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لىآخئيئآلىفيعويدآ
عليهاللةسلىالنبامنبرةأبوصمارواهمشصصاثلصألهانخبرياتأأ

الجواببخرانهاتدبهأبوانجحقرةافمحدابرلدموردكاطفوامن
عنناهـقمحمدتصأرامذالتأوثفيقالفاذبنالم3قادأبوأما
بالمجادالمسدونويؤمرإنجرائضاتتردأقتيماأولفىهذاكانصالتبر

15أبوءيمرأقفبلماتةةإالةعلىيرلدلوصاتالىيذمبعببدكأنهأبوتاة

أبضأكانوماكافرانمماملمالةورنهمامانجا4أماروكلئهورنامابهورا
ريئعابرلداة3ذألففيالسننجمرتانضإفرالتقىفماببمأنزحكل
الذياآلخريتافىزهذافانمآلالمبارقألتهعبدوأمايدعبأبرقاديهأبو

عاهلينكانواممااأاللهفقالإصمكيىاأطشلعنوالالمامالةالجهافهعنني
بعيرمسمأانه4عدذممنفنرءأوالامنونمابحيمسبورونهماادبزهى
ومماعبيدأذاذعلىوركافرأرتباتعدفيكانومنالفعلرةعيايولدفاة

جميعآعباريخلقتإفيوحلعشالدهيترللقانهاآلخررلةاطديتهذايثبه

بربدعبيدةأبرقالامآحرلهأصالتهاوجمدتديئعنياطبهااكامفاجما
قتإبةابنوأحراهأهلوهتماىأطةأحتماثذويخرائبوالوفىااإت

الدعبدعنعبيدأبوماأرىلتعبيدأدعنذكرأماحوفدقالفانه

علىبزيداألنهمامثألحدثهكطيعرفأنأرادلمنمقضطناهـوعديالمباركتا
الحدتانكلبدلالحنبنعديرونفيلتدرأهلمىفلىمنمحلىرداان

أنبوزوألقالوالنهياألمريمونكالوااألخبلشفىاليهونخوالمزهفسوخ
العمومهشرجمخرجهالنبعشدونبنالمووهـبضالمباركناناوبلعيابهبراد



3

محندناااطديتمكاأرىقااة
فأخرجآثمفلهرظلىاللةهجبخهيلاكأصلنىعيهداكأخرحث
فاثرادعلبهدالقائراوبممأاصأقملىاعيمأإاقاتيامةءابومافىذربخههنه
هبراألولاراألقرذيةوعلىأمهداأعياذكاذبممواودكلانأصالعاوالةل
عنوبمدونخليطخباكا4وتعفأطهرنهاأألمبفالئمقا001ةساا

يحفطرةالالءبراررمواليعليعلدالةقولهأنآفيصيحالصالبمابإلجو
العالةعليهنهفئىالمكحغاعياونواههناأةابمونأنأامريخا
مباحاببماصامرقفيأنعافىةالالناالداأبنالثدءدمواتاأالكاطوالالم
بألأسواالااالفماوتصافىلهتىلئهببعباللثدفبنضغاببدإألالمكلفين
عىزثألطعنالسكشداكلسءإالاممترانلىءإلااليحبدون
أغيظكمايتررنلىصفممعغاةأعيحمقأاتآلعضابئيترانهمباك
اربرحاةنةيتربضمقامفااتابعنهاالملمطأغيغتثمايربدنعيأ

ماحإلطبههعاليدونءلوجهه

يحضاحنوحعفنهمرشأءعإاهاان
صأعنرةوتال

لماألحيماضكةتنقيرءزؤزاافأصجةالذصيماشربحت
ةةشداآلخروحبثااألحمدهبقالثءالذحرءمامناحنافهبتصرمضا

اظلقةحمااقطبالمطرةماالمألقيالصيهءساثااصحمرالمةهوألصي

جمتهاوىالفابمرفنةجمعفنلهأوفباتيكواها1
صاموضوسرسأظاذماصولءوكركرتهااألرشموما

وقعتلىمنضأثاإلصملىاخرالنزوالأكلهلعريها
تعىبىممااألفالعأطراففىوتيعلوفيلاصدراعغالمإجىواط

بخبونطررواوفيلننجتطلحكنبناالىيبإاعظمايصدر
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ذاهـماماديكلىءجمرممطقدبهاالتعبوداهونحبثصمنتآألنجهالغةافى
بئالثثهوجهـا2اةآمافىفودبآوحذاةوعالضعاعويالهاومنألضرب
قظاطللنحنلفلهفيلهلشإظلقضالمالذىاللهدبنأراهـاآلبةاقاااللهأملىما
دكأضرةحموايااسبادةمىلالالحباداخافهانالمراراللة

رناللطبمواتاالصبذألصا4انيجوز4هبلريئوااعةضاتعالى
والمبادوالطاعةيئاللمتاللهظفمماداوائبوألقاالآهالىةفلىا

ادالمربهونأناةالفطللرومشلحابهلهضوبلتأفىاآلوارافواومحا
عبرلدرمولىصفالموجمرنسابهايرداااإهرطإطعإ4ناافىرنازوحلىا31

اظإقعوتدلومقألةاألبمايهوسادةنعالىيتهداوفاءالدالةالخاتة
ةلفراتاظربضانتواألمعرفنهنجاناراابمثخوجهملىمو

ارفصبعنمدلءانادآاللةتفالنموصوانهبدالفهوداولوءقالكا
اسأكاطراقااللةطرةةأيفآضاللمطأات4اواذالحاعرلاوا

حىالموالةص4عاففوالنامحخالكاسماذتاذااأحم3
اامرااوادثبكانقالطاءدبخهجلجايريهايمصهوراأبراهنص شهةلهيوصاممنجرامجراممنشالطا5اءفا
ألرإفلعبادفيضالقنهممن
قاألوألدألناالبونجاإلموادمحلبألةخىحا6وأالدفيعنالأاللدت
بهكلألماباشالضحرنوعاكفونهأاالو

وماالمذمبنجثؤناشاألكا

بجرس3ابارعنه3فبإنإلممااوا3و3نجريعبادلةااعئالله
اطفاالألناباحآناتيااكلانهبشخمادةجمأنالآلخراومجراهم واءالنتووالسالمإمالةايماتالنهألف
مهماحالنرعأطققالالذتأهل

األؤدفوالمبدكمدثخلمتواماضدوافالهودمأصلحقتحبثمن
إلةالىعلبهوجمرمهمأح3أدخلوالؤبئلكنآصبحألوالدبنلالبمان
ايجوابمافاواوهؤاوبنعراةتجرمهمارخالههنىأحعنوألسال شلموجهىلياظبرضمنناتماذا
ءمحمدعنصكلالذىاللةعببد



5

ةالفملىملىخلقهمانألعتقادألنسخنووانماغيرالىنحتجلمافخمن

المبركابنعىحياكاباوآهاممتنعيخرذالحهلهمابحكمآاطافمنيكلنع
باالييانيأصرواليخلقهيففشالآأصبخاقأدالحبهرزتمالىالذاللةماصد

وقدسئلىوالسالمالصالةعليهعنهىفأهامارخالفهعيامهوفي4يعاقبومنه4إبر

المأاالعالضعليهنجميمأنفىيمتةاتعامليركانراامحماقهفغادحريهثاأطفالص
فقالعافبتهقنتثهضعأأىواليصورةاتركيهةكبفلأطفمنيىبئلمممنصئلى

لةالماكافتولومحنىورادللأنادفأرسلوناكانراأعأللهوالسالمالدالةعلي

صدجمهأبىمحلىرداتيبقامموأماهذالابالجويثرنلمجزأنمصافاخترمعن
يابهويهفعىووافالعحخكبرالمباراأنأبكأجرواعزالردحىيوبءمن

مجرىواألختالدافادانىيكمابرلايلتأالاختاروفدةالحهـهلهندفساعلى

يهونالنهااألميمحفهاتعحمنتاذانجأئزاألخباررالفسخفأهااثالجلىانجاتأويلى

ةالصعليهلطقيأنلىوهذنجاذاثازجوعلىداألاالمينىخايءياجرازدلما
دفىباليىفيىبواتارمانهبديترالعيطممحبواالصالةإلموي

افيأااخثهاكانلمواتىأللهظ3الموهـءإححالاأصالةااحالهةكاناولهاصمنحاط

منتضمفبماإليتررفهقتيمةابرتزكراييابافىفأمالالولهناصشا

ذريهمرهمهظمنمابئنهولخاأخذواذتحالىلهتأويلناشعنداألمالى

أشهدمايةايومنهختاتالالمايهظيرآديحأنهاعثدمنقولوأشدنا

خهذاعاذدطاوالاديهألممىبربربممرفنهإفرارهوأخنؤصهاعلى

ى75مجلىآر

كاآلبةلهانارففىواضالذبئبمالطألفأمالهضعىصائلألهانهاايةلوتا
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المرادههنااالخمناهمعنىماففاليمجنرؤفيرجمالربكءماشااالنعالىايفوله

بالجو50وننقملالقاقفااألرضسموألتادةاقنيلمكامانموالنأببلهوامالد
األصننانالهرماممنوإناالكونأنأوالوصآلبةاهذفيبهرفدفاما
ماضااالواألرفاسمواتماراتفهاخاربنقاالأاد4خالريادةهاادألمر

األدنجارألفعلبئهلىهليمالرجىلفياركاافهذاملىلهمالمىربك
ألتشكبيمااللضعلىإدةزفاأللنانكذأوفتكذاافرضنكهطالذنجهالفانا

وارجهالمقسربنويخرهللفرأهيختااباطووهذاالقليلمنأليعئاالكئير

وفياافيوالنارالجمةدخولتينيممر3بئااماشااألالمانيهءأنفي1اا

شالىألنهذياوغيراهرشااسبترااسهاوأحووالمرتاطياةمابينهرياكزحالبر

لدنمنرافاجنةقيهونرناغهمموهم3لنوتننولمأبدأفهاخاريخاقالهلر
جهوالىوفائحشعقولةوجهءلالصئثناضاريميفاكقعالعابعدنآولآليةولقى

إفارماضاواألرضإتالصوامتفهاسايلالنأاوافياألنجمأنالنالت

المحاصبترلازعياثراصتوالةياالىمن

ألالفرنذانإأللقمزأبيذأصةئةماليأخكل

أداةاصعلمصحةخكلابألصفةأنعياوافقسيوضواهدمنبيتا
المفقنيأهئاانجهاقاإالرصفبةنىأفألورهوإهئةأالءليانهقديننمبواصعئنا

مذبنغيرأخريئكاالمعىنلمافىلماقهاالمطامابعدفانخععىهنأوالرت

بعدمممةنلنبالفرفدبنااللتيىواألاستننائةاالولتاهتفلىالثوكباية

البيتصهذابامينعبأخومرلمستفرتطكرتمعالظاهرهوموجبيام

ألصداطاتعاحبممألبائمىالقبالأشارنحنلرفيمذكورةباتأشو
وهرالذهلى

ثمامابقاألايارلثحطأخوقهمفيخوكل

دأرفيجبارنهماوقبلمعامالبروئععجباثشيننجنحوماجبالذمصوانجا
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اآلخرتجولورفدانوالةهحنا

زصغثايذزكنلمتنتانطالبزةغلىبادارالمازيؤ
خئمخؤايدالرياحعنةدفحتهايدارماداأيئ

بكونأنالرابوارجهمتنافضآالمحكلألمصانواألاواواهباألوالمراد

اانارمقدبرألووضهبقزفيرالممتحالىأتجولههندالاألولاألستتنا

واليتملقبيخالخرهذبئعنرجةأظاالعتاسأجهىبئار7احصقاوصهبقزفير

الئافىنىبمنكيفاالولاألصتننكفىأمكنخاانافبمفلفانباظلودنننااالس

جمباطابئومندرأاواباهرجبلىشماموولبنجاصممروداربىممانمبمبن
تعذراألصتنااألصفةوقوعفىطاضشاتأحدهاجهأئهظمنضذوذاالصصالبيت

بفهالفصلليموئاتاوصشالمفاالمفاشواتمهوروصفوئانيههانعبهيصحوهنا

ممروقاءأحدامحاييةشعربنوأليتفلبلوهوباظبرواطرصوفالحفة

وساحصملالكلالمبرداليهنبهاتويملهوالتليبهةإنإبفطاالجاحضددأيمرممد

لىالقاوهواألصدىعاصنضرمموالنافى3ويخرماراالةجم
اقفدملالذؤاتضعجهرأاهثاعجرةأألجمبت

الضوافىهطالبةعنوأفصربعدىقدشابأيىأرقول
قالأنالى

شبافهوتلشتيخاحذارعنهفيعزفتلجعوذى

ادستجابيزيدافىأفعهلهإإلاذاماشةأكط
براقواتأراهفلنكافأغامحنىفريفىقعدت

صتفزقانابهىضلتواوبأخركافرنتةفرتوص

فدانفصاألأيئامرأخوفارقهأخوص
النانخؤار4عإلعطفتأثهااجمابناتف

الصبيادضهبئلعنزةوياألجرالبيتوهذا
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ذكرهممانضذلكغيرأووالموففالهاسبةفمحثااصنناصطاانهثافىبحملفلنا

اتفبهضخنالضوااظلودمننقعانفيمؤنريمئنااألبمونأناظامىوارجه

ئيهالطنجولوارادةبئنهبمنبهونانماالنخلبدأننى3أظنجلدجميخرأنشصر
هنااالضنناومعناضراالالبؤىومرذكنجرأرىأناألالضربكةوالنير

االدسجهونلبكطاضربرخأفينجريهتولفعلتأضربكألأنتاوأفي
تعالىالةألنللشروجوالنبعبدلمغلوويهدالنأببالعلىدإلمننةؤيةتعبقبمونأن

اندةالربقرلمجرىذاليخعايهدل1بهماحلىاتخايدهالاالث

حيتهنأبداألمجركافىفالةومصقالقلىوييناابالتبيفأنأألنكءأل

أبدأخايونانهمبهحاوالمرادبتفامعئذلثويمضاالأتمصدومنرورعلق

شترابالذفيادالمريمونأناالثجهالىخلودهمايدأنأليتاتعالىةاألن

تحالىاللةفقالالمحاصماوطانهم3اطاالىصحواالذبئبمااأهلمنرالىأدخلمى
اماماعاحانرابوابسالالمالمجةابماخرمنبثر8مكاألاالرهـراتهـيما

تهالىاصحنىثمنجمالىاراخليهجمبعههاقااكبأهالبربدن7أيعأنجبر

فقالاليهبعلأةألبدثوااليتحقومننهمالعالعاتأهلبكماتاهـاأل4بمر

افاصدوااربئوأماوابأهل3وبعفماخراجمنبترشامأاألتعالى

فحاوخلدأجنةإالىاراهـامنقلىمنالناهكرزلماالضآ3خلودمنلىتطتااة

خالوناكمتالتعالىنهفمماشاصفمخلورهبأيداألخبارصمنالبد

النارفيأدخلهمالذىوقتنبكرمافااألواألرعالواتاداهتلجنةفي

أجريوانماسغلوافيا3ايبوابهذاعياشقواوالذبنللبنةالىاميقاأنقبل
نتلواوافااشتااأهلىفهامننراوعرأالراأدخلوازابهمتبقاقااولافطفىعلم
كابئالمنسريئهنجماعةجهلىهذاالىذهبوفدوالمارةالجةأهلىسالجنةالى

انجهعنالناكمنروقأبيعننجاممارةبثروروكالويخرهمكواشلتعباكا

أاماربدخلونالنوحيدأهلصفومهمواغاكافرمييشقوابئاكقادعباس

حااأشةفيكونونالمالبنةانارامنفيخرجمعليهمتحالىافةيتفضلنمبذنوبهم
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إنفهقيلفقدواألرضصواتيبدوالمراظلىتعليقوأهاأخرىلحىفي

الهربألالدواميهدوقأحبدالتبصببلكلبهعلقوانماالوامفيسرطألمجعلىلمذ
ألحهاألعلىكاألنجورن3الملهاتعالىالمحهخالجممحروفةمادمذاثدفى

حمامةتشةوهاصوفةبحربلىوماوالنهاراليلاختلفهـاالفبمأضاوماكوكب

اكأألحلىالفومجرىناذصماصحبهرىآوالواالنأببدماوصذوكو

بخربرناانماوعباراكمبضيروالبزولهالاذكرناهماجمعفييعتقدونألنهبمأبدأ
فياعتقدوالىبعنمأنأألنريقنىالتعيعليههابحسبألماعتقادابحب
كذللثاطقيقةنىتكنلمواناعتقاداتهمجمبطةاحموهالماتحقالباأناألصنام

بعىالجويريةأبفولحكيناالذىلمذهبميتهدمما

السالئموالخنيدالخودفعلطوالخنيأجميمآالخوذدتب

الحمامالفصؤنعلىماتقنتتدمرفيأصمبخائاوببن
األعثالوط

1اإلبلأطتماماضاشتولأئنتناختمقمنبياأذت
اآلخرظاو

بالالىأؤصتتابخيخثاجتزتمازتجميمابانجيهيهنماالدئزأفتاال
برنتوألتهألوانهالجبالدوامثنقاتاعنمبينآزيروقال

صياالزواالجباكإألوآلخايداقياباالخؤايطبعليأرىآلأآل

العروفلاللرفاهوفيلروهضبممتحهـإألفلىبهحف9
نتيعقرواألبيأطيعلىمنأطىولفموأنولمحركةتأئوجمهأنوأحدت

وهرهعبمةضادآخروفيلقافجصرالنوننجنعوالنقيضاهـغعنددهاجلى
واالنالعوالمناصلهحلوالىالنعسوت

امالىرابعال
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واتاروامباآلفيوعقالشرطبهتعالىئراداةذكفيأينأوتبلىوجهفهذا

فأملنااتووالاالرشغبراألرفنجدلبومفاألنعالىألةبدلنبناواألرش

هوالمنقعلعوانمااتطاعبالأوراالننييربدبمهمابأنوزوفدنجدالنانهماتمالى

خالدونانهمالمرادبمونأنأيشآوبمدناوالفالنبديلتجلواألرشاتوالام

ذوملالىالهبزبعانمقطاعهاتعالىاللةبعلمالقواألرضالسعواتمدةبكتالر
بهأربدثناهاألأننتفحنالئفيالجويلبغاارجهوهذامفاميموبوبد3وبخلد

برخعنهاطةرضالمرتفيألبفالتفال01فقصانالالمفدمالمقدارالزبابتى

ءأضيانىلهفلدعاليههنافطتضيرالبحزيظلمفداآلمدى3الماأ
فولهحالبعزىاصادخالفكلتأولهاكنيرة

أكاالتعألثؤالمئنإألآلتختليثاأبمإألذركال
مافاسايهونأفالمعقنجنلىألهاأامملبدرظللماالةصؤالنيوهذاقالئم
وانماأنهاألنفرباالولسسقالنجتيانموالرنالعاهافىألوىونجنلبهالبدرىقى

غرباذاساألنغروبفيفهىجابفىفاذاكانتمحبربةاألبقاألت

أناألوالضألراهاالحيودأناالمملبدرالممىففالهراتنحتزرخلإنما

فىكانتوانانهاأراروأظنهلقنرىهتحانشالقولوهذاقاقتقدهاالألعيون

بعدتصانرتازالمانجالواغاثىنجالنضابتكرنجالالأنهحباب

لمااصحعاروابمدأىعناأغربلرجلنجالوفدراةنحونوبهتاذاوغرب

ممنؤئمىأخرأرشالىنتهاظاؤااتكوناالاالرنيعنوبلنروبالرما
لصولىايعباسبئراهماقالشمسأاالجماوقدسألجدآحنأ

اغرأزضيطأممأفيفثأخنريهاقرثغنالئي4ضزواوزا
وهذالثصنغرباألرشتحتبنضألأراداةقائالتجولأنحبوزوفدقال

المرتهالرنابفأتاالكأصاهفقدأخمألقدبمنعبادنجانألبىنجقةمعاذبر
منأملكلبذهبأنمنأونحتجولهلبحزىادومياآلمدىيخرالخلىومامنهالية
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وفيرويابتعذرحيثفيرالأيانهابصتضألأنهاوالصراألتجولهأرادألت
باختيارهااحنببتوانوالمرأبلدأفقعةبتغرمنملىالمارويةيتمذركا

للعوتوبرزتنلهرتضامتاذاألنهاالوكضبنروبليىنكأن

بحارأوجدارأصتظلفيصالهقيأنأليعحولذاممكنةيخرافرؤيبتداغروالئمى
2الماذئابزوالبهضةرؤيهاالنلهاءرايرءممننو4ءغربتاخهاالضىعى

ولبحضهماآلمدىكالماظةىإجزايت4شاقشفاللرأةبحمتبفيالقولفويم

ااهداة

خلثوجفهامنيابذزيىمايخيئهبداحينيبمازثللبذروافذقلنث

وتضكييمثأخياناتنفمنوأنتصثئنامحاصهالمالنائبذى
هنرفضاكاميالبدألالصهغروبمجرىجاروشبهفصشقسفذنتىفوففى

وبملىنجكسفبنقعىالبدراخنبارمافاسضهيملمبصرهابروزهاكنحبت

والثمىمتحيلةارؤفييرتصحمابتضألبأحهاىالبشااففاكارويخهءحنال

لهضفىىالبحشاآلهدباوروةلئهفيبم
يفناةكرمعنخنيصاذوآلذغةينالمذكآل

الحليفةيمنفذاومنوأفبحهخليف4مدحهاأمحىمنعندىوهذااآلمدىظل
ارضمهالمرتضيالثريفلاةحإلمتأولىبالهرهذاانيعدوالكرمميا

خرجخرجرمالنأنأحدطوبهيهامىمحنوهذافيىبحشويعنهاللت
القذلهحغههنكنانالكلرمعاذلثصدهلماوعذلعنفةالتفيةإلبدبر

لحربكثيرعرمونىذالقرانارانلهوهذااشاعثبزأويعدأنوالئعنيف

والنعنيفألمذلأدةاآلخراوجهواذلئههنثأملينافمامضوفدورم

والجودالبذلفىصرافاعياالجلةفىموجودانفهماتسهفياليهبخوبهالموان

العزلهالتيلواغايصتمينهأوعهلمعنا6نزيالينجلىولماألموالبتاش

أحربماعلىلعذالعذلمنبمعههامأنأنجبنهفيصهفانعوألءبرد



21

بعبرنهوندنهمزبعادللفوةنجرفهوغبرإليكفمنوحهأوانالجودلىونعنبفم
فوالبهدلمسحيحذرفيكاثانفبهالبحترياآلمدىخطامما

بلالمكاليناعفوشعرفييذدإعنذاهالكاغمبذنب
ميبأفكيفكذاألرشاذامزنجللفرسالنارصفمنخطأوهذاىاآلظل

اشتبىاصوفالبلهاكاولماألرشمنفربمااألذأبمندوحالاوانماسبادا

1عزلباءلينىاألزفىفويقبضافب

حإتجر93آااىاسيخىفدفال
ذبنمنافزتجهـبئذتالزوسذيلصفةذترفا

بمنأذيالهاحبتكانتوانالعروسألناالقلاصأبدقالعيبأردومات

بكىأنالىببهكواذلمانفابهيشبأنممفغرفليميبآاألرضهيااذاالفرسذنب
فقدأالأحوشيمأنىأشبههفاصاهعناهمندأأوظربهازاصطبثبهاصىأغاألذااألرش
مالروسذبلباولنبالذطولبفياناتجصدلملقعلوواميوألقبينسع

وفددبرمنكافمبهتسدتادأةىقىأألكشافةاواةاححشواغالبمأرادوانما

قالفالالفرسفرجبدال5والبهونكنبنأاألرضبمىكادطويالارتبمون

هنالنيكالننبأشبفاذااللولخوالسبرخالكثافةأرادأةناءفرجهـاند
وانماللميببموجبذلثوليىصيحانشبيهةهنهفريااللرلنىكنالمجةهذه

وشلذنجهبسحبفرسبأظفصحفأصجالردامهفنبنرىالبفولفيالعبب
زيربنخداكألقيااقبىياميفول

الرايرأندخوجخصاليأاديلذنبدمثللها
منهفرألنهازامصرافرصاوالزالثديدألبدابهاصوالمزوىدالييالعروسحيالد

ذنهيمحهـاكاظيلهإلحخواألعزلجمهفرنجبتصداإزامهكبتوصصر1
يىوصالخالفةةعاصجمانبفى
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األرشأنيممياالىالطولفييبلغلموانالدىيذيلاسابغيلالطوأتقالتمه
القبائاعيمذرمنتجربلعرنىوجهولبحزيعنهاقهرضىاالتربفأفاله

هالالميانأفولهماوأوللهيخانلماآلهمىأنغرالعروسذيلىهئلفولهفي

جميمهيطلىالونىاعضبرمتىفالنوالتحدبدظقالنمفممرمهنىعليهيؤخذأن

هنتارةالمحاقكلواالبماالخفيةواألضاراتوالتوالنبوزعلىمبفطالقومبمو

طبواوانماظطقاألمةبوأالفالسفة3بثعريخاطبوالمالنهمفربمنوتارةبعد

المبالنةاهـالردنبكصحبذلهتجوىالبسزأرادوأنمااضمأضينموأوضاعميعرفمن
الصفاومناألرنروصمسبأنقلىهـةهوأوالبوخبالطولهومفهق

لونالديدفيضمنمالقربفسفربيتحقههـةنءألدهـصف5ااإيثدستجرىأن

وانماضعلمفئاوصتهواخرجيرإزالتررةةفالممطصفالظفتال

شأنهومةنححاأنماكزأذددنظاةووالمشارفةالمقاربةواقادةالمبالغةأرادوا

صطابافلالسفينهونامنالتيستحملواأنالناتصاتالبا91أرادافاأيضأ

يةهذاظوجموناظاثمصلقةكلقداورنبرالزدبوالخعصتهونوفىوباكوبالدمحس

وكفلهالزنبرروصطهقعارخعصمنخااراوأآللممونحىاوصفوأحسنالمدح
أخةالمبابألفاظأتواانمافبحهاشارينصورةاباسبعدناألتالمفلبمممامحئيب

والهايةسودة01النااليفمبلىنحقيقآسيدأفىظواهرهالىلنسملىالوتأتآصنحة

غايةفياترالزنبىلمجرخصرهاضمنصمننمفاناذلئهاهاوبزكالمتحسنة

الهمورةالوئارةخهايةفي14احكضيهكاكملهالهمقىومنالبترفىالمسخنةالدفة

ءالرداكاححبفيالبحزىيربدأنثرنألفهذاالنحقيغهعياكالنلهأتألالمطلوبئ

تخليعىنىطناوواطقيقةملىاألرشنىجمراةالمودادوحألمهلألص4ءافطأنه
ىاكلالفمئلىاسفلفىالئعرامنانهلعلالجاريهالعادةالىوقعيلههعنا

جبزالهتلفابنهظلاضله

خففبإلىفهاتمنثىفكا7هافئثقأياروادفتمتى
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المؤملوظل

حئقمازأصمثلمنأ

تذثماليؤمتذخأ

بذاإذالتذزئشبة

غذازذافهااخل
الرهةذووظلى

2الخنادشئظلذجفقتأوقذتطفتزالعدارىوزملكأؤرالث

النألقبحنهانىألموسوقاعنحقينتهظاهرهعلىحملرمالأدوص

اظاحاممابمروقالهنحنأاليمونبعدبدخلكفالهىخلفالىبمثيم

غافييماؤمزتجثلؤتنيثافزيخيامينضث8افز

طلمعقيهاليلوكأتأارشاطغفكأئهافييما
صتحسنأممنوانالنصطولأننعلمونحنقيامهاخنجحببأةشعرهافوصف
صبنجولهأرادبلبحزىماضمرهانبتجولهادأوانماداطهذاالىفليى

فتاللالصولالنروعبخةبانيئعاظصفيجغاابئأورداالجتهذا1
والاباألممحافافيكاتجدهبالصمعافيذتجدهطرتالصربجةمنملىهذا

الرمةذىتولإمربثذنبهجا41ات01ا1ةةوالرضبشاذمننيئأئحدكل

اطنادسلماتالمألبستهإذاقطعتهالعزارىمموراكورمل

رفوالهألعادانوذئاأصالاينرعنرعااألصلجعليهفارمةذانركلأدال
لعادةالرمةذوشلبظلأناالىاالقابهثبانالنساأبئتنبهالتهذاضفي

أصفدالمبالنةكرجحفدجتوهذاغللنابانجازاألتاهفشبهكثبانهذافيوالعرف

كثبانشبهحئفيهاالصك4اوئمئاهاألبئفالموهذاضعافيهانت
المفلبميششامرنابهماجاهواخرقالأنالىاالظ

الجلشرصعياطيرفوقناسزىقهلبنكبنحن

أعالطرأهطاياوجعلكونفرعاناسأكرنموجملىالأهجناكونهمنجل

أفامااطقيةمنالجازأفارهفهالذيالمبنإلجازقاطقيقةفئهفرمابهاألكوثا



أله

ءلمنورونالوداباللولارصففيلضابىمنءاالر

ى85آخرمجلىحح

شابأتوبوم1وأبصربهأتالىأالفوناثلىصألانااآليةاتأويل

لكيفوفادأبعارهمعهمتأضالتعببنداعالمرنآلقيأهفيلتأوفقاليخالا

يسمعونوألببعرونالمبأالكقابمناضعكيرةصفىعنهمبهخبرمايطابق

أيوماالندالمونامحنتحالىأفولههحفهوماغحاوةارهموأبصأصماعمطاوان
الجوابألمزكوربفلذاللهألمرادومااليهاتلىاليومهريومأىهبيةنثل

ويجرىالتبنىبالصبءمذعلىفيووأبصرحمهمأصمعتالىألهقىأماقانا
تمالىإللةممعرفوةعةاإلخباربذيةوالمرادابعرهموماأحممحممافوبىجري

ءاأأنعيابدروهذاعليهلشيهةاالمتراشجهمياو4رفونطوانهماطالقالةنى
تعالىأخبرألقاياتاالبنوااليئهذبيهةوالنانىةفرونعالىباللةمارفرناآلخرة

هعالساتجةكملداللةهنامنهالمئحجبوحذفبمأىوأبعربهماصمعفوله1
الىاذهبومفاوجاعةالفارسخالةالصلةصورةكاالجرلزومهالنفاعالتكل

كاتابهزيدكئفويةفيكالباحذفتحينافعلىافئاضتروكنهبحذفلمأة

مناذافىواوالجحةتففىحيضئذاراسلزومارأبخهبوايفابنورور
أهاقحذفهيجزلمرليلىعليهلجلةفاننجاأكرممىاألشاركنامااليتللذمافى

ماألنيمنلمأحملهماأوأحنمافلمترنكةالماورةعنذاكإذوفلصأفعلهما
اسعدثواليخيدجودأليحهرممامجودوهذاكلاوافادثيرفانصنا

رافيصوةلوأماقىفاللألنهدالجهلضيرالحنببتذفالخثوأفعلوأما4

يومآفاجصريتنحميماوانيلقهاإلمنيةيلئانفذية

كالذكنلهعياهمطوفابهنولمهنهبالمنبغؤف
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نناولتاآلياتكألنعاوةمأبعارعيابأنواليهعوذواليبروقنهميخبمامم
لىظباقىلجهلبنادبنعنفالفباالكفاركنالقأألحموالوىالنكلبفالأص
وأحواليأزنأبرمتحالىتجوصالىوهوقياهةابرمنتناولاآليةوهذةومفا

لقدكنتنعالىأفولهمجرىآلبةهذموحفريالضروربةللرلةمنفبهاالبدانقبا
لكننعالىأفوالنأما3بدحهالبومفبعرككطامكعضكفكيشاهذامنكفآفى

الوأصياالداليومتجولهلىبربدظأننيحتملىمبينضاللنىأليومالظالمون

بقالملىعنوالمدولالدبئعيهالنعبهوانماالمدكورالضاللويهونالنكلبف

تلوفةالمصألتفمهملمجيتنفيطراآلخرةوفىجماهلوناديافىآ13تالىفارأد

ومارابخثطربقشالممدولاللنالللىظويمنىالفبامةبرمبالبوملربدظأن

ممعرنئمعانهغرتابأبوموأبصركمأسعفالهةفابالعةدارالىاباثر
فدروىالنوابطريقعنجمهميهحلىالعاقابالىاليومهذافينيعيممءوهن

اإمالمبلهزضصاهـعىفرويبئءالمفمنجمامةعنالتأوبلىهاهعى
فيامرنابللكنءبصراصحاهالقبامةبوم3نمالىتجوافالبأنرشايوموأبعربه

زبدوابئفنادةوةهبينيئالىعىصاللفىولكنمبحراسمماارنيا

لوةالبعرمأنجفحبنوأبمرواتالىفهميحانااسصعوفيامةابومةاذلث

أصممماوأبحربهمىأفقالسحنىأبممالساأآليةهذاتأوإنىمحربئملمأبو
لصماالقياصةيومنخابأنربرممبترلعفالىؤالمبالنبقطرملإهذاوأبصرهبم

وهذقالوافحثبمأمماسبنفثلفىياالدلرفياليرم3وعالمونأيبعراه
األذننىاآلفةامضىابمحقلموديهألمفممىجممعمفودأنءفاتدداآلية

واليمعونمايدبرونرألرةفهعنيمعونالانهممربلوابرارحوالحيهة

تعمالىفرالجعلتحالىاللةأننريفتدكافلرنزلمعن3بلبرونبكابعترون

أيبأنرشابوموأبمربهمأصعتاكلمومقابالفالإلفياليومالظالمونلكنا
الغاللبازاهجعلهاذالدىمقاموللبعرالعنمالىفأفامابعرهموماصعهمما

ارجهيخرهذااآليةهذبلنأفياخنارتارمالبعدبئملأبوفأماللببة
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وابصرمماصمماىوإبعربهاسمعتجوومققةوبههعياههصنحكطومحص
وكهالجنةعنضعلفيطوزنجمالجزاموتالىيالىييمأنوااذااكلىيخهو
3نرمدالهوفمافىةاذكرالذيئوالشالمونالمؤمنوننجالهانىابلثو

اصمعاىوابصربماصمعبقوعئيهونانايعنأومحرزالمومذكفيابتإ

واوبتتبهمئؤمنوا3نجراوبعرض3فولبصبهموابعراألطباهبؤألهالصاس

وهراليومالناللميةهىبمكنرنكنالموناكنتمافىولهوارادباممالمم

جملةهنالمرضوهذايئابافىتصليومىعواالجنةضالدنىاقجةاحمايومث

تحمالكانوانكالماألنارالىالىفهاوينبكلابىعلىاضمركىاااالمواعغ
ةالمبالتمىذكرتفدمأفهذوإالظلىأنةدةمننمالاألبمنىذكر11

األييقالمتتمابحهمينزخاللاليلموناظاكى11تمالىولهوةمفوا
الاباانلىإتجايومادالىانلىءوم11حماذاصماألذكرناالذيكأبالمه

اصمملىظلهضصلةمنيئاللهتفيايثرماإفاللموناالىظتولهصلى

الجنةعنضاللللقيمةيومبانهموابصرهماعديمبهاصقانعلىوتأوله3وابحر
آاكلاستفافصكناتحالىالضوانلاألىساةمنيهونالفلئهبانديمألكل

أراديعافىاتالنأوبلهىتارأماصلىدفهربلؤاافىلىعابوظجومابناد

لىكىامنأقليهةبثاوأعلممالهباصذكرهماىبأتونابوم3بعروااصعم
فاماواباصبااضبههؤاوكانهصيماالىجحهلممالضفهـاليوملمرنااطا

باألنبيالتمقااذاوابحربماصضالىلهضألنياصالىكرهذالذىالئافياوجه

ظرفيمونانمحالعاهلباليأنوشا3بوجلعزلهقياقهليتماالههمكرنرالذبن

منشتووممرألاألولاوجهملىجمررذانلىواألأفاألقربلهملألط

انلوجبكههابوهاذمبماطهاالصكانلىعايهرادآلفيكلالىملىاعترض

الموضعهذامئلىفيألباهألنصحغيراردوهذابشروابحرساصمهملىظيقول
اترأتعالىاللةظلوغيرويرهـآنالةفىمربريهيروذللهازديمرغير

افنآبجذعالبكوهزىاللةمبابهائربوجمنايالهاألعلىربك3با
نالتامالى3
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األعنىوتالإلموتابموتلتون

أرماخناجمياينابرزقينهنت
نيساصيؤوظل

1تئاليفيحماليذيبغصنقمتزث
فوالوساممرظلةلآلبهنالبادوبألنهآلجوالهبهذاشاغاملاباواظن
منمحانجهألنننبهوالكالمالنافيطااالوللاطرةبوممواظوقعالى

الةارضىأنااللمرتضمحنانجنفبهيثمنهوبوتاناجبالىبلالجاورةحبت

3كالخطبةنىانانعيايرنجاننبستبعداالدباهلمنجماعةوجدتعنه

عليهارنجمماوابلغالبهفصدممااحسنهـلكالماولاتالفىمنهلينبثلهفعد

براعةاهعيماتجتمعبففوفاللةجرةعناالأليمونالالنادوتجورندوة
جمبعونجسبونالذكروحضورةلمكلاجناعالىجنهاطمعالمأنورةواابالغةالنافبة

اةالىهنطئفىأوخعلبةنىعرعنستبولفظمنحنكالمهنبحكىما

تدلسبان11النمنكروعبديوابهرواستبعدوهالذىءوايشوعموضوع

فيانفالبكرمئعارفاميوهاجمةندببهونجعاقنةآوونإثبخع

فيهكلماذاكرالغيرنللئامعبمونافيهاحكلألمعلىوعزمقحدنجصادسانا

وبوقدانالتربحةالقعدبحمبانعنانعابواصممراربلىسنه1إلمالباباخ

منلموإنتةالعىمنهربأثزناحابرعهالمحاناصءالفيبعئانشثرة

عناألقطاعامراطحالفيوابرعهالكلألممنروىمااحمنومنممغةا
وركلابنحدصحنافارالمرزإفيعداللةعيدابرفااصمامالمنالمقعود

الكنحدنناوقالاخرىصةدرورابنناوانجرارزإفياتالحانمابرحدناقال

قرالكعبدظدبنفاألصعدارممبىابنعىعبادبنعدعنصبدإق

تاصتفعق5واتالحدبنزصتنالفلماوعدر1

زائدةوبلباهضناننبتبشنوممرتوألت
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مولاهذاانتمابوطوتيلمعانناسأحهاالعليهفارتجبالبعرةالمنبريوما
طلبهعزوعندوبعزصبهمجيئهمندفيتبباحيانأويذهباحياناجمأ

وذقيلقاوعوبمبئقسبربماالبهاابئوقالفابطىوعوبمفاوربماكو

أليهوالزكنمأبوطوظلىمنهابلغحصرفارؤىترلثمألبجهليانعاأصوبصنههيى
هنوقديختلجتنكرعندطلبهمناولىتعذرعندوتجاوزئياثعافىمنأفل
المرزباقافئهعبيفابواظبربهذاناواضيلهشئمانهاخلمااكليرغفىجناالجرئ

هبدبئظدكنقالاراصطىفةعيبئعدبنيمابراانجرناقالآخروجهكل

فعصدواسطفقدموالتباليغالخطبشبالماثعبدبنهاوالهحبنالقمريالمحة

ويمزباحيانأيجىمارممهذااناالسايهافقللعإفارغاظطبةلحاولألمنبر

وعوسرفابىودداكوبرصهمجيثهعندبوطبطلبضويهعندفبعزاحياقأ
عدطلبهمنأحمدقعذرعندكهوشأليهطىالثصمناصهلى4لجثوالتأفىفقسا

ومناهتنعاذاتجيروالاليعاذاالقرلنجنلروأللساةناملىيرنجوقدفي
ابواخبرناقالرزبافىاوانجرق1انبرةاتعنانيقخقأظطوةلهغكن

ابرعحدقانهالمنعورىسبابردمحطقالهفهميبئعدفابرابماللةعبد

اذايمااالنسانمنبنحةان11انضاساحهافقالعايهخفلىالمبرفاحيلىاسبا

حهدلتوعيافروعهقرعتشاالكلألمءااصومخنفحاذاباتاحهبمحص

جعفرلقالهإباللفبالقىئمبرينمتاالنكتوألهذراتكلألانااالغموة

دابرويالكلألموهذاالناساخعبهننلاعتذرهابكنلىخطبرهو

ايهعنملماتبئصفربنفثمعنطح11قحمدعىاألسفادوبهنأملىابن

ابهااظالفةافضتمابحداألمورمنلجصميميشانبوماألفاحالعباسابوارادنال

بئالكةاخبرناظلالمحةحمهبهرابوحدنناقالالىااكلايووروى9

المنبربالبعرةبرماالقرىأللةبدبخلخلدصحظلالكليخامبخهلحباسعنصيد

ويمزبئهسنيفحياناايبئالىيمألماتاساايهافتالعاليهفنرغليخطب
أليهاقحاطىاصأصوبلجيئهالتأفيفمعيوكوبربىةطرلبفربماطلبهلبعزاحيانا
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ايهاعايهواشةاحمدانبدطابنداودفقالعليهفارغمفرطءحبافبهوممن
منيعهدماعندالةشعنلرعبضهياصةةفلدهالنيالمؤشيناميراناالس

ورتديبهمعالحنىالدهبضمةفابنروااداتشفمهحاجهرقصولكلبياة

قالفةميبئحمدبئابرإهيماضبرأةالافيالمرزاللةيدابوواضرناءيشكم
عليهفارتجالمنبرالقكلنهرضفابنعمانمعدةالاصبناصضبئالمحةعبدحد

جاالاممالىوابممنطناوبحدىبرأعسربعداكصببعلالناسابهافقالر

بنيزبدعنينهبأعألماهذاخوىبزبدبئعدوروىالقياممالىهنكم

قالعبافهكالمهلمااصاانممروواناالمرمنابعضعياوفدخطبينيانا

انىباقاللنحوىيزبدبئعدوروممطمهلاستحساناالثامهننحرجاقي

اكالماتافىاالساحهالممففاصءقيءالوألباوكانبدفيايامالمنبرصدالر
ماهنهخلفايلونانأرجرمالعراشعارنسانةالقرآنبهذاطبأطفلى

نالجمثابراتجااااناظاااصاه

يخيبنةريثيمميوالزضاداهنينفذصالطيروماعاجالت

وجثاصهننوالقننضتيزةأمؤرالتضيزذممثو

تنوبئينالئهرنائبابعلىألأفئوصاليمنةكروالت

ابألتازاوألعنهلهخيرأبمبدزلمافلبطفةطيرلهتبللماذاقول1

علىجرفئامروادهفدرمالىاغاعنهلطىألواجاياحفيراليأنيهاجايافهخاب

مباصماوالكغاوايمىبصنهمالبهموتتاايبارحبمروتتبركالساغ

اجألتولىكرفاناالربكفيفالمبامنهماوألكوابارحرمبهفاممنك

مايصواولفيبهفاصألطيريزجرانارادأذاخزلهمناالالنبخرجانىللعير

عودعندهمواألولبصأتااىرانتفقدوانخظرهابطأتكنهاوانالعيرماجالتفهو

بزجرونبئاكيترلالمايرانالطافىيعحلبانألنبملييؤلمذموموالئاق

اطلرتبنأبياةتواألباباألميمذتعدوهذاشاابطافيالخببةواليرا
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سهيرئعييحذيفىفتهؤيخطنؤةنمالضقوفيتنريطالثئلهوفي
وياللىظاطةايحمدبلهالحرمبلمالمنبرهذاانهنرجلافقا

كبمنرجلضحرأنندتكمأماريفالانوالقروالالمالعالةعللهواالنبمل
اتىأناأحبراأحمقجماأرانصقدءاوقالهفىفهبذييدافىبفرما

ئاتولىالمديدنفىوممزوألذهألهفقالاالملهاالىكمك ثاماحصا

لقيوهوفترقصرايصبرسحدفماخراسانقرىبىقعلنة

لخطيحثاداجذالؤنيبتيقيخطيبافإننيفيكنم6أكنآلفاء
فقالهيىالةحماجمبذدلحبىالناسابخهكنتادبرلىءهذااوفدتلهفقيله

تهكزسوتحنيمةالروبةيؤملةخنآلقينلقفءالعالأبا

بتؤيخينتاالنياينئذذولملضخقميمافآلخهذىالمرانطأما
بالريقاحافمتتثرقةويهذتئمبتالثايخويئءلماز
شهالتبنبجان4لقزىكماصبهالكالمتإدازثماناتنيري

أببه3واقعلنةنابتبهلقبهلفبالفيللىالفهاجبلمجرببوكان1
حباجفيالضبركنألنهالفيلىاقباةوفبلمحدانوقيلىإزقاانذ

أئدبدبهبئامئلفماااألبئيزبدعيادخلحاجاان

ابايابنكفيكزراأرجىايلةألميرنحيهاامتعليتايثاا
خربوضرقاببنصعرصبمفتطهجماؤاعىوانت

لمبمالترائملاصغىصابهصهرأعرجمارفبلنجدلى

الميذبالرشامممرارأميامييالتلطرفوحنجوء
بهكىضماربخمنلتفعقاحاكأةالضمرهنمالبطنطوي

مجدباألرشفنرمنالزادمنمنياأضفرخينالبلىجنحنبادر
فبحدسينجأصينهارىرألهاجدأندارأفما
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كلقطتقليخطبنبراصعدالرشيدوأنلنهأيباشفيظفابعقانوروى

افاىأيهاياالسميعالعابمةباذأصففالعليهوارنجصرفرجمعدهاللىذيإبئوبهه
فاصضئلقىنملموبالمطلبالطضضفقوالالىاآلالافنمصهنالضرب
لناممنلمالجاحنلىبحروبئممرحكهمااهـكاقيمذكالثاوممامنهزية

والركينأزميآوألفططألناسبرلمأرصبناللهعبديقالشفلجلبعرة

بعالوممنوملكضبالشىضلحركنهمنوشافههضبدفورأوال

شتبأوألبزالبابخرمجلهفيأفيسبداالرشفرببوهرنزلهفاافداة
علبمدوألرجلمنرجالركالحبوةبحالوأليانفتوالعضولهركيخال

هالةيقومحقاكذلمثبزاللمفعوبةضرةأوبغابخاكأنهحهضقيهأحدل
جملسهالىبرجعثمإلنالعرلصمينيصقكذثابزالفالجملمهالىيعودنمرالن

ازبكونمابلىكنيرامجلسهالىعادربمانمبافىالىترمبحقالكذكفيف

فييغونجعرفالعشايعلىموارأئقيالثروروالعهدقرامقمنمايهفيانا

العنالثعبعارىطويلمالقريذئجفنرةالقليمنفبهسوادة
مجربطويلخهـوأصسنعهاالقينأتقنتوسابط

بففبالضريةبلقمئضهابالحدبدكأةمامنوأيف

اركالوتاأوابرحوتدمالركىمةماضثنفىانردوتلى
للركبلربمأبغافىازنيسةهـمصبةمنامهؤفافى

ضكعليلناماضرطتفتعيقدلهوقالوفرسورمحوجفبدرعبزبدلهفأمي
ضاوونبتبمءوالراوجألمنىالةقولهوسببنةقجاكبراقهاصاحلقاله

أجمبماقطنةناتفقالنجعلونالمابقولرنولهميهحمونواوكلفيأنمألم
منرةفىحمواكثسألنهيتبنباالمبرمدحتلبتعبخافيبلدكمنوفدتما

ماشرطتأردشحدتماأعطاكاذاحقفهميهتفضريتنىسعركوخنمتأبات

ولكنالنخمعأفايانافيمهيزبدئخمكافقاللهكنتحخياكألحاكذيهافأنفكعياله
ثابنأجوجبطولح3هـوافىبألهوأمياعلدماوصوتئياوخم



32

منغيروالءماضربوالأليهاحتاجوالءضواالىواحدةصارالبةنلكطوله

دللةمعوعنوشتائهاصيفماوفيقمئارهاونىاأليمطوالهنىضأةممنكذلكالنراب
المعاقاليسيربالىعرجلغبوجمزئمفيأناألولبىبرأصهثيروالبدامركأل

ساذبدبهلخالمطين11وفيحوالبه4وأصحابومذاتمركذلثامايالكنيرة

ضوفىفىالعبرفرامعينهموفاالىمخردمامحتواالكوتفأطالذبابأتعيا
أنغيرهنأففهعياسقومحهعياالعبروام6خرطووتاذعضتهوالموقعيا
وأوجعهنبابامننللثلولفماسببأبفيأووجهبننىأوأرتيحرك

االضلىجةعلىااالجفنهأفيعنهالتفافلبحتملىالنمالىوقعدوأحرفه

الىطئمعنارئفتنحىوالفنحاألطباقبيةوألىأنالىذلئهفدعابهضفلم
ذلقبلىأوهاممنفدبمنفيخرطومهفشىاألولىةصهنأضدنايآموفه

شعةفىوزادأجفانهلحركأفوىالثافيةفىالعبرعئوجمزأضعفاحيمالهوكا

هوتالىعادثمحركضهسكتتماقدرعنهفتنعىواألطباقالفتحقتابعنىاطركة

بيمهعينهعنيذبأنمنيجدبدامجهودبلىوباخصبراستفرغحتىعليهملحآزالفا
ومحنتبدررمابمقدارعنهفننحااألبروت3كأيهيرمقواييهالقوموعيونفل

أناالىألجاثمبطرفكهوجمهعنذبأنالىفألجاموضمهالىعادحمحركثه

اليهنلروافمااثوجاناأمنحضرمنبعينذلكممهأنوعلمذللبينابع
منكزأفااللةوأسففنرابالشمنوأزىاظنفاههناجالذبابانأضههقال

افىتوفدطسفوراعمهكلقماضعفهمنيعرفهأنتعالىالمحةفأرادقهألمجته

تالفولمااللةمخلغاأضعفوقحنىفلبقوقدالناسأرعننعنداافاسكنت

والمطلوبألعاللبضحفلىأظ

ىد9مجلعىآخرح

ونفرالمننجينامواذنمالىأفولههنلطلطان100لىءةا
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نأنكلوماشكلضابممظيمربممنبالنعالىقولهالىالعذابصونييحوهو
وجهيهاكهتالىالدألىالبامنآظرالافاةنألطلىعلراللةاآلبةهففا

ععليمربممبالممنزفيفىومعاصيمأضمنذصبعدماقدتعالىظأةأجدما
فاعأحرتواذفىتطفقالابافرمونآلهنمنباضأضافوالناشاشهافىفهافات

اطزنةعلىفعلهمناليرذكبكونانبجبنجواحتيصارواالذبئهماكممعلومهـ

ألىاصارفوءمذاونيدعالىفوأماقلناالجوابصدحاالفافةتعححق
ماءالاوتمهاةنومتللوفدوالعذابالمثرومنباثازكرممنلممما

األصانثاوالالهـاآليةالىئواكراذلاسراهيابنتمالىأئولهمنمتة

سانواعليمتالدهعددهاالقالمكلرضروبمنلتخليحهاننىشلوألوالنصة
ؤمفيناولببيانحالىالةقلليئأيمونوفدحنايكونتدربااعندوالبالاليم

أبلىتدالحربفىوانثباتفئالأحااناارجلقالناويقولبالضامض

نيستسلىماكزأاناألالرانيهـافىيتعلفدأيفآيوايببالهولفالنفالن

البالهأصلقومففالوالثرالوفيالمشورةىوالبلىرواالجلنىلمدودءالبال

واألمنحانارأألكأالنوالتررانىيتصنمواالمنحاناألخباربالىمفي

قةاليئاتتباطسهمبإلوتعاقألةجميعاوالتراظيرفطقديمون

والنرباليحافاظيرفننةالرباظيرولنبلونكمأتمالىقالواختبرنا

ءإبألجبهةأبليراطويبألءأبلوبلوتاقتأنالثرفيش3االانيخرباليمى

اظرهرالنياهالبفيزهيروظلىبال

يفوالذىءالبالخيزوآبألهئمامافآلبكنمباالخساندةاجزى
رزوكبفبهاعبابرالغطحعةالعبهماصرالدأنعمأرادالةاللغنينبينفيت

دوصتالىوكيراالبئذجمنفرعونالعنكرذسانعالىينينأن

عليمنعمةمنهيمتخليعذقدوومفعلهمنذكيمونويهفبخموعلذمم

بعفلألحمنمبلوهذانجعلنعالىفعلهمننجاهمنماونأنمذاكليبوكن
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لهاألمنفرعونالعنهاافىذاعجمردقولهانجمىاةعللكوال

االفعالهاتجاعهنمنهموفىينكموهزالبينشفابتهفيأنافىيهرنحةالضب

وعلبهلىوأأقوىاألولوالوجهاكمواختبامحنةأيعميمربممهنباليمم
رلكموفيألتالىقرلهفىنإهـعنالمذلىأبوبمروروىإلمنرينهنجماعة

عنذلكمئلروىوفدزلئامنأنجاعاذعضيمةنعةقالعطبم3رمنبال
3إفحتصكاشصواناليهلنجاةافةإتفأهاويخرهمومجأهدوالدىعباسابن

منأقذناوالالمالعالةعلبهالرسولإنتاناازاربراشوهماعلىدلفلووفعايم
لموكذالاألفعافاعالنيمأنالكضرونجانامنالدىالىالعناللةنجماوأخرأكا

فعلاتيريدوألتكوخدواصتحقذتكاوكحزاقعنجيتثالنأنالنيرناأحدقولقد

معونخهوهدابخصدألفهصتعالىالدهبتوفيقاموغألننطاهرذنيفألرالمقنجفه
أينأوجمنتحالىاليجاةاةاةةا10تمصهذافعالألاضافتإمحتداطافوأ
شاوكاطلمعنايموتءاألعدافمءشطمنتعافىاليهلهاهضبفآنجأن

نظسانهمءأالىحيربأعيوتارةابهمابربرخبأمركونبشارةوةالمهاليخبر
يدركلممنبنللسااطبتةنافرصآلمنالحأخرتواذبؤلهأتحيصفديمتة

ناالشلظولهالعربمفطيورفمعروفثزفاناءشرمنوالنجافرعون

قوماأنبربدكالواأأوهزعطبومقناليميرءلىءمصخرآلقيإمرالفدا

عطيةبئجربرمعربهاالخالهلةكءبضذالثشلوا

األقاآلئمفيخثبإزالاصكنمفحاايئاابئغنمسحولقذ
كناآلأوآلعراليزساةشكنلمعؤاألرايميئنيخيفي
مقيإمأمنبرملماعناتغيرصراالذوماتاأدإكوألالهزيىجربرقاباوأ

تعالىامهابخافيمالمكقومهوالميايهاطاباظأفافجريرمقىلىءاألخضل

أالجنجيناواذوالمعئمفرعوزوأحالآلننجطمنءأبناالىتوجهتاغاإآلبئ

ارنعالمرتفاالثرتاطلاظافعلىنعهةإصاتاعلىلنعصةفكمءوأ
رأبعامالى
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بنحانمقولعليهاواألصتمراركاواألنيااضيافةتوررفىالضأحنومنعنه

الطافياذعبد

ءكقوزهايبالنرالفتيفعليقثئةيهآلهزتالئاسىمانجيلإذا

زهافنتنخالتقنإذاماتجؤادوطارالكلبجحافإفي
آفترينافريرهاتعليفيياذثؤقيئذأنرثكآلييوإن
ومنلهيغالزكنيرةولناظتجاآلرالاخهاهربرهابعزبخامنعياتجولهأراد

الناعيقولوامظاهنأالكلبجانفافيلهنىومفلمابؤمنونفقلبالنعالىقوله
الفصييلتحزأوكالكنبتجبانفإفيعيبمنفطلثوما

لموجرةألقيوانىالفظهلوالمهالزففمالىإنإباالتالتأوفىانىأرادواغا

نتاولذإثفىوهمالففىيردانوقلبلةفايالانبربدفىنظولذكالفي1

هحنامازيداألثبترلالإرحلهوأةزبرلملغبماؤذلطتجولرجلقليخالوأقالللت

اففىحرفالمتدأضارعلماجنىابنوقالالهضفىفبهالةاتاألمرفابترالمار
ضلهرتللالمهالفيفعالماكابنعزاوفدخبربالأبتداخا

مغنيةحفةبصموصوفةبهرةالىضافةوالالبخدامالزماأفلأحدلماههمقيفد

النكرةافاعلمعااتجةمنبدوألضرأتجعلوتدظرفاأوفصالاالزمكوافيعن

عنفةمابثلبصلرالجرملأرافهقلالمذكررأقلىوباوىالمجاالمناف
جفةلالفاحببراثاوتيلاألتهامبنرفرورةيخرفيفيلزماالفاطلب

ربإساأتئكننؤلفأكلماءلالبخمامالزمافقرلهوقلبلةبفلاننئعلىيددوقد

ألفىمافيبههرةلهقيحلوالددرممالنىلهكنافىمنابذلبلماألفهذلثنجرل

الصفةةالنكلنههـبعدانرانعةآلوافكبترلمنأفلاضاألنجباوماكرجل

امرأةأفطانحرالمكرةأنجتهالمماإلتكاقأيمحذوفواظبرجرمونحفى
ذئاترل
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وزالجنافاء3زؤابالشؤشالصئاحزةتمؤنرالربوآك

السشيخالسئيافايزنمؤيغحثؤندأبغمنوالمتتمؤشن
أضمافاخصاةقذسقةوإنايخركبفئممننجىوأ

األحقادمننجاماكن1وأزاتلوبهموغرضنوامنمتاراادكواببوليمنجول
003فىالماثةوالجارفالنحالباأنأردتاذاافافهىغرواتخراواعرومعن

افلمذالواقداميمجاضملثمتتوأليرتهـشيمأفاناضهفرمحآبعضمةاتواناقال

الترالمنمقيويملىالخاهمنزةاجباناكاحمجحل9دأبهممئلقتلهوةأقا

األعلمراغاآأيوفيلألتنبحهمفييبهموأنتبهمصمألقفتكلدافواالض

اوتأثنئأكافااظصاةفذفتهوانئومهفى9يماوتظفىنجرمماتصيب
منبخاأومعنىتفثاأهاذااألمرمندالربمأضافوبالهلجبحهتأكد

الافىيهءواالهالماقىذكرفدئضرمفرممبهما

1ئقيإل11السؤادعنإمأدونآليت3كآلرماتمحتئيغشؤن

االبههمبخماجبلةبايمدحعنهاللةرضىنابتبئنلىدةهمناببئاهذا11

فيلممروأةوطافعةاروايخفانولكهاألعرجاطارتنجاممرولوقياضافىا

الذبياقاالبنةعندهفوجدعايهدخالفياليهوصولهآصءاعليهقدملحسانان

فارجعغسانفىونسبئهعيصئهعرفتقدفريحةانياعرولهفقالالحلهوعاقمة

أنصبحيناهذيئعليكأخاففافىمراكالمطأحتاجالصنية6بايكاباعتفافي
غفرلأنألنحعمنوألذوأنتفعمبحشوفضبحنكبنخاك

السباشبومبالربحانبحبونحجرانهمبءورانمالدفاف

ألمايعلالفيلشعروأبيكاةوموتجويمفىصروراضمهمونءبزحلىيزلنشدحاذلمأفما
وىجوحةديارصألفياغالملههاتالمداغبترتالقأرةافيوالةهذاليوممنذبه

القعبدةومطلعمنلياسنةصنىطلىقانمدنافيردبنارهنهاعثرةصنجالص
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يالعدللنقذبخاالمرارلىو

عفريزغأئمنوجمآلياكبأهأوآلقالتافئ

زيبمليللطخاأىإنآنساإألكئبهىآلش
اخثروحراصنيأيعميفمترفنمئضكفماالنامنكالثر
انجروقادهنهاهالمجداألجمفص

صارم11اصتاكاداهؤآلمةإضركقةماجإلآليخبغإلى
هرمةناوتافقاببأربترلأنادوأينقلهإهـبتأمعنى

كآلبيعذفدئمةنجصئتنوراتاناطارواذا

1األدنابسيفنربنآيراشأللقينةأنمحرنةإذوفرحنه

لالوضلهفرابممنبشحلممنجرالأوفثالضتراذادتتصقدألخهاقرحوانما
معمغبالثؤبعنأوفوقطسدلوبهتالتكنتمطتحو

ئوئمإفزخأؤلنىينبغفياعقسابعداتميلسوابفيغوى

ئممسطهمهبآنإتياتمغلةيقزيالصؤتيغتسمفجاوبة

ؤمؤأنجمحئةمفئكلمأمفبالالفحئأنجفترإقاهايكاذ
ألها4كماونإوةاونرالمكاب4جماواةالوتتمنسمعبهنجاوبفريأرار
نرابأرأدشهيبيصمالممنجرألنهمهعلهمهملهوانماممناألضيافوهم

ومنها

1

لحوهلحعنالبتابطافىبينناللمالدارأمرسماتأصأ

األودالزمانفيرمراكدقئهمدنةعصابةورللة

الطرازاألولماالنوفضمأحسابهمبمةهكماربمبيهف
أكاالكهوضةبذضرباذاالممبشر
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نماظزمليفزعلهوأهاضإذنيونحرجبدبصنهأجمموهوحبهمنبممه
انالليلوادفايوءومحئضنهأاذالمالنفزعتتجالنوملينبتأراد

وضعاططأينيدروأعبنبفلمادو4عاأنطااذالىاالتصاانعمتبالص
يأتىاطهممنانالكلربصوتاذنمثحلبطهالاممماصوصاالرنهطكلوبهه

بالنحبنبحأىوهدبحفآألهقىئومذااألبياتبقصدنتجبههته
قزلنرا7وظ

هاوغيؤطفمةسجفاائميفيةتذعزؤدوةالكفبيدبوقل
حهاغازتجإنيخابهق3فزدعا3إلحبةتألتيزصؤدعاؤه

غاءاايخاايالنا

ئهاعقسانخماقتإداتذربيقحيماتلياةذهلةت
النافة4واالتالندرءهاباويكاأنانياطارفمهاأىدهاإبحثتمعنى

نياهـألعرحمااليجت5اذاتررتدرهأنوأراد
حميضهاصيبالتابذتعذارىحاراحصفيالتزالمجاككأن

كنهأصيبوافىاصذارىالهترتاكامبثةألشتترصاعاقعاحأنأراد
حواصرنأوضا

ثييمهاعنهاهرالتخثبأليصباشتاحالنغا3غضؤباكخير
ناراوأبقى4اأالخثبوأوصطاالوحماطاالجواز

برئمهاجاكايزجاالمرضغاإب3ذواستراآلئحعلمخفترة
تدالىهوبوالهطرمحطواوالجاسهالمزاهنلهصوانماالحقاتالبرب

تتالضفيالاألتلىوتلالعاوىمنتاعو

صجتواخرؤتصبآلمئادنأجابئواحليصؤتقكايئ
وآحمدبوتولهافذالثةتلىأمنكالهـودباالثعوىيةاذكرت
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المبتواآلخرففصدهدضاهافرأىلهرفهانارابعقمنادألجابهوقوله

وهنلهاهبالمجدهوأألةهب

ييافافتذىساطعبضوذغؤثوتجؤةقيلأظألؤسارى
عدوأنثدالبردشدهللقبنهمامنوالمفقعلالبطراقليشدوفماقارابق

بلبزابئ
أصزرللصؤتفهؤإليكإلثمخصزأييمائعمايثؤىومضتنيعح

أبضروالكأثاكؤماإلمهبعفذناكزامالإلىكتمبحييب
1فزشرالمةمضاألزضيبوخحرىفأىالقرإليلمغ5أشمبفيرذعتة
انااتيماصهلهلهقيصكلالميأسهبمبلاةأرارمائلىأىأتورمعئ

أراطسنغافيدةةمنأبجاتال1

رأسهبتعلويمستنبح

باردجالىمنألفبصفقه
دناتكربمءطبالىحببب
هاءضوفابعرنارىلهضأت

الترىالىهلماسمبفبردعته
حبأصأناكمثخصمتلتاما

يخنزالترممطومحموونجا

ىقرانعمائلمىحناتأخرت
هابلبشوالبركابنملهقتو

هاضاماوالطولىذفثهفأ

حثاضةنرغوكهاوىفأوفن

511لحامنجرنةرحابآتفبا

وىتجةميبهااالنجاندنا

أعبررلصأرضعمطالى
وصرعرإدممطمنبلىءبماو

أبمرطبوالكومااابغبض

بمبرالنارأةحضرألوماكان

الضارنزهراألرضيرعىفأ

أبثروابالناريخاولصاهأ
يصفرباسبحاليلاوداىالبا

أليتأخروالحقلمهأهـءال

بنظرتبالوالمرتبهازره

يرمايراوخيرباله

أحرسبمريانوتسهابذى

فرغرصافيصنىبماوفوما
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اكوماالىبنيقومكاتقدالذيالمكالثرامكابالىحبيبومعون

قعدهانومعارأىبكانارأاسمبنيرضتراهـعتهدلهوقىكرلهألنهاالماافافة
نجفدوقدشهرابنوقاتضهدهافئى

نهتصخرباىستنانالياتلةقاإزفعاهاوخرتيهفقنث

سلماسوأيهقطالملىأللةرصولبمدحاصالنبمبمنىفرلءوهاالمحالنجبنىقولههحئوفي
اكصغثأتناوخعرلئحفذانجةإنخيزاواجك

سماذالذمرعنةبلهنذزفتألوغذالفنالذىيخةراواذا

فصاكخيالهآومازتهااألزىاعليالشئااالؤنؤكت
الحوهعهأالصالحالفارالزالنعسوالالمافاالطرحناالاظيزكوأسأراد
رأىاذابهماصاكانثثمنلهااصالحكاهذجمسلواواماعاوأوألماسحبلإ

فمانحرهامنفامتفعاالضبافعيابهاشىيهانهأوألدهاورأفهحماكانوصكهاسص

األبلهذبتولفالالالحمجرىجرىمنهومانعآالذجعنصاداذلككان
اسالممناذمملحزرىفسمينةصخبصةكأنتجثمنسالحذواتكانتوان

هنأىبعضآبعضياقابلىوعىنتوهعهعقرهامنبمنعوألضيئأصاالينئ
وقولهابردامنبعنىبعضهافياوأليدلثمالبهوبالنجالىواوبارمامدقآشباستها

يهالشوسعيياهلخابنافتهفمقلضيفزلافاامماالفضاححنهربجفلدىرأيئواذا
زمنلهاىصوقىلهوقىوعهندننوفلخهفاذألصالةالنبحرصاةعدن

كلألبانهنفمبتهلنالبهىأنأرادانهفيهفبلفقدرنهأشعليالشتاه

وعنديالعهنالعاقفطع3أرقالانهبماسناعنوحكطاالركيبثهاألرض

عقرهاموضعطالرنهفنقطوتعقرخرانهاأرادوانماآحمبهذيئفيراهماان

األبلىالحعهئفياخروقادآفمااللهفيهحئافيواسالئهادماثهاوبئايا

عبىبئابغابفاعوذبنبمدء
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1ؤائبةالألفرنابتإفاحذثانىماجغاياخبزممنئللةجزي

يئكااليئتأثاتجزذتهاسلآلتخاضألبنقتأإدا
لهءولاليخافهاهرعترألبمنطاونمانهاصفىاصمأدطأراد

اآكرأإالمأادةننبرقنئسرابيقصؤلياصمألبابمألفياإدا
فاتحطاالثموليبزماحوحىخفااليلهالبشؤكأخفتإدا
االرميبنمناوفاذهالنتدماالمامنرملهاأخمذت4اوقي

مراغزاتجثاأرجتلنمعاريكااليإفيخذتاولنمففمنث
معغلميرثألةذإثمنرجارجبوسعيملىيعغ1ذيثأكبرربرط

األيخبةالجاوتالت

حنابرااافيآلرفييتؤبةلمآلحهااجآلفاوآلتأخذالئوئم
وشله

حىاهادآلخالعفتأخذوآلإههنذاماخفغالمخديقأخونآل
لبنوبنالنرقال

مامماليأوآلاإةبيائحأإيأيآلخهافىالبمانأز
طلضيفهاويجاليداذنايؤئحوضااائباابترما

بدىابيبنسصالمىوقال
قصيزهامنآالنؤماةوآليمنغبنانزئواإناألضياتومانلغن

ماانابدئياويئاسأيرعثنابأءجرآالمحةبزيهوبروىهـاةاأ
غواربهعلتئفدوموجطارافعوامنكرتجتدتالحمتفالكم

مواب4بزلالفينانمنأضمشحردلعلدصفلتحودواااة



ث

منضرهامنمابمنعهيناصولعبرهدالبمبدالعبةواألنجععمأيألقلضىومق
واحدالمعنىقوالالحوالنعيرالجرىهذجرىوماوولىوتماسصن

ى06آزمجامى

فمأنلكىلتماهاوألنترلىتالىتولهمننلطصائانإاتأويل

برجيمونأنتجفعهاآلهذظاهركونيأنمانىبهرونففالالةءالأنإال
لكمولبىبخالشمذهبهموهنواشمنشئآبخصأنعالىألةاؤموبربىدماننله

نعالىاهاالهاالومواليخعلهخاصةوالالبمالدالةملبيرسولخطابانهقوراأن
نىبمونأننبدفالأكزمعدهـالصظلىوفيفبالضحالمبلبفصقدألة

لذلماوالمعالعلبمالدالةلهشابهالساكايبأيضأتأ4وأل5عندوهماألتاشالىأفماله
وجهينكلهبئاآلهذتأويلفلعااطرابنجعلهفماذالثتقرلأنمنايحن

ههتعلقهووبكايابهمتملقآبكاإنهوالذىالثرطحرفلىحبهأناكلأصه
امةاالمابربدتعلالخهلنوالضأنقدبرايمونمحذوفتدبرغيرمنلظاهرق

هذاخمئلىالىظغلهلعببنوااللهرأبئوماالفراكرهذابالجووهذافعالى
القوآعؤالوالاآليةفيألضابرابهذاوكلبالعدلبالقولشظاهراةيهنلماة

محذوظوكلضحرولمااناهرفيهاتجمناجثمنهفيعلىجيحقىارجههذاوفيعليه

لىخرأناألوابرأبلىأوممنمحذوفعلىيبنالظاهرولمهطابقابجوكل

قولأنإالأذدفاعلإقلنئقولنوالالتقدبر1ويمرنبكلحذوفصتلضأن

افامالختماروهذاللوضعشلىفىالقولاضمارهعارامنألنالةاادأن
مماالجوابافىضاجالجوابذاوعلىهقوراعلىداللةشودالواذوكانله

هيبخبرونيملقواسأنلمويبملحبااششالىنتأثيبهذافقولعنهسئننا
إللخلوانلجلطاطتكنعىةفاقةوالصالقاءحدمنيقرجحئالفظةا

رابعامالى5
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انفدأأزنىافمانجرلأنألبندالمفبنمنأعدأألنعنهظرجةالفببحة

اآلانظنمئشهةصروومفعلللنعأشدذمنيممعممؤمنأأوأفنلالةاضا
مذهولدةفيزكرةظارهابدعهبئمحمدملىأبووأمااأللحالجمبعفيعامة

اليااكلالىبسقىاةألبعلمفىمنانلثفيعقانماقالبعينهكروهفامانحناآلفي
جموتلعلهألبدرىوهولكفيرافبشلقكاكذاأغسألعلىافىلفيأنبجوز

واذاكذبفهوالخبر5ماأخبرملىنحبربوجداذابخرهذاألنأخبرماوالبشلى

جزأواوتانحولعالىةاسلىنأميطألوتءضردءالبوأنألبأمنالخبركان

خبربكونأنمنبأمنفالفالثفيلهبجموبأنهذلبرجدأوالاألصاشبعفىأو

هذامنخبريلمالربهأنزذئاأبأمنواذاوجلمئاكهزئلمرمكش
ساهإنللبالىنحدآصانافيلةفاذاتعالىالهبهرياكءإألضثنااألالكذب

تعالىالهألنباتهذأصؤضرنأنصأمنلىتطاللةئةبمفمعيرهفيظمفاها

وازالةألىنهالمصيروممنذاالىاهأغمأالمبدالىالمصيرالىباجهأنشاهان

لمالطجدأاالىصالمىنهبربردواشاباتيمهزاخبرهإيمىماوصفناكلذلثكن
دونئةمتألنجثفاأنونجبظلالىتالةصثبئةمنذلمفىاستمناايوجد

أيضأفهوالمعبدوجهكلالمجدالىبمصبراللهممنبئةفدفىاصثئانألنهمنيئة
منمرتجعبهتعالىاقهاؤهبئاةايزككنيراالالدفدألنكذهضنيأناليأهن

ألبأمنأنأيفآممناوالاعنهيرخفىيقدرقيهبألناللهثةمثءاشثنانولو
أنحنوأقادسلهالىالهابةنهمعالمحجدالىاليعيرأنبجوزفدألنهضبربهفبهون
فاذارناهاذايقاةةاكقالأنونابخبرهذافيالكذبننيأفال

ةثهذماكنتاؤاإفي53خبريمونأنمنأمنمدكمناهاكلىنىللمثيئةهندخلت

ممنالختبزولناهاالسهذاوبمئلفاللةالمسبدالبدخلأنوجبتوبمئ

لىسيطااصتنئأنألةنعالىاقهءشاأنللجدالىغدأألعصرنواللهالحات

الىمهابخللمكانتنمابعبئةبماسننتورخعىبميضهفىبحنثأنلمجزلمماينا

اللجلى1المغععيئةههامنكالمسالمثبعةانافىأبىوقالمنهيرهجمينهنىختالمبد
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آافيخفأنبذالةانقمدقالمنالناسعفاوقببخليفاوالاللةشاهانتيلتفئى
وألكيرءالجاذلثنىوأليوىألضثناةلرأليلزمهاممنبيلزملموأنالفعلجمةط

ماكللالدالالسئناهانواعلمأبحرممااناهـعنبحكهالووهذا
جمرامامجريوماوداكوساثروالعتاقوالطالقاناالملبدخلفقدكتافةآوجوه

مابلزمروممنوالمغمالاهعاهعنالتوقيفافنفعهذيةدخالذااألخبارظهن

بعحوانلهالحكمكأةماتكميعيرونالثوضعالذىارجهمنوازالعه
بهذالبزجامةشااناياردخلتتدنيرلضماالمفييدأن4اربمهذاعلى

المعاعانىرلهديعحلموانمامحبلزههأواقافىضرآالمهبهرنأنمناألضثنا

انجهاوسذكاليعحوالمعاصينعالىالمحةالىعلالنتعاراانافبألناوجههاعلى
تاالبهفيرادالمارنىءلمثنااألاللجوقداآليةأوإلهآصلهمايرةأالو

غدأيئالئتالقائلىفولجركلالوبولمذبالهالعاتبختثاالوجهوهذاوالتسهله

اقهلطفانذلةأفعلىاقيقولأذمجرىةالشاانغداوألصاينالدبنمنماعلى

لماذابجبلمبالىهذافيهلصاقعدمقواةواحدالمشدانلمفهحملهفيماشالى
أللطعالتفيهلهبلطفلمإةناطبغإشألنهحاتمأوكاذيموذأنالشعلهاتنهقي
لمحاألنوذللاطفمناألبراتالعاايقولبأنافيشبضأنألحدوليله

أليعحاوجهوهذافيهفاللطانهعنهبهفسيملههاهذفارنفاعجملةليهاللعاتس

المسميناجاعبداللةفبيحآأيمنماولهثاواآلبةالطاعاالبخعانهأآليةفييقالأن

مارفيءنااألوفديدخلهيحأةيهىلملىتصفياضصنهءاألصقنناحسنس

هرالمرادوهذالاألحومنعايهسهـعلىءابتاواةاتااوواألفدارلىايتابهادهـ

مماهالأبركرماذيعترضهأتاالاآليةفيجألناداألوهتباانىدخلاذا

مممامنعأفيبردهلموانالكلرمفيأألمتمةالمث7يخاهايذكروقدممرمهمنحكينا

هننيالىيقصدأنيخرمنتعالىاللةالىمطاعالالارافااخرشايهونبلققدم
قألةصادقاأوباممكوةفيمحتدكيرءاألحمنامذانجميوقدالمنفععةانرجو

واظهارىنايالكادسانتظصعأدعياذوصلتانأللخنكذالةكأتالحكم
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ماذكرناجمثهملنرومغااآلبئبلنأنىبمنمماأبفأاوجهوهذاالبهالحجة

لىفولهمنلنرذالخكهايألألبزاللغاللسألةعنالجرابمنهفميممن

لفيرهمنلةاذالوجبالمعاصدوناألفعالمنهباراتيريدانماالىالةاكن

اؤالمحاثعاأوكذبمونأنالةاشاهانكداحفكألعلبنكوالةلبهولفىبنطيه

اكفاراههتلقأنفالذبجبتجعلمممنوانعندعمنهئامزكقدتعالىالةاألننجعلى
طيناءألااللوالكراةنحاطبخربمنكوةوالببمقاالضنظذاالبؤفىوأن

هنخروجتلةاهذام11وقحاتمابمونلجهوأفقدمزبدفدماناتحقك

ئلةالىهذعنوالجواباآليئاللتأابيانجماسأأرأمافعارالممينإجماع
ملتاعنهالدةرضاللرنةالربفقال001وحدللةواطدثلالىمننرهاولفل

أوالواحدبافئلئفبهوأاضكزأفوجدتالنرأتثيهاتهليهاضنملتا
وأفايلوهربأرفيوأربةالنةبشنالةتنيهالىفائزواتجاوفدبالبئيهاانيئين

أضباهسنةتيعهتنضتاالمزالبنيىتميفطعةاالقدرهذاتجاوزمنأب
بياكوصففيعزةلقيدبدراراحديهتثفأماأضياهبتة

اناداألبئالقهليالئيهمصتذحكلهبذراذزامثةيحذتجافي

ملىساهماابكراعهبئءفزايحكىعووتاكبفىالهج1

احدىسناذاالنبابضبهأيداعوهوالمالمثهعفةبناحبالمعضواألجذاألخرف

بقلأاةتجالتثببهعيبمنوهؤانجواعبهاراةبتدحباخذمباألخريذراميه

البهابسبقأالقاوىالحغالتنيهلتهناألدبأربابعدوفدمفهـهعنافىاحد

وفدغرهوالنثجضبمناقحأقاوىالعبمالربممنمنئعلباأحدربئوأل
لنةالعماوزادالذباببفعلندامةيديهينركمنبعفهمضبه

فراكهعندنفيالنبهفعلهمومهخالافااألديبفعلى

كماكهبلعمنهاونجبهطندامةرإحتيهيفركفرا

تجؤلهعنترةشورفلنذصهفيزمونمرش



الرفاعبئمدىقولومثالاألحمأى

يذادهاالدواةمنأسالتنتنمزؤيةةإبنكااقنحماش
القليهئاميقولومنله

2ئشفبلمالذىالجرنخوأزخلناضاباخؤكالؤخثيغيونكان
لهوقو

المفمئالوضاحءأثناتتزفنتغزفننتءالئمافيالثرإماإذا
الرمةولذى

الناقعاحقاألجذمبمفةوحكهأخرىقفىاذرااقىأ
ورىصقعدطهلزحامقفنجرعهالذيالنورأنما

والحكاالبهاببذكروأخلالبينالمقميرنهفقعر

اذاةوالبترالناياألصمىظلمنقارببناوالمعففبابلخباثامةالمعلوابهوالر9

وبباشسيادوفيهبالجزعضبهعاوانمابإضهمابدأمافافاذادممهاصفعيونهمثكافا

عاقيلىبطبتبينعنمفاوبهالميونكزتعناأيكامماأبهزنالعبدوالمربمدماموتت

الجزعاوفوموأخببنرطالوتألةحغامأطالتسابرتداماحهاالمران

الوحنياعيونتشبهوبباشصوادفيهالعبئفىالطرزاظوفكرالجبمتجحهو
أضبهكنمئتوبفيراذاممنالجزعألنيهلنثوتحقيقآايفاأليخقبلمتجولهاقىتل

وسلئعامملاألمطرضتطتعيدخكلقتفىقالماالتىالمثهورةتهفبوابيحنيونبالى

االبؤادالةاباناتضضىندبأمملىابماعيخلبلى
علمقمةيدفصومطل

النببهذاحقاصبكولمبذهبكيرفىانالمبمنثذب

اياهالتيسئاميوطالقاللقصةاوحاالبئاصامهاةجندبألمماعوئحكي

بهبلىنطفالنهورممهولعلقمةوجوفئ
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ئحلتيمادنجطأأشالزلئةكأنهائاوالئزملمسائااؤزدث
أافبناقولففلبثبئبنضإبنهثيأمايحمىأنمنأكؤبابوهذا

عتابمف

1انبالىوالخمثمالعئالثتذىكرماويابأرصاالطبرفلؤلكأن

لهوئو

المذئلكأنئوسالممئيإكضرياقيطيفبكالجذيلكشخ
وبلى

2كؤايهبةتهآؤيوأشيايخناليلزؤسيازقالئقغمثارنكا

طهبؤفيأنوهوللكنوفالفشبيهفيهوالئاهدالناخيشواهدمنالبيت9

العايرفلوبمناللريالرطبشهبهافهنابالمبنمأوالنبهاتاباأوغيرهثصالهبقطر

بهالعندغموبةهيئةماالبئلبىإذابالىابالجففهاالعنقوالبابلجلعناب
اخنعارحيتمنالفضيليتعنصنانماانهالقاهرعبدبخالنلةالىتئيهاوتجد

4فعبدمنواليتانتنبببئفىثدةقاأخإنألفيهالزنيبوحنالفن

اهعااليللتميورة

معراظالىيممنقمنبسنهلابالىالالطالىأجمهاصباطعمأ

واألسلبشىأفىفىبعضهافطابههاىكواومعئوهالنلصانغ2
فياررالمركبفيوالثاهدالبيانشواهدهنوأليتبنالنااحمديلحذفتثهاوى

نطبةمشرقفسأجرامىصناطدألالميئمىاطاملعيبهانافطرافىالفنببه

طرفاداوبمممطنركاصكباشببهجهفيماشىانببرفيمرفةالمقدارةمتناب

هزامنأصنليهاهالببتهذاأتدوقدابنارنليهابرويالبالكةأمرارنى

التلبذكهنجويلنعاراذعدم7نتانهاهشونعلانوأزالدلئحذاأبنفنإبالنش

فولهوأنثلميضهونذكوفرسهفبؤفرافنباههنالبهنجنلىبماضنلمنهونجاع
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آلخرو

صنةوالييفيالئقغتمؤكأن
اسنوجمفولو

اءفقامنكئزىصغزىكأن
وآلخر

كؤايهبغنآسقرتليلشماو

هبالدينأزضىعليزصدخصمباه
1

موئاللمللهتالظجمببنجثتىالعهىجتيأوالؤمميت

محصالالناسماضيحاذاقباهـراةاالحيخهالءاتوغاش
الخحرأأحزنمااذاتجرلهيخهت4ءالوضعركنورالروش

تفيينفيئةشهبحهؤنىائقياهممعهاصفولسصحتمنسؤأزللمفالأتوصثكل
يترلهحيثواحد

االلىوالجفناباوكرهاىلدوإبأرطبا1يرالبفلىكأن

قعيدمنوهوالبيتالمغئاركأنفلتحتىبئيئيهةينثثيثبيهفيقحهأممل
وأولماحويرةابئجهايماخ

بعانجهءادالبنن4وأزريرساجمهوهلىفازرأجفاوده
تبههالظالذىتالئلمصدبكورمعانااصنىتةاذاونيا

هومجانصةذنبهقاربةانهأخاكواحلذأوعلفعش

بثاراأعطصليةعحليةأوروكانتمدرآألفبمثرةةتيءائاصلهفىملويلةوس
حهرهنورلهلجلثر

مجودأكاتاافىلأتففاصمألننطاةفدتيلالخىوجمرىصغركأنلهض1
المذكورابيتافيكاطنفنأيخئهدائمامفردأتكراأناجونبصفةوبالظألىمن

جملجزللتففجلهكاعنمجردااذاممنالمارىلهأبأنهذاناعتذرواوقد

الحفوظلىأراظروكللتملوألما11الحفاخاتىوالفقاشحصهتاتحمازحممهاصرظ ىء5

فوافعهأدبوانهوفيفكاوبافواتمئابيتنى



04

الىاهنالعثئموكان
اتجاشبهاؤ

وآلخر

قمببنوالكاشئةزأنجم
ثاشالينوكاءفكأنها

وآلخر

إبهادالكالىفيخفيتاداحتى
حتبآكايهافيمرختادائعلى
حزيأوفال

ئةفكاالئذىتحيلنإتأشقا
احروظلى

عزوسايحألدغالرفكالن
اناصىاهباساوالبى

خإلهاعابالدمؤخنمماء
وأحسنارومىابنوطلى

ناصرحااقيفريؤتملؤكنت

سافحةاياقؤخاالبرش
تدئقطرمفىالاللمذكأن

العودانجروظلى

يذاآتنالةالفاأليتكا

شللؤذألهننتجعت

عألتجيلنيشتائي

كنيىأنايلجمنأوينن
مناعارضإقشلقز

بلوريخشرنيخييتققيقة
خإلمخمؤليفيكرقالة

ئداالخرخئودقىلبالتصاذمؤخ

يثاليفيفطرهمنلمأنا

جفنارعليلةتقبءة

الؤنجلكلةإطقئهآوهمت

خذمليمفنةينتسقح
وزيركلنزجضيكأيقطر

الطفإينطثنلىيناصقيطعل
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يطرتاللئلفيآيخرنجتا1إقاأئهسئهيلمنلنخآفبدأرا
ضزاوألبئ

بغيزرقيمبخدئهايهةضإبيإيثغرياثليلهفيصقتنئ
خبدبخمرؤؤنجهنبنيوكىالذرباذآيخقبنيفيفانممتيمث

ألمتنىوقات

أزتحانياقيفأزتلينفيصعرهانبذواثآلثنثرت

ؤفنزمغاققمرنجبفأزتنىهايؤجءالحمافروآستقبتمت
وسالموهـافىقولفثل4ياأبنالثةأضياهنالنةيبتثفاما

الرمتيالؤشاةينالئيولتخؤتئظقنىشعرهاغذائرنشرت
طبقليلآتختباصحبخالونمكأوكأثاأتهف

ولبحفه

نفييراأنخؤانايحفانغفينزجنؤزدخالئةزؤفن
ثغوراهيئضاوذاغيؤحيمؤذايححىخذودانائبامحطدا

جياشنىخروال

جلربنينحزوطةلهاسنفطأؤزاقييخنتبرقذاينة
ونحولهاياالمحضمروصفنىىوللبض

9األوتاربلكرئةغحاألهـلبالمفطفابيئكالثيم

والنوافئعاالوصالنظيراعاةفيمعرواالهدخبعرالاحلىضهنالببت1

فهوهناالمطاتجةجلخاداخاهامننجاصبهوهاأمرخبمومراةوالمؤاواالثتالف

اللفظيةمعتوهناالمناصبةوهذضىاذكرهنيشملماواألونارباالحممجةالمنقدد

رابعامالى6
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يهأاطالياولبعض

1رطؤايتمؤعلىؤزفيغيرىإداغداالبطاحمعتلجأبنؤأفا
عنأستؤادالئاطوكالجفإيفتغؤخطيئهاحارأقيثىمنر

ىمخاوليإصهنفاؤيشلخئقيسنويماؤجلثرفيكجبالها
حا4أ1ءىاعيلفيفنلىبضأرإأركببهوأماث

نتفلوتقرببيزحان8إزخافغامةؤساقاظيأيطالله
وآلخر

وريدبالخبابتلقلىخصراةجاجةبنزاخهانناؤككف
تجذزقتءواإلنانري3ؤالزاللمنوالخبالثعاجطفثافا
الهدىاافىبفثوآسوشقائقإنوأفعرؤبردصءأقداواجمست

يابذزالكزنمآلنكأصأظرتمالت

اوثييمخنآوظؤهفيكالاناأهذب
األمنمفيكلبقهأذتئثفبازأةتما

اخئودواتمتموازوالئغوالغيؤأهذى
وآلخر

وراحغيريكالافاالبطاحينىقرهنأنالفيمكةبطىالبطاحهصنلج9

بومغأشرفهموهمفيبعلحيرلفمأفامنالتوقربثىهـظواهرهاشونكل

قريثياالثافىالقمفريثصصبموهمفربشسادإتمنهموفيأمبةبؤفىهلنم
األباواللنلواهرأهلمنلبوانالتوقماالباطحأنهمالذبن3والظواهر
ءبتباوالكل
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فثأماكلطعنةتعالتصافبأؤبذاتخألفيلجباسأقل
ينفطصوالغصنيغطواحقزاليؤاهـئئضرقيفازؤائحنطكالبذر

بالمظ

غزاآلعنبراؤرنتوفاحتإنخؤطقراؤمالتبدت

وآلخر

1اوالتفتهاجألذرامؤؤيسنأيآةتقبمانوانذوزاسفزن
لفرجأبوصتئالىإواافىفترله4بخىنهسةيهتثوأما

بالبردائئاباعليوعضىؤزداحياؤسقمتشنلؤلوغوأسبقت
فوالفيزاالبئاالأجدهللمةبتتبيهوأما

وقذوضحروجهوغصنوليلبذر

وخدءوثغزيفليزدورودضر
حىداليحياليىيح

م6ؤااممبهالسح

أأوأخعألييناابئناافألربأالتوتعالىفولهعنصالمألاتتأوبلىا
فمالمئالدسيانأنوبمندأبذلصااهبالدالحبااةعالصبيلنايأصزأنعرفقاليهف

أناجمألونإمابئأعيدأءتقىداويانهنحالفيكاالناعياتكبفاللىظ

لممانهلىظلمتهبئبئمتنجمأوالماسمنيرعسايترلهءلمبادافعلمنالميانا
بعاوغأربداذااظأفيوالترلتمافىنهمأمونةألناسمواخنتألنحاسلواغاة

المراداآليئهذفىقيلقدفلناالجوابالجرىهذايجرىممدغيرأوعنسهوأ

وفب1

خناجراجمأصيوفاواتضألزكأنماأتقابفهلحتومانة
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ولفدفايشالزكنااللسيانمعئنبرالمنجافلربطااألفىكناقسياننا
نعالىكقوالسيةفعلهيمنلمانالورالكقىأىفلىفبلمنإمالىعهدنا

اماحبهتجواللرجلوقدورحمتهنوابهمنفزكهمطاعنهفىكواأياشفلسبهملسواأ
فةعيابنوألشالمنهاالتتركنىأىعطينكمنقال

نايعياالطفيقالروخيؤتموالكنثفايياالخودالجؤدثنذأذؤلم
وظسونلجلبراسالنونائأصيشالىأفولهشاهداذكملىبكونأنوممابمنتلىكاأى

طانسيانابحملأنعلىاخروجهاآلبئفيوبهنأتكمنزكونأيمأت
أنههناثمالىنفدمفمايناماقدبذكالمطأوجهويمونملىاوفتدالهو

مأموناممنوانبهواألضانةسئلنهالىفقرواظهارنعالىيالةالىاألقطاعسيلىكل
لناماالطافةتحطناالتأدببناأاتعابفينعالىفوجمريوبجرىبمنهللؤاخذةمنه

تعالىوقولهببهعثونبرموالئخزفيباطقاحمكمربفلنعالىالفوومجري

أونعالىقولهفىأينآيهنرجهاآلبنرضانابراللذيئفاكنرللالكلحنحايهأ

زبفقهاألولهاوجهمابطابقعللفأماغبرأوسهواماوقعلعدأاممنافاأخطأنا
ألناعامبانهاالجهلوعناليبلاتاباالمدمنمافيباظطأتمالىبربدأن

ةفأخطأفديالمعنقدبخالفماهونرخبعفةانهاعنفادملىضبئآضدمن

هايأفواوممانأوحلوالوغيرمنمنععديئممانركويستتروأبأنهمأ
وانكناحأقيشاناأوأزنجنههناأبأخطأبربدأنأيناويمنمتأوليننحطيهة

حميمأرفتماخثألباكازصفقدنعالىلةمعاعيناجمإحألنعالمبنبهفىمتعمديئ

اواجباتمماشكوبنغفروابأن3أصخالىنهفهنعمدأعلةممنواسوانا

اخبرنارادب3أوالمحةالذنوببهئملىمالليئنعلالمفبحاتمنفعلوومما
عدلعباسألبطبومارجلالقالمباسبنعدأخبرأقالهالرزبئافهعببدأبو
حسنةفادبةلهعفقالالثيعىأبىضادبةمنأحنضادبةأعرفماالنعوممابزبدابن

اثارنمألنملهاالنر
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ماإإلالفيتطئبؤبقيتفغمضامتينبصاخإليذاكضن

فضهئضاززصتذختنلنمءخيبمانذقيءقفينفى
ماضىادثالضشيرذوئذىشآأخكرةفاذلةسعلؤثوأخ

فضاوتينظايكلهئيماالجززإومااألجئةتقعليشرلبفا
دتصليأجيهفامثازصثمالعئباطنقالحثباخولقذتجرت

الرشيتطوأيملىداعأطعثذنرهفيامزويتمء01وغآث
األدعماوالرابمةخماأزىوكألشاكروكنثموضض

أتيهديراليقولهكنتءالثائبالشراأليشابوالرالمرآةاطامة

كانالثحرألناألينىأبوالزوفولهالئرجيلىوفىالمرآةفيبالنظرنفي
إلشيبابينىتمشاباحيتكنمنغريباألسود

افروالزإاصمذقولزءببماتجؤذبارآةماص
أبطاالعيابئوأنندميابخاومحيالمبردألخهكذا

اوكبيغالزدؤضقتهتوكذاذكايماثتجؤذبارتماكل
ااخفائعآلوداجؤافوتجذثلحزاقهوذقثالفتةدقثقذ

حاوأؤالسخالثزعدأنمأسأثصأوذةكاييميثحريايتيا
ضافااظاللاأأمبروصرنامنءيرو

فقذتضااألكالجضالبنمابيييماينوؤيقتيعليهؤيتي
قضافاخكاكانقذهالذكاناوىايذىالثثقاةقتبسبحانين

لهأخدضاسنرأباانأبهعنبرتملىبئتبوسوذكر5طولجةوهيالمبرقا



64

9الخمؤحطفقالمغاخجزث
بنارفولمن

الضباطلقالصتاخنجزنجثواقذ
زنالىهذاعلىوالبزىغاموالعنهةالرفااالمرتضىالثربفقالأ

أللبرداستحسنااقابنارفادبةملىبزبالمانقصبدنانالقافبةوحركةوالقافية

نمابمأبطفعميدةوأوليعنهايتعرا
ضامروالنوتمطيفرتماوأمحؤاشايخصاومقؤضاأهأوك

االذابعلىإفماؤهنمبمانجيزىاأمواأتيليفكنجإن
ضاأؤاألجبةظضطابرإبقيرهاثغؤيرؤبنبزقييخأتئل
يايترل
آنقضىثمبقؤعلعليذفقمىويالطىالبالثئرخأنصفما

ماكضارقدئاربطبأأئةمالؤآماألمنعندىص

هئجالتهمأنررطاوهان5ونماهـأبىيىأولصاأ

الفصيحبارفىالنغفراناللبالىعاربةاكوجمدتهولمج

طلوحبذىاظبمممنمئغنتتاذاماومسمت

مرصالصبوحالضبوقبروصلىيئلبضبابمنتمتع

الثحبحالرجلدرةتترلمعتقهيهيتوخذهامن

ورجطممىحنالنالدوهراسرىلمحيرها
الملبحاضشألفلبموعفىضاعيالراحأبحتفىقى11

وروحماقجببنمافةنناىسوفأناماوافما
لهوضاكالصبامعجربفولهبعقالبيتبنبخاهفهبينثلقدالعناهبةابووقال

طنجركلدونألثدهاالعناهبةأبووممنعظةاالحساناناوصخالمةالحعالموافي
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ماغئضاإداشئعآفزوتةثهايميمابعذالرزقآلتطلئن

غؤضالقذالذىذونمافاتةاآلرأىأمزوالعمتزماعؤضن

رئضاوممانتليبذكرذذئتدغؤةدوابأبيبهتأتهذيا

يتتفىحييخيآلينوالسئكفيتهاالخطؤدباتضفيئذلما
فزوضانذاذفيوخشحتيقرازةصنبثضوخنفذ

مغاتر8تالباكىالئضذآتإزضنزىوفذاعيالدالخأؤرذتنى
فأولهاىالبعشتثوأمات

ماتضاعنةتيلت11منونضاوبيفمايآلبسييماالمتؤادكش

وأبرعناائفولطابيماأغلرضنلخظيماتصتزفيفيغيأعبآة
أئقتأتميمائاذناديناصضاوتجإللجةوجذوكانة

9وآقضااجالتاوصنليمقواساتتجوممآوعقباتةاينةزىأسأل

أقضياوماالشبابصغغأشفاعليهزاقةكقكفأكبرةكلف
صحانآفقذءالثىةاوابئأخيئالثبابتكامآلغذد

بهابتول

ئنتضياقفايخملينرةؤندتأفؤجأثمغءالبخآللعقغعث
فولمممننرماخوغرامهذهبهوأسافوالشو4والعبانقاطفىا1

ذللهيغولميإلضاةمروأبروقالبماتيإالسوافواألصمالهبءذالرجلأساف
والزمممافكلالداهءلهيدلفبمامعلردمبالهفعالألنااألولهوإبوالاشير
غرامهكزانبتوىالمكاتاهـءعلىععاهالشئمنوهدأالقوان
تخالوأ
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أوتفنشفمانهيسامدنضلأنئداخالععريمثيىخنمنكناك
وبخها

أوقوصنابيتيماجايخبمأطنابئطويإنجاربييذمنآلمألزن

ؤننفضاؤدننفلكفزانثبينففةؤايقةفاألزكن
تجرالغضائشتمالعلىأغضيثفذكنمثإماإغضائآلتبضهلط

زفماويلرئالتخابهمالىأصىميمةعازصنتةناءالذيلست
عاأؤإلطلممبلبارقيتبغاري8اوآلالطفيصيىآلتستير

أنجغضاءبنأعاتنيماوكأئنيتجآرباأحجةنناا

المشزفمايئتتقياهغمذالحوائاتحئم3يسيبذأغببث
عزضانذةجنززاؤضرقائألفنأكيىأناألكتؤب

منفالأنيمنملىبئبحيىبئبوسفحدنقفالالمرزبافياطةهببدأبووأضرنا
اناروصفنىفولهثارمخضارسحر

الرماناغتبةإداألينخئي3وأالرمانعلىبثغ

مااخقثينوليننعلييتزليالخدثالتنةوام

ضتغاثأؤؤةمغانيوبنائليمايرفيبنؤلبنميآ
القؤانإألعنتهفمالككريمنالزاتألتمتي

فيفيوله

مطرا3كديالتزقيكلنليأؤدزاجميبااياخقيلى

اأألشؤتبنيافينيزذمحاخبمه2ىثىآلتكونا
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لزامادإلفنئآنجاكطزئعابهزإألالقعزوثذتعت

الكقزائبقيالمثغؤتثنرلثمغضلرصالتفيؤتجينا
ولهظلى

آلتناألبماقعأالئؤلؤ4كنوعةالحاحةادذزذقذ

إمممتقاذآلءالذاذابزتجعفىالخشعافيامنمتكتةماافيوأ
الخآلكالضتتذكفكئعالنمإلطعاتتيملياتمئمناحتمل

قولههنلوهذاالخريعاعاتقفوبحيقال

لالعاكيزمغبونازاؤلمالجايلخطالخطلمأزأث
إيخلمليعقننييقفبتبايلابشتآينققعزخفث

استكراعياايتبخسلهبهرايكطهذاعنهالمحهرنياالمرتضتالضقالا

مثهميككلبحيلنبدازلمكأااونجمفوايباالنقبريدأنأاوبحتمله

نفألهرنهفعليهواصبربنفكأتذلئالفشعكتوفيالقبأتضمومفى
المرزبافىوأخبرأالعرنىئركئيرةأفااالبتوهذاابأسكلبرواتصلجلبلد

جلرقييعفقولهبنارشحرلجرحمنةللأيحدشقالهارونبخاعلىحدثناتال
فناصفةضغاوآقوألمنئورمنعدثوالبمهالدياشفياومعليقالهشبة

االبيلتهذمنلواسنحساة

لعميمتطنةقعتيلمفمتإذإبنمخيتةييهاالغإنورائحة

وفقؤدغممقرنيفهاتجتخفااتفتئعليامويماالمستهألتين
تحسؤدلؤآلخبهاواكنثيضسهاثيعليهافيختذث

جزودالئزا4صمنراعتؤتمليةبشعرالرعفرانيثننفزوأ

ئردةفيؤثزؤياةلةلؤثيايهاجايتآنييبزان
وابعامالى7
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ففودجتييمصؤاماؤلغشثفيماأثلكللمتنرخالييفيين
هفؤدبغذوتخييينيزازاوئاوبنابناانبالبيمائميمث

يخئودتؤجةجنودصهـياخالمئتعىتنااخمحناوصإذانطتت

خئودعتالمزدؤيمنكأئاكفةاليؤمالديذنبذاكظننا
وديشئااألطوماسهودأملمناأئنايمنذإآلؤآلباس

مغنيةيوعفلهأبىوأنثدتىله

صئيئسنيهانظرلفينمالصميذروازهالقمزأبي
دؤااقاوبئانتقيناوااابراؤغيوصاآداتناياتممتن

زاىضطئةفيؤلماببؤشثتملمنةزاالخبرظإؤصفزا
اىويياؤذعاهائلؤباالفودزنزلتإذانتتتنأطزانها
بقاعورؤضيمااينمحايقذتآلحقتجئهفيأغ

لصؤلقيئمؤماثاؤىتنريإلهاوخإلرينوحونبن

ئعالءغيزوالقالتتئأطيغذتوابئجاليالربانبابلئولب
وأليهلبالجزافاشربواغنتاذايولالمثيالالصواعهارونبئطاظله

منههذاخأعنهالةرضىالمرتماالثيفأفالعونماحنمنوزن

ضربهناكبمنذلموااطرةفهـنجسباااطريرضدةلفردحةفناؤهاانماأرادوانما

منلماتلحممارانالقاموسظاهراخرالىبألباباوقلوبدتيتقوله9

فىافىكبيعنىهرانماوالكرتجولاويكقالالىنىهوانماوالفمكؤولي

بملمكعلمالماضىالمكحورفىهواغاوالننحاعةتجهاافىجوحةميلتوىإع
خوبخاقظقالمعتلىمنوفلره



ءءز5ء

أباعيودمجريبجرىوهذابعوايم
وآلكزاءنثنرأليئتشاؤمحولمخلتمأمعضذظنناؤيؤم
قوأماقوالرجملهذاماظعهببتهذامكا34بخوأحداأنعندكاوماممن

الولىقذي

ثرنجئهالرغفزانجمثليقزوأ
دطببهاعنكنرألكناانرانرةبصفأراوبمونأنأوالثالثوجرهأفيحنمللبيت

األعشىلةكالذلسضاافيشوانخهاوتف

كالقرارالحمثئةزافىوعحةضقخؤضهابيضماه

لرمة01لذىومنلهفيعفرهابايعليببالمىتتضمخااأرادوانماالبرارارصوالص

دهثئمئهاقافضحةكأنهابنتئفيكحألدتجيفي8يضا
اظطبمبنقبىلجتفىوقيلى

لزوبوهاأؤكذالخسنيفيحاءمحثندطلؤالمحنيمثلأيخثفئ

تطؤبإغبزبالخسسؤتةاحهاشلالشئابةأنجتهاضفراة
فياتالرابئفوليوضهـهاأفراسبقتانهاأي

1غلواثياعليفضفنعتالذاتتتتفتلم

زوجصوانبخابزالشمبدبفتألبينأمفيبترالاياتجممىيتا1

وسالممبدبئاربد

ءناكاوكرهاوقابنيةأمعنوتأصص

فاكاسنوهفيلمممأاميومجرحهالمجر

صفاكاأدبمبربواأنداصاألخبفةمئ
الهاينررمطقأتكنصيةقر
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ارجهءصفرااليمرننببألنخمدفريإلعنبرشتطببانهاأراراةأحدهاوبهان

هذبئوفنافيتكونماأحنالثصألناطننىالمبالتئرارواآلخر

اظببمبئقبىفولفائاومن
هاتاالمئالثأنجالضفرا

لالعاناومنأل

آليداالئضبرعليهاؤتجزياكيخيغمةتيؤماخدثبقافي
والجرلجلاألهبولدنذيرجمهانعومةشبه3فالبة3نائرباطبعف

واوجهوجهفيفأألبراقعلهاصوادالسالطببنلىبعنىوانماأحمرصبخكل
ايرنصابةانراكانتالمرأةان3فحندهاررقةبالدفرةنهابرأراديهونأنلنايك

ظلأبىلىقااالطفيافىمهدىبئمللفرةالالىبالعنيرحماضربوقيقة
لبباشافالىافبارنابفربرقيقةالوناافةتاذاالمرأةانزممواحظالى

الرأجزنجولذبخفيواحنيالعفرةالىولجانى
االصفةصتنزابيفملهغيتتقد
وتاقهابحتالىالبينىملىزادت

ابرداوننعتاالبرتلمائصب

ااغلعلىومفتالدانهابننتلم

القلغوبئجمالبفمهويرال

اانبامحبرصةبخلةلىقربتقد

أولهفيأيشبايهغلوقذالثفهلنجالشبابهاأولملىفتأدلكلوعلمفتكمو

االمثىظلى

أظلننبتغنىكلفعنضيعنمافيإألكنانرة
مفىونجالوالعحسداألرتناعوموالنلومنوحتيتتهاببابصرمةاهالنلوفي

بئظفيوبلغأصصبرافاكراةكلارجلى



5ه

يانىاألعثيتوكذللكاهذاناأنثمهانىالرمةذىمتانوزعم

ائاهرلعدأفهوقىوجهآوااألالبحتملهافىلبيتنأماينلالصياتجتملةاألونايهدأ
ماصئفزيرخذماحئروفطنخمفذموغهاوقذخنقتهاغبزة

كالحمرخععاعلىقوالفأماالطببألجلاألنحرهافىضراالبموننهام
كلءصفراكانتالمرأةقكونأنلتألثوالوجهخعماهبلونختنعىانهاارارر

ابهقولهصقرلجعراةمايثبأئارإكنيرالحقيققظن
غهدن4ؤبيتنثبينيوآلماتضىوآلؤذىكقئأنسىآل4أضفزا

الؤزدوالمنبرالمسثيختكانكايلضهاوزمانايخني01انلقذ
وققولهاصنبرواالمئاطيببيهةكانكاأى

يزاحاينئالتهجركانليالهضباحالثالؤدكانأسفراهـ

يآلحاعريخببافتهقباحائهئمإذكمنتحتيالىجزاليان
بئاليدفوليئبهفالغبتتجاحاوقولهفباحاصرننجتفماطمرويوفد

اطيرىمحمد

يباحافبخكتؤماأنجممرتهأبمجنضحالممغنوإداخ
ءبالصفرأرادوانصفرألترلهمتاقضأاليهرنةاملىصرحتلمالبيضمنقولفأما
متهءوتاميلعرضعنعبارةهووافاأللونعنبعبارةلصههناأبياشألنوكا
الياضألنالونارونالمعئهذافياألالبياضننعملألنكلدوالمحرباالروناسمن

الناعرلضومنهاالحمراالبحتىفيويودونلبرصضدهم

الخدصتفتةفيعبلينتخمفةبيضاةبهتجاة
فبتملىرانةشاظئلءيثاونجالقذانانيوسفراأماقواءالوجوبينىوهنله

يفرباظبزوانألنكاظيزرانةنجرلهخبىالحمبتىايونممنوانهصالىمنماتدآ
كظبراةلهفىويمونالماتاالونغيربصنرابرورأنأيفآوبحتملهالعنرالى
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تدمىاكالمعقفيقوالألدالصجرانأحنولفدوالنععاتاننقفيهملهاانها
اإلرازاالييثثمعذكابهءفزاءستيكةكأن

تثازشكمؤمئعيذالكأألفاهابزوذالعارضقأن
ثيميصصعه

ى26مجاسىآخرضح

مانبادبمدهمفىبهمزكطباكادلهفيصائدعنصأداناابئنأوبدا
تويمعلمبهقةاطفمماألحبوزوهرتعالىايهاأشاشاالنهزاهآيففقال5يعهون

نعالىالضفىقاخاالجوابمذمحعمحنهالفوزلثوالعمهباناطهانى3بمدبأةضبر

تسهالىنعالىأضاياكءافىاألصشبهرنأنلهاأهوصبهمبتهزغالة

تعالىالمحةوسلفاللعلىاعحرارهمفريلعلىبتانمنياياهمنخطئنهلمنجل
فالفعلازاايرمانذبهزأليفالناانئلالقبقرلوافاعامجازآءاشزافث

قاملفالىمازوازرلالفالسازلىاساجمبفأتجمماؤووالناسط
دماتموبقاطءنهزااالألنقامانىالنقارب14أتجموانمااالصهزا

هذاتويحبمويلنهبلإخقنةاتفختوأذعليهزراهوازأاعيبالىبه

فيلبكمترلوقدالىءألىفيإثبذدثعاباألنهزااسمبجرىبازأنالمعئ

اليمحاآلياتاننلمومخنجهازأبهايهنراللةآإتسحنمإذاأناكتابا
رىوفيبابمنرإشاللهاصنماذاالمعئوانمافتاطةفىادخربةوألاألنهزاهمحلها

االعرقالاابهقبريمعناسنتارمقمانىشبمقدوالعربعلها

نتجعمتقتعالىئاندزيفيكيزوأجمفيأنايععنتم
نطقحيئذماأنجكامنمثمالذمزرتاناعتئمسيمات

ماىعلىالحلتركهضبهواخاالدهرعلانزصاطقيقةملىوالنطقكوتواا

راهالةوأثدبالنعلالتغبيرهشبهكوتاباعليه
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اتباإلحقيازمانئحنلكليلمفذهزاإن
المعغابلنقلىإالسنعارةفيفولههذوهنلى

كلةوأنملمي5الذهرثترلةهدكواأناسغنآكهمأ
ومنوالمألنجييروالمالفساداوالثربباالصأرادوانما

إلياتجفقايحفالذاربالثكانوإصادارهابالتأزىأهيقير
وبهايههمبتدوجممتمالىأناليهاعاا10االسهزمحفاحونأنالثافاوالجواب

واجهاضمعنىفيقالأنهسابئعنوىروالثحرونوألأللعلمونحيثمن

حيتمناشزاافحداهذاصىوانمةاددئعاأحدئواكانواممماأكم3إيا

المهزكألانهكاايمنراطماغيرالمالاالمياجاالضعصمنعغتالىفبب
ئمةظلةفاابافىناعيافيلفاقكيررويظمأمرآيضريرلتانخادعمنا

أتجههافروساهواهنالالكسليقلناالمالكالىبخةربهمينهألنوجهوأى
اصتقوالذىابوالهاخرراالىاسدرجموانماالمقاهايتقالىالمحاصىمن

لىتط4كاة4شاوقتأيامماالمحقفبةيهأنتعالىولتهحمكنرهمنفدمبما
لتكونأنجاهابلالدنجانىعيهمنحمهإخيرأرلحالاندواوافنةنعمةوبدلوافرواقال

قلىفانأكزهعاممهمخرروأعطممرتعايموناباتوأورلمنهممحهامقاش
صقالبممااصناراهلطأنعمةاظاهراظاهرماضبهنحمأنكرفيالىيوديفهذا

تكودطأنبمراوانماالمقاباضمضننيهفابتغليىقانامءاليهربهاطة

منمجراهاجرىوماالجاةأنكأىأألغالفبناباشماعلىالحشةبهذالمبتمأةافم
منلعمةالجفةأهلملىممنواننعمةأفاراأمالعلىاليعدولعحةالتريهبحفند
اصتهزاةمعئيمونأنالنالتوالجوابمبماالعقابايعالفبهفىألضكانجث

ءاظرمنميمأحمنالهراأليمانأملموافقةمقاإهـأفئبماجعلانبهمتمالى
ثاآلخرةتالمحصحداكلنوانأإلحكلممنذيثوغيروموافقهثطواروكحهاو
انهكنغأةيووتعالىةفالكفرمنبهواصنهإؤاالنناقطمنأبطفوهلمالعتابأبم
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ونعللعونقالننوفاوضحهإقةلمرواالنابعةهنؤفينكتظهروةبمافقونالى

نبممئالمشهوخالىفدخزؤنافكمتنثونبهمخلونماذااطبنكمثعلبه

طنكمتصالىمبزئممالكمانظنتمئرمتبناظامرأحتىاأحمملكمجعلةجث
آبواطنمظراهرهميرافقالذفيالخلصبأنمحيثنأهالجزوراراآلخرةنى

خالشمنماكنتاذوانالجوابمنمعناتجربالجوابوهذافقبنالمناوهاقب

بردانهزابمياكهرالةانزالثمعئيمونأنالرابحوالجوابأرجوبعني

ئلالضلقيذلطوننليربموامطهولمبتعمأفعوماضرروانعديهموكرلم

رضأنوادقبهتهـلبىصأنالىوفعددمتهتعقفيأنأراافالان

بجازبهمأنالمعئبماوأنالخصابوافىبفرفيلمالبهمازروممرخداعه

باصمهالفلعلىاطزاهنسعىوالرباألنبباصمنبالذملىالجزاهفمامااسنهضكل
عابهفافدوامعلباعندىى2فالسنايامةبنجةءوجمزاتعالىأةاقال

عراللوةبعقوبئلبىوالمبندأ4عوفبنيمابمنلىفبواعافموانوظالاآلبئ

الجايبيناتجهلنرنننجقلعآيناأخذنقفبجأآلآل
وظقه4اخنعقهولتهوبصاحبهمانجلرباصمدناكنميأنبالصضأنومن

اآلخرلنوةعلىصنافأحد13أبضأفلبوابماوراالبهاموأهنللكاانففواذا
واالمزارةبحملىالالبيرترلماألولفثلبهمعاصاألخنوضدةانجنعاق

االعرلملعلبهجملىها3بااليرشواروايةالبيرعلىوالزابآحالولى

األشقليامرايرباالزؤاياتثيئ
الثاعرفال55كلهنجاخلبتسالصرتقوصافومنبلاالرواياأراد

فاألؤليباألوئيؤتذفتثتغتائناالكاشارالمضؤ
النراسانيمضاشالىهرانماالبماأضافوانىوالفهلالنرابظرفىسوال

يمىفارغافكلفاألناهانعرابانفبهبمااألسالالتولالعربألنفيهابحل

عنومبنمرومعلنةمنتالي11
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ذالةجمرىجرىوماإخوالنصهـقل11سخنااضافةبهونالقرلهذااوكأصأ
منفبهلىطوءألالاساقولهفامياسالألنفةصاوبعلىسالالى
الئعمىالقصرعلى3انغديمالننايمنفمناؤكرألنياسافىالوجهلهمفوابالثر
االعرظلى

طوايخ11فيئمقمزاماؤالضلناكمعليءالتمابافاقيأخذنا
اآلخرقولومنهفنلبوقرهاياسلناأراد

لهاخفوادتيتبامعاالمةاوسيزواتحاثمذواالتغتةنألملفقؤآل
اآلخروفاق1بةواححتنجةحعأراد

خامصروالحرئموؤالمؤصمالنهناواليراقمئااألزدفبفرة

اآلخروتالهةنراالموصالبابوباينأراد
ونطالتبزتجالىصبخنايزتممقربايمئمءأشبينانحن

آحرومافهوالكوةطراادأر

2عاصبياندخنتوكرنذزؤمرعانثوانإممرالقمزآجتمغإذا

اقرآناهذالهلوالقىتعالىأفوبهوفرفيمااوالمتىألقريانويتا9

البعرتوالكموفةتانوالحيرةوالمرماظقيهـاطأيفأويالعغليميهةبالقرمنرجلملى
صحقيلهاللبئهـنجابممروعاالحمرافالهثعاصاذافولى2
فزارةبنهدىبئثعلبةبئانفيبنةنجاصممرونجهوبدرفزارةبخاناملىابئ

قاتهمرةثالمردنجألمناماردىاخثيهبنداتراوالبينانفزوةروقاوها

بنهمرهماوقيلهفهااقهرضىروبمرالبىالعربئصيرةترلمالنوحهناومن

سيرفللقدالردمعاذقالهغاطوهذانهماارفيالعزفيبدقوممرلخملب

بكمأفولأماسيبوتعالىإلكرحمهالعزفيعبدبئممرخالفةفبلصربئ
كيأمةمنجعالوكأنهعافكرةوهماماميوالالمااللفاأدخلىغاظمربنالهسنة

حمأراامالى8



185

ؤظزعانكايرهومماواتجيعاجمماإلةاالموليمالذقؤاؤ
البيتآالعروثدفربرخرولممرواءألحدتجالرجلمبخهبالرنجاأراد

1بالكزاشألكزىالنزةاألضتطءسؤجزاةلق41ذءالزجرانج
نراذكرياكصففلبخركرربمإالوزهلألحدهماالقيرجايهةبارهدمينأراهـ
لمقاربةعايهونغليبباسمهنباكعلىالجزاهبةتجوازمنالجوابهذايوى

باسابئعنامارواالدسابوالجرعلءوالجزاالذنبببنالنامتعالصواأل

الهانهوااذاحقبخاصءالهشبلونتالجنةمنإتانارنى3ومحبةثالأنه

الىتهللىولذكمعأفاقتفداألبرابارأوااذامءالمؤمنونفبضحنعليمصد
فاندةفأييلةفانيمظروناألرالهةعلىنضحكونفارالمناامنويئاكفاليوم

نيأغاظتزألنظاصحمةاطوجهفلنافبهمحتاطوجهوماباهذانى

القبيحةمفعاهـيتحقوةممااكالعقابمنضربوهويهروهينىوأعغلم3ض

ازاكنتيئأالصبمترالفصاراأليمبهذاالتجماختعىواختصاممرمنهماواحد
15باممرفةالمهوربئلنريبنونجزلةبنالبتق

سبد1

فدامهوممهماقرطبئمعدعدتفددافعتوفد

هفاالماثةابهأثجقاحغااطرفيبمتربم

ااجزمقوالعبانأنجاحزنررممهازءهدمانوالىزيرىواالبللت
يعلردانهلمجالبازرارةبنحاجبزمالماجبةضعببرمانهمازيربنسلة

أسرفابخنمولأصنأسرالولةفيمانولاكترألنفيماأأمندترلصنأالهنجوالن

نأملىفقالحماجبأواصءيةالرذافنازلحزهربنتجبأفاصنغاللرفيبةذىالفلما
ولحفبمتفيصيماوفيءثؤاأسرشاالذىواماهدمانفاكفعدىعنردفي

صبةفادهينتيىبينونعنممائهوالزهدمبننافةألففالدماأمافقال
االياتفال
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ينهجملنمذكعلىحردواشندالمكرومنوإظالةاشبافىخطمنالن
للطمعبغااالطرعفابمنوأغلنلىأصعبعذابمونالمكروالىوردالنرجبخابى

منلهمدادفىفيقلنائزاهاالصىاكإفعلاماالجرابفعياهذااهةانةعلم

وانخالفهالمرادلماإفلهاراكانتمناالتهزاخاأنعذابلبكلآخرالىباب

ذالفمجرممطجريوماواالبالميومنحهتماصحشاألتهزاههعقمنيمن

بذللثص3يخهأطميةعلزاباضايرتعالىشهةمابكونأنالسابعابوا
والشواهدمهافيمحروفةعادةذالثنىمرباواالنعلىونجفالفظاابزدوج

لهضفيتذكرأن5قاآليةافىءذانيالكأجوا1ومذهكورةومتفكررةعابه

اللةفيادعونأخنافقيةإنقولهأوفىبئالماكرجروإدنةالدةوبمرويهرونتحالىأ

يعمهونطغيانهمفيهمتحاليأفوأمازلمثفايمأهـمدوهوظ
3وبعليعواوليزمنوا3وأمهاصرالهفىاميالهمافىبربدأناأحدكلوبهينفيتملى

ثلافىمنكمشأن3دبمبريدأناآلخرادجهوأومماضبعاثونضثذ
ونؤيردوردماحرحهعقاباءنجهفرايماهامنوبلمماةنوشبخهالمزبهايؤاقماومشحه

واحمهعةاللةرفهارتفىاالنريفقال001المحةبحمدواضحهذاوكىلقلوبهم

لهضاباألعيلبعضألصثحن

يشومابلةآلاألؤطانودرىياىإصؤاالوقمابشنيهكخليك
طريقهااسظياقفرطذمنوخعبةحباصهاإليفردبفيذاذؤيهف

يذوثرياآلقينموةهالمزحياحننيرىاتأفىحاذاالخزاثخاةؤ
يهاوالحفيخااألوطاثكرئذفيخروال

اضمباتمشاعلينهوذاجالفضاجاذتالجيمىبتأشولثارلةئأآل

سعواكحثماخفظثأضاتوعذإألتققبتآتيكآلأجذفي
الخضاصاافصطاط5ىالهواسدت يبوكوىةويخإووءيارالمىب
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يهائختيئمالهجزانآلتيالمة
ابىألصصساالصابرأبووألثد

ليلةبيتهأأهلصعرىأآلليت

نةرمانالدهربخةاثسرومل

فأصيبختنخألبهاكئا3بآل

بالمتيوبالعثبابايختيأث
اثوىانالمفياصدفساالمثدوأف

ثخنآناتنىطةشعريليتأال

أهلمهااللةجتببآلدفتفاث

المخبىزايعدزصثأنآيبآل
ئرئةالئكذزئمالفقذنابها

المفرببنوارامحلمأبروأشد

يآلدمناليماتةتةاسقى
ييسيماصاللززايروجو

سيبإلىالثتبابسفمثلي
الموصداحقبنابراهبموأشد

سفمىتجئاثباخئذاأآل

اييويأثارالعذبهاتوختة
لنهوىإباتصاطلييباأسؤئم

أكاذدالظقوآلأفؤيئفيلى

خقرئمفئهانجنبرمقباكنافي

معيمافافنثلىذكرة

جميضصااألذآمغعاهاؤش5خآل
فاغصؤثفيأهرىيماتييل

يبرماثكانجنثنجدبلهيضاو

أيبزهاصخفآنلفطليموإقإآل
اءؤاؤايآالناؤآلنت

سئروزمابالنميمعليناؤذاز

الغؤايبكأزؤليؤايخح

ؤايالنزلبوخآليمت

الرمالطنةحءممنذنافيغ

حاثلممماذ دياصهاصليو

بإكنتيمابأؤبطاغيمائائ

الشئالبغفربهاؤيفئريخ
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مننجهاءابومااألوطانالىحننملجببانأصحواقدىماقىملءهؤألفكل
قبائحمولمجنيعذرهمكانوانهرواحلهمنوأنضونللهمنواصنظلوالثبابئياب
الروميافيلضفياسيفسىأىفعلى

لكامناالمابأقضئاهالثآليإديننجالالزأؤطانلتوجم
يدايكانخثواييهاالممتافهؤذ3فزد3أؤطاكزوادإذا

لهوقىغقال3وومورأالمعاهذاعنثحفاصهاصبنةأماالىبقابزممونفى

يدالجواحاتببىأروعوالضدممنملىبةيزدفمالفطسيمالمعاجيدكانوان
ابضأحنولتدأستالرافهزادواسنحسازكزالردئمنهيعهدنورداذا

اااهذفيلهفىفى

9وفاوبتجوانحببهةصثبوةهنمليإلوإنؤالنآرالغضيعتيق
بزمأكاسححاناثحلناتشرةببأئاموقصار
لمبدزارتثفاهطيئاؤرقانكأالصمباسايطهاخضر

إتإوؤعنإلقتثميبغاقجرعنفتقطعتآتتطافنونكاتت
بهفىفيوأحن
نأبنالحزدتنإذأنجىالجوىسقتازطبةالذهرنءأخالفائهاسقى

مفرنالثيتنباحباصمءاعغابغذماالذهريةشرقناماليال

رامأبيشاصاونىبرتسانةكغصوأرشاةغحدنهاووفمحرصبراحالض9
ووهنالماالكنيهفىالمجرورومرالغضاالىاجبنالرالضعيرينبأحدأرادأنه

زجوانحهأوقدواأممطالنارضبوفىربوهرالمفخروباألدصشووادبمملنىأرش

ءبعلىجمرألنغيرونالخناوخمىالضانلىنبهاالالموىناريمئالنذانار

غلطوسبوقلىبدلوضلوممطالرواياتبعفىوفىاألنمافاه
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يثرنيتيبالرباتةمببالراهاثئتدتقمابقيلىينأتيلىنثئذاؤ
وصاحانعنماألتجعرالمعفماذاءفينماموألبى

والعيراقيوفمبنأاخستباعلىمنةاألخثاةجفثسالموش
القذاقياهثباواألوخداراصإفيالخببمابالبآيىكل
ؤثاقيفيكئاهرتاأثغإثهاإبؤفينخنقياذ

1الرباقحاصباصأتاءإداتواخالةوأئام
قكأتآلفاذلكصاانوإناادتفرءعنداانكاء

ىحمصه

ى36رآمجاسو

عدوفالبهصمبعفهبعاوا15وناخا1تعادترلهعنباساألانآبئاتأوي
وبهفاخانوهماابرابفحاا11عبعا4وحواائمخاطبيهفنتااآل
اآلبذهذكرذفدقاناابالحرايهكاتةعداهأيالعداوةاايينب

ارألدبرألناذءاصإمالىآوجابامااحطونأن11أووبر

واصابرابمكاأادمالىدهضذدثيترى5بهمااقاالذريةءالبددالن

أنبموربهاافىاإألسمةأمةبتنازهنالواجمالناهاليخاربالماساليهما

كينمزيعاحونوأنيناللهبابرولمالالمعالاوآلدمالخمالب
ذكمسالبانجقدممتقالجرابمذأإبىأنألحماوإلوطااالمص

فقدجربذلثإطبفيوانألنهةاالجأنوزوفيكىااثم11االلهزض

يراأنئز5قامما01جفأخرنهاانةةأثاازلمةتعافىقرلهقكلرذ

قاوالىحراضبامنعرباديوانهفيأقالرةنياافىغنينانخةوفي19
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ألسالمعلبهعااوإمألىترجهأالخطابيهرنأنونالخاخءاكلاظمألب
قبلمندبهارجمهافىهفئبنإةامنيرعنعوىملىمراهحهماكانتلىوالحية

اتتجالأناال3افبيحآيكونأنمنبدفالألبحنباظملألفيمنخطابان

والكابالةمإهباطهحكلننالىفاطيمةواوألفابةاطضينىلضهناكبمنلم
القولهدوندإفامحةحصواعزبدآوضرةاصهوةتاألتتإةةقاأحدنايتور

لمانومراخروجههندببهؤاوفيحالمىكانوانهيافاالتوهذا

ألقيبحيثإألالتحسنمذكورعيرعنايةةاحواأقراناأصفىنيلحيةيشقدم
ءكرذكريهزكذوفاقاصكهفايمحيربنايةاايمقازألىوممواليسبقلبى

عاحمامنوصجابباطنوارتحاتصافألهضمنلهقصوداالمحاهنالبيانفي

إتجاعىالوضالضفان

9ئذزااكالإؤماؤضاقجتاذافالهءناالتراخأفيخ01ماويمأاء
أناحعوناوراةت3ورفهذغيرعىدايةاجأههطل14ألجمموتبرتفاما

ذافيربااعاتعيانبااالئينحلسوماأااعبيهءوحواارمبخصالخألب

ةيولمافدسعيادصهتحضرجتلىةااخاجتخمأذافول1

فانالتراقيبلغتافاتمالىألهقىمالهونقالبمنالممىلمجمافئقوذذكرها
يخاطبالطافطلحاتمضيدمنوالمجةخاواخمحالمواكنؤكرالبحقدملمالنفس
ياططاوماويةأنهإصي

عاداكمصالمفىنركطءوفوالهبرايباادافدأصاوممط

واككىثداألطالمالمنوجتىورإثعادلماااتأماوى

نهروالرىءالهااألرضمنتجنرةصداييحبحإنأماوىومنها

صنربهالتمماممابلىوانفائرىفهلمتأتهماانممافى
أصروألعإللتضفالتأهأدوإزتافىيأساو

وفرلهكاناساللهأشأراسانمآأنلواألفوامممرفد
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ساهدبئكناطكمومالغمفيهتفانرتعالىأأفةقالاورنأولالننليةألن
صلىالكلرصأصصلببعضوكنإلمعلمااحمانوداودلحكمكنالىأرادظ

اممافالماانأضكلنفانفيكلةإضلهكذإننعالىلهفونجأولوبمعليهالةا
وديخيآلجنبتةباناقفافيويماثةصناأبافيإثأخفيذ

القلبنىاظأى

وحوآلاةيبئممافئصالوانحاأقريهماصيفملكطرفا
فلمابهاأميمياكابوطمعئفالقيناضااثخانوهماومالهعئبللماهوىفعبر

فالهرلباقاألرشالىلمامفولاشاهوالجرورأنعياالمفسربئشأيم

إطلمرلبهبرادفقدصفلافىلمرمنولهاشانجيالبوطألنناثمابربررانا

لاتاابولفىاتمماسأمانةمعرطواامردظالةاةولاشواطناافي
زهيرتالصالنابربركذادابلدعهبطنامربامن

فلقازايهيىئهيغالركابأيإلىإداهبطتصتئأزمتغمازيث
وبحنلغيرهوحلولاممنامناظروجاببوورتعالىبربدأنهذاكلزجمصفند

فدنتجولىدونهاامترلةمنطكاالبلاسالةمعقيخروطلببابربدأنآأبض

مكافاقيلفانونهاافىثطفارتجةطاناتا4يمعنوترالمنزرنكل

مثيورةفعروفةوذريهآلدمسإلصياعداوةأمافلناعدوابنبعتبهمفوله

المؤمنيهةطابجبلماواجبةافصالبليذربتهمنوللزمنينالالمعلبهائمعداوةوأما

وعداوةوعاوةلمقتالمستحقيندمالىالمحةعةولعىنمرفيناأىإفىىالداةمعمن

منابحذرهمولذلمروفةادملبقاباظعافىادخاالننالذيارجهكلالحبة

فيجبغيرهادوناصآماخخرأببافىانننجتاالذىجهاملىفاماويجفبهم
تعالىنالكأةةااطهـالمرادأنعلىعدويبحنىضثمةنحالىألهضبحملهأن

ابهمااظلبوعلقبعفأييعابعنكاننرنجيلحلىعلتوفدببطوا
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األميتجتضإهبطواالقرآقظاهرايرأقبلفات05أصليابينوالذربئبيختحاصلالخ

ألنوبكلبالتنأعيلىتيهونأنايوجبشاءوإلبوطأصاةكايإلمعاداة
شهئمكفطاالمؤنينذرتجهمناكفارااتوهعاتفببحهالالمعام3آلابابرهماماة

بنهملحهـحالوةفىبالهبوط3أصانهوانماتجتضاماطنترتجتغالنالهرليىفنا

ألمنىئركضيرةننللهوعذااططلمجرىتجرىرالعدارةإلبوطكتصفاألعيبعنأ

بهاايحذبهالةيرورانمافولهأااطابهاالمرادأننىاآليةهنهمجروبجرىبالر

أرادةكفرهمأرارانهذلثهحنىولىوزوهركافرأنفهماوشياالصطياةأنى

فيقرلوكذللسما3كفرالنىأتهمتزصأنأرادلمضوقاازوتذيبهم
حئمومننهارضعالمرنكاااثأليفتاد001بينوهذابالهبووواألص

الشاعرلضالثرامأتاد11اخ

وايئهلالعلغذاةآليكضئونللىاغذمتأؤدا 3دكمواموه

الفضلعقآطؤىؤاللمجرالبطؤيئنمآلتوكطتقايببيلالئراممذأ
فالنااللهقاتللمقيضلصاكالتجدالذىودالىالزجرمنفومأمويلفرل

لىدضنىليةقدأسهماحهسوأجعهأما

1اقؤادحباكااأمناخراوفيبالقدىةبقيكبفيالثةزى

أحنمااللهجانمعناهمقيلالحاقذيبائحنةعيئفيالةارىقول1

الذرىأىإدانههمالفوموأنيابأشجعهمافالناالةتلهظلممقىذلتنمبئباوهـ
أرادتجالأنيميصنواتزيارإصاحاراقومهاألاتصادفيوإلحعكارأا

للفكراتوأراهملة31أفماالمحنى1ذوجمهاوعنرامأناباكرمنوذاقيبالعينبن
افيةولياجالحالفةأ3الهةفحابهبأذىمنيتةةإاوقايينفالطاهرفىفو

علىاثطفااحمااوعوامايتجعللحغاالصرغاطتأفعااللةبمهاأرادوقيلعا

منالعبنيناوفعصوالقذىزائدةاباهلجاقذىالوقىالعاحاولهنا

رابعامالى9
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عبهيهفذييريهزالألنالسنوعلوبالرمالوتيبعبنهقللههذاأراداة

ووجوههواالولمهاصاداشفواأنجاببضورنيببهاابلةأرادانهوفيل05أسناةكغوة
ملغداةالبمنؤنفولهاالكلمحنالولالةممنوانالقومبملرتجةأشبه

المإالوبرسبهموبمةبخدمهمنبلاألبالبسقونبرعاةابسواانهمفارادوالنيل

صريهمنساصمافبلآخروفيهوارعاةعالاالركلبرنجزجمشوانما
وللففضلالكرممنوهذاوألتتننرنعايهبمضونألأموالممقبلمفيبالنرونهوبو

أفرجءاإبلوردتاذاشتذوواهأمئاخاباأيضآوثيلهفالتالمن
فوموقالوالنمربفءاألكنناالىاأرباصكنلفايرفثميفدألنهالماتاناس

أهللبوافقوللاههـامنخثلتاذاتكنيرأرادكنتاةيمتفونفود

صدأوقيذلمعببديهفونهملمبلالعمالمررقخخنأيدبهمفنكننمغة

فىلهعياضهعاوتالحالرحويالهوضوغرهماوالعودابمماشيوذبهاأش

ءابافاالترادحابياشلقيقااماناطأسابهافىالمةرصأرادوكراأغىنبموهوميا
الذىادحويوصةادحجمعقرادحإن11ممانابءبموايابأيضادةزا

اقىجمالانماروىتدمماسلوفيويدؤنهنهكاساتخأاألصناناألصشانفياهـيا

كوافيانكأترممياجمبلبحئلملتفةطوبالأنجافنمدةتنجهماولشهاجرتبعد
تاالنمجمطوبالفأطرقالبيتامذىبا4لنتئءنياللةلمرىضىاكوأنت

مهاصلىفىالحننجمحةدفيضمأأمميأأليننى
تعأصدقخاأجمبلونيفىفونبةجماعةعلهتوفالنيراظان3أبضأوروى

هـأسدقجملبكونيهفنادتمكضيرأمفمالتتهيافنضلمونركطيعاؤاواحل
أأةحيأكنيرتالبافذىبانةعياتفىاللةىرقاليكرةاتمنأتاوحية

قالماحةعقمن

تاسهااضناأعيلؤنمنمخاميداهصيرءطثميهنيئأ

افحفادعاطبالبمأنعيابدلوهفاعالتنبلىاانصرفوافا
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فآاألومبألسوالمفاتهمويالححمالمطولبهمأرادفاغالابالسر
ارمةأهلىوااوأطهالمجكلإالوعةاونالمصافروااذأالقي4فأالزادفهايكون
أرادالمماتجرسفاتأبياوزحصناومحرمليحةادالزوبذالاالطمامعنكنابئوهذ

وأحنهـأفيءشحراضولباداكفضلهالملوىةوأللرنالهجمرألنوءاخها
نألحسااغا

إفائهايبحتئوزلةبحالخينالنجإغبيذتمئعتتصرمةزأت
اأكياؤضميفانهاأتفقتتأآلتغذوفصالحاهكؤافقالت

اامقاقريباإألقئلتوالؤالثشالئآلنةإألحئبتفما

عناجآلفهاحفةسقرأناصىاكاياليالهخذاببزياكلط
تعقرولمحمالةذطآلجيرانهالمإالإرأت31أامماوأفهاميماالعررزاتكا

شارافالفاألهإاللهازرئولماوضناطفمىاجماوألفتضهغالبولمحتفي
صآبزقأصلىءمزالفصالهنجقرلهواخدةالمبقفىقصوهواألزلمنونرزل

هكذاافاأغذانتتترلأحمهاأتاصعنواغارةموفىأههانهاابانأألن

مهاالىفتيالمانهأنجراصفانثاتواانالجروهموعباالالحقوقذالثتأبىالفقال
الببوتتجرباالاقائآامنقياتالنالتأوآيخهعياألمقالخادماحلبتاالبلىوافى

انهاألتسىلأمنوهزالحاشالهيحاوإنماالمهازيلواطبرابراووهبهانحرحق

تمر5اتتالتااااممهفابوتنتحأوأنانهاإكا3أوتعقربانااأل
يلهابتإنهاانهاأرادالثهنفايخايالاصمندابيرلهوقي

كاإيةمنالرالواختعتاكأابألااألمواءهزابألنديمتأوهذادههازث

مدألزمهوجمودكرمهعياالألنآجحلموانمافانوالتراناهمهنهاواسياالباله

أصاعرالضتذومناعياضارواكأخعىهوفم

ائيابأقذفينىاملهاففلحتنحقمماالخظالنئعيزخب
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9عائيالين4ىفازيفى7طنممتاعبنالصامييتفإنئ

خباشذيذاوكائياوآلجضرياعاحزاالمميشةإكأفييحإلفلنم

نولهومحقأةص3وئماكاالماطظلىالنالهنحالمصاطظاللف
أمواكفظونبئاكالهءهظانالجمإتمادضباطظالنأىناطظيرلمته

نجقوهرهندهمبمابننونخالهارأبدفتالالتاأيفأوالعاعون
القيمنوهوعنديمماالناسأعطاأىشلهذاوعافىتءفارضخىالغوببقى

شدرأىصكحصرأضربالهتولالمسكواطعرمعمايتهنمأذلهرص

حمدةأأنبداتغاشحبأناطأىعاجزأيشةافماعابدفاوقولههاوقى
ارما11ينموقالالنتىلالكاذوأخلفوأتجف

لخممؤحمىأنمقرمامغتفةعاذقابخمطأ

فزاينتمتؤماؤتطفالدرىشجنمفيخفأنخحتءأ
فياكقفئؤضوعةمخهانسوةمنإصفاتفمهاال

تشتهيوحمىوىالمحمالىاألنسانكقرمالرمالىفرمةهاداوكألىتكضاكالقي

وأراداألضمةمحايوصإضعاطلعندالطعامينهوةضعقصوالىالمصب
أخه3أعرالحهاأهبفقالرهاخاموأنهاتءفىبخااشصالأذتبأغانجئقال
ماللىءوأأبمرا9ملىتإ2الى3آوالضرالماحارخنأسالهاأن

بزبدفيعدأبرالعباسوألند

مبمضابىيصاأرادالبلوونءصاا4ابناعيااققيرأبتفولى1

اصوةآاءالردالميرتاعادةمنتوفوهذاكلأكطيذمبدالبموتيور

الحنجانمثىناطظيعقوب

يافيايتممروأوةالاألصعستبرهذا14الزنجوضمفوله2
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مالثوآبضةاللهعبنلأخأيا

لةفالتيىالراذصتنعب01ابزا

فاتنىقربباأؤوخاقصييا

9النهدكطوالفزذيةالئزكآليربتةآترال
زخإلمميأآكةيخالسنثفاءهآلأي

2إخإلئإثيخةادجاألئاتنأخاث

هبنالتىتأكىربهتيمفوؤهلهالنمعبخبالااأي5الركبققيهلماهوضوعة
ةإصانهاأكط7بلرقاضوعةمومعالهقيفيشاالضكاغرهاوقات

أننهطرفملىحبهرزايمبهتيهنوق4مااضباريحاللهةاافنبا
وفردألنه3بردذابةاحرلة3نجهرتأتميءابرديخهاىبئعا

هاأعزمماوىتلهحرفبردىفاخرج11ءمانجاالمنؤرعضداجتعحتبالص

خهأاتص11لهضىالخرلجدكاوقىاتبأرالمذكورألشعاصفقاممااورإةالةفب

نجمفطنمدفختفىفرئمءنراارمطنمهمدنىدوالهايعزتللهقبيلهأمرباأعز

شكتنافرألفااهررافىذاحآةفنبهلةزحمعوففيثمنىممبئمسعدفىثم
أالالنةثالوأتفةفياصشحتأةتبمةيرتكثرزصمانأتلرافالىاا

ياقمىخوماتأهدىذنننسفيناوأماعسرةوظلىةصعتاوصةصتأبو

داينيأمرسوالهوضاالبليمنمائهفا4نهاتيعنأزاالمنوةالاألرعا

نجتضرتالمحةممبدللبةادهـوااواألشقرتيلبمبنههووالرردالوردوبروي

دةءاالفىفأنشوجمياقىعنهاللهرضعاممعاترالماعابنحمافوممنبااتاالفوأرسزبد

ريةبفارصاتاتاألبقالهحامابترلهتلمايهيافلمأنجافقاللمبطهبهابائهمنالناية
سإوااربابوالسسرصالممارألندبمخأكافىيلاألكجمالألقطلبلها

ولمحيخااذعينهذلئاحوالمنذرهـجهنعلىاالإقهيهاوالأسالجا

المرزرقىالتبربزىظلهنهمواحدافأرادكدةؤاكاشهفصألتأحييايلى

تارأوالااأه00اابدرغااكربمآيأثصفو3

بصىرءاألنحبالهةوالمدأيهالسبدلأظولهوةلخكطفا
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الغبلهاثميئغيزبصفاتومافألناليماذاتمالفمئتيغبذوإفي
حمجأأهلهألنالقريبمنبستننهولمالبعيدالقعيمناكرماصننىالعباسأبرنال
مةبخدلهألبرفىبفسههوافبفبخدمأنالضبفعبدتجوأرادكرامهعنه

الكندىابتنعفولذلكوثبهعنهالةرضياالمرتفىالنريفقالعبده
ءاالفبذائشيةخآآلصيراهاوإليالناليماقاتمضميتلتبذوانئ

طوكليتانالبيتهذا

دوااسةاظبادىالمعاتوجمزارأالمرحأبجمف

ممملىااليهملىأطرافايالباظإرةزتبرفوتر

قدمعاصمبنفياخهاوالمجحطاقنمولاالبياتهذانوقيل
اببتذانهاالقتاللأ19

اضيهبهمأشيافادبرفيوانماىفوبنالىفينجقبط

تالجهداصالهنجلخوأمرحقةعيأوصرىبهمفقيبرأأ
بدانهمالفنىننلادفيوملىورنمةءبألسنانازارفى

سماافواالاأاماحمزقثغوراوضبصاأخلماندبهأصد

دامدفقةططالةهارالبابمابغلمقجفنةوفى

عبداأخدتنملبيقبجعاتعثيقنهفرسوفى

جحاممالخنلفكطوبينأبىفيطاوبينىاكوان

شدامأئننصرالىدعوفي3انبنانصرىالىأراهم
جمدابنيمجهدموامجدىوإنطومموفرتيرأممواانا

هوبيرشداواغببىص3وانكيوبهمحفعلتغيمنجووان

صداجمهمكرطبرأزجرتغرينجأطبرؤجرواوان

داابحعلهمنالنومرئبىوليعبمالندبماطتدأحملىوأل
صدرةأممنهمالمالمفلوانكالىتاشانمالىجللمم
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لبعملهاموفىووقىئووالنافىاالولالبدتنىفتالندأفيكونءاسروانما
واةجافاألتصكهأكرماببوالابلىقدرودفراضضجنلماظدمةان

ايضبفلعبدوافىقالولوضيفآبمونأقنبخروجهنحمومايكونأنعنيخرج

الجابلالمهئهشاكرأطشفيو

ىحممع

46آرمجلصم

وزعماالضطاعةفىجمهظلةمنتدفونحمفقالسائدصأدنهآآتأويلىا
ألعلركيفتافىتجولهتعقااذاطيعهوألتمحايهاألتجدريوعيالكلفاأن

بوجباآلبةنمناهرالغاوانلمجبالينطيرنفالفضلوااألمنالهالضربوا

تجولهقتطواذاالفعلمعرةاتاالوانفاعليهةغيرهمالذىلألصيمستمليحيةغيرما
طاقادرانناكوواةاصبرمىتئطيعانانئهالالمأعايههوصهشةفىتعالى

تهالىوتجولهحملىةهعالقدرةاتيوجبوهذاصابريخرلهاصطهفىالصبر

انهاضولهأوللهلهبابالجوصرونابوماكانوالسمعيتيونهاكانواأ

معهأليلممذهبهألنبالسمعاتعاقفيهاليحهلهاألسظاعةقىالبابهذافيلناانخالف
جوزهنألنؤكفلناواغابأدلتثالىصرفةعلينالمقاممعيمنقيوألحالىع

محنىاندعناتباغانفىالعلمألجمفعايهألتجدروهراألبماناكافراتمالىاتيرطب
وأخبارتمالى4ااأفهنىألقباغكأفيبلزمهأنمنبرفثذمجنهلمواذاوجلى

مهممنانصفالىاذعنشالىباممذباهويخبروأنكذابالىيرأنيأمنوال
مايلزمهفيهفدحالالممليهرسوممالمكانوانعايهالكذبمحربنصجنهألفدح

أدلمحولبعهعليهتباغابىصثوبزاذالطرواغاالكذابنعدلقوينفيمن

الكلؤأفيجثمنبحئعليهمدرلموانباأليمانفرالتعالىأعيانتجولوا

العبدانثبهفيرهالميوهاصيصةنازألمادامالنبفلعبدوافى
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لوبالسمعنعلقماببطلوانماكناالبمانونركلجلكفرآضاغلألنهتسهتجليخه
هاذكرناذكونبرفىأاذاقارألغاوذحبئةوعلىاممنثزنناأ

الكذبنجعلأنذلثملىبلزموألةكممناأمانفىفىبؤفىأبطاقلمالالكبفأ
لمانافولمسوليمنهالتجوجهمنبنعلهابأنمنهحضةوتكرنحانقبوسافى

ورافىءعابرزمنتولمجرييجريبليعثهدمأإءيتنوبمناليهتنص

نجرلبأنارخهعرفةمحةذلخورىوحنألىظمنهالكذبوبمرنالكذب

رلهتألذكرناهمنممننماادنبقطرإفادفىفبازفيطلىظأيبهأففلماكيا
اآلىلتتأادودوبمنلهعذراألضالفىإتخاكنبلمالثألمأهذافي

روزمابهاليئياكالهكرذفيهيىفااآلبةضربواألنلريهفتعالىولهةأما

ظهامعينأهيألىلجالألينطيونمانعالىيخيلىهـاقالىيمحواخاممنلهانو

ضاللثنتعالىذكرفقدلتةفانضالقفالهكذلزلجممنلمافا

نعالىاةفلنافاللمفارفةالىبالبتعإلذبفبنرلهأالمراديهونأنفببب

لجيالالبشطيعوناكمبربدأنفبرزنهمالمنلضربفقدقكرافاللازكر

ولنالهرأنوألسنالاطتبتةملىرتدفىغيرذلانراالةبلنافربوقىثةالى

وانهملضوبددااللهضربرامىاحكاجدعزألنهأولى4بدجىاه

جمبعأبناألعيعربمبوبرذالثونالهركرذمقمماةبلنلةازهيماإأل

اللافىمنهـافربوهقنحةالىالسإنايصألبواكلابنرالمرات3واات

فىظفولهكانفانفعاممماضىءمنباراألثزاوندإصلمواتمأأنجرناالىتانه

كفىعلدرونألبأكممحلبددأنفبببايهاءبريبطبرنالفالأ
اطالأوفيالمسنقبلفيألنجدرونأنهمقمانأبابرنيهافبهالنفاالتطاوهذااالنا

فلماللعرلآلبةجمطنلمفاذايهدتبتركهوتعذرعنهجواظرلاضامناركال
لمئعيعلىذفىحمالنااذاهنايوفىطؤهأميمحلالكلةتعااالنفيثعلموابانصاروا

أهلعاتجرتورعلبهمالمنقةمععنبروالتعتاأراداةملأوطر
ىأألفىهنهمحنفيوألمابهنجدروالأليتماباةنجئآيقنللمننجررالجنالفة
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ضيموانماضأشبلكومااليهنجظروالفالناطمخأناليتبفالطانتجورنانهم
بمذهبتجهدلآلبةالظامرةاذاكانقبلفانوالمئحقةالكلفةوشدةأالصتئقال

بحانالىألبتعليعونانهمألمرادانعلىأبوذكرقدقلناعندبمجهاالمرارفالصات

أزذللةتعالىفاجمعييخذالثبأننهمضامالهمضاضربوامالالبببتكت

اعةتالهبقلىوالفدرةبهبتحاقمماقلوابعلصازيبتألنهتطاحمض

فرهمواألمنادبفربضالألجدانهمباآليةالمرادانهغأبوبهروفد
لئوابالىوارسولالعقابمنالنبذةهوىاكالخيرالىلمجيالنأليتبص

نرعمولدىواراافىيبيالنألييصاليهفقيأنهذملىيمنيىو

افئهعاخيمارالمرألنالنوابااصنحقوذلكلموافهومىوالنوبةااليمانطادرونظ
ذئهالىصبباللهموانمايمونوهدىخرالىلىألصببلىكفرطوالمقاملبالذ

المرادأنمنكرذماقدمهاآلسنىأيصآقيمىوفدمحيهاهمايخارقىبان

اليتطيعهبأةشيئآاصنقلممنروفدلالبمانيخلونمةانهمكماالصضعالمةفي

تنطيملنالخهالالمأعايهموصاقسدذتعالىقولهفاماذكرقدمكل

يخرأتطايدلوألخقبلالىذلصافيقنيألدانئهتجتعنىفظاهرصبرامى
أنهنالمستقبلنىبخرجأنعرزوتالناقفيبنلالوأنلاولنىلعبرمتطغ

كلصبرفدألنهذلظخالفتتخااآلبئأنيخرلهمتطيعلهاولفيعومايحشبع
جميعفيعنهلعبراألضعالعةبخففالطاألصسفيفافعبرولمأوقاتائاآلالى
خلةاهـعةالعبرثالاصعنضرواةواضحبذاةالمرادأنكلالمستقبلةآتاالو
اذاوجدأحدنابجدولذاالفسعيهبعمبذلئهمنلألنعليهتجفوألفيصمماأل

وبقلىحقيقئهعنوالبضعنهالمثلةالىتتنازمهيدصدهماببهربدبهبين

مايتنكرالسالمعليهموصصاحبمنحدتفماأهرهعنالفعاعنالكفمليه

وكيفتعالىأقولهاوجهبهذاونهدذلعناآلاثمنبرالهااصتنقلهظاهي

وئرفيردونءماذكرناعبرهقلةفىالحلةانتمالىفبيهةابهنحطمالمميهتعبر
4فوماظللصبرمطيغايخروأقتتعبرتويقرلأنلوجبماظضومياكن

وابعامالى1
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فيمبهعنيليىعيألنهاظاكفادخطبعونينراماتعالى
مابتولهعياهحغاانهنجتورممقلبجحألعهبالمةلىاإلدراكألنمقدورا

أربداهذاعلبهاقدرةبانعالىاخنعجثمنالحبدمقدورعرأبفآابمنعياأبو

الجواهيألنالمبادمقدورةجمرأبضأفسحمةاولتىأربدواناالثواكبالصع
تعالىالقدبم5بفردمماةاألدراكأليععبهاوالمعافىالبنبةمناطوأسءنخعىوما

صامعبأملجلسعكوالمرادلفلهفارافانفبهلمألحبةظلظاهيعلبهالقدرةق

المرادانفىوراهرفاخألفهناقلنايمراأناضطاعةنهمنفىتعالىكأنه
أيفائلهبترلالمنقةتوشصشفالاذكرماقدمعياألضطاننقاكطفالث

هأةلمنبيهأوهذاذكأضبهوماغايمأنعليدروألبرانىأنالينبعؤالن
اطكبخهاوبةعنارءماروامانأوبلىفمالثلطصألانبرنأوفيأ

غمهامننكالذنبفذهبأحدتجاللىغمازجملربةلىنتالةلرصةفلتقك

ؤيظمفمظلمحةفعككنهاغفبثلكنىيأضونآتارمفيهنوأنارجل

بهافأفظاإئتهاقاأعنقهاأفالالهايارسولفدتقلل3وعذبالمحةصلىباالةعيا
ففالهةالرسولأنتتالتأأمنقالءاالنىتدلتةاأبنالعالتوالسالمعلبفقال

اسفاثمدنىمنرجملأدالىفيأماالجوابمؤمنةفانهانجهاءأوالالمعابهالعالة
الراعىثدوأداطبيببنعدفالونفأغضصصنعنايأصفونكا

دمفجرمحايعلىأييفاؤتجدصاليمىلحقتنئفما
تالكعبوالغفبالحزناالصفالياألعيابئتالهالحزنأبفآواالت

مفاأمصةيثهحكاذقسقطيتةييهأرىيؤمفيكلط
الذظليلهلطمهااذايهصهعكنجاالطأرادفعككنهاتشبتواكنيوفولى
صاربمفأبماظزمبئبنروقالوجههافمكتعرةفي4أافأفبلتتعالى
أأوأوحنى

ئنناكبلمتحؤافرؤجيخزكاإذاماسافمخجزةفيمئل
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اةذوفقوالعلىقاعاالرسهظلياللءقوفولهاضيااذافهاط

صوايشموفالنصماالويئورركوالاليجاحططاتفيبزوعىفدرةفيعاليعالى

األرضجممبخفانء6االىفىمنمننم4أنعالىألوةأعىوعالشاةارنغاذا
تمالىقولهنىتيلىوقدأصيوضاذضأنهوعلواتاوتجدرةتمالىفانجراآلبئ

وقلوةأععوآإتأىالصمافينائنمالمرادوانهذاغيريانىهنمننمءأأ
رمتةلمادأشاهالملتأببنأهيهوتالذلدمجرىجرىوماوصزفه

ئتمايياذكرةوأنيعإيافؤآةةآلصىثةاإشهذأن
امدوىابزيدبخاصاحمانلوة

ؤجازياوداكريماخهتماليتخنيووايمأنبالطؤلياخمذيادااللث
اياعاذؤلثفيترياوكنتونذرةبعزتربلطعاؤت

اآليةاللةينعأرانإفانكانهةتعادقولهوإتهالبيتثهالفآأءاوا
أبضآءطووحهوتصراتهوصماوانهالبعىسإميناألكلتجاللالطاألصابنلوة

أبوروأالذىاطدبةوهنهمدراراعليهمءالماوأرصالتعاليأاللةظلطرا

لمجايدلسالميإلةالىعليهفادخلهمةصبرعلىصوصلمعايهاللهصياالمىانهريرة
اللقمليهعياقااللةاليارصءالماأصابئقالألبرإحبدإاماهضإلفةباالأصابمهفالى

المبدىشقبلهوةخاىفغضهىاسالبراامإصلهتفوأوألجاصه3و

أهالوستهآلومزحبالةفقلتتئلة8ؤالئماأتافىفآقا

فرسفيبحمهمأرضانرإنجدطأخرساارافافأأثبناد

9ءألفمخوكأزوأمافجصعبؤةاأيناليالبوأخر
ونشوعشضرالق5ادمعافيوكاشوفهاوائمالةباتميلطألاحمطأتأراهـوانما

ءشماأدونماالىباألذافةءماصالراعبوظلألنوفيلطيلابيىا1

أرضلجصماهأنهاينيءاالافارشتيامافوافضافةوإ
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الفغلةاهذأجرباقياالمواضعاخنلفتوانموواوالعلواألرقاعالمذجعفى
واالطاناالوعلوالعزةمعئمنمافدمءلخناالذىبالخبرافىالماوأولىلبما
الذىنعالىايقدبمملىزالصالعلوبالمسافةواننعالطبهاليابقالمعافيمنزلمةعداوما

الماشكرأيضآتنممنتالقطواآليةبراظألنفهمالحلوالجوهروألبجملي
لمطانونالثفيبلعلوافدحاواسافةبالمالحلولىوالمدحللدحكرجخرجت

نملةايةهذهئملنزأوشحرفىيخرهمدحامربامنداأدألفيولذااالصوتاذ
نيظنمماواالثأنفيالمواكىمنأالماذكرناألبربدبلالمسافةلوبماوأرأد

لهةبعيموالغدألفطنةمنهذاخالفالموانع

هيص

ض56اخرمجاسصم

الترروفارناأعيطاذحقشالىقيعنلىسألبئاآقيلتتأفىأ

أرادتعالىأنهأوالوصمحنافيبهرفقدرالنضامافلناابافىاآل

مثوتالهكرفولهذاوفاراألرشوجهملىوخامرحاالمواناالركاوجهانرربا

يكونأنوأنهارأشاألرضوجهىفوالربفا4اناللةرضيعباسبئ

دةلقيوهذاءألمرنفطكااألمانوفاراالرشلىأمننبعالماهانالمراد
وأنرفهااألرفرطأرةأنهلماذكراتملنورالأشتعالىأقرلهفيءعةروممما
لهدضحرارةنفتالفوصممروظانورابرزأىالثنررلمرالمرادتبهونأنوفالنها

اورانعنهالدةرشميابخهالموأصرعنبروىافولاوهذاالمبلموتضالنهار

الالمعابهآلدموركنتواةالحقبتةعلىهةبخنبزالذىبقورالمراديهونأن

االمأرضمنوربعينالألمعليهنوحدلرذالننورممنانفوموظلالبتصأب
نؤرهرفنورااننحهـروممطيواكاكوفةايةنافيالننورممنبلآخرونوظل

ؤلقهكهبمونأناسووغجرهمدومجاهوالحسنعباسابئاطبئاظز

طضورشالالننورنعالىونيبهمتمتعوقيوحلعبهمتعالىالةاغنباضتد



الال

لجيسوااعلعبوعماضدالحرباذاتومارقهظرتفدالربولةكاألعذأب

ثاعيظلحربهمءبالقواصداذااوطيحميفدأيفأالحربوتوليرألنضهو
اقاخمئهاغآلأءوقئوماافنأفذزفنمنفزرعلينا

هلبهعنهالمروىاطدبتذالثههونكنهابكلهاونومعقبهمحر3نجموأراد

فىالطائردوئمقدونجالكناالبكاالدائمصالفيالبولكلنههاةوالالمامالةا

كمأتليئنغهاعناوتئؤهاهمابخكاولموصكنهماجناحيهبعداذاالومما
ىالىلبابولتضيمونأنوصادصهابهكرتاذاإالردالحاروفثأتعفاغضب

نبهأنذرماعلمآميااالرضمياوالسفينةهنهالماهرانفيلالسفينماههبجنمع
حملىمنقرلوابابااألفرالرأوفىالحنعنبرويولالةوهاقرمهاهالك

تثهدلهانالهرةاألروايلتوألنازمجسواوماقةاطفألفهقىاخزورأامليلممالم

األصواحفدارالففبشدةكلذالساحملمنتولرااتاتوألمجعامنوأخعفها

ز1الجطاتهلهمنهلىأايةواانحدهاتهالئيقةاطةعياذعالمحملألتثبهأوتنمثبال

اطإافررانصلهنعالىادذاناخوراباأربراذإاوأىاروابةشافقدوسحواس
لهفاماضخينئروياالبةاب11ترولكليدلهانهءالاعايهبا

اةيخاوأشذكرصنلإحيإراااناةدفيخأابنزوكلمنتالىأ

وفالاخرباناهفاالزوجمانوناحررذلزوخمواالكراكردواطاتجال

األعشحتواصتثهدواروحيصىضربكاطواناالوناالزجاخرون

معابذاذورافيةأداإوأيخبسةالذيباجنزؤخفيكلط
ابثرأموالةبهالمالكلمولنجابهالىتاللهبرأمنأىولانهعاصلىمىمعقو

عنايصبىسعىشربكبهبنيأافيعنصائلألإن5برأأويلآأ

موطعاباللةصدبمالرأبتقالعنهاللهرضىكلالمزمفبئأعيطاورفىاأبى

هوبصعنهائلةىرسايلىأبىيافيبنةلالبيت1
عدخالطمنماعنلهوضربشهيقهابىاشكتثهأقبطعن



إل

ولألودأماطنجالالجوابوالمدراألودمنلقبتماالبهأضكووأناآالنافى

وعدغكدمركوضلقكذراكوأودكوخفكمبلكألفبمنبالصتولللبل

مناممنأةوداضلبوتلحمدوائالمههذاكلوسدمكككواظوظامثبا

فهوأبههاوطعمامبلالمسنعبالنىفيواذاعنجموجفهوورأكامهفياالنان
والعوجماإللكروجالهتالفاةممروالثبافىأبااالالهمناسقولومفاقوج
وعودجةمصسااونجالعرجمانوجعوجمصدركأنهثعلبوقالالمعدربالفنح
يخالنعلبوةالهمراظصومكفنبلطااللمحوأماءمموجممألمهمفيولبعاجمص

أكوهوتحالىالةفولومنهصومةاظورىشدكانرااذاألئموقيأكرجل

كسمفبملبالذكطاظمومةفيواألدعوجماجادالمداألموىوظلماماظ

باالريرقيذلمومنةوألقيكنعليهيرىفاليملىاظصرمةأعبمهوأي
فمرآلوواألعرحاجايلىامكاالىحأبرومتقبمابلدوايةفىبلدوانما

مقبلهالبنأبرالبموأتداطعامجاصأىماماظألذفقالسظبنمحماطال
فآلفيبأمكيهأؤيهثمائهاتمهؤفذزلإليعادةكاةاكااتذ

بيئمهايلساففذثئثولؤيخافمةالرجالييجفالينجعلنث
الغلمبطلبواتىألنجبلالذىاأللدوممرأبروقالومةواظالابىالدد

عالنفيءوألمعانيهوالطابونضرممطفيفرفونماتجولنحاضةوفوله

حهالىأبروأنند

يآلهوبالثمعتبةارنإنةالتبيغالكذلبآلتفتر

كآلكلبقفئفصلئذقيياإنخصآحيهآننطيئاصنئهأيتؤ

الطأليملىآلمقطهوالمتذننمخصتمتجاليالرعلىوابراصذقت

غتثئايمالمدفىمئثتغراثيداملفازونمغثؤئمذارهاكو
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قاكلعثنذواخذرغذوكعيلةالقذيرؤجملىترضتههآل
األزحايموسانذاالءحتمخدءانايعآيؤإلحمآتدنوآعاهابا
آاضأشبيااؤئصبخةثخجانباخذكءاقجفذؤإمالم

النهأليمخفبةبمئفيىحتيبقافاكريختجأفيوإذاخللت
بلرايمالفتهعلىالبآلةعىليفإتةاإلاعلىكرلببزفاص

األقؤايمشرمعالفعفتكاؤمخدثفآميفباوأعقنم
المدوكلتعرضنالنرلهومكاالمدكاببأالمدىترنولهمعنى

أيضأوألدالعداوةسدقاالطنهوطنلتيمنوالتصانعهوالألتارهأىوج

لماتعضاهدا

نجييفأسبةأخالقيحتأوتجذىباطتنأضبةياؤفحث
اقزراالخصومحثنذلىؤتجد

لضاالفولالنضماوتأحننوعنهالكارضيالمرتنىالثريفلة001

البكرىجميعابئ
كشيىأفخؤالقأوبردحصىهاكأاالثابحتمعنتبتئم

فضببفرخالقؤرقيالياتمنءبعيعتعزفدعنآروفتتاإ
خضيبماياخبابذزىمناجاواغرأيامكنثالزخاةتصه

النباتوصعافأأاصباهوشهفطمهأينجاهومعئااالرايامنيعنى

هرفواأيامومعقنأعمسادأىاهومادصسلثبتجالوحنههناأى
وظالضمالهألدماخهايالبهاالىاطبببخعيباةعرفاشوذكرمةاتجنوأى

اسنشبعفاألخطل
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1باباانجبتيلف6الجؤراإداخةالظمانتوىينثتتيتا
الجوزاهانانوالمعغاخراكبليالذممماالمناجللننرقهوالينيت

البردضدتفىوذلطءالجوزاصقوفىأراداةأحدهماوبهانفبهالضباباأحببت

تجولالثئاصليللملرلأالفواهونغيرتابرومناضباباانجرتاذااليلاوطول

شمقفىءالجوزاطلولحعندأراداتفىلوارجهمتفيركبرعذبحيلئذثمغرها
غلةوأحرعطئآأشدحيمئذنافلفاوالقبظاطرندةمنالظبابتانياذااطر

آخروقالنجلنهدببروبقهافر
كوبهبيتاألرئاذبئاإذامامحيعةتئونيمنبهافؤيل

ميتولنهفجهأثماأمهلوتلضلالمحمودجراكمنبهالفوتلهقى
الرمةذوآلالببمضبمانحهاررتاذاالسرعفدى3ءاشبا

نفرالشلببفانالمعئهتماربتاوالروابتانضنيبأبدلضلبباروابةوفي1

فبهافىسقطهوأونجهاحدوثبلاناالفيوعذوفيوبردورقةماوصانناب
بلدحفسبدةنوالببتالمظجصمتبتوهـمملمنثارنراهاكلنربابأالنةأوحد

وصلالالعاكانجصدنجاالةعبدبالا

والربالالوالمدوأرإىلمالفتعألغرش11

بابايكرفىنذولذاتصلطاتوالفبأيام

النعابانهىأفيقليإراتفاصنذيمنبمترلت
قباباالجفربجانبضربنفصنجبلىإزابدونكط

اباضحفضعنوأيقذفنمقلىبردانقينمنراعم

قلوااناذااقرمناعلمجليهعيروإطفنأرشومقلىزيالجلى
والسترلجظنرودنهنوكاةأضينيعالجنلمأيعراحننىعنيذننأونوله
اوم

بصساحئمولةصذرولميااكنرسدهاالمراوشي
ظفراوناسالحهاأثعليهألقتمرتاذا
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صلمء

المفارلبفيجنحالثزياوايدى
خراالدوظ

الصرذؤقققصاسخيزاتميلددإبناالفتىضعازيفتم
باسأبرلوأئالمذبخهبقالرطيةاألفوافيهغيرارفشالذكلذكانهافيياوانما

الجنمألمنعلب

البراقييناقابنأتجتالزاقييخبكجطضيوعالي
المذاقيالغمعتلمثليدان

افجانباصوالعراهـرخردوطوصنتانهاأحدماالنفوهذافياسأبوالبقال

تعىوألزاكبوأللججاصهيخليىأفهبرتةاخى4القريخرزكعراقائمماينا
ظلأتؤرهنهطرتازااألركاماظبتهأىالبراقمنقاراأنبتوفوال

ضرآلتأبييهببنأحمدصدوأالحسلكرمالذأسعحعندنااألولوالتولالمبرر

صريخطافدتخاييماضومغتجامماطريفةسكالثودبكثتقنوعغب

2خابزالنحمتدةئحسنودمذديادةحإلنيدمبالليلهةتعنن
الخياورلهافاظألئوبيعنىكفانئوبكئكبئجصنمبالثببكاقال

جاناوضوبالشنتيأورفةوحنهمالهبعنريصنهاصقوالبهى

تجاالربالنطافيعئومراظمنالباردةوالخاصرنجهطاراديوضوج

بربرلكاطيخرممطيهيصللمأىدليللهبهدفيوفو

أخذتيلىيثرألبإللمالننمثفابمثرببتقذضتومأآلزلث
وكواكعينقربنالفؤادكافياللةزينهاوبعده1

وجعالالغههنايإلعبفىفاةقالهنمهبماالبيتيةهذبئيدةناوفر2

جاننوجحلىالموبنىكلظياطةبىافىفىبضهونخاصنبتهألصطفافالثوبيهث

ضوجبنالغ

أبعامالملى119



بهي

يخابهاخرونوظلىالباسأبوظلىجلربةقاريخاائماواالنهاوالنيةسافي
ئمجاريئزادلشعبكنمماكنىاأبرالعباقالوحدضيقاطكهكنوحابمنضمبا

الةرضيالمرتعطاثريفقال01انباسأاأشداالعيلبكونوعشالنبأخمذ
بمفىالفطلالهوالأوضاصآضرأنأبطألنأحفبةشبأبمونانأرادواالشبهنه
وفمدالمفايقهنونخلدالجباالمنندليهمايعفوممنكصيرأتلعدفىويمابهابها

يئطاللغلثعبارعفبأننيهدكأنهاينانافبهاالقوالقعذذئوأشباالمفاوز
النوبكشكفوبعدتجولألة

جايبييمامعاحزالطخافيممأنأنيسأقليلالشزىتطفغلقن
فييماقرايزخرااتلفمخبارأقرهاضهـوالذنخاهبإمن

ييمائفايزالعئيفةؤغادزهقمئتقىلفياوححئاكنززنؤ

ففوحائرياأزجاثعن8انماتجآلاتزاقليلرزقدفطفوبيما

بعيدتأولألغفىفكوتأولغيرهدونطلثعباالألنليقممهااألوعافوهذ

ترأبصفقىفيأحنكثيروفد

ادبنزيلعنالقصب4رذاوكفعتدذسفزتالخيليؤتمة

ضؤادفيؤتنطزإدادختبياضيفيتذخنجألؤعنة

1جعادكذليذيالتنمبأثيثتجثلئتكاويدالعقعىوعن

التمضيدصتوالباتحمسنافتحباوالرتلالنيةوذاالبرمنضرببسالع1

اسبردوبراهـكرهفلبهاممناذانعبمعلىاالسنانرنلرجلىوربماظراهفلحوقيل

فكلوسمنمأخوذكبيفأىرأحماشعرهنالحلنكلوستكلوسصمن4وفو

منتوالأبنأملنفكثبروجنلىبعشبعممكلوضووونفانهالنبومو



جميلمى

المبهاهذانىتمامأبروظل
ادالبرالشئيواألشتبفيمممنيتبخزدالميعيوعلى

صررانبنينالشعبدنجتابنيةأمجاربةغاضرةفىيهاضزليالمهورةفصيدة

مذهبفيخلكنيرااالذيعذاصوخنداالسدىخندقصاحبهنجارفيئم
بتاتاوأولابخببة

ئرادىكرضأمئيبةبضالفوارىغاضرةأظعانشبا

ىوطلىملالمرضياتخوتجمغداةضهدتلوضرأظ
بالزنادهنلذلحنوافذيهتناصغالمأويت

إصالةااألباتلىثاظويوم
الداقلىونهاوأبحنأشاواندإةاكوغنرة

عوادىبهابالئلىبهااشعاوبناتظصينةأحب
قضالحرورلبتهساورطوداأهاتافيدوننو

الجلدصهاثفبلىيذلههانحلالنادصونود

تعادىفيألضدللىلخفاجوداأفبلتلىومدنكوفد
المنادكلفاضرةجمالبردفادىبومالندامةفأسروت

اقارىبهاتايعيهةدموعمستظروكمالبعدتمادى

ارسادعنالهمومنجافبئالبفبتدالرظخهـلفد
ضداومعتبيةقامئهبنىغيرأزوركأنعدافى

ديهالوارعوالضوادىسقىأزرلماتلىقاتوافى
افادبركالىوالىاؤأصدفنونافأضمحلى

اكلوالباألجيفروأمائهقنونامفبالجازةمتيم
يفادىأويطرقتالىعليهصيأفئنىكنبمدفال

دتادلىتعحيرتواوببوماألبدذخبرةوصل

وبالتالدبالعلربفوقيتكاكاياحدتمنيتفيصفلو
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االقتادشوذالفبراقيذونخختافاكىشفمؤلللسيالي
حزىاوظلى

ياومطلهااددوأبىبئأحمداللةعبدأبابهابمدحقمبدهمنبنانا3
االنهاكواألنجادعطيفىلمجعادالنوىغربهسعدت

غوادىاظدودمياصوارأنوافالمدامعفارقتعا
تالدثوق4عقبمزيدمعأطرنجأنمعنيممابرم

ادواألبالفلوبوافعنهواطردورواحم

فالشافدمتأبباتونهةالببنينألعبوملى
األصالددائمكلنبدىفيزندابتأواللةمبدأيا

وحمادىكاكالدضلاذاآلمالصقعنمظاجبتأت

ظرىبهنعالسارىوكأنهقبمفيهاالمغذأنذ
ثالبضيامنويالقلبالطرفنىألىخاآلمالوضياه

حدإديخروىنطضلىبوناارناأصلتمابعدومنها

األسضادضعيفةكانتاهابالرأدوخحبندبتأمن

السدادلةفرصةلمبمنسمعالترعنزخرففننى

باألصدادمإرصونعلبهقاروالىلماهـضرب
األحقادهطبةتسعىانالممالىعلهاأبتأنوص

دهافىاصبنبةبحتغهالفدهتأصحىرانولعمرى

بالمرسادارمانوبظأمىلالممهلالبحمل

ضبسادأومنرممقاصكمناألالونمنمضئعاقا

االسدادالمواردربليهئدواطأسالألت
وارىوجةأزمةوحباحياةأىاالحابببتذ

رادابأكاااليمأكهافواقانهابداكرنراخت
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الئفاجنجنئذوينثستئةالورلةافيخذاينوازخا
األفايهماضتيتجمليويزرىاشظىاءأوثومنوثعنيبايغفن

اإاليحنباحتضبى3ادتبإوللثرالالخئةتحتتضآةفا

9

ىبواهـالحفاةطهعائداتبمطاياونهافىناضلتأنت

ادىاألهطبقاتنريئذاتاةأظوالهاةألههافاذا

ممادشيرنماغتوالمعروفعاداذاغثضةط

إبىجمطأيرتانهاتخداوالماتاحتكل

وائررادالروادونضاتوآصديقتثاللفرصةعندهم

اداالسؤررالجبرألبلهفهوتودالبل4أباحالمحط

اداألكممنافتىلىأوكهاابوماألعناقوكأن

وادكاللمهوادياانتوخالرمخداةاسيوفتاذاظ

ودإدىتارصفلباةءخناواكتاغرسحئمءفد

وودادىبغفةمنفقراأزراوودواعزعضواأبئ

االضدادنرافرعرانىشرةمجدغرببألعدمغ

ايومعللهالبسركاملمأباقرلهاةلىصمناالجمطت
غاقاوالتياحىاطنمايسدالالحافيكمايتوالين

13صربدخااةاأألقىةاآلنحصرخاكرتبمومماأضكنت
بناحمنصبااذكلأملتمنتجنبذىافىلى

ادصللىافىباهزبمساتىفااراكانبشقى

الرياحتفىءخبهىضمأىفقلناالرإحتفىتجاحبخه

اوشاحاثيرجولخصرفوقلتفياصباباضرخمناهر

التفاحجئتمهرودنررلهبراحاوأرنأت

حماإإتضآعيهىروبنآافنالؤاؤمفبغضنأوضآ



مميالو

ممنمتأيبأوور
نقولالممخلىبزفرفةؤزدمالطفقبيغالزنجزكيسفزت
النتبؤلخشعاشةدينبززضفيمافيءلوئومنتؤتبسم
فولهنىاننريهوعفجمعكاوفد

أوبردأواغلمنضدلؤلوفىكأنماتبم

المعباحهتضوكالتلثربزالبامحتضاكظ

احالنعامنعامقلجطاطءالنناأكلوأضارت
أحافبلىومحرفانننالمثاققبلىلننجافملى

احاالفالفىماالبدورلباباالعدممنالجفونفدندبر

حالاارقوأشرفايصرقالناقتمسمباأبا
الصباحمقامعرضهملاليلاتفيهستطرأتجوم

النواسجميعخضرامهنوىنعآمنبجبريكومنبفأ
ظلسنرأعمعانفاملىفلفعسرالعببدىببهةوريافآ

ابراحأبماالبهئوقاأبرحشحرقصاتغدعي

الفداجبحرارجشفتنجننالعبىفارفعضثتظزا
براحاتالنرفربإصفامأرضعلىئمالسحابانعبخ

وصماحنلقفينواإبيمفيباحةسقياالتم

انباحبادلفدمألببننىلبمدمبنكاقولركط

ضحالىوجمكبثرىصبرلهليىمصالظخلق

المرناحللباذلالمسالىألوبذينللطاارنجاحا

للداجالنهماعمننانوهونجتجدلخأى
الجناحريثىتموأطتحينانىافىسبطكجمانيو

اصباحواالنربزوعبددالجومسمملمبيةشرف
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ى66آخرمجلسص

مثوبئللثةبنرمنأنبفكمهلىفلىتمالىقولهعنصائلصألان100نأويلا
جعله4أعلرالةاآلبئطىتكونأنمأفكرمافقالاآليةآخرالىةاعند

والخنافىهـالقرجملكاإطافرتاعبدمننمجلباتأخبرألةفركافراال

4اآلتأويلفينجبمأنالقبلتجالالجواببخلئكفربأناالكافرأبجعلهولبى
مكوالكلكلزآوخلئإلمكفا4بالمالىنابخبربجوزأنالمعاقبهفمنبماتحممله
هعضلوأىعلبهماألزراهفيوالمالفة3علىكفروالتويخلمافمنحرجضرج

فىأبغألشئبلىذيجمةوبنمونهشبةوأىذمهمبابفي3حفرايمظلقألكوت
مالجمونانكاياوهأجمهـمناالصعيماتآحمانحأنمنخمءوبرا3زر

هذابفلوتريضرتهجينهغيرذمادأاذاأحدأانلممونحنالمحئمتحيلمتناقفآ

فلهنوايومبالذماحقهمولناىثرأخبرعأأللهفيانماعألم11منبالذس

زوالصفباثحهاواالفعالهاألحوالمنفيعددكذاكذاعالوكانكذاوصخممذا

فييولحاتجهمنأوإفامافعلهمنماهووألتجبيحماليىجملنهافىبدخلأن

هلىتالوأنعياوحمهـاليههاأاقايةلغاصنعةإضاغلومنذلكجملة
القرورمنيمجللجنميلصفىمفددأليىفيلفانضيفضميفلعقلىالثهة

وانتللنهبدبنطمويجعليذممأنبجوزبهذالثذئهنىلممصغوألواظنازير
نجرىوباضضاقمعياأفطمعقوهوخنازيرقردجحايماغاقلنافعلهمنكن

تعالىمنهذللطاصتحتواحبتمنمعلوغضبلفميإنذممكاأفالىمجريذئه
اليتحفوةممافثهبهاأللنمموجهفالخلمقهاهوممنفانالطاغووعباشهمالمباف

تجننيلآلبئالظاهيلنقولهاآلبهدنأوالينعود003خواممالعنمتقدمنجهل

نمجسدكاالطافوتبعبدمنقوتجعلبانهاألخبارمالضمنتهوأكزماننوه

انفيرسوالقالظوانهفراللقهوظتعاليأةفىشبهةوألوالخنازيرالترد
4فومنلعتفيدتجولواكاأنلمولبىممفرآوجحخلقكفرانهألبرجهكة
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لهفيمنننفبدبمرزاكذالكانرااداازبزاظقردةمنهجعدتعاد

اصنفدناااوذكتالطاضمابداممنماخناةلالغوتعبدمنمغجل
ضزبرازبروافردأالترديمونبهأنماعيادلفلبلالىألناألولمنوماص

بلتعالىنعألعلمنعورانرممنرااليمونهاوينعالىنعلمناالألبهون

اآلبتوجهوزاالمانفافزفاوخلقهفللفملىعنلىبخماأتعياملبلادلفد

بلواظنازبرألتردةعيامعطوفااغوتلبدتعالىفوالبمونأنوصآخر

فعبكللبهومنالةلعنهمنمالكلوقديرعليهغفبومنالة4ةلهمنعلىأسطو

عبدألناراجباصوهلىوالخنازبرالقرمنهمالةجعلىومنالطاغوتعبدومن

عطفنافعالفدنااجواظنازبرالقردةعلىنالفلواألسمالاليدفعلوشلى

نحوتبمالبعطمهأنزمجرمقيوقالاألفحالعإلماتديعنغطنهألولىظايعمعلى
واظنازبرالتردةالطاغوتعبدومننهمجعالتعالىلهفيةنهبمفيوابالهاهعلى
أالعرمالكلرمفىمنغوقد

1سؤاؤيتصرةؤيمنتغةالثيمايتكنمزسوكبخجؤأقن
شعفرأطمنفرافيصلمغالنأويلهذاواففيالفانونجصريمدحهومنأراد

نوتالطاضمنالناكرالباضمالعيهأبتبموعبدفرأمنفراعنأنتمأين

والثدبدةالحبهبفمالطاغرتوعبدترأومنءباويلعبهةبضبمالعالكولتعبدقرأ
قهانرعامثمرصثالنةفبهانتبالالخمنكماللةلرصجوصفنفو1

وفهانالمتوالضميرللضارعلوالالمبندأصفوعاتإلتابهعصفنفوله
األولالمثالحبغلىهناننبمدحهومنوالمعقوبمدحهتولهفيالمتدرأبتدأ

والنافىلحالمظارايشالأحدمماوبنصرفولهفيفوعانالمرومفاأبنأفوعاتمينالث
مقامفياةحبثمناننانصواالفولهفىاألربعةالمرفوماتونهافبهالمنكنالضمر

للبندالىراجطضمبرأواحدكافيانحبتمنانآخروانخانبندأبئياظبربن
ومنأىببمفنقولهقاألولنىمنلهعياضالمعلرفالهذوفالمبتممأوالباقي
بنعرومنبمدحه
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الزمممببالعرأهلسكندالقراهنمنالمحتارفالغرتالطوعارفرأومن
وبقالباهوضمالمبهةنجنىعبدفرأفانهحمزةاالالسبمةالترابرخوعابهاافئحبا

عبللقرانمعافيفىفىكناالزلججقاأبوقالبهاذمأضعيرضاذةآتااترا

وعبذاضتاروالذىالعالغوتعبدفرئتوفدةاصهالدهلمنهمنكلنسئالطاكرت

وعبدىضوفافالعالعرتوعبدواةارحمهدمسصانعنىروتالطاض

بضعضدفاةغوتالطوخىالباهامنمطاغوت11وعبدقرأنوظناتضعاااا
ئلةأمناذىرأشوزنلىدمحانأحمدماصنبمدبانرىالةالمرأ

العالغوتعبدهنمجلوكلمحموالحمونأنوالنافيغوتاانههاوفىصأألضخا

أىحنررجلالقيكاشلىكلشاالسبماذلافةبهآفىلهبدفرأقإلىخرفيم
الزمحباجموهذااليطانطاعةفىالفايئبااتعبديلهفتأالحنمرفىاثهبا

جمعافظعبإلحماحمزةةقرامحفماإشاراخفارعبدبنناطمأبووقال
أألةشايمابراددواتولالبناههذأهيهقأابرعةأبةنىحمااافهىأال

خكقوالاإومحتاألفرأدامظإفنلهاالممارفالىفافةاالمفردةءاالسمانىانىش

فلمياجاتاضالعابدوتولهاداويموهاالنرأدةةنعتمدراوانفىأ

قداتيرقعهكليهكذاةسونيععكرثوذناتواايمابهادثصاأةث01

األنىبىءألنافعلىوجماقادهبتصلهذادالتيالناكارءزةذ

ةععنهكوتألبزيلىالاضاأطواشعصماأألالاسشلتعافدكانانآلءس

انصاأهدقاكحرءاالطااهياقدكاانإطح1االرقإناترعأأل

هذالءلهبدللصهصفةامحهبزلآالوأذحلحأبارففىقرلمفيسالتكات3إمح
كنتنبدءحفللظةوأبدحبهكاةذالثواىوأأحمرصيمسرفهكمفى

أنعننجهجلمواذافونإاتأعىاذالنجرجهـفغ5األاصضللاصتفد
طزةصباجاألفيتةموهذاشدملىفاتاانجاهفيأفافيلمنضح

آتاترنىوملىصاشأيشاوصحةاغتاريخهاباةاةافروعارإتحمزاقراذاحت

وصنفحاالشلهصيناآليةفىذكرناهلههاكلاالوانركانلادكاهااقا
رابماهالى21



9

للرادبمونأنوموطاغوتامبدفيالخنلفةاتالقرابهيعملىاخروجهاآلبةنى

موافعقوبجعلجملغمنبموةابايرشيدعليهلبهأيغباللطاغوتمنمبجعلأن
ظلىكقولهوالنورفلالتوبعلكقولهوالفعلاظلقعنىسوننقال

أبضأمجونوقدواحدمرالىنتعدىههناوىأكنانأالجبالمنيموجل
اناناألرحمنعبادهمبئاككأالموصلوأتعالىأوالشهادةكقوالنسميةبمعئ

أشهوهافبيحآحصفاوجمعلتأمملوجعلنقبغدادالبرةجبتالفانلبهقول

ؤكأةهانيهـالىنجاالحاجةأخرموانعلولجهمفعولينالىنخعدىههنافهىنالشه

ههنااجعلركانتلفانجمنهممنانهموضهدألبمالطاغرتمبدنسبتعالى

واحدمفعولالىاألدتصلماذاألنهامفعواينافىنعديةنجمأنرببكرتمماذمل
مفعوليةالىهنعدمنهابهلىألنهمهمضمنغلعلفاناهذاقااظاألالفافال

نىقعجملةصألنبيةالصأهلجميعمندماقألالمفصهقامتجوممنهمنعالىلهوقى
وماوظناتالثاقكبملتالمنرلموضحققعانتحسنفىالمبتداخرهوضع

أالعيوفالأضبههـما

1ؤأوالخوزااالزاجيزخفثوفيؤيمذيباثموأياتآألزاحيزأبا

ولكنثفرالبحورمنثرامموصارجزفيزةأرصجمعببزاألرا1
المناأليعادمنلقنوهوفوالجرهناهعلىبةالجلىةالمرجزلفصازربهاأراد

النفهـاومهانةالثحناناالفىبجنحأنوصةشالىويموألالمبغموالمؤمعدالى
ذئماأنالىاشارةاحنآلهالمهبوبجعلأباوفدبهبهـملأذممنوإصاآلإود

اورهةرألمعكالكشانجاللمذلفهواراونوجميانالمبفنحالرموأمافيهبزةغر

وصراخراوفيأبفأاراووسهالمباظاهبنحاوراالوفيهلمومو

القعائدتحناجزاكتجولهارةضزوأرضخواررحارضجلربىفيالذمف

األراجبزابافقولهونضطبعهالؤممدألنالملبالنمصأنراعفىوالنمرف

مضافمنادىالمؤميابئلهوقينوعدنىلهفيتنعكوالباهوإألنكلرالثويخةفىالى
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فبكونمالنرتحيتهنخلتالضاكاهياأحدعاوبهبهةمياهذافررقد
خلتإعالمياالثاقأ1واوجهالمبنداخبرباةرفعضعصصهذاعلىاالراجزفى

قولهونجرعليهعطفوالخورباألبخدافوعصاللؤملهوقىنجماضىمحزنعوب

رفالظوكانلجازالمفعوليةميانصهماوواضراشيههخلتونولهاألراجزفى

واالمنقرىليايةوالبيتعمتككاوخلتفانجأهفموالالندبمحلياحيلئذ

جاجكذابن4رؤويهبيمبئرثاولبنعببدمنقرنبنهنزمحةبئلهنلى

بار4مىيميناألجمتواطجةجأبروظلجالببهبمالمحاسوفاليمبعتقاله
وفبهـالم

الالجبفياااواررةيارذبفاتعركنتانجالابئاأأافي

الةامنأكوىارهاشوألعندعقلهمنلةرفىالدواوبنمافي

مدانوااالؤمخلىاألراجزوفىنوعدفىؤمايابالراجيزأبا
االبيهاتوأنجةاايإبتافيااألقوأنسانيواطكتابقتالجارواهكؤا

لىثواالتولرأساالراجزوفيكالمحاروألتاالإقىافليوارحينىكشلبالثالة
ااجاوضعااالراجزفييهونتأمماالظعلىوارجمالئافيفوله1

فقالحبدنصبضربخهاللةعبداسهقاومن4قكتايبويهوشيرلتالتوجيههذاشلم

زبدأومرابتضرفاتكاخاربأظنهوبمرانعللقاعرأأظنوضولهذاهبأأفكأللة

اوتزاهبأطناليةعبهفلتألميتفاناههفيالرلععهـارفعتضئتوانبم
تللهدبصوكةىأقىاتأجرةافااألأردتاؤأبوكأرىوبهاأخوكإضال

الشأخيرواغاممنعافوعينىبردأد145االنرميانالراجبزأبا8المعبةالناعروهو
بربدومرمايبتدكأبحدأوايقبهةاعياالمهمانجىبعدبالكجمااغاألةأفوى

أحدهاأحمثالةاألفعاللففصلضيحالشفيوقالالكبويممأليقين

وعالظالةالمملابطالهوهوأاللغأوالفيالجبعفيوافعوواألصاوهوالال
بخهنازلهظاظفنتحموؤيدظئمظظنلتتآخريهزيدأونجوصطهالماملفلذ

قالواشياطفيالنفأظلواظوراللومألقولمخادداتملهاكزالراأبايمةر
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بانهذااينافىثودااغمموغحيثمنبههوضعفىاالراجزفىبكون
االاألعرابنثعلبألندمنهالةرفالرنفالثربفقال01تدبر

ذئتينيخازهنلغينهامنأترطنوالممئزفيكلطأماوأيا

ذقاهنرفئمنةىو

اخمهوأفياتبذدباليعلىعاناؤافيالطماوإقإألختاأل
ثنذرئتئأغتابةؤآلصإليفلمالدئركهكائهبتزذوأس

كآةأبنعاذانماكفاذافلمامقنراأيأبنكانكننوأسث
يفةنذاةينأتتطقولمالودبألياانققيحتئئهقدمابن

ختةكليمضذةيماليأسأجمنذالميأخفذةكنتدلة
اظلةاطالقهاعةالقهذفىاألولىعنهاطهرضالثريشالمرتضىلةأ

هنلمواتكانمىالفمأيضآالمةواالمودةمبالهواظلةلةاظهأينأواظلاطاجة
لمحبة1الموتمنالحبإبواظطيلىإظاللاالصنانمنمايخرجاكرباواظلةالمرع

خلبالابرابمالهانخذوتعالىقىذكرقفدجهينالىوصالفقيرنأأيواظايل
أبيالعباسقالالبهبخنلمقأحمدعألبدريفانهانالقرتعدوامسردومنصديخما

منوبهوناليهيحناجمئأاطاجةىالتااظلةمنأحدهمائينفمبمونفعب

اظلةممهافىاالإالبال4فيماعنجدالضقمعندويكوندواظلىاباتوىاظلة

نحابنجماؤاأمنالمومناظلةاتهتاطضآتفاذااطالىجمهاسدرانهاآفاذا
3رواكاضاكبئأأيضالةواكرمواامافالى1إاةبخهجماواأىضآتفالقوا

أالعرلقاالمهزاكناقخلىجممونجالاظلى

الجلنينالختالفهعلفليتاوالىألنالرخارجهالمنمسكلبدمنهتلفماالفتحأبو
مبتداوالؤمنجرفالنادفاالبنعاهنطبلاولوواوالتففبةنمليروالعلفوخبراسبآ

هبندأتجدرأنعلىالندببمغوأل
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جممفىإنممروآفآسقييرصايؤاذ

ءمنمتهورةدةفناليت14افاسقة1

ألنإطءتوذفىاصإطأسحمابرفعهفرىتألث31إدة

أسضأبتأختأليأ13روتي6ةمكفرىتا

اوأاألحمرخات

9اخالخايبغد

نمامألبىلايقبازيارأضا
وألناظثلهحمهاآ3تأ

أوضاعهنانهادوقيبريخه

صلمروممااتاإلثان

لىهالحبففهه

أختىاالنارتءوورا

ح01حبرحرى

ظا5مانابابر

ماعغوكاتالدهيبزفا

مااذاخهاقراضامثاذ

إثركاصءدهـمةالجتط3إإ

اذاماخاءدفىنءاحا

جمديحيثغاصمزننحيت

رةلىىأىاطدفى4

كطرضأريخاتاوله

يصوالرأتولالىبه

واأصصحهاواءوونت
كا
اعممردىدضصط

اومهـاطاصنافادر

نرآفدأنناسواآءة

بدهحذيلهفاتكأفا

لهءهاومهالقت

لةتلهصبخه11

حرلهتحدنهآ

لمهءااانجفثأفثيأطرحا

لىاألجىفيهرالحقجل

ابدلرجملىيآ01

ونادد3ةصرىاثاذكات

لمطكميخههأحتاندكا

حتتاطزلهل

اسهأاةماذا

أرالخنيىبنزوأذا
كالاؤنافدءصدركاألا

األهافيطالهاالت

حيواصابأحكلااأحاليا
اثإهااذاأبرقاءحنا

لىزااالحيخيلءيف

الواثةرتهمواص

ءيال1ءناالط
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ومنلهونحلولضابلولظنهونجالالبرفعقلساةشداذالنحلفصبلتجال
فاهيانللىأجررة

1ماغأتجزبؤللببنتلرنطثرماخئمأتطقتنىتمؤىأنفاؤ

االظلفبهبنقبجعبعمناخ4هاأبروبما
بروضلبعدالفنلىمنهفراهاسبحهافيوبما

بسلواحقالثرلالبخرقصذبلهمئصلبت

علىلماممننهلتااذامحقماشالةنهلط

هنحلألمتماوبألممبحراماوكاتاطرحات
ظلخالىبعدجسعىانمروبئإصوأدفاضبها

للهاالنئبىوفىلقمناهذيلىخالفهتفحك

تنقلاؤخكلمبعالنآنمثىالمليروعتاق

ألهكننىمداءابرملعموطعنوارعبروانجولالحفوىأنفلوفو1

وردنجعلواكذبتأبكاهمهدانألفىاالنكللنقرقصيرفىفرارهمولكمدحمم

فيالزجماجمطالقاسمأبوقالأمهبرفعلئاليهالضققتاذاالشيلىأجررتطانجال
ثاصفولمكاعنرجلصأالوفدالمبردظالحنرتشقيرابئأخبرنااريعلىأماليه

اآلخرهذاكقوللجشنقالرماحمتفالةاأتوىأنفلى

بالمناصلنضربوااذالمدفاعاالأينعلفلمفيلتفيةو
لجطالاتاقىتاعشثيدغجمكولمبحقصعننارحع

فافامحدرثقخاللةأتفيجعلواضاعلجدعإذاالفحبلانهذامحق3قاأبوقاله
واالجرارأجروواألفانكفطالرفاعمنفنعتهاظاللةفلكنخنهأمهبرنعجماه

قائلفالضرورةفاعالىمنحيلثذفيمنغطرفهتيأوالفعيالانلىينقأن
ففسرالرضاعشالشلىيجرمدحمعنئخرفاناقانلوالمىقواناالولهالبيت

فارسافارسايعلعنأنوهوآخرموضعولالجرلىمفياالذفيبالبتنهاهباساأبر



صحخصر5

هـوفولهبهيأفنخرفكنتضيئأاطربفييملواتلمأى
ذتتيزهنيخنهينيغينهأقز

ومنلهالنلالكاخمناكأحبالمترمعالحباةتارايوله

الفقرنبجانءالغفياإليتهؤثاليناجايبيناذلابالثإقاكان
الضترملىأئنىالثةأنبئثؤختجيةالمفنزيتينوضبزث
هرأكثسئماوأالافيأراديئهـ4حمآكأالدهربذةواستروقوله

االعرفولهوهنهالمحالةتلظفذيةالرمحبجرزمابتركهثمفيهالرحفبمكن

ونيعهعبلجلىالوقرمماأبررتنهمواض
وندىارماحالهيباونجرنىأحسابخامالنابأفضلىونقوقوله

بنفالنأنافيقولبهـاطنىالثباعنجنسبكاصالحربننتسبأىوندمىىض

وأولهاتاللةرضالزيالىمعدىكرببئلعمروتأببمنوالبيتنف

تفاسبلىأرصلتزرعجدأوالزوراكأنهالىهاظرأبولما
قرتتفااروهمءالفردتةعيأولحماالةالىاشتف

فىكرتاةاذانأعلهأأنااذاعانتىتلىثالرهحفولمءله
فازبأرتهارشتبصوجوهشارقفرجرماكاالهطا

آبزهرتالمقافيجرماواممىنالقيااذنهدماجرمتنفلم
وفرتجرماهأصمىدأتابةدرماحهـالنالمت

أجرتالرماحوهـكننعلقترهاحمأفطقتافوىأنفلى
فياطارثفيمنكانتافضاعةمنفبيلتانوهماونهدأجرمااناألياتهذوصبب

زبيدبنذوخثولتعمرتحاتظاطارتفيأضرافمنرجالجرمفقتلتكب

وفومهووتعبالمهجرماروفالصقوافبهامألجمبعللبونالحاوثنجوظرجت
فقالدزبيهدبويوةبزتخدءدماباغاكرهتواعحلتجرمفغرتاطارتبئ

نهمتفاخصبعد3غزا3يرههااالياتهفممرو
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امقاابئودوالبىدقةاصأسوالخمالالئجروأظيثدأسشبلآلاسمط
ترلرباوالةءابئعادالمالأفادفالوقولهزلئدعتأغنابهوألتجولهأراد

ثهاهوأمهاواحدا3أبوفاذاممنواحدةوأممواخدا3أبواذاممنءيانأبوهم

أوالدءاالنيمالةأةوصمعليهاللةصلىانبىألمأنرإعنتاطدومنهأوالدمحاآلتفيل
ولنتاطحداشباعنبذرلالزكفاواصدوأبوهمقيشممأمهاأىألتي
لىقاأىودابرتهفى509كرناماذتالهجمامناالكزألنفافىوباة

فياشوعالباجمعونوافمخاينسضابمونقاةبجلفندلىمنأتمكلولموقي

عنهتهصالنشبئاخيرمنأيعباةعنبذلث

سدحصد

ىبه76اخرمجلمي

فراشآاالرضىلمجعالىاتعالمطلهقيعندساصالانآبئنأوبلا

وبهمفبهااأطتالذىسافمالتعالونأتمأندادآللهاألنجعلفلهأقيالى
أمبدتأمهوناللةأتيرفلإفىتلهقينىلبافىفملوضاهبفإمآعفمابقيما
أعهتعالىألنهفبلهابمأئملءسمنادآلبةهذقفااالجرالجاهلونأبها

إضدراإجهـقهمناألايستماكصنوفمحبمعدرحمظبونواالعزافبادنهة

منلالفقوصاأنمالألنجبانمالبارةاوانعبادثهوجربملبزال
ءالآخرهافىونهاآليةاخرالىخلمةصمىالىرجمماعبرالناسأبهاياثرقإلل

أنداداللةتجعلوافالتعالمطبترلهئأبهكإضالوانلهالصواأليدتوبو

يهادشقرواأنجمنأكماأشآفراالرفالثمجعلشالىأالفوهنىوتعالونأنغو
كوناداممةصاكنةبسواةيهونبأناالأليمنوذلصالمجااوتقرفيوتفرشوهأ

بعلالنعلىباطارشالكموصلنعافىوتجولهبذالالأبواسمملىوقد
النتفييئالنهكالبدسفدراوهناابكلكربةاألرأنمنالمنبونمانؤله

أنحودأيجبحمهواعبهاالنعرتصنحةهسمماضموبائمريرنلمةأنينا



79

وافحصوانطابمطرحاايراالرضاسيئصرررومعلولثبعها3
لوحوبائطاالرضنىيمونأنالبدفرنونوالمنجالممةبهزمنهااتعرفا
تجولهأنلهوليسالكرةشكلبجمناأنالمنيذبيمطوانيبروبصكللبهافصب

اوجمااالرشجميعافىاالصارةخمطقيفراشأاالرشتكمجلهتعافىفو
فمامالياانبالمثاهدتنعلمأناحيثهةضرورةازرتذكألنههامواضحالىال
تلغالهمماالعفةنعليهماهيعلىالماتحالىجةأنفيضهةوألفراشوالءببا

افراتتطيرالذىالملىموالنىالمانهاتالميالهاشزرئمثوءومعاطنافمناكلنا

9المئلالندصفانادآأندالةافالمحعلوالمطالتهفاماقىبهاواألغتذاهاابنيامنعفي
نابتئاصانلةرلواله

3اليذالخبركماقنركمايللةؤلسنتخبرأ

فولاناسونسراأيضأشددالتجونفلتوالحدلامراللدفانتول1

عناليهتالجهضيهةمياتحلرنموأأنداثأللةالىالةزوجلصياللة
والصدلمالمنلعدالجمعءددالفاالأعداأللةمحعلوافالمحناعاسابئعىصا4أبى
الوقيأضداراأأنداللهتجملوافالعيدةأأيعناالكرمعنباسالحأبووقال
برةزرفىاطءدلخهوانماواحدكابايناتلضالثقوندبدفىونديديندممهافالن

المثبهكرمفيبالايرادالومناكربكةوجمانحابةوعالمةرجلهقاراافةباال
والبجحهوألألبثعيهمنمربانوأندادحمحهوفىاندنداناتثصيةفىوقالبالداية

زرىءوالناندىوالمرأةندىوارجمالزرىنجاالىفيقول4يؤ

نىبعضهاالجاهليةفىمهابلطانهيالهورةالمقبدنهمنالبيت3

هطلعوالصالما

ءخمترلماءعذراالىفالجواعااألذاتعفت

واليهالروامياحمهاتصقفراساهـيمنديار

صاهتموجهاميخاللهحهأطبهاالبزادوكانت

رابيمامالىحا



الما

نلونأبمميربدأناطآوبرمأفشلتلمونوأتمفىأظفولهوأط
تملمنعالىالةادونمننمدونهاالئمجراهاجرىوهااألسنامىألئاداالندان

انتعنقدونوألنبمروالوالنقعألتفريانهابامناالوألعددهاالقالنمذكلبكم
بلعلمههنالممعففالىتعالىوالولتعالىاقهدونمنواألرش5ادخلتتعناما

أفبتاوبمونرننلذصبماالعمنالنهمرومهاوبمحعبمالحبةكدهولتأانما
نتعقلأيانعدونوأنمتعالىأفولهالمرادبمونأنالماقجهوالىعنرأ
ياففداصتوثفةبهؤممنألنممنونوتنزوتأزنانوتنعلىناوماقونوتملورنونجر

ونظيرأقىواصاالنلرنالشلفألعذروفاقاطبةمنهوكالمكلبفاشروفى

مبادبيطهمنالةابخنىوانمااباباألأورنجذكرانمانعالىلهذلصاض

الكألعأأهلىابذلالمرادانويخرهدالمفألبخاكببعىفاالماالنالثواوجمه

ضاهاماتمابهفليسفديخنهالتيضماهك5

وماهسلمزاجهاجمهونىطشرأتةصكأن
أوططختةاماممناألمناإنالمالمةحهانر5

اقاانالوأسدأهلونانرقوثرجها

ءصداموعدماالنغنثرأنرومااتخبلناعدمنا

الظماهصلىااكمافهاطهحفباتاألهنةبازعن

مالهالتوممفاافنهوابمنفاكرأعنانمرضوافال

ءبثامتفيهاللةبعزبومالدلجىفاعبرواواأل

لهكفالبالقدسحرفىفبنااللةرسولويربل

المفاهتكامياألنعارهمجندابسرتفدالمحةوقال
لمجاهأوأوفنالدبامعدمتبرمدصلنا

ايمانحشاطحبنولفربلمجانامنبالقوافيرمحمو

اطفاهفقدبرجمغافةمقضياتأإألأأأل
ءااألصادنهالروعبداعبداكنئاسيوفنابا
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التوراةفيواحدإأةتمدونأفكمأىتعمونومعقخاصةواالنجبلهالنوراة
أيخرقلىتعالىقولهببواآلبةهذبنالتافىاألوليةالوجهيخفعلىواالنجبل

وطابنيرهتعلقوبهليمبئئتعلقمألنالجاهرنأيهاأبولىتأميةا
اآليئالخأنأبمنخابالاهلإمختصةعاالغاصألناجطعشاآلبةاذأالنالتالرجه

هذاوموالنوحيدفيهمجدذاكتابيمنلمممنهزأليرءنفناولبالجهلوعؤافياالقا

تاصيرالشعرمننجسرءلحاوعنهاطةرنىالمرنضالثربففاله01الدةبحمدواضح

ساقهائاصفرلاليهلمحنهوالقولنحثلفة

مفتمزيمزبأةلوقانصاؤمعيوقذآغتذي
بصيردطلوبدنكيريهيعذاحفذكنايخمفي
ضأنشيطيثأليتجؤعضتنؤعحبئالصروكبنآأ

قتضبرأألهئيتففذالئسافيأظفازةشتنفا7
الهئجزدتطاظهراممكالخذبيبزاتيماإليهفر

9تديرالحمازالئزكمايصطلجؤريزنظل

بأفيسوللقتفريرالمرسضعالىبأفوالمرفدالفالصندالفصانقاالكيمتانجهقال

االلجطاموأربنجوعورللتاكالمابتفيبمجبوروىاآ
فتنروجههاعفصفانةثتالروعيخاوأركب

جمروفليففيهدكباولياقعبفرئلىلهاط

جماخبششءأصمانبامماولمتان
رمغفأبرزغيامحبلالىقمفاةجمزلما

الرديهاهـطاأكباخهفالنانلمتااا

السعرفويفيياأفرماالباصوقاوالفة

وصرربمبرنىاريخاصايفرونيمذرهـال



01ء

والغقروالىلعالفالبلىالقاهـغروفالبنبعهااوحثآنلىنجمفرالذى

األعثاقالحرعهأصدماأكالخهشدمانجالالعيدكلاطربعاعب

فيئعقيلباوأنتيازتحاعامبربيائم
انجنهحمسآخافاسايىوالسبحالعيدبألفالذىواراجن4موأى

تجحاذاالذىوالتبمربذبملمبعدمنشيثأرأياذااأليوالبعبهـ

دكربروممدبالصذقاولجشثروطوقهعنبعجزولمأدكهيدلصى

أنثبأىالنسافيءاظفاربفافتلهفيفىوغيرهتالسابنوقالبالنم
الئورفقاتأىهبلتفقلتمعروفالنزفيعرقاااائورانازهاظملىالكل

فيواالصلزاواسبالؤرخهنألحموهذافاراالكلبمنننتصراألبلت

اليهجمرنيوبعضعاماعنبوشازايتناكمبنلمالالثىعلىعئيالىك
تجرنهأهـممبراتهكلبم11الىوشأؤيماةيرهءوتص11ابئقالاةببر

رصاتدااسللرحكرظصاأيماالهرصاناافىرفخلق

جمراناالوسهأخدفهنحرباككيادرءالقءاضمهأاسانهعارفتجمامأن

رئيلضااصآإاةذراالجيماةصء2اإ
ظراذاترجفباس14معخركوجمارال

ائزإادنجينصفابالىإفىجننلها

أخرمناهىماشقضلجوةحدرةالوعين

فدرنيمرسةاظضرمنءدبافاتأقباتاذا

أؤايرفبهالذأننهفلتأدبرتوان
حبطرممص8اابنهزافةصصفلتأعرفتوان

الدنهربردذوتزلتجالنجهطصوطو

قتمراأذفاطأخعألهاالعلباهنجاةكعمووتعدو

مطرووارخعاادفيالسحاباتكعوبلمالو
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جمبلىأىبرغالكىظلهأىغبعللفىبرغفنالومحقانربمنواصنغنى

ىوكلوالعماحالجلبهأيضأبهونالملضفجراكوالغبعللكلسكراندبمصفى

يطمحاأوأخضرأزرقابذرأصهفييدخاألذىوالنحرلفحراريسقدبراطكا
هقبلانجاظالنمرلمرباطوهوشانحلرابهفاالهفنبوبتروبرأسه

ؤايئةنقتنهاأؤئهأاذألبايتحتالرزنالئراتىش
لضنحاقانعأالنرسأنجةواطوصاحبهافرسالفانعانسايدءبئوقايأحمد

زبدبئعدممما

الضصيصياقىاخبخففوآلالطبروكايصنطاذذالخيأتئقتصذ
اسافىفاشأظايمبافاثبمعناالماافىأطفارأفئبلهإوقىقاهنهتالأى

قعلعنهاثوراالىفدنواألهباتسالالمحثابألىكأالفرسلعاحىفقلتثلنور

4كالهرصتااىأكيحما4أاعرؤوننوخالهقاالاصياالخامحاحأدف

ترلهافريممنهزوفعسبأنهءمرنرث3أنى4ةصوءيىابايننرسالةأاعيألن

خطعبالمئيذيأتناأنإلىتمالؤاأفدناوندانقالطماخرنجناإذا
قولهو

الدوأبكلفرطذإبةرة11ةةءابنفالمااوأزرقأخفرذبابفو11

فائايخسفماكانتعاردإكأااالنهاتمناتاضالىلعريبوسوحكلرنهارؤذيها

رلجحوصأخهوأربدذدابمرةنبأفاضارأفالهتدتقهاطفحرمن
دعلةوفيربفيامنخرهنئفيدخلاراطبأفىتاطيراألالنرعذايضيروألقال

حذاراالرحقفيأؤفنصنودربنتنهإصاةاكيمتواناألرشبجحفات

نىكلأبووأنلالتانعرتعرشدةةميوقالنعررإلمافباراطاعزيواذا
افرسيعفمقبلىألبنؤلثتمديق

مواهلهأصمقحهافوأصانهتبمافىاظفراتلنصىش
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يهبرعلكممصثغيذةلةالمئيذليمنئطمئم
الررامنندزأألصرأالننتونأويلقايهتجتلأنرريخمرىأنهذاطافحال

اراعىلقيندنوفاكرظأذءلهوالدليل

الئتناضرالقيظةسافياليدعال41ميذبعذجالوادفيوأفرعن
الثقعسأبىبنبثابنرسوقالمغالمندافىأ

صرةناالغيثالذىالشقأوآلتنالغيرهخخرأاآلئغطيبئفاة
وحيعنىنلنصقأضاةبعضأىاضروسإاسأوصكامنهدانأى

انتجالضبهاأكمابالنوناإضلموعاحنيوبروممماااعااكألموعاشرفاىلحفلا
عهضلىأىاصلوعاأبضأضيرونىلهوأفويفهطوأوسشاكاضافوادالموغأل

حبعالماطعنهيخطلينىربرغالثوفنللغيطلهفييرغفظلصسمعقوجمنبهخاآلنىاخنيض

فبأظفارأنثبوألنهبهاللظفرلثورؤفييمرنانأيضاجمرزهوالفرس

الفبسممابفولكنامةجروألفآكلالفياتملىءنالثكل
1وشالوامانستختهامنكالنذلماةفالمةض رصهـرصيمور

أمرعنامةالنربءماءباالحمربانمنعأبىيئبكفنرنح1

لثلعكرىوتانفلالليىزروعوسةبايانرترنرىننرضحلوتى

أمافدلالقبعاؤاهط3الكأذتونحدتوهلى4أفنجلأهربامباعنقدبمضبعخ
إكرأقوالمترالماليومزجدلدطويها21اضآلفوقفتايافيضىلدزرواللة

تاريوبهعهابببهبىأممماهـإبامفيهشرأضغحوشئبالنا4وهرثواش

لكلنىونوضحوائراةتيافيفالاالضيافنيحاقرالتيإلجفانآأوالمفارى
لقياممطاعيلبيتحهصثفيممطثرافالامةاااسنومنقرنجاتيأنقياص

معاقهشابيتوااميناوأسودراينبىواضحأخقراهشونرفحملوصالدخول
ومطلالمنهوره

لحؤمللضالممالرنىاطإصلهـءرباولزصرسكقنا
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واألمطارالرياحلتابعبلىطفةالربحيةهاجمألنجرسهايدرسلمهعنامقىفال

يراألاليتنىئولهذاللمحءالدوالد

11لمضينسىذاليزسمكنذفطأ
ومحايخردارسإقايقولاتعلىمفالررصبدلم01رسيعفلمومحنىونآخرلوة

ممدةوانبلاافييدرسرممحندفدأىرداررماألجرالببتفىقوله
أىفي01الهـارليعفلمفولهمحقفىآخرونوةالدارسجردأموصايامة

ارؤبنوتجزعالنحزنفسننوابتبواتاممهبلاشبلماهاأبدرسلماة
أحمرابنفولمثلوهذاالسزحناوأتجتعفتولو

ذاحزنندصكظرقذلجيضاالمنازقيأآلليت
اآلخرفولومنلى

واباأفأساماإذاينتتكاينخزنناتجتيالتىالإلياشليت

درسكتابئاقوالظهويمأالذافضغأصولهمندارسرسمعندفألاللهضوليى

غاوافةفربرةافىنوإناسالالىدارمرعندفهللهفو1

لهقيفىلوةومحتسدلمنوقيصتضاتءمنهاوهبكشمعولعن

كإصاةأىمايهلىعرمصدراتأحدهماهبانبمصرلهمندارسرععندفل
فىلىاناكأمهفاهالبفىراحمىانماقالاركأةمهرافةةعحصفاأنتالافل

برهـفيأيهولهوالفابيطأفسلهأنهادةؤءةتالغناهدارسرصمفيغإالءإشة
تبأوالف3الالاخربعاشعنداللهتىفيءالفالىوأدعندماالغطكلفلبيا

رىفيدارسرمطاأعرلالأنلىىدضنيفيهوانمافافىثاؤاكانفاال

معولهنأناألخرصواتفاسيكهوبالذيهالبفيحذاأنويخقاحزفي
ادإحمىندإرسمرعندفلىمندطونبهتأىاتأصفبعراترهـم

جمبلهحمنملهطاءالفافدخرلرالمعولحملتنجااألصأىومياوعه
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مافامنرصهايعفممعماللعبدىأبربهروقالبعضوبئبعنهبةأى

ارسهـرصممحنفهلفوماننرالرصهابعتالولمقياولفمنعالىمندلروهو

نمبدرسأبعفاللمبنرأرادوتاآخروقالمألكلفنناقفىوجوههجمهجهن
زهيرقالمعولندارسرصمضداللتجولهشهكذبأ

1يئمااألزؤمارغينبلىالقيتميغؤيااتإلمبالإليارقفن
اخرفالوكا

ليبغداالفبؤرزارقنإنإليمايطبننؤممروياخفالتبمدن
البزهيريتتفعبوجهوهذااظنينةالنونمناأللففابحلايبمدنأداد

برالىأحدالكرماذعيملأنبمنألةوالتكذيبالمناففةمن3مانوفيه
واألرواحالديميخرتقممذوانممهـعالوالعفريامأنأرادأةمنالمثتعمة

وبعدةليصاحدىوىعنانبنمهيبهابمحقديدةهطمالببت1

مجةذاطكاتلىباالرومااألنىارغرهابحدىاأل

أرماأهلمنبهاايثاكاوحمطصلمامربئإلهألصالدار

فالدمالجفرنانرادىالسروبةمةيخرحدبخاأراهاوفد

رهمفالفبدفاىضرقىفالعهـاروادممطإلىاممنفال

خبم3أباروشاربلتاوابافيبركفرىتىجهمشعلت
فالكرمقفنحتفدالفرياتمدولحلدماألسفينآص

أمممارهاهئموجمرةبهمماالالالبلوتعبئكأن
افعامرباةغانالثانىفدقلؤلوأةءالجبض

فتنبالنرسانالمالحزالاوقدالقربيبابعهدصبهبوم

آدارهاظافاتاظربفنرعىاسةالرأبعدنافصتبدلت
مهةهكلالجرادجمنولىممنحبتملومالبخبلان

3ارهق1اونهانهالننرندوابرمامنكواظيغثدالط



501

أوتأئإتانبتفهلمألةحمالفيحمبةفالأثافياابيتاافابعضنئتوأفىهإ

نيريدمماوهاالقبورارزمنليعدأتاللهضالىرجمعصماليبدباندعاانما

آخروهووالبيتفيبهندوةالئافياليتنىبهففإتناوأليهواج

المنأملهويعبهسمالمشبعرفهحمئهـفبغافيهزدبنلمأىرصهابعفهمئكونأنا

فلملمصمندارسرسمخندفهلبعدمنقالظاهرثموالالغيخرخافهوبل
حروفمنعفاأنفيوالتهةالمرصحيهةكالنىلهايووستقدألةاألوليتاقنى
حةتحالىاللهقالةشوالالزيادةفىونارةوسايونىنارةتتصلىافاألضحاد

اعيأاونجادأىكشالععفافدوتجالواكعزىأاعفو
كوآاأخماعافياتأسؤقييمهاالسئصفنوليماضآ
اذاوعفوتهصراكأعفيتالهرتزاداذاليموبرعفاقدلهيضااالصمأرادبهيرات

اامياوتعئاربالشومحئبانوصلم4عااللهصلىاررصولهوأصفيهوزدتمزتهيم
تالممماأضبهنديارجهاذءونوفرأي

ىصعيحع

ى86غرخالمجاشا

أاأبوكماممنهاروناختياهتالىأقولهدكهألصانآلتأوتر

أنهاالىالسالمعبهابمصنسبتالذىارونمىفقاالاآليةبغيأأوماكانتءسو
منهكامافىالسالمعلماموسأضلمارونأختآتكىلمانهاهعلومأخته
حمالئىالسالمعليهوعدالزمانهنماهضىمياتدلكانولفظةصبأداإفيممن

فقدالالمعليهابمصاليهفبتايىوقأماهلىفاماابالجوالميدفيكنذنهلمض
والثرإللحهرهئهوراآفارجالكناآليةفىالمذكورهارونانهامأفوالفيهقيلى

الىنسبوهامنهمبرأةماسبهاوظنواارلدمنبهتءماجماأذكروافالالعارنجةوفاد

اوهأفعلهوفبحفقهفيهارونةياحبرمايمضديراؤكلنوغثيالحهاتتالرجلهامذ

أمهادونأليااهاأكلنهذاهارونانونهاجبيرصبدعىبروىالفرل
رايمامالى21
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مبادةوانجةلرالوحنلجلمالحممرودأرجالوكنوأمهاأليهاأخاهاممناتلو
لماواةمهاقيمنعالحآرجالبالممناطقبقةملىهاأظأبمنانهقبلوالنأثه

أبمروأفماإسرانبلبنمنهارونبيءكلمألرجلربونجنازفثبخمات
منكهعروفاهفانمابالعالحةاباأىهاروناختإلماتاواهاأمينماظهر

اةقالهمنقولوطا05الزإبعابنطرفيوألالفببحبنلممنكواوالممن

أاصيهنلمألجكألنوالدادالعالحيتأهلمناكنولممابهونأظعاممن

الوالعفةدوالبالمالحالممروفونملىأختنالمعوأنتبفيأأمكوالكانتسوه
بئةانيإهمارقولهذاوتجوكامنلكمنيعرفلبشوألبماأليثبهأفتبميف

أليىأهلهالىقالنجرانأهلالىوساعلبهةالسلىاكلرصقأرظالئاشعبة
منوعبىاموببنتىماالىالهعلموفدهوسىأخوارونءانبزعمنببكم
ازثافةكرتوصمملبهاللةعياالنيالىرجتهحقعلمماأوررأدرفلمالنلييأ
معفاممونأنونهاتجلهمماطيهأوابانجبئهميدعونزاانهمفلتفهاللىفقال

ياأخانمبمأظياللرجلىبخلىموسأخيهارونسلمنىنياارونياأخت
انبماعنروكل7قاون1سهاأختياتعالىقوالفىسامالفيمقايل3وزلالنفي

الالعلبهعاموسأخوهارونصكروهىاكونهلىثالأةوطمعليهالةصلى
وايمادلعالىأفاهاروندلمنىيامنونهلىأختيانأويىقانلفال

وصوجالسمآنسلمنانهمبأيعئصاولمأظودوالىعروأ3اظ
قممنمنالىأةفوفاماللضربئمنقوملمرهاتقداألفوالهذمنقوله

فيبمنمنوالمعئابهماابهقعودواطزأهالنمرططامبقماوآصيالمد

دالثارألنالمصنفبلىموفعالماضيالفااهرفاقووفعنكلمهتفسببآالممد
اللةظذأزركتررفىانبدزرنكزرضانالقائلهلبقولبعتقبلفمااالاليثرور

مكاهيناممنهعنىقالربوفالهثأجثلانيحنىخيراكجعلىءضاانتحالىأ

زميرفرلبذكويثهداصيدالمفيارمننكلوكيفالمكفبهنصار
األزنذخيثلائيلونؤتذكانأزخبثةحرةإيأتجزث
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اوىالبردئموممنهالحزفىبالصةالتووجدكاخلئفبههفاكنغيروظل

واالصمقبالالحالبهابرادفقدهالماضبهاورأروإنممنلفظةفوموظلوحدنا

تعالىفوالكذئاكذألغأىللناسأخرجتأهةيرتلىأكنغكتوالظ
قدكانوانبماحعلمااطةوممنتعالىاللةوقولالرصبنرااالهلكنتأ

تعالىومحمنهنارعلمهأمنشاهدوااقوماانقبلمذاتنهيراألخيراآلبةمنهفيقيل

وحكمةعمأاضفادانهنظوافالأىحكماعللبنلماتحالىخبردماشاهدواظ

لواألضضاطالموضعفيالماضيلمظةونعهنمذهىىفيوئاعبمالمبمن
ابخةابأونادىتعالىلهوقىبمصفيياعيىاللةل5وادألتحالىفوله

ذيةمجرىجرىوماقاكلوأطةاللةغفراهاينىموفوهـالنارأمحاب

موضعنىالماضالفملوفعاألبرأمنلماأنهاألبكذللتالمحةنجعلكا11ومعق

ميإلنالقالدبئأ

تتغذأالففحائلنينجفإلىكانأيمأدخوإتبنننذكانذريهسمننا
المبدىالعلتانلالمافماضموتحفيبلةافهجلواوممابعدكاليهونلمنأراد

لمبالمبئفيرةفي
39الزوالمخديهريخهوانباإذاغزؤاؤالغراةاتوافلقك

3ءحالؤاالطريتيملىقبمازاخزوضنمثاؤالئماخةالحثتجاعةإن
غرهامنتاالالرفقةوممطافلةحآبمأتوافدااصماإقوافلقلهلجه15

تعديإبنبهورابمرتجالإلكرخبمىواالبهرصمغازبهعأفزأةواوطناالى
الراجعوألراغانهاالصفىذوأغياراأولمنهاباكفيأعع
اثأينأوروىالعرلمقرلمذاالحوالماحفالثباعةانلهقى3
ااعألصينحملىففسانيةآرابوالمرومفروالمالهـايماحفويفءوالمروالماحة

الىوهرمياألفانؤمينجالماالتاوجميلاألخالقمحاصنعنداوقوفميااألنان

ضظعوةلفيةتنعددوفالجوهريقالوعصذوأىفهوفريبقربيم
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1اجطيزبكلالتطتيكوتميهفأخقزربقزتداشفاء
2ؤذباخخادماألوفاقديئاءيدمارقفباصواتمت

والثافىيةألاةاوهرتالااتا1دطأابخاانردمتوالةالبالبنا

هناالقلبفيفىضرياعايهجطنهأىكذاثىضحنتالءألنهمفلوبفبراوهو

رصوصانجهصطاوأطالقبراشتمالعلىفهمافبرايسهماالااكشمانكة

منفىنخاءابنقالخراساالإفايموممألماذاروذالصوالثامجانعيوهنا

وقاف3لهوارجإظقنالفيطشأبرهوممفاترةالافراسأبراليباأوألدإة

االجمانممروواصنابهخراصانفيحهأ5وكانوصرامةةفيعننجاأبانهررةمن
ءالعريوفااشهدابيفوهداجبنمرنبخولوبخهانغصنأيهيفيونرنى

ابئدهءوضضاالفيأنياسةوكانفيكرذ11يربضالمؤسااليرصأمادأة

الفرووةفيلمنمفوو

اذاضرببابمىباليفالبعيرعترالختجبرهمرتفازاقوله1

الممباضكفيكنانحرازاعفرهلةوربماابنرائمغيرفيااألبطدئفوائمهضرب

مالجالدبدلهوبروىالاينةإناطفهاىوالمدسبالفنيماهجمعكوإلضموالكوم

مناألمبالبالكلرفمافيويملبنابلاأدسموساحفيةلملىخالجمبمر
بقرةجمرىااتعصفرسيخالجرىازأالفرسجححدةبالمووالساجاظيل

ةالبإابالالقابشاالماآلإطايننعفبربرانىحوأنلهقر121

االبلىكقرهمبسزواختاتاالولهنأباصافهربا9اذاثونضاالبئالل
االبىمنلعفرماممنءتهإهـنأةجاذدالمونبشكانراءاامضالدةيفبورله

وقاطالخفبرهانبصاضعااصاعيالفيراحتعوالالضبافونجرحياةنى

بفعألةأغاكاؤاللالصأيرقيبحونبئواكالمبتمظاماذكبملوناتماكازافوم

إنلوشمفهالمرونكاؤاتمفكأبإلتاذاوفىامعناتأكلااللجاكانتألن

والبيت4صإلالنمعلمافتنداابذالنبدلمنرافمأمواأتىاألبل



فلفدكاهه

نىألنهولقدممنأىإللمفىمؤؤلناجموهرلرمحالمأنعالانوبردبهسمئهد

ظلزابنغيركنألتغمماإخباروهضاألوخضأعنإخباروهوميتئيةهي
بنإحرأبوسااتصأعالأبرلىلىتبخابئعمانخةأبوقالإطابهذجرىالت

نصأذممهالالشلنجبنىالنفتابعكهشمويابعصبغفنالاألفعالممهاجال
انالزأحرالالفألااةينإخواهـواحألدوأحدلمزاألأواال

ظلهبكاموغالبصوقوصجمازحمالأوافما4عاتمايدللهبالاقزناذاظ

رإداحهااليحاالجاتهذفىديدغاممهحبمرأمنءكلااوهذاايدحأبو
فعسيمةمنوىالمهاأحمعاصفرةطأنجهةإةاوفيهلىابنإنيرةابهايرناااللمجم

هاوبعبضاالاألبياتالمغللنرافدقالالأو

راورهـ4ءويزتههـأظه

هـالأوظفالجنوداب

بخضهليوهازثرمحيطوأرق

صبحتوأوالبالعهلمصجفتر

هـامنأكلهختلماصأآلن

عاةوإلمرفبثمالتميو

لمهحىدببتحزألصاةجمألئ
وححهصصطومنافتهث

شحمىئاميعلىيخاحواذا

رساحناخياصايرةالمتنثا

ضتهعلوليدثرةالمضات

ىوآلأرإفتالالمياحمهلدةااو
هفاتتهنبةدرلله

ءضراصلتنبدعرضت

وصرلسحفيرةرمنوأالم

اغومدأضلىفىلىنجصاتزا

غغيرصلذاكقلموبمنا
قارحاضباةصفالخهوافتر

14االجلفعالذألثواعنت

يارحنحفايثهايونمميدإ

حصاوطرفامحةصحمه

الناممصفيففىةانغاق
بموتصطبرنةجمساوالبا

وصسفاغأسنهبيوتي

حانااإميئيؤخريا

الجاحيردضأرافلقد
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مليهصلىالبهيعنماروىبطابقفتالبهفسانلطإنخبرتأوبلأ

انوالعالمالصالةأهلبهلهلفوأنههامةوألطيروالألعدوىقادأةوسلم
أعدىفنالالمالعالةعلبهففللاالبلنالبفنبملبعيركثحفرتعألنقبة

لهفيمصحكلاهةذوألبوردنقولهمنوالالمألعالةعليهجرويلمااألول

ارحنهدفوقاألصنةبتمهاأفراسهمجنبأراهولقد

النافيبلشاهتعضلىمنهأبطاالىفىبجحنلق
اعملنلأرعنبزكالهاذغدىالهولةاطزوةتجص
لمرابماوغىنىاجعءبدفىأفراهمشدماأراولفد

جحابمهدبخابسنةضواارشصىميعادبقدكانك

أطخأبطونفينرغدرااطروبكافيالعوافيلبسوا
وارحهنتاامدورفربوابمربدالمعانااابمكنالفرواذا

اسارحاصروضمايرافرعمنبةتارلهضهزلظرعند

4اليزماننصبمفاليومألرتافزكنناافباثاكنت

افاجالنبحمصمعرةءضصوادتاللميرةالنيرةلىظ

ناكحأومطلقبربهآبراتالفياعبهةفانمخناصفان

أوراعتمصاالحاضاترالهةالوهدججكره

احابرأسلكوكبهايؤدكهجتيةكنىكتجةقدزار
وحبماصاطفبففالحروبونجاةنائهدونفبرن

جواعأصوللمنفذهاقتضطضةالبعاجلبداكسبقت
اخبصدماوهاخوراقفيوفدجرتبالكماةتفبعوايخل

الماصخالمدرعاليشاييماالثيالشايالفتا

كامكفحكفاحعنهونذبممئعههألبئمجدكينئ

4تجامحعاةوجمبمواصبعلممثممابنبئواذايعول

بندافحدواهوكاتلالدقىفبلصبمهبموتضلة
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األصالمبيضةلببايعهأأمجذوهارجالواناألصلىمناركفراألجشممنفز

عنهوروىوالسالمالدالللهيأذنولمنصرافإالهوأهيبالبيعةاليهفارسلى
االخبارهفهونلواهيواياةوايارالمرأةفيألزمقالأةوالسالمالعالةعليه

قهصألقدفتيبةابئانفلناابابيهاابروجهفبينوايافيةهـمتنافنة
ماغدناونذكروبههملينذكرهبكاذكعنبوأاألخبارهؤاخنالفعم
وموضعأمكااألخبارهذمىلكلأنلبكلرضهاليابوأنىخاطفاتيخه

فانالجذامعدوىأحدهاهشباندوىولهقالاالخنالفزاهوفحهوضعفاذا
ضتتكونالمرأةسالثومواعيهجمالبهلافىيسقمحئرائحتهتعدالجذوم
ولىكذلثجذمتوربمااألذىلهايخوصلوأحدضعارفىلضناجعهالجذوم
احماأليجابأنتأمياباهواألفةدل4كانمنكذالثااصثرا1فىيزعرن

وانهاالراثحةتنيربذألصهبزبدونوانماالعدوىهكهاثفيالبربدونوموافيالمسلول
كذلئهضؤمأوبمناأليكانمنالماسأبعدءواألطاانمامهاالحلفييسغقد

رمفاغاقانابتءوزوئفتبثاالرصالهاألهورعواذا

رابمعقابشلالرجملدونةميذىمبمالسحبلىفنال

مساحابدينالدقعيانبمللمغيرتأصبحتعاكااوأر

العبرقمكاالىوخبتافدىاتجموااؤالكاطالربيع
المطغقايبالىءالدالألئسالذىبايخرةالملمبص

ومواغبوازحءتفيلهئفىاسىماجمةظساب

ساغمرباتحمعاأضتهمازةوصطبحتالأبام
ألفربكلفوادمبكرىقىلماالفيلفابااان

وعاصباصبسهالبتاال11اآآءوارباتبالمة

الراشحالنضيحمنالمنونححولهلثتائبكنومتدبأ

لكلضحطرنجبضعقالعدبئطرلهوبمضؤجأغرمالث
وبراوحسمطبربورالعدىالىالحروببةألىعر
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انكاءلهاوصلوطكااألبلاخافاذأرطبجرهـوموبالبعيرتكونتفبة

ساممابالةلىصةالرصفيهلةالذيلمعقةهواتفبماةونجربمفهييل
بذيموالالعالةعلبهأرادأةالمطفوتمذهبوقدظلمصحملىفوماهةأليررس

الناجهعندىهذوليىقالفيأئماشاالهةنىمنابا6نالهالذممهأدطينىالأن

بزلألطاعرنفيويالعدمنأآلخرالجئىوأمالةأعبارلخهضبىاكنجد

أتالبعريينفىةعنصياالعنوحنالعالصمنخوفامنهفبخجببلد

فبقولظفهبحدوحاإلمعصفوانغربأهلهفيحملرآوفركبالمللمونهمنبهي

طاليءتيعيماذىعلىوآلحهاليملىتةائسبقلن

التآرممماتمالئمأمحغقنميمامضيقاليملىاختايأفآأؤ
نهنخربرافالفيهأنتمىاباللدكاناذاوصابالمحةصياافةلرسموقال

المابعالنويعاليهتجوبربدطخلولدفالممناناأيفأوالالمألعالةعليهوظل

وبربدجمبكمنعالىالةرفدمنفراراننظفونكأنمامفبازاممنكبلدمنالتخرجوا
فيهألطلكونالذىالمرضعضامممانقدخليفالسلداذاصوالسالمءليمالعالتجوله

الربللملفيوالداربلنؤمكرفالمرآةازومنقارلعيثكموأطيبألتيأيه
إمالفوالالماعليهفبهقالاقفهناصقالبنؤمهاأمدكطيخقولئحةأوطممرومأ

قالهأة3وعليهةاصياالنيعنهريرةأبورواهىاكاطدبتفامايالعد
بالةصعمنواةبرةأبالهركلإطةنبه3هذابؤنانارابةوادارفىالمرأةفياثؤم

انحألماالىورفعهخبرأفنيبنارولىفىبعهفامسبثأصلمعديهالةصال
عالبهالةاصيالنبىعىدثهربرةأباانفقاألعاشةملىالدرجابنانجاألمي

لوافكماأقىفلتكذبنفقأارتفطوارابةالدارالمرأةفيالطيرةانماظلأةاموص
مابهقالمماووسلمعلبهةالعلىالةرسولعنبهناثمنالفاصمأعيافران
مدأسابأتفرارارواراولمرأةاتفىالعيرانجورنهايةلجااأهلكلنولألمالالد

دجاظماكبنأنالىبرفعهرأويوراآلبئأتكيهالاألرشألةمعيمن
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كزمددنانيكزدارأاقىانااللةليارصفقالوصمعديهالمحهسالنيالىرجل
ألعالةعليهلقالعددناوقلأمولناافقاتأخرىالىفهاعرلنائمأموالنابها

همأصوانمااألولالحديتبنفنىأياوهنهفتيبةابنقادبخمةفىذروهاوالالم

موأعيفبهانالواضيحاشاظااستقالطاهقيميهةكانوامألفابالتعول
اصصقالهونركببمالناسفرائئفيالمحةجعلىوفدماباتحولوالسالمامالاعليه

وانبمالخيرملىجرىمنوحبذالثفيلهالسببممنوانفيهءالسومانجالى

الثربقال3001يرداوااحمالثربدكلجرىمنوبخش4بردصملم

يالقأأجمزهلماهأمئأكزأثعلىقتيبةابئجمدناملىعنهالدهرضاالمرتض

العدوالسالمالمالةعلبهقولهببنيتهاوالمطاتجةنهاضهصألالئاألنجار

ماواخردونبثحةوىاموخصومالعهظاهىفاظصوعىمماادعلرةوال

السالمالعالعليهيهألوالالمةالمعليهفولهلصورفعهبالتأووأوردفيهاهص

والالمللعالةعليهقالهاألبلههلذألفتبربالبصبمثفرقعالتقبةعنسئللما

انوزذبةفابئطرجةهاوتأنيرتبةالههذبعدوىبمذببآاالولأعدىفا

فولكوقىاألطبافولعلىذلثفيوعولوالمزاصداالخاقويوشيعدىالجرب

عنونباأللجانفالأأعيظربفومنوانسالمالعالةبهعالرسول

الراثحةيبربدونواغادوىالهمعقبنالةبربدونوألوالجذومالمسلولبرلسة

خرفاهنذلثعنىشانماءاأللجاألنشهكاطوهذااضتماماأئنمنشقموانها
حاإلىالعقممنأجزاهواتصالالراثحةاضمامص3عندلحدويولجبوىدا

ولماعدوىأيضآهنايمونالأنبوجبمامعندضعدوىناكيراذاممناولي

ممحكلماهةوألبوررنوالسالمامالةاعليهفولهفيتأويالبغيرعنحكل

برلمجونبدفالالجربخاللممننجدكراوفنمباشىىوأبدلىمياناانادكل
انورانماةفأدويهامننييعييفالالحاههاتذواتتخاللصحاطابال

لتىفيمندناوارجهاالولأعدىفاوصعليهالكصيابىالقىورغانالع
انمانصآروالاللعالةعابعأةههملوعاهةررالموالالعالةمليهالني

رابعامالى1ه
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منألنفيرمياالفرركللمدخلفاعلهألنالحقبفةطاامؤفىلمبهنوانفللعن

افقاومنقدملمالجحفهأنمنبدفالابلملفأيردوبؤفىيدىنالظانامنقد

أنيعننهىالموالالصالةعلبهةفبذفىطملهمنبذمأنمنبدوألوغمنرر

هنهبرأممايرعنقيبةابئماحهفهالفأأبجوزوفدملذشوالنصالناس

فلورلمايوئهضالنصعنوالالمالعالةمليهفنهىأنمواذفلنوامقأض
كءوأءندخلوفبجلداذاممننلطاعيفيموالةالصعلبهمالملهفنببةابئ

البلدنجنفأنطاذئمهحملألنهأسابقالنلميفاالىهاءافحولبااليهش

والالمالهالىايهءلهفيفىبهنفهذااياركذلعبنوأطببثمفأمحن

الجذومنهـفزوالالممالةعللهنىفأمابعبنهصحملىعاهةذألبورد
نفالأليمونأنبمنوفدمدوىألجلىذالثأنفصهافلباألصدهنفرارك

وامتاعهعلبهواألزرانهنرهالىدمىربمافالثوانمنهوتورالنفواضفذلرربحه

فبهالنرشبهرنأنأبنآبجوزليبايعهعليهالجذومادظلمنوالالمإلةالبه

العوتحدبثوأمانفاصرناذاقاإلمانباباألإمشبلىكمادألهيخر

فولملىوالجربامافيعلوىفيللمأصلجبأليهنوهماظملفيهوالفول

ىاكالطاكونانبزمونألكمالطاعونفيأفوالمالىأينآبرجعأنااللجاه
العبانوالجذامالجربكعموىيعديمجراهاجمرومابةاألهمتغيرمنرشة

ادنةاهبيممنهنامالخامحغأوبجربمنوجردهنأكزهولبىأدعاازمما

بطرأفىفيهبهونىالبلداكبكنلمنممومهىفىأأالالعرنفيموبردالعبانوهذا

متذكرلمذىاواارواالمرأنىالومانبنضهنياكاظبرفاماالبه
عيابحملأنلجزتأولجاقروايئههتابكنرلمأنههةأدبزبلهعفدقالروابة

والبمونوالماوالعارالمرأةهوفبالتوهنوبذصإلوناكبنيرالذيأن

النابةةالملىبلىاألنجارطربقعيهبلءاالضباهذنىنؤموالالطبرةأانباذك

وأسرأفىذالثبعدوطذكرهاليإلةأمحابهندهاأصلتوياىانما
تمممايلحندىأنلمجإتوفدقريبتأوبلفهاباننفاكوالالمةالععلبه



ءصس511ءحهءءوءم

اطكبمالزبزالةامندمناالللنوفبنوما
حمصححيعيى

ى96احرمجلمىص

بممهأنلبنرماعنالىفولهالتأومنلىصاةصألان14نأوبلأ

جوازتجتضءألنالهرهذاأوليىفقالةاآلحبابءوراأومنوجأاالالمحة

منأكزاآليةفيليىقلناالجرابذيامنننمنصوأتمتمالىعليهالحبب
حنلمواذاجمكلهجمولمنعالمهولحللميالظابأةنيوايسالمجابذكر
يمونأنركلمماوجطعقغيرالىالحبابفصءجازكةمنشيةاهرافى

جعمفيماصنجعلأنهحبابوراهمنأوتجولهتعالطبربدأنمحرزففدباعبم

بعرفوالاعألمأصاطبفيصعيلتنىل8ميالههمدومغبرالمكلمنبمحث

عنورومماحبابورامنتحمهذاسملىتاللىأتإتفاطريثاملىمحله

عليهداودعوظلوجآاأللمحةبممهأنلبنركنومالميتفولهمجاهد

أوالمالعلبهوصاهورجابورامةأورالزبوفزبرصدرلهاأوصالالم

الجبئماعأبوفاماوصامعايهالةاصيامحمدالىالالمعليهومرجراللرسوألسلى
هنعباطممافالاألااللةيمحهأنلبشروماعنلجآلبئأالمرادانذكرفاة

أوادامالخطربهةنذلصاكلىاباهـصهتاصيهمهعنلىىوانمبطاعنهاألمي
وتجبطرظألنهوحيآذلثاللةصىمماواقالاوسابلهعياذيثأشبهأوما

وارخاطبهاؤالعاحبههناالرجليخحاحاألفلسيعيالمصاهووليى

هرفهذا4نجحأنغيرمنثمحياوالنلبباألبمأجمرىلجرىهرااللغةنى

أىحباتءرافىأوتجووشظاآلقيفينصالىافهمابهرهعنى

علبهوسنحوعرمهيمهأنبربدمناألخلفهبععنمالذلمثمجبب

هفاهاأوألءإياهالؤرحدهاألموساظقبريئعنذكجبألةالسالم
ممهافىبنأاوالسببمالالممحلبهموسثذخأانمافاةألنابةالمرهفيايا
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حجابءورأمنأووجلىصفولهمحاهرفهذا3صوااظلئجمبعن4

موعهمحجبنعالىيهانجالوقدااناسعنمحبوممنالذىهويلكلألن
ضعيمالألنهيحموابئمننبدويمونوافلمفبهمالأقامألذكلمالكل
اناحبابوراهمنأوئرلهتعالىأراديمونأنزصوألجمفىاألالبوم

األجامعيااألزأليرالمجابالعباربممحبابوراهمنكلنأنعالىالةا

هعمكأارسالهمابثا4إزحمفيورصوألبرولأوتجولهأكطظلىودةاله

الهاقىللجبعلىعبادذعنهوااياوالالمألةالعلبهمأطيائهالىمهوبمفبه
ةالصعبهماذأنيعلىضبالصائراالواقىوطمعابهالمحةاعدعلىالقران
وبنيهمبطاعنهفيه3وبأميعادتالىةايممالذيمكلمنب4اذاالميالى

بهألموهذاالالمعلبهموصدابهماممملجبلعلىيمحهمأنضبرمنهعاسيهعن

لمشالىألمعفدألنهاآليةأولقنعالىالةبهراكحيالىالتمرت
هوانمااآلهأولفيتعالىذكرالذىحىوالىعنه3اؤهب3أصبماكلألمهذا
لماعنلآوالكلأليدسمأبنأعلىأبربهرهالدىوهذاافماحوليىوخافىئيه

ونقواظأالبعدابباالمرادجمهونأنوهرآخروجهاآلبةفىوجمنجمره

استبعداذالنرأحدهميخزلكرأهفابابىلفنلايعربقعلذوفدالظيور
طربئوشمحبتهـتبعدىاكلألميونثرلجابريينئابيئفطننهياصبطأف

اآليةخمافيكونزالثمجرىوماجريوسوافى2ومواجابصا1هذابينويق

علندلمالأدببفيأوقلوبهمنييخطربانيأواالرالبتإجممشالى14
كاطبألبواالرشادنالظعلىلدأللةلصبهحبتمنبهونمغأوبمرههمابربي
لميثمنحبابوراهمناظطابهذاتعالىوجملهعليهيحلجمالبادومكما

أدا4منليماهعلىظاهراوألصولاوئزلطراظيمعمحوعابهن
ناككناتاطجابفعاألصفةبهنهللالكةمنفعالىعنهللوزبنالرصلئفوالأن

األجسامعليهبدلىاكانفولأنألحهاللنرليايدلحليهممايرهوغاظفاهعن

عبرممننعانهوفكفانههنكلنعالىاةنجالوأل5اومياالوأصىنعالصمفاةمنص
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لبملتعالىاومبهالذىالدليلعليةبملىفماليتطاةالقيأنألبؤزلجيلكل
افهتجرلراأنمنالمسمونالبكلتضعولهذاوغاطبلناهكماةاليهوبرشدارهعياص
وفعلىمناكرمهماواجمتاببمبادةناوأصالعقليةاألدلةعليهدلتبماخاطبناتالى

بكاظرنخاطبناقداألمورمنأمركللجللمالفعلفبمئنتجووهكاأرادهما

يجرونهاالتىاأللفاظمنالثةأضبهوماوزجرناناوأصيناوفالكافعلكذابمفا
ودظاشأمثالهنوردأنهنوأظهرأكزاألصتعلوهذااطمتىمأللمحلى

بنءاصمافرالذفبنىماقبلهنحسنومننهاشرضاالمرتضبالثيقاأ

الفزارىحسنبنرجةظ

كسنئحارفئاقءالمثئقابادىلئقرتةيناأقئمؤلقذ

نجهإليخباضطغنغلقصةناكأدتيذغوالغما
العمئفبعذئذوةبالصمففؤالحتهاثميلتةءاوصسو

ذلهإلىثتينخعتكاهماصمنعتسقيكياضل

اللبنرىءراايخةلققذبهتمفنذافبئتلؤ

بنمإلهبمنئهعنتوماثزقعتآاصا4ونخة

الشفف4بنافلقذئنيتيهتذلسنباوأطئة
الزفيوركائبئثخوذةيهاكيزئاصملهلفمىإذكان

الدرلبصمىغيزمقزيخسماكفماالؤقإبأهلفايخذالي

والحصنبهرنهفأختزبهالألبتطيصكيقأخسعبعناا

ضحبرينةثتاينةوصتأقوألمببفعرنةويخ
األردبصادقتهاونتجذنايخعةالحنأنرأىلما
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رتجزالكلننربروالضكؤىيحاتجتهإنحاخا4وا

المحبثذقاتلأبنوأنافبآسيشتكيئكأحبادي
ضبؤينبغدتثفبةينذقىبا7فذنفئةأنفرأيت

خزيوآئتىعينيىأئمإذأضميقةأقحقاوزأينث
مضبزؤنقذينذاأزإوأشامافؤقفث

كعبوالىالحاذفآحتاذياناسمنيهاافعرضتأزساقي
يزحتهاوعلىممداتجززايحيايهركئها

األنتبداليقأىضربهمثلالكسبفمحاوفوهـيالطرقؤئأؤكر

معلمنمإلملقوجدانأيعاقنرونالانالغناكلوفولهنبهيمش
عاممنانافيحقماببلةاواايفناعندهفذلثنيومنأىغبالىنجا

اللعوةوايههيمىاطنهفىيبئاانهإوأرادبمغيلنفمبطويحئوعثىأو

ثباكعلىلحأنجئمنهامامابالنأنبدبصلبهاطفىتجبةألحقاةظرادالين
والرمالشبابإصلنوهؤاندبئالىشبمنجمتبماممنصتفقالللهمملعاشل

علىدببتأنالىشابامذكنتماصوالمعقهكذااألبهمايلفتوألالبفردان

ومعقكتسبتااحترففومعىتببهستزالعبظهركمتلهنانمالعما

كنانتالنماألخرىوةالعهالىنمالةعلىعدوفكمنأىنهبالىنهبس
ماتيههناوليوتافلكخافركانناأىالثفببغابئمنيتفقدعابناشفبآتعرضك

الوقراهلالىفاممدالقانمنبهاوركائبناموفتصبوفأىمناسلمعناإنمافىعليه

براضعفعليكتجولحمارفبهقىاذااالوتجرابسوألالتممنفطيعصوارفيه
هوضبقاادكانواصلالفرموعةذفيالذكالالمقرمصاعىأبخئلفانماللفنم
بركتاذاسفعةالهالدربمةنماةاطرشدةمنالرملىرالراسبحتفرهاحضيرةههنا

وألىجملهنلتأىشدليبشحبكوينيالقرموعةنىضرعياممن
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الضرمهفرايىربرأليموهـهـواطاجةعنداظديعةصواألربضكى

انراأىزجرةاذاالكلبمزجرتجدرالمكانفريبمناهرأىألكلبجرومئ

السمبضدةقاتلابئحوأنابتولهوأرادالجوعواذنججنابفيي4خأ

باألذىنهضفتهماسببتهبمدرأثلفضرجعنموبطمتجرىكلنمنابئأناأى
وأخسارركهنيفينلرأةقنتفيأدكانوانيخفألتوانرتأتاندعوا

اقيايئتافخذبئحذذانواولأألبسهاوأؤاوالرااواالعنيامأسسنها

اصهوظأخريمليةءالأصابهبهدقهءعقرهاالذمماإقيارحلأناوخبربةاك
نأكرةبذاال

1تحلبللفياألضؤاثبيماقليلآجناعاذافذنلاليؤمايهقؤدت

2أهإلإطومةمانكلهخألخليغكائهطيعوالذئتعليةؤتجذث
وآلئحإلعليذنةبآليؤايىفتيفيلذهكيادثبلهفقفمث
8قبلىلإلسغيأمالنمدغزتإتتالزضدتةاقذاكفقاك
الغبةبمررالفسلىواورباهوفياراو4االنلكونوماهلهفو1

هننيركنءالماذالثأنبربدذيةوخصوخعالصدرمنالرأسمايغلالمض

المتفيرالماهكرالجيمبالمدجنواآلصفرأونحوهاوضراالمكثطرلمنالونا

وادلديخهالحولنشره1بداالعواتصبهفىقاوفولهونوإالعلم
اكللامناألرشيالفىالمطراتطاثوهوابالجلوانوااالرش

منهبرواولجايأل4أهلهخاىاكخااظلهخلمهكأةفوله2
ايئهتهبحئأخفيللةهيتجولاغلللإذئبلهفقلتفرله3أ
فلهوالمنبنيرطعامهمن

السباعفيشئالىدعوضفداففدذالأىفاهدإكلفصقوالأ
كنانلكنأضمدوالآلثيهتلىفما4نفاالبموهذاادمبنمؤإعةمنقبلى
هيهالنباشوضهآالوهدأمنهصفاظالىنحناجمحابفلمكىاكفي



1افضلاوثهلىءكانأممقيهبماانؤآلفيأسنتطيعةؤآلدبآظث
2السخلمنالقاوعيفضلصمغووفيتزكعةإقيالحتؤفنمليفقفث
مدسفلاةصمنوكةؤفنىثبرةيرنابآكتتقوىفطزبئ

رقزانرموخيعىأأبعرممتبذنبنمرعلىبأافعريناولبالضأشالفزوقىروو
نثللمنهوكخفالثفأبقىبماايهافرىكلهابداليهلرىملوخة

اطقمىللذزاغينالرادمؤشيملىضاتابالوتإلننبتناوليلة

تتقمتمىأفطتضأتقلتكبنولمأتاناحتيمناتق
يفبشكانألؤسئةأللدانياناكانجاةبدأتةفك

أنفمأوصالقؤسكقالبفكانمادنابغذتجنبةتنخاولكن

اطهوأشارالقولهذالفالنجكلأوبعقلممنرممناةفبهاكقدكأةاونبالن

ءنبادباأللمجامظاةالىالنئبفبهمبهاألملماكلمواتيةنعفهالى

منالنوحذفأنملىالنععوبونبتنهدتاليالخإتيهفاصتفوال111

كاتحبثمنااليأواألمدأوبحرفلجلتصوىتيهاضرورةاالكنيأإلامقاصكن

فضلوالمكنسالوافياحرفاناطرفموتحزقلوىوفيهاغنةصاكط

حذشالنوناالعلمظلكناأولمنالشصضرورةبابنىوبهيأيردكشاصوت
الساكغينإلتناهيهرأنمألوجهوممذمتاوزنإلظفرورةالساكنيأافقاهإل

ونجضالعلشويضنحومابعدماوصكنمعكنتاذاوالمبنللدرفاطذففىا

الةاوبحشفئ

مفعوواطوشمابمقفعلاصمعابكالخعليالحرفىفقلتقول121أ
سوالبلىالميهلنجاولالضوصكوشالنبخهوكرهالهلةالعادنجنحوالعفو

وهمىرجمهإلنيالورفعوةوطرباررالعظيمةالجممحوفيالمهمألالبهبفح
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ئعئنبوالزكائرايقئةؤلمنتةبينئنصفيبفقاهتة
يتعدثنآلالطلماطارهـعلىراذةثتالدإذقرممماليلىانلمان

الذئجوىالمهررئئبياتاالأخمباةنجرلوقينجربنقيصمهاوارالفزعفقاوألبئ

اخرالذلاسيااشئتبذىرتجاكأةالالين4واعؤت
ظايخالخنيمضغمنةبوليخمنكأنآليابأطرافتكبةإش

المطاخأستةوأالمآلولتجفلوكلبمنزنالزأتاةفلما
وهاجغفزبؤةفياخيةصنةأحوبركااصفيئقنصةءآؤى

نآخمأنيابإفيبأغصلكةءاكمىايئءأصابتفلهآ
بالوالبآلذأتشثمأصتحاذيانائايخييةكلوة

غووإيفزةزقوليوإقفضاقغيزةخ4اثمراتاءؤه
2بزائغالرغإليرهرةرحفكأئةباااأطزافثازصن

بالذفيخروال

أنيبابالجبايةئستقلةإلينائمغيزأفيتعآتمففدث
يختمئباإألآشطاخماوآليأتيالغناضلييدآلحالفبالتبب
نفالىنمتاتذثممنبهأنقألأىايهأنامالالنابغنيغلأنيبمثا
ضبصانوهولسءألباةأيافنااكلالميدومعنىأباتاأةاافا
ثالىفىتررفيوطياله

األجارخئمندووحالطنجاشتغيإمتحتيالجيثنايينفظلة

دعماغقىءالذكليالطيزينظرنةكأغيالةرأيتلؤماماغذاإفا

الحروفاخرئينوببالمعضانيهقبضبةانيغغبابةقوله11
رابعأمالى61
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ناغالخؤفالجؤيخأؤسؤزمنقتئلةممحبنآإألالهعاخفي
غالمئاليالغذوصةضخبةلةالئآيكالذينالذاففؤالبيل

1ماجغالمنايافهؤيقظانخزىباويئتهطئقفتيةبإخذىأينا
ونحوفالواحلةوالغبرةالسحاةسصثلرأفوقاالالنأظلىنيماحنحففنن
والبلءنجمهوأيمحذوقمبندأضربنام4امقنبهباحدىبنامفوله11
برالمنالجفرلبتحلقوإخرىيخامفولهملىععلفيتتىلهوقييتعلقإحدىفى

ماجعخبرنجظانوفوالمبندأفهووقولهلألعاديباخرممطوفيوبرويفي
أوهرحذرهولمحقظالقمبدةأياتيخالفلكنهنائمتجظانويروىخبربعدخبر

أوالقعيدةمنواالبباتوالمعوعالبقظةاينهاجع
طالوصفمابركفلملىغرةالنخيلةبهممنإذاناله
الزعازعثناأرواحاذابيهأفرحتانجهاممنولىاتلوم

الوالعبالهرقانهاامنإماتطبقهاساهةتضىففامت
االممرعاليهثهااألرشألىلأطلوهوفكترأنه

ناغضارمنشأوصاريلهمصيرمناالبعلنطوي

المتعابعالثبحةداخزصهاتيعسطرفيهىش

عللنواوالجانببهقصهعدررمتجورأهنخافاذا
وهولخعبهايصبحولمذراعابهاأيفشلبثاوحنآباتان

النوازعالخاشفبهاالسرىبهابفرةالليلمنالعاتبرىفى

فاخالنفثليبأضرىبعزةفاةعليهأرشحددتوان
كالجعنظءفالالمناياباخرىقىيففىمقايهإحدىيخأم

ثابعوهوسلمنومسددطوالفدربولهئاقىماذا

قعبوالبالدأفىئمعأىفاالنعادياطيهوفبهه

هرساصاااذيبظرناطيامنئايةإترأبومايءاغافا
اوىانزنحناابئقصيدةفىمدرجنعالقميدتوبعنهاارواةبضأوردهكمذا

عنهالةارضىنوربئحميدمنمنأخرءعنقاوابئ
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السباعببنمنألنهعليهبثبرجلجلفأنفيطعأالجئيبىذشاوصف

مبعفوفاد1هفبه13صوخباتهافرصهاألبأكلدبموألالفنلىفيألبرغب
طتجتلنعببلقتبحهيراانوأنجرصأصيمن13نجالشانمروفبلبى

هنىالملو2المعاوالمعب

ععيىح

ى07اخرجملى

14لميقاخامويدجماولماتعالىأالضمنصائلصألهان100إتيلهتاأ

دالةاآلةهنجهونأنهنونصاصصوقاليخأئراأولوأناقولهالميربه

اليجوزالالمعليهطمويألمالمزلولمألنهاوعالجلمليهالرودةجوازط

يصحبأصبماقهالممسضلةأيضأويةالولركانتلدواالداحبةاتخاذيألهأن
أنفوجوضعهفيالجلاستقرارصحةعمناوافاالجبلاشقراروهويىأن

يجبلربهفيفلمانالىأوفولهبهماملقتفاحكم4عىأيآالروبةآممون
بعداالونانالبوهاالورا11صليالتألنتالىعليهجاباطبرازقنفى
كلداللةالشئمسئلةفيليانهماتولهأولقلناالجوابواالصتشارجاباأل

وفتدالحمالعلممعوالهالحيحالعنيسأالفدالسانلألنجوازوالعهوقيمحة
صاالنلءأمنامممخباشانوفبكصوليهمبة13وخباشقرله111
بالحاءحالثةانبمالمهفيوبهريافرتافيراثنسرينهذيئأحدميهثلمقلت

نخلخباشالمعبةاظابينىأينآوهلبةالجشنىالربأسواقمنقسوقالمم

هةبالطلبايئجم

وركفاتركيتمملهمصرانوالجعفعيلووزنهالمصدوالمحيرقوله12

صاراليهمنمفلىهوانماهيرفهمةوقالهأصليةومبهابرجمعوالمعاريخا
ناغىوقيبلىاهفمالضهومسالنالماسيلىكاتارامعراناواقاوانمالطحام

سكنهأىقوعاالعطشالماهقعمنبالنون
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عنوألمحابناازمابمملىؤبةالىمسمألظاهرفىداللةفالغفةاضواالض

بأللمالسالمهابهمويحايمونأنيواألفيلىاألوصمهاأجوبةالمئلهال

ابككمفاطوافومنهذلمطالبوامانهىىروتيلقومهصأالواغانفهالروبة

لمفونعالمطربهقبلمنالجواببردأن1وآثرهبتنرالمجوابفلمتعالىعليهالتجور

وأباخالشبهةأحبمممنوصجلئههمنورداذاابالجوأنلخهفيوغلبف
فيعرفوانمبمحفرالهصليكونالميفلحضرواالذبنسبعيخاظخنارفهمدلعهانى

هذايخؤيفىتعالىملبهالعرزالرؤبئأنكلبدلمماوأجبفسألالجوابمنمابرر

الينإلكللهمكثاتنرأنألكفابأهليسئإكالىنهافولهأشباالهالجواب
اآلجهرةالةثاحمقالدطنؤلىياموسقغاذتعالميألهفيومنهااآلية

ءفها11ااذكإضافةألناآليئربىظلىالرجفةأخذنهمفداثرتمالىلهفىؤنها

نيدوهياتحالىعلبهماالبجوزسأياوألنهممأبرامنبسيهمممنأنهكلزرل

يكناالطلمبانممطفيوهذاالعلمدوزالبصربرؤبئاألألتليقوىؤافيالجهرة
اذاأألاليئاانملرلهقيونهاالمانىابافىفىكرنذعلىرىالضريلم
حمالتواذافتهحفعلىكأنغلراقولهبحملأنأبهنلرالرؤطلبطااآلبةحملنا

ألملرأرفىفدبربعيرفىالكلألمفيحذفالىاضبجالفرورىاللمطلبكلاآلبة
يخالأنضاعةخيراصاهذافىوبمنضرورةفئاأمياعنالغهااالآلياتا

لهضبمونففؤيةاضيهراطابقةطاالنعارانصجنمححالحاذاممالمذهب

البمننيمنجقفانافرمهؤيةالراباملاآلبةحملمنابصفيأنظرالبشحقبقالعافى
العالةعايألفالمجةالىوالنحدفيالنفلرميهوناقااارؤبةاافسوبمونواأن

بيهةالجوابهذافيتجمفرضابةهذاكمفيل5اطابواحسبعلىوالسالم

الجيةففىواريوماماحبةمنعايهمايئحيلجمبعالشوبيةالرؤيةلؤال

هنحبهرماحبمفيوالثكححالمعرفةمنخألالرؤبةفيمشكفورابان

يانالصاقاؤبئافىمماصامع11زصصرفةشخءألىاكالثكألنياة

افلراكركالذانماخالىمحرفةمنخالذيفانمفانببهالففىءفالننلر



2ه

التئيسمواأنالربطدةمنالنالجازسيلهعياالرويةتىالمرادأنطافيه

قوةفالازءالىمجلىمنلغعجميمبي5قلناودأناتاروهاااقهالطرباصم
ألحدسوليأوفىالمتقدمةرابااذئترفييخرناهاالقاوارجوألوجمهمذافى

تسهالىالسوالبففلملتومهالروبةسألاغاوالسالمالعالةعايهلوكانيرلأن
وذالافيشلناتحالىلهضوصبهمخنصآابالجووالممنايثهاأنظرأرفيفيقول

إذالضأجدمنكانتءيةادانخهـالىهذاءلهاألنانةوتوعلنعيخرألنه
فىشفعاذاصدناأقولفلذابئء11يلوقىاللباهنتؤمنداللةهناككانت

كذاويحنهافىكذاوحيبفااذويماذبىيمتشلأنلماءأصاباصؤعءالكيرحاجة
ألنهذاحنوانكالاذمجرىجرىرهاوخشتكأجتكدةايااشنوعلييضأن
اخعهاذاوكفهءغفهبهاالنرقعققهالىرجتراناضأافسالميةفىئلا

الروبةالةباصتعمهمعوالسالماصالةاعابهمنهزءبيهفقيلفانببمدولم

التجلماساشقومهيألأنزنآايبمذالثجمازوايقهلتوفحهايادأنلعادعاليه

صالرويةمانيرناسحانماقلنافيهثيهواهرأشوماجمامنكونهتعالميهايه

فىجمماأليتفىكوةالقاالرؤيئازبمفىالغثاخألنعنهصألتفبماحيولم

منأواردابباايعرفىأنفيصعءاخبارفيصارقحكيمنعالىواذالسهمعرفة
معرفةحلصالجمافتكونهاصلاوخازوصمحتهفيواماثاضحاتعالىجقه

فدممنةاآليهذهفيتكلمنضابهقالوقدعلموألاضفاعاصقيبةخاا
خاداللةتكانعواناء4ااصشحاايعلمممهاض3صال411عاتوسثطءيألهأزأاشص
ورودوأنألدبنفىحاككافيهةسالفالئفاانمالمحمكانمتىمعرقهفيثبتال

بذللئاأجابمنأنكيرمثهااطقواصابةاالدلةفىالنخاهـنىلمفااعيكونابا
ورودالجواباصؤالافيغرضهوانعنهصألماباحمنحالةعلصألثسفيصيخهأنضرط

أناربهسألهانماآإل4عاموسعبجرتأنآليةانيافطنلةابواأالةكونلي

فتزولفةالمصالىخسطرةالتىاآلخرةأعالمبعغىارباظضرورةتسهيعمه

سألهكابذالثعليالحنةفتخفاألستدالليعنويستتبهاتواكوالشكوكالدواى
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وانبنعلبهفخفيفطبأالموفيبثىكيفبرأننمالىرالالمهلبهابرابم
العمتيدوبئافانالرؤبلفلوقعانواالويبراهأنفبلأففهيقدكلن

جللهفقاليهبذثيأوعليهيندلأنمنأضاصاوذلبالبصمراالدرأكنجبد

ذلنعالىأصثممغاافستهىاكاكهذاعلىلمانهلنأيافىفىلنوعئأ
الفرووبةفةالمعرمشماظهارانعلىبههـاركلمجائجهآيانهمنالجبلرقأبان

أوالمااألوالوارجهمنهنمنعارركمةوأنألبجوزاوبصالنكلبفنباخائ
الصرفةأننىثاكابهونأنمنايالمهابسيميألبخلووألةبرالىمننكرنلى

انباعلىالجموزممافهذاثاكاممنظنبذكالماأواالنيازحعوالألنعحضروربئ

زالصطيفاكدوقوااإلناتاصولالىبرجهثفماالكألنوصمطيهاقهملى

فنربدعلبهمأنهمبعشنةاطفملىذكيعمأنبرزوفدألبماعاكماقهصالمكلبهم
وجهفالالماممنواننجهمفهبمنعنئطمنعهممرالننفيأبلغوهذاالصرفةنى
نالثوالجواباألولالجوابمعىالمودهلرمهسألاةنجالأناالؤالهلى

بجوزاللأنوصالنوجدأهلمناآلفيهذهفيتكلمنبعنعنمىاآلبةفي
الهاطاالروبةازصفطشاكاممنذكناظمىوقتفيألالمعلميهموصيابهونأن

بعرفأنمنبمالمذكفىبمهاوايفالألأمعلبهلمجوزهلليعلمذلفسألتعالى
عراضامنألبركلبمغىملىؤبةالىجوازفيشكهجمرىمجريبلبصناةتعالىالةا

فيغاطهبمونأننفحيوألقالنعالىصرفنهفيالبهيحناجبكانحلغيرأةني
أنفيمنيبعدابافىوهناذلمثألجلنهافعةاأتوبةاوبهويرأذنبأتزلث

نان4بصفاألىنهمعرفثهمنخألممنوانتنميهاطالقتخالقالرزبةازبمقالك

بعثوامنبعنىمنزصيثنبمالسالمعدءاألنبباعكالصكرزهذلمفيالك

أمارويخرهفيهشاوسممحايهالهصلىنيايةحإلنةاطمبمحدناثالعرتأناليه

فيأفويوهذاابهءزرماالجكلعلبهحكرزوماناليبائةفةالمصافىرجوسمع
شئأيفحنقبلفاننلالمعبهمءاألييمابجنبأنماوجبعالكلوأزبدالتمفير
أنالىهبةمنأمافكحدمبنةالالجوابينعلىالالمعلبهموممنوفيكانت



ءءبيء

بوذنمالمقواناطاصألأناطهأفدمألنهنابءاتولفاةهاتوكانتةاد

اجابهمكقىفيهونمنهالمغفيالحيهونأنألبوهنألنههفالنجباهلوإلسفيهله
سألهحبتمننابانهبقولربةالفرالمعرفةسألأتالىذهبومننهممنفرأاليه

أليتحصنيرذنبمنالنوبةتكوناألحوالحمعوعلىاتيهفاالتجننهامعرفة

اآليةنىلبىاةموالسةالم4مإلنربشنىيخالأنوأألولىافموألالمفاتعليه

يهونأنكرزاحماوقداجمعأصمنأوةهالىمنوشتالتوبةوناأنمايقفضى
لرويا1تعالىاللةؤاالمبرجعفالهالنبؤةأوالحالتلكصيرقدملذفاماتذية

فربوالالبهاالشطاعارواتعالىاللةالىبرعالرصبيالعلىءواأظهرممنأوما
افىهضافاذالثفيالفرشنجمأنضاأإكوزدوةصيخربذةكسجنلموانشه
وتنبيههرالاولوقىالدائدعندبهوندعرقعملهماذعلىوتوفيفآتعياماقلناهالى

اهاألنيفانتعالىلبهءالمعتحبلةارؤيةمنافوهمماافوبةعلحماصةالخطنينقوم

ذلمئرفعفيوبحتانيغيرمنقيفقدعدناكقببخنهميعلموانالالمعيم

لىافبناليداربهحبدبا5ةلىإالقردهإكما8دةايالنصكهالنوبةالىعنه

أممطآلمهذاالحرفهكتوايضكاالاالراواألالموااثمريتاهونارو

الثاعركتوليظاهرواضح
نائيااألضئة2ؤممخصانوقدإفماوافئةبالمثرلناتجلئي
أفلهرآمافاظاالصتةوخعننائاكاالوانلهالمدبرإت3حقاعليهدليرفيانأرأد

بلللبشالىلهقىوفيحبيمنهبأتعنهوعبرماهدتاممةعلىشهلةوتء

قالهندكادفالجبعنكاتومناءالءألالراديموناأنأحدمهـان1و

أنامرهبماانهممناوقسدممواالرضىءاطعميمبهتوماتريةاواسألالى
اآلخروارجهةيخرجافئالىآوتجهرأندالجبهكاذعندمنداغااآلياتمن

أنفىفبلهرآهمتملىتطفالهكاءالبامفامءااالامفأبالجبهأدابىللعاسنىرونأن

عياالدالةاآلبئولماكاشههثبجمأىلجرمكتثأتقولوكاأىلكمآذث
اصندلوفداليهالتبلىصاتأنجماؤفيهرتوفاالجلهحلتاغافيهماحملمنع



الرؤيئفطجتمقارباألبصىإللمالىتهأةسكلىديناوإلماالهاآلقيضرشنيج
الذىالجلباصضقرارالرويةلئبأنذلثكدأنمنرافىلىانعالىالفيعامانفيأ

يعلمبمايلقرنهألضهمالثأنبيدفيمعروفةلعربطريخةوهنهيستقرلماةعلنا
الناعسوكقرلاشيسطامتإفبراءأضأمااليمثنكقودلمالجمانه

الحليمبببكاالقيزؤصازأهفبالرابأزجؤثشالتإدا
الخباطمفيلاباجالجنتحىاونوروأل6تالىقولهمماالجرهذاممطبجرومما
تعالىقدورفيذلكرممناطليباحمنقرارالروفيعاقاانالقيأنألحدوليى

النببدبذئماالفرضلوكانبانهتعالىمقدورهفىأيفأهمعلقةالرؤبةقكونأنليب

افياروصمفيلاولجمننايىباصالجن3دضدقكابيباضست
الرؤبةوقوععئولماهاكجمبحهننجمأنالبجتيرهبهااأل4تثانحهوؤ

الرؤبةونمناذلعماوماإرؤبةنفىقرمأليىأنهعلمقلىهـالجلىباحمقرار
يهالففنىافرشماسعنجخابخالفهااطبالواصفتراررةمقدويخرضحبلة

دخبهاةجعلهالقاطالنللئهزالجلىيرارباؤيةاازبمتحالىعلقانمااتلى

ليىتافيؤبةاجوازتجرىلجرىدبئالضاجماعمنفيهاالمحالرذال

اننفاهمامعأصكاناذاقاههرصساؤفيجمراىبجرأنبصرماماقاصفيبجب
بريجمحلقانماالجنةكفاردخولنعابقألنمشبالبمثابئاآلخرهسنحيالكان

نياالولانممعطبلضبالصهنالجشمارأحهادخرلباطالخممفيالجل
هذماآلقيتأويلفيكافيةلةاوهذهالمزسور4ةإلحماهـنارانةأليحننءوانالمفدور

وحدلكواطدمانجاببانا

خزامبئالعاصأبىلقيستبيديوافيعنهاللةرضعمااالمرتضهـاالثألبفقالا
المازقفناتقاللةعبدابئ

ؤهؤالخببثبفقيهرصثغتيقذبانصماجبينغ

الكتئيبألناوإئنهعلييماضلوييتخمؤالذيابذفتنم
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قريثيشابهةآلعذؤتكينامايبينألتتخافة

ولثتنائبيمانذجروخأفيويظكاضغفيشنت

مريثدهرؤرابنىإيئفافئاألغداشذتفبغذذ

ونهاةءهنخبفغابرخديداأإنحاإلىنفإلتأىطرفااألعداهضدتههـنها
كآث11لضيبتكؤهزتيهأهلىكلالزمانكاتكزث

دوبمحددءبكاتكاتنجان

القلىدثالتيففيوغيرتوإنأفىذواألنجصارنقطغكنعث
يثلحخثيواءروإنأفياألغدايةنبئ1و

بفماتغبالنحوئمفيإتبىايثتلخاكايؤأزيتلةفانج
يهزيخجؤمالكمايخبطويلهأنائمماؤاببله

ؤدثااةتجذزسؤتاإلكتةءئذآلبايلطءاو
حيحععععي

ى17مجلىآخر

يخهاارأنمفادشآفتنمواذتحالىلهضمنسائلىسألانآيئتأويكل
بذبحهاوفدواألصألبترةذكربداهلىتعالىزكركيففقالتعتلونلهأضالى

يفالقاتلأصإلبمتفالبقرةنجخعفمالىاللةأعيانماألتيتقدمهأنفيممن
تمالىقالولمبعدهكناتتجنضباهكلالم11وبنىالمببعنالسببذكرتمالىأخر

الجاعةيخاطبأنوزفكيفداواكانالقاتلىبأنوووتوابةوالرضسآقتمواذ
اللهلمجالكتيمتعالىلهبشةاألشلىوفعتشأأىوالىواحديهاوالقاتللىبا

أنأوطماوجمانففيهشسأقتلنمواذتحالىألهأماضلهقبلاباالمرفي
البقرةفيذكرتاقاااآليةمياالمعنىفىهقدمةفهىتأخرتواناآليةناتص

المحهانايممفقللالالمعلبههوسىتمأفعافارأرأنممآتفنتمواذالتأويلبهون
رابعأمالى79
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كنيرالربموكليالقرآهفاوهنلالمؤخروقدمنجرقفأخرالمقدتذبحواأنأيأعي

مىاكوتال05قماعوجالهبجملكناسوامبدفىلأقىالذىدةاطدوهئلهأ

ااالؤعاآلتنائهافليننطالتعادئةرةالفززققالط
وهنلهننالهافلبىاألوطلماللتأراد

أشألمابالسألذيرؤليفآزتجغلعاماينكوأينالخياكطات
تعالىفولهتأخيروجهيمونأنالمافاوارجههنلتوأيتلماماايخلطافأراد

لهقىوصالبترةذبمبعدووافعاطقيقةفيمئأخرهوبمامعلقاتشسآفننمواذأ

الماولنىفاتهابمعئاألومالطالتأىاألوعاألشاالفليىلتولفو1

فعلملىمنهارصفءلمجبإالعبنبفمفعلوزنملىوفعألطوبلفيوفالنطالالت

مكاضشاماظالغولورحبهمناللفدبثمرأانلمفىوأماألزموهو

يخؤيالفعلألناضبايكونوألحلجلفففعلالالوأماارخولووصثمالعنبلخ
ءبجالمنهفيطويلىفىاوالىمحتكااصبوهقاالنرعفاءمنبينواتع

مفعولبعئهوكفحبلوانماائلاقلتالفعلعلبنيضهرألنكالفلىعيا

فياراوعتواغاتال05أجدرنهذانحيوطثرنعليءنااألصلميا4جاوند

رإحبنلسببحوالببتحاورتمنارطويلهمنفعلوالاحدالىفىلعمعهاطوال

الفرزرنىجريرلماتالعغبحيخاتاالسبيحبنرباجوتجالفياك

االأضهنهمأكرمغفاتغلبمنولةءألتطبن
رباحأوصببفقال

أبالألجاجانمتثألةصسنهمنيمحالةلواكنج
وضاالاجمبأيوازنلمأناسبنبكاتنجاممبهابال

قصيدنهقطوبداألخعللىيخبهواةاشةوالحعادصشرهللفرزيقان
يالمهطوجريرا31يهبوالق

نجاألالربابمنالظالمغاسبواسطرأيتأمعبنككذبنك
فاطوذللف



31األ

تنلئمالنكميخلولواوهاصفكرهاتالهتادةخانغبضدهواغاابترة
الخلباجإخرفاماهأعياينكثفكاتبقضربربأنناعفاصفهافاذارأمشسأ

يعفالمقئولبضرباألصألناالموتىاللةيربحبضهاكذلكربوالقلناتعالىأ
األنجاخطابقالربدةطلىتواحهالقاتلأنخالجيحالىهايضوجهنحرج
لتحدهمأفتولأحدهامنيمونبكالالصتسيرةوخطابواألجدارءاآلبايخطاب
الجاتبينهنوأحدأافاعلىواالقاتلكانوانفالفأفالنبؤتيوكفاتيمبؤ

مياالضرايخبتقدبمويقتلونيخقتلوزاللةسبيلفينياتلىقرأمنفراةومنه
فيأباوصوتجنلرنبفمفيقتلهنعابإساصاواافىالكاخياروصافامليهةا

شباتهمكلأدلةذالحاكانننيمتليةأندبهاوقتلىقاتلوااذاوأهدحوسفم

فانلهماعمابئشالائيخألناتاةاكاتاتفيلىوفدسبرهموحنجزعهموقلة

يربدضاهدبئيهميموكناطضاليألهقاكاحابلفغعبهحجرىطاباظ

لهاهراخاأتطلاألادةاىوأضأولىاألولوألوجمهالسالمعابهمانوسلداود

دارأنمفاقارأتمومكاإداواممنالقانلىأنكالأجمعواالعلمكزأهلاوألن
اذاهوداربدافعتهاذافالنادارأتضاالىبععلىالقتلبعضكماقىوأثحالعنمأ

ديخهافص3ارأ3فالهضنىءوالماوافدااذاايقومأدرأيقاللهتلنهإذاودريةالبنه
عياقدلفمتتمألنالقتلةفياختلضمأيالقتكعلىدتصاخهاوتجلضاكالى

وأشبهأولىالنفالىالماوربرعاألفمالهاعندلالمصادرمنوالقنالمصدر
المنتولامقالىوفمتةفاالشافىالىاللةحبهياالذبمنعالىلهقىفامابالظاهي
فتالغافتالقرمابحتةوأودايافامأنهروىألةالبقرةأعاضبصنربهعند

مرصأبمرهابرازجما4القصصهذوبذكرالمالبهذاتحالىاللهونبههالنة
اآليةثاورعظامانايماذاقاواألكماالمواتوقيامالبحثمنواضبحدوقريثيا

قدرنهإتاعنىهتعذرغيرعايههقاواستبصدوأنكروالذىبانتعاليالمحةفاخبرهم
ضربالذيألمقترلذكراألدلةمنعاليهمونبماألمتاددلهملىتطضربمماوممن

خروجهدالمقتولههذاأصثفدنتاذايماشبالىوأرادأفقامابقرةاببنى

مخاطبأحبآورددةنهمقتا4كيفيةخبرءاوانطلىدهصمنههقىويأسالحياةعن



إاي

بتعنووألأليعبزفيآلبمثعنداتاثعوجمعإحباانعدواظفكذيتاتهبلهم
الخعرالمثورومنعنهاللةرضياالمرقشالنريفقال001فأملهلمنينوهذاعيا

ماوكاأظهبرفيجريبئحهللبهافىبصأوالتذيهرنياالذمنىلجبردة

أضآياقيكزاهدعلفهاتبفذيأياذخؤلفيكرثذ
قظابأقربئوإخزافألخيأماذنثأصخيتيافال

اقتمنفبينةالحرفهبزوقلالئداعلىمصالتحزون

الخفاقيوالشوليالخيلئريخأتؤةإذاةافيويفلرن
الرياقيالخهرةفيواوراؤثآتطواوتالواياآلإذا

الجناتيفنطلقانبالختيزكترقيأزوخكلأجابلم

واتساقإلفتنذانادنميينأثصمايحونأناسن
نحاقينالخالةؤلكننحفنمؤلبأتياغمضؤالسمة
متاقياإيمؤقؤالفجنةعنةأذلجنىااإللكذا
إلنصطالتبئاةموإآليهانعيثونخقاالنياأرى
ياتيالذنياعدحتيالؤماقيبقاةبعيظتذأعاذذ

يبافتفرساافخقسيإليتخرىواالحذاثالصيمامتكأ
يآلنمبطييهخمفهفآلفيوإمايذكةاخيبافإ

النعساقيؤاجمةافؤدقثهيطأشمتاثمثنببالشىتلفإن
الزؤاقيناتاصماالتيهاأزائاةبداجأنئوتذ

آاليتاقباتجتىأؤمزنجتفرءابطيرقثكأإلمب
يملحفطديلىفينأتافى15حدالالموااادإهونانلهأوحبةمط15
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وضلإفنرالجالايقنبن

قيخيابكهدالغاوعهذ

ؤاثإسوءاكجنب

المؤافيعحايرءفآلببئذ
نيىتجلؤتالقتاموغنراة

حتئاآلفاقيفيمثظوةوقذ
دج4نناسيتجمم

ىأضلثيئهاذأةاإذا
تنههحمهؤأتفوزالشدأفحتني

غابليثالخوايرثصتةوما

يرنياختذااذىآبطلوال

الفىنىالغدافىببربئحارنةوأصن
واصكز5آآلءقوممنإيمؤصازذات

بتكزوالسنمىماطآتتياكغث

المقهذافيالمناهيةوألب
فيذءالتينثيمةغتيآتقطغتإذا

قىودفنلىوىيرفيعبخرض

ايخنااإلهتشءحعنقؤئمأجأفة

بالرثاقيؤمنليجباكؤليس
ضنتداقئلةاجمااعتةؤقت

تمابنائتمالضوآلتشني
إقيتصمةوآاخاليةااثإثرو

نتالمآلمةساالطرفبقجلى

البتاقيبالفليائعناسمثمى
ذاقالوناخنماتعفأ

األواتجاعذشهؤرهاأغآ

قوالئحاآآل5األاذؤتةت

فيالزفازجلىيعملبعيرخر

يعادبزدفيالطبريزاز

ىابهنمثاليافييخةؤتوإآل
يميعسادآجااللةلفزإأل

تليلةابطجمهيابفيمحاةلقناء

خليلياخايلبسإلىؤتحذث
تجليألالغيؤنفيغنطلهو



بيماي

ئييلغذاةأؤأيقوىةعثالفترينغيئإالاليناولين
بجيلقنمايمتتغيبولمادماصكانإنيزمآيفتقيزولم
تميلجنثالئاشؤهاكيخلاتزنيالمزهاليالدانياامتماإذا

فليلةاثالتحممائهااؤصتثيرةياعلىاالعالأزى

يألقيالييببرند4أمفلىمؤقنآبالمؤبأسبحنثوإنإي
إمقاهذافرفلبعزىأحنوقد

فآمنلئئستذتهيماخذثفتلهاؤثذفاخسذنفخاحمتأخطئى

الئفزبيكئةاألفئتبالىأزىشكإؤآلءاألشياطلةأزى
أكأتةالنمئوشظالاتيثحأري

أؤثيئىيهشكاءأصفانيفبهض

يتيمنالنؤاطةتغغيفيتةاقيوإئالئنؤميوآلخهرالةأزى
لقىثاألألمعاعدالبافاوعرمحفيئؤاللالهاصيفآلئتبع

تطلئيبعينيةتخسقشخثصايىأزكالأليخاخليلةوأ
وأخرقيلطينيفتحيمبفاضتعاواحلضنغةعناباؤكباهافئ
االبسبئرزهنضءأياآخرفيدادإةمنعزىاخروجفىبألانقيبئوفد05
لبشوأخرفضعاهافنحظلجتهننوىبأةعبهشنعىأعدابععىألن

حايافيتماينوثأباألنجهفقالتسهياظافالبالدعلىلبةحيلئذالعاهةوكانت
أحنيعدولمظرجودوببلدنافيهانمبخرجمةالنائرةهذعانافى
فولهنىصانءاالغاأيضآ

دييتاأخالكتمنأييزأؤيمامأربتىحغافاءالخطوبئأغثى
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وإنوبالخيالفأئمرنفتتميايئ

تباألمامغتالذهرصتقبث
9

ومها

اون

وهطمهاالطامحمدبئأحمدبهاثدحبممئاألبيت

بركلبنإنكانالرىقوألئمىبتحؤجميمضركلأمأنتأظر
محبوبيرءعبفيهفبمةكثبهنلتدببنممرالنوائي

باليبانالفمنكرههوفيخااتأصالىمعدناإذا

الثمقروبببوادىمئصهنبيالمزهدهنبكأمفلت

األناطبفوقجرىحنوللضافأووطايهأعامن5يحنو

مفلوبفيراالأومحنىصبابةألتسفههحلمالحبخهلأم
يمقوبضافيحاجةضأوقيوفدالفايخاتسبىمنفنيت

الذيبمنكفظلمقالحبامنةصاهـاألففالأرمملنفرلم
الجالطبميعىالتربنىبمد4الرابيلقاكالقعلروأربد

بمدهماوانإبيبالخصأغسي

بصصاظرقمهولىخمالرركاثاضتجنرظأيىالى
الحدهلسوبجميفىددصهلئهطاامالناهضهنخوط

محوبةالىونثلهتفاأورىالنةاذناماالبابخرش

وقأوبيحبخصدالبكلموفبةالمزنوارقاكله
الراجبالهوجمجنرةأعناقيهاحمهوضاألشطىبالئقلىننج

بءبسدأمنعارفةبأصيسحاثىمنفوموأرضافي

هصبوبنحانرالالهعهاقىضلىهنحافرلنربننىبتلم

مسرلربئوالالمافيعلىحبمناحبهمالأفوأيم

بالمحاريبأمآيعدكلبيتاوبههمافحدالمعالىالتاقى

وأسلوبمنهستلبجرىمزدادابرمخبتهالجبمئليهه
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قولهنى

تنترفتالغهونفضألذكأتستز

ستغيهاخففيايايخابابناتثد

ئفلالإليارئزاتبئر

تجييثهاأؤإنالالنياأزتفىولم
عنرلفيالذميببترذيتنذا

مخلنأثهئثويئأؤسيرديذ

ذهاأالطماةمرموينأنتلءؤ

اصؤصهـاالخطولبضنإلمنمجنبا

الئان4لةاالنامحكلؤغؤك

بهااضقئممتأقماوكزابركال

دمايهااؤانتضائيهاازوكيت
عخابهاؤاتالحجىاراتخير

بعأمابهائبكيثآمنسفةايى

1الارماألحضةلألزفيمق

1

ليبامنهىبتبعأعيهواألتتبعهتبافىنهومةمملعية
بوالعراندممماالكواهلىعدووغىفرفييأبتءآنفههما

الموبسناخنبتحنبعدالذىعداؤلهمنبرجملسرقفد

بوبوعيؤوسعيبينصفيأزفلةاناسبشاالناسسارواخ

دنجمنووبرىبجثحواوقعلماذاعنهشيانبؤنلعتولو

ضبيبغيررناهنبعدهاتصغيرعنهالنفرادهاملى

ومعللعهااصاعبهايمدحفميدتمناألبيات

اقرابهابعدباأللفوابمادهابهاشذينااأليامهنمعاد

بهاايمالفيضصالبادكلالىهوليبرةفينىمناآلفاقتمألوما

عذاجهامنضقةالغوافيبتلكوجدهاأنىألهـتىفومرأى

واتجلجهاغادةمنمعاحويعندهاوألحنلبلىمنوحظك

ضبابهاءوانجداضبايشاىوشبهاشبرتأليفمننجاوت
ابهان4اواالمبعرهثصمأقكفنتأااالالنمم



1لثي

الخهالمكانذلمثوئفسيرإلبامحبقائاببتهذايروىاآلهدىتوب

وارىوأحبستالةلمجيلفىنوصآأحبتفولممناتالىتعيرأنالىموقرف

للرحيالالمهيانئاوالمعنى1إلالممحاسالخالمثصهورةةوالرواوفقهاأى

بأنوأولىالبحزىهقصالذىبالمحقأشبهاوهنالرحلنحتبوضعحلسآومتخذ
ألفاظهوصالمةلبهدفةمعكار

عمككممص

آخركالمجلعىحم

تىمنمخقهالذهوتعالىأقرلهعنسائلسألان100أتأوبل

أليىفقااليثركونممااللةشاليالأفوالىةالهااسكنازوثهاوجعلىواحد

االيقعملمألةالماعلبماألنبباهعياباللةالثركجوأزنجنفااآليةهفهظاهر
افماآناضركلجحاللهتالىأقولهيكونأنفيجبالالمماعلءوحواكرآئم

فدمفقدقدآقدالسالمعابهعاءاوصائمبهرانقلناكاالجوابطبرجع

جميعبذفهألمرأدانومعلومخلقكمالذىهوتماليأقولهفييخرهماذكرأبضآ

فىءاألستوابالعصالحوأراداطا5أماافماقولهأفيالسالمهايهولدآم
كنواناحدالىوونالجلىجهذاوالمراداصاطوياءآنافماوالعئءاالعضا

األصواذاعنصايةماطاألوالمناجاتاماافماوالمكاتوافعاالمنعل

نشدموقدولدماالىضومصيلهجصلرتالىأفولهبرجعأنجازماذكرندملى

قيالنثلبةألجلىالسالمعاحمهمااهوصائمالىردوجبكالافيلفانبهرهم
جيحآهذاشجعلانفلناالسالمعابهمااالبهرهمااتينذكربتقدمولممالكل

كالبهونالهاتعالىالآلبةفىآخرنعالىفواليجمالأنأبضأرحماارجوههفي

ضعربوانقابيتوافاتااأل

مابهاببئهسبضقةالىكاسأنكأوبؤكصيردبك

رابعامالى81



ي

ألىنبةالتلمأضاريمرزأنأبفآويجوزالوالد01جملةالىالصلرجوهتروبها
طافكيةالنثلحلتمغجسنهوالىالسالمعليهآإولمنواألنمثالذكور

تعلقهاستحالةلبلبا3وماالحمنحكمأءتالنمأعانمألنىتدماذاأة
علبهألبجوزالسالمعبهإمأنعمناوانااآلخرردإلىوجببناألصباحد

السالمعالهآمولدمنكوربئللذعودإلىفوجباليهمالبجزعودلمالثرك

انبهذاعنىاءالةوبههءلهنرردهمانحنرزافيالجبادكلأبوصرو

عقانماخلقكمنمالىفولهفياالفيرألنواحدضتمنآمفيخلقنعالىاللة
3امن7اصخلقألنه3اىفهاخلثهالقالواحلتوالنفىالسالمعليهائمنجط

3أالىجميآفرجعواطبلنهمنونجالأضالعهمنضلعهنخلفهاتالىاةوتجال
ألازوبمهناوخلقتعالىتجرلهذالىوببخاماسعايهـائمنلمقوا

بقروعاالماعلهماحوىوزوجهازوجهانفىاهذامنخااةعق

فيألةاطلانجداهفيهنهااجاهووحمالهاخبفاحمالحمالتننئعافاالتالىأ

اطلىبهفامورماانبهفزتتعالىأفولهومكاعبهاحصفارقتنال
علمهاذكفلىطهافيارلدفاالكبرظفنهسهالاعلكانهبرفهاوارفتاذلفي

واطركةالمشلثعضداعثعفلالةاادصأفلتتعالىفولههعنىفهو
اشفناالبيفافىلدالىكبرعنداوصانهماربهماالةادعواتعالىتجولهومق

لهمافىصأنزاداألخهماعاينالنعمئكاكريئالثمنلنكوىصاولنالياربصناا

أحدهماغاباذامسثوخابةفردبئأماكاألفيهكاناياكللوفىنؤلهماأوالد

كانواالذبناألوكوهممعافيماطانسالاناهافاالمؤفىبالمسؤحثآالآلخربق
وكانهافنالوأكأكرذبعلنكافينلدكانتالسالمعيهاحواهألنلمابريون

فبهثجعملصاولانامافالتعالىولهةوعقولدألفبهلننهماظق

اناهمابخ4بمضلهجفيرأبهرمىاكالصالحاللسلهذاإنأىاآنا

آاألصنامنعالىؤالةخاكانخذوهمالؤبنالىاتمتلكبعدوأنافةمن
علالبجوزائمألنآإلعلبهم4اوائمجعالنعالىتجولهفنولمواألونان
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أحدناثقأنجاؤلمااألفياهعلىوالكمفرالشركجازولوأنبياثمننجنألةالثرك

الكفرمليهجازمنألنوجالمزتمالىاطةمنوالالمالعالةعليهبىابوديهبما
األضارقانبهذاءفباخبارالبؤتالكدبعليهبئومنالكذبعليهجاز

لتثنبةصبيلكلذلكذكرواغالالدبهيعنىاغاضركلبعاللهتعالىأقوله

خبارهماعاالخبارتعادليجمعلأنبازيخهةاكانوفماوأشكلرأذكانوامآل
آخراآليةفىتعالىقولههذاتأويلنامحةعيادلهوقدعنفايةاذكانااالئيةعن

جماعةضركاصمللةجملواالذفيانوجالعزفبايةينركونمماالةنعالى

وفدعياأألمهضيتركونتعالىفقالعهالجإفيرهمإضماشجحلىنافل
أرادانههوالذيالمتقدمالوجهالىمضاظماطماتاماافداتعالىأقولهفيقيل

الدالحأرادلىاةوهواخروجهاألعفافىواالعنداالفةاظفياألسنواهعبال

سالحهبضديمفركوزأنئدالدينفىالحا4ألنمشقحماأيصأاجمرومانءاالدينق

برازنىاشثمهدوقدأليتمانىوهذامتمركاأخريونيصاطاحاليفيبهون
مافلناهليعجسواهمذكورالىرمذكوعننايهومن3غيرهالىخطابمنقالاالفئ

تجولهولدعاالىالسالمعالءوحواالسالمعيهائمن4الكضامناالنخقالمن

غاطبةمنفالصرفورسولهباللةلنؤهنواونذبراشاهداومبثراأرسمكإناتعالى

عليهالرصوليكاوتوفرولعزرووأقالثممالسلالمرنحاطبةالىالرسول

واحدابمألمناالرسولسلصيبحئوصونسبحوهألظنموالسالمالعالة

المذلمافولويخرالىواحدنتفلواظاللمبببعضتةشعلى

األغفرياكزالبؤجفبوبياضنلخاجلفكانقيىايا
يركنيروفالوجههوباضبنولم

9تقلمتابيمئمةوآلذيناآليومةأؤأخيسنيياأمميثي

لىظفولهعندألكثافأوردضاصأحسئأوبنابىأفوله1
كاالقبولهدمتىاالتافينتساوىعيابممبتقبلىلناوكرهآطوعاأتقواأ
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ابروتالىاعلطابنركنمظاطب
أتايئممهإنيليؤماأولوتجيعيافتيكفدئ

نقاظهارذكمنلفىوالنكتةالرماعدمفيوايامغساناألينساوىكفير

ومقليقىدالمطاألنحقبئبذكهايأمييهالخاطبفعلبنفاوتاطالتاوت

أنارومماشورة11فعصبدفهمنوالبيتالبفشوهوالفلىمنمبضبمعئ

وحجازوجسنةجتالمؤمنيةيرياأفقالعزةمعضرلهأجمبعنصألللكبد

سنبتباعزوجهاأصعاالطريقببنفاالكنابهباأحدنابعلمولممعيامزه
أنهاالتعلموممطاكدظتطحميخمةخيمةاظيامئدوونجعلتلرفقتهطعاماتعلح
فراعىبريتحىاليهاوأنظرطىأبرىجملتهارأبحفاالمأىأوكنتخيمئ

غحوجحاتبدئفامحتاكدخلتذكعلتفالمحرىوايمأعلمألأوأ
المرأيفدازوجهاوجماههـفأخذيناخذهلحافتسنماىعنهوكنبؤبهاالع

عابالتشتحاوحلففشربهافصدقظلتصدفنههاعاحاتحتىنمنهفخبرعنسأال
صيدةومطلعالزايخةيابنفيلموىوقالتعلىفوففتوجمىفى

حلتاحتابمئمتلوصعتالعزةهنارإخخابيا
وظلتباتجثونلالويخأجيدهاهىفدومساؤاباكان

صكحبتلحينمااذاذنيمااعنكالةصوبأنوالتيأسا

نولتحئموجعاشالقلبوالالبمعزقهاقبلهركطأوماكفت
وستتينألمأزهـفدإةفربثلهبمانحرتجهداحلفتوقد

وأهلترففةغزالينجبفاكبرتاطببجماحجبكأذ

وحاتفأوفتننصاكناذرةوينهااطامهدافعلوكانت
ذلتالنفىبومالمااذأوطنتمصببةلىأياعزهـفقلت

االنجلتءباواللفممبعةاطبمنالسانبلق

امحهزلتبهاوتمىالعممنأعرضتحبنصمرهكألمحأنادي
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اظطابأنعلىاآلبئهذبحملبحربئمحمالصعلمأباووجدتأنافيمنئايالولم
اصدصوالكنايئتغشامافياالهلمجعلهفىالالعلماوإمبحوامتعلئغيرجميعهانى

هلتالوصلىهنهاذكلىفناالبخيثهكنزحافاتلصس

حلتفبلتكنلمعاتوحلتاانجاالناسبرعهلمحمهأباحت

فضاتغرهنابحبالنعيفقيدتغزعتدفلوصيفليت

لبلتصوائباخساوكانرحلهايخهالمةالحىنىوغردر

فشلتالزمانفيهارىورجليحةمحجلوكنتكذصرجليط

اسنقاتالعناربعدسكياظلحهالماتحاطتالظاحكنتكذدى
ملتاكثاعندهااطانامااذاوأطهاعندهاالسواهأريد

فملتوأهابالنواليالينافبففتألنماهأماأنصفتفا

اضذلتللمليكولكنمرافيومابهاضتعىانقييمفا

اشحلتماأعراضتامنلزةمخاصيدائآغيرعيهنيئآ

أفلتاالأكزتوالبمرماألنجاعسدتماقاربتوواللة

وقلتلديخاالعتبملهاوحقتحبآوعيفاهالمبمجمكفان

عتاهيابهالوتسرىناوحناورافاناألخريكنوان

لتويقاقدأفلوعيكمالمحتالحاجبيةاتضلبلى
ةئواتقدأصبابهبحاقبةأصبحتزةاوصلرنفاليب

دهتقاتانقايةواللديخاالملومهأوأصفانجاجطأس
فلتكركانتلعاخلةموةمنكرممطكوملىأولكن

أزاتيناانتبمااكاسلمدقفاسدتاوانوافي

زلتعزةنعلانامتوالثبالجوىلعزةبالداهىأنافط

بلتكرةصانتبحزةصبابئاناراشونفالبحب

اصقبلتءهماأدتتكادلسجهامنفدأبالتفاصبصت

حلتخجتبعدهامنوألااقباماحلىالكنموواقه
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السالمملبعاوحواهدمايخعلقولمأشركمنالىراجعنبنصاطاوآتاهماارةا

خلقكملهضفياألضارهألنواحدةقهنخلقكمقولهأاألاظطابمن
زوجهانهاوجعلىتعالىلهقىوكنكعامةاظلئالىواحدةتيامن

اذاكننمحقوالبصالبزفىلمبينياكمونعالىأكاللبعضهممنهاخمىئم

خهىممالبفىالبرفيبالشييرعةاصلىطبظطببمابرجبهموجربنفالفط

عنأخبرتاآلبئمذكذلمهطببةبربحبهموجربئنمالىأتجولهالبصراكب

السالمصماعلبوحوااثموزوبهاواحمدةتمنفعلوفونمفاالبثرأعيجلة

نىلثركلادعىايأعطالالمألقتعالىاللةسألالذىايالذكردحكلىنم
انمركيهةةواتمنخلضمألذىهرلهفيعغايمونأنجافئلوةاجه

المكانجمأتويجوزواحدقهننحلوفآآدمنجطكلممناذموصاء

واحدةتمنشثمواحلصخلقاحمدةتمنخاقثمنعالىلهفيفي
المحصناتبرمونوالذبنتعالىاطهلةالعربموفيانالقرفييربهنراوهذا

جلدةواحإلغانبةدواكلفاجوالمعقجلدةنمانبن3جلدوفاءضهدابأربعةبأزاانم
زوجتكلفلالمهالفكنواأزواجآأنفكمهنايهمخاكأانايالهومنوقاأل

فحلءماخنبفأوهوحمآلحملتزوبهانفياماكافماشلجسهامنأىوهونها
أفلتفاالاطاملهنرحمنىلالههذاؤدفىوالراددالزدوالمورمارتأيفرشه

وجاتأخرىأيمعظمتوانااعألبهومبوممنعيوما
ميهنعلتوألطبهاقلبافالاثهمرسإهقثاعاثناضحت

ذلتتفلماوطنتوانفىافهشس15يهمففيامخآلقلب

وتخلتممايبننانخابتبعدمازةىطوكبوافي

لحتاتقيلالهاءأنبىطيمةءاالةلبرظوكالمرب

تاصجاوزةفالرجاهاصلهسحإواياهاأفي

فتلتمابتحرمسفقلامجرفمااراشونسألفان
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لماوالمرذالربأىاطهرعواظمآءوودمأأطالماذاةيرأىحملياضلأى

اعطاطأىائاهافداالشاكرينمندنكوقنبتناصالحأالئندقاالالمرأةحملاصتبان

مكاودظالقوموبهونيتممااللةفتعالىهعهبهضالىذلمنسباالصاعلدامنماسأأل

هفىاولتجونإتجينااايخفثركاالدا4لورأمثدآلالمحةمنسباأىالضكلجمال

منىطلبتدالقاةلقىمجرىبجرىفىتعالياللةالىالالعاغالىراجعةلهلعالىقوله

بمممعالالرجهاهةوصلالبهمضالفاآخرسبتأيخربخأضركنهأمطيتكفلمادرمآ
ألسالمعليهماءوحواإمالىوبهأتكا4تواظطجحالتعالىقولهيمونأن

صعيعيى

ىصهالاحرمجالىم

خلقكموالةماتخنوونأتعباقاتعالىقىفىساثلسألانبلتأفىأ
بمكاماهناألنالمباالسالخاقهيهايتضىالقولهذاظاهيأليحهفقدلوماتعملون

اآليئهذهاطقأهلىصففقاماالجوابكمأمماالوخلقخاجممقالهنهفالذى
اءوفيرواظثبالحجارةمئبةلمونوماتأىتعيلونوماتعالىتجولهالمرادانملى

هذتعهلونوماالىتلهيريدتجواوغيرتيهراناوقاهيمأعنامأويعبدويخذونهنوامما

تعبدونابممالىبردتلمالةضونماوآمبدوننعالىلهفيمابهرناأرادقدانهكا
لبههوصىععىفيالىقالوكاأنحتافبهاننلونأراهبلهبممهوفهالذىنحتكم
لقاالحبالتامفممعاانتمالىأرإدوانمااماصنصوقلقفمابأفكرنتلقفالالم

فكونومايأاماسنصتعالميلقالموافسنضهمحقهاالقاوفاسحرهمرواأفلم
ببمحارالمالهيسشالىألهقىومثدهفكونمايأفيهاماصنصلىوأرادظ

هذابقوونالنهمضاخخةأيضآطاألصتيلفيوهذالىالعهدونفيهلوالىأوادواغا
ستليأيهاأشيركقاالجامكانتوان2ماهذاعلاظمالخلوصارالعلىابا

وانوهذكرالذىصتجلىفانمبارةانهزأجرالحئيخالواكاصواثاأللأ
افاعلىافعلاألملىيجرىاليقةافيالعملألنواألتاعالجازوجهللىاسنعمله
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الذىاألضطلاناكمنسلملبىقلناالمراضحبعقفياضبمفبعوانمافيدون
وباهاانانللالفائلالنألسنفلرسواالذىهرالمفهومنترلبلالجلزببلىسملىنابر

فوكبدالوبفىبتولأحدافرأبشاومافبلممانهاألمنةنجهمافدانهمل
يخكروليثاخيقةيكونبأنأولىفاالولفالنلحلهمماهنافالنمملمنهذا

ماذكرناهالىستطلابرفزكقالانثممابهرواطقيقةفياالسلىيكونأن
اطذهذاطاكنيرةألدظانتقلتسواهممنيتفادألداوأخعىوعار

األصلفيعابهنتمادونثاالاتعلبهالقراباالافاظاألكاايفهومواألعنبار

جملىذكانطنالىأناملىماذكرنداآلبئمنوالظاهرللفيومبمونأنفوجب
سواغيموالوبننبهاآلنطاهرمانجهدمنهاوجرمنيهاالمعيروص

أخرجلىظاةذلمثفناآلةاعنلرجةاظألدفااألدلةضبهماةوهنها

أنعبدونفقاألمناءكلىءزراالفعالىاواوالثوبيسخلممفيالهبنحرجمال
المرارةتعملموومانمالىلهضيمنلمومقيهننعملوماخلقكمالكياماختون

وخلقخلقكمواطةكأونهاالقاالعنامأتعبدونمالفدبرلبعيرفيهمايعملونبه

فيمدخلأوألمعفاالكلإلمبمنأوالندوبرالنخطبطبهاونقعالقاالصنامهنه

خلقبمالةواماكشونأنعبدونلهقلهالخالفمابزكربعيرطهوالنويخباب
لومابمونمنأفربمذرايهونأنالىومذالدقربعوجهفأيعباديمموخلق
نالىلهضأنملىجهاوفربممهاكالرمهموجهفأئلألصنامعبافهمخلقافاونويخأ
مخرمجالنعلبالخرجانماماخنونأنعبدوناأاقولهبعدنتعلىوماظقكمأ

ماضونأنعبحونقولهمنفدمبمامتعلقأيمونأنفالغيرهعباتمنلمنع
هوالنحتايىألعملتىهانعملونقولهغيرفلىأفاديخرعبادةمنالمنعفيوموشا
وانماالنحتيعبدونيمونوالمألقومألنآانكلقفاطةاكلفلهفيهللعمولوون

فكذلكاألصنامعبادمنلمنعمالياألحملممنوألنهالشتمحلبعبدونكؤا
اممنأنلهرنيهماملواوألىمحغلبتأخرئثالمننمانعلنعالىتولهحمللو

آخلقتعالىأرادأنهاأليقلمتدمااقالتمنوالبعدوالعبثالفواببق
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ركنانهزكملىلمهفبفافثينحلوقانمبدونةيهفالنحتفيهنصلىتهوما
وهاشكرونعبادإألسناممنالمفعباتفىحظائمافىاقولجمكابهرةامميااالهي

وجهاكلنأريدأيضأمافىكرتموكنوانزالثمىالمنعفىوجهـيخرنالمابهونأن
وغيرالعبادلهيحةالذيايقديماألاألاليمونفيفااالفعألوخاقخلمقامنانوهر

بخلقهاالذىاوجهملىاألفعالهيخايحلغاأنيقحبلبخلقناأنينجللىنطالقديم

لالولهكلتملبلىاذاممناننافىانملوماقلنيرأةلماذكرنافدارتالىمالبيمالة

أتمنأولميتعبدونهومانحلوفونانهـميتضحننفالبادةمنالمنعفىوافىفى
ألصمأفانهساعبدوهخكدوناقهممنشبمأمماأليتحناذكرنكلماالىبنعرف

كرنالماذدوفيقمخلىمابدهاانكاكرفةمنكونهاااالصاممبادةمنإثاكللأ

يتطيمونوألنضبخلوهمشبثآيخلئهاأيثركونألآخرهوضعفينعالىأيضأض
دونهاآللهةعبادةمقالمكعنىمعلمالىجفايخحرونأضهموالرأل

رأةكلواضحوهذاوالعنهمضرأأتهاعنندلعوألشبئآالنخاقكلوفةهابا
عرافيهألنادعوماكلحملهيغلمباألولنصلمق11فيذكرناماكروهمايمأوى
مماوبذمهمسذربكالبوبمفمأنوفبيحأجلهأمةوفرعواعننواالذىافحلانىلهم

شألنالجرةايتحقويخلقهاالمبادأفمالهفيمنانألنلمأناعيهماقدمميايرئهم
ذكروماخرجالعبادعدوالآايكونالالقباغلومنااتباألعاغجملة

يطالتعالىلقودمالعصلهضاتأنعلىاإلادةفياشرااهوفىيمونأنمن

لمندأانماصيمملهلألنلماللمبهةلممااتأخاتالىلوكاتألنهاآليةهذيلمتأ
أظاهئاشابهذامتبتإقضة4تءوخقهموافلهلهمممالبمونفكيفويرمجدئه

فىيولمفعلىوصاألضقباليختضهـطتعملونوماالىألهقيالىأيضآلعاشاهد

ممنوكظهالمةقالواظنلمصدوعاكافىالىتصتجولأنلومحةمسدومفهو

هذاقلناعتموماخلقكمواذقالتحالىكأنهضىالمطبهفالمرأدلالسضقبأله
ضهتصدلوابانأنغولألسعونمتانكمأدعيتمالذيإهرالخاعنمجمءسولء

ألنتمفيلفانحجةبخيررنتعوأنغبداللةعنهنعدلألناأصرتبامناباثرلى
رابعامالى91
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لفتعيااثصنتباللفلونحملونتأولجكمعلىبمينهالظاهرهاعنونتعدأأ

نعملونومانعالىأفولهحملنااذاأألاناثاتأويلنانىنالنحناجقلناالماضي

نجوالأنازفيبهامملمفبلموبرداألمنامالومعلومافالمعمولاألصناههلى
دهأعلىالمسنتبلألالعملمنماصيقعضلقتاقنجرلأنوألبجوزخلقهاإفىنعالى

ماعياحجةاهرفافئبمنلمعومالىعيافبهمامحلواأممالهمذكوأرادتعالى

خللقألقاظيمونأنالفةافيتنعبوليوافديرالنقدبرهواظلقنألبربون

فعالاألدبمبمنلمواناألدبمخلقتيخررنأفهمنرىأألووبرقدراذاغيرلفل
هفاديرمالنالحاومعزفشوه1باددألفعالهخلنهمعئوبهونلهذكلفيلمن

هفاكلمماللخالىاةتجالأنبمشعىوءالجزاهناعلعئنومابهانجهاو

شىئمبهاألفىيمنلمواآلبةتففيهممهذاالمرادوفهماألبهامارخاذاالمعق
تخدقعيانعدونومانعالىأفوالحملعنالعدولبرجىمماذكرنا

مياإساأالعتليةدالباماذكرناهعلىونحماياذئاعنبهالعدلأنجبلىاألممال

وكلألثوافاعلوالمنامحدثتمرفناوانألكالناافأخابمونأنكوزالتالىأة

وافىعنهالةارضىللونفىالنربفظل001والمنةالىدةواطدوافحهذا

قولهالأبنلسالبعنىألسصحئ

ئذالبئازانرمانافظفناماؤناكبئاناشألنم

جزازاالثباذفصازتؤتجأؤطاأل8انماغذاففتا

رازاالئئناجيائصاةازوعنالئماوفيهارإليؤمحت

الجفازاؤزذنالجمالتحيجغأفؤاقهااألزفنوفئخعت
ؤالجمازاأثيابنااليأيملىليفةغطفنذىلبستا

ؤمؤدؤايزازاالرفاطوسيزواخفةالئذىأجمبزواوففنا



4ل

اشتقازاماأمفاليذيرمزةلتيالئذىلقة

فأستطازاعارضىتناأضاةناأحنماةلؤصإتققبتضا

الحشاراءالبطاءالرعايمياقزحفتالكسيرخينةفاقبل
يزازاؤتبكيالئعامخآلكحافائةوتفمختأئغيى
إرازاؤلئتيزازااءتشذؤةلضائصيئأصأ
فزازافرارآليكونطؤأنيخطآلفطباخعمدائافق
أصازا01الىئمفاهفئمزقةأمرأواليةأشار

4الرألدةلىمنانأبواصدأ

يييماققايالئقألنآليفغتجفخرفثئاآيقاهـلؤآل
اإلسالمفي8راأالعألابدسادةالجاييئةفيؤةباهـ

األنرامعلىنضملأخدأهنمأذاهئممايمإنادواجادكان
وأألكامالياألصيضجابةتجبواالسؤقديخهقذأنخبؤاني

كآلمكلطذونفاخرشئمعنجمأهئماذاشكتواتكفتمفؤآد
كأجمصدفيهنأةاصاتوقا

ماييآمثلمنهئهباآمجنذكما4مالمازف11فيأصأيا
تاويايياأنوانمؤماألتىتكانيئمااألبالثيمااائكسأ
أغزضايمايحتلالئؤىسطونتلىاالهاللمهنجاأمتاأيا

مئتايياشقئابيمالؤكانشغفثرخلنجعذةانبالطكعضعةحئمأ
بخانيافمثئمتيآلييآغآلتايمنتحجغةثلييههأؤستحعالمنفاء
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غادياالظءماؤآلسألفاكريقذقثكننثانألمبثكأت

قآتمانيافئيطلننخفةبلثهرتثمكثبزالنةأتئم
أيضأالآلببةولصاحبة
ييلفاكؤىاتيألهاققهذاغيبديزننبمالقضذالهؤىوايئ

األييربهؤكحبنميميبساتيةقيمفئيصتنعاةجونفماؤنجذم

يةقيالغيؤنماناتمبغذةبجريزةفتمئمئرذإيئاو
ستبيلإليل01تبيبيخريئماراؤملؤغألتفيكزباء
راأخاتانرفىابهيبرآلنبئكابىممروأختتلجالن1نجتولصر

صالحهفمقببلةجدتفىفأنكرانالهنىفينائماغزواتبعضفيوفدكاث
مماذنهدعتظ

المتؤاآلرذواحينصظحنىفاصةصمبأخىبمنروصأنمث

مأحاآلعليةلاتيأشنائضالةأضغاؤقال
وقوجسوبالختهاغيرنسبقلت4االنالببنتولعمرةفولهاأا

هذاممروممنضبةبئممرقالهاآلدابزهرصاحبقالفانمرانالبهفوئب

جنوبامضواعينمفقتلوفأخذوالمالهملىالرصداضعوافىمنهمفيمببفهمايحزو
غوايطميلشدنهوهودفنهنواهنبطلنجدنهطلبنموهاشفقايتأضاكأواطابناففا

طبقولربحجزةوألداميةنينهالنجدونطبتموالقوالةيأصانجتدعونموه

انتهىاألبيااضعذهقاثماضرتفدوضببفداحتوضهوشهافزفدشثمئدى

صمفرلصومحبهجمانعاتاخثاوعنفيالباهـمروبأكلمافي12

تبحهممققوأفظهصاحبجمعبوممروضعيرالىصضافوهوسألت

القبحفيأطدجماوزاذافظاعةوفظعافظاكالاألصفظعتجالوشت
بمكاملةالهوابالمثناةالانأحأجمهولأيخحالححأضفرال31أ
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9مناآلينةقناآللقمركأجئلنمزالةأتج

8أمزاغضاآلثاينلفبإذانجئهاكدؤياكزوقآقننقث

3مفمتامفيدائعوسآؤماآلعزيسيماليثتئهاإدا

صاآلالقيرنإدالجآتصئوزاألغذائيمافروساهزبزا

أماآلكنائبيتازاالزضنالممؤلقزينبتفنزفيببئئما
كهوصحأتءفانايباحااوأميكاهـحالونائماولرلهنىرالهارثاو
السكريفاالمهعلةباطاهوأحالإظوءسووهولنفيااوالربالميهةالمرارة

وأعهلهفةعليهيىكبأى

أجبلالىمضافنمرهثفطوغرافدرأىأجبلغرأأنجحفوال111

أمنغرانأىجيئلنمرالهاضفقالياالهعالالحةهذهتوتمحةجبلجمع
المحزةوفتحالباوصكونالجبمنجحوالجنالبعوافرجمئلمنجمانأىجث

آقطهنحربفوهرهناممرمهالضبعوص
وضميرورالحتالىالنببةهننماتاهنه14رويافافستالض13

االسإللمءاءأدبداثيأعضاالاىورونجاالنراكنبمفيفاالمة

األسدمأوكلوالريسةالريرهرياقاليسةصليثفولما13

أىىرالصقالبالفاومفيتإلمعنببنورداكهالفازرمعطىمعناهصوالمبد

هقيتآوقالبالقاففرواهاالعبئطالكمةهذوتعحفتلهوالاوفرسكه

لهشاهدولثاطافنلالميتونجالقونهرجليعطماكطممذىهقتدرااأ
مههذاصيدأالىيرجعلوالالمتيتالىبرجعنفوسوا

والفروسالثديدااألبرالمزالىفروصأبراهزوفرلهاءا
تجرةواألخذالجذبوهوالهعرمنوراوللمعداألفتراسألكنير
اقرتعلىوصالعاماوالثجاعةنىبالكممركنزكوالقرن

ظلىسهياررتالمنرنربالخالمنونرقرفاهماافوداأ
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1تطألؤقاآلأخؤفئموفالتؤئةلهخئميؤتمهما
2التبأآلؤليثناإنمابةباكازةجؤقتلئاةوقار

جاآلليئنمزجالوكفقذكانالمئودقزيبقبلبتألؤيي
نفاالالواذ3باءاففايؤتمئمفؤقذكليمت

3ؤالحجااللةاةالئئيخلوابوايحلنممكأ

يمياآلعليةفيكووابيماينإناليصخوليأولينز
1كالالثؤقبفأزثأغبزإذاؤالختتؤنالفئيغفتموقد

شدبأورلهغيرهورومممانابتطبتالعكرممما

صوحمافربئنعنىكالالكريظلالخبرمهلهحمايرماءلهافي111

فمنعيالرأكلحوأىفيلىوأىالىفائلرجلأخطأبالفاهأىفالوقدرقعى
وهوممسورأنهمحئألوالبت05القادرعبدقالكذاالعرفشعهلذاقيلة
اليقمنسائط

تواآلجيمزألسكرىؤال1قابدلتفيروى5فناوقارافولى12

أىربخورجلىءالالرجلصالسكرفالورجلىهمانبالواالعالمف

هوالعجمةاداوالصهإلفاوالفذرجالبدلفذاغيرىورفىاوذمالجبمإكون
ننبمةاوىتحتينبقلخبمائائمنفالواالزد
عالضهأىبشبابمنرصستمناخابهوالمجلمكأاوفو13

لجنربكخبخصواطبلخالباثجعلنهأىأخابنهمناصويخلوبهوشرت
وللسثورواألصرةاشباببابزبنتيوهو

ومماداااطلبونا3المحدواخاوالهتدودطالنيفعاوتدقى11
اذاتدالفومأرملمننوالمرهلىالجشدودفالقيبحللرملوناورويالعطبة

فانأفقاغبراذاقرالمنلفمهاكرذلهامجرلموانألرجفميرهبتوفاعل3رار
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1بآلاليرنعيقرؤرصفعاثالهأؤآلدهاعنوخئتة

2الثعاالوكنتيغتريكلمنالمحيثالزبيغكنتبأك
رويملجلفتحوالتمافالرياحواختالفاألهطارةاحىءليتافييموناغااراغبر

شلىوقتألةباككرارفتهفاخعتمماواحالوهوالقطبناحيةمنكبرج
الزرركغايهفيهفالجردالضيففيهويثقلأبموننقاألرزفيه

خلتانماحنيفةأبوتاالخللرضعاتأوالدهاعنوحلتقولها11

يصماالوالرجهبتوأرأدالجدبمنقاألةبرارءواقوتاحبدنلمازاالصأوألدهامى
صرالبللىبالاباللواألحالبوالمزنمهيكراماتذةممزائذكروانتضمر

بابقفشيبةابنقالالزمانءناربرهثالربصاخاثاربىبأنككتالفو131

الناسبذهبخبىالرزالصاومنإلكاتبإبكنابهأولوصمهموتكرالناسمايضعه

غيرهجارنيرفىواوألقؤرانرردفيهويأفىهالثتيتبعالذىالفملأالى
وهوارالفيهزرركىاملىالةالريععلهننهمذيةنىئختلفوالعرب

تدعوهأنىتارةومرءالثضابعدالعبفثعالنمبحمشاوفملريفاظ

بهـالهومنفايىالحاسةتدعرإلذىوهولهبهالذىالقيظفصالئماربعالحامة

الضلوبثهاألولهثالرببموهوالخربفارالفيهندركالذىالفصلهبصمىمن

اظريفأنطامجمحونوعماالفىالرصيموالنورةالكطفيهويأقكشناهنجلوياك

المتقدميةمذهبصحالرببفيةالعاهذهبماافيضارحهقالءاالرببعهو

فاكمربالهوأمارشباكزالأولءاطبرأسالنسىحلولبجعاونكازاألنهم
وأماهيعالروسمواألربعةلةلعولأولانالميربرأسالثعحلولجعلوا

ممذمبعلىألنةنىبهونئايآربيطيجعلههنمهمنفاطلبرأسالئعىحلول
ؤاماواحدريعممذعلىألنهفىفيكونتايخاربحعأالبجعلهمننموكنريعان

اتهااآلخروربجعاألولريعائانانهمايهفخفالالهورمنالرببمان

نجتحالخديبموصإلمريعلوحفههذاوالمرادءالماإتبنبوالضالمملروالفابث



25

1ناتححزستشاؤالكآلالبؤجةثاؤرتؤخزق

الهآلالأثميفإيييماذجتيوكنتنمستةشبافهازتجز

قباآلتستقلياؤلبمنؤئواهامرسافةتهتوخيف
2بائواوجاآلمنك3أزذتكقإندييلوكل

بمرلسوالميعغأاعةميءالرامندنةادىالىعىعللفاموسفىونمهاالمبم
ناالغافومنالغيانسوالمغبمفهوغيرهوفالانخرصااليورممطفاللمظاك

لهاوروبندككاأيبزبئا

الالالنجمهناكوأنكئميغبثحأربىبافك
ابمألنلضرورةمنوهواتمقيلةمنالخففةأنإبفىريونابهيمتتهدواابيت

أليتأنشدإطتبماورهامابئفالمحذوفاضسبرايمونأننرطهالخففةان

االفرازوالصجملةنصأنبرهاوشرطاألصحعلطبالفرورةغضوس

البيتانالتصربمفيوقالالببتفياجنعاوفدانءاالفببوز3األكرذاذا

دففذكوراوكونهضأنافحيرغير4كواطاجبابئعندوجهبنمنضرورة

أنهمالةانعنرروىفلتاهرامذصنهوصواصدوجمهمنمالفابن

أولميفهوالثأنغرغائبأوحاضرضحيرفالمحذالضميرجمعلأمكناذاقال

أمكناذابلبناأىبعشزعماألنضحبربكونأنمالبكقالأحبانابىومن
فدربنيرقدبره

اصعةاالفالةجمةالماظابفثحوصباوفيهاراووخرقلهاقي11

أليلكالذىومجهـولهامفةالمصاواكأوألمضرةربورمجروموالرياجيهاخرق

أصلهعضارعصوتشلبةالعالذاصشواطرالدبةناقةالجيمصوارجناسبا
عباألااعلىاوبئبناهننخ

قيألجمعهنابيلوالةكلبحلرويمالحيمنلموانتجبلوكلفولما121

اظوفهربفنحئبنارجلئمناظوموفيماصبفئحوجلجمعوارجم
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ى47اخرمجلىص

أروتإننعىبنفمكموألتعالىلهضعنصاثلىصألانايئقأويدا

ظاصأوإلسفقالربهمصيهمفيأنبريداللةكلنانيهمأنصخأن

ذءنياآلبةكمحأنصأنأروتانصىايممةيشوألالىأتقرله191
وبرااألولالئرورببخهئترضآالثافىالنرروجملهنبينااللصزخالفاآلبئ

رقأاذللثعياناوحباواقابابااهذامنإيستلـمنونيمالمتدر

هداوالثفىكداكابوصيهقدمبماايهاوالمهلهبايخوالاالثرابص

فايهمحألعأنأردتأندبرالنبهونعايهالمتقدمانهاهوصاألولبالثرولعاليه

ميقعفاللكمأنصحأنأردتفإنيكميضأنبداللةكاناننححىبهمش

بخيربكونةونلىعاتبنيفتارةءشرعلىاذامخلهطلضانواعلمنصحى
كاناناللفيردوف4ةلسبلألوالجوابإناالثابئلمئفاطماتلمكانفاذا

البئاأحناكتحسنوانأقاانكرالبماراوألنلهمالجوابةواودبصياله
األأوزيدجااناكويناءالفأوألحدألقا2ألفاوراببأوحاتالهكانوان

ءاوصئانيوائافيابفافىهبالةااتاانواناافاكرهـأوكرمهةاندتجا

لألولهقيدنافياوالنرطلماألوفالجوابكطفصيربئعنوانواللبراب

هكقولهمووافعةبحالدةع

صسرمزانهاعضشلةهعامناواحببموانذميانوابخاتسشيان
انمعئعلىلألودمقبدلليفعولءعروايإلبصاذوأنواتنفانجوابلىنجدوأ

ضرورنىشرطاعتراشوىالمئلةفروعومنمحدواريئمذصبضاواتتث

اذاضرتجهاألاألعحعلىتعللقفالطالقفأنتشرتجهإنطتأانأتألصقالاذاما

نانواالرولهأولاالفيفالقولنتفاأعتنظبتشرانعليهاققدبرألنأعتنم
شربتفانأانعليهالتقدبرألنصربتنمأعتاذااالألنطلقمقابلهوعلى

صنعبلىءمواالولتعحيمانلموانانواكتىأولفاألولطالئفأنت
رابعامالى2ه
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فعالىاطةأرادالذبئكفارالبحفعوصلمعلبهاطةعلىالنينعحاننجنمياآلهنى
ماتجننبمخالفاآلبئظاهرنىلبقلنامذهبيبخالفوهذاوالنوافيالكفربهم

علبالنبمنعحأنأخبروانماوأوادهاموابئفعلاةبئلمه1تعالىألةمبنا
جرازوفومهاأوإنالاألرادةووفولحابنمبربدضةالممنانالبغوألسالمالدإلة
بعصةيدبئوالوابااتوحراظيبةههناافيالضأنملىالظاهرفيعلبهالدالال

أالعيفرلفلةايةهذهزماؤكرنا

1آلثماالعليآلتغتتنزؤمنأمزالئاشخبزتتحنذيققفمن

هعأطبنيرالجواببهرنأذألبعحباةءاجباانجيهووالحنيةالنافعبة

ربطإفىدخل1مابهرلرماأللنرهماوألواطوصولعلىهعموألنزاردواأل

لألولجواابهوبمافيانصأندحتيلزمألالمافىوألدخلمايهوزكالجزاه

اوصلألويواألولاباصبهونأنفتينرةضروأوشاذوحذفهااونوألفخبلفاه

شنصبلنمرطينأتتأالصفيالطالمالثومذهبارمامينىظاشاتجمرابدبل

حذفمحلبأةذنثيرجهانجاأوبعفاقاطبالنيعكستأوالفظنىها

االهسقولفىهطفواو

المبيبفؤاوفىاردبغرسمماأهسبنأعبحتيهفبهف

فيبهةوالمالانافعيةمذهيبئالمذجمبنأهلافىاصضوجمهىءأوالقالنم
نامحذواألولجوابنحأنحكأةمعيئاألصلمجوعشلمهااالقاعوقي
هـلماشدبرهممنأصالهربلابرابحمذفنىرمحذوألانيجوابدال
ئانااءصبثهابهوصاألولالثرطبينوالفصلىاطذفمن

أالبهروالمرنثضبانبئرببئواصمهاألضريرفنىقعيهمنالبت1

محوفنهءلىجرتفصةفيبتراكاللقعدةوهاابىبنطرفةموهومه

وسللهالعبالنبنتووابفاالمنذرنجتظمد

راثمالكودامماأبداوالطةءنكالبردىباطأأل
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أنبربرالةكاقانظلشالىركاة

أماصطاميميهةادتمنصعابنفعفليى
يسوتمالىأفقللغيأمقابنعالىاهه

لةضفرععىىابفالبكرشثر

براردالرجلىبوملنااكتش

كالتالمزنحبئسفا
مماسالنادظبذأتأرلخه

كرةأنكلعنامحافلبه

ظعاقمنىفىلىخلبياتبحر

بعدماريمةصهنتحلن

يغةونراوفياقوثاتحليهأ

بئىتحدلجزعاوكلالترصلكئ
4بجافتريخاوجهأحبذاأأل

جائصآفطبمةالضيهاوافي
نناواظرقفاألتصوافا

الرايقلوكتوانوافي

افاعاطلقحبربالباصمىأأل

تجاطانهدى31أسدىأأليا

لمدةببءالالأتلىأفاطم
لخبلهبصرماردمابثأنوما

ئهفأطهحلفةجنالبوآلى

أميانابحمدابرابلقفن

تىمفالمرأنوألم

واجمأننكمتأصبحتحلمأمن

1

نوابهكنرأويحرمكمأعالكمءبوفبهم
وفدصونؤبرنطيصواأاالعليهتم
دبئاآليةهذفىوماآءياقرنف

ثاظبخلنصنجاضوهن

مقراكاجمنلمالئنابفوعى
اواإباراروصسىان

صاناكلكاوذيلةيالأاهـوت

قائماالرفىابهارتدلرتإذا

ثماالمةاوافتحمنراطخرجن

أئماصءاواخزعنالهارتالى

صازاودرأظفارياوجزعا

الخارماواجزعنقؤاحكوو

احمافيافىكاكوهنسدألت

طامماةفيوأصضجاخيعأ

صارماأخأفىفيأنةنحاهـ
اتجطهـايافايموبقسثهبها

شالثمامماالنورفجمنواذلم

طياظنوايةمنفردىليك

هائماالنجضكباخرىوأنت

ظالماالعالةهعلويعبسد

ألئماأنكنتالوماولفنفعئه

الثماىطاأليحدمبغوومن

الجاسمالصديقرمهىويجثم

نائماعىكناألحالكعاوفدتص
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كزتفأجارلتاقدبانرحارانعالىأاللةعفابااصنعبلالهوأانناعلما

بترالنعالميأنأللةبربدمنالبفعنمانرنصسنجفطموألفولهجدأناكالى

ملمكلإلانهنناقاآلبةانحربيئجضوظلشيئآعنهتجاوالمفاب
ويليخهبمفادعياالنولحهذانعالألالةافنبههمإبيلضطائةالسالمعلبهنوح
يفلالمحةاقمننمرلرنالتولممنانقولممنوالنجبممراألطربقعلىله

ألفنفرنذياكلوأنبمنعصأمفاشالمبوافألسآتنجفحؤاوالفادالكفرفبكم
ظلأنهوهوصا4جهاآلبئهذهفيبمرياطنعنوروىجبدناوه

ترشوواجممفابالواقىدمجىتبهمشفدبيمذعأنبربداللةاناففاال
مواضحاوتلعنابزولدكسناالالتجلأقالىنهاتهحممنألوآمنم

مافبلمعتحنومنعنهالةرضيالمرتضىاثريففال001لجآلة4اثيزوالهفي
فثنااقلوبذكرالممبهابممعفمبدةفىنمامأبىلقيالمملوبصفة
وملبهوحرفه

ىالؤاليناالريراعنطآتضيديهاضفويميماالكفرصزمارال
إزاليشقعصففزتكمالهمثحرهايناوزحعنةناراي

غباليبغيرهذماأزكانهلفخفاحغذئملهاشئعلطارت
نقاربملنايرهؤفعلنمفضلتجمغةكينةقعمائة

الئارىما7ؤيرخماكانمثرفيألعغعتفزصمبوبة
الكفاليوئخنهاخئتاؤقيذطحياوكانلهاصلى

الئارأفلخلالقمامةيؤم5متيااكفيالنارأفألوكذاك
بنواألفصاليافصزياهآضاليأإليبفرحنيماصقزثياتشفذآ
اإلقطارعشميةالهألكزمفوافكأئماحذجمهأعاليقوا



إإإلةحىحححت
يسئيهذاوىةديرغنئرينتثزهتتازاهععتنثمفوايوأ

األفطارتتابعءعنبالبذومنإليثانكهكحءتذثواعئ
األفذارعلياحزفنيينإجاالخليفةبؤأةانفذ

رارءزغاهاألمفيؤانامةلزئصردغالخقفيماةفسقاة
رئارجارمافةباازأقترحايهامن7األخشاولقذضفى

فغارفمافيإدفانكاثينيكقولمءالئمائانيإنيكبذ
األخنجاليخبزاياباطيعنيطويااتتبذايكيمافكأنما

قاراينءفذارومافيمهأيئينمنممتوذاإلباسيهأئما
ليالئخامرنجطن4إثفبذتايرضشمئؤلبنرؤافيأابكز

األضفالييخآصفراووأبىإثبمخاراهئمؤمنيبرخونآل
ضثارالهدااصفيفئمبءأفتقطفتثذىاالنثؤةكاذ

اشياشاءفىثمامأباءالشالبىغآقالالحةئانينكاش3نإولمةوتآإ
ةلموالنانانشيخاالوالأرفيوراالنةاثؤيايخهانضنافىاالقيااةألنهفال

3يمبيبآالوظوتأجرائقديمآممم11فىبأنبعفهموأجابإخراأربعةوألاتثا
ةثبقت51ورجمكبملمانهوالمرادالنارثانفىهماإذبمثينولمجصريرهـالةانوهر2وتضيير
اعطاتجمنجلنولكلىئانبربناإندبحفوقالهأحريفضية
ةلقربضبعرلمبمعئيهنولممحذوفئدألمبجرهواذالنعبئركنىإجهاباالقوس

وفيهبروكاشيخاليهالمفافيرتاعنضىصوتوبةاوئانسالرانافاص

ايلوفىبراوراألنهماالشارفيإذهاائيكنافينانيهيعرولمواتالمحذوتاتتء
المبحنركمىومرصلبفيكىءإلرت4قعضمعلوانوالنرشالغورالفي
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بابئكرصلببذوله

ضؤاليفياالئائمبيماشاتتةقضاينأزخانتضىلما
ؤأالغأللالتيلفيغلتاحتيسايزاالزهةمقئوكمازاك

الخفخاليقظاطةاشقمانلئامقاينفئالعؤبتيمعالص
الغئالياألنهرنعافتقمتنيةكذاالجذنييمتنإأفدى
عاليكعنبكلييئهاكنبيماخوضعامنأسقلآلكضت

ؤيناليدئيمامنؤكولمضبفةتحذبئالعينكأنسا

األثغالياليلةيكسطآلبفايرخنولبنبذآائفرخ
أصالعباسأبااناألمورجمببومنعهأللةرضاالمرنضالنربثلىا

ؤماغاأيمقحجملةفىنافىفيالمفرطةاألحات5نبنثدمماربئاللةعبدابن

بهعلىفيهوصفشعرفيلسصعوأعقهانىونجولوغللهستملهمنممهفيخرجه

قإللكصلببمفديألمبنابراهيمنلعنممنوأبنارصفهذامنلجن
ءالمعنعمبهايمدحفعبد

األزاجميذؤؤافتةالفهوصلثنذفنفرمابالنغمىتعيمازاك
العؤدؤرق7اماأبذاعآلكمائحتمقآآليخطثعلىحتئ

ييالهأغصاةلموذؤتؤغنمةعآلوئةاييرفئربتيائتعة

يخيذيالئقذيماألزفيفيماغننثأزضفاؤأؤطاناهئاركةبويهنت
وذإألخبئاالزفيكلتبققالبآلففآلختفبلوفأزاألزضن

نفوذالميلؤفؤفؤقتهليفيرةأنجقإألجيهةإنجاينيبفقلغ
تحئوذالئحرؤخآنمفزحهازيفتهاتحتشالئضكنا
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عيذتؤءأنمضانآبذأيؤتمتؤمثذالئايفوكأختنةماكان
يدلة01خأءؤالزأمن7جزداقةباسجيذاخثئهبزت

عذةطزةممليباالطريقعلىبهانعاصفابوحينحبقآنهن
سفودشاوييماؤاتجأخلنورلةوئواثعئوكبثيكأئا
فىونجرطاألبباتهذبعتجيدمنتمامأيايلتعلىبطعنأنألببفطوكن
أسزذثكانةعليهأيمالموافيهوضىاظعىعدلىثثبهامنوليتفريظها

المبلةوسالهةاأللفافااانعافيثةوصةالضايئفىغامألىوأببأتلىوأوعلبه

مصشفاوتسنحضلفةنااأللةابئصشاممااابئوأياتفحجادلروأ

لهقىاالعايهإليوضحأثكرزضئفهاوما

الودأؤزنهاأبذاعآلكمائحتمعاآليضخطعأليثحتئ

قيفىداراهبئمنأثضظاأللسباردممقواناألجمرتاالعدو

ويرءعوألعلىبآمعنتقلحتئيطهاؤيئبالخقهيتمضثمازاك

البيدأضغييماالطرؤمجنمئذبالطسؤنتالطشخيثتصبتة
أولماصعيدبابهايمدحتءفمنفالىافىفىحزيوال

يتعللؤعةذكالعليقؤالدءإنل5ؤآلتبيؤىآلدتة
نئلأذمغفيتدىعليهايضابقيلمالرسومآيفيعزقففذإن
زهاربئزاضينجرينزمرلفيفتزىنطرةخيرىيوماأتهل

أكقأالها4ؤجالدالثؤىغإزصالهاؤفئمجذاةالنوىثتئا
نجاتجول

أللضهتيناليفيبابأزفيعننئةاثخحلىجاحربقيلىأنى
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كلنجثهايراعااليؤاقيأذئىإليالثحوليأقصيينأبجفقة
ضلفضوألكفهامالالئأيدىتجاذئهفتكوستاراةمنبئر

نغئواوماماقاالابعدمرامخففىومرفوعبأنتفاؤئوا

ماأكتإبفذماسودانعاذوإسبابغقضغنمهايحاهئمبزالزد

ؤفؤئختبلفأئيالمنايامنفإتتةاآلسادحايللةكا
غطلأثالتمحتاالمخيتالزصقذتخطوالساقبنالذزاغينحالي

نةبعاائهئؤذايودونأسرىقرفيالثآيمأزفيضطبقتختين
والزسلالىبمتإألييهافآلفمخلوهنمغيبةأنأياألزفيغائواغب

المعنىاصفيوله

صتخؤاغازةفيةرؤشبابذبالقنىإبئقرخنتمالي

األقزاعاىأعجماىافيينةثيؤةسيمذبنقنلأخذتختى

بسامزاعتتاؤنصمبضةراالةذؤهيئاامغأأخقيئط

اإبئؤآلدقيفييرالطقطقعابأثصييهأئبتي
ءالجوراكؤايهباصأراةك4أعزايرهعدفلردافآزا

كالجزباالجأخأخرياتفيئنتتصبالهاالشئنيتثرفام

دحميمحد
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ى57اخرمجلحم

لأقىالذىرمضانشهتعالىفولهعنسائلصألاأل41آلهاألو

منرهفىلهأقىوقهالقرآنفيهلأقىألةلىتطأضبريهففقالهاآليئقرانال

المعقوهافيهالجيعلأقىأةتجتحىاخالهرواالروابئبهلجتماطاالهور
الذبنواطفورمةاالظأرادوملفايصمهالنهربممشيفنقولهنى
القرآنفيهلأقىتعالىأأماقولهاباواالرراكألمثاهدةأرادأوالضيبةضد

ضهررمذانفيالدنيالمشااواتجملةانالقرلتعايأقىأنهبهالمراوفومظلهفقد

وقالاياالحاجمةمازرعوبحسبوالالمالمسالةبءطبكلااشفرقنم

طاصوابجابوضهفركالأشاةاألاقراإلأقىلىظتجولهادالمراخرون

وكذاالزكابخذافيالةاأترلنلالنبترلكاتففىبمعغهالبلبهوناللقرانالخاق

انماالجوابوهذاتحربمهاهنىرووكذااطركذافيالمحةلوأقىيافرتفىبربد

علبهماممنعلىأبتبعذوصعنهضرابهاعتصمفدأةوظنثىمنهئكلفههرب
هذاملىجبفانألقرجميعالهاشظاهرتضماقيكناذاالقرافتعالىلهقىألن

أقالنرهننبالأننلمومخنالترآنحجمهصبامنرضىنىلأشندنجأنالجواب
اتبنكالمرادفيفانهنمنظلكشواشأومضانلثهرصومابجابيخعى

موحمدالهذالهاقنعرفالفلههنهوبفاالفرآنمنشدافرضهفىلأقى

بمكاقلفظةيخعلأنالىبحتحولمرذاننمهرقالقرآمنءماشلهأقىتعالىأةكل

اونحامذافيايقرانلىظفولهأنمحبحاوالجوابصومهابوابفرتفط
لعالىظلةفاالضغراقهعنىغيرمنالجلىيدوأنماواالصنغراقالعرمألنجيد

أثهرفيهنهلقىنىفأئمالكلمنالجلىهذافيهلأقىالذىرمضانشهر

للمرمأألبموناننهاوالالمااللفاننجردأنألحلولبىألظاهرطابقفد

الصنضراقالمعينةمورةواالرآسيضوالالماأللفانلوصلمناالنااقواألث

مواضعكثيرةفيتتعملفدالفظةاهذألنالعفةبهنهههنابكونأنبلمالجلى
رابعامالى2ا
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وممرمااسنضضرهنإبنآوالجنرالىاالشارةهنكضأبهابرادوالالكلالممن

لمرادوإلمنافيلنرضهكالمناففىممومأوخحوعىطابهاالمنكلمممرمحملهيموناح

اللعوصيوااالميرفرباطرويثدبدمايانففالازاأفالفائلنرىأأل
وألممومخموصىغيرمنطبفةوالجاسعضاألمهصميخملمالجندوعاطب

اشوالكلناابعتأاطرجمبعوبنرباللحمجميعبأكلفالنلىفبلحئ
هذاوبثربالماداممنابخسهذابأصاةأربدوانمااخصروالممرمآأردلم

صاديفممنبعيدفيووالمحوصالسرمىصمنفهمفنالثرابمنااطئ

اطنالالماارةاألثاننجنوتالمرنحهشافيإفالطونالماسمنيرأرىعو
الجلىأردتقالنقرللمواكقحئفيوتاراواالشالوملراةيخرمن

بفىفيمنهومانواظعوصومالإانألةبعاظممنبدةوهذاوضحافي
محموصىوالممرمارادةغرسبمةوالجئثهالمياألشارةذلظريماماظاألبهن

ألئهرفابصهمنسكمثدفنرإلىذلهقىفأماذلأمنالةذكرناوةيزةهفهومة

غيربلدفىمقممنهنالراككمضدممنالمرادأنعلىحملالمنربئفاكر
ليمتوهرالبهبكوضاهدهالنهرأدركفنالمرادانعلىحمالهوأبرسمافر
فرماهنوقدوانماهحاألدراكمعاافىشهدمعفنيصبذهفالبصالنروط

ماظنوهعلىاألميالجواالول4إلىاألمالاللكليحفليوفاراملىأبتأويلعلى
منفيافعلىومزبئحسنراألوليقولهممنفانهعاارجهبخاشلماحاالق

االوللفىألناألولني4اإلبحناجمماأكزالىمماراألمنلمقالفيقيجت

وانمالمجتاجاالفاهةفيضشهدلعالىلهفيألنصفروارتاعاألقاهةراةادضاجال

بخعابرتالثافىالقولونينالصاغيرووابلموغهناألمدوطصصاباقهاضلراد

وصارالتشدفنرالضقدبماكونفىاالقامةيرءاالىاألولافولافيأفعرنامأص

أنالحلوابيأفياألولعنارجهاذفنالنروطصانرالىبئقممقبم
فيلمقيمناهرااانوزلثإنامةعلىأليدلمحنوفنرمنبنضهضهدانبتول

أفائباند3عندهوالبلدةاألفاأظبنسفأفىأطلقاذاشاهالفالنالمت
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بريدونوالكنافالنوشهداعذأضاهدفالنالوانتافوأتاربماكانواوانافروا

كالةجمالةوهذمحذوفقدبريخرمنةاالقاملىدأللةشهدالمألقففىالمكاهذا

يعيبكاربئالعماسأباوجدتعنهاطهرفيامهالمرتهالثربقال001اللةبممد

نودهنينمامأبطءله

ؤجمآؤئيكآظماالصترأؤايخزواتقرثالمخفن2انوداستخزلما

9ؤانغنعاالئوبيئينإليمهتشوأفبخةمرفةعنآأخزأت
اإحدافيبمبيخهمبمانوهومتجشاعرعلىبئذمفداذوبسااأبوقال

الكجتقولوصاالخرممائاسبال

تبالذلؤايهاةيماملروداتمئعتةزاجماصزأيناؤقذ
ومللحهاامبهيااراهبمافياقاابهاحالسيمناألبات11

لمماصقلهفىأسأرتالوكهإنخزأفالجرهايخهالالىأصكه

اشرأبورشاعتصتنتهفرحمأيامصرهمخماأ
صطجطيبتيخطنخديالبيهأهقلتهرشكنآوالظلى

ماعدابالبفهشغلهمنلوماتلراةقيخاابأنالمه

آكشآبدهاطاللهنابعدحيأظدورتكنوفدكتأتا

وفايخاباعالوداستحرلما

انههبرأرفاتايىرأىإالارىكانواذووانمضيالم
فدهامنحوهعارأوكهـصدورهمفيأناسبفلىمت

ماالدمرألححهىاحهربهةابومبهسااشورميتعشأأهطرض

اىلمممحعراكانتموانقئالمكانتوافك3أذأ
فبللكاطرمامنكواافتاهاءجزاأتسممجدالسيفافتهكتحق

قدماوألافدإمازلتوماخوفاكنائبممننرورىجبألزالت

هممافبلوكانتعوماعادتاحتلبواالىاألمافىمحفتلما
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الرمزىقاتكتولأالخلبواللأتجوالثدتوعألنألهفقبل

1أنيايهاشنثؤفيائمثابؤفيتحنخوةشفتيهافينجيفهـا
االلقالظلى

ؤانقنماهالئؤديعلمتجميإنةم5
النراقاوىماقبنهحبسنتوانماألبسنقبحتردبعياالنوربعفيحاالمنلىنجعل

الختضبةاألناملبذكروبالعنموضبههإألشارعندأمابعهاطسنالمننلروجعل
المحونفولسواغاظل

2أطراشالبناشالمخفئىالبزدمنبهقتفتافامنهاالحمليوئبذي

سرةوهوالمممنفالهولمياالحفئهاشفيبرومميالمباهجفاقوله19

وقولهأصووالمىكثيفوفللىلمباأةاصلبئنوهرتألنفةإطنق

الىتفربالشفنينفيحمرةأبفاوىاراووتثدبدالمهمثهاطاهمحو
أيفأوصمهمأيهاخروفيالمملوالعينالالمتجحصلعاوفولهالسواد
وتخيفالالمبمرالناتاوفياوفولعاامأةيتالألشفةإلطننىسرة

والنرنجةللاليهأنجنحشلبوفولهمعرونةوىلنةجمعلثةاكالماه

والبيتودقهاالمحسظنمحديدموونجالاألصنانفيوعذويهبردألثفباالسسظل

بدعيحهللبردعلىحبةوهوحوةمنكالهبدللعأأنكلويرنيلبهيستتهد

ايفألفىافظفىوانماخالنشوالفيالننمثفىالفلطالعربدلمفيبوبأله1

امساهةصديرهةالحوةودنتمصدررلهفولهبأنهفاعنبضموأباب

النقدبروتذخيرافدبمآالببتنىانتجالفىوفاصلعادلأىفعلوفولعلليهمنجال
أوالاقاللنيررةفصيدةمنوالبيتأنجابههاشنبونىالثاحملعىافوفىسفنهافيلمبا

سربهفرةىمنكأةبنسبىءالمافهاعبنكإلما

ومسبعينهكنالنهبحبهفأصإماانيمىظالملكجمهفيتاماشنيندوفد
وفبألالخفهااطعيوبدىفوكلم2أ
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االعرامهقابدمنالننىاضصاراألصلوهذاظ

غنمنيرؤأعازاشاألكفهدناةؤالوصمممثةالئثنز

سامةموفففيراليأرولم
ائاأميامبنفىماانأالوب

البيتاخاهسكالنشرفور111

ومنهايت

ووالدوبخاتبهلث5

شضفدنبوالوالمات

لكغزاأتفىفااذن

واالحوالكبينبلمظ

اضبةفرىواسضرحارب

مهىوصمصاليتيض

سههءصقراللى5قكاط

كالذاكبضفبينضبواإن

واظممركالكأضفنحن

همسالأقوامصاصنا

مبنهبعبوايخصبواإن

فيدواخالاطيرىقىعام

ادالنانالدوبخرج

النبمازنجهااالرفرهاااقحئ

اظطأعوافرندامةذانوا

بخاأهابمفياصننا

بهاالنفوسنقأموالنا

المحصبجارىقىمأبخيف

بذهبالربم4هبأبأنذممآسد

منهاوضدمتاالكبرصرقىفعيدةن

يئأبذىلىورد
شهفالمفدارعل3

كصمحلىةجفةالهن

توأموألالنحصآتة

ثازشعالهمابر

بصبحارهماثهـليست

ملاصربفاكفألنجيثيا

األرلتخرشائهمنلى

هوحرمهصاظملهل

الحرمونهتىالخناب

أألممفىادبوبوأ
نمفىهميمونه

ورماالالكودناعونهـ

كلوأروضهاوبخهت

مالهبرجدلمبات

وصرمافةفومناا

الذميبمايدفىعههن
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ولهةفينراسأبوبوأفيظل

ببفنفاالرزذوتفطئمطرفهاالذزمنفتذرىصيتي

المرنضبفأثيأفالهالتاظيةمحانهاهنشيئأبتيرأناللىناءنبفلمقاال
ئنابانافجمعالكمبتألننمامكدأبوسفهارابنمنغلومذاعنهالةرضى
األضانردوصواثابئةاوحنواطالوةاثكلوموالذلوعادفيمتبا

انماالتوديعألنمقنرفينيرةيخاشيثباناءصغاموأبرالعيببضألبئلميهفيطاقى

لجلعنمأصابذالثعوشبهالفراقمندوداعهمنبأصبهاالبهتأضلىماالىبهأضار
اصابةعنحتوصارتهواالخانقبااحاالساخهدقاقةأضانهنجتوالحنم

مبناعاحبكنابحذاءالشةالببفاهإالصابعشىأضهوسأليفانجرةال
التودبعفولهصنفيالخفوفيسابعاأحمرتشبهنورلهطبتالعمإنوفيل
ربافىصاجةوالبذلثاالينفيافماتشبهقاإضواالطممذإحالنودانوادنم

نجولأنمنوأفعحصنأبهالمسبذكرباطسااأبواظىماطابةاالاالنا

بفضعوانمابستتبحألالفوديعانلهقيفأماهافمتفالئواألناااوريع
بالفراقمنذرأكاناذاالئوديعالناهالشعربمااليطالبكثلهاالعروهطالبةظطأعافبته

حعافبتهمستقبحوفوالمستقبحبهرواةألمحالةالمجوبوغيبةاالروبعد

البهواالصتقباحكرداالعادكورامذمتبقنأرهحكندلماكنوتجرمايعقبهأنإأل

اذااوغيرهاالغذبئمنالمالذةءاالضياتاولننجكرموشريتذصالناساننعمونحن

بخرههبذالثوأعمصومآطعااليهقدممنفانالمثروهمناعرامافيعلوا
النعرالقىولمالحلهفيادتممنوانيخهعاهءصمنبؤشهلمانخاولهوبصنقبح

وهفاارحشةوغععىافرفةاألممنيخهيتصورلمامنهوهربهالودلائذكركراهـ

فمالحيىفالإذراتصاوالةالنلبباللةعدأل
أمشلرصاوفدالعثىولىإذاالجلمبناصدوبينوا

حمبشاللىأنأخاكتمبطوالربناألقيالثاببأفي
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انماأبويخهفالوفدهثوومعروف

صآثتماختءدانألفأاتزالتالنجعبكمآيفة
الؤذ2شخعلىفلمؤإألاألؤباتفرحةؤالجتت

جريرلقىفأماحمحوهذاااليابفرحلىباحاشيوداعلفي
1البشائمسثبتشامةيفرخإذتوذغناسايبهااألمم

ألتاعرلهوضديعهابشفمرعندهودتحهألنهابالقىضبموهواماثدعاواة

ألشاجكال11لمؤفعأسمحهييمافايخبالوذ2ةيئيهأتت
لفذوآشناؤصةءاأتظازؤالؤدلةازتءإصهفيإن

3اأرأىاذا3وقصوداضهمأضبحسبفيالمطفيايخعرفىأنءالئعراضأنفن

مالىاالحربتضليخايذمالةطوتيدةفصخاهوأفاأةتلهض11

لهاضوأوط

يأماأبغافيتاتسهـالموحبذدمالخيكانق
مألطزيارةتوذيزصقحونبهمى31و

افياماءخاذاويطرقفاأراالوأصبأمىومن

انتاممبههألنتدأسفىبعغهمءعراياصون
اخالهالعربئفيهزبراتاقىحيخاابعاامكأض

وافاصهاتحرقأخرىرأواعبهبممةطأفلتاذا
امحمانهنمءواخراوخصثآاساصأفصعالم
محذامنحالعلهةآوفرحضارالمممددتإذاصاؤا

مالاتجهصفيونحبندفىاصالشأنفنالىاون

امالفىعزىجسالوقيأذزحرتاماخنالفإ

آالمفمابهالهألبنبأفبحاعياوكنوفيءحدهم
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ذكاالوصشلهكأةحقبهاوأشارفذكرهائوصافهأحنالىحمدتنىمدح

فيرفبهنياكأحفةكرهاأحواالأفبحالىقصدفمهأرادفاناافىالوسف

فيذصراثبمدجالىتجعدأحدهمزىوإذاضدهبحسبمعببوصن
فبعف4دالىويعدزلأشبهوماأطولمنهادمروانوخثو3وقارمنمافبه
وهذذكأضبهوماااالالىوأجمنفهااألؤانأخلواةاألجلالىنااألمنهلم

منفبهلمااودغفنموضعهوفىموتيلدحموصفوهنهماصفيمصبيل
القربمنفبهلمامدحهمنإنمذهبآمحيحأفهبقداساراوبعدبالفراقاالرزار

ومنمحجآمذهبآأأبفعبفدببراكلنواناليهانغاسباروالرالمجوبمن

اسشارنماالعلهوهداالجنرنضعرأتدأنبعدفولهالقبيحممارابئظعل
فاس11قالبدمناناس

ئمهـاألكفطوأعلراثنيزذناوالوجوةئعكننزالة
وضهداريممةعدكالجمبحآاالسغركاوالمرقوهوكبراالالمرفنالثععروهنا

النفآلرالابخونفولبدكبراألللرقئقوليمونفكبفوائلبنبمرحرب

ععيعىهل

ىثاضجملسبه

نابالموسىذآبناوتعالىفولهشسائلسألإن100نأويلأ

هوسبوتولمالقرآنهووالنرنانذكيمونففاليهفاآلوالفرفى

هوذفيفلناقدبهرالجوابالالممععلبهممداخنصواغاالفرآن

إسوالبمونالنوراةوهوكىذالمنفماكنابابمقالفرظنبمونأنأوأل

الفظهلخالفنهكنابملىنقهوبحنوصلمعلبهاقهمياعدملىالمزلالقرانههنا
كنبكناببنضمناممايهمةاطكاتوانوالحكمةاممنابشالىقلكا

مناملىوبنثهد05آوالحرالاط4باطلهوالحئبينترقفرفىممهالىظإقه
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فةطرلفيارجه

يذكزضاتنةأدئتفاحهاسماجماؤآنةأزايئتعايب
زيدبخايءوقللنمابخةاالفاصاذدانوينهبووعياتخأيبدقابخ

ؤتيتاكذبالهاؤانفايراةضيةاألدجمؤقذقت
بيهةويفرقوالحراماللاطحيخهالفرقبالفرقانيرارأنوئانحهاذبأبروالمين

قدنحالىاللهألنبئفرالوأمحابهفرعونبفهوومنيةاوامحابهالماايهءهوس

الكنابيمونأناونائاأواوغميئءهزألنيأنهمنهايرةوركةأفيمبينفرق
مصلىعليههوسىأوتحهىاكالجراقانفروايفرقانوإألنجبلوراةاكعنعبارة

هذللفيالمحايمونموالساالعالةيخناعايهعاىانرلانالترالؤقانيمونأنورابعها

عليهموسألنافراناصالذىنجرقانبااناواألديناةواوراةااموصهـياواط

حذفوساخحهأببصءرمببهءجماوأولميهتاللةسالدعشاشكنالماا
تعافىلهقوفيحماخصهإءامرقانامةومجراجرىوإقىدالصوااليمانوالتوراة

نجمفرقانااراداونتأناصماقريهاإطأهبربدوصالقرألهواأ

عليهالدةصيادصاوأأشوراةاهواألقمحابأاظافمويخآوأذاليمالمبرنض

القىفياشايرافقحكلالم11ضيهماتلحذفالفرقانوا
وقزلةكانؤآلةإن4ؤكيةأقةيخذخاللةكأناةش

اشوالمولىتجطحهأىأتثطحعأأنفهعءااهكاقىالقو11

بمدمنرجحأيةلمبكبابونابدلهوممطبئوكانصاحباأوالجارألمرأد
الكئبرالمالهومرميمألءرااخرهإفيافاحهوزاواواوابةفروالىابهءذ

سفرمنرجحاذامجدجرهصدماطشضذمذافيءولاألانىباوهودفىىوير

4مديسقوالبيتمينيهوبتلهأتنجولعاظةكأدط5شدةمنيرفمصثيرلماطء
تمالىفوالفيكاعبليهنجقأفىارتديرإمعموابتاهالمحلوفلىااكأفعليةنال

بدربئنالزبرتاأليمازرالبيتوانحقدواأىمفبلمنبماتوأأاراؤابرتينوأكأ
ابعلمامالى33
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امياكوظلنجقأعنبجدعثئ3وابالعينالبهونالجدعألنلمجبهبفقأأراد

داوبة7حثمأواليذيخطآفطامتةلألخاشتعفغ
اآلخروقالبربانواغابيعانألوالبددأةاطتألدطلليدبنونريأى

1مخيخاهائالةشتتخئيبارذااوإةتبناقققريا
لآلخروفالصنبتلعافتفدكلجرداماةغاوسةأراد

ؤرعاشقلذاسيقااقذتجعفلبيآليت

األناريبنبهرأباوجدتعنهألذرضيالمرننيتالفئد001رمحآلحهالأرار
فهابذكراأليصاضاكنئألنفرجهفاءملىببرزياتبهذمااألصشادإنبقرل

سناعلىكنوانواالئيمإونلمحمفبهااكنفىواآلبةغبرفعلذعنالف
وقبلهاامابقانبنظاحنلاولونبهعنهاطةرفى

بهاكرجياضساقدملتدمبتهنالزبرظكولىومولى

وألجبرمبينالبراطولمفىفوفهطفىيى1اتأماإذا

اطفربرائنهأفقاكدىكغبوبههفدأففادرإفىالنرفىبعلالبين

معهالهفرلإلبنىإةالنصحمهدبئالرجزا005الحنجنأاعدةقوله11

والمعاحبةميةيءومافولىنىاوالىأنحبفالالمعطوفاالمانتجووذ
ربرلمعىبنليدبأنبئفننبا4بماوماقولهصاركوألالمماحبةمكاالنعدام

ععفورابئوقالااوسقبنبنآعلقاالنقدبرنجالأنهومالكلسباقايه

املبموذيلاقبلاأليعماعلىفسلىارابدىااألصمأناداذهبمانهم
عافهفبنمنجمةاالعلىحلمطفزاصافطنقدإراوتجلالذىماالفى

ماأدضهادفيوماةأطعخهادفةفأسمافندانمهااذاألأطنهامعق

وروىمئةظبطعمهلمومننعالىأاطةلة

بردامننأماتحاوارداكمالالرحطعلتا

دبواةفيولبىمةاهـانيبحفهمونبهندهبعرفرالأصهراألصلابئور
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فعلعنبئاأللياتفىكنفاهاالألتعيحاألصتشهادموضعنظوالفملاألصمنى
أنعلىنحويالفصءشاضسرواالحذوفعلىمالدلهحبتمنحسنانما

ألنكالمحذوفوانذاآليةقاثمالمعئوهذاجمهةمثوالملمضبىنحيرنومالرادا

ااكانإضالفرقانألنغناطذتبهشاالمرادزفتأقدةالئنوزالقداتمب
عايهاموصوالالدونالعالةعابنبياعلىلأقىااالقرآنتانلمومالىمىنويالترآت

االعرأناصنكاكاألقران3والدقطبهصياعدأطناوانجالهأنعننجااالالم
اليءأنبهنأةاالازلمشاكاوماوبدداضأةديئليىىوشعيذونجقألفي

اةألقيأنوهرأآليئفيمثا4الأذيمنالالاألصياتحميعفهـداسففيما
ومححاوفالمعاعلىمحمولناتصفيالكلربمبلمضرفعلهقدبرونوفء

والهووالاألفاهـعرالجيمكاوكانأتمجدعاللهكأناقىظللماالتعايه
3بثوههوبشهأىأتحبدعالةاكأنلةفيةومحينبهفقاللمنىاكلعحات

فقاالمحاعلىعطتعالما4شاالطاهعحاكانلماال3بئووعيهاقا

هكماعلفتقولهفيكنالاالوعمحآوذاكهذاياانهأىوبدداخاةواليدنجه
زب9لهحمامالألجفالمخقلدلماكانكذبهيضتذىمماألةالماعابعطفغذيت

نوالتقلألنءلعدابعضارةصاخالهمالطلبتلداتتالماكاتلهض191
تعالىفولهفيتفابلراواتالهمحممنكرناهذالذىهذادوألتالاطلهمن

جداألاذاألرجالضخةمنةقرافيينايثهالىآوأرجالصوهـاحوواص
الرؤسحوحةخمتحيبأنارؤسكلهببوجملمحتكهرالرؤستشل

روحقاخسلىواآلخرحانتاهماأخفبخاعابحالىمآرالألن
هفعبىوسحتيعشأضليت5إجزااوقانوضأتأمماإمالتزبدفأبو

إذكانتبهمايابقوتطهاأونجانويخهإصحاكاتفدافيهابلهءانهأراد

فىكيفبوأليتهألفىيموجلهلهالنوعفياكشاالثنوجمبإنماتالالععلفوإو

التأهبجمفأدرحوحملالسيفقلدجمحكااكارةااجنىكماجمبوالمحلنضح
سقيوألحرب



ءء27

ممالاتااليابهذاالضئهادعلياوونافيأولىوهذاالهرلالععليهيعطفأذ

اطسنأبرناأخبرنهأقهرضىالمرتصيبفالثيلهتااألنجارىابئةكر

مابئلىءبئحثيابرناأقالىاكيىبنعدأخبرفيقالنباليعدبنلى

رضلهلقالعدىبنالميثيعنابالزرابرببنحبهمابنأحمدبرأالةالمنبم
اطةعبدبخاخالعزلهبعدوذلالميثببئءهشالىاألهيىصفوانظلى

نجلتيمبهرفدعالىهعببنإليالىماؤهابركةكرسمافىعجاألفللفتهفاليفمدى
أهيربافقلمتاكوأحثفلصيطبلكانمجاسكجلىخاربئدفتالملبه

لةفأأدكظدأانياخالفقالمهبرعنحتصفلوصنهقاليفحممكانالمؤمضين

كاخأالتالئمموضسادةدوالبرعاعسعلرابدعولمجففأوأوجف
الذيأناكرنأحماالحراققدممذعلبؤالمابدأفيإنهلظلمفلىصنوانبئيامنه

منحنالفقالالبهنرجيمأنأحرىفناكنجلدفالبهاأبحأ
لئةنيالثرآبونجإالييماتكدلمالمئيانيتميأنقزفتإدا
وفبمواقالنمفاطرقونانيرعنرةئطعافيتزبدفيفلتعفوانبئياحاجنكقادثم

صفوأنيابئلماذأمالمؤمناناأمعندايهأنلبالأأعلهاكفضعصأحدئتهائلعبا

وسالثكالةوفقكمفينالىأميريافقلمتقالراليتذالثبحنلألؤالاإذأصبنر

نجزاعةأخوكاقالواللةأفت
ئؤايةعنذيتاأوقرليترابةةظاةءعايئآئهجبمهلمك01اااذا

قائمةحيإألالحاكيفتلتكوأثمءةحزمدوئئالهخوبغفنيخت
بمنيأنتءأتالأألسالكترببنعلماىاكلهلفالبعرةظشدمفال

وممنعنهاللهرضيالمرتغييفضااقد501بلوطنفيكزشعفاكاغيري

حفعىظلقادللداخمعننتدماوباألضادسبارةحسنوبالبالغةمنهورأخالد

منوأنتغوتأنألكرهافيسنرانأيياظمالدلخةالهالهبئممروفيمعاوفيابئ
ابهرفالماأطألميفاخنهاءاةاصفانجهفال4األماألابهكفةالبعيأيعرأهل
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قدجنكتنن1ذفرألمةهنةيمصوالصنرالضرعاكبكركئيأو
نجيأناجمطامنمامقروأرطالننيجمهافأدصاسةخهاوأدحنممةفيألت

فاترضىهافومواسطةكونأنامنطحفرببمةةمابعبدهنؤير

الىتنعهوألنظرآالماهالىرأصهاغالفىرثهامتواناأكرمهاكتانبالفة
علويالفزمانذءتسبفىاسإااتفوافىأبايات8ةاضرمااألرشافى

ادالئاماماتركائرنغوفالتعالهاثوةالمرانتجرلوكنمحاليمايقعووأل

أمانهاروطايهرامافاجمتباهامؤيتاتوعغلهحالضلكويلةييتةاليهرام

وأطةأهارهمإاقاالغيرطأوةجمازأإداممنموأبخلاالسحأمىظدوكان
وصألهالطةعنكصءبكلىوألجحنكأللجتوإللةوأنجدتابلألدنىأغرتألمااا

الكرأمعلهلنداضآمثيأتاخةباففقالاتآالفأتجمبن1مزرحمل
ررعآاعاااللءراوصأ5بمالبلرخهكأمحلبمالنجمشهـنفىرص

عنروالمانةالمانةصعشوالمجثرةةأسمسرعثر3رايىانتعأماقأيافقاللىفاسنقأل

األادركلباقاقاسنةماتطيبواللةيترلطتوالممديةرعافواألاأللف
بحبابنلىونإألفاوقاهوزابهإتصترمأأودنةابابتءفرأدركل

نجقواطشبفىاأليمدالمبمغألتالمحكصلتالىيكوذأذالميئنأحمبالخر
4اتقىازاصونافاألنيرفغالفابحرنلمفافاماالكانمنيتولوكانأياأ

كفاث11ففىلهماكانفقيرخفافاعبمادواتمالمكانإمنجمالفافهتأ

إنمنيرشه4تءابةاتافإاجاإالحمررألناقرلهإنوكارف

شلهألسكاعاةبهبةحفىاالصاءلمأنءاإألارالتبدطرطلهجمطون

عصهع

ك1اكاحرمجليىحم

كفاتجواونالذيصزنكاافهتيالىفووعىلصسألهإنآيئلىتأوا

ألبمذبونمأتادصفقلليهفدونبخالمحةياتلميخهالغاارالكىبرالكألجأليئ
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إفيصضاعنوالصلرلالنكنميباطهارمملومومأالوالىةالصلجه

داوهلهخوالمحهبأياتمالفيثميبتلتسنهمفيجمفوثصديق

سذفيكرذفدفلنااباوالالمالصالةعابنببهيهذيباألالةئآيات

زاوانواهتقارأتديآملموبمءمببمسلقانمايموننءأوجوهاآليئ
دعامنالماواةبهماعلبهلهبئالخالةنىكلن14لمنهأألالنكدبببافواههمربئا

نعالىوقادهابجطىفبئفبظهرمعاندؤلمعوهرخهنجلبهببهروالصدته

بئمرطرذماربريشهدمماوذبهأوهالحقليكتصوننمفرنجآوان

وطمعليهاللةصلىأظةرسولأناصدنىابزررأبىسصيئبئصالمءمارواادوابة

فصالايسابئهشاإفحادائصإيالهحطنالءنوفسانيلأبااقى
اآلالهلفاقىمنافجمدنبهعآلبقمقكمالكيطيأةعمالافىواللة
عنبرفيأاطجمألهللقضجهـلىباثطضريقبنساالانبرآوفى

كغىلمحغيرأحدبنفرمنههنالبىفاةكذبأمهرداقأوصلمهمااللةصلعد

لكنفطعدوماكذبقاماعدآانواطةوبحكبهلىأبولهفقالممألمناخبى
بئفرفىلىيمرنماذاوالضؤةوالندوةوالسفابئاواطيبايوقعهبؤزهبإذا

وأل4بمذلثألنجعدونأيبونكأليميئفانهممعقصونتولابالىالو
نىوسناالباطلةيصالطاعروفايئوانماببرهانإتصاإباللميهضونا

وانمالىفيبدفعألهـبهذنجطاأعبتطبألالنةولالقاناألنإفهعرايصتيلط
مزجمككنوانقولهدقءالةيملنوبهعلبهطهلرإناعةمزكنال4بربدأ

نجرمعشدبهنبركلألصنجرمنلنلذوماقيبرفوفلبهباصاةالشدذيب

مفاتةصبالةاآلبةهذقرأأنهصالماعليهعلالمزمفيخرأميممتوروى

دنجاءوقادحفكهنأحقهوجمثقألبأتوقانهمبهاإراراأقءالألجمذبرنك

مكاانوصلحيهأارجهمنابئوينالثوكلبدكمافياليبلونمعناهائإقرظىعب

اآلبةمعئيمرنأنافىاألانر50نحففةاكلمتالىنرجعمدلهةالمفظةهذ

أجباأبلمأىأببنظفاتاتاشهننجولىالمنقويلفولخواليعدقونكألاكم
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ءاالوقاتممؤباألفهلمأيكذبتهأفاادخهو

ؤمجدافتيلةيقءوأخقففتضىوذاليفآيضروثؤىا
أخليتامإصادإدالقومأصححتقولهومئلهاعيدالموخلفناعادفأى

ابامحكرلةخاليأصادشهاذاالموضع

آلئياجنضمعثفاستجفأخقينثأكتفلماينيالحذاثمغأبيص
انةأببنانتزبهوآخاليناجميتأضبأى

جاضاليالهصذاراةنوصخنانؤاخالةخائأااسص
برافةفيممرووقالكياذبتهاةوإصمةإتناأصكلنبأوسعنيعنى

آناصايخذاالحردتوبرأواكليايوافيامأقيتخال

البترةرتتمىاببىواانمبرلصالمرةهاايةالرشاصأأاذفولم11
هبتةوابهلهفأخذادكاصلايمرءغاوكاكواافابرافةأوبراقابنممرو

حربماانافانجرهيصلرونكاؤهارهوعنهمضسبنجتتكاةرودىصفافيبها

والقلةخاالحريضالتقاريضواظمزوضألتوحخيابالاعلىأغككالاالمر
فرتفلةاأرىأديرءحربزمتدذمزبزمحيدفىاطخلمفخربكأإثنجفىواط
لكثلىبهحربمفاتىلهشىصناقراممرفاغارتوالنحفاكيبرةابعإلبعرةنه

ىورواضصيحربمرجعفىحآفا4ءأخذمابمنىعايهبردأنرإلىيسب

ثصكانأةاميأقىراوانافىاطصهاحمركاأغلىالذىاناوجهأهذايخرمن

اضنااللعرضبخثطلهنقعالبأرةأكبد3مترانهإلةناخبركالسماوللءابا

ضيتعاطوأصوباالخيرقرل6وهذعايهوأعارالظالهكعأأخافهفادحربم
نائمالعمالكايالعىيلثهولتفتصألدشصليماقول

صاربمضأتالمعونهصامصلهكمىالبنجامفو

مالزميهةاطععآطوعفىجمحلمالكرحهةافاعشكوش
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نجانجمارأبر7وفاابيافوادلطمبلاركأاذافالنبنوأصحننجال

الرمةذليوفالهعثآنايمأصتأىلأقىأعنبتاندألهـ
1زاآلثمأقتقالشصمكقزدطؤؤنجقائتهابمبياضنئويك

المالمالخالناماذقديلنومملصعاليكأنتدىألم

اثمبمبمفراروامنوصاحأدجمواكفهرظالمهالميلإذا

لحزماشوابةاأعيالفافيغالباةىألالهـاببأومال

قاثميسسبفادإماغمةزونهاصالنأالمحةوبيتكذتم
صاأنااذاطربعيأجرواالجحممواعلىامأفينحالف

دمالصشاا1الحيعللةأبدمالوادةأدىومإاأفا

الملىالةبابنةمالىهببئأردهاأنرإذحربمأفافا

أاايبئتبصاحميآوأنثأوصلرما5اباخفيمق
الخارمأونخترمكدأملتعشناالحأالىلالمتطاتى
فاللمدانهـهؤافيأنافلىككزغزوفمقياداتوحم

الجاجمارقاقشبالىولغربانمنابااظيالهقاتقدعءصاف

اضبمضوبالطرمأبرةهحعبهةصرباطآالمحقأسال
نامهومنمغالنابهبئوماغارنىاننعبئروبتماىأ

ائمركراماناطبرناطحىحربرةاعبتأموالجرإذا

رموطهعامجرومالناسأةئمونهوألناسوشه5
تقبمنلجوفبدامنهابالمنفتفآابأالشمىفرنافنق11

وبعدبررةأبىبنبعلىابمدخ

نغالألبمجانيلوأنهصلفبماللىخحاصةأصاب

ألجشحرفا3تربدوأنتقإسبابئكهاءاونها
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بانمخشيفبامراصةكنهاجهإلىاحكلأقالحلوليلحابمنفنقأوجدأكل

نىزانكواتوةاتأفهألنااوراافهـجمةآمهيخهاربمذألندبدثادون

أكرشهةيىاوهنيهرارااإدادةويهداشددتأماالصلصوأفعاتالموضحهذا
وتاومريخرتضتواتإأ9تووختأوسهتوعطهتوأعكرمت

ألنرجهبهذاأضبهيفنخةاأنإألبدارفىايماأفريناللىؤتعالىالذ
مةممافى11ماحمكلاثاالضواوجهش3أالمكازاءفيفةنحةفلةالمةهذاصتل

بخربوالمخاارقاأهكاتألنهبهفيتفماتقابمالىصونئهألبةانهمالمرادانلهض
منالناسوفىبتيم4تنىهاناءوبدبهأقيمايدفوناواكااوانباكاذ4اهء

بقولهتمهفييعؤةواالكاؤاأقطمادبزنحبمكاكأوماوان4اوفاتري

وصكض4بنجبمتعالمطلهولضندضىالذياتبخة3اخااودءنالىأآ

وناخنيتتإبالخهاليهذبومفانتجرأكافىااوكامكضوءحذبكيقلولمالحقا
خماءوانفرقابهفويمبهأهاناويزصديدبآلثاقونإاءةءرساجمةإكا

حماواطمخذاءودفىبا3بىا4ذبشيموخابلمهبمجااءااربتأ

أتمننا3هـذاعش3أنهااإقطرمىفرقآلكاااذءنراتوأملتةفيب
اصأىألاقء3يهأتوااراالنيحماطدتااثا ممابرافعوصهبسرور

سقهوبهأقماةإهـةبكانلواالةاصامهأةلمومإانألنبهأنى

خبرهادفافييكوناأنبروزتيمعفهمدولهاؤأليرالدمماقى1انجماالديخا4وا

إالانسوألأمرلهبمولحبتبمكىلبمرمم

الظنخاناثاركبحخدامبكموصثطأبو
اطجالالتدعتيلمآقاصحقسغينهـسة6كان

األالاأبمرتالحجرةافباللإلىوتتإيشاصاة

األطواسنألياباصوثثصغاأةبهاألنهارخففد
االوابئاالممصإلتءوأالبهحمهلسهـثو

ابالاتجىلعميدخفقاتغينأونةجهلناسصعتاو
رابملىاط32
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ممطانوإنمحيمخابهأفىفالذىعادقاممنبلناصدأأنىإدىفىوان
فىالمظألخقمنيلهتاوهوذللظمنشئفيبهرنأننبدفالافاق

راجحببنبمذأندبولخاالبمنهمظتعالىقوالمعفاقبمونأنابعادوالى
تىفهوفنكذبهومعايهالةصيااقهلرصألنههـالختعولستمهـآثوطاأل
كلذافنفىامفلرصولهأحدأبئرلهوهذاكاعابهورادتعالىدذلمبماطقبقةنى

لنبيمثيهالتليةلجيلعلىالةمروطادفكافقعياومنفتدكذجمكذبك

فانهمبربدأنالخاسوارجهذبجلتظنناتوااثعظبموامواطة
فيوبهن5غيرفىوإنكذبوكيهمفيفيهيوافئىاكاألمرفىبوكالفي

فهمبعفهمكذوان3بونكاليمفجمبهمانلعالىيدأنوهرسسماوجهاآل
مايهنجهسلىوانمااللةبآياتوندحكىمبأااآلبئخراوادصيخااكالظالمون

اضوحنهالماوالحالمالعالةعلبهبمرنبكرأنفالاعزولابهغاالموللىارالة

ألفهموالالمالعالةلبهالالهنبعأةونانعلبهبالردإهإوتافبمتكذبابلىمن

بتبعكيحدقكمنيخهمقكذبكواذلبعشإلنتصالىاللةأخبرهملمبةناصر
أرضانكاألمرأصربفنال001طةوالنةوافبممذاوكلثوهداشبارضادكوبذخ

اظزاىودئكعبملىالقيجيدالشعرمننهالله

شآفيددفيصأألترنتةزخالنخؤل4الزاحهايا

إقوافبوينجوعنبضينؤككليغذتؤشأبتتبقنن
البدعنوداعأفابئاباالاعنروىالىلاربالبهاقوله191

فرشببةفيعنديإبعنهنالىاللةرفابموألوساابءاللةصيااقهرسولرأيف
لبقموهورجال

الداردعبولتترئاللهرهـلالىلاأبايا

بنارناعدمنهنموكبرحلملتاوقىكأهبانك

فالاالعرفالكذاهفناليهرابىالميوسلمعلبهإدةصيااقهوصولفالتفتتال
قاللكنهلحئبحنئالوافكله
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اإليألفييزخلةوالؤايملؤناتاتامنانعغذاإلخذؤن

جماتشنسونكةجاكؤرتناؤصةياخالرإداطنعوناؤا

لألضيافهأئمؤالقائلوناذفتهـالئخوذإداافقفملونؤا
كآلكافيثزفنمفةبمونختهبققإرهينمغشيؤالخآلمبماونآ

1يعبإلممنافخايصةئغفاقئقتتنضةئرنجثنكانت
ينحماالرقريكهإبالفصاحبهاضمفكلناإليالفصدرحلةوالراحلونفويىأما
سيفاوفيوالراقوالحبثةالمجئالىالتتاهنى3الرحلتيههفأنفسنماهنوأوله

ىلزبصاضاانجولذيثونىاماالى

مصافدةءتآلزأآلةفهرلاالراايا

صععتاتهسوقالوصامعليهالمحةصيااللةلرصفتبمظلإألصالهنىكاالخ
ةضموةاولرا

سيدةقاقالألبيضفرةوألمحةحامنافدلىضالعةلمحعفاوقوله111

عنشبالصيعبرونوألضعيوالحفرصالمحألنابيفةافمرنبربداغا
كافتوانفهأميماالوهناةالةصضسمشعهالبيفةالربيموأناالالمهمالجوهي
فىلاثئوألصوخاايفابحآرويةاصضاىوفوابذالأولعتفدالهامة

4ةاركاصثاألسلىفىفهرإضاهباا1قالمىىأبئلةيخهاألخيريخاواشالر

ةإضونوفوالمابصمىبءوصاضمممنحانبخهالرصقوله13

3أضونوفلىوأمألبدلصابتروألثالثالمالمبوأسغرهمشسسدهمبهروأ
منحمبال3هاطمأخذمهـإطمنواصةةالعممبئىلقرذأهنأول3وألبيم
خلفراكبراالانجاشمنجضصاعبىلهموأخذوفانارومالتاههلوك
بذاصاوالمفارةاالمنجماللمهنوةلهموأحةالحبثأرضالىبادبنالث
فقيلىإتاالهذلىفاواخنلضقبنشابفسمواثآفربهماطهعبرناالىالب

فرقهامئفىولمسسذاوالزبصألبئلةوةإظزامحيدكحبلمطرودس
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لمجاثوننشكةةؤرجاكيقؤالزيدقشتمعهرالعأل
األعميافيةخؤليالثتتاحلليلقؤيهالرجيكسآلذيؤهؤ
لقيالدالجدبةالفةيمأصابخهاكمونلهقيفأما

رفماةاميابففلوانهمأرادخااوأخعريمألمقمىأهمبفقيرنمحبهمواظالعلردة
وكمعجمابيزحارزنفاعلىأيماتبوضبنوألحمدنرإةذاغيأدبصحئ

لفأروممذألباهلىمسلمبنرب

األضيافيكاتألالينرفونقعثترينأكنمإستلآأتأ
تنافييعبذئمبئىوائبممآهكئربخيباهلةوتؤه
بكافيليىلأزادالضنررئؤاوفىالغتثماصإليالنذاةقرئوا

الرافقبأبننثشزحلىإليهمخطلىلماوكأننى

بمةبوماأسبحواالناسانفيافلهاالزبهابنلقيوتفياعيدآالغير
بونيالندوطايإب

السفاصيرشمافىمنلورشوةأألسالجرامجدعنقصباألما

عبرأنتجمررحكالوفيألخابطبحنأالحموأكلها

شالميثوارأبهمذدعياوأجمعاربعرابئاألماؤاالوقارازدثالناسكرفاة
ادشرسهملبئفقازأبعححأبضهابهبرأنابمهءوتعاتقريثشكرمماوكلنيم

والةوالحلرافشأنلمقاوااةقماثايافيهامماطوهااقافابحفيهءحمالينا
نحوذغا5برالمىااعببنبيرواكثزلءبهشفااألشثرجلىألبهبدونااة

فولأناالزبريابنماقالبلناذايراكنالنأافة3فيقمابؤفاكتالبن
ظلومرتينخابنهلىءفاجصرانأعفأطنرأوهذاالىقمايمنالابهافبؤقياهث

فومهفاسنغاثباطبرنخرةءافىوربعلرواثالوبرهفغللمأسفرإكم
خيمفلوهوأكرمنهممنافهبدبنوفاسقهوبزضمندبأبمدحلفييخمبنرفلم
النعربهنا
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ؤاإلصرافطالئبذيرفيداحؤنكبراوئمأقى3إثلجتابهذلى
عرافهذةاتلهويقمدمافيرهماواخبخلبمنشاهـاادأخدااقرنواأراهـ
وعزةأجلىجرحولربقرمبهبويىبونهايىأكزنوصالرتظ

ترلهفيجملىبنعباهـىأصصدوءركفبحسبييروالترتنقارالالص
تقاتفةتأدعدبزشوغأتاجماغيؤؤافانعرفى

صاوائفةغمرالشرطالتكاتوهخزةإشثالزدىدالتإنيضلون

ئةءؤاتآلحاالرأفلنثرفيؤأمرةيختذللئاكأييتسا

زإلمتوإنخمآهبئوربةقبنالشرردئيموث

1المحزمذافيخروال

1011طوأصأاءلديدةةناألباهـاشهاتذوآلخرلهتىأل

جرتنهعرأإفسىطوأهلىرةأاالحزناضزاإ
يخاالسدطؤأووقىصتألضدأتايخهشابينههاتتهه

حطذممابهولةكالألإتتاراشصأخاولمالأهىتأ

ررقىهتبهبموماجطةاهـنعمحماوبرضانمريحلىافياالم

اذاهنجماألدادلريمالتاحداالتتكإأسيرحمىدكا

إرتاءجالزجمزإآيخرزطءالمإالألدأينكرببئةا
كاتمنإإالودةيموآلكوزدإواالحميربؤصيقى

اشىاادفاهـوواارسظاصافانادومات

تأ1خالو1ااإليألرورصفىتكائنة

صحةااإلىتافاراخخفتاباضامعزالموشإقهطرزحمتوم

ةتواولخرأجرينطالمقاتالمالأورىاذلصلة

مصاخماراوبهزأتاذادنطبلهافالشاأثصأشدت



إاإي

ايثتفةفيأجراةقنئهمارإضةالرفيألطبنبمرخنءآلتعر
نممتإمماؤمائربئتممةشؤ4المبالتزحؤايمةقؤلث
يمنتقنموالمجطتةئقاكنؤةقآثألاتبيتآقلثإذاإقى

الي

87مجلمىآخى

إألققمنكىأنمتعالىألهفىعلصاصألإنأخرىآبلنأأأ

وقفواإفيىفىورلىأظفوعناآلئي3رثمماكناربناوافلةظاواأن

لقاآلخرةأهلنفيكيففقال8اآلبةفكذبوألدفىيالبتنافقارااناراكل
الحالتلكفيعنذإنهمخزكفىبونممقوهمممليهتعالىبالدهوالقمأتسهمعنالئرك
جمعكفىالىهناكنضماوألخهمورةتلىانبالنهلممرشحالقببهنشىنهمألنجمع
عليهمادثاممذبرنوانهمعنهنهوالماروالإدواإوربعدنقالتويمالقباغ

فبرواولمتمنواألنهمافقوهوكذبالهعئفبحبماأليهاتكذببا
مركبهةماكناملىقىانسايصياآلبةاهرظفيصاانهمانتولهأوللمناةالجواب

األخباربهونأنصازالظاهرفيذابمنلموازأالدنجادونااآلخرةفيوغاظ
اآلخرةفيذلعوقيؤيتعلقاألحبءالجمالمئةسقطتفىارنياحالقناول
الذبخاضرمموكأبئأشركوالذبنلضثمتجبعاصوبوماآللمهتيتعالىتجوله

يكونأنفبجبلمحةيهناثمنعالىتجرلهزلثعفبواةممونقىكننم
نماآلخرةنيابجرىتناولاآلبةونبكأنأليكلنعألتاآلخرةبحالضصأالجع

للغفةفيأجرانلبهماراتطبنئألمسبكزجالترضط
ساوهانمتإبرلمسةضضقانلةشحباةقاةفرب

مضتدمابصسكردفافبةهتقطبدمتكلررا

اقيوالبيتلهلنجطومنألقاماتينأقلتاذاإفي
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واجبةغيرمذامثالفياقبللماآيئكلطاتجة4ألنالدنياقىمابفتناولابةنخلوها

ماضربعدوافعابهونهذألأنعلىأيذأالندلفتتميمنلمنمتعالىوقوله

لهوضاآلخرةفىنحثرهمانااوجههاعيافالتمالىفىكأنهاألولىاآليةنىعنهنعالى

األقوعادياقالبوضنغكانماثمممونقىاكخغ3الدلمشكوأبئ
قعالقولهذاانتلبممىاآلبةانىقبالفدةهثركيهة3نجاماربناوالال

لمصقدكنابلثركيناتحقادناوفىننرسناعندناانامايمبهالمراداناآلخرةفىنم
لمأنفهملىأنحلربهفكذبواألبهنءتاليوفولهوالهدىاطقعلهأنا

الدنيادارنىأفهمطاكذبرام13إآلخرةافىنهموفعالذىابخرذابرد
أضهمعليكذبواأنهماالهراخاافىوايلتمترغرعقونصيبوناهماباخبارهم

وكتجتكهرنالآلبةديخارلوكننوآخرةالمجملفلمبوفتتحيعىغيرمن
نماصألنهمبهذبراإزأنالبراآلخرةاهلانبدأللةارنياعلىلناطخرةاالفيذئما

نانهمتعالىألهوضديايتاشنهمآحمايمالىتصقرلهنأمالتيعكفىالى
وانهمتعالىلهضفحرففئوجهعالصحرومحممناناساؤناكاذبونأ

كالاماالبتوالعدقااامعئفبإمحاظقعاألاألنكلضوالذكاألصغيرالىكاذبون
فىأعطفألناوليتزقىبهذاإقهايتدةاظافولألنالهضةاراألفييدخالن

هذاعالوزنجببنأولمخدهاوغدقاوألشبا3أليموناف3وكذاأفهاال
وهمدةلىقطالديخاكاةطلالىوفامصبونألواكمتعالىفوبكونأن

همابريدأواطقواعتقااالضافةمنأدنيهافيأنقهمعنبهنفضفماممذبون

عئهمحيمماماكنممناوانرزبويمولمااتووارهغامأأنفهميرواعنانكاذبون
الكذبشيرلىءزبرنلوانهملىأتلهشكأنبجوزوئدمحبرليىافئمن
وهذاوتمنيمااأمابذهـجممايهاصيمالىماألنموااكهواادالمرجمونإلىئاقي
ومارجاؤكوأكدىلملثأكذبمااليرراشلمنيتررنأىألمالصفيورنم

الثاعروقالنكىبهبجرى
قاثئميتالاداممراكمةآلتأخذؤنهالهاؤبايتكذيغ
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3خروفا

وتخقثرئصتزناهاضالبنيجماالنكخهالتلنجشاؤيختذص
وزيهفلفيأنألحداوليمال6اافاالفىلهلأفىباالحأبرروأ
أ4الهال101طاامهأنةإآلتأهاء دصإللوعدلرنركلوكيهىاضرسخط

الئبضلمقاولفنجعوالثصلاةمايعاعافىالمفبهاأالش5تاذتجفوه
إرادةلموافيمضغلطالجمهرنأةيامبماالقاصصااتوةكاصإتألجممبكا

منماساوفىتةا1لهنأفيوزكرناالذيفحايأكلألحونأالمربدمما

برقشنشااتدونابرإخمذحمحلمقارأ4وإءتجتأهنبعضل

نءإنجرنربناياتيابذألبمفانابعدمرتاثمةنهرهذادآناضايااآليئ

ذلثلهمأنةميعالواااتوايزبرنذا101تعالىالتهامءبمافاخبرنينالمؤ
قاطالمرزبانطاقهدبصءأناأاطةسبرواضحهذابممابيمانفا

العإلبنناإئناصرألناقاالكإحنادإساعبدعهدأقحد

مناوبرصرأبرحدثاةبلأجمدىااطةعبددتثرأبودشاطزاالعنبرى

خثوهوثبرابمةلىيرىالصمةنورفىدقاضمطصصاحدمإننهصابنىحة

جممةةالفيوأمقمهأبغعهتعازعالاسدبةمآكةأبىإنهاخااصوإنيم
يدالرثدةءالذكرفيأبرابمةادوفدتآا5ناءببوم1محالروقالاذ

فافقالتضمنهفاوجتقالسدثاالرلمتارفاوأفاخلفادبللرلهفأذن

قالفاأضعرألزاهىاوتكااةوالربتلم6ادكالصفىحجازىأأياتيا

حسدلهفافدظأناساأفموواللهذافارونول5الاحتنأنادماأرض
اقآوممهإأتاعنظأقالهالماىفتالتشكلرملىانداأتفىتاشفدفأ

بلإلشمطيممينالمؤتيخمارخفناإليلثيغانوقياة
الهجيىوعلىاتئريعلىمأتخايقاتاألطةحؤصي
المنيراحمدليؤاالصعغؤمثليمظامآآماآلإليدحملن
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الضعييرازاليؤعؤغاتضكاةئمنتيجاؤقؤقذ

الئذىكفشالمئبردكيىإدايراةإليإئثرآلئقإلمه
ثمالقوافىقالةالىنخلعهمنومجبتومحتفيفئأخذبفداةفوددثصوانظ

يجبهارونورأبتالتخلصفأحسنالالمعلبهطةالمؤمنيةأميروككرفي
الهبشلى

القعيربالنهةليعىوعليبنىرقابفييدتذ

1للكفور4فالئذاإألةيينمأوافقذأتعمتششكف
شفبرعلىالحموفيؤكانلمجيىتهعبذااببعلهـإمتت

الئمعئورخاتتةقعليةتالمنآياطتجلبمتخؤفذشخظت

االلهوريقاصمقةلهذافتاةيئانجترختؤلؤكافأشما
تديرمنففوالهقواتقليجفمذفانجتباةتجلوكنأ

ئورحذالعانجتنيؤفذكاندنئأيحنقلنمأئةدفط
الفئعيىافختزنظلمؤاؤإنأداةئبلغةجالنةؤإله

وحكمصالمالبيتوأدخلهتىنىوالتعاممنهؤاببتااسعتلماظلالرضبدوإن

صعلعلشهايفحئهيمدبتضمهارونوممنوانعيقالهرالدمدنافيه

فباأفولالتىفصيدقيفانثدةأفأنالىأومأ

نجاوزبد191

لذكوريخابماوردواقهفبنتبؤقاواوإن

الزبورورفافياألمحامهعأثفىمنبلىفالبوما
االهورامعادمنباعلبكمحيةفيووهطحنفينياو

اككوربالببنىالروعغاةجكمأفراعنممفقد
رابعلمالى3



681

أحاليالتناكيبكفأيؤمحطئمفنممعثتنرعاذاالطريقخقوا
نمحنلوألبخريابخريبعئالرجلزاكجماعفواللةاخرهاملىأنجتحق

رزيرشعوليأضد
بهبنأنجرؤمنكسنزينافذىإماملهازونإن
مايبرىنإليأريثىوالالياليامائبرىبشنتي

قرمقلتاعينةزييرحنيماعليالبذزكأئما

أبنآوأشد
باألخوالالمئاسيةلؤعحايخظاتقذغهذئكأضاعؤلين
نخحهمنأحسنارأبتفافيعندطبعلووأنابنلباأنوأخلقهررانل

حدشقالمجمىاطالةمبدأبوحدنخاقالالمرزبافىأوأأطالببنابهرالى

يىثللىبأقىانميرىنجوركنفالحظاولنمانءأبرحدخطفالالمزرعبنبموت
أبطلتعلىبذلومادوباطنهشيعنهوصمأنهوبرشعرفيونهلىكروبذ

موسمنهارونبمترلةقأتوالالمالمالةطيهافبملقولالالمعلبهطالب
نجولاىاكاقههوؤمنبناأمبرياففالالنابىوهربعمىأعداثمنهوياناإذ

غبيلهنبننبكلزذماويهعزلقذئكمكمايشفيك
أأبتوألثد

بالباطلالنفؤسيفاصاؤنهاملةراغالئاسمنشابى
أنوأصفزأرةمنبرجلشيدالىفوجهئببالعبةالقبهذهفىحبعيومضمور

مشورموتبعدمنعينرأسارجلفقدمعليهعينهتعحبثضمورعنقبنرب
فىهارونبذيريكانااانحعلاوللضقيمطفىرزبلقةولدلقالبأيلم

مأعبدكلوراةاوثكلهاألفلكبموأرضوابمافمبعد111
اماألوراةصاتالتبئكانذاكولببمونأفي
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ريدافرىشاطبئحدألتدأمامالعليهعلباالمؤمنبهةأميربهبكاوهوشعر

هارونالدهآلزسولييخزؤيخيازالناسكآبمسوليالراك
تقزونخكمذبالتؤيخيتيألنبإبذألأبكبالخبمانيثر

الرضبدالميوفدآربجعةأوفدترجممةدياربأمالأوفىلماالبثاعتيصةأأنوروى

نمعايهليدتتبخنبارهمأصالرشيدببابعاروأفدايرىالورهنعفيم
ائحهمايأألصوليدخالكلايخرلهاأجايخهروااخنلىأنإلىعددبصمدداوافاختلى

وساحبهصمنلفمابهعرفوالذلماقبلفطضعرمنهخبلممؤدباافيريوممن

يرىالفالنديدالقماشألضطقالالرضبدبدىيخه

تجزخماوآلكاوخزاتنقضى
فقالذاعنوعدكطفلدثالرتدهظلى

تجغيكليسنائأثذكرثاذا
فولهالىأفيخايدةاةادوأت

الجذثلماألأغإذمياماشقئمبانجقعاذوامرالنينريم

طنتغاقبخذاشنامفيافيمتعرفهاأتبمريإاليذوا
طتخغخيثيهااللهلمذأوالمزوفآأؤديةمالمكاليإن

غعيثاألفئامفيوصضتنؤرايفةنالثةأمرأزضتإذا

رخحؤالمنايابينالونييزتمفعنمةواألبحطاكفداؤذنفني
تاييروأأخربتالمؤمنينأميريافقالجتئماصاوحمثكلهالهفئطاضالىفئ3ق

وأحتبه3درألفصثالتبنلهوأصبد3مابههخبرالهبماأفقاتالحروهنئااألمواال
األفصرافقاسنأذفهحقفيهأضحرايولعندبزلولمبالكقبأمحاهوجضعند

لهقيدبرباتصلثملهفأنن
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بالباطلائفوصىائففوقهايلزاخالئامىمن7شا
القاللالجنآنخزدؤثرخوتالئيئفزئةئقمل

الخاذلفيأشذقذكتنىتمهقاحكتإلكيقكقرالثئذما
بهلماعلبالأخرىوفىمبنأالروالجبعضقفرجدهينلهمنوأتذالرضبدصتضظ

والنمبريفبرموةدنجعاحنىنويرحوففل4مونجنظروأنالبأنمأنالرصوافثل

تنمالألتياؤدنمالمغيتيتنغلنمخثميتيماحقتصايىأخثحكمالزكتث
والجقفةكالقدغالفيئيئلؤالعفئمختملالدبنلجآلبغنقيئيى

ئنئيمغيربصخأطاطتقذسوادمئمفيذخؤليئحاولولت

الممئنمنباداوقىالفلوبحنثئيؤاليفودالئصازىمايتيبؤن
هيىص

ى97احرمجلسص

قنلتؤنبيبئلتصالموؤواذاشادفولهمنصائلإشحألآبةأنأويل

وماذكغنسؤالمافيفذهفأىعقلوألذنجلهألنبئلانبعحفقالكبف
معنىأمافلناالجوأبالمفظةهذهاضذقءشأممهومنالموودةومافبةاعمةوج

قلهاوصئلهنىبالمجةطوبىندهاانالمرادبمونانهماأوجهانففبهصئلت

3إهفالقئلةالحبةواقامةوالئعنيفالتوبيخصبياعلىممنذنبباىالقئفن

فولممجرىهذاوبجرىعنهاضوللةالمفنووانماالمقنولةالاطقبقةعليالمسئولون

أىمؤألدممنانلجلحيلهوأوفوايالىلهومنالضطالبتأىحماسألت
لىاطقبقةعفاالهانوجهالؤالبموناناآلخروارجهمنهمسوالمطالبأ

هذاوبجرىاقتلفيحجةألاةعياالنليهولهوالنقرإخلهالنوببخلتمي

روزمنإلهبنوأمىفيانخذلمناسفلتأنتمأالماعليهنعالىقولهمجري
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الوجهيهفهذاعلىقيلهفانعلبمالحبةواقأتمهلقيالتويخطريقملىاللة

ضالشان3زمنالناسفيانبوابفوالفهمالفىعةالمنوبألبخاطب

شيالعياارفتذلئافيليهالغوادخالهجينه3والفاعليهتناذاكنالقولبهذا

وتوجهعليهاعلقوانابااظألننهفهمالمووبنيكئلموانقيانيمتنعلمالمقب

ولهنطفالظالمفربمنمجريمحرىاواوشاقاغيرماالحقبقةفيظلنرضالبا

يهتفرضهكامةاصخلاثأوبأىماؤنجكضزبتلهجمولولعيافأثبلى

المقولجهةمنممنراواناألطفالانهذافيتجالانواألولىالعلفلهخصابالالظالم
ذللثلىمحبلمامقولاالنواجمانضةااألغرانىالىوعوفيبجبال

وعنداآلخرةنىأنهمالمتقةواألمةخالهرأالخبرنفانوابأاالىالوعولنى

لةماونعقوواناألحوالوأنفلايئاتأكلعلىيمونوننابئدض

اظطابقمممناطالتلكتكونألنهاؤدةاالىلمبالخطئرجهنهذابفعيا
أميرعنروىوفدعليهالمجةواقامةئلالتالتبيهتهنهالنرشكذوانوتعق

سالفوأبيحبئوملموياهديعمربنجركفىعاسوائاالسالمعليهللؤهنين
التاواصكلنوأطمزةالسيننجغصثلتفرؤامايزيدوجابربئصا4وأبىوانءو

وفةءموالموؤتأنىالةالنانءالضاوفمالالمباصكنوروممطفنلتدتبأى
عنحفعىعنشواالكلملمعنالقطيىوروىقتلتذنببأىوالقولهبالسؤال
نوروكالالسيةبضمالجهورقرانلثيئوفيالثمابةءانابمرفتلتعاصم
واذابعشهمعنورويألنانجةالناهواصكنبالتثدبدقتلتالمدفىجعنرأب

ارجالفيهكنفيالميهةنجنحصلتفرأمنفأماواراوالميمنجنحصئلتللوو
وارجهماقايكعلىوأفدرهاالانلكفيأممهانافىاللةانمنكرناماذانتا

هاسفظالمهاميقولوانتعفبحقهاوطولبسأفىأيصلتهكابمونأنالثالث

ممطأنهادعياختيثمنالثانجةالتاوضيملسينتجحفرأومنواتاعازأضاالثلة
النهفاتايرةكتراةاالالناإيهنقلشأيضأإرجههذافيثوزوبذالثالخاطبة

هذيقزىوقالفربتذنبوبأئضربذنببأئزيألصئالتجالحهاءاخنار
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برمللقنولءبرىنرلهمنسلمعلبهاطةصالالنيعىويملىصلتفيىالقرا
بؤلياربفاتلهمنعافآالمسلثرجوالربمالمرنوناممآبكاجهوأوذا

منيرةاألتءانااضمنىعاعنحفصعنالمأؤرةالزاتفامافننافيمناهـصلى
ذنببأقيفقالتمعنيضلتؤدةالميوإذااهاأفئصئلتالسبنوبفمئلت
الخمالمبيأللةهذاشلالعربتفحروفدافرإدوأتعنهماصئدتفاضعرخمدت

الببئمنالقواعدإبرابمبرغوإذتعالىأفومنلهعنداألشوارقاعلجه

فاماجداكئيرةالقرآنفيونعالثرربناوتجواللتأىمنامقبالرباصععحلو

واصظلةلفعلهاممنوانهخاؤدةإلموالفعلارركررادفاادبدثابافرأمنقراكى

أنفطاواواوالمبمنجنحالمرؤدةقرأمنماظجازةنكرارواردةالجنىبهظلمراد
فهلتعالىأالذظلونضيباقطصببعنبسالوانهوالقرافيالرحماالمراو

نيرةسولةالمةفىةالمرؤادأمااآلبةاألرشفيضدواأننرلبنمإنايمهـ
علىءأبمنعالىلوهوقيأحباغبدفنوهىبأنلتتئدهاباولالربوكانت

علمبغيرينهآ3أوألدافنلالذبئخسرفدنعالموتولىابصالربسهأمهوز4
امحاقرفاللةاخاتألناتاانرناتجركانوماهمادأبئنمصاألميذذنجعلواكانواتهملوقي

نعالىاللةقالأألمالقخشبةنجلوخهننرااخهئماآلخربهامناواألصباللقفهوأصنجات

عنهةالرضىأالمرتفىبفالنيتال001اآلإمالقمنعأوقلواوأ

طرحالذىاببالقىتلتألنهاوؤدةلهافبااابترلويخرفىالجبملأباوجدت

والفاعلىوأدأوأريئالمووثمنرنفيمألالنعلربعىهذاونىماتتماحعابها
رويأودأأفاالاذابؤرفيالنئادقيخودنلةالنووائدوالماعلةوائد

شرويوفدفىاظارأدذاكفقالالعزلهنصئلأةومعايهاللةعياالناعن
لمجارويخلسيانهكرناهالذياظبربرمقيففالذالثالعابةكراجمةمنجماعة

الصفرىالمرورةعرالعزلفيرنفيالهودانلىقيلأةوالسالمالصالةعابهعنه

بعرفرقدهأنأبتطعبحلقهأناطهأرادرالمجودلالمكذبتيالدالةعليهففال
للزكببلنأيطربقعلىاظفىارأدذاكوالسالمالعالةعليهفولهيمونأنرز
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مقالهبنناجبةبئوتمحرممحظوراةعلىألألعزلكراهةوالنلىطلبفي

اةوفيلنفتلعنونهىاهليةفطاالمرؤداتفدىممنوكانغابىفيالفرزدقاجد

فولهفيجهاقالفرزخراةوفدذالثدونوتجلموودةألفأحيا

يرتوةفلمتيىالؤفوأحيخاالواداتتنغالذيؤيئا
فولهوني

واألقارخؤممروؤمناحاجبالؤئيذؤغالصأحياالذىؤمئا
آأفيبقرلذالىوفى

يممركرالثاألأغآلليؤفكآذؤخكالبليلىنقؤأآنأمجقاليأنا
بئناجماألمخهلىكلواحءافانابندهراللومحابغاأماللي
يدإطكبلكفرالذىصوالمكفرااع

رتقكةمقأجارافاسحؤمااقهزضذواسيخخالتلناوكآن
مةصحدةاراوأحالتبرمنرالماسأطىوالذبترريوكاناغاالقبهذو

المذوليلصاألضضامعلىمحوفهئم3ؤإالبناثآلتخيئحينعلى
بمورصنةدافغمثحسصوماقضخئةئةالهرذىالنآبخأأنا

يمظيرؤالئجنم8اجؤزااكإتخنفهالنيىصححتعةئبباخهاأخذأبي
ئخفرغهزأنةإئغالقبرعدعزؤئقنالوائدتاتأجازت

ئنوغينماليأكارحائعالجبهأتتنساينقيلؤفارقي
اااينرياقااأناتةاوسبلا1منافارقبهايإاماأةامييكافارقا

تتثحىوجماعلىضيولهاألفارقفت

هئترالضموأتقزليقيفأتجحافماؤلذتأنجرليتفقا

تحقرشذفيكاخذدشإليبيهامزفاألزضيآتثاراحةألي
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القتورأسهاميقجارلبقكيذئتيتفأناىلهاقاك
طإصولىانجىبنحمالبرفيأتالقرزاناوئنجهـللمقايةيانئوري

لةالهذلىبمرأبغنألضىبمرقالعباسعنالبىالزكرإبئعدحدئا

منهبطرفعبيدةأبىعنلالزفىعنالأيعنإسييهبنالتلموحدكلىالصولى

فيوفدفي3عابهافهلىاللةرسولعلىالنرزدقجمدناجةبئصصةوفدقال
نجاماألسالمذلعلىتجدروهرنئدنممابدعفمالجماهابةفىارأدهنععحمعةوممنتميم

عليهاللةصياإنبىفنالنالنمانةأخرىوألوودأربعمائهارواباتبعىفيفداوثد
وأدايخكوأخيكوأخنكوأيكبأمكأوسيثهففاأوعاوأىأفتبأوسم
قالئمورجمليككمابنااحفعلوالسالمةالصالعلبهفقالزدفيفقالأثايك

نيموصساالرأبتةايارصولفقالفعلنهعكبافاماشفىوالسالمامالةا4عا

مبنايئدونفرأنجمعلبهليسوامامدتأفيغيرالحوابأبخاأدولموغيرعلى

وواةفيونحلبهففدبشماندهـأفى3مفملبئ3بأصىاوجاصبهمرأنرفلى

فابيناليتولهنعوسدعباقهطاافيكالوفدلماسةإناأخرمما
أسمعالأنماأبالىحبىقالبرنزانوةمثشلىبعملومنبرهخيراذزةشقال

بدبئسلماتعندبومآوالنرزدفاجربرخاصاةونجالهذانجرالنرآنمن
الموقيعيهابئأنتسلمانفقالملهالمرقيمحيمابئأأالفرزدقففالخرافاالملك
فاسأحيانمافأحياهاومننعالىأالةاقالوقدالمرودةأحياصدىإنفقال

لفقبهضعركخانكوطلنسلفمبمموؤلةوقعبنانتعبابكماأحمهوقدبهبعأ
اللةرسولعنيرويىاكاظبرمعئعنصائلصالإن100نجرأنأوبل

هوأهالىقلناابافىزناوهوالرجليعياأننصياةوسسلمعابالمحةملى
األخادقال4إزنابزنيهيوالفهوالرجلأزنأتجاليولهذرعافافيفدىاكفناول

أاألحفارنئظفقةغتزاتعزهازناصإالذيغتذاناء

اعقأهنهعبدالةوممنأسهفبانبئساوبنةالبهاعبدبمدحنمبدةالببمناا
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يمونويجوزأنتقأضيمونأنزفزناهلهمزنأفافالالتأتونجالالقمرضيقي

وهنسحبأجتأاذاكانءزناموضحليوفالمكاالىيؤلهماوصالمرتتيععر

دةهـالقوأول

اروشارببعدوألوكارممطأصفثافئاظليطصدع

ئاراألدبمبعافيةبعرىلهجمادتشاربأنانماو

بجدارعرسجحائيلوحماجهاتماألعاجمنواشعرف

اوصجدولعازبوسقاعيونهاليهدربمسيبلمن

كعمارعماروأنافليىضسعهأيضخهماإذاحق

ارأبحكصرموليهبالدصيخرهنىمنوتعدت

ئقترشربهاشدأعهبايروضرحتبحدالهونجردت

ممرللفهلثقاثقأونموراأهاضزقيوموجدابرملة

رطاالهوفىالجنايئافىحانثيافريةاطىنظهوكأن
خارظاللهبقزكوانيافيبدالنادوراظتكنحفتواذا

أحراربأوجهاظطاصسدواجةءلدورولامنآطدنوادا

واالسقارماتكاطذىوألبيتجاهداموبربولتدحلف

ربماهضبحدونمسوحهعليهوئؤمغبل
األمدارالىبهاوألفذفنمدحةاظليفةألفيبرفىال

اروألضأيخرىفيهافينلمأهبةفيحدنمقرم
أخيارهعالتالوصببىأسرةفىهنهمقناطةنبتت

أضرارشابلشيرءحالاهمللمعروشيخاقىثوراه
زارببهرحادارترببمااللهبطاذامقى

بنارعليهمواعتمتهلفاجرعقوبهبهمأويرواذإ
قعارآخريئمدارععنهوأزحفتامالناراحمض

اروضربنهاشيخراطأبااذوحذبوكأعاحبوأبوك
امالىرابع2ه
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أسدابعفزيدأيقولذك

شمتؤردشيخغاتيؤفونأثبسفئائهاعزيصأتن

1فرخزفكئفناالبزاتتثتغئيالحايتينافئوطزناهفماسي

جراركندوصارأففىيغاضضانجعنتلما
اآلثاربغميءاألشانحتالعدؤنجباقغنغلاذوأهل

األفنارملىجاذبةوابخلىمعاآلسكنبجنبرأوهحق

ضرارأفعبةللطمعلىإليهعزبنالىتسرالعيونوهنها

اطبوبواطبمصبماثزرةميوإنراعلبهيوفى

االقنلىورهبةالجنانفشفهاضلماالنفأجمماولقدأ

ماكدببظهرأانتهنهبدلوأليالسلبدبأيى
االجفارمنمعلكفبراهـبابهسازناهالىدفعتواذا

بروعتارىصاضابإللجدشهلةغداةلحالفواترال

زارىاظلبفقماضدوتيابنأنغلوألحنقينمعرمن
األبعارجموأللتالةرزموههممببوفوصواليافيون

أولهاالئقصيدةمناببنانا11

ولقفالزادأناشحكلاذثيهااكفومناهبيمن
ماأصعنةةمىيدامأعطاروآوغةأهاأتالهحماله

أسعناالمسيحتجعأخايايوماالقالعنهاللةرضهعفانبنغالسيدناأنبرومما

ميدةالةفأنثدنعراالهاالطافىدزبىأبروممنبردالخأنجئتفقدقوئابى
أفيالةواهاجيتاألصدنذكرتنوةناضهاللهرفىنعفنالاالسسدووعف

مثهالمنهوضيمتمننلىامنهواكغرأيتالمؤمنبنياأميرصظلجباناهرالألحبئه

وافىمنهةارضيعمانقالملومغيرانارمذفلبىفىبزددئحددذكراليرح
عهفىوشارخمنةسفوصعيئةالعرقبائلأشراهمنأباسبابئشقخرقالكفؤ
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فيقأىبرادرظنعمئوقولصارادينبغاجمألاةالحامبيهةبزنايفا

اذاممنشاشمكلنتجالالغليثااصوااألصدمنبحدلدفغوانمابربممنلمتىب
الجبلهنىبزنأوهولبهالعموداذاكابدالجالفىفالنزنأفوزللةكلبظأومن

وسهنفوصةااصبمذللةقعموأمبرصبيألهأخذالمقريبخثاصميرانحوبدوروصأبن

نجاأخروظالثامملثالنسافىشمرأبطبنالحارتيدفىونحناكاباالمهارىنجا
كتوأذالمياوضالتلثفابلتوذاألفواعبتإذاحاالقيمحمألةفيالير

وجلوروكرفىالعصفورالغبواضافالجندبوصروفاسالعيخدالمعزاءالجوزا

لنابديفدوادواذااوادىهذادوجفيبناغورواالركبأجهالىثاظلدجرنى

دولحتباصولرحالنالحططعاتصوأطيارمفنهجارأثالنللدائمالدغالكئير
نهومماطبومناحرلنمففاناالباردءألمااوأنبناهالزادففالتمنفاعبنالت

فبالنمجمالهأنمالبثفواللةبيداالرضولحصأذنيالخيلىأقعىصراذ

األبلىعتوتكعاظيلىفتنعضحتاحدافىواحدايليهالذىالفرسفعلهفعلهئم
ففزعالصبعوانهأنيناقدأنافعلمنابعقالهوناهنىيهلهبئنافرفنالبفالوتقهقهرت

اطارثأبروأفبلأرصاألزردقاوففنائملهجرمنفاستلهسيفهإلىمنادواص

غطيطوابالمهنحيلصدرلمجارفيأوبخوبكأنهشينهفيالابحأجمعهمن
وخدممبنهامةإذاواصريمآياأوهثمايخبطكأثمانقيفتوألرطوميعقواطرفه

كتدرهلةوالذمةبلةروقعرةنجقدانسراجمانكأنهماصبروانوعبنانكلمسن

كالبإلىالبراقشلنةوكضطهفقوالوعفمجدولوصاعدمنرطوزورمفبط

مفلولةغيرمدقولةكلمعاولأنحابعنفافجثرويمفارهجيدففربممطاجن

شهصارحئبرجابهوريوحفزبيدهـمفأستملىثماألخرقكالنارأشدقوف

اقيناهماادلمءفييتفالوقوفازبأرخمنمكفيزفاهنلنمفافتنرافينممنليه

دياخفينجيهفقضشضفةتذصمفوقعهالجزارضخمكنفزارهمنلنااالباخ

بزبرمقثرافكربهفهجهبنااصتقدمواماألىفبعدأمحابفذعتدمهق
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بنرلفبنجعلضبىفراربنالفوارسزورنجت

ؤكلوفيكبهونؤآلقمحتكأشبةأؤأبئأباأشبة

المجةلثبيرابضآوهوالمسنالهرمفلىواالجبآناوكل9مملىنربد
األولههناادأرنماوا

الخبألفيؤنأالخبرابإلىأزقؤ

ونتولهؤقعهوجعلتأمهفاخذة

ذاكا4تناننةأبىأمأأباكآبهنأثأؤأخيأثبة

ءكآاإليمايئغنتقفمر

فقرقرهممنممفاصلهمنهاابلتفئتفةفنفضهأياذاصأجمررجالفاخناجييآضماص

شلشجفوةنحتمنيخطابرظلشالبرتاةفواطظثمنجرجرزأرنمفبربرزلرثم
وشخعتماعوارنجآاالنالعاألرجلوأطتوادطكتاأليدىفارعثوبمبنه

لسائاالةقعلىأمحتعنهالمحةرفهـاءنمنفناولونوانخزلظاونحتقالنثمونالعبو
المسلينفلوبأرمبتلقد

وجزالىوأنثدرجلماومملالسانافيظلمميابدبىقوله111

الفوارسبنشزبدمففوصةوأمهكيماانجهعاعمأخذبنقبىأوزممرازيدالرأبنو
وقالفرفصهالنبم

كأكهئوفتكوىوألمالأوأشبهأمكأباأشبه

الجبلإالظيراشزنأوآرةدلدتنيةشدهفيتبي

فاكنممنهمنفوسةذةفارجلمأوصملظنوأبرأبرطم
اذاتنالفلنأأماأباكانأضأوأض4أث

بداكاننالهأنقعر5

ؤبدألثدمأبونظكذاعنقعروبروي
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ى08اخرمجلمىص

اخرالىبنجلىوههيخاتعالىأنولهبنصاثلىصآلإنآيئألتأوأ
ءإتجداأماقثعاالجوابتعمنتهماهكاومااآلبةهذتأويلهمافقالهالسورة

منعليمبةفضالوماتكليفمفيعفمبهأزاحوماعايهتعالىاللةبغيرفتذءاآل
المحأكزالحاجةألنغهمالمصاربهاوبدفعونشالعهمالىبهابخوصلونالقطاآلالت
هطبلقشيخهوالنطقاالنواواالينينادفاطاجملةوالدنيوبئاللبنيةالمناى

فهوالعربلنةفاالنبلفاماأيفآنطقواالفمنىكهماواماوالئرابإطعاما

أرضمةالمرتغالموضعسحهمماوانهابططاروالضاألرفىمنألمرقعالموضح
الىفومفنعببالجدبنالمرادنىالنأوبلهأهلواخنلفالرفامهدافيالعرب

الماعايبولأبىبئعيهعنروىالووهذاوالثراظيرطريايههاالمرادأن
عابعيةئرمنيخهاألميرفبلهأنهوروىاينسريزمئوجمالنءوامسموووابن

ايسالمعليهفقاليانأثااحمهمابنجلىالةدنجاوهـقولهفينتجوأناصاانالسالم
عليهاقهصلىاللهرصولأنبلكاقالأنهالحسننءوروىوألثرالخيرإنهماأل

مناايكمأحبضارفيافااصرادوخاظيرخكلداننخبمانهاافاسأجهاقالهوس
كيفلقيفاناألهئديايخهدهةباالمرادأناخريئفومعنوروياظيرنبم

فاناصالفطمةرهوالفالصأنهلموموالخيربقعلرنشأعيلثرطريقجمون

ايةقتالطرانوهعلوماتجنابهكفلمنوبروزلظهورنجدأصااابهونأنحبروز

فىحموجثمنرافيرألطربقاسصىبمونالضازأيصنالهرانانبادجميأ

طربقاسلموكنىذالثمثلبحعلهوالرشئرفاايخهوالمدولسلوكهاجمننابفى

اخالرعلريقلموكفىواباالركاطربقاجمشابفىأالحاوابايهألنرا
اتتاقابئطرادءوهديا4وعاتهالهفناوصانابحرنادبخاباكارادانمامقىلوق

الوصبعضمافياقاذابناألصنخلبةفىالربعادةقهطركلالنبديئوكيالثواب

الفرزدقافالالقحرانوالقمرالثصىفيقيلمهاآلخرعيههاأافاوأجرى
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2الطؤايغالخؤئموأننراهالنآء
أحدطففبموجهانلعقبةافتمفالنعالىأفولهفأماهكنيرةفىيظاللظ

اوجهاهةضعملىمابوأكثرالعقبةتجنحمفمأىلموبمزلةداطيعبككافالبمونن
وبعلابعالولمأيسلىوألصالقرفالهبحاظللنظهضكمربر

ةطبالجنملى

2كذوااتعهؤاآلكقزوماؤآلؤبهاتجرؤاييهنمالئفتاهكاتتثنيم
علبكماللهفاقأضعناياصدر

ومطلعهااألبنضيرالبهابمدحفصيدمنالببت12

بنافيخمأوانألبنوفدسهفدمالمجعتأألطرقتنابد

المأموالبعدرونهامنوفدأخدبهاوأرضهندأألحبذا

وردمعرورفبالبوعيبقمصذوغوارباومنأوهند

ممؤاأذعددتغنابطامعاضربثهاهننالئوان

العدواطسباألحالمبهاأهمأوانمطألىضلربنآلأت

ودواألييرمنألنوامنوروابىصدورئاريمنائقفان
جاماطنبنتوالجدواغفبوانأناثهابمتدأأحالمابسوصون

صدواالمكفالذياالومأوسيوامنمألبيأباالعابمأفلوا
دواعقدوااوانأوفوهدواوانالبنااأحسنوابنوانقىأوائك

اوالكدواأنعمواالكدرووانجزوابهاءيهمالنحىكانتنان
راأحالممهرفتاودليلعرانلحرثجلكالموالهمفالوان

ندشواربهزتلرلماشمأنوكتهبخبنىألىنواشكاب

فدواأدبمغانمفظممياخذرلمأمممولميفو

الجدوبخاهمآبئلممبفاالهجامكضبشللدجمهطحبن

جلدحازمالعلبالمالسورالىفقدسيصدءأنجامبغفن
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زوتفابريعونوالتألبولونهمألشكربرلنناكيرمنألمعنىهذامايسمعهالوقلى

ويخفامنهالقكرارمنابمايخوباآليئهذهفىأناالسلحالجئتنىقالواوانتاضم

فعقامنوألالعقبةافتحمفالقالةفامنواالذبنمنممننمتعالىأفولهوهو

النجاوالعكقوماهالدمجرىربةالطيهوفأناآلخروالرجهحلحلىالتكرار
قالواافنحهالعتبةأفالأوالعقبةاقتحمفآلأىالعقبةاقتحمفقوموقاالدئاونحو

النئأراسولرممنامبرراوتواإشوايخااكمنكاناثمشادأقولهعلىويدل
األسئفاملفلمنخالفالتعالىفولهألنجدأبضهالوبهاوالكالمبتعلى

4يعئفورأبىبخاعمرعمعببوفدالموضعهذامنلفىاماالضفحرفحذفوقبح
اكرابواضؤالهكقدالزحهراقدثتخئهاقآلواثها

الجياةارأىلمىبردهمءلهمصأضبعامبردآرأي
سعدعمتبالذياألومافلتعليهمسدأبخاهتعذلنى

آستفهاألامزحذفكليونلنواتشهديتالاغنحبيااقالىثملقى11

وأوردالقصهلهضرحفيمالثانجهبهوجرمصكبمأأىبيرألهوقىامحبياواألصلى
أىبهرأبهرفىحبأأجهاالفدبروفيااألضمارألزمبعاملنعبهكلشاهدأألبيت
وظالحالرملىعددضسنىقلتبافظابيتأبكلربنالزبيروأوروغلبةفبا

منكامالأكرااهضوقيلهاليتوأنئالمكروبالمبهورنوادرقاالعرأيابئ
علأبهروالمالممتآلرظ4كأتأمعناوقيلهضووهالظاهرأىايباهرالقمرقولهم
بألزيامعوقتهاقنجوطلهفصيدةمنبيتواألنكلرطاتحهافولهألنحها

ومعللعهاصرمنهلمااطارتبئعبداقه

الربابأختشولهأنحبماباصلماتصاجملىتال
الشراببردمامتتاذابهلججهاكوجدكوجديفالت

هنأبمنلىلقاةمامجق31إذنوفلأمأزهقت

اظطابأبوقالتدعافيمنفقاقهأجيبىاقالتحيه
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فىيكبهالمرادانمعصلاةتوقدطأبخصلالنفىاربدماليفيحالزفاما

ممفمنئمالعقبةحمافةفقولهطهلوفاهنواالذفيمنممننمنمايقيألن
فاحنلفلجلعقبةللرادفاماطناهاكلاوألالشبةاقمماانهفالمعئآمنوايئاك

افةعياالنبممنورويوفبةفلثوافتحامهاجهغفيمللهعفبةممماقومفقالفي

لطةآنحففأنأربدوأناالمفلونالبجوزماكوودعقبةأهامملظأنهيلمعلب
ظلأةأيضاورويجهنمفيكوودقبةستالأةنجاسابئمنوروىألعقبة
مكاملىرقبةفلتبترلهللعقبةالنفسيريهوناالولارجهلىفهتسهاالنارىالعقبة

ومارقبةفكألنمنهانجكوازهاسببأوبمونالعقبةهذافنحامالىيودىما

هاوررمفسراهقبةبلاخرونوفالموعحهاوالالنارتهاهرليذللئابخدأفي

النفوسكللععوفيعقبةذئمسمىواغاضبةالمىبومفيواالطامارقبةفكمناال

افخمفالفيهكفىذكرناهالذىالجرابارجهبهذابليقولبااعومثقنه
ندممهاأنوزىوأللهبالمستضاألألبحسنالثاهاألنالثاهاوجهملىواةالعتت

الطاعاتمنكوريلذمواالفبةالوفئهوقوعهماممفىمنهألفيباتأحدضلى

نارتسهاألعقذسبهونأنبطابقألرجهفيذامنهالتجعبأنعيأحديدعىقالكيف
ومجاهدالسالمعليهعليفقرأرقبةفكلهضفيالناساخنلفوفدنجاهقتأو

رفبةفكوالكساقهالعبئممرووأبرمطارديهرطوأبرواطسنةوأهال

اهلالمديخكلأهاساوفرأاالبمدونالفعلعدوألوقرأواتبةالرشبوكلفبنغ
رقبةوخفنىفالبضمفالالحفرىويحتوبوأببئولمججبوحمزةوعاصمام

االجوابأنذهجالىاالصمعلىنرأبن11وتاييمونؤبنالمملرعليواطعام
الثوابحننارلجدبرصىلبثاالدعضدفاجابت

ابأكواعبضبنهنهلديالمهاةمثالأبرزوها

لحبلجلفوألبرروفىحالةالجغاذاتهطفنبدث

بابالنماهاظدفيأربممنهاقنحيرؤةموممما
اغصابأحلفلوهاماذاالمسدعقيامجاجةسلبننيومها
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إفنحامماادراكماللعئانيفىأألافعلباجوابهمنوأحسنمعافيكرأ3باال
الفرااوأوأطرفبةفكهوالقيأنهنأحةذالثواطعامرفبةفئههرالعقبة

فملهألةاثواالذبئمنكنئمتالىبقرلهاورجالفصلهبلفظالغرامةالى

يدلفلليوماكنوانالعقبةافتحامتأنيمسنعوليىفعاليبعأنفاالولى

المعروفونجعلالخيرإعغمفسرآتجرلبدملىأدراكماالقائلهفولهئلهاألصمعيا

مجلكةذىبومفييعامأتأرادوانماالجوعوالنبلملباالفهفيأئينئاأضبهوما
حماللسجوألرابةقرمنفريذابتماقرتجغمضافاماوأكرمأفلفيهاألطامأل

والهكيناالفضالفىنباالجماعلىالحناجيةبىوالقرالعمبذىعياقدبمحنىوهذا
وحاجئهضرمنباألرضالصقوأيئيالشنصوألمزنجهمةالغقرالشديدالفقير

ألنهأافاااالرشوصالدمنذمأضوهومدتىهقيرفيقولهممجرىبهرىو
وفدالرحممنانهياوةحمةالرمنهقعلةوالمرحمةعيالأكالذامخربةذاقوموتيلفها

منمرالذىالقربمنبداقربىواايقرابئهنمأخوذغيرجمونأنقربةفطفي

فيأممموهذاوالضراكلعشدةمنلعتتصرةطتنيطمأنهالمحئنفالخاعر
بالضرفهوصىذافمباذالثىألنذاهترتعافىألهفيوأاالولمنإنئا

قالابثرادأعامواللةالنبببفريمونأنبالضرارصففىالمبالنةمىوليى

اثاعرقرلوميحهالملحطريفومنعنهاللةرفثايضيالمرالتربف

اختثيمادح01ااهآئماكأالاقرااذنيؤفدهئيؤكأنة
المؤثرةأمقالمألؤالبثيابهالئذاأخذوكاثة

المحغافيجةخاربئحمدلقىذباثاريئ
آالخذاؤدئثاليدينطلمقيإبيماحلتإذاءالعناثضم
آ2األزحامأصأيهماتذرلنمؤشقيقةإليقةزأيتاابئو

األيامحوارتألبقبعبوماخوانهبنجعتالفينعموفبل11
اظارجىبئيربئلمحمدأإلئلهضعركتارفيتمامأبونبياماتواأل

امالىارابع3



تذىاألبىوشله

خلرمييفياألؤطانغريباكةفعايياصلبالفاليحلءذش

لىأهخسفحئمحتيثنمتعاهؤهإكزاكغاؤافيقادهئمبىقمازاك
ارفياطانةسانتبةدحاعىفربنلةوألنا

التوالىفرؤقذهبئطعيلأباسثتقزثتزفيألنم
القزالي04واعلىطزنائموافيسخائبةفرأنجنمؤ
صالىلالأخرىكرافإفإاءبؤأنماةكايزآيذنيي

بأؤشمنيهتعنرضيأولنمبأفقرتيالثتطدعلنمفتى
يماليؤإتألفلمؤمكأتةمجذدذءإتلةيذعلي

والتالدمسمحاوأسكبائتأإقصايرتوأصمنجرفي

الاساأذفىاألصازالصذفةاتطايابااكرئةائمفته
جريرتجولفأما
يقضبلثم9دأغنناابئنتىريخأرنجبةينأتفىلم

كاألقردبلهلمافريقيخدقايىأقالفيحبمجقظالعإنمؤكل
غببمنبرعىأةأرادانماالببكلقوىالمودهفيالببالضعبفطإنيرولمفاة

لكرمهعندهيشوىواةضراولاالصصمابرعاحقهالمانبالبعبدارفيلى

مناناكزأماعإلبخالفوهذامنازلهبتوفردارهبعدتمنحفاظهوحسن
المردضباضاأماللءاخرهذايدالبصوامالالفريبءافراصاعاة

تياشلئمهالةرنىالموصينافىبنكالالفلمأبرديناذواطديعلم
اطجبأمور

الأواضأوألطدك1ألكتابنم
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احدباالراحدشثعيعهنمواهدث

ئيهبثشبئينتشببهشوامد83

بنالةثالنةتشبيهضواهد12
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