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جمئيرأجمينم
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اصصصصصض

قاأنهممربناللةدءعىروىارانعلاسألانخبرلرتأوث

إخأصانأعبعبهةببنكاآمكطفاوبانولت3وعلبهاللةصلانبىصعت
المهمذلثعندوسدمعبهالدسياالدولرفاللقيئمءشافهاكيفصبهنالر
لىاللةولرقالالأنىبروبهوصاكةءاصاأفىلموبأةصرفلموبةاصرفء

أنءضاناذااليتاللهإخاأنينأصببينإآلوهوادىتالبماهىوصيمعلاللة
زوجسمةلألمقلتقالوثبابنبهبروممافابهابأنءضاوانثبتهبنبنه

أكزكانقالتوصلمعايهاللهصلىالنبىءدعاأكزماكانوصلمعاياطهعيطانبىا
دعائكأكرمااللةيارسودقلتفقالتربكعلىقاثبتالقلوبمقلبيادعانه

أسبعبنببنوقابهاألىآهـهامنصدةامياالفدبكعلىفايطتالعلوبياهفلب
علىاألخبارهنىمانأوبدفقادأزلءشاوماأفامماضاوجدعشاللةأصابعمن

هاظاهيلففيالقاألخبارانممذهمنليىأوالنئببهفىشفىأخوحيداقمايطا
نألحأنبداألراوبهاعياكذبأقطعواردهاألبجبولالعةبقيااوألولاال

يمرلممنولغتأوجصرافباثذالنوانلتاألوالمخرجله4االةفىال
فييممبمنعلمبهيزلالذىانالجوابتأوبايفااألخبارهذهلفيذ

الجارحةكانتوانوبالصمفىاألبحانيقولأناألخبارصهذئأويل
وأفىقيامأىحنةحأصوإللهمالهكللفالننجالنفىااألشأبضأفىالمححوصة

إبلهعليالقيامحسنرامجيآيصفالراعىءفاحسن
اضبتاالئاشجذلتامااعليهااألىفئالعزوقباديالقصاعيص

لحآلبدفالننويطفبلوطلهه
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إصبغئمنكثعنتفأيتتهافقابفأبناتهاالباإلكقينتكزكني
ربيةنجهببيدوتاد

أأؤتعاأبأفيوالشزيالخيربغاص2اعليآلتةيبطمن
اضقزعاودكةلةألف

ثوربندصوتال

وإضبغثاتختإلئممىالئاسمئيكمبفيفيالبذليكلؤلتأخكر
واتوقاد

اوذويخطنفييغإلراءأبهنتييهليىوأززنالت
آخروتال

أذبعاخصآلتفيهفإلثنثنعاالمئثازاآلسقهقفكرنما
اواصوندئوذاوات

ريانماكأهابمونةالعإاطزإألش31رادااأوردناماصفىاواألص
ألإلمتمحيمذكركاقطافهىازتانةينألينيالذينءوريخه4وةإأل

صىألفنيرةءأدءعلىالىتهالتهونمناة11وجمهوماتانالمابضلىلمانه
أوكالجشيخماآهماألواآلخرةنموتاالدنذالصهفاوجهاجمعرناأنلرةتانا
علىأنفدتعافىاللهألنردكثيرءذانصفيانهلقصكاتنواينكإو

ماموعرفمواآلخرةالديخاأمنمعاةبهأنمماوامتبأدقهفعىبانعباد
إلىالعلويماكفىإوالبةالجزيلواباكمنبهوالثناعيهامجروابذالثافاالعقفى

ينارالمجهثةنو5اباألصبناطالذفىمضشفيالوجهحونأنوصن

عبعىىادةنىانأالفيامشمأ1

اااكأالرفيبرأواظفيبماهمحالينبهاءمن



طا

علقةالبمادهنيشبماداكبيخفىكاتهمومنىهعاشإلثأبهلمجا01خبالال
ابدألناألصمحنبيفيبذأيقرالأنرأداأكماواراىلىطةففىمفينالوقد

ىاقاحاألصبوفىداامرالكااماألسارأاعىفعدالابهضفلمصةالى
االوكرأفاألنحبةحبوأءاإوأأفاألبنتحخأصاتلهنمانالبارحة

اتألافمعصباو4اصااحأوافاألاإحوااباهوإاتاألاخمحوا
حعإءاالخؤافاألاح1ءاأاااأل9ال11101 صاصهطصرعبوووث

شبهوأدكرضاأوهرآخروااألضاهددفيوءاصااوضمأ111جمهر
اح1ءألذكرفىفيإأنجميأدووهااياضيمفوأ021لمزصفيرالهأب
لودضنهعآعالما5ازمااحهاونقاإلمحلوهـافتثرصةعناإلخار

كتىقهوزبدىثيأيكأزااأفءنلىتمأننرىأألقدرتتفيثذإ
اأاأهذأعانةأةةقيااءارنهاأأأأ0101كا
وىورهـوبصو9مرودصرلط

يمتءأرئجاتوأواةأؤا3لهصسنهتهيعأكفراألسالىلمالتكلقيالمحقذوت

ينهاحصرلمواأيىتالىدردأنحهزآأالماأرادإاموسسأءأللةصلىهكأ
نسكاالفئاةقيصمدالارعرلملىآهخكاتانةرالكاتةمتهـبف

مذعلىآرجمرداطاظارآإاحواسءادولعىايةكاادعهأصمرتأسب
نايمأنمحس9لى1ءطإاأال5إصاتؤ11أطإاء5ااإفىرالى

اارااثالأدجالثإترأكمبمءالنهءاالمهواألولاوالىءآءمذد

الحمرقحاتلمواثمطهاألهـانسوتااتكأمابماآلىءآخرجه

الءثذزاأاوكاادزلفى11ةادءاللةاألبخمهشأنزفىأل1
وانألبقهأنإأأدءفايماءجمزفيالمءأوؤادأواحثااالنال

ثتاطاذ5كاأكاأزلهماوأأزاغماوأمءوماتإقاببقالبأنءشا

وضحواللااالداهررزأانتةاتاحورأحببرنىعألوممطاحديفا

وألنإسألغابوعاألةقراأزبماصصهاالعفمفيألقالالهخولالهفصاما
االطهامسمن15جمرعمنبنق



القلبألصانيبهرالانهوهوجهععلىلماواقاتجةاطفياسئظهاراوألم
هـةلىافباوبةابلىإآاطهكهبيناألأجمثفىءحمانعابهلإ

اللةالىأضافتهممانىباسوأحايمعلىكاناحينناخاألحماباشصيهصاوجهيمون

ماجمةافحلافىءدرالي4ألدرةوااالثاممحنىايهاافأكالهأحبكانتوأننماد
سماأثنلهانأصبااكأبافافىآهءأجماوركلمماتلمفردص01ونخرجمم

بللمرأءوومابأقاكوبكلىءربت1إمحنرهنلمالىزرامحيخهطلأبا

يخررلمجااممدآؤستبفهوتصلهعدنحرجمحيقدرالاصااآلبميلثفيءاءامى

حا1ألاناءثرااهفوحتاكبأمرباراألهفولءاشأنبملمطتءالنأوىلىتط
لىءور4بءرناذاالذأألحاههـالىآا9ةكاحرأرحاآآوإطكانتاداض

وةأزاط5اربمضهدهقىأزصجةهالتدةماالمأيما4تيحصبإلردكطأزالمصأوله

أمابهاالهـ3آلإهـ115اتاألام4آيئأنإمماصيرتصيالىودنهثروحلىو
و11وقوأاذأفوااالمهأطؤصىآأىإوندممىودآوهـيرافر

تورنهـةصقرلفأمادتإانوأالءصىأأالتإزاألنأريخمحاناوأرا

اتةصباتحأمصياأذأ11جمحإإوعذاطجمبراألطااسوربمكلفى

ايتيةحىلهارأيببهزدحاأءنهأسنهندشزسبلمآ74تأيغطمنأرأت
ابأاكركىاوتتدهبمرإت3الذااإتادىهـثاراةءؤامىالأولاأة

حدأنهـبهنجماولهىأخطاهاإاأساطاأموالىاآلطصاصىألهررشوااذ

أىالرديتاأساااعاتآأاصذتهآؤوإطاهءحاأا0ااتاتقيإهـ

رأأآأوادررةحكرأللم3الأطوص11تإإولأوليرا2إإلتتضىأترمرز

يموثأنحبهرزدةألنهتأكأبارأناااتنفىاية6ألءنءافااوبم
وبةةارماعتةبيايغهالماي8األىاخءاتتنتةتأطالءاافء

فعريمنهيروقأاإدممطصلوضسااشلهفوأرأدتثخنمتثصصأنوزو
تجوربفىياعاتلهانصااألادوأراالبلهذأشفيسالىمننمارهارجله
فىقالهابيتالراكطصيىكالإأنهلشسوةوالمهداةطنالرتأأشاالس
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وموألئناانىاليتمنبيتينبعدالقعيمههن

عاحنححءؤاتةوئحقافهاماإبااتبؤاممتإداحتئأمزهااكا
أيضأاقعيدةاهذهفيلقولهبذدكسمىكطالكراوقااألصعىفولهذا

وقزتحا5تاقيتجألألقاتجأىينمجنجهوصحاحمثؤطبأخوتان
ولهلةاثبذىاسءأقاالنمانهفيبفىعنوروى

ضقيالالقرادجماآلتستطغرئةفؤنقرانجةلمكقتبيت
وفالهعليهحتفبةإبلرأىاآلموماوألةإتااهذاءغجرفيضبهفقال
بئعبمدوأصمفىخهنهوحنبلا1فهوةشبمالراعيمىاخاسسالدقعد

نوحأبولىوقيدلةأبوو3خبتهجندلبئنحص

ى32آخرمجلىصم

كنفصفيمالمأاوالنفىفيسالمتثصألىلهرلهعائلسأرانايةأيىتأو
أوقسهدنةويحذرعلهأزضىاكاؤف15وهلاآليةاءفىبالمفىادالمراما
اللةلىاككقيرةهىأبوروامافيهافاإأدهـواينآآلضمعنىإدقأيهأواخهنها

فيذكرنيوأدا41ابىأائىاةيىأاأصادامحزرجااللةلقولااانهوصلمعاب
الىتقربوأذاضهكأيرءيفيذكرنهلمفذكرفىاادواىنةفىتههـد4نة

ابالجوابقهـالحالأوبامحأايابتثقررامحآفيثحازالبتةأداوآذراشأيابتتحزشبرآ

لمناألفسفضةةباحرفاكزوهصيموونحتاذةانا1اخةأفىضاإنقاال

نةتعالىألهصأنهترفشازاالىووأناان05وغ سكلخهودرت

اذانضهـفالنذالثفىتزودلعنهعيخألبرالذىكألااذاتنهىأواالموتذأئم

سالمةولهأنمةالأىنفعهلألالنإلسقوهناألنعةفحهوالفحلهتولى

امثاصاتااراد2بأاذنىيمنالنحمنةدامىنأدةكأا1



في

ختهائهاغمكلفرتجاتجذدلابهتآشتقاقتىفثفنقاى
اخاثئاثأيخهانمةخاكجالأضةفياكفيتةاثآكمىةولم
ونةجلمطتدولحلفشطةجأدااباياحمرياانىالقالرلراننهو

يقرلىوهمجيقرلههماثوايرزواحرةصيهفأةااماالحسئضالوجشلمطل

ارقىابنمارلمحقرى7فىىأاالميزقوقاداحباهوأميصءة

رةءخامابالتكأةوأهـثكاقؤنآهاحاحيهطلتأآل
11تلووقستحزيهافنفوئافثفلهاففسالتفباتت

الحكينوبىنرالصوقا

ارصاءيإنفاأفىحتيفبهلةتفإنمالاخليلىأ

أختاثونفستاتجزياتاذحطىةاالةةد صصمصوموحبدهننىلهلمحص

عنشااةأيرضاحنحالتاةإهتأميوأخرىدباهتأصسنةسيننةإفياتأراد

الثخبصوتالضفيسمعلئالحكالوألالناةهناالبنيرضعالبجلألنالبخال

وقاديمراخحلئيمقيلطومنهاليهىفبئ

اأتعوديخنهاثطماالئاسةيضيماميىسيينذانفصجحثنا

ءوكأضالءتكأدادآتبهبفيبفذحترسهآيرتجماؤصاكاوننسي
لأذرصىروويخهءيأدضحهنآؤالبأساشالنانااااللباقياينناىأضوا

يؤذيكدامنصميكيثصوالمحةكبأةالبملفجقىبرقيكانلموعلبهاللةصةا
األعرابناوتالصاسدوحدناةصونفىعالتعيهصنيخلمهوودا

كذوبأنفوسأحودآواللهفقادكانرجالوذكرباكنجبرالناستعببافاالنفوس
فرصىوصاتالرقيستةبئاللةعبيدوقال

بروالعمالزقئنخزهاقعلىعاعليالئفوسأهلئهاشيه



ءحكلسنم8

مىالففسصمضوقال

بىالكوسنوآل4الخياخاصعتإفإلمنعداؤاإذاو
المالحماببئنصابنانراحدعبدحمةهيناالوة

الخسذنكلنوؤفيتوعمارهاءبوالرذهاليالملتصصيممتفاسلنم
بهأدإصهاقدرأكطرالعننأطئءايعتردالدبنةتمرار5الدأثمآأبضفىواك

لهضلهتتأهداوعلىمخيبأىافالحمهةةلمءأاحادالق5يمردبأزرتاضوالةعس
غيبئا3أوالدىعوماغياآتأىعكنفمافىءإمأوألىنمهافيسنلالىآ

الممريخاوبمقشعقرأىنفىمنركأمررقرقربةاانآأعثهـأاانوق

ارونجهعقوكذحمكأفهالمحقاعلىهالمةرمكذوافىتلهضلىك
وفدروىإياهالمحةكاوبحأاآليةمئفالواواخرنصواطاسعبأبئعنذلث

ذكرناماكفىماأعلموالقىمافلتهشمالىلهضبنيداهءوناعن
ناحبرأنأليمششقاشالمسبانهبأةاةثتطومالىتقارغ4بعتإلأتات

كأصفىوقيمايمشهلشحواآللماكانتانأاسةانذالفىالرجه
حنوأممااللخفاهمانيمباافهوفياخةإءنههأنهفيهيلفةهاباصىوئهاش

تقالميثمننفسكهـافىأعموالأصالمواإلةأا4عاتبهنءؤبرآلمالىليضأن
أنايعررأنءابتانفيالاتوطىالمىادويننفىفىمانحلمالىقرله
الياألفىنظاكأاتءوألولجهـالىعلىنحهوانافىاللةلهؤمافىأعال

علىأرمرونالهيلهأوثفىدإايرويهىاتاالخبرماةامذكورةورةمث

علىجمازبنضهفىذكرفىمنأنومحناهمحروفأبابااهـ5لهصفىالسربمذهب

صىفاخرهالىراوكذالثلياتقربهعلىجازيةشبرأالىقربواذالمطذكر

ونوحعهـمنأ14مةءيةوجزاهـلىتهاقادأءاآاءباكطاعلىزاةءاا

إخاصاوكاقالبهمأيهزكأأللةاللةوبهر

الجاهليناتجفلفؤنفننجهلعليناأحآيجفآنآلأآل



الئوابمنهلهمايةفوصفيآلاةباالىاآأرادولماامربامعفيهثناصتفىإاط
باعافقالضاعفةافة11صبئذالثعنكأيادةبمواكةشايمباربهتةعلىوالمجازاة

اوأسهصالىأيكنالمعغاألىاضارةعاوذرا

42اخرإسءه

ومنؤحمضجماؤكامنذمتعالىالضلأومافقاللىساألازايةنأوبال

وكفخوناأخابافةولغلفوناطناجررباقابافىوربطاالءزاغتإهنكمفلأ

موضىنزالادأاقلمباأنومومعاأاجرخكونهاررلموباهـاورخأنوزي
ةبالظونهمشاآلتفىوبأيارئاد6زاغتثثأىوعنصاحبهماتفيهوقالمح

جبنوااكمالثبئالمرادجمونأنااهواآليةءهذفيلهلجهةالجرابلىتع

أنشومنوهموبوابواثقهمهناعالحوخافينصإلمثأشرفلما3كعزأفزعو

صبرانخفخلجانورنبةولذارثخهختنتةأنفهاشتدضإذاامرباعدالجبان

مخوالىبهوخيضتاقلباترانتخختاذاالرئةننأنخوايررئتأى
ابنعنساعأبىعنإحياورواويخرهءأفزااءذكرفدلنأوتاومداجرةاطض

لحواالجزعوالزأابواالنمعابةباتتوقلربااندةومنامحباس
االعيقا

ءإالطقرولتضعئقةأدألكابولن

القيحاؤامصءوقا

أعفزافزلتعليوأصشابيكأقتةظقذارانفيإؤميلوآل
ومفارفةابواألضطربالقاقوأمحابهحفلمحراتالمباأرادظالتهفدارفىويروى

لتاطهبأاواضملىثاطآومخركاكزأفرنهألنالظبىخعىوالماواالحمنقرارالكون
فياصاصشالةبصفلمبرالةأامياذالماسشبهقالوقدوسرعنهحهومي

نافيأمالى2
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اقيكانأهاكنوصفبلالمؤكوربالتأوإلأعفرافرنيعلىفولهفيليقابيتاتء

فعلهإالالبيتهذافبلقولهالىىقىأاليسرورأبتنحمآ
طرافئقيفئمنالتلةذاببناذفسهذتةقذاحاصيؤمأآلزلث

ضهمثرفكالنيملىءكانانهارجههؤاعلىأعفرافرنعلىولهةمحنىنةص

ناماعيصلالواألؤلاالعرابىالبنولاكاتوهـأاكتجرنوصلولهالرنفاعه
اآلخرلض

أغغراقرلتعنقأكااذفيينخفأصقغيزابهبصالسثتالتخيزقلأآل
همبليينمماةيخرنيهااللانيريدأنكرزوومالمذدوالحالدةاأليشلفال

ةتبدأهاهرصوالثةضايءتجرننهماللإنهلىويحتمطقرزظصلىآ3كأونقاةنصش
ذءهـدوةأعفرابقرنبريدمرفرأوءأقرنعنلفءأباافضاهعنفيمون

لىآالموباةاانلىشانأارزاساآليةفنةصآمهنارابيتاافهـفى

القلربكادتفألمهيمونأنونهاالقاكألدةجراورإبلضتبتواضلىوجيبها

لوضوحكارتجرفألقةةت4اطفيتجاخوازلماطناجرتاخوفواالرعبةضدمن

يماطنافيىفولثللمقاربةاناكادتولنظةفهااألصي
رايهبقففىوخثاغهزلغحزةازرقتباازاوارلثالشأ
الزمماثنجالؤآلبنا4ىيعدونحنكاذتالتيازذ
فيهراكبففموغيرلهوقىةالحقيقةفىتحالىلموانبخاتحلأنقاربتمعنا

خرواالووحثتهالتدىنلخلوراكبفبهتيهبموضعايرانهاأحدموجهان

بوةالنضهبمئبهوتفرابهآأنإآلوخىأرإداةيمونأن
بالرئجآلتحروالفحخلىقتوثنمتلماشالحردطؤمتوقذكذت

صجمغبزخجؤهبئعذىوؤجإلىلؤعتىابئأصآتبكاهاموثا
الرمةذدوظلىالمثلعبماههبم
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راخاصلبةأجموجمنتهلثفماليناقتىلهيةربخعليؤتص
ألاتوتالأحجازةشكيهنىأئئهمثاكادحتىوأسمييما

عبدهاكدلفاراجعصآصعلىالعربأدخلتفوالمقارفيفيهصحنىهذوص
ىوألابطابمداللهعبدقامأجودعاوجيانفيهكانمبضاللهعبديهدولممفيالمحة

انوجدألنوتأخرابطابدأىنفيكادواومافذمحرهاتالىألهقىؤمثله

بمألواةنوهاشةأثنجرهالهاذاللبتنأصابرماانهمىوروعاييمعسرالبقرة
كزةفالئهاأوبهاعيقفوالمألنهمإصانيفلىوماكادوانالىأفقالذهبآجلدها
وبموناللةعبدوميةماأىبمرماللةعبددمافوفىاآلخروالوجهننها

قرلهالمضربئأكضرصدهذاومحلالالحكمارحةف11هذامحلىدبملرفاة
أوقاللماوجلعزالنهلمآلأصىيرهالمأىيراهايهدأيدأخرجإذانعافىأ
قابمضهاضظماتصابفوتمنموجفوفهمنموفييضنالجىكيفيكظدات

المناظروماشالبدالىالنظرينوالميونبينيحولالظماهذبعمقكانبعض

فمىموقادضبرهالمبدأخرجاذاوالمئالشوكبدزبدتلىضأوتاهذاعلىفيهد

الرؤيةامنوااارفوقىظدةأاممهتاصوعىءاإبمابدارآيدهأخرجاذااآلية
يردلميدأخرجاذايةاألكأماخوونرقابزإورةتابالجوابهذاعلهـبهد

اتقهفىوقرريدلىنأمنايهاظاتاكاتةمنهماشاهالنراهاأن

أربدأىلعالأشكارأالذيأمحابىكهأوأصرباعىعوصرسبدربماال
صاعراومالكعالفىأأن

مامضتى1الضإاونعادلؤهخثزإزأويلذيهذتكادت
رىاألاألكلوفالوأردأرادتأكط

كاذوااألمزائذممطبتغواهناووأممذداأؤكثغلتفاء
مفايرناأردأىصفييوناالجمدذيمالىألهضصغبعثنهموقالواارأرأى

بهدومماأبوسضصنعناكذلتاهمحفعباسناعىصالحأبىعيالبهطوقال
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الناعرفولاآليةفىةزافبهدلمحلةجعللم

طنفعىقيرئهيمادأنفمامعالحةشافيالهيخاإلىترخ
حانوقادللنوبمزبدةكادوفرنهيطانفاأى

ؤؤاوحئنخرغبيماجنمفيفراصهاتجيئأنؤتكاذآمخنل
األخروقال05ءفراصهابئأنوجمهسلىومحنا

خفي7اناثآديباممادأإألجصخمااأصيخماسنني1ألومإالو
حبدرإىفىمدطتاأحاكأعلىاألمسإجمىواوناتىباكانجحالأى

ةأحوةاةاتذوناءدمةقال1تالتشررهعىأببعلىلرنتءلتاطحدلندصا

ابفرلإكةتاطرتهتزصرأحاعلىومونالصةإلفألد

كلزححةختإتإثوىاىصزذكتلمنسئنءافياآلةمرءإذا
اةاثمكرامحةاالرميادابرحمةا5اللةسدلهفقال

ابمزتيةمختممتوىاحيتزصهأجذلمالمجبنفياالغقبرإذا
أماألملى4ة4آلشبرنأإشرأعزةالرذكماودةلتنمماأبىفآخبرتلط
قرلهايمف5تتااكأشافيةثناحألوأألولإالهقيعنوعهرفىةءالرذو

إنالوززوالفأمارهالمأى151ثصبدأخرجاداحلبرعزو
هاإحظيرأكأءاايمونأنتملىفيضأكلغزى21خصاأكاتيةااعةالى

انحهةءاال01010وحءأءجمأوعه11نةصفىا حارردرريدردعاعسركط

لهحدضعتميمما11إنمأنووهآخروجهيخهءاوتدفنمىكلفجزىااتأخة
تالىبقرلهءاألبتدابقع31افيأكارأمئاويمونأكاديهااالعةإنتمالىأ
برجمىاضابئقرل4اوبراالدأيدياوتصقجزىميهاأإ

ئلةخالتبالكيمانغعلىشكثوأيقنييهذثأفغلولنمقمضمث
يقرأاتكانجبيربئسحيدعقوروىاهمعةلبياقالمملرفء4أتتوصأراد
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ئورأإمفبيباربنهكبقاللرهاأبا10هذمحأخفيهافيأمحفيهاأكات
تحذلألزضنائنتسأزجفينيةثماخلآلببةزالبالثقي

بههقاواعضوقالياإلفهبأيتخرجهوابشايطراةأراد
آلنقغذرلبالىتبعثواوانآلنخقةءالذافنواآذنفاء

آلإةأراأوقالطءرأظألأى

اذكلفألثاأل3اتذالادكثيبلبسبلقتإداتيىظآلفهابا7خقط
ةأمراابنوتهأطئذةءوأتهسضإصالخأتت2أةامرلصاأهلىىروآد

اتكاواذااراألطأيخراألقيحشباةءأ4وأواراأالحاأيئاألمياءفيمأبا
ؤباماعيكاذكرناهاأفاافالنةودالإلمواكادفىزميمأاكاالراألطكأ

كلتجزىلهاأءإاذولهفوريأىلقارةطإةوأالزكأءاذاكانت

افءفىاوااتاةاذفىءذوأىآءبميخا8اوبرأعدرهااوأتثاممانف

مخردرةحوبلقبالحنضلاداصءراتكاوتةامحاوزتكشاتراذاادنالهياا
أفرضاذالثضونةإلذزبسارفةدءاوبةإاالىامااكنهلهوقاؤاتءوإذا

واتعالبعيهمينالحكةالمجازاةمنبهيدأرماإرفثصااثوااقواضحفشطباتبا
لثخاةكانتاذأافأمعتكةاإعطانةتوةمحلىعهمالاطنخاأئواب

فجماكماحأةومةأقيايقيممماأتعالىاألرووأأيضأ4جيفىارااألحاف1أخنه
وضحةحقاتباءالصيإمازبثوأبهاب11حمتءبرفيافهتحاالذخزكماإت

اقالطينالمضعلىممأاممماصجزىخفاكأدحأالىتهقيوجه

منجوابعلىيعلئىارأالاقاسمأنحمديهرأباوجدتخنهإللةىرةالمرتفى
لوبشاخناجرتجلغتكاثبانناجرالحاقلواصهتبكتحاقألهضفىأحماب
اللهدقامبقالأنلجازضسرهاجمارواوابرقاطتيهونأنبدوالآنحرألكا

اللةعدكارمحنىالناللهعبدبفمأاللهعدقامأويلهزيمونترماللهعبدكادئ

هـالىكماهذاصنالطمحلحملهممطااانونغانحصعرذكرهرزىاذاوقمأيترم
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لىكلعسفوانقتيبةابئبهأفيماصبرأنثئهمنألنقتيبةابنمنلهيتهح

بهضوتجنبهاهوأضعفىتضمرفدكادالندبغيرانجدادىواعليهالطعن

العتابمنفالنعطاأوردتورنتماضىقىأألصربحهققكىلموانمال

ءرويرببئلمفالفالنرأىولمانفهوخرجتعندماماتبعتضوالوالتوببئ
جريروقالفيهاضماركادمنبدوالبةالمقارذكرناماصآمغاصوذالثأشبهوما

قتآلنائحيإنجةلنمثمقتاننارضىاصازةفيالتيالعيونإن
فيحوليىنذكرأنمنوالكلالمنمرالفىسأيمفذايتتاثااسكدنكأاواغا

والضلالمرتعندبخافارمايصلنبزلنلمانهننافىهـألطةنافتايحيولهةفأما
فمالاضدادهاكاصحياةاألهورهؤحىوذالث4أوهاوالحبرودامن

المربعندتيلىالةديةألنيةالىمنقنالناإبديئانهنالفسالفييمحنىانقيلوقد

محصلهوألعاهنتحلمشاذةروايئفوهـالقتالهلمئمروىوقلىلهاةكالح

بماندةقاملقيأنخيمغذكرناهأماعألصاانراداريهاثبضاخاو
فيهونفولهفأمابكلوتكادصمئماتبقالكاذإثلىجااطإداتاذأومكا

فئكاشملمانهيقومكادممئساألنهأخفحاةاسكبديغاللهأادءآقامرلهبلتا

ماأليفيدأفادفهتبقوموأرادكاداللهعبدةادتاؤدنهناوتامالةاكألةإنه5اصثا

فتتاتصثأفلمالىكاافظرعىزاغتصماإصاراألتزاحلىأتالهوأماضم9إ
ظرتافىهـصىةاعىتوماجمارتأياغتفىالمرادت1يألمرأرولمجوز51وءالىألي

امجمةصسوناتااجمهعشونااابالحةوتظونلىأتلهتىصأمااررء

ميإكويينمبالخليةحفونب5ولمونولاجممةوصساعدوحيعاطنوآفادرت9رتخ
خالفمشونادإفةفخاناضتافتسمرطضاقالىتاللهيدلمأنآأزحص

مشيةحشالىقالكاوجلىشفىواوشرةأصانبهشالىاظهيمءوما
ككايمطنمالىةاوعدماطابقهونؤهةاوظىوراغياآلإرلهوراللهعدناماو

ناهكراذوكاورسولهأافةوصدقورسولهاذوعدناماهذالهضنمصلىعزو
بهاشتهااآلبئلميتآوفىواصم
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ى52اخرمجلىصي

امافقالئباتآمأنمنووجالمايتعافىالقيعنفىأالانايئلهنأوةا
الجرابيهةالفائدةمماوهذاأنونرمكموجمطاقال4فالنومصالسباتكان

وفدعةواكاحةالىخباتالالمرادنصأنمنهاوجموهيةاآلهذفىاللقي

الهيرمصافبتالىبرمفياتالعراخةابىبومفىكانعماظلئاجمماحانمضقال

ناحةشبااهورأثحلاصفيأعصنحالىللةوالنافيهالذواكانلفراغبالسبت

العشمنحاخهأداضعرماالمرأةسبتتتجالدالاشباتالوأهـفيلاألممال

االعيتجالوأرصك
ةيماواصحغثقسصذاواهآللتنةكاةتجمالشبتتةإن

أيفآوالبتاالتطعالسبتالنقطعاروالثالمرادنصأنونهاأرسلتهإنأراد

السبتيةوالنعالالفعلعمكيالىيرجعوهوحملقهاداضبتاضمرشتيالاطلق

عنترةقالعايهاالضعرالئ

لتؤأمأيخسشإعتانعالرزىفيسزحفييابئكأن4بئ
هذاعلىالمخاةيهونصبانيوحمحابتاالمماصتمةةنشةصأرشلكوفال

اباذاجمأبابومنونمربهماكمألممافاهآأيسبانأكمنزجعلناابا

الجعةيومحواألحدبومكانالخلىءبدالنبذلثالسبتبومصعىانماتجول

ءابخدافيالناستاتاوقدالقطعمعنىالىميةالتفترجحبقايوموقطع

األحديومفياطاقدوياألحدبرمفيأابضاللهانوراةاكأهلففاللمئاظ

أهلهلوهذاضتالبرمفيفرغنموالجضوالخيىءاواألروالنالثاهواألنين
يومفيوفرخالسبتافىاالئينيومفيصءاألضداانآخرونوفالالتوراة

كناقىاظءاابونانفهواألسالمأهلفولفأمااأليخلأهلقولوهذااألحمد

بمغاآلخرالقولهذافملىعبدأالجعةجعلتاطبىبومالىوالعلالسبتبوم
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ةهىلوأروىفةؤشا1خاقاامضتةفطثتمنإكتباومااكطيهأن

وخاقلبفابوميةأجراخالقشالمطافهأنقاانهلموصوآلهايهءالدتلىنبىاعن
ايرباتآكلنوعجاالالآإلذالثالمراديرنأنونهااألحديومالجبالاليخها
فأرادتتاءبفمدكرةماأسضوالىوأهوقصوومهعمنكدبةقداراحمالنتكل

حماتاالأصاةاأصرافااؤتاممإضرزىأةاهـنولىاناءاكلنيمأنالىآ

رررعىالذكرديمضأالمىحبياألدرااوةتإإطعناخرجبموالةلحدتعلىممولتي

وجنكلرتسليجمحمنوااولىتسقولهصدواذألمرتأاممةئمأظ

و5مماوانوموصالسباتاأنءوافيربزأآحرواآليةفىجصرنأن

ونحالوطالمىتاومةاوبماتأصصواوهألىضالىحولىأذارمأتأتةان

مصفىثذفىيفالوالجماتورومسبوتءاوم11صلطزتوصففيمنجمالولهدأ

وجقرلثأمجرىتأبمطمنوناوبمأءولهةبجرنياعياصاألميكانوأذأ

لمسافىوهوءنلىامرلمألوطشدأطاشطنولطبازشاعانااالمزطجموانومأكمنر
اط1الرأنآثبانألجمهىأرالغروموالحم113ألنااوألرآلسانأناذال

بالةأوفررهشووماكتماللىاقأوسوملواعاصهـألوالماقااكزاألفيجهمايص
أتيرضىإرتشىاد0011كأحووهزاادهثيأثوماشاةأشغشامعتحاالدورخا

أؤآلالدذكرهـاهـاأبأحؤركلرالحاراألنجأاصاظأندجمإباووحبدت
اهـألمىليض11رألتءااليقال4الرااألقدءإفيأطحأآلؤتاإزرلوية

نالهالكلنمايؤلورهبدصاط4هـاإرابألىويعتمماأحوأزأحأبمعق

بازالةحمحونتاأثذلنالدحك311ألمافمامهإنوشأة11فرطمجآتمىبةة
فيلمحألاألنجارىدا34هـذارزىاأرإطلىوأهوفلهبروعآكانى111داثاك

نومعاكاساعةوالدةأدرأوأ2إحالوذأنألشصالرالنآلثفأبنوأب

علىاذأكانتالراحةسحزاألصاتءألفىصبا3براخةصفترأواث

صبتآلولمملأمثفىحنلمثذبهىأوأذااألسمافيكثيرةدقافىولدأوجهامذا

مالممحمكفداحةميآونالباتأتاكلدانداللةضحميفىبيمترأحاةطبمارتجلى
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ذلمهعلىطهدويوألركةالراحةهرباتاأنبينأنلجةقابئعلىببئوالذي

اقدددونالقطعبهالمرادنصأنيمنذكرهالذىالبيتفانلضةأوبئحو
ءذكرتمرىافيابمموفتيبةابئجواببينالفرقفافيلىفانواألصزسال

عهاعبارةوجملهراحةنفاالتجحللجبفئابنألنإتنماببنهالفرؤقلناأضرآ

النومسفاتمنشهاتالسبجعلناونحنوغيرهباقددذلعلىيتثهدوأخذ

الرجملسبتليقأنأبلزفالفيالكونوطوللالمثدادعندهواتوالراحة

عندجواباعلىشعاحةشاوالحورقةعليهيعكالصمىأللماليعأألنأحاشبمعئ

بآضاالنجارىاناختاريافاالجرابنىانعلىبمبهاإهاإالسباتوليالسبات

ذكرالذىءالبنافيهحيفمماذكرعلىالقطعكانوانبتاالنمالصمن
بروفدكانالغةأهلىعنالىالبناهذامثهاناتفيويحتاجباتالىوهو

لمكأالمههذاعلىباتيالأنزطالقطعهوالبتاذاكانوجهأىمنبوردأن
ذألثلهلهفى

3وليهتاللةصالنيعنروىالذممطراتأويلماقاظقالانخرلىتأوتأ
بالنباحةزقبربذبالميتانأخرىروايةوقعابهالحطهببىلعذبالميتان

وسماللتكليهصهـاالنبىصمعتفقالهأيفأشحبةبنالمنيرةالمعفهذاروىوفدعايه
بأداعمفداذاكثاأاالجوابعليهنحبكاليعذبفانهعليهنيحمنتجول
غيرتبذأحدأخذمنفبحوالمجازاالناعوألاألحظلايدخلمالالئالعقل

فالخرىأارسوازرةرقىوأللعالىأفواللتحالىبأرلةذلكأيضآوعدخا
الفياألخبارفىمنىواإيالبهاماالىلةاألهـهدبخالفظاهرمادصرفأنبد

وعنباضذلئاففعلعليهبناحإفيموصأومعااذااةروايهامحتاننهاسئلنا
معناواغاواحالتجمعلاخذبوانهبهايغذبهعضوابرعليهبالنياحةبعذبفاتإذنه

الجاهلبةألنذالثوسلماشكليهصلىالنيتالكاوااإصدمبهووصيفباهبأمياخذيوأن
مهووهذامعاردبةونويوبههبهونسفبأؤالنوحنمعليمالبيروناكافى
العبدبنتىمةةفيلظعغ

ئانأمالى
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خبذأئمداانخينتءوسفتيأهلةأناطافآنيينىئثفإن
يرة4الطخازمأبنبترلوظ

11االزذمخنبلةنفاءبثريأصاثألعالمجنتة
ؤآغزابائأصبالمؤتكغىنةئذآلإخلفيثؤى

آنتجاةاوأنتجبىخاارى3فأسيبلىفتيكلبلىرهين
صلىالمحةرسولاصارانوبىقالاتراهؤافىعباسانعنروىوفد

ىرووقدقبرهنىفلبوانهءعانكحأنكمفقالبهودىعلىوسمعاالمحه
أخرتلمااتةلموصعابللهسلىالنعطأزواجبعضعنأيضأاظبراهفكارنا

بمءوالىالصالةعابهلةإغابدرقابوبمكاؤهتلألرحمنعبدأبوؤيئبروانجه

يصنىعنهاللةرضىاالمرتضىظ01بجرمهييصذبواتعبهليبكونالميتأهلان

ذهباذاوهالأهلىأياالهـةالىؤتلتمادغمرالموابالىوهمهذهبأىسؤتل

وطيوهللالرووهلىنجهوغلعلتنيتهأىوهألأهلهعنهووهلتايهاومك

تنابنانقالأقلباوابرأبزانمطبالقافأماالفزعهلوالوفزعاذا
المضركينمنبدرفتلىبذص

الققيمبفيافمتجباجمتفذتجتهاآلتزسوكئناييم
بالقلربأخذإآدثهوامزفاتكانحديحثىتحذوألنم

المضيهنمنبدرشالعلىببهكلوقادآخر

الكراموالثزبالمتيالتمنلذرقييمببالقفيبفماذا

لشاماكفلالثتيزىنجذرقفيعببالققيبذاوا
قليبعياوقفوععليهالمحةصلىأنبىاأنروىانهالقايبذكرفىؤهومومغ

كلليهزنكرفالأفىماالجسممونانهمفالنمحغربمموعدماوجدمففارهلبدر
هوأفولهىكفتاللىانبعدوناآلنماوالالمالعالعلبهفالانماوقيل



هنجماعةالقايبوأهلئمالمؤقىءألفإنكأوجلعئاللةقولوامعتثهدأطق
اللةعبدعنوروىويخرععتبةنوالوليدربيعةانجاوشببةعتبةمنهمفريت

وأناسبمكةيملىقائمابومذاتوعديهافدهصيااللةرصوليماقالأنهدمصابن
افاورفابأفىأنسد3أخمالفةانامبئجمدأبوفيمحلقةفىبنقرمن

اللةعبدفالظهرعلىوضمهصجداذاحىبهيافيئمسالهافيأخذفالنالنحرها

لوكانتاللةعيبدقالظعلىوضحهتىنجااليهرأنوأالالفومأفقىفانث

عنأماطتهحئصبيةيومئدوىعابعلهااللةرضوانةفاتهولمنعتهيوممذمنحةلى

مبعضرأبتلقدفوألكقالشمافأوسهممرؤعلىقاتحتهيتجاهأيهانمظهر

وصلمعلبهاللةصلىالنيسلمفداالفحكمنصاحبهسنفهليطرحانهحئيضحك

ثهاقدوصلمعدبهاللةصياانبىرأوافماوفالنبفالنعايثهاماالفقالالقومعياأفبل
وسلمعايهاللةلىصىالثبىماصمىغيرإالالذىفراللهقالأبديهمنيطأعيم
فيأخذوفرلمىمقثوالالغايبالىيجررجا4أخذوقدليبئبومرألةوفدإألأحدآ
بيبابئوقالاألسلخوابضافىدامماولدهافيهافااجلدأىصالها

القاداألخطاألوألدنيفاءاألال

العقممبأزديألبآألسآليشققنكأئماالسخالنبالثغرويطرحن
اصماخاوقال

أألبهبتختباالسآلشمذفنضمهرالمنامداصيةنإييا
وأبردكزأألفبيموهولغتانوأضطالندأمةنأيديهمفيسقطالفراقال
تالىأدلةانالمئيمونأنوصوجهآخرأهلببميحننلهقفيبمونأنويمن

فكنبذداثتأوالمماطزنمنيعدلحقموماحمعاوأعرتهأهلهببم4أعداذا
قدبلهتقدمذنبمحداألالصهونالذىتابىءحبارليىاصذابوالهابأمحذ

أبدألمنلبضفديلالظانىفىأألوالضرراأللميستعملبحيثكنيرايستممل

بمضعمللموانماوآلمنتىبيأضررتبقرلوكذاافيعذبتنىقدواأللمبالرر
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منألبدالئالمحاقبةهنلفظهاشنقلقكانحبثمنالمبندأاأليالمفىحقبقةالعقا

العذابفىهذاولسالصببفدم

المحةصلىالنيعنبرةأبرهيبروالؤىالخبرعنسيهللدعانخبرأتأويلأ

يارسولأنتوالقيلىالنارهنوجمبهالجنةعلهيدخلهأحدمامنلظأنه3وعليه
هذافيألشففالثنجرلماوفضلهنهحمةهـاللةتجضمدقأناألأناوألقالالد

ذيثبحألفومذيمملحيهمتعمقيخروانهباالوابيتفلتمالىالدهانكلداللة

فهألمكالىوحاتجمتعالىاللهالىالهكفبنفقريانومعنابراظسةفيهقلناابا

وايطفونةالمهادهـتعالىالمحةوقعلعنفهالىأخرجربالهانوومعوناتيخقاتوش
أحدأانأرادوالسالمالصالةعليههفىكااالرمننجاوالالجةبعملهخلىيلىعنه

البأرشدوالفيهلهاتوالعلبهنمالىاللةيعنهالذىابعملهالجضةالبدخل

ثماثاللةانبمكيتفغلبانهالقولنأبفاابالثوألمافيهشةالالذىالحقهروهذا
واغااتجدشىهتعالىاللةعلىالبجبانهنترلولمذاانتكليفصالذىببهقضل

كذكايفادإضهكلأوجبهكانممافالنوابهضعلىأوجبههاعلبهيجب

لممابفلتتهعلىلهاهإبورألالتكليفويرجبهبجلبهكالواضافواالءافكين
أناألفقالفصال4مملماوالسالمالمالةعايهلالرصصمىفقدزيىفانوجب

وانموابالعمةأرحمةألنهاذكرنايعالبقهذاقلناوفنلمنهكأهـاللةيخغمدفى

وادلمرمالحالةعليهقولهحملناوانذكرناالذىجهالىهنوتعضلففلوهونمعة

ألنوتفذلىفضلىأبصآنمناتوالمهااللعالفهن4لىمابعلىوفضالمفهبرحمة

يالترفييفمنااللةيخنمدفيوالالمالصالةعليهلهقىأماةواجبغيريما
الثاعرقالهصزاذأكدهفىاليفكدت

تنئذاأرضيبكلءالماكظلرنجآعاتصمبتارماخآفؤقا
يزالذىالمابغللوالظنرافالبةاهنلعاصيفحماوضبماوالحندالبختهنافالجد
لظحنيفاهبئمجىنعمانبئاللهعيدالقابمأبوأخبرنامحليهوينرعةكط

أحمداامباأبوعليناأهلىقالمحلبهقواالحكييأحمدبئحمدالمحةعبدأبوأخبرنا
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3بهرعليهمدعوتاذالمقومنجالنالاباألعيابئأخبرناقالالنعوىنعلببكيابئ
وأثدناالمكروبهووالمبهوراللة

ابأشكؤاجممبحمنيكنخهادىالمهاةأبرزوهائل

الفطروالخقماوالتزابعدصبخزاففعثتخبئهاقاالئم
أنجرناالوبهذابهراغيرقولهممنىفيوفدتجليعنهاللةرضىالمرنفىقالا

حدئنافالالصولىيحيىبئأحمدفيأخبرقالزبافيالمرممرانبئحمدالةعببدأبو

العالبئبامروصعتقالاالئدىعرأبىعنورىالحعثخافالاصماعيلبنالقاصم
بهرأغهاقلتاقالىصمصقولاألشئعليهأخذومابيهةالعرجهتيربعةبئريقول

مهماألخبارةبمعلىكباأنتقاراكأنهماألمحضفامالالخبرأرادانعذرفيهوله

حبأنمأراديهونأنيجوزوبهرأنحفهذاصكوأبهإخبارهمصفىصأالستفهامال
ماالمجهلىلهاحبهمنواجهإذعيهمورعاآوتعقرأبمعىأبضآوبهونأببهرفى

ءالعالبنروأبووأثدلههئ

بخزانجقذمااثنمتكلزامجاريةئنهختىإديبيعونطألتةتخا
وقدبامرقرقيمنظامراحبأبربدظاهرأقبهرايمونمروأبوقاد

المثهورةىاألولىوايةواربهرأقاتتجهاهللميقيلقالانهالرواتبعضروى
بناللةعبدبئراليناتوهذانناللمنالروابةبذفرذألثروىمنواكل

ناأبباتجماآلمنالخزوىريحةأبط

يمصابابهجرهاواذزبمصرئثبأنئائر9آلاالىزصئوليمتق

الشئابماالخذيناديمفيينهاخئزشكنؤةوكط

آغيصائيتحلبمافنسقوهاكقنينلالمغتجآجةستبتنئ

ئابئققاقيماثجنهزغمهااذنؤفلأمءأزققعت
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أبوالخاالبقالمثدعافيمقجمافقالعتالهاقالتحبن
اباشكوامجبحمنيجمةتهادىأتمهاةثرلبرزوها4ا
رابوالعددالقطروالحقتىصهراقلنثتخئهاقاالئم

بئاللةعبدبنتالزياانهافقينافياختلفوفدأموبةممرعناهاالتىمطياشوا

رثاطبئاللةنجكبدنجكلىالزياانهاوقيلهضصعبدلوأاالئضرأمةبئاطارث
هاعبدبنعدبنالذعبدنجتياسشاانكاربئبيراككروفياألدفرأميةان

أمبلىاجراببأبىوفالمصافلةعدبئمحمدأختوانهاصضراالأميةبنرثاولابئ

ابمهـابنمحمدءتقالالمرزبافىالمحهعبدأبووأخبرناعيطبئدداوشالالذى
لطفاحاألبئربنموسفطحدقالربمقإيرارعنيهابئدأحدنخاقال

اختصرناالزياهعربجعةأبىنلحرطربلحديتفيقعفأببئباللنجرفى
قالبافىكريااافىرصوليمنممرلضعتيىائطناصمعلماقالبضهوأوردنا

ضماضياألصاحالبهشهىأحقأممآلأذوقألواللةجرمالنؤأرادوبىإياكا

ىشءفايمرونهاتفارفمالنبائببمىلمبمرأبىبئارئلفيمنقرماءنجاممهونهنت

ااصتطوكدأهاكهمدعنىأوشيحآاصتوضحهمالفقلتحماوأغلىيئراحكهنهم
وجمتحمداساوكبالكرأماللةخلقمنلبىالمانعدتأماوصككلىفقال

فقالالينوتكتريدمنفانكصةفىءارفئلهفتاتضديدأسبرآفاراألخرى

والثرياممربيهةالصحيلتغأنالديخاماحمنينخعناأناررحبلأبالفويحث

أبنالقىفاهعافمأمهاخؤدجبابهممرمحلىفدئمحرهجايرعىلهيمةفقدمنا
اتصأالذكياثرسوفافيالزثجوببهحكولأبارعوقالراحاضهتءعبن

النركأكأفدرهذاالشكأقأبافيلفةالطاثهـلىفة4مفرعبعنه

اقدادهىفدعينىاليهاحامتكمنمحتذرآيجنهأأببذفأمشربهنجئتكايكاالمديةمى

كررنااصأحسنفعاقييعملونألمايقولونالذيئالئحراهنفانهأتردادوا

ممروليقالزوفىواحدةصاعةحعنبتطأبىابئميةولمالمدنجةالىجمأراجه



بيم

األبسيئبأبىفاإيماففماصالرحمندءبنفىأتاوفئلماإبمأربىيئأيطابئ
انوصبئصزااعبدبنلىسؤجهابدهلىذ

ينتتقيانيهفآلتةممرذيألصزالةخآلمنأيها
يمانيصلة4أاداوأصتقئتماإداةشاممب

ث62اخرمجاسص

فمالمماايمامنمتالميلهشعنئلطالانآقيتأويلا

اليمونتجمالنعنهوإصنكا4عإلبدلههمغئوفرلهممافولهفىافائدةاما

أحدطأجربةهذافيذكرقدابأاذلمفيأوجهاماحهممحكفالذىاأل

مبلمائهثبميفهمالنهأعثنالذىأبعنىااليممنمفنثالمحنىبهونأن
وهذابمهبجيضرفرالمواحمهمالمابعضقهمغيىافاانعياليدلصمءمافقالبعضه

صوالبمنويرعأوضحواكأمدنجارىاألاأبربمروذكرءالفراعنحكيارجه

اعيالبقالالبحر
لجيالتاثرفأعلىايمعاقمرااليئعليوجصر

موسثاانوذالثابهوأماومىءمااليممنمفتيمالممينحأنبهاوئاة
األامكاموشايبحرجميعاسلكواوأصحابهوفرعرنابهوأوالسالمالةالصعليه
فىلممجلوفوههوالسالمالحالةعايهوموسىقهمضملمامهوضنرصةأن

وقوههموسىغشماابهامامنمهوضنفرعىفنششاليانحاسطربقرا

يةمصءهاقىفيهاوليهونواياويلىالوهذالىءوءألصوهالمثؤاله5فنبا

االيةوامهوضفرعونعناألؤلىكنايةألنفنثبمترلهعنهتعالىهنكقكيرعن

ماغنعالمموإهالكهابمعذابمنضثبهمانهاوناألوفومهموسعنكناية

أفوالمردعلىهغوإظ3ءاأنيتكذيمعندوالالكالعذامنالسالفةاألم



ءىصجص4أء

البحرتجلمنوالمذابالالكبضيملمواناسالفةاواألبم3ارضادعنوالمدوفى
ءهؤألويخهينهفثبهمساهأيهموقكذ3يهفروهااصضواهالكابتغثهمد

المعقبهونأناورابيبالتكذعلىعقوبةجميحمعلىابذالهاضمالحيثمن

البحراالولىصحبهءامظةفتكونوالهالكبالمنممالليمقبلمنمفة

لماضواآلبةنىوجمزالبحرفبلىمنلحقاهمايذبئوالمطبالكللنيةواك
مجونوهوأناافظ1هذالاضسالفىإلرببمذاهبيإلشواضحوصصابذكر

فالنفحلالقالىقولكاهوشياألميتعظيمهاغثممتحالىفولهفىالفائدة
فعلتالقالعلنكوفحلتتمالىقادوكاالنفشيمأراداذاأفدمهاعلىوأفدمفعلما
ونىأنتوأتهذاهذايرجلفودالبابمذافيلىويدالجرىهذايجريوما

الهذلىاقالهمهمالتوه

هئمهئمالؤجرةوأجذثفقالحثآلشحييذياصوقاالزقؤني
الننأبووقال

ماشيرييىوتالنجنمأبثصأنا
يروجماألعيتعنيمأرادواذلكص

ى72آخرلمجلممىم

منالسقفعلبهمظرآمالميأقولهعئساثسألانايةتأويلطأ
النالسقفعيمظرقولهيفيدهوهوفوفهمهنفولهفىالفاندةمافتالفوق

الجوابمحنممنيخرالقفأنالىأحدوهممبالبذاألولالقورارعيااألقثخ
منقكفرعغالمئفيهونعىمنىبهنيهونأنأولماأبربةهذلمفيلهلىفي

عنفالناضتكلئلالظيخولكاوآياتلىظباكلةوجحودهمهمعنكفرخرأىفوقهم
اآلبئهعىبمونكدلكاسواهاأجملمنأىاحدومنىوعنمنفيهونضولداه
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الثاميقالمففىمنقفاأجلىكفرهممنظر

خوذرخاءثألثوقيأجغفروقياةعأزي
فالاةورعنمقامعلىفأقامالقوسعنرميتالحربعالمألننهاأرىأراد

انهتوهميؤهمأنجازفهمفىهنملوأففالىمعؤرالمعنىهذأعلىالى
السقفظروالمرادأالمابصعلىيمونأنونانهانحتههموليىخرالسقف

يدونصكلىأككوماعلىأغيظكمابالصعنوحالالممقامضامفدعلىفان

نافيصفأطرئاحاتالفىأخرلثومالميأيخمالمثما

9لجناجقوقعمتفسيئغزكأاثفناعليخزاهادتكاة
أيفآالفائلىوفديتولعلىمقاممالفأفامالصدرعظاموسالجناجنعلىوضتادار

لهفيتعالىفأصتحفكانانهيد7والئطهطلحيهواصتهدمدارفالنعلىتداعت

عليهمظرفولهفىمتوهم3بؤأنولجازتمارالفاورعنفوكممنأ
ويربذلثوأضباهدابخهعليهووفعتربعهعايهخربلهقيمنيخومحهمافالق

إألالموضحهذاهملفيعلىلملةاليتعملونءالنهملطيفطريفمذهبهذافي

أنهمأيقىأألذالففىهاويخراإلمالمونيىواضاراجصروهاواألعيأثرافى

عايهورتوالضيعشه4عاخربتمقومنبدالخهثفالنعلىممرتالبثرلون

االرضسهـومارعبثهميراليمنومربهرحبةنةبمخلةتيئاأا1

آخرولأشاوهودسمرالةلءوالمعرسأظاذهولهوأدانائهوته3هـعهـمن

وإداهبلءبربدفىاال

المدأهنالصتنلبسأيادرنوفربواثننينايخناوقعن

نىنقرومميمدهنجمصوالمداهنالحوضفيءالمابتيةوىملةخبمالمال

نقالارمةذوالمحنىهذاالىسبقوتدءالماايتنقعالجبالروس

فعالمتجاورمنضسهصفنانهاعلىجمراهاكان

فىببعراهالوسطىجربداسوفردةواننئبناتتنوفعن

نافيأمالى



أ

لةءقارااأشانهمكأاتوهشهسبارلهوولدتصه5ت4رتتولونبلىجارية
وروىعقيقادضورنواقىالخيروفيواكذبالئرنىيالفانهعلىوروىعلى

لماالخهمنصاجمائلككلالناطيهةماشلووأنبواتمالىفولهذلكوفئلىعنى
لقيلخيراولوممنعليهنتلويالهأنحنصلمانملكالىفروألالثرأضافوا

ماالالدعلىقولونوقولهأخيعلرن3والكذبالمحةكلويقورنوتهعنه
االعىوتالتعمون

صروالئصنحغششقنهفقاتمييخجفءنقحيحةغرضنث
بنعاألخآلقيعالهريوضاعيثأكوآلومالي

شنقعاةعليإفيفاكيأنأقالطقذكنوا

الحزحزايئعليذيغالث2نىكلتجئتلةفقفعث

شمريبعكانتواملابمنبسةوفالمصصدانبنعنبسةفىألفرزدفقولوئله

1وبلحنهوبخطئه

فواللمهالنرزدقعلىيبيهةعبكانفلت1

أومجلفاألمحتآالمالمنلجحلموأنعييابنزمانوعض
علىلحانةالفرزدقوكانونابهذهبتالذىوالمجاتالجددالمسحت

مجلفرفععنبعضصأوقدإءاألأحدعليهشقىأليهمحاضاوكاتضمرهجودة
أبىبناعبدعيهوأفكرواتحتبأنوعليكمأقولأنقىوقالفبيتالبفى

قرلهاطضرىاصحاف

شورالقطئنديفمنمجاصبتضربخامدالتسهستقبلين

غهاريريشزواحفوأرحلناساقىةعماثمناكل

وقادفغذبعاسيرجبهاقىزواحفعيافلتااللقال

موايمامولياللةمبدولكئهوةمولىعبدالدفلوكان
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القصاثذاملالزاويغنتسةراجرالفيلضغذانفيلقذكان

منجهونأناآلبةفيارصاثوناعرناالذييمكعميبئولمعلىلقال

فيالتىالخلوبىولكنتعالىألكاظالبيانفيوزيادةملدايمتأرقهم
وفيكالمنابكنيرايفيذكفىونغالصدرفىاألالبمونوالفلبالصدور

أعلمواللةأبذأاألدب
أبعننافعيروبهألذىاظيرعنلصألإن100أيضأخبرآخرنأوبلىأ

3وعليهاللةصلىباكعنصردبئالمحةمحبدعنساألصأبعنىالهبرحاقا
لبيتأالبيوتأصفروانغاستطهمامأدبخهفتسدواتعالىللةمأدبةالقرآنهذاانالة

فيكالمالمأذبفالجوابيجهغريانفوبمبلنأفىماففاداللةمنكتابأصفر

وسلمعابالدهصلىالةفثبهأناساالهورعووالرجليعنعهالطعامسالعرب
المدعويالهمماظهوحةفرأاذاوعاثدنهوقالقرآنخيرناالنسانمايهتبه

الىالناسدعااذاادبويأدبالرجلأدبقدليضبهواشفاعهالداعيطعاممن

حبئبئأدأيائهبقاللهااألحمرتوذكرتإررعاةاأدبةالويقالوضراطعامه
أمبدىاطرفةفالالالى

يمتقرفينادتأالبىآلشالجفلىنذسشتاةآلمفىنحن

خصىإذاوالنقرىفومدونهآقىبهافصولمكوثبداص4أالجفلىومعخر
مذيلىفىبهقالالنقرىنيختقرومعفابعضدونبعضأبها

ذاجميهاألمثهريخةبالنقرىىيختزهاجاليبآلفرثإمخطقيويلة
أفامجيهاريوآلتسجمنذابصتباحيهاغيزوأحذةيالكلنثآلينبتغ

البرداصدةيدأدخلاكرشفبااذايتىزراطأنجازرهابالفرتمافىيفم
طعامهالىبدعاثسفيأفهداجمهاالمزيئبالمقرىيختعومحفابههستدفأالفرتفي

اآلضروفالي8هـدأةالمنىهمجههنالهاخالديئااألغف
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ءالئآلثايوبأئامهكلدبةواصنىقالواثآلثاوة
عقابأيصفالذلىوقال

1المآدبمفقىعنذتعضىالقتمنبنؤىشوكرطصفيفلىلماالليركأن
بهذالمراداألحمرومكلالمأدبةبفنحيثهـاطهذاروىوفدهأدبةجمعأراد
منهفملةايالتجحالمأدبةهغوفالالضممعطبالمرادهوالفتحمعنملةاية

فياثالتدواغالمموشويمآلخلقأدبأالقرآنلفىأتعالىاللهانممنااألدب
وعسالنةبةمماابءضذالواكاظأفةباانىمذكروالقرآنبة3ومأمأذبة

عزةلظ

أفنيملنفنيبثةمخمزوالك
ايالمهببهأتاجهةعلىالمدحبابفيونئابةعالمةرجلقولهممجرىذوجرى
عاموولةاألمالكاصامامالوبقبالإلصةإشبيهاجمهعلىالذمبابنىهاباجةووجل

الثمرحلقاصاوااركيرةالدارءبامدموالمرسألزقافولعامامالعذيرةتاناظ

النفاتعلعهوالذىرساطالنفاسولطمامامقيةاالفرمنمالقاواطعامالحقيقة

اصالثقالاظرصةنضها

يمهامجترفعآيخجتوأنمغاليمتخزحمألبحزهاأماففسااذا
آخروقالقايلهاالعيأالحز

جعة4اوادأزءواإلالمرشزايعةتشتهيىامطضاكاث
صاعراقولافقيمةفىأيضآوينثدرساظويروى

الفذايمنقيعةالقدارضرلتزؤسهئمتاصيوإإضولثانا
األمالكعامليقالزبدأبؤوقالقادمخبموالقدأمارالجزالقدار

الفراوفاليرةتوالكلاالعذارالختانولطعامالوكيرةالدارءنجاولعلعامافقيمة

الرمناليابسثونحبةالقسب1
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قحتالنقيعةمنالءزبدأبووقالالعرسطعاةوالواألمالكطعامالئبدخي
افدأاقدامبهبتعللالذىيطعامنجالالكيتابئوفالأنقعتمنهاءالفراوقال

الشاعرفالثةاأطححوأىذيفكماتهنوانةواالالعلفة

أوأقلنهأالعاتائهاطفألاعاليغبم
أكةوايبالابومافيبأصاناممنارجمبةيأصفالنقالالعمكبتابئوقال
بثارفال

ذفيبألمرىفيهيبقلنمدصبعةبالؤصاتقفأستض
لكضتطيرككانيرهيهففيأصرعللرىاألالتص11ناوقال

تحالىوأسسيرأسفرتاذاكلوأرنجرتاذاوأعرشارتعوأفيارجمكطآ

فيةعيحاجتىأتهمننهاهفإرتأفيلىضخسىلمىجهفيحاالوأجقنب
واليعراعاألنفىفبهسمرفالوضعتثاأيرلهوقيأصجوانوهرالوم
باخأنفبلىرهظلهفأناليركراهةنأشدبدايجقبأةوأرادشهأشدصير

بهساكليهالذىافديدالسيرأىالحقحقةيراشربفاليفصدهافااالزض
ألناعرقاليشهةبلوغعن

نزليواألمططزحلتففتغعليكتجاغذتثماألزضىأزذتماأذا
وهذاظهرأتبئولمأرضانقكللمكنةدتوانير11علىوىتةفشحاأى
ابيتعئيمونأنوبمنذكرناههانيهفيلوالذىنهايسألالتىافياياتأمن
جرىومابرأصابهمعاااعقسدواهلعهاكايةاواطفدعهااالزضىكعادتاذا

وقالاألمورمنماعحبئذتعنامدوليإلواألضالتايةألفاطمنذلثمجرى

األولميتافطمهفياآلخر
الئروكسطثآألزضيوإئذعهاأألزضنإلتروليطغت

صالقوممطهيحفرالرزىيقالفىأيالخسملمساهأىسبعىلىلهوض
كالمهنإهتيقانىيوجدألميلدطيياالعامةوقرلروشوالىارارشاليهيدماأن
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ئدىأنغيرنةوقدألبالوفةكانطفيللهرجإللقالأنفللثوأسلالعرب
الشراببحضرللذىوبقادوفتفيهذاإطملىتنيهاطفيلىللواركأفقيلىاليها

القيسواميقادلءوااليهيدىأنغيرهن

واغلوآلأتمهاثماغيرمئنتخقيبفاثردتفاليؤتم
االعرقالالوغليثربهلماويقال

انثترالبعيزإدثخمماءلموآليعالؤغذدبثراافآلصيصيىأكناء
البيوتاخالمعنااللهمنكتابصفرابيتاوتابيأصفرانوصلملحيهالقصلىوفوله

آخروجهمآدبةولهةفيويمنهاوتاآلنيهةمنالخالمطأهرباعندوالصفر

ابهاالخلقدعاهحيثتبهاوتميتهبالمأدبةلقرآنانتتبيهوجهيهونأنوص

الئىألمأدبةألنارجهلذامأدبةالمواصالةامحايهاعابتاحباأل3وأص
انتفمناألولألناألولتفيالوجهوهداعاحمامونويخهالهاالماسيدى

بكاألمأدبةالىالمدعرخبنصكاالقرآنفاولعلىئدأاالنفعحيثمنالتثبيهوجه

الدعانيالناسألبئعوقعالزصبيهانتضناآلخرارجهوهذاالطماممنيميبه
معآالمعنيفاباخالرلالمواالعالةعليهيريدأنيعدوالجاصانجهالىواالرشاداليه
قالدربدابئأجرناقالتبالحمدبنعلىناهـأرأخبرنااببئتافىفال

فأسرناعهدكمأبئفقالاباعيأفبلإذاألصىمجلفيلكئاظحامأبوأخبرنا

االعرترليماهعنىلهفقالاألصسىالى
الجبلخةوأجمدتهتآلأم8توززةاليطافاألآلمال

بقلبيننعليةئذىوالدالذأالنزقتقيينآل

األبميفقال

الممئلتلتىمزيخبئتضمحغائطقةعصرتة
ئنللنمكهابالقوسينلنمابئشمفة4اجناهميقؤنجبةأو
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رجالوصتاادريدابنقالرجالمأرممللميقولومراالمرابىفأرقال
يعقجمأثالأمتززرهفالىوهرمالفااأللههالأليقرللرأسفيخاشأ

مئلالجبالشجرمنلتهاألاقوسايعاالجبلوانجةأصهثالثوناخاةبم

قبئكظدالشبلرأسفألتصذألذانزنقىهـالوقووغيرالنبع
الماهوابعافةالماجأوالعمرةطهمانايعذىبللوالثيابهنينفلبما

المنأفيئالجبلفىوالمعبالقالمطرماتجيةغيرأوصخرفيحالجض
جمواألثةصيومصأصأنجبفوالىالملروالبفثقبامنوأوصى
عصرآاألضكلةمنبةوالوالنطفةذهيترلأشكلةواحدالجبلىالدر

نال001بالموستحركحتىبايدالضالانهايمنىوسلةبرعهالمانلهوقى
معنامامعرفةعلىداللةاألياتباقىانتادمسىاألهجلوانماعنهاللةرضىيالمرتض

الالنادهافأفامالمعنىعنسالانماواألعرابىممناهابعرففهاوألبعرأنيمدألنه

األصمثطءاوكانبكلعنافخهممراتلألبىهكالبلمءوبنالثابىاألعرواسننىشسيرهاهقام
بئاصاقأنذلفىلاولقمعنانىبشدالصمنشبئاأثداذاكثيرا

فسهابومأأنثدالموصلىابرابم

حازيموآبنماحازمبنصنروقاتمؤتصبىاألحرازأصمليكانتذاا

سفاغيققاعرراافرآآهأيئاؤتناؤلتثاخبأنفبكطعنث
ذلكبمقبأنثدفىانثمادمامنكتفرفماقال

الكرمأنفطأنالثعريفماجاهالالسالمطاأأال

العخمنرويروأصهـلىتريثنعاميربناماكافيلمحت
المرزبافىاللةعبيرأبووأنجرناعليهطتئومملتتهصالذىإللتصواللةنجاال

وايمابئاسحاقحدشاقالحمدبئعونحدناقالالصولىيربئمحمدصدشاكظ

لألعمثيبومأفأنثدنهلىأعدةمنألكأألثعدقاألفعشبنأمماألأفندتطلظ



في

األجلخكيزهاخرىآوغققصكليزىرجألءتمفوصناءكققتها

وقتهمنءفأشدفى
شبراهازميتإذإذوأصالتزئتإذإافئبنىخأالمتذت

ءاقىوهدأدةالزذءوأعازؤدة4يئانالخدماءوأعار

ذلكفيأنندهحئفىحرآثطتانآاصمعاذامطاألكانقالالحيناأبووذكر
كأاقحاااولةلىرفأثدأرأانهيهاانيخرمندفا

الهبلآلمشنلئيوألتميشتىا4أقائلونجزاتإنقنكأواكا
الفزارىفمتبلوض5فائد

9ماالالنئعلطدنماليئإخوتطوأمرةندالنأكأخيزالمقتفمئ
لضعياألسأشدتليضبموأهابئاقاحتسلةأرونءبنونءوروى
هذابمثلنأليصإلهبخلهخوكات4ةندنيولأنطلبأحمىءاأل

كبثرمعثناناكزلونأوعاذاصاالخيلتزكبوافركولثإ

تاقرومقلربيةفأثدفى

1هيكلالقوائمأؤظفةدسآيمطرأدهايومالخيفشهذثوأقذ

ليأكفلنماذازقيبئ7اوعآلتمنازصليوقياةنزاليفعنثافذص
أخىوصحماألآيوكلفىرخىقالأنهأيحآابم1بناصحاعئوروى
هوقالهذانلهلفذافىاأاأخوبهعبثدخلفالراويةظحماةالراجقالصافى

فراالشالمرةااالدبأهلمنيخر4وامزاركلطابءقهافىهنالب1

فبهإلفاصلىءيانةبنآلريرهأولةحربئروووه

الخيلىمنداالقالذراعمتدقوهروظيفككربمجمعأوظفة2
لاقىبكعنىأميفعلاسحالوقىالمنرفالفعغوالجكلأبلوال



نم3ط

ليضالذىاباهلى

9طرأتعلفيهاوآلئتببأطهالةباءمأذومةصتخفةفما

العمافىأخبكلهضمنأسلححالصعلىهرإلمصالبسنغأنتيلهفقال

2رافيدجؤفيفيعزصةكاكأ4ناحؤزاةيةجاليزلثيا
األوأناشيئبىماصألواجمنظلاباهذادتءأتأشملهفقلتاقاتال

آعلرة4تأعرف

ايذنايروودمقاوتالتتعاليفولهعنلداصاانأخرىآيةلتأوت

االألبمونالقولأنسلمومومبأفرافرلمذاللةابنالميحرىافطوقالت
باالسانالقودأحدهمابالصةلضفىهحنيينيحتملهالقولقانابالجو1000بألفى

ذهبتادفولذاواألعتقادافدناصالقلمبالىإمافالذيدطفالضاقدبباواآلخر

بربدونمنعللقأحمدفوليومقهضارجآةالمعبدأتولفقاراالظنمنببالقورباله

اعراقادظنمتى

تخمعئاالذازأقوكزخمادبئنيون3ةالرصيئآأ

اآلخروتالالدارآخلنؤفأراد

مشجاهايناأبيذأنممالعئؤقيبنيهاآلتقوكأ
أوإواالطالمثقلةوفوفالجفنةدونتالض

يخخذنئبكنوقدفكربفحواألقطبهاضدمماأوكاالزبتأومنهأذيبما
استحعنوااذاوانهماالسمىفومباهلةببئايتعريضبهذايدالغنحىالخيضمن

المأكوألتمنبنئوشبئاض

راخلههطلىاألصفلطوبلأوكبيردنوالراقوددويةالعومة2

وبثبهودواطيراتاظباثتحتىبستطيبونالعمافىرهعلانبهيريدبالقار

نيخىمابها

نافيأمالى5



ألخآل

يرابنتوبةوقالةركئفيتنلئأراد
صجيزهاببذاخائجقيرأاتقوايهصتفاقيأآليام

أصيزهافلأنقيلىسقنمالحؤىحاغربةثعطتتإنتخ
بأفواهمتعالى4قوادأمطاألهريئفىيشلالقولفماكانتطهاأراريهف

األفوأزكرأتتولمكولأأطلمىورأتالبادونانياالنماجعلىادخافعر

المافقونكءجااذاتمالىلهضبذلثهدوممااآلخرأالممنىيؤهمأنزول

ربونلالمنافقبنإنيثدواللةدرسولهإنكيعلمواللةأدتهرصولإنكشهداواقا

يرجعماكذببلباقىاألبأفواههمفبروالم3ألأدألكمفودهتمافىجمذبفلم
تمالىلهضنىرةالفابمونأنوهراخرووجهاألعتقاداتمنقلوبهمالى

التودمجردالىألإفهخبرألبتباسهيمواتيىءرهانالافولانبأفواهم
كاناذاحقأفولهونوانماتالباطوااقىةاباوليئفداالنسانألنباالصان

وهذاالفاورةعنناذصمايقنضىاالنالىالقولاضافةفيهونبرهاثالىعارا

وتتنولهيماضالثأنوليىقولأفيبهفيأوفولهفيثادكقائلاكايول

فولمفأفامواعليههانهـالفولهذايولواأنأراثواكموخلسانكبهوقلببه
تمذهـألفولانهفوالمهذلهمقامبأفواههميتررنكذامماوابالنكقولهكمذا

فيالفائدةتكونأنوهوآخرووجمهالمسانالىاألفيهوأليرجعهانسوألحبة

األدبمنكنبيخروفيهناالبيتألئدهكذا1

أصيرهاأونجكيوماستغأنها3وأخيرابهااظن
فبلهالذىالبيتفيقولهانبعلموههاالمحنىالىأوأفربسأنسبالروايةوهذ

فيمثهورةعادتموتلكبدالتبمسببلىلىلنفهخطابهوانماثالنفىاإهاال

الأفىحخةلةطولهقميدةهنوالبيتانونزهملظمهم
برهذواسنعرصنراهاوضطتورهاقىالدارهالجيلىنأتك

بنبرماالنفوسماضفصبلىنأبهاألبنركرجللكر



3

ألنأولىجهبنامنقدموماكالمهاامرباادتجرتففدكيدالتأذلد
الفائتمعهمانفطعلىحملهمنأولىالفاكةعلىنمالىحملكالمه

منيئاكنجأيأتكمألمتعالىأفولهعنصائلسألان05أخرىآتأويلا
بالبيناترصمنهم4جماالمحةاألاليعمهمبعدهمهنوالذينوثمودوعابثوحفومقبلكم

لذلكممخلوأىاألفواهفياأليدىلردمعنىأىفقالأفواحممنىأيديهمفردوا
يمونأنأولهاهوصذالثنىقلنااباالالمعبمبالرصلالتكمذبفي

إهاألعلىوحنقأيخابهاماضينمأفوافيأبديهسردوابانهماقوماعنآإخب
فىمصروفةعادةوهنه4يدوممعاندةفيالمباكفيالمتوعدبفعلكاالالمعيم
وماىاألخرعيايدبهباحدىوبضربأناملهونجركأمابعهعلىبعشأةالهنقالمغين

والهاهالمكدبينلكفاراألبدىالهاملىتكونأنوئانااألفمالمنذشاص

إنذارهماكلودماهارطوعنداسمصلمانهمذخالالمعلبميرصلهاألنرانىالئ

يموفلواكالليكتوهمماهمأفىعلىفيضعونهاالرصلأفواالييديهمبأشاروا
المعنىفيكونارسلالىالالكفارالىيرجعاتجمبعآآنالهاقكرنأنوثالنها

اليهممثريئأفواهمعلىأضممأيدىوضعوا3وانذارموعظمصمعوااذاانهم
ويخمهغيريكتأنيريدهنيخعلكاعنهوأالمساكالكالممنتالالىبذلك

اتولافردوأالمحنىيمونأنورابعهانضهفيعياأصبهوضعمىالكالمعن
لىاألوفالهاالممأضالىيعفواولماكذبوكلاكمأىسلالأفواالىأنفهمبأيدى

فالناأهلكثلالظقودكاكيدأوتأمنالذكرتانماواألبدىللرصلوالتانيةلمقوم
باألبدىالمرادأنوخامهاغيرجهةمنالجهنهبينايالكاوغأىيدتسه

الرصالدمفردوابأفواههموالتقدللرصلافباوالئبينإيهذاللقوممايةالوالهاالنم
علملتلفبلورالذىممصاطهكلوطبيههموإنذارم3وععاردواأى

عليمتعالىأددههننمألنهاالكمفارلقومانألبدىفيأفاالهاهتكونأنأيضاويجوز
بعضهقامالصفاتبضياملةجافئالبامعنىعلىفيلفظةوحملاليهمااضافيجوز

فيبريدونبالجنةاطةأدخكطئلغةفيوحيعليكورضيتعنكرفبتبولون



ب

الثعاغرقالالبابقبنوايمبرأنحأأينفيكذلثمعنىمحكنيإلبافيعبرونانجنة
ارستهثلسثشنييعنطوليهئنىوزفطيماتقيعفيتهاعنرغبوا7
بحربنهسلمأبواخنارجوابومروصادسهاالباهكلقلحملبهاوارغبأراد
نيالمضرونكذلكالرصلاببهمترلهفىالمضمرونتالشمرسأولىاةوزمح

تعالىإدقذكرالئوالبيناتالمجعنالرصلبهمانطقهابالبدوالمرادأفواهم

وعياأيضأاالطانوعلىالنصةعياضىفدالعربفيكالموالبدفومهمبهاؤابانهم
ممضاألنجبابهأقيوالذيمنكالههمضاهدذولكلوالعفدهداوعلىالمك

ماتعفدولماكاناليداصمعياقهذيةوصالموصةالنهوهووالسدطانالحجةهو

ردواانهلقبكذبرهفردولاأفىمنبخرجانمابهروحمذوبضمهمضاألنجبا

الضميربمونأنبجوزوألفالهطحبتمنورالةردواماأىأفراهمفيأبدبهم

مأناهلعبهمواعض13هعناانوذكرالمفريئبمنىتأؤكااليهملرصلىذفي
يداذاكانتإآلفيهالمييدرادآيمىألعليهاوالماشفيهالىيحهرافعألنيخظآ

ملمأبواصنكرهماسوليعنهاللهرضىالمرتضافا01يردهانمفيشرجهافيهنى
4وجهـوالىتةالىيدردالبةفدألنهدببوألحرقياألفراالىاألبدىرومن

هذااصغلمولومنهالفلذالىيشدملموأنيشلهكزاورجعولىكذايةفالنوعاد
فيكالمياتيقخبابصءااتؤخذايجبوإلسواناعآتجوزألفعتآنحقصالقول

ذالثواشآ13بئالمرادحررنأنيهطلهاسشيمأحتعارانهاوااتجوزفان

دةألتماهمأفىفيأيديهمردوايقولجمازأنفلهذانهمويهررضةخدآضبالممله

استضمافهسطلهاوهذإللردعنهارةالمهجازتكررةفداالنحلىهذامنلىفهمشدم

ادمسالىصرنااذايبراب

صلىاللهرسولشهدتقادلمقىالمصمشااعياظزسمأإنروىرتأوإلأ

المحمطاقىعاصبئيدصلنشدضصدهأنيوقلوسمعليهاللة
إنسالكلتوافيايااإثحزهقأمسفتوإنأنآلتأ
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المانيأ9لكماتمقتبئنحنئغيرئختشغفهاوأمعفذطريقك

فانيبقيتة7اوإنرادوكلفةالييؤئأةاحمبصديلف
الخديدانيأتيكذلذبملبفردتفيقرونالقوافئزوالخيق

مايهبكأبتياابتفقالملمفبم3ألأدكتهروسلمعلبهاللةصلىاللةرصولفقال
خيراركمنمنتلقفتمثركةرأبتفاالتعقيافقالالجاهابةفيماتمثركمن

هنىتجالالفرافالالقادرلثرمدماصعناالمافيبقمافولبدصمن

قذرأىيعركلمحااللةمنايعقوبدوظالموتعليهاللةقذرأىألموتعلبهالد

وأتدمابركلكاللة

2بباألبأألماضئوزىجذثالياذفسافةلقذكروأبيلحمر
األعرابابئوأثدالقدرسافهأىفاصافهاباألصابئفال

3الثتهرالخأللاحادفيأحاداناياتآلنجيماأدثذمنت
اذاممنائمنىاذانطفةمنتمالىأفوفىعيدةأبووقالوتفممنا

ريدأيالذنوابمنيثنىلماهئصمىاغاالضأهلىبعضوفالوقدرتختى

الصالةعايهراهيماألنبذصعىانماوقيلىالدممنبكقلماأيضآياوةفيه
نثيريذكرومنىلذالثمنىفسىالجةأتحنىقالغنالملةلهقالانهىلما3والال

رزكيرأافيمحرانقالدأجويهرتواك

ختبئبرايرالؤذفقفيهوىونوساكنةزؤاةخئيسى

الذىطريهسالثمنإنيقوليمنةوألاكوصعالخثمدطخضث9

أجهيرانىحئورشةعزفيرففىبهإلبقماالافىأوزءولموكهياليق
4رجلأذادارأوزىمنلدصوتفرويرزىالقعردثا2

األرشمنالمثرفىوهغبةجعواألهاضبالطينحيعالنها

المدالرفالمننموعانوهماواحدأواحدابمنىأحاددأط3
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التأيخثفيآضوظلى

إؤتلحابالعرنييؤأشرمقنترئهانحنإذبمنئليؤئنا
نجمموطانهماوأرادالحبلألقرنقرنصقرونانوالثرلخيرظفولهفأما

قالفلهذاكليهالضرصرخيراالديافياألنانبديبدأليمحبثمنمزقانأل

بالنرالخيرإبالهماوالدياتبلرعةبربدأنأنأبضآزوصصفرنفيمقرونانانهما

الجدبدانفاماجمهعامابلتقارممآجمتمحانمقرونانوالراظيركأن

والحصرانوالردفانوالفتيانوالملواناألجدانأبذأوعاوالهارالليللهما

االعرظلى

الئاكأتفسأولكيناليفنذانيياختآلتجطوليفيالجإليذنجقابئ
اخروفأل

1رانموآألنصالذينحتبيخويرضىيمقىحتئالمصريصوآنطئة
االعرابىابئوأنثدصباتإخاار1الإللوتجالعيدةأبروش

وصغاميانجذاكاناغسوئاتفزةسئاتكآبنىكصاوهنم
بئاطةعبيدالقاأبوناأخبروالصرعانوالبركانالقرناناثىوااشداةرقي

الحباسأبوعلينالى4أقالالحكشأحمدبنحداللهعبدأبوناأخىاقابحيبئعمان
ارالىلرتفعاباألعرابنناتأقالهمعرىالفجمابنأحد

نجاخيماؤعذبيمونوعتىأسىينألخماؤغذتذكذبتك

اخوكنمقثمساليستوىضمالظالطويليالسقتمئيوبن

جراخلهقتلينموجؤائفانؤافذاقذزميتإئلثالخأم

يوفهالفيالاةوالمنىأيضأبابمروىوفدأمطلهأىاللنونأنطله1

راغموأتبناكمنعليهمالهبنعفبرضياخرصئالىوفتومنبرمالىبرممن



ئ

زإخالضثيئسذفمقوعلنلمحةدقواديمرأيتئثودقذ
بئئوليسبالكربرووةهوفوواحرومئلهعشىمنوفتعلىأىهنارياحمها

آألشباخلمآسفعتفذةواليوتمالصتابنزاتأبمترفىماكمان

برلالصئخوصنائيةوآألزضنئاةالثتخعيثخعنتجنبومثتي
لحاخكأةيصلرأساليفتزكنقتمشالحؤأديثحلق
صباخةكأالمثيىقبىذؤابتهماوقرلتبأصهـذاكطودكا

الليربهابرىنماالبنليهاءبجملفعبةأوم3وجماحامالصهمنجماحكأةلظ
لبمضصهماألنادا

مضاخليألاألنهـثبلذىأرىوآلحرئأللصعأوفيالئاشأزى

غاييماكانمقافاألشزمنوئذىىفآلينالؤصرمأديتثىالماكأزى
الميوبوالوصبوموالبروتالقرضوبأينأوهوالفقيرالعملوك

غثقةبئلحقيلاألصنادوبذا

أالضفاتيويمرنمادووماليآجتذىدااالخليلآنيارزايح

ئمذبآألضطانيأ1دلؤالسفاكأئفمااموئماتخلخنىوأبيث
الفتيانيختصاليالرموشناةزىوفذاةالقليلبألبقلصىوا
بئمحمدأخبرفىظهنصوربئعلىحدشلظالمرزبافىاللةعببدأبووأخبرنا
ليماوزادنةالناألياتكروةعلفةبئعقيللىلظقىبندبلعنموص

ءباظاابىاألعرابنورواضعرحبمكنمبزتاذاالقعلنحلبتصمنغلبئ1

والرموالبزوهوصبلشعلنجعاألضطانفعفىصتمدشضفهالهمخلبهمن

سهاقلكنبر1لبقمنظلفلبعلالعاكاالموتإنالقبربولومورمىجمع



ئكافىجيئاغققأذقؤفيكرنفيهقكثلننولقذغلت
يمالماجدضحرتزةهعةعتبئعيلوكانعصهاللةرضمااالمرتضىقالأ

ىالمرعلمةبئلىتةاوأنعسنللثاعفالتالكأالمداوروىافاظاألحكبم
لتاظهوارقال31أثمقادضلألتةابهأععنناأصنالهماضالالهمأمواأحنما

مالملطعزكممبنفاقاداعردتوأظفممأتخولوقعةفدناأتمافالأضرففأبها

فاقادذكرآ5وأنجينامننأبهعقدالماقالكمباحفاقالنرممنوأفيضاحيط
المكعبدلظشهعنكدفاعهالمتصعنمنارجلصقاديدفعحفاظكملغهب

أفابخاتكمتستفدعتفةنجالمقيلىفيلىانهوروىقومهالرجلفليصفهكذا

عاتالطومالىثيفظيناطهننحتفتإفىقادكالالفسادعبهنفحى
مابوهأالملكءلهوقالن8فاالةنوأعرجبأصرنفالأجيمهنرىوالى

مماافالرنعتعهاصكتواذارفعتجمهاسيحاذاالقمأضباألنهمقادفومكتهبو
اصمعتففمحنىفأهابالئأصاماإلدةالةمنحبىقالوالبيتيهةيىالبئتول

البقلهمنالرهزتحتتكونالرطبةءاباقالمئلالحتفةطاألعرابىانفالأبيه
قترةمثلهالنباتبحفىربفأوعيةمنضرلبرالمتفةأمحرىاصحيدأبرلوظوغيره

بأبىيمنىعقيالكاتأنتلىوحبعدةبحمهالذىالضالفوهوحاواألوالمحافال
لىاتالعالبنلومحروأوروىيرةالتةهـبفسوآلموورآةءلهبعةوكانارليد

يقولوأألابةبومأ
عزوذؤذوعبذالتألصالمزإيئقصوإنإفي

اتنجزاإلمطهاريأأصب

ودهنأخذالنساهالىجدتالرجلرأىاذالنيرةكانعفياناألصمىوذكر

وروىمحادنهمالىبعودفاللالفربةقوطرحهوربطهبدفىوهغابةغهارظ

الجروابمشهرالعدأبخهوهعهسفربعنىفىصكتفةفيعقيلىكانلظاألصعى
القولأأثفى



ى9اةبالجماجماخنةناظعليخدوزبماديرلقؤعاراضتة
فقادياعمأجزدفةاعليأنجدفي

الضمائمئلىإالذآلجمننشاؤىفخيةيحمينبأقؤماةواصمبحن
فقالتياجرباهأجمزىفقالانجتعلىأنيصم

باجطيئالحهزهالضحاكأخرجوفدواالمبالمنكطمانبينصددبر1

واللتوخامةعلفةبنعقلخرجلظالفازرةكمافذكرهاونحنهناذكرمما

ببنىاكانوااقحقففلوأاشهمتمبالثاماتصوانبنفينامحالهبنتاأتواحغطالجربا
علفةنشيلقالبقاللى

بالحجاجمناطحنهعرشعيادبرسعدوطالمامنوطرأقضت

باظزاثمأعطبهمعطابهاغرأجهابيوتأرضاطتماذا
جثامةفقادياجئامةأتذقادثم

ئمالهميلاألدالجمننتاوىفنيةيحلنماةبالىفأسشمن

آلخرطاسميدىالنذارعنبتوفةغادرةعلغاذا
اتفقاءباجمرباأنفذىقادئم

والقوائمالمطافيغطىمحقاراصرخدبة3ضاالكرىكأن
وجدتأمافرطكتحتباليفلفربهاألمانلوالالكعبةورب11ءضرعقيللفة

عقيلفرمدوبركيخرىوليىأجمادتانمااسامتوهلهخامةفقالاغيرتالكالممن

حملهامناقيهالعترالجربىعلىشذنموالرجلافهالسموأشذسافهناماببهم
ئممثتلمامرةنجونجفاأنرألفالنمالجربانافةمععقيراوقىصجنامةنافةكل

اصابفيرالطاعونانهأوفلتمةجماثأنأهلكأنجرتاشوظأهلهالىجهامترخرج

لهملقالمحثامةفعهعلىعقبلمونبؤالقينوهمأكرأهلعلىفمموافماالفنللث

نرجورالجزواتيحئالراحذهذأشاموفادفالزلماظدوبهرتاورجزفيلكمهل
لوهالجزوروأقىوتسموافاحنملوالدمفهأقىفدفوجدوجثامةالىاتهرافالفوم

أمالى6



والقوائماتطافيتمئتفقازاخإلةضنرسقاهئمالكزىكآ
عديهفوفبضربتيهاحىالعفةبهذوصفتياماواقهمولوبهاينرابتعلىفأفبلقاله

عفيلىفتالمخفضظبمظبم3أحدرمادوكافقاتلوتهاإض
الرعاليكلتمأبطالتمنباقترتقونيبىابئ

أخرمعرفهاميقاصثيتبنةئقؤمأؤدداكئقوصيق
يلوكفبلهفيلوقدعقيلهاجتابهمنلوهناالبهوقيلوالجيةالطبيصةالثنثنة

ظغاربمأتجذيؤصأكينستهلباصفيفكنأتوابويذهر

فيئمادآكتالكييكيناكن
حمقا7انت7انكقالخعلىفيكنتوابث

ى72علعىآخرص

ضالهاألهورجعشاقهواليتماليأفولهعنصائلصألانيلفى
ذكرفدقناالجواببعنتخرجلموىهعليرجمحتبانهاالقولهيعحكيف

يعفىبنهميفترفدوأنيهفالمحنةدارنىلناسانأولهاوجوذلكق
لمجميدخلوقدثعنمالمضاروصرفالبهمالمنافىجربملكونانهممفويعتقدون

مئهاوغياألسنامقومفيبدوطرتجهوبههعنوعدولمالننلىقببملنقعمبالثته
نننىمنمتريآاكنفلتجومهوالخوبرىحئنجوهملبهوط

االضقائقافتيانواهقوماالدبافىويلمينالحيناأحذر
مايمرههتووقدطصااأبركجرحككقاطراحةمنأفلتاناومالففال

تخكلخطرةى6كاالوعرضرهلهألثلحقكلهئهافانحوهذاعنهسكظ

لمقصارافااكبالي



يا

ومعلونهمالبنر3خرونويعبدتبمروالنسمعألاقيااالهدةالجامدةالمعبودات

الىفبهموجلشاللةأفمالهوالصبفيفوالعباداضحقاقفىتحالىقهشركاه
نىعلبههاكانوازالالمارفالىواضعلرواانمالهيهنفوااآلخرجاكتذاظضبر

نافعوالضاروالرازقوالالضالقاتألكلوأضنالباطلواعتقادالذإللنالدنجا
منمليهكانواالذىانومدواغيرمنآماواتطعتأهورهمالبهفردواايخر

األمورجعفىاللةوالىتعالىإافقالوزورغروروالنفعلمحفروتأهيلهمبادبر
نالىلذاألهورعهاأناألمورقاآلصقبمونأنالمافيوالوجهىالىلذا

منفىرجعفدالعربفولوقدحقبزوربرحخروجغيرمنوتجضتهيدوق

قدبترلونوكشلكارقتهذافبلهاكسبقيمنولممنهاكصارككاوفالن

الئاعرقالاألتداصبلكلفهوقعوانكذازيدكذاميطفىدط

ذلولثلهنعادتفقذإلمةأحسنئزةآنمآألمجيبوإن
المحقناعلىاآليهلحملإحسانلهاقبممنبلهفبلنتكنلمذنوبدالصارتأى

العبادهلكقدتصالىاللةانعدخافداالناكوالوجهالغةالهننهدشبءضا

منلاآلخرةالدارالىاألصإففافىاكبمفإقمالعنتعراأمواكبمفوارنى
الكبربدأننبمرزذئهوغيرالحكمنمالحصلكلومادابامنالمرألىهلكلها

أنالىتجديهةغيرهبملكهاالئاألمورهنذكرناماافنهاايهااألهيبرجوعتعالي
المرادنبمأنوصاخروجهاآليةوبمنماومدهـالكهاوحدهوبهون

الىغاهاألةقاألصونجضىغرهررموجودظالبمونأنالىفياألصيانابم
هكذاإفمائهمبمدوالعورةكذاكانتاظاقانتاقبلألناهاألتفىمليهماكن
عادألةحقبتىرجوعوهوالمكههذاعناليهاألعيبرجوعالكنابةوقكونيعير
المقدوراتتعودفدرالىانبنالثالمرادأنآأوجمتعلىمنقدماعليهكنماالى

منهويمحفدرتالىجعقىواالعراضكالجواهرالباقيةمقدوراتمنأثاهاألن

كانتوانالبشرهقدوراتنىاليصحكنوانعلبهماكنيودإلىلىبحاتحالى



ءيا

لمجتهنأيهااالعودنحالةبامحالقدرقدوراخنداعىمنالدليلعلبهرردلماباقية

ينالقادسافىمنيخردونالمتفردتعالىحكمهأيضأوهذاوألتاخيرالتقديمفهايجر

ارادبثا3أالمحةو

82اخرمجلسص

منصوتأنراابر11ليهاليأنضعفلىهسالانآبئنأوبلأ

يوتالذكرمحئأىفقالاأدوابمهنالبيوتاوأقىافئهنالرولكناور
اللملةبهأوكنىقةاقيعلىامحونةااليوتبذلكأدالمروهالوأبرابهاوظهورها

يئكضاتكاةاقوورهاظمدونابهاأبومن6يانهافىةالفافااألولنكانيخرهاظعن

جلهالرأنسهاذبماأووجواآلبةفىلهقيلإبالجوومعناهاهاوفينوا

البيتهؤخرمنفدخدرجعيهاةحكعولملهقضلمصاجةفصداذاكانبالصمن
هنوأصفيههـالمفعامنهذاأنعلىتمالىاللةفدلمتطرأبامنيدخلولم

لوظالتطيزعنوسمعليهالمحةصيااللةلرصوقدضىاليهوضربميتمهممماقاأ
الصمرةعابهوقالئآصيسىإمدىألأىصفروألهامةوألطيرةوالالعدوى

ضأوصفةاإلهلحقتمنانمالكمذاكأوءحمصملىهةذوطاليوردوادلمالم
هذهمنلالعحاحياصضثذفعلىهفاألتاحلضيرإبلهعلىيوردهاأننجبقفال

إبيىلحقانمايقودأنالدصاحصاحبمنبؤمنواالعدوىألجلالاشافآاهةاا

هذاعنوسلمعايهافةصياافياقىإللىأعدتوساألبلتلكهناآلفةت
ولدتهومنبئأقرال9المربانيهاوثاابتمبحوالظىضبنالنربفه3أاودابن

دخولونيخاكانراالؤيئاوأنلياكذللةقلتاطاالفريثآبالصأنلهقو9

فاتابمنووجديلةوكناتثىقروكالحاهىاألمحرهوناءوأبوابهامناليوت
المحةصياالنبىانصحوفدتيددهمأىديغفيلتحسمالثفيسمواوانماالحاهاية

صياالنافلمادخلابهأبععقومعهوهوعرمنابمضجمتليدخلهأقبلىوصلمعليه



4مسهسص

ودقلوهاأبوابامنببونهميدخلوالمالحرماألشهرغيرفيأحرموااذاكانراقريئى

نلىمابدبرئهمفيقبوأالمدراهلمنوأذاكانوارارأهلمنكانوااذاورمافلمن

ذلكعنتعالىاللةنهاماليوتابأبوهنبخرجراولميدخلواولمهنهويخرجون

عببدةأيجوابوصاحمهاكرناغبرالبروانأسامنلبالواةألمحىانهوأعمهم
وأترابابهغيرمنوتلنعسوأهلهنجرمنتعالمبوابانأبراليسالمنىانالمثنىبنهعمر
وهوورابعهاأههعندومنوجهههناظيرواسبوامعناأبوابهامنالببوت

البرليىوأرارالمنلضربالدلمالمهذاقالفاطةيهونأنالججاعلىأببراب
عنالفعلىيخرجتهجهخالفمنإتجاةألنجهتخالفمناصئاالرجليارأن

مناألهورباتجانواميوالتقوىاساوبينااراظاالنمالىوالبرصرلمباحد
البيوتذكرتمالىوجلوحنتوجبتلمماالطءالوجوعياننعلوانؤجوهها

باعنالبيتفياهادلكاوجههعنصءاألعنالماداألنألوألوابهاوظورها

صثمن15الذوأتواالمنىويهوناالفعنايةوتابيتكونأناوخا

االعرةالبينأالمرأةنميوانعربالمحةاأصيح

بيئتأمغيزفىأيهبزثاصعهاأكفإذاما
عياأيعنحكينااالذللجوابضاصدآيمونأنبمنومماأةالىالجتباأراد

النحوىيحيىينأصدالقاصمأبوبهأخرناماأبضارةعبأبعنوالجوابالجسبافى

األعرابىناأتدناقال

عاركةصئيبومابازأسيشيبفيهربعت3إالقهرأألضطإني
اربإشيؤئأسعادتةواليقترةبآإلقتارالمعقوةما

التاليميئيخوالذيفؤرزوالضكزئةءالنارفياتذيستهبالإلت

أحمىأنافقاددخلالهاالثوالالمالعالةهعللهفقالالرجلتأخروصيمعاصهالله
هأخذهاأخذومنبنىقرعلبماكانتلهوقيلهبفنمخواناكذافقاد



4

العاليينوئذفياالتشيزشغلمطمريذشاثثهعودبآا
هأسرارالحبأرالطتبأوعؤتاحزةةالمشئنتهـطذنياوخير

ظفارىإالقتمأبهبفيأكتيروالمؤخيخبؤيناالبيتأذخلآل
مناألمورآنا3ألفىءبريدأنيحتملموخرأجوشيتالبخلأالققوله

علىأهلهناألالحيرأطلبالإقأصآويحنملهاآلبةفى4األبرأحدكلوجههاغير

لربهالبيتأفصدالبربدأنوهواخروجهأوبحنعلعبدةأببراب
عنيعدلأنيريبماابيوتاصعدوالخرمأفاهـالىبمنضأنمنألنضادو

تترهكاعنهوتترالقببحالفودابونتهعننقتفئىأصهألخظطلبأابوابها

الوهمنىاماابئيدأالاةوأرادمثالعنأطفارالمابنفىأكروالتجوالى
وهذطهنىركرضابأنلفارىجرحتفدكأنئكونفأجهئمنبتئيالموال

الممنىفيوقاربهااألباتهفهمجرومحرىيربههورةبايضةكنايات

خمبنبالللضالكناقيوحن
أغتيائهاالمةتتشنوالإفيقىجاززيازةعنلضتإفي

يهآلئهاعلطظبغولنمروزالهاأحنلنمعننهابعأثااداغالت
ثياصهاخؤلثاىلمأبنوالعاييتهاثأحابلذارممطاأناإو
آجتناصهااالمررعوراتويهفيذيالةيخكفيذالبطنالطقيىإيئو
لهألبليةوكناياتجميبةفغرآاألياتهذجممتوفدمحنهالمحهرضماالمرتشلاظ

الرصةالىأدئىألنهاأليبةصلوخثهبملهاكيبماعندجارتزيارةقسهعننق

شكرامتضيألبالأطرقهاالهأرادعالباعلىننبحولمففادبالهعةوأخع

أرخلالألمعدماالعىفولمجرىىتجرالكنابهوهؤوننبهعالبهاعكرفىف

أرأداخركأةهعنىوهذاكالبااؤتألياولمروىوقدمؤخرمنأحبوالبيت
ألاليمونااللىألنكالجمها4قأشلمترلحاالتباناوقاللىبئلبىاة
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يهدالتأأيضأءأرائهاأحاديتبلدارىأناوماونوةالموآبلواشهع
بزرهالمفاذااببأصاديثفعييارةالىأدمناذاألتعنوطروقمازياركانقف

نلكاوأصادينااالأحرعنأسألالإشبريدأنبحتملبرفمهاأوصمار
هليسةكنابهشابهاحوكأىمنلموالطىوفوذللئهعنتفترولالفضأهل

لحارئةالمتقدموإلألصنادنجاباعفةثيعرفهنهايربوالهعهابجنمعالاةعن
اخدانىابوابئ

ئعادئةوأنتئممضميلولستصبيمافا7وهؤداةأفعيئمالادا

غواذلهغوقتةمزااقئماذابأمزيلذةأمرالذوالئنزلن
وخباثلةاذبرأزدوةوالذونةالمؤثحاؤنتةمافاكل

نابهتكاالفيتئهثتخذائذيوالنيهافرماإفتتذاوال

خصاثمةطيهعذشلنمماكاداخفيظةفيىالفتذإألالمرئوما

خادإةقمثماعليذ4اإنفتقحذهلهيراخاليميراتجمقتطوال
ؤاظة4اأؤزثتأصربحذغىلةىشاليتخيلالمالوالتعألي

ضايذالمالتحملخرىاهيودودثفتازةالطأللي7أقياالماكأزى
األيامخؤيادةهذفيرويخاوقهجمتحطصوالخعائلشاورتىتىاصهعئ
علىظدبنالحعنحدفاظلالمرزباقامةعبيدأبرأخبرناذكرناالذىالقدرعلى

األياثمنالمهلبمالمنالأبعنمحمهبئالفنلحدشقلدباسابنعدخا
السانبدربئلحرثفولةاالفى

ؤاصملة2الىيخقةذىوالحفحطاخالذهزميئلمطأبتئماتعنزذ

غزائلةالكئئرءأأليخألفشركؤائلفيلينينظيلوآلهين



4

باطةالزوخدأأالروتيأفرمنكأوةيلظزىإنفؤادوفك
صكناذاروبأفرخيفاللأصكنأىأفرخمحنى

دوةتفىاحاولتةماوماممة

ؤادإمإلبنأاالبينينوذبهر
لجةحاياشالئاليكأةباةتميتءوآيرأنفيثشأنتصن

ةجاهأنتائذى7الئيئوآلتقلبهفصغعفماةالثعةإذاماقتتنت
فولهافىاكبدرنجهرثطنيستومما

عروفهايالإآلوقذبلنتفروفهاتقيناكانتلنانبعة

وفهاآلثرةاخرىوكزذئفوصئاالمضايالتتحليوإئا
وماوبنبينناالمنايارعوذمشيماجهحيلتتبلزاصىوصفى

وقديتوأهلىعيرنهأرادواغاضربهمئلىفروعهافبناكانتنجمةلمالهض

يهاوزارتطبإسالبأبطعناألخفثىصايهاتبنفىاألماتهؤروى

هاقياليناصنادابىإلىوكوداياقبابإالمنايايثزأ
فريفهاوعنديالمؤقيخفريقشمافريقاللتنقسيفذقننمعتو

اتعوفهااذوتاألصراللتءماخرنازحبئالنفعويفناش
فقاداألولالثالئةاألياتجحفربناقهعبدباثأنتددتيناااأبووروى

بأربماةبالثأصيبهذامأحقنحئفقاربدربنلحارةقادلجشعياتلمنالةامبد
رئةطلضهتسنومننارر

أتمؤلولنمعالعةالماليفيفرجغئماإزةاوليثولقذ
برآقبلمنمخالنولقذزقذثمئققمقالئصنغولقذمننث



ائي

تيألنمحائلحيلةآوباءنائتصيالسإلنملنسهطآفبأ

األجملفباألخحجابئاالفعننخخهابرصالحاجابيآطالت
تخفلضمارئأخافتواذاادفاكتصثتإداخدذفتفاع

اضقأىفتحلللهوقىصادبأاللةعندبمونأىصادقآتتفام
لفأبزثمكاةغبزاالغلاليالباهثينواداراست

لهالمحشبخاافثىاليأبدجهمالماديئباهشيزحاهنى
فتحوئيمنزلبلثنباواذابآلتخاكالسوكانوأحذز

91وآلتستغجلعدةبفآنظراجلبعفلبئممكآبيثوأذا
عنالغيرالمفضملالفواصنلصمئخضثغاشفآليمنآفتقرتواذا

فتجتلختصاصةتالكونوادأبآلغبئزذأغناكماوآصتغن
بنمحمدحدشاتالاألزهرأبيبئعدأخبرناالةالمرزبافيهاعبيدلوأوأخبرنا

زيادعلىغلبفدوكانوقتهفيغيمرجلالندافيبدربنرتطكانقالالنحوىيدفي
لثرابمشهروهوعايكغلبقدهذااندزبادفقلعابغلبقدالنرابوكان

ركلباهركابىتصطكالمراوكلمدخلتمذيسابرفىهورجلاحاهـبالىزيادبهففقال

فيالثصعلىأخذوالاليهعتيفلوبتعتيتأخروالففاالمطفنظرتقدمنىوأل

اتفماغيرنألظنتهاأل3عنصألتهوألقطدبفنىالروخوالفطضتاه
لإولمعرفتكمعالجفاههذامااألميرأيهاحارةلهفقالابئاللةمحبيدجفاهزيار
عيبهعهألبلحقهوعآهـرعفدممنالمغيرةأباانالمحةعبيدلهفقالرةاأبعند

فرببكمكضادإذاليضاشنلوانغلىومةااإلجةا1

عننبلوالصونكعنوإفالعهابكرجوعهفاضنلرخدومنكفي4و

غالكعنكويهفنكتنلهنازلة4أنتنلأوبهمابدأكبكنلمقابلنهفى

أمالى7



ه

قرسكفئالنرابندبملىروأنتعلىبنلبمنالىأنبوانماحمتوأنا
طهداخلىأؤلكئالنرابفدعبظنأنامنلمالنرابرافنكوظهرت

ظلعندكلمحالأفأمكهوتىضزىبماثلمنأرعهألأنارتالطفشالرجواخرظ

ضرابأبهانانوضرفعداتأرضىنانهاهرهزرامترينىتادماضنتعملىمنخزظ

أبابنلىوبأطىأبىقأنىقالالناسضبصهفماهاإتجفواللىوصف
ءناالدالجى

وتترقفيهاتخونخرذافكفقإمازةيعتقذؤنجذلينأحار

1صرتناليراقللثءخطذميقونجذتةصئئأحارياوالتخقرن
ينطقاييؤبةالقبيمايسايخنهيهانبآلينئيخمأوباه

واحآئصذثؤىبمايقوكصكذلباباالئاسجمغفا

ئحيتواهاتواحققوالنميخلفإنيغآمرنهاوآلأفؤااليقولون
صزقاليهترهـلماحلرنةافىبهاخبواتالدئلىاألسودألبوىشاألياتوهذه
فيماادهـ

مطبقالناكبعلييؤهغدمجيبلطالذإنصاليؤمحازمأفيوكن

رقالخيزينالىيذعومنوماكلأؤطامزكبوآلتغجرلمافالقجر

ئحمقيمقلتأوجغحاليوكفطايهآلغذوكالقؤئماداماقماك
تجولهاألبياتذغنبأببدربنرتطانوتجال

كافياوصميتروفأوا7فقذفلتجزانهخيرالمركطإلةاكص

قدوتهاومداألهراررصكورتعنأكهوتدكلأدلهبخمسرش1
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عاصيياألمرذفيهألنفيتمابغبرثرتالؤمألالثسزت8ا
أىلحارنةالزيادانعلىدخالقدقبفيواألحنفبدربئحارةانونجال

سبهصوصكرعزنهوعنويهوافطةطاساريهبرفقالمقيوكانأطيبالئراب
يدريكوماقالالخرقالانرابأطيبهابحرأبالالخنففقالسرقايهوظفة

بدربئولحارةالنرابأطيبانالتعيخدلتينفيهارأبتقالأهلهامنولست

بأبجهكاناختماصهبعدعابهنيملمازيادبئاللةعببديخاطب

فتنرانعميضتةئنبمرىإوأئتقتصيخوقيثموأفعلىمانا
فراغطاياكنمئي7غصفىمالعليكئمافصتيناألكيثزا
كرائطيكئمآنياألاأحذثاذابسيتيمااكنمالعأمحيخفىواء
صمبزائملأستطغلمليالذىرتمنعواعليمالوفياةتكأ
جهياوقال

فذؤتيابععيتيالذلةريمثمافدتخئزتعذأميرمنكم
أرثاذاماأخولنمدعافيبهأشفزاقعنزلمتةاذا

تأمااذايهاليويقببئحقترخآصاحنؤتتااذاقي
ومكااطلبتيةبينالضرعفىألمبنابئعادتاصوالضيحلبماندفمتصكنأىصزبنته

هعاويئبعاتببيرالزبئاللةعبدقولهذحارنةأبجاتثبهوبحلبهافىكتهأفرت
جذافوبةأبجاتوىفعيدهجلةمنليتهوأهلوانص

هـوذالبلدانهحبكتابهفياطوىبافوتبةاطهذأوردقلت1

وهوواحداتابمدمايوزادهناالمذكوريئورربق

ناصاماكانفدالغبمبمكوبوشراطاويبايعفيكأظسنلتى
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تجزالىكراصرناذاماحمموةدقابممليببنفيياكنمكطاوه
األمايخرالجطافيماقثماداتهمئاوشالمضيتيفيأخوكنمأنخق
رسظهامالخأل

3باسكنماجينبثذيوئلشمخماقعاذاآألذلحكموئذ
اوثنناهقبلببتبيماأيخانااةثالئايالذشثفيناوالت

باجننابهصيأونوعنهنهيأنفبلبنأى
إخرااخوبومأتلةغلؤتجمغبأزبدمئاغرتجايهموإن

المواشوابتغاةالرأدقؤأنكفمليهماألآألعداهيفغلفتل
شتظاهربهئمءانوذكرصمافقفصاعننهموغئزنضي
وعاهاببثنمنكموأعذاو4شثملتالحزعالبئمقنجفاؤكما

افيأتوجهففؤادفيوقاووذكئمهوايعيتإسألوفىفا
إرأزيرفيوطارت

خيرساحيهطأركصخشخافثتالكفةءتيكلهفى

فبوزيازتواقبزكمجوارىوأياضهنفاكلالقئوز10

زمأصثنمفالنأكأفيإكلصصابةفقتملمةفؤأمنت
ألثحورءثنرهاميتةفاثحياالييماخاشمةردث

البعيررزورسىواكرياةكرحرابماصواحرقحامجز1
الحربعىءبذفبماخاسامنعةأواخفذكطلمرصأو

أوانهالىفباطأجةاطاصبوتنيأبنألفبأكيصءبا2



بدربئرنةبقولالىلظرالطاقئمامأباوأظنعشهاللةرضالمرنفىقال001

لهضفيحباتاليهصفانمهردت

كزثبئىلنمميممتلنمفقاذليزمقمقهالنفنىثياثفتمتألنم
ابئيسنىالرحمنعبدأضرناقالدربدناأضرناقالنبالحدبئطأوأضبرنا

ألبكرلفيموالومعهكعبافرافيابدرنحارنةصقالهعناألئسأض
هوفطكالمآماسحعتكعبففالبيدناحبأصيفاراإألغميالىهنممباس

ميفطماصحتكالمأكأولحمارنةفقالالبومصحتمماصمسفيوألذبفالىأفر

دةنمةاكأكر

بألسؤذدىتفزبالثئقاومتؤبغثزمذتفجاكالزذضت

حدكطقالالمرزباقاللةدءأبوبرناوأتبهكألميإنهالرئةطااتالبهيىاليأفوه

ألحنفبدربئحارئةميفىاتافالقالبزيدحمدنحدئاقالجعفربئاللهعد

يثاورأننكانوابهرصلهأبلهقاتاورتككمتجلأنكرالافقاسةأن

والحزونيرفىحقضبانوالةيجدحقضاواايخةفملمآنواحمابئحئخاط
قتبةحمق

92آخرمجاسه

واللهمماكسبوانصيبلممأولئكتعالىأفولهمنسائلسألانآيةتأوبلهأ

فبهالمدحةوجهبنالهرولبىاطابسرعةفىتمدحأىفقالبماطابيريع
علىإدالباهـاسريعاتقالمهنجمأنأوالوبرذالثفىتاناالجرا

الساعةأصشوماتعالىفولهمجرىومحرينأخروانفريبالجزاوقتوانالمأ

ألناللحسابالجزاأوزاةابىعنالعبرأنجازاواأنربهرأوابممممحاأل
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وممافئأمممائالاذاممنلهحافهووبكقدارلفعلههوكفودالببهماجمازى

أىحابأءعطاربكمنءجزتعالىقولهفأةالممعىأطافيبانلئي

الثاعيظلاذاكفاقإحابأبحبئالطصامأصقوتجالكافيأءعطا

يبمختأيطخعئألوالئايوفييفوتهاخسئأالئايفيآلترىواقهـ
يعيرأوظتفيجيحأالخلقبحاصبعزوجلأةالمراريمونأنونانيهاكافممنا

غيرهعاصبةعنبهفهمعاجةبخضلهألتعالىألتشاةحلبزهقدارانوتجال

اةكلبدلماأحدوهذاواحوقتفيأممللىعلىكاومحلبجيعأبمهمإل
تمالىالحفاتبهنهركانألآالاليمالفعلفيأليحتجواةبجمليىتمالى
بعنىخعالبثواجنحتلفيمطبتيفيواحلوفتفىائيهةيفماطبأنزلمابعنيا
فعيرةغيرطويا6أعاعياالخلقمحاسبتمدةتولغيرهخالبعنضايخأالس

ثهاونااآلألتالىالكالمفينجنفرونالذبئإلمحدفبنوابررذلمثجمبعانكا

شدةطلماكاتوأنهمحولبجمالعميعصاةباالالمرادانمنبمضمذكرما

بمماةتمالىالمحةأعدامأمورهمكزأنىواالصاهساباطبتملواأننجااك
وهذالمالهبهبرادانماأطابألقحابأالعلمكالصواحاببيمبحبونما

زلماببذصمىولىحسابآبعىألامحوبأوإطابلمالةالقبفتجوالب
بالرمةفيوصفيحددامماالألشياعمهألنبهزاالمميعصاتهيالأنأصأ

نىيألالهوزالثطم4واألجاعباديطالقبولصربعليتطاللةأنورابعها
بمقداراضحقافهعبدصىفيبزواآلخرةالدالامورمنحنافةاالتصواحبوفت

عيااألصفركنومقدارمجدوجبهماتئانهودعاعندالبهفيوعلومعلحف

يعصأىالحابصرإحاةتعالىفأعمنااتاطأملواالمدداطالالناسيحارتما
الخلوفونمحتكاأاكبتحفهانىالمفدارمنومجتاحاسبصالدعاالقبول

حابأاليىادطفبولأنوىدعلىأيضآمبقجوابوهذاواالحصاللحاب

علىبننذأنابالجمبهاأجابمنعلىبحبوفدكانضرعوألفعيواللغةق



ة

وصآخروجهاآليةفوبهنذكرفماطإللفالواألفبهحبةبمابمونذ

ويمونعاياوموافمهمالقيامةبرمأممالمعلىاظاقمحاجةإطابالمراديهونأن
الحغاتصريمتمالىقالكاعةالىاقربعناألخباربرمتاألخبارنىالفاطة

فرفأبينهماانوذلكحكيتعوالذياألولاباهوفهذاتجودأنألحدوليى

رزاوفيداألصاعدفأةءوازااهواآليةفيباطأنلىءفمباألودألن

ايوشباألممالبلةوالمقافةالمعروسبةالمحاهعئوعنبابهعناطاببخرجلمابالجو

افىالثالجوابفينضهمنطهوفداليهابافىيفيالذيءالجزاغيروذل

وجهساآلبئفىاممالمأنحرقالبانإئاماداعذالجبافىءآلأبعلىعزضأ
بمثلهيخوعدمماهووالزجرافهاصهـزماوصرعةتاهـاخفةفىوليىدار

وهذااألممالعلىوالجازاةآلخرةاأهرفربعناألخبارالمراديمونأنفببب

فطربأبضآواعتعدالبعريناهـعنحفدبل4المتدىعلىأبوليىاطواب

هؤاعنحكيناالذيالعدنولياصمةنالمفضلكروالنوىالمتنيرابن

لظالةكذوليارجمدمخرجاآلبةمحرجانعلىاعنمدألفهلهممبطلالطاعن

خالقمناآلخرةفىلهوماحعنةالديافيشنهاارنجاقولهنالناىفنتعالىأ

أولئكالنارعذابوقناحنةاآلخرةونىحنةالدفيافيآضارنجاتجولمنومنم

وعدأالكالميمونأنبالظاهرصبهفاالاطعاببعوالذصماكبوانديبلم
وفناحنةاآلخرةونىحسنةالدقيافيانارنجاقورنالذبئالىوراجعألجلثواب

فالمماكبوافصيبآحلبهانالممنىفبكون3ءاررالىراجعأيمونأوالنارعناب
نلىأةعلىؤؤجمداوعدآأولعآوعداظنأنإمابللعأومبدأظبمون

تأويلكلالحلبسريعواطهتمالىأاتولهاكانالألعنةكرماعلىالدآوجمدأ
هلىكاالكالمألنوارعيدلجوعالوتعلقوجهالموافقةوصرعةالزهانسقهأرادهن
وعفوانوشرهايرهاواألحاطةالعبادأمحالعلىالمحاسبةلوقرعنمننلط

بجمامباةعلممنالنألمحالةهببوشغببهذاونىبالرعةذفىمعبا
ارابفهلزبورةومملايقبيحعنجراقىوقبيحهاجميلماعلىثىالأمحاال



أة

وفربالجمازاةفربعلىالحابصفيانألندفعكمآوانالجواببخمرصذافي
أضبهولهاالأويلتاكضبحاتاعناوزجرالطاعاتفىغيبأشاالكالكلالحاصبة

ودصيوالأأبتعفيميرءخراالاقأوإدأنإآلاآلبةقونانداهيبا

سىحممهطغ

ى03اخرلمجاس

ححساببنرءثاهنيهرزقوالمحةالنمالىضعنأساسألانآتأوإلا

نععيةأجزلبحسالبيالمعيهونوفدحاببخيراهاألعطنىغدحأىفقال

فاورةابمونأناوولوبراآلبئهزنىقلناالجرابحاببضيرالمحم

حراههنالحابظهمهصاباوالالمرزوقمىقديربنيريثامنبرزقشالىاة

ولمأوملهلمأىحابىنىوكذأكذاماكانالطتجولكاتمالىيهإألالمرزوقالى
محتبايمنلماذاالرزقألناألوصافبأحنلمرزقوسفوهدايموناةأفذر

اآلبئشيرإهؤفيعنهاللةرفىعباسانعنروىوفدوأحاللهأهنأكان

علىفالوالحاببفيريهميرتسفاحماوالنشيرفريآنجعاأموادبهاشكلىدظات

معنبقغيررزفأيئامنزقآمالىانهاوئانبموأيرهاوأفربهاوراألأسهلى
فيهباهـنقفيكونخلوفينللهاعصعلىةشوالالسمةفيبدبنبلهشهـوال

قادمحوبآالقاليلءاالحنحىوالعرببالحةوتفىاخةومبالذفبئضيآ

الخعبمققبى

غيرقريحباألحالمالثوتقرغبرسروبوكنتسريختأف
غكزفمنزدتخسوبالئؤمىتوتينةففذماضنهكاليقظى

فأةتممطلبغيرمنأىحابيخرهنءثامنزقهـانهعئالميمونأناصهاوئا
يحطواأنالدالأهلشأنمنالنميهحفىنفحةأواليهتعودقفاثاراغةأو
العاسبحاسبفالناألمورمذالىطيةبانجعدفبمننجادولهذاولبتفعوافئوالب
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عطاياهناألمورههةانتفتفماأئبومااليميرملهفبهاويخافئميعطهمفما
قطربيهأجابماورأبعاحاببنيريثامنيرزقاةيولأنزبصبحانه

مقدورألنالعمدعليهيامأواطابألمابذبطهالكنيرالمدريعلىاآليةلححنىت

األلفمتاكالمحلىوليىالنفاديعععليهوألألتخعروخزائنهألنجاىلىنعا
والهتناحدودهنهوقييهنلهطماهقدارالنالمانةهنوالمئسرةاأللفينمن

النعيمنالجةنىعبادبعرأنوخاههاعليه4يدربحالمااقعالحوألشاى
ظلكانهمطاطكلإياهملهالجتهلمموسموأزيداضقرامماأكزوالذات

لوكاظأذمافآكثيرةلهفيفاعفحنأفرضهاقرضالذىذامنلىأظ

تعالىفالوكالكموبففرلكميناعفهحعنأفرضأاللةشرضوانوجألعي

ضبئأغيرهمنأطىىاليمونأنوسادسهافضلهمنبدهموفيأجورهمفبهمليوا
4اخذبووألمنهاليألحعنأفملهفيكونذلئلهفدبمونرزفآاصوالرازق

فنفىعليهوبحاشبهيوأخذقبيحافلهفيكونذلكلهبمنلممماورعليهبحابوال

منهالحسابفيبنيهأنلهليىوماالقبيغالرزقمننجعلأنتهعنتعالىأقه
ونجرىالذممنوأبعدهاوأصناارجوأضعلىاأللىوالكيرزقالأتوأنبا

منتعالىه1أرادواغائمأرنوهممعلعمائألألتعالىأفولهمجرىاآلية
عنالعبادصئلوانعهابألأنزلمفببحةغيرحنةكهاأفعاوتعتحيت

وامطاشالبدرزاذاتالىاللةانوصابهامأوالقبيحاطننجلونألنهمأفعكل
لملهيولأنألحلفليىالناسجهةمنصاقعآلالحبدنالحابفضالكانمن

الوجوفياضافهعنيألهوانمازقالرربعنيألهوألرزقتهالريولوالرزقت
تعالىقالولذتعالىاطةيرزقهمحاارجوهذمناطسابدتعلىفايخفقهالئ

الةالجنةأهلىمنبرزقهأنءثابكنالمراديمونأنونلمنهاحاببميرأ

ألنهايئجثمنواالحعاالددوالاطابجيمهنجناولأنبحألرزفأبرزقم

فأولئكاخرأموفعفيلىظفولهاآلبةهذهابقوبنهللسنحقاتطاعوال
حمسابفبربهابرزفرنالجنةبدخلون

أمالى8
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انبنزيدعئيروىىاكاظبرعنمألانضبرلأوا

هاومفعبكمبارضوهالمرادمافقادانارايخرتمماضواقىفالاهـوسلمطيهاىص
أبدجممواننلةأىنوضواصنىانالجوابارضوهأليرجمبانارغيزماسءان

الزهرمةمنمأبدلمرنيضألكانرااباالغىهىةءبماانروى4ألألزمرمةمئ
فاناأليدىطنظيفوالالممالةاليهءفأصريحهامنعليناأضدفقدهاوصولون

االلحالالىانرىبالعرفانخقالهمعىايضواالفندطالخبرنحملواأنبعحفيليهف

كمصمومىتوضأتباالطالقاليودوجههأويدشلىمنانبدالالالخعوصة
العالةعيهوعالههداتكرالذىاالشقالحيخفعكمانغالفةأمنأصهارضوأن

أنبخرليىقلنااللضكلحملهمنأولىعليهوحمالنرىفبالصخعىوالالم

المعينةباألفطلوالمجعىالئرعفميإلىالضهامنالمنتقلموالوفواطالقيهون

وماالطحامالىالمضاففأمااأثوماالدإلةأوالحدثالىمنهالمضافكذلث

الئمزتأووهنالطحاممنتوضأتقارار13ىأألشأسلهعلىفباقجمرأجرى

ئوضأتأواطالفأنونأتظلواواذاظيفواللالةاألهنهالنجهممديلنرضأت
اختداعىمنهاذكرنايبهرفليىانرعيةاأللخلمنهلمللعالةأوالحدثمن

وجهكذلكطملىالنرعفىفائدةالىايغةفائدققمنالفضةانتقالبجوزالنهكاالنقل

عليهماكانعلىهنهينتقلىلمالذىارجهمنويبئوجهدونوجهكليتقلأنيموز

الىاللنةمنمنتقلمومنلفظةاطالقأنالىالناسمنفعبكئيروقدايتفى

اللضفيعليهماكانكلبافيآمقيدهاكانوانالئوابباشحقاقونحنعىالديئعرف

وبمدالفترينئالدمفبلارضرلظانهسناعنروكالهاأيفآذلكيهةو

اييدغسلىقالأنهفنادةعنوروىشكبنراليدبئغسلىأرأدوانماايعمنجنى

ومسحيدوغلأصوصلمعليهاللةصاللةلرصانعكرشوروىوفو
ركافتأفهكلالنارمتمماالوضوهكذاوفالورأصهوذراعيهوجههلجهببلل

صالخبرنحعلهاأنلعحالخصوسةالنرعبةاألفعالالىطلصعلىهننقةاللنلةه
كلكملاذاألدلرالاألولىكنوانيألدالأصلهاالىدهافىنهثحالفه
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3وعلبهانصافبىأنعباسابئماروامابهرنااألدفنالثرلحمقنش
جنبأفربتقالتةأمعنءعطاوروىيتوفأولمفملىوقامضاةفأصكت

بئمحدوروىبوضأولموصياهنهفأكلوسلمعليهالمحةصلىالنبمالىهئوبأ
كشوسلمعليهاللةصلىإللةرسولمنبناألهياخركانفال4أبربعنالنكمدر

لوكانوالاالظاهراظبرعناألخبارنوبرالعدولهذهوصالنارمتمضوهالى

الئةءضاامنفهوءوتالىضاقافأمالهاهراال14ناوقدتفظاهرله

هوضىفالنالويئوضأهاقيسلحهافدونظنيدكلمنكانفداالحنس

االعرقال7وضاوقومالوجه

3وضاوأؤجفغرايحاناةدووالفعاليضماثغ
ماينوفأ13الواونجنجوارضوالنوضأأبضأاكذلالممدراراوبضمضوهوالى
يجوزوفدالنوقدومثلهالمعدربالفموارفودالنارنوفدلمااصمداوضكذبه
الفبرلحنفارااراوكانجتحارضوهثوكذالمصدراراونجتحقودالونصأن

هعنىإأليإلفموارضوارفودنىزوألصاألولهفئوحوهومددرأالقبولنجملوا

اللةرسولمناالئرفيآخرممناةجاررواماووهاالنجرالخبرفلت1

ضوباالمرادانعلىعربحةدأللةبدلالنارمستمماالىكشوعاللةسيا

عنعبارةصالذىعىاصحىاوارنالنارغيرتمماتوضؤاوهوالسابقاطديثفى

ذكرماوصنخئممثروعاكانالنارمستمماارضووانادلمومةاالعذاغل

وهذااللعخمابمدمليعولبخوفأولمالنارنالنهمماأصوسيهعاقهصياكوةمن

بفولممنأحدمذهبهذابخافنوالاللةرحمهالسيدفعلحاجةوألاصحبحاهو
المارمستمما3ارضومثروعيةبعدم

أرادواالناهوافانضرأاوكانخيرآفعلجمعالفاصبمرالفعال3
بريدنقيلاجبحوميوالتؤدةالكينةواألناةفقعاظيرأفعالصماص

بهمماينزلهصفييطيشونالأنهم
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جربرقالوحمالممممو

9ودااخإيئييتتينةبألخأثمدأفودافبرامأراذأهوئ
اخروفال

اتطزودالتقرقزذكشاةلؤقوبآلحسئهيلادا
آخروقال05

رينااالنتنوالئاليؤقودأزنيتفاعوأجختابمفب
فالثىبئأحمددشافالابراهبمبئعدىحدفالآلمرزباقالمحةدأبربأنجرنا
بيءعنمحمدبئابمهـاحدشفالالمنذربئايمهـاحالئاقادصبةرقحدنا
الدةعبيدأتيتفالضهابابئعنأبيهعنعوفبئارحمنعبدبئممرنالعزين

أرأكهالىلهفقلتيقخمغيظهرذاظلهمضفىيومأصمودبئعتبةبناللهعبدابئ

ىامرواللةعبدوهعهالعففىعبدبئمحربنىهذاماملكمعلىرخلتفالكذا

فتلتالالمايرفلمفحمتعمات

أبانجكربلغفا7تفحكلنمأنتفإنمالكبنعراذعنيأآلفآبيغا
الصخرنسكمالمامؤقزالتفينكماتبأوشؤاكلجقلتفقذ

ئورىفةومالقذأؤرىلقمرىمعاكةذاغادراوطاؤغتئابى
لترتعرشاذابوصدليههمئهاليئ

الجترمأأحزاالنئكئالؤانيبهأتقائطآدتهآيهاظؤآل
الخثنراليوالمقامالمماذوفيهاصهاخفقتماأألزضيىالآكأف

الكبزثترابنائمآألفئفياخثيىفئكلىضثتيان2اتاتقاوآل

فكونبفموأودتجديةروتالبئانوسجنةآمضالجنية1
ارادىالىالمالمصوهرمدفعجمعومدافعدغممنازلأحمد



1يرالفيعندقيقاكآومآلنيةواجلفبزبمئاأذالىولؤسف
واحدغيرعندىافنابثئترمعنا

2وتستثنرىإيبئإحتئلهضنجكثقنكئاأةولنمآمولنمناانفاء
أوفرعثربنوهرابنأقىمامليصةشبعبنابنيذالتشكيف
13روآلشراسآلرخواالفؤملذلوصدلواكماغنجقتلقذ

فقالهالنمعرقولكوفههوفضلكلكلمعاللهبرحملثهنلكفقلتشهابابئفال

وكاناجرمبئرووأبابمرقمابئعراكذكروانالىهـتثاذاالمصدوران
بنجرأانأخرىروايةتءبوةهمايخرذكرعنبذكرهاكنابةسدييه

األئباتفقالعليهيسئمانلالالمحةعببدكلجمتازانكانامافىبخوعرأكجرمبئعمرو

منبةبئاللةبدنةاميدصالمنعدوروىبهامابخاطب

أعنعزفتئاببماصخذرىوضانامدىاخذثتةايرنإذا

مشوويظهزحينببروليعىكلتةكتتتآاسشؤهزالحرما
هسصودقعنبةبناللةلعبيدالزبيرىمدصبوأليد

اسيةئصتذليإيئتعفبىزصعينمتجقضشطفغاسترجاالاخىأ
لعةاطاصآلنازجؤذلكفذغالبلملتعومنطحتتاذاممب

ضتريفولفبيطألقىفيهقااذالالننيفالندلىاطأدلى9

فيكءاشاعنامئاولكنىوعالنيةسرافبوكااناساعايالطت

ارجللعنرقيلوففيهقويضاألميفيبوغلأىبلجمنىبتنرى2
مةاولونحالفةاطاعةامنالمروقفىغلملتوالثراة

نجنخوحواككحزوحولهحولكعردوسثلهاالضيالبدشهلص3

أتبممندفصألنانتطالهقوشتماخاننجولوضهاءالحا
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أضالئهعلييماصئئتيمآكتومحارمفلنبخيازيرعلىتتآلة
ضصايعة4آلتناتجخاوغتبةالفلىسؤزةفيدآغبذبمأللى

ارىالددكيهافولينبهوألببتإألول
جمافهائقغبىتعفييبزعليمطنغبتعضغتمعثذقيصويختياني

فولهعتبةنالمحةعبدبنالمحةلعبيديتحنماو

يسيزالخافيغفبادييمافيإمؤادىقتمةحئىتنفنل
شزوزيبفغولنموآلخرنثترالثيبئيئلغحيثتغلقتن
الفطورفآنتأتمفييئهؤاكفيذززتثمالقتحتضقضت

يطيراإنآلؤأطيىكاذادادكرشالتغذينهاا

فقبزؤضلإلىوليهنهختاداذاأنالنقعيغني
فقالنواسأبرالممنىاهفوأخذ

واتثنروثالمأكوكخآكاماتحقةقؤافيقنبىقأحلب
قولهفيالمئئيوأخذ

اليإثترابئفضىوآليخنيةآليناموضيعثيولتر
فولهنىألماألخفبئالمباسوكألط

سطروالتوحيذفياصتذؤسطةلرأىفايشقلؤ
عبادبناسماعيلالداحبوفذل

بآلكايبقذخطأشطرينواؤسطةنراةقلنيلؤصئئ

جايبفيالبيىأهلوحثبجايفيوالتؤحيذالضذك
دولعبالملخبمببتوبمالجبعمنأحنعتبةبناللةعبدبئاللةهبدفولفى
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عتبةبئالذعدبئاعك

ناخىبميخاالمحصحنأبمالتمر
أتيتهاإنجذايوئأيغذون

أبغجرطوأكزالؤافونيكئينفاء
غزلههيققولهسشحيطومن

دارمابتتمةشطتلئنىتمتمر

ثهءأغذوثمفيأزوخ
القيفيعنهفقعرالرشالىهذاأحذ

بيماوئمنمماوئأكزبغئعو

أكئرهراللأئآلنيهاسماآل
رهيرالذعلينتماكاويخسون

زتأاقؤذهبتخإليلفإئا

1ييحالنراقياةؤشفثئقلقدكنت
حصنجييالباكفيأفىوتحسيب

عنذكنةمايذريوأيخن

ى13رآمجلىص

والالمألمالعيهضعببعنبهأطالىلهضعنئلصالإنأنأوبآلة

أنلنايمونومامهااللةنجاناإذبحدمتتكمفيغذنااناللةكذبأملىافزيافدأ
يجوزأنلىظاللةبانمنهصريحأهذاألبىفتاأل2رنجااللةبثلهاألانفهالعود

تجولروأجذأضافليحوأقربشكووبدتضعلت1

بئأنفبلهنهوآنحوفوأنوفعهذالثأتظرفقدكنتوفارفنثاععاارمحلتان
شانهجلامةانالمعتزلةمذهبعلىيخبااآليةنياألصكلأصفلت3

مابنصانالسنةأهلومذهبدوأليالبخاؤالحسنصروانناهـاألالبريد
بلاآلفينىاضكللفالالمذهبمذادملىودعالىمرادفهوتراوخيرمننصالكل

لهشاهدةه
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األأئاليمودفاأخبرووضالكانتكفرافومهملةألنوالقبيخالكفريفحل

هاءاقيلةأونأنجمأوالوصاآلتذفيلهلفالجواباللهيياأن

ولمنهمهنوخةوسباهتحكينشحيبمضالئكانألثرعياتاتالعباهـىانماالمحة

فيهالمباداتتخافأنالبجوزاءودماتالننىاالعتقاداتالىيرجعمابهايعن

منوالمحلرمفواأللعااالمحاعتبتجثمنالحباباختالابجوزوانرعيات

وأزادانقداللةبانعمنالمجاخنودالملتكمانقالتلفينالمأحوال
يخامتمماكأكانراااألفعادوتلكاالدفصصاممخاستمبدتاأناللةءيتاأناآلحكمها

أنمنلهاهوفامجوزفقدكانكفراضالألكانتواناعمهونهمنخمامعبها

جمرىاألفحالهذتجرىوايرذلكمحرزفدكانأقهافيهابلوفدىإبكانآيمون
ابالحوهذاعلىبعفمطمنوقدإآلفبيحآيهونأليجوزأنالذىالىباللةالجهال

كذبأةاعلىأفزيأفدقولهمعالملةبتللثتعالىاللهجحبدهمأنيجوزفقاليهف
حالصملىالهاعودهمبتلهأفيقالههاالدنجاناإذبمدماتكمفيعكدناابئ

العودمنتعالىهإلحمةممفملقهوالذىعخاامموخةكونهامعاأاالحوثنقوانما

أتكاوناةفيهألخالىسسيموالجوابممنلوتجعبدبهايأصأنبثرطهوالها
ثاؤألامحدومكانلماتعالىاللةيثحةبعلمهحيثمنأبدآنألذلكأنأراد

لهضمجرلىاآليئرىواوأهـألىءكونهلفىفضدالجمررنمماإقءاعيو

أفعلالأأالطليضوكمامدافي3نىأجمليلجحفالجنةالبدخلوننمالىأ

االعرةالوبمابالضبيثأوالقاربببفنصئاممذ
1لواثلالقتلىكليىرفيويثاقارظاثيمجالهبوصى

طلبفيخربةءماوعمرهموعامرنعؤةبئيذكرالقارظان1

برادمراانهماونجالالمنلدفياتهـاالمرلإتففربرجعافلمالسنمئمووهرايفري
وطلىعبلىتفربصبشئمنهألمننالوشلعاحبهأحدهففالدملىفعبق

فعكادالفثالاديعنىحبهددأظحاجةالعسلمشاعفالماالرارىاصفلىإدغته
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اثهاوئاأبدآالجمررنانيمظلىنهثىةأبدأتمرأليئبوكاتأبدآبانةيؤألأالقارناو
فارايمتءإالصتثاوانتآضرآ9تعديمامص11فىأنمنالمقنيربنقطرءذكرما

اشآيئاألوإضميبأخخرنجكثررفياأكماعىحايهاقالتمالىيهفنحبتهألمىوف

عيهشببعىبهآطقالثممامافىتردواأناللةيئاأناألإساقرطمنهحك

ءإأطناجأناوراوراسطفىمحلطجماةداحمأنالومايمونصالمواصالةا

الماةذكردمكافتعدمةأقريةاذبمألنآلاألىألإلقريةأنياضفىالفا

نجحزخاالذاهثأنألإيخمادنصألقريشكمهنمخرجآإايهألمامبتاويهون

إآلإخطايمونأنهاوظإيهااقردخافرعوامحيثمارأالطنىدءأوأمىانا
د1ةنماألتة4نحناءررةوالةعاآبموجرنقاطالىحال3أنألمةهفيإأن

محتلفهيرءوأحدةهلةعلىنلنكوأومعناملتضاكانفىدقلضصاوعمطيهآتحالى

قيلفانواحدةهلةعلىهعنابجمطصأناطةيناهأتاآلإبعدمنيمونأنلحسن

ودنهليىفادتففبانحودأنأناومايمونفولمدمماكاناتالهفةءاألسغتا

محئكانالأنهإاألثعركشقلنااتصااهـيحويمفاللهءياألانفبها

فالمصعياءاألسلشايوقعأنزطمحشدفةهـءوأحدةمدنناتعيرأنو5نجهاادنهأن

اللةنفقيهفانقأطألىأنغجراقىدانالملةفيقةتأنأتياهألانتولة
كاعيهءماضاأنهاألذلكءضافلنابياقدالحقالىالكفارجعشأنشطهماتحالى
ليتمتراعنارينأطقالىويصيروايؤمنواأنوهروجهدونوجهمنلحال

نفضألتأنزلمابصالاصعضاواليهبالتيمفأجرىالدىوابال
بلضيهمأنإلتهايثأداألأبدآوأحدةالتكونملنمافادانوالالمالعالةعابضحيآ
أطاقلوألنهواضحةذلئهنىوالفاكتملتنافىوهوافقتنادبنناعلىمحنااعاألجالى

هنكمومضىتيموفتههذاليلهلى4ةراهاأختلهوكاتأخنكوجىقىأو

فهاجتجاكفنلهالذمميصويهبخبرعلىلمايرففنمأهالالىمنصرفهفى

البسوسحربىتهالئربأطبمتتهـ

فيأمالى19
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منلطماليهقاذالثان3تزءلنوهمتواملنناالعيروألأبدأألتفئأأ
اللةءناإألان1نعالىلهشويجرىاربهذابالمنيئهوبتحلبفدفأظاداالض

وسادصهامأأصكايماألرشفهنآلمنربكضاورشادأفولهجمرى
الىفنردوبنهبممطفلىوإكراهنامنبهمحأناللةناأنإآلالممنىبمونأن

أنوسابعهاينكازهأوركااافىأتلهضالوجهأفءىوتجوبنجصرهإفايارها

الكفراركةااناألنااالصخهككمارباطيضبدناأنافدةيئاأناألالمعنىيمون
لوكناكرهينأووفولهأإطهارهاتعالىاللهتمبداذااداألئصبعقفيتحنقد

بانلهاربتمبدأناكأنجاهشفيمنزهتةيملبنظأيضاالوجههذايمرى

قومهبلنفهثناهباألةدهـلمنحأنيجوزفلناصعاكمنبهءإلشمابءوالءنحر

باظهارأمئيخحبدأناللةءثاإألانفبنعودأنقألواللميومايمونلظةف
ممتغيخجاشوهواألكراصبيلكلملتكم

ضرالددفهقالأنهوسلمعليهاللةصلىالنبىكلنهريرخأبوروىخبريلتأفىأ
فيفيلفدالجوابنعودبكنوابحأالفداليدمنجرالحاباوألبدشأتجتما

عنماضلبهتددفتماخيرانأحدكالفوالنغنىأتجتماصدفةاخيرفوله

ءاصتنناعنخرجتأعيتمنالىعنئاسمغنكخرجتفاذاكفابئعبالكفوت
انوفالغنىظهرعنالددفةاغااآلخرأطديثنىوهئلهعهاعياوصنمنلث

أهلكعنفضلهاقالوالحهقلبمقونماذاوبئلونكتعالىأفولهقعباس

سئلةالهعنأمعليتهن4أغنيتماالصدقةخيرأراديهونأناآلخروالجواب

أنالرجليريدأنهئلىوذالمئلةعنوبمفافيسئغنىالعطيةفيالتجزدأى

فذاكالمسثكعنويهفبهافيئنىمحتاجحدواارجملافيدفعهادرهمبكالثيتعمق

لةاخراظبريثهداألؤلوالتأويلعيهمتبهيهةالرجلماالىفعهايدأنمنأفضل
غنىظهرعئالصدفهاغاأبضآاآلخرالحدبتلهدويثتعولنوابدأفولهوهو

اآلخذةمنيخرالمعطيةاليدبربدانفومفالالسفلىاليدمنخيرمليا11البدوفولى

أروألفتببةابئظلالمعطبةىوالفلىاآلفذةممىالعلياأناخرونوتال
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المولىالقيلبجوزمذاكانوالةاهـيحتبونفيوالااستطابوامقواألهوال

امعالبايعلوناغااناساأعتقالذىهوأصفالمنوالمولىأعتئالذىهونرقمن

والالمةاصاعليهلهفىينىن91وعندىعنهاللةرضىفااللمرنضى01الالبالسو

اليديهونأنوصجميعآارجهينمنكرمانجرالسفلىاليدمنجرالحايااليد

شكبغيرالساناأهلمذهبنىيدامىتفدالنعمةالننعمةواالعطيةىههنا

حثوهذاالقليلةالعطيةمنبرالجزبلةالعطيةانأرادوسلمعليهاللةعيايهوكأ
الكالمباوجزروفااصطناععلىضوئحضرمالمعلىوسمعلبهالدةصمنه

أنجتمالهفوفيالمتفدمياالنأوبلينأحديلالنأولهذايدوكمنعرجآوأحشه

لهوجصذكادذهبمنألنالجارحةعليلتحهأنمنوأوفىأهاتوهق

تعالىادةعندخرمرهنيأخذفيمنألنلهضهـيستهالاآلخذةمنخيراالمععية

وأماالئوابواضحفاقالدبنفىالفضلعلىاألألتحملخيرولفظةيعطىممن

قوآللفافداتمعأيضأالطعنهذاعايهفيدخليةامنضرأاآلخذةجعلىمن
قولههعتاويدكميصحفيلىيهففانفتإبةابئقالعلىاألصيوعكىضنيحآ
منشقعىأنخداآلغىالنتىوىكغاأقتماالصدقةضروالسالمالعالهعليه

ليستغئشبئأفواغىألضوفتكأففلأجزلىقىاالمطيةكانتواذايخرها

جدابعبداألوبلههذااغوالالمالروةعليهقولهمحقأنوعندىفوله1
ولوممنالنعمةباليدالمرادأنكلالبدلالفيمنيخرالعلياالحديثفيفولهفان

إيدالجمارحةالمرادأنامراواةوصضيرأوكيرةوجايلةحقيريموغاهذارصنهاادالمر

لحناللةعندخيرهومنيأخذفيمنالنهـأليسفهذاالتهذادهخنىبمدفولهوأما

اامالبااليدبموناطدبثفيالمراولبىومهعياأليلممحنهتابمفبعديحص
مناياأفالمرادوانماماقالميلنحئالوجوجيعمنهكذالانهااالسنهناخير

لنهشصأنهذافيفاليئاحذجمثكونهامناآلخنهومنضوليةمععلبنهاحيثكو

اضوتجهمنالمعايةامنخيراآلخذة
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فغيأتجتقولهقالمذكوربئجهبنفطاأماتأويلناقلنانخافضوهذاالجزيلة

صئلةاعنأغننهماأمطيةاخيروانالمعطيبماالمرادأنعلىذالثقأولمنالن

وأملالمععاىعلىالننىأقىهاوحملىاآلخرجهالىعلىتأوكهومنظاهرةفالمعالتجة
علىاضئابمدهاتجقاقطالحاياالهفىفديهونألنهلهمعالبقأيضأفتأويلنا4وأقار

أتجتماالعدفةخروالسألماصالةاعليهفقالجزبىوغيرجزيلربواألتاألهل

عايهفدحالقليلةنيخرعطبحدهافيأفاالجزيلةوالحطبإخراجهابعدفق

أخبرناوالفعلىاكرمعياوصالمطيةجزيلىالنفاإهءابمدوالمالماصالةا

أمطاعايناقالالحكيعىاللةعبيدأبوأضرناقاليحيبنعنمانبناللةعبيدالقاصمأبر

حيالضقعلنةلثابتاالعرابابئألدناقادأنرىيحيبئأحمدالمباسلوأ
1يئبيثايختصأبفيوعاكأئبكينىباتبنقممبمنأكيصا

ئذاوينيمةوأغيالتقيملبأهاجذةوأالضنذادلينبكا
نيواالإيخلظأمراوقاصيتشييوغذرنينماقوسىالذهرلمآحنن

ئشجينيالسآرونغرسىاذاهمأزقنىغسآنأباذكرتاذا

يخمساإيوثجوجمصفةندويفيالمففتألمجران

كينيومأؤىكلالستينميئشاتيغكزاةزمةاغيئأيذى
يضحنوابهادوقلمالخربصمةفيشهدتهنملوتتلتذكرتإفي

فتشفينىفتفطجيمتنئخرباتحذهئممجناذلنملجشالهآلخيرفي

أسماوالحائبرصالثررةلفرصكنهاواوالتمبالهمالنسب1

يفةأودرنيناله



طبغإليئذفىشطتعفيخبزآ
بهالجوابإقنيحعأالمرنظقوا2

فئةعرابيرهىاالمرثقأرجمهثآل

مذزةنجعدلجط4اجهاثآليغل

شاألقصذلؤزمافىعذؤيخةكنم
األبلمىوهلموهءاللةأدامالمرتقال001

فهايقولالقوسزنإكهذأكللهأأبجا

بخئمنأثاإلثحرومالقذعإث
تطفبةعنيئفالييماشسا

نشبيقتلفنثأوكمفذث7اقذكم

99

االةكلىيخفينىأانومئقئةوء
يضنينىلينمنفيمانظراسثوت

وآلدينىضيشئعالثوآل

ئكبينهااخيقنياىدمنالقضيهةوآل
ميخههيرحينيينئالئصصخنيألنم
وبداخلأذيةفيلروةبعضهابروىت

أتينيتسؤمتزقىليصالذىن
2يغنطنىآلأتاتيتغذثولؤ

غيرخنولترزقيفىمعاليون

والمففلبعىافىيخضىعاحمنإدلةذأصثاطدتوفيالدلحاالا9

فالألكئيرعنيغنىيلالفانيولمرهيمأإمتعىبعدماعالضيفىاألجنبقيةافمبا
ذلالىيفضيفيخير

وةعيأنككلولهماقممنهأالنانيفوتلنومهفالرزقانتولت12
لهفتيأنتنقالعليهدخلفدافعاصضمروانبئعبدالملكعلىوفدهذأ

فأطرقاألبيهاتقىخامناألشرافوهاتعاقدالقانلىألستالملكعبدفقال

منهالاالمالعبدانالحجازمالىوخرجنافنهفركبذلفورههنخرجثمهلبا

شئلساةبنالنامنأننأمنولسناشاصانهوقالهنهكانماعلىفندمسافراتفقبل

فلولالهـفقالبالمدينةلهمحقوافىحيهةبهاالرسولافافىجزيلةبعلةايهفأرسل

قرلهفيسدقهترأشتيمينالمؤبرال
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يىنولط4جارئهلمةنقسيضتزغمتئمنرو14عليثشاءفما

ئحإقارزقيبآلاةأيإأئنيماآلتختنونفنكيكريم
ضغبولتغيرأفىتيفنثإأليهزمةقطبماليأشزثساوه

ئناديئمقاليةثإألومختذةتجذإلىتءذوآل

ينىآليبتنييمنأيينوالمارتتئيبشمقوصملأبتشآل

ئحقينىحينكابدوولؤحمرهثأعرفةلنثئشعرفحىإني

2ئغطينىفآنطزفئفؤذآلقيتاذاعلىآجقذاجايفغطتئ
جمةالىيخرباليهةخلقىمناالضرافومااقدعمتفولهفيروونيحبلونوفوم

الدنياأمورمنفاننىماعياوأتطأصتنرفألأفىخرافباأرادواغاخعالوفائا

أبجاتبعنىهعىفىأياتليوعنهاللةرضىالمرتضالأةتتبعهاتوألبهاوم
اطئمنذعنىخرجتطويلةقصتلةمنوسصتشدأفاأذيخةبئوةوصفحانة

واالشاتضةعثرة

وسفمةالرمالتخرلثذبئواوخفضةالتالربزشتعاتجى

الدهركهفيازوراصوراةأنهبالذهرزاقغروتهيتموقذ

الذلوسافراعةامنوضرتالبطرومواالضرمنأضرت1

هذفىاللةرحمهاليدذكرازيادةلعروةاألغافىفياألصفهافيوذكر2

ومااالئات

صعكيهأالنفىغافقيرومتعرفهالنضىضفقيرمنبم

صوفيطوبنعيكالملواهانطويبهحآفقللهلىاخ3

ىببنجمالبسوأكزالعمتأرميفإكلألبعراق



إىلمىحصصشسسحسحى
وذهمةءالفنابإلضئهبتخثوليلةيؤمإألضهبأتزةوما

ينثمأالئهـعيمزوخيغترةةيمالخياةذيصإتأ
أمةالمنيةكتفيلقتأفاالزدىئارعةتجعيذاعنوكان

1أجةآلائذىتآلذئزوخماضآلنانةالزآدخيزأآل

صفعأاقذئةكنسبتةاكانادبألفتىأحننةبالحرالطؤيوإن

العرعوصنمةالىيهاارتقىاذامالذةمنكلبانقىلىألوافي
وديرةالمقاليسقنياوفياداتجداأزيااانيلهعقعرضواء
إثمأاألمرصتذعيقفيوخبئبعيذعنئ8إقخااوماصأ

عزظالسوعيقؤلىئقولكيئحيفةالمضربؤلىعنقالغوما
خاقىمناالضرافومالهضمعئولفي

تدىالئائبابنيلةتسطمثوآلفبلقجاتفليزقالرضامزما

غضذىئقثمافولؤتجاؤزفىزيادتةحملاةلمادففذشكنم
تذهبرأجلميقتذألذأليوإدتثضطراألمزأذرلكنةأسخمإن
ياللىخطروألحضورهالىتعللتوالأغنهلمأىفلبىالرزقخاصماومعنى

نناألماورةوهوالمالمنالتالدوالتليداناطاجةافافةا1

4شامااألخرعليأحدهاغابسعبهواستحدةاكتبههاوهووالطارفآبائه

ادالزخيرولموهذاكةوزيادةفضلفهوذلكعلىزادوماالفافةماسدالمالضريقول

ضيأن5بريدتالديوضروفولهبالعنقأحاووماالقالدةمنسبكوالمحلمابلنك

وصادخرماألوأعليمنهأققمااالالنال



بيما

كزاألفيعندهاعينيألكابالنواثإدابعلىنئنخعميعىفىوآوجهوتنعآمترهأ
المرؤةملالفهوالضرورةوضدةجةاطخاهةاشادزمفنالمتعففويعللبشاك

ارفتهمدمنتحشعئااذاكرممن4ادفالمرإثالنافأمافالهرأثافىاالبيتفو

وفيهبهربكالمايحباضدراكعنونشرقدرتحيتهقنفبممنولستعنهوالتروع

خلقمعارقةأردتكأبلءوااألهوقتادالماداتالغايمهممنأنىوىأخرىمدةة

هواىعلىلرأبىكانحبثهنتيزرأعلىذالثيمنصواهاأالىوعادةءغيرالى
فالابرايمبنعدحدئئقالالمرزباداللةيدأبوأنجرناوالرجحاناللطان
عبيدبئوةعىحدئنىقالكاربنالزبيرأخبرنافادالنرىبحابئأحمدحدئأ

قبادةعروةفصرفيأبىمعنازألصةأذبنعروةةالكانبيرالزبئعروةبئاللة
فهاتينثدفمعنه

لهاخؤىقتقؤأككماخئنخلقتتملهاموأذذركعتأئتىإ
كقهاالصتابةصاحبيماأبدىركتتنجهانحآلكماائذىفيذ

1األفائهاابضجيتوقذيؤئأفؤتهاخئلظلؤكانوتقمرها

فسفهاالوادالىالضيزخثسقؤةنلهاؤساووجذتواذا
2وأتجئهافأدقهابيباقيمافصاغهاالنعيئباكرهابيضاة

وأنثدالمجنونالىاألدبأهلبعنىاالالتهذنسبوفدهاهوهكذا1

اهكهألحإت

قهاالظلهالمارأصبحوبجهامنالحثافىالكخافي
بعدوأث

فرأشهاالفلهاثحتلوكانالحببرانحينحتوببيت
أجلأىااوأجاخصرماأدقأىادفهاوالدلالحسنةاالبقة2

مايناسبهالىسصوأرلجعافوزجملىمفالمفلبةاجعلأىامحز



ال

ذئهاوأزصصعوبتتهاأخثىحاجةقيمئنئمآغرضمثتتآ

وأفئهاكثزهالنااةكانماصاحيفقلعثتخئتهامنعت

تقلئهافقلثقبتناليتمضيفيتغلئهامضذورةفقاكفذنا
اكوجلعلىفسميومآزوىاالسائبأبوفىءنجااللةعبيدبنعروةلظ
وةهـلهأبجاتاطاجةأوكامجونفقالالساثبأباياجةطأك4الرحببمدلهفقلت

زعتالتىان5القمريخقوهلىقالأبجاتأمميفلتمنهسمماأنكبلننىاذيةابئ
المادقواللةهذاوالفضلالمحرفةإألاهلهذيروىمافقالفأندتهمالفؤادك

يترلالذيالهذلميألالحهدالدائبمالود
وأزضثأضنبىفأهلبعنيرغبةتجمعونثطئثاكاقإن

بهالنالحسنفيأذيةنالاللةيففرأنألرجووإفىطوراألعرابىالقد
رواهافمااألياتهذأروىحتىواللهألفقالبطماملهفدعرتالالعذروطلب
لهابمحبئألخلدهاكنتواللهفقالتأصحتىالاللةيففرأنتكالهفقلتوثب

وأنثدعابهالذىوالذلىعنهالمحةوضىالمرتضىقالأنصرفواماإياهاغيروأخذي

أرادنعيماباكرهامحروةلوضلمطلىانجدفىبنملمنجاالذعبدصتالبيهذاله
وتضرعخثعسآبوتالقهاواالخفنىاألتحرفولمالنميمفىاآلتفانها

أذيةبئعروةوكانوفتكافىيمالتقوالبهورصوغامهاجمالهافىذلثهلمويز

تصمالسعلييااطسينبتةصكيانوروىاشأهةوااللعفافيوصفتغزلهخ
ضولالذىأتعاعيأبايااتفقابه

أبقردالقؤمءايضنحواجمثأةفيبهيإليختأؤارااذاؤتجذث
فذءآألحثاوولناليءنةهرةضااءالماربزدذثجمإبن

القائلنمبوأ
جرالتترفاتخبجمندكنتةبهفصحثكابثثتهاوجدىقالت

فيأمالى1
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تضنرىعليأللىوماافيصغلىلهافقلتحؤلمىئبصيزقنألست
صيمفابمناصخرجكانانواربهاافىوأشارتحرافىهناتتانمقاد

روةلهيحيىنأحمدسناأبووأفد

ثيائهاتفاصىذموفازةالندىاتجاصطلةخزاسكان

اغعرائهايرعذيؤمتغترلطوإننجبتهايجتخذىافزبتاذا

يخآلئهاؤفاسزاذنفناإثوغاصخبابةأطزانيكراهاويهذث

اأقترايخاناةتممرىسواالمجنذهالذراحةاهتأيففي
سضخابهامزثمجردتأالحتحابهشلمرفاكنىوعاذالتهو

كثيرفولهناألخيرالبيتهداوهيهاتعنهاللةرضىالمرتضىفالا

توتختبيننايماتختيحتبعذمابعزةتهياكطوإق

آمنتخلتتلدتجيلهابوأينكائمامةالغضللمحالمرتخط
تاصتفلئاجاؤرتةزتجاهافخلسخاثثوإباهاكاف

اوالدالحدةفيفيلتإتأوأشصرقالهقانأبوحدشاقالعلىبنيحيوروى

زيدنتايهمالفأوطاشبةأرةبايساكملحم
اقذحسذاففملاأهلالنآسمننلىتجألوعغآلفيفاءذوفيخإت

خألبماغيظاأكتألناوماتئمبخوماماثواكملىفداتم

دلياةوآلعنهادراأزتتئالئمخطوقفيوفيذبالذىأنا
الؤدذلهالألئطمنجمندىأسزصمفاىممئابألتةئنقصيآل

ةأذبضبنعروةاللىو

مئنولتنءبذايمؤلواكبوزادهئمخادىآلتةيلآليب
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نييئالألكبأجألفذزازاةكإلفييتغراءإقط
رابنرنعاوقا

اةالخجرليصابمالمهرى4نيثموتيوامايعلييحسأوشإلت
زازرةبنمعنوقال

غبزنخسوديؤئأعاسقصتقآلعاشييىنجطاللةفزادحئذتإني
والخوبابأشباأووالطرفايلمبافضمائليمائيإألءالمزمايخسآ

ضفيالمعنىهذاممطالبضلحظوفدعنهاللةرضىالمردفدطفالأ

والخسذالنطرثيئولينلةفاصبجآللئحتذ
فولهأخذالعتاهيةأباوأفلن

جمنغيرتديناذكيهفولنممقالتةأحمغلنملثعاشبكنم

وئغريىجمنإلىكبمؤعنفافيممحاشنكمئبذىمكمعاكأن
ءإآلتتزيإلأنفآلتفحرفيأعلمةخبآتسثخيلهقمافئ

ذيخةابئعروةفولمن

يتثمينىمخئإلتلرنهاوآليؤئأسعمىصينمرمجىالبغدسفذى
ئغرينياليؤتمبسغذىأنويخلنثعصيتئهئمفيهالخؤاالؤشاةاذا

لهضفىمنىاهذانراسأبووفدأخذ

مغتالثوآلضزكيخدزتبةمنالواشونكماخع

عابوابآلذكطعنإلممطعليذيعتمواولمواأئن3كا
أذيةبئولعروة

ذاهباتتخفىونسوحينمقبالتالخنائزعساترو



ل

بمطلمغارباؤعةص
المهااوهذالضأنهنالقعلعةالثلة

عةفزلذىكلوعاتونخإلشز

ازلتيماكفراقوآلوإنا
فولهفىالحتايرةأبوتأت

فزعغمتينءمارأيخإذا
ولهءأذتنوةعيتوأت

أةآللالشذالفتىإن

كمارالددهويبإلؤلفنيه

طيئشمراهبععىفولن

أخمبفاءالتالرثرثنثماجم

ةضؤةظئمثمامفيرصهل
ةءوثخاةؤةيخبوتتقارب

آنتقاصمزيذالمرئحنذلكحمذ

فقالهنبالبدبهفبنحمدأخذ

مطلعيماعضدياللمثلالمربر

أعقبةشتممااذاححتىيزداد

زايحاتماتكالتنله

فقالهاألعرابعكااليهسبئئد

أمةنانسياناوماجاةولئريئ
البذيوفهامتيرىتذالدتلئذأكا

ثااتوإلييفتمغيتواوإن

ممتت111
دمباور

الخلقالجذةئنصىوخلي

لفتىائحذبكاايلاتترأرى

ىأععتواذاهاصحقةوعور

ىكتالينغسرحتىويمعتغ

بذىتدائذيكانيثلإلىأيمو

يتتسقأضعيةأنمضفياليبذو

نافيمتجقئقماالجذيذينكرأ

ى23اخرمجالسحم

مالتملىاخياطيةاهانتلواواتبمتحالىأضعنسافلهصألنتمااتاوإ



جما

علىأنزلوماالسرالماسيعمونالثاطينكفرواوكيقسلمانوماكفرالسال

تكفرفالفننةنحنإنماشوألفأحمدمننبعدوماوماروتهاروتبجابلهالمدكيهة

اللةباذنإألأحلمنبهبفاريئوماهموزوجهههـاببهةبهيخزفونفهمامافيتمدون

قضمناآلخرةنىمالهنزاألمنعلرأولقديخفيمواليضرهمماويتعالون

علىألسرنمالىاللهيترلهتفقاليميعدونلوكانواأمهمبهشرواهاولبئما

نسبجمفوزوجهءالمربينوالنفربقالسحرالناسالمالكةتعآأميهفأكأالمال
فويمسلهمنوحنرننىقداالدوو4بازاتافىذالىعندالوافعالنرر

يعدونكانوالولهأضماشعرالمنعدواولقدبفولهأعغونفالهمالعلمأنبت
يخهارالهألفيهدعلىالدأخلةبهالميزثامنصوجوهاآلبةفىفالناابا

سأتشالىنهيهعةالذىبكحنىالماحهينعلىلأفئومافولهفىهاصكلونأنأؤدال

وتضيفهسايمانامالملىالشياطبةبهمابمذااثبمباعهمالكتابأهلهمئطافةعن

سلمانوماكفرفقالهفوطمفىوأكذبهممقذمنتحالىاللةبخرأصرامناليه
الناسيعدونقال3الناسعلىوالؤبهالسرالباستالشباطينكفرواايهن

وماالمالثنهاعدرأفئوالذىالسحرهميدوأنهموأرادالماجمهعالدأشومامرصا
وبعرفاهذلكليعرفافبهاألحتيالوكيعيماهيتهوماالحروصفالماكياعاللأ

أماللناووعفالماصماضروبأعمنافدتحالىانهكاهنهرواوفيفيبتبوالناس

واقدمواأستحملوفووعرذلفاممواذاكانواالناطيهةفصهاألنواألكتبااالقباغ
السالألعهباوانتفحوحاذراجتنبهممرفهءانينالمؤمنيرهمصكىكانوانله3ال

بئفماناقوهالملكينبمنىفتنةنحناايخوألحتىأحدمنيعمانوماقالنمكيفينه
القطاهىقالأعمهبكنىعمهدفظةتستعملوالعربلفيمالط

اليرآنقشاعاشالجثوأنالتهإرشذاتجعذأنآتعفنم
زيربنوقالحمب

كاألخذباليلؤعيداميلكايهييئأذتإازصوكآنقم
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يعدنومالهقوالنمليمألاالعالمههناأدالمرانبلوالذىامهعنىالبينبنومحنىتماق
تكيفيالسرسفاتاليمرفانهانهماأىتكفرفالفتةنحنانمافوالفأحدهن

الىألقبابحيتمحنةوأغاكانالمحنةممكاالفتنةألنمحنةنحناغابقرالأنبعدإأل

يتعملوهأنأهكنعرضاؤاوهمموافحتهمناتصليترجرواعنصاأمسالمكلفين
ءإقافيالفرضعنكعدلوألباصتمعالهالتكفرذعيهبطدعانهلمنفقاالويرتكبو

مخمافينعدونلظثماللنفملهلنبتنبعليهواطلحتالبكقىأانمافاتاليكهذا
أباباافهـفيمايتعمونهاضمنرفونفبهأىوزوجهءالمريخهب4نيخرضما

لماهماليحقعموأليضرهمماوجمدوزفالهولذادذالمجماقياأمانأكلعنوان
ضررأماخيارءلسوذصاربجتنبوأنالوهويرتبنهلأنبتممهفصدوا

ملكاوسباممطوفأبمونيىموضحهوضعهلهأقىمايمونأناوئامعل
المدكيةكللأقىماوعياصلمانملكعياالثباطيهةبهماكذبوانبمواوالمنىسليمان
اوعمتاوآتارنجاالىأتصتالطهماكااأوعلىممهماأىالملكينعيالأشماوهعنى

هانهعلىهعلرفآنرلأهانأنكربموليىمهموأسنهمأعلىأيرطكعيه
عياوعطفهنظيرالىالثمةردألناعترضمامالمنبنمااعترضوانسلمان

وممالمانالقرفينظافىولذاههماابرماألنهمااعزشواناراجبهواوليهوها

عوجالهيجملىوأالكتابعبدعلىلشأالذىللةاطدتحالىأاللةقالهبكثيرةالص

ومثلهطهصاماتجاعدوانعوجسفةمنالمنهحالالكتاصفاتمنوقيمفيما
كفراللةسببلىعنوصدفيهكبيرفتالفلفيهفتالاطرامتهرعنبئلونك

راماطاضهراعنيئلونكأىالثهرعياهعطوفهنهارامفاطراماطوالمجدبه
الحرفينتلفالعربقالانهاكةاأهالعلمابعفىعنىوالمسبداطراموعن

ومنتحالىأضرهكقولهصالييردالسامحبانفةجملةممابفسيىميشئمالختلفيهة

فيوانحوهذاففلهمناولبتضفيهلتكنواهاروالالليلىلكمجملىرخه

قنةمحناغاتجوالحئأحدمنيعمانومارقالمالتطابقالعربكثيرهذهب

واستحمالهفعلهعنوصدمانهبهمامنويبغعنهانبيلأحدأأليالنانهماوالمحئ
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يقولوهذاكالهفهكلواالفدامالسصكفرباستعمالفالفتنةمخنإنمايقوالأن
أسابككذافعلتانانكلهفلتحئنهيهفىبالنتولقدفالنآيمذاتأصيماالرجل

المحارعلىالمايلظاللةهعالدادواألختصالماكالمفيالبالغةنهابههووهذاوكذا
عنفتنةنحناغايقوالحئأحدمنيالنومابقولهاصتشالنهالكثيرة

وكالشناشفذماتحالىأاللةنالاقرآنافيشنظولذلكذكرناالذىمالب

األختصارفلوألبعشعلىبعفمولعالخاقبماإلهلنبصاذأإلمنهمهوماكان

هعهولوكنإلههنولكانوماوللمناللةاتخذمابقولهالكالمضرحناج

فأماوبرهونسودوجوئبيفىيومتعاليأفولهوهثلهخلقبكاإلهصلذهبإذآإله

اسوزتللذيفيقالأىابتالهافذوقىبممبمابدفرتميمأوبرهمتواالذين
فيتعدونتعالىقالئمتوردأنمنكزأوأمثالهفكمإبمابمدكفرنمأهموص

اباهذانىالضميريرجعأنزصوليىوزوجهالمرهبينيخرفونماهمام

والحرفرالالىيرجعبلالتحيمعنهافئوفدالمجطيرجعجمفالملكينالى
ولكنقولهفىوتجتضيهالكفركلمابدلذكرأيضآوقدمألحربهرمتضوفد

كانوانفئالسحرطمععليهوالحطفاكفرعلى1فدلكفرالئياطينكفروا

وتجنايخمامنصيذكرالتمالىفولهذاثومثلدونهالسحربذكروخفدالتعرج

قوعالدللكنبالذكرىتصرجيقدمولماألشقىالذكرىجنبيأىاألضق

نالملعمهمممابدالأيفهمافيتونالمعقبمونأنأيضأويجوزسيذكر

تممهالىالسصعنانهيمننالملعايهووقفهمعلهمعايحدرنهمانالممنىويمون

الناصقالوكامنهبدألأىكذامنكذأكذالنابتالقائلقولكاواضصاله

1ابخزلاالمرهعةألخآلفوضراؤطبآوغلبةالخيزابمنتجتت

جمعواالخالفصرووفوالنافةتحلبالكبالخيطالنافةشذخاتالمر1

هيرزقا3الزمنلهولشحمقالكنيرالممانايمرأتوالمزىلندكاللناقةهووخلف
الزهمالزاهقوهنهائنونالمنهادوابرهاجموبايلاظالقاثد

التاصةالشةفييمونكالإوفالةنابهالقالبعيراذاوهوبزلجمعوالبزل
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بالمحلافجاورالجارعلىوسغيايميمةالكزامأخآلقيكلبومن
نهايخرضوقولهالذميمةالخصادهذهامالكرأخالدناشومالخيرنبدجمحشمير

وبحملوتالزوجبأأحديحوونيمونواأنأحدعاوجيانفيهوزوجهءالمربينه

ملىالمتيالمؤمئاآلخرزوجةفارقفديةبئفيكونتعالياللدةوالركالكفرعل

الزوجيهةبينيونأناآلخروالوجهوالملةالنحلةاختالفنجماقفيفىدية

والمبايخةالفرفةالىعاأعيبؤولحئبالباطلهواقواواالغر4والوضاةبالنن

اواتبعرلظلىظةفئىوالنقهـالجكللأشومافولهمافيلأنالىوثاك

الملكبنعلىالحرالدلرأشوألصليمانوماكفرصلمانطظطاالشياطينقخلوما
لهضنوصماروتوهاروتبابلالحرالماسيعدونيخهكفرواياطأانول

وتهلىأويلهاكازوجمضقديمامظالذىالمزخرمنوماروتهاروتحابل
لجصآوطيزاخاسابمذكراانماوأسماؤطمذاناصاساتجلةنيرصوماروت

الالمماعدكاشالوليجمراالحرنهمانفىأناالتألمدكورانالمدكانيمون

هاروتيمونأنوبجوزبذلثلىتطاللةفأكذبهماالالمعليهثاودنسلبمانالى
وافرصوماروتروتءاينطهـاثاوحنلظباعابخاكأتاكالىنيرجطوهاروت

وسليمانراودمحميعئشاهدينلعكمكثاتمالىأقولهفىصاخكاذخويسص

الىراجمآفتةنحنمماايتوألحتىأحلمنيعمانوماالتأويلهذاكلقولهيمون

الشياطيهامنالصخديمنااألفىمنأوالثاطينمنمازريناوماروتهاروت

والخجناالحمزاطريقكليمونمجفرفالفتنةنحناغافوراومعئطروا

حالبئمنفمالهذاباطالاقاأوفبيطلفاذااالسمنالماجنليضكاوالت

النصحسبيلعلىهنهذلكسولياناررصعلىإآلحعلتالاللهواليجبلوض

هذاعياأيضآوعرزوالخاالمجونبهةعلىبلفملهمئلهمنوتحذبرهمالناس

ونفىلمليئاصصينوماروثهاروتنجمأندوامحبنقانجضمنالذىاضأويا
برجعأحدمنيحدانومافولهويمونالمدكيهةهطالأشومابتوالالسصالاقىعما



روىوفدلذشيةآلمعضواالنىاطنيخضبا13أوالجنمنتجيماينالى
ورويئصالامنوغيرإسءابئعىفىةاهاسطفياألجرتأوبلهاهذا

مديهنلحلمجانقكانشرلواالمابهسرالملكينسلأقىوماأيضكاناتأيفاضه

طهلأقىومالهضليكىلمواناخروجةاآليةفىأقراأوعالهؤإيمنهاهكانابى

الشياصايخماتخلوانجمواحهمءأضربئاتامزالبمونأنهوانقواالجحدعلىالملكيها

الهاالشيمونوالالسحرمنالمليهننهذبئعلأقىهااواتبمصلميمانمكعلىوتدعيه
المجمامرلهيمونبلالسحراليترلوعشجلىألةأطدقوانلمالىألتهالىضافآ

الماهمنأليهمالاالزشمنكانوانلفىأمحنىويمونصاةأااضأللابض
دقىلبئغورهاالىالمحبالدنجدمنبطمنفانبهاوأطالبالدبهردمنبهأفيانه

األأحدمنبهبفاربئهموماتمالىلهفأماضالمجرىهذأجرىوماوهبط

بمذافالناأؤنتقىنلمأاإالزنيدهـأنخهاوصوهأيحلزاللهباذن
اصاعراقادوعمتهسصعتهاذااتلوأذتأعدتانرا

1مثارماذئمئلوخإليثلةالثتيخدياذنيمماعفي
يجرىاللهباذنأحلمنبهبضارفيهمكأوهاالمهبمونزاشةآلبمرنأنونها
أناونتهكرفأزبداتتلةأىكرأإألافيزيداتثلةدناألقيمجرى

همومايجزوانأباداانبذاثأفادنهفيةخاكوقىالتخليةباألذنأراديكون

علىزائدااقروابالقهرلمممشاهورينهولينمتعالىاللةيخلىبااألأحدأريئبتإ

فهوأظبازنهاألالبمونانهعئالذىأضررايهونأنومناوالههـاجرباكهنحهم
وبدعونالعحرةإياهاتطعمهالقطواألغذبةأدوبةالنرالمصلجحقماهوايه
لعلمنذالثعنالحاصلالضررانمومعلاألمورمنفيهبعصدونهلماموجبةأنها

وحنهلعليبههاغناهانليضمجنىومثاراألبيضالعلالماذس1

واألصميالجبدالعسلى4كأورقهطالونهاوحدبئالبنىويلهالهرمغيغاءي
لمبةاظوالمشارقالالميموفنحإالضاتمشارماذىلالبيتهذابروى

فيأمالى1



صىسسىءسحس8

نالفرررشأكانواننشآوالضررأتوجبأليةفاألفألنارةايالىاتاللة

رأانجمأنوفهاأحمرشارب4اتءوالرزمقخاصلهعلييماكانحيت

اجمرومانرطبفىأبأتربالنهاألرواحبخابالمرلفىعنيكصلىموانماالمذكور

كانرالكفيصرفاجتهزثهفبانتبهفرجينالزاحدأغروااذااخهموالمكا

تحالىألتهحهوالله3نباإاليهأأفرفةاالنالكغرمنلهحنوبكاللهريئظ

نبهدعنارين3ومافاثاتفلماألديلتالمخافىصاقبالنفروأصحكملذكطو

تالفباينوكبنصدينفرقةصانهوإشاللهحكملوألاوالمحئاللهباذناآلأحد
الوجهاهفويقوىالغرقةعندأطاسلأخررامىالضربؤالهينضاريمونوالمالملة

نولهأماةأتاعسبانتحرنانهالماهـبيهحهـانطدبئنكأ14ىروها

ونإطكانواضخالقناآلخرةفىأاضضلمنواعليلتدتعالىإ

وايناتانوصيدوايهيئافيرخاعدوارزيئايموزأنأوظاووفميه

أليدونكأضورظوراهالتابءلذوابانهمنهمجمراسذبئأوالثاطبن

الحرلدواأرزيناهمواسلىلموالذينصاحانصالثعلىينطتاأثاتتلوأماواتبوا

عدواانهمإآليمدوالمبنافا3عمواالذبنجونأنأعاوناأنشمبهوسروا

ذلمظىاضضنأللصيبباتاعلونباكموسنهمتحالىتفئىغيريحدواوأشيئآ
وأللهقادألىااللةعقابمناليههايحيرواكطبعمهواالجةميالنفسهوريخه

نهمفئىعلمراايحملوالماخهمحاةابرالعمنفىفىالفاثدةتكوتأنوثالخااقطاع
وركنتعابكوأعردالثخيرأبهاكأدصمالتأحدناولكاوهذاوايملهلم

عدممرجباليمملانهاآلالراقبفىبغدريحقلووهالعواقبنيوضظرتعقل

تجعاوغرابأذئبآيعفزهيربنفالكعباقولاهداهثللهالءأنمحن

زادهنايبا

مرملابالزفيأفياتعاألنمأالؤتمآفاتحفرافىاذا
بماعااليعمالانهمالمماءالعلمننيهفيالمعقوانماتملماأأبوأنتهصمالعلمعنهمافننى
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انواعافدفيافاومالةؤالانفاكرنأناةورااكمايمة
اوزخرياالحطامفيطععأاريمبرهمانإألالقببعممملفهاثلممالحظاآلخرة
وجلووآفىمميللذأزوزيعاللوكانوأيمأنفبهشروماسوإاأشالىفقاد

مماواباطددهومضبازاشتحاحوانهعيميبئواللممغالثاآلخرةمنضآص

وصياالميناربللةدواطأللةبحمدواضحثذكلاآلخرةفىقالمتالىالملك

لموومحبهآلهوعلىمحمدسيدناكلاللة
نبملىقالانهلموهعااللهلىسإةاعنعاصفي4عدروىضبريالاب

هذافيوسلمالتمكليهميابىأاحديتتاؤرذكروقدأرستماكهاإهابفيافرآنا
أذكرثمطافيهينوأضمدوهأشماأذكروأناشافوألعهامحنرمحجكئيرمآواظبر

ينلمهـاهـمنأمرانالمتنأنالىكطاألذمبيئذناةالحتأاجهالى
علىواحتجموالجخعراكعنالجلدوهوباالهابئوءكوقهأضارأانياقىألى
والالوآناقروايقرلاهـامةأباتسهالحدقكتساحمانعنيتالحفزرألمهتأو

حةقةابنذلانقراممطقابآأرزبيصألهألفانقةلمالمالمصاكأصيمتغر

ععداسارزائأئمتجللفىتباويماقرآنأانوهماخرلىوتتأالحدوفي
لىصاأصحسةعلىايداللةجةعلىرأظاغرتلموعايهاللةلىاللةلرص

البيموتكابةالذئبمصىهذايوجرىقالبدذلهاضنموسلمعليهاللة

اأالحرنأزجمووإثفىتأرويخهقالمسمحاتاللةفىايانهمندالثوغير
صمإهطابفيقرآزامداوثدسالحىكتندسويمماهـاالعنالقرانامأفىمماا

ألنانإقراخرقوالأدوالملىامحرقأنارانؤجميأقرآناترقامااالرزافيأ
أقاصمابئحدهـأبووةالاالحراقعنلهيانةإلجلدنيرهخهخهيفاللة

فطعهذالثنلجبةتنافالههـبرتاعتصالبضآحزشإبةتاعلىرادا5حااألنبر
موالىةلمأاعاثعنهطرهادفاألوللهقيأماأتألجضثتوبر

عزوجلاللهطاقمايونالجئرالهنجهافيقالنيحرضملىمقيامارامنيخرجلهضمن

الجنةأهلدخلاذاقالأةوبمعاباللهلىانبىاعندسحأبوىروقلىقال



ءيا

خردلنحبةفقاالفلبهفيكانهانعلرراعزوجلالدهلةالمارالنارلوأهالجة

أناراانزسفيشيبةتاولةحيهتويمجمرأبوقالنهافأخرجويمانمن

فىياخدممن3يرءووارجاظانيناسابنبخالفوالانالفرفرأمنالتحرق

اللةانامامةألىرواحتجاجبماشكبنويرمارانحرتهمأنانالقروتجرأاللةديئ

خوضألفافلهحغظمنفأمابهوصانالقوفرأمحناالفرآنوىقلبآيعذبال
ىروفابعرصلتعأأقاواتدألظههناتوأهاضالةلهوأعغيرفاةحدود

زكاندابذاثأرادولوإلماوااصوإلة1ءاتدألثلهفىكانإنهكأتاطدثهذا

ولوةلةفجثضشنالناراثذثثاحمابإصفيرآنالةلجموصمعايهاللهص
صإحىافاألنجحيراثأقرازقوأالدأدوالداقشسألأثالناقتيبنا

وصفا1فىتولىاألنلءرزاءووبيماكيرانأقراأنيوجبولةاات

إدسهـألجمالصونبافىككربمأناكرإتشالىألهاضتءكللوالداالقرآن
الممضيريدمماواروالهأركطألىآتدالفافرواألفاطديثومنهالمطهرون

ئملدزاكرآزالوكانأرأدأتتهـأطرزالىتأوتفىدناتءرلءاواجمررأبوفال

تفدتلىعؤوألعهإكانااهـتدرصـالفانهاقتههـأوأنالنهاأبحالمنهـماأخارافىاقىأ
و4عاتالنةدالةدوعزأفةفرلرزاعلىساالداوصبادمنارتاألتربف

أناقراداافىآرد1إأانلقظالئمأتفرأءاالااللهالبآكتاكعاتمترلإفىروىاف
تاذكايدروالاألءاالاانأرادواخايسلأاأبامخلمفىلوكتب
اللهقالالمربتاةفىاللةخابفىيمهذاكئيروهصىقالففهوختيهالقلوب

رنواليههرضاالمبموىزرولألرواوعىمرواالؤفيءيورتيرلىأاآ

تعالىادأركالاورفينخامايمارباللةوراذلمافمالىاللهقدكتصوافمحديخااللة
وفالذىكتالظاهرفىوهواذيههألنهماالمميتةحقيفىحديخآاللةونوأليمت

غيرأالخبريلىتأفيأصحيحاوإرجهعنهاللهرضىاالمرتضىقال01عنهترميخر

وبماشكايهصلىاكنكالممذاانووهحميآاألنجارىنواقتيبةانجهتوكلما
وععامفدرجالعنواالخبارانالقرشأنمتعظبفىاخةوالمباالمنلطربئعلى
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لمولهشيئآالئحرقمماناراوكانتأفارافيائوأإهالبفيركنبانهوالمعئخعلر
وأمثالممالمربمومممالفرآنفينظاشولمذامارامخرفهلمءرفوجاللةطث
تعالىوةذكفنمولصرفكالاهبهمبثتأنرسأدقلهمنعلىةظاصثيرةع
األمئالهءوآلمااللةخثيةهنمنعدعأخاشطلرانجهجبلعليالقرآنات5لناأقىلرأ

الجلوممنجبلعلىاناقرااناأقىلرآإمالومعقيتفكرونلعايمنماسنفربها
هعاشربممفكبفةوقوصالبظخانعدعألصخثيةأوشمنإصفافآيتدهـعمما

بانتعالىاطهصرحوفدقفواألفيةباأولىنغفاوفايمممةيممتخيمفينا
يخفكرونململلناسنضربهامثالاالظكتعالىمولهلاكخرججمال

هذاالجبالونخررفىاالوننثخهيتنمارنالمراتدتينمالىأفرلهاو

االصولة4او

ايئيخنالنهتاءكذكزافيتذكريقنيلؤألتهوجآلليأما

التتضتالصفاصثمآضخمناآنةلوكراوأدتإفيبئإتفقا

ودثلهقيئتغلنمألرشيموحىالىنأنلحصلىسفي1نلوأن

جميرعنالهلماحاصابةفمازأتكناكبة4رعلينت4وو
4ءولمآلجازةءأشكيمنىخأمآوأسقيإحىكمااذ

لمادويغرالهيفاقلمألمايمهذدنيضالمبافةفىيورةثالحربةطروهذ

وحالرتدنهاةفالىبلمرزبجممذالثوايرعولالوويثزلايرأاعولعم
ياهاألفنمةاتصتفىل2يىءاتودوكاتءزأرورهـاالءهف5الءلبفهءوبال

زاثدأهـيفممطفانهبةتةناعن12األولالجراباوألهأمنبهيالضاق

األمميمنوحفتببةابئذكرماعلىاألعيكانلىانهارىاالنافيرسهطعلى
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والظحانأاذاألأبالذنواضفدلمويىاكصياالنبىكات
شيهريخنآاخالعلىواالفدامرآنالةليتافىونحارحمىيخاابوالىالضارمن
جلعنىاللةانةاماأبلضفيفطوالموتءاللهفىءعايهزصالاتوفينظ
بةشناجوابفأهاارىاالنجءناذحمرماخركلرآنالةوىقإليحؤبال

يخروالاالفافيسوألموسعايهاناللىمانهكفنحتصزالثانلهأينننائافى
الذبنديمنالمةتجاعلىحيهفئأنجمازلماذكركالوكاتانهالههابىوأضيهدأللة

عارفغيربهوعنامهوثزلروىنأشاوزوهاضبزاةمبخرووا

ةةتةاطفىالقرآنألنفىطاةأاوأطفأماكلهانوإماللإآيةالدالالتبم

األصنواذاىدونهلداألىإقاالحرينسبحئيخهواليمونالجلديحهلىليى

طايلهذألنئدةةرآنالضدونقشاطوأالهابانقولهنىجمنلمهزامحال

لةالصتعممصاجاااذزاألتدصلماالهابقشااذأيخرأواهابفىبكالميم
الترآنأنبوجبأفوإرىإاالنالورضاألألمجبنويهطةةااهذ

امندانهندتيوجببلهاظهبوجبلبماصبةقانكالمألنالمثتوبغير

والذىوبكارونوالجلداممتابةبأقاألخرضلىاوفواثش114ريمضوبا

حا11فااالبرارابنرحاماطحاانإتراوعفادفىوجاأذاكانةقرآن
واغاالخرآنولداانيترلألأهـأالننهدبحزفلداانبةابنلضن

دونهاأحطالميفشاالاضافةحآءلميخساذاكاننيهخوهـلصصمانهئمضلرلت
توأةةةاطفىلمدافىصالانترألزايخااالرحدزكااتومهاآلخر

لىءمءانيمكأنفاهافعرالأمارةبةاارحاءواوبممتاعيخااجحابةا

ولهوبةلجآليةذألثلىد51لمثافأماخاللىةبآوبملمالمأااجدبوأةةةاط

لةالحفظاأللةاطالقصلأنيجبسواحوتوصزتيالثتةانربالفتافرواال
حزيمبأإقرمازتجروقدولةالىأدلةعدةتشوهىلى5واكااألتاتاعدلدا

بتتضألممالزةوفقهكطات11ءوالقيماساصرفيخحرنابااهذأفىرأففهذامن
دافيإلمءاإئنوفدالدترفيوربئهوةاطقبلىإلوالالةبمانجمأنذالث



ءبا

فالفلتاارتففالذكطاآلنصإرىائطجرابفأماةبهأولىممطموامغفيلتأإا
انمنهلالناالمافيهـوتكالمعذكرنمماالقرآنثالعيالنهةاالأاءا

لمغلأوأحرقئمجدفىاذاكتبالرجالصدورفىالحفوظالمأيمواالعر
وأكطغيركلهذافىالقرآنمزئةفأىبحاثابنآنجمبى4تودورصافىمايذهب

ويعالىيدرسأنيمنوغيرهالعرمنانقراغيرأنالمزئةوجهقالفانفضيذ

تلنافيهثذأليغأسدوراأليدأمحالخوفىأهرثتهااذاكانوالقرآنالنارباحرا

محفوظاجمىكأةالمكتوباالهابتراقءباصلىممااانقرانغيرواالألنسحعا

يحفظلوقرآناذاءوالجلداقشبامالهصلمفةإابهذاكانفودورالمودعا
غيربعنالننيرطأافصارطصاكبهذالطيالواكنهباالحمزاقابطقالمدورفى

فماالقرآناباهذاطازثيألجماتهوالقرانبطلألنفىأصرطكاونانهالقران

بهأهومررافىاذكرناهيخرصوجهالانهبنأسفوهالترااانمنبهص

عدبنعلىالحسنأبواصرناناوآافرآنالهبشوأولىربأارزاهب

الرحمنبدوأثدنادريدابنقالنمأبوطأنئدناةاليددابئأخبرناقالتبءا

الةالرحمبئعدوقالهاألسدىطربنينالممهعنحىاألىأتانيعئ
لمضدمهـاماذاهمربضحركانلىعى

ناطرهالطرفثيبتقماحدأنتماجرهأنتالذىالمجثايئأآل
ءرءعاالبيبعمنىفيوأمقحمئجحبلقيتئبيتيقأفثأل

ـراحابلؤآلغذؤائلىونيلثؤىاثبيفئمأقخياغصفذا
خاوزهحينوالثؤقالهؤىتاتتتطيغهلؤتالتفععيحبايثوفيذ
1نجزائزهبيطماغيريأتهوإنتبطإألأتجلنمآيهفإن

الذنبوسبرةجرثبموالجرأئرتندأكياوتعلئتربعلىنغ1

قالأىالىأفيفيخرىأتاوانمبملنوالناسرمافيالببتهذأآتانيول
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دراشءالققببركأوكيفاوأكىيقانبالئفىحبيمثوكان

ناظرهعايناخملفانيناعأخمواكآلفةءاألعذانكقفإق

اؤهشتيصختفيوآلبأسيبليغيىياضفمللثح8ا
هأنذخاشصثباقيتماعليذكاخبنفاسةلؤآلعاذليويا

وروالغمرذايهرهآلجناأنافيوئماهاجأهأئالثتتبنفني

3كأهضطماتجتإآلببجآافماتةحتيالناسنإحاةقذوكأ

زهعابتماذاكأكلونحتاشذةأعقتتطاخحبلثاخ
3فذماتآيخزهثالىحىاةؤصثولنقنلىفاالجتأولنقبلىاقذمات
صاقرهلوإنأفيفالتحسينافيىقلوياصفمىممآلفث

8يخأحماصرهمءإتمدالرقااداتحماالحيأكابالياءآلأيآل

فيهمنلمراصاآللطقهمىمرسلإنهالماس

أضرفبهيعلنوألءسواملهألنجاحبآأجكييتودواقالظنةالريبة1

راثرااضافحبهصرائرطتمفأىرصراةتمفحبفىبأسواللهوقى

صاحبهاراضأىراضيةعيئةالكربمانالقرفىومثلهيمحبواغاسنرسعالمحب

مانجناالرلهوعاليهالمحنفءافوفيالالثموالالحميالمهلحا2

االمحبتهيقلبهفيوايعنهنهمألىلكفوبغضييميريناسكراهقأةبهيريدأرمضما
بىبأنهلنواتالمحبينمنشدمهمنبسيرةذهبتالمحبتهأنيريد3

بدأقاثومنتقدمهمنبرارعهالنحبوانبةبافىبذكرهن

ةهـالجزبئبافيمونحاسمهأبرظوااترقىبدلهيروىغملوا

يرحلوالمبأهلاعاصالموضحهذاازاكاناالسمنلرمنلرألبباداتبقرد
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هطيرالبئابراالصابئوأند

اتطوزهايآلدإليناييقأصثآلنطوزةطالذبألبيتلعمرك

خبيرهاإألخوانألموآليرثقزنغفاإلخوالطفيتققبث

أسيزهاآليعيرواسيرةشوواءكأيفحارءلمألنالضأصرئمنآل

آلئإليزهاسيزةمئيكاخليألواجأنعتمابعذالثترفإفذ

ههناةوعيههناةبقبهاصبديرهامعئ

ضتميرهاعليذتحملائذيبأنيمعااألتيألشعتفيوإئث

خميرهاعآلمىآلتذليالوبمينصاحعبتجسخةمروزانآلك

ويخيرهاجالالرحئموليهنةايخلاوآلجالفقرالزالجؤدعنوإ

ققيرمابعالئؤياويغنىلتنصممهانيضحيالدنياوتمذتقذر

غديرهاصقابعذكإلراليوحاليدتياتنبرتصاليئيىشوكاكت
تسيرهاأتاةنهامآئسيويةاايناتنصاجلفيطايئوئق

األبياتهذبعداألدببعنىكتبوفيرحيلممنويثمنئمحبهمالذيئهمألنهم
ساطرليهنراخعلىقراطيرسومهاكأنأطاللوبالبرق

ناضراهتزماتهااذاوطيعااالنماداألمالحةحةسأبت

ارشاةفضوضاماضنبهالذىالبيتانيوللهنحوملطور9

االحوميفولهذاومليخهانهوىمنيهنلماذنأنبهاقالالبالدمنالبناأحب
النوادموصالعداوبهحذراتعزدالذىماتكليتإ

ألمبلىالعدومعالبكماإدقالصموألمنحكاق
لأمالى121



قي

اءإدقكأنجفلفيإظيعالنينلمأدئمىمائعشخوئأ
19تغيرهاتبمدهانقىفاكامويهثيزةعطأكرنمتذفنفع
الدالنندروفدهطيركأالضثقولىلحنهاللةرضىالمرتضيظلا

فعيدةجملةهنبعدالذىوالبيت

اريهامنضتزىفذامراءإألأرىباالنياولتثآنعمىكيص

اأمانياعفبئيماشئناخئبيمابامالياليهانصبو
وصهاياةظلقذلمنأعتباركلكنئهاتكانخئقالذاليوخشةفي

اييهاعائوالميئوتذرأيثوظنلهاتلينماآلتكذبن
أحمدألدنافالاألخفنيهصلمانبئئىألدناقادإلمرزبافيالذعبدأبووأضرنا

هطيربنللحبئنحلببحهابئ

نهوذهانارآتجطيثآعليكبإلىئويذالحؤىأنجتذافبللقدبهنث

يذهاتجبيؤمشؤقآكلولكنلتنضنزتتالهؤىنازولؤشكتت

وغهودهاأحرائهاقذمتاداصمبافيتموتأزجوألتوقذكنت

يغيذهابشؤقيئولياؤىامهاذوالخشاالقفمبحئإنيتجعلعتفقذ

2ئيوذهافيجماثناياهاجمذابخصورهاييصاألزدافبمرتخة
مثهاطوانالهاشهاطاعفنالضرورالىاالهاالعيلىالنفىانيود1

هايضرالىوقادةضروركثيرةفىولى
اردافهابتاذطرتحركتاذلمهذخمةفهاأردايريداناألردافصتجةص2

ومميءجمفاجمعصوجمافالبعلنالذاصةاظعرقيقةاكوسءهيفاجمعموهيضص

نصملىبؤانهماألفعالكلالبجمعوفعالهافعلىنناذظالجعوهذاالشمفة
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جماتئعلبمباسأبرقالقبودهاومطاالصنانوأصولثاتاجمافانهايعق

الئنايامننابألنهدعبأيهونأنوسببلهالناهعبةمنليىالفهنطباظفض
عقوذهارئنتةيئاحدنبا7ئهودهارانتاالوساصغفعرة

خذوذهانوأصهـيهاوييفيوسوبأكفهاولحنرافيهاوضفرش
اظنابهنكفهاأوحمرةالعليبمتبالصفرالتراقيوصف

دهايحوالباتاالخرفيزئنائلوتزثحتىيمنئتنا
خارجةبئءأيمابئمالكقولمنالبيتطاألوطمحنصرةفولهأخذ

أينايثفلبأينتمستيإنأطيالطيمبظيتتوكزبإلين
ريتاؤجهالنحاآلليكانؤجوهدمنزاناالزوإدا

وروىمطيربنلمحسينةكرناهاالذىاألبياتضبهالحاسةفيالطافىغامأبووروى

واحدةقصيدةمنالجيعيمونأنويثبهأيفآله
ذهاأذدخةءماكفثزقذوزذتاردالبأنأدوذالحينوكنث

عننهاخيذهايعصلنمإناللةأمتستفمتذنوبعقعافياللةقل
معليرالنمحكمأبووأثد

مفهفنالعيضنيهحقئثأبارحاستتألتأسماأياألثةقضى
مئمضىللثأيقبلوكانوإدثرنيآليأزغبلؤىوختئ

يتقزضنذوصهائياحمبأقيغيزهاضتفيفناكأنازصنثافا

مفرفىالشرقيصقبزاعليوأفرضنىصقبابقتجفذاأفزضثليتتئفيا

هنهانىالوجمافعدبقةنلمهبالماعدوةكفولهمضدعلىالئببنونفدالنهم

ثعلبابمرهوانلصرأةجعألصفة
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لزارةهنرجللقىمنغيرهاحبفيأانفىأنألضتاذافولهأضذبمونأنثبهو

ايجزللثمابيواللهآلالهنجزبماآنماالئاكأتحعمبيتفضنوأس
صحتزئتهاأيؤئأفازقتاذالهاأنظزهلنالنفننأزوضيأولكن

بلقولمنأو

ثجربابافؤدةوأستبنهيعذؤاوأتقطألستحيكثيزاوإئي
صتبرميئعدالتهجرهأللىألعلمأزوضهاقنينذزبالهصجرالتا
عربالبضفولمنالبيتصباجلدأقرضتفياليتىلهضأخذيمونأنويتبه

مادوهنافالحمجنمبزضيةائآلفيالبزقتافيز

1رقيكليماااعيختنسانفاءخليةعيخنيطرفمعينميفتهلن
المبردمارواالممنىهذافيويحه

ئأوجبذاتبهاكيذاليستبيفنىئحةولىيهبدمقز
بصخخيحدايمتةىيثةتيومنااليشتزوالتاصىؤيبالتاشأبا
فقالالمكاهذااألحنفبئلعباسوأضذ

ئعازياةمحايخأزأيتبهاتبكيغينةذإميدافنه
قالالمزرعبنبموتقحدقالالحكيىاللهعبدأبوحدناقادالمرزبافىوأخبرنا

علدأبياترجلفأنثدهاالضمعياعندكناقالحميدبنمحمدحدئا
ألفقكاظلئطتثأيهتآلاشقوأيةالثئبالثأين

فبكأسهبهىاقشيبككزخليمقياسفمآلتغجي

حمجرهـطرفهفانأحبتديارالىبهاليملراشقةيخرمحينايربداتيقول9

بهبننلرأنالبستإلخألصثقمنتجم
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وآلتيكائبقىولةآلخقصةمابالثئيمبأسقم
كائشآاليكئبيلؤجذالعقمرىصعيقالمؤايةتقر

سغكادىادااحبئياصيؤيهماشيرىكيفتياليت
آشزكادففيوعلزفيتنبىأخذابظألمتىخذاتاأآل

برأسةيبالمثضحكفولهمنالتعجبوأكنرالجلىنيمنفاستحهاصقال

قوافىمعابئمنهذالهضأخذانمااألصصحيفقالهفبهه

ءآألخساعلىجيرائناأينءبالذفناالقبابأهلنأ

9باالنوادكأاؤزاالفاحمطئانجتتةواألزضنؤزؤاا

االحبكااألرضيأميطتضخذتجإليدحؤالقاباصيؤمكل
فيافىخىاصربحارليدبئسلمأيشاأخذهوفد

الشيبفيسأيفحخفثوراءدمنةعليتبكيفستغبزا
وفواكأوالمههذااألصضرفلبيصءجنااطوألئيتههارضاالمرتفيقاط001

ويزهرمأخبابضخفثجاآلنزؤضةبإفأصبحىالغمامبمل
يهشالمهالفي

الرهزهافاةأاماكأاكلةديقعيابمعليإلكلألخت

ثهوربدوالبئ

باجميراالضاجيبتجفنالزؤضنخذفأألمتاتوآنردثاتبغ
جمبعاالعربربعتأخمبتاذانجلمضعةنبهمأزلمنأرضءالمعنا1
األولالببتويروىلكماواالحسااسقها

15األطوملىجيراشاأيخااالحاهعلىانناصأبئ
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ينخطهاضفلتوزنئمالثوغارك

ابناأخذظلىانهالمبردالحباسأفيعنوروى
الزاجريهأقولمن

وركىدزاهافيالنباثنجن

عتخافيبالدخئستععييبعلب
ألماهكامناالزشنفحكرسلي

تجرحتئبهالمرنذو

ىدهاخرمجلسح

فبشمونزيغقلوبهمفيالذيئفأماتعالىأقولهعنساثلىصأدإن10إيةتأويلىأ

لمفيوارأخوناللةاألويلهيحموماتأوبلهوابخضاالفتسةابتضاهنهنابهمان
قدفلناالجواباأللبابإألاولوبذكرومارباعندمنط4آئأتجورن

اسمكلسلوفالعلمفىنالراشصبمونأنأحدهاامعالتجانوجهانكر
علممخوانهمالحلمفيوالراصخوناللةإآلتأوبلهيسلموماقادتفليظالمحة
ئلينطلهيعلموأنهوالمحئالحالموشفي4آشانيودوقولهفوقعهـآهنآورنءبه

وأظهروابهمبئذلموااذاالنهمحاعايةنىوهذاربخاعندهنصآمنا

لمنوالحبهالبهماراجبألدووصنمملشمدحهمتفقدأدطتمكلالندديق
ضرلونفولهيمونأنوقدبراألولكلعطفهاسنبعدمنكلوالردماطناالىذهب

أهلنرصولهكلاللةأفاهافولهمئلىلهابتداالالتأويلىهذاملىبالتهامتا

بالتفعيلىتلرهاثمجملةفذكرالعقابشديدقولهالىالقربولذىولرصولفالهالقرى

همديلىمنأخرجواالذيئالمهاجرينلفقرافقاألءائاهذايستمقمنوتسمية

الداراوتبرالذيئفىوقالالصارفونفولهالمطنأورضوااللةلضالمنببتنونوأموالم
بفينوقادأنفهمعلىونوبؤشالبهمهاجرمنبرناألنعارفمممانواأل

أةكلندلاآلياتفهذباأليمانصقوناالذبئوألخواتاااكفركرنجارنقيبعدهم
أبتأويلالملممعألطبهآهئارنقيفواليهونأنالملمفىالراضوناتةفىجبهرأل
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يولونبعدعمنهاجرواوالذبنلهفىأحلماؤلممنسهـأأشكلفر4ألمثا

فانآفأقورنلمهـافيوألراسعونلترالموالغهاتفيانأوالضلناانفررنجا
عبدنيمفرغبئيزيدقولالشصمنذئماعلى4يفثهدومماواحدةالدورتيهة

علبهنعنمفىفئبربسممنله
سميانأببئزيىصحبكانانهبرداغالمهببفىيزيدحديثهنكانقلت1

ذاتفركبعربنهاايحيةطوبالعبادوكانمابمرهمنهفرأكاباداعابةوأفىبحمدفلم
هنرخابئفتاللحيتفننشترجيهبتموبههفىمهمنرغوابئيوم

المميناخيولرعاهاحيناكافتحىاالليتأال

هفرخابئفقالوجماعليهلحقدعباداذكنجاغ

وعديدكلعاناصرىالجودفىعمانسصيدبئندىقىان

بعيدضأوتوفىلنقعىواالومارضاعةاخاواتبهاممط

صيدكشتنمتلتنىبراهطبقوالليلىفك

يعحبهفلمخراسانولىحيهةهذايزيدااصتعحبفاتعفانبئعمانبئصبديربد
الزبققاووعزبهلحبهزيادبناللةعبيدأخنهذالثقالفمازيادالىعنهوعدل

منهمابخرجييلنفنديدامشبآبطنهوأماختريرةبهوفرنبعيرملىوحملهالنبيذ

مفرغابئقالصاهتفكمالتعىيرةشاظعلى

الجزعالشيمةضرإنالتجزممطالترنلمامسهاصميةضجت

فأصعليهويتمدونبعمضونهفومآاليهرسزيلدبئالكعبيداننمزيادأموصية

ولدهعندهيعدلبردلهمالغالملهيعيخمافكانغرماثءاعالفيلهماوجدبببع

نىوظلاكنلباعاحببهرهاالقاالياتبردفيفقالاألراالتجاديئوجلى

وبىاألرفى

وياوألبننالههذاقبلمنأضرنجادهرماسنايابرد

رغداجنةلنبذاوكانتعبئامحارشاتسنفاالراكأما

داأظرثمهامالحوادثمئلىإلعرضورالالدسرأل
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ماتدئزبكنثيليتقابنوضريث
فأليتاافشقرنبداتذعوئومةأو

4االضفيلمخوالبزقصخؤهاجمررالرح
كامهنىألهعآيبهيهأكآوالبرقفالركاةيالمعتجولهاتبمهصمألرجكلفعطشالبرق

والهعىلكالميمنلماجمافىالرجكلونامعأبرقاحبنولوملمحاةلطنىأدى

بالمتثابهاملماواثإتمانقممكلخياالرععثصمعارجههذاأيذأطهوبهنةفاف
اضضغاكاالععثصحرففيهاشاصتغنىجملةاصنثعاف4امنأيورنيمونفولهانلمم
الجلةفيالنباسفيهالنايةلمبملةممانرونحوبههمرابعمثالنةنجولونقولهفي

الملتبىبؤلسنآكانتابحرفعاتورطفالهحرفعنيشفنىاألولى

مستاثأالملمفىاخونواللهقويمونأناآليةلىالعافيوارجهالملتبىيخرمترآل
هذاعلىبالنأوبىالمرادويمونآمئاشوونبانهمصضأخبرثمماقدمملىاوفهعغير

لمهتأوتياثابومألويلهإاليخظرونهلىالىتفالتأؤالالىقيهألالمنأولالجوا
بهنحوعالمآتعالىكانوانالعاتعلمهألالذممعهدوالمنأواتمأؤلعالةالبذالثللراد

ذالثنحيرالىالدفافىوتمييناباطوصفةوالمقابابالنوومقاديالساعةفياموقت

آهثاهدنيض5اماوااللهاألذكرناهالذيالمعنىملىجميصهتأويليلموماقالةدفي
الراسخينفولقالباناألولوضعفوفؤاألوجههذاأقاملىأبواخناروقد

المقثابتأوبلالبمرفونالنهماسآصالهمطداللةرباغندمنصبهآمئاالعلمنى
الدفاشبيناقيبزومنالقيامةوفتمنماذكروألنالحكمتأويلىيعرفوت

ونالبعلهلمالهفىاسشونوالراللهنجرفيثاخالكناةالقرآنتأويلمنهووالكبافى
علىإثآبالمتنابهعلمممعهالعدمولأنأليكلتنحألتثئبهرالذىوليىذالث

ومابهالممفقدهعاألذأليولونانميظئفكيفذكرفدهناالذىالوجه
ماذكرناوألنفولهفأماوجمتقهيملمهبمااناألبالةاألالنريظأنمنالمنكر

لالممأكلالفظةاهةحملتافايفرآننأوبالانمايمونفذلمظالنرآنممأوبلمغ
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بدلالاقهاألورةولماا3ومااةلىإتاذاوأماقوالىةالفاعلىال
حمهنأظيرالمأولكلاقأويلىاحملانرلأنتجمسوافيهاهالهدخولمن

فيوأكزأظهرالمحنىعلىحملهبلذلكمنكىبااألعيألقةوالفائدالمحنىعلى

أوفىنريمفياالهنىأضوداألالجوابانفيلهرلهأسمةباطصبهوأث1هاال

لشمبعىيهنلموالمكادةالماالالمتأؤلبالتأويلهالمرادركاناتقبلىمنقرلهمن

والقابالتوابعنكانجاراسثممتأولفىالنصنىمهجمم12دونبذفثالمتشابه
هعنىفأىلىتهاالداألوكنههشاليعرفهامحفيكونهألضةمماواطاب

الذبنوأمافولهلىاىأألشالمتتالهمخرنوحمهنضىماكواالمتثابهاخضيعى

بالذكرالمتابهغنصتأويلهءوانجضاالفتنةءابخغامنهتابهمافيتبمونزإخفلوبمفى
وفدولىاألتأوبلهبلفظةالمرادصنيةالىويلهبلفظةالمراديمونأنأبفاواألولى

لنأويلهيعللبواولممعناخالفعلىويلهاتبراأنمازيغفلوبمفيالذيئانضالع
نجدهمنالشوجهاآليةفىويمنوأرجحىأقواألولوالوجهشأولهلرالؤى

وماالمعنىيمونفىهعياوفكيرمتأشألماافيوالراصونقويمونأنعلىذكروه
االمنثكزأصحيعالنوهذاهااألصيلىالتةمايلهوعيابعينهالمتشابهتأويلهبعبم
جميعآالمتأولفيذكرالعقولألدلةالموافقةللضالمطاتجةيهثيرةاأوصابحشلفد

البردأنالجلةفييعلمأنذكمنلىيلزمالذىالنينهثالذظأدصعلىيطحوأل
الجوازفيبئالمتاوالمذكورةالوجوبمشأرادقدواناألدلةأحمبامافيافىمن

الذيئوالدىألضاللمنلىوهذابمينهالمرادخلمأنكيفنافىوليىقوالموافقة
ومنهابردلمتعالىأنهعلىفنقطعالحقمايخالفمهاهكثيرةرصاحمالهمانجين

وتبعينهاهالمرادنعلموالأحدهاأرارقداةالجلةفىفنمبمالحقظابقوجمو
واحدبوجهبخنصهنهاوالقليلهاوصبحنطأكنرهانظالمقثابهاآلىهنهذا

اهتا2إنقوايلمفينوالراسضبعدمنتالىلهقىويموناصيحتملوالمحيم
وهذاربناعندمنالكلوانوالمتيابهالمحكممنوهفعالجممالنلحهبماصدفناأىبه

دلاألزهرأببئعهأخبرنالظالمرزبافياذعببدأبوأخبرنا05وأفحوجه
قامالى39
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مخنارةأياتوهىافبرىحبةألبدفيبئعدألندنا

ماقخاليدابآفهوصئوربللأحتجكئمآلن7اائؤاشونوخبرفي
الهألنم2أجترإألنجافراالتعرنيةائإليالصئذاأصنذو
النهائمهلفيأتوبمنمبنايمةتثعيغألتوتقياخياة
ممثليماغهزساجانيالحتعلىنجنيئةتملمينلؤدماوإن
اقهاذابالراعفاتمجعاذالقناأزفلتكيزكلؤكانإنظآأ

انأليخيماباالثناياكبيضيئسلمأظلماواللهولكئة
ارشألعويريد3المالواضحاتالصردلوظالفملهاصالمالكثملبفال

دمهطلأأىماوفولماطلى

ناظيمسطثصقانرجالتحصىسفوعلحعتةالخديثسافطنهقادا
كأتالحديتافطنأينأوىوالفتىاألحادبثقعلنطوبروى

الخيازفيىإألصمائزاذمماىنآلشالفلودفأقضذنرمين

فولهالقعيدةهذفيبامضىمسنحسنومناعنهالةارنىسيدنااقال
1الععئقائمبتفتيرأبصارالضحاحوأقتتلبالنيولتبرخالنمألن
2الطائمأفارئحزمنانمغدالةائذاألفإبالحذثألةولم
منمحوتتيىأثدوالبرحشدةمنهلقاذااألميبهبرجمنأبرح1
سقيمةاغايردولمألمربفهوىةبجعوالقاالميناتكاروهوالفتور

مربغةيمنلموانبالمرينىماوالفتورالضعفمنبهاانأرادوانماشميمن

جمعوالضدافىالفخذبنالعنلبمواأللتالنالعضالحدلث2
جمعهالطااالمسلفأربربدفأرةجمعصوالفارالعرمنلةاوىغدبرة
الممكوهىفطبه
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9اققايمؤخبالفؤديهقللثبمحفوستتيلةاوإدئطبيقأفهؤادا
ايمالبطاآلبحألفيآلئهوإلممؤيرللبواذأنامئقاذ

بملالت11قيحالفأىالبمالألتصحالففومهمفردحبيبابنوروى

غبزنادمأتقفتأمافلثعليأئنيغينصيفالمطاياين
آلئمتآلمةأحفينلنمإاؤمابىعآلوإقالخسينخيزيؤخطأرى
والحقلهالرأىأهلعندأخىصالذياكبوىأحبأىاظيبوىخير

الريعبن3بنمواصمهجةألبهالزياديبنسبفبناهمهـااصحاقأبووأنثد

الزحيلبيماكانالشئبفقيتعئاالثتيبثباببالحلش
الخفيلماربةقصتىفقذضليآللناالشبالثوقذكان

بذيلبيمااذينماتهيذاتؤلىلقذالمثئبالثخمرألبما

دأصرةالذىأىالوتاطالكصوالحلولئصممفابستنىبطبب1

ثارحشأسالرحبةوأاألذنيلىمماارأسضحرمعفاموهوفورةنثفوايفودان

يةاالوهودمةظخالمقادءداألصالكثيرالنمر
وكانكذابأالفرزرقعنىيرةحأبوممنفقالاألدباهبممقذكرقلت2

هماخلففثددتلىحبببةبالظبيةذكرتمخرجفماظبيةرهيتيومآقال

انتضاقدلهصيفويدبومأاطلعخثايهجارلهقالجبانآوكاننجذذأخذتحق

إيهأيرلداربابكلواففعروفرقاظئبوبيةينهليىالخيةلحابيى

لعابسقبلوجفقابلصرلنفسئااخزتماوالذبئىعلبناوالجزئبخاشالمهأبها

عليكبةضباأدخلهالامفرعنثاباأخرجنبرتهاتخافالضربئبهسمحتالذىالمنية

ثموأطيبهاأكرهامااطةسبحانورجالخيالاألرشنمألقيأأخانواللةافي

بأحروكفاناممبأمسخكالذىللةاطدفقالهخجفدفاذاممبالبابفنح



ظنياثنيا4االأراقيوظلعقينامفبلهاالياموإذ
بةالئيالمازفىخمانءأبودناأثظدالمبردوألند

القصازاالمئايحابلنارجنهأئاناليتالصنبازمان

فطازاعنئالدمرفطآزةغذاتغزابعلىرمان

كازاآذإألئبقلنممووإنالرالذاكأدثةحمدفآل
ثؤئأئحازاالصتباكانوزفونذاتيماالثئجالتأن

فآستذازابهاشيصتافغلمثىزأتأدتوهازثة

أزا1ةءآخيئأنهاعذاراالخطامبغذيضةونئلتفى
يازاالضجالالزنالقبننالرمالتزبحتإثأجازتنا

التفازالشييفيهآدرعنتفاةهذألمحتىفيفإمآش
الفاراافتياتواوقذأبزرطقةوخفةىأزتدفقد

أدوطأنيمونبهثلمواألسودمراكواباكفأرادأفغدابغرلىءلفوأها
حهثءاألقولهمن

قذؤخاالجقفغزالثعنكإنكانئذركةلستثميئاطآلئكؤما

اأويدةفمنصيةوألفي

وأزتىاخنأطالكاسقهىياأآل

19المتجثمأقتارخطلالذوخإلىمشيئهاالوشاحينوخننحالفاص
المرأةشبنىعيدبمهوأووضاحةنثفاوضاحواهبفاهأيحينساالىمكمايىفو1

أنهاأرادواناحارأوغرفىالوضاحمخماصالىبهجهافاذاطفبهايئاهرفتئدهبا
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المتيئالفوادنفنةبمافالوىمطشألقتمبلأيمابصتنمتى
الؤهيمغبزالمشلوبغقفيماوآلمسيمازوحمققتمعاشفأيقص
فالنستقتفيهلنمصمحيسحأفإنآليرخفاليناكسرالهاففلن
وقؤصئواجنكفببأحسنيآتقتالشننىذؤألقناتجنقتتفاة
ةإةالناقولمنمأخوذضراالالبيتوهذا

1بألمإلأفتنافتناؤتتةثرذإسقاطةولنمالنضيصشقض
دنفىاطنأبوبهأخبرنامانجرلرصوحالفدباكسرآطاوقالىلولواة

بئاللهبعبيدانملقالالباقطافىحدشقالهالصولىيبنعدحدكأفالهتبال

ابتالقاصمينافىألئيهمجاوكزةألروىالعباكىبئملىأصوهببخهنا
فدخلهذاوويثاناأرىانأجبتفديناطالئيلفصأهاجبهمنضيثآوسمع
طبهوظفأنشدهشعرمنفاصتنشدعندالروىوانالحينألىالىاللةعيديوهآ

عقلهنأطولهذاالنانوبينهلجنهصيناطالئيفقالءاهالالعكلمنعلربفرآ
عنكفأخرجهعاقبثقىيةكروالعنبأولعندولعقارألتأمنورتههذومن

أردلمفىياخميفقالناثتفيلذولودولتنافيهمافينيأنءجمأحماتالفق

اليرىجةأبالجتيخهناستحملهطرلهجكباخرأ

اككاتحموالممثفهاضيئاذاأفعقةافىشأةمنوأفتارارشاحمحلفاص

الثىاخيتألمنيمثوإدالدكاىةىنمانهاليضإفدأ

برنسعهاهااأننلرابينلتإأتاأىأيباناواالئزرايفصكيالة9

الىيجدسالنابفةوكانذرالمنالعمانامرأةالمتبردةبذالثإهفوجطهاعلىهعحا

فداكاةألتمداوهىالنابنةوعندانالنىميهأيودةالمتبمفدخدتويخادولماناك

وجههاتوصضلدهافنناواقمئزرهاوسقعلوأسثحبتاضطرتابهءبعرهاوفع
ضئنهبستإلنفدفتروجههاعلىهامحموضحتانهاوشالاألخرىباليد
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لمعطفاتقمئييمالنمضفيئأوإقآلينخميزافذينافيلهافقلنا
قببحةباهاجمحاوقدالروىألبئالماسأعدىوكانجرىبثافراسنالحدشالفلم

نىفسمهذالثأكفبكوأناهنهبؤاححئبختالهبانأشاراللةهأمنىارزبرلهفقال

المحةعبيدقتلهواغافياسنافتمابقولرنواالسالباقطانىدظفاتنجالخيئ

شصرأأعفاثفيالمدبوفددارالىرجعلماالروىابندظ

تاللغإلطقانارأحثاماتلتهتإذاالماأشرلب

تحللئاليالماةفكانخزتتىفيرائذافأزاة
الزيدهنمتهوصالكليفمنلنشلمةيخفلممالالمبردظيزبدبنعدوقكر

ةأبفولاألصتعانةمنوبعد

زمئماليهناميآزائمغشيةوييناتينىالثيماوستقززتتنى

قإليمبالضفحاليغهإلىولبهنصتارخىلؤريؤمأآلزلث
المبردروابةيخرفيلنصيبالبقانهذانروىوفدعشهاللةرضىاالمرتضيقادا

فتنتكاتوفترتكالرمينضاولوكنتصانهاوأصابتىرهتنىيولالمبردقال

بدظأنفمىاألضىانةوأهاواضحالموهنااخباببانطاولقدعهدىوإممن

قولهنبخارومماقالنظمآأووزفآليععاليهبالمتمعحاجةألماالكمالم
أبضآحتةأب

9ياائاآئآلبسنالبلنىقبسننياافغاالخبيبأجلميقأآلحط
الئقاصعيايملآلالثيئتقاصناةوديدةيؤثمالمزةتقاضلىماإدا

وهرهشىجمعالحبيبوالمضافبصدمنبدلهروىبكلاطأجلمنقوله1
واختالفالهدطولانيربدالبيالبنوفولهظعنواعنهئمأهلهبهغنىالذىالمترل

مارصوطسىنهاجلأخلقعبهانالعص



09

حثأبفولالموأيهمأوصفأحنانالويئ

افشوقالنؤقيضيطانوعفلبثالصئبازاحبةأعييثماطاكلقذ
ائترقيبذلنةلؤوبالمخطبائنايضفنالققصبقرنيوداويث
المئزئتيعذبةالئنايارفاقوضقيتهاالنؤىكأوسافيتى
المئذوئيطيفكنؤرأألفاحميلمئنفعنتفترونهصانة

فيهاخحالفالواحدقفعلىنغرآيكههتنيئعنوبروى
المخقتطصدآألراكمنبيتأناالضئحىميئبعذامتتاعضتفتاذا

المروئيإلمذامينهـثنجرعلئومننكامةءماؤالثايضقثصضت
اظألقبهعلئالذيوالخدقطالاذاوأهنعالهارمقعيالاألرتلاألهنناع

منلالذىوالفيضالمحلىبالخاقاعنى3بعتوقاليدهامنوالعليب

وألدوسعصرغيرمنبخرجماأولاطرومرصالفصوالخرطوضكاأىمامةالض

المئطئي3زدتخنذاةطىالئذىفاهاتمذماضقطذقتوإق
افاألروظبمةالهاحدلرواالضشسةصالبندف

المتزفرقالثذىفيوتؤرالخرالقمييثيخالطلالنرازكنمث
زبثلىالمروأخبرنالينعلىمةوالمميىالطرصوالطيالفضبرباررارالى

حبةأبطذكرتجولوفمهأبصمعتتالفىبئهارونبئكلةحدشلظ
أنظرالضبابةفزصليئالذارالىرجاجةءؤزافيكائينظزث
بصحزفا8وطؤزامجمزالفأعىالئكاميئيقزفالتصآؤزابغيتين

وأولىأجودضعرأىفقاليالاالقيادويلزمطاعتهنجبملكضىاعزلوفقال

أصنافومافىاتثبببمنءوالهباالفضمنالمدحأمبزأننىلىبنسعولمينحنلجن
ببدأحمدأباانالوفيالببتبأهذبئعندلتلمافبهاهاثصومذاهبالنص



أ

تجرالهذبنحبةأبىينىأجمازعالهرابنعبدبئالة

الونجإلتقطركمإلماوآلذمقتيخلى4الماماغاقزمفننئفآل
حينوالئي

صفيثاالمبرخبيفيةبغياجنلختيكأنمااآلمنيهاب
باآلخرأحدهماضمبأدميهةمناتصالثعيب

وغريمبزاخايرسؤائمحاوصتجيعاهآلناافيليا
ودثذفنئوميلؤآلنآإليوماناالذنولبيه3وإ

تجةوالئي

أتخنئثالذىالبيتإلىألصمنىوإكأبيبالالبيتعقأصغذ

وأقرلثعر7ااغنذاعخخعايوألهالألزةغصوتاأزوز
ضضجنحثقولىاأحستفيلةوءضحالثءمعثحراتمؤذةعبابوقطزأ

غقرلمحنطوبةلجيلإلإلبهاطيمةمروآتمالثخوإن
بمايتزيولوناأللىاكتلماعانءطأأللؤننالجوما

هوأطيمالشئهذبلطاذاساقطتةجمباكأئةثىيخلنماذاصاخذ
نذهثزتافيشلتالمزتكادينإمذسكرةبيماتتسنهآنلطلو

كرزبت4ءأذأإزؤالبينازىكمافاءتأنرينمالهاوةإت
إألنجحصكربمدتتثئانكلولهضفىأحسوالالصولىكيىبئحمدآد
ايربئتوبةقول

فاخوصنجذلودوفيعلضنضت4األخياتيللولؤأ

اغالقبينبجاميئاليهاعإئزقأوالتشاشةتعليملعئمث



509ءعححصءصى

فولهنىكثىاالفاحنافىاسافىبقمنواؤلعهاللةرضىالمرنفىفالا

رالفئاافهرةمثلصعفراةعتقذدزسالحنبهافينجإليخ
قاالىنئنقولنمعاكأنحرهاالىياأصضذتلؤ

رالناثيليئتوأمحباثآزأؤاافاشيقوذ3ف
دافقءماهنلىورفامنثبناشرفننروهوالميتاقهأننرقالالناضرصالمنثوروهحنى

نىبهيتةىأيفأوصفهاقاالجاريةانالمحافيأسحاببضوقالمدفوقكلو

الموقينثريوتيهفمننصأنهنلمجبواالناسانصنىابمونتوتأنها

ضياالنيظوماهـأفياألولوالقولأدنربحىالموفياللةثرأجاهذاقالومن

جمرهعق

ى43احرمجاسم

ادلمألمعاليهبوستعنحابهأشافىلهضعنصانلصالانآيةتأويلأ

بالرلاليومىخلمفقالاحمينالراأروصلكماللةينفراليومعايممتزيبألأ

وصاآلهـفىقلناالجوابأوقاتهمستقبلىجميعنىمفواأرادوانما
لمجاأقيكفاأوقاةأؤلعواليهأشارالذىارفتهذاكانلماانهأؤالأربمة
االضقامأرادلوالذىارقتالىأشارأصمننهميسزكانماعلىيموأطلهقسه

لماالماديهبوسفأنوئايهااالتقاميراجعنهمأفبهعىوالذى004ألبدأ
تهعمبزفلئاوهوخاريمبوماوعطيممافعلوقببحعليهموعددنومجمقذم

عنكمفداصطعأىاليوملحيهمألتزيباهمأأصنينعد3قالمجالهلمموالبفعح

اقعالحعلداللةاليومذكروكانبالذنباتحرافكمعندقوالعذلميومضىتومجى

وتمامايففبزوادفيمجراتجرىباليومالمتصلةاألوفاتانوعليواقوبيختجةالمط
قامالمي41



سءءصء6

ارسانادبههـاأيوماذحهران1ااونانهمءالساسالففىواقمهاوطةووأما

كاضينوايورأواواألياملىاالتاعيالهالتاكاناروتثومأتاتثفيواطين

فىيريدومقهالريمتترةايإفاهـاطشربدتتصقديمابىالمرزولت
فوتعنوابافيعرنةتهـقيى4وصتتبهأوإآءيويربدوألالزمانامف

كاالرهـانباتيإومباوبىبواعنتؤقفواللمةةمالجزكماايومفاصلم115
يسأةإؤامروقاد

صافيشثليفيثرتجاعقرأانمتالخمركلمبئت
2وانجليآوآلاللهمقإثمآغيرمئستحمبثرلت9إايزمفا

لهءوسدبوبآسأ
فالةاخاواممامقطبغواليوتميغيطناكانمنحمئاتايوتما

اسدالمقتأازامرباانذالثحالواحااوابعراتتلت

أطاتتوازاالثانىالفجرعالموعالىاليرسبتضحينمنااليلسوادبهبدونبركافا

ارقتهطابهتريدوقدبوهافالنالتاواطقاأذأار113بباضبهيدفتدشايوم

وقضهأىالهرجأيامتالثلموسعاجهأللةلىءفولهفىكانهارأوابلمنساعةأئ
كاراأشبيممنهأرادوااسضمرارمااألفالنبهقرنوااذاانهذالثجمأبهماوفرفان

ليىمااألفمالنبهافرنوواذاويالوقتاطيخوعبمماوعرهاوافىادنةلسةكاوو

ومااالهداوعلىالوفتمعللقبهأرادوااآليخةاالفمالمنهربلاشمرارله

لثحريةدءصثوااهنالمصنفبهاصنثهد

غيرنمثحربفيشرلونوممالقومكليدخلالذىالواخكل2

بسوةوالناسوراضضاوارضاتيمىليأصدعوةغيرمنالوألئميأفىالذىفأماةدص
يائكنلخفانبئاللةعدفيمنكوفة11أهلمئرجلوهوطفيلالينهطفيليا

فمعهرجةةهـكلهافةالكلانوردتبترلوكانابهاابدمماانيخرمنارألثم
عدشهابحفى
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دتالوق

بآلحذواوغاحفوهـيوتمهاصأهرواءاداإألكاالنآشاؤ
أنخهاوراآلفإاتألوقااخجمهاألبه9إشدواايومابذكريرادالزكص
وممانأفنكرانباابومفتعاق3االلةيغفرابومقالثمالبتةصكاليهمضربالالمرادبمون

بألنجصءالدعاانةتجمنوااوراقرممفقدومأالكاظهغفرالمعق

05إشادوالإتجةمهوألشتألهناقالةهـثعبأبافانبيشاخافأمالهفهما

أصاعرالوة

ذسرم3اممابإثنمؤشيمزلرغفؤغئمءضفوث
وقالذنوبهعاددءاذافالنكالفالنبشلبةنهاباسالأبووقال

وعوتةففاضحموصالزبلفظذسسأضالتريبملمناوصيمبعض
غاياتهاأبعدالىوالتقصيوالنحنيفاألرمفيالصبالفة

سمةبئدإعنحجاععنصالمفي3قااللقاعيدأبوروجرتأريلأ

لىسبا1أنهريرةألعنيربئابئعناصهيدافيوحبيبصانبئهامعن

الزانجةمارةارجاجقالعميدأبووقالزةالرهـاكىصنشوصلمخيهالله
يخروقالدأبولظضيااكىننىانهاآلخربثحالهذأالوقال

مرنجيكانوامنهىالدناةءأنبتلصبلىوقيقاالأرأهرريمءشزةالزطححبا
اقبماضفشأ2أردنانءأبغااعلىشياجميممامرتيوألاللهألفأفئاهابنهافيءا10

أوعايهاطهلىاياالذىطتامركصرفافلةيمالدالالحياةشعص
وريثاطرفىةصصمةرركاور5يخرازةءإلرأخذتمماأعإاوالدءأبوقالهنح

ارسازةانهاازصنعلىءأنكرمااألعيدألوذكرامعلىاألمريبةةانوتال

وشمتيهاوصاجبيمانيهاكأتوأىفىالخهابزالثتأفاجرةاسةالرفىألن

إألأيامنالنةاناسادعمأزالتيالىزولهومنهش4باكزالوشبموأأأفزافال

دطلثةولذالثأوكاالصمدالإسألهـءائمفاجرةافالررمنسمةلزمازةظرمزا



01

اهالنمنشيرهادونلهاإصأارنمالرجلعلىأوالنراكأعلىتنالثاالهلوك

غيرهادونلحاآذالثاريهاوئثاليخالىخرالوقبلنروجهاعلىكتخهاإن

سارنماألكلشنرنيئقأعلمالبحيرماضوكوهونخنتأتالوانأطساهامن
تملندالتوالمرمزةلهأركاألصم3سخالهـأزلبالفأتوطوكذله3كاأل

اخاجمراقالتصفرأومزأوشانمإتومضبالكالم
كالئهاوهناكيبئألثغيخيىمنلمنصافةتفي2اتر
لهخطأالءوقال

يستميأكالمنماتتطوزإرةرقددحذزاةابنسذأهاأصاديث

ألرإجزوقال
11يبناعهافيثبنإيماضىبإحؤأوابآألىئيقيومان

منلحةالفاجرةقيلىانهـايمةالوةالبيبواناضبحالب11ءماواله

باخاوقالبذالثششنحلأوتحولأرادأنهاوأحسبهقالالسصالوصالفحاب
فوافاجرةيعفرالرجالانهحافرمنتأاالسقرلفييولكاناتلىالمفضعن

تواوانايرأامنفرإصيماالصافريترلكانفانهساألوأماشئكايخاف

فىوالداتفىالنصاداالضولالةأرىوألقميىالوةالجوارحايالمنألنهبالجبن

طاألزبدبئتثاكىالقىذالثملى

3فآرظاكلكؤزهاةكاإضاجيمرافيفيأنأزصلكنم
اخآربأءالؤجاشيطقابعىآيتهاسكانصقفيراأجاتتلما

هـواشوالماسوالحرباألعينعنريوزممادةفنالدفىهأتأ9

تهاالهـءأكطوآفياونبهشىفيلىونةهالحةاأةهـأالورها2

ستاألوالوجعابربدهماجاأاقخليلهاوبينطهاعالمةكانذلكانبربد

اعوالثرالرأسالطاىوشيطيخضجهولمبالناراذادخنهيحمافالنجطبقرلونوشيط
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يممفنيطهابفأشتهالوصفرزوجهافنمنلفتجيبرجلاليعفركاناهرأةوهذ
وظلفاجروأطرحناحمضفناقدانايدصفارقيناصفدقالتالصفيرأعادفلما

أبوماقالعلىالزايمعجمةالزمارةعندىواألختياراالنارىالقاصمبئعدبمرابو
يةالعانوافيهارةالزعلىالحديثأصحاباجاعاحداهننالثلحججعبب
فالالحنبهـالهعندوالزمروممرمهانفهاتحسنالنهازمارةييتالفاجرةان

ءوغناضرابأيصفالباهلطأحمرممروابئ

رمزغناوةجشىزجلىلثمابينخخانانذآلت

صعواانهمالةالثاواطبةداودزاميركأنهنصناؤمعنااألسمىقال

الصوفقليلةاذاكانتزمرةنهتولحمنالخيرن5ايخوتةنهالمهاةزمارافاجرةا

حمرأابئقالالهاقاثكاناذاالمروةزمرلرويخال

زئنثىالذزلييحجزعنةلؤئةصىاحالؤمطتنفحا
البغيشمىأقلمبلهاصيوالزافلوالذر6باألرضىوقاالفانفىالم
نجرنجالالقعدعنلميلهافاجرةالفيالكالثأنهاوالتعيمطاالذبموجهعلىزمارة

دبيقالمالاذاحلهالى

2فاجأفاكقلأخزتأوغآيمفذتأهامتثىتقتتقذمفإن
آالمرتضقال01قالصنقىبوبعمراضالركليوصاالكوالكفلمائلأي

روضعبؤلمنوشهمالصوفالثصمنعليهمامايتثطحتىالنارفيهماأضملىاذا

المتببوجبماماطوفعوكانماأباعمهيخاطبذلكلببدقالفات19
لجتااتوتجلى

عاكىرجلكفدتإنبانكواعدنطيركازدجرأحناهفنلت

شاجررجليكميكبيهانحتبهاصتلنبرألنهاأفىفاصبحت

الخناتوالعئعاجرطيشكفيبراأىطيركوأحناهأزجرجرازد



ضهطواحدةصآالنرجىنراألعلىبخاالرواتىالحأرىوالعتهاللهرضى

الىخيرلوتأوتاألتفىنحرجلهاصهىووصالىايمنمنجتمنأنتقد
الىيئةابنذكرماعلىناهاخرةجمييرغىبالراالزمازةالنوأحلىمش

جمةأواالضاأزالثافىمحناهافيحةالمرالىاىباكارواوهنرالفوفم
ايخيناءأئراوىيمونيخااوتفشالةأنلمطألةطأألنبهارابئذكرهايناإف1

ناأثقالبعكلهادأبندفيأثفادزبافىالمرأنممربنداللةءأبوأخبرنا

صاصىأببئزصبننكحبصقبةووهخربإاأرابياالافيعىانعلبجمكهبنأحمد
اتمساخقيإتفنآحتئوتبحذوؤذهاسلمىنفغازجوزلنتاو

وانهحزأليئيصصهواليهأةمثداذينالشخمنثرأتحتى

1خاليوإباصننحيبتجرتإبىضاكأنهحتيالثيمثحاجم

صرااازانترتاليفءاظاازكاتصراجبفىانثراليبانلقي9

رىبنالةهصإوالكهارحأابواخهاوألكماواالغوبكلىفى

ونةيفبهدفىفأحبالبالمإصهاضأواخمابافىأافىفىالفتاافطافحنهربأوا

ةارهذوقالعإابا

داهوأصاخاتاااألأيرإامزخمامتماةأللىاألاتا

افأصااتالو

ودأل1ابهـالتابئةبذاكدآءإخضاإزرأرإبراازص

إخدميتتابازممىوويراوقا

صتنيرهاأالتجهمسوانكهايمليرصامااذاأفول

يئةبنعمرولذفاضزنجازىاطلعةالنجدىلىيسنقدئماالصلو5اهذ
رىفيومر

استالزاجربئطيرواكأمشكرسصنيععليرمحلىفبين
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جاخبنالحتباوزيغانملنجةتخإلثصاضنمانأوة

إخهرئقبأألزممانوسححاجةمملكافصيخنامقفالئا
األبالناقبأغناقيوصالتخابإباألحايرشطزافيباة01أخذ
زايزهؤىآنيايابالتوآليظرحااللياآلثازىخذبعليتءو

صعالصئطماخوالعىخاليالبهنيازتختالمراصيلفقفناعلىالخوصى
األعرابلقادوأ

غؤولثلهنغعثنجمآةممحتوتبشادنبقييئتصتذت

قفحايبأألزافيفرخنعليغىأيجشنعليغاألحؤىاإلصحلنجرى
دشاهـفالولىالصبكجمامحمدقأجرفىقالبةايماعدبئعلاطنأبوأخبرنا

الرضيدسمعتبهولاألصصىصمعتلظحاتمأبوحدننالظايبنيالحسنبئحمد

بئعروةفولألمؤمنينأصياوأللةهذالهفقلتمعوقهمععليهالماشقفلبمول
ءالعفرالمذرىحزام

دييعبوالحظامجفإلىلهابينرؤعةلذكرافيليعرونيوإفى
حيبكاذااءآلحتئفأبتهتةءفجاازاهالتاإألوماهز

ويتيعثجمبمةعنيوتعرلثعارناضثالذىيميداليوأصزت
تصيثالفؤابفينماليعلبويغينهازهاتغتايويفعير

ضدكأجدفافىأسحييادركولمحةممآأفولهفافىآءوهذاقالمنالرشيدفقال
فقالهاألحنفبئالعباسفأخذالعولىقاءالحماعنهتضلما

طريخساحرةالفاكأاغزالوفيقفئةالجزيرةمجزاتيهيئ

ئؤازيرلملىتفبهنجفاليئليوليىفيتلبىهـازر
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قولهفيأصأالبهوأسكالر

ألؤجاسأحرانيغثرذاىضزنيمااليقذكه

أضأليرتإنةطعذوناقاغأويمناحتراسيكيفت
فقالهتالهرونبئسهلوأت

ءداعليهيتجؤقفتبنظرةوأعضافجسيعلىفيقىأعان

أعذافيى1سضيألتليآلجمفميإليعليتخنىيخرابماكنعث
البحزيلىو

فيديعضينيقفبىاداكانيؤماليقلبذجمصيالقفيألمجبولسنث
أحنمايومأاألصيملنافادقالألمازفيبنربئدمسصعنالننعكرمةأبووروي

ىاألعدضفأنثدنهصافةءجمزاامرأةسفةفىفيلهما

ينخزكالخضحريماذتأتتاذابهكنةالدرخ4يئفراليرشاحين
عبدةبنفودمانمةوأتد

متلرومالبيتفياهز21كأخرعبةرخالبيئنشاحممفزالي
الرمةذىتولدوأك

قرمزآأوقايرخ9فاونصيمةقيإة5نصفاخققهاىش
السعدىوجزةأبلضفيهماقيلىأحسنتقال

إزازهاأضثماويئثبغموىرذاؤهاأيماغيطلةأذمابر
الخزوسضالدبنالحارثنوليهومحرمةلم

المرطأزدايخيهانراقلقوشاحهآسمطغزا
األسحدشقالالعيناأبوحدئناقالاهبمامحمدبئشاحدلمالمرزبافىوأخبرنا

حزنوفدبخحلمانجعفرأخيهعلىدخلتشمىاولئىبئدسابئحمدماتلمافال



19هصءسصحسص

فىافكةارانألنهفأشأثالءاطمولمضدبدأحزنأيهع

القرالىالحيمائمأوساقالذهيمنفذماقنفلىطرأتبعتنللقمري

البخرثبجميطاتمركنتوإنمرهباالشؤنياغ4لتؤمدن

يحرىمئهيرالمةلتومايرتعزباكأحن3إآدتهييلهفقلث
ومميىعلىئكاكنجهذأحإلفاعلىلمجكأهارافينىإنتبإلق

بهرأي4واوعئامنعلبأحئةقيتيئآبعاللثوال
ءابباتهصرغمعناإيهأقرلروصساعسهمنفأصمدإلط4ىثفأعيقال

منمحرجوتوصعدرامنواطنيناألدتمنهبت8ءبالخاابخينمضلوة
بئمحمدحمظقالالحباسبئحمدحدشاقالالمرزيإفىوأخبرممارواص

جعفربناصماعيلىالىاألصمسهعدخلناليضالنوركالسمعتقالصوىالضبدبن
ةهزتاأباتاألصصثفأشدصاجةفيللة

الؤسائللذيكوقدخللذيذوؤسيلةحاجةتزجوأتيناك

القوائلاليإذبتلمالذهربينناأدتةضدئةؤذاونذكز

بلالقواالزجاةفيكأكذتجطوآلقايرحزناذذأفيمافافسحئم
اصألخرآعاجمآلمنذعانوآليمثةعنكحاجةداأزجتوآل

ابايخليالجؤبمنذفيآحتكنقطوآلمةنفنالؤجةالباذكفيذآلموآل
اللتثنهرضيالمرتضلظ001مئلتهبوأتجهطفقضاألباتهذكلبنلم

فولمنابلالضالزجاهفيكوالكذتفوالأخذهرمةقايمونأنويثبه

الالمعليهالحبنبنفىزبدنفيالكنافىاطزبن

القنآوالذوابلبأطرافييصوكوأنثنىبآلحمائلىفلماش
فىالميا9هـ
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الثوايهلت21األخينلةإشصاكأأنحيىاءذاألنمينت8
القواليأيإليبينخكلذىداشؤواذقلىالحزمنجغفيهب

تاطعدنحمدشلقيوفىاايحيبئدامحدقالتبالعبئعلىوأضرنا

بيصألمركفى8أيومآارشيدةالقاقىألصىاعىنمأبوهاحالصقادابالتا
أثانترأاألإذباثتأعىماتةةذروفيفانهتتااعوبوندمآاضذأرأ

أمهلهالتةةلهقتأرأدةذدثهـإفأصرهالمنصارئةقأوساءفاتاألدىخازم

صاتفاالعهئتإدادإآلتخامحاألراللةرإاىذاتوكانت

حبإآبنإآلمأؤسإوإنيمداخابمحأصامماانكلبوإفى

أهثأنتاناحآنصكيشلقائمإةواقيالمبنهمت
لراخكمثتماؤذىؤيترفكأوإقباسهأوسإلمبوإفي

اذلطيم01أإذسارهجاشإلت3لثابأناص3إيخكبمذحصاة
تس11جمدكىوأكبرناسنييقاثكلتحسنروأكهاانحىاألارشيدفقال

صصقاصغعحثطاالطأىالرصدعحدصاةاددريدأفيحدنافال
اتصقماهـامىحالمموصنخبردطكاعلىهماقلتقادنهبيماأحفلىلمبنب

رإمرافقالثيرمرورصكلىفأقباجفربنعيىونحدبومأالرشيدعندالفي

لذاللثفاغغاطزنلىديترزأصىثتالءضوصهتةاصفقالأصروراإللجتفي

ألفورصامالييتطعكياالءاألصعاينوأدذكوقاليحاءعدوأفليدالر
الرنيددتوأدأبيتيراهوتحءجانصيفيفقلتوأبمرعتنبمفيدنجار

تموطنإكسبالمافيوتجذاهاصإلصأضاكتلقىأنشئتاذا

الذراهئمأخبازالزجاليئكمثنئافيليئفيكافكثتمة
فأخذتاردالأئأالروراماطتعلى4اعالمسروروفادالرضبدعناننبفال
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يندركلعندىيساويانوماكانادبأرألقبالدبن

53اخرعمجاس

سأريممعلىمنانااللمئتعالىلهشعنساظسأدإتآيئيدأأ

أويلىأامنوواآليةشيفىذكرهـةلهةالجرأبلمونصبآالةفيا

وصففيالمبالضالقولهصنىيمونأنأوالمهاحاألرجحوفىهانذءهـنحن

يجلبماباصتدناهاألمورفينهيؤشلمابالالالستشاليدواتجلةاةشبمااللسان

لفهكقولممإلمبعندالفظة5صلاستحهالييعادةولممضررآعضهيخيمياأونضأاله
أرادواشرمنيألنالناقاتوءنونبألتكماإلنرمةشبميشفرتلمف

أتظذبهأثاومربروشإألاصتأماقارااورتصأثاثوضةشء
قرةتعمفإهالخف

ؤإذبار4اقيفإنماأذكرتادافتمأماغفلتش
لهضلىتفىثالدايشهدههاواالرللىاألقبالءوقيةضدعالديم01أرارتاوا

لمونفالتتبتعالىأ9صأضأتبقهمااووالغبماقأوكاذخمصامبوءتعالى

لتمباالسعنامميحآوققرأتتربافمااأشسانآلأصباهصشوسهألنه

وقادربئعجالاالصفىلطربةقةهمارمىحهطشأفيصمنآلداأءرعابات

أناناوغيرنيراديقعلرصدةءآبربهابأمياءإيدواتالىاذعلى

فددمالىلهبةاذلالمجلدآوأاتإأللصمىإجااقتااصبمراقماصأماألكافها
فوالمهةبالهءلتنروةإثمالىآبؤرأحألإالضدةأكلحارىةفبا

وشاطصعىعرواتماالحرلىءافافةتتعىربإاوللهاة4حةاانا

توىاسيربدونءربااطعلىادوتوداسىصرى11استأدأمقا11عا

ااألعخثابقرلدإأعداأحلر
فئثمواناأنتعآيأنإأعحزباحاأألدإ
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اآلخروتجرللمعانالموفئأنبربد

قتجرلمنمسؤآنجشطأونجزانقذبلغتقذاصلتعدالعباآلت
زيربنخداشنجولعربانتالتىمماؤاتاانوالمحنى

1الجمربالضياطزةماخالزوتشفىبينهاآلهزادةخيلوكأبهتث
اآلخرتجولوبالرماحالذياطرةشفىيربد

3ثاببياضفيمفوفيغدازىكأنهاالتماجعودبهيمثي

اآلخربقواليخابائيريدق
المفيديناأيإلىعلينحرفزدااخذةترباالعيقكفيحتزث

أحمرناوهواآلخرلوفيكنطعنالسربالحرتيربد

قؤئهاصترانجصازاواخذثيخالاباططازوجرد
اآلخروتجودباطالنسيلهاأراد

النساؤاآليعمرومامثاداقسيهنمفيأكتافغوقؤزة
اآلخرولهءوكتافهأديهةأراد

التوألؤلهآلبآإلخثوحمة
صعىقاضثااكىالجوابهذااحصعلىوينىلمانوالىاألخالفأكط
منالبلهخاقهتعالىأقووفيوالعائدةالمعئومالهتجالأنالقلبلىءتمالىمهص

نجطرخياملرةوالتاألعسسالححطبرماوالمينادثيو1

ماالصوهووضوطر

جمعانعاجواأشوصلباهأأمىالنتاجاطدثةىوعائذخذص2
ارحفالبقرةوسنمبة

دالوهـخالفكألمرفواالفاأبةفبنءالعيضآلبةظهدرهسى3

اذاكذبوولعانآولعآبتعولعتجادبفإبمالحادوالم
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ألنألجمرزرهذاالعبلةاألنانفيقظتعالىالمحةانبذكورونأنراالنسان

لجزماولوممذكذلئايرلةفيهقةمخلىبمونفيهفاالنسانأفعالمنفعلالجلة

ألنجهاهمألةنسنعبلونفآياقيصأربممفيقولاآلبئفياالصنعبالعنينهاهمأن

لهااالنانفملةشأرابملكمنهخاقهاتالىانهبردلمظلوافانمخلقهمحا
القلبالىحاجةغيرمنفدهناالذيهواطوابهذافيليتعملهااليزالوانه

بةفالطقلبغيرمنكرناهماعلىنجتظميغاالمعنىزراواذاكانوالتأخيراتقدبموا
وسالوقواواخنارفيرفىابالجوهذاأباضامءالقاأبوزكروفديهبا

بأليهوأحابفيهمامجلةاخلىوصتئجلونفالولأنحبرزتيمفقالعليهقسه

وهومععييامطبوعآاالنسانيمونوقدكفهاطبائعملبةمظملىفدرةاعطاهمفد
حألنلشهوةابئرافئبهلفوذلكجلةالىبجانبأنعقادربالتبتمأمورذالث

المرادبانجتميالبلخىذكرالذىوهذاهنهاعلجالهتاألوقاتمنفيكئيراكلوأمص
المرادبمونأنأيفآوبجبلهالمتناولةاوةواليهالداممطالطعووهيربالعبل
فيهقةشلىنجواغااالناناكهسخلوقةألجمعونالجلشهوةالنفينهانا

إلمجازبعيدمنهرئمجمازأوالإقلباألنتوسعكلوؤتجوزكلتجوزوصذا

خهاهماذاتالىاةطاكذلشفيفاممنوافامةمجازآخربسفيروالمرادالحجلوذكر

ضهوةخلقتقولهلنقديمصنىأىتستعبرنفالوجألعزبترلهالعبلةعن

عذرأبمونأنالىوهذاالبلخىبهماعبركلمالمجاالداممطالطبعأوفمالعجلة

اصتباجأوالعذرأاليمونأناداألصوأيرعابهمحتبمونأنالىهنهأفرب
والتوبيئافىطريقكلذيمتحسناألولاباوفيمعنىلنقدبنفالص
أبجوونالهاوأأوفحولاالابوالجووجلأيمعفااضافةغيرمنيعوالنفر
النعيفةالمهينةلنعلفةوسضعفمنأىجملمىتجولهسنىقالالحسنعنروى
اوراةمعناأوالذمفعنعبارةالعبلانعلىشاهدايضفيانكانقريبوهذا

منخاقاالنانانالمراديمونأنوهوبهألجباالخفثهطالحنأباانحكلما

ءنصكنقرلأنأردنااذااصىناأصافاألتعالىالنهاالضتعبيل
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بمرنأز5قانافالتتحبلونتفولهرابااتيطافطكيلفان
نعأيعبزألفىاةتحالىأعدامؤهاواسبطإتألبالموااصتمبلمااكمالمطاتجةوجه

لهكنقالبانهؤنةوألبالعفةاألنسانخقههنوانعلبهكلتنعوألأرادهاذا

فحاويحارقاررنهاصيبزالئاسثمةأبومحاةالصبداخهننجهماعنيمأ
مةبمضمهمبهأجابماوخامهااآلبأتمناصتعجلمااظهاريجزالناظرص

مونحنيتحالىقادكاصابنناالشانخاققالىتحالىتفصايناالجلأن
الثاعسولبةرشوأايننناناالخلقبدأاخرال

والقجلالمابينفحتوالنخأالصخرضحاحيةبينطبئتغوال

ماجمأأاهراصباأنوفممرسااوناوتأطراباففيونةحلهمآثجدناضو

أنآلهعليتهدوئمألحأةجلالهأنيمبتعنتالمهكتاصاحكطوفد

افواالاألعرقاعىنابرواهوقد19أهدآءنحأنيمكىأوردتاالذىبيتال

فروأ4ألفاضامنضئفي

اصهوالالمابثنثإوالنخاثمناضةءتااالصخرةفيوالنبغ
خبطونةاةفىأآطقينذالتيخاطالقاهـفيالجراهذاصحوأدا

يخاالطنحهنبهرةما11أحايماألسأنخماكأدءأنوهرناهذبمماخصعيه
تأمااىءقداإيخإلالااناراآلياتدلموتبأهاراإطأليب

ألدهااصواقانهاللةدلىءأدفبمأنصفصاتأطاالثافلهأوكانيخاالمم

ىالتاتاةازاآلإطاتإن01أفىألذيخابمرآكوأذااآليةأاهتلةقالالىآ

ءحتوهمئمأايهءادمنأألفاادطهـارلصسأندصصآتيمميذكر
غاقءكافةنصماقةءذحهاة4نعانقمهةئمالتخاآلمىعةسصتاأ
فىجيسةالاآليةكيلذلنهتمالىنهيمةءالظاصأهوأابدأتحالىاللةابدأأغافى

م6طإءتداهـأوصآلألأصاتهواإتامىعباديركاوبرلىعزوأتلهاقه
3آرإطااأاااطاونحرلماأحهدكمااصاابهصا009الممأتءتسشد
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وروىالشصبغيبهماجالصرعةملىالجمةيومكاراشضئصخاقبمد

قالأصافاببغواجسدأعالميالىوبتالروحفيهلمختلماالسالمعاليهآئمان
دىواعباسأبئعنماروىاوئامصساغروبفبلبخاقىتجلايارب

الىبادراعالنبوبدكزأنيحالراتوجهلمئ1ادالممحالآدمان

آلعصاألنانخنثقرلهفامهزافبارئوبأضةضوحالةاااأ

غيرهدونلألم11عاتادميخاألناتإرأداانءلهيةبالئةابةاألوهذه

لهضالدأرهىمحيننتعىألوإقعنهأللهماراالمرآكحياقال001

كارعتجهاتملاءفيتصوهاءاحاتكأورفذءأوألدث

تتهارحاأدأرهؤالفثفإناهناايخ01حزماابىأاز
ثاأمنتوافيءصؤإنصجطتخالنىقيالاإإتإتا

عنهاولجتئهااستغنيتإذاوليهدتافاشلتابياإوآلأص
هاقظعصومباذآلجوأزضىالحمإنائمافيدأالجكإيأللش
نصهاتجأشابرلؤانفتعرضيأحاسنيحاؤبآليارىالجاآل
ثأكئت2إنافيليتفولؤوبصبةنافاحرفخزاارضـآ

زثتئهاصيهزابمآباةمؤاليثأكاالمجذيئربلخاؤ
اخئهاةعليركالعاإلهامذذثألااحكنجالالردىأتأذافسفرت

حاتخذلمتذيقذلوذعزةفأججئهالخآلدعافي2وذ

ففعلتنهاءواياافغفتنيوايإلييةإكاتويهرمة

تهعتهاماقذبعدعنهاتصامتثرابذىءهيإلامريمقزاةوش
غزكئهابجشبهماجمنةوتظتمةافنناالزخئميعطصأغإلرجاة
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رتضتهافذريكتهامواوتجذثيغتؤصزئتزالئاسمو8اامااد

فخنتغايريؤتمتأنمنىولغخزةأزملنمآللهسألىوإق
ماقدتذقئهاذآعدارييهصيئةبنونفنيفضيوآلفاذت

عدبئالمحةعيدحدتاقاذيىالقراذرأبرناأخبرقاقالمرزباقيالمحهببدأبوأخبرنا

حدثنعاراالمنالراناألزدىصاعبنالرحمنعدحدشاتالالدساأبابن
ارمىاكسكبنلظظلى

الذفرثصايئتئماجموالخاثيمالذهرمغاحكأاذامامرتبولسث

ؤفئيفيخرأةجمزضيأقيولكنوقايةلماليجمزضيجاجمالوآل
الحئنرفالذىآلوآلخيزفيمقتخثألوأبإلىفنريلذىأفف

إملموإفقرينباةواضافبصهـإليتىامغنيراذكنمثألستحتيوإني
حبزئببومااضاوإعزخياةعصنرهئمصاكواافىإصوأتحايئ
إلتذرىينجثالسوانزيومأقفزبماتيثاماعازايلثفإدت
الذمرميئبآلآليعدغنجطؤنصتذيقهمحانيفتقريعتتمو
فولههسضحنوهن

والخذرالحننيوتقذرىقضرتافمسكيئأادخإن

لرالنجلكسسىوانماربجعةاصعهبماواباصعهليىنأصيهانفيله
1زايخبأآلتهإلىكينلموإفيتجاجةمسكيئأؤكانتوئهيعث

نىوظلكانرارممنأنيبنعيطبئربيحةالمراهفيكنابسما11

فبهالقائلىوهوعنهاترضى4وطزمن

بودطوهلفطاليشنررحناالمزشبهةأميرالبك
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واطبطانالوافىالنحابارزههاايريدتصأىقمرسفعرتومعنى

غئنزوضمميئتجذياتأوآلالقنفبوثزحنننمام
ماالتناكلقسجانماالعنكبوتألنارعلئومجراليرمواسلةعنهلبحةهوهذيهنا
الرحلدثةباطنوىجديةجمعصوالجديافالاضطيمزوالاالثدى

األمزبيماوآألمزتدئغريمهألتمغالصئبياناحذآل
لنيرومنهبأمهالتعرشأريدوأناأليصبأفبلهألتجول

1اليدذؤريقتةأللهييماؤقيآلؤذعاخعلذىألتيوآل
شلهاألعرابىابندوأ

وآلضاكاتنايهبآلغممحنمتلثمأالقؤمصغجنادازأيت

وجدودطاشاناسلكلوالجدعاعدالميمونالطاشكل

يزبدالموهنينأهيرفالتتكايميصالتبراكاذا
لثدوأ

البقدطاوافئفينامفاحثمأألقيالفاحتىواذا

نعقماضاهءوالىابكضبمتاومنالفضطا

خهئجاعواناساارمحأشبضهانءواحمارأو

قصبعالباروانصرعتهانالسومغأو

فانمزقضرارأأرخشهثمااذياهنرفعتىأوكيم
خلىبوسجديدنلىهلىمكافدماائلاأبها

ومئالووعيهيعلمقونألنهماالفلاردعاتذو4ااردماتلذيتوله19

بحفظهذاومثلهقاههاليهالمنافالمشاشوأفامغذفأرببةأربدألأيأربدورببته

المثرالجاقالمدىعلفةبنلعقيلىأالتجملةوالببشمئالثرطلنخلفعلبهنجاسوال
نافيأمالى61
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المالماكثزةفىوآليغزذئدتآأقينةصقيئكفأحفظ
انصيدةاغامالىرجع

شتزقائنوييىوماقذتركتيؤمولزلث

زالضتليهانيقكانالذيثلجؤكتلقاؤمثشؤمخاصم
1البثنرضالمهآفموكوهئمغذكبنوقؤيوأعاتنى

كزوخذثتةالذىوأبيئنتحلغيزرزازةممتي
البذزأنهاالئاظرينبفضةغرئنااتجلفي

القبزبكرنائؤارئحتهماغذزتنازانالجهعثآلبن
فئفجازفنمالممتينإحذىإداكختتفؤامكا4نان

افرينحلىالفدرينحلىأى

مالفرالعفباتتتائةشؤضمعلىتخمؤآلفم
القدزئنركقبليؤالييماؤاجذةونازالجايىنارى

أوقد4الواحدةونارناركاغاأجلهلهفالتذقالفماتماظهأةأميلهكانتجالى

2تنطممهوأفتتلبئولمطبئالفهفبلكاليهيترلوالقدرفدشولم

يالمدسالدالوفتحالعينبغمبالصفيعدسصعدسبوفوىقوله1
والمالهالمبنهعسمومىههذازبدأبئ

فاركاكئيرقاظعومةوكانتأةاعيلمكيهأكانت14الوجههذارمنويروى2

صدقتلهلتظالبيتالجارونارىنلىبلغاذاحئينثدوهوعليهفوقفتلهاظةوالم

بحذاثوأنتبأصفيبلىيخزلهانمبشارهكعععطلىقدرفيطبخركبجملقوا

فدياخفهافيظمىفبالثالبهللنشالتدرانةواأجلأطعمكنجعاقكمب
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سئربيتهآليكونناجاورةإذاهيماضعزجار

هنكمتهصلهممنانأجلأيضاالبيتمذافىلهاتتاانهاونجالقال
الجدرجازقىييزاليحتيخرجتإذاماجازتيممىا

ؤقزومالمماكيزةسمنيثمابينكاكانويفغ
أينألمكيهأضتةبئممروألد

جايؤئأؤآلوآليظيموالئةغفبتتهمدابمكأآلتجعفتي
نصجا3إبائمحمأزخصهنمتيآقذغقيموابائمحمألغآلفماني
ارهجاآفاقتالئماكاذاقذغيمواالقومجوعقايلابنأنا

الصحذروأعتتجاإذافاتشبافيبينهماقذفزجثمريخهايازلث

رجائوأحيانخالفأمزخخليقمةداثلمنةخلقيأديخ
جاشراطجافينتيركاالالكؤاقا4الهقالخوباالخزققطغوأ
فزجابعدهمنليإألسيجعذكرفةمرنأاةمناللةأنركما

درجازيائأفؤفغارأؤإألشرفإلي3ييبأفؤمددما
لهنعلبالمباسأبووأديد

جإليثوالمكانعنإليوئحصثزخلاليإشقبلضينىأضماجذ
القرىئكزواألقيألصفيافيالجصنثوما

خضيبريمالونجةوليهئما

فومهوجمليضربهااليهاوثبهتكمتهلهقالتفلماالبيمات4اجارىضرمافولهالى

وفظاظئهشدتاظاقماظة1بهماينكوفي
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أيضآثعلبوروي

مقئغغرالمنةيهحماولئمبيتةوالبينثالفئيبيحاتيحافي

حمجغسؤتأئةنقىوتغقئمالقزكطميئالخإليثأنألاخد
والسوفياماةواعلمحدبنةكلاصبرأيالقرىالحديثهنانأحدنهوهعنى
وظقرىغاممنالحسنوالحدبثفرأىعقتقدكونفاحادنتبأعرض

ادارمامكمينفولانيرةققيلماأحسنصساال

ئقاذالنمتغازعآلماشقشيصااالغاشأيهااآل
ئززاذانمبتيخزومايخفتغااذاعرسخيزفما
النطرالحمايحاتيفآنوتلةينعأرواأنالتآيعليإر

أوتذزتهانفليفتخفطثالهاتيتسأخليثطف
مرسؤطذاشايغطيئنتيطؤدهايغطلمأدتةاذا

الععئفرؤالمطيضمةافاعرسآلةايينذاون
لهذلئاضؤنالمعئهذأفيقودبااالبمهكينكثيروكانعنهاللةرضمقالا

ااشبزصافياآليفييبالىقاغاالبيتآلصآلامرووابئ

قبرالهاافماتيئألجعتةالئعزييننهاأبرخآلوآلمضيم
لهاتصنرابنافيائمنجيفليمىيباصهاأماتمتخصنلماذاممط

حماخنراطاضنىحاثطعليقاثليلوآلظنئوآلحافى

بييهاضنراميقيزاذامافكيصشايذاماذمتامرأراعيمثفقبنئ
تمكينالمالبةأبعنالعبناأبووأدعند
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سعصهصص

جنغيرقالييزةوأقبححييهافيالغيزةصمناما
الطئودتلوفمفيهائأمئاشتةفيمئههاذينلنمتيق

لغيودطيننصبهاأوخاثهبالذهايغرأدقيؤشيئة

وديهنكريمخلتيإلىجمنكضئهاتخصينهائيخسبذ
القرينخبلاققزونفيتبغعؤزةعلىصدآلتظفزن

ىؤثيامجلىص

ولفدالالمأملبهبوصفقعةفيتعالىقولهعنئلسألإنااتةنأوبلأ

مناةافضاواءالسوعنهلمحرفربهكذالثبرهانرأىأنلوالبهاوصهمت

عليهيوصفأنمنعابهاآليةمذبعفهمهاتأوليوخهلفقالينالخلعبادنا

عنانحرفنمالرأةهنالرجلمجلميجاسواةوأرادهاالمعبةعلىمعشالالم
بأنأرالمعصيةموافعةعلىلهمتوهداإعصميااعآبعقوبسأبيهورةرأىبانذلث

بأدلةئتاذافلنااطوابالحديثبهماوردءلهاطالفىوالزجربانمط14نودى
ااألنكلنجوزالالمماعىانالنأوبالتووجوهوالجازاالحمالبدخلهاألالتىالعقوله

االذلة1مايطابقالىسنةأومنكتابذيثبخالفظاهيوردمماصرفناالصالمملمء
ومالىظصفاتمنالعقرلعلبهندللماآمخالةظاهربردحاةثذمنلبفعلوبوافقهاكا

اللهفيبرانجنفىفهاواحلصوبلالتامنوجوهاآليهولذزصألأوعلبزص

يعحالبمامتعلئاآليةظاهرفيالممانأولخاالمعصيةرارادهالفاضثةمياالعزممن
لمقفهبهاومثمتءواتدفالفىلط4الفةاططااألرارةأوهزمابهمحعلئأن

فيهذإإثحألالباقيدالواالنمحيهمايزمأويرادأنبجوزألوذانابهماالم
الالمملبمهماتعلقبمونأنبمنوفدبهالعزميتعلئعذوفقتدبرمنفالبد
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نبونفالنهموقدنجالتمهتقائلىصانجرلبملحنوفعهاأوضرباهوانما

رأىأنوألتعالىأاتولهمعئفاىلىتيفانبهروطأوبانربوغبانأى
يمونأنيمنقلناعهاهاناسااليمرفطاعةنفسهعنالوادلىربرهان
ههاهمعلىأفدمانانهكلبرهانآاللةأراوضربهابدفمهاهملمااةذيفىالوجه
واناليهدعاهاال4وننذفهالقببحعنالمراودةعلبهندىانهاأوهقنأيأهلهاأهلكل

عليهأليجوزهثلهبانعلمواللهالتأهلىمنبمضىئمات4فيظنألمتناعهالهاكانضر
والمكروالقنلبذلكيعنىءوالفحناالوعنهبالبرهانصرفبانهتعالىاللهفاصر

ءبالوفيصأوألقبحجثمنبذثهارصفيتحقانألنهابهبوفمانكاناالذيط

وجمونيتقدمهالوألابانيإبالجوذايلةفانثبذطغفحثاهوا

غيرقببحلوالوابوقديمودفعهابضربهالئمربهبرهانرأىأنرألالتقدير
نجاشلوالجرابئشدمأمافاناواببفلوالنجالأنضىفيأوصلش

ألنابالجوهذافيايهانحتاجالأنانجربذلكالمحصالجوأبعندفيهماوسنذكر

ولقدوالنقديربايبرهانعنهانحرفاتاآلوفعفدبالضربوالمالضربعياالعزم
محذوفالحقيقةفيفالجوابذلثهلفملربرمانرأىأنرألبدفعهاوهمبهمت

وأنورتههعايمماللهلىلتولوأللىنهاقولهفىالجوابحذفكايقتصيهموال

نهدونلوصلهوةنململ4ورعاجمماللةدففلوألمنارجمروفات

وتضفاخرواالديانىطافوالمايقيناملمتدونلىمعنايمالجلزوناليقيهةعلم
الفبهؤإعيوهالبها

أنفساتممماقصلولكتهانفمىسويةتموثىنفمفلؤأثا

هذتأولهنانعلىالجوابرزفوفنيتالنقفتصوثةغوتشىأنهافلوأراد

ضديرهنلهالبدايهاالمحعيةكلزمالهوأضافالدنييقألطالذىأرجهعلىاآلية
ربهبرهانرأىأنلوالبهاوكلبالزنامتولفدعندهوقداكويمونمحذوفبراب

بهاوكلبالقبيحهتعلقآهمهاجلغثلمبهمتبهاكقولهاكلقولهقيلىفانلفعله
هاشاقمامليبدلفالالظاهرأماقلناوكيرالضربسكرنمبمالخقأ



اكا

واآلئاراكقابالثهادبالقبيحيلفأيهونبأنبهساأنبتناواغاجميعأفهماموالش

فضهذالثأشعبهاكااهتناعهفيدليليوشولمالقببحفعلىعلييايجوزممنوىبه
صالمديخةلعوةوقالثرتعالىلهضالكتابهنبذلثهيثهدالذىوالموضعالسإلمعليه
وراودتهتعالىأوفولهفيضاللفيلهضالىضسهعنفتاهاداوفيالضأةاص

راودتهأناالحقحعحعراآلنلهأوضاألبوابوغلقتتسهمنيافيهوالئ

راودئهولقدفيهلمتاليالذىفذلكنآخرأهوضعوفىالعادفيهةلمنوإتتسهمن

راودتولقدفيهلمتنغطالذىفذلكناخرأموضعوفىمادقيهةالمنهوإتهعن

متانهاكلوهتأوليهالفرانهفسرىالطباقواردواآلنارفاضحصحضهعن

التقدبمعلىالكالملىأناآلةتأويلفىمافياوالوجهوالمعصيةافاحةبا
ومجرىبهاغآربرهانرأىأنورالبهتكلولقدتلخيصهويمونوالتأخير

والمعنىخلدتكأفارالوقتلتنداكتكأفىلوالهلكتفدكنتفوجمرىذلك

الثاصقافتلوالهالكوفعيمنلموانلفتلتانخلبصورألللكتتدارلوال

رعاقتوألويتسغكنثألنيحزةرمجاصقؤففآلتذعنى
آخروقال

أوأبئضزنجةاغضذلنمفئلآليؤمصرقؤيفآلتذس
فضلىولوالتمالىأأبعأنجولهايهاسنثهدوفداجميعأالبيتينفىالنرطابصلقدم

ورحمةاللةفضلىنلميعلموالهميضلوكأنمغطاشةئتآورحمتهعليكمالها
ربهبرهانرأىأنلواللحالىأفولهوهوضرطأالكالمفيانالتأويللذاهدبثومما

محذوفارالجواببجعلواأنلهموليىالثرططمولهعاالطالقكلبحملفيهشه

3لمحندالثرطجوابفانبصرييةاجهورمذهبيخالفعتمداالذيهذا1

وذمبمحذوفتوهوإليوليىعليهدالفهوفالمهفىهوجوابماقدماذامنجقهأل

ذالثمثلفيمندهمحمذتدالتدبمهجوازالىزبدوأبمدالمبردالكوفبرن
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اعاللوالجوابضدبمفومتبعداوقدأوآلاوجوصجعلىمقدراألن
األةبةمنأوردنابمايناوفدبمزاوالوفعدذعمرورالزبألقامزطذلجزولو

أنبجوزوفدأجزنااالبتبهذكرووالذىرالبرابقدبمبرازاهدوالو
فالنصدفىأنرالفعدنكوفدكنتوكذالوالكذاقامزيدفدكاناقاابرر

هنبأبعدلوالابصضديخوبىاآلبةيثبهالذىوهذافعدوألقيامفيلموان
ديمبلزمملئالاطنف3عندجازواذاالكالممئجملةلوألبرابحذف

ائاكاابوارزفىااليلزمحئالجوابشديملغصجازالجواب

ئمبفايمونأنوصمشاهالىفطمهفدغيرهكانوانالجاعيأأبواختارما
مآكاتامجازفىأصهوةباحمطبأنيجوزوفاليهءمادالىومالحمهاها15بها

فيوالقبحاكءاألشبا3أوهذاىءمنهذاليىاليخهيهفماألىالقاتجول
روىوتاثمنىبتناولالقببحتجحاقوافيهتمالىالهفعلىنألنهاالشهوة

عايهطبعفاكلةوأماالىأخبتنفكلئاأماقالالبحرىنافىعنالجوابهذا
رأىأنلوأللىظلهضيمونأنوجهاهذاعياوبجبرالنساهضيوةمنالرجال

لجوابوافعلهأوملض4ربرهانرأىأنرالقاللهكابمحدوفمنملئررهان

هذاوعلىعنهشاأليمفييعما3باالثئيسمواأنبالصعادةمنانإخالرا
البهاالكاهباالنميطاناليهووصوسهاأصياخلىأىبهابهمالمراديمونأنألببهر

خالمكانحبثمنةاإبالباالخطورىفئمعشأوتأهناكبمونأنيخرن
أومحرفيالمفسرونبهكادعاهاأفكرناوانمايتبمهاألغلبفيوالعزمعندكزاألفى

ذلكمنلأنعلىاألرلةهنالحقولفيطتلماالالمعليهالدهفيبهاوفذفىالفعاص
الجريضالضفيوفادحأعنممنفرأعنحيثهنالسالمعلبمءاألنبياعلىالبجوز

ءوالفحثاءالوعنهلنحرفكذألقاإلتعالىألبذلكلهدوالضةبارصالماليه

تمالىوقرلهصمقدماتهوإثروعاألخذفبهالزنامعياالنرمءأفحئاواءكبرالسوأومن

عنيهوحعايهوالعزمبالزنأالهمعنبههثينضيالخلعينعباوأانمنأبضأ

القببحمنبرصءأنهمحلىأبضأبدلسومنمليهاماعمناقهحاشقرفىأأللوة
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اطالتلكفيلهلىظاللةلطفلطفأيهونأنيخملرآالذيالبرهانفأهآ
عيأأبوماذكرأيضأويحتملىعهاوالتنزالمماصىعناأللصرافعندهاختارقبلهاأو

العتابتحقيفعلهمنأنوعلىذتحريمعلىلهتعألىاللةدالهانالبريمونأنوهو
الالمعليهبعقوبأبيهصورةرؤيةمنالجهألظةماالبرهاننأنجمرزولي
بالنكيفانرشويقنىالمحنةيخانيذئماالقيفوالنضجربالزلهءولندالهأعدمتو

األنبياهعياوئأهـفاونوابأوالمدحأجارواشامتناعهعلىأليتعقأنوينض

بئأحمدروىالتوفبقحسنعلىللةواطدهنمبملمبمافرفهمعلىوافدام

امباسابئابرايمممىعندبرمأقالكنتسبطالملقبالعولىباساابئاللةعبد

لهالانالىصادنهنممنهفريئأوجانجهالىجلحىفقربهرجلالبهفدخل

طويالابراهبمنوالعدمتأقتفقالاليهويلبابهيعتحمممنلقىوشغامأباياممى
لىكاواللةأنت

لتطوحفاجصتناميئبأعلىنألتفخاذاليفتجبهذع

يقذخحينالئذىبويزرىكريمنائمسمنجابحافييرويئ
قمحاالفتيجانبهبزالبتتافيجمنتأاليماليئبأإلزبأعتماذا

ممايتبذحمذخقصرعنةونضيلةجالالزفضلهعلى3يزإ
أكتبنىلهوفلتنجحنهخهجفماومتمنالوراويآقأنالتحسئأنتابرابملهفقال

بئيرعنوروىضعرهمنظذهاالمبدىالجوبريةألبىفقالاألبيات
فيهافرالثمصمنبكلعاناالمأهلءاأصمنجماعةاكريئأيرأصقاكممطالبض

منفرخفدأبلهمفقالاثاداتكئيرةفأنثدوافيهفيلهوماالعاشقنومفلةكر
فقالاقبالصكانبهذاكا

جفاكاينذيإذزاخكاكاالئؤتميثأحس

ممامذابجزفآفياوميذالضئزمثما
فيأمالى79
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اكاشآنفيطيعصتقيقيئةتفذت
نذزأكائىشألتيعينىخطأؤفا

اكاصيخةمابتعلتمأنمنكخظبلينت
منجماعةعنهقثنبهاقاداألياتهذنىصالثمنهحانيفىتصرفافهأثيدظ

قالنبألعدبئعيآوأضرأالعولىامباسابئمالبراهبواألياتحنروا
السالمعلبهماصاالزموصعابنلملىنالمأصبابئلمالظاصولىابحيىفيعمأخبرنا
المباسبنواهيمواالحزامماعلىندعبلأليهصارالخضرةبلبىالماسوأصإلهد

دلمجلهفأثدأليخزقالطصديينوكاناالصولى

العزصعاتمقفرفطؤنزكتالؤةمنضلتآياتتذارش

أوالفديدةمامذعياالحولىأمباسابنابرابيموأنئم
ئحمذالئتيأؤآلدضارخبحدالحئدالقفبعراةأزالت

أصالمأمونوكاناسمهعلحاالئالدراهممندرهمألفعثريئلحعاهبفىقال
صمنهأهلهاىفاتضصاألىمنهابالتلىفعاربخكألدعبلفأهاالوقتذللشابضربهاق

لينفلمالمباسبئابراهبموأمادرهمألفاةبمتهفباعدراهمةبضدرهم
هذامنأكضعياابرايمفديدةهنأففولمالمولىفالماتانالىبعضهاعند
أحمداسباسأبوماحدكطضحرمنالفئهذاذهابفىالألبوكانقالتألبه

سدقأالمباسبئرايماقاالكانافىالبافعلنوالحسيهةالفراتبئحمدقا
بئعلىفيضعرفأنمتبالزمنروفانبالزبدانأخىابرابمبئالسحاق
وكانتمنهبخطهضيئآاليهودخخراصانمنانعرفوقدالسالمعبهماالرضاموس

وفدكانياعاديوانالعباسبئاهبمهـالى9والمتوصلىؤانالىرهعةسخةيل
وطالهوغيرهاانبحيدفيكانتجاعتعنفمزلهزيرانأخىوإفيماينهصاعد

امنىالوتيلاخوامنءنجقمنبعقاحمحاقازدوأصاصطالبتهملبهوأتغبثالي
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واللةخطهوبضبرعندىبخهموسبئفىفىشعرهانفاعلمهالعباسبئابراهبمالى

لالرفعارفالاقوكهالىالعئرألوصانالمطللبةعئبهزلولمظدىعلىاضمرلثن

الىاألصوجعلهضدبدأابأاضلىفاضعلرببذلكآلخبرباسالهبنابراهيمالى
يبهغالمانهوأحلفهمنهاثعروأتعاللبهماكانصيئأسقطحئهذالفيالواسعلة
طأبنبحبنأحمدأبووضةبحضأحرقهعضدحصلىفماشئمنهعنده

شحرمنفتوماصولىاقالبنهمةالواكانبحيهبنطأأباأنالمنبم
كألفيلعمهأخيأنندفيقادأبىبخعدهاوجدأبياطآإألشبئآالمعنىاتفىابرابم
فصيدةمنالسالمعيهماالرضاىموابئ

اعادآلدصاهبالأهلمكلمامريمإعابفعاليكنى
ذاالئاالطارفثوآلئشبةؤنقاطاليفألهمأرى
واحذامثةمنوئعطونامحممؤاباعليكمئمنة
خامذاالعداكميمونمسقبصحراالثةدفال

اداالواالولذفضلكماقعذدفيقسيهلثفضلت

صاويباتوالمأموناصالماعبهمالرضاموسقملىفوجدتفنطرتالعولىفال
أدثدمنتدأانالعولىوروىجيحاابائهمامنالناحوهاشمالنسبلمدةفى

أفديوأنفىمجاصهفيوهراسالمبنابراهم

العقاليكخلرجةلهبءاألمنفوشالتربمامجوة
تالمساعةبئفنكتقال

عربئاءوعنذاللهدزغأكاالبهايضيقنازلولرلت

يظنهاالتفرفينوفزجتاحلقااممتحكمتفقماكملت
فىأخبرقالبةالعدقملىنافىأبووأخبرنابديههجربمنفعجب

فالكتاراوبةذكواألأبواسبلبنالقاصمكيصقالولىاابحبمبئعد



31

بباأللهوصفتوخراجهاهعونابلىهباسابئوابرايمارانقأيامباالهواز
االستحتاعفانالمطاولةأفىناتوقالجمدقرئي4عاالتدفماباحضارىفأعى

فقادمنهبالثعرأعلمفعدأحدآرأبتفااألشصارعنالوتافاططتبهإألأليغ
النابضةقولهنىماعندكلى

دونهايتذبذلثضفلكاتىششؤرةاعطاذاللهأكأألم

ءكمثمنهنببذماذاطلمتككؤاوالملوذضصمفانذ
الىاعتذراتوهوكأإضمرأنىولكنعدتتفقالالملوكعلىقفلهأرادفقلت

بهئكلجظهذافعلتانمافقالهلمومدحهالثامالىجفنةآلالىذهابهمنالنعمان

ألكواكضوافىبمتجلمالحسلهتءأضامنانكايركءأردلمبىصلتفاذا

منالعباسبئاايكىاوكانمنهذالثاضحنلتولتضيلهابالممعيينفأق
أباومدحافدمهشئمناريدأبىابتكلفعتبداودأبىنألحمدالناسأد

فقااألحانصالتخلسفىوأحسن

حكااأبوكبقآهايئخاصعلىوأصيخةمنكتبذتمساوعفت

بماالىأحامأبناأقدغلقدبيماآاالكرءأبناتقدمنله
يماالبرو

افيبرأبأنتاليلمحغويصافضااإداكنيإذىاصباينحأاتمر

حبإلجاكانحبثنضيهوىيماتءوإإحبيببالعمقرإبة

لجبانصنكايأكةاأنعؤارفنوازعالئافيمنتقاغ
الرمةذىفولهنهذاوأخذ

فبزبهـاشموقيهابئخةآلبهجانبمنكفةاألروذاذاهمت

بئهاكانحيحثكلؤنفىهويوإنمامنهايينالتتذرفهرقي
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دابموالي
مزارهادوعنبليتيوشصطزيازةتناعنبانايدفت

دارأفاوهاتيذليتيألنربضنالآلىبمنقطعخاتوإن
سىالنظارفقولمنذلثوأخذ

اهـتنحوهاؤأرضىبكدتثمميروقريبةأمهذييقولون

ءشوااليهلئوإذاهزلمزبةوالحبيبإنصائعأثآل
فوفىالمحئهذاالىسبقالباسبئرابماانيظناألدبأهلبعضجدتو

ثهآآلأرعذببهيناقوأبنتشاوأتيصئتكيفكن
ئآآلأنمقاذيهحمتةالدبابمنجىأىلؤنجابذ

فقالهاالحسانتايةفأحنءتالمههذاالىشقافداوليدبنملموأيتحتى
جليألكماعدمتعذوالمدخذوتةعرضئذفذقالهجائاأمآ

يلذدأتبهعرزتضىعزإتةعرضألدتعالينتفافاذهب

ىآخرلمجاسي

المكالبوسفيهمأسطنعالىلهىعنلهإناالآبةتأويىأ

إيهمابأعكايهدهيقتصرفإألءاايدعرشاحالىأصجنالىربقالأ

يوسفمنتثرجفهذاالالرادةىكأحدبأكاوتاذافتالاينءالجامنكنوأ
فاعلههنممعبةالتصرفعنوفعامهضافي4حبىدألنالمحعيةبارادةالالمعليه

بمدمنلهوفىارنانأيهادىمامجرىيجرينبحافىوهوعيهالمتدممنوتجيم

وصرفنبمنعهنروطمتتيحإنأعهاانعلىيدلحكنىيهدهنلصرفوإأل

وةالفئرفمنهبخأللظاناافىونلحباليكبممذهبكمفبروهذاديمس
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أحبالسبنربالسالمأعلبهفولهأهاقلناالجوابيعرفنلمأوعنكبسن
اليدحبكالمالظاهوفىهتعلقةهبةالانأولماالتأويلهنوجهانشيهدا

أنالبجوزواألجسامالجممرانمااالسعبنالقارأبأصمحبريمونأنالجقيقةكل

وانماسيةواليعالعةليىنفسهوألعبنجماوالمتماقفياالفيليريدمماوايرلجعا

القوملدظعلهاظنجعالقطارجوبحبومعاصطاعاتقكونفدفيهاألفعال
وصبرهفيهوكونهنهمسيةدخولهعلهلهاكراهمأوالجىالسالمعليهبوت

رظالمآانعمناوقدوفربهمنهطاعةكانالصتيطافهتاالقطوالمثاقهالزقهعي

المكزفعلاكانيرتفيالنصرفكوشالمواضعلبمضمالزمتهملىمؤمنآكرأ
هاظنوقتضااآلبةنيألظاهيأننجتنالجلةوهذقببحا5المثرفعلهكانوانحنآ

الحابىالىمايرجعيدرواأنوليىبنباليملقمحذوفقديرمنبدالواة

يئاألصمالصاحتملواذاالحبوسالىجعمارتدأنوينااألاألفحالمن
بماالمقدرالمحذوفاختعىوالقباغالمماصىبربدأنزحصألالنبىأنكلالدايلودل

بوزيهففبلفانومحبهلجهطاصلومالطامةوذالثذكرنامماأليهبرجع
أنالفظةهذمملىنأنوهناليههادعوألنجبووهاكأحبجن11شولأن

فدقلناالبمنعالالبضفضلهوانممناهافياضتراكفيهماوفعبينزرخل

أألالحقيقةكلاضزاكمعناهافىيمنلموانألموتحهزامئلىفىاللفظةهذتتععل
لموانهذامناليأحبهذايقولأنجافئيمرههومامايحبهبيةخيرمنانترى
أحدعاألمجبكاناذاهذامناكأحبهذايخيرأنعيرمنيولأنتجدثآيجز

ينالفبيخالمحركانحيثهناآلخردونيخاالىأحدعلىذالثغءوانماجلة

ذلكيقنضأقشييرفوضوعبربدماأنيعحومماازاوعاصإآلطماالمحير
منكذاالىأحبقالكذامتىهذاعىوالمبيبعورنههذليىفماحعلىوان

نىبركنصفالحةكلاناألعيحهنلموانأتجيراموضوعتضيهقيماعلىجميبأ

صامونحناظلدجتةأمخيرأذلكفلتعالىأفولهذليخاربومماعبتهضاول
اختيارملىوالنقريعالنوبيئموفعلوفوعهذحسنواغااضابفيالخيرأن



أنألعنقاوهماألاتالطامليهااالمعاصيامابهواوانهمألطاعآتطهصمااول
قومقالوفدكذاأمكذايهوتعتفدونظنوةماكلخيرأذئمهفقيلونطضرافيها
بابفىالحالينألضترالثذحنانمالىأاظنجةأمصرأذنحالىأفوالنى

وهئلىهقيالوأحسنهسنقرأخيرتمالىأقالكاوالمفعيراظنىينزكالموانلةالمتر
المععيةيعنىبناألصألناكأحبالسجنربتعالىأفولهفىيأفيفداهف

تاولفييثتركالموانباعتآوعليهإئأممالكلانمشكأنجنالودخول

للةعلىالمفظوأجرىتهابةافياثتراكاالمحبةداىفياكهمااششلىفيبا

فيحتصلىصدراالسبنألنكرناماأبضآفالناويلهاليننجتحاآليئهذقرأومن
وألةالمععيهوافمةمناكأحبآحبصعليوصبريشطلمجئانيريدأن

أىالىأحبهعئيمونأنالنانيجهوالىفعلهالىبلهمفعلالىبالسجنبرجع
فحلتانممآيهرههمابئاألصفيالخدناتجالهوهذاكاعلىوأحملعنديأهون

كلعىعتديأهونأىاكأحببلكذالضفيكذابككنافعلواآلكذا

انمابمونأنكتحعألاباهذاوعلىنهماواحدأربدالكانوانوأخفأصال
أحبوضعواغااألرادسالطبالمحبةتهعنعبرلمألتفعلهدونبهفعلمعنى

نعالىقولهوأماأخرىمنواخفأهونتكونقدوالممصيةأخفموضح
المرادبلالسائلىماظنهعلىفبهكأالمهفليىهنالأصبيهدهنعنىتمرفواأل

وهذاصبوتومفارقتاقىكهاالىوثدفالمعصيةمجانجةالميقيدصدالىتلطفلممئ

معوتهلوألوأالموروالتلبملىتطاللةالىاألنتالعصبيلكلالالمليهمنه

اللةبعمةالقباغعنسومأانمايهونإخبىاانفيةوألضمنكبدهننجاماولطفه
عناتعرفواآلقاألألنهذلكخالفالظاهرقيلفانفيقهوتواتوانحالي

منزكرتموهوالذىويدفمهالثيدهنمايثنعهنالمراديمونأنفيببيهدهن

مالهعنىفلنامنةواألنصرافالكيدارقاعالتجتنىالمععبةعنافصرافه

ةماعهالىبميدهنأجربئإنمانال4والنرضهضرريهدهنعئتصرفواأل

انعرففدالكيدنفعهاااللمراففيدولطففهاعمفاذاالمعيةعلىلهن



جمروىيرألمطمالولذا11بهأجرىوماضررقيلم5ئتيغولم4كأ
بحمدبيةوهذاشيئافعلتمالهماالتأثيرلولمىأضيئآمافلتنجعلمكرخىالى
ومثهاللة

أنماصبنعقبة4والذىبراشلتأوةعىصائلسألإننجرتأولجا

بهيثسعائممحةبتبعنخطاآلطوخطةفىقالوصمعليهالدةصلىاللةرسول
يشعشموعاالرجلحدصصوالمصبوالمزاحألضحكساتمصحةانالجواب

اطيريصفذوببأبوقالحكأضهوااحالمزكنيرةكانتاذأضموعواصأة

1الفأخئزتةفأتختمواهوأيلصقاهاقيمانيزاربة

ؤيشمغالمآلجفيجداحيئأكببرؤضيمايعتلجنةحيناقليثهة
هذبماركقيانأبضنيمحهنوانهناالخلهطوصفالذىاطارهذأأنأرأد
معنلاليخبدلنثاطنيتراححرآبهسبعيحاشئاجنيومعمئاألق

افةوالمفتوحوحفذيجدافتانجدقيثثةبافىنمكأتيخوأخرىص
يخماةالحارفيخبثهعنىانلوفمحأياالتعلبدجادفالنوبقاللههذت

احماخاقالالعنحئازلةذالثملفيأضراسهءفيكنررأصهبرفعئم

خوعصكنةبرةلبآتإلمآينفمثضأأفأةيمؤلؤأحب

القاصةوهوتاعحمعوالتهيعانالمايتقرثوسارةنرءأرالقر1

وصسيفقاهاوىويئالقطريمالعنالمطرحوالوابلهالطيبةالملبةاالرشمن

طتوأقامحوائحممائهةوكضانحبابهعدةمىمفثئكأتوالوأالصيفرم

والعثبلىالبهيخهاينبتءالمافهاحقيالبقعةوضفوالىزمالضوالالحبهةووالبرمف
ماكاكاالأذااالروضةناوأل

والموعاالاخفيمها3وابمةااصا11مىلجكلةوبكةنمهيكهبروى3

لمرةاطالمايعةالرامحةبةماانةالحفالجاريةسوننضةالاقارهبفواالمزاحة
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يذلمطاالممنخلىوفاد

ؤالالعلةاةياننفذوافييىانحىنادىؤآلؤالله

اصيععأوثماعقعاممجقإليأثنيبمشمغةسأبذأئم
يتلقوةوالوالمكروءبالوءالندامنأليخادونهأىضبقالحىنادىأرادفي

هنوأصلهصباكووصمهوشاغبهصمهاذاظبهواعنطعاطهمنوالحالطبوفى

أيالنادىمننجقالحينادىمحئانوقبلعنقهفىوصموهوراعالط
ذلكألنوضحكببلهأىبكثمعف3سأبدأمحنىووالوروبالملوتبجاأل
اآلخرقولهوهنهوبسطهانجاسهالىلقعدواضيفباورصوالىألكرمعالماتمن

2اصتقيماؤخإليئأزاقآادتشرىانخيئنقىضتيؤزلب

طالقيرئةظفئانخإليثإن

الريبارجملحدنوااذاإنهماباألعىسنةقالاألحمرخلفمنصحياألوروى
أئنىوهعىاطرهانفعيعنهضواأعيواذابالقرىأيقنوهازصاليهوهثوا

كاكنمنأنهذاطاالخبرومكابهذااذالاتحأىباطأومططمندبهي

يخهاءيمبتحالةالىتمالىالدأصارنهمضحئاوابمءواالشهزابالناسىامثاضأنه
لىافيعنىوملىوصآخرحدثوجههناطديثمذاوياربزأمهوفي

بآشروبظهرهابأعالهبراقمنوالمحنىبهاللةيئبعالناسحيئمنوسلمعايهاللة
راأيضأفىويهنوجهتكدينضحهبالريامواللةءيئهرعندالمتازلواتخاذااس11الى

الثئملىءالجزابمواأنالعربادةمنانوصنجهبذكرلمآخروجهاألول

الدرضجمفربئةالعبدبهمايمدحلشماخالبيتاناغضيفوربقوله1
وقبالماعهما

أفيإذاطارقمأوىونمالفقنمجعفريابئاك
الحفبفورب

افيأمالى89
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ىإةانجمأنريالورةشحمالعربأضعارلمرآفينظاشثولذبامحمه
ءالجزافسمىوبجازنلثاعلىلىنطاللةيمافبهبماقواألبالناسواللخيفمن

المرزبانياللةعيدأضرناائافيبراطفيكنممأيضأارجهومذاباصمهالفحلكل

افىإفيقالممهعنصمثهاألأنهطنالرحمنءعأخبرنافالدريدابنأخبرناظلى
ابئلهوكانصرةابامتزوجأكاتكالفيمنلرجىعلىلتفىهـوةفزيةصوق

ناتحاوعفلتفأناختجماليبايحنهاةاشاصنةلمانافعلىزعصأنجالتإذفضر
اليهألبئفقاتهئدنهلهوقالتءاقريانجلتطاعبنعلىتوكأوأتجلت
األنعارىالرحمنعبدبئلبنرشعرأالفأئدتهاقالنهةأبحضرك

حميمابفقذتجأيتتهاباعتؤكاودجليسآماألوقصيزة
انجوىغمخمنالهوىأخيئخذياتمق

رميماةوئقةغاتبذآلل

سقيمخصاوزدالبخفراكأقرانجؤاصمين4فرا
ولنةعجوأنثأتباألرشنحركأوأفبلتربهقبهالىءنجفلظ

مابدااليأفحلىثمالهؤىؤنتكواتحهنقرأائقلتئمأيافي

البوسالنامنأؤئذنالمثصى4أاعالتمالتارطأفففتفقؤ
المهضآلمتأوضتةضفإلمههذياصانحوهآرجيخبشأتقذ
لثداليأطالكصةهلالبالثبهانذىباالجرعانعأياانبانةسلى
ذلثيماواختزثانبأناشأفيتمقاءفأطاللهنفيفثوهلن
يااليثليمنخشيةغينيؤزقراقانحشاعاىتجفيناكيإقيهنئاثيما

فقلتمهافدنوتلمبناوفداحةطقهاةبحالوةاالدنءوافهفأطدتاألعمىقال

وأفثدتعيهافيألنحكفرأبتهذامنيخنىزلمااللةأثدنك
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والعثمكلالعئبآذياك7اخبمانررتناخفإنتيئىتخفيآتوم

القتلمينيخيناؤقذأكثزنغنشماتلكنةاذاختئالهؤىجمعن

انخناغنزستالطرفرنجعمريضتآب
بذلبألافئوبا7أهراتأثفن

والهزليذإلإاألنبآبدوكمايختلافداصانمخمتفيصيققمؤالي
اخذلىاطذوأطيغألتدق4ئحذزفيؤالهؤىزينانغذاكيغنفنى
بذلمةفاراداألياموقصيرةنصارىااللأماضعنهاللةرضىالمرتفعاقالا

ورمص11أيامألنلمإأيامحرتةةاداوعاهةلحىهاكنورحد4يميضوراسراان

مولدهاد3وفربسنهاحدائةآأيضاألياميرةبقصبدءصأنويمنبالقحصوفةهو

أىحميمفقدالمهاالعلوومحئهبريمتآخرفيأفىمماأشبهلاألممنوان
ءالفراقالامىىصإثواأأبااوورفىستحنهالهأدداألتمنآالفطاتواتجا

يريموةالغرآلمطاشترطأهبداغرألمطإوليةاسحأاعيت

9مضكأتاجرالوديطإعآلمؤبيمايخنخاحالإذخأئاعرنياليت

منالرجلأحذيتبقالمعطيكأىركلأطأحىخذياتمىلهوضابحاعأى

وقبا1

االباصابهنكدالمينعاجحياكأخهاءالأتوجاحمدبا
واجرييخكياعزوشصاجرفىليشاماكاتقطعإكزأ

ادرااكأمجالبواالرىأاقادقعزةبيتاقلىقيإذا

هاجرلبيثكأقاظنارواةبرىاجالجنونلهوبدأ

ناجرعنكلىامبمإذابنشباحاكيياعزمنئحفىايتأأل
نلكمنأضوضراالأببتانىالردرابةوهذ
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قياولذلكعنهواوواظذياالحذو3واالطيتهااذاءإصذاأحذهـالننيمة
تفالجسدنىخارهوفالردلضبمررأعبهاايىخفركأنماوقوله

منوصفرتهلونهايرتضيريدأوالقيملونيتغيركاالحيامنمنكرةمنقبفهانهاأرا

األخيايةليلىقولمجرىىومجرالقبمرنبتركاالحياه

سقيهآءانخيآئةالجئؤتيخهتخآئةيمناعنأؤئخرث

آعصانضعاءااصضأشهااتآصاداء صرصصيلجسإإوبروحمماف

هارونبئونفحدقالهالحكيمعااطةعبدأبوشحدالالمرزبافىناأض

دتهةاصزبالباديةأااعيتتلةءاقامحعناألأخطابنحدئاقالهتاعكلا
وألدقفىفأرتنبمالى

وإنماالسؤالطواتاسييخى

1الجقفعلياذمخوبطوكهى11تمائم
رافيعبينجالساابىباالعيفاذاالباديةفدمتحبنآمفكنتبهاألبعرةالىفرجعت

إيهانجلتأفعنهمينالعاطفضيةأخطأتففيةرأيتؤالجهميضىوهوفو

ذهبهذاءاذابالفكالصلةمنأماهديةمنآأرضوةمنأاللهيرعلثفقلت

افلستفكاللالمعيشةطابفىإياىلميحليلةمذلمنألتىمااليهفتكوتفىالتوز

فأثدفيهألثدنفكضحرآذالثفىقلتواقدلريماوإنيبأوحد
وانخذماانماكيخيهافيتتمآرانعدماواإلقتارتحإرببتبا

قمافقسومةلتانعجزنهؤآلتجقلمتاألزآنمالرأيكغتت

ىوور1

اورلهكلتاويألصصالىاإنمساالش11حنىالضفا

أمقلبالنألعقلأخاخلقتممافاعنلكمماساناللىكن

ألنحوىباضىالهـاءو
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ؤالمثأقاالثئزنلنقذتغقبقيلزطقئاأدختنمإكطالثهأمةبا
تعايذاذأسفلثاززعرصفأؤلملمطتفبباإلتجاليذااثنكفة
تطالقرىقىفثزميئأتكننأأؤأدبانماكداتجللملؤكان
قماءاألغيياواليلمتخييأنطتعةتخوجيمالنمالتيثىينإزضئ

والتماالضزعناكشئأضةيىقناخاتةاعلمتزاؤاستنثغرى

والئذماآمالتالغقبلثنفييلةفثبئمالؤاليتخوجنيال
وانغحمااالعرالخولهماكاننيصاللهأثباطيمايرك

نغمآحانجةتجافيأفولآلألقؤآلدأذاثحمبأيخهتا
تخالوآلكرقآوالإلىتأليوآلأذئأوالعقالايخذلنموأننى
ؤاألتماالهئمغإيثمجزأمرمقثاصيخاأحرالمررة

تالحمدفيعيآناأضأبدأتحذلقالأنحلفتحئأثدتهاهاالمحةفىلظ

رأيتفالممهعناألصعشأخيقاالرحمنعبدناأخرتالدربدابئناأضقال
هبخلدشواظكأةاللهفىأطرفوألمنهحأفبدويآمارأيتعاصفيمنبآشاءنجا
دفىفأثدةثفا

تجئمتقذخادليطفلأبم8اخاتعزضت3إاللوىيؤتمكنمأنفقنم
أخئتكاالحقنينذؤأصرثضىصاالغشيةساننمميكفقالتت

أدئتإدإئقمابذاعليغبذةأناآلوالذىفمافغفمت
استقزتماإذايثنيؤماايلثإإأليزهااصئتاماثساأبمت
اخثاوماؤاشزتاتطؤتعليةذخيلهاأنىالنفشنيتذياثيص
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أيفأوأنيدق

زتلءودكازؤضمةبرياوفنآقتذفئلتىدياز

صتذغيرثأينمجطفؤتثنىفخوالوأئسافني

ؤجذىكانؤجذذفؤققيفاءقالتانخمثستكؤثأنفقتا
فقدىرؤيغبفمإلهالترذوسثذاةذولمةولكنأحال

لىاالابىاصالىدتسصاالالنادطاالوبهذايهرهبهرمعى

رلفأنثأاتناعالم4فتتوبلفابصأيختلهوواذاعارأبن
صهماشبصلىحزانقواويخفماشؤتتالتعيناممط

ماغدقجفةياليتنىمبهمابظالهوىعرقتااني

دفغظأجقماعلىذلؤفماقادتآالحيهةإلىفعا
غاليزهما2انبآلهذاسفمتفماهواةفيسأغذزانقلنت

لهبأهغانذاكإدرنبروهالهفيوادكمافيلةاتفىقااألححمصياألضادعنذاوب

باووإفيمحابهلماثبفاللفأؤت3فيفأحببتحرةابدونيةفئفاذاآهلهأى

حالىرأوافماأبقضوفىلمواليرحىأقاموافاصاراحقاسكأضالأنفأظمحموم

كأاالةتنادوايراأهمنوافلمامحنىعوراقمدأحىوكبرقوحمدلموار
طحمدحزيئونبعوتاليلىاصوادنىمندفاذامشدناأوبامجدو

اصتبورهمآئايىعلىخفاتاأئتفلنمبائوايؤتمإكبتعمرك
نتيزالطربتيتكزعلىؤنخيقةبتثر3اافصنقىغذاة

يطيرالمنزالؤجدميئوكادالهوىبهخصحينيقذينقتعث

ؤرثغينهإذافزتفكييفةابإنقتمفىولتافهذا
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يرومنازصغؤلواالزضمنذونغآةاألالأبحوأ

الثؤى3ءىافىانخإلقيخثؤأص

بميزتحينأنانمتيافاأزيئ

الئوىئسمصأنالنأفيبغداللةعتى

وروشتجنذهانملثغؤ
راحلتئاالىاللةيرحمكلهاقىلرفيقففلتبهاأحماحىىاطواللشخفكنتلظ

بنعدأخبرنافالالمرزبافىأخبرناجرأامحبةاعناللهاكوجزمماصكةافي

قادكاناألصمىعنأمحابناضبهحدنالظالنحوىيزيدكتمحمدحدنافالالعباس

المنازلتتايةهوالفقذالثعفااخاساكليخمافلتميمفيمنابياعيبالعرة

أنكرهأوهاالرصفأنرقعهديةفدهتوهاليؤصاآلإمالطهوضحواللندخلىإآل
رآيتاذاوأضحكهسنأنأعليهأشممحالضحيحأأراهنضالصشالأكون
فيهيخنئعدمنأطيبطعامالمهواتاخزقهومابهعهوأدمهركهكاقاعابسآ

تجولوأننأدمظاليهيعئوألرهم

الذبابثنغرمتااأمقيشااغزصمةأذوذفييؤمكذ

ذانوئهورطفيلىبايبحرةكانلالمحردظعنارجهذايخرمنوروكال1

جملسهوأخذمعفافتحمةولعندهمفومعلىصرةاالننعبابفروظرفأدب

حئلالدضتجلياهذاعبرتأوتأطتأوأوالهفقاالالمشبسافابهردمنخ

اسوتفذتااإنفقالتئالمرووأحملىلقدركخمءوأألدبئأحنكانهاليوذن

فيءوبصلةاطراحهاوفطيمةالجمةعالابؤصالمرازرووضحتنجهاليدخل

اليكأسامنالىوأحمنشعكمنواععلقطعكمنعلاآلئار



األنخآلبخمغأؤأؤيختآنافزياتآزيثمازاءفاذا

انبؤابحمرةؤدةتاتجأأزآلالتقغدونأؤرخآل

قأبوآلغيزئتأفبمنغقيثتخميهاضتتهينا

الغقابممتفتزغميمعليئمانقؤمافذتمأئفتزايب
ؤانقضابانبفاليوغيطؤالرمالتكلفببهقأذنيداك

ى83آخرمجلىح

كطاإنفقادررثهنرحوناديتمالىفوالندصاانأدإةتأويلأ

ايىإليأظفولهفالهرفتالالجاهلينمنيمونأنفولهالىأهلىمن
الكدبعليهاليجوزفالنباهيامناتالالمعليهفولهفكؤببضضأهلكهن

المرادهوماساعصيرءسانهابتعننجبرأنلمصعويهفذالثفىارجهفا

دفىوليةلمأهلهديمونالنتيهأنأحدماوواآليةهذفيفلناالجواب

نوحآوعدكانوجلىعقالةنهمبشاوعدالذفيأهلهمننجمأنننىواالنسب

زوجيهةصنااحملفلناتمالىألهقيالىىاألشأملهنجيجمانمءيعليه
اهالكهأرادصأههمنتمالىفاحمنثئالقولعليهبىمنإآلوأهلكانين

الحقوحدكوأنلىأنأانالالمعيهنوحقولأيغآعيهويدلبالنرق

ابىعنبعينهالتأويلهذاروىقدفيانطولوالالخبرانيخعالبقجهاهذاوطا

منليىتعالىأتجولهالمراديهونأناالفيوالجوابالمفربئهقوجماعةهباس

جهأخركفروكأنألببافأكاكافرآكاناةوأراددنجكعلىلبىاتاىأهلئا

ملانهأنعابلاطربقلىءكلعالىفرالنأوبللذاونيدأهلهمأحلهبمونأنس
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هذارويوفدمملهءوسولكفرهأهالمأحهنخرجاغااتلىظنبتنصاعيخر
نوابئعنلىءصاتجرابئعنوحكلأليئالممنجماصعنأينآالنأويل

ولكنهمضهليىيرلابتفرحونادىالديقولللهاالاالتالثمملوبالفح

تولأبهكانلظاةعكرمةعنوروىبوئنلممنمنهفلياأهملانىخالفه

لماةالنالتوالوجهأهالمنليىاةتيئمؤنأمملواالميةفىلهمخالفأكان
األعيظاهرعياابنانالالمعليهفقالفراتعطاولدواغاقيقةاطعياانجهبمن

تكذيبذفىوليىأتاصخيانةعلىونجههبخالفمالظاهراألصئانتاليالمحةفآعلط

الذىبالشيبتالىاللةفأخبرهرىالثالكمتجتفيهومماظنهعنخبرانماالتضر
الحنعنقناتوروىوغيرهالحسنعئجهالىهذاروىوتدجمريدال

قولصيدأبايافقاتابخههاهواللةأمحرفقالابئنوحونارىفقالعنالقالكضت

فلتقالأهالثمنليىفولهأفرأيتقالبابخهليسلوقضابةنوحونادىتمالىالذ

اةالكنابأهلبخنلفوالممكأصمانوعدنالذينأهلئههنلياةهفا

وهذاهذهثلجرصوابئمجاهعنروىبونجمابالكأهلفقالابة
البنوةاسمعليهفأطلقأبخهنوحنادىوتمالميأقاللهاليقرآنمنافافيهإذببدجهالى

التولعايهصبقمىبآلوأهالثشالىبتولهأههجمةمنثنااصالضآأوألة

يخاوتتعرهاالالحاللهذهلةمناخوتأنبجبالموالىإلةصاعايهمباهاألوالن

ذلكدونهاصوالالمالصالةعبمأنجيائهتعالىاللهتوفدالقدرمنوتغض
نلهووعباسابئحملوقدمهمالقبولعنمايقراحوتوفيرآوشيآلحمتحظيما

علىضنانآكلطلىأةواعصنوحأةامسفىتمالىلهضتأوبلانعلىالدأللةمنناذكرها

ئددواألخرىبخون4بااالسفبراحداهكانتبلىنابالزنهمايمنلمالخياتان

انهلميتالهفأماضققدمانانجهاألىصاآليةتأويلفييوايافاألعل

انهماتمقدمينمناعةعنروىوفدبالرشالمثهورةةلقرأهظصاعيخرحهذ

ارجهفأماهوواييخراسبوايبمكمرالالمببفساعنجرصاةفرؤا

فعقيصالحيخربشعملوماسا4فيرمملذوابكانفدبرعلىفبكونالرفعفي
أما91
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الخفاهتجولثذعلىاصتثهدوفدهتامهالبهشافاموأظالمذاف

أظازالتختالتصاعذصهاعلىقذبيمائطيفبوعايسقبأمما
ذإذبازاقبالدمبفإنماإذاذكرتحتئمارتصتتز
كلولدالذىرزاءابخكلىأالمحنىانمضوقالوادباربالاةذاتاغاسأرارت

الهاهآخرونوتاذخالفاخزأوالذىاطتيقةعلىبانجكوليىفراشك

ايرماإىإسؤأالثانفوالىالؤالالىراجحةغيرصأععدأتتعالىأقرالفي

هـعاقوالزوالرئرالالثذنرحمنوفعتدالةصاعنجرعكاتعم4
مقيكابههذالثوخماقاطوعدكوانلطأمنخملىاأنربالمأواأصالةا

ومنعبمةجمافئللميرةألنالنجيمنميرةذيهانيولراباابهذأمجببومئ

وألاباهذايرخالقعمنهضىوالالمالةالعإلماهنإلاألمنقيأثيتغ
اللميهذانمنةماجمرومانتوحرنناألالىبلئرالهأاالميراجةلماحبله

هنلمرمأواالصالةعاينوحدظفهـجمهلمء4الثسليتأفاسألاافىتتال
منأكىحمئوشلميفرتتوإالعلم4لىليسماأصألثأربكأعوذإقرببص

تبةصمالموازعلهماليسالصعىيخهجممونأنشآولألفاالخاصربئ

ىفتمااللةانكأىأأليواقىئموانثذنوالالمصالة411عاتوذالأحى
نمالىلضمنهوقصزناثيمرموأنوألكفرإشنركعىوالالملألةاعليهضبه

لمعاحواهذاقنهاأريمونضالصهزلثصالتصبعادصكتأاكن

أقطالىصإلعلىالصالضااطشباابخهأةنيانماألالم11وةأصاعايهجهـوتفي
بصبناوةاكفرمنهافقالانعمبالقرامهأفأماءعاالهذالىزيجبكذاو

حىحنيخرلبهوتترلصالةالمربألنغيراعمملىصاتادءأن

اقامةظاهيبهممذهنالنبجةهـالنىتتبف21وسواحنيرءعالفرل

ابآوفلتعوفحلتقدقائلاقولفيساالولالزووالمحنىكافعنداصوفالمومقامالعفة

خزوىاربجأيبنروقالفوالثوفلتوابآفعفعلتفحنأي
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جمتايوافلنالنصنحأخرالصؤأدبغيرالقائلأئها
أبضآوةال

ينهماإذاضقهةزهتةؤئماغلتيقمبه4مائافييلمئكتم
غيرهثىيبئغيتيةمالىمطو

1مىكالدانييضنالجفزةنخؤ3زإذا

اةبندرجملاللةعبدأبووأثدنا
انقؤىئنضكمثانققلضحيفمقكم

إبراهؤآلنقضىلهإلتما

كااإلتيمارزقليفعلميإميقسرهاباءعلييخااذالةالط

راموئميهثأفلةسئنمحاليجنأدجآءئثميغءؤ
خرانمعليمحاونةفيمأفكانةعليإسبجاةأمى

فيونحدتاساقاالزبدمباسانجاحدبرفىأقالهالمرزالفىاللةعيدأبرناأت

هأأبالالبوة1

ىذاصأفقنجاطالوالكاةاناضاهـظربرتجهاأركافا

روىكاياماوأجمازالهـءئرزطبأالمرووراذيالطإ

ممرأتتافحتقضفداوإنعىبنىكأصأمانت9االبرزبو

ننرنهااثاوسحادتتةصىائملحارلةءنافىاانفأحفهوفدصعةرأبىابئ
ممطشوالمةةردتابألف4أاوبمثتشحركفىفيتذبماللهأتإفتهاوفدأولفاتمي

قجهونالناسإنهبهواللةإذأفقاللىفررتهاااتادافأهباوصانأابضامنباابها

تهفقبمشهورا
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الملقبزيادبئهنصوربئدممنظلالموصيىابرابمشاصحقحدئاقالونص

محمدموتبعدبومأصهفيقالباصوبترمويخشلهحياألسالييكيلىالمكرفي
فدماوحادنهونحنىوصائلهعديهوأقبللناسكوفدشدأسولحمدعبدكانوعند

أنىإلمصذانتالبثيورأيختخاصذامىوفلتذللملىئمتهخرج
أشدفطنمممعور

يباشأصالخبالبأقهققفنثوهاأأفالةياجتيزاؤ

قريبمقحةناتلجتإللثتجعيدنجاوانقريبأاجئآ
وهداأخوهاذلتسيدأبالوعمهمهالصتجرصبههذاكنيرأأفملوكمتلهفقات

أوقارغيرهجمروأبوأفلىلوظففحكغالمه
الماكلبمسنستنذىحجحىآكاخاتؤإثاأؤصاأزضكاتطأر

ةااذإلمةتىأفاالتذحااهفأزىلؤفىباسثآف

اادةاألاف3رإدأركألهاةادةأوقهالتفربهأجمبإتءتال

ااتافىدأختايرناائيأثكطاألثهطقرأتقاالجرصدحاع
آلجتإلزالتعيناكالثتترىبرؤضأهذصاحاتأعرابيةأجلطأمة

ناقففاتمنىمحصألةقلتظاهييرغمآبافىآنجتاباهذافىأنمرهـلىفقال

يدهاعلىقدرةذىههبناثلمطاةءلهالت110بدداثأمانمقالههفافدعني
آأالتقاعوىوحرابالمالهنىكطسمالالهةفطرأبتوطاصقظل
لهضالقيىوامييعئماصااأللمطتالنهةاة

رضيموطرقثقذحساىفيثيث

مجؤلتماثمذىغنهااثفأ
عنداناريمفاللرجماكراخهنعىمزالألهيتفيقولهفركاكانلفةبرافقالت

انأبياألعيوابئىاألبينالننافراجالذىباسانوروىالتااد
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ادلبعضهولديودبحبئذأياألعيوابئملمبئصعبدلىبومأدخلاألصصحي
ابىاألعىابئإيامارؤاعرببنمنجللرأبياتأالغالمفألثدصيدأباأئد

خنونهافجقأصنفارنجضوعلىشاحبايةءأأسقاليونجضزالت
تكقؤمتقأتالتاشآكندقكلققالمت

يريحقاآلصرميمارايثلفاء
تمينهآجالالرخيزؤآلإر1اقتياءليدثالضنأيخآعآققاعث

ؤخقيئهاكاخفةيماعلييزوخ4مذثفلايغليفث
وعؤضئهاافهمومكارباةؤأنغملينةدوزقةلنمالضواحينهإنا

هفألثففاصتنثدفأحفرهمؤدبفقالهذارؤاكنصاأللهافقاليلةور
المومأكارايلةرفهنولمانهأرادانمافقالاإلتوفرعاذالثفأخذاياةوره

وبداهنهمافلرأىفرأحمطاصحمينلهوقيصماهءزادأأموأرنهاو
اللوكولدالتأديبرنحفايربالمقدارهزايحسنلمساهننالثااألقالنمينس
حدئناقااليناهأبوالهحدئناقادالمكلعدنجاأحمدصيضاآلالمرزإلقناوأه

قلتوذكافطنهذاوكنفطالدنياالىيخملرلمأكهودبنبئارولدلاألصمثاظ

هنمنكثيركنعالمناظروعدمالممىفدممنفادالذكاههذالمثأنمنيوهآله
ىبالهيخرلنفهوأثدالذكومحةالذمناغفرفيكسبالمذملةواطراظ

ؤثالءالملنمالظئطتجيمتفجئمثالغعتىمنهكافىاذلجناؤايث
خعئآلالئاكأماضغإدايقلنبرافداالققلضيابرالغيهاؤغاضن
بيخألأمنثآلالزؤضيكخؤرؤشعر

أسنهألالعئععرأخرنهاإدالبض

حدئنافالءبناالهأبوحدثافالالزبدىاسالهبئعدأخبرأنالالموزالفىوأجرنا
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االصقولالراحنشوأنارجلأتدقالاألسمعى

وعئونالسنفيناغؤخرخاتفتماالغذالموقذنجعله
تفينباالكفتكروهاإداخيزراةغضيإنماليننأآل
قالأالالععىذكرنحعاثآخإأللماكانزبدأوحععىاجململوواقهبتارففال

كافلت

انخهآلبقطغحديثهانممذمنالمدامعءوخؤرا
خيزرالتمناقواكأنتقنتبختهايطإداقا

الرتانيؤنجههاوجةؤيضردثإليتهمانظرالئنىكط
بئرعنأبحدضقالالمارصىاللةعبدأيبئعلىدشااحقاالمرزبافىناوأضر

الملئهعبدبئهابئسلمانفعحالثامالىبثاررحلعبيدةأبولمطقالدةضبة
أولخاطويلةةفحبفهفقالحمبهرانمةومملت

يشضثتؤتىش11أنؤماعلتتزيفتالتتجاؤرصاوليعلىتكنا7
فقالمقامهطالانبعدغيرهايحبولمدرهمألفاخةماععابخيالسلمانوكان

الندىعنهايدينضثثضجاسىإدت

اذلمخالنخإئبنالعذؤؤني
ابالتذمنغالنقامئلبئضقطآامالعابفلقذأروخ

يافىفزعؤئحآمثيإلىتنذىخنودةشعزةغيثيضإلغفي
خرانيمتتيعاألميزؤإذلمذاشئالاسبيزباكزمالط7ا

التزجانييهقةأعليةقبربذاأذاانحزأقيةبأصرئم
مآلنيالحنزويهاوبؤشفثالقذىبعنذضففتيذملتناحمخلن
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رؤالتفيمقانلىيذاصمئمؤاتغؤىميقتتقرل
لمدهيوفىومهقيلمجسيرةابئوكنووعسهةبيمانجهفىالحراقالىرجعفدا

لظالمرزبافيوأضرناشأةعظمخراسانأهلدولةتجماهفلمابهاواقخارفيسا

األصحىقالقادىالنصبحيىبئأحمسدحدناقالتبايماأحمدبنعدحدضا
ؤمظأبىبئإصرلكلالىاحخاجاألأثراأحذءماوسف

يخطازيةساليكثتجألةانأقحيىعقالمآةئففجن
ربجمةأبىبئممرفولمنبأحسنناالأحدوصفوأل

اصبابامابرانخذنجقأديمفيخهاتحيرصروأآلوممب
صيىلمدس

خابايخآلليمنلحصفوجندلىعقئاعسف
الرقاعافيقرلالىاحضاجبألأةاصعيئأحمذوسفوأل

القاصمئم2الرزثاتشيثفيهبذاقديزأوأن8انحيالؤآل
جاسيمجاذليقأحؤزمعيتيةاعازهاااليوضطاأف

ينائرؤالجممنسيهغينلفيعطفرتةالنناشاتصذةؤسننالظ
ئورنجاجملضالىاضاحإألبرباأحماوصفوال

قؤتلؤالضأنتضررااعلىوريمهطاقكأباطواقكا

عببئةعاللفىاليأحمناببآلظاحاأخذوصفوال
حمجؤئمءبيماخرقاأطافعتبيتؤجزجؤةتجناحيةكاف

النانجةفولالىاحتاجإألدأاعؤروال
واخكعائنتأىأنيخفمثوإيئكىمذليهواتذىليكاالفاتذ
أنهعتافبأطراقمحألحميدقولأماعنهاللهرضىالمرنضىالنرإتلتأ

مأموصكنحبمنصبةماماوداللخعافعارتوالعنئايمرمانجارعلبهبربدأن
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كربماتيممالراىهذاوبحرفاانجبيالضزانهابومعنىبهعا
ومكامالنطذكرفالبقهيقعلمقمةفولفأماالقيافةمنوالتقوف

المفظةهذوانذفةاطىههناخرقاهانوفيلواضةمملتأىخرفاأطافت

وماهـأيمبوهعنىبةاولوغيرطاذنةااألضدارفيشيلىستسنممل

ءنجاكأنهجناحيهأرططفيرلىفىمملنرفت4أطافتمحنىاألسسلوت

فأهاوأملحأشبهانافياروخرىاناحبةختاصناحيةرفتكالخرقاأةامي

بفةاكاضاستبفامللحعنىوأضدبهفوأمنهفأحوسشالثضايزظأببنبخرقول

نبؤأسفاألأعاليجفتتحمائيماغعبغذاةكاالقخؤالب
حيائذفثبهكأخوألهتلبدغيرهتنفمفرقآتليهونبالجفوفايهأطوسفمماظ

اصقالةواالغفافةفيهبمونبلىبابآلءألبمونحتىفيوأضلهفالئمالورا

تجرلاألصمصمحتلظالرياصىورومماوتبرققدءالغااألصنانغروبفبئمبه
الرمةذكطفولالثضروعففيلتيماأحسن

يضمغؤالمسفالهنذئانغنإرمنكاتةأزافيمقبفرخوتجئو
المتزوخزأمةميقالنذىاليةؤازتقىائميلؤاجةأقحؤالتدزى

ئقصحبالقؤقكادعشةألخرشتبسمعتلزترباياالثناهجان

3اضرمجاصصم

وألأدحواألعجكفاللمالىأفولهتأوبلمنصانلصألإنايةلتأوأ
فقالآلكافرونوهمأنفهمهقوشالدالالحباةنىبهاملعذاللةبريدااأوألكعم
افىفرلهبلتأوأماولذةصرورآفاملأنومعلومألوألدواادباألمويعذبهمبهت

فيأتسمهقفئأنأرادبثنأرادكفرهماتبقنشهفظاهيكافرون3وأل
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كذاصفةكلأوألبىووفالنيلفافيأنأربدقالاذاالفائلألنطلكزهم

موادباالالئمذبأمافلناواباصفةانلدملارادكوةانهاظاصفاكذا

مالفييهونأنوصوفتادةعباسابئعنروىماااأواوجوففيهوألدواال

ءهزألأموالمعكهنينافىبمببوالياعدنجبكفالقدبراكويمونوتأخيرتدبم
اآلخرةفيبهاليحذبهماللةيريداغانياالدالحيكفي3أوألدوألوالمنافقبنفارال

فألقهفاتابيماذهباالدأبترلهذللملىشهدواحقرقامنمعلىلمعقربئ

الناصقولذلمثفىوأشدبرجرنماذاهـفانحنهمنوذمايهما

وراأاإلثمذالجؤنيذينوطربمئغزليأدماةجيدأبدتةث
فطربأبوفىأيناارجههذاعلىاعتمدوفدنااإلغديريكرأصوطرفأبربد

والدواالهوالباالببفالتمحقأنيموننهاوئاجماجوألزابلخىاالقاصمأبووذكره
وفى3ةواصأوالدهموم11واأةفوايمقنامنضبخزاللهماياصالدفي

اللةصطيهاعالمبذالثتعافىالمحةأرادوأغام3وأصخنافماإبالممحالةالثهذ

كراهةأبدبهفىيرقهاولموألدواالوالءاالاكفارايرزقلماةيخانر11ووآلهاث

النمبهذدونمحذلةالحهذخمواذالافىألدأسةةصابلنهموركنىلم
مماجلثمهذاذكاتعلهاويحدوابهايغبطواأنلمجبفءذكرناالذىجهألىهن

عنايخىعالبامنوقدالجطقعلىأبىابوهذاصمأنارآبئافياألليموالمقاب

أبدىتألمالالكفارمننجدكثيرأاناثيالنأوبلمذايعحبهففقالهلهتأملال
هذمنخارجينأيضآالكتابأهلهوبحدأموالمغنيمةكليدرونوالالملصبن

اآليةنختعىأنخقيالألنهبئأالضراضهذاولبىوالمهدأشنلمالجلة
بحبثهمالذبئفامامحارنجهتمالىالدأوصممنعهدوالايمدألاؤيئرظبال

األعزاشتجدحفالامأهوالغنيةاللنيحدعلىالعوةمنهمأواألئدىالتالم

فيلموانوينلبوبجاهدوبمنيبسبمأنلىادظأرادممننهمراباهذانى3

تجعذبمالمرادأنبمونوألهاادعيفياةعلداللةإلتعذرثارشاعهفيوليىذن
تأيالى2
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لهؤالقاأوأمإوافىوالمداثومامننمعلسالدفييدخلهعمابذ
أنأيفآوعرزوالنفحضىالصلبةوبنحةونينولوجزاعقابالمنافقيهالالكفار
حيانهخعنداغيفاواقطاعاحاروعندمونهتجلفرالبهربتمابراد

وهذافرارالىلىوءاأاصاشانهواعالمهلهدأقدالذممطالداصثمابادتمن

لباداءألأبووذكرسريئالمةشقدهطمنمضعنأكزهمصئروىفدالجوا
أنوصعيرهعلىوقدمهكطالطبرواختارداهـعنجمكلابورابمهاصأيضآ

ذالتألنايمأهوافيوالحقوقافرائنىاهنالكفارهؤألهمهألزمابذالثالمراديمون

غرامةتهمفتعيرتيكلةعضوالنيةخيرأنعقوافيهأنعقوااذاوهمكرعلىمتهميؤخذ
وجهوهذااللةرحمهإلمراللتالثرأقالأجرأاعاونأليتحةتءمنبأوعذا

المومنتكليففيجهكلىمامنالحقوقاجخرافراليميهفتفىارجهألنحكير
الذذألثاهوالجزالحذاسببلعلاطقرقمزاخاخرعفاغانصأنومحالانما

فيواالطفالمعلحةمراألموهذالجيحكيففىجهواعاوجوهتجتضيأل
والرمالمعافانمنهزاقبلىالحوابالذىفىقلماماهـءاذاليحرىواليميفاك

حهاوجهيمونمحرزأناألمورممانالثألنبئعقوفريئويمحنةهنينلممشتكون

وجهإآليمفاطعلىحمالويمرنأنالؤألضهذفىمحرزوألتهيعاوالمحتةوبةلحة

ايجابفىإخحذيباليىبقولواأن3اسازولاألصياقزنةالذيئفيالمعاصةوهوواحد

إذاأتوذالثشقالاوااكجصربيدعالصألواألااخرفير5مماواعايهمئىاافرا
رادماموصجلألنهنمالىلمحةادآعييهونأنشاألصجوتوهصماعلىاألصكان

هاوأخرفاذاوفربةطاعةهوأيى21إجهعلىملالوجههذأعلىلالمىاخراحثهم
مايمونأنبجبكامليحذجماللهبربدأنمالبقهفكيفذالثيردلمصشقابنثرهبن

والىمذوجمعإلتهرصبفانرظ001تمالىاللةيريدأنيصحشيئأبرنيعف

الذابطونياالدالجاةانعيهمبايةدبهوالنأخيرالاببمإألاآلبةفىحيهناماافا

جميعالىعندنايحتاجوماذثهويعالبقالتأويلهننربآالتوممنتأولفيملى
فألمفعلىظرجعلناهابلالعذابظرفأاطباةللمااةخيروالتادبمالنهافىوألتكفوما
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منألبدبهالبعذبهملهضاناولعافدإلنابهماقىالمتطوالدواوالبائيافعا
سافىعلىوالمرادعذابأبمونالنفهاواألوألدوالاألالنظاهرعنافاالنص

أوعليهاوالغمبهاوالمميبةانفاقهاكانءايهاصاوالمفافبهاالمتعاقالنأويىوبر
ليعذبهماللةيريدانمااآليةمدنفلكيهاماأيدىعنواخراجهااغنيتاباحة
باةاطجمهونأنجازهذاععحاذاةبهاصلوت3وأوالديمبأمويتعاقصاكذاجمذا

كاتاتهمونسخطهتعالىالذتفضبأفاوأوالدهم3اأموافىالقبيحةألفحالىياار
حلةافيلهمةارواهموإلزاالكفرعلىاألوالدموحماإصىالمهوجوهفياالئوال

ممذلثاثالى3رأوألدأموالهمفى3بمحلمليذحهماللةبريدمماامقديرالصويهون
جوانذكروماائىووالتأجريمأتقواعنالفنىهيفااوهذاوجهالدناالحياةفي

الكفرعلىبيرنونانهمأىوتخرجحالنحناأشسمقوشنمالىألهفأماض
يدأصنصأنالحالصذعلىرأنفهمهخافئألنيدأصكاناذايجبوليس
البىأملتليةاأنمنهويريديخرهيأعيقدنآارأحدألنواةماعلىنضهاالل

يخأوانائريهفياليأهلىلحربيداعييهونوالنهزمونوهمميقاتلوالصاربرنوهم

فى3ايرالمعلىتواظبأنيدأشلغالمهوليةقدكذالثلةأطهذعهامفتاأراد

والرضاالبريدوهربضميوأناوألزمنىالىصروأمدلجبسمحبوأنااسجئ

احمررذالثفيذكرهـوةيخاةاطتينابتعاقهوماأرادقدكانوانساط

عرمكأتذالثحهونالأنفسهلزمرقحاألونأكافرموأللهضنالجمأنعلى

الحياةفىبهاليمذبهماللةبريدداا3أواوالمأأموالمثتعبفالأخقدبئواستأتص

خانهمالفائدةألونوأناراادونءطكافرونذالثخمويمأففمىوشالديخا
هذاكلأنفهمهقفئمعنىوبموناألخرةعذابعلماتنفداالدنيهعذاب

اصبةايمفةوااليدبدةقةالمثبلىقيقةاطسكلىاففوخروجالموتيخرلرابا

ذالثأشبهوماروحهوأخرجتنفسهوتلفتماتحتىفالنآضربتضال

دثا12اربأثاالذبأهلمنمذاكرفاضاللةرنهاتتالنمفالا

وقربظرصفهنىبعنمفأفرطحنعةأبفيبحبى5قهوانالىوانهواوطبقاكم
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اعنقدمحماواستخبرواوطرتجتضعرملىءواألزراينهوذفىواخرونهوضفب

وألالمعافىنىتمرفغيراأللفاظلههتامالصاوىوانصكانفقلتفيه

األلعاظكررةومداثحهضعرفىالنظاشفلتفلذلكطمدفقوالعبيااسض

وهووحذقدفياعيشذلثهعانهاألشالىفليلالئعربرفشوهووالمعانى

ليدالىبئمسمدونيمونأنولمجبأهلهضحراوأضحرزمانهأهلمنكئيرمنأضعر
بئالرودونباتالتثعووضأماطاألوحعنالمعافىوندفيقاأللفاظئقيحفي
وألشدبدأدونهماقصربوليىصماليلجقةةفئىةالساشالنادرةاتاألمفىبرد

كذسلموبشارعلىيدههالموصلىاهمابئاصوكانبعبدآعهمامنحعلى
واخنالفبايغهعلموايرمؤلدصوانلفياألصصمىنوالنبافىممروأبر

هومايشنبطومجبهمافيلىءالتنببهقماختالفيبحسبالصاخنيارفىالناس

علىوأنجهضحرههنالىوقعمانحتارأذكرأنذلكعندفئلترائقهوطمذاب
ضعرنبختارفمائهاوأشظألمجالىخاللفيذالثأملىوانشصرنظاشورقارو

أؤاياىالممحمابملحفصيدةهنفوال

البزائذالرشوآواسئخقتذأفيتعائذاألحبةذكرمةعادك4ا
فبهانجرل

ةيرفيكاإفأصهوىمنتذكرت

جابذالذخؤآلحىضننرالذفال
اليسامحكأصىنءزخثفىؤلهسؤىالئسايكدكأدتؤيأنبتخنه

نواهذالاآليخياألعليكوجازتئحأطاذمنلطأنهبتظالماأآل

العؤايذباشاطاذئماةواعننافااخهاامفلازهاأنجصئذيهرنا
المقاتلاسلنخةذزتعاقطةغاالحاديثمننهقذتسآق
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ضؤارذاكالةخوصإأيلابناتجاذتجطالهوثينأيبزإيذ

المتبآجكذالشأيخماودذئوبهيئتخفةالقريثينأىيمانئة
ذقؤااياثإؤأغناقدضؤامأعكنغننهاوللييالئرىتجلئى
3راااألكفمةبنائلخالترىليبىإذاينذىضنثإلى

ذتاأيمراالجوعادممبطريفمنهماخذأدطالئاكخدفؤقلة
ذافغننهةلينىغزفؤاحؤاضنذوضهاالموتصةيكزصاضؤاص
غؤائذياتناقؤكفبعليسؤابغبيضىالمبآسبئأيادى
ثذإقوااالحراتمالميتتغإلككماالهذىنبةالمحئآمتيضإلئونوهئم

العسؤاعذفطاألكبصؤآلتءتنووابماجمنحيهااكبصؤاعذ
زايذؤالخفقاإلسألمفئيماعليحذاليننؤمةحنهرارايكون
يماؤاانآسبالنآسلزأيتهخخذاضيدطءالنوزءأكأن
ولهةأهاعنهاللةواءرتصاكقالر

المعاقدأسمنهز3بسانعلغضةاألحاديتمنهظتا
لهضفىاليرىيةأبوهنجلاألانأطنالضعرفىفتثز
9ظمنانلثسزجانالهقيحهسفؤظمخبالةثاألحابساقطنءاإذ

اأوتاأمنوس1

رمطافىذاتاللةوصتوربلىانأحبكمأنأواضوناوخبرك
إلقالهابخالعإآلبمماعقتعمينهالذىاسدوماأصد
ئمالألهلافبناوبىنميمةشهأتوتجياحياه
سالميخرشلهجافيىاططاجنينهتعديخاودماماث

الهانمبالراعفاتالقئالبهأرفلتكغبلوكان14أما



جانوالمراللولؤههمائحرجنمالىفولهبأولوعياهذاعضاراللؤلؤجابالمرعىكاوا
اآلخرقولومثه

تكتثيلنمإدانجمؤعاؤكالذركقمتتماداحثؤراالذرمحب
ومنهـ

يزاناالمازؤاقفائمئظ11الذرثنرهاين
االحانقيظوأحنابيحترىنودءونظير

قصهأؤآلزخناااليمزائيخعلنائئعدوالتقاالتقيناؤاما

قطةئساعخدالحإليثلؤلؤؤمقاماابتحكنذاولؤتجاوهفتة

غعالىاألترلومنال
الثجوئمالغزدبالىأصمقمتتؤةيقيانميلؤتجصبهاخلوث

يختظذزخرهاورؤنقحزندكآلقنهاتكاة
ولنير

راثالدزإثأفىؤخذثتظياالذزتفزأيتمقنتتبت

آلخر

مخقطالناسأغيماقمييهنهاواايخذزوضيبةليآلمنؤتخفأ
ئفطاتدقبلذزاكأولىااذاجرىالخإلبنندزآؤتنفط
هذاعصرنامنوفربءالمراتزمانهتأخرمنولبمفى

مرانجانمثاذتهجراؤأزنجةيماقزخ3إآلوصآظغزن

المالكتوافالئناياكغرمدآماطلواللةولف

ناظمصلكالمرجانحصىوطسةفيةدبتاألطصاقعانهناذا
اطبازمفياألبرئمائرادماالترىلبىالقلمفأفعدنومبن
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دائاخءاضدااذزنؤنثرنجايذاالنبآيمدرمتفنظمن
اطليثصفةنيهذيىأبيقولولياعنهالمحةرضىالنريفقالها

راوآلشنتراآلاألتنآمةكاالالرممبكتسائط
حنوصففىوهذاالنغروعففيهرمافدمخصألنشئفىالبابهذامن

ويشبهاألفنامنألبالريقعدكاطئارالزمةوالكشالقلةفيسطهضوانهالحديت

غضافهئمبالرطبلهاهثبههوالفضاضةبالحالوةوصفهذإثهعأيضأأراديمونأن
بالفعاحةلهصفاأغرأضلهحفيضالجنىالرطبلقرلههمادوالممررجرطري

للذاأبقولونظيرالنماضةئمبالحالوةفهونمزةاواآلالةفيدواال
ارهةذىلض

1زألهرابرآلقاخؤاثىاخيئرؤنطئالحرتمصلئرثال
وانصيلقىةاها

الجؤايذاألكفئلكفيةبخاىاألراىبلجياداتنتىميلثاإ
البرصطخاربئجمطءفيالنيرىحنشأبقولفثل

مايباتلقثنمنعثإنإننىمجتيصانحاكايبآلكأ

دوة1

الخرماتنلهباأللبابفعرألنتافكونااللةفالوعينان

4لظامألالذىالفاسدأوالكثيرالىالمنلبأيرامىكثرواايهااشياطوبمر
البيتهذاتثدلهبهففقالاسحاقألىاللةعبدحضرمجاسالفرزدقانىووا

لبنفصفاتلوعيكماكانالمحةعبدالففالفموألنفأتد4اأدةكوناقالوعينان

لرالدهعبدفقالمرادهايعرفىفلموتهضلسبحتأصبحانشثتلوالفرزدقلهفقال
15الخرلماتفهننعالنانهماأرادولكنهوأهرعاصاخلقماللةانألخبراينفصقال

لماالخبرنامةهناوكان
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اتنوالييبذلطتفةدكأمجيئزاحةالبخيللؤيمنى
يالممفىفىالمووباانجهنولومنه

إخذىكقبماالجؤذمنأذرأدتؤلنمكأالضأبتيتجفيكقةلمععنث
اعتدمآفاتلقعثوأغذاجمبأفذثقيالضدؤوفاذاءماممةأنافآل
ضيئأنجدلملمىكفهالذىانزعمألنههإبهعرحكأتاالصهذاانفيلوفد

ذوىانوصوجهولقولهالمدحاآلاالعربردولممالهفأتلفجودأعداهبله

ألطيكلدكهماأخرجوهنأيكالنهمتحتوتلبثأيدحهمفىاألموادتتقرالذبئهمالق

غتواصتقريدىفىبقهامنهأفدلماشفأراداالعرغهذوبانهبرصفألبحالي

هسلملضالمحنىهذاوهنالضنىذووأفادمايخدلمقاداقفاماج

ئبخلالتريةفيحبكانآلثدتهنمالنآشميإلؤمماخإلي
وكالىأبفولومنه

اخعآلباالناكأيخكمالناكأراحتيسطلؤل
ابحرىالضطربقضهفىلوأدبالمدح4وأثهزاكامنوأحن

إخالتومنطرلمطأؤالةباتذىالخاجفةفءصايهرمق

أغنايباحنانقرقيفينيذصدةشويإلىيداةمالت
أزأيبالجوديخثنهجوزأيثإتضايمنفثأتفلقذحتي

أغطايبيافاناغطيثنةخجالليتجبأقتأبالختصوو
اآلخرفولالمه001 هدكيو

خئقاؤاهئمدعءصقؤميإذاكانخامةعرفباليكباخدىارأيث
كيقافأصنبختينئنالتذىيذاذلتسقتتتثنمأبياتفيجرتولؤ

وصلاألبهظو



أ6

ماينألااألؤتصحطوالخبآاكامازابئالبخيلصيهود
فولهوأما

زانذقننهقليعىفعلكؤأخؤاضىاولمؤبمهيمعزصافيوأص
فولهفيأخذالعولىالعباسبنابرايمنصأنلبتب

ؤصماوقاأزضئهاعنهاؤتقترالففمابهايفميتئكومبلءالنا

دماوهائتذهألتذونناومندماونائتباحأقثاذوفمن

1تنآؤهاخئيعنذطنبرثؤأيثافرامذوننالمؤثؤتبىئحيئ
فولهفأمااالحانصاةأفياهبمهـاأحنوفد

زايذؤالخفقسألمالمنمةعلىجذارههننؤمظيخزازايمولث
إتالزالملكعبدقعدفرلأحسنهومنقداولفكنير

يرندلنمالكرىلهآؤطابزنالتإدامنزعيةلىالخييفةيتم
ثالو

يخآميكتؤناؤنحنوتلجيثينفلخقطنآونحقويطل
ييبحشوصنال

الجايائيئمةءاإلماوضيذئنيماشكرىالفريأربيعة
غيرانانفبخمئةثهفبقثنمؤاجازاتبمازوعصموا

الذانيالقريبموشعنأفتنامعيننأالزعةفاصماتكزعنلنم
فولهفأما

األبيتهذومئالهدنبنأضعرباساابنايمإكانيرلنعلبكان1
فبرهضعركاتبفطنعلببروولملهألضبيداألوائلىابعشهؤأركانونجول

فيأمالى2ا



والذللناسلجلناسلرأفعهمحدأالمومنينأميركأن

فالدبئصيمنىاليمرابعضقولفعظير

اشآيدزفياليوتمفاضبخخايلففآكمجتكبتنافطا

وشايلغأئبمنجميلكلؤتاللطارفييكلبيععخو
كالؤالدأكههلهنمؤهزإخسانيحمؤاحفيالناكة

111أؤفصيدةمنوانمرفولجيدومن

الالخالذيازثوناالناوهاتجتةالمصايغتيبااصمنتجتذناخقتت
فيهايول

صاقئالتايعلىالفخافيلمنيماشبرىبايئلؤكنثالمغذئإليومالي
واقغاللهضىيهتاتذىيفيزضىالرينأوآلوآلهؤجمنذالسخط

خاضغاللهثيةخميقكيرهعلىوطرفةالغيؤلثالطرفةلةتمضى
جعأهلدضالياؤنهاوالةالسخدعندهووالفواأ

يئآفاقةااللةخافؤنعلىألبنجائجفوتث
بهءو

انبآرىخشيةمطيخيفتةؤمأخؤفهصةتنءأ
اسفىوألبي

ةالثأخافذخوئذألتمنأأثنىثمخفكقذكتث
هرارأغالمأدعامهاوآلهمليهاطةصلواتمنينشاأميرعنروىماالمنىهذاويثب

عنكلتظكياجاكشعلىحملكماالفقالالبيتبابعلىقوجدظرجيجبهفلم
05خلتيأمنهفىجمدئالذدقالحدالمالمعلبهفقالقوبكأمنتابمانجك
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ممنأوالفرزدقفولمنمأخوذأنأنفثبشالعيودالعلرلهدنعقلهفأماقو

األيماتهذهالبهتنب

يبتتيئحبناألفمائكفملمهابمنؤيئفته7خيايمصيى
الفرزدققسبافايورةاكالقعبدةأنالىبهذاثيرالبهتبممنأوفوله9

حيهةهنامقاللماقاولالئعنهمالةرنىملىبنينافىبئالعابديئزبنسيدناقى

حعهثاماانايبترذالصاهذافاساهابهالذىهذاهنألثامأهلهنرجلصأله
رضىألمابدينزيئجاهفداالزحاملدةاطبراستالمبستعلولمفطافأبجهخالفة
نجولوألثاأعرفهأنازدقالفرففالفهأعياللثاىهامفقاللهسالةاكاعةأك

أظلمإبهانجابتالذىولالرسطتفاطمةنجلحبنسابلهذا
فهااىاأبياالفرزدقفقالوألمدينةقيبيخهثاملحبسه

عيوبهاباوءحوالوعينآلهبدرأسبمنالمرأتبء

مدخكوقالدرهمقردهاألفعشراكيعهاللةرضىالمالدبئفناليهبعثثمففكل
ولمافقباألنستعيدعآوهبناثاذايتأهلإئاالمابدينزبئفقالالمطاهالتعالىلمحة

فولهوأماالجيدهبلىأباالىبعضهاولبأبياتصبصةغيرمنهاللنرزدقيئبت
وفوله4احيايخعنا

ضممعرنجنهفيأروعنىكفعبقرجماخبزرانكفهنى

عبدبئباسالبئالمحةعبيدبنالمباسبئتمبهمابكدحعملمبئلداودانهمافقيله
ءابدوالمعللب

ياكماظيراتيافمغكيدصورابيةاوجمنبكنفكلم
اطزبئصبائيكأبولهفقالحغلكاعبدبناللةعبدانارجههذاغيرمنوروى
ذوأضعراتوصقهوأرتعةنحنببأنفإياكالمسانذربوهربالمدبةالثاعر

يأتدئمفىأنإياكلهوقاللحاجبهوسفهالمديةاللةعبدقدمفلمااألنفمظيميطن
ارجعفقالفلحقهذكرولىفلهاارتغفدالجاجبلهفقاللبنامقامحقطالحزبئ
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ءى04احرمجاسص

الةاضبيبوااهنواالذفيأيهاياليظقولهعنسائلىسالإن41آتأويىأ

هعنىماوظلوفلبهءالمرببههمجولةاأنواعلموابحيبكملماعطاذاوللرسول

وماواأليكانممفر11بينيحوداتمنفومتأؤلهمايعحوهلهوفلبهءالمربيئالحول

تمالىقولهأمافلناالجوأباجاتجهنىالحياةقكونجمفبحييكملمالهقىمئ
ألمربفبحولهتعالىبذلكيربدأنأؤلماوبرففيهوفلبهءالمربينيحول

قبلهبهاوالمبادرةالطاعاتكلوجلمحياتمنحثوهذاإلموتتجلبهاالضفاعوببأ

واألفالعالتوبةمنتهفالهيشوفىهاوتمذراكعيفعواالفوت

فيولالموتيأنجكمأنفبلههنوالرسولمهاألستجابةالىبادروافالتعالىنهف

وبةالننينرصيبهنوفونماكمعلوتجعذروفلوبممنجفوعكماألنتفاحبيهاوبينكم

وففخزرانفضبببدوبهاموفيجمالهورأىبدبهبينصارفدافأدخلهلهأضأذن

أوألاللهرحملتعليئهالالملهلظأراحقداتظىحئالمحةعبدهفأتأصا
دخلتبضرفمامدحنئهفدكشتاقميراألأجهاجمكوأدلةوحتاالالمعليكفقال

هذامقافىفلىوفدقلتهماكنتفأسيتعهأذهلئوبهامكجماالثورأيتعليك

فقالمامافقالبيتين

ضممرنيهقأروحميهكفعبغاربحهاخزرانفىكفه

يتعماألحيةئكلمتمهابتهمنويغضىابيننى

دمألظفااللةأصاصكفاخدفقالبلزفاالروايةهذفىالنافىعلىاألولبتتديم
خذذلقىأعايناالمحةدءلهفقالأحدعافأخذمينالضعذيئأحداخزفقاللي

بنأطمألقبهاكدحالفقهأبانىالفرزدقالبيتينهذفيبرووناسواكاألكبر

منولهمئلهممابحانالبهذانوايرفيهارواممنغاطووهعنهمااكرضى

حدالليىماالمتعالمالفنل
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بيأمجولأنونانجهاضثرونأليهوأتالىقولهذلكوتجؤىفيبمم
غيبزوطبعقلهلقدلمنيخالوقدحثاكانوانغيزوإبطالعقلهبازالةوقلبهالمره

اثاعينالتلبلهكنلمنلذكرىذالثفيإنليأظالمحةتالتلبخيراة
اذةمثأبئالىبآلفلننوتيهيقمكاتآغرفثفذونجيماأنفطؤلمب
شألواطماالنذارنحرجاعرمهذاأخجتعالىالنهاألولنتجربجهالىوهنا

وبينابالموتكلفالتباقطاعالوبئتعذربينالفرقالةفوتهاقبلالطاعاتكل

عبادمنبهفرعناإلخبارنىبالتاالمكايمونأنوئاالقلىالهبازالةذرها

إريةللرةالمستووالخفاياةاصفالهالمكمتومةالعيزوانويخفونيحلضونبماوعد

اتنلمومخنالوريدحبدمنصهإاأفربونحنتعالىأفولهمجرىإثذإىبجر
قلوبخافيبماأعلمهووجلعقكانواذاكرأالذيالمئبلالمسافةفرببردلمتعافى
البجوزذالصهفىوعمهعنولنلعنهوونسينناأنحكرزأيضأنعدماوكانمنا

بحودنهـأصانالتاهدفيمحلومألةقلونجاوبينيننالهبرانهتجرلأنجلىمايه

نعرفثاخاطبناالقربوصفالمبالنهتئتعالىاللةأرادولماأفرالليهمافوصيهثبيهة
تصحكحيرأبهـوالهالمافة5يردلم4عظىجتتعناالذتالقربنواناونأ
نهاوزبدفالنمنماظالىأفربفالنيخقررنالمافةفمصيخرملىإترباافظ

بعضهمأجابهاورابعهاالمافةفربيذالثيريدونوألدإماوهـوصفريب

وفاظفلموبهمفبدخل3عددوقلة3عدركزةنىبفثرونيخاكانواةءألمؤانمن

بظهمعدوههويدلامنآبالخوفبإلهباوفلبهالمربيهةمحرلاتتمالىفأعلم

وصسضاوجهاآلبةفيوصىروافىبخاالموغالبرنعلهمقادرونانه

باألصالقباغهنقابهاليههايدعرهوبينالمربيةيحولتمالىاةالمراديمونأن

المئهواتمنفيهماخالعافلبمفلمرالىنهانهنعلمألناوارعيدوارعدوالهي
بينهحايالالتبهمفنركانرادعمواضهعنوألمافىالقبيحعنلهبمنلموالنفار
يمونأنثلافيمجبوليىموافعتهعنوصرفلملهعنزجرحيتمنوبينه

ممقدعنأميفييخرهمليشايرالمثاننعلمألنافىالفىمحاتنعاءموفحصفي
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هنعهتجالأنحعنهااللعراففيالحلىانعياوالمنبهيجتفبهأنعلعياموعئ
الرقاتقبىبئاللةعبيدظللعوببننهيوحيلهنه

صمقثاليلاشزىوذونالهؤىذونحاك

ئقئثسجالييىفبءألىءياعو
يطابققيليهفنظغيرهمادونوالزهيببالشويفاأليحللمانحلموتحن
لمحهباالصتبابةمأصيتمالىالةظاهراتجةالموجهقلنااآليةصدرإلوجههذا

بهذااة3فاعلهالمقبساتمنواألمتنذعالطاعاتفملمنأليهلجكونافتعالمحودرصوله

اصىاانهضهالهدعومألوبينالمرينمجودمجراعاىيجروماواألنذارءالدعا

تعالىقولهأماةباصنحقافهصفيبازيعندماالىوالمنقلبعهبصدهذاالمآبانئم

ألنوابويكيمأتافيالحياةبذلثبربدأنأولخاوجوففيهبحيبكملمادعااذا
حثتمالىنهفانخقااليخافوالتنيرهامنمنبرالئالطيبةاياثمةياةأطىتالث

وفتالاوراداليبايطذالثيخنمىاتوئايهالاطهذرركسبالئبتابكل

هنبهميأهرهيماوألالمالةالصعايودلربالصتبافيهمأصنعالىنهفالعدو

فبهكادحيثمنبحيهمذانوأعلمماألصالمحوإةعنورفعم3عدوقتال

وفوواواشمقالنهمالطصاعهموالمجدوفلمددوقيلللمثركينقهر

االصتبابةمهناكانتفنرالموعوفبالقتلىعإلمواوأقدالمؤهنيننباشالنراب

فىكمونعالىأفوالمجرىذلكومجرىوالبقاهالحياةقتضعاوالسالمثالصالةعابله

كاسباةااعاظوبرصفحياةطاعةصاننفومقالهماونالهاحياةالقعاس

منتفعأكنلما2العالالمؤهنانذلهفيوارجهبتبانهعلماظبوصفالمماصيان

النجمفعلماصفرألكنولماحياةالطامةانقيلاراثمأباننوالىدهتووكانتباتث
هنحعىكانلمنولذاتجادالميتحكمنىكاناالغالمقابالىهعيركانحيثهنمجيات

البضهننلثمجرىجرىوطحياةوالعيثبالنباضتغغيراطياة

الرالحيفيالحباةملجلالمراديمونأنوهواخروجمهاآلبئفيوفيبحياة
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المثثبهةجمبعيادمأموراهكفأممنوالمسالمالعالهعليهاةعلمناقدالناالفمل
ضروطهاعياالذمةأهلىعدافيمنذلكبعدعففماكانوانوفتالملنهالخالفيهة

يخيرالعيفيكننمظلفتماذانكمظتخالفووأللللرصفاصتبببواقالئعالىنهف

العمفيتمكنغأطهفاذاوقتلكمتجنالكموالسالمالعالةعليهتحبذحيثمنأحيا
إغايجبأرادتعالىوانماآهنأممندخلهومنتهالىأفولهمجرىذكوبجريءأحيا

ضيةفالةالمجىفأهاوافعمحالةألذلكبانيخرولمحكمهوهذاآمنآيمونأن
ظاهراآلةبلااليكانوبينءالمربيةمحرله1يئلمنعالى4ألبهاوالمتعلق4اآلنى

فلبهوبينبينهيحولانههاظاهيقتضوانماأفعاوبينيقهمحولأنأليتفي

ذكلهماوليىماظنوينضيظاهرلآلتوركانذكرالكفروأللاليكانوليى

وأرإ5أمرهاوبينالمربيهةألجمولتالىانهالموجبةألعقلىبأدلةفناعتهبضروال

بخهمحمداللةعببدأبوأخبرناشفيةنهوالقباخقبيحذيةألنشلهوعفهمنه
نزىالهعابلبئالحنحدنضاظلىاطرهىمحمدبئأحمدحدشقالالمرزبافيانممر

بئالرحمنعبسدبنروبئالزفيدهـبئاصمحيلهروقنأصحدشاتيل

بخهبحعئاضتدلمافالاللعىابجعناللةعبىبئلدظبئممروحدكأفالفص

الموتانفقالولهدعامحقيلفييومإيامامربنكرزطعنةمنوجعهبدربنحذنجة

واطهنجقظذقملقالاكبركلبأأبنطيعكاكابطيكاظوافأيممأجدمماأهون
بجوابفأجابوهعهمالقومعالفأفطأإلهالمرهأيتلىأبتايالتتعبلوألآمركحيث

طاعةبذللهولىراحةبهنأمرفىفيسأتجايافقالنةعالىالحتهىحتىاألول

أبممأعلمانأردتانماالسيفالقلظأسضعيهفمرقدنظبىلظاكصوس
ذلكنىصبقولاتالفومضالبعدىمنقومكورشخليفئفاثتبهأئزلماأمفى

قالأمىفمافأحضروهأبإنأ

حابعيكالكنمأنةواشتينمنواأوركئمتفإلىمةغيينةئواة
ءئداقدمثنجآالخيالعرلكئمقذبنيثتيفاهإماهلكحث
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الهآيمفيالقؤمالجيادوضزدبقؤئكئممزوةفيهايتىواصتوصيقوا
اىللزوالزفيباعذوإدتآخققوالبغألثوالقرقؤيمئمميقؤالقرب

أيتاؤصصايدالهباةيؤتمؤخفتبؤلى3إخذيقةون
ذاىخآةبؤجةالقذوالتهطيهيمادألجمنذمالطرفأزآل

بالشامانجففهإلىازتخفثثمييماففمنثلوىإفوشثاكخقحتئ
عاىمننالنطإليالضلىئحثزاكأهصمتلثاكفماماقضى

صامحيعنذئمفطرفيالمئولثعذتطفئظ4اآلباكاتعتلباانمو
كأيامآهـئاواقؤمفؤمألولهضبةآيخرةؤالذهر

اتموهآالغنياإليبانبيهةميقاضآكأكتئمفاخغإلمواؤآلفانجنوا
ألتجكلبهأوصبهممامىاواصمصلعيينورياراقفقالبرركيودعاأبحنملظ

تظالنريباتقفةنكواواألولأدركهمااآلخربدركفاغاأؤلكمعلىآخرع

واعبواوفقرموردمافاندرأفيرطلحذواانأصحفركواذاادثعز

لجلرضرىفيالفالخىفانعلباجتمحراماوائخالةوالقكأخبأيفومحم

اظيلىوصونواالكؤبفىألخسيرتقالددقفورافاربموامحادنثموازاالمطاح

بذالثفيفاءبالكبريرالكبواوأعنىالخيلفرونفاناالرهاحاوأطبلوالرجالحعوناة

واواعالعباجتأمنواحهانرصوالونبباإآلواتضوالالماسأغلبكنت
وفلتاتالبنىضيحاتواضواأجملهخيرأنبالقرىالضيفواجملواالمادحبكل

وىاتمامرنكرزوافنلواأبربهممنأطولمأبةانالملوكملىنجبرواوالالمزاح
لوظالزياصةمنةعفأتصعن

نونالظصريمتئتخزبئوتئمفزأفيفييضةبااطغثا
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كونآلهذاالمؤهااكبنييماعلىالزئيمنضيتقذعزة

جئونوايذةءالمروقتلقطاولوتموثأوصتخيا

والقصيذيهةؤكعألفتئجحننآأقتفأتجمذافتهفلنم

يهؤيوماتوتتةاداأثعلييماؤكئنأنكلولنم
تهبنتجذليبمافاصغزةاألمريخثابذبرتداكفإلت

نجحظتالقوةاأصابتهوانماحذنجةحعنئعيينة13انالجاحظبحربنممروحكي
ءيضاالهوأبانةعحابالقبواأللسانعينعظمتواذاعيينةلذلمةفسىفكوزالعنه

صلىاقهدوصعلىدخلحذنجةبئمحعىبئعبينةأنزمطأببنفبىوروى

بئللعسينالةبدلىكان4أأيذآوروىصطعأحمقهذامالوصلمعليها
بهذاهذانشعأراكعيينةلهفقاللهشفيلعاتفيرىصبمووهالسالمعبماطأ
ةاسلىاللةدرصفقالفهماقبلتهوجههخرجفدرجالاألبنلىيمرناةالدفي

مروأنضعرعلىمالبمنوهدناماكناالىونعودألبرحممنابرألاة3و

أوالفصجدةمنتجولهضمرهمنيختارنما
بالجلةأفحترحبنغنةؤأقصمزعؤاذأةفاصتراحتكابنذنجفل

ثاملةآلشكصفتأفالثئينبأخزتفأيافيثءؤثأ

باذلةقهومائاؤإممقونمانعنهوإماديئهؤالمرة
ونانلةالرواينبدطأمبرعفالبعقعمةئالئاماباللىزوأأ

فاعلألباألمرماجذااألفعؤلدؤالئتالؤمذزويأثقاأيال

ضىإلؤألينةالستخطآلائهؤمىركفئ
حامالالضىملي1إولجنيلذى

ةاأمالى2ثة



يها

منآهلةرعافأكانتؤلوؤأتجآئئةأخليالتثئرأأينقي
فؤقاتلةمنتهافتيلوإنهؤئطيقمنتهاطليقنفاء

مفاصملةصكلمنةبهئعنالثدىللخكنمافيبمذوإنك
منفأخوذضاههـالشكلئبظمنيتفنأخرتألجمهنىمدومنقوأما

قني13اصمعيلبنطرجقول
مجرخمنةدفاعةيننتطيغالخيتةخرتامنكايةؤالثئيث

الدلتأببئأهبةفولانىواألصلى

ذائقغا4والعركأشؤالمؤثتزتأئمتغطةتجمئتهألم
اآلخرفولذثبههـ

يشيةكارأئميايايثيأتيفجتشيخجيليىمفأليزميى
الحناهبةأبفولهومن

أتتميقئبآلىآلياظؤالهنجبزئمتيخبزؤميقيببثىمق
ألبحزىفولودئه

الهمراتااثئالثفامآاثنتينيإحذىفيشطهنآلة
وفوال

التزدهلذميتلهئخاؤآلقعثهستةجارىمنضغردبؤالثئينث
الرابئفورمنهوقرب

اقألنهاألئمفثلهاماجمفقئنثالحئامتبوانتميتفاقتبهبزت
امفيو

أصنلحؤالثئيةتثيىؤابافإصاسييةموتآئذمنؤل
عايبماللزنأكزكلنضابأملتاذااأللعانإنأصلحوالبيبةقوالممر
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قولهفأمافقد3منهوهانأهلهبرمأسنفاذاقمهمفاملىواألشف

ةبادفهؤماالؤاباضوفغؤمايغةإماديهؤالمرهـ
بكمعالمهدوخوصفبيةجمعضععروأحسنجذاالركنيرفيهنكررفعناه

األفعارىارليدبنلمفودصبذلهبجبماوبذلهضعهمابجب

لؤالؤاليلنمانخناؤالجنئمؤتركؤالثهتىوالبخلنيذالجؤذكترئذ
القعملاؤلذمخمؤدهفيأقاكؤاةا1ةاورزعنفانقآك

الجلآثخاسنآاليأباآلبيرضعكةإالبخلأخآلفذنؤأخذ
فولفىالبحزىأحنوفد

ضنريباوجذنايفشحإلظقمآىقدشنضرانتتتؤنآ
ثيباوباشأزجيصماخأسؤددخلئهقفيتنفل
ئتثيباجئتآإنأبخروكاارخصجثتةإقمئتافكا

فيملروقمنداولفعنىابألارضىوالمنهخطالىالىايواوكفىفولهفأما
لهضفيموصروقدالسمر

مننفآبإثقألؤأذريهنحططنيبآبالرخآكانقإنإداهق
ؤآلدماخزائأماألغفننبؤآلرضتئفيماناكطاهيراألثؤابإلى

الزياتالملكعبدبئعدنىغامأبقرلهذامنوأحن

كتثؤالزاألفؤاماممقارخلهفيتجظيمةاصنطكبإداالجنآدتثبنث
صتقثانمتئهوفؤآلمحةيوئأئتبينكوفيؤاالالضتطقآل

تشطرلثاالخئمآهوآلتقفوالقانثآلتبيلتهنادىفيهؤأنمأ

التتمثبانفالييطهريعفنكماستزتيماخرتفنآالداكؤتحت
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ؤآلغفمتثمنةضىليؤآلخاتؤآلبذدمنةفتتئصؤزآل
أنجاالزياتابئفىالبحزىقولومئه

والمئذيلانجمغفيوفعنلوإكطآأخذبينالخقؤخة

نجييلغبئاتححذؤاعنتةالئاكأفالقريبأقرإبوىوا

الؤذودؤبينالمقليبينأمراائمنيىحبمانبيماالنهوئيميلآل

خوير8ميماؤأبناحفطيتمزاإأبناهـلذيؤسؤاال

ؤبالخهإبغآمنةالصئذليأباليضنتنيميقنهلطءاألخثآتريخم
بئيزبدلضنمأخوذأيهرنأنفنبقانلههوهنالدلكلوانفولهماة

اللةلعماإزبئاتبيددقمفرخ

بالراباللهتيلفعبداوماتثةنيختآزاماشالدىإنة
دضفيبهلهمفاحتاصىهنماالذىيحثمالمحهدبوانكقوأما

رز5ال11115خوأصالزياتابئبهايمدحقعيدةمنالمموصفنىنمامأب
تقىدماصامنواظمأحناتاألب

1لتؤالمفااكلىاألصران4تضمالطبثباتائذىاالغلىالققمقث
3حافلالهلمكلليللمتتآلماخمنهالؤآلالالهخلؤاثالة

نئعالبوقرلهولةبالقحالظاوويخرهانلماحدالخباث1
واواوبالباهبوكوةيهةجمعوالكياألعيمىادأيذأروىاألصى

لىالمفيعبقاقمانأرارعظينصماتئوومفعلجمعوالمماصل
الحامةمجاكنهصايبديإألفالمتةةراألصتامديادوالحزوشمارف

بخلىالسروموفعورةاأهلهمالقلمابأانهنىاظلواتلهفوله3



9ةأيإلقؤاسأضثآزتأالجنئانؤأزئعابئالقايآلباالفآئتاأل

الماروالتماجميالماررصوالنبهالملكلظاملبحبهموللعيورةراالمباالملوكم

باألمورالقيامصنواالحنفاغاالسرامجونورةاكفانافيبهوأراد

المبنوهروهقدعفلكبلىجمعوالمحافل

كاضفةصفةتوالقاالفمنايسبلهمااصاب1اغاألفاىابىفو9

فىلىالمنلزقماالراونوجمزةالحتىواألرئهويالذكرهالألفاى

ىاألرفانحميعىااافةواألتلىالهوالقمرالجيمحنجةوالجقالميةابرف
العسلىعقبىاألرلتجعواناالببخمنالقدربأسفلمالزقفبكصأبضأيأفى

وأضتارتفافىايوعوفإفةالمزموحمكوهاثغرةنفمايكمممنىوافى

أشاروكذألثخرجهةااذاارةوضباراءورأشودالمىرفالنثانجالجتهخرات

والعاسلالمسالمغنمرجةأىلعاجمعاوالموايدحبموأبلاشئارو
الىاذهـبةإلوالثافىاألعداالىةبالنباألولاعمرواموضعهنمسلهمتخرج

شفاءاالؤاباالىاألصبةوباقاتل3االغداالىةتابا4فدبلهاانبكالياهاأله

براظعلىمعطوفىوأرهقدمبرتاالةأىبواطمبئدأهؤخرابافقرلهجلط

لمابواغاتاتلباالالنايهءدالصئاألنرفيخاتمريفمعاتجمازو

فانقلموبائبيهالةنليراتهذانعلمثيريلفيبهخهالقلفاماباألفاى
قلوباالتئيهمنجلمنهوأنباعتباربئلوالىصمووهبنةبتضبهفدالقالعاب
صواهدضرحمنءاكفمحذوشرفيطوفأنىوالحبرالجلفعنن

هنمايجتئصعئبوالجقالسلفياألزىجحاتواناقالىاولهفةاكرىا
أنثبهمحذورفالذلكلزمانقلتالعفةالىوعوفااضافةيلزمونحوهاغرة

القائمالىوالموسوفصوفالىالىالمفةافافةجوازعلىألمهبلافيامىالا

هعللتاذلكمنعالىبرنأبدصنذهبخالفيةمسئلةفمطحالكطوسارصفهتام

بلهتأفىغيرمنالفظاناخلفاذاالجوازالميالكوفبونوؤهبمنهوردماوتأولوا
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1وابلؤالرباثئرقيفبثاليباؤقنهاؤتبهنظلريقةلة
زاجلهرخاطبتآةنوانجمداصتتطقتآؤهؤزكبإداقعميغ

ؤآقرغحفاالطاتانخممىافتطىمااذا

3ايخلصوهكيالمكرسمالثعلية

3الجخآفلانخيامإضىتتوينخؤاةتؤتقوثانتنىاطرافثأطاعتة

أصآفألوفىطايالقيرفيأعاييؤألخيالذفنإثزااستقزاذا

األنايأالئآلثييمانؤائآلثؤصؤدتزفدألجتقسرالتؤقذ

ذلوغيربىالضبجانباآلخرةولدارأبقبناحقتمالميأفولهوفيعتبين
المطروالطلخبرفبلهفواللوسفهوطلىمبتداصةرطلرتجةلهفرال1

بجرىهاإنسولألقلىمالفتالئدبرالمطربلالىكزاواوابلالفميف

والمضارباثارقعمخيرأشلهلكناألصظاهىفينانهحقيرالقلممى
األصابعالفاألإلخمىاراداعفايسالخهأمطىمااذانوله2

فلةطجمعوافلواطالجلقبقالطرابمرشحبجمهوالثحابفىا

وسادامتألاراديوأحتفلهاجتمعوحفوالحفالبرءوجمنأحفلهتجال
أفأطرأطامتهىووراذاابجوهواعلققافأطرأطاعتهفوله3

وهوبناهفيضومنوأصلهانتقفتأذافرفالضتضونجالضتوضوالرهاح
والجحافلالحيامكنقوينىأىوضوفيالروالنبوىهدمغيرمنتت

الجيىلمجنرالمهملةملالجبمبقدبمفلجوهوجمعفوضتفاعل

صوالذالقلمضعيرعلهيرأوظغشموبرصتضزاهنالذراضنزااذلهفو
الكتابةحيةفلأطالقلملىأطتكونواغاالخالىوالخيابدالاظلىوروىالمنوفد
فومتوصددلتأعاتهةرأ4ااررعراترفدةوقدالفو51



أل

األنافيؤوءخطبةؤيميئامحنئئزمفووهنجييآلصاتهبرأت
وجملةجليعلظوضأةاذاجوابرأيتالخضأنصجيالرأبفوله1

ضفرتهرفقتاذاهوضالشفأرهفتمنمفمول13وهوحالهفصوهوص
منضئمصدروهونمببزصوضغههوفوميرهبففهوأرهةرهفتهأأونجال
غلهمنصوناحلجليالملىسعلوفصوسمينأهالزمآضاميشعياذاتعبباب

نعببابومنضمبنتهعانحوالفيمابى

هذاصضوقدالمرنضاليدأمالىكنابمنالنافىءالجزاطدونم
النعاقيئبدراكحمدالدتجمحيحةعراظامسةمةالملزنهاالىأولهمنفىالجز
ةالقاصفزبلالثقبطياالمبنبئاحمدالثخضرةبنعحيحآخرالىنمومن

إبصاحالىبحتاحهاوتسيروظبطآتعحبحأفيهءاجهدغاهألفيوفدحال

بهادىاوانلفيطبعهاطدوفدةنموفدهماماوضكرصاالياطةأحنغامذ

3وومحبهواعهدناجكلايذوصبهبم5231تثايئ
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