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ايرجمهـآجماا
01بر3صسر

ى14آخرمجلس

ذكرحمراآلإنندهبونفأبنلىأنطفولهعىلهصأدإنابةتأوبلأ

ألثاأاأقتفىاطاهرأوليىاآلبئهذدتأوماالهفةبةآخرأالافىاشاال

ابرامعسيةمنطاعةوألكفرمنآلإثإنجعىومضاهتالىواللةإألسآت

التاألضقذذكرمنقدمهبمامتملقمالصأناآليةهذنىكورالمتأوجهأقال

يخالماربهالثاأنإألناؤنوماألظثمبتقبممنكمأنشارقادأتعالي
االعاتتمالىهالإريدأننخكرألومحنلحامربدتعالىهوالإآلاألصنقامةاؤنآمايأ

قعراليوجمباالصنقامةذكرنعدمبترلراأنلممسوأالمماصارادنهيمرناأمماوأ

مايهمحص11نفرجماصفىبيوبءاانكاومهصمنحآألاملبحكلالما

دونالكلالمنبشهتلتيفمامجباضاذكروالذىانوذللبتذاألحق

فهوفيهلمرادالذكراللهبثاهأثاآلثاؤنهاوتمالىأوفولهتلألتما

لآليئكاناةكلتقلىاصاألصتقاهةذكرمنفمممماعلقوأزابخفههتفلغير

تمالىاتملىالثابتةدلةباالعنهاأللحراف1وجىذددولوليثاوظهاجماظاهر

الوملىاآليئحملىألفيالملةامينارهفخاانملىالضاخوالالمعامابدأل
فالمليهويمزمواهاكيربدوابانلعالىاللهءيثاألماصعنثاؤنقدالحادألت

الكفارهنموالسالعالةعايهالنييريدفدكذلثيخرأوممتنحآكانماعفي
لريدالعندهمتمالىكانوانقىكهالقبيحعلىالمقدممنإريدباندناتمبدوةاأليمان

بالبهةهذأللمزذابظاآليئفديعىهنلمبدفالقعالأتالمحلرماذاكانذاث



ثافنتذكرةهذانتعادألهضمجرياآلبةفونجرىباطبةبهاماجاز

إألانبئكرونومانحالىلهوضالدهناأنإألثاونتوهاسبلرالىاتخذ

منحبكمنوبعلبنامذعلىتدالفاآليةاقالىفانفبلهممامالتعاقفياللةثاه

حمابةثوذفىألمحةءفياأنإألونوماثإقاألوجلعئاةومرآخروجهنء

المفارعالشلكلدخلتاذاالخفيفةأنألنفىمثيثتنالطفىاالصتقامةءثاات
نذهبونماوببهعللطلصنىالحبادلأفثااتبوجبوهذااالسنقبالاقتضتا

شاالأإاآلبئظاهرنيسافلنااألعسحالفىاطاعاتاربدأغاتمنابى

هننثالمامشبئنهحصودنجضيوالحظغاكامئندطنىددتااطهماشاأل
زبدمايدخلئلالةإولةمجرىثذويجرىتأخروالأتقدمذكرغيرهنأالضقامة

الرضيمونانمالبهذاواجبغيراةنمونحنيدخلهاممروانإألالدأرهذ
واناظفيفةوانزبدلدضيتلوهرولدضبقدمأنبمتغألبلواحدةحمالةفي

ماياقديرألنيخهابالاالصتةقمالغاوتإكلليجفلمماذكرعلىلااالصتتكاة
األصتتبالهحمالالفدكانتتعافىئتومآمافىأللةءيخاأنبحدإآلالطاعاتتاونوما

وانلبعدطألطالعالماتتعالىبربدأنبكلننعالانهالىالجبارملىأبوذهبوفد
بحعفألتقالأميدبهأأصبهاأصيأناتيعحكااألعصحالفيأرأرهافدكان

بمونآأتعالىويعلمصاحةالفحلحالفياألمربعدشآذالثادنهبلىيخعلقأن
ذكروهباليزضالالمذهبهذاوعلىأفربأطاعاتافيلىالىكماإفينا8عاكأ

انعلىباباسذانىلطءأبطمذهبافىنذهبلماذاوأنحاألودوالجواب
دوثىاقتاذااجمروماألنلمفادضعدايلفحأومناالستمباداآليئأقتضا

فديمةبارادةمربدألنفهبدهرانهنهمقالهمنفوللجلاستقباطاوأبطلىالميئة

اخرخهـواآليةدأوتبفيوجمهنجمددنةصارادنهانمننضماوصح
وماصئاويموناالصنقامةمنذكرئقدمبماصهاضأنيخرمناسوماعلإياهاحمكا

عليهاوالتخامه3وافدامندتيقتكلطتيهماللهءثاأنإآلفعاكمنجئأسلثاؤن
رةالفواةلىاطالدهالىقاراالفئمىاالخبارذلثنىالمائدةوآيمونوبيايمم



أ

النارجههذايتبعدأنعايجتوليىبلىوعشتعالىاللةفدرمالمعلىلعبد
اآلتمالىأفولهيملقواأنوايررمذعمجرمحذوفاآليةنىصةافيبهماتخحلق

هذكورغيراألمربنمنواحدصألنبالقدرةتحلقهدونإألفمالأللهيناأن

أنوهـشحرصمالمنبهياوعدماكنااليددصوألمحةصدواضحمداوص

اولهايدةةمنفولهيختارلى

لهادالءبالحياتخفطبيضاخيالهافحطةزاكتطرقتك

لمجابترل

ااالعحتافأإلىالةلموبقاداومثأقادفاتبمنبكلت

اإللهالربيعيمبهاتصرؤصخةبنفخةنماتىتمحاة

صؤالهاتماثالأصعثأنجيلباشأمعرالننامنيتمائلباشت
ومعالياالئرسئموامرأعثةبفذماغرأراعوافتيةفي

الموممنااليرفىالرأستحريكىالمراعةعنهظةرضىرنضاقال

تالهاالقيونوأغفلتنحلتهنديئلياببمخوفكأن
لشلوالعربنىفيهيآتلمتظأطيفاطروقالقعيهأورزذكرأما

ىقيمرذالثجقوفدوأشءأالحيالطيففيالناسفالروفد1متمذ

لهكلوصعايهعياليخهإماساصهعئألىاططيم

ألحأهاتفاأخاسنضبامطهوألفريبكلحغافيهياتفاتفوله1

فلماسيوحاقةالىجماحفعةأيلطمروانانروىوهااسنحستنهمظالمتقدهوت
الشمرتجورنفوهآأرىإقاللةلحكأسلهفقالاليهلهفأومؤايوليهأبممفادم

فالةنييظهرأنمدلهأحنالطريقفيثماكذمأتص3أحديمفالق
تهآرركانوانرةلمأداحالنفانلمعلمبتأعسضحرأتاتدةوراثا



قريبضكيرألحألئملئوتقرشروبغيزكننتسربنبأف

وبمئعردفغيزالئؤآفيينةتؤالفقذيقظماتفنى
كذوبءآمرىلهومنفلهؤتفلقيتهابلقاصهاالئحنىكان

لهقىفىجربرأحسنوفد

البشائمسئهتجشامةبفرخغناسفتيفىتوداذاتتهـما
لمائمريازتهوتقيئعزشةبمفيمنبنفنط

التيائمقجغااذوجيويطرأراالمحغوأىأمومنة

مئصذبلفظبهنتخلفلمغريبالطيفكرذفىينىهنخاتوانالتاالوهذ
تفلهنهوفاخرظدمشةكلعلىلةالايىوصففىالبعزيعبادةوألبى

هذارفافلاذصذايانثبولهفقاأخانجالهالحمعاةزأشطرفنك5فأشد
نقالاااأجماعدوةةصترحلهضنىاألنىمىأضحريخهوالمحةفأنتالمحعر

فيساهالذىوأمااضعراتناؤكفارلهرقطسصالذكطفأماوسؤشصررمروان

القعيدةتلكنىعبهفدمتكمماافقالمحلهتحرفوأنتعسىاالعلىإياىفتقدبمك

شىفيألبدخلالوالط5ااوطحاهقلبحبةفأصابضاقالألنهكهضرالق

ولماىالمهفبهامدحهذمروانوفعيلتوضبمهداهىيموفعيدتكأفسدإأل

قالعنمسىمماإمجابآالبساطعياإرحقاءمعالصدرمىزحفإهاإأدتده

ضاعرليمبهاادرممألفماثأولنتيمةدرهمألصبكالثلهفأمرلجتماثقالس

صنهاعلىديلىوهذاالعباسكيإمأ

بتسريددرانوروارساالفىعياوجمهاياهبالساربتسفوله1

تسربهففضاتنباإلياهصريترواومنصروبيخروكنتلقولهموحدةسا

نهارايمنتربألوأنتالإ



لبئفبانجكرارالفولمننوفآوكاندفيرهألبوجدماالميهاهنواهتدأوصافهفى

51شأوخالومحاسنفضطهالىألصموايخعزفىغامألبوانإعادةاثهـبا
فولهغاالفه

تلنمنتيالضفكزإداناتمهـفأزارفيبلطآللهاإذالضزاز
دآ

احليمامناشرأاالياخيرفيلةلصبمثلماتقنصتهضبى

تيالسنضعنؤآلكانوإنقيإاسغوبنآمأذكرىأغته
وقوال

طالالهبينالجمىلهيق1نةرصمقالرنللمةاتالررزادكء

أبالخياطيفززتكربالملمطوليهثلالختيمازأزكش
ومرال

األياممنالنوىحةجرماإذبقفبىأحعىلىاال

األجناتمنيهاسرامفوأاألزكرهتيلةاصخايا
االخالمدغؤةلىاأناجزعيىفيلاسنايئنألماخيسى

ألىئير11حيرءههناجميمهكرفيأنمىشأيممفاهذافيفقولهىابضافأما
فودلمثىءالدش

أصفااليأبمنجؤشوكىناتختخيانهايخسطيثنتأقآلإلىوصفال
تمنالجذفينطئبةتىبوصمقفامحتبغدالهذوبناألهئت

المقمصبالصباذااواققوأنجالليلفىحتيحتطوصابن
وأضفليحاىمطآواحتأوانخصهائحأتاتجينكانفوفت

ئتوخولمأتخذزلمءاألضحوفرفةيزماأإلقاوزدث



نيألمايكصةفيهالفاوذدليتةكلفيأقذآلأزايئ
مؤدعبيبمقببالنوأخىمئفمميممنبقربأسر

خبالتالكزىأحألنمجييماشتقزقطمقلنابنذالنؤىانفك
لهتوويم

المؤزقلمخياليامنألزآاخهابرذعلىعنفتوإلتوإقب

ونفتؤيخيهاذارلناشلياليالؤيضلمونالوافعلىيعر

يطزقيايياثإمايطزفتمبطحزهاأثأطةفللشىغفةكنمف
رتتيالهالنتاصىاجالشبإعنداتعقةعينىجفغقعلييماأضم

رالو

كالتالمةأقحوخياللى

ىاكراتقصأمعخة4رةازؤاذ
قاةفيىاالبئقفىرى

باطابثتخيحقمقويكفيك
وض

لةخياإفيأهدئالكرئاأصاذ

امةأطبايذئمقتةءانتزإذأ

شأنمامتلجمثليناؤالأزولنم
لهقي

جاهلصنمإألملىنفتتيفما

يطمغضنتعروجذمتأؤهظ
أتفزغلةوجدمقتزثث

تصايخآغرفي3اهغوأ
فترجغيفالنفىبيماترد

الصتداأونقعالتئرجفزبةضفي
واعضداقيبزلخبيبآعذذث
فجداوتنضأقاظاتعذل

حراموسجذؤافياكلةف



نيآمونخيقأيغآظاالجذمنخلتناالحفائىماتباذلنااذا
وقو

باطلةالحقئشبةنجالدطيبأزسلتالمييعلىموتناولينة

أغازلةوهئأبثغزالبمطفىتشبنئطالالصتئخنلؤالتجياضث
وتوله

جيبميق3خذىجاةحبعصالطرودطالطيصوبناةأمنك

التجوبخزقيامسافيماوئفدكرهاانؤاصينرقبةتخلى

وبالكثصادفةكلفنورداةذقةوأتذبىفيا
ض

ضحنىبالغانياتوالخفنزفبنىعندئبآنةإتقضى

ثجروصماالصؤودتفيهبيامذعلىالدتهجرتنايقلى

وفنافيالرعلىعزجطاثفننهاوفذتعرضنألىلند
اآلمدىبنرقن31الفا7أووجدتاشترضىلضالمريفاضراقاله

خطأهنعايهأخدماتأوبلىنىادوانجضحبهفيواغطاطهيبضااليعيلهصع

فوالفيأخألكالابانجمفيوزللى
جروصنىالصذودبهافيمذعاىدتويقلىهجرتنا

هدافيدابحدوقالصئأوكانتفىقي31اأصراصفىلهكألىياطاتألنتال

فولهاسا

ؤسضااخثإلثممكرالغؤىعلينلىويأذنمظاناذونلارذ

أظطيمبئفيىلضالفلهذافىىالبضأوفعوالذىتال



زدتخسؤبغيزئقالئؤمفييينتة4وففذيقظماتمني
يخظئنيمانمنعيهأيالنوهنىتزنينهفقدالبقظةفيماتمنيتجولأناألجودوكان

الجوبخيالألنايهاملوبيةواليقظةالنوميمونحئنوىحالفيضنهتزفقد

صعالمالقيماسهذافيالتأوبلفيثعأةإآللجميعآظويظتنرههلطفينجنله
اةعيايحملىأنبجوزوفدنائمةنجلهولمالنومقتؤفقدفالقيآألنللبحزي

هذائلىخيسموألنوىفىأىالنومفيتينهتوفقديظانوأناتجظىهاتمنيأراد

عهاللةرضىلفالثرتال001الوسننيلىقيولموشتالأللهىابضتثفي
ألنذإثعنذهبةهـدىاآلدحنسلةلهتنأممايلإللأنأوشافيحىوقد

اساكشيئطلىالوصاسووالحالسنالىحالعالدلاص3قاللمامميالبض

نيقوهـفقولهبالعادةمئزكةحمالاليقظةالمحهودةلهءاانكابالعادةالنومفىفا
صغىوةولهووصنىيقططبينإلفطزنةفيالمفابدأرادناثمآوانماأيفأهوكونهمى

الأصفيتاهبملثفييريدأنألبدألنهيعحالمعنىأهذاميهأيضأتحملىلممئ
كلانجعىفبلضحملاآلهدىانىأألشايهاحدىبلهظلىهعنىيمونأيمظةإ

ىافيلضفيذالثنلعابهذهبتويمفبهجهألىيجينلموأنتجظانوأنامحق
قولأنمنالصوزنفيآأيمىولىلىفيىلقىمثلهويوصئترلهو

ماعليهاألوصفيعليهيمنلمالنهالنومالىعضهدلءومااقاالطءمقابلةفيوص
االمرتضيالنسريفأقالاآلخرنىلهيتأؤلبئاألصأحدفىلهنجأؤلومايلهفى

فصيدةجملةناليهصبئانهاثمامعئوطروفهاظيالفيولميعنهادرفى

دالرابذاأهآلقناذيثالمآلودتجحطتيؤزؤر

إماييرىابالكرىمطزوفةتالزهوىينفذؤاأدنايخ

األيرمفتةؤتخرمةالهآجيعينييمايضفصفأضت
أيطائىقانهعلىيئمبالمكبنمؤؤكهذى

اتأمالى2



1

ناظرىعليقنىؤةالرفادمءانتقيتابزفتضا
هاكضألألحقيقةالقلبفىنخبلىاعنقاداتانماساألحالماناآلخرببتاوهعئ

اطقيقةملىمدبههليىلماوبدركالحقيقةعلىاأللمارأىاةبعنتداألدسانألن

ااقلباداألصمنفىكنرئحيبنالهانكالهألحصقةماللمينالنومفيبخيلهلفلبظ
أنفيثبهالبيمات5روضةنجفحةطرفتممافئىكلمروانفولفأمالهألحقيقةما

دظجريبننهشلقودهنمأخوذأجمررن

وداألالتمابمليلمأبيتانهاؤذواحاالز8أسيماطرشت
ئغقدلنمأنغيرأخرىمجسؤبثاخنوثالفآلةلوصوتفاؤز
قزددبقفلخهاتنافرعصتقطغنةالركالبأيذىإذازمل

خسلبنصمغقيجابؤدقيةتإليةطيمةريرقكاة
المزفلبعيةبالخياكطرتسويقةالموصاكأصونذى

اآلخرفولمنأو

عزدهونرونحقمضىلعيذوايغزاززيخثطرتتك
دضورصهاتجضحئأنفؤضيمارزيااضرقتآ

المنامفينائتباةفريىفأماؤاوالمنأخرالنقدماالتضرفييرألمعئاوهفى
الرثمطاصلةوموالومفذوصففياالسفقدقالرهبهالذانوالبيشانالببتممرسأ

لببدفرلذللهفيقبلمانأصفنواشءفأالساربئوثثواألدالج

ذلالمتذقيصالنقرقيعاطالكرىصنباباتمأوتجود

النعاس5دبالذىداوربوواواالر4اممالكرصباباتدمنومجرض1

مغيثةأيدةصأرضتجالالنزبرالملوهوفتحإردامنلنامأخذحقعلبهوأع

أىطثىالهجادقدالذىالمبوداباعيوتالجوداأمعلرتاذااألرشوجتدت



9

9غففنالذهرختئإنؤتذزنازىالطاكفقذصذنافاك

2األولتالصثبحبالباشصيرمننجنهحئتىعزسماق

ىهـفارالالكرىصباباتلقولهالياوهذاالعآلصهـانالحىألطضرحفيذاغلبهيم
محللذيويالالساننيلوطلإلخدادىالواهدضرحفىبقيتهكذاوصبابتالنوم

عنوغيرهالنعاسمنبجهددالذيصواقالمطرأىجادالنومكأنمجودوماك
وعنالميهدأفراشاعلىصايهوأيقالهالبيتوأنئدلبيدفولفروهاالصيافى

اتسبامنومجودلهضمعئوقيلرأصهنحتالمووفنمرفةععلفاةيعئالوط
الكسثيروهوالمربردمنعابهصبمعنااألسصىاوقالضبنمعنافبلاكرى

االنافةوجمودعفةفرفاعاطفوقولغابإلنماسدوبالنعاسوالجودهنه

لمصوضهاادالمروىلالرفوأصاننواشابالىونالمثافةةهـوألأفظية

واليجوزيقعوألنفهابتذالهعندينرأليجلدضأىالصادبفتحالمتبذلصدق
وبرادمابحبءيوجدضةألمدقإهـووكأنااذااأللفاقليئاأن

اذانومههبديقالاداالضدمندتوالخبربهاقوهالىإجدلقى1

يرعامبالفمأصوايلالتأفااوأيقظأذادهاوادوالمرونامعادأ
اموسأباوفىبواسقراذاوذالثألمودورمحقدرناأىوفدرناوقرلرا

افصادوااآلفةوالقصرالممجمةحبفئوافهاألنعبير11هينةقادرةأيلةو

يراافىءوفالخهجيداكلأيقدرنافىتوةهفلمالدهيشادعناغفلانأى
إياهامحإعاةوالفاعلىالبعنالكافةتجلىصدةألمماخأسعيفدالض3

المبعنمايمةارةبأفمالتخصلومااقلةااتالوهنااألغبفياضافبةامابهرله

نىالترولبهـوالتكنابةباألوابنشعلانوينبشهاكزوحدالماقداوىالفاعل

يهيجوهاجلنوممنأيظنهجتهوهااالمييهوهوالنوماحةلالصالميلاخر

بثعنىجرحرفمناوصئتهأفىاذاوهبفهناراذاأهاجالءفعديآالزمآوءيبي
مليالدضوأكنرأبتاشهصمصالفانامأيطأبقعاألسماعيأيتثنائحةاألاال



أالمصلئودنحاثضييذيةهطزفيألساالحيفتتى
12جهكقؤلييتسمغصذونةلهفنمثائذىفييتتأزى

الرمةذىفولمنأو

لهرعكقولمشاا

فلبلهعودومالديكحئصماحةلفضولمنلعطالبى

األضحملوالبنمثيروهوجمعالصبحأوائلوالتباضيربلورهاأىبالنباصجوقول
التباضيرصفةواألودلهواحدالوسالقاهـشارحولفلالبضداديمجراكذاج

هزاهوفدبخبهرىبمبهبركااألولمؤنثأولىجمعاوالىوفتحالهمزةبفموص
وصالمجدىالنابفةضعرفىالئافياعالمدس

األولبحاالنباحيرمىنىرنهافهووشسولي
منفملهوالمالمبواالصالمردضحيرسلهعلظاألحالسيمصفول9

ظاهرطنجقروهوكاهالبمرحاسخبمواألحالسوضربفضلباب
المصلابهوديكاوفولمىعاسالغلبةمنأليمقلوهو5جديطاجاأىحلهرغتالبمير

هـوشقملىالجدوالمجودىجبيصهكلبدالبةطفيلييبهودىكأنهأى
عايمماالقىأنوإتاتبدواأنإماماقيلهفرفهمالجبلنخقلماانهمذالثوأمل
أيوماافىآلصهةرتاالجميمةبأننحافةدواشقملىفجدوا

أةافىؤأؤاالصدازارىالأخالمصفاىالفيدارفيلهض2

سىوأطاقالالكوالمربهلنهجادومماراخاذااصبهأهارارجلهاربنجالهفيهوالثك

عأسأىوجهلاعكلاهذأصكروتأصبفدالنباءالممبابحااالتجول

صالنديمدبئاتايألتدفياألحمرزكريادةفصداسملجهوكللىوأ
هلغيرنبقرلونوفدبالننوبننجالنوحبالالالمكةببنالنلوجالالمبزم
ألفاناالوهالسنحيالصبهةانععفورابنوتالالصالةكلصذكمن

تخفبفآالناتابعىفيمخذفهال



آ

احذالغإنفيوالمثئخميأرتعة7خبتةالزويزئ4ثناكا7ؤليل
ذلكوصأدرعنهالعروسكبابابأيفآروىوفدالطيالنصىوفيوالز

نجمعربواأخضرلعروسوجابادأصوالعابالنألوادبالهوعف
والسواداظنرةببن

ماحذواشتثمهرىواغيننمساليؤأيفنثآلفيىأضئم
الضطارد4قئحتئالهؤلعلىبتقسةالفجالطضفةأص

دءاألباالهـثمؤمارىالتيؤةنجقذآلخقباسثاةكثواسغث
ساجذيلااخرميقىالالكرلديهفزأسأالنغاياركزىكاكأشقاة

اصيذأنماأغنازائرةأجفمادزىالمتططدرلةعتأة

عاصمذالسبزكامنةالزفيعلىنهالغريزئضيمكأالئاثىش
ىاليمحبةأبطلضثذوش

مرجيماألينعلىاضننينأفابهحطقيالرىصأوليمقييوأ
خلمدثافىاواضممحعيقاالجىالىتومماتمزقتإذاخبهلىص
سفملةدففشالنؤمينيإكأشومافينجرتألتأفاؤأ

صأسماعمئماخؤطالييخطفتكاييةتهىأيجمناآلقاتمفما

المبلشبميسانزفئيمازدمنةلسآنةخفوئأكأءاكرهخطا
نجلةمضاخ11فيخاوقفناازالؤآننةاخمساؤودبوصطى



سحالعمث

ىا2آخرمجاسص

األرضنىبئمعبزاونولمأولئكتمالىألهفوعنئلسأدطإنبآلبةنأوأ
وةوالبعبزاللةاليخوتونوهمبالذكراألرشاختحاصمامكهفقالاآليةاخرا

نجدوفدمعهىءاالوليانقولمنبمصوفىصاليصعلىتةمننيخرصوال
اصضعالعحمنفىوبهفافىكارمنونهمكهوويخمرونهمبنابعضيولىالثفرأهل

ارجهامافاناالجراببمينهوبرىذنهبةحإفدكانهمكضوأبحارواالالمع
منىلكههربالللعنوعدضرلهمبئجملىربااعاتفألنبالذكراألرضاختعاصفي
المطلوبئفلىااليهيلبأمماذالثوصالسربأنفقواالجبلهوالوزرنضوالوزروال

األرشجبالانو4عذأمنومافىفهعاصمرألكةألفىيمونأننقتحالىتفثى
الأصمنيرعنكاتحجزانهاكامبهإقاعههابريدبيخومحزالفاوالو
نبضبافىرجمامناإلضالهاجهربااىاألرشلىمماةألنرهاديممنصرا

نفىفقدممقلاألرشفيلمونأنتمالىافىفاذاالخاوفعدحماماالعتصاالىحما
أنهفضاأوليااللهدونمنالكانوماتعالىأقولهواماوجهصاسذمن

بهمإيقاعهأيضآيربدمماوالاآلخرةنىلموعقاهـاللهعذأبهنناصرواللهموكأل
وقدءوب3ادأدممن3يصرالجثرامكرونيحممناكانوأنالدنانى

أنقديرايمونبرافنحرجنحرجهكانواناألمرمممئأيفأذالثبمونأنيموز

م2مصفييهايرجصأنالوأجببلاللةدونهنءأولياخزواأنلهموليس

وماعريتطيعرنهاكانواأوجلعشقولهفأمايرءطايحولواوأل3ونصر
كانوامماابتاالهمشاعفصئاونأنأحدهاووبهفةيصرونكانوا

عنادآالحقيمرونفالإصاراإلبتطيونكانواممايمونفالخالىنيتطيص

لتاألجزيخثهأيمفوفيجازكاجمافئوذمههنصالبافأصقطسبيلهعنوذهابأ

اصاقالوكالتماوألحدتكعلتبماوألحدتكهامملتوألجزبك



اقذوزإداتفجبئؤتبئألةنيالالعنيافإأحنماغالي
تذكرهاكراهيتهمتعالىاللةاياتاضاحايمألصتمقاانهمالنافيوارجهبالمملىأرادظ

بنظرلشدأنفالنيمنطبعماالقائلىبيتولكاالمعتطيعبالمنىمجروتهمهاجرى
يالواألتأمنادامنعهدنالمننقولوكايممهأنعيايدرومافالناديهمداو

وكازللهيئكرأنيطيقومااطقورحأنيستطيعماوالبيناتجاطبالشماع
شىاالقال

الزجلأحهاؤدامائطيتئؤهتأمرتحلالركبةهزينؤذخ
قثقالواألالكراهبةحيثمنعايهفدرةنىاواارداعطاقادزالعونحن

اضاالعيمععليممجديأوالايمنافطلميمن3بدارانأىصرونوماكانراسومحنى

عنهمقطأنجمازارااإلمننعةعغاشنتفاصاوندبرهاتعافىالمحةآياتتأهلعن
وألتبهصروألألورخمالةتأعناالدلاطقعنعرشاليالكاتسهاإلبمار

الىراجعأوالبصرحالىأئمحئبمونأناننالثوالوجهذلكأضبهوماتعقلى
لميفاعفاالرضنىمجزبئبمونوالمموآفىأواشكمالوقدبرابمألأتهم

وصناعرونكانواسوماادخايعونيىاكانومااةااآلعنبرأءقالئمالعذاب
وجهاآلبةفيويمنبعدأدفوفيهعنهالمحةرفىعباسابنمنوىميارجه

تجريبلللننىليست3الىيتطيرنماكانوالهضمانييهونأنومررابع
هقاويمونضمىتماطلهمودنككلوألفيمننجمماألحألواملمكفولممجرى

أىمرونكانراسومامحاونمايهيىماكانوااآلخرةفيايمبضاعفالحذأبان
السمعباستطاعةأحياعنكونهيبميهففيلفانءأحياماكانوامعذبرنانهم

مألعاهذاهئلىفيالعربقلنااليهونكذلكمنحبآوفديمونواإلبصار
وحيبتفيتمايربدونوهمفدىومثعبنىلملرتمافالنأطتالواللةنجورن

ومغكراجباألغلبابئمهفايوبخهشتلرأنياطالأفياألغلبالن
االميفولذلك



061

نينهقذيدتماهينايفقسنثغهأةتقاقتمشمقأنئعنؤما
ئسفبماشننلنمعنلثققمبلجثآءيغيتهاؤالؤخفالتكثبية

دوامالمذهبهؤاعلىيمآقأنيكتعألثكذحييتماذلثأنيألإفاأراداءوا

موكونهيقائهمتحاتالىالمحطويعردواألبحارددحيعينستبمونهملمذاب

انعاصناواحيائهميقئهمأهذاباعلىأفاألتالتأسدالىذيانىوالمرجعأحياه
ماكناالىنعردوالمذابتأبدومحلمنااطياةعىخروجوالفاهوتالاآلخرة

مضىفدافالشيدةمنفولهيختارفماوانصيشملىملىالمالمنفيهشرعنا

عالوكمنااأؤا

وكآليااحهاصحفكلوميخواتثخعؤاهملذىالخأودوضعزا
الهاابغذؤهاالرىبمدتلاضصعنءشالجزأصطقبت

ؤرمارصاخرونهاالفلزةتطوىفخقاذفتيأصؤابإليلنزعت

ثااؤقذاتيياوليبغذالتمراحئهاخحرناجيةيتبغن
أكاجال2ينإذاالثوسثؤتشقهاثالزباتذليخجاةهؤ

رئاالالظآلتمبادزب8جاخركانجتالقطيغذعإذاتشخو
اأوجبازحنهاتمألكالئزجىوقذشأتتذسايمةكالقؤي
جهـاهازدةظاأللةاجيدةوالنولبالرعةالرواحلوصففىاالئإتوت
االخطللضذلفناألحانمنضروبالىالمحنىهذفىاىالمبئوفد

9وذودبسمئقةميقاأجنلملتىالةكاغطالعرصى

ايأبهناوبفيثحركتونتلفلتعبماأوأالالققىمما1د
جنجمعصوأجنهاواليم



1

9كسؤبالقآلةتيتيلجوالباءكرلءدتغادزة4عإذا
3ينضؤبقفصتهضتبقايافالبغيونهاكألتوجءيناؤفن

زكوبالتجاباألختكاليصىوارضالقيطاخيطونيصام
3بئولبيغصضواقيامرجاذايييماكأتواةاألصىشفإليم
نجوبالترالبؤعناحآبةأنجلتإدااسفيداغومبنايعم
رىنطاالارلدقأمصوقال

ضفآلننجاحأببالزجخفتونهةئنابأزياديخنااإلمامإلمه
حغتالبفوحمطعقادزةإقالةأخذهاالوالفجرثاإقآلنكا

ارإإقال

وتليلبهاهلطىالهفاتأعنطافهسبخافيالمطىواذا

ئحيلهقذاحمنئطلغفذحذنهينؤالنالمجاثفكأنة
يخاالحمارنضهءوا

حظاهزالحفهاتخذدحتىياصعأءوائنهـارآجاااشص

أفالتىاوجوآبفدوأثحتماميرةيولدىالذبخيخالا1

بالذسادفهلإسرمتذابتزلبءالذ

غارتأىتوقدالماكالجلفيالنقرةوممافدتخبمأقالةا3
يقبمااصبناوبقيةاسالبئانىخرةباينأاعغمضبهالماهعابذوالعنوب

تالتافىالماهمن

شبهبهاىدلتذبحجارةوىصوةخبموىوىؤخبماهـواأل3

رقيقةتانيمةمحوىسبخبماسبوبباعبوامفيبرجالابهـ11جالياوقدالصوى
اثأمالى3



1

ثزذاأؤشذقتمتنخلطفآقآلثصىالتجآهـبهاتناحرف
احزوجزلهنكشايهثىححطالئزىهاصؤاتاداغطفصئبز

كرأباآختئزنإذاوهنجناوجذهاالنفوسمرمنأوئحقط

نوافزالفآلةصهاذضاعرذاأثفقجلتماإدا11

ممؤادرالنطافنوزدنكذزكالفكاأعرضمتاإذأإتآ

ضوامزؤفنمشئدةصرخافاةحتأنأذامااإ
وصفالدبرقنبتامةقرلدالئتإقعنهألتهرفىالأللفءاقا

عةاةةال

السئميالخذيخآ315وفذنجرنأزفلتاذاجايدنط

لمالإيآلفاالمؤتوقذصارفكمرةفيلثصاحرتيدا

2فويالقذإ2الرافىتحطأصااةوةتزإإتأفإذا

3والهبقادصبغلةالربئمنعررذثقنتتأذبزو

بروىايدأصاغلهآضا

البالاألةالموتادركهةرةسفىخرعاغبرأ

فويذااجالمحجةرولزومماألبلمىهاالروقىيماالفاهؤبدينحييترل

نةطهافةصبديمهسأضدف

حوالقاثوأعدلهايرأمأضألتلوأةط4سفيضنهاأتوالمنةالمشر2

رعدأىلهحبهةأكااولوالجهاتراع

بروياعوتأوانلهض3

اذموالهيقبىدالرمنرةصتءفلتأفبلتاذأ



1

فالرحنثبطاتكننجولالمطاياىيهالببألاهندبننمجرنوفدىضومعنى

المحبةعلىناستقاحرولادضفيفاالألوضبيمآأضذنتلهاطريقااقملمزمنت

اطريقاجمادةزومباللأجاعنوكطعلطاإممرالخالنثاطببقاهناقتهوصففهفي
اآلخرلضنيوعةهافصيحةعخابةدوههحبهاحئ

يتذرخكزةفيساجيذاجذنخآوهاحبنيذيهاكأن
الماخلضوتجارالمعفاهذأئاصومما

راتعذأنتهاواقيإلبيإدأةذزأعااءزابكان
انجزؤأهفيلاركألغليهاضرةلقأفاكافتاألغرةفم

ليرهادأخىالنهرةذصءالموجهءيدارخوهرداألفىالربدكاركطوبر
تعلواالونفةبماوسالنعامذكرقأصواأيصأالربدوفىالنحاموالرمد

إلالطوقاواوجههألربدنتجالييروالوجهيمفادصوالربدةهاكررةسرأر

حذتأولحاعلىاآخردمفةحمةلىاألفيأكتاوأبةاهـاوهذهيقةكطواأل
أوالمثهورةيدةفهنوىأياتةأربيخاىء

لأءأىاةاتآوبالعبرآعاةامامبرت

لظانالى

وألهيقابدتلقدالرورةءدقلتأفباتاذا

جفوالأقلالريمطاأطاعمنرنةفلتتأدهـوان

يقيأن9يحلألماالبيرحارفياأعرتوان

ألاألزصروتفدمتسومصبعهاأتماشأبراص

وألآكانبدى3والامحتلمنآنماوص

يوتأصالطقوم41أدازااقأملراجماحعلأتعز

لمألابىاهندبئنموفدجرنأرفاتاذاايدبمكأت

القصبدةاخرألىرهكصفيخرعائمبدا



2

صانهااسبىااأهاعلىلةأةأمىبذراىيرهاسمفيشذرحوممطذراعيهاضبه

تضذرفعهياويديهاخفىفسأمحىأىفيهأهجرضرنهاعالمأنانهاحثادوة
مىةرراعحامجسنلنداغامدلةمىانفىقيرروفاأنفعىحوضتكافو

رلمتتقامتالمسابةعقفىأىااالىبهولهوةاضصءايركارطاطنتال

أفومنمءالنسانلضفانهاالروايةهذومحئالناببميدوتبروقومالماسالى

اآلخرلضأبةأراكذنهوزةالتالحدفةىهابح

جرملتزتمتىكاليذأنصففرهايقلقلجيهاحإلنكأدت
ازاقتةاصاءوااألتصاعمرصأاالراوةص51رةقيةينلهقونى

خهويألريمواأوردحاأسلىأارارثتاتدإ411ابةةفيتاسفيرأاهابم

عفرعيقضراهكىطالغخعةبديئذرأعاذراعيضفاكالت

رىباليذيخقكماإفرىءفالشىحابمآلمخجاتنتوألهاخمن

خراألولةاروبة

والظحةاتألواشعلىتبلغنبيهاأال

رتةنجهاقماصأتفيالمعزاتىاذوآة

كنةضحةفاصإةخفلتماعسفتإذا

فقادزهيربئبكهاغأضواألبديمافىألمأيدىعةبهوممن

ثايبالعقورباتلفغوتذإذأعرفتياذراعضأؤلتكان

قيلواىالحيربهضنالجنادبوزقجعلتوقذهمحابللقؤمؤقال

نغدمثايهبلنفجاوباتءقانصفذزأعاعيطلالنئهاليشد
معقوكالنآغونبكرهالمانىلهالينمىينالفمصغةزضنؤاحة

دواةاالحردةتفي4ةناهانأخبرنلهالةمنادلواوألابصاأوللاقياله



12

ابهاكلتوحنحضأةاميبذراىذرايمهاوضبهبيهديهاوتذرعيرهافىغرحالنلهيرة

وجعالهانقااالماويلةيطلاواتحريهاوتوافىبديهاتثيرفىايهادىوتد

اقورواعاياوقبانجهاماملىطزأشدفمطالولدهنيأستدكادتالنهانعفأ

لىقيااالالقررتافعىكالأنوأرادلىالرتدارواسارتةماوسقارةء بصمىاح

لههوفقلبصاليخهفلم
يخارغيزذاتقائتنمطاهـثيدآنواحةزفعتوكأخا

كومبئروإقالدكاالىرايأسامنذكرنا1ءصاأءأثاصأعاو

جيعناإآلتسنعةمقلهاشقاهاكزذأنمءوآلثهطا
مائفدملىوالضاممنرأصهاعلىلماءاابثهاواقةشبهبانهورتفيلىةوة
االعيلضالمعافىمى

ئخمبئإؤماؤأمرىنهذونأهلةتنفغوالمثإآلصمرىيالت
تقجعناخةكاصاةميلغزفيانزخلىؤتحت

وجخالهبراهاولميتتبير
نثاطهاوالسيرنىيديهارجحوضبهيعةاافىواإيخنةاظالصافةأدزفيان

نهامايرىبديهااالضارةنىآزبدفىبأجرةميتهمعلىلقرموحضالئحةلدكا
الرمةذمماولةبحتوخله

3والفآلئتاجزاتدبجمضكأضحاعوجوسئصشيقب
ىالفلكواالنتأجراتالمىوخمىءمنبدضصرناالواقىالجاحما

المئمؤاياربفجماصماخاوتالذكرنا

بعزحالناذواوقذالمراحأؤلتانجقتهاحينثايئأؤلأن

مقؤالالثيزيخقحئاألظفرفيزلنتمنكوسةعلىالكرينضقط



مأهوالهعازبالتومآح13راحاواوبردهماأىاعيهانصأوبنئ
ايعىوالمآحلوالنناطاحألمررجحمعناوىبااحالمرأوبىرووقداإيرحل

اقصوالزافيمألضىحميلتىاحالبراالرشتحىواشكلجمعؤةايريئواةاحبا

دلهخولورشاالجمانجاهذانيرةاوالرجنةانوألرشاريةالمو

فعناطالرجصفاتنكانانواالرشصضاتمنأتوفيلالرجصفاتهنات

اكممنانهاتنرلفلمهظرشلالكانهاواذايمأىبأصرهااألرشتغولالرجان
األرشقةضارببيهدىناقتيرىضبهانهالببىمحئاخيمىوتتهايماى

لطواتوالمباهالتنبصوفيألىذيئهـمنرهذاتءعارجءبوذاصةالم

علىبئلجبالىفورخاظاقي

1قاعفييمزوبهؤمماقطصصانتاءللئجايداهامرحت

لهألمةروأيةالخمأفصبئوتكرفوله1

صاعفيألعبئحيروأبممماكاالفجايدأهاحتص
فديالإكرةتلهكأغاووتكروتجصربكلدعةااأنجاطاألنجارىانتال

ةالحفةكإلكتماالاالزشنط6تماعوالكرةحنربأذاهروكرى

ىالذألمأفطوةإصبافبهـلعبوتتكهوضحصالطعإعفيمأقهـصىبرو
ووهأرادباععنىلهضهـأقاداتانغقىاالزعىبهايغسربكرةالو
4الكرةلتصاعالخربفبألنهصافىبعاعأرادالفمان4بلمبالذىلجمانالعو

جعفرأباانروىمفصليةفعيدةنالببتانوهدانايصوعرالصولجاننف

صربئاليثوإففأمنيزدفالضيدةذهضلاديوهوابةلمهدىالنعورصا

ةبلفواسماعهبوفوفهالمفضلهلحدتباحضارهاوأصعارنمصماعااسونىحئبه

اجملفتاكتوأليهةااهالئصأضعارالىترسلهوقالإياهاواصتحسانهبايى

اوأواا62قصيدةاومحددالمصاففملىعوابأذرءاماقادأجوديشا

بودكورعهاالسااقبلخاعييرمامنأرحات
أفطاعوألبأرمامالجتااباوإنهقليةشيرعن
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باإلينحزشاءتآالهتقجلجذادهاباذزتالئريقةيخفله
الغزلادوأأجةأفإفاوالرجصرةألعب31كأأىوجمررفج

فبهتبصررامتوماصااتجلاطجوابالخفالضربصعانهاتفارأد1الميت

فافيهالثوبهدبالحداداألصصىوقالاجةالفهذجدىنذإعهافينافةيدى

فرغادركفهى4دالمطبلضتووبالمنافراخافاربتفدآلاالفهؤان

اآلخرلضتوقريباصااول

ألورقأيتعاطينارصأيذىالفرقبانقلىكةأيإلنآكاة
بدراهمبنيلجواربحذفلهااامحذفصبهوىافيهالذىالجنقهـةفا

وىادهافرقاآخرونوقالءال11نيدىتأتاألخأرىاصرت

فهوالمضوىفىأصرمتاذاإلاألأيدىألنبارصفخصوانماأرااألرضمن

لضراعاألنىفلماأحنومنلهاأجهدفهوغيرفىأبعألتواذالمادأ

صصيدبئالمرار

النتنقيمكفضلةالبنطولنصوذفقتصتحاليالرواصضتفتناو

قناعبتقمتلهقامتنامماباصلنئاذتتبيك

براعهبمطشبتيئعانسذفإذكأرفومه

صياصابمدجأزهيفىتبضأبااأدزتربةاصوبأو

ورواعثوقبحدفمحوتاسباامجتنبالحلمانفرأب
ؤساحاليدبئشرحبحمبصةضتأعىأذاىحاجنهاصلةفة

هلوللتهااستفذاحرجاسثدبرنهااذأذعابةص

اعااللغرامنىببناهملرضعكورهافحعلرةوكان

اقاحابنوادبهدؤتاأخنافااطتعاورتواذا

فطهاذاوبالثنجوطسوفبلافوبخيوطمنبقههاالجدادوفيل9



األبلىالبملونبودوبعنىليروارحالهمالىرفدئهممنبوأصفرافومأذكر

اسرمتفىالمطاياقبهالعيدليخنلبهيستتروهوماناموطأخذذىالالعائدصوالمه

وانهذاوهثشديدأطيرانأيعلرننابعضوأفلتبعضهائدالدصادفدتاب

االبةوللهاتاوتفينء

1دالرذىئولباضزامنتنضكالطير
انالوصفأماض

ااتؤةتيألكاموليالندبعاحيراكلرت
لرضمنوأحنماهفوالجهآمة11خدأهئاطباياالمعااوصفدمحنىفقد

الحزلميقولضهءاآلوإصاللمحافصاحمةوأضدوانصي

الكاللبغدفيةوالعجربطرالمالهسيرهاومن

اليجرىايععرلبمدوأنصلوضاياللحدءانجثاطحالةدأحىمماكانا
اوأيخرعنوححونمبوافرالىدعىفدجمررنالعرلألنجرىاأته

حرلباكطايااتوسفيالحرتشأصفؤتإباكأآلءسإةكالالفو

لهزضجريمأحنوقدوخيرهاىسافيههاآ

ذزاسبالطرإقزذايافكةإقامةداعحمآكاثنؤالسيز

اتذالعوالقمىصمفروقذكربخوصحاكأكاانحاجاثوختنصت

الخاصعرنصلموتاد

احاألقئعطائثأسنأؤةأهلصارمنضهنوى

أذراكبؤمناهجاصوىانافثنهمهمتماطؤتطؤاهاقود

اأواالتهااثبفمنوهوأعنتهافيبآغرتمزعلتواظأبيماتادرو1

األبدطيهاصالفشوطالأضفالندءبالعليامبةداريا



نافةصفغامأبروقاللى

زجيمضيطآنبغينيبلطتزلؤوممالتادسئةأتينا
انحكيملقمانبلخافيزنتفبتاكسقانتجةفما
االديمتذأديمهاوقذحنتآبالجقلالئرىلهاوبئ

الععيعيمنضغجلذهافففقالفيافيقطيئسمنائماأذالت
قذيمكرصنمثلؤآتجقسغلؤافاليلذركالبذت

بحزمماالو

األصماليأتجئمنخزألقنإدافاالشالمآلصؤخذان
المحآرىابترالغمازامنوقذخضنسنابكالتنرقنفربتر

األؤتاربلمبرةغاالبلالمفطفابكالعيئ
آأبتله

جميعمنقةمرأؤحئؤليميقازتحاليذهرهافيالييمىؤقي
روعالفنثكالمنهلصنرايمفطزتخاددثمزترتزلث

انعئدجتيافيعنائيلتصأخحتئبالؤخدتنتخييماؤصرئ
سؤعفيصفولةنسوعاائأأتنوئحىاتقفىكالزى

ى34اخرمجلبىص

يدىألماخلئتتبدأنهنعكماظقولهعنصائلطالإنلمآنأديلىأ
قلناالجرابالجوارحعنلىبظنمنوهوالبدتالىأضافففالبهفاآلة

امالى5



ث

مجرىجاريأدىلبمخانتدالىأظنولهيمونأنأوئماوحواآليئهذنى

جزتومايداكماكبتهذا3أحديولالرباخةفىههوروذللأناخلقتلما
مالمنالضربهذافيهاصنحملواالفاعلعىالشلنئأرادواذاظيداككعلي

وألاألنجاتنىكذيدبمتبوالاورايخطقوالمهقدعاالغثفالنفيقرلون

وئاناالفاعلعنفىالفبهالفائدةبلالحقيقةفىالجوارحالىرجوعالفملىيمون

فأماالنممةليدلفظةمحتالتأحدانفيلإضوألالنسةهااليدممنىيهونأن

فادنعالىتفئىاآلخرةونممةياالتلهالمرادانفيهفيلهفقدفينهمافنىارجه

دمصفايمونانونالهامالبالباوأرادممتىخاتتلماتبدأنهنمكما

صياالبهذاهافىالقاثلىترلاالفناةتمحتمالتمنممروتأيضآوذالثالقدرةههنا

المرادوايىأطيقهوالعليهأفدرالىقوالمهذلمجرىابجرومابدانوأليد

الىةفئىقادرآيهكولنىوقادرأالقادرائاتكاونبلهالحفيفةكلةفدراشاتبيذلث

اليدالذىبافنلىقادرأكوتعنفمبرخلقهعلىقادروأنالماخلقتنبدأنهنحكهالظ

منيهأناابتمهماكنانودافىواآليةتأويلىنىواضحذالثوصالقدرةعنموعبارة
فولهيختارمماعليهالكالمووفعبهفهاقدمالىفعدلهفنوانضحرصكلمال

اأؤخآلحرامهاالنثيشننخمدالمؤبنإنةيزأمأخيا

ظآللهااألنامعلياإللةمذهاثمنةنبغةتفرخملك
هآفازاقمعذوجبالزاذىبزكنيماتلودألمثهبل
اااالمؤرتجااللاأاآلعظيةاتيقشتهاتهآلنم

أمثالهامفرخأأباةألفىمئهذتثأغزئفرجفاحتئ

حاقهاحاليلكلبضنزفهنمقانحؤادخركبرقيعليثفت
لهاواوللعذؤلمينللنمساانؤاففملتجمنتيمتايذيثة

11أؤجانخانةبذعبتأأتندىمؤايقهايقفؤفيونمقمت
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آكاأغآلأسراغاعيقونئكتطزاذهامغايبمغيزأئت

اتهاأضفيأواماتذوجغفمتاذونقسذخيرنقمميونعمبت
فولهأما

وحاللهاحرامهاالنيعننعدالمؤمنبنأبرأح

عايهانبمفىفييمونتفذليمالشعربقدلهألهعرفةن9وعابهليهمندطفة

اتحلبلواالتربموحاللهاامهاحرولهأرأدتوانمابعببذالثوهاحرامإلمااصالقواا

منيبىالمماوااطالليلواطراممحربموالسالمالعالةعليهالنيشومن
الااألرقاعابئفولفالمههذا

1وفسادهاإصنالخهاأئيمامةوألكهاإذأدئةأزادولقذ

فاماقو5ممهتجليالونجراكبهرتولماوليتصراطاصلمفولهانوصلضومنل
يزيرضفيهواألصلىجمةلحدوادميخامتدآخيروبمبألابلمأشايخرحق

قبلآبايئآباةازةقتتمافاكأخينرأتؤهوماممان
النخلمنابتتهافيإألؤدغرشاألوشيخةالخطنلحبمثوقك

اآلخرقوللهوهـ

ئغضترخيثمفةالغوب8عقملؤماؤيفئميخغؤالغتآحثؤخزة
البهودىبئالحهأثبئصبىيرومنله

بارخالعيياذةيخشخقفلةتجغذةقاهمئاسيدتمإدا

هاوهطاالثاعبدبئالوليدبايثدحفعيدةمنالببت1

أبالرهااالبلىماضيلبعدمنرهافاظنوسالديارفص
إنجادهاأهلهاملأثحمرااسطلىقدممثطرواصتاأل

رمادهاالزمانوأسنلبهنهنتفعهمالقدوررواحلأتكا



نازفيلليخزقيوالمرأمنلمحكلىفزفهينظروأئيرقئآبتامن
لهومنه

الغودماينبثرمتأروفيؤالذأفياكوفذالفآلتمجؤش
فادةالكميتفلاهذاىوبالمكاهذاوأخذ

زاماتنبثعنبماأرؤنيكابربيمأمجزىأصمايخزهئمتجرى
الرقياتقيىئاطةعبيدقولالمعنىهذاومن

ضئيةفياليالنضغوئحتصكماتييلةمنيحنفذالييفى
جرىبنكلىفودوهثله

ايتغيرأقالميذالطمتنفثأبىزوانايتافيعؤدأزىكل

2اصيرحيمثياقظصؤوالديمقوميقالعئايحؤنلجبنالصمأاتنو

األنعارىالوليدنلمسلموهئله

قبلبأباةانىضنقجعلىخطوتجهايفرىاألثامعلىألغ
ولثار

الجيادتجرىقهاأعزاعلى
وبحؤى

عبدبئلجمبالىسنوبئالحاصةقأبباتنالتةمنافىاتثالبهذا9
وتجلهسربئالمحة

اخرةفارسحباياجدوردايضيفئبالمجصارقأبرك

سيراحيتيلقهعدقيرالديهىومنالعالحوتلحيةالطنجو

أبعراكفيرضيلمإذفللةشظكماقعةنضبوامننظ



2

ءكودىلؤيعآباقتحئةافارثكرؤمنوممابئ

غودىمنذانخوادثوعؤدهئمئقرخمتغفزمؤمائم
أبضاىنروللب

يغقؤبأبماقينللتكزماتاشتغازتجيةأبوالففملوادا
أتبؤملىأتبؤبدكالرصكابربزآكزفماتتاخث

نجيببانجطلينىقؤملنخيمبتقاضغااألقيتألونالئجاوأزى
أبذوله

نصابةيذينمناساعكلأبيغغترماضعؤاتحففؤن
وله

أبييماضهنبئالمجذفيكمئيعغآؤهالتخعهنجىفيؤماتايع
وانصينولألقعيدةهذوفي

لهاأجرىالتىغايتيماأجزىقبلمماخليفةتحلمونهك

ينآلهائحالتآمئمبافخيلهساقإحمراعنولتالذرطتقغ
11ونجالأمائماةيضىنوزؤجمهأغزإلىختبقؤد

طاقهافا7فيمئهاتخفطولقذفقفمتتعليةخمائفةقفرت

11رعاالغذكعلىبثيخانجخيفيماؤائلاؤزدتاداحتئ

11اوجبآلدهنمستهكباخاةغتيغإفسأيينابآلذأحمى
امماياؤانخقتتغازائهنأدمدشدؤابرخيإلوضيهيتتها

اكهاوإآلهطنخاهشاألبذمقادهاوطيرادهايبقلنم



م

نؤاتهايرطزثصازكيمابيلوأزاصصنىناطريالخليفةرغ
ئختالهاثهةكرتالتثنىفيغياباأصخبغقيكحتئؤخععذت

كايثالالتبهماثنورثتننألعضىونأطآخولقذخذؤلتلنط
ةشتءفولفبهفاألصالبتحمائلهقصرتررفولأما

بمؤأمليمنالستعتنحاكئحذىسزحةفيءلياتةكاتجطل
األعشقولأو

وخيراوكذاوفاةأزكىالتماكيآللييىماإلى

الفقيراؤإتحنىالضضمافتتحميىدآأيازفيعالتجادطويلب
نهـو

فلةأخنصمتأصحيااليمايئكضصحلتجبينةعالييصالنجادطويل
عؤادئةنذاةتبتأنخوصاولنمطبزةتجرلنمبالمغزوفيإذاهئم

قنىاكاصمحيلهبنطرضفولوضله

يلفيوهويفاليخاد4يطومبازلالثناياطألعوأشت
الحبدىبةجويوالئي

يتطوخفالجستضاكبأعلىكانآحتييخاذالسيفيمأ

يختحاالفتينبجااليهآلألفينجنتةاليماييئالبردفياغغإذا
المحندىملألبي

قصمارطالفوإنحمائفةكروونجقفيبنىمنوأزهر
االمآلئىوابش

يمازامافاذاوامنحغجازاالئايأعريئكئمزا
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يعياراتمائيمكنمعناهالجؤاألشكاشوإقحمائكئم
الطولهعنىفيالعنبربنولبعش

1يؤاهـحالاليبينيخآمئةكأئمااليظامغبلبهتفجاة
وآلخر

حمائفةطويلإخاليئناطخاكذينيمالئاطويلأغ
مةهرنوأل

ليؤآلضأتصآليعايتيمنةالهنذئحمائلئناصا

ثقيلبقائمهمافيملىفواةبهاليعتةولبهبن
اظاسروللم

يخادعانرذكةضفرزتفائماخكنتصالزبالرغيفوم
ويخفحي

عنزنجاذالحعمامويقعئرطويهفيالرذإخممايوازى
البىوللو

القمايمأيهآللاطوليباتنهلكفةفترىؤطولككفئ
آالخسانخادقضلوغيزهالؤفىيؤتميغتاكوعأوله

منموفىقعرأنمنارددفقدالببتأطاعلمنحذوتولقدفولهفأما
فقالشعره

وتجله9

15صوىمفزيئيثوحندجأانحندجفالسزلى

جناالمدعفىالرجمالوبعنيأطهارأههالفارعنحمبن



اكممةيهاءأىيؤمآذيطممماحوخإلقةضتطراأبييماصلجرص
اخرموضحفىوتللى

سراكازتتابإقذالثرافيئخئبالئيسئنلنااخيا
آأبتوتللى

بئةئقابالئرالثالالثرقياشفرمثليحأالضيمحص
أبنآوظلى

ؤأقعماأقابمأمرإذاوحزماونائآلوعذالحبنتثاتهتئا
أفخرمتتذافكانفيأعملعلىهذىكتهذهنقعميهةتناركا
تجزدايئأق4يألنمأختيهاصلىفقذهانعألحفريكمافاحط

مالنواسأبوافيهذاوأخذ
الثراكآدتفذؤخفقاكخلقآفاتققاالثتبةاألحتذالتتنازخ
ريمةأبابنفولهذافىواألصل

1باتئطهالئملحدوكبطالذكهثننيهاائذىاغزقثتؤاققاقلها

امطلهةفعيمنالبيت1

شلىالىالحعابيومقرفيويهاجمااودباناصحجرى

النعلتجارعةبومآفهاوموفموقفىألىالمألضياهأشفا

بالنينملحمذوكبالذكطكثلىبهاالذىاعترفتنراقفنالدا
أوالالئألهيتجميلىفأليكدهإألبطحوجميلاجثعصربيةأبافيانووي

البضلنبلنابأورتأوخينةحبلىمرمتأذالواسونفرحلقد

جبىهؤامثلىوالذأقولألالخطلبأباإهباتجميلهفقالألميتهعمرفألثد
أمشعيموأحدكالطبنكلساهطبوماظاللهافى



الحهسسححهء

لىالذظرحمهيرىاطلليدوثيه

طيراكاالمثآليفيئثبهفالنقلؤفغاةالتبئأخآلقآبتلؤن
قارذىيومفيتجولهسئارالجلىبئنعلبةبناكربنيزيدالمعنىهذاالىقدموفد

القنالءالفومهيحرش

يمهءتعنوفزوجارهحربميمافزعقفزمنكئممن
صيمهأبفذكأالثرالثملةيمييعلىصئاليابنأنا

قذيميماعدتحرىوكففم

ىالبضلضممناففىالبيت5باغباأببحفبدحنىوحدت5لهفيفأما
فاغتباةالمئيذهيرىلىوعاتبتتسؤةبملمناألياتمليتأ

أنجباالؤدنازقيفانقعليأخىغبزتاتتىالئغهاوالبستنئ
فولهلمروانبخنارومما

ؤتحتغمثيأقىاكلينةيهفالرشذصئحعلسعيلمؤفق
والخخثاألبؤألثهيماعنيناسآنقرجتكقماإليةتهؤالغيؤ

مثالالرمالتممماآليضغذأصزثآليغيمازهابيفىخالفلة
البيتهذاكيركألطتوانميضعرنيلييقرلالثحريشقدمنبعنىووجدلت

ممنمماورءوهوأالوفدبقولهأرادإياهناذرابنوكأنارلرةمنيراألخ

فأثدولهأثدوقفقالاألحنفبئالباسلهفقيلىءالمراهنبجندار

يزموافبوززرضالثمنناعبزقيعكقللبةعالؤكننت
الغاتبممإلخآلثئوليالضآحيلةلىتكنصتذذجنلنملكن

إلثريفافال50خرزةيعيبأنالزابتجثأدامنبأخلقمناذرابنفمال
امالى15
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هذاالىايمسوكنوانهـضثفىلاألشفلةنىألضكالمحةرضىرتضيطا
عبلاصبئطرجقالأيضآااشقفدبيت11نهتنقدىاكفالمداواطد

عاداغذتواقالسؤاككفاكزاجئتةاذا3اص

قساداالذهزيخيكلرآلالنضتاكسعيلثخآلئقة
زجمطالومنالض

الكرنموزيدوزيذالفخارالئدىزيذيازيذرأيتذ

النغسايضاببدآلوفيالخطوبنائباتعليتزيذ
القدنموداكهذأدلمخوالضضإلفقوالذبثاخعزاحمذا

امتزجوادايخدلمودفاالنعبامىاذاألنهدةاالممدفياللصلهضفى

موىدلالحهزافيلمبضير

هرالدهبصميقهزةصكاصايصنمهلمخافإلمهنأوى
لبستا

نكنصالكإالالذقبكبسكةبالعلىختيرتوخاأةلك
الضفىالمحئهؤالزارزىاأخدهـوة

يخفبهااالصملىاختلصورةكتئةجريفتعننآل
ثافياقلىتالخعلىاذكفؤالغننقمتوإلتتخلىالذنانجيزالإلط

ولجحظة

حثمثلصخداتةأدلبمالةلىديق
مايجعبفؤقوأوتجتمماماكتفؤفقيرى

الذهتعنذهاتبتهزبئخآلئقةئقذتؤلؤ
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ى44آخرمجلهى

ينحونإذبهنممايستمصأعلمكنتمالىفوبهسائدعىأدنآبئتأوبدا
محورأومامحنىءبمضرعنوصبوىاوحدفقالاآليةىفيهموإذاليك

عادصهمبلبذ3وعايهاللةسلىاللةرسولبوعفالحربمثرعابجرتوما
هصدربوىفانخكوىهموإذتحالىقولهأطبراباحرحابانهفهقرجماربة

للةفيىويجريفظهعلىمقروهووألمونتوالمذكروالجعاالصاناراحدبهيوعف

وفعودونكدوصاثمونلمعوميئحمدالناهلواعومالارلمفومجرى
لملهوتهقامهاليهالمضافوأقامالمضافلحذفكرىحابأ3وإذمااناقومقال

عنمنقرألجعلجمعومنالمصدردهبءعلوحفىألمجةوالترمنجيوماةا
اتوحيدفيالتاعرقالذياأنجهوماوأركمةبرغيفملحقآالمصادر

9يمآذلبفيعاقذلجؤثأذؤوزقتةتذدبمذنجعتهماأتافى

انهوفيلعمهاللةرضماالدوسقاربلوادنص4انيأنافيلهض1
وبمدابوصصدوصهـي

ابغابئلويمىرسولأناكآلاصدلهضيالنالث

بأصبااالونجامعولزحمهالهبىرتواالزارأذيالقعتفر
غائبصملىونمأوالخكيرألرالذفأضهدأن

األطاباألكرصبهةيابئاللهالىوسيلةبهةالمرأدفىوالما

بالذواهضيبجئتفياكانوانرباوحميمنيكيأبمافرنا
قارببئادصعنفتيالممنفرابةألذوبفيصأبوملىكن

اليومكهانتكبهفخايفةومرلهقالعنهالدرضىالباظبئرصيدناانروى

سوادياالظنمممرفاستحيهقبالثأحدلميلهاماظانرهنيةاميرياوقالصوادضب

أتاهوهآالماألءبدنى9ةحعنصألهنمكهاضكهنأمغالثركهقعلبهماكنا



فياذاالفردوأ
قخالاعلىعليهاكمائضدىئفذىايخيةوالقؤئمنساوئمظتعت
يمونأنأؤلهاوجوففيهصحورارجالإآلنتبصونإنلىألطلهفأماض

صياالنيعيبمذبممنكانالمنرفيألنعقلمتيررجالاألتتبحونانالمراد

وقصاحرأنهألىيخبونهوفتفىوكانرارأبهونرهبهةهأميوتعسبفوصلمعليهالحة
منصماصضامي4بافؤفوهوربمماالعضتنرهرروأتونبابمونهيرآخر

التحديلىوفلةوالضفلةالبلهاديضيفونهنيعفوابانساكاعادةجرتوفدكهذالث

يتعملىماأحدذئألنوالمحلكالخدوعربالموبربدواأنونايهامسحورالت
الفيمىؤاصقادطةيةهذفبه

9وبالئراببالطعاموحمزغيمبيحسغموضحينأزانا

اياالثالترشبماأتداةءفاصروصلممليهاللةصيااللةلرصظهورمنرشهبه
انواعقلهقافاصمعياعوادتملهفقالوالبقانغاربيههكهانيوهومتواليات
نىوأنثدمبادتهوالىةاالىيدعوغالىبنيرنرصولبعثفدتمقلىكنص

أوالنحنلفةوقافيهاواحداهصناهأبياتنالتليالالنالتمنليلةيم

بأفنابهايىوضدهاالوتطالبهالجفجمبت

اباككفالجنماصادقىأليتجىمتىالينهوى

نابهدكافؤاماهاايى3هامنالعفوةافارحل

أالفهاألباوالئهوسلمعلبهاطةصلىالسملىفدموانهاظبرغاموذكر
وبحده9

الذئابجملحهوأجرأمنودوهـوذلجفعافبر

ورررووأجريروكالو

تابىاوبهعتىأليهصارتاألخالقرمموص

واطسابطالتباربستكفبضفىفاهلئعاقاللومنجععى
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الدلتأبهابخاأميةوتال

ضرالماألنامهناغصافيزمنفإئنانخيقفيماياأتنفاء
وجرسخزتلظثالثوفيهبهاتعلقوماالرةجةالعرالنةفيالسحرانونالنا

الكبداتوفبلىالجوفأعالمنوالمرئبالحاقرملمغهماالسحرانوفيلوسخر

بثرابهلقتكماللةخلقهسصذاحورآمرجالاألبنبمونإنهذاكلفالىنف
قالفاعلىبحئهفعولافغلجاهساحرأوفدأىموراههعنىيهونأنورابها

حبابآباآلخرةاليؤمنونالذيئبيهاوينكجملنارآنالففرأتواذاتالىأاللة

نجاواألقحماضيهالنملقحومعناملقحللعرلنضوالمرباساشأىمستورا

ويريدونوميعونفالنعلىمؤنمفالنفولىذكومنيماعلىوهوالمفعوللجفظ

بحشورأبتعنهألتهرضىالمرتضالشريفأفادفموشامممنالنهيامنوضاغ
فالنملمؤمفالنألتعرفالعوبلفياألخيرلمثهاداالهذاكليطعنءالعما

قالمئومآالشوملحقههنالمحربتسيمماوااألمعارأهلمصمنهذامماوا
عبدةفيعلقمة

2آلدتشؤمسآلمتهعلىيزجرهانمربالومنأتزضى

ضباييالبالموتوهذاوقىعيبتوالزىصافى

األبياتاخرالى

واليمالكنببعضفىردتكذلكوواالصلفيبمذالمقحلهض11

بعيضةاستغنىأىهفعلىفهوأفعلعلىوردتالئاألوصافومرمىالجيموافاباهلفج
وأصبمهالهذبأىهلنيفهوالرجلالفجوسالفاعلى13عننيالمفمولاسم
اجرأثوزادبعضهممهزفهوضوأمحمنفهوواحعنههكزصأىمسهبفهو

مجرأشةفمىاألبل

ييبهبدأنفاللمواناطيراجربنمنيولبالعليرةاليماةهنماألفىقل2
وألحوم



هنلهضحفصةأببئلمروانيختارومماوأضبهأوضحاألولالنالئةوالوجوه
أؤالنيبافي11زأطتبئمعنبهابحقعيدة

قذتمئماالعتنخملمقؤإنكانمؤتماباألؤانيىمىأطأأزى
فانجوله

أزمعاعنةالشذزافي7اميققرىقزيتةالريثمع11رىولتا

تطلحائم11آلئطيغلؤثةكقتجذىأولنمالزحياتفغخلنثعزمث
عاشماكانمكإحيثأزضىإليتركولمضعنقأزضيتيىكالىفأمف

توزطأدتتجقفهاميقعزةستالناخزتأحماآللتثنجا

وزتماصيفاالئئفيهاتدازكمنهاغوارباالمييكونارحاك
وأقنماعنهاالجهلذراهاؤرالطتواضعتحتيصنعافمابلضت

فيهاضول

باؤسعاخزويخصعنيمنالسامىعلىبصؤبالبإلذإذنمالفيثاؤ
ألزعاأنأؤتادهاعلىخعثعينابحذماالدينئبةقعنتذارك

مئقعاباألسنةلماماتسائوهاثمالثرالمخوفبعلىأقاتم

يرتحتهلهراأعاددتحانلفكانإهام

وهوالنبورهتطيرعلىاآلألطيرانهخم
صبيروباسهناأحايضئبحضيوافوضىللى

يعيبهأنفأويطردهاضيزجرهالهاتعرشفنبهامايتثيودالضربانالرصتىقال

ممللماالئالمثهورةقميدةمنعلقمةوليىمجؤرخافبكالفيأنبدفالالؤم
معزومالبومألظثإذحبلهاأميهتوماشودعتماعموماهلى



3

أتقعااالحاديثيخبتلذىشكونالتىالخطةىصبيإرىضاتم

فضايرؤافيذلمولىكيقعليننبقيةعنذاألعذاهـأنجنمؤما
ضرعاءتجراومتغغيليمالذىوعاينوائوةقذصرأوائخذرا

ضئزغااألسنةررننحرهلذىىاينقشذا7اذانيإبثاويخمى

وتنفعاتفزإقإألاللةأفيفيهماافيثواانختصزاختالتله

مذفعاالذكيذغآلاننغغحرافايبخن7األغذالقذذوخ
ارتفزعافزكأيختالهجايندرىسادةؤيخذمناجيبمحث

وأزتجغانؤةسخنمىوإكمفمتكملمتالخيزفييماواةخصاكلبآتت
خضئعاقريببماالهأعناثبيمكومغربطلقذأصبحمضكآلثرق

فتضفضحعاينغرحمنلهاهذوطأةلمأودالحضرييينتولجثت

ووأدعاابتهيالستنملزوتميرؤنضنترإفعاةاألذنالبفأقعؤاعلى
إسنجغاالحربإلىوايخنخمواوااالحربكألإلياأليخإلىبفلؤيئ

ففالاخرموضحفيرددفقدالجتانواضحتحقاءصبعابلضتفاالأماض
ئقئذاأنأصآلحماعريتإدااأكأخماهاكآلبلغتفضا
جربرقولفنهوالمحمثبمفاشمرانىوهدأكثير

لهافيؤدالكألليصأولويبئقئذلنمالمنازللجغؤاإذا
لثضفقيلملعرفقالأضعرفيهأبجمربرفيمانازعئابيتالثانصيبقيلاةوروى

11كهاسآليئلمسالليبقااثاكاءالئتهجيزحتهبهاأضر
ففالعلبكفذلمنهفدلهفقيلىالخطنىابئاطةفاقلفقالفدمالذىجربرلجتوأنيد



فقاليالحأهيلىبئالمؤملىبمينهالمحنىهذاوأتذاكو

فيودااكألكاسارؤفااجؤتمفافزآلكشتةنجشئاتكا
نحيهوألب

ئدالمكالقناسوامفئقيذولمالجقأقئذها
ضمبغدصاجطمننهاوالمنرودمنمحئلومالها

قليالحكزساداذالقناألنبالقناشبههارؤسهاراشةسأىواصقرلهمىو
انماخلكاظالذصفنءميلىأعناتهاقولفيةالرج

زايهرالرتجنحاهاوجفةماليكأنهاصتاليباتفانيعتءفا
الهاللىنورلتحميدمادوكا

خريقلهنئسنذقناهاوالمطآكأراموى
ودصيمننخياتىأبىفولومحىةصمنمخرقضديدةرجاظريق

منابعدوالمتبحدجمىلللىالماأفيسئالواةاراألجزتجزهامنكيلةمنأهـ

تحلبالعباسأبودوأدالمرى

بعقلزكائبغثتؤليمتقئذراالمنازكبقواإذا
الضخقبفيماتثدلثنقضيئمطتقاتفئداتفهق

القياأمرئلهؤاضرقواألص

بأزسانمافذنالجياذؤحئيخمتطمجلحتىبهنممطؤث
بداوااالكبمأففقولعباد

ؤانكآلليارةالفرطوكبهامجبلفيآهااالفئمنيى
األبليعفالفرزدقافولالمحنىهذاجيدومن

وتجرث2مرمننثاطؤيخيهاكهينةرنيصيصمنبهاتجذأنا



رإمفذزاهاؤالعناجئمؤباذتخطؤهاحئهمانقازدتلغتتما
دزثمغاوألىكاأخطماااخعننهاؤغودرتالجقلقتفناوحى

ئحفتودفيذامىنجتهايسؤفهاالتطبىالحاوحتهإئى
الملوروالجلشهظيرافقارصوافعليهيطأ1الذىالخفلحالبضى

زشثوهنتةغننهالياداخللهآييكبؤماتقشاهاكطؤ
فيدبدهانىبمنوانالمقيدتزيفكابزبفانهاوأرادالجلىصالرمف

صفاألهئةأمثاكحراجصجحظئهورهاعنقاتقتننااماشإ
وهعنىلواوصدالحهـمناليابةوالثحفصإياألمنالطوالاطراجج

ئدفعفاألبلدبرهالتأصعلعاالنربانفتقعظهورهابتعياذاانهالغربانفتالما
قتالهافؤظهورهاعنبأفواهاأخربانا

تصتذتالخذوببحزاتاليناأقبقتمةاألليأزنجناهاماادا

قفصالهالذشزناتم3إاليىبنآضهاصالذاهريئ3يرفأففي
رروالجهـلالمندبلنولاألبلوصفنىيهاأحسنومنأرفلتبرويو

صاعي11لضالعنبعد

بالخجر3األزؤتتنكيبحينثحمثهاغئضنثقذؤداجمائبهة

الفثترحائلمنإببالةبيثلالفألوخثغيطالتفيغؤاليزدث
وقولهامينرعتكألأنهاعقبلوفيلىسمثصكلسمنأيعىهائينذاتفول

البهيرهناسمونحتالرجلينأصابغثحتمناألرضولىهاألبععىوفيل11
جمعوالهمزةاالدبمروالددفبيحلفسادمنبياشيخالطهلحاهووقيلوالنحام

الجنبلمنقوهلنقاهفيضلوعهأوالددرغراضبفأوفاالرواهلالفقروسدأبة
أمالى6



الفينجضةلىخسرنبعلىهزلىردهاتلجليرأنعبهااةيعئجمهاغيفتفد
الماهفبهاالبمونحيتألفالةيعئبالحبراألرواحيتصكلمجتومعنىمامعا

مأرمافنتسكالمقلةلهنجالالذيبالمجرهعهميمونىالذالماهالركبفبقتم
وسعنتماكناالهؤمنكألمارمتأىالفالغيطانارىعوردتوفول

منالحزمةواإلبالفوأهزالالسيرجهدهاحبنفردتعندهاكحاربئكانعنه

فقالغامأبوبمينهنىاهذاوأخذأليايىاطعلب

1سايهبة4يخالمرلقزعاتاومادحقبةكانأنبعذالقيآفيزقتأ

هبةداثتةاضتكاقبلنؤبغاليزؤةبؤايرجثجزعفكتم
األبرللضهنفأخوذالبيتبيةعنكاألعداأحبمفافوالفاما

2بالييخقتماضرذالوليهنمآثبشكفيئقافما
قدملماعالهرناللةعبدبامدحألتىورةافعيدتهمنالبيتانهذان1

فولهالىباثوإياها5أنئدلمااةحكلخراصان
هعازانضرالروضىاطأقهلتجآخهاخراصانمنألىوفلقل

كياهبهنطووالليلمئلهاملىجواصاألصنةوكبكأطراف

موافبهتمأنمعليولياورسنغأنعيمألعي
منهمشاصوظلافتهأعشاألصيخرالثصهذاستضمابألميرالعراصاع
الربلىلمذاجمنهاوفدبهاوعدفيئزةباأصاألميرعندلميبالرياصبحرف

منفرغفلماعلينالهبجببمالهوقوماللالضمهبلىلهفقاللألميرفولهعنجزا

اللةعبدعليهفوجدمأفهاثبمىولمانالنفلقطهادنجارألفعليهنزالقعيدة

زلك1بدمنهأرادهابباخفلمبهأصرمضهبكااونثفىبرىهنبزفعوظلى
مناصهماوصردقةوالثالرحمةبالضماقياااغطاتجياداقوله2

سياضوذخفمانانوذالالمكاطفيكونكلواذاتذاذااألفدادفرعمنبي

وهوعنىنحبزنمانئكاسهاتنذالأنعنماأىأكيهودممئوكلهباقأىعب
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اآلخرقولهنهوقريب

غظؤاؤآلقرصأوذؤآلاثؤاعليذالئاسنمازذ

أخخموامايحيبئوذأنإليتطنتاؤجذوا3أولؤ
ئضظمؤاؤأنئحئواألتإلىانجأخخبقضيكفانت

لهوت

ؤأوضماالسولبيببتصضثلمةأتهالقدممييآلىأمالؤز

زأسآؤتقنغاكلىالقينبين71مبزاكزةلماولثنة
وهنال

زامابغينآفاتثتهاأصتآلتفتاغيباكالعابطلحتقذ

تجيةعنكءاألعداأحبمفاءمروانلضئفىوللبحترى

داألءلقاتوبخاقانبنالقحبهادحفعيدةمن

وتخاتاءباالفائحدذنازخابؤاالئثاآليىلميتغذاة

ئفضمبآالبيفىمنغضقبئشصلتآلةتنإرىلقذأنضتقتآيؤمشقذث

وبمدوالفرزدقجريرأجهياجموالمنقرياليةألحاتأول

نجالمطمنالمواطنفىفذوقاألأمأهبوتالنلرافدوج

تادلييؤملهظاممبمقينغيراافرزدقطوماكن

عقالحاجبأوبنوبدبجربرالخطقجلوبزك

فقالوالفرزدقلجريرترشالميناوكان

عقالفيقينالقينوبيةكليبفيعببيةصأفضى

سفالنىيعملىلقيهةوأنوخبمنعهصامحببأت

المنقدمةاألبياتفقالمنهماأحدبجبهفلم
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كذبآىالثكنثئابئإفاآلكاامربنكماأمنذقغامينضرأرفثنم
أغنبآالؤنجهباصليقثقالقؤممنواغفتبابنيزيبتيهيزبنرمثنى

وأصمقباجناناضتىاملهارأكؤلهمهالتظثمقببثأدل

مغربايئءمجذلمألموافدتمقاظتحذيخيذلئالمفاخحتم
منكباعنلحادأنئنجؤلممفبنحؤككزأقيفنبمافلم

نباةخدؤالازتذتيذكوالأنثثالغزيئالسئفعليةحملنت

مضنربايفالؤآلئبنهاضحريبةااحمتئبيمينلتخئغمتئكننت
قولهالفجادواطرافظإاوالمعىجودةفيهلهجتمعاوماوراثهانومركالمعانىومن

أشبلخفانغيلفينا3اشو3كأافىقاشيؤمتطربنؤ
كخمفالتمايهنبيئبجاريغكأئماحتيالجاريضنغونفئم

وفياةالجاهيئةلىلهنمكأويعاذواوأبهقاإلضآلملىياييم
أواجزأطابواؤااغطمااجائواؤاتذغوانابزاؤانائوالقؤممرونفئم
واتجلواثبابالتاواقتاويخماإثمكدرنالفاتطيغيؤما

اثقلالؤزدتاذىائموأخالخباخئماحياليابأمثاليئآلث
هحنآحماكلدحتصبدةئفولىجدومى

القذزاقبتالمنايايظقإآلبتاختفغناىينعذوماية

ارإذاإقذاماداذيهثثكالفؤارشهائقذنملمإخيلااذإيفقى
اقزااليتترفؤنوزداؤخثبذذاالزؤءيؤتمأغرئحننتث

حارابومأبصفةقصبمنوله
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ثتتناليتشبؤلبيماعاشئماكا7حاماآلليغسولؤيؤم
ئتغصئثبهاأتماليغصنآشثوكنتهاالؤصةممآحمبتالةت
نفرىافولهنثذأخذنحأنبويئ

1تتمنملرضضائهقيأفاعيلفائةثرىإيذولثالمنويؤ

43تجاشااألتخمبئاألؤآلسقزذونةكنواهىاألوأعتث
وشبرهانخايايخيالويذكرالمهدىلهوهبهاحدتةفايعفأبحاتمنولمروان

فادأب

غرانمامايماشحتئالئببمنزوصئهاتذانتعفياقذنؤاصر

اقباعليغاتفنزوبضآهائنافيهامماالعئمالبايقآبىش

اباألتءفانخلأيقنتاذامطتمغيكلبابتهابألرى

اسناثفلاآلفانإذاريماهااليمقمانختتئلناصزلث
الثعرىربالهوالهيةالشفريةالمماةالمهورةقعيدتمنالبيتان1

ضينىالثئوذاباطرضدةفيعهوطلىءالجوزابمديعللعالذىالكلكبس

المفكبوتدسجمنلىاطرشدةهنافىماهناولمابهواحدابهولىصولصاطجمد

وغيرالرملعلىالئصوفعشدهوالرمنالحبةوسأفىخواألفاى
علبهننقرلماذاالفراشعلىالنحركوافدلارمفىأصابهاأىءرمضاواألرض

لبيانومنربواووبومنىاووالىراطاالرمادوالملةملةكلكأةارجعمن
ويذوببومعفةىالشمرومنىالثصفبهافىتطالقاألياممنويومواتقديرالجذكا
بتتمملقعلقرهفائهوفيضروكدلىمبتداوأفاعيهلمابهذائبأىأيذآليرملعت

والجعتاوالكنأقتهـحروجهينصبىئتولاألفامةصبالة3
ربرابهولحبتفترلهحالممزقوالمرعبلبردمعروفصواألنحيىفانأبم
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الريىباثمانهائحثطلمخطاش

حةمذبكمقاللهغطالمولكنة
غازةفىكليخايانخيلزكعضمنو

ؤخذوذناآباونآغنقهاخؤت

قولهفأما

الربىبأثمايهائحقطلمءشحظآ
قوالنىاليهلنلىالمضابننف

يائنابؤفزتهاما4إإتنا

ممامأبقودهذاضدونى

إألالتمايريهئمةثهرت
ءهنفوهآوببمنإلضاألولثيءو

كبفؤاليطرابالميقئكئمءاؤ

ئهاالإليابكتبعماخذأمنيلنلنمو

ئوائهاالمئحثخلفينكهجزيل
نهائهاالمئنر3ينزضىبا7حآللد

انجضتها8ماؤالذالقؤالييصئتم

اكتيععاثأخذالإليابمقكتؤلم

وايخالصهالصئباحفيصنهاذعزؤآل

يابؤبعتنايهكةحماأء
بئ

اثياثخرئاقجحالتزمنولكبهق

ى4آخردمجلمص

األوجمههالكضئصنعالىأقولهمعنىعنصانلىصألإننأوبلأ

الحعلذورلخهوجهويبئالوفولهالمحةلوجهنطممكمإنماتمالىأوقوله

قلناابالجوألوجهلذكرالمتضمنةاقالقراىهنذلةضاصوماواالكرام

هنصالحبنانفيهالمركبالمعروففاوجهأفامالىةدالعراللضةفينجقمالوجه
هنطائةاتوقاتمالىفولهذلةومنوسموالثئأودأينأوارجهحيوان

أىاخركفرواوأالنهاروجهاآهنوالذينملىأنزربالذىاهنواتابالسأهلر



أل

زيىبنعالرلقولوشهالنهارهأؤل

اوبؤجةنسؤتناقفيأتمافيبمقلمننروزاكانمن
ذثاهنانملىالتعديإوارجهموفح13نهاروجهنوموناليومصغداةأى

قالنرزوقاللمحةوجههأصلمممندنجأنأومنشالىألهض

انمكارئنابرؤالتآلإئيؤشذتحينؤجهىؤاسقمنث
15الفروأنثهلموإرآدققعديجعلتأى

ؤالغملؤجةااييادالحبزلثئحفميآاسنثدتبااللةاستقفي
أىواألرضالسعواتفعلىللذىوجمطوجهتالدالةفيقولممومنهالقعدأى

وارجهالقهللدينوجهكفأقتعالىفولهكذلكومملىبعالفىفعدىقعدت

واوجهالحيلةماأىفبهجهالىومااألمرلذاارجهقولمميهمتمناألمرفىاألحتبال
نفىاطببضبنحمزةقالوالناحيةوالمجةالدهاب

انحكنيإلياألؤجةقيفيلهئمئنثاتتجغتالؤجؤ2أ
ميبتبالباببيفيانجهنآقصئرابصحاجبافلفص
أصأىفالنمنأوفالنوينىعسولفالقولمومنهلةوالمشاقدراجهوار
التيىوالظجاهآلهجحلاذاالسلطانأوجههونجالآوجاهفدرأ

9اتجريداوزيهبنفأؤجىمليههقيطمربؤناذمنث

وقب9

عبدالمبأةرالنذفهاجبعودامالنتكأبهرثأ
نهامدوداأزمعتفأصبحتابهساوأشهندأنذكرت

البربمداورجتفأوجهىملهفيقيعرونارمت

سبقألحدالداالفرانصبقتكأملىازدحمنامااذا
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افىروفاذاليربممرءوبآلةمرصثىلهبأاذااإلبريدكلأةفلالندلفيا

وارجهمقحدالىيملانالىوكذاألمرفهوكبالميعننزلاألخرىالمرحلة
اةوهاصىاووجهعيرةوجهوهرومالةوجهفالنيقاليهاالمنظورسهـا

جندلأحمدلظ

1أوجقآعمذينهافاقنتبئيطاتففالضخفزناوخن
اصبخدلأحمدبئقادلهوصضخمأمحيخةايشبهافرماوباالهكؤا11

المهورةوالروايةجدوديومقالهالمضقرىحبانبنلوارتالبمانالمعروف

يمرأالجوفدمنجيمآمنصقتهبمدخةفزاناحفزناونحن

عأالجوفدممنمأقيجئباشةوفزاناطحنزناومخنىور
قفالذراعيهفىغاليخازعرماحنااليناأدةوحمرانوبمد

اقيميعاممبنهفيألنفزانآصوفزاناطوسسلجريرالبيتينفتيبةابنونب
يبافىففلالةقيبنمسطصفزانماقامنلوأماضىالجوهيقادفز

اآلخرلوأماضجربرنجثخرلكيف
انيهاالجوفدممننجيأتتهبمدنةنزاناحنزناومحن

عرأوأودالمنقرىسىبناالخمفهو
الدياالبملهيأتموطنلدىمنقرياددعتئلمط

إزاريااألمورالحناهأشدافباوكنتأزرىلماشددت

فزالذىهرعامحبنفيىلظبيدةءأيعنروىجدودبومحديثالىولنعد
ومالذاثصديثمنوكانجدوديوماصتهفىعلضالثبافىلماضربنانالحوقي

كانمطبنةصنةلىأضبنسةلنابااهمروبنبكضبنرثاولان

ازمواالذهلبقوضيبانبنىنجمعبهماخدرال3مموادعةعبربوفيوبيهةشه

الحارثبنتإلآلبهفنذريربوعبنىغزائمويخرسابةبناللةوتبمئعالبةبنوفي
وأغارادعهفىبربوعبئمنئملبةبنجعفربفافومهفيفنادىضريكبنشهابابن

بقاضصضظ3بجببوآريعبق33واضمقاعىبئعلىشربكبنرتاول
ضدبدبرمفيقائون3ولوألمبنوجمرربكبنإللحارثوالحةحئفربهواختر



بعبرجهاانكلأيضاويدلجهكذكأفملانمالممضةوونجاهأللفأراد
خلنءةباصتيوووبرناظرةربهاالىأضرةيويذوجمى9شالىلهضالؤاتعن

خجمهالنرايخةيمااناعةئذبووبملعالىألهوضفافرةباينعلىأن
كلاضافتهأليعحوالرضاأظنواالننلرمناآلىظامرنيارجوالىأضيفما

أيصوجهإالهاكشيصتعالىأفولهفحئالجلةالىينافوانمااالالحقيقة

الجاللفوربكوجهوببئفانعالمنصتمالىألهضبمذالثإياهاألهاالثضئ

الجاللذىلخهراصبمتبركقالكاذىلقيلمنضهبالىالمرادلماصواإلكرام
وجههاألهاكشهـةصتمالىأترلهفيويمنغيراسمهلماكانواإلكرام

األهغ3واهنقربنخادبنانبنمىبنباألهئماألوفزاناطضمرفااطر
أنتمنلألخموقالفربههفرصهالىالحرفزانفوثبراسهعلىواففوهوسنان

كادىضريكبناطارتفائاالحوفزانفقالأتكشدشقرهدهوتاللهثبفا

عاحبهملىنهماواحدصوحملوائلآلإاطرفزانونادىصعدآلياهغاال

فنالفاشدصعدآلياريعفيءلساونادتحههـوأفتالأشدافاقتتلمنقربحؤوطقت
وهاهقاعىبخامنأيديهمنىماكانوخلراوائلبنصررفهزمتياحهنلىهنقربق

بنحمراناألحغفأصروأصرقتلىبينمنقربنووتبضأموالممنأبديهمفيممن

ارحلهفرسملىواطمارثفيرهسلهيمنولموفزاناط3طبنسةةوفصدممرو

فتحفزاصتهفيبالرعزهلحةاطارتيبقهأنقيىظافمهرعلىطىوالزبديدى

وسباياهمربيعكأوهقاعبنىأموالقبىوأطلقالحوفزانىفنبافالفرس
سنةبعهفزاناكلقيىطمنةوانتضتوأصاراهموانلىبنيهرأنوالوأخذ

عاصمبنقيىفولهالبومهذاونىفات

اهورطاتالناسفىذكرتاذأفعلهاءباصوآءبربوالمحةجزى

غورطندمىبلىواظوسالمتمواذماحصغفتقدجدودوبوم

مابرهـالتذببأنففيخزكاأنرفكموالربابسمدسنخطم
امالى7



هـ

الىدماثوببالالمراديمونأنوهرالمنقدمينبعفعنروىوفداخرو

إألطحوألبالدتنركالفيقولعظمتهجتتاليهالقرمحوأليهبهوبوجهتمالىاقه

يوخيفوىباطلمالكفهواهصبهونجصدغيرالىبتقربفملىصفانغير

نجنىتالىافهبوجبذلثليىأوالنالهرملىفبلهاوافاآليةهذبحملواأنللمثهة

الدلوجهلطعمكماغاتعاليقولهفأماهقائلهمنوجهلاكفروتوجمهويق

المحةوجهيدونفىزكاةمنآظموماوفولهاألكلرةوجهابتناهاألوقولهأ
عضدوالزلفةاليههوالتر4ئرابهاومقعودلههفمولةاألفحالهذأنكلولف

هصئعلىألاللةفثمبهيرادأنفيعتلاللةوجهفغنولوافأيخانمالىفولهفأما

ونرااللةرشكم5يرادأنأيضآويحتعلىوالحلمالدبيرهكاكلولكنالحلول
واظلقالملكبمكااالضافةويمونالجهةبالوجهالمراديمونأنويحتملايهوالقر

الدوجهفغ1نوفأبوالمربالمترقودذلظوجملهألنضواألحداتواالتا
أبوأخبرنااللةمجمدبتنوأضحهذاوصهلكهوتحتدةعياالجهاتانأى

اكنقمعانحدرنالظولىاليحطبئعدحدشاقالنبالمحمدبئكلاطسن

خراقةفيتكريتالىبجبةالمعروفالموضحمنالصيدافرهاسفرةاخرنىباقه

فزعآوعنأشمعمكنتلذالثءللساامنممنفزحفيثشدنجنحكئيرأدتف

والقامموانءبنعدبنومتؤجمالمنبعلىبنحكيمالجالهنسواىاظراقةنى

الشباعةمنحظألكماللةفملقدوتجوللفزعنايفحكوكانحبابئإبنألمعروف
بنأحمدئهوبمدححالنامنلىفيهيصفضحراصودألبحزىانلهفقلتجزيال

اولهاكبعيفيالرومافىوفداللةعبدبندبئ

لمرالهالرياضىوكأمنةوماحاالمبكربيعالزتقليعاكأاكنم
لألخبارفظأألضعارطالعلمجيدوصمنهافيههذالظالذىالموضعأنثدفيها

ألكاالخرقطمناخهاوفيلوالنارالشصرمفهاصعيرةسفيثةلخراقفط1

األصلشءبهايهذاءالمانخولى



سمحس

فألد

الئظفرختئونااكتثالمزغذاصفبخآوإئماالتيئولت8لىغذؤت

مئترذؤابةلىخطيبآزأبقآلتهزنالنؤببزمجزإذا

رالمؤللقظيمالماصلؤقؤن3غيواإلشغيامدونلفضون
مئهينءضاالفيغقابجتاخلهانخلىالجمؤدثييهإذاماعلمت

ئخئردبنءائنافيتلفغنجفتةءالتاتجؤةفياتجفىإداما
ؤضمرندارعمنالزدىكؤؤشعاقروايخقؤلزكائونلذؤص

كرثالخإليلاصطتؤاخذإداسيفغمالتجثاتنايااتييل
مفةرءيثؤاعيقإأليفذحرسغيذلمبالئاليأزشقواادا

لمعمعرالطىاايقادابدكاءضرذو3جنالقثآصئفعطييمصذمت

ؤكطرتجهاممنصتيصتخاثعثسقينةإشطوألكأنيؤئون

صعؤدئحزجيشإخمففتإدارماخمبينالبخرضنضنكاء
منفروححثيأغنالتمةتأئفنمافكازخفينهئمميتقآرلث

1المقطرضرخئفتىأزضىؤآلالصئبا4ئطوآلنقغجنعلى

طيزؤهابمفييمتقمة4طلىعنالحزدثاجنقمتحئىقمارم
قيضنرأبنيصقفآةئوسبانمقياؤبغذةداذقبلابنيهسرىكننت
خرشطنناأللعلىؤطازفقآفةالذعاتالتؤلةلجتعت

األصلىهامثفيكذاجانيهأحدملىالملتىالمقظر1
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يشكرصئنيمةائوليؤمنعليةفضفهايشكالرتجمؤليسقاوص
ملىبنمحلهفقالالعباتطوحهقعألحيةعلىقولهباللهالمكتنىدفاشبقال

المعنىاتفىلهشمراالروىأبنأتدفى

غيزمغآبيؤالمضنعوثالغؤصيىصؤىسباحبماذىمنقآأتحفنمؤلم
زاشعباولالقعرمننهاافينثكرةييهاؤقيمثالؤلؤاؤلنم

األجاشبورمزالكبإفيأمزأئنىالنماهـمنإسفآبؤأيتر

زايهبتفنميعلىننيةبافكيصلبضاليطمنأعلىكالزدىواختى
فلتلفاظإللةفىالمفقالنواسأبفولمنلثالثبيتطاروىانأخذانمالهتات

بخاابراهيمكاصلىقااألخمىبىواأبرحدكأقالهالمصرىاجبنشدض
فقالاحالأحذفدرجالفرأيالنيلىكلممصرنوأسأبووففظاظصيب

اليثلفياتمسآخاإنمألىقيلمدؤضقليةيجزاتاينيلاتهزث
كثمبميقالغينيزأىاليتلزأىفمن

البؤافيلإألبالةيلأزىفما
فقالألثيبذكرذلكبحدالمكتقىأجرصمصضارسفندافيلهوالبولمالعوقال

جذأثابفقلتلىياصووضبتالمثيبوظماشبتوقدشيبمنأظلمضولبهـأله

فيفقالياممئلهكبرتقادوقدالمندورلجدكاليبافيزاكةنجههحنابهذاصفي
نجيهاللهبحمدوفيئاقالهثأعداةلىقاللنتبلدوانكقادألمؤهنيةأميرياطاعنك

هاتينعطلىكغطلقدفالرأصهقدمفىضيبتانفاذامماهتالمتيفترعظمعتكقال
اصأظأناسايمعبفالالسوادفأماالثبنىالناسيعينىامممالهفقلتاليبتفه

سنةنالنونفيهادالذممعاالصبياشافييماكأوقديناطاليضةأربمينمنأكؤ

اتبىائاصفولاثمببحرخالهطولمعنىفيملةبئيحبىأسدفأ
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9اكريرتفبعأوكؤبعذالتشيبنؤةءنمزالعذمبغذإألأال
القيييةلبضالموصلىابراهبمناصقأنثدهاأبياتاأبفآأناوألثدة

ؤيخىننثابدأحيناآلنفآلمةالمشيبينئيتتقميألنم
ئتضىخآلتهيئونكراةوراةيطهرفانإنؤالئعفنث

الرجهولىفاوصىالبضقولأماعنهاللةرفعاالمرتفيالتريفقال001

ضرىاكأبإسحيدابمدحفعيدةمققولهفياتكررفقد
ءجزذاعييقةقتحبفنجىالهأعازاتمنويلعلىأشلى
ءغيزظآؤهقعنةتصذزنهيخيئةانهنانعاةفاو
ءبفنآخمئودةممنمتفلقذيوقتهالقفحاهـنأتبقآةؤل

أوالقتطةمنهو1

افأنكررافطبرندأنذرأطفنلساالقدبمدافىتأونجي
ومتها

امساناأكباألانالبلههنأكضامحألبنىماشلم

شقاحئالخيلىعنهوطاضنتورارتوبصصفيارب

سافأليأفومأنذراىتنيقأرىكاالحياةتبرجخفتوما
أشساتساقملىشىهاواتجبعةغوتفلوأنهماتيه

أبوصامخولتنايانالهةبمدداهيآفرحآوبدلت

هاتلباداثهصاببسقبعدأرتهناطماحاعصلتد
أصدلبنى4حرنىالرومملكقيعحراصتنبدالقإسأاصانلقطعةمنهولجب

حالهيالاوربيمنرجلبهوصىءاضلىفماعنبمبجيىفأمدالمثورة
واشتدابسهااليهودلتلدابالذهبملوجةومةهسوشبحلة4افبثفيعمرالى

القعذهذفقالالقروحذاسيفلذكجلدهوسقعلىالممفبهفأسرعبهارور
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الحرميةفتحوبذكرالممتعمبهايكدحئعيدةغاولأبقولنفالىهذاأخذوأظنه

تآللبقير3رتاباتعتفتقؤابهاوئفةالطآلئملؤآل

مؤاليالطآلمذزؤزوفغودزؤراالطآلمخنغتنيشكزوا
خبمالبواقيلىألنصنارصفنالبوافيلباننواسأبيتتيرنىولىالعأخمالوقد
دقىمملىوهذاوفيرالزبجمندتصمعروفةوزالةهثكللةاومركلبو

الروهيابئ

نبالمخآمزالكوزفيبيماأمر
ذلكأشبهومابوقالأوزفىصهضاردتاذااألايلاابأصالانقأرادواغا
أراداةالىذالثوصرفالنيلىأرىفالهضجهةمنالوهمعليهاسضمرافهوأظن
اآلبواقيللهايالالعنارلسفنانعدتوماألنيلماأرادوانماالحقيقةعلىاليل

بيتنللطغارالفناصمذالثانمنيحآكرماولوعنهذاالعولىفولمن

ذالفىشبهةبدخلكبفالنصمكهنىوأدخلوأبقأنجهذكرنابكانواسأي
منرآفقدالسفنفيالنيلرأىمنكئبسوهنالمينرأىايخلارأىفنقولمع

دحفأهابمقصلهأءرافالجمونهـبصلىاآلصيئقمارأىومنكنب

لضذالىنقدمفمكزواوأالناسفيهفالفقدالثبابكلوضبلهاخبا

البيتبنهذيناألميدةالمنبئروبةانونجالهألمباجبئروبة

اقتخارابالشئبابأقئنصببالثئبالمقيرالثأيثحماا
مغاراثؤباالشئالتؤنجذتةالثمئابشفتاتجديذاقذتيسث

جبةبنولطا

مشيمثالشئابقردتوافقبآوهؤطرودثالفتيالططزدتجفى

ؤهؤخييمثلالؤاليةنمنوزئماعنهالبيضغيؤدثطتحا



ه

كولبثللئيوبمنةكادوإقواعظاالمثئيبالضاحثتنيئلغمرى
ريبءالجآلطمكزوهذاذعلىوإئةجبنمتتباةنهىخليعل
وآلخر

كرىبناقصيالشبالثليننتهافففثشييكرتؤتنا
قذرعلىخمرىمنماكننثإداثمئالبؤأثتيبىسئان

آلنجر
النضأتلونيثكشأواعهمغلفأسؤدئثقذزليأكإ

فةالطوآثآبالتدىأهقآؤاخبؤالكريخأسغفلقذ
الغمامةكنهفيؤةخاننا7رذاكانمئمئالتاأنغيز

وآلخر

بواللئالجقلرذاهـالثثالثكماؤاألدبانحفمءرذاالعنثدتان
يشببهكريطلامقآلتفجلهاففنثشتنيزأتأنتغخبحت

الجيوألبن

خومودمغهاؤتؤتظلؤهالقتاخعنهرلتح

طوآؤئوالأنمييىشث4اسمافقاتتبزاائقزلتمازألط
نهمؤمالنيعنتتيزهاأئةغينآفاشطولينميةسينثقفث

وآيئحاليوؤأليتذنمتنملتعتزماتكلرتثعذما
هفانألب

السهجقإشةنامافطلوخآلتعنجلهافقلثيبمثذزمنجبت



9الصذفاالزفيدرأندزتنليزأدتلماتجباؤزاذها
فولهنىاألحانغايةنمامأبواحنوقد

محبالىئخبمنكانمافاعالقصحبئخالمإذرأتنىأيىأبذت

عبولمتظنيموانمالغشيبإلىفاتبقئهاتذغونيويمثنرونآسمت
واألذدبطالزأامأرزذاذفبهإقتيراانماضنئورتلثفآل

كبوالبحز

لبخهبالصتذواإلىمجداليقبذتةوشالمثيتتنىميى

الثئبابجآلهـولكتةبهبالفماهرعازايةآلش

2ألمخزابأبصمنتأيتإنخناامنذثبالباليوبياضى
جملىمنبينالتفنلأنوبوتجادأيذاالخاقالنوبكةمحرلىط1

ايالالئوبأنوأعأىلىحباالتأويلىملىأنهخولسبثوبسفةءالهنرداألأ
جمعهوواغاالمفردشفىببلمأفماألألنأمشاربرمهذئمهومئلى
سحهااببنعبلاطبهاحبمةقيمناألسات3

النعابىورصمألعبامضافينىالركابوفوفالركجعنماعيا

القبابأاهلأينالنرلواالفرإألجرحالقبابأهلأين
المذابالننايادونوعذابضماتفيأعيهةرونصقم

حباباالمنازلعندىذلالعايعلمراالحبابمئلىو
الربابدإرباربابفقىرصامأكانالحابهاافاة

والجنابدارهارسمفعيابسقياالجنوبهبتواذا
وبععهةافياتاألالمثيبمبرتق

وذهاب3صواقجئتىفومهاواسترابتفيعذلتنى

عنابىمن3عندهاكانمنلمدبحيش3ندغبرءدأت
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وله

فيتيغهزمكانإدتيهيماؤاييقىآلئمافاالثتبهاهز
التشؤقيإضتياقيمنؤآلمرفيالمغنئغناعيقفلقذكص

التمشؤقيبالتاذليتمغغهفكروأم9غثقهافيعذتتنا

شئزوقيطفهألييمنفريعتالشئببهاألئمتةتؤزاة
أنيقغيزيافيالوأيقألنجصتزباألفاحيلؤآلؤلعمرى

بالمؤمؤقياممانبألجأضييهعللؤلنمؤدتالهاذشو

ؤغبؤقيضنتتخمسنيبضبؤحأؤءبالماءالصحهالؤ
وقيبنبغيرتنذىأويمانجؤمبإريبتهىليل2أ

اليامقفولهئضبهرمتيرببهمليلأيفولةأخذحونانبإ

قإليمالثمبابدقمنيمفيولمخقؤقةالئبالتأقفيؤلمأثتينى
ؤبهيئبمئيفىؤشتأنزاتهاالزأسمفرقيؤضحافيزأت

الكتابمعبعلىنجمهوولكنعيهمغذبةمنليس
اآلدابواخوةفيالنصواخوانالقربىودداثيعة

ابااالأولىهمكانواتكاشفانصالتإنلاأولم3
أصاب3بوماظروالمؤدلذوىساحباكنتومئ

ضهاببنبفرةضهابانهـأظدالحوادثإذكفافي

االتجالبسافىعنأصصبلىاصماجودعلىأولسبب

إنعاباالضفيثلافيذهبافطرناسماوالسظت

الطبشقكدرالفعالبعمعئوالغباالوفابزورأل

ايبأفىخالئمنلسحفاالبالىااضنالفلىتعبدس
اناالىا8



هم

ئمنخلىيييماأيخنليلحئنؤمالؤاخباباثانيشلتبقتقار
لهفاضالمهداهملفياوراقاولحمود

لهااهاةمجتلصينبمنةبأخسناالرضتظواما

لحهعلىبهااخسيثنجذاإداالئجوئمفيتهاءفكأنه

ليلنحيعليههو4الضبكىإذاابأمئاعلىالتبكين

القفنلأةجآلفاقذكاذخبتهخقنواضكرتحثنيي
الضبىمدخرقوال

ؤؤقارخنيةفالثنتمثاللهعبدابنةياالميثيرعلهآل

ازاألتىماخآلفيخكتإذأماالزياضينثتخإئما

لتضمنالممنىهذافىولىاللهرحمهابثربتال001
فنوراانكماليمتاالئتبالثتيضوإئماسسيبالهلؤخطاتجزعت
كراإنىاريززذةآلثورديخييمافكزتإلثبؤالشئي

الزوأراةطثالتزةينلنمإنىأترأالثوادهبغدبنيفى
فقالفىالناسمعيلهبنطرجمهماواحدصومدحاخيبوابافيبيهةعدلوممن

ضقتغالفضيلةيذىيهونبذلالصتباصقةنثاخنجؤاك

عزخةمدفاغةإستطيبئآلةخزختتا7مهةفاؤالمثئينب
أتفغالنغجةيئنةثئيثؤالجدةلذادةلةالشمئابقإن
الضضحجغاليةأوىنبالثيمبفمزحباالعثبالبالدةيبعدآل

آلخرمئ

ؤأدباثيثالتعنأفزخرحنىفييمالذةليالغضىالمثئجالثكافى



5

رخباؤسهألبالتنثيبهألمقؤاائذىاحعئبالبقخعمتقيآؤرغيآ

ىح64احرمجاس

قربفابئعقمبادىءصأالواذانمالىألهضعنصائلسألإنةتأوبلا

ىوفدشبهامجنلواالجمابةفقالكيفخمناآلبةدعانىاذاالدأممطدعوةبأص

بقرلهالمرانجمأنالأؤوبرهذالفيقلناالجواببجابفالبدصمن

أليجبمندعوتجلالهـقالولذاتهدصأصمحأىالداىدعرةأجبتعالىأ

صحياليسمعبلئبجيبكاكانبجبببكعىحيىأيضآبمونوفدحأليىمنأى
ابىاالصابنضدوأحمدمنألتهبأطبهيرارحمدلمناطة

أقو4مايسمغاللةيكونالأنثيخفحتئاللهدعزث
بلللسافةقربنفرببتعالىلهفيبردلمتمالىاةاونانائولدمالمجبأرار

وبجهريروماوبذرالعبديأنىادكطأوقىوشهكطومصخباجمافريبانقأرار

لهضويمونعليهيخفولمأحوالهفميغيرهمنفربمنألنالمافةتجربأيهث
بحيثوإنقضدبدابافرفريبإكطأراركأنهةيقريهمرانأهذاعلىأجبتسالى

والعمصاحبههنبالفربشهوصفاذاالفاةبترلالعبادكاالأصطاضأل
قومآانوفدروىالمجرىهذاجرىماأوكءنداوأجيبممرهكأسحبحيثأنابحاله

لفأشفنناديهبعيدأمفنناجيهفريبرنجافقالواوصلمعليهأللةصياالرمولصأرا
اذاالداىدعوةأجيبإلنىاآليةهذمحنىنصأتونالتهااآليةهذتعالىاللة

اطباشضيدصأنوصالدعاقارنأنيجبالذىوبالرطالمحيمجهالىملدعاق

جمابفهوالثرطبهذادعاومنحاليصملىبهمابدعرعوقيبعالبوالالمعاصة

ضرطلفقدبنللمصالحأبهنلموانبهمادعافعلحآصكانانالنهحالصعلى

وبمونعدفيأيدعافيمحئيهونأناااولمدعاثالىمجابأينآفودعا
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لىلماهمملىالعبادأنببإدنىفالنمالىةفزيثملىاشوابالئوابىاألبات
سأداذاالعبداناآلبئهعئأنهنقومقاماسهاوظفيهاصاختصألمماوهذا

اإليخافماءإإإهالثفافيلمواناليهوأجابهللصالحثإعفيضيئآلىولاذ

كملىلدعاثجمببفهواآلخرةفيإإوأمطاالدنبانىذلكبعطهلموخيرمالخ
دعاوبجابأنإئايئأصيأمنبخللمالمبددعااذانحالىاوصادحماطل
نهفاالجامةمقامبقرملهألدهاخنيارغنودعاصألعابعرفهلهيجابأنوإها

لهومنفمةصالحمافيهدربماطالمبدألنيفحفالوابوهذألطصعلىيجاب

لمالكنأليهيرجعألصيذيملىفاليرهلضالديئنىفادفبةكانوانالميافي
الصالحمىضىمهاليهاليرجعالذىالمنعمعمجابآيمونفكبفغيرفادمنفيه

ضدممماوهذافادايمونعالحأوألنبأنمنروطدعااةتجالاألانماللم
الثاصقالرصلىوليصدفوافليبيبوفيأىلميفليتجيبوانمالىأالضومعنى

خثقاذعنذيعتجبةفلنمالئذىإلىدعايامنأمجيث2ود
11إثقريننأالمقؤارفيأللهئانياإلضؤتوازغأخرىاخفقلث

لناتبعأرفىتجرعندهملىلهنظعقيلىلفةعلىابمجرالمفوارأبىلملىفولمص1
لملىلناتنجبةوأهاوممررتاآلخرهفتوحةومحذوفتهاألولنانجةأممطالضامن

ورومماضيباصمهالمحبعةالفينوصكونالمبمبمرالمضواروأبوعندهمبهابجرفال

المنوارأبووروىفىالتحلبعلىصبباك5دعوةاصوتاوارتلخرىاادعفقلت5
أولهاياشبأضايرفىالننوىصدئلكبقعدةمنالبينانوهؤاأصلهعلىبافمب

وولجبالعلعامبحميككأنكشاحبآمالجملثيعيضول

نعيبمالصمفىهيوالهـلتوطاالبوابأصولمفقلت
تشيبواظعلوبرأصوشيبناخوفىتخراحداثشحابح
ثعوبللرجللاياوالمتأشصبةءإبتاتكاةفةلممرى

فعزببهألوأمامدبنافروححدأمالقدكات



إسسءسس

الجالىفيذكرناقدوإذكناعنهاقهرفىالمرنضىالنربففال001بجبلمأى

الملىواعنهوالنعزىوقديمهيبالثتفيلفىعرالئهنطرفالالذاالمنقدمة

ذكفنمنهوالبزعبهوالنألمذفيقيلممابطرفمنبعوفبشنولهشمن
أليرىجةأبىفول

الزحيلبيماكانالثئفليتعئاالثئثبالثعئالبخلش

الخآيئماربةقضىفقذلناخييألالئالثؤفذكان
تديلبهماثزادجمذألقذتؤلىالشئابلغمزأبي

االتياظليلأزاقي8ؤضلعليحامفبلةاأليآئمإذ
قالفرزلوظ

أطآيبةالثئبابيائمؤاعليناأقرةأمشيبأيائمالذهزأزى
جادئةتقفلغينثىقبفؤمقأغئنؤفؤةلذاتاليبؤفي

غالبةآلشذبستيقييهمافالثئيبفاصملتاالثعئالتالئىإذانارك

شياو

ذنوبلهنعاوتفقدالىةميأحطاأليامتكنفان

ظلىأنالى

جميبذاكعنديستببهفمالندىالىيجيبيامندماوداع
قرببمنكالمغوارأبلعلجهرةالدوتوارخأخرىاخفقلت
بطلىالمالهألبوابيخبهـإنجحلىعاقدكانبجبك

ضويصدنبلالقديمتهذيروىاناسابعنىاألمالىفىلىالةاعلأبوقال

وبعنممهواسهوارالمتأبابئالقصيدةبهذوالمرفىبأخبهوليسمهضمنومو

ءثبيبالظاعنينوخلىأفام5بهالمذنىروىب4ويحتيشبيباسهيول



1

كآئئةالشئاوافنثبشةاإذاهافيوياثتزتهرومقياخبر

الذزحالبةجغينىالذهرمذىجحبرابغذضصيبعآضتابؤلين
لةؤتجاليأنفتعظةانمإذاوامجظنفؤغابتحريعبءالنزؤما
الموسقاطوأشد

العذببيماوزادايتثرثلقذئالصنهلعنخلثثإللقلغمرى
بالزالنآيمانبانةكغصنأميىالهيابرذئبينثىاةلمهليا

والثتترب4والمذاافيالضفهؤوالزكبصبرالقالصعلىم

انقلبةاوصغوتالغيةنظرسؤى4تجهمنةتبةلمرىاسالئم
طالزرولمف

يرتجسليصبابادجهرثاذأجزحمخمماوالخرةحضىشهصا

دخلهاتوأيامدهرصروفترتيمانيففاتبالثالبان

خالدنيالةفاذاانقخىخمإكزتهصباجهشةثبأوماكنظ

نحدوكانعليهدخلاةروىيدارهبهابمدحشيدةمنإتاألءهذ1
فتحركيتاهحسرةتنقضيمالهقىدفأثأثدنيالرضبدلهفقالاؤصافط

فولهالىانخهاحتىأشدهنمالرشيد

خفلهالدنياذاظافضىحتىغرتضبابحمهأوفيماكنت
فيبخلحئبعنىأحدبهنىألألواللهوصدفتواللةأحلتوقالالرضيدفطرب

قولهالحانأبجانهاومنصنيةبجارةلهوأصصباباءردا

ينثغسافىبالعلواتفليىخعلفيهارونمنياتئاصأى
حمتنهساةاأحالثأودبةوالمروفرمالماأل



أل6ء

زمطألىبئولهمد

ئكفةزرلىاآلتجذببهركمخزنالىلقذأبقينتعهذالثئاب

طللوآلرتجلةلمصيبقلموإلثالثئالبسقياؤزيخااليام
علألإحسايهعلىوارمالت4فارةدئوآلقانالرجز

4خصناعمغصنديةبننوبالصباقزحااذياكجروزئما
تدكداحديؤماثيإلبمنهااالتيابافماكذشآل

الزخلاأصممياإبؤباكغانيةثنعيبابالشيفكفاك

متضعاالفوامهنوضصتومنيرفمهفاأاصرفعتاذا

فزعوالمناياصابطكاالىيومةمحلهواألبطالفداؤكنفهـا

وبيخيرعضبئويزيدالربجعبنالضلوعنديدالرثملىدخلاليدقانروى

البيدققاأنتدفيلىفقالودجاجتانسعيدورغيفانجرمانعيهايفاخوانيد

لهقىالىبتفداالعيلبةافرىفعبدةفألدته

يةانبافىفرممفالةاألربصاألالتطستنىهارونمنباتئاميأى5

ريخاراألفببعةاليهوبعتضئوصطاممنصأطيبواللةهذأوقالهوصاحيد

فأثدتوأحفنلقفأغنبنىالمينرأسالىوضنصمايرضثانهايعلنىفلمالببدققال
لهضهرون

بالباطلىالنفوسيعالونهامل2راالناسمنساد

قولهالىتبلهفلما

الالزاقناواالبيضبسلةلمايغفبونمساعيرأأل

نبفلمالربيحبئالفضلفيهؤعمهأصهءيرهناليهابحثواعيايحرشأراقال
هنوروىودفنيخهماتالذىاليومفيفوافالالرسوالهوتوجهصثيثآمهممم

رنالاستقبلتفقالغليهالرشيدغفبسببعنشلالعتاباناوجههذاغير



أثا

اسنووألبط

ؤالهزليالفهخكآتؤمخيسنملأنضمطئةاكتجاصثكالط
النحلتتصاخطرؤثميثبيخثازلىإذاالجميلن

الئبئاآلذألثاختبوأصبتطقثإداااليغكان
الئبلهومذركاحالتاكندربهمابصمفعالهان

البعلخليلةأتيىكبقجفوافذؤالئاكأكثىوالما

شكتضالماخبركلهفقلتصيباواجمآيممضمومآفرائةاألياميومآمنافرى

لىمتروأمربامرىةوالميورجلىبدىوسوالدهاعبماعسروفددطلغاأقياص
نالمملىلنلدلماذاظليكونقادالرضيدهرونفرجمهاكلالكنبلملهفقلت

لفولكقلتزاكجمفلت

فيتعذكرناأمرناقأونحاثيهتخلفلمالضبثأخلفأن
والتافلميرشيدهذافولكءهـدالهامرأقيأتخلصتلقواللهياكثشانلىفقال

بئافنلىاعندفاضترتبطليوأمرلذالفننبويطجمقكانكالالرشيدخبرامرأت
بلغئفدلىةارعليهدخاتفالالظهورفىلىأذنحئفئيئليزلفلمالريع

امجذباكلماحمهـالمؤمنيهةأميرياواللةفلتمفبلصئاليهرتفاعتهلنمرىفلتها

مدجمهمنىضحرهدأدشانالمؤمنبنبرأأرادنظءالعلومبلهكلنىوألش
فوال4فأنثدأنندنىففالفعلت

بالباطلىالفوسيمالوتهاهلواقىاكشمنصاد

فولهالىتبلهصق

الزابلىوالقناالبيشبلةفىيفضبوناألماعير

لىالفضلىفبعثالساعةاحضرهالريعبنللنفلوقالشديداغنبأفلكهنففذب

عنهحئكفلهيلطفالفضلىبزلفلمليرقهبنثهفأمرنونىقدفوجمهال
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باإلنيملثنأطتفيقرثةاداقيءرىءؤاال
تبارحلىاظهراعقؤخططثمآزبةالىصوتفاالن

ومحةطالوةناليمرمهذاوعلىعنهاللةرفهاتضىهـاالثربقالأ

وبثارلفيرليتاأباعيمن
ذودشءالبضفعاخكلىبثىأنجتئفآرقنىأنكرألحمرةيعثالمئ

بتققؤدتققودايذهبهمثؤاكخقفذةؤيأيئاصنبالثايضصي

هذانىلمفيهأحناواألنمارىارايدبئدلميروىاألضرالبيتوهذا
فولهالمحق

تهيلكةالطزتإلىأملنؤربمانيابالغاغيزلططزفنث

فإلغبزإنتينقذاةقليلغيرأئةإألشنرةطباكوما
وآلخر

غبزقؤذودبثمخصيت7زاوإلثواحذةبيكيوانذةأهال
فيدالغتاماعنالتاشالينفنىقذسكنتتثباةالمفالجلنمأنجغال
غبزتهذودبغصنوثلكنةفتالوآلكنهاكينقنىلم

منيدغيزآلصقيامقمثءؤوىشاةطتقااننثهتىوأقتاذالجبمبىأؤفي
والثيبالشبابيعففولهنىدمبليأحنولقد

يغينينهاقذائيبصماربالمذكحأللمآفيهاكانصء
رلغبره

الخؤاضيأكتتقئهذةفلنمأمزهأغففالصثنبزأخطألعا
شامتذكذالمحبائبتقذققاتمتضآمةئلمثزىاماأثميثفقاقت

نالتامالى9



أثه

زمطيأبئمد2ويروىاقرادصودو

يذفيفيائذىببتففييصمالثالفختئبأتجيبآألينن
اليةحزمزؤببنمؤجعلةبافيبإنفمنأ

عليةخافئحرييمافليعناصمبالباشالثئيىوئسنبة

فدوالب

البضحرأسؤدفيطتحتكأنماامةطا7تيضماأزىفيكإليؤبم
بصحرىعةبالممزاخبفمتصتفثالين

ىزحيمؤعأقمتيعتفصخصختئثاصا
لضيرويروىمكهـبنخالدبنوليبم
رحاهماماتذورتجثزةصىزألرفثاوالنئهازمباأليل

افماشؤمحقؤأحؤتنآكذانا7ودمانفؤصنايتناهبالت

أخراهماخرتؤتاأؤآلهغآتقذشةتينىالمتإخذىواثمئث
ذلةفنجميبغربءالمئهؤافىوأبوعبادةممامأبوزانالىالفحالنأتىوفد

نمامأبىفوله

أنجزتجازأييصإلبمنثاإلنىلزوتجيىيخهاالؤخثىتجزجمفن
ثعيئالمؤبإلىجمنهاالزذىيتأقيخئطةبفؤذئمختطاالىئزغذا
ئزغوالحإلفيئقلىفالؤدووىشضغاثواالروزئحقىص

اسفغأسؤذالقلبفيمجئةؤناصيعأنيفنالنينتنطزئلة
أجأتخؤصتفنبيمامنأالفتههوأتثضهطوالرالسييماعلىؤغنش
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تهؤماالبتيليحةليؤغذدطهشيماالالومعنةأصبخ

صتميماثكألالمرادتهيملىاشنتودغتنيالمقارقييبضغنة
الهئؤماتستثيروهقصمغذامنهااكتنماتستثبزالهمؤم

هاقيئحنثائامأغرامطكفءائماأآلكؤيخزث

ستذياائمإلخماثتئيملةتجآلألئذىاخياةافىدئة
حليماكنمثالتحلمهذافبلرافطوازكغحفمتنئ

وله

راونغؤبائمافابمىتجذبكقبالمفاليالشئحثلعص
خضيباثواتيرأتأدظدمادالعفوئوإلىخذهابصطخض

وقشيبافييةقظغأدقاأإألئةالذؤاةجىكتداكل
وباذمانالجعكتذخسناقىأبقىذنجذغامالميانسبحت

مقيباشمتتدكزاوجمنجنأنكزنلقذدتمازأجمننأنؤا
ضميباويينخةبيخقغئينبابادكنيفلطمنأوتصذعن

الخفإلثييباازفياألبنجاؤزتةفضالاشيفأناللةزأىلؤ
اادعومأضانيئكراآلمدىوجدتعنهاللةرضعهتنيالمراصريفاأقال

وقوله5ولموبانمافرافاجم5بقرلهاألياتهذفىتمامألطكلالمناقضة

خضيباضواقيرأتأنددمأالحةزافىالىحدهاخضبمات

ذنوباالحسانعندحسناقيأبقذنجكالثمامبانسب

قاليعبنهئمضببهملىدمايبهينقاراكيفلقدرأئاماعبنواش5وفوله
والحسانضبابهأسفأعلىوبولهتماضرا3أانماالثبألنناقنىههناوابىاآلمدي
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كلوأسفمنهنالتيبمنعايهأضفئمنفيكونالمرأتيأهانيهةرعبنهاللوافي

األخطلىقالكا4ضبا

األبذاليألزدكالمثيتإنلهيختاصمئابأبذكزأتلئا
المحةلرضىالمرتضتالثرتاقالبءصنقيموهذاقالعابهمنلطهذفيولم

كلعنهزائلةالمناقفةبلاآلمدىقكفهماالىغامأليالحالرفييحتاجوليىعنه
أصهرناالواقيهنالنانعليهتوتلشبابهجمحفدهنكاذوانحالص

شيبهنرولوضبابهملىيبمأنبذإقفىوكيفذيانالمنكروماوعبنههثيب

الثبألببمألتالمعالتجة4غاهذاونىمنكرأوعيبأذنجأأليبرأىمنفهن

تمامأبووقالومعيبأهنكرأرآهنإألالثابوفراقحلمرلهمنويجزع

ؤصخذوذاتارةنأيايفبنثةغؤانياعننثالحطغؤانيراحت

داسنهالقريتدكأكتإدأبذتابالثبدفةساكلطمق

يخيذاداناألمخمحكيدائدناالفطارفبالمربنأزب

خذوذاصهنأسحبهغكمانطمقوافماالتيمامقجمالالرأحني
اذانجمباوألثأربئبتالعليهوأفاملزمهاذااصئباأربمنبالمردأرسينلهاوض
نبالمردبينأرمفىورواهعليهن2وأالمردهوىرمند13بربدولزمهفيهأقام

ازددناأىبالمردبياأرفمولرازداداذاالرجلىأربافديالالزيادةمناالذىلزبا

منلالربأحلىفولهأخذاةالوقيعايااخزنهانريادةالمرروجملنبهمعليما
األعنىلضنالبيتالمساما

األمرداؤقذيصحانآفقذالتئبالامرأصملنآليؤاافيالنووأرى

وتجله1

اويةتمناتوأفضليزوراليلهونصرأئوى
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لهقىالزىولمنمور

غنهقأزوراالطرتزأيتيهيئلؤرأخةائذىالعثئمبمنهنكيى
اآلخروقول

صاليالزمنشيبهنكتؤخالغزافيمنجمالالرصثتتأزى
نمامأبووقال

الفؤادضيففضنلهمماإألالزأسمنثيمصزأيأؤمازأيىضالت

األنجممادطآلحماونميروكأكلفيالفلولثويهذاك
السوادلؤنأغزتسيئاكبزثوإقالجياضنفيإتيمآليطاك

العوادتيىخنكزتصنتنةبطننثخضةراذيني

الميآلدأمرةمفينفةلنمدابىالتمائغزةمقزأيثناك
صسإاثوألالئفيتكونوالنالةفرجةاأئفرتوسصااناألخيرالبيتمئو
االالنثنرمنأصلهبمونأنرزوالمدوبهثوفصاهثفرأكأنعدوأجماورللد

شلمومأفرىطهايوأولمارعندرلإخماوأولانانهمنهمانجابالأوىهأل

موتحفيةالنرتالثسوتوأتضيأاأنغروبنالابلدةهوالذىأنفرفبنبه

ارفداسافطاوفذاذادبنواقتضىارإدفيدن

يدىببنغنيتقالأبىحدشقالالموسلىاسحاقخكنروياعالنوافيوأرى
منصوبةوصنارتهالرشبد

ااألعيبصلنوقدالثابففدأامياليواصلنالنوافىوأرى

أنكاكذاياعياشكذالىقالأنعرفانأردتفماالبلمطوأصواصتمابفطرب

فزكنهعنقثاافربتحرمنكلرالعنهبستارةوراهمنوبرارياصوتبها

نهدفةوال
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بقولهرادولمالنرنضرةومنههنفرجموضعصوفىئضرةسن
منهاألنرأسكلدخلىفرجةانالنإبوبأىءاثمائنرةمنرأسنمل

الذىارفتالميالدنرةبأرادالميالدثنرةهننجلهصالموقولهمحالةاللثبا

نجمهـ4أهـالحلولاليارفتذالفيالببلبجدألنهرهمنالثيبفيهعايهم

صيصلمماوأحزاةعوههجهمنبرأضحليبانفأرادالوجهاصهنخرة
عنهاللهرضىالمرتضىاثريفقاد01جمثكبرهمنحلوالبوجبالئالن

طذايقةحةاللهوفيأدالصمنىمجعرتفولهملىملعنلماآلمدىورأت

دأأأنواليباثاهنيردونهعوادجماأحدآسضاوألمارأباإلناهحنىوال

ضدنىبحرفلةاآلمدىنوهذاالئابعنالمحزون14عيوألبالمثضىأص

غامأبوبردولماالضحذاقعيهايرسالئنيبدفيقبصروضحفالمر

المرضعااسمجاأصؤادافيهاويتاقطاالحقيقيةالميادة5ادالمومنمجلىمرتتجوله

انأرادةفيةخةشالضالىواضارةوتثبباصعارةهؤوانمااألوبعوذوى

منوالمنفجمونبايعافوالمتأصفرنليالمتوجونشزارفييملماباكشخعى

خجمفبفىيؤجحأنمربضفىألحائدشأنمنألنلىادصمجلىفينهمفثىمفارفته
4ةمتهنوتوجعخأننبمنةشععنادالصنمجدىعرت5بقولهفويم

عيهوطنعامنإآلالمحيبوهاسواطالبالشكةابةضفيكالمغامأبىهنوهذا
اطةشاان4وعواللةئةفالمعنىهذافيىللبمضهااآلفىالجاسفينذكرونحن

7رآخمجلمى

جممءهاءانأنزلمميالذهرتالىأفولهعنصائلهصالإنآلأوتأ
كانكاليابضىايسصجرااذاكانلمىفةتسيمونفيهثعومنهضرابمنه

هحنىوماثرابهنهلهبعدششبرومنهتحالىنجولأنجازافكيفابعضاابصاك

المسؤهةوالخيلىنعالىلهضفيهافاثاسايفظةهذفيأفاكةاوهلطصونت



أل1صءسءاءتلماءءج
الجوابربكعندمنفودسؤمةجبلنحبارعبموأهطرنانعالىأوفوله
ضبمصتىوهنهراداابمونأنأحدهماانوجهضبمهنهتعالىألهضفيفلنا

الحرباخةنىاكنيروذالمقامهاليهالمشافوأفيمالمضافلحذفثجروضرب
اآلخرجهواالعبلحبأيجلىالهقلوبهمنىوأضربوانمالىأقوثالو
وخلمفهاألولرزفضبرثإنجانهوصقيهومنشبمالماهجهةوشالمرادنأن

الخرعبئعوفلكاظافىا

ققازاءخألقياصتةاخشبالإليازاغزفتليفىآليأيط
زيروقالايلالناحبةهنأى

ائشائجفاالذؤبمانةحضتمتكلمةيرأوفيامأييق
بذوشأبووفادأوفيأمةتنامنأراد

يخالتجاذهنآإخآئةثفبنهاجاأزنةالتزقيخثءأ
أيضآوقال

مصأخماكاصزاصىكبكأئهأزئبةافيلأييمثبرقأينئا
دىالجهوقال

عاؤالخلؤتججعلىتمطالباعفؤنالذيازلمه
فعناهتعونفيهنعالىألهفأماضحبجويمرارحججاعيكلستأراد

فرعتوأطاتهاأرعاهااذااصامةييهااالبلىأصامالفأناكمصلونوشعونقى
ترأفمطرعتاذاسوساهتذاثمنيحرمياأيضآاوسوتشاحيثصرفةلم

اذافكهااظسفوسمهابميئهسصيكلقمرثهااذانهاوتجالئمةطابلوس

افماخلةوبماففالنبمواهتفوأضيمأذللمنيلومنهسعسغيركل
الرىنىلالقاالسقااالصامةفيإبدبنتالكقال

آالسؤاهئدالةصمبهوققأ5فققذنامئاكاناعيالى
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اخرلوظ

أيميئمفآلتةاظؤأظننوابطببهماستكضتوأصألن
فيمابنعبانبابعينمنواحلطألناهذمنبيعافيالسومانالىقوموذهب
حيتأتالىمفاالبلسوامتدهبكامايهوأالىقعاأوئمنزيارةمنبعه

األبلانكلمضلهثالىطلوعلجرألصوميثهـاطفىءجادوةضامت

مقاصاعابهفىوفيالراعىوشوتنخنراحمرصصىاسوعقبلهتامالوغيرها

الميحةالعةألنءعرواليوعفيساتطلوعقبيالومانعياآخرونوحمله
المومةالخيلىوامانهاءالمصهالنرربرعفىزالثفيمخلهابعضأوعيوبهاآصتتر
ناهـعنوروىالالمةوسلمامنزةهأضبعالماتةالمعلصاكافيلهففد

بالعوفوأذنابهانراصبهاسؤتقالالمؤمةواظيلنعالىأقولهقابعرىا
وايخلهنمالىفولهنىمجاهدعنوروىاطانسالمزمةانأيضآوفيل

ثذفىروىوفدالراعيةبلاخرونوقالالححانمةداسقالالمسؤمة

اظيلهتحفهألنالمالمةمحئومرواحدأصلىالىحيروصجيربنصعيدعن
الراىمنالسومانفيلىوفدلىكانهاوشبهاترفالتىنيالعالمةمجرىيجرى

اتأوكلالالماتيرعاهاافااضحالموفيبجعلاىالرألنأبفآالمحنىمذاافىخير
وقالهإتمخهيخرقمئةحكلانىاألصلنفنارهاانءوبممونجاغانلهبزتبما

النمايمصالذىبمالتونىببد

جئمالتؤبإكايخآلايلوخرصأتيتمالقزيتيبملىوغذإة
تعالىلهضكذلبممينادفالمرمؤمينكةأالمالنىلهوأماضالنحلبمأراد

واتياظعيهاكامنالانهاكانوقبلةمملهأىمؤمةهنفودجبلمنرةب
ماكشاالىونعودالمحشكلنهرضىالمرنغيقاد51هعديخأىصؤميةالمالئتىفيوقاد
قولهثذفنالنبابفقدمنوالنألمالثيبذمفيللبحتهكرنامنبهوعدنا

بشفيييماصاجةنهطيبافكيصثتفاعةالثمئابفيأزخكنمث
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مذيعهفنذرأوضانثهتتجمفيمايخ4أاورسننئب
سرييهإقيتبلاتميآليلحثيأيابطيئةكادحقتآلص

أيضاوقاقوأصابعهوأبهصهنهذاأحنوما

أزييوالصعأيبمقنلينالصمباعلةفاتتئجإنعباااعلبزقرى
طذيفيينبهضنالصمبابناتإلىفتفئاالئفرخذالثتبابجاؤزث

الهربدقيمنلةنخاةوآلتنفتةجمازىتقتهزلثوالشئمث

ؤطنالةاالشتعرىلؤكاتت8ؤالمر

1بتبصمنةالذهرضزوثعلييمائت

هعللهايايلبئاصماعيلبهابممحلهفحيدةمئاألبحات1

منقلبغيراتجلبممنيضلهووألطربأهنأهااليك

أروالشأقمنليىالهوىانفاعلةكنتإناصبااءلهررى

ططانىبايركضنأابظتالىضتاهلتاشضراالثابحدوؤت

الهربذالثمفءنبهاوال4مندجمارىمنرباصيبوا

سببالدهرمنوفصعلبحنآوطلهالشصرىلوكانتءوالمر

العثبأرضآمقأوافؤرامنوشيألهكأنابلىمناليسأفذففد

ضعنبارردامسباجباخهضهأفقعنأخراآنجلتمااذاحتى
فبعهنحالنبوأخذتبريمافانصرفتاآلمالدبةإأوردت
تمبنىهتهلوالمحلىالعلىمدأتمبفىاسماعيلأخالقهايخثه

أربمنجدوالثفيفالىفاذهبنصبفيمنكفأضشكرىتأت

ابياكهسديهوركانشكرىبهألتجوميالالدهرأفبلىأل

أضولمأخنقفلمظنىفأضطكلنداكوافادانكسألما
اناامالى1
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البحزىوقالصروفصعابهحطتوبروى

زاضيأنمضيتمنهةإبغؤناضىأنمةصجيبمطإسآل

امخباضيإحمإداكدمبرأيثطبيس11دلمقتففحئثءاماوإذا
تقاضيأوغقلةعقإآليخيهمزؤالتالرفيضتىكتليعمى

المواضياثصيئاثلفنآخاوإنجاليامنوالبواقي

اضىواألغتاألبدالهذىؤحهاءوناكزثلضتىجرت

األغراضىقامإتازصحتنجهؤيتكثأتثصترات

راضيأصباألثخضكأصماكواآلالفدياثكأبهيؤأنجت

حمإبقاإخذلمعذؤيتنهأالتململإآليخرنفع

إضىالمرلتالغحوفيسفيهفقفأفيقكالبحصثيبااءوزؤا
الفضحفآكبهبئتتمدشومائباباافينقساطبنث

أبيافياهذأؤئبنتاركافويصءيانجنالثانحابتليف
أبضسآلوظ

ثتهباخأأقلىوتنضلجيعلثالتانيآتثته

يصبفلمالطولىالثعبةفئاذاتعمدهاخالتمأبنىيخطلم
النثبناثلىمنحالىأبقنانلالالكرإدتألشكرلخا

نفولمتتهدولمجيعآعنهمفاشةللقومشاهدةبصل

الذبمنوالمعىاالفنسبوكةرهانوامنبالآلصوفةمي

منكذبالمدخوبعشكأفحلباتحذمدحقبكأطولم
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بالتشيعبؤنجإلىيهيذاثأوناتؤلىوإقبالمئبابووجذى
آإتأوقال

خبالنرثارالمفارقينصفاحمنجثلبعلمقزئيسظا
عزأيثؤماالرئالتضزفييهماتخاتمماصاإلنقثفقجب

الةطفزؤأذزكالطألتببئخطؤهتتآبئإداالرمانإن
آأيضوتال

باشطقعنلؤصمدآتؤقالهالحستتفاالثئينبفقتآتزأت

بغلءكانإدالمئمفنتفانخىأيخكإيئقزالعثتتالثماكالقلمثأعا
آأبضوفال

ئاوبآرييهاخذد4اكفإلقمايئءوةقكبإلىتغثع

االتشهاتجدغثقطكأكاةالمتببذتييىءقطؤ

غرطزؤزاالشتينبمقئحيئاألزبقإنشرفتيطفغؤمت
ئالمههدافيولىاللةبهرحمهالمرتضهـاريفصاقالأ

ممطهؤبفيعليأكببزأيىثئب11نءوخطأزأينطة

السوباالحاليمحماتجنفىصافيوهمآتقزضقليإكبأ
داتجذتباخباقذماآلثتكانسؤادنءخذدأبياض

ؤب5لقيرتتقهرخاببالخعمتاكنرمنلحاكن11

ودجمهنأؤليننصذوذانعلييمفاجرىتفخىإايسن

سهؤدىالؤقارعلىيؤمكقثمهرابمةماضركةقل

خفحيبآبالنرثارالقفارقينص

لمجيبآزأيتؤماالرئالتضزف
الةطفؤباؤأذزذلتالطأببئ

باسغذطقعنلؤصمؤقاتت
بغإلىءكانإدالئفنتفانخىأيخكإ
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أأيئالبحترىوظلى

نجإليذاغضتاالممئاب4رداتمماقاالئهوؤجدماةخفياه
صؤذاالسؤدقالغفاليينمازابيفيالبيمنأيامةإ
أبفأوقال

ماتضاعنأالستينونضتاينؤتجيضاآللشالسنؤادذش

ؤأمرضحاالفئولتبهأغلمزضىلمحظيماتضرئتأخكيذفيؤسباه

ئقتضىأنميقائهادديناباؤجذيذهؤجذايحئهقكاة
وأنقضاالجيالتلهومقساتواإبؤجرىمنىأشأسيان

أيضأوتالاناصويروكل

يمابالهشءعلنتأؤتالوفيمتغأإنسإليئفثصحاليأنعتتك

خابرنمائؤباونجهشىنيهـأوالىحأماممفذضةتءجا
بسرادبياضاتصديذصرىلمةفيجربالجنةالضصوا7

زرلمـحبااوآلزميقواضختفالصمباؤاتكذنجةآل

األعذامةعددأااؤبمنيمالمحنمازدخءبرالئبابوأرى
آأبىوقال

مودصاذؤلةالذهرفيخةولمآا4أنمصالثاكأطحتي

سوذقىوالمفاليالقينثىإسوةىيبؤالمفارثلجنثنالهأزىآل

سحيذكأئقالغنناطيئءؤلؤاجذاصمقي91ؤأغا

ابألتاذاهللاوأصات1
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اظذوديمواهالىإنتمأ4كأرفتؤاتقالغيؤدثغذتةمن

أيضآوقال

تخنىاطثوىعابضئلوعفيإألالسفئمطنجرقذكأؤآ

ااتيزفمااحمزارمئبتؤأزألنتاظفنآبثخآبلؤرأت
شناؤالمصئريكنفنحيئقذرآباثغمرالبيفيهكل

المكشأتجآلجهدلهرنتضابقيفيالمئعتبالنرلقعثعاغفعة
ايفاوقال

دةبننيجتايالياسيزبهأسمزالصباأخب
صثثذهوالإذاناالقربهضبعذةاطسانعنىتصذ

ـعذدأبينةذأتيمثزيأرضةالمفرقينعيصثيب

آلتجذهحيهةخمصينئعيذالمةضاالئئالتتطائإعنإليم
مفتقيماهيئصفتقدالوصفاخإامإلمتإناللمجى

مادهقئةكةتقعفعشىابااولةحماصعلىاوألمحاتمن
بيتامعنىفىأخطأوقداآلهدىورأيت4ءاللةرضىىتالمربفصاقالا

نوشداماذاوتاحبثاامهعغااىممدهملههقحفسمحنيقالأللاألجر
تنكاثومنهودواكلوله4بريدالعبنلىعمنأى01هنىولظةوت3بر

ههـصتطاولمنأىمممدمالهنختفومصئ4ءتوماحفالفواألميلجبك
ربالمحروفمثلىوهذاحداخبتقهثذكأعنوعالديانوانحقاحهقىتبل

يعقباألجخماعواننفراراعىحالتبأنيريدوندهخينفءسمنيقررن
رضانفيالمربفصاكنال01العدهعهيخقعغارىقالاالنالىوبدماوبررت

لمكانانالعوبعلومملىوالتفتنالتنقيبمنمايدعيهمعكزةىواآلعنهالله



صمحسمىسل

ىالبضييتكأمصانوجهلىصسهفدكانوانطريففهوروهمنااكهذايحرف

المللمنكفهتمةوهللىمن4أرادفاغاملهمنفولفأماأطرففهوفطاتجه

االوطأعيالخأوهذاهلهغليتفيبولمالمفىغلىمنفيمونويم

فجاالهوىفيدبأولييىدوآلذاذيوتمايئعصؤقيممانا
غننهاآلوالصتفخاصبالعثكأءؤامجئحهاتحثلوكننثواصة
أأبلوظ

عزالعيزتنىإذؤعلؤةبالبثهداءأتنآلأتنوما

ماكةزنهخميقفقلتنالصباعلقمابكواكأث

خوإثاياضرفيوىافىواديخذبنوالدثووإفى

الغمزاوأجصاباتاءأإياتاالإحدىتزبوالئدمن
انايقالأنووهحممارضةاكينإحمدىكشوأليدولهةفيوعليهاآلمديقال

فارقفقدشابومنهمأالهاراثفواممراوفاتبابالثىفارقفقدشاباهاتمن

جبألتوإصماوإسالهوقىآتبماهتاركأتألمفولةءألمرالفارقوهوبابا

وفاةأصبابافارقفبآت01نءانهليةإأنىقىالرواقالداصأاأل

اذاصالنةكرنقومهاىأالشالصرفارفايسرفجمهونألألتوحمالصر

بابهفارفآاليمنلمماتئموممرشابومنصابأماتاذايمصرلموفالنأش
موتحالفىممابمونوالههفارفوقدتالثإبأيامفطعفدالةهوةلطنى

رةاةالمصردابرولمحودهوىالبضذهبصذافالىوحدمرلىمفارقآ
زيردةكاالبهرهناصربالهأرادوانماااللسانيمرهافا

ميممزفيهشتخططؤمقضتهتصبتذنعشوىخبصلالمنآزأينث
لماةأالخعانىنهافتأأشدرأيتوهاعنهاللةرضعهالمرتضالثريفقالأ

منأفلهرومرماتوصغعرتولأاوهعنىالرجايخاهذبنضعرمن4عاةمجموبضبعر



أل

ببهأانااألاناكليامزإباادأر1وافوأكالخالجااادإالى41تةرصاجقأن
خرجقدكانوانشابآماتفنبالموتصرااأوباثباب01اكرقيةاأنإثاحاليخن

لمفاةاءوغيريبوشبابمنالحياةارأصشعنانجروجهوخرجصرلهمن
وفصةويخرالمحبابممفارشهفارقالذىالسرفارقوانماوحدبابثايخارق

ذالثونجوألملةواصبوب01اتاةفارةءإتاينألمياأصأواتلار

موتأوبشبمنالسالبدإةهصصثتاوتإلىهـهـاةرةمهأوبالشيباأل

والهاةثااطضامةءرالىلهضجل121والبحزىنضماتياءوتوايباككأن

أوارراةكشمنبدوالقالورادميعنجمةاةمعالقافيةالممرألجللمماظوا
حمدبئععحدشقالالمرزبافياللةعبيدأبوأنجرقاالممرلهضمفامقامالثبابكش

يذمقولهفنقهاالفالروىابئمعافينقالاللةعيدأحمدقحدئاقالبإيما

وأحنشبايرفيوصيخرنالاأنأصهـطباتطلنبالوطميبةغيرمصيبةجلىن

ضالببانةةأيآآذألحنىشبالمبمنىؤأينشتجاببتا
بصااالراالدانيفنانهاةتحتؤلهوىيصيتعليقسيىغل

واألصحابأتمداتئييبمؤكتالشتابعنخز4و
كمصابإثهضابئغيذأساةأنتحىائانلنث

ماييماببومامابهماغكرىكلىناسؤكنوئمتاءليممى
وىاليوالبن

تقهفتئهاإقثامنتتصلهفةاالنياؤهكعلىمىل

ثئفتئهاكحبدقءثىألبغاأعلينجحافبخالهاا
أسفقمئهاألخيئىؤلدةمفىشبابوقذئعزينى

هاخفقثمأمايكاشهعاضاقصةنهبنفيشكزث
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فعرفتئهاىعمضتثممؤموزةإكنفتئها
نحفتهاألودبالقؤتزحةاأغإلمتردبالمؤصففزحة

تنصحفتئهاأنيريتذيئقثماثةكرلىلؤأن
اصفيأحندوةاصالمةااألمالميفياألباتتقدتوقدالمعئهذانىوال

حانالها

ليايياالمناياأضتتأقذلعنهاديالزأكبالثيتبييرلكعى

ناججاتخبنيالمنايالرالىمقاصليالمتثييبءإبذاتجمإلأمق
سؤاديائصنهأنأخفقلخصيامةقذنوتينيذهزيهتاغدا

نياارثخضىالثئثأضاةفماىوالثيينااليلانكراى

م84نرآمجامىه

بؤبأوكأشاألعيمنءلىليعالىنهافولهعنفىإسألإنابةتأوإلأ

عاصهيافأنييرزالمابعرأوتءجايهففتالونأظا3فاذبهيمأوعبم

بهنعىماقيمالنطاهرفىسواولعايهموبأوتئالىلفرلهاصبالوما
يؤبأولىتطلهكلجمونأناأوهوصزالثفيذكرفدافاالجواب

وشحكمافعرصذأايهملصلى5اااتوالمئطرفألمطعقولهكالفأمععمع

ويغبمميهبأوتجعممنوطائفةنهحةفطهأىكنروابناكمنطرفأابقعح4
اللةاياتتظاهرهنمابرونينبمأومظوفيهمرزبونسبهمفيخيبزمهمبمفى

ذلثتمالىالدهفيتجلواوبؤفبتوبوااسالموااةاصلاعليه4فياتعديقالموجبةنمالى

أوفيوتواوالدالئلالبيىاتبهدوتأالحججفيامبعديمفرواأوعلبموينوبخهم
ضاباهذاعلىويموناالباضحفافملصالى3اعفبمذكافرينالقلوا



إ

عندمنيآلنعراوماادتلهقىمحلطمصطرناشعاهأاألعيهنالثكااتعافىأ

المحةمنهووانماشةاألمرحذامنكليموألالثسأأىالحيهمالمزيزاللة
منالثساوليراضةواأنإألقابخاأوونجمأنفياكااوارووجلهعش

أجماامرؤقالكابمبخولىأنوإأليهميتوحىاألمرث

9يصرابةلتقالأناققتوا7ذولةالذزبارأىاحبىح

فنفذراأؤنضوتلكاخاوكإنماغيتاكالتبنأةفففث

ليتيأنلىلملةالالمططريقمنتيضالجوابوهذافنزراغرتاألانأراد

فكيفذلئالمدوموعقابمأمباداتوبةتجلللةمسوىأحدالىالجلىقاظرأهان

كاناذانهكاحمتىمزربميهأومعليميخوبأومةثهـأالمنالصاالجهولىيئأنحإ
مص11يصعهـةليضبأنصرذلهبأنويمىمرصهـعأاالمىاليهكاناألمرينأحد

ماتريدابةااهمعشهـاالنالتايرلهفوانوذالتالمحنىمحدلهأدأ

الروابةضالفاسهماتءوصالحمابدفىماأومإوتوم3ايمامىونوش

أوعيمفيتوبتوبةانىلممتعالىالمحةياصاتأنإألوالفىوبىاآليةمحنىفي

اذالوانمساحرنابثاعذابهمأوبقيمنومنبدماشجمونفياالبروققدىمامذبم
يؤبأنمنأوشيءاألمرمنالثلياانصأنثالثاابواالىالدة

افتضانهأوعليهاايمرمالداللةبمدهاأنوأضمرباالعولهاكتمامنفأنصرلمجماللة

ثئاألفرنثلييمالماوشدالمصدرنزلةببعدهاالدىالفملمعوممططا

مأظابنحمدأباصووجدتعنهالمحةرضىتخىالمرقال01وعذابهمبمنوومن

وهطالمهاائمهورةفصيدتمنمراعساحبىقوله1

افمرعيفيربعلنيايمىوحلتأبصراهاكانبعدتوقااصما

ممروساحيصبتولوعاأباامتئأصدبحدبغاعالإصقنجدهرقيحالىذهبلماالقا

أيحبرمعكانجماهفدبموهوطرفةرهطمابنثعبةبنفيىهنيخئةابن
صحبهالرومالىالقياهرؤخرجفلهاالقيىامرى

اتثاأمالى199
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3االاباصطحموألالحونالفعألنقالملويتابااهذعلىإطعئ
نجمبتبالصمصفيسلهألتالفلهخأنإفارعلىلهتصرفألالذىمداط

ضىجامداصمأخاكالقيومأنومنأيخئهمنعجبتمحىعلوقومأخيئه
المصدالىالنملردثىويعماحيستقيمممااأهذقالطهماظإآلعايهاليحطف

أيوكبضغبوانعفبلثحنعاكرصتعياأبركوينضبغضبلطكترلىكرهت
يعبايلهوتاوفبامكياببنىالنربرنفبقودأنلؤلالحماادرافيامذفيطرد

اللةرضىكاتالمرةإتصاافاال0001تدححنألامداواالسبمتالنتومأنا
صفاذكرثمنإآلالجوابهذاتيلملرانبمداذكرماءوايعنه

لموانرإهـاانيذاثأجمازفدالتزأطإىأمئلهمنهامتنحفماانوذالثإنحيف
داللة4ولمجمءيحوأوكأاألمسمنالثحم8اتعالىوتولهمانهفييجز

أوأمرتهممنيثليقالتماىنهفكلاأصتأصمصدراألصالندا
أبوكبتبضوغضبكلهمكرهتضمجرىذوجرىبواحوأنمئوالشداتأمرهم

أرادبما3أواللهارمطأفواألودوارجمهاصدراالىالضلىردفي
لىالتعنبرةأبرص4بروىايفالخبرعندءصاصألإنخبربىتأوا

4تومحيدمهحرام3اعياالماوكطتدابرواوألاشاتجوالقالااوعيهالله
اطرفيكرضيبانفيصةالقادءواالطراالممحنجوأخبثىاآمالهفيلىابأ

1وقذىكزضهاعنذالحجثنكالثفصنباكخىثؤ

فابزبدنجاايدامولميلىأباكاانروىمتهورةلهةبفصمنهو1
ءرآبر

بالحطئىفنلونافوواهبئأعلهاومئسالأمدح

ايقصيدةفاصننثدباحضارفأمرننجاشيبنابنةفقيلىالصمذاثلهتعنالرلبدفأله
لوالويدةلهنتالهويمدحمتجوههنجتخرمرناذالهدحآفبهاانوظنإطإفاتشد
ووصلهحندمنزالهعلىنخديلثولناانشيبفيألفىفيضامدبحآنتلجدكصعد
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غيرئمهامنفىوالزيادةةالسلههدحوهوالبهيئفىالنبنىدمدحهاءأ
والتعحيراكاسثخراجانجثاوأصلعيرزيادتفىائدبالزليفتدىبلىلرائهاارارة
الفقصيينبعفىقالصنه

إقاصقمقااللمةافتاكاأنجهصابخطلهاتكتأص

الخنخاكأالحئةمثلنزاسلثىساوسافىرال9سغ

أجرشمحنىومنهلماعندهاهاوالمتخرجليروالمسمثيرهحأنباوالجحاشاىووبر

ومعنىالصوتوصالجرشنمأخوذووهفتميرالحداهحلتىالأحدأىال

لهفودةالقحبزر5وأولاصرفاو

ألطنبسهامرمتنىإذنجلهاسليمىمنفامطحلى

يحثىلمكبزىوشواهارؤددميةفاألععاالمال
بعشأفرتهءكممالبجضأخراصهافيالدروكأن

وتقتيهخزاصينبتتثعامهشفيمهاةعيناولحا

المنتقثالمحيهكفرطبسوخهاريمارجهحرة
ششالمةوهخبعلةتمةشتازاهاصلهاالمنوس

ومخها

وطثيبأهاذىريحمننةقسقةالساقيأبهط
طرإللهلمونافئمآضوأصجأصالهانوسايماصدحأ

اث1هـآءماغابفاذاإلكرصارصاساانما

يرتعقالئرمنميقممنئيرتوافومبالثصوكأن
شوساحمحروحبيخهنالهممااأللسنخرس
حننلمةوقوةحبةفرففامف

تنكالمإتدافطتنمكانارصرمقاانج

ط3ءفىواالفهاأالقيخةفاأةبهالصءإلفكه



هـ

أرلخهااذاهاأنقاإلوفداالبلىفىأنمتواليالسفىحركألأضهاأراداألضاكأ

ثيرابيوعافيجثىوالاققالصالحريحالحركةالخفيفأيخخاوصىعىقىليلأل
ةااأوافئفىيارتهيرألثبجت1101ألنألزيادةمنآأيتاتالىامح

صةاامأحدكلدحالأىتبئراألهزاطلىرامحىفىيهونغافيالزياثة
بدالثبريدأنأاأزصوقدءيخزبدغيرأضرأألبريددونمناذيىصة

وسزائدتويتشيرطفعتممطالجتواستحقاقشيرمنصاحبهمدصصأدحالب

لهمعالبقةأشدوالتداروالهضنالوالسالماصالةاعايهادصييمونبأنأتجهالمحئ

ودبرمحماحبءواصفىويوالنهاجمرواأىألتدابرواومحى
مياكادظ

اتدابرأدتومجكئمأبوكموأؤصيلوابأنأتؤاقيمصأبزوأؤصي
قاصتعليىالؤىاللمدحرانؤاصوالاالنمادالموالىإلةالصعليهقالنهفط

حرامامالمكلالمسلمىالموالىصالةاعليهلهفأماضااصوتقاتهاحرواوال
جرىماووأههاتآباةمنأغامرسلفهالرجلعرشأنالىمضذصصفقدضهوعيدمه

سدافياثمجدتجوأفصشصأدرجملضىصأنافىبةففابنوذهب3محرأ

يجرىعرقهلمحاصايخضؤطونوالناليبرفقالالجنةأهلدكرحبنوسلمعليهاللة
عرضكمنأترضىالدردإأبالهضومضهتالابدأخهمهنأىصلمثاضلىانهاعرس

ذلثودعبنذكرفالبوذكركومننشهفالشتحكمىأرأدفذفئامناليوم
اللةلرصعنالحىمجديثأيحآوأكأجوالتماعىاالجزيومعيههاترضآ

مىخرجاذاكانفمتكابيهرنأنأحدكمأيبزقالاتوسلمعايهاللةصيا
وأحلتبتعافتورفدتفعنافالعبادكعلىبحرضيتعدفتفدإفىااليمقالمغزله

مذالثالنالموفيبرمنبحلهأنماجمازإلفاالشهـالهفلوكانبفتافيمن
منأسابرجالأنلىعيةبنسفيانحديثأيضآذعلىويدلقالاليهال

ذالثجمهنلمءلموفأوتهدبصورشهافىابدهبمننوزحعحمشمالىرخااء
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لهرةذالثكةاانرىااىورثشالى4ةدةبمئممالهبآتارلهارةكة
حسانفولشهارجلهعرضانكلويدلقاله

9الجزاذذاكفياللهنيءوعنةئخضدافاجبقطؤت

ءوقاصنكئمعملبعزفيضىعزؤوؤالدهأفينان
مدالم11آاخيركمممافئربماةؤلسنتأصهجوة

آخرونوقالوصلمعاليهاللةصدعدلمءتاووضيوجذممهأبانأراد
نفعرشذكرتيفاذالهالرمنوالذمالدحاموسعالعرصىأصميحاوهو

ذكرذالثفيبدخلىوفدبهبذمأوويمدعوركرمايقطأو5نهصآماذكرازة
هذاعيهيدليمطوالويذمبهدحاذالثكلالنوأسالتابالهوذكرنفهلهالر

نضالفىذكرهجمونأنببننفمرشفالنتمثلمضفىنيخرقيألاالتأهلىان

الدارممإحهيخءللميهوبدلوأباسلمهشنمأواألفمالبق
2الحستكزلءماجايودحكلزضأصكلينهرلزدث

علىجزاؤك3وعليهالمحةصلىانيالهقالت118هذاالىهىانلمااتروى9
اللةصلىقالاععرضىفىوواللهأبفان5لهضالىىانئولماحسانياالجنةأللة

عءبمتلهولستأنهوقوافىافتثاولماأخاراحرياحاناللهأثوقا3وعابه
قاالءاأفاالريمفتحركالهوضرالاتتاتفأفصهذاضرنقالاع

ماصفيإألضرماهوتجالألأنالمحروفألنضناعةظاالةهذاظاهرفىيبلىألى
عننقصاذاكشرصبررتصيتترلقالهويهسيولالكنهشليخرالثذوبمض

ةاصاهمحاللهضشونحصاألولمصص11عنصنامحةأيدحصشاومنلهنجمأن
كاقالولامفاحظعنحنلمنئقطيريدآخرهالالرطصنوفضرالموا

أعلمواللهالشرفيالنمضيلبربدأنعوزوالسإلوبه
ضالبضكللهتيكالماانرجمهنابأنواعهرضالهليالقاعيةأبوذكر2
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الىبرجمانوالهزلن11النمتشاففأبمرمانلاألناننفىاهرضاكانفلى

بريصأىضهـالنتىفالنتجالهلحأواالنسانمنماذمأيضأوالعرشفقال

قالفهوظوأصالفهآباؤهمرضهعيدةأبوفقالفيهواختلفابيهأويثنمأنمى

الحنةأهلىصفةنىوصميهطالةصلىافهـامجديثوأحتيجسدعرضهفقالبةفف
أبدانهمكأمنيهالمكهنلىاعراضهممىمجرىعرقو5اغاطونيخفووالببرلونال

النلهحبةالحديتهذاليىفقالرعيدةأبااألنجارىبهرأبوشيخناونصر

ففيةانجهغاطكلوالدالجهقالالمجدنتعرقفاألمواإمرباعندأالعراض

الدأرمىهكينفولميدةأبىتأوثةولالنأوتهؤأنى

صاهـههزولمابوسميهةعرضهسمينههزوررب

أبتقحادببتاحتباجهوأماقالاآلباوالجمكربمالبدنمهزودربلنظ
ءوقاهنكمحمدلحرشوعرضيووالدهاأفان

دبهبالممومفأقىوآبادووالدأبىفانامحألنذكركاإلحمط3أبالحرشأنفي

منصبعاناكاولفدوعيأجلىالذقالكاءإاآلءنماألبذكروصاظ

قالهوالذىإياهاذكربعدالمامانقرراأقيمثابظعىلحظيمانوالقرألمنافى
مهزوالربوهمنادكيهةتفتيبةافييخعرأنويمنغيردالهفدبةتات

خميفأىالحسبولمهزالجمينوالترفعظيمأىالحسبصميهةالجم
قدمالمكيختوبعدقلتءاضرفأ

ألثواليدممطكانهـولةأبأالبيضرقالىلجتهأيم

عنوأطامكوشالرفةوكذالمفروبةاهمالدروساهكرالرواألوصاررق

كانانهفالى50الدالبمسرالدموةمنيتسبوألأىألثصوأليدىلهوضارأو

يدأبلهواضتهرنبلهماالظهرعلطأفمااليهبدعيأبلهيمنولمالنسبجمود
فالتاهةوكلنلمتحقيقوفدكيدالضأوالالملمحالاراوولقدكانلهوضاليه

منوممامفارعأيفحأحماالتوفجملةألبيدىوالوقولهنجرالىوةاج
واولواألكرخيئهلهفلبوهواوالءصإ
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ابئقالوقدوأسالفهآباؤهأوكريمأفطةزولكرأرادتواغاواحدشعة
األصدىدلى

ضماتزيبتيىلمنميسورىكوابئالحابطزاةنماالستفنيوإفئ
صىكروتيالغنىضيسؤزواذرذفنريئفتشتاأخياناواغر

بهرألوجدتعنهاللهرضاألمرتضيالثريفقالاألبالذكرناهنربليىوأل

عةالمروىالحديثفىفقالبهاحتجماملىهذاوعلصنفتببةانجافدررعلىأالنارىنا

وحكلالبسدمفابنإألعراضالمراداالبنةأهلوصففيرالسالمأصالةاعايه

وغيركالايناالكرالجسدهنتمرقاابئالمةااالعراشقالأتاألموىعى

تمالىاللةليكونتجازهفالأصالفكوذكرعابثهصمحناالدرداأبحديثفيوتال

بأليهرأذىالبهأوصلىصأحلاتهعناهضضمأبىفولهنىوقالالثالمثيبص
أيفاءبعرالمرادحانلقىفيوقاداليهأهرمنإآليرلفالثآوذكر

اكهوجهمهنوأذمأمدحالذينأصالفىوجميعووالدهأيانلظتفأسالفه
سبعآآتياكولقدتمالىاللهفالكاالخعوصبعداممرمبافأقىموالالصالةعايه

صفيانضرفيذكردألمالخحوصبمدومابافأتيمخليمالىاناقروافي151من
فيسمهرجالآىمئالقضمفمأبخبرتأوبلىمنيقربوتأوبلهضيئآعيينةابئ
موتبسدورشتالىيمنلموضمآونقعابذلعلميهوادخلىسلفهأوششسه

عيادخولهمعأإتأمدمداخالودوكانهمعديدخللماألذىاألنذئمهمناألحالل
ائضررماألحاللانعيايصحلمعيرهماليبرجحمماإحاللمناجالمسبوب

مذالبىالمألفبهءأمهسنحفباسقاطقطيوهلعليهالمتجقالعوضوتحوط
فيكإهرضىباالمرادانفتيبةنألسلمفلووبعدمواضحقيذكرناهوفدموضحه
ةظخاصةحسانلجتفىذلهسلمأواللفدونالنفىكرنامافاالمواضع
العرشاننقللمأألنانيسفمايشدحلمذكرمابهالمرادبمونأنالىأفرب

فرقوالاألفانمنوالمدحالذممونعانهجهرنابلاالصالمطفعلىهقعور
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مماواعايناعلنآالنفىفيهرشبالهالمرادااالحتباحيهرنفكيفونفسهصلفهبيخا

لمف11دونسأضافيإألتسلالالرشانملىيدلاأقىأناتقبةابئخت
انفىالعرأئركدوفالمحلفبهادأوالمرسةالفيهاللعرحنىالمرادادصوصشلىو

وما4اصآصهدناماممايهونوأاالنانمىوالمحالذمهوتثفىمتطةةأهذ
شرألتقضيةفاعياجةالمحافىرس11ماة15الاتكالبدلاطجمرأهكلهجر

دبمحأبوبرناأتاللهحكمدواسحوهذاادالفرونالذاتحاةاعيا1ءض

أبرميدةقادكانتمأبوطأخرناقالدريدنالحسىحمدنحدشاقادالمرزبافىأسة

1حطانداصرانفألدذللصيهنموكاتريآدفأكرنء

ناكبامرداكةيابغدكخاكأاماأعرفةتثقذفيمتالغدكتأخأ

اسالثلةنذانواالقزولتأوئهاذاركأساذتتتكنإما

ياليعثربئعحنىردفمانفبىقذإطستحيناصايهبلأنجنثفا
ةالهقالاذافيااألتنالهدريدأبنرشاقادالمرزبافىألتهألوبناأخر

جسمتفاببمأرواطأحماراذكرتةتءدإصطأأناأردتاداكتكطالنور
حماءاكبةفروقدالمبلنفىنىاألرفىسجتمطرفآوهريووثة

بهموخالعفريةمنسدةارأسوكاننعلبةكأذهلىشهـأوهر1

وأبوجدتىوادبةبنمرداسوهوباللأدأحمابرفىتاألصاتموآءوضاعي

الحباكأبىوروايةخظلةلنةرلئأحدومورير

اجملىكرداحمردأسياربحهءوهحرلمرداسبمهيخاءيا

بمدإياسموحلشفىلمرزأياأهائمآتىش
اناسبايامرداسبحدكالناسماأعرفهقدكانتنبدكأبمرت

سيمااجرعةاضتةالترونملىاطأودارسجمتصإئات

بمدأتاسوردأتاسخاجمالشاربفهايئلممنصة



ومء1198هءءءسيء001س

صنلتبردكفلمعابهفلمت

المتاحسقتيينإذاماغدخياةيخزفيءلمزؤما
دظىقياهـقلتصولهمنأتدرىويحكقالمالىفنلىةفباهابىلقعلريابيتوأ

يانوريملىانحهافقالانتبمانملعامةأبومنينافىأهيرفلتألةةفاكاقهفنىامحت
فأنندفياألرضابةىففلت

ايآلشؤيخلثاألبظالمن7حياجماصتوقذااأفوك

تطالنآإثياتذىاألجلىعلىيؤتخياةلؤمآلمبنتتثفاء
تطاعئمالخلؤبنيلفماصمبراالمؤبتجاليكزافيصة

إديزلالضخأخىعنأفيالؤىخذبثؤبالحياةطوكؤما

ذاممياألزفيألهلىؤذاصهحيطكبئحمالخؤتضتجيذ

آنقطاءإلى8القضابيمائقفوؤحهزمأنمييغتبطلمؤميق
المتانيأ9ستقطإفاماغذمنخياةفيخيريخمزؤما

صةاطاابةرو9

ااممفىلنوبحكاألبطالمنشماعأطارتوفدطأفود

نطاسلمكالذىاألجلىكلبومتجاصالترمإنك
بكستطاعلموداظىنيلىصبرافالموتمجالفعبرآفي

أليراعالخنعأخىعنفيطوىصقبؤباطياةثوبوما
داكلاالزشألهليهفداصصلغايهالموتسبيل

اقطاعالىالمنوتوتمهوبهرميأمألبنتبطومف
المناطصمنماةاذاحباأنىضبررماك

اتأامالى121
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كاءوسفىهـأثأمهاةقادةفطألألصوؤتاضتةح
ياحياإلماتذئمواازأةءرىوآليوثالينىاخاليكنمإلى

قيابالينىلمنأحمالعلى2بقازىاوآلئودذارالضعقأقارخ

ياءقرالطوليذئوق7ايمؤتيلقذأكأالمرفىالمؤتولؤقزدت

غادغصاالماذقيصليالهعلىكأتفيالخاليينجآلدأغادى
ياطحامنتينافيماتحطاقنااإذاالحمتالكماةواذعو

عياأدأدتةيبنثتيالعؤتمنذنتإنونفناتمرلثأزىولسنث
تبالحمدبنعلىنأأبوناأطرىلةأيضأالثصرومذادريدابنفقال

بنمروةضحرومىيومآمحيدةألءتقادصانمأبوأخبرناقالدربدابىأخبرنالظ
أنتفأنندفىيرعاماتفطفضعاءايقرأفقيرضحرحملفارثقالةأررد
دقفأثتمات

لمذإحطاذفئواألاليكرمحهإمطءاجنثوةقذغقابظليازلث
فصخذالقناأفآلصحاراوأصاهـآةخيابأزكأعقؤتهجمىيرمؤزدث

قدنازةإذادؤغاأصنطالةىولمظلةالخفضيألهللنهوويؤم
يطردالمؤتؤتجرالمناععننهاكاصفةوالحزلثثيمشيهرامؤة

دفغازةطاياكزحهامراجئنهاتقلهاجرةورلث
ذأشيقتاذماأصدس3صامماةآينةاألفرليئىأؤتالثت

كمذامئتاآلنفميىختصأمئتلتفاء
الكمذالغاجزوقصنزطاناعلى

ورسكرخوالناياييماكاةني4رضاالقتلساقيالمأفلةؤلنم



إي

اقطريمروافالخانجتأشارمنضومحمشللونالهاالثصرهذالىقالئم

ئمأبوطأضرناقالدريدبننافىبنعدحدئاقالالمرزبافىاللةببءأبوأخرنا
صضتانارجضعنويألنىءأااختانتماأودفىاكيأنسببدةوأبكانفال

ذكانخاتنايةلذلممنهالتقفهنهمأنقأومهكنترأيهمكليغاقكانألة
دشنمأشحارهمفىيدثكثيرا

غقذواثمآواأؤفواؤإقعذواطؤإقالبناأخسنواتجنواإنفؤمأولذ
ارجامقءطىدهـدلربومأدفىوأتفا

الثمآرىقشهإلمن11عنقمهنأؤكاثقةصحارأخىمنملحانتآلكاة

الذارصتفقةغلىباةداريلدخالصتى4أصفدقكخأمنأط

ذارىوإحإخؤانيالتإالىصهفىاثواحذرهئم3أزصقتكراتاء
نهاليواةآلطجحتصحاازوأاألنىأأسحتياذحباثزص

ى94احرمجاسم

ثغمضلولةأللةيدالبهوداتوقاافىآقوا4عنفىصآالإنآبةللتآأ

اللهالىاودأأضافتهاهالأليدمافمالمبمرطتانيداللهاواقابمانواوأأيرجهم
مشلولةيدألرانعمين3يرءوألايهودامنعاقالانىفىفارلةانهاتاوادصلىآط

وصمأيدجبنلتمعلبالدعاهمحفاومابذلمصهقائلىيانصأنأستضايهودوا
بدعوواغاءثاماينلأنعياقادرتمالىالنهيرءعيابدعوأناليعحممىتمالى

اليودهنمضبمونأنيحثعلىفانالبوابلهطابافمهنفييمنابماالماعى
هضلولةيدانيرراأنمجرىذلكنجرىمقدورنخاىينفىبكاللىلطاللهواوسة

نقبضةفالزروفيؤرنالمعئاتعنرةايمباجمهذيبروابانجماريةالىاكطعاتالال



ساش

كإلطكروبوالقصوصفبمالنقرواأرادوانمااليكنماتنسمالدقيكذاكذاعن
أغنياهونحنيرفةالنان1قاالذينفولاللةعسلقدااخرموضعفيلىظئوله
بناباونقضئبمبزاليهاأىمبوطنانبدابلىلممكذبالىظلظم

يدبلهتجورأنمفودالمقالمحنىنىأبكذلكوالنلهخيماوتلألصكيدانأ
ورزتفضلهواضبعلواأبخلىباتعالىاللهوصفوأاليودانأيضآقيلوفدمبسوعلة

حمهاإذمنفالىيدالهأرىالصدإالانزاهاألطلجابعلىظرا13رتوة

ايوامبسوطتانلجابلىبقولهأكذبهمفولممالقفرداأوعلىعليهبوصع
وتجهدعوأشعاربألصمزعمتظاهراالخةفىمعروفوذوالنممةلففلهغا
البماصنمطوالعنقكاليلةهفيدكنجعلهوألنعالىأفولهالكتابهنلبئ

الىاألصرافكوفىوقاطهفىاففقةعنايدااماكزكاألصإأللذلكممنىوأل

الدنجالمبهاأربديثمنالنممةتثنيةنىارجهيهونأنوبمنوالتوصدالة
األمرينمنواحدأختعرصجتفىطةدعمآكاتوأنالكلالناآلخرةونم
ةنننيفىنصأنأيمآبهىقبيالنجناناصارأكأضاآلخرفةنحالفبعفة

ففيهأيدحمملفتحالىأفولهةأمااطةوابىالظاهرةالنمبهاأريدألنهالمممة
ولجهمز4ءارءاألوجهملىبىعااكببلعلىذلكألجمعدرنأنااأؤوجو

ءفووبمأبديهمترضفيلىوقدضعيرمالونى3ذالتولهقىعن

ألجيمتمالىاللةماغللزطوكذاكذاايهولتوظنادتمالىكأنهلاولكللصب
كانإنوجلىأعزفولهفىصاخكاههافدإضمارخوبمفيمبذألثحكمأوواصنم
ةبهذبدهـنئذقيصهكانوانينذالمنومرفعدفتقبلمنفذقيعه

اللةبديهودااتوفامارمحهكابمونأنونابهاكذبتوفصدقتفقدوالمنى
واشؤالربهالمهموالواوءالفادمالىفأضمرجهموفدأيصأوأبدبهمففلتمضلولة

ذيةمنالموفياهفمجرىيمريثماتحذفأنالحربعاومنآخربعدبهالم
هزوأأخذناقالراتجرةكوانذأنبأمركماطهانلقومهوسىةقالإذونمالىلهض

السالمالعالةملبهموسمكالملظالفاهلىفأضمرظوأهفىأشضذنافقالراادأل
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الناعرفولومنه

زازااكمركبتئعنممرثاتمتازاثنبطايخثرالما

جازاالئصازىمنتهاطكن

أناألالدمامخرجخرجالفوليمونأنونالنااوالىرفأتالوبهتأرار

وعاحناعايمكااعلىوففناليتمانهوكاوالتأديبلناتمالىاللةمنالتعليمهعنا
المسبدلندخلنلهأبضالموضعهذايرءنىاألصثناعمنانيلقولأنيخبىما

للةوالمتةواضحذلثوصآهنيهةاللةءاأنالحرام
اةوالالمالصالةعلبهعنهروىالذىابراعنصائلألسصانخبرتأويلأ

الجوابلجفققطعالجالويرقبفتقحلعالبيفةقيسيأالرقالدمنقال

نىبجبألقملانوندعى4نماقارجفافىالناسمنصنفانابرابهذاتعلقفدقلنا

افطصظفةلىوالىواالرقتالىهرضابذطابستهدوأيمثيرواالقليلى

لروايةىمنافاةممونوبدكوالاطلحدةأيحآالخبربهذأويعلقعاأ

براظاننقولهمافأولهفيهانذكرونحندياردحرنىإألامملىاءأنتفاالمتعمنة
تأويلهفىقتيبةابنحكلوفدرفىإفآأاصنادوكلالحديتأمحابعنديهةلعون

نذكرمانحنآخروجهآنفهعىوذكروضحفهعايهطعنأكخبنبحجطعنوجهآ

لنكيجملىبومأحضرتقتيةكتابنرظنخنارممااونتبعاوما

الرأسنمفرأفاديداطيضةالحديثداهفيالبيمةانالىيذهبفرأيةبمةأكغ
دنانيرئشهلمغهذيىمنواحدطوقالهنحن11حبالمناطبلهواناطربفى

حبة4فطعاتىووييدفيهويدىالنأويلهبهذايببورأيةقالكنيرة
ماليومشارجباالخةلهممرفةألمنملىيجوزممااوصذافثيبةابنقالالخعم

وحباأيردناصاوىدضةالىيخصرفهصارقأضلماثرخيفيموضحهذأوليى

عرضإلألاللةفبحقولواأنوالبمالعربعادةمنوالحملهملىاالرقدرأل
حاربةالبادةاكالممسلطجوابفيافلولطامقوبةونعرضطحمرهرعقدفييفررضمعه
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طافىضمرةأبمخاقأوةإأوحلنىبدلقطغتمرضالذلحنهنجالبان
ءاللأقىلمالىظالدهاناطدفيوألىقالأبدغكانحقيرأذالثمنماكان

3وعايهاللةصلىاللةوررفقالاآليةوالسارفةواالرقوسلمعلبهالمحةسياور
ئمارفتذالثفيعليهلرشأماظاسعلىيدفتقعلالبيضةيرقارق11الةلحن
ةاصاعلميهيموأفرقهفاريخاررتإآلاليمونالفصتنابعذنمالىةاللهءأ

بلىكذليعرفهاللهوالكانتمالمطاللةأعدماإآللىتعااللةحيمنيعلماصالوا
نجولهاالنجارىأالبهرتووجشهارفارتضاقات01نهيءسدئأشلهبنيص

تليسالحااهنةالبألنقابرثاادلىأوةعيافتيبةناذكرالذىالجى

مىوالجراالجوحرندةامجرىجرىتةةتالةلمرءابئ3ونلةشيمفيعمأ

ببعابأقلهأضزيتممارالالحمهواليضةنايرألىسلرفاالثاابىإأككا

النبهلهءغناألممايحهقطهيماأتوالسالمالعالةعايهأرادوانماالمطعفيه
قاله001ءغاا3اليبرنىلمئاووالجوهرأحدبهايحئالال11مىالبيضة

إنأعالكالمطاالنجارأبنبهماطعىانالددتهرالونأللةرضىىألمرالهتثءأثا

منابالبمالمقدبهفيطنكايرجحأررفىوأيةاذكرزوليىوحهفتألحة

سوليكراهـإبلوأطالبيعمةمىإخضوجهأكهلقيأناذوقىاتيرءالمك
مااليتكاقااتمحالىانمىىاألنارأسذكركاكاناندافىيةانطط

إناتأوللاوأثفيوذكرندفالغيرهىدأذياذكرسفا

لهضسماعحدتءحمايولأنزألصماصواالصالةعيهماإاألنالىؤأصةت

أوكاكهأنبجوزوالبيهانالىترةتءةاآلبةألنرفهاوارقوالىاتمادلىأ

لةجمهاآلقيانلظمىأكرانكلداللةبالضبدونمحتمالحمابضالىإمرفها

يماخرلمصارقدوتبارقاعضانالميوبذهبالمموبميضالقودطاهروان

فصيعىتأخرئمتقدماآليئانكياالنارأبىفالهماالصحيففبهاافابلطعن
أنيقتضهذايلالنأوعدولاالناخآأخراكاكاثظىكاذالتكانواالرق

مااليضعىمليأصالمواالةالصعيهأخبارلجءعنأوازاخآنياظصجمهون



ه

مرقيىارق11انبمراظبهذاادالمرحهونأنداألضبهأولىنخهـاكاناوممأحيرفع

وتضعيتلهتببزتفيدفتقطعالقليلاطقيرويرقيدفتقعلالجليلهاكنير
اناالخةلىأمىحكلوقدثيرباعهاجممكاالىتجإللهيدباعحيثتارألكأ

مظمهيفاةضوشحىالسنامآليضووصطهاالدارةوبضومطيمالقومضةص

صيلعلىوالذمالمدحفىزالثصتسلىفدبكانوانلهننلرألالذىلداتوبص

الئكاليفةههينحقيربذلمثالموصوفانفعناهالذمنىاصتلىواذااألضداد

ممروأختلضالمعحفيذلمثهىجماهالهافاتتالنةوالاةماةفشزكهاالنعامةئشدها

األبيالتانوفيسلىإإميالىعايهئرمنبههاأميرءفوندكرنجهودشدعبتا
هأخحيخربهـالنأةالص

دآيخراأل4عاأجثىلىكننثتليماقاكيمزروءقاتلكاناش
البلدفيييهابيضةئذقذكالطببمااليمالثمنةقاتلة2ث

شفرثمنفرصاننىخرجرىنعاميبئنعداودعدبئعرو1

الخطابئوضراراعبدبئونوفلىوهبأببنبيرةوجملأبىنعكرهةمف
اتفيمنهفاقتحمتيرلحمربوافضيقآالخندقمىآأمفنيواالخندقوةفشفى

نضرفينهءاللةىءرطالبأينملىوخرحقوالخشصلعصيخنةابىفيمبم
ياممروودعبدبناصرولفةاخيالمنهاوااقنصاقااةالنضعبهمأخدحئالمسلصين
ةأخذتاألخلضيهةالىفريشهنرجلىكبدكلالأناطهتعاهدإنككنت

ماألوالىلهرصوالىعزوجلاللةالىأدموكفإفىعلىلهفالأجلفالحداماا

أحبمااللةفىأخىلنياولمقالهالاشاالىأدعوكفإفيتالبذالثلميةحاألقال
عنفافنمذعضدمحرولحمىأفنالثأنأصبواللةواكعيآقادأفتلكأن

السالمعلبهطةفقتلهونجاوالفتنازالعيآكلأفبلئموجههضربأوفمقرفرصه
عمانبنهنبهرومعوفتلهلربةاظندقمننحمتافحتىهنهزهةخيلهوخرجت

الخيرةبناللةببنونرفلىارارى
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المدحفىاخرلوظ

لحبذتنافصةخاخفالفتقئقتةقرينثاتجيضكاشت
ذالزماخرروظ

البآدتينضحةنخفااروانجناشتسباتكمتعرفةأنففحاعةتأبب
ثذفياخروقاسءنفأتعرفأنأراد

9البلدبيضةمحماتفاةن01الرريثتبإصأؤدىقضنصعئة

صيعيافيذكرالحبلوائاوالنمنيمميمالىالىيمودكاالبيضهمعىسارفقد

ألوماإآلتفالناعنافيمالمائليمرركاألتقليلواخحقيراثفيتالمبالتادوالمرلىاك

وليىواالمئلصبيليعذلكفقيرأصكداتاوىوالغمالفالنمنذب

راتأويلىهذاكلواذاكاناطقبقةكلالحبالهناحدالىالحبلذكرالفرض

والكثيرالفبدنىيجبالفطعذانوارجاظتهةوبضلتخعننتلفالمافضةعنهزال

بنبكلوتحدننىقاقسالحاللهعدأبوحدضقالالمرزبافياللههـعبأبوناأنجر

طاباالصبمابتعرفتىاالةالتالئابتبنعلىوهبأبرفحدقادالمزرع

فىناءيخاتحرصهلبمضصرتإقفاليهوالوصودنرباؤمالالرضيددا

فقمالدمظخرجإذالرشيدأجفانبيناألرقفهاويئوالتوالمادةنزتفدليلةنى

فقالميرالحلهفدمفبقهفيبربأكراللهففلترابحئأحدباطضرةأما
عندهإطظوةفزتانبالمئصباحهافينفرسلبلةنكونأناافاماادخلىاظادملمط

وفبه1

بداالهآخرحمارباذتإآل4ماضربترإحوشكان

البلدةيتفأالزمانبرثةباضاودىمنحوشبمنه

ابهمدثدةمئ3بعدءحباا11مالقىاألمواتالىبئعكاق
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الخادميفوقفجانجهالىريطبنوالفضلبهوةفيارشدنواجهتندخلت

قليالليفرخأرجهياكالمقالنممءيطةفردشتالسسبمبعبحيث
مجدكإضاتالمؤهنينأميريافلتثمفليتفدةحسأوعةالهـوجدفدكانانروعه

أمأشاعرفقالفدنوتادنفقالأذيةاعزاضمناليكنعالمنانجمبروبهابهرمك
ءادعامارأيتتاللةفقالنأمحيهونأنبعدوهزلجدذىاكلراوبةفقلمتراوبئ

هنالقارأنصففدفقالالموهنيةأميريافافيهنفأطدقالميدانميهأناضاتأع

منزةاسالقارةفوالنسافلتفالبديااعمةهذهاهكالظراماهام

فواففسانأبوذاكإذوالمكللتابعةرماةكانتالقارةانالرواةممتوزاألرض

أينلفضقوصهفيكبدصهمهوضعفدالعدمنفارسظجالسعدعكرعكر
لظئمأصبتالرشيدلىفقالأراهاهامنالقارةأنعففدبالفقالتالربرهاة

فارةسمواوانماخزيمةبنالونءأباوالديشعضلموقببلةالقارة1

3شامرقالوفريئفيكنانةفىصرضأنداخاكأرادلمامواجمماالتفاف

الظبمإجمفالمثلفنجفلألشفروناقارةدعرنا

أحدعاإلنقيارجليهةانممونوبننانىاليوموهمالجاهلبةنيالحدقرماةوهم
ضثتوانصانجتكضئتوانصارعنئاشئتاناقاريافقالكاءأواآلخرمميقار

فقالالمرأماةاخترتفداألسديفقالالمراماةاخترتقداآلخرففالرامينك

ندوأنأندفتفافدىالقلى

نلقاهاهافئةاذاإفاراماهاالفارتمنفدأنعف

أخراهامليأوألطدفى5

بيةكانتحربنىراماهاالقارتمنألعففيلهواغافواوضكسهمآلهاضخنم
ئمارماةآقىوهمفريثمعوكانتكنانةبنكنانةمنافعبدبنيهروبينفرلى

الذىلالعفي3ساوواذءهوألأفمصهمفدفقيلاآلخرون3راهااونرتجانايق

وسناقمضأنهممو



ء001ء01001

عنكبباواناقوافيبالثدانضاههماففلتضيئأوالعجاحاالجبىلرؤبئوىأقى

أندفيقالئمرفمةفرضهننىمنفأخرباألضخابصرك

فافئهمطارنزؤكااة
يةالبئكهمدالىتصءاةراقىأصبهادرضداانهمبرفياداضييهاةفتيت

لهضنىالحنصررامتداحهالىافىلىتول

مزيمةتصأةلملزيرقفث
عدعنفاتصدعىأمحيرةأمنقاديرهاءأليأرجوزةمنعاللتقدأرافيفلما

اللهباركأحمنتفلالةفقالرمجىمنالمنعرر4وصففماصدقهالىكذبهكت

ويعمهأشارشيدلميتاخرهاظطاأنيتفاصاالحلىلهذاهلبوهنلكعايلث

حالرةبنعدى

زاغماذهاآءعتىالذيارعرف

اللهناضدنكالفضلىلىلةالجلهوعفالىصحرتحفافيخيت2هاتقالنمفلت
يدالرفلهلفظأجربجملبعفةهذايلتنامنك411أهتحناماعليناتعلأن

جلودهاومملتماتتئمهلكلأجأصتلبتوداركمنأخرجنكالئسإلىالظاصكت

فنالدذالحدذنبنجركلعوفبتدلةالففلهلفغىوفوملثأنتابمضربتئمسياطأ

نىأمفلىقالتمهصيبآكنتاللةأضفشفلتورانمعلىللةداطأخطأتالرضيد
قوالالىبلنتأذاحئفأنثدتكأص

مذادهاالذواةمنأصمالتقلمزؤقيماةإبنكانأضكنكأ
دظقالفرزانارواةتذصنمفلتذكراهذافيظأتلمطالثمأىاص
اليهدمزالجربرفاتدةفصهنىدىءأابفنلمنبىبالىوجريرالمجلىفيبهت

لفماظهنهيئنامهذفناعللمبااالىهذامننسضهلم
زؤيهةإشكأنبرأغنثنى
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لقياةيالكعالفرزدقفقالهثالبهايظباقىاذأجربرفقالكالمسزجوعدى

مذاذهاالذواةمنالتأصقلم
1مالكلجيدعنسبكشنلنىتاسلىفقالصدرهنىمغوسمعكجربركأنفقاال

فولهالىباحفدا

ؤرصآذهاألحفاإصأمةقكهاوألإذاللةازادولقذ

قالكذاكلفاتابيتاهذاالناصألدهحينقالاماشالرضيدلىقالاألسىفال

اذوصقاالاللةضاهاتالبأهـاذتجرلنهجالفيماكانالرشيدزكالالاللةأراد

قالمزاألعقلتآيئآلثءارلذممطوكطألىقاالءاآخركلأألتءافاايةارتجاه

بترلهأرادذافا

بالمصانعاةتلمألذزامجيةسإليةاءتنهزتأمر
عنفروعهبمتوتتأصولهتراضجتروضةبقلأصوحتحماروسفلمتة

تحعآدناكوجىدفةأرخيدارثنقالالذراعفىاألسدءبؤأتبةطهطر

فيالنعلىعقبيمطحاخددمفأخذض3وهاللةألجدإفيقالنمنأعفناكومي
انهاأمااألعابماللةقاتلالفضلفقمالياغالممقرتنىالرشيدفقاللةعيوكانتربرله

نمارشكمالجقلنهلونههذهـالرفتالالكلفةمذهالىاحتبتلماكأربةلوكانت

3ررألفبخهنبشجيلمالخا4اأمرياغالمقالهنمممكصجوابنننركفال

عندلىاااالرفاعنواداألىالىدخدجربراانويسالعباسأبووقال9
انيلفيالئيدةاتعهضبئ

وسادهافالتالمهقريثفىوبمصماحةليروا1بئالماهغلب

4روقهوةكأنأفنبمئزةاخااصفةفىأنثدفماإتأجملىخدتجريرقال

منأصابقلمهلفظقاليئبأويؤلأننجدرماواللةوقعنضىفىفقلتقالاع
فتالصحقأفبمأنلهحسدآفدرتفافالهدادهاارواة
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جملىافهلوالالفضلىفقالالمتأقففىبحببوألهفليلتهفىالرجلىهذاكل

بهلةتأصوقد4لكأصهابمنلىياتألصيخىفيهيأصوالالمؤهنينأهير

هترلىونىإلألغذمنصليتفاساألقادصباحأالخادملتلقىدرهمألىإال

3دراتأونهسونتعة

ى05مجلعىآخرص

نمبخرجهـاامنوالذينوكألمحةتالىلهفوعننصاصأدإنآفيلتأوثأ
نجهملاليكانالفاعلهواةقتضىاآلبةهذظاهيأليماسفقالالنورالىالنلالت
وألوالمعاصالكفرعنلمةكنايئوالتوالطاطاأليكانعنناكناية3النورألن
رجيهةظكانرالماألغاعلفهواليهاألخراجمضيفكانوازاناماضغيرلذيثمعنى

أنجاشاآليئفيورانالمذةوالنللورالىإتقلحاالجرابمنمبكمخالفذاو
والمقابوابواكوالنارالجنةبهمابرادأنإفأئزأاكفروواااليمانبهماادالمريمون

دةظباتالنارنىالعقابوعننورباالجةفىوالمميمالئوابعنالكنايةتسفقد

صهااالنورالىتالظدنماجاخراضافةاغتوالنارالجضةماجميالمرادكانفاذا

راالبقطرعى5والماداالجنةنفىكالمدخلهووعنىجلاتنىالشةالةتحالى

احةالناشخرجمؤمنآونهنبتالذدالمؤمانتجنضالنهأضبهزكرفابماوالظاهي

يخرجاةملتدبرراولفالملنناتضوالكفراأليكانكلطىورالنورالى

مالصكانواذاحألبوزيثاأليانالىر3امنمؤمنآكوتفدمفرالذىالمزمن
والعدولالجةدخولعلىحملهكانهؤمآكوتضمناخراجفىاالصتقاليتض

ولمجغروالناالعلىمايماحملنارأناكلاهراإلتأتجهالنارطريقعن
مناأليانيهنلموانلىظألبهاألخراجاضافةوجهويمرنوتوكللمامقتفيأيمن

بخرجلموراألهذلوالاةناوقدطقلوولطفوأرضدودلبقةجثمنلعله
مىعدرناماونلتعالىالهاجاالخراضافةفيععاألبكالنألىألكفرصالمف



ءءءءء

فيورمخبالبلدانمنبللبدضغيرعلىأضاراذاأحدنانيسهذاوعلىهته

أناقولأناألفعالمنلفهبكبانجةأووالنغالعالحمنفيهماوعزفهذلثه
األضعافةوجهوبمونهنهوانتشتهمنكذاأخرجتهوأناافالفىاألبلدفالشآأدخلت

النورمناخراجهمفأظفدلىتطانهأألؤىالدواىوننربئغبالترمنذكرناما
لكفرالفاعلهلتعوالطاضانعلىذلمبدلوانالطاغوتالىءلمحاناألومنالظماتالى

ويزبونالكفرالىويدعونيغوونالياطينالنماقدماالضافةوجهبلالكفارق

للةعدووصوحزبهالثيانعروالطاغوتجهالىهذامنايهمااضافتهفنصحفعه

افنفتدحيفعليهتحيةاهذاجرايصحممسيتهىوأضعنهطعنصدنعالى

انالمانيةاالضافةشنشولمؤمناافيتالىاللةفحلمنااليكاناناألولىاالضافة

األمسنلوكانوبحدمفلوخالخالففهبلهأللىفارالفيلينامنياافملمنالكفر

واالبماناآلبئأقضتهماعلىلمموناعرانينؤللولئاتعالىالدهارلماطوماعلى
تالطاضالمطمرألفيمصفأفرينجخادالكانولمامفعاالمنتعالميفعهمن

ولىاكوصالوألبةإلبفىنؤوافرع11يخابفصلىولمانجهمنعالىشالمنويركفر

هغالطمعاندإألعضهضهـةوالأحدملىالبذهبهذالوضمابناألصلشل

حدئااالنبارىالقاسمبنمحمدبمرأبوقالفالداقزالمرالمحةبيدسأبوأضرأفسهل
عبدقاللظعبيلضأبوأخبرناقالالبطاحبناللةعبدأبوحدنأفالهحياتبنأحمد

الدنيالذمنشىببئلمانهالمجاجألىوانصبىالمكأعبدكتبمسلمبنالملك
عاصوتجلكاألصادبثاناألضمناقاألألدنجالذةمنلىسقولممنهأصبتوفاأل

فيوأطراايهبهوبعثوجهزهاضباالحبجفدعايحدنقالىبممثظاليي
وهنفاللىاستأذنلحاجمبقالالمالمثعبياباذاكانحقطبلفظرجكتابه

خجأنباثفلمكرصبهملوأجدخهنىنماللةالظالشحبىعاميقالأنت
رجلبدبهبينوكرصىعليجالالملكعبدفاذافدخاتقادادخلفقالاباجباول

عنفقحدتتجضيبهاكأومأصمالالمفردتفلهعلىكرسواالصبةالرأسشأبب

المؤمنبهةأميىياأناقالالطثطأضعرمنيحكفقالبدبهينإالذىملىهأفيثمإسار



09

بزمماالذىهةالموهـأميرياهذاومنقاتانأصبروأالمالثوبيابمابيقئىفأظبم
االخطلهذاقالمحالىعنأفيأأنقبلمحلفطمنالملكعبدفبباناسااضعراة

قولالذىمفكأشمرأخطليافقلت

الضمامشرفيالخيريئقكةخنغآلموهذا
األنائمخيروالحارثاألصمفررثؤالطكبراألالحارث

اأامالؤهمتيثنرلثكزمقتممافمآباؤفغهنة
يهةئراأميرصذابامنصالاالفةنتالفلماحهحففرددتهاعلىرذدهاادالعدفقا

عبدفىأفبلى3بالهتالفأضمرأالبتواللةمدقفاأصعىاهذالفف

لماكانمصاذبرىألدنعبتذنجبهألزلتنجيمقاتضبهاياتأةتإيمففأاشه
هذاالىتاحألفانامهفقالضحثاالحمبنحمنإهـادصااجااطعلىالقيمن

االبضنىماتترلفتالعأفبلحمشارفاحىفعلوألترلفى01رإوألحلقالم

وذكاهالصحعلىموطنيخرقالحطابإرفىزتةشءإثرابرأياقات

لقيىاكشعرابمبمأىغطمانماصرياتالةانغطكلوفدروببرمآخرجأت
مذهتزثإااللهوزاةؤلينيبةلياقمككاكتفلمحقنممت

لذزربئذوضاناثكاتىسؤزهكأعطاللهأنطكألنم8أ
نهقحربهمثلبذلمصاتستإذاوايهبصأولثوالثطشألذ

وكذدثأغمتنيالؤامئففذيانةيجمبءبلغنتقذكنتتلة
لثالضهثالرجمالأممطضتثعلىالتفمةاتاجقئممتمنتولم

اغايخنافىأميرانطلىاالئقالاالئياتهذهاندلمايالانوروى9
أفولأنأحرتلكنتةيىالجاهلىأهأشعرعنسألنىورزمانهأهلأضعرعنصأفا

فاح



01

يرلالذىألحقالخابضقارا

وافيعنذبهالهنتأأخفثإدتفؤمذلييهىىانياهكانلثف
تؤازعايتاأيدصهاتمالمتينةجالفيخنخطاطي

لبضالذىحمألمفالهشةاضاقارا
الميزنتهتوتذؤزاجلتيزحلىنتأعقيضانجقإلي

الطنوئظإبببضعلىثيابىخفقياعاليأتيتئث
الضئوحكانكدلذنهاءلمنةاألمفألفيت

اصبألفضاألخطلعلىالملكعدأفبلصمحمشحراأضحرهذاقالآلإةاناااتالى
إألافألواللهفقالقلضهيكإنحبأوربالههنأحمدضحربئصقياضألةان

فعيرالصماعفليلىالقناعمندفواللهكانمتارجلقالهاأبياتأفلتأفاكنتودرت
شدفاتادوماتالالذرا

أليمايئبذطالمتوإنتباوإنالطقلأيهافاعتنمتخيؤكإنآ
لةيخقةدووالققلإألاشتةبالجإليذبإتبقىليى

ذءؤمتإألسعأندوألصالبهإألماتقبرأشولءالؤالتي
1افلقنجحالفعلىحمؤنفقذمنجعةغثمانبياةعماكأصيإن
دءإنالىاصيأبىإنادعينالحارتبئإراحهوعمانأبو9
المحئهعبدبنمانصابنالواحدبدهوبيرىاكمصصبوقالهنافعبدبنضصى

األخيررزاءودباالخزاتفيرزابمدبرلمروانةالمدصنىواليآداألىعبدوكان

عبديمونفيهفبضهمروانبنالملكعبخوقمتالقعةألنطةانهمحئال
القميدةومنأهيةممقملوكهوآخرأيضأحمدبئوهروانابتالبنواليأالواحد

األجلالواحدبذأنفااذاشأنهألبحزنكةالمدبأهل
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لالهمخطل11وألمماينثنتلهئلوناقاخيزيلتطمنوالئاش
الرللالهئممتغجليمغمجونؤفذحانجتتجغفنالمئايكقذيذلي

قالفكقادوماقالهذامنأفضلاىاقةالتدفقاتالمبىتال

التتتيقريىأخئةماكننثضطرقرحاتنامقتجنولثقطز
لىإوبألفيمنيخروهمإألأبدألمقاصبفاتفربنىأما
جبلسؤىفاالجبال4عفضرتالذىاللةجبلهوهمأأل

رطهمابعدالذىارسولرمطواتنعرااألصالمواقوم

ظهضرأرادوامنواليرىةعبثفيرأىصاورمن

اضلىقفىالممنأكادالذعدمملىننالصمن7القكم
لهنجاألعداهعالألينإذقدىماتدئبتواالدهرمنوكم
وافعالخيرالذكطلمرواص3والكطءىبهنواطا3فا

االولا4اصاواوأآلخؤونلهمالملوكوأنجاهالملوكهم
وبد1

مطوقتوميهمعلئتصجيدجدابئبمنلاليكتقطه

هاطيقاردابزقأارواصاكأنلالىعمنيخاءو

مفوقالمقدعرقومفصممخصةنجيصحذرنمتويدت

طرقالكافةكرصوكلاصمااهادضركبكلتوص

نلقلمغوافىالرمنورفقةساهمالىصمعنواذا

قاساصدأهالىطربأبهنإكاإخدودهانميلىعلت

صوقاقلوبهنراخمفسمعنهالمناالىعتاتكالم

بلئاالاررانآبهاكاذكيةرأيئأطريقاالىرننظوإذا

مقبالمنصهيثعثححمادطاجمةبعدهفواذاتخلف
ااالؤثقأنجكالىاكصحدثجمةوالحوارتيعيبكوازا

المطاقانلداتكلموخلىقرقالفؤادعنومالىتا



أة

الشرواللةهذاأمهالقطاىنكلتمروانبنالملكعبدفقالآعرهاالىإبحئ

واحدأفئالناواناألحاديثفىفنونآانشعبىيافقالاألخطلىالىفالتفتقال
شئفيلأعرضالتلتحرضآفادعممكضأكتافكلغمالالأنرأبفان

مبدالملكففالألمؤمنينأهيرقلتبئايمفلىمئفقالالمرةهذهألفلئأبدأالشرن

ءااالمنهـأثكانالجاهيةضعراهأىياضمبىقادثمأبدالكلممرشالأنعلىهو

لقوالفلتيخرهاملىفضالولمفالخلساهفلت

كرعلىىنفناياتذركآهاحطرفذفاتوالنغثىإلموقا

اقنجراإلىتحمئونماذاالقبرإليبهكذؤاائذينأمأالثيهلعت
قولحيتاألخيايةليلىوالدهنهاأضمرالمالثعبدفقال

ختقزائميليرلاقيمنعتةصخرقبالوالينالكشحمئهه

لمتظزيزلمؤإتقخيئكفيوئصبخآاةكالئاشمقآلياة
إفياثمقةأضدالمؤمنينأهيرياواللةأىفقلتماصممتهعبكشقلعلهياضبمقالنم

هذاكأعكاغاشعىياقالثمالنالمفيايمابغةأبلتاألأفدكلمشهرينهنذلحدنك
الدولةعلىغبوناكانواانرنوموالثامأهالكليطاولونالعراقأهلانبلكاألنه

أبإتفىرددنمالعراقأهلىبحلمأعلمماالوأهلوالروأبةالعلمملىبضلبونافلن
الثريفلاظخارجوآخرداخلىأولفكنتفانصرفتلميوأذنحفظنهايالحي

نجماوعبدالملكاروامالمذالبيتينانالروايةوالححبحعنهاللةرضاالمرنكا

ألمرافيمنالشيدةالباهلوهنىنجوهبالمنتشريرثيباهلةمشالاألخيليةليياالى
وساعةوألبربالبالفةالممثهورةالمفضلة

1ضينهاوالغقوآلتجتبمنبهاأشترآلسانأتقنيإق

نعلبرواية1

والضرفيهألجمبعلهنبهأدرالبنئأنيتإفي
نالثأهالى49



أ

زاختالؤينئأصهذزةكننثأتذئةتمزائكتبئاقظنمث
1بيىختحنيثجاةيهىؤزاحمئغلماجاةىالنقفجاستت
2ببنتنائضحزاشتالتقيناحتئأخدعليآليفوىلناصىيأق

3والييزالئنهثؤمنةالتماخنةتنذئةثشمقجئتائذىإن
نوادرفىزبدأبووروى

والضرهفعدألجمبمنبهأسرألضئفطأإق

مدالفيالمبردوروى

مهاوألصشربألجمعلىمنبهاأسرألالنأتتاإفط

أنحمهأريداذافاتالفحلىأنتالمتثرولمذانىبهاوأرادالرصالةنىبمهناصاناال

عوهذكرفهومالصجمارحةصنىبكانواذانألىكلوبجمعثيؤ4الرطأو
ويالالبالدلىأعامنوفيالالحالبةأرادوقبنجدأصمنخبرأنافيأىألةطه

صادومئأعياومنعالومنوضمهاالالمبمرملوهنأدواوبتئدبثعدرمن

اديخاكئيرتوالمصافبألعظيمةكافتوانمنهاعببألأىاعبأليقوله001

منهسخرمعدروبنمتنبنفتحتوهوضربةذئمهأفولألمعنالوتيبالمرتصخر

ارشعتافهاأردتنظالغئيانرارتوتجاغثتطأاعالفىنجاثىفو1

طممقلهضهدوااللذبئأىمفتجمعمبدلىرووإلمزخأتقلتأوفزعحزنمن

والجعاراحدفيهيسوىنهزموهماىالقومفلىجانجالالالميدوتتءالفابفضح

موضعمثلنةأخرىوئاساكنةءوياالالمصإصوشتليثوفاللفلورقاراوربكا
الجععمرةهئوتجالزاشممحئراكبصفةوهعترمتىفربباطجاز

بمعنىىلومضارعيلويابهموالرضصيريأقيعلىفا4االناسسيأقىقوله3
فىكنتمأنافىحتىأحدعلىيعرجولمالناسعلىالراكبهذابكلرأىحومتوفف
بيننابددفدامبككادوناوبروىصدقه

اغجئتالذىانالراكبلذافقلتأىاغجئتالذىانقوله



أل

1التطزهاأخطئئكؤيهمثااآإتجفنتأالخىآلتممثامزاتغل
2ؤالؤبنالنههمننهاسحثاتغئركبهامغئزامنا4الشوؤزاحت

3الحخزتتفاجيماميالحىؤانجأبالصئقيعمزئوخالكفمتوانجأ
الماجمنهوجملةمحاينهومدرعليهىفصربابمنمصدرندبمالميتوالندب

هناسمالتحتيةوفتعالممناةالمعبمةبمريمصوالضاألميخالفوالنىخبر
برالةمقامأفاههقنرالثةغير

قالالموتخبروالنعطالمئناةباليابنىألمجالحباسايةور4اأاعيننىلهقى1
فرصأراكبكبفدرلهيتماتاذاالمركانتاألصعيقاليخعالحا

علىمبليةوممطوفاتهخبرهـوأظأدمهأىفالنآنماصوتجولالناسفييسيروجحلى

ألثينابلبومدونيرميأيخناألأىمطاوينبناالفالنفولممنصنغىوألايمرا

منئحمصقوطءأخوواتجاوزكتخطاصوأخطاالقمعةلجفنةاويومكا

نالئةالىبومصفيساعتهمنيابلهالمثرقمنرفيبهوطرعالنرمعالمربنىانمازل

والرياحاألهعالرتضيفالعربوكانتالمنةءاقضاالىنجموهكذأصيومأعنر
والئدةالقحعلىفيالنقطعجفاةانيريدهناافط11الىوالبردرواط

القاموسفىكاوالشولذاامدخولعلىمعطوفهووراحتفوله2

ملىلضوالجعانجهاأضهرنجفشمةأووضعهاحملهاهنعليهاأقيماوممطاالبلىالثافقمن
أىالثرلالناقةوتسميارتغأىافةالابنهعدرضالالثولالنهايةونىفيرفياس

صبمةبحدذلكوبهونتجيةأىلبنهنشولاألضرعهابغاقلمالنهشولاتفى

منبعنىومنبرهنابههابدلاحهاصأىنهاءهباوروىاحملمنأشهر

ويانوايهتحؤكعهاالفةنوتوهعدرحمالثالنونبنتعوألئباجوالمالرياح

ويخرطماخنالمرىوقلةالجدبانبربدشتاذا

أحبمروىوطراتأوأااقولهءمدعلىآأيتطوفههأوأىضس

ضروخفاحهالجبدأصقيعواحبردخلىانالىألجأتهأىأجرنهتجال
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اجرزرفنوااإقاماالتدطثمعلهواقذالقؤمرأدأوكمتية

2الجرزاعتاقهاحتهماتقطغتيئبصرةمنأحين4الئفقذتكنم
3الزفزالئؤفلنمتةالظآليئيأبيويسألهايتطيهاغاشبؤرتا

1اكثؤقييماىؤامنإاليهالسايهنهانجغازضاولملتم
والنميرعلىبكمىبهقوالباللعفيعوالضمعرباررهبتاذاالرجضحتهعدروهو

األبليوحظيرةفةالضأخمباجرةجمعالجموقحأطابفموالحبريكب

العلمامناسيملالدبدةماألهذفيهرنجولشبرمن

ادنحرالزاتواأوأليهأصزادضهـعلىبرتباتبمىاعأودعابلتى1

بنشيهةروالجزالنافةوسهطيةخبموالمعىزاددءجملىالروأرهلى

تنجوأالةالنافةوسجزرةجمعبفشينوروىخرالقالناقةوسوربخىجمع

البيربالفتحتكظمأكغهاينطحينمنهالوالوفزعبروى3

الفزعةالنجترثأنالكظموفبلىالجرةعنأسكأذاباكركظومأيكظم

تصسوالجررالتاصعةالنةفيالداخلهوهوإزلجمحزلوابيفارأتاذا
بمقرانهاالبلىتعودتيخوللالجزارالبميريخرجهماوىفماالجيمبمرجرة

بانهنعوبمذارعفملىوتطعجرتهاملىرأبخطعتفاذاهنها
رادظفيلرجالبرغبمايمطيبريدفابرغبالئاألضبالرغانج3

رغائبأخوعرأىمحذوفهبتدضروأخولنفاصنهبهافسكملىوبحرسون

لممبيوليألهدبالبناورغانبأخوفولهفيالمالبةلوجهمفرةيأالويحطاوجملة

ومئلهبالضموالظالمفالسبهنملومكلجلبناهويالهموذوبروىالسوالمن

هنكأخذهااسموهوالظالمعندماتعللبهوهووضهاالالموألمفلذبمرالظليمة

الضيممنهبنفلىالذىبزالضالنوفلىنحلبوقالوالكضيرالعمالالبحرفلوالنو
والعدةواألهلىالناصرمحالكنيرفروالزبدتأى

اليخداكقودومنهناديئواحمخهندروماأوائلهإللنونعكةادممنو
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زغتزتةياإذايييماؤلينناستتظزتآتجلإدايخييماؤلينن

1ؤتتتقبرتعذتيؤمافقذكنتة7مئاؤفيعذوئصيبذنفاء
2كذرصمفوهوالفيالصتذيتيعلىئكذزةمنهخيقفيلينمىمن
3ؤالخذؤالجأمنزالمخافةؤفيالمإداغذمؤاؤكوبشأص

8القمزالنهفتةسواذضقآةاكمابهحزولمجؤئورئمعتضاهردى

ئختقبرائميليسبقعناقعتةمخرنالكشحينقأفضغحمقغص
نزولفعواأليكنجصالأىأبدأءسومئ

أةمناوجلىالروأتنانجالاةالممادوالمناوأةبتععرويسنعلىفقدكانهـووير1

الشاميفالحاربئأىناوأتالحاربةسوفبلى

الكواملالقرونلخاعشفيهةتجرشؤفلمونالترناوأتأنتاذا
شرخيرفيليىمنالمبردروايئ4امنخيرفىليمنلهقى2

رأكجعيهغيركدرهسفاقبضءالمايهدرنجالرأكدجعلهكذريمدر

وبروىصاحبجمعشاربكعحبجمعوهوضربجمعصالثروب3
فحبابمنوفعلهالفقروالمدمممصبمبالنةوالمكابوبحرأخو

حروبلمردىيهاالنجاعفبلىوهنهبهبرمىحبمالمبمبمسرصالمردىء

القمرالخيةسوادأضاهكاويروييخهاويربمالحروبفىتجذفه1ومعناه

ملىاتبربدالمظالةالليهبالمدخياوالطالنذادجمةوصكوناههملةبضمخيةالط
ءو4فانورأترأيهكونوعقلهالحروبفىمىكوةفثباعتهوعقالضباعة

فالبأهتضادانوصفان

الجنبينالمنضمواألهضماظعرالدقبقالبعلنالخيصالمينهف5
تمدحفانهاالعربعندهدحوهذاالخلفالضلعالىاظاصرةبينماوالكثح

سفرالااذاهالسربالهنغرقورجلهباباوقىيصنوتذموااضرالمزال



خمزأ1ؤآلماالآلتيفةبالقؤصجرداالترالتصيركلطآوإى
يأيييرءالفخشاسيبرىأهركلبنتجبةإألريثاألمرآلئصغحث

سعبآأليجدأىهراأليدصبالمنىء

2العمفزثئزسؤيهعلىفوالقبظيهتالمذيىيصاقؤىاليتا

الدائدوغملىالجالدةملىبدلوهذابمدبكامنملىاليلىسولسيرنافمقت

اذاطيااممردأيطوىبالقجوطوىفرحابهنوفملهالجوعالعلونى1

هذاهحارينوجمعورغفانيفمعرانكروجمحهفيقالرالمماوالمعيرالجوعتعمد

دوالجهالدةالمعجمةاىالزتثديدوالمهملةالعينبتحاوالمزالبطنىطاوأرأد
وألماألليلةوفولهالمفمردوالمتبمالديدةالنةىالصحاحفىوقاد

هوويتاهناالبضدادىالقادرعبدوزادبرىأمماشبر

النلرجماراةالىئدثواليطالحماأشعنالزالجهنئ

أعلمواللةلهاحتراهآغيرمنلالنايهنتدوالرتهبالىينلىألاةاوممه
نجلبتالأىفبهأقاماذانبالمنأرممطنجالوبتلبتالنجحبىألبآرمم2

فيليتهمتبأنبكدحهبأرىفىالمتزمنصادبربهالقدروجملتطحامالدراك

لهبأهر3اذاالقدرمافىنضجيرفبفلبىالممالىسبفىعنهوانماوالمنربالمطم
الحيةهئلىدوبةوالدفرالضلعطرففوالثرصويمكابزكهابلضرف

وألهاهةعدوىالحديثفيالنانىقالالجوعضدةمنىتعزالبحلنفيقكون

جاعاذاتديباألنانالدفرلهايالحيةالبطنقا3شكانتالعربالنوألصفر

كانراالذىءالدوصلمعديهالدسياالنبىبهأرادوقيلذلثاألصالمبطلىظوتؤذ
اقهالحرامهرالثهوصفراومجعلوندفرالىالحرمتاخيروهوالجاهليةنىنهيخعلى

جولهفيعفرالانهأرادواغافهضراصيملىيعنىألصفرأجوفهفىانالشاعيبردوأ

لبايةوصحةاظلقبشدىيدفهفيعضه
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1يقتفيالقؤمأماماكوآليخفوآلوضنبأينمنآليفنيزالمأن

2ئتتظزبغرلمواقسإفجفيكؤئصبخةئخساةالئاشآليأنن
3القتزثربآوىؤينءالواهنبهاأتئمففذانخرةتكفي
مالممفزاخروصاذامااألمؤنؤآلعذؤتةءالنوماالبازكالتأئن

الئشرفلمايهميتفتغبانيأسىأتفئتغالقؤمميمافبنذئةكا

ءاالعباواأليئالثاقونحملهجلديدتيجياألالقبنمزال1

العصعاحفىاآلنارانبهاعألفاهعلىالقافبخقدبمواألفتفارالوجعوارصب

العباسأبوورواايبيتهذاوأنثدهنلهوافنفرتففوتأيحنيباأففرأفىوففرت
يليئوالفيتبعالناسيخوتانهوهعناحودلبالبنابقتفرزيدأبنوادرضرحفى

ألأمغازبآكانسواهلطصعلىالناعىبأضهالأىإماسااليأمنفوله2

يترفبونألخهمأيفأفلقنىفانهمغازيآيهنلموانمحليهميفيىأنيخافونغازيآكاننظ
وتونجتعلىوفض

علوالفعدتايحممنفعذالمعجمةوثديدالزاىالمهةءاطابضمالضزف3

الضينبغمكهدوالغمرأيعنىأعابهابهايخهمدوألمبمرالفافلذةجمعانوالنلذ
بروىالغيرعقدجالمبموفنحالمضة

بازدأيضآالنافةويالالتاسعةصالسنةبدحولهبهنافلىالبعيرالذىصالبازل

لتعدىئوالحموفقالسنامامظياالنافةبالفتحوالكوماالذكرواألنئىفيهىيتو
الموفةالنافةوىكألمونشابةأوكلبازلمسنةالمطيةكانتسوامعهلمنيخرهافاة

دراوروايةوطالامتدوطواخروضعفهاعثارهايوثنالخلق

الفراجرذمااذابانمرفىضربخهءالكوماالبازلالشبهر

امنداجلوذومعق

وأبنوابالمالكالقومفزعاذابتيريولجمعبضمتينرأضاسوالبثلمع5
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البيتاتمئأبرعالعللتويكةألنقيبةيكنبيتأقنممالالمبردلق

1البضزعحئقحتئاتميلؤيذجمزاجلغتنليأنالقؤمآلئفجل
ينكيرفوالئعهـتينالزخكذفيففازقضاجتاصبةبعشتا
3أطفزآلئهغي7آنأهنذابنخاثقةاةمئاخرمفيبنتآ
فهووالبجإلظفربثرهلئرفداههنجفهضتهمنةفثىالدافأوالحروبعند

غيركالننتبطارجهمضعللق

عنأسحافيعبلىعالبتخفهألالفزععندالجاكأرابطاتبربد1

هرلبىمعناوقيرالعبحهنمقسمآمجدأىالبصريخححئوفولهاالعلباخ

حلمرجمعاتدوروالمراجلىبزصبمابتبلىهاض
الحديتوسالنانامالنصاكوودمحناهأضهيثبذعثناوروى2

صأىمئلىوهذاأينأإنالزلمماهـضالالفطاالحدلجةوسوالزجالرحمنالحليا
وبذهببهكثهئ

ةوافيعليهادئمالخلعةذاباطرموأرادأصماهبنخدالمنتنرخاطب3

حجيريدخرجالباهلىوببنثرالمانأصمانهندفعةوكانتلتمتخالف
ضيلىبؤوكنفرأصبنأخوبرببنواألفيصرفومهمنكمةومعهاظلصةذى

قالحارتنجو4بعللبهوماوعورهشرجهرأوافلمالهءأعداكرببنعروان

يمنفلملقيهممنجرمهدلهأهدىالخلعةذأبممنوكانمليموطريقهكحب
مكانواالذينغمتهبمضلهانكرالباعجهضبكاناذاحئفارهدىالمنتثرمع

تيلىبؤوأنذرتكهناألفيصروعنفهعارفىاراالنباعمنضمبفىحدوا
حئأبرحالفغادأطتفقدياهنتنرءالنبااألفيصرفقادبنكمباطارثفيبالمنتتر

أصرفدوكانفأمنوفالىوأرادبالحهغمتهوأناالمنننمرفأفاماألفيمرفضأبر
منهفقعلىأبطأئمأغلةففطععليهفأبعألتهصدىافأرتقدماأصمابنهند

فتلهئمأهثهأالوإلهيمقعدأنؤمنونفقادسالحهووضعالقومأمنهوقدأخرى
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صمذرماتة3وزالقؤتمقصئححضائنةوهمئفيلتختةلؤلم
2أؤخفزأعئنهارغؤانؤضئمضصخغيةتمفيثمطالخيلؤأقبل

ئتثيزتةفألئبغدنذافاذتجهسآيكنهاتءتشييآلإهأصقك
وقيلىالمنقثرأختءعجالدالقعيدةهذهرويتوفدعنهالدرضااالثريفتالا

هاذكرنااصحبحواههنامناألخيلبةليلىالىعانسنىارافمةلهةولعلأختهالي

عنتمأبوطأيخرناقالدريدابئأضرنالظتبالعدبئملىالقاسمأبوناأخبر
فقلملفاصمعهابأبياتامتدحتكفدفىففالمعاويةعلىاألخطلوفدقالمبيعتأب

لهأكافلتوانكنتفيهالىحاجةفالصقراأواألسدأوبالجةكعاانكنت
الخلساتا

أطؤكلننإألخئئماالتجذبإئتطاوليامركفبلغتوما

أتضلنيلثائذىإألصتذنواوإنلمهةالقؤلفىالمغذونومابتغ
صعتهمابدونعامابيتيهةفكفكوفدأحسلتلقدوالمحةاألخطلىالفهات
فأنثد

ئقردقليلمإأليقفلماليلىماخالرشوانقطغاذامث

وهويتآالببتيةبيةالبغدادىالقادرعبدوزادياشغمتهوفتلى
صبممحثرفاناسبرناوإنمصابتناخدتفقدجزعنانظ

انافوأيمحذوفوالمفمولملىظوصافشابهجمرياليبةالمصممكاالجمصبضحالمحابة
معيبتناورويسابرمبالضصبورجمعبفمتنهاوالحبر

ينلمكناتأرادبالغداةالثربوهرحالعبيسقاعبحه9

موضحانوحضرانورغونحوكهومقباتعائلةمقبلةجحلهاظيلىاأقبله3

فمااألمترلنىشاموماكانتللوضعيهذينفيعليكمخيلهتأقيكانتأى
نالتأمالى9ه
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سكئواوأفغبينالزاكفااؤزدث

تخذدنجلفبؤاالتياالإليهتعني
أضرناقالالنعوىمحمهبنابراهيمحدئاقالالمرزبافىوأخبرناهسلتفأحسن
اأشدكلاباألصكتااننحوىايربنأس

ناتفعثالإئمايختغقتالدخكفبهيكمئمؤهزعليةمززنا

اخروفادمحلييمافيدلهينبحأنفآفايثدأىكلبهيمقولهفال
ستثثثاذومقكالمذزاشؤنازكالقريمأخثيةالحتيكفتوتكمم

ملىااألخفادلمىوه

النآرعلىئوقيألضصأقالوانميملمباألضياتاسقنبحاذاقؤم
جريرعاماأمحىمنهذأشولاألزدىإكأيىحمدنوصمعتافلةعبدأبوقاله

بافافآاصتتابولدااصهميأمرونعلموالبرلةيالةآ3نارجحلىألت

ى15اخرمجلعىم

هديتناإذبعدقلونجاتزخألرنجاتمالىأقولهعنائلىصأإنايةيلهتأ

االبمانعنالقلوبإتيزأنمجوزتعالىافهتجنخااآليهفالهسليهأوفقاداآلية
هففيقلنااباميدأاالهذاويمونيزيضهاألأنتعالىمألتهتعححط
يفالتفىالمحنةعلينالثددألرنجاباآليةالمراديهونأنلهاأووجواآلبة

أنيمتنعوليىالمدابةبمدفآالقلوبزبئالىذنجافيففافيهعلينذتئقوأل

وجلىعنىقالكااليهالحنةعلمتمالىثديدعندقلوبمزإخمنمايعيعيوا

السالمعليهنوحعنمشبرادوكاظرجممألىرجآزادنهمنهاالمورةأفى

نجوىبأنفلناعلمالمحنةينهفيلىبهففانفرارااألائيد3بزدفلم
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ضافأبذلكعيهمالتكليففيكونلبهمارابمنوشورهمعقولمفيفبحهلماشهوانهم
المترالهلهذيفآتصشافآبجعلهأنبحسنوانماهتضاعفأعظاعليهتحقاوالئواب

هعهاالئفباأللم3واهدادالهدابةكللهمبالتثبيتدعااذالنأرصأوناتي
فلناالطفمعلألبانلموبهملةينأصيمونوكبفقيلفاناأليكالنملنيتعر

األبمانعناوانصرفيازاضوتوفيقاةاطافهبأدادهمءافعلعمئاةلوماحيتمن

وبينبيننانخلةألءمعناالبرحمنامنعايناالتسلطما1فولممجرىهذاوبجرى
الفرزدقفولومئلهعاينافيليرحمناألمن

قايخكلاقغذتتميمآلليبالتذينيماؤقعةوزحننقأا
قزيغألطانكوغنحاقوصنابينولجناثخلالاقالىضهمفقائملهاصفمدأراد
رباباآلبةالمرادقالالءلةبئمحمدفىايىءألأبوبهألجبماحماوئالىوت

لجطفأنتعالىاللةسأراانهمالسؤالهذاوهمنىورحمنئهثوابكننجالموةألتزخ

بزكفيعترا3عرمبلىهـفيبقكووألعليهيبمواحئاألبكانفصلىفى

فانقالالعفابمنهبدال3تمالىبشلىواناابالثوعنقلوجمهمإحيزأناألبمان
أناللهسأرااخهمزعغحقطالموهنينفلوبفىهوايىالموابهذافاقائلفال

تعالىاللةذكرماالمزمنينبقلفيالذيالثوابمنبانوأجابعنهفلوبماليزبع
وفولهسالملالصدريثرحبهدبهأنالمحةيردنتعاليأتجولهوالسعةالنرحمن

وزركعنكووضصناصدركلالننرحألموالسالمأالعالةعايهللرسولهنمالى
وهنقالهعقوبةبالكفاريخعالنايذانوالحزنالضيقصألثألحهذاضدانوذكر

تحالىفقالفرينالهنصالذىوهونالمؤهـوبفنىينلهالذىالتطهيرأيذأذ

ينالمؤهقلوبفىذالثكتابتومنلظبهمفلىيطهرأناللةبردلمالذينأولئكأ

الكفرسدسالكتابةهذوفدااليثانفلوبهمفيأولئككقبتعالىأقالكا

الثوابهذاعنفلوجمهمأللزيغأننعالىاللةطلوانهمففربنالفلوبلىألئ

ايقلوباليزبخبأنالدماهملىولةاآليئتكونأنورابعهاالعقابهنفدل
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رألومانجعلهأنالمجبماكانسئلىنعالىانهذلكنجتضوألوااليكاناليقيئعن

ماعندالىواأللتلىأليهاالقعالحسبيلىكلبدعوأنممتنعيخرالةفملهلجازالمسألة

لهألبأنواجبيشلممايفعلالوبأنيفملالأنن5بدألانملمماتالىنجعلبان
العالةعاباهيمهـامىكيآطتمالىقالكاالمملحةهنفرببذلتملقاذاتعالى

احكمرفلبهأطحكومانعليمنانىقالوكابفونبرمنخزفيوالالمأوا

وصاألجوبئأحدكلبهلناالطافةماتحماناوالرباتعالىأوكقولهبالحق

الراىقولألصتحئوإفيعنهاللهرضىالثريفأقالمجمداللهوافحهاذكرنا

واصنواوقوةمالجزالةخالمقحيلوصمهبقفاقلىارمادأالنافيوصففي
اداطرو

تثنردبغبرعلىاألفاصنينصحؤلةعفانانجتنهلمنؤأؤرقط

ئتقوباشامةذزايثععلىهابئخوليأقبقعتوزاذاألعاني
غرلبفمافالئميط2خاءبقآيامتؤيافيلؤنهبقااكان

حولهتهاواصتداالألحتضانهاكالحواضنالاالئانىجعلىالرماداألورق

القدراضعموألنهااألعالىخعىورةاطالىتضربانهاأاناألمايىبورادوأراد

أظآربيهةنجصيلنجهنالرمارشبهوانمااضحالرهووالراشحورندنفال
علىانفماهـبأشمهنالنارسودتماوضبهأعالانحرفدألذىوالمتقوب

بتثأمنىبمبنهالمعقنظيرهناولهجربتفدالذىحوالجرلباجرفالرص

مةالىذيتجولباشاالنارتسويد
1الخبلزاخقهافأنجاذحؤضماجثفالتهلميةأطآلليمنأالرزقعنى

ااصعبةوىوسعبنةالنباجفرنجبرينسوقلبالمعماهرمالالزرف1

االضىومومحركةسلىجمعواألطالللنلناننجدىمابالفغالدحلو
وحوضهاألرشمنارضعماوهوبكبالعربجمعواألجادالدارآئارمق
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الئقلجازاتهاؤازتثغطأهاغيريخفقةمنةسؤذاةىينناسبرى

الجزكؤأليآيعمىالتزنيفزاضتباثلؤضهاكئزالبيفيالزصتتاتمئ
االبلئقارتجاأنءخألبأزضيفأضبخمتءانآبآذستكجرباة

الناردنهاسومماوابخلقةلبىالسوادالنأضيةيعنىخلفةغيرمنءسوداقرله

تجيتمنفردةبلهنمالىنممنغملىفلمنجاوزهاأىالنقلنخظأهاوفوال
شوألمرمحهااللوافيكيطاألثافىعهاتلنأىمحهاجمارابكلكاواصمابوارنث

الرجلارتتليئوالعالجالجرجنىذلكوأصلىنمالىبمنهنانمقولهمو
صمرعارتثمعنىبلءبنالنفرلظرمقوبهالعركةامنطهاذاارنثانآ

ملواقيأنبعدههتاردىاجمصاذاالقومرئةارننينافومنمأخوذزيدأبووقال

وتجيتصرعنبربدمجوزأنالنهالزمةزىبببتبلبىالمعنييةوكالهوضممن

فرضجمعوالفراضبضمليبعضهابيىحجارةاتوالرضقائمةئايخة
ذالثمنرجةاظكنارالمرغثررفراضىيناتوعقالزندفىيهونافئوهو

واضمحدنارضبرفيصأممالهمومىالززرةمنهخذسبروالمرخالفرش

بعاوبزبدلتوممليشلىفثالذياصربميرجليفربالمنلوهذاوالنارالمرخ

انهيإلهنادصتكبرإلومعىفالنممكروأامألقومكرصالمعئنف

جنبالىصمةبنممروبنطهمانىبنءما13صكرىبوزنمقصورالكونئمبالفتح
المسنيلالرملىوالحبلاضاةوزاحمهالىءالرةبنافىجبلى

لىاظهننالتاذاجمودأتمبداألبلىمجدتياللهقسيرفىالميدافيوقال1

عاحهومالفارمناوأتاصتكزاأىوالعفارالمرخواصمبدالشبعمنفرببهآ
الثحةبىقعميلهفييضرباررىبسرعانالنهمابدالسبآلاليهزبثناش

وربكساعنقالالمرخمنزنادأأوريعهالثبمنىليىزيادأبولظبعقكل

نرولمكهالواريحزفهظفأورىبعضأبعضهطكيماوهبتملتفأجمئمعأالمرخ
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والغبربهاالحااألبلىعنوأبحدترروتأقدجربابافةالمفررةاالنفيةضبه

شبهالىاألورادالرافولممئوفىسيتأىءبالهنادستوهكاتعدبها

ضراربنالئماخفولمن

1تتائمنطألفافىاألغالىكتيتافاجازتارنجقينيعلىأقات
األعىفالأنبمصافىفىذلك

عفاراصيخلنلطظالملوكزنادخيزنادك

ناراالوريتنجبعحعاةظمةنىضدحبتولر

الكميتقالالمرخصواألضلىالمفارهنيموناألكلدوالز

تعقبفلمتجدروضفبورغشالعفارالمرغماذا
وفبلى1

لبالعااأفيفدالرضاىمجقلىفعااركبصحمنتينأمن

مدطالماتجؤتالىاألطكميتاسفارتاربمهمابكلأقامت

كعاعامثينمظلىمنن01ونرهافلىمةكرمادوإرت

عفاسالهماقدالالمبذاتوزالناإبوالرلليلىماأظ

وكلرهمامشلفضييبالىعيكأغاالرداقدموضافت

فواهامضبةوحبالنابكلحماثهاعنبدتلييالمليالى

عالهبهمفىجمباللونمنوحالكباناللبيضذبنولو

خعالعابتمبرمماأطصيرجماجةالنروجمماابهدااذا
لناماالىمعروفالملطوقمرشفيينببنكروسر

قطاهماكلطلباتالنهارأدبمظلناقطاقيةهتهفادرااذا

بناعاشتوبمنرارانافتغبرامنكمعافيوإفى

هماهاللعبوتينقيلىاذافأتهااإلرانأللواحوعل

هحالهالمنتلىدفيالمبعهيابنأليكابرجلالىت



أل1

النهمااألنفيتبنصفامجارتاوبمنىذكرهااللنيهالمرأتيهةمرلخابربعبهمايمنى
احسنهواخروجهناجلىفولهفيوبمنالعنرهوالذىاالعفمننانءمقلر

وممكةلهمائالتةالجبلىحبارةلتكونالجبلىفرببأهنتولخناالثفيتينانهذاوصمن

أعالعاوضبهالجبلىأوةضبايعأىاألنافيالعةنارمابالصقولولذادرمعهما

جونومعطالعافنوداليهتعلىلمالنارألننفهاطبمرنيوهولكبلوش

أيضأذاألوصفنىالراعيوقالدةوصسفعنهفداناراألناصودأي

زوبئنجينهقئخنجاتذزىوأبكأثريتةعألةباأذذ

خإليختينغقؤزقاسألئتتخمئؤالماالذارتجزعكأن
4يربدسريدهـوأبقىهنعالوهاهظاهىطيزافياألناالربمقدأعالهـأذل

جانيضئوذرىكاألئاقيكاجمنحاتصسوذرىيعليرفلماالفيصردملىلماأفيالنى
الئالنافةوىسلوبجمعئبامواصالمباللصنهوالجنحاتمنهاصتذريتصاو

لنيرصقيدفهالذىسوالخدجاخرحواركلمطفتوفدنحرأوبموتولدهاصلبت

يدشصوأبقىاعيالرفولهحنىونىالرهادكوننألوااللواتاوالورقم51
العدىالخبلىلشذرى

رحاهااماممناألالننرلهايحلقازورهاماصيراأاق

هماملنقاعوهجلجرذراعازورهاواكتبهاكشحكضدبها

نواماعننوىواجنابتبحادلينمليبألخافباتت
سراماماضنجتالوبنءنجاأفواضيقةاألفواهملىوراحت

اذاماطولبعدنسعنهافوىهبابوسامحتعنأجعشعبابآ

فقراعا4حوراوالضميرسعهاارماسكاألفئولوأل

اسطفاهماخيرتينمنحذيةبعصيبدبنألرجومنوإفي
احتواعادحئابقاهقشلمووكرامةنامفحذبئ
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9غزلهاتذزكألمذالتث11بأكذزدازاتهاوأزى
3خوايألسخئمالزياخعنأتدفقهايذازماذاإأل
لفداراوعقاألههناانولوالهاهداادأرىوأرلظتوفارابمعنىههناال

الرياحعنهدفعتالسحمالخواكانألبيتفيآخرقولالتلهأواخرتضومال

فنهفلمالرياحعةدفعتاالنافيألنئابتبافاتأرادوانمادرسفدباةخبربميف
االئافينىأيضأوللراعىجملتهنىداخلهوبلىيدرسمالمتجلةمنإذهو

نازابهنالصحألهكأكفقذعلينهاأغقالوفنألخن

أنرآبهنأشتدارقودانأنجرنمسمةطعلبملمتأغماالأنفننجوتطاألنافيضبه
أينارهانجارهاأمثالممونىلشهأىبعبركنارمابالصضورالسمةفالناركالسمة

كهاوهوأىالبلبغادرهاءالمامنالقعذوهوغدبرجمعغدرةءاأل1
وزاديخونألنهافدرامناةفيلىوقدالزائداطراحكلمفعولمنىفييل

االدبرالمححيافيلوظاليهاطاجةشدةعندفيففطعبأهلهويغدرنهمفيضب

أوكبيراعضرأكناداهـءماالماهتنقعالضدبرايبثوقالكديرءماهذانجالهوأل

حاأودارجأوووفطووجذعدمنالناسجمذهمااألإالقيظالىاليبئاتنحير

أوغديرنىيجمعالذىالماهبىواللهاقطاعألالذىالدائمالماهالمدمندورأبرقال
الريهةوالعابأمانلىيدومماالمدألنعداصنعأوصهرج

والطائةدقافآفعارالجرمنهباماألفاروحرافةمنالفحمدقاقصالرماد2

الرمادألنصيافاالكميرأىالرمادعظيمزوبهبزرعأمحديثوفيرمادةمنه
وداءدتءولجهاصكنالناراذاطفثتصمىاالفالطافئآاصوهامهاطبخابمزة
قالالعورصوالخوايىووهوهاببهبالتيرمادأعارتفاذاالبتةطفئتاذا

جمحوسحماألعلاللرروستجئابلطولنعورخوادالعالنانىتيلىىالجوهي
لخواوصفةوهوءصودأأيءصعا
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نجرباطنملىيدلحنآأظاهيلهىقىىللرجلذلكبضربطاكرمهازرلصمها

الالعاالرظعبنعديوفاد

إبقاذقاأففهاأشنلحمزاةامنطلىقلإألزؤاكذكلهن

رإذتاالرئانواستقنتمنهققعريمتنمقأوليرواجلكاتنت
الجمفىماكلهوظ

اصفطلىقإلالتناجمعبكفهقسفعخضاصمةبننفنزؤايهدإأل
ئورلنحميدوقال

رضانهصوئزسآمنايآليشإألفتقيزت

ورنظآينبينلحطلهابذارإقاةالثمالطعركت

جكلأىثصوعيفديمةكانتاذاظهوروفدورظهرفدرويخالدالقدرصالجونف

ىاشافواارفودمنالمارهـأفبتماوالمقابدالوضيعقادريتشل

زيدبنالكميتوقالإلتانهاوأراددالفرشوالىاألئافى

التمدييهاوآلقيلأقاعباخطفةاطارذئؤلي

األبلالنيدويهايهيمثوالزفيعليطئفبغوذؤلمليتتة
اشصمابوافثصفعبلعلىععلفتأطآرفدبوقالرمادعلىعطفهافباالئافييعنى

ولدهاصوالربعبتبعهاالتىنوقانوالعائذأيضامالسضصفةمنوالميلمالسنا

فدنوىيأذاالنبةصوذومكاهااذابابهـأهابءصواألهاتجادطخالربىفينخجالذى
ةأهـاذولوظاألبلىساحبيلااللتر11

تجنادلةالخيؤكعنأزمادانختتحئيمافيىشدتاةإأليبقفقم

تةجواليالظوورنبخرقيملىفحتوالذاليفيالؤزنالخماتمكأ
خرقنجرخالرمادوضبهالرمادعلىلتعطفهاظووراوجحلهاالورقمباولاالنافيشبه

لثأهالى61
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البعبثوقالجوزلواحدهاالفرافيصوالجوازلصهرصقطقد
أدهضاالخماةكخثمالتؤزسماؤسيمااةالقيىالزفيأآلخيتا

طنبوجمزودمنةوموفدنارألرمادمنمالرصألوأنضبهوانهةالقااهناماولانقلى

برلجرلالضوالةألةرفيبألواناالثباههذأشبهوما

أقتكفتاممتغخمتوالبلىخاهاخامريثنالذارزشومكان
فولهفىاالحسانكثيىصأحنولقال

قذوميلؤخآتلليؤنجؤصزسوئمبالذخوليقيلةالمقاء
خئوم4الزمابفيعؤايهصجؤنفأتجذةنهأرياخيي
صقيئبينكةثاصجمجوقذمفخمتالخذودكآئهـهنثخ

تنهاوظملمابهفتالرجالقاالثافىيمنىاكفعوبرنفأتجدفولنىوفيلى

انهاتأجهمكايمونأنوهوآخروجمهيحتملىوالرصمأجمتكانهاسصارت

الرياحقفمالمتربهايتدلمجالةبخشياحالرلمبهن4أحماطتالذىاالرحملت

ومجرىععهالرجومنتالرمادمناالنافيءهذتهأجممااآلومحتهألربمتدر

األئانىفيالمقمبااروفارصالبيت5هامدرمادآاآلالخبلىقولهمجرىذلمث
تطمكأئةيننجذوبانبهاصالوئودعلىآكما

فولهنىالصهةأخذالطافىغامأباانقالو

أخشاالجمرازالعثئؤقيفيلهاغيونمثالتناركئغحلىففوا
الجيازالرتقعلىلةيفوزفيبؤاآياحهقعقمت
السترازأنقصتممايملؤئولمحطحزنالمخنكالخذوداثامب

حزبافولهفىةألظلوظلهألمحرفةهنبعشحزالنلطفولهعليهطبوفد

الملموفدبمونوأبينسوأظأبغفتأئيرأوجمعاطزنلطمانوذنةفظوفلك



هي

الثاعيقولمنفأخوذ4ازالسواتصممامشلىونوقولهفأماالحزنافير

الميعئمميترازالففماققغؤاتخافةالهآلكاتقضننوثماكما
يرقاليمذبثبيمأوكنيرأخالوااربالوىانشالسيشبهوقد

1مئخنيالمخفةفيطئؤممادزسنخةكثنرينبغديسغذىغزقث

نمشبرضمأؤتادادزءيراوةثبثانعاءكؤقفقإليم
الذىوالموضنعظامرسضوالرضماماجاهنوبالالذالسوارمنارفف

ناروفالبعضفوقبمذ

زقودثالرئانزيمبلمى5اشجؤصمائمالفتاةكخلخالي2ؤنو
النفراربآرضوجعلهونبماةلقيامهصائمباةوصفهوانماارتديعنىاألشجلحائم
4وعفماهتحنوهنولدلهيعيثالالذىبالرضوالثيخقوبالروالمرأة

نمامأبىفوبهالنؤى
2تقزونحاحيادثالموتخمتفكأئةضطزةأفمذنؤالنو

دفىصنىجاشذوصنجنحاويمنتدرسأصهـالرابكرزدرس1

فامالرررستجالالضرورةفحواآلمقيلهوحلقبةعينهكانتفانثال
دارسومنحنهتعدالزممحتهودرلتمالرج

أولهابالمحةاوانقبهابكدحقعيدةمنابيت2

يخلفانهماالمومةوملىلشجونإنهالمنازلوأبى

وحزبنتسعدالعبافرطبئتمنجضوالدارنشوكفاعقل

تماصأنهاالفواددبهماأشفىوقفةالغنئ

لفنابةبدمحهالضنيهةاتربهاشؤونكعناالناواسق

صاجبحقرونادتاتحتيهفشملىأهمدوالموى

حنبهأهنكاطنآنقأيفيغليلههاجالحزنفداةحزن
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ذالمثنىالمتلىقادو

ضاليحننصؤنجنيمافيزياكخالطمنبالذوالإلمنتينعلىقفأ

ليايىكأضخةجمزاصبفينخؤمقأبطئؤلي
دخذاليسؤقيخرسيخذامنعليغهنأنؤنو
بهأحدقماوضبهقلقةغيرألنهاخرسوجحلهااظلخالوسمةتجعاظدا
الممتلثوسادلةأالساقهنالخلشالبامتالهواهتالئهارفيطاألهىىألنؤ

وشؤونخابهمالىةحةاوشترةزاعبافياصةس
محزوثافهالمثقرفىوىاطبهتألدساقنبرأل

ومطلمهاااللطاالماركبالرحمنعبدبهابحفعيمئصاتاالة1

ألهالرئكنالقمفيبماقالوصالدومجرالهبرصلة

بلبالهفىيزيدتتعهـيمىتنافعآوامابأهـفت
وهنهاالئالئةاألباتالؤمنتينسفف

ألظاللهدهـوالفالحراقالذواطيةتالنوىيدهاقى

خيالنظدةنىوأصرىالموتمطةمنالروعفىأمذسفهو

قالالذلفييطولحرولهعبيدنوالعزفىولحتف

داولشخوسطيرظفوقناسزىنىينبنكبنحن

اآلجمالفىاألياممثمادببابافىغىالجديلبخاتمن

سايدالذبالفيالنارأشفيهايديامبمءهوجماص
المشالالمباركابئغامةص05البدروالبروالضعامدات

اللافىويوسفأجالالنالمافيبزرصلمانهبزرمن

الممالميرياشهنزهراليهرفيهالضيثيشاحكوريع

اآلمالميتفيورواحاالعبابنبممنهتحننا
واألموالءاألصداوبوارالموالىمانةالرحمنبهغ



ى25مجلسآخر

يأصكماللهانلرههسىموإذقالتعالىألهقوسائلىلضصألإنآبئألويلا
لىماتأوتلمالفةلمونيفاوكادماو01صتةاللحقتءاآلنلهفوالىبترةاتذبحوأن

والنكبفولاالبالمفملادةالمرالبقرةسالنعوتبهذدعنتالئرةالبةوهلهاآلياتهذه

هذماآلبئلتأونىالعلمأهلفافاابالجوهتنايرأوألتكليفمختلفادوالمرواحد
الىيذهبالخطابوقعنالبيانتأنجرزجوفنأعواختالفمجبغنافرن

عنالبياننأخرواغاضقذهة11البقرةسالمتاخرةاألوصاوانواحدالتكليفأن

إبياناتأخربجؤزلمومنضئديصشيئأالبيانوردالصفاتعنلسهولماالخابوفت

أىعثاألفهمالمراديمنلمتجرةاذبكواقللماوانهمتايرالنكليفانتجول

األصامتملواقدكانوااشقتتجرةأىذمحواانهمولويعفةنعيينغيرهنشاؤاتجرة

أيمنالعفةبهذاخعىماذحبهراوروالبمرفارضألبثرةذجيخعلواممفوالمفلما
زجيفملواممفوالمفداءصفراتجرةذجبنلواكنرالمفدانهمالفجزأكانرن

قيهففىلظهنضاخروجهنمزالاختلفثماألضرةلجامفاتاختعىها

لغيرذأنهاخقرةالبتكونحهنقذمتلكلمويخآبمونأنمحباتاألخير

نهمبمروألفارشوألرنهافاخفيهاسفراألشبةدةالحرثوألتتىرضاالير

الكفابماقدمفظاهرهافدمهادونقعااألخيرةبالعفةيمونأنيجبانماقالمن

ظراتجرةذجلماممفمتعالىانهوذالبيازتأيخرازجوكلالمبنىوصأثولاالبالقول

ماسلممضيخلىفالماسلنايينربكتادعوالالمأالعالةعليهصولللى

منفولهملىناالبهاواأعيلئعنأوجمرهاتقدماالبقرةعننايةحررنأيئهن

منلغالهرألنذكرهاقدملتىمفةعنسألوايمونواأنعرزوليىذلكيدس

المأمورالبقرةصفةعنالسؤاليمونأنيتضتجرةاذمحواقولهبعدماىمفو

السوالأنصحواذانهافيسنهراأخرىتجرةذجبتكبفالملمألنهمبذبحها
تجرةانهايخلوضفايربذبحهااالبتداهفىوأأصأقااقيشاابقرةاسفةعنمماكانا
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أنبجوزوليىلهيرهاعنأوولىألبقرإالعنيمونكنايئأنمقبمروالألفارش

أنمنوالبمرفارنىالتجرانهاتعالىظاهرفولهألنئايهتجرةعنثذيمون

تجرةعنكنايةذيمونأنبجوزوليىغيرهاعنأواألوليألبقرةكنايكنيهون

يقتنىماسفوبتدلماويماتدفانايممنتجرةإغاتمالىفولهظاهرالنةثان

بمنلممابهرناملىيهنلملواألضوانصؤالهمتنمنهبماهتملفةبمونكنابةأن

اليليقوهذاغيرعنفأجابهمشئعنألويمونواأنيجبكانبللممجوابأذلم

فىمتفربعندئانجآفكليفآيمفمأنأرادلماتحالىاكلوالالمالدالةعليهاللنبم
صؤاعنبجيبمأنيجبنقدذهب4أاهتالىهبيئمنمايدبملىاألزد

اليهمجةالطمما4واأميباوتنريعلمموتغيرفىاألسمهابمعبموببهر
يستحقومالمنمتجرةأىانماعفمساسمفوهـابصفىفيقودعنهاالستفهام

اآلمالوضوحمعاألصتفهامفىوأخطأتمتثالاالكشفيطنمفزوفدتجرة13
واالبهامألثكالزالة4ياليهتمجبممااتالنوكذانايأكذافدممفغابهم

انعلمبالؤالالنملققنضىظاهرالذىبالجوابوأجابذلثيفملأفماالبىوا
تكرارءيفعلهلمالبهفصأؤلنىذلكيفحلىلماوهباكرماذملىاألمر

والنفريعالمعصيةيمرروهعمموفحهاالمذمبهذاكلتلمالتىتواألصنةاألشلة

صفةعنيأرنهألنهمبؤاالضهممتطفةغيرأجوتجهجميعيمونأنبتحنكيف
الجوابلتملقالموجبةجوهالىأفوىطابلهبجانغيرصفيربعفةفيبيهمشئ

جصيالفاليةبالعفةانهكؤاكطاماسألهمنجوابفىلالقالفولألنبالسؤال

لمألنهمعليناتثابهالبقرانقولهممعهذامنهالسوالوفعماعنكنااالاننى

عليكم14دأىيلىلمفلممبيهةغيرمجملىخطابهماناعنقدواوفداألذلثيولوا
أيمنالخعوسباللوناختعىاغاالمافيوفىكاتتجرةبأياألنجداقهمأصيواغا

المذكورةألعفاتجميعالتجرةبذجهمباصيأنمجوزفبلىكيفنظنالبقر
أنمميردلمفلنايعالقالهاتكيضطوهذاذلمةيجيهةوالمالآخرالى

لماحاضرةالفملىالىالحاجةلطولوكافتالخمدلطمنالثافىفيالبقرةيذبحوا
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قبحهفىالشبهةالذيالقبيحهواطاجةوقتعنناخيرالنالببانيأخرأنجاز

هبهموردفدنلالبيانويطلبوايتفهموالمفلوالمستفبلفيكوهابذأنأراهـوانما
فوجوبذبحهأصوامالعفةمتشنفيرالخطابكاناذافيلىفانليهاجقاعند

ماظنلتييجبلبفلناعبثأوبوجبكونهالفاطةبابمنعرجهوهذاكعدمه
الجلةسبيلىملىتجرةذجتكليفوأظفقدهابيايبقرةصفةنجدلمكانوانالقولألن
أنمئوضرجذكرناحيثمنمفبدأارباظلهذافبلىمعلومآذيهنولم
بالخطيخرجولباحاألفزابدخلأنبالمالوروفواوجوربهعدمهنص
ظاهرقيلهفاناهلزيادةهووبكابنيرهامتعلقيخرالفوائدكونهعضبنعاقمن

فيالتفميرعلىوزمماصتبطائهمعلىبدلنبشلىوماكادواوهاءفذتعالىأفوله

ونبأنزصوتلمقاربةكادواألنذمصرجذكسلهفلنااألصمالام

ابخدوهااخهمفقدروىالصفةتلكلهاكتاقاالبقرةنمنءلغاللمصحبأنكليفا

اهتثالنأخيرعاأوضعيرهمالييمرفأنظاهرهتجتفىالنمانملىجلدهاذهبأبملة

الببانمبدتورراغايخعلونوماكادوانعالىفولهالنالتامالببانبعداألمي

داللةفيهفليىفرةذجالىاألولنىرةالممانركطاذههميخنضوألالمتكررالنام
أىمتنايرالبقرةفىأنكليفاانمدبرأثبتقيلفانذكرنامامابخالفملى

ذهبهنفولقلناوأشبهأصحالمذهبهذاأهلمنحكبتموعاايذبئينالقو
ضتمنأضبهبهأخالهراالنفقعداألخرةبالصفةنجأنبجبانماالبقرةأنالى

آخرالىاالزضيرشألذركتجرةإنهافولهنيوأيرالتكليفيرظئبتاذااة

اعتبارفاراجباألوليرألنكيفوهذاالصفاتهنقدملماكروصافاال
الفخمةمظيةاىوفيلانمةفىسالفاركىمافأواألفتعارعديهلفظهتضمنهما

عنيمةكانتاذافارضةلحيةأيضآويالرالىبوالضضخمأفارضبضيال
ةتلدفلمالقاصضيرةاثهيالبكرفأثاالمنةادالمريمونأنعألمباواألشبه

الطوسالنعفالعنيرةوفوقالمسنةدونوالموانوألصيرةغيرمسثةقالتعالى

وانمانانيةوكالتحربأولتكنلماذاعوانحربيالبطنينأوبطناولدتفه
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شوبذلفظةألنأكزأواثينبينالبمونياألإفيوذبينتجولأنجاز

وفدذلظنلتوقدذاكظنلتقدالقائلىفيقولقاثمآزبدأظننتقولالجلىعن

كانبياضآأيونصعصانوفيلالعفرةلعةظأىنهالوفاغوممنىذاكفلن

نحيرذرلالنحالىأفولهوممنىراهخاصءأرادبصفرااوفيلىةافغفهوأوفير
ومحنىالزرعئواألرضاإنارفيالععلااالبذالصعبةبمونأىاألرضى

فاالنجةأىالبةمىملمةفوتموفادالميوبمىالالمةمنفملةمدة

يخالفطألرنوقيلىألوضحدويخاعيبألأىافألشيةوفولهرنهاتخالص

رضااالمرنفىيفصاكر001فبقاخواألدوإتاأرارمماأعلمواللةجلدهالون
الدولةصيفأختنيةصنىفولهممىالىصقفدالمتليانأطنكحتنها

الكؤلباانجهءفييمابافزعحتخبريئ7جاحئىيرةالجزصاوى

يطحتىكاديثرقبالذيغثرقتأمالصمذفةلمهيذعلنمإداحتئ
فيفقولهلملمالذىأماوللبحقرىاألنمارىليدأبنلملمالمنىهدارأيتحتى

الصاحنلبهابررتعيدة

يتترجغغقؤذوالزجاهؤلةمتحاكأقغليلالنفاةؤقفت
يخدعلمبصادفاألخطتوذونةالنجثالتغخونخاب

النركيوصبفابرفيالبحزىدوظ

قوذمازجأخبارهطئكززأنةتوهنثناعيجذاذا
فولهالىسقيالمتانأفئكنت

9طجلذأطحمةضيزفأحرمةففئبعةالطعالتيزتمالقناتحل

اسحالذموعغضهـسوالهصاصئمقوفوارحوسقناالقندجمع1

خوفأهزميوأللهطعمأجلىفيبلصاتققعالطنانوالممنىاألنسانهن
سيفتاصعدأميرهمندالعيدابنبهابرخفعيدةهنوهوعرضهنىالطمنهئ
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لهفىفيمةالأهدنبالكلشبلىبئطيمظوالةبعينهالمكاهذارأيتحنى

الصحقختيهةكليبمدايالمؤتالىوقذخاجانخدليعققؤئنى

فيئمحكزضةاؤكإيخفمخزخإتآحلذةأخؤالحزدب
ضاقانبنالفتحفىفومعئاليصبئالبحزىانأظنكنت

نباخذؤآلآزتذتوآليآكاتفتئالفزمذالمتيإليةخلت

متقدمالمروجدتحئ

اثردفافقةيهاعنأسثققثطغنةانبخجىذفانانجتطحننث

ياوهطلهاألصدىنكظقنلهنمالدولة
اظدحمرةخفرأزأدتوالالعدعلىعتابآأنمهوماليت

ألعقدبةجيدهابدهـثفيأطالتتجصيرةفعرنهالةلبوأل

البعدمنداعالىعندفربتيومكرهتههثلىيوملميومن

والوجدىأفقدرموففدشفلمالكيثبئافقدىواأل
وأليجدىفتيالأليقوانكانبذصرهاميلذاكط

قد11عليااليرغينلولكنةصالحثىاأليامكالنارملىوفينل

حدىونىشدلوقيكدىفةطببلدةأفيمالنربقمإها
جلديوأطعمهعرنىفأحمرمهبعقوفيالعدانبرمألقنابحل

والسمدضالندفىإلفكرئبفيومترلميوميثعهأياميتجدل
والبرداطرمنألخوفأعلبهنتواحباقمياتوأوجه
الورداألصدضيعةهنولكنهشبمةالذئبفيالوجهحياهوابس

داللىمنخيروالخوفزالقناأبهودةفومرارتجزهملماذا
الجالكلالملوكببنمننوفرالذىالىلوكلهزعنبحيدون

اامالى17
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القصذحادعيقالتنغؤثاألذبتمؤآلننهماخاالرنخيماؤآلأؤهحتالكمثتآل
ذلثلالعدلهنىالونصفرةاناسوصفالدولىبحعهبنمحمدقال

1شاتبناياعسقالأياتشأغرقفاةالبحزىاألفشيلةبالوظل

ثخاشوالحظامجيذىبينجزىاكأنمافئؤماغالمجمثتجقفث
غامأبولوظ

ازاعؤنجنقيةوزدتجعقتؤلكنالملجحفةويثقلم
نبرلوظ

بالياحمينالتفآحتجذلعتصيئاؤلكنائلم
الزلفىعيىجمررابووظد

ئفيفنئوليرقةمنكاذخذؤزد4زغقزتمجلة
المهلبىبزبربئوألحمد

فارهاصثذياثاءثانجنحششذيذةحمىغراكزتؤقالوا

نجهازهاوجاةعناؤزذهاتضىقايذزؤضةقينهاتنمللخ
الحتاهيةوألب

بالؤزصىطييعثالمئقآئمجمنفنيماتطاؤكمائتياوص
المعترابئلوظ

خقآميقفصاركالذيثارؤجفةجملئألوصخفرت

جميالبحزالل
العقدحييمافينؤاامنفزتماالذرمنحمذئمإدثلؤيهفيعمفزةتب

فلبعروالمقاضنامةلنابنلهرلماةملأللخمنموففناافهكذا1
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الؤتذمنتهبالبحرموخكذيذكنيماةنخساأليإلىعليؤتجزت
الؤزداألشلعلىالخمئيإئماأآلكزةطالنوإقتخمؤتاالكفعثؤما
لثبيهفهوالدربعفرهايوندفرةلثيهأماعنهالةرفىاالمرتكاالنرتقالا

فينواحيهاصفزتماالدرمنحمدهمانفولهفىأخطأأةاألتلضموافقملبح

وروىأبردلكانالنعلبلكوفىضبهوومذمومبلحمودبليىذالنالمقد

قالالبحتريكيىبخهاللةعبيدأأبوجدشاتيلالمنيجيفارسبئأحمدالعباسأبو

فنذاكرنايومأالمبردلعباسأبمندكنتقالىالبحزىجدحدثغاقالأبىقحد
وتجهلمابزبدبنظالدقولهفىمارةأحسنلقدالحباسأبوفقالعقلبئارةضعر

الببنبنبهذبئاليه

زسوآلإليةتذحيهفخعفمثخايلينذحةسيزاأستطنملم
الترحيآلزؤاصليؤليكفميئأداتنائلإلةقتيزتلمن

مننائلهأنآوفدعالهيبئاللةعبدقةحشأيبنلمروانلهفقاتىحشالبلظ
أشدةهدامنأصىماصالج

ئةؤاالثمزيزةأزضيمنيغذاذأصحانجاغيثثالتيتملزى
ةوزؤايعأضاخاألخلنبنؤلمنآءأالفيىصقئغشكناكحى

ومطلعهانالنهعلةوبذكرهـالمدبئرابمابيابلدحأبياتمنها11
أونبىالمصنهحنهئالذىفيكوالناهـوارفالبالطبأضضا

وحدييلأفىمماواأضةفانأذىمنطةماالعافيهاهمنربا
الجدمنعفوامنلوفاناوجدتالذىوبئهنالجدنمودظلنا

دىشأفباتذخاهضتمونرالهافتسمناتاألتصفنشولم
وبعدهاانالنةاألياتلوتمنصفرةبدت

الرنداآلخذالتمئالرياحسحومضافأااقنادةدصىفىواصت
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ماألنجضعصهن3برأنافىوفدالسممبئفىلىانلهملتأحنهذانملنال
وألدتالجيعمن

ؤالنجذألئماخةأخذاناشطبنىيكمةوالجراخيراثةانجرى

نجذفيتهاتةمنغيثزفضناكمانجينناؤالضهامةوضتويئهئم
ادعبيدعنالمنيىدأرسبئأحمدوروىوأحنفاألمماأرقوامةهذافقال

بنيموتههمواألدبالحلمأهلىمنجامةعنأبىحدئاقادىالبحشبنيههنا
يولالذىنقمالبألصأنبمنالجاحضدعمانألبنلتمادالمزرع

الئغبيلبمؤايخحباقةغلىتفأشالخماليففلإليتجاتت
أوظاالىدةالقعيفيهزىهذآألهوظلى

1طلوليئقحمآتئحاياثضت

االضساصماعيلبئاضلىاابمكللحفعبدةهطاتهو19

وولهـومنباثلهاهنطلولهصاتمفافاب

كرلىنحوليطكائثحئالبياأعبالمهفحملت
المذوددمىاألسيمدوفمحدألخيكهببيا

يللزمانرغدراتلئكلامحيلةالذمنىماقىأو

الجموريارهعارففدهآالهوىفئبهرهافقدميإربهنت

مميلصاراضينخمالصيعدهاقعدالهوىلمالتىتلك

تقيلبكواضعهعذبألترفأشاظفضلىالىجملت

هصقولىرشطعنإضرافهأضرفتالوداعندوئبمت

رسوليوالنبابدولخهوأردضافعلىوالدباعندكآاخمب

بطويلىهاصملىالفراقيومأجدفلمالفراقتأملتولقد
وهويدصبابةاثعرمنهؤدههملىمساففضرت
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فييخعرليىبيتاقميدةاهذنيبونىعنهةارضىالمرنميالنريفلأوظ

وخرالجاح4فضلهالذيالببتعناقلوبابمباهعوأخذوالرشاقةالمالحة

رسؤليوالشبالثذوتيؤأزدشافعليوالصحاعفدفيأيخيمبا
ومونافىنجرطمحروفلجتقصيدةهذملجوفي

الئأييلمرنةملالتاةقزفائةالشفيهلةآلتطئبمان
بئمحمدباسالهأبمجلىمنبومآانصرفتقالالبحزىبنرمهعناألسنادوبذا

أملىفلتالمباسأبمنهذايومكأفدتالذىماىابعفاأبىلىفقالالهرديزبد
األبلتألثدفىأبىفقالالصحاكبئلحبنأبجاتاوأنثدفىحنةأخبارأفى

فأنثدت

يمبفيالقاتمينبينيققذكساعةخصفذإدافازنمقيكا7
زقيثاكصفيعتيةضميرفؤفخآيضيالأسبابؤقذزمى
كأيمثشكأشيآةعلىؤغقىزةدتىبكلعنحيةأغرك

لجمثيمواكالداتيافييئأؤلممتيئفبنيالئايفييخنلمكا
يكئةفلممحؤثثإنمخوآثالثيماإلى

ثنصييالحييبقطصمةيشىيهؤاقي

هيلىاطبئهدلةفالفضلكرومةأزعوااالكرامواذا

وحبولغزةفسمةلحهنفضناوثواأخالئمكلفسسوا
مففولبهمنهمفاضلهنسوطةبإلرمةمطنى

لالتأميفةصئالضأهلىقرفانهالشبيهلهأللخلبهة

بنيررسبلوجرىسشددفيمنانلبنبرفرىالمدىجاز

عيلىعالمنبعلرفطرفتانخروداهـعيخهسمتؤف
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لنفسهوأنئدفامالهذاأحسنمافقاد

حبيعبالغيؤلثتفقانآحينتناإئهالئاسيكغخييبحبالي
قريثالبغادلمتأبذىهؤؤإدثؤفوادةالئفتقىفيئباجمذفى
قيثزأثازأؤقيخناخاتإدائقبلمنةؤىعؤؤالويئرضن

وئلؤدثألسنينآؤتخزشجالنآنقتتهأغيئمئآفتنطق
أرسبئأحمدروىوطرنجهالعرأحنمنفانهماهذبناروبنىلظئم

قوداألدبأهلىبضصمعتآللنحوىاصقبئمحمدنصرأبىعنالمنيى
لهبتطاولوالألحدبرمماكانواةوكبربرداسالعبأبافتصفدكنتللزجاج

إلرلجهعليهأضرأذاضدوت
11يتحئحلآلاضبات11ذوآلن

وشسفاكنقهالعباسأبراليهففامتدوعرجليهءدحلىوفديومآرأنجهدولة

عابذالثنأكزافلمثزمنوبتعفيهيممهارجللىلجه4وأجدموفمهعن

باسالهأبردأث

هائموأعحنصصةرقياليبىوبئأفرتمأنأتضكر
الميامخأتيمئيمانفااليةمباذرفينآلتنكز

ىالضهذالىنقيلىمحةصألتارجدالمرففما

ى35آضمجلسص

حمايهاوهايلىقابجلقعةفيتعالىقولهعننلىصألإناأخرىآبةتأويلى

أضافإفىألفتالثاليكيدئياصعلأناهاانقنلنىبدكاكبعلتلئاهايلىأمن

هءتجاأردتانتثنكةار5ببتاصدل1



9م

نعالىعبرأنصوزفقاليهفاآلبةأوإنمكبافيءتجوورأاإفيايعالمينربا
ارأدةلثوباإلصمأضريوهأنبربد4باوالمالعةبالتفوىوصفهوفدهاياعن

ولبىلقبيحادةارقبحهاكونهاووجهلطلىصمندعقببحةالقببحوارادةالقببح

منمايأبرةاألهذاوهلغيرإثمبانمهالقاتلءيوأنبدحجمفبتنيرممافبط

هعروفاآلبههذعنالحقأهلجمرابفلناالجوابالسقبمبجرمءالبركلعاأحذ

بهتمالىاطهجرماأرادوانماهمأنأرأدوألقيحآأخيهمنبررلمهابيلانووه

منعليهمافدمتءزابجءتبرأىوإنمكهعاباتبرأنأريدإفىفولهأمنعنه

يفولهولظيرشحقهصتحقاامقاباتروليربدأنيجوليىوعقابيحألة

ذا5جناذنبمملىيعافيعمنئلالضلضقلىهرالذىألىمقوبئ5المرادأنهع

افاكعلبهبدعونلمنفوكذلثبداكماكبنهجزاههذاوالمقبداكهاكبت

لمجنأنيجوزفيليهففانكرناةماهعناالقيامةيوملكوصتلتىملكالمحة

ذالثقاناواقعأيمنلمالقولهذاعلىتالتألنصببيعلمنجرمتضءتابرأدة

ملىالئدميمأيخهمنرأيلمافمايلعقابيتقالذىاألعيوفوعبثرورجافئ

يريدأنجازذعوقيخلنهملىوغلبفبهحالقإمذلهعلىموالضارواألضلهف

واضحفبهنىفاوانمكانمىفوفأماملبهوعزمبهماهمنجماأنرطبنعقاه

فلمقبيامنعابهاأفدمتالئالمعصيةمقابأىوبهممكلىقتلدعقاببانمىأرارألة
ولمأحدعامنلىفتةقربانأفزبابانهماخمماأضرتحالىاللةألنلببمافربانكنجقلى
أنيمتنعوايرهـغيراتبخفلمدماأقربانانفيالعلةواناآلخرهنيتقل

جمبعأوالمفرللىءفااالىلضاففدوالمصادرمصدراألئمألنذكرناماممىببربد

شالىلهقىلىالفاهالىأيخفهافثالمالوالشعرالقرآنفيمطردهستصلوذ

يأمالاتعالىلهضالمفعودالىاضافنهومنببشبفهمألناساللة2دولوألأ
للعالسمظمكلفداتعالىوقولهالئسرمهوانالخيردطءمناالالن



9ي

االعيقولالفاضلومعهالمفمولالىاضاتمنالثصقىهوممابلعاحهالى

9جميصالثؤودطءلقييذمنأماخميصؤدارمزبخزمحلأين

شصثمايةعدنهايئةلطفسيدةميللعو455اداررصمأمنفوال1
اكرضىعفانيلممانبالكولةواليألماكانوىاالالحاصسحيدنبامدججمتأ

بربهفمتعلقةتعلبلبةومنتقربرىلالصتفهامالمزةالحدار3رأمنفولهمنه

أىبععيدارأ3رأمنوتأويلهفتئآيخسأصادوويهحفأحرفاتومصدروهو
الميهةالىارأسمنالدهعجمارىوالؤونشضعىبالاألشوالرسمأراالهارأ
المبتداعلىمقدعرزوفمتعدقورمجروربلعينيثوفوالشأن51روأ

عرورصمووهالمعدرملىظبعصيباألفرادوبروىبالذبةبروىجمفوهو
وايعفيعالردزهناصمانبعدوهاوموونحوهعلروالتقدبرمفافذفكل

صبضةوهىالمعاذت5فياتنزكالعيضةنىوهأبضآوهعدربىنماصمىويأتيهان

فيوملةدمضفبمهنمالمرهرانماانمةنىيهبوالمذجررالحرفيون51ءربذفاصية

ألببتوبعدصةظالرببى

عليفبالكرنينتاتهماصىاحر5رضاكأكغربط

هنيفالسبالوأذرممهكلأعادهغربغربآبعدشاذا

وتوفعلىوأمحابموىتتادرتحئالجبهاتذكرت

جفاإللهءوالىنخلىملمبهومنببمتجولوزها
وفالزمامفىشالىبمبلمذاتءقيتأزافالئأ
ووجيفهحآالإرةناألكلعدوطوجناإيحممقذفة
وئوفبهاالهتجابافياميايرجتصيداظاليك

هعوفالعشمجذاممجورانتحلقتأبرالعاسالذىورال
وفعيوتاكالئامكربمشباهغنناالبلىأعبولوال
وضنوفلولزعبياعابمهبقلمباالغدائمءاذا
فطرفالقمالةنمنىكاومثيوبجةرىيتشالبالنحط
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مرووفربفاعالعروكاناذاظلداروضربأعيىألقاظىتجولمالكلفي

المرادنأنجموهراخرآواآلبةفيفومهـجوقدنيوالعرواذاكانضالدد

وأقامالزوالعذفوالرشدالحراأللهبردلمالواثمئماباءنجوأنزوالأربدإفى
الجلبأرادالبلبهفلىنيوأضربواتالىلظحمقامهبهاانلىوماان

الةبعيدفولوهذاالتريةواصألتمالىألوكاظمتامهلىالعبوأتاماطبلحذف

ءالقتناالمواضعنجىفيالحذفألربتحنتوانمامحذوفعلىمالفيالداللة

أربدإفىالمعنىبمونأنووهآحروجهأبضأوذكرءملبهوداللنهالهذوفال

مالبكافيخفىءواأللحذفأقتلكوألألتتافيأنأربدأىوانمكى2باالنجوهأن

فىوألقتعالىأوكقولهالتضلواأنهنانفلواأنلكمالدجينلىظظكا
ءالخساوكقولجمدالغأنممناهحمنميدأنرواسىاألرش

فآتهانائحةوأسأذقاياثعليآسينأنرر
القيىؤأمصوقالأصألوالاسألأراد

وأوصتأليتديلثىؤلؤقطعؤازأقامحكذآآبنخاللهيمبمانفقاقت

طومبنممرووقالهأبرخالأراد
ؤنآأالقبرىانافغمنااألمغيافيكمنتلغش

أهلمنيشفهكثيرالجوابوهذاجذاذابهيرة5فيوالئواهدنالنموالأنأرات

وبههوندمنالئسوارىءشاولر

ضؤمةيبافيأإدألولصئء

شابعتبرمآوتالاادهةاذا

عبهمالحدبدؤىومافدنوا

صمضعدنجناتالىأنابت
عدرالبمألالمنبف

اأماا

منيفالعراةومطوكطحباب

ءصوفاالئجمينفيهـةلما

ألوفثائاركلأرف
كنبفالناموالدكاضوي

نوفءالصاطبنبعدهاوما

عبودباالزادصمنهانا

لمىلى
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حابهانمالىقولهفأماوفحاهامثلالنىاراضالينحنونالغميةالص
منفوئمفقالألفتلكاليكجمىببهاأنامالنقتلنهييدكاكبطتلتنعنهأ

المحةوانالرفتذلثفىهباحآجنلمأفعةوالماألشخعارصبيلىصلىالقتلىانالمفربن

اخرونلوظلالشعافالمنولىهويمونبذيهواهتحنهعليهبالعبمأصيئعالى

وجهكلألكبريياصلالسلنشنافطظالمآمبتدئآبدكاكبطتانافكالمكهبلى

والظاسلظلمصيلعلوهواراقعالخيحالفتلضهعننفىتفكلءواالتجداالظلم
اليهوأبطوانانهعهضشالىألتأشبهينأمنذكرمابرثالالمن

فإالماهذاالنايهاومجرلهلةيدعيوصطأضلهليبدببطىأللهابةبده

تحناخاالمدافعألنقبحهاذالخلرفىةوألثوالنرضاألوادةعنمنئةوى

قيوواألضرارفتالالىيصدأنيخرمننهالنتاصطلبأولظالمالمدأفعةمنه

بوجوبضاهدلىواالقبيحاعلأتقلمتلبالمبندىمحفىكانذقصد

كمفثىفيلهةانفبيحيرتيهىانبعدمنهغكئوجهبأىالمضزةماصالف
لىبهماووبموالمدافمةاألتاركقىطاسألىتطالذامتحانحنمنئمنحون

افاألشصوأمدانعةبمالشرمقنفبةغيراآلأنوأثاجمناذألثمنتألقياقلدطص
دافحةاالغرشطذأكلتأاحوأنخىصلمثألورافوالنفونمأيهاباكل

كلاآليةفىدأللةفالاعرباالىبهابجرىأنفعالمدامننلمجىوالزلمثينفىال
الساهرنهادةأولىذكرناهمايهونأنووجبالمدافعةنحريم
صياالضىعىهربرةأبوروابرالذىاطمكامنصائيلطإنضتأويلىأ

القمتحلةاألالنارفتصهاألوألدمننالثةمنفىالبرتذالاةمنوصلمعليهاقه
وانتعالىفوالانقمنجلةيحنىلةفاتصالمبن3االصعبيدأبرأماقلناالجواب50

يروألقادوالالمالعالةعليهنهفمقضياخلخهرعلىكان51وارداآلمنكم
حذاءعببدائيتأوبلفىقالفاةبةقتابئوأماصهفىاللةمايبرتجمواألاالر

ميأشبهآخرمذهبوفيهقالفطزا5كاناناألصنخراجقءحنمذعب

جالضبهوهذةوتصيرافئمحثتإللواأرااذاالعربانوهوومعابمالعرب
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األعندنافالنمابتينلىفيضآانحلفهبعدالرجلتجولأنوذلكالقم
بئمزاحمفالهثهوررصكنيراةاألاألكنحايلألعليلبناموماالقمغلة
الرجوذكرأحمر

تقصتحلألإألوتدبيمااذائمىمافتيرإذاغصمفت
اخروقالتجلعهالرجهبوتيألنمالةلكنخاةقاباألأرندبنبتاللقي
نورآءهـيئ

9تحأيلاألزفىئسفقزاءفيإييماثماضايآلفيباءالتزالتيحني
ذولوةبناكتحإللبآلاألرشفيهنةالنفوائمهتبخةلححروتجول

ربعأاطبهئمغفاأنحئنرصاحببدتكأةالرمة

اصئخرجتاذاىيخيتلويئعدولثدةينخرجماالباشأفىفي1

هاأأراداأخةفرأنءوهاأفمأىاأخةأكارصةآباذاالعةسصوقرأ

أقيسائاعيلهضومضهافمافىممياليسالحدبتوهـ

بمحاعسثأمنودقاهنخفكأنالأتافهنمناهنخ

باظالفلهوفردوالرجالىجلبالجدةنومجابةالمايحلبأىتبءيماويرفى

وفولهنالمفانقائمةطنىاصمضعأرليفياظالفصةاءبريدأربىحقةاء
الخنالنباشونزيهالحبوأهليناشحلةيمأىتحإللىاألرشمهن

الراممالهكاظاألرشسنأفمكأنهافيتحفدرتحليلاألرفىمسهىأو
لمألخكالبوفوعهاونىةروحاأجمازاقتوأابصالىدت

ياومعالمهمفنلبةوهىلطببلمبدةقحدةنوالبيت

المثضالداربعيدنهاأنتأمموصولربعدالةضالحبل

فىوالبالديكفبهاالداالمأورةطءدارفىلمةتضات

بي5واللالعنىفوارسنهسضاحيةامجمارؤوسارعونبقى

كبولمنكورهنابفاربهرتهايئمناقاباخؤاص



المخادرخنآدقمئزفباتعلىقيتيماالكزاتجفنقؤقطئةوى

ءطاتقليمىزفيعاديخةبيماتفصتتثماأللىفييألكعخييل
اآلغهالالنارانالتأويلههذااظبرملىومكالةيةوبراألوةجعصواأللم

األنإرى3القابئمحمدربأبولوظفهااطةجبهمالمحينقليالكتحلل

كلفروالعلمأهامنبهارجماعةاننهائالتلحججعبيدأبقولواباا
جليلةالمحةعندمترلتهوقمتالذىغىالنارانادىاةوماعبيدأبفير

خرةاالنىاألئرارسفةولبىلعايماأللميغألألنارمنوالقليلقيالمالكن
المصابهذاملىبحكملمعببدأباانوفهاوألكثيراقليالألالنارغهمنصفه

الناالئرارمنيمونأنالبوجبواررودرودبالىعلبهمحموانمابمىبولد

ألكنأىبناثحلةألكنألنارتسهقالفهفئىالمنقكلاألضثناإألهعنا
العكروارئحلىاألفاالاألالناسصارالعربفولجمرىنجرىالبدالنارورود

ءالنزوأشداظبامااال

9خومادتانهاذوناتحازأزضابهاقطعثليلثالمتنىؤصتحة

3اووالبواألصفداةالصؤاغإأليهاأنيسنآلؤخزوناايهاء
افزيدوأك

المفازةهاوفللبمدهافيهاالسيربدوماصةارةألفوالدبمومةرباك9

األرضرمةالديوبعهاديايماانتغاذادهمةاكلذىبرىابنوأشدبهاماال

العحارىالديابمورأبولوةأنيىوالماوأللقطروالباأعالمالالفالموية
األملرافدةءالمتبالمىا

قعاتسمعااألصواتبهادوالمروتيصأىهرهابعيحوصانحجعواغاله3
المعوتعلىالجبلىهابرثهوهرصدىجمعواألسداهـالحقيقةوالالخالفى
معروفطاشوالبونىفبه



ؤعؤالزفآذالزفآدإألوالصعغطتمنعقيكني
البدالقعنحلةالكنالبتةنارافنمسهاألوالدمننالنةلمسلمألبموتالحديتفعنى
فيهلىسضوفدأبوبمرلةمفيهالبنواررودالورودالمحيةوعكلفها
الوقتعلىمنصوبالمحيةوتحلةلنويهددخلتزإئتاآلبمونأنوهوآخرقوا

الفرزوققالزائمةواألالقمتحلةوقتالنارفتمسهأظومعشوالزمان
لهذاإهدأ

ؤمخرمخلميبتحنمؤاؤشفواسئغكئمإألخنيثالقؤئمئم
األخعللىلوقموبهدهواألفمجوسقواحيثالقوم3معنا

9ونائلةتثآةنحمزدبمذخةاذينفزوعإألمنأويقطفن
الشربفلط01األرشمناراسعةبرثهاوالفروعفروعمناألبلطونمعنا

دبوأنهوفي1

ونائلههنشعودبكلدحةيزرنكمرارحطاألشمناليكم

المطمئنةاألهكنةهناوهىشكطمنالقعروهوبالفتحغورحبماراألض
ومطلعهاوانعبنبئربهابمدحقعبتمنيرتواراوالقعرافتحباانئاوا

أضابلهأروىحبمنلهءادووأفعرإلطالأروىعنااقابمحا

بالبلهماشامقلبآئداوبئبضةميإالهانلفاكأجذك

وحمائلهمحراؤالقاافروضحاميفالجامهنهاواسطعفا

ناو

رواحهضدتوانائاصاليكمبحاجةروراطلضومستقبل
ونائلهننامحمودممدحةبزرنكمفاراألضمناليكم
وفواضلهلعماوجئتهاذائفهءآهالىالصومجراءجزا

تجاتلهأعبمىأو4حرورلععبةبدىمابفكأخوالحرب



ءسمصصمىءءء24

الذىالوجهألنمتقاربةالخبرلىنأوفىالمذكورةوالوجوعنهالدرضىاالمرتض

كالمتفعفوذالىزاثدةاآلجملىحيتمنوبدتعففىأدفيهىاألنجاركتاخضعى

مماأولىمحنهاابباالتثاغلمئلةرافيتبوفدبةهـبالهالعلمأهلهنجماعةعند
تتجادبمأنوموبلهتأفيذءروقىالوجوصكلموجهةوهىالقومتكفه

أوجلةإهاالنارغهالأوالدنالنةلهاتهنإنوالالمالعالةعليهيخبرأنوزحم

لمنبالذنربءاغرانجمأنبوجبذالثسا3أالفلةفىانهابةاوهوصمالةلةءارمق
تةبميفالتعنرجيخرظاألوالدنالعددبهذالهرتيمنكانواذالهطهنه

الخبرذاأؤألضروجمتفداداذلكعنابوالجوأمتابامنبؤمنأنيمح
ذللثألناألوالدموتمجردفىمدحةوألالتميبزفثههذكانتلمنالمدحةهخرج

رتبالذىاسالارأةاانالكلرمقدبربمونأنمنبدوألسلهالىخالير
ءالقذإيهجرىمماورضاوعزاؤواصتابهصبرحناذااألوألدمنئالثله

لممنهبدالبتواالامبرااضماركانواناوالمدحواباككأبتابئالنهعايه

أفةتفضلىعليهوقعاذاالذىوالوجهأصبراوقوثكيفيةألنااغرالقودفىيهن

امعلربمنواذاامحلوميخربيالمتهفىبالعةمصقهةيىأنلهمارانبتحافى

نيخاصمخبآعسالقرلهيهونأنمالثافهـفيماكزوأغرايهوفالآبنش
فيئبىالمفىقيأنلعهمااخفرانءورجاالنوأبفىرغبةعليهوحانابرالص

تاهلهلمنواتوهذاالعقاب

45آمجلىص

نهماذالثبعدمنقلىبممقستتمتمالىأقولهعقصائلصألإنآبةتأوبلها

المجوزالذىيفيدالثكهاوظافرأوهنامحئمافقادفسوةأضدأوكالمجارة
ةلالدإناهأوونتأناأؤوواآلبةدءفيقلماابافىاة4عاهـ

بلىالشليريدواولمالمحدأيخهأوالففهاهاقهواسيريئاأواطجالياكفو
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فانتاهأهلالعالمنالتياللذأذءوةبعالىكأهلالنالرصهذاناواقامكلكأ
ييهماجمعتوانمصيبفأنتسيريئابنجمالستوانمعيمبفأنتنالىجالت

والخيرالرشدعنهتجافيةقاسيةءهؤالفلوبانهذاملىاآليةهعنىفيهونفكذثمه

شتموهاوانأصبغأضدهوبماوهافءوانأسبغجارةباقوتهاغضفان

برولمأوألنءالمامئأوحمعطتحالىلهشبتأؤلهفااوالثكذحباحلى

وانكففينارآاستوقدبالذكاضموهمض1تإايممهنذكرنامخرالذىعلىبلالكبها

خلتدأويهونأننبهاوناكفكذلجيحباهمموشاناشفيالحئببأمحابوهمشبن

القوةفيهركالمجعارةمافبعضهافصتآقلوبماناآليةكأمويمونمزوالتننيك

وهووأااكرنىونالونعالىلهقىمجرىذلطويجرىنهاوةأشدفماصوبحصها

نصارىيمكونوابىوتالالمجودهمودأاصنوبعضمكتالهوهعنادوارىنصا

هامجناهافيءأفربةمنحتعالىأفولهكذلماالتفعلىأوفدخلتالنصاريوهم

يخابأصناأملهابهضءوجالياتأبأسناأهلهابعفىنجاهمحناثلونطهمأوباتأبأصنا

ويمرنآأبجطالىهذاءأايمامنأوكصطالىأتلهضمحتملوقدالقبلولةوفت

أنوئالنهاتأصاأصحابنبهوبمناراوقداالذىبهيئمبانكطا

مالمأبذلكتعالىاللهكانوانالخاطبالىخبرفمااالبهامسبيلملىدخلتأويمون

انلمحزوعلمبلىلءاتغهاآلذالثعن3إخبارفيدبتعافىاألنهفبشاكغير
موالذيئءألصقلوبقسوانتعالىمصاححفأعبرفىأبكباألجمالخطابهم

ثذوبجريعهمافرجالهذبئكأحدهاكاناوالمحقفوةأشدأوكالحبارة

الفازر14مايعدوناطباملنببههمونأحامفأوحلراإألثهأمالمضمجرى
أصدممولهكذلمحطبينالضرصذيئرأإالمشكأطماوالمحنهاقصالفى

المخاطبعلىأحهمهانهاألالففعيلىعليأصماعلمقدوهرنمرةأوبرةأكت
ظدلبئده
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9أؤئفزبيعةإآلمأزأنآؤهلاأئوهتميثىأنآنجنتاقيتتتئ

النذللحسنواغافنياكاأفنىاننجبالحيبنهذبندأاآلمنأناهلأراد

وألنىووتبفىحررنهفبرأنوهونحاالذىوغرتاليهأجرىىاكقصده

كافىءاصوالنهفيهورةالظألةلىصهةالعنفاضربههصمنلأمااجمالبهأللى

شدةعنتمالىيخبرأنفيهاشالضألناآلبةكذلثواجبفوةمفرأوربيهعةمن

كالحبالرةالقوةنىكانتواهفقالىتعنىواللوعنطئنئالمماوانافربموةف

شيههاتبلروطاوبأوسعهانىخرش11منأبهاأجرىمافيففدنهاأضدأو
جعضشير4افىخصرأويعةرمنكونهانهاكنصوةأشدفدمومماوبالحبارة

فعالىكقولهبابممنىأوجونأنورابعايمرمافيشالضقتضيهوالاليه
فيعباسانعنوروىبزبدونبلنابزبدونأوألفمائةاليوأرسالأ

بعبهوأروباتأمائةقالكانوابدونبنأواتأمائةالىوأرصلضانمالىلهض

وبعده1

ضعريلقاوالوبهأوألمحثاتحاصابالذىوقوألفقوما

وألغررالصدلمقخانوألأضاعالصدقيالذىالمرههوالوض

حوالكامالففداعتذريكومنعلبلالماسمئمالحولالى

فولهذاجئافيفالمقماصملفظانعلىالنحاةبمنىيوردهاألخيروالبيت

أبوئىفادمحذوفأفمهانلىمالنحعلىوعناللةبمفيقالكذلثعبيدةأب
هوالالممعنى3واعيمالهعنىاصمنمأىالمضافحذفحدكاصوا

الطربقرمنلكنهعبيدةأبوهاقاالرىلعهلمئظعليالالمنمفالوكأنهالالم

انروىاهشئقصاننحنواعتقدناصئزيادهاعنقدهواهأألفىهنهاصأنااك
تابانوفاةبعدتاداألمياتمذالبنتيهقالأةارحضرتلماعنهاللةوشابيد

كلمئافأظتعوالنوألثيانهفزقيلترببنجعفرمجلىوتأنبانبومصفىثيابهما

الصرففانموالكامالفلى



15الفردوأكألفأ

أفتحالغينقفيأتتأؤؤصمؤزتهاالضلىزؤنتيفيالثنيقزدتيثكبذت
رجلأنتأماظةعبدبتأضرالقائلىكقولبلبمنىأأيناألضفهامفىأمتالونوفد

االميوقالمتعنتوجلأنتبلىمعنامتحنت

خبيصثإلةكلأنمالنوئمأمتغودتصقمىاىأذليمااللهش
لىبخاطبناظعوزأنجمففقالالجوابهذاملىبعصهمطنوقدكلبلمفا

ذلمثوليىعنهواالضرابالماضعاميوالنقنىاألصتعواكفتفاوىبللحافظة

بعحبحفايرمعلومأيمنلملماالتذكرأواالستفادةأريدفاناألضدراكإمابنأ
ابتداهفيمالموهودفعتينبلدفعةنهوقصألفينبلألفأاعطيتيمولأحدناالن

الملضىيخرعرمنىاألخأرادوانعلمبهيخددوأالنانىفىبهأنجربكاعألمه
الماضالدعألمالنقضفأماتعالىلميهءجافئومنهصحبحفهوعابزيادةواصنثعاف

بلىألفأاعيتهقالاذاالقاثلىالنبللفنفيهيتعلموضعصنىبواجبفليى
واغابمونعليهزادواغاالنافيفيداخلواألولبقفهتويماألولنجقنىلمألنين
يدخلهلماألوليألنثؤبآبلرهمأعليتهوأبالحمارأرجالليتقالاذاافىداصناففأ

فييدالقىالنهالألولنافشكأوةأشدفأوتعالىوقولهوجهعياالثافيفي

أنمسهاوظإلمساواةبعدعاكايدفئوانماتساويهاأنبعداألالحبارةملىوةالض

وبيرهحناآإئكمبيرتأويوتكممننأكواأنالواوكقولهبمنىأويهون
جربرلةالجبمك

اتذرعليموقيازثةاأكماقذواكاشألأؤفةالخنآل

المحةرحمهالعزيزعبدمرنبايمدحةقميدهومنالحإلفةإظنالفوله1

ثواهدوالببشعناظالفةنال4وبواوفيإلفةاظوأفىماظالفةبوبروىمالى

ألالتعهدومللعجوازأوالفاعلىالنلبينالمنوللىئوملىافاعلبابذةال
أاامالى199



ءمحمعورءءةء

اطيرستربئوقال

زهاأؤعقيهافحضئقاهاينفنيىفايجرفبباتيلىزكتؤقذ

شوالجصريروطالمحماوةشصعدتوهااوميذامامةلجت

فولهوأولهابنىيوظلى

والنظرضحيالصوتيبمومنأرملةضعئامصبالمجامةم
ونهابيتآعضانخافبلهالبتالنغاوهذا

الهعلىمنجومافىاظليفةمنأخلفناالتيثمااذالزإنا

اوت

جرواطالملكفبابوزينزبخامجلسهالمحعورللمنبرأصبحت

ءااوفياتمنهو1

مطيرهاادىالضالضمىضاكطيأدينهاالىإطفحمامة

نضيرهاكضءاصخثهفيزلتوالناصآربثكالزالنافاأ

51صفورالضدأةمارافيوقدتبرقعتللىمازرتاذأوكنت

بسورهاحماجماعناضهاواصرأشهسدودنهارابنىوقد

يرهابيرأفىأوبىنارأركاللخاايفاعابالفوروأنرف
يذيرطالنفوسهاضفصلهنأيهاكاليضلرببول

وسرورهانومهانياويمغالبههتكشأنيئالهفديفيرلى

رمافييهاءأوائتالنمافاجرباثيلىاتتزوفد

منرابهالذىمالهاقالاتاألبىتءاجالحبأنثدتلمااألخيايةفىاتانيروى

ىاطوفطنبكآإقىبومأاكفأرصلبطكنيرايلمكاناألميرأعهافقالتسفورك
عوالرالتسلبمعلىبزدفلملثرذان3وجهاعئصزتأناقفمالهفأرعدوا

اةفيريعلحكأنأسألهوالذيالاتفقابمرهينهنبئأمنهرأيتفهلدركفدهفقال

أفولفأألتاألصيابعشضعقدانهظنتفوألةميقال
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أيضأرجروفال

1ؤالخثعآباطهيةيمقذنترياخاأنممىالقؤاليأثظبة
اخرواللرباحأأوأراد

عفآقئحيزأؤعلىبكيتيآءدينالنكاةنفقؤا

ئمتيافوآبثبعرلشأصهصاققكاتجيقا3إبخاالمزاعلى

عليهوعلعنفعلربعنارجههذاسمةبئالمفضلوحكلوعفاقئحيرمليأراد

الزيادبخالفلوبهمفبثبهجارةامنالخاطبينشدءفوةأشديملمشئليىلظبان
واختارمعلوممفهأحالألنضهأحالأوغراأطممنئامفوذلثاقحيوانما

لمجلماحييتايهافلييهبهاألتحلهفاناحاجةوذى

وخإلدلىفارغألخرىأتوأتضأننجفىألصاحبلنا
وينهينتافرقحمئآطثمنهمارأبتلمثلميصأنأصألهالذىوالمحةفال

ثرتبغينىنانبتتدثمابةوىلمةالةاكاأرادةأطأفو1

خزيمةبئأسدبئدودأننجاثملبةوهأيفأثحلبةخزيكلةكتأصدوفىعلنان13

نرياحوهىنجلأيضأوحماالحروفآخروبايااراصبمرإحأأمقول

وصبعلنأيضآرياحقضاعةوفييمبئمناةزيدبنمالمةكتحنظلةابنيربوع
فيحلوانفيأبانبنحزمنجهاعةنأعجبانالوننعميرةابئعرفانجه

خفافبئعصيةبئبقظةبئرياحأبفآوسايموفيقفاعةبئفاولبنممرو

ولديداالهوفنحءالطابضمطهيةلوضصايمبنثيفيبئقيىئاصابئ

عبدبنتطهةومقالسبمفيهنصوسهااخروقيالحروفآخرءالبا

وباليةجعةالمهءاظابمرواظثاباوفولهغبمبئناةزيدبنصدبئضص
بئرزاموبؤكطالجرهيقالقيلأيفاوممهموحدةباهاتاألدوإهـةالمب

المذكورابيتاأنثدصممناباظمهـابئالةخبماالث
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بنئليىالمففل4طمنالذىهذابلجممىأوأنبتضنالذىجهاالمففلى

اطإرةقسوةفعورةارةالحعمنفسوأشدهومارفوابأوثاهدوالموانالنهع

اذامافدرأألنعلباففلىلهومامهاأشرفوةماهويعورواأنءويدلممةمملى
الىفانبئانماوالنقعاناربادةالنأقعماأومنهأزيدهومافيصأنجازفعى

إرةبالزكمفلوبوصفنعالىوأرادالحنلكرجخرجتاآلبةأنكلمعروفمعلوم
الوجومنوجهكليرللضمعهألتلينحدىالىانهتفداابرةاعلالقوةنى

منهاوةأشدكأخهاأرجههذامنفصارتبهاواشفعألنتممارالحجارةكانتوان
كلناذالهألهعئارةاطمنأفعاماهوبرفونليىالمفنلىوقولوثيأكئيال
الوجهعلىبرشلجواب2هذاكلبهطنانىفانوبالمثلطريقلىلفور

فلوبهمبانهمبخبربانجازفيهفبىممعئاآليئنىأوأناخناراذاالتاختارهالذى

تجولأنزواذابالمجارةمئأفىماهويعرفونألوهمالحجارةمنفوةأضد

فيقولبالواذالثلىعنهصأذجلىرةالحجمنونيعرةمماأفىقلوجعمبللهم

تلىيهففانعاباتريدذالثخوهىةألقونىنبعرضالقكالحجارةبمقلى

أشدأوكاطبارةبمفلىمجونيجوزأنوليىمعواراوفىاواوكأباآليةنىأويمون
خالفهاطايمونأنيجزلمصفةعلىكاناذاالنعأالنةواحالةفىالحبارةمن

ارةكابهمقلتكونأنيمتنعليىقالباناشاألعزهذاعنبغهمأجابدةفلنا
ويمونقريبوهذايتمانىوألالمحئفيححأخرىلطفيالحجارةهنوأشدلهطفى

تعورعنوالعدوللضوةخاألحرالضفيهؤالفلوبانالجواباتثتط
عنالبحدنهابةفييمونأخرىحالونىاللينبعنىألنتبمارفيهوالفكرةالحق

حالونىألنتممارأفاكاطجارةالحالهذافيفتكوناطقالىفىتصوكادتاهم

أشدالحالهذافىبمونةمنهوالنفورالحقعنالبعدكايةفىتكونممارأخرى

تلموفدآخروجهاألعزاضاهنعنالجوابفيبمنانهكلجارةطمنفسوة

يخيايهونأنبمدألالحجارةمنأشدألتكونبهمفلىانوهومنابشفىمحنا

ااممنىعليهزائدانهأبرفقدفالنمنأعلمفالنقادافاالقائلألناطبارةوة
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المعزفىمافلنعلىشافهغالليىارياثماألشزاكمنبدفالفبهاشزكاىاك

عنهالكرشالمرتضيإقاللعالىابحمدبثنذافكلونجيالدفةانباتوأل
األلعاريعدبئاالئوسقولالئرمنصنألسوإفى

1ذمآيكنذةتجفنآوعفوىنابلميذلمجرضركفاالزتحيصليوئئ

التظماعازهاقزأباقيءبشتنغاألصمبتةئاقئهتؤلؤثو

خمغيماكنمافبفيبهاداوىكأتمافىعنقناخسذااطوى

الحيناإذاراجغالعتنيأجفلوآليستجفنىفألخياتااؤتحفل

الغقماكماإذاوتخئهوويذعوفييوذهالزخافيىبموآيضييما

الظفماعتذعثهرعتةوأذنخئثنهأليالخفمإزبألعنمافيفربئ
الببتلفعاملقيينالمعفوممرقدهابةواالر515اداألربة

ركاةمخماإللمنجإلتاماب4صهرفيعزذالفيالأمزأثك
الئجماإذيخبغلهكانكفببعتبئماازومةفيوضيىوكت
ؤكاايىاإآلجآفتنسيذاسادمايكاالآلقولسنت

12أؤغذماأبالكآلأفذتاماألقرقرفقغعادجمإقستفلئم

يفتتمولىربأىرواوفيهاووالوونحوالمكابالقرالمولى1
منانهبزيدوعفوىاناقيأنالممئوالوقارالحلمواالنافنيفهأيالرأى
فمدذمى

صنالمطهصاالزشوألقرقرالذعلينصوبةوسةألهنالبيعاساافقع3
ألتبلالوقياجتنامنملىتنأليالتتجرفرفقعمنأذلقولممأضوذمنوهذا
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شادنازغاوئكألألغذائناينتهاونجزسهااألئائملقذأبقعب
افصافالتنشالخنذيناكدقابهوففرتأؤدتالسوءفزوقكانعت

ضعرمحناروهن

مكالتإجمآلتخفىكاشنرأيقنىالرجاكخفيئإذاإت

شالبؤئقيمتئترفنيإأليهاأننىمفمعبإنكبإماين
األقزالتلذىبؤاددأةتخنثىضخمصعنوكشجينوكؤش
ضحرجدوكا

قارئةؤا7وصعنبهافيارئهازافتشاخنتباحابايوىآلنخقي

حمؤيمبةغازتلذبئإدامامجاؤليآةباؤدأورالئاسهؤىآءاقأل
عاتئة8الثؤيقنىئفباتبقربجذئثفيءذجميع
هإقارمجنذنفيءكأايسدثبالجنةويخنيالترإوأخيزة

يرلصالقيهؤاصالمصاحعةفوصمنصوجهفىغبزوفد

ولبهأبنىكانانرافتيحمامونجالوجبأةجبمنلىفقتوابرجلهباأليىبوط
النابضهلظبأرجلهاتجلهالدوابالنقرفرفقعمرفيقالبالفغالذليلهالرجل
المنذربئاانممانبهبم

والينأنتجرفرففعاضعبهاالشقيقةفيحدفوفى
األمنالهولدفيلقيكالقاعفتفالنوتجادأضانواللهطأسولالالفقعةالن
غيرمنجراكبأغمانتعانبتالكسوثالنالشجرهوكوثكذلثكانفى

اليامىلةاالزشقبعرقبنربأن

ثمروأللهوالطيميمىوألورقاواللىأهفاليألضرته
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أتفعااليبنمغخرألمنكمارعتثيابهاماتجرذئهاؤقذلقؤ4

تذفعاوليهنجألمنجذعننواذصرسؤلألأتاذاخمةلؤكؤنج
مضرعاآلئاشلناتغفبململمآلنزمئاكأنناالوخىنذوذفبلنا
أزؤعاليالهنتحإليقذامتجشكعبأفعكتهرهيالزوخدتهاأإدا
امشاالشدةوسفهنىالجهمبنعلىوقال

مغذبفؤادفوادامقؤأذفضحبغذثناليألتةاشقلى

ئتزلببينتالميخيماالراحمنرجاجةاقلؤشيعاجفبقنا
المنىهزافيالمحدابئمدالولعبد

دالباليتيفيهافيتنفتستزيخانةلقثعاكأتى

واجلخمذفيخسعنناالالجاييكإانافيفتؤكأ
ولبنار

تلقايئأقعلينآفماذااالصهذقاةاصتهىإفي

لتايتفىمايثفيالىاسالتاغصفنامنالرياخقذتلف
خرىالومنال

اقصيبيبالصئبايقضلالينساقيفيتيفتظاأننمنؤلم
فبزبازاوفئخفؤالفطؤراهامرفييخاليىأقبقتك
هتأخرأوالبحزىسبقلنحريولسنايعينهاهنهمثلنىوآلخر

ضيىالةعلىالقضدثكالصناقأغتئفمهأآلوضغ
الجهمبنولعلى

والمحميإتمامةاءمامنةخديطانئناكاؤالخزبمعلوبتنا
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الرفولمنماخودهوالمناقفىجحلهوإنوهزا
تشؤلثبانقاخفقارتصمكأنناالفيؤدتنصنلتتهطوإن
أشكلبدمنوالناسفىاألتفولذانىدواأل

الؤكرفيممتيهنةالهاألدؤقيتجيضيهاصرالخورمطقبالجآريابمن

والخمرالتمامةصتؤلبميقءلكآنماماتقيتئهاإداها1وإوإقي
امماعبينةاثيابئأبفاأخذوفد

زاسىؤيئنراهاعلىفؤادىملىمفطفةننناهاأتنآلأتنما

سيزباآليباضثؤتيتيهمابماجعذىئؤباعلىليتةوياو
الذهرقيكاسفكئامزنءمامنلةبهثخزاليؤتيآكانا

ىةالهذأوشلى
3الزءالهاإنجتاقاةئماميلةبمتنفنببىنفسذمقؤتجذث

لهضنىثارأحنولتد

والمننرالؤزدالينبإلنانكمااوتةزمانامايعنىكانلقذ
قالءاعتأبوادئاقالالثعحمابئأحمدحدخافادالمرزبافىمبيدأللهأبوأخبرنا

وبهتباللدالىاألخوس9الملكعبدبئارليدسيرفالأبيماعنالقنببىحدئنى

يمانتاالذياناثهوراغاألحوسالملكعبدبنبارسيرنوله1
أهلمنأخطارذواتبنساطبكناألحوسانؤلهوصببالمالثعبدان

عاملالىقئكطنجشهنمفنئالناسفيذبعدووماللصهعبدضعرفىفنىوبلطدبط
لىاصلمانفكضبنثففعلاليهفيهكنابوصأرالمدبةطاالملكمبدبئنب

ففعللمكدالىبصيرنمللناسالباسعلىونجيمهصوطمائةبنرأنبأميمهـط

فكئبالعربزعبدفيعروئمالمكبدبنإلنصلطانهناكفؤىفلى
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اصنضاتحابةزبزالهمبدبنممرالىساألص

الخباثيمؤثقانيأمنىوخاتذطقماؤلدةالنؤمىشكيص
أؤشامتاكبرسائليماييشمتصتهاتةسائالعيأمنتىيظفمن

آلبلهاللكءئاضبؤزاعلىماجداالحؤادتيئيفقذتخة

المتضمائلبانخآخبهأتخطينكبةولينعنآفرخلمإذاصر
اهةنىىماقالعليهشهدكانانميمالثبناكصالىمزيزعبدبنممرفبعت

بهاليهفماكتبوكتباليأذنأنفأيوبمهالتدومفيينأذةأليه

رسائلىينالمؤتأميرهديتفبلنضتعيإماأيارابهأ

واالتفليلنقاعآلقدكنتأقيتمااذاحفعألبوفلى
باثلاطموفأفيأمىلكوظولذةطببأالحثىجمف

فنلهمفقالعنهاىرشالعزبزعبدبنممرفيهاألنصارعموامنألربانئم
تجولىاك

أكابريجببمافت3نأاتفيرآهاأنبألهونا

تجولالذىفنقالحزامبئلروةألبيىهذاانحوالاألحومافالى
أدورحيتمادرتبأببابممجعفرأمأرىانالولىأوور

سبزورأنألبدبزرلماذاالوىذازؤارأواكنوماكفت
يولالذيفنفالحوعىاالقارا

ألببعبهازبنتدمبةأوغادبةصبيرلبئكأن
وأفيبهطبفرمئمهافوبينجمقاللة

مولالذىفئيينهواافبيناللةبلفال

السرافىئليومحبسعربرةأفلجواطنىامفرالفيصنبقى

سلطانليماممنأردألواللةلثمضبوهئذعهاافاسقاانفالاألحوعىقارا
الااما2



جلبالملكمبدبنيزورؤلىفماموتفىفزكهالخيرةماكهيفقاللبانى

ظاألحوعىمماكانواعنهاللةرضىاالمرتضىفال001اكاميوسيرصاأل

الخطاببنمحربئماصمطتماصمأمهىممرأمانجهةمنبزالعبدبئمر
زرارةبئاتيطفولمنألخونجرحلمسراذافولهفاما4ألعاروأهها

9بإختئتامكزوةنعإنؤأنجعنساغذةالقيئيزخاإنآلمزفا
صىلألحوو

قنىعلىتغرصئةبلأوخآلتكةويبطني
هأطاعنىدالكإلتيؤتممربهبهار3إماألؤ

زنهتميقويزيخهاخيقتسجنمنففناقهاخيتت
لقيطوكن3إياوكرىفشفومهبهاأنذرأفثمهورإفعيدةنالبيت9

الكنابالحرفوقعبهذاأليمإبهتبإوفنىملىمحمعآرآفماديوانكرىفيكانجأ

دعهاومطاداإوغزالقبيطنلىففطعبدكرىفي

والوجماواألحزانالملىهاتجالجرماعتلهامفمحرةيادار

الببماالعذبةبذأتبدفىمزترعبةالجزعبذاتفوأدىأمت

ذزعاوصطهجمقىالرياضينجتفطاعأدماهذدظبمقلئ
ومنهاه

الحرلمجمظيعابأصرحبمالذراعدبمطةمأهيوقلدوا
طنعابهكروعشاذاوالصاعالعينىرظانالمزفأ

النلعانجصمصنايمدهميعنهاألريثالنومالبمل
اصللءااألمالىهنيابرومأهورصمنعنيهومديم
ومنبعاطورأهنبعأونبأضطرالدهرهذابحباتكما

والضرألغماهتحهالرأى4برهيضورملىاسثهرتطغ



كايزؤتتقئاةاالعثئؤن
ئمئعاخفوإلتالئاصن
شحبيهئمذونغبلثتخقلث

جريرلنظيرضأقتلهوايوقفوله

القصاالقئمتالخئالىالتتئفلعا

المذببانباردالطماقبل

ثععبنيكننبخباضآلئمث
ختعمبىمنهئمفزئلثؤلكان

فقاتفةأمميبتلمااؤىوماشا

ىدهاخرمجلى

فهمميئمكلهاءاألخماائم3وتعالىألهقيعنصائللطاننأويلىأ
تمالىيأصعمكيففقالسادفيهاانكنغءمعوألبأأنبزوقفقالالمالئكةكل
ألبجوزوالذيتأبوالذىبعالقالماتكلبفهنأتييلىواليمدونبمامحبروابان

اآلبئهذنىبهرفدقلنااباعرزهالالقدرةارلخعختعالىبكلفأن
وموكونهمبثرروالنعلقمتضعاأأميإنكاناآلبةهذظامرانأولهماوجهان

انذللخبرواتعالىقالةفصدفواذألعنأضبروااذابانهمصالميخهعادكا

تجولأنبمنزلةوصذاعليمنكليففيمموافلمضوصهمالىرجعواومئعمتمو
4تخبرفماسادقأنكنملموانكنتنعدانكنتافوبمبمذاخبرفىلغيرفاثل
انعادكةتمانبمتعالىأقولهنىالمفسرونقالقدليىأوقيلفانعنه

انكنتمأوخليفةاالزضفيجعلتأجلهامنالئبالملةتعمونانكنغالمراد
ءوتعلون4ونونذطلهلهالخليغةأنصببماتقومونانكماعتقابمفيصادقين
جازينلالضتحماللاضاواذاكانذكرناماأيضآلوتيذلكصلةقدقلنا

تالىاللةانالىهبيئلمنبتملمالجوابوهذانهماواحدصكلمكلماببنىأن

مياالنلىهيريدأنبحنوالألبحعلاتعمفدبثرطالمبديأصأنيصغأل
فالةالجوابهذاعلىيعتمدأنمنهصحذجوازالىذهبوهنالوجههذا
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مالموهوصادفينيمونواأنبثرطوئهعنيخبروابانهمبأصيأنفىفامةفأىلىقي

أنذكرناالذىاالئلىالىذهبلمنفلناهعمملفقدذكمنألتجمكنونم

اإلخبارمنوأمنناعمإفرارهمبهتأنهوذفىالنرضيمونأنبثتنعالتجول

المصاعوصعيهباألطالحادواترالغيببملماشئثارمنبيهاةتحالىأرادماءباألصما
وانهرنالنابعدمنتذكرونهالذىالجوأبالىبرحعاقنلىتينانالدبئنى

اآلبةانتصايمملىاباهذاكانحيتمنفرقفبيهماالمعغاهذاالىخر

كلأصالقولانفيهألنلمالنافىوالجوابالحيقيينوالتكيفاالضقنمنت
يرةأصظاهرهكانواناألمييمونأنئافياوارجهافزقاينافنقةاطب

األصبعورةدوفداسةنمكلوالنفبيهالنقر4المرادبلىاطقبقةعلىأص

اللهانالجوابهذاوتلخيعىبذلمثمملىالعربموصوالعرانوالقربأميماليى

نجهاصدنافيلآبحىاةاخليفهاألرضفيلىجاتإفيالمالئتىاةلىظ

أىنمدونالماأعلمإفىطمفتالثوقدسبحمدكنسحونحنءالدمافكوب
أرادئمعايهنتطاصهاألكلبهمدهنايهمأشعهووماكمهعاطمنهعلعافى

تمحاوألثوتطوشدستحانهاخالمالنكهغيربمونأنكلتغالاتكلالتلبيه

متمالىآثافهماهالدويفكمدمنذريتهفيكانواناألرشنىبالصتشالفأولى
اللةصيامحمدالصيأسماهوفيلهاشأأواألجناسجمبعأطوالالمالصالةعلبه

بأصياأتبزوفىالنيلمهتحالىاةنميةصدتأطفيهوويلمولمههنواألئمةوآلهعليه
والالمأصالةأعليهآثماختعاصعلىوداالءرناذماعلىومنهاهقرراهؤأل

نعالىافضألبدوةالذىيبألت3البهولتابمافباالنحرأجابوافداوابلمبما
تمونقبهنموماونماندوأعلمواألرشالمواتغيبأعلمإفىاعأفلىألمأ
يلمأنمكففيرملىبارابموانبنالىفيالمصا4بعلمالمقفردهوتعالىانهعلىهام

أمذالثوجهعدواخهمدتفىأصيهاصإآلبابلهحفنارالانهبعلمولىنطألعي
ملكونهممحموألصادفينانكضغتمالىأقولهيمونابالجوهذاوطالى

هذا4بتربمبكابقوموناخمظنهمفىأوالخليفةنسبفيالمعبوجهملمنىصادشة
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لمالنكليفنجنفىألالقولواننيرناماعلىاألصانولوأللهويمملونلمبفةاظ

واألرشالسواتغيبأعلمافىلكمأنلألموافرارهماضرافمبعدنعالىلقولهيمن
3بخبربانحالهبحغراألؤلالنكلبفألنفمهتكتمونوماكتمندونماوأعلم
السمواتغبب3أإفىنعالىقولهوالبمونءباألسماوالسالمالصالةهلبهاثم
تالنحاليلىكأةالنكليفهمنىدونالمعئمنذكرنالمامطاتجأاألاآلبةآخرالى

لمناألصواتأوبانأمبزالفيبعداعنفأنتماألساههذتمدونالاذاكنتم
منآمذويةنىبأنأبمةالمالعدتيهفقبلىفانأولىبحبهأميكمبدبرفىبعد
فكيفعالمةغيركانتوانبذلكاعداطربقومااللماويسفداألرضفينجد

قالتنهافاصتفهعتواغاتخبرلمانهاشلقدفلناعدابفيرعنهتخبرأنبجوز

يكونإلةأجمرهاتعالىاللةانأيضاوفاصذاورزابمالنيمنفيياطأفيمئعرفة
فيلمااتعرفوجمهعيااتفقااألرشفىويخدييمنالمسخاتهذاذربةمن

كذأفيكذامننجاأفيفيهةالحلوجهةأثواألستةالمعلحةمنالندبيرهذأ
وإذالنقديأوجمررنشأمأولفىجمحونأنضىيتيراألالجوابرزاءو

منذريتمنمجونأنعالموإفيخليفةاألرضفيجماملإنىلمالئكةركقال
اآبحعلىاقالىتعالىأبقرلهالهذوفهذاإيرادمنفاكتئالدماهويسفئاانجد

ماصاحلةوفىرأتطاقاوااألولعياداللةذاثألنصابشدمن

كاناآليةفيهاصدمنفهاأتجطأفوعنهمحكللماتعالىألنهروضداختعار

نطبعألنابذالثأوفىاألعيمنأنارإظومانحانهماعلىذحنمعكلااذمنتفي
محالعمنأعدأإننىيصصتعلمرنالمااأطإفتعالىألهوضيععىناو

منالقرآنوفىاألمورظواهرملىظنونهلمامخالفأومايهونتعدونهألماالمكلفين
فولهذالثفنايكلرممنثئفيدبوالماالفعبعواألخنصاراتةصاذوفاط

المالرؤجنالىفيصاحبيهمنوالناحميوالسالمأصالةاعايهيوسففصةقنعالى

بسدورافننااسديقأيهابوتنفارسلىبأويلهأنبئكمأناوالعبافلمنالبقر

ففالبوسففأقىافنعلىفارسلوننجأوبلهأنمئكمأنالقالمحذوفهفأوردالكلرم
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منأولأكونأنتأصيإنىلىةاأللعامقفولهوهنلهالعدفقأيهايوسف

فوالكذلكالمئركيهةمنقكوكتواللىوفيلاىالمضركينمنوألجوننأصم

شيرياورواضهروهافدازجولللنوالسالمأالعالةعليهنصبيقعةفيشالى

ضكرأداودالآعلوالىأوفيلىأىضكرأداودالاامملىنعالىأقولهإلى
جربرلوظ

جئؤزهانجطىصاقيعلىتئمفنشئحاسمععؤليقينميبعليؤرذئنم
جورهادليلهبطيىقولهنىلماكانجبورهاكأةهبطيىمعورةصاقكلفنونمأراد
عنزةلوقعليهافتصرالكركل

ضرئمإلشرأبنجحزومئبنمتذازهاسذنئةئبفتنئهك
فدارتكذللضرعهاوحفافلبهاإضطاععليهاماهتةلهوهعقنافتهفي

لمئنفرىوىضرآقأبطاظالسيرعلىالىأقىكانقتعجالاذاكانتوالنافة

9عاييرىأئمطخاييرولكيئغليكئمخزآدفنهإنتذيخنؤيبفأل

بهابهبالضبععويكلروأممحرووامعاهروأبممثلهعامىأمىحامي1
فتبرزاللدمخفالفبعصئلءونأالقال14عنهةالرضىطةعنوىوهـاألحمئ
سيدهاأرادوااذاالنهمالدوابأحمئمنزمموأكاوسشادحئالحيةفيطممأ

وتجالذيةعندفتعادلنأخذخرجتعيدشيئآفتحبهبحجرهاجصنىوموا

بطفيررجلىعلبهابدخلىحئلهاتجالالبنفالرجالكرعظادبجرادابثرىلها
المنالدوأصلبعضأكزةهابعفكبالذىلالعنااوالجرادمجرهاورجيهامجبها

جرداةاسضفتيالفدوجدتاذاالشبعانبزمحوندربكروفولهالسباعسفاد
مرداسبناسلحباقالهكبتمقفاكلألقت

انساعيألرقتبنبأكلضباحجرحناألصبحتمنفمولومات
الببتوبمد
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النبعوهىعامرأممريلهاظاليئاقالنأممئدعوفيبلىتدفنوفيفالأراالة
حجربئأوسوفال

طقباوآلضطفوبدكاليومآكاقاكآلدثالإداحتئ
إدىاالوأددأبروقاللحذفاليومأراكأراد

فكوفىرضيتفابئصىفيذونتالدىتبذلثهتىمنةإن
وآلخرههذالحذففببئخعلتوانمحلبهأناماعلىمىفكوفيأراد

القزيخأغفمبتيلىماألذونجرىتطناتيلىإنضبزوأقيلإدا
يخرواطدفلض4يحيطأنمنأكزوهويعبابوهذاقربتلحلهاأراد

وهوباأللفاظبتعبئرزفالحىألنكونوليهدواانهعايظنونوفوماألحتصار

طهداللةالموبردفيويمونبخفهيستقلىوالبهوبخملقيخريتضىبلفظيأفىأن

بلفظيأفيوأنءوالمعافيالىيرجمىرشطواألعارلالسبامليهفيقئعرالهذوف
االحذففالالفظذلكمنأكثراليالحضبجبغيرغهابرلويهئيرةلممانمفيل

عامرأمضامرىوتتنقولهالحذففئالاختعارحذفآصولبسإراخندوهو

لماممن14غيرآخرهأصنجنفىبلنجفسهءمنغنغيرألقولالندناأدمماهولفالفى
مىاثيقولبحذفلياألضصارالذىوهئالاضعمالهحسنماحذفكلداللةفبه

أل9فالمةكربمالماريةفبرانجتبييم4اتبرؤكأؤآلذتجقنة

ىصاثئملللتقىفندوفودوأكزىالرأسوفيرأساحتمدتاااة
بالجرارالمباليالىاشبىندرفياةجأرجوالهناك

بنئملبةبنأرتمبثتماريألةمببهقاألبو405ااريةابئفيقو1

هيجمهاهوقالتكندقالعبثدةأبقولمئلااعىابنوقالهجفنةبنمحرو

ظالمتالقعنبموقالبنكددةنوربئمعاوبةفياطارتبئوعببنظالمبنتماريئ
قعهدمةمئوالببتلعلبةقأرقنجتماريةهىأليكمبتابئوأللرثبخأولومبأبئ
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كلهالمبسوطهذاختعرظابكاألعيمحجعونألةلكضةبدارمقبعونءاأعيأنهمأراد

زبربنعدىفولومنلهأبهمتجرحولفولهفي

1حمرزاةبعلىعصالصتذرنتيبذينبالذىعايم
جربنأوسقولاألختعارهكاوفي

رأالنواالصؤازالخمشتةإدايخاحمئمآلتختمذدتؤيتيالت
وأليتبتوةاللميدخرونالانهملقالبعخمتصرفعاهمطالتخمىفقو

اافرالنوالصوارمالةضبهاذألضومحنىاقروالاأليخافيطممونهبلىبخخم
هتفرقصواركاغاعاالزمانهذافىتلحالزياألنكناوعبالبردضدةنىبعنى
حظهةلقوبمنىكلبمفهالشبحمالففلمماوايحصىأنمنشأبمأيذأوهذا

كةالمالةملىعرنهمنمتمالىألهفوفأماضصرةافىرإأللفاطةالكنيردإلممافىاظمن
الكنايئألنالممياتعرشةالمرادالكايئقكلابمتليقأللتىءاألصماذصبعد

بهفهتفبمأنمحرزمااأوباتاتلكتكونأنمنبدوالباألصماهنليقال

11ومطلهجفنةدابهاهدحالتىالمهورةعنهاللةرضىحان

لحومللضيعظاياإصينتأدلمأمالدارارصمأسألت
األولالرمانفيبجقيئبومأثمتهمععمابةدرلتهاومنها

المقبلىالوادعناليألونمانهرعربهمحتىيضثوتوهنها

السللبالرحيئبصفقبردىعلمالبريعىؤزهـمنيقون

األودازاللىمناألنوفضمأصابهمكربهـةارصبيى

الفلفلىكطمصاليةءصهبانوتهاطاظرفىضرتولقداوم
أنهلىورلمنهطفبعلنىسهاهننملفبئملىبسمي
تنللمهافهافنلتفناتفرددنهساناولتنىلئإت

للمفعلىطأرظبزجاجةفعاطقالعيربلمطناماحل

عليهتفولمبابدنجاالغطاألعولفيافي9
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أبئءقرافيانةددممجرأبجرىوماالةيفياأللىنمهأالالنهاالكنابه
أنيصلحتينءالقراهاقنوكلهرضهلطثمصعردبئاللةبيءةقراهوفىرضهائم

قسيرفىكمممنأحدانجدلمسؤالاآليةهذفىيبئوقداألصاعنعبارةكون

منيالأنوذعنهمابألمممنوهولهتحرشوصثكهابههمتثفيوالالقرآن

فوومحةءاألصمابنلكوالسالهالعالةعيهإمأخبرهالماالالمعبهاالمالئكأعمتأبئ
ألخبرتعالمةركاقتاذقبلىمنبذالصامالمةبمنلموياتللاألصماومطانجة

والسالمالصالةعليهآدمأنبأهملماألنهمقتضموالصالملمفبهتعزفولمباألحما
أعلمإفيدكمأقلألمتحالىلقولهبمنلمذدثودوأللمسياتومطابقهامحنياعدوا
واختصاعهييزونبرةبناثامستفيديخهوالكانرامعفأواألرشالمواتغيب

أنممتمعغصاةالجوابشيرهدونالملمهعإتمغاذلثصالنمليىبكا
عليهآدم3أنبأفماءاألصمابخلكعارفينيخراألولفىإلمعاليتالماليمون

عنأمالمامياتلهوهطاتجتهاحابالضرورىالململاولفىاللةلفمبهاالالم
انلفيأندألوليواختعاعهنميزهبذلثفعمواقطبالابضداأوطربق

وذالمهألتكليغقهلعارهنافاةهذاوفياضطرارأهنبرعدواانهمالىبؤدىذئما

بعدهبلهضروربالنبوةأاماقتضيماضرورة4أنجرماتعيمفيليىه1
بمانبمأحذنايخبرأنجمرىهذاثرىوعلبهااألضدأللمنألبدانبوصدرجات

ضرورخبرهبعدقعالمأكانوانوهومالعادتجرىوجهعلىاتفيلالجيلىعلىلىفه

ببؤةالعداهوليخبربصدقعمهألننبرئهكلبعدفمااألضداللمنلهبدأل

العالئأنبمونألبكتنعانهوهوآخرووجهطبقىعلىاليهابوعليقسطمنه
يمرناألانكيرلنةدونلنتفىاألجناسءأسايمرففهمفبيلفكلغتلفةلفات

التئبمهئالىأرادفمايعادةضارفةلفاتهمحمعفياألجناسءبأسواحدلمططةاط
فربقصعمبهاأخبرهمفداءاألسمانالةبمبمعمهالالمعليهآدمنبرةعلي

مطاتجنهوعمغيرالىالرجوعالىفيهبحناجالوهذاالننههاألطجمعنماخبرمطانجة

بنيءوضبرواكانراكتيرةاافيلصافىفيضكوالفيلبفبرصالفاتالباقيذ

اتامالى112
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لفةنىذلثمنمداماحبهأخبرصواذاممضمحةعداالجرىهذابجرى
ءبأسمامعؤألأنجؤفىتمالىأقولهأنبموناأبالجووهذالفتههنعلمتهماغير

دماانعلىيانهبحمطالجوابانوهذاناألصماجمبعهنكمفبيلصليشبرقىأ
رألةجزاهمهافتماحكانءإالإخباروأنبنبؤنهالعلمملممتجفدملمالالمعليه

هذيناليجبدعكلهعبزابورطتجدمعموافدوكانوأذقبانجبآكان

لمانبعدياتللاألسمامطاتهذلاولكاناذابدونألنهممحاالجواببن
المحةبحمدإكةتأملهلمنوهذاالددقفيرفيهأنوافدانىتجرلهذلكيعموا

ونبذكرالئعرمعافىكلتكمممنمأضرأبتعنههالرضعهتضىالمرألشربفقال001
ئابتبنحانيتنى

6يذوئملينالثتبالتغيزأثثىالنتهاركمىتفتالنم
بنىارضعاتتهالمقالتخافثىوعلوبهرهامناألعنؤارالمرادان

إلذىوهنااألئئالهبدومسليالتابانذلثنىوعذرهاالنفىطاعنةاغاكبيرة

فقالليالقومهدمااةيروىأحلهوقحةبمدلهاظالتىفعيدتمنالبيت1

ياوممللىعئووهافىفالأبمانقبلأجلىيدكئأنخصيت

النبومتفوراذاوخيالومالىبالماالنومهنع

كضومداخلىفهرسقممنهفلبكأصابحبببمن

صؤوموالعظامالبطىواهنمملىالمرتجتلههلفومييال

منشوموحاللجينهالموويهوالنراكأالعلىمها

الحلومألندبهاباءرالذوكمنالحولىبدب

بدوملبىالتبابأنغيرهبثعهالنمارضمىتهالم
تجومحينالنعمانعندألنالجوصباسهخطيبضالىان

الخعومعلبهانفتبومملالفاالفائلسحيحةفيوأب

هقبمالكبودفنعمانبرمسلينابابقرتالصوأنا
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تهالمالنهارشعمىانسأنمرادبمونأنولىواالسبهواالبثئلببهرو

ولمالئعمىاليلحقالذيالهرمباصقهاأنمنبدوالأليدوممماشبابهاانغيربخى
معقولهوتوكلمابريدبهفالحالكذلكفىانهابدر

سؤوئمظاموالهالحطثىهيقايثننالمرةيقتلتلنيالقؤس
وئمفتظؤئؤالجبهةاؤءووالفيراسقاليطزشأنها

9الىمحفوئمألتدبتنهطعقينها1رولدالدمقالحؤلينجإلللؤ
المبباناألبكملهايوصفوألاللسامنينيفيعلنلمننلبئالوصافاالوهذ

ومااألضمسالىمسندركاكتهعلىاالضخراجهذاانثالعبومنواالحداث

اجاستضعنباألضرابلحرةاهذهئلتوصلهوئمرةتنلفلهجةزربمونمنأولى

الاالضوأفلىأضبهبفيروهوطاوجهالمحافىأصحابفرمماوعنهاوالبحتمافىا

الخافولءاأحدكليتمروالربئلاللمحتىجرنأن

مازوزدهمافىالموارد4ءأتناذزةقذماؤرادياخز

محعرمبمرختاجممحبخالىأطلتااندووأبأ
مفسومضاخرجمبماصكفنهمقيدفيثوره

ايمعلىأبارفيهاصنهمالذواثنتهوسطت
النبمغطاعاليهوجهلالمالعدمأضاعهحمرب

اليمضكيببظرفىأمتيىباطزتأشبأبالىما
هذمومصدبئفىخاملبمرىالزأفعالناونهاظئه

سمبمتصىىضهنأسرةحفرئمإذنهاباشولى

مخزومالقنامنرعاعفيوطارتاللواهنحملتسعة

بردولموجرحهفيهألئرجلدهاطاالذرودمناعضيرابدبلونجرل9
والحفالحافرولدمنكالحولىصضرفيجملهولكنلصطيهأقماولىباط
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لمذلكملىبحمللممئاتويظنونمارورركهاذبالبيتمرادهاننجولىالنه

المرقثىقولجمرىويجروةمدحليهوالئدظلهبمن

1مايغلمءالمزءؤزاؤيننخالخياةطوليعلىىلين
والفاكةمالكلظاهركلوردفيألعاراتيريدأنمجتعلالتظنوهكااألعيوليى

العظيمةاألهورركوبعىفيوكنابةالماهورودزكرتضمنوانالبيتالنظاهرةفيه

ضاذرهفدءماتوردانكقالتنهافوفهرأغلبةءالماادجمقهالهـمنالقالصماب

ومعوالبالةجاعةاكحطبذالولثالخلىعنهنكلفدسحبآامرأوقىكىالناس

مناطمزأيمزحصفالاناألدفملربكاالترءوبهنىكعلبمارفالذالصا

المجرىذلكماجرىأويىعكثأورحفطتميقالماربمضلحتهوانجاعةاك

أطوتضعلىليىأراداألصيطاةاعاطباةأطوملىلبىىفو1

امامهناووراوجدآثلهسقوأيملمماءالمروراهومنلهوضندمالحباة
االعيوقالفإلطعذوراةرورذجداللةاةاالندادمن

وراحاالةإةواتمبموقومماوسالشسصواننجوعيأبرجو
اهاههمأالثمءأوروكانوجلهمياللةقولومنهعبيدةأبوقاقمهاأى

أخفواأكثرواالمرمأىماألمر10ورومنغيردوةمجكرمأبااضص
ضراألأوصوهصعدبئعوفواصهبهراألالصرفوالبيتالعادةشويم

ياالمهءةهـفمنوهوبدالهثطرلةاءواألصضر

ناعلقأكاثمرمركاتمميخبباديارأنهلى
فاألديمارضافيرتمتكاوالرصومففرالدار

يبمؤهاطفينىفالىشبتافإماهأديار

فاعنمهازصفبهانؤرنبماكائئدخالتأت

متيمهنالنخلهكأحهنيإكرةئهالظعنرشتءبل

فيالبنانوأطراتنيردناجووالىمكالنثر
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طولعلىليىالمرفثفولمجريهذايجريوليسالعاروجوفعلهعنتتنهاف

لمندمايىطولتفيعلىلبس5ادهـاانعلىبحمللممئالببتألنندمالمجة

بهرناهماالمرادكناذااظلسافولفاثدةطناوقدضيئأيخد

65احرمجلعمص

ارصكمنفبكأرسلنامنلواطلىأتهافولهعنصائلصألإنآيئأنأويلأ

أؤالوصاآلةهذفيذكرفدالجواباآليهحمنالردونمنأجملنا

قىمجرىاذلوبجرىرصلنامنتجلكأرطنانأنجاحواصألالمحنىيمونأن

نمأوأقامواطزيرضعروالنرحمطءيخاخاهاايريدونيرءزوالنحرتمطإادت
الثاعيلضومئلهباللةامنابمراولكنتمالىوقولهاليهالمضافالخامقام

1وتجيذهاأحرازهاسواييةةأذالسئاليسئهنبتجفيىلغ
الةمنهألالمعئنىوهووالالمالعالةعابافبىيمرمطاهرآفينرالبالىأهورواإ
تعالىقالكاأهتخطابخوطبلكنهالسؤالالىبحتاجالوالالمالعالةعليه

بالخاطبةلىظفأفردإللةمنهحرجصدركفىيهنفالاليكلأشكشابالمعىإ

حرجصدركفيبمنفالأاليكملأقىهااتبواففادأأمنهخعالبالىخم

والمعئاصالمواالعالةيهطظاطبه4اآلالمحهاتقالةأيهاياآخرأموضحفيو
أيهاياتمالمىأوقالخبيرايعملونبماكاناطهانتمالىلهفيبين4ألألمته

جهرناالذىصثوذواصدهوضعفيخوبمفوأشاهاتماذاهالش

أوحمرةوىصهبةسباطمفيأىأصبمجعحوصهبمجاسأهللمأى1
الشفةوسنىةالداشوممطبالنحربكلةشخبمصبالوألبالصالثصنىشقرة

الىالنفنماعلياولثاربايةخءأوطرلهأوعراشإمنالثاربملىماأوالعايا
ذإليءوأذلفالهبالسهبءلألمداقالوضاصةمقدمهاأوهااالصيةطرف
ضووناسبةوسو
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الكميتوظد

زتبوآلزغبةتغإلئنيآلأحمذالمئيير3اليرإلى
ازتقبؤاالفيؤدتإلمنالناصنزغؤلوغبزإليمتة
أوثقبؤااوصثالقااغنفحنىولؤقصذتبلأفرطتلؤقيل

وايجتثالمخابئأكزفيذؤلؤاتمسالقبتقفييلكغ
النصتثفوذأصنإدتياذشةفيالثكذدثخننالىالىضتأشت

والالمالدإلةعبهمبيتهأهلىهوالمقعودوالالمالةالهمليهالنىالخاباهرف

وصففىواألطنابالموالعالةعليهضيلةمنلننعالالمدينمنأحدآالن
بيتهأهلىنىشأوانانكميتأرأدكالواأحدذالثفىيففوألوهنافبهفضائله

اليهالقولهفوجهوالتميفإخنقروالالببواايفباجوالالمالصالةعليموذرية

االنحيازبراالكمادهـاانرومحبحوجهلذإثوبهفيروالمرادالموألعالةعليه

مجحودالمقهووصلمعليهاللةاالدةولركانلماصبهمالىاعواالتالمجم
انقيلوفدالموتحاويفمهالمخرجهذامالصاكميتايخرجأنازذلئه

المحهالكنابكبدلىأهمبكأأصبخاالىوالصالمالصالةمءثااألباشاعالمراد

المأهوروالالمالعالةعليهونأنصالجواهذاعلىتمغوالأئهنناهـوسالمافي
تابآميوالذالثفىضاكاححنلموانالخطابنالهىيهنتكاتاطقيتكللةا

بعقالنأوباعزافممعاالحجةوإقاهةبافيأهلريرفيهالوجهويمون
وحيدالتالىعواهـبهااآلقونباؤوأطالمتقمعةالمحةقكونكتىأنأبهرالعربرمت

البهةفتهاعزنالئهةوللترثبذألكنابأهلبتقروالالمالدإلةعليهفأمي

ةأدونخامةوالالمالمالةعليهاليههتوخهآالسؤاليمونأنالنافيوالجواب

العالةعليهبانهوردتفدالروابئالنذلكعنفسأهطالىفيالنبببنلفيتاذاوالمعئ

كنالةبالؤاللىظأصبمونوال3وأعلملمهـالمافيبيبنالقوالالم
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ئاالدينالىعةالرالحالطلبممكنفيهالكعليةيجوزألذالثفلألنشاكا

يينهبجريمابستعرنالذبئالمالةكةيعضبتطقأووالالمالدإلةعليهيخصهلثعأ
قالمهانوهوةابئأجابمااالناوالجوابوبرابالشمنينأنبوبين

كانوانالجرابوهذاالكتابأهلىبعنىرطنامنرسالفبلئهيهاأرسلنامنواصأل

عاراافلهذقأويلهكيصةماليرقمهفيخالفمافبةاألولالجوابالمعنىنييوافئ

اليهلفظةالناالمرابفيحطأانهوقبلهالجوابهذابةقفابئعلىردوفدهشزفيهة

هعامليافتهعبدجلستالذياليجوزونالنهموضحاهذامئلفىاضمارهابععحال

فمايفمرألوالمنفعلالفعلعنمنفعلحرفاليهالناللةعبداليهجلستالذى

الفعلىمنلهالنفطإيايضمرأنيجزولمالدهعبدإإكرمتأالذىقالاذاالقانلكان
حدفيهثءرالذيكهبمحمدرغبتالذىبوزألكذبنزلنهايهالفملةكانت

لقيتيواطعامكطتأالذىإفحلىكتولمباالمضحلقةاالنىيحناغااألضمارألن

علبهاالذىلداللةهالححذفتاغاءالفراوقال1ولقيتأتههالذىمعناهماسميك

اماثداأنلواطامصنضمنهماإبضاحلعدميبهةتالىيحناجمالهذا1

والالماأللفسلةكبروصفاولمىفهوناعبهمتصكانانحذفهزصصموبالمة

حرفيأفيلهموصوالتكونأنماهنافيومحرزيعلنونومابرونمابعلمنحوفالفعل
هتعينفيرفلوممنئللمربمدكامتعينأيمونأنالمنموبالعائدحزفجوازلىوشر

عندلرلوفيهألبمينهأحدماالصائدفانرارفيأكرمتالذىجانحوحذفهبجزلم
األكلزبدكاةالذيجاهفاليجوزنامآبمونأنالفعلىوشرطالتوضيحبط

فولهارسفومنال

فرروألتعغيرهلدىفا4فاحمدففلمولبكاللةما

ثاوثنوثبالمضعالإباصهفىيوغوحذفهضنمل4ألمتهـأإئاالذيءجايخالف

رزقناهمومماولعالىأ4سبحاسقولهمنمنفحالنوانماصالتخعيعىمن4فعد

المتحعيينالئمهـاغالرمنهيلزممتعالفدبرالنإتاإرزقناهمواألصبققون
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ابئوابانحفشئنىشدمماايىذاوكزلكيخرحذفهافيكيروظلى

تتدمماوالمتدهتضمفقتبة

ويايهةالمرنكااليدأمالمكناباثالناالجزاخر
خرأاوأوالطدللةاوضرأوبلوأولهابمالرالجز

وصلمبهو4اآوعلىعهصبدناكلاللةوسيا

اممألنأصدأوكأةفاضلىاةالذيءجاوبخالففلبلىوهوالغببةكطضميمفىالرفبهة

صلةالوفألنزبد4الذارنىءجافضوضذوذااالالحبزفالمثددتينوكأنان

أذالعأاسبهاعلىبدلمذكورآكانااةوالضعيرخفيةأدواصيةوالالماأللف

اسميهاعلىالننعبعىبعدد3والممقهذافاتجذف
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