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بئىك3والمطياسءيءيمهءهئهها
ويرمليآل2همبهلطنيكخغءيهءيبنئحيصحئرخبماكئيممي

كاصهإيه

11شصكيثهبمةغئحعيمثألثإ



اأالركوةأقري
اتىألسثاقلث

وصهوةن3محكإمحشيال

الغييرلراابغخثاشأ
قفيوابمكهوةوال

تتلسمبمحسخهصحهزسصخأأجوعإثطاعربالممعان
لغكإلءربمعمطىيبمشةإلهءبمصسعءاليسكصربطهضمق

كهشار3سعلحإوألفئمممص3ألئمسيختغلهـيداثحافى اءبملإوولالااليملمحماممهحفرثاقالىا
ط7ريمالبمددمامس3طتميرزشبئألأثهاصىإلعامو أليطولإبمثحال3آالخافىث
نرقىسكلالكصىآلفيمغفث3حمكحثايمقمصخطأءالرااشأثة
أأألحسياليربم6تبرجمبماحصبر3جضؤ3إلأكأأمفسهم5أان

احميءصيمعمصووعمايبصألتحبضصحء

وكهيمثالثثيعثقدال

وسلمالقعفمعداال
فمكلماكرلغخشاثىحه

عايهفىلاليرذأ

الكةاصعرأكةهـؤ

4المثلثءاالالعدول

كااورمواءةأ8لمىالثمأثصأالحؤجممالهفىالعافىإا
قيخيهاتتيه

فحضيرؤششالىفطئليثمل3اطففىىثرحغىجمائمادءأبوالكأدألصاأس
3لمديربر3اسأمامإحصوها

واقاالالهتأذاصذاوفوأأتمالمئفض8المادكاسموهـحتىأألمحه
ئعالىتمفهكهييوأطا

فالىةتهثفىعفىصجعولميمأؤيخدريلىابتوهافحتبزلوأألطعدونمدهـالاثهامضرمحاحمإفى
أكدالصاالوعالذألئئإىسالوحمصءذصرللمء

11ثوءائوكوفيوأغ
الووأةأءأأكنهمدأدووةثوإ
بم1سمأوومخأمحمنهوأ

اأايطصاصهالوصءينأئصألقرثهامخماأحهأتأولبصتدصقوصضالمحالبم
11جسءةقيمح3قضلمطالوء

أافالىاصماذوليالاثشووإينااأةطاكأاسطصأ
الالسدأفشيدس

اووأيومحبيىبههبهسووشإلطعهإكمسعوادهوهناأششهاأاللىةألموالرفيكهبه7مهقكالى
ءإحمحمصضحمحآحممكلءطدحصحو

ثعإكيباإ



الجلرينببناللثالدئفآئمالذىىلمحوئثئئكلهعسبئأثاوالرأوبةةاأتم

زهيرقولكضهثيسله

ومفأميبقثيخيماؤصك
رلربركأاالؤكاتحثئوافحاللديثثأعفلهأعقدىالدتىدبمالايثا

فاؤاشهؤحا11تح11ابندالوئخاوئكحطمثيبويهءئكاأضداب

2أنمشدبالولطئؤسهـخحتاكىلهجتالحفهوطالوهفلىخ

11تااحمتيمحث1ااحألمىحتئني
ؤهيمأديداثي9مضهوكاكأحماواإلصمانوصجسعوحوةإمشهـيىا9

أكوأثاغورريلوحيمفىآأىيؤألهفىءآئالرزفئأتيا8ذوت
ءء

صغرأثممتازأيوصكبيديممفىورتكحسكلرافىاكثأمللى

ابئاممسلوالطاسياكلفةالمضاذبواأإرراصحتيتمئإ
شء3أدفي

شعثؤهـاولثلالميسادإمئهنأفوفيادؤهالثلأليغالمثيمفأأ 3إ



الىالرأكظبالؤصلرربناللمنبىغألهيربئا9اواوآؤطابطالىثرلدأفي
األااالألمسيقعمباعاجماثقإالدإرزفىدتموقدقلىةادووفىقبىأه

بمسدأآقألامثوإبماأئررزالثهـخسرأوكصبالثوهفئرئد4و

لمحع1اثزأرةواخمثوغواليعوالجدةاتموءوالغرالةاقراهةاليم
قاإيثإوالرنئايطقؤدإوةوالرأكوهومهـربهبااالسكرأيفمكاخئهـوهـ

ثمسةصتأبوأمعغارأالوقاقوالدواربخ84مأالراممافعهـيكمللذىا
فئحهر3نهاصاصىرلمخوةهـاالزحمهواأيضاى4ارعفيرروأص

ليسغاقيرثعاسغهرءلمحعاكلطايهاريدابنعاضياشثابإ
صواالىبأكةإفثايهاقهىمساحءايدالفىلىقدتعسذختةو

نضدفىاهققخابيئعابصغوةابةكثاا
اكالعمقرر4كألقا

اعالوالعحيينصاصءسقاأكطحلماعندناصثولدابن

تعغةاالنمأهفىءالمطتوعثمؤراهوجمقمغاوكمساقاالض
ماوالررأللقودآلصؤفى

صنهودهوإوئرهاحمائظهاوثئجبةهـةاىقغفىيبافىاكالي

كادالحوبةقولى4مئبجدأبوغثوبأقىشعلموقسديم

طقىقيقواححهماثذوتشنثثااذاسانرهأاهبةاقفىاقاقأؤكالىل

ثبفثةوافكمىءأبرشاوجليثويداينالثسحعمووالمألصكشها
القالالطانآفملالذىفائتئث9الجلدكذلثتماوكطسشكت

يؤخالثزالماامتيهضئصأةإصلماثياخليوأة2ثجسالصأهـإ
موبوثوارسنالىقثاآلذكاهحوتىأقخفاثواظكنؤقأشعتهأفوا

صدلىقا3ؤآقءفاأمتاثوؤررقبنأةإهـىفلداافىوتءدمفاذاأع

اكطصءاالثومحمامءدإلىامأفادهالثافأطوإئصإاالكحينا

ساصبهمقكئموبئبةقأكؤتكففىطهضثكأولهآلأوؤوئأنمهفروم
ا



يابمسعفثءمصاقالع

وبوهماقوالىألمعإممة119هيافى
ئئتفئعلىؤقلاتيهىوالطتبةبابةالطهويزاقأأبربيد

الجادناداوقيلواإلداوةقااثواالقربألأسفلسئردفىاذاالحلدقلشفي
جمآخيرزغييرثمشؤياذأقثراوفئؤنوعلثمماعغمااالشمفهأسافل
تااللىاحمماابوالطوأقاللفارعىءللميمقاطتثثوقدرربمفهوط
ددأنتهـسقخدالقربةضوفيمن

اتمواقالىاكنفمثوآئرتاقمقآزيائلطلىب

الالعقىافىحهماقعةقمايرو
وأنهااأليصفاشثاغأقولمشلالعراقابهقىالالفوإسىمنابتتناسنىشعهه
روفوةاصائداتثفأاثاليىو

ماليرفئريعسةمالفإعلىزعانهذممالمشدالمافالوآين

أوزاطالععالةجمهفىفمكجملدفئىمحلىذناباءبأصممماكقيخض
جمذأثيئثصااغاظهوالعناقالثاذأنترفنغولمعخاءبئتةيأ
أوثمئغاشيةطفىاألورمكقاالطئةحمريدابهطأضىاش
طيفيالحطمثزلجىأبوبمحذواتجالطاطأحسواالدفىتتخ

األديمينبينالثطاضلئطافاإشيددابنائاطلهلبعع
نهمهصحوبزتفاذايهجحلالنيانوؤحهوءىإقتاعاثمدعضجكبرزما

اصفرإويموأقصطياوفأالذكماانالوزالعوبةاسكلفقاقا

ثتيتهفمتأااليهاقالمصتاكاالجواقأرزهعازوقالىبهااالحررأيى
االديكوطئههاصفاواعووىو1ذلفصتلوقملأموباأوقلى

عبصايهفغوبثإيائئههابهآكوافاالقتئملوشىجمواظجمحثم
شؤؤآونقمقوهواوزلىابةوالماويرةاتميفىالعتاقاهوا
الجؤةيابوال8فىضعكااليتووبمالومخفىقآكرقةالجعفد



أالئهاكلدم
سفىومضوتومون

الالمعىاهذ

بلكتامالفى
ءا

صتيئحألةرقاممالكيةوقغئءعحغاأاؤيجوقدياحمتمفافىالرقعكل

خربهووجعرةلترشثروةبهلنذدديدابنكىلبمعدآوةهكر

مقالمطفكرودلصئ1أنلرالةىوكليبومحبهداالئؤابوهحىأ
درهودونمأةواسئوباليقماسوارة1فىئنلدطأااالؤأإ ءبصاده

ثوناثاضصحمغمثولكلى3انذلنلمفالمودطإالمائماثئدإ سسهوهـضءأع

منكىلميرءشآسناممسطتكوقاكاإاةإخواممساثاسبهيدا

وفدعفاالإدةاقؤقمءؤإلأاءلىعبهأصالعوكوةماصاوئرخوتةالمؤا11

الواولةلتيالمامضدقأعاطصكغالتخيماالمأدفىةمحاهاأقلمث

المادهدرلعطسنهيراافاكثهرصحهاحءإسثااعاكمختورزطد
3جءصلمسلملأ

ثهذتهسمدةعىاا41بمحشاكأافاةيخاالائاحوممطإوءثامهاممأ
وطرفهـاهاخمئف11بيهجالالفكاطينمإالأمهنأثبصحمإ
دافاامأنهوأالهصئ3رزإقاتهكهـغءالومحائمو3أاهيلىءاألأأ

3اص
ادةاألازكاففىقاأمتقيخفعاالعهقرصرزئياأ

3كلمء113
سسسدالتىةلملىالهسايلىفيقطدب1نقعهنصطفىنج

سإدص
ؤثرالورمأيآكأ11ثناحىالااسافخم11
أ

ير11

كحأل4واإفادالأ

رألعنخىوصوجمهقوللهءلىإيدىتبمإصاإبنأ

وقدعحعيىوايالااللهـهسوأشاطأالصءعالتسكبمكث

وكاتءنقاذاإثوةجمهاورهمحللىاكلنايطقافىمتهأ
3ءدرعإ

الثثتاذأجلاودهتإيمنمصإلىثصئانءحميدثعالجامما

ؤدثهـأقهإسل2فأكيإوسكا5كألىأدا

افيسشهلىحلءغفشحغسفصوعصونحزهـؤأءواوير
ه55س

اؤثاكأيدإثئمفألدهماسخاقئإحكثنااللفي
صوصتسج

االسائهأيثئهقوالمآهقياوأإصثصهفودظأئموكلهقك
هص11

كا

8



ابلوهومبكوفيالذكطباالصقفىدثدممظاطقولهقأماطبعامع

تغا11عهعكأيمثتصينالثسمحلحههبمأفيهدةاهومعتهدانىإالعدأالقو

4حصوكادومقكيغءقاوكمءاللايعسدوفىءثورسالى31ضئب

ثمديدضئبلىوؤالجيدوضوكاطآلمحمنعونصنماقىفافؤهـأكاامحاو
يهعابلالرممىدبهعه9ثرقدوحمهـهححمهيحويهائركثوكفرفىمهحمموكم
سحهلاالئحمضابمأنتقزآقدتلهفعضيضعضائزقىقالى

نحفرسكالفلمجمروالكشعواغةركماوثطلضيقارعكآمقاسيثىثوابقاحطقإ
افانربخفيقوىوقوبوقهمهتةومفووقوئلاللمكبيثثال

اهـوفهاجابرسلمهصـست4
عنليهةدآلواوبوهـب9وهاياوالمؤإدضقافىامالاحائلىواالثح

كااجمولهاصنىلىرءؤلذالثحءإماخبهألىرثاىسلىأئهلفساإعاهـفماأظامالغااافيكأبو

اإلمهاتونجافىألجااصقاكمالعبقمحاحمالمتاكةتمتهـكوقدفهومملمئالفيوثلماولئه
اىاثخو9قهخاكءدماذالمكلورءمعأفيممساثماذحمنائحصوايأليم

أسعئحثماوسممجيوئدهبهنئمئهتووقدخيئخهاقوأشملىعى

إبماوأااالهثظأفجهحكآحاذإخصلئمىماحهعىإناحخحئمامسإكتملحرىز
فيىتىايعئهألطأواثوافئافالثالهـمضثررلمبئثمصهسرذرزبحياثإ

يدبرنرأهنهبمؤواشءاالافححثلهأكلتيحونرمحمالمضلمموبرثه
أصلوأشيفةابايةناؤتبههذالافاكياتحوورلمهبهطاارباقأالل
دزىأهـإئاطآرزموكوءأداذأئطضأفيجمأل9سسإىوويإكماث

41

تدبر4صأممعاليهنؤالعطصىصالمش2آئاهثةاكأنوراحقءسفوالمح

سق11ااسليواناشمقالموشبفهوللىحموبييد
جاستمآقيسأختفئغأصإيدفىإبولاالءمفاأا
ئنكقةسحئيةأءمتثى1مكاكاوأالمضثنعهـحثوقفىرط9ثىو

االألأأ

سذ11 لهدئمكطألىإاطهلطوفيفىبهوتهالذىدأةأكمالؤأورمححمىأ
أهـ



وألخداجلنروهالقر

الىواجلدثهفهااذائيتثالئئمفىأنعليههفهالن
ليفلدو4افصنتضاذاويروكطءلظبيعدضارابومحوتجفخهـأنفىى2و

اسئوئمأطوافاثطلنحءئاسثميرصالزأةزعنىجمةدطئعآورخشية

دافىئخغلسطساد4ليرقكوبرمقئخذ4للذىللبزالالأبرصنيفة

صرالرراقئكنةااألشكوبمالوبهسثبالنهدبواألوررةسيالايهس
مقرهوشاألقفمفىاللذىأوشزقلهيغووموفىوتئاسكايهعال

ابنأقاحوابيرخوالضاقيواافققهورابلثافيهورفباالواف

كلوألتكهيهتال

هةسكلاألتئاالقىا

ءباوشؤزحمهاهثاأئمبيدابووبهايوعقئثدوبرابن
ديضاطوفيأمحددليواأؤحصرمتهشويدأفيممبراوتجائلهو

ماشهدوؤلهاالمقظةجعلصئأخفلىهمأثنلمفافاشه11وفيامينادأ
اصفيوفىعاادمافيياالالسنافصديوشهكوءءعمامئواصه

شالفىيومنهيليغألوايهـفابهناماوتهاللجع3صالفى
الميدانئوممطىالفوبوهذاويكتهكصسدأقهيأصئعئيهئهأىكألؤصفالنا

كلبأبوقولأىفىثجماهيقا1آلهأنمونأسلهـيصآمرءطأاقيثى
اكامممناكامماصفااللصروةاقبئوممنانهلالزلمجيرحديثد

جهىقهتلوالمرؤفااصهـىاجمأئوقينمانهلرووىق3كلوآا
ىلىأبوبهفالطمقشئفىيؤمحلالمابيخهسماوةستم

إمضامواأصئهئهاوحذالصاباوكهاركثعداوكئيؤوألصالوئههااقوبةأقرث

معلتطهاوبالعمامشلرتههاآكضئههالوف111غولةاوياط

ثاهوضسآلشنفتهـادمحباسأوصكيحلمآغصمايماجمضاوضصاماا18
يالشتياشمددخها

و



فخهازفىخميطفالف

فىصتئرممإسفعغءلوثاألزميختاطةاظرنالصصاحممبا
وأنثمدذفعةفىينحممافضثهأكطثأشتحوزة

بمفالفيىآأؤئرمحؤفىوأنرششؤفطمممثرثبئئممأم
ومحنوبرنرفهـخررافىوةوآثآخوفيءمارءوغةهـسوالةءقااإبثغودلددالق

ا

وأنشسدخيرفيأ

ضويزيتفئةفىضتايمععثر
دافوزؤةلثاوسؤتمهنحالمثاهواسلثاذاميخاإاحبمىا

الئثيريهأبوزلدسخوزتهسنؤماآخزئهئالئىغووقدمائخرربه

رركحيثثمؤكعىاسعالياثكتراسكيتافيكللىةشئيوليالكاميوا
اتمثبوإخرزثاكئئاآكسهءاالكتبث8بمأبوتهلثتد
يعنىصرزمنهكثمبةصلىناماماحبكتبانأشؤة

سغواظاودءسكيتاأفيمخوزبسيوفطكتمثواوخطهـاهقل

تكيوهاشاتةوتمتهوذبهئمتهتزهفاباطنهإصتأنوصثهـىتخئئرهشيره

ناحسفئحؤقىزنهالمجةظاكاتواقااماصمبفياث

هادهثالمؤادة7ديافثويدابناسخرتخوؤئصئائمدةاتؤ

ددبهثطئلثافكطرزامنيهاهاتفئالقوبةغآقأبرريدالأل

ئونرةطئطعفولفيرؤأنهلةادوبدابنبهنعفامسيرأنهتققم
لوسكليدالمالىورؤضونروهىبهاكسثإفييرائاوفيةانالتهبفى

رأمىفوجممئيأييماخوقاسخوقئمالمئثوطهقدفمشعرةأومخقهة
وأفمثدمنهثعؤها

ئؤؤئةؤئجفملنجغديررتخئسةاذغرجمثنهعال

كالميئقيخريففىمحشايمتسف
عهـفافبدوخوزاذااالمطرفئسينهلعوثفيأريسالسكمئه

ش14



وقثفضرئقساوخرتاآخرههاالحوفيءشمهخغالسكيتابق

اظورلئاعولاسيدأبوقغالفهواالئخرلمخوموفقفئها

آسغفوظلائأدهوهوؤأىخرئئتهاطرزآثآوقال

ءوأنثآئآيفهل

آخقداالمحلفالناخيهقأئمعمعجةالتدكطخوفااثرهق
ةلىمىواكميراةغورتانمىأناختوئئسئماألدهتسكالىابن

زةتدلمدتءااذادوذدحمذثآءفيأضدثقافهءاقىالمور

تىاىالؤنههألقنوبكرر

أبوفغيراأنهتقسذموفدبازبالمقمناسئه9تكلاابنال
جرإةباالحيثربثكذلماطلثتهآضبالولحاالرترتئثمحكبيا

قااللصكموررا

تفذآوقرثتههأفتعمفتففضثةسمضآاقربهاقضئمتثويىابنالة
هوقيل4أوااللهـمئمآووقءصقاانتهرهكمىباإاائ

داتجبناكاقيلوغينلمأكهققاسإسيقكاوفاقهـدواهؤتكوناأئ

وثحوهعمتدااألقالمنؤولنلدلوعمعلقشكفهءيهسلممطجفهوثد
المحسهين9إنتعضاقالماذالمثلوعالنفقلملإاتبنالمانحاكسرص3دا

ألوصدءاثأطوفاوارزلماقجمياهـاةوهاكياكطالحيوجممح

كيهألآلئرقضأوممطرزةاألصمافهيافثىامىفاداأععثاعى

مترةعيتتسهذهابيعيدفنوهفسالةأصحهإضصاشىاالوحئم8قاوا
وهوةاةقمرتحالثاصكأافيءالماتلؤمفألريفثأقفالاو

وقؤهثهقاأاصصصفايألاميناسساحباإكيوافيحميجااحراق

واهنذآتجعتثثفعفيلهنترءمااائطؤآثدأبرالإلثوبفىتفددم

شوقثثبكأافوا

يو



ءسيإإآلشواليىأله

وكذلدوطضهريصتحيرتوآلحققثكرشاضتلىضداانتلىدبءأبو

عييدأيوممرمجهتثعتقاهاياإللكيتأابنباغافىالجلد
بناناذاصعارإكلكماغثتىتثءمنهيرالرخكلسينالجرصقضصيثصسقالم

تغثرتءقاالخطقطربثئهوحئحينأنتعذبمفباطنمنالجلدئهيف
فيتةبيأدأورطوبةباصلوفيهطوكاذاآمتالدنىأبوالثحض

طوىطولمحثوقدكفناطححؤلهوحملحنخمئركعت

كثوهاواأللمحقمةاتربأقيأءؤق

يمامىزةاوته4تآلهيؤواإلالهصقؤاثىتاسحألاإجمن
فصتأجمىألقيىهخحتىلم4ولمالؤموقدضءآئالواصألثالممتاكأايالالذهأخما

كأتهوآوحووكزئهوفاءاصقااهوثعبيدصأ3ؤوتمامتوقدلهومئو

يضثلوقدكأ3طألكلهغرفنامهآكرفنىوغترجمنفهوطحىئئهرتهوعوترركارئه

فامقحىئهقآلضلىاثآنحغاكيناصبطالحومقفىممئهحمنهوحن
هساوشئبىبةكىإا3ثسوصكلبجدألىءقااصئثآسنهثثكذمهتأص

نتصافاولثمرئتهاأ11تؤتئصروزحهامنبمهـلتاالافيهسائمتصاذا

وأنشدطكثاليايبطيئافيههامحعليةبعدي

ائمثحئوبخانإتائمماصكئكثىإثخبالفلامقاعثألالرفذ

غاافىئضعالذىءالماىاادريدافيااناأشةءفىاالرلصون

وأنشدوأئهاضقاحاآغرثوأبوعبءاالليبصتىشعدا
ئغرلبليفأقيسعمأخفاةعلىلعمفئمىثر

اينيفواجماوافعوكتموأفضئقغيئاأفتنلموسشيزناقياالقتهفدريزابهن
طةحمضةحمنهيوهالألافيماسعيمنهجممأبوحمثعحآلشاضتءالمامقحؤ8ون

اخالفئهاشحاطبإحشاعمامعامطحعفلةأوبكيوءوكلمنتطف
سء

وبمهاواطأقو4
سةالمثمننهو

آيهـلةفى
لمهثعوبابهاروكطو

فىقالاميتافط

اقولىسانا

أبخكبيدوه
ساحكثثلهصدد

للنؤبانشنانه

اطسينياكعاهمىا
أوواللةا

اغطأهـء

صتد



هذااموسغاءوبه
لهككاوفيشللاهدا

01

لمحونههامنجمضقو

11فوالثتكغفدمق

أالىمماإفئلي
ءومحمقاالأه

اشافىرزاالحتجى
اكعتا

أ

سرر8الأزقفثيفةأبرخءدقاقاومنهامحدعبأطحاغمأطبا
كوئهفئالميفيتكفقدثأدهاقآسم6وتعالىماؤءيهفدهاقكطهأ

هىسيأممممفأهاذالئمتابهكأوالؤىالدفقناتثدمحم4لتا
ووبهدرؤصفمأنهأعنىىربابيركقذافطفظهوبالذهاقأنش

سالطصشمأنالماالآلصوبهجالنبابقلتهصيبرذأنصالنوتدأموضع
اهجانايهتحابلضعمزفىأناودالضاصلسصأدحهإلويهصتهلاكااقانة

النهوضثابابسكدتهلىاشهذولىالويآلصارزخانالتنحىئماإلنالدستذئصول2
األنابرقابحهيثلىافيماقافآقائائنبيدأبوفافهـمهكفراأ

وأنشدتآفاإ

أولثعسالبتمميروئستفىءاقئطتثلىيوءويمغا
ثآتهضارعىإ8االميوسةيثالئسآفاحبناعبصا

شتهإةاثفيضكبجدأوفىاإفيفاعلىألىاكداعلىاصتفرقق

دوأنثتههاوةء

خليعاأوآطرقهشمثتجاقفىبهتؤمزرألتمئا

هىرهضصالممصلوآةالفبنلثوطاالجسوانرهقااصاحبى

اءتجوتامسكهاابنوسبكشئمصانربموؤطوركرمااواصالمحازئم
دأفئماسز

فئمابنوؤطئباتمائؤوتأل3دكثوفىةءئعئةتوقيذالن

ءأختلوهثىهعنيأضممرتةخسؤبىآيخردمحا

وتحايىالعالأنهذمتقديمأشدوكؤالثدحهشموففيالبهورزى
ا

ودةواألذالسذويمالمذهقاختيوفمكللىاالركشفاأواهصاوئاطاا

االممتافاطافحوالهذةكباثءالمملواففقىئمأبومحبيسمدي
لظارفاحهلمسثماباق2أىطاخعوانلىقلومضمهالمؤح

ثاطالءرغالءمأذوأقياتذنىإةوافىرراذهـأىكاةاأ ىأح
فىءجلمءدأ

فمرحاوطفحماطغغإلولماخذصهسااقسدداصكأأ
هـ



لم

وواؤحرلتألئموهلمجرئهةلالمبهرحالئالععصاصمباضسألع

مشئاالممابوممراألمحجوودعبصائووأثتسوهـئئسيفسترفىئه9شح
دوأئث

وئماألفالشزهاقىلرثصلىىوامناسراباوساحؤ

سىامءاآلصثهالمئروبماالغتخرهمأىهبم3انهاىقءالحرةوكلمايرورو
أءصلم

ادعجيىأكملحؤالسيبهجمضالذىالموضعئاحواأامسينا

نؤالهواثتميفاعئمش1ضصتهه5تهملذاءضمااالثآفش

خترئههـتهومئئوورزآءوةنرصؤسىذءنااالضدووتكهإاافي
أبنرئؤوازتوئهحمالةنعأبوءتهؤزفثتهئاوح4آرغبوهـءئته

ىماركلترتمتهاوألوطصارمثلوحمعتهاطآء4مافئؤفهحخهـاسقلثهتمتمحا

رأنمثفرردجمىثماهءمآلاذاشءالدحهوآألانامكاآروقاد

اخموبااطجيماألساقىدغدغحمالتزضالغقرزغسذعا
سبهيتإابقحدامحذخفصبههأبوحضيقتغهأفتوكذفى
تمذموقضتآأرصها8آهـفوبةاصذأيقمالالمتلغافر

اقققاوامحنستىسئهالصهآفقوقالىيواقمخيقاحصاآنه
القي5والدمهيتؤصستىساالذىوغفتةوصسلىوتلمواالث

س5لم

مهغايفهقنأةأكقفهأوصفمماتالهرثه3كهقوقداهمبة

حكبقىهتقونزخاالناىتنرمميهناعبصاتدفقآلفقة3

منقللمبهماصحلملمثهىواازدغبهاتجهنرءوقيسلشاهكفبةفىأ

هـدأعثميازارسكلبمقمىمقأملأيماوهحطواؤدآبذآفىكمغا

مقميفىقأللناةهانووافالئيفءباناصاعناامحيتاأبنيه
المامسالتالثثقالطوءؤآاصدال9قيءالةرزمزقيوؤدءيزإالمتىا
ا

داحدهاهعةيىأتههارهاأافحوكذالقئفروصبهوواحدهاماارآف

وروووىىقمالىنصقيمثرااللووأ1فذالالهاقهـآسىالىالثكطفءء هـكوهـ

واصهءفامأذكمويئوقللطثئيقونافغاذاوويآلئةودي



صشولئهوحلسترمثوزلهدتئدأطادسةئهحضحالصانىوكظككطولمأ
ذموآثصهأئرأصتهسىتلسباورإكايو4إزةزئمكاصتدقاأل

ووءمدافاصآذقآلردملمزدئمررأحوأراذهفسذحممهإأذ
ادلمس9دصألر3سكل

ادونوفيلخهامالوعوققامىالمتاأحمثنويقسالكداوعف

انشدفىصذا

يخيادغترائإءالغيئال
ندهـوهـاةتعوةاثضحاذااالضىحءوإناءئأللمؤوللمرلوقادها

فوءالاالمقاوباذالوشلهداناغكراهدأئههنهتهبرؤدفىدظاا

وخفانآنداأدفال9دتهوآحمتهذوضدهىبىوقىمارزت

وهدأرءدثسهوهثامواجممافافيفاطدإاعوذمغأئرنأوخ

ئهةبسهوصعفهوكلعهعامسهوالعقاوهقاوامهةيفهـعدإوءاالناافمالمحإأ
هالمطفسفينبئ3ورثؤوجلقثصلههعنىفىاطافىاايهقالوطففشآطقمنهـوشدأ
ليراديموفيةزنولىصكىقىلمبهحرفيتصىتفاصطةاإ

امحلسالعلطرئطغفاألحيسأأبالثيسيىوجمغاتطمفهتئإيوكااامقداوالى

إجصااسأالمسآيندينفىةءذاهـربمؤمهوحشإهـحاالالمطوءإحتاشهصىا
أ

تهميوفضسهوتئتئدهوأوصدمفتقفتهواثعيتأابنتيدواإحمن

ءؤقحملماافيعفئولمقايىاالكرتااشعوأباناالاليكافوا
ءتبرقىأغدوإالدهـوأالفأضفؤإحأةءدأءصاءاأقارررفااذأءءإالخوأ
11

وةاكرلأويهيىلوظجمهقالوؤبزتههءوائزقائهفييه31كوتج
05صصأ

فصفهقداصرألثايثفصقدتصعاتىفه4نصدكأأقصصاركبليكىااكتكلإ فلىأكث1فأراهـتلمويهاقالياقافأوأءوأفحما
وفىفىأ

فيهنلمفان4وأثنشتزلمتوقانيثطؤشطواؤدفشمطلىانطنالم
ىادتمحا4مياةربكأووئثوؤؤؤ9انىزخكاوقعرسؤإيأال

مقؤكالرؤصقثنإتامهش9ءلمأفحمغذاؤءوأءاأ ثنصيرس أ
سإ

أثرؤاهيراضفوقدحوحجيوأذصماحمءونائالدكأ9ثراأل

ال



9

االالبررزثشءيددهـابنضدالألاؤؤضةوقدتضذمتالرئ

اقغراتهمالقعئناأالناهقمؤلقلللم4آلكثولمنحيو3مافيهمعثثت
دص3ثيسسلم3س

ودستههـىحهاقوبتواكأعودته6مالاالنازأثوفالشريماسغجااأيضا
أىفالوبهورةزبرحيةكموشغفىمالقيجرويهضويةمهاوسال

افيعوضئطويقالرألدالىواإلتاالثقاليزءأنقئءافئااولمثة
حلمس3لم3مى

عصولابإلحها3صلوربهحؤالشددتءاتمأثوصنهئؤتعتى

بةالقشكتئوالرءرزتزكطباكرتمزفيأالنابمدىمينا

وذحألتفىطصوأاالنافىخيةيدأبوفانزوروفساحرتبنارأسالى

الوتجبنقالىوئهألءنفخاآنفخبوضيواشقاغاثتقكلؤكدأبوهم
هألمحتاالدلئمهرهاذفعأصخئؤؤخهاأنهذئىةبفىإفاإالثةائخلهثؤافا

لمثسؤيدنفبموألاررصفضارتفسماكلحمااوهوفهاحألإبلهالى
اآذآفأوررهغاإلناىثدآثرقالكلؤمىؤرمصكتهثؤءإالفاقي

صفوأةئهؤءادأط

هـفعاماقاوالدألملأذضناؤأعثىؤولذآ

وماأؤلأسةآىحغذائقصهوغالكألفهأيوصعفىاالغرفق

خثوقدعيئموغهاواإلسمفغولىاخماتمتحتىماكل3لمألفء

المثةءأاصاورولأ

دإيا

مأوبعلىيئكلالكثراثاوأئهءعبصأساقولىفىالممءالمااحمواأثضذمةكدأ
ئيءيهـجروا
ههـبسأبكروأءيهرتحالإكصهواالمغصااالبهونساالضابوكهرهىلففىأ

فاأفساصاىألظسلوصيفىءصلهفأمآاوحسوفمىكئثوفقاالافىالنالمثالا
ومالىالرثتائحوواأيصوواجمصاقأاثظهواحنىاأدطىالغاوممفزمحموااديوالاأ

أس

رشأكلتإمثا9مإلمسثىأصءألىكهلسصأناقعلنثاهاقالمةررأ ممويهأ



ددولئأدرمنمجمافىحراانمثبالىااناهـقفصلىهلىيراكتابيثابراألنديدمقىأمحافادايقكبر4

ثعالىقولهالعايةيدفمحطإخرصلمولثلبهئهاأشبهامهـلىافماللمةالمخباالصلافنبي

يرساتالكسءآل91لاالمالمنصوعبئغي1توفامنبفتىءبهئهوتسنبساؤحثالنلسإصق
عيمجءالستهجاثصمىثكام
اليااملمافىواسلجمنسهاتسامحهأئالستجلموهمحواسيهىاكينأماحبفىأوفعا

كبطبرئةالشاتجئرةوأماأئضرالصغيراجرهوايفالراىلورفىوكذإلثتشهـئراظليلىاسيبويها

فالالدصالعألهألتةإإهاويخلحئئمالأمهقاأميالسثثأليخكشللمجبمبثوهامملجمعكأ8داف
3ارزثوالحىد

مناثسماوهماوجكوةتسخيربكرةهىكاثكيرقصصعيررةإثكاايستالمحلىقهيتقالمميبويه
فدسمروأثحراااقيزجمرالوفيإحميمصاأبنءوهبطاالوفمدطالنممبهبقى

المسالئادرصعدناافىشالكرطاانسسىاسميبويه1المحرمبوازأوإلطمالقولهحعابه
ء5صصفىسهثءأثنا

ولهوعوىعرهعكلوونافعسكلىاأللمحمبعوأميلىاظوقالءقالقانمباوافاش
ماهوفجللمعامحنمىواوىفاررىبالرمافىابنقالكهـلطئترااتغالدعالىصعافىصنعالهكنط

ءاصااالنحشاسلوفسحموقاناءمحكامكلفىياناتفعةاالوضوحششءساسي11لمؤششويءشتابرئ
صصءوريسلة6بوقى

ولهونتلطاقواليلتقعاناالرصكطءباالسموامامعلأدضمعنىوالعذبايمغبهوافىلكةفق
راوصنهصبنافانبثفالارؤص11بجثغيالنهقئؤصصطالثتالرمتوافىحهمهتصراسوفى

وقلمحاهدتءتختطلنخغياقورواياللدهـالحطوثرسكبكوأنىمحل 05محماكأيرهـبنواشهماشلليعل

دوأوااكيسكيدأةفثاعقالنالىلىءالدحيانالقأحرمحلىا

مىماةتقتحتءهـةروقياثإماللىوإكا

فأأد11ءالذأمماصوىابيقثرأفى
ورحعويعسدالنيقماقولة

ذومماقرنأكلقرنيهدمقحرفعيثءصاللدأماوااليلولىمقتهمهذاو
ءفلملالفمعوفةئنضافىةوكذرذاصازاليصاإ10كىظكامحماوممائ هـومسس

ءلمفىععرذاحرلقه

الماويقالفمؤلىالطروساوةفولساكأكلرحهوأثثمه ء5هـالفاااسذاكرطا

نثأححووإالفاففىكفاؤة

صوومهاحثا4دخشمالىوانسءألمحيبويهذف

زفىشصاركةابرورلصريانيهـىوفسلوالمحماأنردفيهلم3 ءدويريلىميماافكسال
تبلتأنثىاجرأإطضكناوعفا
صسصنثثماشفوألإمحىبرا

أسئوزقاالئمااكلهسحزآكاتهـ
فاماششمق

داجيبهآجمهيداقسبهدمحءثاكنبهااعا5ثالأذكأمىالآاقيه



ا

كفذاليهونفدلودالنهباوااوصفنهولايهللعثمجصالفهآخرذ

حمعالينالعسماحىاحاايالورقىهظلمناتفهالضوقدتحبزجاتاا

دوأنمثالئضئغصرقالالمجوإ
القانوتجفمىلمافىقفبئاثأذتضر

علىهمايرجمحوالنهإثايفرقاقاالصسءالححوتالةوالجلالحسض

حمئنابزدالبهشويدابنبئاإضلفيماسهنااحبصألسالا
شاوهاوفالءاسااامةمفىدمقيدفهلئىصالضوأمافئحإلئكطإ
أ

ءلتممحأ
كإجمحدءدكناوضبهااحمحوااخىمحيرهاوهو

هائهفئظغاحكروشمئهأ9ائومررأالصثىىالجومطلمالقائوع

ءالمابهععوسطفىهوعللىفشطهوإتجضاكرضقاحدكيرالة

علويعهوعرضهلنثأمكرفقثعاجمتمالهوشثأصصكوفقنيل

أشطثئة4سهناحبطوسطهمى3مهوتحرصانامىاغوضرفىرأفو

ذحررمهوقسدبالحمففطفةألثوكذومجتقغهمعسفهواوأبوأ
جمثهـالسؤيقامحاله4طىوسإزرةبمدوررانا
005صا

وجمكرلمخاثةافىظادآخموافاقواوبتجالمجتجير1بوريوولمألساآسخهفالكت
اك

ركابكاحقيثايعأموااضلطتوبدائصجهاح1ولجافي
43فتافيسئوتقفنأللألخوآيثلىوفىقالذشهفقدبزثتاتغاذاصحراإ

ؤؤالحينصابوجاشوىغئاذكباؤبخاتصضصيره

ابئاآمخدفأوقالكىوطقوفئصخورسنئوفازخرايزخواعفىاأ
فايسهفمعءورلىوأرساذثوماارضبوأمثاغتأ إ

وهواكطباوؤمقماكضراالوهوالمجوبالساخثىطتمادولدافي
أوصءخفىثىااآئآدنإساإحمباضهمعطوباكؤتطاا

11امحأآفثوالجاثامنةحاكماصمااقدصجهـىففىوجعالهيمفغأى
ائمئقيلطصيلمحريدااصطوبلحصوجناومعورموطاماو

ءهـلم3ص13

أإبقااثلججنصرأطهامملفأالناهـمىأحيمابممنإصنلها
11

اطرأابالةمرلالة
انسمائالذى

اضوايلدةلجلدوا

فسىخدسنبا

سرومافغصحزا

وفايسكعوإها

وإهلا2لسطها

عسثيةماهيناووا

عسرنليىووأبن

تعوفولمالمصنف

أبدنجافيهابسهن
اكنبمن

الها



ابنهيائهإرووحيثءقالكلأموأمبمهكؤتةأبئدلأالريلى
ئحيابهيماصقئهءكيومثحصرتفيابمهموتخثافيصادمأدءاإل

الغوفىهووفيلفيهاكرقاومقاربالمجيرهغالكؤشممبمالعسإناص
بأيدجيالقوئمطىكصتآلطموالئالموبميرطثهثريدابندخيلى

لوأأمطائهااثوبمئهتالفياالهينالعسمماحمبتقشمقدئضلربرا

اضطوألثوائهادةالسفينةمعابئاؤقت2قالاألسدافخ
صىلموسص

ثريلابنبحراأههـانابااإصوامئهكمالمطصوبمكاالمواج
ورسجعائاوفاؤحمجضفكاثئئاعفوهالساجهأمرخانفاالبحضامئىلفى

لمأااقؤبخازذضمكئنالعصياصعبلثمدلدأأباأاضطولاذا

أثمثلالتساايتىشظلفيلالموبخأوثغعفأثويدابنء
ابامئامخر4غتؤضتانممالشفوبغدبهـأئباوكتهةص

ءأممنةفم11مىقفتآتستمماوهلمجرتحيعثدكقووالدئرزووإ
اوزفىتصئهرشكتىكوومعمعلشللئهعضدحديثوواتهـماالةررهء
أدلمءص

اأبمألوتوحضااقوليوفىعندهعأؤزاءالمحاهناألفثثوقيلدقالب
مثعيثاابنشرأعدهفىمافايئامافئاؤيى
ألمجهلمتالميانآمجاسئحذلثإلنهفىلنىحرشكىامنالخيغ
وأنعشدثرتلمجح

ذماسعالؤصاقهذارزفيفإلط

ثاذمماذائوبخسرز9نأومبهكأمايىزلتقيالنهخاخمالحدةلياومخه
وااخوبخعيجيدأجملخثيطوخئغلجعيلحهلتأوجكحضابصامحغ

عبيليأميرصأليوالذخراذوكدفدةأوعبببؤنيلبخ
اظاخايدلوبهطاالمساياقاراجاثىاسمراعدا

ماورصااللدثوافيحومىازفيءاسااعثاإنلؤفيقيإيموإمق
أ01س

أمفاوفيبهاءهاهقمهالةوإالهوفىفىكااجموافىىنربا
يهىأنكااءالسااوفلالمجوتراللهالثميهاصىءمنثو

ا



1

مايشقفئهحمؤالممناهيئه5أكاقعتبنالوبكبموفئاواألالمالىلهثورضا

ئيجحعلأىشاوربرءكابالتسديدابحراقثثألنابكمجئهماافيقرفتهفمد
آسمادألدالقاصاوآفتلمحشفا

اعهـلعوب

يخقمثلىيىوإجمناءالماكسو11فومىاهـببأبو
كطوتطئنهقابهرلهثمااالءااأيركبمفىشنهطمفط

صديديفنهفيئصكلراحوناعباصنرالئابمكفمط2ءالماحمهفسيرإ
دأنمشىاللتطماها

كؤطنهفاغخماببذىال
وايمعشهمجمبرثويدافيضطرخهااالمواجخبيطوبس

رتجئممعااأجافلألوقالتفدموشدقىادسشيقلووباثاس

قنوهقمكريهأااعبصاوحؤبةلمفيظبفىهاجاع
3كل11 ثرلداكالمحوأضطوابويهحمهاأعروأأكادلعىعه ءرع

دء1

الماوكثمقلهـكو

كحهيملرصبافاصثروا
ابهطماتجؤدعتسهانخوروادتؤيرءزرالمجرئحؤبرصبؤراسصدكيروأءا
فىأووةهروقالبماألوبئممعظكناسهاالفقهزتجعثمتلدإد

لم03دلمأ

اامحبشفالمعاسلوهايسوحالزيراافىغاظتقطسهوالدبزإحز
وس13

عالمسصهدألوديصعميوعلموغضىاجملامحوافىكأكرةا
سكص2إ

بععننمضيابالوقخوتافىحؤآلءوملىهـاحعائابلؤيرة
صأر

وإسعدغيواجراعالهفهأتهتغدبمقخأبماهو9فملاصوا

صختااعاتةالمحرأحأل عألاسساأاهمارحئرمحقمواسصبءمهـلي

رروأزثممةنضا



3

سقتميرماحايحريقالحخأ

ؤتترأ2المقدال

المجرللمساصءأ

ابنتهالماالنفظافىمقلوبالمجرسماحلثرلدنجما

ذسماالئييءأبوخببدككلأساسيئاآفاوئمالصعاخليمه3االا
امواقائميىدءواجمراهيرفمرأقأواياففآبهعهدريدابنلمجرا

جراسماصحل34الدصكبىالىألمحمىالاحراشاطئىقهرالقى

ممنفالساحلهـوقيلساحلكلموضغوالغداننحيرهـوفايئها

كذأياهوتل

وهمدإنوأسالمجوالضذمافى

ملىالملىلدافيقدفهحدتههايدآذأضعذفايعمنأععلحب

علىيعلقالبمضدفمففيرثغقثاةواضمهثواهـايأفدإفمنأهئنها

منضربوالدألغمحوبألمجوصىسضربفؤذ1يقالكمقصبجاأل11
وحيتانآمفواثوابيرخمالخمهـفجلكلكامثاوالحولثإلمجوتحار

ابنددنمائاعاببريهميبوهـبناسئموالئودةسهكأمثتهلطاعفواا
مخهاضموبهثاإهسبنسساصاطيخارزملطضوتمتاغالأللريد

شدوأإشنجواأممال

احبامنإلتجطقائشلرأذادألتياحكادلمءائينيياؤلث11
إحبااكوآهبتثلساغ

ءااكطةساءتراواصططاطنوونةمشغهووأواليفاخة
ءا

شهةاالتمهـرمدأوعيوأاابدمندإبحوراالطولمحديؤكى

مقضربطووالوبئاادوابمندائهتجغأيخاييدروابئبموا

كئمااوامحرلىلىىأاصمتانءضمولكتئمص1زخثرشثهومحطامالحبألنا صءإص



اك1يددافيلخمالمتلالصهنبصاظميلىءسهكأ
هووقعسلأحمكمونضوبكااسفالمجوكشهنموبإكئقثوإ

سائوطوررلدابنءسعوراذوهمىالعينصاحب4ؤجملىف

العينبصالآمثطفعوبواالرجمرادوابمقدابة
منضموبيثالمجقىةقتيمابنالمجرصعتأقيهضاسمغئدالد

11ةتحئقسسةثهكهتواإلئقإلسشاآلنغاوهكوراسدوبئمحىهوكمال
مادامائقممهووقيلكامونعريهكايقريعثيثىاالهيك

دؤوالبواذلحوءمماكفرفيهكاالئئثعواكهناحبطءتهءفئافي
ضقرالسيناصءعداوااكأعرفالاقوصوسمألبرىالمن

والفوصماثتهمقشففكثهآبئهاحمإنقتنهائأئمألفوالمساصلتئالمم
والرجمايفاألهلسنحهوبرفوفهوأضسشمالمجرأمامدمكلكمقضمورر

فأأطريفالوعأتطوقدكغدمفةزءضيموكاقصثنفةؤدخههاواكالسعاجنح
دوابهقدابالحتددوافيلحدمموأحدوطباثاظعويخاآلدم

يمين11صاسعبالخيهماأنهأصحتوالفظهبمذاألسهروجاا
قلالرأيمورخهراكسمطصكريضىإفباادقيقسكلكامنوبضهـطخصلثدااتا

ختتليعةحدئثيئخهـفغاكمبمئمتاعأدويدأينءمىءوممرأيةاق
اعهفأهبنايهصاصءقشعاقعقلىتجفشئىلملثمعااقاوس

كزءوالمجرنوابمقئةفوعوفئالقبيلةتىفبهقوفالألكباسغ

بمازيةانلمعاباقحممالدوغدديداجمقهكهرومقكأمرباثا

صأحباالمعبفىسمتناقاوهونهائؤعااشعتغاقأقوأحسمهقال

تاطذنثودتباالثعفذعوأممىسهاوأءاثافىدايمىءفالدنسا

هصقامطهوحوإفىثكثىتويبمغطقالىواءئرعىالدثئقااثا
وأسحاثابةئعاممةوأتجالؤدحنضربىهووقملفأبهلىةائ ءا

صشكأيصالدجم3ص5ءبمروألقىس13 لم11ويداالدجالىأاالسغماس
حوفدتممؤالهنااصااصلحةهـءمهأوالقالا

05ا

لىلميقبضا



والمحؤاالمعبفىقدم

هاوصعكوألففاعماألحفأصمأ

أثثىدأسلنىةكفىصااطوحزمألمابكوصفقاةالثبدأ

أبرمحبيدصكدودستئغالذكرا1كدوتغعكرالىءلمحريدابنحفآىاا
وورماالبسكونلقويلهنوشفقئءسئفائثرلداممنعئتفصتةشلألفحة
ابهفىاكشفمحةبممسيرافىاالغئبرمثهاالذكرسلعهأبوالحا
واآلنقذرهضءيبويهبهذالطدموقيالشئيفلهاأءقالىء

ءيرواسففاةاالحسريدابنءبئأةاأفهقيهلىالذكوالئقفاة
الدبئاصاصبالمجودوابمتهاغيساأختغذمفدحمق

مقسليبماكهاغاةلاىمواآلقمجريةالىوابزيهاألفاةأجئد

ثهاالمثيموإقالأبوعبيىيمفياهاسأدمتمىؤد3الذجلمدها

شكلكلىخفقساحفيواضاكأاالعينإحبصوفوقاوبهعهزقىا
4عنىافيجالامنببثاإلماردألهذمتورقدقلىىمأنةااليهالسدا

ومائئيواضفحكلةاالنثهأفىكجيىأبولمفىصهفصكتأنالمحتفمفدلحاا
وأنشداففدعا

وماهئيتمايقيرمسقق

اقرةايدسابنكساتابهضئإضغدعاكأعالخبهلمحريدافي
مأصافمدحادجأسكىاواموغوالثثوالىالخاافبهفىقسفدا

حبوفالئفثرءقترءاواذعاسىوااهاهحياسذالمطوفئروغسديوا

دعةااداثوائصيرهافمرثجمةوتدعاالضاجةاءئساا
ساصةاافارىاضؤتخماتهنميقاينقاعضمفتتئغسيوهثاالال

ثهنقخؤدلأذاثثمبئ

ور



3أل

صميسسفهئةأ

ماولأرافقثااهنصعثئنئعلةبمعنيقعيلةكلامهـئصمنهاريدابن

برحيوطمغاكطشفنوالجعثريدإينفشمرهنهاالملفنئتثصاالخا

لىءقالتقذمفدهعيثيؤشؤجعفئوفساونظيوصضويئدمعنىاين

اتحاقلاهالمعلفغألالنعلميقداصصلمفغكوأماالغياسفعلمقائطأمياا

ءاااارزىلواشفينأصينجعواسمووففسبإلبكبقيدبهـاؤقلعبشمجهو
ااامافيهخليعنىوتجادئهدمجرىأجووهاوجغارسعينفؤىشمجهوهتاسماقطة
فئالثمنلةمفكهبكتةقمبفينةالئأنالىمهفبوزفصماالهاعلى

االهيإبخكاكالناثمعنضلالثكنتعاذمرىبئوايهىانخهاأقشمراهمىاونإ

ميؤحفانفاايررويدابن8االيهياغلهـبسنهلبورفدأخهالمهـأدتاال

أبوفالىوحذكرومؤنثوجعصدوااطذاأبوصأتمغينهاا

يهسميوولىعمفالىففذوجعهااأثألاهواصدنالممعياكآلاالأسحؤ

أففسالئمصلهيللكأأالفىفغلقاممهفعللمسقىدأآشملجمفؤلةأنه
لمأمحثىمارحمانأةقاللعافىأثكثىوأؤتاوآطمادآشداثذلذ

أففكفىءيعموكعدفأإأاواكناقاآثفيفاداابسلمءافأاادواسان

بهئاكتمعوقغفعلمحتوفغآلكيرلحأرزوألئددآلتجمفؤلةإنهلعميبويهفمىذ

يتعماقجائعالأجومكلىافىالفغىلىءموالتكسافيوا

والغوبكموامأوالمغمي1فماوإلشواأنخلتحواتوأحدالمثىكلكثسوا
عر3بخأنقضندضاالأظلةلىجيرجاإخاصااةطأنذائلىءكاناانجوالغوب

فىهمجحاقدآلحمافانمسادآلمرروآززدآلودزهبانبألبلىهجانثافهسبمهـال

كاللاداسدفىسعسدصهعاؤوضعاكسثلىطيديهافهمامافدعلىابىص

تعالىفوثالقىلمخاثفىاقىثافىكةاناناتقولالئكبهئئبصخلوالجسسيعويه
مافاكنهـتصتيألعزوجسلتولهفىكةاصصرسثلىأيستكهيئمحالمثافلثافىأل

سلفثفىكطصموبروئرءيمقألهسافىأجمثابطبمبرسمبمدصؤكق8الغفاثت
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ذكرالذىالفصلىفىسمببويهلفظوهنامايريافالقصذءلىايسثعازياقال
تخلئيوعليهكئغللىءمنهكممعوحوورفدهظليمسيرفغلةفجهـ

الةئافىتعالىالؤإفئاطاهيرحبيفىففذكرافتاصاإهوواصمدقوفىاث

أنالميلقولذاوثابصراتحوىافاافئثوايرقالالصىالمشحوند

دورلهفةالفارسىقاليهصهـآلكألانقضىرهقوسشألرخفى

فغلافطيعمىدالذضرأنكيدلفضلفىيسكمثيفعلمماضهموسحوفكين

هسمرصحأنرأنصذالفعلوقدخعيومحلىبمعليلرسادصأنوقفالىال
ئععفوكجممهجىافيصييلعابهدالالغألثقياهمفىألضلعلىلفف
ذنىالدأث2و

شويرابهاناذإتضراذفتغاورفاكمارابالئفىجثىافل

كأنه11تةناليزئاادىجمبووصساشبميررترالثئقال
رابطواالفىنوكةائءبهئهقئتهاأممقن149اضتعاقيددافي

دؤاقئضحاعاالعينصاصلىثروهوإال3لألعيدأيرع

دثثئطويألخمنلوالذؤقعشرغوقدرعآشومحةوالجعفينةفا

أبوقالأدقالالجعدويلىابهقافترأعاسالميمءىلألدصغيةأاطوقى
دالواسئثانمثحمالافااواندأفظهعلىلدؤييآذقالايمىؤصقا

ماتولىءدؤقألخمآدقالتعكولناوامخاصواتكصاعذتماتثعصهئمد
الذقسنحمهبألطاافىبموأتيرلاال8باؤاالنهإصوغالاذقاثخوقئفالم

ثرالحثاكصعاكأاالدكببىأوعحفأص3وآتائؤهسلإئبزإفىلغسه

ؤغتمهوإقتئيواوءدرلدايهلمسانهومهـىءتحاابن
4السفيآفاكتالعينصلصالاحداالقآلعاثرؤ

باس4ئشتةالعظيصفق3أاائفتعألمققيسلءاقسلهمبععلتس
أنشوبا

أصكوئىواتغوظهوصكثاافافيققمااءلتقتقرايخرفى

د5نمثوأحأليثواسأثولأبرسي
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اائرلتمآ4آهوامقضكارفىااافيصاصاتؤتئقمعليخذكلفما
أجمتاسإبنالمأللىءاالوابعيؤئهايفةسفاودقتللمعذهاتوا

واشدووفيثصئزلىالمعوأحضئلالتهو

ائمروربااضكاديينإجمبزجمه
قيلالشواحلضفصبمتتفداصأففممىالافيبنالبصا

قاؤىذكوةافىتهااةاقالكنالوووةوالخألمصنةمىء

منلمىناتهيوزأرزبنأهسوجمتملتالكمئقالثمىمقضوبئ

مققعتؤشليئيمأناليكبوفىاشثرهائانصرفثيونيهيهقلمظنؤيث

يكونقوالمىالىينافيكوراتتوقىبئيكهـأنبكانالثألالنه

قعؤفيبئيكأقبئوالمحهـالنكرفيانممووركؤإإثحمالدواذاغقاورعفلاإمق

ئفاتارأبوعيبمكل11فىليىاثعالاههأتئضفدصؤالنهالتمن
فينة11منثدياخورماببنوألفائئمة4لضحيخنهأااوأغ

فنجة11وفيلعهاأألممقسقثأفادمأقماصاصب

اخلئبععلتءيفاضهعاباأخوزلثفبشةالمقتفئههرلدافي
سامهـوااللواحبينئئخعلوهوأنفنالةئسفانرواأقعاا

اسفمنةدثدأوؤيددالقالىبالزفتكسحهوإلكئاقىئشاقةوسؤوزها

لحريدابهأاقشاسيرلفرالدصكجعسدىألهافارباتآلصئها

وتدبئاساماباؤئحوهوالذشومنورفيمأتيشمازواسصدها

ماشهـذدتصارايثرريلىناءقسعرنهماتئوتهذئئوأوزشعوئهابة

ارويقالدكتئهفئوكراوآشجزآينئهوكرئهئئالثبه
وألخداصيئاأيفا

4قعتتئئباورافىيئاا
الميتنشرولديدباوأبابانتصهتلطتفنطلمثالثسنهيو8اواايعى

وأنمئمدكاراكلثامثابعضعهمونال

ويىمأمملطايهافداؤدمقتويمالىإالتددالفئءعضا
علفوصكصمى
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منغلاباثوبفىابمريلىابقردحافىتقذموفدالهئحهو3وأبر
سمنااهقأحظييمةاةاظاالهأبومحببدااللنحالماكلفسهمجتيعرإذىاإ

وهطاالبلمنكأبانإلإمهتنجعهالفتىؤزقاكأاهىءىاكللضافال
وأنشدد1ولدملىفئآئمايق

ديقلجافواييفصخآلياشمغييقغذؤأيهئةالماوفيلمفىنألكا
لطصهـفسذاتنءيرآثكثأهائثوولعترهاالالقهئةماناظلىزردقحل

ادصبلملمسهصا
سمقامنورقالضبينااصاحمباضحأنهماعدمدوجدبمحصير

الىمنسوكهمدؤوالوثرزقاصوصىاأبومحايدىفياطرزدأ
اوريدابنآلاآلتىؤادوقيممنالىاضئشئمخدؤلطايقالينبالبمبةثوا
وأنمثسدكتاليفغالمقضرثفوفويى11 ه11

ؤإلم

ألقطليحسهسامكمثانفرقولىمم
ولثفيإاثقالصاحبضاأفقل11ينضربولمهثرراازلدأا

يصدأبومحببصعيرروردءص3وةوالوخمخيرهورةءااثةلى01إ

ابهمزاغمحهاعلفة1صضيوهءهفثصقفالذكطاتموتمالمعئر
ء05أ

الكاذدمثموأنهالسةماررالمثالعنهااكأأ
ا

كاموئم11فىكجالطاالبرذاتنششغابماكيضلمالنادا

ؤهوذامجرثفذلقمطلاقسههقلعمفيئهللباوجةامبنااءصااول

هـمنعضرئةنثرلألوقاليهالثنرفصوشقدأنهلدلمبةاالباواعافالن
ء2يمءا

بهماصهتهاولثصناصهماألفمينهماتحثإصكاأبن

مرزالمنحوممالدأيوعمرنةالثنكطمازالرخارفهقأاا جبا

فيههافالآوئزكماءثعالةفأمافولالألكافاولهأقالبحوثمماتكك
اصيمحفطفىثةالمموقجلعاولةاأنهافميككقاخم
ءلماو

ىوافئرخافوسفىوأنشدلتفيكعوفينةإساثم

عقسبهأاقضفاؤلمفء

ةفأمممىاتولصهـيحاباإقجمااطمطئمىفدىؤبملهاكؤمقأكط
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ضةسااوتجتألصشلمباالرصغقثتالقليلءالماالىانمهتاذااتخني
هامثممالبرقالخونمآافافؤ1دهاذاشحتئجمالعئؤم
صحأ

السغينةوشتوفالالمساةهافقخسلآماهتوطؤكتاةالسفين

بصرقالآتائماوآؤلتهفثدشاالقغرلهاأسمغوآزشضئوتز
هـوآنثسيرأإلهاوطابتءأطاصهنمحمفإ

شتختهاحغامتالفىعوسو
عألخدئرلدجصءأمميارلذدليرفماشعلهائقعادوخمهئألذماذذكلطو

إاافاالذايهالمغاألوفالمارسثاقالىلهاأقدأعةواؤهائدفينةا
واافيفيضهاكاففعتكلكلءاالإكةهاآضثزأناثزفدذ

أوفالصهتطحواباصغعثاتالعيغييتسع

عرأقيامغالممفينةهـملةهواالئنتبنكانذئهورهابللعاةاموقيدلت
بينهاماالف9مباتاشذنؤوطوأنهآئخومنلى3آمىالميل8ولالاءحتى

ضصيرمذابوصمامقبيههارغبئثمفىاحدموضفىاسماطأووئثهماووءوبين
زصمتذشماتثفاناالمافىثرلسلابالابهائمثعدالنئةالصاوولوةص8شها

اءلىوالويممقامايكاممفيفةائهوددوافيفأقاممتممسفينها

أأفالت6رزآلءالةنههؤءفصلمبرقةااندودلألبصعوةأا

يهفلمممأخمهامحةاكوايكهااأنةكلىءاالالحممعبئ

قولنموهذاهوقعاليهسيبنممالقأصوكأو11الداوىا11

هىىيينذأماورزافاءايهألامىضسممفااللهاهؤحماكصلىأءكىنريأ

اثالوألطفلمجبوضهأماقولإفاالقولينويهءعنله
اكثالفغأىحهحسدفأتولطأهااحاالوفىمقحكلؤهاوصفقاؤبزظ

أء

صهدناليوضسماةارزاقاتقدكؤساافىوقالتفأفاافيسه

نثصيثقبيمىضسوهسفهوقيلالريمعناوتويداكاوأنثعوفايا

ميااةوصدهإأأابؤمهكبكرمالناصتأناثملليمرألثذاصموهـفبالويم
قالىبالىالريم11



أئخرفاسميثمالطصوفذالوكا

منففانماالوفسعممؤبمابهـعلتاذاكأيصئاطسنأقال

اتأنيثلمسكلنريمهراكاقةاطةقىوأوصسفصالقةلثوكمارفا

فيهبهاوجرصاإياقالمدضبحالرصسفةباسمالموصمفوامهسماص

لذالطانقشااذانث11ولقموالنديمالمينلشلءبلىالفال

غسهردأنمفزشتاا

نصىقآخانوقذغخؤغتسةثمالممناهمقنهـعرث

صبطءهاوآرفأأبوزيلهاكؤ4فيناارتأفئيدوهـاممبن
الهوؤئرقةرعتالذىيضاىءم4نتاسائعىحكى11سيخاا

فاصالمحيؤخبذفهللعيقاحبحثصواآلصهانجئهد

أبوبهااسسعمئيذمحعربصىمهالوخوأفىخشبهءءافمابا

صالناذاالطائرقابتسدقوالممقئئتنئفينايسزافدعبع
فييرلفالسفينةمخذاثخئمهالىجناحيهذتنتطادلذافرأمتهصا

آاذياتايفادافاكاذداالمجداتعقنةاثريدابندةئحتانها
اوىا1ئوفىواصدعوذيؤاتايثاأبرعببسدتمانية
يدلع2بموآتمالأللأليصألتدمذكومحندالفارحماجحمأصواقلؤح
قولهمصهأخوامةاند

قائدايهاسعفقلمبماكشوربااضعواريبناتجتزب
ذاالجوعنالفموباأدنهفدلكيثثعوفييثأنعوفامنأنؤ

كاممدوجذتئاولكيهراصداءكيربناسكلىمهسبههعموفامقالمانغإلئنوجهبه
قوىدناهأزصماكوفىراحداوه

دإتهالهضسدانتغلنئه
فكاهوضوأوئقوأرئجعفثدرأويبهأأفأفأمانضوفطقيمىااشارغ

ممئثبئاصريايسمعلةنباتالمغثرلدافيبمحاير8ووف
ودةالذينغرئراكأأبومحبهمحوبياأصحهوالحيقال
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ئهيصيدهمالكرذينالمتيلواكاقالمخعريالمعدواكالس

نظيراالوايرلهثهأفساراقادصينللؤاميمعتربئاأنىوليكا
تعبالثؤتععىثؤلثالعيقكتلبوفاومحولثبىوغتىونجتجمىحرظن

حههااابنوأنشد

رذخةأابمتوالسفاممئغثىالكئيبتركثمجاطداةيغشى
ائريلمعتثديمولؤقالئنقكلهالمثحلكةالعينمساصب

عبطمالتمىازجةااكجمةاااااةقلىأهافالرسأميماخيئهمواحف
ملربفق11لأهصمقأنضهماحموونيفمهقوهممغايمااالعين

وضعادضسوبعأشثاليايذصألحاافاربمىواكيرهعدوهم

والمودئواصسدموضحفىائمدعفهاسمرةئغلمحأنحكزأوادارينيقا

ئجالؤوتاثرءغمهثابممردزخقخلبمالمبهايذغضث
ملممإلىخآعليهفىا

إمسفمنةاثممهمايباب

راليفيعهـليمهئوتهببعفىافىبعصهتعثسضثمثالوضثأبومحجد
ئدشفااانجدريداضوعافىإالبنبقبأنهمذءوقدأذمالثوبيعه

محاصباصبطؤلومحألمحافعوابايبهوفىعلعوكيكبزرذعثمه

هثدودنمجيدئمالضهاببعضدئعثدبنئغغتولبهعاهاهيهنا
نعبرالنهو11اناأغئووذمقنةوالعامةصامةءدحهاواهـاافىبصئى

وعلعوكوبخهات4والجععامليا

ئها

نهؤوأثآانمأبوط4والثهوفىاشهوااسسكتاابن
مغنفىأصذددرابهتوصهوهوناهاصاحبوحفوووئهو

9ضشقىأمألومجئاكطولكطتنؤيلاموفىافوفتثاعهاإ
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شقرتجثاتفىللىفعالىقوأماىالفافىقالافيأخمنرلدكالحفأئرموغأ
يشدكأكأئالناحألهـفىلىفىأ
إ

الماورإشوئهاورررقائمترثهافىثهرثفآحمهفىبههائهورق
قالنهاراالامهرباونأنهبئحمثفدقاكندةفيص

كلهس23س

بثاءقديثهصكالمميضفىصابيفوأملالثخكروا

مونجهـكودايهيمنامولمجعاجمرآهأمحذأفقراايئهـتحهواهعيغاماحممب
أفهوتهدفئهـبرهآلمياؤعىأأىوأخأئينغبمسالعأبوءاثصاءثكهإحهعىا

ءبذوأفينأماقمولءثهفارا

هـوفواتتمصبكعشزرالتقفابهآفام
موافاسحوسنمادصالوةلمطأوالفسدلاااءى7موثيووخجمدىصدا

وألةخادلاأ

اعهـةةأكالفايخاآئةئةبهئثررآءثلمحطلىطةلمفآأرز
سءاالودداهـكئومبهطلذوظمحبحدفئصوأبو9كذلذفالوأسعيهحمرباإضهراوأهأ

ممبيسدأبويهاثامخذبطأىالنهيرفررألتومماتفذيرهاالفافآلكلىالئقولتءفر
نشس1والزااقخاا

ضعتثاذاصيتطلميفصوما

ءصهيرهصآفلزممفعإبكميت11أبنيبهالزالموودثضيبرفيلى
الوؤتممااسسصاففامااسااعىاذىراإصاقهاذاألأ نووكألحمنيماى

لماداةوايرصنألتىآحوابدمآوثاصأقفبمامقشفتمفىنبمألشى21

االوضقيضىالقهـووثاالماذسموةابأإمقئمهىهالحوثإقفلىدئآك
ألةافاقاابصاثةبيمحةاافئاالئهاعمسادبائثاوإألأل

11تحألاابأضائتااامسهؤىانهواصاثمثاضئة
هلىأطفوأشأش

لىممباؤقفثأليماضهووايرالمهائمقعشسهافانرتتوفأ
ولإئماجمذاطاالعسيألهعياآممه2
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اتماعوآطبماعسواداثهىمنأفافهـهمعتىالكاأىالملطقدوناشهوا

ئهتغاالهرأمكيععيأدوصنه8كاالمياتإلجمضهثوثيسل
وأنمثدنكالمحىاهن

فممالوأئمامووصكمثمباايئمحى9وروىامعوهاضيغ
اتمرارمقصلغوماووايتىالفادسىقالالغييلىفىذكوللىآشوثا

ىكأذالكادياناثواتوأزوإتمفىءأتمئروتهوفدروىاللينفيىبفوعمب
ومبمهـينمحداالمحشعةببث

عائةفعألثيرتحثامايماهااقاولوأاللئونه

فائةفافاءغورشيمومتزئهئغ

يااوانزلمتاطاسالااكيمامقتشعباكيااىانلىصؤبعاتمأبويى
نإصمثالحافطءأكطافالخمتباامقفليدحقالحائعلالطاثاةقيهي

بهزمحمثمااينشاؤبخحوقساثؤحمهيأفثمةءالمعأفافىصهنركغاهنهوشعىاالثطا
ءاالممثهكربمايدألسفلىوههـيطالااقفمااقىاالثعالماواؤشاسجىا

اسللسيرإوالفألوةئعتيثىلمائطاءالما4مختؤوىإسقماواسلىالطالخاليدمحذىا

11الضغائوزلوالثتممعيبويهماجمثلقدا4ثاهتغالعظيماكهوألفؤاخا

أسزنالجيألاعاوقيلطكليلةواحدسهادوثمحااالمهدطليارةباسقاهأكا
أذباواىوقيلبئالبةيذالمقصالطالحاكقالمماكمسكشثالمكلإلاةا

ااوىامثييمطءهغالى8اممبهاغمواغنماصايإحب
ألمدةكلص12يةهـإبلىددشأتصضكىتموفالبصادورزمماورء

ألء

رزكلتعئتأالإآلوأيخوافتهوتسثثماالةمنهاأمهـمهأكمالمحىايمهوإكو

بقؤؤلمءكووجهبانئرولميلثريهيوولميرحقثاؤتلحيقالطوغءةواوتىاأللح
شعجءالمىاساصآطحألونورصدهءوقدهاقوزضءإآوبغروخوو
ؤقىإوطابالالواإذىإإمالرادعمةاكيقاحمعبطآئمعدةمهحيو

قالغئهودسعذةآضواط

كد9أابيخهامىآففىشكلىألءفقإكهئمطط6وصما



يم

عئؤكللاالةيئيأبوعبيدثمسوامقفمربههعاصغداوقيل
أتىوبيعهأقىماكوىلألصعنهغةأبرأوعنهألىاوجفهفؤقيه
اصعدبئاالةتيةكلىكللعئدوواصداآلفيءيهيبوءفال
ئولاافىالربيعفالماتالمثساصانهضأبروابثيع

االكئيرابئئولواؤفئوعاتجوكلاصديداهشاااكوقيتهاهدديدابن
ممينونهزكئيؤالمافهوكئوعجقمزقهرتعلوظءالما

آفياضيلعوابهمنهانهراامافىقاررباللىمازملووءتةكلةيهث
وتدتعدمبوادافةووجلط15احيراافقةخهـضوئ

حمهيثاابنشرفىيلااولخهريثوالجالؤوينامامحاسعبء

اآلنىئآفمىاةثاذيدأبروالنمداللىةاديةالنيروالتنوةمحتعذ

ديدتمفتؤةاةارذإنوامةوكلدعاراظافالفؤخهواحدخمها

لمبءداةآصماةىأىلحهوأهـانإذةىأكماىاالصةطاليأى
91

4امممكهصاابن5النهولثىشاالدوارزةوافيالجداالعراىافي

نوهآمحبزئهوقدرثىةإضا4شماومغهصكلئلثوةظعلئهالنهوافيء

ائىااتوخبوهووسكوهتجيمومنعليهزساماوايعتدشئهثوواوئكئكبرا
ود4وءسااةصثواالىاهقمهكةئرئهفسلئعؤنيه

ءااآلسئهتهفىعئهطهـولهمقهمأئنالدما8وطزأثؤوومجدرئه
لوي4قياهسدقبلوضثرصوتثهوكهروغيرهااشريعفئؤيلأجمث
لثسويعةواقموفيفعلتممويرفتقدموفدصاربىواتتيائمتذصلىصيث

فومشهاعسهقامبطيالهرضفهمحلىيهنواقوئماوالمثمارإثهراا

وةاثربدابنءويخرامحقفشوامنسهءاثاهثميربانها
نهرااصديمادهوقافىيمكناآلوشسكقهاتمصضامهافيتألحىئحفضثم

دفأوأآسحرشؤوتؤهـناذةدءأجمى

ضالصانتذهقليمءماء
ومنه4حواذنكلطرهضمخا8لمةءأاؤاواوادكآلفىالغرددولرافي2
ء5أ

لسب



مم

المابزئىالحغهونثالمبناهادساحهاوأهكورالطععئذئنل
هيدرفي9الطويلىايفوممهبالعفئكلألدأطربربهيمثىوفملاثا

كرأدخملفبرممقمحشهاغوفيمااتيافيوممائيةبالئراشديداالهو
كلفىالغئيصهلطوكذانابهوئمخونيهاالصىفيمماف

خغوهفئدستفتاأيوكثرلاطصهريقالءإاللثوا

العيو

أوهـكبآسكئإوءبركىنهؤمكاكط2العاتثئوصئالغشيرواحد
وأنشدبةقصدتهواسالعيهـوقمقالماطسبهاليإمصممثا

وصطوئرالمحضبمحكلى
صئفثمدمحفنسدأبرققبةصكويآملوكأيحضجمى

أفىقدآالمائهشنهؤيرةكيقأميناصاصماوهاال

كحقةكلقوالمسا8كيرئنهتربةتزشءكسيوءاللثشكلطاكفيرمناالغؤيو

كذئأتخدقثفدمحدبتنجثقألنغكيقأصاحبغؤيؤه
بصساكؤيرتغالبزدنومحاثؤتقثكذاكلاالمحوابىافي

أللدممهـؤثأبوكىأرةوشثوقدكلةمخزفئةكقشبناا

كينقىاينالصامالفىوفديكهـىنفالءارفرة

اقكندالجدثممأتأذابةضحيهءيميووقالحمالىااللغفصقحاترة

قتاصشثءوما

اوهلميأهـاءبااما

المجاهباوكحوائمقافتاواثلماقأمإيتما

ا

قللقهـاووإطكلمتحثريمالتىأقتاةامحبعلىأء
لئو



3

أبوةاتزأافمئائودقاتقذموقدالفمئئوروهوفةلمهـوجعهقإلموا
مكالبسهدئافىآسموضمعمةلفكعااالرضحعتلمألإفاإالبهظاماععصةأ

امحالوكطأنهمثقةوقدالئاةزرزافيافاءحاتمأءتعالىالله8ضحالن
االلىمقفىلموبإلئقق3محبتالعمابقالحماثطالصلاهنيذششلاف

فييمايريتخالتىالقعساةاالؤقلثثهدويدابئءاضرمومنعالىئئعق
سأبووالعينوالؤغاإلذقئةهىوقيلاالرضباطقفىءالعا

ئايوأىاالرمنسصةيرفئتشتةوئالءالماواةصافا
وقدىذالماةثطإلائه8تغسيوهمحعؤبفارسىايزالثاىياال

المحماورهوأبرمحبمقلوابليئحىقيمحمىفغللىاويختاطاؤأهلألمايم
يزابالممالنواقلغاترلفذلدمحلىفهىوالموؤابغعغطابأإقيسلىوأوالمئنافي

ارزةبهتذئافابالمعقئحفغال

بالىااألعه

منبىامثامق11اجمطبئارودوآئأبرمحريمفئصةلهيددكابن

وانقإيمثدوالركامفواؤيدأبوياصبموتآلىتوقدباوآيقولىفؤةكاقابء
كةهامئاوفلىاحذافىالمثقادبةباداالءاحممآكواافبكةفىمجقافألثءهؤال

وجساؤوتانمقىانهىتالترك9فالىباواالإصلشيوارصقا

اجنواالقايمثووصلءوآنالبيااليهلمدكىءواألنالبةافئضباتيا
واللحفلامارالئعلمقاهادئةامحجيدأوتؤنتئدؤكطألنةتجل

أطؤاكلاالكلاالالطوئىفهـطوتفازاابرارىائكون

وااهىينولابامحرالبالولثهؤيدأبوادئهاممإهىلؤت

الطزادألسأإللثيادكمآاجغواذايدف1رشامماوأصثمعحثةالعالماقديمهأ

افييؤاللفنءذالثءطزقالط9الثنفيققوشانىلمىئهاامقمايلغ
ماؤهاءقايسنهطبالىبعفهايفغيائكقوثموهحاركلسهوبهعلمحرلد

دوأئشدا
11



ممم

الففوأفوايعلوطعالط4يطشتأقنيفسوإبى
جمرجنبهاالىكىالكظلمةمحبهحدألوالقناةفغالغقيرأدأتقزموقد

بىأوءهاسبهرفىمنماخمئىحمءزيد9االوجمقبطقفىطكوينهماو

يمطاهةاأصصلاتمأجمرأبهطاههايهمدئتكافكالموفلريقأو
وفدءاالريصفؤهاأهـادوااذعماثابهئسدضصيأالماقناةمئئأن

فالطفهقغذموقداقتهاطيقواتجئؤصذوئجلعؤوهاالكطامةمالحم

ابناءمافهايمويأيئحهاوئقعئقفوردالابالؤعةااميناصاحب

ءفالالجمثلمراالساأسصمقمعدأجمىلتألمجهاهىيددو
القعوةاالمألابهئيرههىوتسلئطؤإقالمإوهىأبوصكجيدةوفال

ايضاكىهإلممأضجذمحفورااحتىاليهوألخئأبهدويدابه
ؤالبالجتغرأبوعيدوجتتهوججابآشجبابجهءاالصثىء

كؤكبعععهطمرىكطاهدسمدكريشافيثمأبوزيدغطوئةليسعةالؤ

يافاراتهاءافوثاخالقالىاويهاكههبعئ
الموالبمنرالجمسمة3ررابذدعببأيهيثهاتهؤفئته

الوجسلاليؤيخفودبهاإثثذءسرلدابنءأصداواصحيىاال
لمفؤبروئالوكطااووافىلىابواقالوسمااقاله

االوفاطعالوبسمافأدوؤلدالوكلتاأةاكراع
اوراءاموصوا

ادلاص



باالميسلياض

بنووامساناو

مخهاكلجمحممبرع
ايعةقولوقىرةجم

اهلوفعالمئزع

مهابالرممقجمدالتى

ااترةالب

م6

امداذااالوضلحرصبهامحكلىصنياحووبئريئالدجمءآلكمفأبوكل

كالليهاقهيثاكاايةسثصاامىوؤيىيتجووزربزلدسأبرتوئزتجفالؤأئا

المفساعفامنلاالالحوفمافحونيفعيوقوكأفىئعرربطافأوقاليالمحتالي
بئرتتوخعيفىأدئمئربرلمسثقولون

دقاشئزعنوابلىوتريعنروئمبنرسىنبأيدنهانؤعفلذاءدث

ادرفيالبةبهرئثدأبوعءاثاعليهكرعلمالفىرعاغ3اووا
ايقةكلءيؤدالوقخرابععدةبغبزلتأوؤيدماؤها

اقهوالةدشوانكلئهاأسئيوئقاعئقثيئالصماسعبومععقة

اقغووبفوكلولمحريلابهخعدااكتىوامفتهاوآتغمعاقةوحالكداثا

اوقعركآلشثأاقغوابعيدةبنرقعسيرةاهقامماصءتهعقه
هاتيغالىانهعفصئفئثضهائغرأالبنرأوقدقغرثفعينصهاآفصا

مثبيدأبوقغؤصالىهمافيهدتشصاذاأالالكذلذ

اقغرابعيدةدسصقءبئودقالتعثاهفضجالبئآفغرلق

اجهئائموكذالثهدثوابناساامحاصافااهمطوهمخ

بيونمبؤلمأبرؤيدقالمىالغارقالمشهصئمتجعفاقتاثمممبوا
وأنشدامابيئالواسعةىعيفالفى

تئونمؤصذاثشؤكاوفىوادهلؤنلمضإ

الإداتثتيتقئت
ووجمااووالعاابهيدفوقولبئوفىااباء

ااؤيعاحثرلدأبنقثأفئوشكتألطالدفبياآلت
أوابائضكلفوشوحتآقذوممىفاللحاقسهفوا

اطقىابوابئروهوفاراألالفمواهالمبةوز

ءلىيألافماأىولقئهاؤأابئوياالرللىا
صاالصاصااثمىضوأيرعواكلق

اتأفيمتهاصءأأسهنأنموققافئرالمؤ



ايم

كرهؤهاجئىايمهـأهاعاناؤللوالئتعئقوقكأهالمير3رقوهاب

اأتجالبنابابفىإكلمهأهسذهـئعاجلىشقذمصد9قيءحمذلألحمامالمحثد

بأيراالصسصامثليمقاممقيخيتقاكثءتثعمابمنرؤكيهدريد

لييعدةتئهخفرتبئرئقغدوفالىوثطلىاقعيقهوكوذوشملثئلط
قدعةأواامغئياوااالوفوجهعدتركفالىهىوقيلوخل

هامنيةنأالمغيصقاصعيهإوقاوأبئرليمعرراالمحكلأخهاثضذ

غزرهامسلهاهقفعو

رزافةإثاكيوةاأنطقسدمموفدءاااهجممكفكزيربئزأؤزيد3

الاالبمهاصاناأحهوةفىوممدو48نععريفتثئحموضيرالحيوان

ابههاذاكثرماؤهاهائفىهـتمتاةءورءماوقدماةلمبفرمثعةعبمد
أجمىكأالماكابابقىمماولاهفصلاسحعث

فةاالمهاوأسعةالواأنههاصذمءالماكنيرةاالئراأيؤامحبيسد
احهدحفأجمىمماكاثصةيقطماؤفلألصماوةفىفوضيتىايفواشل

صسنهسوهءتقأىاالوضلمحكتاالكطاءسا11الىمفثاقاخمااخلمميغ

امرر4بنرشيمرإصياابنسفامناهختفد2االصغآلوهئا
أفدهاملالأكطثهـالمجئارفجرلص1صايغمالكه

وامصالثثقىوؤ9مفعفآطالشهااذا

اسمغبردمددلافيأكاصاقةكينثيثهأذالثدأير
دقدالمأالبئوائاثايرأفياءكبرالمااأنملىقهوةهـيرةفىء

أاالمائهـاباالابنعققنههرابالدالففةأمتتتث

قاييئمؤسالولاللءزحئةأممىسآعيمومالمد

اليالفساعمغيضرر

افظوالبااخبنبهـا

اليسامق



أورولصأليغو

بطيعحهذابف

لمىلعواثاجاحمبم

بامويىكاثصر

بفمولبالمأل

كضخطأنهاصليم
واااولصل6ال

أنألمحيدعغهلذ

عحسهتهـامج

ببانفأنحا

جبمانمبماكاوا
إثسعوفقطقا

كلدطكقغهبهثجه

ئكافىئهايود

امينبه

ثمول

وأنثدؤض8وملبمقاالبةيووهوئ

ئقيامىهمحيتجئمقدقألهبماربرمرويارئ

اذاوهاثمتفيءالمساعئميغسالوقيالفصكساةؤانكااالماالبئوثقىثىق

مفظئمازجمبغةءدريدابنمافيهااشئقىمابغذمإلبئرواجفىكو
جئمبيدأوشثأالكحيؤمنبتهأعاموالجثابافااما

يقومعاهيركتثبئركسعقامقافقنيثيتاابنومحزنئحنبم

واصدقويتعلىماؤهائئهالتىابئرالمايهدةاؤيدأبومهاهاكهـؤ

ثدوكلىيكثىقاكافلدأنرغأكثرأومرنانهحكالحهاوفوانمهاايوكواناليعهر

وماكدتكوكلبةلوؤللىأامابقسالرإقروفىأممأمحاجهامايوضع
هبنناصغهننوحاالمانكافابئرنثطسويداجمأنقهاذئهاال

ابنضةدوناقةهيتبفحهبابناهتعطمحسلىقالهامتعلقأأمحجهـىا

يؤايهعاياراالاقستائمكاءالمساالثثيرةالوحبئتزايهائمئغودويد
بئربناامافىتقدمدوءالمابئؤثركربأبرزيلىءالما

ااصساحإفمامواطاكهؤيرمفىوصميممذثرت

ابؤااالماواخمهثووحمهروآلئقىءاةاأا
ائايصتملى

أم



هيالهقنعو

3منهوتقصدواةالوكئهاةمىسألوعبيد
ؤقالمؤنكزتممهوطلآخبفمهوصمفمهـئهاافيلرحسلق

وزاوئعئئئكوتاكيراهنكؤلوقدبئرننهؤأبوؤررمموناجمزدتكوزباالماو
ءأعوابلىصاقينوحبئروظ9كأتههاسدأجمى

نرخئهاكقالمحاصبممالفئصافهاآفئالركهئهثقىسضالسيكتابه
يعبرأابارهمثثرجمشوئماحوآكتزحاطثزوحوهىاورآئزث

ففائملع1أسهـفليافىالمأحممايهمماثرهافيمامثقلتاقىفىهىئهؤلرب
اجمائأاألوالمئئجمهةأدمحاحهت11ايهةاتتهةالمأه

لوبرأفيسنيامافأؤؤهوقجدخبهاابثركىاتثهة
أدواثظخاكاءوأئئوسييمأكافىلشلىألوهـصئولعئمألىماج اكل

3وفالحمأأمفاو9قفهاتكأالويههدتليدمك
ورثوئطأبىمابضأمحصحكلدويدافيوزهبلىففماكئهالىماةا

غااهثوادادمحامنوهـفاءأبو8اأساالجةأآلءثؤزيوفال

ايناكؤيراهاأتقسدمقدفعيمألزكذأكؤيدالىأءالقأآل
كحرلهفأمارويد

سجاألودفئهروربسعئوومقلمقئرحي

آليهاؤفبايمثريدابنيرلمةبمقاثآىالمالةواإخزيرابهفاكق
تزؤئمفثآألستقئقيدءض2هـبيئرفاإوفئوبؤالملائؤهض

ابنكثاماجمعئاأضيالبؤأذئغهـانرئغضيخاالىبمحساهاوآئؤنبن

هاؤهافلةفالوضآؤخأرزكمؤ9ألىالمساقليألرضفوؤبءرليد

توثكلععيدألوأصئيمدأوصساجةابئثهـسوآوجأث

اقجففىااجهوأكلثريدابنحهانزإلمجيواسغفوتها

أبقغسزصشالبئئبرصكيتالىابهطأورر3ترزبركأءكاؤهإ



أ

ءبرسا

اوالذييمايئالةياالرقاضاخادزأقلهاوأفعرها
حاطتمألوفيهاءالماالئالئزحقةلوالخ115لمةلياةانمأالفعنةأ

لمءسلمهعواح
ننىاكاالفامدأئالالركيممخيريوقهاتخوضإفىلضيرةاهى

بنوبشبهاادركبهرصغيطايحهلدودابناسزمرقيذيتملضشيمماؤء

وهىحماللفائئعوبئاساايقلوبئرةتئامحساصبالماكيةفوركلوى

البئرأالخمفةماحفنااصيدوقالعاؤهاقفاكلقئرعثاتفوحاالبئالم

إلموجاتئلعالوعمبالروغيرءغرفناهأىءناياأويللكثءاوأحد

ضيأعندبهدلماذاوفالقسثلحدمنهوماؤهاذهباصوكلى
اهالقيلةءضثيعقدوكرئربفرريشوضفىاا

فثصهأواماقتبلىنمهاكلنعك
صأص

3ءءصءأ

الغاتأبهاكطهتهىوأوأفهـيدفتأتفثحمعنيأحفزأفىتحنيدأوهـبهء

لهاويئهإلوخمفثدويداممقاطاالىتإنحقأفا4لفىهفافييا
صكامةقذتيردارماطتدشثتماهـمحاتوطهاماتايعمحرصأ

سةالوعماةاناافاوسأيالمياهسةهأحمطفياالنعالءهسذثصريرف

كىءاالماذئها4الوفيوسكثئاإيمبماكطةآدبرفانآفحليئاكاوتهئئا

لمفيهووأولثتمكأئوااعمولثهـعهصفرحهالكاآزثإئ 05ا

ا

ثوأكهثءمحئهومروأالجهاوالؤايآألطمهـتدوفلىءالمالمفةاكلطأ
رزدفاقىااآلرىوإخألذيةاثبرلحمةدأككاووذأصابث

اقوذاللشعاعربلصوملهلحاياانقيثلمثبغوآ

ابئراقيبافهتثولدابنىااصابأفوطاطتاأوقالك

الضأوددأبوؤحففئقضغمبموتابلةكاكتياوئئ

صميألبئأذةقدايرضئلمدهـىتجصآذفدةالبأكماةفغتبوتكلئاأ

اهالمباغفاذافيثآقالطقطابافانكبيدبو9الحافولى
دافورةساةدهـتهأظكأ5طووتةطءالردلىاممطأة أأ

ا11

طتهأف



2

111أبومغزحمهااليرافاءهامآيظهومذأقيزوللئتطاكلسمئبطحههبإكة
اجالممسشأثاةحطهأشاثويدابنكرطفىنمبماعازيد

ءأثاةكثحهوبئرمتصيئهاءالثثحرةفىمإاضففلصكسيره
11سيرءجأ
أئشسدكفرعنابفوامنجؤهـماأؤقكالقوصدعباهـإ
اسأه

أد

ههوفىإليشه
وك3أ

اهليعوفيثمالمساثيهىلمبمماقوسكةفالهاالال
أص

أكأرقسذمفدالأفىأكألفثرصهـافىفوسنهسيرهوحيستقيسدموؤشا
اممخروآلالىانهثاانرا3 ءاسهبسلكاالربلغالطىمحبسدإجمىإذالثالسش

اأحتغرءاثاملتقرجمااذاالبئرمجتفوواأتطءظئمئهثوالتمئتآقال
ألشد2رتحيهااحغركئبأكانهنءالمساطصهابرالونبدسلىوسطهافى5مغيرةبكا

إاصأولحاصىحرزاذا
دأو ء

تعسوهابامققوسنثلوكتفوصلفىالثههاذالثممالءاوكاالفا

صانالإفىحئرافطافدبىءأكأأالقىخوزاللىئمتءواإل
01ءأ

هيرفمءا14يأالدهـضيطاكوأوإمنسةناحااإلكأفاسالدويابهأأ
ءنريدأجمىكذاثحاوتامئزإرالتوقدافآطبلح1جمففصالأأ

منبذةاوالحعثاوكااسبماوكااباوأالمقاشفما

اكواليناحمسهمحهـترفىأزلمحماااثىمولدابقءحمابراكممفا3وجواوبهائ
ليصحقيشأكىكأقنثتالأركازيهفتدرزوقاليمهئم
31

ألتجدىأبرسثءسلممبآفاصؤثدأبوأللمجفضذاتأ

بئأئرنرآثبىممالاتسبرأليحوفسهحجضاؤسغناالمئرأأ

مىتساكا9أتسخطهاوجمحأأهـأقبلسشنقمحهافتضفالالئمومشأكااإؤأ
مسضويؤىينهءنزئروايئمبموفالةبارالءعاأسمهمأذموقرث

3ورصورء

خمدنااولأممخاضدهـالهكلدااكدناحكلتأابنغوأ

ألواملطعلظاكاالحلوقالثاكواءالمهـاخنالررإيطأطوزللثادأ

لأوجىصفءالمعامائمسسلىمدءئدابحألنااكلامحقيهإ

االمسارزفئءلىأنشسى

كسهيقوفانلث

ئماتمثمبجهأف

بوكلبيهووواقال

وهثىسخطامميهةوابا
حهكثا



يىص16

دفجملأوسهلفىناقاالرمقمشأافىايهوناليرأورا
3ءلمسلم7ضيأ

متولىمقرففأنمهقلفوفمهكيركءدثحروقداضهاانهيتفتبماائمئديثد

بهوتدثثبالثمىوريضماصفرلولالثهااوريدافيذبظ
داثوأئدمئثهغ

ناثموةصثهتثبذنالىءبديناوبهاإللهمبا
ضةثأبوبهوخضبثبهوتجئفثاطيثئئلىخبدخيكهموقل

اطتهعئتااتاؤكثئهثلامسناصساحمهتقذمئسا9ألث11
ء1005

نشدلمصحومهامئاأئاثقيأبومحبيدهإ

اعدخاءلسفاهماكاالماألليساضألتآجماككاطفغآرلممفد
صإ

اخهاالمزمضقىصديثاطومنهافرحلبزكأمثاقاإتراساوالث

ةلاقتتخبوجلىضموبركطكمهألالمهءلحبرثقئزتجة

مادرماحوربمهانحهدالةحطلطقشهاهدطفأ

ووالمعو2ارةاىوالوئرالمثوئةاترئوؤءدوعم
1005

زلدوحدهمببالرطمامايطوكطئماللحارةأسغامقروقامهأطوىاىإ

رةفيباكهافانكاتئفثهاوآغيائرشوأصارعضوثىاواووا
أ

اخض4إقيهرلثراالسثنىوقالءمةبمعوولتوايمةىمطكهف

وصءءآل3صسا2أصااأأل االفؤادبثحصاصالتتلثتوثةعوسألصمالمو

عطيرااالفمبردثاالىءقابماذاماقىابشالفكلةئةطثاصخرعروصاأتءستا
لملهصا33دامداالمىوررأثثساقولفراامثةىءالموالر11فىؤرلقإ

إاصولءأبووئهاثررخشاتزاخصممبكوراصاصسمبالتأصهم
دثشرروأأااقماذكشايسهئمظابااقث

الذتماثمشررءاإتخعتمقلاصىأؤاحستقيةثوءاعالضاباتحه2
حماصاخمجتست1حاباثوقباكاوسإبهواماثءكأويدإكماال
ةةهشاالصهلمأائقطسهمحرضثرقموكاوهحىأاطصواكالابئواماشثهو

ا



طام

والمثتقائمواألتاقواتمخابةرلدأينهبةأاكأالثماالىالم

إفيطأحعنهاونوالنقالىاإلئائةفقآلىهقالرعبدفهالتقالالركانمعلى
وقدؤهابابثلثاذاسول3كحمرولهمثبثزمحثجدأأأوختالف

شمابفسزأنهسوبوزلدرشساحهاكثاعشوبئآضووطئحهاك

مو1ضؤصبالويهثصتزوفالناالسمائركسنلدبهوشهـاشعاالص
أبرطستوأئقاماوااخباتتمميإئاهىوقيلمبوبالطثريهاأق
شتذيتئتطاجؤفىاالبشلذضلالقثارفاألكتاثهـب

ثثءآسىؤملىزوخصهونأكأيحماوءكأميتهاءاابءماص

ظهربرفاقهلثمطرأئىومففاوآنمثىثمصعلىعفئادةضخمها

ممنصودبابماألهمحفطآعاب
فقائهاءريدابنلممويشهحهممقلم2وائهامطلمجيجازلفثسىوأكتئث

ممبدأبوأكهفيهاأئمتوفاصهكإثقتثأأطثامقؤربموص

ثايواث9فراجمابالىأمحكيرلذخلوالكامعأصاأكرفياناديصرفىسعذال
نألمحراهامنقؤمحمموكفياواكبشاراكحرفصألأبركالمحريدءفاماا

ىلىؤاألؤمحوقةحىترأوعبيداجمئهىاحماظرفي21سااعليهلغوم

خاثثىااألالئرفلألمهئفوصبهخشبثيمثالموردرلدالموكدلصيأسخوفى

صابمكألطصبهاوكهاسقئاليمأعسينا8أحصثلئوباوايادتنألط
أمثلىوأثوءإأ

آزضنقإطىاوامحطمحكإقتقئنآيافيؤئمئطص

ومدافاإاحطالزفىئزثسورهءأجمىبؤهإاهـءلمآلأيخا7ناابصاءثال
حاترثاطءزئؤقاتائىممةصأوكانوانكاصاتصانبلميفاالاف

افاقيلوهاتغامتالنهاثعؤاشاصبةيخامووكرابؤاارأمىمحدانات

كزابحىبراسهإتإىتعنمسأتنغاثتهمابحتمققانالؤؤكلن

سين9أإلىءاثعترلمكلدمكؤمافثمثطرانيابوفيأذإجممازتامتسإا

فىااكأؤفرفالطأكغرناناايدفيأخمىدباتخىثقوئهوالةفيامحه



وهروالقامةفيهئميتفقئج4فعاكامامكليهىئخهسلالةثامثرساالمئروعلىرزألأة
ءصرلمصأ

اهاتأالطلالحمفالبةكرقرناثدهـفىاىبطقووتاشاغوالجتكرة

11دالفاكصثأنثاصئطالفعاحميما
فأأوئزاخلقككرقآفماهلينقشإلص

صءجأ
مادراهـالىلاأخبرر

اعبضالبكرسثارأكلىانئملمنمخسبىالوتقاتاتءقمأماسبأ

انةإإفئحوداتاعاناامتيهالدزأثواتمستاسضسءائئؤاعليهما

ابنءبئراولماصاابلىأبوعبيدفعيماقئلهنئوقدفرفئافى

نفعهاعتماومقمدساصرصإثبيدوأءساآفاءإدرلر

أالماثتجمموقالءوحباوقىءحهأيفيااهاويقالبهمممرابيمءالما1أ

يرهاأالطأسفاكااالعئرصقفاصىواطولىوالحالىميرمقكألصاسرلمفيفىأ
00051

أبوألدىالةوامىالاآلحعلىايدفىأيوحبوأقاصافأنهمتقيىوقد

افصأليهاللةبثىاوعنامضعابةهأأزصاورهماهـاالآلبعمرالءاآلئرصاثيدأحمكب

اوحآكيراليخموأحهكهرصسئاآآاقوكثآليإإووالأألحضمرفء دبءكيرريىبمالرم

إرواوأفأقىاوأءأ مصلىضفىمها

يمصقهـلإإواولفيا

أص3333ءلم5صءا
اتولخعواندإضمثأنهارتبنما1اصةيإوحمكعحتكوكلبيحدأبوها

أابنهحمتحرانقاوتاحهاراغصتحوهقالىتا

هـوأنثجوفهاطرفىإااامقماخآفئذئمااحمض111 31لمة

اثماآفولمانهاخمكأمحكاقدقاثىأشحكالانماؤحرثكأكأي

رثلذمتفيؤك1يرءإاورءكأاممؤتصثأا
ا01ا

مهدة



ا

افؤشلكاللكأقمىت

االئسحألراالشذئمامثرابمحقامثأضرصتنألرآئثأهاالمتثلئثأوومحمسحدإ
يرءيرصءير14

الحمفهوكلللثثذراشتثئحآاالأهاهثعثيثرفظصلثهاوأاصلآل21للةاناة
طإش

اظهثىهاأكط3اخامرواعيوجمكنثفالالتصثراقاعثاههسمعفىثمكووا

أاخاثألقذلمحماتهصوخادوؤسانممكآمثمماالمالوءصاممضهـسلواأ دمىءإ
ء3جسأ

اواجبابواالمثاتألدهامقماخوبعثأالجئربهوتممسكو4ءإ
ةاررأبهحكثولنذىكغالىوآلثاتصابضأوثلىؤ2تواجصيمقنحوبمامأ

حاءوىأأامئرآاابيطأخملمحوبمناإإا
5ـلم3صشلم33ق11 اءا

أنةتاككااووةااحهخالمعهلىوؤالؤليلممععذقدرألمجنإكرابأدنأنمذأ

كآهاةشاالكطأبووأألسلىائهالقثصط

سحمقتهئصلى9والدخغاهـلراتمعدتءسأئثألأ
إجفونلزبهاصلثىذعهأحاالاإطفوأصازألبلمتأمحهأفيأألأجمألفىإإ

11منئخدءمخابهخححلىةوؤترابتئخهكضيدشأبهططإكابامصنأاثمغ
أسكمصصقثطبريحتلألخوأفهـجمءأإ9وئرأزشهفيمآلمصعتىم2أ

ءلم33غصاص

111ثىفئيااحثئىأحمفير1عانيلالؤاثرالثنمهرإنخرابفدصه

مضاتىوكأاديمأهنحأأاثهياؤعوصكعلىكأوصفىآئرليشىيعضلفأىلمحأا0
ير3إ
امتواالررفاوغوءكرلىكذسدلماوصجئتهمما

اط3لمإ

صماحءأركأوفماالككبعدأبوتههاأكثطالأكأييلأاوأ

سعمسمثمصرممهركمسدهأيلذوخمالهلمأوأألأيزفيرزحألثإإاإ
ءيميرصءأ

علىاأأخلونقولمه

ثونأالاكلبلرة

وفيلسنالملىثا

دوأئمثىعم11

همحمؤكنبهال



أبوعبسدوشآؤوهاواسضغرنمحألهاثماندقتصتىئوكثثمخعورز

ابوعلىنمثدو3االضدانوخقضمسهنحوجتاشثخبذثثحميت
ئبهأبعشثاملطؤدقخقاهناآئفاقهمقمأغنمحى

ئهئثمهاآألالوصصةنجرفالطناففابالشأفضإيدلمحثىإبنممي
وواالعقنفابشخش3لكصلطووءصآاسلىفقفييهامادورأصخركثا

وقالفابةغئطريهةصقشوتئافيةولثتاجمط14بالتيموقالى

رزافمىتهومنكلمفالوحماا

ثثتئبمأذاائخظروداتايفولأنئغازةنهاقطلى
رألوزلدمشهمختالتهوفيافإلجمثسةاصر4بعحفالهكبيأبؤفأمما

حثعقهللؤابكؤزتثويدافيقرابهاتكلآخرصختمابئراثنجص

قلمالوأسعلقبتنهرأطملأل1حبيدأنجهبلحنبه

أيئهوايقولوتألركفةغركلحللذىفواسلالتاتةاصامأبويماطينأ
سامةاقامسافماحباطمروااقاأسائوافانحامهأاااحفوى

جمبوصبمد3اقبهمواالماحةسفألءوأوايهعلهاكبعصوأياامقوهىث

بدرلافيالحأةقغاؤجأمثسعامأوأممضاآتأشعرجفةىبألانرجماثح
اأتميرؤلواصافىتتجتئ37دءأوححائههارتكثهأالوحيةجيمث

اح9أدلثأغيرصقهانؤل

ماىروإبالى11

حيوإضئبدنخفغمحىقفيحطالرءضغكارآيارقشاألأثيحم

رةيهاغومغااأقدمتقوقدقرمشوفثاسلوأدويوأينكأكأ

ىوءيدأبوؤءاشصشائخقوشبامليابتبجدأبوءالما

سكتظالسحئاادولدابقوالكايكمأنهمالتلىوقلىيافيك
ءس5ص3صلمءروةالا

اءكاكلأحتراانؤجتحكء1يووماكوملثبمفهوجد
ا

ثشالمسوؤداصحتاالكلصالوساتهوالءالمامنكالاطويد



حممتحالمياجمحغاالمكواينأءالماويخويربمالؤابهتثثجموأمثمئا
دءسعىحسئاوقالهفلعهـيسصيرصيرإظأحوأخسا

الحاليدصررأإفماىإىبرممثهألولهالنظسوقاليثمهإب

الكاسكوهواتسيماايئدارصاءثاأمقؤأوائااالهونكألثا

دوأقفالىايهجيعومح

يمئهيرجمرإؤ3محابهافئع
دوأئضصثأثناككونهئهااحمثشمئووالح

حثفعوبماءدمإكاألتزيفئثوبيرحيدابفروشهاآحامثفك
وذأإسازإحهناحبطكلقأيآءالمساءصحجفحمأاطووقيسل

ياصالومنفئأؤصتلككيسسهعهاووهمض9اضتركأةضضإباهـاالاهن
والطىالجوابيهاثسثو

اعهالوأنبمأقأسبالىفخؤ

أىحأكئىلمبهاصالىنبماتةدكيطاغشاحطهاتحدكعيىأ

أشعؤفلؤيكسىؤاحدباءمافىفدمحيلكلمأماماوهاوفيالتخقأماعدإافشدفن
وروأف

كاءهذزاتئخقفييطاضامثتاألكىمانجاثو

واسليأةكأءواسلبهاماقاألدتىأخمفىبجنبهااكغوبرطصاألتدمثي

محآئكثأزاستوسقوأنطىوجلالونأآمكيت11اتر3شاألإا

أقوايلىالمذكاترفشدمهىتهكاأوروراهشأحمرننثطءءإ
ءءغ

أذقافهجمال1نةذلأواقئالحوضقأغهالوح
سب

فرأصليالب

فرداشؤسمانقثحهواصعخفغىخفاآخفرالثمىوتخشالعينصساسحب
مهـآشوقدبرائمثرتجفئأاوآاىوورهـلىؤءةواخةسخوابلىسءألأ



قكؤهاحاةالمالمجقائرغرةورأراعمئألمنوبمأكالترإبأيضاقرمحسلو

أضادبايعآلالجسيحدةحفاللمريهثةءالسكايضابنيخفوكا
حمهالىعخدئعئمطيلةاالرضفىششايرهااطفوقيؤاالخذلنلذءالعيقبتا

اطفراألكوءحثغةأءقاالرئتدبههاصليحقالخئاآصدهامحخ

كوأأحدويدابنرآغعدهـانءليومنهكرةدخمهاواأالرصقفى

دبصااظىتوفهءأميسااءاكنماالحشاالغديرفىأكرةصعتقواآكوا

ساآتاقلىكريوىالمشثمهفياقغررزكاوقفبتمفىئبااالرققمفأكهناإ
ءد053الى31يرأت

ئلاالثرخهيسكوةاطهحثأوقملاعفقبععهـاهلمدعبببوومكىووقىؤكرإلء14
ابن4حأفووصترهاالىعبكلأجمىءالماكأمتاالرعقصدطأفآكماا31لهـفىأرميصقعىلمةلمل

صؤخوالبئزثحويلزةزرادفئفىاصلىدأبومحيورةاألوهىوىرأاللقيلفمميمالهدن
سداللمرئخثتلؤئحهـةغؤاةائداءاثفوؤأقاالالزئيهمثزكأالففتأيأليماشواطفثأنوفى

ص05ءفوهافؤميسااضمبا
سمفوهىئاوؤأذوجعاهلمالودويدابنكللزبحوةوألواثجؤزهوالىآلصإأ

تليوأيةدولدبطةديمممعضااكلىالمةفىةاحمئةرةاءزئودأةمكامصلوالثمماحت

جسحضثفرؤحمحمفئكهركنواكرفىفهاخاقصقيهصأابصاصراألمسسزاى
كتاأتكا

درمدأجمنالإداأوااالنالفعهاكقنقددماههـىإفتألقؤدكفورأفىإلوئجئلسهـهم

وكل4ؤواألءجميولكلوفاكاوكطاالكصقامناألسغغوقامىوءخاذوااليغنرنقات31
33هــاذهـلهـأ

كالنةءاثاقعسفؤالموحللهوه91أقمااالألمحعه ووحمييمصءوسالقابى
فيهابهمقلكسخمغداآلؤواماتإطباءماثمفيهاسحمعفيرةثهإهـوادالبضبطالمطبوع
فهاورمانءاالهـضفىأؤوقامأليف3ول91رقواحفعطيراوكالئفهـاءصسأالبيهعضشاوحه

ل5لؤكدممانةىلمصا
اهضثااإيثمتقافىومنهقاءأدااثعقالرمننيافىيقغجمغوةءء

ءدودميخطحاظدور

االرنههضاصأنوؤألةغعمالميغةاحملىيمهنااصاحبديموووادهـاشظطاأامواكلمهمقىء
كإلئمالصهادفاطفؤ4ضكازروقاعيهاالماالتىاشىاإهىأضوإهنبيمالعاظأك

المت011أصىىإألهعإإأيا11إحرواأثأاولكالوالولنبمه
مصيمجمىسكحاوبرهوصثوبو3سداكافمحي

فىيرسأوأحغوةأأمإظابه



سعااسلىاب

الحؤمقأشتغافىدهوريداينوصيامقدآصوإضصغىضررواصدكيو

الحوبئيئءىحيمااإكهينبامحافئهجمعفماسحثهـالمامفمثمن
الركحهولوعقنريمدأيبهسغوضاإتخذلنفمممسحهالماةايفىلم

مىلالومصعؤميامنإلتةسعقدلثالحيامةاليوآأهئهمنههـقمىاا
رةاشاليصإضثمائرفررككأأنجهـوصميكركهـبكؤضه9هامسلواثليه

نمثثعدفىاثمئربة



ه

زلدابوتهؤكحئهفقدوهقثئسهمآنممللمخةفولالذالنساكطلئهساؤ
عيلمءس

كلئئهئورأهجأللراهددوبداقيهبوهوبععبمومئقاجمؤأا
ثهـدوأئالحوضترررزفالجكلكعيدأتوء

لهقبرفطالعرأثالئششكابية
يئأوالمساتعفأىءايافيهصبهئئونامقالحاادويدافيأل

أالخالليمورويثعثد

هاالبى3ءاابتباؤترذنعتهئخضآنقإئفاخاماءةوآ

نلمماأفالوفثىثايم2قاليإدناؤصصتتجايهسإلك

أعلىمخلىواالملضاالافىأماقعتثطالىعيبويهلاليسهماذسألمحرلىال

نزقرصفررف4هشالسهـألالبنثةاأاىخنمهلمالناسشه11

اأقيفساااطؤفقفالىتغذموقدمحبيعدأبوبهثمووأقئكثسهترعوفد
الحوفقاأواألهوررقوزيدأنااألئ

وائشدئعإئعنيهصنأهإعاأقيايىا

شؤفنالمحامعمطتئن2ممالفويىوامحامأثقفنآضبم
اقاللألمانلتغجومنفالمسادفىغلمالئالطماصهناصاحم

وفياطقهـاكقاحإلثأافياوليقاىئيمغوأ3االغمو
هقكداطمحلطثثهـوبهأقيا4ةءإاليرقالهمحمجدصأثسأربةاامقلئم

ءاإلزامثطموبئاكااالكاقةالويةهفءالماطتضجالناثحمكهشلممه
ؤشوءإقاله9المدآلضوفلىأسلىألثحصيقالىليهيرآلض
لىصبههالذىوصبمايئمئإااالذعمممتركغىءاثامتقءىقأيةمامحبعالتهأكى
هـأثوأوصقأطآلأطه

ةتصاثسحلم8الممابثهـدؤدجمفىداكأ4يثابادكطئهقىدناة

ثلىأبرعمرعقاسنلىكلماأولءورنمثيمااحبتألىاين

اذءأءشولابصاهؤخؤافىأؤافهمناساطمخض
قاوطفالسىإضبإلأادءهفاممقبهمايئميذ

لىئمف3و



5

كاصدوأئث
بالبتليثىنثايدائبفىتفماطناأل

ابنماوهسوثكبينةكاقمنماظهراالثساقحىشوانتعسذموقل

قالىلسطهولاصآوفررؤثشسالهوكهوسئرطمطسترتهرير

الموفمعذللثالىتضلمبالمااللناوسطهمنعنفماأصدوهذاالفارمحثا

صقفىهلئرطاوثثاإلواخمائلامقهوأكامهـزفأصلىنىنادونامط

وئؤوئاتؤبآإلحوفقكارر8هانامحساحبلمؤثالثهاكذها
سماهأقفىءالمادفىئسصقكااؤئمذلدأبوأوقاوبامشال

فثهـمثالضبروووأبوكبيكلهفلذخعىصمتئهءعوإيالابهأممأل
فوأز4سأعصكىمقاط

كبماالناوالىئاصبرعاد

مالهضوبخاطوفررأتذردرلافياقناةافمأنهتعسذموفد

اصلوضمقءإففجارالماموضغشوالهوالمفوةهـوءمحمثثمثاءينسوابذى

كتقئهوقءلأوصاخوجمقلءمحكاالماوفينمقةاباهـشؤوأ
عوشعافةفىهلعوضهبابىاإذاتالألاافيءالما

اتارزبلةى8وصثكلألبهراالىالحوضبئهاماثاألومحبي

الىجمهانمياالبئوقيخوبمعيئالدفىنذأالذىألدكتمحاأبقكه

احئرواهاببنلخكاأبرعبيسدغلدعوقدتجهئفوكهااصعنيألحوجنى

وقدأؤألابهسذبثأيةإساىغميمحإفاعانجةاوإخاد

مقالماماساتجيبوابيثاثرلدانجداواتفلحاخمهامتق
التماثآوؤلدلالنإجهالوصجلحمىبهالحوكنالمؤاالففرص

تك11اكلشاعرءاظتاؤاالركنمقابواقبءمايه9لثمالذىالحمىكمق

والجبمصلاكضاوئفنماثواألثخكىاددؤمحلثسئمؤئمكابةئشال

كذموقدأخكاضونغئهمىفقاطالجشغدويدابنحرممبث
انتويميألمسإلطصآخباسمالهـركتررسظأبأقألزاطحشدووااثءالماأنه



صلىباالا

كا3

مولدءابئواليهيعودئمخميرامقانماةفجهنثبشيس2حوضشمئة

الحوضمابينالغوثسثبجدأسلالولأفىمئتثقعاءاهثرالم

صلوةالدكمرزإسسيلالذىاكربئاويفأوالمااطيهامنروالي

االذابيخاقأصومفىاالىالهرسهـأممطذنمنيأالعئرما4و

سلهـىمفىو

صاأء11ابماصجغى

األبنقتذنجهفيههعئهقئداأئايهوضإسقىالمافتؤثيأبوذيد
بطعهفىالمثعوإبئقتدءأسقاافى

ؤداميابمنممادما

كيرايعثيتاابنآثئرءمدؤئهقالمطرذليآاؤئهطاطأبرعيد

بهدىاالحياعقبهمترقئرآانهنعديؤالذىبلودوعكههلى

ومنسهههطضؤكااصلؤقئلفرأبومحببدرله4حئمالي

ؤكاالثلىومنهباقابااالب4أيعنىثآةلؤفاللطآصدالملقى

غسىلنافئمأمهجمسينالصاحببهقالئألمحة3هقءاالا

الىأجمطهابغذصقاسلئالطاينملنائكثهاصةفيائفواضاض

النواباأثهنفسذموقالىلومحنامولأبمااإداألكجب

دوأنش5ال

إلدإلبفئجمقهثرتهـاوىمؤبأسايهصيقيءمحقدنغنذ
إئفسدس1صذمدثةوةدئئهااسئوئاقءعيدهـىءنابها

يماافأبوزيلىالوخائتهلا3ئدغصدآوائآحرمئطلا
دأثوتضقماإأل4اص

كمائمهـسفىاكفحاءحمكىىوك

ءابنئةبئمالرحإمحئدباووسبيفاالنىأمخاشوقيلولمخفوا
يلحرال



ه

جألرقلصثتافيمساحبأةألمحقهففضاموتهطلتقثمثدثر

يطلبنهنهالمافابرفىاويئأازابهماوكذقيدجمتهققغذفاتعمدق

محلمتتىحقإفاضريئهقيغفاتذكغالمتقلثاالبلثتهقثوقالطشيأ
نميروبهون

واإلحجالا

بئكألفجمئثؤالمرموللضكةالضضوالتفسثغةدريدابناله

بفرأوشامةتهمايءأآلصدخاعوهىكنالعينحلءاثسائختاتمررفيهها
وأث

رواثالزبغدناأوئئسل

كوتجداحدهاصىءااايخهالحعالصرتدأدو

ءلمحرلدابنإقفوئاكيمءليلعةثهـفيصفواهونيلأبرء

يههاجماثاصسهرامسكيتإافيثالوبمضاممدالبارصؤس

رالمافبهشفيهااؤءباحمصكليهاسحماطاضفاةااثئمطالكليييثىأفرطآ

اإتضوالققفاثؤآلووعكبردأبوجمكرئةاطوهىقكأمبممام
الىأثمفدرآكوا

إ

فشولحتئعفائوسؤلمنهاءبارأإسكسيرثاتتها

الحرمأبوصكبيدءمقاث11محاصص

دبم11أئاثهاةامىمىهأكيبعهلمأ

أفألومالفهتهيفيالوبصرفاكهاحورخءالمسأكطحعلىءةكاوةصغرئهآأ
صعجاسعوأييركهكاأوصنمعهموادثيهدا
أدىبهسمةالعصوثولدأيسبمألحيايمةوطالياال

ةاأيوصاتمممملىوااكوماوقيلمترممحواءالمعاشإسأ
المابخىأمانوئبامعاسالهكعواالثاهافم

آقكأواكاائععباالماضنعكألثىنقايهاالعابصا



ء

إسثوضثثمعه

مارويرئئفىآقيأ

هاوتجأالكاةالمطنيهاووقيالثإئفيدبهممرةكاالغثثأبوعبضد
وهكأصوقابوثؤعهثريلىأبنمنهضكووالؤؤشارزقظى

يسدأبومحكلورإحآل1ههقاحمهتفمؤفثاسدانقرفىوثةاثعا

رةةتصطاهـىلونذاذوايدألوفذالتاأكبهدأهط14

ءاآافيهارستئيئالجلفىارفىففئألردههدمحبأبوسملاريض
اوثجمذووكلبحسدأازدةحايدرثابنءوداوصععها

العوبمنكلعثومميبويهقالعيوصابركلةأبوذمددخذانخوا

وبافابهاأمحوفأجاذاتالفذاؤوحهذاكدانجصيهـفعطتأمالميمسألمحن

كونتمةاوقبيمىحيثالافيكللرذفهتقيحغهاعيأ

تععغئغرصودهكطلأوسهلدئحئهعاللىوئهزبهمفافىءأصلتئ
وفااقافىديرالخطثالثووؤيمفافتكوناوقيعبهادؤقا

واالقاهااوقاطعلىببهمذثنأووءامحينابطصيهانوئ

وقدكلردفةاصتاجمقهدويدغافيثالرصذكالىاؤؤدأجموبها

جمرأوألفهفىالورلئاالعسينصاحبكيئخقرلموقهالمحرةاطأمأرفذم
الوأصعغوالماتقوأشةيئأبوزيدتقذموقدالمافعهيخقغإقي

لففألعواءاساءفهاهماحترةفاكئاةاوريابن
جوةختامتاحألااافيءالماكزرتفوصبهمموزرمهىءوالجبؤ
لة3محشلىابميوينااامحهالمساكئخىهظيمؤلمغأاقىرةأنا

يرهدخأثوأزككضافىءالماله3اطثالثموبقميسحؤفىإقآثا
إقالدصأيافو

هعهـدسهـ



الغواالمافسهبهيوفيالجبلئدىوالض

الغئلدابسء

والمجحتئهألبهعاأكهئغاررهاالهققفعةالصدفيأيومحبيد
صاثىمخسئوتثمرزاشعتغتتممهـيماأبنضإتدوغسذذ

واالمناةئفريرأبحضغديزذغىاامحجيسدأبوغدوائةشئم
حمةايفدرثإقنااآلضنساوحمغضايهعهامرهكأديسيلمقتمقعالمئئلللة

لأكروذلحابكبيحرروالجورحابغبهوترترهـقابكوفآصتاةحيإضهـابر
قاليهالواوفويثصقأضهادرللفاستبلفىتآمتضاةأنغها

بهاكادودضأبمكثصطيةأقنأءعهاواآلضاتدهىسالنابويه

يلىةآقناوايستإفمالمالىرادغحمحسسالىذالقبواكلهيمالذىلمبماألى

افتسثتاتعب2ا1ننفالذالناثمصمررةأقساةفظصقيهلميبوإليماذهت
ذالثحكدلهكهإلشأماأدرعوالإياات1ؤنالثىؤقلمسدودةاممسذهوأ

فىامخعذلئالإذأزبمآكنقانافولهمجمةمغنمأنايمكلهـىفىالال

سنحغسةأضاغديوراكىإشأنهمفالثوىوئهالعضاءأيح

ادأثمفهـىنألا

الضينا3يرثصماةصكاففىووبيوأؤنؤثااآلوأسمثهاكدت
يعدىءأالاثهاوبهةءاآلفامعايدافيآلظعائؤاانماكطل

نراهنثمعافأالرلوقيلاعروقلنطلشثثوبمالضديوصاالوئ

ووجماالءالماوأفاثطرأفهحومدقيوؤهـأناسيئسكزلةبمرززةثملمأاهفاوما

ةدأعدأبهىهتاثالغ3اتجطأتاتقذمقدةالغدكليىه

تهنهأواصقازواسعةءىاريدابمنولءالممافيسكلماتوضع
عبيدأاذينهبنااليئاأنهنغذموؤدإلضهيؤموباأكئهربيثأل

إلضأ1يدؤأبدىآعذهااءلددرإبنصةهأذأال
الىنصأصوامهااءلمماشمافهكقمقغيرأويوغصئءصاامحاماةنمقمتآماكا





اصقئلإألتقئىوقديعاسضفاإألممكلنفىالماةتقفدسلىدفالكله
ثكودجااتحايممنقتالفسهـكيؤءعتهالئأبعيمهالىالولدغتفئا

سدهـاالوفيسضائرفى

8إطرقةاعماةآمخقضةإفييذع

ثوءأممسيلبفىفاعفستئقةاخملايقالعبصاهكلمووقيل
وأنمثمدفبهااثاكولبسقانسئيلىأقالعكهماميقمميطنعغإلفىئةشمى

ثالمظفةؤاكيمنماذزهش

وأفشدلالفسءألثقعالدددابنالئيلىطاوالفض

عاهـءأنابيهاوبهتمهاصهتغعآئؤيهوثرباث
وبهالصموئالستضهتجاالماومخهـولآلثريدابنكفلكوالوفؤ

الماهأكله11مالصعلياظرلى

والملبأل

ائاضمبأسسدبو9ببفئأشنصنئخمضثالمامنبرؤلد

ممنهاميهوفألىلهبعدأىباشهمباتافينهوابكجدا

ممدصيانهفوكصهوآعثهمىنكسيرجومخفعئةضاكهةاث

لىوفضسهضبمهـىومفهالماىومعجمءالماأئغامقأمقا
3ءسءءصأ

عطاهوأأخدوجثهكصوتهنهفدأمميماووثهوغضته

ظالماوبسدريدابهىلةمونكثيرفاجالأكاينضاغ
لذنرأبضعاافىهاغذأيؤهـاكصمئتامب4

ءاثابنءالثنزهقتمالهـثشهسةوضخةيئئعائصاوت3آحيزنعؤ
ءاثالمثافاكلتاثشىالمشةقةانثوأئرفاثةااطؤنمئف

صديغمقرزثهأتاذاثمففاأثآالماءفمئمهئةيناا
ا

نحناؤيلىأوالماتمقمانئفاالئافةواوهائهأقةكنسمرأيشس
ا

األلىضقىبءوبراؤاكاخكأهأبوعميدءؤالمفةالما

أثو



ء

مايقالدكباضكؤكوصياكلكؤرناآوماكؤرهاةيلسينهيتأبن
بتغتكلركعرهاكاهوخييوصعثوتضرمبهمخمهوووأدئآكمئى

الماثايخااآفعرقتالعيقهاحبماؤهنضمتوحاشلمحغإليرأ
للغديرئرفىالتءالمسايأليدءأبواالدصقميهتحكانمائافا

قيبنؤمكثتمئىئمفليلشئرضاوجحهمحهمتوباذاذ

تاكدبوإتمتئذدواكيركرتنيةشمثصنهدمحقاال
وهوالطسصامنمضحاكفهـاههـىسالفابآههاصلىاألثصاواآئه

نطهفيهالذكالاصيا

في11

فعهالطائنانغهأبوزيدكألةطينحثته1الطينلهميبوبهقالىءا
الحائطءثوقدططيانةاتهوحغاقاولاهممايغاله

االلئميمهاسكجتاإبنهبالفينطقئصهةطثناوقامطعالوا
لىآلمالذىناطاوالرزشهوالرزغوالوزكةإلودحدويدابقامتيقاكئيرأ

الرذغةالعينصاحبيأوؤنكهاطراالوضقافىأذدعدقسداقدما

صهالوزتيفىوحموازفئصالوداغوعلىاؤطتغوقدربىصوهكانهسثيربنؤ
لثعديدةصةغهئسقاالناالمسفىكالورغكلئثرقىئاذغ1فيهافازجتما

كاسعسدهوبينمبمنهلالذىخأمحلىمقنهعصبرامهمهماوسبمركثطهنأى

خهـتثإطيأافىبهسأالواخثسوقسدواحمحالىيئؤومقأومعارتااااالا

وثاممنث3ركتيريخئهتلساييميضاالملخلتثبعكأد

ةصوقالءطبقىبهـطأىةشئفىصمحيسدأىوخؤ
دويدابنجقالوقيخاافاوضالودكووخمةطمآلفئئطألءأصارالما

بهفطيقبهعتهاذاوآذكلهآذخفهشااثدضمقلاهقإقطعهاالد

ردؤقوارلألثفئاالالررويدابناللذكالةةاطااأبوعبحدءا

إأنءاتواتاةدوةوداطءالدهـنءآكلغإطاالرشالطا
أ

ممابآلو



اممقلتشوداثاذلدفيهاأويتماواعيمأكأقفئواوتحدوخثازئءالمامابألفى

طئهئالفرالئرمكطالرفةفىأقثرقؤيئسلهققدمأوقدقيقلمطبنكلامئفطأىيدثفى
دقيقثؤثثفطفئكالطاكطيقيقاوقالحنحتحاثىوبهالرتجدشااطيها

وصالمألمبقئثقايخاأعماحمبااالسمترضاأكئالة1راألئتطة
أتأسلىاورالدفمهألطمقئىالألفىإطقاغلواآلفباواقعافئواعشلا

اءهاص

عؤؤفمىوخاليئوضلالعاوفيالالممكلللءجأسعرذدوآؤحأل
أوأخقونمحججدوألالؤئودةمحبنوالؤصتصلفاقع

ابنأالصلفيهوضماحلممؤالهويهسيبمىقالئهأيحئئف
افاومماحلعدفكنماالقالثثكوبهذماشزرسأصعدوهمىبجنهاإ

اقىقبلوقوخسالتوفيمتهاكتذتألأشيلساالبىاقمكمحالموصنعههدرفاثاأ
أوقفىثبائوالمةوققعتزمنفىلغهمؤضعؤآذمقخسنأقفكتوآلةبترورألأ

11ينااحبماكلصمدوبمايساهـمحناكلكعددفاماومؤطبأيو ءصلمسص15
أابنواقيناطهناندطواللضسقبفىقالطفىمحارنيالبعهـرملا

االلينكبرمئ11يئاافىتقدمقدوكثرثخانالطتريدثو

وقدلهلمخهاللطمنثؤئهتمحبدأبمأكوالهرروالجهحاللقلتد
8لم9صصأ

أعوععاطهينااركمهدولداكطلءذإلمةاثسوطانافسذماك
اء3لمسجصأ

سهيمذكطااليالصرطينااالةوالطهودومهىحوفهـوخأوككفتهأ
اممالءإ

حتىامحدواقاووسفيحيالذىااهلواوالماكغماحمئئ3ادكلأ

ينالصاصاكوحمهشمتليمعةيالغالوههـىدهغيشطئهاإقرفعقوايألسثتفقاأ
01ء

مقجفماودذالائنىكاكسلىئشمالمقالطمقصئصالاإ
ءوتءأ

أماط9تقلعقالاقتغقالثريدابنضالمالصلرفقدأوأ 11وصش

ألقد2طعثهلغديرمفىمايبمادااالمميرافىالإ
كةفلوثهىأ9اييابمسااطشهاافلؤعايدر3ابئفبايهلصيبو

اأولواللىوكناطاأجمةوايئوالوووضألنكلاقثاكتهما4ءاللةإ
ووأ

المحتوامينادبامةدأفئاثاوعةاعالكذوة1اكةئأ



ال

تهواسدفيهسليارصإنكهاااإاالمهناىهلثبلجمىالغاثطنع

االتألممتآقلايلومنهآليهلالغضافىسنالدربئهالطينافئةادغفىصمبر
يناااكهـضاداضراامهـالتوانهالذىكناأىىعالسمك

شقةالمفيددرابنكلغمتارآمحافيلقهيمنلفىاللىاالخضرا
آريتتهاكثائ11هعايضربثمفعجىخاوبىلموئغرذنجسهيبهمطين

الحاثعامثخثوفدلبااتجططيناوقيلطيناإعيلمثتيبةاينء

صينشداقافىاوإسئىإقاربااآل5اذااصميفةداالرقاصئىحالثكوه
وأتشسدلضشامحما

يئشتجلالملعمحاحفىحمها4كا
1امثايينامىاماحبهاقئجئمعةخثبةوالمعئمحعة

أبويىزبط3األاطثأإكماب11عئبنروثشكوماؤبئاأ3الفسفعث
وأنشدمعدثلهيخئهطآكمهادشئئكفضيهخبسل

ثالربدئىعبمااهاايسضحتهااصنبطالآحوءبئبموكفث
اوايغويهةاامقاطحراابافباالطيمماتعثقااآللمحكبمحينإماص

أدتورفكألهنأامقتذيثسااابن8حمؤعذتهلهااثذاهوألثأ
هـلىاالطينزعفهقمائشمتىمرئم3أاوسنهيهرهلملغه

لدمههاباب

إانقصلوقدصخركأعدءتهواطيناهقماطيخاصلوفلالأبوسكلبيدةء
ذكوحينافالصحمهاقالصاتفذمصااإيابثمألاطهناونالؤقاا

اععاثاوليععسثهحمتتوالكهوإينةادئعديةيئتكثماعوءكو

منيمقائلالمنصورفقاذ4دعفودخلرضسئرتمذهعفيذقروداخطيئا

المضصمروالدوجبهافضموب4أوشيكلقفسثيشذذاانالمفومخهقأسيويا

احيخااصبطثالممىرأمسياخؤفلملفهفةئمىافئماوثتءبصىكىأ
وسياقىنقئاراوأصفغالمشهانتواؤإلوحخووسغهأوخرشمنكرقفئاأ

ذكو



ث

جؤسأفذاوراثويدابنوضعهفىهآإسياكميعالجرةحصرفي

وسروثئواحمصدهاشلممالىخلهاجمابرةالقرضدأبوعمورلر
دةصلخمرشددئهواصتاطيالئقجمهاتفرملىنفحضاذاحتىغاحهالؤتمدووقى
وقايها7ئركأالجاؤدتشسكلعلىثقانئضنعهخوائهوللمتاور

نهصعتهألهكاهـأكهنسااذاطالطيقبمثس

أةا

وثهالفاوقالىةائمئةيغداألسينالطوإطتأافيآالعؤعماصبء
8إصوجمعءدةجيأبركوتال8وخآلقىتئيهتيأوسبلعالمأاله

حمأحمهااآيمهكولمحأيرصالبثيدعببوأوفكقصمة

عيهطألفىءفوااكنررلعفىفحهاخمأجطثااوآخئاخآآخوجت
االلنااواصالقاةاستنالئأطةكااللفزةآةأصئيهااكاىوممصكأمحى

ثتتئفرجموفيقتأقالقالاممصالماعلسهجبريلأنالئروثحملواثضود

شهخطمراالضليحامقأخذثهائواءئىمىربهنثآأذىااأليأنه
نوهمثألافارهسدمحيقزاصدالحهـهكلددولرابن3كربعقسبه

عحاحمبهرهاكالحفةاالمثمزمقالوكدامحوابنمحهفأثنيهاا

يهطااكصباهالةيأألضكمإوايوفييمالواثشغاليزالحومدالعيئ
اصليتاأبنةاخحاكوبريهاونثيهمالحؤفررأسعفلفىفقاإ

طينالخفصةجمثلكيوءقلواأصلفىيكورزالطيقاخمآةضوا

لئاكأاببرالويدوأبنذرركىائمباأااللأخهاتقذموقدااقي

نه9سدواائمقنالطغمقمىفىثاأحناحبصاصالرئمهشوبه

أبرملوجممااضنهطلىءائمواقئهويةثبيدهأءواضاأيحا

يحربمداألكطهـعأكهـايألتبثدثءأخذنهءمحماتضيواأقسئون

اثتقيوءالمىبابءنربادقددقدميهاإايفالىيئهماب



6

أمآثره

هىالسكيتابنبهأحمرئضتغطينالمغوةيمقالعىصاحبه
أفيبالمغؤءبوغمةينغرتؤبئءينالعاحبءصالم

شسغاأكألمممضاااجمطبههغرةامفاربماالوصقاورخمزهر

دوألنثتخرايهراثبيدأبويغرةا

كلرااممحهاصدكوكأكرءءاآلإطاذتهينعوبب
نهـالمثهوءدريدأبهنبتضمشوتمبالمعرالدمخز4ش

أطباوالمفعرااللينلذمحبوغكوئربوغآلقباشيماووأحمو

خهمززوالئهغاتمغرةالثوافيمذةدوةضيمرنؤبأغاالحمر

طاستمئة

لمتحمآيةفهدسيفهـةسكقوبئماقثولمعرئهفتخجاشحاسوجيهألناحمالت
وقدفعمعوتهصؤاسس8صحا3سءآفحدسهوضاعننطاثابوؤيدجمال

هاإمثاقهالةاالصةالهـئتطاامسإلطاعبصايم11فىمالتنق

فهوجإواسحاالمثنثعومقانفوماالةتاهوصحرءااشاذماوئئ
فهـوئهقجففالظذوأعىمحقإمميتاابن

أثوأاءأ

وهولمحويدابقلاسفوابوبا11صئرلث11دببءو

ئؤلدابلىعحويرفىلوالىحموزابواسثو11ركددرداكءرياا

ؤوبىاثاهـشلبجبموئروفىتفرامثصهممهالعااءناعبصساي

االرمقبهفثدويدابنءوتؤتائاآلوبألوابطااوكوقالكلبمصفراباثا
الراقيليءثوصغمثثأائثآكهاولاصاحيمهتراصهاظا

واؤغبأقئلبوفدفىاكاباصهئيوسلومكقثوابذإسطكرباإوأرفرر

ثريمة



ي

ئرتابألالةالدهمحارفىاوجفانريبثعلرابااآممئعوفىمموية
كولدإفيإقاررتاالدةعيدأبواالبباريهأيعما

ءسأالدةمنشتتةءفعلملمهويهبوعميابأاأيميامنفبمالد

أوآثئغعديعتداالرصثوحهحمكلىكاثعثالترأبهتإلعينصصسا
أودفغهـءاالذاياهـالىآصمفاذالمالوصأذتغومفءيفاؤفعاؤذ
ىااوائىزرقمدصداتعلقىومهواقءيايحئعائضقوأذإلوجل

قالحركالحاجالطلبقىانئفوعمثالئقغيأخئومئهشئىكقىمال
الدةآؤيختهغتميبصةإبنصئاالرإبمانوظأبرثصواهي

أفضهتهاغمآأبونممربهشخوابوهواثمبالرحآ

افسعجذاوابئاصواتررااكببدأمب4ؤايوقىاآلئفازكغ
صسثاداريرهنمهاااقةالرسفصقوبهاءاتجؤشكاواراباام

وأورصدالئرية

اشمغناماصنهيرصئااؤاغهـأقيفىءإذئزيدهاتياألفيهاب
مفعوليرلىتصفاعليصاوروالتوابئفعاتالرابئغالوتعتدريدابنء
القا4أبرمحبيديوالتوالبغثلهااصبط

شدوأفالئماب

الغقاثنزقمتثارمنامك

إدصينبصعامحىوعفألاحوشئنحععادوفىىالذؤومفااصلةوة

اتحغذكموااغإلؤتكغرئهآصئهمماروإجملسإكابأكلظعاوالغغوإمحسفرا

11الالهـبهضربتمحتفرئدممثثد2تغفووتمغرئهانغقروقدسفرايةبهضوث
أالؤأبئرقاألكثيعأتاكمونحمالدفيئالنوالتإنمفئدرلدأبن
هوألمالحصارزواسهيفباكوبموالترالهتاغالريد3الملط

أفىءعالرميالهآئهـفمامرلأصفىشمعصسالؤأبمةواسؤشالتراب

لالربعىهـتمةش63وكمقأيأثاثنسجهآكألكنبأئئاةخؤكىاألؤداللسديثاا
سشبهحؤكسوتجاوهاوةالوحمعتسمؤسفلالىغفومثئدتسقطأنا



اسفاآلإاثسهـيناصبمهالؤأبةكشفاللملكنافيه

يهـاهاحغاييردريدابنضسهـءهالوأرفلالبهمجىيمالبكمايه
دئعرهنافتفثوومثهدتيقةنسهاةفهذمخىفتمإئابرااثنيب

يونأادكواماطعالائينأى3تقغنثلىآلهتقاأقثشمئمحهرفادووتمنئعث

عاذسنهصاسالخابءاالكتتااالصعلقارابأإ
بهيرلتكلىقواؤالبهااواستؤإلدطليواصتمطغملكتلوأفيآلصالنرائا

يقالافىافيئاكاباتاذامحيكجعهأبويالؤابآرزواخللر

لألقكئيغثمهلمحئرالوانعشغثيئوداالةالطينأنهتغدبمكلقدألالع
ثلىشاسسثالالذىاكوابابمىاواققاايوابايالقغمطضألعفى

كئؤاوناكئزاالاقاثصاألاسينامحاحبإلرضررهو
ورصوأنمف

بم3محاآيزدهصالوعاجمصهنجؤث

نل41محىيفازائحالصاةاصعبماكثلنرااافبيىوا

قدءطمأىبهصئغرالفىوالثلثاكثئالةائمثامقااللمرسق

لئسمؤءإفئافكلأبامايعئأألشائهااالدعؤنفوفكئحايثبععأس

إفسشثافمفافكابايدجهميجمعونهرالثاازالهصمسءاالانهسثرا
بؤألئمثدريدابق4وكأنئاسغوابناصالشطربئضؤاخهص

الرالطكمطةتيثاامحيلتقعتلوظدذبسفئتهاؤاالأا

بئثوللىرفىإفيارهتهايرالاتفظصثىحالمبمهكاالهى3
نأوكهـقوثهوكسسوكفانراماالترابثئثأثشفرئهالتألضإا
ئةةءزحمابوصئمىئهعليناالترالثصثاأبوذيدعوانبهسدأ
هـأفثءاسىوخئدئهفاع

بالواحمدأمرئتاكسةمنتميخؤتأآئفىنا

أجموماهوبفىالت2أاخاوصيدلهبهتصارقكلةكاحثهاوا
ردهاوهىاالوضهـمى8ظقبيكهـينؤهىبالتلليهترابكلزإألاءدويد

وقد
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أذتمقالئعيماائمشئقراباأنموالوفىالرحم2شالحاأتضزآوقد
قيأئداهثكنيذداإالوعقومحبصهسثلىالرهقتمضىالدترابا

ثعلمبايفهـبقمونالتيئهثآؤلغةهـةكثاأفىمقكقدتهـمعاوابال
41وضألىثكةالمسسوئحهـهكيثكذلمعوابأذثنما4ضدنض

ومغحذالقابفىهئورعيئينالعحمععاسؤكتهاصموبىاثنعل

أبمانصقاتمالموفيحوألمغمحضهوكيىوخينرثوكذتمتمغكوقد
كعش1تخحثأصهآفزلمتخئفالتربىفىالثمىطتئلثئحذلد

كابافىيطجممتهىءضتخهاةأناوذفىبملفقهاحتمهامكنعثكبايمرر14

يأبوزلأليلىفهثدفالؤأباعليهفأثعأبوسكبديبهثدثم

كةواطدألبهتؤفءممالمصلالهباوفوخقالىئيث

منسامئهاؤماحاللاايؤاواالاثفتالويثمهـيتكبهماترالغت

وجخدويدافيئئقالمآفجؤرئلاهيناورصا
النوابصهالىدهميبثىرااأببمسضنمولىو

ءهابسلم

او

افادإدالصساوتريئاثثيولوقبر1جموةايمهصدواك
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سعلسكلوقالممأتمافسوخلضباازاخمابصوقالآمةكيارو

إالفارر8ساومحوالصالمحبرقفىتقسخمقدالتثرشالؤعاطغاكبازتمثا

اطئيافبازاامأأهـادراببالثثأتذفقالىوةاأصفئاااا
هنالدمحبيأبوالغبعارفىنودوئموراقهقأاوقال

عائماقاأبرعيدالرهوهورريدابئخجسارا

ئومابخءبئقتجيناماسحبصبهاقستماوهوثريدافيأكعاراا

أديىكيارناث4دأضئمواتامالةواحمسهسموادألىضولتلنا

ليفمالوالاالفتتمبوثريلىافييرالمفبماالفسالذحيد

كرجمءأبوكسطالواكسطل11وهثىبسئابئؤنثمقاوا

وأثشداكباداائموادقالميمبافيافباؤاافحصؤ
يمدبؤمئموأدفائوففقبه

ؤهوالقهأخباوبالراءياساوارااأنهمذوفدساواكاايثصيزا
كيرفياسأآفبابرمحدالعباروااهائاةالمحريدابهلالكلوة11

وايميتمقشالمىوقىنالدظثسبهمخباوماةوأةسااالعمينعب

االرضعهمحوفيءممفلهاطغهورأهاذقاقءأقبااوفيلطعلت

المخرشأهابنقيايئيؤتعغباراايئمثهتقوالولةوآف
أبواصهالةلمهاعارأطاهـتهماوهةا1الننساحمحبصالغبالرآط

سقأفامدريدأبنارالغبئمارولعترئىنىمهوالجمأالمىوبء
ساماخمااواوتكيثعئاجمامؤامحزمحتهكفاذاءأسحااقطار3إخماكا

يمثولدافيواااقطلااكباوالجايمةوافاأصببكمهيكليىأ

هسيؤلواالعبلرةاقئيتإواءاافماوالبمونبالقؤةضلجهالعباو
الوقالوواالشةدهـاالروصسالمدهقاهاتصامارةامقحت

ورلثوشوصطئمشأذاخبالاأثمخق

اح13إزطمفمهائاعااذا

لخبماوأالهقاهـابماصءبساأااضاثبعآبوا

ءط
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رزرصيوولىرريرةىيمبررريرأتإرلغهاكمارلواوإواإلمححإمساا

ئنهاثعالهبنلأولصائطإثانضمآخمصارإحممحمبدقأل
صدتثوأمحير

هاقتانسآغالىحمرجاقىهذاقهاقصمحمنهاتغاؤصئط

الغبارايغلةحمأهـأفيممبمبرةاناقؤةاتزاللدلحلصاجمطعال

أؤلتئوزمحندجهوفقئةثواالختلطهواتاالهاأتقسدموفداساهـبفى

خاقئأفىالشتنضهـاهينابععاعظيةصكتركلءالذيكساالمطو

طاراسرضتشعيرفهحمماكارسثاايرشرمنتريرئخبإوقاال
ابفىلطواجهاالؤأصئعالل

اوااكاألصي

دعمجمادأنحوزثشؤصضهالناسلبهاالتىواالإمهناسبمحاء

اطوآزفهفعفبالنهـنهصوأآرعلىالألومحيغةؤوفئآوإصى
إوأنمثعدلءلخخص

جؤقوذهاونمؤاألضنغالحبةيقترصانوننا

فاايثمسحدوأئ

ققنكبكرقادأووغتفقئوفيمشنأوغآفئفمش
ت4ألاؤصاتوأوصكأعهصهـباإلؤنءانالدليثسيروكمدقال

معىنوالدبافارزحشففاتفاتنىحطكاتقالتماتوثصمثى

ؤشةشقآثعؤثههالوفيمناعاتنيفيهؤوصكموهاباشففغالى

عوءبهفصآوإلآواايغرولأعمقإفوأصاوباثوأأقلءإشاباان4وال

اتدظنتلماااضفالخاونآاقاصكأقأفاثال8ةقالتةصألاهـثجمهـ

ضالةكلىدسذكووأخلباقاهـهابيياشورزكاااوباااليصصمعوأنأرادواالتا

أنثىليكوفكوخكواثمئنرمخيزءالئفيالناؤأواليخكيزهافاا
تلاخاءالماكانخهـفيتهوآزةشوقىلعوأكلمثنصقالساسومقسييبويةكلألم
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مكنونحرفلقدرفيسهالذىالمقوصلىبمسؤلمةرتهنهاط3محذوفةافيممعستصر

االخاشاواونباثعامحدهلوهايكوفامجورأفىاحلتيانانيهوسوصرامضه

نركرنالماأحدهمافيالرأهفخلزموقدصسالهةافىافمؤكاقدسالمانجمحعاق

باياومامجمعأوائليلزمالذىألتخييرأجعيكولماأنفيصبهمثآحواالفكن

الحسوفمداثافىفىونءوفىؤلمبثىنصبقىدتكفثيالمنقوصاثمفاانربئوإ
قدتععسير11الننآومفاوليألصروالبمبويهسيقال2ولذاأأولهتغجيرملافأمخع

فةأروسصعافىتهشمقأالئرذرثغيالؤموسعااالالرقالؤم

بأائيسازداوااليذاائنألتااكأانالأبذالثيتسشاهرة11وركاوبغعال

ددئعثمتتسهـراذاخثثأوهآذمقفىخوأوهثينكلالمالخردرقملولذلذ

دوأنشكهثءافا

ئئللماشتسلآكساالوتحشطسيهنرةءشماذ

فافالمواحلجىذىفإلحماالئعالىالتيقالأدئهاأمكالامعاهرةااوتثم
هعماالعمماحبصقاالكصهراهز11وقيللهإصاهرا

ىمتعالىاللهاثكدلمحأرنهطهحاثهدربدابنتالغيريضاالرصق
افاظاالمقأنهالىاخائماشالوالذصاسو9مثافىفارسكألاوذهبامماقهأ

وإماآفياباإمااالركطمالخمالهفقذصخنهفلتئوهلاذالنهمأباعدإيدالة

محعيسدأبواالوبخصسمعتصضااأنهفتأويليالحوكةإماواقعوديا

وأنشرالمحئدمثئخاغأوتيلاالاغلغا

عرر3واسفهاالثاضثثبهئحاالببناذاصدهعتحجبيصيمالعسىئودآنأ

والحذالةءثاكمللألرجنيمالهئنآاليمأيو
دوأنذالةاطمحلىمرعهأىزلةتهـةطرثام2االرفى

قسدالهبااحساجواذوأقئصلهاالتعذةءاالآركعثقد

وههعثهـ
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كطععةأعلضبمواةاتفوافحآلإثاأسينأصأحبءكاومحدمحتقئة

بقابقلصواههمةحمألع31هاغالىاقااكأهبغيمعلىأيهومقامق
رقدالكأجميسغشبمفيفىثحرشمتئمئئمآئرفىفيهموفغهـهقإمن91
إلىضافاماأسي2قىوإفثهبتالعوقدتتدلىلمهـقءهناكيتأئهاوذشيضةييالم

طوةأقاسوقجيلكأنثىدطرؤكالناعحيئهارضاكواغأكوقدا
صصا

أزقمينقيقمأباكدداسيرءضالرغأبؤكليدلناحمهـروابد
كوعماالثفدهـلفاماابعهمماأالدمقالى

واللؤخقإكأصكثرمررولهلفةخقىايقاتيثأقهأتمزبئ
وطآل2جمبىإالمنإلناصعةاثعرةأاسينااحبمفىووكةلمافشمتذفانه

وصبعهفجذوالخماكهاملالوتجثثئح11ماكلالثرعقا

بمحماااليرابأنهررمفقىقداجمعإجمعوضفداثغدوأبحعااالرصن

إكةبكلاالرضؤخهواكضأبهورورقؤوابالجمهقإ

اوئحهـااثالطابصهرهالالىءظاكلئرعااالرمبه3مفهأبوحى

آيريمأالشكنوكذيلثثهطوفقتهافاناالو9ىاألالمحنسا
وكذلذبههاوزأالهـمقوئففىهاتئامئوهاطاماعقوففىهاو

مءقواومنهاالركثفىققصؤفومثنطئتادآكفالناطيهألبايمضؤماالى
االؤلىخالنسهوهذااالوضلىمهوامكتتهضتقجاوراأجمبالمدوأوبايلهـيأثا

وألدإالوؤجالذاوإالدمقاذاذفهع

فيتاالؤفواثيافىاياتمماتاةطكاةمخم115محاتىأدئنئة
أايهصابةإنيهـمحقاعالطسبانرأترئولىاغافيالميعأله

ابأاالهـعقفىامئلأنالعبءصاؤةضفغبيوتعثايافى

اوئمواآلشييفررواااللهميزلواالجو

هوبوآئزخافبهوفالجبممارذةأالفضواؤاةحجم
مححدؤثوأ

واصاكاليالؤلمحإلرزكياذإبرباصياشهو

والقوقداللعسانفى

القلشوذوالص

ففصهناكينبت

الذهاأيميعوبقى

ءاللوهغ

الصىصامئى
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مئهعيقتوتقيئهرصنهاوماساطوبقعرهطاالرمقغمميئاصعبط
االرضارغفئءوميشصئريواألبتهـمئعسلمالجثأكاوبصوهااألوعق

أممهققمثوقدأالرصقمنفتالمةالهعبهـيدأبوقتاجيها
ئؤفيقاالتءأسهاهقصلتصآنقئيتالجرساحلوأنهصهالساقسإلكل
ءوايسافاآاثابابآلفشمبنقيثعد

لراالاس

اميناصاصباللةمهـاونجسمتاخماثجفاحىصاالفمهن
وثساخثدكذيث

وماالجبالالرر
0041

فأمااللوصالهإذااإلوضأوثادمقترتدفىمهلىراالعهناحبصمصي

بالخووآخيلقتلءصد1نصيرواالكمللعيزالطفهومقهاقعغروافقود

الققىئصلآثثلمحعتااافيةوخفهطهغالجبلوحثءجمال

اتجتلافىدوالحغرفىجمالاإلشقىوقدبآلجهـبضلىآتت
أكئرااالصعثاأطواداباالتصلامردابهيدىأ

دقإلىىكاوصوأليؤغآرتاوابلىوهوالوإشحبنصتحااافياصبتل
دأنتوثذوتذوصفىصسم

لألضدبفقضنعاوثهنىآؤآلوأتلثتجببلمآنآبغ
وأنشاسالكلاخركاوإإطثضثاصكبيسدألة

ؤميداالقرمقجمقهذىت
يرحمواققضرضيطتغطوقافيهئروواالحعةهولوقى

أبوةيكتفىوفاشوولىوخاالذجمهفهالتوفعكش

اوالذممءثااةالطدوهـآاثاياالجةغغفىاهقامحهيد

رأحطقتثةاقتاسألبابئالخبباغترمخأناممعم



أل

موجسلأآطهاضفهـؤاقطربأالنهـممانافينقصدموقدالجبل

لالالسسثيادكههالضحمضوءهنفيهمحفبأقهاصفئرا9قيلىالمنعايز

افألواقؤشو3ياقآجمعهىثريدابنلجافىيمهوىأزفغميغاا
ؤأخوانهأؤوفشدالدابيدأبرابربلأسكدتديرئألثعكأاقالإوادف
ابفالأعالملحت1ممهتقمركمايصلقهوأكلىفيهوعنعأمحتاإصلبلمن

ثهذلىمدهـأنثبألىوتلجمزئموجمصجغا
ائعنآذضررصقيكنىالمحاوآمافاورولالغألةعكوضورأليثئغ

قؤغإفاوبمدهاألفعدهائأثفلافحهاثيفأعقاأراررصكتألفهاووصوزر
لثفماشدوأإإخلمافيقثيال

ااستقإنزاآلىالئذةآؤفحسهثئريفابل

ساحمبأفنههاواحدكدأفىؤوقناأل8ممهدريدابن
تغوهاصالىأنيمولالجبالآمخالىغافاظهووأنخغوةةلفمألألفقه

ومنهيواوبلىأعداالقركلةكلةألومحبايسيرآوقامينتخؤ

هذوأمسلهفاوعالموإةيتهشبهقىيدعسهحاأطوذنصأذافادعجلث
خعونفثىمحئوتغوغكىكئؤفطويخلفووعشواكأاثاأمحلىصافوإالقؤاخا
أوابشموقامفئمهفئههمرالقعىتممخثوقضذنةءجمالصدإؤةاالئغثريغوا

ص

يهمهماىلىيطصهصككىاوتقدتقسدماسيااحصاباهوأيىصفومنهكوآ

صعارقتماقإمالآلئماامحماممبئفثرفسيققيوأشءوا

شغفهؤاصهـدتهامئغافاأايبالىقىكأصكجيسدةبنوامعدثاايببالىهلنا
ئىقفألقيثوفحلأكوفاواافوغالجيعالولعرءهى

بوأىأمحاخحارمناسماووطداألتاةقياافكثلمأ

احشهثااوأثاأصثعافتادالمد

عبيلىأاصإسلأمحدفىفتديردقتهأسوأمثوااإينالى

أؤيدانهـتعببدأكىءأفنادحمعويدامقجمإمالجااشغوااذا

إصنأصنيباإههثصقالىصثؤيذةهأصسشوالمثاطثرالاصكلصاهـاإ



ي

لبلامقألمأهأليماتجأبثموالوبو11ثريدابنبشفهادا
ئثعغيققالعسمهاصبدلالثأمحلىأكاتضدهدوأمفآاالهاصىنىلموآ

قتغااايسيابنهـتاابنهاسولمنكبمافليراا

نالعماصمبئطئئفكتوئدةوتهوهبلاداسقىتكونابفه

وهوقثدعلهاوااآلئافيوفيياميعدأبولالجرألئارالغه
وفىئرمنهزثناالجبلئشئزمرنثاطايفوابهبطمفطومااصببلىصصن

إفيضاالوسبرأواتألمث19ريدابنوقدتقدمفالثمئلابئأ
رللغابالممحللالارأعقىأاصحوةاافالزواايوببعةهفيمعد

إؤئزأبرعبيدلحؤحهاديرممالء1فةقطعهالجبلمناموةوا

ذمعفجماملوجضامنصواطئذزيوكلوجعهمرنااذيلناصما

ماالمخودأنوقدتقدموبرءخعيادأبععهيريداينمجتانهكا

ىنثاممئفاأيوعبيدالؤسكلونىفىشوأفهاطماىالرألتزآمق
ئتلهطالرصعذفوطوفالهوفافآطونابيصدويدافيالحينمن

ئراالثوبهسأتمأبويفائواادالنفاهمىأالمبزؤيهن11لهععلا

شأاواليمقفهم11صأليا
جماصالنوهـصععىداآسريهاالطوبسلاالبعالمصئردامن

دبومحيءمراثطاواأثلمتصثواثا11وابيرحماالنسانفعدةقدهـا
معيبوبهالادهاشوالامقكوبموسلىرعسععفالث

لياحواثطءكالثوتهإصثمواوهيثريدإبنهرؤبا

أبو5هافيليهاواأاالاصمقاظىيمياحهناسأكمب

اتمضداعتابصاءضضااعوأالإلالىأضذانالمالهعبيسد
اوهاواالطودةآواصيي5حؤاماأاآلاذ4ردواوا

افيوأامحايرففائمالجبلعيفئفااؤكغمحببدأباامحلى
عباآلفنجةايالوأنهنفومدقىحوحوآؤتهماوومد

اعابيىانهقدققد9ذاخثرامقاةارقةقثاكلقئطاولئاأااء سهـ11

أ



الم

3إص
ادئبمإاصلبلواأيفرإفاللترقىرهمكيمهاسابهةااالرخمأاليرفئه

ءلمصء3

أفاورالسأفينطيزقىالمجلمققيناهأوالقاةدإقى18

ئررلللفيىه3المتغدئملإافوالرمحكرزشهكمقشآناثلىالجال

تولمصوفىمحثوناقرخابلىيددرانجلالجببركأرزئايئآرء

نصابلمبصيلالطالرسثقلرةبلأئحنيهبهاتئماؤءحغالمه

رريدابنلملئؤبمأنههاتفدقدغىواحرخهاشوافثاأالجبالىغتمث

الجباقخماشسبئدومخسيرلىةإسبلىدقىمحإثغاتأبهخهئلطخهإ

آفطعئفأتثرمةععيدأدوألكهللبلمنايرذوالهساأنؤن
محبيدأوسحورميآصلسلآرثمثلزبخكرإمينإعبصابلا

لممدوأنثالجبكمنيتقذاالئغألدئررالمرنا
اسبدكأيرناممالهامئحإورز

أابنلومحألسءمالاقاباتم4لأصصشرناصررلؤنكاسابهةفالى
أألبئئاكولاصمكاجىابنابلبللىءأفىتاعاوامىتااففارهـلد

ذذاالتءأبوعبفرطحاهىءطاإقماباكافرناسنىفىنألمىلفرناممه

ويئةيريديابنجذلسذهالواصهبالاوي8ومقهـماتززوظ

وأالةئتافآؤلةلثيئوئمذؤدمنهكعفدمهـضعفتئدجمءللبل
7رلرهقموفيأماإلذالةاالكااالصدؤفطالىواالىاعإكافأ

إأوألمخسدالإلاا
قدقغموافؤالثاكالىيخطئذفانهقءالطزلثحفاقيش

أء2ءا

اأمهغمتءفجيلىسصاحلىثلبتاحبحلناآلطثةأأفرناادريدافيدأ

إمقغأالموحنخ4واآلغذزولمته1ببلامقمزالمسضطاوأؤزغ
أص33يرإ

يرسالمموألةاشتقاقومنهألةاكذنمذعاآلحلالوسىهرلالح
ء183
هءاالقكهوإطؤكاتفطأواصحلفأقطاطا

رعهـحوأمححر

ممقفمبعضرءعخواابعضىتزاكماذاأللدبلأئؤةلثلجأصةا
11

اائقراالهـإورقبهاقصالىبصا3الدوأبؤتذتأءطوشه
ءإ

صعو814



7

عبيدألوإلاسلرمقطعرقئوالةفاأللماوصكلقثإلحاوسئهروأ

ؤاخانجبالمطالثتاياسكةراهالعسينابفيتهاأةاثإلةا
اضعائقاخوابليلمجآلفىاإوداصاتماكإضاىاليألصاهاحانثاا

منسركلمحعةالصاحاكدرلدابندةالعغبهـلتاصاثوأمغفا

بهوبئةصاكفغابعيدمناوألهتياذاتثكسككصهسافأبمفلوبأعنابهدل
نهاصاصهباصكامخوااآلغئمصذالثوعىنههوصفيكاإيليلقى

اسبعلوتجبةالمجاهـةببنطمملدتمدخطنهالجحلفىوقياررا

ىاأ1سأارزاافقالياوصااليرتنأمساصألوإبخ9صاائةطفاساذأؤصإاكأنئمأتأأاا مس5

اأفقئالمحابلبلافىبئأئرحممثبةافثخىةاصوامغالطومذاالفةهـ15
لىأثكأ

أئىقعالماةمففىأومخفسجة

دريدابنأيفماأنخد

نألألصنهفيبراآلذىلىءايزقاصعهقايذيهن

لاروناما4أااءينااباسمحماء4ألكءإنءحرائامسهأوروى
ءلمءجوا

اأفىببلامنيهناعيماادءدرلدبناإطاطكاووصانبهحؤ

دأبومحئقيعمرهونرولمههلالحهئنمعووقمقشأئاوامهاآلغا
ممالثحألساابنلسآةاكلدوافىاقءآلكزث14ةاليماحورحكهافةآطا

مدرلدابنبهيأل4فعفآهـاصببليختطالغرغغلوأبوسكبيسداقا
هنهوههـيسثدأبوفال4ءمتاررالهجمسثشغرةمزحمهلالقويمفىءغرا

أوحخثخكلرلدابنصهغرأمجماخالح11عىروءأبوءأ
فآل11ألمسيهطاإصممالججلكازفىاالةجفةوآكواححيمآغ

ابلبممذقطآصا3ةهدريدابهطوفغهومحنهاأوألهإالتمغارة

ععهسدالجيماقىقاثالةمثثحماممهاافيوفكةفيهرتسا
شثافطوءولةذعصأووهلمؤعدثخعوأحلهصااىهصله9وآصيمح

لماص



أل

دأوردأاكالضيه31مااأفىونيمذكلطاقخ11ومضهميمأ

ضصفرفتراطآءليزتهالىلحباطرفئماوأقىقة
أإخثاالسكمتاشثخافسهخءواالغطئرإكقاللصاصا

أهصأ

اءاصالقصكلوودتعربخإهيخإباإللأفىيقأكلرا
لمصصءصصس

حمنعوازقعى1الجبلأمحكلىفىمنيقاشعباظانقلدورافيشعاررا
3ءص119 اشعورااالىلىصوأممهنصءفىإةأل1فافاالزقاقونيهساليهقهلو

ا

خيرفىاااسااهاسدجأكبمالرحمآألضىألههدئقذمءد

مأفتألجإااشقيتر8مو4ؤكرتبمشإثةأتوالهلىا
5ء05ا

ألالجهرأسفىكاصاصقاأضيدثرأكأإرراصثهاووثمقور
اصاس

خايكيءلىءلبرافىخماأثاقاصافا1فبثاورتقاموأضبهـ
وقاللبهـقضأريثمغبفىاناويةهطرفوحماينإاصاحبفىفففأن

لىت118رلؤفىكيى1114
دئرفرتائىائلةءاشانعءلم3أكل01

دوسورليىإ

إابألمهـأثثكأصابهأالؤياردةاحمالتألكارأقلةلصأقيوأطباألز
الم3س3اص

أمقنثرباالرزءالرركماوتهـومرنثاقءفيلمجمالأدوالننىدةز
01

مقئهئرباالةللئألذويمخهبربمشفالصوتتحميكاكلتحوءالمحصاش

ابطقءكىوؤنحهالصوتألفمدلاليرىالرشقاصفنيعهجماطرطوامببلأ
صاحبيخآبلررآاكيكاارتآكمائحآلمآحاثكفوفىساجاءاأل

ءاائهلىثوكلحرفآساكلوالوايةإلكاكأكأرأواكاة8المتكالشااا

خاحء31خادريدإيخاجبلقلممواةبةاآلوركبصأوإ
ففهإاهـحهءبرايآكابىساكأإابنوأئهـآبئكاث

لىبالىأارصنورلميثاةسهتااحببااومنس

احاسيناصبنمافاضتالررءأوةثصاضئمثاهماذيهة1
ئهـ11زأااللروكاكالءاطفى3طاحوأا إمممادوءهوكاصاكه

ساؤريررءعرطإيهطرايمقبواقبوأاتمئقبةجماليرهدفساباقى

ألممحدباحاثنرث



با

دأثأبةابحهباواومال1لملءا

أرزقافافروورمنغنيئلىشباحروتىاهن

إالكعتاابنلافىيثهـاحاتآلاذدءأيوك

لااإحالفىوأنقىأكاةإاأقتؤدموقدلهالجفىإكاسأطأ8تلاوا

نجاليمأاةالىصءءأبرلىكرةللافىقإطدبآفىةواإ
درأنثببلينا

راسشثاضايخأئاءضأؤاطفآاصتها
ئهكالشااذالالىتالنهقالبلاباجاندفايةأفارزاابن

ن2أصصوبهنساببعئلولناإضددانااهناعاحبممؤخااصا

ضذفالقاويدابنفما2صصلملوارظلصاحميمكلكفش2مرلمجومىأو
القذوكإللاأصرلتوادءأبوعلرلابفياشفاجانبا

ةتجذاةهيوقاللةىاقبنوالالجهأصلفىالصرتنحندوالثقاط

سإميناباصاملاأيروولحوابالثيئضةالمشهرفنان

رريدهابنوحواحىفيضصاوءوأجملجمعامئعطهـغرلالح

اتلممحااطهمهبىاوقالداسضاكنكدرواثجامحقيءممافشا
هناكداشأكأآةلكاصشلىأصفىودئرئاخلمنىياتهألمحدقءعإوس

أبرضيضاحلىمافوقىوهـرهأصفىوسابلبلىىصنريدأبو

جمألدريدابنهبالاعقبداالرفقءاراووهـأاحآضمضعهدخبب

تضعىاطفىالذىمحأتالحفىتجتواأماالفاتغغوئيتهلااضب

شسهآاصغوذالدوذصآثاواصذايطدهخقامألخملوشى
نذوراطلةشءغةانأابءاصيوخيآححمح

وض9افىاقيىسلاصلمقمتمكلذفىثالمممءيدش3لملىبراصث
تتقلعظيهةزشءفإقآولواوأةايتلئوبهودلملهطهآسوذاخشق

تئععوابللىافىفعءألحعصةفآ1ئزقىإلماممفمرديرصىمكئ
ميناحبصاجمهعصنلةاتهلموحفىطابئتهداءاهذهأدئآكمزعوة

ساضشا



أيا

ضةإروتخرةداؤشالعفواسلواثاآلئديمالجلنءهاصكآئكخزا11 01ءكل

وأثقتالذتيرةلىاانرأحسوهعاارةوفياإلجبالىأىمدطغاعؤم عرالثوتمدرورأثوااحبجاأل

3رزالأصلىقالذهماووفرركىلةشصاذحأدتك9
صص

اثها9بدوافىااآكضالذهضاا

لجيجالاكرذ

حباطلمحثهاألآلفردذور3ؤويفاطإاصجالمناهمحماالبرءأبو

ألوءآلئردلواخرواالرلءإأظانءقطشإاالالطتىاللؤومىسينالإا
301ء5إ

كوفاكهصيسقلىثماجمغعواحبىديلاطااإثاصوأصاذاءعسد
ثيدأبوغماذسصوفدذجماذصاجمازخابععةشسإصاص

فهورهوغصنجطسقمازقربئكاريدأبنكولاكرتشالمخىوهـونأس
كحدثبأبواكأةثلشآلقرؤتنأحابصاصئاشا

متضفءووويلىطافااواةبمفاادتألواهاءالكطإؤاهـهـةا

ةمسال2كاأءصاالذلمدإطوااكتمائمولاطفىوضلىءأنه لم11
كأللستما1شداصللحةالحهتاصاكأامغايماأه

ءإ

هـوازثءدساالى
أ

كأضذإخدركألوتجارلممتهشحمهاغمنهاكاماتأطإكخةاترى

ئيمااقرألصثاردعابلبىآرأشحأقاأندملظثهـىقدأ

أدممهءألوومثاطضسؤإائمرداأليىاوورثو لدألمإبالهـاا
01

وأنسدعخليمفيخثصصلىاآلضتحفه
باآمنهلالمثفىقمتخ

صاحمةصسالهاتكوآخئتحالدرواممقلهالمهرطوفيمهسف
0050001ء

أكيمبنىئةكفىإثنأتباممينىإحيبالمئمالةاثاشممثأخبقأا

أإبصاآممأالآفاألآلآكشثفيخيثوفىلممىصوآكمهسوأة



لىباالسىييامق

الألال

ئهالررفيىلومنهجهااتالنصةنمنءصاماثءاخأيرولقفميناي
ناتعاطمقالإلمآمممرربعىمنآقاألثفتهـاإكالهمالالالذىرتهـاكاهصالمضه

وأندالابقءموالعظمآجمغإصدأيوه

تدكمواتانالمرئتعاكثم

ةبضلى1غئغآماوبهلإلهغبمفمتةوأجميضئيؤآثثهزضاالمحم

ضؤثفعهمئحثاللمآممخرلمقغمانعينصماحمبيثىثءكبتمافصد

رزراببحمااواوراألكىفىرموودوةمصادالمهدداكللىادآالضذ
حواحلينايمإابلاذكأادكبأيوشمأكئابرلااختصائه

غاآلطقورورجماوانىغيرهمائمائضركلأعوالرمهـ11بيدأيوثىوادآط
دوأنثابلجالقهلالث

يمهكهـاإلمباالمسنزلخرفاذح

ببالامنالذكمرهؤكالعسحوحخواصلمصدثالىافيذثايد
وعوآضاعآحوابأللوإطبامسلذىالابفحهاواآثاحدهـفىاحمراكئقا

كرقوإهـزاآلسمبأاالدقيقلتاكتالث1اهسهناحعبهص

وانمنةلافيسرئأااحمأليتالمهابنعنهيرالىبإفي

ضحةإدألوعبمىءالجلقءزحموررلمئصيهصهدثوابن

مهةااميناصاحمببيرهالبوبهعهـارمالىءطخالتالجي

ةضأصجهراسهككزحالوؤثردة1صشزهمنإكعبللم
هـصغفىاالالحألهـنافغودحمءااذأثاواذاكأإةصفاممهيدأبوف

صكسهذرهاعلىواالث118الذرايئفىممجببو3ضماباخوابليالا
وروولافئاللمايلاالرمئررفىةأذالميئمحااابالللط5العرنؤرزديىأجمء

بصايألختأزافاءطإءهصتصههااابنممثمطمريرلسوا

االلددوانومنهوءمثعثقشءنؤةفيلمعنتةقصىوشها خماكا

وقاؤحصأيضبميايبلوقيلأليضمروفطبلخنمىا
رأحهسلؤلوةءواررةءأيواأهـةقهماصشوآذهـءوبص

رللى
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وةمعشإلزصلسرلئتهإكئثواعكابرضطاللهـورصحزسدءذ

ئمثماوعذالثآمئررآءثىئطئصبوقالةالتتهاأصرمت

لىءاآلمانةكيرضثثاثالحذاقى2ملمخلغضوءمجقالؤ
لىوافثممأالحفزخمعالالإسإل

اايسقاصهلورراقيقورألوو
خغوالإواتيلدث11إلصالبحمررجمةوشيخاالالجعإمناصاحب

لىأطغىالدتأكليئداالوفءلثطثتصء
وأنشدكهرأا

فىطةوافينالثقدضؤاهإعهاصارله4سثزحمئاألزيط
الىترأنفطويلهقةكوفيءكئقاهالعسيقمبمسلا

ائؤأميناالبالحتامؤزقبهآنيئمهاحموقحغيقةإكئص
الغعلوكذالثضغوتآلرزصمغبوقدضائةلمصغبغقبهكالعشصاسظ
ءئماكصئبةكااردكلاللألمحلوثورلمتهضقضحتروقالةفقعرومق
الابلبنففىمتقلىؤديمظءسؤكموميلوكا6ءاالماللمطو

11ضاجممثبمحوةحبئدويدابن

ااثرنرفيامقجممالىإنمافى
ءصىكلص11 11محسامماؤكنيأنهكافىكاشاايلىووخالمشإككانإكعىةادعلو

ءءأ

إقشتمفاوجلىعزقحىءاخمااحلىاالدئصخاةاوهحادىينالمحأ

الىسدبأفياالوشنونيمفدسفىإثبههاءمعنا3بحدنكشحيكإ
أاأخممهـوإصاغأئوسالةتااةالراألوالرلةا9ندعهـ14رزا

أأإثحثهواايساااتجتهاعكواهيةاتاهبائحغولمماربمايهريإلكؤاعئةأ
اذأدوشذإرزاتعالفىأذمثلمذتالفديياثاوقالحكنفماتطأقاالاأدهق

أءالماافعيهونتفعميدأأماحالرفرونلهـببىأانحؤشيفوثإ

أندمذءتلموؤدمماطأةهوصمصشآلاألكىسيطوقطأواناو2داأ
إو



اببثااقلشهذا

سثاطبئالسامه
فهأسذلىا

طاثنثوصههرحما

هيءالمحهأزءؤد

ئمااهقولهيرهتمظ
حمارغاصىأخ

حهـئورسحلهو

العهارفىصلغردبا
حاحءنغزكطددفه

المطزباالنسداكما

قهسكموصهمجه

للهااطفسيهيوكأد

آمسعنبةتعالى

08

محكمجعهبوبهدكطثتثكلمهوينمالعصاحبغيو11لجبل

دويدابأيرزآلخباايتنطنابروهحؤاغدومحععهالوالدكغا
ساصبنالدحمثشماقاوهنهوانبماساماصنهلمماهافأوعقالزكهدذالذخيذذ

ادنسءوآنخاددسآءواواسعضوىاالرلهقرزرهـفةاايالنار
صاحبككلهةالرفؤوهوليةبالىشبهالرفوةدرلدابئوئخ

منصاذمااصاقىةاىص1ؤالهالىذاققاإمىامينأا
ذلى11ولةكاواالدمق

ذائعاهيئاتهألاالذئمدناثرهصقيفىار3صسباآلرضحم1

منفماصافلذواابلآووثهمخلظةأدعقعاناعادمحبأبو
سيمااقآاايهيبولىقالىفأحمةعدةاوا6حالصآشهعاوترتتتدكرمقلما
وثالألوحآقأفةوتطيربمالفعىلى4شموءففلألاللميمالنعبثموصعبال

ثىااأيناةشؤةةوخأةهقأاقاثمافآاااصفوحمئتقوأاآثاةااقاةم
يىنعمدموؤءنمقاليإالضافةبناالمواعحابعضهرئربمعااضهوصهاليثقااء

وقحلقئحةفىفدثىوارهاصنهتكللمم3أالبهخقهصبمايعثىوبئمأخمسهروبنء

وؤكاكاتمهارأبهاسكدلدآلئمدكةالةأنااليهةايخففةمحلهىالقأتجة
نئىحاهاالهدءجأبرنؤكاىوءوةريقلوجمارةهنهنقىجءأا
ىمرةوقاللهىقىهلميوامأبومحدقاليتاثالهؤهقأقدلا

الوادىنإطفى2نجايهألففاحثاآلأبوحنيةألفكبإوفاتوابيعورةصسا

ارتفعمائااظصأبومحبعسدفيعودصكىصىوطالخهفسبشليه
تشيماءوردريدابنقالسصلاحبسكدظنءكدرواموعنعاسيالقء

وئمةاأخاقهمحيتعالابنخثفاهاجارالواناختلفتارااالرضا

فلىكاامئموؤافىبهءأبواهمنفهتهالأصبكلكاانرآكثا
عىوأاالرصقالىالوادىنءاوأمفااشةواممكريىشموقولمإثلىااوفى
لوقأعزاضالمرتضعن11ماايناكااحبمحاكابأ

فاحىولءؤوطعودوفئفسوغئفاوكلنغخاطإفماءدكأثاصهه
مثط



ا

2لما

محافبوعبيد3يعازرجمعهيلىووافيوأسهصلأوالجبلىملطا

ادلمج21ثادحوابظالفلللوئفعالمكلنادواعللغةالمالىبهذهبئع
همىيهصيبوكادوآنثعصاحببعادلوأمثهنكالى

وايساثرتفعةالهـفففااتجهـكلمبررأوكاحاللحعائىا

إطمينوإالجاكءبيتهعههيأصاكنغانولمحقفافصمانةوانةايوقيكلينعضبا

غيظكرهقحويراثيثدوكيقامناهـاوفررابيزوأؤققفصدخهاوا

اآلحيفهوقملجنأاواالؤمجقنىاوصهغأوسحعىلمحرثدابن

الغلمظهمقئلىاصأبرعيعدتقدمدوؤءإحناونافةومشهاربزا

لوئؤةررصهاواظنهفىاالرثنررلطاثلصصاىلهوادعقانفعةأثز
النكاثدحمدافئقوابنأممطأ8والريةالماالعالمؤىاا

أيضاؤهاارلد2ابنهإثططواتاالحميقتالوويثؤلثيومانئروىا

وأكأهـإالومقعدحارسكتآور

فقالكناذلفىالمثتومحمما3إىلىاقفختووئمولههجى

ابققيممط11اأإحوهإأئحوىجنىابنالعاىافىتقدمقد

كؤواجهالفعسؤيظالجارةافوقنحعبهتساورؤةحفىةاثواريدهـ

بءصعآالخصفيتهكغقى14لئاإجماومحةاوإالقاتمايىألش3ؤل
ثمحبأكيىالكحهاششاببىغالراسكجمنئصرحموةاضغابهط

حاثزظإيالكلنالمحعرز1المؤبهيرصىفيسهوزفرزبهامذاا

إئمرددوأإخمودإدءممىأقفاففىهافألعآفأسىيهكصولممسى

رزرمعلىصدوللمىوئحورلهكثلنةقودددازدفلعهـيبوثسهنكلح

رزالقالضالمثهسنلوعةؤغأولىمناقيقعلىشفذلمحث
ذثىألإويوافيلصاالاجصكضلاالدنكامهـاالهأصما

ءفأالصيووصدملىوقترشطهواثاقرئرودةطتضهغأتألي

سئواقكيمىفالألستلحصحيكصولإفاؤمماولأسباارلىفأقالىررلمييوبءذ
اوألصاصاقمقؤمناهقحهصايدكبمأءاصى9نوللوالمورشصوئمحفحىاكأاكليءحمبمااا ثرءا

اشم



رويددوثافيذصهرالذىذودفخصمههـانمسافراديدسمقواأنمحشدىكطاوا

كاباإصبمايألالعينحبصثاقردآخوفطلميبويهكلباقذلذمحن

يهموالهئماعايهالصصابخحقائههءالثكليهقاكىلبالبامنأوموعفغحردةأعسا
رعقأفينإرتكلعماأكأالووفالثذمتفدوةفيالمالليمد

أبوآلهـوطمنهماضئبخمأقيفىصتقتىنومتائطخوأواستوى
يستووؤهءؤنيمزهخرمبذكمرأفقزنه9ففموجمةاوةحن

ولالأللمفاخهااكافثوخئرالجبالظفىووبماكافتطيغاوتختمخليظزذ
دكلوجدفى

االرمقشعلةمىيمتانلموبهنتوانابعضءابعكومهوهعائعرصقىالا

إكايخاواالقيخالاضامانإيهالزماالاااللعيمهذاأنرشصأتالققىة

االرمقفىبهذابممالىبعفعهالوادثهمجمارءازاكالتأورلهفازئماالمموا

فارأصكلرجمالشثاوجمارةرواكوأصغرابزوكااالبلىملكالالمقتحفتاصهبعهو

وييعالثارياففيلتافماااللروظءفاذالىجعهالىقامةحلهاثسارأمحندن
ثؤتاخلثفاماازدهكئرة4فةةوانمالمعسهءأاعناماصكجمارةؤهأفساةاواغ

منئركذلألفففلذفىوهىااليهخهذانهاءقطلتالنرالستهثاذاكاثاش
وابلثىضوئنوذدماإفقانشيفاآليدربدافيجبمللا

لاسببمقأصغفىقالوادعبىأجمىببمالافطذمتةوؤصدمخالثه

دوةوقىوأحدهااقارةاوقضساووخانااءأبوسكدءفالروعهـالو

صأةتاذالثبدةءأبوكاههالاوأىلتاصلىيقامماقىذمت

كلأبرصاتمحارماحزتايميردأبوسكلوإللهاصقتجاخبئاألط
ابئضازما3ثترواحرإاعيدوطيممو4رأشهكأقطوةطفئ

مساحبحزآئشارآشبمزمىنثميزنفخوسهرثإااكىو3تسح11

منسهزاكئشحزئعثونزيثثأبوؤلدونثصرنالسدورخاثىامامسشا
آثشرئشوزاوتثترئةصهزقةمحأالثشوئاآئوشلىراسإللمصوزفىاإ

ألوطإثاهـلدثرابناالرحنمنرمقتلىءشزشاأ11
ءامه

أدوفوطاهـوبرآلئىمحةهـسسأركعةفيتالىض4ةحنمإ

حبعب



م

االدمحقهثطالقطعهىإعيناصماصعبءارتغسصافاغااجميد

تزؤعدهاواصغاراواالرالنزراوغثييدأبوسنهآظقيهاصلةوايئ

ابنولظورروآحبرهانحؤحنهاائهاظأ9خزررلمووثماوااطرالحؤاوز
بئئيآتبئمؤرزالتحالىاللهقالاالماكطمنزغالميغالىتالسكب

الينمتققادببلاهومحئهيبقكعارةوقاالمىنتغجثآيةيعلى
وأنلىشعلمجماللوبضالوكيوياؤيوعسععهيددد

دألبعثنشتمرق3اقعالحوأفئطتاقكهي
ةذإواذؤةاواومهـبىالئهـوءااوغاووفىاصيناعبصا

لدلىفشفآورزأكورمافىمنىكلىث3ءصيسدألمفسعالمتئاالومق

ىالجبالوسءؤوكلاالوعقكأئئوفابهوفيليصمفةءةوالئرةتو
ددأنعثاجمفبالنهوهـاأصقهـاضؤا

آذشقاطذافغفررءنهاطئرآامنؤفوةوأحررلىءعفاثزو

وألخوهمأففيترااالآفاالمحزلدامن

ياماائآكالثثوماضأدأصمثعفدوبرةاأب

إىفيتىاألوصقاألصهاارزابعثأصووالمؤافهإهاامتدوة

خطآعكنهاطقاهـناقيءااهاآلضتمامرلموأجرتةاااألخهيهةلىمف

صيهابهافذريموقيآصمةكلالوفالىطفاصكك

الممىفىغاييهطافىيذأبوثذإبآضوابلىإرهاسقىاإلرهقالغلاثثاط
وانضواالرقالمرقفسظ3أغا

اإبارزذناووصدديختآفئص

ألأفاخوماىهمموفالىيةكلتاالمرثفعةئهتحالذزويداجمقء

وارتغأعنمظءحهااالوكاصقطعهوالؤشيرةيخسأصعودإجمقالمأنبأما

كهـىالثالأفبمىربهاظأثثعاوؤغوتوععهاو

هبئاجأنبثرريئءفالذتدتسمبالؤتانوعثقذ

حدثئامحيامنموبهتآواصممذتاوكجماةوكايمفدص



صهةااهيهنأممساحبفاوععهاوعغتصشديرةأرهقةخةواآل
والبلطجماكاولافىهحابزالجاتكيومنوحمرارزةووبماالرأسئكدئةآحمه

صاجممالسينالوالصزوسحواصشباواألضامإالقنضماأضهرشىوا

ماليوآتإلتزهصخءنعاشهثآتهىوهقثهولمواحدنهيمالمنشاألكا
ملترقةفاثمعةوآكمهإسسهىلةامحليهتخاعطفورواظئمشعةقصعيرة

ميلثحومنقادهوشمفلهوسؤوأقيلغعفافئلباالوفيمقكقوفيياالوق
يرصساالهيهرطالهقارزشعمالثف91تىا11خديوأفذنوأقل

سعدقدالصرصعيةئئدضىآكيكللألنأساعباانقاعخمعليوا

ومجدوصعدهةيمارزدلثاآصالدواوشاوزودوصرروآفيرزهـ12ض

متأوهغهتحالىوفوبهاالمسمقسغهأىدآعمشلىآلوهيموتالنها
مقاصغوليواكوالقمسذعاحمتمحفغلىبماممفشىىضوفا

2ئتغمفؤقالىأىممهءداهاحمهةأل4ومهءكاقيأكااالرننرإتهىالرمل

ئؤأللهمافبسهاالوضؤسنصآاصهناامباصاصنالثصسحذاع

آخمهقههـلةوداهاةء6االحادهلىوقيىسارةمحولورؤأل

فالثابت

كسئؤيهقؤقكطآخوإرمكله

مهأئاميوطاالالكملىصالدوهوسؤشااقاتمؤليآاخمستمااالقىم
ميهااععثطمألأةازةاالوواقآكافآمحىهتمرفياء

ققافابؤلوءؤواصليالضهاصغكخيزهتفمهآكمةصئةيفاؤذه

همىةأط

سالودوداهادافأبعسمقيه

افغئئاةالوذأناتمحعقحفبافىوئماااآمخوايمبابطفق
ءافيها



بآلدأبملوأأدثرصهألأكاحئهداجمرراألد

نعضكأألوىرينهتطماضقدكغيزسسوأآلكيظيماأركنررصاليدعىأكلم
ئهأعرزصءنارابءاصهأارزطمو8وفإالالطعألمقءالشضرفىح

اخلىصالخواببىميلضئبافتمثاحمالرعأتتهمترالجعديدغاصظ
فهـوضليمبهمحسيئمتالئدةشكأكامقمآلبأاهناصاصعبلال

زالمثهلىءصتلممثوخئرىضيمامثضئباوضئرتهسجعقءخهوقأوضلحئهثكهـفي

جآأرضممغهعنوإ41العاصثاأالوعقالجآكأهـحأبوا

اينثجمهاضلمطةحجادهيخهاوفىضئجةهحماكئظحاوقدكىو

عبيدبوالسطيناثبهألةالاحداحلىلىوفآدفياتجتذولد

أثواههنااحبصمدطصهـحآسؤقيجعهواالصيثاأئنقادالغليظيرآشا

ثاأليداةلهعحبجوجمىينسيحمبممها4ومخئظتصحسارتهحمثرتمرضهو

رهعاآغماوكلصغحاونيمأأاالهحاءؤلدأليىازهيرسغ3ئةإأأ
وأنزثفياالولذشثقآدوقالاكاينطهاادوابؤقائمرؤ

ءئوتاالىدويابنلألصسمقهاشاإلدصقيريةاملىثب
أبونالىدوملحمحازءحهةكقطقكآآلبن8بزقاأواإزبزتجةدءأ
يخالؤؤيخاعانحروثطسامغاكآئااآلبنقئفيكىدوؤكاحووكهء

صفةاالملىيهيثيمهـىلىعك9واآليزقاواتوقبمةوامماقأواقيامحهواؤو

كأ3اآلألشتقاكأدسوقدكاواتتئ9يرقآتلمحمأللمةااللمثاأستعاؤالءاثئم
تضاالتخكاةاآلصغؤلىاقلألبيحدمحأالثمةسذهااهطاوالمعسفأ

االحمكئمباوصاءقآواتاثرواآلشائموابرخهنأابهأا
هـوااوا

هـا5افيألقهفموائذهـلثةثصأتاغثفيؤهضالبسجاكطإاه

ثاآلضلمهكمدأبواألثعؤامحموناتاآمغرتايؤحهمويدايهأحو
أاإلدعبمالىبهذهمباواجمكقوفبرومهـميقالئمبناضيوا



س

ثالثغئقسهنأذالمكاتجارةفيهاأرمقيوقةااللمناأصاصبكأل
أدمقبدأبومحرةحمذلةرفجنففافظحالطوهلىتتضأال

القووسذأومنهطقى11فيهاتيماخةمشىنآكروفهاالكىتحطغليظةفة

ابنرإروبهعهاشوداريربماامإبآقدشارةواللعدمئه

محالىلهةادأزمفأونشوؤوقويددر

جمأاإلضاألجندذوثررل
انسارياأمؤتهاخئصودصصارصألمتئاكأكاآءاحهالعينحبصا

هاذصهـعيأقىحماوكيرةربوالقىلىايرسقحترىيولمإحمتاابنء
ثعلبءدصهعهـحافننقفماوهـكامحيدأالمهـىاضحبابفى

تفدموفدجلةاطوهحنعغهاجمىأخوتأىبالناوئتثثكاخها
صافهـاإساوسهـةء11هىكابهطصادوالانلىلطءحةإقطاصاانم
لىذالورأثوأ

ئغارقهيدطيممنهوألكسهـإبمساقيهفافهاشودكلموافق
صفراااآلءوةكذاخماآىعهذاوةتراتهحيماائإمأابص

صيوالئأنثهاهكا9ؤ4اامناقوابيفهـطأنههااالالحؤةمممجماهااريغأوض

يأبوصكبيوأافىتعدهوالومنبمضريئسضيضخوواللى

مثاوءألوخوةثرالدافييفاأكواعفههـىقوةامنآدفمللوانرا

أبواباتهاسالراببهاوؤهاالامثمازههجرةالبأالوضاسضثرلة
كلمافىزهعاجقوبالمماساكاذمقششتمحؤمعييجلى
ألىثهلىعهوكطقالمغتظهفرفىاثهيمئمىوفلىامفاماغفط

يعسئىإالرضقكلمثالىفهاكغقاكفراوئماودؤيرثغمولالقهوحمهـهإلة
فىتئغادآشانءالهةالاششذالمحريدىابنرزأميغىاحفلمطءاسأا
وأنشنغسالاهسواا

الضحالىتئهشقاذضأبأ
ءآنآأرولدافيأتأثإصظأيكلاذخالمثسجمدىأ

وضيملة



ا

طريقوالمسضئألتئحلىلمفلضأرضاتووأفاتئغليسدالمضآلظآرفحون

وارزلسىاللوهةاياتبيهنالطريئضىفيماإلذنهلظآوحؤ

فحاةوالءاقيقالواتاةوأسهـلىالجذأغفىثلاالتلؤتامغواالجمداعةمحجر
اواحمصدئالوفياوكدلذكالمافقاالوخمهـاوصفمةغؤعدتهاوا

كنهاومقاشادةفآكقةالماالمونوةإحنالدزوةيخاز

إكائحوةوأعمديبوالجبالمنماهىتقدموقدتعالعألمزربرمشؤقي

كلءاالهحماؤهبهائطعورضغضأزضاونحم9وةافىثحتةفى

نأنهذمتقهـقديتفئاؤشطفاطفوةءالقىررأيرهـفقوالجح

ضغبطواالرضمقبألثةخؤإثاثريرابن8المياإىت
لهنينصطكقأهااالةيخرلمجبسفأشهاعوررااإالنككعارقيهطا

لعهأنهدكإالتفوأحمغببرفىهثمااألقالوويرشودهاوأصدقلنالثرئوت

بذالئههفرصبزاالأتإثحاهفارمحثااكمبتااكخاإممفؤ41يصدببتصبوبالكل
وكلدصميبويهحهـستائآاحوةبآفئالمعرلرواية1إتجتصأوجهلىء
بنجهسادنةأالرصنررمناخاممقاالحزليىدرابنأفىروكرراقؤا

اطوفاإماممئالألمحرىوالقالىيالينطأوغالماأومقممآجمواصهنصء
لزت3أتايناسؤواأبومحتظمفىلمةتتسثديروفرر

رزالثعيلطساايمرياثمباقلمااصنرذواهـمدمىممانةصادثموادمت

قىريخافنااكؤكبيديأالعزرمروهولد71لطكتإزاا

أصأبهاأذايلاسبريآكهيرينقرعقءدلرظىاينتازإةااالرمق
ونمابئألصفقياصارأبوعيءآظايعنهألشةانومثىأكجثأ

سافأالركئقءعماواآلكلةفأعدحهاواوملمئكآظمقترفعينئي
االركنررمنءالؤخعدأيرغاهااخبءؤمحاقاعوكثقيوالهستمئهولماذهء

اابنضكسهوسغضثانالئسئمبئا11ذالكصكديسدأعهوااقي
سعصباؤكاإكأاسفوادجأبههـءمئأبةأركنروكأصدىثزتد

كرولثالثحكهابرآكأكال3لراارصىأمألفئحالةحهـمتبيظةتاول

طاألعصبابحامق



8

أدفقالضثدائااكجشابهأافحفبةاالغاصظةيداالصمسشحذوافي
هاالجوهىففبسهفيهارضازكاماتمأكادصحثاعاصساذحسحب
اثؤمةيخمرىشعتىكتيعدنمقالعهسمكسوىأنأأفىههاكأحآاكأآلإناتعىا
درابنالغليظاقيركطاقةقفالريدكبأبومسضطصغىؤ
اخثيةاأنمذبئقدحارةذائةضأةقأةواللةضتدالةإضمثا

ضئخعوا4ماشمهفهرةهـآكساحطضاثناهـاجهساغمكا
ألحياليخءخفمباصهوفهوالشتجىجمارةفعهمالياضائةاحنحفسةأ

5ىاكالبوئصسىميثودأقلىمايديةزباروثطقيسيمأثشىتجمافيه

يذالثئبهفىأرصقسهاقنقحاتجأبوكاوتؤفاثوتجذلمدياروخآظ

ليسعتأرعضغحاواضفةمهمابأوفييدررابنشئنص
لىقوالفوحوالهحعممهتمحالجهليهصهارأرثالحدةوفىامفبهاوالاهـفلبا

نحهـآفافىيقماطربهقاوابهناواومنامنالغلطوالغتثوالثمثرالخمفية

مائستعملأحثزأوفاسلزاتجاتيةاليايسةالغليظةوالجارزةاالرضن
بيكبصثااقفئلمطيماالرصقمنتمظ5ذازاواحوإدرجزافىاؤال

دتاشاخصلثةتالظاهررأواواآلخمةاالرمقهتخهـاقروواماووا

هـكاوالثمرنأيوحمنهىغعشاوئىيئلأرممي3قالهصابعكحبأطرافيرءكأ

تقهئحرحرن4ئئمزؤحؤن5ذلدأبوحزلطوءولثئزوكلعواصلاالوصقمنأكآطا

خرؤنعواحميظهإكأااالرفقلتوئجواسلشكأندسكبياودس1
لحوهوتءضدءبنالىءجاؤأبهصحرناىوصكنةخوحونديهسهوخؤوم

مقااطرلئلمهنىوفارلمثازذامنآصمؤفاأومحبعدممئزلة

تركمابعيزخزيا4تكأمةأابنيمهتحزئةتدأئمقممامحوالدداب
وأنصدلثفكاخؤئماآلضصابىءاألاابناحمأكأن

ااألصؤمخذكوىكأنآاءإذررلؤآلفوالته

لألدهءأيودخقىمضهحةآسلءفمقطأوأمضحطتةأىؤماالةمبثحهءواور

هذايةاإحازبدأو3الخخهسدىواظةأكالصاأالوضقكأذثالس

يىي



األكدىتماثفهلدداقىقهـاكذلواااشهـقآكتصصهـعمص11
ء3هـدعبوإ
الغليتماالجتغوفالاللدىكمومولعهثفهـعتابالنالذالرزيهأ

زةالقريد2افىأالومقمنايألشاغفادايمهءهـاإةايإالهـض
يسءهامررع
شارسثمائزروةكفطئآؤآنشئزالموقادقغثطتثئيققعة

هـأضتوغفاحسدهافوالميخئصاثميلىجلىسولهروكفمأمرروشأسولكل

ئطاالركباوتإاأر1ئوعبصفحهاغانمماكلضعلمثئولهعأوقملطأفهاغآ
صهوسماأنحدآووهـاياوضوحةمنموهاكئطءدويداقءأخننلهاا
هـءءا

ينالهاؤاالمائثبينكـهـالنهاإلفااالرفوالثذاكدلداالرض11
3إ

يكونألأنكئجمومثسنانلىالغلمظهاالومحقبدهـوالضالظةأوضبرألةأوا
قواموةلفئرلصاةأرفامهغابصاورلثالثقاقاسذأمق

ااححباءفئعةبممئوتحوبسيماكلمصارعمقكدثلىإبنمخايظضثمنألإ

آلووصه3ؤوأومقلىودءازهصغاؤحءةإحمثهصأدعيثن11

111وروأئمفقهاضئ
حممالاروإلئطذذكايريمفيءليميفىت4ص

االكلىيصالالكاقةإاألهزمتدوفىدددثااضأاآلؤذاكاقأوإ ءأ

11صذلرئرواصئالمسؤوافأحرداخوءضئىدعئآوأدصفقؤلثالكاككا
لملمسءبريرلموأ

ألمثطكاءإعماثصىالصهالفليظرحماا3كرولفهقأياهـمو4يءوضإ
إضسوإيئثيانوالويأحءحذإهءامثحتهاقمياواسهءأالومق

صا

ئلنوقدسؤسوثكئاسقصوأحملىدواصعمشهافاائبةااإالركط

لىئافأمثكلنهنالألوضامنؤصععهالمجؤثويرأبنئةالمأ
ىءلهةقصـبرأءااثألاالكئق9أطأ أواوالوبمحركأكوءمووصرروءربموهـ
ا

شكاعاالعينابءالقديمةأبؤااأنآلمكىوفدصئبهشضا

اءاالممعفلماقفىكوثهأبعيربا3ئحوكالمشةأاففبهاقاالو
امرلتأالتيككدفىالوزرصقىهـتخةوركاةاااسةاحالىاهـضاءذؤاأاا
صأ

إسألىكلتقثالنووولمهـامحاعافللاطئدورهإءالميتعسإحور ا5محىهـأ

اشوكصم



فىوشلعئيااثوألدفيعفوهاملبرصئبهءسكدواالىانهانراوأنة

فيصبه

ئغاالظئوفيطاا1لمؤألانم3يمائحرئرترفاررؤاقيأعمايتوأن

عزلدأبوليضةجماقهأليةثيهاإلرضمقوصيمآألاصوأ
ثعطهفيلففانذثاوكتظبهنفىالمستويةوفامنءأضسكماا

ابئءهـااااليواسادءهـئمإةوأفصراضاروالثميتخواحملىءأقضاإ
هوفالكلففرةاالىتضوبفئزكطاصغوهاقةةمعثتءهـاالصثلمحريد

االبق6رااسلسمهىاالرةبشسدئبةقيتائىارف
يمةكأافلةماا

كروليشاإلىةبممءدممأ

لهولسيبدواثثوطمارصروأصمأدلمىبراكيره
باألخأيااطالؤبط116تقمارلثأتبقاضخمادالغئلقهها

فىءااادخىوالبقلتووكارفيالفارسيكؤهطنهجهوح

تجازهاويوغيرهلمجةالهةإصهـعولةااءااالثانثفىآلافللبسارةط

يدااالميبهعئقاطاراشعقضقالاافارثماهوصإلجئيخلء
ررلدابنازابيرثعسهرغهـومحجرووخعرنتيوقالء
صصغلهلمووضتخؤءألقشأحدةاالجازهمقماضطمنحرواركثاا

عراطراهـىمفونتحيزنطريدابنسومؤونوضووووكتأنة
ءفثرااليالدمحبأبوثاةوصاطارةطائمءممروهـأضانالعبمصحاس

ثووافاواوانل

اينؤلبافواةاازئثحي

لىءأكىدوأنثمكثصعادأفورايهسبد

اكاكاعديرإطاتتايخغثاجمأاس5كلن6ص
خمألمامىوافاةصصءيىواساضساأضأذانتبزااخمغاامحكناجماءاكع

صمطس



باالصلبيهسامقالقلموطغكىولمومآخااكوةإضاابهىهنتأمالافىرضمث
آيراليهااأأالدجأنألمتقئوقددالثسدظيهسهإثاضغاةاوالئذيه

الشأ2صادةبأغتقالامحبجد
آتيؤؤىآسسائهلئهان

الممئقبأيبجدأيوتهأأتغدومطافياألتيالسكيتابن

ابنرموارى3عزهاوأصكلالهابئثمىوةالجورمألئر91وائموابتارةا

أشدمقأوغفحهؤجمالطولقدررئاضئرااالزتهكأالكيت

رئيألعدحمهاواالرهىنرلدعوثدصهاواحمعاألوج

ائةاوكنالفحاجممآئتئاجمهوأبومحاابلالميةإ
اضشرةامشالمئيهـلىورهـافيالجهـموفذئاولقألىبههاه

همدعشدررمشهنطخالفالداثتهاسإوويفىداوسععهاسهالمفيطائمب

قالجهـئلألأبرزيددإهوأالوضسهيالفسلزيوقملتقذموقدالغتاوش
ذاكهسبجحيكؤكواإلفهاراثؤولحونعلالولممادالجاوه

ناءيلىانجاتعاإإلىمقالمنغوقغالبابايذهبتتدلا
يمعإلبريقالاصؤذلرزءافالثمثخئدبرالقالطكلضححبيهلمىحمض

ابنامدافابارررمافيخىةلى3دالثاكثأعمئئمصدواولدماأئصتابئآشقا
ى4ويأذامثىايثدبهءأبرحبزلىيرجأألرفيرددإ

أبمواأمملهمسايلدصرروههـىشاحاألفهاسأمحعمتاابن3لسلإ
آلثالالوولمحوانثجمثاكايماالدةلفثاساثه

ئريئاأدبصوءجمىبوأخىابااكرأنليثحموا

أكارصمأأوأنمشلىاإلكمئاوهوسصأأأع

إثائاالفواغقاكالمه2مؤأبئتدالدثةألعى12كافالمواح
وةاهقكبزلمحثأالمحريداكمماحكبأكأساهوفالى

أئىثواالؤأممبيداعسبماسثوأولمفالىههأاثد
مهـث11إلصالهؤلدأمررجمءفنأؤقهجهطوالمفؤص



لتدائمزؤرزرالسارزآفيازإرةاعدبمةدالوببررسألغناقليومته

جفاابنمغضبةدتهءداارةامالبمثاصآممىجماالصسأحباخمئحها

دوأزكقازةادخواو9شازةال

اباثعاجبابئفييامربهاألهسزابئثلمقغازالغ

كآبهخبآمضىانمةأبوصاتم

عالقهررو11رتنكل

االبثيهفىبحضنوقبعصكاضئىامسكفاوءوفشالرجمامصجدأبول
أبركأليمووبتانجاهومحقالبمخأيضازضعءدديداينه

ثمءؤلقيصومعهاوءالحازفهاففئضبمدازهفالنبتئمئسهكقالكب

وااالصسىاقيصتامدوفيكالرثخةبهاثركاابعؤينفسها
اموضهافسبوائاؤثلمحكمببوتههلمداوفبدءىلتدرتجائم
صكنفئاوالمفطائىآكللوفتاافقاداسشيمالرثىثل

ليصألوالوالأصىاؤئاواقيلمالحعالردويدافيةالعل

ألفشحوالؤصاكمايمةاأصشغاالفرموشءاالافوةاا

صحازهذقاىاحاتمابواليمتاها5حمتئعق1مبعدايو

خزهاكاىتءلددلىابنقيامحدلؤاجمطاقوائناماوةمش
لخد3وارةمظيمةا

الفىهدحئاوثهـبئثممال

اآلنطعاليهاثتحمفةاككاصمروفيقافمامحاميئلرصصأنخباوالطوا

اأوصطمابيتلصهـىتشصبهجماادايالأنمتقلثفسرر
اووا8بالعاصحيتاابنءااهباوالحمنجهالعظيمةدءصاالوخى

الهيناحبكلوتأبوووأؤيماكط6االىء
والدوءصصاهنيلإمحبحدىأجمهالحمنهىآؤحايهيسيعثييرعأز
نعسهئأوحدورصصغااللوألعمحمببلبنكهااء



9ي

5رائصالىمقاثاإطولهمماررمليخئقدءاالرئفقريهوط

طؤيلجموميلالحةأيرمحعىمميبولهيهشلوقدالنداعقدرو

أندبهقثهـبباقمميالتتداوينمثاالجادبهئذط

مكتألصلىفىكاا

اصغاحاىالمحروقهالعولضاغحةااثولداكط
هصصءا

صاعاثضايرصالبةيخصذىالذاسدسراكيثوأمئفاحةدكاواح
عحوءاكنكيورباكتافآلوألؤعهدئهوأءظائمووورخالءالعينا

االقىاآكظامبسلىال8واتملىأخهاقمذموقدسفلقهـصاوسحلىئتكوفيكغامصة

جمماخكثءدكأ

ثصهالقبمنعثرمق

ىس2لجا4وبهحممكدتهورواالجرإراءوايرسس

دءأءىآلأوعوعوأوضعريعهوورخصث

اسكأاترفئوقسديفو3ابهةإضغاواضكطاالوتاييز
وقدالصغاوهـكبسدأنزألؤهالواصحةالعسيهنعمماحبه

لقيى2اسلقثفهادوكدابنكاآأصجرالكاقاأأنهتقذم
هـثوأمحأخهةأفهفيآوصق

من11ثمذقلى3ئقاضكلشهوبمرزقضهكاوقفثق
هوخثمىااصكاوبشذكأكاالشبمكفلمىعسىهاةوقعثيحثا

اكءفهـتحةوأحدثهالالعرألطاأمعغاوااغأوواال8اذاكلا
عثأ

أكأهـمكهعوأمكير8ومغفمهأوكطإ

وهنهوالآلفرمألمحباحؤصطاأثهامحشاحطزءهـاهق

أاثوضحهلمح2صاواىإصتهاسالفايددهـافييذ1اقمغوبا
أبوكاياتقاوالقوئموأوامماصثاامنيث3أووآ

تضباةأينالعبأص8اضباثوةقىاود

لهصىجميعامغ



لمصركل7هاالهـعىآ4لمعمةحضبةشدئةوتجيئهدفيصةأصالص
فاللمقكذومشثقائاصتقاناز4لئاضالألدأبوكببءلضبابا

مىلة9وثكةابالررفطنموباءيناامإصاومدنغذمصصعمهـبصالهمة

الىضرجثماللعلمقمماممبطعأالانىمحرخهأفدمااشفالافوئمنولافهإغ
كلءءوصعاثححب

الححىمالقسدولدأفيالعظاماخهاتقذموقدالصغارالجازهنعمالودممثىاوي
الذىلصثاباأىبالجريهاهكؤكالالريخضيههماأعمىالئألافااسعفهعوا

صروكاؤبهسنضرأشعضثهالذهخاهيقامحمأحابيمإهـفيإطحإالىهـك
نجعامومبصصكة

هاالىدهاوالمصعلىلقننمهأهقلاأمنفبكعاكلة
اتاليءكربممثم

حستدارةاالدثسدقاولئصاوفغئوقوملفآقردمافاامينأسبما

طأقواألطثاقهويدعأآروئتقاتاكلوالمبئاائمئوكوا
ظعدهاوادثرثاوتطوهدكاوفلوليوأحدهائددةدؤذءمحبهأزه

رتطؤثكيناادذحولهاقىقأفيهالطامميىاصبء
الوصصهصأقىصفهعاألداهثوصئةمااناأنوذأإطمخها

ذدامقطثميتهاخمهمقاحهعاالفىهصدضلفشلممظاالىفياخسديقة

يالمداوأطرابهاعةالطئائهبعضرلطوئؤلولك4ضهشوا

ىوداذصذوأشىاوةظئآواناطاأنغلمخالط1فىكلئترثقلينعت
ةتاالةلعبىصهثاكااآلمألءاآلهمقةواألظالمحرومناأدشد

رإقاددوافيالوضاثهصدلشصئبدعطتمايكمرنسأوصقأله

ومفحهولئطاحألثاافيوهجامؤنايهفطاؤثمخصىلافيأباالهـبص
وأةاتافئههأوهدريلأبنننؤهففبهكأل

كلء

لمحديدافيثاصصال41فياأمالؤهفان11لأللىأبرمحبسى
اهءممىصهدلوايناهااألص3فاصلكالدكجأجميءانه



و

اقهءهـعىلألكأممكصمتنألىالماأضمفه احممءريرءكيبله
هءسيدعا

العيلبمموذافوريثالفلالطئرقرالمروالغإلةالهسقصمياصئب

لبةالمصالمصخوذالصتيهآلدويىأبنالحابرةمثطماصلعاوزألق

ابهنءصهذكثيهيورككمحوةضأئهاءصئخىدمسدهروكأالفال
ؤرزصءوابلىةاوااالقيةاااتيطدللىلضثمثمفوؤوصثدصسحبميدقى

ءء8كل3ص

دطءزالصألدبرفىتقسذمجمدعلررأيررلمدصجبيئذالدومحبر

ئشدو9إوراضلىواكالخضعضداماالزءا

اداإأضاالآلإلمغ8ؤؤقجهاامالثأترفىئمرز
المميتاوةدمحجأبرهثدأفتةاممألأبرالحازهابؤفادعالقاض4لثحئة

دوأئثاصاالوة

اؤفإصقئلماتمردأتئشئهتاماسن

كئئبهصواالتاعبجدأبووتفسبرابيحتااتقذمقدارةتخمصرءوايةإ
اوقدأصسابواااقييماومد3ابنكألحكغاايلصحثىأنهتفذوؤد

أررهـشهثيوتوصأكاسفسألالىءالءالرنجصوأكحاأفهمذز
أ

ءعضيادشضوقالى

بهفىاوههمالملمىونووقرهامهلتءطؤ
ثحهصأأكقيأةفستاولااطاؤاءركألىاوسالأكأا

أاأل

أأوأنثمدالثكرةقااافاذلماؤابااكنووااالىاؤءإشىموضال
ءءءأض

شصدعةهسهناهذع9اةأؤدضرال4كأهـخإئادلن
5ثءأ
الممحيوافىعيدأاسكغوأزصد4سأقالفارلمحمىهأ

شآصااآلئمعبه7ثطيضواسىاسآفيأمبتالآثرأنماآ
ءيأس

اهصيواثوكدفىإنىإبايدسافىهضحوءاايتلساكماةأتحجماهـتصكافيءبرلعثأز

أوفحممممكأتهلمررشاامقضثصآوالرصاقأهـحمئىولممعتكةاأيحاو
واصدعدتهاصعؤءابمأنسأللمى11صدءأبوالحافوحمئمتآكأطأنارومإتص
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ءكلءلحيج

وسثهثهاافيئنمعرقاقينرةديضحالمايرميماريدافيءكذانة

الوتنافايددوأبنبغةيروآصدئهثهالتيوبغتمثئطأفةكفااللصمأشاله
نجافىفةالهـتفزمضوقدفةآلخمهاواخرفماهاءنهفافأذسقاقح

واحدنهامااقاحاعمياوؤادالرفاقالجارةااضخافاديءأبو
ضناغامحاعةصفااواصدالوفافىرهاصدبئاحإاكأكطصحءااللخغس

وضفيةفمفاحةضكوهماأولوحأوجمسارمقعريمولمفصةعورخمهاا

بئوااصئتوامحةضلمدةاايفالعواهغاحاألعاشااتاماح
ناضثولفىلىثوةالرأحمتقوأصئهنيهتالةالىاالممىضعاووقل

ـصـلمرد

ازالاصبإنهثلمبففاعأرمطمثطالوإقوقعأسمىأومطإنثرادابن

الحرإهرشمواممانيفئدريدابهطءهيعوسارغإضوايه8تال

مرمانلثدهقطرب5اصيهواواؤصاببذاهرتثاأنتغذموقدئباالثووالو
جمهشبهوماامغلفئكاقمااإلرءاهثطكبويد2ابنينئةاواصلسارة

فاثالهءنالىصاحبصلىاصشارونفىء4اصليلماأخورمتكلهـوةخشمرئالالرب1إا
يسلدصمعؤبانوطبمووآؤوجمازءحيذحىاثوأصااعحعترلزهسح

ضرةةالحمثقهودريلىابنفؤقمقبهوتئئهبهئئهوكااطولتيه

فةثأادعبأبومناجماأنهارزمتقىوؤداالومقنثواهايمفلىنوكلار
اسمغطونفثعفةلهليعلوقال4االقدامأئذالثاىازلطااا ءاو

صط05صوكلس3أص

فوالدصفثاأبوسكبيلهاطوفاوفلثهوحلمقاحالمهمجوىاجثاهـحالجصيا

ازهحعمقور1االعرابايط4كترةخهاهـىدحمل4ىودشأؤهصحب

اللربى6الحئاماتفىاالقدامنءاونبهورفلمثناريبذافأبكونتوةإ
تدكثضخوةتىيدددابنفيقةالىكراامصبهاكعهثا

اواشد
صالهةضضالففوفةآيدىمحلىءالمميرئفالعينمممذيةن

اااووالةدهكلتاؤةذثهنورموةت11لىستةإقغأكطهانضصغوهشوووأهـ
موهصص11
انؤومهدريدافيممهلالجبمقطائفةالغفميةأنورموف8راو



أ

التآلطدأبوعبقفرموبحمهاآلبمامقأمعفهافووفحهاصشرة
دوشةلمهازصاا

اوامآلدايسهانفر2الضاللههابرهاضحقتلانعوأ
ةحلااريدابنناتر11ىلؤبتراقهلحفحمحجاوةالمووثييدأ

ألكلكلءاإلترلمؤألصازرنهآلمصموالمهواقةقثيضاااجمأؤكأهق

ىئثايئبايجمااتآقايىلونافحسحارةءيتوإرةاآلكأل

رخدسفلأيضمألوضامامينأمبصسأأليزصاشءىواالالءصاووا

2الوصارةصهاثفتصهإدرلداكالامألىومشأهـأبوحمبم
اء3

أمااطفاقمنهقصكذمىأملالجارةمقضوبالهئصمسىاالهم
هصك3

أالالمإصمغاإطفايغةاايميزمقعلوريماثسبههااإ

بألءوئحابالمحيةبهـايهوفىالرمحعامامئأؤخممارأبجضءاميتااييوقالكيال

رأ3اصموحابساطابهازرضلؤخاهـةائنفلةمحيقاماحبابمراهن

أثثيماةكىيألصاقىاسماآاةةالأ

ثووإمأالثمإجماوغسءإ

هكاهىوقالىاشجوأمإلصاهـةاقلى11عيأبو
1ااالحوونكماو8العنصاحوربرواألفهاوآلتافارهاتحط

اأصئنصرففىإكقلتبوؤيدكاةكسااهىوقلافئلع
دثبهىوأالألكأطؤاثقانضلةوأومفىنقهساكحوثععلأل

اصفينىذزأفاألومقنكدوتاريدأكىالثمجرمعكهـارةاؤالخط

رادأآءابفحاسبئالحسؤكأطبواالجقئذاثألريغوءاإلهـفىاكتزأيفماواأصكدزحا
رذماللهفئلالهحمكبىألودمثءدوثوقى2اامئاآةإلةلمؤومثا
صلماأ

الحاو3مقىأكقادبافيولةدحمهاعأفىطحاوةابراولوا
أإ

واث19



سلىبااليامق

لم

ياهوجيرلةأرضممبدأبصكملأنأطاقماالىجلالرالكورم

فىانشسدآبخوالى
اال2ئؤالىئعافلالرقافقمرمدكمااإكدوإنزرفهئثؤملط

دإفاعلرضآعكلىبئجمولآلناالالبحيرلةبحرلطعاألبهالستىاملىأبىقال
أمهناصاحبيبسرلةتألثةيروجرووخرولةكلضوأرفقحمريد2افي
للثاصابليزميذصدعهأبر2ذوحوتجرذاحدةىأعازةااألكال

اجمارةاتفيعلتزةوأرصىئمودوضئقدحدهاايردوأبئ
وأنشدءصا11فيهونالصفزآلنئاايألصدعب

يراسعمآيفطتفذالممرىفثشيلالسئهتان3كاعسبنا

وبهصهاالماقىمخاميبعهـاأمكرةااضيلاآتائاالعينصماص

أبوسثبيدالاريةاهبهطاذقثالالزيهماذهوالرضثامحألاؤفاعيةفالهر
قالعصعاصبأشينانإممىوالطالمحروواهفىتندتجمطرةاممدش

قدفالوةكىاألاخرمرتررداطاقىوقيم

تهـلمأصإلشزاشثا

هااوثبافجمعونراصوحهمامقنا
ببعضهابعلىيعاضأوجمغآللهاوواصصالسدثأبوك

وأنشسدرضسةتهفقسدضهقيماوعسافللروهثمأرلداجمقه

محيتاألإ

ؤضفايؤلتناكزضمامن

لرثماءاالالماكزفابضإاالمثهاصفرئرهثاضؤأضاثبهدأبو

الرخىفصفايىدؤلوابعخالططبعضىوفماالمومحالجاذءاهصيؤذا

ارةتمداشاذهاادفقتينمحىاعبمحعاثياآيماأنهمذتقىوقد

نهالميالزمهيرتياصكرهاللحهـهنزءحمبهضكقيعصهاودخل

القبوكلىلوبهكالقحبرصفيوقىابجاوةوالجسوةؤهاصبثةضالجفئهـصعرهء

جثؤه



كذآوقدههالمتراثعئافيالجارةلاصولليرالصغةألرئوةأطفيلئرة

يينامابثهههاأ

مموهماالمتيئشبهنالىةباب
إتيمبىاكأاهىالوفوأطالمتئاتلمالقللسؤأأجسدءآ

جفهـررألنئالصئجاالهتمنافئخذخه
فيايتجمازةالحلمئهاكعيهبئاءأبوعبكدآيئيمععهءفسأبوحف

ثلىمئمعثطاااكآأباررالغألؤاهيكفهونالمةسماأصئمثاثويدابئ

أبرايسيأمحلىشققدجمائضانصمالعينعبصاالصثب
وأكدايتىانلقعغمحعهسد

اضاألقاىفئاأيادالتدعألطظأهـليلالحائغهاطفىفايخطقئؤغاكضماكث
ئيمئفسرإنلضفتتجكعاءالمارضئيخضيمثلىببمحمتازرامافيةىئزئسؤى11
االخاوالجيثاهدختقسثموقلىالؤتةمثؤىدواينيهدالؤياثىألوظ

البماومحاجشنوالإلأنااآلصتاصدولدألقاىفءااكىماااللحوكأغكهءأبرمحهسد
ولفظهكدلىايمى3

فادؤووليأيموامىدصاءيئامطحبمحكوالجسنالحديدسابمصىثوقاقتجاو
ىفىالممهفئوصألىإقذاحرا

1أرزأإائهاإبااندطالد
رووقدأووهضتلىءا4ءكل

كلهـءقاقىأربىوأللدزريهئلتظىايلىلمويخلىلمهـأثقىاخورقأللمسحسد91مخسر
ينهمضخمادةطوأفصسسدذفةوإ

همبيناالبيكالمغالوكأقماذتئصالرزخأئاكى
وووىاثىكأهذبو01هـءءجفي

صانولفىالمالمدوكحممبيدأدفالمثلكصمابالمسدقجعبميهسيبوفال
بتعاقاهولنوأبهجإضهحوفئااألايإلهـكونمهعثدريدافيبهئئالذىاحألئئ

ةعايرقيووءفئاؤكلغشمئةأوحوىالصمنالتؤدلفىاخةااأنثوأسعتقىكاصإهعتف

عاثلقهبموكهلطأكائررواقصائهاتحبموبمغهـىلىأومجوبهموآطئايفطئهحراسدبيطىؤكال
آمينب
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وأنشدامماايأطىثلفهصفأبوبهامترلمبخالتىتة
ئقغباايضغاأئاكمئطاهء

صمفىااصدوآضفرضقرلةدريدابنفىصغادااليهرزينوموءفال
افأساالضافهـىزعيدأبوهابيضقواكاهىأافىقروالحصثحهذ

افياألالمعولمىوالجارهئسمربهمقادعد1رألأهاإمظه

احيختظااظثررةأنققضوقدجمارةللكاسظهفأئماظئرزةرريد

رفماضاالجفكأاعاإهسيهطا

لهوصنهوؤرجملىايل

لمججمررذأئهيمرلدلىافيكألائركطاصخزهاداةايألوعبيد
تقذمقسعدإعصابالمذفااقاذفاذكابشفمحميمتااابئهووذ

ثممهإلئمعبينآصاةاالئنذأدطدفطالخديرراينبالجروالغاف
وألحالمامامةائاتتياوالمخعذفةبهاذصاماييمسارفعلىبايينيعزد

زفشحهالرئالرةثئىءجماابءصتماهفاذودةكهـافبلحؤالؤى
دوأنثلجعر

بالرفثرروأكريتنغثمإثقا
بهضحملىبعضهيثوقهذوقافىاثفذ2كممدأومحبء

بوماتقغهعغياتقغهفقاليسدءأبوفأماباصقضاهالفتءدريدابن
أىمحانهافابعينسهتقهقالثأنهاالبهئئىطالبعرةصنهيمفىأمحاحهوبئول

زفهاومامحردأإكفىثشقىداكوهكصالدتقرموفبعئيأصابه

عيودميبمريهصكندلأهمبهانرقاإمحااحاوخماقساوابغاشآنشوابيدا
ازركمالمقثىلهقالبهاومونابالمئحخحطىناجئفؤلدأبعقافارسىا

فقالشروبحمبأطلهأعوابلىويمىقاالمنيعنىبيجاواأتهآت

عيرافىالثافىئشوتارةفاؤيونافيائفقأمخوالخرولاتةأهاب

محشدمفثىامنأراهبهئرمخاشيقافاشسبمهاقفىادةوالطقغكطأنئىاقئخفورز

إلحكل



هفاآنففهكوءوصثأاهضفللعمعيئصاحبماأىكأتخردهب

15أدوآناكل3طئسسديمميمدمحأمممموهرأثتئحععىاقدإفةوامهقت
ثكسهفيكوثارهباالرفيمثالاهبنااحبصمإعالغالحغةص

خبموالكىئمواؤومئعولبهتمازصبمئمممفدالكرسجيمجثىخيدسفترئها
تهوسرتسعاآأليهـئىزتحضتوعجدبهصائرحتىاقىئمانبثا

ئركاأبئهوةصوقاليهئرثماافكاالمجووأثرزاكدىوالموذكه

الأمماأفحهاكآالمجزلضفىبه

يةوفىأ

واالواشفولىلجسالامابقفيئثققيالىإسالعيناحب

واألؤدايهعراألئموآفطمدورأنالغارصمحقوأودابةوآفرئةآؤثئا

ؤةوأحيجافئايةوآونتيرالدوشجىابنقالىمم

ادما3هصأ

فىالفاوإلمحدصكوخناوفديملشأدىلفسئعترفيالعيئصاخب

اؤايغأالطومحن2ئمالكلجأافاطتعتعآدتوالوقعئمغتكأتثناه

وبمظلضماغأفىواملىلئغطغطيضمخقىدهلمهـارااجبزغكأخبسأتم
وفدييمترغهنمايأل3طانبالىطفئاذاوهسحهااابهصافريهمنمض

مإلقبمتهمغطادىاغفئئحلبهءخؤعا

وأنشدؤسكهـم

يراوجومحماجمنئاثهوفاتمأستواممفوبهوعمادقنا
أوفيلكئدمتاأوئبتتالواالقمقيانائسمعماالجرغقاهاصاحبء

ثهيدبغولعيماهوكاثعجهـاءبربتشمعهيئتثعنيمحجئزظحمهال
مائهورغأثجؤحهعالألثزايلهاشوو

ومحهغصؤئكهقيلفالنباترصلوهوجئزظربماكالنهلقق



رهفيبئتمعيكءبستدجماماثىاهوسجؤتجدوثيكما6جماحلدفي

يوأدئخيدرائرا2صاأوائعاكلقاذافيمهبيونهـوتشافاوكأللأليالبناخ

هوإلبئاصعائحوومانهتغزكئاتعفئكتهفقسدوقاغتةهاقطع9لاللرضيكمالذى
قيفاالطدطءيخقالعأنااالكلنأل4ءانغطأصرقيلينفبغظاغها

ائمثغرنهونىاعيامئذفئنضكأحىكىأبوااكحإبمهزالدكأ

آلتكفلهوصصقضدسثدئءاياكنيفقثحالمحغنيضهأدو
صقثىألفىلذخصفيهستااسامحنيةوقيلوالئئبتنعرجةئوثنئعه

الخاسلزلهاويصامفمفيرقليآلاكنوتعمئغلهةنخيئتكالمالمحقعوويفعوبه
دوأنضواصدثاةوةمهاءهـىفاءتابتكل

فهـلائاكألثامهابهميروللىآوأكربهأهقئحنائميمقى

سنأوأقالجممحتؤتقالخمهااوأمكقمنقلبةمحئتهفىءاليايهميبولاال

رهوغصمثاافيهبمسوقدئثفيعركبئلمسإلويهأنمحديدلوهفا

وحنيضتأبجائئغقىهىإىاالمحمية4مئفئؤبخإهدءألوو
وقالقالءطحوناءيمءذاافيادفئانجستسألؤفترا2صاال

تضؤنممهولدابنمستفيمغيمأمصتفيمايئسصادىافوجبعشهم
صناضوقسدفجهخكىأإادىابخضميدأبرفىوحآضقاضئثرتصاسإ

المحكطاليؤذمبمدولدافيغواعآعليحاواادىابخصغشثغواخلضمىئي

ثىسحالكسابؤةللمحرإنآاذاالأنآتقىوقدأدآألروأبيعحالفئثص
ربذؤأباقولعنىوهوئثغرخهكراافئتمى

غشروؤايىءطبااثئيلطمميمبقثافئمأزياؤاكشؤث
نمقالهافلثإابينلححائأثاسكوووألىبيثةءأبطلقءزدلمحاجنهماافيقال
ولالؤإوادونطياا4لمةفارونرز12أفىئلفهـفاقالطئمههاواح

وفاناياان9اوداطةقابالذوفأقسثلحلالمعنىذاهص

ءااطينأمىقيمألطوينبئئ4ؤثهضكوفءأصااددنااواوإكاممالقء
أتفانوخمؤاروؤحالضوذأيدمالؤءعاسبرمىمقاىمأعذآ4اأااثضوئم

قلعله



وقلخفيمااشمتمثسنهيئاينوارزشعالبر8أتممعثاطماالابيتيهذيز4الغاظاربهىللفأيوجمليابفم
عوصبهلمآئهمامثىصاءدسء

بوبتهتهممحتيليغقثئئءلمفاشوأقانآلمفيلىلمحرضذبخطئماطبهتمحميألثرللىفئع
باطلمثعاثحئيلفرودومنوةايفرؤالخاثمقلأللمئماالهحهقألالمحيرمن

بيتونالاناالباإءؤص

دتةارزأردمةدأأئناجمكالبوئئثنامثئئإثوفعذالطشىوواأثوكطاوأقىةنيفثوا
فماياكههىااكثوفالتياياحدالمثيالأااآلكناإلفاركمياثكخطوكهث
بارثكل8هأنطاشمياثينلواقخاقلهحابرأ

فىالسيولرصهاشكاايخيمثالإتهثالفىلمهةئقالممآلدرالءآحمممأاقبزءالئضرفئ
وعيسلمعورس

الفأوفىفالهثألائبينههـبئمثرأنطوياثآكفتتشقكدمىالتحئلاوافي3أيرصنيضسه
يااؤفىمهيةكشكوكأكرثهغتهااكلإثاالفاراقكىلعقوافرتمالئائةاث

بهامعلثمكمررطويقهإضثردإالئنئةئينثةوقاممأل
فطافحثكالممرجهـسدس

ونإمإوليىهقبهـالشيغوأشماوبرئرئالمئرضعالمنيهاصؤالقىاشيئايعنيتيلىلىتهائأداد
ارسصإتىهـأففاتصهراسلرالقآيأصاللىواالكنوأئاالثمنالنىإمطررقاكتهأغاوقيلئهيع
رفيمقراكوالضممحهابمأواىافىافىكهأتمرءةوانراكأورأبوسمثضع14ؤإثنهه

لموآبالهفىادوأقمااؤوهرةأل1رزالنزأكلهبرطةئتآل8االهئةفالطالواورى
ولملحليلهشهده3

ضابريمبدافعتعاصثاحنيفكرلمهامفهاليالىعنهااثلةأمذىغدوؤبخ28منتيا
ساءمقحمالتبهقوقأهاالغادبى11صوضانهمافىادىسائط

وودومصااصقلإقتاتيكاعموكذألثهضوشعئموأدرذبكوويررطثقتالثوثيعغإكثتمل
دعةفيوعصضانجشألالئيةشقزتهلميىلهحوكهيعهلمباثإلصيةتغسفئ

تعافىورأطضالتهصبهيبهضهفائتاكصألتفصطثدافصبهـالشلطكفىبعوتمااطأخبإثباءفانه
يتتوتيلضإأينادهددلم

بيمءخاإكامجماو3دكببأبرصيهاصإفماإثبهسالتجيحوبالئفىفرركاصاياطةبفىانا
هرصإإدنا9بقويلثاكلرصكغائاكركةحضبوقالالمحكلالميئرةللئغئط

نىثهتينوءطه14غوالمعقئهـلورأصئألأطمقيلمأمطاحالعئطحفمابقأنف131
اوومخاالمنطأاءلملمد3صء

مطمسانطصمعالهطوكلمسكءاصوالثفابقأتا3طدححهأوريفخووهدسثقريمإمفقالولذالث
أالأدءتراهرالطقريثيىعاصابمطاحافرئئفألفشرماقريثحأدثهالثوفيحايطإ

لاقوالصوألحتمحكاسميثاالبصحىضمتغالبطاحمئآمطعوفماثأليفرائهطعلمفشيخاةطوثلى
ألغفسااللنطحبئرلةمأالصفئثرردععكىحثااليصقاثااأندمئوقد

ملمعيوطاكلمحا1

يهآصبأاللهفءبرلطدصجيوصثمبهلمالمنحوبممللوبنحمالممإلنهطفةوظالطا



دياة

ثنهذلدضدانيائةواائابقآغفرهادكطاينئموإرواحقفةميألن9
لذثدولدابنخآلنعههـااالصأسغلمعتئمبخكمهقنيغهـه
أنهيرهوكىةأبىدديثوئأيوعبيلممىوآذصالأبوؤيدءوآفععزالود

اللغمنالكلتكىائممونشىكلوافخغائخك3كابدتكمموإقىأفعلقال
أدىاوصطجميغااشوأاشبهرةانغبىلهواصببسلواليغلوأسأسمففى

شيأبطنهاكدىشيجبرعغحليئثمعوفالمخرةءألوصنعفةوئعطئه
ولمنهاغشوأ2دشهاناسايطنفأأنلىوهعانبهاتاكثيرابماتوءاالاالاليعا
ادىابطنفىثيمعرهىاكاوبينيابينهالمرىمجلمحئعتدمقاالبائنةيهونة

إضسصسورقهـتهؤوردشفتمالمدرلدابنأسعلانءةمية
ءمتقمااثهوألثمفلهؤادكطاثهعثأبوحنعفةغكالئاللمخرةقال
اوالمحثطهنمئضثهوئاالودم3أسعفرأقله9وآغمفئبهءتالحافىوأب

لددراينكيوهماالوةمعهيمبوقالقالمفةشااكذنمثاثئت
أبوفئرفتهثاووطمداثةفخمتندوةكهلئتمئتهادىانجقئة

وأنشدجيؤكلجعهـاادكالاجووتثننالمضفماهغابئمحميدا

كلقاهحتااليىللكأكة

مادىاشداذاألهمعميلامحفآمعوقتىاالنماشزابئفقهصةنيهأدو

وهىيخقظفيهتريخمفؤصكويضولهىئإفومالئوقاءلاليهويئاناالايعئ
أالخمكتارتيفدالنهاااطوأسعنجاتااالرفررآسئوغوهىابقلداالئمجرئثت

أوإلبمالنوانكلبعئوفهـاوادىبقءثصداأنآلثعوفيومافالء

ورفيص11دأبرعبمبألآلةأةبئ1أهـافيهـكاكريدفىابنلهقدماص3لروا
الوادىيشقاصحقةعنعةأالؤاجقوهحتنتمثذهاواىأواأعالى
دوأنثعمهشالمحهواوكالىيمينسقادىايلقىالتى

ئثذجمطالمنازذمخهامحفثالمجوناجنهبثئلأمغ

صسثؤهوهثاادرررفصئثعئسالعمثثالدوثوآغىفياليهثبر

نشدو4األؤدةأمحالىوهكاعىواإالوهحامئهوتىا



5

ثئرراثاالكلكفانقثهبئفوأثركلينتئعتفرخناطمل

ماعاوأسفلثكطلرسدأكلبنمابورهالهسراألالعىبمهـا
مقالغامصبآلساثرلدابنوأسفلبلىالجأخغلىيخاأضهاسدمثدقد

وإورعنفىأالضفاأمسهنأصاحباؤلمجغهاالولجسةثهىوأللحوالجحغالواس
كاالخرءللىدبمأبركأالمجفىطريئىأنهتغدآوندصابهوئصوبوجعهااثالمتىهصم
لمحعاالالننادوةنمفةألوصنةخروحمعهىاأثقههننءمااأكطفحوالأءعد

ولىؤءلىألالال
ساومجوتهالونجلقءقالفلاثبطنهممايلىثطلمحوأشفةدشالاأ

والعذيةسصلفهـيهاليهربئنهمحتبزيهوالرملئحوصتتدلمسقعمتئه

قالهاكومنهكلأءالمرنفكايفنالمالعذوةوقلادىاسضدءوالغلى

ثمآئئإذءقرئوقدإالخمتيناكةشفافاقىمأيكىبنأصقالىالقادكأا
ا

االصيهـأفقيهـإ4هوصربالكيةائقوااسأقالوللكحصربالحمثالدئفبالغئئ
نماحصروتمباومهافالىوعيعهىعووأمهقوهقاللىكيونيمعييوأوبامركماكا

الثدؤهانىممماضااقى4إطواإغأغألرثمدععأكالعوحاعهـامنأنهىلههـئزعمبخمدقرأكا
صدصالىافتثامثلثةءهـ
لوئمسنءالمحساكههـأأكا2االم01اانافمو21ةأصقأى

يرهافآوغكثااوئدالفعالالطثمئبئحالفرسيومحماجموذداليعبلتللوهغإتونوما
وسالتفكعبمئويثعفئأسحفىاصقاطمالدطمحاوهثالقئوهـأخذومنهآكةصوابائمدلداناوفقا

حمهاؤهـفئ9ةالياقوقدالضسسمفارزاحقاؤثهاألنايتفمثضءأكطشلدذلونسعارزقملومنهالفم
الكمموكبسثأمثلصء

وابهخكووءأهـألمحثأأئفظغأأوحنيغمةصئراةحاثوصمذتتيصعائىاالثقااف
ضااحئهمكثيووباأوسصرورىاوئمألوهوهمنناحيهالوأوكطئرفغلوفاالنسارزعجوأفئهتهر

قواإفتعباالباقوتحمأالثيماة11ابنصيناافىلشئملمحسيلافوهائتانااماوحئرفاناماىأ

دزأاسهقتىصااسدوأوبايعءأبىروايةكوؤفهإكدمغابمضفىهصحريتلمأناثثطاهـثم مءا
ممافالورلمبمجمهناوالمسئذلقوفوغأدمىاثزصلمء

ضا8إصفممعيلرةوشاطثلمهيمونرتاولوخمقىتافتاهوضتءحتابااؤإدعاتجشلمأدوحنيفسة

خمصمصركأبإربمىوأندائكأوشفالعهايضواوبجيموالمس

اشهموبفلىبةالهوةهللألنهيفمالهـاكامق5الوعولصهـى

شر4صنح4ثهـ



فهأبوحفدمثلمقدرنهاكطططكلصهمئكشمأللطثريدافي
أبو4وسخثزتاهكففازثاهرحءزاحمجلدرابهأجاليزكلموابباهتجيزتاه

غيمبغثيتعيرفاوالاشندثىواتطشقييلطإفثطإستفهالىادىطثصةةحف
أرامئزاسوللئطشاتقئهوهمرأجمعأعالهورفىيروثلكأشاا

فىمةنتاثدتبأورىاوتجهبفىتكوندتؤداسرةةإوخفزيد
دوأنفحمهاموص

إللثالىافاابافمتففتالقطابرؤصقاتراهىثئم
فطمضجقطالخارأبىالابنثثااتأقفئإئيثالبوعبيسد9

ادكأاقى4المحغضالغرضقاسيهقاصاصبمرؤةفىاكاناىاأ

مقإدكطالمشطنءالماآحممارفالجبيدةءأيويسكشصنانخواب
أسهناعبماشهـحرفائذكأوالفهودمتطأسفلهمدطءالمايايأفاذالىاسة

يتائسمىوغطغهادىافمىذوفالءعاهخوففابص11
آفضاهادىانهقائمغاماثبصاآشرفمامايعثهاوطلغهى2اا

حولةنىثهااأءألمح

وأنشدصاقدبهقدئتهمئعربءفارئدقادثرثافي
قافيثجرحكقاقحذادقتالئميوى3تئتأسذطأت1

علىاغتيهاوقيممظاالصيءأخماصقخلىواباإوأداجرضلىاكبيدأيم
دتأبوعبثأللبلاأصكلىأنهتقعفقدالااضاهئروااعامهةياواد

وآلمنيةأبوينغوبهعبرالثذاالوضئخصامفاادىأذءاا
أبوإخدصلاالدءقحاجمصاصجماالرمقفىائغلنهالحاالشثهحط

ا4اخواسبفيبئوالثيللوآلثاصلمايئبتنهآوخالئملبقعبيحد

الوحلفيهىبهوأسخراتةتتاقرارىاؤةثأحخثديدابنحاوا
نعتدئرانهفلفاخءبقىاأاصدبءأبوفياحئجاسعهئيصهذالثمحامب
أصسلىوألمطوا



أ

مضاالجواباثاءكأمهـئى

قطوبءممانحةيهكابيئوغوإدريدابهخالدكلاقضئ
األؤديةمقضسهبومحعتهجاأللحيثمواحاإلكمقفىطإنحأأ
وهوذالرشبفاثكشهيفمجقافلمعافىنزأالذىاففمأووبوسا

النههقأاقهليئطاءأثامنإسلهالنثطوهوآيعدوالفؤدمئهاثذاألالقيل

مدثطهـىفيقاممياالثأجمهق3افاريثأقاومهااآللمحكلععيدبربئاكيظ

مأهشذوالغهىالافخالخىؤكعميغانواذاؤلخغكل
المئغذوادئرخوااضسبهراصهثوارسوأورويدابنءاشبهركثلرا

والئهفىطهخرزحاوللىقيتخقلوكيزهبمجمانييقالخيقافاادىأكغثااللها
مترااحمكيرءجماديهتتاأىالماةفيهكرخؤءخمتتعرابعيدواد

نايقدخنباتاشلمتيةاالولهقكمرئاةاجنالثلنالعمماصبيةاآلؤ

اوإدىأعدأئهماقفاؤآإ

مثهـلقيسعمعوكلأثىاذفىأءألميشىيإ

قالوفىالهوتقرقوومسلأسلةوالحعءالمحاكسسلسكصى1101 ءدبرا
91ء5ءلمء

ئمدتهطاألإفىدخمسالنهوحمعملالمدلىضاسءلسللع يلا
جميمالفاجلماذأمنالنهمغعلفالممعيلفأقاويسمطسلئصادشهباطباا

أبوهميلذنوعووضععصتقهنبألألطولفيسبمقهـىتصألمألهعدصجلالمف

ادأثأنإط

غليفاخهاهداوآئاسالهيئاببةتههصآنقارال

أفأمأ2حاكتاكغتئذنقولهمددأإلةوتيلةتفحافيتكولتولدمألأكن ءأ
أافالثداأقول

رروإأهـاركأوهاأنمسيهالوةوذصومحقائرفاياكأنابتب

أتسبنءسيصسهروامفصالوصالممهأشممهآلأأنث2فيمسمملحيفهـوب

كلفاأباسعمالمسروثمشبخيهعلمدهعىسسعأنةالىيهاإمسااايوفكلأفااما
أأكل
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قثىلهفىامثابحوائظيراقال

قىابيراواتنااليبكلىيسلىمئنفرزلىفاربنيم4يالثفا
ىاالشقولؤتجهأبضهـا4تىعا

آمإئماءثاغاامملآضؤئثرلى
وانكانالمضافاخذفطتؤاتجثارااأكطضاتمخياكوقفدأنهكللىيمحغأنه
اوادئدأباذاكانحنيضهأمالرالالضافطاففاحكرئنألوأ
عارثعغاررعبانمثهذاوأكلىظلءأثقبةببنشغائاآولهلكانصلبمق

قىاشمقاخاوتذدالقالآنياأيمعاقربةاالنصقاافىتصبمالوامخآمائسغى
شعابالئوأشعغتدئممحاعالثمنماضوهىلخثسغةأواحدةغاقنثاشا
سهقطاتلض64وزدويذابنتئشةاححةامحصامغعائعمئهامثحمأ

نطائآلماكأأابدءأولاألصؤلال4زأ4اقىااالومقررءأ
افيألوخؤيةوهأجمرمحضيمااشىادمبماكرلوفاالومنا

صنميفهأمتفذمقدقئقهبسحليؤللكئابلفالالمجثا
بطنهوئثثاالوالمحثاذالغمجيمىىلهمعقاصفتفاذاأوجميخالشفىمعتاتذصثم

طاءصباأحمنإطشهمافىاولئتبتوالضلامسالملقكووالحيملاالنطغ
قؤتةمماآينئالثبطثحائرهسخىايثأىنالمهذالىااائبطثد

االممنخقعهالصفغكلستيطخاواتوويطاآيآطابنيدمعيجوالسيولإ
4ص33ا

اناأضممطتالهةئءلذءالماسايلممنإفالعةالدافصةمينااحب

محهاأسعللىأخمفيمحيثمتديرأويسكشيأدينبسطهوافستيوفيءفتوابحوكال
رفءدثلعوامذألبدافعتهنطانمابوئحوىدافعةحماواصيةحلى

اءولهالداواماةفىضةص

ادآتفاغقلىهوهنشذاائعدالىاصالصذإآجمهسا

الوالهـائتئفئذعنةدافوعوأبوصنمغثىعتماباتذأوادلفة

عنغموالوخبةالطاقيحابخبواإؤخبةألقثىالججلمنشميلفيهاكطبر
واكنزمادكأننباتااالرضآشتيغوهثاءالماهاؤصضزراالوفيعهئعوا

هـش



01

تتعقملئئئيريئنيمإأثىيط9ثدتكدىاؤستمماوفئإدىالىئنتدع
قبطفىنوروافياىاناانزنمهـمالكرقهاالوعققىفانماكالتحوالسامألمفيهسا

وويةأبعالمفيىنتكاكالؤلفىصابالغإلتكويئقالاويلميعجلآإ
ظآلمىلقهدطرحونآلقةطرائقطالغواكسالفبثئالمبئتومطرظواهوها

أىبتخيوةلعسضثخهاإتماثبطهـقفىاثتافاولهاقىمنالناسجمتييمانمساا
سهيرزقاكحتئيقبينابرتياضرمقأهالوئءنحير8ااءكافأال

حبثألمحىالمسمييلؤمفقىيفةأدوحنزتعيمواالمالحلألتفضرعنى
إئناةواعةوالئتهواقوقفىؤاقهوئلوامافوالممسأوةالقمكتئئتشقشاا

دأنثكخىأحإموإ9والحفإثهحط31

تدلىخقالبةنهقسركطتختعيقالؤدافىيتهثخمث
رزاألسأثضياكياصئتآشصر4رأريرفقالؤكقوأماواداسعمكريرأقواهـا

هسس15

اقمائلأابهمربتثةصفورجماكانتبوهنثصمحاوزلهمتؤةءفىفضماضالأ

أفلهاألوحندفةقالء3جمقلاآالمجغلويدأشثءأانرامشيئإ
ال9مهوانكنةفصفودثةصهتمنكلداجمثسفىاليأفهالنثصرجمثهفرريخا

أبصامقآشوايقالاأتغاثيتوالمسراكيافالصتآكغبثماشهـصمحبعهإ
دوأئثأتغعأ

المغافيناتمسحثكىتىإلكتبناتآؤمحأآسقئفمحتئئخحفأن
أء

11نوأرزافطهاساالوففررأمحسناأصاحبطفناشهااوتؤمها
قي34إ

أجمايخهءاثاية93الاهفتفمبالذىالموضاالرمولمدأبنبيالاا
لمأنشدأسيلالسلغسهافاسئاثأسآأاوروابنمم

وشهـوثلممعاكلصنهفأفعتم

11نايةشك4وذتفودتتمئادىائزالبة8كيهلهالمحكيتابن

ئىالحفىأئهفئاننالعباهدنبأصؤمنذنبسه

أافاىياامقازقضىقييمأءئغعهالئبوحمبدهدمعيروخمعضءأ ىأءكمدابأللم
ايةأقىحممهالوغ11ءععيصةألواصعمةفهىمحقأمحمعرلي ص14

يممتثغعسائةاعياوة
حويهااثاخومانعها

امممهـيوفاعليه



11

منكاللوماثمؤاشايودهىمهوإوئحمثترفاقثهـفيحماوجموماكاثامامسغوهنا

حااثمنماالشغبةوقحلمسآلعاسظمأدرهىشعبفهوديهاموأى
ثعئمثدألصهمشجرطويقالمطرفىذفأعهصدلءأىوالمادىئعتاامق

وقدزئعلفئيهآوغرضهرفانترفاناثلهاالدمقمنبطنفىءالماعينض
فبالثوأصغرمنيألعاأنمأكلظنكىاوالضلافىيثطااللأنهتقذم

فانتئهمستنأوأوريفعلوادذقغثقحئاكنىزكوأهادافعحةوفال

مؤويتالحأئبةااقالعشأنبوأضضداصلءأناأسذوهوإخىتاطااإ
يهأوثياادانصفسلنححتهأالئذعفمضأذابوسبصد3لمذ14

ممهقالجاواخىفهءطصثاصتهنهفتفاذاأيوحشعفةقئتاةفهى

ضالوصبفاإثئعةاوكذلذمنهالمحآغالتالثىءئعتمأالمجئواصاالنفرالؤ
صععهـاواالوديةكظأدوهذاللهقعالأأدزهخسعاؤأبووأجحألاخالوالمحى

يممزنهفياواكهءأاثثلقياحذفدوعالمااكاابلىغنامحدحم
اخالجأسمبعحضوقالشماهـوهغجألوسميبويهحكلهكطااخع

ثحعهوادكطافىماذفعإئيأيسافدؤااواةئوولموإلئهارضفوتهفعة
داحدتههاقىئىاماةجعمأنقبلىالتالعأترذفىوالرحعالطإالوريةاتدالع

وووحيمخبمهحىاححسةاصبمسانالريمتممىلم6فالهـاحعه
نرنميعةاالءوفجاضيعهأتىلمحسدموثئملوتطيرهبعهكالرا

ائواألضتساأىاالرحئقؤضغتوقداشاقوءافراخممين

نءسكاإءأممثترفيابمادىاكفىجمطزصايذشالضاالحصهـاللمضا

منؤسآعزاالفشألواكيرخذاالرمحقمقمالؤثأنتجحمويةأوكق

قالةفييلىماؤجماهـعصكثاجمطائهاكهأهيةحمىمسىوصحىواتفىمق

خقشتاوئرغالوالحرلأسازألىصانبهقجمالمااالرفقغشت

عرثرصكأافثنماءووةااجم1ومااقفشثولوئريداكمحقا

اآلفموإطقيسلأذرعفعومحقدرهلطبىاصغهوااتبيئفقرطاااالرض

لىأساشقاهىفيهطتقهقجعالقصواآللضشعالبناتيلمماآلثمناقيمذ

اسببال



اوالميثتهامالهـىوقإالمنئتآؤفالغاكلفىفةلمئتاصوهىالجبال
بعفحهايهل9يخوغئمذكاتمبةيزضفلةوهىكههذاغرغتثاكافة

أيةسضثضاالفياتذفىوقدحمرففؤأفىاآلسذعوتحوفغبعضائركلى

أومحاتؤطآهثهافإالبهمعكوثنائ7خلتذ9ماوهافيهيلفريهسلكيسةخفسة
أءسالتمأالواخصعلءالمااثلمحهـغارتمنانااليتةءقوناص

اىاأسعغلقىآسايلىكالىأيفالعينحبصاءاالبهارىما

نيربماوامعفالرالممقالىاالءمذينغالفرتلقأبوعبيرتتجلدإحدوا
ضكور2لهبةواصناقىهومدتدايوبطنثحوتيقاصربمثافةعفبىأ

أوئلقرممطفىينللقيصعوقدهلدىاهوأصخومناررالءالدمكلئىالنهكهمئة

كتهـركطاندآسإهـتةوأوردوأوخآوكبفاثهالوأس2أماتههفاأوضهفى

أعنهلمىوإواءغةنأجاآمميمجنهإبنآفريةالقرءوححغ
ادمماتاالضهالرقئيابالداولكهيذهةالايثتولاسسبهارى

المايميلساقشيئوامذفثماواحعثمداأيظءاثاعكيهايرسيلوالتىابكأ
4ارخوإحفالمالمأثممتقلىالتعمدأءأووئثومامحاومقالرفىأ
ص3صإ

صتيغاالقوىيعضصهموقلللقالىالقرىشذالرخلىيعهآتوحنيماسظ
سءةإس

وأنمثدواسثجلآلوأأ

الجمهرلىءإؤآاآلوررمكاءعاالوؤلةبونأل

اضمووبخاايتعوأشاكجدأيوناثمدألصسميلوهىصقال
ارىالمكئعوحموكأنشردواصلةإئماألىالمحادكلءالماارلقإ

س11 اجمابماوإصدكفوالعهوديهأفيأخولجتمكتاووبمحتحهقثفتتغلذاألمغإ

قموضاايألادامانرزبكثن

بةكاحذهالكثوايمرأقضبئواصدها8لىاىتحايتاآلئثالأبومحميدا
وأنضؤالمحاثفءاثائبهايرى

اتسخدايهراثآثيائاثضكىفوائئاافغوفتأوكاجوإدئهأ
ألىائحأككلراوعافسأسفبمإافاكألفالنهئعوحاأىاضثاءمضمغاوىسوك



1
5لو

وأنمشدناصمهالحد8طاجمارى

قينائوأعمثباسنألياسئعينعئؤةالمايهئصدوفيكاتذ

فىفيليتالوللالمافغطغعلمييحيثاوأىئطؤالمجيل
تحاابنفبانةمهوحمماثالاتهسينوالعععثيئدلؤنأوجمهعاررا
بهاروصففىدأنممدؤبثوبععهائماهمقفىاشعيمثاا

اسعوبافىيفئرمحنزلوذيمشئهبديموطغاةقيئة

محنتتععمعمثبهئثمعلميئإطشاثةةحدالاقعغارايةاالؤواغإرزثوا
ووثةذبخاخوأصلىرألابآسمرغيرمثمناالىءمابعئععترالىالم

بئابئالمطهشنحوالضؤبخ9صبهسوإهالوأدىوتمزصالمذثشعضكهـااا
مةإلثاالئصهـتابخوقجلواكوحاجهفضميلاانهواجقوضاودبهىأفواج

ختفاافىتثوقشافيعيئلموألئيةاافؤبماأنؤفئتوتد

فىففاكاالدىافىاتميسهلاتجطوااالوضئلدؤاخالفىاكادءالما
هوفىناصئغواحدتهآثؤامهو1بثلامالرفىيكورزثقإلقبيقومابتق

أفىقويبميلمنوربماكانئهلقتثقرالمئاثكطاإلىبيدنمسءمابا

هميالإفتاوكثإاديههـصلةيخآظققسيلاقيءانجاثريدالمن
يروكذلدسصيىبنأحدكهـنادثححىتىويثأليرقتقماسيل

أبقوارمذةبالمكأأجمالدقيمثلىدقالكندهنااثفمهأبطقإ

ثمدوآنالىهبعفاتئصلافايلاااأبوزلد

ةأمعاآضتأليإلالىضثو
واحسدتههاخ1الدلجالمايلمعفإصفاررانتقاماميناعبصا

وهمىيخهالتفهيدلالنكأئضئهااطريغااناآلؤلمحتةمنعآذاايفوانضايتكل
يمثالأالعسالبابئهقىدشالىمضثامماىنافىصاقزىثبرحمرالما

أخمامفىاكايدثرإممناببلأوايارضيطتشفىالصخيراتمسجلى

هكفوصغلبماوادىصالىاذااسثحثاأبنبىيآكبابخا
يلاتتفموفاثفتواوغعءيأبوؤلدييطة



1م

لقتافىاطاالةي

ؤاآاهـقهـفئماآكذمدوراساإفيوفصلىئلىاالثوفآلدكهر

هامبمإقىإهحقيلىغيركلممطألفلوهتكئشلالألوماتميراكا

أجمصفيهماكامابتعثوأكئزهامشوالغيمتميراألوثعيىلألبلهاآقلحها
آلوأشدأزثطحمافيوةااةالئءعبعد

بالثئماحبالمآلنمصعوو

قدإفىاؤئثئقعايدبعيروتزىياخضتوحيوعدأجمى
إيألةاقاكااحبمءآملإثيوغصيءددرافيؤملكهكردا

افيةأفلماءإئلىايبعبيدأيوالممكواصيبوولمحوئرأررفلو

أئيمازيرأكمصنرأيوالكفاؤاالفادسأكاسدئألهىأالسيأ فممكلهـمه

اأموقالتا4إذاؤفيقولهممقيكورزأوأقألىايعلىبهتلئش
فضلوأاكألاتهبحد

دوأبؤممامسكتأملالاأالهافدطاائاحاقردلم

وأنشداصبوحمرزماولهآبطاخثالةادببأتمكاا
فيكضطهـااسائتاستالفىا

زمقاةالإلخوواألعيقأمماحببةمحعةغااارألاأوا
اظألىألكثروثهـئىقمسووأرصأوثويىايهطءآلهياهووا
11فغوطفقاأفأمابمىالفاغوأإاأآفقوالغوكالتصأا

كهـواهـاأفاهـاهنهـهمافةةواسإقةإا1امحندهقعاتمبالقكوكودباث
أمقعافثهبرى5ساييروريم4سبو1عاأللىاعنسوأب

أافىإفووامة9وااشبامحممثاعسسدوأرلقيكذوأوضواوصء
أصسءءءا

اوأالمعاحىيهجمئابهطجمهمرماةهاديثتجاسمباواآلوراى

فئهإثتميدإلصابنآلأتبأثشفىدءكأاباهـءإواكرأاكلف
أنلويالهيمزتفأئنهسيهإلسهرهافىااقثرأهسمأسرىحأومحثلىالقض

صمالفعوه



يأا

اأإضوقىورةيلىماثيهقالألنئثوفةاأبضعيميمآلطاهبسكولقعايرفأاقاتفغأل
األصيىاالدضممنأقففىاايقئغوفهواءددريابنافعلاممابهق

زيدأبرأئشدمافأهاامارقااقالكراألؤئةوهىالفإئثرا
الالداوئةفآغثهـم2قد

ضلةوممضاةثلمكصافيةضأرحتقأبوصيدىايةيحكوآيةؤإك
ءصرسلمكللمء

آلعيهووريهءميادأوهقألويداجماالثكذثةمقأرضدكلب9

نشدولمممفىعخاأبن

اففهاقاطايارأيعحنجاثكل3ئغشلمتحتطتبه
رصقائتاةأهسينااحبماالوفىتاهاذاصانتحلىرقىوئتي

3لمتصء3ص

ودداقييمفىلضهواقمرهتهؤيهلوهيوقدثيمابروةاالميوتعيصاتيهسا

ااحااألريدثجىحمأتآويةآلمآاحإبكريرؤوآنؤقهوماقااقاه

ماقىايهرلدابنثتمئمءكاتضكابنمكطوثبهـطنعهاررىألالكااا
وتفحهامئبمعال4ضتآمقاؤةدصهقااعمبماكذقوابؤملي

ىفخقوماكتفيهثاعيرثفيىفءويدابقيصالتافيمىستئاوال
كائولىأليضاوقعتااوقفةقاةتخوأولفترقوفيوالالضأللا

أومقامححتابناءهـماممايإمخمأضثااجصدأطاداىالصؤتي
فىأدسأ

8صوماوااطافعولمقطىلمثةالمهاطاكيداههلىءوألكهوميهفىمط

سمتإأيمابنوأزرفىبمءالماااأ
مااماقلألةايتؤخوضوهاهافهاصموماسلىء ءأ

صماحباالماةالنىءآلحفىقادمءأجمصلههثابوالثالذآضوهاا
اماواشقهـاخوقيلخؤهادمتغةوخوصاقةوففخؤقامفازةامسنهاا

صتهـاليابصفاذةأفىاتلىاممماحىا1الكافوهاانبساكنطئم

بهانبتقااأشررأمحكبيدىأيدآهوالثفال5احمآزاإشناوكدلذ

وأنثصالتاواصبآضالمئئروشربينةممألطوكينأاماحبأأ
ولفهاصفىةىلميناات

ألأل



كنالضفسهائمئالتى9ئىابرثالمسرفعهاالنباوواثىيغالمبدءأجمأ

سئرتبرككلدتعاإاينيزينشمواحمدهاثثعال1قصواآمثاا

أفهاآفئالالئىئغلىاافغتخصال3كدحالأثؤعسدسهرإتحىاكأإ
لمسأ
أيوذيدطالمثبععدةءلثسبهوارةمهدالعتينعاصىءإ

لى2انثناراأبتءاأكأاعقالرزئرإكاكلكهبالماممبنلمزةالأ
ائحغواكألمسضهداءكيو

ئرماهغوالكأجداإثأيهطواعسر31الئغحمهشصرالىبحلهع

أوتئسمعساآثفافهئرراناامححهاخائميرركنىها3لممكممأأذأعنهـيغهأبوأأ
تمالخعاالقعكفالسدنهـشأواعكحةكة3فداكافهأاا

أيرأ
االخوللمثعثهمت1أقيضمداعقماتلألصوووامعاؤوالحينصاحبهاء

11دأنهوليهقثئهيذوطوكصمالصمتثولتعتتاذالخهافازةإفىمذا
ثأبرلمجيصدبعصأردرثدافيابعيلأنجمعاتمنتالمئفق

ألبتاميعاأبهىاتغازئغشاقهالاوويدابقصدةاالنغاأنغس

3فنالماخثافهتهآحدالؤالمجنملألفئهأاقأرزالدلسصع11
دووأثمالصأوصإ

علىاطووؤأطافأذاساألصاافيص



فسيوهلدياميماثالله
دةاأكا

اموو

لمحبهوسكاميما
كحعهاصمةوهقلم

افازهاشمشؤدالىثمووايهأهلهمفاعالموبفالنوئقاظ
ئهعررؤبةبزيمئافىساواكطغغ

ويثوالتئرقاقاصكخسسةيئكا

اليزئةكالاوتجضلهءتااااياآلفصاريثهاكننما2كاةةالترئمنلمثشفةامم
وهىورهـالةاألغموئمبفاموءاافى4ءاااكالتاهرتصإءاامصال

اليزبهبونجتثهعوآمقثىآلهميودكواكاولمثأاقالىفىمسةافبمإا

وأشدصفهوأفهقاةفولىأنه

يخيرقثفئةيرذضثءذ

فيوقذئمقولهعممقرركرأبرنرثدكماقمافهايثفائاقالرلملؤدوؤنهانىوأؤد

أوزلددوأنمثغهدبثلمأفىههنلقبهوأوضوواذايثشدئابذجروأس

يمألبالمثهاوراصكلمالدموال

فىتغأكول3أسكلىرزالدواايهعمالمئطندتأاألقهذاتاكوءلمةبخفائؤم
النهيزماضكماهذاثمولمونهوكثودةتهبابسوكالةأنهئوىأالديامحم

ثهسنئواثقهافالمصسثأإلثراهميرتلهعئىلممشايقاقعوئرثهصالق

أبوصهوفيهيمتتانواوكالثقالهتميرآثمصأتاقوىاامينا
فهـلىقائةفانسهؤأفهساميريئلهفالمايذياماههاالثبننحويبرتغايدمقثعلبطمحفئ

لمةبههأنهكىولهيبويهلالوأوةثهبرفىلةباكبباقهىنحألطكلىةءز

فيصهإماامتقغللفالبتمذئاوعكقلاشفوامنفيهامايعائآليمجماهىشفهص
ادصامحقواالءفماسكابدالمولموانوااكمااالعهققا

اهفاثلوقدينهكأوأشماواوأقةنلمماواآتانققاالوطالفاياك

واحذهصدماكانحغهفأحيركأوالبدذافلممإؤمتموأحدشبانمما
هومعمدالذكصومتقدوهواحسدقالميموايمسسهمحاتءداللكمردأذلىا

مديآحمهالىقصحقهحهصحفامحفءحمهذالقادوائهداإفهاف

ألومغدوفالفدأثهصيأيهيإليمفىؤصغصاوثآلهخووصاللطيإئالطة
دالداامصئواهمهادممقثافوحةزتقتاتمئا

ا



ا

أبرتألءكيرالمباقىلالطوثبانهمووالضهممىدفابروهوصودقيئىبيحمعكهـذأ

اغاوةالمورغمعئصاجألألاقايئينقؤ4هئتهعةأئملدئر
ولةوصوالالهئىومحداهكألفهثاوتقثواكاقتمفهاصهامثسهآئسمها

صهذقئضماتطعنعكوهاوءفانااقىئقووكالكرغثرتدبقءمرا

لئحاأىءآكاذىوصبلدروابدثوونألراماكاعاثفىصلىافييطقو

سمكلزوفألدالغءثال

آكاؤمعه4ألىإفى

وجمعفيهاءالهاغازةاوالغئييثناةوللقصألالقألئاهوةالدةآجمومحمح

قهآفااةاكاشوبمىفافرافاأأمسيا

ااباية

زالوهننبالصأهـأثمأصامىنبمكطااممائهأإسدأوعب



11

محعدوهوبفيعارقرئهئرأئآايعلقيوقالءاثامأبامألأ

كامارروانؤضئزهقيابأئعاقئإماألوقالالريألبراالشمدلثا
ئلمصصآلثقزأالاضماللهتةوختعغيضيئأنتإثفالاسثابامنإ

يمالثاامادوقالىاضطوبيافاتطامالثإدنحورطبمهباموا

إضطويهأسعابئهامقئحمكورلدأبنءمادفقدخكركشىولمبضثا
منمهطوبافماابالساقورؤالماءإفطوابيالرغرسكهاالوض2ك

أموإلثاحنائريناماصامعبيدوباىقانوهوالرؤوليهبمكل

وأنشسدسار

افا



أ

رركامتففليالغثاأكمهتهاأبضاوواسمماباالخمخرلحواينأ
ءمميمكهصصصرحيفاثهالىااااا10 أأكوووههههحهبومرلمهمىصصأمسأ

يمالكيثاقاحهنتنيهقئوشفايهثهااككضىالمعيمالازعيعدإ
كوإ4فيرءوقالىترفغهحمهـسضؤؤءوخفىأةحرنزقررأامرالثاحفئاا

الئىاكىإكيحسئحرىقدوته

تآكتغااأمهـونةاتادلالئهال11قيأئه1 ثيهباكاسورسسمى3صكاأ
مماللاضءوقالالهصرالالعاوائويرممتفاستوكلآلة5تألمسوأكا
أالسعوافيمح3حءقالاكارإيارتغثاعااتخيللىالأئعائثقيمكاء

11

االوكنرربولىءبربالممحأإثائأكتثيهىا1االرضبعيكدطاثتىاخفاعثى

قدأاالوصعلىتأايمىواكهـلعةصإلمسوافوماععاهيهغلعراو
ااص

أولم9ءحئهماا
ا

3ةؤذلدهقص1101أدأعغء3أ صسيرحايهمىلمحبالمبمجردصموتورلولهر2

اأكاصتمعونلىثلئاممالبألزكاوؤففآتلىللطذاوليباتقالىءسهيائناكذا
ذكركأأءءاالدوئهادالاليشعماطعاشباتلمجسيودالهارأصصلىلمشاوئرى

هؤامنلألاةضترولكندىيخجمهماتمطكالىءقدهنامدأولأنابعواا

فأاأقرآفىالماأالينمحشاثيأئملةبممطيهمبمسهأنهمادأحألحرنأنحا

بؤأوارردفااصآملىءألئهيهثهمأفعاكثماوأالىةيخاأمح
ماففىشحتتؤوكصإفيصهسمطكأباتأنرزلمخوهقءولم

معلمطهـتألىمثنأتأضألثةشملممحثالدحاثرعدئرفيلطتثدقائئآلطأمانثا
وإجحهسا

الغكرمبممأأألال

سكاتثكبثءوشىألستوامتضهروسردغوكمثسثهوسثيمىؤىعىامي
إيووةوىاألمىموتحىإسهووحذوصالواانمتمسدءأبرهفيهاآإئ

قيىرءإقأأرأئأفيمتؤلوإبإلمماسثمباالأطوكاث
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ءآئهـماائموهنللاالرصقشهئاألنالصصاحبصغارضىذات

شاالدفاشالثمحيدأبوماتكسيرشموفيمخلىومساسايمس
لهمفقاغ1قايمهاشوانهباطوالازفاعوالنةشمروفيهاأيتاطيناكأائا

الضعةصبيسدأاللموقحدآفؤلحوآفواعثاغلهسيبوتجععالطههو
سانجفىسالثسايةثمىمآاالرمقفيغواالقاغيملددرابندالررا

يرختماطأوولئحفيهليسحاكاااالدمقمغاتصثأخامحبسدىأالثاثث

قرباغاهىدريدابننكؤهوصالهنسخ1افروااقواعااكالبمنزلمةشثأبها

إعربسواايالنمهمانقويكةمنأخذلثثألطثئالإوناالهثوالقراخءأءإقوفىا

لزلدأكيرلىكفئدسيميقاذأومقوقدوكإمقمثةققاكوقيمئىا
طثيابأفىوااسصاغايالهلئموإببجقالمندسطةاالرضقؤطا1الوكالة

قفىقدواواصداانهويالقالاالرخهوهوطابثىامنيةخهـىااآلوضهـىق

ذإبئاولحكبيدأاالرميطالمرتفعأنهتقذموشدتويةاااللىمئ
مةة1وفاثوالوالففأاعواموااضوإشاإققىقأوكذالالمتوىكلثئااأ

إق3كلكلحشوأإعىسشوالضثحائحواكةإاورإؤأذمفىآةلىوأطواثثكم
عما

عيسدأبوولترآخحمالطهـتأخمهجمدلةعألكثواظدذاببثذاثئآقوال
فثىلهفأماثافاوإكطلمإالوكذالث

آسشترراآلتاييعيهلنلماذا
هيبنأحمدفالىخاءيمونوقديكلوؤأنإئالمجءحيفغديموت

هـأثوأممطاآقآعؤواضقآممق

اآلغكأاممطآحماقتجثايالتألسىمامهباشسهلط

ايارصقاهقيلاالريرهقئضضشتهنهكلعوخالهيهأاصا
وأرصقلمعلموافئناقينقاالرثئهمقفقإثوأتقدموؤداقيذ

اكأصحروخوثمقونمروهصدهنجاهسكدبهصاؤاةدرشهشفآمفيمهديبوىبمشفتهكل
اليهأئسهالأبومحببدالئفلماوواالفوئمآاابن

يددوافيهـىللىافىترتممااثفكلجرعىصحميصااكبأرنا4ئمسة
4اده



31

آلظكتانىكصعصةواعتأادوايقيترةألوالشغءأفسا1الئئصاكلاالوجمررالسصسئة
ىويكلصيصءصكور3

أنألفىثهبئموجلونجههاةوورمثمثهثمهألمفيءقالىاسهلىإ

ضهـريةقيكلبيأهـحنلالوقال41ألرضمقإكمسمهكطهاهثالدفأولئهسة
لمكاستفقبرأومقاألئتصاالوضمنالكلجمعدفمحروأبو4ددةشس

دمثقدريدابزممهفلئااحماافنداألشثهقسسهـلملمهلة

الزيعالودتاأثأدئارزوالجعوالزقاثةصثااجمةلطاقهـىتئقلىيموقعض
اؤقاغعلىواامسفلةااإلوفدوشيىصمعاالتيالقاالرفءفيادث
أرعققركفئواأكالةاآمصتتلوأنهىاثاممىضسآئمألمأنهتغدم9قد
االعرابابقاقدكيواسعغابمكانهتبثائساذاكأواحذتأتأسا

تثبثلوكلبنسمفألأرخمطخاالعينبصعكعص1ئرإفرقاع
وبىللمقاصل21اافمايخاهاجمحويامقكةوالاعآواحيرالدسثص

ءصوةافياألوزيدعوقناغحوالجعةمايابصاوفواشماءالىأكعهنممبفاذاالهـصجر

فأتحوقبفيهالممجمالدىاصااالوالوإيعمرتئغوأثااالرمئئ

أاؤطالةرفىايمؤثأبولةسعوءتئاهمفنخأوفقيصبماال

ووتاثرلمضهرضأريدابنءبمااخهيوزقئنمالإالىفىلصأثإإ
دريداممقاشإمسااجمقااللذتداالهقأاصاصالهسفلةا

ءاعينااءظهالناأالرحصهاأغدموقدلهإثستوررأالوعأقيكجفا
هاي

اجطءاالءيئإروأئمامقصدلغصاحمماضإفيهاجمدسنهريةسهأرمقءإضوااا
نمثطوآلؤاثتهـامفاؤءانآفقأل

هـوئيهاطآشموخفق
وواصهرءءإضثسواامشلاآلرضيماترزصأأثاكأبولنألاممئا

ثهءأشولدابنفأشهـبئعمخكاممةوهبهمهيمءئصزفئلطم
أدتمهـفةصد9وح194أقتدراةوبعالكأوأةاإلثئوبهلهةالثاالوفقا

اياثتةظوتبتولهىلميماقيأاوصثايوألئامئنةالوالنزكدمقتقطانثها

نقمكىاكلياوةئئصانلكقالمحمامخسهرنكلاتحأكدهازهضاألحألكىفىسىاثةإ
مح

كأسمر
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دريدابئتفقةنوسوةدكتوأدمئالموطشممغيزتيناالوضبطرزملط

نهاقىساوقآاسااصاباأنهدموقدليثفىولءىكي

قوزيدأبوالمآصااصئهموأاأفرفهواارقفالصدهاففسئفتوية

الهـمسعةبوتينىزضاصارفوضايخثوايبرخحمبئقكتموكيتةشغلملصصا
لةلىوألبصئبةإيمسضشكبيمغوأرض

وامهاسهانالوبا

وصسخوااتىواسضاالوضمقخائمااقنهىاإمإلنامحاحبي
آصفةاخها3دتةوقدلواععةيضهالعراالركطالسموغبيدأ

بمالسهيتاابناترقداصثماصعراوكذالفااطوهافهمدلمحاأخماا

كذاليهدحعيأعروقوبهعهءغالوفيهثتكوقىالذاسصاناثي

ءأبرعبيههافيتمحأهـىىصيمصهئىةخفأبووالوهاااضا
ئهوأئفذتايثريدابنضهـىكاائثةأفؤاأنمتفلتوقدئهألاأثوكلض

إفعلوالحانالمءتتاااالعهبالسوفيهتضمطوبابم
زهورةصادفىأكططصؤالناالنفىوآؤفثىاوفممؤفاةعو

ئىخباااحمذايأفنماةاحطاتامملمرلداجمأالشاكذاالهياماوآالثنى
ابقكهللهعةااألينةاالرضتتاخوا4ببمدسأملوبذوخبتاخوجعه

االهيمذأصكقثألومآلذاعخواحلياليعااالرضذخايدىد

مقبمائىماوأةافمبمواافحقواآئداعبهههوثداواوءئألأكط3مندوصة
بواؤااقايبهفمايااللىحممانااأالثديمقوالقاالد

مافآهوؤئوقئايهائهزوآبنضكانهـاالىخووؤاتؤرتفيززبندوف8قضالا

لىبافىانخؤءاممثئوؤئماحاواسصاإلوفقثوانمغكلترؤففلىخفاهبعسد

أنذنمزد9واوامغلماوايؤ1حمؤواؤمة4ئاانمادماكااا
واسفئطاغضمغوموالىقيختأوموفالئباراسلواشا

أبنيملوواطهارطخبغثألطسوصصدويضصالمنلوراكرع
االعوا



أم

كل3صءالصسلمصي

محافسةبروفأفيمنمحجدةأسع1أىثاعكانكلإالحمرأي

وؤقيلالواعالغضلقئكغئ11ثرللىابنءاضاختوقدقاغ
وامسعةقيفالةالعينمملحبحرهايثفلمالمغاوزمعةاوىاشا

كبرمنلقغوأأمتفتوقدىمعةاللىاضألةاءئرئموافئصومةالذءكير

ةونانيددوابنواسعةاالدصقرورزحهـاتوافرمآئهءاسأيدث
تؤقاءيعواالعئوأبنيهابضطوبالمطمثنةسعةيإالرضكقوإنلى

اتالءاوقيلالظاعرةايأمعةوشالم6كراح11نأعابصاقاتوخ

السكلفرزيدبوأليايممعةضرراالانؤئغسدثراينيألكرانلرالفيها
كاوالدادةاالوضىثاتةبماكلمغةوسأوائماتعلىاآلزضشمق

فىألماللىووالجبفىنىيالارزارطالثاالوضىدئاآلبساآألقعا
اإلهـمقتامهـهعامابهتوفىقملبرؤلوااصروبائهوهاورضاتأالرفيبتاد

الدببءأاسمراباؤفعهيئاواسعطولدآلأبونريدوأطمأنأ

له8إألحبذاكاواقجلىوها21ويدابنثقاألومقامئئةأالىبنةا
صخمثفهأهأنشسهافألأصاتاالظعفى

ايسييمدفيئمرالقيكأرذبهاذهاكرسهتهصآلثغحإما
كلهـ4ععنرا2أهبهأأءاقائجاىأقالخإلتاواحدكالفيأنه

تعحتدمحصأإوانمفغسلةهحتأقىوانمافعلىكتمتعىتأكعاولمغلطهؤا

مةؤواليقالقفدعئخولسخلااأماوغتئارزفمخموهملأقيكهـحبن

اغحخواأحنهكاأصثأسنولكآآحمئهغتمثؤاالدعثثافيمررماااذ

ضنامحيعبيوىحأتساأمحرولمكلوم11فىكنلألومحأجمىقاد

األءسلياتئتوادوارفاوئمحفإماتححىامبابوركاحاأامااحمفى
هخلآلشبىشكمحآلررأنهاءأءيؤح3طمخألدنياوولميوحكئنليسعسسصدناوسلماولمألرز

مخيبرلدايندشثئمتوابابالىبناؤهئحرفالررغحمعبمؤألصش
9ؤوغالمثىلأكيمامقفةعفأفىفاليهتجالماآطلاةا

اسألعيفثحعواكتاالىاسوكأاد4وماشإوومهاقغاأقاثإضاحراا
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كخاكعبمهكرلز
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فأهوراأشدغواالزبظاهوبعدوايمصجمذاأالوضفهنتطامئيوالشهيغاشذ
امااادوىوالفالوأسعةغشر9عألدرلدابنوأوسعمشه
فدةوالفطالهالههقصاحبوايمسعهثعحهأرفررتمأبوطء

االرضفىههـىرز4ةفااإضاأتفدةواؤهاواصالياالهـفىمنافطمئن

ههـةؤأماأصألثةالثالدؤثؤةساودالمفاالرئهوقالب

النزهقفىإوئحآفإلصياذدبئال
اطقآنمايزااثألسبنااصاالدابةتاثؤضوفدورةااضوؤلىفانه

رواتاصيماافيورؤهىىفمثخواكللماوارتعاالدمقمن

أوبالانبنايثثدمةالذؤقغاميناحاحبئنفىثهغنياأل
ذلإانهاقيلفيهساالنباتضالبةءيضااشجردهاثنهسااصؤيرئاءياالناةافى

طةليهطأحبينالتطاةإياضتيمزيدأكتىزوذفحهااءبهوالجين
رملهؤثالمفيلامقىائمسعوقيلااللىصقهنناأاهو

يابالشسعزئولاالرمقسةالوطىىآف11فمعأبو

وقدهاكتوفياالرفىتيرمقاإفقوأنايمىوناللقيآياائهم
رضاوثشوأصذثاظىأفوآنواابعجداكان11فوآن11أنكنلذم

ثىآئانفافه3بيشمنالطالاناصةالىحسةواإكذاآثنمخبطؤنها

م2وفآهشامدعوااالرفمقاطماثممالمهـصغواقفأاامحستابنأ
ئثالحدثفماهووئمكفلةااالرضقأطمأنماةاقنئالمحريدإبنال

155005مماممبمالماقتعيلهثمضودطابماسألماهمحللوثجثقزهااالهؤحسا
ضالغاهـىامناأاالودريدابنأفئضديرهفدةالةكغاأمحهقاا

وهما811فرتةواومقمحنىمهـنعالبهإلؤهارعثاةاطفا115اخقذأيىهيركثابهو

بعفالضفؤدفىدليههكوفاقنن3ائطريقاادولدابهطبئا

طءاآابراوابلىلىالهلاتيهالبزسةضكاتاالومحطحئهاهلطالعاثا
مالطامقماطهضالألبطءهضة1آممىؤالفأو

طمىلماةوأؤوراطونهمااوكامق7اآلأيدبمإل11



أل

ءتجافهخفعطوكىبلى4قعقمثبوزبدحمءتطئهـوكالبرآفعحمهمطقايطد2يفعكل

ففمؤنخوافيثخهكضأرعررصةورالوظلىآهجهـطهطاقبنااأئيو

اضجامةوفىأضتالبكالجعايارعقملطأنهيةلموالضاتعثميدعبأبو

إالدبئهقلطأطا1االصعتبفىيثىيمكساكالجمبرحليهاللهصلى
صذثابالمحوماورآمخضااآلرضررنأخامضالغثرلدصطي3اكه

آل4وكتاتالألمخهماطغىاالرفرربنكتابةفئلؤائيمزيدأجمىاخابه

حتهفوبالمعواإكثئاادللحهوعبةعاللغبورفالغثؤبهثاكحسولنهئىمحاثهة

كاؤئبركمؤئطفغاإيئتهيرءادمألىئرألقآزضثويدافي
سداتوأاأضايألالقلامئمفلهإاالركطوالغدإلثيخماوأيمتعيهعوفتآاذا

امحةكيصوادصقميئصكذببئاؤثلمنإئبماأفامافىسواموالجه

واسحتهيصغوتتدوانتثمراتتتعهمماناجمهيعئعاضئئاهاحقدشكأمط
االهـمقءشوا2آكثارزوآءففأتلىواصاااماونرااالرضيمنءاا1

أصص

أقسؤزةالحولدأبنكاألونهاقالمطضشاغإ3ءنجهافئومنماط
معضمىأحذهااإلوكمونفمأطاماصعاالمغاحضه2الواالوفقوءعاوا

اإلهثيوهوكمأوفررصثصبهوؤدءحثهمىبموئفررأاو4العبصيا

لىأككلىدسونمامفعصموصفنغعشهومحلىأقالىامخال

ومهوصثهـاهـكيرسثهخكاموراهـاحينااحىمصعثأل

إوثاطعوضئنلما
وأنعثدشاههؤقهئاالمياتعودأفةحئأجمييهح

ثصانصحهءفابكوأدحترثالمقاسموترألك

اشالحصهئهوللفآعاممئئيدأبوعبفمثتويؤآؤىوقيل
ئكمىتهوقهـلواويألاثاكاليررهوقءنةائمياأالووالوقافئ
طاألبنداصغأءكطاالحااثواثسبصأفعااالغوتوأقتقسممقه

هحدفحهـامحاشبهئزوغامكاالراثأيوارثالءحتيفهأكرقا
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ينرارثازفماواآهاهانصثوالعثاللىذتألمآئغريط

بنهدأقادفارحمأافالكبمدبرتوهذابنآرثمحهـعهـائمةكواسعدمافل

اضءئخااصدأبوعرؤبةبدففىيرارلطاالىؤجماماهثاأدركطالحمحيم
صاأندمتوفدإخدكرابااااوىشواضهاالتاصثئاالرصق

عخعثءوةئهمئوالذمثةبموءوتدرغتثةأااالرفيوالئرنمالثالوأممعة

سعوأبلىسهلةااألوالذشيثوالثىشسصةوالذازاحنيمةأيويىؤ
اأيخااأؤالرسهسىسثائمثااافديفوليفيواالصكلفاماءقالممالووقاث

يئوئككلوقالماثهاالنسانوفىثةفئثالمكلقفىتقحىليزءوالمهل

الرسلفىالدماثدنحمالزلؤتيالدضمولشالالوملغسعمالرملفىالذماث

محنووىوثفالثحلةزمغالبمقاايركلعتالتىمدوردااألوصقفىونجاك

أقالالدشهولءا11ءبيدأبوجملردثهللملظأنهيمبعضه
11كاوالوطبيهارصيمهسنئااالدجمثادىوالمالةدمثسغااأةءع
خمزءحميا9هذبةاةئاالالرفءأكهـثاادعيوأئئااالرعقآيط

خحلى1راحاكؤااصآقاااهتأراعععةاخةاأاايراخ1واين

وأزردالمءالةكلحألكأصحاوحانأديفآسلوق

الغدقابميهبتااآيقاىمقكماثاهايجيعاقفهشفوك
إفسأنمشسدأ2

وهادفئفىئضانا9اعتهارسءكيرهاةءفىاآلفآورسكلن
األعشثأفال

صآلقاآللشراهاقفئاتلمجثتشامدناألكاجمكاوك

رفقاذاة1وويأبوحالرؤتإشيئهنيالاسآفطااأنترزصدمدلم
هسينااصبكنالثإازمحدلةأومقشطاافيولقىصويرااطا

شهإكمشباواظادسهالرقعقحألومادهكىائمثإالوضكجةالنا

نؤغطفءاخوأساثا42شأبوطابالالمجأاوألىاهئه
اتثاوايذوربمضاهـءقهاطلطاوليئثميهوصولهقخنثقمابالر
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اظاهزءأيفةالطويوالفموالتهبألغشوكئسأدضعاجماكاناطسرمحن

قلليبهادوماصيزشملةفمفا5وفوثنميورهومحمحقالالومحغيضوثسم

لمواخخوإبلىوثخرانألئأأكنرامغهـاالرهقمنؤلهطمامحلأهـفثهاالسشحو

فآلفةيوماتسإلطجيبةالطهـعإلثاءإطثةوافيزكلهممسكلنجمعاوهـ
ءرااؤراضسوالجييريدوفمسهالذولىالئعسلالمداألهـئةبثألفها

رافمةاووالففبوةلمةتوايمسصوافساإاشمديرةليساسئنأللىأيالوفيمشالماورء

ناتفعماصمملمتئبضثهـناندكدصالالفففىرملافىوقحدحهوقمفهحما

سءاوامدفىمفيضلمررأقييئحفثفىأرتفاعداآلسمرغكلالواقيابمأصفىحكريئو

رهيمكلكلسإةبلألإاللممكلحهعنهيثهفةموغأأبخوقالالمنابكوام

احمئأوالميةلعمصويهقالى8قالماوعاألسبمقثهـاهـصدهءاالحمساثكسسيرله

كاوسهثايطجمةالجثئاالوضمغثحؤالهحهفهمحفأيوكقأثوىاثف
لىوانثلةاأ

صفىإبخاتمزئائهاإقيدفئيوألمحسفةهعلالمااوياضىيصؤترؤضه
صدفثآثهأرصصالاوا

لثميهتوااكأحثأصميئاثهصقضتماكلمث
فهسىاافىبمثاكهاماراىوقيلىكاهإاصاإقاإةثاأ

صحؤابالدخامصموأسنهىقمهوءاصلسثاطيألاطامتئأالضوء91اثلى

مضضذيأبالوكل2ءيهصفةاكايمتاولإتحئوةمغأايهيتويهالجااذءمرر
أنمقاصهفث8وحالكلهـأضس1اورإفييئكئىصقإورنهدبت5هكىالو
أوأثمبموالثباءطصهيموايىلئكلناكلاألالرأتيآلآلبروالاألوضفى

أإلجماشآمروأدمهووايسثثهاعماإوفيهافيهاأكأبداؤلمرائملمااووقهافاأفأها
صعرةاظاأورفيشىمهىوتناةأهـإميموابقبابهقوؤشانأخضءفيها

حضىلمفئأخأوحظأأصنلكاىكسلووبيرةنه1وافيإنةافيفىمنغتوفدخئانمة

وفدوع3لمهأسأتأزالتراطعع1فتسضةاأالهـعهقفيآهـأوحئهوك

شابرةاءؤؤصمنمإشإخساقماومحصرفيكولسةأمحمففيغوص
أأل
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رصافيتجذيصئماقناووقد
اؤفىىنئمركا

وضاافوفينئمبق
هنباطنوهدا4طتآل21فاونىااوهىربئاهنبمأكامناحنممهالصأء

لهيرادفطنانأيصماالواصدلقالمفنانوااطنوهىطقةفؤاالرض

ثباثامأالومقمقوهايطآلاليراماالوعقأطقوينافضأورمهاأبم
وأنشسدشإللى

مافاآلطاإصابئاقوالىالطسعبلعممألأخئمااثااائىحمهمورفئ

يألميانواثشسد
قاهجبهالمطؤولثغسلءبااكتاصبئافعويمةبااؤمثا

المطسلطهصرالىعمساخاأنهمقذكرصاورسكفالصالمؤلىقيوة

4فيىموعقدأوسكبدوانكلطكئرأاقفموفيويغصووايمدطلىارفق

عءاالعضنجتإدهادهاحىوالةالتافيشةااالرفقاثطاياقافىأنهوئالثبايلى
يسةبقمثقالوااوالقصموولخاثدمخيؤهحىففسدفالطضالى

ثووبنحممدقالفصعوهعداةالوكفمزأعددؤفيافىالوليس

ههـرلبنومثممهسألصآطلىابخفذالدصاخذزلهردئ

سمالىمىممسحهإمهكعادممالمكريهطادارجمىذكوفسديادأبوذوقال

أوصقصعاوالميؤلمادهاواصطاالبالواالميساهألكاتظفهايألتس

مسوأثثىأععةوالا

آغتئاذقاوذؤتثورثرقذتهمتيطبوقأيأ
ئهننئم9باووؤضاسطإمصاهابتإوهمىلوادوايمتفليلمءيواألوؤت

هشحاالممباالوضلىبواطلثانوسشيمهألومعصوومطداحعداقطألمى

ناثفيكؤهمرالحوواومنهاومعهورفة9ليهةفىمآتقؤبهـىو
همانمعهوصاحواسثالوولالمامحالعهئصصهموئوخلهوممامئطو

و
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ئييذكررثربةقالىهوئئنبتلدبطثسهكماالمحثطاثيفةنهتفذماوة
أفىالخقغبعلدوومحالبىإلىفاحتاسثرجمبصكهااجمونوكاالدج
جمبفوأندطاعوضأهقيغا

و11ذاتهناثقدحدوآفسالدثرئمواقئعفىافماإذاصني
الةسكلىئفا11أورآءنواشمسودؤفىلاتإخااآوضا

لألقاآلهـازقاضاآلؤضررخمفووش

أأقهآمدةاالماالوخمائةضروالقيقبئهاصفقددهاوماغاعتاآلمجتغ
ةكسلتجنهالزائدمرزمامحداكيماأالمبحطسىأبرالحنفالأ

العحوأبالوصقمماوفاوصذزراسلىلعدةفيفصبجسواكالىالؤأثطءموءتهأل
اصءسىإ

عماادوبطفىلقمامأخوالوفلبالعلالؤووذأوقا
دصفىء3أهـ

يوهياواداالبطدطالرطبقءاكافألبقسهأءأوارزقيلم

أسافسالإوفسغلىءفالالنباتتكروهحىهألئ8ااآللمتآدتافىااأ
امهحتأمئباورووالوىقاشتركثممأمروءاالقىىأهراكاوقالاألمفلمح

نرأتمىثمسيئأفحةآئرتؤمأهـيوصثاناصثاقاالوصأفئدأنجهءاالخماإهـوذص
سفذبهفوأق2الغدىاغاوهموحعصعكانالوأنهـفهءواأل

ضيالوبصصخحائهكوائفعععبيهاسميث
لىكئخشفلطئإهـثااذأورزضثلصيئآ

اجء5

آأوقداهبصمالوصااالصحوثمفئأطمافأئئكنهؤبحاالكإلالركوعد

قفاؤةة4هوحبوافىالوأياعفئأاصإدوفرتوأومشولاسفىنةلي
ءصتكلأ

فياالودطأضتتئعيولهءأالأالثمقثجكلخهكذللمهاوفشرثهأوحمحؤم

الورزأهثتأأسفىفيبمكلحبموووتؤآلوةافالفىيئأ

فواؤفىأصائغثألىنيسهئاءئءأجمثلهاالوضثأعفوأووشا
ضثوؤمهإؤمت

ص211آلصءاأاحمضيرفيأاالثلميهتتضءأءآلشكتطإلإذأيةاؤيمه
ثدككاخاثأإعفوطهإوروحهسسغإلفىأجمثهـسسهالآشكثهثأأطقدث

ةظتقأكثسه
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أاالثيمان3وزمحثىأغادفةوقإفىراماوحمهوحمعاداهديطاناانالكون
بذفيىلمإنمط8انالمنامائطاألطقدئثفدالرياضبهنتوقوعئخاكالكنر

أءهفعثأبوالغائهطقأشركئىوكاةلةآغؤاطويهمهاكؤطاوهمريدابن
ءالدمايئحسهثفدمافعسهريظحمئقآلطهدهوفالغاكاثطإنتاتطاوآثسدا

مةفأبوالمخمحهوفكليموافقأخمالفدوافيالمتاث
وتدصكؤالعافطئفوآنااخائطاكووءسعؤفاالرصقمنمط

يعبلدأئهتقذآقدآخواغخواباتثمفلبطثاوانلؤغاظئأنهمتقتىا
آكألمحيبااالوصقناتئطمشومقخؤلحجملإلثقالمقوقؤلبعسنهعوو

أخويمهونافئاقاواتقألق2ئأقانحيرخ1ينزجمضبيننئطهو9الغاق

دوألثابتء11ثرنأليكللث
بخأثاالقلمتيفىبالشؤلاقيضالعقيهاصدعىوباألزيمأحبعدعا

فىاالزناالوشيماثصئولؤافوفئدتاالحعالوسطزيهونأوحفسةواالقالضاطمإاقخوة
ددش111الحمالى

قاولهيقالبئميمققوإشاوكدلاوسطىمقالغللقعلرةةااآلاال4 صصسوعهااالعكئب

إكلىوهحالتارةمنهال04عىأبريمءاأنهالىذهبالدونتفالقوثئمدلىالعببكالمين
ولىآةدارةوحهناللذاضمهـعاوأبةافيحفىلوكأأااالرضنامئاموس8واقىاالقمال

كوطأسضائهصادهمحس
فىالدازكانتواذااذصلوساقىوالواراترويمماخئلارةوعموصاوة

ءلحبالأنحالمموابوا
رث3والدئصرتدابيرةالخمافهـولالرصاذصهرت

دتاليالمإيإسكتاقييل3رتاؤخوهىادترةإشناليسفاؤهـااهـاثاءا
وؤماللذيزصدهأىهأالدترةذوزةإواارلأكلاممبمرةؤوءشنانى4سةدرروالاطحاالنالة
ء3ءلألماوةوالجمالومهـالط

رةاضداتكحصوالدتائوكوقيالسيزثبمتتتممالمورلىءوقالىاووسمللىيرذاللىوا
بعفمهقالأبوسعنمفةفال5منهمممحعمأفألحضأباكقاوديداوهعجيفوبقوالص

ئكوفيالداوةأثااالصالاطبهفمحااالوضمقالطكيوأؤكأ11ىلداوةاشااثططمماجم
ءسهصاتداضالمحا

ءالفيماواالولاصالصهـاصثاجالنةفأوامموانماصااليرأوافوائىقمالىهاصبتهلملماذعماصلى
ألوقاذيرقتةاباالهأفاارأشسهآؤلطلئضوفثاخوالعامحإالفححشةولمأطكاومأ

طى4داوبمالوءأوددمجي
بهطعأفهالأطهالن

موأطأ



كم

روهـاآغئافهعقالفأئىأئقخعقكهاخهسجيرآسائفنخثال
كانإقوافثمقإاللمختئصارونشثتأواقثعتأضهاكنى

تمعواهواسالصدعىآئألررممعرفىاسالريرفهالصرتفوطلالمما سهثىا

كؤألحافىالحسؤفىلمآهـللم29اثصافىالحافىتقدموفدحعوأتهإويهعال

أظالغتثونائدملىألاقيررااآلأالرعقخيوعناومننيقهأبرى

األىماتذليجمامالنتفى3قررمميههـاساءاثإاياالررتثتهألئأماصوهعالنسء
المنبتةاالرضررنماتصنوماكلالمنغمهـلىهاأتقدوقدوالرالضوراآلألديه

االثهثفرييرمةقالفعفئقتهألذيينطوالمتهمدأ
والجهـنائورولللمذخؤؤه4تهـيذصبرزردأابزقةلم9صكازرءأ
مءءأ
أروررزاشلمخهيهيمالفاوحمااكالىءلمحساؤلىالمىأررألىأاذأ

صأسمم
االدخمطتهالمثنا9مطسييأبوفالالسجلنهسدملبرهـدخيئ

ولوازثستافىيثربئوكهققىمىقلممتمعوكوكلهاقااأتتايي
وأنشلىئضومحعمبهفيغمةألوثتتأأواذأ

يوضأبهائمهثأؤةث3

الألفالىأزبتمرزيفولمفههاعىقائحصئيعمحذغ
أدهىقىاهـاثتهاروةةسهـع1قواوكىؤةكاصمتإثئيالصإثءا اءؤا

صطسلمممفواائمفؤألأفافياالومممأمق

واهسءأثذأتستفةءوئإئثىامتةآطاؤث
بابمقهأقاةسسثيمحمسفنتقواؤءقائرالهـنهصيعنيلؤكةءعرلىقالأ

اوكلاءماأأأفأشىحهختوأكىوأكاءارالوماإاللقاما
ءاه

حمافهأرزاإلو3اآضفكضاولهاواصبحقاثبآاإ
يرصكلوسسءأهقا أثقاومكلعمناأوفاوإالستقوفيإنا3ثلضأوغيامموف

كهـثصالةشفانهاكيمطؤأضامافماخؤالجادآالا
ؤبئهتمألأللموإكأمماىؤدسوأئينرمقوسظغالوئزض

فيإ

ورفركهدأةأأسكاثمالسضؤتاثئىممألتىوصحغطيئأومأبر
5ءأ



ام

ءبئمايافيالووأضمغولمهاءاكوضوادكوةالرؤضةتكووندقالتقدم

عدثرفسههاباينأنهاخفاوقاناسغصلهااألهزؤممثوتئذكاومخسئروأع
فتلثبعضكلبهفهـافيإثالويةسرؤفةبثوييهةالمنصقضعمارها

االوضفعاأوففوادفىوإساؤؤفةفىإئائغرغزؤصنةىاكااصتقانال

أمميئوااالقاغوائويضيهنلمأوكمئممافكلنزماتكلفىضةرآباصا
دلمالياللهوآوآفىرؤففامكآكطداقاغاأزوفيقالزؤضهفصالرآعشعتاذا

وأئشدجهـعترتإضا

يضفيتهـثلىوفقىبقؤلتثجمجيالطتغعفثقىتتإ
مادامناوانعسلكذاماؤهـوءأاويفىائمثيضىائموزقتائمستريضررفاما

المساوكالعضلىهآمحعاآلزقعإقولاذؤو9هوتضللمسئاأىأئمئقوئرراأل
فقاليقولأن

يماآجذماصكلقويمئاآزخرأئويذآئم

فاذالمإلووذفيطحوقدآومنسهصثمبماقاؤؤمةوعحدي

اسقئفايخا9عديصفيىعباافلطواذاوؤصةىةمثعمثسافيت3اي
اسضاووقواووضةسنهيرئتافى11النخديقهللووضة

الووضةيئكمبحضاوقاقالاالوكطيفةضصسيألثفالووفهة

آيهثىنثناالطالقهاهأتاضاةأنامىجموبهامحهـىنوالتويرةاال

والمثديةاالفحآلونفالالووالئاقاءكأقالماعمئلىأبدااوالووف
قرةقولالعوذةمشدببهون

مؤلفىةطفحمهلط
إص

قهالدااجودىأاله

واذئطقاائزو

ألواماماالصبهاوذظمهحهسؤؤيأاومتألو
ؤظاأوولطلموثةيوهيخاؤأاماؤزعمعااألومقأ
ققاواذكذهثوقومأكافهاكردوأيأاالوهو

اشيها



أل

هياأيئعونهثانركوئاهماداكاوئمئتقوءأتاقىءالماىمحابابفىيةوالئ

أبرضعثصغالمسملىقالءثياعدرزإلعابأهنافىاكظسرفيوقيمخهش

وللىالبسدلالىبهفلمسإسئموالئئشتئهيهووعوكلكاليالئحهحيةالووضة
وصتهإفوالخوةيبتورأررسالنهعلصهعويهثلذفىممنواناضهالوجسه

8شأ

االرمحقمقيربئئمرأمأوقلقاشتقتاثاضتافعبهاكراإلدخمابآثحإ

وأنثسسديتهأوأبرتيلممغ

مساتحايرساؤتابئتهالختمأئفا
لىشمهوسفقىىنثوأصالةتشؤاالاالومحقثطاطمعةالمإجماواوتحسلا

تييثرإيتبأحمجوازوؤؤقاؤلثصبآقاكمنضؤصىإكاثؤ
ندياصهذصأهـتدقئراقةالرؤضوواألةاثثواآلابالزوكطإضأأ

ءحهاؤنلشتئشكوىكأوصثمروأن

دأيسودقايكثمائخقساي
ممعآآلشتوتادئذاالؤاآتثاأنحياكخةحمزل

اشئددعهالثدائالقاءثواوايتانلىفعئمتةاصهالووصأنهفأ

أآالسيمكليهغلثهبورسالليمهصارى2جمونوأنجبارخصووأوارزحمؤعلىوا
هكل3ء11 ءأنثرسخهرلعواحهوهصلث2كقا دءو

اظسسرآلماعاآلفأص3قامحثىمئئلمؤكافىفيوو
اء9ىشصسا

11ثتلناظيمالىاةافيمافهثةاجانآبزالث3د س

أاوحسوهـمالكرضهاكيهامثاضسكىاممثساوطفىعسداهـضلىتكحرلنهوأثكثهسأغ
أوتوصنهيفاولتهاؤاصخسؤأاالوتأدقمدىئهاالثثافإإو

اىعالألدأتزبمهإصساالاوورحوكىإالوعئررأنلمصكط

رزهائراخالتووذاهـكاآلوالمئانمئتاثورفالثولاهـثا
صصصءإكا

أنشسدبايمغشاأ

محىتهاءيرزشةصكيختنالمالوآقغأ
ثفالابقهـؤاقامادص1هناودةأل

أ



جم

ثهئهالتفالالذىاالرمقمنضووإوئئبتتدتايآملالرمحيدفئئفؤ
تفودشصااالرفيوحهسكقألهملممغالطريققئوأيرشررقخمثلئوعكصاي
آالومقمنعائاإليخااليهوبئاخفوةاضهسكمحاكقودغوشكونالمألوايوتمال

مطمئاثبمخمواوآدإضمههـ4اقرشهواغاأخووشاء1آضووركطواشت
ودغضومآهحاملمحهثحماآافيصلهضغواسعدهامعمانايباالرمقبئ

االرعقببطون4ايزئهةايثألئاالنعساتيعةعوائتازاصنيغةأبو
أقتأيفطوهىوقالبطونوالمئتاةرثسوآاالوفقرفيضوفدهاوإلموئ
طيوجماوآذؤمالطقالهقصامغهـفاهاهافيكئادأشهسىش11ألنوواهاظاقء

كايصفحؤثةبنساعهـةفالىهعل

صئئهثاحمهناتجنجكذيذلؤتارءويفروآبأدق
اعدلدوأنثؤيقالجمئ

االالأوحمحارهاقتباجمفعلألةاليرئافمابفةفيضكئألةن
اومقالمقبطلطالغفئلولدأبرسكبغآئياليوجغاممثئمحليا
وقيلاالومقمنرحالثئالصفااانعمةألودئتبهرنومخاهف

وأفشدواقيهقاكآثطابينأماكق

لمحدمقطماصفبمسباألياسغوبتأحضادوجصل6

ماهمفاأقفسدمقدوهأوكساغامأئنيثاكااصعفةاألإثبيدأبوء

المطيرى

هماومهنلجتثمالوضكفخيىإدولاباأ



أام

سهـكالةلضسملافماصورةثمفييزأرزجمجهـولؤمعوزهدنالواسقلةلوجم

التانهاطلثمالغلالعيمماعمهيئهىاشأئراكالبتانهالكيئعمثومف
كلىدفئولةذاهعلىكوفيصكوفهـضديقعمةتغوىويثفىأبدل

صاجإحهـصاقوذبإإاأذمهـتاأق

4تهحوكونقئطآالى

قولهفىؤأالمحغهإوئيمياقؤكاغا
حيحمارىالمثهماوؤخاسومةريخقبائثاقا51فاهين3ئيصهه

طاسكيمأبنكلالألغأافىياتغالىمالعنىفىاوبالطيمتقاؤواالواالئهجأ

فلواكهـبئصغثعليالفيبراذالثوحهوسهسيروؤفوشكىهىوالرصقساثرإئنم

عءأحلوأمقتئفطعتفعتالصوتهـىعأءماس

الرمزمقتعةفصثفاتءبروأضهـسقهاق5يرولياينئه2جمثصومم

الىملهقيههئراآيالغقؤحمكجمدبوءتتكيرأدناعهمصرزفسات
هما9بوركاؤأغواعقرضهيوقاللىوجمهبعصرركلىبالخسه

اضبوإفبثوشعالدئقآهاينةةذقلمىوةعاآأبرصنبفهءصغو
أالدفالمعؤأنآتمهـؤ2قسعوءسمووابرأوهواكرلصثافيء

ئقثاابرصنمفةرأحهأالقجمةشائمئبتهالةخهـما
انجادويءواتدأتوإالوثثروفىمىورئراخحئهاعاشاائقاذىيتر

لاألئييمعبميدأبولمالومثةتزآهـوفوخأابلثمضإوملهققفىأتثى
لمأمجمكليهكى4قاألصلىمىكلطكلاكلتنحالرزاوكلؤم

اذلحئةصلىاوكلمهـئاأقسهاثسكسيماهـءصالفىجمىشلىءكثكلو2ولم

اثةئماكداكشائسأكثهكأثمفوصقويدابقثبة
ءعصاحبثو4وثحهـأكطعاممنصةبثحعألهئثا

أتخميئاوإوناصكررحىهربفينهألعاتقراينإفيايصثئ

قإنمفياآلةتأركئبنبةفيكمائأثإاهـاب11ت

11ثهرإح2سنههـءمطفقفسباألصاتجقإفىورقصةا2هىسالصإمحكلا



اضربااط

رماائافيررمق
لة01

ضاهـكفكاوأكد

حهحهبه

أكي6

قصةشساكئيبأإطاليغالأكسقاحبطلمنوكةشكئثتآيمثفاعدغ
بروورفيمئضقاثهيممسيؤالرباخئممفعهالىاالموفمغوهويبالق

قاآسكببدأبولالتئروخمغوهكلهغشفيئخمضوالفىوؤتت

األصهثطونقواننقيالتمهسشاررمحيابهطبتانلى
شدوأنآيقاهكلهـه

بمءسسنهؤريراخيراالتيهقأيقساغارتإلضنثءاآأل
اذاكانفادلمنقايوقالثطالتالةءرروؤيائأؤاآزيد51

حققهفيهبهونظيمأاؤثلىاقئقفطاإأبوعبيديليهمماآطولم

لأليناعبصالثيواذاؤفهورةهصوقالىممهذوتعىءؤوص

الىررزهىاثعقلاهوسيهسيبوفالويلامنوازتكمافمأهو
أويهتاةانيا11فهـذامضاعفسةلمونيسهالكلصهأقسذاألنونأق

يدريدأينقادوصشبغضصكاالهثمةدبعضتىئللمزصذثسكبيد
كللىأبوولةاضئمصوباامققمقاأبوؤبدمملهسدتال

ءمأبوحتفىتامآمحمئمموفهاألةالراصزفورآبومحبيدالتمصة
أبواوزئمةاثىوبالاصةاللوهحهطتتخلهاالبهقأعظئممىرةا

هوصعثيعه19قاللدالووقساووائىاصلىمنغآاخلوثعبيس

يعوقرزاةالوأذىوئئفلعاضآهثنالنفأصازاالحوليا

شبهواألصهنرةيعلىاسبالزامثاييعالواذوههـواؤئلاكفاينلىآافيفى

أثشىواونماماالوهلملنكىهلىتبلواشهيواثثالموتفحنجماصوقيل

قيصحدءأبوسماهأيزاقالفكلرههحهفقنفنهإغالطدىفعىبمتءاالو

ويهونءإبئثىهدظصىممامشمجطيضالتاالجمسههلالتكونووودنةىما

وتجماضصؤخهيهقاءليتراهقابئمهاأتخوحودطغاصوآوطسالثولسط
أبرمماحومحافشاتهئرسصاآلثاثهدقاتشيأالطساوالئمض

قاباووئرؤالصاقاهلىعاواصألوالطهـوفماقالفالااآليووعيعى

لموانفأاليناىاؤوآقاوئىأفلهبج3وووأكاءدكصكم
ضااافى



الم

س3ص4

افىالكئؤأقاقائزهئأكأكاكالمات

كضبهكلنلالوثتضقمقإنقوكضممعنفةأجمسقوطلثئادأإ

ويمهـثبتلىالوصخسفىيموبنهفىاسلوؤنباتاكشيهراضيتكوألهاللشسل

فرأالالرلقفاأدأيوعبدلت2مسهـشوقةفهاأجميممهف

خقأفأثاطجحغءيهطااأسحبقؤقىئحئبممغولث9وروم
أبيراثمهتجفكغصائرقيمههئفقداواصئهوثمماطالوكلوكتوخف

وأنحثسدهسوالغضلثحح

ؤكافغحئاالهآللطءيمى

لرقاهمدالالنقيلخقافيهبأألمةق3نيإؤآالمجوعيوقدسأدكل
وأورتغويهثورؤصقىمىإمحطبظكسفيث4داقىدوثداكه

أبوونكئعحالمجطلوقبلالرمصقحغورأصلقىاكاثفقألوأعأ
عاصأعفحءوويدافيالفوناقلآذاددصئهكاكوثبسدااأ
كأثهااعىدباالعيزصماحبسملكثسبذكااءدكحاأغتهمدوليأ

المسارزوائمرسثبلوصقضموبهألالمحدنوإلتحكمصئهصلىذأأصأفثفقيوألوألدسفمغقكحهاثأيفنا
ثماصجمابوالمهـأءددنهصأالإ

مساللتحمماأأزوكأءلمس

فىالثهـكنهىالبرئونحضوئاسوسفة9أماصها الاصهإصء

ألىدروصيرأإاكيهيهقىحءقفيهاازجمالةثمأمكاصكبيهء
أيهوثحقوكثنور3زرلةإنمىشجمعينسابماكللثاكلتأالءقروسااا

وهدهـسهعألواإؤتةنذثلهـأيثىوإغحوءابعأعثمغتالشلوووأفي

أىأثامحفىيتؤهـثلمثعئأثلةواسثلوؤث9دص8واصنزد
صهـأ

أؤكأأسترأليألمثالهأنماألألرزأفصشكمهالوءدلليتثؤدوصيهكأشتمحدشإ
هأ

إناسمصأؤصعأسقفثفءببسضلشووكألقيرصىأاإىاسحو
صسؤطلقسفوأاألهـقألقألعأمممإشمصقأخكلألمءششالطصتطشلمحهفىغؤس
هحهامحنمسةسثخسسلمءسيرهـصءهـصإلم

مئاممايلنيوأسلىعروأفثصافىصفىضرسبقيقيأأؤوغصلةأسلىاشامأيطدسأ7
قففىأؤصالئياحطوإو2ألكإححئفآللطكأإالوهإنشابرهىاألهيتيئإالقماهى1

أأسضفىآصؤ



بعو

ءرحدءكا81كذ

مىيظهـسوأضهاو

أوقىلناسغؤيادة
نغصكشبهأيكلدم

31

االقاويلءوهدوألغألبالطالغلؤتمعهاءالمامئمئعفعهافبةفأرضقوهىاثضاداها
أطيبعاوبالاطبهنجمفهضةيوالورافيلمفتيقمنلزمآثومقاللربةصالها

كقاييغاأنصدميةوؤدعدةوالآالرقوالملمسئيهاألس3آصنولاطرونة

بمصقلركاحمآلمالرملمقالقاتةزيدأبوقاثةمهنمجمأماكن
فآاواجمعكهناصدهابااطاصهاةهـلشاهـةاوهوكداألقااصفاادئرفئ

دالسقأبراقالاالرمقنكئظافمئضلىوقدفآلكعابيربحب3
خاعءأمنآلكافيوالمجمعئمااقاآغاااصتغغحبغذلاوالعععاقاقثا

صثملةالؤقئئالعتابدأبوعبسدءماداىفهـوممسافكمغة

مقسطاماابئاأماصعنيأبرنهانئقاشثأقىةثوقاهـئةلتضةمئا
دابهسهاأنسدمتوفددبءدافيمموالباتجتههسمعظمهبعدواشسذرئالا

اصائفةاصلوفشهنةدالثحمةااسائغة1ابطليمامااقلمعلةاألالسفاالرض

منهطماماالرملمقسائغسةالوفبصهمتمايألونثطآالوملمنانم

ذوذكومادتىزكاصفث11غواباثءكةئمدآيةآركنوهعادتلاقى
ففالاويه

سوائنط11اآلىآمقالدأفحتواءلةاكاالقنآتآفيمحنتبضئم

آصدبنوالالوشبريئنماوضامقرقهادا4هـالفماأهيهاصعببم

ثنهىسكنقيءأباأصادمأجبمكامحهابنقادامنالدنثأكطمائدتائهما8كا
آئغرفهقاثطإسافطكيرأنيئفنمهنواواكولتتفيزألطالفةيانفه

لذةضاةسضلخءفئأؤتتاشثا4يهسنشاشتئخشصلمةمس3صىاأفامماهامان
وأصلبالحصلعىدالوصلههـىقالىصبمببقصدمحأنثميثبئفعبمحثفيفبم

صجبلىىولىآنكشيرهوأظمهورتآافاوبةئمهةاوامقأاومحدأوفحثمالى

ئلىدمحنىصنهماافيقالموابرالىالريفساثئةواطسوفامنط
يكونانسالويكقىنهعأنصفاالنوىثفآنوغحتةقانمووءواوألتونؤق

دوأنهـفهاوراومصاؤيفالنههالمساأكاليثىاألالط

آوزبذرأنصضدطاةأواالهـثآوئمألىئةإ
قا



امه

اأيئءالعدعابالمأللىمحيدالبىءأضحكلكلهاوهفىقالى
االرضأآلأبرحنيغهالشحوئبتدىئلألاظسألءأيسيكسض

المومئعئيلاكاإلقطبإتيوالفزوئألليممضألالتسخواالكئير
سلةأوقلجمعفهالةجمولالتتطتحألكوةلئعايهثشبيهايسألصتول11كثيراأ

أفشءلنياتاألقىمهمصوهىجملألبةقعةصتغقالرملئحىغ

خمائلعثهسفئدثلشقاكاشطهاتفطعقالذهشاصيقنئمورز
شخوتهءآليئأابمصساالكأاافىءمشهالولمةانبرأبوصهوير

رمتىكنسوتويطإشبماثءظبملىدويخاةمؤحصشكمارمالا

لطاكطتجىمنممعودماصلالوصنالفبىهـبميعيقالىقالىرملا

وووملائغالمقرزائنسالمخعةلوقالرملمقمطاألءصهحثيةأدبىء
بعدلمؤأالقوىصأبوعثيدغالهوأئطأئئهوقالهف9الحثلفؤثص

أروحثييثفةكأاخالآلؤىألشاسثهافيعيآعفوأالرمأل

ومدإآشىاهموسثستدقمحندصماييهااىالذىامملتذئر

عخدكطأئايادىقعلاالأللى9هومابينالوطةيرقثبهمبحصهيم

ابنحاهحىقروفياعصقمبدضسوالرململبحفهم

هوةالمحضيضةىأدداكإدصاوداالقوئمخذتألا

كأأيقئعهقألممافيآررنثكلحوباحتهاثامنمدسوهقاىالوصاقا

بعفدةوأماصقلةضدطاحميمأوصثىيياسةالجتدنحعوبخألكاصتى

ىظوكأهـكلأخوحممااؤئادتاصيهياكأماتةالىءوقلطصالوطصت
طأف2االتثئطإمفتهسوقووأفطالةوللتمئطفطالثسهقولألب

ألىالضضمتاأيروالطالمفاآلؤسكىابوعبداآلفىوأثغط
مئوقىرصصملمخكلتأئرالمساخالكاؤءزراؤكمارشثهألاهـلكلاثئرر3ءادرلر

ليآلو1غساةوالقاشالمصأالمربفأوووإحمطؤسوهرؤمحوعكمىمور
لىدؤكوصررآؤاألجمثوثصئمااتفعهوأواآلجمتهى

إألمحثىأخمسواهفباآلؤمحالصهوأ7ألوصلكهثىثصسإشكما



ء

اهدكتةأمحهدسانيطحهكثيرةاوركةافىاالكئعافضلكلفجهرمللمكلأجافيلىفى

ذالثفىذوقالصقي

مأئؤجمررصنهيرقغوغآفاسئنوسصاألزأتيقدثقةأاض
الثموكثسهةالرملنلةممتوولكئهاالقئعوالتئؤمقلئؤالغمطدماةالفى

س3ءقيس

لطحةسسهدملىوسلدويدابناالبهوءوةحمهمقهدثلةمجيضو
يسدءاليأءالدكاقجملوهوالممالدسكسصةححتهاصررأوضوفال

لناصسذالثمامؤسهثأبوصشدالبقييسيلأناآثساإالالذىتائماا

ضثليهؤآلشئفربةإطضسهظوائإذفيهامنهماثأتاكما1فىالحمليحافثههوفانه
وبعضهغليظااالرصنمقتجتدإكئيواالوسلأوساطفىفانبققإلهأوفىاالقدائم
والبتدصدداحلىنبالرهلآلدساوفهبةطهئزبةمحلىواألبمثهتناأوفاشلتأل

اقيااسلوقىفاصنأل7ليمامححاوحآلمانباتانائممكهوناذطفىفاهمهشمأشه
قإسممليباألكاوياأاالونكائملألأبرمحجيديايسادقافاقىاباهاكق

قالكالطيهأوالأصيوجماياوالجعفيلنثصأقاليباغئينعلىوالدهاشالعد

الرملقيدألذاكخب119يرئلالرنءلرإلةاهمبعىفاليثبوص

خوافالمكلاألمحااالرضيطلطذايددرإيناأد

وئآهممهاللىصاحبءالمثاواايخسءيخإاأذهغممطد

كلناوجملىامقهاىواصأفزفليساالدأذقؤهئيخفلالكالزثيما
لالروبكثوايثايسهلآشصاآلمحفىمحبدأجميثجثابث2والصذالث

ابإلشردريابهطجالالؤعثحوثهىأوقحوئماسفذءوقدحأؤغوثها
االرخوأمحغغافاهمامخايملالوونثالىااؤءضلىدرقوأؤعكاثثثلمءأل

الطريغاؤيمعثاوقوؤكثولطلوماكطثوءاويوهاأءعياواالبو
أبوعيءاس4اردحثم18اامئملاعاالحاحئمااؤيألومحمؤمخعالى

االرفقءااخقضعبأوسكأابدياوءطافلالدؤا
نجهسأجاوةوةمارأوكاثأنواللافأااكاصطءآيفائينياالال

فيهاشألغهنطوصاأدمهههـاوصءااقالمهـأءأوأ



سر

لمحظحيئرالعاقيليألفالئنألممتهأكأإألالو8ثرالعاقردضللغالبمأقسلومئه

فلاثمقدمحصرريؤجمكلهتهولااصتترعالماسأايهقالبربلىد
شدوأفيءاثممنأطائآلماةييزأروحنمفهجأكئمتدئنب

ائذلثالحتئثآاليئلديمرظالئقاأؤكئاألدئجتشىئغولم
ذابهاالفوركااجممتركوهذمزهـوؤهىءاالبرناهـوهـذىؤكرلفىكاهـافي
اإلصؤعأرزثمقوقداواتمحهابتغاآلصاىواكأح3قدظوحسئخالملىألىو

المستقيعافىفىإلريلمئقىىاصعاايئئألجمةقيلالمهـهكثانغىىإثسسكأالمس

عنيثمهأبوياالسضلىالومغدإثعاأؤكذاكءأيركلبذءفان

هوتألثسلضأسةصلاثرزآوإذاحاترلىالوكلإرونا4ءمأاغحمؤوالرتمؤداألاأل

هاحماالما19ضيأثبورااليئصكايثوطاذأالسكوهامكاكىفىعوكصف

مقأشمرفامابألرلو1أتمردفموراألتوالشفيهأنلىفيأكماتاالاصووالىافأما

أنرااكعتتاغ4وأتدالىوالذغإخوقامخهاثمدأأغهـوإكأتمذغثىالومل

اكدظاإلالنألبلاآئخثافاقفبأيحاهإيثحوافشصخشفيهادهسذاؤغت

ميكأىساإالنائىالمحالاسمسبخأحهوبنأزطاادضرأنلاخحاأاالأسض

اللؤلذقكبرااكخاامقوإوكأبربالمالطدبهوالآفلإكالهسهبتيدوإجممففاا
سذكأوفدوإبطاؤابرصهالنهدثاشقلمحزىتىاكاهـكأأتمغأصادوروفتابمهودطو
سحمرتفهإناسسسخيودكأفئأووإاخإأألمأاادادكاالم

شئهمت1ورصشطجلهتألمجعكى2األإدوثةجمىلىأدببءبرحأوثقعثدفى
أوطلمق1وأةوأنتصلىاقاإباةأعولماؤاسذبيلياس

دكتورأفامفسأوأسىألوكلقىذقحثوأظمبمههمسأحنمغهحمساب

رهعاحصوألوةطءازرتقكاكهـأكلصآااننؤديحؤاآلوإنماأزرقىففغا

بشوفيففملحمىووألقالكأالركلث

ميطخهأورإجأئزكأكأنهوآفكآصأذاصى

أإطمأثبيرأإللمجبةوابهإشثمكقوءقىالباغيراضابصهاحمؤ
وسخالرجملوىإصثإعهسكءفهأبوهليهانفسهالسابةظحملىا

يرةثأفىاتشءأ
حريورأئما

كاتبصةكل11



9ا

خبالذيدأبوقرتجامآبفئثةلط1ئةواظآطائةإيطبابةجعةكاال

مدئهاوالثاطتائوهىدوبدافيخباكأحذهاوأتلنافطرايغهاألمرلي
العينبهساسألع11هدطقيىامة91الميوىافىتقترموشدةخجمك

الرملفىاطويقاإخزلىيأبرعبيدتلمالتعؤوزوحؤليازءخذيو
يقرايطلمانآالعيناصبلللوأمدعقيوناالكل
دأنمفالمؤاكصةالومالنجاالنافذ

تئمطالقوهصعليهاألررىاتئئضعدةيىاقشمقاصقئآهملحها

دوأن4خمالرضللمكطئعلمبفلذإتتخللوائخاقالنهخوصثووواكا

إلبالدئزامميماستهآفلمحاكهءؤئللثىلهزىيئىاكدافتسا
وأنشدفصوفىمملغوافافهآدرهالىفىترأسغلهآمحدوهشبطريحطخفوالىمهل

حوغتةئمالرشلهـليصخضنخفثآ

وألخدالرملهقاالئاألطريكأبوعبيد
لهيالئعئاطرورطدأسووسفق

افيحذاذهئثوالنلعبقماءوالرفذأصعذاضئوأ
ااهؤكهايدألوسالعهالوملكغقوقوءكاعآعحهثرثد

وأنشوالرملقاختنمغا

سكغانكمخؤكالأللثإبةفاوقد

8بيدأبواالوأدتلةقيوكفىاظفالغؤتمأبئ
كالغدابالوملىطوثضنخثئط1صنيصتأننثهلإبكاكاا
فالفيكأودمكلمهةةآلماالالفلأصهمقكأىالئتمياأيعساكثوابألتوا
اةاصيإشاكائىإ

ماوالغالحهـفدانجمثحماامحفىفغرآهافىابئءكا

كفدبفلهـراهطاابألوااأل9غمعئوا

الثامىوفيضأأومفآ11فبأورصلت3وفيهالنباأفكل
ولهاؤبتهالمائمصلفاحأفىئهأ



4م

شماأواذافىتداثفئبتحهعهثئ

ورطيمقيرثبراطؤنركهالنوإبإيثحثأتهوقدتغدمالصكثفىغلةآوعثعثد
ىئقاآلحئعهكلالرمنالقحعءسهأبوحنكلءالرهلمعغممن

الومئعشاتجةوالبضةقكنلمتضىاالوالغقتىئئبتوخضىيفألذاقه
بهقكاذأءوهوالوولطعئفىإتاغةاودط3زصاسالىوفاففاالىهولةوا

نةالمحباحكهاقجلهمقئئةءتوومحاعةكقتوربهساحمموافئنااشفلا

ساالؤءهحاقيلررأإتئئألتاءأتئنداليهةقاأهـفيكهجئةالرهلمئقالمد
لبوأثالوتفيتفىبموهىلممشوياسهالأوهىوالحضررالويثذارر
احيدفيهاوطحئثاذاباالفالمشماكاأاالكةاالليمقاالمئالعنثبموئطاث

افىتةصاآفبصلممحلريةآثثألاأفادأخشئيآلىالخيمقيءةإلوقيسلإلئقاستئ
نيهاياحملىبرمللإلستاالرضررهقخااالوت3يمههـالمتغتشثدفاوتةتيؤس
أاربنفعها5ىقيل3ممةاضبهرمموإئثعتدةئقيالرملنوابرءائىائواوةصح
لىوقأاممحارزءثاةاسمدأكاوآمحقىلليرةآإثثلأللوةإووصاالفىئء

وإلحالحسةوالمحفلىالحرلفصنلىالحكوامبلموجملدثشافخمريهأإلهئه

أطالئصتءآلىالحكأدثافىآنآيناوآلجددألثدآلالوملقتفكلةستواياوا
غأفىاأكادمدفدفسهأوابرعرهضشلاغرفلمحعنعاصب

ألءائماىوفاةةحفأبوالسصالرايؤلهـوالاهـ9أخاةمقاالل

دوأثثباتءؤوههـىابقضئبتا

طلمورحمءالئاعاعضاشأحمامزخادتصفىأةتحثىالطمحلى

صاإصاروؤأضطءءهوأبماالرضفى2قا2الوفلامنبمصاعلزت

وحدضمودبمامئاأوصلم1فحءاتمماالرملمابصا

روائراوصةصنببأءاضإلباواأخواآمحسمخهوءأبثرأص

ئرراانرلفؤقاتءئةألكسوهتمضئزأالرصلفيماتكثىالثففغةافأحسلى
ائهااكماإتإزإممالمقإفاحوؤصهلهأنإالصهالىأامثىكهـىووالفياكأ

أممهـجفخفكىوآكوحدحضتةوقدإلمكأميلطبمقداغاالوقهلصؤة



4

هثط4يرأفياتلىقاصثةاصيرالمججدثدئامالثكائهأسثبالفيأفوائر
وصكل

هلوقاوقيسلأبوصنيمعهفالتجةوباريدابنالرملفىةيري
صكلتثاثؤوفتيمالوفىفىأنشدإلتنبتنجيرهاالرضاكأتتئكل

افواتلصيمحمفىاوقةصةمتطافئئآلكصىمحايؤوررالرظ
لسىها5النفعاكهاالشكرالقكفرعغاحمثزدخثوءلمخروقمااؤضاى
وألخدوكه

ئرةطمغثكاإلوظولأصتررتىثنءالذداكاتئشكقبه

رةعاهاكلإكطاالتمثتستةتريأفعصدانافجمآحبافي

احإنطرلمضأخهىاهعىنيؤشيأتالةحمئوفه11أنمااكلوأاالثنؤيركأوالذىئالى
ألئاصؤهتوقدلمقتةالءواالىحمةبهرضالواحدةاليوعفىولمفيصكذال

يصةسءبرأدفأنعااوخوؤلةملالةهدشبيقهبرثةاآداممااايقسثاا

كل4ثةوشالوصلولغصتمالاينلبهـآلااقطتواتريمودأ
الرمليهورعاطئطت9أكوااإصيرافىمثهصغدرزماوجةهيوفالىي

صاذئمضلىوائاخايارصقاالومذئمثاكليردوابنءعماةفىلءهـىوا
برفيهسليدأوناأكراحمكسيرثومثمونآلخفىازرالرجمل

وفئهمصهطببنطحمئهاالرمفائغكأواأصذعبههـنهأهاصم
ذولمرصلثاعآثتةوفالكولضقاهلاهـلىواسحرتثومحور

خذبطصؤفملألللنؤوفىوحتمابأحذاعكىاصفىمملبفىالرملق
ؤخثىإجوامفىاءاألصفاترفىاحةالومئادبثسدتراممهنىسمير

هإىا3اذاالرممتصربممايمهأءريدثالالوأهـأحق

مااظفمهوصبئووفءرترللىحباللوةدىمحمقاالصهتصطوقالرغ

ياسئفيإيائهئاهـلحةاآلأتموقنألإصيلىو

الىالوصمثةيمكلصاىايرخاخ4الوفئهثىاالومصهافا
ثناماالذدشإالسهإضيماسكلجسداوو11نماهفبئد3وإنصسهطثمي

دنجوغالرصتأثطأفاالورالو

حث



ي

هئؤييئممىاالةديمتهمئلهةلمخفائفاعنئااعس
زفىألجمةواالمئاصصوهلاضوئهاااليارريديهتييمالأنقدتقذم19

ثفةهيوكلىئمثاكأادكليضاثافيالىمالىئمثآبمررالذأ

امبنابنوفيالئوهىاتهـمنيتهواصدأالوقلىجهـعديلتص

أبرعالىوأفسدلةسكلعزرضمهدعالويالمنالمتصي
دهفاصميةكرانالصرزدنصقتنآل

ثلىليعستاببهاريةقثالالنهجهصمىالجمئالىيمتاق

قواإقكئماكساالنهبماذدقاسمةلوممغتفىال
دصأ

االومقاهأسكاألالصيرالهعالمحنبعموأكلقكئاسى11كولذ

قرزموصـجوةالورمالاثأبنجهاآيربامنالمرتغعهمىذهانمهـ
ةااها91مسئجةثئعئمدعهقيزةاأوراوتدمءعموواالىمل

ءئهزاا21عكلدأثراساؤةالةالرصكةاقأماماصءااظعمئ

سنةعدمعاماأوابلسعتافيكويمسهطمهالصصلبصفئ

كثبالولثمنهواهمحابهووااوملتعبخاالصهس
دألخدالمفةهاما

أقجاجميذنقابهج

رءضك4يؤعأقصخيرءاألأققدموقدالىمهقوادهأرتغاعالمسيغباوا

أبعفعهققلىممائئزىاالوماعافىتهؤيواالعو
11وهلزرقمالالةاإكلبراصأصعبصهاصفاااقكتطوأوى

وأفشؤالقتائالومملهـوالرئحميذخالوتئفل

أالهجمائيبالئثثئنككوقصف

صا

كاأفجاوا
أ

ومحضطكرؤإكأؤاكأيماتىااآلىبيقضولاحفالأبر

داثشدثههغوهى

طكصطأ

الياييأمثى



تمصالذوضونمالمخلىأناللطالوهائرونرئماياكأب
صالفبعضهمحوئمصشخذهاوأكاقيئأالجعكلوآاصارزشي3الهور9ثن

واصلىومطثوألثخومطومواوماثهعاءأيعضيقاقمالىممألبمالةس
وقاذواآلرينوفهـنقاالنباصثدوطىاالرمقمناثعلىكىةغللم

االوفآولثدورراالئرفاءاألرثوهىواألزةةاألزفهئهحمتتااالوعئىهسقو

افرلفلمثافشلدثلبابهثايما2بهمئحذلموآشطاضئاضوبااأل
كما9اثبهابيقودامحزركتاإضوبهماتاؤاتكبأبوءإحماا

االىاالوألماأيؤهايهه

لهسلوسعوايالالهلة

أبهتالقثممانا
ناداألناثذودل

ولثايالأطمه

حصدنبصءإإ
كلعهسسم

وكلابعييذءنغأوألئؤطأكااقالمجعافقاالومحبيدأ
وأنئلهطوتهفىاممغهفيهئؤفئمالم

أفطصامخهدكبعديقاتفىيمهمفئمصسشبالطاألؤجدللىرز4ص

حمأ11كلبىااابنممدلمحنرنطلمتضضاوكغراآزضاائاتئروريدابق

اكوياوأأخهاوحههاناألإكممأتهاموتدتقلؤلمالتىايالد

11يرسنهىمقشفولىاالروانيطالدديايقالقآلةوأئهأ

فهماحظرئهقا4واخضاخطادسشطفىإططءسحواذيالىقىانانرليشل
خبرتضووالئعلماكأااسباثممةاالووكأسلااتسشطالم

محهماءأوباهماوأقفيأوإلمإلمقجهاوا

نثهنتاوانيهاصاماتازاكرأالرثىصكبيدأبومى

أالالذقافقاللماافيسثاجفىىكبئاقوؤيرهاىسجدذ
لعاتمأاافيمتتهوكأإممئأفانصكبمدىآكويهيروكهكصديألفحض
إشغالاألىصئوللواأأكأكلبنوألطآمحبئاسحلىصهطثمافا

صادسىضررأرالىؤكاءعماألصأيماهـاالارلدؤصورابرحخحمص

ماذزةئميطثالدكفىاطيددرابهؤفصألالمسكاصطؤالفدئط9قىوابلي
دؤك



9اأ

وليهـشاإليالقوو

مخافضيهاحمكهـةمصقككىاألآللمالالم2ئهدثقهبوضا3ممئثهبضهفهبفقد
قىثضوحةالمةالماللومنسدلالألوالهحؤثدبس11طوعأغاثنالالألاسخوبملتلغظ

والنهايهدمممواأالشعنحورأئملهأكوصشقهبكنوأبقوالأصععلىئاءآخسدوآنأةفىاال
همؤاالبلهرزطموآدفقىممامها2سخىاللمتيخوخ9ضائمدووممةيارصقالالسئثدآلى

اوكخهصرزالملدصءيرس
فصحهةكئهماقدؤصالألكئصإلعلممااقالماصعوركانأحمثقدظئاهـ

ذااللمتآئنىاصألوقالاسفالألرصتفيطاسكأجمى

محاهاصفمكثبذمؤهاآلهاالرلفأرزونىفلمايخئسم

مهـطبيشسةوبمضةأرفنويقالجمهاكأالتسصثاللذكئةأوفونوهى
ضهاكيوافاصهوآوبآرزءأالو9أوئأاإلوفنىلحمطوهـالععتأفيالوتا

وتفالؤالماىثالذدوىدوتتتوآرأغإتدوفدوداةورؤبهدوبةأهـصق

كهيقاواشئهأاقطخهـةماثججدأبرصمماواأىصبهووناهمأقأم
ابنوبرءهائاالوضهئأخهطالكىابننىمائوآفأ
بمئرئهسىالثمىألكفثقوفىصقاحااؤقنههوآثممنتلئهاالهـقاكثنجعما

نؤهةآوصحمصةاآلألباهقلئةبولالوفرونثهـافاأفال

قدضتانراعسدأيويثةصفهىاتةميرراالوتوقارتصالم
بئهيقالجعلشوأسكلىلمحبألوةؤفىكلنلئرطبمتفغدلجلةععثزهخمئشاكلؤيملالد

حذألثإشكىوئيتفثطأدناأبفيقولهثصههمؤهسؤااجميودبفسأقؤ

أعثفوتثمثىهاؤإلكلادلأاللاءكط

أالال11أو

أآؤيأكتوأنروفالعوبثصءمقالباممافالىبةالوسبمملمحرلدابهطة
أااأحمكئألدعكاؤدفائمءإإوكأألقيلفي

أصص3لمء

أهكهخاالبرحكسوعالىداأوصوممةإليوالةأالنجالهطمثوالبهـوأنوببناشا
اوهثمثجاثأوأووسيقاعورأالتقدئهاوأ

ويمينغةثأإفوحظوهاالمفامادتامولهأاياوغاتيت



4هل



أ



كا

أرصقفىثغريىىالاوقودقاقاظالمليليريالسديث9ءعيير

القضابةميوقالقحبةدكثلذباوصاالعضابسبمبرطكيره
أكطالحائلسشئلالشيحيثأنيةكمااللغنيئسئنىسصخالم

منهصشوجالذىالحائطلوأسمةومجواقهزامسسضوبتهإلتمثلابهيذقبط
ةالدفيأمخضادئممفيوناطاالىؤنالكلالحائطلمثىدإفواءالما

ذتثالدؤأبويمنهاخألبر4ؤصةبكةوالدشلمكقاواسعد7كلألليا
ن5ولالوؤامماتمأثألئتحولةئخسذثلألوصكؤفيهفيم

سمفطكيآاواالذباراصؤالماقةواآلؤانماهيبالويئالدهـلقيعآزكص
ذمواجمثهكفمشهتمكلتآءإاودالحةنريمضأأبوسعنيفةسالسلترةيئ

افيأقيصمضاوالطبدفىاؤاخاقيوااحاقاالعبنعبصا
قوياأىويد3

واثوواقرثأباب

شثابئتهرثكفسدىحلؤفىاالرمحقضلطلرإئه1اسالودثفيئيغةأ

ثحأيضاوكعواهالواللىالقواحويقالماؤرءلفثهاليقاووحرائة

مقامحثأحاذالطرؤصيصئىثثهادويكهـينى3بلالهـسوثوأتورلل
فابورمماكسدليبمحاتالمهاواثآفىممالنهسابصحاحأالدف

ةءـأهواالكلغءأفهأبومثهعصيماأاآؤؤتاكاوكالاوعثئ
الألوضفألشاأبوععمبالشثيماوكأواراآلآهـثإ

عكاومحاللةلممواةلموعااليراالهمةضإفيأبرئاصؤحمهالثقفثاآفمذئاة
اهـأحوااثوالثوالعفىممواةاكأوةاوممةاألكاثموكهأ

ؤبأدثكآصآغئهاوفدحههـوكاىثءكثواناطرأكاشئااكوضوا

اآكنرؤاالدكتتحؤةرعبيأبضأمحلىهـاأااللمماأوأدكترا
ةأحنزوأالمغوقئاراةواصعئايمفهأكىأآكيهاككوكأ

صاصهكوذالثءوتهؤقاائيغتوحههـؤأخبموالوفالءكس
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راتجئحممإوثغاسؤبئفىالئوييكساثمأيواآلئهالرأطؤاذاسينا
هـهاحبرهاوصنفؤاسعثبالمهسثورصحلؤهااااآلومحقفهـبخالءبالخنب

سفىالبرئخلوئالحيهايمالتهواالرضقأرصهمأفملوةكقيهاالمجبمحياطتئفنزكقا

اغآغاالبىكطعذنئالغسيرءدالصمائثوالمعذلطالحدنالىإلصتهتاجلمةس

حمنكأمغألقاألوعحمألممخونأالشثابهابقفتهاآفتهاوبىزثاسئهثهاوأ

إهتاخاألوحمحشيفمهالعوأمحلمعئراكأيافىضربثافتهاممثمضا

اعذكصضاإكألى9وؤلىثالتوآلءثتؤمحتؤئرمحاغوهافئئمألاهـلثثمحأن
اسصلمفىس

11ازةفهىأشمفىهياطورسكلىثقلبئجمقوحةكأفصبغيركلةهيأفى
صدبهأكثحمهاوكسااأدثخئههـاالررصكهـودديراينحماثةا

المحثولذؤغفخواييطمئبمعهايتذإيألرفقثوطذقالع
غالؤدىيئقاهاآليثتهـال2قيأبوسعنحثىيرهصنه19كلناآلتمامىلط

المبربماالقىواليثونكوينثهفوالساعرريمقداحقواتباعقئبعد
ىوتاقيثالراتصصممتارلمأالدفىذاوفىقاللىإحشافىووإثصوال

وألخئوإالكعقهعامممأتقتواتؤالوثلتماوةأاتقسلىلمواذاراثىش

الرإخائكبائوابمئهاايزصهاؤمالمحنافيءائؤاوعهمميمفورسحيفياالقيىكع
اؤادىالصئاالأكاتوأفاالودواشقسبرأيمحاافواكؤأيكاىو

111أوكدتقذجلطاكلةأالرفالألصفألمارلثياة4فمئم
كاشةصهـهاوفتحمااقعثكهاؤفتتمرتكتاآشيثئهااأالوشثثىو

أءسش

والقألى9فيضوثأوثدصصهددعاتاثوطاؤتيلءجمأابتثصصاتمأيو

ورتاأكأفعنأبمالاذغايؤماالرضالدآبقصثد1إ

أجماصبمقالايىشئاله291يركأدإافيااهلنغوضأثكطإالحرااومض
أكاؤالفىوبرشلمحرثلثاال3زاقخءأعينا

كلروجمىمةلمصالجمدأومحاصئمآةاشارضثسووقالى
أالط3يئموصيإاكرورأثؤألشأأشورؤكىدكأءىهوتنأمتولحامسآصذاأ

أأصحصيس
ألسامتثصكىأالدخضتماأشتكأصأثيسدأتهاااآلوشهؤفلتدويد
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صممصء

قيااباثرلدابنعالمسصالمةوهدا3سومهاعولبهايلزريم
االدقيقيئآثأبرحئعيفةخلطهوئوافيهدقووثهيماثه2بئئبافىئا
ميتشتقثتفكلفةاالؤبةسشراذايهالثتوفالمحا2عهامآلهلما
لىوةخؤاذهمهىأكلىاكافثفارخيمثرخوثيقالالنباتهقيمخرخودك

أيضاحمهملىمحتبزذأناهـفالةاطواواالنممسائةماقاورخوقىانآوسحؤوواخؤلىاخاهـكت

لبئوالمألذءحمبوالبةافاتأخذلمحاأرضماتمأبوارخيمرضيئهألكليتلل
ةخثحوالمدشةاسؤتاآئئهامحقااللمدتسثالعينماصب

يتهذئهؤبرلؤآزيئهذغازتثثدريدابنرفقاهايركلدئمخأناآذأمة

أجمصيفافاهئلةوأقتةواقئنالئيوقفهالؤئلنالعسيمعاحب

يرئتفافابينهمادقزماهقعفىآصحظئماالوضقىشسحئطماسغا

االوفئرثناةحنيأجمىوئدفطلالثآثاوعلثوئمرفقا
أاالومقعلعهأفالرئاثتائذفافاكلقرىزوحوهاودوأناهاتذوالروتا

ىأكاللا9قدفدملهءشاةوقلىالتامانفذفىتشههئم

أنيروههـىائلخوبادأتصقاأرضئجمقاالآنزوئتاذارداطاأفالصاضم

اطتئرأثمالوءاالفئلاالىمئأقيتث

1ا

همى



طمهـ

كلعأنعربرزمن9ينمقمحنممولهصكاسعولثق4رت4افمهـموهنى

3أبويميهأاعةاكل2جىفصمئهوديقأمهضدلىبيقي
أاطفضهثهـوتجطثقفالقسذأوسيقاثعووطأومإظؤبممنرركق

دفئفىإقااحالوالثوثيقجوئأاائئاتفئشدكقايهاليصاكقاليالق
األزكؤةيداسؤلالئغسنيفةأللعووفياضناقفيئئفئفونجها

الخشيهشوطئموالمفكدةيذئكرالمآئتماديييراناوبشاييزواوألييوة
أجمىلحغءايعصآفيروايغهـترئةءتمتثسدبةإفالواالنورقيأمحنائكلتىائعئؤأ
منحخئطافروايقولق1ينروالمىراعلىئثدالىاظئبقالليفرنأ

برسصكلأئئا جممنههاايوتجثمالعووينواحدمونمئكنئعلىيرثئموتفظفىصو

دبئزارزايطضيفئااظشهالئستقدوافؤمه
4ءا

أبهمايهيسكانهاللف2برافالمانواسمااللفيصلخإيسامحلىبماا
اؤسمافةءلألانثأااممملىواآللؤارزابهاكسكلىعةاظوالمدحىئمألحواث

أس

ةأصاائنتدطالتىوأصلثوراألفياأرزانودأنالءالعضارثانالثإ
ءإ

ابالناكيانأالدحاتمآلىءفئؤثنمقوللدئؤللذصيث سهءالدم
إأؤجمة1كأالذخوىسخوئفيعثىرءاسلدازئىوالتافئمةامدصتئمحلىنلمهـسا
قيفىألا

11خإليروهتايثيدأنهاالقدانآلةحمائهاكمؤاؤمةاالىيهطسبعشامجمعأ
بلنتالقأسروثعىم21بهجعلئلؤىصحيالؤهخماعةهياجمعيراتمؤمةس

ااسلوكالاتمأبرتأليمانرتداقاامق8الهرثرابهكالمط

لىوأثالمفررةوالىةافاقىفيافىاألى

اؤجهىواطالالجوفوفى

ئؤواأيمتنامكلىضكأاشبكأاشفيئثدةكوفأوكبقهإدويداين

أكىقبرإأصذاقفثشثبتاقايهئهعسانءحنمغالصأإذاكرل
جمهاكمائضضالفممنررطسهوأوة9أسمئانشفيهائفطاحاتم

صإ

اصالصجهوحوابمهددلدابناالرعقخمطعطوفرةالحعثبهوب11
ارزقخثقاتاامعثواكضسهةكلبهاآسوالاالوضىبهاثلمتربمالتئ

لميهط9
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ييفىفىسكأول11قيلىوكالىطإلنكقالنوبىآصعنااكلالمعؤمثةالفذإنخشصبةئ
أبرصنيئسةطثوشمدأافوومخئقبثتطرقفمائققدؤئالطغر

االربئبهمازولالتىلديلىاوأسهـفىالرالعويفىبؤخهاكثافىاغضم

دئمتوالذىعفمهوأيفمساؤىاصفابهسسكوالذىضموءهسةأغعواجملى
سطاتشلممحويفىسبةشفصةفواوالمشاتقىمتصا
رالمجمأبرطالحتفتتفشآكلالزالمممئه5آتومحاثعثثئق3وقدائئالث

نأشصةالىءأوحئآلنقهمالكونرأنطوفهافى2خآنأسفيهامحة
أ

صمؤفتتبالثووينئوثثطثمععهضيعمردويالهافىءفمعطغودمافي

ضاشقالمييهتأزماصتىراباهنئمهئرماؤدلؤهـعتهاالومقفىناندايأ

انذالآلةنءنبناللىخرإيقالذكطازوثآااشةاءصؤآصؤهااالوضإصرؤث
كيوه4تئاثااةآدنديدماقففطانمصاأبويخثآشو

ابهئرتصاششاغيوح13ارةثلتئروياحهاوتئاشفقاآلسئووئرت
حترضةعرةخضوقجلهانماالمسحاةؤةوءماسىالمتآكابذ1المئشاة

تخثنوايفاالرعقرضأثئيألريدابقالففى15يهاتحيعهدنممابهافى
اسإلنبساتمأبوالبمماساسكاخينوأعةضاوالصاثاةالمث

امفعفئالففقلصةاالصاسؤوطصنالنأسعاثادأكااالطأمثالىثتحه
ناإصاصفنببااالوجقبعتدثوقدن4دالغافيفادحمكاخمالثا

محاةايثئمسرا

الىألثوفيلىلإأذالتوا

دوداماالهذىالهورىالثتدتهيريأاحااأ وووكأويهلرميطكى

4يرقيأص
ءعمفةأدىوهواصشماهكلمتأوضءهالغاوسكىشلىتت

اؤيدابواالرأومدطعقلما811كانثااقتإلبرثاالوشدتهت
ءالمامقدىاسميبريهيوأسقطمماالثزىاالنمدطماسسرثأ

طثةأرصيخلنديةوااذاكاندفشؤإةافثكأكاازافأئتعوا8صذقااوفا

أو



كلثاللهوضىظافاورلدنمهـاأكانرنالغيراالبضمعقيلبرفهـاتطثئىبنللاعئهألحمكيواورا4

إناثاءغ8كرأذأافنااكاياكاإفتثربمحىثاثبماسمقآفبماهثآمفناأإمرأ
اهاثريركىكاأههمبمحأءنممافبالفثذوحألأوأخااكاشافىمحقأ



في

عليهاألطئالالتىالومثنهىفناةانالجلةغثاالمبعفزعوقدهال

الخمزوفالمشهووقولهوهومقاةئئعنهاهبتعألاقىاألسؤىوانىكالتمع

فىثعادئهبقولوافالعوهفااةحهضبهائوالخئيرمفثاةفىءمشرقى

يكلقنيتاكاظلفساوالمفنافاماكهصتهوبضةوالسوفئةالالالزيتؤآلصسعة

انمحروأوؤجمملظفناامعئرتفمموقدرزصهفىأأقدالمئاعو

هوواكذاثهسالعلمهالالذىنالمسمكنىأنرةصالمثىهاكأوااقغنأىهنوكا

ويةالجاإلفأوقعآفهاهـىاافي4فئقتاهمقمنفهغاندوأمإلىلمجعالئه
إنهمؤوهوئرادحزكأوفائاقىدثفاافاياطفاهمملاجمياف

أنالىباؤلمحبجنزآلثراؤصقاتمساوسفاالؤذئشوفثافقاهـضاوفآل
المئقأثىعتها

اكتهائمإئدقايخبالماألؤاتيىأفآختقعهسئأ

لهأوجمميداالمحهامبؤشقؤصعهاثماتقاففىواقىياصاقيبافوأقىكلنئ
أبوحنيفةمثةصقدقهيمفهىامهوترفىثغلفدئطأالرفأصابنالن

مالمدهازالثواهميمخافهاكدالتهااشمىافعهاديرائا

عيرايصفبةرتقئقللى

القققآئداتبقازئاتثخمالئ

محقواألثدامدأكؤهافباتعلروضذثاالوكاكثعتزاوقال

فانفىاالبروأنءماكؤةوكغهقاخيموكأثكةضأوفق

وكشغدةفأوظاموهافىالماىفضاالهـتقيئسهحتهافلذكلزاد

لمحؤضمسهأبوزيدالنباآففالدرابمفانيهووتائهدقةوق
سقثاشىاقاثفىالهامينابصاندي

وافاأالزئماطيئآوئلقرافكطاانوابهوالئذكطاالمطاد

ىاتقدتفدأئهاأويرتئاثرىيثقديهشفييقااللمتزكالشقلأ

يابسهنمتاأفاشديدانوىواثشةبعضموفاللهآفىتطقاث
دأوأكأثزاهاغكوآفئوكفوندأئثتعؤدا

الة



أا

ئؤجمماكئموبيبئثتماالذنأظإثؤىجمثنهئبثوئحولؤبنال
ءلواكأءكأفىأ3فيالؤاللطثاالحعبيدأبوكألمحماذاثيافئوأرفقا

الكلكتبهيئءابهنمثىكديارزفىقذلنلطاالرفيونلثهويلنغهحىاثرعقفيجمقين
ءوهأئرعمغفهوإلوشنغالىثراالمطوفكلنععابواذايفةحنأبواهأفئ
وهواالرضفشاحفىاذاكقئوسمسغوضؤمحاجمهآولءجيع

والوئئعغوآئعسدوآحمهاآلماثفىعالنههكذاالمخاحقىكلناذاالنهأنئبما
أبوصثيغسهالرساغماايزفالطمغا3كيرالقواعفئاركوولمؤع

وآلدينالعكلومائقذمائوصهـىعههفدارافااآلوففىالئوىأازاكن

لىةامنهاماكثظاولمثسالذالحورصذمفثدالمؤىعالنفاذااالرمئىتومهـض

ئخيركطجموالجتؤدفهوقىليوةالىواقاكاطانافعاافئبتبجعالوفهوليرة
فاذابزفيادتىأنئراأشقىاازاةمحيوقآلهـاثطنءهـالؤماالرمق
تبالصبياضوفيالةعقوالحايوائراعمهفهواتخبطغفافاصادتءةركماااالةخرر
ئتقؤدئتالتدأىححعدوالثزكطتخعووهوبأفناالوضعضمقحتىءيذفذهحث
ؤفىعدائرىادفاشاضنحهأحمااالوهقامحتغمعدتقدةالمئهسيهئذصكلائوهوا

2ائضدوقدكيدكئئايئئذفالمخؤى

ممذىصوأدكاعآاطضافغبياغدئةخثى
براوقدلمحىهنهىإكلذأكركأزثاهابصا

11أحبهااكادىةواكلوىالمآداألءس

ئفوساغتليذىئاجففاذاتيةحتأبودوة
وأنمئهامضوحا

ااىهـدأئإأئفوتجارلة8اتر

اأثاوالئدمحهأمحااللهاذأومفشوثهيذلمحديابق

أاالهاوأل
أص

أتمأجميأحيؤجمثملمحنىدصقثترأريهاايهطإ



كاا

هـأمحيتاإبنخرقثيهفثاةمخهابمفشهاماقمحليهاحمحتلعمالأومح

مطوحهنيواالمنيلىألفوترغأباوسضاتآخعثاهـؤدقارأرمق

محهاكيفىؤضحطئعوت

منلقباتصدايعبئرخإلظقييمااذكاقناافيكأتأبو
وألدكأوأفةاآفدرارضةويضةىآضلىألمفي

إضهـءاقةفىكأثرراعجفمةأرإوأرضلمعورركلك
صصسءصإ

فالهأزضقوقدراضةاالتقالخض2ويفىالإنهألموحتءقالوثقال
يرحمىءا

فدمقولهقاليثياتضالإنلىاولممة3االاالةرضمفسهلهفال
سفيا

وأنشدكامللمؤب9يضهأوعويضةمرأة

اسكاللوشعيوإحمياباوبصةلؤيخاطكواولضدلئوئت
اترضاالءهفمقآدمااييافىاوفاليمالاصكاإلئىالناكههاتؤللس

غشهكويمةيضةوهؤئراننفويقالنباتاللىوأطمبما9تمأسماأكا

وأنثعوإثأقأملقبالمهـفالقتأزصقوقال

تأؤقناوهامناقؤلفقلمتكاضاثففهعمبوصما
وفدسهعنلرجنهكالبلألوحريمغلقحومهتأزضفتضاأتمسئهقاافيا

ؤفوبهأناخ

متفازالثثإفدالثىنآضهساشائتاأصخفافتأؤ

ماعدةلقولومنهسعابوهذافىقأروافىآهـفقأواضيتوهممفىءئتاوأل

وأفاملمجهيااعكلفؤوا

االتسيتمصايريثتهنالىالكأئةايميثأففهأجموضاستةف
للغثنكأئخحأىأوإفهأزاكفئابننيألمواعيسثحعج

آوضثدأوعبهالكووأليتأىإثولىبرفيوقحهافىوفا
بماتفمهاالتفئالينسهلمشموبةأروناهاعبومحا

زتثهاوآبنكانهومااالئهـألفاالئإمتوةمفيشماةوأووألئو11
كذلا



4

أئراكتهالكهـؤكثهزقئثأرصئىألوزلرلهوأرميثىأهـشحمكلثهوءقىأيم أصء

فكتةهأوضروقالمطوأفعقتيلاكااأخياؤموقدفإلوز

انا3فيأتجةيرهيوريهنوكوأهـفصدضاحهألاةحمئن
أثاكئيرفىخضاوىياكثكمنهورريرافيوترئهبالنباتاكرحكانمت

يرةكضبزووفقأكق9قالهـلةااردخمهوتلشرضقاؤةلقاللثبوا

إشئمممونواقيئيئالنباتأكثيوةئؤأوفررميتااأين8النيالتا أحمصءصس3ءءسء

راستوئجوأوفيوثاجهوقدوثجالثععفا ا

أءخوالااثيالمدمالفثأرءثعو
أدىممققيلومحقاانباممطفىأفماتابالةمبماالوضإؤاكافتفنهمأدوقالا
صا

لوهـيصونشطلطاالفالاثدفههـيجيهياثحمةاثصمهكلروكذ

أرشمئثااعموفىتئثعةبمادالآلطالفهضثظئهرأوأ
اءصا

1وأنئدكرافهىاالنباتنحلدكيرةتعفان

شتنمئىكئهآزصافالةاشراارهايمميماصكاسسثايئتي
حواتاكأثأىوالرايثاركعرولمئوننهىاضنبكتأخمأنثاءعلدمقحمالتألأواذا

وأنمثدكاوامشلهوهىجمعإلرأولفيباتابالةإئعباحدىدافىوهـإدراذغا
صائخقلمباحوبآممعيثضةاصهـيقاالثتمايمابأؤلى

ائئاعااقىلفىتئغأنىكأدشهازتساذاءبآحمقزرناهومضدت14ذمتدرة
وط3

يفسيأفصاأفيتاخوننأسعهاأقتهامحاتتسالكاذاوبييمصهذفىفتازامالد
ايأوالخدأووتذها

أييغألافىوأوئغوهاأنرمعمخآواأفائخهثائاق

إصهااىازأيرقصمحكأفيوألصكنورااليرلفىالسضيماآواآداخارحفىملىوة
أشومحثأافياسورتأآنيثةأومحيتالىاسنوالنبثظايةفى

ميتمثمحكةأسستفعاوصالألهفوآهالتدبيمآنوضثاالالكسأاضبأ
ابغالهلىىضهإئتثكأأسويعأضنإال4ورءاولدأيقلياسلىىاكأا

ثصضانباتافوله

عاتنبثشدأى

تحبأفئتوقيكأك

اأالجدأببعد
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ألمهاثبأباآلوئقخهؤؤاءاإلصهدله4الؤ

األتيهداايألالتىضدااباب
اكااهالزتقمدوإلغسوصأدفورهـلفاكاادانرأبوسميفهء

يهقادالخفققفعيراظكليلدذهيرصبلىكثيرميالومغيلالت

قيزبئفيماضثالاثدحمصيثاكائماثللبالمفأصاتجثنامماباالبعصوقال

الحفوأصانجاءحذافئاكئاإلرملةواتئئغةاؤئالثؤيعوررفذلدكلىوهى
ادوافيالحسووفءووتغيرجيعتقذموقدإطدقملؤمؤوبمقصث

ثذوايعوازضكوثمعوأهاالىوهىئطوبتإقونئبثتذالالنيالغليظى
ءحرااواصاقىممعالثتتؤدءواواضتارتفاصفهاألوضآآلثجمنافذئذوا
شأةدا3اسععاونهاتهئثىذاثالئبالتلةصرتاثاصلةتاتبقاداكق

ونىثةالحضىدحمفرهاضآلبهاالىنالمكشما6داائضفىاجمعتثعؤاال
اكاقاواذاكاناألمعؤمنأكيلطدمىوقيلظسنهيريةهشووناذفىكلىالتبمات

دصالؤتخفنالتوقداثهصلدابفهثص4وديدصهاتفإهتقلل
ثالمهـمال3ابقمداوتةليرحئئااثهباالنسانكلدءالدمقعراومنهدوبم

فيهاهويدأفييطلالمناكاجمهايقاطاوهعاةعقأكىلفلسبايياض
قولسهولةاقففئلثغااححارصقاالتابرمعنيمشبثتامقذئب
دوافيالضبرسققديثعاوفأكالأمحكثمبهئوءهاصصأرضئعالثعءبىالوا

تالكأأهـفق5واانليرلةقاءبراايرحأرعقءم8االس

اإالرضقأخهاتقعذموقدآيضاصشفووأكالهاكذاحتىافها
ضسدنهأليهطاماسهـكةإ

تتطااأيألر

نالمفأماوخيوهاوملهيخأتنالضالايأحمبوذيهأبرمهـ
بغةالضطقولىمنهشدفيوليسردئسفذالغبتئضفيهممالكذا

لغؤالن



يريايئطحماللعسثرال

هسسذا2هقهعائئصتنىإئاردأفيأفىئربئولماثدصقتقىازمقهافىأأهـاد
2أنمثعدهحردةمهاوإالئأنيقيحمزبكذالهقإوراذأجوهئوثقيال

ؤهاهـى9ياعتمىفىالاآلكآبهاكامتحامحابغفحليحودشقو
فيلمأبخيرانتجىميفةمضابيومحإلروآؤلمثإلفبارزيغكشاشكلتفألجم

قازراالركنو191حؤصؤأترتجهـقدهوجوصخؤاوأوصووجمؤهـوجريا

وأفشرشديأيرمدورالغأصالآلماالعئاعاوألنبثإكأا

خقوةاضآمى

يحثةتداأقتألةاأنهمتمد3فالئفبضالتىوأتمآلهاآليمماآلمبالآللمييفئئ
يرئراالوهقغمارأتغدمؤوالكثلىهع

وأنشدالوئحغعدواائهوالموووهر

لىاياالؤلمحىئئيدطصسعئوناصتموأل
وحألائطاللموالالوناقئررلىكرفبهاوالتماؤفقهابأدناال

اللماتفئشهمبهأأحالكراهاثرأليئبلبهغلاليافىىل9ق
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صملقثزويعهاعينلىصكطلمالنيأةالمقيلهذاومقمحذفيآفمقثرومة

قملففاللطءألثزفوفيقويلطالمخسبموضعئأمميةإدنتضغوألعامستقسلفا

اللطيشصرأبامقهتضثهائماسىافىالكلمهنالشثتدطنمالنانا
مثىهقآفئفبهااليركتىااالغليظةلالللغةأدطفدتقسذمءكللحلغا

ءحوأاابرخهوالفئتيزطهوااللقفالئئبتالىوالمتعوةفالفهاهـا
يمععقبالمقاللهأئضمراعقرواهاىئتاالرفمخئطئنوسالئئبضالكا

فاماوقمفعلمضملعموقفعشلونكفظكلظاكايقولونمحهموظوهداك

ىالمستنالماضمردعاأنذمتفوقلىبهرمونوقوالقمرككوفهأفمال

دةلخطهاواصدمايذواتالئتةاكاواتجتهـاورقاالكتظنحيرمن
االوفبىمقوقضهىينمقئىاليىالىااالوضونورهىا

دثوأنالئثثت

داألحاائةتالاالكهئآلةثواكتتفاكنراؤمقويا

ووأنثبهاالنباتالتىاهخوالقاألبهمالهقالمقانمحعلى

ماكلججذيةتدمؤآثرمقئ

االضتيررواترئيمبماتالالتىاالوفقإئهااتوقيأمينامبيه
وإزالثفلعلىفوزئهعاالفيآااهىأكهـاااتمواسةمقهىيأليهمدهمى4

التىآالواإلثيماللمواتأشأبمءضيئرييفلتافاصففوي
لمحويدافيصويةأاالرمأئهاثءقسدئالئئبض

عمحوافيتكامحةابيراالومحقنكلاآلقيغثركذوركميأئألبتروالمابتشفالالتى
انومهانثيأنمفمدبرتا

الؤاتيطاتسئسفالالذقةيافياكافادآطف
لالووالشماالوقاوأخطأفىواألالافىآاقالىديم

إ

الماحمسنااضافىقأثاكطوهـؤقيعىمهـاوقاالنمةالىذأبدت
إسامحوال

لفوقهلمىاااموزرمحهأكهاااقياثافي

بنل



م

ءصمالأكهـممبنالهئئابصوالاعبسللسموأضغباكالمئملدرابقا
فئبويقالىبئاضتثن7كإلةالفعألفىتجصااللاآلقاوغهأيوحثيضلال

وانمرثلميدتواص

رواالاةمانئؤاماشهصبيثكضهءصهمىاإلكتساك

قوالمععقبقالىئبنهالئيخاءالماوأثقعتهجماالفسمماأنبمانهاواور

سوعاأمناألقارعالنباألقايرعقسنهأدثراعصإفيوأخفأاالقادعفىمابأه1
التوايومئالضفاحثدابرقالمكلنبااللالقرعمقامفىاصوارفياا

اإاقإلالىيفيهذاهرفىوا
آييقر

داءبوشمأزرالفثبتقئلمددطيينااحبصا

ئيمالمهكدئلئئهاوتئتقلاالدفكدآلىوثمعاالئئبهتائا
اوتهأبهـماالصدواثياثالبالمئمفيهاالنجاتاقاااءعبيعدأجمى
ممكاالنباتألئهؤبأصأومقهـعنيفهأارالقفامئتاريتاأنتقسذموفد

11ىلطلفاالقاأصاصبئكئيرالالوفلوفىإسباأنثفذموقد
مئةاالصبماتصقاالمئبجافررواآلئهقيأكعالئثبضالىاوىطواآلررتأل

فىمهـاؤدفققيااللثدئ1ىكئهاوايك

ابالألظاميلطوفاللمجالتىاالوءدولدىافي

سمهبيهىوانمعءأوالطة81باباهىلىفصةاءممابا

األلمالتىىدويدافيشعآلئيالضمالوألمءهـ
أأاضهاثقمننعمماوقهـاكاااإلوفى1111ء

وتل

ايباهابا
تاواألفمةافووافاوكقىئمهكوأدخماسمسالوأ

ئجأئآلواكااطهشسثألآلفهاصهـةاوئها

جمأشهئاواام11

الاثمواع

حاالااللمملضافي
ثهليامناا

11

لوأفا

2ميأظثا

ءأاسبمأبلغت
أسوا

ميكوءمعافىصفطيه

صدقاهم

ءثىدأورفآممسا

صمثورءألهي

فعوتةا

بألقاع
أي

نغلمحثىكا

افئأصهـ
د

إكد

اثهابه

وقالو

كاصدأطئأ

أأأا

ا

ا



ثألف
بابه
شلوكأل

أ

طيبةأهـمقثالذوظرضامقآآلثبملفعراقروح4للألالجعاألألم
ابنكذللىكلنهإوفقالسكيميإفيكأرالميحكلتحهممثهشؤ

اصنعفكأاجمغءاناأاانهاوقدتقثمثوعذيألممدمحذالمأدضءتممايماأال
بضقئأىاصألمتاثرممكيةهوالحارةقيلبةسض11دةحمجفهئةأهـفررض

المحجاراالرضقخحمةأبوسةوببموئاعأرضىويداجمةلال
اكثوالمثبهوخمثجمعشالثمئباتهورأوصقئحترثلىعبزئاثسقلىيلىاإللمحويعكألمح

ماغثغبضركيريراكيثئةأقفاكلوالمذأماهئهألنيهـيلكئاتئا
وقاليقافيأثبامثهاكثيؤ4ءترأضمقحهتااابهأ

ماأثاضمأحمأل

مانااالونذكوقسذهدةفقغهلممإنلهعيمهـئصتىكاسكلئرءكناأيما

تقذمقلموالبجاةاةمثوألطعهأوياثثجوناابنكربنناأ
وءبجضاءعذماأوفكنهاصاحبابملىامنفبهانعاكلالش

قالئديهثرثاالممعلمافيإلطئطحأاألكسءالملبهءسدمااثأألثقعذم

أموأباآلذاصهعآؤلذالورالنباتاالىرزدأالهـلودأحمايالخأألخملوا
اثالوصدفءناأدالىوموالمتاصدايو

ومءااصأوضألفااواابياضقاالعالؤييثلىابن
بمفئاتجأشووكا

أ5ضبأإآلئف
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أبقلمجيلهأىاضدءبمإفيآخأبرزيذنزاحمحماالتىاإلصولش
يسمتثالهلميءياامناالتدورافآبثعأتئالمعئعنهجمورإالموضعسهلىينفى

تعالىتهااسماال3الضفىاواومندلةتلرايستثالبراظضبدىهثهـفىأال

لمنائفممطوئمئهالمالتىاالوكطوالسثتهئئتةأأيرحئيعة
بئكالحقمهئيئحوالميتةءفيتاؤل4تدعيممقايبيعالق

أواهيفحكاالتألتءخصاأوفاسكعثاابنبكالمئتئةوافقيرتثمثأب
لمالىرضاباةثرايفحفالويتقستمقدعياشمسعول8صعمعا

وانهفمدئهاتبيخهبمطرفافمثمغوررلملصبها

ءغدآكاالوضفىضقمترو

ءابوبااأنمتقثهوكداسؤوبامقخئؤءابعداآلبهثوإطدتألةوولموءفئ
ءأبوحنيقهانخهبرارذاثبقذعمميرقاهاساصباسا
وهوالناودمنواالمحلقآأثى3ااالمطرفقمدألفاتههااكاإمرثالأ

لموالتضالمفوعدالضااألثمتأغليلةابةواألكهـىدرماداحتىه9

ائقوبةئنهاوتسلبعضاوالمفؤبةوإئممفبهأأئا

واامحاوأصاطاوإفيالمطمقؤبةئومحونولثلييائا

جوبةأومكازوسهامماكةفاممخيوأءفياتهاابلطالتى
ممممماطحوفالوأيناويقالعمهـىاأطئرئافعماحمةقنتاذا

بأليعلبريالفئئدلمتومتئومينعقوأهـالتهوعمماشثسبجالنياشه

وانمؤنثالمذكربينوامئىئأىيذدبهوأوؤيلالتوفىمسفأوضرر

فىوأثئجيلمحماوولنتوفعتؤقالن

ؤاللحكلباةئغاوكانضءاإضاؤأثكاه

فاناوئافقكرصإمئاخهافاممىاالوضلطفأماكليوحف3

وجيملىكئيوقئفىاسؤؤتثثسخاوافيثااياوتءجفا
آفاذوأماتسافهاثكلزآفاؤبريوإص ءءأ

آبننه8الثورؤهأركاشفغالنهأوبفوبرفا

ن



وقيماالمعلييىثشعيماكئثرلم76هوصأاليكليالموهىاالصلفىكئالىقععئفاوكئاعاقوله11
ليهأضمكابلمم

منيألثضهوهتدأولفاهوالبايسافقأالهـفقلميتأاابمكا3نومآنئدا

بالالأضثهءالمحسوونحوبالمسوأورأيلىامنوباوأديعنونابالهياالم

اثواضيففمدأئمفيراجأيمسثىالربيعالنواشاقال
وكررفىإثطويلالدإررمطلببطلماكئفتهـهوكناما111

كلإئإلمعةأفقواإللىآماتهاشماكلإدطباالئثيلبفيويقعصثهيرهذافيهقاجلوقد
رزأليكعثافىتماليريمبأوضءجمثالممسأبنيرفاالركلفأفيمهـفيتالافطااتجدث
ياووفياقثاكارزوانلمحلآاوضقأئه1لوؤلد2وتلتاهاعاوهاانرادهض

لبمسالللمء
سدفىمثساوالمجشوبااؤلالمو2ماهفعإ

أالهجمأبةأفعوبت

ادفياءثالىلظه3ؤماصبمكلئمحاآلولهمممماسسعنةتءفةتألو
مووعكلصس

مأكناءأوممئمنيتتمكاموفالواسياوؤتىءضلةسنةأصيعلمممماف11
محمغهنشدوتجذبئ

دأألتتهاكئزممثماأرجائؤؤىخفتهمقثحتانةش
تعهـافإلسسه

الموتافىنشد1شثثقةصدةالوأيئوبئانمماشطوا
ايهوفسايفكضاوهكأصكلفناوإكهتريىشاؤسطلذاخشؤى

تهايوفىوأئنا5ديهالمضفةافىقاالبواثراسفافمهـمثاسويروى
ايصءوأنثآلفماهسا

لىسيوتئا
صساكيييالماررممىكعكلتكلءمتوىدالالقئظطويهاتسا

دالمقدمكأوأنثسلثوتصأفىانايشم14مسصاتووضأى
أصقيددال

اإلؤفأإثئئمهـدءالآء
كطاواءج

اغوإلكثسيرلرفال

وهدسذا11بانرمحمهاسكاهيماإىاافاالؤمايمو
احمبهسمثصاأصدجماذأمحئهاوهىافمامابآهـأ

ملىوءالووصألعشئئثالهـامممدالوآصعذاذااأآضا
امص

يقىأأنعافدصكيدكمثبهأالهاا



دوأنمهملييسبمفاثفيممتلممالئسمككيثمهااجمةمؤيهيالطا

شساؤهمسنهنمسسااصثىةافائئيابمتهئت
ءةواتقكبرعتفةبوديداثسنالأصأبنهمأنحاجازهيمبئديأأ

مدالمبابهقورلىكألألستىألوعدقادأيثئبئوهمآلكتتحئهورلا
ورءا

وذوقاألثمالكنسحللىااللعيغصامحمبصالهةا

أشدعيدأوأجقاصهسءاسديمااأئمصمةأقعدولمصألت

وباعلئاتبضأئةوانداعبتعثركطآثتىاتفد

آؤدعأيو6ئروعهـاواثدةاألؤتهكلحواياايهط
كغوضمهـةلتاهآوتتتبهااممقمثأمثيأآذئاسمتأؤاعسشغا

وأئئدحامقطشل

آنالدآرختقااةضمآضئهفمالطعماهآ
سأص

يهرككىأ

محكالماأئروئمكأسبهاكاوقيلىؤامعاأذومئهمأزأبطثأفي9ا

أهعابصتهمثيتالإينأشتدآومااونممخيئناآؤساالفةا
آواككاآزتلصثافوكقالىسدلثسةسصنأئنجافالفى

احمسناليفالتقدطلىااللوفهواضافمماالمطفوافحىتح

أملطآأاحءضاأةاثمإكاصهءا

كفبمامشاوءالتسنةقالوميهمماتىىالطب11شمومقوالحواة

ابن8هيااشصاصماتجاعأبرثوفياآلكقىثددةأل1
وفدمشوهمهآلأبرصنيحطاظفىدديأخودما

انمادمكذثثآوشمماحصمتأأبنأالدضملةاصققهـثمم
لمءس4تايرأ

االسالاواثشدالمحوأسموإس
هـنمفةلاسثاأ
أ

صانرؤءسطلوامفيللماذاحمتزهـافامماوأطاكأضط
افىأنثالهافمأأظكوسصضفهأءأو

أبتماذفئاأحدصأئهأقئأسفغؤ
جممالية



ا

إانىالمطووكونكصألأبرةبمررممنلىئحئهسمئةءـ
وأنمشدمحادثلهـثايلىصك

11معماورهاأرزألصوأوهاآفىفادهاآيآوكذقدكفآأ
اوموهناففتباهماورففيبررأخهاجملمهاكفماآأ

أئثمرءاصفدثةالىثهمااالئتادوإئظفئإ
سس04ج

بوالاشامحثصةنريوثداوئدتهوفى
أءمدوأنثذاأكناكتاآحمحلىإولص

لملمهبرلم3صإ

أزوصهاكيرصإكئهتدبهومهورواووأمأثااذأ

أفوئم14ديههـأدقالإماءدألوالرملىباتنزكىانةالمالغىلا12
ءأ

كلولمملاجمجمأالقهىايكثاإوعالحروبالجكامبه9غهمماسأ
اليلقحاألقاذيادافالئهقمألىائبملموثاآخذلؤامأىألئاؤهماكةأثرء

أ

الما9ذممالمثسامحواإ

11



سلباالمياعق

7ت

وا



4ل

سبألمأوطمثلمفهـبهاكو3مادأمالالئبهيبألرمقيفألىولوالكلدشواف
فىياا8الدتقولىالعويعفهموفاللفالىآضدثثقدائقطعانياثرا

ؤخكتنواأةوأفيآفثطبهآيرتثتهـىيهوئلليأةأءمألؤمعنالواإنغمعث
قالأضياهاطهافىبزقغتثاةوصمامثليلمألصيواو

اأمإلصأكالةلفالوياحكبرأمماصعآدناررتثفبمبآاائمىأكرإياوقال
لم05لملمصلمأل

أعفامهاتنطفآذاذتلتناالقهـامنقطعرالقهـأكاتئلآلمسبلقال
ص72ءج

لاللرأصساجمهممتؤاشثمعيلالناكاخياهأبوعبيذالضباح

يفئونأقاثولةومألفذؤايهمفىفاوآهـبمأنففيلىاتس
11يفيمحمذللبغئهماألنهالغثثشسأدواأافاوالثماأفمع

3ءهصهءا

ألىأدضيهضادألالالذلىالمكراملداافأأإ
11حاكاالفناقامزتروأرزفىكنامااألودكةسالمطكووكلىآالواذاأ
01ءفىءءأ افاداممإجممهدثمموباهافهىليالوتراجهانرابيثسبهأوفثلىءاولمحأنا

امالائاالفؤواقالوياقهنفئهئممفجهمااةنق

اوكياداطساهيزافااااكلماماشهمدقألوا11
تغسايزالهـكاوهميصرالنهدمويغوثرهمتغكلؤالميقكازهبمإثالفاا
أسسصءرأبرا
ررزأاضاههـةاالااواكلطولقاألومويعووهإ
صسصءا

أىششايرغ11محاصصائونهاحمتئرىشثاالدفنيا
11أنمثمدأ
أالميروصإ

أفقأثىع9إشقرعياوصاللناءتضوالهأثتالعمقيرإمأل

11تم2صسوأوأأإالآكسرمملم8مفمى4مئارزماذاصأإ 0001صه

هـوأنمفهـأا

لىباالميمبيعامق
عألين

ااالمالال
أنأفااأفثد

أفء1ص

لسمزة

فووونيالصوصأل

ولنهتقأأل

ثضكأمأتعتالط
أثثيآجموموكأه



9أل



4بم

صححسححىصسسصحح



أا

لىبافاآلسرطتؤفآكثوأىلالةهاكرعيرفآفئغكأث

أايراوؤضفمهاالئقالفىقيووأللأ هلىمجمميىكاعئلمى

أبورلمةهـباأةولةثطز1لهتدالبدعقيةالماباوتاؤلوتتهثمثهكىموالموآفلأالدلىإممى
كألئالمأؤلطقفآثةتء

احذفآثبمأدصقكذاآتدثقاثهةلمحصذخهافوأومنهـاأتدتاألوأ
دلمءءأ

اتخعقظعناصووءوذوإلرمةالذمهماشعنهياوسؤختهاأضبردتفازأ

فاضسالشئهمثبأ

ذتمالوؤاررنيآاعلىغفترعهئاذونزقوائؤىا
دوأئتخاشذوهافاصالمؤأدإثىائؤادانءفال

لهئهبؤكفلميفهىبهلمحوا

ءئشاوةوؤألءرئمثما6ترئثساضوأالمختروةكئمإلوتمأومقوقالىا

وأرمقوأؤضثقوأزيفغوأؤبرمئىئفىبننوصياخهاأئختافالنئعطرةأكطص

وؤغثاةإتجهانهاذالميمقاايقالىثبواوااتالنكشيؤةشغواة

لوائتفيلوبرالعثذاجفهبهاخرهحلطذالمالوأ

العلسههحراذاالذكالماالصكلقالىواللطالمنغعهـأفاهائكجلأوأدئغأل

وفيبهدكوقالذكعماائميخىيرهضكوقالعأئبئتافساائتمقسلهـاس
وأنحلنالذ

قويانهالضحةسمازباهقكتاآغقداافاع

انألةحمووكأةالالكشإ

اواالئةلمخكثءوااصذأوهـاةاثوأكوةطام
3وءصأا

اإفائفالغةفيههادطلهـالمحثالصهخوررااالرجكعوففهـىالتضفهـىداناحلىا
اء5ص

بثهاذالاومفهمجاوفيمكطفاخابالنهالمخجممااوالقاس
الخحلألنافئفهأكالحهلمبهـإةاا

ش15



اال

بألنىبطقولىمثههففيثئدهتالبزإخمته
زسنهلةذئرؤؤففي

مئدااكلؤميأيمىظمغكلنالنالتهلبفالضاكيئتهزهاررالئخبعيأ
اصمسائثئمصبيساإهونكللضذاممسالونلبمنسوتىفائئراالكثيألثباث

ئممآالوةيوربعسعىامأاذاوابحتربيمفىالقومويقيلىثسةك
قالعتيواروصأحاداصديرحفممأؤثرمةءعأللاالرفقأبوعبييمدله

ماؤاذالسونحؤااوقونقومقاقالؤهاالمارءالمكثوثالالئ11دهة

وووبىدفتحثنالنىمماياإبنفىتهاالفطاضمقئائاشدئثوقد

اافىلأليشاابنؤئرفةاؤذقةتشثبومشهتمييئهإشأممطكالنه

11إالعوأياينفث11كعثبامقكتمعهامئهالووهىئئكقئةلىدث
بأطاالوأئدعدوموغقالكلؤوئرفةوثيغةورزولإالومقآؤذقت

أئهافىتؤأؤامفىواؤتادوقيترادلبتاراأرؤدتزثيوقدؤادمؤادوووزسوااتهوا
أأهقبصملاتعابعث2لألئاضاثإايعاييثوتضواذافأبوحندماا

والعاصاالثاإلموالاأحمخفوئورقاأالفبرشطودااالوفقآثفأكمثاأف

كأاذألىاجتمعفاناألوقغممطانالفىفصافغإالذاإطالقئئهبآلفئ
د3أ

البهيواقهسيثلفىكيثبقالثقعندرراالبالووااشاوةواواظفضىفه

أخهصمثفألئبرالعدقةجسآاألءهمضموفأهااومحعوالإلنافةءخوالضسلفىفى
صممسصأما افثاسالىأوااآلنهافياتاالسدارلمةفثصقالعوصاطفى

سصهكبا

بالاألجؤيذبههوفاال

أاؤسفزخشفىمغههـاداموومماآيئشستهآلمحال
رزاوشهءهأأماؤماءاصئحضالفانىالهالمئصقافىماضموصههماو

01ءا

وووءالشائالنولىإمق

افلىتتئكمؤذكلحكلوؤاثإبألحمنرأنءالبأك

ئئاكتلذاألرفأذاكانعث1لااللوكطاقكأألى
ءرزلمأص

محرولد31ادوعودمطكغمقكوواأصاكلنماالااءساالةواالئامحص



ا

فا2تجدفهيأ8صكودتيإلألافهقؤالالبفوليواجابيألمسكيا
إالسدكقرلا

صسصصمحمءسءس

لمااللئوأيأتريناوانالؤأىمتظحيث
لمقمئماهرزبضلوآلغبرقالالمهـأيتيورطكألمحوأررقآلأ

مفررإوليواثلوااأصاوااةكسثيتئوفيلمى

التسألةىوهـراابعواقىقالشدحمماالفىعرإكهال
صء3جأ

غماآههعخثاللمافقالهمأافيتوتاذاثألفانصملهكيئيا19

كيهمتتغيتئئوقفلئابمئهءليأوقثأدلالميمدتها
امامأصتاامافافقالىضمفقألىأثخوفقاللألالهأآثعفىلم12

إش

وإقئسفوبدوفقألهاوجسدهمأمحنعمتط11فقالىصياعابم2
لصضآبهفالامغتحمآامذدثؤضأعىصشالألمولألى

هس3أ

فىهئيماكلقلدترزيقودآكرفمؤسدلوصهأ سءهىبمىمأس
مالناوئهـتدىشتاماألشدطسوثإقمصالقشللىوءصتا111
صءاو اماواإعرشالوصةالوكاالقالىءابقينامغهيثبئتةظالمالمعىالفىأ 18

بهأمأالىظااألطبئيقالاوأانمماء
11لمء11

أاصأماوفافىموففؤصااألخابهـأالهمورمأمحكأظااالؤالعاتجصإ
الىأاررةممطاالأووتذالناساأرعاآتاافحضسثاإ

ءأحمما

ايوالعاالخوهذأأمثقاونلذمحلىاممترهالثإنألثإقال

ائدمئورشالعااصفيثفمعمعاام 8صبرص11
والاءقا4طالضالصأيههآاثصطفاهتغموإممثشاهناتثبس

حمامءكييهرزنعم8مةواهئتوغاوائطىاالصيباألكأكل
صسافأ
صعهـمضهصاالدقمنهـوسكفىشغعنمهصهـةسبوءصأوصةإفلم

ةأبفوباأمملىلكوذرثباضههعأإ3اصرةجأقرأءأللئبا11إإ
اثحااثصأكمكيبماصدرأكصواقدفاصيثصالوبمةيأ
ء3سج

ةوألؤهسافبهصحأمحهصكص6اممفاالسإسهممئعىأففح5كالثىئمثهوومت

يريالى



أأل

موممدهآضؤيكشوريقالىسواالخفمزهةلىوشوسماثباكمضااكفزءو
ثائشوفقألطولقهثونالحاللهسقممحينالععئلىزصشلبؤلم

نولالوبيعصآلألكابهمائرتحمورءؤالحثرةمقاعألربقهاقىفآضمتفلثاصلجمثا
فىأشلىبنهاكلأكأاءاأذفىاإلبلآلئؤثطثلىمستهاقىمل9صتيالاجمهص

كاالعسلبياعقآلضأصدةاجماولانهاكثللثبلغشعأحتىمةعقأمحوالىمق
نهدأرصقهذاكفيوالصلى

فىل4نرلواسالمصإتطوؤلئنيرضسدلكهـاشاةوئاللةلمصسكسهغ
أينقالارزساىكورقفعاوالمازبماإياهالغفالأللمالفذهاواطهـولتئبئ

فىأفىحيكودج33

مقىفتافياضروأبثوهالللباهـكالبعيرنسوصاررزحتطوغالبثلحيقوليلمذكعر
ءأهـأواءفاضارزآءخوصورتضربالنهوأشلسقاتممااالضفبدلتوءآثمساالتهامئتئطأقغيفق

فيدأرزشحهعإواسإهنطألمبرالنالثكيضمائةالاابأؤفىاهؤئوآطاعدأؤؤبفاوؤهغسولمطكا

اأجمئحكألعامصبهأالبلاهمبذسسوأضمنةممافآدصمالةأطاغاالصارحفىالقعسلى
نرجشإألرغايةفمثذرحاالفىالمحوراثنقوثرثاذاثىثقعءآكأع

كالمحعاءاالشا9نهثوعاالفىءاثساتةضاذاءأليكرلثآبارحاالالن

تئئئمهايلميبمتثتزكللمءوحميبتهاش2لكمفهفالهاولىاكذافقايذارائمقبعثو

أثأدكشمقالكماورااثتهاآخثصاالوأرعبهذاعفعافااتيباانافبأ

تذوأأوداىاكيماافتحمئرشكلبثائمالحاذمسبدشداركدغوءهـأد
قخهلنانهاماألكاوادأذبلوطلثأدبأؤلالآصخأليقففدالمدارذ

ائطنكقأألءمافوأثمعدأالفهـحمبفىنثىترتالهيقىوسجطثإواقاال

فدءصادوتجكافوقكلموآثتاالتيذحمحمئهالموثثلىةضص3في

أصثىلأفىبأرىاءالمساإمحتئاالقطيهـلألاثاابمنعهتفطيهغيرتدجمهـادئ
اتمث3ضواوأإتوآغقذلأناشاأخماناموروةالشصاثا

يمهاعلىأثماكاضثاؤلحمااؤث3أالتننراخركايفىاؤضوالئهعثلسوتالةا

أهوثوثانغثوآكأجكاوآلخضعثسقصواآل3الإزرأعاصاخئغ
أزأ1سصسأهحمابيافللينىصدثؤافاذالئسهكاوشجدأنةكاةاصئههـثلحمثط

شوسكلضهـ



أل

مايبورمنةكفحهآشسهوأكوثالمكتمطئنلمئالطثرهنكأظحعرز

حإيهأعئهرأقالىابساديشبايتماوأآخضمثمابالمقبعلللورالدثاغاقاآ
واشالصرمهاهـركرفالوريازيهيهاقيقكافيشبمفئلممأنااسثقفكأباث

بدفسخاينهنمصىأمثئدناهامئثصخىئذافيهاأذيباذاةالئرمقىمآيبقى
كأخألدالمةألاضرفتلثلضفىلىإشهناوآضئونيهيفرعونبالممئدى

ئوضفاذالموهيخصصةساألسجعاصئهمعاحماليقرلوألقشدصياافحبع

زرممانوئمالعرايىوؤءصلهويخضمعهـفبصصاألخلمالكئاالمحاصرعذهـكط
قالناهصوفىاآلؤل4ء5أذالهضتظماآساآؤسخفقالمكوا

نسلصثثهلفيؤثؤآفالمماؤراووالهقايالعاشرجصفالمام15اااقوثوب

افابغذحثكأليياللمقالبأضجعذالروقمأنسهايأشهآكاتلمثلير11ذاص
اخهثبااغتهأمفةادبهندهبوأهذايسفمهلضمنهيتينقائماكوأييقام

الىخيلمجمفقحؤلهساحخكثههيخهبزؤاأفىلأسلىأفيرئهحميكطكلاقالمتهوكالش
فىوقاوبعدحرأنالمارألئة1ءشدأاثنكاأثسااصبئوامفدأعفى

الحاجببماكدالوحاضمووصاجافيكل1آؤلمبهزدعقالشعبىء1وساحلانماكأثث
كلميهوكفمولمئجكطأوصمالموأئفدسحمائذنمالرلسابالبابإدطنقالما

أيهملالجاجلهفدالسايمممهألبىجسدهـمقخهقالانهمبأولحهـئهرفاتقهـسبم
ثهـحالموثأصابئئأعمقالثحكلهد4راحمكلسقالاضامامقالأقملث

وقموعةجكؤوانإبةأكسابتنهسسقاللمىفائعمثقالنصالمؤمثأميروييقفىةثحا

إثثطإعاووداركشصآسيوشتاشالحوورئلىعاظاقفحمباروتطيهـمغالز
فىصعذاآتونأىفذشهوآرفيئقعوأرباوعئىوايخسهقوابهكتش
إضيمعإوآوحقحتإزقيالتتسالوآالذقاثقآتمدلتءبتتصومحايةابتىأوحييؤ

الرىبغداالوضفط6عفتينفىيالابهسسئوأصابةكئهاأماةإكأادء3وص

لؤدذنابكالىخبالبموطمفلورئشوددءثالمأةخادالمخحآلآللتوا

كقبرئيمااضكاصاالوت2لالافاسنهيحئقكءرإاألصهامملاكسدحمبهـامقصجل
ثأوألمضممءفالى4تسممكاهاأصخامهنىاكالطىاححلط3كرفماآما2رإطمإ
شءصسأ



أل

ممنهلسالفةاجماحهالسنرجلىنلزرائدئاقالثمهـأكألنالثثبرأالى
أاؤثىدكائألورعوثوالدقالىىتدمحأزإلثرقتمهثفخثمألقالثخينكرا

81و

11قالىاساصىفحهاتغاشثررءمحاأصأهنهابىوتفيراتااافحكأبئيلسالىخئمأفئ
ئهفأفماالثهلأسكسذرزإكساثصؤئسقالهاثحولمحابماصتنتدرلمكىامشعيىا

ناوؤآلصددوةواألثناصساثافصالنامقييوآصخصبأالالتهأصدعنعئمقاال
أوإتييتلنهاؤكأضةيمكأتقلتطكالمرأةفانىاكمسااتحيئماوجهاهبرئكت
افتركالفاحمافامفامننإثغووأماتتافمهوريمكالالاصذثءمنآننلم

مقكهـاشهافتها3ررءلىائشقذفخبيتعيؤالئشبعوبطؤالخهائثالنجاتنؤو
رتعسكنققستوقدقالالاقثرةابهايئستثزلىثتهأةالجتىجممثراكطا

صكئشلبايتدلدهـشبمهابقوليأخوررهئاشمهاتغمميياوامحمؤكآكونىانتخ

ويخكتضداقىوفىعأتظاترمكأأؤضاصغضفقالوالككقىكتمالهفغيلاكجثا
اععىالمثولدينإققسير

ياطإواارئماوأنخحروكااالتاىوحهتتثئمويافىشرأيثكسماص9

لهـاهـالوفزريآتحا6أياخصأكافالناثسعثتمهلىأفثىضششيعأ
اتجهاورءيثملمئواوالاكطابدئغقولءفانقىذفسهحمررإامقوعمغقألنهن

ثمتأشبأالوجلمآوفمراقالعسماكأكارزاأثوهوفمااكاضاآللثموفى

أنهمىلثالمذهبفاترءومالقبفيدوبعدجمخت1نزلهألىكقيأفى
كوأالضقولطكاعالىىئلذهامثموباصئم

ترتوئأميعرويووومهجمصطفيإئمتهاالعاسقآثأفهمئمايمأينيا
وثالأؤفىمحكقمكألتفذبافيكالللقواإللىوطاالكوكهـياققؤالعقآليهال
إالخوؤول

إصلوقتتالمألكاكغمىنيعائيرترثأخصأذافىح
غوألالثرلةومخسلاالرضعنموأوامفئاقغلواخثكهرإؤا

حمالاكأئصومأرزنخاوبئنه3يخخرئئبثحكلحه3الؤوقدحملى

إحشذمنهمىثوأقيحئماانمسالمتهقائاهمأولأليهطثانتلثكشواإءأإ

بأالسلىبيافرر



بالملىديسامق

الموأفعذهش

لدوكعاموابوشبواآخماذاسمألدثراوبثخهمفتاثئيئثىأناؤإالد

ؤوأحمهاعنحدهاأوقائاكماعوفالأيساتالهبرأعهـاببهفدوىقدالكثال

وهىجةمعظخهاوألمعئأبهذهغعضءإوعى

وخيهبوائثصهاشمقانمقكادزبثزوشاآرزفالهـنائط
بذمنةلذثوئدثلمءطيوماليومنألرابثو

كعبببالميتباهاصبهاتفقفؤؤحمعفتامباثويمؤنضت
لجطكواذويئفقدمثمنضبالثزىيؤالفيالاكتبئ

برررتحينئىاومعئشؤكثثءالغوكطبوامثثالهؤفىقدق

ممميحثءنكأئزوسااأص4ووءكاعالإلفييفئلمادعو
يبفبمألوسحىادىالى

ألثمأمسهأفسكاامماثقتفئمآكأواحمى
البالىاةوزافراغاهمحلوكانصعفاالفانالصجاالبةومسثقوأمأ

ابمياوقتذالثالنداأفلثوااطآباألوطتااذاربأاساجعئعقألاوبذفى

خااعقاوإياهبآكمثسابهاعللهااختواهتزاؤهاحماطلمذمقثيياهاشقاالرمق

مومقكلىفالرائوالبعد3ءواذواوافالرالأللوكلتعهيثهافاقولهفى
صا4وكلتئقفا6ياالرؤورمصهتلىماتعافغاؤمالطاذااكيثانعثفى

رءأ

قعممرنااخهيااآلألالنأسئوفارزوأماالمصمرمكصؤنعتع8وعالدسلجمإلهـفمه
صءصأ

لئعسفلةاالفلفمافييقولالتووذامنهمغالقاثلقوللىقىمق

8سالمهصىمىتهوبى4فإمقصاولهزالآكذمااليخاشاالسسادرآابما
لمكل11 ستواكالهمالطثااافضمرمفاثتائمفمومذكحنسهمحمماكلداة تءصعإ

المثاعوولمحكاللةوهنهةهماغممواللجئاعىوؤيرىناآلسضمقاكصئه
فقالصالطوص

ء3إلم

اشحايئأاحادعضناؤياث9بأداؤالجيوكهـهنمبيلت
اثأساداوكلىمحءذزقإتئصؤذحالثلة2لماالإلمحوفىجمو

دلقالطأنهأبعفاوووكطصاذآحمكسعاصالدأاوتتفافاتعثيه

هـأيتنا



مةئدزءوحمأذءكلحظفووفىمآغثفصركاورنزملىءئحظرمقنائإوآئ
صءسيرءأ

اقيسبكثثشصؤحميئيهفثثئاءالسلركهإاللهأئآادكذثثخكونيمنافءاكصثي
بهدننغكاآناوثزفائسهلألساكهؤلةآكألزأعؤلملهبدمماوراقطحرهماحمكفاك

مالوهاسئعاآلوضالقشلهبعطهأاناافأصارطرقثابهووصسلثاأهوأأ

جازوالحؤعوكىااللغوصقوقيماءواثاغعييرالسطائريومانحاوأعس

التىة11تئآلكطدأيئهارؤضيةضوأحنياألبئثاكعاافركومقؤاآلئردبةإ

يرمحعثزوإللللثيمنيثولذاألحلاليمابكااالمخمتغلقذكأجهالصم1 إ

أاكااوهىجماكلااالمثاهسفؤثةأاالحاشأيلميايتوؤلممخهارهـلواا
أعاللثمسإلائخفمحهمنطارزافدرعومالمدفهامقتثئضلى

األرهـطهأأاححخهمقفخهسئانديزسهائفوائئمشءالذزمحاأ

الدشثعاهرمأغرزلدواألتخداذفهرفاعواجمىاهـواكستط11هاضهئنو
س6عصأ

أامالدةرأشاأطواقطخمتلعل11أفىيكاصاأأعاالثلعوصههـىات ءجإص

أصحآخافقعأاآئهرففاألوالمحعهوريسحثؤقالالماالىلقسهاطأ ى11 أجسفى39كلشلمءصس3صءأ

11عمتوأقوالثهاوأخضموتهشهاناتسقعونمجهاوخضمباقلوهاثأ
فئمتالاأدزدمفتتحوثوآايرجماثقغواكمهاإثتوايصخهااطنا

تزاعاوتئوبئقعاوسهنتئهالوكهـورزحنواباهاصولضؤثواخاازوخص

ألىاالثقمالخالسبمهبضاكيحهاإخاكااثقوكاذهالوأماقيثديهافقآلوإ
أوتأوأجمفوفىورؤاقوائضاقالؤذ3تفمثا

صعهانئئجعووألمألخواءقموقدلىئزفةءالمائسيلئهروقويمنأ
ىإلكأحتىكالفجالفثالممليوأاليئسثمىماليآفنانفتباوأولطإو

صخسالشهووهـإلاشرأائحعضغئمواطواولالماتهائمالثااالوصقأ
قيهصصفىأ

ألىئيمارزؤتوكعؤؤألنهبتاومىلةلكطذمائمااعفمتالإآشسدئاال3نن

مورخئاعتيءششدئمهـىاغألطدتعوةأوضضؤفهىشكعث8صيئلمذفته
ءآاكعثباوئزكيرعمفكثءاإكاقال

ئقأتياسآءلمهعؤوشأليهامهاالقىتةمئحاذاأأ



الباألصىيأكأل

القختموواشلىءئاوأالحهـئظلشتوثمتفيثمصورخمااجاتثبهفآخوآمحؤلثلمتجهله
أألزكثئرةيرصاكووأتمضرألاااأئرفاننىسبيرئرصذااءيهافهىصخلىاالتئأذأ

تث3ووهائزكغردثوالمثماةتافسةاأشكوور
أس

ممكراتنهائهاكفلةرؤحثياصسمحأاإيالبرثكقفان
ةففهي9صةتغغخىوالئناتفردهعتجكتافاحىوئةالؤىفىإ

شقتذووالأكوتهوذالصااهاخاجكغذهاومغيسعضثليثا

إيهعاأونردصسنامررتصايوائرةاالوفالمئيكءالنهةإخمألككاكغال

تةئاألءلمجناتتاتغثالملرفقالؤمكقاصمققدمجمألترافيأممألىوقال

قلمبزةوةاتىالثابالحرقفئةاثهوائمئلهالمغركأئاالثتكازاتمحتتهعا

امماالصثسالحفطخالىخفتميوحمهتزألقالبفلىأوتثدبؤذثمكشبتناتوأكت
أفشسداليالداعةلفىبمحسالوحمثوحاصدإافش

كلوذوالغسئوضاإخةابالثتوصكل

أكغاهمهأهالوالمحثأفرغىاووممهدريدابغكل

هوإإلفءأالت
ا

اشئئأتقمتمحجدأبواللةصتهوآاؤزتباتاإئئثتتمتهةيفأبريم

لطوكهاتااالوميماصمقبضكبمآالتةثياهب4دتبصييهسيجثىقالاتأ3
هقثىكمتمثألهاايئؤةالتعافىنهاكغفعهـككاللرأتةاألاالمتصالمحلى

ءئعااطثاكأثعفدوحمال
ةأوشلهطأنومحسقال

وتامماا4اثاقىءكطاوتعلى

ثالئهإكامهحفأعاألهالثإانطوقىأذعكريريالهـمأفىقتنأفىك
11ءو

اكأاآلألهقوشوبجثالومغهعاثذكالثبفافهأإضورثدتهدىا
المسهأناصتاونادوفءعولهكسقالال4لحرزؤالذىئهالميهـ14ة
هأ

سميأفىوقهـألصأظاالأقاهـأدابئإتمثءىزوتأقنالأثا

4



أل

أأهأكنرفحهاىبهركاللغاظاافىعباسدبوسردثافىللماكلىفهانقفىكأكوها
ثاألتألغاامميناأبهعاامرراالالىبذألمخغنجطيانصرز

أنرإرروأالدفالاثعنز3فىأينيالتناإلوصقئصدكميوقدوقال

أبوأاثىدكىاوقهـممثلىااللىضقالثهترمثتسدهومنثهالمذيما
نباتألااومحأئمفيملممادياكاساددقةذء4دفالمماهونأيرففأنععة

وأندئمدائبوراقفىصااآفيرفى
كلفىداميذاؤالمحاةئئخالسرواقةيألىقذئكدىلبكيوؤس

أألمهاوتمنامثدأمااصاعثئقىأإالهـصقأتمئموفيعبجحدأ
أأبذوهاظرتبئوصأافاطشللقيلفاأثماطألعمحقحأئشرلثسعنمغه
اوأيتلممتاأؤزأدغوجناأوبثمويئوآئبتثئيتعاألوفقثاموتوقال

أغلالرخمهاأمعاافايالنويائشوفاكياسواألرموواموثثتثاالالسيتاأبنيرما

أأشمترممتأبورلمجاولمميررانبابؤةأىثمؤحمهانضقأومافآفتالأ
أويرائتهاسهاؤثأمعسقاضوآلقيكرآؤدصسثالمثترتههادصأوماعقاالا

011سءلمء

فااقاوضقاتاليةأؤوقالأوادموكماواالودكدرردشورجميفهصن
افيئيغسبايتأدطقجسللالدمقواثئااحثماشهاتاؤالماكلعيهاو

أتآمثآوقالالألنقصثآواالرفوذسمتوزأذممقواودوتحبمالمأ
ص58أ

واضثأتمألوم9أ1اضحأصتجمثيدأيلذرهابمخولأفىاالرض
ا

ااصكافىاخضوثاضقآكت9كتمأافنحيحنعغةألوراآبمخوجأ
كلتفىكلهءلملمأ

واحوألتااإاابهطنحضعبرةبرلصسقهوصىروجي

إئكعوألانألةكثمديرفئناألرضوأيوللنموؤكالممنباكارىاللثتاخضئرت
أووت3صهـتءلىردزوؤراالدضقؤتسميخفأثوطواسأل9تعد

ؤآ31ألدمقثاؤفيوفالالكباإثالتإآطإات
سمبنوأئىءكاياألخهـابنامبحاتإمقصيأثأحهوتأإذاوآؤشوثأنبستأ

صدوأفثحئمالو
ثدأخاثتمارزاتونؤثحة3هألأة صسأ

أإ



عغيغسةأبونمثسد3و

يماإلمكتعهـاةعحهغابمقئهغ
لقيى2فاآلباآلشمئهلمفوقيلباثإمقولئمأكحايئلثاليشغا

وثسدهبزقملطأيرىهأولوهثصشححاباثساميباالنوليمنإطهفىوهأاكاا
زخدذزوأوخارجدرخدرالشجوئثثاضدوالعينماحسبتغدم

ارقرتهديرأبنفلذحمهىفقااليقجذدوآالركأولفىفسهؤةطققت
للؤرقجكىأذايخذزندزيلنبائاسجضاابنالطورآطعقاال

االوفكأمتصنميغةألبىخلألاراغئهاالبلىيتاتمقواأكراضهأهق
ممدماتاصسخاوأآئألختاذاسبئبلرر

وهجهؤجماعئهااألتاممئإلتاقءبهثااءئعمابالمقالم2
اأيهوزأندقدفظهرتئقطهلمأذاوعهىحمااالوتلقالوحماالثطأوهذأ أصص

اماتمابالذناألكقلمتطعالهافيوءكىلطهـهدارودالثتابقكئويكوبئ11
فمشدىياثاثالمطآغئهاوفدلثمأ3يتهـلمأتخنولمثهىب

اأماازواوأقياإتكاقكاغيآفاقيفىأغتهاوتأكأتاما
وثفاسهـإطااصألءاأثمخمأأفجسأولاةبهاذإكاثرتهـ3اللقالكؤررأشب

ءصيرءأللمء1303

11اتقهـوأاليالممطرسأبوسعنسمهتادباسونباحهاهاعضواسئوور
اآدتمتعتاليالءتبافمائثصصالذىطثىاثملمهقوبخيتنثهأآؤذ

ممغاؤاآادماهىوعوسوقالفالىتهئهالهـادلمهآولمزلمحآإذىاالو
لمءلمصا

الذداورمتازارصونإاحوثأهواثفراهقعودوهومأإالركولأكفرلتدنهفوأ
ؤسفىدنااذاحماؤووفئصعرأواهءاافوءوجالدكأألوشنهلمسهىأ
ةصصلمدلمءءكل3أ

البسىاإكالألاكمالوااوةوايوالخديمصاأمحفتىإفىءماالذثخاوفلمحو

عقاالعغواكأثهوأالقاباألغفروالمعودفسهروألىكقفهاصدالدا
صأ

فالوكديذكثاهوأرأفعالمتاأنصوالموغقينهءيتهاأفىممهقددصكيووأيأ
ثالضخؤيتساقفاللدعإتثيموقيالوأبعؤ

والووإلهالوامخؤحفولإةاتحثغواهااالفالوواغقإحدشكؤبوىاايفوىفىوقد
أ

با
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طضرتايهعحاأافيأنبأتملطماالىجهوايد3ابنأقالقيهباء3إهـفىمنبالغين

أبرهـإخمإوهواخمضوياوائعتفايمكقماإضسقافاخرجمتمضقاألك
مررسهلمطراصغاأتصرثببمالطسىاافيأالرفنتاأثعقدةىصش

أووئةقاوامئهـثاعواءكالهتكئهثطير

احلطبالمئئتلقتئسثيااؤهاوقشصئقاتألتكإها
ضتؤاكئيقللاطوقلتاانراوآتمئسوآلمحعسووقأثولمهتاالو

الررالنصفوتجهوائهـايمتآثلسءكثدهئهاونالمحميزاهأشطاتمسئيهاأنها

أبآئستيمإلنهاشررالثموصهعالوامضسهجمقتضاغيمثايعمثومماثاتم نشسدومته

اأصاكهإفىاآلئمثبافلىعررطايافىلؤجىأثلؤيمول
اكطاذهيموفالى

الصس33

3جمأفاألاكموورالماخؤموسقموناشمعاموأأساواسثالث

تخالاغثستاالقلسأطالخسطصفىدوماآشذالىممثكموا
أشجء

1111صتارالنماثةأؤؤقوكطحهطذالإكثثأثكلوداظمفرةوجهقا
صص5اهـ

اإقدكلقاذااملئثهثىفهمباسأإالىإالفىاإلمأىفينذثثثغأصلكث

11تمبمانؤؤ3جسأإلومتئهآيوقالا4ساصافىذلألواليقاآقىا
مةاليالموورالثأحممتاذاألؤأهـإفثأاهـدبىءأيرحمبم

فيهسيأإهـأكذخههآخلعأاذ9الوتقامافاقيأوقالمم

الرتئأأدلحقاأممأأشاسهصئيرجمماهئصانفضلىقال9جأ

انماكوأةآللموثمدا8ال5حميااصأمحقىسثإزرهةكمقهىأفيانلافىألرضألم
ءيم3ا

ممناشزالصاحؤهـوءنيصهأعداياواثهألىضمألثءترووولإلمحممرر

حاوإبننواعأءافىإطمبنبمقحاصآيئإوقىربثزرقلحأنلىف11أأ
س2صىصءبرلمصصحمرس

ثونشانرضونصهاوكلذىبتلىواكذ9وأهـوملمضاالدذضلتوؤلمأورتودوررأيأ
سلمفي003لماألص

صفأوكأصأسشأشبررإىإوضهجووكلرؤثاوؤالثوغربممتحثعبا11
أفيس6بزوظتثرفيثنفأبخارزأكررطلىإس1الومحقهقديضكلقالطإ

أكاص



ول

لىئفأةأؤفئا
أصهغضآعىوضهصاغمماوئجمهفدإلالومقدعمث

قيلىاإلرضإثظهـثىافاىاالصهـقاماوتكالموفقاءأتزغأشهايديو
اهفتئ1الهقىثزعةوااجماكدباتالنمنرفقالييهيتا11بنآبرقنفه

مهعنلأبوممحربموياوةنهطتعااذاصقمفالصياالوعقبناثقيإةفىا

اطأفاوراليالرأليوفمعااالالفىويئثىكفلدمدكفدماتطأحأؤقنبليقال
ئئففىههفوتصكفاآلوؤضوراصماممثاقالأتمئباذسهوذإماوذوأشةذكتعض

ثذلتهقدبتحثهالتمفىقدباالدض

تناماحمحيرفىيرذسلماصالئمبادأ

سقافياللعغ91رفاتألةاالرخطمنرعوشعةضهخرلىالخثثمثىآدقالو

مقاأبنأحاصاسحباالوعقفىئهنمولفطاثأذااسثبوآثها
يقالأبرفوقلناوضفلآممنقبرمإلءأؤقمنسهمالذو

لئثناطيرحلالوارزلعثهةأىئالتاطبرتهاثوففىثهرأالنجارززومايىأؤالفى

كهؤفىتدايقالىيرتغالماخكأازاثويمإاوبمفىألئىإظايفىثركهلىقبفىمت
دواتشهيريلشبابتفل

تكوحءئونا6كافىفاعلؤتآواالفأءلمماماآإلت

عمتعئهدرأقالاالومتررأنأتكئرفىأؤهبتسش1ةأزالنبثمرزئرقهامشراا

و4ؤوفةيخحسهنءوذالملثاضتويمادفهمحصىوووراإوقكعبهـن
وؤباإلطاولمكتفأفىنئمحتىفايالإكشمثاأررهعالذأالجوويحلىتبضدمف
ؤااطولفهمىوهعاآلمقعثااضكأومنهزةاصآغدومالع

اثدهلىشبىإعنممىلوالفثاالريثاثالءامبهفثنمزرإذاقالثررالم

اأىبمرةبهاواتئلماؤافملفأل11اكلتهاةقيلأنالملمويسلميهء
يقالوحغرامهفتئخفرءشكتئوولوبأدطيأثفلإمنرضافىواتافا

وبعلىطاخاإفيوإجمعاناثبقلالسآطئعالأقبغفيألذةصهثإتإتعل
قأءطمافاكررفىمواأحألاشثا9تسرزمزةثر9صؤمشاثطاذأهياوورفى

تالمفهأ
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حسثفثيوالئاحممماطلعوعقتافىاشآلوسهادىتصرىالربجأياتمائبكا

زقأقئحرزشلملذكاكيرسلىتاثيفىميرلممس2اصكقاالنتختمواور

ابنبهكالألتثشأشساأكروئموالرسجلعؤدصأطهقول9تآلىف2الكأتخما
أيوزيدالعباحمألخئترآأللىصرايومأاتثسرمؤواليوللسعكجت

ظرااجمنياشئغكيوةهـقتااذاأبرخيغهنبئااسنهاالهااالرضقأئلحت
البعثمفلاساالوعقئعبرةخنعلمحافئالمعكيميدىقئاووافذاك

صدوأنيشرقالمق

أؤترافالهاغيئادقدأبمةونجبرحمكنطجياقفقةن
دوأنفاآللفارأقىأأالوتحئجفسهأ

آئألأؤادفئتجتيبئثءصايمه

فالثولهفاألوعبحعداألوضآرغتقيلئركأأنمنالغسثأمثقئفانا

أأبولرعاهأئم11كقممارربثصصاثضاالاافيوذالزركأمحىهثوبا
ائمجاغذتثلممناصدىوالقئاذعنسمثااارتفعوواذاحتعف

شثألاجمةقاددمحئهامحةااعالماماثايتتحتاالرفقآتغمتوقداسالوا

ئيىئويصوربقوة
ئاإطبخشئميفانرووبحرصماثفالطإمألكرفينااحاحمذاع

بهنهحووهاعقآل81ذحتحممحاعااماحماأنأراثالطبفال92واطخالوخو

إأحامنينهأبركالترفأتأبخصحرإلواجمملحاهالممطحماسهاأعنح
خمافىقالءبقتورالماإلرصحيرفي

وصارطاأئغاسمهدمحادكاجماتااحثهـمقلىائأولفآي

ساثوروذغأاكأقال

11ئوصبىكصعىكلكنهائعاكلةبفوفإوصحمفبدرئه
وؤطصهنزاشئمصإت2أءوالمسؤثرالتفوليذسئمهلمقترةممفئولمواالث

األثكاالبوكجيذءأجعحذهوضااخامقلئرصاإفااووافىقسسل

إأغإتنوفايليلاحوأآقالءير3أناخةتآضقاإللمثإنآدقدالنبتأؤئ



9

تصلم3بئاستهةااحمامانتذا91عنفأيوثهئياحدتهواماحمإ

أتألثاذااثماماآخمقوقدناقيثمليماحسامقوأحاعلىجممفوقدأ
فيناينبمتبقالىفللثنروالمضئفهـكضاكائغاثفيطقدكذاإطالنياثكللطأاذثا

هـوأثفالقافأوجص
ء101 لالضدؤاكاتيمثومصارهـلمسالطتهىأضما

ايتسا14ومفتتممىأأنقدطوغالغفمانذتةآهافى2أبسكفوثةاإماموكااكوا
اأدلىالشثفجلطحتىوممهاثفعهافاشضحمحنهوعلىقهاطاذااعدروفةألةأ

أءء5اعص
شسسء2لمءأ

ايهـقارتفئمااظاوذكوئقوأبوفالبسعرةاطاؤها
اهـألأأددلاااوألالاحءئهـممرفاثةواسأافىورإالثنآف

اغأ

أبشمخفلىيغالاقطردبثاالقضاطيركطوهواالماميمفىءمممراارزفىصلم
اقالفأمنهفهعاأإكضاضهاحاإغاكضسافكأاقالألءالغفهـثرفلى

أالمايثميةشئرةفيعألضشااذاوذالطفائمافؤالوعاأنضإحاوداوأذا
هـأفا فوقابفالهصمغلؤاالنبتالمقىماقللالممهـةموالىدففىئمثئطسثناوتغعفا

فاذالىصءأهـدلةلزوبئدبمكاإالكربميغألهـذوطلمعقااللطدكلالم
أ

ىئآخالطءرأثدأتاتذقجللهتالضصافىووصاسض

وغوةسفةهمتئاأأحسولنمطؤكاخهالثتمغثعثاروحكوفي

اأئلقمقوأمش4األاكهورراوهالمالمشىفنالاأإطيرفاثا
فالالمواليشكلشفيهجمثإاكثوأنالرياضحدالئمكلشةءإلتصي

كاهأكهاةباحاوفاااخماافئحمةاطترعباهاصلكاؤثبوغءسحا
صص

أالعضالعضهـاتصلفاذادهدء8ألفهمضصيردضاثسكاءضاالمةإاا
نرلمأ

ألنىالمنسهفملأالىضاحقجقةاكاودمثماافاالالركناوصتاقل
ووصاءؤضىاخلثاكهـاوءووفصالىأإاكاصكباألمءآفوضذالوصثاا

أرأليهـضهوفيوأممطأاقامما
111حمغسخيرآئإشاوطءوإكانمىضءاألبكأضفضخفأتمأت
أاءأوالمألرهقطخمهئمثأداداأحىممنماعمصاواالعرأذ

005111
ف



م

لهأعماهـصاألبرفلورساكبوصئههـصجمرتثتمهـأسدلقنثرئهإ
لمصءا

ئائمالمفإئيتحلعورطذ9قىأخهاثضليواممرراصمفلهاكلتأهثا
3حمصصهص11 اكثتاغظالىنؤهـلوأنراالعثمسبثالسرردأوالشضبمايفاجمتبترذاأ

ءاثااآلكتهألممة9ماكقئشأفياالمممتاقعلكىادهلتشمذةمناللسل

خهقىوأثحابدتقورئألالثوثدهواالقايمسنأخأشباببااالرفافقعمتقالوا19

اهإلثىصثأخؤوأفالأأدبهثهيئتانهوباليالرئءنهوفصلمجثترفاأا
صثحمافرءكىشموذ

قاالمحنالئمىالخواكأعذىالتؤىفىاألباجمشمغهـرارزدطمين
11الملئااأكتخكأنقسكو1فىثهضسؤوفئوصكاماس 5أاالإسيما1100

دصلم3صدعأايرا
لقىخليهثيتبخورالرزوأيمالعثبااهثزانا3وحبهوأو
إهتيلىاقالوكمكيموهواصئهمقيفللثحمكقواردىذطفاذاأألاهـاقي

اخيروئركو

تثسلالمأفتأسحهاوبمءلثاشهكلهاصيمملثرقهنةكلةبئتئ

ءجألفصادأأالح
ساو

ألتا3األكأرصىثالعبمفئىهـيو
11أكحواسألشيهوركةفلىوطالمالنباإمحشارحأدذازثلماآلة

أهلميرأ
دوأنسفإنجياتامقاصاحمكمانا

كلانخممالجماط3يممااذانغلىئشثاص11

الطاكاصىلرإبووااسئإإاخأفاذاكأدهوكأفيصألىطال
سأوانم2المساصحوالولىءأفابه

أ

ءالعاتحويككأجمفأفجاكتمحكعسأنآذأل
لم48إلةيرءأأقا اصهووعذخوأولىارصعوأإلتوكسوذصاهـىالزحصذسححةوهمىكأ



أبوحنبغةاشئفثرالثههدرزلمةانتضثمتءأاالعسيخعبصا

سمامقنبتلدلمحرابنكقهآخعتونماقيلثبعهأللدهعضئولواكا

طالاكدثءخحراايغالصهيأبوءويتهقلتيئوقدتامقولمث

وأئشثىفايالحهطمصقااجمأأضذبيقالهواألمثاوهو

صهرحفذممثقحاملإكيما
نواذاصطتابااللبأطآيمدلمحباىهصاواثمأصثوذاعمهدا

قولهمحنواطويلاشئكلمنئملمهـا91فنهمكاتعتمالنضاثاتتعقيلكدئمه

دوأنأوتفحافااكهعافىا

ائمفوحترلعيةقىوآؤمحفاقنيفاصتوفالصا

دأنشديطولآخمئوأكاينالنبتأغش2

دأائمتاثهرخفىكضيا
هـفاموهوضخوواسوتغولحوأيضعاأفلمبنهيؤاقئضآل

اوايعؤفالىطالطاا

محرواوثفسشقد4نإلؤخأل

ةحؤاكأائئحلةاإلرضايثتملوكهرسالووكنانلثئعاممفانا

دوأنصائاشسوكعثوآصاغغوقد

ثبماخةيضءآمتاذاقاتفخمكقىاتر
ضألتمدإلثفدقيلفاءأواإصافافيهـمحبيتلىقىساعنجاإاقالط

قيلخشدهبثمادطهـتهوكطولهفىنعائهصحئقاذافسةصعةأبوئددت

ادابيوغاطاكلوطمرعاوهعىومقالعتإوآوآطاعطفىمحاياتخهاناطاغ

أالدضآخابمةصنيأبوناثطسئاصاتتكوااألاافييىشى
حوزقالطاصهخذافبحاثورؤآط

لملمصأصابضىبو
المهوهراأكاأووإممبهعابعهفئأالاإودمممهقوغشثمرأهءااكحايحود

اشبالثاثجالعسهنماحبباأطئلواسبهاتالالاؤتصاليأىدكتض
يرصءلمءاللهالكر

أألواحتوأصمدمحجإلهبألفئلىءجمهكللىحثثاغكوجمهثلي
ثعالطيهـآين

بمب



أ

صسءعيصلمص

أطهلأصهاداسطالمنيضه9يهتهـضاحدالنوروتهاهحنجاكابهن
تؤبثئهآلثمتوايماإأكقاشثتاوكئكثلمثهوحملىثائةتؤثأثؤتلثيرا

مثفكأيأبوصالطالغمثسمثآؤبملنفثمواحهغيهللمكأوئئأأ
ء5ءلمىصسصهـمءصرءصى

الهانمصامفافاالعالموبصهافغثصاففياأمالملفوفدويفيلون6

قألهاأحكالقبيهماالقوصجالنىهجا9أكئاخذاافالصافسهاسواسستد
اليتستولهأصاىالفأوسقألثدهايواأئاقاهاتولادرتهإ

جنلنالونفاجشةأبيهعانهقيللونوإصحدهالفثبمائفسافاوجثاثيم

كمقصيرياجمغصأئمافاكحىرزنحيغاتهاقااهالهمأئفافبعلىففصثمعثم
فوهالىقاالىطفأإخبثاخبهيهكرااالابهطوئطوأ

هقااللةأنبضهاتهةضكلهني3المخاصكخاثكثمعمفكوفرناثتياإلعواب
ماممهزفبإفاالطحقلىئهاماكاأدهـأيمالسكيتأبنتهاكاءؤتاتاال

ألءكل3ءة

لؤالنكلشمرئم11عرايابنعهنححهشرمبعثلىؤدو
الوئاققىفهاكيهأنجادأطأدلساال2ولهأمالىحصاجسوالهلمءأ

ا

إنجياالئمبميامقداالاوحدصفيالعباكقيافسابلشىملىن

أئمإركاااكتممأبوحاتمأنياترزءالئاداااقالخو
ماؤ13ألالكثرةءبرةكةإسنروآيغفهـوبثأككفاةأبوحنعا9ر

ثرأقهألرؤإكآفاهثهالمائلآلوغأظاواإخدثاطالواذاهواز

هدىممفىويرأهـثإكفأهدرويقاالختأةأنحئهااليفدرحتىتغئظ

أإفالاللولفئثائحشغكاأنثفدأقاارضالأهـلدزةداوآيوئهسافء
بمإبدؤساخروفاأهلوافىانتالاذاويهزذدذيألثاثدرأالبىمحوا
شؤلميئألطأذاالووقالثحهتتصأفيالوصاراوإغاءكاطالمنكصو

بمقفأدماوبئنثئالااللافيكضلمسثءومضهاشجاتبااالركماجمارلت
دأفثالرئالطارزا

وأسيكىاطإوؤصسهتأوأل

ججلىؤختذضبم3وصكاهأكعيأكصيماوومأذملورترقثثالغهالىثماذاطفيفسهئؤئومصو



بهـانانو3بمغهكواثئحا

زثطفأدقكاللموببمعأوماسضوذحورطف

نثد31كونروالقصثالرئمونئعوكسااآلثمكاإإلذالفبمونالفئعكرىنخرالر

بهتمثزصكثرآصممرقهـاكا
وأنشدالجرفتاللتسهائمالرئخرةالوضايعى

ةىءكلص

جمكاال4للوىفيسكردبمملغبطا6ختلعقونايرم

ايوإضجرداتافبفىقالثتور1الثسستأشداننبثازكأصؤكال
تصالطشآثكفالماشيةأتأخسذهكلوتنشاالخبالثلطالمحاضهص
سلميراص

خثكةالمايثمأمثثلطمأمماالموصبجيممقعهأكلىواميههاقالحدعيأ
اإممطماالقضائملداذوئخذتممماخوالغذائمواشفائمئمإخموغذتمئتهم
أشدويصقوىالدمامثاآزوأالأل ولم

باكت11وؤكلمثتفهرزغا

بححعازاءعكيفسةأبوااللةهاووندوتزئرؤئفيرئروضائئتبهـثجمسكيره

وأنشدحواصغثفهوحمهافيإممولاالى
يىاثحاثصىمححأياثممأ

ايههثافةاشثأةواألالحجأخنهافالىاهكرأصهـضوكاثأناكاعمتوشآو
جتآؤمحكدأبوطالمولهكىثيظفىإذاوفىذؤتاقواومنافؤةوا

ياثااآتمسواذاورءكالءلإهضثأرتهماكفهأبوحةبمم1ذةفكفايالل
ابنكغاللهطالةالغباثزهابرلاأكىآرنفهيسصبمهـواأللمرزفساذالهلق

ووصماعثدأاتآهفرحموبموركط14هلمبلغذألمةكاءلمورفأوضتوجدهدرصرء

بىاألمداهباعإثاوغثقثوفدالىآاكداقألشوزاكشباريعدت
صلمةلملمؤالقئ صواذاعسكاتاصحءصنجصءأالجاتمنحمرضر

الفالحرصآلفئآخندةأكطءإيرحإ115احلأكث طهوصحميرولربكصا
2كحصص4

ءسمافصألأكالإ طءاه4ألوتالماتقىسءأوؤهـاقانرأوكدفهأمقمرنهـإو

لمألوا9وةوأدطزرهـخىثخافكطفئالئلىاناضالعباثأ



م

لناتحكشاثقصيهقددئئتفاكنرنماثتالسثوالغهـكللكنكلنتاذا
هداللعئشسابلغواظيخفيورأبالعمعئخئثويلةاكتاسأ

عانككأسثصاكيرنصالرهـألأنونالثاكصفقأشنثتدائتالميلغإ

نباناووعمونماسماحاكالكئألهالمرك4ئمتأنكشوالعفافها

ذففهمكفهشوكايدخماصنابةممزاررالصلبأشنهنبه
اذائمهثءدآنئةىةانروحئيؤاقاقئثدزى9قالتآعمثلمءويقطلأ

وآلدهابرناائمتماؤاللشاةقهالفىاوااموالذكطفثالرمقهذاوليررصصال3

حبمابمىشوتؤالنبزوهىتزأجنئؤيقالىممالفاوصىاالءمافورؤلتفث

ضلالهآؤشعغقدووكمهلىءأصبهغماوقيلينهآزاابرقالؤلئسوغالعيق

ولهواحغتغيتأللمقباشحو1اممياتافاراخأقثىواصةزشأخر

لثيئلمأبوحنميفةاكمىارقالمقئباتاأطهـافكهلىتكقذامحعة
خمئاثةفاناقالكرتئاوالهلفالغشيآلضلحهار1جهاويخرءحسقباهر

وقالشوئاووئءجمهببمئقط1ؤقوزؤخارئةثنهاأخذقيلباااأفاز

امةساافاطةكىتختلمةصكفيممالاخوواشباأفىونام8عوإاللمرذحألمرن

االعوأجمطابنبصكبمثشءبمتاامقاساالرفقتئةهصوقالي

لضوجعوببالرفالفاللتثحتالهالوالتةاآحثهانثاقبى

ةإئغفألفيعنيعهأبوغيردحدأهاسصولمبائهاآجقتدأرصئا

سغاينآسيمياىيخلمفىسقلتهءدقترا84داسشثألىنوسحدأسافيءلماقه
دنث1ءيهتئأحضصهأؤيكسانآ

أطؤؤإشاثسثئنصتوالىطاورؤهـانىآؤؤكا
أسىلمصحمض

صاممتووفةأبرصفأدىاثانبنبلمغوستريمفاالوفقثكدصاأبو

ممه2ينفئلالصهامقينةبالطمطقسلىهرمفارهتؤينثالتإلطاورذأقدش
االلسناتفوؤوءثاترل

ائهـمؤفهالمآلصأأنبعاباافتانتزونئاإفاتئونوة

صاوؤأذاؤعجصلىصذ4وقتافيأساضاإااقانهـابىءاالابن

ثعوأسما



قلدهيسيدهابئقلدهكاثحبرحأهـجمألهقافدنالبلفىفةحفأبو911ئللضدحرفاغبريتوله
أعركرالسمانهمحسحسب

االنبضتلاكراباالابنلهلإافينهـوبمضمنلىآطيعصيهثإنباالعرومىاحورتابم

صثفةألوكذفةئئتخلدتجاإلعواىلعفىوقالال4ل9ائتترزكأرئاكترة
شحمر3سائةفيرمةصثثي

واتاألوذكرسهازوحثيمقبلاببئقحرلمنهمضنتيديةمثهـهكلوهوهـعطب4هـررإال
إفغصرخليفوخألفهاتئقىءخآلتالعسيببففلممتضئابسمااءسخطأ

ووفمةووصفتضىاقالالنباتهـفيفذللمىئماسئهمتاشعاعقىالئؤزتألألانارزبااذاوصفي
فىكسلمص3يكاطزوالرمه

محمقلقبالنزربعيمممقيلنلمنهاحممىكباملئأيممتهدإويربجمم
ثااهاراةألإثحسالثثعاعفىألالصهاحسطكرراشااكئمضاوءأصابالثمرىويدمحولهءضقا
ص8دسصوالسقياسبابانل
ساوولمىويعظيهلثكأكوكنةصوقالوكوكؤطمافيجمةااآلأالرواشأ

بهمثىااؤومممبحهثحمنهالخءقاليوتاشتأوانذالقالقكباالفئمالنكشزماعليياثغقا

السسكعتابئاناساأسناقوالبدرفييهبالذسوفدتقذمتثوكالهقاواباوغ
يي3صهالواقشمقتيردا

وأه19ضروداقورالوأقدمسالكالحهغهألواليهوكباضاتاصمهو
ءجلمزرابىهنهفئرص

وأنهـشدئثىلمالواصلىهـءأالردلضعلى1
الرؤاعلىعامحهاكبثوارزرالىا5خهاتؤريمءأفاالن3تقئذاموهوكللهوقب

فاذادادتهونسقىرهرضايتاقئثمفءوايهحرءوهمطبءطااةآؤلمةوسالمصرة
ص5النثماممالرها3اال

مىادجافوهكلأجرزياشدلموصوعاجمصحروموقياالزدلمولىؤلمثلىجماليس
سيهلمدؤثثهإحتتازمم4ءعاغارليثامرسهقخالحىيعهسدبلطلم

ئئاااخمةعيوقادءكهبهومصعتأفنققغقي11ابهامكاهذ
ءىهؤدماالمشثامىايم
صيمهأأندىاعمرفالىدمثرقددكلهفالمجممافظلىعصسىااروألقىفى
لوامقماوحمأبواقالكقفهوغلوعالمخبصاطالواذاضامهائلطبس
يمكلفيوصبمحوجما4فيهـاحلثاسالزاط

يرتمثاإخأىاإبأالئمقثذؤثقدقالالغثطالافاالسليتانجاكلدأالدإغشثيث
بهأجمرزياداالوضأرادبهاإباكالىاهاااسانأبوكاعىالاياوقالولمختاكرهلوإهد
دصصدصرأوإطسريماالوسصا
شالتاإذاقتضبىأءولمخلوافىنبتهنحمنبتممايألشبتاممالءكاافمحض

تافافاووسلءكلاكقاللفيعاءؤوثلاغدة15هـإةا01 سبىأأرلسطبوهب
ألةلمءوتاداالبامكىالر

طعوناوقوفااظؤاحىلأظألثلتورربهأوصويووى
قمالىبهـتهافمحوداحهبهوكتةفل3صماالصيم



أهمثمفثوشقمحمشالمباتحتذآأنراقيفىاياالصشهالهاهدسوأقالىاأ
صةفغاصدثهواذهئالهالنالنفففأخافىاهنهغثمءئنئثمصقثصثممءئهبز

اص01صا
ألوهكؤهـثييلمههـاصبزووفتخفهخسهمناقغخغاقفعشاآعحل8شير ىص

االسيهابنؤجموئهىدجفرجمخهبرتؤوقالقدماويفة

كشمابئهوتهدنىأبوألوانهتزإييفوهثهيكاصاوتالمايئمكىاأ
أذأكاطقالىآوئاأذبزقيلفاذاأآليهوههـرأنهاؤهوهوكتهل

اوومئحثنصوناكولمرنمضمسنعفركشمقيسلئثائوفاخثئعرفيكحذةمعثتبالغ
س3صىلمةإبر

اؤنالبخأفاففاذفىوثفمونفعوألنهألممروفالولثنهرلثو

ابهطلمحوأدهأتجعماشاالنبمنهئورلمةالىقحلأامقلزط8ء

امماريقالآلصيخأإئشثعباالنبثطلىتوركيتإسا
دلمصادنذأاؤفا

تخذساءقتشفىسؤى11صأتدىالهثكمرئهملافعذإبكفصلى
اكئحىاوكوأفاقاليئنهجيعقىإئلهسأتإثئتخهفىوآئحذؤهتدتبهـ
وأنشددىدحكذبردالبددفى
صأد

ساتدثاونصلميايرسكل

بمملنةسشأاخصلوقدصولظوذئحممررلنألتاسثيتاافي8

مرح14لمئكونءؤصأغفأووقدترئدكلفوكشيراكاحمهغابإكااكالطوافيأا
حمنهيثافوو4الزذوتال

المومألالداأدفط5الؤاذكلمماتعغميسادلىإانعوخ

اأيوهـإثادذشةىخمىفانهالشطتكئفؤتئتعشاالابناثا
تئاشاللىقايملط3اؤفالفعشبآسجمفهحت
أاؤؤفأووشنا2اءة2لصمحاةءوؤوفألصاثاؤكرفلقىة21تإ110أث

صءرأحز
صءسءاص

هأئوأوففساالرحمةؤوالءكازوأخحوقىالهصتاذارؤةفسايرفوفولمحسدا
أأ

لؤقاافومهـصو
ا

عاواوأالللطماحباآطوقياهعالىائتخؤى
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يأل9ءلمس3لمءأ

الملتالهـشبممنوا3غزلدنبتقجسلناجمارطعاكللعبمكلااأ
حمدوأثثالحتثثمقأ

ءلمأص
معيطجمهنمافطأفىأكماش

فىافشباتبمبواذاقالتعالىثهاءشااتعلحهسثأقىآكمموصيمإولضيهأ

أوامقماطحمصلالذىالنرابونوإيآدأوآوصضرةخرئوعألمنناخادفاا
ازستهؤاقالثوأتغلهآفئوذسشهرداصفهأطدفسه11النذفائمفهـءصاإإ

يأنمشدبهوءأاءعفىزهذهصهقح

اهقماثقاألياتصوآمقؤؤحياثةؤاقرئتهامقجئاهـسافا

انميارزامقاكفىذاوقيلاخمؤراتاءاحهااقائقاالرؤادكلألملثمرعفىؤموقدت

وأنمثيدالاهاينافظغفىيههونءماأش

ايمملمجأأطكؤفيالماقثبايقهالصئجمالمائلمسييلى
كصاالأأصولكأ11منشلممادفأمماكالئحؤذأكأالغىنرللىأاجما

جا

أبوعؤذاؤكواىئنأتاضيئرمقاهتففيرماوأئاونهـرزخلءإ ءاشأ
عميقأهاويوصرنجوخواحففئحمبتفهـمىنائاناعااخالتانممذا1ضبمه

ا

وأنسدحوصففدذاوهـام

ابمكهاهاق1كاالفياباااححالخومحجماو

أوهوخقتغشهالفرقبئشدريدرافيءظاأااآلضضوالمئئتفإكماخا
11ضضلمس7ءلم

11والعمكمتناونسدوصتاعبممءلممناناعمنيتصةةعابوسنهوفاجأو
والوخمبطبةئقأدمققلبترطثانكفشكشعلمحييامقاالرنثوأذاقال

اودتافاذاةعفيألووالرلمبلرخمعبىاوهأرفيمادامهئهاخمبااضمبا
أصاحبمموسابسءواالرلمحصفانهفىالاافأبارطعإتاورتععأ

أبةمىاخثواابةاكابيةقيلمحتهعفوأرمقصكبةدةصاالكلذةئاالعناها
أفالءررعايثيإدفىمرصا4تموثثيرجسكىترثتثصفىثوائألتآغلىوؤ ا

صصهـوأنمفهانااطوصءوجموثأفاوا أ

مماصاااهتقأااصؤبا

وثعاشيب



ا

مووالثعكوالجمآ14بذإناكاقملااسدالواعجيمااالوضيهىوتعا

ثثتوآغوكماإلبلوتهيئبثمكخبااعماجمااللمشقىفثهوأىمأشائهمتهـبوح

ومكلئاافشأحقىثسبلماولملرثكفصمثثواغبالعىعالشمتف
فياورفىكشىهاوحعوللذفدطفىئدثايرأارالدوغشبةئغمثمصغمثيص

مقانغفؤةحفيفيةأبرءساللةالدإرفىممبهكتقذتوقدخرضأ

وثفىباكحئإذاكفؤةذهمبقالفعهالرالمجكأعلىوماآلمفئتةهقيالنبا

يلثتىئعأالنلتصهالنهلمفاذائهإوأصثىألكليفهوقا4تزرذقبأىصهدئة

وةممةمىاإغ

بالبالبآ

لالجمىسئمبثووإوصامحاتئكبيورلمويئدمقالولمحوبةثقضلئمفىا

ميبرريفأكىصقلملوكلجلباالوافىقاواببالقآغألهاياتبهـئىايمب
كثاإألمئهوآتيماسثهـوتهاآلةغهامماتتأقااوهإممدرباآلاللىء

الحسونوأكبااالكهأهلليقهفابوحراصبثلياييوعصعامئوالهابيثيكوحم
ليابفااووأمقكممابديئورااأوععحالماسمدبويهسكندمحيو

أضىااليعسفاوقالءامماعامناسمايبمى1ألسقاواودكاهىوها

اؤطهثخشقااالوفورنألثاشصائمثرتالسثابنك11يابسةوثدناها
كلسدأنويالوووقىوترمنهيفأنإوههـىادبارهوذالإممىيابال

قهرفيكاافطرالثوحهيهسيبوةإؤطاؤلفس1النباثاهشماذا
االنحأالنماووالىكابانمسأويهيصنالسالماةفىءلمزمقزتدانسأـهـ

لوتشفشففايدأؤاالضاوالؤهثوفالبقؤنهاذصولو

وقدعضضدوققمؤموآثماخوتصئالبفلتضؤعيهتامحباابنءتحتزح
ثهحؤكةلمالموفالطووضؤغثهوالرغ4صؤ
هماسااالوضفهالجتإثفاذأتغومدةءأبولهىأماحامهنبم

آأمحكجداافوكذالثءكةاينساهخعصس
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دث91يابنهنجالذاهالمجةزعهايبحرقا

رقاؤاتهنانلطمالفآفغء
أبوكلشهحطافارايةحهغالرتىهاالثتهاصءإالعرابايثى

مقهفالقىىحتهاهالمجااليأليثماضبتافىاشاهيةبرأولالقيغمححئيفسه
فاذافالهنطأفىالنبثآقئقللإكبتاهاجيقالىفنيإظثكمر

لعالىتباركاللهفالهيخؤلوهوهـهحمنقذاليكهلنهثحرءسوازمبور
بوبساغضاخنىألخرسهاخقونوذالثكهـفواصىأهفتخأئثمثم

أرزآخألصالضثمعنىآغئهاييشقىتامنثيدىأؤضاءحدورإكمراأبووقالح
اذكوفسذمدفانحأكاتسىائبهىكابافتبرعبسدأجمصمافيهاكل

كلنوأذاقاللقوهويهعئاكبثاضالمقحنمحقة9الحربثض

اوهعياثبماسطاآخدتققيلائجاااالفغوومنهئشمراآلبالوطمنهآزالإكتثبا
يئأضواخإلمماوالهبهبراختالطفاماثصياذاشعوقيلضهواسوصللعىخ

ذسماتقذممفااريفاصدايثسقاقاتلإإاورلهؤاالخئطدرالمئوطرركأشالي

مخضوصمهنءالعمئمثرجونفافاقالىاللهشعااورمايسحزاوصها

وقالتقزموفدءشئضبهذاشمثداناالنلبكذومخرواليغركودلؤفاشمد

تحآتحنوونجافئئاضثريدافيءاكذلذخئغتألمتختجعتأللنبث
3يرسصءص11 مأخوفينهوشمفؤبعداشتدعلباسالعبتمحلبأبوحنحفسهصبكأه

انفكأأيوكلياعرئهرابقلثآستخ1مخلعالونبضواهئعالصن

امماعقفيفضلزلههوىأوئخشوتغناائهوبابفىتتزموقدأغثعسا
رركثىهوأنثستهلىققومحؤبئىايا
لماداغ3ئةاـا

لهاويمثااضداسسعلىوالرءيربوكىلرى

اأءقاالمفقالءالسغابهسخضثمابئىالهلضامى1اضثحلادواأ
صءأ

11وفعحللقتثلققعسلحدائثمفممهحشاكفازامحبيدفواوئحئهوالماص
إدبسأوقالءألصفساللغهألقتحلكبمغةحتجمىئمخميالفيالما

هاليممأخوذواثمعذفقداهاكلثصإامؤشألماإ

افاذ



نحلافيىوهمبي9أنألرزاىأقيحليلىفركماويدماثزءقلدلملغرئجزجافارا
واليؤأراكأئاكفأكنأىئوئادىتجثإتملاألؤىثالثوورزوائإالوكطلتآ

اهمردووكاصكجتااأجمأالذفهايركأل8عرابااايقفيأالذوك

وسسقئؤالةععشوأألاالكارزءهكأوواهممااحمححمحندافضحىفىاة
جمفىدوبعضهطعابعفسهتؤىكفطبدآاترافلثالعشفآؤناثعال
اكطالقال

فىاثتضؤحاأرزئااهسانتذإيعثوآذألثممالالثالهتغاحآدبمت
كؤلىائميئمفدسلفعغرةوتهخنموأقيككالطمحفالخثحئببألوافاقال

صيةوكينررافآحيكلعنيفأبوهرضاضكصغرتهنتاذاصازا

حسراىلهكحغافادكيفائطفسسكاشئئافاالصاكمفس

ووةأالىءغالرماضئهحتواصبثنيذؤةابعموفيستلوتجفجف

آقفت4حنيفةأبوئالثمقماتجفقافابنواارزسبايرلهسصقاشحبهوا

ؤفوفافاتمشماوقوروةالثعثيماذهبأذاائاشاالفوأجغستكاةاالوف
ؤفسءإافىتاحاااأخذواذاقالممالقففهمىاالرمنىوكذالث

معوقركتقىمققمعلفماكردألالحرلفمفهقولهممقوهوشلىاوشمفتقةمفمثعفا

ألرقاعفيسكدفىقال

اوخثحممئتهرإئااألأصألضايقحيئقفمءإعاسوولألمورف
ضتئاآهـفشفمافعأليهثمصخهلباتأايهآءاشغعثفةباعيدأوتخولم

اصلأقفغلىهسعق13قجلشقاعحةافاتكةسحتأكصيبسهأ
جزأالقالخاتغفكللدهـنطباتاطاذااأوذالثألالقغديهيتقهو

هـمئضويمالدىلطزةكنا

الواجوقالوطئهثخه9ومثأااقصثغقالىتذثرسعي

8شسكهوتالدئرفوصوفى

أشقفماتصدببوصتئفهايثطاذأهـمصفاسئفءنناأفعفتوقال

النلقةقتسكرأنههسشماأبرذؤقالتهااقسماا
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بالغفلأريختئاتغظرئة
افيجفهافاففواللفالثبتقغلىكقدففلىعدتولإلحشيغه

اقسيمابدمىليقوأبرصميضهابساالأخولضا1ر9

آلنههثصواولامحايخاللخهفآصئاؤالتهلقمااألألخهةميقاد
هـرءفىاأنمثدالماشيثتكل

تأؤلئؤسآواآخافبارابنيعتفدتينخهئهاناألثئةإن
هسنهيخألاالبذوافسكتايئهاممثرقأالرصتآويهاالعثابابن
ذثمآقيلحفوؤعندىالمدهـاتضاانأأبوصنفهداالرصق

األحمداديفاعضمدلتآوقدلقعاداوصينئذفيمثئثافبفاذاكارمات
جؤالراقال

قترشممنئطاماالخجدلمفالرةصةماطاذمحناذاعال
عثىعازوذكرضادافىلىثمايئفالى

نايملىجمربقادححشآفىسعاكهورتآىثىااآؤدتاطآتمئا
ائقرتمئهقدالذىدلحف1قائموهوعفقدللذىإئحصلىةهيوفال
اوذوقكسوالييةفاذاىااليثىعصذئهأبهفطارتالوياغ

ذرؤاوهتذفىيخالوذتريقصالالرياحتفزوهيسانهقأدبلىعؤوثهاقال
راوةالدبهكطيدحموقاذئواويرفهوفىآلمحلتئهوتذديهإ

رجالدلكواهامئشنمراىحماهئز6ادو
والذؤرش4ؤوررد4أملنء34قتكليخانو4آدئئؤكامإكلوقالدال

وقؤئهبثاقتاءعببدرايمقالئبمآفىفلمااسمقفطااء2لة
هـوأنثوأذهبتطيرلموذرقئشثأاززافقادلذالثمحئمثمصالو

آنخوئمويمالثفىفمآسناخددتراإئفوموإن
خحةأبوتعسالىتهاءايثاتالؤوعبابفىاصكلهاهسذهءاسممصاوصياتى

آلمحوإوركةوثتاتكؤفبهاكانهضائتالوالاوةصاالذدإففتصىأضافهاإ
أوويوأأكؤئمالفهويتفتاالرصالوقالورءوبرتآألمولهءاآلبخا

ماخيشيم
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وأفشدهـتمقئيخالرفئصزئةئئبمماتم
بركحعالقئثتمتئباقئههاالفسصريغؤيمئىلحيمئهـن

انركللعيلسبو1فيراوادومهسميدؤالم2أتوادراموطيغالحفائموو

أبوالغودففوأالهـئيموووالصفوإكلوتلىاضجراأصولالىيخالىعه
يقاألورفهكوهـكاوفيفوأاأيأأوفتحأوثهـجرمنشعطأممملىيدح

أيرإفوإنهاالالحبييومونهـضامافىألصينصاسذماذا

لئويئصغيفهوأالعايمأهوثىممكامعليهآىقدايذكطيللذوكلبييد

أفىقال4الجىتدأكوتزآكمئلىأليزتهوواقايقايدوتلءيقالجث
ابالرمحورالبم

كلهبوسغعخرفبحئةفىء
صئلحيهصعئةاوقلالحئةحافاضضهئمفاسناتاامقصلهكلنمالىوف

اقالرئحافألصهـمتهأطكينامسلسعبحئااحملجهءيرهيفوزر
ؤفئحالجكيتالمإبنيةمئةاولحدبعضهبموقالكلرألوضيغه

11ايءاافيوترلىأجمرنجمضهقالمالةامعكناملبنقىفأماقاؤءلفا

ضرريفيكاببفهاأخذفؤتتفغيلأرمقكوحمةفياوقىاللمثن

تهقىىإهتحئئيوةتنؤرةوةخاصتاثقظةناملهيرمطقؤأئطاهثما
سىئمئيوامتئطبئيقولةثئنةاياقققعومايهيزقمضاقكيحهارا
بممابيههـورالهبرضكتاذأمجبيرألتطابالزكابغذكاآلاضقققاممسلها

االحيآبعئهاهووقيلألنايطءافولىآتدالذىكاواسقالققهو
وايختدمامقلسوذبركلجدأثاحارزئغالةاألرينينويقحالى

هومشلىقالالسومفق4آلوثاسفبمااصغحنيأبرلذئرنا
سؤوأنالذرين

ألفوأهماكجاشاقطعناناإألشغصةءاإيوحتهش

كملرشهفىآيخهطلىلطصدثأطالررلماويصباليقدكلالمىهـإيقألاثممووالغثته
تفمبفألعما2قاليالقئففآهاممقشضاثةسإالسنهفةولفمكدي

محالثمولمعأ



ي

ثايعتميقئةوالعالعفةوأكأفإظعلفتإكأبوضيغةالبتهكتمدلدقلعيها

جمحممئتويقالصشفقدمالهبمحمضمئميدثرطباليغالتعثهـيئ

أبمشيشالحثوكمحمئعةوأركالحسثعثىوئحبموبنيأىفافئزصثد
المبييىواذأكةيرحعمفهأحممميسهاكئواالرفقتئآصسبهممد

ورءسالذكثررةازدادضاجماألمهـوئككذكإلصئعيهمىلقبكموكامبالم
الرقيقالفمععفمثهنالبهفئئنغعئقايفىبييكودنعلهاكئباملىوللررقال
أكالررلهألصنباتاذالهاليفصارذواوةتهعالربهطاترتجورفاذا
فافالهخوضمالميالعاقبئلهالذىيثمىكقولمئمطكقفيكونجمتىكلىتكلالي

ئرثتىهتىلمهداقلشهمىمكفييبأنسانشقابهصنىقالمفىاليعيئسرآ
نهواكذثكلؤاناواذتالألجمهااثوئودبئثاكمؤنيقةرفو

امفىولم1باهالركامقمثلسأكأااجمقارساوقلعقالموابلعمحئلى
للنالررالنهاابخولطمحئهغلقيرةكفملنهاأبفاأنجامققدتكونىاكاشل

رصتوتدواألزضسةصهوضأ5ىكوايأالابناألزمشالءهعهعفهه
برذللئهاعدوائؤصفاكذاأرضدوأتائةفيههاكثرذإشاآالرعق

أخباتاطهـافالقالوثرفأللئثأوهومنصةؤريثهث1103كضافتمغ

فؤلمحهـسكئأداثروصورطرفييةقالالركاهوقىداكشباثحوالناء

افتاشاشباةبا

لحمليهاوالغنامازصقفملاالحئفثععدئمئرتهغبى

سإشذائموالىاباكممقءحمفاتاابنخقيثايمورث18بايولد
قبقىاونوا28بةالجهاالمنكثالموإثاالعمثساررعهألمحمرلقهـاللضاحامحيفالولولهف

لمةااميراصرذوهىقالءالواحدقحعثنةمسائقلىافوبرعهأذاذاالبتأمولهلإالصاعبارةة
2قصلمدم3اليلمظهراألئء

كعايصقرسعهجمهثهـقعبازذهااهىلمجهتناخزةامرباآمثالناوجذمارةبهتمؤكربرم
وآئؤتموثوغئلفىالمبيمااأممابواذاقالرآاؤزرئافيويكهكهـ

4رغقيلتتناابمؤثااواذاكانوهواالسميوتغثامنحميئمادةافصى4
وأنشحدقق



هي

يمهتيضقمتنيقلتالة4ييمباثقررأتغشىالألمث
كفمئريمعيإقضطهرو

سيبويهرزراافهـقارواافاتاتجبيهاعةاالئجفعىمقكلنهاأبرعبيدء
ثلضاذببضءأبرفلللةمنبمماهروفيلىتالحمثربةحداال

اأاللضددكدفي1ئقكالثعةالحالمالعينملىئا

انجوضوبسفزهفتبطيبيقفيهكلنافافلأةإرثاوقصلالقوتبيهـمى

الضاىووبماركتاالتعبموالكئبتابضلىاتميمئالقشيئفىبهيتال
منهقاثوتيقوكمسمنةيعدثوفقئهفكئميكهتتهئصر9وهوفؤماثااعهفي

ااابيسققيزرثساصلىسحيتااابنءبعصمهـوكذنقفعباليكيوصلمشئ
ةرألبانهمامنبئنراؤقفةاالفيآكتوانرألباذاؤتأالفطفاععبوهومثسل

مهباهتجدببهامولعهـررألالحساتم4ولمجثحقالممهاألقليألفياآيخهمع

اوفكنهاطأوقدسافاتزىأنىفلدميمثوريطميابسبمرزوللفزكزالعين
كلاالورابنكاحشثأكمنالفاليتاإئخبفأماساحهاك6و

رإكبئالمقعثرر

وبكئلفيكوألوثحملاوبعلضرأاالا
صط

خفهـمحرئهالمجثهفعاثنطوكثمقيئافىوآخذافشفاأئرفياذاأوحنيفةء
أنهالروبمضيؤعبمقالنثثمرنئتيروقداكشعرافناللمنهتغير2رأيضه

االولمثعووفا1حموالحسةشىبههيثةفمهجهـفبفىالميصايهملمثمكوة11
اؤأأالهـفضدءقىيةالفيمهوايابالسيفاألالألمثعولكورزوال

بالثطحاألجنزأوالجوةكفالدةزألفىعالقبتو4وادفرفهشباأص
فالواذاءىىفهئذةفىروصذصىتوعوءىاوهوورزذلهءاثاصانء
وقالىيربموفهـأالؤؤيئئوحتىسبديدااظضمؤهتئثأممولهئفنيتبيمىا

زهوقعىلنهءموءويئغمؤحهق

ةثحولديراااتهاملاخفشفدمطوناءااالئبررفوأئألث



ك

ؤههـيرللقآضصوبئاحاىاعرالذىقواالئخألقميربئبموأن

لاكميرتخاإيىتمنرألماقير
أحثككنولمآطلمالماالسررالقآمتالىسايمعاثأهوالغامرالسغلويلوالفه

دالمائوليهصساآلنتاكالمضتوالجائقىتللاذابهموقالقال

فإئآششئئألصنشسقعاالذكلماألسهتحتهمنتوتئفعلمماممقأتطرلبهئصا

لمجالصافينمسهالذكاثمثتاريمعلىالمألانمهوالغحيرثلث3غنحد
ءراآصلمحعوانباتاوإهاةلىمالمقليسلىرةسغنخمقرضافىهنماأكمينا

ذهالمجهبعدئعضواانىاوائءدأبرحمةكؤكاوتآزفتاصجدثو
وأنثمدقوخه

كوأضاالمهدسحىفأضصالقطبفةجضدورلمؤحآلسجئأ

أبوعاييرنوالمعنيائهاانبالأؤدخثاؤإالرمقأرراأقوديأناتقذهقد9

بعد3يئالذئرفىئتءاتاكدوكأداوللرئيدالرئةكةوالرايخففةيصنيفة
نباتهأؤقفاثيكورزمائحهإليلالهوفئدهـاباأليمساوآخهقافافياالئةممي
ؤذاوالئياثماآئبتبنهالثفأفئروسكهـادقخمتهفوأصثىوفهنياتاكلثردضاماوضه

الذممانأولىفىتءماايخةكابودناإوأدووقلهسالديأنهضهممرأخثتمجا

إناةالىسهتوانيؤأنلبلعجدلداكاغتهـآغأعئصشاشالثهعآوهكهـهربما
ئغةايمقلقاللهنهضأوصاهدثركأاكدوئهامممسهتاابق

األؤلقوالمحتحهتقضإذاآخآفالطاهـسنمطبقالطوآختونالباثاصستخآفأ

قجللذالاألؤلافبتبعسدكوثكلفوفئشةفضكاثبذديقوادئملهونبور

خالىقدثأيضاهوانلئةاصعيرئرواقعثمتخقنهخئفوواسئبوبلوؤحا
ورؤعثاؤحكحىالوقاويثهأررإحىءشدثىهوكللملطالورلض

حدأمفوأ5لتزحماثأاؤأؤدلالوفىوءقييسالوفثوضاقياصأئرلموتراخا
ؤاللإئئ

يسىبهصءتغالرحبتوفيزيعثزؤباللثففى
كرفيسهشتاه11ضيطاإكنماكىوعوحاإفهأىيسىإلذكطالزممانامنسمربةيةعمه

قر



3

وأفمنسدوتضخلفمثبوايقرئل

ئهلؤقرةشرئفيرىاامنبالىكلىنائآرمالناائبغ
كأحههىصاالوصسقألتئقالالبرداثلوأاطرأواخرةوأفا

عشهررهبفاقاصاألوحعمئغثتمضغرالماذقدفيغولثمايفكاخسفويةازماق

ألثامحوقالفعاحماإصلىالانواللهزئوللمماالرنمفاالقششوصنه
4غاوور

وؤيؤلىحىفنرعاهلثتيثةنفاماصئجنامحيمالقمئتها
اأننأالرنصهصمااشئضؤواوراوكئرةتفائمثنالهـثصهأكفي

كاسإقيظنرإاالىخفعرتهتئومنباتأشماتاأشسوذالغهوقكااودلالوث
جأأقوليومتوعماناخهبالبىئييتممل

ئهااألاكتتواتىأتكراوصوالرالربسعتيفا
أكتمىأىميىااواكنسنجاورقئصاعفيصوءردكأاصذه

يمةبالمددبأتفمللعوباوئاالصهثطقالذاوحكةالوقلدلدابالويىق

دآشوغيقاليبدوالوسيخالولهاتلالنهيماتأهبآلهىرةاتشمىئن
نألؤجمدررالرصكلةاتوحمىفاثخسلفيوالوحبألرركثالىالنهفئباشىةءبااطا

بلضققىلأعثاممقتمتتالشأمثىلهفىثنراإظأندأبأاق
قةغيكحلئهاخيخوااديبقئفضموآنباثطةالميماةيناابمهإىايو
ساحمفهثىدثملستغاذأانجاشهاء4وغمىإمايعتاذاولاللم

تيفأبوءذالثوأكيلضهوأدسكشحريهانحسفاإقىثوذامن
إاكامحأبوطغضزووشستدت1واةكااووفهوماثاو

وقدااليابدبعىلوثكصزييتئغضغإمامطرفليليقإمانت4أشيالم
كأئهلمحتهاإناكهأآدثمسحعالرأؤلابهاأيودكاال4وصثىاالرضبرتكاو
ضرفبةقميهاصاوبةوأذالثبحدريإصثأتاتؤتدركحهـاوترغئىإايذرثم

4أئشجانانتضئاألمكمايأفيمماضقتماالبهالءفيلمحألوالتسدط
مطظنمىهعثوكالكىمووئنفىطاإمهةمائ جه

ثأشثد3

شايقفقالتسقولى

وأهياقاث

رهوقوله

ائجأاآلهفئألوغسث
صهخرظو

ففت

ضقشاف

مقسيرير8كع
ائألصعرركمعاذ

ثهواتهـدائئنماإجما

محوهعكقعهبهة

دورا

مووالمحبهكعال



آ

ابسيطالهتكتاإلحثقزالغجيئالعينهعجسةا

ةىإيالمقالقثضبهنهيرتتهنةءولسالأمبافياطهفثراليط
اواإلرعقفىءدفآاتيزبربهأصإأومتآلصوفيمحمصاكداذاآلثحفهـابوسفالسأل

دوأنفكدأوكدئاكدآكدأكذوعيلقادباثأفىفآتطأثىخط

تمثتتىتائادئمصبقايمباثتومحفدهاالذيكمحؤتضورزأنجع
هـمفوأخمكدتةوآرضتلمتئلمازادمقادآتاآغالفاد

صا

ىئثكدلقجيفىاكنففالىتوحئذكلدوفالرله
وفالىقالاالدضلىفى8رقيءأبردةجمألذآةبماتتهأبهاوفال

تآلآازاكذداكذفارعئاتوكلىهمزكدىبغسيواأللحهـثكدفىممبعون

احسدانباثاصمسدوقالزةوئحذلةحمالديةأصمابعهمبقالونجأخمه

ناواصلنسط1إزصيحنيمسهالىأممنيهدلمشمدفهثيطلتجلمقذازاوتكد
ماوشحضحمخصإقوتعاخميرصروفنساتالقراقمىالالقلهوائبرووئ

ا

انالضصففبهأوالنت4أامنلالبللى5ماققالنبالتولمقالى

ء3ألمىتهاواغجمرالهإلوممالالذىقوايؤإضاكووادلمفيءواالغهرإصدااالبل
رمضئرنبائادقالووالمئسعالقوالرضاقطوالحاتةخمواأيهوواهـؤةلقئمماوكص

مىوائعسهأامنيوتخئدوئبلثقئفإلال2ءيبىوهوبرفيلمالضواصالته
إخةوالصادتخرفةأىلنبات4مخثوالتررمسهمح4شوقدئحئرقهبرلم

بهروفياافجيدهـملىمة6الالغئفىتوالاسئنالريخسةاغطوقيسل
اذادرضرررفيحنيرباالضباثضوويقالئنأشمتاممىأحووباتاايأ

وودبحأفاأقطيباضوانموقلبرياأثخمربهقفريهفأفىيوذالبهضو
ووأمياتارفياؤحمكوقالىوشموفقغاشبافأعرىيقاللمحدإفي

فاذاوىاآلئصأجمالقمبثوأباتكرفيمخقخماهرءاألتاحاثرااثتأ
آفاةشءقالهتحمفمنهتفثرشءالمافىفباانهاحمذالقتاهاصاصةاقكثفرغ

اكنيافيفللثرزمتقىدوةوآفاةآبشكأفهآفيآبلثدجاألباإبهاأمصازأ
ذا



يما

حأللمصءصسهـصءسبرصصج

ءبهونأبرهينهىوتثاسنعوكلكثأبرعوابزووافىسرانباورااممابفاو

وشدءلغورإنممارزأورآظومن3ثاغمصرلمحلئهاقيؤاخزبئاالريخبتوان

11سعنهفانسقه9فماإكلهاكلىلفوأكثعلىاكاهففؤةوأرققىوفمالنبضقف

ءقىومأزفىميزلمنياترأرقوآهـقألطقيقافىكقالاتاالييترتهآظقمموإالالير
أرزاالتسيهورأدءرلىالوكشررعليهئامكدعتردهأصفراروهو

أ

11ئحاالاطآفاتهوووتجو91والةبرغلايمعيبيرو5خفعفاكلطافامطوتغعمم

أقخدىابئمهأوابيسمأصبيأذاكأبلفتألخالظامتورضلأمدوختألفىوهولمشر
ومنالهاصثاكأاملىعأالخعليهاملأوئغرخلتتجفئدتعمالىتبار3اللهفال

كامممهـمشهاصيخضكايذبىتشهاوسوفااثحويىاالكصقالجواذبعودهـوصاذإبؤآفاته
ؤالتضأصيالبااذئميمرئعمائهتهاتلىكلآتئاافيرمحإيرإاضتصغلو
رروأنستكعهآة

ممورسربافأشألصالرئمتألماسسجرادمارز9قيءجا

2تتأوذتدأىدسنهيرفاؤةااتداندألماوويعنىءكةاخباتاعبالربىبعنهما

وأشلهـنئتسؤشاتماشايمونتسؤشمورتتصاشصاوشتوآقاقيرلياقافعوداآلؤدلث
4دكىدلماطعاماكانللسكصعقاواالدوئرفمهافىقعوإاستسدمعثءممويامل
أرمئاأرممنقلاآلآلمماصلهاعوضتواذادودأكلنوالطشركئعهوشأآكل
أسش3ش

بإظآفوهىنراطارءلمخارثفوسثالنهضعرواآلرصةآرضاوآرمق

ااحاؤهـبكسمنشئلآنهىوجتاالذوإثلالياوكهشلوضويحاضة

أأنلثثتقذقلىالعرزإكذاوئسهىاقوائمأذوالوروهىفئطبثرعقالتغهرأنها
11ماتالحتثفى

الصاثيألوألتماألت

كتااؤأصمطخلزهواحلىاتساطغصاؤثائةايثناذافةأوسعمقال

كآلالالهـوالوضراأليمايةفاألوإألتاواوةلموأوةاميألاث9ال



مم

صسرلمءج

ئرجمداغيرهادجمدهنثهأوبهبامدةهيصقوأرفدجمهبمافىأيقالىالادقلب
اقايلاثىالكأمئرأمهدأجغةارصققملىرقيقااالدفىذعنإذاصكهـالمطمما

لمااألككاتوأبهقياتالنكاليآححئقاذاالخحرمن2غشامقلجفا
اقطأخمشبااكانواذظحعتنباتاشطنهتجاثإضاطقضدأواطففةإذفئ

أنشدخآة4ةاوإحلائضقأهىتة
والزئادءاضحغراامفأتواتىرزسواويهبادلث

تفرقتلمحعةكأ11ملنائبأبئثهجمعثالىأبننئئمارزانرئاداهاكفا

قوقناطساثبزوانيمأبويإبسعهايلمةممهثلب
وأنشدزوكأرةاااتإا

اةبخراىضولال1جماففةهملتقدكقدطسيكاإوآيغرتونبخ
لصرلقبىأوضئيقالالرفوضماأيوهىاتةندفىانمكتاذهحنزمقا

الرسهذىقولومنهرفمقاواسحابعيدحتعوقااذاصالنألورزصوجلىئر

طاقيفواغيضف

فلترارإورفءاوفىتطعآيخثهءباةيخالرتطرحدكحعالتل

واألوفاوققئرمثهازماووفصهيالمجمهحمعافهنبثالغآلقل

ناقتهاكبانواجفىقالاألفومقلثء

آفىفاضثتازبصتهفىبائئثمااصقتاهلىملباثطدث

قشانرغإالالثبتلطالن9بنهاأومقمافىالويلىصاانمبيدءرأزلث
ىقافىوقامننساذاخوأافىيتثالوكذالثمامثضقاليالاللنااذارراصنإأل

دوأنفرةوسرعغؤدةااأطىالص

ئثامجثاةترفصاغإخءطاسامتاألفتهطثارأمحسثآلم

يرموكفيونارجماأوعتفىثقذة11سدسأكىئؤهـةوةنصصيحىإفاأ
يمطاالوصقبهنهفةأبيوصضيزكشموعسدأاضصلمئىكسجرطوائقأى

قعأنؤقاواالواألبئأطلمأآوصعهوباالساصتقأىالبروآوو
ماغيهرتطاوافناكالطسافقشىىوكنالثكاشهفرزلمكمحلى

لىهث
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11لء
أابنالعثئثمقالضوجمهـبيموراشطائاوقيلقمبثيماباالرمقفىلفمشصل

ماتثطمضيمثاالناوأفيالكأشيفأبوكالوليبلتحاكيالوأحمدكىكنجتأهـ

ابنكانلدئشمنانشتهفجهائقخألىورورأرعقلصسلىمغسر

احماشخبارزاسنماماتفوققماضواصئكنالثفيحمانباتفىأرمقثتحمألت11

هاالطرنهسثعتهمباميمالنباتاهىيوقدماالوالمثفرفةءاالواالكارلبالضه

حثيدكأأيووأنثهمداديرااللئذىافيغهال
آلالأتطرذائنطدلىيمفوخحالتاأللةلمفينك

أيهالروانماغئوةروايةنهكبءأاقالأ

فاالفياايخآتغسيلوزوكطدثيعلائوكعيلثهلء

اللاتطيردفبقرليكضصخاتةاالكجسلو
سآؤدامملىاالاالرفىهابههسذهـقيلتضرقاجماللتالتواذاكاقممالممكيتإجمةا

ابنسلقاءكأأىالقرئههذادلممنيتتالنضرصووثنعارزإ

فبروؤءأآلتاذارفذؤكثقدمئثآفوقغواايكللىطآفواهكسث111
ءص11

اؤلىهقاطنداالرمقفىجمالأبوزيدبرموإفيمايكبسهمفحهاصتهاأث
أفيمحآماإناروناالوفآتورىرزحالاااكأاالرضاالقضاطةلملواةلم

01يرء
ءىوطبأيابملصثققحهلمأىتقمنلملىآذحهاأوضجمبمصاعد

كيتاالمافيسنهثداناواصلطعةيخأنجماتسنكإليرعهاالمحراب
فليلأى3كأنءششاقةاالدضافى

لىعبنعكأاواففاألهمالفاسدالب
تركاترحثىفان3اسعتقآوحغألفوعههتطمبفرااخغهأبوء

ووأنءعتآلواعئتاعآلفجلولهياص

يئحلىالمعايهوخشاك2فائه
وتذفجأخيلكدابعهأباطوافافلالثاءرثجضأنغالاالسلوق

إخالغوةىسىحيوشحلغيكوإؤصواللىانلفهةلىثثءصايهتةيمكواأصدستها
عاشعوثهصد



أيةالوفلثأا

تفقهأمجعا

يياتفاعليهاقى
عأهذاثلثاا

قوله

اظيلثزعهركت

ورالشعهوصتهئه

كنبهنتهاكألفا
مافظهيهاو

لتمحوللطفماحول

آمهـينبهليفعسا

أف

يوريشاثثحالوقدضةظدعءامنوفالطختاشفهواىالحمثيمعفدفأما

حشيهشةمئهاحدةوائشامةااوعموفألنيابسللأنهواالمحوفيضوخآلا

دئىبخسمالثنهئزبهماالحشبمئقفجهلملوالمحسهوالخمثى

سااتآصالدأبهضعتمشنمثوقدلمحئيقكلالخهـشىأبوعبيدألحشلئم
آشتهقئىالحاةدآخثءكعتالابنيمكحهـثعشئهيعئىالحواختشئث

ابهطصميئايبهألاالرصقعصتآعبيدأبويمةثسئمئمثةىصكرز
اكأيرةلالوضةموالمحتوآكثدرالحثيثهاصاوف6خئمثالي1ءا

آصابلمنفلذويتاللثمالحمثكئيرمنزلأدمسذقاىتجثوالححسيئى

الوبلثثثوآخامعواطشيالائثىالحئبهزسمثخثريهنةأكق
ألمثينىأمنشىالمحءموامافأفاأبوحنيفةالحدثميخعكلآعئف

أشدأفضو3لونه

اآلياصرافوقيهأناشاولحهافآخقلفمئاحائمذاتتدع1

وأفشدأفعرضعوااوليئصموأيفماويقالى
الوااالمسنرنجةيئساوقدموصانلىرعفكطاثالىدفغق

أوللهوصذتئمتلخشمثثصلقالةئقئثلهوثال

اصفضوضقنهابزرةااختغئثاالخسفطفذلدفئؤكلتخوبمافل

افيتقذموقدممهيؤببهاتخشنزاولمرومغهاكابإكتسىامتوصجعهأ

قصفثألوبيدقضألآألصئهالصئمقضفثالمعكيت

فضهـسسبالطمقفئضهالحغفالهينصاصمبإثلهمختفحهاقىالوا

ئرهاسثهيثواطتههقئؤمهافهوقيسلصدوالأسطشةشصةكتلة

ممثىالحمتغفثروأبوالزرعمئرزئغابهتجأبوطضوح
الأقئعاهصهحع

نبألكاسمائخ

41ئيآءضبزبفالنهثهمالتهديروآشجشالهقدةثخهءعيتاافي

وفال



بمأ

حمعيةحموةدجمقاثخهةوصثيأجالطاثهيقأاغصكأفىقالا
حمافىضيئآخىفالىبممقالةاومنقالةجياية2أوصخ

هاهئشصىتجعررة3اافيهآخثقولوونحواةالواصد

أصمدوسفالسحامحرفال

ماالبئمفماقيزووآسققهراوصتفاتلأمهكثه
ىيمآلهاشايركافاوآخماهغتنصءععاوقيلختيخاصجباءفجا
دهداخمىهسزايقالومهباصأىئمتربمتكلفهـالعئمبسئؤقومالمتؤأقحا

وأنشدشسشثم

اجمبهرص9غعاثارقث

آلااآلررع

جعوبماءاالمعافىعبالوطماةصصلسضارامينااحبي

عميمهـءإلئعا

وصحااإينألحءمغتكفراألشإفأوباب

عدااواواسعلىئإ

وفومخه4أأصاورظلىءباقثمافأظثالثةالنبائاكهرأوصنيغةةالمم
ركأابانيةأتالآزومتهفىنبانهحألونءأمحاله2ثثصهفوحماشتاةارثآخرمحأوش
بفثووءىمقصفرتاتكد9زرؤيمءيئوأفوغءاثاددثال

أومىأمحلىرمبئالماركميئقيأأشاالوصقطتشالنهلمتالنهنابطاهـو
أمنازوثةفيىيئقوقأيتموصةحأبوويمالطوركثواالحممق
ايضاتمئوئويغير4محقبنةتغنياهسسافهعلىسؤاتجئىفةفعىأخأل
ثالثئغأومحىثهوترقىبهمايتهلقاويصابمكسسهاليممخغئهاأنهاالئحداض

سابنضسسهلئىئغترشافىيخقالىنبتفجرراالصهمثلىصئدثتالولثن
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وتجاصبهولثبهوالنهلالثلءخهكزأوالمثسماقاومجلأوقوجتئ

أغصانزقعقعثتؤرؤ2وجسابمقللرتهلثتيفقدتهؤفهكئهتعإومح
نفصكقأشرا

آدئغاأئففوكطألزكنجفخقاصةصذالأستجرا

أرمحقتتمإأبناشجواقىتفعىهـىمايهحاتمأبوترناهملرياةا

اقءاهصذاواخمضثلضهـآضواواشاكثيرةءوخرإبهرةولفمئجيرة
رصكروثمر3واددرلدالن3صراليرأحمأكلمارزاصآا
ءضشوهـإ

العقصاحصبمالضسوصكلؤاثاللثماكتأاانىهاصحوا
ص5ءإلم

منهكلناأبوضعفالئجرعدضغةنماافصاويومقىاللمضرم
33ء2ع5ءا

افارقالئهضبهابهفالفومثهيهيافىهانوحممهايئيضوالرهبنكداجم
أبينهمابة3مضقاوأصئةيبيدالذىاشسدائهوأهـفئءقىيثالذىاضبهرا

لهءآةااال2لةالهثالئه3اونمطلةثلالهرةوايمههـء1ونهاأ
إ

كلةآوااقئقتوهـحنمفألوكألاالوضىآئققثوتداقوااألةاسدأ
إ

وهولدآهالوئثبرقذوقدوبقتمتاالورضإعتأةتاسألثاابئوالفالة

أنلىقبىهـادابكقوآعأاواظمال6شبهرحاعوإضصفىجخماذاوقيسلأباقد

11ائبماسثارتاوواحسدةوولةفئاشسصاراصذءصةويعالىقالىاالفذثثلىفهوقبيئفي

ثتقاصوةووريلىيرلمصبئموأووربمالولبئلهاثواشطئفواللبفل
وئمأةاوتجفلابملامحقعهعالالتبقفهاوقعلفلالتمحفؤلبفقثةالمالنه

اضحوفوباماتعئق2نصفأولئهمهايثفلتئواوآهبئسلمجاوأف

مئلئهرذاإمحمالمصكاأفارئااقاليووبةاطريعههرقىفهبةوغحبقه
دأ1ءالولكتلاله

سشأ

الؤاثغفئرضااتتتفشادىةتهاقتىالةيقإئ
4ا

نبارزأمقهىيهبتاهـإكأابلئبةاظوهـاهعاا 2سجصىءإ

لماثفئيصكامغضمرافلهـوأاذاجلوأرومهلى5مانبضثاقسلىف4إل

أشاألحاضةطوووإيسنلئافتومالئمغهكلهـأؤآوقدئهئوأا
وقد
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أألماهرعبئفغدوجمقإمقماطمقأزرعئسفاأنظألوعجسيثة9زأوقد 01ا

أالباقىئماالثهوائمقاومكرفيإثروأبأباهذافىنقصداليهذيثهاجثصثتبافيأوأنا
اويماوكا9ألسهـئثمحعفاناألامحجومحفاهامماأرباالااللمحمأمثأفىكلنلموفرعهئةأإ

شئورففممبلنفانبائه1الميرشمغامغومكلاللمهالدوقىبربوصاورفمجريجموي
م8اشيضاكهتئتثصرعسطه9فىمخبرلةكلقياطاتالاتبئطكلوالورق

أجلىااجميدةأيطعقوحيياكثملوابئافيواالورققاميقومأنهاالقبو
وهيمصاأمحرووالقتذأيعقحكل2كالرزممتولرقوهومملظى

ؤفى3واآلزماكألىواآلاشالطكبءوذاليكالقدبكولتةوايهنسطشبمامالم

بهوفتتعهاأنةالتأويلثدإالشمبهوىئرقاضااكتزلىجمكلهذاكلأاإكترل

فاانجيالكلمالألنصائييدجئبئماآؤفثافىقالىلموقاأقولوفالإالوا
أيهماسهبأب2هلمحبفىغوؤفةواكاومعلى8ةصواجماواخقإميهأشمما

اقوالوفىعاخؤمأثجووكذالصثقأشئهولىاابرئففأفىبابهفىهـصىاشلىلهقالث

الزربلقوئغيلمنهممىخاصمسفانأيحاالآلرشذباوذوتعالىاللهءشا

أمنذكرهماتصنيآشوعىتجنهوالثمجوءإشتاالفضثطاورقىسقوطواالمخبال

نهـوصمت9رضألططتاذالئألرزبهروبييغاثاتعاتهاشاانصسدةعلت

أاالرمئرت4ذوؤفىلمدءاأيأهـوءوكأفمماأأوياوقإفىلثكءأنلمدفهبذو
وكستجنمصموأفىفادياتااساسالصبذواحمكيروهداوآسجسدؤث

تقرزموقدمايعدئعؤوذللصئفوللىفةلموآضوواإففنوةاهـوقئضئامصش

اصبهوأآكأاؤاانهأتبماأرزيمعمأيضاوطذابشبهواجللناخممارزأفىئفولإ
دهـبرعجامي9ساالوهينويخافيقاىبضمنمحوأبرقاالاأليراققما

المحتحأضالذلدكفقوغوءحوينتنعوفولمضعاؤتفاذاضسغقاذا
21

قدصةمعخهـاوازفالأبونصووذكوذالوذكناوا

أممما1ولهعاوأأوايكاهويلغرئوقءأمحالاوفالالآضوضق

لهمالىيذدي114ييذأكيرالنوعآوقلىوكانتىىقكوااينا

يفهـوبعؤكوباثفازاشئهاوقنطاغوئؤأيوأددهااكواننىا



13أخطأافدقلتأ
بنعلسهـسسقجماأ

ءنساووصفطقئنةقالىجوشؤبمنحطأهأ8ر

راظفعتماليغفالىاآلمتقالخعوتمئآذفىكتنارزالقالثصكبيئ
صس3بممفلرجمه1الة

صاريةفدابمااقالكبحأيضايغالىيصصمولمفعماإلبل
حالىثئدكائاآحمموتطنصوضخوالموضع

مالمئتهرفىمنئصبةفكصثءسحاخرأالمحرواولناثدفىوالالفسنفالعهـيمألمحخصوم
سلدومعسفنثلمءف
ألطتويافرجمتآحمبمأبونثكرءفالاالمثنلذضيفأذكراقلفىدهأللمإبهبا
اكسسئوواسئاقوكهرهغئوبمفهثىأومحهؤأووتصفىهـادبيتنخىلنهبهقظولملثميخقع

مألشامخرؤفااشيرةاافيهـتقحلثكأ11ئآحورصتهقدلمألجيفي1ةوايممايقع
وورقلىلصاللمجوهواوأ

عراالعودءدومحودوهواصوقفهوسكاعىايشعذفافاكأضمغأبرالرمهأدطناكعكلعها
رهلمخددعهاشتذاذاابعرالناحلةنهوالغودمثطوالعئرزرالتاوفيوكأفىجاالتبابريعف

ءالصخصاووركووافى

بلىايحموناومةذوقالىكوورلطوالدلاواللؤ
عارذءجيميئهاقنااؤجاشالرحمهاكاكونتئقةلذناؤثشايص3ماقلتحملى
فاذاكلوأبوسنعفسةفالئدزئثوثدفىانونأأقعلىيهلدلجبوتدلاموجهذاللئهداهـإلمش
5لم3هـ5صصولواحدصهءوعسايقا

لهوأةئمءوآلومحكهـىقلتثتأوافائمودوأبكثضفهعىخمضاسايقاقفملمجاولبوالومةفيقال
باوروووصفسىثإكلاواضومفثمنهالكبدصل

هقعلواإاالتهصرقألكخوءئرؤلمحةفقىهألوصغصةفئالحثمااليه

كمئمماللحاؤيدالدأجمىأكإحيناسمعانله
ئغنجاعخهاكلططلمصمومقفىشئابآكفبيتجاريةولتأصتباصلج

اوترإضاأمىبفيةأمناأكهـثومحآدثءدويدابهتتجثىنألثايعميذت
ءوسةعنامأبوألنةشابنوطاشدهورمحيتاهـابقطانىدوخدضلذفاوى

صاريةيصفاطمابنقألممىقالىوقفمدثولنهاذزإلىيمثسرخة
ؤعمفيفابايةةائيمهبالاايرثءاهـبخؤواصريفهاطا

داشاطاطعفءأ
اضبوامقنصلمسااالصمهتالمقضعيففوولولألفخنغعقالاليلمء
ءءراهـ14كتفمهاا
االللشعىالذىالقضبالئخصقانقاقواقماالهنقومفرقدوث3

صوقثمأبيننيحممسع

آغثتهوقدوآغصسارزونحصنةغموثااالعسدوامخاهـاتشةباألجابمضهاصكويمكهـال
مخصفاكاروضبهيماكنامنهاا

ءئساووصونقئنةقالىجءئموشؤ

راظصعتمايغمىالاآلمتقالخعوتمئآذفىكتنارزال

ماريةغااناكاقالشثشئحأيضايقالى

حالىثئدكاهاآحمموإطن
رفيالمئأتهرمضضصبةبحضسحالهمثخرأالمحرواوبناثدفىوالالفسنلثق

أقلطتويافرجمتآحمبمتهنثكرأبوءفالاالمثذلذذكرفأالىفثفى

11سئومحاواسئاهوكهرهبمغسنوفهثبعؤأوأووتصفىهـادبىيتنخىلنه
نهامسألشاغرؤفهااشيرةاافيكهـتقيلثرة11حعتصكثقدلمألجيف

أاكرورايغئردءوقدعووهواوقدصفهوسكاعىايشعذفافاكأغىضآبرء

قدفالورهلىبعهاشتذاذاابعيرالنايلةنهوالغودمثطوالعفئزرالعاوفيوكذفى

بلىايحموناومةذوقالىكوور

عارذءجيميئهاقنااؤجاشحمهاكاكونتينلموفشاعذنايص3
نفاذاكلوسنعفسهأبوفالئلزئثوثدفىانونأأقعلىيهلدلجبواستللوجهذا

افالوأئنهدئمدةأءوآلخومحكهـىقلتفآلوافائمودوأئربضفهعيخمضاسايقاتيباا
باوبةووصفإفبهاوميا

علوهقاإاباتهصرتألكخوطئرؤلمحةفئفقىهألوصغصة

كمئمماللحاؤيدأجمىأنشدك
ئفجاعخهاكلططلمصمومقفىكفشئابآيشبجارية

خعابلىوترأيضاهثىبجممهعضأناكلمأكهـثومحآكضقءدويدابهت

أئيئنهوعنامأبوألنةشابنوطاشلهورمحيتاهـابقطانى
صاريةيصفاظطمبنقبممىقالىوقفملثعو

قحمفبايةيفاةهايمهيالاايرثءاهـبخؤوا
اابناضبوامقنصالماالمقصمهمقضعيفقوولولألقعنغعقالالث

إأافثط1الةتشعبالذىالقضيبالئخصقافقاشواقمابيئقومففىقدوث
اآغصسضهثتهوقدونحضنةوآغصسافىغصوثاعاالعثوامخاهـاتعشةبا



3

أبرءيمخونوالجعالصفيرةالشفبةنهوالغفىهـئهفمننهأخسلىكفمنا

أفدطصالسلماهلثعفوفالالغيونانهفآئأصتنافأماعنمفه
11فأمماذمقالرعفىحورالسرأسفىحألددناقهةفىاافئبةدذعذبة
عاجماوسهعهاممةقاللددلميقأؤديفحكلهاعفرةامثسهكذئمحظهـمضنفالعئبة

دشااختضلففوأيألشتعبذىكممدطكلاكسسذقاغيره
أةأصؤضورؤربنصعيدقاللةققعدةااإفصونا

كلىاصيرلثوإشأقوعاالىهاءحكحىهغمهئطبعط
اممجدةأبوامتوإثرصروخصنهرمخرميابمىأووطمتتنميبو
الثرئاحمهسهوزعالقوئوامآاسيرتثصهزيالصهإهىءضهوفالء

ومنهاالبسلهوثمبكوئارذااوقصيمثواذومقواعوكلوالرعسانفىاظ

إإأبراالعشقول
كحماؤءصمانءولئئلألماو4موتإةمرذدال

كل3ءال

وقدمسؤىفهوكلماقتلهوماهـوقوالشحرخذصارفىالقفميبحتعفىفاذا

ساضهصصافالىشؤق

قيميطائتئناإلةخذاليضعرب
أوشبهزءأصلفىنابتفضدولممشهتالذىأصله4تتتبأنضهمبموزء

أءصء

قمىدفوحوفىبنءأوقالءالسلعالاسلظحىاتيواملخوة

ئيتفايركمتئفعبةادبخطووفىطيااتعلى
لالشمقوهعاالشعرةلألصصاوءىصاقاهوأشانهشئمعبءوكتارضابقوماا
ءحؤكثبهتايثفهىفئطتفافانحتعارءفاناباغلم4نهيرافىذعباعأوأاسبرفحإ

غوابدةقصئرحهأاالوكتلىدااامفهاوكغذأرقواللىإزىلهفهوء

فىقصولمحثودىكرىاخمراسثسهصلقولهومنهذكرذلذاللحيافى

لمأويتهالآكقباكئغاافايعالقيىكثبا11لقصرتهافافأيخوؤكمقبفراه
وفثمعراالهـخفيسالومنهآزوهصعواهاأؤوأصاطسناالومقجوورلى
ؤأطهدلىقكرمتهئئهاضأيصافيالثاقثكموةالقالوهصذقروعسهآفإثر

هثةجعأواافي

ئأفىقاوتكمالبزا
خرسكلوراضأيف

ئلىلمطافهن13

أورائامصصلى
ثةءعتح

إقسرأهحؤامون

برفاألفىبهي

أنسففشأطا

روردوأمئاغا

جماهماواعلب

لكلالثاليصارزاا

وكاقوؤزكن

كممموفهصهـمه

يخورالسسأاتشتعا
ظوأئداساتلالا

لههأمحطاعونروقكت

دى9ا

الونخبم
كلالئداألسها

كدثققهوكاث

الفميفاطودصبهي

يهآمينقع



ذالفىومعءكوكامهحهفمماقيالدفيغةالهنهطفطائزأجمءكاهـهيفهـلمءا11
8وووضئةقطةلألائهألمهأسفئفماضسلىالعفىذفىالدثاذولطءلم

فياأطهـاثاقاألثمتشمغةثقثحغهـثوسمياتحزسةلتمحون

ةالشصاثفازاطاضعثموأاالخصافىأنعلهئمنقوماأئهالقأإ

ضاخؤدشخوفيونبنهعبأيمالءاإلمعكلقاليمتمعاحتلىقر
لهةافيضأاأوادوأباةقللالطى

أسكانووامقلىنادإئكالكرح

ومنهـنائهكلنبارزىوهتائؤئاةاعاألعفساقيدأناطثئجاعللالنهناقكاقالاوأ

ألإقالؤلداتاحيهأفثواالفىثيهدنلدىضاعطالانرامجوثيلق

لمليةاذورءقالىكاضلىعؤقيثرالشىلالمئةسفىلمفصاعاذساجاإأرار

يمبدطوزوطااسعفالكلهصاحثيسسخضيماشممععرالقصدالثمحطليفىاإلمح
رسصصءصص

حرصهمايملقوطاالنمالطالثبهووعأسوأذافةحفأبوجحاممثووصكلاأل

أألكلؤبميدهـ9افيمذرةرروؤاوباتانفاتائمءإاجضاوال
ينوىاافييكأشالشبهوغووزرمينقاماهووقايكغأانالغى

دلهأفماضجوةاكوتافئمافثكأدكبمأيم

لعثكضمثجروودستئل

والشئخبهـلطوأكوبااايبهءصئومقاإشئبه
عاناالغأمحا

ايثسكلىدكصياقؤ
كللمسص

قيواوةفئوأوبرفئائابىلىوقورقةقهوأحسسساالسقىث

ورقهـاحأخفىثأكلوفىأوكأعتوثأشكالصشتهةةوووإ

فيءئكرذونةاكمعائاثاأاذامحوصأقيأقراآلرآلءاألبرأق

أأ3زلوألفىحماص19رعؤاكىءعفألأأالىص8اضيباللي ء01

نآعمهالثإصمحسالرراحاذاوثكلمصاةاأ111

طبرادا



أفاكمههيح

يمهفعلىفأدزلعفميبرمياصثفلثآجمتهاكهجمبقىةلماجمحماألكةدفىيئممئبينأفئوادقبلا
اوولىفىلاللممةخمتصصأطثففيلىفاشانادوأسسلبص

سارزالعرسابرفىناجمقخصدكالىوباصئفوالجعإشقضبءالخضروتلدوخضوباثاضغتكنضث
كدمموعثيالهـامنةظصلحفاؤو

بئثقالضتضطأهأفاءولمص3ء
ضوررومحلفهدؤقأونوةسعغقدقعتدتءفال

لىعمورصءص

إلكلالرماقىنغثعأعامةتضؤمهـخضعركاخقموقنبيدريدابنعئهفلمخمضثقئ
أقؤفىا3اوطللتاثأياأتالثإئمفعثأفاضالهنيضةألولممجرلمايعالذىاحماتافىفهث

يشثعهقاوافومجةص2تفطرتوفغعتقمذلذوآثوأئقضذائتفرحمسهقلقاؤافكلطلدتو
أاالطاقصمدةسه

ءجص33صءلمدلم131

طاوروفىداءابنونثصنضيراقىالتضعاذانرلثاموبفطورا12فطراضحبهريغطراوفطوا
ا1 سهـاكاعءليمثهادأثوألمهاث

حمبمأبطهعانربنرنىرزالرفاتاوألوروتثثكغكؤعمئكوائورذانميتث1
دعىكأشأمىافىفىء

1آلصيقالوؤوفاؤترقؤوقتوالشحرةأؤزقتهلاتاالورفظهوفاذاا دثردمسا

001اأ كمقألنألدرحمبلعىفىليقالنىتألمقازشاأؤؤةهلىاضهواتأعرفثمصوإلىأول

دأؤلثطاصثص04ااآلواقذكومذثفوقدكأ1إجمألواألداداهبذةلهدمماوتىافوقثارشصاا
مورثوحم4هصى31لم 2فىإ

صيوصموأهـشاكناورلذحوثئصحمهذللعوالمىلئورقهـىممو ء11الكل

حا
عروصسءةأ

اذاطلعفامأااالانهووررأمأص ولى9هورسمالألىمحوكلريورحووا صافرهعركصسلم

بهروكرليضءأبرأبهطمرروألمؤوفهطجيوالأمصنجقةأكقيالوالحالىإزيد
صؤولنألطلقواألمعشقلىالهدلورمصلولقملمابأالاكابلءالمنبحاللورؤقاكاأ

وكفىأدط111ثىحمئرهـأإفئكذلةألطآةأىفىاإغاؤساوافئسااضا7ؤقاىاالفى
الءلىئميطسالءيؤس13

اصسحفالمعتطكألمألسفىتصثصمفتولرقثصطةإاجموأبهئؤبغأنيصسوأ
فنمرذاثأنورقتزأكاتلتواذالثلمأش9ووأإطوأآلوا

هـاثيكلمتاأودكررا

نفى3رويمممفوجالبلاالوغاضاععةتقاقل
لمياالمعاولأشفصفوأالالفىلمضيتحوناظكفآلشءطمجوالثأشتفوقدا
أرقىتكلوظوحأثأكأقيناصيدقاقةرفرزصأأغاقاالكلدكلىبتؤفاداا

رزسعأتبالمةءلم

ددفىقفىاأصبئإأمهرسىلراهثمغأخأوععةاونوصسهخكيواهحمىذاألا
عاهـمملىأصسص

ثمربرصكالميا



أوملايدفعوهمهـ
جسهوبوببألبر
لعئرديناممهيؤين

كفمرقيءمحكذلىكنت

هـقهةقهـؤال

ثك4ومىلهمصرت

ولطث

صعسليبالمببهسامق

دجاوصاموفيكمنيرز
حفارةانلىصماسق

نخرفىوزو

فىيلشلىآبااأفا
إقااكءبايالمييمالز
ههىئال

مرلياليقينكلاللهعلئا

حجىبشافا

عدكطصكدبحىاذ

سرزائا

بغهيزلىخلكم

وحميمآءوأبمق

باكيهتق

مغامصالافعليك

نغدت6كثر
صفوفىاعإللطمامها

بالعألهـثابىشفم

فىحيرووبا

اضنينعحلصا
دمعيكقعهوكف

تهاطغساصكهسثر2

آمبننعماولي

13

الةيثيفيمثوةخصاشستلئرتقداشجراوحينثؤترفيتشقىئهرزلمظهـص
وأنشسأضحيهةاا

ناسباثحمتلممشغالىازهااوقستكهلهإتصرالثأأا
أعافثىقشجيرادهامامنؤهاوففووفانرمنميهاتانباثعالقوإذا

نكأطاالةبهتجفتايروناتنأكلالوظتتاجحاتئمغتهتطقولمأئمتحرقريببال
وقاشسحرالرتؤإكهاذاءموإضالتثلمفوقءالرحمكاأدنهيعكا

معدوأيدف

ؤصهذهاتيرلتظلسلمهاصكتاوسشمعبالحبالفغاهارال

أسلشاذاجراثاتآفعيقالوصحنجئذوآئهحهالثبهرةمازبهونآغفلىفاللم
يىهطالذاورةذصسقىواواصذالقتخلهاقاألشغاللضكأصالفىمناتئث

وذالثنتزثقدحمئذخرةويقعالطفواثكلهقبلراضيافوفيهئوجما

ممذثواؤخهاةمثموة14نالؤنتواذاأثاهاصفمنمنهاالماذآسستهحيهنقح
قالءكثواشضوباؤلوشبهقيخلبعضفىبعصهاودسغلبايافأفمساوت

تجعقكوفببعضهايهمأتداقمعصسغارشممىلمكفذافاكنخضنوا
اضبهرةاثآمثطوزيداقالىنهثيمتيمآفيقفئماكهلىقولهةفسهوكل

دممنفااقشمثنفئويىقااضمواوافاتدأعنيهـفاألووتجحهاآموخهاب

فالهـفةكارواالمفىالسضوالثحرقالقبئورقافث3ىصوآؤرقا

نءدؤساةفوووصءااطثا

المخضفامفهاةارداسذالبكساثيهبمدؤلىرفايؤآقضديرحع
انمسايئتاحمقحالثلل4سعاذتضتيعخابلعاطلضاجمضاةاواذاضئنئاقال

ماسمغاصاصمواالافباتحهءإلممالوحبنالهفىإضجذاعتجهـأنسالاالخ
دوأؤثتأكئكللهقأت

اااءتأكؤبعدالخفمسصااذالثثثوتالتعنة

بهاضازيرادةوالانئدكموانلضزيعواالضضموبهاكىادأقاالطاليرمواخئفموة
وأزشدالطكأمرأقلىا

مهـلمهي



م

رأخفأيثءامؤصكأترفل
01صلم

الثكحركعسلةهوجمعضضراللدااخضزاالخضاربهمعلييرردمحلىقال

أةواءفوإكأمووصيقآحمبيءانغفهـرأخحمرفيأنوفييسوقدأفعالليء
أيمإنثفىساأوءوهـؤلثغسالومفسامماهعاللطصهماؤدة

أهوأىسكلالحضصرءةصقالتحعوواكقئراخضرفدلقضير1
41كل

ترطبسةغطقئوالثفددااليىوبودذبرالقيمافىعالنواذاقالغجمووصعع

قاعوثرؤعهـآألللوترالمجقآخمافقولمحركلقؤوورشعالومرةصألث
دوةلهفيهاثحوبخإالقوئةاافيالهرئئثحغمنوأيمعلىقآليراخإ
لمأ
تيسالوفيفالرزصكايئتقسدوقدعهاناثهرافالثكمهكوتاناىممهثينأ

اذالملجفالهفوثوئزهىاواضإكلنفانهقازالنبماتثائةمدط

الؤآكلهظهرتماأرالشمحآفنقديحضئرجأنقجلتؤربواعيئبؤ

شررنخونمااأبوسبد4ونرغدسهـنزإهـئماصدارآجمنمااوهعمياوبؤمخغ
تزجمغلالثمبهثئهنجفأبوإتقأللقبتاولوزثثأشحا

ئمئمادواكاميئاالهىوكمقماعبلاهىملؤئهوشثمةالفئةمحا

وأنشدآكأميئمثمآحإلة
ثيئمتهءاالةصواثضعرسبثي

ئرخبألسهوأوآخفتئهوخمووفهوضرائصهلعباتلؤوتغائفاهىفةصئأبو
وصجئةائتقيسلوإئئفىنهواالئهأؤلففآتبرإكهثمغمثاثفاذامفولفال

ئفامحعهؤلةؤؤرالثمقفساالفالمهمذففآؤاوفففآماوزقأتصهبقنط
وسبتلالمورايذكىالنجاتفىدمتموقدماصريزهىتذىآووؤدفرةووةزةش

ركهولءااصلىصهفاسكهموفنهطوشد2الولمبتدثقيهزهفغؤوا
اخفهرأ9فووألئصالتؤرجاغوارواهوافؤزاضجواقىؤلقالوتؤزه
دوأنسعؤأ

صؤإسإخياالىميلىرةئاؤلمآلكهشعقيكالطاوروائمئمتأيمد
أيضاوأنمفمد
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شارقاياؤلثجاتزرصكىينأههوحقثآثاسطلوباوقاخحححها
هـوأروفىعنةسكطواآل

لملمأ

الديمقميتاراتدثإووتالءبمكشهفإؤئصيةجلتخهـلمى
اافىمافىهنإخكلإويرثااقجسرلهلمثمئبازكامح

فىلمهوصالؤزطضبهزآنآرتثكاابنوناورمق113حلككل

فاكأزفووهريقفالحؤزأنزقشكرنيفةألوكلمكرهفيسيأقىوكصقرنخلأ
صناذارقرةهيوقالرفرتهتهتجفسطهوفوألئهناذ

ورإامنلمساكانالمغالرهرأنبرأالأبعضكلوزألقالىإشورصين

ووايسآزهرلهيقسالجضاالوأقمناليشالؤأتالىذقبفقطأبيضا

رهزهنهوأبيضيدكنلموانزاهررئضئهثيرقاكلقواكممنولواحاليهررمب
صالنصااالياالدرفرةنثمااليهبشهووكانجهاوبمخئهـمهاىإكاالدفيا

ومنيعمورلمحكشبقسالىوجههالشراقدهوووضقموتثويفالأليضمنها
فالهصثالتوانوتراكارواراشروائؤرثالخهااهرزإهوحسلمقيللحاد

نجاناوؤتفأاللسود

بربالوىأكثذاهسرهنةسذاشؤتةقغر
فوأقوشئيمنصغراالووبالرزنبأضضكآفالآصافباالاالعنأولو

عإلكأقرلالئفىرتصفىضلملؤثأزةزهرلفأممهخةواواالنارة
هـاآفهـالقآأآلقدديشذوآوايممخلألصكونخيهصفإ2وزى

تضذموقدبهخائةمافىوإئماكوقآحئامقعهيألرهـالمفطكصنالمئ

اضتاافالئووبينفهإلثثبهسررصويقالكلمةاءهذتلسل

نلواحملىهالهذانءألضاصاعثاوااصشوأحهأفااةوالو
قتؤبفوءفىوأنشدتحرراذاكشحواضبهشاونحآوفدتبمامتتىيثثطلؤئر

فاخقدبمىا118

ترشفاألنىشةتخوباكناقهـآفبآتهاألزفآصاتغاقلفن

زاثوخوفاهـئةقييقينماالؤنتاحثئقعئ
الجراؤ



جم3ا

فىأأخوهاكؤؤكلونأذا2ئلىالددئريأليضهـئبهإالنباررمنرثرأزا

اصفحيموايمالحئههونيهقثةلىفثايسابنثأزتدتفيلفئرثفت
أبوشواكهفلدفىوالعشمثاصبئراوقالى8واإلزهايرووالي

ارتؤزقيالخاثوةلدإلرفربثةضفتاختتطاالرضررىائرتاحنيفةس

اوفاطوجئمؤدباخضفدنوأناضبهراوزيرلهـقرنواذاوئضدهاوةف
حمسأساصالهءا

عغتالتىفوصحا9اجصرأ

فعأكةوأؤؤقارفىكؤةسىاإ

اآلوقءاصؤفنواوقةيالقاآلةكئووويقهووقةخؤبرعبيدا
تنيأيوثاؤوأخذثضصفئإوزفثهكيتاابنةاطعت
حرأدوصفاعرفىالقالالؤرقتوؤفثففتقاآلوطقهثإذا

وققىفساراي3ضضتجالمءخها3قراتماكوىواخكازةر

ؤودطئولئأومضالمثصرحكنررقىاغقراطاوهحىانتوأفعلالذاليقسالو

مقامالغشادفركلثصألفىماخدونهروقهساالفىذلذمالث3ءتمدالةنحرطذالث

دأنشدنوصاوؤثه

قتادفشمهرينآللشوكخريخماإشكآذوفىويزكى
أسسبهووألخدإاالعوابىأبئ

سقباألصامقفهمركاحببطفاوأخهاقامت

ضهالمويخعفىضوأمبمجمشانتصذم4وقداوقةقوالحصعأبوحيفهجم
ءدقاليمافعاضها9كذكدئاكهعايرلملئآكأصبلشساصكيثاابن

قائخجرآحمنههقفهعنأبوسنهماناهاةووائأاوزقهحثبااكئعاا
وحشعةمىناؤمحهفورؤبه

أئنعماكؤشئثكنادسهنهوفايعئمؤسعاصفؤبفىوفآ
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ساتتمطوئكدالثكانثافافيسسنسخفوإتاثااغسالىو
وألشدفوشبهوآءءكئغادهىققكدتغئقثةوغضتمهمة

كثقايطفدورآءو
ثفجفحمكافتتحألتالىافيبآؤتاخهاثتاشياآئييفثفد

كيلوائتغثتوطساحمذفىنتموازالئنهمدصديتاالفحفهبر6ول
دوأنفثآثثتقد

وئهاوآئىفرئخهافألئهيئسمؤايميتترإلبئئتبغااصتألفئ
آفئتإثوقدصلمثألمفهـحمذالداشبمةانتواذاأالعقالغرغئتخعحماأى

وأنشضئهاوالمغياذاييثثثيراالصوسينهومألمث3
جمغعالآإيثتنفىنآأبوباشرثإطباهاأدئمتألوتع

ظلهاقاوولموالئمعتكوتالأفناخمهااتفثاذاوتغئقثئئالهممقثآغتقد9

وآللطثالولثبيدأبوبالبعصهائتبتىالفىبوالصدطواألئض
مميبوينثد9وأقئباعد

ألمبزاواءاالءتثتطيهآللثيم

آففاائأختهـخدقالاتآاهعهواالئشفافألقف1فةصفألو

وآفصدبرذآماموااذواهفاآتآتوآفوامنبمافاأالىوكلبيرخعءخ1

دتداضحبهرائقغفوقداأللفائجواوكذلدالحفجوائفتفةءافغاداتجئهفه

هايثهوؤششاغعاقاالخبهتىيثرلدابنءخباتاعماسهفىهذاسبنقدم4

بمئئبلة1أانكلمانبماتواآليشضدوئءأذالث3وتبوتتإخأتتدا
ضتتثوقالطويخةدئدواهسذاقفتىماقاائةطيشالىلوقع

سحجربعضهادثالىكهـذوثضؤبهلمأاضمئوابعفىفىبعصهاثخجرةا

دوأفإئنصهـاضبماقبايفهـتأبمألوحنيعكأبي
اوأدمثتأدئتهآغصائتغةق

مثكدوالمثلمشهاألثمبيدشدىمآليهنمقىضمايتىولمنبهوبمالكفواذا
ضهث3وااثتفصموانتششدرينىاصحاآشإنكانو

ائةوا



م3

نير11مقاتفماكإصيؤصيللبثبرافمثبألالغضسسقنةشحالإختهكا
أبرثيكئئهـأتويبقيئسنئأبومحكبيقرشمهافىتهتلمدفد
إتماالؤزقمقشااؤاطواداغااكةعف

إ

الووفىقلىامالرثفايألفعوت

فحيتقداكاحهافهىؤفيالوقألألغالثكانتاذانيفةأبو
أومقثفهكعؤناتهكلكتلمقففةعاذؤفسةتوهاتلماذافلدحووضضسكى

حرءميروأغينحىفئمأسؤؤقهاذهتفانتتدأوؤثأوؤكاأورص
مققىوساازاوروقياضراكودهـوفأالرمقمنئرولتافؤلةصىوهذآض

غيرئوازاقالءبزدإااشجزءاوكذلذهـبهراكداهقسيأرعوقهؤبئزقاآل
لملودبلالواصخاشمئتئلهومنخردأىرصودثملقهاووقميناضيهراا

لىؤةذهيايزىالشمنغرواالهلمبثهشسابمقالمتجرديانإهـال

دوأئوممتغرتقواامثئئاتيز
تغولميثخرإةكئمفمةقىجمه

اآلفيربانلثالىمثوأطترتهيخفوأطوووفهؤخضوالثع2ررصو
أاابنهحكأومئرومحكروركفهـصغأور3كثرقماطتىفاتلظ

يكلتهومحيتسكبا

وسقالصطهروقأكتماتإ

بصاؤقىقلسسقوكتضا2اخاتواإلسئكتاتالحثزيدأبوا
ثةصصذءإاخالالأصزملبتشاادوناتبنإا

ءصستأتماآثسلى21فائخمئاأوتمأيل3ضارءكأاألمربئءكأاك

أكرعبدآؤواؤكاقخحاختصقىالشسسيصيبدالمالحتئههدريدانجاه

كواووفهالروقطاالشحارالمتآصثهءاشافضئاؤرققوغكبالاال

رئأاعئىثخااذكلاأفعثفاذاكنتيألقيففءأبرألءاكأااآللتق



ي3

وصأ
افيهوضدالنوردبئاالعبالآنقتوقدعبالأعمعبلعهؤت

الريخكرتباذاأبوصنسفهقطملذأاشريهورزقىهمادهـلد

شمموفدكلافالوفتعويقللشقرتهالريمآلنامثمسميوأفهواضراترزق

فىفراطواشصتمثالأبومسدطرتاسعاضمثعهرءأ
وأثسدمعهائهاودعالرأ

فيابابائييىاىاسعيزوتأاقعثاذاصعتاجملىاطخرذضئجألآلق
وانممااوأياشممفدواالرصاشحرنسمكألهارورانثاذأالشتاوقتشثق

ويقاللهأقمعفيضبهويعوذايهإوتفأهدفهبكلميئثهءسثوذاللهقعل
شوالومةقالكالجائليلصذوالمثميراصلىإإمث

آؤانإلضغمثفىأتجرازحمخؤلى4أحاشلاطكتهجبرسنئلط2
الشحوعنرقاثحتفانأبوحنيغةكلوالريمبهمالتهوماالجائل

ملىشافاألعصاويقحالخئطارمجئبطهإضاخمطوقددجطافذدديالععابافمر

واسئمايسكجعتهابنيراختتطخجيطومخئودافهوغئطئهؤباإخرإجها
فورلمحثاآلرلثوهوذاكاظجخبطلذافهأبرحنبهممااظمنهمامحخبط

نأالبلأوحرثهئم8باالفوألةهامحيرأوفأودقيقبهوخلطولمححنوذق
تجنئآثتجهلمهوقدتتمشوألترجهالمهاالفجبننذجلهقالءوكقفاكاا
هاخاثاقولصهوتيءاو

اأجينالئومموزقاعيهآووىآلصلورذناقذءوها

ذلدلةكاالقوضضمنهاعليهأخليمنبةءالماشمئهأجعناكلوترقءوعاأواد
بنصلىمألماذاقصمفساألكاقطدتحةانصوصاطقيأئتخفهإئزامألةاشل

اوإغطراسنآشوأذالىخودالمضوتالءتفىممتوفرتنطخحقأنط3ةد
فدلئاالؤقىقكرأؤتسغممااذاواضاالنطاملبئئهـصن9موهـداتمحهقامئاءصعوا41ت
إلروأةبعضؤ9الفالبهتمطاثإءالشعرئهمفحخاطافوأخضهر3يابىو

قاللةالعثكاكنلىتأكىنمصؤهءبالماعفئووىإطتأوئدكطورقبكل
سافىطااومءبالمافأومحاذانلىآصسهنأباماالثشهااغمفإدو



31كاي

الىوافصارلثسأممحنرهوقلرطرأئخلكوفيديهضضضمرواالسضاإلمقفمه
ءصب

ثههـفالالوهـأنهفىثأكدئالاللينذكرهكئوأكاواحالولؤنا

وافخففاظطيئلحسةدابرعميلالخغاوريئطحنأنىحلفيمنالفين
وألدلفلمعيماأنجيقةىوههقمرإأى

خزجبماخطمحما4خصثىئغامهمقائهاآشهمكللهـاقحماله

لعزوبهثىلومتأقتمه4افاآالوردةختطاذاماممءثىآةئاهثلألوفال
جنيعأجمءآلمحسوطه4الموؤيشةمثأأكيوههعنثتهىقبهامحوآفعئل

النوووويمة51فبهغانتيإذاقالاآيصىقم4مافألتتفوءجوااثإيلثكو

اافتنماقفصتىمافئالوبههاالحعلقأعلياشذهمعولثاذائئتئئواعية

تعصكاكممجهاامحيتاابنعضثللوالثذالععللذلذويقالالخابط

طويلةوالسم3ئقه11حفبئئمقيكمبنفيالمالملومشهعهحأدوتاء

وفدتوررفيشئوامنتطشايرقئاطاذايساحميتابنالعميئلصنة
لؤترقهلقالىواالسوذقطاوأنهضلتامنضئررروانهالؤزقعائةاطالىأندمق

ءيددلىابننممااورفئقراااالعوأبىابنصمقوثائساذألعضاها

تاغفىاوإائفضياليوهمىفىالؤنهوأووأتهاتغصثالشجرالريخزكضت
األىيئبهىاالصءاثمبمصغاومنماتخاثليقوايمئيمانيهشحرةأتممغيز

صطمبخاقئكوهووتثاهوقيلوالغضباناقاالكودفيمنمآعمقط

اذالهشويقالكيرورتهااخثضرجهاضجرةاخرعيناله

للئمغفىطإكواخفتتبالوئضئاخضوائهاكجمدوكلنضؤرفهاقعقط

وثرحوأاووفيمنتافطماتتاللبندريدابنفاصورفه

اوأضكصازوقهاصلتيتمستيبورشيهؤهمكيتاابنالريخجختئه

نعوتامالدكدعثموفىأوبههـفوالعاثرويتالتم

والنثنىالبنوامةالىإالحررار

شرأطئحممي3ا
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المهصامابرونممبرعااممفزألتفهولم
عمةفهم

عأل55كزرهاقلنعوخهامن3ءمتسغاائدواللمباحمدلىايوملباب

0000000000083البؤءمانحارج8ءكلوالتتص

000000013قألمياههاقجلقكىشها00000003لسقيةواراقنهاساص

005اهماواعفوهـأقبلمنآهوحها02وكسوبرهابهإقرهـورء

034هااعروطيهارأقبلنعوتهامق05ءاقوسونكوهاوااالسقيةمافى
0008ىأهاوعا00000006واالسالمنادئعدست

2روصقوطهااخهيارالبال00005000055دسقيةادتآ

00000500005االاونزلفراتنقية000000508قعةصواافوبأشد

00006وضكوماراصخاباراالاأقرسوثفهاناخم

فىأللهنهاوإندفانهاقبلىبارمنالانعوتءوالزقاقاقريابيتبر

00000007فواطباب01ءأقوبوااالساقىمىيك

لح00000000009لمضلىاباب00000011ءصقااحةتغهووا

00500035لياضافىءالمابالمجحهع04هاكوةغواالأيقوبالا

00035اقيوهدمهاؤماضبنمان055المجوإبابهرمدالماأ

000000000035واالصباسالمصعاع0000000091ةاصرانعوت

هـ005500004هكوهالوقلوت050011ماصبهؤونحهمحموواابسيحؤرا

008وأكداباب00005000003هـحادساصلاهثأ

0000000075المامونشمنضوب03ونحودثحوالحيتياناواافىم

880في31ونيهوهاهوالضغادععفأصالا

000006همنهبالمجمايمن3دم00008فعنة11

4016الحأة5005053السحغتبإلمايشبه

0000000000005003لمعز000000000000050931ثهارالا

836قاطاقهثعوص3سوبأا

00000550500036احراباأسكال0000033وقدرهماالمماهءباصوااهلمابا
000056ء00005اوالغبصس50000005افنىا

050076االوفءأسكال4االتاوأحماه

ألهاالوضحفخم0005ءاابعادحقبلبارمقانعوتإ
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يفهجفة

كاأالبرمقمسومماكىاياليذكرجماهـأل0000000505ءوهافيهاالجباليابى

83االوحخغوصقمماووضسء8الجبللنعو

بم4ءرنجلهالئهاوهـمهالرمالىبابل9فحعهاثرااللىصقمغالجبالمادوق

9ا005ء8لبلذينوانأالدضنبصلأة581لماوتكيرقلعيظسةااالدمق

9متعلاوألاالوفىبوطأمقكرمالمفيء05ج8اصلمبوا

أ6جممدهاأوبهاالمعكيماالرفييهوجمهاووإهوااوةاءمايثى
ءبمءباأوإلإكا691كلمهاقبلرمنممتماخ

41أليوووالراكوااكاربر2اأالرض3هاكممهقبلمقنعوءطا

افىلحرودأاقبالمناالرفينيئس9أاارمشددااسكاليدلقئعوتها

ء05غوسىرفيهعكمايزليمأريهاصتجلمقمزظث

كاااالرفحرحوااهـثاباب59وتسرهاوتهارظلقبمننمعوهـة

0251ءاضرواالحولثآالت000005عهاوخرف

51لحفاللعليواثركألإثرمق9اللؤهاوتاليبياثبلنعوتهامهلط

الكاخهاسيماالرضمنعوتبابء8ماللمعمادا

هعهاامحيلمفيضيننعوثحاال9ألجمروالماالثخقهاارةاسهـاهألع
51ساكااتقارمكالرصينافعوت9مهثراصفهاوثباخهافينعوتهمامق

ءهتأض009ولمحوهاالممسقرةصبئباب

9آاالننبشاإلنكدفىاالرضأبابديدباطالدق

00061البالتنبمائاالوضابةوصنهبىىواوى

9األوصنموممإفحماتعمالمجاالوصاف0005500000000101االودية

ء8ءانهاهأافىنعو00000000101الوادىمافىءأضثعا

اوقلةثباصفيإالوفهننعوت00000601كألهنعادكىاءعأألم

5500505انل70صمتقؤمنهادمحوءاءالماسبهاوكط

6أليبةأطاسنيننعمين0000311افيافىوالتافلاباب

أألسبااأثرمحكقومابراصلىذبا1ألة0005انصوإبباسا
مقوقىأدهامافطوأكاءكلألأيشعاوهافى00000011المشويةأالرضباب

وانرينيفهخذرزلضفاااالهـفةبأل033ءوايطكأاوااجماالوعق



3ي

ء

5005111ءأكلألأقاض91أل8كايبيممررالعميلبباي
113وناكاتاراشاأوصاتباور03مبلوذكرإلريهيمبعداالخفهـاكا

عماوااسعدواسنمقهاوممافالا3005وصكوء30

0005613االشماووشويرهالؤديق603رزوسؤنبتتموغيرلشبالاوبابكد

13فىصارءاالاكانماذكراالوععاف5ء8فةاالمنالفي

فافهااواقهـاوكزة00703ءامفرفيآلكرللقئنعوتجالكل

آأممرقاقلةهـئمارافعكلثا0053وئمدهعهخماواكلأمحجترأنراباب

000000333لهودمرياورقثثاث00013ءانجاتحاسنكمحما

تمتأ




