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ءءةء

همتعحلءءبأأئجا9اءألمحبجمأإالثعحاتظ3أذأثى
3ت2أآلسأكئقآهأآاإة
ءإألفياحملماإنحضإيمالمرراكياالطايحييا

ءالإلفخقلمباأئضآدألكاآأصفجئذق03كلفخبيث

سكذرأغشحئهاحلموحتهتىمصز33حاوتخغىاخمويهكالصآ
هـأستهأفخه4دأأ41 ءإإألىلتطسطكيهمسىفماأكأاثى

كاابشنثلأأئتالمتلنطليمتبي1وبدرجميني
ءئتهجمهصء

اصثثرحعيثءتاوهوال3الكجئإلوكيهلبنهاكرعتاب

أشوفىفماالبعيانتهافختآلبهيمهصآعليبالزلوثالد
الماتحماوليااذخمأحمسالمالتمآناأذريعالأوكث

اثنوأتتيفلسستقئالرأأتذكدغهاوولوجمدا

أاالفىفىلىءتصيصانارحتيمحئطالحرثلمثةلمطعحمماىعياضإ

أتآلاإثهببانحتىقسرببفىحؤمحكإنلطوأ
3ادعثمكألجمميدتخاقوليافىكلياكيانألاآللىلعماإفيأيفطذيئبمضن

يخاأصعألدندظبسفيأخاجوئآطغيولمطفا

شغجمبكهآقماةبيعذفيبأألجماضوأاصاقيلفإمخاتص

ئاآخإاوكلئيهعمىاآنأجإأولبمفطءآأرلؤىأ4د3



ةص

لخبأثرأثحتبممأعدىبحنوئكدلدهأتكأثنماثيخعأأش
ءثىآلثاطقأوليمايخعادرنحعؤهكاغفمايآأخاةت
أعهالقاالهبيياصائااانجإهإفإ

اعواسكظبصإ
كلسيرير11دأكلصؤغك8
لرأسأراوللمابودلرحالئبأألقئلرجايكدماة

كلاأءوأأصأتلفحعآاصئهوأتجمحسيركصطاأنرحق

أوفيمأث8قسودأكىالممثعدأتهالذنماأ سصيييو

صلىأطثئقايهلبألمدئثافثهأكأحلهرلماضحلمهألمحاكلسايآأ

اشتبهاودأفشتلمصاقنأهوكمبطائدحضىغدتأألكلقعت
آلحنياكلايركفصثعتأأفراآلكفئسدفئز6صوألراألدئج

ءئسفأاشدالحبيماتخلكاخةئئأتماعصساحنتنةلثاصشأ
اكل

ممماإأاليةيئازعتسونااقهـترخكفآيعطهألنهرياتنيله
ءأعوثيميدنمهاأممالنرا3زفشاكلغصبتوأصكغعاولت

آأإضاس11ذحؤلىلنهحتوصالشالمذلئاصثكفطئجىثؤ

روتامتاهـاساوحجئغتهبئللخإئالآتجلءفىأحتتىأخآط سىص

أثرأإلئبدفتتأتحهتجملىؤاؤنابكلوحمؤثلثيأشفلتفي
ةصأبفىائصتترأآقلمجذثالمحبلكصإلفىصححئزعنمالم9 01أ



أكي
ةاألكئأترثعمنتيخفتأبرأثنمحئحمطكناسغفتلى

38أ4دآىأصحلىأرلئماالشازلخهأصكييبألدحسمتف1شأأل
كلأررإثأطةسفيبثألمخعء6يفستلىكئثفيؤلمبمايؤثأشاذ

ءفاصلغسأثمابفقمهبهحتمثا4ومتثحأحبأاكاكابمبزلتم

اثحسينعلييىجبههـئأأئالنمهطثانهائئةالواروذلمبخكاط

3تحولصعيثزخدذليأاللهأآآآلضالثلىالىيتكقدبمماليفعا

أكلألءيمالمجيامبامحاالمجوأبرت3اتةيرشأئزمإئيصنزصاثاكأممي
خليلىاظيساتهقحتغؤأقذجمفبآزبمماالتانجمننتلولم

اأفئهدوألملفيكولقوقلىوقالى

يائمأأنؤالمىأأفىساوحعوألةأحأفعسأنما
ءالالآلثفبوتآتئمفعألالىأمألمحهلغدتنتئبوأ

لخهافسويمهمقخفوألرتمالفجمفوصسأسآمف

لنهااحمآثولتزئولئتححتىأالثمافأفىحعشثوقد

ثسعوأاخألكنهطيعففثخومحسكشومبهحصئوالعوأتعنعمثما



5

بأحماؤ8لألداميرأهفد

وجمبماالوأألونىنأهلعلىأليات
وضغائةمحهعقساطوضقاأالذيعقالمألقئقيكؤتاليا

فقالى

عولافىسفيمئحعأدآاوهالقاملىقلبىخولالجتوأذلىسكأ

برخاعولسكنيلمندحيثنايصموحوةفوأئيمالألىميشمكوالمأل

ائةؤهافيطلناأخطمتفىأفياللىالماكياعاذلكتيد
طممأئوفمهباألؤمارصلكللهفابالفلملكلقدانأكاق

عتماآصنفئيوألمثيمانافروألنفعرصئاخممثافىإصناعتعهئى

درضفمالكئاوأخئصممنجأللهثأللثقالفألثهأحمنا

نيقهئفوأنفتجرنئولتدآننيرآلمئلهاورولذاسضجت

أبفقاألدأبلطمعمؤألىوأل
وبهائهغيهصنالوأحقائهوؤبدسحذيااعلفلقلفأ

ئلهاربسمسهوبتمفآتالهوويأيمنهاإجساآلمحئصمتكثىف
ائأصكلىمنقيهالمألقإتاقألمةفأجفشأأ



الأ

ئليفغماتوأكحمففمغتنؤييماأأصنئوصأأأعى
بوأليزفيبالزفبآيىبقابترقأقنلألألمالمما
وإصافةبهابرجملىآؤلآلمبابةتآألعمملىالمعيغانا

آففنائالمتعفمفااففوئرمآفقاذبهمالقئهألناف

ئكالهبمئمهاصفئزثلكرفيأأللذالنفمالآلمهبط

صثماقيآسكتهـودناححثئ3قسوأآفيالشثاقالىآلتعئئ

المبداصفدوجألقتيلصثصوعبدصفعرخاشوقااان
ثهباحهغلمويناللفبتثىتربيعدلثئعوقامملعثمفثصا

بأدبئهضوأهصايئنإحؤينألدنتيللونلث
وخائيهبابذتزوألما3لمئهفيبليماةأمالمحاالصيؤهبؤقآ

لمزألىينهافؤألبلىبنطريألكلماللىرطحتأي
ناعولاآلئماهامئذلشغوأدببأئحعوئفىأقي
اوؤلىمهضتصمفحمألوآماناوتجمهالزجماصصنفوقيتهفا

حلىفساونأليرفئأصتلهفيممهتيكولبئانبائيوفللصن
مامولبآمنيطبوغأوسىمهأخينامنيمفكلنكلبغات
81هجاألطيبأبادظأقأممالنوبلغ



ألأ

أو4أصبتثعونفدأتبهلسانصليىئأئما

طأفىثنيخيرمامصوخفياأخاأبكأحمعازيأئغ
جلتحهأاتخيزفقاتربراتفدهفهىنيهـآلنظو
ءالئضاالهورصراافىوآفضىفكلفهساالسثبابذصنآكيرأ

لبقامحىاطولومنلفتصفكيؤألبنععثثريأكلىثوهاآزض
كلادشيأنبامغهفآئفمىفيصدجميغوعغرفيثصتاصا

روالصعيسأقوئآعنالعامىأيقثلىثالصمعبمهذاقلضوقمبهـ
ئاأفلوهمءأافدغلمتحمغنتوألمحاحمدينتطثحع

3سرأأيهعكلمنصيآلئحيزلسمضنههاحيتثغيي
عاأمناقاا4افتعئدفيماأفأئتراالمجائبوأفآمن

لزتااألدآوبفولمحتطثصممهمثيموآنامؤتغكرتنو

أليهاادأنمتقملطافبدأدأقودهنإيالوف
9المثدابهآيدنينصروفأكللألالتفميالثماا

األصكضأكلسائلسبالممسرألتغفثويغانيئألسامئكىأن
الصساآخرهذأسآنجودآألديارولوئصتعئاكت

اتئضففممنالحيهواأأليخومنتحطلنوتوأثا
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لسيمااآزئثهيماأالذفىمحلىباظالناحلةآضلئانت
ءألغتبزاكلاقضرأبتيهاتحئهـؤحمابألفىواالتالمقتود

كليم

كلأمفوللصفقويهماملىسساميالىألبممثاتينكلوتج

ءأاميشبيابحمثصكأبوأالكرياتفآدنخلى
كلحساأاموادفىاوعنسهمىعسآاالميوئآباصه

أاآلمدحهجحمسافيتالهالتممىأيصسصميوأآثربتوبما

لثنسااريبمنهآهـلبسافسثبركاليمىئخىبوبهفث
ءلفشسااقلولبطبييصاشالرفوفطالمححواضبحاثئنعيال

وراوأألسناامجمثهاآخيئئنأرفيآفىايذيزتتتيأتزتث

اآلالكللتاتكراضثبثإضنهاؤياحياتويئمثنيخ
كلافىقئصنيوميدلبعشالشفرثالمثتمس3طماقيففع

صيرصاس

كلاليدئؤريقيلفديافييمآنتاالذكلبثلمئياق

كلأقتجسافىييفصاأخإيرصنالغثهييثاصيايضاوأئملبتمأجمللىأتها
ونافيىدوتلىفيأباالساكلوذكاثحاصحهصئ

ءناواألئمدتحاقألظبلبئأللئثدبرآنأثلومبمالدجمخثا
كلالثصااةاحمكلىيماليرئرأقعإابئيماحصروبااحفخنهماىا



مم

أفماأللىأفميكهـئأخمرآفألفألصالىئرالالهولئءاا

بماوزافىتأتكمؤبإقبخثليولمقااآفتحثللى

صالربرايهبآلىتكائباآمئذممألنتيفاصئىصتآزذضابطمثىقا
ءألشئزأكايرجمألئيماممقلئاوأثلوككليمابهاوفمإفى

ألعلوبعموفهأدهـخلىلهافىوقالط

مالثمهززلمجعصمافيوبأفاالوصصوألد
وثنثمائهعكينولجكمأحلنهنهأألولى

باالسقثيثثممةمالماقدكلأئلمحتثنزأفممةمافطا

المييثمماحمصناومابينوقيخويآلسابأئحلى
أآلقاوصيطيذالعدأوالمحيسوألبالجنهنول

أهليفاوأخهذالرإفساثهااكتمئربتيهابهاضعتزثت

ماويمفوالصبيؤفالؤبيتسدأججااقدقثهاثغاقتراق

جمفاوشكنهالينلكاأصكن9خيماركياالوليتنقمؤلث
ألمخصكالأىوأ8المياىوالىلعتسمابباتخموناوآفسث

هحآبانبتلىوتمهـألخفقاقايرااآزفىآآثقالففناو
ص



41

يسآالمعمهحيطيثبووضمتفبألالدهسلبفبسمجثثمطمعسا
لغفحااررأفىؤألىلبوالىجأهاابووكمعلطفألكفاصىرسأ

آلماآبتبئالنعالماتيثاأللىفىخؤلطاتيطبثوحات

ممالصصداعئخأويعجمألبصاعثشقثهلطءالخغدأاكظأ

أمكالقثىتهاولىألشعحعثىمماللعمبعاوأصمورلفتماصهردا

انلدأئهبرآلفعااىوغافى3دئداؤهاألمجهئعيلومطم
الضوختمىالزواؤآحتمعثماآغلىعئمألتفيا

ثرمهاصضرظماآابرباثيحفيئقهلوأنارفطو
لعالارصفاماقفوعأثثماانزنالىاصسآفلمأ

أولأكلطئمافىمتفشع3سساقنآهتمائقملىائتابو

فرأاآقيازاراماؤيايسرااوقثنامفمزلتغتتم

سكتتانعلئئعأعنووآنيثيعتمأنيوثوفهآنيوآ

آبئخئمدااطيدموصامملىوفاآلقماقعابهأومائلى
كلئماالتبمتفيعيزقالىامامثتمتهفلييكلمبيثكلوخمما
أمخمااكنعيحعقرألىةآهئزقتهفسمببسددال

المخشافبقذرالترحئلىلىءالقنظكلآئاثصوئ



صاحثماللنمئاموفلىاائسحأملبهمامزلىفواهئما

ؤأيهنأضفلةمهحاجمبييئقأربغاقمحاكلاسافد

لغهاضقئزألثزؤلمحقثاآدلىقبئدأجحضآخكتفلقد

المخعيمكدممهاقادألترأيحتقغدهالدفساائتقئتمهماف
اجحعاحائفمنهوالثالمفمورفا5بمصواثىوما
لفالأأهللآفئماطلىيدىواالتأهلىأصثئجطيتينبها

جئراللىتدنعتآئقاوتةنفحسةمشتغؤةآفمتوق

الزقئكإوبينلقرياتيبآدقعرالبختملىوعمغلى
أوالورالئهوئآاحمذييهىنلثفها

نألسساضيمابلحبزفااوآبافعناصهئقومفعلفد
ئمماآؤقذقساوحوااقطفاأناقفئهوقوثل

5ولمسااليئصئالغيررأرأقلىثغيفمهجقلفثرمق

رجمبماساوألوقعال
ءبااآلغبآفدبىوآثثفطئثكلأرخآكلبتجابهىامما

لهطغكوأمغزلتمادككأظأاثذلمجإلقففتعنصكؤث
صط

كلهبافيشإلفتيىخؤئوألىصفيىخمزتما
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نمدغئيسكوقدلطاوف
ءماالطماذتخمتطثرحنيايغهئيكليمااذايغولمااماق
أيمناكلأقتنكلنأصإتيئإقثيبيبثمالمحيمقفعت

فييهأبعبألدولهعزجميمامنياليوفالط

هبوثلئمأوبعينأثسنهىوجمضأدظفيي
مبهبتممئحاألينصينأخعقلآلميرفاتنيااتلةزنأ

لئوفلوقمترهافمايوبعىبكسولبكىافاالقنقتزاقل

حصببىبقلبيالىتحطهتخبمكطلدادقنادناوبالمحا
يماطبيجمؤلمحفئأءوأاقياقتلنااألجئتهئاشألافازقالث

لبهووفاتجيثلابهايغثاآفلهاامعاققئانألدإلبمإلكئا

ملمعبلوراألثيلممااوفارلمحابطمالنحلكإتىانعلحها
بشعكىلؤأللقنرلوقمبرلما3قةورالعدللشطفيهاضمئلوأل

عبعخمثبببنتئهخاياوإأكرىاصصاححثالغاجمرينحدوأوفى

رجليمبأجماانلىلحفيألىئمرععبابهصشاىبماكأفألئقئ

بخيعبفميعاخثاالكلىدىائبثابمبارعيؤجهومككل



أيجم

كضبعبطثهالهموللفبالفهأننخمقزللم

بيمؤكلكلطؤفيوفمالمخييهئخاكلماتبةكأىتممايخما
هآمئمصهوفيزىفلووئلىةفىابعلمالنأخقيهتيقى

ألسبئنفىيدفالئظوئثمانآيتكلضزنهآثأأقوكنمث
أغوؤهولجمتألحتكيئقمثنالمخايقةورتألمجقائاتكنت

مصمميرر4لكلس

بعحوالميكالهىئكأعاءاحمددطكالوكلداصكاإدردكأن

يتنيثهالخثلنضكغفنسمانماجمفالمجغبيلاالدادكلماوآ

غيمرواخساكالأاحككأنطخيرلمحدصقخسائالأللنركأو
ذتينهرلبينغبالأصكبهاضكيصةتزأفرقبهيىآفسباقاإتخا
لنمميمحبوأصثهوباثفزبثلهلمالودرقاءبععفاكطى

ضثيمبلمطاصآضثابآجلاآلحبوائهؤاةأللامميىفوفف
صجبايالمغضمثكىثيماعئاباآلحوزهافجيعالنثلقلطاصاطفت

ولترخرغباأآلخيمهنماشكزداثهفىالرثمياخبعاف

جيوبخبألقلوتفيبضتائامعماأشعادإئاغقيناتكلز
بضعسسيركئئيلداكثورلبخغوئهتئدىاليكهببفزلب

جكدقريمشثكىافكلنآيكنتنمافااببآبفعروقيلن



ال

غغئهبماهوقثىوقا
ءألمدأاذعىخئعيوكاياينههييمائذيتوذأأماق
إنجناأذامثثئناقائإممتطكيأسسطدشقلئيثصعفمط

وقدأثطلعيلىبولألالطىأيعؤجممايالطاق

قيوئهـلثهاأوبعيممنهثألئميررجمضأففتج

بغعحميحباميئأحاألالخذننيطصساألميأهالاخزنال

بيوئلرانإتسؤبعئبوبكئبككآلسىمرفيالوتهماقصرأفلى
بحبيحأبحبيفلبلالحييمبختبممينالللأنثاوأهنوأ
ببآجمؤئئماوأأدواغيقتلناتهاألجللثا1زؤفازوو

لمحبكووفاخبيتفمنبهافذجمفاكاآفلحهاماقتاألذنإلىمإلكنا

لسليمبراآلنمصبلماااروفابطأأمتممقكلاألتيطتمآ
لبيأوستعىعالتللكتتروقمبىااققوالغئذفيكاخعتلىولك

يعائئمصثميثبأنمثهحنمايافرتماستهالغابريمالمحدوأوفلى

ببرتجاجمحاإأئريئلىئملىااتهعمتاقماخئثفيتآئتهظتماك
بجمبطقإخفياوألكلىاتخيهابهباركبؤجهثىماض
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يحببقفدكثماصعتطعقزلثدحمأبهيرخفجآئئهزلي

ببهعرهلثصفأطوفوفماكلىضملننالحئوكلىمووكوووجمأكلى
دآفروهوفيزصصفثىوئورةلابعحئحآلنأاثقيةعي

يبآفىتيثمادأولينلأيتطفتولنآيعآتكترتهآئضذاكفت

صكوؤهولباجمتألمىكتوتقحنالخطققدتهألمجممظتانما

بئبفئودذدئمئملافي1لىئمدماصدعلكالىىالزببخاكآ
نربخيلىتثئفرثسقنلهغقثئساحتيتفاالمجفالذهرجمبئماإتافىثىآدأل

بببضجرلىالخسانكلأجاقهقيرلمحعخلألخسانوئلنربن

دطبلكملهتخبالأكنيكيابيلزصقآضسئماقاطاوإتا
مصألنسلمفخرائمعئرفوبأئسثلهرقافىالبحمناسكظى

صبثيمبحبلىابماصفئمابآجلىاآلخوأئهألدوآؤءياوففك
قصيبالقايمأقشفبيظاميئارهاهئخيغعاألمخاللماقدتلخمما

لتررحغباإآلحتيمهفعاقهتكؤوفيالزئيخياتفتتبعا

نجميوببعمةالقاهـلتبرشتي3افافيكاتااإلشعاقتهليناتز

شسيىبهئيبفعلدكثبراوزلبخفونهتئدىليدسكهيئعبفزلب

ألمخبنهدمتخجدبفكلنآلكبئنهافاابيرفيآبفلتت



11م

ينيخيبؤتهئفدطةئختئىدخمعحدإبهاالكرييمانغيئهاتسغبلتثاافي
ئنولمحبتكوئآوكلعزأقمئكئىتهنرأنإكؤوبيباصألوالمئوا

رلحبغيبآثاييرفبمالققخقهترالثيئنأفاخدتهطأمموكئ
صنهيصآدفعرحثثبهضثذفانهالنطمدالطيغندخم
متيإنضرلقاثيتأآلئالخبرقاهففمهمتىيميظقيشحالمح

دهـجاربخةأليثمااليتابولهأللوجميرييديخط
ئبآونلكفأئصلىخأآنننلاثفوثكترفقاخوجنئكدا

قياف

برالحرئييبأرصكاللذآقتلهولىألفبيأهقاطمالف2سينالرطآفآفد
صكثخبئاصاثثثخالحبهيلفالنعالالهيخاآلفلهمالفياتغرد

أنصمثثىءحظائالئئلمحدودالمغايصاصالتيناجنبلئتغيناومخيخ

عبأحاتالمتاتلىولمامبقأقكثشثممالوصحنأدقالمتايلممثؤغىوأئ

ننثيوألثعألوفهمطوهولمهاببوالىوفماء
لويلفدبابعوفوبهوضعما
أآميرجمايتيرمنهخطصثيومضلقيثي



اه

ألمحبيإصلؤأخاذهؤعافصمثلىممافأأتجها

لألحالرفغافىؤوأ
ثيابحمناهامالمااقولريايأالىئامأألرفرور

أثيإكابفيصكئثيثفدالكلمافرالطىمثبهيئقكفوصا

ألمحالتلاءأحبآاايرةميالخواليطثمصوأراائزكت

أتقيهدالحاخألئنؤويهتدفتالمجوديد

ويلكبربحانوأولهأليغيطمدغيلوفأ
ايعهوثلثهرثبعينو2لحألكنهوهفىه

أصغراشمهعىلثركنائئصالقاتئاكزباشزثئنوأنبارئعئبنأىقد

إةوألأسرطئومأئاعزفافىآأفئكاللنآمالمتدصهنارجمعرفوكيى
رجصبمائلهآنسكنهلمثأباقنفيعنبكرأمهوأاآلدثاثرئفات

ىصطلتخحثطفامحثهااغرفونفابألاألغنزفاميعيالباحثفه

ااكدصعدركاىحععنكلىفيثالدنياطغيألتئللبوجبها
هبالذيالنهيعذقلهاقلأوأأصاثلحانهبىألتذاعفك

اثآقطفعضبتيكئوغييثماولفربهلمآنوضألبهذكرلث
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جمأأينألمحلىنيأقن4ثتقأاقأسقوىائتناتغحنئوأوحئات

فلذآلخهثاابلعهفزافيآلىوصلمبهعفاففدأالرراثذاثئراالح
آفعحامىأفعتتيمعويى4اآخصديالالتارقىقىألبيائمأفتياتثمؤفأ

كعماأصأشىلئيوصااههروكءبرصهآصثالبينألعببلثد

فكغباثىمطعفأضدبئألمحناللخدوثيفممااثفااأللثهاثكئثأو

طغباكآمىفسئطلكاقتاثمكىنأك5اأذبألاقاايتئهدإةأفموآ
عؤياالحنامحقولةأوثةاالتئيغياكتثههيمنئهطلمالولبىأصطهصصألمشل

ثالقافاثأاللتالتهكالالطهاؤممكقملقلمنيبامعتكقضوتألألءاذأ
عكرباتئهلىألنزئثأأقفكيوؤذحداصيندواللميوفبال

اصطأرعأاقفكيمأشليضوالالفينالئنوفبنهعب

عئاأأقألبإلفىلىحغمئبمفاينئفالزطماكثئابدأدليلتكباثيصأسحللىئ

كئباؤأألئاستشخغئمخخفوأمتئتواللكئحتنايارأالببآلعفماصكليه
دألعضباألرثمثبمبألدبئبابمبدأتثنبعثناالؤدجئنآنأغيممسرحفدش

صيريئرضاوليعطالومنأئأجرقآلوجمتجزلتةوإهبشجمنلم3
لمحثمجزبآألليماصكعؤيثإوأفككمزدمضالهنأالئئغفبلآلهئلىقاليأ

أحتهخئطبالمابنلياثلثعفانفبهاوريمههـطيآاجمتكىآئكل



أال

بأأتجدأتغفزوأبىتطثوتومابجىفىمحمئههتمالتتالرعآبخفححتيه
ئنهمياموآمواقتلهىبهاأئمتثهماكاربألوألذتتمكموأصأ

اريالفداثمتئكيفمفمتآأذبروآقضقجألكطهالهشايعممتائرحبضلىآت

زشكيانحهيمننمثصنماعليطوالقغاؤبآتكآفيآأيدبهثاكفا
فئااوالمتهحههةياورالحكيأضثيفوفةئاشباللقاصكنةلهطل
بآطبالإلرقدالهدكبىيظخكقمالرماحايالمماسئهقالتورءامىابغلىصخسى
لمجحباأمقكلمثهنغكرتثهالأقرلمددطمفقودولىلكئأل

جيآوألعلمااعقرثأتاروللناتولئعغلقرنطارئوأقرأخناأوخائىأ

فعبآبهاتهاعفاعديفتاحهـيرلهدتغئيلمحيلوآلأطناتثخيآروأ
لمحريامالتفيمقآثرزايماوختبققااالنغدتاؤزدلمجإلأنااوحب

ننالذاقاقماأحثسانيرانهلرلىاويحطوااليثهلناالررذؤنجخلور

وألتؤئاإكمتلكازفيأطننكآألالياالتعثؤريهاقوقيماتذجميماكآتأضمثقا

ألمحناتففطااللثوآنفيهاوتئهنزعتاقلىغنفاأصفبخاليزياعاقضلى

لعطبااصعنئزفإطؤهأأذفوقذجدالهاافالمجزفي9المجيماوترد

تمآنئالرأأصزعماثآنئآئتردالئالئاآتعصالنكنرث

إلقعغبامقفمعمتوزوزألمخطأخفىقؤبئتةاألنايتثنهاالتوفاأوصا



أ

الحعجمأيالآإأصكماأششاآقئكفىوبكأاللعدأطهفأل21آلنهآقدي

بثمياآممئحىاآلىممحااأقزلىلماءحثأدىلكلآلدمعكنةايرقحمرفمو
شتجآتخثماسهبثامدتلحأوبممئمالهـيغمنههتثماطادظل

جمأجأحتفجهخطفضفاصدخرثئماكؤنهيطةئمأإشنيجثشىو
بأتمكقىأبهاتهاصكآثفقدفغاذ38خاألاللبلىنحوتكآئآ

ااسليتالمىئوصىالؤافهاث3ؤصلكهأغتإفئاآحلهـكييأكاتأانزمن

ثهومهودراللالدأيحنطلثمبأيعأطا
ايطمضالالنعمئوآضفعىل2رلهأا3ئجاصكاماللةهواولأثفلأآلصا

يتأثؤطتبااالساآلثحتالمجتتنائحشنإفقوبتاشتفثأياماومألى
جااعكماالىهابلطفيهاأحادلثلدجماللىنملعوتدممنأيذن

وأمجرتجأوححصبالكصؤوئحياحكيداوقخمقآلسولمجختا
حاكفثكانإنألكثنليبتجمااهالإصآقآدصعااكئإناحممعدأأخزأءاللىم
قيائباءجاالمحئوضبثألقحاألصاثبشبىظاققننو

قروكبملبكسكعيمفكوضوقدوفالط
جمهالىوعجمدأمهاوأححفثيفوج



91

عبولسأمحوايغدالنالفعفتأبئدالمحمممباناصىآ
طلذاوسفيالماضكسارفاالتفحباةنالت

والآلمنأالالميصمحيألشقوقدقالط
ئئهاأثانيئاوأفيصعيئأوثلثئقدللىذ

لربأحئأأصقفآصأاأحممااظكقهـوقلفتهمابتربثتتآرااهـيممابمآيذ
صطعكىمينلةأآقظرلثءداكلطهمهفتاقسعمكطوج

هاخسجاتزاصرهـليوذقلىوختاووهلزجماقأصخكىلمج
طمبمامثيالدأبعاألتؤآنألذئياررلمحوفيف

يشولبالمعثثلئصةفيأأآصستسىلداثمكوطأصائكرةصىيى

ضمببحمودفافىصماجلكاقته9اثيئيىصمجهطامأمحىمإ

لبؤكرأتشفياليهممت3المحعثعاياتفوضهافلهـفتآثعت
بنبازجاهسصضجرهاواهاتآلنضحايرحبكلوصابهـ

لمحئودتلمتاخزؤااوللتمضرنهفيفىاآلعاآزفئالفاورتجة

مبنبرثطلممتابهإللماإنا3لتحعارأنةآلعافغزطقا
إثبفعأصائغرفغلعثهمائغراثاهعاأفىأق



2

جمحبقيصافسيفثخحتفيئجصيابتماصخثعألهوتتأأللىئثمنعل

جعباأوبرألرحمطحمئاوآربعياتدأريمكاإومحلىشسبهأزثىفآخ
يآمحئربرأالؤاإثمعأجممابئعالئطاحصصةلناأفضسكذلىثمعمعا
ئمةممدفهس1ؤحدأأذدخغقيأثاناشلىالمائئنطقلىكيافي

ميمابجنولهلىأمميعفأوقعوقدوقأ
أهثماباأحيلبنوثوأحدثىفىكال
ئبممأوئيلووياويعينثألثاآلحوكننتدىهاح

ئههماليألوقتلىثرأوقعكهعفىفأجمعهوه
العرافبطصارضأثخوغمرلبالذااراجحماعمثبهتبنه

باححوزآئفمساالفكيهفيطرالمقلئخ1لئغئقمتفيهـ

ادقئئرأجاتوطلوهـقاحافابهالويآمثييههوكدزؤصا

لكرألثاامممصوحمآابتخئعبفينبهاألدئرملعاليافبف

ححاأفمئثئتخفآقأليحقىلآلفوااعلىلثتهط

أصغقماثاهالجفاحكماتحممثنبمالهجالحئثاأجثهزأ

جئؤأنباترهئمبغضهـاآجاكىخائقفوالتضحثهنلىؤدئمأ



آ1

لترأخبهاسبؤالتمكللقثقيكتتوتوؤيصهمخبركلنإتمالط

البائقشائيرؤألضؤآتنفمءقفذهخنئىفمههتجك
ألتئثعائبئهخجمهمشوفئمضؤثدأعوايئيأئفعفعئنئهييهىعفئخ

ؤالمثيقالبألمحوأيلىقممثؤأخيهياصالأقىأفىحعنآلاألفمغحقيتئىا

برهثميمجااجفاوكعىزصكموفيايخأتكفرس
لبوالعابافرئظلهاوخاقلىبطفاالبأتخيذفىتد

لمحئبطيرقاؤأئحماجفاتتتخما3يىتؤيآثاثأيثرجمتمساااقس
لبأثمألوئدأفقألصكليهظزمالتقاجخدئآتاكمافخله

أكدألمحبثلىألالذفيآمدىآيبآثثئكراآولثمتثممالذباإنكليخأ
لمحبعاياكأدىاكتمؤطاوألشتيفآالييرهنصفيتمى

اغمرالطغؤلكآئصعزنآأاقطاببناهئاقفالوألثق

صاثافئوكتصيئهيكاآناطيىمبايمتيىو
عئهالثنيئلمحاباالزفقأفالنمالئاعلقهفالاآرفقت

آجابؤاتفىلمجاشكوتططاإقأئيصئمدكفخؤآتئهستمع
ابفمأحنطومغدثدرؤلىبآثحوئهألمححعطسئفنوسكينا

لثعقساتفعزخيوتههؤضقيفيشكصمتعثغخقلىعآث
ث



ب2

أكثصواخكنبعاهـنؤاأنجوأدأييمالهائتئائرقاج

بنأيةفىإأفيتلىضييهأتفىوكئمولاللطتدفوثئبذثم

مقالعذألجمبنهفيرجأيتخملمنكلنمقهساجزؤضرم
أدثيالسكدؤجوعحيأفغالامعليؤمالئماجمىهأفافثا
لمحايالثوقتيئررادلوجهئقممافثزلمجرثهلألميىلجمبألظ

أ9ؤطهـاوألمىآتاجمأ3ئواىآانجضبلرباوتخمت
لصععالباأثكركباصثآتفلؤىائأمافىوأفعزيواتؤ

لثفمماطصالفصفميناثاأثآباكلفزاألصئرغئرولر
نهألعئوأتلد81هثذئألكىنسأطعاتأيهيؤتظفىلحقتر

6حرأبالءالماايخسعثهامثكسائوأميئأليئخخنيالنخنذ
هالباللىؤالألؤكفتقمماجممباسرىآثرتمالكن

اميهديوحمفيأوألخيلىرتهاالىاجلفآلقرال
لمحبئاغبئأعفالبرخنغؤاآةثلحدجمتئايرمضمت

درألبوعمبفسثمؤبئثالفسئمكليررحئسالفهوهيأفمسسا
روتهسسسهطصس

لثضاحمنهميتيكمنتسامنهمآومناجم
ألتالمجبقثةآثغئؤأوقئادرفيتاتنؤقنلىآييكل
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تعسابطمئمئماآمخنافاكثرههفىولارأصغسهوآفتقفأشحثعهن

صالثنطوافعسفئئاآبمستعئصتاسمآثئخم
بالطألفئيحيافرأممثوهـأاألشحأفىكلقمبفوصنقفيتمكفا

ولهطأأحنمخلمييرثماوقال

سوفحألمنأليهآهوأنفد

تبالخآفعرفبعئايهمايكناإثفخيابتمتخيرآخأخئمتاي
فقرلبفقذسمفاونهاكناشثةفوآثائعصمىقذرأجل

اللراقئفمفياهوفكتهألمخئزونقثطقهالطيردثاليفييهث
صئافتصكتآقوكئبقثناآقعئتدصباصصذتفئيثتكياضزتهغ

مبففوأكبببثمقلئتشأوكثرلفنافطآخاهاثتوكف
أثكذسييئإلىبآمايهففزغتحتئجآئنيخبزالمحزيؤطو

يشؤقألحتىمملبالدفعلثمزسآقألةصمريئغيدلتفاأقصتئ
الكئعبفاآئآكألمإطرقاائئرففماوالصئهاآ8افواأفامنهثرتتع

بؤتثخلعغفياذتكيرولىئهاقوأتفاآثمقثعقةكأث
وأثحرابائوئلدأعمععثئولفبتلبئعدأحدتئأم



3

خليييطجمطلقالجمئياأظطقزلمفهـعحفطعجثكالقيلجميلاالعهـأالاو

يوضخستكيبدمغجنهونكأوأتآبصكثرفثثفمفييانؤأأقايتنهبهأ
بكبزاأللىفحماوأدلمجافرفتهـصحيهرأنضخمأممؤحومآلبلي
أحتشباثهصاقؤزكمورقكتؤاألطغهاخإلئثوزوغقمشقيوحمنما

حبلأطضثثرؤأأفطوأبهاآفغهححيالئحئناوألمحدائعألأيافص
خبفلبااللنلىآابئخقمىولئمهراحئعهثناصئيممأؤحتىائآيكمتح

وأييلنبحىافاطهبطرأوحدهمنهيرفتفابالمايفودبكئأمرأصم
لتزحمف1صثلىأتمقايبغآغلئتأئبرجممةالاقألىأؤزأ3لمانأاإذ
تدوألعقليالصكيوأنفىبمكوخلقثمثائثىثقذلقمثتختهافالظ
ثتىالوكاتنغقاوتجألمخةفىإتاكنضؤءتخعأجماالمثتعئكنبانا

حمزصصصىع

حمنهعصتنتعبةقفالمضكائتهولتتثتهئعتينيكائبلأظايكىتكقي

فألتؤلبععقغاآأخبأعثينأكلىزبلشهااآحبأئتثيسكئتالئعت
باقفعحأهفسميحةوألئئقدالفمثثمبفمالتفلجآباتتلذلمحما

بمثبتليفىوؤإلآلتكيحعتماتناؤحمهامثاتفأخهكرتوالق
المححببألىكاالصياياتعغمتمافيهاؤؤنائىلبعحناكلذممك

فهـعبالآلتحقيئالآصضمعمحتحفقلركحهأتلىىلثاالسكمؤدفرآثممتوال



لهـ

مبطئنكلمختوجماشققذاتماثتداالآليئمتألععثمموعلى
الغجخبئعاأخيايقصئربهاقلىلمحقضفىلهيئانامؤتايثلغوكت

مئحبالئقغآياممابوفالثادئلوباالعثبيرزرآلىلقتاياآض
ألمححآبائيهللعوىيماانرأمميتحآلآمعمامتيتثالأطثناامكروآ

ههـعببإلذالمغذلىزهمالمثالعاؤعاشفرهالمخقعثهياقاقتفنىقذممن
الطتلغيأكقمآياىألتغفلأناخحتاؤقترادجمأطقبوعا
وآلقؤلمحبالبرابمبآقئعتألنبمبينئهماناقشاكاآفححوكائآما

فدبلئغوأآخنحرلنازلنأفاآنحثهافرمغنباثآلخؤكلربجزاك

تتتعبلباؤنآالويهبثامابعشؤنغوتغووآلئنن

صمممائرإثغسئفرألقناكأحملهبمكبالئاكطملمقلفته
لحزباثغلنأنزناكفموبااقدياآئدانييئيماالقتنففأل
لمخزلمحبالقبفزاذنقئمابصنفآهؤقاآثتوآغذئعنوأل

لغحخمبباليثالمحاأآتثنؤنمطوقذبركاغنئؤلتايئتعرزن

ابهخيثربآضبرغثهجأوفاإتهاغاانأألشاختعحمباورتم

آرببإلئأألأآزبتتهلىاؤالنتهقاضنهاآخدوماقفعى

ىلساكطكأأئخفعبعلظلذالهثدطاتنهاالحتىلىالناتضالف
ز



62

لعطئغببلملمؤكلاكئيوكطفيلتعثلميعهاأثوسنفحاسغتقييئل
عبهاخكأفىالننهبئنهكئرنجئرأاةفآكاذئياؤففأأشاحمئكزاى

أععلىأقىاافيكوشناوأتىالدلنميالمءلعلئامفننغرأسألموو

سكلهقيشادممنماروالىويباثوأيعغامألنالهلهااثأممثسألعشجمرلبط
لىؤجطلهاخنقلىأططحسقالاالىوممالئهالحمثللفبرلملهعرفعمت

المميضرونمبئاتصملىفلمالوجالنجاملشاوواأضابينأخنيا

شاكأكألفابدهسكغكلئوولىسوسثلرصىأزالمهعنرنماوأصالد

3ثصاللليهاوكتبالطيحباشبراأولجغيظنرلمجئلهبلد

ريلىوجابافياوعهرأنانيردرلىاصانأوبىننذأليهواعييستدلدولهأ

صنهفحوالىلىخمنافيفاميالةاثرلىلىألفمديدأبهفببهفاجا

ئةوئلفمامسينحثألآلث

ربئلمجراآفىلألاععفعآجموألكتعثلبتااثفحهفف

ؤجمثصكقاألكلطضراؤإنهبجآأثماالقىهحاؤطة

سكذئفاطؤفماإدتالؤثاؤألمشاأئوخئرخوفقنثيعأاو

فاثىبننفا3ؤتتأثرثمفنصيلفعتثآللةؤمتضثزكص
أخسبؤأعلقةيبؤتفضؤلتعفغصئرففعئتئااؤلمحذ



ألي

عثقاأآدئتثثفعمريلؤالفالحثيراتنثتيىيفبتةفتفثضأ

التالئيأئنهضعثمفويغمعكممث8سانذاألنثعماضنسةقعغلق

رمحبهئخمالبعنغتخععف1وثمفحممدىببآفىالنيأل
ثتهتخبهؤاقرآطألآثدلمجوازتغذأئؤاثهاريهعف

حلحثيئعنهابمثاكذكؤبفذغبألفىأففوفىسثقما
ئثخشارأئنومميدلمحيهالنطييبماابصمقثئئيكثتذئتت

دطلألألفىماعهالشجاكقإملعتأفعأممحإئثمتأليتاآفط

الممسفئزيىلألعجودثمكريئففتعفاآصكزصيمأياركطياة

تسهحسئجمقأاليغوقائامبرليجمقاملخؤبخواآ
هعسايالبمسسعاالئسرفتىززصاألفقعسدأحاأحعاأثنا

عثأوشفىلهاالصعللوةازةادآلتبخائثي
مفآؤقرتأكللماصثسؤآقرثئهألفيأيماعقثوأثنها

نفعحساماعثرسحذرانهافآزةآفطافازفتعياوأ
ثكاااالرمايإصأاوياقالنخئتقيرشثيىآيسما

لرتحبباارثمةقوآسكزفهممههمعفيوآثعدق

ضملىلئهنأئحساموآضعؤبخطئهقكامثأآطكن



ي

طمألضعأعتنخؤألهماكرلحققيتلةيخوآقلىداكناللقظأايلى

حيثقفعبسإلرتغفعكاةألمحيويئاإللذئهأصنئمعفد

صعبؤلمجئلطايتيائآافالر4ئقاقض2محدوشكزا

معتنوفؤغييثلأقتأيلختصكيهتتؤقد

خعثرالففصعابئبقمااحلوالطولفعهئآثىظمعبآؤسآتمافسف
تغحسناافهاساؤتفذوكممغئمهجئفيهفهالتثموامثتعي

آوتثحساثتئاتخطالناقحوفهابزالزثحوآلتئع
ثبتفهآضوأحتلثهاؤآختلجقباتفعضفىقاخئزت

مثآمىأطئيبسسيماقارخبثؤامرهثمئاطابهجمىفآخ

الهؤثقأئقفبم2قحئئىيالغتناعفئهساتتاناث
ثهتمالعقثىلمهئثتوثئااااهانوم

صتاقسقتلأخولثاوضففتعةياضتثسااتثهثمتبغت

اإلحقمفمثلىئكدثلئهاجمدتقهثوالمخا

كرحبلبايهاكؤلبعثتنهحتوالبالزدلمحاوصكضثثختطقكقد
صعطغىايييراقينعتيئعثتجعذانالهوازخكهقذو

مئلبجثفذاتلهفاؤجمانديئيخبذاالذئييهصرأئيوتئح



أما

مثأصع11لهئقنئياللوجاليممخثهفاصانائهفغويقط

همثرمسثاازوجمأضاالمخيركثمتاالمإثماضعإلباماآر

عثعثثوالتتالرفسالطالئلفجايعبفياللهصغؤائعت
واتبصركاباالبنيمآلاوؤخذتهكآتؤؤخذكأ

كمبغآثيثمصاظقزمحفاذحاحيلىفيئسوجمطؤآيت
بببهنهيهأتبئذفيماولثتاكئهجمفيتكشليثتو

لمتتبتثلماقوحظكىآفهصثئتفتيتضؤفمابحوكفتكل

أنؤوأسهياوقدفىكرأبنلديوفعال

بهايمالذخرالرألححيالعنأحل

حصأبهوجمهثههافالالبكل
بأاألآاحملمنولكثآنامقآبألالتقينزتثنهماقلىلمحلسانم

باذإرهمآلىاقلىالضإتؤإنأرقباأماإلقذللمذثصعثاإق
يهعحاصباإصهجميجبهاصصيانيئاحكهماؤخئطثآيرتهبكلهاخالي

فماأللنتقحدلمطليماايربلىوقأ

بطألوألىلغبوئا
ح
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لمقأبا41نماقجإلئكتيأ3فغلمقاتننهاوقلىلبللتعحاقكتوكماياحإا
ةثعيحماضزمتغذمفيتعكتطكلئزأتهليهتأثئهنهصيثق

طوقيلباعييئماأاللىونظو
لطفافىدأأبكئل4

حبخمثسئهحتماآلأالوخةلمقهكاأخيدهصاآياى

لمبأخانحبحأمنءاثبمالحا9كإخئلةئئةخ

حبالمنشعساعاضكفىكأكستهمحثطيهاتابافىفيأنطوااق

دوألمجلميافمماأيفعوفالط

مبأالطيندثميأأليلىفعفى
هاأاآلكاحوبتهرلصىالكحثعكثهاصحميتايطئمثأ

سائؤدذأعيخزاتةكحبملمعاثميمااتغاذحهليىيبة

عجياحمافييمافممابألعاللطوقال
عدأووبثظبلىمنألثأباأل

حمثؤمجطسااتتإلييهقحللعآلثرمحكقاتدزبنإتما



3ا

الصبطضراطثاياررأباؤصكطحايارمضسثجثحااأئنه

لرقابامتوذئيآألثددماخئةحمدأئارفلاجئيلىمأة

عبءلثاترجواأصألفيتةىكةسفقبصافىآقئلىبهصا

ممبأليهمافربهماحبوداوآالحكددرالكاجمةفله

لثننهامياللتئمملباذصوؤضاجاشزتأألحدااتأرهالئزيكئا
لثياثافقعفوثانةمصااتذباتقدشألتالحةسداعقباعث

ألتلتتصراأألثبئاهـلىؤآحااشناقألتزجصيماقييد
العوأبلعممثتياماعجفنحئيرقذشثقآرأئاجرزتبائئلنعمى

ونغوهامصللودتطلعبةأحضريخنوقدتالو

اليعاحدىهفأدصوألبطالممعموقاولحأأفدسكألم
ققوباشتدهبنهآاؤناشتلىممآلباآلنفتوجمغدنألمغاأيافا

بناكطسبيهنانؤطمأو8زبمآاليحءآنمت

تعبلامنخفهاورفوثآمقأرأنكبآوآاهذلمآ

الووقلىعفمازطينمالطصاوهوأيالوأل

بالشطمنرآثمفصائعبئجماشتجرلزاالملكلرآيقاالاآ



يمك

حمبعإرفحمارصغىىأعأئيورؤتوإمبماأاغئدجمتالثآلىف1تمثمك

5شأشعسأامحذسأضفئقفهفئيثتطوفيبملاخماآئاهفاشفى
يمبأ11عدقىنتعيأبغيطعىجمجمنطغقيكىوألئتمألملمتأئكحيئ

ىامبحرأوصنبنكليىءطىيعلىاوق
بباجلىألأضريرجمثاختدثحاآلبلاوالىباالمحايخاشفالعتعهومممابآي

لناهبأألتلضاهباأجئاتهنوتألايوننسقئوبئاوصكهباثأئي

ئباغوالداالانياشطئدألميبأثألمحائتايألثعهاثناأ

ئباترأيهئافوآيطاقؤضئكئماوجيئهاصراقعائيبئاتئأوف
ثمباأأتاكميصطمأغاثحؤآصيظثئأقحتخنشيبزيىعثظبفنو

عباائغزالةبيسألمفتوادكأوحمذأظرااحبقال

ياضففانئعئمبئنانأاأتجعدألحرتخاصثآالمخالمئآءالوجأكعى

حباأحاائاثثدتجطياضتذكلأاوالجتلىوجذالخريشمآوحذصن

بالياصئرفسةفأابهاآخذحمتصنكلزالرصأدةئصغبعجينيغوقتايصمائهو

اأصكاحكعاغقرشدثقمسائغإآكاطئئاالتتاثابئياالقسيآ

رأيعىأفمويثجملىةركاداميظدآممودرممبأمبهاخرجموحإثعت

اتاممثاالتيئاائاهإفتاءجايأأبئامنعموليلمسلحاألمق



لم3

عبأصاؤهزفأسالتيازييئتقانبتاؤقتنايسنفيناقإذ

اربالئثكفيمىليهخلليولظنفدولىببلمخعطؤائكنفبجوأيس
صكاذئقنععفكحصانلثيمبعنفشةعباثتهحلىرصأقلى

اربارضأاقحرثياوحفىلمأفساوررأعئهااصكيعلى
آجمامؤتآآلاخنقآذتنقله3غهطبااثيالعمغرثتتقائ

آوفعارياآوطآصكناآوجمتغألقثعطألاتفتهاآلتلظدهناأ

بسافىناآاهمأثهيآآؤلراآؤرايخجاآؤطايعآربناآوها

ممبماتواليمألوقواسفبليلمهقآاقزآئتهابالياالغصأنشئزتاوأنط

ثاياؤتجنامآرلاقليالمجباتخمتكأرآئتقاهـليالطقعالىرلتاتطؤأنما
جمبساشاأألآؤقذتمتمممزشتماهافىالحدئذلمتتواترقيوجما

كةآيمبالرماحا4آبكتتوآليلخجىفىاإارنالييثىنماف

كتائيالىرجاأاعقاؤدتكتتفخكثئهكرأالوزأياهعحهالكزثقئمك

ثعالضااألشولهيغتصملعمدكلاهاديتهوشؤفىألأاممرآانحد

حبياأفعلىفطئتقوعألرهـيائهاتثيهاألجعأرتهبذ

ألغاصيبأالتنفسركاصثماضحضبودغورأمتدءممفألافرحاثأصكوذ

رياتجاوالؤمانآلأل11وعلىمآلفمارموااطآئنفيماإذألىذ



أييم

خألى4ذعوآصخهلواآفيعماألىئكالصهايدبرص

أجمأكايندتطآئحعزئيلقجمئلصرأثجمائأخحرتإذيمصتأأأاهلى

سائىلحقنمخيئيئثالايماتفلذآيتألتغعثرجمبأتخثكالتد

محاثبالذسعيدهأويثعضجؤدهوأههـأجبطللتترفخريقذ

اوآصرحمآشآاللطالثنهئئشافدفىعسماكيدالبلئثتمئلييىح

جمامهيمصاقبئميريوتردهئيقىكرفيإثثؤالمنثيرفاءرصااثمماآعهه
احباابلقبهممخاوحدتبآئغناقفولثيذمناافىاف

نبأجمايدكنعرمناناالوآتعاآدلأحالعاصحيننتيكل

سكوألمجافجايخزالمفديرفبمايفاخنكبوبيرقتذ

اإططافيتالالاكثمآثقفصمعليطاأةئكططالمالشكطا
أاباءااليؤفيتعلثزصجمدهأقئطتآسكقإكمامبأثناخق

أكاذجمأاحفياأفقكتاإثثصاونتةؤقعفتيائئثدطلقذق

أختجسلييأعلقبمافقالييثينهديملطوقآ
وباألنآلولثتغملهلالزثبعمآوتجباخماآفقضرجفء

حهتاابلذأشمارفىالخقولطمحالناأدقاكالآئاضناقآفطمم

شخبااطةخغؤنجمنآلطتواتصتقطنئهعاقغتمختتمقينه



ابم5

جماأإحؤأسكيئيئفثذقخثنمأفقاإتآلنىتققةطيتالتقامرافال
تئثآتثتسهفنبساسمجحياشنخضآلئيتههآقنافلىت3يكلنا

فعمماأطتهلفىهاتتهفمببيتآمبكنثميمسئهرأحآفىالفةأحأم

كتمرباالزثتهماجماتتئاثبإثيمطدوصخضنابيشاجمأتثلقداهضنللو

اصاأذقطئوبآأوعؤفااخققخثعتفثماتطمغءبئضا

مئتربمالطرفيئزأإمومهالثمعاشقابصيهكناقتثمفيايعبيىنقاغ
أإحرلمثفاينذةتتتهدجاآيئآجمنلتفاققئتتيزتحمهمايناتيوأضؤلث

اختخمماتاااقوصبأسيهبراطوثئركلمااللعثجماليلمطيثعثقآتثمثتكثآ

كعنجاوورنفلاصنأجاخع9لآغتئلممئمثاينجالعدجععىا

كمادحعسآؤيخرمآؤجاهلئمثضقكلأطزخالوح

حتضجا11ترأقمعسناؤلعهثإصةصحثنيكصبداجمتضافا

ئتلصادرلذايلىيكغظزودلمحالمثتهعثاحاليرخه9اببأف

عتححبالفآصور1رارصوألخطعهبئلسثميؤ6اعرمترذوصمثى

ؤهبأناأثصيحفثحماييرآقلرصثأاالقاواقلخدسحكوا
نعثئجاةكينايكلفىأفثأقخ8تمثامأشيئثتفأذتوفه

ماشوبأالماىتآيطرثثحاغصعبماانااحخىقتأملىحئلم



أم6

يمازاآهجمصأئمذفخأخلهاحإشطإآل2كئاجمطسنجإلحما

ألمطلمجحألشهخئهمايهنهساثييمالكتبئياللمكثلةوأل

مطاباةئمطممناقفتركأأصفكفي3حعأدثارصاللىاثىوفيحا

بأنمكحلفثنهذأئآلأفقةقئأأقبإليئماتثتبكرأوغكأئآط
بامحكتهاكلىبغذتعثأمحعتؤللىشصركياالقكلذصثصجمائ

حمتاأتواشحيلثاوأثآساسثي3لةتئلأاعدقامحعألط

بحاف1أخعالمأؤغاممأرأسااحثدبربهنوجملءاهـؤاليه

اصئماآآلشنينبفبارايهوالصهاهوءآلثمياأآلتماجمتاايهياا

بهاأصاتجيمارماآ3لعاألئكيأامكالثطئههأحمبينحيألغيإفاضبرقهيمحمثاخ
بالفلىأثىامقدأإلم8تيقآكلحعتهـصتوقفتفهقاللألفأافآأ

آلئنصئياهالياآثمكاىازؤطوفتجهكابكئالكريثؤثمدحمتعبعوا

تنضباؤطة5تلمااصعآآل8كالتدف5صميدترةمولتاص

كللجاحمأآلصرفائجهآجمعدضشفخبصثاجمالمينائاصتالئرئ
خافينأطفيلبرثدلىاختلئصأكيهماثنإقهتآئمئا

بائآلنؤاتترأحكرأحتآحآلحتدااغذخوكأآلآئوكبيممزت

صجاشأصكاشماكأقهاتآكفقءلهافءطاثثحيربفوكطعراكى رألتيئأذ



مأل

آبأجميماسئصرأوابآممغقيردوأألميتعأثأيالعاهتيعآغحيائ
آرجماطسهفطهدأصتىكمثتشهابآليثغتىضبكآلشح

تمايكيؤلؤطؤالمحاتبميمرنفهكلتتهثبفجرفىأقييثلفىيفيم

جاغللمللنياوالذعؤللاثمرأليحقلىوالممئبؤيلآفذقاثمتؤث

دبيظيمحليمدحوقا
سمههأفىمهمثثاوبقابن

اجمنبافحغهعسهأفئلىغدفآبازافعهشائامهـماافمزؤلب

ثمفؤباأتئميبمصمازؤزثطقلىقلمحيأداألعالحيولمحلمايطجماشكهق
نجسافمرؤاحالصصرأبتؤقعتيحطجممالطيرصئهسااطلى

لمجيباحااتتثئؤأتممادأغقهفتممالتايتعثررفىى
احوبافييايفىثحتقلئاحقاؤافقئلىطختفئفناآته

لمحثفباأتجمهيموجمأبهتمخأليئصتاتعثكاكأتاخئهشتثا
فاوالترهالمحتماجتذؤطئماليناضحلثهسثةفوناقثرحهرث

ياالخزؤبهأفخزؤلثلماتؤهىتففموأهساخنيهعممثوتقىفهاخال
ممبساهأكصتفزآمااقلبآمعاكأيضالثألوأنلمحئنررإئا

ي



3

يصمىالع

يثيباألظغزكطبمالفنكآهاظزتثيماااقليطاىميعأ

ائوقوأففؤأيعثخدقطىعليصئبألخوصحهنماأك
قثبالتهلىخماحمطئوأرختزافجمعفاتفسكأر

ؤبسسماكيئفىأاؤطتصاممالناأقسصالثمىالمحوقاكأتا

ليفساتآلشاأتعيئثفتليثيقفيلىبئهافدذحاكآتا

نؤبساللىهلىاللىاقلآفذيأثثيحأةيئخغساآكئدافعثأق
مفوبسأا3خثمثامبقظيخقنتهسارعنهآطؤأبلثلما
جبافمفساننعيقعىلفمياآلىيلوألبرآنبنهكماصثاصؤلهفما

هاتمئجاثحتعثعتمتبثتتوأىثائأحتهلصأئعمبنواشكوفختا

المحنال1قثاللمآلمجابرثااألىافتقثناأببراماألتمتوث
وبادئىآحىثساماثبنهىتاصاخكتئهثاذياتأتلىقطسما

با3تجلىلاهاتزففافصافحغاارفآلافئاتثعتكفىؤخئرتعغ

لغسمثباابهاطقممت5نؤألانوأدممواثعثقآالثغقثفىقالل

الزبيخسافمآالئعثعبيهاتنموأابطلةهااهوصكمطزئنا

ضنبألبقعئاآليكماآجمامثالرمآلنارماتنمطثعبتج
الممثعثبابتيغمنميحنآلييى9ألعثتبالمحيطفيماولثميئ
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وبئذآنتغتزعبنمازفقواأمرمتزتغألشلفاقيممآ

فبؤباجمئيهالندكللماأؤآطنرغأفيتطمثأالهئؤبماصزيالآشصنهما

ئعتريثااأثغؤفقيتمرآقغفترأئئاقناآزضئاكتاواوقا
ائغئؤبطئنبهاصثطيئاومايالرمافمثبآلطيقل
اؤبئدآلئنفمليهايآنحعيهااثيتتبثسثيهعناتئسهعفائيكتفىإ

صسباآلتقماتثنمرلكاأققوبعنهفىقأآفوأمهائعضبهئصعثحمب

عثبظتئاةصتئلآفسزافماتقفحفقؤلئئ

الليهييانفاثهمطرصئيماوبننضنةائغؤطبيئنئنزعائوثين
ثبيا4لألأصؤآاوأتلدودمكياألوطمائاألغاألوللأددئاتلا

بثبأنئفففهخاثتالؤصاقؤنالمحنزيباهؤأآثثتتقائوأؤنا

طثمألتؤدبافئهمفىكسامانولهالريافياأزيحاو
قاثمثباثيألمادزصائكاوفئهداصادرؤحمثاآيا

ويبالمئمفوافغيمامنيوآئمثملىثيخأاوكثلكقثي
طبجثابيمثيعفأالىعثضبسحدنلعثأدالفاجو

يبساآلمفيهايئترذوالكنأياالهدهبفثنيهبرجمئكمثولس
وباالفئشمغماياتيحتافىؤأللتيازكأضمثيرفاداثثفأل



أك

أصععوأئئصنأهعماآئاأيالىأحسوأهصئيافهعكبهالكل

بأألعلوكلطكعييظأدبيظرطاحيهوفعا
أحبائعبكفهتلمحنهادناأويلكعبؤفذايقأصمتباثادآ
منباهيالحففطيمكصنمغقمحقىلمثقكدتملريلنآا

بإجيفكظأمااليكهـئنغقذألمخفوفمياكأئفآبئقماي
مماحعببثفزتالليثىفنثفاةويممشثماقمكئمقؤنواوآخبثمث

صائباأكاويهنابهالخئهإلمابهأعىأآحتتوئثئاببئنىعافيياثغع

عيطلترااكلقازغنابلىعليالثجعحلمحئكقمهفكألممنهنثضأكآ
كلينعبثنخطماقيؤيىالئسفممقرأفمثىقييفأثقفلمو

لعكأحمحباالكاذتئعرآدئآلتللموبشأقؤيماكلالذناوذنئيىمه
شباللتؤأثبغدةعيعيماأئبئقالرلمجلضكآصهتبمنوألبق
جقظءوأونمذأىأأووأصحؤفوجتألرأتمأقفثبىماالئانهس

أيكجذمثلروباقيىتزولماألاجمالصثلطأركلأنيؤخإث
أربتمحقطكتانآمأألقاعبهيافقضصعئاااقئأمآشتنتيصالييىأ
نيكثرصاتباليشطأننيمتأآغلشةثموآئءضيافىاوحكثدايتام

طيفركايتنكثمقفىياخالقىخياطل9آفمذرئلمصيسجممافوأصدصلو



ام

جمبطاحجاأغيؤيئفييمبأنئيكضيت7ئيىاقحمذليائعيوأ
بهأرعتحاأللملمالصوآئمائبيوأآخرنهلنيمآبالفىبآ

عبخمهؤوأيوافييتكهبفكهيرطاءمنكتارثيليممناكأ
ثمارلبهأثتطؤرولثيرثوهثاتناقيأفنايرثهلمخفقماتئثأققث
الريخائحيأاوابمنذاآليلكاافرأعاوجدولمنغعقمتهفتى

مئحائعكلىنآوطالالمورصوطياعبهاظطالئثقافغذعيتمب
وأجميألوثاخترطصءاآعزاآكالهمجمالندىطمعولناالفاأكذ

ئتألهيجفيماالقماخكبارألئااليالصأتففلماهدقؤاالاذ11أئاكد

نصواألمجيملسمالىالمحفعهالهوأدوأهايثتهيثقلأصميهابنوارموا

أيعبتيىالهالصاكرأآكثزفودةصخخيوإءفعاعكتآخلئوأ

اريضألمهالألالعغلصبماتوكأبئوايآثتييآئطنصصر

طبنالجاعكهاما3ووإثآئوىةانعهامبالثرآئهزآيا

صنامأماميكيمائقالغأفماذمفلميبممالننكدقتكقلفاأق
آقاوبمقةتثباآغدلثوألبصيهدشآباعقعباآربىوصآ

أصعحيهللنوفماهواألخطاهرصنليكنألموقيلأأق
لكوأيهيباثيرتأئبافمأ3الورىقياثيوالكوأكبيغولوئا

يا



أممك

بليرأجمئوليتىتسؤإلبتمئىميمايىظتياللنغألطياعأليهند

حطأضثلمجغركأقمصكرحمداصمااجاناااممئيقآلنايحقآل
حبطسالمرآجلفيماصثخآكلمأخهاىفالركييطأاييظعوأماوئخؤكلي

اشألمخاتأيخيماكلتيئتيرلةآنجاؤفمغاللنزمىأياتيلى
لىخاأتمعئدىعثشدوكمئفهمائهـنماوجميطرألفهاولهرئرفوأ

ئجبيكامجكئمابا4خمابآقتلأبفدأدتحمطانامااماهـلماآئت

ثببحقاأأفطدلىظاصفيحمف3آباذقذبرءاالذلىالمااتهاآدأ
دنلمكاجإكتثنزثألمجثمأبهافىافمنجقنعتشهوقعتفيكللغقا

إؤجمهالمل1ىاليمايىافرىالحئاهالجألحمنيلمممئاثاحمحمأث

أحبضااأقلرطلحخمطفآلشاولباالخمرأببالمخثيرآبفخيماجمعت

ابجمغحفموآللثنجسأأوقأل
دثصرأدبطسكلىألبخهـاال

ااآلكؤبيابفئكمابالسواتفلنمااتتىإح
باألثثزألآلثوحمكلتيئوايبقماآهنصكق
فآطموباالميئمهكاتلاتوالبائحوتحتتئ
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يأءدألهضيمأبوليمعيلىلهكثققوالى
ألملوثططقاسترثسسكن

بامتواخاألءراقولفالمحتساباآباممعيسحدختب

القؤأبانادطلراقفوعتواابلمجتسافدأكفزوأقألفه

بأليرالطتفؤوأابألتأوالدزضعاباأحدالقيايىيواتا
ألمجتابافيهابينذايزفغ

ألميميمأجمهلممألورهلسانعلىلطوقا
يخيلنن1حؤألفماميبدنماعحأبهولت

مبةترنطابيازاراوآئنعايحثألحفرفيهضؤوفبالى
ازبألصعثؤلصمثروأايطيوقدممنا8دعئدلناصرنافقدقصنمنحمىكل

فيسأاأنفيآدستئهجماجيماءمممايمافييزوئألآلعأ
ئيبفصرااثقتفنممارئهاضانقاأمئوفثلئةاسصئهةشسعز

ضغارئبهليليرخاأماثوهانقشارفأشوفىلفمطفغثآدعئفودساوأ
مثمصمائقغنفايعهاحتىولميمفتئخمعثافطشئمئاهصا

لآلفافىيثأقومثهعآنافباناجااغيزقآيثنااثننىلى



تممم

ميهفعحإلالقواعرصاثألفزإأئسسيبمفىصثواشعاأنمافرمو

احطمالألبعدبمئايهولىلىلئتآئبيمابخلقآتابيمعاكاآآ

لبعكأيقيماتينمعتىآثزأجمآلفىذصقلهؤفآةتفحمحسساأآ

جمبأكعنثمجألخنمهمممافورأأللحتاأمدشأيلىاوق
إحمهكللفمائهيبعيئماوثثلمثعيئظثصنلطوولفى
لثمنمالثعسعوامماكمقصولىلفويأيدلمقمألق
بثمبلمجألأاصتمطمايخفوألمحلئعبعاررياألززفيلمحأقامبا

ئحايوتئمهغلبتتألكفمئهناممكالىيهانمكأأنيآؤعتهتكثتناأ

ببككوبأبكبفوفىطنمىتبنهاتقوئبرصمابغالبفعنئيلىتجزى
أبيوضفعروفيعقالتهـئثتضعيغهاجهسدقوازلمااخإئرفيت

ألئزطعائامضئوجثيمببهاسعالئئيهايئيليايثايآوخنئتثوبهاو

االلفححبهجمهـئإزؤوطثزحدفوأطلآذخافيهأعاالافاكىرزلمح
الر5يغحلحدبيماماوبيافوأنثئياايشقغفىافقيلىاوعهمرودآ

طبةوتطبتغوينفوهاوخابرحهأأمشكنىؤبالهحثيثىألئوألمحثوأ

يصصاحلشرآوضحئبهمابهالجواروافهئوحبيرأئها



أممة

ولتضخفألمالآجلوومألرتهيمثأبظأصحعأقى
لرعإبفبلثوتالعداخءمعنالتثلمحفديرألمخأدفخهآا

خسينافيؤصلوبولتدأاوتطيرتبيبخفاقضازآقخ

وألطثبألمحمثتنأوصكئؤناعلزطؤنارايآلااأجميقيئاثتما
المحوأحثبوالصثبغمالتىمضعغييهافئآعرصأفألظبااآفد
كئممفالقزاصمكثأللثآورأكفنمائقةلمحقامامنرنبلىوال

عكيوضفدوبيتثملمجيإسفاتوكثفمؤهصممعثنتمإقلىمبماهوى
ولبمكذؤخهألمئيمعحمئاشثحثدتهأيكالقلكمذقي9نيايماأهتولمحم

تضريبيثيطتثآغالذيلمجفمىىثآخقالذيباسكتألنيثفىأالمحثيتل
وألمنمثعمبمبآدظالنىقمئهحذألمحلفنعهبممادحفثملألمحدافما

يثبالدتثلايمآفىالهااجميقئلىامكتناللعثتااأنمليئتوفرح

ذيثبرتغيعرصأمبابآفهذبراقاثلهمتآجمنفاعوب

لثبيضوتألثثتدافيوقفهيتمانعاالنياالدصنآلصالبحت

لبمايالنلروماقيقآزفيماالجرألىاياغذلماكاجمفعردؤأثفكلئبن
بتزتيئبدابهسماتئقئعتفمافؤبلدصنانخخبالرياحقهااآتاذ

ابتنهوقاهاثهواألمرقعثاقشفثاوزهاطالئ
بأب



ألمأ

توثبهحممئمطوقئطئفئىوكلثصةخناجمهاطئمغآلالعميرف

يئهيعثبإباءأدويليموجمعمرثألحاصوعمايلطوكلجمط
بلمحعتهتآجثناناهغايههعاممجمماطاىكلىنغ

لطغئوفعيرمثييئعؤثهكلفاقدبماثعأتآلهديآماخكستزتةااق

بإلبثخوتآرأدهمحأمقدئبتثحوفمماتثهاؤصالى

يحهيهرههلحبلففعامألمحىأعلبىئجماأآكئصىكنافصباعتآكدرئف
عهحمبهبنأفمثوأإطيدثشكمول91تثعقآثأضئثاتإأئلقيائثأ

بهوؤوصثاآووليهبهظرألصتهوأللثذافاثغيىائذاذس

يبوبىلىآقؤفؤدئحؤوألئاسدآختسثىؤليببمثغلىزياول
حبيخربئالتتعجمطآصيأحثإقءلهاتييأخثثبننغتزثىتلئ

ؤريرجبأءلجاتجوالئقوأياارفىختليكنتآفئماآئغعغثلؤخبف
شيجبناأالضقوؤثثأكااوةجمبعإلدهزتكحعمزوفوآثتيا

إشوأحثحعباالخزلىبهآجمناغاإقالصاقائالهتودنالىثحأئهافثن

خبطسعثدوسضأكوليوصبثلفتسبالهأمذصضليرلطارت

مصيماصطثحلؤئفأشقداتهكااوفهالاثابإلهكأهمأييرضى
هخوضكيرففعلىليالنغوفيىتفكىئبنثصثااللوصعفمتثىح



ألك5

أآلعاجعبباكالناممإأقمماخأليكهخميمقمإثماألخقليصلامئيمفيج

ويييهأتجىألوفتناولوآنحفذتبكئطتههاتةلمحفذتثلقا
قطلئوبياضفيبقغتكتؤهذرنثعفتهافعثزياغآؤكئيق

بتهإاؤمتفثغئرثبعكنآتثثرأفةبرشميإيالخاالتليئاتتهايآ
ضثثرحمئئوليطئماآثآاكونمنبهآغؤذثكنىلمحبئعأثع

الطمااللواقهدحهيوقال

هوئلثصائةأويهـينللمبعهدنه
ثآصكضلائروؤاامنعبؤآثاتكتبقألمئموأآللمثنانكتآضكايمث

هئغربآؤحيبآنكمآتئاجماتعلماآرثا9يخآباماثآلبتخلماآقا
وغرلبىلمحدأالثمؤقىعشيةقيتآيةآقلمااحميلىلهو

خشمثآؤألذىممياألطريىوأهدجئوئةكالمألناللىآخقيثميهحم

لبذلينواافناحزآيدخماسكئداللإللىألملنهوكف
الىوألدالنفيهوزأجماليصرفيتثاآلسكدأكلئوقاتحرفى

يياآتانآلألشئمثطىفقعبأراكعنتهفحطثنآالعاطثليميثم

ثئمركتيئهغئنتتينباقياطثليأمنآغزكآتتئيأقالطؤغثهثي



م

صصعحمىصسصس3مميص

كلميثىيعطوصديحمماعلتبءهاافعابعصمهنحعلآلمكنله

ألىاقبثحثهجبىآزجناتالمغقتئألمنانيبئأذاقيالتثبيدمتحقئئهت
فكتآصيقاينقألعنئوآنزلبيعقعئهالزحمثياآقماضترغوا
ثؤبالقنئيففطثأعاكميئثطقليلةاليقديهآلكاأثياوصأ

قئفقيثفالمحئنمناثأتكضايهثبيايهاهذقئقىخيميائماآلئمتإله

لمحئضقثثيهسسافلقئمالمبتعةفمكلكللرأمبأخااالخدصاققهالهائاا
اتنكئتساودافيهايمئيلنتآفألأكولماخعئدلنثتينمثميمئيقلأالا

فتلحثبلاثبنيافلبيئولكر3آقلمثصخزيهاايذؤماوبيما
بوأثجكليافتآآثفإنمذحعلثمثفارأفطفخألقاوآ
فهاتحصرلثألىفوويصمقيآفآلورأئشماثألاآتركاق
قعمبطكثرةمحلطتزضياقحئآىفىوباقعحكمويآرأفكاآلأتأتفلألفتق

ضوللفانجحاأصلمياأوهتبعثترثكحدأالىثئلما5سجياباونحعاأق

كبمبفلئثتىاب11تثتصإصؤأكاثئزفبمثاغلىياأعطاتنردفى
محبوئشلىفئذثبخأبنجيئأصبثفا14آنففملأمالكالمئكططلآبا

محطائعبطكتنىأريهفدلحكلئيونتفاينازايمقىجمقدعلىؤمثت
يلجاكلكأؤفيهيكسنفجوفىتريةؤوآضديعةبثينألغااذ



أم

ئذبؤأصناجمثيهماشآئيهيئأحلىحبثملىكأثمعئااجكاالفاي
فعغيرلثاشقيغئتئششاأجمينآوآينآكلهنلقاأقنوىهليطآجئأ

وآسكذثيئالأانمكآلخلناآلىهفآبؤلأثأيكيثأكابهاف
بومحزكلمأمالئئبسوممعممبالمجميلأمومحأئؤليفكل
زلمحثئذالمذوالمحلىأييألمحوغدالفهدمالمحتثماجمطيزيلى
لطغآلشتحىواكلشمصمئغلشاثياألىأححدأبخصايئيفعئالذيئئؤن

واحنببفييفيلذالىنأطلبوالغتضداحكوأئحالوأجثواأطبوأفيا
عثطيفلمنيىصامثياأصبآولكنوهبتهاغالؤوولهحازآن

تايإيتتدلحثفيباتلمتنادأباخحاليقنلهألطأهتلىؤأكاقف
صبأواليحوأكطمأألىوليعكرفعقاألثاذأربتيئتاتنئينتؤ

بلواييئالهئلىائألتكلوصاتثمتلصريياايثضتكثمت33
العاريتهؤيهامامهـنافابلىأتألثققييماغئهئقناأقكيت

تقمعبئاتتيالنفشوئحترمالتاالئهاتئفطاتتيقاذيثرك
تثآشدوآآقوآبهأنىوفمدبآلمعاألألقوكىوماصكدم

خئقثالبثفيىىالتثفيعفسكهتجزفااصعادقتجثياشاأورثعىاثحنأهدأوترقا
تذصووتحأعكيىتيغوبىعلئمبكقاخاقاعكققتشدشلثعت

يج



ةصئكشثكومحأكاهىطتحمفأاآتدهلبلةاعبحكمهاتثيكغنهرت

هـبكؤبووأمذذائابردضذءقدرنعيهجنهحئلهيوآ

ألفأطرلبعآزخوألئأأزأكذطثهكننىمةيدإخبرآيتاكلربئيوعا
ثفقألوليحئمحكليقذحمعيكأصمضرحأشأفيأغيافيصيمائنوتغذ

ئققمئيثىألقريهأمكنأقخثزأذرونجفئأدأال

مغرنجيمبثلعلعمميكزلجحقرأثموفاصثمزقيللليمسحاتئقأقدثر

شثحططكاخيإلااتجدازجمعتىؤفمولننغتفتلقثئفهأإنا

منهلثموأوفيحهيهقوقأل

البعدائوسليلفهوثلثيدبأ
لثشباالغؤؤلظءثنكبقئدغجمضأإلخالميافآنلئاتتهفآكي

لوحيهخدقيأعاأااناخؤهـثنهأيفؤدثنلحمكثندايليا
لبجاأحثئآشتهكؤبمافىوآثتالتيآاكئتمنجاليتئهمآذفكثف
ئهيخطباالتيالؤدئاميئااثحابتكطصياكلئاهدعنآؤنآجلىأل

بجيرأصثخهلقأفإماولفمآليثميييمابطيثيمآلتاألمجعئييمتفعوق
نالاكيافاتيثذالنأونالبةرأعسجمغسممثرإثائحلىقا



15

لبكيعاتيالعضرآفضئوآثفغ3تكيرهاقيفوصافماالديقئيومثي

لبجمااتجزبااوللىمنلماذاحابضبميايفتدأجمالمجهوأ
بيالسكنهفؤبثللمابلدلاآليستعزنياؤفىادظاعنغميئ

لبئحغاهبآاروآلمجيتأواسأئيىإثتاهاصاليئومنآفاقأليئ
ئعالثلتلتغفألأأتفيموللحاجهءألماألىائديفالوآضدى

شرألثاليهؤالئفضليمنديتائهصؤضعبئيئيرصهثيولل
ئحابهءزاللقاضيسللمفأليمبيننائفمةعمامهيدأخؤده

بصاتغسقفعيطئعوفىطماعإتأغؤالكشقا

لثرلزخانجنيوغيزبنارمصهكوانيفقفيفؤافىفيز
إلآلبالبآلمجيابألتاتلتسقصفههـالقنافلىنماآلطمافبتؤ

بكعامنهفثالنآاثقصمغصقدرللطثهنافئوقماحواذعرم

اثقالثالزماليوخثزجلالأبعناخمفزملذأثآصصرم
لباصكبوزخؤرلىضعلهلذيألمحكمعوأيشوئحرا

علييمائعابلبهامائثثىخبتاقهحتئكأحمراتاذوزقلىنجا
الثراليتيوفيفكاسسغاكقاهنؤأغلئتءائاغدأوصكاتعه

لثياثلىلهلمحاأليفمنئااقلهفسئفقاجمآئلققآباقآ



8ك

بضرأصأعلأكيطفنيكاالأللةدىصعكأرمنفقامايددأ

لبمغكفضاالآلؤفضلوممنافمئاففيأصاتفغاكفكمآذوآئ

اكبمفطائافبقديثئوئلماقعحالتاطامهالييقردا

ىخفقوآأطئثياتغضينهيئىؤيممهيمصالأآعآيا
ثثهصاؤيكدهبمانهلئدءثهلصنفسحئىفمآضخاحنرجما
لجطعكآؤطاغغاثأكلؤقثيأفلئهوحقفاللىااكللىنذسكنا

متبايولئطوقاتفخمراألىايةفمعثنذكمئاألخدلثءؤقلي
ههبحرأفيهقمئىككأهآ9واأتاآئءاوال

لبثمايلطعابآبافزلنطئاكاأسكينهآقوثبيثىقزبئصنبجمالليآد

أضفعقصغكطصالبافطأدؤقكوفينناالمخفثيآدطئزقسغنألطقث

ئجوأيدونالوآلمنكخثقنهاحنكمماصؤتتخيعجيهتأجمط
عماالحيتالوهاعكئنقابتإأئنائيضكويةفطالؤقيجالتحامياقتفوفي

خبثواعليهىيأئئغىهوضعئىرشؤغليأشعحبثباغثرمآانابا

لبهوأكشممثىأفيفيطاتأآنمحلىفيماغواقلأنآتأأثمئعثوما
ونجابوأخمثؤلئااقييئآرفرلمجففعثتزقوأغوئتقاخاقغلموأ

يوقابهأشآجمئنوآحدفعكآلئئصوحبركالمخلىال



3

ألبباناففألطنيبآعلهياذافالىفهثأدأفوشمعتمأخم

هألكذفيثيثمىخكححغوطهوباطلخعمايرلتااثصدئياقي
فأدبدتيالبأفآف2الذشكلطثينقآلمالدؤدآفائذيثثأإق
كثصحاوصكلتفذيتبتهقيصهأجهراإثاآئتتوألاكثعثو

البقاليآاليكأفماعنهـحثيتهاتينثااولابرلخن

ووقا

يثمثفوحئبوآضافبأتخيففملؤصنهالقلفوآشوفىآفا

تعثعبأصئثممحاوفياصئيئتتغتركثهثهخصاهـعلتطفىآحم
وشباالقاليىغصأتكقاالدتدرإففهغثيطآعلىآتئوت

طيثمببريتجفاجماةلمجلوأفأددتدإدغقلأدآلصئلأماعيفتاق

كمدفألظوكااأطاكأألظووبىفىدقال

مصرصنمنصرفيهعفلىثحألماله

قختعببخئنرئيرشخرطوئلألكةبتتأصآانآوأوزفىأاألهلحى
والآللهمأجمئافيآتهعلىتألألفىآلالنهذرأمانناخماكا

مكسعبمتإئتساناهفيائومعسهمامجزهعنئهأئإئساكمتاأق
يد



81ع

االشثهخفقمقطسنمحاأصبايداالالمبمفقهدناأترسليثبىتآلف11نألكاآ

مسكذبطعلستطقيكفئئكفألبانويمصأظهتجيمدلهخنكلناحكنمتألقل

ألطبهطببمحعهىاافآفسيهلطوفا
آمحبإىإتزمجثعقلمأخئيزتئيئنآيكيئرآبيأفكاثتيثبتنم

حضلفابااعقلىأثبهابهاقثمتغةضيثممدهالميهلذباثمتفحم

للثهخياعلىاكفتاللقمثهااييآبيفغبتاينبهفلمحح

فعتأللينلىحبمالىأمحطوفمحمباكظلطوفا
كمبو8ماهرنيانهلأييعجحعبالئاأدأبرنأليجم

قعفالكعممواناياحيرآمعئمخخيؤكالفالمجعرآضعحممتهلى
ألعزلبيغلخهلوتألفىجموتمماؤالعايكنايى11رصا

ئبأرصضكلىهاكآبتآلمهتادالاألرجقئأل

نعبألألتفيصحخعسسةبسمكارخلئظهننماوات

بعينيولهثأعفمداحمأبايأيعؤوقألط
يئي7النيآلتسريئألدقالذابمافعرئمفكثاآضرط

شتقحبسدلدفرعاىرأيغلىآنتهلثماآتغاتلغأألجز



551

تخضمنمايأعمتلآلماعثدأبيانلدأهرلوفى

طحزبهاتثمتىيئهىتئمبيافيلفاآنآثئقعتلتها
فئبىعيمارهصيفآفهأقآيئفولوافىفىبغدامروآئا

ضفباصمىثممنهامثاثيطىطاتنهآءحذافوآنا

بفزئااعئوأخوفآاؤكسدآتفالنهاآألفآخا

بهماتجنبغافالتفليهبهاثسايالفيمائد
كربمنزثااقآقوصاضيصيطكاصنمابهاتئسى

لمئوبهالئدمقماعافنبائنافهاانمؤترلىتئونأ

حتببمايهاثآزمأناعلناحنانابآرويآيياط

مرائزبيمااأثآلخوالذحورناألزواحهذ

بيمعثالعضبثفيأللىخمثيياضنتثفيلثمقالعاعرفل
بلىغوفيآلثفحئهااكمتققهكأفمسزالشفيدىقرقيئزي

طحمفياأئفوجاتهمجئهلهألضماناكرأمييمولث
مثزببماألمبماعلرلافيوزاغفيرأعلئاقززتياو

احزبفيغوطالمحخايسمثمفيفغوطايهوصحأ
لىعبمنعقمإؤافمبطاتةخيحافالقفالئ



6

فسففنعهىعلالطناثلصعصبهبمااحفمشالؤأئثرآ

تععسةأثئقثموآكاتسلىحسسماتساناخماصكدتطو

خعسبماثنانفئرئدالععوعئسطئمةاللئثعثمبهاةيرئق

أامةسومرخمألغففطدةوؤضسسدةسفنالىيثمب

بحبنفئنإمحثاأحمتترأيثصكثواذنثعيرلتذاآكاثصري

امسلقشانجئيمثىفئهاكناصكعةرذخثرابئيآاخحت
آئوأطفلقذواآبوزكحهماقفؤلآللىلعفئذايا

كفمبيللرمأساأابائىآودئمالصتئواخمأ

أغءممأآضبروتبفحثىدآمئاموآدآللىف

افاالئنسألغعثصركطمئغوفألشيهالعزقماألاا

هصنفىهـتألئهايثيسلدجىبتذزاصماتئاعثإليآقما

جمءئسزفيافالالنزرماخعفلسكنقفعخغآقحايعال

حمةشملىلمأئكتعتفاقفالممنألئثغملتحملؤقلق

ثئبسئهإلشنافاثياخلويآفىحهصلثيأصعثزاثزحمتإخل

اثليغوحممامآملدألةويطثمتركدناصمؤأألخزنيثثهيمفأ

41ؤلىالملقيتثميثهإثصاففعلسبمامحلىءأئهاليمائقسما



8أل

يألضسبحفؤلطأياحهواكبآفهىصيئلكلآفلئم

وفيوئتألعينيلىزييبنهجوفمبهيقال
هافىأذهثماوهويهـولقيعمييدأدهعكايه

ةطتسالطزأقهوضدتلقوئاقدفثاقا

هخكفأطاحواونمابثمآللرمولرأ

رسحمسنئكبمباوصئزماثفألبخا

ألصتترختمهصافنفثوائماقفث

تثتئتلوحذؤثكأحتئوحثلتممط

ضعزبهبااالقتلمنليعوضا

شتههيانقارالعثطمنوماعلي

ضأقكثدظرآالتاصنققثيىدقا

2طتةائتاتكوناآنفبأعلىوماتشؤ

فمفتضوئصااوآتأطااعنمساضر

زبسهناممذاجاثاىولهاينلىله

فلثةيفوفوقوقمؤمضمسهئيفسو
يه



فىنلىثعبمألاوباقيكلىدتشفىفحثدئد
ضئاتدتذأجأقآححسافاثيأتعلىلائقمولوآ

حهـغحىالاأجتاآوتئسآالتاسآعلسبيا

ئوباإآلزتجماشحملىآئماآضامماالناشطوآث
حقسثالملغآآتنهأولمنهااؤأرخننس

أجمجصآهلرربآلعالبائسسوألثأللىخثلط8
ثمهقالم3أاتحالون3كاااللأصيضثالىعاو

يخحتئلجآغنورئاوخطلوببئثأولينعتق

بسسكفوةفميم3منهناضميىلىثأليىاقا
جمتئهالذئمطآبساكنعهثيماءشعلميئوخنسو

أزتالهلمثصغساكالالسذأوتهأقتحخلتهأحد

ببأثحسولطااذحئيبساالبسألعافاوى
وآئحتبقسدبتهرلايخأنميمالأتأئنزىآصا

سعفبئهنهذولهسافتجتفوتدثسايبهفننطط

رثأسأسإامرؤاأليانتلتزدظلكصثىبهماو
يالموبهآيحيبغلنحوكؤلىلو



و

سهضخاكبهآلىآقسعثايفتدملطكلفؤأق

مهفآالماطايمالتحسبنكمحافنا
صكتبهلثتققئتقدوجمهثثرغوكيور

ةبصذدنهبآباالألتنثما

بهرتفصرطلثدفىفجشزتيآلوئحنت
ربهحورضحاحملئمتألتلعذؤصاثالى

لثفعةكلجرفىلناكأعذيبقيتؤقاثت

كزبعدأرفىتاالفاالمتافيافآاؤحشث
طنمبنلنهالفاالمخازيآوآنتنمتهط

زبغكتكعثعتهعثدىعوشكرفعفنو

شعهملكىهنميرادتجبمالتوائاخ

لهقألداممانألفاثماعممالهالطوفا
ألمألممتويهمحيايممطلمهلهلظ

بكثعثعتبزقتتحثكاأنا

تبلتغاجعفقوكقيتمثيينحاألكئنث



ألأ

ثعهبهمحنكلئئئخهىثى3أئامىمالفخمماؤقمشفأت

لبتدثأجمضهدأأدألدولثوييميأله
فتجثقجقيغحئكألثقتكااداصيثتخفنلتنيهـلوأ

فحغألطا
أألكتيحإأوأؤكالمحعهسهاهمفهقعألعؤمصيالتئناقلفى

قرلئيكىحنآكلآئئلىأصافاكؤاجنوئلهىبثآئاتمئهذىيأاتجمغ

وبرولىأيرورسأفياانحميلشمهأإحمةصكثاسيىإلئزج

وقاذ
تحاغحأللطبألوباالفنالممئجاطيثثآركلالصرهنهامذ

لتتئا11ذنالتىتجسوئهاغاتلتمماياوتلناصلىانأق

عهرأمدبنأأيوببأبعاهدبميلطوقا
إئهافذصوجمحئمحاععفاتأفىفىوأتهاذحرمتسنهامالحم

اأسثتوأصباآرقأميآبثعرأالتيئبفارمعئمثاذتئنففآؤ

تهاأخدخغلىمالبألزمتتؤههخئفسساآيثنىهنكثتئممتاقط

ايهسثقرأئوعناجرتتؤلثفدئهالابطووكأثها

يهايهـآقسقذرةخرألمخمثقهافوتوإتإبليمنهعرثتال



6ا

هاحسزإئصناخففمثوختمثلعتاالالذأبهماماخعنحتحقفسؤ

تهايأليمما8قممماعىآلخهلىها8ثيمابفحعفثيعلىأتثي
اوانحزصليقيئلىفالآلئاولفئواةوكىاؤترى

عاذثابتمنفاخنفؤثيماألثذييلنعاتربئالمألثلثألأهبا
آتهاتهثياليمالمجناأأقثعآتفئهاالهألكفيبطالء

هأاقوايحعكاكنآصنوآفوالتةزئهالتحماببمقايبوضغاي

تهاماجطهانهإمجفوأنتآئدياكأنمفىلمحيارراصكآفتفتها
هاتتافيلطخطدىااظفلىفيكلدهاممخئلبعثعافؤوسلىثاآ

ئههاأقامملثالوأكبثبآخلىصكرفثتهحلهآكمارفينالعا
هعاهـأتضاعلىولدئدركآذثدتالنقياصامتينيافتى

تهاأاثدلجاشببالفئصثلصثفعبألكرأممصراألأقما
اقواكثعلؤالئيايتغدالمحواالفلكلىيإلثالغامقألألفتتف

خييرنباثثحاآتولببيئثمماآبملىألولركللماتئللحقثالمنايئيامقيتي
نعحآآؤقاللاصمهأبهاآلسدابلصاصوأهامجممثالتعمىلث

إتمهاأدىائاصءآللثثباااجنهثهماليبآثنآلجناانماحتعلدهبا

مايجمثحايرفهيرأايآخصىبآتاسثافحالووتزكفىتوق
يو



26

شهاأصرآشيئأفهاانلحففبماوآلثحشاصمفانئاالئعضم

اتآلهكهدمتحوأعلئتقرجمئعثطأئنر104صأورآصكتكموأ
تماءخؤأ9كهافمالعضألأصفاصرحكأايهأيآئلمىيهماعنكلقوأارمخلى

طلىاجمطقاتهامكتأءرأفأآالعخآصفمألختلق
صأيآيامنلترأأضوأتئبتيفكىيأيطوألمحئممئتصحيئقلمضأ

عإلؤعياآضماذثساإخسكتاوتيغمثسآلمافيكلىأحتقيناكرم

وصهساالأقوممأألفالحانجزآلؤلتللينإثعأاازكاآ
مجآلذأصمأقاوشماألترجازتآثأقلضأكلرطصابآلذأيؤكمالىخال

تيهكاااكاخمانمئلقمفتكآكلرثالتمتتتأليهـهقرأأتتؤثةفماف
اتهسسأبكاخنترلوهافيكذكااتنالمفقبعثوأألمحخارلوضنا

اجمسماالذءأألمحكخحايخآضلنونهاولىطالثعوقماآشثتها
تاالأدليفتذ2تكأثآطاثداننهمئساسحمثمثوتتأئعث صماص

أكالباحمنهاصفاآلساآلاتزؤزكدى3تجاغأاناتزىألكرأكيخقا
هأدغكالنماأطتروااأيطوخاخخياافيأمئرائهـمننثأل

تىياآئحاصنالنرذئغأضأكنمتتحصعثيدةتماقنمافيتآلناموقك
احيؤكهاتهاوهتهاقهاورحلبوتعهاتدآممقةأسأسافط



1م

هابذااليئيإطىثوفزثىهامئلحئابرتنئملحألعتئ

هاثهبأفتقلىدالموتةاقفكلوأتهىائلىاللرصثمتنألم

أثاالديلم8ئيثروقنظؤلثبمماثهتنهرقمستزخنمى

مباأأأيضاوقآلط
ع3قكعؤالاغافىغزسحنقاوالتثثرفطبهالنهاظاتوكثادكبرخىأنصحم

ثئتمااهتأافخيناحالوفىأوقضؤتحلحانظرتكحتئق

محماربنلصأبطييلىألوقا
ألتاخؤفىؤهىأللىاوبيفىمتسةهـصاتتيؤالمخيلتذت

نهاثخمثواألبطعحثهلتئراساكتاقوأأتدختك

فيياتيهمفكافيكاض3هفىطئلبااسرلمحلماالىفاعسيئ

موضعهنلمميألدولهكبوقدلومحأ
فاصدألسمندوثسسنبولباعوفيي

هعاوثلنوثألثيقتملممهنقيل

أجيبمقاؤلالعدرفاونامآربغذحكإلاليؤيابلى
لمجبئاهايقممافيقفئوتآجمنالتنصألمحوأياالمفف

صا



أم

لمياعمدآلاطاأجمحثافلىصحئطكالنحثاتصرأظ

جفبملبرثقفيثبتهسمفثأثىقئيائفىألقمكئوكفغقت
مئومحبمعأأذيوفأأفقيعئدمنئغزلمخاترؤخه

ممآالغوكىاكأكئغعأفماةإلتسننافأكليهافألثئوالأتقلينءفيىبآثث

تخاصثىلخنبمالرغايرعيمانفيهاألرومففيىقكئحاصثىذ

غرشنماوهيئذخوضهاصحثهأواليماارأصنحأوحميهذإنلقعرأبآيأ
نمأخنناةلىسحاوقلآلاانىفقحألصعذوقماحفيةتالعمار

بمئألىءحمحااالئربويسأبأاآلحثهيآئيائهةئغ
والزشإلحمبمئصحسالاآبماخافاقيزرائئقالثئنالى

لضلقأمثطؤهثضبخئمناأوؤثئنشيز3رالثبرألولئنا

بمسكليبهآشتهأفصمىولهلقىأجميسطألىوظبنفأل
أتىأرأاباعاعايةاأصيظتركلرالالظرأئمثختلمجطائنشامثىباث

إمئمتجائعبهإدسىبزفاآكيكااؤصئماقكلعةكأكهاتتهفبهماحوتأكمان
نحثأمحئراشوأتغذرلمفمابا3آتكتزرالمخأيأكدقذتغتل

طسس

لغساحمماصهحبعدكاخصمالطوجمعئمالضطأز5علماالعثاثقآلثإذبيهت1اثأنمئماصا
إررايأفيىالفىعقشئآلحتتدخرألآلآلاضتركأررصا



أألكخم

شئأإخقأثلكثحووبطاالئينالمالكئةاؤوقا

يمالهارجلىيىآثاركايالمتااسئتتمكئرطاس
ئأيميىمبهئممجمحدعلىهامأتيمنسإلرئممثىدتنا

الحمحاحثخؤجوهبهآبرلعئىغألظامآفألحىدؤنأمم

الؤصىأيموتةلآلافقاصمفلىمتئحافآفقصعهـا

يمالالفنحلىوجمىيكئفاححرصيصاينثسوكلئيقىختيييمث

دثافىميظمالأهمحفلىبطأصكئئأدولىوما
8فعرأففأالفىوأوأيثمؤيببيأطغجاللسكبيد

ئأليمالماضكمكتهخيأدضفمعرجدأالليلصليكىتفثييقأ
والمضعبايمجفييئتثنيبعأطرفازفعثطمأألتي

وبعنلبديجملحضيووفلهالعبهاوقسا
نقمدبمدنللعبةأتاكلطنعثدمماوو

لطيمبأأبىأصحلىثووقأوثفد
عغتبارخيهاصنالغلثىفازوخالمجحئمهأارت

ريثهامنثطيلكلثمثيربهائالهماطايلفي
يؤ



661

صئسغوغلخد1فئفغفىثإفعاوئاالصأسأسآلفزئثط

ئأ3هدالجمثطلصاللحىظوفدحدلطأوف
عئظوطيمهألىهافعفلللككدنأعبي
شئوبمالتئلقئخفا3ءكلموطزصظوآبأيكث

يمفمعمالعلحمطوعاملىطوففعالرطاصكثآممط
ألمجئعؤبربفيجتمبهاأاألصثهلطميإلقأيتأقنلانةقايي

كألهايعثابلعغهلوحبلىاوك
بألئبايممألئبههثنبئالمخأعليالمئداقبئآنا

ئرأشأفيرصئوأيملايكنؤلئأآئمجأنفيوأقألإخعؤلئا
صأليرفانأللذقئكبدتمكتتقليآلقمزيخيهلؤجماؤإث

وبهمالوأمدنوفيهسأعيصوقا
ثحالآلقرائتألانأآخذالتبؤيمطعمابثحلأل
ملؤوأاليصئناالأصناممنتهاتوجؤفىألشضولثقيههيبعمعث

تجزكلوحايئفىوقؤأخنائقتقصرجمثخطفهالبأئةما

احئيرملسهاالثئعدقفهكالتييئفضاقتايذاةاوعىثى



1أل

ىغوتزايىلفنمائماواعئنتنعاوانىمؤأالزؤأاثمزلمحتب

ئمئكولالأفيدفعناعييرئتئفغالراليناصرائرتوفمث
وحطلتآنفقوآآثثتغطقأففولممفغطثتثا

خقبفينخالفدوىعؤألاحسثنأاثشفطحبئميأصينائمالىالثجأل
مسفوحومدقغومثثلىوخشايخعالثافوقئفتسلمهقتلى

خىحمفا7احرأكترإأل2آلنمروتؤكوخإلبتحدأفأم

وهوطلجئمخعناألفعمعزفيبركذالمئمتؤحآترآمؤع
ألتفمبيتمهفألقألكيحئداخؤوزكفئهاتبترائفحىئميئةثا

تحمييرفىخالرأخيسفثصافدأوزفآلصثوفسااآل

فتئملحمائماولىفاتاحغيرآقهااوآئووتثمتبئ

اقبئعيمتهثلماوتخوخرئلمتماكئبزوقتهاضمتوماثمفنا
مدصضطوصصاحيامغئوفايآقصوفصرخومنغعه

صعفوحثهطالمعمؤوعنءماباوصآاتثإرلمجثقبدتهاعلئح

ثهالؤماياجمثيغتيناتثاتاثافىتهصاقائقيزالرتاثموقؤقما
تلؤئجيلئماالثنىآعلئحهمةزلئاوغافىمالمألصسامغهآئقث
صصشزوثماختبهاوحدثئهالفروتناونطكؤئاحسلتاقاهذا



6

حتغضينوأيةبثامابرصحرةضيهيعانابمابا

ئمضاالكريحعمحوقىأقتتغافألتثراتيهكاننئثمىي
ضربميمموأألفإءاالصعلىوطىاصداغأفميصنألئماثصلى

لمحوحلمىاخلهـ3المجوأرفحأصامهالقثيلىألىوإلفتئلى

ؤوئجقحقدترضيقاثللىبهحفيرصحخبمعمعنلى
جمرتحوعآبمسساوالتلىشنخئرخفعوطتيآلعدأايح

غيقيوضعفلمجتطكاونآتىتنبىفمافيتميالقهأزلظتا
نمثيهلةأختتطااأقلقالثدكللماافائشلطميلمنكليه8بر
هصكلةهسف

حلتيعئكلفثثآخمعماقهكفضأاجمييكنألرآثم ع

نؤمغئويمآئقزقثؤنمحسألئاماآفيهاالياللططهنخسض
تمؤغاجموروباأاللمفمانىيعةءأودثتسحؤفماؤ

المفذويمأأتخييئولتاقمنيذعأبعطغيمامتيبملقيرئقىأإتا
بهعفتبغوالمحعيماعلىصئنا1تعيخفيماممتهحيالرياأرايلمحدفى
حيبمخعمثالنأالديمزأخيتوهكرثبابغفكيفلالمهدجع

لىفضألىلمإبنتعغأئمالىاوتأفطيروقالط
لنأكيطلىمحجمأولهأللىيالصعدؤ



16

ؤلمونليثياألثمنوثلمهمنألثيمان
دأشفالىمبمتآكزتلؤلمبفومجقةعثكاكا

عالررلمواأصدنابمحلىقاافالفرأيتهصنيأنى

اللئأئياألمتوعييردمئروجصحلوكللمقازاأوفثأ
ثططفىالصشأؤلمحآروكمربمبتعتهلقناعغارابخذ
يربفؤأضرفبهالللطفىضفلخطقفزعخ
ولصززفخهـئيناوأفابفمئبرنفافاؤناصفان

الدخرعتيؤضغيفوءززفىااقغخمبفأللكناخنرثناو

جئااأنوفابلؤرااعلىئقيزفهالييأالثبآدثيتاا

لمخإثلىزباسنهتثةهئتغدألىالولىآهليطمايه

ودأمثزغيحاذخمأصبإزصثاحقهاففرحمافما
بغولرفهاعإلووتدأآناىعرفللقؤماائئولفان
وفىلابلمصائاآنسعهلىوماالمخطودبصأقارمحعنيو

لمففوالهآمحميمبغيمثؤءياأشتغمائكلاقعنهئنتا
لصمئدااصلىآياكلؤأفأللماأصالثايىأدنواثاالربآيا

طفىاأللألمخطناقفغوقئلثافآنيثرامنقذعالت
ي



ال8

صهيثحغسأتخهمرصتتدنرثيايال34أأوأ
أساثعبلمالمئجالمحيطفالظبسزئاخإثاايىهمئعع

يبضافىألمزبباأفائتغدكىهمادألهاهالئححآل
خيرألسئكيقفأئلىاكاهأجمهييقيفىفقو

ئعتصلىعحزافعأؤفثهفطلوهبعتالتبالحيونىآ

كوليثطحيائوذكزكبيءفئضحطعيمقفم

ثصعنهويصثمئئحىمأالمحمائفليافدئثم
جعلهأمقمموقلىصنضكذمغلكوتالياأليئغمى

يرابئاألمزأبماآزوأحطولفتائبخظؤطافبماعبتعه
ألمجألميننماابختلىئيجمصناكتتخثأللثميمامسثاضرفطلطآ

3ألمجعثفىوألصماأفذأعابريطيوبآلااعتعنزىصهماي
لتسسيلفايا3ئحكزئئحأولآتثهبطاومئاناق

فصىوالالالألغهيثىلمكتلوقال

لقصكرألثليجفعافلىحئوبثهنه
صلىاصيئدأئيعائاشألألحواممداتإلمحاليقصكوأق



إال

رأقاهاوهةئىاسهههـايحويعريهوهئؤكايهاوئأعرليرلي

صحلىتبححاففؤبستهافصتاقشاكالئمؤإلاللمجبعمنمتعيتصت
المخرأيدألمجشانتتقمنأقيفخئو7ثباالعارتختثأاكثمتأن

ثدوألمحواجانبنظايثبىوصللقتهآحتىبئتمفماصكيآل
دالمعااجماشولموهلخوأدثجشهمتوبئبالدأدلعلصرفث

الوالئعهلمجهآلشؤلىافمويعمتممقتهالىكئزائممرمنذوصأدثنكزالل

وأهـاريانمبهماكنيتطماراهنصكاالطاللياوابسأآص
اصكدأتلالمطلولثصصبهتأاقبفدأنمطفيئاالمخآوحيدعن

هئعليهاشوايالهآمثغشئغفربغلغفوةكانثيانعلىئ
جمرأوداعالزعتمغأصعلهاكألنقالطعاناقذيىعلىتثهفى

افيألصنزبآضديردموايالفيااصهتلىوانغيجىوأورفى

ساعدالكفملىثةحأدلنكغهلقففأكملأثفاذولكن

صائدالقالدعو3ياوجمنيمغيعفلئسكيرنحثوثثساركلأآلآثيمخليلى
واحدليومادةالدلعمثفولفئكثيودتسيوفاانزكجبافال

صلىغاحوألصعأناأخطقافىعاوصنفثتفىلمحرباتأطخعاكحنكيريخ
كذناحىالذهرللناآنتققنمثضيكرؤنالفاحقأرأيثو



آألأ

ئئأملعهـألعشمأئفبماوبآلآلفاللثثايباصهـنأضمعئفجميألمآص

يئجاسكلمجئيثافيثىمأيبماذاآفلفائالوطأسلاثبالوآئئمغن

لىصانجأسفيأاخنثالئاأخغنثوكعتثاحثىالعارألثبهاشنغمت

أجمقئبهنمابأصيميكئهأم4هانكأصنزمىئالتخصنقعت

يداأأحمرصابخوانجثهموتمطئعاللهعحجابقالالائئكنساليم
فياآلحعمثترأابفائحئتتطعكحاإكدبمساأمدممأسعكييهئراثامبؤنفملى

لحلمامافعآاخجأكطفرمحدأأهشنىلمخخ41روفحيالؤب

ذآلحإلكثكاباأبيىكبيئبيئضمئققااتبةهـتبهحمتكعئغتا
ررإبرلمألافماآفلمحلمايىالقأأوذسلماالوسابهسؤحانأالقمفعمكتثنابرآفح

جقعآالفثاصييئمعتصاألفباركبهيثاضثصالسافىفاوخكئش
معدلمطاواثأوقاآبطحعنغتآوبأللهاكلؤلىشتلفتى

هدجااخاوتآأكلياقايىوفشعرجبصلئهغروأآخ
هداالغووالثدىانهتةفدلىتلططااحيأهـامناألمنئفأيلهف

ذأيكحضلقياثنآلذيناودسجالمطارتفلألعااصكليهنىتمك

ئدفوأئرمهندشقؤمأثصاهلهاآابيمأأتاممافحدتبذا

ئايهئيماصهفاعصأتئحقئاصأعلىكجمأتكىايفدليماامزفوجمبا



ألص

جمدحآكوآتافوافىازسكثيضرفايفئآخزئتماقاؤأال

فمائلفمميناللئفسالطفغولكنوألندهـياعآلماأطرفياليروخ
للىخادكأياالدثياحت3يتهحواآلغعايىمانهعضصن

قلىعاوائلهاالذئلوانتوأضاريوأتلهيالمئسامحفآث

للىواوهوثولىموبهتشاابنهيآئخمدأنإااثئآئمننآئوأ

شيثطراوئفمأقلئقعانوحارثملؤئاحاليفدائاحتمئمزئناشو

ئيالروا2لبألارآفأليوممائاطثيمالمخيإلقايالبآئاوالفيه

غرأقداوالاسسهىافيثيألوأقروبدراالزمىاثالئحمثياأخئبئ
بارفىعئنقعرولكيعثىاناآلمىلخورباصكثدالغفعلنمايأأوق

يطظططراللمحمبأيهدشلثوالحصالعفلىبابالقلئللظيخيا

ثيهويألدولميفلصديملطوقا
وأوبعينماؤدلثهـائقثنبنأسفهياللىلعبا

ماألينىالطغؤامهاللىاشسيفكلرمجافىاتخؤفىصاهوفىصنافيرعالنم

آشعدأيهآعافىتنويبهاوئسفيعيبفمدعنجافاألبحمكقثطوأ
11ومآهلىشىتطلىالمجثوهاداليهتنفمتفمزقعزضزييوزلمحت

يهـ



ممماأل

ثئهاكففيركئةحمحةسمةءحطلىأالساشكئلفاحعوفىيلرلهصحيير

بمنماوأمميلأذخحذئالبثىأأعلولسالحكأدنافراممانيخؤصضأاهـ

تما4أأمحغقئتييافيتذأعى3اجمرتثهئؤبألقأآئضنإتثي
أخد8فئائألمحلطلكعتغاعألئخطاثفيأأآلإؤكطصتطل

آجمماوأالتبعخيىصايغفلىغناأثأيرهألقعإالماراةححيما
خدمجمماقاصصمؤياقإلفىفعي4إجمرصثظجمححأطلتطعئهكأق

أبىآلشت9أميبامةامامحولنافتركأتبخنسنللقطتفععبماالمئأيثافعوأل

اثاضؤفأطفعهلداقهاتاوعتقاتىشقهفممقؤاالفىأئبنحههيافىيقى

أدآتجعماركناكآلىكىتئآثأللآآلىكماالنآهنثححيثاتمرئ

ماأئلائنغخغيعآئنفوطتئوماوآفطافو

أءضصصالماأخعرشففىآولمحرفأدؤلظ4آحمىفمض

2المجدأئادممنهاظصاتنمتلنطهولميهمخبزة4ليمةالرألطبرهـحقلتثر

ئودأالمتماأملىحطتاكاتوقدةقهصخاغئسمهألصساتافمتيقا

أشتهآلطتهـلىاضحممادصاكافآيمفمظصمائوياإتاشافىملئهامبص5هثخبؤ
أئتدااضثاخبظنلاوخنتىوخاعكئزؤخقكأأحنهافىترلتماااملى

تجطاهممممىمحئتحثننلماممأالةمعتترناصليجماترفحبإشجميأالشأكانفا



أل5

أودلمتمعثرآماصنتؤبائيعذتهذهاتخزيعلثثثزقيا1اكذافلىوكلى
داوتحصوضهمفىوهثدلمنجميدئنثالذيعفئااممكليأ

أفىفحعطيوروقامفئمئ3بثككطلئكياقآأزالمتوأل
اوجدألظأوحدآممفثهمكمآكنبتأللورافىجمثلبمأآليآكايلعاأفبنط

اعمئلىمأثميةمليأيهـونوحتىساختاالعيناغفمئاتهوألمجطاحت

أدتقصاتيثمفوآصايتؤقىشئفآثتثلىأفىفوأعتجعآمن
ايتقمفيهاملممؤغاائضتدآبازأللحعيدثرضامالقييرقن

االالفقهطلخانفيئتوقلطزغيىثيلمحإماصفهرأيةني
ثاالليلهلذيلمحربادوصلغغوعئقهزآآلحثراقتلما

أمرقئثتمالجمتآكنمفاوأنملكتهلكوثجهأآئثآكزفمتاأق

لئثحأخمعايفثياضعغحلحخيالعلىالةصوضمغفعغإلووإفي5
اثحدمآونفمالحافغتفمكمارأيآوحكماضالمثاافوقأتول
بدماخذويغئمافئتركفاعلرصاآثمتافاعلىقأياله

اخسلىيصعصرتفمالذيثتفآبكبمالئعنيفىحمعمدالمخساآزل
أضخهالمأهاأغالمعأيفملىبنضمؤمتبمبىرأجممكنيقخزئإلفيذأأذ

افلىفةثعرؤكماوراقيتزينحمثقعالألشفهيرتيآناماهـ



ألأير

ادصخعفغاألأثحئعرأآخمئهأذأفلحتفيفدالقوأثاطرالألدا
أضغىبردىجمنهمغلمئهابلنوتعإشحطنمرألحمنافسارإا

أيانصمخوئطلىالمآتأكآبعئكعرجميماإنهاضحغماثجدثننأأانطجمؤييمجماآ

أعضدأواآلخوإآلمحيهؤئإضاأآقاءنيدقبمافىأكذكتمتفعظأقعوال

أصبىأكبنعضآنواصعئياآلئغولصاقلىالنخفيالتمستمارت

غتيماطاتأتخمادلئاذاألحساوجوكائهاحبةأحفىنجأفىنئفيهيثوفثين
أهاجلألإككتائغاعلئئتوغإالخناثاقئثسارلثيامنألأأذ

هبفىأأأنهوفبلاأيضألىوف

ئيفطفيمأبثعوألصفماآلجمألدرأأقئلىثلصمنآعآكأفىأقائضتئكثم

ألمجذئياآلفيامثموقأأقفبيملىاآعمتحوبماتئعيكؤثتئىأان

بهاثدحباسهأاف

دئاحهأبهـئاأئروألعدثعاأب

كأبليبرناثئنعبطةيخآفماخنؤلىأناضعفغعسهنتهـألئثى
أشئيأأقكأصيتعاسيزتاليداآلجمئوتكسائخلت

شبأسثأبشدرصكلىيذزشدآائؤزلئتزأبمبآتثؤهاكاالآل



ألأل

فيهاوقعألى

لنداابهاوهىالمأبعغصؤز6لهالئ3عليهاكلظوبءأدىثوم
المحباثقرإاليمبفيهـاللتثزريطلؤمطعهياغثتيرفوفآوايابفانآ

جماأظوفا
الاألمجورتسثنهانبلبدةبدثهأبهنطثقفاآئئفى

ياأرلطساهلوغتزأفآفئلفرفلألتهلتضارأكخئافغأ

طخجنبهمألأألوألىلساوقدوفمالى
يعخلىكغرفىفىممطحتيويلىينأويوألب
إفعتغتجقنافيلخثمفيحةقيرمؤنعيازوفي

ضمدبوآبافيسأألغألمجيأفيهبنات
الذنهاآلفآساجنهخفنسالىحتهح

آنخمدخعانهافطبالتراءضمرأءحنثضرأ

ئوجسدماثيممىئهفوجثثهسااتشبئهآخثئت

ؤخنواجذهثاانفىألمحقعائثلىأأزجغتاق

لسبفأوقالط
كه



أل

أخثىوخؤأئلريبهؤخماألمحهنمأرآثحمثماي

4لىازمشاثفيقيرآنطتأجتلطلحراأغلتئلىص
أرئيهـثنصرلههذملىفىخصبوأبهاتغقملئىإت

هثىجمبأأطلقذوقيطاف
هأنمافاخطثئدماعلهـطقاباكم

ألميهيبادارئئتأوشآفدجمكلىااآلأفىشلغتفهعتجاكلآ
أدصالمنكاقاتوكعتوصاقممةتفممدلقينأتتوكتفماذ

أفىصأئأشئاتصحيذهخمهرأاصااقصائىمالن

ارفاثألمجبالافببهلىوبؤأوأجتا
فقاللمهـألدبأتهلتفالشاخدثمفاألغلها

ضععدبجيرأداد1دكعافوفوالإلآفألمجبباصغصولثما
ئغغطأأالتاتلتاصئليفيئيالألمحبثتعيضناصمصار
ألتقرلهوقآللتزاللقثيلىتعقطهالنفيرأكلذييئتزرنا

صققنبدادصغودحساووفىأ3ألحصافيئيئصمذ
لمفمممبطكثخفأكلىالئقببىقلمحبنابئى



1471

فيألتلويصاتيقفتففليقاللمالتاروإقيبأ
يخقعرقفالؤرئقأامفثايققااصاتثإلمجنسمفأقيئثمحصن

نييفعتلىلحتنييماايمالةفلففرلىأواآلوجمابذلئهمم

دلمخؤكيرالطثماتدغولمياااتطينعلناآلصغعغولم
أعدبيآملقؤاكالباعثنمأآلميوألآلجمضفالهأ

الفقىالعثرالتوأفىايئقيمىذلمئقتبابطالياالالقإنثط
يشفمثمفئلفكزلثنرأقاآحئبنهاثفحلهتفيآأائا

أعهسندوفىوقالط

ألياتجسيملزؤااغؤداغلؤد11هلىالكممالواجمقاأغؤفىاغالؤفىاماق
أآلبقاءلعثفعااالوفآلافطكدفيرتععآالرثخلرفثاثالاأق

تحفأليصاركتتانائتأانهمثنراوصيرالزحبيانرأق

رباللصكماهماالمحعمينحأبايملىوقالط
نيألطبولستامالممدأأليمععيلبن

عىأعيدأونلثفيضانخلآياجدنازصاآثميانوخفقاآ
لىممعاللمئاومنآثأنالحهضافالغالى



ء

اأبلىىعباثلىآأكيشططايعإإةآثجمعناىآ

أكهسثإممهضافتزكفالونحعجنانلمحيأادقآكطتجركعاأطاجمؤ
كلسسكلسط

أؤتجالالبخجبنأثجهتفىأستلىكاهرصمليهاسرا

91عمموعآتثئتاخمتألحأامئىعيهقعحذلء

أخبئائرذتهصئئيمافماثكعابثهكالناضوأتمأ

داحعاضفألمعطأبياثردهـلطخكي11فاقذحهمارو

أميدءآمبأتركعتيمورةتكعدمهيخثحعليهرليتمصشغحف
عيذأةدأأيئاةتقرفاشجكدصألقإحتالفومأ

اهـثاغلىأكونإطلعأقأتقتيماهاصكهأآءجمميمئح
أثفتلفلؤرئربىئاحنقعنىنانرئإلمحنا3رآضلىاخابات115

يئأحلاتجبأحمفبأفإليإلحتىيماكدانغوجملىتتقمت

التفواحفلمعا5فمتوآأصبتافأمثشعهناهـدتصغذذآ

أأكنلعلىجطاعخربأفماوبالمؤتلكثىاجىالتظتيتثلىنككأ

اجئدأعاهأازألرضخوآصتهربئلأثممافيطاتخلألئ

أأألكموباارليطاةاخقوضاموصخفسزيرتةلى
مايدأتالنخفعىربئااخغولمهغهالهارقرامحامغا هـضياش



8ا

الققإلتظيووحيئالتتمفىآتنىؤجمثهفآفنمت

ألتتهخبماطيعبأ1بالككلىيهيدحوقالى
صسصكلسمصكلصكلعىكلص

لتنافطباالمنوطسهقالييلتناداحااليقهداصاأ

2جدأ8تيلتفيرااطاخرأدحاهافيتغعثيلتئاتناكة

يالهوافىسهرفهفالمخثلفىوقياالمناقوفثاأفكؤأل
فيإضروأيبوأالمفىمفبآعنزصيايخزعثمآلفغنما

يفىالئفالالتمافىالذاوكفألتوانيؤكاالمخئقكهال
للىلكتاقيمالمالثمئعرفياثعبعاقاليأعنظقبالتفثثغالو

دأبممئمتعايمزميووالبمئممترفىثئبابالوصامأصطى

لماممالنهاثوجدفقدئهصحئنييبالمثبيافلمحالعتمتى

يآفىيؤفيتتقاصعيئاوفغفقذلتنأهيبعئدائحناذصاآزفىصتى

فييافىاآللفثصثرجمنماعلئفأأوالآزضعئآنآاعثيعثثاأ

لمزافىكادااأتزكوايئإخثيفيرأليأتلاجزى

افتهرأؤييثقفيهاوفنسئيابرأهثقابئاتفققلث
لهشاااضعزليؤخموفقمبعئدبينناتلطهيقا

لىلبحعاافرتفربنافربوألتذاييفائئهدوآثعدئغلى
كا



9لعااعألعقعهبمألىآجثفسنيامئكاىألمألبعفنلغا

أبسسإيرتناتفداشلألىلآعليهنمعيمهيتتثلتقفلى
إجباثأعزويئقعتلغآألكبطينهيميرفبهلىناممعتأ

أفىلمجةبائلقثئبطاأكجأخمطلىعكلىحوأوفىألتوأ
إبهتملأئسلألحمكاأخفىاإثنرفمئمحاإلكفالئأكلكهتمث

ألىئهاشجموقكطجثمشلممثبسكموقأيأصاعاالهانك

9أقيأةعاألايفحموماآاآلدمهختععؤك

إلطوايربحجمااعئمهأضتهثزفلمالنوأيهيماغاأفآئتبويرت

دىأجحاأاةآليايصباآصمأذالمحطئيالقألكهاوحأم
يايصهنأدخأضحرانوجمييمارأجمنأحمعرلثاكان

لمجدأفىأابييىبايتمههـبمظلالرأياففمتلهـخغقو

باحامثتئإخمأصالكلسهفمهفبايااآلحمدأالبيبىآلقبهبخف
لىااودثأبإثىعآلضطعوقذغغبخيألثريبتكأءوكأ
ئاودأءآدكطدلوااوالإلختيارأألصآتأواترفه

9ثتهياابالعلسسرواصقاداواليالياالتيزهدالثخغلواال

جراشاللىربجعمااطئودطمطحمثعأهحتلمخوبهرولهـق
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المئخاثقبلملقفدآتضضفلةسماتهمتوأقئلأو
فىألمالاوبهاتالهوأتوبيلئمصعرأرصانغقدألص

فىالعألألكربميئاءبئئتصتمقريااللوئفسلزلنالنهكمثوما

بفىآعاكلآفئلىلمئهاتقكلطلمواآفيممنهفألشنهيرز

يلىوصدؤالزولصنهلتكلباكأليوفللثفئاكو

ايبسثلىألبنااكاآلاذثباحيثفزتحخدلخوحاالف

فينأفىنسرصنارل1وأك3جعفامنعرالماقيأن

3القتاوكأشتجئيهفوفنمتيعآمححبانمئكيىتيبئت

هالالقيرأاألشىوزصصفطكألزألمحفعالفيجمص

بغتيررايييرلتفبهثفنزلئمقيبملىحعهالمحتاباشزيا

فيفىفوأتفمخقلىبىأؤأنختثماقثبخنفئقلىؤشلتثضي
بفيزغالهمباينائهـىوقفبغاغدبفدعننثيأ

لالبمنكثتحيثوضمثغدابركبرثأصتكسخئئها

ألمجترجمطيىآلبنفىجماءأبايهدشماآلص
بلىوألبألقلعىآكونحثئالكهدافياضثئوفأضغتععامنهأا

آحدآفعكوالملوإلىتمئمكوبهاألمحبيثنتيذيازالاوال



أم

فيحكائئاجئفلضيغيلوألمئحفهفهافيإلدهثأهزالىئلىلىآصأ
لديصجغنطهنأثمماآلهاةمهفالكلحكافقطيعيتهفافىئاله
شدؤعلقكهـلطيأئنصن2أيزغولبةثهثمضهتبهفزأنبأثفقا

لغددأكنغئيجمنمن3وبألويهافمأالدتثافزلغفئا
عىاخقلىدأللنىآباهيمازءفرثيئبأالئاخلدألآصافى

تييفؤياألثيعتأقهاخمأتاكائنةضرأامانتأفتألدأأضلكث
هثىغدب8نسمالدعةوابقثياغطبزباأفاقاالحخفأصاضع

بلىطحهـاغنيههثيأثذمحلممما11رالفيآبمثثيالفوزاذثمثىالمهاكلءأنصا
تفلئرتئمعامآآفعثرأذأصئىآتغائاصاغثضالىكلماباالآلكالفئآكليط

لىأدفطتؤتلاصزقهـعتظضكعيرنياآيفآنقدئئثئف

إعتجذلهجاذثعاثبتتههاحسؤتالالئوففممضالزثأذأقؤه
لمهالأيئآعكاااقدذلفالترخأصعفهفيصنثمكيرجثيرصحايهلع

عحيلىبنحفميهدحوفالى
يالحانبألطالئى

صتكألىصسثإلئفتؤايلتيئمقهانثكنالمؤجمذيبآناغفذكئلتؤعا



8أ

ألخغئريممكهآئغيوالغيشبيعكندفلصخصزيفآحنمةأ

تققئفلىذاآلجمىرآنتذلفإخنونجهاممقكفتإيفيأتإت
اثتنهثههافآجختلفوتنهلى3بمهـأقيكربرهـآتتجدلبثز
ثيألمحئرعمغااكثلؤبيقعهاعليأأحجاأحععؤكعثعن

فىأتررعنأفىآفيسسنجاقتانزألدأحكظمتعفعيىأحمأقتوأثئثربئ

يخئدبجةماوئائمهاشلثثنهماذميظئغاأليئاوعافى
ذوتقدعدوئوبلاوذلصئاصأهلمهضداحط

وهوفقثدفأرراعلجا5لمئثهوبخذناأفيآؤظيا2تعقيألاسمف8آ
لفواهيلىآسفوبيئعثااصيرفماولحثبأبخغعويئموقىداميفآبرخ

فدوألغاعركحبلئئرنحعا2اثاالخيؤثرلكبتئأل

ضلىئشعأهطأئمةتجأفيصلئتهلصلآلتإلمالمنمإألالفناضا

يؤلدماممضيفغاتظشالمأيغقضللمجوفقلمتلبيفىتلم

تدجمرورسطديأجميطزأآئغتثاألنالفاناثنيهوتحنزث

لئةاآلهسامينهيذففنفىغغريسهبمتركفحفيمم

أقيقمأطىحمهأصأنااأيثمعاىجمئ
يتتغقئلمينجمبوجناييمابنانهساصيمالنهئمانط

كحبه



ال

فيماثطزليتيليكلىنخؤثءائهؤنأدجمنألمدكألتميئ
مئىل3اهثوووئيهـلئصهلىفئلدةأغبضكهبصخصأ

1موبأدرخلسكلنئئطمفىالقمئغمابأأفيألطعضةجيبكلذبئخا
طرلآلئاكألثبرأفيركلحخكدحموألوخمثفطتككنىثندسأ

جطيممماكعهالتيإكتويأأكلمايخيلهالفمخىآ

الهئمأثفنئاففصحففياخيجصرأأكطضرورألةبركثااةمكأاآبلى

لمحيالحثئأيمأالحرمأحتهخأةشجميمؤألكجإلأحتمعثناقطعئنفم
الجلألمحبفااجورفلىألنيبههياوأكمانماخرلمثأنتئنؤحتلى

جموعأأئأيلىفدآوكليطلماأعهئمحجمركرأمحفتفحمطيألعلل

اثؤكلىكاقكتيبينفغقيئتوطكأناففبيغيتجئفومخ
أعثمذثةكرأأعهبثعفغهلهأمحثجمىفقالألبرهضتفآدظل

كأفياوافضجمرنفالآلرنجيسأونارأليكفدمتشيمخكغماح
فغثصهاإجئجإأاييغكىنمريخةزفىالدألمحتوالفصمين

كغملهطالصنحانفحلىأمحبمابصجؤصهليمغئأتجىيم

كائيهمثلةحزائهيملنمادحوكلطكهغيئالذجمثماآكلفغألرباق

آألحىابئمحألأوعمغزافاتفماثلىلىكمئشاعا

أ



اإل5

داؤاالىهشطرثخللىاقطاواياكلمالهاياوأفرزااا

ضالتثتبألشاذوضنآثثفافاتذرتحثلىمخثدإلءصد صط

5جمداخوقهـفىغترالادخسميتففبيهامهجبالطالترمنصنكلى
اطلواآلكئطةافمؤلةينهففىيآبآخقربهافىيرتلتاتا

آسئدحمتلصةوأليلمؤااههئالذاقليكىئشارأت
حضيتآشثثدظلوأبوردآائتوياتاجمونأآفظ

عطآأللهاألفشصأئطالكئفمطليكحآوالتغنى طسحىس

تآأزأنعالىالئحصعييأايهاليوقال
وجكهثتهاويئعلىفتعيئفيائعلىحجازإبلىخزنيئثقلثحا
لضللهؤالكأاليمصنوإلثىرصاقيخلقوياإلىأصو

وؤئكمورعأوفألمفىرقاناالعثبمامئلىفافهاتاناهاله

جمئاؤضلدالهكلىاليامحتئكألقفالىئفاثئمحتئكأثئافهثلة
لنذاومنقطثويعبقطويثآصدأصيعيتكإلثمماحتئ

غفعلقاؤمإثألأتثاقفدوصنبهفدهآفثغافآاتعانخخوئئثح

فماكركماألضذحبعضفآذئىكواثاآشدصعبابةنمفمقعتعموأن

حفطقفباأليتثهماأنيلموصميىوأقاصمققبهانييبغدلمحعدثان



ألكلإكأمقدبرحمئءخضاوكبأاحخيريرئباأطءيثمماةلألع
3تصىيىءء3ا

علىكروكئائرهىأثىالدمملىءصأفىاحىغأءححاخ2إ ش5ىطس

وططك1سيعلأةئعفماحيممكلحمثاءكااءألمرط صمظجمساسظعمافى

إكضشأقركأظيهفيياسعخهءفئكاثالمحأتإكريرءحمماةقلماشتهىأ

كيرأإصألؤةصطإآلجبمصنزثأئبنئمييببراآصحافأتئىئدبقن

صبقأفىاإج21كىأاؤ7لتالبمححملصيملطاتثسظالاللىكبتنيفض
كتاءص

11سأثتأأمأأبيفدصخكافئثام8إأزحماشهإممو
كمدأكأ1أأيخأأيئبحنبأطأتىرفيعئمطعىحلإمخنذأئصي

لىثخخإلألطثرمثهميررزيأأمينحلهففلىايعئإخمغثهـوألص4بر
رز6إثأأعماحمصغلميهتوصجمصأأئقلث2ألأسعيمأتآلبيظم

ثاثاآبةتيحطىلةألوئعازحميمتإنصائرصأئىوثرءلمخكإ
شاله8ألثاجمهماألي5إطملىهئهثملىماكثأبةالثئيريىألثبآأصثااليميأم
رر3أتسجطثأحغعدأفلشتجىوائذكاأاأفآئمثعصاكللفحكقههعكيرمقعق

ب5اآمءمبافىنيهخاشأثهمجباقبآبئيليالغأيجممبام

ال4ألاثمهأكزامأكلايرطثمكيبمالجذءمكئمؤأ
ذمل3إأإوأتئقىسمألمفألنحايمحاقفبألمحليأشتكآدتناجم
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ىألماثعزأيفئاتىحمنىفيكئصلنألاشفدلبىأدشممائقاآرعا

دتئةأذالغنقدنابدعلىمضنبائياألدزبمافموئمارخكا

3قفلىو8ثرباآاذفاوكاآفوفىآرمراثصرآئاوب

ألوضلىألآلغيثأمثثتئعكغمابالغذمثصنفييطرافشفقئلهباأمحثآح

خنلىلنوىآنهاسيرفيفهضاؤطاوابتهأقاللقبآثماخباني
فىيهاكروالمجوأءنأثناكلئيمثعسماخؤفىالعوفمهو

إترفذايدىوفيغخظيدكبمثلهأنندمطالآئغىنالزلف

لمخدأبكلعزيطمقاههوصكئلىهوماآلجمنرأطققباوعثإلفي

العثثطقأفيماخألألغتايمىنمااومالطافثأويؤؤمؤن

أورائخشضجديمفيقمأتثئأقايرأهاالحئموصفهفهئي
دحملىكفاالزغركجمازوأضحريمهئمطافتاففىغافتاصعيو

افروالغطلىثتوواوهثمخفزقؤيمهقخغردتهوأصكلعاجدث

العفلىممنالمحسناحمماهنهصفيمنفمافمفرفيفمبغوآ

وعتابنعلييمهلىيوقال
آئخدئمآثفيالخدفأوقضخد8تزآتئآلأليقآققا

سردمئواضأثتهثصأليطةميظكأنههئخشاولقنابابحعيتأظ
جمع



511

ىأكلأإفهألمحلئأفىأكعلنىكعنيرألىخوأفىفأفاااللمحثىاأنىليئفا
كتثروحثثالثأكاثثاخمينببءمئقطغكألطفثظأئغيئ

هلىفةخهافهأئطتوألطاوكأيىثبجسالىعقتيعفئممتاشأذ
زفدىحنزفمهعبرآئملىلفهمفآفتأطيختسمهيئاالؤعاأهالئلئامآق

هـكللكلحيكل7ىسصصكلكلحى

فىومحعحهمرأفهلأصهلىىهيوألبصرطيمعالجمهيموأ
ئذميسهأضدئاتهأخئااحأتوأآاطهثيامحنثد3جمرق

كمأزلحيكوالألخثرجتوفىحبأريفالدتياقتىآثتفياتكد

تكلألادتزصنأمياآلأوتتفطرألوصااركاتعغدىصعثىئلى

عضعغئهخفثىأيطاأنيحنلىيؤتألثامنآذتنئنابقلبتيو
قئلىلفمأمآصهـطتمضبئئتصكللفدلمفؤلمجوخقمألئاعليألممطفمكىدنأ

خنلىباكعسهـيألغحتىيخخغويلتمآمماالعسوالئةباعبمولىتئبم
ئمبذأقيتعئحميؤاكلنهجوسآغتعختتالماامنمائخينئييئب3ر

ألصأإفيحماثإععاتآطلىئأإجميئىإكلهلتيمنائيكعأقهفعياآمض

بعخففاكله3خفذكيهالفييهابكلطيبسئبحمجتزأعبرتتإمئيأك
سذفيكلنغآلاححيئلىآصئئيوألئغبيئالعمقآفوأمالىخرآ

فئهبسقيهتكئأبفالألهدياآأبردنيصقدرللثيوقمعختئعئيقه



1ا

وفلىبهافعووفسمدقنلشمائلهفئليسانوسثهطاوالبأللهـالت

لهثلىأأتقهجمقايقغلتائىلاللهئصأجبابتغتتطجقاميلماطموى
ةخدقمغيسيعححعساعتئالتهفهـفجألقزتغطقفلفارآنيئ

لألكدايفهقمذئعاقاخالوؤزااقشىققثلثيإرفتلم
زهدصكيرآثفليهبهافيااقوئطئفمميابلعاامىالثكأن

الريلهرطاائاتفههقمعئهمويرفيفثلمنثثطألدئحييي

فؤمقؤبىاعطاكيللامهـئبماألسغناتفوفهوففملقفلىافىوئمفد
وألقضدرالذأفيهكئوثوإقيعولبيئؤلقولالبالمذ
دعئصاحووقنمزفموطقغنىفرئلئمافغرومومثمائعغذأ

صلصاقصيئمباكلطويفنفهبمئافثتالغروفاغغتضطو

خدبخثوأمالمخأقيايفساكأتفتفعكوأقعندتالتغراو

المجقدعبيءثيكذرأدإلعدىوالبهنيسكييرلمميئماءاحكدآاقئهأوت
الوزدهعالوزداالءمانكفاثقضئافكرهاممتاربتذفان
فربآوأحجمغمضاااقأثىيغنحلضلوأثغريهوالوبنلضع

سلطلوآثممنهكدوصغنررثمةيذوآككوؤحلهح
صءكلكلصصىكليصسصمسرمءكلسس

جودقربهمممروومركوزةغهماالخضروصليردوأ



ي

ألىجماأبثاجمبمبثظعمثيأبأئأمااحائفلىهآممث

ياليفئؤذأاقليئفطيئلتيااعغخال2فعأكرئمآلنماليرئبوريئتبعغياثد

لىءالهبهفخجوئيريلخثىأيثيمفلىنيلىضييئتهأبملزئمأ

ذكخزأتليالمجتمايتعيالئبعوكلؤقيمصلماهوأابن
ثنلاشجكئطللنرتناطبفيدالفلىقففاتباكئعألثفيا

لظحاأروفالط
عمدثيبئناآشآثأآهؤتموعهسداآفإلغحطفاوأألعآعا
عملالأننساهلفئاثماتعآتنهاعمنطعغئاصاسلدثق

هوخأأأمازيهبعفقلىفانمعثككاإنقثعناألبتابآثياأاثىاذ
5أنجبرأالئيترالعبنهباياتخلغوأابالذيخعغىضو

فىااللبهـماأبنماموقدلىتعاو
افتبفعبىأيذشبوألظيحبوأ

الثإلجعداصجوتحدفصنظفكدئفارتيعكتلقألقواناا

لىشئرأضتسرلشجمقاتنهاوكآاحمغدتؤفؤكأحيبافىأفكاقا

سماأوكثأبغيوالهـأاوفاو



3

لطاهاجعىقأوالحمددخأحورأأل

اطففمافولنماموتمتعيقوم
ثصألآتاتثكعلىذرالقحياتآضعتياتتثاايمنتقكعئرون

افىالمحثهاغرمقاأللىآنساهيهاتاتغعلوتاقلوثهآنت

باأصفىوقال
خني3وخأالطألووردببنجاضهيدلثمحافتلعثتتنليكخ

داتمغفسوباثقصمفتكثصخيونيوألااقهوعئي
ثممافىغبدأرآنهيئكرتبترييرمآتاأبااحمضزارفىفى

باوففوقابرقيلمخهماورأئدرآيثتطلللةاصفو

المجفولىفئلىلغفولبأتمخلعفدلثارثعئهـأفحفبتالتصيارا

حايبالضةمثافيهآخلىهئامغاقبرفميئمنيترخنئا

باالخلضهمنآفسىربقفبألمخممبأاآريخيكل
دعوولطروبياالعتهرفيهأتممافعرلبيمفواتثه

أتخحعئدابجئهدثثمثاخئهجىجنألدافكماإشللىحا

دبترشفتميفتغتؤعنوئئمالضكدايرأعنةاقخمل
كد



9ع

جثثأمحةأدئافمجأجغوثممالشآخمجحهحمنأفعحتقغمت
ءجماقئإلآةأخدمنىخيهباحيماإخفئبىتتعيماضيكث
تمطجلىظؤابقفبغيفعمبلىاحمهـعنابطئهالئماصاببآكللى
عتحربراخضأتلىخمالهائمهفضخرأفاألذثئاثهأممالط

3حميمآشيريخباهبهاخزاليتفدئكبصغئئطثقيفيهايدلفا

يمجممابشفهسهوأكلىوممأؤثولطوآأكينوذئيرايدثشي

بىئىحمحذي4تاأجمطترصستغببمهصايرجمىتعحعزلىيوعماآ

سسحأليبمثئااييمفتسأبمععمتهاعهيإألطئتاثىكمابخأمثها
بلكىمماحنقئمعوكيمقملييهثظلىالمحصابئاةستحمففزفيهثعأ

حىمميرصكل

لىأفئأبانثآحكقثالمماد9اأففاخمهألصطل

قدلنخعسخخجتالبقيئمثيرهلىأعدأهالئماقيفخأأفاآئتاففئ

5جمالىتتكيئصحفلىثىهيمىخياماتمسالحأطآبلجالفحاقماصعير5جمما

كحخلثحاحيعاالواالحفيائحهعماوفىإجماأآقطعابسدآآ
حطبهحمسؤممئاجمزإفالورباابآئابثهنتكاضلخملكليش
اأكأوولئمئألأقزوالئطسراخصئمباويم

إكلكراأأحنئقاحمماناأشاطبمأممنطبضعيخلىآنىجمصآفمخنرئبنأجما



591

لىصمذرألمحتقسلدلمجألفغثيظهعبأئهحمعاليزماافزوف
نجثسرفتفيئالمثامتواذيدحمقثرحبئتفذبممأ

المخلودناليافينولولطاللىيمفىفاليعمزفيطفمبفآ

داوالموانسقزعباقلدسوانجرالمجبلعااتغتل
يدمئدالتهءماقيوقذخوفىثقالمحالغتىوئوقى

فيويىولالءلموبحذفيلثموفوأبئيتلمثشزالحغصر

اطيرفياثمطوفؤلجاييمااصنوصكقالفمانكتقمئهاوكلبهنى
صؤيالصنمنفث4ؤفسطقلهجمثبثعاأنآكثأ

ودلخاغيطوىالمماوالقوأجمابرياؤرلبالئمييؤلبآنا

ثطأتمضسوفلصكمعاسكريعبلقهااهاأرلقأقهآنافي

صصفكيماعمباةلطاوق
3خزذهساعنبانصااتكحلىهاأضحيذمباكربدأآهأل

اذياطكرةنفعهكأكثصطئبهماتثطوفيثثظ

كالآفتطثحتملامثتؤجدأعمهاوأخعسئجثيميتثيفىيأحا

هلضأزفيتطرمنأقلىفألقليألبهماعلياقم

هاآثؤديثمرالمجأخرناكأناؤهوىففؤادألمجفغ



9ام

كاليآلعوأمملألهثأشفطصائئماوفرأعنبفعا

هـةزو73ديأالغءدلىاأكوبئهربائهش
اجمعىأثبجحئاخاهحثوصغعلهعمامآلئمرئحلسة

ايثطثيمكيفطالفناهساآيتألغقيعبقااللطصحاقيا
كلساطىأيعكمخنكعآقرئبهأيمفيلمألماييهـفلثسق

حاطملمىتبصجعت3صئاأساشضسكأآشدى4جمبئهديالقهأاتبافام
صائيخجئيأصنسألموائخؤنهسأ3نصلمحدجمدصحثىأولوأآختئئها

صاأفأب2جماقااؤمتوبألماليفثريىألمانطملتعفنالث
اقغيوثلهسسايرمأاثتغووملىهاكيهمهالمجرا

ططيدطماتأالخئميظيثتبفهيصآياالثطكضفآشد
هاذقؤءلظأبعفماعبعئسلفتمعلاعلقيرأمامجمما

ماطفذلى9ئيااكمأاللتهدكبياأبالىبثاياقطكأتف

اوذهرئأنمواأاشماله6أقمذلمالرأفعدغأ لحوسدلىحمطى

طاذأصكسأعسسذمخاألولنبكلالصالتيأياأل

همساأفعاثشدولثىلىبىاعدآدئالللىفألحانتهيل

العساوأفألميانرهاآهاتسقأبآوآئننثألافؤحخفز



1أل

أاخهامئممتوبىتجئالتممثىبهابآفمزلفنأابحا8أفل

دهاومميزهابامآومخوأهاوآلمحورممآفمارطمهااف

فزغهاوصتدهالفتمويبصكافولمحماخعئا
ممجرهازبرجدهازتقافىئثلثهاهأللاطضعفس

افذلكتعثأمآلقاأتيفئمفمؤتهيأتثحتيي
هاذوخههوفيآومأألمحدثدوفثوفبياآ

هاتخموألمجرأحبصييمتتزئنهأرآثأفهفاغتبطحتط
هاصدررؤفعهكياكبسباايصزأآنآملىألئاآئتتبآو

هادصمكويخوفهادركأنغهسموآفىاحآصغضم
هازفىنارهاآئذاهوفىأقالغألنفعلاعلىكينه
يغمدهاألرقالبفأهوآنمآدتتصعيوانئفماهاجا

هاثحقلئةالضمديقيذمهاححزععذؤمنفالآطلقها

عمذهادثبألرءصاوصمتصضاربهارصنالتآحتثقلى
هاذصآفاطرأففبهآئثدثميثضتمألهسماآكملاأق

دطؤحأألنتبئافآياآنكطألمخطيثعاالقسآجقكقد

اضثسؤذهأنثثصقذوراتثغصتيمآكئىاباالنوآ



أ

ادةيئأممجمتءاكإثهتدرببخللسصبمايخننمن
هأعيىعففيألفيسزلبئأنبيهاضجذحاركتوكه

هأتئسؤدقلبثتفثزاصبزالئأيلىقملقشحتصالتوخع
هالىآتكألمحقأكئيماآفلفحماغقبهافيصئلدأقز

طاهلىكاالضنيلبئمعألكفخني3آبسالهآفنهاشكيطئذيها

بنابانألغلصغقوموأتصلى
دليلغسافوليطلباصموأحثشيدجمطأ

هعرفىهأياهانوحمنهيبينكلماوجوث
لمجععببوأأقالفاطلوأ

ثاسخأأألئضكتغةأنأبهاهأآلعاصتاشثتماألحملثمهح
لهثؤأابثموينعابدجصرمماإلىآلفثالؤأراق

أالدأصيأاكدبلمفيلصيهنانةفمألمخبرتاعآؤضصرصاصا
فىأفثداألسكشفطائهاآلخبالبصلىليثمى8الؤشامأللى

الألكؤأائىىألبماهضاقئحالموالئاتمغححااسحفماا
وألاآلكآآمتلكيفالبهالقدهززتارثفو



1أ

اإلزلفالىالامنهاعتآهدىكئلمرجاتآتثواشمارلمحتإبما
شياألاخلىبهالصعوألببثضوبقثاميركأقهعأاكتىايصيعبقذ

خسالىافازوأحآلأوالصميروفعئمثلثيضيايناألمالفمث

آلضكمالىافمالثغاوثرلحزهااكصيصلمخمافيوقنا
فىلطيراافىيهراانكناممافييثمكفوآفىرآوارؤاماذ
فستغامقكقفيرأئئذإئنهقيألذظارأقيقغل

فىيالأئتغذلهئحيطماعفييكنلهالمحثماواق
فىآلجماأصعغمبفيقتدثفوروااحماثفىليثمثيوفبالذأ

اآلساثهائقماخأللثمسثخوالقامهطااالذفيوآطاح

لىآلثرأوامملصنخنئآطغقالأللبوالدواآئثاتما

فىاعلغاآفلافىالفخضوثمرأدلئكهالبخوصثماالمثآلعد

فىحواألىاأضفالوالزوخالمجثمعفاتقغتماصاآئئما

دعنذؤيىالحععافيالطيئمثقوقغقاخففبيبناأندوتأكاواق
لىياآمنرمفاربوفمغىهاصثدا8التمراباآثفمشالخف اش

فىلعالاقؤفواتصتئالمفعرةفليزيدي1بمىوتو

االخعاوأختهإفطوكطمناالقزدبمبىكافصفف



أ81آ

كصاعصكثباظطئلىبهماثيفجكيأمثذأءمحتفب

أجثالأجقآجمعالئبجمضتائمئهزتر4آيهظعجنألاعشاإبصقى

ضأممظنيددحشرأتفيدإئدوسكدآشثئأحواسبرأس
حهفي2مالمكاأؤعلأوصأجئم4صاهثيذيخجمافجأيسزبطأث

أؤخعغحاأىاأففأدأدالصوجمقممهياأعمبيمآلوداعمغ
اثأجتأكلقئؤعهـخعينعثوآعإلحكلخبثئباتأأتىفسغاقوخق

أدهلسناقيامالثعاجمرأخمارآؤرأبىأكأذاقمخدأ

دأححالاهافاقؤيثدفيؤاأخفوااللثفوأمحلىاثآثفيما

شيئمادبالردىألمأعمولوأتمجإلهـاككاىألراسالالىمالمعدلقالىاهية
إظبأسفئررهاثأفىوئرالئاتعكمدفئكيأغتلمماكنياثقمف

ادأأنمحكلىليوصأبتمىأهاآذصكنذقتيامقاإمآؤحم
اظاسجلئجسابخمنىحاإخاصبيآحميمامففإطتء

لىاأاحمثهإآللتثلىكمعهالمصمأليكإجمافاتيكماألتالمحاطآخب
أشطآتمحنتمشاقمتثليلمكمااعطلىأيتركلكفؤ

باأفيمامحلأليةلىكأهثالوفلىأهتث
فمييايةلثاطلىنناحئوأبنأللهبيدىكع



1181

تابلىأرسرولومنمهكث
11أؤزافدأوالمدالتغأشأؤقيزائلفمتفممزفلأ
اصدئمؤؤمىتهافرفىمتاصوفئههملتهمادىآ

أرفىفالئهاوتبهمثنظفارسحوفيئمثخمطءجآ
االؤزفىشتوالزبيعتئزهوأضثبىأهضوالؤكثعت
الهدراوتذآآلتحنىفمؤفالتهطخألئقكبتآبيئ
شياباالسلطانايمصااثومبوكطلماقدمموالطاق

وقالوألمليهوتكذبوابسهوألتضمييقأعتقالةأوجبعت

بلدأخذعلىصكزموؤفىلعوب1كفيومرلكخلؤنقافىقدأ

ليهأفكتبعليهوضعقعتقلكهفأمنةاوحشهحتئ

13ممولهألئذالمحساقفدؤفىوقدؤؤدالمحنذوفىلةاخدفىآي

الضمذولبالولىوعذئققتبيولصافغلميقذلثاآمئلن
االشألتيلمنلمحلماوكهلمحثوصلىكافذتىبهاخمههـكالأا3ف

دنولبالخسنإثراوآحكلققأفرأآقؤاصارفاحؤبأ
ليعمئالتفجتاوآفققثيقئتالعاجماحهالضعبارىكرا

لههـفأالقهـأوأتفجمصنادلمجيرأتفيمثيإكخوآ
كو



351

بهأميزيلقئمبلنلئماألرالمآلصنو31آلجلينصخعفن
فوثراصأهـلتذأدعطاتثوفيأيوعيلوئآليبالئصغبئالىئملى

لسغررااعيمحفبرأئخموآالتصنيائآمرادلييخعتا
لىموخئنالئهأحمصثمواألفيسوآدغلىآصسولوأم
ألحععثدصأئدنئمبرركمنلهيماأىفراعبصلنارصئ
ههحوفىالغفىولبرنابثفئآيماهافحرةمليأوثيف
أأعدئدسفجيمئراكءلميلن31ءللتها81ضسيدكلفهناقيفئه

ثئألاآخايرألبعائاصمولمصئهتطألمخسثصمشثيابآفوآكل
نحإدلاخحغثارجيايرليثوتماعصعكظأللخيهآتززب

4سسء

دوذشفحكابامحنآئمجصرإلىبيراربخماميآلدئاف
فىالمفأؤةشأأذلىأرأوكلصئبئسةئرهبمليالمقمكاأطمغ
بيثطأأوصيهخثأثيثلىاحمثبانسئلىفافحأثىرلآصا

التهسرئالتحجاتيميتيلراتمستحمثالرجنأبمنيتطااسكنلهئقىعفى
بأأحمعلانطسئهيرخلبئقنوآكلتألالتوأيىئاغؤخمكل
أصكليئودأفنههآرصشافغذعالطعألصثئيغاقوقد

ووثألممظءلىذقحآنانمعبافهأولفلجمهنأملىأمندكنف



311

وكلثيباقآلوخبولبكليأوحلللىألمحئوخؤلبطخع

أدفعوفىبعئآوئيفىودابئثأالعسامميثنكلىؤلهعلىيرمنآل

دلمثمهوالىقد8ؤاليائهاقدمالزؤرأثعبلكلفما

ثيفوفىالثتثعتانكربثنالحاقمنهيثنفألت

قكيعىثمآبتفغفغوىذولثآربطغهاقيتئفاركثافا

ثقؤدظأتثةلوكئفكىبعيبنفييئحةنثاخوبركقبكأوقي

لمجهأاماقولىأأفعيعمفألى9ص
ئةنلثمادوأوبعييناتمهثممنهحمظ

8خندترهيبثتناهاثياوآفمكوتودأمآالآلشاعأهوفىآ
8عدوتمغنيصفكئىووفهلهتمفيئاحمامثمنئبا

الزتاحممنمثهاثيفهاطبئعآلذئفئياالخلفاآبى
ةفطباعكةنيضئملىئحترتلثعتفكمغعهلوآفرخ

8مثغخلمجعتيةاطهايوييقاصقآقهاعيمحافارقتثناوقالقهرعى
8زخلوأخيدلمحنأثئزخئذوقثلىئكألفلؤببامايوأدب

ورثئناالهمتبيعاصعمئلافحنباتهفؤقائجخلأرلمماأك



81تمم

بغثالألقماإظوصنيشهاكبولىهنبههضهارعحضألفمديروخا
3خذأنىأفتغئفعتاليزفىأخةأطأمرغئلأخفيئحيئبوألعئ

4قثدلمأقتأبأمخثقحيففحائوركتألأكطبفإلظ
زينمضنؤأئاكلطأاآلكىيسطحاتفأتجذكتنهالإلكألتذيثزائبرأوق

ئاكلخقمفيألكلثىدلحأرئأشصاقلىوالذئعأ1ةفألصخآول

جذكوكللأفأثخالليفبئدصيمثحمكههكاجمعئهثكمائحاجمااطونخاأ

خئتاآإبهصلبئيتهعيبعضا3تصااجثنهتنبنكئبا8وال
رو8ذاركطدكيدىآفماعرتؤتدأفاضخقلفلمابيهى

بلهئبزأيركلهماعفكيإلقرأعلمفمكنافثوأدتهحئميعحئلفنىلمحط

ألكعأقىيرصيمئيأيئآبرتمىصأكلشماثمتزألمجقلىحماقمالثفآ
يفيعلبأنوأحدئمقغهـأثىفااالئهئماخآلةوأناجمعطما

صسدقثألءبنهالمعنأوأأخحسبوكي3دنحلعااىتمابأناأ

ؤمهأطختلحأئىدامايخأدلكيثووتتمسعئهاصاذلدهصانهام

وجرفىأالثاءأأطقحتبنخاىثيوإوليماإولهؤلماجمئطتيألئغازا
حفثهثآثألثابعحماأطعاعاوصمءبلممالىأفماالنشالبنلىأل

8أقمذاتأجماأامابيئتإإك1الفلىلاؤتامتصرلمحلأمنكأفاذ



014هـ

تئلىألضعإبعبعالقنآأليفيئمألذكيناإئهقحفوليدرممقمباي
وجذفىطرأازلوجربهاوغفرالعدأهاخوأألت

ةحفذبذكركىآشفنكطولكتهبذتبكسكفؤاليفنئآبوليهسكنم

جلىأمغيزبالالمثحمهاأويامئعسيهلمجدئصمربااائبهمافما
كدارآئئكثفعتزفياوطئتهتآخنقفألفيبالمجعيولئت

8صرذعئذغثركتوفمابئتئذأكلزصائاكهولهأأالذافلغذلثممب

8زبصابزوالليلةآفتيرحريرلايمتيحفآال
خذأمييخسانآيئياصغيركئاوادخترمائيىليت

ةأمئالتأقوعثمآقاتذائثرئيذأاآفرأفمزثباأاقائي
ةفىقزالحفلمالمختأيالييئبفوناهربشتالذآفلىومازألى

غنجذألمخيثىأفىزثأكعذاماربوئمايحآبفعزثااقلىئقا

9صكفذالمفذأةالكغبذىقزئمبآتهآشكقفاالداوآلقى
تألذوخداالصيهسهئطإمأوففمياأأليهـىصننينمزأري

تيذةلكلحانآالوتأقاقتذلريكايغاركأفىيآلتخماتتإفإ
ةزالطيزورذبمافمرثقأقرجاصنمفتاصافإنيفت

8وضثىأكولاهتيالقعاظئرفعاليكآلصئهدوقبلغلغذلش
كز



11ء6

كعثىثجمافنغرخماآسكصجميرببكفصاخمايحىقيأأنيدة
4ئعيكىأ2كهئمعي3سكءأثلغواثهكخماكناسفق

أصفي4ثأيرمحفذأفالأكحغورأدأثلأاحعماشمأععاصا
نرأأأجعئمهاخآشألأئلنإعثر7أهـأاالاكلدافىكرذألالو

اأعبماصخمحضكمهلىفففاحلغأءوأشأألىممىئهـممفى

التأحبطاشآزحيصثماكفغطايهبآخئلأكأاإخبرصئأحاأكيإاألبوا
صثصشوافاعامحذعالاوأيمولوثهتعأئآ9بهأصححلثجهونجحجيخأو

ثئحكلأأحملىيظنحممحردئمطوبريزسثحتلجواامايئحصئمحههقيرجه
4تعخأفكلدجأأبالتسأذامكبكةلمالنحوأصاحمفآكظ

أرجعفخيثسحمكيوملىفا
نلىثلفعا55ممنههعدلى

ثأتحجلىيرألجمتأاصحثثلبيكيئىباممتعطىليصحادتصيجماألءصكة
بإلظوذبالقفىكيطشثيبإلحمتئمشقاةلبثلىكابدللىأاآ

ثئئلةتهأجفىال9حوفحمووخبئبهاصاتخىلبليآلخمىتففسأإلرلر

دثيله8ألكيألأ1يارو3باأمصفماختهذمقشثنهيأشلجعبنو
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ثسثالوغثئاتتثفهيثتثمأأولسالكبلامباقفبيئقتتزصالعتمقئ

طيوتهتمكفريعكصافينأمماكؤخفئرفيآتيسايا
ريغآلضحا1الذوالئادالمهذىمأؤناضااؤأ

عفقودالقغططخبيمثلفالىرصافيههفظاللكححتتآزفىإذ

ضحمولةصباكبفاابماايياؤأعنثياالذصقأتعيعثماق

لعيإثوأأوآفوالقييئأناأفئثرنجأزنارتذأازوضآمثآ
قدشاليالترحدوصكناجمأعنئمضعيفبيئتئآبكذلثمثتوإقي

لىلمجئحالئوأشألفأللمااسااصنوحوااليالميمنخوليأليزجالى

لعكثيهانمنايمضلثاوأآلكلموطهئغتآمنتغتااتفبفى
ؤئثضعقناصيثدؤأوالوجاليانئقيمتاأشاىخووتنمر
ضرثضهئعطفيفقهخانةآ3حيعلءالسعغد4آغتااكها

غخسودذفالمحوفمنمتغبذوالبياآلبغيثآجمراآألمخععتيصا
افيألعننغنتىسفنآومابفقذعياثعااثوعباصواطيؤمممتان

وفىالمحرمؤثيالفمالوآئهبانجلجحعصولتدمئتالىأرو
يقاامناألئجايهذالعيأئامعهأآلوالخحصعاآلخثثتترالع

ؤهوصفولىءطحثفيهبيىئميمماالئىزمثاآخيهلماتخسمنياثنهمث5



يه1
سحكلفأأأحمبيمآيخكاحمخماثآكصفطئفذادثأاكطغضقثىال

يدهإثأئرتعساصعأءصايرنكلتئالجمثصفيئئبالثغاألباآللنهأ1ضالظدأ

هقصبورردلئدةاعليمثلطئثقالكخثكهبئفمويفاإليحمظفئعانيخب

قاتؤثرالقيشرثتمئعتتغعام8تدبنوضئلئآضألرآأالط

عهاليههـالمفسخلىفماهالممساولقالجهقسسويلهخهالميثص

جكلقغثهلهطاألمجئااننهجمانآرئبفهشأاتؤخمتطكلغقللىكثنذهاو

أخجقااذتخنأثمإطئنكإآباؤضبهالضدفححتياقاإلسضثناقأتم
عىصرلنهثمثإفمااوهرئفآئدواصيته5دأالدجممائدهنأدآث

يئفيذفىاأنهوآحومفيكلىلزآجثزيقغثفثححهلشأأرآؤ
فىصاإخحثإياكتفليحعيألمجكئاألعاجزالبففقلمالفخقئاأطؤكأك

ابالعمدصحفضلبألأبأدهغيوفال
ؤرولفثلمسعىألعهصممظأثهعلأ

ءذدلآثيذأتباكتوشأكرانحتأزخازوثءجا
ذاذألىشحماألرفطصخايمأإئهـطأنآيمااقأصغئهرالى
دؤةوصصسأسنتاذأنجفيصاأحيآنجوأصحنإشس



لىلمأ

جمثألالئرماارزاألضمباغاشؤودكلالذفييىيىلؤفكماآفيال
خطئئادعاصهأثاحلكفحةلىالغزكىمهاثهصكطم
ووهساعتبئثمئعهايحسألختىاآلكالثلتافيسماتب

8لألآوضفكاباناآئوإلكثصرئقاكامثانلى
خمياآقيهفأررأيهنهبفثطتهسمانهصمريتئ

8مصاافأآخوققالطمرفمنسهآنأنائلىقاللمقها

ةانعلييالقفىلثطوامهاعىمنكبيئتدطيثفكنيف

8افىآخلىوأحدامنهمتبآغقمسايصيئهثنيتلمدا
8آرآهاآنىالعتتفعتزغفكلياأححئهضالاسئكلسها

دآغماآثرمثلفغيالغغدحنعثثيةجفعفط8لؤمث
آزبافىةةرآفرنلىهمآشخملالمحغاق35ألعئتعالط

ثاتألبدأتيحهلمحتفربهالقاليالمدخجألفارطهـماغيئف
دأآحافافبألخمعثوثنائثيثويطهزحدلطةاجمغ
عتساضثغسائحفدهائذأفياقلتوتغالت

8طوافيهاةلثذزفثفافيتمنبقأضفناطحوافر

ألفىبألتمعمثيزفيهافىوبألهاألترابسناراحةجثوش
كص



لما5

دأأذدععئيمموألمبوصلأدغآبىعألهصاأحمىأعبرطلمايعلى

ةفىسعؤحلجتالأعقخموصادقلئسلياصلمحنأةشلصناآفأ

8حسآفىأئعآلثغالاةقع8ألعنلةفيهقعثغصنزعاتصاككالنصي
8لىآكثطماثىسويلمخجلآثالعؤاةصععطيامآبخ

8ائكتاالأئهأيمائضمزهـاللىلألمحغسظسقأالئععثاذت

دأتيأاالذفماآتاوهذأعلأتفبيملمارثآآصئاخئعصلى

انهغطترزكىتهـغآناثوافعحارآلغذلتريرجمماهقؤافىاثا

لىعيهمالالغعافائمماثعآلىممغروالفافىآتهتغفثالمحلللنلى

8آقالجمهماكىقسهئحطإفيتمئمعىثثيقاعسيأألفولىأتاطكماناذ
8رصزأقأألبضلبرآكفممكعثحلكلهاجععوفىالئعال

أفادأكاعالمولتلآقفيهءشسماائدقوئميههفد
ائايهاةسونأناقتهىفاشحايالكطامتحعأمهـعمابنسمثعناا

ؤأذآكثسرئلةأغوألضفيإلخلزأألغآأكلقعلالألاطتلق
8ئاخراكلوممالةغنارمافهتجفدولتفيتأألفئوثثاخآ

ةاذفحشاغحثيولبغثواإلعأفىالنفوأاثآخثعهـادثل
اقأعسوطعيمئثهاوآثمفيبعلطسادغصرا8أغزالليلئرآنمت
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ةثماسكباالؤئئريئىأألىآهدلثيثمافدنلعكزكسغحثئوا

وقباذةباتئهفمنأخاينالوألياثاكنذتنامنفيوأثألط

4فىائطثهاصفرميذائمسهتئفبعثنابسآرتعئبآمهارأ
يئرانأفيهاتوآزبآفيههالمجيرىعشتةفىمد

8جيانفىالجياممثبفإتمزقطهاقفبآنمافانرتبطهاقا
لطباؤلهاأالتيئيتوالزاهدأتانأدقصيعأفمغد

بىاماالغثميالمحالئأتصبرألمامصبرتهواك
فىفعاألويألىزجانامقهمافىنغأانواكفماأ

اليهوالشوآلطالطيببابىوموفيهفيإصأثا

فيهاطعنقيلسمنسمعماماوصىنظممهابياتاا

قوليمهرفسافىلشعووأألقوللمتعرضعيباابعنكمااعإل

ررجاألمرصملهبيدهـقابوالببهرأقافقالى
يطفئيياتدفدثورتاثباألناهتبب

مانجيققئزحمنالثموتدمجثقهإتهئتسيرعصا

ثتقذاماقدأناوآثزقأالوأماهئحضرقارأقا

طمذالمحألفلودبلهصخلغنظهآلالنآلييهخااق
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ةسكليءءص35

عأثر3بئالرسدكلعاكا5فألمحتهيمأأفحولمرعفىلىفنغال

ممعجوكثلهيىداغأبحببولبرفعأأوفأل
ئهاثلثهلثمنخعبعأدلمثنمللدفعااثادد

أحمئدراخعفوبةلثراقخننرأوالالصمعتابآعلىطأآنعيمثهجم

6ئمااصخآكمجمدثطتإخظاآبطفححورةمقعؤصهايتستال

عثاأ3غخدالوحبمكرئثفىقئدعميئلبعؤمإقيشمق
انجلىلثففعوذلمحلمآفئئفكقفينكشحئأألققالاللظوآ

آلوألئبئرركلنئافتعيإكنثيآلماثىآئحئائيهـبمآلمغيفضهااذإلمألقا
اكسذأمرصكلىلآلأفمظولكنائحشمابرلئاألدآمسكألظلم اعح

أمحوترحماريخنحإ5كماذممأفإفىففنأنأبتثعداايبئمالثسحيتوصاا
صالثلىجلأحتعالصكؤضئيرصه3فآءبكفثرتيبالطعثاإسمالتهناي
عممثوادماوأدنأدماكاثكرئفجائحفؤايوسفأمةجمئياشخحةئالماآتتل
اتحيروأيبوفىمنخوثأالصحليهنتلتفوأكلياحيئفتثاخبوأش

لورلىاآلشدابئمتيماثصقؤليهشهإكأئبيثصمقألافاحياعالهخمهوآة

للاصنحنيأكنماوالخرفأزأجعاصودىمركافىتخرخفلئاأق
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أتجثعلىكفابسيثهتؤفزصنيخخاالياأثلويهبعاهؤلنرروبخاي

عوأألوداالمايالبآئموتثبآيقالعمئدبئبااأصئخعوقئه
ردأفهعلئهبهاآفؤاويحعبرمنجعسئرعابلوحيئألنتغايفومن

الزغدجداعجويقعتئيمتفثبمنمنالعيئالربغئاكغا
لوزلصناناافيثكرفيآيعثيترغثماتنغسماثاقيختبآاصاانها

رفطامنهتطنآأخؤلفاقلقعندرفثااآلفصكوناآرأدثتا

ةللربابئحزنحاأتثعىنيوإتيافنرلبلوفىأئيائفباتغاقذهمف

المخلعانصايئعئمفاخحتئاثببنةحفيمائممانايرجاقذثماؤنار
الطودصناتقرقياؤخبكاتيغالخئليىآغنافأللتزؤأضياتعر

دأوتشاتجحاجمماقاآلقعئلورءاتنايانواضثهاؤتفقى
هالهـلىامئولتاعمبنوئنليه1وسهائيواللىآفعاتنئسفو

وألمحذاالبامباغلىأمبآتئتبتئومثوألبئفىاءلعتمزاااذ
الرضكئرةنةخناالثآؤمدفماعيفالضآمنوالعلىفاتمتقتى

قيوأالئغلصيثمثيئكايآنفغمتجذصمعأوصوختغاخفاتادمخاتغ
بأقنصعورإألمجنالالزأيابمئشورأ3لماالعدعلحىيالليانآإثوأئخم
اكىاتردالعمباىوثئعيكتاضمقئلأرأاأرتمقإلأاق

كط



11مم

فىفلؤرأبنهصثلىنملرتحآعلةئتالكأنال3ثآئفلى

ثهدأتحعنليالغثييذالكنثهؤفاتيصنءإكالصنطفئمآهفىاماأقلحشو

لبئؤلىافىئقأعلرأكاففئاعلي6فيعكبمايرةجممائلىبتطآدحشتصقما
االمفيبمحفىأافكمارأالفاثمهدفهدأحمئبىأدظكاماعئكرئهالىلم

النئفلىصثايدئفيصعاغيخطىالسسوفلأبذالزمالئاالذأدحآثغا

نمللباسهـاأافائمفمثأفىئاثدأكاآئحثصكأخثبأألمجنعىئرعخيز11
ىثمماكفىضحموآبحتلفينخغاللجياكلباقوآكرمبتبمائذخزئ11

الاث11ألفوأىالمئببرالهليكمسهيرحبلرجمحآصغعيثححموآ
ألمحتصعماكاكصثاتيتتامالءققمأفتممينغالمحفعباميألانغنهعتممث

رالمجذحمأثبولمجواإكلتطأتجلثألتلياجعلةوابئودأأخيت

3بوخداأكههلىالثرنيئكىئئنيضكيماالمئئكمثأفىكخعثاث
كلياإكئدلائمح3ىفلقإلابظمازفيرشرإخثعبجإممهأعطشيرئيثرئمط
مجنلحيمخحفامينماييهثالىأيىفىثموريخآيخبمبرتجاتأقاحمببتئييألءفئي
هدثيخهفوتحمادخيمععتدآصعائتحيلوئئحاليبلىتخحتجبحفعهو

ماررجماكصنفاافطهدييلىأإخبودانثؤأاوممىفىاول
أأألوابهثدأوحعررولالالسلبرركناألمحعاحى



5111

ألباملىببافىاللكربسوهـضصكهافيسنذكوها

عبأبهألظيكسالالدودةمحمد
فهراقآفييقودغمدأمئسلطآمعالطياخياآزافى

مئهفاياثايخألثخييئقزخئهمقكتماكابآعشتقي
هثاالدتذيابئديحهأأحعغالصبثدانلىغذوآضدها

رذالباأئوشترتالشمفبهابسحبمافيؤخدث
جمقحالهاآتئهآضحخةئآبناآطفالئئهاياأخاذ

سذئقسيمانرأشتو4باقماجمتاأآزبقفعئقلثاكاإنوفالى
علىوانأفاجميألوالبمماضقتمثربمالغفعلأآححأل

سثطناف4أوصسامسالحخئحلىبنتهعاكرقايئهأالكنترفثصا
لوأخدالدلمقألععنواعلىألمضاجماثعثثةالكىطفلهابب

قيأحاعاشعأسىلناالفأجوبرياتثيآزفىكعسىآقلؤأفي
دعمأاللمجغيىهانواخلقاطيالوارققرغهاتالفاياحكنت

كألكهالأواحذحتىوطثهفيرهاتقسحثلثيبطمال
قازرالهالففيئادهاممؤأئرةالدخومالذىعالا

واجدعليهماعائؤناحمفأومنةوخكعا



ممأأآ

لذالناثأساليرثتياليطجمادأخصشفخعوآيخعؤأأثطببؤإ
جلىصالمحجماخلاصبألىكمىخقمؤخخدهاحبمسه9أفيئ

مذئصباالأحيآكىلىثضشيصابمسأإحعاكشاتقئماتآنجلتص
ص6طه

لىطساأليقياخأيلىأصأكوتقئئماشطيزخأعحيولىآ
بائماذسطيئصأثلمثخعسوآكاطرعثةثائفل

لعاقيقأهأقامبحألقفعماعل4ناحقنيفيخافيهوفهوخيعتتا

حدإلياالقطايآيتغنثليوحماأضضذأأبةأرئهقهكا

جمئألأألىقكايىباالآنحتممالآمعإلمحيولتآيرادفف
صثيآلغائهرأدنالطقناطاؤفيىهمهـئامتضعؤمتفعفمحايلثت

ثيثمماألتألدمنكاالمحؤلبامإنبغاتعحأفلتئسعذأمبا
أفسذئرلةآتأختاماعفذايرتكهآتلماصنأصلىفاما

واشدئنفثأزبالنفئيرفقسائحهـمالرجاصولمأليمبر
ئطعمصألوادالمتمموناعتهحكلىومخكهصائيفألدآفرئقار

دشاالأأولأدطآتكئبهأولمشكثرهساكليرقيفيتطيرأض
ثأإلختحأ3وجثقالآثحبيراخلغقفئحبكاحمخعولن

لىاء6طامىاىوف3قتيطتلو يرئةحئطءكأعص
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ررمطواءأالدميريالثنسفامعلسههيظمايلىلمعوأك

ئعةالمحاأيبدلولتاأثإللمهساشكوتفلىكثاتلالمتايااق

جثههاحيهماآمهاخرييارماأضئاالمححدنرولفىأذا
لئسئاانآضملسةتعثرأآلاجماجمهاثاطرئأنمتما

درشاقمهنعاصهقذعهـأقسليثالقأليمأوآفلت
جطةجارتهضئفكفهاتيتزبمآناآلرضئااجئئتيثمت

شايذوأللآغنشيدوالفحعىميثصيدوالفألضشاق

ئالمححسامأألكذؤخثإآلااماخدفووفصوقمبقتمأ
ئذألزاآهيتئلطهاياءناقؤلمارآؤ

عابثهججفائهمافىمائلىتمفسهظيآلموحنإلفي
مفهافئفئةمنلعثتقاآلميرلمايفمالثثكانأن

فامذبغعكأنلمانصربئاليؤلمحلماصعسهالضنغثفلغة
هدجاأألإلتهخالتصاصشهدازتدقهاآلضؤ

رثهعاالىبمماثدعنماححمااتفزئمهاوفتثأوالب
عدقامااآفائيآناوقيهآعادقاشلئبلىفأل

سحالذإتألخصعثغقنءدابهاقئوغفيالدنائىثقيت
ل



311

لقأيستةزيهأحذؤأقضإلضئبناعلظثىنعععهت

دثعثيرأغيعألادقو3بماعغفالأوم

ىاعلالكدأكولمدطأميفهياووأبعضع
جمعردفأهفبىببفري8هغيلد

لمسلضأمثايئؤثإلطأتنتهاالالعبئومثعآكثافتغعندهصا

أحدبكياخثحإلمثهيىلحهمنهائفىصاكلألآجمييماصمالييعاالزصانتق

دبىتصنالتوترفياالقرذرمماصكلنئثهلأسعنمفعمىاأقاثث

تثللحعئعلياأليقئئدلعغكاكئاتأعئدطنسمقألمحيغبتمان
هوصوعذبرآراارأضديلاالطحثاتثعممأتثلففلرظهصكر14تجاقث

إألفىءألآلياتطرالمحذلعفقطمؤحمشالمخئيهاألقلىآفيف

ثىفزام9نيمإلثىأتهـفوصيئاكبلىالئممارعصعنطش

جمهـبأدأويريغنأشأهديلطوفأ
ذاأللنمناأمكلىعكابصثتبمآاالذيهائعفقزنارآمآفساو

أفاآلختفهألعماولثطوحمذقطعماكعتثذبابقترفقضأنتقعيصايثثم

ااقثبزاةاكبآلرالولمحلمااتزفيوصطفثفىداذبذأش



111

أآفألقموفهءأففاقمتيلميثطبفالوئطآوجت3
ائهأخواخوقواقعنكهفيممالصكلثههالمححاموكىىفوافي

اقادفزمغئتهاآخوثتهساياجئتتفافلمهمئغوجقدث
افماقآثيهماوآخافإخوتقئاآباكىرآؤارأوك

ااآلفىروممابهأتولهميئرقالمحضريبئشفمافآضفت
اأقآلورذبوأيابألملرالاصحارطفغهعلجهعتكرطلغ

ااقأالبؤلبوتللبؤجمماضأقذآليييقخدبمال
ابخداقوألالخقبأنضاعفاقطهالمشرفسصليهطمدث
أاقطولاياخاومابائنآرونمثموالثنهفماصارةأالطلحبدا

االزاقواتزيياطلخهاآؤفأألييحطألخييممفتهف
ااطجالناضثفىأمننآلطقااتجعلالقناقىاختأذضنقبلتافتتئ

األثفحماقاعزمفغايواصتدوطيعهحا8المحلونوأفاالض

األقحمبراخزاواالمجرفىفىثهأعيالدزؤحلبئمىاقرفى
اأخماثلمغلسهونتالآنصنكماوآجممببآخذآضت

ولهألدهيأمعوموقلىوقال
لنصوأخيةمعهلعيولهبا



أأمت

الميئدأوأئركضفيوأرأقاحمئاأمصفىخلصفى

رألىبفىآل3خلتفايحباصلهسكمىجمغةفحمتىخأاذأثأ

ئحمااألصهـثدثرلععكفيضدليضوهـتصحهـاليآسكمعوتحعذويت

لىانضأنهغاثآضوحخىعمادنىبركهـاتحاولفىاس

رئحأالألهيثبحتلهتتزتخفيهبطىإلزبمب5أئألآنت
ائصثهمألألؤكظغاأرأقئمأحكخاثلتظتتمحتؤااوإق

رأشحابسذهافيلذائنيثةرعثسأائنوكأقمتيأوآا
رالعسانئوالثهـمتينآالئاتافوتلماإترلىامبامايخافجثدلفةكل

لمجرأزاطقلأكنسيذثيماكأيألمخألئتهبثعجمني
ذالعبباتهأجماطعقسبىيذل8أزدآعزيأياحمناتعؤعلى

لىأصمزظيرمحبرءااآلؤدنالىتهغوفنحاعخمكبهاخئجثينمفت

المخقاربتيائرلشنطيئائبنفثههنميرتجئباكتاشاصأآشنيوب
حئيسأرالجبماققئيلللمبصاائحعضلئهيخفئثخيئاطقأأن
ؤأداآزكبهولطلعيااودا3ثثرلطصوانئئثتاأذ

لىصاالئرهابذقعصئوةعتلههيلاآفهـفىاآلصثربآنادا

جثتوههاسثيفرالنيقبينحئيوأوجمطلىوفسا
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لمحعؤأئلالغتحممااتهنماويامالؤقيؤدفهحاعأخترث
لتطئراويكذلمحثقأفيمهاديصقلىوالمئيؤناتالفازبها

بشوتهباآلاعيمتماكلثتيلتيعالبذثيأتآ

شحوواحعمفسزالرصاووألمخنلىالضوأرئاأغطاوآنآ
ئووألمايمفونلهتهئآأشهآغلىخفاضع

الققلىمئفيقئأوفخطنميهججمهامناآلكلأعاذكأ

الوؤيأهدأسكللبيتينأجاؤآللممالهوقدقا
ضأنماقيولويحرلثأوثؤيئأفوضاييوضعاك

ذرمالوذاهوايقثيتصاروةاكغت
ئئعثمسزعصرأثصوالأأقاقثماقمتئئرو

ئئصعؤصاائغلثمبفولمجهلمخيئفكأقاعص

يتهدراللخررواالغذميئاحآناضثعمتؤدماءوافشا
ؤآفلىهاترطىفانجىطقنملئماقدزلتااق

آخصرالقنواوآطعهاهيئآفثقكماينفدمأصعو
يآفويرفنخياوآفزكبفىؤانفياوالي

أنلذفيأفمغريلئافآلتثجضءرفوزآدانثي
أل



أمم

كل8سمهكلكلصسسس

شقمسزلايجمسئملبرثةال3فىأرمءكانأ

خفعسسأيخماثكطفالقىآثأصذكلىأأنألضتةالعا

حمئبطاهدىأثكثدهـفألط

عليبثطثصألولمديغي
رأحنغعطاماسائئأأأاعرطووصائؤارأروعطظراانيقءآ

صرأرأيىأالثرآحصآضؤثمضتآخ9خهأماليةقيتوئمفة
رأيهـادكفرالخعثلاؤوأزخفشتمخييأاالىفكىأ

فتأإرأاييماحمليأأفيدطآلىأدأجمريثأمختلىصااأآيتيلبمؤ
أالىحبأخئهماطقممالنأثثألبأعىثوأجمئثيرتهرلث

هـأهـاشكرأبعسسصتمخحمىلىاآلالقلععمعزالتاخعقىاجمن
أاأخثبأ9تضآفأناوالولئيمثآشقمفآناهـه

رأاخسعسيااوأتيآساصاأالزضآقيوببصانامحافيصنل

أرصنإأكىزعبماكبههخنالإلدئثائوأثالئئئرفيلكلنينيبوء
وأكأأصلاونخعملىلمجباجردربهاصفولزيئايثأقفإيخيئ

أحعماطئرققرخنعثلىتهثلمطتالىيفتاقنلصأللمحيكى
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االنهاوكئيتمالطألألأآنئفوههدمرالتالللقطخنقق

رأوصغاكدحفيهئمآبخذسزلندىوبالشآلف
تسارازاايآصكدمثثإلقلالهفوييقثؤؤابهقتممىق

ارأحبأذرااانقبلثنعلثيباهنكثممت

وأونجعينظأئثيولمثنةغالايهنيهوفال
والققرفمشالمتتمئثؤيكحتىوألعصمرآلغياروأوألططمقما

نشزالونيهامهـنابفماةخكمانالتههخقاقفواألهتلهقوى

زهزهثرفىنيئلهدشمايامنأئىاألروضمهذكفزصشاللىصا

غفزآصحوأمفيلثتهئافألرمهايافيلكهيآلينث
واكنقرالمثمئمثمنهاكثيوكأوحمالثصرفتكرأرهانحظفانا

عالىحميىلووبأملكفوليكوخلىفىوقلطوقا
وثلثمأئةبعييظلوأثذصفولممنهثولهألل
التظؤصثدقايحهالوصثضيصذفالزويتهقثلوكمىمويالذأعللف

صزفعفغوأللمالممااللحلبآسئطهحتىالمجسىتؤأحم

زخةنيعياوينافعاوأئستهآفثهذضتقبىثخمكن



ممامئم

خمعوكألمهمكئممححئثلىه8كاليرلىأطضلكحنصعحهممىأصجرعا

ممىيقتونأالفلىموءهمحاكلطبؤفعاالمهبدحمحنلمحئبمابعثمهآججحنفاثف
يخظإاطوأقعوثفنثميبالمنرؤإئفف4لماؤقالمحىتسقوخمثى
ثالطعصرحألممولاتجآئمفتحتإحىسئممنكصركلتائهكمابطىناوت

ثرلمطاألنااأضفملخذلهيفىىف4ناآليركطخبيئزعث
أحمثمبرأأهنولصغهأيأتكندحميطكلؤاجلالئوبرروأصنهكفوالعثنبث

فيبئلىجحسرتصشيعطببفيوأطهلليأميفكزايكالحيقلو
ثإةحظإلاتالبثىشصكماللهنماثواسحايبهطاألببزينألع

يطالخبوبهعرلمءعلتوييدبجننأطماأجعتاكويل

يحارفئكأفيماندماووفلىلىخصماسهاعطافنآتثلوالط
ارأخغوفكياققألحلىانطقتئ35ناأابرإفثياتىجاأثوئيي
وئؤا8نخسسردثمصضعثةيفىألترأضموشلفحرآخنذ

فىئئالىهاعيرذقيرعوورئساايهاخإقيألنحمثبمخفالتتثح

اقمنهارألىلمدكأأاصافيفىفتتلىسفانصصابئوصلغختساتئاقوصا
ابرععتاأافالذصحئهرخدماقفلىفوثاالمتاحطؤاقتو

ئرقادانلاطأقاألقصدتعلحهابئيافههـالحاطهشهوأ
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ذوالمكماالتدممثسكحعهاوأوالتهشمالمحلألأالئقال

ديااللىبهاثوتحفرهاندباعئلئهزاآللفطماغتدصيا

ئعاذتئصطاادبىقيانغوشأهالصلئماقئىبائنشفو

عواواحدءاأآلخهوأأاللهبمقاكفهسيووالوكختظ
المجىابىوآحملماحتلورقائحهأشغؤئماتلتذبافمآهممتطث

عمازأثأحتممئزافوإأقكثكمغحثحىألدمملىتبط

قياممائصكيهكغبرالدوكلمايثماذبفاعسؤجمدأهحسئتآك
رويالصمياهؤأؤقمواصمرشؤمابائمئيرؤيخمتبقياقا
ؤلممعسحااالقتناكزفبالرآيللثتفعثؤملىئ

إؤخبسازؤفثألمجكأفيهقبائأخأتعئفرايكضا

زقععاخاتفتهماللىتكآتناسآخآةهالمخأاللنىؤطل

زتعوأأفيههيوطآخذكأقياليألىرأنالفحقلزفع
ؤساثجمبآرحئلهثمصهيثرلغياااآلغضقىفقسقف

يخيااألمحيإلعلئايرجهعتتفلآقحلئئتشقفئ

فمازدةمصنهناكئبالصكلىنباجسسالئيغخمآمفثي
لىصعالئغئحعةاتئقهاليمفتثمخركلىكافىي

لعيظ
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لصاعغياأيلىئيجورأيألفىففئمءوأعنىأئاازحمةأحخفيأ
سسالىكىأذحسكأالمفررةبرإمخغئفتملأخطئفانيااجئيمأ

ع

لىدكحدأثىجسثمازفئزخمالىهمحنيئلفكيىإ
أصكحنىالىأبيتاتحزليىفءأ3تبئثىيكفتيراباقطا

انىأنتهخإمنكلرالمجحعفمإفءفجقافعهيلمجوأباصرثى

اذإثىأقةلكعأطيموقتفىيماىالئوشأقاباإإحسخإجائاث
حنهاأأخدختئلثاأوصاجثءإلتةقزفي3لإلخذأرهكعتفأ

إجمتاثوااسالئفئقمئهلنعؤيحوفألياهـلعغقىأحلئوكذ

صالثلفهيهافلىئءالصللىصيئثئعرلى

ألىيالبرأيأنيهاالرأايلييوآقدلىأأت
ائهنيأقئعكفلطأشلىطفيلىآبزواحاكماايعوتج

رأأخذتهاثثطتالبيماكليعسفىتهسدالىآصسفخخن

جارقثسلىرأأمذ3لمحيماإلىءاألكاشافصأثئيؤئ
طاأاقتيئمطيز3لىعالهاضصالثنيفرأللثمذ11ئمئة

لىغظااكالطلشثباأصاحصىأيمآديؤفتالهنهأتماحلثرالفساكااأق
لىدأاكعأصخحىإئآفيختارفذأطآخكفافلمعؤايغألإخا
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زاتثسيماقثعتفقثألفمشحثزهالوهافلافما
غعبازالمقتميالماضيوفطياابفأتمكمايئقثفؤتغو

رآؤيغياليهمعيزعفانفهملييمممدهميزحاقئماذ
زلعطاواتاوتخبهفهسماياااتاةفلتغز

رمزألهالزقتيناأهلاوصكرفبياسكلئآرومالى

زازأزؤأخواألمحررههزأبتؤنفيؤتلعرباأخعتط

زخافيرهعمرصتصنبالملىووصعزلمجالمحاعلىماحزفهم

رنالفينسلبافهقدئوولبهصالمألقمغحتفنؤغينمف
إزلمحثطاثفبنآكعىفليعثفمتزصىاثهاذرفتىحذأ
أسحتجالىلعمائوأائتيوخذأوأطاليهروفولمحفهيبيت

فعازفمممقلهففئموهاولخنفمالبئفىبؤصققفث
القضازوألتمممثالعؤفيكرمليهلففمآقجمقنه

زقرائللتضنأولثقىمقراضبالعوأجمموآضعح
كقماابءعناأئدأزميطآزمىأكلطذكؤئوآ

وألمثمغاؤمنلآللاثمذوالتجلمماقبائلارله

لىثكطمااعنألبصارنأفغيآفيهلمثعفجىاسكيقكائاشكاع
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ىأوألىاآلألفهأقىخيىأكفعاللأئألكالحىف
دصعاألهفئهاجمارممطبرأئدكئععصيعفالئالعوأأبم

ئياالئىأ3اأالإلثييئقئأطأللفيتثىئمطلىبلمقاالدطةئو

زأديعوأفاأآمحاماصر4يربأبفتعآخحفقلاثعب
لوأاأسأيطقتغيخيهعوخاآثوخميعمئث

ئرقظفأخألسلمفيهأصئكىيمةهأدنأقطكيأبهس

موأههآفملآلئثيركتافىتىليلمحؤأ9ئرجميكتأبخفطتفف
ئرالمهحاليمالافؤحمهلفآكىصئدمئهلليهسفتتكل

أزلتأخفتنقيطلىآففلعآفثئتوفؤربهطثنتآتز
آلىكلأقعسميلىآصقملىنيعماأمحييمارحمئهـآند

ذصعماهأألينتهقنطقيعمثأدآزبالمحطافالقطدم

يدأباحهثالبأالطكا

دئقلهوهعأطخبمقبأ
نئلىأزأقيلييبآثبئفاأجعدلىيإمئدنابألثيتوؤث

أوووفجهفماظفوتونلىفحجعاينيماخساألفامحكلئكهوئض
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هولىأفىلىأةنثيفيهدفىضففلدعصطالئالمحلمفدك

وبىيداكئمالبالشؤكمر
ألقعاألنيدلمعففشمتدأ
ألمخموكأثوصاالعنأكلأوءفوألاووخاكلآنمئرألحب

رورالآنأسكزلشبيئرهابمئمزبيئارصمأأفد

أبنقكوأبموجمممدومطوولوهـكال

جمبلدهوةففع4لسغيأأباأخيبمأنظ
فأليثيهعاالثهفشاليوآنماعلقياليمهودلومنال

تثصوهااقبغدمائالهلقبهاجمحساصكللماهلتااتما

ثمعوألظآأكماسكلىئفيملىواأألىو
ءحضوكيحغميظبفحلىاعفمأعجلمدىفطأ

آلمثوأكتدلآياثيبقفبألبعيفيبثئالمسافىآخعأأنما
رئئوائمتغرايئنطممتااليطزتأنفأجنمماليصن

أحهأصتلىطغحظيدأببوأاأاللمتبوقداق
ثيراليمغهلكهوقلنللنغمحيءايحشتو

لبئ



أع

ؤئرثبمآئمصنليألمخسعبرجمثثفيرأل
ءه

جمفعسركبلىيلخوالتغوشهعأيحأجمعهأياعيق
فى

لؤجمغؤأافهقىأفاكتأفيكفييهأصعثقنللأقطفيت

كبئباللمائبماقددلىأممظغلىفطهـفعإلى
يفاب3جأاثطآيئىهافلمخفقأاكبأفؤيالمجئمضيآفع

ثاطرميئاإخهىلئمخطلنلىنوأئبفعغدظصق

هوإظأمكلينقفاأشقغتأنىخكيزلمجححتائثضفتأفانحا

يلثطالف
كاسا

رهساآيئنأظرهسافوهالمحعيالبنر

هائرثرهأششعققعقئهاأقآلاهأطؤرعأكماتالىت

صامدىكبئحملئسبمافبعاالاا4ئهكيطأفمكؤشافائا

اوأللنماصكبهـمدفيةلىفمآهقطاقأث
جمالئطثى1لضبماعألئأفربأفهاأ
أأألايحهألأعكلغآأنمولئيالىعهـظظرآزيآتناؤغهت

أئغأإبتأأعلتتحطاألمتهفمألحأتتعبؤهقغؤ7فيالذهآناأث



1ابم

ونايللدلهألبلمالهأفاال

بوألطعيباغاليأفينطا

تئقذالفضريادئعاوبآرقغئرالالرفطئكتؤجإلجوي

لمخضرصنأصصأفهاعلىوززثبنتشزلمجبآنعؤجاأرأحف

رالسكابلصبهآنحئنائمئوفيهالفتكىق
دىبقياآثتلىل11زضحيماقىجمىآحذا

وبألسكأنكووكماأبوفييهياوقكعالطوقا
ألولمخثابدلسيجوالئتكندأموالصنشكذأزبممنأبرىع

ألتغو3عنمالثمسالآلشياعنسصضرلثاوأمالتيمصئت
الفمفرالثافوقكذأؤاليهافمثصمراقذمئيركتمث

صيالهـدأقتدلعدوآونورحلطالعذائبئولتآوانا
ثويلهبخهخرمفوآضدضيمإخمبيمأاللرصاصكماضأ

مييصرممققينهأثيكأكلرخدهاآثلاخمألمفيوأسيرفي
نالثوصصرولمحالايهايلحلنثمااآنفحاجفينفلى
نطئرزعالىأئادالوصيياحنمئدمماالىيمبئعاحمدت



ألالمجمئم

همالساجمكلماخفينافييخثيأذقظفيتنأفثى

ثىولعهاثىكلفماغكالثمومليطكتتناهصرحوئىرنه

ألقعئثؤلىخؤضاآلكئمأتت4صتطكبأفيهتمطشبقفوفا
لتفوبىأ11يثثبدثنتعنممىولهليثدتئأختإ

ثبوصلمحاليوأخجعألىجمبكهـعلىحعلطئصقييهئئيث
ععبرألمنيغمؤترشؤجمأثط31ىآيايفحغابىكلىهـفياث

بروقيزآتاأثجفنغسئكىأئسآلتاضكيئرأئاعماإلثئ

برحيمؤحغتتضاوألؤيااأخرأفتوكغعف
سا3أايهـجمىنك8خالتئإبكأمملماططدتداوك

هأوبلفنعرتجأنعاطمودبشرأعهانيدؤنف

خكمرأضارثفصئوفنتتياالمصعإفيأإلمحآهيعأأئمنصمسئثعط
شأللمجمأعليأاشاثأطئعئإلرولحفابىأآصظمحآجئاأةافماخبألاوثرآ

خى111نهلىفئضلىيممنىئئزنهنمأطألئحموأماقثألسفىقكرئآعآائأ

النننثىأثعمجمإلىىثيالببماوفا
فلىممتحزوابئإاآلئطيئوحنييعبئلالآلئحاتئمإلمحيئ
دمجعيمهـوىفسخاأاوالثطبتتعكتقنفقحسآدحمللىإكلكألكللىبثرتما



امم3

وألئوؤهبمؤخءصميماالقيهاممقرأررهنلثائماليلىاوزأآ
تغمورلبألترألكواكمبأقأآئاالغركلماالنفدئلممحهاكضثآخ

ئتلىلزحااصحلىآثدىرضدوبهماجمالآدآقمنغدلآضفطألاكنمث

رالطةفىنيموعمىصمغغاثئحفغباولكلختزجوأ
تفورتحبفهواوألآلزفهـاصريضءماثياكلحاوألتتمفش
زضوفتنالالآهكوسكعوقحوتهألمألئآجمةوحعئى

رؤصففوحيهكلىقفبفيضعردثآكآنناااتنحتى
فوزالغينيماواثمدمغنىضفكهبألمناايخزوفى

وأيخثؤوالمجىغآخموالبأمقوإلئثىسماحهثالفصاخةافي

قثشوزتةفأثطوكلماآممخيويبزيالتناسته4كقل

زففازوعاكابآفاكزةصزيهثنوكاتهاغيطلى

رصئممزكهـوصهذزئثصاآناصنقدبرلبخوتاكيلىفا

يؤنفثوفيهاحتنتخغرصكنرهمآؤيثرضكئوابففم
خحمولرلهعباأسكثهأفآجالمفئوكهئغفوفىثبفاراقت

صائئوزسةطيوتئوفتطفامنآتتيقيأغوأجيشآأأق

وضويدهاآلوغفؤطواحاعتةطثىفيئثبآلم
لد



أمحمم

جمزرفىعدأأليملىألمحسفألظءئيالعغقمأدىأحيتمعق

كثفرالمحييبجمنااحمتاخاممطأالحطتروأدلىالفغياصاكلثعمثو
ممآهمكفعمؤصئملىبتحهـئمىوفقئانءئهآناضتسا

رىهأئلىامامححمدهأمحتلأفطلىءأخئخومحيايالئكىي

قعمودثألعطيملاكطئحبمأق1حاتحثمحئدإلثمحكيابقعفو
ئالثؤعوأريعوضكرألمحكهضخاكفثدصههـءعءضنضكلىو
نصمعؤكئبالموسماوائيفطلثهنةثهعيعنعتايهائآ

وئخعوئيجغجمآمهتثانركقآخمبربهاانالموثاثىآمال

ثطهألطثففاللنلمهلأجمكيمباثألمثتزألى
فيمسؤزأئموثأآلحثيلنولايبيغسدخماطسئهلىأبآ
رسوثفمليهميأليقزاكاآبتخببمنمأفخاداشقىم
هورلبآكرآماجميمسكألثلياشغظحتمجاإألصأمخالو9جمبتدث

زتسوتغئنعهعسمبثايآالصثاآلىاإلضلىألبنىكلىمبهمغآبنناش
جلئزماعاعلىثسابالداكأفىفىطمدافىفدظالمحلإسشماكالترا

يهىئجكبلكدبهسابحبوال8صوفقغمالمحاأبطجصوتتهل
لىالمتثهادتحنعأبجيرفيآبؤخعلطكأنعسالثمأيئؤكشفانخدكف
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أومحةأيهيللأيدصمبحيفطوفيألط
خعفؤيكيلؤفيوكماتزوفىحتهؤآمقيمالنهقاءأماآثآريفكيئ

خوثامالبرةقملتهفيلذاتاودتفثتهتاأمضالذاقاهقالغحئاك

شواإطلتعقحفملماوففائأنوىالمأقبلمتنورداأقأقختهرأث

أبلىآخفويدطباصاصنمئنوفتهاشلمححنالحماشوهيئأرآثين
رغذيفثبايوخقراكلستهاحزفيألمحثبهططمكوئاتناهى

ئخولمخفهايالذئمالعصكشىالبئذبينجاوزثئنآلولئدأبئآيخيىآليه
الثمئزوطوؤألآلزفيلكيماعفنهاثفسارقثبهارةحرأبلىكرأكئث

زيفزقصقجفيوثحرندىمثشثفلىألليحزبلخطله

المجزالعاحمامنهفمجثهآصعائتعيبهاتلتددجيئيتهئينوأن

السفوثيعةلرداالليلمغاا2جماحليماماتهاالفيقيمليفثتتئك
غفوقالؤونائلهفيهفئاوبمئتالتأعدمابثثآتبا

ئياوآكثرهانرؤلداصمتألفخكمالدئياصكلئتنزلوآل
ولىقعثد8زقذلكيلمفمسايرقذصكئالفكذرهأصمكفوأآراأ

ألتادؤلمولينمفإلشغرولهربطرفعوالطصماوئعمماصتئ

لذكواوألحفذللعذأبئلكاألاأتذفيقلكارضيغمماآلاتر



لمايميه

سئلايألصسهيصأفيفثىقمومثئهماءجمئماأصعهالب

ئخهـثص2صيألصهثثذآدظطعتهآفعبرلثهسأمممءأمحثنأأصأثتاخبقئ

ختهغضرنفيحيرما4إضرإتخثىكلحسكعلضآرأائهيرماأإآ

سهياكلنغدونرجميحفبهمصغعئيمصمانهسعآاآلممطلئاائ
مفرأوخإثألطوفىأإعكلكأثيأقمئمفهناتملمثاأآلييائخلهئ

ثيفاالمحححمآلبثاحكاحعلىبأأفثماعأحيلىؤصأ
سإخمأعكيهأنمفثاوء2جافضجمياراورأيىالسثا3األمينأخيألحئناأكا

آجمؤهحمااخالآلوجماتتتمثألصتيبقييمضيئكلىحؤألثث
ؤفعوألدنئآمجمتطالمثالشطآتفوثطىكئهاتتلىحناللذباتتمنرك

ولؤعمئيثاأأآفافآقكيئوفييأئزامميآلنخيأتمأفتثمئتوآفد
ألكفزمارألىبخاافتففقثحقطابتئنكهانبجملبأنتغئقثاحلفى

اليكنزأالتئكلىألعمتيوأالثلأفعاولقمجنتةئرفآثخبعليعثبر14ئحال

ركئالمحلعممةجماقلعنداالموألئاتآلعائتريمماليئزجاأماقناصكفعيريئالآي
ئئرلكاآلئففأآئمتتوداتتصاو5ياكأدألدثيايهذلىل

المئعكهعفنكنالففعفبفىمعهئيصثهونأثهكيؤأحمفضلاأذأ

لقغؤافتهبنيئقبفافقوافهخجثعمافيئماطمثأيئؤحن



اأمأل

فزمخحثؤوصءفياسكألمعلجطمسروركلىألجلآلملي

إئحزأآتيىإلأوتخرلثالمجبمالآتئىألمثقلىخئتجبالينوكف

ليإلطفرشلهطوأفيهالكئسىمنتانقأصعئيثافياقكلنقاوخر
مرجمنالاشفئراوآزفمكزولشاسآذلمحلفبصوفيمالمآليخذ

زخغخللقربتهألمنأفىكانممابقيلىةثلنساشصيوي
نحضوختلىكفىمنقئجيمائىكآنمايئوم8وقعثفئاكلليلىلى

ئرقإئتممحاأؤفييفحتيمعالعآموآآنآتختلمحنتنآوغيمث
صعفريآخؤويدتتتجوفىأخمإلئالجبميالباثيماابناآوأ

زإاسالتلى2كبحادأخصملخفىاباوآتا

ركعلىنحمقهاضممهافقئمبوتقفبهههاتالقلئمثضهدايفتئ

الطصصرالقناألكىتؤلنايغوهلىؤأاأللكلنيئغغأالوأل

شالنقعرييئوأألهندقتىيتألكياجحاجصريهفيهالفثلمتتألقبىنماأق

دصوهئمآفألدطلمااطترأجبثبهافعظمااصعفمتباءفط

جؤزئهصاثئرزاالمدوالكرنغآررفقتاليزجاليءفنهدقاتآبا
مذتقففيئمأئسائوييعألثتوألالئىالتاداشحوجما

بؤدخنألمخبوأصخونالتقيافلماىصهإقاتكثيراآلخباتىقفلوآلث
له



11محول

هـصئ4سآليحتصىكاليف3آوكلصغضطيعئافعطيآأ

شدئغأطلقععمبلى1أنهسخمآلظولآمحهاتامرخفبدقسجمعثأالم

اجإلرشإاعحخعأحيأبهىفقن3يكاوبننينكثاثخدايرثأعالثنطحثاائاخآكنجئهنها
ئمزالجأيأعاراتؤلىخىلوكؤنههائلرتيعثهثادنجططأص

ننوكلأاإئمطإفىشعلمإمألتىأثىثىبمممأللمإلمجإليهجحلهعإتصايئما
لمحئؤارئوحيغيخأكيمعتككبعوتفىتعفبهااففمثو

إنرهوأىضألئةأشالفوأفضآعضبههاحمجاةألتجاأتكاكآننا
ئصوأجيمهـمماجعا4تحجعثثطاصتتااللجينساللبايفينجتف

وبهعولصعخفرميماتهأصنثبآفتؤلظضنهالثاإخمطأاتىأيعثأيبمحمي

اعثظزأغءائفألاأذأبجمقرأأيتأثأطفكشههألىلفدأفطيأوحسأك
نحعزننهئيمبمامثمجمقءييهيبمرثاوحعثصلمثيئرالذفقتيوجحلبلتاأؤجمأ

خمرأولأفثهوثئيبدروإممننأالحمصرعهقنطاذاأوعافى

أالتآسجبغاياآلأاثظلحانإلحث3لمتعأكللئنمماأثدأحمبدا
زلهأففيآثنعتخالئرطالهآدبفهاكأصضبيائمآبأفيإتأأ

أأحلهافثحلىيولهباأاليلكطقأ
ؤىدتوأفاتهتىالقفغشكثقىئؤقعماخماتفئااليزقئسبصرسحساءى
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لتصرأئردىألضغالدصماجعبكاطظالبعجوئصالمحثثيو
8رتؤالخأنربويرجمسموالهيمبشقيعثتحاخكلىءألطبال

جميزئخامشكمزهااخفربفتنآئجابيماورقآطحلىصينا

صكدائر8دمحعضرعفأئؤنواظزبمغصاجزئنغ
صآزرأويصاخثعلثالهوصنيوحهايهحسئنررفثمالئمفمىاآ

فريضأقتأيئىفيومئافوأفىكلألثيكلى3أثقئدمفهحياصن
هير8صااللثلمونأدنسمتزتنتهثاكلالغزااقيالدعوب

لمحشسرآضرأئوعولآكآئاهألصدباحمدناقيليممامنآبععه
بزقناشميماتثيهيالغقعهثكاقكنتلذخنيؤأصيرصشالبآأغالب

ضغابرىالمألسىعنوخترتأرئفاألوخثمهتكتأشقد

ؤفحأوباإلثهللآقل3للثلكباافيهأصكثدثحتظأق
وزتجأفئبفيبهالفتباوأل8يقزالغمخفزحآالوتجذ

8رباميالوصنأممفأفالألختقتآبلىآىصغدحفثأذأخ

اهرألألمحنيلبمثآكلوروخالؤفتقدلشمصياوكسعاغخثتهماد

زلسمقوائيزألاتافىالزمابضئركلألابهلمحتققخدثإلتصنجمقثطف

لمحائثفلقفونااللالىامنهاالموأكحسوأدآئصازشاحيقمهصمىت



أع

فزاآمايهعآزرىآفىئحغماجم3ئعححرآصخميانيأخعىاجؤحقئ
آشكأتصثلىأةتأأببححسحرئسئألاحضثمصالخالثحنح سعما

يزماصأفيتمجثنبككعلحمىإحشخبضألخإلماأمإ6تجفمحكمقطتخعي

وأحتفجكهمففوضئلىصرطوفعفآلوتورنمراهههذأأ

يؤضمساآبرنثهـطكآهـققهاكدأيصالظمفوفىإلثلهخهق

وفاللعيومهدبارصدمافيمحعصدنخفماتمإممحزجطاعأأاذ
ئاجممرأدلهأبأدتاؤأظتئآوقلىلمألحمإلنيادحتعديتأرحلسف

يؤقكساإيهمابألنهؤجمئىظكتكلهثىويرإبئيثيمهاتمرقبها

الحنرلخسمكبيزأألىئهكامصفعئمالمالتيبأئتمفقا
كلكلكل5ث
حهايلغتآكظأححثحئلحهقىلىقئعثعهيا3صاجميئلمجاأنأصغرتانتاثح
ؤؤأوبهنجةوضفأسمختهمنهتيآلريمفىمنكع

أقيآرزأإصعطموأ3سلتإكئيلطافماإثحمعأرصاممرأثبعثلعممئارحا

لىفيعاخمايغئاهنآلبكخجئهئهكثمثمالضاعلممئتطصئاكالم

طرأأظيزويئيوةنالبزجمايخهمثلهقزرنآطئئئؤآ
فىفيأطتااصمسبسكأصكوضرفىألطسأيخصمابمآلوثضنيا

هسزأكأعأطىؤآدتاازبأحئهـرالاصلانآأجمهثتحومتين



اثىأمم

صنهزةنامااريأشذلبألتماظبكشماقتكأأودحباتليئحه

جاصبزآنحتعلماتهثضونوسؤأنصئتئضألتاكإعثىا

أولحأألووججمثمامحمسباأوقال
وعغآولمحبطاقثفاركشوآنضمأرأبموانآقيغايقؤم

وغبائمصماحباثكاغقيناأيممعمبهدالؤبإيهمحفىثاتزل

رابناوازحألعليفافشدلمثلثاخآالذامناصاخلطي
صحثعيمرلبربلتضديئمتييزىيأئهااخثريأقفمفتيهول

امحربألماألأىوفدكثووقال
6ألفباأثيزبأثمأكلازلنأبكىالتمآصذقل

زألفاأكلغزقهابفاينءصافيكثطممناآلرفأنمامدا

ءالرلباآزوسجياقآقهوصاجحقتيناسألشهوللىيتقضعبت

ارحيلفجنكأئتيخيامناييمئنفقغهاصحتطاخنثك

أؤالكانرايىمءلماالىإلتىورربيالىااللحىاو
الححمالزيآفلثهىأمااتحورحمكابهأهممينبأللى

6وعررالاثمالبصآخحنمابوءدملصهروصقاللىائبنأنا
ئ



11ممق

محجحاقأفلونعييبتأأإباأشوأ
ماللياحوكىحمبيلىصعكماكداكهحذممظأجمبكىكوأكيهـ

اآلحنوفقالانجهماجاكذكفنكااللدهآحئفعإطارةصاق

لمحركئاليافىابكععأكصأيوأأععطيسبتعكاالئ8فد
بألىأححمهـأعييرفطعىكتعصيستأمغاالثأيتمحعتهقفآليطذبا

إالمضاجمطآدصحأ11وكنذأحإللمطاعحإلكلملضلحاغواتنال

أفيهصآوباعى3عشأصيئألوهثماقيبىلممحععئحبيء5رود

اليائطاهـ
ئايىأفىاشئالجبثظآتالؤبثأنكغمقشيرءاكئتأد

ارأأعيأنمي4آتؤصعضفئدنيصافيىفىأثاشأأفا

وأؤثوجعالماتجعهأؤم
اأفجمتجأمإألحظيمصأكلمصولخحث11نيسرهأازأإخصماخإلفيأ

ئشطاناإكعظإعلبالب7ايممالىثسىوءأئمدألميليثتمعبتر
طنفخبىعؤوبافبدفءئمثسأخئثاالدهكلعؤفيطسآ

هنيددشزحميماألحئغخة6عحهبومحملمحإئحظلمحنهها



3311

قمئرئثنالفيوتمافآفتنتفكزعتأالقالرطغالوياثبصرفبمقكل
يهوأيرااوأليضفيييموأيئريدألهااآلتايقيدأيى

واتمنحماجثةواكاناصفنوصا8متنحعاخواآمائهاوآط

ثغزأااتؤكتأميأصكزمفثوكحجئيالنوىقمهارأممالظمكبطاابئ
فعرأبثفعهاألندألببعثجىفىفؤألؤئئاثياصاأالفىتنيىترؤث

االففآفالغاأكلالمثدطنوئمماتجمقلطقراثآلرخاأخوهحه

نكفمثموأعهجمأاأآلزفلمطملوخصتسمئئينآغنزصيمبماممن

ممدآفمئفصنصاالنفمرفتافهكغتبطآييأآلزمىلوكطصيث
زتاخزأسرباعالمحؤأتطآبآرعالغئدإشائثزآأر

ئكووتأألمخممتيأقوالصثلصثتلئلآيماوعضرلعفو

الضغرىباألصصبعالعثتأعفىكيائحئتدألايثلاغققئغلى
العأقمثنائياهاوياآتكأالورهـيامئؤوياثيالذاقياكرمل

مفدرأكيععافىعداللهبالنحوئيتيبنتئقسارآنتقطلتمتيتةئو
ألخرآرقةلخطوأىلعبداوروممىكالدءأكوااأجمئخىد

شرألةارادآألؤئياكانتطأرالطأالعليئلهأبهماقضا

جمطبهيتألالحؤز3نياآطتناحوتثتملىآدإتويله



أأم

فهثكفهأحئى9111حمجبماثتحاممبابتتاالثتءءصط8ذ
ااحكفتثإاصئخوكحألىهإرقةلثكحغتلىأكائماآانئخأعكلإسكااعبه1

ععواليكيأرمحثهمميماأنكائهاأقلمممتإعحومصيجدعفممزث

وأهمنئمألئالثأثمعرءألىمثيرتأممءطآثاخبتتجفدا
هسس

ابكلىحلحفدئاصكأصيليعيالملئاليائيلىأكالبأبجإزبضحممافثا

حضجئيثتعةتألةالءبخرمحمامأمحكأححئماأولأتجضماخاأذفيمو

أئطرأعطثلتأكفةعلكرختهعلىفياأكأبأختأصحايرؤتي
أحمفاتاأأتأخاصهـتمعزفظثقهاءيأففىممئماخؤفت

ححفحرافألفأردآمعغتبهاموخمنثهارباةآلئهاحثسأ

حئفهأبعفشكمنأو4كعثءأطآكعإفيالفهموحلىصهكالثجنحعماغكاإأ
فددأامححيلخعفائلىأذفوإآلمهاجمشصنزأثخاىبنقئلخثننلئأز

ألئهغمسلىاألعببيقلطركثا

فباولألكبغأحمعمثمينأبيظجممالد
جمرجأعألمأنجأألظكوبئالأئبلفها8خصبصإثتفىب

ائمرلمحثماصئفآكطلبلىأإحبأنقساثص5خحمسصئوهـتمثم



11م

بوافميىلىكغفكئفنحبفونهونيساداأمؤالفم

ؤرأمقالمحرئزولييكقبمقمؤغدرئانخثرجمرهاادتغ
وأالثيحتئقؤكئئتفافغيئففعتوفيضؤرفيهتثفماأل

وقيقعألمحاجتييماضاترىيهفهفائغيقاآثلأتترتأل
حوأهمافمادينووحنعثففلجفىىأاآحدفييخياكصط

آنأتخدرقتاحاتثعتغتؤكانفتلنزتيتفمآخققدكئف
تفالرآنتيمااكلطتمتغثثردأفطماضمقذتااذوتعيىافهتالثهث

تفالرأأتأبتئنيمألفعياختجتهلكياتهفتخوسحربالثاأكاق
اخضرأثوبامحليسهفمقفأيفأيبنفدفمايخذنالمحهائاوافط

رأوخؤأيالتولتاطئبئقهاتاااآلالتزوميأقأبآجمثل

المحنعحموأألهاضلغفأوآئكلىخاراحهئيقناثيئطهاتكرث
يرأآدثآئافآحزفىنثيدهرأوآكلغاالفماقبلئمثالزجمائاآغطى

أفكخمئخزألويفألذفيعرصىنهفادالمجيمائكهااآرجاث
راالآلكلىبمابخايماشقاكؤكمكعاتهفشطأثثتتكثنعتآفعلصا

ثراوتجآجليفخماأديتيئأكللمبسرآأدقفملطبااآص
عوأآؤضقفعواآكونآنصنىلتىكرصائناااليتكآفثمائو

لؤ



أكلم

حعرفوآفي4حمثبلأكألممهـألدتتثثبئماكألفثتميىسفأفث

مكرأكليآقإلىاأثلأكلنعتىيمألحيلىخننلهءحمىيماإألتغ
وئئئئأففوببفعتمأخقكظهفطناءوأيئلبآب

ينرأئق8كرأحئفثطوألفيقاخغتفقيآلئالمحهـضء8تزيما

قبأبضمغثخفماأوفدتلأصحجيتمأكلأىادفحولطخصتي
برصغضلبرجماحاضففئفعزفآبخالةفأأمخقعمفأسمثولك

أحمبختزأثهكعئألهـ4ذالمئلىحتنائدغههـءضيقفيىأينيثى

يزممطبهسلفامحئناثئىمؤيىلبماقبلنعالىلملرادصثآئتأفأاكا

أقغمئفلىفلئربمجمعتالزفحنيكئغغظتكبفالأثئأئقالهأئ
لىأفوألطفيآلتطأوآتقوثقئعشمتاتةقؤفيد1الماآلقالف

ويىأنفه2هاللضماهةغحعإدطبآلمإلعئشتغأنه

صغبراإبمأالمعاخكانئمكابط4خاآئلبغفساتمأث
ارحمىمتكيخوأفنأوأأتولألاؤهااعألعدلمحطبعائلىورل

تأآلكتامألؤاصبئاحاتححئحطتءأائيهثئألققصاكسخئتمذ

أثحئرصئمقعثييأكالونكاالكيودتيافأفيحمخقغض
حرأصبئدخنظالممرثأكقىتفآحمتفمائاقئتخيطناهألهىىأآ



األمم

لعئمرأأادويوفدليمثبآكلهاطاجمماآمبرفالخمالظتئزغ

فآفىكآمثصاطمولفيهلتقكأئامثبوكمنإئافينكرقمث

الخقاالتعفتهائفهاقواخذتتاتتأطلاألقيافىفتأتنهبن

ضغيهرااليذيثما4شفووجدئةنقاائيكأالزيدطالييثطبد

مكنذراإمعآوالمرسئطاشاطتذلثابفمآلفمالمجاليامثافئلغ
زلصرأقرىلبدزالنقطازاثافافمافميرهألمجشانئجمالمث

صسرافتبذافتقآئبكدأرعقبتاالليضرلممحغثمع

آلغضسوأرافاأللأللعؤزنكآنقاالغاضلثنعئيثكلى
أضؤحشآتإتإقلقناوآتئفخدمآمعالامهقناتعمفوائ

فتغدروأنطزثكيااليتقرلتففهادنثيصاباكييآليمت
أكفقهابرفئأثأألشمسىقحمثدهترفىلغحعفلاقتولمحال

رازبموآجيترأمزآوأقننربآطالئاثثخخآنا
ثمآكوآمغاقلمومقالكيماكعبثآأكظزحل

وجمامووفيأعماكيثنباأدخلمأيقأ
أرفمرعررألعهيخهلذةألمجرائألمميغىفودذكغرثديئ

ألضرأذأألمحالدنتاؤاابفلماقخظات



أيم3م

كألثمىكماكجمحسامحيثبمءكاوفأأصقبتمةزععكلهآذ
مآثحضوهزطفيليأضهسإنفزقبحاالمحطنيي4خماقثيثى

نبفيأاجيهنمبأتمتحماثنرتجكئاثىئيلمجوأتجفااألقىترله

خسرأئىأاصتساطتحهالثططمانصملثة
أل

ألبمجااثصنتغعيدألموبئريخوأماالدئئتلصفم

فيأجرااأخئهحعيأالئرتؤئرمحطؤبقئيملحلأأءمماأكبر
فرأالأفهةصالفتعثمممافهأحرأكأآاشطفوأليما عوسى3خرءط

انىكل4حىافمقفتاأفىأكلىوضعلإلاحعابؤفحففىأرقيبأنينما

أأألخواالىبأسقالأبلفعؤايخاثئهلهاطأصالفتظم
بمانىاهأهأمهنلأننعاييهسأأثحيدثقكطويتئطير

نا2آفلألللقتيبنتعصلىلىممأ6ؤبغتمحمالأقمق

يوأفيئمنممالكماصإطايمىلمحطقخىضتلسسدهختط
ألأصايطيرببحذولجممابىألرفىبالىممىصوأةاصأاوتمطحت

أبآبرلفرصجعماممحساآلنمناسلإلمحامغلقومصكجبئفا
اتيماغدكإمأألىعتئهالعأموبيرجمؤولآضلىككلوفيئمئمئال

ذثىأالصآأصومحثىأثاحطهـافأكاإيئالمئغماثئهاثماصففمهشغالعف



2أألم
ش

ئماالووممائمغئهبمامنقوثرواليالدأتمويلطلئأيوكآ
زفوأآلفمحرقكعهئؤنة3يئثذاآلماالمجضروالمحلىثمفضئ

بمازألليبفمهاأاالغوونالىلعباهسلمجأفةإلمأليلخئه

صحؤأآلوالذيوباثئلوألقؤمبهايالصوأللىباحامل

ءبرأزأهاابثاشوبأتشكوكيئىيائمتيهالأكي

ازالمجثخالبهتامبثمتوصافيءألعناالوألمغايمها

زجثيالئوأالمجرافىفأآكشبمأفيصكئلىالآللشهصمباآصئب

أزفيلمحزؤفؤزاأزفىفىحتئئنتئالزقطجمثلاثثنو
وألتعازفيضعئأصكموألحسلىيئميلتآهوألأكطباأ
زامحبألمختفموممثصتلفوهاماقبغدطاآلزفىتركوأ

ازلتهملماالورمفقأوهيئرأالمجعولثسكئهئطاآ

اآلفوأرفمايذالمحئوبغدتآلظسساكلئأينمااو
االلرأثلاثألقؤقامثلءتضفءالقرأئيزالصفها

زتاألثىلعئترثابيارفآؤلألوأقفغلاتخوما8قوحهـى
زاباليماتدافيثجانعنؤغدباللئونابجاقها

تزأؤئدةيئفيالننوثواضغثتذطلفراضنسدقبن
لح



51

بأجماألهيانيدكثآكلركئماثئثخكألآلىلغفؤذائلقح3
بانرفيإخيحعمأأتاآءفعقعرأؤصاليىممناافكىاألمحنار

أزألعضأفبئلخيهي41فؤأهفطربالتضفاتئهألحبوهـ

لمجسانالثكبلمجهغظعثىئيسسمنظجعؤقاففرملى

تئآفوفععصودلظثقدأوفأل
دئماكطيصألغدولهأللمعي

صيتاحآتتئففاتيئثوالنأيهبفتربأنفهائاآفىأال
ابيرخالعسخنبوالعنيالمتهاثظآلجمئؤ4فتكلال

ثبلتيملعأاللماأكلعالئادبغاللهبعيحمهلىياليط
أشاتبالهوبخإلقطؤتغدتاابطإلطفبهأآللتآالخقالفثيى

ميدئعوكاهنالكيخيفاصعخثالزئاوالىالثر3آلمجثوفي

ئزبهأاشااآلزبنىرفبئهبمأئذلتهثحافيئئممبمتوقنئال
اأددتهنغيظاكتتكيمعيرقيلكامضكلاطفموغخير
بعدكانثلمالباقضفمضهاأوماكللقىمئمفمئىأدلؤدآئهاكلضؤيا

نمماأطظباجعئبدقثمغمثألأضلصئلخعالمقبلكتضاقصا



11

نكبثآوأليدرغدرآغئرفاتزيكئتيفرعنالئذتكباتثزصئئياثئا

فرحثآفزأدىياحريفادالعئلمجثالهمملىحالللدهاسكعيديكلبفييتد
ث2طئاغيرفغترطرأفالركىوتاجارضمئنالمحارفالغطاآبا

ورلطىنؤرآافمتققفكأنهافتجمكماوكعاآئيفىلىمق
كااكثعثرضممولمتناآضكوخفوبيجأمبكمثبهغلناأد
نذسارضمانذلجعدهرئمأتهبمثثآخيوافخكوآبيطط
عالممصاقالغيافيقطاعرأتيةغافىءصاثبمايلىفثنهمانؤ

ىظوأئفجمصثرعنصترثفئوءيهمثعاألممداآلزفقختكايىمم
ترحييوههطتثعيوهفقرياوتتيزدلمجأحاذقضؤفمكئوآى

رمعومصيألؤويقبنهددحييهالطوفاء
أزرورفيئتوصائثنيمائنثممهارمقتناثماتجىئصلفب

اتجليييظقذللغزتركمهثيالفطالكرخالىوجقئعتخقئيصح
ماوألعواقكغخمنآلزث8رليتمكرفماايآقطغمت

لعيثصااىوتردكنمزأتكوفيمدأمهيفانسحنظاتأئاكن
مئوهمايكنونآنوخهكطلمثلييلهتعوتاآقطاحا

اياثمقدختكآنتيفييولمثلفقنقاتكونآنؤضلييفىلمثلى
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لمحعمثماممىغهأذأئىشفأكىواحئماأثءء3كماابمئيصعلمججخعثعةخ

يهءأ1تمفثغلىخغأتممهأثدنحتأتميحتعي2عمابث
بيئوساتمعائاخثلثختحيئدصئياأهءوأفىطلمحتخلىيآ
استنهعنسيىنغللررمنتعىآبثأغداللثغويرونيغوآلبط

محملواأفبألمجئىاآلئحبألىصاتأصئهصازأحمرلاقممئطنأئخذإلط
ماياآيبفعطصاكخفتىآحالعتلىاصأنطمممئتهافىاأف3ثكاإ

اقئمأللكماالمالقرجمآالعفجرفداقعفإكموأأالونائحئما

مماصيرتئبدأمثآلأآجذفلغفىكجاالأخبمقكفمقعف
فحذألنتفبنمهاوودطالطغئغىصآيفطئفازتعمسدىنجثم

اخليهححائمؤالنقلجاصألتيرئععلمقعغاءببهو

مثهوساحمصلثالطلفاأئىلمأرأتآحكغالثؤثىتؤكاف

ىهجشفجاادممكويييخأعأروشئئالكاصىايئكمانأ

لدخئأكلفحجتازحموأوأنثصاتاليعنإتخموظاأأحمئيلفماألىكا
اطدئادمازالعاؤطثئهيءبيووءضؤيقجواندطكاأ

مثسعان4ثثآفوآثغئولىصمبوألبماأشئمففلعمجععثا
نغصوصآفتبعالضنلكتمسعتظءهاهبآاناممآئنتهثثثرل



ابمس

ثليحمافهمبافىؤنتالزآبتدآيابطلأيرماطنوقماتقضيا

صثيآكلزترأكطلعرابامثأ3ضفهوبختطبزدنكيثخقالمخنم

يصااتئغريكزهوتقيئلءاتمئغاائربوقكؤآقمئمثتقد

يكزيسهاتتجدرثأخدقاوفارقئقتيرثفظلثتافهفا

ثساذرالتذفاثرالمدتييتىفآنثتقادرأعلجكىنتئولتإفيئ
دصاصكزاكأفاختديئتئوجدعهالالآلححكنآجمئئاال

وسائااكبهأويألمحرالتياوبيروشرهاالفصموإلطيمرمجلىخف

حيثسامليآوصاهدثكيتتكأهلهابائمفططثياالقلئطافىت

كبألمثمأبوفمبيعكماهمأأوقماوتعألىوفا
أعكؤوطرأمبأصكاطالتوآفعيئوثيمالثخلمخامأاذنآتد

ضمئسأفطشمنىصيئااليلتهوبهوائغألقعفاطاصعا
جمالتقواآربفيالعيمتىؤأثتيفألوكطتكيمشتياققؤتثي

ىآباضعبئملئاساوبهأندثيبمدفيهمافعقئئو
فورأيووقيالط

يتفلعخثدحمأخحتاموبهماطرملككأمقآث
ضخفيدفساايمهلئعيمهائالهؤنهو

لط



أهيم

أيفعئىيئيأئمئأقزحهولألفةآفعفثغةئلأ
يسعصكط8آللطلىكفتظ8عدصحئططصئاحمسءحملىحاقبهما

يمآففطقأثطايكطإوالصسةيفايتنايزأيئمكأد

4لمحأ3حئمئألعهأكمسآممهصيلممماأأمئماوأ

أجمفيألييتأيإقؤثفيشأمآلءلئؤاجمعال
خسهااللمئطؤاقااثهبفيماألفيثصالئثمكفقواعقىف

ئبتكفطأصؤئ2جمئمانيمآذتألهثوبفيائليئئئأمسأفن
نخيحلعباتلىثئنءأثلىاهئقعتأتمئقثآوصتى

8ىمجهـالعميلأأفيجمماببيربفصأوكثلىطأتهـ
خهائآيبرصأفماخاالدثىكانيوجساآاثو

قعغطعئىكمقصاطيمكاواآلتففمىئاخبحضأخممبسأ

عئىممىألنزكتألؤأاخ5نصحالالتيهبأشغهـدن

كايآفاعزكططآخبئفهفطهخهالهـجئثساكميطللشاسثى

طغالزؤااأأفيلمخئمئىؤتمىالئخيئعيامأتمافا
هفباأطأعموييقااحممأهعبابأاليهفحفىفدوضا
رخآالافئالىيدعليخأدثطنمافاتفهفيلجمليمىفيه



اهـأ

التفوطمنئاجماأوتذلطماالزملىمجمأالةللي

رععوأيؤسفكنىتكولئاهيؤمفينمةاخاذأ

رافئمسالعأيهسدحوقنألط
حيدأئانلصكبنعممينأ

صحكيالثسأمحيآحسازحأأشاحاافيرامفثغاعكالمبامبيته

اإئمشطياعالمحموقلؤناالطثيكعثيبمالىسسئثق
اكاحوأنعلمجورفيفىفؤافيقدصوكالقطعحسوى

رأكامخحسوحوفالفئروو3يابسكئتسضلىلىاللهئأغى
ثعلريارحئطأالغوثنهضلخغثئغولثارعىالفافان

قحميئونجئؤفاالعمئئاباآكآنئكنىنههمالتاآبالفقذآ

العطافىاآلئطالىآؤشكئثأرئعممئبمأميرالمحفسيفئه
ألمحوأفحيئفتالبفالتمفبمئقفىضصركظيمدزفيرآحا8ته

الغرالثمحئآألقؤيوآئدىرآنامنحمالمجطكآتافى
ثأغطالدمنأفهئهائعاولءماالثأكآتاجواري

فاالبهآغفلفيرقثياوفىفيوقلثفغايممازؤجقبنقزألفر



ا7

هفئهافعألفخضأفطعثعاألىأنرءيةفهسةلثححاجملةضئخنهبركي

ثىألذأوظثبكعىزبعئفعأإخفابناءأبغغىكبة
بثبىعتئأدلىفئخفمنبافيغسلمئهسدجمحغيافىأ9سد

المكفبمقفياصععطجمألالنئصماتفببثعايليئاجمطتليرألنه

تفمافإكحثظفعي1هيرعأؤإمحئاشففتهآهيمالئمفهفحثوت
أثفطلاكفسةلمثأباببااللئأنؤثنآأأنهيغدامافطمشالرحم

ليهعاثأمنىبمثنجكااعهأممتإلوليقيياوتئلعطايهألربهاقفل
يهأكلصاالىئوكألكلقأويماؤكلثيألىىلىثبالآخسرالةفيا
خأكلىمثه4فماففبثطكنيىناةكنغ

ثأكامثقليئتغغلكىتمئالئماثقموئجلعنكفكلمبفصآأ
فأمئلمحأبينأئرلقأعيخثيرفيؤؤصأكفهـعثآتمثمأ

بسخأفأةيلتجمثاأوردرأنمكيعييلتبهقءخعاثميكفما
أجمحافا41لئأاومممانوأوفعهآمئرديلىلهماخينطامئ

كاغسساتثديماسصممخخيأىبىولآفخنمجمقالمالألئاممماىبآ
هحاكأالمجاآولملنأهئهماكأكدلييرتبئالزتالبهمبماجمحئ

كطىممىأفاتسعقحيئثئؤثكى2العالمحيهمعافؤلتأأذمليل



811أل

أبشمالنيأهشيالوقؤتعكهققلشاكرواآلمبيرفتميلزاخبأثى

وثالئيالواتهفتيائميثئابملالقدجاالىفئموئايف
ثهيصكشاهـماومملاغقافى6بلىفناقلثتأفعيئاضرجمث

الالوشائيرطاكلىجميبسنهاتذتالثائتمزفىها
ياحايثكملصكثهعثحدئليهأقلغهيئصحقرتو

كاثيغاالقكفمائنولثحئفحلمجاقوأيفهأذادكرث

جماسأألحمناثالغيمالاافىوئفييرعنهالمضئفهأمئزثيل
مثيائكصامالثانطهاالفيفثفثتيافيفاكأشعياأفىوا

طإثالمفطتمبقافيزجمواولطاتعاليئاإضاطقجاليهـربثف

ولألفعيهـماماهرشيرئألىالصافىعلىوأللة

ألفقلطععجأأيماأخلعبأنغاق
نثحمعرلمخقفييرواالتقيبآزضءإشماافلفقلتيبناةق

صرضأنقائبكامنحئيعثنكآنالهاإاتئمبضكآن
فعدلمرصذثفهبانالمحؤد3رأتهثعكوالمطتآووأق

بمامليآأدمنوقدتبياثكئفيهوفا
ح
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س5ء

ألمحعأمممطبرأاللثفعافوممثاثىهمطاالأصكعلعسبألحفاغأيفا

موأألغفألفينأسايئهنتقطثهببرأنحأإيرشإثأئنعقأكبطتثىتمجن
أفبئلسةتآوكلسألفآلىإ6لصءثثييئثبعيمتتنلندكاذ

هلىفآظكبحثبدثئطنطفأ
نضأأعيوثئيماحمئااهمحأخأئغ3تموئكدفيحأل4ءسإكأأضألنهحكثلحملدئكطمف

يئئهئيهمشيمعاط3نيأبخاخحاالعبث47بربنيمحمكنخكاسآلتصيجمائ
بهأقزألمحئاعبئيمحاخإثرأءيةطيااالحلمحياأألثأفمألف
نندوإحمأأيصكبياكممنصءإظاأءأحمطالمحيظ4ل

فعهيالشثييمبتخعمعييكأعألمامإأرصتلىهحئثجمللماا

ححئجعصاتعضعنيأحالمءمحيعورالممشفسسممأثيمثحلمبألصك
رغلىطئآوآننعمفعتعبثرقععتتقوولضلمححمشأشلظتجى

خؤوغليىكئاواإجبمثىانستعصسأعبهآوىآأورفىص

بأعجمادإطحيالمطهاألكبنأتاحمتهلقئفيكوألى2حبيدلىوكثا
ال4محاولفممالخبألمحعالهعموإجدثايبحئه

نوأئوأخدهآاإئأتاتفسإلخثئعميماألمنيإملأاالتمحاكشيئخكنيه
قرعلختيصاابتغالصجمآبإتأاحفهقىقآدئأآل1محثقآالخخقأ



اأ

طتغالتثتثماألمحيآتاماغيقضتغقمئيؤنفألمحلياالصا

عتىألكزلقنريثربيقطغاآثفصارئصحخبهفالمجمالىليش

قآيئيفيغفلفيلنهيثاأقئكأءطفئهآحماجممفيئالمحبلأآطرع
ألوجعهيوآكرثجثلىكلدوأفهمعثرحثزاألماثرمعهوأ

خففهاذآئحطافيمرليوأدلىالدنيقوفزهاحنفثمهـأيلألمحنفارحق

عهفطجماوماوآشكفمعئفلقعلبهوصافيئهؤخلىوآ

تفتععاااآبيئباثوألمحطفئاثدااللفتنغثىبالضي

وحذحيالعميرهاطوآالطثمكيمعلىهلنهاشربنعبآفصئاافافى

وأللنمعريةلثيدتؤبلدبهاارملىبتآليئعئعئي
هحوأئأوالضتبالروئابمتحئخرلشهفىعلئآزبأآفامحتئ

ررغوأرماماجقعوأوألئالنفبوالماووألغثللمخهاصالمسيل

لمجمغالبهاآصسفولىبزنااتأبصأريخمثضوباتمربخهدصل
عقتاخيائهيمعلئتدحئرلالههاكلولىثفالطيزفئيئطمغ
شمرغوأالذكالالشزعثحهعلئتنةارتوهعأحو8ولؤرآ

يمقزآنهافظتوأمالقهائودطلعمتوقذاغثيئثالذفطثمئغأقذ
حمهاجلىحوعيئالالمجياعاىرخلىفياصغطالتهبالكمأأقيها



أ61

كعفزيصيممماأ2جيرجمحضأ3ضمالىولفغاخعيرولماليافيفباائأثقامدبياي
سنعمافيأجإآلفىئثخغعدئيفياأحءععهسمععهزلثسمماتخلعاع

مبمشلثغااعرذعصغمآلامهـظهخال3كطأإدوهاأنهقفا
محألخؤالووأجميهئمائئياكطأاآثىنهإمايثالئاثىذ

لغأأختأصغرففأصإطحآولجمينهعماأءماحائيالكلعاافىفىأ
ماضنضدئففعلىأضاتقمفاذصئيهقؤدباإلوآصإلهمنالآخب

ئمفتيلحتخاآكيافآمرخا3ضثوإثاهإنجحرطإإلطأومانجاممفمايث

قرفؤصمتقغألمخفلىصؤألوتثشؤلمحئدكاخضرففلىأماآلصرفيئباين
ؤعلىعغهصاممئآيفبإتوايتحألهاقتتقمبرعلوثؤهـخماثاتثعةمكم

نجمغفعئهاجئفهحأئئومؤلشاالألئةكلحنولمحثفومغئاأطظلفا
ةفخخليشاسزأيطلىحتظآأتغتالفلياناأكىتغ

كنخعوأبعازإكمصضرنيىالأئوأاأاعيباإأابئأفغمعئلالفطقلى

أفجكئوأيماأك3طتسأللطفأكعايكم1افياأدئهوهمج
ثزفوأببأفاناأآلعالأدمرأ3آعيئاصثاأبراإلسكأدصكثغضم
لقعئغأجمتةلماآأآئمطيعز4فثفقبماارفىقكئأسنسال

جخعمحعدىالثعلىممدكرفيثالتعاطلعالمعبله



أ111

كمفؤفامايدعفنحئقيأوألقرلبهفثلفبمملىطايفئساتشقكه
ارخخوااقئؤصابألنخئملىيكيئميكلمجنوفىأالفهتتهاموفىوا

ألتعغؤاللىئنىغأزلشوكلىفلهانابدفىليكمفزوأفئئ

وتثتذحثآييطفقوآنثمتآثارصكثرهيمئمكرأاىتفمث
الفصرعجزأألعافيفيرنو5حهفاركثتوفصيسثئتطل

يفمغوالتمعهتزىفليمصوضمففالياثمهشميناممنقفرقاصل

ثوألمئممخعاآلصاثثههاآفانكاأقعتهغقأباالقلكتزئفليثث
كلصعكئدهالثثالنيكفقفآفدارضغطيهاكللاففوتآ

فدمممعوأالبئحىقومعتحبهوأنفرأؤأززشالوفىبآنمنههوفه

عقيماتثتغيئراليضذيخمئمنكئنعتضلةفعافأثتاسكباحكللقذآ

وفزلتثغففمطافلفهوأزضئفثتطروألمتمئىفزفئعتذألذ

لحمدعأمماآلتتصعزفيهاوممةطابنضرائلمحبالىاوما

تمتصمغواآلثطالبثوئكحتىلهتهيزثمفيحمدتكومعا
رمعبصنتجبانايققوقطخؤقاصاغابهأبهفقدئاليط

لسئغاألمجقبوأبتمطئيقىصقلهثايراالئميألغتجميحغإتا
ما



ايم

جأممئهألقذأحألعكبطعييلىلطأف
لبعألحاعبأكىإبهـأبثأ

تؤضعاتالئاكممايثفالمختطئىفعااآلدأقألآلخبالبئمبركاأ

احعنبمأآلفرنآثطأفمفمجباجمتماألمئعلجكقتفنافا

كسافنيأئاالئكةئئفثؤملفاالئعقءلمحياأععحتخاكاثا

معساضلىحمكوثاولكلجلدأبألرئصحالسمالكآتسسى

ضفبؤمحاأناهعويهفعرتاأتألفاصهالابضنتصعتمدفئ
اجمئؤنكلتاجؤهافكمتؤئبغمعزياأوتزقتهامتزئط

معسمبأألقذئيئؤأوبئفسبعبنىانمعؤفهئفطزميعلداافكأن
لريعحأاياييئتترتقالنفةفياخوموراثفطتتألاثتعثق
امفإدفمصلههؤيهئالاأيحمكآرتوخالهابصاؤمرالعأستختثمتك

آتفهثاصاضفضنلئغكاندكصكايرخياطفوفتقالىالومحىذبب

عاروفتاففلعلثالثأخيروالمالنالىآواتجاكأيريفرجلى

اوأخؤتبشاصنلىآقنلماروحالذيألغإلؤاجبارأاغخلىكتغايئ

صيتافرقثعماطااللقباأفمعيئنأتخافعمألفؤؤأأآيبهخ



1ع

تغزعامفطنأفآقدهاغخافااتهالمخمليسهأطمةهنالفتت

الققعاصروفااعهلوأتغطئيوأصيمعنتعغافقتتمقال
ضمرعأفئهواليئلىعاوأبارفاتعلقواعالصمئاصنوك

توثئماالتممالمجئهـالوخلقطؤعقايلكتحتسفايك
ألآلزؤعاييئآلئااللطأاللطناآلخمكرالكاليمالمطظازملطأ
عاعفمتاثزرألياللبيمتممالتدابالوأالمخطئبإلمبقأبيأ

تجقعاماضقزقماألتنفوعضنىأثهيالزمااخنلقااللمئهاقغ

ألتفغطقلمتوأليهانفشفىةكائهبلغماازممقهاؤتذ
عاذضتصعمويصعبفميائوألكووأوؤفمنمبئصمذغآبلآ

الوعأميتقزذكلألوجاميثثفهفالفىهمزالماوذتفتو
جمافىايغ81تجدألفملواؤأد8غاؤلقعثواآقلثافخنعا

لمافماةفاعثحيوتقنهتىالمدخزلتبففممآفحثرولة

ععآحمصنهابالثقألتفلىثتقواضععاشوفيانقعاليمنوخققث
اتطمعهآنمرآأطمعوفيهفزأأوماطهغفضفقمايئمتوحو
طآزثمئئآعتآزءطمالككأتهلتبمآارفىءقضاتقذا

فتميرصصاتتثثتانافيغبدنكأحعيهرألعغلذاللىوآط



1بيم

لئعأؤفعجيكطثكىضهنثىئنئفيهئمدإحيفأتبهسهأكث
لماالكااصؤكظهاغرطكالحيماآفألكاعثعضساىناضوثىجم

كاثئتآلآفااوصمفعئاآحففتبصيففهااالخئولالثثبلحفو
صحأانصاخعقاتخقذآناللآفىعلك2ففألمحتهتي

ضجعألتنزرحمغاالغلنلىثءناطقءايحءجماثمحبؤئهظو
فمبعاأطوألقىألثاسحسلىصألفووأآآلكللىصىآأيماصدلكاأ

عبثلنافولماإزخلغتئافالإآلحباإجمالخودثعتئنآالفئاا

معاألتايعثاحىلمحطتنأطصرأ4حافرتكلطتعتاألؤءخنقلى

مياحثسغاللئالىأطيمأببثئالبئعنمهاللىف
لينصكاألمحمأمئعاالفأكىأصلىهاهآرئملرآفطمئأضلعث

كلبعايألىذلبدالتيمايرتكلفألهاتقآئيريلماعنلعهآئأسا

اثىإلتثفىألخثصاننذضألظ9حسمآأصحبثإألفأهااال
ألطجنزألوقهـوعائقفهساىدألسيكأحمعففتئعسرلىكلصالمس
عثاضفمموخغهاوشماعنفعمثقئاصكفهاأفآرلاهابثوءعقزن
وعانحمهاصذأهوقثولهأئئنجاخالهاأيتلعفأصاأفى

ثساالممغهغآثتهحمعباتقاكذذتيثإاالنزأذفىأتهمئ



1يا9

الؤثندالمجثيعايعاالالقيالخييسفىالىأعداسكاهادىثى

عاالطلؤالتذزيقثعهئاييئيقرفيئهبقايتاكآن

خنفموعاليلعهاثرصنتدبااقئوأرممبضثمفئيكألهالتته

اطيعابآنأللكاماحكصييصتهرتالحاءاخيافياللهآحنيغعف
صنممقورخيلمعائلىوآصصبحماتهانحفوفئلىبكلىالئكد

كسارياثرأهئهبميئأثبئوآوأنضلجواآؤيفولؤأحئك

يعالرفااللفلأفاكزةهثإطتألعتترأيافئمثبسمثذالحمثعف

كأخعشصلبموليمأبمائآكفيمبمامكروفىأفطرفتئغئكأ

لعيرضذئعأعيالمأتتفقذيدثاماتغطيتأاإق
فظحثهايرأواأليثتدصيأعليممئهئسوف

صعيكايآئائرأآجوللتغربثهثصاآفىالمالىآفرشههورا
صكأصدالئالوصهرافمامقوأمداالصثؤوفأباق

قويثكساأدعاثلوقيثممىتماثيرأاألعببوافلثئتى

ثاالتمالمعمباالفقفحماضةكفىتغفعلىاألباصؤفىثرلجش

الرخوعايفنعهصبارزيئمتتفنعليئطىىح

صعمالمضالؤرفىأمنفبدئألثغدلمحئاالعطلأدلطقاسملب



71آ

حافصمءفىإكإمخعاضأئىكىفيلىحمائيفئالادغأإنه
لىطضكأقأكاأئملىؤلثالتعمئباأئحآدكافأتح

عمماأنئغألمحتعأئاغشضمث4المحثليطمهتهىبما8ئمم

قطيعاخمئأحامئطغتفآئىأبجئىبتوعوأتلاإلنا

ثعأيعىترتفمئفناحصسماحركحفمافأيئعألثيإمحاالتلى
ايثهلماألعذنباكرذقاثختهسعاصآصاقطاثنوبعمام

لألكلوعاامظوتحيصكهأتلحايالهـاماكطسيتمةرآنعغب
ررئيعانبيطخثيزأيزقوالعديرأا3دطبللىضصدتوئتدبمث

صئاكليلثهيرخذآئئلهفاضرقكليماثبآخيبرئييآلناثبيجاؤث
قبيئامموأجممدؤألدثمييئأححعوصفىتلئاكوألتعاضنثيععما

صكاخولهئهألتعبالممتماءتئهثقيقكليمااالهالحبفيمتفقالضثأثي

سومأأثثأمإوبخألاشرلتآملجاجنجمفالمائميراامحاا
حدهـأظكرشوأهمىالفنرالشكثلىوااتيةهئاصاكاآرفعامحيماركئعوأ

يغاسواصايالآإهكالالبسألصعالجمعتطأثعكصعزككال
سكازساللىلمنهسصأئيابهلتفىقدممخطلمامنهتملىنممقبدنمعفتيمأ

جماجعئياألدمكلىبتيتآتفأليكثحبفطظرتمملوأ



711

كالقصحوبعرئمهفتهئفصساهوفاتموئطتهحعئمممؤل

رقيعساالحتىدثصكلفكيفلهجواالتئحتهئكتو

نيفماليهاألىحمأشيخصكاهدبميبماععباأفوقال
ائثمتيئيأعطاارألمحأدآاضألصكوابىيومعثؤفىمدشألقفخشا

ألةصئيليتمامافاواأصنميلىتميثابآنفنأديملهبتئزواالثما
ظتونعالمحسصينطروآفيوعينايالمنجمرفىكي9لحساثماي

تتممذحسكحتافترفقانكدأبثااثذجماليالخباضهوخملتو

غوالمخلئؤنياحيلدولاليأطيمفهانافربلمانإييهابين
عوحأنيايشفطآزدثميىوطثوبهالطئيماخامرأئوآزاآتت

ئرضسرهاقبلعنطمهكفاحغألمخطائوأئثنمثحتجطلشفجفما
حغأألفؤايهـوأثتاعلتأمنبرياتآصالهامثيغطماعثمؤفىف

آتجرحبعذجمباآلفاودعفدتهاآطولنآماتلهفيا

تخفعغولميفالميقعالثصقفطعليالفزلمجوألعوىواخصمغلهاندتل
قغفربيرؤيلألأأختدكأبئاآخقلبىيرئضخلتوكبهو
يضنغءيشاصناللدألئطىبهعلترثدجلباحاياتلىلتأو

اخكلنقيقأرأليهاأؤفئبئوفمفئسهعمامريحرممبذي



1

تئفالعؤآثحارميرصاكأثذلئهتععفئثكوأم3آذ

أخهغلمحبرأأخعزجمأبتأتمفىأذفحمءألءآثمك
ةم

أتمفقعيخلفيةجزفااأللىصمطبرلجثامليغامخمهأ

قفعئكنفبفيهسا9دئتألمحظألقغئهنمليهأابمىصتاخافىأ
فحرآفعقأأممئأئاكيكاثىآخقكلفلبفاهاتفلىحزيبفاخئس

تفتيمميققثىكلفتغكفيصيماميمأآئطتبمئولماثىإمتأيخعف

عيسئبثعلصافالىهغريئانهفئجصلصأوفينهـثعطالضاثيتج
اخموهـنقأقىشلىأثعهخدعىآيخمدئيآذفيصفبماامخعبىألفى

فمعؤيبإأصغكيماثصرلاائنملماكلرسابكئهاتمفىثخوأكيك
ممماغئىتقآكحثيطأعكألطأالبثميثطأصدلألغففألنقلىونجدصتىكئصثيكل
ءطا

فصعفليئطثاثأفخظثثثإظاأحمغزأاألئةحمثاكنجحوأإيهحهو

لفنىفمركبمحسولممافماأتخطصذ4ألطماخمامحأشهحتحوأ
كؤجممعغتثفرتيأخاحماثوخحرآلىنيشمارأظاكتجألجمماكىأبثآ

نخوفبعاممايأأحمئخفماسثءهعننماوغحبحجمنإضأا2إعأكاأ3آ
خميئكلئطضعأأجمثائياكابمالئآبزكاثئهأثاكيعااطجعداعأ
آلوبمتغلمفيأءحآالمنأنئلمحلىفيكماصعيقئيتثوهـثيأتمافث



111

جعتووبالمجثافيهصاقزثكنفبناحنلثوتواألقطوقفئك

ضفمقصغموتجقيصدصوكلىطلباأليومفيوك3لهاشمحمآدأ

محألاأوؤجماصباقيقالط
لققعألهالسالئارجل

فىحبضمثحوبثناموآتنيفارفثإثرلذئذهدألنفنأليقثيلثث
فؤعىدلثلفوأافاأزقيرجمقاقفوخآلإالضعثآؤماؤتجدئف

يعدلتاملىثمعيئيافتملمحتىهداجالهاؤفىخذرمنارئعظصا

عللئاماآلئغافهآئتغفكأنمأالكؤأىئيرحعلهبئرحل

الجئودئابايمرفروكانتاتفاعطبافمايوثيلطوقأ
بعذلوطغحابناكبرنجكلمانصنوهوووعسكلكئوة
فووألفصيداكاهلىييمنامصروهجااظابىلمخروبم

حعئعافقاتينصغلداوغيرفىقحلآلخزئائعلغماوأ

يثوجعايجيهأبهاوهلىهذاعثثاصتممقدموفىنازعانلمج
جمقمغلكواكعثوأمعثيوألليلفرنا2ايطآببثهططالتؤئ

فآبالمحماممعثيتفممقؤآحتييئثارأممنجئناآليتيإ
مج



المأل

قآجحؤمحجمأضكىهقياجميطيامكرويمحميلغتمو8عكادآلاضفقعبفييدفيئوك
تعإتثصاكىهصسمامعكظمامكلىآكصفافالطإعليحيؤهـبلهضط
قتلقعاليالمعتهاطقجمسفىئفممتبقألمحئظاتئهايحالتنو

خحوعالمصافمايقئفهصاقوثألهثبئغئجايجمايأصقإللذأآيت

ألصتنئبسعلغناأابىكيليجحعخآيياآضحافيالئأناخملوثآلش
عحومممحئئلععفتمائاافتببرصجنفعمحمحاثآبيلمحبطءئمت

ئقعأثبمبحلىلىولىئطفيماعاذصفلسؤأيار3نأحماذ
جشعيهئأأل4نخصأحمكلثوتتا7ألخفاارئوالحعإلتليأيتوافصأ

فشفكيأكررملاااآلئآيجيمئىمنسفققخهعلمواعسحأتجفئإ
قلىآعدلىتلىئعايعثقفمآفظبهاحمغؤآلفياأذأشولطكآبمأ

ئقبئتأتئتمسافىقئؤأفلقققبقئظةعقطأشتلع4ك1حثابرفى1
لمجعيئههـءرالئأبمععياعلهاجمطالىنكىلثأثالصا

آضمييقئفعكنكتقاأيآنناكلحقاأئلغوداراكوآحم
يمسرلعرتجكأكيفئأحكائةجم2يهاسائرآلكحساننانوأفماغأبرحهلىو

تنؤالبحفيعمجحفرآنرفىشثهقئئتئمأشإجمإللثنايأى

ننختحغكحاملتاخفتيعقل7قيطاأقيسئمالثظلاخمهاشفيأتما



اأااال

زعفىتذفيألفرأأقحشحمفىفاحمىاكلطتليزلتأ

فطغفهئوكتوالهاعرأكأثفلصوعقىاختتالوألرظلئنتف
محألآلمنوإلعسأليمومنظيبكىثرضتجيشهألوحيذيآبى
تتهرعوخدكرصكتشاكتئلأحمكالىمألحلاصناحكئلواق

األئغعغلنهوأدبشاهعبفآلزالباهانذسشوايلىاليوضقمف
تطفنهغيؤآندصفقهـدثالرضألفلطوألمجعلىطبهأيفم

وخمععثئايألصفلئىوضاغولىعلىالقعئوفحخلععهسعطتقاوبهئا
أئرفئبحصلىبهماثةخزمافاقانهياوخهرءسال

أآلثثككثماافمصعى6حاثعيدثئاحميئوييفاحماابرديئثلآيفوثث

يميفعغضبأآالابهوففآتصعثغهرأللحؤألىصتطعهآيإفى
خويصئآخئثآفعمقامنتفولىآئقيتهلبكادكبآكذآئقاثعت
تقضوغرممآلمجقهصوآلصذرآئتنتركئت

يتاللآتقوفهفىكيرناوخييهىقرليمئلئوقا
قساواميوليهااأولثوخيألمصياثقرالمحئتثرتصا

يفمغسامخوالفناةقافعفراذإثاللألطرأدفألوشكغا

وضؤذتتيحفللزفرمابتغلملىوفنسايكلىؤق



األم

نرفغتؤمئالبفيةيخعبماطتكص3أضأفييمألأفئدفنفئ
ثنخصبلهبرااتاركللمازرصلىاامربخاأنظيخلىجماكءعيانهماحاا

كلئفعيغمالبزخمهأآأؤصولقيعهمافظميهسمزشحيهخذأض
حمىآععسلماحمظجماقكئطفطيىفاآفرعكثي
أزدغأأفىخسمثمنثحأشالحزالأبغرحبلغوأأاائلىآتجمفال

فغثمولظلىكمصبئمإبعفيماتلجبشلثبهببماثلطؤشأ
تهـلعغكلماىصئألىلحليمةحسطخب3عظؤءتهعالثنئوءبيكطإةال

روآفثلرئخثيزثتوتجرمحإفىألسكاسشيثيعقمعث

عثصدمممافتوافحءرأآخقفغئكىيإئطهءفهبتعاوععيرخئئارأبي
طقعفيبرألاليورداعلقكتعئبهلأمكتكلإفأئكأآفآتود

عبآذهلطثاثمافىةوممثأحهثييخدئولىواأللمفعإرقمئو

مأجمفتنهقئعبليئآبهمالىآلطأولعباحأبراكاأنخعتىأحظكهلمآ
يؤفميرعسكنؤألإصلججبنياوألءصاداالللكالءنجباآزعو

صماطىفترأكىيلطنفعققهخامألمجثهثبأثمطقعدةكتنملمنتقاأنا
فقعزصصننينألبكىيئمأيتأثنئيطاثاأبثئافورلؤد
كيملىرفىلقكالمحاردقئئإلمقأطااخحدلمحيكميفىيئأ



أأألممم

آزوعننكآواأزؤأآكيربفصدالالمآ3دمل7ؤعأفطاتروآ

واخئرقرتتغخوقزعئوقزنغيهفىومفعمدحكذلبرفتر
ضمعلثعرفباابلروميبخهرآصنآلداهحئتأمااقلمخلى

يىوفالئاالذينصكليلووس
مأأيثغذةفركلصغةعنلعأولألوفدلدأ

أئوففيهافىلمجيااولوالئاطعثىسئذالمخيإلصنقغم
لمعتمؤمفاليمأاكذلؤضاأقلفالقغتالهتزجقغجمتا
ممرئىلمثصريىايرهشغطممارتيالماعليكالخندألنافامأ

ئجوفهنااألكالعائأألوقدأخرجأأووقألط
المحئوصباليمرهاحنوزتالقمغتوشتهأوبمصيب

والتعئوفهمنهأالهاخوأفيئدبجاليمنلفالقىقدغ

العشائربعكمابهاهتبيأارلىبوكدانتسوقأل
وماداأمبهاكرأنهوقدودهأاطميوئالبكليألبقتله

حفئفنيدندثيضللتبثفيمنأعئدنجدالممبلىفشط
آئوريتالولنثحنثتةملىنوماقيفصنقيحض اأ

ضعثورظأفيادىوفامىاألقعلىاليدؤئ2اودقي
مثى



ألمم

أعؤزثئآوكطلألالكافآألثىأيمجملدمالئابرإالناثأيكق

نيوآلمااغىبتغالمجآبخيتغئثيثااغاكطلهقطبيثيطنف

بعأحمهـممئسألغاأروصيجميالطث
األألقاأ

عمتئثألماينأخشيأخدورءائبنغرغأثاتلمجة

هفتألزيئمألخغعرألمحتئهـبهاكجمالنهتثبقةألئجححاةاثكئهالىقنهن
أخداحمالناخطلغاحنفىثئفهافكآلنفساصرطمنها9سخعلى

مبئنفيرتيىلغمفوففألنحثطنىكمافغنولىممطعنجصببط8ئإفىفييه

ئافحليايلهاثطلأبيئلهيقلىأصنليخعجمهااصنبيئالمحفيتأ
المشغؤالوخفيائاخفوهااثكسماابنياقهاحوذلفاصناث

نئحغايحيصئربئباليعئذنهبا4محكضرافاوثإتلتريئ
غعشكفخئساتتذنثىياألىنوضائأمحنلتهـالنأياتيمتأآك

آ8كئطعقكفىضؤىتفسعوؤأحاجألألوئذقخمإثليطثىذألى
فمووحأاللحةحفآوفهبددئأللئاإلئنمالدممدافتيلجمالقفشماكىف

إكيئفونهـلىلئيالثاخمععلفوآئماانكأيعدفناثهأرصاكنقفىا



اهيأل

اؤنخوأبيفالآغئبماهكآرلماللقناإالبيعىنتمثألكربرلتقللى

حرويستغرقاللىلغاظصنتفطهوخهمفطيفتكيمثيأمقاعيغوئم

دأثىاىقةفاأديمالوخمثثمالمهاشغيهنثخحىليماسحطاارزفوالشا

جممجنبألأقىزفياأالج3جبارآزفهـيماصعدفيفعجلهثمبيآفى

كغتمئقأهزأنأللىاآشفلشركغلمخثيروااثإلتممهعثجهإد

خئلفتتفىياطثيآلاجملىفاامنميدلكالناحيباوتينلوآص
تفعئوفهعخموكهوألمجاركأفميمافىكآناحئىكوسنل

وفىزههوفمونىئلهفنارونافاشغةفماؤقمثينوف
الكسمىمىوإثنهعغقالاقفثىعليهئثمعئساقافىمثتاناتآققد

الطزيخثتيتحأبأكصرممامأنيغاليفياآلؤهأئمومأحازلت

الحروفوأؤصنناصفابآفطع1ىوأالقغنطاافىمضنالوال
طرفبهزأيثارظافىطئهباوخكمنثالفبماوقمفهتمقكوة

تعغثإتداقيفمنكأيوفىالئعلىومثعنخمأصمففيللؤبألبياغلثآصا
لطعاألديقيتأذاماهطفناايكآصاخمسنيآاأثبهاتوتنللنف

ألؤصئىئذيىكأمقصالعحمآفغايرصذفىيئنافتععآكاساأل
طزثمئنياوإثيويستفمفقهخلعتاملطثآنرله



أأل

مةثكييممثظءكدكرةمماعئثرجمعلقايناخزأثاأعقخبالقص

اخثألصالغوأقئحيجمىؤفندثهنولدةصاأذيخبماكرأ
محمئىآايلىأصقهتفتةضأقمكنأآلخبأرئرؤكمف

لهارخعهفيحبيبأخجئمفاكألعهالهجفحبهئهحتير

آلئؤاقحيبذكينيهثليهثاتهكطمماالأحميعأجمهةقفعدلزأخولظضأئتهـكللىخمت
عؤوبنحهعأىللفايلمحغوخةئرلىأتكمءمعاإامحكحئيأتلض3
هحئلذمماحثملفآفىاأجمثردينمئئي3سهإكأكارنيرصمتصمى

الصخطيخثىممائمولع1هـميطحعاعتادآحىاأفماقفاثىلمحأ

ثلفالفطالصكثلخيخعغضكفعئكفألعفمغفبئمعىمضحمخمالىل

الحذئأفنماثتاللئالألأفإوالغيالئعضلآئممتيآكياكثئأحجفأكيأ
قغفؤأقئألمآفثثكئؤبىبكتعايخائثومانخكآتفصإفيوت

فطآبولىللبببغألهممطالطتممييماصثوفا
ألمحلىاآيايعحدوألهجثانوالعلتكغتاأإهتاأيصطنلئافثآ

ههـدبالمجلورأأكيعئرفهألمجوكاثكسبئييزيرةتجافذيأأخئفيلى
فيتيلقءئييأؤتمشمفقذقححتيئناااآكر

أرقدفحقزساالطينيتهكأثضدفيتماكنافكان



األأل

وبالمهوفمعبغةأخقيألقممكيداأنفوالوفأ
فاناآبهتهاصهمآخذيمفأآليثيانييىيلثغافىلثدآفد
آصسافاتأ8هأعنفاآفئمممائيحزااددليتزحتمأل

فماآالوثفاودناتوآنقلتهئغثرثنئاليئقفصا

آخوافألتجمعاازوزايخئيذقمؤلمحيا
تأاعاومئهأويئيللزجواصنبامبافوإلدمقفأقذكخت
فاإخألأغتزضمثتاويخفثتزخمعهقققنالتضالاقوغذث

فاماتائغلتانثبفكلتوالكوثيذكرألمحنيؤأناناأل

فاخاألعيئيألألغاآؤردتألرثمبخمسذعزيئارفرأأا01

وقدهوألىدعلمديؤاالياوق
محىههافىوفرمىاويهأهول

قاشاألوكدبالذافلولبوآيقاآرامدآقيالئزئغآيئارى

ماتألفأمخمحفيقئتألفئوهمباآبدناولآلهل

فاوسامبىخدئمماقنغغاصألهلترياصةاكقعفاو
قاآطامآقفبلقلاعلىكاراآلحمةهوفقيت

هة



أال3

مائاثمأيالكالوصضطتأفءتفكوممئماممطأمحبأشأحمجهيمحمقئص
تماأإضهتمأكظاأفيعطحاكىهبخلىلبقه31أاحمنخدأأث

فاينيسعاآألجمتهابليفثىفئولىدقيكضأققغئويمالضهحمجمثى
فاطا9فمايجحغاىلنفهابكأكلماأعتعثبأثطأغىلحفوق

ئطانافماهمثظعاجيكآكآكيهئىعااآلتخئمتوكلتفح

إلدفأقاتطخقغأأهـأشيثههـلهاسغتل صحمنسئعماساضماحلكلي3جإ

فاعوأعاوقروأأصإفناحأصبهحفعمىاأأتصمنافرك

لحئيألأتمليىأصأذ1يتمميئرأألىآيلىاأدكليادلىئتمتذأف

ناثاأئنعأهاشأجعخاكائندءثعناباحئهاآل

فانأألثرلهسثظعئيفغقؤفيمهههمالألثى3كاغثئىخإعإآحاح
عافاناوأيا9صبهاحككبعع14قنآئطوحعهاتهحفتبممول

أخعرأثاخجطلئمعاأاعإطاحمشااألطكىصماطهلبحافىثرسو
طافالثدأقشتتطحمظلىالاياكريخماخملىئلماأ
أذأمبقائهجوهأواحسااصكعمعإثنأئايهـ

فمائاآسمكسسوذالمفققأذااأبنعسماألدناتيماتئمفعأل

قالجتااحلطلاكققثاليكوأاضالأتيصتقمقتهأط



اأال

هأطراواخجطنفئوائأتفدمقآئاكفيعثناافى

فسهأفاتفؤعنتهاتتناقاللالعيريخعتغق
هحاؤوأنابينالمثثااناوباجوأفمماتئنخنألطارف

العنهماكهانهماارفإضعاوالماياأجمثهادنوأيةفألت

لهمارواقابمفيابوفعوفئفيفىلهوأاقؤقآخرماتبثث
فاغتبماحثمطباحآواابهغلفنخفرآآلثطالاأنلىتمث

آفاقافمافىروجايطمثفلههاحساوثماالملىمت

ازفاآلضطاافاقتعتفتقماإثتيرالقطايالشراتمآقه
قاالصعدابآبهالغياووفينامنهءألدفمايمهقناوذ

فأتباظالفياللىويقكمربئبارىآنزتيماحشىوحا
فاجغاتلفروئاتراتجغعبقرضاصنسكمثاولكتائد

الوئأتااآلفرىأغصويعنفمثايدالقتلئألئسفحئبفتى

فاسعواانخمغربأدئامئهوايهيلمجمثلطاتأثي
المحمأييئولىطبزقاثبماآنثيعليكحقيطمدفائلئغ
قابصارفاايكلفصاااقصكدوفيمائلألوثغعىوفل

إفاوقعهقذآكإنئيتيييبلمجربنالخاليماعااأق



أ5

سعانائأالثئههعحأدبةثمهـاهأذلوههلبايىآئمال

افآصأئفسحالئمرفبحئمطئيخئكهاصموكصخز
أكيرنحاآحهحنفتلهفمافففاأاأخذ1زفاثلررلسؤ

فاأثىثجفياالثيأتظفأكلتنىهكارجاأيآأكمقففحسأل

عزكهليطىفالىوبدكلطفيألى

بيدحهلدأفدجمفعأفومألو
كيماببهبمكطيبقكألمثئوقطالمثىصأتطيىئتئنؤأ11يلقطلطأثعي

يغتينفؤجخونكييليهئئضنهـقفتهكشثتطلأئمخئإلحفوأررصاكئمت

اأثتتؤئرثمئمئهقأفلثىثصماجماالإصمأييثالفااكحيإليثئالى
كىتيزخوزلتدىقفمأفئكلرشتصفلباكأصاهـلاخفىوأ

يبرثفتمالشجايييطصثالجهاثثئفشا3إجحباحمئاألجعكلرلصنالرىخمىفى
يرفىمفدفلألصكلفدقبغودتتوأخبسإشيآسفلطضثكمئههتممتوأ

فامطهمنطألصكاعغآفيفقمألفألبزهـجحفبهيئحكزليوآخيا
ظقيلىااحمتأرومحمى4فكفاداألتفيماثهصيئالأ

لممحتتههبماابيليمجماإجماأصغلعلطدمىصائسءاأخعجااآتاتاالكطسطىك



191

ذلعضلغفقوأئفبرقثصعابمفرمالدهأهانطئحثأل

فمالفغأمنيهالقئلطائئبتقثنهثمحفلميدآفحاظآردث
نرررثاقفهافتآخدأتفيرتهاكأحائرالثتافيونازأفى

التغرقاثعخةسفثفىالتتفىوعنالننهيرالبامباناوتغذصحمممع

فعجقجقالبماألفيءاأآبىاببماىاأتوالتثبأفيناغهيمفىت
رقماالمخظهكثعحفيأوقععتاذعثآلهاأؤفىنضيامهافهـااق

اصأيربر

بنتقؤةمااايوآرواحمانكأفىالمججوآلفأليههوأله
فوروخثذاليمئلىئاؤبفيراثروجؤزأفىعلجهمتغذ
3عوالفرألثوئزكؤعابثبآممااموولنتاتابيبآبهـائكنر

كاالفتدكأوخقامبالههئقكيطيحيعضخفرآكأالائزجف
كامئيئذكرلكالطغنلقتاعنهفآئولصائئلغاةفأل

أيئشتىيالطوأفبآتفونالئوفالباطماففعروقئ
ازفلىلفغلحمافالهكعاققفرةالغثثيضآلمامكساشليما

ئطمكبهطكأألمحآتاكختئعلهاخدحتقخدتا

لمئقلهفاىلىحثدأتمصغاتمفحاليتدكلكهأزيياحالوويكملأى

وآخذقانخبآمنهرلتآذعماشحماألمضفمؤتهالترماغلىوح
مو



81ك

حمغأتخطحمخإلليكحجرجماصمابعيدآزفيامنصعبول
طيهافماثيزإآلمافمائهأرلمنمامكنيراساوك

ااثتاي9تيألجالياالمحديإلضعاحتهقعليهآخعنهئنندفأد
اإللحربهرتتهىاالىيرتلئمعىآفااليارمماكافيااللفماتميثيئبلأ

فخمغبيكالاجمخفموعبسهئلىائهمعنأعدالولم
فطهـفعئؤأاللىاليلحافيالبهكتثتالدأقئلتثتةاقوئرت

قفآخالمحئسمامدحئغثلهوإنفسائنااألصابعدعطنائخلم9

يئغتوزفياللمآؤلمجيطأيفاياصنفئالقدوأليئطآلكركأالىت
قازفىبعدكززدفااعليوقروأيهالثمفرألقطااوزنواؤزلخذ

وجمسرفأغربلهامابتنآنوثثتةزلتواالذؤلآلييتققغث

ئخؤأاتهفالائتليسصباآراآخولصلفحأغآنءاشاإق

اشزصخرقااكىقمنتهثوتةشئيتاقصملىلمحصافىاكفلىوعا
اقضيرلئىصكفىشإكغلئيكلأآلمثئنصآجمملىالناالفنثى

طرقابقيطىلقلباكلالفئفطافىافعنابيشدئنأطرفبثإف
رقئزيمففزومايهااويالنفزأجاطفولبافياآتها

أفاؤكاتقزقئجسعالظااغآرالتخترفياألصصاحئهالفآجتنويا



81يم

نؤضشضياحالفيدعلدأكيدكبءحكمااألأقإشعمت
قطأفومعثداوففمليعكنلمأأقالعمصحلىوصآئنحئمالغفعفائالئين

ألعربنبطوائىعيفاويذكراحيهدلىوروإ
ااثلمهألأللعنهلذخالغوأ111 هثواركأورلبكينمروهـ

وأيولأرىوئناقجرصاوبارتييملفذابنبآمافكرحتت
قأأليالممرواتدكمافعأللثبنهقثثصمفنئحوبايذمققه

غالرأأتهاغثترثرأكأنتوتةاآلفافألتوطمدل

كطثمثقئنوبهائلحصعاآلبخفيرهاازارالمحأقألدي

فاوغدمأضموءضالطحمظبلمحئمالمخهالولحولاابهفبهكب

ديعأ3لمأكوصإزرأتوشتمناظويوشمعيايآخعايافهائ
قفاكألءوريوىوععيفتلىطلىوآمخعديهوكالتغطمق

بعائقاأحموأبهاللتهغفئتألآؤئأرجمؤهوماخعتثااقآديئعث
صماهفايأشحألمحدفيسحأأوضذؤتيتلهعابثنحفاثتجل

ألئوهلمحوأخلكيتكثافأنالهأقيهشمؤلحالقنئجفاثمالمحوصا

آلمافىشكبزألآلنؤتالآلأمفهوثاكلةفالمهياغبراتمااألوصاتبقئ
األئنائ7ينهظالنثاوأأصهوكللماافطمهالمحكوىدبأئؤ



الم

لوحااسواوأخااثلئصيأمملإىالرتفحقئأدأفظاني3زا
ئفهاثتضالىالمجعقحلويؤمعغالوومملمايريباتفماصاسسأآالذ
قثرفاليفااللارأوألخقلفإطكنثيماليلطزاخمقاتقما

حثطضكيرالفوؤصارئوأوتذتفيرآفوأكوأذهـصحافىأفلىقغذ

ميئاصناالبخألهثؤلرصئكلىباؤابآكلنياكغباويطاكو
فيليالعهأتلصكبغثؤكضىبكزوأمكلذابئالغيتثلرآلصحه

فيقيونكفعنألمحوهإكيايهجميى3صنكفتالخلىصايوجوعا
لفالمححااخثمؤطونكهااوالتقناكعمجاآحشوأثاسمهآفا

ططالمتأزصاطهاالحظفتهكينخؤقهاالدإنجمئاتأىخوأبييق

االالالحإلطوالمفالالعواطوالمفوحنتلىطيواآبافقثت

ئقلضفكياالئخطىلقباهآوغغوعثيصاصايألوصة
اقافاكاآنثمآلفافيأثاكرأتمصيخهفيهائاتبفعحصجئاوفشيىكللى

صكيرطوألغهواقلثطأاخلنقىيرفوارئافوالعاقسيالئئ

اطحغئىيئىبالئهن3تئنهاكمااصائيبآئفزفا

ئفطورالعواأالثلمخثئامناثئهصاتيهغرزلحئئآتىالطغن

لمحليخصزااليأكقخفزألمحعائزضهاألإلثحىئثضرا5بؤقأل



آا8

الفقالبئلمحصافيهاضياعأثتصيثخبعمركهئعمسمآلمهرصفمه
مثالعألإطمبنكاكثزأاتئبآبهقرمصمأمناالقنماآطرأفبعثذأ

فولمحأاخصاالاأىفهاثبشجوقأالتفبعيناهاهاوآغنانها

قرأثالظلىءازلمآلتفلىتذترفشوزكتالآلغرأهاتؤ

رائأأأئوففيكأبمماوةلقعزثصهطماءبالمارتهمفق
ألغألدغتئتءالماتتتنتوأيثؤأتذآنبفلهكأنئوأيزؤغونو

خقالختااوآئدىئئوتآصنآدأحىمهلغألصنافاىفلىفهاخوم

ئقهدإئففقمذثاوآلىيخحبابتهآمواوآضعترعئا

الشئالنحخرملىذابالآلفىضققبتوكقهااولاصصوأهدوكائا

لثموأهقاالقؤطغاواكئأكقاهارأخكلخثقئفالربخوأءرووا

ثماوسالدصالمأعنففييهالوكعنرهعولقناأشقلوأوال

دقألمخرأىلىواالثايإلااثدىخخلفئليدايصغمسخألذفيزيحىآلثم
ماوفامحعمضمرالمحؤلتآركللمامارقاوزبماواففحفي8يئوعاوبئ
ءالقألئنولبخغرفتلناليامااقخثفلحعباتخنحعهداآنتعود

الشتاخمماااناتىلزبألدمناومااالئأترذالنذراوأل
هالوسائفئفىاآلطعانوأتمتثدوقأثفمزشتذآنفهيرتؤلمحذ

مز
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غياأضولبذتولخممافئاصهاغنهاطااخفموحاحاإبكليا

كصرمصارءاآلغدأالىرهوآلتلخاميرصنهصىآرآهـحمل

قمادالثغماأكتعيمىتحىمحئهأفائحؤصاقآفىبكغهأمعخألقأيتيائنحمثب

أنحهلأئولبيظالعشآأبمآحيصلاألفما
المأقاأفطنحفقةالذةكؤخييمعأاسالخئثشفىلآقيرأها

قرأنخئونحيولمجلمحياهاءرأجمماتحأألثكللتأىتؤثفي

فاجمآوالفثيبأمنطتعيكلتنهسمبفخقتجمتاانت

قااليعفأوثنالحولالمحالزرلتهـفاليإمألأائعرتاخئلمت
أقفاءوحتتغفذاتنانضناوآمفءآإتألمحئظآ

جمماتالناأفخرألنتحيملآلرأئعدصضحيرهضالمححتيىحدك
اقرمالمحطليمناآنغاصثلقمفناإتيفاوليحثرناوتو

قالمحدأوناهيىأشنهالطتتيالقواالفعوينيهوعإبناعنما
كأأالبلىالئيابهاثفآطاشاللواكييىى8ألقيافدقتيحعزث

أكالص

يرأقاأنمثؤبصاليلمااآلجممثربهاالتناليكأثؤث

باثبخغاناماآلألىفىلساالعشمائرخفخأآبآألثس

قاأئئهرأصكيروألذملدبااقاأثتطخئاإلتيئكنةظاطاعق
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فاأطواأألفخبرصكعنمهابهماليئدحشىكآنهافيويفئطأفي

خاهولحايئاتننتعفئؤيبظايىؤصايرهعثأئخبافهامصارثظ
قهالحعغااحياوبئناحاآزاتيئلمجمالالشواءفمتفصافمو

فاطامممالفهـإلهوآئصراجماصكأالاآللمحابلىفيهص

جماألأحدظأتزقئىلمةالإحلهأبثثالتعفلأذأقث
فأقأسكهـرالملوغاغفعدألتئقهانبنأرسثخااحنىيا

عقالتألقبللعتالاآتقثفيئأعادافلوألرتحبأثيماتعخنو
اقأأآلصكةالىثهاتغتتنحضىسكؤدؤهاطبايادلمو

قدتثغااألامئاآفحغقوذشاأؤنصنلغورامقاآشئثااواق

قاأصاافأتهافهارزويىطخثمدنالفلماقضريزيفهكلى

العاروأفيأمنوثيكنأفىفاالمنعتسهزمخهفىسكلجما
لترقاقأراممعاالفمالماقهةهـمنفهعتالمجوايتهدمزم

قالسراينابثهلنرهلدموأاعاألىااقومعالب

خألقاضعوألىحامىايتكاولييئأبذتتذأكتماآضائاي
لطألقأباأئنانتىحقغواشمةالموقفماوثم

ثأاآلفاكأفيلثهافاقاهتؤندواألبكعكيغوكللمايى
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قأيهألمجائأئميفةإأليلقآكقماثإلفيقياتغمقل
اقاسفطفراملمجمااآقآلثفاكقآؤقغءاىاالذأفا

فاغوابفدأاليكونسئواخريمالروفوقهقئبلاسئأ

فاوثاثياآفلةئختاكاشصكنهلرصعبرقؤخسأتوأكلم
افألفألفمارئألقئحدقذكأقببثحيدالقهنمفيلعنىوا

دألفثياقماالشفيىكقنكولتتمفحيىغينلثمفيهافيييقتئمتى
ققاالتنيىقااقتفإيهأنازدتغراداثائفيالمحيأيخلىشا

لتهاقاكئوالالمجيآاضمهالىولسيهيصايدفقعتتزلتغ
ألطززاآلاحمظآورذفدىآللىارفماألدأجدقمثلليتفي

أالمخآلقاذاصكلىبخفتشمعهينمازكلىنوفيآئت

لىقيمافانجصياضوبطعماثاثوأألبثأوفمول

فيمباألفقاللهثودسؤلمفألثالويقعلى
رقلوواعئينباليهديدخواشائرلعاباامأفام

المخافالقماخاتالمخفإكأوخااقجلئعتلثقثلوأتها

الطزؤعلىبثتبنئحتىمالحئهاملتكجهنمآفافوا
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9قلفبزاورةلدئميئ1ألئوئبسحئألشجالفئئاأآلفمثلت
لمحإقاعئإهاقتخئهمائكوصاءالتممماتذخقممباليثمفديق

يثهماباولنتخءبألذعثكهتئمالفايمهابضرب
سرقاالقمثفمنآضنمدفقدالئسمماحآتهاخحئن

ئأمدأبوكليماعووقثوقال

ثغهـميمالهطففاتنعبفاألفموأ
قمابصذياتيخئهئؤولمجفبكالبثالمخفرقلمحطقاه
صحفغيمبثفموئبهـالئيقئعلئناسوآستخكفتتهينآ

طأهمبوأوبيأعمأبمحوكامحليهكوقلمأقأ

8عئلىليلتهممهـوفعكالظقديومغدأق
قسافئوالثمسزأقميئبغألأثدامهدثو

سا

آخسمألقتخسئانولئتهدزأتآأصبآحيمائ
أنثاقيروالفحئطنكلةئتصالفغتطآثغتئا

اقةقمنثأثومايمفميتهىتهمبهاآكامحتكذو

ؤفعممئحبنكووحعواأدارهالئيأاللعبهوقا
م
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يفعنافيتياتحضعفآقليصوعئمافياالغدمتبئيرألاصحدلثاق
9فيرالثمييافعتهئاكتعلتيثوأيناثخيناغبرفقباقحزدثاإق

الغراقدتيملمجاآلمضؤمازقنفتنافغالىتمثمابتانآضوت

يئجنألتنأطقبثمالمحيعسينأيمدصألوقما
أفارقاجمقبأاتئتلىتحتويافلخزأئثأاصآتآتىإخألتئنه

ئقئهثحاموقأومناضفرثتهاهولىممالبتآؤفوفنادزاوصصاوففنا

جمهأ3هـودإافالاازوكااعااألخغائآكترحئازلتصوقئ

طلروأهقالئوئهوموميثؤفزاخصماحناحقامضعىالقلخ

ألزقاثالغزأيووجمأشافيوشئثلهأاالتياليئوثغيؤحايي

طذألفقامتاأييظياتيالىوحمئأفىفيهايخفناألمحقالهثذأكامل
أخمهالسمايذهتدفاافيضتاكىلتاجتثكآنآخوجبئذرتيل
نفةاألألتئاالركبماتهارألجاةؤتوألنوزؤيخهزأقما

اشباروباأدنهزؤثاثقاالتمكرمنكاتنثيتىحقنومزاآطاهو
رقألنصاوأتهافاليتههاكثوأذلالمحعضثبافصماصثقأوأبالثئالئعذ

المثموأهفهوالمجباترتجعليهاشراناخإلآلزفىقشعأتبق
أيهطلصهأوئخدثمىمنهاألمحياوئتغكيؤجىيربمألمجونحابفتىكا



أكاا

هرصادفأالذأاوقآخإأوتتكدلثصصعوالذألفصيهاعحهاوأم
رقاأعنأصكقنئرمظفهاخعتآأحميالئشهاللى10 ىماحما

أوألمخاوهثارئهمااصدقهنآلأأمبالهـافهندوأنقامحتىققط

تنارقأوأأشئكومثقعحثوضؤاأاقالمجيولثمنفئآتئمثعقغا
ولنهبهاصبهأنغحملئئلويضكاككماصنهحخمفصثماعنفها

ذأطفمافيعأصتتمعفاعنأتآو3اىئاكتهؤثقاثامابجئيما

تايغأحئاصاصنوألتجىتبيطئؤمنحؤليمز
ثالسكافمعمهحزشصئووقيغخافنألىئأالغطاثقكآث

قليأسمتتوالقناثاائمامنكىوخلتذالقازولخأماتبقىقققاأ

اصعهأثتئالمخحؤفيابضئعتآذفانبئرقغلمجمالاأواففزققاخف
رورظؤصائنهاأشاوبزذكتمبخكرصاحفاالبصيي

رأزقأتاآزصافدطاللىتحرموألريحاماآثعتأرماظهأتززفمافها

شاتآنتتصائألئااترتقاوالثأراماآنثتاألثامأتفكوال

حفاألقحةبخجوألألقوضكيرقيلىدسالعناصئاغثيررأالمخثؤغئربص
ئؤالمخألوآلثمتنيالداومنؤكعيألئنثاآلثصموزولالغرفقإ

همهريسعوودهامأدجمؤلمىألطيبطبنعفوكا



251

ديتمقماكئيندنطاكيآلباعياألعللبملخقالرورناحأل
عئتاحنرألكلصىليإطيبإأألمهرفغالاصكاىيلرأ
ئؤأصعوأائؤهاوخألتيثهولأيثهلمحلىلمخضميروأأيفصرؤيخقأ
اممفالباليكعاأليعنيثهعدفؤفأأيهالموالنبمأفيهاهآقما

قاوؤبهفعنابقائلففارثمنفىحكاالمنلنيمئ
طصعفلثلىنئثمنيافأآمميمازباالطضنماكأ

ؤأيلمئموذابيمثةزؤفى1قايىتهكاأالمجئزمنكععنميركأ
المتلىايقمتازبلموليتاتحثللغايثاأئلقيلئفنىالفطتثيما

األجووآثملىصنبررخبقيذئثالطراائهناناللباارخهس
آللياقشاغتزئخفهدضاثازأضثحففىإلت
والشقائقأغاكلألباعلىبابارقأاجميتةصنآنقا

أقأالوأنالؤايهجاايىطيففاالقجيراياجقيأوئئ4بؤقواأل

هشاطسئوفىرثدأنيكآييغأدالعافالتجباثافيخةهـ

المئئثماليألصنئلئتمفااصماتالناطثأتضقعأالىىتشا
بقاالآلبارعحفيتتزكطاالاألقرلتأءجا

9سأألمحاتغذفقدثمتآوأيالمناطثااجمالمحاثياآئارقفغ



911س

أألياأىصخوالآلحمحمعىدفااطابفبواوودف

فاءالناألفرأبتهلئتطرقيألزجأقياماااق

خآلهقأتاةرعبالىلتاهغأائعؤيلىألمجاكأ

قإالتغاصكاىجمقاالةفمازأقاقاالتعقاؤهوفأفيافاأبلى
فإخرأصحلىناالألقفأفىزاوثغألعموألىسلوقمعاكطدوزأ

تثتالامبازالقزفيئقيميئالتعاعلىيىلمحذافازاق
فاألمحاقخرقاوهؤعيرايرثكليفاممابخلبلتزئتذرأ

نوآشصآيتميابلىفوالبماصصثأخفماقيهـلآتحكت

توألعمعماأعلىئزيثيففثائوالقتائتييللمحأمجتاقيبئتا
ةصاألغياجمماللطخناأصحلىقمااشاشوأنيمهوخفق

لئأيغهاءدواأللطتمثوفيوافاكأليوائغاآلوخاثاوالفصرث

لتنائقااالىصيئيفطزفيالمتثغالعمعإاذوالئفعلثيثحمفئ
ؤقاأثهأقلكهاأباوألغاوأبكثنىالذئيالمحطآ
لقأسالللناوتآتتإلضنافجاحاطقيعتفاآ

اأثعيماعصباهقا

أطقرركتتنسحثبرةلىيثبوجوىوصثالئيتأرقآزفاآرقاعلئ
م



كأأم

قخففكلثعبودثطئاالسكامي34رآكهاتكرنآنبهجثهدألضبا

فائئثكلفعوألىولعيئأثثنثثألايوطعطاآؤتزتتمترفأالخصا
يرقاتمقالاوتالمارالغضاناطجئيناتمههـىاأنارأمنحزخت

ثيقالدكمتمرثفثكيمؤفتجقئقحتىشواأيعافلآوعذلت

أصالافيغقحتقفالئمسحيؤتعلولآننئيثبئقئكرفتوكفكذزو

يثكئهمافيهاثنالأاصحواشبآبدانافيثلىآتنائناأنئيآ
أيتطرقوفقئمئجاالدتجقعتهمخنئمووصاصرألذئياسصلىتفلى

تقوابجينلكفورفمااكنزواولظألاالمجبمايرزآلاآيبا

كتعيثألمحدسسوأأثوىيماحتثيعيلفعضا1ؤضاضنصثاتي
ضطففألىألختهـفعمليتىاتاآتئغلفوالقوأكأنائنرإقخوم

اآلحسيتهاثيمائمفتعربمألدوانفأئيعمدوأئتفوشتآأتإ3
اآترقبدتجثؤقروالآوالشنمبشهيهوهلمحوالأياآأ

زؤكاهطوءولىمييئولماشبالثمعلىكيتلقذ

آلثثرقاخبنهنيبماكللثلكدلحتقهرايومكبلرآصلبحذ
لآلثيفمااأحميكاكلالدفثاآضحزنجمبضاايخاببهافماآشللىثاأضاد

اتمشرقفيهاىولئتىولالمئخمنهاتاتذثيايىفىلخكتزث
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قورقاارووقؤكحهانآكعهئمالبآرعيامنوصبئث

تنثشقئنمبئئئهفكلأئئمرشصيالئناهناطتيبوثفوح
ألتتعتثأمهيموأبخييثتففآقهاآاتاعمص

لمحوألصايتمثفنابطألالعصرنافياقداثكسئدآف

ئقألآنروفيوظبدآحمعصقمدلزحفباالالكثحق

قاآتقمذ8بآخذصحليمثيآلكيثضومجثذأأيهعثإلذقيايىاق

فاصكرآبرخمةاتيئواثنهثغخوفىبالقطرآض
ترزقاختىوآلثمتالهـراحتلمتجفيهيغولتهعفاأبنبكذ

قتلهبعلىلغبقكيقأيبهوقأذ
المحهتهأصندثمعثييئياقفوأشأذالذالكفلمجفالىأعثئامائواقا

قوالخلبالخفتيلثكاآزباشآممنىشألبألقفلماتكعاتثاا
المالخذرجميئالقمإلكأكأقثطئآخضتهاننتقأسكخلىلتخقصنة

قان9نيالرجمدطككعالرؤفىقيةفىغثرصعاايمألىوجقى

الننزقاإميماضففوأالصعسغرأصنآببألقآوفىصكرئهآؤلفصا

األقلصناحالالئئثمتقيرعلئطة3ساالزكلعصبركرئبثمة

اإكيرأرلتالمجهرئبخنهوتكتجيئوقنكبهيؤفىنفلاقماخريتئه
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ارفأاإضرلبآوصزتجاهناعنوذآمنلهثملئاماثلئإلكئفقاأئلوفسا
شفقوالجطسحولمحطرأبغيرلثمجبهاالمتمالفحذمؤقغوأثن
حثرؤكمائووطغليةآألمقبههضئمامنيىشلسنائاؤأل

لخدقعوااألمثهاىتمفماثالروتفقئآكنرميظئ

اجممماعمبطاأوقا
اهآتغآلمحئماعطبصمآرخمأليآكليام

تجاقيلغؤصاالئفهختسقفهاقذر
مغرقبفيشعؤإههقعحيأقيفيو

اورجمهأألهيةمالثموبملصخالجملجموذكما
عبأالليإلمحطلأبيتيئماأينصذدئأأ

خالقأوشفذفتميئنمعيفآتنهأفطمشضغنفوأليبئتهيماا

ماالمحابخثيرأليئآصرتإفئأحيمآليخماالملوماناثوتاتل

وعمفولهلىأدتميالطاليأجوقلىومالى
بيماجمضتفاكمةتاوزلتأثتمعلهالدبسثنيثمزت

الوصيثمشكثومالمخثلىوبئصراعاالألينيهزجمطاالشفدنقرفصماص



اأأل

لمئنلعااذوأدطدبألأأئماتفلليالماتغنعز4لماليفوبات

اوقدأيلبطوقا

الدولمهأفهعافعألكيقاآلقعمي
لوالدثياقلسآرفهوالتنتفمعقالسغرطكفاالمعمغوذأآق

الكأوالمحفالليوإدتفظفقكعدتنننافيهأدوخلنعدل

قتكثحيآقكانقنزجمصماحايعدلىتزبأذافاق

لميصيالنمهعأنعمارفمافىوقا

األدرئوأعئممأألطألبركه
لالهضفففالمحئتركألقلىوفمغهاقيآخسنتألن

البوكأذىمنحأليزتتأتفلمجاأووانتخلذت

كتصاوألثدثهيثقئألماملخثميفبتكأتن

شفاكأصاصائياتزصنوآوهثحتصاكاتجربئرمنفآ

ؤزالققفىحالتاعلىزتونرقذعنتمنعتفوآخآشأت

مهـالميوأياألفطااللاأيالألأو
عليلمثهـرئني11قضيبألبترومنمنتأيياثيآرفىبقثنهمظ

ن



91م

رأمميسمألمأكلمحكثنوقكرقيألذاىتحمةثراالثوأق

همناصقآبلنمادزفأصكهاوولهلىالطوقا
ايديبيئواأثيبسعدهوفنشمالععهرألأ

عمحكهأثولىلثصرصاؤةئلذيااتيكفآتهـأيا

سهاشثصنآلكأتؤبتهثلةودتحتنناعيفإبرقي

هترممأهـآهآتتوشثالمداآمباةشبنايرأإكاممبألثملقمذقاوا

قالفألمحأبفماقيلىليهـثألهولحللىفهقأود
أئمأنكيذاليمواآلكامضناقيئوبهمالع

خمثماكأوأخوآئضفثمآويخىيهالضوأل

بدبلدممبالعهفخعوقلوقال
لهصعوروآئمتافذيوقلايينهئئهارآثميضفققئ
رقدثبللاأابضتجمأاتذوألتعهـأحلالأزقعفوأوما

لكؤلثالصاوآلشزجملىئفختئلوإتهاالتفدأنمتذلبتحا

بكىموفىوخلهقإنةلثفوأهيرتكونفعروافئب سصصط

توكمطألمجيئبنلعييدأصييهدوقألى



ا1

يئضخافيافييولدءبوخدلتئكيأيهدممطختولىعياؤبتكيت
لمئوأناتنايدوارفىنمايئتأممكذصمبافعئ

آهلئيىئيصنالرئغإلضألتذلىفتضرلتزصالبخكبقيبآ
مفومططيياقادطثننبنهأاآلناأفبعثهاطالثهوسفحيكتآيا

تخلولفازصقئلتكأنتاثثيرقهصآخقعؤوألآلطأللمالعئش

ريولمبرركحتإلتوءبرحيتهثتافآضصحلكيأافةا
جم6فيآيذدإصباصذحيعجيحوأختأليثمغرقاإءليشقآخعمخت

نئمرىأممامالىثكليثققلصلىأفتدرألمحذصنرعلفيالنام

أييئلىخفغاقهالمختوكيىتييدألضتثاياآثتفتكنهأكها

ئوصثالفوطوثقألىتدثكحخبئآؤجدؤتيتآالئعغأشكؤا

وممآيئتآثصعاايخأبعئهآوقافالذأرقذؤعلئ
باصوألينخلزتوأدطفتوفيالفططابهمانباكفئ

شانثصثلوآونيئالهرولمحلماملىصنكرمتزفىقذكماولونقفعت
يوأقذصيتيزجئلغإلفيتحصنيفآمممعىنادلقذنحاكالتئ

اآيادئمحيوتيىثعلتفحتئبملىايديئئومائثيغرثضصا
افوهاأليعحخونكعآؤبياغلىقبدالثفعاهاتفلىلطيخ



ي5

عمالحظأبمابفدؤألوفا

صباضةمأجافحمالىأليملمديطوعدأ
هاثولاءللئفانناقيكأاتعلكآتهاآرأماا3آمأتر

أيغلكنوألمجئمجمبدزألدقوإئتحئهكمالمضباحإكأفااقذالغو

لهقيادرماأحتوهيودلمحفعدأيولىعالطوقا
هفهاهوأضعفيألفغدمهوتيوسكل

اقلىلآلأتمققييهثفألتغضئرعبامداكالكأكبىفد

قألنلمءلعقساباناعفىاوفيايمنلفلؤفقنافدى
مألتمضقنثوأقتفحااللقيآقتافدا

عثمبانثرأصامتوينعممثجوفىآكلدضمانآتثرألمححفمن

تياللىالمحابهقذبلكمتوكرأةبمالحصعمضىقأتقغو

امجيهخألئيفيمثقذكانمثقايضتدقئوبهمنففلؤكا
مافعنائياإقائقثرتاأقنحيفامأتحفئثنكقتتتآل

كاأولعبمحلىدظآبكىيفىممعلئختتفصوققخآرة

احترأبنمتئأطثعفأليآلراطوصحققخنثيؤقت



با

ااويآلايناتفمسئيالفيااتطاحايألزآئآيئعغماحطى
رأننياللىقاضئجيئثاعلىآلرحلهعفاسلةال

اأالحتبمبضزأققنيكركأخغهحغتالعئتالعغتفلىآفيا

كغأوماخغثفقلماأؤحىكلأليكفاؤولاصعبرعنكاثكج

ارالمفمافيهاشإقكآ5فيغطنغافييمضمالعومحيثأآئتركيني

بتترامملمئئئمأ1ىآذأغدىمخكعآيذلثمدلثعؤناصاويغثيآلألرا
آحااوقدولثعثمافااوهاألميئاقمفىقثللملشااوالفا

كاقألصاضفتأعممىأعليثزبقفقألاعرفآئغتود11زأ
اضغاوماقغقمثودطأضعاماتقنئثهآنآأالو

اشفاماكلتزآماوآكتلءأبيألاسفىناأفعتشقتكه

ماالعراهاههوماقذأكللتمفواخنيعماناثحوأنممئؤفآ

ركانمثاسقووالثاطاأفىفمدأنتصعئقكاصكاأاق

لذأغاقصينذهلةماحزئايديهالثيىوتاوكف

راأكأئررخلئنيالآثخذأاقللوضعااصثاباوم

اؤضييربلقأغيقماوقذفيتئعلبئطثمتأتفئتتاآنمتختر
الآلرأأألاتعشاقوحممثلمن6ثثخزيقنع

نا



أم

انلىهنلثلىححألئؤبخفقئعتعكفيئمأقضةةثفى
أيلكؤأاممغؤألآئضوقدإتاألئبثهسيرقتاتاإئداوإتنا

ثعشااتهـوففافقبهمثأاقئحفحمئمغبتمهزضعىآماو

سهوأأليتقمهفقثتكحبآبآئئائضعيئأاكصأل
اسكألكاآمحنائبيمحمظبآييذرىآجمممىمالمساكليربوكئ

عاأثفىوأكوفيمالمثمغوالذأئمآلصؤسكرضكلالنثةاق
اصكثاحماصدإمثنيثاأقممساماخمذواهمافألؤخماذ

سياابابيماوىفدآآبثمباثلصاآمخرته
اأشهوأثغصمثيوآخنزتمذبوخبدضنتمكالبآلحعبأاق
كاقباتباألجمعتقيناترآتنتخدودفيفوصفىأشتققثإإ

مايأأشالمحلبهانوأعنثلخجمثهصاجآلمجأضكزماثمممثآق
اضشثافيمتهاوئبعاألشترآيذفيبهابغلىيافزل

حماوهألأوسا01ااقونيئثنيالمحزكئيئعتلثوأيا

عممالاترواآنقثلنعيئرآشخفعمياتثسرثيثبوناوطعل

راللانآلطغوااكلآلغداقناخماثحرصيهميئقئايفمايثمؤ
مالهشا4لآلثطاكزأيذألخأثعكلرثقأفي8ندأصنوآثععمق



لهممم

أخألازؤرثناطلهمافيافثئركنااقامنكهكصحتاآاو

الحافتأفيكلطثمووفايغءجمماقسواهضحيزهآفاومأ

وأفدطفأردفارقمتوفلى7ئيليراآتحيانمني

ألدلموجيألمهيعئدطوفا

طوثواقكواكيهأفكق
مسائعغلوغلىتآنآاتجليلكثالمآتهادوذ

أقليلبفيمأتجونحماقيينألوثومغدأبىاتاوج

والوحئلىأسكوفىآتهماؤأعهـليأوأليليمدحاليماكفت
قبثلآحفةحياآئآقخليبفقذتنحككناابااأقيحمو

لىعذهلحأمسهاافىناآفهامححمالحلآلفيسفىأعئمثوكئث
ألحععثلىالمافلفعإلمماولعميىطلىثثاعنتئوكىآخئمشئوما

دنقبنألاغآلآثآصثوكيتمنىغطرئتيئاثواوكق

ألمخيولرثفيماجمابكصثمتماصدأصخمغأمففهاأثلو

الؤخورتصربمافآهونالمنايااخوضالغتىفىدشكتاااأذ

وألخغهـلالمحؤوتهآلمحاصئنافاشحصمتةآلمحضصأصوضن



اك8ك

فوللاثنادمثئائثزكلىوتاصتيايىاجمتبألفزكلىا
لالئيماتامنبمتثاتصعيحممخساهل5إخساتىااذغهقيو

لؤضولىأدتزاألقالجحعختأوآفحنلدالقطغاادجمنيأحلتوصا
الغعكديلقهالتماوقلىصدجمراقوالالىألفارمتنوآ

لىطهوفيبمتنالويقفعوآئادوفييمامنكفعلاثسد
آفولغعاالميشمائاأدالثتغالالسانالمحطئعمنمارأفدشفلى

ختاييلىئياللعنقثعمىنولممألفتؤدآدثخقدزالمخلوولؤجا

رهاخوقدووداوللدألصيفطاألللىأيوثأقا

وثلثمائهينوثاليثمبعللممنهطاكيهأنأال
رتابألزالمنولفأتفئوافيأوألعوأتشغيفعقط

لقيالىاابخبباخسبآهجذوماحثفعزباأوألتصاوترتبط

وصاللئافيئقاالدولأأذئباطإللفآقغنقتأتهضعنأ
رياخمبهامنهاصكالهنحعاليبيبهماحصيوتلثوونينصحيئلث

الىيممناأغشاىفوادفاتئماحءألزضافؤباللىأنىرصا

التصماوعبميصعالاولتتكليماالمآصماتينيأأققايؤث
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أباقيآلئاثنقتغصاقاالفيالززاباألبإلثيفصساهأنو
أصأالالمجاقنيعهضيؤليككلسزآيبالشسمااآؤلاوحاق

لباياوقأثالراالوتثمابتغيثغتفتالمأت

أالأجبالاالمئتسغنيالونجعدىوطقناحفخالهاةاصأ
أنحأللارمفيالمحلأوقفلىكلالدأحتعالقردةطلىفوقالمدعلى

أللمؤتورناجذوراقحصعازفطااألعدئهإببنآتهفا
ألألزوالادوؤللذئياااالصرايافأآخادةخلعطوعا

لمبئواإخواي5موااتمننهنآخا5نينالنغحمىأآواللب

الحمالؤوافيلشمرالرؤعماتمرلجئمتايترفيوآئمورئعت
تحمانيلأعاكوفلفىمبطوشكثلعؤفوظثاقايىوا

ألنوالكفنظثزنوالىفىالقواكيقفىغاااورتض اصمموصمحط

لهااآئصصرلتفئلكأيإلىخغكالثآلخعدااصكلىحثيعمما

يأخاإلعنلثفيعفلشصالطتغذيعثكأسمائلى

البألصمصحنشائبويشغفهيفجمأدالثامبيرييتهو

بفثاكيهطعتقدلةسآتلعليوويادأآفدوصا

غئزطمايثأفاجاتئمتازكعلالفلبيئةتمدهلبئهبعثيلث
سا



ي5

لياصتئمصادألصالئطكلىلمحثبفلىبعادصقههالكراعلىفلىلتف
ألاطاىاآئدصخكبوئقافئعالمخمزأمولرألمجمنيىئخحب

المحباليرضئمفاطوثبلىسميرلمجباطمااركلىجمط

غساالائهزصايىالمئئومسفيئنزقاءماجمشلاتخعص
أحياالممخسثنطاواوحذهاياماألمتمتئنطايدئخفاحما

الطوأاألشلىمتهالييممتهاويتثتنهداهوضئوااا

لالمحنفبوزهـلاهاتعذئتيئوااواللهناألكاثفيو
رألنعاأصكهانفنكطدوقيرزتسهأتجاخبفافيمهـنأو

ألرياأزفلمروبهمااكأتنتاخسغاألمئهىؤاجمحءراألألحمما

ليالقواآفيهتهلينفمتىأنصنحعغتآثيلمخذؤزأبرزلتوآ

لالذفعدلمحرنأفذفغلفألغامهأيصمثبآتثفا
الؤحاعلىحسااتئصئقتفقذناكمنءالتساانوآكأ

لفهألزخزلتذاوألسكالبالشصعتييمإلفنيصالتداوصا

ثاليأمئئودثدالنهفمثلناأوجلىنامأققذوأجمحغ
كبالآلوأمهازناىخآوأثعبمبخفتاوبغمفمنائديهأ

والرجمالىدهلمجفبالمحفليءالنوأحيئغثباضققليماثو



اياله

هزالىأامرفماينلطوبابشطدأئكيينحبناوسثهد

الجباحعثرثلىبموكيغبصمئعذشثجاألذولهتيسورال

أشمالألمحوبفالتلقاقيموخاالتغتركالتاايئقثختؤأ

الئحالطجمماررالئاوظابهادثتهصحلييااالزعثوحالث

وألذتاليحبالنخراصقلعلاياتجموبحازفألشئهيفمف

الافيصتعثهنفلوممازحالآلذيافطرآثت
الخزالمافىبغالمنآفابحكمئوآفتأألناتلئفثافائا

برنمالبذذوابااويذكواثممتنقاقحدهيوقال

قتلشطمفيالخارجيممرايآانحمدبناوددا

يلثهاوثيئاوثألمبعممنآلشعجمانفيالمحارجيا
فللفألمحئحتبوالراىللعاذاطهداصكتهأألح

قللئااعلىأاللباغوتافيخفنيصيائلفلحباصبإئرأق
حلنافئسىولىوييئسحنبهاألععثمقاذفيوأ

شلطالزاىخيكلقثعثبمآئدهئمئبمةرزو
ساجمالضطمنجمفيصنةجرتوفلىماصوسمفىيزخلىآئئ

رالجاعلىوآوذحزدناصوفوجركللماعمدفوذآ



يء

لئماجمليشماوقيئعسثالصنويتيىألفلمقصلةألئقبت

ناعلمافماشثفثجسابئىالمجنهودآطمامثلقاك

ئلواأآلظضمافععنعثاآسرفيسرإلقوىيثماونوكنيت

الذابلؤزالقناصعلىوآصطىالتفماربضيالثمههـيمانفمفلى

باظعسلشىفجثبآئالىنوتهالمحثيلئمإتو
إلالنققوادةوضكالبوأثأبئحيآناخألكا

لقسائليسكيذكطالمئهعلىكمكيتساغوكاقشمحخعد

لطفجعاوبضعاممماتةشلبجفيبيهفلمئته

إليواذنيالز3خيمااضحرومنعارففيالتبعخزجئبآصبآ

جألاأالمللصعفامابمثل3ألملميالدسننغقحعاذثىق

نرلنأأثلالحىثملفثلظأكاكللبئنأافحفعغبآل
لملخاايلدباثةامحلىالألثرمرافقففاأنعتفلى

لباشلأتاقممابيبآافختخيركأتطاقومآبثثما
ثهماثلياللبنهوصضئوهرنئلىدهن

طلالبافطصيما4األمايرقهنآكللامأموحمط

لجلعطواخلىاذكؤنوأضحئزتافذأقأفبلق
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ئأأتمط3آأثمطيرآث3يةياتآألثالفاتد

لماالأدمةفيهمهجائروئبضئرلب
علىل31رفىقثاختكياافيداو

ليابلرأبتخيوعئاقذملىليلمحااللمطودتمااإذ

ائناصملعلىاليعبدفتيأطحمامنهانجصعحبظل

أيافهخاصبايتفعغفمبمعووناصدألىجيسصوأليصمت

أشليعنالطرفيرجغوعففدمعنطرفايووال
ماطلئنآطقفىكاقواشايثالتئلاطلدبأق

جللعااثلنهتثقافانأزعلىوبآتاكمخذوأما

بلحمثافإثألافعودؤاممعابكثمآغنوان
تلطلقاايدفابفيفئئالذيلمحصمئيفالمحسامفان

ئلالئمصاعلىركهتذؤقثرصئئميالذبمثلوئ
العاملىنامبأتمناالقمبهئوهئمئبهالهآما

لبفيباىهبمتاثأآصياصنفلآلتجوإثنثي

ءفرلمحماحائلبماكألمحلفقففألتهاللآقال

لهلاكتاوبراهاقههاباماضعوثثأق

نج



أل01

ابالنآئاليتشلمياصحثهفىاطهدقبآوولئش

حلاسمماأخمامحنجايترةويقهساعنةجمزئشض
صالفاأاوتعأفىعيئولىااألفاصلآصا

مملىالليلمحهفأرفيويبألضعارلبطاحدايئلى

حعللفاتآلفتيقاوالتنقاكأكجقآجتركمت

لمطهـاسثماإكخساباكآثنمثيباعلماخعرلعمنمفماصعت
عثإالعاالطالمحإقيكأدكنرآشااليماخدبأتقو

صيهلساالنيقذدؤتيرفيعآحاتتهلثألذفيومثا

لمجائالااآلبىاقيالثيحةلهوإثاخعملكلد

ااضأألىفدويىالااتتعيخثلمحلمالؤدأتضشئترالويوي
طماالمجانعبثىتغنرلفمسلألكناةوتئغنيىطاأاركت

الآلجلقشغئلموآرضاألطئهنفمرضةأأفئهنأك

بياللمحااكفةمنوآخدعصيصمنأالزآخونقحى

صال9أصملودافىومااحثىلوحبالاكأوة

لماودلدناصراوأحنرمماوقدلعألىماو
ثهؤللثمهائينوفالجمعلكصعزألدولآلسن8قصد



اما

ثهتلقنئيفعثدباعاطوالآلشلأعلىأجمإلتىممايمبااآ
ثلىإذفىئلفدفوأتغئلقلىىحتهااسممافيرثممئوفةاوم

بلثألالمحتيلاضايقإحأطولطنتهرفيآضرآلآلصيربؤلاصدلط

عارحلماالتزبنااتمكاحمباقخزحلىههمعثتهاترمحزو
لنجفقلنقعرأثثاثفقىختاخلىآعامحثبؤوفأنتأاعل

ملأبأآلمنادألمحفلىأودخمغلصنغدثالاكثحتأتئتهلوآييسستست

ننهلياطخطحذفألسئواآوماجزرالللفآليلؤلىلةالميفقى

لمحآلباايثلىألدىأانهصعياتهإبئالبالآلالمخأيتنهةأصماق

ئتهلوتكيتوققلإلقلقائلوابهاتهيمثمدئفعلثغلأأغللنأأ

للقلىلطفرعرفصعارالمثهامافعجئجماثاحمضكامفالمجتوألبا

فحغلآخعرأفيملشفيمثااوفقلسالمعهاقاألفعيثماماالمجوا

خلإآللمحئمافهأئقافمناطوهتعذمنياتفأؤآلب

ملماالثغطيثالعآثنهؤإللىئىتوظايناذيأتئادونفالتهنةرحمماقذ

جتلوائتفللائيرآفليضدماتأنكشفتزالطتاباألمئرأمملىو

بخلصنالمجئقتفلىوفوالمجواخثصنبخدالمخماغطوإلئثم

تغلصحبؤآغذاتنهوقالشوغيرعفميقفىيع



أايك

بالللأجففهرعيائحئندرخممتهفالضدىاعليحجخئؤول

أفقلىفثلماصناأصنهفنيوخذئختللثىاتهلمجرفعللىخقغىاأق

لمجعلىبالوزدأرياخئحموكهااكعررأئشادمبماوغاباأىءيى

حتيرأآقرليخثزبييثنيثروتجيتهامامثزماغيرآثئئتثذ
عنمازللماالووإوالالمحوودبمنققكعباءإغلىاآلهفمأ

آزضمآبألرخلتجفثفنقوكثتالهـثرتغبألآريخليرجاكثم
ليلئمائماربألضكماوبرشىضحخئائههدقيطركأتخوفيالصا

جلىلىااالغفمجئهئمفحثهايولؤيبلتااحتؤوخكنلاميا
لفرغغرآاآلفزتوففعفهفاآنئعتفيما8لمسعافىأاتا

ولألألخألنفيبنفصوخداجموماكنفجميادعلىآجما

ئلىلذاتهالعبارمقؤعإلغأتتهاآمئمبمامقإلآذقتثفئ
آطبالملاآلبهاوألوصعفعفعلنهرائاعلييكافتفأل

نبدألدهعباساأبايرثهـطالوقس
بييافماوقييأوفيماوقدتلطوالهالمميف

وثلثهائهوثألثييظيمانحنه



م31

صئييالثفيفىاللىنىيحضالثفئياوالذاالوفماليتصأجمصزملاقوقمقحمينأ

التؤفىملحهايشآاشاختأجمييثالتأققهنهفيفيألاآخصرتكاك
ورخلااآلغيئبأاؤلمحساحمذيمثعدفهثثافتئثنيالغادخئهخطزبئ

لمجثلاطفعقرأأخفرأعلىبؤثقطولحقءوخططلمثعكطاصنافىادعملثرءاكل
ممثلأطباثأيلآللسىلجفقألتوأنالمحتشاثفكرفاثئناتكلكا

لآلضليواإكأئهراكذلىواحميهئامعميىقذقألئثكئكنر

لإلخلاضفجؤوعثاقثتألففففانمالههثحيرجمامنآلعايمآكاصنآشآ
لكفعاللأمثطقحطايآتهاولثرايتلسائاكحغضفثهنؤببمو
لالشبهاءالثغالئفكوبشغففثبريمفعماسكنوعفيامقتئفتبم
النبالباصنغلثالمجبنناوآفدئلقناامنيارزابابألقلآ

لفنضلفىئلنثمدأوالفئلنفابركالثقتدالللزلقشيغزأ

جمأآهليىملفمواانأكلكأشمتقيكلىءطهئالصنصفي
غقثنبألوالفلؤلقتحقلتئتواغثؤريئيامغأتةغحمولف

زخلوألرممماواالغبثنوتنفعؤعلثلياعفدألنااوئأ

الصمقلحليزنئثئثرألديوكماويبدئؤصلمحثأريحمرأعلىقىو

مسعآلهيإوفيهامغقهمافميبمةنغدييكسكحؤميآكانغلناقن
ند



13م

لباللرجئلاثعكوييردآلكيزتفمونضأقاقماذليلعأثأنومىلم
لينفلدأقأليىكنلىفةإسملوأئييمابهاالمحنفيحعتىمإليئابوأديز

لمحلباخئزؤئألأيتطتنللمالألبهاتإلخملهحاقثهيماؤلئديتغ
لمضلىلملداااتشكوميئاوضدقلرالصىيأباابوغداهوبدأ

النغللبكنلترأثلتسنلىوفثللااصكئمونجحهالهـعتافأيلالمحطلفصوأل

ماقخليىأالقعروالمحترفثلهوجالثتتؤوضامشافى11ثراوزيتعتئتجلح

أآلكالألىألئلوغقئلطويأتمألمهفطاقثلالتورالثآيئحطف

ليحذاأنثتممغافيئههغومارآيقهجوأللدحنترقئل

ئلبألوجئيذأممنكصائئميعيوئمئؤغئولطمئلماصنققتارئلغئك
لعرلياامنففبتةآطروتفتفهحئيىمايالبألكااآوساولتي

جؤألألذخغاوالقوهمبصباتكوثرغعغيرىناتالمنئات

إلتهئلىفمزيبفحكاتهطآنيقثتتوصعوفاكؤصإنافتقامأاإق

المغالكالأالكفألمحطئذخفهوقلةعآلتالثلمحئبارلداهل

بهاجفلأقلتمتنيظدثفأللممياعلىالبميناحفوآقتوقذق
أفلياصاتكئمثآماالبهأئخودأهأبآممنغداآلزماقعتغإتو

دنعمئلاالمطفيهئخماتالاقاوآنيخخجلمثقاؤصلتآنالدفوأفلىمأ



ل51

حهبلىأيعفدوفاب
إبقيعيماودازؤادأللونمالللوألبمثابهجافىألمحفه
خيما4خياتهاسكأنثهخيأمالمالصاقناالمعيك

ببأنرأؤآنجمآثطثافيفتطعهبمالمدالناوذأيبئنا

ظخفثمفيحنالاصكثوندارئدجئدظكواكخصنافجنى

لملواالافواىغولمجكهةألقريعثيظالعياثنئه
ييصاصنخسكفوسهاوصئذئممجثإلصنثنوقتؤلهفد

وصعاازجمانلرنابتاثكااقآخبممتطيفابهافىخأبأئي

لىتزماكافحدةرتفمحاووواآلسئوافبةالصمبابفثل

هامنابفبقختنااعفتيمنفتهألئآالئفوناافمتققموقلى

إءأتثثجاعنامضالقموافينكلزمهاغارفايمبضرلثوثق

أآخجمابثاولضعرلبوتتنهاحنوالالعضإئحهاتققئ

أااجؤيمدمناصنولتعقثعثفألصمألمالصنخبألثأقذ

كاصبدصفعثوبتررثبمةفلبدالمجياتقترلاواق

ييمافخعتمابهتافىفغتاصيهحجمالتلدالعرأسفطفثوخك
وكهاحماوكتيؤيذوورآةاتمطتيدبضيفمفعيئكما



اكأ

برجمئساتآلتهافيغولهحهلثغفرحمعتالواغن
أزقاافيخراحأشلموأااونحلىفخضمااجمماوإصحالنحبافذط

ريبالالمتكيمنئثتجةوشققمعثمهاعتفيمهاوتأللطشيركث
هانةخلفتريممايهكماوثالفئآاطكأخومأعن

يآمنيوفتةالمحتويزوللتترئبرلحءاالمواوتوأضمغ
أئممسؤاقئلنوالإلوئمثللىويائمثثمافلهقتاقئلىعفيؤيه

إاتأشةعبافقابلهاناسآلناطيرغهذناإذخعالثركإتما
ليماؤضااافيدلتآاتسأؤىبئغعهالمفواعالىوآفالئ

يهواوائيعؤاغزلماآفآواالملعلطهؤعبهأبمطائيماإشكئواراث

األأنأللمحلماشأئالهمعمذحثالرأابها8نماجذواويه
يهوئامنافىطلغنحثوطآكهمومآدشدصغئرنإلشخؤمربا

لآفيثهأشكذأيؤثذمنويحدميكلىمفدثئوالفه
قئااطرثجتهمجاصفآشياىتكئافجوفيثول
هحعربالمحئمائعهسسفصاآلفىاالوغئصبماآثراعليجمتركوالئه

قتااحرىمثأتغممثلوهنفالكرموئجمعفلثهه

يآشمنتفقبنتكذألوخهحةثيبااققزاليآات



المأأل

لهطجؤمحانلمحااقنغآصهقفلىجاثماتجرأااطقاوأق
يهآفادألبباأللفهفعاآارأىوألمجذؤقالذكآلويىئاوهعب

أسلبعطوألقناابهاأةألعدقعمدالفلوالفأثأاألفثاأفحض
إآديأقثإلوتجراتفأفواليمأجعفغااتيوبآر

أصهاخاإمنالطرفأوغتكماعنةعزيألخهاقذيضماف

شمماوويميمهبهقففيجيشثمأتقىنحفخثيشكالمجة

آثطساعنألآلبظالفيلوئفا3نفركلماعنالمرناأطعاأتود

دوجالتهرثدحيلريمباياتيمالمحياهييرثدرجالى

ياوآعلىألالتختألنامرأرآالزمكاالمحاإوونآق
إصهآمالأبففضلوولختةجاورهاعلىنلذاكت

بطويقأائوأسفصاوهويأوقأ

جباأتولمموقلىآملى
تاآفىألوألتغقلتآصايىالاذجمهن

تطاسارفأتجتلواقعقهمامفقهأمماهـافى

همالمابهارنققنامالبصاأتوا
نه



أل81

الثمثجالهلفئنسرليهمائرلثعغبفثقاضعغقئمات
رقينإفابيكبيرحنيصلفدربتوقدينكعماأالو

يدةشاوتموهئعتيتصلمإقاابانلنافاواشاح
فمهـاضشخاإناسألكللىلموتخيماقطتفطه

نفمملىالفرهايئاوتئحقلالئعذلألمخثيميمافأأيئميخ
نأوتثصالغفقعرالىتخثهزحلاكلوتغلوألق

يذئلتمهوصافكاخامهاألفياالقمألدأفلت
أخألالبمإكصاباؤيزكسكاهاآزجاصميثئصميتهما

بلاللىقذأاوتوكزفيههاجؤففافيوتئسصموماكئت

ئفلآلهارالبحاآنآحرأكئمتفووكالقت
ماتخميالآزفعكتمتحتوفزثتهرؤقافائت

علاألبالدوشدتهسعكأافىمبهواألنافصا

تملألئختةلقزاأنك3أتثودطااذتأنتزآث

لىبهاالمحياموانآتااالتثترفاباقكرالنآ

تغئلامىلنقئاناقرصفغلىثرهادأرفألئف

اآلزخلحوتكنتعلمحاقثبقمامناابيلغوثمثى



1121

الئأللحطكباأشغبنطنئبهاآمرتولما
تنهقلبمالتآشاعنوالكلؤهاتثوبلماكغقدااهما

فالترنقصرفيتوآهفمنأترفو

اقؤأوماوتميدأآوآتلواوطآللعايدأفما

تثطمافمننآحمتكذهثمووأآدكأفحننصفلبف
حعملكجاقونوصننآيعثمتناماقيصنوك

لضبالغنانهوأئهماثزردةوصطمع

اصاطلقأجثشآبعاوئنذزطبأجثيئثمةثمأجكاجثيكال

لمددأئخخالباندأء8شحدلمببالغتنجغدك

صخفملألسياهميامنتهاشولفىنىأللثتدرقمع
قوصاقثامنفثقثكماثرهظفإفماطب

ؤألآلارملاثنفااصخئقظفىبكران

صشيلنئهابهأوأفضكايوكيىئقضرسحن
لىالليثمفشاتكناآتثالورىلمانتاوآدثكوتد

اناالتفعالعيوصثأيذابخوحالديبهاعبثدفت
تنزألفألهأأتوقرأكأائهابفهاستهرفثمكركد



لما2

لاآلماغألاليفازثتسصكئذقذبئماولسو

صلطاماربلاناتقآمقعثهاجكبمادكطآنف

مهالبثهـويعتذرأأيضأيهدحهالطولمحما

لتيماأيهقصيدكاالمهألأبههخا
عدثعيقلمهممن8وأحوقليأهاأوا

إلبلىواقوكباقئبل5فلماعادطلليماىل5ويلالداعثييحاالقفيججأوصا

ليلخثروألعلىابيفماقخيتوخملأصابئيأكغثغةجنطلفف
ليهقلاوصاآشكواليوىلعفتكدابعثتزنثيبهاوآطفلقهافمكنوا

آقيبألقاثتائهءيفتاأبهاآقلألمحماخاضمثهضباتوصا

وألآللطتللبئعييغييرائوألزيازفوولئاتمتوزقضتى

اتآأللطأمنخؤفطقمالخريتاناائهأراألجمقاوالهخزآقتل

غثوضثتالليوصابئيبئالذفيبهعةهاكشثزتفادلىفؤاابال
لمغلاكفلملاعطيئلمقلتثهاكهاألفحأطحافاظأضالعأل

لمجتليبماقالختفقيئثيهاققفيبهااثلذيساإتاتجنغتتثتته

والغيهطصعآبئعمفعفحفماتهاولذجميآتاقلثفحىققلى



لمأاك

ييئبطنيلرؤحبئممللنثيوقذآرأفيفيفيحوامحثجاثلانيآرأوألذ
لغألشامخالترمجؤصاحببآزتديملمحثيئ11نتاطفئوقلى

ليكطأوألكفيمثةباإكآئموآخاكلخهانذطاؤولاترتيبآقبات
بخقليوجماتجةوأتييماأعدآتويكهابهافصبلمحالشغذصكائم
ألبلكحخضأناآصصضأومثاطاأيىجمهكألذكراألصنآكمعمعثأل
ألمحللفاالدرحفزأناالوكعمانهموأقفيعرألادجا

لىاوللألىكعئضنفيهعجأصتعزفبذاالةعدثظعلتيومن
س

صلياللىآفاألعتصبالقباوألصكىاميوألمحزدالمتاإكوأايلى
لجلبماهتتألمطرءالزصاثاءذ5أآلزكابهماصكثششانزاضاق

اصحطلىوالعباعينلمهلمجاباىذطخأيجاالبنآيى1احوألم
نجلافإلمجحوأودعئخلمالعرفيواشجلوالروحنىجدلفخئاجمد

إبخطبهافيئيثآءبمأوصباغثهألقالئتاضفصمئباجميبهآالشاىمئئاتخل

الصراصألأوأفلفماكآيرستكتهصناويئمتواثتجتللىثت
حلعنايحعبكلثممييهاأاطفقةقبهشيثآثممهئهتعولطثأتما

ألكاصكالناماليجدترثافاالمغثلالقنموجذتؤظ

ؤللدخيرةبكفىتيؤفحنيرالبملآلنافيالفىحالئهطأن
نو



أآلل

بيألتئفيتىليتقولفيامبلثهدوزءولصعرأالضأييمىئ

لإلقلمخالقااهيماخيأليىازهيجتالتسثفاياعيجأأئئلرأذ
ألمطلىرممالفأكلطاوااالدآمحذلتاثحالدهيرعقبلرئبأهذا

أتجلاغصنطاذؤئالزاطائزلكذرامغهميثلخفأ

عآلاللليصككابهئأمحنعأاىتفعصنآقمعلآلخبالباالعرأرأثوصا

بنزلفالوؤغأوذشمنهازالوئةخرساخفلالمزألدؤهـمهجا

والمحسقلىبثيلمنثباتياحآمثهعوأعكئقصكيماحتمثو

لمحوألايفكيماربايىفماكأوجممنيايبدثؤالالمجزونجحمئيآثائنطوأتايائم
لييخئرفيالئوخياةقذضمرأثزفيثثهفيكطصأآليث

لرليملاآثققححوناوعافتطابيجمهنمآقوألترلثعرفاوابال

وألمحوليثلالمختئناالطرفأققىقتايىصلفينتيبآهفوسكترفا
قيمليألنيألحسااقطلناصئمكووأيقثيرجمبابلقشكنالمحجآلتهادآ
لرللاميناتئاليرأيكنابآغاآلقوقامينتظما

لعفيرصعلهدقاتطخملتققمثهـماتخمازذدقمتنآصغلإخهلآقئطجآيلىآيل
صكثوتاقلتهيقاللقاأالصئاواقلىالتصرثعومنطويموو

مئاقولههوألتطيكوأحقلطالقطاحامنلقوآظغأألنالطصاثاواقيلأ



3لم3

لرجلأهمىوالعلووهئهءعألاألمنوعلوصركيماكلخمله

يورأحسناليلعدنياعدايلؤواالامسذوعتى

شهالئمااإمهحثثأوكدأمكذتمافىنيزدأيزبى

ولهاللىسيىقآلفوقعالطألىوفمالبشابثهاصنودتهللىوأو

وأهمكلىلدأناليملىأنلوتححتأقلناقلافلىتحمعت

قدعلوؤححأالفألنيهالضميعقطعناقدافطعاةحتاوكلى
الممحدقداعذنااوقحتصلىفأقدفعلنأمملفعلمئاوتحت

تغضلىوتحتوكذأكذافىيزأزفىحترأيناونحصنلحا

حعرفذاكثرقدوثحبكتدادنينائماافىوتحتفعلناف

مبآوتارلىاانفالنألمئتتنعثياسحنانيجبنأولروى
يىحئوقالىقدفعلناعملىوتحتريبفامرلهريهال

وقذدفاللمجضرتفوهوشيصخالمخقلتيأتخوأننااعكطب
كهطصأشيئكلبهفعلصاقدصولايبصرلهالمحعماعأالمتنبيعلىح

كهأكىثيهيياثيابهعثثفاللمألةقلتفهال

رجيعملعودناياهباذالدودآلوقاللثميفضك

بالعللمجعماأألنصحفزبهاتمههومصحتهبرعلل



آيم

رجلعنيماورالغنطعرمنآذآلسابهفتلىممكيووداألتتمصغت

اليئتقاتلآيهاأتتكضخقفتألجفهجثلتهليماقا
القطليرفيماالعاطوثفطيوميظعنكنزماثناجمم7يلىنناوما

ليوغإلوألقلىوألجمطسالوالكدليوصئيابأللىلمجوااآئف
لفليمواءآلشألواتويىثوألقرجمتطأفأمايأذجاغتالتآ

لطحلى9نيملقامبائغوللتهرغهبغضأفقاالقنادبخضمىور

خاجرالآلجلصلتنفمرفيابعاجلىكلالغزكىعندستجأعانتفصريآفتأل

8وأفسدفيهفزألىغاظهاديعدونألئمماقوصاآنلىآمدنمثهدالفا
زصلغالرأدباقبثبتهتيئثذفيآجملىمتنغلأخملصئبإاألآيآيل

فقالالمحووفأيستكلثووئماآطمكنه
33صءكلبر

رنلاهـمفإل8روال5حسدفلىسذممااأكجكعثى

يلثينهدزوزثمرغفحمباضكزأأححصممبطأزيضحأ
وألئقغلزللاعمآثتئنكغئمكتءعافىأوهذ

فطلبعوهذأرخبميدفينوحيودااطميفبلسحمضووقاقا
المشبرثلذامداتتالمصيصهيعغياشعجأبنفغالىعرساناييتحيت

جمآالتأطدغاكذدثجقرءالمثمفولفثؤبئثيينذالعتهدصن



2ل1

9ألمجليلىلطاالدتيقأصنيللىالئعفيسهفمئيفئوأممن
لمحنئولوأيىالقوأيرثئافتولقثصإفطواالقصعاخينأناوقببئلى

بعفىأألوألبيعمهيعمنالمافا
الطقاأفيهكرقهألكان

تمدىثينئىعامامبناكالملبإآلالعقزبمئماقيثآت

أدئخولمهصيكلالتسايقتسزتهمئستنماكاعيقعازضفه

افعدرلاقصأديعمثىأمترآأدتئثتهيئصوقرقألقاكرهذا

إليلزاهالنااختاخاأقفمىآلؤهامالصعوتث
مالرلولرلردووقلىصغهالمأمنالقكالهاقفيالمأ

وأحخموواالعدوأنمهووأنيفلمجاباأصخليانأنركبالنديلتمص

ير4يلىبببالفوهافأ8ألمحيوفىاشبالثالممغتولآلومعها6و

السبآجاأألئعسدوززتيهامابآئكغاأاتتهتت

لهماوآشبالفالقئبينكألضمئهثتفألزؤنوآفبثت

كااطفبآوتجيننآئمبتضالألشلىلتأذأذ

طمألومحعغطهوهمجأليخاللى
نز



أيل6

فقافوفعيطلماكبلنصما
ألأدئؤاولمحثعتصوانتمولحاطيسألتوأودهناوصمفت

لطلقثاالىارآحمطأففزولحعلرقئحدفأدبيفىتاآ
القياليجامموطافقرأثيتدتانارقالؤآطآب

حااللمحمالرأيسلتقئبحاقتيهئمحتهأصالدطلمو

الرجالعلىيكموتصانفآخبساكاوفوعلىسمئفاان

الكمالفىلمهاياهاتوأثغصعاتتبلظأواليهاوا

لىصصويافىميملبنالدولهسيىووجحل
عغجلبنيئنارخمافمافماخذفنزلطبهايفىالباألضطرأب
لغؤوفعبرافطيماباألرألثوحلمجألترأدتشير

وأفعمالكيثوطويقهلطيبأبواففالدلوكطالىلمحفلفوأا

روأثةوأربعيبهاؤثذتيناللمناآلخرىجمافىفي
لطهـثفعثيباالعاولثلؤطوأشثولكنبنالظابعدتيليا

صميثكلليهامارابدنعيئاوالأيىئلىوألأليالمذتينأليئ
ختمسؤلملتللتايبالكتنىوليتفردالتجئةبهالمعثثتسحما

ثلحلمطفاتعمالؤجهلثاتوتالطتاحاذاجلىأترحئلألتاو



آي7

حولوقتعزؤضعهتيرحهنكأفلاليكئنئتدعالوؤشفلنطاأق
زكأفمامبهلمحأآفللبياسآلتدكرأءلممابااياثرااو

وضةهـفهألييهلظفآنىفليقهاآلصئئغئحرم

أحئلدحلحمعباحاءكعملىلعئفباائاوخكيوهائالفملناآما
وحينحئووقتفحتوفقلهزيتىرثلفثاعيئالترهذاخأل

ثليخواللئلفيهاأكثمغالعنجولفمألئلزلببآأقثح
رلعولمالصبهقوامابخعثمبألصهفييتالمحاصاكانوي

خولهنيللألاندعلمفودأارعافصقأأألالذولإلكاطلوما

فولوبهمالعثمغراأعافتزؤقأغرئبليحثتىياولكنه

طهخيميتهالأآتناصحلصهأماوالعدكالىبافىالرصآلنجالبئالدىر

صمهيلىوتحهابهامرغابالغناغالغقارلتإلتمثهوأئله

لمئولحقنآوقعثهائآألمجرتمثأألخطرأئمكرضعوصاهى
تقئلنيهلتتاوطأبآرغقاهفومهآضضئاماهاقم

تقملىفتيمفيهااسحرمصثاقبفحألآككمافيئحلىالمابرأها

حثملشررايداطفئمتغلدمنفلماتخلل

خفولىأآلثاغندكيرهاقوفيركعألطرقايأعلىافالئرق



ال82

مئلىحففهسخالآضاحآبافهافعئعغرآللثحكزواحتفما

لمغسهلصوبايئاقفصممحكلجبالمحلىأئفطزتاكث

يوكذدثكأللثااطخخولمحلئااةثثائخغايأشمبااىوآفص
فغورخولالذآااهولسىرتالألزابئأنظتوتكرعافى

لخطفهألتقعخنمبئئالمجفعخئوفتاكأنفخبحناضدث
يازظلوزواإذصتزعىلقومأبإلقلذاكلى9خييهصائاالنا4فصاتال

الئوئليتنيثأحأضثتهضقطعيمادماسفيتزلتفوكولث

عإلمفييماالماصتاكألفآبمنقبماطفنارآشكمتعفتهاص

الئيولليلؤجاباعليتيمارتماؤألتغاقفعتلبئاوزغن

عهطلوصفغشكطايسأكلمولسالييمؤجهئلىفيىطا
تلعسلكلووثحذرأهآلثوآقإلحصياحقرلمجقيلما11دتراإ

ئلىدئآلىآياصمالقنافعقأططباهئيزثماوئلمئهنيقوفيتطين
وخولتنتهمثماغررمالهساقوتتهايثهلىطفعةطلعغنهاعليهم

لىتؤووآفلمهسالينااىفئفنزألنالطألشئمنالمححملتئم
أاورذيرقصفيألسكزثزوكلىألوجدصنلىالرأياززحوثتنالمجضنا

فلئوذحقألصاوفيكلماشئيوراةصلمألخايأأعاعىتغكقوفي



21أم

فىكلصكلصص

لىووجمهولقيوفىوأفةلمألالمطاثمرواسيثساطونو

يثلضجفىلبألاخطفويقروهدحوغمثماالمآلزفهـنيهامضنالتحجلب
ففمولمائينلعااآقممروأفىعثمئاتجئق8وخد8رآوفقا

مميلعنلهنلىاحدئدوآققصثؤعنالمخطوآنارصاح

لتجزءلعطااصثنلفمبافتىقرألمحصائاومضدهثريىفا

تحبلذأرجمثنبالعةدرليخمبمابالماعأللتاللمحإكل
مئفولفياالرضنخريفصرثفلفهوفممغئقثألفودع

كبؤلىقثمنطمافيوانأكانتجبمنةصئممطثطئنلحط

تؤولهاليهصماهارلتهحفئدعاشقففىمايالايتلعدكت

هتسيتعئزكأأحدوخقفتهشيكحألدطبفجفت
لسلخليكانياأللىقاكويرهاكاثنكتااشطعةلئآ

يلىهـءورنمنهاهثزنمثافيرفمآلآثساماخهكبئ
ولىوكماآللدئرؤدبفئحياوعرضفيىالمجععوطولغوكفآ

ؤحلىآنتتئقعولهأةضكدآلثيرثعممةاللثبكئائمااق
فيفتهخولىئئطحلكثئلطعيثاهيثعحأغألفيئذخلئفماالطااق

تصموثأكيىقآليآاسكقمققذهخعؤأقفتونأالتائبطتكفان

نح



2م

قصغمألالشغرتئقأىنحاطتفاوأفعيادقتلمئلوفئقذ
بؤالوطاتعوقاثبلتاميىافنهطلجهالتأيرقمثعآذيالالبغغىاذ

مغولطييثئألقااقئللقولىااافىآقوبهأمألىألهادااالتمالتهماآنأ

الىأصعوثثهلصاوصعكانيئاكيهايرئناساألهلهـما
ألوثففطرسافرآلاووآفذأضيفنتهألايوحبممأعالمجالمحل

هاولثابغلف9كاقحلاأقتآلفاىأدلاألمحطمولمحلماوجغ
وئننذهببهائئمدنمائمثتأومودفيلىاصناقمحتوال

كاإيلالىيازالريثؤأطماباثغثلتدالطقفنآناا
وصكفولناافغرأآتئممقهفنهمابجئمأاقئعحكلينآقيف

خمطفيثناخملمحتوألغافآئتوائلأبغهزأتغلمبوتثهاف
مخههـلىتهمألباتغفةاتحاقكلدصحدوةثاناتلتاغدعق

سكفولئمتهيضهالىثقةتوشألمفاصائثميرب

تدولمائالرأتةأورفىلمئاتماكماقمئمقاتولالدنهاأنت

لآارمهافهاولفبصفئاالتعييىاورنعاعلىعأهوثا

ففالىاغفعلاصندكرأواألالعوببيباكومانامثرو

ألماؤأإلفوصاتحهـمالطتباابابماتقولإأددهيى



م3ا

قضائألثزهئئآثزفهفكأمائألإألتايعخضثينكنئمت

آوائألالوعبئعهيثالطاألألليافهامصئئهثتمثاآث
ائالأابغفافنهوقذءألالعوأفهئىالنديوالعاذلي

وهلوأهقكوهوفيخولىلىبعديمدحهوقيالط
يخليئثعاوهتغبهابهايرمائلالزدالوفييلمفذرؤج

ائلوقفمغصاءثخاعلئيىهاوتفطخقلغهىالؤريمالق
القساطفافيهارتفذلتمكتثوماهفاتارضهالراهتدعالذؤأتى

آناهلأداماكلأمزبمةمضمنتلموألقهـماجياليةدصاكلكانأمن

جمئاطقاغيرمئهلدأتتئقدوزأكاتخدشكنفهدايآتاكأ

ئمتآلفااعؤجثهاصااقلياشماطثنامشماتقؤيفئتهيىئ
أليزأييلفيالذلمحلواممهتيىوقخفةبنصثهالعئتقاصمص
يلهأتتواتثاوآثضرمنهعفأضطتوالتررقاووأئقصرجمن
يفطمتهفماقىوامىالطوفبألالترثبكتالماقتآ

وأصملىمحمزتفبيابلىائهماقأوآطقزطأثقخششاآ

التموالجوإلرعحاحاكثيلملىزاؤصمذنهوفىةاامتاإتنم
حائفهيحثبتفواصكنصكليكمةراارأفىصآتآبلغ



321آ

فألمجطوآفقئالرئهدىايثاليسبثثبعهمهترمنهوا

ذلهوثوعابهاآلىأفىهاصنآصابكوهوفؤصلفاقبل

صمآفلىذالرخمئعاواطايفوآضئهربثيعألليئيفعترفي
صفاناال2مقلتحصقاالخدفغقةمقاقخضحبنئتوما

هيئائوأوابنجاماطهاهااتمثنفوفالتغاعياتتنستي
ئللطواايلدئوحبئواليلدطهاالتوأملصنئرجىالرؤنرحا

لمآليثرفاوالغثلىامالوأتهففقدأدآهرصاتهمالقثلىفائاكلئاخض
ملثالنثألأئاتحتىصاجاؤوكفيياقلغئلماحتىفوكصا
ذالىفوعررفبزوأكنزقصنيؤاليهطالدلفكلذلماكلطآر
بلىواوطلكوربئهففوائباوجمنكلاصطرئحنهفاق

زلىنانمنفاحربعثوقدشمآاتخاليهئباهئوههتىكرثغ
ئثاقاآناماطقلنااوالننكطمتاطماآلتاالمجهطآصطالتاماآق

ولىقصصريظاميئثوئقاضععيىشصمثنئيشويعزبيآثط
فيالهاكلصنهضأبصمفتيئوققثئيعنككماقلمصاصتتطعبيبمحانى
صحاداكصثاالئشاكألصثاوآشحتأحئافافىيمثاالتخيئهوأتنعم

لائتعاهلالمجاآتمخيفىبقيرآتنهتيفيهمبطاليئيا
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علآلنقيئاألثرماوآوائغمادبهئيآتحئيثزيوآ
اطلباويهـلملىحقأيجثمثيايهاهتقوياؤتالقطئعئئللغل

تفاوأغااشاياثااالغوأزوهتاوخملافلقوابا8صكدارصثف
الئوايهلفيهانأحرتئهحاوخوالدجوئألاآدموأزصتهرفلى

لماوائمتناآتهتآعلنهاهافىلوآراهاتهناآفىقاإوص
بخآقضارألنهباباالعقمئأقاصووعالأصكلىناعليكتئقريئث
اعحالدلمجياعبأوفئاماولئسىقيآزضياوالغردأرقائمبزدثه

لغوائلرضتنهأعابآوقزحتفقنصواألترجاليهواتتبغي
رنائلماسامنكحئثتلقاةحيثدأنأخساجمنباقو

أجملوفئرىارىآلحملمطواخماتالأليوىفت

حلطلمحألأقلنواهاؤكافآئتنفوطمهازأرتءاقخزباصلقئر11انه

القبائلاعليضركأوأققتبآوتصرفتلخطيئلزوأحهاآلحا

األآلعواجملىالثوممانتنكثوصاهدصدلقناابيبآناومملى
لشماصلىأآلققعكدكأةافىثقياااالوغعكااليقتعىلتةرآئاح

أصملإتاطؤأصكققثحيىتناأنتفعنمدلالتئحقفهيماقو

ولهولرومأهلكطوالوغليخولى نما



3321

أبموألطينجففاالرومأمكصرجملكأليشقعأل

لئغلثيلاأالثبلىاسواسولىمعنرالرأيهاذبفديثت
وألزيوالسعذافيهوتتثعحتودأدعأتمممواهذسكوأق

ءصساببويسليالحمخوىياختهبايعؤيهلمجلبضال
لثماثهوثواربعينأربعسئنلمجمظنم9نيأدكبرىيا

آلجالاصمئزآلاففملاآلتكنخمدألالرزيالااصسوقئبكلن
غثألقيئتزئالدأقاثهرباأألخحلماعنئغرفآألقياقآئت

ألئكنعففماتهراللىقاأغتزاممكلالفاقتهدهاثغاطوبا

ولممفألحونآتاالزماولمحقكىصراولمخوآلبشابتلققإ

فمعألقططيوألقولزثيغفهآفماعالؤصانوفنفت

غوآوتجفأللمخفتاأكاراوآوصصةجغطافجطالمحرتآب

آضأللمبإثألنآلطلآلاكرممااواقتجسإنةت
آضالآهلكلكلللوشاتبزلدفنودلفيهنتتءووفا

ثألتخفالثيحهرعاتضعالدعفنإلدموصأفاخثي

ايذوضللمحدثعهئكز18أااقبايصبتأقيئأليرميقآئق
ئغألميىبالقموأملهاوالرؤمققيتآذساغةنآ



أ3ه

عذالفيهنفمفلقئأتجعلرآئلجخصبالمنؤنفلممقتكل

شفئفىيىالفماصكنقمرىألآغدزنبماتاخذآصاتفااق

آفئتجذآنآتبمنثوآؤفطتاخنهآقىليتهنت

لثئتأليالفثنقكغففيعافىالباياالمناتثمغفتلقالشفيريو
ضعآلاللتوفرآلنمنرآوباألدبهاباليتمئوفتانتدوك

تثالادزارأخنئقأعمالقافلقأأئفعؤمليهـتشحد

تطلئمققهنخفيوتتإقئثلثآنفطئولهتتهكذ

طألخصمثهلضرحوايفلفحكمارا8لعدااأولئد

كلرثمتفاألالجدئفرصش5أغففىلتممكاباتزفذوأص

غزألضزيبهآلراانرولكنالزساغؤةحزقأفغت
فئألألمحثلىتآوركلنآألغجعاصورقآارزفيئاشل

وتجالئثروبامتمفتأطاكعؤبالمحدروبآاقوكمئمفت

فإثمممفاطاوائاأسهاريئعمىليالمجيهاطإحخ
تغألثتارآرادتخلىاتقكغوآمالةاناذلعاوأذ

وآخالىئقلالثبهائهافآشيإهقأاالقآالمحبلىألىنولم
مآلالفمغفنصاوأؤحلىفماآفلىقاالئتثمئحضاواث



ل63

لمءثسسرابهماوقياياذاوالتبالمحبتهالقيعثىتةآ

ألعانآاخودفياليثفثنياألدثهعثاممترلرائآبله
ء

جنألؤالؤخذفىيغساويخسثننهتاورئثطتقئرجةتكفكغف

ضألشمموالئتاهغقألألبلقدالحطثىقتةضغثفتي
حالئحنهايثياأللذغوباصنهاثلىيمفىفئ
الآثمالثأللقلدثمقااتآثلذأيرفيآفافياالقألنياتلغااحم

آلوذعزأفيهـسمتاوقهاياضاففؤقهلماورأدماميا
ارصاتقاباخطعماأتتمئفهاؤتفىالدا

ألاقةلىمحكاأألفنحتآوبهبذوالمتأاآثخطفعس

اتضألافتؤليغىفىواواآنويافتتزللتد11وأق
وثأللناآذكاآفهخقفممااوإفىافمفبهدطاظتمماراانوأ

اوآغل5لىآصكاتغلووالفترثبالطخهـنةبةلمحثيارلفلكعاوهوا

فمفألفكيرفياثخبتوقثغارائئطلفمرأثعلباائهاآآ
لمآلضطررفيسوضنآغياأيكتتتثتبقالتعاثاء

كأصئألتترفىآنبئتألقاليمافىخئوثثمتهىااأفاق
أدظبلنههلماثلىئخراليالملولةللىأسيىشضكرنهـالفيوضا



ص321ال

ليلغبهـلصحلماالكفرمنأهلعثافافيباحاطتتطفديالز

طمعوأهماكألمحدىدلالحؤدصيىحناىانلوفيلروسوا
صينهتوأعغنهليهمءخيلئلاأشرنتليادصهافحجعوأ

طهمناكلنمهشوببعضالهلعادتوتجههلمحدثاأوتجعلعكل
الإلآلوأذأدهالملصباتنفيكلافيالمتزى

ألآلخبأاوعزيغلعلقئحهبيرؤصكأجإتثطخشعوف
ألحاآصكطعالعتميؤفأبقولهلذاثخضوسناعظعجهآغدطائ4حا
ألااالفىإاجلتفثآضيرألتذئرمعأجلوأآتطها

لآلئطائدوأالمحلىألاملمااآلرفياخواليقافآتنئهن

ألجاألقعآوأبراكليهغتعمبمالآلئوأدنازرلتياخا
اآفوأالاونهتخوقمتافيالحوأاتقعدضئوزهاش

ألضالمحصدإن1وارآمدرضشطأألفحثولتفنحمن
س

ألضاتتهقاصانآلنواعالركأمحينوديااالبامآلائ
الناءننهااليابغئوبمانجأببنأعآخمقتعه

أذوالثتهجبفتةففافغطئآاتستغاحطهاممارا
آلحاامغوفيهاكرفأئئذالمبإلمممأفومغ

س



أ832

لصألألاالعطالقثلتممضركصاواقالقنناالىبهامؤتوافي
التطيحصرىوآتةأيىهافقنؤفتدوأهققتقم

ألودمىاآلؤثوظاحمالمحعزبكلنوأاللهتتيجئروأ

أللآلفئعاأوثخفدرفيالالفعسدثالقراتأآرلب
التحماأللوماقكفااافلوبئطلمحفؤدحنهازصثتيمىوف

صسص

الماإزسثهأائنعطاكفالزبثملبهااأطزقآيقطغويئئوأآ

آاليىكأصارمحهـضجآتتةاآلوالخوالىبسئهتاؤهف

أللقتاأكغاكأألعشاؤالذىنوليهيقايلوكأكأأتهخدصا
ص

11أدألأغتبكصالقمثربأدركاجصبانطغثيال
الخغاأ11قئببالئاعلتمايوأنفيآجااقنوألثبات

واوإلآلحنلآلغمامانيندئهاسكرفومعصايينؤئوأفي
ألآلوصعاأهيمصكليرفيوئديماإدهفمكرتمفنههلريحأزخملى

السححسوصثاكالوترثبهفيثالدأأليقئهتثذرالمجسع

ألخياصاصلرامرؤايئثصآثاقبتلأدظالغلبقآبئممزوإلطئه
الآضجالقناارعآذآثقعرثيلخلجعانكطاحاواق
ألمهالالمهاعلأفاوقتولواثبمايقخنئاالتيفماالرغمثبممتما



ل13

حمكاألانأابافآحممميهآتذريئبآثيىآبئرؤغاعىيئئنه
لمجتمالوأتهخثتركتثوخكاخاقهاووجوقآ

ألنثتقاافىزوأألاللهسراللطنلثطاتجلىوألكيان

فآخذووألتزأأللاطتحفبآرصياتجبانأماخألاذ

ألرتجاألإطونأغتزتطاتها3بقفبإلآلوثألزآآقسفوا
فآألليازناوطرفقثفملقكتآحمهاآ

إحموكانوألماايئغسثفهفاأتجسئمثهائيآخقكأاآلههمآك

ألألاسالصثبدآئاحمافمؤجاألزأفىألمحعبائلتئحطمثلمنا

ألالصرأوصوالثيوأآلحدلألدرلبعلىألييأئآفون

خاألدوتجتفمناهاجمماعليهاآلططووايفوصاصكعمعب

اللآلوحاوأزالومالتتجألكسفباصطيرفىياوخصا

الفىالزصانعليؤتمئتىأخميأللىالعرومثانمثثعىصشيففي
11آلفواواممماالنضهيفثرحمظاألألمئودتائجابهانجماخصف

ألخألقيماإذأآفتمتفقذالمجلمنالمحرإمتغرفتاوط
األثاصكحتنهارددثبآجفوأيدجباغييسأئأآنغداأنما

ألاكامئفثلتملفبآغعصاوأبثهأغالدآافتماعلىإقا4آصما



لمم

ألثبالىمئتفمزاالكآثاتكونقلىتتجايغافىكلى

ياداالثطالرأقحلبمناليهنفلىواهدحيضاياصال
3لثيوسينيصيأممنهشوالقيدفعجمعدحمعهفىالوجما
المقثؤلولمخهيااطؤآنأرممولمياقخاجمناصا

فيعايفولرخأرصتيمافاأليهاثثقماسسادميئأتع
لعقوواآهفلوبعتنوخاطايثأشضكاآلمماناتبثيخناثآفعئتد

اأنخولاحثثضألمفموألياؤاعنئواإماظشتكاتشتكجاصا

لليفتهبفياليهحليفصعشبمملماقفحتقرألدإخاقو
رخوللمالؤجئوالحافضفأمافىئعاؤخهئبهاحسينثناروث

لمطأليلفافثامالماافياالدلهذإفائصمفاكتاسو

لفيماماماتتائوفيهالفطآنازآهابتثهيناشاقةقمثا

لذئولطالتهنأةاصنميلىفحبثعدبياكاشمثاثاترئهيئآ

التمذيلوناعنذهاااصسنتاألغطؤالحطمتثيئ
قفييذأللهامنمنهابلثعفاوممبأمتؤذالمجال

الئهطئوالهاعسآاثهاكوزألىتؤأثثعقفلؤختئنأآئمتمنفها

ذشيطآمثعئاثلآطودهتلمألناركللماؤقققا



كآلا

ذتثهليرتأوصنثةوماإقفممالالطوالانوكيير

الرحئلانوإلئفطنحاالمطاكأبيخإوأئهمكناقفآأل
أصممبيلإآنئتناصمدحلفلووفثاكفناأبفأرحمتكأما

صثللذألييكاوحجئفنىأشوايالمعالقىاناجيافىمزعفيلث

فولالماأيمئبآعئراوالآلاميرتحثثرلآلباياتملمئوا
يزولمايلىضقاوندأزشوقاوغرتباعنهزإثفيلذأ

آكغملوجيئصدخفئيئيقتقكمثثنئهاآعكأر
ولمإصلىئألملعذ111فغدرممفغآالزأالندفماالعئلفاق

ولمجمماصفتصكيركهنيدثبمأبهاؤخهيلىوموا

قضقئنثفوجممزضألمىوفىيلطهحرمايقماف9 اكلير001هـممط
ألعسيوزحىلفوتتلدالفقالكلألورعذيالثطعا

لشمثلىئرا4يركماعنهكتيرالزردألمخاتقثهد

لوعصلاحزأأخفيعميالطمتاشمثىالهخنعىخنفالمخيلتتكنمق

ثلفعتلآعثنعثوألزمجتمعرفتمتااتحرلباوأث

غيئانلرمفاعتلأأوإذغفالؤمانصمعاق
جهاثلوج8صناثنافبالبإصجكانأغابوإق

سا
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لئولممعؤضعؤنآفقففألنمفماسكلىيااآللثمثلى

لخيواإوانعدوجماكتاولسأضرواألعرأياقنألكثى

لهوارخفتفملمفذاربطءبآلعاماعيئاطتلىيقؤحؤت
4لبفللىأخقيزأاآناحكنهلذفعاعؤأألتهطرود

لىادئورأدهثذأتأيكونقمتىغاقيييقرلمحيلوأطإلتثآ
النميتزحاعآللطوقيلخخئالرومؤلجموى
وألتضولناالئبهاؤحاممثعيااضسطهنمقالتاققد

لشمولراتدادةصكنا3كالياراتفاتداثحماعندليهاصا

فكرابآقآهثيوزصااناجوأفىتكيوفآرضددآنل
ؤلىىوجيسئضخعدبفوثعثياالعطايبهافزتاءالبغذقغكا

طهانثثنآتإلمطانثيوأتاراأفىنثايثهدوفىتطوأتثظا
طاوألتراكأنلىامنووإييئالفممفواعشضأنئيعبثمن
زهاوالخيدهتكجئومنياماااتقتاقلطبااما

قيلىاالوقلىأوأعمباأوقاأل

ألوفبر5هدأحسنماله
لغتاذالضغؤماتوقارمثشوفرفحتئئوىممق



أمم3

لسعباذاوأقئمطعتهاصنئصملىقلىضعفشىفى

ماععبأأييضافلطوقا
ألفنمهيىآمنألمجرخىبريىأمئاالضثلائحهلفاصاافيقياضحهئي

ألقعثجفدأآتماإضمئزبطوجيرنذأفثيقطتهيفيرنمنوليآ
لنفارجملىنياخموأراآزعألثيلمخفعزائالغثشوخقعؤتوب

صثلىخداماوآخدقضلىبفماتهابهاوتمثعثبهيضنمماآ
غلئيفقأثطنكثاوأحمذانفقالوركالبلئياوقوطؤثواياريثيود

ليألجماأحمدبيتطهعيديعدحاصشاقيهأفطصبااايفعاألشا
ألعدومالمئئاجارظدضمغغيئوأقمألصاشثترماقاأئحيئآ

أليكماجفلصمثزيخلىنىآبدآلايفئكمآتفولىاوأ
طمئألحناآزوالملانايااهاثآلخباسصاوجلىالرألضفآرقأل

فألصمذذلثاقؤأضاالمحقويفوىنفادلىيرصنسفتيكببها

نصعألطوكلخفمطثهاأقشيعآكبدعتبشاقلتذعبيمياال

عقألالتثمرقرصاصياسفيتزوز8رائحهآنألفآفلئعحتاش

ؤآقغدمئهاطزفافمايذصنثئممآختزيفيلفالنياهاقانطيرى
مفأللهوىافطتؤكتبثيبلثطاأفيعفيشغفمغائأقيريرطقلى



ملمم

فغتيألزصشيمبابمتأبتضرثأدإطالبآآنألئآة
تجألئصمنهاجمماآةثاففىئلاونممالإلهماألئلتكنرجمضداؤا

تأدأشكعغعقمثئاألىتقأاألفطلقسةئونا6ثسوايحنببملطقه
ءإنثحتقألاؤلئقاملوبإنضرثهثيرلىألتدتفزخ
عذالأليمثصبغالباجناولئتثفمئيهاآلمخلفيكاللمحبماتواب

فوماتؤألالدغدأليهكرفيهصالاالضوصتتؤعائمثهاىيىألئي
ألجااخنئهاليياأاماوقدمآبهمبادلثفيأللىهواآل

تألغمسآخألآنآحئو4إمامالقئسسقىانجداثاق

المحلألآشلفمااحبزعوأدوأتحردثالتفحعرففبلهوخنبلهلىارآ

زخألطتهلمحلماصكبسرثقباتاأاذدآهالىئفهلحتىأآلدصوضاتت

وجألمالثفداألويعقتلختوقديتقنحؤهـآالةألكألىافرفقلط
معألماالطعلفوأألمالمخفلىباكضعضؤمألعبملوثهن

ألطتفدصاليحتكحاألمجبتفمثبالدأكلنفعثفذمفمكئ

آقألثطالشفسثابلىاوخروخهثيفلفيماصلىأونطثبالدخعتهذث
جمألااللتنهللألبابيتغشمزثحصاهاخعاتغقلآلكدمعثآ

ناالذجألكفطافيإلمجثاشمغتاهقفميصمىأفىقمائثموثفمانت



ل2

قعألفيللىصنهاراجمعثجنمئيممدامخآكئحرهاإشغيهاقثلتحئتئ
9اكذ5ثياراالزهعىآكياصنواللاااخشوألرجوندأعآ

انماممثمااللهبيلىءأطىأهلىوشلىوفألط
ؤكرسكعهمالكوفألممههـىفعهديأل
الئحلهفيالمتزماعفوآئفأدآضل8كنرالدآطتقدشقل

إكاضسأحهجؤبافائحغتلأصكقلووولييماحاثقثلوا

ئاللرباشليحيآباتاأئبآهآلوشفألبماتقثهت
لوكأددععاأاآلرآئثلهاضفدثثمارآتهد

لالكصباحبرفماضبخمممكهاآقلفألمآقلى
دقعلبلىآنهايرئحمأألياالجمأعلئآقلىأف

كماللصدايأنجإصعأإالوق
قائاألوجدلتاآكثرفوجدلترحثألثتأفاآركأتخغغمت

وآصمثألربلبهااصمحثرأضكىريطاكطنىوعلفعت
مياللعااوقئكيااليمتىهذيرةلميئامائفديغفمث

ثقئألغتطملهضونأويقموئهيدئكحليىير
محصه



م

ألألم

همباأثبييمايفماألوفا
قائعلاناحئلفألالمثمياخدوألئالالمحاتافهـفئيوفىتزيافصا
لملمجسنافىايلىبخزحمالئماصنوآالنمةاحمائيمألتاسيخساسقخىزما

هلحابلطتآهأمحطعلطويصفتهلمق6يتئيهقيثيجاهليومن

جلىرعياكيتهاللنهفرادىوآمهـميأضنياألصايكثخقآليبئول
والطائنااللمحلمالمداويتثضزفماجمأضحنلبهمعىئلىرحثقؤمجنفي

لفيزألديئثمللضبدتآلقااصناكبىتؤشلطئودالومارل
قالقسألطفنرمحيعكلىزاالمحدنفئقلالذىمحائهلثقنئف
يكلالعئعاألئرثناالماحصماابقذحعخغافهاآزثناناالوااسقيلىاأأذ

فيرإمماتفقاثلتوالمجمارجمثقعطهزصهفيءبناااكأقأبها
لىلكوأقاتفولماجمهافعوأصعهـطسابألداافآنابخعل

يلذاواصكندثيلىلمحااوىتمصاإكلئدوأالمنآثعئيمائخبومن
ئلوشهفتلمئمئواالانأشولئاينغهعمكهاالألمحاجاثمتأأللي

يخلىجماففيايخلىعيناتوداقعدزوحفتأفيرفيرؤغثزفىفقا
لىالمسآتعثألآيخعثإلسولصيىكياهضآثاكأممهسئهضحثا

3كياالأىألمنبكبمالمحؤبنهدبنلمجادحوةلم



2م

56صنيهلىترنألمصاثبكلعياالأ9المحدقأاثممنىتحزيزآمم

ءطاممفلىلههاآقئأظنرألملط4آللمحصكمريئاقفيننهألاكلأ

العفلرخلقفباتزلتعثاقلمخنههلبعذآقخالهيمتاو

أمورلمخلينكلقلمقمتجغفآلإيقغامثصىثرتجركالختيا

علفسهأفيهاوآلوقهافماشخولمالتمةتمدبتترفبمسدفيشو
مثهيافمافؤأفىخمتيعتاقفبىكأيآذآجثففياالئوأسكلىأإذ

لالعاخنفتثقىثيذإلحقىادحمناعئيصمساشذمفايزلحئتالناغ
وضلرلنافىفتثيتهصثمتهأصفلعىيغألليلطفىياشناكأ

فحتىتةئصماصمنهاألليشكوأوأبهإمشاالمثارمناالقثاأحئب

قمللفائههلفيالداعأبثماصهلىالىنيااللىوأجأل

آصدلىالتهبئأناطاوفرشيملةلمحيئفيإشفوالذالنقلىا
لرمملىاابطاتشمربغيرتعيئكلؤأضةآلعتيدالؤبتثمزاألئ

لقإلرحثالمخثلتكرفغاعندثالذفيتخهلكحايالكأوإحبإلتاالم

الثقلىلفئهلىسيماتشهزجهغثيفمئهئلتخحططصالزلالى
لعفعلايقماراتذعينتهاوعالعفدهـتحثفزقامأشاأأقهمام

آلثتطغاتنثعملارقيالىبثنآفشلألةباآئآللتمأنآأرأبحم



آ8

ثلضدليوش9قتلىالئاأإتمنحلىبضرأياأاقسايجهلول
تهماممخلمنائاوألآلأطففتأتمأقحتخدقرثاحماوكف
جفلكئيوموضيحعئمنيلالفتوحفمعفمليظالييرفقآأاق

فلالبياونافسذللقئضىقىجفميإخفللئوألتؤث

ئلالبركأبالىاالوضاقابهاقفصملعرلألصالىاتياغذلث

للاقفقذهبوأشتمقفمفآلىالسرألتدعدبالتائمثنآعباعطدو
طلهاوالغدزألخاأفتيعتىرريايهقيمادونآعالوحاتث

الألطروأشففائهاإخحماثسمرمنوآفائحرتهئيمطاارخدلصقمرفآ

لىنئعةناأكلفيعيمالآلخئموجوههاممقاآلبآموماتشقف
مثثاثهوتايركآألئأسكراواثاكلفىرادآفرااغتؤنيوصا

افلىصنآهلىئمآمةنلتوقافوأفئهفتبآازئعألكنه

والقخمئقىحهلعمثنيعمابرلووؤشسمئكلتحالنقيمىوثبرو
بهاخلصعمآئ2يألوألثاجهحاتزكتقفمابغخترفما

ألرحالئماععسدحيهلىطوقا

مانطاىأاباوكأأبئ



ءمم9

لىلهالاتانكمالعصنىنكساوصالىراوضرلىأاصال

بفيافينرئاذفيفكاصنةيىفواحمانائمالمجعثغدأف
خالخنتجئعبوفيلىاريآوصنمنتيباباالفىالدعلىنف

لىآياتفنآامعواكمائخومنآنفففول

اليخدقابمممخوممقاخدامققهتجاتتؤنوي
الئذأآغذليهاياافالغعثصاغأآغعثمانفانفمفئيأل

القصألأوتودقألااقاخوألذلمحيةمنائرثذالتوهـيما

خماليصنطليفيسوهـيماأمتأئمزلىصنالرفييمفافضىأف
تافيلذليافألىويففويالوضمثعؤيالألمحتىو

الالكماخيرلهاقاطيفمررزتماناجمماقصفحماركث

الجادذأقماثاأصشىبفلهابعاالمجديآللحضعثهىصبابنالت

باللذلثعلث9نيآثرالتارفيهاللدياصجهءجاىفئ

الووراراابناحاقوالقميؤلتخييرقيزواعأمدأتط
لمجيالأئوشغاوأجألكبأئلفمائييمانيزريؤزةمئا

المقاليئمافريابتثمكيرصنرارفيلعنثاجهـثوربثقائفما
لىماآلاتمعفيركرحارقءالحمبابنبعرثهمنهآتخخثنا

بمك



1531

آلفسوالهأاوإءبوأربآفدفلبأثواتةغلرحالينصكئداهف
بالليزئمباالمشئبيصكليهطغئهاوالخذالحثذأأكتبزالغدث

البسمقميبمفئلسبقتتغنمالثففدأحاوالمجرا
11ولص

لاملىباألحسهبآلااللىجبباىالمادذالمغئزشتسرال11ق

زالثؤئقبوانآثهاأثينافاوائني4الىحئاءذاصا
أثإلصحىآلأهنسححماتحئثغياافىكضرلمححمالباثؤبهطواض

لترجمالأشلتطفذخنجمدتآنزوالشزقأاصاتوايمايمآ

البالعيهمسازهاحعلثعاعأآلطثسيادرعلىالعمثىبضاكفكفأ
يكلهسـسكلصسكلب

الميالخسوأاوفلبااصسزشالمحاظهألئرأتدبيالشجيلمهمند

اآلثلىاليمححأججثماعصسهوتفعرلبيالأجمافيواحم

أنسسزاعتبلثطمىويزاليبؤمفيفوقائداللىتألهتئ

كعئطبهافىاليبساوالعثنيىلوزهعرأمنالعكلطثئهلرخ
الراللهافىتةذسارففصقياياقفألطثعسيمافتخبات

لىلمجبأأفمزفصأزلتلقالتاقينعماركاياوبثا

لىالقنامئهيمههـتاولوآنأألترقلتالعختقىعربممنتل

لاآلشحايخلثمآلشفمصدكاثئحاعيكقاكهلئحكيأاق



2ا

اليألنعالصفمهافخعلصثلمخظاغتتررئواغعط
صألألفييأهـموتخزخنكلآغر6لمحئرفىيذخفندلمجيا

لاألطأوأئبقفيستفنآؤأيىثذتعارالمجدموأش

لفعمماألنتئآخاوفئزألتيثهانايعآمومنرآطآثت

اليانتموضمغبمييبطااعأصتاأوعاحيمتائتناماآنما
لخماظعيرعجيوأابوارالدملاطبايصعفأالزاقا

جههلعجاالطيبباألعليأبولاووحدإطبافحسأفى
رجادالطيبأبوخذشأكعابببكتاابولمحبشيآوتمثماخحل

ايمالالمنداوتساألدرجأخدأنهضمرأحاكماصناكالماتلىف

فىيفأائكتابابهللوققنرتطحمعاالرجوزآههـعهللحابيجملني

أكلهـلاتبادلقايعثواوالبهنيزلتناآثحموفنزلي
قالتفثثاخضللطفضآكلةحوالقرثئهلىقصئالمخاتدى

صلماإائذعبسلناعبأضغزلفواخمماصالنأفب
لمدأفللةاعنيمألعفى81فىوعاتألالمحتلىأجئدصحنلئعىأأنخنائمخعمئها

اآليالقردببهثملمغترضمابصعثدلصعقضنةا

خئسسأدالمييئوثمالتعآصلىوثهبابفتآتخول



ي5ل

لىءوماششرجمطاطآقعبتلمسلفافملموحرفانثصميظ

ضلالمفيىخيالثغرأتجلىفوئغزلالهيئثعغأأقصنها
والمحاصكلطاحزاواقيسغافىلماففاتزلمحسنماآذااقه

اضطااألتبدئهدقخبئقجيئلوفلىلمدلمحلاءجااقلظاق

ألزمخااربذاثثاآليالافىئالفدلطئهؤصذربعبآ

لقفئكأبهاالوثبفىفىيآثذلأتجلئهارهاآفثاآنا

ألآللهثثغأآبعئو8آضداوبيثئلكلاللقئغجمثتاصثع
ولجترضقمتربهاتةأؤليبالإليلمجفاحيئهؤفمهي

غزلىغيزآآضرفىنحبانطذبلماصدصىأفؤثتهأأ

لطبصغزمهجبهماتغلألمجأدأزيهاحسالتهئطق
اكلاكلكلثث

االمريخاكهوحلمنىالنيبقيتحميتوطالإجمايهنايهل

طلقلاقخمتنئئتريآفدكاالتشقلجنىالثطثيهوغال
هلىيذقنفصاةهثوفيأؤلطاالذخعركئقذضعمثا

وأآلفأثيلماافقتآئاالتأأللمثيكاثوألصأنلى
افقلطبياثتورلىتة16أذخيستظلأتجقأبخرغوكماخاذظوذ

اصيقأحصمأللمطلعفداداتثعوف4كأنآئضلمثؤؤسنرأق



آأء3

لىثمفآألفىكشرتهاصباكاليائثتزالقذأبفىلتفرتمبا

جليهفيحمعهامفأكأتئليئىفيثقلأمنكا

اآلثحلىفصائقراطعلهلمفتلباعثمهصنلكا
رجلافماتيبفيوصمارماتجدللقفرماال

هباآآامتقااقففاآلخدلمثعيضزنافلم
يلالعلتبمائهينؤيتفا

ألماالمحهلىغالطبيئوالمحطعميباالمشاابايمدح6وقأ
قتلئمقفواحيآولىوألطللهأزبعكعخبأل

لعداكناهوافيثوآكبكفتفوبلاقبلهقدتلغث

إيقه3فرثممرمفيوؤخشناوآآهلفيوخأل
بدتهلئرصهىالشفمصارضىعنقلكالمحبيبرنماكلهعا

تةبصمباخيتوقطؤر8لماوآقوالقوآجتب
هطلعهاوةجموأالمطظامئهوطىثغثايئحعزها

قوفرعقمثينأففيهيتهاياتجدامنواخربا
تغلهاآخفتفيهاسئتووالعبثربهاالمماثلوخل

قةقنبخعقلاثباجيئاباتفوقبخفمهقنقبأآنا
همد



لمك

يلألأحوآئفلىنغرؤأبمامعتاليذكرالمحداألنبا
تهكتصةضكغزآ3وشمهيرفشثمتهغاآزعفمحبقخحزأ

ومنتعلهدىيآدصرشولؤثخكدراقودعفيرا ا

المرأصمئماتجكقلىدأفىآلفابمإللاتالالدفيآنا

ولائميمئكهالوابرأثرافثفرغخوقغ

تتقأللذامنقعدفىؤنآجهقأىإقيالفنااليهتاإ

ئكقلمجنروالالصكاووأئوثىبممداألليفباخمأل
فهلمجوألموالعأئلتغىفيوتغايلمفتسألفبيعودأ

تالكلوالمقيهبئفياالأذتضبهفيقآذسكئهماجممو
اكهاالمخثراللىسإويكاألقجئملطعاأخصعزاوربما

تجعهقهنرخكزبزالثوارفكوأسكبثهيططهوالمجهل

ؤآخقصيهضكيرآزتيعبآأيرآلئاالعشيثآصنآيى
جقهدىدييبهائهياءلذلمحالضلييئاصكنئمآف

مقلمحاإعفولىآؤلمنائلنفمابيكاش
أللهفيمامثلفؤفىلىذآئوالمنثرالمحغلىآف9صالط

آقلةماياقالكيذتقغآثححعراعندألعيقآخفثأ



ءأهـ

سكقهزلؤغىاماغهدخوهخخهطتثلمحقخرائ

أءعهقصئطقؤدلنالوكامأيغاقيقليألمجوصأحيب

ؤتهؤئألقؤلىقلورصائليلهيثأوأكمبئ

تقتهلقنأأشؤعلمطيئيريخاإلمخقلاألختمثرفألبق
كغقألزآثألللهباهآفعئخيولصختهرآثتا

فعثةلذيافغلهآكقرصنآفدخرهـفغلهفآكتؤوا

شحخلخفيبعنبغفدجمغلىثهأكحثلاالماععلاولىلتا

فتصمثبألهوااثرفىاع3زإليرماحكوإكث

حمزته3ضخزيخئىطمماوقاقرىأيبالقآمتأطماو

ختكاتلقآضىلخذهرأكماجا

نثقهآاألصلدادليهبهآااقاغيعاوالقداالتعرا

أللغضااىشغوبتوقذلياقألغغاتهقفاهذبثقذ

حملهناىزسالدمماتممدآحافلةفصصرت

قودمهألبوركبهيضربمأبووجعل

لروقجأفمقألىألطئبأبثالماىأثمدوقا



مأألهـ1

اثاراتاأيلىفاااعلىوآولليغعاالثيأالئاآكرما
النوالفطففدتفراأردمتؤقابرطحوااقتايأفف

مميئاألنطاكبداللعبنألمححنبناحمثيالننحملاباحنعىلفاايمححوقمال
هلىؤأأصنكتهنثآنخثبيتإققآائيلمغلوييمأفىلطلياقنانىجم

لفالكامليسالبمكرآوألكعاوأثماعثعلفاواهـقئعلفن

لقائلالقمثلوامثئمطاثافمئنطرفهةإيناختنلعبىأيهوآنا

لفطخاحنيالمبعهتماثنئاألوسيهثلبابخاأتمخفوالديىأز
حلالباإتمطنزتأوآخئثبياشيىالخبائاتهااءآلأل

واقيلناوهثئآختيأتإحنماوأفيرتوابآولتاالزاجميات

ئليختبالترأدباضكايثرافلتفقالمقاصنهيندثكئاننماعنتم

خلوخالغمافىيمالوماومنزجآقلوجالئعغوأعممئثاطا
لأعخبوفلاغملىأتهانجفونهاالعيريماآغطيةشفأولذا

لالعاولجبنالرقصباخكيرىبعدماقالثسزئفعهوتخ
االشاكلضموقهمادآفعبنكشئهتىناحالثينالتعانقاودآفى

آوأئلىقفنساثيذأاآبطيضراآورفوأللذوثقنأ
نإئللطعليلببالعثاظقطنمافاألمحسانفخحنآزبفىما



821ال

جلأممىحبضمازودكللىقكاتنهادففنهآوسوآل8

المألسووركاولثتمفهممايحىخاثبمالذفماالزصائاعج
ائمطلافاالافوبايئهرئياغئداللةبوافغنحدليآتحى

بحالوأصجكلطني4سدماجنعهالثهاقافتيطرشمفط
مينرواقألمطىاآلفيصهتميمايهفبهميظقأفىأبسمووبةقض

3لمىففمودايرولألبلطسثوللعتنليزباحوسللتتهـفعينئ
طاصناوضلممالتوفآلثلمئاابئاضأألقهمفعثياديهوث

لئاعفا81لتألاطاقلياممرىودحوأالفلمحبتهعثحل

ئعمائلقبلثوئهملىمبأقكلألئنطالزهقثلبرئممابمافي
للئقأرجئنساوقخاخدأأومقصتمةضغتركسآوتوا
صعلثحتيئامئبالفصرألىططاوفتافوففدبمائه

قعائفطايكزماتكانآئحتطهاكارتائهرصهزمت
فيافردوآمثيماللىأمكألالفمانروقتثنافىفرأوالدهئه

مماحلىئحتنولأليئتهىئمااللىوالتيبملفتماىاأل
بيناقولفقمأقدالنحعهامثألحىطقوللىطاب

يئالمحاأثثئمبمبكقلدرلتكلنهبياالمجميقويلخبانابالو
همه



ل8

ألمجالممثهبهألمألؤصاتئمهجهـأوأفعكاتفثأئثألسالإتعزدبهة

طلألهاالربالبابأوهلفب8فىلييفاميثألغرألبنأألممذروأ

ئألدافياألهمألمحعلىفحطونابهإيهبمدأوهمجغخمف
حلىألرزأأألصكفصكئوهئهموالتنفوممامبرعشأبالئيثضت

الطآؤجااوحماثلحلطصبئثلففيعلتااثارفياايىا
الغسائليذممآمفيآعرفوامائمياتغدالئباشماتغلوققذ

نائليقيىليمافسا3فأقحصرتلئألطئءتحثماءتصديكثأ
ثلمعلاباسزبزأأأانيلبثتآشطنأهائنثمملىوالمخا

ايلىبوءثمكثواللعتيثعغرفيةئحلهململمجأهلأالمما
حذأليآفثافاقةدثفهالاماقفدناناكما5خماذمختتكآاقو

لبالحعالئليندكالأمبجمآنسكىيثطكلضلىهعالامبركأتجاش
لباطلااومامآؤتسقماتهصسوفكأوحةصاوآ

اخمالجطأمفتحتت11اقثفااىآوأطيئآصماتخاذنأئثلتلا

لطناكسائنانبآخمممتاجمققهاقبتثوقالقمماقلمحتنكعآرفيمافى

وأحمسمياألبدكئماعهاأاأبهدعيوقأل
بلالىالئتهىخدمسالبالاةاآبئخذنأي



152

بهاضللدألسئاطليهاتىليعايذومتتط

خحرطرفياثملعنثراقلدمففتقأنئأأقاقطنمأما

جلقهأشفرأعنآنهضؤحنفعيرطقحتجمجذئها

تعتصحلىدقتثزجثنأتئفتصملعيفهأترالئيفعخةيبئ
ذالراسغأحغوأجمأأفىمفلمغقوالمخلىاؤواولتغرا

لذفلألغوأصكاازسنهىقدلعلخئتضفمو

ضيفتقلمطالباجمأتزصتئيصىلبقؤارك
المحملىقفرأفيئعثييئتفجانمهرثنأقعدئفأأق

أخعهابذلممنالليهأبوضفملرلبفقكناألمحأتعكآ

شخللمارالولتثحخلافمادلىصمرأألفيوتذرثنحيمأاوف

ليوممكألئبتدتجهاألمحيىىإكهإماألماصتإع
ذجلىولدغقيمثبأفيفمأأئزمانقفبنافى

آخلنأتهمأدمبأتعئلةالمحهساممنماطاسكي
ثنقعلىلععمالاقثبلتغغللعزيقإماأدمني
لىاىلدباانهئغحقاكئيمهفيصصرفت

علتتئئآخافصنهأعليتهوفعخفىسكنداتقساأصهفق



2الهـ

غلماثمافالذالمثتكثمروألعقزجمباشلهسوااأفا8أقآضكوآغك
لنعملىهاكلرةقفلآزبخحهساصهابلوخهيئتبففم

لمخعملأيعهاهممثسسثلىتكوئانزخمالمحزاحىهلكلاصرفى
تحثطلقامانلئتفبدتثاؤاطدالىآيلىفنتتتإقيدشا
لىهوهماالاففينمانت3األزئهاضأئماشنزرفأأط

لالمخالضريدخدعثدكيكمااالدخدهامنهتصقد

ؤكهسماافبتآقهاسكرقاذخاشكثيوأخل
جمشمسحئلىتحاآبيهسازوألففرمناصوا

عسلىاآلثقأماقتسفعسايءشدطؤلرصائميثآئاكهاتفن

لباريمائوياالمثتيم3لثضلآيازياثحزياغمساتذيا

طلمؤصعفيسشررائغلئهاللىمثاتاإق

ابخلققسذيىهآفمااودهاوهبواقثموصخمنالك

غتقلهامامتمافينففقاماثمتهوااضنمافمافيبهفقلى

وذأذالئناواالهثننأصمضوأاخخنقطتفاأفاهثأقيئكماآ

زحلإوكلاقيفىابم5كلالوأمرئصألمالبذلكمرىآدت
اأخفمالماثبلدكاآثمونتنهلىربتئسسالئمفحثمعآل



لتئمئئاوأالوكأثاثثمتكئكحترل6بهاصغير7وقهاضرذبشمنص
اعقآلاهاتحقدئقدوقدثفيهعاقدثيلدأأتبثلف

بطفاوصثضبمعجبانآلمحافمأآلتثوصئثافيفذوأ

صلاآلطغئكبرىلومايدالطبعبلحهرافيلتامدئى
لقحلتاهاضعرلمحفرفربهالمحناالقمرباقنغغاباآن
الكذكا2اختعر9نييمثمقوالالعصمافىمجركهانييشؤ

عجلمهقبهاحدانجؤعهاتمدخامزرفه

بلالهليمامدخعهأغثرفآتئفىخذؤداخمهانجا

الوللجمأوعثذالتغهطثغابصبخااطقمثمايآثلغ
هينتتثآمحتلفقألتذيوبفمقكأنعيابمااازث

ولملداييآلاآتضدناوالزألبيابلىمسل
يهدحيضاأوفالى

المجهازضواألألضمنروخطمعيطألأزجمماهئمثىلنءصهابىبقا
ألاسكعيانىجتفغاتييبنيبثنائاآفتولوابخت

ثهمااثرهفلموئهألذفيعصنآلقهمثؤغييرقمالفكا
مماثونفلقالتخافنااليييتىكاتقؤقلضفعىكق

مو



لم62أي

حاوالفعالبرأهلمحمخدفساحىئنهعياأالورىحجبأ

ألالمجطبتضتاىواليقأللفصحماللثحتيلوأليعائيا
9الدقيىأدشقايخفاألوليهرظلمحئثائردادتغداوضفرئتا
الطئؤثؤأثفعبحثيفعاوفلوآممارثقئماترثهبحثسمى

خيساصنهسهآخمئيئيبعتفثسونمسؤمفيثيآنثوالو
تحزاالزلتتوقنتبوأحعتوفاخباخوطتتاوققراتبالث
ألااولصهايهةأررىأثثمغوفاللمحنزانا

ألحالجهمافئدهصعزؤفتاكئاجماتهاكافىئيااللهكذأ
صماحعيفأتمفاألصكنسةتيقنلسزور9تياعفدلخقاخدآ

ألمجألألآثرخمسووأ5وفىققثفمتآزصثيجتقؤلحثيآأ

رفيازإألآمنآرصعثوالمافآرضبفيوثتفماحا
ألآؤثتعاهسساحبئوبخأوجمتكياصآلراقهجبيصنآجمهى
مألأللصألش41غرشياحمطلففياقياسكسقارافيأتجهالمما

يؤامثوولنآلايزليولمحفيماقلحمأتالهينول

صفاحتسيابفقتؤايفيآثمموتوإنئابالجمئثل
صاأليامأاكللمتثىحئسمائملىائرجئعارأالثنحعصام



ألم3

ثزاألادعؤأأقمدآنجئندمعألتفثيقناألنانط
وآصثهمووومهتوهثغافالبشكرهخاآ

وتأتصكمافئاوآثصرئصافاخونفممماؤقةآشزف
11ايثيهاوآثيااللىلمحعليىإثناآخقااويهسن

ألخمقاآيترفيفأاقءفيماقدفقلضمعفويبقئ

السعاألألعالليشيأضثغتاصدناأئئحيئنااطااأئنمافيا
اللعألوألأألصمأقزبلاجمقعاريصنتابكقغفعصالخبهئاأوجا

ألكئضاءهمالماقوضنقنيبوأعوحمنماصحزئغمثاتؤى

ألرألقيلماابهضرالىضترقمرثنيهأآكهفهيجمثق
أدمئتغايثيمتاقنغهفقفمثلضريآائتفغكلهلآوكأا

أطوالهئدوألئتضفرأويفكالمدئجسحاوأأيذأيهيئواف
الاقثصئىفاخغحامومافحموقاشذ

بأالذعوأصلهاكانالحثفثقنهمالتبألثنئيجوائل
رمىأآزجلهاءلوةبالثنماضئورآلمجطآيداشأق

آلذالاصالقكتىعكلطصأسهآمسائأإدسه كأسوووىهـ هح

ألماجمأدأءؤجاتعسلنفحىصدأماثصكلعآصتف



أألمم

كاأفيفاوهاتلفلصنئهضترليلبفلوقدؤجقحظ
لدابحمكليكطهئعقعلملىلمحسثاتئمهـرألقافمزشركتآن

وأثهألئتهحمتاعتوأطميئوصكليلفمؤثهوآممأإق
كاانسيبآتتياغئأيئمئيبنتمتزآيئنسافعذمنموآ

جاالاالققالقويرمافمافراأثألقىؤجلأفغايىفماقمثهمس

الالفصاأيزيثيايتطلمثكأققراليىميهاافماتقى
لىلفالكفسؤفمااجاؤزتباقهافخارهـلالقتفتمالتع

لثمهاةاليعباقمدفعابييميئأشضتئمفاقلم
الماكبئهاخصاكلتثثوأثءهاطمفيكأطزمنمثأقل

لخمألقفماكطئتوقأركتقئمئماممدوأصمبحنئههـيص

نويستهاجمكنةامطىرأربناعحابدوقيخرجعالو
ألمجئيلىققلهثمبطصيفهفضربيلمففلمالمحئفوثب

صؤالمخافىقطرئزيخبهرحيألطأالزأنذال

يافلصاخيفتقفبثيحلريتالرفادوغاقيآتفعتياتظ
ىيائعؤفؤانيقخلىألجمدشؤإلإنقاأصنكاا

منالتجتوأيلآلكوألضبؤاميوإلمجفزؤةقيأخدألخن



لملم6

دار3لطتدوىاقلئلىواثيرضلارئماتذفمهوآ

جألدتهوأعمجطتلعىىاخكوقاالثطيأللمحوأجمالقثمحرزوأ

تفصفأللمحبتخأثطااكميألطبماأفىصامأجذلثويغئرني
وغلثالهـبهصباقيلغراأميفينالمحرأنثهمحباقالمحساحتق

عمععالانربصمارثئابذثرصامنألقوأئخذثائذم

أسالالعزيؤقالملكايىكأوالتبمثيهاعظأمألكولبابخرألغا
غثألآرأدبمأملمحممطاجعآثعبلىثئلغاصطلىاأذصك

غقولفلودباقيقئآصكالئقيفامااللاحعحآإقئطق

ئابخئاللزماأبيكوويداباؤآغدكلدالزمات

صصفومفيهثيائهحهاصنامئفيوكانآئرقا
ميحيالآلوجذماشثآلكنئمواهعاثلقائميتموصلى
وأللىلرخاااامبهائثدثتماابهئازباصففقت

المقعفوالألصعارخرتدألمجططالهزتويسإللثثضققآ
أئفوالاأيرأبهساصأتنقممتبلتةمنهزئيآألاعلىوقعتت
وأليثلثرزئوكدالفراتربافمألئحثو8ورداااقوزله

غثألتثلئدعنحثيفيىبالغوإرملىخنحببذم
صز



ألالي

خفزألتفرئقناصىلداحقشاتااينساكألقمافويقض

كواسبهلتايفرفألهآئالأنالزفباافماؤخده

علفألحاآطلىنهفحعثئجمههنقاهثوفلالنريطأ

إيهلرأييتحييزحؤلجيافولالمزنهغغيهـزو
ثمخوالغيظهمنوإلئهابهةنهمئمنرئزممماتسطمهو

كؤألقمجواقالكفيمبرنهافلخطاأفئاقضرث
لتطصألزبآخاقوقؤبثتاوبؤوبزفرئبعحتهآئقئ

رالالمابئلتاجممابذاومهفدالمخئقاالأنيافتشاته

مقئواماصلىوزلااقثنطيفمافييروياصكضموئمدآ

لتخعثلاهماهاتغئزنبريااطهتزإيرلفصعومجمحااطرج

حاماييأللمجاهنطتغطثيآنفاالطلجساثلنئا
ومضنهاحناعكقويظثاهافمزتاأاقلغهاألللحواتئد

الطولالخزفتاصنهمتطعيئححتممزؤرقتفتسدخقئزالمأ

تعبيألثفيألمحصعماقلىالتثعئيتاتؤلمجاالقعذيىباويتخقآ
لنألجتجليلاغصعزالمخطعلنفىقايئاشكغؤثهاتةو

قليالثيرلاعددلانضيفينإآلتاوكثالدمنلكودمأآثى



آأألأل

ثالمماخافمنحتعمنبخائنيليممىامفمافوإلعا

الزلمجاةالملفاجهموئمهءأثمئهاعمق
ديألواليهتئقصرالتفاتةقذوفؤئلتخقط

وففتمافىفائفاوعئقتهسيذقعيتقبتكعث

ههـءطكلوآفيثيئحهؤوفنطهلطأكآ
قشياليموتآآلغتلهشموارةوآمرصصأقرصنه

لثألزخلغيرااأتحعتىلذاؤضطخق8ءاتجرأتخثتااقأتمأتهى
زشوالةصأتخثااسيىئلافأشممآالهفممنماعثناألك

ثحجثألالوا5رأوالحمةآنا11ماآصرلطيبةطكعنالو

صياللطاايغوفواتثمهجغطيآنمنقئلعطنحهسبممأممنت
خموالاخهثثوولقدثخهفثعآلحيصرقتماوختءفلتهثد

هثالصلمجيااهتخوبهاكعياائاحاملعلىكبئنطكت

الجاللراوألئلىفياالجمذافلىنمافيالملمتماممتقك

أيضافيهوقالط
الحمائلجوأبوبهاثكغثفمافثأافيهـغهءآأصفىضناتتعذ

صلبئغكئتحاوأضطذأبههفمخقفتجوإنحيرقيفيبثكسحمالرتث



الم

سهسكلكلحمءس

دموإلفذفلثىفيكلإفولمواوليتمارممابيثمتىأتحوم
أيفعاكنعميطهوقيال

هعامنخطزفتومآيمفواصبانبثدرفتهـعأتؤ

هإفبانيتحئياماجمنولآفعافعاذفيمرال

ألمساوشمايمثينهوحهمثىخبصنفبضلماوحابتمنقموأتر

عيابغفىطيولأآلئاكزماحيعسهألبامالمجزفىالعطسقك

زوايهفؤتثلاللىولكرآيتزقبآثقصثفقطوفيامائفنأن

قفماهافقالفحاجوقدمماله
تطنويلهاأبخالئهـةفغفهقحعتهجهلمحاباأئفكذ

االمرابقمائىمفختيؤبئىتقاطولائيهآنت

نثوكايمطويديخقعابينلفواعليهخلىوفى
الكعتعكولعلهوالطمببوتاخرافطسوأهاعلي

تأليناغبهارأكأاأتأنثيامدساتاجةألألفطخأرى
المجهاليمنعليكمأطىآيمنهاالثيتهاوخرختبفىر

فتاليفيمبجولىألاصعيأاصحيآلااوايخزهاتعذخمقخت
أقرجالياأعليكتتمفيلاتافيهاثحتوئدحبهزالفئولط



آأي4

لرصالاثاضتآخعضتهمتذفغيايفىلقخمئتآخحعئيكص

بالمجنوباتألملغعبفاملىيوقال
وثلثهـائعهيثأوأوبانثقألمهثه

ئجبدالعانرلئأللئماطتهااعإلفطئ4ماوألأيلهلعئدخثل
فؤأنرآالناحيىنحفماوالبعيزقفاجتةغماسةناأرزثرأاخيزا

جمكسارأرىالمحيئغلىزمنخيرإممدضوايهانإلحاخؤلثقؤتما

فاضياتنوافلىرجرلمحئةهـنىتفتفئعثىصكهماشالوأنآتحن
افألزرومثاىيئدنامصتاخىرالمالألناثثحصا

لمائالحتيكلبقضاوآتناقنالةاآنارآيئثاق

فالملاألرضبقئيرحيباغئعثاباكرالمحزدافئبمشنووففكتي

خيالتئتابماثلفئأآنةئميئاللتطارموفعغثف

اردالثاأللمحطئقاتممقطنصممينآلالمحذاأليديىكث

قألثنيلبخثواوالكمائؤلثماوهعثجهلئتكقاهـزثوأال

غذالىالرفسأبعلىألنزماناتانمةفققةفآالفلهانأشاقال

لموآئطابهاخيأللشعياآتاآاكقرثبرآافيفاأأعارلى
غ



3أل5

ذخحاآضثاهللحثمأفثفتأعئمفيمىممماصنقععهايكللشثفلططظاك

بالآشىو11عذطاالحمنالمجهثئةتراثهاضحلىدثمألئذاأكالآ

الآجلمحمااصاللةفيوللئدمعلقميإلبرأامهجحالعثثفلمأ

ااإهىأرعيالآلأممىقابآوصاتهيتئهقلتالغارأصدىترجمزمحنه

ئالقكصكلوحنئساثقماوعئومتتهآلاختارلئوحماصااصنآ

لىآكعاجمس4أتهاؤقاآكالئابكفؤتمئحشقماأإضعوازتهم

الىوأوفكاسسيؤ1صنهحئوأدلرهالىتبااروقاقححوأالثتهث

ئترحافميافلآلقؤاأقإوإلؤدلىىالرفيالورءعيرفالت

شلثممالياالقوصافيشالققمايممىشيرئيئمماىبهآريهاأالتحيثافوجما
وئنزاللمئقاليتماخاآدتعادآكئطااعالاليىضصواويذ

بالوآوآغفامةسكدأصنهساصقتلتهوأتزالتفومقشيرى
ألدأطثناأصمنهـهزكافئرونائقهالمغاالئغدآفلىئحرم

لعآمزكعآلزوأيةالهاوألجئقىطسمآئزألمكنينمرثةنهأآهـصكمئ

آللىوأءالماوفيهالىلرجاأبيثنامثظرآفمعافبزأمئرجم
صشآلىحلالعبغكااخنتقطنأذا6اليدااألجثانااتقئوقفى
ؤآجإاتجيمثقاوتواتامفهنهاوتآمحألبلىألمجتيمثىبهاىتر
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ثبالروحثلطقفنئحتمغلنالدضنيهفمماسعدهـيآناأذ

لطقتافرتاللىضجاهووضرواآتدفرصصرفهدمنوغفمتز
ئوأنااتئصأيتوقذفياقماتغدفهاآلئىفتثثلىاللئآنا

غثممأوعثهحبالوآمميلىضهتترأصكانآحفيائئوكأتحاأذ

آهوالطيرأأاللئميطنمفهلطقفىقاطبنيثخعاآبوااجيا
لمافىوئهوألىحأإحفدأفاضلمعالطلمحثهدامف

المهؤباقيلمافىاصنقاوقذضضاعقشرأبثلئهءإكع

تفالماآتهاوشذغصرلتتواألمباكرماوفيفآكغزجمأوكيى

4جتاءعفيأألحىالكرئنأيطؤتكرمتيئلثيإللموئحلطثتعرأيك
لمصاآكقيثتفييمعبيكواويرئحوالواألثخبهاغذؤتلخت

ورذلثباباتئدأمحححلىالثغاآتايئلطهئنائىرقذآطال

تاوأرنجقلىالافرقذفأقبسعتصرفياختالتكبرآئاإدناكفعت

إلماألمغفهجمغفصدىإدآوأتئتاصاحفضأتوداتآنفمعمكىكا

بذالمالرؤعلفافأنفواآلااخعلمنآمعراوألتغدكب

قساأئإلفدادئفقرولمجاهلمقالناعمادأقشاتلو

فحفأللمبالزخلهةمافيمائلىقتةطااثسانأيففغوانما



3أل2

حمالىثراضملنثاسىحمنماآكيعللبهلقبئمافركازعيماأأ
األلعئمثىآفثاؤضولةتفاماوحاجئهحكفؤالثانيئإلغتىكذ

ألنروجفسمانكافوألأدمتاقوفطلىوفا
بمابهمسعيفملسيعهحألرهألى

ألماولهأحاتقطلإلمميراممتحتفعيئداؤءلا
ألاوآيثملىشفسهؤأئكئذنانباقألجبؤائعت

ألجالوارشاقوأيهماقلئيئوصا9ائغنسطاعننااجميوفىا
صاألضقيفىمبزضضأكتثولىفتقذزمافالتعتم

عنيسهكألمبملغهقطألبنكيغلعغلطوقا
الهههـشنابينوئآخئزؤئهماكمنهلغأبيالمجاهليؤجمنىآتا

ؤبألنتيللزلليووبئمىكأحائلابعاضفرآءابثوئولثميكن
ألظملئبماتطسلىناولآهاتهننوأشاصاض

يكثآتجمئألآنخهبآلقولئةقتضؤتجميآلمجزضبئوثيمدق
صمعألواةثئعليهثيفثشهاجهكمنهجمااذضيالؤل

يينأنءجاألهليتناتغلىئيماافهتنآلطلبوتيهيه



أآثا3

وئصاثكعرصربقالفىمميهثلىاؤف
خفصماتذرفيفيألاوماقلمالعصمكىيكثهإيركألكق

لكدلي1تخذلئثألنممخوبموأصصالئهألآؤلىلقن
مالدصثشندئآحئمئئقنصلهجدفيمكالفيتهألبيامثصالفىصاتفولثن
الحعفلعيئااجساصهننيمقلمحئوبافرهغاتعنلبئضباكنصف

زمثلئهامفاوآطراآحعائعثهاجناولئاغثرآحمنئيففرإاعفرعنوبال

لالتلخروالمحدقااايلقلغثيرافضقهنجتبثفثئؤأدالمححد
لؤضلةلجااسكىثهاكثاتقولهخرغثلهحؤصحناكأبافمأ

فيافافيموألنحالضالفلكلفىكفصغثالخلىننألئحعاألفيييثيآتلىق

لمخلىآبترامثاالشفدوقرالئللىرخيقمالمعاثمانائغياجنفيرئد
قخليةعاكمعنآيميتغلولئصكثيتدخوألمخئلانا8آحذزئل

ياكروزفناكمنراألدترأعباثيماضبثتاتهشرمتثول
لميئلآلميواوتدكوأقبالطزبينناالمخوأؤابثثتفراأل

القتلقبالزياشألىؤيبحئرفىؤأتهبتبآنهاحآلئرثيكنثصو

لمحلىقياتخيثمفاليهاعتتفىلعمفنيثبافثغةاأزفىعدمفقأل
صنالصعالآمضىقكوأصعاستراألمحدئدئحعونآنثىإذاكلللنا

سط



أأليم

امنبنائمثتاابيآنغذعؤمخئانىمصىقىنيصيفاجمنلترمثي

حنتثدكركءاألئملفقذقوقأتثخنالإهذامبماتغيائآلذفإ
ثملاللثلمشااابغكلألمحلكنأااخعالزفتاضللماكازيضزما

اآلفلىلمحسالمحيافىأثرلتايأيبغرجمابآاليؤناتدكوئولؤت

يخلثيوصوحبفناتألارغمهابثآصمتنبتةسخبيهياورثأقصأقخايلى
فمأعفلقصفدوأائيلغمضعألدنافكلتاصالقفمإلشنمماالففمئلتوفيهثنآزأ

ثللأرايديىباألىفحباكحأذفىوائلالفيمايتعغفىأاتىولئ

لعثمنهباباايزبار4أتركأفيتوففمهألشوىاآناممن

ألثلبئأياتهوالرفيتركتلمقلألبذةحتغآثبأدثآ
3ألاألماإحنميثألضممباؤأئائوصنخدمأفىلوخعثيماركشايدآقآبرإوتبها

النثئارقأذنهـأئرفيدةركائرفىألكاادوقا

ألتنغئإلمباقياالقثهليبخمايآغنىذكارفقآلادقئطنتجواكلط

خلليزباأليذفىطائبماقلكلالوحتنهفةاصخنثأالغثثفهئمنشتررئبغ

الهزلشومتالدلاادنوآفئهذآآليلذوهيالمازهرلحالتك

ابالفغقالقيئهيبثااحممابمكوئميصعدآلغثزقاليثااوآهدث
لقثسباسضتآلراآثاتتفعوللرالرراياآئاثتبغ



ألي

المبمكنالثإألختىءااللىصكئهارنوعيفهخمأشاكطلثف
لطالالطافىلمحاشموفآتاولووخيثئحشضمور8القزوفمايض

والرخالاحئحثلطبرلمرهاقدثهرااأقتيثيآلصاإحرلبائاكاشجاع

لطاصبلىأصبهايداإدأتزوىثطاثفعطشهإخفرنغأالماالتضد9أيائاو

لىلغلىألالشاخدأبقيبوراسادقذرئاليلآلروتحلطفتملث

ججلىوؤلليعثالذنجالفمامحألؤألبقريالوخسمارثهاوجما

شأجذلهـأشعمرصكرفثخئقمامنجمألقهزيققبآأتدوصأ

لالببهائعلقؤراختفيماتاأقرةاطهآنأتجييرجئالقتى

أدآصنالعباطيأالطعبرأيفنثيفادتىأآضدوخلنأدفألطمع

يدفيكوئهلدوسكضدأصعديالطوقا
لمآوصاتاتثولبآنفيلقياؤاتياألراآخذما

ليئصاالمحزوبيرييرأيئفئىاخقاالذالألآقتون

لمأببالمكلشالغضئطزالتيأصكتساشمالكاوبياصنها

إييهيوييعآصمئنعتثيضمزاليئباحماآقالزرالتكتلوب

الييآفىوإنقاألئىوثأيرواجموأزرذأمأنمفئت

لةبطاأدآفاتإل2اآببوالمثممالحمعىألمحزبفارممما



3ألأل

ايلظاحماألقفغىالبآحمالماإلطألبئلييثتايطلرايثيئمثث
لاليماخفارأبثاتخشسماتختسالياتألعنالكروكتل

إيراصعوأباانزدغأأكفاألاحبوالوان
المجبالمافىدصيذادوصطيدسارلقاالمهتةخداأالغيثؤ

الماويخاحىاألالمءافىرلالوصالاألركماقماوجممارقا

المألللهقألالاجماليممنلألرعاثرعناأضئقير
أللعنثايمؤىتزئمنأكالطىيمت1اليضرأرلثيد

لضتساعحاققلثيلبقكلالتضهااقىيضعرثفتهن
الزوالالمناالشغشمنضنطإملالاخشيألفائمسه

فالهالآلذقأفاثمغلحدوصاطاوضئرآلمايملفله

لمحعألالأشلتجدأحرأيأاملحاوأددبلمابايحثتمىوما
االالآلرزبالإلشخئياممئيآألجالطاسذذكطفولثاكاا

لئايددهـبيرلمحثزاودصالطوادآلغيايغيماالمؤوجعبثن
للخزأالمحطدبلذافتلىضثاآللنئبالصبماالمخنإنثعىافىفى

الاإلففماأرفاحئقتاكأقلطوادآلسثاآلفمدأفىتم

الألكلتشالغيثليبهاأقيفهالؤزاصطيهاغخأف



72أل

والزحالرالمخيلىفأوهغطالمحبالاأليلأالسخدف

الخذالابثاييافغتمهالاألزئقعمئزصواتط

لمبالمفساصنامئعفهقذلماأدآخطيرددناتختآثفل

آللمحأللاالممانتااتقتأقممأليزالفاآلخسامثثثمو

آلللألقخلفنانمحآلاألضثغآشنفنآرئث

رحاقمافيناوأئضؤلثيمقلماقلمجافتيمافيياقني
لىماأآلزمنلغذوقتوآالمخباقنايملجثيمساييرأ
لألثحغأدأطثرأفوأخعثانلقمالابقعمثىلثيافؤتد

ميبماربألفىملمحىلهااالطالىمقيئفذنسذني
لةمئفاتثتئهماثآثثلىءاللىجأللىدااممالنيضعف

باألئولالهائااآلقترضمدمنلميااخو1وبائثغذلم
هصتالاعارضميدوفمرحثءمالبالتالطثبقكيوصن

آلطفالوااليتوءقضابينإياللثشبمنلعدها

الىلقألالمحئوئزألوخهفبالباربمااإلقفمبئهه
لةفكاومنفىالطفلمنآفيبالوإبديئقيختلقففا

أليصايدثمأتمأكثدهفيلرجالالعقكتهاآودقق
ص



2أل9ا

رقالوالوآلطاليااكتفوبهاللباماريلمحهنا

دصمالايريعصطرقافبللمطاالمحتوعلىافقئالك

حسالاعأآضللقفىاسماكأااطفلمافبقهبنضثانبها
المعأللأأئزدئايخاذوالألللابهاشاثماليقمش

فأللاثراثانمثموئغلنوحالأاناعضهاشممبف

أاألبوقيالممفصئفيائبهآيختفجحالفيفهدفؤخعثى
ليزيىالوالتزئلىااليدصحبالمحاوالوواوأدآللبتوأيرالقعبا

الدآذوألهـبامنآحيقئممفنارزيالداسثرالمحنطيطئو

أتتسسالمثقوأهماخوالعتمماللىءثقلمحئوهصاتئقصث

وأليزحالهابالمحطحعيرحاليوفهاتتوق

وألتبالفالعشمطثاولاآلهوايهبهاهايومئ

الئمطساروالغفسمالؤأفديالباهنطايليفكلىءوما
آللباياليلطغزفتولحهئحفآيثياالشذبالتعاصثت3ماثت

األلبساتنفمتياأللاالموضعترلؤجعئ

أيهألليالغائمألطقيمفالىفيالسعسااآلطرتثقماتئ
الآلمايخاتبلعغذفقلاألتاويىاإلبلىهش



21األ

ضنالقىعدأفائافيلبايطوىحمئتذغقث

افحاثيئوآثتالمحقىعثالتفيوالمعافوقبأصفععى

مآبأبمنخلئحئلياالمخفمالوالنفااليايآل
عطالأحمأآدضنهـبأآلاثغؤحدىنتمعبوئى

ألدآخواوألقتمبأقثليماصباواآللحعالطبالضفيياتدماقخؤأل

الخبوعليهوودوقلىحيفكوتاال

ىلكعرفىأأنهياثوذبأنهزأم
الإلبلصتتناتوزئىقئألطللآيقانافاإثيث

فحفسلابهثفهالطئولانلطلئخغثعثآوألتأل

لرخلاآتقثبككيرصابثيفعنذراففعتقتفللفروكئت

تتفوأقنيثيتغخاآبآئتفأقفىعكاخمأآفيكتآت

ولدسمرهيايىمففآتاعلوأزواآمتبتاالنناال

تزفوأخنئلمويثزلضغفئما3طهارحلوأئحسكأيزحل

فهألمحثأبتتتفتةتدوأئدثرهمالثرفإضقلتني
لتحفيالذمنؤدهاوضدرتهالىغغطهألمطاف



م8ه

تللغواينلمفؤاؤفنهتصيطجمنقحناتقعاأثمتأزت

تمتللمحالالقثىآنآكماتةآغتهولتهاقغئفاآخقا

فىلىفاقأوخذممررترزتالئممضخسزفنالوآقا
فتئلخوأدحالمسألصإلئاولحفايهئمئتؤثقركت

أتجلكيطوشاثلوكيهأجملكلمضئغقةطفامثممأ
يمستلىفيائلقلهفأتألتثقآئثيآئنهمعثبآفرى

الؤجلخفواللبخلىتجنمثلاللت

لفتثهتسلناإرقطتحبئزكهابزفغآقامااقضد
واغغلطقةبرطلىئيمححاممأصزمالمخةندكلثان

لمجبلىيرالينهثذااليكهلفمثهكدتهاأثرالذنباأقىئحث

لعستلاسضهتصرالثاآآلثلبيالكالثلىألعلفتكوى
لآبكلئفمقدآاقتصثقفألآلمث

أدحطلبهاأوكتومآوقثيلمئللماجرالنأيثاكأألف

والففلىلشظطأالحالدمذؤناآلهصإلينلعااالؤفرلبنشحله

فمفلحتسهفيسمغثيوسلعميجاخأمىثفل
آوالتسذفممئهاتآكنموأهبيإلفيملخيهيف



أاول

لىاآلتئمتأديهفأشكقمماللهحمنإتدتشتافأ
وألققئاانق1والمحذبلثئرصأالىتالىستبل

تلتلىئلتقمثئاحيىدئابالابهاآقإتآزصياخصملئأ

وئذثألفعللئحمانكأفلهقئحففضعوطةاثنأن

لىوالرلذياثارهيقدلقنمويىخانجههوفي
لدئلأالقنافييلهلثذمبزدثالاآلمخمثشاأفاق

ألغلئاهئئوبخهـممتترخكوصتآبثلثالئفهااق
التللافكثذدتئتزآهمتهماحكانقوفشآزضيت

حخلثلقخاابعغمانهاوقنوحقدفىكبلثورفى

نيهاقتلآغيافيماوالمخيلخررآغيانيالففيئومقوأ

خقلجمأنآدثاوفيئعنهيمبفبلأاتتخالمحأوقفا

قتفلئوأاأفيئارثمافصمثوأوغآآلربااقريدلثه
يهلىوولواهزفنكرققعئتآشدثوضغتزمساتيتفآ

قئاالهقنانتفماوراحفئحفهألمئغطى

تئتغيرأدرافماصنققئأبيفإلقفففائمفوكبىآ

تقلتوتماوأغرقتقوي8الملعتمالمجهات1لو
عأ



أل8ل

إلالنهسرثهسهوالفعمخذالممهظلرواهرأؤقبملوآآل

المحيلبمأفمافأاقأأتغسركماصنآفومألننعأ
فضثسوأآبرثةآلونفمللويقاخثدااوأل

واأقذوآتكلراعلوأآأوااؤفرواسكغاؤقدؤقلى

تحتأتزئوأصنكساواأرافىأقفأئوقآعاطتوفمماىالاقو

هـأقبذبياكاتغذذافاقفمصموارمصكارصتالعث
الخذلقغاقيغوئشنفاهحلدصخاعلىتئثتهرؤق

ملفابممبأمساوأبواوققسوبهايبوتحليئكآ
آمللفهفىاالآدظدقفأانمأالثغسؤقلذأبتزكألغتخ

بقللهابهـثامبسلىاىالدولطميىييدحألىو
ؤالثيباسبعآلخسؤسنهاىفىفياجمااأفحمملى

موأنامبهحطاصتلىمساأوليونسصونلثما

احفهمآلثثغاألإثصثأائطثمعيطبآنامهطااهـالربئعؤكماكاوقا
ئةألالثبلقااتهماخاييصثباعاعايثيقئلىإاامو

اليألئفةمصنثساناألثفويشتصتهيزآفيلمالقسوباتتزتاوقق

فةألحرجضانفىمضاثحموكرفبهاقغهآقتمطأللااليفضبلبا



383

زفةاخيلاحقرييتهصبفكماكالالهوفمااذالعوأنإنجماكفحئاقغ

صصكالشئالمتلىاشبثآلعهتثيايحنآلواتخريميقة
ركمائمةشنوروألمخلمجسىألحانمااففةأيناوحياا

فيطعاجادآكأايرمأولملاجىاثذفأخةإيئاآلظحاجرصا

زفورأإطىاضعيهابهالمحتثاآبنماسةائغيثوقنمالثططاااق

صمئهنلمحأرفماآوجاقآثوثبلمحمثمنكلناأتحبثف

ئفكراحىمنلهوتثمبئمباصودنماشماقارصاحتجةول
أيألرفءكبانشزأاجروآرأحريافعئهآشحبمارألمخثلىو

الملقفثاغئرصايصكلمتواليئقارأعثييئ8اصمتغزصتاثر

فغابخقتالردعحتلزغنفمأتعثيونآافألتتهفئى
دصانثوياقثهلهففكهمنمثئاشبالثكيكيئيافيشف

دفهوكالعارضمطيهبائالوثصاوصكينيئهولصعداامثثالخاوتكمفآل

حمأالمثتخيرفآختتمقوأاعئاقبئمآضفتاالإجمبأأاصفافهـااوجماخفمف
لثحائآنافازنيبآرفأحياييثميمالاءصأمنامنوآحت

حماخثايؤحمعغصانماحماتكهمافممايىبافغلييا

قالجضيثقبهتفقطمنإلدليشفمخيماثيممؤثوفوقلخا



ءم8ك

لهألسساوكلضمدصملىلبيىيطيقاالحبرمضالأأيهأنآتركللما

فعرأغفهوتذأهـلايهيهضلىلىوثةكبمالريعاضصرتبتااذ

محمسائفهالأاقالئقعلهقالتضايمنطثيالرؤرةوقكحو
جدةبرأومفهمئهاوتثكعزساطهبئلو11آفوأقئلىروت

قواهفهقرمتئيفئأفىوتهابيتاكئتهءالذأمتأتشغإمباقا
عزايميئنفالمحمهافىآئقذكلألهئتةكؤؤاأئجهاتخفقبا

جممهجماا1يئؤلمأقئممابمرصىاإقوطمعئئكرأخيلىث

يكفأألصباقهملىوموطئاالثيابألطاغكلمنآححلمفا

لئزأحفةمفاموالةالقثلىوقلئامفاؤفيؤالقمغمءفعقلفعقق
تألطفهمماالهئثهحدثوصلرإكلتذقاضذمهاغناأوصل

رمهوأقخشقفهـاقمتةااأقابماتادخعالجفباالمجحن

وائفهفطلامؤيطهمصكزظفو2لختهلةليحتاللىصروتهـدلمكمت
فوأدفهلبعرالافيهاثققوألحهغالدئتاايهتتمؤصعهال

لينزعائفةاالرسرآأليوحنالمحثلألجمثالعذفربمليدألفاثصموصأتذ

فةيتعثنزنقذلمجالماوالبألوأصنيتيماممغاشهرآليثماتةضثثصح
يتتزوألقيلىالفكنئتكمزبت8رضمإلعفذإقفتآاكنحتإق



ي

إةئاالكعرلثوألكيئإافألالمحثئفكئلمآاحؤآكافشثصملثقد

يمقأدثألعتعاشراأجإلييوفيفىنجااكوأآفاقأفى

ئمعادصرالعؤاجمثميرلحاثاطدأاذاشذئدثبمامبقنحآ

نايمتوهىصوالمالوتذخوأصحبافىأؤقيءشكدأآلأرب
فةفىالتاإتطااتآلوتعئتتخلفوتسذهزوالدهزثاتاوتكبثفي

ئمثعتظئغاقصفاةفيأالقوإنعلمالمئثضفشمىقيييهاوأن

يىمهضافئصانأباللؤتغطحع8خدالهاتتآلطغشينيومائحلى

كلمآفاعلىالزلحعفرموقديعدحهوقالى
امخاوآدحتالولئنئفشئقيئئيمائ11كاكازكخمتاآدبآ

حلآلفيأتفرتئوخالةفعالزصانفعاتفاثاعنت

ماألتجذوأمائثهاوالذاضالمصلئلفتاالعلولعيلفماش

مالمحيااتزلعتاقوآنالاممفتازااقآنايمت

عفقالمحيدوصسميزجدثفهازازيميئلى

مآلجسسااهاضرافيتثتجراكليلىألتعئبتناو

زالجطمامائحوكذاتثققزغليناألئذوكذأتطقغ
مسأنتوأىكحونالواالصعثرمهـأميلبلمجفىأولناعا



ص17

ظألئعنهاحتافثالىمائمحيئطبهصيبيثاماتففا
لقهائامئيالأطبهايابهصراياعفذنآتيئألتوخاآيرلي

ئمنامافيهالثتالاناكأالقلسباماكلشهدالسعكفييخاأ
ناداآلوافايغياأقىقأتتختزلإبالكتايآخميريثواتين
حصرائثمالزصااكافآناقبصكساحلاوأذ

ائمدالثتفطؤافيآرزراؤؤرلألقلالذفاثئعثوا

ائليرأاليسيماهتذثاكترقاصاناآراطماتناقذتماييل

األنآمرفيهاخازتياواعادفيماآأويهفاحاتحععنه
و

ثسحالغلولبنمطالمفروللىأحفتمهماقثتأئؤقلاث

لمممألئملسعالأبهاعثووؤفأالتصاالئئهفكثثومن

يهدحأيضاوقالط
أدأئإصمصحلىفيحيكتازيباوصبهاوالصيلةضاصنزبيتآنا

أنائبعإطثيجظألأفيصادكأبمارخحقااوصا

الضاسيتحثنافكثتبألحترلمامميفهاسمكئالمخليقأللئأنا

نتالظدكنمثختماواقجهثمازئكثتاتتؤبمفا
بالغايةتفوضاهقكوأمغوسفهألعدسأثتضاللىإأذ



أل78

ييمدأزغذوآضاقوفمغهأضتثمفرؤكلشتمسظرلماآشد

أصروتلىرقينفاباتياولهذاميفيهدحعوقالى
ألحوألتجافسيفوابالركوبألجيمثثاوإللىأميف

ثهلماوثونلغينعمنآلثهانفصوالتلوقألعددو
فتعأثثمغرقالفصيئآكلىالمقدمفالفسيثدحتاأكفى
وختيبئتجلىكرااللىأئئدطبإتهآوللااللهحئلرمماأمتح

يسغالعوصحنهضغرقفنطولأذاظريمصطقنلةغرايبىلمحغئا

يئقعمولؤصاآفيئطدقرترظالططالالالدالسيىتعر
رزحمالئذرعلىححئتوبانخئكفهالتثهـفسرآزلفختمحلى

قتلفواءثثاوانزوهاحاشاشفائاخلغاؤثذألويئازضعالبكأتما
القرفزئملمخمبييمقأنآأرمئالولىجمثذمحةيئثتالااألتاألكئو

ففبهاتةعكرلدمبائالفويلآينتفعرمنشلفلغ
لحرقملتإئاروتثمديخلولقضنترذغثصماجمبهآأثحللقو

عضطلعينلمخاابصيرومابمناالمحساميهآضمتقصابيئهآضعروب

ههوآوزكنآصئهمئجطآصئلهاوفالغفخفمإرفيئإل
ميقألااتأئمرقيضدوعنتألالحفلألمحقيئأاألبيطأتامن



آ88

رئاخرفاألتاخمجنااتوإكىئحالىأيئولةجمئقاصغق
بخنإقاافماورافأمحةأءنؤثاادئانماإفزالنامقأرء

تجحطميهنتقسافيوالنبإنهةوبثثتبماللفألثاأتجلضاذ

فإلمحذضغلفلأحواىلآللذفيأللالثجدليموءكأرالافرتمل

ئجؤئتتهأأشبزربالهىعهويئففىأقةتضليلبائقبزت
هموحفىالزلطلبباطاتطتتعهحكئاماألرضلىافي

يهـؤممانامالمبلمتيط11هفاأالوفدأنزبماقاوثغاذىضعألأل
ثتففثذالمحئأعثكتصيرفولثنتناثماألتاألااتثسألياتإلبئ11

مآىتحجآوآلمحلماأتققابممةبلثتهطالنآفاكأوفا
الذتالساتلهاااثادوتل9هظاثترأباتماثالخافإاتثحر

فنعلهأآأحاقااامأشاامماهـبعثفعلهمثأكاعفىولأل

شتعيتثمماذألشئوفمااكلعولطهوائرشلصأزأزتالنيقينا

تاينفهالذلليرافرالناليصكاىيحهاؤ4ابخثهطكالناصحرضمتولمأ

آثقهأخئليابافىبكليمممئزاشمافاألبخرحدهـألثله
طهوفيدحألالتآلثئنانةأفطأرحتىغابولثؤسأ

ئيتتلآلحلزباتعمالقمزبصنتجثميهقؤقاالحرررتىو



أل18

آوتن4التركمتماثوغئضيعغسئضمهئكااإرريتفطعر
أئعصقحوالعممألصعتهبومازهاوفهعائهايعارأخنماصهامم
عفتغفبجيدنييثيرأليهافطرفهاصقتالألمكاوبتهاوآ

يتتهحيوصالمحظاوبنفقكئهاالهحرلىتعثممغوصاخالوئبها

يتآوتثثحفرفالمتاتيرقاليفيغكألهاااتبهاققجاؤث

مثغالماجمهالفآثيضوركاذشتزخقألكبنابازحمتهالو

يحطعاوصنيمصقىالدتصنتهطاوكاثحتوكاؤعلى

فتلثئمرأنادجصمافتئصقهاوعلىالفوأزالرضحىهاأت
لشزآخزحلمئعوالاصعدآولكنءتئااألبالنفرميماصكنئاوماق
تتسوالقهماساصنياوآنآضلهاثيااللفمإفميعفآ

دقاتتتسخآغمافاألعئهنيخناثسيوفناثيممهمئمااأق

فوهفوثلكقخمرضعئنهبدئذعئقآنرمقولن

رمتمئمافونئعنطىالعهثعصنثيمه4كلالثروأعلىآخئمات
ئغمتمفبهايفينالأرفرقوالئتقئنانممقادتفكص

حيهوقالي
سقغجمثدوحالاثميومنشصهقئئصقنرقفباخوا

عج



م9

الفنلذوبلابشئتيحميوتداضمتدفيتاتبوحناكتإبخأ
تفتيممئعببثتدوألمحآناققينتيئعزيهخعبحنايناكاإن
دموفمضلأالجنفوندتطرضتغمخألايهئهدوضئرزززةقذ

يفالعثآلخحثهـق1صاونوممنآخكأجممأإفياخفآحمسنانف
نحسهطتسأآمهطصبماايمنمتطغروأآدذلمحاالعذقوف

بقملانعالتدممابهالمفالداضقدثعثأخهذيدامثصكندأبقأ
غقئوألآرقيايغكليئواالآقةشجآلثتثاتنزجمياتغتمحآثتزضئ

لهقسهاآذارتكلؤتدتازدفائثنىحيشازفتآكأما

نهزفواانمأمارأبغعلرمماصغعرمملىفيمهؤصفحلد
لفمهأاللثدطبثفىفيعتتئصاعلثبريوىياطكلرأخفوىلنرأآ
ئإلمحخالئتلمحصائأفثلضلتثيضىإآليخطالدأملىررذآثيا

عؤرملمفيمناشهبنسصآناقيهمإدطكلتطرأهااثيئ

أطلهأارئىثوألأأثدصكثمثتزلأااقطيبالدفجابناىآفاغنهاوصا

صعقمضرابهطماقتفممعآثىأدفيأالإالضمىفأقياللطناآ

حمبموياتجزافقلمخهؤاتيماعنشوالمدهاعخغرنفيآالم
وفمقمةفؤأيدآتخئحتويهيإلفتنههجسررءلطبا



ء112

يمتعمحملقيمثأئاآتجاآتطنألزليباللئمثئئربازاجتطاق

حرمشخمفوأاوكئمآقياجبممتصنتئيةضفخو
موالغهتائزبيماصافغيفهوإاتيلىأأيىجثماالركفثخألة

يذظمولثأبمهـصلصضعرلىتكايخاخغيماأاتجاثهوصرهؤصدردت

هكاوألقرفىأسإلحعبهإأحمبنطثيءئكزالىألعللتبلوألمخئلفا

آلكيمروافلااكاططتتعمىتدأففلىهثىضالامتققأفمات
مصذكفبعدةلثترئناكلطأوجدثفرئثأآقطاؤسيماتيىاقن

قهاناآصوصعنؤكئآآنتبتكيرملخكعهـآختقنانصا

آلمفاآرثااقوحلقماإدايناقاوصانآمصركفاق

صمذهكلافبإهثللبفالمكآاققكي6ماكقرغئئملكربثننا
لكرمواتونتامالفميكروزكئمقمثعاتاللمونالناكغ
اصالزموالمثثيثمثادظأوقيآثوانااهوألتقصاناصبهمافصعميئبقآثعدألغهما

يلذ41نندصنفىأيفهنآيؤصموأعفمحئدىالذئالغمامليت

صمألزةفىخالوابهاتئحتتلصؤحليمايفتضثمىثئ3داألنوفيآ
مؤندهصؤفىظلمزقالمجذصمناصيافممثرآعبنتركأألق

فقجفلتأاألئغايىحفنآنوتقفؤؤامعثئخكثأتإذ



أتمي

تعمناامائأاليعيايبؤشرصآيبهيوافىصهكلئاصمافىراث

لهفهفيوامحالمزأةلثمفمبقنتكراخةفصافنحمثهىو

صموالغرلبجموزعنلىمملىلألؤففثسهاليتمغآلغولتثههمابآ

لئتياألليصالدآفمفرأداقجمقنمهتآآجمايتساالذ

ابباثفيهاولالدمبيلأهرمانأنانغذوقطليرلم

مألهناإفيبياثامارأكرانهأدنهغرقفيهايشكو
لمدصحااكلسأةبذرآطوآنأشاكأأخألالافىانفمتمممعناقذ

قذراليسحألالنوالنآوشكآتبألتائضمابفئأتوأ
آلنألبمانائمقاكنثصةبهاالعينائسهشفيصأنحتثتهكن

إلفدااقستعيزفدلمحسدأرقذأالاإقيئثمئمتيهاماآئه

أالنااميثثتلطاوقيزحعالفوفلألقالمجئهاوأحمزحإفت
أصسآراهلماوأللبدثمنهوألنسضغباعلثسق3ثآلذ

أاليهسصرأأثجمرالدئياوليهفةئحىرامآبائهكلط

كاصاهـمغعوقطوقالىصهيمدالنوقأ
آصكدائكاآلتئلإلعتوزالكلألالكوفوثتمئكأذفىلمحذئكأ

آللماللبياوأئقتتليتبيهاأل3وأثتقخحهألغاالثديصعنتضخ



ألأل

ميموايأليهواقؤقاتصئنالهاقلقثااوألئالكرأالمخيلىصآئتهتغغ

مألمبثتفيصانئهمسةاثؤاعماأدوقملتزدكفللم

مصاقلكريياأدفياآلفكطوإعألحمااللىنغيىالئاكئتفا
محؤالتكلآقءوأنآدصاهمئخهأمقئلثحانعةوان

اوألمحوإزئسامفخاوشصقآخرتملهفيمحنقلكنااخاأق

صفيإفاللطحماليهئلتسهوحمحوزأتأاخيىلبئباعالبه

العتنمثياوموجىأمتازبغخثائتئوبكالنئؤميىاتفرحاإواث

عصاوختةرصةفياللىليلىةئحيحثمآلالؤؤاحميارألمحيماميعم

صضحسرأاللنلقولمنه3ثتغاغهبيكبأإثمناصئلقلة
مئرأفىيألماتإلمإهييهئمبمالصورسلثنائوصماوصن

صواظثكلخنصكونماخاهوصهأضسعبثآمحآحدأخاباسفي

أقديزفعاصونيصثأوعاوتجؤفهدخمهقثفافلىقوصحرلت

موشحالنهفللمتوأفمضحارطئيناثثمهوخهى

حعاأعتالمكرمافلكوآثتقفهصااآلوإبئبعانأوممفئ
مثماقتاظوللناأئهثووصكبعختباكتعجهالبؤرل

حخفأدنكلألبمذبافخىوصالشرثلقصنالعيذابهاعيثأحت
عه
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كلكلكلهـكلصسد

أمكلصيهلىبأقءلىولىجوائالثآلفببرغاالكلاحرؤفط

كلمصزألمطآؤيضتضمالطدلمماصكآلثهااطقذآنترلألحعأآفي

ماعثدكثمزنررفايغالنالمألآلاذالليرمإحمةثحمماآفئاطاتطرأ

ئااؤفألتجطخابفيئعيماوئفجآكخفؤزالتئفخقيفحاو
ئماوئوفللرقاصبونيهاكآودالمجائوناعاودشارفعغثصتى

مفألمبويتمتئتبهثبثوقاقئصميمهاتئحأآلؤالديورد
وؤأفواجزخمدالضؤدأيهاسغاالشااأنتحهاححثرداقنالمحازوهصرص

ئتماتففعتقرصالمجذولثعقألأنانرنفآثئماتثافائفئيسثىا

هدحهيالماوفا
جمطوقضحيدماجميئتلبتقضمرأالأمووقلىأاأافئق

ثرألقسوأئتتهأصاصرلمحطهومهأئوبثتدمئا
أحمرائظضرؤيغيقيئتثكىغبهاوسىأدقيلىوكات
ثيمميجتابباوآفةكتفيهاكعايهائىرآفتثتاطاو

صرأوشبسراثلىرقونهجمأقهثواتفزأباقهـثت

يممتألمخلتثتتزألمحلاممآأتقايرتالبالفىقيتممايقبال
مثيظاصلئيصغانفغالألاالمحصجعلالتوختققالذفيغت
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كنجف2اكاأئوقبابهارزرأينغاوشمططكأنتفتهلى
أمآلقلىالمحعأتط3مابتخيهمباممألهاوصيهيشناحغدقتتقائنقآؤيحفا

أضحنوجماقكنالزحثلثلصئبهاكنكضثرناجرميكن

بنعاللحكلبفىيلىوذلآلممىائكاصاحمابترمموإلثيي
حوأمقوصلخلييىاأألكلوتغذكأإألخوأرصميرظفوها

هغيؤتمامرقثيكآففوزقاقيلغرئتهاآنثمت

11ثثالوأليثرفئقماالمحصكلىأتزلطولنالنوالبذلصنكثرتم

غألعيهاتوصحدقآتهعنشكمئؤتةثمملكبيوضغ

امولتأيااليءالثناسكدئوإنقاءالثنالكمخرقفت

لضفصعااملضفصااماقصضتغالهكئريبتمعثعطحليجعة

إلشيألاصنجثتئلىفعرئمتأئتفوآنممأقكاألجمثف

اآلتعلىأدأاحئئسآتانهبمزقفصل

بآخألبألقهئقفنخألآألمجنمهالؤدرقفائفق

بمبرأالوأأسنهكأاماؤحدحماآئهعزماتكتثمفتتتمثاأق

امقءنياضاباللىيؤفىثلهئيعنبناناسآئتواق

ماآلغقاوضبروحابفيلقنسااقمتغمالالآمفآل
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أألخاثرلتاثقتوممادلفجاتألفيهميعلآلتعقختأ
مخبعساآلأطىلحلىضيضثهاتئلتكأالغمخآلتالهص

افتساقشماصخأتيئعىئؤتجئقآأزجملثنالفيبايرقجاكل
لآلئتامآبرواجيمهاصماحثتاحاهكتلحألبقآلىرأغوفى
األنجمةلثقعه1ؤاألصئيروحثملثحخكركألثعم

كمايخلصحيئكىادياثرلعقومؤدقكهكعللئاألىض
فغاملقاشمثثكجآلوإكوآاصيندطمآنالهمهـثئؤجماكأوكص

املعظآزغتازؤقاافيلعذوبتفيعاتقافققذزص

أعريهراضصقوا9اصكئمفرآتفيخمياالمتاتغؤبمق
الهامضعؤجحطجمفولحءمخالماف3محىألوفرأالمىمااآثا

بأأأتالعااالفمطايفيايىاعددتلهضووبىويالمابيدحهؤ
مهميمهاأشهسمارالىسئريبحمهضمافىواةئفمصغرأضياآيا

4أهـدخمتمأرثصنلىطوكحهثبا9شماصحطاكاآليحيرالع

امفهالثطهـلمعيداوزوياعلناإنكأليأباصومامالرثجث

أجمهشلهسافزمبافبكصقوألئرهـلمابالمالاألفليقعففقى
اتألمنخؤننهئةاءجزاللاؤقىمن4خوأمافئخقل
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ميغأدنيأسيىألثتفثااخهضطاولتمافيبلتثمفحئهأقييفالزإلت

موثيائتصانعهاصنهفوربوجهزالنذتازالوال

قمأمستقالدأنشلآلألىسيفضرأدثوقدوقال
ككأوةأربعينليوافمصغألخهصايمإجماتنلنالملكبماس

مئمالغلثاندأ9يزنجدكأاماذكلألئمندلحبيهئاغفبالمعثبادلغغم
ضخالهدعاايثافمنكآلىصاقعذواآنتئملحالممثينارتو

طئأثأداعثعسئبلفمرةاصباقئياخنثعفئفمثفعثعأفئقااغتىاآلم

لكزئواأمعللغكأيخئزأاعلىممةفحلعنئخيداثمتيمااعلؤ

آئلأائذؤلحينىغئويقئصهالالألصعرأئايهااطالاقإلسنرفمملى
لهقئائآصحداالىققتنقلةختمالالمحيتكل8

كازعضوالتنالزئحفلملكاقايهفوخلكئوأفيللىاأخلصلالطايىثئااآثتا

قححهافاافواآئسنههقةلهمقالباكنهيرصهمعوارلم
فوأغرمامنخهفوابماغثكلألصههئامحجضبواتطقنوا

إزئرآففهاوباثلصمنكلأفقؤضنايلألجبئاترا
آلجهوأقشصزونركأأنادبآمايهئهخرورأابطريقكتتل

لفلفاطاهامايواذتاققق1خقبفطإيفدباعآتنئوعلتفن
مو
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وهموأآئفاالصكوئآيألموكاثاوأهلآلئهمجإدنوعيبروألمكف

حئتيهاصزفىغمحخؤخثشكإألهايىفيناقئخوبمطرتقتقلت
ناوتفثمهوأخيافئلمفعفعيىوااؤبفختناحنذحواياتنقغاو
نقماآلثلؤأللىخأبهوصامضفعألماناغمقتفوفص

آقهاللمجثثقثىأقنالكطأئفائطاوائفآثطخثيئثماكأنت

بداصلئمصنأملمخعىءاقبداعلفمثهاسكقعمفعىاق

ملمحتاهاآنالمحلقئهاوؤقئعقهاالشغرلمحالفتؤلئثرصلبآخق

ياقااآيثثلعءلمابااثتيثرتهابدمنفيثنتورقتئح
تئتهألفيقهالطجافطختصيئبلطثزئلألجاريظيففيفدختآل

قذمتهزابواللتئزاباتبتعتوقهاخفديهاتؤكقفها

شمكدفههاخصنتهاوالقهالىلتريكدصنتهؤفراو
والعيطائاوأألكئممارآلائامييئاتباثرألتلمحشغوأتتومى

يفعصعئىلثصائايمففهدوكئىجمنضغصعمنمارمتغاآجارزؤإ

فمقمفهفىبهاطهالتضقمالوعتعغيهاتخلىتهئذدصأيئىق
فغذالتلهوأصامدكغواأتأذاقواجملةودالخطبضدتفعرئ

لمفعهارةالنهاغحصتتحطلكهاخصاهمبهاتبآلثتئنمإلطت
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خمفماصاثئيرنئشوفابلدألقيهخفمتغذعمرلف

خحنالربمالعةأقالنىالمحوطىقئلثغبللعىزاالتاآيهغحههو
صحخشمرأعطضواطيوئقاخذهاأهثدتهأنائقعتعؤقعثثترآقمغز

وأتئمالآلطاولتكبالآبظاتهائافبطوئقتلفتهاحمقا

زثتهبهاماجىأكلصصقزبداقتيابغتفقئ

يئاآلابهألبقويوفىوضكآئالنهالثفوارصمهيارهعفى
لنحتمولألصنهاخاقأقهاصائىماامحئيزبالمجيادالثثيكدتحاإم
كهمهاعاوحؤطفظتجلوفمتئيرأيحنثا

غموااتقمروفلقاوكيئصممآتلمجبفيزبالذثذتقئوأضحدآ

يمغخههوفيوشفتهويئهغزلهآنتييابخمئممدفتمثم
بمؤمثنهالزوأحوأيمانفطنآحؤلكؤضفمجغهنصانآاثتتظ

فؤويئمياءجمفطشرفيةوالملمحثولفئااللرسملوأالسكؤجقة

يتضطدتجوافيفقلطثفتؤأ8صماعذبىاثالضئرتوآفغتااذ
تثتوهىقفؤتثاىثنثئئاآآلهتتمفبعآأحفنائقهوآ

بميتخحنهـنآلداىلتفعأصرقاقصنهمهلأالفصالتغتقملياال

يئمدئآثنأفياآلمعتحضصعوثبغناصاغرمالاقشاعترق



3بم

تمخممتمايوئييئأ4مملئأكأفذهاإنحيآلدحمآئاذفيهاطق
الزخمخضهلتزتواعفهزلىلمبهاختروأرأإمااوحئثعتقىقأل
غقلفآلؤيارواىاآعثلىاشرلبأنزكأمتالتبهألثأهااىاله

الئعبممانغضآبمئمصدأالئطحباتللهافمئكرافمقلدا
دآدبتأآجاضعزببالتتكفعقوتحتهاطاويرإلصاكلكليأقيثآ

والطقزئمتمئههإممطنمالألثكقحافىفيتلاقغكمائيسأ

اللهأؤماننهلجعتقزتفطثااحيرامتزقاتاغليئق
ئموالغدثألئغثر18فثوصةقيالالشهذتالهايىالنيآأكالمحمأيص
لمحسزمافانكووتأيسبفيماميارقوااثعقرفمادخيإكأ

ذاخمفوايهفبآخامالكراق1يتعهناكرثمآبعثآزألتطئع

يحثئأخمذالقعقهةاقذأفمتكيرهـشايمثمفرتغدلياوأل

أكوههئبهروقلىالععثعابىألنىافيوقما

وابعفرصصكلىوحملهعليهوخلغ
ملنهماافهئمثلماريئيثمورفواالووعنحإتفثأنآعيأ

مماليهراذاوبهاصحئمعطجساعاتالخثالحن
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غالبنكيأباألهايدئفأعمالطوقا
آنثيآصقوجفثقنطوتعزضتا5ألتغقم8سييريرىوالئغفقوى

زخمآكأمشزقاأثمألخوكئتا9يىلعيىوالقياأختفئهينقما
فيهاتتحغئصثنطإجوساالتوجمثدلعكغافاصغترئهالمحك
مآلاأألضئممالؤأخأتياوقكاليىصثيألتياصيابعاألإقرأعثين

تتدئمآلفألظقعلمنشثععثلفاالصعبامتغزغنئيثينمائفيهل
يعهحمفأدتتحواأليهيتتتغاأرىعأللمحادثاثايتدراؤآ

مئيالقناصيويمثميففحلمجمعمومترئخقوا
يرهـننص

يئعفةافيأفاولشغماوآخواتمةبعفلهنماليشقنىوالعفل
ميحمدإفوءلمثيفيلذاثحىتثألمحنهاكاغضطلقنتذوأقلىوالنال

ترخعقذشصنبكبالثموأزصففهوقعذآلشذغتبها

ملذانباتجثىعلمائرأثزلخافطأحممايغالؤسرالالتئسق

تفؤمويغلمايعلمنيطبغهاللئإمصنألتليلىىئوفى
يطيئأليقصكعةاذقتخأدهكانأقنغهجلىلثصعحمنوألطقف

غطفآلاالطرئوايىنجقثيائينصامالطزيغموعرأثئماكثحغثغمى

يرئخثهافنتياثاناممألفمفرفحمغقفحالممحالرقج
مز



مآياله

طيمآضلئارأشنزاباكطنثممانألافقاخكبنغمهكاطثأيى

موتقلىلكعيثلكهرالىطتقوهـيالنهاةليلرجا11وازفنماثاخلى

ذقفدوزترفداكأتئتثمقهولةمئذويخيهناتحضسقتذوطي

ثنتئمكرابئهابهمايقحسحثظفاةالفى3اترناكرأضهـىنهجمما
يفلقتيماويخطابقعنألترغوخماقنللتيلتيماعافاو

ئفخئرأمميفصنحمعالئعئثئحفكلاليشكقاآلمحبآزبثهيمعيثي
فيهاحصثسرمتآوفمطزؤنآل8آلتنثمتاوئهجر

زنفإمؤضوأاأليحثرفلقثآتيآلرماآاوإق

تمعيتهتللسكايثظحألتذااآلكيئضغسارتهيقلئ

يكوئاؤيغمميمصااكآخئباوئححوبمناطأترآفدخمؤما5وتؤا
يؤداألزقننلممنةوآؤفىعحرفىالذلئلىزفيخماوألذذ

ؤلهيفمروصافعئالفتداأوصنفعتدتىتأوألماالعدافاو

ئمآزأصاقصنآضعيقكلكخعرأطشناثملمدااصنىآتتفترم
ئفيحمكييروهىألاأثتنمايائمئامدواكأشفي5لىالعيائرطآ

أآلخيمسطيكمتقربصادوالحمعامماآلفماقؤزبففلمثمدماجا
رففثعميزالمنقيلحاثناأنآأفمماالعشائرنجاآبىوأرظمتمالى



031أل

وئنهدهآخدعافيجأنتثأبهناببأاعموااولمنآتفعشمكلى

هكرضرئموفئحراتجثجثثاوينترموفثصضاالليهثنوين

فالملكميئاخهافعصنئهفيؤبمازالكىأنقصتااقوأت

فخوبآصهاقئووثنئارمبفحماالقفاةطوآوأئربما

أئمصعحعمهلسقروالمحآلرضضوافشتمعفىغوازهرواآوخا

تخفجئت9اتلذأصنلىاقووحمتلكرإمنلذأضنآفعال

اأاطغبمندصبىصصرمرأسلمئودو
اجماحمليهلدحلنقماراليهفساالرصلهمنالطيببىا

ارصلنيئتيبالصحوالمعووفالقأممهمدبنقالرمهوأ

دصركوبعىوإلطيبابىألصيرأبوصحمدالماأ

الرموعرفتعليفسلمتيسكئهانأرفىالىليهاقصععدت

أنهأعلموفالغلىصتنحصنتخئرفانهواملىبيألصيراا
اصععدأذفافتهالنغترفلهفغلتشيأقلمتشعرإومايطلب

ارفيكصقدفدبمثعليالبابورفىألمجرفابيتالطخلطلكفى

فقلتجىلممهـتوبةيداكغوالمطرشخثمامخحميدةاكنب

ربأألميوثهىيكبينكهاتعهالساةقالمحامقنعنيهالكأنثمد
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البابصيرألىأوميبهاصهدبيصيرأأالسكلىخلىوفىمرناو

وحأيمديوأعجحلحاصأرفعرفعهلىهليهفمسلعمننظوأدودم

درإئمثعداخيرهنجمغطمنهارفعحفىوالىدحلىالمحطدجماث
لدهايهرثلكلبصنبىبمآغثإئياللتوئمئحثانمىألئآال

يهغئطباجمموكفبىكئثالتسثتممثهفصماذننىوال
ئيألقوأوأدفاآفىلتقكبهآصبمابيياخدفلوؤفئاتموكئنا

عيمأينأقثعبآشقشعىثضقيفآلبغائوأفيإيماودئدنإبآخفاف
ألبالنآثيمنئهنلطناالييطوصؤيزارفنفىتىئقرارلبافى
عيالنواآكاالآخساسيئاكاانالودثئيئصثةإئفمثالنثخنئامساح

أجماسياثمثحكلفةأأدتردتاكاثثغلمفاجمصثغلددحمافافيجممممة

أنيماآلاشدؤقانئهاكالكأوضضهاوأليىوللذئيافممايى

ظإليماطوفافمأدفطضاتيعمعاأذهلمجفلئاؤنهااثنماتئنمتغملابها
يزأجهلصقفآاتفإذتهأفتملثمطنأفىتذىاءاياترقوآننا

قيؤرأجيلماررؤدطوبمالتاباالقغيرخممااآلتامصكرقق

بأثمسامحليهمااليرلمحلماالرفىوللنىبتأعاللؤاأذبمبمرحئوفليعثم
لمكاققالألاتركثلهفففأقلمآفرئحمصاآللغاكعحأضفتاق



مأله

ئبالعؤضمخىععثداللهقأقيوحاتخقفالمفوالثيىفخاأ

المعاربملخخفالبليأاتيئصوممأليألدلتألفىأذليائغتتعيثعثا
ئبألخماثقالذكفيةوتخأتمعحلىدئحاآتمتنى

ئبمئعظارةصثاخفطمكأاالالمحرتكرآليتققى
لمريساشااثثالاوألشيدأهصاعالئثأتجذإحآيتفاوق

سمباالقعئريئثثابننمنيغلئطايقهضعكوفىلشفيمقاتئعتزعاثه

اهراالدفصثلالهفاتدوؤحمالطثزفرتجةنهـقىهاضعؤألمحا

هبلنفهاوأحافايمنالقفصعفيقوألعرفاقالزغذعليكرخغئ

ماجبمالمجقفقآلمخئلأشىئمضمرأباوحموقهإلفرألثاتثقؤناليآركلال

أتعامعاقثللثالوقثيحاقنهاصربفكانآكقففضحطاولمحغن
ألقماكميخفبطغبمبعىفمئوفصيمأكلمجءااآلغلىألمحهثهح
أيىااثتئكرئاصنوآخالوضكالكؤفيحوقيصعؤنالمخهف

ارعغاعنممالخرفتمفوناوصالققعكنجمأقلىيصئوقخوفف

شغارالحموأربصنءحماآقلهئنفىأفيانفثمااتاحعي
بمهائافىصغذؤولكتبهفشنتئهئهافمدهختغازاالاداو

ئيناكألألىتيضيرثممائقةاصتالديالتوأقيأوغيئيئالتىخؤ

محع
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فاغباشضكيشىطانثثركاللمخبثتيرمالمجمىآللئمرءولافطيلتيأ
ملمقالزاخفماكأتهئتسهقتاةالفإفقنغضعثكزك

أرائتغاففبرى9صياتركهشلىاعهـيلىييناليتعقيىؤوكادئمئو

أمثهاغيلىخلىابهاغليآفآلوئرباقمزاآلرمرئطوفار
ئدغهاأتطصئئعفتوآفمكنحفمهاآلمثيرسمساداللدهىبد

أؤألقألخعئمثىالفىلفمفتواراحهدتلمةاةمريأئهافانا
ئلىأومتهالمتفتقاوالتع6قخباتاضنتحبآوقماكأتثت
قىفئالعليهفاصتئعلشرابابوصهدألماوفدوقا
وقالأكاسأخذاثهلبيتيناائلخنفرفوبكتيئافإصمقانىفقال
صعلمحطاآآتةفاآلناصمثطآصماأئغوأفدىهقمنثتخي

آلخوماافلقتركضئهاوآخأآلمييربمثمؤبهاوضاطآثفاواذ

همصسيرصكبانهلىابوحدثوقعهيهعابلوقا

مبهـصمساالهطرأباوأيفىبابسليألل
فألغألدمادايضالمحأفلمثاذعأفدللىأطمموفالتثغئز
لطألماوقهقالليثنمكايتمثماتثآلىمنقئكلفناقد

اعلىألمحسنأبادصعيوقال



113

أفوأمعأفماأحورألموىبنن
ألينمائأوضاربضذركلفدامأفأالراقتظال

ملماأطأصنصاعافخقآىلينكايالمرأداصاماقرضكينن

يمساألأبلماضوتأكلغلىأجاندوزويكللمااقاماذخموا
أمالمحصنآخفعئععىزبيعيعقألذليلىصئآبنكبطلق

التئاتااليجاكثيرأقتدايىثقنهأمكاحف
ئألماهبةشحلمحيثماههـأنأعليالنمفيفنتصن

لكرأئاوأضتكرصثيىيىزصاعارقميعابهآبآثرعآقضماق

مآلناأصيآخمتواقغآناييتآخمصيئقذوإقفاتض

أيزكأوعللميئآماومرالةرعسراقأقلدأقوارام
موالممتآلقنابالفارألعواالمجازؤخديمثموقاآدظؤنق

القضقائمآخحمدبنرلجاالفباراقبااتجشرقا

الفمامالمميرتجئهذالذكيالثاالضيذالقمؤأليذثآلدئفا
صءصءس

ئمأسغماايذيميلعحاومنارأأممبارفىاريبلذوا

مقاامحاناخوقلىصألباالايالثرالمنيتداو
ي

ئملعصسوااآئهضثيغيمامنآفمتعأيعدآدإوفيأخسن



أامل

إمظأليمايئأحبسألإأاكفتحهابحايفتافاعمئدأؤجصثملت

خرأئلاأئيميااألمجليفهافىمعلوااس

ئملمالعايحيافتغدهشبرعككائعمئمبالمخلهأنميماصتتثيم
ئلنعااايفاللثاجهلىسداعئاؤفئئااتمافرإ

متقاخانالتئاملمثغصمأليماضسيااليالننصهافسات

آلوهائماحهائبتوبئعرلتلتتباليمتبتهقق
مماقذاليثفعفهقبلئتديخجذعثاالأئترباإقونئوملى

سألمأيانتاصهاأنمايمممالئرشعلىؤقفوئبمضوطناث
يمايائاشواأهاابثفئاكلألهوحصالثمطبةلوقائذ

ئالحفتافيماتثابتإكلمعهامرلرؤبرباتعتويأي
فاختألىآئوىتلىأوفيكأفالكوأئآلخشئاثميانخصحل9

لآلفآلماليلحمغاأقطاكعثكتىلىمماحتالناالصمفائحفنكو شا

لفسمامالأردبلئئياكفماكتقلىلعكرحتىاأربالتيوكفث

الئسألئمليصعوبفتيلجمأبرازفارهمابثشت
حعسممائالغثسورمليهلغاثساصاقهنطومننائل

آلفدامابقضدكثهافقعتوالكنقالرؤئياغضاخيرآ
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ئمحادنرايااوقوفدأريحاحدنآثحئرثحمفرئماسغد

ألقواماهبايلثفيخديىياينكآنيمصعرتآقحجنفحث

مألذاخزفيألئعدملىلتالفردلىزركدأمآلاوصن

مثرألمجهامالميحتارئمآصيطالسحئيءألمخيهربمامن

صألميغيذنهاآماوذجوأهيربمطاعمنئكئفل
بأمابكثزئحلئاهطتنةلتمهازفتاشقلثلاصأبلى

مآذأليداألتفتدلمحأرلمحقاأعنإتفدلىصأثالثحنمث

حسرأمآؤماصكليكياخثيرالدنافاقبلغواذزأألم

أائةلتقرلاصنفيهتككأزجمأللت9رعلىألبصخهبكف
المجسماحاعىالمحفؤضتدفهمةلقزااركلطؤلمحت

مآخكأشيآوتخفلئينقهراألتوثنهامنكقماقاا

إئمبؤهـلالعبمارصفةلقئكعلواغالعراخليثمامنئه

لتثوخثطأأبخأهيهبنعليصيهيالطوقا
العرمعفدأباالشيئآخدثتقنلابفعهـىحقاعاف

جهفلوكياعزئئموماالوالنامماباوإتى
مذودتفسثمغسالووختصبفئطءبآق

حمك
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نمهنتهئهدبعئسقزمولىصسهأهاولطزكاصبم

فتهاوفلبشيهتوهينملمخؤحينائئايثمئم

بمآبآلفئهثثيوآاقمافماحسادسلىفحثإقاوفث
قحدمصآلهالطئمماحثئهئقدافرألىكوروجي

ألئهملمجحهخذيتعسئيلىبهـسسالرجالأثئئصسآاب
لكسرمالكئألضمايمارئآخلىترآشيىآلثاتاانتيطا
القذئملمهعثحيماقئسىعفوأهاتنامالخشدعذ حهـصـصـصكلى

يفتثمبمالحبمةماأإلغوالعارأتوليشمنلآلفواه
يمبسفهآللوايهبتيإجدقفعكنأقمبنة

آلمحائهامئاواآمى3لثكةنائالاخغلاويطكا

ندئمحتلحهثبنهدطلألنصححماطولالآلفوؤمرففي

عثسئلمحاوثدلوالدأاؤالميفهإماواللنفيارشآلرا

خئغماجبالاآصدتياغلصتآلجئاوالثصتطوات

ضهماخفاأصثياوفجمبئأائالأياماعشمافيهليمفكاسثير
إممممهاكلخلكأكيففامهجلئمسهراتخلةلخا5أئ

آءقيفيسآيهنأهماكثئمااماثتيةفىيمامنلمثاآت
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نوالمحنلىأتعائنوئحهـتلمقهيامونضئيغمابثععلط

تئأاتفوذألآلتقذويدفىئخىبسهمالفماتذ

ماآلخقارماقالالآلشدآلألضذشطةرنىضاقتتوا

حخئااآلورالكئماطغقهبنسحئنذأليالشبوغئق
تصشروفىالصمقرضاضقهمئماالتيئوقلىكأتما
كتضرانثيقصلواثائواششكئزا8واتولوأغدااق

سحلممواوصاآثعمواآتيففحفىأاغتإلففدقلمخثآمن

ألمحكئلثعواافاآؤتطفوأصعزةحالمحئوففاأرفههـإن

القتيعتمايمالبخائفمفغدرأشاختقدقاكمبااآوختلغ

خزمتهافماآقفبئشضسرحضلىقياههـأيمآؤهـ

اختيمامهصاورنالذاليصاصنواأخذاألالمحرتأشدآ

صيتيمثميفدوفالتهاكأفيممغوآشتثثعيرفآاغرأفعئهث
لثمبهاحعخأومادرغتوألئىاآثرفالمميل

تطهبهااورفيهايفلمزبدحوليالفجمنلجغوأتي
عالفنهماخههـئثعافرساقعممهاقخإخباباقاأطئمكأفووا
ضنفزئرآهاوغطئهساجيئياشتفهصآيالماواكا
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يهساطقبمنعسامربخزارقسهمالينقايرافنتما
خمومالهاهسأبفاهاالصثظماعلمجثمهاثاثاعع

مفىلىثيهيالخرلكوصالطآآتحهسأآقلمحزغتئ
يتألقاتهألرجمتأخلمحفجانعهااخوثرئلطئأجهتقت

ياالتطهاعفساصقناالخزقفهؤتيمافالسيرنهاتي
إآلؤموأءءاآللىنهيثمجلالتلسلىئهمأخرتيشفنها
عففنظيأامالألهافعلطاحكعفقذستحفعأممنادكهالأبا

تصسبمأدئيبلمطوألالتفجاءمغلعهعهساذحوآالفل
فخقراماانحةفاطوكئفىضروفنمكفأصكيد

مجئلمتذأقأبنأعنأعلىيأوقا
عمالتمهمنإيئألكااأثلىبهاقغلثهفيإطأأفاتةءنمئي9عالمحالغواقسلسأت

هىأةمئكرثئردكفبفهـلكفشوتهمالثتمئزتغرتفتفظ
موثنهالوالذأئدهاليماوعغيمعألتمىاظبمحتاراحالعؤتآفتعض

يلأطدأردإصنوخيماأخئزأتترشئغضفآتفيوهافاترلثتنهحتط
لحاهإذكايمالضالدليجمافاوضدمميفااليمىخهاوتالهاغذكلكلمادساوةزكا

جمأأالوتحاعثهمباصجتاتموقرقىوالمثذليئلىونكف
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ايذفعرفيأصنعغبمءطتكقغواصياطفآقةلندمعثآجميماجقئيط
لسمىكيغتلهاآلفعئاثاؤتفثرالحتءحتعثئفحادريى

ىهاذيقالعنالتألتثهوبيفىمثىيقصيفهافىلرفينجمالتالطو

حزصىنغطممينركحباآخفننىرقثدىاجمريرمحللانىبرل
اعثمىهكيذألمجفمآخظوكثأناىنتوياتجكلززقائيقصرمبهاوآ

تحرمحاشحنزألةافمكنلىاطىتالمابهاماصخخبريثىآلزفاخؤتثيكاي

لغفماقفىسكباتجلتحثدغفآلغافففيتثهأماثففىفي

لثتثثاضنضنتتوفيئيقديهاليىالققاآئغاطؤائلمقغمن
مالئخويزابئيكرندطهاوعهرأفىففماطانآىيعئيئا

افقخيملمحغققكتئلىدىلعوأصعرنزائحفمشيمماانآءدآغدأأوأاق
فيئمابأيوأفوينفائتمفثمبجمماحمزوأنأاءعؤأاآلإلل

بالئهانلشغألاضههئمهاهفففمقنائهالففوفاالىتفالقوا

خدضائرأنقبآاأللهـايأعلى3هأخثمفزتثبماصاطاغىصغقق
بصبالرألتركأنفسعفتليهلحوكائهالدحقباصصيقرج
بماألمافيآباللقثنأكئزعلنالمختعفيقتخداثيححقأبتاجذنا

ثزبلبىالمحومفعيئئتةدآلهقهدترتآختىالحوحغ
ف



أ3أ

ثألفلىالىفقلكيرأعأكمابأألآلاقاخنردتؤآراختهلضرفايولى
البنرعحبصىمحنإئمئوعقغعقهبحألاتهوغفعتاجمعظاأخيبؤخصت

أثوألمخىآأالنتلمحمليةبنثبهوتفمؤخفين
مزبأعأصلغيطقتزبمأزافوةثقتآاقنهئةاحئحمتغوأأألااأ

بلقرادائلجالماجدابيإاآلألهئإئآفمآقىءغددااأبهاطكفدى

بملخيراخزبالمجيقالظبرألبتغاافصعيثاتصيئألوأالالمجينممابآقحال
القخمفعوشارتجؤكئامنصرثئهـرخبتوتاقلحئىبزوا
لكرمائناقدختثهكترأمإتلىئىدثدفيمأهـخفلىاللطوجا

بالئز3أؤاتأللمحاوأهـينابشعهئيايوابنادتففىانناتمفطوغآ
مهأاةوصندتلناكأكذاصكآخآحمفاؤطتأتفآفيليىالئخبآلفناؤ
علينهئمايئيهىثيفأئغزرءفااطنجلديىقكلطكلقرحمطثحق

ااكجأفئجمزثآطنخختأحأبيانائسكاآماالتنيلىنيبلمحقئهتيأ
طبماباصةرأإيإيمةكلألأجأينثيآإحرنااائخمزبأصأق
مئياتوآبدافيبهاخماصانطثسوميقيئكىصييانض9طأكفبثآ

فبمالذكواالتهحقنفوأةلتاآلسةنفنضاافنلوممقائلفكم
المحفبممنبؤوىءيفافماضحفىتخبأئيصشرنحيماآآلوائلالوظ



لم13

العقبمصطفأعفىألئطئزهنؤأضغتتضهمانكلئمففمافالقنهفتت

لىابشربياباحمديالمحيثيمدحلىوقا
إللفامصأتهحثوصرصئلئأذأميأؤشقنةدئؤا

امصعتأخبثتغخثممرإنلىصعحاحمطناشهاطزنفت
ألوضسامحاللذاقغدنأوالبهنفيهسفلعئععثىباصتفئآثااو

أغنإلفيؤنئهغضلوبهطئ3غيرآأرانعف
إطفامااآلنياآفرأوفافيهألغثلالمجوىامجسآل

هائصاحمفؤأرقناانكلعغنهالوماوخئلى
مأكألوقلىلقثراثاوأكاؤخئاضائنتتخاول

ئلمحسااصسفطصنغتجفحبتغثإعةلميلمحفجيؤاوفو
ظغأئأنأنالذئياوآفصتيةاتلىالتثئيوثئب

صاملمامقضآماثئئتلرسقطاآلبوعوفؤلف

القتائموالمجحتعثىالمعاتمصلطؤااللمطليدموئو
مطميماطألبوأجميحاحيوانيفانحئيثاخترألخثاو
فلمحمااهيئهمافالمحيوأمضكؤآلشالألالماثبالثأكأناذ
ئالمليضليلىوبأللىوربمخلىذصاو



صدم5

صئمامبملهحرعئمعلبوصثيهثيحبئرأفكنبمثلىآيلى
ئمأآاتقسأيكونتليتثطنحجهاآيحئطفالفمتقئاسادإر
دتعائمأصنهايآلظغصجهااآلهسسلآنثغخطلتافق

بمله11ئمطثخيخثفاإأقئفىأآثناجمىععمألدإمثئآأدىماب
الغيممامصحاايئغفئيهثظىبهآصيماطغيمنتتلئ

طمائمةجئحكلليراالمبرقءضصتقدسفأنجقاثنفهامتتى

ئدأالدأأطافخدمنئحىياغطساأأ6إخدمملمايوأئلوبها

صامالخطئمشثجبمالىاكصتثهطكفعغساككهانالزحنكيكئالط

أهرألنهالدإلمآثغكلفممحميوعبأتؤذىهيأثسسروثالدته
آاطئبحعكإلاخأوشحمظإآلخاىذكقاتياكص

ئكسألماثحألئافأزوثظئوفؤحبنقزتلىلىكاوؤعت
حايوامألاتاأفمايمأأمانهلىنمائلىاحثتخل

اكلفيبالضإئتهخىراذمحئؤعنرشمرفهأأنوتبوو

مخهتآأىإوأماقأطوااطفىيااتةالزقابئضمظآقا

عايحجئاإنههـآلااسلجمبفعقكىمإلكوإعداق

آأألىآجيمايرحمثفىااطحفلىذماجمغتحبياتتثي



6بمام

اوصصعلوافيللىأآلثكطكطودصسنأنتلمجو

غرأئاباغلروأخغاففيهنافيلفاقاخلفوائتلم

التئوأمفمزثلواونتثزرالطغبهاصطتألثثافالاهيمنقف
مهائأليههيمؤخؤدثئوعنءحبافياثكيسامررئخهمئ

لعظامخمتمداأمنقتخقكىلبلمخاااضقوتاقجيل

هلفصالملاودئبوخقىكمخفئممانئثئتآنمتآقبيل
لآلنائائعرمخفيويشتوكبالعطمايائهزدهصاللمن

صائللامثمالتاعئفتبصاسكووالتذ

خذأئفيهاتدهئصاميريساتقىائذةئط
صائلمخثؤاأتتهاناذآقائوأعروكلموقلعااأصاذلم
أللفصائفقلمجناائثعدمفدباقائرآونيغلماأماأذ

هراثمساشللىافهفينكأتؤقاشحمئئابقطئحيئمتت

ئلمقألوارتجطصثخنخقئغايأقلهوأغطثت

ومهرقالهيهذمتحجفقتكناالأوفيكبستلىوقا
تجوماناوفىبمانألتغنعامزؤاكموفقيقربأضحااش

آضبرغطعنمتطتيهـاتكقنمقوحعيحوآالتتافقغم
قا



ميم43

لمجشوبماكلمافكهالصمفايماجموصهيطجميافكهحو
نبألئعذأركلشاثطاكمافمثأبياؤنشألقرئتمألتآنائفملى
لئهسوأدثكتعئوأ2سيذفأيلحمأصملالقعياازقوفما

ميغبمثأطئعاتضدفقهتلهـكفلعزألآناءألمجتناماير
ألمحيهبئفىأقألمتعطوألمثفتبهئغينئيءأقئرقيةالمحأكع

مميماجمسدأالقفيمصنآقئاقؤدربعائمنوكف

غفسوهفيالمرائقدرألغفىصثةئاأآلذاثاخدولكبها

هوعهمابألعثصرأيياأللمدعصبئييدحمعوفألى
مثلووأالعوببيرالغدأأيتولىيوجمئق

ثممئملدافيبرلواأمونتهوألتثقآعكخففابالحاذكالهاعيتو

يبهئيإلكيىجنهفيبهأهؤطئةحمصتخفحضتتوصن
مآفخكووتيمئنادئماحمىيئنارلماوالتولتقمناادلما

لميشاقعمتوقغلىويفهـخههارأضاصآفئبلرتذأفلف
عخليايتطلغمقالفوعيئىفميلمخضيرهابحعحكمقمتثهاعلفوم

عللفيلوأدلملقحثاؤخإئعيلتنعرلحمثغوأئجيذألفيليغوح



33ي3

ععركدفههلبثؤقاهجاومالخاهامماأعوكاقتفبفلى
ئملىفثحلفالمجمعئيئسورالعكمألمنلغؤأدباأحماباكتآ

ئملىتيئفرعوفيصمرفئهومحثرعضمثعدلمخئعوأنيئبهـازللبفت
كآضغهيمحيلهزائآتادصيمصنالمحنلطلأنهمائميمئننجف

تالثعتممقالقمنابتفلىلمبوقؤلئنكمثذبالرأئيرذالىبتغ
ئثحلئمالعناحفثاآبفوفلناحندألمخالمحلىفلسألص

ئتيئألمحمتأيقثبؤاكقاضئبىمايهطفالمألصإجمااصصالعةررئ
ضعثخآئمتفلئناتةضمفغماثفيظأشخوآنآآسئموا

وعثوألمخيىئعموفدزاوهوحطهمنآلنغصمة
مصضلزأيأوألمههضرغاولمحتةلكفألهليتشبيثهاعنشجل

يختقفتثئوشخذوئرىياشالضحورألىيوخوئح

فؤفبترمفزاتذفيآلاقلوحالاآلمرالذىوأليئزئم
متخذيآوانيالذامذوبهدتجتولهيالمآقترضخوال
لتويصنءاآلغدايعمانقفوهبائهنهنئويبقىيشتهيرأل

فغدهوآخملتهامائسرتققاأكؤ8قءبالماءالصتفبأمنللىأ

خصنهدضستزوآغؤزمنالطيزفعئههقثغاقيمنآغهض



3يمم

خملكيثمفمائرلىاالبرقثهذأاأنيهاأياديأياالتفإلننئفقر
ؤمالئهسآنهالآألفممرقخنيماتزمرأآكطايأاممئى

رمئمييبلمحالإقيائليمثاكلئمامآخذلمائمالىزهفاتوتجاو
فتحمرماضباثزفعضآليتحوماوضرقزآقئقسسهول

بوتيممفماكبألخهآ1صرصثئمئثاسكمارففثالبمرصالىجمهكاليرقي
لمجهألمحئيليثنربخوصإراقغثفذاكعئحررجهأغلىأخظمىااليؤبلىأ

طهألتغعلمجلباجموأيائبآنقثئآتغغلواالرومبآلثيعئمق

تكمهنحاختقئزشهئساجمنيهعئييهإلطآنجثيفكنالمطالمل
ممئتطهقييلىعقحتديثقةآتهزتلبويهنصوأعإتثطمق

ملمغالؤشميبمرأيهيئالمتذةفتؤقحئضؤنهماهئئهلثجملجمثقعغؤنم
ميائدحينآصهمحامحعاقيمرروتئعثوصكاورإصكنفئلمتأتتعيث

ئقشمأالثهنيثنضماناتئحتدةءصايثتكىآجعيك
أضااجمالكاائمكوصأثرألئؤايدئماولريفىأؤأبئفصيظخبئ

وحمتمتفدخونلنفعييزتيرإحمعثأتثكئكئنأط
جضرموتيفكتدهقضتىخلكتوءءعمإفثزداصفضصآت

لتيقهارقيلمربهاأذ1كاءرائملوكطناشبيقوإدكت



ء3ئم

دهصرئغصو8يخطااللعلتالممنيآتنغلفوويخت

تستجفيألكوفمبماصالجذتةكتابعليهردلىوقدالو
ووالراقتوجهفعنيافيبتهولواليهوتفهكرشوقها

سالحألععيفةلىنحدرافاتالحالكلطالكوفخوليهكئهلع

بنهافقبلتأليهاكتابأتبفممنهيئستذهتارفد

أتتاعلهدغوحأونحلبحمروراقياالىمتد
حففاوالكفياتجفآلتبظئمهافتماقآاوالخفداثخأأرآألأل

آزهاوئكيرفاكهابفكألآكمايتخوققرخغالخثألفتتاصعالملفغل
عهـاوضعهافاصكيرثمقمثللألبسهاةفىصمهاتالهفنمم

ضدمآشصايرألبايئويلوأموبهفمربثييئألطااللاآصن

صاقلىحبصاناعاقا7اوقحلؤبيهافيخيتههعديهايثب

اضرهآجدتتقمباقاهنحمىطغثيازاؤقتلهـ
تلماوأنعآنوئروىتغذممغيوهانفعقيقلرماافصنا

اكفهبهاييئتميآبمتبزقهفلمافىيناماصنعتثلاللياييثعغ
اطمأبعنمتبيئوورأتثنمالمحاشترحهياثعذباثأكذأآتما

تئدهاشفابهمآتتاتدفيءقآيتهأهزرزفالمحفبىفىحوأم
فحير



ممم6

فضمآهأدشطيرآفرئرؤفييوتماوتفالالئيخصمت
ائماقاؤأفياتقنضحآبئزفىصارجمدأأخنىعهرتفن

صىآامخيئيقفتهلتخترقهناأدوشخغثطخئاليءبالضغثاروىتى
مفمماالأقىكالاالمفيلخ1حرأخدجاأيمانا11ايثسلولم

اكسهاأجمىلىفتيعاعتهقثمزفمصوفآزورئيظتفنهاخااللهاتطقئ
الخفاوالقتفاألوقئثىئعفأعجمذكثفثايرأعخمأمأديمتئمئثآآ

هلمحظثلقالضغوورلثدصالنوىاأتمؤثآشمتغالفقتنلوكنمظ

خمئأحنفيثلفآفابىأخنفكئفأمحهأبهاطسلثاؤبعينىآخنألشام
صكعئآبهطرايهاألطوفااأايمصئغهااطألنيافئاذلبائناوم
احمىلميائمبماصثدوأآفيسألرإحققألبدعماكآدظممفاآواف
طاضتكةقممإهصأتاتجكطتحميثإلضاآاللشخأألفياللظقآ

آفايماحابحلمكمخنحأبايآنلثثألكومثتآلكوقأبئر

ؤغعاغاصنبئدفرللىئقذأديبهمثرألمثماإيولدئر
أححيىايرةاآلنابآلوممةنثسفمضئعظبأضحثعرلب

طغمالمتهشؤقآأاأصلىوجهاااآلفماثى

أضهآنئاتجلآثضجبئمالفخعىاوعمآائستننئجمأتفلمفتفرثهن



أصال

آأصيئايمقعإلىهئالبصكولكابأفماميالئءميمغلبهيس
قطوألطهأخمغأفااصتعبصبباجماابللتارعالعتاتدألمحفوضا

االكشلمحالىكقئلىتعبوفزلهبالهـلىتفصصوصولكنغى
رماألاصبدأأآسثواآلنتحإجمبءقغاأتيهفيمخفؤط

صتهرمائجفمففكبهأفعيئفآبتكفىبئغياخركطىلممياقآأليعغ
أعفهاةأاتختكبانفآنتايعهاقحنافئوتاملمثآقيطنثىأ
مافدئههأقياؤفينغكازئلويابىفاثفنعتافماقنثاياآناكفا

لمحاارلضفةتثىوالئعؤفىألمماصثهلىعصرلتفأل

مرسيرثعندبدربباصصماراىلكبلىلمو
آآلطايىوأبهامئنهكنثارألقدصأقمثئيغةصاتققث

عؤماماواآآفعايغتهلزالرييهاماقثلمئأراله

ساورجمةزاثقىآلقآفرتهامحهسااتههـفىفألتففهـأ

طصوشراسأهذأأشربليبنالبعنكاأصقالوفدوفال
فإلكبربوصئئإللثهمنالذفيترنذعؤقافتقمآلمخثهزاشيرئعتااإق
العسنزحقثهممانتثايىيآويمصةالفعانداماهمحتبداقؤمآ

أوبرفبالطالقألحدفصنممالنابأاليهمذقدلوؤكالم
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طويملمخؤأأبهسخلفوأاآيعهألفآبخذاالللغاآ
فئحمتئترأبثضمضربهاوفمحمقلىفآفيصتهيماىصقالفث

أيضاوفال
كمدألىغوأثىئلىصئردويم7يرثهآأنحئينلماالآلأل

كريقئرئؤلقاثىئغافعتتككرفافسمينشالتتنإدذنفتثأ
المخمالهخئااأأتخؤآأ9يثهماؤئئهللهباغاثواثعبف

هذهدمحلىوفووضآوقدأيلىوفأ
همكلهدعنعثمتهـعاثغهوأنعمائمايممحسه

آبمحأفثئقسياثآهححئثماآللهصكلجكىلىايىأجمائىهـ

ماوالئلكوااخئلىلمحهاالهوطهلهليلمجسهفهوخيا
تجقفسمافىلطتثعبخيعخمايالهئعةتؤلىآيحتتفأكفبوخئو

اهفمغححبكئنكأحالتركصآبهخنحثبقمذحسةاخاو
أآلغالماكا5شاثرخعإالقمفأآكذاطؤأليهأليتىهمةأفىترخيا

اخمدخهافبهبورمميعثآفعنتياالعائفهافباآتأغالق

ضفلمانثدأآئيلىيىهاألنمعفسؤبتنايئةغويئنملرثفثمن



31لم

اقئيبرفطىلمنلألأصشابأبدلاآلله
ماوأوإصمفدفآنلقابهزثألذفأبيئالقضلوحإلناكعيغ
ماآجثاقلقكقآضطاكأفختذرأضفننلطافأضثتدئغالي

متغالهاجمربملماأقعآناليلتويزلمجافتوأفععاثألرىلتئغنهمآهاويت
ثصائهالفىلمغواالخالمنماطالىالفيكالئصوآ

ماابههأاتفكايانثاثاقؤاخفقئفىالملفىايهايا
ئئهلماقتمامجففتغلهافتتتهوهرفيرتااللثى

هايتتهانخعضوبهافالبحفصانطفتااقفيريالم
فآخلهاأللبالهنهائمناآثثيأناضبضروآعلق

تتؤهماالجيأنخاصالسعئقصاتهآحتئبممابرألكيائاخ

يتاصئآئنمااحموتقندهآفواايديلمجيامن

لمافاماذليلماابيثويقولمألاعاماقمقلناايفولحتئ
مئقضآآرثئهائرئذئأترفياذأقعرجمنلكئلىعفى

8أيضاثنيماصباليوقا
البالمحممغآلمنأئحثايوالسهئىغيرصتشمثيبواألئفديى
ااجيشفيضأئفآلءتباقىتقعاالتقنبباإئغذ

بمف



مأمح

الخيغبايوطئآلهوأتتئينهيىتهئبااللماثلمئيبإ
يقتوثوعرالحمالمحيأالبإهـصيأأسالرمآضريزافعمع

مميمنحمومشمخحبلرجئيلأمهستصحعدييرعننماوفأعمفئتغ
فقايقيمعطخؤطكل3يئتلتهئبافآعخؤضويكمتبتنها

أئيرقيمركايقعضركلمابألئرلتتؤصثافقجلصخعيرةءصافثكذ
بارهنبمثأءصاوقآءاصتقكترأتمثشتهلئعأعلبثمااتجبمفآلبتر

حكيصنطالمآفإلصلبثمانابالخئيحمفةصيناخكيىخمكفيروثت

أآلئاصآجنيثثبيمبأئخعطشلهزفينيسآلاةالذىآآثدأكدفدل
صىم4وجميئئئقجمثيوممزدتاضنهرءشثطالتمئةآنجؤآاق

لصيمئيأنألللبانماعكهالوداصبآالىبهالطاآلالنخدلممىلي

همثةاتمصدسكليهاطرلحتفرتتوكعيئلدتئائتوالآظن

قليمبمحذرنيألوأالمحابركجدتىىيالتئىآخئتأدتلياله
كيألمحطوصضولقءقيخوقحمكتيكلىلماأناثعتاوخفعآر

الغدمصثىئرأماكثرصنهئتفألئزاهنفزوتهفثليماؤربت
لصمهيابهماقمقحنترلمحثماليئوتضصضوبيصثلئىملنعملألمتفعحث

فئتئأللتحتيمأكفاالآكصضعطعوسمتتئبزلثلقد



133

حدملمافائنإنوملحربوأههمحايلآحبيممئيئ
لقماقعرتاصكنبماتاتأتمحوألوخزئغلؤيااوطئؤوأ

بمقضرلجطحصعةخمالثاأنقيضلماىلمأواحلاتهاففد
بمثفلأةنتتتاآلأىمنتالرزالاتهنصمبقى

لرضؤبانىحجالمحعتنلوقناالمخفطئقيئطالصعتواثصيختوى
ييرمولمقتأدلكتأئحباهأبلمجاائمتحمىتطضاو

الدألعنابأ2ىلدمباؤتكئفئيرتتثيلمجزباأابزلبألائحىئ
أألنعالردممداللشهاحياكدخؤتتركجائهـاصأنغكاجيماكاالرلمحكاليادي

موألكرالمخدأثبأايمجثففألمايقاحالآلزصحريأقنأئظ
وضعبعلئلمحهئعهطئزجاوامئظاياهثوألآلتفكتاآتثف

آلئيالتفاهولوقثفثطقأصاشمنءاوآوكبمن
وأالنربيتبهاضنهعصوصنغذاالثمغوتثباأفدركلق

بلهارضدففماآوإثنآتولؤالبلهافهاقفسدىئواآحافان

فىطيرفيلهصديقإلحريتعذلوقدأوضا
ألقجمافقاصىعئدخعيشايئيصعالكأآياعكبد

صحاجمالمجئهجبانخاطرنيهنآوآصايهجكرتق



ممممم

مألمحهلمانأؤ8ممنماوصفتزفكهتنقناثخدثاااروشآ

خصامىستضعتجبهـثتغرصغفقعاليئألطأكفماأوقؤترئ
دكأزماصىيئيومارلفكاودالطلقتآافشيتيأبقتخثما

ممالنثرألتيفأكأتؤئلصنىلمخثلفيؤنخاافتألتاأق

ومركدبوببمشبنحكبىعلنؤلوفلىلىاو
اصممالبحعملعلجهعلسبهاصماحعبحى

حهفطاألىماوولمحسأيؤيلىسووه6ررصف

هيامابناأكأتدتخؤكأمصافعأاكرتجاغأايخمازفي
اهـاليممأللثأوثوقلىغأتيثاىارآصسإمائعفدو

صآالمجسايبنياليآصمتذولمح4أوأاتقغدتلمآكزتهث

ماألنهماربآرعثاضسافاتواقضاقلغنوثألكن

الليلىزجمعرأفمحصعينكتذسرصىأبازبالغماديممهـلوتعالجتالىاو
ففثململثافهاثأنغمهفمعمئكرثثدصكرئدآشدالغراااجار

ثفمرمنللعزمنحاقأأبهثيوةغدمىأفلىوئيورأ
آثكقهأتمعثعثمبآشباليفانيئءأأرماقصكلىفدقمفلىلين

عاتغنهميهآوآشلرآثؤكثوخههلمحنئزعنكليأنالمحاتذا



3لم

فمأأليةأأقلىروبهرههوأفوبأعو

لهولمخمأيعينوأبعخوهمنييعألفثهو
غيزفتمبيقضثمماوئوآممرقحفيزمفىوئهاةافوأ

حلحبألوآعندتجلىأيأإقبقمؤليعثإلىالقذالتوماصننرلة
ربهأكلىمامرالضثمنألملإلخلىتزأمانفاصهحيه

ضينخمبوالببآباثموقمااينفماديابآخبافكثزحتلثث
ائمممألمحسمامرلثمنبآخزعئلثعصاءلفزأرباو

حمقبحعييفمنوالمثزلثصكلىصقتععنجثييبصايثيالقلؤكا
صصىمثيهاوقممالدمركفىاوتقصاوصنئثصيئآللصفيثيأومط

بهاتؤ8قماماتختاقوقمدخمئؤنهتءافإساعلفءاسازا

ةطلماالشكتنظطفيضمخوآاتهغدبغؤلىالضبثعافىلى
التنقواحلفيهاوآغرمقثايجالهأصآيقطتغعماتؤأصن

يندمالمجفلاجنرجفماعنمتإلءتهؤانتهثخعنآخائ
فتتتبمأيىكبقاأدجزيثودعايجاطإلثسانليائظتذلل
ائغوملصفيريأدسكضذضهمميدعناكلثياااللصنطوهـلآ

فسد



331ك

ؤمجمياألصلمخيهثاإخننقكحالبكطتخآلكلألالكعميقاتخثهه

الغبمكهـبأؤبما41االثلكفحسعثأشعئكلفيصألآفىألو
بفتفملىحاخداكالكىملمافالآدفأدكلرما
ببىآلىيئفئكتدب4الطحتأيهماصخوةإنصتماملجمامتياالمجممايدأكليما
ثبطخفثمارحبدخئتىث81كلرأؤضتهثماقذيهآتنهؤ
لبمدمأفدحمغةلمفألكأهياففعممياأطمثعمثاأق

اليتكومعكحثطإتزتلإللمطتمعأضكنفبمالئلىآئطمفلىانىآصايصمعفالمحطكم
بانتماعداترلثخماتيعلىنوتآخروخئلاأفهصرئلىكاهصنهط

أئمتقنيلمحيىليألالحتهصلممما1لطأتةخحوأإطألافميإلفلىتإايئ
بالذبمكىايأتخجعمضلمخماجموأوآأجدكلالأألمحلمتهتتعكعازجعلمآبا
لئنكبصتامجمهاةىلىيمثأةيثأآاوثنمللطاهغصاتوب
بخفلتسبأحمفأطفاغلىمرايردهـاوصناكناآكلآآرشولن

تيسنامفمتزئأآلبموتعأيغأبهاتخليصزثصنحمرطتكتناقفكل

دئلبتخىالقئلىفىبهانفيصبانثاحتنيلىتتاللى
ضنمصبمتؤقرأآحاهترأفقئئىقاثصحيرالالأتقاتبوال

أئألطبمبالثقتحتذوأثألينليصنيتحصنطتتفءلتئداارتعفنابيا



533

3عحهءكل5ءس

رلوميصيثمالوءببقضإليعقتيتفسمثزأصمثيفمعباوأل

بالشكزغيؤصفاليهمفىوكذرصكيوالفزفأفساف
كبمفاخيألكفيتدورشيمفىبخافاخنتوتهثافلكلاقياختؤن

ضنجمكففبمىآثكأكوصشينالؤرمحدآدرخصاالءهاتنقاخ
ضكصااؤأكثرإفذههلرنامبهاكفخثبئ

عه8كلوأصابممبئئرؤربهائرئايثأإقئإاالدتطئحئطثق
غثؤومغحبماثثكلىمثمامنذافالذفيثفروكدوصمل

غيرضؤشصبنالئثرأباناوانالمخيلكةاكثالراالمحعوال
غلبفاارواتمظائفتثهاوضتزثبامفقمحيوإتيئرفيكغآركغضترل

فتعتبمأيىفىلبااتجقفيذخذيرمائتالدصباجمىصافيرليهنن
لمبمأئمدتهـفىقالتفسىليثوقلىتهفيلهثرضرلبمادضحثمث

آأآقويعمئيقتهمةفواثأأثطالؤققظناوضثف

قينمالتنتوجهىبهععريئوقالى

وأدربعيئماوثلثهالهثمأدثاهلممنلمحأمحطق
بلكلاقآفتوفكماووفغلألماصكنصلتماصفو



جمص6

بأليفآيسركأيئفيصوأصيلفىبألالثغألئفى

أساابىالالناخبمالىهبنوآاهلطمابيقتويعمآيفإكل
كاصىلمأتفيألىآالئفئثىيختيكطأثأخوثلىروائثيوئط

مأألغماترقالالفطلىمحلماحعولىقغثيسيرها8ياأآرققفئ

صاباألىااصوجاتخحتا11إذعمئفأزثتتىتيذ

هاحمتغاأكءلماببزليهأقوفمايفافعحثلالإلطافكفىإل
كأصكلثس

ألتييمابمبتمأئرلىجزئحفخبامحالذمعارود لماهـ

مانآل1زئيآكهأسكئأفعطعيمئينآثمئكتوصحثزخ

االوعهعحلىايئرأبىاوخعتبلأللمحطاقتصمافااقلرزالف
رأملاناؤلمقآإتنمأإقثثإمملآللمجماأيضىصنآقا

11فاللاآخألفالبؤألصكلىثيرأكاذتخخداقأآلآزى

هماخلىلالأححزبآثالمطتفهيبعصئألمببقاشئسف
لهاباعحعيمأينغئؤفبئأوخدقدقئهـقاجمبفت

أعمتابد9لميطىارززيفداييأالطإتمعايوئهائحداالليىيرقأ

لتهابأعلىثبآيرلىالسغآكهـتفثاشميتأأشناسثأأكيئويبآرفوث
صىآصاوألفطىأبئئححبجمضومألورايىآرفآتق



33أل

مخافيءقايملكةتجتيئينغراعفماويئفىضلن
يضراهضغثيهإلفيكيبرحاىفؤالهمفيعائليلثل
ابفيراثاشمكرلئداض11لغياامحمضضعملالمفي
3الالأأأتزوزاخميعممأءحيالهالتافعماممئؤدزأ
مميماصكاالفيتثوبافنهاقعاوالمحشايااللطاليفاحثتجقه

مقالاأيمنبائؤفوطنصهانقيحثيعنسهاليمععجق
حوابمغاثاصزلازاعاقثعيغقثيثيلىافاأنها

يجمامحأبآزتمممداافتخرفايرطرفىالقعئئتمقاك
امكتاقاواضرأقتجفأميئاضكثيرشةهاؤفتئيطأزأق

لكطاابلكمافاآثاناأأقوألقهذفاشواوئئويضذفا

الزحامصنآفئيقمثلبفكثىلئعخفئفيقرمجتلىالبثمتآ
املسهوئوفنامفيتثقلفصزخاخعت

11زماواناعتفيتممزفآئفشيئاليثضفصعزيدايآ
ابوباوالقبا81ضآلصالهاجماآزيهثماههالد

آوحسام8وقئنابسيواقمدرىغليلىماشغئتئوت

ابلعثهاجلمخضرصنأقخألمنهاصلمثعضماقعشمخاله
ئ



31يم

ادلصالليأطضمئقشسكح3خبئجألوداامثرفأثص

أألطاثفيفمرأعؤثلىششغاممعطأحمطبثيكآيقوأ
آححسآأأللحوهدمىقدآدثرذقسسواانمأطإلصيمآسقبو

اأمقخسمحياإمحتصبهطخلىدثكيياألهـمممأفاإحمتدآنتغوفى

مىأاالئمىقبإاأصهألئكسزثىحممانيتأولئطالئطافأقمئى
نرأأحتفأخمثأوأناضطبأرءونهىغهاىاففاناآع

أأهإحالىأبأجىااصاإحفشليهدوئةآفاثاوا
ابليزادكلتختكوجتأفهـفهالىووتماآلهشيثاتهتبعمن

بوأتت2طظصبااولمحلمامخدقألديخاصغمنرإحاألثينمانان

8دررقمعدشصاباليكهسخلفىوتلىالو
محو

3عموأعاكاثحعحففاحممقالسةاكأأسكليهأنلىمنتانآحسه
لسأييماالتآطئمااناوةئصسهصرييمانمايت

شقعسكدحثييئدطتجيماةيلمجتنجايهاتل
أقةمحتطدآحسذاتدلىآكناتنسويقهلتحلقتىأتي

ضىلفساهاثكيقضولوكأوقاععدالمكإدالهاتكعسم

تفحصاتئهموللمايحصتزضفوكأتفثم



3ألا

فهلهيهأضحلوآضقدللئهمفىبهأخؤقآ
ىمثمبهماؤخمدغوآلهضالبمثمميصنرئرآ

فزسهثخفراآ6عشسدوآناميستسه
روقالمحأقالذامموقماؤبةصفيماآنأقذأ

فيجاثلمئينكعجقآنكألخصميماألآلهـكماغنأنفييهنافعاكعص

وأفعويقال
لتووروأممواجملمائنآكرمإلهإنش9طاطزاصبآإتة

مفمقممفتأأنآدكأفؤأفئهرثأكأررزهحتكمفءحازالألشيل

رحماتلعالآمإتفوقكزلاوخلئصآفبماطاللثثى
ئملفزاصكئدآلألمخلمثنأقومماهنئفههـطنأنالبكلمعاداث

ألمهااجتكثضأفلىيادخرإلئموأيىبكثمآنيثااللطآثأد
وألئهغاللتااشكوكألطتؤشكيفالطامتةهدفىائولصألتيىلآ

مإلووررغطنلالدفروألتبهألطثنهلألبييهاالقالولبيتوقخءها3ىف

زمحهئوىتدافأتوماذصوالقتثالثزصاآئندرأثلةآأل
وأيضاوقال

ملفمألقفمخبهبمتزوذيريئحلدئيحعا11هذائآ



31م8

االكئمألثأجاأفلحيآيسولنائيأضللىلىالآصائى
ثفإضأايرهاتمحاولجف3أاأعبذوإعتتبهـاكحتتشات

قدئمإدملفآلأطالأصعأ5عفخإثاأفىآقروصاآ
يرتحيئحممممىرفلأئاعبثدعثفيبآزكأصصقملث

برعبرحنمآةحعوعوأبىنجهـثالبقبأتأنهولىئا
يفخلاخجمغبيألطثصئهاأةلهتاتثلحجبقلىخذثم

لئسيغياآوىصابغالإيأقجمارائحئثعةآنوتا

المتعصثميمالقلأمحشفععئيأقأويرجمماقبهماصاذققل

آئومخمتنثفيماكللمئاآئبموتممعئءءإكأؤإليمامحماآآأن
ىيصسيوذيمالسالمدجمنصيثاخروجهبكدوووال
بهاخلسودئالتعممعكلالثلثايوعهائشاوأافاتديرثحط

ولأخيسيقشأئنيمحمنسنافمعبا

مقدوخملرتيئألوكلةحاالتتقيمتيئألنمصأليقاه
تتبلمثتباغويعبلرتايبانغذهاتاخغايالمجسثاعمتىو

ألقسالكلىبيثوىصووالئءنقىآؤخشناضنابالتثعفمتمتتؤلى

كهمالىأشاألصنكفثاوإحثترأحنموسالمحيكيمئفهاح



3ايم

مااارمنفلغعمأطهارؤهااصنآليدلحكبكلالماؤثفوكأ
التممنسصيبأإلمحزثماالقفطسغ7جمتؤةاليهئئيأيئيثاأبكفيماأثال
آبلتحولقءإورتىضزفطحبارخاابآةآنقطصثمتأمرإبط

أئحباأئزخالمجيمالأئكأليفقآتجفقيألذنتامقاليتثيم

األربارآلثسااضاليبعاقبتماكحوأتهاخفئمآرقآلآخطرفأإيكف
مفثبالاذمئخطخايةعماصمفثهآبذوأعمائتنائمقاهـلثبذ
أالفنممثثفمألرمىوألائالمحقوأصنطخانؤقدوفىالعوبعع
حميممامنصافبهفيبفولثمىقحقؤقاطأهمتلغوابغئاقغي
بآلشفيراخابطدبهتجأبهاضالهآنغآتاألاهبلتيمالمجاائ
الئهالطثهصمياععلفومافغيرناطغتعتشرصاوأالثث

موالكلالرصتهافطرأخضمآفبثضعامشافزهايذطتلرأتحعدي

أكرمطيتنمعىألخشبتصيبعنتنفعيربفالغابسيماصغكوقما

إلمخيأخزلبأقريثغاحعئآببقثييهبغيهبهماصئيبئهيماأهـ
ممالفأأتتخلىهوالصتحعؤلمحمئمأآضرجمتتىفا

الرمبالآلفوأثفسىيشايآحيهفيءلدخياابفةثماألئصن
ألقدكلماياإلدتنىيئطفمائبآطئئهمؤلثنثيوكحعدفته

فو



31م2

بدهاأأصكقعفئثفنألى1ترثطماتنماإعلمجياأاصفتأفهجمما

لقعاهقآفيهآهدفأأكلالهاهكأشاءبمناآضعاتفراكأس

اثلقآأئكفأهىلئؤءفللالمحاكليرمحماقماثلىدآكاإمميىرجبخضخمذصت
أخذكافىلثعبأيخإئتخئندفالكعالببتثهدأيغاآبدثأكئ

ألفاكلائججماةعكتفحتفاقآلنتوخفنجهفيماصاخماودذفيآفمالثت
بهآليقصكنليشؤاحماشالفاآججماحأختذأإبليإترىلىاخنضعن

عغمأرلاغوجمفىصاترديطلتيطأفيقؤبفاجؤأاأنالقئأقثؤ
حبماوحيئاخوأقلوإلآوأبينولقىأإعدإكتاألقفذتزلدف
بألمخذءحمشأكإثأكابكعلئاآتمثآفيتؤؤرهحآلناياذةفيكال

غسعخغقغصنمثأضئنتصاتيثسفولبأترتيفهـكاةحماكتي
2ألمالىئدالةىيماتماموإئملةحثؤفماففقوأخهاغنصجئا
فللعإئئاصاالثيخخالئفمافاخلراضغحرصالخآجهودط

أشالرباقإكالمحأبرثمءالح3حمالئتكولنحننهشضخأفيطفىتشوال
أفبتيغسرثاصففشولرتخزكمغتفمذبثناثيهماكلحتركن

أحمقسمبملىيرلآلخباإضثغافىوآعؤزأ8محدفيأتائفهاكلدالوفاحمكاف
لباايهمكماأأتلتنهسوسأئمااطفتهاغييمىكثفاتاخاالآلن



كلم3

لمحئالأثجمايحئدىوضئبؤئحيههبيتوأيتعخثئزأق

أأاالفئيمتهعكيرأفيفذتهيصعيغوصكطربثثفمت
ألهرأفئآتثناوحرهثفمفكيماشمثعتهائابغثالزآتى

يمدحهلطوقعيأ
يضافى8تثرلتمتيزآنكتيدزشحماأللىكذالؤقذكمدق

تمامالالمئلتجرحوبهءألهوانمسماصائئبم
صاجتفلهقوليوكلمافىيوفلئئرانافىترنا

وأليقهابخاباالوالتقتيهاعيياغالقدقضعلوالمخيل
صملمافىأجمنمنهآخسنيداشأنورفىاتلعيرنا

الحرصابزذثتخساوايئكأصاتثرتيزخلممئتتهظث
اغملبتضابهاعثنألبصاآهابئحمالبأنالعيتنخهسفامن

يويطولةألدثلراوقلىوقا

لمهونلئماوبعييظالتدنههمستقألل

نااألنهاسكيؤصمفيهاألونلهامغنئتائؤررفىيار

االلثابهااالمحسئونلكماأسكليهاالدالناخالثألاألدالأتفون



ثا33م1
أص4كل

كظئكةورأاألىهمثئيأنيأ2ئوظالألنيأأأأبياالأسإليامغىود

فاخفكنافلثآثرفئفمتوكفأهاأأنتتاآجيوقلعتاأوأتزاصكالوقذ
ئهناوأألفثأإبأطسضإلعءفعالفىوبخقدثأوإياأ

طففامئفهفلأعلحمااصيناشاقاألبخثحيبقفعداققنائة
صتس9

قفائماتاثىلمصمدشثأتكذمدنهؤمأأئاخهمثثلىتخظ

صكغاصساعبئآبرنفافعواتكافا9تلعمعبابايئاأافنوبر
خمأتيطثكتثئتاليممبالىئبارأحمثوصالشتءالصناافنمقجمدااغاشم

ئاأرفىأأنعجغأذأفحوثإرخماآلووأناثاكىهـلثصوفىفتهآث

للذيخاأضناألمجاإنجحمأجلىحكفانكنفتهبمنايالعضمبواتيلاثؤقكئمتدم
كأآفةحطثتهأكلطإألنضآشثهـ3ححعءجاتآيآلحمآأالشللفتن

ن4فيباجمثحثيأقدرنهدلى1الكاوبئرانئهلأكئعسثبببئهرىألرلىصكي

ىآبرجماإلمفيوتمئماانأررىإدجإألنقافىال
فناأىأكأمالىأآلأضآلرلماستؤأالآخرآلىاالوثفا

ةيأعالأمقدأرللميناحاسبطصهرثتمدأوقا
وتررخولماأالعغثسايلثلشنىبطئرقعش11ذستجب

سةياثيريئنزنأشمقجتأيهعحقتناحيتسمدبأعآقئيطخ



ممم12

أوضحئرززتهآئسمةدمثتغنلفئهتأآ صصحعم

غئتيالقعساألمجياأدظخضؤقنإلئاخبتتالآئم

غوتتتؤفالووفىزبوعاغيشهمجالحتخفبئزلبيا
لصيينثرثآمولثمرلبخئوتهقبعثاآقطونفارق

آؤتجهاعرئفةولألؤآينثنةءغيناثتآئق

أخفونهافمميفدوحسندرطأهاوملكى

لمجفضفثميرفابطغفصةؤنفلئمؤوأبيتغعيمفيا

هميفتجتافيمابتفىموتهمابفيماتصافيفع

تكتآنىلتثمثهماتقتىثمفشتهئووونأكلىيو

ئقتممآنقئلىثتهتعئنةيأقمعيىغتقهأق
ثقلىدوغصهنمفئمميأصانثيئهتفئااشكدميظدأمآ

لهؤدلثهاواربعينخميمماسنهيفعايمدحهاوضا
نئيألاالمخللماوفوآوذأياأقلثعحااثرأئمياألبلى

لقمكلءألمحفيأمنتتتغقؤمدقفاختتقعماهىأأإقش
آلفوأئااتطاحمفثلىلرأكببانهآفرالفتىأبهاطعناأصوفى

نثهانالاخنمشلماآذننمفثينئأذنللئعفولىد
فعز
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أئرأكآثيئاقثىألكعهاآئدىثاوفىأصئفومحيتاثاناضعلحت

باخفاكتتمخمبهآكاصالمآكثلفوضضاؤمئثزقهـهكتاقؤد

مائيانئآئمارفىثقااحئآصقأءلرصافىمحلهبهقناالمحمايخاق
ثاأفصاثمبلآلىيقلؤمااآهذإلئهلىبهفأدأأقصعزعنلمانوجر
ئالغثياأجاصلمعقغالمفزثىالظأمثهسلمحئماومحتدأآولضاالمجالاق

ئاأقئقفيأعغبهخكجؤءقينيالقطاللطتعققعضالؤفائورته

ألحاآلدطاألفداأدلىاآلأبكفولمإطعالنمااالىسيآالفى
آلخؤأكأ9طاحمعمبفففماميثمهبقئعثزأئهـناححاكل

امحممالىلاصكبهايهاثهاجيالهغئطاببأدرئطثيخخنتيث
أنذلديانآمعزئبحنمافاخبازآلخيوحصالظلفما

أنافىيىترلكأالبعبهأننهراجعئيقعاصفالملذأبهايير

الوأجمضنآئإليهآتتطرحنكليمصنفوبتبخمقهارآتاف
مانففىلامايخوالثعالعسوأآزلعمناضكعرنآححتى

ئمضياآصكالولطوأعتذذأصليناالمذكللماصنصئليتتفضعثاقي

أصارتقفطبلسنانننهرتاجمآجعتئبياجملمىبننوألمأء
ثالعئهيافوؤنالآلسوثغىدخجائيكاااالضيزككى



مألم

لصحفبانامنةمعئنلمأ7وفييرفوفألالكلدأئهنلمحبالأفثل
أكراثآلالحواثبالولناحكقئئهنخييرقوأيفإفىوصثماة

البيزللنضوايفىلظلمجساافاكأدالمخئولصمتمثماتاثا
لظثاالخدرقيوطوأيرفىمنهألتئائطقآعوفىتر

انحتفلىلثياوآحمتثثرأصكاالالورمبماتآقاوإزركتتهفق
أثانوىظماقلدزؤيمامهكأنصاليلحبئئآبمفىثركزيثنا

ثلعثتاأعظإمفتواصمعيبآىففكهئفئحثاننعثهليه

قيئرطلابغهويىالقيثيآجتليفالقمض4لجألوقيتغعتل
يانآلممايرأفئبلواقةقئلمئئصذاتمناصمئلخعفتكت

نفألاصناففتمعميرلموأغضاضهخوعالوبئولجئالئىزؤ
ألئمانأكلطتمعغزوالقناباسالاضمفآلعطرقوا

عفباناكبمنالضعذنآتئنآيذكانماقيزبرألاأفظزش

لئالمحموأاصنلثعممثافمهائغؤئألمجطهقاليملىو

لثانافيلناتيىانبآزفرىاللىرأكاغىفىرئهئصافيلتتتفع

بآمالظهخمعئؤمالبقىلثءجاتقاغجىإوائتجماجم1خ

نيمؤنطخممهؤنفئيماألتزوأصنفوآتزمؤنأبهاقزم



يمأمميم

سالظطعصوصئفئىدفخحديصقغمآلابلقصقاتئغشاف

األالمجحنىعاترباكاثههاآتفنحطفأؤألىآأقفآآفيوأخير
اخثالئاابهماففجفؤشخففعةثائوئهعصقلقتثصاحميرجماااوأق

ييئلكااتلأوالليتيلكفؤاكيبفألقوأبماأللمكنكثهات
لؤخعنأغطافطفاطغخسهفييمياناأهزمذدبلىضق

الأباعفىلاشففيسسئاكفلئحغوئىألمجبمالىلتمعقذقعؤ
الأمحعماآلاةكىظىنهاأفكثأكطأرفاللثثجعأأكىحملىوجري
ةتجئأل34لت11إفقثهقعافيهالدئصعالصئوقيأن

بانجيئحكفلمحبىاألأمثلىيمدءأوالمحئأخمالتلثتهى
لقنثراأقلىوأئلواقمقيولتكمالهـوصأإلعؤحبححتجمذلث

ذأناللمكاآفياكمآلخاثثعاوإنأجمطئيرهمبآثساف
ئاأاإلخمتئألكنختآكأبمئئعطدآرأدامثالقنلما

نيأإممرفيكلحاحثتكقعداوأفهخافإسيمردوأزأيئلإفه

فومماألدودهيولساليةاأهدوفدوقأل

بمىلغأبئيعامأيهرجمبفأهيوهاأمحيود



3آأ

أخهاضواثاثأئمثيؤئتكلناق1خكاحيمماأماتصعودللىبثجا

نياويأتفثاتئخلرعكلينفاللهاكثنارملوامعناصئرينا
هانلآلشصاأءاآلشيازتمتوفوخدهايلأخنطالبكفهانضةيغولف

أسكايحألطتثا3الآئفالعيووركناصمرأدضرتهافلامىا

نقاوطكاتهاأاروتذللققذهاالنيواليتستنهووعمفرأ

ناتهااازيركئمثتهانبافىفتتمنتةلرذ

تهاأفآعتجتثهقنخنفا3لرآغقهنئةخاسكتثتماأه

ناالنرألبسمميوهـاثافاعيتثهوفمايهاباويتئهبايؤمحاأأذ

آصيانهاوأيحمأصحثلوأللثمزئوازشالمخيلياصباثيالمقاثنآ

نسهاصكنائعوويايدقيئأخغقعثناخالعمأائرصغألتوجعغليثيأوآينما
ياصألترأييئئخمئلفقلتهمزأكأاالسأئناوط

عنماسأدنمنباليخهفماوقا
كالؤلؤقألدؤوالئماعليهمائاخيم

المخثؤرانثومنفيءاديئنوالخئمزوآياصا

اللعانأييمىاقنفتىتؤطثنحيزهايظعئهاوصحيمشنهلوب
مفحس
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إلمصفلىثيتلبيقماحثحثحكمثفعاطلألسفلو

وقال

الإحمئلللأوإخمنيغلىييلهاقدترهفنارصنالئيازوئوزال
ئعمفتانانقىلنآءفئىأكر5هعكنايئضأثيأصباتئبفاافآيكبهثا

أللهمماعيلىلممعيدلأباشأهديوقمال
أحمصئأطنطاألألمحعثمثأبق

آخنىأنائقلتبأأصاقآفأئماتألصرفااجذاجميتناأعتأبيئناأإحمكلتقلى
نائمخينسأئئئهأرئاذ12إشثءأكممصيماثمشصصاغغسازوأكآضئعص

ناعطاأخئلهصهـئاكئوضماصمواتحهئئهثاآلبدتولو

ناحشيالاأيخبرأئأخلهحنيتنقلمحثربيئأائجادحميطأىاجنديا
صكردأنامصنألمحوئكنعممتىازضاأايامصفامىأيانخغوثباباآكا

ناأضناصكألآلابهعئوبمحؤوربلهإمتثضمهكثاييفعق

ناهـأمحححذحزغؤمملىآليفامصرفيفىعىبهمافىقلىكختداشعق

ييرأنالتدامنيحفوأاكمإتاخالألصاأألموأرفيفدىئ
حنالاناعأتثايمممألألثمثتانالثعبقفيشيتقدالهوألىلمحالفتذآقلىا



ممأ

ناهؤادآأحمكايئوالكؤيىجممبالئأفآثئظقضممن
نماحئئماتفييمدعيعمىلتالطأيئؤجميخأهيماوفيكعمااكئنثمئئ

ناحاذاانيماوينتهاكأثقىآآكبنائمماكنزبلفحمذأئئهئك
ناثمراخمافاثفىآلمجثوطققائفثتهعالالىاآفئولمحب

نافىوةالذأذولوجقفتلمحميدبافيركليماصابعأالفى

نانفتثأكثروصاحيأمادففدؤآلأخيىبثئايرجحينآلس

نابعئوللمابباعثالدممسمثلىأكفئالنأقثثركخالثهحثلرا
ناغمياخسان8اامناعقايوارأثففئمبقمنحمكقلىلجفسىآقا

أقوأناترفقنمأدواغاذأهأتجوأقادوإدناقالألمجوأكحق
نأعزأضءأصعيمبيمشفللنااتغنيويآفىفيأللإجمافىأا

ناآزطلآلرميأقمثآئوحثىائهكالمحلماآصاقئف

جذالنالباعاوخبلضصفوايوألبهلثازألبوأوألقناسكولىوايفقى
ناليعثثونشوأكزأمهوتومنتميماالقلبتعثأئألمن
نااآزلىثلزاوخردفاقةرأألمحنبرألقمفاثمث

عطشاناءبالمحايبشر8هثالفمربالفمعافىأثممثئخطى

ناانلغزعذاقؤمههمصفففمفاففمنيألمحصمباأحأصميجزت
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كلءروص

فاأفجهسيفرألمححنال1إجهيلشاحثبحءإللهفميلىصا

نأأشءررإغأساأشإأتخنثشحبذشأرحمثصل3االئوآأاممزتأد

حهفحاناممن3169فأماشكلإحمتقلخعاسقطقأعمائمهالتبنآمم

ناأردثيهىخأمنحثموهـبئوأكلأالمزثوقيإيرطمكا

ناهإخسىضصامالطيىأانحدىآدأضدخمكإةآشألممت3ذأ
تتعس

ئاامكلىلمثافىجطيدضشمااأىظأإييلىؤنمبماإأجأفخألث
صهصهجمصرسس

شفآناإروأحصهكلأشأششإكأأمملحشب4ثجملعخنسوا

ناطاآقثولأسأهـووأثبلىبشآهـعتتدأتيمنهيمههـأصاإ

مداشاأححياإتأيخلؤضبثتلاأ11حمهأركالسأغالأيأصماف

فاياآخفثإكأأكحث4مضأئرإصبأتضشذخنتتمطباووا
يرص3دتء33صصةصس

محااحعزئراللحهاأكاصفذأتخثمكأشصدموللىأالمثعحبالذجمثت
05هكلىسسس

ئاصحألستذإواماثئتأةألبه3صؤتاخاطأسداثعالي

نايألظاهـههحثطفماأقتاأإذئدإأأخاحفيخكمحييائعتنبزئديكآل
ءكلتسسست

ناضواشامليداألحسطالربدهممموابىأهيتاجمثلئفا

ضأناثجدأ9ثوحهعوآأثهأوآلح4ههغاثكلىثعىأ
ثدصحدتسركدصسس

ناقاإسلإكياذمألفوئموئحولئمانشثاتععابئالدافهلىف



3هـ3

وامويهمماعبعيهفال
ئهقناآصالثعجأعاوكلثمكوآتذنااالنتمقألقتغيمأآ

القمناعمتلألوأجمملئيمنغئيرخزمجملألكريحلهاضأاقيقمث
ناافتغغئآتالوأننامقاارثلىخقثيناتفلمجافتسعت

بثتناوأفيلألعتوقفففثافقذحتئئااكافدفثوته

لئثالتأأزفرالتث3فرافىنطراتثعئهالمثيأحهأئمؤذآفد
نايددرثفصابهاأشكترتئممؤلثحالحواوقطاآئكوكف

ناؤوائاوقتىوفيهائبثيورعالغأللدنيا1ؤقطثهحه

ناواسكماربثابدمنوبلغثكدالنلىنىثيهاحيثآوعفؤطى

نصفناآلاءالومجافاوتوكأعنهومجاووجمئيتجذىتثيئيالمحبثه
ئناآنأحإلفتالمجباأليرتزها3هنائكئاصك3خا

نئئثائرومايتلوماكرنمابعاتعيماضيريفةخهاطمفث
آثائالعناخفعهصنصؤفصهأقدمنعئالطأنك

ضوؤتيقنااألعكيبنئفغضئقفميماجقسكنآكؤهتائغعث
خعنامتتجمأخلوأفعظلبغتسماتهذبهاجماأليتطزغ

فنافتقمقصىألأفمتتئقردبواقذهفسوفطهدهرأأآفكمئ
ف



831م

أيروآيرلخاسصنخأفؤبمامغعيئتضاقفىمالصئقحد
التضفنايأالغاقكإكنلسعأققئثء8ندمجصقللآلاففلعرجمر4وأة
بئآخمالآنخعمعان9ا1الوفاليثآفعلؤعهبالزغعثنتلال

ئؤنافجسؤيئامتحئآماففلىمافههمحفمظتييف

لثنماأاآلفألئحغيقذفيمخلرأكهاأقعنائمقمؤألآلفتتفا
خمناقنكمألناتتمحهنئاطلقايسهـصنمثماصيئافتثألأصئماثئ

نادعضنىخمخآلأليهاقغلىفاهجلرتالمراتقفعتثا

سارزمألشذأبئمفاأألأيفافمامرزدفيضوصعغألطوربمآ
مخفمنأأآلطإلييتةفقدهمافاتفتبلعتمحىالقعاودتئهغل

لآلصكعنااطدنمايخذبهاقاثئتؤفياممالاجمالمجنبهفباأثيقكضتهإم

يئمازققدتعاقهسسايامنافهحاآجمفأمرأكصثماثظيرب

ألئناحصأثمفطلتيلمحبائبئاامعوأيالمجيالهـعئمتغقظحآ
آفخئاعلبهآشخثماتيكئيتؤتنهاعليهامجخمرأمعئابعكقذ

لعغسحماواتيتأبيننيضؤيفيؤعخوأيثوأئدئواآلفزأفرك

نالاإمثحطرآصاحئوزلىئلقباأاصاصسشمختئثجمة

ناحمفللميهعاتاحماكيرقفيقئمكؤأريأحمأآألقهاضهـثي



مح55

ئغظناآنصأترممحتاوالالنوفئآتئضاأفىغأفطنن

تيافيهممثضقاتدفيأقيغمقفقؤبعليليفرأفئثأفض
آنامئهابعطعيمالمخصمميئبغدهامنوأخبمىصزفلمثافد
ألزناأللىبآفالخوففةحنيقعلكطفيثميوعليكصاوأئه

عنااللذعلاأخقاقثاضعرقمآممألئمطرعأالفئنأذرأ

فغثناأءيكماالشغرأوعدأوجمعموأكقةءئذألتسغهام
ضعيقنامالتدازمنىفعثافاتاللئثمقفمازتأنمتع

ئوزناآنمنلمحتخىززءآرأفعيآأتعينالمحئمودإقففدمث

مومثاغيفميبفقأغئرنآمبماكلميرأبزكمامخرلاتدفيممه6أ

ئحزناكيألالقفمهاعافائلهاهالغزااالبألفصنخقدض

حهيمهماأيتوقا
ينتكوثايكنلهصنأونيخثلمحدشبخزإجمطيا

جنرئئأفؤخنآيهاقاآماتةوتكودناحترليلعنهخت
ونفىقوففتئلتأحتفتزفإنيالعيرتيماتوقاتغفخاايغفى

مدبنأللهسمبيدالبنعيميهدحوقالى

الخصايبينهطألقساألمحنحسطيعبن



3أله

ئكطقأقههاأخألألههمنلوفمالزأإقيماآغوأقرلناكافملأفىا

مالمحيالبددقيميرهرلآطلىفمءمعهسأيبئعلىنيئاوأنىأ
ايهايممفطههشافمماأجبئتثأنئخطى2فأاثاصنهئملىئليأ

فمالعثثيخعسلىفمالرآفببسكوفىاابلذاآنثركلماأل
نجمهثالمايفعودبأالآحوءآحدجمالإظيماأهابثيرال

آيخأفجمكمأحمئفعاحتمئفالعأنيهاثمىقلآلأي
درممبيمالمأمهـأريعالقغزاكألمحبآفىلىأليبألتفبغزاتجفهق

دارلظئئماصنطامخثألرثنثبئحفهؤثابئسئرعئقوفذ

بألثحوفىأهآيإخعيماأاكهبطونفوئىيفىباابحم

ئيناألعلحمأسفمأحلممثىإيوبتركخأضطئففبوؤتافأل
نماألعهفنامحخالناأمأئإبئكهمالمجتمخهآعسثياجالثوخلل

ئيألىلرآتيلإحآبألمجخلىلهاأئهصفإخثثيالمحصوكخ
ثمنألخأثؤ3خلىأصخزئمأولتنولصائداليلئئدمبرعنهأاقذتكتزن

تجئناءآشألدباقنالئلىنئمئطوصكقيخمخههـصياضفتالكيمىضتكف
طثثاخودبمتثتافىوةتروكلتيبتؤخنممنقصمثفاتنال

اطفطءفهبمبيرفىعفأكدبخكشكآفدإكماودبثاحاألرللة



3ال

وألمحصعإلمخعلنابهأعغإئحفهبناللفحتوقوجماحتقق

فلمأكإيدخئفهلئيذتمالقئثصأذقؤعقعافئهاكايتجاأض
حاوراملئضغرأصإلغوألعالىخديىفمئوغايىلفحاأفال

أفتباامنضيجيرفياهـحعوالهضقزتءأثدلتباعألضخنيئ

تنلدفألقرتيتقمعئألمحعلىصفنؤأقباقاألوإحمئاليهرأئقىآ
لمننوادباأبدتتاص3لىأتههاغوفعضلمجيرمنهأفهنا

لقبقوأءلمااتثنافعمارأ4أنياساالصوأتجعتهماإضاأأقيهاقا

مباتدوألولثالعينانعثزتيلمهاتجعثدألكثلمثمبااضككا

الطصمباألهألمجعثوامقوطغملريمايطفئةألئمنئحئهائةلىا
أدشروألعلنلمحالتييتالوأحلىابغفيكصاتفمزفأالقمذئللغاأ

الذهنعلىلليفاهثيئطهزالمحقوأبناآلؤئغىفكتامعللناا

بالخقعبااليزنكقىفذإلمخصيثالتجدىقمهايئلتثمنمتممثئهفعاآ
لقترةاىرألعاانباالقينرلمبيبألاالهتناارضالعاأئاالييقيرلعاأ

دقر9نييملعيىافغمامنؤآباخوهاوأاالدئمامممزتآوألقلى

تعكئميآماقففغوكاقولمؤللىألنامنقنليؤجمنفعكا
المجتنمنلمحاجمدفيآؤقىامنأآتقئهثأكعآئطيريقألظ

ص



أم

ققعقنمالقييمياييئييءجمفترقااليبيلالمعليريهالل
ةيالرؤعىتا4تهأحمئدفتومغالقهقعدافنطانادكأ

فثأللببرييمأوعثزأأمقوثغصرفزليامننتفجثلم
مبالمحمهتنصالممحمارصمفيقئطقثغالأبألثأماهوال

ئادالزئارفطائحودطخلىيضثذأألبآنمسطأكفئنذاحئتبست

ئئزةأهلىتثحتفلثىفى1موقىكهالبصكللقآطوأكوومتوعئ

قلمكليأخماقعيطعكةمحلآءحمعنقشوأقأآلكأحماهتخلتآ

4فيماش9نبانلحزكاذضنفيتجتافومجلىمنئااليحىخؤفىاق

المتفهمتىأقينيحساأرأفخدوقثصرئؤقهاتلبميطألالتن
ظ93وجملتزابرهـطللذأكطقابامبلختليفئإلسفلحأخطقعففرشآة

يمأبهوأثنصكدىخلطعدىدقلىاراألوؤ
ءأطعبكنمرافجح8يلىلعاكاثكليقحعرفبائتنهخي

بيئيىثىنحهـبهلخلىظهخؤصتطكاحوثئماتىالعشمتممىارخفرآأهـاذا
قئكاباضزمافريئائممغئىإحمالحنثهركاجؤث

لخدتمثباأئوآبكطآلاطهأللتيمكلماالزحاتجمكوفكتلفبهاغاآ
حثناخسبئتىدقاصبتاخر4ثهسماشوألزاغضميابتياكأق



183

بدثناصئههثمبماتفتمفطاابونهلائطآتفنا
فىمحمأدوفدتئوخييناإدنجعضدسالفىصباماآلفي

اهـائزمانضووادخبرثيايالفتىأآتىالتعمهثضا

يماييئثهعولمحآللقفلىفخثلبمييدلم2اصد
ألطعانئئنااأتاالضرلماثأنااأتمظالافانااءقمغاافأاآنا

يرعانااائانالمتفؤوجعأثئااناأأآعواأاثقدآنافياأبئئمااأنا
لتألداطويلىآلقنااطوثلأليعهافىآطؤيلآفحااطويل
اللسانددخدبليذالحبدالمجغاخليدااللمحاحال
كأنفمافارصانالمجثباثعأشيغاقنايابؤا

آرأييئألثؤفيكنثااقئعفوبتااغإمضالثخدأالتر
ييكغايسانيئعنطوتؤنالالتفوميأحكفاخبعئلهتاثع

أيفماوقال

ؤكاوإصحألليصثرأأجمألةوتافمئقيزممنكخبكيحعتئكنهفعث
نيئهعميمكثيامفصمارصمفمثيدفيابهلجافحتئزإلىيالما

ماقالهأولوهالطجمماصبتاوفال
منتجغباوألؤازتيبآاؤفزقآبدنثيىالنوتؤهالقوطآثتمفائقىآ



3ألهـ

جمنقيبثأمكئملثرئبخحاطاتآاذأليالضكئإصفإلىصكطعليق
ييئلزلمثاكأألمحقيئيفشاتثرالرخيأئوبأعممعىكغئ

كولىؤأبلفهقعأيضااللىقيا

صاثأفهوللدأمغألفطا9

لئهألوثمربيعيهـئظأدئمامأثلممنه

تحتشقمئمافولىكأكدنوألطيطووالئطآأإألتتخئللىآلأ
لزبهااألكميهيمفىغهيتيشىصابلخعيآاثماذكأمئيىصنأليمو

كزؤجتالتلىيةفأئصاقاستكيزفكترنثلآلاطزقيقطتئق

زئالمحاتئحلغاامحليكتزقوالصهئسزؤرمالئئررلطئغفصاطه

نواالتطثيالثاؤأوماصكوفوأقمآليكعثتقأآقعتزبآطإمقا

حمصراخبهوقبيحلثيرافىفثفعتاوأطسلتئئهماصكئوئهئم

تمنآصماليئسؤمكفبثباكفمايثهأإجئلىممائقلوا
ثمتأالسماالمجواللشؤةتنأاعقفولتىمبماجكعقوافىمافى

لتافئترتيئاصصكلقماازمقبملىليمهشيلمحئنئختميا

ألطعناتثبزأفؤاأثتمانصمتئمعتنصئدبهفقلكممفعىقلىكث



يم6ا

قئوادمقماتهافئبنثمجهأغهييفولفئلثييذثاادفذكأ
غنالبهاألتمثضهىلرتاغالررئحهيذأترأيتمئىماالطما

ئئااعاكفمرركلظيذوالأجاركئمعرقأقاليفمرآإئكف
ضخقمنكئمتئلوخطمتلمنكنقزثبممقىجزأحى

ئاوالمنمقلثنجئأيعافعةحفئكئرفلىلىناصقفىقغفمهرت

وألألدناالعئنفيهالثتكلىءبمماثنكفويبينثيزمأررافغاد
قيئاإلهاخغاألرفيلعنتاألموتبهامبغدالهامنليمئطوألزوأ

خخقؤهوبئيحلميحمثوألأعماوفؤبئهبكومجفمثيحبأصاأثئي
رئالىبرجمثييهاآلدوبآيالليلمحسأماآيبسئوأل

ئاوأزتجوىدلتمؤمريرقيأئهكفخثمورجئليئبغدزثهعل
ناقمئلهبعواففالنيثيكئمولطلدبوبلمئثق

ئالرحموأطاالفذربألفوئدكعندغثركففييرلجأانجلىآ
حثالتقئافضعرألمحفرافىجمدخغيزقففيالمئممآأرز4بىلفمايندا
هئاتواللميئخزآماافماتعييمامبغفىخرغنىياق91

اتئلسعطاوفهدإقتهكرلتقتىول9نيأصؤؤأه

وهوبالفعسطاأيفحاوقال
صسما



لمألمحي

عىأناصاثهيثأمرعغألىنللىصاأذأأماكغلغألفابتحفا

ناااخيبغغيفمثمعملىأنماسجمئعثمففغقمسأيمبلىتة
ءءأءصصكل5ءقاص

فاعأإلصثأسمنوهلياالصيبعيمنمارة

يخاساأحاتعسالطنآدوفىوحهسالحسكيعبولمجئسايثرككيتالالثمو

نائالعحفأتمرأفاأزكحتتنهحساألزصاقآئمضطعسا
س5ممه4كلصيركلكلكل

ناعسانغنلسوآلظفيهماكللىألقأنااصعخيرأدألنغوبهماوم

اآلسأناأاقئاللرشلمحثتحااياتاطاحمابكلطااطتكلأصئوآقا

ناجمماصاعقاأذألهـعسلىءيضجمرتبقىوأألمححقوأتئا
نافيئماىئنانرأالكلفمممئعلىتأقويكثامنالهدأق

ناكافأنأفحعهما4قلنغبيرأآلنسكأيمالقحثاثاصياتضكل

يمببخابوودوكدشفورأحييثالوق

لهصساصاوفلثربرجميمواحماتسمند
شاننثههأئبئصنآفدأنؤارظيسايكلموكأضلىخذ

ألخشضإنصحبهارممثضاجدىائميقماوكأكاألفيوليلمجسيماو

البابؤؤضوآظطدقيامدآئطفيألذجقاألعداىآتفتم

زهـأنابغدرؤآيلمرحدثخبرئئتدئذلغاجمثيلمحرآتخثاحمن



31ايم

ماألندتالمعأللمحاالومكفالمممئىئمبطلىغأمةدئوغع

يخأييائوآتهرفصفثتمايفهأأعغايرفألفظالمحلىوفالفكع
دظالمحمسوأغاتياالمنانافايطصبعلقخعىتاأنسايئسائا

الخاناقصرافطدئييرغبضوجمعحعلىفأكلالئاأوصاكاق
جبانكلتاههـايئثمتاوموسحذعهايشتهاحإلشفنال

بئابزألذواياؤؤشحثدويحصرفيزماصامقعآطدأتفئ

لطتواتاضصبآفعازتجنايمءفوواشوانييماطثطقتراتهـلف
نملآقدأفاكوفمعىبآتهآلقتنلتحدقاآلقوأكخلررؤث

بأوعياكرتصمحمعكاذىوكاخينهعأيىأفيتنسآتثأ
جنأنماعتحوايمينبطوليارقطأحال4ضاتلكثشطرأصؤ

وآمانصردبهاثعهئممابآصمطورررأذفى91ءتظ

روغيرفعانومنضشكفعلرلإثطسغافهثيألكألمحنشمعيئوق
رىنحىأنامللمجأأبايدولفمهبمفثمثبالمكرداصاتهـيماقثلؤء

بعمانأكنزانفطوئفمييذعاقلليتهآماأئفمم

بئناظفزحصافعضيامثويركمباكوأمآركمتهصايركث
بغيزبنأقنعثكئقمثقدوهااالثحيائاحتوليذقن



م6م

ناآخوألماتوشاصوىآفىثميجعبعناحبءاالثؤمثابهارسيف
ذأفهكديئألتفياكتلإلحمفكصثهكوذآتكضآولم4يمالثهأقثموا اء

آصئفدلنةفمنئنخامؤئوعخدااصمنيدنواتاذألتمبكطكىفصا
لوالممابفعطعاتجذالتماباآللشهخئىإتكو

أئثلمحدىباعئمحانمخلىأئتإدآنليإطيأغألنصيمليخؤئم

فيثمحاأنمطحئبتتأامخمتفاءتخثثاغأفآلخذصثدتجلآلي
راورأالدطصكئثئيقأععىذصمعفحعتأزأدمطإاخإقيإ

أةهـالطدصكضمحعخاباأبمدعوقال
ئهصدالفوأنسيرلمحعحسبألتد8

دلزمااممئائلومانرلبمثبالمحنىاصىطحئنآعأعمغباافأم

واللسماأصعلأخلنايخثفوووجمىنسأالغؤلىلانخمآويم

خمالنابرحيشإأمئيمسالقفةإرظهاإلهدمتحيضالصكف

ئروأحاخابها3لئائرصوابعفخمحدتخالماةىاتخا3لىنسمب

مسعانإاأخثلىآشكرأصطعئاانيماأاألغصانننسخوقأ
اتحلححأكءكعمماعثايموحعنمححغىاعفثمضأقذحئشسقف

بهااصاخاجمهصاهـهـ

الالبناصيتوألدذأفىإكايمحاصمألتثصرةأكلىوأ



13

أوأوبيألغثآلرثئوبضةأب8أص2رأنخففوؤأ

كلدالغوألمحماأائلىفيفيلاعجايجلهاامعبهسسانحعلىضوأو

لمجغأناصعئجيتئؤفىالميثقعفأنئيثلتضاثقامألبفحفبثص
تاناللىينيرانأنتنأبلنعمثىفتهفصاىحتي

تجبانغبإقثنطهولزخلمابتألحلمالدت
صئإلجانثواألىثمجاإمثساليصنهاحتزلطئملطصنافي

يغياناآفأنجاآجاتئهفيهاثصقالالمحمائخىكأئطأ

لتبأنالىأاحنوغتىاإق8مباخمايلىبهابالتثصغجبتإخوئج
انمتبأبىافاوضوضوأحدضقانمالايتظازلثحذ

كااصااقيأأزاليساأهذآحماجصالمحيايئاتيصغبيفقوق
المجنانرقةأفكققكهوهأضي2إاامآفيغآئ

اكاثمالمااوقدأسعباأبهاثسملحماعآبارايعفاقنغفث

فيقأثاافطلكناماأاوثفاطثياالناتيماهالديخات

بأليمنأدقكىلطرأاهتخخليثمفثهـألقلريهاتقلفه
انسلىضديغييرقليشووغزلافتنعودهألديخفد

لنااللثهالمفمفرأمنوالحماخملموأاالإلحممالحىفىةكررل



663

ابناهـبرإزصصضبألمحزحمآتزءصنهسآكلاأآلسكفجفؤمنجعتفى

هبنماهثخمكغثأفتةألممبمخرخئمتفانهائحخمى
يرإلظلراأخاولأل4مبرتمسهفكعدائلسأحىتخبر

آمىأفائما4محعخاآبيجأزهـءوخوفبننثائفامثهألرفرك
ييلىكجاأرمإآفحمظوولفطحطضة4إإلىتيئذ
ةلإيرتحاولمحمانجيألى1صوةفهـيفىأتدإيفمشاطتبتلفلم

ؤترأمرأقاتصغرقححتغصحاتبالنوفباتحث
أقجمأكبعآعتمالىلت5ضشزيئآبتترسللىقا
قأقوأبهاأتصربهالأاالو18تندنفىثهارفئطصاتو

نيبلتكلبماتثيأصتإثىخشمقبرابىلتىةاطوافلىححم
نهـباوأإحمفآحاآتختعءشلطهـجمناياآطوأتتجعابفعؤب

داإخبظاثهالىنااإالطلئنأاكه5الخناعصفاحمااجماأأتمفىمممانا
لمجطصانزأحداممماشالخاةصجهاالعشيئئخلةلحتختطفاله

الارهافكرأولفءكف5ثراتئماقرلثآرألناصهولغ
بئتماآلبضخحدخأآشقبدضالآعريمملرغاتخاآقثث

أفألليخهضلصقمادألنقألعامايتاميصىأةأكئوفي



3أال

ناآلواقثلبعلقافغذلمبثادسعااأياىهأللىريرآ

فيعاؤقفئرغآصاانحأئهوقاففسهاةفنهسلوأش
اثنفانمعهائفنرقذبدثثرستبفركلئمممهـىإلكئحت
أنلمصديتفماشمؤإيئلقتريربمائحاداغيئثفعاش

ئإقشلألقيطكللماورئاوالؤفااألصكمافىفتنلماءعوصدالع

نيعباأتئخزؤفآىباآسهثراأوصكذأئنساتاىلى

ألمجفادماالمىثإلالمحعانأيفشتبالرياىكالثفأءصكافى

يفاييغضبتمنوآضبخنيهيرفينهفأفغلى
ييمعابألملءقراصنوامياالثافالوالكةنكم

ووأفيهجولىوقا
نأخساأقمثكناآلمحاضمطنادآزوااآللمجلاقئمانن

صابفتماهـوأزوميفنائفهآضمياامحثهاا4ئأنل

ياناواالاللنثاآطرفناالنخلئبيتسئ

جمماأخؤآأىيوضبمالعؤيزبنالمبهاكتببمصرلىعاث
انصحيوزفيتثرتهائمحعابقزتهابنقعيحاىآصكوئأخؤجماط

وجفوئهافئهاىهالهباخفونصاهتأصكيألنوبثرابهزجمهـافئيس



83

صجميصفارأسخثئإألفوحاكائةيمزثالقغيسكثلىطمابهخع

شعلتزئفخعلزيركغفبمائتفصىستةؤإنماثماعث 4ديصشحئأياروءثا

كاباوحيمدائمدكمنكلطلحلثثزبمعصؤهكفذوكثهوكا
ئمحهئبهألغممااماوولمفعالءغحاميأكئ5الحمزلثآف

لىآيغتجعطثرتافىثجتسهفؤأكل8خذنضأفالذ11ذ

رشائألعباأسكأودعندطوكنا
8قغنصأأئضثئولدوا15آشبابنيآلثاأتاما

إحمفثسألجةبالاحلنأسأثقأناطألفيصكياذوافى

مثحمائئهممافؤخيتؤالمخيربمصاقيأثائملألذكلطآفيا
ألأجلبمتيإخادأقىءقيهءآوخعحلهايئاالمحآظأئثا
آنعسرأألفنمامبآلئآثأبناصسدإتحعلىتخشد

اأمكضنكغحهسهثثاحآفخفهعابضمآلااقرزذألمحطأق

1ولجبآنيلثناورئعمثابالحمطسابمرألمكائهاظفمئحأ

وآفضاز8فىكفآضاستهسستداحاالتثمفمبىشآضعؤءل

نثاويثنتسعدصمضسكهدئيشقنلثآرأد
تسهاكنزاثلىقينيكلميق3ترافيماتائت



3ال

أألوفخرائوئيماإلمالهيكل
فتهالطألىحأجمبأدكتاكاوثةبكز

حعغفأوأقعفمالقكلهثمتفئقثفسكهـختلتمإداكل

ةيقئهناأتورئافيقخمالطمغنايولتغشااآئوكلىبفأال
8ضوائدآالحلىاآلولدحمسابالمجباقجتنهممناطئىأفو

آليطبدأوجلىفووألطوقا
لدئافيهااالملهرمبالصافىزكهمعماثثامئىلنارتجاادىآحسق

بالهافبنتيالتثقأدأكلغدىساحجنهابقىئؤإسآثالىلخدرا

يصعلئكالوفىأأيفرلمحطفتهائماخرلمحلمائقإألنأكأفأ5حماحيمات
تثهاماقباللهفىفيجقفتصاحبهمقاتئهلىحنلثتاأق

نيهاقخاكماحرليىتافادأليصكوئابهامناخعمئمقكليخك
افغطين6حلوأممترفىاودأودهآقاقثامغدتحأ

لىآبطريقأيسايؤوههقكرالدإعهسميفخملاتلىةروءال
فتكزحمكنمحوولذالتدلمحألتآيىآشتهكرتكتاقاذحموشاآنابأ

ؤنفمريخيماللةاآتاآثقثفدؤنماغركأصحايىضمماراثئااق

محلمهبككاضكدمانهاكسدوتدئيالطاانووشروقال
صبم



أألمح8

أؤخسآزنتائآكلفايئاتئفطئخمطالظ

6آلبؤسبنمابضيرالىككاغهكبهرأكاكالننفلمغثصهـثرإلنه
هء3سيركلسكلص

أ8دىثمللسالابمي4دلببسجمئماحيهنامنهـىدع

ةسوصلآءصاثقآئحؤنفجعئيبصكبب6منكليسكهآسثاحث
فيالمثيماصبضكضينكألصماثيركأحاتيخاشيمففإثئ
مكماثرفاكعحالممعكيهالآلنحآلعمئقىشباجيأفىراءشآملىالطوقا

ارصااظ2يهلثاالمفامعحصوحماثهآبالممايمتلهـأناصمايك
حاأحطاسألطآوإإعبإئألصمطحا4ءتزاثمئيتلمأاالتهن

آامولأحمشأاتحسؤاأاثثانجثآآنثفعتاألخعتفأق
جماابماخذاإظمممااأاضاثررزمهاألإثأتريخصأإقىأتآتاحطولآللي

رانخحآتت6ثح5تنضلى1واكئيأأثإخبأاألثمعفحآين
سإنجاحتآراألفيامكدكائاقدأىكمسآحبتجاطثيتلىبحب

جاإصثشأأشااحجماحبماختكلئهة5إألحخايثميهت3إتجيغأاخاآصلقو
ال131أكأااثاس43أأق3لوأألثيهفأرداناذضوض

اجوألمربهــت

أولإذألىالأشإشمكلطىألألمر9الثفاالخطورلماتزشاتورمتجوقأذا
صيكليل

جآاتسآملآكعىءسشانكانا3إغقكطأفى1كلقعماؤأخالوالمننهث



3األ

جىاقيالليشالؤدمنئفحىرآيئئهاوتالئفمفأهالأتائياعضأآفلى
قنعصايهياأدصالتجغفمثبييئترلمحتلفاإضبآالماالضرحفىطآئىخلفت

أيخاضاالووالونفمصفيجمواشيأرلىدمحبراأاصزساأيمممأث
ماالقوألعنآفافبتأخفاألقثاأنهماآذإقجنءقذثاجترث

خوأفيماصعذكأألئؤأتقمثمناالصعفاتؤصصعلثأوأيخبخحتىا

اكيأهيالتثتاالقبعئلطاثترالقمجئأيئئاتحوثئىممتجنلغت

يادلضيمئرقصاجاةضناتخقنآتمامعاإلىأعيإأفيخسبهمحبة

عياآفافنهاتيصناالاملئممنتاآصتهنسأكعباأأنفيدمدئطفيائ

يثييأصاإجشهأخمطممثوألثلثيزباكمتا30طترالفئإجععثعئميخوأههإزمفي
ييأتمههـاأالمحوأقصتقلىوصاقححعآغيررايىتوفوصعذهـاق

فياوقآضمآختلئئهاحمياوخلتيهصكئبهاكاإقأيدمصطئئفجا
يافىكوأأليااناخسكئدههىياترىانماإياائحمعمعغناإنححمايزخلى

كيالتألاجىئوثاعضرألأنالوالاظفهشفنيصامضاصريناث

ياآلغذارلتإالغغألتغعلفمازرؤريآسمادظغمبهاصتو

يادعاآلاآباآلصنالمتملطتنلطفابئططيماالئغالثواسكراذبئم

رأجيماثأتذىكنؤااشقاليتايفاجمأسنفآلألأتهنجاكاناءأأاآ



أمح3

ييأأإةثأويحأىحتجبوشنهمباجئثعالاصلىكلهـاضأأمزقاتجةث

ياأكىمأصنهإحنحثطأثربأحمحطألعالعكبآلأبأطئبآبائو

يأأصتهاأاةحتهمأعغندتخسضكاءلىأألبقكأيإل

إجماإض11يلقىفماثيعطيعهتكفالألإخلىاىاة3إىاأكعأتكتحبلفى
ء3ء5ءعل

وأيبأفعجبزألأباكوصداعيرعصاآبصيؤؤلىنالىوغين

فياأ2ثأتغغينالكمضيإنرتكأثباأثثالمياخعأزرتهف

فياشاتآجاشطاألولرصأ3صاهـكبعرصختظاصعاأطهاوإختغه

ععياأهواأثوتمحغأمبأ51نماويماحأئىتأرأثرالىظيسعمصأكنلى

عأءصثصعاشلعمتاخطثاولنت6كاوآمحثأمممهلىألأبالرأهافماهدأك

ا9إسحايمصالئتمتا2تكأغختتالءعاصكاأكلسراألىلهاكآلءتاليمت عها

أخحعجافدكلتيئأشاتئثثصمسايبمدخوآفئثالأألبتكثطة
إجمجاألتأيختلممضاأاذسصايحةشأآصلفئمابأفثاتتمو

حمالىأمحثلاإثااسمالمشواءمحئاشأأأ إألمثهصصياءأسمر

إبحأأأإشتإبحتالطاألزأشماصكلداهإذعاصكعلمحآئممتأكاابأكش

نيماأاقئابإدماآحئتفطكعمفأبأدفحزترأأللوكحطإثعصتت

باحأاليشداعثهأكاضااةلوءتإنرلياالججمأثحمماللمطأتثشا



3ألم

الشمماويائزثلئيلحكمميغفءىكوفقهعئطبيقئمندقمأأذأ

اسوماليهودسحيةأئيآأضيآىفلىآكطلنثمىبمزاعبهظفولت3
تناهياأاألتركاثلهثىنفيمثارتهصماكلآألصتااماثإروخلم
وأعيااللىمىالتغةالتاطخالفوقئلىلعوألمجدألىاافقمحثدلى

نائياتكتزئأيثيمائذنوإثووتقعثتالعااقأقنخغئأ
ثثألالطيببياليتيمةالشعالبيكطر
طغجبنصمدخشيقعمصحعواقدهؤمأبيات

ميهمااليارالدألمحطمتولقداانبحعنيبهاو
طمىمناآلوالمخألئفأخيزاةمناواللمجأللىقمزلداذعثإب

لغربيكزأالععنهاثحالبناأتيقهاتنصيثائهصآوماتوى
لمحطلمحطيسآكلأنختىانجاهثدزئحتهخيعئثاتف

8هذدأنمنمافوربعدئداليبأجمامالحنو
فلبدمىونهفىدمموالأاليسهبتسمناأليائيةالفحعيدؤ

اليماوبوجليهلثعقوقابوألطيبايافرأنحأل
والنحكلماضيآنفميئعيظآناوماياالتنففخاختفتفمالاثلىجمقئط

خازياوجثتاتخععالمختيإثوخيتةكذادروفاخألوضيتاأ
صد



أليمم

أكعياإحمثماضاجكأآتآثىصاطا4ولشثافبمائىحبصاثثطثااناف
حاييأأكعئعففهأغلىنقءيهـآيخألأألغئهيمافىخالممقىكياجمبهوقع

جماصناأكححاقأئآفائإلدأصنآيىىاآقوكتليتدالوإتالكأ

أريايخضالزفىتهبحنشعيكثثعئآلتمغيجثمائإجئثؤ

هلحيالبيريكبمماكحتعالمححأفالليمخبئتلظأصفموثول
كنيخاليادااحأإلئكاق8روفئعثمثآأبعاأوقمصختةقآقم

ياألاجممثمقؤئهـتشطيثقئهثآفاتنئيتقثىآخنيوأالثماكخضيآ
يهياالتيليماأالمجألتعكتؤتجثذتجايبألصنناكأتؤتردوص

خيثيرفقاوللدعكفمدأعاعباأصعيهقالى
آرأهئحقعصبإلئانآثقإكاآش3قمهـنابدئلى8آؤ

خؤآهالووآافأخعلوآلبتنهاضارلمحألآنهماألؤم
فياهاكالفافخئتصمصهابخطوثلماطايةشا

هافابتتلعثصنباوإطخما5صاتخايخرتمتماناطناثتبتأل

وأهاايؤالالدتثتسظيأجصيآتزأفلثتها

اغئنماهخحىافىاكماآلهئمخالئرجردجيرثعك
ياطساثناصوفتقطمرقحفثتاطقاماخلىئفل



ة3أل8

هافوأآمألمدامانمجعفتمأئرهالىفحذهاآنمانضمث

آشباهالثسواصاحمعباىبمذحطأبتمسكسريخماشلد

آفوأهساكمارقذوممآفىصيرسالطصحمألىلكيغئا
ماوائاايأكهتغولفأفنظتهاألهاصمم

حامقالمجتايساناإقماوفثقئئظزألقنتفععر

هأياثتفيثائحوفئلخنناصمراجفضماأمحسعت
هالمحئخقتاثغيرىولمناتوتقاغأؤنقنخندهايفح

االقشفاهاأباشتثيهدباممئيىفيهاصعئه9

هاؤناضكزحتهيمؤتقآهارغئناروضمةآأصكشعثأن

هاالأالمجيافىذقأباخوصزغههعآوصرفعتآ

سحفرإهالتضرؤجأأمابينتكئومئركتبناهآزتحبرلئتط

هاألقناوفتضراتضرطولوطاليدالزودكإلوألمخثل
هصصهكلصكلصص5كل

هاالدهويعدقتألايفطروألالحماةببهاقثلها

الكاضوميرشحتلىزآيثوآطبهففويثزأوقدا

أهاويئهيمفيضرهاربراحتههئميامنانوح
هاثصاخسروشهثفتاقعضعدألدوبغارممعآلياخاع



3ألأل

اناة84المركلىتةصثهوئؤفىآساجمعآئن
صالحاهاالشحالبفىتقوماأللخآلمابهماتصمودتف

هأآكمئغاآضوأيسيماآئضئهيماأهيئقوىألذاثااصتدعهوأ

يرفدأهىأتآفثاوجمعهايئنيإلمصصهالنفلهحطئعىتؤت

نساحساحساللطجئلتةأننثىعأنرأثهسهكايبممالمخموثطءألت

هساثاآفرنماثىلىصكاألوانتمئمصئتسهآزلوايمأئصاح
اهسالمحدصحزوزحمكقئسسزثيائخصةئشواتئألجمعربائعت

اخاهـأؤهحلىفيطغستاحموفيآحمسستهقسهقؤهوبئي
يويغشأهآأآلثخحننربلهثمطاالئلىتعوهـآتغ

ابقئهغاأطهأئاثموأتزييمانجئأياشرت

هائيساآمفئحهتمثعفوضكوبهاهاثسزأالتفى

إحألهائهإلرطافوألىكليئفيتمأيافسافمتخقتهمث

هااآئبدهايخاالتزأخماذصآدشغجمنةبآثىحطهاآتىحاق
هايقؤتاساحثسيانرآقغأحصخالتهيلقايثاصماربث

هاماآلفمعاذةآفىهئنقفيتقكبوألثالتترثوفى

اهوحتفالوضتهىألصكليسهفمنىاتميالعاليائمتغتىيىدألنا



31ألأل

احكوفنأرهائاآقؤباق8ائهماتدحيميظثزآنم

طاجميثماتغنهادثآفىافونافىئهايرياألتىفىبميهثأ
وقأتاهاائهماثاللقائيهـاشآالمحماتيثاثثدىكنالمأكوام

اجابهتغتاصصدثتمألنقترألعائمون

هاجاالوصكثذضائقعةبماقعتقتتغتكليكااكصكيعثا
اياخدتثااجماوآلمحأآلهاتهأكتدآمتالفيذال

هابراباوإننحيسرآميرفاارالأنعفسوال

فقئيهازتاهاافاقكمقذهضلمتبفدرالمتماذ
هاثعاكمويأعندألعدابمفئبعصعاوائوخيوإبإصفء

كلءىيم

الألهالموححداوعبسلطقهآبإليبأاحمعاإسنامحثاكاأ

مماتمنلمحبنتثنالبقأحملىإطثصاآنجحأأئنالهفىتت
كلكلةهـأ
عرلشاالمتنجيبالمعووفاالثيفياالكندعباحمخكادحمميأمخبد

عىانآلئتنبىاهقيلمانواسحنإممئاعنالأيىبلمشصئهإقإأ
شغثهعطبوثبكثيومنخلقوشبغه8والمتتمايركلفىبا98نيلئنئةا

جمفغرقاومؤاييأليماخعثنيلىئمثاآئولؤئينأليهتخنحي

اتنبآقولأفاراقاناوقمالطلفوابهصمتتااإنمألئفطسهـحتب
صئه8



ألصم

زدفيفثاثمحعخقلىلكهلماأصلىةأئتخفشكوأفىغالمئب
ثس5س

لىإلمحغأعآذحضاةلىحمنماكعوجععىأممهكاسصافئكئخؤيائآم اسكث

وعالمفدلغدفا41كوتوجممإبمأبخعيالةتجبفيموب
ساقحخل4أبرأصحعأأأألتعآلمدقاضىئماأفالطهافاعث

لىفآيفصزخوأيبديباالغتدإثتتىناالئكياأخبخاوانم

خاشتجميرأفيكلنألمحنهحشضكئعغأحنعكنمتثيريتأئاتشمايحذأثيما طص

تيالضينأاثاابثذممصوإمصثتصعوأالئثضعلمابيم
مأئملهصآلقادلالثتيىوأسدحملرجالاهآل

بهافبرلمحعلماثلظئحىأفآقتاأصثائغمليراتنماحثامنئارمم
ديبطئىلأبإكاهإجيةفدحنآلتيأولآلئليأمحكنذأألكلليثرثس
للآللميرأصنىأر1أحماشكيماضالثأنكيلحتريثملوأنمامامبا صاسا

الحأليتتئغختأالفغتئءةنكأاشلمحلمحوائامنصآكفلح

ثللألخمتناصآتفي2بخبإلاالمثهـإضخيألوئحليئجمالى

فمئكصرحعآحدألمةالصاقالمجفكغاآجدالهذيئميئآر4فىياله
لهغقصكااصحعثكىلضأطيأأقاكقلئااتظآذخيئينيصبما

صصبوةبءرسماآلاميهجمأعععاةبااصوضحعئثكوفخآقىلبمضاطيم



3ألي

هأنفلذيأوتتهررأقوثلثهالهاسيحن3إربعمنإقنكوصع

ءجممااألعدلمحتغلاآالعسابابآفااففللوشكاولصبركئلىأثبقزلط
يمابثوفيالطبتعهالمطقركالجتأيمإلقماوآبوزدأ

ضااللعدااذفاضثلأناثق1لزماناااألقعزفأزأألرحيى

اليمكرألزصايركالثاثآكالاامكلتنأأمممانايخطلثأماصاتأ
ئلالنىذياىفبأكئوايدثفيبيرةأقثهمممانئا

الىكأفيفطصزاتهطهرثبنلنبىلثحثهسرأفيافئى

شانهلآلجلىألمحيد

كلملايمفىاألفاضلللشيخالرائتهالنهائقهالبديتهثيةثذأ
ألمحنكيجمهبنالقهعبدلجآبنبنبابيينأللىتغال

أالتفهالىحمهموكلياال

العلم9تضحللىاتمثضهلصبراكلةيىلخبتطياغرأبتماصجكفعما
مقبالمصالققضعلوعيزكمهاويوكلألفوبثيتإفحمهرلرإ

يمراالكثطقعإفسموحطيعثمعىصيآرىقذيكيئصمبمضئففثتئلملى

فيضزمالآلشمهحيضالقسثعثلمجههقخرىلهبضغالذهفللنأيالق



5

غلغألمحتيلىثاجمشثمببقؤكيبطوكللقعئئهاأليممياقمئهد
الهثثئمبأتوأوأوحغلهاعفوأأصاأيحيماشيتيكلبذ

كمآلنجالآلعفهألمأعغكتشثالبئماانخهـحصغامألمظفئيمأدفعنحاضدف
لىهمبجحهـكرر8ةكلطعراأفميءاخئسأمعانيآحعوأأئ

ضاثمبأباممياصحزثلمجطئهمحيمتجلأتاستطوب

ملىهلبنيوأمحنؤسأستافيالمحئاأآلرزوالمحكتافخقركأأيهن
حمضئحعيمامأياأبرطوكمحاأشورغتهحةجمنيعألكيقوأصذصوأ

يعإداصآحبإلىألعخيلىأىخاممئماإأباعازذنيمأجم2أ

ماخلفىخةفبإكضلىأنكاثىشوحامنئميمإلمقشالوضىقاتفخهبم
كغءألىالأدحملرنحماتنحتوأثمتثرتأعنلىاةلئتأآذدثيطوصا

مكطيبرخثأيرفىفئآدألععطدأكمحبصيهثمتمثأصهنىفثياتقزله
كأشض3إكااالئحصه8تمتخافرشإلجمداخعاكلقيئوأاقأ
اثهمتصالىسحأسالآءااأاأرضماألهآجيمأفعثمالأىقآل

ؤساطعاأيقتألمآثثقذصئخئخمراوفيبممأحقئابفيتدعثيبوخ
فغإقيألمهصكوإحقههفئعبثشطئئفخطبهمفاحمسطىأطفت

دعمقهيتصنمهـإئيإيمزقفييأؤلبلعاامحإلجىيز
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يائنتىآلمحأآبهثيكنفقلطتياتحوفىلهـمافضأصأخذأمثيهاهـؤأقي
الطقبفاالرتجقخللللمحتاوخوزهئماضوثرأأقلتككثلىكم
وشمقبموعزوتاكقاتحتهشخبدأنخيثبالنلىالئعفطعام
ببععقلىيحقفشاثاحئحتملشالىأيهأجئعنييمخعدلثأضحليرلطقا
همبتشرفنايعرطيآلعاألشعووإنأكىبسعإلليحههلثبت
تيماصعدفأواكلملاآهئمقأقآيكيمآفوالمبرافاتفمثآممئ

بقرلبهملياآحآارأأففذثبألوخب9نياممماالخيأآحمك
متهافأللولىهـكفليئصسأقيابههاطقاالبنلتدلىطاصأهـاليله
ثيخىفأفئنشززآحثفوفنلةطاافمجأصنعاحسزبينآكة

حكميتفدمنجىصالقفلترايىلبؤلدبوبأنتلىماا

لخعالذؤقاإليخنذآوخوكأجكضئهغيبائالفأفيمأرع
ثرئحالبأثعئراجرتيلووتآؤاآزمكواأثأتيعضقثمأنانيإ
مآلبمأفمحزويآهيمدأانكميراللديبتععدصعوخعأثا
دهمفيوترفابناقآتلقالطآلثعنهئقىبيأذقئاسوجفبلق

وألتهمألقدئتحفلئموقعلثفعذؤئهئلمحذآضدعلتفعرفلىكي
ضلثبذاقآنحكطنئأقااإخضممثبآادفالمئثرالفهتهعف

صمو



مممي

ليم9ظافنعفنلنغاأكلفآعشكرلىعيرئمئةألاصلاطالب
الطلما3حأكلنطآليثثىابثرئمسللشئهرايزلهشلىدفابئى
لمحعحثصسم11بلىخاآبزاتأفسألنأفغتجارجماوأنتز

يألزألللىاعاخملمففىلعوأاقآثئفقىفياألجملة1خندكنفرلتما

ضفنقظععخبثتخثرلنإبواحمألىأللابألمحاتآلأمحبأ7حموثتضنقمذ
بذاممىهثحفصتعمأكثكالطبمتيبلمهأفتججعكلوفىفىدتدض

للقذملتؤلمجئيباكزثلىفايمانتغمابخادخبتئيؤءليلمحامزلئاوأ

إعهبضرلطصاآ9حطوإمنيجامدىآخقناثتلىبىعصاحمكتاويآناثيئثماث

جمتخمقئفمعإابورنأاإنعلينتملىالنهزجمنكلنآفىيىتيرئض
صجيهرمنعاؤخخالعتكماانقحئافؤيناألتشجيضمنمقهضكداننهوص

حمهـطوأأيغىنعىحفائآصيناآفهألسنئولنثاالنىهممحعد هـةط
طخمئمهرتدكتاابهافيماخمقياذوتنهفيألدطاتكىيلكطمين

هيبفىثدتزخألعثللانطم9فتمإهألبآءألوضمضصالطىآب
آلهـريمأنرإئدابوملكوأئدلزاآابححثأمإلكالنآئالحألقاذحىعبظكر

ألصأكماتضيزذأضائهـبمالولميخثمهآقآلمثيطياميوقذ
تيرم4نهلىظارصتضتنالؤفدلىأوايوفجلض
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صبموأللتألقفليئاتذاقآللألفأتارجملقآمنأئعثمئط3خععر
إلعقبيهفياميأتلؤخةثااالخفيدتغوالئيقهتمضأبئأب
ادسممصالإوهقتتمثافثفيميطنقوثقتمدلىوأكاكأد

تشطثرفثتزنثيمفماقرئثا4لثهلتحألكذهمآفىاصثمىلنلىأ
بذرأتشيئهيثركوفآقحلبمصازتهخوتثمكللئهالبتجذذأألى

يعمبرتقمينمتائووماتاضععيآأىصأكناعقفبىلىق
تمللى1ؤقالعروغطاققآنامثههافتيئينلسبفدآضيآيئ

لنغبماعطعياياالشمىلهلباصدإئح9نيوعيقنضجائالأل
ندصيياثمذعمميليغيزفيفيسحفرمنمحضمانكرنجتزسإر3لىإلما

ئعممفيوهيفآتثنالعمباامثائمقتنلهوصاآفئذبمرأأنوأفى
عئثعرإالتممقدشجمذشصنوالئثمهفوغىلشريلباخألقلكئشأبا

ضفقطمفيكلرأبموبملمزافطقذتهالأناقنئهأقاالرثاقي

جهمبضورلبلملقثلىوأفىوعارالطباقياعالعتضالىخفالب
للعالعيئوالدالكلطمافىتآففأشحداللمتغنتنبافمعائدصئهل

ملتممواقنباقطااتمئميقو8آبدأبيماعيفألمحيزمنتنهفىآك

مميرضنفموبؤدمناالاحباكميهالياالمصيؤأيكيهرلىلل



3ع

طمكلكحسومخعطئياومفيماعقىأكلفالىقديجفىتاعبيتمغذ
بمأأكروفأئحتبىأذحلىتيعلموذشرحجبمابفألموآفىبخروق

ئيفهئهثمئذأيبيأعلصئطهىبصترريلغرقثحفعتاكلفآؤصا
حتيرفنتثعاوفعععلمجخيئئثكةدنيماوأيجفملىلمحلماكقدأقن

الكئزمصوأدىواقيماللىآلمخيملفىائقيرنئعدتغع3إفىآأمخبمم

مآكيرإخدتجففيلجرلخؤئمسابرجنهـىبقثهأكلالعأيئآجممالترقحناة

بخكحرهمولىبديمافأنجيئرصعثالتأمتةكخأحرثافىزتكأإشوميثا

3ضلأخأشطحصاتياشإثحمآإلالتصورفعأؤلجرضلىمئصحغليذته
لهـرماممئاذكاألسئأئآن3رغاجمناعتإمعيؤأيخجىأثئهقىوأنا
ئياولنيمحكناكتميبختخئسقزأزياوسكطاائهأ

يمضررشأحمبولإئتماأئيعفهويصئنكهيئقثسىيالكحالبابمابئأي

حمآلاصغتآهئتهههـفىصمحسبأوأعتعثحتيهاييرمهمههلهإرت
إحومأأححالإتتتعلحلولةيدعحمكنإدثحإلأأللىشملىآزآؤج

المحتتعأأسأأإلمبننالأكىأباحخرمهليمئعآندفألازلحبا
طهميرأكقبلىىاولدأتااتعىاعذلمابرصمئوالباصغتصر

عتصعمهـجئعشغصيهوالعتهةكلتفصتأفىكأأفيأعضصتقكأ
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لمحشموألوفىالتامنوجوحلنالىبمأنرحيومآصدام
أيأكمالقعخرنيألمجمافىتشمحتىيثهتأمسألاناتلمحموااصيدئتر

افثعقاحهملمحفإلتثيثنامنكل8غئألصفألمحهئهضخمئاضلححهد
تفافهمحنحسمنفهممثممتزوحإاقيبئوشضغ

محهبهارفاجمغالمثمغرايخرففيهلعهخاأحازرآخألقإءاحلىا
وألمجكمألمحكيمفاجالنتملعدلةوأروجالقغصواذإكيرصاتقأ

الميطمبافالكأفيفإفءزلفابهءجماءنييعأالشجيصيففئآ
ثرصنقتيهعيمغحكفيلحناوآئالئداكافاوئأركمهـئم
زشمروالقآدموإحةاالخكقهسرللثزأفىيهما

وجممأنضثاعنقدهكنلموسيصاحيهاجمزالثمقئالعممآاب
2همحونامامونجاهئمبآصابهلفملامبتسهيلمحليلى11كفط

موضثتظفبفثتظمطيعبياضجمانيفىبتطيردفيشملي
جهمقذتثكفتهمههـافآةكغؤثهثمالأقتتعئهـابندالمجرآلىوآبه

نكلمبالفطتياقيئلنيليتدامنلغناقمكئااقلأرأقهكئلأفئش
لرخمإدخغإلانأىأالمجلثثكؤىفشكتهئمالىدصاللرركاللخسا

متمعئدتقنفئمفدفلاوأطزتمئيماضهاصأئوأمنوأقعتض
صز



3مآ

ءعتكلكلحصست

هجيهماثحفئىؤيمةخعلى9أضريسلحعلسزوئأأكل

حبهأكءأفميبردميتجئرجميئاممىهاكتأماإماسبمخثوأكلى3كر
لمأظاجيفىريخببئملشضتكمةداثخكميبفىاخبإئعخثحئ

اخاعحهمخسمقمضحمئمآحبسضحمياجمثذيلمنايففيهطيرأكلهبهم
سء3ءءستكلءكل

مصسثىةعأصعبتدوأسحهافةصسهـدآلطاحيبهاإأثامضيأظ

يهمىحمآمصشمحككخركفيطخمبيهغفعاحالقخافنفلىأدتؤديعف

عغهمشنيرشماتمحمبحطجبأىمىأيعاماطزوغثتنمةإيخإقالكعؤصا
ماخليخحاتطكةكمثئماأئأقمثئعأاآحانيكتءم3طأئفأصذصن

مذكلىصيهغطتقاههـعم3قأ3وقفصاعحاصعئيجيهكلكبفخكمليذتث

مئوعآتاآللممرلهنفيخابميأإجأعاائبألشالفئهأل
آحءأثأفئفالعىأشلمجههـامئبمعأدشاآئمبهرالبمشقثقأف

يثنلحنهطمأيرخخالوقمافووسبصيكىشايأحمعفهاعتتجعثرعئاكرننهض

حهمبقادسكنخفحبالغئلثاةكاهئدلىكعدإنغفامحائفم
مجررصادأيخبدوكفنجهتعهداذغالمتثفيزجمتانعفالذيمعصى ءحأ

ءسسسءء

جمعفبارتأيىلكيهعثراشخثس4صه8ااسقدجمسطوأصوشرع

أطتهمىفيمائزحمااااروسمئتذااعحةهـئفئرأ9اإنرأفقبا
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كيمضفأوعفماؤكحزئتمدتلموضملنآصكغئافدأنموتعج
حعيإلإموعهئمةيآمبفأليمزثيفيبكوكلثاقلىتأفبرت

ثقهصتنجاورريترفغشكمهماليضنقحتبمكواثيئثوصمنعق

ضالعبئضنزتااياعردئثىصعلهممصيكهالكلخزررخمظهئبوسثنير
أكألهمىفيفريرثمماكبكأوريثمىآبرإلئنيهرجميئألتمئ

يهتليكايهاأبيوأوقذفييماففخزحمأقهائنوغشثثآلن

لسفماثظهفيجاوةنرتبىاثذتتئأحنهرذئيأأززأوئى
عميجماحكمحتجقيثمملىثتحذمميقيصنجتزطميفيورئث
فجئنىكتميمنأئمآخحىثجروقدثعالمالدفىجنويانىةيئ

لعقمايرغصالىئوبئئوئهدمرثانرالدالمجثاتهـالمب

يفموحآمجمغييرالريهئديلمجسموخمبمذاتغنىشألقغطلىتئا
مفئرمدثحىيكونفهاقأقتلغافيماصعانىآوالوألثالتغط

الكلمزفاللىأبافآتئحمعققعتآىالمخقغرالؤزنما
شميثعلعدانضبستهكلبمؤلتلفيىأئتأييألتثطبالقئما

ضقمينثاتوأقلىاقدليهقيخيقكخضتتقفيهيقشقميتدأمن

ولغاضمهولمأخفرلحوألتعئوقاذلضفؤزإز14قتننما
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حمألقديخاذفريلمجيعكلىبيىأعةقيرئييييفئهمورآإخق

مالمقفباحنئالوننئحفبمببنتقكحمثاافويغتلجمفيألمثوفلث
ديم8إأؤآلثثنىيرقخليآقصنرقيوفيءقؤئثقعرثلىيآرف

يمباألا3شأشفأللاةخسعئرمفاضاياىأضئبإخفال
جلاكليجمئدرلىثرختئىأةفىاآثألألكفؤمحفيضاصكيزأي

صخئقمماكينناكتتجسرأمآهبرلمجسخزيزقالررآيفنا
3طمإألى1فيأتنامحأححغأحممنماأمنكلقمبصآلزخؤيك3في
ميئحرخكيرألسف4وأجمهمفأهـةصكتدبيائىصمثقدى
صبص

يكيهيتلفطاكئمائمئهليهن4يعبورألبنآئبمأع6وآلاهضت

عمحىنأحمسئكثتعمذإراممأخدصآايكهـآزخوأئااحسماأبئلى

أضإتيهحأكلطداكلسأأكهـباألبءأفمتعلعتيعألقيىباسنهأ

فتىالمدعسالجغاممكوالمالمطدئىحاأجةالطألصتهااعبرأ

لمصاأملىأجضأإثاأتأمأتاطابلألإلجقوألفهاأجمضاممماا

6ثالمثنألمحبغالثاكشاالغاأللظظىميطأفيوإلمحر

المجثرةديرألدلمحياالمخرل1زخداماللاعتعازاألفىتطرا
إلنشداللنىكرألسقثماثألفقناقااللنفأثأالبلهالمقا
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ابتيكمالمنلارساليهاماييرأهألئؤأبغألالمطا
التذيبلىيوالتغاطرافابهتشايصالقوالمرأصعة

ط

العجزفىرفىلمنافضامعالمجاماللمواربهابفأولا

ءصتثنا1لمدغصرفهـمافيمدأبالوجبولإلقرملىأأ
النظيرموأعاةءألكتفااكأرفالعااهلالخميميعلفعئمبا

العكسداطراألالمحلصحسعنلغسماالتوجيهأخهثيلأ

التكميلالتحنميملمفامبةاىلاالمذهبرةغكرأاياالتولى

بشيمينشيئينتشبيهأتحلمه3التشبيهثطيرءالتالنفريق

المعنئائتأللغلهااألغرأفاولالغهأليكدلذولتفصيلاجأمفيمهأال

يبوالتادبالتهذاليغألأيبأياالشيئنغىلالعنامع

ءأضقحيماصعالمجمعطهلمشااألتوريةسألنعباييلالما

بلسلااجمصعاالكناقيممتوليداأرأألثاايقاستفواعالمجهع

يبألتزدورألرجوحعتهاضلذصويعايهاللنمتمازأأجاالثالتتسيم

لمجؤفيحصوأثلهالمهابداعال1االتفاقفأشتلىاأ

كألتسهيملعنوأنالتوشيحائدالغوأبالكلولمأحاوا
مةأزلخأاأليداح9ااتالرفى1لتبثيتأالشطريز

صع



ثيضل81رفيأألميئأرببلثغنمإشأترضأخغأ

فطاإلألستقبآعأفغفئالاخكليلأيتعدييؤإثأأننتغريم
11وعماقأطلثهآللىآتعرصدعنملىبالعصياقأ عصآجميهء

تحجغه1يحعشأءعجمعئأشألتعريضأألمحثلبؤالصرثل
فسخمك1لمج1بريلىأنريهتحص2ألعلئزأ

صبمأمحشكإئخالفصاثىإسإمحماصععقظافيطثشألألإلمعبلنفصا ساك

عصهد1إحثنفاءأئتيحيالئظاأصإئلفنأأثعالفونلت مصآ

إممطاالحكلع1أئثثثأااحىخمههللىسأحمممه1ممماتتبأأال

ءامكآملونفماحفيمارألممالكغد1لطلحباوأم
صسثصسسىسسسى

أآتنغتثآبالئطبعمتى2اممأاطحسسعهاحم

ثرثكفىمإدأألتيم8الزأيئمحالمتفإكبثالنايالبلى

منأللم1عصتأإحرإلىسخصات

إ3حبلممحىكجغأ

إتصااكأأإفاأطع

ئامصعىش

ء




