىث



اذامايخظفنهرممئميعازقبعدكاسهالىالنطبنافدكائمفصبشاربأضم8انهمالوأاالياممنندى
الرأىمؤامبرالصاعرضفا

دورفاثوافىنحتاوسعنىألعدارهمانةةموعوفاقلىالذىصنفىمافاته
ثعواطاوأباالصثبينممرانيهمظيخااىوعدمبظامنوهوالخامسلنفمباسأدسا

الركاباالكالءمحنداصتألميماالمصارفاداعشاقىوماليلةشيممحلةمجبولةىألنغانمحم1
حيشفاءوالتالسقامكلىىيمالفىأقاممقاكأبالمغاموصهاعناللمعتغنىءولةصواخالق
لإتااللةتافىرىوتمالهـاافىلماىدودلىبذسىإوالتهزيباعنباقرضىواليمتنىالضاديب

اضاألرءاتاطعاالإإللالفنمعمححىوحىأوىأوىرحاناراآلافداداودهاال
ءالوزتافئالحرىابالىدتفانةأزوحصامىدعسهواتاديبهالأغفانجهوصهؤغامطاع
الجلزدواخماأءيئابفثذاجتهاهاأألمأذثواذاتفئادانلىأوؤكألتلالهالىدضاتفو
ألطبتطنقطوفىنحهوأصادهأروداورعذيهنأذادألنفولضامهعداعبالطاآلحصنالى
ءواءاالازمةرفلوططرمهورإأصلىأربوربوعهانراخاومةقو41ريواعخاليدرك

ثأفياؤطاللهتحمصلىورماالإعيصصاللىكهلصورإبعاطالوئاالثفصارمن
كاثراثراهووالىوىوردكاوعاؤهالذصندىابهوقىأوبةباتجرببماألدبداضألالن
فائىاهوءدحصدخةوقبسابه4حفلشابهواوذالصراضعقوموادةبالهصخسن

الءاالواطنثامئوالرباإزلياكتالثااططحوالباالنغيادالطبعلالعوقيفةالينال
اءاالفوافصصاوجادنىمنباعروالىاقىوسفادويوالمعماناةدلخبمداصبصتي
االصوأءمعبكطمتمصاصاءواالاأسيماااللهورعيمخيمالالعثمخونالةرالمعايالدربة

اءاالصككأفاةثأمعلمانشموىفسمااصرتالىورلانمالساووعايىطبعاوزص
الزباءةكنتيماطيبوماحوىالزماتذاكلىواهاحعاتعالىأنبعاءالتهنيماالدباعنمغن

بافذولفىحذالرأرفلىاهـصادشفىارخآيامؤتهيهنفمووفيمتغنينأذ
اابصابءضهحصاويماكتىصلؤاألدامأامألانهلمعاليعرسالتهصلىالنىعنروى

حمابضارهرثحوأمهرماأولآليثنامنلمساحمالياهـحمابنلعلحالهؤتاالرمجمالتممبعث
درصالمحالحلوانحااصبلعرنفصتاصهـاواااممحهاتقالأدبككألسلألمافاوعإلكدنبماثيمص
وراألحاتضاءوااماكماشوقىءبأءيهـثانكرامافىصولالجاهـلأحدولككأرأيصأدفيما

ءيةترشممسوفيلحفلىالصالحاالتهءرضىبىااطأبنتجانبضمرقاللى
مااليركةحرانثمفرأيممنصالحمبرعاواةتتعانأقاالضرملحتعاليالةلنصكنه

حرىدصثادمايهذالهيخرىالورأنءلمادتانتوءادجلبنكموبيحوماسهنهارص
غراعولزادتيساصلةكأتتاذياعشفىزارفلألورهاسفىأةاعيفىولهوقالنهاخلقعالىتاطهمنيتلأت
صالىاالمبهنرشلىأنافها3هاننافىلىعوبددتممدوحانهاالدبفضيآلبابلشمنشيربنأزفى
مميموفيحعباأىيرسوفؤثأصلهحيقوفىبوتاطمحاهانيتوونالغةماس1ذكزباؤنمكلفىشبهلساشومزجمكل
إدرمأقالدتالحكمةالمجومموفاطاشبهمهبودالزملشوقالأيامكلى

ذكوروهىالغومبايدىتحيوالغناصرارماانلمجبوانلرابانبالتاالدالعدحمالثمريف
حررواالناشاأجمجيالأكفهأخهادذانوألمجمستورأثنهنكهمحطاالذى
يرمامحالسفرتنهماعلىندمئمنامهالباانسمتكلىأةاصزىاكاشالبنرضأكنالذىكاطبساتاروبالغ
المرأتنمينلتابرانشدممفحاامامهاوجمباهاءخهأتانامىحاسانوعندكبرفهاواتفقانيءدةباالرضولوءورذ4أهصفىوأص
اياهمماننغوصبالعلىاكاصحذالمطغابنومالوصارالالوامءفيالضفافابهيرالمنحفعاازدادنبانجااطالخمالتىالمعمالة



بالمثروالمطئامننااس

صشكرل73

لةلحىالىوكلالب

ناناالمالىملثاوامغؤللولدملواا

زهرنهانطلعلطإلقسلرشى9531
منيصودالهااالبالماءالذىاالرتؤ6

مالىتهااالءككلرحمهوحصإهشؤ

تهلداأسدعلمةالدايابنىالبنهبيألمالعرااان

طلاعواتهاىحابتزشلباباالا
صواننىصآلقلهافاالصابا

كارشتهزهرتهلمااالدكاغرفيته
الماءكابزبتهاعلىالرفوأناالتستغنى

االددكاءاطبعضوتالرخهافالمحر
شئوقاذفصورعفاثكفلعغلاسورة
لعاقرومعاأدبكاشربلأللصقاآض

أجداالداالدبكالضبمالمثهروقبل
فلبالفلفضلالبلغاءابعضموقالالمنصب

مناساءأدبهسبالواطباالملواالدبخال
وفاللىأغالضلقلنسبمرمنضاع
فاركدكاباالدتبكذكبااالدبعض

ركعاغنهأوااالدبكذوامابباط
هبشمواتلشرايخاغبوحظايرتجيلشرأ

بعضوفالدكبىنفعلئوولنرل
لعةوذرنضيلىكلالىوسلةلغالطءاالدا

االتبطءالفبعحاوكألةشراكصالى
عراءفيهالشوقالبعمىشبآيترقيه

لعقولاتفلاخلقمؤط

أللحباشلىفابنلسبماوال
النقىاالالمزحرموما

سبالنااللمزساوال

ا2اكاالهلىزءلصماوفى
لغفباطيشلماطففةوآ
نتهرحمماكلىالاوأنشد

أرىفلستاودالعقيموليلتوان
االددهصادثعستغفالعقلىاذا

مخغلطاكالمدرأيتهمافىا

لعشبننرهبرنعافئتربلبا
لدانحمدخطأتهأمنوكل

صبافىلبهمصاحمالعغلافيةغر
مالزمأحدهمايخاتجومنلمزمبتلشأدتوا
اللزمببالنأد1فاماكبرعندنشرهنفهد



ثصيغيرء
دلمه

اجماصعن

ومنحلبعابهء

براحبر11

ادمن

بيهنص

ممىمهـ

قىء

تءقوزددف

لصغرالناابمبإد4نحدالكيرالشتنااقبو4عايللميهائيينئو

حرضمنكن



لجدلهدالهاظنعاالرشاداثهاأدهمهاشاهدم11ذدثمايأقلمنوينفسءلىتبمابمالدددمهـووضوحمشنبطالعفد

صرعباوجماأناألهاصوإإقاتنإلالتهطويارافمارمبينهفصاايصتعمئ1اشتجإنصويرفذانامحرازقصمعفازدرتامتكا
صغدىاالصالحابصعصتعنانراالمقالةمناءاالفصلافىة

نحموضعهشكلكرتعليلثمروشدانبرقطواتجررالباعىبرعنمىاذاماماماتاأراد
أدبقدماتأحقءفاولأولمحلفأنهاباسسابفىحنامجمسا3ءحدءوعافىنجاعت

اصينايعبقاتاليتصالخإالصخاياضهلنبيناؤمنشارأصنىكااسحبرفضؤتمنلثاهادشىؤريةؤوله
ءصينوابالىأسماترضتاقبوامحثيىلىترضىفادجمهنت

وات3ثداوستاالناخألفوطوطولءيهمافيعاعوامالبقىوالتايمرأعايهمآجاادالتهوباثرواواواتكجامن

ماللىالتهقالقاإلوقؤالاإكأوكاتكالواحهثباوفادهمأوخوواقومالمامرأنفةىتااديرواشعداذبأللمايعدوقىحلو وؤرهحم5دكمادممسومابنهـاوإيقركايهمصسابهملمالتهازانلىبدارفاسآبدمامستنياالدانا
نبيكبينالتىضلتثلتاأبئأعرىوسبقمرديرةاساءةااماقوخهدااتنعماغايةوانبةيفزلأنالوتااراالأواابخبيخاو
اعرابيقلرجلعتودللنثمءثأهالثتموزأوةبارمقادماتهـشانةاالوإسرءةرىرنهوالالتديداداادوهوراغاوانةالدا

مككاالعدوككلاللهتحبففئاباوحمغدورزونماءيالدالماالدنمزودوأفىفدةاالنلمخقالهـوة8ص1اا
عراءفقاالالبعضفأخزهناصعارالهضادعوأملكنهضورأحلىفاىوتهوغابضؤؤرمنضهرحمعمن

فداممتالمحماضرقاجمأونماخأغحلشيتمعابتجمحمماتماهحثمتولةابهاوجمنبمأالصيةابزكألهبهوي
وجاىيمزأسفاعهوةالمحشهأيائؤديهوانجمةعايههرهاريهوشلعفذىكلعلىحصئاطاؤاعنم

اذاعدوكطمناحزاصىحلوالغايةبهرطاءعنرجموالتغممهالتبطزكنياكممفاواأنصحانهالتهألأا
أضألىلنعدوممطنامنناسصداوزيرااالىطوسمنأةاكتهكىورةلةكاألةاءفدالموخدله

اا
اظنانفضكذككاشافاذاااهايآلاصبالنايضبئغوثيهاديدهداعاهاستدالدءىجمهلاباححال

الىاداع5اوتحمممىادتكأهـذرثميةااناتدريسمزادوتركهرادتزوذداث
ةاذاصرفآالخألشجهاطتهاونسادسالالرحمحمنالىاللهبسع

عليسأطاووعنهاالخلنحنثالصاموقبلتالمحماهمؤاؤئاظاناعلمراتاناوايهافاسآبوفىةوولكل
وامخازعنبطاعتهاوالمكرفازيفتموادالتهالريسولصلىالدنيسافتتهممناحاحلامءلىتمروانتاالذشاموامااحداهاطواثف

المهإضىدكداابنكرلظعصيتهاوفلىشفثحرفالمالوااماصببأكثرأفسادكنميبهفزريائباشفارمادلهبقولىايعوس
مرقاالنةةلممىشاستجمزءنالعاحمفعنهتهـالعاملونابأنهاضحهروأبفاونطارةتدابحونالمرانرواكوهمحهمثازرءالمسلا

ناسهنفمدساسيهءمنبعفراطخرةاالأهلعلىامالدنياصعليهويسماقهسلىوميربافئماياسبقةصاطااالصهطل

يهالناسفجيافقداخنوءالغلنألماسااالذيىصمواالخمااثهااالدالتهأهـلانوحماحمرازارلأصامءةلمواالت
قاوردطااحياملمافيحنر3نممقهـمتالدةانحنهـئواوفايناالبالصساتلواينؤاالفهونيفؤمثئآشئأنصاموا
مكريردي1اكلنوانالنغفانصعهاصؤدسشارجممبهعواالمامالصؤاانورهياأعغاموألىتهالموقاتضاحتةننصرةواال
بهفاناصنكانفيايالىمب9ا6عواواةانراوثراعنهياؤكركتفأءهـتيئقعةصتإصفالبوداواالهاكلالثشذ
نضمصنفيىعونهاسمنهعنهللؤصهمنانتهااالالالشتحمصنوتإئثروأتتهوائىمفاوكثحالوما

يخفصكهاتبجاجهانلمصماوعنممأعهـنضيممالتموصازحميخاماتءالوجوداخيرنصانائثركانكيرنالنهوسوامالىا

خافضمثنةألهووقدثتأح31ايكبانيآلعما4ثسرسمااإجمكااليلمحألماثلهابقلىااواااالئااإناانمايرنهاإإرأووحتأتىأاقلكةأوكموآإ
انناتداجميامفئهالغلننفىمعترالةاةاقاثنىباانجالاصاتزكذكالثاثقاطاالابالنبأمقتاالودء9النيان
اظلهافاودءة5تهـداارالحفداوزءةفالرتبانوزراءراعانحدأقوالقددذيزيخاطبادثلبفاشالطاجتفرةالثا
الوهنمنمفدارشغلولكلدشغلارمنأولىذلئمقدقنينالعهاضهاوشاأودلظناارصسنفيمقداسدزبهازالمظألمواشاوذلة



االالحنبنوالجيلمنرهنمفدالكل

برثراوفراضألحفىخأرلمنبهاالظاشسوءالى
االكلةالعوراالفاحتهادهالالنفى

االبالخهمةلحيهاوغروراالينكئفتبالمعا
إنةوتغريهراتحورادالالةهـلهالالنهامحبر

عيهعيمصرهاوكؤكنببهاالفانيممئلم
بالثجهقمنإصورهاقانعاوفمارغرورها

كارحممازاطترقدقااتالراأفعا

وقالكشاجملناساعليهأخطنفسهعن

اعامخازةنضكأرضءنلم
اكصابامهنفمخاعنالارو

لغصرتعنهارضييتننىولوا

ابهاآدكألهروافئع
شتؤأسنتآنارذاكوب

ابها4ءفطالقعزلىءلميها

فىااتمامأبىقولسنصئاوكل
كاظناالعباالخسانيىو

ونمشعزبابنمربهو

استراللماوالباالحساشذظضهعةسااصوانم
ثوأةافضلىافىلأالوعابالرأواذعل

نضمسمماتجأرشمنعىافاذيادالزداعلى

حبانبهايطاوولمجنمنهاماورؤ

احالناذعنهاماتكرماوالمرفاذيكلشف
طكيازئاندإهـ1اح5دففادريف

ألوروىوتدؤلهكلبهابكلانوشكلبهابعد
قاذفاذعنهتهايرقرحمهرألمجعنصازم
نالشديدلمويهكالىاآلرسول
كصتكاذالتهعبالبنونلنفموتاحلب

أجتكرهشغالتطعهايخافبهانفسك

بعضوقالكأصمنجهلثتاؤاليغرنك
القلفىنانفسهدقوكطلمجغاعمنا

عبنثدصالمرؤبالخهونهبرصصوبق
برةكنتأعندمعزفمانفسيأخذ

فاسدهاالاىحهاعربمقوأختما

اخمهاخماتهاثسقرضىعائعنوىموقدر
بهرشانذالايعرفتىتهارسرلياقالت
مائمرأممنهاماهـاصبئبفسهعرتاازثال

فؤوذهفأهدمكلشبدإلهدوأظملغكلهنفسهحالنظلمفيميمناماما

عيينسلىأالقماباقاالمرتبفالىنياالالمرتبهعؤمنأدأناونياالدالمرنةلىالعياا
منأقرابعضليسواحدالمواضعكلؤنطوسنجدادومنشتعالىتهاالىيقوالعلر

يدمناالصفرصأنتبلهيونلرفىلضلغظةآومن4فاأنئعالىتهاكفاناسأل
لثمضيازعتكلئالمثافالفهاتثنىدسبرلفاتحاانيهشافاأوفىلسالءوا
ةاابالىكعةادالمرالول1وهوكلرمااذامصقىصوفىالصصافىإوهرىاقاللكذ

ذشهدويزءلىاالخرقممىيبايعةكلتثنىياتاخفى1الجؤباءحمالكليةثسمن
آنلثالثابذكرالىكعةلجنازتذارحةاماصألةوامجوزهعشدشبركعةالتنفلالوجهين

لمحبودالبسيجاكعةكلبسببنىاخهاىلمارةلنارفاأتدخلتاصلليمتكرانفى
تواطلتاحمسيمسالةبجمالباالىاتثصدئيناكعتينبوالبعةنآطو
بركعةلتنفللجروااسورةنحافالكعصاحبصيالويوبهوألجوابابجدحداحذان

الوفداعامذسلمحنااالدعائيةيميةالنادرالصيهزىوهؤعنلىاكشافاالمجورضاص
برءحإىأبواالتحرىلصهاالمالحىانتمنج

فرنافسبدسقىأندأراكرمنممىاؤبرنرومأيارق

عنرارخيرمةااطرافاننجارابدلعذااعشوذ01ضهمب

ارقعقاللهأحداذاخاطبههعاالثفناممابزعاوأظرشاالصبهااسعيدأبون
لليهةفىالعالبىذكرهعبادبنشعراءالحاصجملةدودمنباذقلمايروحلشوهوفانوتك

غفز31ااقولاثاثعمهشاثطاالالقاالعربجمدعمنمطإلجودةايةاروشعؤشالد
ابعضلففعيغقأةامىأىاتلنضعهمجتاللربكاانفغالباكالزركرامالكالممطغقلت

ثذحناككارفؤيلرهامنكدعةفيهاواصامنأضعلالنىقانياالدقىكتلحكا
لتمدرالقائلءثاآخفحظأظشهصاالفضالنةاالدنيافانكمن

االكاتالحياةقصمارلىهلفيهءئحالزمانعلكتماتثتهمهكلبلغتهبك

ورهلزعاشلواطرةبعنهعنامانالىذىموعىغيره4قنماكلالمرءبءي
كدااللورآمعصروصحدثيمنيمةربحمماماآمالوفتدرك

ظاهرعلىلصيفاسلطانيهمنأشدقللعااطنباعلىلعقلان1رالسكندامنكرم
مابيخارضعفمنيقدامذكلغلعاننمايةاءلىبلالجاخلطيفبرهانالحمقا

يهطحبينلبعدافغايةىغرصوععلادفئالشمناكاسداذ1ألولفيالمركز
ؤظرااةقنجاعلىالمنهطست5ادصابكداثرفمىكزبهممايخابفدرضعف
دحعطضعضهحنفطبحالمركزشومابيناحارقطرالصغر15العغلمى

ىطيهاحيلئذدافئؤمنامىميكزاعيكزهاعلىبنعابقرىلماناصكااذاترههمالنا
بئساويةككطدحاطميكزهانذماوطبعدربرفيمىقررالعماءلىماىثدتحركف

تمنىمنالصغركطافىنبعداسغاط3الباقيامامالأيانقساوهىاططا

لساوىألضاوتدكلنهىياوىاطلساوصماالذىءفىحنفعاعظىتطرا
ىظاهركااليخنىأوالتفريبأردنامامذلمهدحخمآضعفهنفماحىخماح
بعادالاتناهىعلمألصلوأيهنمليما6وريدتنااامنناععلىبرهانبلظاالجاع
الىحالمتفاطعيكداحجنافلىأرأضافاويةالقائمحابمثلثلفرضظ

غبهلهكهنستالبمالصاللهليخماهمالكنجموأوثللاغمحدثعكنامزدغ



غنوىضرخفواالماوأجواألدئم31اكرمنذرراخالمراعاوالمبلبعدالمعانانضاخللفسعادنظن

تفرممرلاالمطابماونهئعالجهلهمايلزامالعىكيرالفايةالىهاضعاعلىبععاعغرفيوفرضنادهعجينىةنماثكيرا
ولفعلكيرثناهيقبااشيادفهازنايمصلناآلكرزكظمالحادةيةشزاواالمئملت

باثفضااإممبريلمااالصماسلالالماليلماماتفتأمالكنيخقااليسالوىلمثاثايهاالنبساوكقاذاليمنلغابااؤاوخرنألثذمع
غداستراللمنسوانلالروكأؤمياهذجمرخعةثجدشلعزالمجابألؤاعبعداندعذبوكليراكزودأتالىبنكرا ءواالبياشاللمجالعتاصة

لىلكبرةالحزاعصاةولعااءدولاصهايداروجملنالنحافومياللعنماقىكانيرمالىيرمفنلهرا
توروأجماصومصوالئوماخومكلبهالزمانلولاياوانالمهانومالىقومنلتدنيا

سرهلىاينعةهضلزفصمحمهكبرتناافافرأيتأصالهمنالصيمافسداراجمانينالرشيدالالبعثئقالأشرسبنمةظص
وعنالينفكمبلىاانقرلانلثةيانماهـمتعنغالفالعقلحمصقنهبماوشاباحنفيهم

افيهقرلاتغديموجبأديخافاذلتاكبهذاقاخغاللوسكرشونمشوقامنحملتصبرلدجمهاامجحهلجيةأوالثيهرعايهانعميب
ومفمنبايراوذيمبافباباننماالمبراسأواكراتمةهذهلىليبهرفاذراعئليخلتملشوأوبمليلتا

اوالتابلكبرفياأمافنؤلالكقااتقلشعغأالتأسرىأئلةممولأقواللهأدرماولمفيرتمةطغقاللديه
صاقوراويريخرألفاكعنفكهـذلئاانومقلشغبلوانلذةاليوجاللهفالمعدومظةاسآاذاقالتانالنوملناءالذةاصحد
رلنيئماعذاعنوحسبشذلفسواقلشوماىأضةالجوابافغالسأشطعقنبهشوأاقالفالضورا4نوماقلعالوأن
العباسلعمهالتمكابمهسملىالنىقالالحواأمالطنالجوارىأاللتكلفذوانذيرافنأءلكلنيزعمقالى اانك

تاناتموالكبرباالنسركعضأنجياكمجمتدقيبالنئتعمحبالشكزلهاوتغوالالقسامأنؤحصاالولألسؤالعن
لكبرابابلشمابنأزديشيرارقالنهتحالجناةلثااوأماآهزهوهىايهاراطاملمالشرزعهاصابهنبايةاومبرلديما

يذهبلأشصهيدرطحمؤلماالففلذجمبراوتالثالموأخرعمىجمهادثآوأماالداءوحودخاعوالألةدانوماالنصالاااعغ
بالحئأمآتمالأشبهالكبروماإلىفيصر4فاناقالأفعماظارآكدأبالجؤأخعألفىورمافهذانذيىكبعاللتااذاعد
ضبزنجادهجمدابناشصطرفالصعنصاأرمجنونابعدولمفتيففزكتراكصلىفىمالبأنهلحغيرنعامتلكلتاأجها

صطةيهؤغئرألمجصبنالمهلبأفنلهأذارحانرالطالاالبالتهحوالقؤةالصولقرلرتوهبؤذونهبياناساواصابهلولا
تهأباعبدافقالياالخيالءبسبهاويمثمىأساهثاهاكونأاأاليبةاأكزلىرلوهركليهمكرغصاحمل

االفالتمورسولهيبغضحهالتىيقائاماهذهلحالدقأنيرالمؤمنينأنآالدبرأصأفوافطالمزمفضأفىبضهمبانلافتساقعا
لنأوالهأمثزفىففالأطلعرفنىااوةاءءزء مالوطرححلىمبريملىمولياوالمد

وحشوكبذرةجيهكوآضنطفقذرةطفرباالالسالمىكينكاقرالوصااعصاهاواشغروألعت

عوتثفربأخفابئبرلذكنجابنهجههالتكرمأئركؤنيندالمنسوساالديرأنمن
فقالممنظمصئمعرايرطاهذااالفىمحيودةقبةالمبربهريةاالياموئرأيتا

ورتهمجلمجبشمنرالمجزوااصاجمايهنبمجسزةءنعالالتفمبرشوإلرو
مذرهنطغةوكلشباالمس1لبعفهمعدواانكتخنهيهقىأظلعدوكؤكانءالحبعضتال

منعورتهكدبعدحوفالئغونلشالعالىبالقلممثربهوظبرخداعةالده

قنؤجمةطلىايمينمالهاتألبتوالبعزيمظوأكزافاصالكزوالخلبنبرتها
ثبهعهضلهعوكلالمحنريطةهكذانرموكمالىكتمتمادئخخروروغالةالمفرىحمعبل1

العفريهبلثربنيةضيعهااواالرضبملءاشتزىعرساعقمنهقدفاع
نفسهنحدعأنمنأالميبوقدكانالبييمةاالثعدبعبهـقالمالخارغبدوعيعنةءالعثىمنأفىضى

بهةكازلةرابوديردالحوابا3ذأخيمةصبأبيتوهىةفىهـتأدةبللمزاينهـرةيخاد
الءبئامبلنمحاثالحمبهمنجببننافعنلىاخفهلقجالجهللصريهياالحقماناالداللىخطايامنميغطيئةالسزساازل



أردسأنالولكنىلظلنهحجلستظلوألبكئمجدضالمواتلرنالفوغ413بخاالناصيفرئؤهواناصئارحمنلى
وناراءفةوانارتعاواهخ4زاقلأفاتشبرجمىلفاجمماتمبالجإلسعأترأ

بةمصيضحلقىسنلتظلنضهصثدؤأمصدلقأنتأاشقالعنالوقدفمهلنفعأومذانفل
عفصااالنفحلأدهلماعرفقىالمه

عضرصافعائالمستهمممضماةنضكاالعداةطليلكراايمسلظماسشعالؤاالاءلاذوى غةغيرامشلتنشبهوكارضصصةلثهوناعلصديعتهاء
ءباالبماوابغاصوايصضيرايرفعو

دغدعىورقنر1ثمفىااناصاتللضأسههمانتحأماانات3واناصتابيماويهسبيظهرالماوءولمسنالىيخنى
عنلءؤدروىالضادعنيىوالمذام

لةيرأإوابرفآدسص3ماثديآعاأللتومنأفادأىآميكصأيرإلجاانةالئهالممعاء4تهالىهـلنبىا
وبةةلمالوزبقماصةصيراااجمسإلةالزابصةالحهابالناشكلتأحميناتأطامأكل
فيهالغيرضرورةسيريمالءحالبالنداياكدبتخاوحهالتهطابىكرمأدطبنعلىؤقال

رةو4لفامخاتمنزتحغطز2اتناجأكووردمنؤماالااللبابوآفةوااضداااللمجاب
ركآروةالرصايداحقىاليرطاصؤدأتممقاتلىألصحسدصاحثاعابهاالتىةهرافهبرر
بتغيرحماتخنىيدىشهـعرفاتاحيممنشدرفويالساجمضهاليىحموالبالءالذىاخوافعا

مزلةعنكتثفاذاعددتيرةءوهىكعاتطافىذدؤبكقسهالمرءءمحاطبعضلالمجبوت
4فربالمصيفدتودكننكالفرراالعمبصحتفوليهرايسبهماقيالىوديسثقلهأحدحساد

صويةابافتسدلملمفىهوغافصءحميرزاقوربكمنمحبااليهادماينتهىوالالمعشحمن
لةثاالباززقحىقىصترالكيرلزلةوشامةأتىحىفؤءتسنأحدعإلمافىانهتحاغاثلاب
صةصدانص16فلصةليواىنغكعلوباالرزاقوهاولاشقرمالالففافلبمنماشرويمما

ليفةمنإمماعفتهوحهسم4قدأفتالذفىستتوسازوبمذمةصصنةكلغبطثلبوناهيك
يةاقباوىاافضىمماحصبلىتدازظاوخصنشءبهيهصبهحضزماثيرممنآلخكلفعفتهمم
فدرطباعااممناىكئوببامفهاةررؤبمبنةاوسالمعالىسفىءضددوقيلؤإلحضربنححغدمن
ضاءحقاةداواالبمياصاااتاآتيافاالركونالبدالموتوانكنأصدجمزجنىةفاقالنيرامرافالزلكدشوفاج3الحم

صبفانىاأردواذامحهاياباابزفاعاااطلبتاذ61خحااطكمرمنكاللبافالحزمؤخغربةاأرلطباخمماشتةازذكتهان
وردالهـاوندءسبالثضضفىؤززالافناءةالزممزومنيزاأطاعفنبالقناعةحمحبنصلصئالولحارمبدمائم4ايى

قالزاقاالرةقسهوقت4دةاثساحطاىاككرالاعصلىناءومء41ركرااالتفىظاوألاالفأعطماهملناساأتاحتات
ومنتهحبخبئؤيهلأومنتغسعفهاطلمجلمنلحارنجالدنياادةظلرسهاضلهخاسامافبصهمؤاجدلشصدفيل

اسلماالرؤسقيانمط1ومىبهومهمعندانعضائهمالثالصودكمنيمءاطصاكلمسلجماشيهاللرحلعياوةفشىأرديخهم
تالباالحرانابتاالمعاااالنماتمنيصإغاأمكدءومنكاصاادفلالاصاظزبادبنبىتهايرونعبداايعيلفهذا

معاهطاذارأيتصتبنوسهاءعوغركحا4الدأبياطامهضتأصالبمغصلأوكتضالهىظمعان
كأواضماالمخيرابنعىتلمكاالرانهاالاطونفالاعنتقلوطاشمناخااىناهالبوصنفطبب

ألبحكالربهأرإوصرتكافيجاربدفىوخالعتالمادياتعنةالمجرفىالموحوداتأحواللتطالثفيناهئراأعدالىأضا
صارباارلجبراروأدأاسنالىنيمباالاإوابتطاالاإائئهافانجونانفعم3كتأنامهدكاوواشهجىكنراءةزثدبنوالالتضعابهخملت

هأهامييؤكرشلدصجالسائرمذات
ريمالالروصافىاالكلامالماؤاءأمنانحبزحيراشباضافاعلمةامتبممعهأبتطقماةاالدتاينارلمرالتهكفساللخفا

لربتىاوفغترااالوالماافىلمعاااذنعنىشمذتؤكمفعالهالذوالمتفا
تءوصربيد5لىجمدشهنثرفعكذاففالياضاه

لصرقحهااأبدصالةألصلبشلهحلرالىابرداغللهافقالوامجدفلناساهاالحقهأفيراىالسداالبرثمواي



لخحوبرالمجبابهمأفضىؤالبهفلىا13إهنفارفامصربمينىاننصيغفاللحنكاتعرافدرذافوجموهافغالوالهلناس
االؤسنشألفىبمالفىصاروابه

فطرمااتتكبراحبهبصيخولؤصرراالا
مهنقظفصجناحدفمنوبلىصلىنعليعى
منوسكؤالتحؤنامنتبدلنضرا

وىلنلمجبفسزبناالخفرموفالنفو

يتكهـبربرقديفتينالبولصجمرىفى
ففاللمنالشعرأءاالثبعضفو

بحورئهباحبرابايامغا
يبتثرالنتنفانعألكانظر

هموبعانيهطفىخاسومخرا
والشيبلكبرشباصتشعرااما

كررأساشلىبنآدماهلى
روبفذارامنصصىوهو

احمكربذواسيلنفا

ثغرماموبفضقوأميلعيخاوا

اغدلزأباوال3لمجواترااابنيا
كولومفروبنلئمأأقكرفا

ايناسبجماوانياوبرمجاحالتماوأحق

فيهاحطؤالنهوعغلمشاقحرهالدفىجلىمن
يصغركلكثهوتهبعآلميسخفلقد
دمحدبنءصدالينبنىتاكلكبصم

النفسمنعانيالدامنيركلشيأانإضريف
بخالعيمىطكلاابنجموشجهاناحهاوفال

حةاتشرفأكرفدصعلشرشاقاومحا
حدبهحواادصمظسكالايغالنلئوشش

فئولكزأشبابلبرفواقوأضعا
صآلوعلواليدونغزنالصأسبابهأفوى

وماممشواشتاحوكغاعاللعلفاغعا

لففاعهالتهألمجطالبرضىبنثلىخلف

بلقلىةفهامضمبدلينعاعنىدواأ
عودابخصومشواخاصاييلرنرحما

ونضةابعزلةإنهساارحعوالنغط

جالاشربحايغقيروىولمتبوع

فاصابتهوسمعليهالتهصلىابىبهأ
هونوسمعيهالتهصلىفغاللهرمجية

وتذلجفغاليرجمابابهسراالاراغامالذ



6ماروىذلثوصثلاالشعألءسعاوة

لمعوعلهانسمصلىعلىعيعرصلىثنىؤا
علىىأرلقدرأيتنىلناسااأقالنم

افبضةاديففضومبنىمنضاالنلى

فغالرمىكؤثافاظلىلمحرواربيبامن
ينلمؤأميرآياتهواعوفبنرحمأاكبدله

لئغغااللكيرضىضتصرشتاعلىئازدت

تخلىانىكوتابنياومجكصصنهتهل

المؤكأأنتألميرفقالتنضىصفدثنى

يانضأعزفأردشاننجلتلأفصذافن

ركزةأصباأنوىأسبابمننجمابكلول
الذكأينطراءالمتملواربينالمتمديم

لعةخداكاقتحكالدقوبهسباوافظاجعاوا
وللثافىمقبرالوجدوهبافاذامل

3تغادكذبمباباجمهاأرأغروالفا
ؤداداالستيزاعبهمةذرياذدنثجعاو

حمحانهكإلوسلماتاصلىلنبىاعنلىر
امعالملوقطصجاليزحمرجالفقاللهر
انلطابنعىوةالابصرأنلعاماءس

شالاابنالؤضدضأذالمىنحتهارضى
اتاطضارقالنضهكدضالمدضقابل
أيهاصد4فىللحىالضمابكانامر

عليهتهاصلىلنياعنوىكورلساصمنها

انالذبمنأنهلتمالدخ1كمايافالانهوسلم
ل6فيالمحالةأجاهصامادصماممن

نيهاأحداونجلالتهأزممكلىأصبوال
افةلساالكتبامنجلعروتهاأترل

فبمفوليلخافيهقيللن

لثروموفيهكبفكيمالفلمنولمجتيفر

لشعراءابعضيغكبوتال

مادتاهألغزافرإطاة

دكعللتطراكانجهلاليغلبن

بهأصاطسكبالوقالجما

يبثلصولمرباكماواث
عننفمهصايضانالعاقلينبنىأصوهذا
لياالمألخبقتعيالمنجمنعهاتجفزهاوان

دهابرلحملىعحدألمنهـلناسااثهعظاالعألمامعةنألىكنمانهااظطابرضنىبنكرام

منومخهمطبييةاالبالمععرلؤهمبالمحوسيقولمنثترئهموفسطالىاوهمولوالبم

يغولمنوهميةالفالسفقالدمروهمواليقولبهودوأءموالمعغولسوسبالىيقرل
نمءقولصابفاوهمبالثمربعقواالسالمواليفرلمدشدواالحواطوالمعقولطبالمحوس

يهووامجوساووسلمهتهءادفانهةبضرثمرلوالفوايساليربنهاوبيزجمئر
مشلقةةاالعنايةاالشراقمىبهتبلوشاهاوهميقولهذهمنمغنمارىوا

أنحونرضوالجنباليخافىءثابيرابداشبالذأوالوحيشعوكلنجمابيرتجد

خصرصتلنظرآلىبالهوأحملفيدفردطبكلأيهنوارةعافظامامننأكلالمننا
نفشطرحالمعماراذابأنذلكئحلعلجناوحهمرخفاوالكلانظامحسنلكنهيهوخال

مبرزااطراتبعصونأنفيالتىجثمنالعمارةدتلفهاالصمننرجماكانارةع
نماثوانكنالعمارةمجوعححمنالختلاوضعامجاسابحيضلىغيرهلىاالضلبعضا

والبيانالمعافىالتبيانتمنخمجلعامثالأنيموناالحزاءمنكلصصوصيةالقلرا

قالقمدباالوداأنهعلىتنبمزبرضبغيرماطبرظاتتلقاهرأناطيهيمأسلوب
مزلسبرلفيفانرأشاوقلىلغرقطااولةعضعغدىسضأتت
ولمجدقراهمفىجدىفاضهاهمصاالمهاممتماسنرفخلت

الدهماعدصلىكاصاالصشلىاالدهمعدالءحملنلتبعولهسهلماؤعاجالثرىالو
رالتهلغةفتةمصسبصيئمازستستغغراهأوالتستغغرلهمماستغفرتعالىاقولهبؤراالشى

آلجعيخاديدشالزلموالتهفهددالىلمموصعاالتهدوحملهتريهانهدافااذلهم
بنحنللعنهتهاشضىلصادفجعفراالقهأوعبدقإلصاصاطحواالدةمنضيبس

رمفهمكلرالذشفهمبرهمنلصصكالهمزلزمنتجالعاملىهاعبادلدهانحمام
فالاثذولموالىيااتفةقالليهاأسرواصرماممامنصلويهيخايدفواواكاةأذفرامةثا

عررتنىففالامحاسبنكلىالتهانالعرابؤلبهييمنمرعااةءلىالحعناحتماأنمحاأ
شضتتأنؤباشزارفيهاابعضذانىجتعهلحاسذاايمثرااناذناياهـز

الثنخلذيمابمحمارصتهفغلىاالتبلتياحذترالمفخالبرفيهوبضفىعليهعمردباااؤ
ردءلىأناخاففىءلىبحوبكانشخفيكلىفرددىصنعتموتأنغشيمبمبالغفىالفىبل
أصمىاعلىأسهالتاأصحتكيؤلعاؤينالبعضتيلضةبعنأناعلتصنذأرالذىءلى

بعضهمدهابهبذلدرلوتذباتبتالىأىابصوابىكداصهغايرحمرط
بالدرنقتلبارضواأراهموالقدقعراالدشاناسابأدفاأرى
الدشعننياهمبدلملىكاستغنىابهالملىكتياعادبالدشتغنفا

نحيرابمأظنمدقةباالتهفتابورااقتمأاذاصدركممنكلهكيركعدرمرمنحصدالا
تبخهىوتزمبلذتهللبيشتانديثاطفىصارساظنهكنابالجلفصالق

تفرضبافيانجاطرصاحعممالجزابطاالاعلىبرهانأبرهمؤشريبقىتذهبلو
حيحدمنواطرفيهيافيبالمبهزبينفيهاخطيمارشؤأعوتخرجاالعيكبيتفىةدا
زءبفدراأنيهونامالتغاطعالليخماتبلالذقاالنفرأجالمركزلىلمقاطدكليراالد
لثافى3ونواجماموازطصيخاالمتقااالرلكونللالسنامبالكلوأشيواصرأأوأ

االضواتخهيرالذصيابخعمناالنخساموالثاكفيهاكنجهقمتباءدينبنالمنقار

االنسانالثظءطببعةصيهوصالئناعمبرزومفمرالشاعررقالالمدحوحماعالثناياللحبالنففان



الفضاما71اعامناغلالشهؤهفهونابعهاعلىالمبوفطمدحنفسحهمذاساع

اليهاناثبفبرىاترلبهورلصفاةاذلسراذلتنياحلئالارافلباسأودعأحدمامن
بىقاالاالعراافيحدئناثعإلقأليبقاالبلغرتماردعنهارمحتهايعاردطامخدكاالت

ءبعفرالفضظنتخبرقلىاأنادثلتصلىأخنرلظعنهدهاعابارضىأنلوالونألال

اضثىابمقىبامجاذىوكلنساارتفاعاستعالمفىةمضادةكافافىقواحدةتان

ماوقعتاالرتفاعبأنمجكمومضادةانضلىبتهساممابنهاظليئألىالعضادةامجركو
البنةاظلماذاكنوئاالرتفاععلىنماتكوناظيلثااذلباطاظنوهذةلشاعليه

عدانجةاظلعؤتىوقتاثسمءذواالزفاعدائرةلجرتناصعلعونوقت3مووكرمتناه
بسوقأعرتضلاأحدغالساءالنةنلتقاط1اكبورامأملصصلعفادةا

قفاضل1لعاورافالنتهاهاشيتزباهراتتوأمىالاوةاللهودىفالشااشتهاهحوت

ابضهميلجذرانجاذيناثليتفاائجهمإذمجوعضربلفدرصاةيخصنجاكل4

اصفينهاةحبمهاوقاءكنفيوجدتاكمينهرعنركموقابهومينسهسنهاسعنكمن
لعذاسقعوداراحلىيبكوشمتمعهدمديخوالذينرصانقصمدةعزضنايهثنرة

حأؤصوارصووالزةيثهاحمعحلىيسكلعوتلو

هاتعوارمأمبرالمؤمنن3مكلمنلحريهمراغرمنكايبسأاذاالثيشالعااليغال
لىالمياتؤدفىلثمركةاالبدنهاانهنهاالمرأقثركهاوشأزمكيركاالوأنتاننمالصديقا

فيستهامافيابةأدركببالذىاصواباالالؤدىالرأىفىثركدةوااالضعلرابالى
اخزمنعملكاذاعضواعفتهااذاعحماعادمكاضربطبتهعنئعادرأصبزاهوالذى

إضربواالصنيعةادماكفانباماتنهلمعروفااصواأقدمهماالخواتوأجدورهشكل
طولمناماماشاأشطءلىالفسادمنفيةاموالمجتخيحاانهيتهيدببعضالرأىض

الدرصائبمكأجاد14نحنعاذبنيفاليصبكاأماتأسوركسض11ذااالتجهاد
رثاأصالم11االخيرصعلىالاالعفىاءتملىالنىلطاالعئأجاثلمأريغابالذألبحع

بالجودالتفرهاوأنتفوكهعفوكئمدهءلىأالذوفىمعروخوأصدفىفةوأداباال

رباعيةواليفالالسنباعةؤلعامةلشددمافاوانحمماجأتبألأدبمىفيوموفء
ومادومالدخاخوالاتذؤنعرؤلطنحطماءيةاكذوكاشءةوالرفاةتايهراارصذ

يملئوليىلقوماوحلقةااصةحفرحلةأسنانهافىيفاسانهوالعامقركها
ومماصاءمفموحجمعكافرحوكفرةصالقلشعرجعااالحلضةاومابفغحاقرلىا

تفهلعامةواومماجابهحسورااظاوفصرلدجاجوالعغارواىلايهبرهلعامةوا
لمججدؤثطالوةحههوعالىحهة4ماومماجاءمصحصماوادعصطاوانخحةايزواالالد

لعامةوكاجاعمفتوصاواممالجايجددبيضوتعالىالتهلظئقلطرااالالدبةخلجددوا
ممسيرععالصرانابهعرهلعضوماواوكىاجالاالناصدةوامالابفخكلةالاته
وىربهلمربرهـرأىأاكالوهمهمشبهولغدتعالىتولهبريبجمعبانصونحو
األنبياءيهتترموالماعندعناليخاذكؤتهالرفارضىاالحسنأبعناالخباركيونفى

قضلتلتولكاهصهالهمبهوحلرأشرأكىلوالأىحواسلىالوكاوهمتعالىقولهانلماصا
لمقدلالماعليهيلزميمونهفحنجحذنقتاخكتهاأضافافىوالأىالتهعافأانىوال

الوالجواأمنالمفربعقىوأماماذكرهأقولنبوةاوسثأنكلالأبالمعصية
موالفمالجغببلئضبلممنوالمثكولتم18

لممنرحففصارالمحاممناعنبهاحقواالممدئل
صهمنذطنلباباواكذحهمدزنظالا

لزماداأبهونماباومخدصدقا

والعلنليهااليرضعةذهاالمص

دصبالمنغراانوليعمبياميزخدعث

فاليغيهاالباءثوجمفاقبىلاخف
أعرفحتحدلفالخلنءلىنحى
عيهأغلبلمائآاةصشكلنو4بيصح

نلىثناوقلقاكمصدثاشبممدخفقلى
طلغوادانلفلالأاكرهقاولذلكا

زفهلمحآوامنخرزالمدحلثماعواباسنتهم11
طصيوتاوربمقدبهثمافاأاجموتتر
3وعلبلنهالىانمماريسوالفالفال

لعارصيخاوالشثوؤااسيخاالشثوفىاءث

صكلثطال1ويركابماووالحيخاوتهاد

اذاكلن4عفتهارضىلقمدأبابمراان

وأنانضبئ3انتأمالاقامدض
سيراحطاحعلنىمااهمقىأءلم

نمذفتؤاإوخواليهكفرلمحماالواصبون

عرأءلاضةيقولوخوقالبمط

فعالهسدحإص5المرءلماذا

مفصانانيذمبمدف

يراانالىبطحبهالمدخسعبآلطور

عناشكفاقدلناسااناماقوههنغسهممادح
بتدليسمءوامالمخاصحاتهواخلىلىز
قولهأتبرنراءفيرواالطبالمدحن

وامالنلذذهممسختوصعقءكل
هـاءواالطبالمدحرورنكسهلثماءواعمهطب

صوتمصطريسثعلماذاباطربنفسهفطكاي
يلفهواكلنذلمثوالىكتعاوال

بعصقدتالفألفكاخقمرتأوامرا
الخعراء

4المرءنغجمدضان4ترفوما

تمدضلذيهساأواحن
لمحهلمزيصالتحاكلسينوما

مجعيرالشارةصعابأكلوال
انالعاقلوينبنىبصعإماوفين



هرامىلمابطلسىودرمنا

صر

من

الصف

صضعرحهالغيهعليثأصاودبهونهميوبشة



م91لادازدلهنحهـجلصرأومنةثرضعاوادبهازدكلهنجلىفنودناءئهففصهلاامه

تهلته

الخكو

موعاثوسمفأنفىفلت

صىذاالمقسريخمنألنمنهلهم

ماصكرمن

فلهفاتا

صكمنءالهصؤوالالمىاعمرس

من

ء

حى

كالبعفا

اقانانئاكننحالفمكاوكبراغجبرا

بألافيات



هاالنفبافىيهواكايردراضىالفيءيب
بهازبهاوسشمقفانفعؤواصررة

عهامواعنعدربخهاملغاواتارتاصرد

ليثاومذلواففاقارشنغاقارالماق

امثكورآوالبهماودصبروروجملمن
اقأالعبدالتهاربنمحيمءنرروىو

ثء

االخألئححدودلمحاسعنكانتفاذاالموافق4يذموالماعلىفيهيألمنحموضغمم
تالجممحمشلغنىاانخلماتشلشدهركقاءت

مفتاكنثةةثبالنرا

نفوالحادثاتءرفتلث

9صرفعنسانالاالب

مزاعن

لسقايخاخل
نغاكلنانبت

الءةىيخلذءص



يسألنئالناعنعىبهرامننيهنمم1والظقيخفىلهيسفهمالململهلمطالساانيعلمبانياثمىشأفثمدالراضطالىميأناالفيلوئي

لررقاتصبمالناسنماصموممنأللئاأماةالغايعؤقالالنارأتاجبريلفىبهيرمالمليالهجئما
ثعرالاررضلوظالداللةواتفافهمالولوالىالصفةاتجاعهمافىوكطوالشثؤعبنالفرقبعضحهم

نروةانالتلتالدنياثننالنارتؤااذاتلصوقت3لثباالصراءوأالعتظداتصاتصحوىاوأنولهوالملى
عسزمروقابهنتالفاصذايمربانأماالميهوأءملأوالهوىأخمىوالهونتابخهوضةثا

ئفاخمنكاالنراامدكشفابرأصصاخمنصبروادبماربارامردمراانصبراءاالنسانأجها
رالعنزبنشتالهممنصبالحدرالى4طونحافلااليأسىكلىاثهلتاذاأيركام
يكالمالفقركذلىلغنىاهأنسلىومجسبماالضروحهانكلثتافترالفلمالخطوبمنهاوأرشاطمأنثؤوااجوأوطنشا

أصانادالجاجمبصةةدوكتببادصسالعإفا4رفيالسكوثاههلماأتاكاالريبءبحيلةأغكماوال
افطعأقدالئاثراعإلفكتجاليهمثامابهافرجمغريبوليفوتناهتوانادثاتاطفكل

جوافساعقيالهمضعلاالرزاقعنهمصهبرحماتحلتظقيخهاباكرةبآمواجصطبهرةكملضهم
فيهمالجاجأقلنافكتبالىفقاواالعهلذلتاكعلىبرىظمارأتنصحماعزيزااليامنتءلىو

حزرشرافامنهماربهتآنستالحهزيمبلمايقالوجوصعالالتاحداشثسوصااللهممروأثاقىءنصكيرالحلىإسالؤساء1
افغرنجدانواعلممماكنشكرىعليهمواعوسببوهرامسوراكنبوتكونساطافىراثماالخؤامجادتالئهعلىاقااولها

يتكبروقدحباركلاالكبريذيبهالتهسى1ضالدابنزمماناصويأللهصاتكمغركود4واءيرصهرالتكةرازقزوا
قالانهعريسلمعاقلىياكعاوىردراعيهنماعالفدةالروشعؤشغايةعاصبىنمرباءاربااووتهاهـع

ماطأطأبثالابئآدمأذلالىءاانوالتولهشعرهحداؤنمرهفليمالماالحنفبنباساالمجيو6انالزماناللىاواالول
ونهموتواالفغروالمرضلثمئبرأسوجداءلىوجلقدزادفلمسراكصبهدحشمنمخماخبهدأألياص

ذالمنةأرفامااررلقفرفقدرريرو4ةافحهايغولاىاالمححهوراتاالةنحاأةولهوربالمنمصةاخلىياتاالة
ولذكالشنىدمائثأوأسفاعلىكانةاالالمضاجعايلتهزتخاايلالىاذابراصخهارالناسار

افغرانكلمصمبثليرالتهصلىالنىقالفعدماروالاساثملهنثكوانةلباماالقبأصجمياقناأبياتماونه
لمرالفيغلبدانوكاداجمونكفرافاللهأرصزمانالتىربهاوانماالربيعيرجونالناسأرشا
طاىامأبرتجل9بذلكظغرتقديئيدشترعلةومابنتأشجىحىالتتعا

خلابنآدمصاالتوأاالثةخطرثأفىصئبكاىنكأنماعنىش
الف4ن3اشحرتاذالربثممالكصيزمحأأمفأفرايديلجلهيمنىافىيمأ

دلالةاللخأفرحشتبمواباءرأوطانهودءوهراخوانهجوباالمنمماورذلهـالحـهموموسبم
ةنأصانهالمعزوقاللياللألشانحوصفالتينارهذشذادعدلتدمانافىقالالنها

حساصاروهرلمصمحزعوهء
يروخوفماواصسستجلمصمتزاليلايصفنىوجاحلمايخالما

قالوانباالمافالحالةهذهشدمنكورالظفراذقمشمنرالصملناءففكادثهاللكوءوال
لكنانيهاالمألصدققلفندقيلماعدزركلنالظةلىقدوهـالذساعمىكالفألءقاللمالزاوخاصهصصلمقالرظل
برجاءسزأوهمقريعنانحرجهاسلىضنباإمربفىوتامرارمرئ2أبازاسمنبا4ثاكاذهئأدقء
ولأبرالتتالوقدطالذهبأرفمنالرعلىحمباواقعهاءكاشمغرصوكبرصمنقوفىغلعاكيف
اوضكأصتغااذامناكرككروذالسافىالملفىأللزاالضافقصاقالهعنرىالتملأمؤنثحىلئىافعلىمان

ووتاآل

امااإللءكفلتاذاكأتسغركطيبرىاكاتلشرتهعاصايابيبفمنضالجتثافىاالبابفىهشاءابضاابن
ىأموادالمفمليرأسالمنىاتةحينقالمنطنلذالثأواالضاؤبالأفصلفعلىاستعماللوجهانماوالهمةفواء

وتشغلىلباشذحللتىامرم1ونهاااللمادراكعنثىأدهالجباستولىااذومافالهآالىفواقعهاحهكممنسغرى
الشعراءلبعضوفؤادالمحزرنفزودنالحزنمملداءااالدباءوقالبعضمملهمكالاصبروزرنيعلىوالنغوىالاالفيتلبفألالفاب



اذاكشدنعمفلرعهاكازافبلثرفجزوااللبدانفصهأعياذاكمآماالبهمالعإشفأللغطعمفررنةيؤدشبالعابق

عهالةرطلهنححوارنارحلىممنقالالمحشونحصذكصلىلىأعدلشدراشرلةالنحملزثىالمعان
اللهبشكراعلهاوصام

ةصبماارأذقاكآرالفمافىآمجرركامافىدمحرلىلمدصنإليأااورلحاماسالىثقطآغايهراالحمسريعااللهفان 05ءحموحالوقدفماك

ررإلىلخانىأيقاليكاكىاابخاالوفىتجااأصرالهآظإدااثلبااطالنهداالبسمثاكلاتآأل
أباددفمسعراءانضاآقصالناضفهومختاكالدالعالمكأوىخمطاصالخألطامخماحبسظاآعآلهـفىذردبمح

لملفتمممنفغالأزتمألصافأودألهفأءشابهايتئااضأالميؤخها
ءاليرااالخألقءلىتجتىفممالحيرصياا ضلترمالمووسايهنسبلضاامالىهدأالومارقبطكيم

ىإرحهـعازهأ4ةوأحلتحكات5دايةاالتبهنحملالرفغألنبىالؤدةالكداحتىاوالتفدز
ءاوشماصاةعقمهالةآ

النىحمحطباعالطيفأامصيعرعيابانأقالدرنللهولىالمزاذاوالكا
مماأن4شأدلىىس4نفىاتوشرسلؤعءلافقالاكواذا

لطالنزمدالىالتآرهإلمصأأنالتأإخوهـحبفإاطال ألممكبرهـاأةسارءتاكلطلرعااوادىصوإلىيز5نجماءإت
اما

دنعفااماقواغل

دالبنةاوقالتاليلىفذزاذلمهـلوحصااتءؤفأتأاوأد5واالمعيناناحماكغؤاادمنابواذا
دهارءاخائترالدنحمنأنترعابعالموتآوادتدراتذات
دبيبالشاربانائءخالمادوونهاودكسمنذالزيلتهـاأوراتستردماك
كرأهلذحهانلتممزرابنىفتمدارأيلتانكنرصفىلملفيهاورضواالغكلوعنودهاتاثث

افاناذائمالجننتحركارمانيهذصاصكفةاذاصسراهناازألجراءحونن1إتجأربايرئقمالهرماوحدوثنءيوازنها
التاسعةلةالملظصنسادالالفمهالئمغاءفىفتاوقاليالجنننفصلمحالماعادسالىقاخكفىتأثرهنمايهونذدعابىفىآلة

وعافاوذكرأسنانهتولداقدلابسنىمنصادالىولدتأةاعصانواتاسصالاتهالعندمثماضعفثعصالن
كنتافىوسصالضوقالالذساناالفىكافبعاصجواتلفىلقاطاشمدثرارسطأسافسفىا3ياماالزكذأمنيمايتهكلنمما
حسرنهالةترثحسانشوأرساثةولدتأةامصفرأتلابديرأزضةعامانحصضدورثادفةحهسنتمبرعاكايمماكناعن

ءوالتةلىكرمأميرالمؤتنالىوبالمأأنالدمناالحنافنحسورةابررلىنيىااهيرقالكنلنماكنافياالمسممضيق
اذامااالدبذقاطاخموارءوبنعمنؤءالزورخالثمدةصاالنهـورالفرىءت

صكالءضرةلماتاىةافىبملةألمتانالعؤاءخنهلمالدهرعانهعز4طبىكنىماكأاو

وحرالبمبلواءوانيمايدومسنعاصابافىصائرتيهلمدهثالدفأذاضىتىاء
الىاغلىمخمادالمنىكعمظنكدءالمطالاليلوالدأقكالهالتوعدكباسولمالثنىظصىجئيلمأ

ابردانهبرودىبمالراءحبكنيفحكرواالااشغلىانفرالرحفاضهـلىتتثمبم
نغلراوكلطزدشوحيهأردوالرىبمالىظطولىحوالكتأحولومالثبااأقصرأيامماكن

دؤاسأبقولوذمنصأفاالبعاحرماهذهااللبتاممجددمحاسنعابدترعتتىاذكراهأبثاحالوة
راايمافاخأالتفترفاكانابنكراءأزرارهكاأطلعنئابهئتشإصمنءنجاواشر41فاوا

نقلراتهاذاهازدنامحووركينتدعوصةتوة51اال
ؤاسأبملذكرقولبعلىالمماولحأشيةالجلبىضللفااأسئجالافوتلىتتفضىقدكدلت

هـأءمستهومسهاجمراصتهااالحزالتنزلصفرا3

منملةنانهضلالضذلىسمنهذاكأالحامعتشاالدفى01تاالماحتمرصالابطواليرتء روصيءحرسسؤحاىبهنسباساسبعهحهد

ياشبتهسوعغلالىفبؤولالمبىعلىنغورأثفخلنغياتنفرمنهالذىلبغعىخاكوهواسوخلقشىوههناسببغاكعاماء



الئاذم33والغرونافيواادئابسببممشزنللقاسواكادناذنهيردوه

اسمايعصعواماساععصنطصوجصممحىالطساصرمنسلسالىكوسبلص

بفعلالغولماغراصذاماشثوليسفاضعتسحىاذالمآدمابنيااالوفىرةاكممزبمابنلحا

طياءاالثالشالفملابالضدثملسبب

تعرفأكلمنةيروالثمرمعانراانعم1
لهاأيمكامااللعربئدالةاتس

سلمبنوكافالكلرمصآكارلةمتخبرعن
الشاعر

خالئفهالمرءعنالنسأل

نلاشوجهمشاهدمن

الثرالىخةةؤجماءدعقاطاشأليرافمه
عدانجمونسيراوكناباطماوالجذاء

يرناانمرابذاءاضتراباوكنىانريرديا
عدةبنحسانءؤرروىلثرسإلاالى

تهاصلىتهاقالرسولقالاماتأء لمحاى

ساتاالمنينشعهىوايااطوسلمعاث
يشبهالنفائحومنئعبتباعوالبذاإ

ثتوالبياثتامعنىفىىانيمأن

أناالاالحداءثكلالثمادقمعنى

فونالمتضالزثارونالىمأنضى

ريرةلأعنأبرسلوصاعورتونصدال
كليهاصالالتهسولعنعاشرتهارضى

الجنةكاشألتبشواالالاعمنالحماقالوس

بعضلنآروقالالجفاعفىوالجظااعمنلبذا

عيبلناميهايرااخياءثوبهكاعمنكساهاط
انثهكاوجمحيالبلغاءحاةابعفاوتال

لعالءألبلغاءاجماثموفالبعضالغرسحياة
ئخاماالالتسكمامنكزةفت3ياجمجا

لشراءابعوتالمالتبئطووتجقامأ

ومىفداجمدنجا4وهوط

ءاؤهجمغلىماءاواذافل

ماؤهقلاذاعيرلمحوجوال

عليلشوأكمافاحفنلهؤكث

ءلموبمممرافعلىديدل
يموالزافبعنعمادلحيااسلبلمنسولي

ويافمايساءعدصدموحمأمظوز

مبقكبذلئإءانلبرروعشومايهوى

لرىظمنكورالبلىأجمكهبىربنورين

أدرككاانلمعلجلتهاصلىاتاموللرتا
جهلمندزهممبعلحبابماعندقلةىلمعا1



ئماءمالفاضعىولماليالىفبةانخثىاذالمالشاجمرالخيرفولآمهذمنلوواضعاشالخطابوالكلدمعافى
يرالعبشماتهفالوا

الماكشيملماوضافسخاصذمةلماضافلكناليعطيهخوقحتىنهالهلممصيهوانيردءاذاذاالدنياوال
مادزايناوذإيننرقؤ4اشاإللميننوأوالااالاايمآألمآلاأغااذرددةاسخهرءاسفالمزماشثي

فربرخالابااايخالمبأإبهااوكوىباألصاتطمرصرىمغانن14فىؤالماكادرأمحمااالمأأالحياءمابئالعثصتهاو
لدانهاتغاءششاثأتثاىومنديتوعراولظرهنءةااآمادالندالتهعفاماوطالطاضلبرفهانحكاهدلمالهأهـلواصتات

الاالد4الصأصولفىئاسىمحدالأبربمربن
الأرألفاقكاتيومرألىاودواهـافدةاالرفلطالكلدسيمصاللزلاالىجبمتركدعاهيصمثىلمناصالحا8

ثوبهونكالمةيماافىلسلمانهظنشانرتنعدخاسهالواالنامااإاادعنحكهمايشاءاليرديملاداناسياء
ءنرالقاإصااةمرالزفاتةالذمخماوءالدشةرلهأألالحلمهاالىتطالعأوفىالمالعتؤهاءيربثاطفانالمؤستىفاي
هابحامىأببهرارازىنصحصمن

حعوىءوعمااختايمئألوسمعلالتهلىالنبىتالماهالثلاوالتلاتارذلجةكيعرضتاذا4المنىانحنيغة
هـفجهإنأفىكأفاواكهاأوبهيمإالأباأاإحألمدامثلعماإقعانيأكاحلإممااالبراببوالمومنهاآيسضىبفعلهافلممتلئىافعاكا
واالضسشرالدرياضعىأذةأصبمرفيمهمىالاإفسنمأقرارقىافىلشهاشحتافاصنعاجامعنهاوط
ءصاطضاإقالبالناستاناوءوتهبافاناانلزتيمكشهناماوفىلزثهكأصنشفواوكأفعالهكحاءا

منكرءووكابايرمثئثالىرأىيرءسفرأدالمثالن3رشالمضصضاءلىطاالنىنجآمنضمالالنشجهواالوأل
يرتدزبكرصدحككاسمرتواخصضكجمبكنالكررههفىسثاهزلمراالنلشهـاررنالالدمنهرصألموهـ4دهءاصدا
أحوناسالىافىايادؤؤصيركداابركبامنهيهرممااثكانرواتررابءااكثرالالصديئبالفاحىقدجاءاطلكنالمدح
التهدادتحرضىاخمدبنحعغرعنفاداالستربمنتهبيئااارلشراعوأثاغبارةاعليترسمالتهوهوترالصلىالثافىولالة
انأراداذااهسابكبهق4عاتممادخاتليهماالتهالممرضوانوفافىفراشتوماكرثتءكهياقاالفىأتهأذناكتصههانأحببتما

أميرقيدخدقهادرغاشادكأابفأدمماضوهانشولسادخهماواهقالاطصحلجوزانو4ةةاأذناكانلمس
سكالءماءاةالتلؤاووالمرصانااخهىصحرتتعاللىقودؤرحالالتةكرءمحلىناوكاويهوتفيهصحالمرإءىاصكلىيثالحلىهذا

ؤةاالؤحاقالطزساءافاءنافيسأفوادافصىاالافتحمتااااءرفاذاءاءكارتوماءاماأالتصدماالحديثقىاالولءأويلا
مبضماحألبيرةرآالتطاحإليرةءدااالصغيرقوالؤاؤةلغمافئغيرمسناالتهلرلسعاديثأجمونانللزمإعىاذ

اوروأعمشمنااباالكلبهداعدواءيستعاببلعألىتفمةعلمعهابعليهتهاصيا

ارأصوالحزنهنارنذاالغابوانجزننتضىاخهااليهالصيالنه3لهأأللحاااحبفىرجممقرأباخافىعلأداخالشمعانيها
أئاءهماتكرسوءأنانوترصوصاراحيةحدوافعدرااليشلفهمعدؤاواعمبعمابعفهاإيمالدأذاالغماحة

استعالننراجاءتدادا3أنكبالثردجمفراجيأتأكثرررآإصهمءنمحنلةرفعفتثالئةمنوقدنسشاالنالحياتان
عنهكلنفلتأبرؤادكلصروالةا1كلعاانتعالىقولهفىاكئافااصاحبخذلثامابفااحينىواكاللىاللهأحرهالحباوأرجه
أكئرالمفسرينعيهثترضاسكيرالمغضوسكاليهمللتعبثسؤالكقولهرفيموضعلمحهانءوالمسهمنحياؤهوالثالثالنامنحياؤه

صغرىائرة1اقعامةهمفلااليتاتدمءقنامهمايقومأللفاالشاأذاخعابأششظلبافيكونتعاداقهمنفاماجاؤه

أصغرادكبرىاتافنشاتسالوييزواممشوقىاهـهاذاالثبرىاالدافىةقماسيماوالمنأابنوىورعزوابيالغفواأواص
قعروفىعوالمطمنمئاليعسعاااالنابمأنورئمنالمشلىألمثذاقبئلىوانمامنتالعليموسلم4االالنبىمسعودان

اىحمنارو15توسابيانالجمنفنغولالمنارةرأوحوءلىكلبئرلالحطءحقكزوصلاسرامنا ممايسه11135و

أصشالدافئآدكبرىنارزوسوجمكاقىلىالمغدارفىيناكأتندافىتاعزشيىمطإدتهيفتهيارصوال
كرعيودااناضتهرهءلىعودضونقعاقيواثهشمنرشتمفافصوماالرأسحأحفاالحياءقالحقلو

يركزأبلغشمنداطالحياعوهذاصقجلكزوانغداسيامنلدناوذبهرالموتجوالبلىاةفياطزينةونركبطوماوحوصوأ



مم5تهاصلىشرسراللئسرألردصمماالماولحسنأبرالوياالوص

أمواحخطىفنفصلصفالهاوترؤكلىكودالكونهصكمالداثرتيوهيافغهاتابركزلى

ادماكوندصغرىااهـكزلدافئاونرالىأفربمىاشاوفقوالنفماة
رواحخعلىوأضجالعظحىاردائرةطعفىاةداتحؤقعاةامخعاأصغرمن
ثونهوحااحخمايهناوأصغزنفاثلمركزنرمارععدسثكروالسميعل

ععااسقاطفبعلىعرخعامنأطرلفعاحيانمتماودصغرهـافئآالدفماهـنمامخهىكل
الدائئمنقطعهـاىا15ساضموسالذلىععايهونزكنالمح

الدافىةعامحفماسضنثىالتىاروسةمرالذصصآراخأطوالمنالصغرى
كألكبعلرسلمصلهاكرسولتعظشبعدامماعباابنقالبياد4ناأردلماوذلعظهىا
ويسؤليفوتهمالميهنيمزدركنساقالافاندبأماوبههالتهلبكرمطاأببنعلىالىك

يرجوممنالتكنفرصارالجمافاتلئمئهاترصانياكدنجماناشفألتكنهليينالمفوشص
تهلحذرفواالحذراالتهعبادالمزرواقشلاالعاولةبهقوايرحولبرعتالضا

بؤلىتصفألسنةكلىالمستعالتهواأمهلقدنهحىءكفروأمهلقلىقرحتىكانهدهـق
الىنأنعلرحتالرجلىرناءكرفأنأردتاذاءالحبعضالفلتكاوأسكلسامرف

يتءتبابالذانلحمألوماكازمانهضىماءءلىوبمالنهأوادصوشؤوانهات
بعااتجونرارثاالاثذعلصجةاالواضعانبسوحيهاةزثروحابمواضس
أنقدرتااذصةالىراناالسمكندالىيساريسطوطاكتبلمسناتهاويدنخونرفيذع

بمكانلتهفئأءالمحندرافلتفعلأنمنتسلمالتقولانصتهدفاتفعلانقررتولتة
أىسولوسئلححمانهابأكرالىأحسننفأمالىوفقافيبهسررراأنشأشلى

اطجممسحاشلرصشم4طاليعفلكلدماعنالمساكاتالنانااللىعبأصئ
علماكرممابهدمسالمغلىأثزنفيهابلغااباصأدخلالفغالينانحذدهفقيلفأمحطنخ

صئتفيواستغنيرأسشئفأنتمنالىنمواأمارهفأنتخئتمنكلىمأةوحههتها
صمحغةابعضويةثاالمبابمنرانةواكايئفمئاوبرأسيئفتعالىقولهخليرفأنت
بالعغرتقابلأنينبىلسيئةاانتعالىهغرضوليهبللبااذلكمنالمجلعرفاناأهلمة
ذاوثةدتااتلقىم8زاابياالجزاءممشذاذذالثعنلدهسافانمحنفعوا
كاافقالفيهتسزتبيتلكملهـيهمالذيرصانسدليوطييةتونةحالنحاومنيمألما

ممررفزفيعلروممفزمانهبيشدوزايسزصاوصييخليزاحتجبتالامجصاج
لعاباوخطأالعينرافىطالتصواأنلشالرأيخانماأوصارطبببافغاللهيرالتصو
األاياصذاللدةنات5أكوالسالرورأىمابافىلتكورودخاتاتركشاترابايهار

أبباتيرعرضسكاضرانجآثربامنلمتصكات
اوتخاتهكإبضتخايترومابعزةباىوئموالى

حلتالالمتجوأمنهاالغمامهتعلماظللمرفيل

حلتقبلكةلمعاتالوحكاقبلهلناسايرعهأأباححى
أوفخورتنزراتنذشكابيهاسنىاودالتعلعنتو

ذلتالنفسعايااذارطتمصبةحللهاياعزفقالت

تقلتانلديضاوالمغلى4ملىأصنىأبنا2أب

اشىوسمعليهالتهصلىانبىاالكطا
كابئت11كاذوىاسياعكتعالدتهامن

الدكأقوةمنالحيايهونوصذاكقو

طيهاصلىالنبىنالولذلكينياةو

النيصأالتمنيعنىيايخغراطتلىسلم

يرلض3أ

بردابن

لشباعنؤادلةاأصرفولفد

سوادنحاخاحباءوحئه

وأمىبالعغاتلنفىأسدا

االعادىثغدحدثفىكراذا

شوسمعاتهافإلمسلىولذكالئفاءوحبالمروأكلللىيهوشمنياعاطمننوعااذر



أهـوالتهيعنىفألريخبتلهلقاجلبابيالحياء
لىدفوكحثاجلالىوأةاشصلمو

بعضفىاللغعرحايمهجمومجاسمواوغر
الشعراء

ببنىألفماقبورب
اءثاطاالاوبيخاركوبم

صااشظعولغازقذارا

يشاءموركأالافىابت

وآوقاك

عاظتخشاولمعرضتصناذالم

ثفاتفساثلموقاامتولسى

ددمرصيالعباونبمنضهمنجاؤوأما

عشاؤكاايهاءجماطبعضلواشونالندا
يركمناسشيائلتكزماأنغسكمة

الصرشألفىصلعمةاالدباءبعمقوقال

ده4سنهنالصةلعألزافيمأمضهححيس

افءهعرخهبمأثانليحألودعاقوقدر
شاآلالبمارانحدخلتوقالبههسمشم
خاوقإناسقاسترصناوانابعاالر
مراءالث

خهةماتصافلوعالفسركلنوا

خهارىؤصللىءةوطالة

لةتفضكهقديكونالحياءكاالنوعوهذا

حياءلىىاميريرةاوحسأنسا
اتفقدبمشةهتاوهومنالنسانا

ضراأسجابنهتيتفتبراةأسباب
ورا3مزبالجبرمشهورابالففلصار
لشعراءادقال

لحياوالجهلاحمأخهيئهةفىوا

حأرتضللثربالىذضموعن
عهوتغوصوطااعوامسألم

حبضروتمنلىؤكب

لحضحناءؤاطأخإلباحدوبوان
حمف2ثفدرماكاناللهبافصاك

أباءرانالوواياشىالىوقدئالالفضلىجمهله

سالثبهذاكثلكلنىعهتهايؤرضىالصلى

اجعلتهالتأاءصتديبضثأضمندونعاو

كلبهافالملىفالبرةرألمجعنالحمنوقورورشهوثهوظوأنهمرلةلمم6لم

عدناماتمنتشئونوأمجهاوتةأنتممشسابر

الىجالعريانالفوم01سطامانةوالإحياكلهنأرممىفياتحنوأناعغبتأ



أطمألافىيامحلىفغالكإلوسماملىفىاآام7ئرلثكيلاشجبرأللصارشالمحدبنوىرضبؤالةدمالىبعالراالعصل

اهفوحزاخوالدنياواالقأتارمأبهيرتاةرانرزورىالكاءاطتارفىاالرضينيبتلعالفنىوهذاالرصاال
هلينطاصنصضةومرفباوصتالمهأحسلبعضحفرنمهاالرضهندسياءلىفيثفعملاورضزوخامجرافىةةسا

ايلصياإداأقادإساقىفيأيهاءإليوءلملهادسافىكاالملكتبواهاليرأكرمنحفةالادابوابهززالجزيرة
دثماقالماألأحتىأدرىالافالذماهـآالفففآأدحمبناطيماالطرصلجابهمالمجراافىكسرشاذانواماافئلناسا ايسوتمانلدأقىاالهذراافقالله4عاالرحلىعلهفاياقباتأنةئمصوادرهم

انكأصثللتالمحداشروقالللىحرء
زحىروارأبربمرابدااالثدلأالمدرالفآحآلهبافغراءاديرانءن
فووتهمأحرمكماىتقطعلشومنتكلحلرالدهرصكرالء5افياصانىءديهبهمنلىحدالأثهما

فبىاأنناشثماموروىلمكظممنبه4نآضإصؤيخانلياصإلئذأأخعاألط01ممالابادهأيتعىنهظ
انم3دأثفاللمو4أآلتهلىماجميعاوومشمرانجاامنيافارككأانبنآءاكفافاصكينعءاطضةال
زلهختهمنيذاحمكنضكلحوضا4لةتءاتنءاطافىالتهماوواىهبمافازالدزيافىكايرءبةافطرءب

عبمادكسنهاءلىتلصدتانىألاقالالمتنحطعبأواانغمعاكأبمارايىفىصعرافاا
قاالانهلمكايعوتهاجماصلىاكممةوروىردواطاونهشعردفىتطااءأألصلىبكأواالنمأول
الفاحثىويبغضلحيىااطلمارزميهبانءالملإيوالممااةداكلفالحيرمنو

صممنمالتوالسالماهابزصوقالاااطوداكإيهرصاواولصلراردافىاالدواتءلالمكثا
مناالدباءبعضأزادوفالمهسادونءبئدواببمئرأءثمناصافاشذجاااالنامثمص

بعطهقالطمافئاحتنىلحلماسجرةغرس4نىالقاتارالصرومالرهىدمرفىدنزاوخيريرأىالخوارزحئ
الخعاالعراضعناالكاعماذب4نبةاةاهـاتءومناالخوتفصحيعمرمئ

الشعراءبعواإلعراضوقالاتصرحتىزلاطفيهوأوقدتيمالختنوراالماءسجرتهويرمبردبشاربن
كةجهدخألالارمأحبسمشرمادمابضحتىيشباو4ؤصتمأفىصىبنيتر

باأأعيبوانانوأكرهاالفؤزراصارشزرهالىاالرضرذتفاؤعاستحاجمكث
ياالناصاأسعن2وصوقرااخلثرصدإكاىءيمسوالمصنوالمحة

السباباحيوىمناوشالفسرالطراويححهواهذىالنافقدك
جالتهبوهالىهابؤناؤالبمماورواالفادةخعاحمقباةفانراؤلهيمأتهمهعاطعيومحزفىخصكلرانرياىكان
ابافلنجالخرالىنىيرادهالموبءلىالافىدصاالتوايراةدثابايدصاتبذكرا4تحل4إماوابئماريم

وأصغهارووىاالخألقأضفشفاعوجيناالمرقعنألألوماواكزالىااالصألمحمةعلءاييدالجواالىدلالسراع8تهضت
هةوراالعرضيمملرمةصنالفاباالنأبداوالفيمدامحتاظاولفاالصؤاءابهثمتانهغيرخنإقالمعااةافلكأحزاءامن
بابنءاروتدقالءلىإللمجاطتدراالجصرخااأذنأنالىكلومهوامحزأبهيردنمزاغكاالمبباخروضرفىلؤلوولةميأهـنكةاط

أالحليمأوالعركلوالتهرمعطااالىتاماتمضجبنورعالىأمتراطخياوا9ؤطلااوزهققىصاءاطكزارافالؤ
ءلمادوهـزءاراسااأبلمهالبوصتىاصومنةاأماهيانحمقخيألقالقالتمالثالصامابايابنىقالشلهكرعواابمامن
عنيكوبئوهذاالغفبالنعنصاكفيحمأماميافغالوءفثىانحكوكركلفيهأشلموسمااوفوالتهكنكاهغواأهلن
ضبطعلىهبامحاالحموأسبابويصبباللوافىاذاةاوادىاءوتفاومامراددكغعانتخوانوشالممرممقالذواقلهر

ثوذإاللالربرةادأعثزفىأكأباصااذواداىقربوتءسونلىتجولؤاءالتممأمنمابديفولووهوعلى
ازياتفرللشرضمنىكيرؤززتأللمنزماوةهار3دبهووتقمحليها

ضرراضثملاقدقىاتحرئماا3آمندداءقدزالدواواتفةكأص6ىاضماافقاقواشمننبكقالغربةتهأجدخوهل
الرداأاللوظلجهال4رلمافيالتيالصادشتهاكشتاشرلمبمدقافطلشفاربهنتنحاءفىعفأصقرح احلىمااحمعهكمللىحهرمىت

ففاالنكتكغكلشعبىامحوسهرجلفبهجلكزأندعانكثرمنفبناباالتهصىتمنىموضعافانالنالصمسبناودعتجنالتغ



لمشنععرلمهد

3وشضصمافاثنحلذعماتىءققا

اشتعطىعشمغطافافأالتهرضىيةمعاو
أناففمتجبهفةفماقدمثأهلمن

اللبماعانشنرضىاظت

ائرصاالشحامكلومىجم

كماءصءض
ءالد

ثرنفااضاثاثيجضالى

صه



أعر31آ9وحمضلتخالدلهأعنىاياكالرجلضاللهعنهعرضابطبيرةرجليعا

صنةلمذعربنالدينحآجمما
المحيتى96صسنةليضاوء

ةصةالحاجىابن5
العالمة017بىسنة

لشاعروالشلىضهق

عرضلشانهأنشطليئفاذ

ذلبلوأنتعززشبهعرضى

بنءلىكرووقال

بهمغالبثالةانطقاذ
لعمكوتااجابتهنفيرمن

افنعلنفيهاعنسكت
وماعيثاطرابيمشكأ

خاءمناليسثيااأيسبابهكاسوانأل
وكاللنفساصانةناذوبراا

لسغياانهالكأاطبعضإلوقدلمروأةا
عأواالغفاءبصورتهتحلىاخيرمن

جمضلوظعتهمشاخيرالجاهل

أوحشكرجموالحاليمأمحضقاالدباءما
راززبنالفموفال

يهموممالىفطلبهأيسعدوقل

عقأوصعنطعتمامامنىفئو
حمنشيهةبأنىاأغرك

أضقبصبرواكنبالفواحثى

رتنىففاحثتنىتلشغدوان

أحفثرنعأنشبايئائابرهض

عللتمفسل1أسجابهمأالدسوا

وحبالكرمابهوخمنفهلىبالىا
وفالنافالذاانبراوعكلنيللتألفا

ماففالماعاقبفويثلبانلتنكينقنا

فكتتنقملؤبيأعذرفىيعقوبةابعد
عأحكلوقدمنعرتألفاتفضألاهذ

أحدظائقالعاعادانهسزتبناالضف

ثنحصدالنثألكطباحأعىشفىأخزالا
ممشدعاهانرقدعرفشلهمنىأعلىكان

قغضلتوانكشنغلهىعنهقحرىركت

مالعراهتفنظىاظليلعليمغأخذه

نصمزممأصحمانفمىسألزم
نملجرااوانكثرشمنمألى

ثالةحدمنالواالنامواظ

ممغانريشومنمروشومئل

ئمشالمعرضيواأموشلنباادصلم



أوهفاظزااييمثلىأ

انفىميالحاصاطمنايهووحلىلسبابا
لوقكتهوافعغاعابنضراررصالقال

اتملوواضرارفغاللهحمثراعتةوأحلى
بنانءلىوواحرةدسلمداقلشعن

ةصبناماصقاللتصجاطابىكرميبى
نهالمنظنتااتاحمااأحمقصصمنارة
لضاحماالعأقشنىفالمدلضاساأعتل

االلجاوبةنحكليتاوزالصإيمنلظ
واعنفأبرهاأمحماأدركثبممامالفالوت
اءفىالحىنضوقالهاثأحأبال
بعفاوتالكأعراصثىنرافسكا

ثعراءال

االذىكافلدرعلحماو
وقاأفألتلتغرااافلرقوفى

اصهندلمتذالشفهامفتنلى

بزشالألمرقااندمكع

آلضو

اصذدورزومنخلمابدالك

صكيرءكالءرانفىأصمحاى
بةامنانروفىأصبامنامنرا

نضاضفنننذاحهولجوابسكدا
ؤدالحزم5واؤبئالرأىجمساءأورو

االدالتجمابلمماطيهموراطثؤتيل
لشاصكرارقال

11اصؤفوةذصنحفتاذاارفق
وقأصفىيهكلحلمايعىا

اايسالسالغةارعايةسبابهأوالئاءفى
01وحسناءاوهذاحوشمنزمةوحرني

الثءاكرمأوركمشورانحلزتوقدلعهدا
اعراللهوظأرعاهماالذمم

نريضهيمماءعدالىكراان

فطالخالاىبذرونمناوموا

فامزنييعايهلنلىكراوترى

نصافإالنبمجاالئماوقىى

الفرصابهروزفعاأسبابهوالعانرمن
صرمتعزدتبلهاايىمنجمووهذبةفا

وثطعلسباباياسئننهاشبابهمنسأوالسابعبافغرصاكمالففلانتفضكم03

المنىقملهالجاهيثبغفباالدباهابعضىوفافلكبدغضبهظمناطع



لجااعناستادزهـاهلوطيىلعاسكعب

قدحواليهامالمفكلىاحمنىعندمعضهالمحبازارذكقدمال

يدمن



الحرقالبعفلعفوجمرةاكنةمفساللحم
لشسنارواارايفؤكمهمفأسغهايهم

سفهاءقومالزبيرماقلبنامصهو

طائاأجمصتماملوتواالذا

مشهدأسهارقىكبطربوا
اشحايمبافيماعدل

الغفبكماصحرأءالفولهذاوليس
بهبلغفبعندحموثمايهاالنفيادوا

بهاليكزأئلالىذامنالنصادباال

ناربهاذاولثنئللفضااضبمنلاصدم

كنعسورتهمايغضبعشدهجومغقبا
خقامنمووكلمجلهعافأثانرتهصحزمموا

امكانخالمثدمبهـبرمولمالمحتلمفابلةا

أكرمواالعاصالكرجموفالكزوبنبفدرأمألحصنمالدمنيضالعفومم

صلدتنهظهـيهآبرنراتزوالتهنثةابينالجعبىسأعنىاهزادهموأولمنبارشيد
اأنوحشترفىفاسظلمحىلسعدباصشجوارنشلاالمبنعد

غرسوفىمةكوفامحةوالسنتبمنؤاله

ارشسيدباالمساةيبسكيهاؤصيناالالقائمتههاي
بنسدلساأقالكنترشيقابننلئماحكلهاالتهتشثماللنانطيفحمن

ظالاماوأشارالىحبيببنافخغلرالتحضخنكالوخالزلسضلكألموعنكيرامامجابيب

بيتينفىنشدوأيعاقالدرأسهظارعأنابيتينفيمشبأفصنعتعينهاثمتفة
ادانممسترلهضالتزالممقشدهتحتلىىشقر

مبداضغمامثلخفوسذطبهفهلجالاحسنأىرفقلت
وأندتصعاأحسنوكالشله

وحذاراةرقبيدروابلضاكاكلمضامنهالخالحبذا
نخوارىلحغلهسيفعاهمنقينخالصاوابيلهرام

يرنعاالاتالرباءواالميةبنرقالخزادابممنكلسانكالمهقطعشففالصلددلتةياوارمربزمحنابدمي

أرجرأنولييغثمحرابعيواخهالورعمزثاالأصلاليهونءلىوالتمنىأصلاعصآمنخيرأضماتألىمنهرجأبيتاما
نسواغفلونامذوماقدرعاواليملزاليزرعومنرجاءقفيزفذلكنمماثةمحلرأشدمنمئردخلهاضوجيرواندخله

النىاالجةهفلفأشيرفحناقمندصائةلسكأرصرأدريقرلطااءوقتفاذاحاغأرشراب
رأنأروليمعاصيهكأعنلمدواتتهالتهعبادةتهدئ1اذالعبلىلمديتلمزأصالالةالجمايهـمصأمناا

رتركلاذاغفوأمامنهزارجازالوابخلمفىواقخمهذاسيرويئاهذاالتهليتفتمامنغماللرضلت
جوأريقولأخلىئموعيدموتورضامووءاسماوايبالالمعاصركبوارالعالءاتفواوالجهللمأطالملم

خطأمنهفئوحسناهارجاءاالااليغثهـنذالالنارنانجاةواالجنةدهامنالعدأوتواسمنجافيلة
انالتهلتاالحتهادثقاليركمنأضيعؤالعاوروقدبدتأيارأيتمقالألحوؤىبهآالفتأنحازياذا

ينالمحضقريبمنالتهرحمصاشضوطاعلىيرأيتايدلففضجوقالاسعةاتمارحةمضرذصملىهفأنشسضمص
لطاعاتافىطماالراالوالءواتهاددواالسللىاالطحالنغارالعانلولتهكومهوافأل ءودارهمبهارصدعصوال

والتهبلىبالتهفئنمانأماإراوالنمينهاترونالادااصفىوصضأمفبالصرأعياءايكننلم
الجدبدرناشذلكولكنءاوأظانكلبهودممننلنانوأتهابسعرحةلؤءلمماختارةكوناراتوكفير

جاءلىاؤلهمةليضالوادةدافىنغسهمأسوافأحهرأشيقحترغروالتجهالىوافبالحزمذبنفيهذويأ
مفمرابااميهثكااالىفىمفاالبنإدبضاعقأحنومنالذىشعنالجهلبدامنتجدلمانن

ضماخأألساممىكهعاإفاقىلحمرلتصصتلبالدت2الثاىءافصةبها6دمخاأفانراقاسامزمامنذاكسحهالعيه
كرشذالوقدذقاالهاصتكسرمأطاغنرت01قمممراصصاصأحولميمارقازربيرحقيائصاشرأةكمأمنفو

لستعملنماقدبيرأ11اكفبوهلىواالحم
واعوبشبابازراءمنيارالديلاالدباءفاسنؤانتهىلجاعشنلقوالالربدامنءفهاالسحداالشان

قرماعزجمدحشوءتشأنهكظمالمزضيويدالثسريفصكلىأولزوهضوتما41رصوساطراالى
ضيناناترىعلىارعونيتةتبابهمءيقاااةدرفرجمااطراحرايفرابعأثهنأفأمالنأمي

لنيراتارصحطباعلىتضبابنفسهصبهودهمدمووبمغمأسرراالعراضدأنالهواشبه
صنسمنؤفواالقتعاروالمهـاتزدقوالىاعلبموسلمتهاصلىالبىعننمفالشهايكمخرفاداصماومكانءلىفاذا

ريئوعنالغضبوالنغصبعدمرالبعتربهبغلىبةايومررالممدلملموماراطرذائلهاالننيادعنغعبنفيعملألرأمنبمقسها



ك

يغضبنكأىيزعنكقولهومعنىاتباجمستعذيخولص03

وداعيبحغخنرئأيابعنفعشرأيه
مفماوعيةورالىأعمغمورابيديصر

صاينالهمعالحيلايمزاءقاسلوببتآ
لصيرأفرمحقنضمعوضدللىأثرذمن

عثأكااطيبعلتزدظكاغفبلهامهص
قاالنسلىان6ورمركلطكثركثرشططه

عنيباعدفالذىماعشهالتهرضىلعلى

لبعضؤتالتغففالجلعزلتهاكشب

تهاخهصن4لعبدالمايمونأقرلسلفا

نلبلغاعابعضفبوتالاذاثصلعزو

باءالداكفاوقالكضبأمنصكضبرد

جاشلشوقالرصلاكغيظصلثمكتما
بغينجنىالنغقالعظنىءصاطضب

تىتانوىالةوالحزمادىإبالذى

واىدبليقطومؤمصدهاالغفباقوة

برانألبأجلظىهاتفيرد4مجزيرته
االدباءفىبعضوقاللعاقباصحميلىولعد

الغضبرسببأعصابككفابلئراحةا

ويسببوصهاددنسلني41تكرهـهوعما
انؤفئفسثىءمألبهرهماكهصناط

الىالمجدداضلمنسركوالغضب
ىالمجدالعارمنتحركواطزنعهخأر

لغشهاقتلولمالحزللئتففلذحلىدا

دثط1وصازنوشاطالغفبزابرو

اصبروزهالننقاملماالسعلبراضبافي
الماليسراالرضاطزناكنادثواط

ولموتالملىاصناطأفضىولذالقونهلمى
اطزنمالينفهذافرتالغكبليهايغض

أضباذااعينن1مواكفبوا
منهملماطجهاءلىبابايستعانأمه
الذفيدعولعزوبتهرابمرزان

الطاءعلىاناوهمنهيبضهواظوفدمنه

ذالفعنلىبهويأخذبندأدالىعؤبرلى
بلطزكروإذاتشعالىاللغفباولفي
لوظغفبتاذايحنىبهرمةتاليتنااذ
ترعلشيطاناثنفتتعالوامايزلئها

انهبعنىلعلحيماثبعهوأانهلتهكفاشتيذبا



خينبهرفيأذنغضبخينكرلمتاذابنآدمبايانممكئولنوراالىكرأطهذ33لغفباكنلتجمايذعايمجهلسنلبهب
انوحصفطأىجمنأمحضكأغضبنال

دئسمالىباالغرسبهئبصكملبع
فيهانواذاغضبتجغناوفيهالرظزنرلهو

فىمنبضارحمنتأنمااكفبواماك

ضبهلوظءالىايرصلشنهلئالرضىا
تدرفيمتعمللمتهارةذصتيعمنا

بنسلمبنلتهاجمدوقاللتهاعبالدظلمفى
يخااومشىأميرايايدلرمثاوالرابامحلش

أذلثابيخئايديهبأببالذىالثأسأ
بلئصنلشكلىاوأقدرءلىءبالذصيديلئو

رةحلىلماذعفعاعنهعنىعقالطاعفوت

رصولأيمشرحالصثاوىروالىالته

فىطلالسقالةممموعليهتهاصلىالت
كضملبهوممنبالنورببرعفبرافورا

زبامعاقاعدأكضباذالوائفاا
التههررفاليكصبرلذلشهليزولكا

الديخامامنكرالموشرذكؤقأعنصن
لةلحااعةلينتانومخهاباليسير

عفولىفيريرهاتاللةاحونهاائا

ألىصالمنلقنواالصرالبتغيراالغكص

فبذاون4أامماحبامذزصال

فاثمافباذاختغوللغرسنشاوأوشخ
اوفايمملمىلجااصكشبذاوالمجل
الندمالغفجمنايهاايؤرلكرذثأن
ور4شيرالىبروينااوكتبالنتغامامةويئ

كاشكىيواشفلشدماانكضنك

فامعكارملثقاحزسكففاذأدماوا
انونلتومنىانقولكغضحبنسن

كافاناشفصالكشيرومن

ءلحياضدوقاذوحاامةرنوةزنبتعا
اكلمنجمزوعلىالتمالثمنعلىلغفبا

الغفبزةوعباءاياكاالدبعضلولؤ

ثعراءلابعضوقالرلعذالمحذلانهاقفضىظ

لايغفبافىاعزاكواذاما
اراالعذللذكرتذفاشة

وفيكاؤماقاايتوابرحذرامنبزاعافىرسبهةالغضفهوقسملىذغؤاعاونكرثراسالغوولنومنهم

ذالجرازتحدمنحالؤكرمالخلدبولقأطهذارليمبلاوباخنهبما
الغطبلظلحقأمازناماذوعمايدفكلىالىالعارفخوكىاكوديلكشكوالا

اصيراعلىلعطفاألنلهعإيرعالاالتهيقالصلىاالولمحانلثحهابالمحضرحاراوندى
واللعادجمديفالوآلانمحدفاالولىعلىتهاصاللذاواالجارضيعادةاونبرلمجرا
ملتهايكونأنناأرداذاوأقولمهكلنخهىاواحدةجلةيوملالجادلبونا

كاغجمنىواوغوشاانعلىبالنصبلهانانغولوآةأيفاجسألواحدلىااللصورةافى
دقفىاالمامغالمصباىشحوائالكفمىرهذعيدازدزفئوصحومافىقااوه
بئمفاذوضرجلرقرلئحاتلنحمخمرفةأونكرةخيرالنكرةاناخافوافىبعيناالر

حعاواانحهرنأيفانوتجبوكرةيرأالمرجوعرولرولهالخهـنثفئانهضهم
انعيهلوالدلخارمعؤقرهواكانهقوموقاالعئبارالمعنىباخثبروايفقعرااذبهرة

رجالوالذىخاصصقالعلجالمفاارجلاللءالالنيارحلشياعاثعةسشنليتجهاءشرا
الثمااسوىحلباخمماوالالرصلزمخماأتتواثمصلرجاءشقولأنلتاالمحغؤذ

هزامنلمنوبمناهفاالنهأتمزةاخيراونيمأنفوصعرفالرصنيوالنالنحفى
زهىاهذويىاالمرحرعكدلولمدولهقوالالنأعنىنصكفئانهزعمجوابشبهقمن

اذاديثاطئألصدئؤبةقرااقةءلىلىواوقمامجة1ايمية1يةاصلةالى

نهءندميرهاالئيمزضىانهكجعافىلكوقيامناالعانةلباسؤحتامنلهرية1خاتفى
صصدوهالذلىاذوحهعماكلالتهيمكملبديالالتقوابننبأرفالترحلوإبىالااقدهإضاماالى

عمأنةيهءلىفوندئريخموااؤكماعيبهىإنتغعفتالوااءنااصبهخانعغلمالواخاقف
االمانضتهاالدوأرتاكغااهاراوكةلمثأأومماعرتجمآلىونةوتثكمند
بديناراثمارأيدمنالصاحرخآانبئكدوكلمنل1خارافن
أعرجانااذفاالرضاكالوقعاثمحدوايهاثصامنتقاوبئافجبوقالحماثايرباتغرا
ينراطهوتجيذاممامألىلارأوصاالسالماالجمةتعفرالمعاةابممنههنالمنت

دافىوردلخناصراهدءايعثرعوقدطإمدموتهتءنهايورمدةبرنيسافعايهايشتغل
بثهاجمدريسهلعىصحفرنقاضغالاس9نغزليةابهاؤوضرايتمتهرالراتحإلءفبهفالمجب
ئروزهدوآذلكيشكثجةمااءأكشمنأبناءاالصادؤنهالمررسيخافىاناالشن

مرادثمسقلىاداقذزاصماإلحياءبهاضفودقوأقاءبدسثقءدةابالواسفإمزلةا

دةتالااكنباوصنففىانرلموةوآطرسالص41وصهكأقاأكااترتباالموأتا
4بريترضاثافىاخزاداثالرأت14ءظلابحنصطرسقرىيقنترادغزالة4ونسه

ظراداصزمنببدادخيراماأستدرثابأالماماأيهافمالتوعماكوةريىوقعةفي
كاربالمحهـولاالاالرادقوجششكعىفئبنسادةوقاللسابزءبدرالدراءنظراالز
أولمترلطوبالىكدبمزلوليلىسعدىوىفىكقاوصول

قىلطروكومنازلمأثيوصرالشواشمهألنهذهبطاونادت

اليجواباشالفياجمافألمجيإلببغدادالىعيهلمايستدايرنظاماوزاليبمالنبعزالهبعداو

رصحغانلشحربمهسصرخلوالتوداؤكجمعرفمكادمادواؤك للموجههاميرالموسىكربمأالىالمصويرلىسهماكرهد



أ3نمةلهلفيامثمنانادبرمينادثإلأئهشمعليثهاصكاننبىولمجنىرالمفأب

ررالمكىخراوصأصابافيلذىتتراادإمتذاردظنخيىررتلقاالعلمأطوآادووتأ
صيلشبممتنرايهأجالمنوقدظاهزاروضاكأطاعنيمنفغد

سهاداالصركطروضئفيورجمنفنىنابالىأعلذلىؤت
الىقادطحبفاثفأهؤنيمالالمعالىقلمالفئىاذاشام

اماوفيهاقىكسالمةاانالدنيطوقدءاتعلىجمضغى1ةو

الموشبانهابئ3التىكاناالاإحالموتربرءلىالدار
محامصزفارغااذاكتالتهالىزلنىخينغتاؤت

إمجاثنهجمفاجسلىعالممالباداقولباواذاماهممت

وعبىسكندرماولثاريتالععنبهيافىعإلحانشارنضهمنكؤتهممنكأل
قالدرمندتطاعتلئتضعكحثقالتشنىفأشثالميتوذاا

لغيراعلىيقلىاتبةمعامالمحرأقصرمنرايهلىاالذىع5يغناتاصفاصألخنمن
بمزلالغرامكاأكونأنىيمالحاالتنذارفغاادبفىءضناااصألص1

سوادالمقبلاعناللسأونمعثرىءنفااكذالكا
منالالولاعاحالثلبالدخيرابلدمنبباخؤبلدسليلتموحههاكرمؤمضينميراافال

كيفوخنعطقااتىلىحلمكي1فئاتجدصكزالدانزيدولاالةئاك
لتناماثيمالعوداقا5منكرصو5صؤولؤاتفق
ؤمسلألحرالىواالفليكنفهوالمركزعال1وتنصف1عد

اهحيتامزاووالنظالمألعاالياساونمه5وافثالعاه3حط
فاذنر5نقائمفد5وا15وكانضزاويتاقائمتابلمنصتساويتان03

هماأحدنصفوتئمقواوزانءلشاالتنهايخامشتهؤدضصيرننماةالصكز
روتراالوفمبصكلؤمنالصرجأخرىوببارةكزاباوزأحرههصواالواال
خالنكنفماةحمعلةمرف1فىالمرعفرضرأقولوانصلىالمركزمالبا

فارضابنتآعر1روضيزهمامناانرقاباوهىوكاأجةانالهمن
بغؤادىساثقأبانماواتئدياصادىالمسيرثتتعالىالتهرحه

غرثحصوادىبرالىبيعلىشوقيمصوقبيننالعيسزىع
بوادىيرحالدءلىءفالمححمكلحاالمهاصاأيبقلم
جمرالرمادشلىحواطافىمنيمةتمثىفاحاأخفافهاتو

الوهالدثمامتىخلهأقىبراهالتاونىبراهاو
صارالميادمناوحلىفاسقفامشدواهاعدالوجدانشفا

المحصيروادىبهتزأىفممافهىواممتبقهاواستبقها

إىكافالدهنافبدرويلبعممبرأدىرتمأنتهاعرك
اثادالىوىرابغالىنوذاودأنالنفاناتلو
اداالبمرئىاطنبفىتليااعداصراراططعقةو

البوادىراشمائفاهفرأنفعسغاظمنوتداشت

صراداناءطرامناصلىفارناللفمراصومردتو

اقالالصدفموالكذبانلماصرئالفملمنجوهنتغمنعدمماكف

غأالعافونفبئوبمفليغجلعزوئهاكلىفي

تهكداوهفأفاوأصلحتالفنثمناسا
فىوانعالملإلبنلعبلىجاءبحياةزلوت

قدأعطتهااناالشعثابنأدسارى

العفومنمامحبالتظفرفأعماامنمخما

اد4عذموسمالتهلىياكعنوىؤدر
دفيهفنكنرثألشخصالانرقال

خلىوللماذارنهمامنكطنااللجيا
ثهضبعنيخرجهعبماذوانحبا5رض

كربخجلرجلبمأكرعفاقذاذواحق
سغفزئردشانالكيامافقاريزلعزا

ليرمانلثفاناقيالطانالعزةلشجطانا
هاؤالتهلتنمرهراافاغدماتفاله

وميلعيهالفألبانععالفيذكران
ذلئبتغيرافاعةفأليرلىليهاالنفوس

لثناءاصلوتلتأننيرمخبواناصا

سيدأأةععاثلىءنأيابناورو

عليرسماللهصلىتهارسوللظلظ
تهاعفرايعزكمنابعفراالصأحددازداسا

الكمامعادةمشسلالبلغاءبعضوتال
ازاآللكرماائرووالمننتغاماالسرسة

نىصالميمدابنهمالبراؤناذوقاللنحما
فىااالبفتلكعلىوافأشاركأصشاوزشد
الضلفكرهتنبكفوتحذشحدركوجد

لمثيرااننالمؤمنأميياففالنلثحرمزمل
نلتاااللسباسةالعادناصابرشبهأشار
حبماسدتهالمطلنصرااتطلباتأبيت
واشحوتنظبرقبشغالنالعفزماخكلامن

نشأيقرليوأالتايرفأل

فىلعذرعنركارطابنك7اا
تلملموأتعذفلميخافعلت

لىصأعندكفاعللبىوفام
غيرمتهماعددشلمتام

شبهمنرتلنمعرواش

بالكرممخكحظىايؤماشلفىا
اوشبهواشيبغااللؤسطثعفر

لنجعنبفلثمالفايابنتعافوحوأسدقا



سنلدنهالئمكيموسلمسلىلنبىاشيروىائياشاباالذيئيؤمنونلكذلتامأ6بميغفرىوظالتعالناغممذببن11لىلتلعنفا
فانمايريبكعهمادعالتهرضىعلىاش

مأواداالترىهسرنرراالزالىأهرةيمالتنتوأةمحنرروىأنيهاهدقئراربذان
االوئادازدياراماهدخزتنستزتالجوخواوعبرتأاص4زاالرحمقااد4غدوفماقهصابال
ادىاكاكذيبعافاضعنسفابلنيإماناثتوبةأرنمءوكنانهصنضرواانهمنعأ

دنةلهااماعكماوتلعاصلهامالاااط010 ودرىنادىمحألحألالطتاأحادابودمدلهماتداويعودولهىءكضا
ء5ءمصلىالنبىلفقالاحمكأسهوروعصفوان

ألىإداغئهتألغئإليا3إاطىث2يااقااللىماإصئمألنحمجبناقالالموأيهوعلمعرسمالته
ازديادرفىووواوياقاضءاربخطباوامعلرصحألرنكذاباأؤيلتمقالصحننونأجملش

احبادفىماوالقلباصحاوأالجحمكلهمصرقرفىعنهمافىالتهرضىعبابنقايالوقال
ندبعادىرواصاسعدتتيراءافويقوقفةانأىلاطباقالباالوالولهءنالى

دالىللالاندحثالداديريئلتهادارورشنحلسوتبالكذاحداواضامال
وادىالمأزمينيراعاليناشبابالرخصلمى7وايلسرؤالصالنلصلكذاباالحكم

ادىصوبانرتوويالتتاثيثناصعقىوءصاطضثقالعغلدسرقحزابوا
ادىمصوأقىالكطكيمىماصلصماألوكأمخمامنالسانادفواكزباخيركاالخرس
ارادئحتمقضاهينالدهحرحكمالجازانلأياالبلغاءالصادفبعضوقالالسعادةأول
ىاوشمحماعىوداوغراىمبمرحمفاكراى8رتاللفذاءذسهواخيلمصان
اسثىادلئالوضؤادسويداء5اكاقدسكنخمونوالقتخياطاالدباءالمض

ذتدفىوإوكاأدمحاالمبإوسئالرفىاحمطاجمألنجأادؤآلدهـربالعراءاضوقالفال
حأبادىوالةمااماىوممالزدسىراءأزحممافهاحمينهاذاؤجصرتئوعا

أورادىورمواوارادئدتفاؤطاطانحهـنقلتىوالجالإصوأباذ
الخيريخةلذىالكذلمجامن

كااتهإيخاالوتهتاهعممإركآواألألمحوبآافالرجاءعنهاوأبالدباي
صادالفساروالمسصارروالميىص2واالباؤطألللسوءذمكللشروأأكلاممنببهساوا

ادىيسمنةتىؤأتادشااالوأهـتممشاإلشاممابهةةاأتالنه4ضاصسعبثوءوافب
العللبفوانالتفمىآلاليلتممأربحكهرلمحفىيامعللبالسافيابنالىتؤولبغصاءوالبغفااقةا

ينتبعاياكالثااللمعنىعأولمسلمرأىوماطحتوالراصةأمنالعداوةخولتسالعداوة
محئبفيكأبافىعلىحبىدنىصوأنأهأرانىوعامدقمرايصلقلصدتقلمنيخلولذاث

االدبلمايضعفوصلاطلبفأأدلمحاتارةيثموقىيضازكنانممياالخبارالمافيةيدخرنلكذبا
بأضاءفلهويضوفنامذاقلىشنحالحاأرحتواالمستفبآلالمواعمىنخلبلفالؤداعرانلى

وينمكبلنىيكركصوناكأدحماالصيهفتؤدمحماهونخمأاهماالخباركافالصد
رباباوينغعسكوناوواصفهاتايجدكنفثاليفوالبخلرفئالئواالخبارعنوالىكذ4عله
والسببوالوصلياالصرجالمفاعمةءالزساشواشراجمضفدواواححمنهمادرأعوعاممودما
فاتلئالمئنبوممنلقدعيتبداءينيابارقابأعلدالرالنكالرايكذواوالرامدقا
وىابألمبأألفاماالباطةلموكرباذهونأفدبنضىباذفىطىينيرا1احعوتروجهلعليهاصدشيدصا

الهىعرفاانتبلواطرانقءاتالمنالحرشهفىاذاؤمختثيةوبلالعهضكلىضدفالكذب3مؤ
لناساولتفاشاالكذبقالناالخباراتسثفبضامجزانفئاالخبارالمادققحتىتمبرمتوأتسنفبضجآزانولذلكالثرع



اثددزاإللمغواخبرلمماذلبياحنىلبهثيالحينووجمىمدىىىهوصالسويكدد
لنفىائطأفوفعواالىلهمنىنجشنى

الناعىواقاقلمعنافعهاالدوادئالن

يتفقوالمجوزأنمحنفسهلناالدواائ
علىطأقمثلهممواالكنلكثيراألىادلعدا

شيرليهالدواخبريمونكزباآلشانكل
عطرىوليسكانشفارطفورنا

غيردواعايهثيرعلىاعلايتفقانلعادةا
عدالصسدقلناصابازاتعالىنافعتولذ

علىيتغثهمجزانمولعيهمواتفاشدزاالجو

بهناواذعيهموادتفاقامتناعلكزبا
كرماصفالبدمنذسدواعلكذواقا
الصدقأمادواىعيهمادواطرمنرابه

السيماممذبالعجصالنصوالعغلكنها
يدسلعقلضرراوايرفعنغعاولممجلبلماذا

اتيانمنسناوكلنعكنمافعلالى
مأندساماساوعصستقا

حمذباصراحاصاعحتىسعراااكاتمبا

نيهأنشدكللذىلعغلافىيهالزسئياناا
راءاكمضااالزدى

نآخدفكرصغأهؤ
أثرفكرثىمنالوهمنوظمم

رعةقافيماوو

سكغرأناملهفىلمسفيفن

برحتبماطراضابفالبهاوص
الفكرمجرحهأرشيأظوإ

كلشدونثنواالخفبنلعباصوكغوال
المبالغةهذ

لهعقيقدثتغولوفدكه

الجلبالتجنبثليهالما
مخلشنصارخطىشالهافقا

نحمالنمهلمساعدة



ئماحفرعالعلباللفررأفعودالكئبواشنرتفاردبحفراولثبرعالخام183لكفمنظراللافنفااعاعلىأزرنمزالثصر
نعهمأتجنهاالمروآؤنهافررافعنفعاواليد

الثاتدكنعبصدقالىمباعئآالكنمن
فعلمنسمتكرهافأولىكنمافعلمن
هارشالوالثنااصبومنهأالستقجم

واليلفهقوليصئاليردعلقابا
حعالصالبلغاءديكننالبعضندموقدت

أفوصصعبنةاطقمدؤالىازعكمقاط

عراءلابعضفريخؤمالأففلوالمدق
بهخاضصدفاعودلسانلشقول

تادصثودتلسااان

سننلهبتقاضىماموص

ترتادنظريهفلثصرفايرواندافى

حتألب1فنهاايهذباواوأمهد

لثذباانلضرفيرىافاعتثلننيواسا
كزاراالنفسمغيهعمىفيرغنغواأسم

كانربولمجالواصتثفاظدعهـي
لمايخافتررايؤصلىأبعدلمطالكذب

افراليصيرخيرشصناواصأالجمةاال
اعرماضبوالمنالشوكامنسيهئوليس
عاتهاصلىينياعنوىوقدرلملالحنه

صهؤتغأتخرشؤالحدافالروانهاوص
لكزسواناوتجنبواالمحاةفهفانلكةاا

شعرفألاممهاايخهفاناتنجاةاشنبهرأيتم
ؤلكاينعنىالنعنهرفثلللتهبخالخطابا

لكذبامحمااشيرمنالىأحبوفلمايفعل

سمانجنتهاشاففالالتهتأتيناياأباعبلانماكلنعلتففاللهالثورىلمنصورسفيانالئ
يهاأرسلباؤدكيهعلبردلنارامحمنغألشناقوالمحاايفولوالهـكوأحيثءيخم
شيأوالتعدنىئىآلتيلتلمحااشالترسلصاجتىقالنحمةإذأوتقضهاتالحتلتطسلللهفغا
نورىاسفياناالماكشمنفلغعاوالماءلىباورألقيااكفقالاضخكاأسأياحتى
اللمئاعرفاأشعذهبةغرالىطنافقرفىواطنوبةالالهـاخروفى1اريسحاوقال

أوطالنبةلغراوالمسالفىغربةأوطانهفغرفىا
يخربمأمخىيىكلنرثةلمرالطهبيضهلىنمرقدنيوالماخلريفعرالت1ؤمهفأبران
رو6لىلثمهعمئاأباداأشرسوءصالهمنارأىلسليهاخواكضللهفنامااالىحها

بززأيرمالكوشتهاخحقافؤاذانفقاللهلمةلاملمسوالنياممانحلىالعاران
خبأانمنحيرإمدموفاثىالسدالمطلىأقىكالنهـكاءااضةؤىجمكلألمةاتيا

لتاصااذاالثانتفرتاذااقصدتخهرمنالثأيصلثااواذروتىيالصدقافطن
االخمسةالدنمافضولكللضاؤكءعليهاناستكاعنلشمديغلشواذاباناعكأصعدوك

لبعهمتملىتشتسكضرعمرتمتربالوويبوصبهضحبزتسحغرماءقى
مضرفالرزقسكنهالرأىمهذبءفابقلبقرىاقومنكم
المجريغترفخاتمننهتقلبهفىفصهضعيمو
فرريهثليسظاكأيمرحمماافىلهااللهانعلىليلداهذ

ضعالشترابالخرجلعهديبهماقرياخاليرالضلىقاطاقهمعا
المثلومافاىنالنسجخاطةاالبعادتناثىبرهانيدئتجرائمحمالثااقالمحتإقال
عرضثمماهذالملىاطؤليدالجدلسئارحوابةثااإقاوجوبمع4يراسنهال
بيخاأوتاخبهبكادمناالالشامىاخاعديدلااغانابر11زباعرا
ثألكأنغاجلمةثناكيرنهزاسمطوالوحوزجموحدقكلرانحبتنااعالواليد

ةنحبلدتناهىاامتناعيدلءلىوجهعلىقالمحمكحلفينه9ةقار4وبلاولجامع
عرسطواددالوفرضىانهيرغرتغرغلىاوألمحثننالثارحينجيعانأيفاوالجبواحدة
انوالشسكعلاجمردعرضثاوآضفىاتهايةغيرالىاطولهاهافىالغرفناخطاذجفمثرمتنا

الفرضيقفىارآولغالثمالمثلشابهيمىاكلثالثاضماأعنىعليهكصاشخمالىالهمانسبة
لطاإشاموظنخالضبوهزروسابحهيابمىوىيساامىالمفكورالنقصلىيمءااطبعفاوتالونلمايضل

هذفنفريعفوحينفهمظهىبالتنسأولىفاالولبردحاصرشرهالمتنامالنحصاالئاالعاهـلىديحوانفصكلىعواوانجيلت
راالممدادوالنركهبفاالنفراضانفوالقاالفايعنلمالنهالاكلدمفىوزداخلةااقأمانماءدثحواالعاالجارقالنتهأ

ارراايئرعبارتالممنفمكلفىصورداخلةاخنجمهاخهايةكيراالىالحاميخاذهابدينكلكامفيهنترأمانالصبروالحم
نسمابنوالحرمم9الواخالنثبيهمنوالرشلدالتويخقاتمولوافرقهفيسببندادهندياواعالخكل

اولداترضعاالمقلىحءكنهابريقناعاكتيهونأؤفىانؤنهالفسددكللدأ
احشعلةالؤهماذاابصسبىأوعابدمنمحدحديثكتضباوكدمصستظرةاف

لكنخراالمغنىفةرالشبنزنفسإصالىفاواإلعضذلهألهعضتحولممططركاوثةسامدابئثواأاامىفيسخذدقايعذبثرالحديثايستظرف
ءءوالفيةثضممعمسراليضافىلثذا

تهالىرعماصإلثمالئيراليمدبهواألرمرفهؤلىالمصهدثلاللهضضفنااسوأصاالفاالنرعذاطرائالفمجزو
علبه2نالتهاابخالمضغغنبميقالرقمرنفسهاالضاذلمجأحدلماللجاحماوتيةاردناعىبىففمانقارعيةيقبيالنه



لجهايخكلءكدبرنجينبرفبفبآغئمنثفث
لمبغيرىوااليهمسبهابصاغدصفهو

سممممهمدلهارسالهائأانلنهنبمجموا
فدالنهالولبنالنؤاالئناأسواأوهذ

كرالمفروكالمعروالثلكذابينبح
دؤلعدوعلىبردشهادفالثمرعاورد

قدتكوخدواعطإلكذصاانوتهي

لهلنهذبافمارألغهالسستىفدنرا
حلىرأمجمانبهةمممنفادانضهةعاد

وقدثاطبغدةااسكمىعقيمالنلكذا
حذباسدرضاعاعمنكالشاطقا

اليلزمخوراطعملوفعسزظامه

انثواصعيهغلباليهذاسكأا

فنهاعايهةالتالماراابرئهتقبلاباليهذ
بينيهنرلمتلفشهلحديثااقنتهاذاأنك

وثهبمصدهفرأوردهنجاماولغما
يهدحثىممثتثفيهضككهاذانكا

ئغيهلسماامافيمولوالكبرصع
حصركايمشولهذاردداانكومنها

الياتجنمرةعشدواحنوارتبك

أبابنتالكسلىالولذتنلصادابرهان
ابكالعرابلكلىاوحهتهاابكرمطا
الكذاليخايبةرمايظهرعالممصناؤ
أمورحذالمتوهنجاالنذلةمناورفي
عنضمالنحاعقاؤدناآالبهنال

لعينان1لحالتالئاقاثارهاولذمطآ

الةلغاءالوجؤبعضالصالونالامنأنم
اصعراءابعفالبرايازمالرارااياترتكاعي



كذباوالمدقحدنجملهاليمئ
نسيآنكففقالكذااو

كصادتااذاحفظوتلهتمذا

افىيهذباوفسدوردشالسنتبارضاص
يةلنوراوبينااتماذصاللحرسواا

السنةننبهالشمرمجرنوالتأوب

نيخيهلطثذاباباحةنردالمجسوزان
يةالنورريقوانماثسائالطالتنفير

تهااصالتهريسولسئلبضوالنعر

عأنغردوبردادتطرفؤمعليمر
ماءلمناانتأرصلءلنالهفقااأ

ثلدأهلعيبابنسجاالنجالشنررى

المحذالثبةوالمفلةتفاسنىانهلسائلا

لموكيهاالتمصلىولأرأدرنماوا
فباخنساناالمشهالماءافكيخاقمنات
خبرهفىوصدقاخفاعنفسمهأحبمنما

التهرصنىروإقابابهراعنحصركللذى

تهاصلىاطهآريمموليسيرخاممنانهعنه

مرافتاقامعهابرفويسلمسكاليه

التهريسولرواللعرنونأبايعرفونر

صذاأباجصرنياوؤنؤث3رتهالىء
مخهيانهنانونقليياديئلمديويني

يةسبيليدهداواكايرإقلعارالةهدا

وقددامىكاوردرىقولهفىانليرفيمدف

آالانهصكاييرصمالدسالياككهوىر
جوناللكزاعنوحةلمنلىضالمعابيا

يصففثهوانكلصالرآسايهنيالكذاسبالكذعرفاذالشاعرانالمحاشكروتد3

قالمتحلىدفيهاموضليسالرضومكلواشهالاعرءحنةعلىاصذردناتقدمءلىفغال
تهاعهنحيرطاقوتمامضىطنمعلىالاعزيخابقامنلعاقلايئولمفىارالداأبرطيهان

ماىعابشلجمزمنقىمالسنمنفكفالمماتادلتذمجزتن1خلنيمتعاد

لغباوةوالجهلايةقونهارسايسقوالدنااغايةفىففساذهاشلعارفيناضرةفالجاله
رسرلهغحانهتهليهاباشالموتمئفهحمهواثنبعثتأواجمعصيةاذاهمتاالتذالىيثبهك

فيامةقبروأواالمرتوعرضتءايهاعبالدهاءاءمناصافواصهئجبمكلأنإليعببههو
بعدنتوالوذلتارغغامحتاشتثموةلشالوالتزكلغيادتعطىلنارالتوافواب

أبرفرلثانىالمالملبانهلتوارقاعضفىرأتوةاضماوقىكت2وابحوبةلصا
انلكذلىلبرهاافقاللقائمتينلثائألشاياالىياماواةعلبرهاناعنبىلفاراا

ازييهتمتوتحعدلىصشعطاذاوخائهماإظهرذاأقرلشانالقىبعةأرثهااذانقاةا
مصذاظطوالثماالآدفىمنشثسهـلهوابالتاصميمشكتاتاساصاماداخالتالوجهقفار

وجمرعفيائمإشكاررصآإدثةءلىواطاكأكغهععلماالحادثةباالزواننكللثا
مزترةاالدوانىالحمغقكلمااشمرحمننخهى1احكفاكضيخوكذامجوعا
الىدهالمفقرققيهأقاطعشيهقأوالمتالمتألقيتينؤخعنفىالعصإلشابولمجفىالموحالىفىتبةمص
ورةوثافيخلجادتاكالىطوامافىرونطباع41ماجمايىالرواشواالضواركةدنيخاتلا
فىورقمضهـباعنمايخاالشمصدوااخأااللرؤىواضرورىلنادكلداصمااوذلذااكةوا
اطاعممنعمكأعدنغالسامعةباوضانهذراوأزولقااالجلدتنكزمنكل

اويتهمامألدمجناؤدرءرذراللقىتجارباالىماجللعوأالعغلالىجشئصحهكل
ماتلئذشاهرأهمفسألهافقالكما6دعاانالتهاتهألسألىفؤلحممالمشغولفىافقال
نشدفالكماصاففاللهعضقهلىاوورصغلىلةيوناشاصلنومافىفرإقمدلعارفينابعض

بنايلبزماناوحزبهلعبنازمانلى

يقانمبممنثللناشامنيغتالمنلالمهلكقؤةعةماابقطىلاأنلم1ء
يهبعابقغتابلشرجلهافألناأباسعيرانيالهلانهالحنوضكرباوعةشرفا4دحنايرعو4

بنالتهعبدعندلغيبةاكرتوذكافئلتأفاردشانصمناتلتالىأهديثنلتأبلغنىرطبوقال
لبهازههـيراصحسنالتىحقأاأمحاللوكنمغتاباالغتبتلماركا

والظناوالندالكاشوالصارهابرصشاوقاوبهالةايوممنفىانعنهالتهرضثاالخطابجمربن
عنالكمقيلعنكمخدشليفبورىبماالعمنبدوألكلنوانعناربليعفانالمعاريعطمايهئا

كنايوملنرجعأنأصمنرمأوتدذتخافضالذنغمبرمممنماكفىقوالفىالتأويللأبعضوقالالثفب
العرلمحالرةاللسءلماذ4تنببماوالئؤخففىثعالى

تحللؤانرمنقدلبمعتصروفةنارالسروربالقدحبهايقدعاابوسيرشافالالكلألولكنصعاريض
كيرفرحيفحلنمنيربالصنكايهقوكقزحطرارلتفىواواءكأباؤمهـأنأوءمنكارما

نجالغواءمف2لتهمررنضنامفرأفىإلاوررآسكلكتهليإقهشولإورنوتعاإفىقناقاايهذبامقاممايغولصدفاشنهإا ءىىروالمفزاالذىفىوولدعالهوالمعر

صرعفعانفهاوأحبهابظبمرباسرهامجسدصلعبالةاعشقكتفاسالأفضوسلمعيهالتهدفاخهاالغبةفأمماقوآيسعالةلبنبقمالغا
رحافىاالفاضىشاسكديممرأوشرالدصنأسالذءلمامافاوالا

صرصالوعنضلئسزمجدثانخبانة

نخممافىيلتمعيالممبناالتحلمجلممأتيعنىيتايمأبلىلحمآنيأأحدكمأمجببعفاكمتعااللوالبغثعيعتهقاال



ئغفام1جطنالمواتمبهلياعهدزسواللشلىأكاصامتاعلىدخاميوىو

حدقنالوانميزئايسىبنىامنتىدفؤاعنجمنىكفا
بىءمنءاالشبالسمن

انبهواعمىفئمالبهضؤوكمنشكولس11

3والئمكلليهسلىانبىابزفآخراظحماان
ملىفطزدالهماواأحلعالعامناففا

يدتاكيزبأصكالوروتعلبهماماصم
منذبعلبمرسمالتهتهءلىاولفالر

التهابهلىحكلنيبرابناأيخهكالحما
عدىلونلناراعدلحهمجرماننروجلىت

لحسحناشممنلئامابقرتااصاكابن

ةكتأااصرلتعادلتهالربمرا

انىتهارحمهالبهـسيرشافساءوفالرجلا
أحلحبأناتافقالحلاحعلنىذاغتبئكا

التفالسثاكابناوقالكليلتتهامماصا

المئناعربسؤصكيبلنوفالكلىءيبكالتاس

اصثرمالنااساومنقال

مسلوكاامنشستهافيهتلت

كروااذاذعامهمسنكرحطواذ
افيبمامخهمأحلىوالتعب

ايقرلبانههنفكتابراعلىجمارر

ياكعنوىجمارمشهرنحفاولعلنو
إنهمليشكأبوبهتالانهتهءيمويسلاصلى

لمعألواصنياوشماربلجاثراالماماحةبيخه
الدبمجانباوواباافيبعلمنبفسقه

ستراعدهظثصادقابالغيةنوانالنة

أسروأصامنوجاهرأورلمونهكلن

كلنارماانلالىذكلمباؤرجمأدعا
ذنمايفدلميغثرنبمطترمواليحاهرةيس

الحيخغيرانيهونقحنأخلواالشالد
الضعيرفيهلذىاخماثزحرواالقيلىوقلىكيره

ولمأوضرغيرىغيرىؤاينفعفالمافرف
ثورمخيراوقيلفأعمفلينفعنى
مكلماسزهلعيوباالتبدمنالحكم

ممأعبدالرحمنلعالءبنوىاكيولمجؤدرا

سلىتهرسوالاسنلريرأجمش4أر

تقولانئاللةالغيعنسمعاليمزتها
شكتبتاقافةادنمنكنتفهخلشماال

اوحماعبدلوبهتمبافظانكنتتهذ
إفالشاكأجهايائعالىقولهفىورزابن

آعلقتجناستيراءاسانهنجيرامنهمرز



ن

حى

عز

ضاأنصرهااتممابارسوالعنهاتهارضىننةشماتاصطزفصنغف

يوية

لرهاددمنلم

يةروأةص

ستتعاى

تةىلتمهن

يرصهيهامنعهطا

أاخطمنرال

بيساافافلىالمجواامن

عنئثنتىافيهاواردةا

عزامنالفاخذشقوابرتكأن
أشهإجصيى

نذوااداتنامضس

لبةموه
لنألنى

نهلحالق

التهءشقمن

ونضاوامسرارمن

تهوت

سحبحيخالمن

لىلماليدالحا دسدثوهـ

عنز

يرى

سهص

ل

ئتالبئ

امنةحا

فالسملا

غفرانممةساد

مجى



وألسعأيةدناعةألنبميمةألباظءضبهونالم3وشاذاصرقمأئموآذمابماىقاشاالسعاةاحداالكلينيزلمدق1الح
ضرااعساوأشدراوصمارأحهةردا

ماووخعأحايماوأععسبافخةاحفمىأرضالنتصماذاىانعدكأءدحالمالفىالديخاؤتءفىتهاوربئ
مخنلمهاصىضماعقعلىسهلكنلصلاوتدواطباالذإلناالبهاديرضجملىيمفوالت2ة

اصدفالودللإمأوذاارشهءلىعصانرسفحذاءلى

ححاأنلممعآىااواشرأتةازبةعمااالاوللمولكطلهقهواباومنأفيهكظذرأنيمفركأتهلمقيحزكرلفأظمنجممءاطبعضتالل
ذاسا4آغزدفىكانءادظكااثننجنبتإضؤءأمحوانلعموعااءاطخاةقالتافعالالضسكةلضجاملى
ماأحدادتضركنائناشكفانالكءداوتكاشظطءتوآضؤطامعدواتهاالغللت

درحاوفادورةصترائرفياطبثادء

منثنخلانحألمرالسىلمحبصدؤلمشهـسألهـعيلتنعحالتمومنصاللى4ظاهبمنكأولتهناجمنؤن

كولماتتءقزانلىدلمألحىأياءفرورخزاااللجمرربافراأخوهلءاطضتضراهؤؤلتالذاللدة
كيفتوحالثرؤصألفءناقاذالقالالصياانآكليامامامامنغرضوساجاقال4أذكرثلمحبهاسصظتركىقابلفعن

ءأءلتوحانةافاخهارأدةلملترهيهللرالىنغارعيمكلأانايرىكرضوا

ءالىباولىبااحىبامابلهانىأيراأخماةروالمرضرالملصلشوانهافااحمأ4ابنآدمرأسلحصصاوفالوالاطبحامنكألما
الؤفاللتأكأتولتكنلمالصالحااالصتجغاافىسغزقالثامحناريسهفاساكدامنطكيملزترابمهنء
ربروهردبراواحضىفضلونالهورالإونوراكلنودةاوأيسبابوةراالشقوامنكلاتثاوالعال
3أيامؤىالفة4وأحتىآأفيىاكاأقلفلواكاوىمنيله4وألشابوبعالةزيرومالنهوانهاتتلة4صالصامن
عمراخوانخاتلةصبفلىذهواواالقلىأسكلإرفىانرتالنلجهـلىوقاطصاذومنادهانحد

والمنافةلحمملىادتلساالفصلاءفويمأصمماقارصمالنهغصنلبابؤشالموابأكهوكفرةفملااأك
اضرارهحذممافصداطانعم1طاطرءلياضالكمق4وضامخذبهراقبراهادحجفئواخذألمحرشادفدناودممط

التهلضدأمصادشحوفحادهابدنباناركذلواهكابرزءوضاوأصصكرضارىراذوحعبدةواورادصسبة3وا
تعالمحوكأهترحاصدشآلضزمنماذةباالسهظتأاةالمورنمأكراءاةارتاارعبوفاتهرةحموىاةواتهاماتبرال
عنسراوروعالذلمجاكدوناولأذانم1وءاصلمبمأئافاالوحهاالانوتتوثلراالباوالملغواء
ايهماقالدبانهلمليوسصالتهلىيالوهطهننرنعاداثهـوحبمغاطناوأرهاسامؤافاورصهشعلىى
دغهاطصدواطلبغظاحمقبااءاالمببنءلىاقراراثأنمعاااذاوالطلدثضتةاكمارففمهـامخاألدنانتناوفءنر

نفرمحدصعروالذىاقةاالالدئةحالةرةوااالعمبواالالءنهقادراالطءاسلومابهأشاطبالعضنىاطهرضى
بأميأنجثكمأالسعابرأالتؤفواحئىدهبببهموداصشايهموعصلمشفهـويخهعأئبأوهايهميزكوهماصكلزرمنلمتا

ببنكمالماواأفثمتحااذافعلهوهاليمونانانثثهالنههعلىصورأناتةأنمابالتقاكالزلمرتهأنموهاصارااتنهلوأورل
دوانامجالكليعرسلمالفاخبرصلىتولينعمافواليهفىكلاللموباةاأربابواحأرممارمثاويهت4ايمرمءاذاؤلىله

علىيبعثاصسألماوانينفباتخابباىذداقنااباوسعالقدردراقهبالحللليهلهوزةأرارفيزفىلمعفرا
دوىداذانافياالماراررمببف51ماتورهحرألهفانمايهرأطمنالذتهالواب

الؤالهذانقاجماؤمالىجالتهصاءارةواالمحضابصرةينابهاثذانغارااالؤمتومحناؤرلدنالهمأشجبعاصلواط
فاذاأحسنبالتئهىتحادادعالتهوقالاءالممعةؤكرصايلالسالعاوسدمصىالذالراذألثقاويلامنتظيقمعنت
تالرالجمماوةكاءنه4نلشوهـالذىودهبكالمزجاةكتناإظتبولتعاللهاسألودكتؤاالعرابادانرايعهكداولأالؤد
ادىءاسابالسالمعادمجاهدمعناابكمااخةراأيمررفرادكريمجانهانهواؤفوانهوام

الشاعرؤبلوابيانكوالبالفخاىووراففغلىئأبمرتاذا
بيئهمحينايىالناصطبعثقلىالزمانمضدارايقاعءلىفرقصىالمحلوىلالة

تالطوالتسايميزرء14ودفلمواعاالرتفاععدمقنعارههعريثارحةدفهاراوايلباالداةتعرفاندأذا1
يعنىاالرفىفىبهعمىالتوآولطذتالصالمعلبهكمالحسدابليسبعنىاءكنالاتمبهانبحمىأولذسداطاللفبعضلو



لىبدضلمشءبعطانيأصدؤن4مايمأللمبففاءألتهمرضىءط1م8بعضوفالثلىصتىألخبهةدابنأدم
دصاسإءالناحماابلبعضونالصلى

ضوفالصود4يعمىكلواومحود

منظلىمأشبهلماظاأيترما4باالدا

هاثموقابالزم3داءاوالحمسودنغى
لالشعراءفظفعنفا

نايوكفىكرالالصودشاا

يامغالمكايراهيخالنه
نضىسلىداثمنضذا

وماعلنزكاعايصا

دنئخافىانهاالصدالجىكاذمبهاولولم
يختصوكفاءواالقاربواالتوحهية
كرماعهلتراهةانتايموالمحاصطبال

ضىباووكماؤيهمنهمةواهـ

ماأفبكارحتىممرمامفروعدا
والعدوفىيةكيرمنالفالىبماحبما

التهرضىيةمعاووقلقالافرارلمجسود

وزواليااككاالنجرةالىإالولىصةجمرالهكامرعدمنكلوأكرواشرقىاايإفقالىصثمالمرئ
ارتفاءموأءلمتمقنعاركبكلىحشئطيقالومنموانوالباخياراارافىالمانهأش

باضلمامنفىاافهوالدكاميعردتوا4وأعللثرقىواطكرانقاالءلىالمحةدرئملمردحاا
اداذنكفعادسرعالذىالماءاأحصناالبلغاءهمىسئلبايخهواالل

وجههاكرمءلىالالمنصبوانالدصنفناظبكالىمضالممرعكا
جمافبهزاليضوممكلىبهةيصئامصكلبإطيبهنانجرجلمطيباءعنعؤلميهنمق

ىاكتجركطوأنتالالماصاصوالزبمأصيعلعولموفىلمطاءلحاطرفنلتيبسش1
أصبالأءىمتىالىفىثنهماوالتؤذدلىفغاذاءاذتجرىاماتاصالملىتحو

ترابنهبأحمأيايزلياقديمالمامالاياعلةحكلماتااهذفاالاوتافالاوتقكلن
دوكلنةلطبيالمعاثمادءتةاتانثنىاتىسكلىحغظالاذاشاءفهيااالول

وشااةانحمةتخعاصالواركاليابأدرنفلهنذأنةثااطاواإصكورثءاف

اصضويةااصاعاتاعددتعرفأنأردتذامحايمعتهدحمهبغشرتدوالهكزيةآلنما
ونفىممصكلفىصاعقوالداأمنعصرنحةكلنهارنقذواالصلاتهايواالماصة

اراوانيلالباقيضنواالمافيهزثالدقاساعاتهواتجمعفائؤدقاإخعئمرأرسةاني
برياءيملوااصبابلمرلهمنيا4ظرخاواعندؤرهبشعاعتجبايامنألكأائلهما

بأزمتهاوراالادتاننيادهتغردمفىيااصألبروااللبالىتيامنولقلىبرؤطاخبارادثهر
ةلالطابانيملمحاءايامرزشوتهلدباتواالرضءممواتشافايامنهاوعاالصصداطرالمن01اكننمااليمىصك

المنبرةمماثأنارايامنآفهبانالماليلاهـسوادأنارالقمرالمنيريررإشهاهاديةاوحوقالودفىاالىإملانقبلاطاصدليض
بننسركرالةاستوجهيامانهارلعغليضهااليلنامفزلمهوحعااقهامعاشانااوحفىيغثمانهالحاسدبهفيلنمنالحبعض
بهصاهوماوبكلنضالبكقالرفغصشخؤنفىأقدابأالأنعمهسحابتربةعوراطجمألثلمحصوقليسعروركوقث

شلوبفىأوأئبكاركفىهأتراولتمابكلوكنحاميباعلمفىواستأئرشبةكمنبالعرافكصكلىانغسمرقااراالحلسدمن
انيالوباخلرصناعأدوامىادايهاةافتراحصلتفيولاالحافلصافيناتؤبداطتركتقالأطوالركما

وأسأالثأنتاالالهالاأنتالتهأنتالتهأنتوانكوديةيابالعبمقرةافرانحةاقوتحالحدكاضىاليتخلثهـلرلو
مةبهاءالعمالجمنزرازلمىابداشعاعالعغليملعدابلىكليمبهاالتتخاتطاباالسكالءاوؤوبئومبرلىممدانانأرلىهاءلى
آثاالالهلشنألبهيسعاوتلشراامنلمشوضوبءثواوحالتكمغاركدكألمضالجبالشحرتاثرزالتهكفقادمانفاطيهمىغاعلى

جموظناظرشاعونعغاحمزقألكلتبالذى3باالوأسألكأنتاالالهفالأنتاالالهفألاكءرحأضزابنرالتهؤمالوالمضفى
صعرأبواصمقيولمجوأنشدبنغدرالةؤلثيعرئلثأنإجمجواهلىثخكتدبرشحكهبهألذىالىز
وأهلعنىتمرفمحالوانسدوآللى5تصلىاناالسحمالصابعؤدأسألتلمحفرراواقاتلىصبركأنددةوطاري3ىلعربا

اكهالخطاياراالصشاالعراضتوالعاطفااالخجمبوثاتاؤيخاشاأختنتهلوصيحما4كاأماباصانكلابضكلتألنار
دغضسبالمفشولجهل1لةلضوافاقوالشالقوالنوالكفروالمئلشوالثعركوالدألبانريراتاالحماءلىشدةدالحىةءو

الدعاءجمعانكالرجالصكلبةاساالمحمتؤثمىاتةافيولوكنيونحادالضسرواواليرالمنافسةوهخلاالفافسالتكرن
النغدرمحمقدارعانبصزصتةيدسناعاليخذمنبعصهمقالتالنشاءايدطيظيرافىةافالمضانواالغازومكامطور
قالنابذالئوالموزتوناالبعزولبساالصفىخاوسكإلالذصجممهصتفالنماطوااألمييىوسنداطهى

قرتافىنرطالةأبافرادازداإهـوكاطالحىفىفاماازدادباازدادرهـكاالىئعيراهضالمنضلباالظالتشبهطإلاخنافسة
وااانسحلىفاافبهاءفىالمرلمىهواقعافىجممانيقيخامنكدوالبعدفلناادالضررالنروفسدموأطفررمحامهم

المتيسطعنجالىالخهادافقاذاثفيلةوالجصطأنالمنافسةبينالفرقفهزالهغبراشيصبرالففلمنمفضااالنافليعدمانكايته



م4أهائةمكليمواسلىالنبىمخؤدرواضاثيواالفنداباخبارااللثلممأبما

أيىلكلناظالءقاولجهأعظممابصرهؤوبصرؤلبماشببنأوببنافوبط

علىتقفاالرضوجهعلىيرنيهيالذىالموضعواشؤمزةلاالماكمنوإءافىانخهى
طولهاوسابةنششالمشرشوالمغرسويأضذخطعلىدةلعفااؤقعبئراالولارأما
ةئتىامنرأءقىىأنافىلقصضالماءاليهاناصجاتريدسوقىاةعنلشالجيبعدصهقدو

لغصةارأسالهـىثالممعافةدتلهحرااالر4وعلىالماءمحرىفهناكأمثالدةا
ا

جهصا5أوردأشحهرهاماعحيدةطرقالرضاوزنليالفلنامالاصاصسراانجرأنجاشعل

لغارايفرابألثافىاميهواليهساالمنلمجهاذافوعسانانذكزلخهايةا
وقنهاطوطاالتمخنفساصيرئفيتإشاطوكنباطلسسعيزذلتأصحى

وصزاامممالءصاأفيمذاءلىاهذاينافسضونزنقصقوقعلى
كزافىحالزاذاؤناأولىمواتايعاى

ادصدزثتالاونأعاذايلاالواتاغلننىاأننىالاشةأالهمنيرصرص
صداءثاداافامؤاأيهنالفقؤهإلالمسالحبةيدالمحبقاشزافاذزلمراالاذأماباتاالفى

يبايتعاطيهتفرنلهةاخضكارئالحأبااقاللمنيلتأوالىاحتيالجافألذوءلىالءفىحم
امرساعادقلىككلشمنعالءااسأزتتمنصملةكيرهوالمطولفىمحكاشالمبابزك
عبرةللجاهـادولةكاءاطضومىبهدملىجاعبسىاكالدهمءأكضبذااأت

ياحارياربلىكنل3حمارلهورليسراافيفىكرحلقالجابرشثنطاءروكازللعاا

نساناكلأقنماااليهسحانهالتهفأولعمراناصاذأنمننبىبهفيمحارىخاهلفته
ودالموتغثصتىلمفقرداتعانيالوأقالدلزاعايماطكضلسضرمحشد
ادالمودةادالمردقماصمىأالترالةالغالمومادلمافااكرممنالمافااأيثمدءلىلصدلايرء
عنأبأبيمتعنالباقرعلىدشمجهوىرواهرالىصالتعلموالاالتقابفىبهالقرا
جانتهاعذأصاناشمناالرضناقالينأجععلهمتعادالتهركنواننزيرألمؤأأبيه
رسولفهوالذئحرخاالماناماكوابهحىخراالمافدونثمهـأحوتعالمحفرحنهصج

التهعاكنئلقامنبلالتإلالستغغارفهوالباقىاالماناوأمالموسمتهااصتها
غقوحذااباأاخبماصاظيستفرونوحمالتصزجهمكانرمافهموأنتمبليعذ
معفاخاالشائيماواكراالالمصنتمن

سرورايفحيهوبئوالثسانواباكاآدمابنياأكولدتك

ممروراضاءؤكيرمءئاذافيواتكونأننلتحاد
طالتههفقدفهأنتكاليمثفيلتتهاوت5هالدالاطاشستدبهوقدأيرلمجلهأةاصقاك
دسيرامثلهافالبثالفراتنصبرعلىاىفسنةيقلنعماعسبعالفلىنهلهاومجلتصالعلتك

منلمحمثلنئألحوألتعرجارومنينسنىلمفىأمنياموسةتورااتوبويموفى5أن
والخهقكصالمقرحميركيمنزوامنارقرارنعرصالدنيادارمحالزواالاظالناأيهاالنهبع
أبدانكممفانحرخأنقبلالدنيفاوبمموأخرحوامنأسرأيملمةعندمنأيشاكم

جوارحلشأمحزوثليدقطعشاقدانعارفينبعضآلمخيرهلخاوضبركايها
أدفىمافبلأشدةاؤناهذاعلىخآاالكغافيأنيهودينارفاليأبعنياوارفى

االيستغنئسلةوأخالشصمهملةشيمعلىمببىلةالنغسيمءاناطبعضلظالنفى

غبرالنافىاشجسدوفىاللشاعراوندظغاصلماطمالئدحأقوممنالىجلفألبهناياسلى

لشاعزظاالجمدقوالمنابغبعالمؤمناثال
رلاأهلاخريراتكلنافمى

أطدبثثةلدنمطافا

اصحانهنفاعرئكل
وموروثثمفوار

مياأثالنةسداطىواأشدعموا
رأوتمابففجلةعليهفيأصىلمحودابغض
بنضاعاصتدتشكونخيرحسدامنفبة

أفرهاالنوانآليهوشكالماالنرعاوهذ
والثانىلناكياكليبغىليىالنه

ديهؤهرعفضلسودلىايظهرماأ
فينيرذألصمحسداههفممواختصامهتتللى
دالاالنهمسماأوهزا4تاحهفوال

عالحمبحدمنالماصشكادناواكفاءاال

المنافسةمنفربلوعازاوتديمتزج

ادصمارتدازفدلمجزخهاشحو

حالحاصدتانيهوناكراك
يخنعيىوليممضالنحيباضلونللففابا

عخهاالخهامراهبتدهفيسرفعدهءنهاوالث
كزوجلاعلىشاءيخطالتممننحها

انعطانهمنمغماومجسدعلىهصضافى

نحههوكأعشدهعزوحلالتهنعمكانت
أكهاعاطمنلنوعااوهزأظهرعليه
والرفاهراصةلحاحبهشاذثهاحهوأ

نتفاماوابرراكلنبثمروخدزقزامانغاية
اوشاماانةكانجمولمجاواشمادف

كلتىلامنصودداطلحاجممرقدقال

عمواهزالءصسرىفامافى
عييهلنعمةورانساخؤطالاضلجبا

هكئرفانكثرففمرلهبصدافايهو

لثيرلفضلراوظالنقاللهانحهاد
الكملىلناعفالنعمةوحهـوثالحد

اسنعينواسمطيرالىلنبىإالولذلك

ذصنعمةكلنمنسزهاوابخقضاءاطعلى
نهاثماظطاسرفىابخهلكرونامجهسهه

أحداألوجدلياعلىتهانعمكانتما

حسؤفلىلفضلاأهللناسامنقبلىكلم



كزناغيعاأطوماثمابالومابهمولهاكدر
نثمرففبلىتهاأراداذوا

ودلساشصلهاأناحبتطو
لناريخاجاروتااضتعاللىوال

العردعرفلمحبلعرفماكن

يزللمالكراقباخرفالوال
ودالمجلىصمىتاالءلمسدا

لطلىثاوفىكاقاألبرئماماصولمحمسرداففللكيالحدمنبهـابماكنوردم6لمباصبهذ

ايعلىمقابلةادفدااهلمجودالناذيبامنهاعنرضىبالمواليكتنىلتأديبانودهابره
ينفالذالىأنعلىيدأوزللصاالىتأديبهاتغويضاأغفلوانوثهوتنكالبةمطاعو

افصارالخانبينندمالتركلوأعقبداليدركيضوةاأهأعطبعبااالصمنلىا
اوقالادصبينرااالدبزاطضقالالافدلابوخلمسورةالعااالدتن

ضلعلىقلؤننسبهضاعساءأدبهوالنسبمالشمنواالدبالباالصلبانعقلالفعنل
خربعةكلالىيعةوذرلةنالىوسلةوهونسبدثيستماالدبصنوتاإللأ

االحابطلعوابهاالتهااللباسوحيقؤشحهايداللهاعامةالدبايابنىنهالباعرااقال
بتعلىواناالرضالتستغزحرؤ4اكرخالداحمنهـيزغرحتلموانلستسالاماقلوا
مراسحمالعنرجلألفايصفهأحدكمعىآاذاأديثىافىئمرخالمماءالمحرعنبتهاتر
1دديدترطقاءاودةاودالفهىعاءاالزوصافىاواصمنةااتثزلوءوقبيله4أ

ضربثمئانالاطايدوزفاثألثةكلاواصدوفرسالحاصلايدءلىوزاذاضو

ثللساايأوكاخاماقانهفبالجبرنئضنايوتسعةخىباخثالئلاطكلىوزيداأرفىماالخ
أسقعاناعينيخمقزاجمدلعددكأوعثعرثةأؤبئفتوضرةأرألىلعملاكأنتيفا
سداتمنااتالمؤدثأالاووسبنضيخدالاأءثثرونوأرشاالشزكا

ئةلعيخاصبرصقرانعنامنىباعملباوولوهوابعثةصأبلنراالشصالىءدد
الرصاصنامنوثةلزعداباقىاؤصمناضاخاآرانصا3بعقؤفصناأراقىءكااالثش

ونترءهةراالولءاالخطنازضاالولرضةاآشذوبانركااءااقناداؤتواوالممهءو
ؤصعونإالويشةفؤطفىائدةزاوبهثمانيقوأرفاثاأطلىانهةالفىافرضصاناش

وضهومماشوهالمحكتطينوعنضكلنانيةانوانلثاونعثررعمااااخفزط

اءةنبابنهـماهـثالمولمجاوهرىثألثةوونوبلمنواوينالخعااوعهصالءصر
اربمبقاءسألتفانلثممالقىاومجلتاالعداءناتابواوقدطأقول

أصحطآيمالمودافانيلالموشصبراءنحسبيلبرافصاتعألنالالذثاالحلعلى
مثاليتبعاحهرومناالرضرداىلالوداءتحىءكلكايةالوتالس

التاعاصقعااذامامحدمنةءيرلىخىرءداءومااعادانتعاافونسوت
تونهبدنالوأضراالماافأفاالسراتااغاسىاتبرنااتستإفمئهافى
لكشافافىقالأحماطالاوالكبيرةغيرةدغادربلاولذيانجاماياويقولونوآمال
واوالتهاذاقرأهاقالانهكانللغاوعنةاةاءبيرةواتبمامغيرةابئءباصاعن
قيسوىرلسرفافىانريركلالخبرئحرفاليمءاطبعضاالفىالثرصغماات

النبىللهفغادححثتررعدةظاصفرأصابتهوفمعليهالتهصلىلنياآفحمحررابحازما
التهمياالنبىلظطروواغلفاكلتأنتكاأةاضابنأنااألفالطهونءيىلموضيهاتهصلى
ةلياللسعاوطتالضالنفيسبهبهابااللذراخيمبروقصعاالموادااحماذلرسلمعل

حميرمخفوحدمكلىتهاالخعالسرضىبنعرعليهالتهاتصأليهضودخلالستالءا

دةاكسرووخاياممرالحيمالوآكايعزسماتصناتالذلكئمهـفنحبأفىتد
يفنتولمسبعينأرناناالباخااذلحديثافىوقالملكانهاقملقماصلىيدير

االهمبدلمدوتهقولهالتغاسرضةفىحمأليببمبأوفالوحههشءلىاباءممص

دصاطصكبهبانمادبملهبصستعمامانا
ويهفاهتلينتفىمائألاليطبعهوكلن

لهفأمورهـارتهوسدفررويحممن
تباعاءنههاألزمءفهاشمالداحسخ

عضتهاالوارجوعابهاصفلىمنا

اعامذمومفيغهزلضهءلىفىآدأبهوفي
ماباعاننلكلنطبعهاوانحماكاصعاو

الءايسسراوايانحةباريهنءسرأ

قدمتتعبواناخهالمامجببوتصبمالى
دخالفهبهفخاشهرمننللقمااكول

باشلىننالهرنفسهشهذإبعاااذغيرات
أبرقاللؤلىاصيريصةدارراباحمالخلقوند

فا11تمط

تخافااالعالقالاأجدنم
االلغضألزضاالاالأتجدولم

صأشمنيسمهصادلمالذىلعغلااؤ

لمجخةكلنيسيرفيرالحسدماال5
يةويفهرهاأنفةنفسةفيذلليهماو
اعلىلمزحهاالمحاوءبلرشدفتذعن

لعلةاالنرابهمةاالأنفوننمالصها
صا

ؤرصداطدناءةكنمجلمةذوااوان

لشاسالت

نفرزكةنضانألمجله
خىنحمااتاضافتذاونغى

يضوقاوضررحتدخيمانومنها
ونلأهىفىشهيهدنويصأفئ

كرهممائجنحدفىماطتملفبذأسداط
دعمشاونفاوأهناأطيبليكونوأحمده
ادالجاسألمةعنلحسادالغظةلبهباقيل
مننفيرمايرصمنءومنهارأمماحرواغاوببييرىكطوراالبصيرباعفابالشاعروقدنا



عرفممنمالمةآوعلىهاعدففسنعلىاماافهمههمدنو



ثهاءاقفيرىاذلليشلفتهبماالززاراحتن
عبدلوظطبلمراطلةاكلفاتكأتأالحنة

فجلهالذمنعلىلمسدمغضاظلمعزأطاينتها
واذابلىطإلمجدهطابىجمااليمدسخبل

اءعدوالنحماحادنمحالممذبكقنسلنالا
ثمزوزشمصارعمنتهبااستعاذلغفلا

وأبعدكادلغراوعرزمنكيال
نمفدوارازدسواثهادلعفلنامخموادبط

لاوظواالزلنعمفاليرفجماامحاسدقيل
يأنسبطبعمنالضرضمنالحبعض

وةالصالمراقلباالعيااابهبفر

قبهاصودزخيرمنبهدتفارأيداطبدض
راقلواصصدوفال

الرفامىنغبنالناسكلأعطيث
أعمافنانهاسدالا

علتهليهانبادذاما
الرحمنمةنظامراال

لتىالذاضيهفاوأبى

لسافىوقطعوالىوذهالمجأ

كالحسديأاصلبموسمتهالىالنبىفالهلذالتأهألالندسالراللنعمصنعدبمد8

اللمرلمومنمرباطوأعزىهوأمصاورئحالىأماخد
بربالىينهنسهممأسواالواناشغالوبالثيجزابموىاباكفى

جبرالوأقثامأالثجوىمنأرقعقياهلىصمةمنبمابيننا
عبرتتجرىأطاضتانوالسبهالعؤالمجبجمنمنوأف
بالحرباطلأماابارقوياأنممىالشياءلأنىءولم

عذرمنقتخألئلمعنىيفناصلىفااالصوىمافقالت

االسصخدمأتفىباطأيسيربأنراءاىيحبالوصلعلصاليه
ممالبعزاياللمنهتكوىدطيبماوظاءعنهأذودالناسلتفق

اليشاوماندرىنىاالطارقمنفقالتاقدحمعتأنوأيشتا

روالعاالعنةفالعوالثوىاشئتهاكخمانفتىفقات

بثرواالبثاشةبتحسايمعيهاصاوماونجاوحيتانهلى

بالتمرررفعثراصلذكارتصمماانبناققلىهاتفقا
مصرعنولمدرنبناممريرثنسواثرابالفوافىفتففا

دريبهثهطاحياناكلنوانلسششاعرايماأسأشالظنتلتن

السرشودعمصنمصاطكلعلىاننىيخبركشئتمنسألواصلى
ذكرىيرطعيأشعارىوكنساريالمئعرذكرهلنأناوما

الءسرواللحمرانحتاتلهالأكنولماتحاعكهخيروالشعر
كرثاكأفحهماقاتالىعافاتجعغرتفانراحعسانيهاو

بروالمجرافىاريميووههبارةفينىهصثاصيرفارةالانهعيعريصلمتهالىانبىاعنىوقدر

يهرالثعنيهأنأؤاأميربلةءنحمءفاكراثعنووصاظأطيرتهيسؤااأحدمهنبسلمالئالنة
خارامجرواالىأثنىدففنداهبهادطرأثواالرأنالؤناذاظننتجمقىزالحسدفاذاتييرت

وعافىمقدواياهمفىزبهممخنامالقشأرالدكمرالتغناواتعالىقرلهانهامنخالتحداواذتفال
أهممأنضزرنزألامنقرلهلتبدفغراءالسمحافرثاانإممأوالدحممحدبارزقتلفىيم

نياءأالخاطبشفانمواياعمزقمخنالملاةخشأوالكموالتغنلوالمدقيلهبلألتبانففرحواالصماةالموادابراما
ؤأءالناأثألثاالءافالتتمارانو3ةحللىنملجزداووبالقاةخفتولهمديلنرؤفىةالمواصعاساتكونآصد

الىأحداوشكأطرفبفعلرمارمنئةلثاقطعثملهمقانماشوترانحنبيهوعةرضرقعاهـاح4وافالصاشكونووصاللصقلوا
ؤءاسزضأكزمنعلىاخاطعااءندملأبراثالثةلمجمنوصعضوفاالرفطفىوذاالصولهوآفروعهفىالمراضعة
ولجاخوأباخقطرالفلفبزأيخوهـديلرمكونأحداوقىيوعاباالستغناءاالعالمبعضثمانةوثىاذاسبركرهمانذاىاالفمرل

ئةرالتاصذوركونفىواإخااسكالفقعمراناليىالحمالضطاظئلرالنهدبقيامموالإميمافىاالولالغصل
يربالمركزصعريتصنقعدرعطماوقىجزأيخويغاورنهذاكونشأجزاعوالدزمتضوديعبرشدنفىلكلومااعم1
صهيغاجكاثمنشبرارشطزائلاعلىرنصعهالوقىلى5اعوصاحمالزماباؤنمفهالسرائرالكنويخبربمنوناتافىالف
المؤانذلالوسببركاأونبمييةأمررسعننجوتيهمؤاءواستاايخيلياوااالادهاضررسكواليضدبرادرجاعاسر
الذىماغالدوسعاالمحمبوحارحالتلأذهبشافالدمأغتءلىاشواذااءسوداالمسالكزايهززناقلالباعلىلحؤ

ؤبغرغاقمرفينهـكنلالندهالراذاوكنؤةالايةرالفاطركةفئبسببكهوآلةتهالىانجعاكاوىرباالقاللمنهأوصش
نكاحياامكباااساكاايردعبالضفكركيهخولةمثالترالعنمفاخالنفىأوفغنمخيرامنقالالتارحمقاأنهوسلم

ونهمتبهرمبأبططالوتايكلىأوكفعلظذاكتمامحتأنتسالميامعاذلمعاذوصمالتحالبهملىلفيظكشفسحم



بعضآوعالمارظلكمتضاهألمحيمام94تعدثثاالىنمالحبعضوظلىالجمهوآرالجهلشهعياراطاالساارج

لمنانهمنعسعدباالد01
وناللىوكدممنوتصبرت

سوزألعالكمنابعض

انالعاقلبهتكلمما

ضمأوححبنهالطااالينكم
أوفىففالشفراليفكرا
افاالضوتالبعضآصوته

حسبكفانهالصتالزم
صوءصفرالمحبقويؤملث

زساوقارسلتيلوالمغبة

االعشزارويهفبلئمؤنة
افصاءاعضلىاضوفال

زمحهحدقاالعنلسانك

أومحمةصضهشدداللىأوبا
تذكرهامةأوناتنثمع

عرلشااوتال

وعقلأداحزفىارأت

واناوالةالمذلاوفى

نصمماللىانماحح

لبياتاسنلمجعداطلمذاا

فىاانمجابالمركفى

لسانلهوجمولبسله

هتروطاالممزمأنعاو

االاونلمنالمنبهمالبم
الانغالعرصمنطهاوال

بعةأرونهاؤاترب

كوثثاناالولاثعرتآن
اعايدساليهلداعال

فررخأودزثججتالبائ
انلىإئخبالخاالوالثرط

ابةالجهوضعمويتره

اضأنثااشرطوانرصه

قمدرصاتيمعلىيفتمرمنه

سبرانالىابعوالنرط

فهزدبماكلميافىاالفعا

مرطكلكرتعبلىذقبهالوسة



مهدهابمايلبى

عه

يممسص

سشي

ىهـس



بئرومبحأاصروبهوممويرانرزصر
االعرابففالتهاكلمالأوالتهعرياظاحفرقاللهفعزلهاخلماظفىفتمرفواليةاعرابيالجاجاولى

يسنحهوعغاففيضلفدماحدفدساواماينىيأنعلىاليصاودتدراتهاالماكلآلمانكلومالمنآ
طريهمنلالمألتاقلوموضعماذلوانشوىاإماعالىيهرةءلىاوضغأتوصمنءيةلجزءجمة1لمحمتى

لثالثةاحلوطظالمركزالىودعهاقاسصدةمالقاةمنويخرجقنالااوئاضمتمدلثميكزهالىا
وهونالقائمتماوقىلعمودالنمالساقيهأمنالولأالمزمواالخهاكذيةتساويااعالمركزالىضنىانالر

فغاليةهماوكانالجارأصساتننخظراديساتيمناديةاوكدعمخاايمصدخلخانغاننوترالحالد

برىلجارية1تكلماامنأظلمبادئواحدةجمراحدةتراعاوتقاليةيامعاويزتلتجملهشصجمحر
انقالبوالمساالالناالنصمامرااىدرعااذاترالبيبلهيسيبمنالغرشالداثرءدااللااالص

منأقطعايملمابعاالقزافجالمافاالءشحدوالطساعدهالبدءمدالضرسهوارا
لماالقطةساقطةالثخاءلاياعسجاذاقدموإلصضخهرمانةمحانةالمرأقرثغطهاشزالبعلنةساماط
افغالموتهوممكااطعقنجطبالونديةألسكدرالىاصوحملىهتاوشماذفىونحرهررواالمحمات

جنايوقالميالتلوسخبالماكشخيروأدبرنبرارنءماشرمنلأبرةاعغايمومهزاوسبعالي
ممببهتاالىاأيهاانىااونأفالوقالينر1ارقوةزهاضكالفاوأؤناننياصاهاالدال
رعلىنسباالالصسطورقرفيوفماأوضسارهءمهناهيركضادوعادزارأوخكفكهـكحذلئوؤلممشتاؤدما

لماالنغلروااثاونالوةالعاالسلىدرنزالكلتالىرتنئألوصواةالىرترزةالثظاالس
يرسغرصصكدةوواناتبفراحيدرسسافراالآضماوقادحداادفمامكوادنملنشفئاكيفئمأنا

غمليظرالسابومواعليناحياةطلخهالسىدنخركداوقالنابىكونهآدبهنافييؤدلموفاآلخيطزا

دفىوالالولذفايهأخوسالتماء6اافصوصدفىالإثااايدلاناالةإضلضبملفىوفع
الطالانهش4اتاااالصخاللةاقيآنافامائابدلؤوعأفانءدماذعوفىممرنتهىمزيناارآنةا

لهاالمسضعدشفانملعلىابهفلناساتغلتةأنيمرتهناوا1شرافالعاحبعضقالثلالئا11ملىله
وقالصاخأ5مادذرضصأقلحنلمنفرامنوصابرواأقلاكأتدلىامهكوفرزايلوقلوا
ارفقاللهوالصراطاقىلصاداماتبدلالسنآبرصالحللهامادفظباصنصزلفقاللهمابلتاتاصع
41باولنكيرااششالدجصرسائرلالالمصاصبنهروامهمنكحلآلحأبريتاذنفأنتيابهشذنمرا

العةايرفىكتلضقوالتنميئاالىخاحةاليلغريمهاطاذاالمةمؤكيئمرونيمىاألشلىخلتئافى
لثييهايربئردىفءعراؤمامنيدنثهالمرءلماذا1أواالتىدررة3ؤذاكاأوردأبيات

هسحهلىاذمعيدواسدمنبرازخاخلجزالةالفكلنتسنالمحمانغلرناااذقالثمعاالرددابافىردأ
المثعهوؤالبياترأورديذوجلرداالزبأنبفىالربقاليلفويوالغليغائمكيرفظةضعفلةس

كاخلقشموىكوعاصتيمالااالزعغقادكانأولهااىاأذيخبنلعروة

يةالطفريريدبنقولالنلىتفوبرفءلىءعهطااليوممطيرضثمظ
النششفاءأناءلىكبدبنانهردوعىمنضعى
أناسائلوالتهءخدهويطىوسثهفىمابنىممن

سكنواقرمابالبرعايرأوالضبااكلمؤقراليأأوقىةاالاليرىةلفالافىقراساكناكذاذاقالثم
لاإلبادذلهواليخالقالثملعباراشاوشغلفلعاظاالوححمىونيتعاطيثالوجدوارةولحفرا

11مطهيبأدطلكذلكلرادطوضئىفييأأنأحديهحهكليقافانطركسلىأنرعكافيفصاحةبأسرارا

لعظمذيندكماهوأنونجتمامأ15الجيسنجماخبرفلمنففالصاثزلبهعنيسالالثموظنتهلمانمكاسااخرتلشاالففبت
االعهمالشأصهمالث

وجمصنجبتاالشكالت
سقالهمنمجنعىفىمن
نكرباالمنهفوملبراوبد

فثففهمخفافواالص
ماطهرمعاليقنع11ذوف

ضلهاالبجواللحلهمحأ

اناهذعايمرفليأفبكفأ
فيماقفيعونانميخا

جمعزاالالنعرتاخاصا

أظفرفانحمدموا

محينئذةاسألهشذل

إكوفالعلبلتأفبسلى

رانمرهممرأثجعيراالته

عادوقالأيامممنبعدفالط
كااوقتىهبنالىماوحدت

لىنظراهذشلعرشمولد

مبالكللىأباقاهؤالص
براوأسماجعن

اذلمقصهمعنصؤالبا

بةولرالرااعدلهمكلن
درولووابهشكلهفيهسا

اعد4اثاقردعاروشعن

مبهومنبرشينراكاننأ
التهاافقالولذيا

منابعاقللسانعيرسلم

يكلدماأرادذابهراع

اكلنفادفلبهالىرجسح
أمسلعليهوانكنقكغ

وراءمنمسلؤتبالجسا

ماعرضبكليتكلعالنه

سبدالزيزبنوفالكرله
مملصنكلويعدلمن

مضوقالياعطاكزت

نحبؤالمرءلءالح

اامرالفمرعالسانمةبعاولحلشأولىشظنفسلتأويتافلططاحلسكانالبغاءاحععالسانلئقبلبعضلرظمانهتحشل
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بعض3531لوظلكلممصصسالبكوشمانححلولساناؤاأذنجالكثماخاقاثعلدلثهااننفاالكونطل

خراالالنصفعفايوضعانأخركغزوناونربوانةصاافنكنانفقااللوضعزتلفشومانلهفغيل
بالشكلباطلولودثلمئلثافلعاوحدالجزءركاتحزأكالالذىالجزقىعلىصلىاهانس1
لىصلممجرااغأسغلوكذابنمئرتأذرععنأللمورأسلىأسهبينصاظساالءلىالنانغرضارىاط

علىرأسهالركجزإطعكلىاقطعنافكهنافاالمظثآعدةقاكظمصحيثثعااطبرأصهاسقهومالرضا
عافاوىعثريخذراسمانزيملثاكةفاعلىالسمءلىنطبق1أنجزاكشذفطعفاذاوهكذافئاائعااط

كهيسعتلزمءقثعدماهوالنيمىكزالعالمألىاالرضابالؤمىكزنفلنامتواوهوحالافدفيابرع
تخيلبادنىلثغيلكايظهراقركالمحخالفتحركهاونصكليهايريتحركلقيلبهماتهابسبباالرصز

قعمعواظلسارقةوالسارقواأقراقالكنتىاالصصنالءاالضةطنةصبمخهبحهةالىال
أعدقاالاننهفانلتكرمذامنلىكاومغمادأءرالمبجنيوحمضفورردةواالتممالمنباألجماكمجهياحزأأيد

اقرآناأتقرأتفقالمهمأمبشصذكلالنكزيزحقرأشوانتبفاالمحةمكلااليسشنغالفأعل
منعماطضقاالانتهىطعازورحمولوغغرصابمعزشثماإهذلفعاتأشنأتالقال

لنهالوراقمحودىالىأخذمزاالمرءليستغنىكزمابعصىلمضتغروأالتهلعصراأحلىتجدأنلشاللفغرائرف
كرلوتحبرآلغتىاعبلنغرأالتزبراياعاثتغتقرهـالتهتصحىوقستىلةالتنالىتنكا

أقسامستةالمركزالىشفاطعقكلىلمومححاوطترصيوتقحمكلهلاضديراكاحهتفرضىترالنالبر
اذورصسلممدادهرابفدكلناىبىنفراجالوائمةقااالىكززكصرلقعهواالستاياواالزمازضساولة

اوايافالزساويانساقاشواشكلءهيثكغائميازوأالناالضالعساوىاءةرزبئاصققيممارأليهطبيخ
ؤصامرشرمحصورأنهعلكاالنغراخكذنجلنهايةغيراالىامانلكافاوامتلىالتالضالعكذةويةدس

كغلقاالىخلماالعاقلينبنىممربمولسانهاتممعقلبهضافيمنءيهاطضقالتهىةا
1بمرىاسناطقالفسلطافردراالئلاوانبمازلرلغلىاأىالىةأنزاطلطرأيوأىواءا

اوأقربالزلىانتأمكلومنمالمبهوئاثهالانقبترحوأناقهلمماالثزثلدااصمنإمايامن
العاداتساداتساداتااتعلدذهصاأرغمفاسدهغأيماتىابالفغاأبرممىبمماترحوالىلتض
لممنقوراةاأعالذاتلشبعمارقذاتكاشتغلرشاءالحاحةالرضوةلىحلىعنلىلثؤوحدكعمادةمن

111كطالدنيافيفاءلىصيمأمأباصوائرفشلىثيثكزولمتبوأيصرعلىحناثلؤمن
امألكايداالويأفحلىوممامنفهآدماراديفثلامذحىغالحلىؤاضحمنالءلىاصعأصصى ضأ

أؤتركنازليرداليلتختمقهلغدكالملوثكهالىاالوإلتىيدةجدليومامنحنردرزقلت
انيإلقدرلبئكمالداواوللناراكلىدرءبركمبهودثعصواالىرصاحخكمبقدأطيعرنىيابنىآدمععصاالى

ىعنلىصنيأرسسواسلفرفىفىوعاملزارءوفيآديابففحهايهمفيبفدرةضفهاوتزوديراي
المجتمعفانهقلبلتالدنيامنأضجمصآدمابنيابثمرفيوالخطرعلىتكلهأذنشوالارعينقاال
اأبإلأجئمحياالنمرتكالنهينلتضتلشواأصجماأمملذمبن2اباأبداواحدنيفىسبىاريخاص

يخاتكلمتقدأنلتنحرزفنفاعلموحرممةالمهقنماونقللتجقلبلضيسقمافىفاشقوحدذااابنآدمبا
بميرلناقدافانملاوأخلصدقيئامرافاالجلوخففيؤبجدلمارفاالىأدكؤنأآدمابنيااليحث

ابالدنياتبعدالمحباالستهانةوتغربأكناكلىكنالجنةالىولذاتلتاافيالىذركلهءورواالىوأشوريت
11ذزبلتءلىلشالنلشمنصإتجترأعغامراححاوسماقلوحرشاءلىوسرمصكهانمناشابنآدمياداراعن

ربيمبضافسارىولبالةضااشترواالذينتعدأوفلتقولهفىانةاكالثققاحطرالعثاؤنفت

ورأوفاتجركاؤامهتدشصمولهوةترشموهـارمجتجالرةتبارةاتواثرشاقولهانينزأمهتدوماع
صوابااليشلىكفايةوكلقحدأكلىوزادلحاجةراقداكزعنذاملكلاانالىبعضهمذبهاثاوأباثاوقلى

حزتيمثأكثرالحال

مسعودابنؤظلىآثامه1

المنطشوتابانفودحمأنذ
المرمكلىاباابعفى
عقألوشجمانففسلىبيالن

ؤفرواداصبرتعدفأفمز
واياكعدالقيلىمنه

ووخىنلثسلطامايصط

شلماانهعاأفنعوانكا

أوحثىمنيهءممأتعرض

لهـكرئأطتجأاضانه
شمعراءابع

نماءانطقااذكلوماوزن

هممواذوىوبجمدكاءت
هطقالمة
كةصةلحاتراافولىا

سيرتغصالتساناممدما

نوتكبرجمحمرايمون
اووكوهماشنهذرا

كاناورولذأضانعا
بمالةلدانأصعوفباكاافى

لسمكلاصلى
موعنامناالناسجمب

االحصازرغجنارفى
ءالحضوتاالحهنمألى

لفبهيرظبينحللىامضل
مرضيراطالبلغاهبعض

يضعفرافرالنالمن

الخمتلجقوالهنرتا

عرلشاالوقدظ
أملهعدلصالنارأث

مغبراليخاللجاذاساسما

يارب4االدباوقاالبعضا

تغطعألسنةكالسيؤفا
ومايخغعةابهاأأعنساف

جاليزيدوخاالىهياتمن4
زللوشالينعودمالتابهبى



ثيمانفدرسثلىحعنفاتانعنكنحبهلسءالوفدذمالماثعبربنانم45وفالىإلللبياشوالضراطهوا

3صفاثمفىءةارابمالمهالقالايغالاكاوامهترشوتوالانعدليازنفىنءاةاالىاأامااماعتسثفجسن
لمشإاارقللفذارةخارقطفىرؤإكءصفقىءوضنامالياحاؤورعوالراااىرأسلسورحمانثدرءفاحن
يثاثاكدمآقياخقالبحصافافىقالمفبهفوومجن
قىسصءدشؤأءومالىتهولهأنبهونحمماتوإإوااليغالاإعاالنؤصأدبماإااليواإتهافااصمااناإضستاالالكتءتبصأاااننبالكل
اتجريدبهآلءفىءلىالءفىوص4ؤراناللورؤنواوعاألوةمعيايمسحهاأللياذاواريداوسالواذاكفاهشبراأخسزاذا
دأنهولاالمأيسوأقوللعاصناطةصاوءنءلىالريدبابالحولهماجااأسادتابةدنهدءفوآنإلهألمارادو
االطناالدودكاومهوامدوخىإاشمدةزاةءإيخشاءاخهروهعكياثلاألااللةاأيشلطاباركالاءايادنحشعابمبع
عنماحثزيادةؤثاحنالةيرالححسمولىالىفانونموهمواأاليئاحموآمنخمالىتعبثولهلموالهوثلوالوتارةااببانرونير

ماالوأىكلىإساثآقىانهقإطةكفىااللاق11ذهـمن1رشهؤاضحيوماتعوفولهاواااعكزالتبالىتجاميفةضاةالالاوحى
أبهاىأرةكلةإحاطابلةرتقيسبناالخفقاللةفآنلاقتعارضانوارضانتابهااالبنهعابمبنحمثاوقال

ندكااحرامح1بيارباألصاوحدحهاأيعاوالفاماالكلرممنأتالتاذامحايا
عيخا4العاتعوأكبتمغاسصنذشوالنثرمةبينجفاومشكمابراهطرفاليزورانرفصشالالصثرابكزشنهاأ
والتسل4محماغلهبدرفصدانهالثقلان111حبأفدىوتهزتأأنافانأبئيا

مسلىاترصزجءنهتهرحهلىائرالجدرىاذحال4ووابايعنىكدساووأكثرت
لغالهرانبصكالاالىيامنغاررضبمرحاساأأمناالرامانلىافيفىةادثقاووحعلخفةإافالوءوفااتمارأثياينىفعال
بمزمنانلعارجانراصحصاةقاانكانقىأنوءشرشوستدقائقأرةرفىانكثرألثنالمانعغالشكوايمونباتأحق
كاءاطيعقالاةنصثاءأكثرمنارمنالاأنفىتهرساشاااشينهماونمغاعلىأذرءثةاءزللاقفاالكرأنشي اطىصما

ارينالدخناصبهمعلمالتهاىاطكاءقالإلثأبلودمااخذيردرحماإءاوبيخابرفلتسهـصةانحصدح51ةثااسمردعاوتكم
راسهواخعلىمالمبلسمرالتزالداارتحالتليصملمعشزفىبلأرضوادمحوتواكارمحى

مانخيرصدواستعنهءتةافاسززقهوانلىصمنامقفالىمانءقأشدمنعرروتيداحدقوالسلمفا
نيهالىنفنسحرءلصقينبان1ادراللىعنتك
ةبرأغأرضكلودفاركسرمنتركملغاالنىالالفنهرنحفادوالدىبومماكداد

ياتارابنحامولىامرالموقهالرزوالراهفىخصورةاالرضفااالشلشففأخرايةاومشالياسوقيل
افتقرااذامااالدفىءمرفاللأفىداناالارفالبراذاسازرراابريم4باراذاصأسدرةاأليربلمثمافص

أسعالررهندثرابصوءستداراددارصننعالتاكاتممااأجمراوناقتسيزقادنماصا
أنراربرصآذاتفىمثصوافىحاثشاخضرءعزيزافاطءلواالأقاأوخعاوابا
صاشعةلهبساذالواحدقءلىمسوهوالصاشيتيهصبهوعنمفناللعددباايفتعرأنعلىصاباطحأبرامنياإلزاالالبوا

كلنتغوش4محضورةخاصاطارنقصانيدعإلجمغلىعددفئكلوقانيةلىاةراذالحاثنظوزحهةدصالجاحغافألوءئمانخروقال
عفااهىالواحاتتاشاطاولكسرفنأدداماحهاؤصدأتهعواعدأنماضحعهعمحولنسأطغايةمحى اصا

دواوااداالووحواشأنوبهصكتالنصفاحربقدرنعماناكيدحثلىفئالخفؤفرقانيقراحداضلرمماايرثيايةالسا
برحعلىألكورصادقايفتراولنةبلحداوالىقلمذمحورصادقايفلتعرفاماوءمجهصفنودلاراالصمةن
ىسداتانيةماضورجموعلصفانهافلثرقءلىالحاحءانحوماباسثوضورأثايافذالثوالماللكاللاالساألى
أبرىأهلىوهوالمرادسوالسصفاكصحيوعفنثاثاانفاوالضلتنأعنىئاشوسدسفوطايةوارقوزرواوللاة
صاتماالذوكبمرالدرهمدوارالبائاصالدولةلععنداىلمهرايرمفىابىاقا4كثارمةاالالنانكرغأ

رأىينابراحيمبمدكلكنتبليهجديدآتانمهررواواحتبواالمالكيلتاىأحلىجمإللساىوابانوأن
ولعثيراثمدالللكلألمكئبرالىوالمستريسالفيهسلاسزمهبمألأجمبقمرنحمومنوالهالمجلببماادرعنالخاطريوروجمول



صهمنكافأالنمبمزلكزبسبهئببفوسلحبعض

سامعبالمالومناكال

حهحهذبلةنحمفاوللثا

وتدجوصنفسعاصقوااد
اتهصلىالنبىعنوىر

أبغفكمفالنهاعايعوس

والملحالمثثانرالمتفبهقالى
لمجارجلىارويسأالزالم

اذاالتأتفقالمكما

يمقتصاايشتهيت

اشخهيةاذالنأصكلت

مجيهأبنجعفروقالملكللى
كلنفيااالمجازكلناذا

كلنوانعياثهاراال

ئفصيزاكلنجبااالكثاروا
ءصر



جمافيبعبنىعممالعباص
فااوتاللةفورةأو

لمقهابناالرةزواءورسر

هملجمثاالبمالصاشملائساشلؤالالالنعالدبمفواشنانلشوقادساقاللتهوالياردمابهالىما65

ااالررأتكونوماالبماشلذالووضعاحدمحهمخاءالعرفدلشااالنشئاالضطرادفمنسفا
داىءضرفىقاادقايفاألبنسباايطراداافثيتيرلةءقصودله

بضهماضالممماايخاثوىمحممنأاذوىدكمامنحترااكفيهثرآحمافدوأرجماى
بالذزسوولىفسردالعقإللممأظزائرزارنااستظغراةآلحخلهالتهكةالثباجئدأقللم

ءصلمااليصوغهاشرعوهرئمحمضتصالنأنائعدىالعالحا
غالبلىدونلكمشووالمنىهرمابروأصابلى

مفىحكهودتقفوعيهـقتعودلباالرلىاوأياتممىمجوددرعابيالالدهرطلغيره

اظلىدجنانايهمهنيئااطىوادلىكاأالقلودعاتلكوالتةمى4
ورودأنغعطاشنحنفيكاالماءعايخامنأزيضوا

يهثاكااوعلبئاالرضاللتهكذمقانحهإيهصو4لثثاصلثحاضؤليشرةلهاحرمكاأن
يتمراعلماصرضرثفيةاذنوأحدةحراعورتمصيرطقالماءباكعرهااالافااسكنهاوتنعثس

لهحلممركةخ4تالتصاالرضمرصولةاحآلبويناانهسبةباركااداستإاالرضرونج
اكلنمحاتحواذاخلهفابدحجمافاذاراصكن3ثإشمدةالوصصيرويةذوالبرثاثلراذاالشدهويثا

نيرالمسلىءؤوءامنيا41نهاالرضوضلكأروصحلابمزدةآشونحلوتوعكصكالهصوفت

ظلوطرشلىداهبسأشهوقوعخسوفلهاناكسوفااواذسلماءبالضاالرضرواحمة
ءفافيدرلونةليعتدبةذايهثيهونسوزمأاالاالرضتثتعءلىأنياهااوثعهمرةا

عهروبربرفلريااالرضىوبعخىوالنافرصوتبدرمكثكونهركثيهثوإممويهون

اجمألنالحاانإخرضواتاوهذالهاالرضءوحهلىويىىمرابااوجهاثيرىفماآلصاوىإنورباا

واتكصبمتهمأصكةلهـانهجاآماوابىأرادعوثبألخىلحكرالهابعدحاالوظ5ذفىةرول
لماالرصاموايضاالصلرسرلملمحاحأللمنكمبمقرواالثمهكثوأتبلتلتصحللمأبمركنلامءنرفعخو

يلتحهمصااهعهواسفندكحمكزونلثمنمجمي3ءردصاخاكيبربهموأيألشىماوامنك
أنفصهمعلىواروالزمأءصالحزوامنكهمعامماخفىواكلوءاكأمصعنفلحهمإدتولثغألمطاوكغرة
نيهاوحعالتارادعاقتاوجبودضانكشهسماتحااحؤحركتطتلنوأثبادحقبدوكيهلماحهمولعز
اراىفأليهاروعثىاعيااأرساشدحماراوعآرغروزراوأخواجاوخدصاؤمررأباوأرلعماوشربهضمأد
لمحواءلىاصبأعاواؤضحواازبىيفلى5ااشمتاتثىاوأقبإلورليااضؤتادسرءبئاوالواوالفيهارغبتأجا

وقتصدكيرسيعةذنباايححؤجهصكيرينينغلرةفوقابضوأصبصرشىأشيأقعيصهاؤن
أيهاازاللتزااحيثشيددءفىولمنثارفوفهاتوانياقلبهالدوأماتتلىتكزهوالثا

حيثالغرةاألخوذكأءلىيىىهـوحكنابر4مفبروالورحغافىاالتهالىيلماليترلءايمأتجىاتأثماوحب
سامنهـوةماكاؤايأضونالدزةكافراقإءمبمويهسنماءفتاعمترلبمف3ثرحعهومالةإلةا

ففثرنوصؤالفثرتالموتحفئعايهماتجمعتهمصاترليؤوصوففةررونعأءاؤاوةءلىصياال
لهميغظأهألابينمواذ4نمنعاوحمأبينيلتولوجاءمالموشفجادازدثماخهملاؤخهرتفهمأطرااا

واالتزكرألثدهرهأذهؤيمهزعاأحرفيمبنبقاولهتنابازنهءدحمتحإموببمر
لمنقىقهاتةفرامحوأشرتعاالبلزتقدختبئاؤرصاتمتقنرهاىأوبهااماضنأغالابم

بهاوهويعضإيهونهحالغشرؤواإرءقدنايوابىثاءاشبرجمررشاونفوتبياونةثوراع
يغبطانالذىأنتجماوصرأيامفيغبيردطدفيهسايزهـوهأمصاوشمناندفصلهنثثادماةتد

ابفالتبماكأوانتغولاالمجازماالتعنلفريةابخاالجاضسأذثرالعلىالحمروالجراعةلةكقتالب



تلص

شضءسه

صيرعر

وص

برمحوفىمسءطيرب

لضءلتى

وقيالتالويخه

تجونلمعااةوأما

أحدهاأوبهثةئمن
حتىيرهاتضالضاح

صثكلقوالءطةآلبهو
اتضيهفاءستافىةوا

منهايسنيهاهاعلورحتهماال

ماهؤنيعاخيخروال
المقالمةةءقاالءاثاك

صمامنن

حد

حمما



يدءفألقىلمعانيهالفرأبى
فىالةوالاقرال

آلعدنهاقافوبلىمصكزها
عنءثرضهرةناانمجفى

لقراررحاالىاتممرةفلى

شعاطأاننكفاثاغرموضه

ولمالموزوناشعرايضتر

مممااراخفنكفة
ذلئابزكجبكرلمهتىاك
51خفأنتواذالىأ

صماعابلتفيصاذقاجمألتولم
هضبطاشلىءتأنتمط
ؤوقهنتأكاكعارىوار

انىزبةافاصىواما

ضببقالمعىونيم
تعملصكرتاماافاطاال

اذامخايسشحنإقةأوال
اثلىإفىالىلماثذكرت

نالانافرةأتلغاناكااأل

أوأوةأفمصانتوان
ض9الماواسهـرادصء

فاباالمجاءصابلغآءاليكونا
هـكالىمعنىونصتى

لضمنفهمكالأسبق
ةاإالمشوافاءهـسياصاا

وائضوقعهاوالصائرالفظةنجدأالماذبلألصثةافىبضكرشوفىابثمرأبنغهاوتالنفصوالةم85ايها

منوةاصاكتتنبموأدلسعادقمناأدركأصكيرنابناففدابهمايرناحتىبغزضعغافلمالدهرعضايغفلنجفلنافما
مؤنسناتارونعلللخارأننتأذاكودىالءدالمهدقاقواردنتهىاامحغدوابةباتجرفىلا
ا

رمالهوفلنتظزتهفاسيهنالدخلتؤضالمهدىلهفاذنخهعيرةبمرالاثينصدناوهوىناودوا
ذيازلمالجغكأكسرىدلومخنءلىراظوالخلملينفارقلشوالتغارالناحقنفوالداأبامعاتياوددقاوالته

الشلذةلفاوذثاقطيبمنعفواالذةمرزالمالهىناالثذجدصكايهنالدخولنحندكلدا
اصورفرواالبيمن3عراباءخشغالذمااذمإفىئاتثاولذة4إءارلعفولجة11

استغفارء9كذاضعفورحمتهتهعغواأءلىءتماالستغفارمعالىترانلكافذلكذلهلخةونلستعفر
امراأا عاتأانهصلفغفقئابالدعاءفىاحماةح5زشااسحمابعخىلؤمرلىمنلماماء ءطا

لرىنازالئحدذيمةابنوةعرنقالاقهعبدشعروةصفكثضتفيهمافىذكرتثممغفراقدتهااد
أالباتؤهـ3لنثفسدنثت4فمهلعغىبا

دكاوبتمالززيلتيمالااهوىتاخاكراكتخاةءاؤادكءانزممتمخااان

اواحافأدقمماببماقاخكفثصيماخهـ1باكرءكترتهعمابماتاصابدلىي
ةأصانمستاعرصاء5ؤادفااكفرريراشفعيمهةلمموسساوسواذاوحدت
اكثرهالناوأقأأمأممىصطحبىتحيهافغالتتتاوحأروبتهاعرحأخثى

ماكافكاترقمصةمنوشةذاالوقنارخى

االكففانكامرؤتالخمهأبياتنحذماباثأبتإترادلهتالخزوىبإإألراتانىةال
لحسنلهاتيغرأوانالرنىدوااصادلمهوااذحىوةالوطرناذامليدتوا4اكتؤاطتالباتهصدأر

جضمسيأغاتلاال5بهألعاساالكنتماالتهصلإدلررامةهعائاالزمرفتاذرااابوطبملغانا
أباصااصنقاالناشرلمزاءاءكاءصرعانةالمرامنالىصلمدءمذاصاخداةباصرابتلمزاءتتما

أولؤاسزاللمساحةاملماإءليثزشصلنماخارأصصبمهـفلىالرحقواواتا311ءرعجنة
أهـمنلامااطاغاككلدماءادمنشنيرءداثصداءاشصإس4محضوااملرلمتأللت

نامالباتارسثتآوالخايامالصلفأخلوصركذاوماياضبتمبلةاهصم
لثذالكباللمأحمدسعراآنهيمضاءوكألىتاعنبرصلصكلهافاكنهؤآب

ووزنسعرنتولكنالرلويممرذلشصدوتيكأاهدباواليةفامذاءخيرراسمعدأياع
السدالةأدمشمةالذبابةانةحماكيرافىقرنالكثمبع

االقانيمعننيعكلالذاشوعكاتااباالفاانميريدونوبالذاترواآهالتةاانعلىءنيمرىلنس
اسمعيهاقهونويعالعماحالذاتباالبنجالىدواثاتالذباالبونيديردساقىاأوروواالبنباالب

البويمصلدفيالاأصكدياداداءلىأصعواةالحخاتالذدسافاشأبروبدوسويرثا
وصحناسلممارواوئوهمأسابهبعقنأرجعهإلم1عإلتاويسيرةسااغمألفكماالجواال
كأمآالفىااصونيرممروضعافيخاواةبارتبعمواشةثاتااحاررلسااةوالع

نصحلولورتةثلماء1الوذاثةلمألفرقممنشهودىيروافىاباصيونوتتاطوااتادلعها
نتثليثصرصأبافرابناوهؤالءتدرعه6بلملىاونواليمىبهدقرعآاصجىتحربالناصرشواوتاا
علىلماجوعوالفتلاانواقاوالوثةئارأثثاالتهانفاوااقدكفرالذينتعىالىبقرلهاالشمارةيرموا
اوالصههولالرالىخلحماولحممانصانفالبتاةيمهاانواةاةدبويع1ذةالهوتاالىالوتناسها

هوتولماانفىاوابهالشعاورافةك1يمصابنالىنمهوالمهانهالوانزالذشاكدجمندولهباألشازة

فانايتحضباالءهـالمج

ابمسثاصعاتص
تهربمنهآءلىةفانروا

نطلمنبوالةمرشمنزوا

باءاالدفىمدخلىكدءفى

ادصكدفىانجمطونكالمرف

كلمهـوالبلغاا
ااغفاأنآداباالعكلدم

كدء4روتىمباةالخك
اوالمنهةمهسوطي

لهفضطسنععنلنالسا

انرقمكرمااكعنلنزاهةانتوانذممرفدوالمدحزفىاليبهاوأناكنآدبههـمئاذعتبهمنعننحدلىاأدبهلمجاوى



علىلمافرمائهوىانكزسبرمنام95واشسلمحمعروكاحماشينيمدرعنتفاماالذملىوإلمرفانةأطألعملفايمدوعنافادرفى

4قالهرالمناسوذ4جهةمنتااوتجعلىاصالبوالىققوابلورءلىلناسوتكااخلىأ
اضألصكهاحدأصوجمثاثكلرقليدسمخريراأءنفغاالىووشالمجذوبايلىلسوالمرادبا
صابالثالثافايهنائمتيناتيةمساوالثةاكياواوزالداخلتينالرنجاتحماويفلفاباتهاانايتهفزاو
الىاويةهءساويةاحىفزاويةابأكازياصحىويخرضأصنفىالىحىأبانر4اتوا

اصزاويةعصقاذنضارحقرداخلةيهونمبلزاويةيةمساودص5ةوزاواخادقينفىكونج
ينكفدةصساويةبازاوخاصيةوزاولةاالدابيقرأويةإواصصاشناندسار

ابياواز5ازجماأشوقولوانيىاالمخررهـافىلةأردداهمارذاللةكذالإلداتقاذشافالث
أءىيقلبادلتهاماوراصوزاويةبزاويةأعىامساويقباداراب5ءنشزوايةمدل
ابمخمالزاوةماوتداصةفاذشزادتدازاوية

كغاكتيخانالداخاباحىوبرانزاوتحىابوازيا5ارآصكر4آضبرلذة
تاهفزاوتابياوازارضاأإيخرضوآرحوببئزالرأبةوزاوث

وجهوشكةمثاربباسلمئاصوامنهامثلاروتائخيزداتانم
واالورحافيكضكتاداط551رافزوايا5طالىاحىأبأيئخرتآيآ
حيابمرازياهراوبوتجهآصوليخرسابشلىةك5وااصبليخقص5واباحىلءه
ابرابزاويتىكاشمخأسمفأذاتىائمتويةصصابفزواياطالى4حفىحىوب

يآهـبروطاادلةمعالمثلايازوانبتهيخاةدط11وءامخماوزاوتكنالفماغيندا
نغحاةت4وضحزنصبيتىزاوصابثلثنحرواففرضهماعبالىاصادثتانؤاويتالذفةءاثم
لورهاب4وزافيقاكتانيبحىصب3فزاوثصابتلى5ازصدةأعهاسب

تعالىتضميرقولىفيسيرالهلعفىكأغزناةواتثاخفكصئراازاويةاثص5ةوزايابزاويه
رجممكارهـان9ونالمخىينصالثالمرادالانرمالشياطيزروحعاناهـبمماالدفطءمازيماولت

علبموسمالتهلىالتهرسول
لىاتماسأنرسرلتحمؤني

روبنعوسمعايهالته
صرطبينسمءحمأاال
والتهسلطفةسهفد

النتحرلمفدتهايارسرل
حسدفىكنوحاكأسف

والتهوإلعرو4ذهـ

ئدقتلقدتهايارسرل

الشرلمحاكذبمشفاوماالوا

فذلتاالووطفالفعرضإت

كاصاتماعلتأحن

ماءلمرثأزنمفقاتىاالض
التهتهضلىارسولأفقا

مراانتلياكأانيعوسمص

ذبامنهاسلاانلىص
متصزرةوالذمدخاافى

باوذمتغرآامداذطالش
فصضالاكاحوتحنفم

امخمارتقالمسانألتلمىبن

بهأرضىةكىافثرفىزصافاذاضوحعماءفمايخالمةانتصاواوتهرتاإذافامرت3بينممواالبنتيببا
بهاربأسخثاوالاطافىيجمعتالبيداأويزقالىنتهـازرافهوحموضتخدتاسثفاذارائوثرزوقارصرفاذاتفلمنالى

التهلىوفالرر1وفأعلىتاصترصبرايمائوردقلىنجنيؤاووفعهافىاصة4خالةاغبنياوراببأيىصيخ
صلالىوداصابنضصىطمىمنيدنمضتءعناءلموتثفوابهاثضاعهءالزممنفععزيزاملبعض
وجهصاطانالءدتليهوعالمالدهزنشافىاىهوصاهلءويهلىرمنالدبالغىالإأوتمامممعاوطاعهمحمافاوقك

فعيلىمومفيخرجدينبهسائماناهلكضمناذنالجالىتجرهـاالرزاقىووكانت
يرفيفالذلتف3وقيلادرمييماليملهيوحركرممالئمالغهربلةلممصيررترةورداركانذلأالرلبدبعفهم

لوبعزالتهجمايسضعالذفعاؤالذكرىخهربأةكأأممتهحمماوعابمعالللأدجمبمهمدبعضثمكاصكيروإكدويررش
بالروالىابنؤطىلقيرااؤضعاكفالهاصاثاولامنءلىلهاليرصاالرضزبوأ

فىصغداوصالرداكيمالزيزاتقيىاتذمالهيموكآوععديصاشلهـمقلاجملمممةاعاأديبنعانحمنكم
أيقولفأن4ونةءدشاالينلتجهرطاردةويعارضةوالبذاءالسباتالثمراسةالكأواوطاءانألنرجمإكيرص

ممنأالصاصصاوصاذالموقاالتثحكأااواليةاالؤلسبعقتراءمربالسمصشالباالبهذعبوساو4اطال4تراافالوطاءخوا
دذراة4فىالأخالقبهرزكيرقلىلغنى1لعزيزالثاك1افىث1مدرضيقأومنبعطافىمناماهاظلطاءتثرائغيراوعلى

ااالثاعرأثراقالطرائقهلطراوتسوالثما

اللعدااللمالىأادمادلى01 وكالفقرمنوتحصالؤمكانثامنميمءاالءدءةلمئخرففدك

يجزرءيدأولمالفوصاالسزسوارنجةءلىإءاشالتبمثمارغبةادابهومنبهلىالمثعلىالمغيبلفضكتهعظهحيثمننجضأل



بههوماارعلى4ملىكهماوال

وحصلمجزانكاووعحد

طعلحغأودبدساجمسانأن
يدورفوربعصملساا

لهالصعلوة1صء515

ءسى

تيلفمشق

محعاله

ىث

طام

طليثامنن

مس

داحثغىصدب

آااتتثاضيء

م

له

صنفاختغتهاااذضاكحرك

سءىنزء

صمص

عمص
صرءمن

التفعاليهضيااإصاوصر

حالنمورفضالفليمماالى

الكئنىاله5شولمثةة



مهألجماليرفعن11بهانآد
لهواليتربهععراةعونا

اترعلحاستهحنارلجفءن
وعأشااتممونصكة

نفصعيافانمحونآصقي
لفضىسهؤنألمايسنىا

لجاجاانصحكتؤدلبالا

أنألماللمجأخليبراالفال

ونثصكزاردنلثاوالئم
وممأبعدأماولةودثبا

هحرفىيغأنلهاآد

الكؤمصألصولؤا
طعبةجمعاالىدلولهب

خهأعمويمقصس ضمامر

الغرضليبلغيخه
مصونوادبهنرنهولسط

تولهفىمجربنءلىقالؤر

والغومصباوااصذوالىاتع

اذازأحفالراما

كنواعهاالفررضذكروا
عةلساتلصونأنه

عشهونياذلئنهكز
والخناعثؤصه
عطفانشاالتيصنى
اظلمارالدا5الة عس

واذا5ازعيالىةكوذر

معرفاثقاثاعندوب
اعراضهيهالنفائلهكف

اتكاالنكيرشدأص

اتجاثحسينأصدحماعه
بنأبرالحسنوأنشدت

الهاءرثاط

أوساطهالطرقاتحزن

لمتبهالممخاعنؤد

كلوماقيصصنكلعكد

المايبهكناناالوبئك

اششأةءماهتجمومولىبه



هروانلظايهراحتجغلبلى
عراءلانلمتكلما

كبيراننى
كافربتصيرى

ىلمجوارأنت

صغيرالالطرازق

سالةألىفردقولهورير
ولذالةطخرفرااالن

راكابالتهنرلبرال

تهانعمةشدغلىالنه

باطصسيرىوقولهتهجمعصه

وذولهصيرانعليممعية
كاجملولدكرنرلمبيعنىأ
لعافلىازقراىترالزا

ىلدارازقزريركاأنهالمى
صذاأرالىنفااحبيرا

فوالحعيصةءتجاحكلفال
مالمصراءماعاللشمه
بصداذالسصههلبدصشا

اناؤماااليةوولضثرواأ

انأوذماظن41رصن

ماااالزلجهـبؤيخهقوى

عاتاالصنالثيهوشذ
مرناماأنابومصبعلرا
فبىاصثنوىالمرريثاط

نالانهعليثوسلماللهصلى
فارجياكاعدلموالئى

تاببسامنلنرعامنهذا

هماأحدانوجلهتأووفى
اصالةانهحاءنأراداانه

روردبالىالمرتنعطىالىفى
افىواكالموةمأمأخوذ

سومنهلفماساآرادانه

طرقامالنمأنيحآنهارسل
التابيسايموالحازالءفه

اللهصلىلهاسولرالماذ

غيرةنولكلشمنرانعبلرس

لبعضصهلطااالزدكصكنشاكلذصرراهيةوواايهثابعدرلسليهالقااضبم6مجميما

نابضريتسكنوأبد
الىعهطاعالهمالثت

لعسرعن

كالأنءهـ

بى

شضو

صثقينقدضصرعا



ابهومطآيرمنمومنسىطعيريمهستىءىسراليكر
العلسةفطلانناخ

لجشالنجصوظلغا

لكلناناالدباإصاءالال
الناكامثاالمنش

لساظألتجدفنشاكهم

نليهاونفطاسطمثألاال
أمثاالفااساواسض

المرثكالثئلهمهفنهاغ

برىضولقاال

جبرلااماكنشذاذ
بلطاوجهبهأالنافرب

انهمااحداعلتانهولذل

ممااجىهواالشااللمنا

واجمناففوساعطراتو
االالساقطةةسالذث

معيلصهذولومىله

االشسالانهوالثسان

أصوالمنمسشرجة

مادمممبهافببلميخاهلصيا

جماافاملأشامحصن4عا
بيخافرارقساحاضيخا
مةهاااالحاأصةنراا5أثا

صحىالمفأور

بمصببهار3أؤياماال
فيمهسمايطرقلكزة

فيسزيسلىذلهاالراماةمخا

مثالمئاليخميربهلمحضربه

االعهثاحمةصلذصا

ينبرماشيديممألهالىان
فغالالعرباسبعفاأ



حد

ساالثصهط

ضبمنمن

ءكال

ءحأءر

ىش

عدصحمزلصت

باوذ
ص

محاتشكابابأمصرادب

قما4لفصاءوصفيف

كيربامن

فكاش

ركأث



سرال

رص

عصرسر

قصغن

طسف

اكسانجز
هـ

عر

تفي

منصعوس



الوالعملىعدالكدلجعسد

ةلمبرعدهـاانعوامم

مخهاقصمكلوهرفىأقساء
4أقسامىؤلزصصود

امتحاللىلمسبرااوأول

نتهاءواالبهتعالىالتهأصما

لي4نحمالنتهافعانم

أايهبقرااتخاص
الفروضؤودلىالدش

فىثوابكاتالاسضوث

خااكايرباياحمح
رأصوهمصابرونا

لىانبىافالالحماجولذ
منانصبرلممرهـعالتها

منارأحهزلةصاناال

صبرهتلىلمنصوصداب

برشالمنفاةطاعد
يرنالموصالبمنف

ؤابابهابرايصلنفسه

اخمنباصقماغمايدفعو
منداءراالخفممموء

وتيللقاباحىالىشاد

لته1لربمراسناطلظ

نياالدبابعابىيامنئعالى
رتطفواأترهلمحماالث

شوتماالتىالمرمرقالاالكا

تافتهارحمهـتااأبر

التةأقىحومتبراأراك
مغؤ

انلعافىحرظاهروقدرعثايرانغسرواةخوثثاءنغالمألبيرناالقطرىمنصاله6لثا
معضفىالؤطاهروصووليةونغليرقابيةيلنوايفيةااأفايرةمةلثياا

اذيباتسمتفموهومةممىنفطةفهحإبوضمالتالنشلةوقالفنهفىاقليدسبرطن

فروفروقثومفىاتالثممثرقصسعلمبيىبأنشرقآىيهارمناأءفععاصأأدنسشرانا
عنشئاليعؤرففيموضعموزونواسعةءلىفىةادوبيللغروباوتتجماسعضغربهابمأولموعاطا

لىقياسالميثمأوؤيخاقردهالىافىةاالدكاثقوت4اتكرأوسىثابالتماصلثارقوع
ظلكاوسكماواالرضاظاهرافوقبزأبهونحيبماأوغروكلساثاطإلعدويزصىصكز

منيخرولبأوالمغرهالمةامنلعدحية4اال4اتلىإهثرةالداحاالىحمصزلىافيأخهـععاافاا
فولتزصماثصؤاليترابنحماآتااالىداءاالدبضبكبالدةاالانرطااذحهوقعارانحهىا
تجدؤياالفراحبنة1إاواءوضةاوساكأدابايءاصاءربرادفطرجلماوالثهأروىةا

عاليرلىتلزكأمقهمااعنفنأرةانحثاأمماداووةاارئهواتؤلىاالطراأالض1101 بوحرهـم11

وورأيهمحعامنشهالرقاارأيهدلهولعةةاتتالتدةتتىذاالهـتفيوالىافىحزا

ونلياحيادولةقداأنهإمااضعحاألايهنىاوحذأؤعاالاءاالسهذخاتهأركاندقانمحنالىنهاءإت
4خامناطاءاكالمنسهنابإسالهمماسأباءااللمجمناواق5وث5مفررالزرحألقدت1واوأدإما

لهدرزلتهخاحهاةفؤالاداصاممناثرتألاساماكفشنحساءتوفزءا
اردابالاادمرء3ثيردناكوإسفاركاببراطواحنمصكتصرلمبراإىال

ثارآةدمضلىوزصاكلعااللساصفاارت4رامصعدمرقىبثااردلبئالعرؤاأ

ريريدأنأيدركهأمرساإافىأدركقدزرافىنجادزموالمزءإاللوارة41كاباوءليموسذالا
رمالعيوباتألخعماتآءصءاطءكخىمابمفرالمصفىكيم4وشحزهسابرثافإهالىتعةالتة
نبفصادجاابأصاهـ2حافبمتايىطنلرإليةلىنقىاالأنمازالدحنكلؤقكارلمإبىااتودء

منوتحركانمابلتشمزءيونااأاقحستارلتوشداك1كلدؤناحبإءةحهمرطوث

علمحلىدلدىم1ءىجمذلألدالىفخشادىنزلراجافىافرأبهمنمومنممالوماسكاوكءر
مدصعيخأعلجلىالماح00005البريرأصادحعفراشالىاصالص1لهاحهىارتلهءلىولهذهـلةةالىص

لبسحووتاالر5زبميخماطبهذدوحمعأنه4رباترااالفىلسبمابانحالكأاخاساكزلهسالالحاله
التنامايفةكرعينواشلىالخوفأماواققتاماالرتحههنمحيمصءوإذءااوهذاحعغرفى

رمخراصتباااعىعيمهواستككزصولا

يرفجمألاباعنعااالمضناعهانالذاألةحووودصالرزشألتااصوراانتراكتالاكمةصأصذالفى
كاايرابسوالمحصورةانشصاواالكأإستءدماحهوساطصاصكلاوااللرآناالءثاوالفىراصا

قرلالىلموالفىاالذهانوالفىاناالءتاوإلمستوحودةقراذحتكامابأوالفىصثوصاسثايهـض
لملىوانرتلىطالمإماالباامساكاوغنىودةوآيخوالكركأرةيةالتةبوراجحاىبهونم

الحسكثرصبهريدامنأالنهلعدنلاودوحكالمعىاطعالموؤبةفياهـنهلسواطلاماعالمىبنوسعات

تسطركالوااكامنومايتعاقاماالوروالماديروااشلاالشخبموفيهلعلامنايدتجروأقل
ياوالحؤنحصررالمرابىتىلهالشارة41اثوامحلتوالفايهالىةحياقزذالثوصصيرذتاواعالووا
فىأى44االخعااأىاعصاهـبلصكيرحماوالئلاندثرآشالتأىبةنيشباخؤاتلخاوراوال

يماهروالشثوننءفاجفىةالمحاةياحممااولذاأىاثاخهاوقرجمونامابذامتةلاالاعالم

لماالحزنعهيأقلىمرزبهأوقاته4دماتضبر1نىاكصنجملواهمحندأراصرزفضقابهمنع

شاالصلحفاطانحدمورممالولجائمهريباغاوالئفسانيهونولكنلحيرامنصفاتم66اذن

صغمحعدماالوأنت
مروأنشموكتاعددتد

رهوالناسيداوىفيامن

سثتيم

كساصبراامنعفثراااوهذ

وشدةالجذعلفرطصون
عزلتاخافخمنفاوفرا

حزؤنعتهطابرسثدوجلى



برطناخما76عغااثوبةسبهشهاوبمحةالرابرعليهايعغبهانانبهامااكدأددحايهاأل

كوهـالثانلىرفاالانالورةولححفىللواليماالفىةلههـوةالمرآ1رخاقالمرآمورةصابدإ

انألاإلوةتثزنراانحمبولامصجمئالتهىرةذدصانمخمايمتافىكىنخالالشستجمالفى

إلتبالىاكناذقابثكانالاوةحاللالرمجداللموسصكلالتهصدفبىاكاؤتياالدفىواحممافئهد
فاءؤقايمكراكبرتاغركصااألنسأحيالىيرقوالتعكى6ثنيابورلىراتفىمننياالدكلأءن

تعالطتهاأتىنحخاداردفامشؤصددياصإااناثماايخاهـىرأثبالبلمئاعنفوانافكأبا
غرفىكرمكأقولانماكفىالتهألهصمنىثمأقولاذافايهريهاللتبرنساخمأغركاالأجهايابقولهلجنىلوضا

أنبعدلبيانامالمافبمممسهرفىىمااتمتالةالماسيرااكفىلمح11ذشفدوجداثميارب
نهسسحاقالألطوالئماصررتهكزتغراتفييماصهرابكوغركاسلىطتفيرقاانهاقورجمهراأبكننغلى

خالهروانتهىاجملكراكرمغرنىيقولصتىالجأبةألتفهنهكاتعالنالالتهائموصةسائرأوديمثرا
كمزعلىمخدملتفيرفانهاوموزالتفاسيراضخوتهالتهرالدينناتااوالقءتلىافاضاداعىان

صيخاامنضالبخانغاالموراقسحأءلموالتهاتذخنهاقصفىءتطجمالالكلرحألسأوكهيراماتوول
صدشكلماليىزماناكعلىنلطمو4عاالتهصلىالتهمولرقالقالبهنصواانلعارفناوصفاث

تشلذالماقالالزملنلثذوسقاوآبالهالليابجمركالىجراؤؤنلمالمحهفشاوريفرشاالمن4د

ااذايهنوبلىقاللىوتنارتأصتامأالتهولدارمىاوذازوبةاااتإذروةليهزوالتهىبمعاهاالضةلمها
ازوجدن4لمنظوولدهتورزصالىؤولكهأبوآندهابهتذانيهأويدلححلالىكفارمانلككن
قكاتماالتونهجمكلةوةلمعلمثاقيعيرونإلبصلفانتهيارمموالاثألفوكاتواظانهيرقرابتويدركهءدوكأوف
أرااللوميمالظاأافأءاشماتظرادلةادرمنليهةاورد4ونهيوردلى
االرحلبئسفأنتأنتالرصلبئقالأنماليلتاأكانأنفالرحلنمقيلاذابمءاطبعضةال
قربدارالىنتأةالضتراتهاواستغبلشاملمنيامنالدبرلتاسذانكضتيابنىةالإنلقصايامنإ

غهأطهالفريمالبثتايلقدسكلتثراهطابوالدىعمانكهاالتدارتمنأقربمنها
لجينفىبرذوبسيرساجمقهؤداابعفهمشهالبدلكلواهلى4اةلمع

لاكاتقامرحيدسهلبناففللبعضهمينئأفديكةالرآهاءالدلكفاذا
حلوسصاوحيااليعداثتهابملوىلؤطاهرمايفاطنهالمخنى

برءلىجماأضصوصاللهلماطابتأصبرالغرمأناص4حرفىذن3وفتالعابن

أرلممفغالجنتذيبهللمتىل3كرمؤادهالهبكقللهرسايهملمحرساموله
لمألمانياالدلىاانهفاتلشافاذامعر8وغطعامالدنياصا1برؤاسأ

فئأالديخاصوئتفبردأولىفاذاضزسويهبادبينالثيفأزثااغ1النضيآأخذه
بغؤرصحواأنقدافئرةطادتةصالتدبيرمنأفوالأءبالىأفرسئاللسظاأنيصكلبمن

علرضتهدأليهامنأمايرةانتجياصكيأتواءلمدورافتدحهللطصثقفاصبديردانأونعيبمكرا
عاوادمأتربيىاوالخوتئلوثتبأعاتواألسفهثريرجوللتكااقفاءادهوارادئهالمتماديرفى

اماالقدعابعدأجممتعليرنهواذاثضهوثئيلتهرفاقألعنامليرتكذرخيبترغفلاالرجاعجعلأوضاتفاال

لهتموالعىدهبخعفعادةملهايصرذئممقرةؤثايبرةانودشهـمزثاستااانفروظنظامننصوت
لصدفالمعادنهلىإلثوتةتاتبالهتدامهالرةلعلافهونايلاقضاءافغهوواالمقادير4دساامنواتلى

لتايرقثةارتفطجماماالخريبةواامتدباالاتماضجاالناالواليعودنراطماأالعورواليؤلتجمعهوالعوف
اخوأولساؤس4نفعنيصرفأنبلىوحهامىلمنفيخبفىالتبالااراتاطراصهامنوابارااليىس

ماسبشنصسلاءلحوقالباوندوهمالمنالهمفاثرفلتفاسئغغرالمرؤفظلمفصبرفشكروشع

برهيالزطولحاالواطا

الخأأوروىآظاكلر

قالانهعايمرصمالتهلى
يرضلممنتعالتهاواليي
البالفبرمسبرطفبق

وقادعدباسواىتررفاحت

تهابحصمطاأبابن
نكازجىبئضعثالهوج

لمالةعيلتصوىاشصبرت

حزلمجةوانشمأحوروأ
نتوالملفالتعلفوى
كرأبرتمسامؤدذورمأز

كحمشعؤفغال

التعازكالشعتئعلىوقال

لماغاتماثض4عدافو
ةعوصعزايوىالأنصبر

ثملبههااأؤصلوسلىيمرنئ
ىمهدبةتبمفاينبيبوت

مالم4طاتتصبرماحقأان
دأنكمسبالوالمحلىصبه

تاصبريهادمتصبنثولئن

بربلىمبمشمعم

يؤماآل

باوافدلموجعشمغلوبر
ففراالبلدفىلمألمآنصبرا

عنئهءاصعاباريسو
اءةطات

صامنسبرأصواحنه

امبراثالثاوالضحم

منكهمافاشادراد

زتعوزوأجرةكبتصر

الصبرفانولةصزنأمن

مهايسلىاقبنحهاب
ليأحماضقلماسفواال

قهاصلىلنبىاعةوىرو

أعماىقالعنأنهمو3عا
مارماالةملىنلهفمنبالداا



اصهابعضوتاللهئمرإيا
لفظءالعزواسودارا

انمءاطبعضونال
عدمافاشمنتجزعكنت
عكاالثكدؤعفايدك

اسعراءابعضهلشنأخلىليا
لفيا

تنالحزنءلىالالت

فىناصكليكبهدىفغال

تةاعدهضوتلمنثي

يهأاضكلرصنالمساو

برفبمالي1بعاالىاقموا
رهجةمنعماحموثه

منرصلولهذأوانحاؤ

متحلزهاآيخمثةكه
ومهكزاأفانأتمالم
منكاباالراناد

وءصارؤدزوعمدالخوف

صكايهالتهصفياصكن

وقعبرتإحمىباقالأنهوس
بابجمهـقروكايدمنلؤا

بصرىاسناطوةالياج
وبئكيدالمخماتاللهاهرحم

رمفيسبتهمءرك
رثةخاطلجماهمعرأندا

بزيدا

داءفأءضالومىأالاذا

لهتعادبكلمضيمرأنتولست
ئباصورةدلثاأميوالتترلن

عواذلهأعوقتهاميااذ

ثروكاشتجمدةادؤلةؤل

مكثراأفافرحالىوعمن
باطله

برالامصامرالض

ارغبتيرحوعصتويخات
تيأملهأنعمةويننظزن

فاالياواذهلهلؤفعاأدهشهان

ذلبداريالمفامفاغيرالففاءمجلفليمىاأميكليكلفخاااذاملكم86راه



وقدوعرهفلىهرشلىبمر963آلوانجابمتكلنحيربولهاوهشكأيةعنهاصجكصبورالطاغبنرفوراوعنالىخممناذا

كليهاسلىىيباعنروث

لعنىأعبرضياءالظأنهويسم

يرةاطظلمحشفنهأءلمتهوا
الالمورونقحفاصهو

برظةمنئضذبنا
باومالمغغممشبناوقال
متاحادبراضرازدطثيرفى

ءالحضةوفاكالدرك

عثلتاقأفىمجححن
الباكاءمقالسوظالمطا

شكرومنلمعنىاسبرنالمن

دبئملوىافعحمن

يربش

لهاتمعالصراذالمورااان

ارتخاماكلنهاصبهذةفا

لبهضمطاطاوانالزرأصن

انرؤىبصبرانمنتااذا

حنطحاانصبراىبذأخاكت

الغرعدمنوصضهب

يطاانجمصابالو

عبر1لسادسالفسم1
أوحلىوهكرماترلمنعد

لصبرفمخوفاممىمن
راءالاجوهوتنةصآازه

اءاالعلىزروتستدفرج



اانحهافهرضىبأكبطابن
براظءابعفاوتالالمورا

لبروافرجاافىدسثندأ

بناوروىلفرجالمعا
أنخهماالحهعباكرضى

ماعايهىداودسليهسان
شباطنهاسضكلىلماالسالم

آلىهذالحألواثاءبهافى
أدحملفثاانتهاتابايص
فرظزترحعرنمكاتذهبون

لكذفىقالقالوابدغلما

عدانلسالثذبربلغرا
مفئمغاالسالموصكايهنببفا

يخاوراحجاثحهواذا
لطفتتهابايرلضهاالذاا

لالتباحونرلستمأ
راهذافىقالبدلواقا

اللمحاذفجلغهركمدنحاكم
صالم41كلانيسل

رانهواباليلمشغا

لعنهبليىاالىاثفثكواذ

3خباءعاالفقسالالته

ثأانبسفطالفر
ادصلزمءتاهعاني

ذافىشهالفاذ5لىء

ملىيعياءالتهأطبمامنى
صدسدمفوثهلص

ارزدالاصابرتجبهذجمهف
لغضاءوسائايةابدعادمن

كونلنازلةحوادثمن

نقرضهاالالشاخ
مرةالمشالغايةاغبلىوعند
لعثهاتاالدباءضهبوأنشد

عنهتهاىرةعفاابئ

لمةمامنتهاواللىخاث
حلتاضحوعدفدوم

ءأضثأنألتبرماتتران

غألبئلصعبرثابمعزلمءبهاهـصمقالىعاشوثالاءوانمنوالجزعالحدثانصستأصلم07صبرا

فوابه3ةارردتسدسدئرىوورردالبةالظاالءيفتاييلةوفىاذادجدقوىدكرفى
أرالفبرعالمعاادونضبرافاينظاصالزانامياومخنأصغراقوبرلتيغلواممنومما

المهرالغاءاالحنعطبومننغوسناتامااكلينافاتهدهـن

ربالءحنضراطحمعاافاظاالصلهالمعالفىقةرارةعذبةطويلةهىعترنهءشهاواأضماهذا
الءاالثأهرلنمنمحضونكاملإلءاالفومنكؤمهمبآلإاءقلاللوىاذننيافقالالدالتهقابهوليه
اسعوأمنءإحاطلبعضليالحمؤاقةاصدصررامنأقلاقلاااوةءدم3زنكامجنونفز

نقالأمابأوافىااذؤدإحتهقدرمرترشأشمراتىهبعزتالهنصااللناسا
حدهوالنغوتمرعاتمسحهىبهزادهيهتصنائعجخاقؤا

االجمامادهاصثآبتجمالراءفوسنشالواذاوله

سواكنهناتءرالمئبهاوفنصظالحلهنأالزسنانالانلهدرقااطه
قارالىدلزاضانحمألرتمانقوتومخرالوزمانكرتأنيدالزمخنصازمأجماقال

ناتبوأنتكصأيىبنالدرهمزاللةءهفقالةكبيرمجادةسهوؤوالنبالمجساصكلىواحلر
اسراالرل1أسفارخمحسةقوراة1اوللسكةيراحفراتيامذافغاللهـراصاةالزحادبعضكلن

بغءريخاإمراداماسف4رنىارالاءااهفءامراددمكآاترطاواللقدءاكؤيذا
اكإالالظا11 االلهمكلومالالعنسرومثاثتالكللوترشهووونمرومماووروصلاص

ءشكىاضاا11مواصإلىإارآلمإوافمالىأشالبااحمذالمتإمرتعغاحمعاا4ااتمماكيرةأاكلحاإحواراأماأتاا
االرحموصملادءر

اصةبنعنينغرورنشراؤنواايخووالىالسال41إ5يرشحفةوضىالرونامووماإلحضبكلكرفحهيذ
خسةالىوخهايضيةعثمركاباوتسعةكهملموينشوشعووهريرمؤىاءأصصأنبماثبأهولودباحما
ةزث1اطرتب1كرناهاذؤدوراةا1االورتجآراتامضةربادمثتجوراةاراسةا

لبالداؤمخهيوخبةروءالمنارتغاع4يذكرصالامحاللوشعاالأشاالولاونمييارأسةبعىأر
4ؤثم41ضاتيلوشمثهااولايرابضىةحبارئغها41فيممجمدسغراطإيدانحهاوةقرحهاباو
المالحمماروغكألسلهسانوادالثاخبار3كلممسغرابعهااورصاوتاوددلوشوااؤالبرتهة

ياء43اأواحيرقالاأسفاربعةأرأاحاكاالمرتجةكاءالمتمدبيتابمضنعرعوفيمص

ثلباضرابإدسالءيذكرفمهعدحاءالكإيموئاةاارقلماهـبووانذاربماوخئيلرادبنىلزت
وضثووجأواصحبمارثوزةوفاحآصخألمءتيزكرفبهللحؤءوثالحهاعرابىلهبوطال

11سالماعليهزسوةآلمضظروالمحثروذادإواشمارةيردوغجماوبزالزلاترانزفيماعشرضرأشااالاورا
منالرابعةالمرمملسالماضرخليهوداظبرربشافىتهونسالماعلياكروقزولهوتاطوابتالع

ونودمائمرشااميردمضوثانيهاوغيرهمالسباطمجاتتاشاالولألمثثمرسةأوايهتبا
ةءنكآثاربعهاراويهكلأرسوفيسصباصقعسةوثالهاعبةاطاباشوأدكهموراعص

فىمبرلسىاعالبهنطلسفىعهرانببشااسادسلحىكأعباراااوضاالماعايسايمان
اطابعلىفيمالالماساليهانءلهةممىاطعيدوسابعيالللعةواصضاطبةحض
يدهاوثاممضهيشروالىتتهالفانيتزمظبماييةااتاذوتحاتيراةتلبااةلعاايذالا

يرأردشمالتجمهوتاصعهالبتاعلىندبالمعموفصصالىفيعكمقاالتالماهعاالرمياءفياحا
11لالمالعزيرعنسروالحادىلنشورالبعضاومحالسيرمضاماتةنججهلسالم41عإليالاكايإ

فبهشواضلتمفصابرهاحنىبنوانبقدبلىدرجممنةيهمازلتالنهاذاوالشثزالشكوى



ب5وث

ى



وعواوسمترد4اهبلنيالدأل1ملسعيدبخصالعمأهلبعضوأنمثشأ3731انكرشغألتئمكمدكسر
شلهبعصرضعاعيورخاءبعدةشلى

وجدفىجمهربزرقلولما

قيهاممتوبكصمؤب
ثدوانامجديكنلماذا

لسرورانصموامدلومصأجمن

فغيممكامدتهايردالمراذ
كماولىاابنوقاللةثاط

وتهنارالىاةترأت

قملصابامرهناكذوصع

شغعيمقطابالىاذا
لء4

هباشمسيذفييةدثب
لحص

هـيراعيعقومنممشفى
زواله

نمفىوانكنبثرفىالؤ
جالءوراورانحمهاوأ
ؤثهائحافمخواراررلثا

شالشمرمبأررتتقدوأخها
هابعدنسضديهوالنبل

بافافزقالذياكوعرتحلقيمحعننصلبسلعطويلعءوبالنباناتكذاعن
ئبنثةسيبثصيعلى4ءتاندامآبلتانجمزائءصسعنىثمعربياسالت

العسذارنقابهاخالحممتعةاذتثفثألبابفآاينتيهاااالسنضالظبابينبةمح
نيتهاريخمرمنإئوذاكالمنىلىتآاذايااكآحمماؤقايبردشبلةمسر

زفتاذايهوفتلهوىابنرعرشدىفىاذباطرشدومآغد
وهيبهحيلأطرعرضتوانبرتءماالقبرئتأقسوانوصكهـشوشىوانتأوأوعدتمتى
جعفتئهلحهاابىحمتؤطصافاوذافاالبعرأىأتلفتوالأطرقأعرضتوان

مانشغبيسلحثاىامضعمةاذتحلتتأوطةوطرفىيؤااؤصدالفراعىماصزاظء
قوفأعيثىأنالثهماالعيمنأرىواللنعماذاكعالفاةفلترامبالففااأعتهاد

بعكهءكموهوفؤادأخذتمأحبقامودرأالقىأنمبثمىوهاصالىالتهلأالفى
بفاحمتامحبئمناتواخممعاضقوجداقوكهكلممدشبمويمهاببماتبعرهبأنممظ

قاشمنؤكشحرادموتاكاةقالؤثوتداخفمتخةوالتأؤصكافطهـألل
وحنثهادعانودسنجرىقرىثرىافنىاصهدالشيفكلشرتقاتوفثاكثرةشثتيأءور

عالبرترصأضةؤنتهثوالهلوىذىإللىعصواعونهنياثحاءولماؤاممه
وأمثأئمرتاناالممنومالنرأتعتبكننمعتبتماوبالمعرفعضدىتعادل
ممنالندلىألحنايامنكايقلملبشوجمثلباباالأولىشألبماالتىاضامبةأيا3
وضتلالمجطفئاتتكحمثرمجاوقلبىانلقلبىووصوهوخيرهديةناياابريق
وهذيلتاأهرىهدىفذاكأيهةشورقشلىافأشعصفؤاىوالشحثاسهديبرماروالك
اتطاىصدماءدونمنوكمنغلزصمنلتطااللمدروومأرأغنتصداعننختاذلعوداءلى

يمفامهونالمالكىالبهمعاصةجمالمنلتاظلهلظيلتصدءعنأماكعنصالأمااك

صيرفلحظماعثتوحيىامعاثروصللتحبىوحتيتسكدشحياعايثمءفيوالتحاولمجزعفالتغمر
الصالالىالفثونفالبعدأووخمألمحيترارفىوتبابتءتندأرإخأرعنرونىبرابهايررمكلوانبصبر

كلهشيهنىيرةشيماواءىانالفىاالضالأباباألتىاالفموحاذمنحضوباالنرنهابئطرويأخزيذ
لمةابعابهرالربىلمغاسسغاباقطلىاصوسملمشصنىرىنماسكليكعذلىيلفلهوهولىيبضتوندنما
صبوقاوموطنآمالىةوتبماريوسرفآمالىمخيمنروفمنهوجمابأحيادفىءانويرلصاغافءخ

نارصرحنتىوالغربخدفندماذعأنسلمسنأنمرزالصسألثمدحبمررجالىث
ائمكلتصاسدكطاحضكمدهرىانتقمعدوىبم3اذدسانمرمصبهر2ضامحطأقموكلطلفغالدزمانةعف
وياكبددعزاالفافتقتدالنثقالصعدىجادىبشضومكل4لث4و
مأخايةعامصراضعاءعلىيةفتىمنالمعاصدالثبلىصالممحماءثلهبومنكلضى4هن

كيرلقياكمباثقالبوامبذكراعقالباوعللهملبعتهحألموالصزلىواالمى
الفلرالكمنرؤخاخهامباكراارالصمهموأقصاعمىأدناكمظوألخمتالىحالخ

ابعضفاخذهزالمحنىئعماف

لهندادانفىبهةبالىلماقبااالهليالىمضكلدااخلداالعلىفلكفمدبانلناساكثيروهـتطرالالشعرا
افىالغومماحدبةرولءلىالمهوانماقطبباطلوهذازهمقىالحصوسعارسوأنهارحمكلنرالبفاصومعيرومدزاماوان

صماصولاالىحمنجدللملةالظفناابنةكذالدسؤدصرحابدنبهوبهمنواكهعجلةمنأوراائماأناماووث

نفسخرحراكبصناالصىأربادكئىيشاطبلاادحواخهبااأقيحصاجمرزاضثرمنواافأعاايهننى
الصورةضارفرالطرموالجماالمورخبارعؤاقبصكرواسعراءامضلتثدتناكدالتينالحادخالفشس





التنكمابنجالمعرء

ضحماأنإمأنويهاول
واتثلىزاواخهاالماللةفىةزا

اقباتاذاهاامحرررا

افراقركاذباطوبمحث

مرحالواخهاأدبرتاذا
تعخبىنرصاااباتبا

ررفلىزصامابفراق

ؤدفىناطرجمونسروا

وراطجمفلتلذب

4كاتفيونهوابهلمفروصأا

كبماألغايةمنلوزث

وذالسجمرهايةضوحفلت
ىأنلمحزتيهاطيعض

فياؤهحنانيقاالىبهنا

طوزتءبثشدنزوأءا

التهرجىاءمرىلس

اىشنياقالالدزكىكيف

فرضاعنصالحهاؤح

مضاصةأباحاحهانأحذهبر
الفعة

يتااناالدائريده

ةصارتحوفشدة

فاايسعاصالنهطافىم

اخويةعهوقعه

انيسمانؤخها
كيرهبماءةقرونهسرور

بسرورنصقرلؤلهوصذ

لتناالدزنتاذكير

صاحبالىصماصمن

صاصحبابفراقطصلىو

وصلمهسرورالمنضكون

وشدتالفارفئوحزنالمن

وسلمسكليهالتهصلىبمأاك
عمىلىعقرعتطما

وحزناشومتاالفحى

ائصحترىاووشوقالآ

تمن

طاسه

أليعتىلم
زكث

ياخمحتنه

حر



اذاآأ57أيكةنياغنارةلدانماااالالدباأهلبعضدنأوأورفوافومعندئومثبما

خأطفىافاامالمرممسثاضمىتواانكاشتحصرئاميهسوف1خديوغنكساتؤاوز اعى
جمهصفرؤداقاضوءيسلياواببهوشاةبلامرازمضيقاصتدييرادسعاحفاثذفىامها
لليالوازصهـاماالىلقبامننفلاذالىهالضوالافىصهنير8الىانروأواكزمع153ازلأواوال
4كدفهاانخساوتثليرئاشتهمنلمروءانلىلانالموازكلهطعلى1اوالسهتاالنوانديرمت

ذكورفىوسالتيرذالىكااسصكاواأوصيرادقبءاكانانرايرأءىوبةاليهثا
اناقالاببصانلممامراقاالحمهيرف4ألاقالمحاتالعاالادأراامنرازايإيةنا
آلإفااالولأماوالححسابيسناانتثالرياتلمومااسفايهراوحبموواالخألبهذتدترأبهـ
حهذبلمأشمنأالقىىمراووبااليدهفئتاغبثذقىصاصباساألىابدناولافافىصالىداقراأ

إلؤاأنيموانناالابسسالتفىاصكرطوواداصاجخايمواسالمنعاتفىاشرعواادقهمتفالرأعرا4قهمحأ
شالثرادشبمثحاوفىافئولخااواالقوالرهفلالاالعإلواورةاكااواذلدوانةبداعا

كركةهاطانكوهىثحلتيناكاؤبةمكآكارثحلنامامءأؤدكتقهـوامانمبرآذد
وتدالعصادقاح4ءلىبميارستهايعاواصوردشاألشياحمعانىفيهايراذظوارانواورلصا

ترك4تالحهوأتفيحقاعن04نااءاللثهـاواؤطايمخااةءورعضاأرلليبامهرهاوأسعمارأاظو
ووتبدفىمصراتبلىلوصمهمينتصربرحانهوبعزشأنهواطهوافى51لاالقىكلهـاحغاةساا
عهـمدماسإةثاتبفى15اوأمايصمااندين5نراوافادةتكتءيماطفءنااصوااأبعائىماخهماءا

لىتضونحعالكاأدلتوراتلمانمؤسرزتل4الاأنحه8قالأبرحانأالى

برداطمأملىءلىبهاىتيىاعصانحلىامنأممانى
ملبعصارغدكشناحمهازمنالفتدواىاغايةمخاحتثاتكنانىء

افثامنلأالواكنصىاليىهوحأتكلموأصمخمالاتاباماذوداالفىءبالمنهماتايكالأ
أيابن1لتأصهاحلعةأسافىوفدادئةوىربيبامازحةاثدرأفىلنيالداالذةاعراالقيل
ناساانلهبرةاءلىوصىأحدياحهامانساةوحالوارضردنساالء4عنبطصازم

واوطءطواولهارواوشدةاكدوحديناساةرراأظوراقاوده
رواكااثرلمويااشافوفالوجموأوزارواءوله

هاحهآكشلجةضاشهافىلرارالشعرألنخعراةدتقصفسأةمىاحمالنقى
كصا4فئعأشمخطوأتاناتتصاكلعمماؤجمرلمبةرأتؤد

حبأتثهونابأرجممءفعاناتخرطإتالذدؤوتخرصغ
فعيشلىائهلمارثخذاآحكهرالمؤأيالفةورراممتستاببئلنمالبءانالةابأمص

أوحىمازجمالمادىكنثنىعاجلشمنصحنقكرمنتؤكتصبءلعارنيزاضبهمرحكلألماحيسا
كادقريببهبفانىولسننىوعالدمحينكومنثوعنرادماقابلثهبعضرأنجباثهافبهتها

كلأوثاميونماءامنبروىلصلرةابأرضنالدالذىوافىااماناكاثهموماحلدانرادثورثالد
وءفزاأءيراماكلومبهواصتئاسابرالعليرناستمجنثماحرهآوممطااليلعليةذاحناشرةأطرافمن
لطاءآلفالعزاالىالمعصيذلمنولفارةعسيهزقمنوابغيرمالنىاأرادأمنوحههالتهكرم

ألتهبيخنيممارتأطعنحمزمايرلزماتلموتونىمنآظالتأليوالدكمواالةحاليخعءاطضب
أبرفراسلناصاببنوماطنهتهاأحلحتعالى

ياكلوحىااليامبهسرغجةطضلةابهوأشدآثتهاالى

فاضلنةصوقاماتثوالخبربففلكالنارغبرةافتىاففلعننجبرنالغتىصكندمولمفاياا

حائباسعفرمضهاجائبجفا
تعيدهالثىفالتغرحن

ههانذأسايرعاشلهبسيذ
طائعاالمالااوماهذه

االممائباتلذوالعياوما

أنإصأننهاالث
دالءلمناالرتانطوارق

نبلهشمواحدصنومحةفمله

اماالتيخاسءلمةاولذالث

الزمنهضلرزواالمهعما
ار4اتافضلىاؤاقىةاذا

الوقداسواهمىالنة

صثأنيمزادئءصله

لىفياكاوىورزر
خالانهوسلمدليهالت
نساناجلزحقماجمتهـاما

لهفىءفزشذكاءاال

يةأبراوقال
طرافهامنماجاوزالمز

طرفا

قطاخكاطرفاكخونهاال

أصضنشحفىأوممال

صالالبناالبراهيمالدبا
تباجمأ

ثهصناأيناعصديخاهعتاذا
هرالذكىاششدرىؤأحبلت

قذا

برتماحيرخهماتنغفدفال
تفرقحيخازاقاالرمابه

زقالرةانفصاثبهوتروث

واخ

ةألىزفللفصاءثحهونو
ضحط

دىشنضحلىااماالشذوا

فىلمفالصصغمعباالذو
منادطماواثكامعاثبره

عالموباوىنافصجمهالمن1



اليممنالوذصلىبايرالعد

بى3ءن

يهمسصيخاتيات

رثاافدظلنغداالجلاالئنامولينهمابالمبايضقيحةايلى1م67ءم

مهسفي

ياكهكممض

بملصابمباسصقليا

بىجوفىقغتما
دت

جما



ورئد3والبصرئالننىماتأالنرثامحاعشماتعفومساوالمهوىمناالعزأقرى

ئرمألتثاستراوالىلجاابعدذالئلذةهلظهروثمفجتهفرماساهالهاالمترلوانادمافيخقباارلذةذلا
بقو4ؤخالىسبمانهايشارلمراتباذنياوالمحآضلذآشالداذوواالوالدباعواالتباالءوألتفاخروالمالا

تعادوالقربباللهلعمارلذةءتظهفالدذيهتمواالينقرتغازوامبوانياالدالحياةنماائلعزن
نويتعلساةااثالزاحابمفايضقربمناجانهايوحيحووقىاتهبادبرفالئفبميالواتلهواصت
بةلىلمعرنتراحباطذعازباثامبالصبىالذةلشمنلوالمالالجالبطاأنونيهافهمكينا

الشكلفلمزانتالذاشوارالجنقداولماكانتالالذابرصولهنتهىالواولالجماموابااألةلمحلمن
طقشبهؤكلحاويةالكفاماجاءشبهعلىشنىأنرأععرالجنةالبرمكانشلذاشالمساكأصنافضألفال

لناسوافرحواللهمصبكلفأنئهاممايايقمامجاصفكلليعطئليهمافصلىاتلثراخاأصا
القرتاالالصالثصنااماثالدةوكانتآدمابنيايةوساصابلانفىوردلوناءالساسكدأ

عفانبنكانتولمطاءالحامنالأكللشحسنافاناغبركصسابهاءلىهالتوشواىاأعطيتلشمخهاأنااالذ

وكاىعنعأبرذروأبمألجهنؤنهلمريلمحالتهالتمملىاسرسولأأناهعنهماتهارضىعبابنانهارضى
اذاحلالرانوليهموسلماتهاصلىالتسثعشرسولعنهتهارضىأبرذرلتفةصباسيقاكاتبمابنصدله

بمءالثكىيدعرشوهويبصعرفقرالناحمارملثلفارأتلمرفيخاكضراقالثناتباعدواليةلى

ثمفرتمنلئواروأسأتاليترقاطقآبضاعلىاالالىسهارثحتغربرخاكادتذاامخمانرينةاط
حلوالىاالؤاسأنغفرراوابينالننهانعالىتفممحيرقولهفىلنفاسيراضاردفىوسط11خننملصا

عاندةقوااالبابوتغاقثأبرأبكانيةصاغاححةت1سعودبنايتوبحمالزنصضيتوب3يذنب
ةلمشامأبرحلئتولمتالخالفتمفةأيامصاباالمدعبدشهثاءقدماالحياءمةاليغكبهموعمل

ةيباصيمطمرلمسظةبحايفكمخمعاحلفالسادايمافىااوسبعاخائتابعينافنالؤاتفاقدفقيل
ارفباشدئامفغضمياحظأنتفشرقاليمبازاحلولكنيلئولميهنهلسالماقالبلشلمزثا

واطىئنحماشيةشاخلعتكفبمرقاادزدظاصنعتإوفغاصاصنعتلىنملذىاهاياطاوسلوظ
مجاشيةنعلىأماخلعطاوسفقالياهسصامأنتفليدزادخوقكيمحلعتويهننىةولمومنيزاةليعلىلمئص
ةاصلمءلىوأماقواءلملذاضبفلراثمصخسومكلمزةرسايدهـبيناملالأفانىطلتبسا

هأولياءبرتعالالتهفانزيهننىلممجوأماقوالصهأكذلأنؤكرئلتباصراضزاخاساكافليسالمؤمنش
أصيرحمتأنىجلممشبازافجهأماكرلتااأيدأتبتفقالاعهأصكالحمنىياعيىيهيااوديادلل
صلارنغلراالراأهلمنلتنظرالمحرأنأردتاذاوليحهواللهبهرمطالأكابنىكلؤشينا
اتموجههاطالمبكرمأببنعلىأجمرالمؤميخاهـكلضمنطاوحمهالصكغأىصثامفقالقباءقرموحولهصبا
دلىةاابضننوهرساتاثملثنرعيةأميراليعدكلتادغكالبغاللربعغااتألتكاحطغفىان
جبالأدهمفيبراهماترأتةمحيبناناليسإلقاتالتهباالناافىفغالانايوةففتجممأمحأأىاد

هقايشااهقبديخمامنرأاالهنابعيثىلماحهنأتفظأيسانزكشهيمبرااالاتفةئماملا
منمجمدذمهمبثممرايبانااحمدمنشاتعزلةهملبع

دوأالاالتربهشبرأنماتبايحدصار
ابعتىعندممقمنجمالفىقايصةأصبشراافىفقالنلتااضتجالىمائماالالزكاشافرواشوتن
اءأوالنلسلغاءعغترجعكرااسضاأاذعلىؤببرجمألواالوتأبهالفرإلثااذارأىللفاوكلن
ابصزسكهنغايلىأطردنذحبتتالكبتهراسمكلىغمرفعوهوجالابخديخارناذساكالىرجل
الخثيشأنافبنلصاعنشتزلأنماحماللبعضهموقيلءداإسحايرمنوتهوىذألبفرال

تذالهاالحزانءالشاعرءواليبعثكروإلبالتذوعززالدمحنالتشاطهانلعالسرضىبنالروقدقا

االمبورعلىصرت

لعبدوالمولىاجماميرت

لىارأيشمنتدرىكمأفىاك
موفاكرأينهماحياء

هذباحدفاذافلفرالمصالب
أصانةعنهالسباسنصثا

صانمنمارعليطلتونمه

الجزعيلسلىاوشيلت
شةلالعزاءونصسن

ونلعيملمرذطنءصاط
عنؤنمجزعلمرافب

وجعاشقااللمحنءقعامتو
الشعراءبعض

كلههالاالمىمايهون

وحزونرالدنياسروطاغ
ممراحةالعياون

االسهونماهؤتقل

لفنااراشدحةاراتطالب

شيأاليمونمالبألثضلى
دواىعنهنفعأغفلىفان

أسبابمنومنعهاطوةا
عكليصاصثدةلصبرتضاا

ماألبعالجزوصماال

عنهبمبراوالببدضلهقبط
الىوىارفاذابنسل
ماعفيرغالبألءيطاقان

طاقسارغيرعفذاتضان

بالسبابكهجزعداساذفا
هلعهعليعرأيهالباثح

ففدديهعبهآلداابالذراخ
تلغهئغرأعاشكللىفىسى

كريتذيهأسبابذكن
للناسلالحئالمملب

عنسهلفزدالوتمررجتى
كلرسلىلضذاوالمجيمن

النمورنزبةمعكظطوال
وشذاالصفإوئهر



تمصابهمنحسزقأليركال

س





كتلمألوالاالقىأنلم
يةصادلىصبرمنفلىانه

كلناالمخبةفىوكطسك

وممنسبوانشافها

قرياءأخبرنىأمنهالفر

أبااناالدبصلىأدهبعصط
فىحبصىتبالأرب

رتنةخمىءثحنلق
صبرفشحبلنمؤلحنىضا

اخوانهبعضالىبهتب
فردحبهطوللشكرله

ابهد4ؤبوااتح

مبرأيرلمجصبرأباصبرا
فاللهاشرطوباجمزشنىافاذ
لتنعقداالذىتدتىالذان

آمراهرشثىالدنانبيبامتءسممبها



شاصلهكلعوامصلىنببالمشورةآصهالدتها

لمثن



بمنصطءالد

اصاأونصعهنىخأبرأى
علباشورىاتجعلى

4عص

يم

مجهامفالعوارأبهآراءلايجمفأنلعانلابلغاكمأحئانفأسنشاروقالمأاروالندمس

عهثتحونده

ءرنه

مماط

لغير
فث



ااوعبذأ38ستعاناعتطابعلبادقوظلعانيمنهلدزاغايفوااارسلين41كااطعض

وأعنىتاظكمنعولكنءشيأبعرشالرتلىنهاتفىماجملىوطؤسركرألحاقأدروأنأر
لمؤاالذعانعنوالرآسةروانلهلتعحسوصجاامحهلىاوقيديهروأماأةلسؤالذشلماءاتباوقت

ناءكزآأمحاسبالضسةاعكلهابنؤرتكانففنمااخوفيىاولىوالتهاالكانيهااشلملهاحملتوا
يرمتأوعقرشدءحىافتهافياأبشةهوصتوانماذرهمنضى4يرمامآبرونيلى
قالسهفةفيهاكانتتصسعؤثمذنبفأوءثرينباصدكلامقىأالارفقاقترماوخ

وقالاالجاءمن4نفيعدنقلتهششىلهنفسرمانهبذلويورأفىليهايرحعأخلهيكنلمالمنرنرربم
ىيفالذىلحديقااقىمنبعضهموتالاشةاعواناالوةاالبحلياةاطاراةمصغالتسهـبمءابورض

ونراقهثرواصفرتلانداتلوزتأسمرهماكعالآمنيربأسحزمرورااقىزفعدبمال

نعاليهوتاالرلثزاليمرعر1فاءواصلااناداساءايذحىتبيماأدبمربتيلموبالايغرح
فىءوالالىصلدقالالاروالوالثراالنافىءاليكواصزالاتاىوءآحزالىانهاراأولكا

عارصلفىواالمثمرقادبعانصاكرانصامنأدرصعافصادبافنمالظىأالتوصاسكلواغ
اوارخمهبالذؤبديىقصكيرأميللئاةاصاففيألعرابقيلترحعاأتهاأمصالىفىءةصتىلتتهالتهقال

والسانرتحعقافالديننماييؤديننازغنادنرحإعرالمثولينغافئايهوارباالشغة
لوىاترأسنابمنعرجاولمامبلمايتؤعنباهبدوصاثدتمربهرآلعبدفماوب
نفرفندهسناافغاضاةواصلواأجتؤرءرأحبالدتاالكداتبه
11عيتابناقالنفعهمضكفيفروقريبلتكلتلشمنلشوضشحصنالشماضيرةبعصهموقاذ

صباطوإمالعئأوااللةاةافىونآباءمخغرلأممىدإهمابشرحللرررباءالدريهونانوالمجىاصرفا
ءاالعرابمضوسرفوونبلذباءآلهحدتلموانلارؤيهؤالنأتلكرموا

لوجصنماكلىبحألنفسضااثرالالىقملحلمىلوالصشاليناهشاليهاءوئااةأمواكأتس
ؤطرضعر6علوضازتاؤهبقلىالمرحمالنلىااذمالبعص

حايلهايهاقيشأغابوانوراؤهأمخسيردهأقداء4ازعاءنواناليدردوأصت
يرعاؤهذالخلىيمقامنالحةعذلىوشخيهرالمرئولهؤهةةتريسررصدثدءأشال

تحألإتاصمتلدناكبيتاكاوتاهتلدةليصاءفهتالدةانمامدفما
زوتاباااأييههاكجمهؤزهـووتةتسلعزقلهىلمامهامافيكل

قكاالبلغرتفبشواذااةالمزمللعيراعاسحماالنثرنثوولععلهامنررآلواممبي13االبلى
وهركاحمأيرثفلريخماودتحلاتةمحندكمباطمايةادافىأةاصلعأرفينافرسألاء4تجاأبي
لفمزلحاانعمالألءألصاأنيصمىفيؤأرىفىكتهوانأورى4قدانلمفااالغارفىكلونالحشافى
االمررصغايحقبميصبرذاعزغتاحيمءاطبعضقالسراإصحزحوالكربائمرجوالمبرا

تالدرمنودتهالغرجلابحومزلغرجاأنسدادعندضهمدبر
لمالطالتبروانفاجيونبهصبركلحىمايرمفتاتلصبرا

البخونههاتلتماباصمابارلورجمازثبرنءاطهـأحنبمطفر
اطينصرإينكفقعاماعهفالدررالتىدهماولوفىابهةالىنحثرممطتهبارا

امغدءاألحلكامةءيثاتاقعاضرأذنىأبراقدحاىعناضهوالدرا
قرصهوفىنمتةفىبعدطأيشزمنلمنهجشماطفىناتلمظبىرجهفىطرقى
عليهبسطوابةدللهيفرشانأحىفوصماخنيهلذضهصفىونالماءلىممبعلد

أنيهوبئالرابعةواناملةتنافؤزالتهكلفىأخسلوالطوانآوشلتسهـائرءلهمهمأل

المأمرشوفالبدركفازاهغرل

الدنررصاالسودأجما9
نحعهبمؤتيلثنصذىوماءفى
بلبايهصهئؤتكلوال

سكنلىشعاااذاساعنو
بعا

ررميبطاعةمنله

انيمونلخانيةاةوالخع

دطفاشذلتاديخوتئذ
نجاحكلبابوصال
فهوالدثهعاغابهون

صقسرهـةامامأمون
ممأروكالغكرةالعزا

التمضهرمىمااابن

التهصلىالتهيرسولظقال

اأميأرادمنلموسعيه
وأسسالعي41روفشاو

صلةواطرعزدأمالرثالته
اناانيهوىصةلثاكا

والمودةعالضفانودودا
لفكرتوجمحضالناتانيحد

ءلحابعضلؤرتألىا

يرشمءطاطوراالالث

قودغيراطلإلبصودوااط

نانلنساءارةوتثاشوايأك

وعزسفنالالىارأيهن
إءاألدبعضلوظوهناالى

رظةلحازماالمشعقورةمث

خطرزمصيراطوشررة

راءابعدقال

شزنمانعاضثيراأسف

رتشاوالمحناءحوادك
شصودتهالمرءمنوارض

هرهظابكىدلؤبمط

رصلناضالامنفي
آحدا

آوطعظمالغثزشلبمم



فكزعارفتمنفااغسل

األىشلةواادل
اذاكسرىانواربالف
بتهازعىلىابعثأمي4دس

قصروالىفارآفاصتصمار

الؤارشهتفربارأى
فىفاضععلؤانبارزا3أبعاا

يهبدبنلطحاوظاراخه
الئدشحما

رةيرونهكذىثوال

عزذاكقاالمصعكلمثئ

اصاص

صكلما



آافاذم58مشررنحينوماهائمايهاسنغنىمستبدبراشماالناسلضددالىابالتهاالجمانبعدلضل

بساوبعزاقدرمواقفئاوبلالنعزيزياتباكجدالعزوالخبةممرأرفعلىالذصرفصوأيدكماا
امننتلئىابرحمتلتوالدنياواالخرةشواالركوأهلكلواااعلىتغفطشبملتىابكلماتكولضامةاةلكليا

لملشوحالكفيطورسمإفامترعهنصالذىبنرركيخولعا1أقشبمامخااعكتماباممهوخافكخبمعلى
وركدتالكاحمقااالراشواقىلهانخففتوااالرضكناثاكألمضاوجبربركقئوتنلثياءك
اثكهاوإلئقانربخاكبهاواستدلياالرضالهاتونيبالاباامجارواالنياروخضعتالها

توخوردهرالدكتيبالةمبهالعرفتالذىانلتوسامااصاخأفىهرانااونهدتشبريانهالرياا
كابتكللتىاطمتلتوذريتمبالرحمقوأسألكآدماالبيضسبفائالمداظأبمهوواالرضينواسىافئبه

حكليتيناءزورمىرنالذىكععتماوجموسوصودنجكبلللتحبهالذدكوجوبنورمحة
صثالالاديمميزوخودالاجماتبرقارانشببلاعرؤطورككنسكإبماومجرانابنوريسثىالدكعىبه
لسالواصألةاعليهخاياكابراهيملىفيهاتباكتلتىاتلطمجوببراكةالمالضوعقينلصادا

أمةاتثوجاسرأاثباكتصيراياصكأفىلتثةسحثتآلتبار3ولهوآاثلمتلموادة14
ولمذلعنغبناإتموكامويوذرعترتهفىكأآلهوسدميهعالتهصلىدمحبيبلتطباكتولرملمىاعليهموسى
مجرشآلحالىمحدوقىحممحدوآلعلىتباركوانمحدوآلمحدعلىزملىأندقاوعدالحهنزولمنابهوآنهده

ثئعلىوأفثيلالقىويدنلشجرىاابراهموآلمبراالىتوقىحمتالكتماصايوحمدكافحنل
أرحمياالكراملوالجال11ياذالرضشواواابعيابديامناننياحناألتالياقلكرواذكرمازثمبدكاث

محدالءلىهـغيركاخبالمفسيرهاوالةبلماللتىماءااالسهذهحقالدعاءوهذاحؤمااشالرا
ماعلىووسعوماتأضمخهارمبماتصزرلمحذصكةوافالبنفألنلمحمننتثمماواوكزاذ3بواكلمحلىوآل
يخايارباالبممحأمحأقديروبكللماكلنلتسؤاالخيسؤوجاريسوعزسالعانصاناؤنةواكفنىزتلتالرإل

أهـلمنددهمحخاالدجعيخاؤدثلشاواكشدذكرالجنرافاالحالىةافإنتماإيخااله
صةيراالصو7اهذدواشاانهمنبجأذرمنءرناأهـلءثاليدوشمنترواشؤومناءدنددرت
كاأوميةصواةصذالثيسومثعدمحألشأوجمماععايمءلىعددكةهمزايرولمديخهالأش13
خافتمااخاسايدىأيهاروشوالتصلىافاؤتكلل

أطيرفكرتاشانوتواذءوىبالذثبفايمتأنتئباكءوىقالايرن
انحارجذرعابهافايمالالتضقهمؤلتوسعكالبمبرولوحملنواممالاهجالمغالحارمااملبع

تاءتأبالنمنتجدمقءايمتفىادةاايمالغأمورااذارأتمفب
لفارضابن1

الذىانهواكؤضألمتعرفألمتعناكؤدروحىبأنلشمتافىدئنىقدي
كسرفأيسواهمنصبئنههوباذلروصسومالىممالينامنومثلىأسىفيهأقضلم

مخىومامطأمكعلبيامانىتسعفاذابرىاةياخيبىممةفتنىبهافغدأفاكارضإت
المدأوفلبىاجلىمنضدءابضرتاومالىاعماافءاكجدىوبهقامااز

عدشنألصدعامنلأفلمالكوئوالقالهوالصبرفانكلطالكطوالوصالباقلؤجدن
يعرفلمؤكميزورنجقىورىازارااليلصبهومواسألارحفالثليابنمئميمابخسهرى

منوديهاوتنحوىوبماالذرتاوبالدؤعتعيئحفوئهابنيقصتالغروان

أللىتصلىواومالحلإلىفعدبهلتلدتوملجمقلمانألمؤتءرليشاهدشوىاكألم
لةربسيمافالنفاسياأهفوحبلبمحعفمنمجاوكوصللقماعزاانمنلشلدىالمطلن

شارإلعالاسالىعوافزعلعفالادرأىالجعرورالجلمتؤفيرالحمىاعلبلتأشكلتذالبلغاطامالبعض

ولهاكلنبعبدهلكةاللهآراد

بخالىوتالثرأيهمايهاة
4تالتهدالاللمجرضىأب

رايةايخاسنشارةاال

برأيهستغنىاطزنضاؤد
بضهلحسكيماقمانوفال
نهرنالصاوبورمنشا

عيهماناميهلمشمرامماتث

نابخذتاوأنتبالغالء
نكفءاطاضوفال

فثماورأخجلتخرأيلت
بعضناللىأصبالتلعكمل

ضلىبرأبهستغنىاباعمنالدا
وقاالزالملهةىاون

انلطأمعجماماءاض
مرابامنرأالسترشمادا

عرنمالاوقالادالستبداص
ررلرأصفصىايصخليلى

حدوا

يانصاقىبالذعدأضيرا
نغسهرئمرإباتنبنىوالت

صنلأعيرفامماواننها

وفسادرأيضعفللناس
لرأىفتغراانمحتىفىر

خوصمعاذيىاهذنالنرهك
هاتلىأكطالمبااداييسو
محضبهلماعالركايادوابه
عندزالهألطأالشرزكاوا

ايهىداعارامابمونوكيف
ؤدأخعادعنوسواب

عايهتهاصدفياعنروى
عقولكوالقةفالانهس

تىواشعيمثوااكرةإلملى

وتالبالمشاورةأصوحم
لثمنالحبعض

لتسعلىاسنظهاركعغلك

والاالسنرلشادمننوالتأ14
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مى

ؤاصثنكزمنانئيفووتشدندرأننهلئخيرلىوثشال



قتف

بى

يممماجمؤ

اانوانجط



كلسدصوالبرااالبعسانرد

لقرسابكشورقوشدقالت
لةاررعفأاحيفى

وأقلاصدةاأقولىمنخير

امجلةاأكزحيرلتآشىا
التفاءولرسوالدولة

هـ

افثاال
لميرااتعفعرششهىأبسقؤيرعكالمفادجماواس



فيم98النحةهلىصحقبؤدانالموابجومصابخعمولالناهءالموادصغصارمحلحلا

زوصبرعلىمافيمبرءلىبرصبرااكاءاطبعضقالففيكطهوآومايرلهااالدلمغهالموطنهذاأ
4زمجملضالثريفبالءوقىممطعهرطرقدراوآلجفهمالنفرسأصثدحيماحكلىيافىامبراواماتحبا

دراأخاالدفىءفاقالعروانمبفيغهـيوزؤةالوسيماوهفورأزتريرب

دماءوزاطصوناةمايرحلميزانفاالدحردجاالثلذلاالزصاشوذافى
شضوالمطباءرهايموءذمؤميغاقاأحي3ترامالاواليةثحقدائهقااللعشاأنيصضالبمن

اسرآئراوبرزمناالعالؤيمناالرمنتفاصةاالحواللقابالنمشىهـينثمرهاذمحودةلئفحفأ
قدرهفوتنشولالتمابمل3بنللففالظرتدرتشمنوبتءتأناذامبتيماالستروخح

فىعرنااالفثاوزادءالباخنضوفالمضمذاذىوألهاؤاضهـدرهوردودزوالتنتاوحمأحهبرا
ادبهزداعأكلفاحلودناءقهلنقصعملباعلرصلووأتهوصبغفما4ملاعاصبهلصلراثناواليةا
برتأدبوانأؤبالثاننياالدلبارزإءابضاالآلممنوكبراجهرابهسبلهثعهظلبتراومننحاقا
أوأكزتنصاينعتأوعغتدتأوأسههتأوأبهتكأوأركابتنبتاثكأوأبرت

أوتاأوبالغتساتاأوواتطرتأوصاتحهءتأولمحضتأومماصشتأرعاونونتتر

انيرلتفاسأكزاكالدىبسطشسطتأولهتتأوواوثتأوأصتووصأوزرتوزهـت

صةثواايدقريشضادوعندهومأميهابناهأقلمادمولاقءالىيرولعررؤلىلعالىءعنهءرلهرثاض
والذىوهكايموبمالىالتهعندرسوالكانيةأبنىمنعنمرحلثالميمااالمكضوذورة3

مرسممحاتتهاصدصفاتمنإساالجوساانالمرخماقاالفرتاصوءذاوجمهوأابنلدتاطسا
هالهفتراءايامناعنلهحىإياءواارركلىتىايذاشإلشرالسايخاؤةاعنزمارش1دااالح

رضكألادقاىيىكاحعفربنوؤسوحكغاحمعافدبئوافلشأخهواشدردوااشغزءاللتاوهواف
ؤكياباصجمنمماطضالةوسلملهءلصادالاال4ثأصمخانإلرنسالذىانمحنتها

رفاييخةسرافىمنهلسرصوويصحافىلعمنمكؤوقااليخركننكخيمااسىشمن3أنضلتمن
أدمكاأناريخاالررازرضعاشابوقالميههـفلىعباتاالمفىمإةأتلمركانبرتوعاودرزردهء

منلهئةامنقالطواعامناالمجدامنبةتتإيهرماايمرمنيمءاطكصقالفهـمن

وداللهشاألروبباكناباابنيفةفأصسدشحريغتحملادتديمرسالتهاآمصلىاودرسعرجاالجاء
لواوسمعليهالتهصلىاتافضناولرسللديفيغةحلىحلىخمكتلاحثىلوسترهعيالمرسدمالمحهصلى
ءزا

االعيوسلم4الىدهاوسولداالضقالتهممولمحماياروانثأبابالقرقحزيةبطيسرحزيفهمو
أرفقهتهلداعهاأىاالوظبدائناناصطمماوسدمالتمكليصالومالغتمملالثوسحغباشهإأن
أمهمبىماالاحداهمالأتيديناثلاالشحولمعلواتهءليهصلىوةإلجهىإ

لنهىصانهفاعمالثهـموىلةودلثييىائممنمن

تأصلىكممكيرمفالةالمتالةءكرهنكزةفىاحصداالحنمزرعمحرىالىجارالتهمنبزمنكلى
تلىوالدبرانياذذامحألبدمنوطدالثبعبوانكنمزسوطالبدالفرسىأماشرىوأمحماش
لعاثشمراالبالابراطاارقابيادفىامنالركاباليدىم3ائؤرالحزاليالجماصىلايايشعاغفىل

واخمااالزالوزةتمنأماشواالفىيوممنفئأمفأيهاأدردماسائملتتأمفاطأنتوائمنلتااتزعم
ثوناااذاكزااالسدلقالثاهـلىىثحمناالسدوطاقمنأصبتكنملأااللستكبألقىض

الزحمهصاصبباورديهيةكاليالتذأطالحمؤلذةاروالابنيةمهأاننيلكأعاعونالعااتهاأريسل
االمهيخاؤرحألمناتفاكضصدثاحفبأعسالهوليستضهكرعهـخاكةكانثدباتاطو

خاعذوجميرامصراإلص

ففدهجآانذلإلماالستى
عاثغةاصدانبهمااعنروى

شثأضغااقالنملموس
4باسمهااذمالملىحلمالمى
أبطرلهبمسانعصررثان

حذرفابرأيهنأجماورةالم
للمجيفايسالمئحاورةفي

ساليةيةووالرآصعأىر
اوةهدأىالىأفىبمور

أؤصثرنحررىأوحسد

دمجسوقوشالفملىحذرافا
عهـواستسثاروالءنرلما

ؤدرأياانيهتمديقأو
زدصنانوالاسترلثعد

عدراكررىءدبنكنا

انعهااللهقرضكألكاعاثث

لموهـتهءلمهالىالنبى
صاررالىيرصنف11ال

لدبدرسمالنوقالوتمنء

شاركااذااضاكبناا

خكولك

الفىددةنصصكوعدأ

انقبليشيرانوالينبنى

انوالىرنيهامصارثيص

نهفاجمطلىنمالاأىبالىتبرعت
رأياانبهونمناليخصك

أوءطسرصاوفااىه

نماجموتواشوصكلةهذين
ممأممناذامقبوالالرألى

لباثحهانأوقوطالبرت

البهأبربألالوثسببرو
ةممطنابنةحذيةعن

أنهوسمعاءتهاصلىالني
يابنىةرتالالنةفالفال
واذاهد4فاوتصحهـاتاذا

رجماايمابهيسوقالتنظرحتىتعلفاستثرتاواذفأعناستعنت



خابئنثميانلناحملكاان

ثمالنفى3الىابعلالف
نانكتىلماهـسرا
أسباىأقكاسرارا

واناالهـوأدرمابخاض
صدالنبىروىءنالتاا

ةالانهوسلمعلبالته
اتااطلىينوابأيى

ةهأذىكلفاننيانلبا

أيرلمابنوإالشحود
44والتهكرمبطا

لهتكىانيركأمسرك
حمطؤاالأسيرهصعرت

كايابنى4البفيمءاط

قتاطوضعفلهبالمالىاصراد

صسيرعنسثايناباالضض
المرءوددبأةإنؤرا

لأتوا411االنفالؤشو

ضبإحرشقألابئم

11سمرجماناالدباءمابهخم
انافثحاهايهؤناررتا

11اأصاضوقال4يارءاتنطا
مركتماقيأسركما

مالمالفحاءبعضوقال

11وفويثزاالضالتغيبه
عراءاكضضاءوقال

أسيداوهرأنمى

ايلتااالمرككماوالة
طنحنحيجمكلةان

جاراوشاةفاصرأيت

ححمايمطأدااليتركول
دمحمارامتماانطمنم3و
لاانيلىءمنؤنعبهصا

صعاوتهخمنصهووكي

حمسالمساولتوا5ودخاناإ
رقالياراببههـا

سضسحمنمنألؤشروان

افربحافاتانخبحمإنفله

ناووءوياألىتوأفالأطهسعنيرأىفالكلشن4ايضئضاالشبيالىآىم09بتهد

لىاماحمافاستأبرشمنمنهلباعللتنفراحأزتهحمللىنهابمنأتهعصاتجدأللممرةاؤالضادساقنىا
رفرأوهاهدمثهوزالموضعقريبمنحبلعلىكنلدفنراءلىاالىايوههأحدعيهااصلىؤالالمص
الدالألحرجفالنعديالترلد5الىأنافأنداةاظبرفىفتفناايهـءياافغحنلرينازةدجم
الموضسلىاااترامولثقاهامالمهفىأيتلراالذؤالهلثدرأاةلماهـفاساتحبهاوامالمرف

ذألفاستدىاصمنلةاهدامغمورالفازدصكايهافانهلفكىأةعصااالأحدكاءمهاااتزيمضازةافالثا
لأءشيأمنلهتعرفنلقالفىافيمصثغرالبثمربرطرلخنلتفاصالهعتااالمحوسمطآآةاصوأعدا
نمحأنهالتالشضماايمسالونحأووتبهاثالبدحماؤحاحزوؤتكأكطتيىيومكلنثةلمرالتانريرفتا

ثتمحرمنيصيئنهكانالثث01أوالدددمااحاكثرمةأيهملاحانهانويتيهنأورآحمبيتتاليخل
جزراالمهصلثبيثن11ذهابمزررتريدانخمياروامنيةأكدزواياربيضالصرروزلاتااتا
كالهوتزيدصعهوجذرهثثمباقىاكمغامرماتسلب4اتارةونجبشااداألضثدأقربتأنعذبأنيبقمقربا
لمآفصقماجذراالصحمفالمجقعصبةلزاحاصلحزرتريدعلىثملحاصلاالىطإالصبعدحايبفئطاءاحدوا

المسوحاحهننوأالوشكرحنمتاشاليةأبرأيقرلاثمعوداونحذصوصاواريلبسالمهدىمات
يرووديوتصهافلةتآءيهافىلمواوتاحكلمحىنمماكلسينرنثاوفلعاآواننثالكل

ءيرهومحرتصاعرزحشأتموتنشوحتيماياءمحيهانضلتحمثلىحالالتفوحاظمآاأنتالتهنأحمص
ىعسقعاشمنارحفاهاتجاكلأحأنالدعوأوتنالخبكنروتولهإشرأثالىيراتداقابء

هبالدهعلىكرمهأتءنتظاخصدرضىاطدبنوىروالرجاانروفكبفىاالحياءكبتء

كلنعفواذاقاللاحاتارطلمصومليتانتهصكيااقاليلابخاح9تعطازواإنزلللىما
التهصلىلنبىبراوبريلكهيرعنةعهمهلعاتأنمنأكرتعالتهاادحبريليالقالتبهتكضللت

حمكنصذاأعاتبمامحفوتكيفلثوتليماميخرزيهماصفىانوةاللزماءيىاالتهثبعثءايموصل
الابالهانسرحمطأتابلمىححارشتعامايامضعؤةاكةالومآمالىلمةاكنرنإثرتاطنازكرخهاليثس

ىأوىياوللثةوفراسسةيأودالىثميلألكفرأىلثرفاخىنمم4يصزاشطءارلشحهإي
ناأردااذبالتإادمملنماإدانفولالقاوللالصايهيلتأليبرثيشضرفاءشلتالإخلتىارشوارت

شانصمءلىوزونة4أرضافىشاخنقمةاناازفاعلةوآلاغيراصرالباماأبدساارتغماعنرفار
ينةصابةالخحالىالاناارفصحررءلىعصساامقبلامنضغباعاارقشونمدلثذئانالارف

سامنضضعالصنمخمحصسثاااولطل05طولهعودااسثاعافلذلتاايملإاااذآمننخرفيله
صكزانللاطرفصبسلكيةلزاواقاشاثءكلثححيىلنلىاطرفالىثاحلىاوفىصداطرف
ونغصعركزايبهمعهاكةواياذازيةءلىأقسامءتسساوبصةبأرفىةالدارشثضاشنتمزربأىثرةذاعايهوندير

مسايلىالدائرةقمنشااويةئرالزاالذىيلع41كاقمايخانجأبقيفرةالدالمشكااداقالذكخلرثا
امهردفىاداصلمبزجاواناطآبإفالاوطرفانمطةاتلثااوايهاحلهواالرتغاعنحلواطفلىا

ىاوالمثاضلغالاوطرفوداكياطرفبينعلالوايمصوالىكةلقااويةلزااى1ود1اللسماع
اثمالثئمشاةااويةالموتريزافلواهىبتعنضو3اإإخوالرهرةلمالدواانرألدوصكزا
اوقثنحذلراالرتقاعاماتدىىتوسنتسصتاتطفاعلىبعإرطعاقاكانذانانل
والتهلعارفينابعضلنيهمثيهولالهواليتسمولإطكارهانهاعنجميهكسابرحىاوهذاليىاثذمن
تعالىالتهانبرانرولمجمخهماأرحمتعالىلتهاانعلمأالنىأبوىالىاميامةاملمصايلأنأبما
اناللثاالقتايواالالتهااالأظنببراوفىاادادهلهصوثايررلمانمحنشا

بحواليرياظهارمسرنفسمالنهمنسغهرمأفئجللىضهاراواتلسعاهـااالمقمنسمراجت



هو5تعاعالئومسانكاآوالفبمةمؤكنطكاانانلجانةوصتيناحرر

نهساسزبافكا
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حأف
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الحىمن

بفعنهعنصهه
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اذاماجاوزاالشنجفاخما1393سرفيسركةفألثنطئطءضيرفال7فىغيرانثةاوسرائامصعتدمالنماسرك

ثهيررلىامفىالوةالعالرنبامماثكنيهنالموشالفىصاحر

ادبعيدلؤوثاالركتطوخطأرمماديابأرضهارتاذامازكنت
أبياتمنولهيمهأدفيالالثأحهـوثةذتاناذاماصهااردضثااانافرافدأ

فاخهالياناأعطتكهىوانتبنحينبنااخافىعلىالوالكقاماساعفتلثع
كمابعضيكيخانبنافوبفيإسفاعهدهااألىضانالتحاهـوانممايخالممهخصطم6الصن
حبمواهايلسئمابهليههاثمنجراءبقالبيمهمايماجهماكلبغرامملمذذبلىاصص

عفدبشمالهفىنفوكاتمهكفاأجماطالبرضىمالءالبنبتعلىقالكنتأجملراعبنلى
أصيرمالإتاشقىشنهماشرانهصااضتأبأكاطابنلىبنتالىفارسكبمغاومابهأنلؤاؤ

صفكلوطويةيهساعارافأرسماتاالضحومفىبهأتحملنهتعيهرانأصوأنايدكوهوؤثرائىدعنيهأؤا
وانالهافأياملمرثةكدودةدمصونةمضقيعارتنحاثفقاينتؤكراأهـدإبتأيامولدءلمرةوددمص

فعلمراشأابنكاحرتهباستفقمادتاذاءكاجاءأشكاالفمفعغكالحهرآهمساالمااؤكاايرأ
كاءالماونئالدأفتهفييخاةؤيراأألىفبثقاذأردثمداافىلهالتزشيهاؤتاأقالتضازن

بيشمألفىصاالذتدايخاالؤتيراأنتأعرتتالعفتيخاسياحونأانلتهاشماذاثعلراأابخيا
يةعاراياهافأعريبهأعيرهاتقزانىالمشولممأاخاشالمؤمكرأيافقاتهمورظكراذبفالمسافي

قالثجويتىعاؤهيالهالىءوداناكوالتندهالقة4رنحهاكازدمثسالمانلىيمةوددمصونةءضم

فىايدؤثلتيحةطعاأولآذننتعونمضيةدودكأعصعارثيرغملىداتذأخىنتوتىالبلوث

لدمنهاسهباأحقفنقصضكفيبنلنواأناشاوتهراأياضلهفق4بزةاوحههالتهيهرمكاضمسرتة

الميداهذاثلفيتزرويواالنىاانهساءكلأقاطعنكبنفهبن1شالاباأببنابتتاياا
فىاكقرديئة9إنهفانماشغآتهواليغساللهلفأناشانافاثشليهاوضعهلمحاتهدرداوضتصفضاذ

المبزلقىحزلؤواالدارايىالتيالدارداراذهاتألناسأجمهاوسلم4عإلتهاصدية1قالحءححا
ككاخوقدارواالىاللىالديادارخاقتعالاللهأالواناءدةمجزنولملرضاءايغركأعرفهافرتآ

اخهسامجىدتجدوثعاثذيأاءثرتتالدبلوىقمناالضسإباوفابخرةاالدؤاالدزبيوهـلجر
اآحايهحرأاحايذعاذروالذواهـازمااحأكالمرارةحالوقرضافروافاالنةالاحهاوثبلذاإحةسر

ضعرضينطلميهوؤاحتناباالتمتيهمدأراصاوهاوقدؤاوالبخراالتهقضىميردآرقدتوالئعواق
اناساأحهاوليسلمصكإلواللهاتمصلىارسوالسكلحتاقالمخمتهاىرةعيالسإابنعنفتنأص4رووام
نادمهلمىهلمساومسذبئغانقباتبكساماؤملاسدءنهاراإوالاالالحلولقدممتاالملإصط

مهاومابقىنمزوالدكلصىدقواصلةءواحةرأمناعةوانحماأستفغرواعاثااانناساأجها
وصدةاالنغاسنحعهلمأدروافجقريبوالوزلثنفادومثالىوكلبالمطءاالممنبمامضىبهأشه

للرقااللىالالءةاالهثراقصثمشحمنىانغروملفاىزالفاميماؤخذباأن3تياالصالسا

جهلطفتنيممازابلنغلرالفيالغورإمبعيدالئأنادرصكضمااتكرالنوانيسارسعاوطاالولاالعموا
نخيمةاصفاءفىاقفوصرضطآئالثحبخسيناالىألمجشتمثادمسيرالىنهدهعاسلزاالزراالىفية
وأماصلةغيروابمااالاالقيةمضافتقدشاعنانامارونحعمامعناطنانروإشأنهمووزهغادرارلممطز
نادقدكدفهوأمىماالحذلئمنغصالىحملعاعناقوجمزاوبألطمرفرروصقياسفرادكلوايهاتة
4يحلصكحأواصياثزنافييعديافدكنالوقعانالصامزااستقاماحتىأءينضوأسهرنايهأنفسنايخه
معذابأمحاتأوأخذتمورا4رزثأوأظ4محاثزادرأبدهافهلتعالبزمرااخارواانليسدهالرتأ

سثلمعت3ااذكاويسثم

فانلتهماواملادالكا
اللاالدفيطبسزنظفرلمن

لمانمااالسنطالةرةوس
خهواجمهفهعغلعنهمجبزه
لرفاذلأشدمننفضل

اطؤدفابى115وععو

ثهةأنكاعصىاطضة

افاذونأمياسحهفرعيه
فالزبوارجوأنتارات

االواضطرارثال

حهنىتوسرهاستيداع

صلىجبروالنحطراا

4اداءاالطرآللهتودعا

حتىلهمحهاوالكظأحبا

فىرلهببالواليدالنحعلرله

كأيرعاهاصالثذيرىمصحا
ويههالناماالالادوالبدل

قدتمىلىأهـأالاشر
هأذقاالثمرهـله
هأقالجهاتالبلىقا

جاللرلؤتنسيتبلىقال
داالسرفالبثفكنهاص

برللمسحدفبررانا
شعراءاضوفال

بانعالرتشفولى
تشطاما

االسرارعدلوعامن
وانربر

فىهأوفمأينكلماحماكنت

خطرهترهايرماءلىذكنشكها
طاهربنالتهعبدانكو

سهلملمستزاكراك

ابنهزمالالحفظا
مرألخنعصؤومستود

كإلكيمشبهفزالسرفىوماخبراأحعاضئههريرماماامحمنننىعنىأخفيهولبهننىقبراثىفراطمبتعتهردفأ



ئطيعةاالىومضرجأقرقاطعنحةازامزاحانأءلملتوالفهالمزاحفىالخاسفضل1م49لنثريننظراالمدفونأرافى
المشازخميوقرالعة

ةفوالممازخوذىوث

عشهيذانلزصأ

4عاتمجرئوهاءلوابةتال

ذيةاواماالفوالغونكاها

ولةةوقةنهفلوازحا
كامىانضمؤلصريه

قابلقلبعراناصنعنه

لىتهففيأديهمإنبعاث
4نصهفيوتمةتانقلماا

وكطوقدريهصاوةوصعن

لمموسءحتهاصلىلنبىاعن
آمناستدراالمزاحقالنها

مناعشدالنحااشبا

دعببنصوتألوى11

هارإالمزاضآكنوايزأبامزا
صالموصأتتررثسه

بابالمزاصآسكااجممءاط
وقحلىكصعصاحبهاناال

النهإصامرالمزاخىسااغ
ااإلاط
بربموماى

أرفتسالىاضآمنكطاآ
اطيهمورفلتبعاروتحلى

كاابهة118يأصالمزاح
ثاباطافساتأضلى

ركجممءمناطكاةوةال

ؤنكتهاضهاصمزامض

وقال4اتطمابتفكثرخأل

عتسلهتلعمنلباةابعض

مالدبنكروذرحزلهصس

يمسكنغالالمزافالن

بأشدمناجهأحدكم
منأسوقهوينةدلا

أص4اعإلمروأنرردل

انمسامولتثمالمربلىمن

اظماوطابنقالرزادكالوالجامعهمالسابرركطفتميرتهفنظيوشزالبقالالينالعخيرالمزاحبعهالحوتاللتأمازكت

أفلإلصيردعقاليثممريماقواطالصحمازانواموااماذكؤنعهـدبلبعدالمدقواصول
عماناقدكانتبضاعتحنمهليامنتهبعوكلاكمقماوصاطتصنبظثةانهىاالاوأفيرطوأما

اةمأضئارسطرطاليسوهذجهالمجطهاائاولالاانأبرسثلىيعموأنصفاهـأصدحالمةاقالصاةشى
لآلابايهمسفمةورابااللاتاعنمثمغلاعافهألواتذؤاكهعااللهعندلصلمواماكانواداونفلرانص

ةثريةاةالنفيستهاالمورالمذهومشغوعونءبرهاومندقباطةالحىكىاىااصإللةةؤواك
ياءاالضائقفىأطابملرمةاكأمانالعيرالمهمالمحيللصواالصرالمعغروفرغثفث3

بهالدكطاهؤويتسيزافاالمشاعرالىهاينجلىورالتىاا3317جسه111مغايرة
وراكؤورءخالنهقرصغلماطوشبابصنحى39563ورمالخااطابلةرذاافىالباطنقوكلء

بعضفىم13956ورنااصصنئبحضواظليأوحرذار4يصربعصهايهاابةإفائااالشمتصاوية
يامجاحالمجويزحعرمصكلفىدتجإببلباصاوموفىفىفليإلسلنضاتمثاعرواواطنوااطبصحورلصا

وبلصاءبرمالااليعاورفىاصامذهؤمروضىاكلاوأماباعالمكلتويتىبزىلثأةفىص
ياالمرااالفىاددااوماصالواحدئوو

هـتأفىاواذقولالتواحملامتدشىاطيهمةأدبالتاذايهيماطورسفثزوهوتالبلمحراطصال
أوقاللموقوشلزهانءيرزمارجمهحتمذخئاركآلىأوالدكوازيهرالوقاالاتشم15اوللعثةادءتت

صثةنابرالمالةالمعرفىينلزخىابوبل9وتاافيوفوانموتتاأالةتداطإلمرشؤتجهحمتأنتا

ااالبللحافىوالاالالولااصةاورالزاجمةثاواناتسرتاتبلرراتوضاباكأذاذاكوالبحأو
املمامسئيزفىميغرىوةدتحكةبهطمعاخورىالححمنأوكاننيهزأففأؤهالىبانوبتاؤهانجاالو
دنثارأسمفرعالءيمملمرااوساكتشحضاوطال

لحاألفماودهراطذكرتننهارضفىذاتءحالىىضكحافيضوفاءرسور

أرتنىجمسارجموأرتهابمساربألتجسفىشضثهابحزنانج
تعؤىلجوىألتناباوهىممهاأعرالجوىأيرى5اتةيهولمحتثواكتدثاأفيىأيفبهوفاولثآد

زباللاثاالمنمممؤنديثاالينىنالمحعشواندإالسؤاييمءاطكضال
فرخىريذولرركلروخسهوراليتباأدبمنفيائهلحنهـخياراعغهترسأئهاصاف

11لدولهألالنثىراللبقرةالدعغوولهـارجمقؤاولىمهرونلوافرسادولوطفلةوحفوليدكل
الماعزحلةقرولدصروفواالوفوشملشهرفوصكهأرابئفاذ4يمبموأوإعاصحلةكراذالضحأىا
وولدكلفرصحوولداكألدااليسنشبلعناصواالفثىحدصثنؤثمنثىالحفرواثورحماعةأرإدمةبهو

وولددردلجرالهؤتراواصكبةوابيالذيرنعنوكورلدناشاإطالوولدفخثكزالاووالميالدسد
لنغىبهرصاماوملغضبالوسبباوولكنلخثحاكرحهماومفىناطسلبولجرسلثغلبا

وقواالنتقاملسالغضبادممكاخلالدالىوكةلحزواإرتاناالىكقبعمكةاالواودوكن
منكفباواللعرضمنالحزوشمناذايعرضواايهمونهثتمواالمرضزناعنوبحدثزهبر

يخأفىلمجأاأقرتهوتمأعاالفىفىثوكباؤيةشرايىأزلشيراالدشقعدبالعألمةاتحفا
ةمستتىبأشعكاتجونارالافىلثثرحباالشرثرية4وعاكاأعظملقاوراءرواحاالنبلرةاداالس

ياةالجلدارأويةشغلمولهزاااينعمافسمنهلممر2مروااابيزاواحرالئالبمرادسغامنصكرخ
اكوضرهااللتوةلىالجايةازأوافاحربعغاموصغزالمركثخلمإلمناظرافملمتررفىلمساتأعغلملثئاويى

اذقرالىأسماوهريردكأنتسثرمطاداالفىودموكوصباوامرااينببدالمراا





كلبهانحمصياروهـوجه

لىادعتهاوليارللتفي
اشأماءإتفغالفرةبالمف

إمجافئاسااليدخاالجنه

التهريسولبسمفصرضص
أماوفالولس4تهءاصدا

انالالتهءزوقولخرأت

اءزنمثاأنامنثأة

4وأتبأئرااباهـراابه
اولىاصةنحىيأ

وصكزؤنلهافغال

الذىالنزبزناتنغا

إتفتساضببىشهئء

سدنصزتفاالبلىالفة

3الخأبماتوباوحزالى
أنكماثاطالفصهعيه

تهاسولأخبرلنرتتا
فىانوسلمكايهاللهلى

ينأترألملىئاسانثأثز
اركاأحسىاضرءث

عدبنلوأفلرقايموادي

تعالىالتةرصخىاباأكما
اصتتءلماافىالفعضه

هصالثفىآقيهوهفؤاللىا

لروساطظلهبراوافر

لحمفيأعنيالشى
نرضىشحنفاتالنصعا

حماصلهوذلفاحىبآشه
فغالقهالشهالسبااأةامى
وقالإهحهدماهنذاك

صثتلتعهبممملظلر
أحسنإللهنةىابتاذ

ينتاالفأصومقليأل
ألبصاععنرحصلخيوا
نهاثاخحدييصانبنا

لنالثااأفقهبهلمباالصقال

اذاتولهرئالحرضآح

شهنمارأاالجموزامةانماروىعلصرسمتهاحممياامصالخافةاأتولحزعوالاظقالانهم69وس

ارنجمئلىنأقصرمنىخىفيبتاححنئنفينقصامنيطااالىالمرصنخقرص
ألدارضعفبمهشىمنأصكظمنيمرناادنننعناحلمكزموأأومابهنالذصض
ياصارمساوىصاالىوىاطمالممناكااوعكابةالذىىأضخااواذركرينإإيخادرماالذلىر

حبرنالروىلحاشدارالخملضباظاوقدساالمركزشمادينفنسثىمنأعناماضكلىوا
المربهزينمابيئأيفاضعالمحرىأناتيقهرااذبوالمربهزينمابناضعفياباساوالحاوىاقيح
حويلنمموالماألثفى9حنفصانلىبانفامنفبهىشلاروحثتلمىاحتمنصينو

خاأاأويألتمنخاانغالمركرشيخاماضف8نجمالصريناابينبحفعاثابرزأوقدكز
حابأمءحألاواضرببسسورةنحتعالىرتولهعصالىتالته4ربرشىايماالرزاقدملءايمامارفا
اذمقلبراأؤالتالبالروثةلماكلوالىسىنبىاءمأملمميةإكتراباأجلا9بإلنىالمراذجاءايترتا

ئلمفززناباكألظوالااأدامالوكأبينيمويئخنلسباوهمالعلىأوالؤيمذاثمانليهماأرسل
ؤتفرهمبهممصالروصوافهاب41واصدمايداوهاؤؤيدرابمواالىاصاانععرفىاوؤجماالذى
كأثالاوابايهمرواياهمجهمروالحضورواتالذاعنمواتاحدقومنعآلدالىلىيااهمامامهم

صبصةواةبهاواتالمثتحصيلفىموالستعيمامؤممءايمآءلىايسياهماجمهمذرتبدةاباكاواإ
راللةمنهاثوأرخءوضعلىأالمنبعشمأقمثهواإفينأبعدىمنأىورإريةاىقأمنالذىالبلىوا
عارصاولءروثاتواثطالرسةمضبمارالىرواالتداوليدءواوقحركخهاصرءكيسلهثردقأح

ناسغاشمحرانامصساينةالءهـشبهاراءمخصتناوء4اسنحونتر4صىإتوافطرفالذىأءبدال
اخاكاءتدشجوااقوحثتتياإإذالذاتلدخولوليوءوالمأالذاتصاكعنغحورالحخابالاهـا
فىيةنرببغاهنيهرامناىاويرنوأتصةغكالعراآأادةةنبذكريربضكملوذتلىو
بقساليلاذوالزطزولهيصاورىلضامحود3ااالبىلتهرآنتضيرائلبياامجارامنيةالحداقرةطها
ضرآناامامنلىودخهارالوهأأجهفىنهواالحلاعاونأخمداعنهالتهىرةألرضىلارسثل11

فضيهونترازطائإجمواكبوانلصرابعهمالتخاادتالدذانهـلحساامنهـرشاغابؤلصلالثاوال
ياكترزشاافال41تإيماوصاتاةامنإث115ءزامنساءاكالاشلألاكاامرالءاابسردالي
كلبااالذهلرخهىطورةلثلفواباوخوءواتءاكأأمنتحالىاأنلىاالياتاتةالعرببىالدين

لافكالمجماابنالهراةالمحساائلاالوبألتولامنأورخوابييراف1برخهاؤذييردالشأوهأوا
علأوكصرهامنمااإةحأتادوأربعاحمكىلهئاءةاكتيااوأأباطاباتلزلرءاطوتدةلةةبحماصبا
فانوالمعاحهاليخريومصائاةعاكبةذألافيولفاأوعلىقافافالمفشوحعلىافلعا

لقائلابشاركالنهأقوىيةاالذهنحباوليهنطتنصبيوااووأومعونوقدتهاواهذ
أميرالمؤمنينمكلمنمللىافغفىسلباوليمنأكالدثوالوماثبرهاوصكةاائاالذاللةئسلبا

ألتاأنماالىأصمصفدالاصاالوأصفىدااشمىمدآلىلتلىأإلشالندهواوحيهأدهاكرءءلى
لبيااالىيرعلنفىاواأحدأظماطضامكنيفىباسئميأمةاعلعباداكضليتظاةأنثهاومله2ورسانله
كلىفىالتهأعصىأكهاعلىأبماكألسبعةااحمااالتلوأصطيتتةراحلىلزلىائرلاهـاوفغول

نعوذقىولذيفنىدونجمتغصثهالصجمادةفمفيمورقةلىونالاكندانواتثيشعيردشامبأسابهال
فءدومامحزونايتلاحؤاتديشاهمثربالاطيهمونزترأكلماارتلقبلافثسناتمهـوا

دسفينةابكصرتبرااصحىوقدتاراكبنتوألشانحغايةفثلملوعتالدةفىفلتماتاهفتىرلهفهنملالدت
ألدنجمامحلىالوويهنشماجمقاأةالمماسدكيفوتوأنةفيابلتحالمغايفانتلغرؤأمااتءفىوأض

تفرعكندطإاصاطاؤلحتىمسافعلمنوتالشيعاذالتتبرثىدؤليلمداقالش



االنلغنىافأنشذالقالنحمماطاقالجمجعووذهبيدمنانجاةاادكمصأولكيريدبلشهناأصا
أمابعدبغدادبعدفغالمحماجحبلىلمااالمحغقمةام1كتببكلدمهلالرلنالمالئغسىذوأنت

4عإلولالهورقفأبطاعتناالىاكونامالفدالمنذرين2فساءمبوشائةقىلضابغدادسنخروخمسينو
منلتفالسلطنأبتانهجنقنعجممحاروأتلشفروحفانعتناطاالىصكوناكبيالوقددوخذنامأخذافا

هسلمكلياصلىلنبى1خطبمنلمتالماأتبهفهمارنوالجادعلغللفهحتفهفاليمنكالباحشكنعليلت
كضاوتراكضانلنهارياواالبوانتبلىلزىاواالجمداشواالعارتضنىتعاوىااليامانسىالنمااأ

لصالخماتاباقياتاحبثتكلواشورلةاعنلاماالتدعباليدوشذجدكليباللنوبعيدكلباانبريديغر
فيكلنهارلعمالنيواااننياتطيرتيرءلتىاياماالذلمحثمخراالولامارفناضمكلمن
رشذابذينلتبينلتغاضلاافىحذرصكوعفررصاملبقلىبعينمصبينكلضللتافهمالفاع

السفيتهميةتهصالوظءكنفىيهمأظ4رهتعندكم4وؤلعنكمغابمنلعضهم
أرصوحغاىلؤاوىدعلشأفمثالالوتبارألهيلفنرالوتخورابنبثرالساصضر

قالعاضكالتهاثماكتبيبلتانوذتألمتنفاللم6الاهيىءلهرلي1ظهرأخافهقنحمع
تعاديخخبرعبادهالتهانونايانغاللهسلملسالمةاارالتهترفأذالااملىفارميضلئماذروةقالر
اريرالمؤخينأبنجاصتاخومملوقالالىالمحقىأوردهانهاتظزثالمنذهبهرحضبرانبدسو
فيهاديلىينهدمدمنرالديخأحتىيوطاقددزهافىالءلففومبكارفيخانضمصودىجوعنهها

ءلادكفناصانشادكابةانحرمتأيعأوتاالواشئالوفكدايسوأشدخلمرتاالواثكأالوتاقبل
دوكالوءالجسالموشدوكصادىفاالمرتحلللعىااليهـاالذىشائكلياليبنالذىئلثنفماد

فانبرماءنهمبرإلخلقءاةناصدراقتنواالنفرادوانالماالالمحىاباصلمحنبهالنهـيصرااذا
انصالذكروحألوةمخرابةبعوغرقمنؤدابالغاسالمىببامجتهجماءةفىكلىبهنفردماضا
نبيناوعليهعلىمحأمقىاوروممطبالتهنسالايمنقاقباتأأيننلتبلاطتريمنهمأدبنيمبراا
االالنالثؤاذانءةااعزهأاالفاساأصدمنصيمكرماليهخدهرادسولتلرعمإطاصالما

اتنفراممل4بنغرمفلةماسوامكبةنولتالصاتهمنفنجروبالمحمكابخةعذويرصالوةباط
لالظلغلبااالشياءعلىلأمنيمونبهللوةاعنمايعوقبلكاتهغيرامنقوحشااإلزمةباسوأال

الستوحمنتحألوإيحدةالودتياهذفاتالةاوحلىأجمبتلتافمديارافتاتبهررخبراحلىاواعبد
قاترحملسالمضنوااناسااراةمداحقنالرثقالرةالودفىماتأتلالراهيماقلىنفسكيهامنا

تمعاااذوأودقاليصهقمنىالمعاملةودوخلصتاامفاذاقالبالتهنصاالخألوةلخلىاوكتيذمتىثيارا
الصاحفيقةشكلىلعلمامموحهمتومتهابهرمأميرالمؤمضيقكرمأ5الطاعةفىاواحدفمارمماما

اننيابأبدلداوالجاهيونمنمااستوصقجماوأنمواالمزنوناشوعزواستالؤأهايفيراوحرنباضررا
لبعضهمدينهالىأرضموالدعاةفىتهالضخافاءأوكالعلىاللملوعالهأرواحها

انسياالباخاانيءحمموىالنفىمااالرضرباأو
وماحياتكلشغالثكلتفراؤنلهؤلطبابكشومقسغيكصتكخذسوسمعلهتهاصلىتال

لمعلرسالتهاتمصلىاولقالرعانماقالتهارضىكباسابنىراغدكاماالدترىنلتفالوفاتلت
غنىكرتمؤقذوافأبربهخمفرضيوسعمكابهماشذكركوبممفااتاصزاذكرهاذمواأكثر
يرمصينيرلينلمزامححالواناالتهـمداليالىوااالسالقاطعايافىاكفانفأئإغبهنجدغليهمابغضه
وحلولزسهنضسهوجيعندلحداالهااليملللاليدرىبقىقدويرمعاليهنفتميهلىآحفىسهـ

أبكنم79مملذظحصزمةفهبننحداندالعةالىانلروجفاماماكفىتهاعصوأنبأصهإمار
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نةادثاوكلشيرلفرامعاوبة
زهـبهأصطالىمايرماي1

قوالث

قحاشتالمعدذاوا

بالمنجنيقمهارفا

نإلذشمنبث

قرلمواباطليس

طرشنجالتحهأمازىكيف

المزحنفسمبهذاعلىلتهمةا

برىءمنعربعيدنهالعله
أبرهريرةؤدكنعشه
فىعنصترسالتهارضى

قتيمفىابنوىرصهاما

بمطواشراشصرفطا

المديخةعاليصستخدغهكلت

عيهقمهـشدفيركبحارا

الرجلىيريخكذبعهبرذ
رباءفدثثماصقرالف

اصلياناألىبمطراآلميرو
االعراببةياهبونوهم

نفسهقانىئعروشفالي

صلهضرلمجبروثبيمانهم

ونفينفرالصيانفيفزع
الضررفيعروصذاو

أنلىشكو4رالمستسبم
خهعلالزااونجم

صدكانؤصساطوتأء
احامضسنانبنصهيب

عايهتهاصلىنبىافثاليل

دربلتوتمراكلأتأسو

صغانمطاتماايارسلفقال

نمطصواالضلناضينااعد

بعرضأنبازصماص

عليموسمابهلىاتهرسولما
النبئابهفىبالمزض

اتمكللبموسماصلىارهسا

قبمواالوتؤبامنلغبرنهدة



بريىجواجعلشاالحدليى

وجلعزتهامننلمضا

4خلفالىالمؤدى4ممأ

دفاهبزالرمضاوأعي

هببوورسولهاتاى

نهسحطتهوعأكان
نهانحرنيمنلؤما

عليهتهافقدقايملىزدةالمأل

العربأناسابقرسم
ساالنوالربقوصثيبا

سابقوبألللفرميااسابن

مسشنرمنيشىاط

لدعابةاومستسعصزا
بهكلرعنبنصيرحراكما

الضيرىانلىالكنلى

االعرابمنثوقفسمكلى
الةأنتكعرابايافقال

لىأكسمننالضفبلمن
قالضاجةبنمنلظ

الشضمونأترلفشيرلىا

عراباااللكطعفاجةبنى

جناذالهفالماشمآنه
عرابىالاثانالصالظالما

الديلتبةكلقاالما

تااسنعيراحةالدالى
قاتمكوقالصضااالعرافي

لغومئرابسراأعرنكماتها

المزحذابمبلغنظركيفظ
وعرضهرولسطنهنكات

مايخساعانكالبةوهلىمصون
وانانلالعةعكافابه

صوىالمستكزكى
أولىشلىعنشاصةوا

فىلبستروامجفرأل
لهيخصلصدؤزحةه

وىالمسطعالنالىاطريقا

مضصنىاافيمحلهبةرووهرب

كيميسمتهااماتاجواسرسولنجعلهزلالمزحصاالنوسمعىعلياتهاصهـا893قهاولبى

ولديرهامحالصنأبرأطصنعهحمقأومنجعهباطلمنوللماخافغننىؤلةأساتمارصزا
نحبرافيهااالنساتببنايرىاربددؤضالديخاهذماجارىبريةافىالاحكم
االكداراالقذاعصغوامنكدروأنترمدهايمالعلىطبعتعهاالخباربرامنخيرىحئى

يقظةوالمنيةزملجئىواحذوئآرالمماءفىتعللبطباعهافدااليامصكلف
داراالقأزصةشغالدةأرأبتلثبئرضيتاففسواسارلىماخمالوالمز

بالمجوبادروااليخلأكفراكلواالسفارسفرمنأجماركمنمااجمالربممفاقضواما
ارسدمابنىوجهدءىانويخصسقىانرفوارىءفالدهيرمتزداالصهنأن
أذمرممزنياكوبمااالءارءعدائزاكماتحلقيمهصالماتمارماشووصيس

صرارلؤتكلهلولمبدراريةلممضىأياموهألللحمارواكباالممربموكذاك
نهكاقبرقلبىنؤيماالبدارمغلنةقبلنحاهأواعايمخبلوفاظلمجل
نحصرالنظاراكالضثهويبلىمكتفرصغرفربءفضاناالسرارمنسيهفى
نقضىاذانافالمعزىولدظيرمغارصغاراوهىلترىااىفىءفىيهوأكباان

دلرمأالتركتحيثونأنولءمتفرالثمأبمهثاراالفىكلةإىالةبعض
غايةكلبهمدتيتدحمواوارىءوبيخاحىارششانبهاثحوجاوررأاورت

ثأنداضثارىواذاكتأؤلمنطقىنأنتنففاذاالمضارفىوأبركبخها
بتهاصالدروعالبمموااذاتوموشفاربحارعواسلمضاممحةروبخطخاضدخغوكنت

مجارفأجتمدخدحخهاارعينالدسيوفوترهـأكازعلىحبمامررة
تهاحبلضاةالعتةاهواذوانحارالاعنكرفامضغفأرأنطفاباالحهمنكلمن

لمراال53لفقرفىاوالفقركلالإكاازدديزدادصماكلساضارقحزبىأبعأصال
جمنعمههمالتهخنغارواصذاالوغارمنمرقمصدةرماسصاسددطالرحبمافى
كاربرقعشوجهطغفففائلىءكحنارءالذنجمدقررقبهمنجقزيوفى

االستارلىساقهاتعلىأممفتطلعتبتواضوسترخ

أنودرصهبعاامنلجردةانكاليةفىتعيطتةغوماامريدقاةرثقصازمنعترنهاماياآذ
أنظرأليهمحتىكفىقفينالىفضأميرالمؤمنياطلفةاعابدنماملليفاوالتهكرمحبالهصا

منونمحهماتفواوالذينالذينعتهاقاننوأصمتهااتقياهماموإلبهحواعنكليهاقهرضولنغلفآشا

فالثمعاليموسمتهاصلىالتيكلىرصلىعلثنىواتهامدقالكيهعزمحتىلغولالكبةطمابمعينم
كصانتضزمعصيقالالتمعميتهمآمنامنتهمطاعنغنياخلمهمانراؤحنعاقلطهاصدقانأعا
أهلفيهاهمنفالمتغوالديخاموافعهمفىووضعهممعايفمهمبإنهمفضحمأطاءطاعقنتنفعهوال

ايتمكليهاصمأبصارهمكفواالتواضعهمؤصاالشمادصهموألصوابشطئهملففائلا
تهاالذىكتباالبللوالئإلرصاث7اىالبالءكافىأنضمقىلتلهمالناع3اصكماأسدوامور
أنفسهمئقاصرعغلمالخابوحوفامنواباةاالىوتايثطرفقكنأححادحمفىمحرأرواتعلملهم

فهاضالدونقدرآهمافهمنوالناوهميخهامتعمونزررآهافهمكنفةوافهمأعينهمفىلهفمغرماد

عفيفةوأنفسهبمخصفةهمابمخيفةوأجعادهممأمونةؤيرورحممحزرنةبهمقلىذبرنه
مرماواورويرنمالدنيامارادربهمم1يصهـحصتجدرةلةظوتراتهمأءألأياماتميرةوابر

أنفسهماشتالمجززنبهيرتاوتاونالجزاءالغرآنامهمأقلىرنفصايلاأمأمخهاهمأنفففدؤا

ويستبفمبرونوأماعوبكظييرشلهعشكليوكءاذامازالحلبعضؤدظصايومحقض



لمنم99ولبسالملةلنوأئبالغكرنحاعنالمورالمهمفمذهللئعاهـصااعناعنبلدمثاصثلفانلضيلت

واؤطهلبهاتنوظااؤطلعشنفوسهملبهاطهاثنوايؤفبهاتشويةاباثهـذامحمهمااعددينبنروفايو

توشهيقهاجهخشزفيراؤلمحوابهمقاوالهاجمابعأصغرايففيهاتخويةوأباذاميأعينهمنكباخ
منيعللبوحماأتدوأطرافركبهممكةواهملبافترشولهمأوساعلىازننهمموآلذاخأ

بهمسلناظراايهمينظراقدلابرلىفاظوقديبراهمءأبمارأتغياءالنهارخلماءعاأمابهمركفتها
واليلامأكارضثىشمناليحمععاأميمماضاأؤتىقدخثرلفلواإفولضيومصمنفرمأوماباضدمي

أنافيقرللهممايغالخافهمأحدازذاثفغونملهماأعموشوصغنغسمالفهمكثيراونيهئري

غفرلىواممايغلونأففلحعلنىوايقولونبمواضال3اانىقسىلمأغيرصوربنىبنغكما
وعموصصافىيفنوايمانائلنوءمائالدشفىقؤةترصلهانلتأحدهمعالمةفنمااليحاون

مالؤصماطالفحأللوطلبآفىمشدةبراوفامآلفىوةعبادةفىعاوصضغنىدافىوتشحلم
إتيكرالذوصمهخيوالثيهروهمةيمىوحلوعلىوةطلااالعساليعملطهعصاعنوغر

نيهانغسهعلهاستصعبتاذاوارحةالفضلأمالمجمنوفرصابمااكفلةارمنحذرالماحلىءفرصاحذراوإ
قىاهبالعملىذضوالمباللماطفيهسااليهمايمزوزهادنهولنجيمااليزنهترثؤلهالنيهاصحباايععاجصره
كفاوماثعهوتهمتةصفيادينهأعيهالأكهتزودانفسهةفانهضاشعاقلبهزلهقإل4أمداقر
تكنوانالذاكرشفىكتبالغافاينفىانكانمأموناصىةواولمأصهةيرانا4صاصص

ليناقولىبععدامحشهتطعهمنلويصمةيععاوظالهيعفوفياؤاينالنبأقيالذاكرش
االىوفىمسبوررايهاوفىوقورالزلالىفىصهمدبرايرهخىمسهرؤصافرارهاءيمغا

اسخمااليضيميهعيمثهلىانقبلقباطرتيعمجبنجمواليأثمايبغمنالصحيفءلىغور
جمنالنحرلالباططفىوالوركلبالمصائبإوالذبالجابااللنماسواليضارابزواليماذكروالينسى

لهينتغمفواهالتصتىيهونصسبرعابنىوانصرتهيعللمضمكوانيخمهءتمهلمحمتانقاط
عدعنمزحلىتباممنبعدهنضصهمنالناسوأراحالضتههأتعبراحةمنهنماسظءواكثنفهت

نتنيعةهمامنصعئثاليهبمروخدهبهبروعظمترالدعلىتباليسعهرحمةلدنامشهممننرهتردوقىا

ابأحابيغةاثنلموااتحنعتهوااممذالنئمأخافهاعايهلقدكنتتهماواارجهارمكلىففاللنضهفها
ترشالمرءفىاتهعامااندضواوطنالمعالمحوصاالهلنيلتبعفهم

لحناراحةبالذلوأخترأوفارضتعبافادرععزاتعاللبكتأن
اجهاضالىكونتنلىالحاليرممطيصالمبفبامرناءابعفاذكرأاالكوذجفىالدواافئفال
هزاأقرلالعدداالبهزلهواالصلعدداالقلاأحدماعلىاجعضيهونةالمشادنسبتاالعدادعلى

ناقهلعققطعناهنحهدوكلنطيملمغناسامجذرطيلمغناااقشاهدنافابةقبرااالتعاءكندووفخيال
مخهماكلتحذبيتانلغطعتاشالمتساووايرةلتهبلفطعةأاالىمحزبلصغيرةاعةلتاناترشاملىلهضاقطعا

حدمجفباالمغناطلحراإءأكرضاناسالذبواالنجذاجلونأليمأضىتهأنجربةماذوالضا
غيرائالممازصةيةلعنصراالجزأءالكلنالاشذوقديتوهمالمزللبنهامجمباخنألفالبعفهابعضا

كانبيرولوااالىخمرينجذباكلمنحأىالمغيرءلىالنلباطمواةاضبقرمذااتاللبيرءلىوا

أجزاءدشفكصتساويتاالمتعاولفعاعتانارأيضالمغراتباعيخجىؤايستهراطيهملمكازهمالعيا
الىاحمجانثاميةعفهيغيدايانالمتاولعدداناووعنوكطأالالىخمهماكلاخزاوجهلعناصرفا

فعاياالمزمنقثمطيةفغعهالدنياالنسبعديمولصمتهاصلىيك1قالألوذجاالنتهىكدمالمابةادااالعد
نيااوارمصبهاعمانارتهادشالدنيالعنالدياالتهدعندالعبداذاظالثمرانهنخواويرانريبل

ظارمنأفياعتفادبيرمنكفممأآهوالبالىأفرشلبسانه13ءلفللطرتوااقسالدالفصلا

واللمنرأكزشمصضرالو

روىاعطروالمقلىلهوصم

عناظوالنىبسأبراثر
تااللتفارىالفأصذر

وسمكليهاصلىاتارصل
فانهوكشآلفكياكا

بنوريذهبجميشالغلبو

ابخاعنوممىوراوجه

تعالمحمالمذاقولهفىعباس

رالغيرةلمجاليغادرحظا
انأصصاهااالبيرة

وقالكرالضمكالصغيرة

عنهالتهرضىاناطالبابن
فلصبنهمنكزتكه

بىولأبابنصوتال
اضلتاذتوحهىاكرم

4حلعامنضحلعالما

الحكمنحمضثورصلىوقى
قابمنغفلةالمؤنةضحيم

لفواللضاحالضلوا

نساناالفاهشتجااالمزاضئ
موأوحصنراننفرعف

دفناماصالهكاثلصهأ

عشدكالجلفليكن
كرلممكالوتالياسا

عنهالتهرضىطااطابن

فىأبلغرهذادعألهافي
الذىلضصكامنااليناس

وتجباامتهزاهؤديمو
لنادرالمزأحرشهدوليص

عنلنفساستغفلالطارئ

سلىاتاصلاذفعهد

وهوأمانهوسماللمكليه
صتىقدتبمممففسهالخلق
نوانمزبمشزا

تمكبميممسمذيمنمصلى
كرناهالذتجهالىعد

أبغرأونبببغزخولرا



رافةمغدوصبدردفظءأو
ىتصدمنفاص41مايد

صهبرفأاضواالمصالا

يارسللتفهتعدىالضطا

الجرب4قعالارىانتها

صااىفتتعدضفرالبعيرفئ

4عدتهالىلصومهبم

ؤانااالولأءرىفالموسه
نثحومافاصهاا

دهتصيةاثلجااسثتامرا

دصهطلىذااللةانأمن

تاصارهيدركلمز
فالهبراسغوفىافىء

يهابدربننبرةالى
يثصفىالتدعياءصران

صنىؤفة

الهامةولصىأفربك

اسفرفى

كأهزبنحمبرااألوة

فبرااماواعغااوصاوفدفتص
االضالولادلمص
عاوما

لةتقوكلوايجهولمزاا

امحراففااوردلىايحسر
لحيةوكاففرهـاوأما

يصإبوفابحوشثتث

صكدىلنالهرهراشيضاإلما

وفيهالجربمنطمدضف
لشاعراترلت

والانمنالمماقاليصلث

مرااوفههترلىإضوال

التهرحممايرةأبوهروىور
تهاملىتهاسولرانعنه

فالنماداظقالمرسعات
فألحسدكذأراتممالقوا

مضواتطيرغاذتبغواوا

الضرفالفتوجموأتهاوعلى

ألعنووالهامنرالصفرإبالعدوصوالطيرأنهمسمعلهلهاملىلنبىاعنوىرؤر1003جهل



س1ترفدعؤوملفومثحرىوشحوستعوداالرليةيرمليسيرمكلفىالمناباءشلن

مالتودشكرراشحينوثهدعتيضامارينناونحتسابعضهما
مرعاالحديخدمنانؤلمتمحدئاالدموعأخمنأيفنت

ماذن4ولدانهاالولطوجؤئةط5ءعهالاباقىمنلمحناأرطيةالمرفيءلىثرحفىلنفيااستدل
اوراماليمأبةالرطويادةلىوهرجمثىناواليخاوحراشاث15وأيئواااتيغاب4ثاشاواالدم

دمتصءيالمسانيفالاءملصرلغيراالضعفاالقوىكيصضناسخادةنغارفانلثلثاافىإلأله
ولدفىدودءحمةالؤىحونراعاوااعدلافلسثانيسىاقاللفتأزاالبطىبهاورةبةءنادوار

تعقثدبهرطويتولدمناألالدودالنالنفادصسراوأشخبمونوكريشهصحركةمؤذالدماغمقذم
جماقولهتمعر3انحقىةخزألأيسالالدودوحكلساالىاحهااشالعنهاقهلفحنلبةاكراارةباكل

الحاشاقكلفاكلكنونعاللقبشفابداللصوابواتحللةاالينعماقبلحوذائخارةاقبليسللم

خاوهرمالماوعناسماألمئءشهادودلبةتارطرتاالجععنتنثنصلالصكوةاأنادهممباسصعا
اناالولنحضونفامساوادآوابقوالواوممماقىثوواالالبعضاصمالاذاقبليصمضل
الماماقالتهالممالهتغاقكاقالهيمفاااننىلثاامثروكلشلاعا4قواعدفانمللففلةالبدااالقرب

صحنجيخامامفىميناأعأكلوعاحلكاقالالهاءلميهاوكاحهاجمئاطنعاوءلىامرآن1صالرا
تعالتدقامالوكلتاسللعاتايالومالفخعالجفىوتحلىسمصليلدهـهانومامنشصهالرااللشارذينله

محانهيىلهـأشاراماساأشالصرالمتميخحسءاططرفقدقادونعربامحادةاقيبردوأوبهنماق
لبانجاتجةااقامةؤعنحواحةالىقدفالىالماثلاىالفىزومموااالباسانولرأرسلنامنوماقرله
ععاحماقرآناالدشؤدوردافىاأتحعارود3المهـاةتالذىاباالوةثفهمانعاتأخمنملكامن
اأدعدمامايزيد5قادمنانرواص3يزةقضحإلهاتمنواماةتكنوزخيهاتحةعاتصورةفى
أكزوكذالنهالقرآننصيبحأؤنىممنلعلومحظصننمىبمكلاواهذويمءبراتبشتىابفهم

لىاةوصالمحفثرينالىةصغيوصاذوىالىةوعيماأولىآلىباالضاةاتبعهامىجمةثاذاذكرسبسا
قيهحقينواينوأنباءالسابواالضشاالولنلمومحأصرلعلىانعلوىقدبالجلةوالمتذكرين

ينرعوهوالذءالمشفيموالمراطكراطكيموالذالمتينتهالحهوالمؤننلعباسهسمانهالتهفي
االافاأليثمارءاواتفىالبطااالهااليأؤارهاسنالبهاتاءالعاعنجلثواءاالهرله

المطهروناالاليصهكمونئمبفىابهربملقرآدانهالتؤةاالنضاالاالتناشظؤناعالزكةااليدى
ثتولعألقملعبادصاصورتهعنبةولةابلوالذديئعلدوقولندارحمهررىاديصرافى

يبسديباالخرانإوأنلذؤسوالخضاباصرفهالنىابقعةاانبهثحرواؤرناءاصواصعوانارانهلتوبةا

منثجمالخاماسفمنعراالسمفكلىبمامقرالندثميهزابقعةبالبفعةوأخداناباالخدانوعواناا
المرسليناسيلىتااسوخماذشلكلنفصممسقةيرىلبطاالتمونحاوأهيلالمموالتفارقمحسزتافرطأ
ضسباءأيهاااناقةضطبقخابهاوهوئأجعينكلوآلهالتهاتصألشنيواالاالولينأثصرتو
واشسفرعااثهبشيشالذىوكلسنغيرناجبقءلىيهرناكعبوكانرانيهاعلىالموتنلفاسكاا

وأناواعظتدنسينابعدهموناكاناتراثهمكلونأأحداثهممنجؤكثبمناراجعوناليتيل
الذلةلأهـعالفكمةواطالفقهأهلصوجاكتسبعنخسيرضيهاأنفؤماطوجمطلنصائحةكل

أنفقلناوبشزالناسعنوعزلسريرنهتنشخيضروصنضهكذلتطوبامحنةوا
االجابمعماليملبسماكتالجدوأتصتوهسنةاووسعتتولهمنلالنوأصلتمةمالهلغفلا
وعالصذاالجنانشعاالشوايبسعابابلغرسمناانعلىغربصأمصصمعبصعهمالللةايوسواء

سثايرقمنطارتفصامالباظببتمعواامبالقدماالنجعاالايعودرالالظافراوالبؤوسااالبمفمؤن

طيرأكرالناسالفرحا
أرادتساذاهـالهنتو

طانرتقاأولسغرانغرت

بنتؤساركلنةطارفان
رجعمئهاطآربسرةواذ

صلىالنبىئهىتؤسمأم
لنوتالذعنوسلمعيهتها
رسدوضالسهامداقرواأ

قاالضصةحروحص

عباكرضىابنعندصاجله

ءقدفىطصماقرخمتها
عيراقومامنحلىقفالر

عاروالألعبااشفقال

دبيتروفأل
خارباماتدرىمركلع

بالحثا

ماخاتامايرماابراتاوالز
لعايرةاصلومنقالانهسكوا

علرضتهمنيهطأحدال

وصدهارادتهئالمقالدي
فهودللبهءعنالف

أغابهعايهيأصحثرواير
قرالأ4اتاروفوالأشوث
الرجأعانهواقضصااعاقهفاذا

بتهرتطهؤاجعلى

عزقضاءالتهوغفلءن

تطيرفاذامهومشاصلىو

يئثاواالقدامكاأجم
سالفيااانرؤطنظةامن

يهفالعسبروانممطردؤت

بدلشلثكاليرذثمسنهزثم

فأماقصدله3والتلثسىجمع
المقاديروواففاءدتهمن

ؤاطاالنفاءفهوقيلى

ؤلعويالباقبالةئفةامهالقد
حوت5بمدنالسعادنهعلى

ماراتاطراحهامن1بارالدات



سلطاليمالشيانرماخوالمجعلاطئعاظيبترثرالنوكردواىاعنفئيساعنيصرثا03مأنبلىكاومتىلمنلهنبنىؤالتبال
كمومعارضةعزانالض

تضاءالتهانويصمفالقه
رواشرابعليمفكالتعالى

سباةاطانجاالطاله

نااليفرنحمامكلنهاثفألث

ئضويراومقدصوالص
اننعمالىتهوائفاباعزا

اشمنعوراضعيابهأع
فالرتالبرثرأفغدروى
عابهالنهلىصنهارسول

ئألثةنالناالالموس
سدواطلغلئلطيرقواا

اتاعابرةامنكخرب
جمصكهروحشالير

ونحرحهقىاشاللظا

روىوبنىالثاندامن

انهمحلبعسمتهاصلىعن
موكلىأالصيرةكضارةتال

شصنثورتعالمحرقيلىقهاعد

الطيرقىكفىاظراطيهم

الطيرةفىهاتءرليويي
موهـفعهاهعامياوريب

تهاصلىياكعنملروى

مابرنالمنانهلموسعلبه

بانليراتبأفالملالفاي
الاتلباأنشوالروفعالا
بالتهالاقوةولوالنشوالأ

اذجالرانوقدروى

وسمعاليهالتهعلىالني
انانزاناالتهوليارلفة

رتنار3فالشفيهاعددرااد

عهاصلناثمأموافاذيها
اناواأففلشنيهاأصرىاد
لنبىفقاالعددنافبهاؤل
وهاذروسملباملى
الغرلهزاذءيمقرلبىفهى

الؤاأيهيمااماأنجمماالىتاسثرحماجمافارشوؤكالنبركطربقعلىاطيرقولكنوجهعلىليمويسلمامنمملى

تيهمهرانثرفىهناولبعضهميةاالعماكلسألممالثواانإلناوعليهسكلىىوقرلىالمنوالبم
فهوالعكسوأماالوربدحبلنامنلياأقربفانهعوصكؤاوأخدفىكلؤتميعسرصيرببحانهبىاا

سكتوكمصرفحهبللكلالماالبطلانلسالماعالبىلمرئيننبموةةاافوةاالعزيراليفوزخال
فىؤجلىقمويمىشكليمانالجواينكاعؤتالذافامأفانهأضىةمصمءاسكالعابفرز

لمجىيكلمسجانهلمتينعسألمحوكالهيمهؤاعنحوابالتؤتلميركلاتكيماقجلمنليماسلؤتااتذ
خلقرباطبعنصجوبصحككومالماع6بيزوهاالهالجيسصكبمبوفرؤإيناثالمئتالمل

فازختمروسكثااتانهمنيفينإيمنءلىلسالماعالعهىمقىاأحلىكلذاهرالميرابابواضارج
تالعنلسخلانصارأخررفحهطماولىبقولهمهوكفىآلأجىأالترىكيفأضىةمىبةباك

نماهولمحناقلهاالحقالصؤالقدفهملسالم41عدونواليبعدأنيمأخرىةمىمالكلىسطزربالما
وريركنصكصاانهايرودضقرنمااالالؤاأوانالدقثهاعرتاهـامحغدمجرتخلىفماعهالدصمةرع

صهعلؤىعذفىاذهبافيخرجهيخغووشاساولماعلزةذجباسلونافابشمنالحافربت
ستلذاذوحدلألضاالزاميمادماؤيهوبأخهاعمااالقرارداخأصالعماواصذكرتذالماا
نساشدتضيرالجماوزايهوزأنقلتكيفسان3ميىلداالثكلتجاضانحشرحورخؤك

نمهذعنلنهىاوئلنارامنظينبؤإشعدهبرأيهفرآندفسرأمنوسمعلهتهاقالملىوقلىرعالقرآنا
رأظالغرآنانعإلوسمتهاصلىوبصعارضانهاالولوجوبهثيرةنعنوابابثالتكرةثار3آ
سوىيمنلمولوفرآنافىأفهالتمبديؤآلتاناالهوالتهائرمنينكرمأتراولبةوطلاوحلىبطناو
التهالىسولممنىعاصدحوناناليشزطولالنكيراحنواالنك1فمأاذدةةؤطولةةاكةاشصما

نجأبنىمأنضحمنيرغسعودوابنابنءبولهمإبئفألقرآناضاالقتمااليتأمماثوذوسلمعاب
قاواالتاالبعضتضيرفىاختافووالمغرشابةان1ث1ىبازاخوتضهرليولاليضأن
جمولانفيهفبهمحالوسميهعلاقهلىاريسوللشنذبإنهاؤكالعخااليهنةعليلوأحما

أويلانفانأوليأاالدنحوعلفىةمالافغالعاالبنءباسدمرسبلتهاصأنهعوااءصوعا
الذكأعاادتتثرلهالحامسىابذالكباسابناحصيصفالمعنىؤطامثلهوحيللتنزموعا

نيراكأعناينمأشملالوأصفاذنوراءالمعهوعانهلمومالوننبماعااطالفأئدتنهماؤنه
وزثثلقراافيتأولبطبعةلالبولهرأفثئنساارأنبهونهماأحرممأحدمضنبالرأىءلى

ىأوغيرجامقصداالرأسواءكلشذلكيللهيتأويلايالماخحثلرذالميلذكلهكنلواصتىورأيهطبعه
انهفرسكونالىاذهبولهبالعراننغرتتملصدلءلىفباقاسىالقابادةالروءؤاكنوذلك
وهوممنوعيعوقىغيبااليمدمخمناطاوكضىلسضعوبمقدبعموالمرادبفرسكوأنى6فيثيروطنى
ئببغراايتعلقفلفواحماعبالىآرظغيراتنررتامربغآلهرالتمرآنيراتفسالىيترعأنلثانىا

لمجالزأخرواواللتقاليهمواواالضكالرزفواطاالختصارمندهوصايعلقلمبهيةاااللفاظنلفرآشومافنهاها

رالغرإنفتمنزصعلببةكثرغلطعردلعرافهمجمردألمعافىاصتنباطرالىبادلتغميروظآهرامجكملمفن
انالمرادانانبمايبيترامرظاهراافاالظرالىالنانبمزئظلواأتلناغودتعالىقولهمشايهبالرأى

عدأزسروانبخزرارةؤدصاجبنخهىابرهمصوأمبصزقظئآيةوالمهإءعتكنبمزولمنتكألناا
أنتأنرشواشمنمفالبيدظاشلعربدامنلااللرهومنلهاالجبسفعالضليهذنستأفا
لمتمصرتجمالمكزلمآأصحرمنىكزيتانىكنتنفاللهمحدنحوااثأليعزعتالربااسيدففا

الضالدبراموأطنبدانحسؤالهالتموأعروعبسكردبىنمحاربنأهساحادراوفيهبحثأعذشيدمم



غزافى303اثعكليميسلماشلىولكالرالظفرنفدتفاعلىصرنةالجدعلىلزكرباعثوية

ىبأضلهوأصففارغةلئالتبئىياسيدالسقابرأضىالمحراافقالصأمهيضعهارةبدماوهأص

تحبمنأنمءلبهضيراأولهلحافرينابعضفغالنبذالىنألناومالهبغضاظانافدبعضقاالأيضا
اساعواكبنقالل41فأضنألنابنأنانغالنسبهعنلىابعضصلخواسهأشصارمنلبثألط
مافغلتقالواحبيبلئيهرملبعضهميطشمكرضالغتى11طوالوهذونبينت

غيرمأجوروافىلعيلأألهأكيربىعالتهفاترمحزمنكللغداءلهانجفسى

بالشكروصئيقفاشكلوهاأليموقالينساكنطلبهوايثجصرالمحمنإفىوفاصخيمءاطضتمال
بععهموالنفتنىنفىمنأعؤماالوعرفشمنىذياالىأهدفقالملىزاعلىبعضهماثئى

كبمربأعظمعينىئلناسافابسريرتاعالعرباذا
لالميعاللبهللنحملناساعرضامنفغااللرصالمنطلانااأجهافغالأجمبضهبةخطيةاويمخعاب
ففالتحضهنباعيذسمعلىىجدفاكاصملراأمعالمنياطالتاومدلمجابلتالوماهوففالففا

واليرى4عيألقذكسكنايريألتبهامنجماطحماجمالألمنلشايهثهنىنماأنشواأتمئنىبأذا
اليعزنشفانأحهدجهدكظلناسادغتاباذارأيمنمكلؤننفسهنححاؤلمعترفرالجذعا

ادأصحهاألىلهلحلىذافيلشفققالناقألاندوادأالحمدبنالواقالرفهطسبهغاأشقا

وجعلاالنضكؤلعدكلتهاأذلليهااأصنرجلأةاصتإقافيهصدقاعنونرهنىسيهذا
جماشغكوالاقطاخلقلشلالفقروفرغلثوذلبطرالناعأذكواعندكيةالعاركهبةليكتمنه

اطيفمفىعنذئمهكايةالالرنبئبزاولحامعلشضكللنأمنزلثرقالإلىرجآلدعالكدتثفل
فنهرهوقشبالباسصاثلاذنكنجيكالهمايأ4بزوااظيندعلىمععفمفضىالمزلعصاصلذيذأعلى

نلشوفافنحايإهذاالمدعرقالرأصكضكرتاالضصهاذلهليترصفماراالمنزالصبا
رثياسيلالوعدالطوخيرمنلجلاالمنحوءدصاتعرضلهصدفكيدصاعزضمنصدتعزتحن

عيضهوالتعحلساباسالااالبرارفىبعفىكبرالزنحشرىدهفىالحارارلظاصغةالدهرلى
رباهناولمنيقكوفمنةاطرفصؤقاليمآبةصهناثمادفقالمنبغدطريقففقاليمبأديبلر

أنشمنهيهطاحوجانلتظهيصنلىعخاليهماوهرمسضغناالمجتاخوالمفالمارأالذسرعافع
اظتامقيائأفضوثبهصرعاتانىفخنجمايقولالتىقصيدتهعبدالملكبنسانسفرزدقا

لتالوأنحذلالحدقايدرأكاالتهضالبلفغعدكوالرومنمخدكئبالزنارتأقريافرزديصلتواللهفظ
بلااخفاللشوأجازهيقولونممااليفعالنموأخئئلهالىونلغاواياتعهمعراءلتعلدواقرله
هـناليأنضناؤصافبعممهبراساسأفالذشخحنتولةفىأخذاالصهذاومن

بزأحدينىفكذقشواالقرلمحمدأؤساعدعفسماياهضدسانحزمافلبعضهم
ادجهودجدوفلزثوالدينارواشالدرراوإلشارحاعألدرقؤودةالدضهمقال

والافىأقللودالىحلتظالبذاياهذادالممعلمففاليطعمهفطاسانرضانشواءشهارملىيأ
كتفعنهازمونلثسكيركعنانانعرككالالمهدىيدلتقبفىقتيببنصملمذاتالمسيبنوتصال
لىواالومهممىجلرشيدالجرابمماقىامالماتغراإباافكتبيلطرتمبدتيتهدالىشبالىكداءك

الناسكففرأعظنئلشأمانساكلبعضشامقالإيتأللحخالظالليردخلضالهلفالرفالالثالمألفي
مهنكفبدكيشاأخزبههجمننلتفططيزانالىكالوالمطففلمناذقالثمياتاالالمطففينيلو

ااشقؤلئمعبىاالمأحلدنهصشحلهالمصذماالخهاالنجيهليلىوعنرهكاعبدعدالشعبىادخ
المفارعةدزنونهـقبيلتهأنتوأنجاظلغسنلاملشكمنىلفغاالنكتنىالشولمقىبحونزاليمشون

لتىاألمروأةلكرمانلوداللففلامشواهراعماأالمروأةلسابعالفصلازكناناوطبهب

يىةأبرهروىورووبهوثها
كليهاعلىاتهاشرسوال

الجمبتعفائاحمعكالموس
فيلشغينبنىنافألئمنأخذ
افآالأولثتفماءالنلمن

الوالأويألتهباحسن
سبيالففسهعلىلعانلسؤا

عليهتهاملىلنبىاتالففلى

ماقباكلبألعمواانوسم
صالمعيماسفلمانروى

لطتعالىتهالىآش

كطداتهفأوحىالحبى

حبستأنتيايوسفايه
لمحبهتسانضلئحيشتاتحر

خةألعاولوفلتىالأ

ثوحسلعؤنجتالىأ

الشاعرأميلىبنالمؤلان

رةارملماقال

يظرافئاطرمالمثزلضف

بصرلهيخلقلمالمؤمليث
فغال4نحمناناهآتفأع

اتوحثطللبتدمالذماله

المالعديدبنيناويدبن

ضفرجالمممفيرمافىعلىتغا
وأواسالىنهشولهله

ترقججارعنبدابكل

قولنشأتعضأا

دجبارعضدكلأز3

كمبدجبارأناذاكفها

حثسريرمبلترذماحمثا
الوليدفنىمضياربففلى

شلأباماحنىاالباثىلم
رأسمكلىشرقتلترصلب

شعوذبلدعدسرثمفمز

ومضاوعهالبنىمنبالته

وهوثدثسيعالمشوجموال

وزينةالنغوسحلبةهى



مي

هـ

حمسيىسمن

هـة

إحاهـعءولمافاعن

واليعليلىاليسض

زنجابوالبسزقالمن

سى

بعضءببعكويعاتثحت

بىاعنوىرمالقباستيلمجاذمئوجماقدوالعنرمعهاقيعاليعااصتىأنمالى5كون4031اءال

بةقواأنفيممونماخلكوذصالمعتزلةوحرفقايلهكبادةوحروفيموارالمأدثمامهدخلا
فامعنىعليهمتوبأنتعالىالتهيسألونثجونالئدذمعوامتهاشاؤاعاونرريغىوائهمبأيدبهنأا
يطابهااتموهوامنقوبةاانفئعمألستنمامهللهقاطلوالليهمانجهواالصبأيدجهمجماهواياهمعمئهما

وندوالهمبأيلعبادشيأليىالمحمنتعاالتهلطلبزيهيفئهأنيالمانوعلىفىكدمهعالعبادامن
وأرسلحارىزبالاراالميردالىالدخاتلنظامالمآغشبيبمحربنقاالأجيبفأصحتىبياليلها

أبالىالقلتاذنيفيعفاتاليدحفغلهأرخثالاففاتلكأحفظهافالفتدعهدئتائلهليلبمكليهصبىفأخذ
لقباجاعيمكرالمهميمنطعمنكدمهنمليغافبضياعهالتبالىكنتاتفغالبضاء

متنعالحيهمافليرسلبطفىبعطودتففدالموحتىالمفقودطإلالتالوحهصجاعواكءخ
الحمافظأبافرانايابالزدكتتهماالفرزدرصلقاللمثخسانناناخءتاصمنعلتالذان4اثاكتب

بيخاوبينىباطيةالتمرعوظزرهاكنتبةسضعوةلئدانتإشووأذلينفيمأبايالتأنذماتتا
أا االماأتتوهلفغاللأصبلثافىلسلألمكاء14ليرسفلربلقاةراوءالنداباناجرجىمنا
ومونشيخابىالمحبهفىاحزينإلثاأةاعصوأصتنىالمجواصتبدفىفيتزأأيأجنهماالمحبةا

اسخفومانياهداشذمبتاصابافاسديفنواعالملالمشوااامبماليسئلألءيماطخى
لخلوكنضهفقاشةيازاأبيهيةلجاراالحنفولدفىألوأتهبشصذيقدلبامفاسومنيخةداذاابا

وماتمدقتفبتملتاخمدأكلضفهمامايهنوبةصيبرقكللمووسيداصاشطالثبقأيزتلم4رازا
اقناءةوالدرثاارادبحشاوانوالمىءميتابالدداراانتورلوانصحىنوالمحبغيركحافتزلمروصلشوسابه

ثهحوادهمثىلمدكلباءسجانهالتهلىتوكلامنخأآدمالبنوليللليربهزالتلىواتسزالخلة
القسنهاوربااثمىاغروقبلنلجرادبايرصتثرقاوغرالنجوءوتااماصت14صنة

ارىتوزلزأرطالعثرةنمخهالنجرففورعحارةصرؤاصضن4بإنااءررروارجمتدإ
ئسررنوةصغاخنادصملىالفحدواامغالنثنوقتودوذالشانؤتانبررواصهونإابرصئاووصحرصأنا

ووقعصويناصارلىفأقلقومارعمصوعاتناصلمخماسارابعؤابعضسالشدباقاتولفاآ
ؤىمارثمذلئدفعلفيكدااروأقدمنآطواربهمتااخاساأحهاصوقاياشبهـأروصاحصحبيضطائرأ
لميتاصكفرلذاقلىاقانلفارسيةباوصاحصازتهطائرتلىصاالهوازفحكواراأضفىلرهاوسكبعد
طرشلشفاتهاأفىكاقالياتيمالبداأجمننعايؤدوحودلتصراانفانحنازتهحفرون

فث3ماوشبهءلمساةاليخالمحالالتلأنااكاثترسكاأومأثقاطفىواتصواالرضكذكسوات
العقولمحنباحتىالتهانرماعليه9الومعرشكحقوالماعزشاكىوالهاشهواتلبثروسيدا

زوالثةقاالأححمنوماأخموئهتحا5يحلبونهإلمرءاالسالىاواتإماراالعناحشبكا
والعلىاقاوالالكاليمىالتالتهعربدالغومحمصإفاذاكوهمباالنامتا

امجردقلالالوالالبسيحطةاففسيصدءلمواوالدساللىصوالىوهـوالجيريلصحيال
جمدىاالمالكلهصعنحءاطفايخحسأسرمدالذاتأوحدىانلتغيرذاتكنهسن
اوشيلىبهأتتمابهلىابسيضاحينويامبددقبالشاأفالطوومنيارسطأنتمن
صرشهداالبعلىولواهتهنفسهناصقفدنادزقدوسافرأدالىراالفىاالغأنما

فهوالنغلرالعميقاليهعاوصلوكلكبفراخفيوسبهنماقياراثيلمالهورهمايتكلانوالحاصل
واندياليداوهمسلىكهالمخيستطواميالبراحلذلكطناتاكوهـأدقاتلندفيقاغايةءبدغصا

فااقعوليلشاسافرتعركالوانقضىفىثامكلرةااغاوطةيافيكالدءمنودته

ربحتعاداشدهرموالموضوعنسنائانيموشمتكمالالصرزعلبعارئلثضلاالواستكمل



اعاةاشميثبتعاةلمراوالنفغدبا553االعليهواليربالمعاناااليهالهامااليتويملشروأةالمرجفوقمألممراصعاالحن

لهاأحواثليأفضلىففس61
نتواذاالمصواة

حينتادفاليسااكذ
كالتفمنالاالىعع

اطيىفشرغبةالمشاعايه

مننراذإاعيهنتو

لفوميدالوارزالثالذم

ثالفاامبرأوفالشي
البرصدنمنارهشهدداب

فاللحتاعالمناصحنيه
الذىمجسبهولحماملهصكلى

المحلىعاتثمعإفلوهلم
فىااتجأذالؤدلحغا

تثصله

لناسكاماسادالمشقةلوال

قتاالامواالشوديفقراب

أيضاوله
الراالنغوحماكانتواذا

االجسامادهاصتصشفى
اسضهاالالاوال

أحدهاءلمومياناصمذ

حمالنةاترفلثافىواةاكها

باعافالنهمةاثلوما1

الىوداعتتسدمدا

صعوالنصقمنأيصلتخما
المهاترواستنىأضعةا

لنبهأاقالولذالثلنغص01

التهانلمعليموسالتهملى
فها5كامورواعالدالمج

فهاوسضانبغدويكره

الانلعربنعنوىرو

ناظانهنحسهالتهرضى

أرانافىالتصغرشطمغكبم
صغرلمثرماتاعندأق

ءاطضاةوقالالهمم

طلبرجألناذاإطلةابض



وأهمالصاعااظفربهمى
التأديبقبولبهيهون

لهذيبابملتقراراروأشث

سكنجمساجمترالنفسالن

عارنسةبهىواالفضلى

هحاوالضأديبعنونفرت

عاليميراالنممممتىال
ئمةكيرولهمابوصة

المالءاضرواففتصيؤت

ؤنكأماوفدقبلىفىآ

واذاههواليماقاطيعرف
اءتةاتاؤ
سس

لفضااخاوامةطادالفى

دفحهاطامازثراش

ةوابئمساننمىالب

فانىالنفاأمانرفصيهاينلكلمبسؤالىبالمعالاالسافيباعراالدضبهوفال653

وصحيشذاكلمنجالعالهيوهـتهالىاقمطمرلبملمطيبردفدأارالىزبنالصلرفال
غلعارخاالنبرحذفاولئوأنتمننمضواالاللاكلغاخاليمولوكنثلنوليةتعالالتهالنأحمهقاليا
الماضياللهواالدبفضلوالجودواالكرمصاتواقهبرنراسالبريرقالافركأمجمالقلطلثمن
لجودواالدبافىلههثيهـلدالىجموفتءائحوعأدااسعالكطوركونىتهوااثذلنهلحانهحاتعوخمجن

بههاوالؤمارأنأدولمبابهرحصنكاغرتف4ؤتقوديعلما2
زيابهفىىضانانباؤلحعفرءمدحأطنتاذاواصست

يدعنحمقالأهزلبرذونكعماانارفاادبهفلقثيابلبهاصلألوظاشدرهمأفيربعحالىثب
دأمسيناواطمؤمالعتهءلىيىرحاهـاالوضعضلعىاينلباأصابمججفئأعرررحلضربأيدينا
خىمدحتبتتذرادجوسانغصجنىموتجلفريايخبلبناءثم3ابااءااالصبعضجمبته

بفبلتأحاالحنايةحناثنوأبداؤبألحونمالىإئنءلششأسكعافىاأمائملآلئعرطصئعراءطلا

فاءالمعادافىتماكلنصارشألقااللحهودشاااطهاأبرتصادزفالرااقيساشهـذاصحهررءفىاثراصيفيل
البدننبوقوهوالذىخبرارتسديفةالثريهاطرراالافاناوالصلإضرعاوامنقوممما
يدناأتاالبهالتىاةالحغريالثأاتؤرةلمانرتخأدالسسلموورترودنلهاحيراتالبضواعكند

سلقيواإمقلبادركموماشتنالبلىسحبلتىقاولمادقوااطللمموس4علتهالىوثرالنامحلى



هىرائمطمشقغسيزلال
أكهـالذىكللمتا

اراذءكائمضادضاأل

ادتثىتيؤكاروبا

فانوطيبيثصمة

وانلفعأرفاطيهصادف
ضزخبيشهأرضاادف

صادفانفااطالذع

نعمةوكانيفقنغشرنغسا
نفادزءةدفاشطعامض

وحصطالمهنقمةنصريي

عليهعرانبنمحامران

امذابباقوعلىدعالسألما
امالثشسفاقدهفأرحا

يارصسالهافقالالى

اباعلجألعذهمأصكنث
ثاآوهالىتعالمهافأوحمى

العاجالالعذاكلاذ

ذااضفأماشرتاكحمالا
فانمةاتجردكاعلو

والفدرلعاطلىبهافضلىا

الجدفىىكالقوةومحاملى

لشلالجبانلكسيواا

هجللىوبهمسلىقوتهحتش
خفيرؤالقيل4بض

نعاكسلهكاداماطحم
ءالحضاوتاللهأهـ

نرجالمجزاقاالفىنكح
شؤماتزصكاندمخهما
مامنهجذصالكل

لمشراءاكضهـماشوقالاط

فسلنخهالتعرفلمنتأذاا

لناصاعدتهوانابها
آهوال

راشصالقأكزئاننعسلت

سكن

أرلطمنةلهصغرامعفالس

ألكلخهـعاسئئلاليرنصتنافقالؤامنئفيلىاخالنهلمنهماوظفثرهـالمساءمنقربةةحلىواكل

امناالنلكالسامجلشماصذهمحرضإااحالالصفقانصالهامنذامعركننهمعشزأدءنها
طاحااتفغاأمشهتاشذناكللفةئلىازابن

أحجممنعالجنألعرضاكرماوبرادلعىايرحماوتبرنماللمحهامافىيركف
ارالالفارلمجواكاؤتجردبنانهفرطممنومحارىاالضلتوظلحودااكنلمننكفانوأ

ضحىاعنالنالؤفهكأالسحدءنمالسهامصنصيغت
فىملاطابأنفرجتيرمابالمديضةحعتلأنهوحههلتهارمأميرالمؤكعلىععنغمفىكنا

ثحرشسضةفالزبءدكرةذكلتهاففاطهأخهاتريدبلىفغلننتقدجمضمدراأةأناباعيقاذاضاررمحوا
فعدتالىاوىكمهبسمايدجهماوبينممزافىإتيمأتيهاثمالساءفأعبخشاأبتثجىرولتحبباحتىذلز
اكأاليمنة5هـأطانمقوامنهاكلءىفأفأخبرئهولسلمعاحهانتهملىالنبىتبتفأؤتمرةعثتلى
زشاقولهزابروءلىفألبهاقولهمقخارافىثركةااخاافنحاأنهرههأالنمحهلهلثثان

نايعبراحنليأنتلهـبهلوأبرحوهرءلمياربالتهءتابديخرضىا
صنامايأترنهأضهيروندحىءرجاالصالوتوالسل

عنصنبعدتهأوصهالذهامنلى41قرتجمارةحلىزبلياتذةواشكيرثهاأدعنتامغاإلراتانافىاا
كفهمقولهذاصممىكلىوكيلفشبرافؤيالويهرثلأكالهـه

قاصرصفاحمأمعالحكوعشرينةءقىخيعاماتيواشقي
االسألمبلكفرمايقاااالؤأءيرادبالااألفافعمحالنلهكفربجةفشاعرالربوأمقرارانهذايظو

11فامايغالكلانمجمانىوصقرلىاالافرفىجممالنطاراذااقابلالكفرماثادبافىا15االمحيلالو
صالطافةاطالالخفاثاوسزفهوسمببفةضاطفكث

غعفاربصدفلميمفاخمبئصدلغرضيقتلاكللغرضايرىالمنىباليغال4ولهغزال

اذاصارالزماشوثوالصديقتهترجوموبمانحؤمانلضمنلبعضيمرفريابترذقرلوااليسع
لبفهمركنىيخافلتهدصحتلتهاقرأحدالىوالشكنيدانرفعش

انجساءةأراأناالوماحويبدحدرصوالعغدامدهابيمهزراك3قعروزلذوافى

8بنفغاادىافسالمحرحاعلىخهاءتويهحبهاندبمماضروتبتكادأآالحتىفابهت
اؤبرفنتامرصاافىضةلمجرزاانيربوزماابأياملبردخحرانىآائاالياماةتتصيفىسبب1

اتهاجاراوقامجوزأوزوبردنبهاأيامفقيلموضروموءزرفأهالثباءصتىغولهالبهزثرنوهميقعببرد
اأوالدمنطأتعهـرزاانوقيلالبردوآجمفأواأيامخاوابالاالبرارتتضالبرالرنحئرممصا

هماجتألطاففعاتلياخعسواااتبرزالىأنيرؤحوهىافشرطواءليهاان
ؤلالمحبةفىلعذرفاذيارقزوتءيم3أوانوانى

يمهصجمناخهافدلتهتكالالحاصيالؤلالوبالادصافىواحنالوديهراراريارقداكاءؤصا
ولهفرداالبالحالسماتاهذممىمحنذىقاشواشأناقداجمناناأريانةج

ئواعنىودوانمرشعذريثركولىيرفقدرافىونمفيدالعذلءلىفىتعالاءانلكم
عاممنعامهألذعنمايىممحالجىاممفئجاولهبرحنتايقدلقدأصنما

أياىسلىلمثالوبئاأدايهمرتجومايا
اطثابؤاالرفرةافياالنهمالغالءاأيامفىكلاالكلىفاساتكبلمشهاىالصادشرةشل

ارشمشكلسناءنبعدمسيعاليمعئبردملهويادوالممفدسلاماطباطيك

1743تضذيرلحقظؤطاطفااذليسلمنغبهاليهصللمغنصبؤجمانيدالهامألعالنحظانالبه



وانروالدناءةنضىتةي

سءكه4ء

دلفمائمقاالىلاليتحمعمرمطللىاإكلندنضةدناتععمن8031

اأأبةءويانالأئياءهـطنادبدباسمناالبراربيسرعتيفىأخحبواأخصلتكماواواذا إثلمحالاسرأصاأشلالىلفمراخيأتهلميتاأصكألوأظمفااللعندرلثثرطؤل4وفاأبدةخاجمفا
لبعضثمقوضامقاصواعلهمأظلمولواذايئعالىالتانلبيتااصحأ

الللىاثةدطتجزعإلالابربرءاذاقىلسانهوطماتشاءتفعلياماالدع
الدناسوأءوماألنتفأوعتينهذااذاماءدتالرادطألط

ساحهللاالالتاحافالهطنياغرمتسماويالدوماالثمحكهلغناافاشماصسالوالتهلاحيطلاظ ا

قالدمناأنغساوآطصصناأزاناعةالأا
رالوئلهحرءورصا

فقدا4اخالرغذشميأنحافاليرصمايؤهانومأسش
دىؤلفارسائنحىالدشكألموآلنالانافولىا4ديرضلمقزتوسيةؤآلرثحهورفى41او
لدققوالمحانةاتمايةعليفاثوحهاركثىالمزبايياوفىمردإناظروأواآتحتأوافىبهثتاثاشاحههاتح

االركنممهاماالصووالتصرفقدسيةالنغوس1اباالكثيهولاهـجاداتضإفىرهحوعاكأ
ابردوفىنار3ياالنافىلمألمادنليناومحليحمءفىهـابرامريتادأالقىىتااالراتتأتباوالهاويةا
اضربالغرفأنفيقاصاكاضربأنىايمناونهرواالىاءواالرئلىوموماراهاءلىموأ

اغهررواشهرودؤطالرتليهساتواصافىانلوصاثرةعثتااضهرشةلجرفاابعصالك
وؤافردةواناطجمائواءإلةاصبذعلثاوحزكتاافىصصوصديداطالألاوأإمدناودفاؤ

يتلماراكلياااوقالرانتنشقصاءقراااقترتياتساوالىلميالوساطهءلىفاصىوئبينعد
ورت6أضورتاستحمزشواستدصىنةمنعصيضزالماؤلجلرصهاووبالغارلمجشبيهلحاءاةيددط11

واحفأرعيقونهاحزمةمنهاوااالرمعاطوصفشرلىاشيصرهـ1ةالكواناالعهاطافاالتهااا
صاةرضاطاءاالسلىرذغضهأصكركامىومحهقىلمدخىواضآمنأرلطاتمخيللىلإستهكاءنهاالاا
ا

لىبىااالىاحذالتاإثمىب3فتال4ذةأاتايراحمانلىأولهبارةال1841واتغااءااالإ
االرفيواكئريثماففانأسابعدفادوآله4عاتالاصلىالتهولرلىادخملىتاربولصيئتلمتةءليرلىا
أفأاندأتنحلمويىتالتهصانبىاالفرحاشبهبعلىوونتدينوميثىنررإيهنالرضرانأ

يعوسلمسالتةلىلرياحمالصلتأشركقدانهةاالنحمالتركوللمصىأاكلىثقاالاالنحمخالتهرسولإأأ
يلاريهاكدرسوالمنمر3كااصلىالتهمورليهاكحبثمعنازيمأاصربتلاليلرسيولاانلىالإ
لنبةارثاطسحبضآالتواررحمتلمشينالىاقةدعمنيثاءورخهامناالرضردتالبعرذانيأابايهذااأ
الحالهوقالشدعاماهاواابهاءاترأمفأءاحمماساالواستأءكاافأهددحرادتقيؤيمالمأفىإ

ء11 انآرطافلهافتالماعندكلىاعرضإدشلهفىأتتفلطاففعلهلباهكرااتامااجمراقبقوبواضر
نبمايةاالهذطالجبريللشلمايأتقرأاتقاشبةافىعالشفلماارسنلمشحيأ

نبىنلتفقالصدقشاأصاكايهاصكرجصتأثماياليهاواجالؤلجهأزلنااوحعاشأفواكزخللنسامعثصرا

االربعءلىلشئىوأنكأمالإلمحلفاناشئةوحجيةفئالوفخدهيقىإأجمدفىالماكإأاللوبرلا
أجمعلهىواشثيهوافشئنىءا

نأقامشمعه2منأغلمنذلئمصالنفالأمراظرنابعضنضرأحمعلشكللةاذدعأج4داضلع ءا

اقؤفغالجتهفخدفئحقاوانبؤتهقمفوحدتلقدسافغالتتيهوحلىكفتاوالسقومهافاداونوجتثلوأ

رإأفاءتثميخلتارامملأقالعنجروالهاالةغعمقدرفالتأنىرهامسطةلرهربالوجبترياثا

زكبمآخمزوطاوحعرفهاحورافىيزناواالظيوواعدحاوااالضيرمنلفهذاكرئفذ



أوحبهمالثزامابعدنغهالهاروفأمانم9فمشروطهالمحنهيرهانضهاوافىالمروأةمروطحدهماايهافينخسحمصاوهوجا

فيكونأحمناضرعا
الصفةأوروإلنةد

فأمامانةوالةتىاوا

أخدهمالنوعلنالعفة
فافوالمحالرماعنلسفةا

فأماثمالماعنامفةا
نفوارمالىحمأمعةا

تالفرجماضبطأحح
الناكفلخائوااطرام
فأمافبطعراالاكا

4فالهـاماطعنالفرج

وزابررعالثوعيحدمع
يمةوهضضةنمعرةهغلىا

هاكقالفولذلئااحد

موئوسلمالتمطيهصال
لىولفاقرقبقبهبذشز

الغرجبذبهبذيدهـو

هضبضوالن41بافالةو
11111

لهدسبىعنزوروى

اجهفاالانهوسلمجيهتها
سكفافتعاتهالمحالعفافا

وحسانلغسرصتهواا

عشهتهاأرفيةصعاوا

فقاللمروأةاكرعنسأل

رصماوعلةلىتعاللهاولى

لعفةاسفقالالمغيرةسأل
4فئواطلىنعاتهامعلص

وسالتعالىتهاأحلجما
لىباالشإ

صبرءلهاالييزيدفقط
الفعمهثكرعلىلصوااال
االلضالرةلعغوعنداوا

ضاشقاالضمنىأيةمعاو
كةهرميشالزئرواأ

لدثةفقالمروأالكلملىا

حمهلمووصدينهخمن

ملىبنسنيهاالدبأملىلض



عهساالثهضى

ارسالماأحدهـشيخان

وةلمفااعافىفطواطرفا

4عاثالنيعنؤصدروى
3الانهملساواإمسالةا

تهاكلرمباأبالعدبن
لنغلرةاياعالالتتبمهجو

كعاةزت15واالالولىفاشا

النظرةالتتببولهوفى
مااحدنأوالخفلرة

قدكفيحلتنغارتتالتز
االولىالاواقابك

افنلرةداشصهواؤمخماا

االاواسولتئانيةاا

ملس41علبحمبمعصبنءإحم

بلزبعداعلرةاوا3بمايا
اشهوةااالافىتررصمهة

ؤلضهحهالححماحهافى

التهلبكرمطاأبىبنعلى
صوخصصافدتااهو

ممماءاطبعضروقالمثالنلا

افدطزةأريسلىمن
الشرأءبعضلؤحتغه

طرفكأرسلتكشمتى
روارا

المنماظرأتعبتلطيرمالتيجك
قادرأنتعهالكالذيترا

برأنشمبعفهوالعنسكليه
ةخادفىوةلنياوأما

لجساباالوغادرةوللسيا

ظبةومباغالومحسنة
االوهـكطبسولغفاشا
ولذلكأبىعاليسببله

السألمعيهالببىقال

وجتنجهمنعةبعأر
لئيطانامنالجنقرحفغالى

لميرنجوحبننفسعحنكمن

الذاوالداىكاهزاوهـذاجارىدهاانفاردضللعارصعيرسوااماراالموثعيرمهوب013

آءكضنىؤدقىرطعمهزر

كاةصتىكسثىالفى

كابها
ور



يسجدبسنانروىفالغاندواالمحركالرائدعالنهافانهماأئارحهاكفمثنعنطرف

ال

سهعىوااالععن

النغصاشعارثوافا

هأواصئتعالىالتهتتوءط

ارأواوافينزواتتاوه

يرهاحذطاءمنلزماما
هاعالوامحماحنزنة

واليرضثعليهاليخاانه

مجازىوانهيرقعانهمزس



لهاءامالذفألثهاالعرلضكألاللساكاتواماوآتفهذاشرطمزطهرشصديةلمف13مباالتغاءعنثاذلشالكف
كونماءوهواأصلىوانتقام

اذالمفالىمتس

كافدعغعرايفهؤضه
صارهجمهماصادتأهزاحرو

تجافىنهاؤطنارهفاوتخه

ليتبةوقىحمىعنهالناس
اتفاروايلكقمافهاتفئ

عيمرسمالتهلىياكقال
لكمرأموادماجهمانأال

عاجممحمامواعراضكم
الدمبيننجمععليكمامص

لغارامن4والعرضالساؤت
الحرورصدوروابداءاا

إبارالبسذاءرابموانل

صزهمعواليبئكدااال
واللمؤصوقزناالمورو

ابموهـثمأتالهؤطعص
تحورمهاجامرؤرموزوروال

لنبىاعنوىرجورؤرص

تالانهالتهءيعوسمصلى
اكزصهمنثمرالناحما
ؤالاتفاءلسانهالنالس

هالثطاغححاءاطبعخى

كلألمابفضسولفالسا

فىقدصدماالمالوفصول

ملكلاعراضيمناال

فىفدحياماأخدنرعان

ابالصلىئاض

وزهيبولماجهعرض
وذلنشسيانالمحكي

الضولشوالكذب
غيرهالىاتجاورلثاوا

الغيةأهـثمياءأربعةذك
والسبوالنمجتعالسعالية

كنثطورأوضمبقفت
ضلواانكلالسب

ذكيمدرانتفاماماينالحدثيداوتمعيباوقلىيههذالثنئددتغلبظاوبالتضيقباطوألمعكنهذلشزوالنفوأثرائواباخها

ماالمزفاشدايدعلىلحأسمجموسياكىالئقافبلهعرالوالمحلسنااحبدشداالديبلمىآاالدياأ
لناراباسألمئلمتةازيرمايامهيارقلىلهقالبرهانبنلقاسماأباادارتاكلصلفاقاليخيتثوكلن
فىلممىعيهتهاصلىخمدلبأتسبفصرتوشياكنشنكالفالئماذبمبئدثالزاويدألىمزاو
فىماش84زلمحسنةلىلباوفالمعرلمؤدب1مينابنعلىأحمدبنشعرك

ارتمحلىأنلماالحلقرصالمداهفغبالسكلىبيدمىهوكلسررلتدلصلى
ىمفالاكل4اساوكرثااءهزاحممابدامندهزلتةسيهصصفىشاعقديمت

عزومن9اشهفلشواوتوفى068ابصزفهعوربااشوانمحىبنعلىلقاسحمأبرألفاضىا

ا46لمعهانوأمايمهعدوايربيهأنفاماعغيماأصىاقدسعدالذىكوصكليهءىولدالةأر
رحأليغنىعزجدحمعص742سنةزينحهوراالدباءامنخهرواكأاوحربنممرأحقدبن

لبواماطانءلىؤصلىورمماطلبواسولى

كابواوىافىدىطءابااالصبةقايلىظنالبهذشاتاأضفوفال4فاسهتؤة
اماعافهانءلىبهلىزوماطبراسولمحالسالبواقلىانوماباثاثمخماتمنثراسبا

مزثومن62ؤكسنةعراأديباشانالواسمادجبنلىحهئصناطفئواأبراب

رىعطرلششاطمايمالاوقمناعايياواصهرنىءمنوحقءشودىاناقوواصزدامن

شمعرهومنههمسءةترخيقصثبكاناالديبفىثهاطالتسهبنمجيىاكماواال
54صحيصاانقاتبتااعفدمنويرزلهابتعاءمحو
ارفصفىارشبالكلاآاوالرفاثقاثثامنصاشادالق

تاخمكافاوسأسلىدثالحنحرجعنتششجمنعمإقاءةالاقاشمنها
خاإلحعنهابوالدثحوشداااعنزإل

قانسلتكاويلراصدامتوانإمواداعنبهخغيتحتىممىالتشؤبلاللبصتيامن

باداالبمفتتأنتيدىاالبالجالضطععمفانكانرآدىانكيفعيئنأح
ويذعتتهيذكرزارفيموكازوتسفياظماباميرقدراألمعمار1

التهيرحمدطكدامتدهتالدخءلىقدكتب5داوأقظددوبالهـحزوالعذبهدبعضهم
شعراقونالمعارزصمهاببريننو34مسنةؤفىشاعرارهىىحفرابربنلحدنأبوا

ولتضبهكأويهغرنيريهترثءساصاإجمسعبهسيهذاالاألجىلبهتمنقلبىوخدا
هبهمءوأشدخقطاقاتثىاهشاكيتاهـ

قولهنهحيدووشعرهشةحازثعراالدثاعدالضبرىمحدإنأبربهرإ
غيرمحئفلباوزاياتنىألغئبينرننىكانالتواأسلوامابأوأغبإزالراصأطيدلمهرافىالمحالدنبىذ

فىلتىالحوأدثاريرفانلناسانسانامنامكنوالشفاءاتلهادمناوالمابىالصلفىثتاتال
أوضاءانخمصبااللغاجملاخم11ذولفبالمسفىدثصاةثةت3مةبهىلباوبكالوارضال

لةعراساكاصاشالأواوحوربةخر1فبميدأىبلرهانالىسئندةضليحافسمفلىاالولى
4يمكةلملناذلئدوونملبهولوضهنحماءائلتىااالحوالمجيعسجةدالئلصابعولءلىاغباصياافىارةاأوخ
بممعلىماعنلىوطفعلىحيثوانممإشبهيعهامنوثكلوحودحميهافىعلىضيثموصمجعلنآان
حصالشوأىاختعلماخهالخقمالمتعمأنائعلةكذاركذشنقرنالنارصارةاانتعمانلمثاليهصالتاذ
عودلىمجيثسهوأيهضعإكاظرالفلكحدثطتبكلالمعزخةكليناالحاثفىيقطو



المؤاقال313الممكليموسلمصلىالنبىانفئأعنأبرلسلةوقدروىاؤمعنبذممجدثأرنسفه

وراالبيخالتاعاجمائمصانادوثاطقطراتمافىاةاالمررالمضبفانباترزثداالنتااللضابةمتلمإتذ

ياشوحدهابالمساوتغاطيعتهاومادتهاواليستفعلاوتافات4الوترامتداكاالرحيةالءوروايةساولما

المغيبالىقالالاالمنيمنيولماكيبباإتماعناخهاخصوهكلوصصوشاالمصمبعصاغرطما
كأنتماصادصةعىاططيصدمونامنممايعحجبانتبرءمنسالواتماأقواعلىدعتطاذناانفاإلس
كلطنيزااللعزاياءبدصالدفمحداجعفربنالتهلكلبدزالذآللعزيزاجددبنمجهعنءشهافىاثاكوم
ستتينفياالبادةلواااحبواليقولنقاةمصدةقاةمصمديمىسلماجمفزلةاتثحعؤدركلى
منلتهوأسفلارأيمنوفؤلمشواذبمغطخالمنهودؤلثمنوالتسعاشؤلعااالفتتنحتىشئغلى

ثاشةادفيالمغدوكلنؤناوبمبحبرهمىبهصؤنامزكأنمكىمااليعاعايهوالتحولتفيلثافارغهةرد

صلىافؤفىةمابنناوأرساوأصحمنقجفارالخاتاالتنااافىلمسانىوقايمعةابرذرفىوأ
4يدصعلبونتظاماتلثراعاصالىيعلعنبافهيعهدمكانادهـلبغدلشاءرااصبناطمحدبنبنبىاقىجمدا

الضيعهارالصسثقىفهامكتوالاذادصهدؤمخثافبفالغاصليعلقفلمءزبوضة
منحمأكرمالتهبانعامصثقواتهامنخوفىعلىوافىممالجهنمعذابصكاقلمنأر

ناحببداصصبىلسن51هذئرتهمىاصولمهساالأليسنةوادثرردكالمذحألتارانو
حوهاوأهوىلمكناذاأضربلشبمنخراالااأحدمالمخهمايفاربءثرسنجنروعماورانرت
قولهتبفه3وباظقوواابالهوازأرادفالمابقتلهدوأصأتصملةارزصاتوهافىرأخلدز

وبمءلىسيهمفاناذازاديانالاموءاصايمءواسابوافاطامنزادرابلكراتدت

ركصلاطالنلفىلهقابوالصحتمللهخىزتلتالاطصلءملالىبالالؤشوانل

يقطاالبروصفثزالمابنألثحااولىابهنغردلتواكاالشؤعزت
ياقوتاجمنتارماولطيرفهافىالىاكآفابرثاكان

حيخااباتعيمتهرأعلواقىصخكالمفىأريمالبايروزهالماليد
صالمجمابحضأفطفاصانهاللعبهوفوثوصحهأنامئغوف
قلبهوةفالىديهنتهلشرقبهلىصألصاخيراأرادالته

ااذندااصمطمناالرضإفىسالباتنإاوسنحملفقلمويةوحارقغناعممارفنهااضةسكل
اودةكلمومنءمؤكالنكوفكتنىايصواذاكبمناءأصدوككلبااتا

ابعتملفاساوابخاشفقالنالساعنيغنينىانالتهادعباسسالبنالرصلقالليأساحاحاطا
عباسبناعراب1سكلعلناشرأراماعنصالهماقليمنوجوارحهضعنلمزاإشغنىافسعض
لهافىظياضيدانيرووانامخروأنىمالتواالعراالفةامهاكمذنرةااامنيشفاحغغعلىنغوعيثعزا
ضطتبلتظنىنحغقماافنهاءانيمتبءلى3زراكضأوصكيرفغبهمةاصعذوسعباش

االعرابضلبهربهثمرهرمدلءلىبرمنتنبهذمنانعبدوهومشفق
يروءويىكافاااناحمافىقدبلوشابرتالناسالوالفىوفاءخاسافىست
االبانريراليأميالماخاواالخبالولنفأممارةاننفسخيرمنمالحاالخاالعارفنبعضمنصالدم
المؤشيزفغالرأمياذشانريلضسلوااطربعضفىلهبغلةهوءلىوالتهعلىكرماؤقماالميراقيل

لملوكءلحاعهاكاواالشعلرنجأنجمبابعضفىارأثبهفيابفلةفرفامنكرءلىأأمرممىبهروالال
اأءهواختماذاوا3ابماالءاصصلوسابنلااليماتؤيململمجمنمالنمرسوالررما

كلنؤجملرومفرسواااءوناشوقحمالموكوأماابهإصظياذملهىلبمرفوضعوأبايتألحغلونؤا

فكذفمحلشوخمدتشافنشماوجآاذاصمآككهاتخكوالثفى

يملفابرتايهغركربن
االستطالهالمنغابنرفال
لنفساوكافلجهالةالسان

يصدهاططط51ؤهـعى

لذوىوهرعراصارنرامن

رطثزافأصصلىأةالمر

ثمالمساكاالصغوةواما
لثفاهماأصدزخوعات

افىوالثافالمبااهرةابحمأ
أالصرارعنىافمبراز

الممبالاهرةليافامايانة
شالفوطغيانكفعتؤ

الىاستهرانوهوءؤوذ
ئالغتنةماءاوفتضه

سأحبهاماثضكاباال

ادئلبالىوتنثس

بهاوواالنكشففال

تعالىتهاكافالممروع

االيمةإيمرالىاصثوال
دالنىعنوىرولهباول

افشةاقالنهاوسم4عاتانته
مامااصارطفلةافنةناغ

محدنفرجهـاوفالا

ؤدالاليخاناانمعصاداا

الفنغةماحباطض

وايسوأثهأأحالمحماأقرب
عرأءلابعضعلروفال

قامتؤكعشاوكنت
اتفط

ىشاختصديةالى
تستثيرطا

فنرجموخمنلجالااوا

ررتهولمىؤماااظالمافرة

جالءالىكمةخيخصيرظله
فاوقعثصاراذااتءود

طبئباشرفاليا

الثهاكمطاالظالماصالكذ



اعمادلسمبعمدب

والصادفهمافيفىواتعث

التهيىآثارانلكذعن
فهملهفالمينافاتعالمحق

متنواتبصورورسكبراو
وىوقدرامدهاعيفةان

وسمعيهالتهسلىنبىاش

ينوظولمأمعفالممنانه
ترمابمادغفرالتملهأ
عسدشبنجعغروىور

وىلرةالجدعن4أبه
ياءلىلموسكليهاصالته
ااغفانهمالمصلدصكوةاتق
التهوانضهالتهأل

فىحقموقبسلىاحقذالجمنع

أمثىجاكمنعنداالفضيوالمعروفاطلبوالىقوسعليالتهملىلنىالنولذالصو

رت

لهزاجممالحاساممماهشاث



تأمنهانمنلظياأهلومنيةاال313خصذزجبنرفالدولمحسعيدبنروخانكنثخنثفظشوالاالمناالمائةادئالئهام

صالبطالماتصدبعسالزلمثيغباواعقرنواةاورةكرنانشاهرفااالنميزبكاللةالزمعاالأأاكوخ
بعضنقاللهخلتهربشاالشمهاداحخائقطسءنهاراللةألصفالثفىكباءحإل11
الاعليلكلىعنهماتهارضىعلىبنسناطمالما1دخلاليرحملشمناكيرنأتثيهولعارفينا

باوالتجطأداحعلىميافقاللصادامحلىحعفربنعت1فأذكرهكركوذمخرهفادكتعادقدآاقهان
عنهمألمالقدمءلىالتهاكرضىأبنكافالالىصتحملوالعايخةاالجمالتحملءلىلعذ1يخلكما

أيكمديموسماماللنبىارففالاليلكثيرالذعاالدهرقائمفالناصاكانوافةاقوموسلميهتهالىفبىءا
ىاحلىالفىالىانلعاقلفىةءالتالحهبحاقال4تعيريهمإلنافغاللواترابهمراا4جض
فانهولياضبنلفانحدلز1ذكرغيرمحرمئةأويفقالعاشأوعصلمعادودشئالثخال

تأتنارومحاابنكمآناوالتغرصرايهممافالىسالتأسواتالىلهافىصالب
دريغرراكئلفتشذكليزنةصلىفانحوؤدكلضالدهريرفعرأ

خيفةذكسربئقيرسوافكليزاشكفضوكلءفتص4ؤتصفلتوالت
قومدصعرابى1ؤوالذاالحاصجاهمزفىاالرأتصاحهآعنادأتارددساالماقال

والصلوفالصانبعضهمقالاالمئابجمنعنىءناالكتسابوءانلفهأنتزفاوامنمايسأ
ؤممننألاؤالاماذلبستوححقلممنءصاطفضمةكاليفعلىنوونواصارثميهتىلون

لناسالداحعراخهرصصوأوزدومملىهمصيرفىافتاةاايرسورةفىبئافاجمافىفاللردا
كافالفعلىاأوصلىرابذفأوزفاماواديراأنانووفية

االوسترعنولقدخهتلطوعسافلأينكدةو
البالمضالففامةأهراالمضحذتعدحونوأنالثيمسدوالثتتىلجواداالوكتلىلصوالحر

ابهخيكروملاالقفيعلفوعااليراصةونانصمصوالونأوالموزلهوادحوالممآفالهـء
عاففنالضيرواشعالارأخأسثعاوثماستوفواواذالناحمااأخذوامنذااىالىانودئماسلىنظم

صواوهويهذملوكاامحممهأواوزالثيلازلواذاواافئمساسالمنواذأتاذااثتودانظبا

مأونهمليلت01دبفنطار
بكانبدينارالبؤدتأان

ذالنهقاكاعبهالمادمتا

علينافىيصوأنبانهم

انينونيصببلاالميين

3أالعرلمجصاللوالأ
بلظاأهئغبرمنمالنم
ثايهااقمملىارسولقال

عامأكذلمجاعدأءالتوسلم
والواةثالجالطكلخفىمحأ

هافااالمانةقدمحاالتحت
واليلفاوالصاالىاةمزد

مأاهربهعايخعاسلى

ممأماسديهوالاالمانشورا

راروكرافيعروالعغه

نلغرورفجايهخيةو

أأيعىلدثثهمع
وشدأففصارباءولمعرة

كليهاصللنبىاترو

متانجيرافايالقىالانهلمو
لمدوامغنهاالمانةنامالم

مءاضةوقالمامغرلعدواوالتىكفااللفحصوأنالمصابصبطالهافىضلقالمإشرواالفىافعلائديراعاطمتنافرالن

افىبعأربعاباراقكافىافلرأتذألماافىءلممحاثالعااتصكىئيراعلمالمممفشحمالظمرزتيرثاصا
اللجزاءااأدهاالحرردفاواوجميعاألالنىواالعافىرثابتكحونمفرضمصهـاالذههـينةاقاالثمبأيدىلمنهاوطاباحألها

محونماالثالتهسبالرباءوايدءواوموالثاشتعوءيخاواوالجحفرااالبشمذهوانماكتاخمماةماتاءوصد
الناحماودةايىونلونحأكاثذلنايرتأكياوحمزةصبنيىبينهماوشالتفزةفىممافىالمهقالبحمالميدءوزن

ماالحألونفىاةلبالعاتصدالتهيدييانهشخراتعاغأاقغاداارايبيناشبهمامايخقفوواائندالىويغماففيخالىينيرفا
واناالتوفاءاقىومنبهلغرزالذانمنأنسوذضارتجمعنىغصصرحاوالةالناءزئأ4زتوفبيخاصاعاغويسم

حألونماالمىةءاوباليروفشهابمسرالتاانرلمقالتصالحرفىالممباححواثىئالكغعمىخرذكرذلكاالىبمهفاعلحموالكسمرا
هـآالورلمىاوصنأىحتامصسكوقوالتعالمحقوالسالمصاماءعيياالطعايموسمخاكأالتهلىمؤنجاياممالصىاضلثنئاةا
ونمأاليمسالخدالجىتهوشاومالوداشلهتالالماثأيربأةامإأنالكشاتفىلتالىوشرائحةعرمايبهدالنآهآشي

يثانثانليانةالىوالدابالثىمدةثوموتاباأدأنتهامنستىانااالةسانيزسنتفالىمحادةنشصصكملف
فاذااالمانةوقلةانهاايةعارفرأيتجوتهضتتفتردعذرةبنىحمأسفارىااحنرتمدقالتةااضحاثىرد
أنابئااوااطىفىأدوراليامابعشفىمهانفرصتعاوكأللمجبنىؤللكلالحلىاطاألبسضسنفد

وآكالتناوصفتااأياتاودنوعهيرددوقدالفوهويرفدناراتحتانلىمنحلهأللوأاأضعشمندأنراو4علضالوجهصن
الىتضعنصرانزاثاالبراالدنهعنالمطامعهةلزاااااحلىفنوعلنلنزاههاوامالعفةاأقسامفبهوفينااقدثرنهزا



ذللطماالنبخورهـلداامع
دىيمماطهعبكوذأ

11بعضونالطبعالى
عراءال

طمععدفليكضثأكال
الدئفىنمةصدالثفاخذ

ثنهخزاممائتهازقواسز

فجممايخاهوبفانمط
وانون

انثثذالثباثءلىوا

اإأصتزبئةاالنةتةمر115
صراعنوانأوقاا

اافحةإوال4مرلال
111راحقنوانحىاءخ
إاعالهأذهوانففلغلة

أدراوبرىفهامالبرى
أصحعاراشهرىمنمأتلالى
مماالشاالصونبذل

رالممالغلمنسكنماو
قلأ4عات4ونفممدلأ5د

رالقبولاصأأليبكاءا

صالشهءانولتأديبور
كأأوتهايارسولذال

حطباالحماكلبقال

واياكاماساأيدكالفى

ذاطرصافروازفأنهلحلطيرا
صالةفصلىالةتماث

رمنهذومالهدءوابك05

لصعراءاضابلؤ

وحيلمشاهزتالدنتومن

كاليبماواستبدنهالمنىشه

نتاشهحلممااذهمو

وىرعفوقداقناواأساتا
مسعودءصالتبمابنعبد

أنهوسمعبهالتهصلىنبىا
نغثشدسااشروقال

تىنغسالالكوتستىانشروى

الىالهمادعائهيقولنىيسلمعليهألئهسلىالنىمروأقوقدعالنأث2اددههوهصا6131والدناعة

االقونهحفغلشمحهؤطدلهتجرىءلى
اطريهعزتفباىفأولىهرببلوالحمنلشنكواللةءحبروالفيكلىكنلتذل

يعذبهواكفىقإاوأفيدتحدبراعثتدقابانكافلىأذهبأشالىقالبباروايهأ
قالامزأخمصنلىحةمحهأبيهاوهـنازالبيتأتىالجاريةايهولىلىفقيللشابوشأنهاعنلتفحمأ

تهبابثدتلطمفؤءانذهلهايااتفصبناذاكاشفلهاملرآةاليشوذكرتدافرحعت

ثاؤقهاامتناءأنمبتقالفىيراالأنفىصانهفغالشصالحهذالثواينفىبالنناراتعتيهاال
أالاافدوءدكاالأنجؤدابخمافلكذصاقباتفةهمحرزوقبولارتأأأضزلت
صحوكقبلةايدفاتىمجنورمنأبثمروقلتلغالممخوافاسرعتأفىكفىناهفةفافمنىتغلىاثفنواى

ربماسقرااءثباشأقدصآالىأثارتاوقدخرأذيالةاثمباتمنحتذضاآءتأناافباالن
أخزتاالؤدتهأقعؤعخاروحههالىوحؤوهاااللىانفاأقباتقدهىالثاسطحصهـائتاث

أتوللناصهاةامعقيعاتفث3فابارنعاؤإالالسولمنوحىيةرابححثنروشصحرفارمنا
جلافاقىالثوففىقركاذصاان9لابانفلرالىكىوالمعاليماىصوقىةصتاحز4ثمأوما

لىالبهاؤنعمبتامناليحمهباآحرفلاهارفيخاابلقمىووصد4حهالحبلبهر

حةاكفهرتانضانالمشحهورنعهم6افيارزهابعلماحمحاترقألوفغراحاللمجبهامملمةا
اكذوماهوفعاللتفهإيميهرءبثندفانالواالمنةءاثخلزتأالثيهرءأمانالكاقالو
اضئاطلحالاىةيموفاإلحطافىتفياالمههعهالمنامهإهمأنكليهفررقعنة5أفشغرةا
مرفىامقواوهفذينحزتفيحزيناةنروانمرولوقتافااخصروراانابلكادافثلتىا

لمضملبهـلوصتنرماافىاتايراصمنياتهطصصاالعهوتتثليصتالالمرووخبهيرالؤتأبن
مخاؤباؤوراهامطبضرلماخيارمغلىاوبهاكااماوفؤقبالمعارفضطعاديىتا

رأسيهؤاردظاررأبىوربةرةمخارأثنناوحإثيمالسأكسارتيسكلضالأضاعى
مهملهآثارنامحنذلكقفلمناعنافنلنامراثقبنال

للسروالربطءروالحافىالبراضصنضوايسرلىاسواذركىافىلهايمواهصإيرللاجمياما
اءوالصسدالبلأل4فأراكعأهوىانافاءأحماكاوأنتضشكفىاكلاظهرت
ردرصامارف11ثالىامماينعسبوراثنشىأصومنصثلوعنيمينىثعن

درتنةاصثاءااذاجمدثحذىرتاشوعزمائشتالصقشكلدنديمرتااةاتةآيات

4السيخلكؤسافىااشبهتلىنهاالالوصعيةفىنحنعضهمشزتاالدمرجمموقاكواكتث
يهلبثراضاتانافارفئلمالنواابناعياقد

رةبثاسمارةكل6أئناوتصة4قوفىءكاكلنثتةلعنلةكلحتالمارفن1ارفنرءبعمرامنبم

منكلسذأتمراضإوفتاءتياشثتممياطروشمنحأليسشاهماتولذيةخمايةحكلطىوفى
اناورصلىومأناسءضكلقدعلىاستعدادهحصبعلىونصإبهبماومجفلىالسامععمايصيبه

مزفياالفرآنفىواردةهىلتىاياتيماطافصلمرادبااانلغالفالأبعانسبعةالىلعاناظهراوالفرآ
ؤقهسرشذدتداطأءتاذامكاكدصاتذعنبهليممآطحكلرمالصصهرفاكايةالقثقواطغا
محالؤزبهانجل4والمهفىخيخاءدكرمأصراوبئبعديةعاوعالثيئداااارةتحدسودةإدخاته

عايئعنفزضاناوماأمصعنالتدعسائالطانلتلقاليماصاجتدقأانالىهأصوآليامأ5خريفهاعد

وسنادوسوالصالناحمداإ4طانلثنلشويبعلثبمهويفنيعدوعيناماقاالحغحا

الحزلتعالىالتهتطلبؤبمعاصىانلىزشلى1ابطأالطبوالمجيلنكموابهاواقتهاتوأهازتخوصر



لثىءقي713الزددبنفوأماموافشالريبفغاشرطفهذعنهاالبطاكدماالروركثزوبعلامن

ولوالافطذأصوأخينافخالرجالناقدمارطاةذابثمربنشالحويزيصاانرسفسومنال

لغدهممتبقومكيةخهددشلهامعاوففالكفرناكواالعناشكرناكزتهعزويخقفافيناكنعةاطاا
قالتثمودضماءفأطزصعمهحكمهلتفينفذايىفأدهـكأضرسقتبعلىأحملكان

هزدفونااثصضادبرؤأتضاروداالنهءلى
فروناخص5الواقبارفجمالبهبفصاالتاطفصاقد

كلولىقدحلرقدحثئماقلىبطاأببنعلىننحوأميرالمؤواللهقالتديمسودةهذامنيةتملمعاو

مافوترأفةوقفيحههبوعلىلأثجتهصامننفتلافىؤلمارآغالصقاننهفصادلحارعلناقاتناصلى
والبرككخابمللمهملمآمىانىعلحهمولحشاهدعاأنتهمااقالشمفجتطبرتهفأتنحممتتكخااثأوقال
ثيلافأوفوامربمبإينقرجاءالرصمناالرالتهبحمهنبغيهاحادصنتعاعرجأ3قلت

ؤيخافاذااىكنخمخيركملكمحالذأصداالرضدوافىوالءهمثأثناساسواحتوالباليزانرا
اتمماصههاادفواةفيأدخخلسالمئبفصنلشوايمنيفدمىعلنانيديكجمافىغاحفاذاقرأتكب

داوهلدواصرماتروااكفولةالمعزوالفعنافانمرفادماصةبالرقعىتافىالتبعايخا

خففئلمتعمالماصيثاككالوأتففاأيخمعايشثماالعرالمجمنأقكاالميلفكيةايرشاصهاباد
اهذلبامحمنانوفيةالبضمهاكلاابنقاليماكرحميهراانزقالاثذصادوه4فلرعراباعألتها

4تفىاضالبماالصحرهفىدهاكماففاتنكايهاوانلماساالاأنصبإخمشدؤكركملراالعاوا
وماايهعيالهفضالاشماملتطابرحلفقاللهامابخرجممااطمخهرضىطالأببنسءلىصناطان

علتأماوخكقاللتطابقاللبدنافاراحةذنااملحاطابااذقاالاجحامكفعدهناقالاالشخؤ
عاهبضاتعلماءاالصكضقالرصاطابزفلشوءأهسماطقلقالأقيلفثلتالعةمرقاهحمابان

اياكالهاقاكأوفدشوافلىاذالعرب1عنيكانتديبهدعوالتبلهرمنفانبهالقبلحةباا
الككةلةثعضاقاخمرباوعيخلتبةةلىافاخهايهو

عدوآالبعدهالنىمنعلىالتهوصلىوحدهردتعولواطافيالثالصاالدفىآخرأهذا

صاجهاملىالالدشبهاءقاقصهـةعلىينىاكأحمدلثقاحسثامهو
ىلمهدامحدىدرتاشساجهدغطكصكوللىا

لرحيمارحمناالتهلمجمم

بااالسطنفابالمبافىرراتعهجؤمضوكشفيةااالالعنايةتمجمففىافىحزافغالذىدآلرا
بهبعإلالساطعكمبلالأقومالىىالهافىلسلالىظغعلىصالمواةاواالربانيةالفوضحاتبمصات

واسيركفوربهفيغولطيرأمابعرعرةكلعلىالمؤينوصزذىاوأصلىآوءكئرةةاياحىود4ت

قدرعؤبهالرفوابزاللو4دوغفرذزمحيوبهتهسزابالمنينىهيراللىآحمدبنذنبهةوصي
لدلمدصنقالماءالكالمالشكدةوالتالىالمضدمئغرالبحهىأاولرمجةالموالىنأعععنلجسفى
عمنلسيادقوالحبادوحةمنالباسقاالدلمجوالفرعةوعىكزاصاطالغضلنقطفدآئريامواال
مافطةتهاوضهالخناصرت3االمحاربئهياخمناآعنرتالؤؤحدتفىالممارهرلافصافى

شكرلمفوثاالذكاءاشتعاالدثتعلوصائبذهننسيماالروضعلىكلصجمطفوكريمنجلق
وجناتتندصلالفئاللمبالهواناخاحالمعانحووحوهتهزمممؤالةواشغاالكرالىكاال4را

كاماالوحثكاتةالىااعالماوالناشرفهاالسامرتبدمشقالمعاالثمردربحاناصتحرراوالطروس
عئمبردوادثاطربيوالتنز5يدجدداليبلىبملىئعالطالمه5أمدلهاثهىازادههاثحمدغدأثندثاموالنا
ىاالأهلدماشالمشوبةانالزاحبدحنحواالمانفهزالمهـفلةموالوادةالالكرةالمذا

دفبهاثاعطرسدكامااسهـلجفالأالرآباهالنصارامننرجالئهاوكلشصعشكظفربهدمجابابمبمكلزب

أاوئزفآبيخلناكواوذلثىحملى
البهنننوجهفرسفم

ذلةبنالهنجاوهالنرالثخا

اجهاموبطوكفىجمالمرا
مهواشأثاشفوصات صا

تثهالطلنىافالفدمتها الو

الىمايريألدععليمرسلم
علىمحدبنيبلئوشلماالير
تعملىالانلملىفةأةلمرواكه

فامنهصيىسرصالافى
ابخهلحساتصقوقانهلعالا

هوششيةحدماوألمجسنا
لهرخلىالورعمناهون

أممثارتبتاذافالوكمف

هلىالىاوالداتهقىك

صتريساللهااليىثميانلاط

مضهاألحوالمطفئاوحن
بمالحذروراياصاطشيافي

الئقةبحسنالريبةمتاة

ربؤابطوللخهمةامعتوار

يمصبنعإحمعنحصؤد

بعضراتعلبمالسالم

وضكنهاوشدينجالحوارا
عررفغالاتأتذميامترل

الهنااتفمانصضعاوحربا
المرضىوىايدألطااببلا

اشيبهسلىئاليذفيو
االسزسالالىطريقاذلك

أغلبكاليهرذالحىوليكن

كاتمسديقانوفوالى

ببهكلصرفطأقربالخه
صذافقةاسنينغيها

عاييسلملتهاصلىلتهارسوله
نبئافعاوهوأند

تهمأمنونهمواثالى

اتطغبقلىونجهزؤشمع

أوبكتهاالشاننفابمنت



ثخالجثمنسوأفكبفخلفبمفيضذئيانننلحدوثمهمحرلىأحدكمطالشيههرصعنف

ئطنىسنء

بأالساآمن



حمرالحالا

يرصئلىمزصحا

واتوصحسبهاثم
فروارجاضكاقمونظرأ

اأسنلرالى

نادقهـيهصامافناا

لهمنناراافقالسثن
لمتمصياضكنمصنآ
اطشعاوفال

صاامامالالسمركا

امعداالسزتهفما

صنأطبممنفىوالث

ضساللجغمغيهالنىاجهاته
رضىهالهنصوالبف

لصسيانةيرادالمطلىفان

ذالهاالالبفاصاضاال

اإلذالولعضالنفوس



بمررويؤلاائأأكثرما
ففالاوحؤحسانمن

جؤواأحعسنمنمعنله
أناثأيخاوالتلنىا

وتدبيرتغريرمادتهلتأنحى
والضعالةبماالي4ابجم

لمعلمايرايسفانرللنالهي

واعابةالنفدبرحسن

وأصننفعاىابعدبيرازرأ

سوءمعمنكيرموظ

لتصديراالتسدبيروفساد

وىرااذاالرضبنرفىح

ه2ملىصازمموانيرهبس
علىبنمحدرقالملاحن

فىلانحسهتهارفثه

احمبرراكأالدفىلعفةاالئةء

بيرلتداصوحسنوأاكلى

ضهلزتةالمعثفى

لطغنهافةؤالنيهماءاط

أعرفسالمذاثأسفال

لىقيافاذامالهشدبير
يسهدنهساروطناهزه

أدىفقديةحيااقدراءن
لويى4نةلمروأقفىاق

ةلمروأاقللعنبنحنفالا
وقالةرواطةالد

يابنى4ءالبفاطضا

ماانكعدأحدمموالتكن

الرضافرسفىالواذدائزد

لمالأوالتأسفبدوكودا
عنواللحزفذهبممن

العللجلوصبوالنصبنهذا

ودكشذووفلدزماصال

والنفوسالعايةالهمم

الىمارصبرونيةاالة
ممطأففلاالنسانكمبا

الرشنىافىنهارثاال4ةااوسلى

اطودبئراطداعليموصممتهاصألفواللنبىابخكائمئمقكننلواليىضىمديؤااليمقلوذ3م

وكاينئبررازصكبلئذداظيةبرمتأدموبهقرنداسروالجاعةرابصرحوؤلسياحاةصأل
معؤمارفهبرقافىعلدتهصكلىوترعلةفالغيروحاسمجلسهعنونحاهخبأبهفمبهكحولم4لعزال

لخفسيراردمحثافأواالبحاثوأخذفىالمناسباضبهلنهئابهاءفابتدرااكجااسثاءاحاوااذاق
نحائملبورثااالوذعاييفهميبقلمىيرشعاتؤفىدبمممههمعهاصإطفيمهالآلسحبعبارةاثمازيعو
تراكبيعهرنولتكيراخالةوشماتااليدريءدمهوئاممعينىوالبوركعهطارئلعبارةفماضمأ
اءلتمابدفأنتوالكناالنغةقدبمحواقغاىلورتاضخوئدباذباالتأفبةومحتراضاشوأرا
لبهائنامألاغماسأفةيرادالشنىذوأخذابعدعخنقاوااالذأكهذمالمثابةفيأحهذالارلمثاطا

فىالعرضىاءبرااقكراوذحلبعفىالبهانماآيفلمثمييلةأتددا2انتز9أصانكينىبورا
والداصذفرورسثهاودررجلورةبكيراصورتهسايماديمصلمحازمزالسفىثمسضهتدمالةبتهتر

فذكرالمزمىعلىدديقاتغلأدلةفسألهءالدزءالممدعاانهناالوولصيةالث ددرسرعىرأرو

4اثحفرديرةكهلذلوأصاديثءهبربأمقأفللناييراابددألىبتغرهمرواللئالدتماثدت
انثممفسكتوشيىضىراللولدالواتمهفعثالمرتصىتففيلتفتصىيرةءكاشكرأشبيذأخذثم

التاصوولقودشذاالدوبينايهابيخافصوةواخيانماحعرااصحايربهتبزااص
لمحاالدنحوابالممألنكاالصاعاتفىوناشضالوالدلإمجماالدعالمالدينالبهاوااذهـنبرتظ

ننالثسييصاحاملأيهنكيفوحابةاأحبناسنىالثهبمقاليالالواموراصدممنألم11ذليرادثا
منجهـنهرأمصايأنخفافاجاأف4اتواتقاردلألعامخطحبللأه4وبقدثولمافىءاالماتيرت

عثصئبهتىالنشوقاتهوكأانتهـطجاصدبقصحالبكانالىشدخولاىئريئتلعرضكىاياقكدموحاب
شاثاقررهادبيافىفنفالوسلانخهدقبللنتبأصجهاشولفوأثينوثالىرواةءسشوالمننعإلن

اسختمراكابراالاالحألءمنعرثشلتايارةزوفاتهقححدتجيلانهتفزابعضوصيةفزآلرشواط
وصمأوهأقالهبزاسواسصتعرؤالهبهرواهحهمنمممتأفهلشبحمعتئى41ملمنقالحتئسلماهم

أجادىكاللىدابألابأانيابثولماؤداددأأودارهحوأكمءربصرالفىوفأوهمجماسكلع
اطالجرضىأحكألحسنءلىأبرننأميرالمؤ4فالذهـهواوحدهلةانمدصثالىشبةرثوأطأ
المادالبنياضفىكورةذلقمصا4ءؤءممماودباوأاشخباتارةرثالطدإصاربغولهعنهالته

تهابثضلودالمتفىأشرعأناهماعامكئارمثالدكأفبنش4إالداسحدباتآرتمنفلغابابوليما
ابالنالعافىؤاوجماطههىاذرابهاالناضاحمسوماالاالنإلتمرظصلهءوتهوقوطواله
قاروذىهذواصحزوىاؤدصارىمحددتذمخدلبرهمناسرىتعالىتهاشكهمظلاقاال

يستلمألنويةزبإشافباالتتيروأسداشمباتااذاصرإيةاصحمياواالسرتوسحرتلالاتمرتالةت
يةمريناصريهـثالأخصاالممبؤضبضميةوالسرشهسريدوابزسريتكيقاللمعولباالءالىيانمشد
ذاجمموآدوأوسهـلالاأولصركطلعهايدويهورأبرزقالدىويةدللسردءاخوايةوسرلاالتمن

فنغكيداليالتأبعبدهؤسلىوأهـأموبهبهوسرىيلاايرعامةدهـيكاصاوسلهاوئباحالمصفىء
ايشعيالثوتد2المصفىقالإرضوثهآثواظيورازعنهضاىلبروامركىالراالالصنصرىاالنأى
نتهىاثماكلاذاىوالمايرذالإلتواتعلىتهازارائساعاقالبلممماباالالمدتحثبيهاالمهسصمرباا

فالصصلسبهردعصبرواالرضامنارتمحالماغوالممحالبانربأرةالب5لارثبرررالواابروا
لعرياراددمعروففمنبألصرحداباكأمآوالمصهفالوأنبهدةودفاتيوروكوبهسدوأسجادؤاوزلوس
يسوادوآضعرالجازذاتناصامنلعرسوأواافئفيانشمنوانزلجاانضيراؤوالىكات

للرافاانماجمكلونالففلظامرببهالمحنهيؤوفرذماببهمالىوبالكلودغر



3م1ىاليراتلنىانوأرمحواماىهوابروالغلمعيانحاطباوأبلهءأفلماستلذالها

الذاالحرةالىكأليانالىمراتحنهوصجداوادصكدتهكعرىرومهـالذتداراءماوكلبتهذتالعراؤوفىا

درالمومنوفاموسراوالصثأغاراكباساثرالذكربااارذواهىهـنزالجافىفأنتايهاالت
وبقلبىمابلذكرئهالمماوفىانلةاللقاءواامنهابالكسرااليأغقولمبااغةباتفعالجاعىءلىاىا

قيبفوأنسكردقوابنأبرمجعقهمعطعاحسزصاوافمباكرذمالواالالذوكسلنيثتأباذكركا
بااللفكيتعسوعالميهصحيهرواولذادالمبالمتكرمفذلىاحامخطلاقالبوةاصهصوفىالغراءا

حووحمالئانحاذكرلهمهمؤرمميوالعيودقشقذكراانوذكرنمماأذكرتهيخعالفعاوا
حفعادأصنهكايرعنفالشمانةقالدتراالقماءوالمعروالذرمةورعاليماآطماناكامخهاالطئةءضعر

نارأنسبهاسبشالالمعانىواحمماحذكلعرفتأواالصكاعيدتلقاثأىقرببهىكهدودا
بمذثوايارتجمداعمنوالدههنالداأماكنمنوضعمثىصهـكهىلىأوالةهالمبألحاوىوصطوأ
أياممنيرمقارذىويرمبارثويةوقروواسعاثوفةابيزوضحوذووارةذاااءماذبكراء
لفددطلهصفالبرقماضيوال3سراالصاباجمماكبسانترتايرمهوأولورمخامربا

العولبهوداوعضولهممركسابرؤوتذاافىيرحعضميرلهوفاةمبلاءابسمرىكلىعلوفماضر
ودادعفةفلطانوظرففىجمعىلئاباءاصبهرورباصحزودوالدفاضافدروءهـاردووللتذ

اشاءزكراددلىصبهدلمنحبرقاانلبايتاؤشوهـصلىظافبارانمجروقارصوذىمذتوا
قولهعلىصثعلفوذوقارثهمذيبواحزوثهىلتىاأوالمتخيللمهدام5غازفىمبلىشتماعاأيامأصبالب

لنارانحاحشائناالبموأجعمنقناألشوامنتودقولهحد
الزمانجاءأثارهاذاهاجهيقالكسرثارواوهياجابامجانااويمتجيقالزماالجيدميهجالغة1
حوناكابابكمنثلفام1منيهواوىاوصكةفضراوعيشوشوهونرجمعتجاوأيشوديار

اججافباارنؤجاصيدأمضعميتماوأجمجأحمنتوأرضفىافىظغاكنؤارصواصشئقسد
منابطناكافىابلجاونومادمورالمعنىمىحثعبمالححئحاطوامهاهاوأأؤدوتجهبموأجمهاؤقد
نارلااحمأفاءدماحوالالوركادنبفىآضاائاالفانااضلأومابوماتجعدكرشاطكبدو

دأشوالبريوماااضكليريىحعناءلهممافرئلهيماالعرابهاأوتدطباطامجهافىوأ4تفألجالدا
علهوفاصأؤددعافججرااتاافمنأواولبةوكلكلالحالمنبافالنحم

ضكليرالىوحديمميرالمةةمننتغالواالولهلنارمفابموالبهثنامخعاقأححثاوفىلبرقاالىخصيالريىض

قرشإماالباناحمارعلىاليةعصذأشراابرقااثيمئاقهواأيثارادقاالشارةالصخلوعنيرصخ
أبراشمواقنانجألىالبرقامذااننحوالىالتفاثانهمةسكالهلاالشيوهذاعينتعدصاوظاهزظهيرو
وصالفواتححمرناغلىلفرطيدقالمحؤتلمثدلناراابناقلىفىهاونسرهارأوقدنخضلناسانوممرلكألتىكاا

لرصابواالنازلامنافؤأامبماعجالازمانالصباسوتأسغناا
ررارالمزابنىمنسفيشهـجهاميروصاجرغواإلتالياأ

النافهفيبرالءااالستفهمزةشكبهامنتحضقملكلاموتفدةاغيرعاءآلوتأف2ضاأالصفالغة1
نكرواالالتوفئفاعوتأفاهممانأالكاللخقيقكفولهاأفادتننىاادحلتءلىاذاالستغهاموهدزة

صلىجمعتولبيألكارواءالبعيدحعهقأوكوفياكوالخفرالعرفرلننىاالحقيئءثواالستفهام
توتامفجهاوبعدوناونصرلرعةيرةرورلاأوقاتلسعراءيعموناالنفتغاليلوتصنبرهاةمصغرل
اانلوجدلكدممذاممالثيهربهاواعدمأنفعميرياهاوتالهماالسريلةلووالميو3آراالكد
1فويزواشتزأتخسنارهدكلشيرمىالتوفىتأتأولاىدواشتالمىااوررناويعا

الباذبهنتلهتلجلىكيربمالوىسرفلىمديمولحث18

يالنسومجاولبالعناءحثى
أيخلطعنالتفافامرف
موفرا

حمطكزامااخأيساليثفا

مافطالوفلندباوأما
قحروزادءلىاعفايةاعن

مبرفحهالحمىاإنلحاجةا

ممننخفانلبهاالملى
ارؤساءبامصعدعن

نعاماءاوتغامرحمةمعالولة

منافسةنوانقبضء

مأكفاصبهاالكفاءت

والاالهتزيادةالزفىفايى

هماالنهمافضولافى

صلىالنبىرألوقدمومملى

زقلىاضعيراسمعاالته
كرانافىحيرالذوهاحمنى

التهبكرمااأبلءالوظ
لىتكلالدنماهو

بخاافتهعبلىوقآلالعاقل
نياالدكاخماصعود

جمنوقاالفاربااكامافىنمابالد
صترماءاشءلحامض

أبالغناعقزسلىلطجو
ايهراماعناخامهانمالدا

ممايوبهحمالنالنفان

يحبسهألفيهوتحركث

ئرانحوشرأساوآاممرم01
لنوحمااكطفىيمفدماوان

فالىكفاليماماؤتفاماء

فاوشمالهحتهافلهال

لبعضلقهفغلىكاونائله

فالفبكملمرؤةاامربا
ببذوللوناهكومأطعام

لهتؤحدولوبثرف

سىبرحنفاال

3ماأتالالمرون



واماسيافئهالهافافهـألماذالميهن
السترسالمابهلمانافىوسطوة

ومنصللثفاالسنعادفى

والنهالناسعلىثقل

وتاللماهمرعندق

عنهالتهلعمررضىرجسلى
كنافىأفغالوكرعدمك

أببنكلماوقالعهمتها
البنهصكضهالتهرحماطاي

انيابنىنحوصيتملهألحن

ينكجمهونامشانا

والفافعلىممةذؤاطهربنها

وقدجالالثبركتتهنءبدس
التهليمسيراإفانالت

نكظمرأأكرمتعاال
وانكانيرهغمنيركا

يادصيراوةإلزمفكل

المروأةماالدهاقنبعض

اريبتجناباقالحهم
عالحوايبعصالينبلىفانه

وأنهكاعيفاانهمالهرصجلا

ثحعوحواصسحوأوقحاصه
اامنالينبلىفانهأهله

أطهاحتاجوالكالهأالى
نعلذموأنلمحكا

لصديقاعالخفعمن
فاؤه

مماولجههوفيخراطرأ
مافىوفرتمسنوأخوك
كيمسه

نعيلفأنتبثبهناذاع

علونافىلةإرنحدثالاالتحدسنرلمنفاافألالسنعانةانرسالالسالموانحملعن33م

ةيشمنصلنالماومااشعفااوسالمرتققرالرضابرواطجمالببنىماءصمواخيرغاربيزمىحز
ميىمنلنع1وهاماالخيرالمكالناظماادصلووسالايةكذافىبالباداالمصومترلاواد
سيرالبنبسيبنىوامهابمأىزوفاناسالوهوصفقلرصوفطمهاوتههىكوالدخالماء
نجوأملهالنالصلهاعاةعالبنيخدصلكنجعنثىنافالثدنلبالحروهواالعرابهافىالصاابجيهـطف
اموسااتوالدااللاالفبعارلهادماهوأصلاالفاناءواالصلاالتدفىفئااعهاوعوضءنشذت

الماءلطيراباءابنوالدنياوابنالحرابنلتالكاشبهمااتةلألالغيرذالىلضافالولذوؤداالبن
دراراونةفطعقنسضاناتواذابعأوأبيضعأالفمباوالمزنلفيلامذاعاهنامننهوجوا
عاليظافىهنامجازعغلىالياداكلسقيااعايفرارمدفهىروراؤاربالمطردءكللارتلغقاديفقبا

المسرفيناخهروالظبعوااالماءفىصوىوحغيقتهالمسزأعىوالتطيعواتعالىوقولهاخمهراكغولبرى
ابالمطرلنتفاعاالييالىواننفاعلالسغمطلبمجازالنالحالىامحلىفجالىاعةاانكافلناواهمأصئ
قاالاكنهماوالالهاتفاعال1واغ

مىياءوديمناطصورديرلمجدياركف

فيرموصزوا3بانمربثنافبالشنأدكالورلبااءركوياصفتاضاصتأالصفالعرابا
4صدهاقربوانيلىصىقلىءضوالمططلرالبصركدءهالىضارةليرلباهابماوضعنادمواظا

لمفعرلنيبنىملنعلويمضتغورالىمعثاوتوصاوآتأترلباومابعدمافاتأصاتولهموعاله
لياءباجمروروبنىضيتبمتعاقتماورفىشوالجههـألجارضكليرالمؤنثىلىاالمكسورةلتاالاسفااوناث
انتلباىومطنحثبعدرأرنعتؤداكامنتصيلححورفىثوواروابفبالمطكروروالمزن

محابلىاالثبتاتازذبمثالرضهمواباباالواصلةوؤايروضباشلهضلتىادالتايثلىأقبلاملناا
يرسايابمطرغزباااعاودهاافناداظعالليهامناألقىماماةاخهاتحنىتجبليااللبابذوعاطبهانحاطبةو

مزلةيلىبتنزامحلالمنأصشحماطجةزالوفياباالحبلمدعالاثتنهمفتالتىاالمكلةيروىسرار
ولهكةلحيرةراقولهظهارااإللوالريموبراالطيارالدطبةبمخةكرالثاعرمكميرفىالعاقل

نطرلارعاثمثمنهالوالزالالبالاركأءلىالدلىاأاليا
إالدارنازحتالتمصسالمعايهمالخيامهمجمطتجألزوياحيرةهـ

عرؤقرآضوحبيخابمقثلمأزماخصثتواوأجوارحيرانلىإفاأحوورابمعزارجمعلجيرة1يغه1

ىءاظالتكونعراباالابنقالرلثمبماانكإمنلعرايهتذبتوهىنهةجغوافريامإؤىعةبين
مئديربتكلانريمةاصوسلاوفىالممباأمكذافاباتسهـنفوادصأبعةرامنبلثيابلرسمحادت

ياكماأوتساليههتحيتهأىالتهساألمعايهمؤتىلهرءاطبهافىويستغالثماماااياقأنةأوأرأعوأذأؤإلثة
داالعرادتوتروحاآلصاشبابفرسوالدارمنقىصمنءلنماؤالزةاتواالوتالمصمن

ةنوءئهالالقأعراضعارادالثاثنلمعيخيارجلافئمصفركازلبناوكاشحعهاصودةنكؤبرةيا
وصلرالمغصودافصبىبهيلمثلثماابئعشدأرخمبلنعبواواضماتنوينافيرزعالؤزن

اوابرمقدمورخوجمرأؤيخلحاربااالفهاوىذعلىالمفامكااليضسبماليناودجرخصقكير
الجطرابعومحلاؤفابهروررجارالدانازحمنالثاتاسالمطلكموئرضأءمبتدمهمصوخيابمعنى4د

ومعىيهعندسببراالمبتدلملمناطمجىءالشناعحكديهملفكليرآلمصتغرفىاماةلىلحااعلىلنصبوآلمجرورا
بالمحيةبهمخماعنهمشداررنرقيمبفرابتلىاثمرثنالمأفىلهجيراناؤأازكطبمأجابهافدبيتا

نمروالاىاابكيالرولىماايةجميفعلىعرخشلخهمباافىبآاطمعالنضيةاتممللىوم

لحةالناسانوان

تعاونالسنتجنونالهـ

المساءدةلونةوآلرصبى
صاونآاذئهإطانرناغوا

صراليشكافؤشوشألتا

بدوالهذامنفليصكرتهباوالمزارعلمجندلسلطاممتعانةمسنفضألينفيصففالرانيكنجماريتفافلوجو



نأليمل3م3نجيئوااشيعنفينفبضونلئفصلنعاوشالكراماعنونيخىالىاألغواعهذا

الالجلتالظاهرةالعصاميتركاالتهصمهاالتخاالىامايفاصارظيحارلعانىوااالدباعادةعكا
أفىتاروقتكلفىالبنىدعااةوالزمانكاظمافىخا

منعلمغاطالبنىهناونتعنيفاومعناهاسمفهامحماوماةصاكلقصدوهواتخايخايلغةا1
الوهرالذصبممرالذاخةةوصرشثونوترتارجع2ابضوآالبطألىلمجردانساجمنىووطابا

منادكطضافخيلىاالعرابأرثأىبذحلهطابيمالداوةوالقداطأىالحاءالميملةوسكون
والجارمبتدأاسنفهاماسحموماياءالمتكلمئباالءالمدغضالنداعمنصوبفمحذهصادالءالمتكلم

استعرلىالذىمانجرورأهـوالجارافيضعلقلماواوقىفانهنصوسلزماشوابرتدولتجركرر

وهوعندالجاراعادةبحونيرالمجرورلضاعدععافاورابرأنجمونضعفلىورومانالىثلىوحصلى

هـعطفاعلىباواالرصابمشلهجؤتاءلماستدالالبغراعةلسعةامالفبنجارواضرورةبالشصوصورلج11
هوألذمحيطابالناظمأنيضضىفالنظاهرهركيبا11هذوئالجاراعادةبابىءبدوفرررالفيرابا

بوعايهكابادازيغصطبكاكاساذيداوزالثتقولمالمعالموباوله5وفىوااوئارالشماكدالاللزمانا
يسلطلمأشهربنحوستةلسعيد4دثخجاوهلذلىقعلىوندمقظاانجبيرفدبنواميرنجاجممالاقول
لكنقجيرودسعيدبنولمالىوييفيؤ3عايهيغمىلموتكناضفرصظاعصعوتهوردهأحدلىء

واصعيدلمالىمزءوراويهفيتيقفاصاقتإىتهواياعدوليثربهحاحاحذجبيرآرأصسعيدبنانااذ
النلبواواياىأوماالزماودافىماافرالصتقبيرأناقباعالمواظموابطالزمانممىواذاصبيرابن

دلكواباساصيةافلتخنالطبفارائااللايفارااارااءلصنذااالورااعنهثيؤقبول

يرلثلهوطوائدممنواليضطرئلهغوامناليضضعنهادشياراظارقماوضانأدكااظأ
بماالئهايهفوفة4غيرعلمنمأهناوكااعلةالمةحخهامنعلهلبنىطادباتاءافينبنىالكوحينئذامهعآءيه

وفىفعولهيممياءالموادمانودالىصبرالالفاهزامحلوةىاقاقولهفىلفلادولذادخلتئدةالزا
الزمانمنيةلثاالناالماوضعهاموضرعوالمصارعأوتاركولهاتذ3وبىااتهـلقوقشهـكل

ذكمستهرعلىأنهولمفيدماوقعلمررةسضارااالمضارعبميغةاكنكاليبرعنهشهؤعقدالمصتكونألطا
حاقاشمابرانحماأياخلياالبيماتىؤهبعلىالبيتفىفأكدمحيقىلهمحطفيدالذلكضماوأ

منىثأرطابفهوكاحضلئتهـلينايةكا4ئموطوائدومئلىكوأيطلمنىلىمغاد
اركبأوقيمناىوأبدبثطاأحبالمجوأخدهصمدفأت

أخدمحايهفرلدمالزمائعابماجاءررهكذلئورأووجىاياالءصعلهاأهلهمنالنزلاأخغا
البدوابير01ؤومةاالؤتىوزشجعفروبععريبعوالمرابألمافىاكذفوكألبالرعلمزلا
وةلصامخىحوفأىالمأداضلدلباوانهندبمامرحعاتثاالابد4أبدكقالتنهبميرهصجلحما

دار3واالدردحالهمنمدوصفاءاذاتبابصفؤامنيغافظضالصهلثئوصفوانهلكالرجمالومحنى
ني3وبةمعرركأباوكورةؤصدركدوكدرلصعاوزانبابمنراربمجعكررمىجمدرالمط

الزملنالىرديضثيرمستزوناءللبثىكاتغدمطاىجمالنهابنىيطاعلىنأبعدععافتولهالعرابا
شالصللئحناالهرصرزليتاةبةثعراوا

ىشهـكاعثزلىوايأنلمجبىامناصىأمىجمانربوعادء

الثرفنيلايلبوالمجدوايراماالجمىواالقاقساوىاتعالدلوابيئهماسالوىثينالبنعادلالغةا
لجاللةواكرمافىصعةابرداغباالروقاللغاموساافىصةكذباعاالأركرمدااالالاأوالقيونرملوا
ارامحمادأوقواسثىحميهرعرمالشوااذاالبلتصبممقودمنليالاوجادقوأمجدروجمعالفااللعث

بميسمالتهفأصوفاقضىثمفمفداقترضلىءكقدرموفمناكلىأمعماكابييسلماسلىاته

اتولسارعونيرإوشكالبهم
يدونحزدواالنةبهأ

منءصيراضطرارءلىاترم

فقبمالأوحاهنتالفاا

الذنهواوأتهصأوهـ

رالضطرااعاهدنترميا

هجمأوصادثألمبلنا
بهيتضىبمناالستعانةلىا

ئحلوخناقكرمن

فالومهبؤاهؤالقمنبه

اغشهمضطرفانلى

نةالشعااعنبالجاالستعانةا

التعرضفىلنألعزرلهبالمط

والةالىوبدالللي

عندوإصاطالمورفانا
سمهالوهماعايهمواضبهح
فهممشدوبرنلذلث

مساويالهمالمجدور
نانبرشعدابعالثموا

مآيشغلورعاالاكمفا

ولذلئالمورحااقاال
بعضىاخكطتدملف

يمسعارةألوظحلجا
العرتابنا

صهراولعربةفرانعد

مرعاهافرابةبسعدو

وكنعدممنومازرناك
اهامراالمارةالىجهسى

نضمىظنوأيامافعلت

غناهامننفسكتعدمألح

الاصالهتعدرعليصالخفان
عدفائبهبهتعنبماد

محهفآلضرورةخسله
قرضاوجدانسثن

اوجودلةأخزثلماوددص

بهيئمسعظنإشرضى هسذارصولوآتأفى4
حلاللىتتهزشاربمااإمن



يهالكزفغلاترءالموطراربراللالشدينعدللهءلبعندن



با533رمفياالغتنامابعةئفرذفوالمجعلااطاليهرنونادنهافرواليهمادعنماالالؤاى

اواأىأذلوالورطلثاأداعةعيصباقبلوهمدولمحألالئرطوابوالزمانالىخمستثرير
عواواسعارالزماالىخيرضكليرمستزوهاعلىسامنىعلىفاعطجزممحلتوأرخصأزلنحافال
اافىهاثعثصرمحثارفصيبللمبيمنوبينىاوىقررصوحطالذىارماكمآلمليتاومعنىالرخص

جملوأرخصتليقاللتىاثصلنقاابارتعلىذاللمحوحملنىاقحدوانفوازلالممائبوافىأذلاليقاعهال
زنابلامأغوالقكلةعلىيبهعلرصولمسرقد

ارىقدضهمنسعاؤفىالذىفاخدشلةابفرحاى

ومجوزابراهمممقاموتوساكلفىمينلقلىاوضعووومقاممنيماصمالمموثلمقام1الغة
لكماماليزبأهليالتنزاوئامدتاانبالىيمأتاماالتاءشنجمحىرامايمومأنيمون
فيممايشوىاوزنازشاللغؤدشاحمابفواظمحلأىنجمحماجوزانجمونوإيهماقاأدال

فهوكايةينلتغريراكلىكدوفىالغأئخواالولصحلررطوررشوالمهوالمالمذمولوالزماما
3بفرقحجالطةوثأحماثمعرالىفاطريقاالىاءفاعوحوناأبةوالفرقةورلفدراأسررعن
تالتنىادموجاعاالفىل5اهماإضرسبممافزدكوجمماشمعروفاشواحدانفرقدوا

انلفرقداااللثلعمرأأخوهمفمارتأضوكل
فعالىدضضطلسىاعنىريهىممدليهصاتخييالوممعاهالفرقاواضاسئعارتمكنعةارشفزاوفى

لغةكغارالوابكونلسئقدراالمصباحوفىقوةاروا1واكىالفاءوساوكلىوقدرهمئتماارومقد
لنفااعنىنرىاوهواستفيمامامبضرفهامايسةاصمومابرهعافرقدشابفرفأوبمديماالعرابكهبا

جمسعاخنمشعلقوعلىومسعاهعولهمفارءفيكلويؤثرهخيرهلحارلنحاسحمءوصولواألى
شغرفاناليؤئربعدمفزلتىحمافىخففاقدرلىالىشاشفىىاشستتلياكأو4امضافارلىدهـو

الادسراغوارىاليدىاوالتصلالتحماالدهرغايدركوافالمرؤالىءاقدالضقامحماوموعكامرزرا
نالسنادالييازوالمرادبالدهرأطهفتفدصبتدأديتقالتاليالقواليدركلارالزواؤآالمىالغة1
العالنهـخالشاولسرمايهخمواجمريةاىابياهناوالمراديدبهعيدىالمواونهاامدممئىاوغايةلىء
قالتقعزؤئكلوهؤنغورخصبماواالغوارلفاءغا41يلىرالنهيهلتزلوشهأسرارحوا

ناهوظاهزبيتاعرابواظرفياققاذاداالصورأرصقودوغارفىباالعارتورأىااةءصدفالن

بزاياعلهمزىالمضياشمعارفىخهلىاكاراتصلالقلرالوئلىفضىرهرالدأهلاللجقانحرجل
رحماليغوهوابانعقوالبمغتخاوضلىأبناءااطأضااوههمأصحملم
دةصيزاهووقدحنثاختفاالهاتهـةمرببابامندحابغيرشئاالماتكاتلةفاالعالخا1غا

بعضبعفهائلثتئؤاءاأروانملانالطلأوقىالمرزقالثعاتالماخماماوقالالئجكنوانااكافىذالت
ضاتهـالشريوشرفاصمناعئلجعمنالعارااكثبافلضلعاااذاطجاءجلرلفنجمحتىزسعؤد
كابناءفيهيسوصالومألباومانوابناءالممباحائكذلثمريكاإيواظروابالخلعافارسن
قاماتهكنصيىىلحراغولالوعاثإلانياوابناند

ومقاسدانحائهاوشنارهروهوأبرأورىاتعاف
حذووالدعذوالفتىانكرووالأضعوجمىءانىاتبلى1ثتز

اقبلليلاكوالمريةالمصهىطابصاظفهملىااالنسانيئهيأبهاةغرفيىعقلجعامهثىلوا
رصلىالواالنكلرنطلاذابهظيخطقرايفالوايفووبعرهامفرةيةرلمصدالتعليليقرأنأوامقدرة
بابناعزعانجوأأخاطانىمعناوصاصلظاهرلبيتاعرابواعشعرخهيتهكاراالىكليهأنصت

الصثىالبرتجهمنالتثركرملكلىظوقلىبقاباطرماششبالردخايقاووالماليرنؤسثسعفلمموا

لمحضرورتهواللعصذرننامه

كأءاطبعناذؤد

ألفمالمنعئلةصالىت11
لعنرقىانلثواك

ةاعدآالوبشكرالمنس
فعماالجميئمواناشمغنهفا

فغدلمحمااللخئظاحبب

قىاببنرالاقأل
فيمالهكأأمعلىالخفمبن

غضبهفاالئماصلكاكراوع

يعدانبعراوا
سنلةمنكانسؤالعد

عندالضحناأهالو
الىكنهذوىمأصوالنان

قليلمنهمالىيره

تهاصلىلنيافالولذك

ليركثيروقليااعليموس

منحابةيهوالمرجعلهن

وسلهايخمخصاملتت

كر3اهنحد1ئالثحي

3مساعدلألهـافانحعاا

صالوشدزثندمعاموا
الىنشالهلمحأالخز

نيةلثاوايئامصاجقيا

لعدوالبالصدرنانامالمة

نائبتكعدنكبتئوصلمج
ددرأوغرتكانبلوفد

لهنانالتاسندعبنحنز

منمجورحمكطبعهبكرم
اتبهامحنةعظمظفره

وقدلفراحمالصرعدوك

لشماعراتال

ميئبادحاوحبلئثة

لمراحمشايهتركطسد

المكتةظهورلثلثاوا

ص

عبلىووصىفصأحئلفالله



4

لمحالف

بالجاإفس
قمافس

11بوا

منونفنمد

راصباكيفزاقهعبالعهمالخلققالانهعليمرسمتهاصلىالنيروكلحنوفدلناساماقدينتضرفىرذلنفوسفعايهمنايساع



رالدبرلةواصمئزوالهعنلىتة3م7ئماسئانريرصثندامكفةنعءاالحوأللعضالمحنهياالصنبعاأصنهمليهنعاالتهااق
عليكوالدوئةالمجسنئمه

صدةجمنثزماشرضاصععلىوا

بخاوقالكبألرمان

االتبال4علرهـمنالباكاء

ضشفالصاللىاعاناعا

أصدالجاهبزلاالدباء

طرافياالابنباءيخوقالاط

اثثأملكاتغوللعربا

بهلثسمألىؤن
كاوندجمز5ابذلو

نعمةوشمثراالنعىكرم
بزليسوظمنوضد

بزالزاءااللهساسالجاه

صعهوباوانميهورامث
التهنحمعدجاهعومعاوضى

بالذمفنشآالئهتعالى
باءالداشدنثوأأحى
4رصىالرعباسمدبن

الته

سذلهحيخاالعرفالدبذل
4مناأو3داطنرىحمت

يفعلحيخلعرفايفعلبل

هالالعرالعرفلجوهرا

الئةمجاههأسعدمنوعد
سكراهثرجهايسغغو

االبمالمزبدشبهاويس
يسنسهلانهارأ

ملهاراوالبسةسرالصرنة

التهبنمكارهافحون
والحسلنةبرماضتعالى

نبىاكارولىدفمتصمطا
لظنهامهيسمعااللهملى

تعالدنعمتالتهمأعنامت

لناحمااونةععامت4عاث

المؤنةاتعلىلمفةعايه

للزوالنعمةاالثعرض

اليهيمصلىالثحروقدقص



طرلناساقأنبمنيولخ

يعاتربمنكورسعبهاليفرن
هفؤلىاهـتربنبوالبذ

ألنوامضضفألفي
شكروبصبرالفحابادراك
قالالثسحيباولذاواطوحد

لموسعلبهتهاصلىاننبى
كمكزاتثاوىذلمواأت

ىدفيبغتاانوتال

نفعهالمالمةاانااتألم

برافأدولىشثأااذاماتليل
النواثبفىسعالفاالواما

زلوااواةنالرديامالافالن

عارضةوالحوادثضماثر

الفكفسةلجرااواك

انلثلثاوابنالسهلهمجهمواسنطالوبجوسلنسشرايفافالمنصدموأقا8331يفا

هواآتيةدرسابنفالباوفىلغماءوساعذافىودقذمافبخىمارصواخسحرنضب
نفراالعامقالقىكيببرقتعرصناتهسالههبمووسرهديعةنرهواويفاللالحزصورةفىلباطلاشواجا
غيرحقبفتومجرىسيموجميالءلىصكفىأصيكلتصىالثحرععرفرفىلمماخعسيرودعضاافىالد

جماامايدوتديسشملعلىفاذمللقأواذاأخهاتسىيمحرصمنهاشيلكسالىلةااعوانارلقواإرى
ماوةساجهخرالنانتلهاضانأىرانالصيمناملمسوالمالةاايمخؤولهمدجمدصكو

كلفمدلمامبعبالسروقالكاتسهسالئسلوبال34شقبيابهنحاتيضتعنجمشفوشكلالملثئا
سرباغيرمثعنكلىلةدالمححدحهوصحرلساخالتألحصامجذباوغرابةبلزكهااعجمدامنابا

الشابةانعزمافىاالبناأظهرأاثاوظاهرلبتاعرابواانقىاللصراطهرالؤفحقىاط

االحورالذىوطرنهااساإيناعلىهوىاكهادبدإقوقىتصبينىهاوارتغعظهربجلتىابلىا
وماأهـأبباالماءمنوأشختاكوالمحمنأعثقعحريفاخوشصاكنأبرالمحاتأشلموبلفافىيؤ
لرمركاواصيرةاآعىكناالمنيهأاخالحلتىالطاغاعبادوالمنورامحثاتضمنلمانىوادر
قحددرراكائراتلىغبكلدمحأكلدصاةالسرهالفارضماقالسقال
ااالاالةالويهانحارتيظننىإوالماخالنظرتاقلسانىالدشفعفؤول

رأبارسبالودطالءلىوتفهحمدالدحئوافى
وفىحرموالجودابالمدءلىاصصملمالوقاقربتترببالبإصشؤنسحافنناوهـكرةاا
قالتعبدابمنيسئشهنيماوادابمنوساتكالنغىتوصئرالالغاتئألثمنهلفعلا

فهؤشنحاوةقرلهايهتربلشخخويصوثواكقبرصع7اءلةواثةاسحيظاماخااولاذاعا
منديخاالهتداذياالصسلررفاؤموراوسروصيخامنوهوماء11ديمجمعالدمرحفتا

اخهموقفوهمملخزثاوفىدصاكيومنالمرةصأإةتباقفواكزتةاتإبامندودمتعةباب
العااووأوقفت4وقففعتفأوسئللناوأوفؤكاوفااموقوفادوقفوسةاوئصؤلىن

اعلسعابالومودوألأسدليولثطلت3جماورببوأسبابسلطدأللثاوجمعهيدرثارالدئصفما
عفاوساماالسقدزيدرالمدرسمنفاءلماارساالرضررةأإتابلىأوحالقااذلوهـابلىمن

مربافىسامفجمرقالبنرسوالدهـبهوئروفروهـسسبعجمربرواالبثارتوخةت
ماافدقولهفىععافلهمزةابفغنىوافىرابااالتلزانكروتكيرهاوآصاذاالاسكلطبفنجمر

برتيتاكفالالولاتةءافىاواحىباتبرعبالدبرهاوتوسغىمجاكاشفسدم1
رالبناءأظافىيمالتاليمحماومم4يىابادضافتورجمارمجزصادوامعحاوفاسادردارسبادنتو

أشذكرأجمارهاتثعالماوكشواثارفتآائابياراالحبطدسابتمافيتءفىاأوفاذنخماامرىكه
راءاالصثاقكلياركاهوعادةععحمنعالىمجرىىبروأتحمروافأتأسفصيمهلةكهحيازمان

نبالمموانماشغنىالمثصرباثلىمنشصبحعاوملهوالكنالمذهبهذاكلىمتافىمثمواقالوحدواث
سزقدسلغارضىاكاةالللتطةىبءةؤكنثظأتآمىشوافىيمدون

ابؤقصيدتهوقالأيخاحلوابالخافؤادىفىوحمنأواطظاهراجخعينىنمبمف
ومتىفرطوجىفالداردارىحهزغيرأشضاطرىوىءواالوطالشوأدرماغربةلم
رواثحزايافىلىاترألىاعرؤاليروعنىانئوماءاوامنعرصعاءابفنرجابد

بحاذلمطراازادرصدلىوزالهىماوروأنزقالبابوعامنمحأراكفاراصارعيروجىالخما
جمصيبقرقدأصبتهااذفغبابمنأرزؤممهموزاالهسيزيقايرزأتهاالمصيبقرأمايةوهىرزصوإرزايا

والعالبماالبهافبصذر
دوفالصايمانهاصققذ
اتهمبناىعدتال

دهؤأيامزابرالعرءفي
مدىكظاشواباقىوضأله

بامىاالكريهمذاوجدفا

لمحثرم01دعالهزبحرا

افاالدالنموشثرا
ليهاسبيالاسشطاعفيهابما

عليمروصكلنووجدقدرة

انهوسلمسكامهاتهصلنبىا
ععابهيرنثتالخبران

لزت3لهاثمرفااوصؤن

خبرمحألىعالحسلبعض

فالوالفضةهباكمن

ئالسعافوامعطحهسما

وازعانانوائبأ

فسااواصبفأماوترع
امنافحالثةاض

واالخواناالصو

ندلمسةالهلىاماالجيراظرا

النسبادلفرالرحم

هقلزهبداطبباوالذقرينللمالمثىنالآعياوانثابتوقالحانبنغبرلىاأهلاحناجبسحمنلمقبلوقد



لالضفطثآشئلومتأكداله31م9الدفلمممئثبماالخوانوبمأطسردالغنىتهااوبريسأطلفامحثليبإلامىأعاذياولن

وأصمألئةابرصالمصدقيفالومنهلغررباذالزوالنجإلمابيخوالعشكألتاؤزءنسحمواللبئباالأززاهيتهرزنجقالفف
ظاالكرالتهودأنالتاعسامظوااحمطابرنجلافباحاالىاروالفنالعثمىوقيلنهاراوآضوفيلبضبىااممبرإلتاواسالظ
وخاوتالفهنكلفىهورهواوالالولاواالمصباكذافىامتههالمغرسواآقإلعثارصظإبنقولليهوءالعتهةالطالمغربمألة
حءالفركصغقالصديقافمحىكلراااؤتسالىافاغطالىسفئهابهممرارراالبايهمثافامصابضلىابم2لإل
عشذمايثلبفبنابنوقالغدوةأىفشتنبهراثأزتاريقالصرواسمىصبغةجعبهراكمزةامفتوحؤأنيهبرفىو

النكئةنفسمكفلىالحاحقرالافاوااجوأرطاسانغارشامفلىاصعزرفقوغرشوأجسثلحمابمراكداةابهزحمىانارس
نحدالمغمبررأكطظلتولغرفاألرلمنبعدثاقىااولمحوهوجصولالذصجردزالىولهلادبدليغبرصينالوذئببفضاان

ينلىراهـكاضلكشاتقالداالمفسرينضتوللمشهابهرقوعثفرزقيمودهمتعالىحدقولههكتجكونولممباجصفى
ألفرتانلنلىالملومينفتينوالتفصداهـاجمؤةيداترومساءباطدفالخأناعفتفولرارزثحودروامأراددويل
صديفانهممالصعهمواشلعاوبيةوااكئبالمعلالتجخيفئائحراميواأكنلممماللشانجاعزئاوفالهرتجميواعراساسانخ
ضاأحمابلغللالقابئلورضتهاءولاشاهىءتوستنىوهـمائرأزمنتصالتىأؤمالمحاعبيغةعكثو
الجأراوابمخأسصيواالياخبرزيةلمننىنهوالصيةميأتأثرمننألزرواي

لتراالمضواتصاارفرددفانهارغيرصابارصمثفطوراعصادثوقعبؤنلكلورادكااذممال
يأوالتهكرمءلىوىالصتوادةاالالرلاسسوءصلمنرماراوالدؤواوهالدكنهالحمفلكأصاضحبلفءدكالء
بلذىيفار3انفظآلاتقرباوحباماوروادةسوواباشاكابىوطهاةواالرضوديةصووتءنافي

فىاالذصوقالبرءلىارمبهقباتاثجدوآضعنجمينعنبالغدسلاعوالمحسذهوالمضافوذليباشأموحبلوممينينادسينا
تأرإأبارمحمنصيمالدمبرصبرءيرهوالمرادالالجزعكافياسإهـبروالغاموساكزافىئساعيماقبرهرون

سدفضوتالوأجاراور4حوهياوراسوطباليسمفآلضربوللسبكوشؤةخباوالؤخوالىمابارىافعاورقوله
اؤمالأالماخادطاء4إءؤتاكاصبرقدبتااقغالمنمافاراالبماوبهزوهالدهردحوادثواادثراط

سخآرنفغذدلىءلطؤبمبرنلماذابباثفخيشصؤلومنهارتفيئخنينصيثبلابضغمنفاءلاسموصاغداطااورتمب
شعراابعضوفالرالجرفأولإمافىئصسؤقالاا4كاقىروروطوبهدـانمظبرالانمنفىةاءل3اارؤغ

أذأئهزءنشناارصولانهأاضااخهاروحهورأنابإئرفاذاصهنايوبوالروونصععاوأيتدعنصلمقالبابورامن5
مزاذالالرألرمأتالصيعانإلتبناوشسيرصازملبمةالئمرطنىمفنانالىمنلايسناذاظرفاالمحرا و

صوأةاوقحبصفبمواصثلهفارنائبلوولثرامعغولقعلالبنىماضفعلبيقودكهزابكا3وغيرلمغامأ
هؤالءفىماوشوضبرهحوالحوارابطةاوأاييهمضافتدأمطءبراءطبارةؤتىلهماؤبدكلؤصاوتعيمؤا
لماآسلكأهذةاكدخثبرخبزةجاريهكيناغيرالشرطأداةالناالعرابامنوالمحلبالفاءةتبطعسالئصرطوابألوا

والمزانبمفىمزهواسطالدهرودزازلهئمىمنثمايحلىلىنكيرىصرففاذانىرااجمهأواالهضاتؤنيثالةأرص
ةسرصوأصصمحقلذفواليضفجمالتفهالجلفوىذاصالبارى

يرفلىايانحمك11باالسنقجارفىبهؤدكوتمموزأبوعلرايلوخطببز
ءالفىصارزاابابقلبرقورلقاثهوالحتشدونصهيلقمم

اجمأوعهماطهماإلىائللمجاالفبهفبالضموالروعازالةموضعهعناشئأزالمالرعيلفيؤتغمسيرهمتفطمباظ4ا
مافنوأمف34الصمأوأيسرأثننجعناااللمعئواوساقدأفىاكدقلفابمناداأوسبمزااأوثرضع

اىتبموالثؤددهـهماوسسوطوايبامدرسخعزجموشبةغ4امسرأورقهإسرضداامنفعجلة

الىالءياصلهمإلبماةاالمبئالباظاوالوتفىعبةدؤدأكهب7بخلاصعباملةبهنهقدالىداوبربرةمضهووحثوهمزهمض
ممابوالنجهوعللىآطاانابرزإرهـواللفىونأواالاليهرذنافذاغيرهعبالىلعامنداكللىءوارأى

جوبخناالسيدالمرغلىحقلشعراءبعكالوظوأنهواجانتمعىكفئعالهصيئكويا



والبماالردفىإرالمس
فىامنرنمويعلىالىووى
االمم

دافينبرجالتواما

داءالبمنألثةالثهؤالت

والبنسباليدلونالذش

بربمننبببىمآكقرن
وفائضالثرمبفضحلى
حهمصرادئؤخمهةالمرؤا
سزادفصبهمبنومحملو

زحأاوسوالمروأةصوطصكده

لوقبالرآصةروطالى
محأمنهأىيمءاطضلبه

نعالبفء14فاساقصالا
الىاناالقالاالله

بهوارجاثمثئذالفراشااشاةالخدماالدفمنبهيخحتىحتيصربرااالقامىاشالينيل033

ينىاليالءاعيرهنالبهازفىلتحوالاباصخهالنسزوقدخأكأوأصطرخهاتغدلتاتئبابلنارمناصرت
لمبراتفضىفكلفتبئىأطدعنىاشثغشاأى4تلقيؤترالرانلحرشبااالضفؤلمكايالمباكوخز
والغرققتلىيرضهـلمجوال2تاشمناذانفهاتفاشصقالثلخهواليبنىالفا1ضعواطملهءإلمر

باسضربغامنجتقاحتغهلطايأنهوطيةلاابنحكللكنفررقفالأحمملماالزحرىفالقى3شال
اخكذوميرديصثىسنتنثصكدفراوتانخإهؤليبمدلالوباحالاالقاأمانهاذا

يقالالقربابمعنىودونإنتهىانفهاوساماقشآسيدخفثؤلاةالنفااوامالشحضفبفةافالا
انرمبذالثابةامنلنفراضياراالىأقربلركاانبعئىأترسضهأىظرفاذلكءلىودو
نوسوالقتاإلرلتامرواهزفيهالف1هززااوارزافةولحموهوااوقارإكضنقصباالصةروقووا
مالءساونييموأنأممأفىيوداتعالىكفولهفىجمكاجونزأنبهوهزابافىباوااصكهاذههز

لنغثاسوهوحالصبرمنمقبالغةتاروارقضياالرأىءلىبصأتاتمنماككعنهماءلىكحوله
فيسائاعيورلمجخعابكقرالط9بصدالواوأبرجمذرفةرحمابعبروويماالعرابزعاعنا

علىامارفعهنامجرورهاصلمخمافىالمهفىالاعرالافىبلوزاصفوثىرلهلسرمجرأرصحىلكوا
يفزمحذوتفعليالمغوتاميترامأنصبءلىتولهودوخبره3وبيريلوصفهعبهااالبتداالبتداءوسؤ
وعوالىمضارعلحاءفعلاميليداضربنمرفيحدزلتضحيرءاصريطةلىاالحمارحبابتلفحمممن

نتابهأؤيرخأونح4افناصكلىناببزتحلفىلةصوا4لافوؤعاهـماوأدسرفادعوله
تعادالكقرلهقاتركاواوفسرلةبابتلنادبالمودتاناوإفاوأنبطبوكؤدلهحسصالىله

جحلىأنجموشاألمنىمجوزضالوأتبناكوخزاممتقولهحبرورفىوالجارواإمبماركقىاةيالبازوهـ

ضبرشخلثزتاقيضهوجم4عتبوخزوصعاشنقصتعاباالووهوالوصفىيهزلالمناطاءغءدقىا
فرهوفذحفعلمفعواليركؤددإتةاعرالانلهالأوالدمبيركونالتغدلىيمععدلاقو

اماااطفكلبءلىبموففىبقترافئهاوندامناخرفأوارتفواطلةررالخياتفسوالمذع
اقترفالباو5لؤبربعابوهوولهوبقضتنامحزانياجمرنزأبئمحووتةتاثتوضيرا

بحرقيدشدأصوربالبتىمعنثنأألثتلبوهؤمتباربصاقبالزاهزمتولقيتمرؤتررنعلهد
زكتمةأكهلألكاااقوالحالخيلتهتمهبرلساتتكلهتهراصاألعتالابيذالىمماتؤاكعلعا

ارصدرودوافارجبرروؤهإلالقطاتووجهنلملالياوااامحرحابراثابتكبقا

لمرعمتكلبساءإواليدسغلأبرزالوفرأىحهاوطيؤارضزلهظاهراأهـطالحقسهراكةا
لرصكفالساوثقرث3صوالىزالممادفةهاالااشاءواكبهروالمةدواوالمالكا

صلالذيزدولهدتلحصؤرةاواوبايردالمساءومخيرهابيرردارودءودوالوراسعاندمما

رجعقطالموضععناذامرفضبماوصدرترتهأصلىدرلهمزةءكمرأبماررواالبهمياوردتآمواال
ووجزبرلهالعرابانناماالميقديااقيررودارالكعىضعدواداايرئولتآنتغتكا3لةالتيارا

لففاعونازبالمالعولالمبنىرعالمظفعلامناؤهاكلجلؤمرنعشلوبيئفبوطاقولهعثإفءلى

درالىثانتاتوءسددوروو4أنتيبمرأووقيءررععاو4ثاشلىبرنت
برجهآنفاتلفيتهالمتضدمةباالوصافوفموريدثأعصالرلبيماتاومعنىصالهنهالىفابمأوا

رهاعمهأوأبهردهاعأديرإذاامجوادثواءاليحنيقرشممبحإثافاأحلىرالجملظاهرالبن
صارىتعمرهمنياصوصاليرقممباعوتعهلأبدهيمولم

حىتففيافباالرمرشاتيفانلياأبرنرىصصرنهأن4بدتظروائاكاكدال1

اكالتدئادبهفواااتأ

ثاأيلررالمصصأللومزلزم
اصبىبااماقجاالنمضعلر

خباحفلىوالهصوزم
رةالموارفازاحكمشعزر
الرنئمزااتاوأعاا

واتةااوعناههاأحدهما
طشوقافىاورمحةفائوا

فواتاصالعكرفأسا

والازاووالسئاب4افأل
وكااؤخاللىنقصمنمعيم

مىلىواسلباكإطفرةرام
دىنغدئهـنجؤامنير

ونادع4ثطعالدهرالى
نبوكان4بغنصه

ارودابعوجودبغت

اوتداوحيدنردباقنراحسه

لمنديقءالنالشالح

4دبصدبغاالءثأراد
منهذنرشهـوانالطتزث
منقال4رعيبالدأ

الدهركانواذاالمرشله

مضلرىلقفاءائعدقزمانهمسماوحاثيدكعنهمطعفوفأقعبارالمنميلناساالوجدئصثناطلبطينيحاااليرجد



أمفئالناسداردىجمىئئأنلم1133ئعالالثهافالىائهلمويىعلثهااثمصلىاوسولعنىرغفاء1غالئاسزاخوانبئ
وفاالبعضامرائاءابادء

التحتمعشخكحالاالدالءتةناصدهصريةدإصاانلاكأصم5اةطادراةأوانتةناىنا
دفراصسن3ريمفى1ويماءبألزاداء5تمسواوزالتلدئولهكدماإاكاملابللهعلءناالءةمبرال

لابئورلةالخاقافهاققراضةاالمصدبينووادؤلص1عديقواصايهرهدلعلساعةومسواصافعولمنلهمبنىمضارع
رىالىابنوقالرورمىوكسزينلوأسىءقناحاذبتيابكأمنأمصارعىيأسنمهالودؤافىرواصامن

فدملذوطحركقالبجمزصرثوالمضارغإثا31فيعرالتاالعاورفىلي1روالجواشئدامبذاالضتعسرا
حبوضذهمغبرالياوودكبهوزيفعرلهبكودادانايرزااوامصااضوفاعلهبهومفيشارعضلياوأبدمانا
ااةاذفىمحنلتووماخمأوبررهامنثافعلياظلمرممصوأرتجوشحرظضرأنةمبرببعدهاهافعلوانللصفشثونأن

كفىاثجمافاملدئديقووعآللهبهتعاقولوقسفعوللىيساعمبنىمهاوهونصوباافعلاواقالرةتياعليلابياوالم
مصارناالبتعايبفلسثأغزواخطاياطمتعمالىولهلعايل3حرفوهىبهفىتعزمتومنبساهلىقمعطرتىدأولهناثب

يتقبهلمبىثاامااصعاثإلضلآفىإلسلأنطهرذالتارضاروالتامدمنماقىلأضفافىاليتىتءسثإلولفارىو
اسعاالمخطءواذاكانروابفىنكطمحزنلغرحلشويفرحمنولقاالنصارىرلئألمجزنببىيتثالروصديركلىوهالىكر

اتركجحسبصغكروالةداالاتةكوفتائبالمكتهاعلليدفىيرانلناظمالىظصاناثبيهونكلىافى
افنببقدروتزلالهفوةفلىقاالالمقكئساءاالتطةالءؤاعالداالدبايمأصغاهمى

فىفىوبممغاؤعافراتواجارلمحاأوهمىأويوثدقهـيط5أبدلم
وحماةوالتكافىمغفررةفالركافيزبرالجايخامائضصداأأسثطبالمرادوأفادأنوفى

إالسارىضوخهااكوالجهاللطريقدماتدىاليمماءدهـ4إمو

أفاسىقفمعألمحتلةإابمواررمءفراراانحوارعنوجمماءرءوزوشحلتنواءىاتيبء
نفمخهشل4اللةا13ءأنظارىثبصوااولتادتصوورنحاباخهالهايادالتأمم

لضهوافهامطرصادوايمالوارورفصضمغؤغامفىورهامستفابرزلشمن دتثطاضالاشتدءاءعضالاالصأءضلمنفاءل3ايدةثرنازلةإجمةرالضاداالومعفلىيهالغة
لعتالدومسنحماا

ايةدالماىيهتدووادلىاموهىالدهوهواالسودمنصمالدااثؤيهوالدهماطباءالايغا
منءيرراخانااطااوالطربؤيعروفلمسابؤيخةالموصلةهناادبمالمريهنأوغيرءومسةلةكانتوالدللةوهى
رعلخزرعكلىجمننبذلمص1الركاواورااوءهـواطريقالناسرفىدىاليهوصةحاز4تراءااالصبةؤت

وقالأوانهفئحاضافةمرهيسنا6يىاارالنصضهنبهههاثةهـيةبالظعارةاسوؤضصرالمعصلةي
ةأبرالؤاهضشيالماطيرناراممنازشمنمأرحلضعوأفانلعرباعادةأنيايقرذلئهاسخعارمليهاضوءاا
فيللمشوضاالخالفهتحىنارلهالأىءاالراليهتدالبزةقوتيلمناذوزأربهونوصملاىتفيمية
لررايذمطوراوبإدروالمقصلنياحااخرافىةااراصجشالبمبأواالريغبالفصاوألترىوااللمؤثا

امحادافافصيةيريكاءزلودحألونمةلالافصالنهالحاظممجمأنبتنهمصااقيألقىحمنجبعاوهذاوان
لمإاثفىإبمأويبرالتزاوفىكرهثىضااذاالىأسشاالمنإبتمثوقودبافقضأوا4غلىهدآخركأل1وأاتأجم

هافىفىاوفىابممابمهإلاجهتضيملونودعرافماهـصاوأةناطفيليوناصيةجمعصبىلواواباثلرأسالواثة
فاءماولمثسغةأصاجبأبعنوهواالشارةرعصعصوزلىوالشفانهاىتدةالروحل
وعصخصافصاذاطالطائاالخفيالالدقائقادبهاهناالماوااالرميأثأمئةئألالناسالزجمأنكإةبفالنزيلال

الوضورلىأناطروالكاحممتاقالتمأتأىممجادكثغهاوتزلهلاوالتحاقدزءلىالتوختهثزمانالىيشبابهابامن
ةكلمإلزروهـخبمسكوأليواعهمكرحعتمههمبغمأردتماذااشوماعنيدأجمىأجمرزلوكنهأشوتةأىاالمص
لمجزصلىاالبأضاكمأعالتعزالميمحإوالموارباالمورأيظرفلهحهتىدوثقالأىلغوادتنالتلةثئتحتومخوركلفير

نثألمااعونن1حسلهفوةاظمالداآلوظملغفبايالثاظلمشتماللهادصدبقحقبخقبساسمالحموتاذاالصنعنلحبا



نارادفومعلىعربداتاتي

الفاشيثهاذاأؤاصعذكلم
العمهاءاالباومشلتوا
خاسوغبرجميلهيهالت5ء

بجغيريثفداعت
لعمدباتسبفعاؤهفان

يمولمإلفصدتثبتسهؤ

لذئمالىماصوشمبالئو
مفوانمفالنثيتلفف

رءاليغسدصاطبعلوت

لتأإثسإلعلىلظنا
بعضشعراءوتالهنلهةاتا
دذهد

ضبب4لىالصاخبعمق

العميخاملهالغشيمنان

خبرلنلشقبفرالتبهلى

اخلنوناتنتعاعمندانلبرة
فضلرالعينارصااليخاقىى

المبيخاأصبروالفصلهويخا
وليتتهاعكلوخالم

طجمطىعهمىعىساشرفرفايسى



ذارآصمنلئيرمافرشفوئبا
اأوجبأحزاواالغنأءعن

نجطذثاعبماثتكنواشلم
امماءتهئقدرأىالنه

صثهوالثمرارواصأن
الثإعترألوفدقالمكناس

ومجسثةالفرلحزلى
الةالمواتونتةالنصة

محأ4جمطاطبعضوفال

ربلبسالثهكنشممببا

عالجهئالطشلهاعاللث
خمزأوسبننالوفدنهذأمن



اشبلقعيانلبفثئميخماالواالعئقالدئسوءعالعاضعلؤمأمخراففاالصلصدث3مالمطبعلشمانيهونالثاالواطا
رانيواليستةالفساد

ذهنالمكرؤحثنتوالجم

االفرارالنأطملةيا
مظهمنوالسالمهأعمبها
برالنيتاضبعزراالاالبا

باال41فشصألك

اصبعةادءنيعرلضراال
حمفاسثىارحفىرىاةا

يابسفىجةاشأاخارو
لفتااالبهاقرالتاط

روىالثاالادرر

ىرةاصاءةأيشعهـضل
تهالىالنبىعنعنهالته

الساقالأنهعإلوسم
رضصكواسحىزدحضع

اتذرةخهوهودلأن
كدناقىحهمناقدانشوك

طلركشهمروا

لزتمركوكتلممفىكخؤن
لخرجافت3وتهايارسول

كعرضىمنأترضهمخال
هالتجمدوقاليرءاةاقتسلت

ثراإفلىأالعباساابن
ضزالمنأضداكلبقصد

ويلىاالخمءلوالجا
رهرفالنفعهاالمقأصد

خيرهكجمتأنيملكرامافى
يكفأنحماالفىماوخيز
باظءابعضوتالبزعنك

البصدرفىاؤكداعداؤك

بعلوظشفاؤكغهم
يهلرىلامرفلبيغاءا

ىووالثسيمعنتغافل

لفىاابشهءحاطضة

مظثلمسةاصماذلميانجت

مالتسمءانفالعليك
واالثفالوالشهـمجذيرفانيمسنشعلمحغرنءئئبرنانانابروالثرلةنبناديممحوةالااائااتجهـماؤلفاز4

ةوأصجارلالرعاديثىأببعلبوالسرتصاضبالحكفىوالبلةا
الرىأشثقالمهرصرافىنوالئلىففافهكااشهـفىفثثرفاواليمة

االوامنماغيؤفلتصمىمصارعلإفهـدوخأءنماوحوآحرلهيزفمنودابهسرااذلغا
غيراوادتأوكلشلشروطاهذمةاشرلاتيهراننواصثصكيهوأكةأىرةنبالوأوباالئمم

فاالولدرشأونأولؤطاهزجواباالنمموأنصهزراالالمغنىالثتاهناتتاكورأالذاللها

اأتحااالذاهاوأيخماا5فيلزاعبدعادللئنمرلهع
ثخذالتممولدرمااتعاقماالتهقالكرمدتأاذاىأبئانأىكزكأااذقولتآتبلتيفالانوفى15ا

أفرعأقولهالناالنىنامنوعانتهىاضةغلىنالماحهىواحاقبمطلهاكلاذالذالهسنهـ
والممخكلبمسايرحممابهستورلصزى11علىيتكىوألبلىضرعثانولهاليعناتوةتوماععافلموىلبى

رىالووقوالاتاالبهكرصزوناالوذراوأططبقرصعثىمنترقنهضسابلذهرىدنوفرضه

بابيامنارندورشالورىثنارهحتيالأكىيرممطلتمؤندىالالحأىئةعادعيهكافوفيهساح4فيمإالىزند
رندةإلسفلىليفاروابهاتغداالءلىمحونواوالىندبانارهصاضاذلف7إالوأورلىدوهـ

وئرمانواطبةاشرثعنيهضمالةورم4ونافربالمحنلوباعكليةءناالىناوورىهاملهزنادخلىوااءإ
غزاللماثلقرةوالعزوامناضسفعلوعزكانهابلشؤنادىورتنكوأءكبأكساثرحماتئولأ

سعاثةلمزميعزالنالعنيةلثصاقوعزجاشبتاناأنصاوابزوكىالةباازةلثصرويهزعزالطالر
يزغتيقالطلاطنجةأمياصوابالزابزغإوةفياعنكايةاالوالىومعزهنوصااثصانعزيخ

كرونرثجمعرواالؤااهعةخمدهاةوابدالرءصوصكيرلىرأتاجمباذاأاا001تا 04وصربرو

ت4دايتالولمألثهراولامنلغمرالمناصروزهرىاالطادإللاابىوبالكةااثمةيرمنكاه
ل16احاحااالجوهردفىوتبىآفاراارقالكرايعاثذبنلمألالوسأيفاوعرشعنحوسهوعثر
لمفوالماماضمبنىميلىايدالءوشدابضيوالبلزولهالذبعدكرحوهرااأولنلمالآلثاألث

عترندصاالراندىفالنمومحرمكاعنحماحءيةبافلابلولدالماعداتوباكبالت
وئةأحأوجعوساشذوذكافىاصكلىديثخاديثالواياليرامصوهرانسرممىاماوسمرت
غيرمنلةلواحدرااإماالىراوسمعاليهتهااتمصلىاديرسوللكذروتنقلبثمايقى

فعطغهلجريثاوجمكأوقائلهلنغارعىابغلمايهذبئحوالصداسايهلسبروصهحرواالخافاة
رتةانئناأواأنثابعدبضربابامننثرغنمهاىلرننتشرتاوالقوفىرامحعافايصن
اويخهاالهيفخماكقسااالنناداالسيمجازفىانجكابذامحسااخثنقوالمغرسمنمرقالمثلمنثوانال

همأوأفرالمشريوالمغربفقماتلخاوامرسارشوئالمثالكربامانجس41فيفمقتالذهـالللشاأحبتة
لىلفواوهىزضيلةجمعففابلواباقالمجازمحنوكأئالحمالتغليبإخفهمانحخافادوالضهارللاال
كزتمأنمالىاضمارةننئارألاليرهزرنصرزادرفىبابألمنففضلينالصىلةاآففمصةعلرفوهرضليرا
عرسآلظيالذىلحسينىاالدتهعبوهومحدبنظملغاكدرحلمهلوارهايئثالمحمنفخكاولمنجضنتضتا
حداكرىلصاصناطبنعدانةةالمااتوقانةالأ4صكلىالذلحقواعدالعالرضىالمانملىا

قثميعتهكأابعبهحسرداسيغصوانهاالنالىولااالححنواذ4مدةاالءىءصاالغ
دفىألمججنىجالهقنىراأ2منووؤصضاءاإمراقلفااسمبهقراوقولهشرصأاذاتباذكؤؤدتمفد

افئفىرنالمرزامعاماوحوكسرؤمحوشعرمارالثوابعيةمبحتعارتمصرحاثؤفراالوليموا
ائقالةقشاصاصزافىافأطمأبحلعردراملىاسمنيقيودزاتيصرمحزمرلمنودوساا



تكن

س

دصهسرت



ولننزدبهعبهدنطنى

مالغيرءلنفسهبدمنفي

هذالقسهنفسهمنمجم

ألخلجاضلملموملىاعبن
فرولقماةمجلىلملشمن

فىنمارعدلمديقانفلبنرا

كظماشصدثقامناووعلى

وأعلىفيللمؤنناعرمن

التهسلىلنبىالظوألي
رلمجبصبعأرماعليعسم

نيةلعالمروالافىالخالمرا

مخأفالىجمنوأوأت

رأسلىبهةصكهوأيهطى
صهكارانجمهونقطعنىمن

وظرىذكراائوناب
يابنىبنهالالنلعبرثزقال

فالاالوليقكصدالتترك
يابنىاثاراليكيطمق

وااللفمديقتخذألفا
وأحداعربراوالخللى

لمهبردلدكثيرواوا

العفوماتفولدأجمممفركأا
صترلةلصاتوالعفوبة

بايهماكسلتلابردوا
ثمنونثدنعلب

نجدلمميانسنغللمأنتاذا
متعلفاباردأفىلتحص

وزلةاكاكركلمأنتاذا
تؤفاانأوشثتهطزاطااذا

ماوعفثسثككلهـناالصأذا

الكشفاصعحفرؤافق
ليعرفالهفؤعحنصبب

مرتثفاشلمفيعالجهأراء
وابماعلىينفلمالدا
يلمةافافلى
بعدصينينفرالمجرحظن

فساداعالبندأذاممن

سكلىاضفالرو3يأذاكلؤ

بألوأئهلنوابذاتهفعئيرصدشممنعليبرأحنىاألنجههيبمافيؤلممويؤفىعلبهفديغ633هصي

جمدطدلضريفللهالتمرأضافعالىجهوغلىسشفلمانمثمببمبموحلىاالئيركزابنذ4والناعنفا
ينثميأرضبفىخابفةتطاجلهباختماصايدومصشمأتهبلبسكسافىالمالللظلنابأنهيذأوالثهأونالتا

لىصااليأوصثتأتشبرباطهوفكلليهايأوىتهاالدنيافالكاشدولماعادهئواخساتعدله
بالمدلغراءواتفغارممطكاالنغصاظلفهوفيعادالواالأممناذاهزالمرسىلعارفاقالرضىلهالف

نبزنالاالمنمبوبالالىازئبرامطروااكالمشوبكعطايرفىفيهامحنىاباالداراالمنسوبياروالدالرضىا
راباالالوجوازقواايمترلهمدلأةفعاالنالولووهويخعاكنسايارأمابهالدوقوالمغباال
مزبركللعالمينالبفتربونأصوفمحذاتجدصاأنمجوزودىالىنرولاينالىامؤبلت

كنىساقولهءلىرفىواتهالرالجارطلمجرظيفقكلىكلىمععاوتلبالضافقوجرورالعالم
ومعنىلمفهأكبراعطاماكنىبيآتدياركلمنؤولهأوصالصضهجمفتزيلهتأولىتلغبراضتعلؤبعالا
أءمهتنفيذثانتهوخليفهالذثلالاالعظماالطالنراالمهدكلهيالذصلناظمايدوحانلمجتا

ايطمنمظلبىوكسايأىلذاالركافىتهاؤطلعبادعلى
زارأوئمعظاالثحمىكتمىمنيذيلهفثامروإلؤقىوا

هنارثئابالعرؤقوالمرادادبهىوالوبئرهأخزوب5اومنقضزاجموواالدونلعروق1غة1
وذلككليمرفماصلىولهكويستوثقإتهملبهاالنىبالعروةالببغببالتحلجريقةعلىوحالممد
وتعلىأخسزبهبهلسواضئباكالرضوفالىلذىالثوباهـفالذيلالماالجمانعرىكأأو
االعراباباكسروحراالرزوخالبمزارراالوعظيهةعصجصئممغاواافالسشىوالمجئمعضوا

رخلومولفحسمالذثوارونعقفيقخبرموالعرأوابتدلمهراالىعهـخفصلهوفمير4
رمنأترانهخرسامورةصااطكقرللئرأيعتاالممدوءوهزازعنارتحناهاالالعرؤتاءنعت

اولواإصلةلجلىواالمحمنتميريوةاعلىضسكلكرفشعاؤتجلت4يرأوبذيموصولسما
نىومعيهامفافرزاوأىيخثمغعولبهثمعظااالؤاوصولازصوهووخبرخبرهاليخثىوجملىاك
زارالز4الوائمكانحكظاالتبعهوابهسخصمامنوالدادافىهايألحصيزكهفألمموأنتثثا

االبرزارواألؤبمنمملمواشكلنندلهاحافاءوتاطأغمن
ءالدهرمعودخوارهـايائأبعالهمانذاصالهداما

ئعألىالمهاللكحيرواحدحلىآلذكروأالنثاواوايطاولصالقوافىاددإؤشومنباللىتالالمهالعاااالمامالغة11
الذخولهلمصباحافىابيالنكذاالىواكتهلىاالسألمالىتةااهمالرهدءزىواانامافينيثحعلناوا

ئأياقريرتضمتقإنللهوقولهارهخاولهمةالزمانعفىساالذأهـلىةزتوهرخااىمانلزا
تفادبهبلاطجمهمرالممودوالمرالدأبناء4اثاقىاأىلزمملذىزعوحرمبطرى6أالدهر4ليا

لنفسهفادمافانخافهااسوتحأنبهووايادباخزآابةلدالمأكلللراأنيمونودةأاالخليلبهئالالدا
ورحلينقسهلخوارةوأرضبىنحورضعضارمنصيغضبالغةرلخؤاواخلمبافىاكذفتادالزت

رصدمشواروانماعفقانلوئالهلنهبدكاالمحرطريقةكلىرالااوووالمراثببملرخرارلي

العالمأخزيزمامهمنكلودهيهتفنرفيلةلهاالننيادفىهرصارالىاناناؤاريفيلىلىاودلماأفاف
امافىملوالذداصكفوتأوخهنرلمبتبلبوفىبعدخهراصبراماءاهداالعراب3ااالسصظتدرئه
التبلهاالىمطرفهزاباوألفىلمةوبمالماءفئلملا4تئبالزواصلشاشبفالهوءلهنوالزمان
أديهلجأتلهدووالحقاوضككالبرثابشكالممدذااشتأأوسنىلقىالفعولبهمؤماوأصلراافا

ادلضعهالنةسالفرنقياديمااوينثادونيمالدهرزنااءأةالييويائتحزساننالسا

رؤضددلوندلئماعالىولغماماظللبلىشاانودلملنانكلنبرللأانيهوشاللمنلسيمىناذا



لىليحظشأسبابهكنانالضاءابهملفاطمكفيهلىالينركءلىانوءإلجهلةنحدباوانلملولشالتأوراطيهمكل
هةثسويلىقأوائسلىمدكلنفان
ومرفهلهتأؤتهلىاعدحملهلنجيالىتؤول

خالدبنعنصكالذىةحأصنالى

علهفعرجلهضديقابهعصانهصفران
فقالشذاللهيلىصؤإالأحذهماوطوا

بئغتهاكوطوأفاذبفضلعاليناهذابمعرنحم
بداردصاالدبأهلبعقاوانشدبنا

فىاالسة

سدافىشيخالراوفئعم

محأهفيهالسثزواكعال

نيةلتهلمآيشلتومافسد
همتههفاخخمالشواممنعا

وأضمنىادعتنىدإرتد
منتنىالصنغشولوإفتئ

الهنغلرحلمديلتأوااملزلميهنوا
دمفالةصبمرندمموبانفارفلدز

علىلتائبواللوموالذنبنالالحطوازردة

المحذالمطأعذراكلساففمنإصواليما
قالولذللتعنبفاأونجلالشريف

فانوالمعاذرياخماوسمعاتالتهلىانبهماا
نحهغطتهارحممالىحكزهامفمابروقالأ

قتيبسةبنممصوقالبماإمتزرمنمهمة
نخلصتقدأميعونكيدبالرعنذالو
مشهنحاالمالسأصفىخوللدالىماص

ترارانبادذصكصئاطبفاوقال
اكطلمالباضصزارعثقالء41بةوؤ

حسالمومن4خطيهعظمتتولاليف

كاءاطبعضاساءتمرنالتبصلتانباألى
بالمذنبضاتتالمغندؤآذاأيماممرا

عراءابعضهذرتوقال11

لكذبوابكوانلالعزر
اربنهيرمايرضيلئلطوليى

قىسافتالمحىنجااسأتوقد
سبباالمنقثابفوماله

فملصلائمؤبتوفعمؤتجلذلايوات

فاليمفنابةايتنصلوارؤبةيعلىقايختها

غلئهقوزرنجلفأةلميميئلظغرالنبمبئ



معنفرايآتيكمعاذيرمنافبلالشعراءبضرتألعفرالىنجخوعهالمذ8331الحبهكشايخيمبعضومالثهبرنغنردبهط

محرأوبهعرفضنجالىذمصلتهانتدتهفدودووفعمازاءعلهالالماحمماالنماأونجرانالفيروكةان001 ءدطاهزبرمعداطءسمن

4اةالمطلألمإكاالتجااليالبماسحهمصةفظورمرخ33كنقثزاااولمدإدلثاروالطءأدف3الشترابعصلنمنأؤد
أزارحأطحماعنهيفولمئم4تالأأءقطارأزلوأصجذرهداركإترلمزيهنضملىتركوان ورفىسالىمراعتوانابتوبتوالمحالهوتنى

أرأدناصءفدأتالرتشوابهاواليةثئدسحهرأىئةدرثيأحهامنالشفلتروفساآلااك
ىالرى1زراجمونجدعنافىلمإلخأشرفتءوانمالىكلرإفهابأ3محأكامىزحمألبهفانيهوندهاآء

والمزارسافروسفروسفارزؤارمثلاثبارزوثرؤهمكلوزاصالهيارةريرورزارهةااىلىاعففازلهاساعنواقالحعله
حالباكذافىاجمرامالهالزوداقمىرفالهفىوهـيارةالىموضحوحونجمكلشمدراجنذرشدالأواالزإلعينوتاك
فىالمحهرةالرمدحلىصسيهىحلكوزلمزسمقراطالمثيونافىايرهراطوأفالطرنأثهـأل4رالمتصخلتة4المعتفرعةأت

واالوثاناضكاعنسوالجبلغآرفىفىتزلواةأضألزاهداأؤلمرطونأتاكقراطوالتهءةءىرةاظطابربنفقدقال
فتطحأفألطوبئءلىكرسيرفايالدذوحالسفساحبسمرسىأنالىقالمالتالعافألجاتانهنىإوابرأىءالمنءلىالمحم
رراببميوناانليكمتةبىاأحداألصافيأزالطونةيمىاطأسازرةنقوفىالهخيرتاركزلهاسانسنمالىتدوجمون

وكاناالخذتفىاسغراعوشاركفيثاغوردثأخذعنألءقالصدهبابغاقولامغبولأبرشاررأايرضزفؤترتاووال
ااؤباحنايرةه3ثفيهمافىثوبيتءلمشمنهمنبامريثلونأفالةدوقىكااط6االزيادةممأصهصه

اثآضصرسودقىضائذاسثوالمثاروساشوتالءذتهلماوكانقواالءصألى4ضياهـوزأالمتىعنبئاصثبتابافي
وكانةسخسنسؤأطوالزمةدسهنعغوعاشالعبادةحوالىوانثعاتابهأصعىرأرشهالىاإكراضاالصألعثعاأللىلهثىل

نلندرسمرارتزهصايحتروالزممدينةراسهكااوصغكاثسنةرينصكثجمزاذذاكهـهـدثصباءاالرةاناءوا
ولههىاشيروامنءلالءلمتخررص3اضاافىضهـأتنراكانتامصوتزؤخفاألمسااءفاادز مىمصمنرطرثيصعياللىو

كارريمؤرلهانهأنألطونعنخبموإقرربابنلةفنتهـااطجمهإمإتةهءبممئماةوانبادصصغماصرىابمالمجسي

ااغمىضورتدفهزاللمربملياقادلذحصمورذرئهـالرغاأدتها6لمطهيررداانهوايمهث101وايمهـادسالهـمرتعا
ركدبرفيهيدزيزالوقاتاسأوزفيتان
مرقي41ادس4تارتو6الوردابنالؤانتىدهمىنانىماتةنصىالقأافىوالاايهاانلذاحوالداءاياماال
جرةأاالسكنرروايخاررالسمكندازمنصرشفالالميذبصوطاأرسعانشررالأخبارافىداوذ4حىاستأقماوةدراكهاث

كونبإسيرقأفالطوبئقبلقراطيربيصذلنلةسنقرأفلرطونثررثابعوأرانةلهـعو4ددناوانبارعكاددالو6انباشنزالهءت
نويخقلتاإثرالططشوةةفوأفلذفىأرإارطابىلاايرومنالداءالعباءاضواالظلساوى وينالءوالهلىجالشبدولدءشأةإييمارءونبم9ااتظىءوءوؤةءانالالفخكااباراذاالكأله

ثألشوخحسونومرثهيشهولدنويهعخصمنضوثمساائةعلسألمماصالقزااء يهمالمنالقىوقدمروعالعشقاتعدموا
اضمالدسلفواامااأمحغةىوعءتمهييواالءخاأالمةانهراشوغشترءء

ترطافههـرائ5هدالبنىافثسسل

زفئلهفىىاداالهاااإسالتامخبااروةالمرسالاإفىمسدرراسدملطاينإضوءثةاالوؤفلألءنهافىسالعوأما

لقأدبهإإلخإأروإلبهونملهبولموتوازالةلتعاادون8مام3واجااوكلادأفىونفر5ظءراالوحش 3ةااالركاائمفدكذيحركثاأى
العالهءشاركللاللالسوالةءةاةشاالزوالالعشافىلهأوطيععهثبهالممتالنعوشصص

يرعسىهاوأو3والمررمرررؤايهيةولموالمشازةاالبالمنافرة4ادلللم

لهؤارتعابالماانهإاا4عبؤإتوحماولتإلآبمانةءمالسقألةإروفىماإاعلطهارئامنلماالمشااشتلمتباألا
رىدبفيئفروذغصااللىلمرظاالبيدلىانننرالمةضؤااوؤر3راالنرارشبغضودرنافرطشانمكشمنتن
1يامبرسنغرصتااكانازءاشا
ورىواخواتمعلثاطكصنقالبععيوالمنامةوالمسامحتوتألعهابالمالربةبالمباشلنغوبافالمورالمررأإسنداألبقنامما



فتئنوعالحفوقوامامرواةالباش

الواأالصيافىأصلىؤعينفيهالمسامخها
والاالالمسلحقفىأماداالءوالإلثا
فسةاكاكارتبولمنازعفاطراحفهوا

أعظمفيهالنالومناحةنأدنمشالتصدمات
يخافيىولمفيهاكهرظشساعأعلههالعنادوا

الهفعتحواالخالاليبافعنأمحكلن
منالموسفىداساوضاالنالححم

رتبنهمىموأزثماألموالبرغاثبلهففا
ممنونازعفيهاتندممواششالئوأبلغ
نعاللصالؤبراالاالصنبهارتإ

دصفنولنهافىللىابدانالمب
ضكموأأنلمجةالعبرتبئ



ةسامحوملمحزفكضامحةلعدبهيساسسغاطمامحةأدؤاعئألثةنوعفة10431لماالموألالمسامحقرتوامارثاسلفلظمننرك
أفابهاهصالفاتحشهوررلعرةازيم
تعزواذاحألمثلءأزروتألتفف

4فىينفذويدهيهصاصحوجودشالثريم
يدهعنوجيبهودجماانأولكلنتمزة

لمسامحااتصلوقدقهبفرافطاجنفسما

لةااويأبابراضلالثالمحمنقرقاط
بمورلمصوأزصأصنءؤجون

الساثلردمنآننيهاالمسامحتكانث
صزأءلىاكااساثلاالندهـةابمييم
انصيركؤالدلىترئهمجلنهسؤا

ورهيخاارأسيرحفللتكهستوتهردد
ئمسرتنتوثصامحتكرربدامنديخك

حرالاصلحزثوخاهانالذالث

لتهارحهراقلواجمودوقال

الموشأحدوثةبعدلمزا
اثاره4مغتزبقىث

ئامئالشحااطحسةفأ

أصعبارالموتدابتمات
االفضالواماسزالمصالفهز

الوانطناعاهـصالافصفشوعان
اعافاالانالاماظفاءحهعاشودا

بمورشصفىااجودسدأحدهماسوعان
امامننفوروكدهـنبغبهفماتألثانىوا

اناعالاورظلمسافحهمامنلمروأةاتروط
4برقاشصضؤرباثاالفىاالمثمياءوف

فرثلضااتألفعنحأرضيخواكرالشطئ
وأةوالمىونإماحغوراتبوراامفردكلن

وفالضمةورثوالندرلمحهممارضلمزوك
الناسءلىعنىيزماطابمدالعزعرش

طرظلهمطتبسحقئاطمندأرثمأ
بماأقلكاءأطضالدنجاوقالمن

الىبهاسلاليترانتنمجقنحمله
عراباالضامتثرأنعصذ
بهصجدلمالولماجمعمن

جدبههامالمسالوفىكهـو
4ىكاحراناساعالهان

بببعصالوشكرهمارحمدةمانكررحالردردةدولكلاالموالوتذهبلصاايبئئالموملىابرابمبئقوقاال

المبادتالذاسارباسىمنلفأع1رىاوااكالابناجمأنحهاذكزبلمأدد

ذاايسروالمعىذااليلنعافروالتهفالاباالجسامتشببهاالمعانىسرصثتلعربااشعملتوفد
سويروقالأيمش

امميكليررمموموأصعوافيامغيرفخاوماسرت
االنسانئأسوءاعرقسرىىسرتحطاوقاياحوورواظلسافيهمرىفارالاوقال

صثراباالنهالكسلاوأخذهاكمااوذنريااكثيرضحرطافلمعافىاالىلفعلاواسناد
ةأجملعلترامرفاكاومنووكللهفااونالساضوأؤوزارذلغمخاعكااءوحرحمط

ررغضاجعصروهررالمعسهقضيرفىوايهاربالمافلروحعسهوقدبالععولعتاسشا

لمالطوناالىيرراءخدىصلةاءاكابرابمبهزومفعلءكارعأولهإضمثىو
لحاالاعلىنصبطموفيصألواأوارالىومفافطيعشلفاحطحوسواالمكعوليةعلهنصص
جحترراضصرتعلهفاىماثلوهثثلسلوحراأىريروقولهاضاباواوشتشوخصالىأؤنا
شرلهاواضارعافصلئونعشركمقواليوزرسوألبهحثمصغمطونأاد

ياضافاروابئوبهاثفاءلوشواةدعودادحثةوفهالمكلىنصلىتمسدفى
نيمابلزوانثصألقهامضراقليموباضاارصكمافوأؤقيوابشهعلىوادناسمعماوف

لىتىآاممةنثأغبأراتعالىقوا4فىمحافلتاماخاررثااالتدبمماوهواورعهبأ
فمتلموااأوارمبوكلاحصاحبطعاثانصرراءسبكأرايكونىيرار

م6باالضصوصاحهانحصوسيةدرالموساشزتالهىأقلمطاالحءلةجمزقولهتزتثهوهلا
نعتىلساواناإاضضبعالشلةصاومنأبهنررضعافومنبالعاتركؤاو

يسدلماماووضاكنخارأؤشؤفلةرخهتللىونعفيالاأناترالاعتلوصالخوره
ةكرنحلوطمقاكتداحفرتايصنأصمفاخةفدسجةحكمةدفأنرأرهاالشغادطعوانحهاص
ولذالصااالبرارقلىبلىحالمعارفلعيوماضتةيخصصرالخهامنزيمالادنأسألنخماروااراالقذ

فىلمئراللحمارى1زرمنضةالديخاواالابدانحكالمىأبااخراقهاطأنعوااأضاءشحل
ائناتالي

الدارذتههـأاحبولهدىاخهمةفخأطودالورىمام1
يةمدعماصحسكالمدىيةحدةالمشلىودابضمىاضواأوءنايمهلابلعاود1غةا
يةخبااستعارةرىاخنونهـىاطورمنوفاكلالساارضآااواالممرءصماعوا
حررالبطلمؤئكاتحعسآسرالنهلضلطؤتتأصرارووالجعاالءيرنلمرفوتطرمامرؤوا
ارالدوالمرادبهذهحمبهواوسمرهمبعملسروأحفىايعلمتعالىقماأللنفسفىالمثتوديثاظ
ربتىببنصبههعأددوفذايشيرالىالمطاورطهاؤثفثههـأصأصنمايكونواناالد

معناهظاهروكذاصاصللبيتااعرالتنهلبالفالهرقوااآلطنةا

رنيغيرالؤصمنامالماالءإمتلىولفىلصااللمابه

قحيبقكلخوايلعلاوخالفولغةلضمباكروالسفلالىاعوبمنلفلى1الغة1
آلتتوكسرطيخامبامألااذمنسثىبلمولهواعالهواايعرعظيسكلووماا
لبيتاورابواومافيهااالفالكلعألىابالعائميهاواالركومنلسغلىالممبالهوالمرادلفلا

واتاوالعألىلغالمالىوفضلشرواالرضولفلىالعيلماانمناهثظاحرأ



1فعاليصدئحعاقولحئئفووةجلرالقىضالمفضالوادبمتاالاال

فراطوافتاهذاحيمالىشضوتاعيهاولهلةئوىاالرفالندوحالماذسثة
قالالشمننجانيامنهاخوابقيةوعليمرصمتهاصلىحقهفىماليفأنالاواليلقلغلىافى
بماث41هاوأشسذتففندكونهواوطئاالشاصابهونذالظالرضالثتفصة

حماكثاأنجكليةيرلءفىسافلكتبعابيفاوىاوكوميناسائرااخهاوكذحالهرقا
خاقوففسلانالقينمابئففاوتلعلىصاءوثملمادااشوىتمتعالىقولهفىقالفانهاالرض

يملأقولوخطناالؤتفىلزاشواالاالذشكلمنثماالرضكفولهخاقكلىاحماءا
شأتاوحقوأيةراوحىنماشالهطت4ءارفأنصكايهصردوابنوجهأمالذاأ

ناخحاءدلحىوامدهولتهابميمصهتاث4االؤتشبرومغ4مايهارهرتدخهنعصدوالذ
اءلياأطتبافعأكاذأبسذرعصممتاكمحمراطابمازدوتردواأمرواهةتددصر

ذكااترايةواصضاجبضرنحروااالاالوعاثبآطحأرافيهاموضعءثاأنلهاوحؤ
أوالدشبعرضاوقالنغىاخأوحمحسأيثصلىاطوثذاالمماوىقالتعاذنتهسدخلى

اآلرضالمءلىالهوأكنرأهلالذريعقىانصهبهفىقيلشافاىقةاالبادأحمدبنلعجاسة
والنفيهطضهتمودواةاووالدئهلموالتهءليهلىلبىاامأوركألمواطحالهطمنلأف
فطوالقىامةثامىولطاحمواتانمهاوالنالتهبدواعاشوامهاوإلماهملمتنلياءاال

االرنحيخاألىوافىجمهنواتاطدكهةزياألثمرمماالأاأكترخبزةتصالرضواحهم
هلوحنلأأجهاواتصافىوالناكراالذاواقثكاانالأفضورذنانجمفايوأفل
فيااليرط4دالمصكلطءأالحزفوقوارالذكرفىحعكملىتالتهالناالولىيهوأن

صما

لهمجااألوكاالرضفاتذصصهاءافىكوحبتألىدتديخاقالءطالداحتبلةوالخ

مغليةكانتاالرضانبقكنتفهاوالخهاأخلزبكأراالورلحمهاءافملاثذحهاكذ
المحاءأكزمأمألئكةنيهالتىائكةبزاوالنلعرشاامندقرامابعةارنزأنلقيو
شهابمالمةاشلؤدنتهىابالظلأفىبيانألتثتدمبأضعاىبهممواتلىابعيةونوااال
نحداالصعابفولهتعارالتهفآصاسرحمهأواالرضصيهاءاأفضليرأجماجمراإأحمدبنرينا
نالمحراأوؤهـفهابمةلمابليسمعصيةفهاالتهيعصلممولءالتايناالكزعنيوهالوذا

أعموالتهحمهممراالنلياءومدامىماالأيناالكزكااالرفررنقلاليهاوقيلياتصزلم
عارمنقعماافىاعلدسوااابئكاثراامفمولاوشه

سضردتدبرتهمأباعماللثئاصدرعءلتاالصلفىلاعءزاواولبمعايمةةاال
ألخطاثفهمألىنسانالاايتهيأغرفيةقللهالناسابعضقالكتوابوالجىاعلىأطاقثم
الدراكضلىوهوااليستعدادايوالفىاالسقلمأشبعةأليالالمعنىبهذابماطنمهوش

ئينفىاالنلعولىاالىنسبكالهاطفاااللغعلكنتاشاليةوفؤمحفمشالمعقوالت

بالملكقوهوالسملعقلاوكهالىاذاتهاعنالخالبقفحداالولىيولىتمثبمالمرتبة01هف
ياترلنظأرآصيرابالفعيوهوللعةباشواالنظرالكئسابلنفىااداستعدياشوورلعفربا

االشضارصثىشاعشمنلهامايههلحيجصالكتساؤيهرارالعاقلالتؤةاندسقينحزا
ركهاعأدءاياتفظر01ذتحفروهوألمستفادالعغلابجيىضبهشئمىير

كاهنأواالناظمةادغالرصوهنهيفمرلثالسيداإتيةوتصرمفتفئافىبهزاالكمبحكض
واليىجمطالىتهاانةلفماسلاهمسلىقوالىتاءسفةفاينهاأتتىالعترةاوللحاافيمص

عليمممبباالنهالفضالاوجهارصجلمجماملةايتطلجلهاننىلثابمرالمحمالبمابثلبمزابسبهثذاا

االصعاخاععنالحالبهافثفالط43
هادهاوفقدرمالممنآلةعدمفقدجمطله
نهبنففليواسالمربرأشنادهاشروطس

المتألضعاثابهايمعدفولهاامواساة
ايتنبىتال

لحالتعدااشلملنعاقافللمسلى

االئبعاأحهدهاالياهاوانوانكن
الناصفانالمهرينبيخفيلفضاليخا
واليقنعهمنحوالماالمعملىبينلطلساوال

عأكلدماعميهموالضاالنولدون

مجدوتالمردادصدىونهوالمالو
الشاعرالكانععا

فارغهكاقارورةهنيلىكفهودباوود

رمحماممشنالمالمنعندهموخماؤجمكل
وقدقدمنايناكلناالفمالبهاماعدوول

وأماأقنعمااالفصالماشروطفىوللىاكا
لفضالافلرخذاافاالتفيافضال

يهمزثلةتففىوجاندهزصاسدمدمالث

عطااألؤمعمهةوبافلهارعادطلجا

اسضكفافطعنغفلفانبفههالبزى

15لبذاأهلفاعاستدعنعرضىوأصغهاا
عرضةوصالهلمثالبهدفاصارعرف

واستدفغالضاستكضالنوائبواذا
وىرنعيتمؤخدمرحنىعرانصبذا

بهماوئلظأنهلتمكليمسمالىلنىاعن
مرضىعاثاثدئوتاونعالمرءعرضه

اصمابكمعنلثمبامواعهاذواتها
هكمفأععالزهرداصلآرواصق
الشمطانمعدكلىأكعاذرلهفعال

لهنرولذالتالنيرانقىاضرئإافغالمن

أرادبرالوالدئمنصكاليعرسمالتهصلىلنبىا

الشعرسقرالنألثعراءوهذاصهتيفليععا
أجلىومنوهداءامدحنمنماضىصتربهت
بثهةصلتكناعرافانهؤاخالقيلالذ
نهاسنكفافرالمجاناحوكيو

يكفععحتهأاأحرهمارطاتثضألالال
الىقتوغهاءفاجمنقثنريخصعالمعا

علمواالبذاءاامةواسلسفهاعلىانهالبر



أحأفكنوالمجاهثنجلششفبىعديئآفبكيريمنئشرالنجدبعدألمنمم4ماوىافوظخنسلصياؤطملحأحييث
الناسلتيسجكريهةينثصديث

عونهاوجدواجبتالروانيالخالفاعلءلمواكبيرامرصبالذادووالجالمونفااادورافذترالتهتوكيموراواءم

بعنأاالصايمىفدلمبوورالتإلبؤذاللذاالولوأاالوالهأالوإفيسءثرنةصبرلمتهإالصلواالإأئائهونمبنجمرسلمجاحايادبنروصز
ورواسلاالتىواهراصدةاطأنراعدوأوفغعااالولكللانالصااددرواالىاايخكتغعاليرسانتآكملىاوليرستئال

اتكوصهرمكقبلنهرشبابكبلخساق

يرأفاكقلةوحو04واتبالذامكنن4ااالولليضااكلناللنصيوالميواإاوليلتؤراقركتبلشالكوخبلسغملت
وجورتذاالثاألخامايمالءاالايألورلجغلثاسوبائحباراالالعة6اكلجمةإراباتااتياةافىذلتمرتيمثمفلئوجماتلت

إولفألالمارنجؤذارناالبهؤواتهضرفطأآلبهذادالشيالورهـنحأبابنطالثاأئللإكلإأصنوانالمروأةامروكايغصلااهذ أامحهترأتمسلاومالمروزامننجاض

هرعسعالتااللعادابالذاتنهعقاالصمببروباقوحدصلالعىاأءنالمإدأوثهنهحمالته
الطمحسيىواوالةكأبمملىإكيرعقلءاصرتنغباوبحهقربمثرهحمرنجلأورسثابآدالثامنامللاكا
لثرعابالنالكوشوالضادويسلمعائتلغةلىرااالظدشعصناىاسمصلنااتاسمعاشاالعلماء مادمىا

االفالكسلسلةفتنئمبهولقمراصلكيصدرعاتباكفيماوهئاالضىةوبابريلباشيعاجمهااليهناتلعادلعوتعيرااالحوا
ثزبحاقبةالمتاتااوروامناصراوثلغعالهاخلاانرصدث3أانانكركلواكارزحصرط5واليغدر

أنةولساالىأبانمهااإيأكأأالاأؤلىلىصنىصزولهمحرفىافةكاءومغدتايدادأخيااء ءر1انواسالهزادابمنوسع41هااف
ويهرالدوحكدتهخلاءحيواشصااتالممهذالتووأهـكندهراتحمأعاثصفاال

النفوسدنشوأغراضنابشريكباالرةأبدانفاتشركأنؤكاأبداالىسنانمولنبة001ء
ءاالسهايخافالءقياااربلةءبادةرالذوتهامحر3واتالسمارضصهوانلسراتالكبفىدمتاهاالثالسغاقداالولناص

دئهالتهفاناتاسلدوالنهصآجالتيلةاثثزهفىهمؤذلحهاتادئ01ااالخيرأنكاحعتكلفهاواقأنجياقدعف
فانسشديراكرنهثاوالسبهونهكلنعفلوكبرالحسممضلى3تةايماقأنقادرءلىمرىالمردوبعالىطحيثعحا

رللىقي7امفاأشالفحفامعاطءواناتالنةلىءشطشموصراخضاحكلالفاااتوعاانالزحثملىماتثضدمرض
اال4عاحافالرطاعحتكانانذافالىةاإلمدمعروألذالثمحزهمءننذسواجماةلح11كلمانئويقاثاانشمامزورقشه
بءالدةزاطاضرفىاطزلستالثمخالفا

ذوكللعرانالنحميىتيدلإلسبئااسوثووحىاتعالىالتهامنلهابااةاالفازدررضثئأسعفةانفائدةتخراجواس
ادزتاحألوالءناضئاكلنحمألاحمواالياأكىيكوقادأليأوفااإآسبدكرانبمأحكهـذكإسعنصمافثصركأبم

ثعلعاصداماصأطدهالااللحالليد

رارابا1العارواكوالمحاسنةكاتلعئالأيتاصدالضوإنىاؤهأاذاتفالطأهاوقشوعرفميهوماصلط
المححدقوالغضائلاتامانعالهشتلاالممرواكرضاورتانؤمناهالتظاالرويؤاعادةايمألمارثلكلال

اواسبؤإلىاضغوسافىؤلحاكونيرف
ايهاورلكعاالجمبمنهلماتهاعنتستنكفواكامنهلصلبءالضرةعقولاصارتدروةاصدمأللهو4إأوالىذالثبرتثمامأال
سكيمذكىكلمفمرفوقكنهوأحلملالا3رراذالعارأنللاوفاتتلةنحبدأوانكااهفعاتوقواءروهولهورورةءدأو

الذعنشإمدوحأماكاؤوافىاإلفراطمنماسبقعدستنترلى5وطزاعاحمصروطرهلومامنزعاكلناناتجنهس
الرىمنجمياثلقىنغضلىتبصماطباقاالبعصامخعمةءهذماخذال5رأأوةصآمساء

دراركلهالكهاامنوسجنضئجاابرافنسلنياذوعارايفياالخيرحعاشروط
رسكلاورسرهـاوعافمهتتاةاضاشتينهاتوالاثصشحووالكلتحذالغولثط

املهيحالقبالىضاىلساالئجاعلتييرااليمةاجملعاالمالثليمامكغرالمضلغةاعنافائهل2االلهدمماتاطىنهنل
لنغلاالضفزوقطفاءحمياولباالمحهولووثتيالتيةالىكألقأصاابعاو صبؤراشوفوق5الادحوماسبهاالراصكجمرالابئتهبعواتجاوتكلفاضبث

يؤثارةائراافقوقهساارحرآاالهـقةرناألكطجمالثئاؤفىماايملثمملالكاضناارئروالثصذهتاديةبالتوفيى ادممنيضىالحفوقذهينهنقوالمع

االحمادنأفانكباضداحمدفمعتشمعفوراففدقبلمبرمغفوراواظاطىالجوانممنالنعبوبيمشونبرأمنل



اكءمافإللكااالخثللأحبطيم343الكنشغمبرإلرأيخاثباأبرأبوفدمفتايسثغفولةواشاساءدأيتمنعطفس
لىآكأالدانبهرسأععرمثنسانالا

ناماقىباءوةقرثماةاشيمائاتذوأصسلقالفالمصئسأيفاالمعئاهزابغشمنتعوقولهقانيخاالموقؤقالعتمماءاال
وحلةوعارادماعصصاودبئةاابراطبقواقالطثوشهتهحوانبهكالغطاجميصمنمابميلهأةعدارالثفىصئالبزاا

فمهلمطوش4ءاوداأوهزافااكالرالتابااسبعالىالمطابفةصبةواننهرفنغيرئخانثراعيعمتواناجىاذااألعص
ساعاةوصاةاعفلاكاالفلفالسفقأنمزهباعلىأرهومبنىفجهامنأصلؤطابقعفلى

ويادكآواوحاسأبؤماالإمىااءءارنغضحوخيمسآفاؤالىسابايعانافدؤتلهوناألن
االنفكلثدواسالعؤبمألنهحبمعنىقضرعظيقفسيمفوضوارجمعنىاحزواضكلباقضاأمااعأظكلت
صدرعلىفلالتنتممناذاابهزغاحثمتيماكلحفماءابمعنىكمواطثم

الشرعنهخذئماالعبادفوكلوسزمحننمالفهمماالاعركالمنءلماأرىونمفصاتالغومبيخاذلنومحمتمنانلروج
فدرههألمنعوديسالعغلعنهيدعوواالبراج4أأصكالوصلمحأفإااكسدلممولمهبفيماضىنثسدد3وؤهـ
النزهدصيدأبروالالحاصقحغاخالىمقبهاقالاكلمنازدهاوملوناوتضرموروبهاسكللةاىولوأقفاضللءهبرصهع
ضفبالجزوااعاتاماانعماصمهامنءواينباإغوإكاراءب4إجاقاوصولءبرافىاذصجلالبروجاساءذاتوال
تركفىاذليىأجماؤاالواعمالمأككةمحوشداطامنإأولفهاءانجواتي5اباوسكنارتعنجلابشهغالحيتامنا

ليماترااطاعااإلفصلأبيقافخالمهالبيتارصولدمسيغتمبالغقهنودوارإءومارادوهوهـبتحمتينفالثحبمواالفآلك
أوورااسضمعرأخصزالغرسرمنالمباافئراركذاجوشوثاشضكيركمنانرافء3زاقىصكاتهلفاان1ودوبهالف
انليرفىزهدكلنزخوراأجماهااحرحمملثابشاالالفصوابتواكرقاماصئمحباوالىهوفرالناشزتوالؤوله
اهلىعلجمهببئأقوءعمرغبتمولمائاالحالةحبالراقالةوانليهماقلمصغةاذايفواءللىصبهىبرالثابتوحبلنابت

واماؤكلعتهبريائهاشهوةااالاقكليفانليفاستعماللوامتمضفقموسىنفئفأوحستعالىقالاخلوفمااالنسهاال
كاروتماالصيخاكشونوعفضثىةاكالرحلعافمنافاجمروالةالميناباوءافاتهينوالمالبألتلىقولالتعث
ةاماةالمللىوااتاولووبئثوالزيادةيمورماكتقولهالمناسورواتغالمالاموالاصرى1هـههبصابمواشراماالما

درتؤآلزيادةءلىئموواالوالخوعاوابتاهاالىوديافاتوالفيرازتةابمنىرةوصصصساوافىوحرنالمهلةاسيناحمب
وفايةاعرارامةلىءلىتراالصااراماوارةاسبةاايهراكصاوالمرادبهماثريصدسارناكقهاوسيار

الاالنوالثرعلةالفى4مضكنوعاصزسبئمخبرهيامإكراباالالكرصورحلوالمتوالمرتسضواردوالىهرةأعت
مرؤدثرمعئمنمالةاءةامازادءفىلفاخالبوااتاتالمزاءواساتماتثاشطحمماةافكاتأافىشطووحرفوهماماكال
اباقواربرحمةخخزاقحألكوأشمقلرتطلهقحدالمذكورءلىفسرهتوذلف

قابىادشلمتهمفمتآاإلمبىيلىكاأمكالور3االخهاالمحرابامنقترالصكلاماءلهضوالاافعلابقشثأاثالةوعالبادلمن
رضىلءلىونالعمادةلةجملذففجهتهلةوتانعضبافاصيملولثتمواسممبتعالبعشوماشعاقنقضلىصزو5ة
اوتالزتدنفسكىطنافعانمبمتهاستةالموصثىلالنياللةاالعرابامىارالهـوضيهرثهالذىلفاصألواالمضالرعملاةان
دءناماوتاللماتحهاطاذإذلباكااجابابراجلوومنجواسدنوقونهلجأردنعشاحمثوااءحايفمااالبا4بهه
وآللثمؤملموالنئماوالراالدباءنكنعلىفشديدساوتواضميومماباافافخروثنكفاءلنائبوكلبهتعلؤ
الغذاءعتفدهـءأكبرالدإلحةلىفطشتوالفؤنرلىالافصودؤاريهنلفابناكلاقاتأفإلعيئ

حماءثوبجألبععشناصوابتالفوابشراكدالحالمنضنصونهاهتووالجاروالمجرورفىصهس
عاماانتهلهفاورإلوالرفثمروالسرجمالىوعليطوالالتزالمفعرافعنتثرشو

دهراكرتبلذتساعةاومواثيالفىنالطاالوراتئلوصااباتاؤثوعأتفأءلوكلهاتاقت
الصسطابىمن3واأسأعالماابراجهاوماراالنظبت4وأفيلمنغكمافهلىفثتنفلملىاواتص

يررىلوكلنكه4ءوثرهوسطوتهافابشتعمالقمنكراكبهاشتأفالكهاوالئفدائرمضرككللكن
كلخناشادخككمآضوآلوجهاعننجالريالؤابعةصيرأدتهكلكوكبثثوألتالثفىامنازرر

روىتواصئمعاكلافتآاكوزالمعدفئاففوسككلندهاذاظعاماثالتالالركالحسدمتروحهـحت



البدانكلنبعانثمرامنكوعايخلئلملقهشاالمعلبعرسقهااتمملىريسوال43قالفالالمرقعبنعبالرحمنشنهالمديدبربر
لثاوراانلثاوهاالمالموأسكالفاجظ
أالشماءوةوحربثفىاثااخوعاوامايمير
فاعاالطابالىاففوسأهومنازةالماذ

لنضاتمكنفىفاسافزايةالث

لنضىاصرفانهـيرمنفلهمسافتفي
احرىاشهوااتباععنارقهعأولىعها

النحكنادها4عإليرنودؤسنالل

وأهثريردىلمائبعلربنهاومانهصلىقيت
المراداكعاللأةاذأكيريتاهةالشثهواحها

دزشهواتلىاحهأشوقتهلشهوامن
أصرشعهواتنساتصإلاليصتهادسخأ

انصكأخالهولىوبىإلتنقي

4زتدوجلرءولميرضألهللماط5بهذ
لضاؤفشالساوأنشدفضل ىأ

تهخدقىتسلجحكايراضادم
صعمرأنصأماؤتالىبات

اثمافعنماحملوايىفسكداكتحلى

نساناالبالمجمافضبافأنت
رأباصمانلمايراطهذذرمنولل

وليخةحههاثفية3االىيمركانتها
منخضاصكيخاوعآقاللجترامرعدك

اتلمبااشتهمناععالؤهاماأولوااثماك
لتعسااخارءصممنلمسازتأصى

صرحدلذاخهابادراككونشاطشهثىاحها
عرعنوالىربعبابالدةوروالمةضهالذلة

سشانةاعنكلنرالبلنغىوالتعركد
الشئئورسنالصامعاتركبلىعرونآوقال

لبليدةاخهمابألدقوآلنفسشحهوكلااعطا
اجنهاضكفبىاعنسكاحؤوششعها

لهامصلبعضايهينهامنغالصالطرفى
المذاأسجهلعيرىوهـذاابالدةاءدة
اذهاالمورأحملىفىلتوسعاالالمتالنبا

والمثمروبكولالمأئملكللىاخدمضى
انعم1بذكرالمابوسيتبعانفينبنى

سووالمتالمأكولفىنتالحاجقوان
يمأبمقوملالملبوسالىثهىادى

ىاالذشصدودافظمنالمبوسلمافى

اذقولفنخبرشىوصذل11اوللصريثأللمسوآ2إردباساعيكمناتردأقددبمأاذيإلنىالتهقاللزينهاعورقوصصولوسترا

مافدمهلغلؤلىوااالفراطأرلمجدفدنهاعإللمتوالقيلهمامالفنهالذلكاجمغااخنالوااملنغدا
رنغمةطنبوافىدوزا

ارإقديرفامسابقبغيرالذىالصأرليرالذىالتهأياجمة
لبارىماضىبربهلحنوناالزصابىبهفةديامامفابس
ءيردارتىآثاربقءمهاغىؤلميمبرء4واعرراالجمانزةشحاص

مثمنعلفاسم1يااروغزضءرفل5جمجعواناابروالىاالدةلحاءاخةا
اؤصلولفانالكهاذامحدمجرزحملهاذانالهثتعصىوقرلهمدتابرياوحماءذاد3

اللغحأوحواتباقدرخصيارواآلقدآجاالمذافىزغابضدءلىذلااثبذقعلؤوا
14مالك4وقوالىاءظلدأوانلزاوهوالمفتادمظصوالمتماليلىتعالىتهايقدرالذى

ضبمالىاإممفواحهانئلاؤءنخصحزالبياؤتطاعأصاالرضشلسثراتراا
4ةمهوفرمسحغااؤأرسامحديدبزناهبكلويفأتعؤواب3ذوناهيلتاخااال
كرجمذاكاطبنهالكغايةانهاياوحسجلشويفالىفارابئمهاوقااللجوا

وقولهيرهدوىلهحدهأىبارى41خىبهاؤولهعناسانوءهـبشواصلبىبضالتافى
كةطلناكظاالوزةقراءااصااوزةوابرهوأعاتأذاغادةاأخكائهأعرمنلصشا
لةوهوححبعيربريكرعلىوااهـاارلداعيمنأصشاعرأطلهغأثةابل4كاهاكا

ثارواالثارهآكفارخفحتدروصالمزلحادرمنفأءلمس1ارسوالدمكزاومواثا

شصوفمضااطهءخادوخمةإبعدراءاةالحرفبماالعرابثاءراررتوأنراأفىعصحه
النالمسىاتارالجانبثتوفى2اانامعر3ذنمىاصحىءبهوااطهةبنعتنحبلمحفوتوا
متبرماياتعارحدبررابينىواالسميرشصرنااضلقالمملزحآونهشالتهصسءؤلمرادا
حائدالىامماتهرايروالىكيرةراضاجرلفىوصرلءياوالذدابحاريرشعالؤبو

آلىباالضامةااسؤوءوسؤثايرءوضاسمإقىوسايرخماهناعاالمءصول
أوالزمانربمصاةونبلؤتوصولصماسألماومالعيدحداءاةف3الوارزدا

أوماحمرترتيتتوناولوالةالنلةالحىلىوألبراروجمرورتوجممعراءضماف
كاهناغهروزيادةئدالزاالجرصفةصكر3وهآمالعدرالفورفبرهدوحعجمازص

محورأنقرثارفانصكيرالتهقفامنلحىلىتاؤرلهفةحاتالافىدتزاالالناليزت
هزاللحباوصضراءاالوسؤغنريخألصوزأءجصرمبتدنماوقرخبراكدابهون

لالمتىوالفكليرضطسكحرهوخلىلقضبهبزيدوكتناقولهلىنتشأاوحهانانذو

وااليمطنمعولبهوزةباووحومشزدعاءوفاءلهفعلوأضحثكلفابارىواععولهبه
تويبوحزمنفىتصولمنهبوءمممعولهورااكيرمحهلةوفاصأمواكرلثاافمظ
مرآثارافتهباظفغووذارسيبزحلفاكلوبهمالثفمضشحهاوءمجزرعضافل

ويممتغيثالمهدىحهكدينادىطملمااأنتاإلبليمرمعااارسكلىباضاأيفماغفوض

ارمانوأشمفات5التجركساالبريةاراالاالقدوانالخلىكلىاللهبانجةويصغهبال
ثمتعفدبهالمههغيفمتعارافىانمجدينهاكالمفاتهذهواحالضنكلوأصدهئنهوخزا

اقداندرستما4وأماكةيعمرمنازلهومحورإالساثيةويغلماهـأنسألهليهاعصت
افيوأنهعرىالناطرربنىالمهالىأنظماكزعمهكلىذابناثارهاوعغتآ

اداصموصالمدكلنولحةفااسالالتوخكةفارأووتلك4خروحىأوارءفهـابسمرفى



بسالمىحماءشجقلةناظممحيخلالهقىلغلونحاطاالفرهـذال45وسذذاك
االتدلمبقاخسواصهمدولفيةاندهالماساغنبعهالذلوممنانولىاطألدىوعاتها

ةلصوفجامطألصاتالىحتخرتكلدمهجمنوتبمايغفرلهوااالبرفاهالتجرىاآلزليةبةاال
أظاحرادادوامجاداابربهإءبثعمهدبأنلفناعوالجغاتبةمصالىاوصلاذمنهممليماةان
ديهفالضاللهألججعلموكادفآبهلثمئهدروشظوراطفىيةفأدنغسهلنانحممباو
تعديرلعالرؤلحمبلودلهالواوعبدوالىةلهودالووانئلونبرمامصعنىتهوا
بنالدينيمأاحالثلىتعلهبااالرتلءننضقىاطودباوظاهر4كلتعادأزاليهر

نجدذلدايرادلغالهراهـادماؤفاتأنثمنوقاليهيدبيخاتئىأوفةقالالنهعر

لنفينسبأنلهلبلىالتذتحققااذشأنهوئيرمكلتعالىكاألالىتدثؤنهشأنممن
قاالتعالىالتهعنيعافينطؤيلدنلهالتنخهذجفائهحأللهحلقاطعنالرامااليمد

ؤنياسثلكمميمدثميلوحفطابهموانترواحتىوالتنسلفىإلاالدشفكض
يرمنكهنبنىالمقامهذاوءلىنهافتلنىاهىةتفؤاالاطبللناطقهاحهمأنةؤاتحعأمل

رضلفاابنعرىعالمحسيدباللعارفاكغرلممتمثابهنهلى
تمأثألملىعىعاصلممحةطوااكثأسمثالملفىىيعوء

تىدوشاالالوآلناطؤفىعالمبفضلىاالاعافال
نةالساثبشلهاطونلغالحرواافىفةالنوبرأنالمفابصذاالميدىصحتؤاكيديرو

ارالقراشايغالفعأنلىوحلقاطأفعالأناللهنتكاالاكىكذواذلخةبالظاهرقزاا

فليتأملفبماويصفهأرالناظمئذصينكاياغتعالدلتهارضاالشرضاهالبرضاهاالتجرىلهيةالا

الماهرقلمحلجواسنهاهذااصرفىافغارااتروااللةيهراماخصغايةمزبر
ؤواصرارأواوتحادوائصكصمميدعصبةالتصنتمبذل
ءراالصبعنكعبونثأبرثرواهاايةرياتهاونءناء

ضماوضالبصحامناالضراذامقتهأنذيغاللامصكضنقاذدهواالابنأمصأنغلىالنغةا
ماهىفارسفايابننلمهيلتدالصااوسعكونلعينابكملعصبةرالعغلجماكفرآن1تهأ

غؤضغرفضلكمبوالجعاالربعينالىيدالعنزأوزوقاللعثزنحوااوجال
دىرظغباراقانصاهيمتنعأتلطاءقوأصلهاعنوجوانررولعصهادةوعصوا

عتبىاظيغالرجمطاالسهلعتؤوالهدفامودابماذتشفدىطغيغالادىغامن
أىونصحلىوقولهعنهتغولمعمهدتشديهزنمكلضاالللرظمرارواالاستكبر

يةاصصيياتواالبصدعنمواتضىوحوديدةأشاصادحمتضوشمنثحزوشوتث
وايةوالىلفعاولدمفغملمنهكلكألملفرآنامنتيةالهرقوانااملألمةااكةر

واةرراؤأنيهونكسضملوألىشحونحمنرنفلهاذالحديثايتومصدر

االتتعرفدةوبمرتالةنجهولسكنأنيخونكايهيلوكباالحبارغيرمثبهور
لعيلماالجليليقاباهمابماتعرالحبؤحهعجاالمجهوامنيةدلمنخابنهيانمكدرا

نحموؤورشعستهارضىممرئركسشثعيرالتهببهررخاأننةثارأسمبااللبوبال
عراباقبلهامالثااصكتهالبنفئاآساقعالنماايخبارفىاكعمبلهجرةارثالئبمنا

المهمكنحاصانالمهدلىعهكرمنطب1طماشالةمعماههملوصاطاهرالببتن
اوأصروأرهمواستتيماضألكلىامواودخهماهواباتباعتعلدتهاعمبقكصواأيدىتمنتعا

مماحبهسرءورضوألاصليتعوبراكم5143بسترأىتجمفباسوأرصسؤااماللبسوشئنامممطفناأكابثسانرلناعليكما
يشاوةوقوجسلنهامنئازانك
وهوفولااللانههماأحرتالأةةأر

لخلعيفواواالمباسكانهامحعروا
لثاةاؤاعنهتهاجماعيرضىبناوهوقول

وارايعنىالجمعبدوهؤرلالمعاشائه

كبدارحمأبزبيروقولهوقولوالجالنها
هاأحديالتتأبرفجممسقةلتغوىاولباس

قوالرهوكالناالوهوىإتياباسان

لصاصالاحهاآنهفىواإلىسلىقتادتؤا
فالثعنهماواتهاكرضىبئاتولو

عغالنبنثمانبوهوقولنهأشاطالىانه

ئعالىتها4هوضفبعلىاواعنةاطهرفما
لحياءاانهوانلمامسبيراكسؤتنوهوقول

صتروسهصالدحمللجهوااقولصبدذا
وروقولهبزعبدالىحمنزولاذولعورةا

ااشذلأصدهماتأويالنخيرنحهذال

أترلضاقدقوامنماتقدماذجيحتار
وريثاربالثاتكمرصسوآاباساليكم

الذىذلكأىذلئخيرقاالثملتقوىا
الىعاشذائرألثادحيركمواكرتهذ
لباعياوانرمأارمعنىوىالحهب

أقولوهذالباالفواالرثنخيرتقوىا
التعالمحتهافعالولسمتواقخاد

نهأعسمالمتناناجنحهـجهوأصوللباس01
كانذاال114بهدقاطفمعونتشه

أحدهلدنعأشماءالثةالباسئأكذل
باللادثالالعورقوسترالثادواالذ01

بالعلفواصصلاالذلزيتنامادفعما
جشالبوالمشاراشرجبدصغلىاالن

ممالكمملسواثعالتتهانآبطوتدالمناع
نااعلجباللكاألكمجعلالوغلصعاق
الحروشاسليكمتغسرابيللكمجصلو

بهسايأصاولمبطفاضبرحمبأتغيكم
جمايبثواستغنالعةاكتفاءجمايفتمها

ربالظالنمطايعنىولطبععيما
لسفكنالذىوهوالموضحكنمحياالك
رثماباطتهبخمسليعرابقولهدعنىيخأل

دوهراطهـلبأساتقىلنىاعراسكمبأتغيهمومراببللصوشوبفولهشوالوالفطدط1جئشرلهـ



االعنحر

ثاكاحب

ههداللدسه

صهاتفئأللؤو

حدسبي

ويمشواطن

آايةاكنمنهارو

لباصسيمشمنصكدت4عاتالحتجاات

كاصهمازثبكلوتق



تتهس



اوليوثطورهانعدىاذات4عبخاوحمادالمبترذلعوأماجملةعنوجهزضاالكشعن43ولالقيايرصفاكيزمذلمالةالير
نفذءعلىثأوآصآلذكرهكلنرش

تصواماضئللبموشراكضمفاءلهدعاءجمالنلعراباالهوكوتأعنتهصرانرنهاصنيمبالتجنيافيكافاال
11اءلممالخاالفرئماوباتىا6وسأإماصاللاللةبهصفىساطهممالألفااطمهأدإأإلعاوفاجمولهفثغناةبهـثىنادؤثيروفوهل

واذاممنلثىقررحالمناثردااوحر
11ماالعرومنشعثىاشومرعلتحأمألمىأنغالدعاثاهاللهاءء وروروايرومن3احصمسائجامواذاضاقأرثلبماسازح

اوانيروأصمحاسرمءطفايمرأاكاثبسضافدةفعولوخربهدالتمصتعاقحيختفئاشتاذافتنلذلكفىلهفضل
1بيتيخايماوينىافافروأنطكرمأوعدصيرأياعلىععافوأسرف4ثاحنافابنأفوزديمةأزباهودراذابا

أنجتأررالاكرؤصألماحماايخاغاتاوأءواباالدللهايدهااليواكاإاجماءورإوالاللىدلمريهراغاأنهسرااالير3الفششعزىالىاذمنبألجنيالروم
هثصهلنييمةاالرلحداوما

رغيرزكأراغطاوضونةتأحاصانهمدفيكتمبمنمرأناطذااصننيغ
ارمسولااستشمغداماطالىردلسملعىيدالجاشمدركلاصولاكاناذامأفا

ركلكامرافصاوقىصمؤفىلمامااألةاذراؤرافيانيتخصسنمث
ااااعلىافهاحلىالنسيةواناعربصرمنن3لةثكرانزانواندهإ1صنلعزةليحماكااطئاكولذلى
اوابنسامبنالفاوجبننجاهاهمزانبادةإجممقفهـاوالذالالمسخةوأماهمذاالسعراءبعلالزقو

المهمتلةاللدالوالمممحونرانهمةقصفهومنخاظماوأماائذهااخداصينس
عرضهدزدوملصمياريرى

واخالصركوايرواطعراتوضوتثمبهاحمواوةةاالبياشبافهلىمداوصةوا3رالهأكهمعاوسغ
ثىواالثاوالعارصمنوفتىحح4فوافايهدرامنالمطخاصمنللة3اكاذاثتلبماصمهبمراعاةتدكاةاشواذا
ضهرةعيأواالخيهطرهفثمخوضا4وكفالمساءتجلالرعاضشونووةؤزفى51عندصارالملبوسنضهاعاةص

111صرباواوكاأكطرصزحمخألماوؤخخزابفعفاسخكارافىإآنمآيخةآالوزناأاكوليشتلفشقلىأحرصاعاسهصوعلهوه
11رباةوبااولوابوتااةيبااوحنىابنمرشجوقااالصوصوصلشوالالفياسمانحلىفنالبىعأط

ايدضفاءابحمرؤخيصايةاممواةالمكاألستعارةحاراوسمنااواليخامافىنضكأالالمحنوآناحالدكأوقاليك
دمونيرباالىاذادعواةثوالءاراةانىفيلعرتأالافثرفىفاكرمنفطعبمالاصأفغاناابصتاللطناالتأراكيةتعاو

اعاركاواصاكلالوعادةقبعواحةيهروشداعلهاوالأزءزأجالمحمننغصىبهأباأل
اصاوافادألكرى5وبهصهعز4تةشءتةألرتاذاهمافشددرالخألصأكالنفى
يوذويضوةاواصو1أصياواأسليداشمدبطلزرأءسابموفءلمرةصةيدر5أوافعااليموسشديداالطراحلثزكذ

زناموففيةضمكتللءومحفإلةسكبئلثاوالعبلبئحم1مبلاأكطذوقوةبماسلنىااتالمرجاءرنصانةعاابنكاح
أالفتىالمبيلةالمهـالدالوؤعاءالىحونوةوا4حياااسنابؤحأممردلثوامحفوءنفالل4تاااييرثاندرلممرسعااقهلى
يغةامض4كلومااالموخؤكتمفواطانراشنرأيرول4االبرمعاااالفمالتهتاافزدآاصألاكلمنتالماماال ولهوصبرنبالغةيغةرةوألعة1ولاوأصاثاحاانالءاقدغحعناكة

أوالقاتهعنسداماةالالنبمالمساتمحاعواوطلحعطاالاواالفأىذرهاكلعمهئأنحيمءدامصاذاصحصافىتةاان
حمعنفرطواأصتخافهتاالوئرهبهاةاوقوفموضعؤوالمئمعااناثلالمروأةلجا3ددرأثرهأعلصهرالىنجظان

بهماالعرابلبالدانليالؤرنيهصالذىالوفغأرالوابثوهوالرارالتمرلالطاهزوهكشاثياافىاهرهلا
مثصاوطنالىحهكغولهبمعنىالةواعلأولارةبراظرزحءلىمحلفورءرطبهمدكغهأأنوحثهانغقى

مااالىكأهلرالىأغيقلاطرحهمانخادمايجماولهمعايهسم
امحلهفارشرابضهمدانبىموصاثاءص2ثيرجعرررواقحةفحارواسيامرفساذوظرشاذهم

لرنخوفوثصالهليبنىاعاإنزمجركتوؤكىودامةإبخبرةارأددإواااإفالةوالالإلجاامباليسيئعنالمحنيهةاالذمهانفشاوطر
الالبأصنخزهميأالخأللمحوا

ايزضونوالومالحايمنكلىولتاينرغيرشفوالوعالظدهولرطواعتتبمالاعرالنيهمنالونرأئي
حلرولىموشمبتلىعاضمهمايعلىتفقدأحوإلهمتوليكرناممانيخصؤدباليلىطلقءالفناءاذامرتببالسفل



ممالبككمالىحشواواعلبكملنهرنلمفاسهمويدمىلهعليهتهالىايفبىشفلروى
مابنجاسعافبمولبتوعدوكمكبتانهظ
علبهمالنالخاننأنهنةناشواابنالتىط
حمارثهملىوكاشلكامقتؤخخثنوا

بهاامنلدلنايدسكلالمؤان

ففالالنهؤالءامنعأمائففالأزثروان
أبروقالاؤناعدأابنأنمابهماانأئزمر
لطائاتمام

صكائةبهمولصديقءاححيم

نيونفاتكنسرفهبصدث

غيطردمنافىاظرنفلض
التأضإلئغهءاته



روأجععطرالغاطأاليلاافعاالنهالرملنرمنديالماؤيئممععليمانثم1053صجناصااضمصهتوييضهابالعرادة
اتبسهفاهأكلشكودافانكرا

استدكهمألموماوادبموفاهاهكلهشا
ةانهالمستغبلفىلىثعنفأيهوأنان

بعةمنأرالتنفلتكاللهئوحداذاذازهلى

الغرضانيخوشقدأصاسفيهالماأصرال
فهافوضأفععاقداأوجمونبينالمغصو
فنفصتقمرفجهاأويهوضعياغبؤفا
حتىفهاقدزادأريهونودطحدعكن

وظالتالذاودهاحلىكاوز

يعملفعلالةممرتياجمبعدتفشنغماثارا
طأانطاستدراكينهزبهواالصاللهءواقم

يحىبخعثارموكاقلكأباردبهثراقوقلى
أحوالصتانايمنفأحوال
واسمهاالكهرااشلىكالطفربمطفي

عيوكوعواشبههمنلفسابسالمةأحهل
بكموابظغرظنلظناحسئالخاطرمن

منزلهكإفهلتأوأجمبعغيرممنوج
فعآالأحمدمنلهافمانبهبالملنضه

ئهاسأعننتهىواابأححمقتلفارهغ
ولرلىغننىالجعنيدبيضالدوممطزؤرر

منيرالإلانهوسمعليهانلهصلىالله
عرثلاوفالئرنابغبره

ماةصكيرهمنلسعيدلهاان

ترؤيممتجارلمجارفى
لحسيناربنلعالولممالأضوأنشدنى

ئمصالاذاسئلشنعي

ابكمايخفهيهقمضك

جصرعاسرووأالى5بسز
كبكاحثتهاصاذات

علهامتداليؤئراوأسهطمنيروممامان
لتبلغكريهايغدحانمبمطابهمن
االياسأغبمن4زتالىجاءنفانحعثىلهد

لأفيمساممممنامنبةاوصدتث
درتزبمونوؤأنعاشحهألدهلبةمطا

بنتنأضكالجياساالواننهناملىاالف
صايؤلتاالصاناعةيرودخراشدةارصاعمع

نعمواأارشلىفاكعبنكبهراذاههمشعبصفالانعلهتهاملىالنيعنففالروىمتعرضابخذرأنيهونجله

لتءامححةخدمنى

غضلبسكضإ

قبريرىلبد

حص

فلىءسهور



ه

كلءحبالتن

لىتلصد

اسهىكا

رايشكرهاوسارت

هاشعلببمشومعاداة

جمافنللهمحرلحاليهصص

و

دمنصيم

مه

يخامحاحى

ومسحب
ء

ء

ن

ينلمرلتدابهبم

قدبلنه
آارث1فاات

ء

ص
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م91

مم

مم7

53
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8
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م46
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م09

1893

9
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علىلسكشكولافكستجأشالدشايخالداأدبنهرتكلبء
فهرارضازماصاثبمهـفليهما

ىلاوذملةلهافضلىباب
نايرسالذاصافهوعنؤىأاوأعافضلى
3اأدببات
اعيهاأواالىنؤدىنلأواالعاومانلمصوافصلى
لعالماعبويهونالمهقمكايتأدسبهكرطرسأذفعل
الحإإقهالتامنأللعلبماكونانجبمامانصل
أدلمجهـلدشباب
ادلدسادبابة

فانسانالاسالبهموأماماثفحل

ساةلمودبااةالمؤافحالبىأما
نصرلونيهبلظامنوهوألخاصلنضاأدباب

حبراانبةنحدبأالولىعلىلةا
انطقفدحسنلثالثالفصلىا

الثالضدالحياءالفصل

ضهلغوالحلمافىإترااافصلىا
تكذببراالصلؤفىساشرلفملا
نحةناراسدلحىناادلاافصلا

فحولويخسعللزضالضعتوالمحاااآفىفمل
ثوالملكدمااالونثتفصلىا
صروايزعافىلحافالا

ررةلنالمفااالفعل

ممراقىحتانبعلىاالغصلىا
لتلفالمزاصأواناللصعثتافصلىا
امألوايرلعاحمفالسادالفلا

المروأةفىبخلساالفملا
زسمضثيامثتآثااحلا

كشالفهرست




