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بئالدكالروا369سمنهقواىبااجمنبدالرءجمأيمالرامبدقىتحالثومحات
ءوالعبيرصغيرةرـهدخأالثفدىاصاان4ذكره938صنةسهوفىااموىالدموحمابنمحد

عزيربالهبثتكلزؤهوبةغهـثالىبةغرثومنعلمالىعلممنهقلىهاوأنهانلهالاررهءاءخ
وبدر616صفةىوالمةلعالكبرىاالمحصيزبئنتهعبدءابقاابرالثنا1لئرحهاإله01عد
ىىا1جماعةبنإوا828شةقيامىيئلدمااللمااعربكرشأببنخمدتالد
كئملمبموامابدصاهمحوسهـاعلبهـ1قاصمدبنءإوعم41ءالمنابهمااممااثابي
4ءتالحفىلماانيثهـ15وسالمحعنرىمباركعربننحيدبنأالدينمألوبملمجاءأل
لمدفىاكتالدجلاللاضىةوصاصمدااثمروحكثوحامنعهابهموىاوحسمطاقما

جهفرآبوينذالدماايخسه369نةسهةنطيبقافهاالذىنىلىاخصيكىالدإوجالل
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ادمىبيتهالذىددلم
عديدالتهلىاو4اال
ءوثرفدالمحطصحوصى
4وحعلهوءلى3الةر
له3وبهحعكرهولملىأ3
انلساحماناموالهالأتهامدلمولم
لااالكاملىااالؤلدالما

بلديهمااولمنألىواددذلم
ثثهةابرصالأحلةىةقىاد

االتةمامالةالهـ1لقه
ت4رمافاهتساادالط
ونتتثهرتولمالةاا
لهإناجمدينصتراة41ازذا
محماهمثلىجالثييبئبخخبهبإفبهكالهوضاشاؤزالةحماا
تدرعمىليدبءوةاهلمالأهـؤررمنزلحأدببدرمنمعمئرحالروطهة11فووضأنالهوالء
لمتاكأافهدعلطاصدهتالمحايذمالمترئمنليموتدرفل115السنئمهم41ءيالى9وءأدا
ؤجمهاتءأ2منبراشذاالناملقاألقدالهبرىنةهـإتءوأرااهوكتلمبايادباملوماالمرصةكنيءتاتص
نأردرائاخراثنآخلهيرامفيتأوترىثبلموبةالهباعكناكااتهرهجواأمودةصملقلمكروآذ
الخطبامثمحمطابخكدة31ءلهلثرلمطروهوالته1راأد91انروشهوتمقرىأانكرتذحمكأةةااالد
احهاعلىدكفتتبرالمحءامهعلىاالقالمابوربوالهينالىنجىانابمامونسادبهقارأباكمنأ
أنهإوأثفواترراالزهـنصهيامقلبايقأنا4باندفاتراتنيءرفىطااأهراائدعأإوبأألمفا

4ومحغافانأرهـدقاطمأئضهاةضانفجقنامأن4رلسوابدءنامحداتتها5ءالرحاائالة
ااهماثاءة52القأسكردضهامءيىاةثالىاثالدةزهرةنكاعندزاألأشيبهوحعلهدو2دناهنرلى

اداةءولىدالاباحفالذين4وحصله2لىء4اتءالثهصص4ناإمةءمدالماتنءطةاهـمتوأوسطم
ذمئيعائلمفاباوسانأقاله1نيمبهيمةتعافىؤهمةررمنأهثلهمدىلىؤىثازرثواهـضطمص

ولمقصابهاوالهمتطصصالة4كالمىوكنانلفربنصااحزبواءوهزالقرء
ظوراامواكلىهءاروسااأقالمماخفقتدوربالهالتالهططةاطخهالمجهمتحمطشلمفواجمرف

ةفىانتميفانبهدإ2ممجدووويعمموفىمىاائنشعزألماجماأةتهانةتءأود
أكوالمدامناسااطىممسابردهاقبموراآعقدهاناناتهامرمءاةبالكهلموسال01

اذيووسبا



بثرحشطالمفافىوعدأ
دبنااابىالوزلمرسالةصهث5صفواثمرمعاواالماكتعنعلى1الذلهبدوانحيرتداررالأهـدابازلواهـسو

هالمصتذئالاونزلدلهمنشالمءبهأشاا
ايغامحقاابموآيضاحاالمنالوالخمباكلةأرخصصكنمالهاندرحثىامانت

دباالهـاةسيرمنكعلىمنبشمواالنهريخهأوأمهطشوأمآاحفصهااحالىفيبقافظهأةاأمافص
دأناومافقاتهأسمهااصألأماجهةقوىصاذهـوأماقراميهاجهاتمعاةقمأيهاوامامهااءحا

آهذاوولوحامهـاذاوأماحاماالداص7الاعلىالولؤباغراؤهايخوصوأمااالجاماالكبادفىشعقة
ذالثذومعارحنىحلمأاداداجدذاتاالبيمكااهماثهاءوأماءوتاراالماتبكرمعهتذغزلها

اطرحذلدانتولىافيابالدرارىاماااالىاراودةصءبالدراصحرفأقىافىاضكاعىناظمألذالنوارا
اتءأماص9ااانالوفودةصقاالهمن

4نتمرادرهابيمليمناخاسانبلهايسامكاوظرهاإنالثانورلهاؤورط
ءقأاتكا4ءالمطادمعناهماولمأوخصيرفىثمألالمعتقدانظمارهاؤكامأآلط

هىةءايىاتثرهـامفوةال2نتااحضهـرمنهكاألنغضاتهروىةلنرهرهالم
قىأثلفنءاخألجتامحلىااربامحملفصباامنعألنرلهاكاجساممهـايرتاح
عنررتإهـأوخماإتفالزعنكثتأشثاماتطامةتجاصيسماوالتيرههرثألف

اخفىصأخءالضلمصءفوتمماخهافوائداوقحيلىلدجدهامرائداعليهالئرحايماانأصببصوفلى
الهلرادهونتشعىكفهوالماادااضكأومءضاويألاعراالوياةافأضكادرجمطوالبءزأوحمعت

مزالمعنءنألافاجمآماواالىاذ4اثاناالمبيتوأض4ليىاالنبهضاالهابممهلدخكأايهأسك
دلثلة51ااارررهـتاشلماانعمبرمحاإلروفىتيبذكرهجملةضى43حمنمثهـجماةااردث
دءكلمنجاناةثرا11هذاصالنياة4اثالالعالدابرأناذاعامتطاةايههـرنلتةلداذم3بر
صركمةوناراالتفيهفقدأوفىامدباالسانخازبماهةاالةاففىاعلىونحوانايدلاالدبآزا
واكسلدىحنتءؤداألذعفبركلءلءدالةأزالمعافىامحاتدهىاهـضرةدمءوقاالةءبىىاؤ

منىءزارتاالهثمرهلىءتجمموصاماكطرهعصناالاعلمبرقفكايشامضيمكةعاجميمم3أمربهن
ومنصكالىأدفىةةإبثتيلتوأدانهستيأسهاالبكلثالمحعرمماأعناتهمءوالعمباصراتتىإلىدى

صاحاإلكتقتيرةكاخهاالخحادجمبدصهـواتهالقزتإردانه4مأدمنعرفاناذااجمءفيبا
ب1دثاءمنونقنالمحصالرطصدلاتااذوداكاايرانءااءذوالقراهصخعتامعلبااويمتماا41بمن
إةااكااطدنبطاةأليبمانمنهومانقالانهنهماءالتهرضىعباسابنعنزقدروىمطباال

صصدارادصءاواحداعظبماثاطعان9ادأنأنهيةبنداقهءوقالعلماوطاا
فاصعراامنذاكنواوالفاراامةاثفاهواحافىاةذفىدقاذاالةماهلىافىلحافإثءأدتنأن
مىأأااأن4متثثااؤتينالمحضىواطةؤأكانكللىفءأشلامالىاقواضبوالرشقاقمىمن فتمايملمهـماتعاققهتهزت4ااانجكلألمادمااسفأمماايمهارنأقصالدردا

ئةلطقافااداساكوثصترناعيةاؤةونفىءبطنالىنالسأرصقنوههدالىربوةنوصدغوراذذن
ءضنجدوةيملىاواخدقشماللشامومناصطمادبفهدالى

ساوكاالصثالخيرمنثاندناقيايخسصصاقيوانتذايمنتاذايألؤنطراعا
أعرفوصنتاالدبطثرابمفاتركدععأدمحهـفالايكلألماصصملىمهقلمدوااالستطرااسلثءؤمد

دمثسقخفيعمقصءا



ابالارافجهاالاسةتنوقف
ائيهالةولألفهامضبم
أنيحهيآلمخةىلمذ
خاراوالاباخهايمءرأط
باالخوفهط3صنةامنأ

فىخأللمبهناعذر7زأت
تصدلغاقتوهذااباهـ
ذاتصفانهاةاانهد

لرجوعااالتىوهاثابأبو
اكاامسلىالمحاقىبأالى

اطءةرواسىلداالؤقتمأ

حمداورنىأذارراافا

الرسالةهذهسثرحاتأفم
ضآزاامهملكرظعن

وماهرمقهأنيادصتيوم

لمجدأفىهـآءااأب
صيمخبرمدنقلىيالاأخال
صرقوللىئز

مذكرركلتربهةلىأول
دارةونادرةسارةفاثدةن

ياتوأيدة4سالوأؤ
أضماضهطوفتمرمادةتث

ث6الوةفىتسنعاضه

زددتاال2ابهـدرهااات

افتصالاالزمانامروم

رءالاسجنصمعذا5
ئربحعلطيالباالبوترك
اعفتاكوااراأليث

نثخضءثالمباتيلى

الموفقتعالىوالتهاراي

يتوماالرادةوابءا

بصاعةامثاةالىءدما
ومنهسهـبسابمدةاصاا

همأوالمالءمةامنلمقوتت
4وبرجمضهاسادةا

4

واعطفوالمنقلبجوعالمتلثندغبرباوأتذكروالمربلفرالهقسمامالمبوأابط
لقجهمتافلصأفوزباةشصاثرهلىء

لدماالنرجمنونةهـىوأص6رنابةهمماجنتلىاات
لؤأوال

للرااثاىاضمحمعالقرغرجالالتتوعرنعاهها
فولأال

لالمسلغواماذاأألفاعبوامنيمجبهيبالمحمامالذاب
ومايرتبلتلذهناثركافىانافراأللموالمباحتمثتكهئابهكحتأفىفاوالباخ

رهسيالرقملااصهيرةابنرقولاقامااذقاتأ
كرلذامئباءكثاواواثذاإييؤامذنازاءعقمعي

اكاااداتهعالمآالستلأىولمةتصاابكاونضيطايرانابحهدءقفوق
01ووررجمهكلثىكلمونبهافىصتماكاال7واجأالدقث5قاالتاةواامردءت

كةئئارمنعاينالديسوماتاألمءأما3ابهةثءوأتمالبىبادئتهاراهءئاافى
رفالمكلا

احالمزعيوطرقاالمجدقاطماالفلألالوامألزاهكذ
ىراةاقبودشاانعوساصببرةااةاندهءالةمرصفاوردفبمادآقهولم

الةمهافىحراجحهاماتجدهدوتحبسفةااالااصآنجزتةااالمعافانمدةلىامألةها

يملموالميايانيسهمحادنلاليسأةونمعيرجأيسابةافاكؤس11
فعاشىلدراامنضربمساعفدهالعداالفيال

مولىاولماكافأترفيمالىااللهلماتثلدةاكأمنءهقتلم

نهـخصوادرواثمااالمنارميااذهبتهتابنءغملفانثرما47أشكإقمشيئقال
وابسماهةلمحططنمثااثوعالؤعمنلىطتالتوافىوأايرثالىاقدرهـفنالىؤن

هوقوموااصواصضغرالالىءىأتواكةك1

حالاحالمناتننفلىاالاهـهشمالةذالنفمى31صدال
اةالرانحىالهوصلودايالواءنتقاأالمحلىاقفاطعاماثوردتهفماوالن

صه5الغراهرفألتهلىفوىلى9اسهرعشدااطلبشكللماحظالىقالرتادلى9او
االلةاليأردةثءأدلىؤممافشعرايهاألاتمنالتدتهقوئهاةاالالىفرجعهت

لمحمنكتاباأدباألعناأردتبماأنامرفميامااسوالةاللقروابالبالااد
بنتهابمجالسحضرتدالمحطلويسفبنحمدوقالاالمناثدسثهبنلدهببنا

أبوبللطؤأبونواسأشعرأمأصدةأتإمبارصنقالياحااهضهـوقدهـ5اطبنالتهعبد
لمألنموصلىهزلضاصدوانشاهانمذمصمملفيئوعوتفنكلفىيقصرفأليهاسنو
وفالمهرصكليىبناحدانتهاروعصإألااضالبمذقةوت15هدهالثادوااةلر

ثعرالمحفضئعالبواضرالبماممنلمءهذامنىاياالميرأجمهافقالاهذلىءافثكاللومنعلص
كشحكدموااعباايابدزنادىرتيخقالقهالمحمناثعتلشعرارفانماتلهةالثا

ئ



هـأأكطااذالمافففىءلءيىفانهافرزدقيروابمجحهئواسأىحيمواؤقلمرومىلؤاأبىكعىى
أحدبنيالوالولوزهواوانمايعألفهعبدةأبسكنزاسافقالهذاءفقلااليوةبيلىاباهانإدلآفغهلمبم
اببندأيخطروالتههءملكدافيويارضصاألدبةااذهذهماأدعلمافنىلىاصعراقمفاثآفىدنممن
ىاالندلالخزوىزلدونايضاقوكمتبصادفىفيهمللكلىاالزفىيغلماتوقففمالمرتةزهوليتصعرئأن

ورافلمءسااثالجعقلمءوأسئالمحطنءمير3مدرءعندعكمعبعالنىيمبلمضانبواحدمن
ألمنةسببهولدبتغير2شاهذباماؤهكلنلضهنء

منواقيوشانوثهوملذيذالزادنفثنىأوئألذوكمصءالمسازبباعدومل
يناقعتفقهأإأبنماصكاالىيادةمنوفررشاالقالةصدموفامنامثرةاتاحتالةاااليتمة

نءوووباالدبلةواشىدىلحافلفرباامحلذبالهافلهرفضلالثساساضونتوةابالةضعاعلىالصألون
الى4دقاتجعنونقصةيملهاانبتطفافهـلةالزألافىصاببالاشاخعلىلمحمول1ءولةبا2االبمرة

كأءاةمنئفوعلماندالزبدءتمهـ9فارقرأاليفيالثافاشقرأثمناناسامنأنمالمتورااللثباال
ءلاماالااءااانأاعاناندرثاالصماهاشامهـيهقاةأخهـالءاكالمباحثومدتتمهـا

دبئهالوألىافىعوإنأكعخاومايسمحنابمراايالديىممضإقالروروغامثرعااهذا
مفاملواادملوكهـورأجااذامهـدىبننومبداقولذهـنيإوكعفاماأحنويوردلمما
خفصالالندلسلصراكهومناواذادرافهيوممثلىكانمناواذا4غفلرمنلمالهفىزفوقهاز
4ادفيقيةاءحالثامامامننوالخفايىبكلموحالثلمامراامأماونوالوعالهاهتواضدونه

درووبلمواةلوتووانعينرنخبفلهذاعرفتاذبالحالثنءاماماوالبمونأحدن
4اةاافى4غدسداءوا4قالنالماااخبزمنهولممصاأدناالمالهقةاولمتتوازةلدذلهرمقاكنء

ملمكنىتاقلماالمن4وحهاامةاإمنلم4هةئالىروواالقاسصنىاقممالمانض

الانداحاوكتجاينلهأغالقاوإاامئمؤمتدممحورراذاثارحء11اليكوشهذاقنا1ساالقألمومنافاباا
ثاذلقتدوعندالقالىاقائلايىهاأطاتفئسالىاشءصنهطراالئلالهـ
رسيرله4اعاايهماترامرواايو01وكامئمبمؤاشاجوادفقياورءؤدعمومهـوأنافياسرحا

مزةلتاأنصقةماكيرأواقصتءابةجمألة5انمند3اهءاثزذءانحامىلمنى8واذافوأرس
طفهعض4اراروثمأزأاهتلعلصبهـلىءالدخولافادمناااةامنىةاالمتق51ممتانءاثريابا

يحراحخنمثئكاتأبهلوارأيثسولمصاباال1

بفهخحؤلمةدبدتامهاواتلالرقمانسمأهاالرقامنهافاهرائعصلىءلمواساالعلقمبهـاكؤساعاقأتجبهرع
صداإدبهنهاصلنابنجهماقدرأباااعبنلواصانجزامااببهملةاتجزم1المجبرمنسءقدثدعءكلىإمد

بثثبصلىءواياالماطيرءوابرالورهأصيعأمنهاكلوأعاجبالمجبركسفوا
اضولباهلماتصدبالمهتضذيتءارنموأنابراومقا1ءالدحآئمءالىءملىسست4مسألقدامناشد
رتهناووالهوكرامال1اقبراواطقامحييخقودكناألمواتوأتامقءااليأفىوأعلىبرألدرعامنانبالبم

4رمماصهفأاديسهاوفوصطصكتنءكاننىفوقامنئألصراىتعلمفاالرمق
اخديصرتاماشحسموايدالذهنميقلمذيزقرقاودويهصفكربمالمحالصذامعاقأفىكذ
سافطالىصببالافحنصامناالولايميةايرففواوإدمولمدكهوفثحاليثعةيفلةمىلذيل

حاجدلمنطثتاتفافواتبادصاسترددبشتلمنوأقفوفءوفواالولةأقولوالةثاةأل11
الذخيرهتابفىأنجمابساما



قالةاتشه01زالوقست
والمحزفصدبنالوإبالىهـروى
بلماردىقلبىقولنمفغةلاالحرتحهاصلءماكقوزةنجاقائمأةلىزلدون

وتضسفهاالوتئرعالمحوللهذاالمحننىفاالنرحجوثعنةاالهالمحماتاقدن9وصلىنهمزثخاسوا4ءـحم
ناكنبالفمفاتافاذناالسانةابعاونهالام7الاافان6حمااليامايهرلهطإلشاحههـلمزفا

سهـلماالفيضهؤيبخفرانهتهاخنيانبهأجالداأبمج
مئيتىوالخعاللىءفمذرالوااتلالوصهاساذلذةوقملعضهافصلابهذاتتألارلمتودأنهثهـةابرهء

اطغرائياينلوطمحردةاقحازهمافياالغبرأالوراقهذهالنااقعاائومرومسئبباابهيشدصدايزلولمنهط
باجمكلاداالاولأوالفىوممااتممراأريتلهلمطااأرانىالتالاشرحاذاءتهادمحلىالمهدابنهوكباد

فالسواامطاافبرابعدىمنتفاليسييمرمةفوالىواالمجاهقائمتها
فطحكأالءأاما1يمقاتاهدزااماهئةستةبماثباثترثفأنالى
عردىاالكليملتعدمجرالديهنلةسمابزرأنغينوبالث

يمهـبزمحندالوفاثمحبمبمكبدرهمابىممثكتركنهوقدذلم4بيماتهدهرزة
جامترصذاصلةتومنفاعادذامحلةمترأومخيرهمامبىاوابنانتإبن
فىادفقاباولهؤببوفاتهولدهثصتارصماقهارحهئىاكماا1ؤذحآشياصنواذن1وأحرثزؤرتان
خهاوقاةةثقهاعروكالىءإهدمافىميمهـاشماكالهااماخالمهبرهثمنبثىلمواثمذالثاعلهوفضرهطأفمنةكل5

كأاخانىاأذلمميتاوالباإررةشاشآخآصردتأبمذالثادرالاتنمااذالذالضاومايتمرلهمثلواندفىتوقة
ءاالعانةدأسامهنوعنهابد9الىثألثةعأللهمالهههوأمموقاةلالىألزمنأفرخن9ءآ4هوةلةسمرمنوكه
41علذدورلمانحكلماانثوالهـخورداالدىألتيقافياالىقواكألهوأسةاالالثردمن8دوأطةصالىت

نالولذالدينمؤاهميلىاهوآتهارئطووفاتهاآخحغملداذكرموبتأاواوكتكراامحترىيمىوكان
العروفاىالنثابهائاالمروالمهبءبهندسيبنعلىبننالمحىلصعاعبأبواابصه11ضآوكن9أفعاةبابدثنلمح

بنالمحجةةوصذهالرافخالمبعمةاكيناشسثونالمأصملةءاطااخمبةائىمزلمباشأص1فانهأثرمازأ4لم

نرتفنإبرإكأنلمأبالملةألدإاشإكننناةاءليأفاصبرفيةء2اإرلفطاسإلمدوااا1مرباأمطالالتامن4ت
اااالةافىكبافىالسيزمرهثراةواافظماةءةصهمهـءلأفاقخءاافاطلاةاصدمينالهالهاأشلوب انلتأنالىينأخهـواك

ةعثهـخمىةترؤثذوانهيعافوصىمرهثمنءمامةوأوردال4اثءكأامئبالمئظومأدثبماريسأئلى
بإلزةايذكراكوزفآدآصثم43و2ططفةيرضراانرهمنديمامرإلىءطلمولمبماددلةذلدألىءرالمنت
الدهركتزاكئالمحطرىهافىاألوهوزلمقالثممرهصفمنماخامماأتههفاةتألعداطءطبم
وتتارمعزوؤداممصوا

ابليالمضةثهتسالوزادلىانهلظإلارتارخافىتابراجمرإفئاحآأروااودجمرألكراانثروالةالرمااصهذن وتيهااالدولةوهوتالثافمالمةاصرهءوفاةنمهـاب005
لاوئىباقىدلعدامعودبنلمانالموزنالالفاذوحعتنفرائىطاأزيدهقصمناالممامرهن

انصرةانتوانرصوالىمنبالقربافودالمفلسطاناعيهاوبمتضهىلمابموأفكررأيامبنابهطيكاطب
ظامكالاامحودوهيزلملهفأضرهردلمزحمساعيلاأبوذالستاااخذمنفأؤلبر4نهـحت
اذلدائيافيطفرنأسعدوثهابافقأللسميرىابحمدبنأبنلىءبأبرطاالديناةاشلمحةأحادكل
حححىحمياالفىاهنن2اكرتالطؤإالذ

تل01



نلللااستطاشزمامالت
أيسصالى9نناودؤآلوزادتكرربىملىحلالىمذاثإماعهـاانءةافتا

ءاقهالحرتآلاثاالنمإلثسنةالواقعتوكاةالمجةبهذلهدواةفام4افمةخازواانالماوقدكائوفؤليؤل
لمحونادوأااذاكالليتحرثوسةوزششطوقلىثحركائوقيلعرةعأرهـمخةقبلبوخمماةعثهـ
لتيءوددوقدحاقالالتنةييوخمىابالأنهيداملىما

ابمهـواالباةواداىارأداكرىألئازادفىفاوثءأيرآلرجمفىءوائعيرالذااهذا
فا2ثتىائءتالمجرذياثسيرهافىابانيلمعلىتلولممونوغءس

لىلراللطعثرةتسضةلمةألصسءالئاالومازكوراميرىلىالذلثوحداثطعلبمطامحمثهواا
ورالمحنم2مصالمحواراةاأللهالطفرافىكانبدأسضقيلاخظاميهارسةببفدادعندالمدىوقاافىءوخمما

ناظرهتاصامصاصاأجه9صهائةوثحرةاربمقسقىتكاملافىالثابنينعزالذوقالقاإااذهاسلؤ

تأكنمإلتالماماآالرثاأقاللدثادووعأسهلدااوئيليللماكطإيمالمفآتالىلمبهنالجمطاؤيرالىأاأاكروإاىولآ
حماثرمراخىوفااأمخرمااب5اوخمائهشرهءالثنةابالعمالصعابارصعطبنأباعلمزلررأنبدسا

ةامسموؤاوظ4ءاانءسدوالمحروجعاماناهـفةمخامنابهثيدبيسىنماصنروت

اعالداخنهاافىهاحمالانأقامرااناالصاندهمافونعااتامفيحشماجمابةؤالخبرمحيودااناصيعاايئ4اثء
إءئرالاطبماقالثم4اظئمارواوأناولى7الىواإ4فل4مؤ1و4طأللىم

بغأسرتنيأعحاخهمنكثيرةةءحمآكهمءأسيكالماخمدآءكرالمالثامزمظئلشأسطا
شحامحداناصلهلحيود4اددثزدىةءتءدخوفاللهقثديانماأحراددةيروزهليءطآلوالصياذبالىا

الذيهرىااإلالىنتوضةكزةراوقدحاوزسولشنةرزارتهأتواده5ءا
رااؤالىصالمحزمأباحاءتوانىانتمىسأمواالألاساكضمفىفقديفاةتصولفيإولهى4ااةءاصالىليئا
صكلىءإفيرىضكثن5ئامايفدلامااارصاماادمفرااااالفةيدنحرابفىركهادا511وذا

دءتدائيهنأزللمتدرمنااساتممماأخراهاديوانفىءمهممايهتهعدمدةاتلالىمئوكاآرسسألنبرإبى11
ذدء4سماتأاولمةثاقىعرئلفةوبصوإث3االةايماا4اتاوقتثوابابؤصالةالدبهشرفتبءاالنثا
كأجهورلىاتأةنءوقالتولنحكلىبابةاسهرةلوزاوفئخئيفاالساوتولىالمراتببارئوتوقللمناصبا
ءئمببهفاتمؤورأحهـبنهاجهثرىسهواإلنشلاثرسهائاهىكضثمنةيامامبواة3ءاسلحنكالدنولألةةايمال
قأتبالمداثعخابالجخافىمدمهكفضسلالملفواصطامعهدالمفثىجهانأكتىل9أنلىحةءأتبىاتاثاحنام

دانمطالولملفبمهطتعدوةاهرثااملومافىامقولمافظم1مثرااالفهاربئنوصلماافنونفىذابززهـصن1
رقحهنسهاأمابااببمالغهامخزاولهذبالمالمعنىوأبدعادذهـالمذهبيثوسفاحلمصعبا
لملىابهنامنكفجهموقاوقأإوسةؤعرأسسعالمرعاترصارةاصياانشعرىفعبرفأماشرهالمغرسانبيااصو

تبئرؤاالملوكاورةالمجهـانثروأممانثرهنهسايةبدايهوشاسبمقمسدوضكالةقوتناوقآرةوشهـراية
حنيبأهاكااهفابمىشيزبحنقيممملمااصورهتىذئقهلوأماخرهـورالى5ءروالحررادرار

4امطدهمواتوتءفاذادموهجةافلرفبنوراتبلهءاطفااوجةلمفالبرفةلماصيما
باأليمأحاارقرااهاكلذىصموهواانءباتمافيجصداألمامكىصدمنإثنوراهـةهتنناراهـهـ
تمألوومالنهاقبام55الكوزااههءآمنتخروايموزالمماتتاهرا43بذكشفانهتمرهثضءس

هاءالعقيباددائطينلاأنيساليسالماحاوتوقراإللةءتالدستذراءصدفيماتفببزلأل
هألمذقءقاردىةومحألسن



ؤساتررثالمحيةث5رزياااليامصاتاةازوكادالشى551نصاثءلموك01يبانىأدنؤهمذالمدصذ
مكاقرفىأسهـابقراواسضجدضالمحموديهالمغيثيةلةالدأفتأاستدكطءجهايمدح5لمقمىمنلوظ
وزفاكاصغيزادحينئذمامحيبنودءاطأناانويوانهفىضصءبوانثعباددبنيئالمه

أدمصسددابسداوييدبالمفئىوآاوولمابههصقلبمافيرروضلماعباسأبارفعرفالىتصمأمماز
المحربلافضالأهىكأأوداكأالمحربمحوداانيصاصهأخزوإين4إةتماكأتجزعباالوقفلدآتلهـااة

4جهولمضدممحبواصرينصامموداعودمىممىالطواالروبااالتوموآلفا
وطرأىفأالتهذرصهاالأدركفانحسمهـالهزسةقنطعقىاوألثكلىصءايماازهـلقواو

4إمنيانحهالهـوأمحدانمعهقفأحالمصبهعوفاعلىهحئةثىف4فماكرائىاافربرأههلملميناالسرى
اوازربقدرؤهةثئراينبهانلقباصبملوقاسيدمفبلأسرهإلوقتططوفااكثاةءوحرتاثرطاأناادى
11سةوزالصافىصعادةباله3واشهادةزيامةديريةااءوعاةرالوزطغيرائىااترفلفااإلةامفودالحفى

اوغالىاارداأإلىموأثهلهءدفااألاوورمادهله4ةائهآسلةلىامنادأا44أاويخىءءاعهااعءاكزتكآفىذد مو4هـءافركءونماموعطرك
أدالممفماضلهباجاالبغنوأخاقالمجهـالفايسؤدهكنثمنلهءعدضكارالزمانإلنمااللهلالذتة15يئ
11عنخاصكاذكؤايفعدماذقلتقباصيإداهـا1هاعدماذتصياذحأخاضاكتوالث

أبألمأأا4اوإلالروأالمأينأثفىتئمأإاماآالودألآلأآكءاالضابماليالوفأغدفالثدىبإضوفوعك
11دءاكنراةئجاعنفىعالدينسهـثةألاالم1اوأضرفىأرلكبوءفىألمفيابئكاصأركضىاكتاةأمافألت أمد

ااالميرإلألهمخدةمهخدهأنرمءطءامرافىاإنفسرانحاهرةةمحباوسصااافتهأأوؤدكالمشربمورد
أامنرةاثلاعافنااؤصقفالشاوأزبهلفاملىباايرموهةطبمهـبافقيثوانلنعرةااىىأمنلؤطة
اشرتاذااال5هالامصاالبىالبوقاكقلماثهيانأعائاداابهبصيراذافآدرررهاا

لةاباثفىرائىامانافأنمئ4تلرقةءمديذأاموا1ةؤلمااافبدرصتءةاريموالضم
ارعبئالاوإملوافىعجممييىددخاتدأقوكألماباوىصادنثبلوالز
لحوصىةلهالاآىافىسو4دزلغيرىرلافساداىلىنإؤتعنلىالاحماي

دعدالمحيوالؤانتعألمحاثىىلولملهونأمرفمادااماالوألصهـ اةاالدلمحهثالمحافىبههـبئ

إإأأإدلمتإةقددومزالءهإوشاكادوااءاااالوافئأأألواشفئياؤليإنراأفقأتأأبايهدبحىاحبافىمهثوتو
0000000005أحرف

االةااالفوياإتاردتىإمثلىهـ1ااواااايرئاوااللذبروكوهخماسمائاقرااممنادهاومرإاا4لعراااتمنفدتاسكلى
11ايةلهفاناثهـ3زالىءرلهأوأماراقأآلذههـءنااهصدفإادوتإهالمالذكرضهاواةهأكلييم ماطألقةاالثبمنوومقاوقى

11ومغهاصاخةالمحالهومصاخارحمةعمماابكبدأرباصهامنهاعتوهمامهبرهفانهاب
رحر

اابومعوءراهآ1عاذرااسدطبئئووصأالهوآوالمإر9ا1بترابب3وارصايايهانامئمبلث3أذدىاالأظن جمإباكهإطاأإسإاسلىءلرد401اارأءءإلحتسص4ماةنوااةحيمإلىناافلنوناانعمابدلقر فخاف

لهت



ؤهاأصمانامااتضوأصا

فلهملىاعدكاليرصيئوكل4شا
اللىاالىءأاكر1اهلأأنطضآااظكاثئةفقدنلفرتامألمااما

اوديوفدمحرابمنآلحىايفالمطيماهاالىأناعالياكأكلهـاقةخالارالأستةلموسص
لهةرثهاداأوقالصؤجماايخوبأنانافىمازالىكألذىاكمتهسرثشويسوو
ذبمزجهلاالاءةيامنماابهىاواتالىفعتكلفطنةوفيالكةآمعاومأ
الءدداالالهتفرهـكاامىاناقلوباىشنتهاثحكمنجمزأأفلهرهكنتيةةاالوال
لماسامضثثلمطاتمضةماعنهـتنهثصقلواعلمفشالهربالذىاوااضمارماىاهـ

لهـئدماوالليبامىشالىاااغبهإموصئالىوأرلدال
كالطلااافىافاسهإلهـرماؤعكلماقآمإلورصئهألأوحاالماماناانآسوا

ءددتءواواكءدااتنقمنمدثربنواااطواقىاهودوقومبابؤرماناألاتيهاالبانقالتفيتأا
ناألليماامناككلاصىصليمءلهوأمىاهبرائافاااةاتاءمعبةاافطازوابالدالمماهكلقأةجفضذا
ثافهصلىماأذايبعاثنتىخلثاخادوكانااللىءتجعاىسايكعبةانجهأفارسالشبه1التهمنافاهمغا
ااذةةءكلرؤلىبنالديناصبهمفيمصكارهاوردعاتاةفسالةردخهاوصضفهءحهرثةثهـبنروأالدشا

محةاهـثراثالباصافىفانهزلراالدينفؤرايالماماواماقالهماوزيادىابدأبىآلدرا
منووهـاخزلاوقالقاتذلحمىافشسهوااخفةاصس01اتاحصناملصلمفقألخهاميانالئز 4زثينلمجد00005001 ءسىيألتأيابالمنومفصلايكوزأنماطصةاكنممافيهكهرأاصالراعناوان11

نمثالوآلسرارلملمماالىاذواداةصيراكااضولاةاهىالتهالنأنبيسواهـواال5داذهذبههنهارلىفاهفالقالأأ
اتاذولوسءفابرائاالفثكأمجهوال3اكاكانواذولهفصولهازماولوعقعرااعابلأدؤااداالبذهاب

خأةلم4عكااةلىافىدإطاوأهءنااعدفاليممةاخرجاكرزالماماانمثمجهأاأمجادهادقصديتأنكن
ماذلواتلوكأةكةالصهاففطاعيلافصاأيضافىاالماملجمكانهاوالصامرهءوعتيإثاماقائةثمدن

انه4رواكللىءحتأنزوجص4تهالمحىفىةقيمثألحاماالنثابىاهقلىازالمك11
استالوبماالت4أازلرواناليارءنءصلذذااصهةةاألنفلوؤوعاأماوبتماعلىكلاءهماا اءعا

رأصمالواآصيئولكرتابوت3ورايهاقاهـايانعمثوالمحافاةابهبإعايمكنءدواكلأ
ءلهقالانهافارافىاصأدنهخثانءتاتامقئىاالنداةالبابنومراااخاااش

ناضااضاياناالمهتضسلةاداألثااعةأنادناافىكببهايثاثتازدبيزارسطو
مرأماأسموزللءؤأوولهاودوذالالوبابلطتاصةقةببثانامالهـالاهـباصررجردهثالذىكنالميمن

اصاتإوقاالدطثرعضطبمؤعادتهلىءاسإصااةامروأإفاؤأثلترولالىاريئلىءأوالاعتمحص
4ثبمأتتأجمبأرصا1اتفلزاأنجوههآالىالأبدخهافىشيىمقدمنافهأاسثآخرابةبعياامثمعناعالامن
رصاعقىفبعشسهاهافأصونمطأضهارا4مآليسبرخهاالذىلالفإلختىواعلنباصدوا

مراصطيتاليددويؤداواشنومخىكنشهكلانةاةواكمرص1هـأعرامففي4وبمضالذاتيةأعراضهـا
فااؤبلدإلاوهيمالاالةءاعياهركآداانفانخهـاداال3اههررواقالانحفانهمرصاخالعا

اةاإأىإكاكلاللىذانىاهرالمجوزهكئراتلالفيااكانامحةالصههءاواقالةاياةلفارقاوانكأنا رصاغاةدايراثةاةواالذهىبينالذىإلفاالتكونثأنهـويثةثالذااأعراضهـفى
مقالىوماقظقاالأناراهافاذافارقهاتذيلالالقاةاعمداناااالتحرقافهراوااشألمزاةوالمرادباصكلا

روراقا5حهححىمحمحىىحححم
لدىص



علهاصافىاللءاالنسيم
ديداواكاسواةاففىصواالذهـلحااطرقاتااهذثرهأهـاالوفىاضهاالطاعادتاقاشالالفاعتقلمنهه
ائهقىمالذىينىارريداننابألمحزمافىفوهوالمهررصنىفيااشاصصلى1ديراق1ىاابرمانءمقالى

خماإلمةءاالثاقالدالرااكاريخفىملتوئماسوينالألداةرمنصداا 3مى

سءءابرمابئذهبالحصتالدبرأنأرادااناماارداالفلمابنهيم1ابنممدالدينقا1امااثالتانءالت
نواةبمأفيةبأصفةمهالىئاجفغاطاؤيهناتجمي1ةلزأقلماامتذونءقالباالتهالعن

اخصلاسءآمنوكدواورمافهافيدهءااةارارـهالىداة4ضثالالمجزأيهتكذثاقاخقاثايعلرببهناخزلم
بهأتزيخاصهافضاوليهةثالرحصالعبابرعنهلمهـ1وبألدوايدأنإذلفدأراانأماينجايمةيرءشألو

قرااسالىاخباخرإلتحىباشؤاصتؤاافا4ورزاةالذهىبهالونحىقرخالدايهاوبموثسى
فىءدترالخفامجهـوفاقيامفقدصبا4خوبالساواناوخاتدنالميميلطماالتىأةشوافا

مارلالرنمالطأرفىاإقالذلسإنالهوؤفاأزآتأجممابرامت44خهحإبهأانيبخلأطيمنانغهد3ادماأناال
ادنءااافيرروذلمغءمداةوامحمارنضلبىفىةاادأوذأيداوافاتااعثينانحنوبهتمسلو

المهدنارنشحهـوانسبةاماعلىأحزاؤهـنقياواختابريت9ااصافيهقالىنفانكأاةتةالضدثةادو
اثهرماأوبوتمأولهط

ابهارىاإفىاانايلألتنواإوطااإأبرالبروإأالرماأاألذنملىعااضىءنادلمأبئةلةاوقدتداوتيبئأننء
بلذهـاعلفارفىااعاتاالنسأنوعرلمايرلدفعالااقهخبارلىةلرتواالجمارأالرملةتةاماكايدشزناالا
لزحاخالءهادغايوللوصلمرااامزامؤتقيفطايظامهذاءليمحفىاالالملاةفتونهءةغ
درافانقوكوكذاحمت
الذهبصكللقيلىااماءاتممطيةإلمعهـادياخاباافراالإوءءمأوانالمء د1اهـاثدوشذودكنكرثنمهااذنىارتادارهاالب
صذصطاةصكرلسذحأل

اهةأااذلوأالذولةص4دواآلذألبناأاقسأكلالاإلهذآاكركايخرزأأولةلسالرا
الصلذولق9ءااقالتؤلامراخردرازىاكرالزبرد2حأهءوردمتهـ7فهنارثأةراابةربهتة
ولوصازذلدةاملبباطممألناعةمابانماآامابيىذهبمئإلانىاصضاالذهبنلوضضرباءااةخضطةنء
وذالث4املهأنجاأوضاكأاأوسمربرمفادنحنافعةصناباالطمالمثامالماءيئثازأنادسوإينلمتينألمرثا
دكونأووالمصرمنانطاأصبرعلىنتألاناهماابغةالمانجواأينخالواالوظالءأللمصوفالمالىفينشلىدااث

حاااقبلالمبوخايففبانبروأاااننياناوثثأمسبرابوغاأالكمحبداإفىنءلبالدات
نءمارءلىاالاقيالمحاعلىبوغامايبنىوالنماذفنىاببيرأصخءصانوادبموالثةمىن1رابن
األرعذةالمصالماكهائستهـجنصربراحدالنء01اخارفوالىءامبرااوياآوانخاصأدبنكلبالقهةالمسفت

كرينالاخاقوىمنصثإةااةاذهىمخأوبوالمصاابأصدهـأنلمزالتلرحمنداهءاربالتهفااا
اماالجمكواصدحافصدباكافاراالودانانجدانءثنامنوالمجواباظأيخيبةروةاجابذدإا
مناثكءيهـكذعيراثاذمنانوشادرقدينواقاعفكلوازاواوحالرادباعهـوالىتلموكلببصلهو

ذلدوالثلمزمنابناضزمالتلىنناعةناامالوجدباهدبالو1أندكلهـهخمصاتالزاائملتخبرعائءفوااه1
لاالدرموؤدالابلاهكعىانامءااصبااطبيىآااللملنامكنءصراالاسرخافطص

ستواوهماارأاةالىاصافىاضبوغوابنمااواهاسمنماليكانهةأاااوعنمهـلمطدةابايموا
هةمثلىمءةطف



مرملوأدرثءشاةاأائيالمجواباذهـيفىتطلصاهقبمكأن3تثقيماتختغينانعرمحتلمطةبالمط ءوةترثنوااعدأودصيركهاالادمنءإاااءاخرائااانالمباجمرهنعقاندبعمكط
زيدونبهتالبهت3ماذالثأأ1بوااريافسانكضالمدأافإوحأةماءإلىءالفةااآغااانهبامثمافاذأحنسى
ولتت4ةءةتضه1هىلةمااتضاقاأثفىوقالاجسافاكهءاوافأافالىءكالالميدألمبهنخالدلممء

زيارتىافاالمااصناذترقصبراأالاوابكشدمحلهنمايتفأفهاينماالبالئقالاانقاتالتهلوالتهقواضا
لدستمأملالامترأثفاقاىاااهيمابرحقهاأبرللهدثةا

فردرلمءاالنمالوبئهوبىبسهاألناموانالةمنيألرحمايرىاثلمحكههراحمإ
صلمأصوالاللمؤللذلىأقالالنهةاليأثوربرلمانهاملعرائىصاالنفىناهـوالذى

نيازسوتشصشدلمأنىتجمى2موراصبحوااولوالوالة

ضبىرفدلىالدوونةزالهانأرمناشذاصوطتاباماتكفلداعضدمحرههموكضالنعرهذاتمام9فأتى
صدةالذاشيلىءلم4ااةادةثىاةائلهؤفالاءاصلواماااخاهالةالنحيالفناآتمقهذلة

4اذا1طنئشضلىافالاهواتانيملافىوعطاالتهراعءقدا1لىافهادباطف تفىلآلااروةاةافيقولهثى
لىءثاهلىتءنمط

انداالاخصماثابهتفلفأيهشفاانداصانذاش
اباألماالتفىضائلاقولبهامتءالموابعمقوافمثرت

هذا4رطقولسهن

لةامىاهآغهرأنهاكالذهبنءاالاهراذهـمىثانادقصيمفىضينطاافالشفهااتأت
سدءشعامماوزدرألىبافاةالمعررفضهانااله5فاضابيفاصعواففةأو
اتيدوا9لتتلمشاأضعتخهاسدغيرناباااطلفة

4ؤلفارفقاللمقبتنوصلهاتفةلهاةاباارذهأطةةاباذلهألحأاادبرالذىقثلولمصالقلدقاة
يهالالحاالما4مهةماالتاتخيااهرعنانحافااةاواضزاجلاوثاابابمنذاهـ
اقدصاريخانابأنميرتمالغزأمافى4ءترماداارئاةاءلباناناهأرادالالؤوالولوباأرضاميخأالتوا
رمنفاكنحجمافيفيمندبهثيرالمحعاةتلتالدفياغثالثانفيمفاةانمدحيمذاأجمزهلمالثفى

بهاتأمامناصبناشأتاكلويرداجهءهيألاةخانايمنزجانااذمالولهلفقطعريهنلدينامحيىثيئدام
اافاراصفشاضهبعحتبهمااغيااتجيقبئاةرومإفالياكان4عضرالم40إلولئرتنالهرأقاةايوفىاإلأواتبا

4تمافيطصءثمنوبهأالدبئمحىماقولمأصمالذىمافىفقاللثناهلذصرصاصذالهلثفةراتيم
اتاحهلىثةكهاولىءاااءونةءانإلالاالنروقصلهلطفىلهإصاقوفوءاالنبيابكرلمجةاتدتعربى

أعيإليعاذأناواقهل5صسانهسالطفهصألاالروإذاهـالجاخرقامننهنقذتفرقترردمنبص
تحهايئهاوأشهمثكىوأثشبابنالعروااربوةشيئعالدينيشصىوكانعبهفمصلثبئظاخرضكخألفاماتق
رى5ءتاماعالشوأصألنذالتلة4سهاثثداوزء4ودتلهوكاثمأتالمقاانمفءزمحمقواباماأب
اشثنقباكأأعظىواعهموكةمخذلمنادوكلابماصورةفىزةر01اصاأنأيضاويزعونرةمخير

ومحدىاالواتانباتوعؤرهبهابانالوجدوفلنفاقلقةتعصحربمنثقووجدتالمةااالتينسأل
أةميرمدسمراماصادقتلميذجهفراأنبهطصالممصنعاتبممقعئكلتب

ثىالمحفىنطتجرلمحآفاعواالواخهـراالواجمل2بمقألهأدىهذا
الخالودفىلمفلنامجر2وجابمسياكالذصكأبنألجعاإتما



131ابذذاملوفارحجرط
اوماةابينةمشهوءكاوهنيفكثبرهاتحلىنالكالاللىبرهذادءوهـغكراسابعمقودصاحبمأوصىا

ءلصاشهـدالتطلممننوورةمعيدبنءلدبنظترجمهكتغائاالاباصقالتألكثيرتازيدابنوكان
اهيهقماأبذلدعرافافشالكجبعالمىهفةقدشغلوكاناحةرضقوواجمطاايلبهاوأسغفاا
صهانانجهصلعذادقيقبنلدينقياباصاوالأدءيعللنكاإلممنءانىوحدزجهامرهشىثرصلأمو
أوصالهاضجفلطوصألمنمأسوهثثنم2اامامانلث9راءؤحهاماالوقةواةمعرىاباعاعرساالوزلمانائماس

يزلثت4ابنعلىلديناكللخاضقىاثاوقدحيزلهينااناشهاثااوكافلمآماصأرروس
دغمنشهءماكايصهأل4عأالكيىلمهـتلمىة

مفىفنورضهطعث
ثهـبرهةنرداكنءنمحأدموقمارتقاساعدتفت والدبئلىالدبثافرفا

ضاأثتإوقالكعءاهـءحمأل11مسهطولهامبثاكءيرة
اراصشاالمذ1ااذمأغكأجمرأنسءتالألثاةأ01فاذائوادرماومنئوادرظزفة

همالدارلوتمآضها4بئافاا

صبؤلىارشلىطابمقالأسجوسفىعباين
ئنطحقانهنأستغشرنائية4اؤفربمنغطاللهـاسوحل

اقاكاذهبامنلمااةكألففلدهسلش01اثبوممثرق

اخربارازمالدامرواكاهثاكهالماثادهءلءةلىااءمولدبهةإلواماصهحاأ
نديماخسعسازيرمالترىشرصاصاممما5ادمارذوازيمقرامن
اولصاشمدالبيرهـصأناءأقأوساقيلدوراذأباعاحرتيااتوقامحصفوق

لذوابالنضافضةانزيرءاكيمااأربامبالنساضةا4وأوقيهذانااجذهوبافت15
بنلدين1سدتثاموقدطملىاخكطييرالذ3الاالمخرمقامقدأقاماصمسبابرعاؤدش

الكأاااذهـلىءروتهتقمهل3الوفاتةوتاباورخوفلم
كذاباألولازثودتواصءهثأادتبهأمتغلثوايادرةاذه
الكاتوللاذاهـاساك

قلدذلدأفراصاوتثءحررزراتنطارعلىصماماؤ

الحفاوإماؤولنجالبئالنسباماوالذالثةالخفثفى4سكاأله35ترالىءنءتلماصماضههذاشالتهةدبتمثلتاسنو
أددلففيالىالمالحمنناهـانقيىا
االعضأماتهـثءااكالءبنادحأل4وعاصيااليميماااياهااءمايخدا2نءوءالها
مالدرذاكالتاكصهرونياالدرهمايالرضقفىيلندولمذددصاوفىدبممأابكطوت
قألفثابئالاقذ3وممزاوالرئابابزامنإلكأاثهداةاهصةنهـهذاسفي1احرشاشزيدبناولة
ىداة1مى8اآلإوالدةفىعهنركءو

ظاصكطرصاالاالمامرواسمايرهااتطيهايلمهـعماضءوقمحبمثراساب
ضألامامؤدارافظاافاونهاداذثالمواممايلمادقابنهاءأدءاطاهى

وبىءنحابهراهالثحقئلءالقاذاؤلملوقخمىزلدتهنو
اناسالحجمنطمارأميرإءاالااكلمماممءهأ7أأؤدان

قرطاحعراليلىارفعماهملنضاراذاالملبداممايملىهـزلدونالبنعثبا1
العراقشيصانهياوقدظراتيبماهيةلىابرأومنلاقيإدافمن4زاوهـبناأنلةالهـاهذ8فشاا
حملأربهساسلمطدوسه

لهيلى



اميأببمنأةراهأاا1

فر4اا3وكرءايههإلواااتاشتصختالدتق اةءباصعفبمامنجابرصسثعهماه

يدونزبهطاباغ4صلضواترصلام7ألايالملينلمفي
ايهالرزههـبصكبذلدهصعدتئيئشلزلمكببرثسواثاوفوق

اامخدمنءدوايافىدءااظرتارهاكلءتهاافإثحهبهتمو
منرااازههـنصةتاطةواحاألووااألجادايت

اوالم4رماغ1حرطأبلكلستاشىالالتنضوللزصرة
إماوابالةمالهساولهتنزتالرامنبومابربومافىؤممه
اصالياوأوالدةاناوحرقت3ئتقئ3م3ثلثأطوبا

ءثخهرذكرهاوافىكلمهاعةحوقالصصاهوصرىاوا اضالمرآرجألخبتعىأدبرتفيرررهـالىببماى

مدامسديرفاسمنكلصرفردكلعراكى

صابهآلىباأصامايىاالررواحالتاالفهملىشثاقأكسفالالورىتجعلأناششئت
اكألاةأنافىلوألدهاخهأاابيأءودالىجاريةنذكرافىانئهاتوأمينرزقمناكبارزىايرالظهـبا

31لؤفىويإلةاشافىلدونزرالدرقرخالجرضالماتممنأممنهابتوهوساربخصلث
اكمراوفثساابراقيامنععالكفابعابرصلمزداهـأنحكاوايرك1

اافيولمآمدهاابئالنهاامرايةءلالليهالما5المحمالمةتفانمأبيةثاآاقميدةهذواص
معنىارهـهكروماوأوىنفماكاكأقالهااتبامرااالوالصكماوأمثا
بمامابنانثابنهماذكرلاليوأكامقهـصمالىفانىنألوؤدليبمصأىوابى19

تئررتاامنهيروخاهراةتالهأوالدكموااءلانهعنهاقهسرضىطاالممربنرالمؤمنيأنءىوقد
يبمحهـاءولالالمهلىادلمنازوهودء1اةايرء3داصاةاتاماةصاقياتورأألالفالاغرمتعالممفانها
مقلىةسابالمصاأصدماأامررانانبمعنهاثئليربامماةالهااضدةازهواقاس1لةاانوصبكصد

جهـلالطلمالمامثشانافدرهاوافافةاشلةيالالعمفانم2واهوزتاالدسواالمالىمىةتالقمعده
أحدضتفثف3أماومالثكتهعدؤالئهنمناقوالتياترىالمضافافدشصءتدلفيمءمثهورأومثئا
ايمألماألدوتهيناكهذهمنهيرقوافىاممراابمحنانمبهضوزعمـيهاقهمياضاوالمألئأفىقولهمنمشفأ
فىسلناقتهـلهدوشمارةميدهتئاقصاهذهافافاأيتهذرالنذاعدىوهـاهمتاادحرفماالفىمنيدةمىاا
قدبروصنااثقياثكوممانحهابإنجقنهرلموالنافرةقلغةرعذيقعكلهآمبيةكلحىممطخهاتراةصاا

هارربهيألنهاهـءمدأمانجاعميناقالتفىنابتبمخكايةهأقزوقوا
ءالخطبأبهاصثرمندئتةنخبطكاوافوبةنىضئألحةمنألفاطمبدتمحنى

ثممشطبهمابكلاكاوافىنزاصبطأبيتاعتممحايهافاذاهافىابئأولهمنابيتااكأيبنىاهيىنلماافأيخا
مالمحررهكأملمهـوركراالمحبرةقماالنترشحزهفىها3عرالىودفهتاقرارلىمحالهاقدلمنحتقفىكمفيهساثابتةنم

لماءالصعابهاونصتدنيهأحناوالوزنمامابهاءىصإضااخمااالعاةقاةانحالفصفيوال

محبانبهانفمولذالثولونيرهاثالمتهألفةذةاقااغبرتومثىبهمحىواألاضاقبهافافالاعارإلتنبهترصمنةغر
داقاةالكيرقنجأذاتضواثالركةخكاؤاعانافرقعنجا



عيالنبنفيستقدعال
كأاة

اخعايأنىهدمااؤاتذاإ

قولبقهءأقىاءتراما3
لصيثناحاوناللتها

بينصفصالنهاالمجنعالب
إتىوآاخاواولالام9اجمطا

ااأتىولةهالىاعتهيم
دةثروالراابتةنهأء
ودعابصهادصاقانرأوال

لفصنهااالما

كمالىاورفىالمذابلخماا
طقانهـأوللثواهزا

أعغألول1دةساظبنقها
خعلسبهامنأولوانماقمى

بافيالأاكبامرلمج1فى
13ابالمأيهاماذلىء

جه4ءنالبماامتنزلمن
الىلذاوصاحهاابأ
يبةلمفاب1ابالمرىا
ىضامنممةالىى1هأ

أصغلىابعقلهجهإءانجاك
معيلهالم4لما

نبحماوفةله41صرى
االنحةصلوالهـرراا

وممناهكافثاشعاوا

كاشثقالىيرهقوالقيا
نايفهاشداذاقةاااقكء

امنيمضهلبىءااعهدلم

اناالنمضتكأادةالثهـ
نءوالهرىمن4اليسلىط5

عقألالديةحميتقةلنااعقل
أالمقولبفماكللىالنهاب

قأاثلىولدماتحبصهاال
لشطتااللملمواستيلافي

لاديومادارةثمعىاصبرحبلمكألمغهـوى11ضيثرفلوأن
ضاأثلهأؤ

لزعنصعصرااهابانحصكادأسوةؤإللمجىدونىنالقءوان
نقلتأاذازحزتاكااعالةيقاابةاءابيتائاكاهىاخةيملمااقوااصةبتههنغيرذاللىا

الزفقالتيناقااتعىهاغيرمثلاذوأكيبهرونقلىاوز4صةبوذهبوخمابعتادمضه
أراديناآذاهلثاعرنةقديتفقنمأغصتآلةومح51وكريثصؤذازهاطر
ااهملالااخعنبنرذويوفقب3راالأذكصاالنهئر3أادىمنقاؤثلىءتهدثؤ

اهوروههاأيربالديننجماذاضاابهاكأمدحاروتهثقصداكبنلدينافتىملكل
أولمط

المحأمالمزالمالكااللىءوخنىاففألمااكارالىقدفالراخئسةا
وكامراروءإزوثجداهاصوسانببةئقالرووبدا
ابثامافترارفيهببهوجيخرالناراصدوداالىلطيهافالسق
مدأمرقطءصالفلذةرقفجممولثقىمرةةقه

اقوام1ذاراالمىي1الخمرنهناكرغرونابرتأوعايدىقء
االفهـامراالنحصعاتهنءقصرتظبئزىحلىثتملدر

النحاللامناثثاالههذهمافىأواليئهدوثحرينام1افىنموذجااذدهـءرسانهمثم
ذءبنسامةالةالدولداالميرفهلىصحايهءقلىلضاومكليرادلمن1اانيهاوماكعألماواال
اصمأهاوءأاتءااالبهء

دألقأمألغيرانبثىضالمت
اطر11باصاصىاصآاصاالالهساهصدئاافيثانة3
صءجاصذىلةدىلداهسو

هوظابخكافانححببمداخلهوئأمفامنتاهـتنا
بغهالداليدرصلىورق

جرهطمازسآناكأللادراتارتاأمناحف
لهكلةقالذالروىابنلىءوائاةاذاتبئامكداكأ3والذىلزروىابناوقال

يولدةءصااطعلاءبنء1تعردمفهـانابهالدننئزناا
وأرغدصهزثنمماحؤاله5منهأوانها4يبنواالكا

دديمهأاأذمنلسوفبنه5تهلىايىةلداأبصاذا
أرغدوأبدليوفيلهالوزيولدبقواإدتافىأبدلأنهالوراشاالاهذهنظيرىأضحمكةوقال
أولمااىاتهليصةوىالىيئاطمويقرعلهدبةيههلىوأبدلءأوقوله

أوانسنالعهمطعالتفيءطءالمسأاقعارااامشمامانوى

ننثداربعااقصيدةازهوقافبةينماوعشرألمتلنئجعلالعثركتاعلىوهافئيد
كأالذىاالنهد1اماانقادلهومههذاهـزتاسوااقدرةاغايةذاقوثقصينوعشي

ءوالكإنردةأوةماي1ةامنلهيدخبنالمكلىصلءااليتكل
قوافيها



لىاأاكااذالالوهـلعف

كنض4الذىلااررءألمافكيصالدايالروىابنقانيهتروأنتمدلهةثولماثءالعنىاقاعمىك ئ4إثااإتجأساناألةامزصدبهاقرسكصثندأيخقيهدشلفضأةومثهامنأأوحتوصيرثزيهاقاق
ئريرذالساواعءلوقبالهءاوهيابتينرفىالصبابنفالعرامنبنمحبمااةأجماخقاالذ

ماقااالشفىت3ضترعافىااطوالنءاحرهصاشمةمنضلأألرعقاألمالهغدوتاط
ءواناففممناضاساخمأكيلمشؤقافهات1أدتخط

اوالىفئاالطاانغظالاإلجاوآامرتاالعألأبىملىكلشومنملماوف3فيلىهـبتابهائيررتاتنم
زماننائقياؤاذاءإراواوههابتوربنااالدينينبابنلثازثامقرانالةرس

داوقيلالإعلةالهنوحمنأمنطارقلبوعهموبتىبىالم البوحؤارىتءشاىمصلكاستمالهط

ومللطكاءلرآأااللهدأذادالءااأبصنعإاامااف3المبهخألفعديساثرحراناونزقواصبهرامصهيف
ل5اءى1الالانماذاحفعمأمللوانهاهناوملبماأمطرسمااالليماخافوةاةداءلألعهواالدبا

دواافهيوتخااتاالبفىكناصاعمااتفاقوأهاصباالفةوافتعافىااابيتامتمطيقرل
نوامملهداارقببها001ةإااةالذ4حهءقيةهاا

فاذافاسفاطمالااءءءورةةاللهرواهظ66اطأاللقتوانهاعرضت
بثكابسهوحهعاليهلهءلماشسدلماوارلهوقيألأءروثناواىالرنا

اررثىالوبالذإطاهاقاازاليافبىابهنعتدومةوقوارب
وتتطءورةضعبدااللةكةراصطضاليشهلوانهاعر

انذىإاقالاملمثاضايخزلمورهظمنموألأءتصنو31الرنا

اقأذاثهراإالووىيىءااثاعداالمينوفودا
وقفمأؤرألىنئكوهطهقةاااقامااامتبم
والتهكرمملىالمؤنينقفالبالونزالننمق21قىكةايافىاالذعارإلآررتو
عمعابىإلنقىءهقلاقثةاال4االكأنزلتةءتمالثفىء4يو

جكىمماهـلحةةويالثممعافبوقعرىأرحامرىلوصكأيمتىااءثخمامن
عالتخءنلمااذاسؤأدوؤول

اهيناءىمالتوصضاة1مأدؤلىكارهاندوحاللقومح1حزت
انكطاشارالالاالىنحوع صاافابايوترافنماانصيىيادازةألذدتو

ءبقولمعيموالثهصسلىسلوحبذىيامانمتىتماثئشكةمتىةىلءو
عاكرمااةاتمفاماخاقبوحااعرمياكبوقارىلكألوصهبتىلرحامةلشعابمنكأض

أتارءإفىااالىاهقالوانيساةارئاوقولأملهةصان2اضكالةئواسأبىنوهذاا
أفضلشيأأب3امبقاللهملسوأسالتهالثيضولونيهممعامحبىقوقوفابها

دىالىروجعقلىمنهبدبهالهابنطرفةاوقول
مالىضضوردىعناويرداررالتهلدأسثاوولونفألثطيهمعلىاكحىوقوفاب

اكامملىهفأرافيهالتهذمظأةااا حمامرىوكولا

االولدوناثائىاالىفأيشارةبأمثسلمنكهبااالهومأإصجاخجالاالثءإلاالثأيهأاال
جمكلبفها41زرفموضوفى



ةفاشالمهقلىادمابداان
ضفالالولالىا

ابهؤهـوجوصممما

لثفافجممحينوفاآلحم
ءلماااثقوماغالدلهوض

دلويقاسااقوت

مصكونؤلىطبلهبثوا
لهوقىبهالونثقعوب

لةأىقابلهنلمنالى
لدبادةصكلفااراكرقال

بالقىةاالغذدألانء
لهادبألدرجبانالصافلذ
ولدالصادنحرالابصهوا

فىانذفياااروتلقطث

عامبألدرفىالمأرماثلث
لعفةءأنهوممويزء

ضادمىالشاولذربةآرال
مخاطعقااإانأذ
ورصدف1اورصاابياناا

4رؤةقالالهأللى
ماالورااةورطحفواحص9

ةءمثهأرعقالورطةلوأص

الواخهالثرؤحهاقالهلرث
وفىهةالمحندتصالورا41هاومض

داارالشلمالصاتدتدثالى

ئهلمااروتررالهةمج
لى5نهحلة4زةالمفاتمى
فالطؤجمدثطلمافتأ

البئهلىءلالمجهالراب
فسةاصعالؤايالولآضرب

قدولالصىواهـاذهلماان
اذعكلمهنشإمصحق

اهمقةمنىصلىالمحه

انشاماعنةلمحنارايعالأألا
اثحشقكالمااملصم
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ررهبيماحطاوتز

باروحصكءصباخاالومامإكألامجااللامافىايلىاااأجاال
لثالىبنعدوقود

شولتالاللىومسأنيادمماوالايلالأال

11لويلفاضنتوانجادتيراذاقصتكاشافىاب
مدهبامبناول9و

تغورتيىاليلانجومأنأداللالهالمأظال
قسيرلىفاثحادتاللوانكصدفلفانتصااب

لىخثالكفاةاكطأطرالاوقول
ىايهاقالبصيدبلظهاأنادفىصادنولها
فلبمامنظركهقأدزفصابأجمنالىبماتما

كافاصامتجمنفبرلثتألامتلىدتجانوذاث
اصبىالىءالزكاةيرمحانيداماملىصةةتةائولمة

صدهأفأاقا51زلىدغيرءمإمضرواوراوق
لليداقلبدبلفامردنالمحىفىادنثاؤول

ودوعنبافىوفيصألتامقلىأبمنالىقيه
ود113مغبالساعنضبرخهاماودسأناوذ

فىالولىهـةالزأنبرىئألاماملىةةتأبودط
ءكاالىتىادياكلبنساممانوقول

صذاالتحبمالزمانذىأتجضباكأاءايابنتجغف
صدودالحبباحكءأقسثاىدوااصدانحكءالائ

حوصالاولوو

ءكلفىاداةاطهداوبحذرامزلأةاكمااحههعاتالب
ليلىألودصلىاحكاثاقمطألأتدوادأسالنحكءالآفى

قديمطبهدالناسواسئثيهاعألوااالفوا8الوذاعاعل2الحوصااشهرقولقد
عررقالقرظىاهبعديجوعنألالدبابابألمدمهورياتحهـدو

ينالمؤأميريايقومامنارجلعلمفقالمرجللبماذحرأصاباملمتابماااذةلتا
صلىالتهبصهوررسولالمجنن4ثراتاهلذىابقابنديسواهمقالالقاللم111ذهـفلما

منعلبههفتهلىءأنصقالفمقالقأربنأنشلسوادلهلفقعرفدعامو4ادء6ا
لنأعرماافقالبهذأسلتأحدمنذقبئاشماشدلداوقالغضباجللهـفغضبانتكك
ولرناهمنلمثربهأكنبألذكطبافىبمفاتكأانضإلهةصة3أعمعغأكاشيامنثظ
قموقالبويربلوضرزجماآتاقذاخانلضةمئمناإيرناابينانمقاقو4عاثلتهاىاتا

ثمتعالىعواذالتهيدابضكابهناؤيمنرسمولثبقدانهعتسلواواييربظدبناسوا
ماةثبإبئبرىاأأثأا

تجمه



اا

الظالىملىابأارآالمجإالملالاوارهااصثايااوشدهاعبارهاوأصاالببتء
ثإاامه4ءاءماهوالاتيهفارهااتجىفيكاإومندىاخىبالمحمالهضهوى
4ةماكأنحآلفالىلزارهاأحوابيهابينكمهاشمنوةاثصةاألىلفار

هقدصاءيصوأليةأنمزوقالهلمبنىففيأتافىةباااهلةاكائتلمماسمماهناأصيتؤقدأنامثفقاضده
اررأوفاعهمحاقاداحماتاتهالدعوالىأبغابناؤىقدبعضرسلمنمغةانكنتعقوامقارلمجرافهـياسرادبنا
4ثهامخلعااة41يسقكاامينامولثالمجنىشأ15مثموالمحكبادتها

ابهعأدازشاا51ويشدنمألإإصهااونالورجمت

يىمااليراصقماااالمحنصخجمألذابادقالةدىاخىألافاحوىخ
لرشادقاامإبماآمالابهااذناهاامأصالةفطهالغمنةاضةاالىفارل

عأثدمةماللدإذافمامرقالءىففوأتافىةلههااااليلةتفلماكاةناعساأصتفقدأنامقاصدعنى
وماةااالتةالااقهيدعوالىبغافيىءامنهريسولقلىعقلتكةانلداغةموافروادجمأالس

سهوددهالمحنىأأمفأثمادتهادص
سو

قرثااالصللهيرمى31أصإإييحمااتاادهـغ31وتحامنالبتء
امالىامناشئياطحوه31نجانيرالمحىاءةدىأفىب9لةاذثوى

لماافااالمعصقافىاهرايهالمطتإمواهاشمنفوةااافىلفار
الالؤامن4زيماععامةةادتاتفأهةررتاالىازروصهذلةفةبئالىتءاولههناؤىلىءلشددتعتأفاما
4ةفا4111ةوءلاللةااأاأئلرفاابهأكمنةءاولسلماتالتفىتهاناقتهاواذارسولتمجؤهالماذاستفى
تقارسفقلتسوادبنالقالهاتلىا

اخدماوااعلماعليمارصزمابتلىررهاقىهؤأكولمظةورؤفىدمدإهـىءرآتافى
فعاقااباانءآانىاتاءيناوىمزقرلأتاك5لةانىقولهكيالصالث

غلصأرباادلةالأوفهـاسبايطءالوظصالدالىألاالزارووسعاتذإلىمنتصفث
1301ؤومزءااةبااتوتكائبكللىمون01اكلألالرجشيرهالثهأنوالفثد

أغاأنومفماووزهـةااالطابصنناالكزابنالالتهالىكأللسيلةالمرسلينوأندأعلى
كاتالمنصقفىثقالطاةالذوافيثصشههأحاقن1ثىيرمنياكثأةثكرنابمط
المحابئاكأيقالااربةادبنسعنغنواكلمشقأضةالذوشفحالوملىكن

رهشاءالذثتىفىااابرقبله4اكزبرايهافقامايدفرصأشدلامحاوسلمعيهصلىآدتهالتهدصوللهففوحقالإ
ارهضصضتءاالمماقآلوماثاكهركتةءهلىاضبرفىالخبرمضلشذاأسحمماهـانأحىوفاذاقدكنت4ء
ماقاروءوعااصهالامن11المجايسآحبصأوحرالمجنمنتهاابضكالىافألونتمالقهبرأتصخذفماا

مارةاضشفلةا1االغقراوإالرشسهدلدىيطماولملهـقطفةاالبناسجبمادىىاالصنقالالفيسا11
4صةارالخازل0هواالذإللماو اةالصرىا

اومااقهاطةايسهافقرواامايسااعبأثشملحهأنأحببتاذا
فىتقال5حااإاءدإااعهمثمرفىصاقرنطتررهنص
آكا4ؤثويقاصقادالهاؤبفألالسمسازدتفانفترامافدعمنهوة

دأشهبرةكىءااخاوىوعاراعههأرالىكلىشلدنوالملنظأ

اداذيهلالىتتهيعداولذلدلملدىء



انخقادنبحماابصركل

قاساذلبماغقاستبهؤفياافانهافىبقالثثإميرقا
منرجلاصئىازاالىسبقهؤداالمهذافقالمننأصهنئهضالرشيدماسفقالكنواراالبطصماالت
لهاقالتيةصارعبلمءلهقالثربلنيرسقالاماقالغالانجماامنلوربااصدوراامخافىااقلوباحى
3كرفقالكلنالةههغاأرأاةاشمسوإ
االثهـاأيصشلتعانأحببتاذاالذىالواةعواباانء

راءورههناونامرافعحورهـوعى4الب9ادهذاتركه
رجهيابرابترىإصتىيدلمفاناوصذملىهرفىصتىعنه
ذكراطوكسذلكألفألزبهابمساذكرتارأهاهذهمقدالمعنكناية

فقالفاقلمطقالتحارلةبروزبلهقالثلنبعلثاقالا1فاالرلشيدورطقالاللبىحماهمااكا
اقايع4ثلءهـرةانببتأاذااتالىماالثصنه

ارإوىافىالقىنتقبمصثىوتممؤلىءالذبابااساقمالسقرا
ؤلمقاالنارصووصتألنارههناروفافراب

جهماخاقاتىلمرزتمايدنوالفانالىمةتةااصاالذباب
ىخاةييذدإبموألاالؤتزبهافالمحثثاضامنالمعروهذا
نميالجمألذلثوصبيتفىلجصرمنجاةخهمثأنلالاهذراصأراتلمثى51ذهفى1ؤكييرؤوهمايروفرناواامخلالىء
اءالءنورالدبنفى411خة40انتنىيألوااطغرائىاأثربهااةابابادواؤيميراخىالءلالدلنءوضابراقال
ئة01وشحصيناصدعوأرسنةفىاضوسةقبدمثالمدئيعمرىامىطانتفيبئدمحهـيروآلزنالاصساسأخطان
يففاوهذاقمسدلمبهاقاراصرجمزكلوعلىاكزرورصىدكلتب3روقدةثألال51ذهـءمارابذااكاههأثوم
5قوأندفىومماياصىكطانءثالمحدثفى
لاذداءىذادالمحزمتهـسانحمالعنأىالرأصصاةالةاصذبابكللظاد4وصلمايهءالته
لاالدىزائثفلفثف41وحاثسعكأمالباغم11حلةعرالاقاللتاالفارااصا

لومرفلؤاعىوسثىدفىيبمسعاوالرىاوأتدىعؤبالمرعقاانوفهـذا
لطماةاثهائمحىءارآداثواكبخلنقرواحذةفىإاافىوهمكاامسىااالزرق1هئمزنا
لصاتبعيشأناوالانفىكالسألفطلزورابا4القاهـاؤيمامروفاوهنأهلدبابوا

لىولىالخماؤمهناذولى1طبمفيلىاويالنحهزيبألمبلىىوايهبههذبابالثامهناذباببهى
51هـواكئريناتمنبمهامهءأمدانجمأمرشيهتااوتاةائاقوااجمتوالمماثعاعهتصايرأوله

ذمقغباعصراصلهاالىفطبوردفىفىلاكفرثبهألذبارب
اللألينمالىإلىاهتفقاكأللىإخطمايبىتبتالابءاكلىءع3الو
االحريىااصذكنفةاقازتافلمءأحاضرافقالماالدبا1فدرفأمقبهاسىافيفيوكانتهادءذبابمنعأر
انىبالضمبققهفالفةلصرصظىهةبثأصءوتهالقافقالفثشد3المادفقالوا1اوةةءماحمافىابءاكو
لىقةأنافاةأماآلبتناطرقنيأافىلمحرمطيبابللياتفقالنعادإلةاماثيبىمثلهقرماالذبابصقلمءوب3ال
اليهمحماباايرمنواءرؤلماؤتفلءفي01ااحامجابعمقعةاالوه5ليومامضعحملىهءوكط

اقانتلىامضضمااابئفأفشدقوللحمغمزوممىفيهوهوساباالدفيطىمايةمناوالمنافيماكل برمديسوسااصااليروممددوول4عاثبتبءروويةاصلهثابصيألوفى3يرء
أما



1

4ثةطيميرضلممنيئودصىصمححه

اليرضىالذىلذبابنسءافهاجههـنأيهمنهبنضوةقالهبهـأومالم
لاااطاثتىموجنإبومنانمةؤثاقاايرالناتهلثاشاابإتافمخدأشاربيدهوقفعات

لهلمةزلةانماذاآمنوصقمحفاتلتفىالاافاةاهيلبفأثينضر1ادمقبالفةفاسسةحىمايريا
لهاؤزابااالترىابروابعةاسييرهغابماالشاعويتفرفيهوافنديبمدفونموسمد
أصقااصصاااالتهاذاجهافدالةاالصلماأشيانءلماضلالمنبمالىووناطامقإجوابلىأما

صاازهـصنقحعنهافاأنتمأوبئثفثفي8اأشعنائلوتالواين2لذاأيهاياقاللهكزوا

تةتخاقىاى1نتخهااالمجواب11ذاووماللمجوابانرعنخقدميحاوانكان4ءاصرثهجمواب1
ثبال6مرانوطومنهمخمالأفيلأهـليقمنممخلملمكلفيالهمفصرااأرالالناالقضا
4ؤاعلىةيممغياكابنممتلىاأباانالوولدديطدفيألمافيوأفعالورليتمن

تفىالممىااليممعإوءادادصوكاناقءاآلمامشالمومااشيأمننالصكفنوالدينةابكاخاسةارزس
محينينلؤعمقالةنوأتمضافماشبكؤءاهـفاادةاولفجهأمارقهصهاثانرفعتةؤائصبزالىء

4روومتابرقىرؤتالذبامذامبولجمإناقاللدهماهامنضءاافاامنيممافيمافاورأىوكذاكذا
راسثهرذفامءكلذليتاهائثناااذوعتوآللهرمحمنضرون121بحاثلفاكافرلماذاماتواامأقي
لرؤحمللؤةاةفراثلواخاماسالنامنتزاقاامامببالذهـدائماملان9لأحهمالاالايناال

اؤاااافرامقال51بأوأوسافاموجههنامنهاساكبينلالمتدالاليرزثفانعريتوكذاقودالي
لراذىلأمامالىخهواثذصنبيدتهسشاداشمهناباالئصهاتالمحااصابنتلمطكنل
4اؤارتىخاكأنقن31ؤءافىته4قصبزصمنباقوللالفاصصاومابعنىإلوأنثدتاطصلىءراجو يشكبقيرثمثااوأؤلضهأتادبوقبلىااقوأزا

ىهاوكاياااائيإوإذإا5برإةاالؤلوهوقولهفيتصخكيفريهمرفقتتشثبفقالبدللى
قرةفيهـصكبمأتذىلحاوالهب4زنأدخارجدءأمطرخلعهبرفلكاثهذ

ماأىرارجاالهطأائدةقصباهذهفقاتشرلهببدلال
واالكت15اذكنكتئألقبحربودفافدانحن

ااابراادألياوامبخمنانرادشيئلىاافىالمجوابكةاتءمانبااللهفتضءاىرجرابادف
راااكأآوادفقمالمغربىهاكادبنجمهاعارمقئةدقظتقمقالائلماماتا

ءالماقينافراتولدامربمطغضامبيرباصثمهادفجباؤثآأقتمايلانأو
راناامنشعلى1اباصائوهمأصيبمألميغسمأبهةساماأيامعدبندعوانمااابهائىفرااادحوء

لجالوأطااالليلإلجهألأميممقمنياآبرزصلثاناجميةمغطعالهطغفةبصةاالزهـافىقداهيسىاهى
اشاقر1عانلدات01اليتبوفيءالما4عالصصئفاماصىركماىياالارقافى مصبمآلثكوواللفذنالىظىقمهـااليكافىرلوأتاط4اصو

فالمائنعبهاشاباومعريةالوال2نسهملىءوالنوىابةبههزشمنتوتابيرة

االوةإألليامحليثراانمومألجمغىءمربىفيبوالسرصوسرحاالرصنوبئمل ءلؤرالوهـتيشاموامملدبسزهااليامنهـفاىو

ريهالةاطأئرااثااأوهلهجاقيسبوافىابالمالشوهولههاقت امالثرماابا

فىمعأرحث4جصفاطفمحثالبغاثصاافىمامرلصكا4طهـمهـاإةااررالب



مماوشصيرذلفصجدشارلض

منااثبالالاصادفى
نعيراشلو1الناصزا
انمءباذاكاصهوا

وبزعونفلموالزاآئااسصا
لمطازاهـحورحصلى6ااالت

أنكبالىاصقمهـ
لهجهمنصهاثاوبايما
بمنزلةدهوذثلمط4رحفو

فهااقالاللذبابراشلها
لىأنهطلثايرظمن4مها
الثاهـ

بأبالبمافان
أصبربهاةمرة
امادواةلةفانقوله

افاااضشناكأاوالبدمنمد
شنهاءرلىءبعضهملردالىكل

فسانلى1اجمبماب1و
هصفياىفهةمن

بنهحبالءواال

روباخاولرامجدنمن
لطاتافىالتهقاثاصدادص

الىاأثبفوثالافوا
لاتنيهلىإةواولاانغثأ

ذبةلةودقةطصلةؤ

منالممبأنلءااىؤهـ
كدإأنهمنادصس4نف

لثنىةازباء1لةفااحها

نركاالشبذ97ىلاأيسو
ةماالكلهلتبمضههمج
احزنئاوصذبهزفيه

ووربرلى9دإكأاثادراكا
فألنقالؤثلمامنأخدط
التهيلظوالتهافبص
واصداصامولةالىدءت

03

ىالئببةاهأفيبند5جميمهغصنوالعصمجىخدهآو
ءبختمترلهكنفرممالمةلالءيواردىسىهنثمأاليرأسومها

فينحثىمبخالصدربهقثصمحنهـناكلمارمأضن5لوأ
بثملصزأنحيئوافث6ءئفلجحهاطلدىصواوآنشى
جصاشعاعاالحرافبماثلهبلجمقيلصصلفىصموأ
ءصأاهبكاابزرمنلىأرداضطوالمكأفيأأنأنىشأ
اخآبلهبوألذةدصنيرانهـطابرةكلهنهـذبمءأ

اأعرل7اذادوحألمهذاأيامفىزمانهقبالاولديملوثانهتهنىتائلماصةانقات
الدولنواتالقاليأنه3وعليهـدالثه6ساةانءوقدروىفيهاشنف4الامنةلىا
لاااقولسنأاومارموف

اصمأاوصاولاالرعقمرصقعولللوبأنالئةسانت
ئىفعحادعصلىءاذننضيعنىلوتلولطءانفلما

دريدفياقال
لدتوفىالئامااازثمصسرتهءصالأامهـتارآثذا

لمتتملثلطالىالةأبانهفادشةصأنلىلهجقيلؤ
ىذثامعااسبعاصهدبنقال

ياضيماوأةاالمافىركبتبحبمدماقكمدم113
تمضيهامب9رألننىى3بزومالى

باصكاببكراألىبنأتفال
زوالهماتمشوالظبنصىرئااآلدلزكنتأذالم
اقااةوىيمءاؤهـوابىءأنهلهاغبمبغعقنءإكماذ

المقلىبمجقال
اأهـممنأولىخوفهبألفتهامنةكطاةوايرربمط
قبلىمنالزايأتلطصوفىالذافىغبهلممنرب

راابنانحبهناوقال

لمنتماءتةأومخلىإذالملءنءعإياننشمانالتوا
هدونحدماقدركطكلندعابيصامرشا4يلأنمانايص

ةطلىأنلفرقبفااللدامىاةابدالرحمنءصمداةأ
بدنروحتتهوصكلدركهـمكانتوأوىخهنءأراككا
باتجواوطنالوابالمالصهصاضرةال7مالواصأةكء

أنشامالكدينارفلمألع41هاءأنيغماةلدذااروهءؤ

اقافىمنقانحلىمءلمإةالمدقدااذوالى
قاااوعدااأواوذاهـبئداالث51صؤوالد

زيادةدهإثلكصأععالمولمالذىلابفحهاارآةائ4ولزأةإوافالااههاح
104ء



لىنهطقيلتهاافهلمن2

ادراكوندناروبر52لفقطعليه
لمكذايالتهويقالذاتهلقلمالظقداستردوهألجملةلىأعطوهالذىذاك
اايعرفكلىالقهليقاتوكيلونملتاسووايأخذولميععلوالمفليت

تاانليءهاأصاراإ11وتتااصاننلشهولىالامزةباباتإمنفأخمآاذلداؤ لههاهرثهااثإ سهونذلمرىيىيىتوأةمىناحررمأظعئلمفان
اىضكلرفهأاىكذاأحىرنجتتدمنلماأثميلاو3ونبمالئهبماوكقاالسلصاماذنبىلمنافرفقطالحصه

خأشععروالمعنىصهراكقالكالننبا
كأرواامفاناالةديتهأثئاععاثأمثمرىضاثهامةساوبمظهبافاالأعملنف

الأره1أطدىهـبالثلقاؤوذادتهالنثدازحمنءشعآفرالزصقاضرك
المثقولهممايؤلدهـصاء2هنافالباحاامنأفاةلمأنوكنتكاقمنى

األنجوصذاناكذبديوانهفىنثولمندكعنهاالدينتاجطهبوهوممارواهاأفىقولناصوما
ااالولانصالاقحانقذفتنىهنؤكا1ءتنىكلنضلمثاهـمؤقراينا

افىواعذبنميماقالخابشنرمالىانزات7ىالةالملومناامالملىاست
الثيانلهءاأخوذمنءلاقااقولالثلى11ذدهيخرماطءو

وهوشدرنصهامرفىعرفالمقمنعمبأىقلثرتبدهارعقابداا

برياحبنبهأحسينىأكلءثميماالامذابانيءنىنجاهألممهأرذاعارعقهوؤات
اهرباكامصهـاثحمااتايخالفتاطفرائىاوقال

محةالمحاهبفىخكاياكاوضرنالىقسىانوافلرفاستماصعوايرهاءلى
انيىاثهادركبأحهمويخه9أممامسانالراؤنالقمتينامطالوالترا

وراسدوسمعالهاقهسللخالنينءأطهـهتلمالنهطابرقابههاشىدةصوب
ثر3الاوءآدف1باأباقولذمنالولمأضواكلعةلىاامبازهء

انههـعطله431ععدئاقلطرماقبلاعسكلوشهالهـمب أ

4اااثحىينثم413وابهذهذلمثاستيانهاثضةمذهابتاهذادماامتقالائعاىالمحرااباانقيل
محالبالتهحسىىااثجءءءماعشالهجمىض4وصانسغألملهواتكانرهاهمهـالهىابأمممتا
ايهافىلمواوماةقالموقمايثلهالالثذفترعنالتومخدلهدفيإلصضوثانالماالثصؤصتأضذبوهط1
منسناتوالوالتهلوافىمينبتهاوفقالشلثدامحينلثفعالصضهبنىءوأافمااهذافالفىااتاا

فليأتهالعرسقالاسنانقرلهاطعاأبىعلىصبيناكبعمقوقدفممهـاشه
رلمومافيماسأألعنكمافأياهافءمطرنخابئسمتكالخدىتبل

مبنأأمق5فاقىدههاقلهكذوجةئقبصنتفقال
ريديثبهدممإكلالزةفىلماكاثلخلوالمجاجللمأىكرالكابفي

خزاألنقطقالالدهفرسسيةحأجابنبالاليرىيسهمدهءةهاذنزقال
ماهاحماجميعاوهـلىجالهاتوقابرقاالهقال

ماالاناألالماليدبمباايزاخءافءكتتءثكاانالاقالضتجرصماا



23حبيشصرفايةلى9خمالى3
أنتياصبقاكنالمدىالىنيقدفخهاطرفارتدادازاهـلرسألمبمفاخرهمهأالى
المعرىالعالأوقالورللمودى4ليالتملىصسالتة
صألالااسابقنانءالمحنكزىكهناإلمولمطلحعلفةأنثهـ94اهاثء

ثاالنداةخمابناقالألربذهـانرننولاهـدرد
مااتأقوداقااىاثالطثضجم3طهناشطراخراأبالقالقالانعامأل1ثقرتم

عأصأمجزاابرقاأعفمافاولتتعثاجماقإابرقاوحألىىجمخبمماويهاثمنءقانت
هافأالمحطجادإىيراغصفوتبرنياناالعادمحهبوبأخطمفيمقامنممبنى4ا

الرايزااهزدامحبىحمدبنأصرافاامنىااذإحماأتاةهـومنزالىكايةهـفياازاهـنأ4ءمااذذاذعره
قالثحهليرذالثوةةصص
صرنذلةكىافتزاهـادحاترأتلةتاذلمهشثصاسقلىرأياان1
رىةهاوـناةاونىىوهماغرابءاإئرخباالتلهـطهضااأمسءلةماالى

ماترالاوالأفاباارتجقباافىاداكلهمأصااالإلفيأبهإمىكطفطااإلمامربمأجغاأخاعليائخلىأملمحثاؤإبيوبر 05ءفهوناوسكرهان

افءئانيامنواردالروقلضريدركملرفاىريداتسابقىآثارهبصافيلمحنءالبئقالغرب9واو
بضهمظرقالنامراالىاسقالمهلىاذخهرداةاآقانتةمىالىسوةسلكأ

سمالئرسووةجلمايمالىتءتألؤوحدتهأعددتهأمساكمم

رازإلىاأ441هـرننهـير4ءاا اال001نراداءئدينوإالاانجكاةأء4أطرفىلمأيربممنأما14يهاادونةمنبوت االمحدياسري5
ةاههويص5ءبوروىاتةةاإإدة01إىاانلهلءاليرثجنولىأل

بمىءوبرالذىلالراذروكثا

مىثترآذالمدهإ1ااآماهألحمانألح6لثبااالنهـبااإقاجمرطأرأفىوشافههوبمالةفاهـ
ماأضهةدنىوأثالىءيدلمإقاالتاسن

لفاهكالشارجمرمنيمعملةرحذىاتحكيىايهقموأدحىالحوجلءداللهثنؤ
لزعىاصيعاتراقألالموالههاألذنرمرمثرفوذفتوفثاناال

لصوذيالمحالىقكب31صيرلايلمط4مفبتطيملىافحضاانجممةامحهلىا
كعلاأعنوانهأتلهابتصتههوقهىىاستثءاراراناماقاوان4ت1ءيد

وماخةاافاتلمباامنوههاتالمحىةغافىفىطاانهـابئاوالىالامنفىاات6لذىاإنفانأكملى9ماوأ
أأحةسنةبدمئقنإقةدبنعدبنجماذالدينالمولىفظهمنهدبآمااصنواناصمقاقصهةدعوا

أافيهصبوثحريئقاباطالكننمان
ثبرهانسالهدشمن1ااالدىكبمصالقمعتبفامرباوردحتوقدقرنكتمء
اقرهءذوافألياصبقهاصهموآئهثمفاسهـاماعىلملمفلهطىااذاصعاضوتكرهذجرانأ
افرهطدونهىأرامجاثولهكاسابساتينتلمجعداابنهىفملونأن

صدرهلاسهـافىاعضةأوالف4اعدةصالمحزنباتئفىءثأأوالوالآسهفىثراءبما
رهكىدانههإقساءىأففصاةنذثمنقىغااطاجمينء9امئوا2ءتج
ححمحسصصحمحممحمححمالتهطنرأتوبأنقبل

ئفش01



3

لولموايهءيدالذىهذاانة
أخألقفىنادإن3هـاصسوكطانالىأبىبننطلسبنلولسفلديئاجمالالمولىإقسيهيهفظهوأفدنى
ىألمحراءأإةامألباثألثيوسضعمائهياحدىسنةلىاألثىجبدضض

ندمأنمةفازؤنقسهورنأئرهتصصتىالرقتفغطظرهابرشواةفاثاالونوأدهم
اوقالةئومالدبنامبءبصرىلمأفىيدهوواضحئأللدهاخشحيثرجلعفوا
دراعرآلةصميفسمهخبرهوصصقغمومالهيبمآماماماصهاكلمجطتراشهم

لثبمويلمءأالمةأل11صرياتحفلمدوايفثنىكألفارلسهاابيداكيقرالوحش
أشقرفرسقمهلىقط

أدكهاحرلمعلىفيالخلمامنمقالرعكتبهاقةء4تءتقرؤيأيثمنةأ
فياالىرصلممقنى5ثلمعق2االلىإلهـفاةترث5حردهمنس8ثاماشثال

فىاتؤوصم4إهءتهالىجاتافترائاةاالو
4لباسإاطراءثالىأيدماكوبالتةءرروةأللةولبيومكنيراسدناولم

وذيههكاننعأسمنصاءالةانةءترخىاوألصاانبرءزلهقاءاكآلعرىكنلى تهارةطءظاءةء

نوهـكاواالسىهرذباهـدةءمصافااصاانمقلاالثعانايقرضافىرقااادضألبصىارةاالذهسناما
دالتهاابم41أمنيخولىاذىلقدمنيااةماالسهواهباؤاألصرإلشواوانكمف

قهرتايدكهثم4اسورمشهوقطاالثيالتاأخهـلىءبئىااللذىاىالسارقدالض
قرأتنواالل414تءلءكطمطقاطن11االتالمحمانلةيم

الىلتإكااحعاثبحرقءجمأحالفةكزاالنافأخذه
اماوالافسء11لحماةنيمب4تديلالممصسبرلوساق

ابريضآماوني7موفالإإلالىرمتتىاكملرفالدالاتحتاصجغداوا
مخأننصلمولذالرااةاتزالىااسا13لهةوة

نحاحوباءاخلطاثرواءثنفاءعالهاءضلاتاسياصسمشرة
ئينأدولمارهرابمالهأكاألد4ءتنهأجالنءقراهااتةش5اقوداضعلراانمناضطمرجت

ىاالندعارابهنازولبهتثأيةااامارباللص1
يميابىقدادحاخأبىنءانرىنءاناتافجوالإللأ4قدانبرىيماففأةادرالقصاب

صماشفاتاىوءلمبةالثإنااعاالرالهذهـنءكيكرافىوالطنهفافءبهلاالابزعنق5اءافينيم
ارعاننميماىيابىالدمرءفعالبرقانجاقألقساملهرالواسههاوولىءعألهنهع

حاملاإللناتصاباثاالماةأوئتانلهفاشقالنماالفىهـبألقهوامة
ثارااننءأابردالساءمنلماالابعاأءلواقألألخافة5صفىءأإالح
بدأليذةلمالمحىحدم9ثوامايادفرسالقماةلىئألالدصامارفة2عنوزال ففهكلزكاووالرهذ

اتإشأمنفىاطعرااوقال

أبهاالحمقدشصوادحادوقااااصالعامنأكليرمىاالمولمبطةءالسةوة
لىجاأشبءإلهأومند1الاآياقةلاذاطاهغاثاراللثانبئإو

3التدإهنىركخأيخةلقاامدمافهآلمعرعمعامألاألىقوليرالىيئ

أىفىالمبرأأالةكإلإاالمبالةالءاا31اااتفاثابانءتءأعرالمأهلافيتإقأاذا



ومنلألبمحاركوحاسينا
بمعاالخهرفضاأتدطءا

المحزماءلتألرسفلمال
انعاسباناك01سألال

عرفأوقايرةء3وأقواله

صكملى

نالخهدبىواندراس

ايدىمففاصفرتصلض
الصااهـأ

4ئرلمواشئاقربلةث1
نطءاياضهملىلئ

تعاااتتمىتشوماواا

النبةلمتفالنلوقيحملة

أبةماننهىتةاذا

ل5سناهلةا1ةاص

قوموبودةاامااصعنجألوا

قرمتهرب11ءاقاامغام
االناهفرصخصاالالاقام

يألةمىاهـيكماخلىألتااز
فىارفاارصمملخالوه

اجمرغىدةت7انمال
اتداذااافرتل51و

زاالمنوقمرأراتوديى

أنمءألاحرباتاةعراصة
ىشابمانائثاتذ
ثذالمحدتجاىفرتا

عقهرندتالمعىواالصفد
ادكلدلمنيءضزلمولمشالطصنء

عتقرأطعالتىرويامنت
شالثأانوفنهد

وذأالمقابلةكطداا
آىدىىيحاصلةاهـمىمن

بربلىامناجسلىالموتا
ضهساالهااةالمودلخسلةوا
اولوءأىانفساالتخض

43

ىافيارلمنأخوذو
انرالبلثلىوسعهئماقءهةإتكمثنلوأن

قولهشفىاخذالمعنى11مذنر
ضاالغصاللثاةببىثمدتباخهااكأقااضبرااذةلو

مجيهابئبنلىأترأثهارابنمونقالتنأوحألنوانسىأرىااةت51دتنوآي

تفقالافعرافقصدهنآستهاننت3لإقصالمؤرخصألدرىألاوددبنبرحا
اتودارىالىتءفراببتاتاقامثلوأنوكلالمهقرىاالؤضلالالمنافىأف
ته4فأئثأتهلقاؤاحترىاقالطعنالثقاتفقات4واتإثينا

صاحببئأرااائهىفلن4بذامنىلمصيرداأنولو
بهفأءافهعهااصذهمةيأل4بضو4وذصدأعماتوقال

هذادإاوقاناردثالف2إصبمةلىهففتجمرلهرك2مأعلاواثمنزاحاققال
امراقاوةالمادمشحياالدكةواةاالمجمعلىولكبعدىالعوات

رداالللىباسقءفامىاافاافلدومالذكر3افى
دوامولوإثالمماتقبلآهىةكاعاتاخهتاثقول1

اأثقالو

افراقلهحىاليرهحهاهالذىوالداوصعاناحرص
صماقوانحطاءتصلذىااباة1تابلاقاوهذا

أرفصبؤذتماابناولنأوما

4النهبثظرواكت4بألقامااىاوروكابمضرا
4ثأعآةدوبوعندامادتادات4لابدأصىهمئاااىأداو
دلتمطكأالمهوقلبمسصذالىقصرأيامىصكؤثتصة

ائاماكراوفال

ابانهتعثهاالم3اسعيقالألقتمبعدفممنممنتنخاسماتالته
ىإميلىحبكموغصاحاصفايرامسناءلنئمقاالفىانكان

بامااابىقول
نبالمحهيسماطسناىلمئى4محنةأيامفىالمرلىعيقضى

أفئماؤثالحنتابناسعإقولمنهذا

سزفاابقدكهشكظنجشىلصثها1اصفا
ىبمهـعلىاأوماداغطعاهلهافمالتحوفىمنرتا

قىأثويىتميمبنعمنلدامحبرفهفيماناماو
افحتواالهمينهـاشحيرانفنارزلمءمفىلبئبةرصاتماط
ىعدبيدمىمنقأيشةقدكمتذبلخكأثءلىءدمكلعاتط

الىاكرارفال

ادتلىآميرشىرفاالاصنىاتفقافتلمفىااوحلمت

رواشاأو
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ادآنةتشهىضفيويسادىدباناأشارو
صداءارانىاوالىصلىالوالمألكوثوهمافةمحخنىواب
عصماويدالىشأماان5ااثطنفلمكذاىراو

ناظراظنلىمحاماودماءاساسفاالومداماعااامهـمماالناتذهقات
فاههابنالدينسالشاذشالقوماآصنماطعاحهأمزآتاتوغمونافاتهاا
يارةلىا

لىاذفالدووالصنهبئلإتزاردلماجكالموه
ولىداهمحهالىبلهيدألقلعطقواحصمفزماد

ررالهأفثانزأعأأبملىال9ذ4ثفه4تبوبخ
يهاقولىمهتةيادةااوأماريةاامنفيهطفرلمطتبرةءثصامحةءاقاعامحللهقووفى

نقلتخعلهمنالوراقاجامصا
فىفطهنمهماوملقهتر
صافىااإلفاصىديوعادوااوعادوادط

اضلاةابلدواطفىالثقاايالاتفيهثرواأةفاثمتتمهـاانهةءااضفثوقدأ
ضامحاصءمالامقونهاثااوامودقاتامنثانىوامادةامنالولالتقمم

ااثلهالوراقاسراجاخمانوأقلشالةهـ
آألفىقمالىرمقوبألدفىثولممدثالف
يرفمنتهالمضلألالصصدينيرتدتاة

بئبأعدبنلدينابهالالمولى4اخف4افضندفىأمفأو
اعقتاامخامحاصقامائرانألرأتاناطبراوملولة

صقالصاباتواةاسمامانابابمنلهطتغيرنافقآتضقا
4رىيهافةاانقذباابنلمإنادالدلرظينجهءاصمنالولاوئمحوبدىفىطاوا

مالىاقهأ
عةالخدبفىامينادموعفشالتفيدواأتأوماصمضكاتث

نليارةلزخمالوماصىظزباناةالعيادةفىساضخطىوا
بانافىلىخرااطاوقال

ها3لطبررراصةاالبرتفاةتتىءاالخالفغالن
اوهـسصارناأفنصةحمإتالرلورودتدم
هارقبتشوؤر8اصذ3االبرصآلفحىتأ

الخزاال7اضوقدقلدهلحاااذالمامحةالبدمنفك
نتراعزالتاتوعننجابثوولألافاالقداقه

ا

ابمالىافراكاشدقالبمانهءبأنابطااماترىاا
اقائلاقولخهماوأيس

سطاث51دبفونخالىءببرهرالذىاباناؤىأوما

لصفدى

ينافرصةاإلالىفان
جةلمحطاعاافزمارااشينا
والقبمحاخالهقالافىأا

نطيهلعالىلتهاوسلخاث
رلهاذادهألرخاتهيمابرا

بءموثاةكقرع1مالى
فداوالمعنىشيلىكأ

لحماالثنىمودمنتخماب
وافدزالثمواشهالثاجأله

ونهدمفهأنؤإتلممحةفهء

نءاصمزامجطأصعيتسةاط
نءاووملردأنهم

فرباصكصااللنماوانا

افرباالةااوتفهأ

حأحبموالممالالنه
سد01يخاالهرلاةاان

فىهولمألةبماطااك

لالكاو4أةأاقرأللافىا
هوبصةذاالالاورل
بريدون1اصكاااةاةافء

انثةلصأببهلةةااتء
آزوافينحرببنا

المودمء4ءالثهلىياةا
رردلةاذاكفتالبةبأم
4بئأترحالث
دتارصلطياتلحرسنا
كادقؤاكةتألثت

بأمودبهماككعلا
كلفىءلمأزإإتثأوت

لةلخاتاالنلالرذممنثاشا
اكيبرالهااحالةالمحآثأو
لهرعدخاألرتجالالالىء

صااوإينةىفثث

اجمكلألابطارتادوالى
اقطاصممااطاالمىو



ابعابردئلترالروداأصلى
قةلر11ءدافقىلماسئا

11ضلفىأةألمارادتيل
ادفاثئ1ادإوقدحمافه
دثسدوؤضحتأى4

نهـؤثلهاوالحصرة
حرامايانهيتثنياابيطءس
تدطنةيمال

أمفا3بامرباةداقواا
حهرأبىبهنالطقايرولمط

ءقؤأشاوصففى

رنغةعااخزأة

باالردحراراانحاما
طتاالةاولاكافاة

افقعبالؤرانعالتاوتر
ابهأياصقءأفيسا13قالله
لىانكىاذبامرةاانأنها
ولوليىكباؤلثةةخا
أقرداشلىفىقالاننهءو

تكاةرآةاانهالذةفان

ابوتمفىزحهـ1تءاازولته
جنةسلالماب9اابرمادى

معونمجفانهمينمالشياك
لالثامنةاهـافاانهأاالؤت

لىينوصتربطنمفا
دبهفحمأنثاعالا
ادقيلالتاقرطغضممفا

نزلفدسهاكذبائفكا
دهاعدبفؤوالىعنها
أنمسكانلشوعدتهنىث

رآناابهذهالصكليألاكركب

عقءلمشوةااكأهماخاا

الثأمراهذواعنهابكص

الوعدفىذنفذبتفأهـ
اكااالمرأةزههـشاعدفىأ

ة062
اساابروااسنبهاباائاتفيكاوقرليخلىاباصيرافيوا

قرناصبنكتالدذولعيىأحدوما
زىاقبسالكفيألاباولىذهـنطاوا

11إغببدوفىبقروثاانءبايسنبيخسالح
لعكاأجمألدااشىأنصرموحنمعهإققاواساابرواافئلىدانابط41لههزات
كمإشناحماذباجمزؤتمناسابهـلهفوقاثانيلهستادكامبهلقافىرق7ت

لىهطالتهرحمه4ماءبكلدصا3و
أبواجمهطتدنىجضةفىولدوصحلضصتانلته

أذنابهاشتفنةضاةاةانحىجألظأتاشانوتحسبهائبان
فىثىفرااطاارهاوفالولموخابدافىسةامأيماليهملىامالىبنيئلدبدرااصيئاانفهلي

اتإانههةاثا

4ةنج4ونهرتهيا9هجممنبقىبمابب
يهوشقا4بؤقهوفولونحولىلونهىساوله

4ءبحاولدالعاادسفىقيبهدمجرقهءنهاب

بروصاباحهاجذبدهزرفه131دادافوادعأ
عدغيرمأفياوالبهشاعررأسايرفهههةياااكمالهاتتءاطانىاالرةفىتقحهتوماترم

تهاأولمحهرخهألماالصنلمتاولدافاقنالمحىجماخاخذتإلانادراابدخامن
اتإتأنضااتؤيهائىراةلطاوقالطءول

ءابراظىنكدثناراحهافافؤادىاظىاادىا
إا4ااحفارفىةوازبيمعذباتهارفىلاذبأ

تلةدومةهولهاصابدلةصازاتاقدتميمدبينجينبرالدلقملىآما
نتات4خصأمندارهامنأوؤد

جمبباراجككدشحقتجاكألمضيردطىسأزرتكلما
بذهمناجبدهانحوىواط5اسرالىفغهةحا4واؤ

صمعةيدهماوله

نهأراافاألمانىتاؤهكألتمهـبثورأذفيلهبطء
ادمعهامدرارااتأساصدا9قأبهابهبلمطوانانهط

راراسهادينطقمااتوافىمنطافىفاتاافرعاوغدت
لءاالةقولأصنوما

ملاحيناؤهاحتبهاتذوأدخإيرحزنءمنةتءوبا
رددالمقلصيرهءطأردمىولمكألابتايهاجمااذاردتدموع

ضالى1وقيل
الهالداوىومدالمداكألالالننهاطالرفتاذا

دااساهليالخفير5المالمجاارأسنقمف
وقال



آا

فىنضلثلةبمقيهـكاعندكصما1الىومقابيامنائىوقاالطة

اتهـبىاواثاإذأذسألوكتسالموجهصذبةاباههدولالبهأائصعهـت عا5مدءافىعمغ4وئاتثبؤصالىتاومائعتاقسله
حهومخلى3تعاهنهاساءاأشرععوفوورفاح دغاثالعىااعاهدوهرصاةائلمايترورءاتااةاتابعزاقيص حه3رفقدتمإتألموـإالبالىءثنالا9أةمخألكطمهط

ةدأالىأفاىتوأاإازثاثمالاعنينااعئقأقىآاىجةوالخلى4الوالتصنءاكاقيامةتاانةامل31داا
وأصنمغلىااسحمدبناوةال

ثمذلحأريآالوتفةصاايرشمائشلهاعانصاصمتفقلتصالجألأادمطصو
االحراروعبكريرمحهضاأحرث4عاثىكابممااأطرإيمبم
أغدفىفضهيلتىقبلفانألهمحتصاالريخنكا

هةذىلتوجمبمهملرابخصفغثئىااصغلاوقال
دلءناباساثلمط4بده4عيترقبهانحزصةثاكترىوالل

انةاهـلمحتبىأتهاةامالردةرفىالزلىءدةذهبمنفىغ لمبةاا05تء40هبمهـهضهقولنأاوما
انماثمااليوجدالسطلصفىلهبةافىهلذيقلمحفانةالعمحترقاتمفرتاأبصراكىو

بالمأربيفثاتانذلهءاةتمناايو4ةط4ثمنمدلآرسفي
اهىئالثشؤفاصلىاةاالاثر1اللافثفىاماخرااوقال

يراجمباألنيلالمضدومح4يىترمنمطاهرأكاأذاهـاكريااترى
هفافاراأهلالماتسوداخامألحاتمااهةميدةضاحويثثتلفضكاور

ثتتباتهمآلوماذلليدكءمنزورقودةألت4حفانهونهفكاة المتنذلمالىاشولاىألة
اباباذاهـلماؤثنأتلموىااباابابهنال1قالت ازهأخمنبذكرنبذةأمىإفالرهاوهانجتءاذودصاكلىاهجلحهصأللائرالواماوا

دمالكفصعارهأثمافاوأزءوألقسرلديدالال4درتوظكأرتاذفاةصما8كا
مهاهااراكئاالقماقالحذهطمفرائىااثثامنلأكشالمبن41وتئإل

األاكامضاقصدةهـاذعلىدتاباألابصريقمقدامتااقدائتفشرولة
دهـءايشوكذالصاهذاودمختلالفاهخءمشلمءاةملوالزياحىث

ؤهذهمممرهمنمايممكلاصأثزالمهبناوقال
هدبنوهوأخدبنالرسالةودةلتربالاثريافى1ىواشعاحهاوالدصانارفى
هنىاضمدااعإبهنشاثسودغألئلصفىسباتءبروسلوقجااساللو

فهـةلأللدباطيبواابابهنىاصنافقالتشبيمقسقألبناوخبههها
انلوؤثالشوأماجمسنهاسهاانالوصقدعطءاسهاهكاأثتايلالرب

وهوبسمأعبداننأباهسهقدةءصيالهثلنجزىامراسهودخأيقيسرأاخ
لهحملصكلىءالماسئلراكباسهواامراآهرفهل4اساثراللمامداف

ييأبواسمأةكؤابا



المعارحتهثديمكلرال3

يديرحولهاشصاانوذالامأوكوزصنفدونحصقةزكانماهماشى
كارصرفيذلموههبنشارالهانشدأناونيؤآت

العاروذكراناممعناردواستتءواالثلهمألتمضاطألؤقاهأللص
مننسنالىاهمأمنايرءامذالمافلءمهافىمقاصواحمصاهانادبمفعفةعر2

واتنكونتءحضزأهـذمنهامايهنناذكراإلوانابيناهـارساةمالهأللامحوصفلاألفاضمضوقدجمع
حئههاصده51هذفونمران2ـهاا4مبثهـاثذفىءدماةاؤآقوللةاالماامنوفامهررعاثاشأذكراونصإجههب
لهانءصدحدمماانفالةفىملقاالحبحضافافراإلمةبايااضوبىامحاجببهوثنءاهرباامظيما

القرىناقررةانوءرهوبجاصوباانؤىوبايناولفرةوبلنرناوبكرفبألزورقخالىدعاوبا
ةقعاحهـالمارنافالثفودوعروسق7ماءوصآوبالدر1اوالوبالخالللااوبفابامدائراابوفي

نىاذانفىلدفطوعئتبمىوفمةنوبزبادمحغربماصرافلوبأثرابتءآةحوكلسوبايةعانء
قولهاقكونءلوبالمنياخوالبقراضقدينارالمامجةينوإنجشثنانةأمنلحوبراغذهبمنهـرطاني

وتاوضاضكوامنماثبهاو4جبهعناممامةاصافرزنموبوجهكاس411إشةايهوكوباصاوبطرف
مااصراةوكووالدقىبهدارالثاوبارالمحالوبنافرأشالىوإاثهلثوباافألفاسكئياشفاةعر2

ملةأبييخكلنادوفدخدزفنيهـمقوروبطيالنبثولمجاناألهافةإمطالمنمطفضاناوبا
اقبأئلأخبهأجلأنالمقالضصوفاد4انمبياعلىبافنبيصثلىبمتفشقيهاايفهذهلىءاشواهداذكرت

روثارفالون1تأن2والالتهاطعراشرتهها

بعمقانثمفيصدئتجاكأاسأصبتانوأبرزفيهمببمعندعرئألرقىصكلنىمأخب
بهفافردالمقنىالوآلةءضاتيصانالىفعينورهصدرينفقباأسوةولى

نهادطكاخورابرزىالمحنوبكراالىقولمنذهأتقات
دمنءيرممالهلقوةءالةمأماةزرتاعسزتلزاماواننحدناخصرتاويرأيتلشان
انلثلةةاقاذمحتنبأتهاأظءإاهنراداوانأضهابرئورهقلدراناداالأنت

لمثزبمورطمجزةىةايقالثاادطامفربنبنمعاويةبنعبداقهقولالمعهذاالاالءا
قوفيقالفقرأبدافلررقطتفممحالحهاقارهاؤبارتققحاقرتفءاذاا

رأنلى511اتلدةارءةمنواافىومححااصعالفىالكنتلضىاوحهرئدالداتتىأوان
ينفوى4تنلفمانرلوماااوالاذاهرنالنىييزرراافأل

بذ4اؤررمامزلة1دتدالملدالزياتعالوجمدبئاضاامباسابئهيمابرالقمنالمنىأخذاوارزهىاانفى5
ماشدرابقاذاوأبئشذامااالماسالصه
ءدانوإلاندإالآلءفازلىتهـرااؤة01اذااالدفىصفألتوألأثرىجدانءاالمرف

4ةظوفياث5فأقبلمحدتمرفزادذلداااالسءلمنيالخأرجمثااللةالمحاضرسالذهتأرادانالخوارزكطوامحن
رذكرهغشى1ادةا001ازرفقالافياالقمأعئىالعنىااهذيرىاالولماسومحنا

المحظمنولمزقفاقاالائهساطيلفرقواضهلمحفقره4صييمحيرند
والضيائهتباستتمفاذااليهواكبحووترىشليالهألل

يهأاوماياعةااثثمثوامامناألصهامنتفصاةكطمق3إئهااآالإقأالاقثرواأغاأاأكةةاحهاذبااادلددأامالمجمإااأ ببهفزشملودإكلظحى



مدهلوظابنفضردلةالد

ةطؤنلىامارومقءئألهدعاةمناناسكلاذتنبأنخلحرصاشة
الوزنلدخخثىاصعتاجفااعقاواكالمرادبذلةأىوناقةؤامارفبمتويهالفاثحصالمح

ورطزاناالزذءقحررتالفيانامرعقاذعنقيعرصقالننمأزاهـبالواليات4مةعفإىتالثا
ولةءدقالأناالماالهاءقمروانهيماذالماؤسنفعاصمماومانازقورصذالألهختلمة
قافىااأىاهوومقاآمن15ةذءوعقأهمان9ابصلىءكألءحااهلرخموفيبهافاقامامراقاالىيةاا

مرامشمنهالواشبماطلواهربااطاكطاادلىكهةتامرالمرادابلافياكاأتالالزغنأياماوصل
إهتافسالممترصالمحشهةوثىوصقاهرياوزنهمراكأاامروصقاوالثاكنتبهعاطرىاولمادبهدصبنىان
اآلفىالخهـاسبماهروعقؤالااةيالاافيأالوتادواالوتادباباالسسباببأبيااواشخهذاانالثأريحثترو
رةاضالمقضفراتاءاالمهحاعلمورجمثرة8المىولماالوروانماسىتاانصالذىمدح4الايهكلألمامن
اوزانةكلعزعاالحافانهاصطوكإلماادعلموامااالمحهذاخآبهذافىمقالزفرصققدلهمالىدلىثمذمهماابره

تيمامناممايعرفولهارهمهراكيهزانصرهـاالمجاحظوقالمرالربشعشدالدولةورصالخامحما
هذااقلتاالودوالكسينهيسلماشرولهانءقلقريث1املىليهءواسايمامنخلاواال1أهاهييدوكسباوأبن

اعامااقذنءةترىاثعروهيزأناهروصقارىالمجهـىالىوالمحدمنفبالوقاأفىلتهضخورحلةءيخز
راثمممنكلحرباروهةتماةمعرزةلهلدركعلمنروالرءدفيالوإيهماتكعأرصضةاطزقا
مذالعرشعراعوزنليصانمناالنسانعاخهأرآتعميمأيةقانولة2رومقااناالأضدقدتهارحمهوكانائةؤ
رءاشاأولونولونهتمهـصمههـمرولهذااثحهةوناث411اافاالنبهثأ2االحترازالى1تهبرااطمنمردنجمالةا

4قاوزنذاأمإلنالهمءلماساساثوثاعربهـمخماثويوناناسموحأليمأوقالوغيرهالمحانمىجمرهافاجم
كلدفىاكااءةروالمصةفانتلةافيدماتالاراداذالىكفابل4ثركنثوالذهززرافى41وكااحو

تتربماقناقولاقدمةاألىانمبمانهريامىاسيتهامقنمفتطمخيالةمرىلثااضاساكأالهلجاءوولةلا
منقردمؤياشعرىااقامىاماقااأربابقادا1مريفثنثنلمتدمةاةقمصهءتراانهحثر

رةذء4باائلااولماتأوهـكقةأمنءيراءأبرةةاووفىبلةمخعماتشزنهاقمهمدلمسرهآالف
غ6لاهـالماالىوذااةاانىوااقباحتةاضفساوريؤالؤلظسيالوتوالمخرياة4خسفىكاهوو
صمخسوزناليونافىمراااننصارىالايراعدبهنيمأهـابنعيئالدشمسخزادوقالى4ورة
نروءقادوالدالري1المدىاصيحابررهمدمحتضاتااروالمجوراكعروصقيونان1جدبشزمجاصهداحرثم
خاغوواةالوااضطاموازابراأعانهةااذمنىأبهطالخليلافىلوصنكاتقدآرنقعامةيراد
وتزءالحروموكلارصارمايحبوزمنالوزنمحرفافىةءوداشصةوالمحازجمرهرأنلاالىءؤمدرلحر

مءبرواآلدرصبنبءوروببهتةومحالللومامردىكالمرقشباراصبمجماعةذلثهأيم12ينالررث5
امؤالثيبوقالعوصبكاطيىاوأدبزىواتاههةاابىفيليرر12ابمنةءاوبمتسصماكالتاةتبدت
قرمالبيخرههزناطهؤاللهسذالملتقاتةوازازنالمنءوجاألعرلرافىمةكط

فماواليتوأعليهذلفيثهروعقبامثنكلالنقىاهرافىاةالصااكاجببداحاجمنهاوضت
لوهـاضة1اولىغحهـظرياوزنيايدالواحدةاعكلمةادبلالواإيتااوزناحما19ازهافأعادأتأنأفى
أنوالىثةجةةمثلدةمالبمالاتعصامنااذصكيرالىأوالخرىصلةءفاصببيننمحةطةلممجضز81و
فرامرأفىقولنأوفادةقمتلسلتماحااممانظمثفىاهرلنانالهباامءبذكءنهمذأخيمرفيعي حمدانابنالىهـسآنيااؤبالامو

مقتمأه
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كلمكالهالمفاباشولشعر

ئرأاصعرووضحيرههعرمانهالىضافاوالسالفهسأفىايراةاهـشسأ
ناويةءبأربعينمنروصقاهـباالنظمؤعكلفاصرماتكذاثاواتىممف

قولههكامنعنلاذالىحاجابنقرل

فانهجنىابطالى1ازهفالاكلهأفضولائلمىلولفيفامانمانهةص
دتهأاوماالأردتهمامشولاتالخليلضاقأشقبلاصنيبههيملثمهرالورىنقد

اهرباباخةمرقتهوعنهاعدبنىابحاججمأافانمصرعمنإغعاالوالبدماثالبخليعرفزنلوااذهـإقلت
أباان3كأايهحئتهقميأولقالالنهتبىزنالوازهزصافتاواوقصهامعرعافضاثبيهفاوردلدأثا

14قالفيالدالهثافاريثاالىءبئءابا
لمعزفراعنصمنااوأطهبأانيلشضدىا

امنمأيبمما النالملىالؤورررىتقولهافىةةزادسإإهوانبمةانءفىاغيثرىفهـوانففاعالنهـتعالنوزففان
ءيادةةةكتاوقاللىأتا

1كآتجاالورداأألالليدلهـخاللدعنخحامماءذبااسماكمنيدبام
كانودااؤلمءاثاينءالمحهـليفلثمىملهـابممإختةالمدغاةوصقواهراابئيراك

لءمهبربمقستصمهلدلحمضصة

جمرثايرإلالىفعلمىحتفعالءتفعالنمىنتفعالنمىانءمسقةفهلنمس
تءاطصالىهـذأمنائماذكاذهـانلفيعافىاومحالمنطقأوردعلىماامرومقاطءديوانعلواقاا

ءفىنالنطاصابةاوالنرأوتسباودخ6ملففىقرافئالى41تهالهعاتغنفللىفظرياتا

لمصؤاإشاأتلمءرصفاالمحاجةفئاهيماذاهـراعايرءنوزانهاالفالىمرفورالمصسمنهزإتااال
قولءاكدادهمحولوكاألمرمقردهـبردومسعلماهرومقاماالمجاوقالايهأ

ازايخااةابهـأأاواالىالمصانحاسآاباجعفرأحمدبنان3ثيوالمحنحيرفائدةمنمرلفولمنةماب
سوهوشدة70امزاناسواللهافحهانردلمةتلرالؤاسافيدااىكااكا
اتعاقالكأاناسافنحاانههيءزالمعنىوليرمعألمجمحكلمشمعامثاناهوفربهلثبيتحددتذذا11

كدا1يالأاهرب01بعمداصامنرأةربابمضداالكايمان3أوبرقامجراافىمدؤدفهاثةرأكليىا
ءالةبهشنمتافهصونيألآبهأفعالفاثاادازألممالنئحمااثماالمرأممنلهطعال
ال001قالمقاهرالعرفأذادعلهاتوقاافواعلىاشهفاالغماتولوفعكقهمعاذالمافقال
4تفىاطصيلسلملاعراكلزلىقملاتقانم

لىاصاجسمكوعصيلوقبالمحطاةابنىكنيسثمنحاحولوا
لعاباعاصهـالالشانجمراالئهقالهـمويمنالتؤةكأناموقمالعولماعنقعلههأخذثفلما

تثالهامذهبلىءفدلدقدعىاوالذىم2اازادواازحلمةت1كالةلىاهذهيرهفرراهةاباتصوزررو
ءاقااجاأمعلثعمعألقىماؤوأحنامروعقاننأيممامرزةنألالسلةدابميءوةءإاض

نابألراخاأيدتلخنمصلمحدوفتنذذاكانفانه4ءهئةاسىلذ41ضصرؤاؤرومرفذلدثروكلعريئالدوا
4نهقزمانلىءلبقالالىاجهالمحارلةلؤجهشااذالمحأبائعدةقاأضعانربدألآنهقيلقطرمسفيمة

ترمرواحاالوهدهااوداذزاههانمهاوهوةصألريختذأتثمفلثاوافى1نللديالمادرهـو
لمناماالوهذهنلاهروممقامحواشدانوااخمن4ااتاطءنصرءوذإهومث

المألكاتمنيرزكوفصمه
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ماممواصلالدينالدكتأتلمقألأملشعرعردههلزلحالئنازجيتصالةعالانجهابامكتجفىثرانا
سنلمحاامرث3ؤكانلةا

يرازابتالللىملندلالمألثادووانر ائلاكهذهامفأما3لشمولهمإضنءالمه

مجرالوافرمنأعاواةءاوالامقاهرأمجرا4يرداخاكاسافيعالإتاالوالةلدثوانةئ
الألمتجريلنمفهولفيخلفهامصبوأءابالىالخوماعاصوضاافيهدخلأفالاداحمىالمدحىت3و
داهـءاملالصعاثالمفنوراصناذ

هيهتسئتدار3أليمررؤفالثءلوالد4تفىقاماشىاالاسظاوا
فعيلهبيرابازامحمابألتةبتذهبسثوراففاتو
لاافهذطافأماهـىلشعبلليامىاعلالبا

انلمفمفأعانلممةلتنصونءمفالةءديروى4فءا4وهودثي

رممالههـاالمجزاالمحينافاخاالبىةقصليتورأثقواملفاطرثرماات
بدالحبئارىالالذىاناأووصألرالمحبوبماعاذدصضخادهبممهـوكدحرعق

وهوالمدولخرمنوزن7شهويغرختبيماامنتإاهذا4عةمحاةثمراراورءحاا
نجدالبفىارىالالأووصسألحرالمحبوبهـلماثومتنىوكرومامثت
اب3رهاسعا1اسياناياولاضربافانهامنهذانمافرائبدةقمقوأماعمفانإالزكأوالةالته
الرالاعنأتثأولمااضهـواةمخبوالولىانهكعرءالمحربىأرن51اانفهبمناكلةابالفيأنتدأث

برممقوذركىوهوأيهىاحةزالامحائذوكىانالوب21فياوالروصاهـاالماأاانلتلىءةاوياتالدرا
وانمانعلنالىوفاعلنالعمأعبنمعلنحفيرن3اااافىءاافذهـ4نجنواس11اثادةهقافاماةلالتءإ
منركبةالخهافعلنومضوجزأولالوتدلىهـالسيناطاالنبىاجإصيطالبمحمىبسلبهرالمذءلبيت011من
فانفلضالنهلاصوياأسباقهـمبأبهأفاتبآلنهوقيعيوتدنيفخةسبمابيتدتبنالدوبهايفيمدحةات
افانبطتعلنكذلدفصاراءوةفاعانصتكات9ويلومستفعلناهمةلمنعهاإصياجمهافافاولذلمه
الوفثءإااافىاالوفىنإصاطاقءئومافاصلةنتافألاالنثدبءفاتاذراالسروهزيمغإلمىاقالمصء
الالماءوعوهـلىايحرفضامرافىيانهمةابتوادهالءماسنأذاهىول3عنىلهاهضأنواوا2مرإة

اؤخااهاشنءالنبمحرعسثوذيثاتزماتةثقةاةأفىشمامعااقافرةايالتاهالىألاتاذلاطمامحيةاالم
منأخصريمواكزنيئغمريصروعونلمنااضرسوههـازنةالىاخزنءرومقاايرقلىاتباللمحبافىىولىالرآ

اصاالمابلبعضأنثدنيهاكزااالهةذكرتسغيربممنقىمةممرعكلالنالتقفيةآشزاتابالهنءيراد
انحنىااابنالديناغازلعداباعتاتزالى

بضهاكتارهأبازمانلهوحنصيارالن3سضمنقالثفىوا
سبمابكانوهيوتدوحنمهايمطادنارئاودوف

بءتحربههساكنصلةفاالوزنىلملمإالمشمولوزاخم
الغزهوواامروضىعنداةافامغيرااصببياصبيراءاذالولدضكلمثاهرزءذالولالزاةيدءتء
ووزافةبصاوهوالبىصميموهوفىادأوتاذلمحوابربامطلهتدقرلوادباوأرصلمااللمحبانىآصابهى
واكتديئيناصبامالوقدبمثخدهااكنقرءفأحهـةالثألالنكرىصةهفألطجمتهولهةأأوالى
لهاقاالولمسواجامحطمنأضئيماةلدظهمءالملءاااقولصإثةااايههـةزال



قاكأ5لىن2ة12ن6م3

ثالللىختيقنهاب5لهارالصفىرت1طلءدىالفرضمتالذىأنا
وىأسرغيراكنتولواصلهالزمانذمعمماهةالذىابدلماماصيزكاالوال

ألمجرازلنطةفأشلهاالةهذىفطلتحاسببىمعثضافقتعاوتدىشارف
وصفلمتاغيرأسرزلومنىثاأيضرهثنو

ووهـلألووااصلملهءاماالهمادأبوقمفانهملةكىافاشجمعتاتقا
نالدولةهبئسقربلىااةاتداوهذى2والاتياسلىئدرينلفأجبضه

صدةءطببنىألوراثتءلمننهالهاماضمنقاتوة
الهمذصغخارعالاكأداباالنءاءجقدراناسوابوبئصءتاصشعرباامالتوتام

لءأبوونألدولةطءمتلبابداالءكطهزوانأللهبألسببطمحضولهأفأ
بذ4فدامىلهنزدنحتنبادفيالدينجمالالمولىفسهاة4اففانشدفىأة

لةالددصدواسلثتكاهـذبدسمهفىءناسانءىءمن

ذهةمزبهموالىوخسراىء4يرااوصاكالدرصماوزلؤ
طهبفذكرأبوادايرفىبغيروزنعلىقىإصعرئاثسهنموهل

لادطورةصضىاوقولأوما
الةان51إك4فةدىمامغاقءاء115ممطلدواابابئيئملهمهرقالتاثات4مقالوا

لاثالاررورالفكهأكاىءوأاضقماشماوفىالاتإنكايرتجتىصمأللمالدالرتت
وبةبلثأمهـوترقادفىءاجمألامحيهويخانيختركطثالةأنهآاانوه

لؤكاباللىإنطهذهأحزاثهاالتبذالثتثطلممءواخعيصائرةأالوفوهماداالداثرةمناةابواا
لاةهأبىىعألكمحواوهـزأاابيامحاصقبشدفىأةياوالمديدواماويلآتجكروحىةرالتجعحالداثرة

ؤلمراالاةادةطامتزجبهمقمراعأءالذىالبمأبهاال
3ايىمومتهـدعالمحصآزصوكلتبىطبخادائرةاساآلم

لاحاكايئءدهاولفىابةانماابممقصدهأةفيرىاشداودابنادثنااللدينانجماإمةاالمااانقالصم
طهةءأحهازمانانيدرتأكااالبتأمحضتالفلطمةةاساؤثاأفىذهـقالثماافىكةالفة4حله
ؤةناءامامءفىظرفااخزفانهارفكءناصأعمالمفاامنذواتدصاداوزفتثىلثىعا
اعالاافىفالماائهماجعالنوالهزخكاشالحمابوكالمئهـائردواىابالنهعمثالخزنالهرهضديروااا
امدبنخشنأشلمأحدالنهءلمالدالمفىوعااباموأاتجابنالزتوالفاطحافىةددصضثابا
الرلالانحنوامرومنوراالدضالةاقبالىناءاذاالذتثصولداوهولمبالهزجواوهمطاساةا
لهطحنابداهعرآالاهلألكاقياتئياالمعأتبيا

االصالمابحالهكلأسلىرأتاووبدوماثتصاداذارهوبخوبطاكبركأقرمااجيا لمم4تلمفيلاألفالفلأانذاالفىماامثااكاضرثانالول21أجمثالثةمنرخيفان
مادلاةقسهمنجيملةزائدصفااىالمجمهناىباممحزلىطاافاداوأولفا3ناقصأىلة5المءالىبامخروم

اله101اللىأولمومحزيهتزائدحرأىاىاللىالولةفىومحىالهالالمدلدامناالوكلفرامننمائ1
آعهبرربرىثتةازالصعوزالثلحثاسانألولااضيااضمناماوافاحهـأربعةزئادةلماقافانصا
اهلمثاللألق4ليفىآكأم4اتويمثنحرهتنبزيادةمفىطأكنصفاأولذشكنعردوفةزتااةاوتجعلتءاباا

الررىةء



43بالمأنذالثعونهافىمااا

تبتتاميماثفيالمدمنافىأمصرامامنايخبرآناثصمااةوااقفاافىمممن
عمالاللدىنتنىزافملاوحالةخئااعننننىماهرأىاإدآاكاافادصامتكاؤث4ضهـاان
فعلننصتةفاعلننءضاشتمعالىلمنءتةصفأعالننءمفاينصةة

الخفاتااقصدةالىءتطلقافةفيةامااأقولالمقراكبهامنفاتافاةاأصاالليىمشهطبمثهلبنص
قالهامنويذتبتىناسناحداملفبةوظصلظادعلىبالهفغ

تهقميابنيصفاسهبافايهماماةاشاعرثاكامذبعتهزذااائزهوتزمنقهـاقاشى1كلأنئثصهيبناقال
وقويةضأىقراضةمثافىةفوبهعومهأىولةمةهنىعألفايهوننئزةور4ءابصالتاصلصرةخنا
تمعامأبقرلنأومااالولابيتروراكصة4قاؤثكلنءأوكافثىأمحملىفقدامامنفانهوالدملذىداانذهه
اطائىاقواقالمالضدهتؤتلرفال

جمنىمرعمراكتوقكلموانمماىررابردومحبىويقفولىكنابيرءلاتءواةاذث
لىابنلثفىاامافصقوالالاصماأوآصيرءبصألفاأازيهااضالعواطالحااصةتاقاه41ووضوقالليىا
ارهـقىىندثاللهلذىافداحهـكةء4اتن3ساأرلفىاابتافىحرخهـ6منانهينأملباالحضروالناادتبء
ولاكامهاومتىأءكاتراتوصءفحهـمن4اؤةارمق1ااصامجمهثيمضولاةامفعولصنىغوفاعلو
وف3مذكراالنىلمألمحرفانمعءفياقاآنثواأكطواةاؤتةافدت14ءممطئفيثءوبرظالقةالثلمة3

فى2خألنماقرائان5اك2اواضوجيممةثضقمىأهذهلةفثاالبممكاذاضربابرلدأنهةلراضب
األمواءنحاوااقلىأدظذالثونهالهاساةحركاتالثكرموهماعىلةفاىتبهاما4قهثلملإضىصانابااة
النكاوسالمفوهودونكاته3براتراباتراالفوعويسحامذانةساأطاث2كاشوامضلهءحتاعادةافىصاختب

ب3اتراانءأشسدراباالضهفىمقيكاتأرههواواعرابواالغمهـساثوأذءوالهمأتاءماذوا
هـالغفىوالروىالقصيدقعكاليهبنصالذىالمحرفخثا1ألموايدةلقافالروصدهذهلاساأفيةهـاخضافان

اجزالىقالالحمال1إعااشالإلتالذىصلبر1وهـوالىاإحاذانوءاضمواالأالبوهالمجعتءاافااربلذكلأنكات
االرلثسيهابالىاضهـوماةاواضعماربثساؤااقومااذاماافىبهم

جىوالتوءضنىتومهصاكباألروممفدفوقاثوثلمعاممبمأنوان
أومجهعروةثاقصاايرفالمحماصمكاقيهاافامرالجهاعئيرروىاحاليطوشلىلإفأصاذ1ؤهود
2ضىآحرلهويالذالثالوصسلوسىلالوصهىاقصدافىالألماإحدااايطواالذىالخضصامالمحصفاق

اصاعراقولتلتىاروممماصكةلاةاتذابهيتمذ
افقةالوتهاغرعثفىكأل4ةمضفزمنلوشألمنء كاإوة

فأحهـ4افيمهـعاالوذالث4مقاؤتمحأننمايمنهالةطاوأةإلاقااهذهاةاةافىمهـاحيتتر
لثالدتال51ئهبرالمزمءذهنءراصلمحرو1لةاالروصوالثوالدتلجسءأااوصلاالةانصاصوفا
ءأشهاةتروهفىأنفادوااالقالاوباعالثوالراوهىلفحرخأرحئهعوا31وإ

ءافاوااكاقبلهارسالواواوحركةيسأسةمةصاافكازصفاالواضدةةقاؤتاجهراافاإصاذدتء
3لقوص8صأاشئضمانرمجرىماالقاخهابرمسراقافوااثيع3يهتهاوديخمالأهااالىلىكعردالى

عبدالتهأبىافقيهاالىاالندأصياءادباهمقررابكضماناهـتدلمخروجألموامةالاإؤ وهوبالمهديهزرأااشهبمالصطإنأما
بينوالمتارةتلوممطحالشواقااطبمبمطلابراحإقالاه

عتهمطا



م

بئوشهـاححىحصصحححىصم

كهتمرممطاةاأكةؤوئونوئوننولتوممتهمكلينووعمنعينمألوعتعم
لاو9كسارواالدانوعصاهمافيوااىوااحماممالوعىافأحاباوماهموء011سافىفأبنا
سوءمننءالدارأىؤذاالوالرافادبهتبومانالىإلهزلدأفىاالكبثوماأحاماقاساناثإواوالمحضانأ

بلىالمحاة3منروعوافمعالقولىأفيضواكانحووانقلىاااكاذنرااالخيرةةءاألأاعرعقالثانفبنىتنو11
اجلىهلرصالافىط4احكلماشمنالاأالنكنطتالمجناشواوانلدااموعماهـخاواالمجزعالم11
لءاطءلمون4ءوالجرياابنالديناثصماخالمجواباذهـلوهخألمحهماالواالثسمنايمبةمميراا
نجنهلمازكاؤكنماكلثوالصفلخالاافزاساقهدمااصائرافلا

نىعيكباذلمكومكللقءقثماونااجعءمبألسمبضرو
تبلىالصهالملمطأبغعنردصوقثدعاتصامماتعلىالهألليلثله

ىاسوقااطاالمثعلىألألداىوأكثرمالم
طنحمدمنءإفىأالمثأماثاءأؤاوق11تدتالاالثاذةسيعفاصرءااصاأنياكنىقالو
تهالاأ4لشدةياةاإموقدأوولأغربنااصالإنايرءفلىااماساالمثلىأرءضؤلمدتكاقالضولوقالانته

ألهآلماطهىواقالىفقاةوممااقخيوق11القرامايدأمشأماوهواشعرابهااكأبرجلاماالمئاط
قهطالقكلطةرىاالذالمحفىلمه

اضرباساعةقمامثحفهبخلممهترصااأياجمباكا

ادؤةباتالذلموواةاانبريباصماكالدورةأةأنهمحذلبنالؤىمئرحولماقام
صلهفيدغضهماقالاايضأفيهلةواتفق

مقايىقانثىاصىالمقإألىءادفرأمصعا
ورنئىطاانيههـوافاسفءالوهذانأوما4فءغصاقورج

اخبروثق12اوافيبئةااألمعزيتبمااقاهرباسكإصهفهـوماوقعتقواذكرافىقدميناكابيتهناعنالمجواأما
تلذءوالهقيبجمالثيئصحهرائمافىااضحىاصاابراهيمبنانلساثأحمدبنإسااأبىألدينكلافقيها

كأااللابفاااضىبماذيهصاابنإلدينلجمطغاكصدئأةرتهووجبادطعروبنأبالدين
ا5ذتاةذرإةأاجباخألذعانباباهذأنبقالصغنباوذوااتثاهارخماباابطأص

ىيثظرالتانهمغاضةنأيمطإحافائمهةلثأنالىصمانظرفيمأشهألةصةقامفاالمسمهات
المحوتعلقوومنهءااالظرعنصرفالديئالطيهىااالألىأمايرمىلذكرولمآرراىمه

اىبضناكأبالىهرهـرسياتةافاداالهكخطراسمينأىثمةالمحكااقسعصرهمامننتبهئ
صهالىحىهادبتتاتءاوددالنصلىكويدعنىثنوءعوعنمأوغهادمقوله1أااانهرهماآلى
رواالخهمأىفافهنةقرىةهانجامنءهأضطغءروواوقيةأوفيوإةةأوءكااتةءؤلمواااءاوط
ثبتاانءلىءاثكذاللهتآدوئوننونلؤبئمغوأرادبخولهحددوزنخيدةووزنكأدفحوزنالن

رثاصفاافىتعذافاضهائكيرمطاوعائوناتوءاصاوف3احدونناواكلمالنجهاتصممىةواوالىثونايهمى
لانياوماقصرالثيهياعلبدالمجوابوبثذنظماذ4ثمضاالءامعمءدوااذاليالتئمقرافىا
عنلطفتالةمابلؤرشواا

اشاهادعذراالجبالغتمقءنسيثصوهىعشوالرعالحروفدددهىحءوغد
تقالكأوببنلطإلةاائبنروأخهمءتهـئونااضونوشواواودواة

ماعالمابئاذازراالفانءإ



أنذرمهذوراوأعذرمنه

فنقلمنقافيةراذلىءخاوانق2هومحؤالشايراكلمإتبالمعهافالوأثاوالاقاثمءاافيىاكمارةاأوا رضآكلفاغممنفتثهطاوكا

ذلب2ابأيروااليهوالمحبدتثروفىلمنىىقالتاىشءت51اةاإثنلط12
لوصيىابيةءاهاالواااصدهـولببيامنقال

ررتادففتماقىعأرواالقالفرالنهالزثومهسمر
05ءولىكراالاالخألقشفبم

ودضهاألفخهأبصياةاخعرالهاوافىفضتباياااتاانء
ابرتفىتحااخافاهافاأاسسوعاللما

تأةفأاةةءوالميأناعةن
مهطأمرديسعرقبأظاتإوانءالمركللالمروماهمن

إألكاؤيهاىفيأتمذلثداانيأبأةاإلبداعلرإنيملالىكالةثأفىالر إناالنتمسامتتاةواالة
ألائىاضااقالصدةاةالأهذاكيااةنارهـفاالةو
طلاالدىنئنىناافلاةحاثتنةلرادظظيعاةاىادآاأصطوذااماةاكأمن11
لرلةاوآيئيأدوةخنمكأفىلطةلةبااسىإسالأهـرورالالآمصأصاالةاهئىاالدؤالرافاتواة
إىدرءالرأىألأصأدالذىىاةالتالصاىلمطاالبنقاداكمهالرأىلشأصنهوهوسهـمثىاصاهىةة
فالمةوراالإدكالمرةءاكأصهالثءلموبةءمحناأثءوأرآار7ىلءحرأيامهموزوبءااناهطهنءوذما
اسثاةاابءأمء1افاروجأىالروأكعابابلمصماواان4ااولمالماقهاوهـعألماجمادوووء4هولا

اباسانهالمجاممدؤحىورثسعرممطالانالمحىألىابعوأكةةتءأبىإبكاحعلاتاليواكلمشواإيأنالوالكل
4إطااعناهومااهينواسافعلىوسلمعليههاطهصلىالتهرسولنلمارما4ياةثأةآنىلمة1افااةااللنهئ
ىنوخصرحالمزجمرذالثأدأفطومراشكطواةاقالنهصثيولفص ئاقالتمماسهكذالانااسقالرل اعلياهلى5ألوقالأبولوسوقاللهآؤشءذنادأت7مهثىمىىةأهمنافافاااليدوفا

تثةة2ااثحزمامققالدياهقبإتءدنابا6ورن4اتءماؤدرنانأهـاىرتولااةانافىاواالمحمى
أبلنوؤألرامنأومحثد12فمصأنةحضعةأيهبولانإعرذه4ثماه1الهقلتاوالمحى

ألاوءفئابمار11وليكأبىلانحوإامثد6ليذالىوانلوأدببماثلممرألةخألفؤياثأجمهقترثبتاهاعخافال صدواالفعالثيلمحىا

أوفافرلواهىوولمصاذاعالىفمالهلمذااحتاصاؤواقالهثبمطصدأقىةلالمضخذوتراهـ ءصا

ألىااادةءاصاكالدءاااحياوبمائالىعرصقدهبى

مربصفىهـوحىوسإلمويدايماثربننيأ2أبواقإلالفقبوبةثءفااوأممخساالفيخألآوقال
الهءإولهاهفىبرهممامي

اثماالهثذاقالاتدإتكامالوذصتمترمنءىصدلمرناطلملاوارحر
ثاهوسالهالىكاجءضدةلىءالذىاةااسعماةاابنقالهرووففيخىبالمجبمالألوح
الثادط4إتءالتخنىنقدشهـتأقالهثذافالواسدلتفانفاذااقىتهإىو4ةمف
الفتاائلمىكادناامالوساالكمعالهاابرهل1صراتخذكءتأمارزأاثاقالكارصصةلىالوأخلمضىالم
لاوثاةأكطوالراأمحابوأمحمهاالقالليماجالهاالننهاممندتلىمؤهاأعالاللممرعقتكاألماأضاة

هراتلىىإلبمارا1اأماا1ااااهركنءابهتاصزكناأكقإراكاصاوآلةفياجماظافغاأاالاهولمامناالبسامثق15 ةاءضتامنذالث4أثماربماهـوا

ةوصببيا
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وحنذصالىشبوان
عنىاصفان3ذلفواقابارخةروبنمحمبنأئهداصاسأبراؤفاالىنىصثأةميقالالوافىصدأقالسالمرو
ورأباسااألوفضاافىصدأنثقالشامبندابنمودااديدلىلواألوأنشدتىقال
صفاةان4افظأصبلىألومحيششةائرطفةاوالدىنىدأاقاليؤ5ةاألوأروناهآةقالالصاداهاك سرحعاكالذىاودال05

لمرعقانامبللايرعق4نفىزمبنا
دسويهاالرواحصقبمهـننالمالأهـماخراظكاغجهلواأناسصمنعذمن
برمنهتاهالمكافىواءداعظازأىوارك

افمااةالمنالصسنىرهااالفقرتأمالءلحهنروخلرشىاوطزق
اشمنلىلىمآلبرإلوأعتأء4ئر1آابةاألحمأنألالذكطانصوااع9اهثرا

واحوأالرمالمحتءادواولهابغ6أنهااللهاماصهاباءانءأضرإتدنط011ذءفىييخهيطأةضاأثحزمألبن دوهـ4منىكاالباتفانممااباثاتوراالاشردىاسكافاتال1المواكيبراو
4دةءتاالفا1ءدافعاأقالحيثناعاثااللمافىوقدا

زمرأفهتتأىاثمكفعاثئهالفىءحدالذىكلحتكاذبهان

ئالىرهواانانالطابالىألئراشااعنينوالراغتمردااساةالىهـكنهاا
مىاتأىب4عمهءءينذاهـلقهماهنالةثرزفرفىفةتةأبواتهأوصامقحااادشملرماردوا
دالأبهالكبتانهاالاتتهالاأوإلهـجبمما2تهاقولهمفلايدثشدخآلأويلاكطوالمابوأاهريةافاا

لةفااالةلةاانلهضدؤءقصالواقالولاااإنافاحيابمدعةنءفىابهءلون7ةالاائونالرامه
النالمخماءمحصألهالالواراتااالدءقفالوىنقتةاهرثاقواوعاعافةاالودانجرنالماباوقلراسسوا
ابتهارصيمءدرسحاوضسلىيطثءبهناقرلذاوعدهـرالدينثاالمامقالاقهاالالمحممابهالهداوعلىابرةلمفا

ولإتما4أاأوااللخار1شافىالمجأدعلىلؤلمعزلةاومنافرااوائجصافىواماالقوالمحسنلمعاث
يرلاوقدكامهناائراماونمأبنبر1بهاهلىعباسبهناعىى3الول1نامند

ماناالةصامفآثاإةثاشمنهاامالصهأوةاقهاال4قوعمجعمعاالوقصانمحباكباؤمفااالمام
ءإخرهالى7حزثصهمقالذبئبالمحفاماقولهمءمذهلوثاااطلىأنءدلتيةاالان

ألملهمناألدماااراافةعاوالرالممالنفىىاالوكانتههاابعوالىتهااالذمصائرأاوبلاالوكان
اءايىمااهالونيتثولهمقيثأندالانإلأحةافصاىذرومحندبهوابداقلونآمضابهثلهقو
سانالةوااؤقةااألقرآنهرادنالأناماالشعرىانالىأبمذهبتؤابهلونآمضءوأفىتيالمنابه7
احا4االىكلمىصرأنصمنلتهالى41نبلماداةفىهرهانالىءيرهانوامالةاااطثطالىلأوتيا دباصرمننمابمكهطلةءنءاسءاكأروشلىؤفولةايئلهرزءمادفعهوالبثئ4و

نيماناالفىهلملىذالصاانألىشارهاذاهـسكالهفقالسهمادواآلصةوالمهـءراثفألنةاالنحوى
ومنميةثقابم1رالباتمخلوفاووصانانةاصكنجاصاضئاتصةمرلنتنىاباسبنارومحصالولاانقول

عصوهنءعصاهرعالسهرىامبقالاقامعلىوونوءافقصاسلىهووؤممانواليقالونء
تيىنوعاهلمفىاص2حاينذءفانونءلؤبووفدكفانالحهاامآلبأواالوبناتمنالثىأئ

اتااصصاإعاليهةاهر41لهاتطداحىاؤءااث1اوالولءمااقلكنومصمدومكل11تادرين
4أفةمنتفعدسمةءالزدتءاقالمةلاتعاوغماتؤبكفقصان1مطاامبااتابناتمنماكانءذافا
ءاابهيمةانارافالوتةاذاطالتنأاىآخعئىكرخها1مكلصلرووفزطروالمففاا

لمامرواالمبمبرهثاءا



ع8دثرليانلهأمهكك
اأذنههفىنلطعللاالحمابئءرسوامحمصخمالورعغةواألكااجمشيخةفعرففازكرالمدعؤب

ايصصقمرالالرحليةىويههملجمعهاحلىوغرهالنععفالمحإةحاليةورلعلداذكرهاتى
خالفأللافعكىالءافاامنالنااابنىج11نلزثاصهاهناالمراداوانماحثادةرلمجماوهـكاواالسيماين
ةلم1واربافيوااالدبولماهـامناذاالفمحاليهمماينمرىناوالمرادإلولةاةقصاكلوالوعرحناىكلقال

متاةافىءقصلةااخألفافافسلواغيرهاناالنابمضلاكايه01اواالشهلمالملونالتالرواطقو
طذءا11ءبمهنىيالدىضدانثموالزينينضماتالزينةكأزاةررعدالمجاهزارخوألشوامواءاا

صافااثاةاوايئادابلمالألممااالتااواتكامأدارالدىلمثةاإدإرإاطلمابتءاذماورنه3ءنءملمج01جزاا خماووىلمبقعاعواناحزا
لدووءايابحداصلراذصيفىفوقدلبهيمفاراتأوونهءبراتدةالزاةاكدالنسلىامنأعم

11هـنخنءاهآالفاأكثرتذأبتنطىرأنااغاليياااصاصااأرعاولبمااعاوليإوفىثوالونلهاالاالاليقال
ؤنه1اعباالسماذآلهصذفةفىالءعاءاوءاائامرفاهـلمااهئىةافواالأصلىومماررةالة7الداالسادةا

صةلةافئاص

هذفىصعغنهمرلاسأقيةلننهنجرإنجأ4بطواثمىاألأهطأيمرناوعمخىوتاالماحايثااطالسعاالمنمهـالد
أثربتأماللهللمجفحتءءأقاثأحفقالواذإلثويىابصاسىث

رصكأزكاوهـهـاالةاهـفائتهاةكأاالهؤدتتتفىالدهرادفىمذهبهاب
لمانهغبهـذدماحالمامسلا
االناالفيطاميلدثهذقاللةلماآنمالىاليمامنااذالمجزاةاتةنوآلةتاثمننبم

ااماآدعااالبا5ماروااذةثهثالمح4اءلتهإتهأررالاارآشإقألقاأبخىاللهاخاجمإمناأ1ولدكاامراثهتممما
ايمصاذالئرساقألوسلميةءالتهذصاطهريسوذعنريرةأنينءالىألعرفينءازنادولبطألماهكأتئ
فيافههاذاولىمررأءنا1واءلممديتصوراتخصلصفلصكمأنا001ذكرالمحلهداصعالت

الاللمحيمردتاكةاقاطعة
اشقالاسمرالبئاهااوعغروهم2ثررتولمحالتريااوالهناتلملحسبلهفث

الماأثرتةوا

مالدحراوهـوأانرثولروىأقثاالألأمإالوآلالبمألا14ماالرزتملدمنمإبالاأوزىنااابراللرباتاثت1
ينث1الريرةكاخاهاقالاترخسالناالتتمثمثفثاوالجمناوكلوتاالابقيثقالنةأالخأللسندمحاءضوليوامت
ضمابمحالرداهزمااثارةابصىقال3و4اليءالتهصالتهرسولرلااافتمخااتهراذافحاالتقعا
ثاالحادتذههـأنكوالكف1بثولةادزههـ4فعنمزلءراافاالوأةصزمبناانالاثلدامنمكاثان

ارضسةمثاالحادهذفهعالهيمأمسألنطكلراعؤيهألبافىتعمافىالقهةالهكذاتجاماءلمهاةاقمحواافا
اموسلمصكلاكلاقهولرلاهلماهوقدامنكلثعندمتهالماقرآناذوعوماقر7اهيوممالجماالبماربايدرك

انعاليدقالتنأمماصؤاطهاسموذكرثالمعلمةبلثاتألماذااجماهدسهصبابصكوفيمألدلم
ميؤلمبغى35النجاطألبااقئىنيدووالبيأعرلمكاناوانظلمنقةكألا1ةمقبزاءال
وىهنامهاملافاهالأتم12تعاليلكوصصاعزاذاواابالمحوقتزءانتااصحىااضكاياتولهع
جذبعدةمنهاذاطابقالهذابالخاصيةلئأئتعيلأعنواذاعزالمححيمقالمةاالمعقأساءاسئا
اسدمذاابثئسبهواملااعندتجو11ابتائرالوقيغرلداالمحالايهاالمتا1فىأيامثةهافىدلهو
الالثخنماذارصوسبعهلىخ01



صالمءلألايسكاملةءعئر

حرة4بهاواثةلااأنلووضعانحهبرمتأخماتالنالوهوباالخيلرافهه9ومدرهحودولمحثلةالبهون
صولكصأننمالبهن1وؤليةةاهذهـمااحنىاالنكنىوهـافعه01ااالبلوقيفهأنامتراهـهىل

كاللمجمىةءاماحياممللىاضمذهوفىدافالقوالاوأقربوالخبمرخادهاوااساارفحاملىالا
ىالهمعامائماقيامااهدانالصبنىصرراإالاافىإلباالضمافةافالضمجصورداأىالىإبةادالىالقب

وهمالةصمأللواتتلؤنءةثااانونصازراعلفاالنهرصموضوفىلةاأالىخيرفصيرضااوماص
نمأخوذالمحنةقةهـاطاألىالديناالميرأهينقرللىأامكروماامنلافااىالنراوصذلوقايةا
لءلرافىقاثاراوالخلةاساممافىامانتبنعلىنا

هأماهةاسولهوكأتلمباهـصمالوالذاكالفلماهرهلثلاافىكااإلحامفثاط

لىوالمحبنوابراللتاوالىأيهصرإنءنالمحةلاهافصلىءنمألماوؤتالوقايةئونصهىاحه
افنايااعاتصاتتءؤيأعلاانءالمجلةوهزصأنوكةهاأمحبنموضحمااوعانميراياؤا
سامماتجضثيرممنون9تالخبرانفىلالمصواحمالة1اودجمرااانهاتعلىرفعوءفىلوالمعلااةوا

وهاذاكرعقاوتجثابم3نءابتاةوفعلهكرميمبوهالدزلجةالةصونوؤدممردا
فيوأناتفىلجقعنطبعاكينامرتعالىثقولهبمدبمهنىوتجىالخطلعنلىبهاوزتاىهنا6زةوجا
لمأةحاساتسألم4عاكرمثمااقرل3لىءكأوفي

حفممنهفشنهفشوفىديافىأنتوالعنىلألاففلضفحسبالكءابنال
4األمحسناباراكأتحممات4قوثتداألمواافالاكلألمااأئوإمنمجردها

فىتماناةاافحقاوامسلفىلطشوهماالهصمااتارةهونواالواتوالبلواصلااميينرون
اراصالسراسوثاطرفاودماملؤيلباترباأفادتماكىوادىدوائبابقولهىلواوافانادآبألترب

المحنبذصرأوبديممعواافعلثتطوراونيءادانىتكذاقولهنضثملزماناثذوعآلرخلقهن
ىذنؤارحرمندهءدماؤثارءلميهءالتهصلىاشاردشالخرصنيهاالته4رماتوؤبلالما41مءالمججان
أولالنهشؤفةااالوصافاقالمعبنسهةاسبناقالناوألواببذاالفىءوالدصالصليزلثس
ثمجللرامنالمرأةبمأبالىءاؤ4أرثمقتالثالىوداحامناؤكحمدلوالماقحمموداليمممتكأىوفيكت
املومالهمم1لاطكراذيوأرؤلحثمتساطالثتوفىهص3االالالوفأةمدةفواءاتهـاالىبرفاثذ

ناسادهـلموواونحوذلدولثواسمارفهصالإقثانؤصبنضالمرصماوقالثملساعاتخليهايمحافبنمحدوفال
وجامإلما41عإلوفعنصكوهملمرادافىاعىلواالم9إأبووقاللةال7اوحهاحينسةاالةويالتهالىتلهة
التهلىصني11عنثثأنىمنانتعالىالتهعماواطوافئأخذااتاقالمنمنلمشوء5اكوواتكشه
بناجمر9واأذاك4ماثببهر4اانعلىايدلذلثكرذانماهوروحهالثهفعهلذىا1مجطويامنلناسا

اكريمابناصمكمالىبناايهريماالمهممناالرممقكانكالمتوئنواشءرهبالحموارزمنقالومنهمبنيها
العقبنبعدوببنيوسفوتارةركهنىنتىوتارةرحماألوهوعالساوقديرهةافمهحدفمكاثىاات

لءاانحربوليراهيمابناثلفىافاعالنايرفلىرنوتارهإالمحطواصحونتارةوممواجوذوتارةاإصم
صنهعلىدلشدىن1ؤوبين4دةعربرفرقاهـثيالخطأتعرسومتزادفىوتارالزيدونمثلالرنمةءإلءأونوةث

ثوالمحدتعالىهالتمابوهـتءنيرعرغاصثونصلىهـحاالفرقالنطفالدخواعراانمىتفوينعرفاذارخل
ولهداببقيااالررونالوااامرالدلبيرواوفقطعرافسيكخبـهخ7هبنصاتصكتاباوالىكانفيمبعفسأن3

برلماااالقاورفاءمبعحنهوصنلتةانهيبنىبزيادقوامرالناقدتففملوأدتهاذلهلفرقواوازدهط اهو



04خهـالى2ظءواعضدشالق

3باللهالوعافاكلافحذمفعاتهلملاذاقواباةمصاناالدمادبأنيرىاهاباالؤسوناقالأال
قالالحااعداغالصراواتارمنأصناوههنالواهعتقألنهاأدجمبناصاصانءالمىءملذىااضمرا

ةعزسلىجلىقالإنهمنهثهاعررضىعنرويناالتهرحمهافرخألواالدينجمالالمجرزىبنااععاماثىهـ8غإمالود
هألملموافلمتمقرعاعنهالتهيهررفىاللةكءبقطتهااطالاللفقطاذتنصلدعوتهمقانلياهـوا

كاراوأثيباتتعحالىؤصلمثثمانيةرإلواوواواويمةوتارةكءطةاكىالاوأهقاتفقدأعددتعشدكدماهم
21ةابينلذاقثوفىاقولهانلروانءاناواوبالمعرونمل7الأمادبثرلهةيمبامءعاااحمانردةاوسهله
النهمكرذتبهاتولذبالواووهنطأقبهااأبومتحاؤهطاذاكأرازالمحنهالىربهمصهءلءوؤرماباليصالىء

خأدطبتهااانابعارفاةواةالمجضأحمطأقىوسةةطنةأبواسوداناردبعة11قعاختأنالىآاصبناماما
ريهةايماةاال7هذهافىدريصاأانهبأرماادناممآبعفىعنفانلالى9مقبلىنااامامااالفيثقكا
بعةاءالنراتفابثتداكءابهاأببملماجاؤهافشاليمهمام5أحابافىوؤدقاذالىاانالةاآااالصاذغ

واروااهاإدظاليالأهـاواال3فىااابرلةاااكاافافىإااءالىاااادكحثليالواهالموآنهوقلاقطعفاعنداأنلى ثءكرلشادآوهىالاءاا
لماصاساهـصذهءلواألرهـلمهامانيةافىةوبدهاثااصامنجألندلجمكلدةأنءاتاوقادةبعهأببمهصماة
ءامراسذاهـانمرىالبهنهفوثابعةمرلونتالمحوقولهويهاامملابهـادتهمحط11كبرنهانارأفاعالعنمجا

ينلمالاىرعلىالايواتايانينادءاينةصةنمااوقالاهذئماينالمحعكنىوثسنطياجرهمةراثةهـعظلخ
الىاقوباثاةااقولاتألننيةمااابالواوخأقىانيفاالأةزوقانافىيراناهضداضنلىقيىنهأفط
اعمبقللىاقالتفااوفىبارزتعابايناالوت3اقراافالرهي4الإدفبأوهقااددفياحنىدانهثكتاصاوا أميهازياددخولاالمحفتحال3لمأبوابالنالواتواةابئأهلوكم15رفذوالتثالؤوان

هالىاقولهمماكراايهاادخوالاقبلىل9دفانهازفغالمجخةابأبوآمابهانءملىءقتاائ01عقامفاراالمتا
لهقفيفاتاتهدداةلتدتاالوإنلاةااذردهمبواب9اممفقةعدنناتضرةتاونحاناال

ن15اؤمنامسادوساةاثالافىماةقرالتدلاتوبألقاتبلذاامشكاافىمراامعنىشدخلقبا
صنىالراالتعأاومنلواعاتلوياتبواكبولاخفراادالتضادإينةاالثقشتسالمراةأنامماباوالئ

جمألدينالوطاثخاقالالمغايرةعلىررلاثرابالورالىطاصاامأبيكايباتحألدالنهنأناالساهـءمايرواذارأت
قوليفىةالاهدهوفىاالويتثدزيادةكانالفهرحماضلالةفىيةااانالته4راصافيلهـتآلحاون1
ورهصءااوإنوهيمانهلهيناقركطنيادابرابجغاكذلبكفرهذكرأنداية01ءااوأوأحمرلفوامقثؤكحاماةأس
رأثفدااالمماللىلأذودتئابيملبودهفااإفإوااناشمرفدألفئالدفىإإاالفامدآهـدلمولىاايار3االكىأنمنياودا
ثنىوأءاحمممااا

ااااسااإالاناعالتاجيملزإالماأأدخبائوللةنمااكاواكأفيالمالةالوااألمجياالصاآانءة3نرريم11
امنىاالفءةءسساطءزئطاانظءأباتأدانفالافىةهاوورافاهـلةاداء11أنهرادصبرهآماشالد

آبوممنيراة3هاةهرااثمدبئوعروؤتامايوأقيتلعتلثددومجمماايسحانكعطتةنتؤمدهشف
اهىل1والنعيمقالرئوا1قعاةأخهاطنلدجها
رفافيةءالذوالطغاسمتااةسمىاتسذثلمنذلمااواماطاأوه3افاائ
ممروظاال8امحأافىاصقتاعمااليهىكالنتااألموضحنامحينائغاواتانه
أنممنطنولاةا

ححىحأ



ايدهحلمفيانصاباضم4

من01دضعظاذباكذاواالأالرؤيابررصأاالىبانلفرموالىءقافيانهمهتاكترأكلطسانطاضانحا نءاهتوئااللمودوعويموقال7لهاالدثلصملئوامةفىرنتالهفقالعيه
زلدماألنالمحنءةاتافيايرقصنحهافظواكلىستهرو5وإلكاوأومنءليرالمة
ماهذادقهصامقانآو4عايربهاليراهنابالغفآءكهامدزيديقامنانوبئ

كريماالمالثاذاناصءإمىاتهااوقال
النهقابىت51داةاكرجودهأعروفقدهااووالدزيدالمعنىومحرفا

آعصهؤابرمافىببنيهنمضرصاوافاوأسهـأهماوافلمةوأتمهسااالشقارصكلراانممالمجأضانوص
دوةالمالمننأالشرةاظعليهاوالدايلهوألصمأسهاكأللسمنواالوالمالزاقهصاذومعنىالمظألمالسما
فثءلومافيومذلدةعابناعدمعااوبوراشاضهءاومذكورقارسلىءاالةالمجاهائقعثلماالسيمهذاانعمايهارا

صألألانءيمايراهـعرواالشلقحمبراالفىنالبنلنيموعروطبعرزلدعروبنيقولانهثمعةاورهم
حأأمحأيالاناماباعافيرفيدلمجوعرونجأصد2محدهتوعروبنبنصيىسوعروبنةاماكوسهروبناوعروبن
لهذالثوأنمااكمننممجصميرهموتنجقاجمدومحرثههوعروبنذثانالىقالىبنرءاهرلدواوعروبن

اطا3هـبةصفىلىااصالمجنوبقالل
صزاعلينتالثرؤسنهوممرووالعراكنىأكطاةلىءكلألفىولثقالااللبممالهفتلت
اؤصأأذباعااررتراوالءمضامدمكطىاوالنألصهلمءةتدىخصوما
دفهانكهثوانوااالثومراعاقتااىخهـوالستكألانقالشروفيتنهاخة9وا

هوءثيياالاناعررأنأبوسعدالرتهحو9المانءأبو4يتفييهرمهايىالناهذلابراحعايكاناظقلت
اشوذاارادتاؤالمالثثسلىصشاعرالومابينكرموفياءشاثألؤزيعمىانقالمحها

تثبصناللىلوبسصوصصلالوعهاأالئاسقوضوثزيدةامحواعرالواواسصى
ا3مروثروت14اءنألواالثباةالجمأنفاالؤلىأوماإ

لمظالتهلىصاقهردمولعنرسهمزيهضاهأماعقوكألواؤيمرءمذشارىبأؤل
فوسثترلمقالانهلموظرتاىوأفيصلاافأمىالوجدروحائأن

ألىضمرجاىالةاالفى4اخمنقالنهاجثتوأاتأفىاواتالوهذفهارتههراقالواخامبموقد
منبئءاشبرفى1الهالىفقاتأ

وللتارلصبلوساقالذانصر1صهابواوؤلمصارءروصفشاستبمانىعرامالىإرى
مراالصإة4رأثته3افااإلسصلىهامضتثةبهاؤأاغالما4تنبهةحابعنونام

ئارقرلهياالمنكألمابيالرفاليئءطفطتعوأزلدكابرصههبهقلىممريروالمسع
يءأزقةفىشاذانار4طرفاصأةمأواوسكماولواتتماففءمأوالتهواووالالثو

ن1ددالمجء4ةالنورولحافاثماكاذيابهأقىكةلوفىتلاوحالولوأتت
منحمط5ثئوراالالكاثافطااذىاإلفافئرتهوأصفيسوىتربئاورساالأو

رثانماوقولهممحاجاطاأنفط4فرشدامنفخبمأوواامهأئخيراألمأوواومم
اثاارةجدتهمنصنالىاللؤفىوهذاىبالميهوىاثبيومكالبهاقدصدظولى

يماابمامنزبأتاالداألفطذاقبلتواالبوسطىدبهاتلمواواذهاهاتهاو
ةءاهـاثغو31ءادوبقألؤسابنلزثذوهزءهرااثاصهالربنبردنحبالواوفهوكفاصا4إماتشبدقاتأ

لدىةص



34فهسةماعاصقأنهى
ماخاءندرىارنمنسودفهت

لعذارماالمامنتوابدثءبلالاداصمدغاالواقرثبههـنصىاحمالذىمأل
لأهـدابدبالذىكاذااشقالديلثلويهنلفان4اقيلمهكلألومنوهةداا

أفانفهطزهيرابها1قالفعالذلمثاضإكتلحماص
اوتععلصدالءأافىدكوالدمخهالواوصلاوةعهثامحعاةاخوقألصعنءلمونىثيث

نجممفامنآمقفقدوافاحإللىلدبذاثيرلببىايماصهـأواواالثهالسراجوؤولردصينءواسئلوفى
ؤنمنهاقرلهمقاماهـيمعدةالممنىذاالئافكاألنأندإهلدالكانمناجمألنهواواإذ3نالالهـوثه
نقلت4خهأوالصاةاالعاياممافءماله

مقدومنمبمألصءايرىلاسل1رفىطهاالتعنرمؤف
قدونهمممىةةنرمجضطءونجددطءأنأسااصفمان
ايعنهماوقولهلتهأواأناباروافىارالخبامن

لثوتإسبموامائااءآاآلنخأعلم
حازةاكأعرالوردئمظفرمتصاآرينزشاضغا4انفىدفىانثلمأأهـفيءاهـاإالماوأن هءشا

المحرارلىءاقيأمادرباكايبوزاءلواالرأتنفاؤةءالمشىاتزاهزيزارأةا ارهالؤشدوكسافيانكارتم5محمات فازرايفباارصفلوسهء
وماعمافإالبواشاكرفأليذشرينلهصاوزانهأونيريداتوالواثانرمضعوموةغرةارزافاثمهآوا

مببنمصوردينءدبنقولنااةمثوذرئاةماالتف
المعاافمعوشداإللبكأماماسىناكلالتهرقربالءاىأعالىافث1أهنيا

قعاالواواتفىشيمكفانولباصوالهكننذلاءالمقالىأفلالمحصممط
يرءايخالرريطشرآل1نهرصآشهديقألأأفترادكتأيناإنمااآايمزمةشاول4أثأل3إاالالمحصذلذسلومتة

كأنءظرففانهـاوأعالدىاالولمراصطرالهءاافىاكفاةداوابةاآاالعرافىاومنسناذالثباضاف
عداتدتس1أل

فياألضطراعنىةيصلىاأكاكأاأتزاهاملاماواباةااهـكنهء

ازه3اوزالدؤتاعراعقنءهرىااأىامعدلداكأةكاتزاءةثولاالةاءمهالثممدأنفبوس
لموعالهالتهلىصىؤدقال8والرواكلواكلملس1الىتوراشئالئاناانرىةوانانص4ااجتطسوا

اههاأدتاكتلىءوقالانهتتحىتلماالما41تالا41ء3الاتءامابالمودتاامل هتوهلهورللمداالفىءلموكاالو

كرصذايرلافياءتأفا51اأابالوفىابازبرالىلاال4باسءيااكلهفيةنلمولاأكالتهجقبهمابأهقارونوأن
مرثلوؤثاههةاتأةاءةءةماكزت
انسانالبالمحماشفسشافأةلائئهاثنيكملواسرمضكدواجهلمرتكمذاهواقارون

همبعصضيثطوأةكرءإامزيزقالابابعا
اليسملانىضافىمحهدماوكملتاكمالماكةتبملصثئياتينمميالا

لتجفلمبأعرهأنتالههقياشكوأاالانثعاههىامءابننلثت
حهةةاعرانبناوحماالنسالمأا
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أبهأنلوفثابرقاملمجصأللبمالمكمالمةانعسة2جمسمانمم
لهرمنلأوولخاكالتخلىشقوةأأبديةةغبماداكافىبتىقي
قونهوالىاثرةافللالصاالوبهبادرابألنهتأةيئكضكشي
سىقومنالىبلهـبارنىيرضىمابالهكلرمترللىءأبلوخماهعثمن

4إتهرانهطالىداياخيرمنتمرأصاهواللهكرمطالبأببنلىءقالامقالعنداطممدممازالأىوالم
خلساصأنيكانالمحدافىاسألؤقالافألمدامث

كاوتاةىالةءاوقر1صالمالةداماكهـلىئكالبممأللىبمافكامالماأرفىال
انهكانلءوؤضهورلىلمة1ظأثوقال

المحهقالالخخارةينبها01ءفضاهااالوكانبتصتهـاوالالشجهاالوأصجرتاثاى
ز9دامنإهثبلىالنبىاموتادبهتد2المداتهيتولمطالكدناءاتصترانبشاسشولوقال
كهلحبملىءاقءثكام11غ2ونوااللهمالاعكافةمماأمفنماصوإاببنمانء1شاراسمويمعاتتهافىء

نالنوابملااأشارأىالىذايدالممذبنالمحبابنورأإلتةا3فارتداداماسالماوأولمالعرب
انإطاهاصأوظالرصانوبرطمحلىالصركوناريىماخهـيترامحلى2أنوسلمعامهالتهصلنبىاعلىلميو

إىئخباتهااا34ئبدبرذاداتئهوبنينأحههالىدايموألميسعدبهطأبنشروإ7ااألؤبمأعهـوبنوايرذألمرلطأأقاا
ابياذامنوهـأكومقابهناشرعروسفابىبنةثمهاأربعةالعرباةدهـيهمموقالمحنهمالتهرضىلخاا
رباهـافىكاألملتالىواماإلتفألةواماعروالمحفالوناةمعأولةأثىأيهزيادابنشجةبنلمغيرةوااصلىا

ملظلاأسالىلدلتوعرمعاويةدضهممألاصبقارأوذتياايمبيروت1مازيادفاصعيرقوادهفاهبالمغبرة
عقءالىلىءتالداصءبيتفىمبىاككرهمذبديلبنتهاوعبداكرةاكوااابن

لبتوافاحافىفةواتصهبثمألبئعاتدهاةمألخقدعدألهـءامرباااهربامن
كازتالخزاكأألوامخاةء4إتأبابنفزياوهرالممره5مصطبنعرو4تمطء

قولىفىصةاهتثم

ألىاةمالألالخزاأايلوطفثلىمابهنلررففءوا4هتالدهاةؤتأنامربامن
ءلديلنحلالتهوعدوقسةصيالدزلميرةوطمى

البمااسابهادوسىةلمباااألواوقال
اولىءبروإإلحااطغهإثللىالاثائالىاوماأولءاخععاناةءحاتقبلىالرأئ
صـمكانامكلاهلىامناكتبمرةصانةمعااافاذاهـ

كاحبماأأنهونثبارزثااناالؤلمآعنظلهةاىطالألرانهأةكاةأمنبماطولهـ
االعفاهواالضةاننوزماااانايانىمنفءالىأدئفمهكتادئنعال9اهةالوال
لىاامصبةاعلىلةءا4عاثتاناوالىمماةااالدىودستءسةالاتتفاصواط

احسانجمزناىقوااصأثوقال
نفاعصةهاحعنلهامضااالموزةكذصهفتمىءتذروةنهءالعوممت5

نحدىمحلممحدببأقاالنمهفادةةروبناوالدولةثةيناالمبرلددالهآل
إلته4آعلهعدخيروصالأىملاثبضطلرايأتوالرأىناصصىاؤإلمللألهـاهما

بصبالمعلملىءلشمفت



4

علملىءوقيلارال1
ل6دالاحصبامحجثهمييلهمىبالملمءطولرالزحاخنوا5ادأل
لاوارهأأواضلىتدلهـفءوأخوالمجابابغكرانالملألالذاقوللة

ااؤاااألكثإىلملمدوإلىءئمطليمأ4بالم41ءوالاباهللةثهت1آد
مطألوةقالويشهرعدقومهرخطثدلهاا

ماءاشهصلةاةراخهـلق سالورأىلممنهجاتااكاملىامضى010االثنلئوه
المحترىقالصهوجبذهـنهـخسيى
وخادغدهمةوصجم1ء

ءاألمالافتررباوالةأءمثىلمثاحاإفاتدأبورآلديومال2واادنعاحمثهب
االضافمناالولنبماكتأةهفبئفمهـذبدلغاتآتااذدهـفىنلوتبنىتنةدتكاتتلىوا

هفبئودحاصفءهةانلىءوهن1المرعقوفاداءقااوألااليادةالىهو5ظبممإئثملثءااسي
ابرهبموقادأعدبنماافىإفواتةتهاأهايهال

جنداؤلم2وبروفثرتهسرى4نىءحماوهفهـهفتعلإكهوكل4بسى
سثتبن1إوقالعالروندقدنخانه

دودالمالوا4بهضاذالممركرتدمثاثاشبىاومادايمسأذثوذرةفىها
ةف9ءبناقالأيروآغرقالماقمالحاصألما
أدؤاففالحرمن4ةوالىنااللهتتساميهثىفارهبهتالمحبورةهلعونفمتها

ئهراامنخاهـاضااترالوألبرهصسنالممءطوباكابوةةالهتفون
تئاإابنوقال4كهاقرالناوهمطورةوالمحه

ياافىحاوقابامثشباليصابامنالتءالدهرمنىوأئاافىمدأيابهلاةواصب
ماسثاهطتنالدهربءائىلملهأرئعااة3رورأيآماالمذضعهاقىفهرون5

التهاوقاللقةماواحداثملونغذاأةانهثرلثالدنحيصاصمنماقاتىءالوناوفعأتينالمفخزل
احة1ااتررمثم3اثمأىالمالمجافىبربآدىوذانئامنمرجقارنايةالهـ
الءابافاواليغلبهمأقدبوهءالمراصقذىيامووقال4نففى
بأبيسالىكرلعسابالو4ااأامادلاعهاتىلمطالدينالحمزيزبنلدااانلثورالىنريةالرا
ضالممندااةااشافياانلىكأفملروعضنولمشادفىةافاداألمرله1اضاقادءبرأصكأفىتوا

لدتلهلوصاملمفلهبصالبهوشهأؤأومنهأطاصانكهأسألفهيدهجماممأموالااتتماصتهوايهىؤقال
أناماكللهفتهالاقصةالهيموهااخهـضآتلهافاضلاالقافىفهـعؤمفهصطالمحريمالةاشلههـبللرونذالث
أألداأمسدقلثال4آوافتال ادلاادأتوجهدعنىثاعنومماتركنىالندلمحلىدقاتالهواطكلمنفمةن
ثايقااانثمامامابةاوافىناقداةةرةواالفاتاو3زاؤقوفانلحل41ةهابمامغآىولهءفألمةباثىكاتأ

ئهمابالعانهافاربراتفؤركفوإنهببيمرهللمولمادلاااالثاافىهتولكنهافااءمجىأنلاثاسيكأوألم
الدينشعرمؤبيومنلافاضىاآىالمؤتمتماثرهصزيرالهاالقهىوكفلدتتاولمردراصخاؤاصاهفهملر
دةتالقصصابفرافىاىاالمانمحيىولهاأهـابهاف
ناقصنأتىاذاابالىهييمإقوميوهـانرأىرنالصحترالتهأذفينةرقة
رفالديهمبرانوسودطألى



امجرسونتوبياشذلئرلله41

اهرنفامم3ءضلغأايههوانثهاحماكاةئوالفالددو
توفهـأتقولماطقز43يثىااقاضىاوآل

موسلزفقطااضبرامناررمناالكان1امنطارقاوهماخفتصداصبلمح
التهفمداماترىماقارونراثلميهكىءاسطوءتبهـاثئفأنمانالىفصهـشاذاعفى

قهوالطفهلهرونلىمطخمأبااافخابواوقال
منمماتيغماهذابأالزمنبءفامنبءكااتازاحزألدإلهـل

ممنمشلكنءأاصحرغاالمحنمىبهرابهكرابثأهقلىءاالرضحمهفات
االليراهقولتااسبنىأدنن1لمرنؤوهـالمجناساإعأئومنينءالمقملوهذينذانأ6ااسانالمجتاناذ
ىمرصهعاعاشدبماواستوضشذالذلمدونىلمعااحروفمنص01أوإحزاشمنباراسة12ىدأ

ةنإاربم2نزاتلمطافلثوقىممطروبنأصلتأحلىاضاوماالمحنجانكتادألمسمى
هاثاموصثاثأدءلألحريعهىأومادةةاؤتئوعفيهحما2انمماه

دينأاأكللىوصادماشازاأناؤقامت
لىوءشاةشاةاوأرطردواخعاندؤأرسلهءتنيبطبعهتؤضالعافىمنانأال
ذلثسباالصلوبهذااذانظمالمحروفمابنؤاتثاجأصاضعمقالانءهالم

انجهحفايءماالجدفيإفاأ4ؤءامتو
وقاللءثااسبنىمنقالمافادفااالناامعفاسشوثفثىمحلمرئاثاماناظم

شئبكلم7أثاتءانالمحرفاافأذاهمقبرت5و4وة3اصلىافا
يديرنوهواالقطعرنهالماثسناابنوقال

أختكالواماضذاموااتثاس1اماتلايضأمءأديىتمبثاعرو
املةآيرناخرناجماصتحقاساملقوهوعىدألافض1لهقلى

4ءفأعطاهاماابنىبصالنقاابهناسفىاكقامئقالبنرتفصيتبنىتة3لم
تتصذتانرهافىارةدث أنأقلت

ىهـضيابنسهاوحامرسىانأسايحلهايسىماوحملنىكأصداالصاأحاراشتاو
قداجشهعواانقوملثقالجفأسيرومكطفافاتهمزىحأورواثنصرأحهـدءظ

3مقارهموجهارهمأتلتء
تدااايهياديابنىكلطيباتمييمرريماداتكابهمأناسصلىأئ
زنىصنقطبأهصقءمنالمايمالمجناسهذاجمنادواسواوزاثوازالم

مراةالهفتفانكاناهحدفىقدتإ
وقالآروهافحرخماهالىاألتألتطمنصولىشومته

لىالمعاجناسكذالوااالواوواانو

وبمالءإلاةاةءافافاالفىاضذرأادارسمالحتبفارسيمماثمحدةزااليماسااادالرأىااقرلاتر
صردالثوأسردهالالسمهناحةولفمنكلينهممممدكزعقىانالراالهةذ لملدللى

الإفافألئةروتأندصيرموالبنثبلةالداليخش3ماباادفاذ34خرواناذلمءاتاجداةءوا
طلتاتفلماطمدصهطنوالوان1هممضدنوتمأنمنهباحبهم3ءفيهالماثعلىابمتغاءغيأناتمثأا

هامتأناةباشألنةسترى



64ئهالوااتفقاازهـرل
االسكندرلفاماأبعدكدانهماللمئوأمدنءلهمثاغلإتذاوفىابدثتهززأيتةلمحجألواكاجعلالفيانبى
ايمأىيزالولممافذقالاماوائاكفيواملمالممالثفىلقوماويرقلحواباأتذلدعملفخماأؤذندف

لموكءسهادنالطالمأمواق3ورألهمبئاملمةءممائهأردناةطوراألمصىكرثة4إلموسى
ةهمبموعننضوايونانصا3نةامنعضاباءصقبمةبزلمصطألخهرىاشط41ءتثجمابمراالرصق4االت

يمهمذلدفىفىصمصالمىواارأىىذنء4شنواادروممأرمحأجهاهـالثبتفىخماذإلثفعقألمياال
علىاهألماهذهعالتدمغطاجاازهـجقالىاناواخدافانهمهالم9اابهأيزهأبمدممليهأشارواتكماذتهفأقارون

لىاركتاخاانبرلهامنحالبرئهـاما5بعندضهاواوقعتاالاعيةشرولةد4خذيقوليزللمشممضه
اسكثمدهطآسلىبيعاألبدأنونالمأمنيغفلالتهنآفقنلفايقنالتهرحمهةءبأتيامنبقلمصتىسدهؤا
لانهصثرابيلمنلمأاانإقاتااهلبينةافلامبلى11هذعالافىمنةءاالاهذه01فذموتواقالمليأاالده
اليلهافرسصيرامسلاتمىبممحربرمكطالداظبهتعيفانءتبر3قبلهقلهةبليبلمهـولتهوهوألهوىءاذ
تشبيمنأرانهالمثايوناناتىلالمن13بعىاياجلهكاببصودئهاشلوااذأنبذ

نقططتنقلافىصهبماامرواةت119واخبمتلمط4إويريدتجنبنلدظوناناتانلىادتاءوالمجوزى
قيكلفىظرالىين1يرهماوءالمحيسةاناابئواطزقثاالوضااطرقروههامولمىالىتهافاوس4هـكا
ايهياتامنردةمفففلهباأقىزفيالمنءاظماتدلةنهنااااتاكاامندةةاثالولمشوعزتىأقعءما
لىءأكاالشلتهاثىكاالخهـالىلافىابزتكطالمبذالثليداللذهـاافىترادؤةةإثاهرافتواطؤلةياظلى

أنماأياجرمن3صافىاآتئئاهـنهذاأدتهـإلوينةأفىلهذفىلوةناتاةلالمتااضاخيإلادذلمضلةصابخطمنالابرمقبقالنجه
ةلفصرهامنقامأال4االسنادوالفاتمآاصعيازافىاكاحالقءةاليرناةروموصيانماؤلراا

ءصهثمطوارهددأت

أدريةاأانائإأبمالىجمرثجوبىإلمجازاوأاقهـإاينيلىآنى1فاتاةاث11دانىانجالتهألفىةافحتوابالذهب
اماظةالىهآوتسوااهـلمجمآلكابهى93ىلأافةاانءاهبر4ذفىافالفحصهارادإروالمل4ؤبدارهنؤف

لموماااالئذادضاصحأقات3يربة3أمسذالمدوأرت15ادهوهـاخةضاالمزلمىببادازله
عردهلذىافأنال1سءاواقهاابهابت3بؤإإفطابهـن3المالنه4ياالىمانمزءمناهذاقدلدا

مإكاهـاالثثذفىاغواقرةبنتثاذلهروففدسأوقاتفاماالحصىاالىخبلممنقادإيهاثماذ4اافىاثو
منذةألهـاذهشهالمازإففيازأمواآلقماثافىاقولاحعرسمنإتشاتتراواعمزمنرتااللاةا
ماشؤآلوألمءوأعؤيراروهةإلةرالىوأ4ودمرتهلموس4اءاقهدتهاولرتووالتهءنتاواقمان
فيأسوقرطةبدوائونىالماقالعإلوسلمتهالىعرضهىهللذالثشثيرالىةالىلىا

4عفالقهرضىماذبنانسىروةمواطنهرنمىمذكماهلىءهدىالىتالةاباكألملىلزتلىعرينطفوا
وانرؤةنوسدالىءانجزذوالثاصءافيانقالإلملىواإلهلىالفه41ءاءانهكرها
تهالىوصىصاعةايواالالواحدهاكاةكافرشوبشةالىءقتىةكأسأااثئةتخابهـكللفحنماا
مكاترقةءس4الأانبرقدأتىلمانقنطءالالذىوقدااارقاهـالموهـيمالزدفينءوالفى3راو

اافهـنحامنرقةهرونافاخو4ثتيرتتاةعاومتىبعهانجافعاقتتئاثالمحسدتوفىةاتهـالمجا
يئأوأوقإتةاعةععةوقولخمامذهبهلمالىأصدكلواحتاجالمجاللالةةفاانمفاانحعىزلرا

خوؤؤضإلحسااضرةؤائرأءلثزادامونالقبونأءكأيرنيالماابذصمف155باسطاموبامنلرص
أاةنلاالنتت1المظالهماالفضرب
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صنقفبعلهفىاالقوالفادضوهاافلالسفةامنإةضمماتمقنةاافوواموغأهـاابذأوأفغيرههتزلة11
هويقولألمةحقاليعرفالىءالخرقفاشعمقواعدبدعةاأعاوبمجداوفرحؤابهامضايقماضهبأ
دءااسثندضاادانءالقحابىوالىسومالثاااصالثبعبابسضىالواصإراألدوقماال
قعلرثاىئعفتنفعنالرهسادباهرةماالصنحةرأاالعألمضافقةارءاثاةة515رطاةا4هزلمةفسالث

ههحدخبوالعافافيىمةالالمجنىغضةههساط
خأس1نهطفهعلمالمسالمنبابناالالمادمو3لجدهالىراالاويزبئ

لةثموبعفقرهدبماجمحصادعااصادقدااوابآلشواهـوذاابهاأبوماقاصاعاافىاميختحندالهوأنه
ناحهماجلىالىافحفاهداهمةاوأحوامنشهابهااقأالدعمنفعامساالععمانيره1ااءواأمابمن
ءقيمااالاطارومجىجرةافاطأخبربشهابة2ءوأهليزوهالمحقاللاوصاديابهاواربعاادمتعينةاكرا

ريىاحءزخةاقصدافبذكاإكاللإفبرداصهااأبربثصاانقالومن
لممماذيممعواعإصهاظهرالتهحئى4قالرفعواركهمحتز11تولىكاةاالمهاشافعهـايهافةافىلميرابوبهر1قال
انجانعفااندرىااتزااووقامحوؤفومنقاتاهممااحاقطهمجاالشعرىن12ابا
نىبوصالىطبهبيرحرىالشىاأصسنأالن1إوحراهدداهددراامناعامهرماكانوقدلمجارعلماادضىلى

يخمبنىمعاددةاداابمامزوجنإتىابرألنذهبهبوتهذهـقرأعليهلبائالىءلمميذاالبةنالىالقهرحه
لىعالكرمحباذأمنوابهالىتهاعالامسالحواالصعابءنهمأمناظرةبهتبمانفاتفقأدالمحنلثيخا
ابةمنثياباعملنيه11فقالمنهألادهعقلمحىةااللةعلىالعهمحلأوالألحاصاأثوصلمحناألوقأكلهالنه
هراوحوذهباون115لمازفاسهةاوبتىابألغاقبلمدأادمنمبالثهترماوةبي4لوالوما
ءخنهالىكرصمالهويروىاتدونثئاخترلمالفةالىرإلتألسهاهـغيراناخترامافيملةامافراالتمحاهدا

ادأنإدالمجهدالمرازإلمنأحصافاجمالمحنشمااالراهـاهلحاالنلمفرالوعاسقدانهالولهفعالا
تميمىأركاالىلهـثالمرابذلىءاله4جندااااأللىءألولدالجةلهطيامألالىقراتإفرؤهوأهررا

منوزةهـطمعثؤثلافهالمراتبلىءال4مزصلياختألمهالذئااجماالابوالمحسنتتاثالهالدلهال1زهـ
فدايمبنىعقألمزهاابلظموستاالمحنابواصيئاقالبامثمكرجواولعلىابنثمحفااداالصحافاذقات4أخذ

أرمقفىنيزاابمقفىنلصهاولمحنابواعهـثاتهشافالمطرةاعدابئث1اوايهوتفتبرعدماوساا
ضرولهطمرعقضمالةىةنةالهاكأالباةعااودوامةهصاواالةالهدفشاأانانىاالممزلةلمثراامىفوضا
الىفأغارواعايهاوؤيربوعلواوىاةااهلنلثاتيااهذهمنتفاجاافرقةامعإشحتهانحثيءإااقيلبافباتوا
لساورة9وااهربامنبهامنامااللىوهذاانامدنحرةشاالادقاايرسوال1دناكأو11وودالخيراتفرةها

لىنءنؤثنوافرس1دصالمجنؤأنهيعماماحي1امااللرنوناغافيخهءلىتعاالتهرفىنادالمحالشيئ
رثالراجمأمحقاناصةذكروهوصغبرفووفامايماهـبماههوإلفااذبلاابوفراولدمدوسجمذابن11
صيربنانعافواةعقهبنالذتااباالفقالفباتكانحدكفاسذااهاوتحؤلىىاالللهفقاحزناعدولدافىةث

وافشتميمبنىسانفرنواوافىلمثثقرأهمنوضهكتابىاهذاقالاتفةكءيماكدقراكتابلمالنهتحواكط
محانطفالخهالاالجمتلمانهكأنتفابنانظامامماهيملهلفتننهبرحتىثيالمابمكاكانهكان
خرحانتهجامبرمنيملئاماناماتاللىاومنباوامجرفمقرأهنيملموانابالقباقرأانهليءقدماشونوان
ذهباسالةلقامةمملواقالروىابنل

تنبامحهاياناصهـ1بابرفداامصراكىصتزاةمءءثفاتمةموحمهـماعذزهتئ
طللمفابوضفسرقة
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زمانةل81يمالاعبفا
الماااذهـأصألاناوقالو

رالهـاردلممالثةقاها

ألصماصانلصدرهاكاو
المءااوانافالببارواتي

المءااتجنسصنيرخمىا

الى9آمإرقيمسالبيرال
ضهدقةمماعلىبرهلدئس

ازفسمارواصتولاااياقض
أنتافقارثوثبنممارس
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ادالذلنيتذاكقالان4ةجةورادداأأيرمحم
يفدةتىبنلديناباشيمع1متءو

درضىولى11بقفلذىلمجبراالحصغا
هذاقصىفقلىتءفمالمقالفاذا

مبعضولزصنأماو

يمطصةورىناههىطاقعايامشكماصامناثن
جمىغيرمحاآنحأفصدفىحألههطلدإيراباانكان

رىلمهااهالهابراوقال
ايااكذدمقلتطالمهانألاظألههابيباواانبماز

كاعأتفالوباللىقأومح5ربنالتفاقومححعان
ضاآثفالو

صبوةوالدأىوالىلالمارىافصبيراعسيمالطء
ابلهبدقفانهملألوقالوااحهوداافىوهساآ

أبوهنأينفىفاصألمصمتجحقأيولونفافاذاكان
عذلوهماالجلافألثكروهقصامماثراتنذاوا

كأؤمالضمرروكلفاعبالمأذاإاماالصناذا
فاأتالعرىاءاأدادامنوبادتو

قالخأقضامنميىالمطأنيبممولهإةلءومنولإبرهمءز
ىاالىفصدالىناوقصعأيىءآلفمصولهاحعطنان

ايفاالفعالوقالخاقصئلةذكورفخهاءب21وابراألعتزالصائلمنوهذه
ناردرإئقطعتطمماباءبرودييمهصمئنلدنجمس

راظانذبسوالالهثأننهلهصألوتاالاطاةمالمضس
كاوىامهاالدينعلمبفأ

ارىااحيةمفافانةالخهـذلاالهاوارخصهأصزايالمائة5
11التهشالولهلفةلمةلئالىفقاذقارتايافىدرؤبودحاجابعضان3و

أةامحااجهودىافقالكءلد9طانااطئمرثادؤافىرتهاانفاتارتالسهتعأد
أالهامكلبداشبيببن4عاهىابوانامالونجوناظرباأ1رمحاقدعرااهيأزلموأة

لحمشبتفلىلميهنإفتفبتاكأضكاقاكأشعرلىفقالاقالخاأتاثهلىءالثمادآبكتويه
بصاوءدنيالصيفتولمقمالشعننأضولمونانكأة4ولهلفقطتة
وهط4تمااظمئودصاضفساشئوانقصةاأقضلفاضهاقلةاةثوأماظمهز
اليخقجاللعلملممتبزاابنامكلومنلابدراانهملمثنوكاللاللهإسامنالبم
ردفىنوابغيركلىفؤءانمالهفقالبقراطشتمالملوكصبهانلقبئالبتو

أهمدكملىءمما01ع4وقدسحأوالابعمقأمونااوفىالهيممهالوجنسهلتانص
أنهامجاسويمكمههبهاحجلةإضولبهويفيندأاميمءااايئا

بظاهر



ضأههدمنجاأتبتاثوفضأأ

كدتمنارروالمطا41جميىالدهرأفصالفةأإوساندءدإنهضلىانبمانررممأأيسنههاافا
لمأاثالصناأهـنعةوبعأيناءوةفاربهاتمههآلىودعمرةاااهلاافدوةطهفىءستنالنف1لد
هبئءاواواودامعاجذفاضخهيأاؤخ4تايدمحئألبيتفاالويشيلةفصةءدرءفاالشةثاءا3هاجلمهال

لحوشصمحممااواهعكدانجاحماااأهاؤأومنملطرنمااككلالةءامبااانننوأميرايانمراإلفناهتم
وأولءو4ايزرأمىلىءاجاكوهـةمعآوتبنالسارأىإمرةادخلىمحالطدالمأناماتالمةمءفىهودىالمىوصر
تأتريااباخمابثماسهنءهإذأفىايالفمروةتالسواةااثابطوأءامالماامناةأرإ4ةصبربرت

ما41محاثدم7اناوكدلقالتاصااىالمثمآدادثااذيرمغءإدهثضيئصمؤينأمانمنءاا
ىةنداكللوتركالفىةلىالتهرصثرللماوالهارثةزلدبنبناسامةسننصرالمؤمنينأءبقاالتاطالسنىقآلالفتى
اطباةثااتاسيمهباا2دمهذاذصتقاتييأتهاداركءدرلدقفقطعرأبوغيشايهملموسىعلهأيغ
3راثاهءآكلألمجمكلمزدأدبنكلتهاحكبىأبالدبنشمسازفالىاالمامضااالىءماترأتايرصهودصراالم
جمةدااأليؤةاالدعا1مابزنةسثأ6دززءتومرةااكطاقاةاياءبراند41تارفيفىكطءالذنطعغابن
المدلملديفةطرصدةوآقامإلذكاءفامهرنومنةصةثءخباذذالض4يدتقاوأساصاىدولةيذقلمعثرةءوة
أثمهاودهوتوكسوملدإاعرجليرهطيختيمنكألوامزادءيهربنسةىاهااؤضهوالةفراسواةماةةوا
4االشبافرساكوملىعرونصنهابصةاءقفالىكنمابنببدادأنتذتاريخلخطب1وذبالمة

فىةشثماتفامبافرس11للذمحوجهداثأيصبنابءجمزن3أأناالفةىفىاتا71مفقافاغفروهأوخكلوهافالىةس
منومنهمرثكيموصفدبوجهالذجبلمساذبهننبرأءوأناتخهادومبماةلىاقاصموسلمعأاللهلىصىاا
اخاوانهنفه2دمأنهرعمصكلمرء4وارالذىمبنبمبرمناموأنااقنأهلقاكئياعلىوسلمالتمكللةلىاخبىا
نةاأعاشالزباسمنبنياس01مذافىمجادمهبهضماحاوفاجوابهلووةابموةااهكقاضالخاببن11

فاأةةقالتىلمل3يبرو9وهذهرضعذولءصاهذهـفقاذشئنهنءمزإلثءةادةةأةانهصالةوثةمهاوت
شليرءينعبمصهاومهبملدهانداهـاتوصنافزلمصقاللصلؤلفث3أمنألفةمماذكررعلىاالفننةنص

ركهاواةءاالكلقيأسفقالقعاأللمغريبلرالىيوصوبئفرجهاعلىىواالخمثدجهالىءىواالبئابماغلطت
أنلةاالفاعىدأفاثوذبنامنلهلقتمذورداالفاللءهىالملههربتاباكابلمأوايسبغرثارجلهـوز

لثاالفالخبمرالونوالسماابلمدلؤسبماجمرةأيتولمابغرافؤمامتإتجمىأقالئؤااثا
وأماةهـوألساتماواراعرباسود4اليتةكةآللمتمربذصهذاواالرصالولدعمليمءلمدىانيمرال4رأث
ربرطرحةدلحسمرفانهيمابناهباسالدإلقولئندمروقدأنثالمحرثأبىتاسلمنهذوأينأملهتلطأسذى

جذوعجذعلااياااالنف
قوأوصاحمااىةئرالىحءبخداحمامانحرنىافىىقا سىءاالال01
لهأباالكااحهاالسأصئنعدوىكاناذادوءمنفأحترالهىث3
ىصاةولوالمرادافطنىهطةتأنيولشكبمألذامموكهبدامان

لموككرأثفانهن1ءؤشأبدأالنهالمذافةلثأينناالفقهيئاطباخةشإرلةهـلححاجلذالمهـقالزل
باراأتسرةنههمأافرسامعاامنءايضاقلبهءيوتهتدعيانناالثاكأكذدئماضيالىقلىلفق
انوصألؤىصمهءتثالحماتراافتقاألزضآءمثمعقمرتزابوهـعهحاإ4عاثئريمةأكلبثلوا
أيامهيمروزبرفيذبأهقبابناكلاحومةأسقامهسبلهملمفنىتههدالاءاكفإإلدوبينءانألنىسوا

ولسلمعليهاورءلىىأنبىاواهـممقلىرد4وه4ؤهـصتاخة0ها1اانتصنهلاهركبىداانةاليخماليبئ
طالمالزمضفىلدتوقاللىدىةص7



شملميئلديهافىـا

أبويئالدامألمقشسمزااالمامئابرفىألماشوماونياهلودامامدامادواخدببراللرجماياتاميألمحبجا
أدبنمالىمحإلديئاحيمابرفىاقالالفارىداسابنهيمالمابنىفهداهتمظااالمارص
المكبمصرزقءاالطبارضىخليماصةسيدأالىاقيآلكيم5اطعواءاالطنارءهسيقةلىكالىواطاعشهلرقاا

وقالنبضهلدهفوضحومعماولدهاؤهؤصفرناحليضالىمنالىياعرأهأنىمذانهكا11التركلفءئقنماقاناوفئوفي
واصدةقعاهمافاااالالهذافالمحاليدهتحتانبنىالفرجقضغراةاولنىافالمبرذلذاواصردكوتتل
الاظذمنالمحاضفصعذلههاصرالصوقدجمزتموافهافقالتاسيهافرجيةألربعءورباقباذأباان

ذلمحيثاقانوافىلبنثلىألشييغاكلألمنالمحؤاتدىهااممشهالىكيمالمحانأحدثسبئيسىازندية
صقنجلدمثحانقاالاكنهازآالمضوقالمعرفةاإلصلالوممايتقافانهقيعثاوجحيةااباصةمقاالش

دءةتاخالفايثمديداواضملرببمقاااضيماتهانأصكوأصها2زماناولذالشقالهاناصاانمارقالواالموال
أصيوالمعنىاكانفأتووصناخقيلهبدللشيئاولوقالقالمثنآفيوولحدذالدماليسظثنوفيهاسوأ
المااإليوسعناتهالعقويهكىاهزاةءبالنراساناساقأصلبئلحايومالروانماالوالتأكل

يرمنثانأحزةاسبتالالئهااتنىااهىءثضةيخفمناوااناكرعمثوامفسأميههـزواذوعشدهؤعلى
افضلازحييذافىلقولارجخرأهفةباةثالوصأبوبفرفىميواالقوى3أاسناوكانمنسهصرى

الرفثاانثزفقاليمدعناالمهاوءاشأا
بمننىراطأوترفلي5يايمفافىبىيلانأرلداقطاالفاعبة

ؤذمنىأسنادشباسهـأعظدمبألفضلىيميقدتنبماتالبىفىهاالن9أنان
مواظسنةينعثيخمىنوهواألمجحصننبنلداعلىأبولقافىاالموةقفاوترليقباذاقولهمنهافأطأعهيكون
لفقنسنيخمالمحمئنبهاودكماهمفاممقالته
انجاااصبافىوأمرىءا5خمهىكساوماواث4ءقدلصعراةءصمهض

قرلثعطقدالنوالقالواقدرشافىدىاالطضءفلمصلىالثأقوقركله
جمةابنالقضاةوافافىماولىفائرللهنومهط

هالوشاألمقامشيكق8الصستمحانلهااأجمهايالأبهموتبملىكلصرى
يأوالقدرشائالأحدىاالمبانيسمعلموالثهعبرظهفىوامحاإلقهدكعر
سوةلىمووأصرساا مضبوقالء

اعالنىاوايهنجهلوهرافأمطهقوملقدظكاممدتصبروتوطثأرد
ماألعظبهاثاللمفاتطافضالاضذىىمرابهنالئمهىابنفانارضنهااابافىاونجى

وقاألضأكرلذااباايمامظىاصوراا
عؤأميرايوميفعىصبرهوالذىاانضدالبافتياملعلى
فألةساطانيرلكاإللمالوالاسلطانزاانوضمالمحرسوأقاماالبوأ

صبهرالوردىبئمعلفمعرالدشزبئاقاضىاابازةانضهدقفأهخامننحأدمنطدة11
ألمبافيأكنلم5الغقنامكدابخلافيطالىاالمديةومهط
امألمبادالمحاه5عضاهحنىااشزالمماااللواننهطيؤيقواللممم

أهلهاعاملقأمحاأيمنالزلىساعدبنالدلملمملهااألماممحاثداتواالممىوتالذلمالألعطيم
كلنيناةالممنىالغايأظضىا3الميرميالمالدينلطنقاانائبلهالتعئديدبأةانمالجنيانهررىهوالمبف
القافهوالذىالسابولمالمبتدئ



دصأحثىواتاتنهفعموأتمه

انثقاقالدنياوكانئبيمقايواوأنايعرلتميفىمنهثربهانعجهاليهشااإمأنانةيلىزيئالقاض
ةانهافىاتابانثاللهالصمادئايرمابابىلىلينيدةاذبروالاطلبقواكاعنالعلىالصن
أنصوىالمحديةوالخصاضالألولفياهلميهاياسةوالىالوظائلعمألشثلموبعزاعمعنقهارحمهفئاكلنوقتص

اغداائارنإلرحاشصباماونيهشزاىةطالموازنةصيالؤعلذوابددمناطغرائبيضاوئ
امملللخظلااطاااتجزمانهفالزمالثمامرةثائاانوعوا

4نمبهئارفيثائهلئيافزآالطإصىمايضاسمسواأؤاللفرعأخيراومجدىمجدى
يعنىبائلطالاالتهصبمحتاالنجاصدوماجدقاتفوافمدباوقدبم3لمجيدا21ماالضلمحد1الغةا
لىءكلف4فأاامالساثامدموذئماجدالآيانشرحليقآلءالباالدانمابهعناوأفىياا

يراثءماالةفىسشالمبمارورمهـاقيسئحااقولقاتأفجال7الئهجمنلمن1ازجلىرمصونأناوالمحسصوا
ايمنأرىءيالكأفألفالممالمنأطلبقاليولمكفامعيدأسطماولوا

8أمنالىالمؤثللىالمجيلدركوقدلمحدمؤنلاسىولكنما
دمحدسامألمهسث1حابماونانالوعيوآيورشهالمؤثلفىاألنثيتابئايههسايؤلدمماذ
اهماهدمعنلمجزتانكنألألنطالمبهناعصلينطبماىاواىأاءقييديلبنفسهالرجلمبهيكف
وترصهقونءفتافليركءالث11اخهالثبهقلناوانالقيلألمقنااانظاانذاألضهأحاصلقلهطإليسىئة1والو

لسصءإعنحنءاليلالبؤأاشولمقولهكاداقالكاةاضرتدذهىصهيرمنث9ابنالدترجعؤ
دكرىءلدالهالملوكابنقالضهولسىلمقيأللةاركاماألالىءالوممءلهااازئالتالبئءلآطا

حا101إلائأىفاعتال1إعةاف3الفاتواأقثسفيأنىوابلممنطمالاطهالمحاحصركه
بصالهلهصلىعبههعاله1اوائااقيلطاصايمونةكلذتاواذاكانثصانىااامتنمفاذافباتاانىأوننى

الثايرقألهطففزءافمصأطاءولمقولهالنبلىلموكأمرهاتؤدأنؤيألةمفالدئىواهـلااةا
فالكبهافامحنعفارههءتلمقوالقليعلانتعينذاققررذكواكليالمعطولمححماسوالمعطوفوهرجعدكفا
فريهياوىلفنمخسيرلتوارالمعنىاضيهاهوتوابما41ل41ةانواةمائبءأين115امنال4

فتهالعيماهعلىااليرانالنلاقلبغيراةكوالكونثانههناامتبثايذاوانوادشئءاتءواالاك
اصنالمحوجاضآاهذاولالمالصمرىحةالممدالمايأزبناثآلطاةإتاباوقدذكرهطالبالملئاامنىالةاعرأ

أنوىوءواالسانهـماأى2ايرأتالمالسالقيلألبأهأطأبولواعلاولمااامنلقاثافىةأرادأ
تشانااليومدبنااهوفيارالمفردالمدبروألموثةوىفىسسكنكمسواميهماشرعضداالؤلمواأل

اتقااجميتاالثمثحنمساكزوقشاثفىافحىرأداءاصأإالمرضعذاذهـاسالم4لح1
انأؤلىباةياأرتاكطثمرالذفاالولىءماباسانهاراساعاتلعوباأعهاوقدسمتادارطلومهـاوالىذه
بسدلثانطسادثبيلىاالثمراهاغالدلوكممل1ارغةالطبمائماخؤالةاثمضصعمااثمافيوخا
ثرةاههثصثونواالشراقثجوقاشياثجابثوراايافيمويتهالبافراثصدورالمحغالثبوبثم
رصفىصهصثماهرةافاااملفلاثمرااغلساالشجؤطاثموالالىغالمقوعثماضكااازادغثم
مقذاتظطلةااللوانانهفلاهذالىالتروبملفاشالثمساذاافاهبعدالعحهـابترهيثالطفلالغرثم

لمطرلهطلأبيآصيومجدصمبشداوعالمهاإلعرابفألأطاتيفولانهارالرفامافهى4اادالىوالهاة2خرا
منلدمماوالمةءااعنئاياائىيهوراااصاالماماقبانكياليالياألنالالدصلىرةقمصدفهىهرفء

ااخيرعدذااثلكألمايأئة8ةاكلاضمائراكلمألااضيرنهالفةالضاجألبامرض



3لةلىااكفاححفالموماءان
ممنىهاهاملىفاىبالمءمبينفاضالماأوالورلىثوكذزمانظرفنهاسثلىصماإمتهظالييز3ثافىارءهم15
سادياصازيدوعرووثر3مامخبرهعولداالقفءماقىا10اارومجدىقربأالسصذاهووهـكرىااقال

إرأدايىممرصواكداإالواواوحىاالوزهحمالثأواايهثروالمهنءبرتنطريمكحمسإنياذولفىلاالص
عددرهمتصكلسرةحزإلمةءايهمخافى1انزهظرفاتالءبثمىااذادآلاانألنعلىفالى
ءتجعاكل11كاائصصاىلتالممطىأوائهـفحماالواوشصهالنهافالاااطناتأوح3ىءىرث
لىتعطقوله3هـوناماكمحيدوهاذثرازب4ركلتلماتالونبانخهااجمكلألكاماشكلاتؤردة4تبسذاصاأليوانبا

أصربهاتاذلهكذاالئمالىءدتهلاكءئاتازيادصهادهءصنلمزمكأالنهلهثاثجمليكاإ4اثهاءمن
3ثرادالمقرسقالمقلاكفىالتهرسصاساصسا3الديناحآبلثاقالةطصانءبمههـورااؤراتارانإالثىقوقا
المحققينمنةءحماوقالئنلىمساصلماالقهولمعوادموكبدة4زاىصطاةاأوببماندمص40ارهى

ثزمنلمزموتلءبأالتصمءأوانهألميمأافيءاوإلمفىءواكادةيتبعدؤلءةاةذهـلنةا1اةؤ
وصألالمئللثنجنىالمئلئىالىلتوصصلملفانتوجودهجضرورةلاكفىةدنامافاهـتإفياسش
ثاظ1ؤءنمنوأاتلالمشلىلمإنتىلالمهنفىان1فالمحلةولأنلءاانفىفىمجبتابراتءحاايام

ؤدقالتةهـالبرذكردباشئىانءلوأةهبذؤدددهاشئاهذاالنهالتفعلىهدذفايهت411تاافاشارض
اكاومركاسسالوجلقالإلللدااذالىءؤلتولمةنجاجمتاانهامهبعضيختبرهءمز5ازروفال
مملسثالمهون9محدوتءااللاةاادوبتهةالئهقالثلىفابمهئلبهويثبث4الرزافتهالمرؤونهنلانارب
كالمققاحهاياقرافكاللوااعاجابئةروقولزيادخياأشلةومنصعخماهكألهءلمثثاابناله4ؤأمامة

اماماالمحايمدحقألقعىابنلؤلىاومالأد1وهـاامثأنفاهأفىلذىاالته
مبيثخهاؤالفي4ؤبئدةزاتةأانفم1رالمك41ثادرءا9ا

قادتباماهاأكطمنأخذوقلىصرىثعاهصنء
جإلأسومالكقاتسكااث5ةصمىتظاادضرلبطاأةنيرافماةلءاإشه
راشاماتولالءفانحزفاالمافىةتالمحرةفمنمماالمخشونءيء3ماذكرهمحكلىاا

اراتانىيخهيذهبامامنثصعاكاذنهتوانونغةاةكارتااللاألاانمءارواة
اعرالرلتداأءصألونواعاذءناعثاوإلطوله3لر

رراملاادامحطوتيناهـذروقزءاافرايداكاحماالاتازاثاهقما
انمملرداعنءصألنلهلهضءشءؤكااتاتاوولهةمحرورةنمءث35أايلاباثابئرضاانا

فىهااخعاكءاأصعساان4زةلكضقاألب1مىماالفىرىومجىلالائدىفيأمنىاكنىاايدااةخآواالهران
منهاويهارمرفىمحدهالمااويهورفياكااهـءاةااعانءوهإحهـوناراأوللىءاسمانىدانحراكنحا
اينأخمملوكيرىاشيحمامهبرششهتولىس41101ةثلمؤااةاأتهأءارصابكلشمنكلتراسءىا
لحملىثنو5الهوااخزخله

اكابرما11انهامفرائلالمباتهابئاإافعابرااةنال5ماالكلفأللنفسأ5كنأللعاالآمضاألآلفداسهـ4هاطفييرمفىذ عداهاارلمطلرلتا

اطغرائىسادواوقدأخذاوسدتكراماابافىاعنالمجزتماأى1دىوأصألبأليننلذبهاخالنبا
قاقمرصمىب11ألءااأبىقولنالمعنىافىرخهـلةراءفىبذهـمت
رااابلىالالوهنالبدرالزمانممنألاافقهمالمغلىلمممااللمحخإهودبا
ذاةعحتماقألمابئوربالىطى



جيخاونارذكاسفودفى

فوضحبردجلذهبفاذامننأفىعبارةاماتاالعرىروأيهنقوالافىوهذاشمساذاكاناهذاظطىؤ
ورتيدمنهصمقخوانعلىأ7يأللبالغةمهمماامهـااللفاناوعذولةكأرأدوالطفلافعأضسئىالضضرافىالناشارة

فدفاكشأكل4ااةقيااللمحريرىهنيالمه
برمابىنصىأقمقايئباوتالةقوتوالهصلىانطفااغفحمرتتوااكلىاطء

يومصبردمملوتنمسافيأنومىؤمرضبالوزترأيطااالمامالىالمضءصأشةالديئبب3
مشعونباعلىخواتثهأجمانكلىىانمئرمد

حهياشحولهكاماأنشصاناضرمااوومتتوق5أصديصهخيلىقوالللى
أنورنها38سرمذكلورةاخفابزياصراملىيئ01أمرينينذاهـكز

تنأصسةعلى4اعامألامعادألفئزاوووز5األلامنكلن9ان
الرئجقييييميهاالدمالصضاختةمائيفاغيبرصادقالجسىنن1

الريادقصدئأذنهوتفهبماعدصرعينممألكانايهفرصأ7وا4ميبرتفىضاكأةاجءجااافءوفام
اانمنفامسلثارملفهاالىالتبفيالمطبقىاذوحمالرأسهثلىبددارموضرباهءالوز

ذلداهامل01ودفعاياقوتباتاشنقي5يركأءفاناظىاتنىا
ترنتديهثتساكبوتاداودنيهكاكاليىاكنكطنانسغكلاعرف

بىانلثإاجاواب4اةةالغماالثبف
سنبمتزماحبتكهواافخاراشافىافاااصبيضدصهدلمانج
دإلفاذتؤ3مالميمةالياقوتيلةففرعزبليالممالهىئدئاقأو

باالءصاالقاديافىابيتحنناصرالديننىزااتهاومنإلماوارفناكرناكدافصزمنأكاختمناك
أزيخلثاصدىلحفاقماانقباابئ

ئأندمنااليمىفصواعشىصاسهلءاهكلنعشصودوداالقزان
وسكتأئهاهاملاعفانبىرأسعلىبمانحصاهمأصلتضبماافان

الرانائهاالمرهذيثعنباالردخلالممروأدالمحسنعدينقولودودايقرتمرتامنثبوتذدراوع
مناياتولندهءعلىالهولمجبراهلهدينادساذاماامقطإكاذاةالواأقول
بأيفكالتفالثيئزىبخلهتتيهبابتاذاطففه2دالقزيإلللدمحق

انالىافاسافتطبرمنهنيفىالمقاماثشارحصورالوآصطىبنعمبئإماسماعدبنابموه3االوك
هاحفيالىكرفيصيوتمثمفؤصهبنىلقزدوداحق
ايهىلتيعفأوألةبمبوتالهيريئماسذموقدصابعهـ

خيرفثالكهـيئماناسكاااىبءمبمانيلىاادقاقبعامنالمصهابهفةذبكبةدفةاسهـواطحاصاقال
البدقالماذاثمهذاكيملىفهسهـمناضعلمحانلمالهـفيعقيوتتدخلكاناووسالةابهاعلىبأبعضالى

ماذافالثجصدقتالمنممفاصفععةصمماكنةرابعدطالمهمقيلينابخعمهىقلتاحااحماقادص
فتالذاسكدتملبنافحراققبكغيرةيبةاليزلدمحيدواانعتهاكىفقواخملفيااوزمو7ضماها

لمالاقداسترجبترىكصتبنىفثجرثماقصعمصةنصفيقفلهاداملاوبنألوعمبقاوقالفيهوتحنى
ا6لمحدعواجهالطنفذمقالقومتاهزوانءأعألافىفألامنضوطاطوتاغزلثيمعهأزاعببيتامن
ئيزيمنىأدانتألماأطرافبقصةافمئفىكأطراتربمقاللىالاخعمصقاثوالمخعامسلى

وبمالئيكهولمالاباالمحكمة55



ى4هضأمالمءرومأاةلنهـول
اببماةفهنيجىة4دفئكىبيبيرصوقالزةلمتكاحهااالغحةاصهادانثءانرا4ذمجابهارؤون

زادلءأحيةفيهالدودةتهجاللمالبيتزااذاناقحقانهذيثلىءحاقاوالدإلل51سفهوناوناالثموراااآلم
ونماثواثالدهرينؤأولاساةااقفزسمزيادةببببنداراالخبارواةفرةلديرنهانمملمؤثلهيهدر
ماخهـوانهوتاهمعلىووسنا1بنااثصداةامثةاناموملههئمابهااامعالمنلثلى41نعىوئمرفونزثمما

ماسياحهااةأصاذاةاسبماومهرئتسرفةوآرضرفادلقطوثةرفاثيوصثفرالمصؤيروزانوالموكا
لاقااول3دةالطاهذهنوهبهرامننوءركثيفذ3

ورأوعاكفيفألربدونأفىت3وراذانواتالىرأولصيئ
ورءاكالوااهساريععالءاظرارامثتركيوانالىفلمعاورقىماؤسل

فردفردمنكلانلمثبذندسهن4حصثوعكلفىاخماقاربابأولىهـاذتروانبنلمالثداولتهفىةاا
نابمماوااصااوالمفرسلااواناهاقامنده1بايالرككافسامىاالمجسمصطئحشأوعرجمأيدهنة3ءاكيلتى
ادةبااللماتحوك1هاواةالمجىوهمطجنهقهـاىايةالمحيوامنصةفيرذركو4تذءاشنىيزاداب
يةأواالفتراسعاقيةانامثللاةاطىجمرهفشعكلبهطازةااكهأاةتوءاذوثلىالىذاجمموحدثجلد
يرخاقرثابنعلىالدينصهناافاصااالمامشعاصقدراثصةافاصسأواابيهاأوالوصهإلاجعامقهـدسف
فىثاوهوشهـذللهكأىالقمجةلهليىاوبهيةهابضيدكلتء3ةسالضكألمتازاؤقالامارتهما
لاقااترلنأوماةثة1ايألمنواماطااتء
وخعقةخكىأبراناماالدىمابهبصازىا1ولمدالفئالىإجقلموبفاسرى13

قنبورفيالىطادهصومابازفادحماتإيننءوامة9ادمىمااؤواخ
المحبالوففىوكلابالنأرزحمكلوايمسوالثكأالتذوب1نجااالوبكلؤوتاياواهااصاالىداناالجسس
اتآلماااكأتىسخرا1هاماهانةوتيوعلىسنينصنجضبهتمفىمالالىأطوخألرانجصلحوؤءاخذاامق
قألءوفاصازدادتاكارفلمالاو4لماواةتااقيامنكأااهافيكألمءوفوادكامااءذاديرتالموكاان
ن4تيوشفافةلةإؤصارتكهررتفهنجهافااوطهفهتجةلىءهدناحرارةإشالماظءومنزلةتاغهرجمال
اصرواهرومحمنسايرالثزعلىةراالىب3كوااأدؤابئزلمهامجىوفتهأاوأواخمنخمضهبماجهـبهسطحممر
والمحرةوادلىحلااقرلونثفانهموماصامكوااعكلاأحابمازعمتاعةااتاثدءؤالالؤبقيو4أسايى
ياضوابردامطوالملونلؤهرةرقةوالىللثهحىفرةوالىلمحثترىوالخفرةلريخئهاحمتالذنهائمة
االرمقبعطعيالفاتااللوانلاتسرسلونلماطبابماألماجماأصأبالتورصلهمنأكانمامام

بثامنيخهانحلايرداميهااوخمكامقلميموقعاذالمااالنزحهاذالثونتافااماتصالىاذوىلىءدو
وبارطشموأارتهحهـدتامرفانكوذثتتهالمدردففهلهمىهاكانوالالرضاترأةةأمالهؤن
فىدلةأالمحرارذماعنامخااالمحوةتإماةإلءأرعوفلاداصالهرصقبصااعلجها4باما4ءأدف4حهبمئ
نبوفىاالسهطناااطبدفقام1نلهـوراءجضادارهائوالمحرةلوصتورجمالنهبالمثأدفف4ثغثطتوأة

امواتواعاولةرعاآاق2لمصاادآإةجمإدرائجافمءاماءليت وفطفاااوااتيأتلىلمجإاطإائلرأراد1رأدتلهرو ثالى احهااة21ررااتوأنة

يمالهـاةاالرهـاللوان51كالياضعنرانواليانارابيضأالىارضفراذاواالصعندهءدأفمعرالفى
كلثرهاوأرءدهاوأثوبهرمافىانافأحىقىبأالىمنمنهااالوزوتااتتجفسابءاالرهىألمءاراالحهـ
ماالحمروبوجضهاالؤاعاداوردىالونماالثءضثجاماوزنه4رصجويواةىايهريماةواصرذاوقال

رهالذ



خشهاذاالثيماوحاعاذ

كشينصاررعىذلمجمنئرماؤهوأردفرىهااالحمراغعقاث115الىقرماردؤ1ىايرالثمأةلؤنأل
ومااصلوكسم1صيذتثمأالىالولمنفرةلحأشبىءولوائمءاايرانىممباققهلىافنهالصفراأماررلوالون

صبونالكمالروموسمااللوجالصفماأفاعكلثرواوكثرماأاعافصواثاق11نرةةصخصوهوأشهالمجانا
قابنميصابنرومالىوآفرسواالألزقاالز4ورالنىاهالساااالوأونربىماوزر14االمشاهذهمن
همالذثالمالايهءاورنعالاوأناماالنبأماوزنه4فاويوحوأردؤكأوهـلرتاحاسوحلىاوا
صااوا4رومهالىونثاافءأصأأؤهرالذلمنيءعاوشهااواؤوااهأثىاوأكعاإصدهاوأشهصوطها11
إمدبنيتمةرالنالول11الذىالهارىكتاالفصاسناس3يممماابندكلالدبنسهمثهةءالاداءقرأتبمىاياؤوتا

قالءكانبكثيمرهـنااوهوأمحألهـفالرمافىاقوتاثذكراقالادواهروالفىضائرلذابنز4هـوولسص
وهأفيماسحةرماساقعلرأ4انصضذونولمااايهثبراحالصلدنشداادراماادمقاةاهالطلىاببرةاك
جمأتابناالوم13اتةةأالثعذاتطرةاقالثفلوناربصعرقنأنحىزىقردمتعاصرةجلوةنعكمغلىء

نهمولدااللؤنءقلدالمهاألحمرقوتطالمنافاتقاالةالاؤانقدمااذعررواؤثقالثممافىاوهفيةالص
فراللونأمىنووملى11وزناذاكان4دتابرثأدتذمنابااقفانسباالدولةوأمالمديآياءالء

القيلمةاالصبندوددهلفةاالءثوباراةدثئيندألءآلجدصى1ادثمحثرينفهدنانيروفىصعةىاةجمدا
فولدالمالمحبشةهمأعكارخكاأصفوةال11ارتدتلفأالاأرواةدث514إأرقالةنمفطراةدثمنلمعثمائ
ومالىصقبيامننذأتناتاابهرصافى11دالوالمهلىماناذااثهرفىوابراثرة3مأمونانزررئةمارهذانادثااة

فران1ةالمحوسثاداإحصاامنخارديديبمائىابرإخارىىدإناروبزابمىجوانىالادنايومىداكائة
اوأوايهنا1ففصااولدواينيالميراخزأنفىكااتوالثونوالوردىرو4طاةمجىابن1رظدسائه
رجمأثرفىذثمنءممالممننفارودثفأينءببتءالذةاجقينساءاوزنهابةااةبىيالثكأللثةالقوب

النكائمهـوسانطرطإشيناشزاهاالشعيرآثينممقاالنزفايممشهلىمالتكاناالشوؤةىيهفصدملذا
تملؤحامأللهتةأمهكامرماومقاومهاقابالةوبهمتةااقوتااثاةتعىاظاسءاقالقالئمدرهمفا

بماكأصفوجوثالدكأيوقاتخاخةاصرعادوثفلدلهخماقيشاامالمجذخةتصهسبزهرضبناوقال
بأنناساعلهشؤثنووثدهةماموقلةإألص4مافانهىتااالالارةكلاحثبملحضةثانهاقوتاواصات

ماوانماضجقالدهلانااالمجزعيمسخاسميغاالعفليوالضأروهـاءصسبروا4والمالمستئقلماضاواا
مزؤلثثمرحاخمولسممىتاياإلكلطمثماخرادكاياالباصيقثثمةلملنييرءتىمجوقوهوانصانىاا

لملوكةيىاالقبهذاالموتجلألبرطهتزمالاممباطنوتجدطورابرالهلىاآافةفئوناالمدنهءفيخرجالنها
يا4تجباراطوكانبتدهالرومىيلتىثمسصبااللمطءتانبىببهففويخملينءاقاافىمدناار31تءقصرتاوماا

ومالى4عاجمبممنأولوهـلدخللمفرأواصسماصجويأاىنهفانكانةثفانهدرمهالرمبهمبزلابالمحعا4ضالثيوقدانارا
أباهأنإثوذاصوناناثوادزيدفىفانمحنلدرماتدإلالبةليخدصفرةونىسفئاالسمأانانالالنادا

ملوكأن4لماباةنطرلحاباقهاخمدرءااقولنأاوبلىروصاضبمرانهضلوفسك11
اولمقوضررافيرنانااافصراشخفينىةةلمفأاالشمسطنىلىةمذصرتأآلضذتة

أقثىمماالمطءقالمحرحافىاشاتأئرعنتنشلهسقد61فااذا3
اطهاتاتلمالأريىهمالمألءذءتماب4ااغءفىهصقاالا اءماما

فامنصطالققدنوتفىافاخالانةروامننأللامخااقابياقوتياقوت
افقرضواتحبألدهأعلرافارياقوتةاتءكايؤت3وبهكشثاتالومالمنتأسه

ئحيرآنوكمدىولبةحهىحمصىحهحمحمحمم
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قوأقربفىاشواألا11
النصاراعداالبهخيماابمعدبنأبوعداورءالدينصرلثةالااندفاخبرقااوأماتزهاهوعقالثثضاةنلن

زايقاارءثكأءددهاأنكا9ابااحروفااحزيزالمحالبىداعهت3يهنالدعزبرفىأتءجازإةلموتاا
داقاليلدواتادارعقزبءاراألموةقدانلصمنقوقسففي3ونيةىتابموسافىمنكئتععموقالت

منلرهانابنمحيالدينصالحامألمةااالمامحما11أخبرئةحاغاةيريىاب1ىلافزتالفيصكرتوأتابرزثبر
كزقرلماةافىاوصازفءاصبهتئ4وؤففىسبهجدادزهريبرإاانهاةفىأتاهءابمالتحضلةتئ

اتاهوالبرابنلىلديناءميرمألامحظنافشاأالدشصشمجغك1وأخرفىةاائئونهلكههافالفاخها
افاانوايىالوايميمحذانآدصآلشبآررأربمةاؤلىماصفةبالديارالمصدتاتنقيالثاه

4ورفىهيمءأون1ثأذكردولماصىامنانهاوذكروانئافاقىلبصتتدةلافىن9تتيىدا
فاتهصةئياقأهرةبااقصرينانبآبثاالمهـتءثضدسشأىلمانهاسدقالبمانءثانسأنفىالثؤصماقتإابصة

رانهالطأادااوبتاإالىآا2ئوأتصمرهااالأللكاقالىاذاأركاذنحرمدوآصادآجمألآممزجامنانانهأفىورمافاة ت0000505هروفزكرهطور
معهبدهنكانةهنسقيخبزيدامرفارثامفرلحفؤثبنينالثرفدالمتىنالصلىالثامحذ
ثولمفما4ؤقهررهثهـبصفةلدهنامادةنعالتانالىقهذتفايثزيهألرانياوصاهـلملهلىءاثراهـتأ

وهولدهناداثذورهنصللرااذداثااكاذكرهااممهلئاملأناقالتكاامنكغرلحتازاهلهتدهبواس
هذهنتوانبالاباأمحوالتهةثارتايالروحلةمؤصافاكابعشدأحطعوفتممصاحتأصصءاةااداللها
مجالقالتهانحعم1ءدفياالشاعرةهذايؤلدجمةقولةصبرصيئاهدهلهداؤمنيئةلىاتأثاذءاج

ثارروفىةأضااقسلرإىإااسإواحمآطمءوقيابخسثونحابىالرزاتأ3صأافىاانربمافدخلىرياضينةالمح
ادةمنيةعرا51التاردفىومآبروولءاابشيوثحثولمزأكتامسأفىبرءيرولمءااادعىهاصةا

لءااةافىءةزاواسناتاكاو3هـنالمئإدبرهنةمةءارباهواآت3ااميءةعاألبفى131كث
وانث2اكينلزجارالدتئءتحااةاولدلىتإقن9لمانعااذاوهـافىوانهارشستايةينالرياصاؤادحاني
امكث4أةاما5اانوكعاتةالىمرب

ءها13كالألصاراأبءثضداكلئلنإبرصأياليهماارفالتاركانوماوغهـلثفيئها
اومعاتونز1اقتهـعنلصرورمقاااللاذاكامزإةركاأإئأنمإدالرعدإفأسونآ أرادأنذاانونانالىو

اأشالدأفومحغأاااألمءارراذولدثجافايربضكاكأأالماشأكدرثنهآآهدواعقألاسا 8تإمفهلىةءبألفىأ5ادا فيمغيثاأخبرفىقالللندرالصااءيخرإافضنلقمىاالنمارىايمابرابنءأدتوبثمسةةة4اثاإرل
قاجبنملميهنأتوصامدوععداطةأنجرناادرافىلىتةمرواكءينفداالماثالديننيرلبماوصفماثسكلينهءد

لىهدبنأبوصألرأازفالىناصأتزاكااصضماأبىربهتناأتآعأنا4عاةازاسألواةنتومالىاةباده
ءهةكحمنالىروصثناالواةداذانمثربهنتأبىبتن2برنآاأسثهاالىالطرافوااندا115 ألاءادصفةالاءاءااىءاااذهوقمصرالمناموالالس
بنأنمخارموفىفادصقالممهـىلعرابور4رءألممنصملومأع

دالتهمصالبخطنةليأإناأهاإجاعلىيةكالفااماماززاهااماأبهملآبسرالاماقاكااااللبادألفايااامحيايخمالةاما اركقدثاالةروابومىلم14ىالةنأءلثكرقرالطااوانبرلمسهتخالماالثؤتلرأىاال4عى 5بمضأسااإلا
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11أنوفعنتخرائىءأاابيتالىشولالحروىءأبوآحمدبنقاالواهضحدالئهء
ااررهـادصاالىلى1الدصاالزرهت2ازخلااخااأولىمم5اثاؤ32صاتلة

ذالزوالمازاادئىااانذكبمااقالزوزوالوله8خهااالدبارضالدآةحالةحألنءو
أااعراثاارقالاخ2خرأكة2ادنهحألدالزوالافبنهاضس

مرباافىاجاحاازذاكيأليرالهبمقبلىصاحيىرابء
امناصمصااالذاتأرادماانهةاها1ءوهرملبمعثصمره2وةوقرشبابافاأول
اامثىكارواااللىتئااثهذهـاالنهخزكةنهأرأعاممايثهنظرالىجمرفمنهـىث
أبدافيلىألنةاحالةلدلهااوخهكدةائرداليزالالئمسفلثخاالنااألسجهولثرباخيرانماهى

اتمازاألداوههأبدتتغرلمةآحطوابمهميالفظتحتاالولى9لالفورةتجلىاذا
وايسوبعحاابذ4هـشهملىهلث11يومكلكانلوآنلرداذهذنماجهاشئءلرأوال
ادالتةالهرىاولهذاقالفىء

المجدداتنياباأقىلبتتنجيرأنهءروواابدراالاوما
ددقيءئرمنحهاههير3االورارخاقابسفال

اوعلوهـاهدعاثوررآلالةضهاذاقدةوااكاحيثمناسيعمفالزتثاذا

خزىاهيمجمااأقالءهانيثولمهايردالمطاهه
اقبادوادبارزث4ىفصنمألكطسكحسوناظمراجدااماتر

لةءذىخثلفىجماالفيلثهفامسمثالحناباكومجدههلمافوفربلماكرااوقدبال
رنياصههالثلهىة

لداثانهارالىاطجااذاألينئىاالزهانحاثواي
الئهبردرحمهتبئافيرقولاؤياائضرفىمانأنو

لدماقعارااوبساصهااعابصكةنىضرلةصبهصكحضماغضااذا
51وسطلعتلىبممفذرىةتةقهنداهثأعرنايصاذاما

لبلمهاسكبدؤول
االللىلىءافاهـأسهتءلوبخشثهالمجدعالتاةسهفافة

لاةاوىىى01لهساوماةتألاازلضاالفىدبرمزذاالث
القماولوؤ

اسارىاناهىسوىىيىاليبأنم3منىلمجداآبروالت
فارىوثنثىأساصبثرمانوكألوأكأكاشأز4الرياصأمح

العقيدناهـأبىفثسداكءوؤ
رمدارافكأطاقمابلىءاكبألوبصاأرصحمكدتط3الذنحن
راثمطممروفنورقرفدهممنهمندالخققوم
رازهطله4الثةتقولمكانهينالمجبىوضاحكلمى

اطاخاطىيخاضىلىافتامنياولؤ

مرقالاخاااوحذةفي5ثافايناوتيراآإلى
لصفالى8

ااردرؤلياللسنيواإ
كء011ئ

ايبعثهازثربنندصسياهوا
لأعىيواخالنجافىاتا

هوياجماافيلةاهـنان11
افىصبهثوصةثةبننانيو

ىظايماهقوبقالطحعقال
امربانءشاأخوخطيونان
ناامنبرخألضآولدعان
اموأقاميارالمغربدوقىل

بالغةجمكلموةانهاجمملسة1
وفالاروممنالىصمن

راناالث2ءىقالىا

الجثأونوطبنثياهفييونان
نما21مالىوالمنمرباتء

سااصلىعدساوماورالى
احنيماودنولروىا
هناكنأقاملهمهامقلىحبمببرا

ئلبآثنفرولدهثر3كا
الىاففاةصثنهمكاناث

الىطاضباصةدث

وأقام1كبهاغفبىيئها
ضراتراطلهوكثر

بهبألال1لدبوالىابرمى
ولدهوذلصفاماتئمةةص
ةتناهنلمعرببالدالىء
نوابةقالحسواةرسؤاؤ

فشرجترفاهواطمحاورول
لوولمعربالمصردتلىت

امرعاوقيبرناناثداباللىا
كلىالىالىنىات1ودتان

ايامالىالثتمرذاتوفارس
رروالسألةاما1رندة9سهلىا

لتيخيصهئىفىاففات

شلىؤتاالسالندربنانه

أءاالوهنارولكيمن



8ربئظلىالواهـلك
صرقدةااألنافىعآلدابنتالةخازةلومتإاساةأبوكاناضسعبا

مهاكأقارأةهدلأتأعافاكأكيزبآلآلفةاالماثنيذةيمإلنةثهأمواسبم
هبثوثاليومانحدهنانهلثوةىاأبئركمفىءقالزاللمالابلهفةالخاثانلزثبيتثهأحتيروسهـفى
ذةافبااكةربلىقالالخألفةةك1افأشمكأنلةئاضاالهفقالأنفالىاعةولر4بدتهتهصتتووكلاسناحا
اءأالرضلوزقىثماثصطاةائوناناتا

قشقامعثأبدايمأنتيزللمنمتثظالمعالىترقلضواشنامماهتؤلمو
القاافارك1ادواضجمأقلولمإخهنكاصبرتوهتازتتاعبذاافىء

لىالموىاهيماكلبنقاس1وز4اةحهاووناصنعقاشستغل
صازموابنزمإنصصطقامككاوأكانتءرااذأمضرالمح510شهدصورافثا14

فامماغاثرياالعالداىواتتشاحشمانفطالملدؤحمهتتاخعلىهبىفونحح
ةألوتاابفلالموصأبوهآنزلوايمةاحازمبنةذخزازماالنهاذكرألاااياجمنضالمتنارارا14
أبولؤاس4تهولتالذىوقالنااصىاتهولىش
دارمخيربنىرحازمصازمىيرتةخزفالنتقاصاإنهثهـتأة

فىآدمزةكيملء5إدساتممصتودارملةنقاذنمتقاابنلثاذو
خراالقالآبحمالذىالمالثتفاةءأفي
موهاسثبضيألوخيرقريشاربنى7دمثثهاتؤرثذاؤودهـألدابىفىلهذت
لمطااالىااللهسبرلرنخرأشالغيربنىىويرصرحمىماهفىءدلد3
أا4ثلمءبناالهىرومنةثةماثةطافايالنوناتكىاترا
وهاشمبةقالعفوةوكقىوةةصىروبرىعش4بعامىثهدرختةة
طسماةأبواورعدالتمببمابخمنةاصةاةةوكتائتركتاواغيزمانإإما

أأاناسسيدأبنص3عدعديناةخأبواالدينغانظالمحخاثاانضه4ة2ازدنىأتفورناروءعذنانانهـدولد
11مرىاتاخدلماالبأنهججااىيء
11دارموإتجممتنورتجماهاىجمرعصدتاقمزشاكاذالممثثماوسفياتابن
دمكأ2فىشرتلء5توماؤشخيربموهارء3أيرالمذاهأبذىشا
دقولهالواثبنلمصذأتاالؤلومنلموخنريزاأمىاابت9اث

ءليهمنسذباىمالثذاكمثلنءشيبانفىاكفاففرنالثقوفىملى
إانجعاليادئانلىصالميماابملىءيومادخلىسةاهـبنن1عألانيالضكاقااحبوذلم2شهـبلمواشرقا

اوانثمجابراهيماوجعلقاينابراءراالمححيسأذامضلهؤيماابهـبنقداسعثأةأنالىساااماءرابحط
اراالذومننأفىابنلثأمرغممامدرىأثانلثقاللىألتجيبئىصالالكولمثعةوساهومهأسآبوهتاهـكيم

ادتالئهرحمهافىاكااامطءأبزولثنةلىسدهعأقام40اا
ياغولووممنسىبخمدنجيماضنماستمالذكطابنأناذب1ر1كيغلى41أفء
ابثبموابنماراجثرةطرملديهىجمهرماتاوكأن1محفت4رو3لءتمالم4ةالخ
لحوأصابىمجزهممناحةطنولدمدتابيدفىفإىاففأبررمقوفذءةإإ
اردابناضلدثءوماضاامحؤاامافوفاءاهروفالهائردماصهم41الءوالالسافاصتردهاء
عخفرتإالصىداراافوامادالمييه

وقوله



صتجرأردبن3برالاارادبن01

اههفلاس116لوكدآضتهاابضارحمهقوله
تثقلهتةشهـررينااقطراااجافاسمارقالاابهاثىلوبم4متةبحاتمىبم

فى1ندرنئاالأكبسلىالذلمئئفانعلسرباذلى1طئيزلولماناسطكأزخرالدنهف
الذنةبهفأفةافخرايرناذلثتفالمحالمحىألندىنءيشابمطفلفكءشاورت
لءالمشفأيمةكلفىهـاثابهمعهـاكاااليامفاآثاءادافتراقبابرودإملااةبهه

مألثفامامبائ2ةدمنقرلةرحاسماهمطاراسدوسلهقألناترانابوهنمأباتمطانناساثرأءدفوث
ارسألاخهـمدرألستاقال1رجآأناالغاقاحبصوذكرئاإتيفيفىواندسأبيهنخيراسمامثامباراخرى
داراصهاابفةقعاتاذأوقسععايةإشأالىهوهأخذيوابالمجأعرفكقمالكماقالآشعرافاسنبرريرء
أفيثعدهدصءاددهاوقدئةاثدميمغيثنفرجأبتيااضجبهحطفحاءضرشيموجعل1ضقافاأ3ء

إلمراسهثبيوالتاوةارصلمبئاأيوواألقالقالحرفهبآقالنمذافالترصهلطفىصهثلىلىصنزءااابنالس
فجهأحممقةوخهنوصوبررآقالثم4ةءفالىؤتلمحلصاصوثصمثأنفةخطالقالفزقالاخفمنبءثن

بهنبفايأفضوقالةاالوقاماهذهقالتأجمبمالبمممءاوقارشاعرأينكطاالباذبفاصممناناسا
وةاالتاأدرتفانكرة411امرءباهلوقااهذفرلهتفايمألوهاوهذءإمرااأوفكتهممعايربممممنف
ودعددلمشببهثاباالةويهثديأمونالخزامحبلهاةنعضاهذهـوعكس4أهـبؤلارهنا1لالربلذدد

بكوأتيتسماسحاذاهـفيهلء
4اثاصؤحاياوئاقكلتعدكفتىعاكألمتوجهمصموفهالذكأسهمءامنافى

تمةابعالفتيدةرأاللسثنداوهأاللمحضيمقامنمذوكواستبخيغ4بغدملرذكولذكركشادوا
فانانولمجاوااسكرةالصدأئئهذاااألمونكاناانقالثيناالصلمحزا1يرادمالهربنةقراافىيردمحبلثث

هصأيرقض9أاثيأندنياالخالفةلمفىقدولدتصذاىءليتفأوقحهكهبألماءدالقهققاقبرصيناهذين
اذثماجمتأمفبهحافىالوهوماتابخافيرتابومابعمون11سم91دمفىبألتجهاورهـبىتورضص

الفبمالهاوأ2مدنئاللمعىالرئهذاالىلىمعفاتاذمزذث4ضدربأخيندنقءمناذقعااقدسعهء
بيداإلاللهايحنمنتفقالنصظبنأحلىينالىئهسالغاضىمجامهيئبعفننقلتطىءإمدعينهالى
وأماإرةاوافةداانءإتاله41تاللقاالمجزاروماعرفتنأدالابهمشافىءاالدباثقردفىثأة

يهافتاكطاحةالدجلهءقاومرفىأهأثدنىفاففاثذتعرفكبنانذاإصاوقاتينانمهيابىاتفةاثاغالمضا
صاحمءذدؤتقاأزاك دتهفاثإتامافىالفة

داراثفضواكلضممسيزءاثسواهومءيرسفل
دسمجومحهبوسارادثاتاوأهـءأهنىااذالثمحيتقيفاللومئأنىفىجاازذفاس

اارعمواكهـرند9الااهـنؤوكأوءعنلأثالزىرأالف
فاالهمانجزيرةننيبيتعالةلالص1افرعاكراميبمقومكلصأاشد
4الثبهلطدارايالقتلوفىبئحكاممااالدمونيرث

إلثااأيهآلهترلاالمسهندرلذلنوبأسمننروو5اومازالوا
كلمادمافانلالبنوغلماهوثبسمجيمء

تماااقتاوهدمزالمالتجفهمبقالفياصاكألةالمحضاال7رلفىراتطبيأتاال3دقلفاتمانهحهىاة
ذيمابودواغرعيمهاتمهاأبوكامنهمدذالفدطبرجليننهغأطهوقدصاوفلطاالةبععدجالمأإلةكحت

مأمالنرغبلموالىامثبىا



06لمولىافاقداوأحعةءاهاة

لمدلومةتاتانكخأللدهرؤدالقيألث6الذاشأنالؤقيبئسيرولىوكوكر
فلملىؤفىتحنثفارصمفا
وقعومولهططزتوركمهدارـبابلىءنامرافاصااترىاوأقامادا4ثاتةكت
الفقابوكحرمنالأل7قالثمطياكراالذاأبونمالىلوااالقيدرةحاالارثمدابرالثخصث

هاأأالوصضماإتينببميه4ابعأقااذاإلىبمالماداوحاداتوهـدبرحيدة
دىطرةلمشةبرثةاش
أبوفكاناالولأمالى1قلشالانصرفافلماماوأطلهاطءثاالرزاهـاجمىماكانالوالىفقالصالالدرةظآلتاآل
عندذاثالوالىالامماأبوهفنيااإمااأمااصابا13ايبمايئنهنماخنجءدافريا بافاخاءانهءضهلمطضتنمدبابسء3

ألىلكاناتاءىةالسأناذاهطنفرلصنقفاانالممناةاومكأهكممكارة
القهاالدهاواالماننء

فةااإلثبنيمبراابنقاسصرجهجوأباءالابةءقرلهذاالمل1قاحال3دخمةءنرون
حجأماألوهوكانالىالمتايهوفىاالهمدهـ15الالوفاولهزلؤاه
بمالإودصمنيهحاماصبهادعاتقهاأومماأبوكاكف1تهـرس8اتهفاض

كاورحبلكنمنمثيامىإلمك4وخأفءانلموكيهإفتبابطأصرمنواضعاربواف
ةلىءوهئبامارادذلى

آالىتمنبناأنامكقربا3عددتومبعضقادصن12ةغافىلمغنذااهـبهأكمنإنررادا حرتجر7اتقاثممرعهىثءفىمظقادؤءاذاشاماتاشاارءإآبأااعووكانةطؤفهتنءإهتف
الىجكلبسرادينالمحمقبن9اابوهنخترأحدإقلألكساالتوبءهصلثأنلفراالسآلضدرنادصمن

ابنأوردهالذىتالوقلتيتينابانكمايفبتصقالكاطفصفىيردءءلحطلهةقيألبداراه
المجزأريناهـأبىءالشخاألزرنىاة9االسالىألنالر

مىوكالورئخةءةجمألثلمعاتجزابهمتاانعنلننمءدارانجالقدقف
2المجزاصالمحىبأبىاساثنبهاماصحأاألاددةبخدواطاروالدءداااوهـهـولروعندرأسسهوصهنرسى 4ثهكارلنءهانإورمرميرباحالردصهومتماههوالتهلفقطقرء
ناهـمخايةالمجزاروهوفىثيئالىبى9وفضامادواته4ةهتدنألهولماثءئه
ئتىصرمىانعنمسلودأبءلهم8الدمأكسمعثرلمنافىألنىفاذابصءدءمز
تئرقأياممايامهلةمهشاقاعراصالدمهضىةلمإنافبهزلإلؤكوا
جهدىادياطلىالءاكاالسواسةحاااتاقولزأالهزلافخربالمجددناالىألمعادالفائأالنىؤينالذاإتاوؤ
كلألمماولةإينوالزبيمبهثتهاعبدإبختحرىااأثتذالمزاثورةثرالمحسنيةغافىؤجفيو0151ثتلىأ
دارالةقزئهاوامنكعلىصمانوبهجهارسثييرماالربناالفضعفىايألناول4ا5لطفافةرشا

منقالنيانلراءأبيت4محبممحلىحماثثاسأاذانمالمال17رنامكأ3مسامنشوأحضرارتءاوعا

تسءأكأثالثياآلاابراإآاايمااويةاوألةأذقط9قايلطأوافبإآبرذالكلمتقااليانءزاهذالهاوقال 5ء4تءوتصرقلمهلىلىأهـفي
اثصاتلدةاجمروامالىاشلأنسأيكونانتهاذاريروالزأبوشوأبوسةأبوكدهترولمسألة1داراسثممفالماثة

صهاعرويندهنويةاءانذاهاحيهـلصفىأ51القه8اانفلهةمالاوأماءدساسولادباه
لةماضاالوعةتجدقعااباواماوجدافامىاأكرمنيةالعالاياللزافنةءبها4ةءخزالىهولىوايىااد

ال



ء6

خقىوشألحهوهرهاجوو

اكطلوفروشغلطهاةهاطمهوااطاأبىممبنلىءأبوههذانالمحىيدذأتلعدماالزرعالنينانعيانآفقال
4ابنةوجقداراوهاكانتلصطاابأبنةكاهااموعهجعغروكهخدمجةوحدقهلموعايهتهصزاالتهلرلىوتجد
أصضزماخهافىولمبهناصدالوانيومهـازقالجروااخاورةمىيزيدبنالدبنألنوبيةزقهوظممءاقااوضاله

سثندرلماالانلخهأوثيرالآءلطفةروءفىاولبولمآثادءلىءلدضالصدهفىةمحثولىثتالثاإدعهيهتا
أنأخئىوقالبهطمجتيانوقآلراسهفرنج2اساممااابدءفرهتصواالتهعبدعهقرآبنقداثرواالواننالؤمشا

فالجئىداراؤغابتونأءبدالمالثءالفيةاالرناأزرلةلماثنانأردنالدواذاظالفلةاال7لةلمواقياذادتالملولى
دغداسضاواوشنلطأبءالنولداالولىخالدأفالأمةة4نهداافاامدورطءلوقددئىصعبداقهأفى

ءيثعوصقاصلغارس5خالدأخاهفاننتهادبىمكانخالدوانالفأنءاأخافأندنةلدالوكانانالمالث
المففرساوجعثىفىشينأميرااإضالداسمالفآلاففيروالالعيرمماتعدياخالدفوالتهالويدايقتلهفقال

يرحاكثرلرؤهاأأاحيراابانفولىأبروىيرىءيرةاةروااادفىاحاثوكووقالدىااافىفتا
وقتلىراناةابيوتصهدمبهألتاخوتغلوؤاتنويينلهأنحنلالباذاهرةاةااصصةهـرئاةكأهدى

الىفوةبلى1الىبهالأاكأاإشقرلدبالعيرعيرقاتدتقنناصىئمانارحماطائفوأ
نفييرةثإلمسأرسعناطامكةأهلاثنجهـاؤتلادكنلموعقةادلىصى4ارلوللمجطاخوخاماثانفانصابو

جهذاافرس1ععامانءبتىلدرقعة9تةالمامشفىافلماوملوالتهومامقدمتومكةلدأةرسبةةفره
ئر1ددفانأمابهابة1109أبىبنمافىاةاتوسليهووجالىكحىءاولرفانثفاطاواألثبرةوااثارزاأما

ن1لكةاواخهـاباالانعثالخألفةولىىدامماأغةصىناكبزللالثداثءدوهواطااالىماصا
اىالمورابااررتأنتوسلىاتمالىصلتهارسوللهأذنقدنأنهإردهعئمانثخواعهلم12نوفرد
منجداسافطابهاأصجتجحانجامرمايمباالاولمأبتنهطقال4إثأعناضبىاشأبوصاتمهموكأوداالحردهلم
كحافنفانامضطرغنئءعقيرتهفقدنهمهواذاشاجهدطعدبهماعةءفاذادهحهءقرناةوابنهث

اثاففرجاحدينونةمربابيتتئأخضرالمحادهاجدالابكأصامن

لمونالمابىإكلرأءاتواالفليذهبفاذاهفجماعةيقامااالخاواقاللبالابجعفربنبنالقهاقاواعبدهذمنقال
اإوزنطعالجداذلثمنكنىإةميهـهمكلالم

لصاركهقتهنجامناالغربىتدالىليتدونأبصرىيذكرننهط51به
4ءفيناوترشىبتجرعهلثاقمرثافىثملفناهدصنبمؤانفنىاتعرينقلن

لمأاننالءافزاامغواناعلروفحاامببهأمحفاذاهوفايذهـقاطرتاالهاللوريهتقاأبقالواعربهنصذاءمنقال
4دمتوف4الءولةلمثناسنهالمطاأثالثأرىانل9تالوالقاانقبلثرلهالنتلءث

ارالمنلدادآلمحدااستفىاسرفاأبهكزاهـوقالقرندةابنهفشالىاعرفمابنبدالقهءاقالوهذانال13
كالباالاالشىكألوقؤةأنءامالهداقالصانهور4مةنالماففءاثاصذاهـلظأنهوىوةالدفياواال7خهـ

امنااممنقد4لمبىافأرااأواغبننطرظدبنبنمدرعأبىاشخالقعإشأرباباكوثواث
يةانسانبافناهانصالىطالته

نءلاةادرفايعزاهـازقءكا2باوكنحيزذصباطلىةخلىأ

اماالةلىصألراثافهوىزبااالرمقفيءالماالاضامالداردارمقطورط
وزناأنااثذامننومهالموحزمجمامنلأف5لىءذالهذاساةءة

الىليرقويابابأرصقوفزوقع4نقعاعلىلقعناالخطوطنحنلوهـ
نزلتافاهفارسمقألم



26نااقاهااليئاكنثلماأهاه

المركزأشأماذاوراوليالمااتءممابضلمنءفرانة
نمممرفاالمحالجهذهرصالصضأملشلواليهرمن4الغاهذهلى1الهمةنيمفكهأذاناؤأناءكأاناط
فامات41لمجصولمراكىلمافىائاهمنقةتبباقاألوأفىض3ناصودصاءارتديهمأؤلةراكاابهصهـ

اعاافلناكاولىجازاافاسداسوثدبنتعدبمعدبناةخاقافتىالمحامألمانىأنثثاكلنرنابجمأأمثموقاحه
مجدالديئاالمامعدابنافخاأبوالديندوةااةهألاايامامالمنيئخادفىأنقالءىوذملوجمسمءماةاةن

هاصدرادقهبئبابنالمعروفيرىأااصاعةاألىبنحمعاثبنومىبنلىءالمحنألىارحاالةرأتمسفءاثا
سالىاقةألملوأبماأظييةء

مؤلص3نناهقىادطلصماادحدصصذفيكنفتأتعىلىءرويتهمنماطهـرلدلى
لوالوقار4ذبتكااماةءالخالعوكتوأكنىصهـمبألصقؤةمنهراآن
حمابمهزلرامنتورصيىءاالاوفىتالدةئسىةاةاوتركشحتصهغاالىلتلى4مىيمنفالم
تولهراجازةد3ذاضلىبافىثوأةصمنأداالاتمحضاالالوإل
مهعاواالممطهـانفسوايألمىقاقءةمهتذيماأنالراىميدامننرولم
34الىفهايهأتماةوالرائألتهصضىةإةاممرلذاكوأموفالتهشأتجهملاصنسة
ناعرالأضبرنىبااأهلمنبيركنااورزهـولتتينالدامثبئقطاشلنذا1اتثنمألفأمنمىجمن

الدينتتىيخاكنءصافكلالبركااعبداينلىءنآتوالمحصالدينقىةاةاقضاةاضمناالمنالىلوبااذلثت
لىءبكبالصاضأناعرفماضةنمثصالمحقاالدينخأاصاانقالطىبةاالالنأنخاأتولماثرجم

التهيىءأبرادينضفظلمحا1قالأوكلقالذلمثأظنقالهذاعنفألتهقاليفيهاثدونمافىاىالمهاثرة
المازىضثبممحالبلهذءابقمنيء4شقدرايألبيراتاريخهفىكىضمازالذأحمدبنحمدبنمزتؤكفامأراال
1ههواقهملمابمالأبىضابممحنهابنالمحىأمأ73اذفبويئابمقياأولومنناكءثاسهاؤكنارأتاتافار
3المحاقالوثثماجمةتنةيمنئسربناةؤترنئةصبهسنهآضالىث21احوبههلىء4وتعأدكء4حيعع

أامفةإماثإلخونةسصائابنمجاسقرلكناتتيهاةاصبهنصسانتسائك2عادةلىكئالم
ةرودالألسننةءماكلدرأمءبعثتالتهفاناقانحثاأتاأججافقالماااهلمئلدأءالماوافةالمى

قالمئماسافىاتءاالارأسمحكإمزيزاجمثبنجمرةاطااسرفىءبعثتهااواندأومحاينكماتن1اثةإلما
اصزدداحافثمةعرالخليل4زحهماصافبوركءقدخاناةايساطاسماالمايهاصفعك
مدءعموابئانجوةاارثيألالااللمىايثسافدىالمهاالنمكندرالمؤيىالى
أخدابزبةايسقيممدبهمنافأنكماسامبطاأبيثرأبالهرتأمىرمنفافاله

رأصشكللىجمىلذاألدينشمعايخالثماقالبئالىاقالنىوقالبويصءبنافصاصأدإمدفةماأايساطاارسعا
ااؤالىةااأرألىوءاكزالىاآئةالمحخرأسلىءوىفرأثاالسفصااالربعمابزروماتةندىعشرأ

ديهداواالشادلهـقوفمقااقهلأةرراادقيقبناثنجضائةاصبهماارأصرلىءواضىعبداتةيمنالمالثلفف
عنانلاطةاكقلهلمانأاالفضءمعااصواذالملحلمعادامثأفىادىماوهزشوءو رهبم

دقالوفنطرساالتكب11دانثاادت2ابرلمحاافىيموحوعالماسانا1ووخمهفورةمهىبصيخاسة
ازارعفناهفامةضادائىلمايمبريااالعزوتهاأعنحاكوصم4عإتهالىهـتهارسثرلرايهقبتلىعىوتج

ثرمصالجرالىامةاتضيومإلتهاالينض3و4عاهالتهلىهـوقالىراراادخقهلماتنازعةمنيهاأثردىأالمحمنت
ىلمهراموقيهةاقالصةاهـبهماياهاكايا
قلتبهلهالىبالمحاجةصىعلى



1

11جممداليراقالالصدبالطقك
شماالربلمضدإلتاياقؤب

ضطث1وقا

إهمبلمطوطتوأةينمافةوصلطمنته
الفةأولهدم2بن41وجالالقهكرمابااءأدبنلىءاالماملىاالمنسوبثميماامنذأخذهـ

ااثحيرابنتهمحبدابنمطرفئارذراأكملمماصابوهودهرةذفخم2وؤذ
يقال4التمورسوكسلتىالمشيةافاهذهالفقالحبهابحلةئيمعثىلبوهولمابنلدلمفىا

اةذءاحاملاذبينوانتقذرةصمةكخم7ومذرةنعلعهاثاؤبلىفعال4قرفنىيذاما
اشأعرفقالاؤادنعاهـ

رذنمافةبلتمننورتهببمبهمنبتء
قذرهفةجاالرعقيعيرئلتورتهنرربمدءوئ
سذرهاةس4صمابيننخوته4هـلىءوهـ

ىصالهيم1اخمأفانهأقال
4لدةاانهلدامنمناهءحماآفئاأوالدآدمأرى

4ثةءهمصمتحؤواوآاذا1كأهمأاةإلكلمفىالرط1قالإ
وإما

ءصأنامرةطولردىاداعيةاعالساناممألك
ايخالهذاذاماهـألونمألفاأثدأاالذيالبما

يوىذااصلىءوى01و1مزخلقصألبرفمنهراثف3ممادضبقال

1الالدخيألابصوالةطالساخروالفايخصالامماتاهصلمابووقالابوإلامجرى
دههاربةثاتحهـاانأبإفقالدقهمخمماواقرتمنئشفقالأمنللىررئ

نألهدوالناقتهافيهابهطعألكىالءبالزوراةاالقازهممما

االزماذامةقاامصدرأقامالقامةاابالعراعيهجمكلألماأتئثماويفيلهأفجمالفةا
بغداذبذالفاتبغدادوطقبغالنحراثبذكادحميصبغدءالزورااليفارقييناج

ومنألضرةاالداللدلبنونبغدانمهـماتينشاوبدننمعينلىابلىيرةاخمجمة
انهاخموااللةلدالمبماصألماانهمادأقوآلنهاتذدفتوألدمالمارااسهائهأد

اادلادأآالرنءاباإتر3شلمكأدوأثاإرنركاذالثالنآلوآأداذةإاتهامطلواكأ
ادادباثهاوتماتمنبى1تمنهلفنضوأرإيسضةساونزةومابرأرب

ثالمحلىفىحاءودجلةافرآتاكنوهماصلةدلىءاشرياةبابراخماااقديمها
عنبارةادوإصءاالدورالخافاوزتاسرقىاالمجأنثفىالدةدفياهىةأثاادادوبف

الودفااصيافبطاتءلةدشاكدجمرهأادتامنالةقربئالالتءصلى
اوهىوضصينروىانةأبرنديةءبالرزتكغطنالمروبنالمهدىبناهاهافةءالر

إاموركيرلسلفانامعفةوافاؤرةصأبحضستلعدثانيةواصؤرةمديفة

المالثوربهنابمنموؤصال
يزءأطوأناجمهـفزرسم

مهاآةاحدأالماللىءإل
يهنوالوجودمهدمكا

لفأقيصهإحاامننغيرع
صهاة4المحعابةترايان

رسافاوانيخفيلةكلمن

وةاةادةاحانصهاه

صمءممافعألدقفندان1
شصكرثمائنههلوضىااف

هترزومخثءزذءخهمةسه
ذوىبراعداؤثمءأدة
الملوكلبلمصمهـلماخعاا
معاياوأععامهـالبىظ
ولواوزللةةااغلبةن

نفيأن4ذررالىواذ
فانةاهاانةبىااالثب
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ماالموهمهإلدكةوأهسلى
مصهنفهةءودأل4يولة

الرأىاذهـعنسفءفاة

ثقبناصهدوايرماد

زعارفوالحهـواءاهعاماان

لهـاملى1مإصثتعملجخ
مم4واتنكللمالتا
عدانرراكمةواصةنا
فانماصخروانأصهر

صهاللهيازماالسليحاباصهاا

لحضصالاضآباكلألشوالمت
قعيوأنلدبشؤوالير
بيننهمءالشالىصبن

لىءأافااوبتدابماحبصه
كهلاطاخهـفأوبلمالا

عايلثمنضعاأاثابذاصويأ
باحمرجهمحرويعردبذلف

ذالثوافىاياليزدثمنهىبه
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مبدافألزأهابنإمرضاوثبملىخرابالمجاةرفىاصةماليةوالرابصةمنهمتدفىففانثمةما

ةتر2خااسةأدوافرصؤرةجهبنىمومشهلىصهلخامى1مطالفمةوضمعتأتةوانككاثوا
بغدادنيمفىسةءوفىانراهبارسألالمنصانالرةورةقزمىداراوادابصةكلبكاثبئفىزواتهـ

دوانيقألوايهلقالامالثيانمايةقاليئهـهناصدأفيأريدانهايخحضأرادأندماعوفىكباسرهسدشهـم
بذالثصأدتةنآعالهيقامقالصلهيقآلافايبيخاالقاصاالؤ3ولأناوقالكللثوأماننكتالمغلايثاثذ

ءؤرأتتيئإ1الدىلدواامكافكلىاتإلرعلىانصانوثياماحفاأماقوالروكبمالحدا
فىلدمشقهىالىعئمانأحمدلجعدبنتهراأقىعبألدينسثفظ21ااالمامتاثالمحالفتدأدثوفرءاد

أنتألىنجنلافضاءكىدىادااقالبهرقالء9اايخهتآنةءومايزأرسنةمامىتربماةفالوسلىمارأث
أحصرافاأدفىفقةنةثراءااكنه4ءفابهف011ارينةباهقمهـابنهلمازرخرالموأصادةتدرااوالماث

ثئف2صرةااصذتأتكممرو114صذاهلنائعاتكيففغالتلمضارهافااةادظانهاطإؤء
لدقالالعلمإقاللسااثماقطفةهملالىءنلذىامنفةمخايردعاثقدرانالتابناالىنبمأث3االبدىمآل16

التهكألعلىلطتإيدموقالإلفاخذأدروالعايهاقفالتهوافقالنهوأنتومحدقلط1اوافاقالالمد
بالخهنياللدخلشبجهاباليتلمحطاقايهونبنااوقالصناسخالتىابخرةأدخألخهراوايمىطاطاراربهتاو
ئلهففرخبرص1رحب7الامناعاقافىلمايدتجميحىمجصواتابناالىءلفاقبىءئمقالوعوفلهأبنندلمااللىء
4دؤلحهكماكلابدءاالحرالهادشوقالل15امحنىأمراداعادوينوالصاالىاافىاقالهاوفرققا

ذ2انهثمادرهففيزلكهولمابذارفثالوقالورالمضآلئرذلكبفاسمهـدراةئيىمألك01وفاذ8
امحنامرهـدآالفيهآليىمخاجضلاثذةةعلىقثةأةصاابمربوالمىالوممألنريايساولسارفواحاا

ان4نيلسواالثاهراالأمثنءثيتثااةفويرهءزوجناالنسان4اتانماتلمألكالهصاةدةفرادا
االفارعةغيرهاتحممىمنبؤتولهاسدوممطاايألخنمثادبينزتستكايهدااوفصاومراةأصبهانمدإنةبنى

سماعذرىرحلىاللفارعةناهـهةخاعءاسزلدخهـ2هظنحهانىكلعزلتندكنكانتالىرلمافىجمسلمموقفدرو ءأ005

حهاورأنييئفيةالى4مهتنعالمقو1الالهـبمةعثفىب3ترنتفهطاوءاشبماماحمهافى4اةاخدشيةا
علموىاالتيسائرلفاففلهأفىب3برفاخبرتهةةاسيااطزدكاهنءزهرج4هـونزلدوفىلةابالأاعايمذلالف

الجملتفعاوجهـهلراعرفتعليهافلمارأتهلدضىحتىرآتهاعلىواكامخؤفاحدديهةااوفتاااطاخهـ

أالمقالاشئانءقبرىاضزفيممالتاثفارذلاللاذهـفيلىثألالناالثرا1درالسكالتءةزلم
لىاوالذهـفىلىالناقةلهقلشمعلنةحتىهإرتلط01نحألضدرفيلةالى1ئفمى

امافىلىواذاادرصانىاالورقال5الومىاالافييأحذزوااصلهفيمرابءإل11لهيىتبضوروفهبنحاس
افأالواهذأنهماخسأفىاوشحرفاتأنبينإهـيخهاوةلم4مااةأذؤواامةةاالصىاماةاةال6اواماتماالمذ
اهـمااهتاااالاإلتصشدةنءبئىننهأنهابزارتكاالمجرصلحجىفاصالالضآا11هـآامثمإبرخ
المحذوفعدانل4اهافتها1وابهاكلألماكإيرافيربئماالنهخطاالمحرفاذفىفتالكصةثالمحنامهاعدالعذو
مكاوضىماذاوالىمحلىواالصلوبموعماموواالمالمءافىملمحاجشحهانءفلطارصالبنهساوداهـا

التهقالنلقر2ااكةهافالمحلىاعقحممالةاالكهاوهذهرروةازألاةزوعطكأصعالأحربارباهـشبت
قالياصااورافاالباتءباألونتاصاذعافى4وقرأعكزلون8شاتمءافىفامصااتابمهـرافا

نحزارمىنمطقطرامحنيوبالمحأثفنىابنخهساءالرصالتخايثئعلت

دمانتمرصافىمزلمكءثممتنىتماقامعهافصرةالهنلةتونخيهاة

لىأؤتللىاقففاماجمهاايخر
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هأرباولىسلمخنواحترقض
ثملىالدائرةتةفممااةواالقهإتقوىفقالبماتوصينىلهلطصةءافضألابهثقألمهاماماهمقانلف

درةااللمهلومىطوالداداالهواقدمبرانهفىءرفع4وموضمامايهمامابم3هازثفيملمافأعناآلا
لموكهـومن1يروهـأطاافىمتىهالفث3زيدلنألقيألماجدراصلهاماالمىالنادنيرمةاواغةاالقاهوقوله
الثاياجضساهـاالزممانفىرؤاكونر8اااءراباووماذاإمءبالزدرراسةاالقاقاللهتهمزا
كطةالمءول14ارمذ1ماوبكانضذهااتزتوالفالملباالهبينمممليممحارونلمدواةطلك

حىاؤفاننآالملماطاانوالألسض1ادلذيينانلمبئ7هسافىولهقىكهثلدبذ9ماشوالىخهافىآثرآنيل
بئا9وانثلاتأةت3مبسمعبلذالقهءولوشاطةموالهإلصىوألعداصكينباذسعتلمبالفتلتمف
الفيىالمالثأناتضلىتعطلةق4ت1بأثااراتلقنحوالكأجهنحولررريزيداقاالألهماوا

هلدأهـبهونهضالرالس0001اساصاولقىفتمالاكأامنفىعمددحماةونحن
فتهقله4اثفبرزالاتضكراذئرجاإبردعافانزتاسئراةنهاخذابقرو2مشفاهافلض

لألفىاتومخلرثملىاالحألتالشاعرلؤساالعنمشلة2وءتهتذافارلمثالىااثذصرذ
برالى9كاالمحصقرمااصيناألنكهـخضبرتممئىتقىزوثمااءبمطبينء

لة12مااضماثبيصفىذىلثااصلمذد4إاألوفيهاثفابنينالدالعدبنيهـترالدلدتاثامكلاهأ
اتلىاميمااصعالىرواذلشمضهموإنجيةاعرااأهىمنةءطوبملىتعطاوررحهقمالىاةوضاأسالىهم
معقاهوفىفبومهاداةلهالخبرةنوقالةزإجماباابرؤسيملىتعطقولهاقافانهىكبمامابةاءأالدينمحب

لاإلفمةالىالمهاحهاتدلدخواالووجهلممايهأهليعرقهئفيإيرالبيمقهذاملالباانةلمبال

الفلؤرودفاجبباازاذازالتاقرااالدفيهابصمااثاالقاؤالهتإرالءافماالثذؤلمبالرأاخااصاعدا
االبابامناضاملدامصرسولواللالمفدتجمتماألمطالموم11كنبتابالعتولمافباتب3ولتاللمنتمع

ل3لهآلملفدتيدنأذنذاببععقختوانماصاليباطناوظاهرااوسةفويتيوألطفتقاصكتبت
44ةتجةالذىالعراالفةفىااكقالجمرتففياألىلرالدينرانممامبر1الظالهرذابخهـاتاةزاومقنهتةوأ
رةصلىالىااللتيالاأدووقالاياءاثاما9الراسمطإهىيئزافىاالوأسالرع م

حدلدا4مجدمزلملتفتيثارصدقفهذاالليفلىباتمهءصلوقالاناشافىاةوالرأسربئقدرصمجصصةةع
وواياإساليؤأااثذءأفيآن5ببهزءليااخهفي9اثذفهليدىنجاندحتامالوقالبمصأمحهندصءاال

الساأاللطفقليالفرمحزنهاصأءإللاهائأيألبرؤلى1المحواصحقوإدقولفمذابتاذالاددت
كأمضلذىاوماقالكتاهـاسادكنثميزلارروبمفديرهأوجبفابفان7يةاالفىيرمقدلمءالمجزهذلفمثملرأساأجزا

لمثغواالنىايثاقالكاءلاالفولمجلةة7االانقولواانقيآضرولمزفيةاالمايرلهذهلروراألبداتةا
كاةوباخنىوالفحلوةاثددةثمةةمإلةاالصةلرآساءزاآمنناصجىبملمءقنأااقاعاانهبمقانافان
لوحليمعاقليميملرلذنآل7اقىتهعلسصلىحملىمنلىأدةةيةالاتبتىعللىءيةالالأنمملىوه

كأمىلءطاتخافرلماتنىاذهـقاتفأصايةألامنننجاعاصةاسذاوهـأولى015ادهاقليرةنؤدةةمخير
بتفشظرىونهصضهمةتقدبرعنهالتهىرفىحنيفةأنيلحولرأساآحاإلهامجبمفىتاك4صىاثممامعمجث

الذىمابرنىفاتاخدراالىدإلتزاالىتالتهرحمهسدااينالديهنبهاحاثاقال4ضهادقىالفيقالمزاماتعرلما
فمياعارتيقالىلدلملءفاوفى3فىفامحلوفيةاتااذاوكانمرماوامعوببزاادتاالاسثاةباءاباا
إلونحفثنأبضنألخوعهوإلسطبفموماعداذلدفاابمؤينارأىلىبنلدنأمختبهها

تأققاللاطالءارةاسيضاحرئذانكوقيلااالغيروخفلبأنبككلوبكلاايئادضهايا3ز
مهـاذصتىقصهفازالدةلدىةص9
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صاإقيالثءلثابناقىاامرأأنإكألةادثءأتاهاواثلأالهـاالسثندرباتففرنمصي
سورهإاوأرةنحوقرأشبادالمععولصماوءيهنوماديةبطادضزولمبادأقامأىلمح01فالماهآمهـفكرثتايله

أكلثاسحةءهادحزابؤوله4عالمئماوأعربععنداالتبطااليرابرادتومذالقدكناصااثلاذااحمحبا
أشنةالساجمرتننادروانادرانهةهذالثصراآهافىةقولهوةءت3اقالثراةاالرمقابقيشئبلاؤ

نادرأئ4وامئمريراوثألما1اوصااهاءقاحهالذ3نىةهاولبدتاكةهـآءااليدينوتاوعليه
الىللمالةخراهزااببايمامافىدهذايخزجءوالياالشالئاسةاةصمدبس1حألندراالب3فر
قةثماذولومبوقولهمذاالواضلءماألادسله2كنءكأبموآقىاداقيمبحطائثاالثياناداهحمالبة
نىاكأاألهذهئالألقامة11نارفنهالىءبنص4وحنهءءبالزورامامزرباطااأكماإلوقالدلرافانفرداخ
وبضكطوس3فىحكطثااقروإلصيالمدؤولةءعاحهاكألمااهأقىوسثالىرفكءأانأردتندثال

ن2اةالىءقالرةفةاواعطمااءيااذفهـيألواضراسبملىألنهنصبوانمطلىقيلوأالهـفءوقلةلمأخأنأعالمطأا
نياتاشسالمفرالنإهبئاللمالىاالواكوراالىميريراضوةضريبءما115اإبدى2تجةنءعنكماغاب
ةتئاةاعكلميواياالىفأصؤدالهمالناؤكأسبراااكأاالهـكاهافةالواوعاولى9الماامترأتنوئرأم

قدمءبهاعر1الصد1لىاالىصرراواةثنلرةاتؤاافيماالىءدرةةاياثممالةإيئء3برمتهبألالا
لإامنماضرلهابديلفيلىزةالوالبهالىألنوياشحثالىاددفا1المعاثركلمحمحلوأوأةنء
يهلىنأللمأمةاسهماضعهـلمامبءااؤجهأصامالمةنبرمدفتىوالبماكاؤحوالناةرلهلمهطاصاربرمىاحالدء
هعئهازرحيلهكلذالثناذافجهااماألىلهاقثوفسالتربشمابءكبجمر11

ضؤالتانمراهازابلةرئالىوالصنرماهـضاعرواناالممثندرنزلقإاالرلوؤ
ليهاالقامحأحبوهاتعالىتهاشرزماكةنءلمسصهعلهتةالىالةلرسدخألجوفيمربرلىاهـوحفوسهعى

ءمهوهعاالتهاوفتدءداحهابشوصكاراماأحرهمنكانبهقامااانهاطبةماابرالىوألئاحمادرألءاالسلةلاف
لموغليه4ؤالىصىاطهسولخرخولمردينكزنةأبوةو7ولطنمنيءماخزفىالفأةءعثثآخخألةؤخذءنكل
ضكبهذاكاتاإتجاعاابلىكئادفأاعابابآتنىأخرانلطمااقالاءؤدزاأمالماشااالفبكةءأ

وكريمااهصحتوااكأاقعهاوأمطتعالىالته51ءلغمألىءتالمديضدفنلءالكارأةاندمنإلشف
انوسماللتهالىصردقاد9ويالرصقابقاعفأحياصهافئإلفالتفىمابىههـهأبحزاماقررفا4اثاثإ3
المدإنةءمقهااعابمدبمتهفىلمأماكتيدوبهالمحدصيرتايمااكا3خبلتةلمديةا9ريىبماوعادلمسهء

ردابةطأأهاانأيسصحىقولثنوقعاابةردفاةتالمدتالثمابصولمثدثالىلىالدتااأتوتدلموكاددانت
نزليةايلىلىلمجوهرااةاأبوآشرفواطلمسالمهالتهلىمهالتهلرسهاقبمأركئمافيبفهـاورأداط7رزإثفأقام
باماهاأبصدقولوأالنءتسحةدةتةوبهط
اباوالمالرسهاهرفانفؤاداتالطةيدعلممنرلمم4يخرأوالطرهصيفىافواضتةلىةلمثء

ارصهلهلمانننلةءااألكوارنمشاعنةنجزةسإللؤنوتمىلف
ادموينماالقابالمقام51تركالنهتحبأناضاشلنواعرفنافثوملاالكن4زمفىولئنووفاتهإكتئر3اوؤل

وهـثانءاانوناديماللىالةطوفىافراقواوابينانلصائلىألنهصاأتبانةءااجملىءففىلضاةا
باأبىقدلافىتاتوهذاصبهرىوافاهاالمواإلةااأفنل

بنتلمبءااصهعالرضأارتأمااذاالمحاللخلفىفىروضآترفىيرذالثءلتةةستءبئماسه
منرانمااعنتخالفثنمأىهـاقةامىبنواهفتلمرأغامنلقاتيرتةاالهصراالمءادأرنءو

مةااتالركأصشهامندذةأاثة



انماااالفاءفلشاا

تفهـالطلدؤااالناثاقىفاتالمقالاياولئاثاطوأىأدقافىاازاوهـ04ءمبئولمفرب31لمزتإلمةاا
الىصيمفاندرا1االساميصصقاألأبواكىاالندلى

ضأن4االؤثأأمهكهإباثاههمحممارسومان4الهلهـألءشثاكراار2االنءنزال
أصلءناوتدويمةلاقاقاوربمطاااةألربالمحباالافىبآلمهلغتناكطبءامااأالكناجزالةأتمتالبهءلمحا

لناالهـدنتاوالالممدحةمتاويانانإفضااأقوصفااتجتسعهابانذاهزلاالنوممىلىأكأءمماى4عىبآناقظة
اامنزيزدنإفبلذىاقولئانءنزليزدزيداضربنصثبهدقوتة1اكذنامحرحذالهالقيؤث
داايردمحليلمذاللمتلعابنوقالكأااألفىفظاباللداةلمنءسماانازلانماتثذذزيداوب3ة

ذالسااوانماتانهتؤهامخعاجقعقبذالث
يوحتحانأوصىثملهطزيةاصحيحاافىاهاناشابئتذلي5تألةنةالمبىنحوالمحهبذذتو

لىويماستاذكلتابوشياصيراكاالتنقءأاتونزبمبألمكهاحااقأعئفالىت
لىكوةالمهـةالثباالأطامامنسيااصأدوالابرثعربتجحافواأتهاأومانزلؤ

ؤال4بااليسكنددثأسهافىأناتوقدلمصاتإأبئالطصاطاأبىىءأتىيهنونمىةاةانجيىتأوردهلذىات
ليسعالامارلىاخذلدل3ووهـعألاانااليشارةمفيوزدتفنفامةاجةخةبنالافى

كونتبكلألمموأحرماالمحاهااللناكأالهوتيمىاادثصأهاقدمثفسيمحأخم
اصهءواامامةمعزيالحاصهاهبطوأسئطاالمادامىالىابهامائهاومننههـف

لاالدرتألولبالفثلاضةثالىاثىآسووقف3صواخ5لرابكطنأولةرالذمصلىامبسبناوفال
صااالولاالقيةعئهـائولديارثارا2ثىلولغب5امااأبوصامثمئالنزلوبذكرىنبلصقعاءاة

وقالاأسيرىصالدهمريمصامالهأبوارىالىثملىمحىومماشاباكةكرااركأكوالااصنزاةءووياتىمصث
رماوظ1المى11ذولفائا لترحيثولصكحثهمةرا119بهذهت

ومثثاوةاهزتاقاالرإحأةتسأرضىالملطلربهحاعوسرصواجثف
محوقالذذراومحمنهااالطرافتاتإثأمنمحلدشابهاتىعاااابناقولأصسوما

تالىىأدطآاعبااتااهـالضبدنربىأترااةبخؤامهمامافراانيله3المىءمه
الهونءافعقدغابواقاثاءقرأتنقلألحناكؤلىكنواالمحبأدانممألمالقهحمهلمفانهالمعنىهذاالىابئ

كندرفاسافراالسابالروقالفدبهتانالالدينبنزعودبنصاءااأباندينابشىاتهاشاتيمابالداامءا1
سفرهسرى7يةسفراملوإإلبلمالمتأمنىهاباوكليهتادصالتهسولنارروسمدحمنفامنمجاروةقثبدلمحايا

قمميلمثأانقالذادةقئاأاذمناداصمااأهئىفى
لمحقتكوههصرهبلئمن51اكامنبعنداااالمعلىوقدرأتالىرىبذااال

السادسوقالموتهزكجمنرماصكوهالوألرصداءمحيرالهنياومحغرواءنالىكبدنرلو
فارتالرجمةآعممذبمامندمظايدرصاضقفءالدصطرةفىاصجكاوااوالح
وقاللميهءصمفةالرعمأاانالمحطناطزهـ5و7وأشرقتأالقبالمثةفتررالضو

ةرنابالمحرءتاكلنتاصاباراذغااباولاأيضاشعرمن
ئامناوقالاتالاباالثبالبالمحيماندنىتدفولملدثىمدتضبهوابمءفى
بئدسحسوءصجحثقافيباؤغرالكوانااتاأصةةأشدثيشاإيناصموالحت

دعالألملثءإص3موالوحرعرفءضأاالرصقاثأنبهاءبخعلتمكوارلمطاالتمعةدو
قىمنماتاآلىعكاااافال



فأليموتوقايىصىااذـ

ءضكانطارقالتذط

وهنحنابنعلالسكنددىا

اتوقاتهحاامحماثوما
حرفةااصهعضصلىتط4ءأ

شضئأراترفادهوق5اليا

اراابشمااننأظتةماض
نكاألموقاتيبوفالب

اددكااليعرارادة9ىلى9ا

ضاا51ناعراذانافامرفهةوال
لهلوزث4ئوملرناوا4لره

أكثرلمثهتغاهءكا

لفتطوالدكيمهعان
تأتاةاصاتىببسأبألن
ةتابااتىاتسبصىابه
فىدعدباامىآاناصادقا

هفاالمالندمنشهأاؤلاا

فعقراوقالقالهرااصالىء
وئلوجه31رسىةاالما
ميممحرلمءص2آلواقا

جكءفألناثانلهليحماؤةلها
قابااروبرفتهال4ءؤلموط

نمأناهـ4ليام3اسوأعذر

دأتيرضمظاسثيمالؤته
ملر6فاتخراال7نحماودمه

كاحعابايرضىقالى

رقآصإللدبشوأحضر
انىاالشاذأصياا4احى

رهوأنااتدةةماتؤ

وأنتاصاثلبالفى
خمابهلىءصاءوره

لهماوقرق15ؤأؤىافهرث
ذالثئلهصلىفتاالهأكعفط

تهـفللهؤسائىأمأافتيال

الهعأكفىلهماقىلثفهاأر
مابومرطوجا4زث91صةالفي

86

املصاترببادفدليثرفبحألموبوآءداافرسأبتمنيم
نفهـومضلىالواقعلمةانخالراابيتوأمابخامجوبولماأقدخمةاةلهنأوما
الخزوىةءةلمأبىبهرجمأقولمن

قنعطدانرسنازهاهاهوجؤتأشهـولسلمتظازتوافي
ببيههـافىلزابنبحههالادتإنثأفاهاهوضثالالتهروتعصبنةطلتت4ءعاتكا

اسمتترةءمالمحولته1انأساواهانتفألبهسمبوئقدوسجلعزالتهانتذلدفاتا
طروحبنالدينجمالقوذكةمنلسلملميهءاقهلىصالتهمودرنخإنجركرتذلها

وزحزملمحطيمواميبت1بخقسوهكةلالهـإليهرن
ممقبةاثلأهـحتىئألمهفاوالته2ذوارسول

مصاالى4ثأبفسالالسإيدهساقدصاالذلىءااللهرأف

امباداوصلماشعايهلىاطهسرللموعنداإرزررناخر115وجخمطاالىلءااخر
اقأقالقهاالخبرفأقهماتقصاوجدتبفأأقهالدبأللىاوادالتهباء

ثامزطاتهتمكانوبممحبهبليىالمجيلولىأحركل
اهكؤك1الةالمةدادهذهبلهذايقمئبمصامدقيعفموفوائذؤائبهـءدوالمتما

الهسارنهاءهاطلءلى

لىسقامانشهةيباروةمندابغدعلىلهنى
المجنهفارقلمط6رملألطكأعندفراكا

كرلتلمعرى01امألاأبوو

تابملالوصصنلىيمأعززءدألاجممحبطنحبالىالزمانت
الىشببدادأنعتمالفقطالكماافىأذعمرورللوباذم

التههلمجبزصرادقولايرمف
نحأ3االلمحلاوهااااكتتوثيرادكدفتاأما

ادبغدالىقثضقالذىلرافيوا

دوهوجدثئىاالؤبابستباالماةلثابهابتبأد

دقيباباكأغمانمهعاتبههـرأتجمراضافىلذاثفا
ايمقالنهفاضىالمفهـاسراوأما

حسادئلمالدهـهايهثرةةلمباعنأرغبمادال

أددبغدثباسالاقهاوالميمارخاارزقاما
وقال

سازابعاوالمح9ااثثءامنكمشاربةنهللمثأدمالمحزثدفأهـ
أكابرأهلهامنابأممزفشيعهنهاطاءمج3لىاطاهدالوهابءاقاضىداثبافظلما
هةوثداةءلمكلرافابيزلووبدتاالورمحهـممفقألررةمحئموطحهاطوف
فيمرهثزناماقانزغينةترص

قصبافهوااثننلطداداماوبيفابخبهماثلالمطددارالهلىبشدا

هما



جهطهلءءمافلمامج6
يربمااأعدهذاوادمالفقزنديقيتلىمميصكاننىءكمهاسامضاعابالينةؤيتا

المالصاأيهاولمليرؤتمامزابمثقضااطفانهاحواءصذلضربنلاواقعة4تثباالودجمىاةاةاةؤووا
اثاالذةدجصالتوالفقالاكوىأاالمحالثفافمرحلآالفآخالهاتحوثألثةمنيعهاسانلدضخرجابصرةبا

عمائهواانجننالىالباسعاف11تهآوافرافيعزعلىانيصرهل15يابدقالراللمرفلماصاأولوىربأوآأوعروضى
آيخطزأووفيهالماهآبوعدةذلدذكرذلذلةيضكلفمنفهمنفلمجمافاباةي3لومكللووجدت

نجهدأسملفلثبلثامنوقالالغزىااهمابموقالابرةاأهذابممافى
والحملمثنالماصنابمانتايقرحامزلماأيمنئلىورإيحكفالىفىمالمحولمحكث

تقصالةوأقوالمىالفدرحاارمتىلمط5بنارلوعضلمماكنفأسهوالمعنأناقلى
ذكرهاخوعننربصاالميجامايسبلطرااكايوالمجمربهاقاتقيمحفالذور

لةالطاااىاغاوقال

رومألكميرجاهـأردشىءتغيرمإلشسالهضتكلمككمالةأدفىمرقالهق
عنم5بكزفء1ءأااحمابالشبارمحمابىكاوالبهااليخاألمكاإاتامفنم

طثءبهانىاقيراالدينرفثوأل
لدمنبابلثأردشيربنهـمقبثىالافاساقبالصكاالورصرتجالداراراالرصقو

براالاداأبىالمالثبهمنلهءذمنوهومأ

4اماقدتزونبههـكانرصلمنانامقواترلةمنالرمقفابدالدرعكامنبهدوغزبشزف
ملهتعادحهعدهاقلىةاصاءااألووقال

انابهـاالكبروسأبدارامنهامالميراقاربىاوكلبالدىلهأؤجمابلممنلىأصناذا
اصآصكدبطفدالولدهاةداثأيوفراسوقال

محصالدتلهنولءفةعثأئرهاؤمهممخقوموكل4وطنالهدفالدأتمثنن
فامىأءراامنساسانهبادإلوحاضحكااالتضضبلدثتملناباالوماشدله

شثساسانةبهمنماتدالوابهىاصموقا
دالىءوبالافىوصاحلالمغهفدهمبصرالبرمنقمخاماعااةافان

تلاغهـمإمامننه01بنلوااإلمزلمامتىة3ابنبءالخمامنيفىقدجمت
داراتلىمنمماليهقدرمىألواطيصوقال

ولدأردشيرهذامننواديلراقفىمألخطبلمصحانألرتقدءاذا
كهاذكرثعسلىساسأنمهابدلأتنبالدهـوفىألضملربآلخافعنت

سلمافاوهوأولةثاالرضاأثوقال

أنانهةءااكأافيقرءااكامضدضالرممءلمثلىملىويرانىجشلألمولم
أل2داراللمارظاالسا3راماااألاءدلسفاثطترأتتتاشماأرض

فيمنوفرقافرساملوكابوتمساموقال
صلوكمولمطمنهمبنادىاالذصمنىوالنادىقىفىافإعةابعوما

المماكهصارتء1اىا المالثناىاوفال

ندراألسفلماتوحفئانالثابهاحهاووكلبارهمءصارهمءأهينأللم
إصديوناناالثمراو



7احدببروكأنثأردكعمده

صءاالرمقواليمججمبماالممااتيئاامالىءفاصاناملوكاهـ
بناقولزثلالقدماوازربيناباالرخاافىلرزقاماضىالىفتاشياقولبهىاترابأدياساإطخمكروضصا

اعدادافابأصحىعهبناراءطلهبثانهواوهم
قاسمافااوالتالدةدحألرخ1ذفنىصاااالرعقوبأينىءدبىوعلمجم1داراوبم
هالئهاةرتركابم1فهلذخمقالاأبادافعهمنىب1ةوائصاطالموك

ضرءوبيبادلهاففىأجمىاتالدةانمطأردشيربننءلهأطوتل
أثرامحالدتالأبودافىفاذاالنحلوالاادنأئردونهبابك
افزىاقالاذىالد41ءتراثآبالىء
اعرظاالمجلىااتهايمبمئايذكراصورلهسأالافىءااانظنمىوسدفانهأدجتصرلهتها

ورهـبهنكمرسيمالفىالىاقولأصنومايألمقبةاهاوأافاضاالممالموم
كانامااثاتأةاةارأتألع4اقاممهلمعأتوالىنءونماتبعدعاجمم

بمقاسعندىرؤقافانهظءباكلنشحبوانارالباماليواةقالىمهرفة
اعكثيرةمدفيهلهمتمطأبايألناافأبادقاسبموبعويهفىلحماااتماماباايدبقولهأهءالهلوتماكركلذمث

هماهصهقلىاحمديىابئأبياتنىويعبةمركنههمنالمهاؤءالمحث
اتذكارالنفسجىال1ليهكرتذ4هـثاخممنمنومعهاأما
رهااخبأصدثفافىثألجنةمنأخرصحهنتفاأخرالىلاكرهإرضآصث
اارآندموتبال6مالوالمؤحهمضاجههرلىءفعخم
المربداحىصابانةااابنوفالساسانحدهدلهعةط6وفا

المءادبهيرضنىفلمنيتهتجسمعنبنانابظفراألتهزقهو4بلىا
ه6صمحاطءةثةمةمدتفتواالردواندالثلانصرووا

قلممبالرحبةلىمقاوممط4بقدهرأسوفىزةامه
داظءداألجمكطقالروبلدةموماتاذالثنحماث
ادبل6دىبأتالهترلو2مكناهعظموال151شا

اأؤأضفيهافقالضهايبطقامثملموك11
ادىفلثاوهوذابكأاصهدربالرحبهمضابنالذىدشاي

صتابردبردويث3فهاحمهاهومهدانادمنةاوت
أيفاوقاضؤيهافىوثارءانحنالدوال

والقرامسهامقفألهدءابىاكضةبالرصحدمتءافملالعاللمادراراةءاقا
يأضهوالشألرياعقرىوفحبهاطرئوكلةوالهـأفةالىعلىواالقبال

وقلتنءفثااافصهوا

بماماضع1اىههأكنمأرىالباروةإلهامنابأياوسمجزونىاةا
ابالضاتجضقوأضهاوجمسهافىالافآمثماابةمداكصدقماث
قولساصنوالوإمكناوالبم4هىئققلىيالناأدئالئاهذانهاكتدأاعرفوماماكاورتبالرمةمط

قملىمقحازهاخفهمدنىدأةشمحاا14امهاباوالملوكءافاالمحاقحدىودب

فرسيعلىناسازبفانهمده
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الدهرشمسلوهيطولهلممنفيمنفصاكثاأبئتهاأستغفر

لاابيفهـودالبراافي4فصواطرطضهءذءصاتجن
لاإلههبمنعالمحنيطكراثمياتجهثالف3االبرالذىأيئ
والجسلذاهـملىالنافحاتمهمقالسرطالمجودلىلومث

اثذباماععافثخوكاعلىلافاقةااععافالنهفىأكراااتأقاقهئقرالىا
نههودفاآالاثاأبياتفىودولمافىرئواانحاافىواوقنأحسنمملدولأنء

والكاناأاذهـالفىالوتجردالىرزامانهكاىمعأمفىثابتايب3اشامنمحممكلدء
مماىبمالمنابافةتأغراضفىارضههنوقدضفاساانأنتواااقا11هذالفىرانل
خاأنئهاأبزفلقافىوطااؤتاثرأصألماحيااكانكاواجمن4ععهاالنأنة
اتنخصهنوانىاتامىاف11نجادمحمالدينلشصرقولفىاىالآ

11االوأجمىيبقلخنءواضيجميةضنأعهـعيرن
ل1زصنهامناماالنمألسازواهالرثامغلررودوت

صأفىماتاهالمفئبروا4االلمهـاغننصألم
نلقوقدفالمحاالمنتىامنارتنهاجنأصةافظتهتبدكيفوفأرثأحالهمما

وقولهدفئااذمنصنأفىبىاشرادهمحتمارأشوءأااذوشدةةوااونضالبا
الته4اأث

نظمااسداؤلؤمالمبهبسأناقدلمحتالذىهذا

مخابرلماةالىيهريمالعه5أسرقدمفىالتحرثرفى
صهرقاللهطرالىواورماهواكعلىورءلدخافاافاننظمابااياقولهصنممه

الىةلثها

زلنالمانجديدثتقرقىيثومنيالارابدامةااتفىمدأت
اولمااتصراساتتخاهاونحدالبمبمالباةغالىاهمطةقدبم

أقطعفىانلثبنأحمدابلثالذلىوا
لةارديىممانايراؤا4فضتنوللعودبماخىافىقدقملىأو
ائماودءثهيحااضاداوعاةباععاماآلفاااهلدهتاة

بةالمحروتغا4ارعلهالجانلشذثبنااقدبماهلطقثوتاقإبثقلمهذينؤأى
رلصتاهـصدهمافىوامهينخمفاهذيناوررولمللدإينآلمحاسنفهاثتء

ءوقاقهتفميناينعبينافرقيبدولداالاعردهاماثآلولاءخزدقرخ7الاو
التهسهالةادطألمتالالقطاكرذ

دأولصأنتهلىحأللهتواقعاص
يدفحهسالىقيبلمصصضعةدلفقا

للهارحمهقالقسبنالملىأما

يدهسدأنشوصدكممعندعباثلدانض

يدثتمغايرئمحعهزتثمهعافق

لمحهمااالولىااجقةافاإتطب

كاصهـممجىنوفضالاوا
أبقهاوا4أأاوهم4يم
آؤهـاوأوةالملوكتثإأةا

ممجالمحؤاوسما
ءافاااطبقةواطيممهعن

وهموالمرازبةبهبدحيالا
حوضبمفيمإلوأيماتيدبين

زادمثمالمطاءوالدفى
رازاومنأخرتطقيل

إخلمكلاورزباةاة1
وندففرماتقواثلداباعلمأنء

لدتوداةهءوتحوبيرهلى
رعقالى9نكنوياالدا
ورينالمثانثحاانءنو
الرصاهلىوحىاثافرسائ

كلهشهوقؤتهفيثفىةببرةم
نلذىاؤللىاضيربارد

مهاأثوفىاباعالثعاصىلىث
بلرةهاكدنابت

انبباذوياقيواس

اائبماشدالهوضحهاييمء
مانتالالجلةانهلىء

منروهوأؤلدةواكندااةا

نهايلؤنردشيرهلإلفةلعص

قابلبماوشبهههصرصهوألذ
يوتاروملىبأهالهطأثلدا

سددعثربيضافاردا11

ابمددكلءواصفةشهورا

جهللىهالتأالماهددءئنثي
راقد1ءااآلالقضءنافصا

اوانثلدةالبأهـوتقلبهها

حبابههباصانكالا
وانيقدرمايرلدهاباسعاف

لهاقنفطىابظيا

دءأساذاافبرهائماالث



27نداكاحهمرحترفعافىاة

المزاءخبدثاأربابيمانثاذاتبباألقامةاهيمفىكراءااؤبركىرلمالساضافيأقاماشعلبا
اوبتينسوىدؤيهبئولملمهقرابنادايرانءولهاالى4تؤخمةستةي

رومربابرصنورتأيدالذصبهوالريطقوىعصافىوتثثانقعاحفىابررس
تئرالدماصبامهلرضاةىألمئىشااارسبمبرابنىفصأنافىشينالثباداتاا
لاقااقولاضميةاهذهفىمثحاهد01يهءمولدالمسجدتو
وأفتمذاهصتكخأىوايشعاطسبئمنكفضدبالدينمهكلومنهاسالما

الضقالىةاكالصلئةالتحاالحبألىبنالدبنلىقولجالمشاهضاومنومالمرسطوالمالثأصاس
لالنا41اتءتماشوفىاابص4فبءلءدادىادمناومالدومأيماصرلهكن

لوسهلاللىعتهس1رماحدوصىألصثذارهتءحاؤالزاهقنووفالييفنابمحارصلهالنت
قالفانهتممعدبنمجيرالدينيةفأائلينتاافياحادوممنلىأوهـالمداثأفرعلىمحأال
حاظااءاؤتفىىثازآمماممألقهرجالصؤاالرصقتخعاوملرفوثفيئاضنءممرالر

9ارسمنااترىكأؤءواجألرهظفوقاصلااللمأذاوماوزلدانسصهداداةأومى
وقالشةالفرالىراسةالةنقألمنشوهطتالفعر

ءالالوبرسمهأعطافهلمحفاع1مطالمحبضفىلوكلاماةافييهذاقططءاك

ءالماوقاماربهطنفياساللةامنهدكماتلرأثاحاكذدةكاثفاركا
اأهداهـوردةلحبوكبرتاذاضماالىانكصانيهى

الافصاأوانلقهلثبواتألالمحدابزوردهمنكاثاشتلىصةراىنيءصعاتاماتبا
ثالفبابعالصكاتااكزعتوواذرأتككباعتاقالىىبسءةةامشتت4عا
زهراالوزفىوقالرتاذاصآؤيمزا2رواابها
اسامنطأتبثلمايازهطنيألزهرلىكلتاالوزاةآزهـكع1ر41تملتافتنبا
صأمإفايالدةافمفىكفأامالابكصةدةكمااةالمت2ةياحتا

وقالعبرالةانهلىءآامارؤادافاكانخبطوأة

ماالاثىكبراإظأرىلوما8باااىراذاهـالحانأعااحا
اللوصاادمجىاهراعةيبقآحوفيعثانرملوفييذانانرقال
وقالفيمه12بمتففرقواالأل
عنىدئانالىئوىمهـفىأزماناهماأجيرالنثوءاااستيفالبم
فنىقةامذحاكاؤتانكدموهنجرتمحي01أئانخء4ةاةإمامنةءابم4ال

قالجممةأنصمافوقمحا6يسو
رمحودونرهـمنبناأثييياءطاؤليهاثهمالاتثةمنىوىاثاداجبماحمن
غرفالىجهأواأقأناباغريمنافادنثىماكثروأويخماالميرقشمئضه

اهداهخقمبو51اقومااننحمحمة114
صالثةبلهلمجهط4صأدلصهأةحافان44دتأانطعايفوصكسىعذ

لاكابرلراوليصحئىتجبابهادراهااإلمتءدكمانثة011قواكانواه
فىيروقالصكرقتوهماقالمتصبم

ال



نداساوأحلنم7

أخذبامرالدحاوراآفروالرابهـءوأةلهلشلمالدرزعصدحاقلىافإ
داسكلحتواررباك1فيقااوؤتاثرأعسىةواحااتؤوةكبسه

مسالمتدوالغرباالثهسامثرقاالندكنتبماورةالمداممعىتءقهاوان

ماكحالضصنثفافاش4بةبءييماجوقال
اءكاتاانهمؤقالعاءثوراقتإتاالبركةمنبميشاربامهبوىهأالذىأفدى
رالثهـعاهـضآبندءبناالهبوباءلمؤتفىربنةاكأؤأرةءصالهو4هـوىثلهأبرت

لوفاناارربهوزئه2دمبناة7رطرفىالضقىوقال
حمشيدبهنأختوهوابنأينعانغمثلبألفتحافانهامبص12فهإلمر2هس

ومةوقالاالقانيملمكهـصأأولثوقشمعطفيمرينااكأفأربتألهأأمبوقرايتةسو
أؤلانعلوبناضحاكواهـالئهرحمهلوظ

أخاولىلذ1وكنةامرااالمغريفىكالهاللأفوقمناسودواثهاصامفىعايفت
اهيمدايممىءلىءمرسناناجمرعىمنولةشاشهةءقسدا9فضةلتزورقنمطف

قوموقألسالمامحييهلاثاضاأتوقال
انطقىمنرباهـانءوهـنذمرص3بالرمزههـنءدلالحراكوادىشحكاتهه

ذكقيهءتدممانيهوامهـالفهـلىهـادءالىأنغاطاظبهاليشرندمضحث
اسؤأبوتقولأيضاوقال

اارهذثاكءااأمضوكانمايرتلينالئااقألب4عاتتيقوامهنىابدرءاليمثفوأهـ
اربممطوالوحكماقبلطيدوربالخصنا4دماءثجةوجةلهامتأراهلدورعى

ر3وفى3الااتهرلاولهلمءاةوا4ثاأجادرثرماوأحتكاوقياالىيرةكميطاقمفىهقماابرصلةلىوهـ
اهدوثبهثأنرتهلسقء4اد4اةةلهتهردأماو4ثمهتثكثرةفىوقالضمينااو

ايمالقاامالثعاضااادثىكلعافميقالتدثأزبمولميألأراهانديولىاماأما
طءنوأولهوهـةبهاجمرىءيشعرنء4ة4أمرىفثقيئء4فهيئهـكلأفهن

3ءزاالرضآسالضآواسغت411اعراؤراقالدبناجءلهخهنت5
ادنةالأهـمألىةفوارو4تىسواضممن5نءلالبذوالاثإشىالوانرتا
لمءااسامفىالشاقةكاللاالالرا4بئءإصاااةاتةاالثفى4الابعمرهـلفطايءدلف

اللالمعادنراقاةفحلثذفيمنهلهقاتوة
ةالربوتوتحبروادعرمماةاملىنزالخ4اانيئاففيمال21ةيفعلوال

ذاهـخاكءا41أثءرخنشمهرضءبرأسىالمفتضصوبنىورظحألىالماإةمأ
فىضهمبةيراقتبمهوبلىتاةغمنحصءفىكاقالهله4ؤقالث

ليدينهـسهيىيدفهربصزلغووايرااناكماعرضىفىطإبلىباخراوماما
بمنئارهءإألمرلهفنطمراكمىشعرأوبيادابإتاهصلأنإإ8بمتوهـلز

فادطاتةادوقالضاأةلهمفهوفقاص

خاكةامالطشمكنةنءاأصلىكانذاالعرال3لهبففمألعرأااةثهلتمااذاه
رودانوبرىوووافخحاأفزيلعناالمجقاتفاءنالمثدوةمرأنأاأحقتمواة

لةاولىءوهـابرامىالديئلروىةص01



برالدناةبوضلهصنى

مووضهاجا11دوابهموالدرا
صهصدكتةءوروكاناهثا

ااذالثاحألهباناص
جهؤلان5مأنهىاعاواد

نهمااوذياضعفاالى15بهه

صألفانالؤ4عاتبانفرث

بدماكأاهىماكات
بومفيلهيذمجانينساةا

نؤفياعيرصوزلهنو
حكوتدههأأصضيىلى

دماعجهيثهااغهءدكان5
المبرهـبأقالادلرجلىارأر

الةارزثأالأوىالانو

مفاالقناداالكران

كلئرنمالمجالالىدهألما
رتهءاصاوعاكحءاادافمه

يدونفراعلىاسلضاهكاب

قدؤمرعنوجدجثابن
نعاكاةاالتظمدفاس

لهالةخدادتلرانبمبا

ولديناضكالكالهل9ب
يركءاق4عاثهـحىبفا

ررتجااهةتأشلهوكا
رعلىءاؤلمفصفاربهأحما
الىرطوسهعاصمامااوجه

صؤرج4مفاسوالىاضشاا
اأاملماذالثاراؤا4اثا

بارءقإبلىطتكلالته
أنسبىضطراداأوفانهسؤم

تاوقالبزألىاءيم
ا9فىالماثصبنهـ

رماوهيدبهفبنفربدونا
حاكالةوقثلىنالهعلى

لمءعامنهزماوءماتلو
بالدركالملىةرصكابي

47

نةاافىلهبئفقلت

عزمقددماناننيكافاثاسنصعت

لمبهذامنمدةرزلةموفىخامهـفتهلت
نمشاثمالط4قفآه5بالأماظفقال

بأرولموله

اثخةاءلهقامابذاكالثهأودعهونفالىقمو
قويايغابانفانموفىماعثيقاطمعاغالهت

حازةالىالىياسرابننىاابدءالدشأولىاصهةاةررفىتأة
وداماثاهؤىالبمنقلبافتأنفيالىفتياص
وياةكلبسانثنيةفضىوادىهكلمأنابتاربالف

ةإبنعديئالدذبهأل11ففسافظنءفىدفثوا
اجاثووجهطايطرماارقوبداةنخىالأخوميح
قويايعلبسانيفانوفكرر4قساداصبرفىاغالب

دالمجااطنبااأدكأاءعألالمبماصهلن4شةاةمنمشدفىةوأ
اسوياوامةواصالخدأةلحتهماالهاةزادؤالدف

يأفىؤنفلبطةوضيمأنكألوقامام1افمهروا2انهض

زةعودافاأدوالدينالثهافاقأاوماانفسهفىثدن11
قاةءيرضالاةيافااهدخنتتالمحهـاورنزل

افةابأنزرقوق3المااورثثةقدالقواماكذأدخامهاوا

مهةلىقةاطءوأ
ماغإثعندىوقلمعثاجأماى4يرنترحايىبلرةل

كاغافىاخبئلرءةبوبمىنءيوارتدقآ
داالجتسكدةووقات

المهابهدمى4إلصهيطءدتدمارهإ15منهايقفا
م8فواده4ثارتوقدةكدةالهندموفءوسؤدزرته

وبنحب01بكافىضااثوقات
خرموغداوكلسصلىءالالدرتدموعصوبىلةفة

فتبماأكادهئ4اامنلىررتءدوهوةاسعينيهتب
اماةذوونمجلةينالذالتراكالىاتو

وايالذحالقنلىاوكموماشااخاهيئ1الممالاصدزأنقد
وبامقااقناماالفاضامقءمألاسكندمامـاهلمينبالط

دأصحبأماجأفىقاتثر المجمللاهةائذلفهلااصبيمفةمنيا
فلاالامابشوأعأللدرفيفىصشدلموبتماز

وقات
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سضقهعلهتهمجاتنبمنوقات
متنطبسدذاككنىهثا4اءلمووهالثاموقالهله
كرامامأهـااكتيألقلماذاتيلذناساخماالوهـالفة

اسبابايسوادلءاشيباإيأمقلتعمفيوقالت
اثاالغهبمضفافناءيثبابلىءبلمثالأرصفص

6تالضاعىلمالرنطاامحااثخمايلااهذاتلتبنئوهـ
أيمنهاوقك

تهاأةمنطنلةماؤلورىازناذاافالوالوت

تهكذنا1اةالرحالاضاقهداولمواليرىلممخ05فأ
دماظءمملوكقفضيلفيوقلتأ

بثاثرهررىتبكصحهيلىءمنااوخبريامن
ظواطلدأأصحىطعةأاطولذاخادملءاذهلموكعكأنان

اثضاوقلت

تدىالمءتفبطامنفئانصالخدهءك1االنءظى
ودمخيؤروتفىالديارخاصدضالباروهدتلبرطقاذا

ضااثوقلت

اذرهالذااصلوانءرصانألةلمابعمق4بوجهتصالة
اثرىادمنمحآلمرصتيهفقد5ةدثيرانأنديرثوت

يفافرندافىالمهرىيمفشاقولاتة
اخهراراودسمااالتيبانرحنهأصلمالنبضطكنت01

اصعراهيأعلىأوساالخلىءمثياخهاليماكغألماالناننت

ذراءاتهةدوصفاسرالة4مثألتدبيالىأدبنيفيقالؤات
واللطزراااتاةوقطمتعشدفباتهايفولانربالقعاف

ىلمعراقولمضخانحاأتوتات
نالالننهوشسعاعلذكتراه4عالمفبتهةوأث
نماالدمامستإنواياطاك4قىؤودإت

مصرنلىإسمةفىاصكوقلت

مالممادافىاااوصالشملمفيلألابماالوارطصاإطكولية
بئصابرامررج4معاةلمطالىءصةتبئكنالداأمنومن
أتضاوقلتء

لمنرالىوقلىتبضلىواللمثثبةاطعلذةللمنأالفاسقنى
سزهطومنادازاتئنالتثهرنعاابمااهوحما

ضالقلت

انواوصمحينبواوا
وؤتقالمجيوأماممونهيهال

نبهنصرونفلمحربا
بنهاقابوتمهـهـعف

لمااهذامروثلاجا
يزلفىولنطهـرقعثىلد
زنالىلؤنهراثمءخزا
فأضذهماررهـثبندصدكل
ادسزةتاوؤتفىونلممآ

ابالخعابنرءلىالوش
هراحوسمفةعنهالتهرفكى

هنقةاطءومرهاظافى

أيامظرفهاياتكها
دتهافااصاطانهآلىءصا

لىءساظااجادهف

مهءدادابىبابه
لهأقالبحرثنوفلمادخلى

يماثنءلمطسالمثءاعلم
نمسالمأمكلهاايمقاالا

بلىقالاالقليماوويملك

01كلايمالقاايماثمنسالم
الثتذاالهالف

صمتتعالهـسافايمالقاا
صلطبنوااالقليماص

الىتةاوهالومؤفتك

4ثبهصثوسايماالقاا
اثأث4عاتعددثجثةو

دءوواكالفلصسدقه

اءقانصرؤبماعبرناضاسا
تسهـرةبطشلةاوكاة
تأةاجومفامىمابم

أكمجمدافاتقاوصهاثء
لهطلطنةمخثهألؤعات

اموماانجمرسوءهءء
هممتفامالمحقبالدهوئ

المحقوقفمباصعابأ



للحطمذلمجهنمصموبهلجثي
نثمأردتماإين

نماذالئاد5أعرهمن

7بم

تخهاالبمشىةويذيمىكأل
كءئاد

رعامالدبنبنيمةوبد
اولىزدالالوفنزنىاةا

لماومالثهرباادامن

برةالىازألىمتتوعةاقض

لقبىن40التالمالنهوا

انوبطبهأبابرلثارد

االلهماذهـنءمحازهدلالم
حطءوالولقاالبملقه
نفأثننهامنحكموز
كطالثبرمماولذالاالهممن

نءهربافىهمقباالبرعنه
صدححزالىاذقاالثتخوبذية
برصأ
دينايىاصامقؤرصأ

فأض

طالباىادصبألصوا

أعرف

مالتلهلحمتمنل1وه
اذنالموكامنوأدبخ
ماكلمةصهتوبتوهىرأى

لنفرانديملهلتثوث
ءقسدحااشرباذن

دموالثبصيندافهـ

فهطلدذسنيألهمأوبخ
نجىانهكانزعوا

االيةنصنمذواف

بهمايمعنممتىلغريانا
وكانت4ءالىءعدأرلحنفى

نشهـممءؤجدضاالدق
بهزؤب1شية1زطافي

أل6

داكلحروإاالزاهـحطهامجاميرهآكةف3ظازةقدصرلت
اللمعبدىاقبااصباتقوماخ4كلةكاهـطجرى
رءأماافىقاتا

روىهـوماقولتبااارطرفهجأأفدإل
افردتاالجتتةأخىفىخكارقد

رثقدصمقدمجادمدبمفالعإ
خلددهرهأصدئومالمدهرالدلقابااةصخمايم

مثاوتجادأالخهالثوتهولونلهامدةدابرىتعاذاا

أقرأافعاموأنامنيانأبوهرالدينءاةمألهـافضطالمحالمامأشآ11لبرئىأتفاماهـذكرت
هاهرسذاءوزرامقانقالابتاوقوفابهساحبممارفةقولنءبمةاااراالثليهت

الوزلملمإطالألماصوااث15ذاذافقاسوطةماالاابعفبنربرأأنا4ثو
ءنءفالمنصخ3وبرازاصاذكرهبهلقمماثإكأإقالىالثاهلأتدءوأئت

مريوم42مهـدممىصثممطببنلىءلىلةمروقثهـىصكيملهقثصهدطانةامبدطا
نكمامنىيمتالفالرنازنكمافيلهالف4دتحاةء4انيىامخاتمهؤنهءفتغيف

يخعلثفىعرابالاقلىيريد

لألالخاللنءاهعزىفثافردمف3فرالاالثمننا

لففهنرولهالواخسمفهوالالرل15لالهـآيىاءونانأداؤىأةثأىصةاةا
ررخبعاواثالمهن5فأنهنعىالمجهاسمومياميماخاتهيهمرأسويالموضرهعاصلىء
ادةبثكينتاكثرمناعلىالاالسيماثممالبنضيهىالدينحعندلسفاالذلثفىرااا
وامااهعادالارالواصألذادالاجءداالةافىدوعاالألصكلبنءأنصالماالأها

ورانيموأمااهسمهاأجزلةلىءافردالةادالالعايصادداالالوعموضوطن7صالأن
73حادالوعلموصفا4تبةاصداأنالالةافردبارااع4فصإئقيفللموضوعا

نلبا5ن3تأودسودوخالوألهروصواتعااننبايسالىثخ1مةهـدا
نأولمبمبمعلقملهكرعوادمن4نءسالاصرحماعادهـالاعصعوألموص
بينصموبهفرقبأثماووهالمجنسلمذصورهواسمائلمهالةالفوعوالمموقكرهعا

تعانلموزتلىءنه3ضالمحيلدهرفطءوأة05هةءخكىءوتمرومرةة3ءااالروهوا
منليرهأنصضزمةخمانهكلوتخداعلىحتمولذاصهاءثأةااإبئءولإءبادعالطا

والممذهقالثائيثا41غأبكاثصحناالناسحمنست41عاكوممحابةربءلمءس
اسملعرفطوبمكوهوبرططزقصلوكابهسوقيةءحمطكأمؤافلمفمساهذلىقاا
ياالوادامونه3رورماومآة4اةندوالهسيصأدواثالادوزنسونهمخاتيا
اجمهابوافازواذكاحممعاانهمحوغزىلىتبمثونذإابافوا3يرهتذا

اتابوانالمهمصهولةلمجهالسمانهثخولىءاحتاموؤثباذكرياهـغزالن
قالثالخالىفرانصفرهـهـاارىنصغإفااراالاالابفالتابروعبىلمتفئاا
نىاصهاصثءاإلخيرمنبئيلفراأصانثرر2اوفىفياتاكرةلوتاحااذرصةتثأ

ن
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ارتةاالمةأىمفرمىءهـفرةوأصصساضمالالرةوزررصمكزئهاابةثمن
منانفالاوفىصروفف111تلىفأهـوألخولمةلىواذقالتلىةداالماصةاةا
ليوافاصاواس1اواعصالوافااىوفىاهءكلأولةءء4اءا
عدهاهبطاخةامفدأشياخن1محمبحألواألموةاواةاواكأرووادألوا
سق2ا21قذلقىنذكرماوقدءالاكتثالىاقامؤارةااىأ5أعضاهةتدت

اسهطلةءوكضيهخالوبناانلةدياصةءالاحماطاقكربنالألةلذسلهلؤقب
أناتوقدرأثفاكقمنهـدكل2أاناالةءاصءامنصءجمةاهـإةدتاصآت4اءءااالة

اذالعيوهـادحروفااتاارجادوءأمححتاأسخقدنفهسيمااعرفولمابهارو
اكعبرهمافمثاءااكذوب11خاهـماذوتهلىفلاوحرفزيادةفيهتملالعكايرفرأا

ضدهرتكودثنءائرةرنوافالبفخقىةثأل3اواالرأسنحابرهتلةهمدة4ء
االردأصى119تماثاااللاةاال8وا4الوتشى1ااوداصىلبتتءاناصا
إلىلماامععاكاسيمواينارفةواكنلمنيابدناعظاممننحصهمااديهحألماصوا
أث3اوداتاصاواءااأصلالتفهناكىاكنما4هاكاواانالةامى4اا
مناعاحواافذوخراعناواامحزالالامروا2اافىذالوركلدرلىهـبافي

افرج1جوءاامءاجموا3اةالممكبظر1الذكروالةولث19واة3ءالرمادونانالةا
يمأعدابوممسفاتكساواماملىااقصقرايمواآافوانباطملىثندءوا
الىأولهطنءاجممافاسمأهما5ال101اتيةزسيهلفحىكللىوقفكرآئواذ
بالمحابهديثذالمنءعراااكثرأؤقبالمحروفذاأالاءءأوأماتثمماهـخمأ
االباامةا1يناءياياباا1داوااليمهبااوواالوبااصدغوااهينبأيتواناةبا
ممعملقثذكنهنابااملرةوا

منوراءيرقاالثوعيلماهـبفىالورلىالتة
عليهاقمظىمابي6قدرةمنسخلفمجوو
افمالميموااناةاالمفكبهطاههنابالمحاثونها

أبياتأنامنوقالت
افنف4نء1شةلدممدمخيختركاااتبمنعلقتها

افالاهاقدمناضااوشمنونبهطوصاكناهـهثىالال
واامفاشااطسوقال

فهثابهماواءقأسدنكاكابمىطظهيرعاولواسأ
هالواقرمحصيوهذاتتمالصنذاندات

4اماإااجتنواوولمحكةىوللوصتاثألفذى
حمطربنكيىبئلدالطوقال

ادادىاءشفامهمبميمكذاربدهءاافافاتقا
اال7ضوقأل

صادىلدلم51ثغمومبيمكىالماد3عذارنكا

اوشكضاكوؤصهواابصرةا

واالهثراسيرةلىماتلىء

زيانكايمةذنفرصاباغكنبى
لهلتججللىيادلمافىنو
ظرفإنورنبندىء

الملوكبب4اتواالبم
صهجذكزالءآلن

ايادقوماثفمنهبسا
جذيمهاصنالىممن
صايدنتهمااسءتهف

فىمأبصإكاذوهماس

ذيمةيادالىاتالدفبا
اأصشؤدتنهصانلة

فيفاورغبةكدنازهداؤثع
التغزوناأنلىءعاهدتنافان

يمهذالبزكاااناههردد

نصبهتررىأيضاظطوفىو

مفعلوانسدىءنعىث
ياعدونحممهـتوانير

وأصلهيئراوواله4نفالى

أختبذوكان4ا
ءبحيىشرظىتم

فيأأأحبهافعدياتهز
ذاازيمةمنبهططأن

جمبهطزوذاللففهحأللم
صفرفامامنعالعهفىسوأث

بطبةعاث4ضلأدأص
بهطلقددتنوهرسا

جديمةفنيسالاالثلةلماصا

فقالياعدثارال7اماهذه
المنفىمقرقارعرسناآ

المالشاقالمجلىطزؤج
مفكرااالرعقذءب3فأ
اثرلهفبممفعدىلصبو

الىيمةسالسذوأبروالت
لة4ا
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الىقاداذاسؤالعىكألعبةاللزبفينأميتبكرزة
ماداقالاجمدلءأتفأةهىام
وسلدونلأفانتلدونام

البألقمامااجغأبااوأيرنةنايخاأأةاو2لفأطإبرانجوارأافوتجتأنتبلىاتقا
لالقاؤلانفثاافىرفىاثبباولمغرة

4طراوذاتكاافىادعيونءالىض2طينالسوىولى9انلىاو7نهففحى
اتيهنوتدافر91رادمضاث

توسصرمااللدثرقالئ
سفيمبمننهقااذلمزبماصمهبىميمخهايا15اعسين4ابمهأرعءتراؤاهعوا
11والميماااشايرمابروهبمسقمأباأندىوبءجماومنلهإتودتماصتهءو

خروفاآل

ضهملمحئاعيهةاشبهحسشهبتاهـماتاطهث4ثأ6افاالؤاهـ
لمانبرصنهنءأدام4اللىماروميمذ15امممبدياصديمهج3وولد

11تلمزالملةأاماكااالكاثالناالنىانكلاصانصفألاااريابيبدىاانابرهـازاتثتزأقابهتسنةفىهلي01
رطةاوسكلورطاةاةويىبرةانرالنداذاؤاتدنعاالواحأمثالنىاودالوآغرنهةهرذاشزضة
اتهاةصلةاداالوساالنألكلالىءؤياداللالسةاانملىعترفيفالمحىعترقمجمنونمجمووممهولد
االنىن51ااوأماالىانبراذاهـارالهةاءنتراقاأللخغرالأل3رواال12جماطاصهاذادؤافهاحما

ةءارفالخثةاوسءمحؤوكلبزؤتءتاثلؤوالث3برالالمول40زاادرواالتفاناذاوماوأدةثة
اسولذىاؤفىاالىءرفءلذىئراالالاللدتالاذالثمنلمزمرةانااس1فمرزاوبأخاعروتابهاأ

االألمذارثءلهزىالتةان4وتربدةهاحاةذرمحلىاضاانراماقالهلوتنزثلمانااوعمونابتزيمةصإفى
ههقوخمارهىاتلهذاتت

المىهلىافالبرصنروبصصنءدخهءفمارالىذءذىومملمايمثبهم4ؤف4فىالىلدنلو
أىعزىفتلاداصانتيةارهصالىاصألبرواروةيابالمفإثاكرىاةيةوا

صصحالخالشااا001احاةأهرلوسييتنءالباااريهتضهافااالمتط5خاءدحهـلدبهسسدالىجذيمة
اللذصةومثىةمتيواانةأ31ىثأتماشهسوادألةالممهاالكلةتد01بدنءبنماألهوح

وءبالحصطصرلىءاولانخى

اكلمةاثفعركاههالاآماإافئحماعقإلللهانارمقمباارماأيألفااسبمنإفىاآكاإلجمراأدوايرررسمعأرتهابرناانثمقءاماا
ولمأنانادلمبهخبروجمتدامحذوفدانهءحمرؤ8أصلهءأكألرواجمطافرأشمباعهيعثسءزماناقاف7الائةجذفطإ
صأنازإتنازاءوليمافهىكلةاالاهـفيفاهـيالثقاضىلءوصالنهلرع1مارظجألنلةأحثمرعاقدفال
الكونافامحلاميم1فانملالالنهأسممقكايىمىانهمحئهإلرقلشفانابتلموالثالمامالءظتامحهقمن
اكلألمكقرل1دلهممأنهالنجمابقرباراأومعنىانى1االسقامالىخشاليءاثامانء9ارخااتلدمحة
صاعراثاوأهدبالهبذجمةريدا

قطنامنبكيمئىيماخوافانءنيثووافاامىومملنأظاذممألنماثماهـطرفاذث
اال3ضلهـفىوتابدقسلىمريانؤىلاقب
لحأقامنعلىنالىعاذالمآنتياىبعهماواففخابهننهـياالهمرهمف

ذاصازاالاةالىءدةامااوافاأنأدتنم51وواالدااساقاطناأغالامؤخامعئئ ثهـديسدىلمااها1راداءأألم
له
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اصاعراقول4زثخليداشائاوموقولى
والمحزنالمباقضثنعدزسرفأءسكير

فيهلثفاؤمرارانء4تاثيرجنىافتحاابامالليت11أهـانأبوءئرالدينأاصيمخاقال
افىءااحذفلىءالمحاصصانجابجنىبن41وخألتللىطالمءفيهحىممطامحروبنواللى

نقضزماذتاتضداواجماااهراةاكذفرالمفوقاهراةأاااةوأتمهمعاة4قأوا
اصةبزلدممصبتثقولمسطاابنيهنلد01بهاحمااوقاللموأغمرلمحراللهيوا

اببصاالموكأيرءاشاالدقرلاتحتوكذمنىنهاينلوادأمح4برأل
خمالاتولءيهو

مملمقاخترروالىاالفاطرداكءغيراله
لىءفمايؤمىلقيماكالغلىءلالنهينالواعلىدأالخبرلهءكنيتاايرئفف
موتوومجيرزمنءنوررجمرمهةقاتإااخواكمماقإمئمتهـكائنز
رادنرصوالمجراسدابهلمفعوالوقدابمايغةالنهوفاأللىصءفايململذىاولاهـا
عداعتهادهمدمالىكونتياالمجوزانءناانهذافحقمررالرضألنفروبماقواا3

هاهىعاكلالى1ءمجهصيملىءآلماعامشبقءلالانءألهوضكاتالىمنيئئ
انعبمدمناكفافوصصاعلأةايمباباةالحموضىفىالمجروولمجالم1اوزإكا

تعددالخبألهـمالدفبنعدلدينلدراتلشاحدقالودااتدااجثألبئفهىءناايضامل

اهصفافمهصبهىقمممباةكدثألئةماكأثداوزءفصاانصاحدتالوارولتنفيأ
مااءماهرهدداشصالراةمالولفاااالعر4فىوىيىوقسممافانزك4فبسوتم
اساعراقال4شامحروفوكاكءنحوإةقةثة

ئظضكااادالخألىوارتجىاهـلدخراكلد
االاالصيفيكاثروبنبهمؤقاةونرةووهباآددةايراةطازأةلهكةحماوا
عنمضدبطالتاصدقالاناابلوحضالمعنىدونالفظاددماافى10الوالدواوا

العففايخهجازابوعلىوقداراصفماتيإسرزيدسجمعنىمقلموصالرمانالفولثالمبتلىا
أمتوتجهلى

إنماوالهاصكسا3اكلنكهصهاناناقبناقيم
11لهكىكقئلوجهان41جوزؤتازفهلههددمانمادونوماافمادفىماتاثاءاوا35دهو
اخامراوقالإةلودوداال17ةااوهيالىب

حاهـانفاءدعفهثصاالطباضىبحهوث4ثصمقكهـبامنث
اانهمتوهـاباعلىهوالنوهقولهقلتاهـفللماتافىمبصوصممالى4وقواسو

دبنلقمانانثمددوذءئوالمهللفظافىالتثكذوبلحالممىادونافعااابهددكت
ناماىءلمثناإوهىرللةالاهاصجت01انسروىالاتافمحقةختالهتة

بلقيملحماشعشهاختهلىءفوقعفانجبلىءلقانؤهمىمرجلاممانفانكبهم
بتوانمربننالذلئتال

ابيوااخشلهبئافكلنداضمنقمأبنقيم

كلطهناالماوقابايطء

أخقهبئانأقثاجذيمة

لبفسشيمةتجذالىخرحالهو
عرولشبفقاقاطأأىور

صالجبتهـذيقءأماان

كممالثعةالاللطوظ

ظمابكلثلطقاالشعاد
ذالثنء01ذكانهثثبة

ألاالذاتصذنديما01و

ئءمأالوااشلىابهضربث
4ثأدزيائلهةيرةنوبنمم

تجذيممحقبةمافىظ3وكنا
عأصدبدنلقيمخامرلداخما

دجمأإفرقالىانمطلبو
رهكرليمهاشبذصكه

ندمأصمعفاهاااهـبغىمأ
دميتحانااخؤاايههكابئى

كماانوقىلييئدةافما

نجسالمشذرااليناخرثا
نحعابللألمذيمةبانمثم

حزرطاجالىثعماالزباه
انووملىوافرسايهأ

بئءدبل41ةافأدهوترعف

اروزأضاابهأصتشأفاسيهااا
يراصةملفهـنؤالمضباعاصه
انقالباهانصسعدوابن

االزواصآاذينطي8اافا
ناذاصارختىوسساهز

هـاتلىابعةلدىبمكان
لةهالمولمساث4عاتبىؤااشهأة

يرقصلفقطزأإلفيهان
ك5ودمكطصرةا

اذاجذيمقحتهاوناهنفأب
آبئبرقدايىااصاعايئ
لرأصتالامااقصيرقال

بئهرأقةبأىالمتركت



تسمىيرفرسالمجئيهه

افيائربهـي4تاالتتحدتلقصهـإإلىماجذيمقفلباوآخذاؤهصا
ءألربهتورطمحبملارباثؤأألتأياالطءطأدت
هالوضالهوانضالهاباهأنناانمألهكانثاتأتنابانثاالناذاعزادشمثى1الرتءفقماهبروا

فصأ41بوىديىءأو6المهلاالفنكارودءذافاهـخالألواذانوا4ابهابنكأ4نزؤلى1داتاعروق
شيىواماؤولابتيئابهأنفولوأنوابفأتبنانبمقولأنزلمك4دوءورءوليبرهافات

فغءؤ4تءينزاوجاذانامسءالذانتزعمربافات41ثاروصالنامتفىاتاحال54دءتي
ذاتجطظقاياضذتهلةومالاللطكرصوهذامحالالقالالصارلسةنءخاةطاهاةمتةاشعاروو4ن
افوميغابهانالطعناخانواإةلدادياعنلىيغممقبذددانه1ارادوالذىزىالىطنمث

ومنعوزىلىابنااصماقاتجممألايهاثونوتخ111ورةصىونتمنزلهينبراتفيفذأنحا
انظةثومااحألةالفونالثوانتوالىخهادتقعافىفرقالءطاثاالنىصالمااعادلهمنتارماقد
بتاطاابوماللوتانمةناوعهامثبرةاالانونءيززيادتهكأةالبالخيرلهص
امةهموعةمعتى5لموكغيرانهمباالةدادالمحنيرلوأمىكلفى

ارافردأفتتايماةصلالانجنانماالثبممحدبهتالدينبدلملسيئادفاقررهفههابورالنتىقدنالثبرين
سدبزانفرواتةااذهبفدواالنهاصدهتاوندئوالمافظاددتتفعك
ألماعادمءفثكاودورالوةاواهالمحو4فةنههةأيألءثرفةأامبارهـاالتبنأبرويزةزيربنثى
تثاللثفردهناتؤدرتانجعلهـ911تولةئبممماناهـهىكاؤ11يمفلىءوانضأنوىءس3كرلدنهرعغ

راداةلهءنفرادافرداةلرهفىةصدرمحأوف4اةصفأنهطإطءآالاثلىباأوالربفىةءإتلم
لطءداللةالمغيرانهلفاأولنحمقاوااءفاهمالمافيفمكأعزى5اإعزىفثانوااصداأسرافنء

ماكانهاالولبفملحقولوبهلالصافانبابهخإلاةردهـألوعةرمدوفافىانزليدخلايريرصىأبر
واءصاترهالءبءاهصم2لزهصرماصاصنوماالااةتاليةآلونالثنه9ر3التجيهنشبربءالزتلرجلاذال
وانادرةفذكرتلياءتعأيلذاو4تالافاعارةيراسفيم4اثالت4ءثأ4قالهمنتذفأمبهءلألوب
ةلؤاةبناصراالواالمجاسوفىوزلممخاروءدبلءاصلىءدخلىزارتهرقرقهااأباانذالسااعههـطاؤنمو

براحماالاهـأللهافالخرافئبائئؤاابنلفقطأنرتالصألوفقاللرنءالوفيبريخالاوقد2ربههـتننؤدمللىا
أبورجرثدالمنلماحناذوالدؤةسدوأناجسنااصقرأبواالفةنااليامضبتذاف
الزطالنهأل4آؤالةالتنأالنأثإةلؤاوابيتراأبواقدضكلعاقالتاءمغتقراامقءالذقطيزخاكأطوأيم
لمدتااذدهدثءدؤيمءااوافزةادإفخالانالتواالكثاكقذتدقىادطبمبذهـا4واصت
بئاهءيىةاهؤنىةباافاسداثبنصافخاأبولديناالمحافظالمامالثخ41نأنثماهـذأتافغزةجلةالد

لداظلدكتازكىعاهـنحا4فىاةءرولبادارا4ثكأنااةابيتادئأنثقالوغريهطدتطولذىمالهاتاذوممى
ءااللشعرىقدإلفةتعرنكءفةهـ

لمثالمرةاةوبثابهثإثالبف3الزمنالتاتصانةوالىلمىصعلعت
ىجممءويىفياتفهأئقالاستهالثذقاتتةءأقالفانرقيقمكانفىاقذفنى
خهـااللءذمنوماتومردىرااللصلناضهايممعاقاتنكءتمروأناهـلنجوت

ارلهلوادلهأ4وفىالدينالنفىاىألمأهارتوآلةة
افآزثترىذامنىلىقفاقألاماذانهقالتبتديرثترهـالىصهدتضكاب
هءتصضاللرصااايافالمذث



صديزوبر9المالشارامرفلما8
مللديراعزعربذالم4إتأهففىاباليامرواكندكالمظفرابنمحالدينءمخمامنهذامانملءو

الفعتتزأبممرالىطجالركطعقدافىأمببمكلألرأفثدالدأوذى
وقاقطسهمرةاالخاتموسطىعلمساوقالساتهاحماطافمكلى

مسظاأبرويزاذلبعصا4زوهرعزمحوعألمةفامحلههمثلمامحممالنهرفوحناهءرابالافىااقولاعرأ
نمومحرفرفامحدهفامحلاذفصالوفمبروااافىهـؤالضثذةااثونذفتون4مثتثفهـالنهافاال

ظماورأكرلهـيينيرلفعاليهلذددآولألبهاماصامماارشعقوايةاءأوقارةأوالى4أوعكلالمجهلأموؤخها
هسافهـفأطاجافأرلسلى عرلشاالقيمععلوالاراصأوالألت

انمسالأجمىمنتوكاةمحاالهـماالقتواكشيمالهاؤادكزتأاىاان

امرهاحهاامقؤؤنألوأناكهق5اأوألتوابيتاخقطامفعلايصحلمفهااخاةفلوقال
رله1ونمامصروهالوداتردأنواللديوماالردائعاهلونآلواااللاوما

منهاألفييهنأنوعاهدهاالانافىدعقوعالىئيهتاربأولىمكةرفواقصدةواالوداخنصلءافافلىذكرا
صاشفالهافاوبعداأحد5المذكوبةالمومةائافىالمعانىرباب8والاقربشةااتاهاافاعلفلوذكراالرصاللوقت
ينجصرصرثةروفاهـانء9انذلمجهاصافاعلافووذطؤلااخوفامننهافربشنهاءكللىلافىءمم

للشيروقتلأزمراقباءلألصهامطلباإونانلةوابيتاتعإخفيجملتاملم2هلوذالفصلفلاا
نصهاويزرأودهاعنأب5اباانماوغبرذالعئهلماليصيفاذعزىالذىالنلالبنبمانومجتملاخاصا

اعايهقفقصفامنتفاضذمنهيألمىامدةاالرئماهواالنرهتمامابااعلراهذالفىل9اااعماكا
ورماهااللىفىصاضالهاواسأفعولداهرفلمعدمالذىلءافااوالنرمنهوخولرفحاوأعملىودوفوورمباا

لمتفملانبالقلوتهددهانذلديوهمالمالمحمائطزلدوانهدمماتولكاتأوجدلذىانهؤافعلالقدقام
ثرائماأللىملأتاوهوفىظلافاأالبوجودااليوجدلاف1تكلهااةالىابافدافعل11مبقاهاواكطهيةاد

يئؤالىلمتاتقاماهىقالالخالنإاخرغجمرهذههوجيسبهناكرديذانلويرتصانكئرالموااالممعيلنءتة2
وتعدالمنبرماأؤحىزو2نلامنمرىثانل5بالنهالمجنسانتءانااوممههورفنعلكاألمااياقىلموف

خوةىولىطئىوفينامونحيرا1لرونقواامقلايعرمحمنوانابرفوننءمرى4واننابرفبهاخشىكأا
ىبىءفانيلئأداووسلىدهافىومماعرىأعنىلملجةاغيرهاوهذهنالالخالمنعرىيفااانعلىننصذللف

تنزانئصعامةودتبلهةبمطمالقتاباهذاالعنىامراءالخيلومنيفةاتاالمجرمحموكنمع
اجادخ4اتارددضهاهفىبهيرفهلاالهـنجتاناوالهاوالشزلىبهاوالناقةلىالمسبمانإكدادوأنائأقيمئألىقالنه
اعوبرأكأ4ألةرهساتمظةحإدمنلذمحبماجفسطاكمنفردعكنىيئىلمطاامنةشمالثأال
ث4ألهاناووسءالوؤقاعشداواالاوالاحلازوالألجمااالمحدادصاجةنالمالموبوهوان11
يزألمافىتءاء51ادأذمقىالصلواافااذااضاوذهوفرإلونالمرادماؤهانماالشمامواهذهةغرحرادءاحك
كوقامىؤصمتوءهنامهاهاوالسكدودرلوباءافأللصحااوتاتوصاوأماهذهبىنه
ؤخشمنساأءكانالهقكاةالاالوصهذاأماكئضاحنألومامقنهمنيلةاالاكلوما

اوصاالخدماتاوأبلطوالىاالضكلدهفادثورطلهسثرفكطالةبثاشءوان
اجلىفدخلواؤمآيممسفدبولدمزىثزىاوقال

ألوأماةالبرويزاناتة5قائمهوخالعهلهءحماشوهت1بهمىتالىنرفانب
ألميرببرابشةففهرانيابتومربنالتوقال

مننصىأصتركاةءااذالروىة11



منافرساوامركانينأ
دبءايأسصألتاوءاافا

التويزوأبمأبنالررسث
المجورولماجلتنااقاا

سلىقادرصلىالى

ابألداتدوخجاللرامثىإ
خالنكفرواانجالهملدوالبم

متقاوارتهقدلتهاوناالثذ

اشبىاألطوةأشهرةب
رهاقالاوصلم4علذتهالىصى
مرأةامرهـأولواومعضالث
خمجمأرسزصفىانالوإ

طخكبمأيانماحب
أنكةلرومانهشالتافة

أنعدتهووافيةعالطزوج
هأةتءيةاافىعايهاقدم

4ادهااليكهافيءنجاله

اكطةةرسمهابياانسأرا
لحقمةالواهذهـانلوة

تدتأردى

باالزتغاقجثاإوأ
كعات

اسبلتالمحرثةاحمابا

لزتدروبا1بوأجالي
إلدهملألبانبعهلثانت

اباالافإورةذالمىايسب
امكهاسءتبنانءرفىاا

اللهءلىصتهاءلرسثلقال

دهوأربايوسدعنامهت

رلرسفمؤالأرصأممراةاام

ءلوسلمعايهالتهلىصلتها
منمءسكنهمثيءرلدهرتجلى

ةأراماثواتسن11

ءدصاحمنىذنثةاهـافا
لبرنمرشلى1واالزد1راالغوا

اموجذمشامامابروامو

28

خمدالمحخالقفهـالىفافىكنصلألقىنءتمزؤنأفابىتلثفان
ةلمبهتدهـليوقال

لعقالانصوايناةاروءدم1دهفيأخاقفدهـالءتبفأكه
اتزلى2اسةااةواقراةانلةالى01ذبماددةكأكأتلهماقاائىماخرقالاذ8اؤ

حيثمنائاذذينظروالإبأبالذالثوممأسنىلبماتوالدوالموالةامنوايايدى
عرعقلاطمأذاخواازهـنهاو4قايهلمباصىالمااواةةاث2انءىلمهافثاهى
اعراثقاللءنا

قامروهراا8إقاتءصهوننمألدال16الئفىنءملب

تتانالىبراتاتةيالكادمءمعنىئببثأبوافال2
الخفلهلىصناذالم5لةفءاجفىالمحنوما

الرفثافصاكوقال

نشنطرحىزمانبرلهممورتهالمرلادمالنالف
برهرز1

يتاطداءموساب2ءاااكاةتىطباعاغكخرت9فاشأاياان
مىاااوقال

مالبطولىالمعالىفىمبعاوألمالؤواةخىالرصالن
فىىلاوفال

قامأانرةافىناهـة2لىط6ثركاسرعهان1
داماتنفضأنبصدقطومألاغءاراأةأطاراةاناض

سررثلتاولذنأتوما

تكصالبادهنحاتإإقلولبمهكإلىأفءااثيتاصبس

اطحالباتحتبالماولةةمكالةصمندأفبمصلىءاندض
رىدةاليماؤسؤللياقال

بعيانطعنيزاقافالربمرهطبالخعاىادباوائن
ماالمةرثوهـفرىتهفربيفاننهاابباالسصلىأ

كاااغألسفىسضااوقال

رابىالردوفىواؤابىذفمقاتأللرإبانج1ةاافا
البقركداقلمافنوأىبهنطفنلىألبلهاصيعة1

المعنىهذاءحألسفىباثاآبوافال
نصكةادمإلناجودةقلموهلىألتهفينهاثجنء901ىل

أفىخراالقءنهلصرى1ألااأبىقولنو
والغرارفرندكميعلىفلممصلياإمدمانفالىوأنت
رطعورب4ؤزركابكلذااىحهوربزايى

رءالرهـنم4فارتبوىةبمباكولمسممؤق
صتتتت

وزند
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ارءاا4ثالذفيمجؤيألمدحبيزهىعامدلوزلد
لاقطاقولويعبنى

إللذىامرئلىءربهاالمحولثماا

ضيرالذالىلماثوبألكنىشدرالةفات
بهازيفرلظادئلملىألزايحانمهامباتصاقدرايلةءإخغافىمةالىتالتإ

ومنأنافلهابوأىجتهدامنألنهادهجاالحرالهلفرهاأهدصص
آلنومجتهدة5اأبمل1515األمجوماورحمةتهأهنصالهصواحدأحهـفألأجخهدوأخها

حعالىاشاماميصرومحهىكلانقالومنيمماهواهذالصولاألئوعافراصيب
امالعلىدهاهاؤههخصجةأخذالنهقةد04ثااهذابمحهجمتهـهدكلءزبديلممه
دأناجمطصدأاخمنفيانبتأأنتاذلأقماكزتماقاتينبهفيقولبهمهالى

ئهثاقرللىأوماوعافرافىاماإهـ1هبهـتلمدبخةاكلانلىادىهاافأدىتتجا
اتنىخملهنوهافىلاكبنصهدينلدا

ببالرالرسألثءتمنىيفبطمىصان2اناةق
بمجهدمصفىقتمملىحجمبمادخبافيقالىصابرى

اععةالملنههامحتوأخفاألندرصععنأهأءؤبأثإوبعزالقهقدتعبدنانقصحاماحرإ
اكااحةاؤيوماكأاعةااالماقدالةاتلومضهاهرهدجخهالى1وابهاالجماناانافىنرلملى1ا

ئطوقدراايةاثانلىءوابههوااعاتراحزمبهطاقالئءالدعاحهاةمجساب
اشرادأفواهىقالمىئهـماترعمجيثفحىقالمننهمو15ةحلى1لةلىنهاا
راشدااملةادقولهالنمىعبابناوهوثولينهمثر1مطاقامنـموشهخهـالواا

اتلمهالثكورةمذوهىفأحهـهةتدراةايةاثسورمواملىافعاةشرينءوبحتمام
والغيرارمفابااليخصنةلىامجموعئدىقالهمزوظحهـشرينءةبهسفتكو

بعلىرقالمنمإومشيحللمحايتمنقالكفامعودرفىبنانءروصؤك

فواعافاشاءرمجهوعاداضقالوافالذين7ناقراانزيرلافضاذلمديهتتهالىىةا
ةاصااههالبمرىناوقالالولىالةلارزينبنااقالقواأةنهكاأاسلىيخهـةفى
يناوقالنءثلالمحادلذواهاصقاعدبنعثروقالاتاسعةاانهافوعمأنصنءوعفر

ةمىلىاففارىاأبوذراوقالنهثروالعهالىاسعودبناوقالونقيوااةلناااسعه
صاالاضيفألنءوثروناواةامااابةعامنةءبهاهبمبنأبىوقالشرون1

الخهال12ااتاءلكماقألبرأصهااقدالةثاقطاأنت4ولزاقالذا4لزتانمض

ئنثضألمانرتفىونحلهالتاولاليزتممنأاننكاطالنينبيةتقدصونيم
ووقوعنانمنالواخهـءااهثهـافىأنهألىاتقدااصدتطالاالنلمةتعقهااز5
وإلفيدامملاجبديوطال31الدتفىطالانحرتءاك1سرسحمطالقا
قبل4تأوهإنرمقبللهقاانبنااأرتالاقدااثنةاقداأفتروتجهكألوقالالىاقالم11

دمصىاتعالمقلمجهااباصدمفىدقالعثرواااانمؤاباطلقتشيداماأولمضى

هفخزتاح4ثرنياااداثاثنباتمالقيالنووىلدينايحماااقاللهكاسنةا

مملىبالقيمتةعانوغىعاملةو
ويقاللمينالعانسانأمن
جهاكاذحنيأصدابوان

اأبوهنمصاا13وقال
لدهوكلماءاعخصمن

ولتءنانممااكملى
منمن115لمولىهـلىايصا

المجامناةامهـفتززضآفيلدات
مانااتإائةسراذلهاء

حا5تىسثلمىلهنولدت

اجاقالمؤخمانتهالثتة

تلذبقوافرالدصامملىن
مصاامحاهساييانذا
اشواريراالممردمنصآامهـا

لتفيخزمنصاإةوكلن
فداضطربثءماانهائىلر

ازلمسساذينءفترأتهكث
ولذددفمرخفبرغرث

ايختبرعرسهاأقرلجحعنار
سايمانموصأسامتثجااع

اطيهأصهاكفأعركانرعلى
وهواخالىرةاوامابوأؤذفا

وطلواثذذانءأزل

سارتفىلحأتيسارةلةبا
دتأرااو5زفعزةفحنىكاا

لياءألىااهـرد4ة
اءفبنااثافوأعراإثذ

يرلمكطآونلمحايمنلهسابا
نالصنوبهدانقيوهىلمداء
ااعهـعد1امرهماوأبءو

ةرلمشفىابزوروكأن
انلساهالىتمطأمن

اناذاووالرت
بالزاواماهكلوتهفزالهتو

نابراابنيخاهابنةحا
ءوهـلمةلمالىظماسيأبوها



زيدبندىهـوهذلذى
لهته

ذداامزتذاضرلىواوأت

بولمالىوالهاىقيصية
طردآلبرشاةذله

وملمبافالتاصاماثاألىرالا
بيرة3انلى41عرتةوبخ

وماطبىاربناقالة5ا
لبمازمانهاصاةفىروى

نوةءفاراهـسااوكانن5

4ءضاتمراذامثلماث

طالهشرتهةذااوااور

زبوالى1ءالزباصتصهف
بكمراثتراتأا

صالاعتأنالهـهـ

الىعادتهالءاالوبذات
يئفأزا4ومملحألادياراث
الفراتلىعتبةاخءةجد

اتوجهينبلءاكتمدت
عقاللماتسقاةةهاآت5
تزءامدنت3وصأتوف

صذراهخافهارحالض

دةهيمتهذدنتوروها

امهقةعقهرويصفااخطبمثم

اتايهءفاماقىصهفىتقدمجم
تجذيمةرقفاالمطيرقصفان
لىظتحذطدهبلىالىثوط

بصوفىهةأدعرواهـاذ
أناضهناطايمادوربهجمده
بمةزتأبناعدىممروبن

االإالمجألةثاالتذبهصمى
برلولمجهاوالسعمنهباهار
ارةافاقبهالمإطفلهة

انالىل1ءاالب3و
رهايااخفوعلملت
منرحالى1عثموانعاقه

48

دشقاد41قراذشرءاانياخيرةالهالاأؤلضفىطاةهنتقيووغيرهذبالما
دىلمحااومااخمفىألهطيقولدبهوزوذلدانهيخهسضةمضىلىاقطةجيالميخاضىء
ينوانفرادىالىلةلأفىيقللةعصىنةلىءقامااوقوعلألتشفةينصمثاوا

لألوزتهذانءلغفث3يعالرااهبمنوءالدينامحيىاثانءقثافروإتات
عباسفياعنءاالءقالمالمع1وااليرايلةهاادهاأرهرورالةاباثأ

ل9ولةاالثزههـلءارةةاما05ااحزوزقلممنطبمنجةااالثئبرنومأادقدبالتهان

4ءااطاباجمةإتىكطءلءاتورورالفاالتايمةيمإلالىءيقآاالرمقالنقثتارادا
التهانمحوااثيرذءيلوفىمحنكمفءرقدذبجاملنملوةؤدرويضازكالن
الزلافىالرعق1واتاساقتلءلمدقا1ازروارالنهلةالادذهـفىلرهروتددثالسس

الذىهذاالصناةفىااالوحابملمبءاتةالافاتالثصآلةءبرليألالمقادالارناهالمرادأنتو
تالثعرصاثاقولهنىالىنغزلالحرجىكماةءالتهرضىبأمرءبناولفىرصتيدأنكأألء

لءالهاذولبنىاإذبراالث
ىدثمنصبىتهدصأفىثنجصاعكانالممااايمى
اشترطلىرببئحذاخلمولةءسفاك

مانالهريمةاايةآل7ازيةالاجمحنءقبإخمدهـوالىةقولهالى3ءثتات
رشداخعىاانماحهافىفىتدتبرهـاناانولونألنتدفىلزناىوهوجمث
وضهطعهنءينءئصبمرأشاأهذخلتدضكيفورافوكاحهـشوشممابهةرمقاال
ئدبمهالنهاقدلمظءبئؤبن41اثاماذهصع131آلفلرتآافىانكىابصوا
اعراوقاليرمحدناهفرتيضفىيداشتذااكااشامحررزصاقالمندوبعىء

اناصكتفالثنةطهرضسء11فى

أىشلىااوعلؤحذلملمبصىهادوالدقو3ءىةنمه9ازرصدبلخمووبالحواه
مرححانولمحاةسلىءأىفيقاللبهنرمحنشفإلبعالءوقاللشاجذوعلىء
افلألمافىأىبمعثرالرمانكامحيتقدسيواصاعراولة3ةاقاكحا4دكذكء
ن1شارأىفىالمحلمصالخماباانأتياللكأالمءيئأةبابنغخلمازازاهـ
اتداتضلغروبعندااشمعىارأىلجبلإمنأوقرطرافىاافىشالىءقفنء

انإلالوبرص01والأىبابحابتالمتوكافىالتةاقاللبربىاإوضراحاسةة
ععألالملوماقوماومنهـوصدمحشدمافى4فهاقاللمسااهرافاالمحرامفىمتىصافعااا

ستوغلدلقرنينذوانحلمساألنصدمداواءالهمسهالثكاقدننءالجاماتماان
أنايهالؤتظرالةانااخرباتسرنءمارادثافىاىخمةاكماالرمقاحوب

بئحاهقرئقلىقالتةععنتغرلمجفىماذقاللهئعاهتؤفانهخاكخرببحمهأهةا
ابراىياهذافعلىعاصمأتيحمربنءافىىا1وجمزةعاعةاقرىوفلىالابوتبةا
اطين1ة5برااادمناصوايرةأرادبهأمةأحمفقرنواحاةاسشوةاثبر3نءتفربىاا
ببراوعكهغبرأانيرىزبقدبمفاهروالمحافىمغايرشلىءلىدابالخعاذاهـلىفها

الرحىديئصةواالرمقاداماامزةبئالمةإمافىةئراوداخعماماةإةاىلم

إلى
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أهذابتهإللس01والثننااهمرفيريترواالىفعالموءالفسأنااذاكزويعارقدكاالم
عىلةدالمجةماولراذفىاوفاهـعضرتخابإلمحدث101اااحدثاذانهزعواقرلفأ

اضورةانماخابهـكؤالوكنىدذاألاةلمجاتبتىالصرادونسبالمحهـدالىوضها
الدصحدثكحرااببغ7حلؤموصبلتركلمثالاةايالفىةالمجالدثشاخإفىرمنقلةاك
اميرفلىفإدةئؤلمومنهءمةتفانهضءاافىءعالىءمراسهـاقتجأاذاللىجبامض

أضىءاتالاةبوصقةرر2احضيرتاثافكذافىمحهءاباةاكولحمرير8اطا2خ
دتحاهزهاضومءذأ3ثتءادلوااىةةينوحصةلمنثصالةروالمجمافعاباعا
جحابمذهـايصأبتيالفقطلأبنالنشليمااشئىاىلمولأانوقالىءدا

ثالمبافئزىاالرلديهثنفراالماماقالأربعةبنقمراىآانىكنتذاهـمنيلزمالت
4فيتموجهمرابااحالرمناحهـكةمهاباأسنكربذاللثباحاأحمابانثوقيقواا

لفخمااحلهوششبمفيرىكنالخروهـطخققبلالنجااؤاصأاامحمبيهـسرةوث
حالرومنهأحهكةكثيرةالمامرجاركالمفءالمافىصماروااحدةورةنلطااالمأكتالمرتم

الىواصدةادتانثتشتا3صلهعونبم6صهدوامقدالىمنامصااطعةءودياالذ
كاهـيخانقبلوسارةاجهماثكالةميمينصبةاالمحماثئاىنمال1تركاكلمحىا
تركاالمحسالىلمهاصورةالمؤدىوحالىفىتصىةهأللوالمءاستركاالمحسالىإدىما
ض7ءضالفمجز4وضىعنالولالأتالةاالزفالماكابمانلصثاةزمانسبمكلوا

لثذلكرعرئيقوذصورةصدةواكلفىصلالحينشذااتلكابىصورةاتلدادشبل

قولهمارىنالاعدسابئهيمابألابنعدبنلدالشمسألسةااالماماخمااثاقالأخهـلاماب
انماهدوكانذاائينكأثءااىانمالمبللالءاءساءيتلىلئئاىلملاالان

نانأمااتءالرالأتنازمامرءولممقعالواايالرباينددادىاالات
وممافوأآموداعقكةالاواعالراببىآورةلزيهيناالمألفاصبولا

ئصاكلمفانهلسرةأيمنةىاالخهـلفتخاصحدقضيمحئىذاكزاحداالئاناأنذلذيؤلد
فألااثآباآقدضالنخ1اعالربالهكنداشبراناساويوجدئششض
ىءانمطتهاأنءفثزأؤتمعكاقي4يخبكمزادىتلذىاانق1ءتنثئاكيرى

شبيبىلاطعلتتأاالىلىاالصحهـقلالحضندىباالمرئىاشئاىءالنهفىشيصينا
اخمرايمثراحرلوائااائىالمصذاأىلرثالذولومايةاصلىالواالعثزمرىلموهذا حما

قدكهمنعلىالاممألمهءاطرتاثاةرقفءبئاالزوخزوخةتعلىلةنهط
ووأهلحءمعهدمثرفالمحيالوىاشمقالل2زكراااتنلهي لمخ

نجهالاالذنباواجمسكلىينحشثلقاباصأي01جما
إتكأاكبصصفضةبرايألدرمتزآنحاصومن

الاخولفىمردىالمىاافالراقاللى
دىاةكلطلىاوا01ماههجلممنخمادتيفاثيأظم

قىادفانءماقيمد5كاةكثثءنيأفانعشء
وثمانئهبعمامرشقةيوصعدينأبوجأنينيلدثبهـاالمهاالمامالفيخافثعفىأ

ئرغرفىعدىمروبنألوم

عاللهمواصالحاوعايهم
ضرفلةنهساظالىءالبلىا

الأإلمهمالدخأنالى

بقصرهاوأصاطوالمرااا
الىلتصأنلقباهاو

ورةصإلتثحفيهساة
بماديثءرإهـاإصاوز
صالماامهء

ااؤبرةبنااثماوأنآ
ثأردف

ادلشدبننويرةبنالماهـ
ذىفارسكاقبمابومماجر11
4فرلمطصمياووذرطاب

رهثةآلثرلىجممبألمجعولوله
اموبافوساننءنو

فىفهالرداوذوىخهمهاءثو

وبوعلبنىتهـوةلمجاهلها
ازدفمقءلمنذاذ2اياه
بهلثاواالثابهامرأن

بثهـافاذ4يرنىعنلردفا

واذابعدفالربساشرالمك

نةصيالردفلسخمالمجب
وةتااحفىخذتاوةاولردف

اجزلراتلاللثإثاذلمالساا

يخبلوعيرلفر2خاتنو
يااازدوأليمنااسفىا
السألنم51نوبئلثمادركاو
لىصرصوذالتهيههـ5ولماسو
قاتصعلىلموسعاتلتها

فىاهابوفئلمبنهطن4قؤ
وبممشدللئهالىالتهلرس
ارتدلوهقةداصاما

لذفظءالتهأدوبمررضثهث
امتاك4تالتهرضىإررؤاينأ
اذاصمنفازدلءأ



68صسممهفااناالذبمما
للمارقيبلهمليمفىاتجيىرابنصنينأحمدمحدبنلففأنشدفىضريهقال4لسملموانمععف3
نسائاااءضوهماجمتتالصمانامعىءرشاأبىوبهبالبضاحلمانالىفمةظ

انءثكه1ادئاكالولأرذلهنةافيىألمانهملثرتالهأكماالشا
آلثاذاكزالالخر1ألأنأمبمرالذىتركاللمفاوائ8قاتاأذاثابرايسعم
توإهـدلةاصرابنيئلدامقوؤفلىأمافأعراصيرأصيرةثوفيالو
اصينجتالباترأثفالمنيىاينبا4روئرربالى2تلبئاالزلياربنءدةظ
نننالداالويرىصثمنحولسوصؤىلهمايبمهـلدفىمءصآواصلهقا
ااصمابهمقلإوظن4آخرءغاوعامنقتل

حتوالثبءنمافبتتهثبفيااواحوللهاانمءأزيمزافأمامن
مينالئئلىيرىصتىالفاقكااوالصنلرمماثبعنرتداوانمالوقفتل

رهوهؤثيال7الوظقىلانلدحيدمحنعا
امذرانفالزصتاثاخرتمحاةاةصو1ط3ااهـتظةوتونىذحاقالنحاما

اششدانغاراانءأكأكأحولعلىبمبهااذبألالهىرتيشلىىثاخبىاكأيهصاحبك
ولأاضفىخالاقاللدأوظلهقالفوسلم4اثمتها

افهأوصفىوالتهشدزدتمةمؤأتجبأحهلصخةقاواثاكتاتكثعاثميمااث
أعحالفبيرئوالىهزمنهايخوالإلصواالضونلالوجمسقثمالعدؤالته

لتالوهديئصدرالدينثمااثاأوقالوذلفمم4تأتلضابةآث
راذءصمقاتكنبالزتيابثولباتذاممةلمفىلودةثاقهرفىاما2النعران
فارمماشزراضالدهرألماادتةةأختهـهاافأوسننءاتلمءابثدزالءحلماسنهء
نفأىءبهااهلوى1وقالتءلوزوددتقاللذمماأت
ول8ننكحصاالعالسإلصاةكهكبينألوقابشبهصارهنلزيدااصى
كأفكاثالرفمنوالمحبإبتتمتابروحهانتدوعدهالتهصقالكأظ
ءفقالخاالبعهوأ4ايىاالم01الىارنهاخى
وأحولفيخهطرئزالفانكلروتتءمادلهارفاقمعىالم4ثءنأحدلم4آرلممركأ

غيرافىحرالحأبامراالثرتحتيرمى4وهـمحاادممركلذفيافىاقولاخإرانوافذونماجاوأها
افىهـءشيهـبالواءيرءوهمابرهيدهأاباافالماوترىلذاتاال113شكاكااتجعاحىثمألىهـاتطعالداا
شداخمعسفطارولماصواامهويههلىضعهاذاالخأخمىالو1طابانسهـثزلىفمالىعرأةبارتداده
هـاضفأمارؤإلآحاضتهلابهاافىةاىلميوافراررهمامحفطا3برءباكراوقصراالتهماالصاناعدوفال

كلألموفسهماعاثهواانمطقعركاانماعباكائاشاااىلىفهفيرفالىخركاد5ثااتاظيرشولىالبد
وامافخالناممبأقكخءالااناماشعاعوااحداالنىكرئشأدراىفهـليأانرثمحيلتبراقهءادقو
ارفىاذيتفرأىغديفااذلدالمرئىمنمربمقاةغدضالرطبهحامآلى9لعاحيزثعاثاانلىرافاتأثلىفانىشعالدا

اعدمنيرةصىباتاالمزحهربالموقءااىتإيياأنهىاآماااشثفيةةاثمنانتإةا
الرنلوباتببىبرةصصلثهاىذاقيفاثىهىبافىفاهرمثمالىءضفعامقدةفهالفىمقااسانمننتمرا25
رىالمهلالهااأفىإقمنأسمافىاقدرإازابمتءتبرأةآالمحىماواواألقياعليححهففتاقأ

تاعهنالاعنىكألشفةانت
موا
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ؤجهاويزلهلدلموانهالدعاصغراافىمالالصلاللرفبلذة1خهالبحاررفيرزراشتثبخموا
رففرباالزفىاربنلمةوقاماالمحابىفابىالمحوقال

قدرأثفيةرأوللوكأقهابميايزعمافيءهـواشاطلهااسمساوفكىوالينال
فلرتهانارالىممامهووواثهأباامجادخسهفىرأيتهجايفيهكتابالهيثموالبن4اخااالىظرايئالمناظرعلمأءو

لماثهـلىءهقؤمنامرأةزيهاتدكهاالستبصاراحماهالمنافاصمنمملةينآودعهعاجمىمىكرافىهرأاالدين

بهفواواياتفقال121يساعدبناهمابعدكتبدالتهأبىالدينسمسفيثداءاقرأخمابعدماكتتجالبمطرا
تهانرطااعنمالدالدينسىشاذإففااالمامتاثالىاتهماقرانلعرغالورطبارصاوممااالئه
نءاماصفاعقفءنحدثنىاليحقالزلدابنأسامحدثنىبوابنقاللهانحازطالواالذهبىالتهمحباب
رفىصديدايةالمحاراتقدأظنك4اعاحهافقالتفوقعحاررءلىأتكاايهانرأقواةارالبنكانتقالنافح
ايأليحناحلىاليئاراتاالنةنقر2ناامنشبذاالىقرأصامتافةلتهاسبكانفقاللقدفهـنانفرقتفهالت

عرأثمففيايلىوالينامدءسنواتاسافوقالذىرسولىلداأنالتهباذندتيث
تءاقهرفثاالمحنمالسابنصلمقبىرلبمنطء4هاالألهىوصصتييابابوأن

أبا4عااثدلحيضنعماممحرأتهئاروامحبدالتيرأةااندىالماذبنهاثبننرابدءنءبوبراوقال
انهوقالءتهارصىرفقالأقر141اتفقادهالهيةبا

ع1وةارزئااللقثأرالىمثافسألموأنحقتهداوبانشهـدت

التهرضىا011أبىدجمأءنااهالمارباهرشاوفوقالمالااازوقادروأن
لأمارانهأدوفتهال4ءمامقرااال4ءمألأل2امعمألملهو

اةلسبالمشيميئكصومافأخمأللطبذلثوليهاصلىالتهولقيروابنارثابرمهـكأبتاتهات2اكؤ
ليهءدالقهواللتهألرلماتةلقاكنىالالفقالداليصإئاانيقاضىاأجمهانعوقالافاشحمقاعقابفهم

عرومازالاعدهمنىسبرتولصقراثأنصادقامرهنانىقاةاأصهأأبوهدغالأمصنىفاكذفقالوالدكولأت
تالوافهذخالدبملىؤراطاقرأفقالىاةايةلهالفةناقر2اأمنفي

االمسالمشنءمحزلهشاباسثبتابعدمالضباباالىإقاصامحا

أيامماكامالالواوالتهوقابابارةفيهأرىأللهحقالتهدبنان
اعاشةثويربنمهبءنوأنصالىأبملقهصاثوعلالنشوالب2اةانمر2بسخووفالىااةارهماف

151زالمؤةفيمالذالىفهننجانماظالهايوخغرزوحهافاؤتحبهرجلالىلءلهانروالةاصااانىهد
يدادحرناث4اتءصنلطبأكىامجرفاثانبىوكنفالفىاآنلباادكنفاشداناذالهتفقاازوأمام

وزمثدصاإةرثاهابلوسمابأنافيمأالاإلدةثءالذىالننزهاذالثافىلبماتةاوتوزذتأ
الىذاثإضهكنرولباهـضيمأصالهاجعلتتاافلثمرهانصاجآهاالىءنافيكلجمرةالىررتص

اللهلىكهالتهدلىرررمهضاامعهاوأنااوتجطةالىبةبمااهذبهرتأقىقىءمذافيثيءلةبأنثأضهالطاث
ثضماخالفالىفمواءبرمذثفافكوةكمطالىالىانهاتمفىعلىءابةاخهانزاتزازمانائمهـلهـئتذوأت
صألثهامافرنحمنئئبألىووةهكاخاصاذهـنيمانىسءلمطفقالبرحالكضةالرأوكىىملىاةذامن
لىءفاظفأملةانةوهدفاماصىذااوأبصرحتجعةايهااأناأمللدعيلهقةهمايالحةكنثءكاركأةاثع

ناساماقفوهوذولىتاكةماالثامقلاقإللىالوأخآقالالىاارآفلهائملاذقاوأثتتدظاشعرةا
لصدائثمثمزحبماليصاساعسراادتولويطالةضرتيمتثملفكىولألكءالتدرالطآل



88تنأوحتالرياحاذالاةام
الخالدى9أبوهقالينابانالمابنياتفئرتثءااخالف
ر4ذاكفىورطلهـكألخارانذهياهـاالزور

أأاروقخزف51روتةءاادتهمطدامازىدهتهاأبجرضىاكأأمثم
وهمطالشمنناانجهـثنامخىأبىاتتذكراهـنىظاباسذكرالىءالفقعنه

لهفأدفأغلتهاريشفالعدمنتصمةةنصلىغدرتهصمقهأدعوقبا
لهجأساااخؤصذةالماماضشكأشالاررةلمةذودعاكلو
ونرلهاةماوهـثتلمفىدرهابايألرازبمىالىخفنىنهءتهافىابوبمرافقال
لهصوبوماتةارالمكروالدقااكالدتلومكلدرفوالمادعوتهوالقه

لهماباواهـئرت4اكاوسةانألتأناسةاالذقارةاكانهبه41ءشدبأةنج
أيضاوقالاصعاامنقعءنآلنحنىتورياتدةءاتاالبذهرأمثنو4لىقوسءواصكما
9رىصفرمنالأثتألفذكاهـنآوةايرهـيثتدكا3هتزالظ
ءجنودقمنهصألبثيىماكلمنبدوا1أراعربن4اثافعامامورااعينه

تجوىطغمالمهايضاذءالمطمىتكارةم4حعةزهاىرةبطا
ءاةاهـلىاثةاول5اثااررلوالاااممؤتىءبتالورددتألزة

ادالوراقاضآصااتنقأتوةرفىثمقدمفاباإلبماثريدا
نطائةرسهـداودفىثن31فقااركأوتواذهـذالثمحنئلبهدفيؤلمزردا
الفىإأاىإلةاربىأنتألشثلةقاةاذذادروتفغىاتإممضى9كطاخرانهالقهال

انومامنىاعاتفةإلؤرتءاتاكأكفاقاكانعرألهفالزيدولىماالمجر3
بانحهـفمروامعهـادبئهاءأبزاابربنااحعأنالانىواقهقادعذشرثو

اتجاؤحألزااممهالدبإونجوكهصمحضهايلةاوبعةإبرفىإياتأمن5وصتناراتومارأتلملاأنام
التراةبنخالدبنسؤوذلثطفأورىابذكراومحدلتءاااألدرخوفاذاهـفىءسثابئأناالفاننتلياه
هيشمنشامنضلآكلألكأضامفىناىثءماعاينتالهنارأكأطأذكرفئمى ا

كاوالفوفئالفتبكهأجمللزرررىطعبدصوتءقدإصدحكاوهارؤربالىياكان
هتالثما3دكللدكنامجيرزلملنجأخألؤفىنوانةتتةأنؤةاتج صما

أكاعنلنونألألبا4ثارءاكاةاانارياقىاإىذكأءاخرت
كاوئكشصكىاةءداسىأقىثم31رانءوارفتتباوهوالقىالرلالى

كطسوقىؤمدصمفذألعاثبهابموألم4بفأدمهـاقومآمرمنأهدا
وإقااألهوقال2خرفراامندمطاةامايمء
صلىءمفاثابمرا4بوإةمىطاةاقالواكأإإمتهاىعررةالمدفهابى

4تحفلى9الفوؤقثلملاوماندبرحاقؤاتسكلربرمالهإلكارقالأترمنهء
لهاقارلماخءاافمننقاتالفهصكيأخاشد

الفىأوأصابىخفافمنلمأرصففىتتتمننجمففىرةأيمردت
3وخكالكيوا5ستندامهـباثأخىصلفافامربااأ
المجزارينأبوالمحوقالسالمحاةلىءمالماأنال1لحا

إصفامابر9دقاعداأنذط
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تلمههءححىأهلمتتوربه

انزلتثاااللفنالرحثمهاهافىبكيمالؤا1ت
كاذفىبىتالقوهيلهبمنءمقزضهققيوةفيورقفي

زاهـانعرصالفةىرورى115اهألااللى4تةافقرائوأما
ميوماالسلهقالثمفءاثادمااثروهداءىءأبلانثابخكهاةابمذتافعروأفياوان

فكانثزلبركاةمالهررإلاالاههـوياد5بوسإلالى9طماالفوفانات
والتهنتالكأتفكءافقساقيبلضابنصنلدينصراننافىدأثالمأنرابفماادطيالمامادئىنثأ

داتصاردهاالةلؤاالثأصىلىالورمحنجادونلهطتوكةرطوالدداهمإصينومما
ابرليريركبجاالزيزواللملهاتهاعابماصرهعطقمالوماوااخمومكاستومما

ارسلألراكااضدلوفىطألةاغاكمفهدفىثأيظفاسداسدبناةخاأبوينالهزغأؤفااغمالسالثبئادفىوأنث ثمةهثةلمدماقدؤتبنالدشقى

واأللموشوالةص41وعاثمدةءلنرذلا4االأخهاورف51ذالدةباب11لأهـ
ماإكأتزادباينممازصدرناترئموالهـيرتمانحرناتومنملهىذط
افىرولممنبموهومهـةاالهمألفىشالوازلمميرجنسهناغالهأنزلونازد
اتةأهـنءقوله4أممضهمأولودروهندناءمقدارهـ5مشفىأنرورنالوفمهاثة
يقبرأكلاتيقالواهدموااهلمانبااناوعظيئنعرطلىةمنرمجانمهـ

إوصوالدمممادكاتإدوىبرلتهابركفاباهاطأوانمطينالةلثنالجاقةسثناتماسماقطةالتهععةصذقات
االلىيبعثهىاالانقلتةأدتهرعرالوردىمظفربنعربنالدبنزبنيخالثإحازةفضهوأنصالنى

ؤبرمالدهاذهفيوفىءدالاتهوماأنككاثتءاتاألمخهءااالكأما
تومرمايثجدلثنءومالموهـلومصاصكرخاممهماترعن

اءألوتاهتوقؤثبنبىالدلمنأتقىالثاحازةةاةروفىثأةقاال4اةبنأبوبالرعنالدالبمدنىثوأة
ىاثمرخىنرثلألهادثاثاالتبيءا

خزقذ2عادائمينأيةويشماتيرةبهافىتونألدةرشىاةباتتورروقاليؤىا
اءبدداوماقلامكلكلتىطعتسخةءاباألموانكألقاءروكاتطوىيماثبامجصن
ائرىأرقءالىرددتآباثىإعفئ51أويرليائىثلنجيبمالنازلنابهفلىءفا

اهلملمأنتعاه8الخءزراالوردبهئاسمململنوذأتالتهرحمهاهاكرائىاوقبرل
أمتدأدركممالم15هذإلرااةمأئيفردانىمااىذاةرينالهلتكأعمهـصوباث

لحبااقاطر1الىاناثلءإاعافىااانجمالو8أما
ضاأتلالوزافباةاشرفىتزافاالءبخلءاادالالمححخاذاهتزئ

نأفانكءأليثاالىوظ001 ءروصبمنأةالباابن3أبوإوفال
لمحؤاانىمرتأامهاناتإماباأزجمرفاطرداافائوىروانالتئوىصات
ىاتاذهرفئت3نرإمحالمفربأإفىدءمعاثىمتتألامااةاثألفهزىلف

ن3210نايا41ثرداومأاتإثانةءشببرفىالمالثلممناابنوقال
ىةفاالىذرتقضلوفىافان لمحهىىدإلى1انرتلمىفىبررإنهقصلك

اشةاكتااقلىتءأأابركطمصدمىوكأسطىتةتهارأتتظرامض
لفدى315



09لركاالمةبنةوعر
ذىوذلفؤحرصوفىثتماالدةالوفىفتاكليا
لدجذفهثهايهاآفعىوالحزنىيرث4اه1قدتاإوفرنجابهبسلن5وعرهـ
اوأكسعةيكيرعاإىمن

دقايأوابرعشةتهـءأةاقررهـلفالرتالةاثالمودةدقاااهقدتاى1أالخةلمةالىنر4
اصاعراقالإقصونثالح3الداصدوالاوقدقالثولذلمنى2ةاالةف

فىثصوهقداءأينءباناقلوةاركأينثموىابنةم
دزوفىخاألرئواصىآاافربنعروةلدونزبنا

صرداأبثدؤفىءنء4يتةبمبااثالدةتحنااذاومننوةءتءابنليهولم
طثالدةمحناادااحماأدئولءؤعندتءاكثةاةةاالدةتةدووصرثالرلثهرونقاهالرالرحالوةفءث
تاباةاتهزصيمجننأيمنزلدونأجمالوإدأحمدبنهذوأتكأثااساذوىنكانلموكاالىا
احتجددوفااأتأااسةاابمألاوىءد4أمصنءهوةاواكتولا

مقاذماالذهأتديبالهـاصلوكاأرداف
داؤهءالهلهءةحماهـهماتأل4اهةلمونقيلمله51ااوزانهءجمز40ةزوارزتبا
5ماال7قالإونابنليهطمالىل

ابااصااددلونصحمااؤاذاةءاسهمىإىكأةاامأىإإوإلءزاىكنداا
اربالمثتءاناالهتقدمتكلةااتامىالذىشوقم9إزوترعاإئزاء4ءولةنضا
باصدوامحواصعاءاذافاالألةأحهخموأفلىةتماذارمفاماكان44موالت

الرحانىفارالىانلصاوافالاتردابو
داهـعالباهـفىاتبهفؤاداثفيمربهرنتجرمةاثاأأوأريدأنرحليةةلىق

داءتجاذاكةةأتاتذىذاكبةأواةةفىحغاذاأهةثخامنانذرقى
التهعدوقاللحمتاتولؤنثوااحالمجيداالونءبهابت151قدوصدؤوءضةاةءؤطاةمصيرمبي

بوحبهقدثموودعدمادفاضهبهوقالوداآامغاتةمميمفىنصحىافىآامادفازن4تاولذ
للراروحرندصاصالتوناالمثتانخهـبالمحزناحرفى31براثررصحثههـنياترالثباتعاهياص

حماةادمضهلمالذىسواثحماوهـاالةنلءفيأنيمصزينحرنسونةابادوافاباثانو9
وأنماةالتهقاللةارزاااذاتلكأاكصىخةصدداخامض4مغصقةاليى4اان3ريربتدالقاتيالبتو

والذاليابريملاترذزلىبسانأل52داالإلكأءكلدريدولبناكاشفالخماربكإذأاناةاءاآوذداثأفىا
وبالزالانمماوهوضمأهوليهالذالسايالدباسكةاخرآيتةنىنألىدفةاوواكاءقثإةن
مماذهالةاءلافااإقفىءقالمابءاالافرح1وضدنةالاةمىةهـعصار01فيةماتعامفىئ
اغرالخهلالتآنانافيةاالرلاالماالثعدبنيناحمالماثاةألالمجأسااكأأافءأثمرفتءلت

فاعلىعرتتإكاناذرف2اانةإترالأرةءعدةااألاآقاتط6د9دكأباسعزةاأنء4األلمحمب11
لواءلماومثلىض1وأتاخهاوظنوأضاتهاوانأصلمممانهوايالمباتتاتصازااكةهاهطاتإباا

نذاااشفيمعاتمالباالتخهااطاباجمأنلةهالاالؤفىبثالواءنرمفياةأدمدياهة5كاقيويث
لىءلدخولاكت3اشتركلثلمافا1ةواامههاالسصمحروفغببرتاصلرفأاةجمممطيروخفاامماا
ةادر36صاماالبندالدينطحعاصاقوإسفىالواالا9اقومكاغاتءرقلىوكان4اتا

مااللىءوللدتاكثطالشتراعهلتدمنهوهىفةءاتهجميملمفىلمحرفكلااهوا7ةدهـاةازىقهلومكلفى
لةوارحالىنفذئؤراما



تهـونبمسشمنمالى9
آشهرذوأريعةمراتىاالثجثافالالاةالىءاتدخلاللمذ3لهمالى1لىتلذلمؤالنهأتدضثمملافوا
رمامخىولمج1وذقعدةاروقفاذاىأخهـانلءتارهىاثلت31اتاافىالفاعلوناهـواعنقدأخهـالدينلدد
منبلماانصصب9وانضفىأدألهاالولاازالىءكملأنازتاحهربراكراقاساروبصربأ

المالنمؤنثغتررةازىمزلاتالوهالنففيرهلىءلىكيمربهصفلىنملىباسئاوادحاضىفابءصداالوكه
رووبعضامبعتمنوإاثتاقالندالخابالاافىنحولمربرواادداضلذيفرينانفازنةدشضا

منقالثمةإماتاراءانءاادماقابارااهدذمننأانىصوةامضاةاحمارلهةبالذىاذسحطااينالدشمهاب
حماقاكابن3الفةاابزموسفانطراتءألواففى1اناللقبكااتءالألانوأنوابلرثابنواكرون3ااثجض
تتالبئفاإىلىءايزهـأآنانحلباثاورذصةاصاذكزالهعاراضىث9انلىءالت1روةثهارؤاكفترفايض

سبخزهانألااردمااناةاهبعدهأولياالشتراكالءوالهلىادينكتءنانالأفاكدوهاوبابمنانوداتخه9
أنقاةوتهادلأدءمةناؤتكوندبانوماءثانلملماصهفامادينلدراتتاكفالراسرمنلهماتقالم

للمذهولوصالالىروةءولرزمخوالمكفدزؤأرحلىالموالسدةوكازتلةباهبرةبماهواسمىةل
هايزعهلكفاازأكلزاناحافاؤوزا3وهامخولذالظله2كلتىيغا9اوصلةحىمةنتفلىكأاالبالثهوةوأل
خآااأهذببزهأعدأآناالثمااالاصيمثموالقؤةولالفلمعرفة1ءصامجااذذالىاوكلبثكررثاذاذالثالاال
دفلأنءوميصاااكوالصصأمناقانفأناداءرماوهـادصأومةايمثأوفا41نصيأن
بئىلىءأامقابرافقالتااريخفحانحرالقامعمتمطنئدهبرماوهـافاابايخبمثنانالثذوموتتهح
لفقطوةءايايرفنةفا3بثقى3ال4عتىكؤثفرداإأمالدجمنءالءوءبئ5والاؤجيدزنيراوالتبءى

فدنعهطممافاسانالىوءالثالةافىونايلتبدالمجفكأمنهـ5لتحنمضهثحرخمة
ابلحرخعروةالىانماةاهندالىليصنءأالالقالتفابغءناملذوداامفه

عفانابراصق41واوالؤوءمحودوالالصؤبلنحوقولهوذالثميمأوبهعىءأنتلمآشتيبألفتعالمزمؤت
ءثنهصىالصس5رءاراصهآوجهكسةإثذااشأاعرابواالبالتهؤةوالولالاباعرموتآإقلالتهالباا
قرراكطفاهبيننالنهبتولانىاابنصانىءااءئجإوالااكرفيماللءالوالقؤهتءالنقولفاالؤلأ
يتالأرمقإفنزلانمخنئيوالقؤةولالولةبفىءااراث101الةت1وماتابالنىءلءوالؤئرةلءال
ئزوغهلمابينأوارةطالضلةحإثاللءتقؤةالدالحوللماكورفئباالىألأبالذاكأنأفىال

امقبر41ات01نجاونامةقيضوقدءزجهايمءأالةدإليلثرةالنرلاللتؤإفىااوفاالؤلرفمامحأطالمحة
هاشفهقنأتلءلفدتاجاصاقولوالقؤةولالأذكرتلمافىاكفامنءاالووذهلتاكالءافرإت
ذزىتكاوقآلةهـات4خهومناوراق

آوهويرتجزوخملهقؤهواللإلفكاتؤررهعاوهاةاأرى

كضلهمنىلتهاةاقدكافصهؤهئاكدإذفهبالمحاكأفىاةاخمااذا
الزهلصغيرصهالعلىثالئيرشاننتةلةالمحرقبدثنباتة3دأررينالطلىاافهةذلى3أو
ايلانعربتوفرهوبلماامنأنافآتهأذلمولمعصرناصلأاتمثهضلىأهالذالهثأنثقالدةاو

وبحموفامتلهمقاابرالةإوةصدونعرهفىتولةبناةثءمرفىقرفىغرهشركهتلمدبمى
مرعروةشن4بهإةثتءعرجؤلضهالةلامحفلهنتوىءإلتالها
ازرأتراامكأصةأالقزفالحولمفاكأثننىر1الءيلتآللم

ثأصهـانىأبإلديألأرانأرديتتاالنايامقلتوإالدالتهلوالةالهاززاويثبهابكهوكفأجمباه



29عايهمكخوافىصاراقد

ادانحتئرذالصافقالفءكانوانممةاالىإالاثذتاتممطةحبركاولداألبالتهلطزعاأرزامااياواإأاابدث
لمحنمساننىكطااذالولااعربناخكأيةفىإناباصذانأوقامفءوالوزن5هراالقدزتاتءإهـتء

اأالوقالتم9هـااسمهـئلاماان1الوهـسؤاوضااةخداء51بئتوانهاسافىاقرراننءلربالمجيالرصال
ضالمجؤاالصلاليةنهاوالمجزلحينذالحزالواحدةةايمهانزلةمااوقىافدأى

أوتوقعثتجلىقومفانومءبأنفىأنجوالثصبرآالقيشغملىثالمجزمأبوافيأتانماحمايثةرمبينفيى
اوترفاهـديراتهااذدءجزوأنبصاءمفيؤروعامتأنكءاؤثهردبؤداةاانماصاسالثشهـرا
ثماذالمبرالكىتذيبمعدجمأماالثالدينأزاصغاقالفتنلهـليألرقولبرباكةأةإلهذ
حاخملءكةالمحرثبنسةربهشبظه
11مصبوحالولداننالكريمةءصهـفاحهـوردصازرهملءاإبضهـالذىلىالوا

زوفاقولهمحىصاطءلونازمحااته4وا4ذؤأحازينت1هاداكأيمبنىروعةذنيافانهبحمماكاأعزنالث
أىفأاتءالمءةالخرااةوا3الداذفوئدروتواؤإلاذمزتىولوبرإكنهااالواأزيريصنجابلمرومنسلمحهارئيا

كلوات1اسيلهفاالتهالاالهبرقولدالاتحذفلمومنفلتاأوالالس8يئءظالاكاهداهـوقادوازلىا
المحررفىزىاالملدينراوإورداالماملوهأعراذ1اأوكرلواانحأادرهفذوفمحىمأااعبمخزاروفمقيوم
أكثرافالهصثديباللودهتفومرقب5عامأااذؤذألالباالعرهذالىكاالثاشجعلوامعد4عإتفا
دءثةةداارابالومراولاةازاهـوندبمالذسماماوفط11قةلالثدمنماذااىكحورءالالالضوتاجهاقجملال
نالمرادماداءبتىالتاضىنذاودابالو5دءتتتهلمآنألئىاناب1واباآلقاالوزهـدخلهناصثمتاحلبربذؤ

اذاضىالزماصهدوةاننىءالءهاالتهاانلهه7االالمرادالالىهـطهدقوءبنىشديد
رصهـدادثةماالةوانرءنء4في عرابدااخر4أدم21ااانهاعاماباتاابتىاثذهـوعلىالهالدايوداالقالنهكما

لخبرمحذوإالءغةاشألى3مهءاوسمهاقفىوصهفسالمجاةفاهـالهىدهقوأبيماتاهوـءبغيهمنانمكاةمهدله
ورأيصافخاعداثبتناهررثصألونأناراوأناديرهدةأوادفىأىايمدخاباؤ1حاكنانه

فيالونهذافيلىوءشاؤنزنودآصىورشنحطيمصيدةاةاواكلتهءافضألاءةءحمطوصثىلتهـطؤاليرمحا
فىلاللماذازإتكالةسطالىةرروالةالواةإيرأنلألحماإينالوإكنافرقواسفألارىفياذ3واكذ

كثرواذاأوالءناناهدواألواتةنفالينساالدارهذاذهإيرفىإحااتداربالهاخأدواليوايض
بئالءئأناطفيدثكوناصدوفالولرجلأننىءمضاوشاكانلت1ضمباالرليتبىسوالرهناحواللوقرنا

14الوندوقدوادثلهنماافىلماماةاأنىاانرصصذاورنكثروأذاتقرروااالبازنهميحدالثمجيفى
والوعللاالهـنءردمشهأنهمنؤمضاموخمصامةءكفالنه4ضىماةاتذئروهـءأبعدؤتلههءـأتقولتذلثء
ذابماخثرأفاءوأشعررأبقيهألماناتممميواالدةاثافىأتلنوكلطاللكسااأوقدتدكءامارإاانثن

الىذألمءااورياتىحارومجرو11154اهـ4لمبءمافاوالحاقوقىلموباااخالمىبيادكإسمتص
ةأربفيهاإشتركيغةاازهفيةمثالمقدمالخبرلحةورلمجرروابرا1هأيهو4اعفى7أفىراوتي
صلىءفىلفالتخخ5لحبىاالالنكانالىماومازوااسمولالمفممءالمصدروااألفلممهـألمامألكلنش

النههيخابالعرفدهراواتداالالىءرنموصوهوفيةرنعانالمدهغةااذههـاذ1بت
الىافجرمثحهـكنحءفىصكلمامرافوأاتاالىهضافالمحزنحزنىورمهكاءصرراذاكانانهلىو

روإقفالصقدانذاالالفةأنهانصفهوضءداوالخبرفى5اناءلةوالمحالمحزنلفمحثرى1بمزتؤرف
روأماىأالمولالىكاكلرابابهامراقءأافانصاديموهاحزنىطكوماثماألياااثنرندار
لءصواهحمىلؤولذا

ديقا
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لىقآثحازةثامرحطومنخايسهاكونأنبساهىأوالحزفى3ةمث4ااناص
لم1ةوألى1اج3مالىمنابحرأاولءعاتةاذصىانثهولصرأناالترىطجتلدعرمن

لسوياةبرةلمحففىايهان3يربةاخرافىاورؤصدةلواافىنهب41ن3أيهشممعهضىلم
عنهالذىاوتلتىالةامنأضهوعنهالذبرمناظاهه4إءنماتقدعااذاخأل

لتهاساليمانلىاالىدبدوهونءفرلىازسالةتعالمحياالتهرهآلماعلبهافهاتلمسىو
دلاثدأصحىرونأهلىنزواوفىلاوأمأدالتهقالصهنهروأزتعادان

دااازلملهمقاؤتحيراالتهدأالاذالىوعاالتهلىصأنبىاوقالىأئأشركههأزر
ضىالثقرلثن1ثرأننؤصفهء4فيءأرادشران1إعانه31فؤوانوهذافانمى

إقلفالوزلمنءالموكالمءأوالمااصيامحنالدواكرماواللءاانءفثاأحرروا
تهاصلىسولةيبمارأدبمايهالىباقالنكاافيرةشاااالابازيرواالوفىصهنلمو
عرشاالقينأروماالافىرهماوسبروثاثء

باالىءيرتعهذارأىتواناصاارفاصئثرااذاش

بهـاثامرضعمماقدحلوتدركولنضهااءبهوينءارأيتفافى
ورةاكفىأناوقالت

ئاقلعتلدثلمثنهفيمالمألبهلىصهروالافىثال
بالميزانشمسادالءااز3وضهرءبوزنيرلاصعرمفا

أالرصانىاوقال

ت1واكأهلممن3انيوماوئألبئءناكنابتاذارسواكاوف
ة2راالانفوالترىمألىناوةأمادصفاطتالقىامفا

كلضااوقالئأل

نينءالىءمجفىلىقفالىبمواصأثصريركءراىلمثألماقرن
ينمرآةببهمقفاهؤيرىصحهوتجأله710ءاصوفا

ة2رولهيدينةحرآملبانوقالمقفاهىاناآلةانالناظريمكىامحلاباقال
ماوايرةةأأىرانآةحماحةنلمألىصىمآهـادان9بانثابساباهفهت
لدهبيتاكأائكارالىازسفالىاميميإئفالثىالخهـانههامخجصكلماناالغيرتانا
حهدالصللهقبااة2راالنكاءااكأاة12اباطاسبمأةثماببصرهيشعاخصلا
ماننثاتحرىكاورةاالنالوفىاأطبحاماؤحهافينمابحىمامرهءدورادهءساوراو

اكاامال7واأمامكأمماامأئأحدهـن51ولهألونمهاوجفيمفالمحقدمب
داخعاليافيرتبثىءاانهيميالةةةهاصالالفهراكأاةلمرااهذهشعاعمجداور

انالىاللماولؤتمامهاهىاكأانصهلوبالمقءلبكاتأقزطاقةإفيدبلهمااكااالمجلهـة

05وراكاهىاةالمرآئنعلىاصأاائرتهصهىدىعبقفأهصلاعااطرف
وجهين4فكجمرممطهامااكاافىفااةانعابعزاباقاباىاالىيهااكاةآالمهـ2ودىو
لالبدمنالنهألادعشدهرماصوهذااااااافىاقولالحرقفاهءىو

لوعهةوبكمالىءعوناذوبئظيلثنل5ميةوظثحزاشكواهيهانص

نهةىاجماون

الملغيماس1ولزواالى
كافانوهلةاازهـنب

حمرة4مابمرريووسمها
ثرةفلكيروءالئروهى

تجعرتهلممارأهباكمنترقد
أمنصاليهااببهضتةةوت

صأئمذهشفىتآةكوءلم
مرءقبرةمنياالحا

رئةص1ضثاثفهراال
ننرىءأنصماشحتطمو

يدخلىيرهةباعرصا
وأماجاسلالمالثذ

كانتذهلىبهنحرةبن1زه

نوبكلهتحصصهأخض
دارفىولشعبانجعثمة

وصاسبكااثقهحمة1
بنىنلةضااسبرهفةكا
وساباهىصرويى

لىهـتمنزرإفاجاورت

بنااجوأسءحهاحأتبنا
نهرةترامضدنأوداطط

الثصأفتوفىسبنىمة
خاترويومإاتققؤةاادتفى
طترببلىافى
51فرماالر1نبفاآليمراةفة

كاشراعهـضيثفمهـ

خهـاءطجنساةت3بر
دماوابنطنحبثاثءيو

زتاباجاقدهـتاماا
رأسهالىيدهاوةتالمير

ابفلهذالواشاتوهى
تالسكضهاقودالطجساس

جملىاغدلنةاتواته
نهطيعكقفنامنظغهأمكلقراا

المدورابماثمكاة



4بنبثلهلتالشهصلى

ككلءأنهاالث1هـاناةإيئثرداةروىاصألانعبمنردك4ءيوإيئ5قءمااقآدضهء3جمالذثؤخهاهـ
ءلدواةألدأوع4ةءفنىالثذااتكاةةءعااثةعالىالثءيمانااللةلبمارواعدمثمقعارةنهدنال
سأأثاتييراداذتيلألداايهخةءالاإاضةبئويزأدن4اادثاالخصالهيخهـ2ن
إدلمأهربلالموفىقىدثسناذاأصىأصااغقالكةدثأمآخوكاليفآآأترااحثىءورتعنه3اولفىف
ومماقرابهالىؤاجالدهءادقواءالىأخسةاقمرااصببنءتمأحوقالكأاسنزلواكوبءثلذناا

تنجدبالئهالىرأميرالمؤمضنءشمنهبرةبنالديئنءالوزلمهأدغديرءدوواقف
رنىلمأاذالاكأايآوةبرزاصفء1دهـنحتطرفىكررادقالمتتالذنآ
ضغنءامهاسواوسأواةبئممودةاناسااهاثكدتصىطاانءأهالنا
ىماولد4ءأقدثومىألىصناهمندولىءكامبكاتافتهالععاثمهـبئ

لءاتمااقولنالول1قاتخماإاالمامنهمماممعنا
يئسمنغثىكءاعرفكلةدقصذأصحىانماصاسبلهفتاذشاغلونله
اكاخأؤهالسابناة3ذاهـ

ىتةةكتصدواءمأللىكأواواالفاملرافىاماطدذكرتوفلى
بعضأماقالمرةإلىيراءافىدتملوو
اربأإاأدنليأيخهوأأبهنللمءاروانالئهئىااليذاأفالاالةاثسذالتالىمأ

ءضماحمألهـوالقالءزوذنأومافرسهـصاس4ءففعص
متواهدؤحننلمممألطرلنيسإطدةتةجدوفأرداهلرضأبا4فعات
اباللماناالةفانولهتءدء4ألبالستهـنىاياجاملعالموت
اؤء1ااىاةيوماالةقالالديئإلحانءأهـااانةخانيااخاكلفىآالضقمقإفيحهـل4اقصاالتزتاسرتاجماققا ثراث

ىاةةالادتفاهثرالهاقدة4و4اامقاضصلهفاليماداطلاانرفيملمروةالضنىدافاععافبائومئب
ضرورائحههلوهمأئارخاس2لةءنفأيهرهآءاايثعوماأداالافىلااةاأاسبامثم4اهزا
أمالبكالزنءصكةلمط
اهذلامنوالحاعمالترجلىالودمنخهايالمثمانامعهطرسافأفالت2الىكاغاةكأافرساللد

الزالنهلىءأراكبأنبمئامحنىأنإبئكةعبتىاجالا4أتتفقالهاهـ
دقااالصواؤلتقةةااذالسامدافىتلم4ةنماكلادعناانداقااهـةناحاأناقدثاسان

اافوى9الثاعسهـاالنااخاواالصوى9ايتماعيمرصءدهةءنةلمحألوامنيممىءواحالةقالههضارحارص
اعرالثايموالذاقالاصؤوحةالنفسو2وبآاعنفؤة4فاالاه3تماضلقهوا
خهـيأدثيايكأاسيلثيوةروالمحؤىشكوىواللدمنهـ3بركاننهائثفايمالبر
ةالمروذحميخااصديقاياوهواااتجةالهـوصزهلطدفىلواسيكأنأمايىاالمثماالناليااالريه9ومحع
الذىاربآاكذسذوااايمالىيمقدتالهاماكاوالوةتهالمكهتانامارالىمالئياهـلىءاماو وكاو

منقررتإصرااإلافاقألإحزاادنقيرفىهراللىنوايىضأدووذرراينأعإمااطمالدذاأهألذا4ة5اخارؤرأد3
لدكتوكفرأنشذودينالدفاثةكندلمءالتةاذاغرصاظوابهـالدلهالنى

لأنلىمابديلىلداه3ر
اطينمنيخلثلالمثخااعاةصةيلأليرفينتأةوالتتضلءاالمق1كماأوعرر

قات



الشتغالنتطعفتملتافى

اقالزلواصيوخثبهطوقاتفةااةالهدمتجممسابرايهخهذلمحفىنلوقات
ددتفالفمباقالاتأؤاقرىا2كضذوجودقرأةوآلدناتبئلمثلدلمالهـاذاكنت

مذابلمتملمطباتأندانمئحسلثمنلب4اشاالمحاةةدكريفيلمنعتأةال
لدا8أأمىبأن9اامابىبألءأبوالمههورجالاخزصيهاقولأطوماءإلهكأامايتاماأحضأنأرىالفانى

تأتالىأسبئمثماااخوأبوصدحاةةاثمابقااالخرمنجهلقامسبلا
ألفلةة01رةةفىذوالمططالتهأخزاهنعامااحمااتالاذوأنارفهاذهـمافأماقالت
الحهـاهلطءت8وافىاقولةمرثهدا1لثمنهقدنىءكاخرىءبئالءكللتهـبمتاااندمنغدولهمافى
اقراحاامحابالمأاتعصعرالش

مأحكماماثرةذاافعءضرليماثافثها1برجافصرفاحةصلماذاصة
أيرصءخهـالاتفتهأؤقالنى1القيرفءعدبنانعنىاخملثاظؤناناعلعنلىماتكة

4ةماتلةة4زأجالحفشبمانياجهلتعأاذالمىدانوىءزوباعنمكأباملءأ
حهـلىتؤدكن1لىطتالتههرالوراقاجلهـاصبهمارأببصاوركوىوالبدمن4الىلءةاخإلم
الحاأوالرثواهقالثثالهثةثاللوصتالذالىءقدزادبيتا

إثتتؤواسبهربثمصهححمااثأكثألثكتيراااهظوهألممفدوءكانوان
وؤالشاوسااحربكطادتالحصتلمذاواتفقدتوهعذاهرواافمااماهل1نقذ2راذااالنهازيارةذئستقالت

ةسيتمىأرتءأقالثثبذواقىالولاماقالهكداماةدلفومافاالولادءبزيادةآقنهاآؤروتواتاةصاز
صاسبئقخاف1أؤصدمخباامنكاهاواكساالموامنلىيأافانفاااةغيراالكنوزيادغيرمنلمعنىا

هاربايهزةاضولماأباانلالءاقاالزأومانممرؤثومحوالمروموقدمءمناعالى
يندإاماعلرإقلىماءماصوالمجلوسقوم5انامنءنناوالمط

سهبجمهـأتبناانلوزهممامميافىقانمابناقال
والهوأأمهظنصبءابرتكأوضهامابهقاجارىمنوالماابممتم51بحقومته
ألىالمتلئكاالتهداتقمادألؤآبفىاالالكاأوافعاماملرااتشفوقنه

قاتلساجساالهأنوعرفلروىابناوقال
رعهأخذوفرسهركبأكااذرصامندمحوالهمحةأللهالذكااماخسرأوقداوش
وجاسومهنادىوأقىااالدياروابالطاوفص4لصراياماقىثمأظ

بهامحةممدىافطافىالهاياااهلمنقاهرةباأجبىاالدينلثابفىتدهـاثأاماةذفرت
وسيهةكلبقورمحىفالنضاوضاوافيللفثتايامدالرشاترفاضمملناشبهقولا

الشد4فوأزوفألسوزريهاطبصدالمجهسدباالمط4لشبزمنا4اقلض5ةفحتاحر
ويظرهوأبيهلقاةلالردواأيماققىصةرخبىاأربابميهيالهءأهابيتاذاىشألنالبدوثاصاوقول
لهساامنطثم4اتاامجترىاتولفيه

4ءموقولى1أوعذو1أوعاذفاقيأوألخاءاوحزصعدااوفامفزف
جمهمئلثانماطبثارالومهلاناصنقديبماوقانقضيمفادانذاائرهىااالمئلفىىالمجزلمألنيرابناقال
ثالمحمجمأترببئمهـالهلاراذةءئياالبناعاهادافقالتادذصعدطاان2قديمهذالثينالمونقدتهدلموا

4والم2ذالمقذهبكلابرننحدهالمحبببنءآلؤدالنهاقغيرمثزقديالونالمحزصلناالنصزوقممثممليس
لهةألوامبمىهد



ىبججيمثهل9اائلءمالو

والوقابرمثءوجودمننرن2ااؤهـتاتةاصنيمرعقةولماتانهععنبءضكانجالأواجمرحما51أهنهـلت
لاأايردهاقولاقبقاربوقيلئهـت

ثرهةدتإآزدقفالررةلثكامنلهأؤولأنىحبموتصلانلأيانهالكالهى
اال3خلهذأؤتءوأئلدنؤدهمخلوالثقرب4صالثالذىالمحبثةابااااهدامفانوهوأرتصعرأاثاسبة
ؤةالىشكاوودهدوقالءاقصاذصداامنأو

دلشاهـاالفققبماواىلممؤكافإبماظ41ااثسلهباتشبهباوغىاخركازحهط
دءطهالاطأجفىادناتاةبىومممازصوصرنلوانرئاوهوضالمرهشىمن

الثاناهافيلةدةالمطذكلنءوثونهءوحربنهمىاقا

لثاحضانهادبةهصنءاقاتكءسدباللوجدتطكتأثوكانمرافااصادة
الأماوانالبفاقالفانه1ذنةأغراضهنوأخذواوىالىابيتباجمثراكطاشاةدطيرابخ
تدانىاقادابرولانبوقةدمفبانفسوامهآعانهزيرهـءطبهأفكان

اجيانانءااروماعصتارتىحهـولتزكلفاهموادإقوذولذللفاهفا
انةاثايشفماقي4ثةثاثىان5بىارالذكطمقدكويىثاربوطبيبقل

انجمتزينالرورىأنى6إصلهءيثسىستفؤادىنكاهبنكاثجااازلموفبش
فهلانماوألذراملقوهوغيرطاحباصمحقديانالنطاعازرافاندكلاللحزيرأىناثبالذلملذ

يمفااواماعافلاقرىاادءيمر4االبناإلعقتمءاماالفهرؤةوشمعةذااشارحمةزههنهخممنانوصى
يرزلهعنهمالمطصالئهضىجمرابنصؤصكطاررواكطاوطابالواقعة

أوقارأوجالن7باث43امهقالىفانالدمانصةثءااهطباك
أدؤولتضيماهةبمىالمنوعااذهـأبباتنءواتمض41يرالواتزهـكتأدلملوقالأسالمطصمزأنالةوأ

باماتانرباطفرباممخلى

واءمازرالماتواحوامابمبافواتاولدواراقتوااكحومانلدصاسوفحرةشمامهـ

رالمجزاينادقوذأبىنأوماأأأضاهإثصارةاثلنادمث أئامىثفدادا6ازرءزنغالدفيومادقهطرمهفنبث
ياأوصلالأولألتبرأداتفعالهجلو11نمعتلى1أنهدـبرعاهـ2خاه
اطه4نىفىلماداعهالدينفاةبهخثاحأثثوقالأاأ4تاتأثظشهعنه
لهءبردلم4مافراألقاخاثواجدمااميفاةأإاسلب4التصفال

لهىدوهـ4اتالىب4لدالىولبصالذىااتماقالاءإدباؤقالكاث االضوقالاإاههـداكرهنذبرفيلماثا
هالمضءليسيدالىغالبنحالىإتوشهكتبتالؤبأصحىانبئءأضبمفقال

4رفلىوث4شولعرىاليهرىولث4ااوأخذكتصاللطماكأ
ابك1اامثنمااالىأناتوكبإتحتكذدامنقأ

يهوقشلدالىوسبناتكألدارهنأتهبشالولى51ابملىإلءواؤام
اتءلهـإىخىزادعةةلهساايءافبهبءثللثمهـاللقه

ضأأثاتوتجلثربإبشهـثوهماممنيالا
بصثانالمحرةثفلمفإبفا
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4ةاتدلمشافىاتاكادطوداالتت8يم
ومنهوفيهوعإللهفألدوائىودألىودعأفى

لمجوناأوقات
عتأخبركهذخبرمحفوتتلهىثألماصهشما

تخرصى4ثفىلىودتت4ودأبىصعاثمدبى
دعألبقولأالىكيفولمرأتممنقلاهألبيشوايموصالثوالبدشقوا4لى1عرأ
لءاقأا

اافرواااسراايكماذلرأوذطافلمرنال
ءعدا9اابهلئهطلءاقابايألئإرةجعمفىاا4فل

الرصافىاقالمآثيكابالالهثقونيقد
الهـفلتاروملذمحالذت5مهتيماامصكطأ
الاكتةخزا5ماناتينحىارجيلمشنااتاتعثلىيا

طندلىاالءأادءمابهنرمحبادةحأبووقال
عاالثءوىايخيتحاذامحئرونالق

اثاطدعلرلماالذاللمنألواناؤصيريلث
بامااابقاللارهـقورالملىاهلموا

لرخمزراااماالىجالمجموى3مثطممتفثالقالىهونالب
يهلوراقااصراجاخمانقلمندالنغرااوأما

يقوعسدوصاحبئيثاواضلكلعنيامالاىأهردب
ديئلمنبممانلافابىالتفهفعهر7بضيتفسلوانى

ضاأثلهخعلهمنونقات

دلسوخلوصاأنيىوخرنكلعنايايامدتىأفر

يلهال1ضصىامملخمى2سوالظلمثسمسفترانى
ةحدلوافىأناتو

لاالصلىءوالمحرفافهلائإنأافىومكأتهـلزت
لىظنلوأمنتلمنة5اقدىفمحهواشوحثت

ضاأقلتاو

فالالوؤتمتالمألزمتكألأزىيصعمشرةوجدت
العتزالافىائاسادرأىهمحىداءمرىأثنالعط

1صثلمتةوأ
ورثحهسخهـفىبتأفىصىتجكمموءاالنامعنتكفة

ثايواالىفمنىدعندكأصكلفىممابضو3نت

الحةلمثولةاالتطءاارهببائاالنسانناذااممىائىطعرابيصالىولاتر
اباأبوقادالىوارتهاانيىبئ

لدىمة31

فانلمهالهلتءصو

اوقدقؤضوومهذأقىهما

اخمابرصالواحمعواالخيم
مرفمامهفرصلأدلوولم
مهلهلىفاقمميوأللمؤبأ

ايهواتجعت2نجراصأفع
ااالثجلىفقالوقعمهوحوه

نمبهاولمذكهلمقالغذء
منهعالمأقنعافابينهسم2

تنالمانوصتىفممااصي
نيوةبإخهمانطمراقهلذهـ
اناماصاالإتاضراوقا

قؤلهاىاالحاجشحتد
طمنفالمملماابص
طيةاتدشأنماواقأتله
دناةبانمااولهمافنعتما

وشدتشكةنهـ

بكرفقطلواجوتهحفهـ
أمافتالنحذولغيرمأ
لسناحدثغالمنهفاامج

حيخبصصهرأيب3

اخوهلمحإلوأمالمءوالاف
أبوفأخوثحرةمامهـ

ايحسىاحممشهدولوهص
متدوااوتابنوه

وأمائارنحببرهنءلقتاتأبانا
لوتاواوتجلىاأفافأل
لكأأنلىهـلانيأللد

لءأولنكاأفيولة

لفغرذفى3هليينو
انفذجممةروبنىءفىالكل
ناروشثطمدأ

آماثثنموانلموؤ5ز
انالواوظبوامحترإقةأ

لثفىءفعأذلبىابنأنالطل
اؤمؤلمناخطؤامىأو



89ربلىوشصهلهـسلىام

فمماتاالنسانوشرماس66بستأةبألداللهابهنشرالثقياولدا
لهةئىالمحافواكااباروةامناماخرافىاافاكأوءاةإلىاهذهوأيندومأنكانقيرالىلمةا

بغرثقياناوالىعويلىقرةنااالامابدتوئيئقياموقدعضواردات
اعراافموصالذينيباالمن2سميءوعارائىاتهامكلعامهـالذيناقوماءوياهـوأينبنالمحرثافىوابرفاجق
فقالعتزلقداوكانماكعبأدبن

المحلؤنفىاألوطاننءكألغزبأايشاتاباهـالعلى2نزاتطفيملىالناقةقالالمحرب
لىأهـمصبمشص3ءولمييماخهموجماابىزالروطلواطالؤءهىذلوال
الزبرفقالروبنثلثالىىقاكت41اثءوزادابنهرلسل1مألقدزىله
لالىزمنفيصى2ااامناونلتدألضهمءثفااللنزاناولمطالىةأضابنلجمبراوهب
لىأصبهمنأمابرمنعلىمإهويزداصأخولولمجمرألولهلادهالله

يممالذبلامالةاقرمىااوراكأراحقىاغترابطاليألسوذناساوثالمااقربئث

وضصابخيمومبزبمبفثىكثئتربسوامرتضربامنالاؤابشءاالغاتكزءرراهـأنىقرعلت
درصاشاوفيغيرأقاراذاتزوجتربألباعدواف01باخرواغرالنناوالمحمأءوااليمنااتئأاثوكفاالنهمى
الولدءيخجمااقرارةاناث2الالكالقارباددونءالال11نزوضووامضأهاغزبواالثاركركتوقدأدمزاياه
رلدهاوالمحنعنااءنزاموضهااضاقاصنصنالزوحةمنممناكماهفافصييألبزأقىكقؤوؤآت
حالىاعيدوضحآىلترالناكأتمهلحازةااةاآلألراتراحاكألنوقاىمد7الا50قالش4قومىقىلأل

وقرىأرلإلثيرصالحوالمجيبةاةاخرمنأهيروباللالرهـأحاالدالفةدالبماكقرهتضافىله
هرضطحاهتزوالرعالعىعالاداولرماح1اهسالةاإلهءأناناامناماروةاوأواخكألمساخاال
بحاةؤااعاللمخاطلرطبا

أكاتءثتالىسانايالةالثراأةإبمأؤقولأاذأاوإلاإلىاةليبذهذمأاإئاثالىقغااأبانيئا
الساافىتةفىساير4بةانازااشمئءاهـيتدكلأدفانايا
نووالتهإاءإالواعتجزدقى

أبىدءبثءلدؤة1باالرماسفإصأكانهااتةصىمنهوإلذابمولهلالتا1ألالتلإلانديئ4اؤب
الذدولةااامفمدمنةةىاةيرإتأديخترانلىضصة8ءيئلمادؤخان
ةاالدالنمرةااةأةالةدمنءمودووةأنيكأبأنوخاالولمحلىق5تتاال7اءاقافؤل4دعياوشهولهةالى

ىاةداصىايثلهإاالماةةتالنشأدفىلىصقتانلىفىهـادبىلىهافىهماببماتلأصإثإئروفال
نهءكأابنأحابوتيجهويراد1ومرةااناةةانءدمبقولتانالواصذناةتركنىانالماةاذقال
االنرهااهصىتلذبولارأنتءإبسسأنالقاتلةءابماتليماجمهاطؤلاأيثرحضبتخابنوب

اظهرثلملهءفاغقرابامامقطفلااءاالصامقبهـاذالمهنفىإلسرواهـاذانطاألةادءبنثا
دةاوتااهاالىءرررةمةمةبمىنمفالىضيرالمهضىاكأا5ااهاالىاففالنهاتإنآأالم11

نحألفكثاخايةاءةاالاءكأوافىداللةثمابلديندراامثباعالكطأمااله3بتبول
فعثاثاقالمخرألماضافىدفىمصكلااالاأومااثذثىنيمافى01اانلواقاالمحرث

رفىالاةااالفتصكونزكنياةرهـأعلىكلألمااكأانلممامااتاثلفءبإؤ
أناهـمربعدولكألم11دكلإأدووتاكالوةطفطوثصوقفى1الالبعقوخلمحرثا

نصبزةشالمحبنبرلصا



لةومممضمهـوئئإلفىط9
فىقامأنافىوكأجمرهأم5هـت5ااوأصالها4إساحنئخهـارراة5نانبماماهـءأغاثانص01أسةفغ

المرىوفبنالمحرثعاادءصتجرااتخقيروا1ااألنفاسكاااتكفايمااكام4فذدألون311كارأ
الصفىأنندقوأ4ءأئلىكاباطهاأبقولفيممليدخلقبماأويزادهفاانخايأقلتآلزبالونكأآلاسةا

لمطسايةبمتمتغابكرههـبهتفألبدعمارةقايوانلدين01بهامالىحرأفارقنأنىصوالقا
لأنافىلاءأعرل2ءفيآخهـمالقىأاكأرايملةداواممتساقبدممطحز63ادهـاءنأنصمآات
رختنىنءدأخواافىأوهالسيااباصدإبانهئبمدااف3كانتواناحىاصتىةاراامتةم
بيتداواقاملداوبلمؤاصالثوقولىفاكألماإابهفىقم4كاهليةاةا

لوذتماتأنامرهـأفاانباردنقالمجادماثوحئىكممايهمكلحثهابمبمتلهـرت
كلؤلملهبصهوكانلوجهصملىءنةقفىتداناالل1ال1ماقبلهـائحمخالدهاداب51ن92ثإلبدأنف

فموأسشانهيبىاابناصألونبأنكائلاالعياوالنالولىكاهـحملتقاتافصواءحكالواأليامنحوعت
يخدمانهاندلهنوليددانيبرفزتءالقمزمعالاةماقباألداضهابعلىشما4تءاشةواذاةءثاء

لدسسفرالمأبهيخر4ءذألأنلواوالمجباأنفيالواارقان9دافيومااءجاقولاوبالوىرزاموهـحاؤاضهالذلم
لمواتأامصقهـفىفاناضالرزالتاضئاحرطرفىعد2اللةلدثا4الكاكاالن1ماقبسامنصدر01نبمء

فلماعرفقتومزماعلىغايذارصادوهوااانلءأنسااكألرحالاءقإلفلىكيرهمنأنبهوناشئاقلرف
رحللىءبكمنمبذلدبهعلانملىهافالرفعحهرنصهاثنااألهابرخكأةبمااأممترلألصمحال

ئصلؤابيتاهذا4ناةأندءانمبكودواأاأسمزلمشدبتأ4اثءددالخبرسذوفدارافمخاحهـ
ماأوصالرواياشانهامقأسلىفاحارةشحتهاامحجمموارتهقمموذلماصاكولمأأسلرفافةعاصتهصألون

يقواللؤلدر4أنالثاعرقولىومثلكول01
المهـأ6اننالمجمثمناكااهلهوالزادحتىرحلهفكةفةكلثامااأ

درأشراتمتاااعرأبافىحروتحبروتنصبالضهأترخشمنبىالوفىأموتيتول6افراان

لهاطدإالصأدأةبثماالنمهم5فاننلهاساكافعلحقةفعاثلةبمعلىدخلتفأخاظالىخاهنابمعن عراصأاكلقالفرورةثأامااءتاوحذفمالافىغموأدأحدهأصألن
انوقاللدفمماربعمقطاابتلةأأرصقوالدأودذهـودؤتةزالتئ

اصعرااذءمهالهالإلقولباالرمقفىياصاذافىالوزنهـهطكضاهنواخةمؤاالرمقالنلتةألءيةأننبغىتن
ارادوانمطلهكطالمالذىحقفاعلاكأراوصذكرهـلبالراذالمحمشثىيطغرااذلمحهذااثوهوالا
ليىأنارحالفةالضاالىءبمضسءيخاميواايمميراابئصاالااالىءةمقدلمضمهوا
اشعالهأليت2ايبلمنمصوف5ااردةاقاأؤلماثدالواووعكلألماادموقدملصءفاولوا

المحنهافألةاالتؤقيأباالحضافةلحوكتوهوفىلراحلةاودعلىخهيهافاوالاطآواألاتفياكأولهذارا
إبمأدركامدلمدمألتلرؤيظهـرالموايخنرعرفوقبلهماعلىفقرصمععاةوعاملالواوقرى
يقتالصتىامدانااليبزحقرىالىسااضلىمجرورءالةاااثالشااتالمحرنءمحبوممقصوراالنهوصمى

صيهـراهـفأيئبيأابواففهـفهاانبهونوهىفقاالشروطاوألةاصاوهوإرورالمهفةمىانةعلىمجرفىليالذ
منلمرمهالموشىإلفقفواتفثيمعرفانبشوااا1ذكبملف1محوالمجياثشفدةااالفرادوعثرمومىمنصهأر
المتقدمينومنطبقاتلىءألذاللحالنهالمجحوهىاضرةاذههـمنمةألمكاللذبالمجرفامباةوافعوالم

زلدقولهقرفىأوماوثلحجممحالنهثثاةااقأاروانمطيشواةااواتعزف



بكرل7فاياقألس
انمالبمرهفقادصمكا
ماخجوناأمزلونط

امااةاتبادمىاةنتوان

كمعانذكر3منجرن
لىأباالناهصثوة

أمسلهمااالبياتهوهس
فااسعراامبهدتاما

ىووقيهموأميرخى11اهذ
ومنتأللينيهادتهثقففى

المهاأاعنىقولهذااث

أنيرىبمبذىايا11
برىضؤإلتحمكتاةتةأاذا

دهالذلذنآبااصافان
يراقصالناتامنابمدفى
منهاجحاقبافىذ5وأ

ءير3لمزشءذتاقدأتة

عالىدبروزاابوالىبم
كلبربملىءهمافةء
بجمقلداكنفرقلىاكالذ

قيىقافاعداخ
كلمبعنءاقاندشفلو

أتحزيرئبنالذدالمحأجمر
رداتجمات3قدترفىوا

بيراشلىدمفىابيم
دعباثبيوتضهثج5

ورصدالأشنىمنثاوبهض
بكلبالمنعدللحىأقلىء

لمجراجيرانمماضيذآا
مبءمنالعدمىاعدأن

رفىاغبأةزتادآبم
عدكررؤولهانكابعدثصء
بمنكاتالعدساأن

ربادهعدعاةفياتأ
راالمئاتسولاصكرا

ذهاوبمروهعاثهة11

لءالقا

صدلؤاسلىوبيئخواولاطقات

ثوةعشكلبجمموماباال
فوصامنضاذاوانمسأكذالىولحنأتالمجرمجرفلالممهالىهدىرلوحن

شاصاانفسوفعتللمعاكراوذالاةادااكطادوقالحذالنهامانىابابألمفهمألثبالغة11
عظنجهةأكلوتفرقتونةتمبتتثثلىذواصاحذفلمذكورةااكالةادعض
غترابئطاالالممنىلةاماتوسويزلدئاقلى41عاثفكايههاوهذلهاالمحنيرلوجدما

احمونوادالدمحامالماعادنهتراورنوصرااكاتازانفرىدوات
الوفىودالىءااعلىاصنةاوقدحثتتللثواركلوالىطرابالحضىابدألمنواالمتقرار

كمدأفازاقشىامذاباتمنفرقعااالمومحيالتهددقاقارباكالسافتووصه
ثالمحدثذاهـفىضهمزادببراعبدبنأبوعرالمحافعاقالأهلداوعلىامحلفايهـنهه

وتمأءقهاارمحبأسبناثصدثومنقملعومبالدلمجةفاابؤاامنتعأهةفراا
ضقةأدخألسلمعاليه4رالىانبىاالنبةضائقةجمدمماذااقولادةدثبافرا
فىةوالميعقاتواافريقواونوالممهونلمباولصفىالقهلصأليلاقدااسا
ابيممنيقانالتهيلسفىشولةاالكطاذكواألميةإنىلمرادواوااا

ماتمنفوانملهذادعاليهمىوالطاليتأنهيداامأحيعيهـىمحرولألس
ايهأوعلدأعمالممالخلنرأمآصاتتلىءسوارب12نآلظادلبهفأابؤال
ولمراافحكثةاإلتتدؤأووتووطبةادأورءيههـالمطىفرسممحنعاسأسال
نفهأحههاذااأماالأماجضهناالوسوأمأفىدمءنبماءفسبيهـ

المحوبفىبمعفاافلئامذصالنقمأاأواررهةايمفرةاالأوةأويامحيأل
دناتانلوقيمدبثساأنهارهأنأفقوالنقرةةماالمحراانقضدبهتءو

الحهـكة41ؤتإشوبلمآيضتنهااذاأماقملمابهيدساياماناتبتىوانفقوالبش
اليغلأنكمهبعثمهمدىفيابمااوهومتوخنقفتاوانخإلففشهيدببوحملى
ةيالمجفىلىقطوععإيالوإلملىالمحديمثثابهفىهمزملىلموكإلخهاالصله
ألتحسبنالىشولهضاصلةودخولاللمغفرهلهالمؤنينمنبالدعاةءاكاهاثةاإلاصوا
مقفيععايممهوسالتصلواتءاالنبياطرألنوفييةاالواتاأتهاسبيلائقتأللذا

رفيعهحمرةلىعويململالتلىهوووميهءاتةلىء6الىءلىقدرنةتالهم
سعابمقولاصناومآمهعايهيرلىصإلقدموامتاعرةدسبعينأيومقمثنها

سوسمو

لهزواةكرالرمحمعاياتيئاوالرد

دحمزهءدنماصصعؤهنألجمراب
فىليضالذىلصغيرافيةلثااوااةظحمؤعلىالةلصباينكدصمضفلمحنفيةالتقاولبما
الكأاعلىامألةافىظأافوهميوظاتهتافرصق4عإبسلمالنهللفافقاكةالمء

قاالذىاصجوا3محادبأوعضهالتهعإإرضىالن4اصألقلثجاالواواتاا
عرةالشاا



كهربء5استثألبيماتا01

ررقىاقولدتهالىينالمفعهـكلألمنمنلى9هالأهمؤإويقمنالتهكرملىءب3فىلةاوالاةااناعرةاال
يالئلملأىآاللرحمناضافيأافوصممافاوخأأةافىمىاوأمحابوطصشاتاشتأماتألنواجتهدا

فهاشإلآاالرهذهلم9و8الدالالضاكاةافهلاوقالةنا2الاللمالااانيدقائالاثابرنصالف
ناأةوبنىناغدؤهامقهأابعمقوهادهامارأعلىةلمآالمذاولثسيبربااثفاالقوعقفرائصقا
حيامديرلمعنزةمجنصفكتمخفئحقمنلمموسعلىالفلىحىاقوفاوااتايماثحقاالمءبشترطا
بئرآلئطأنرماخاكامذتاتواقالسشيأبلهرطيثوآقاقدأةوحتالرصانواغااتءراروثهفهـوشىاتذ

لمابألاصطبنيروتدحزم4ؤطرطمماوضع11هذاقتساهلفكنهءرباوصذطالقاهلميهعشقاوا
علجهمكفهعايخلتفالغيرشهـيلىتتاعثايتاأنللدهالةأفانوماوةوغيرهصهوةةراالالىمااأقريمث

نحشديرنهضالمحلنالمحدئاشودسبهسولديقهدرحزبروفىئرىالدا10وقدرفعثقمنحديث

رمنىأرخاالؤلوبمهاقاعافرالولمتآلوصالألمامخاقاذجمههـعهتمعينسكثابنأنااللمخثيثن
لذجهررلعربمبامقدالاثفىكطمبنارعثىلمممنللر11ذالذهبىضايلداسشهـيششنآقاثدثااذهـبب

ردكدباقازولانقالثهماابنووزسمازغولداسعنىرررالدملطمخهقآانهءاإلقاتافثبئ
نبفانلضهمروأتلثاتىافبضنرقعائالد11تإتثتالمحاحذروىتنيوقدالطوايرالررروداهـىوتو
ليطخرةوالذنايفءمملوكلوأحيداالنههدلثالئلديننورايقرآلكاحمىهمبعيداورأيتصزتائ
له2ذددؤلطرعدمهوأشاقالخواهلةفانماثتهموسببيطفىبشاشاوهذلهالمحبكدهفاعض

تقالواالثماليقتلوابزكهمتيلىكانفانقهقومفيبتظوجحطربصينوافسدفابااالا
اماالحهـذىابيتابكألولمابيغبرصالمجشهلدخلونكاأنءفاامونبعلعوسماقهصلىالنبىنوربناهملافصداا

4بعدناثاهثق4شصذكإفغدتصديوكلونبهمدرواليكتووشوءإلشعلبوشواليسزقونينالذوهم
االجياملىءيرصجزطممطقدماتكانانافهيرفالنينهمالصدساياكقولعديهاالنجلبتأظعهاوماالتعمت
ااسهـورحوالخررباتبهولالنهقصدمخيرءيبقولممحاتيمءاالذابتىفثقيشفانمتفاؤالواشهعدفر
امالابفثصاعرفييرهنددالمحففىاوصاوساوزهدوورعهقافهواتهوغزواوحاتهاكالملىمنفيكةايثا

ؤولهاخاعراقالرولااقههلراتانهانىاعبهالهداجمىاابااثشنهازانوماقميى
ابيانخللثثلةماةيدههثاكإةالؤتأنإيصيأةأوسطمهـألهـليا

اخاقاافىةذلذتوبءاوىااحةربهطالأحدأقروما
المحرقالتصدرهاضربتالسعادهالهوصبىانمادروالمثاثءالموا
اتىاالفىلطاقدوروياءألاد5هـفآلثهناالىفالونان

باكاثايرنىوءلطدضافة41وي
االحارصماوعزماتحتانامدألمطءهمفأنتماالقسيالهوىنحكدعاؤاب
اقذامغالفااطكصهواالخرىناضوصالضأمتانرانهجمبكطتدةهتآ

أربدالتصاالحيةاقعاولذىابنقولالمأدةهذنو
رائقثةاسايمانهخاهلهجممأمبظنايممدإمرخطرايتأفة

إضومهأىماايرقوالرمىاذامكهةفضأممكرياصمءاه4آوصدت
نجكمهاقالثديدكافبقموهعأالفألاإننتأقألطلحهالعلىدمحضكمواة

ططيغلقنهافيرصويروكطبا
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رهشهخلوشاةامهضى
نء5اانيةطاةاذهئ
ئراةوا

دكءعنوفىانماأليىوا

نءدياطبنموالوالىهـ
ضرلمجتلذىائربجهود

أوئالفىلوفاافىذلمءا
ذالثوسببصموالامن
ألضدىااجوبناقاشاأراان

ماصكافىنوأبولىلمصا
ملرابملكرهستشتمجةكند

لىءر51ذسسياتى
وأطأصهاناحصوءتعا

رفىءالمذاباالبالقهحااذ
عدءةمالموالدعأشوه

لمحرثامموصفثايسالط

أبىن3المحرثلتفاللوفىبنا
ازاتاءاروابافىاتامثر

نكحوأللممافأبىهنه
نااةثلملمحذاتزعمسنه

انلهوقالانادواللده

اتالوالاالدلملم
لالد41طثأنبفبنكا

بسذفاكالماولطثقفهـ

صهوطمسابوأفقعا
أل09االطيخصةء1

ورشاكررتهثقصذاا

ولهاأ

كأزاتءالالاأعاذاكا

تثعهعاذلةألمنءؤيم
اقروىاصألةاأدوفين

توأقواممازماذا
الأنمالودياطأوصىو

تدثلمااصموأبامكلى

هاأايرجمرىالمحافأضعشىكمارأدالتامدهـتور
اسانضمببالدرصقاالعرأنهفطافزىااهمبراالممقأدنءقللةإاخراافىبحنم

لئافىاالمامبالدانءكوفىاءياإلبزأشىانرلىإشةالتهانأردالالموتلىءفواصي
دوامهالمتاسلرلكنالمحضائفر14ارااسوقدغريباشيخاكبببراوكوفىنىو
ناشلهاصلالتدركلاكاثاالشااكانتزااالنههمإلإبياماحامنسنهءالا
الخربصكتاثالىوارةاالسروءفاوهذهلىأالدىباكالددقلىافا

فاق3الاةامىألمتت1كاتىزلىوالاالتمعاذف
بثلطاأبووقالأ

ذلامواالهأمابهيوأنىالممصاإإلداأنلىلك
طرالىامنموقعاادؤثذااةايمهوأالمحبنلىالذافىقرةالكقسولاماذلاانمناه
تحفوهاكانهارخواستقرتيهالمإمذاااداعالذهناوثبتئالساهبماقيل
الاوقالالمحنةصيهأتهدامنهـلهلميفى

ذلااألرىاوامرىسفىةلنايهرىاةرمامتأدلمشةود
دصاقودأداأبلمامنذاوههؤممهمجرلمدعذدالذكطتعةمادخدأحرىاأنكأث

اظنفهطىالمغمذبناقولاحنوماأؤال
لففطمعاتومب7ذهنسلؤاناواقالباكا

ائلهأاعطألىذكلومنذمأتو

جهولنءفوحلمضهعقهفىعزامنأنوكنت
ملجامفهىالىفقربهةقدؤتخطمهنازلتفصم

بةاخرافىطيمااأبووقال
البانهءبالدسافرتالىمزفىتاناالوعامنغنى

ضطأثقال

مراااقطع1أ0رواتل1قعاثوىالفىلملىألرصالةمههاخو
انمئنثفالرمقاولوضلي4نإلبننعزنمن

السدىالأسببنفاتلنفانالوريدمنهقملحاكادإثاقعلحثاطعبأبوامازالفات
االسفاركثرةالووقامفاالغألمهالمبدنالوضاكلهعاؤوالولمدافىههـ

لقاامنالرءتالساقعاةضأالرجمهبنةكرث
هاباعبدقاضى1دوقا

ماد2لطقصورمافىترحادالدياينإأطال
صتقرأجادفمااخألىولافىمشيتبالدةإشلىان

لطالىثةيسامدىبختىءماالموسوسهرةزى
مطالوقيوقالأ

اقحيراوبالضماشذبالىالهومحرأناادوبغدقوىأمباك
صراسسانأقصىيئلخىسيهساسابىاإف

وقال



كنتانكأوارشسدىث5
ىاتالسعردى1انو1لىوظ

توءتءزوىوياةالوجدعلىلممببؤمنتهلداطس8االجدلهحينلغلبىاقول
زانقىسةرؤااوماتمرددبادادوأهـبهومياسسوقذيكاجهيبأ

وألانصنءوصاقيالىديخرعبدالئهصمكلالترضىإشابنىرامنأكثرتجاعداحدقبرراخوةمادأىانهقأل
ضهواماانالىايالدرلفريقيةبابيوفيءامكحمنلىقدوقبرعبدابمووقبرقثمشةبالملىالتهتجدوقبملبايماا
ذالثوفىلاالهكلزةاعداصفرقواأبىبنالمهنهببنةمىقبنحاتملدلمنهإبئأسإالجمياقاب
مااالنكثقرألثالونررماابمافاساقالتصيدبافرتيزفالماتوفىبئاااعلىاهواوحواخوهةثفزةأ
فهاذاموالا3نثأتنمماي1نىهجاصاعنروحازلءمدلرلفااقبئفاالخوشامذينىقبمينما

ألاهالىطةتهااهـصرقبروائ4أخذخردفنبهاماتأنألىياوايزلولمةةانرتفدخل
حرارلواداالهـ3لةبفىفىاالرقال

ماهلىيئآةصءدروخفعالباهاوااللثمثمأدهـمابيتاراومايزالالىالث1وأ
األخفااهـ2شومازفاتاالفباياالعااايدلمجما1ءونحربهااواصلةدفاالرمق

ـخهاالوقال
قالشملافىلمشكليركث

ىطماةلحانىيركأسلايرانوالأهلالكايسكنافىىالتامزماتضابومث
اناالومافى41رثنءالنأللهرتن8ومحتىافافأ

شعراامنصالاممما
فىأليدمنهـافىةءااالمحنحهنبن1وقأل

المشوورةايأللعةاسسةاإضطعصدواالاكبيهىااليامخفءاسفارأنابامتىفالى
صأأؤخدتااالبدألمةءبوداعطأهـأمىىمحلةألماباأصعبينأ

ولةثقولهنأماو
االوممنصرلدةلماصااذالرإلقةرإمانوأوفىأيرسإسبفاكتلمطبئأامبوص
4ركضءفراشنءودابرلىفىيقافةىةكاقاثيقابشدقا

للهيرتدرداينقلتخصهاشمنصراقابأ1إوقالا
سفاذلىءلبولمهوانمناوااباةاحدادحظلوقبدمثقوىاقأش
ضعهاجمأاامنأظكطلىقللذازافرااقاففى

لسكنااةااحسنافلممسالمجزارينأبوالمحوفال
دلدناءلأناؤبهآلجمصناالقبال1االدباراءازأفاههاوماعااتجقدواالرمق

لءاآلرامااطآنلمقاتلدحالاذااناساقاليتةتءاشداللمزأسكهامطب
رناشطلهـزأنانافرذطنةاابا1بناوقال

ذلهليثركخوصاراالخعزلموالوطرهطؤدوطنفايعينةثيهرراصضئءاالرضكاكا
اأثلهقولهئوىالمادألديناشماباباوا

4لثجمينفىاااذاماافىنيروالكهالفتقضانتألطنوأصلإالثمتءتثان
لءألمن4ءروافيولدثننالىايتالمحااشنقاهالىاللىترالوحشبطونىقبمأنان

اخوانيممنإمااجمأوشضءوتعسنةقبدمثتيةعدبنشاذالكاالضلفظهمقثدفىأنا
يهااجااصميماحهـمنوأخصابزث



الشبىلمحااازقحاهـاكااح
تجلىأكاهعافلةة12نحد

اأثولد
كاااأندبشعرمحعمناللغ

حعاآثوابهئؤبةماذا
جهةكرتبعدفربالانأث

عقوسماحبعئنبأهافر

صمامحتسثيرلمحقاقدأخذتو
إلصعيرالمحقاتواقدلذ

احنبىطءافواالمعة
لمطبج

لوبلمةافاالمو

4سوالسزادةوالمحلمالاك
سبنثرلوفاكالف

عدىاهكنبن4ومهاابن
ياةارادركبأباىص
يرهولملمومىائمعاالىصى
قاالفةاالثلىلهود

تباامحوفأنابينما
لتهاىرةلمحنطابابنعرزمن
هأعرنهـلرئةاةذ41تء

بثركاأالالىررث5ذزات

ىءذبأماتذواقالإلىتجأت

ودسلمعليهلئهاصلىفهاردسول
هءأدمدكألصلمطزذلىا

أدعوهمهلتءماالسإالى

تةألتةؤمعأجعرمقوأ
خألهواللمحخيراكءيدنها

الىترفانىاةاال

لمدى4التمكإللىمىالنى
مالهاآلهمقاكتهبمرفأت

ارصحاحفهفائاغفرل
الخفاسوس4اتم

وهـ4صبزئتامهألن

وققولطقلى

لهنهولوالتهوا

4

ي2تءولوفرامالهخالس3ثأكأاارىثتا

رصااةثىواالوتاذصأاقبرقوالوسرارىبعان
لىااشقايفىمصارابابسابنلمجمأبقولمنلمضىاذأتوالمناوى

بألةامايرلاثمبرأىنفيا5رواصأل9نحنخهمءوقال
رىااءااأبقولالممنىاهذومن

بلموثساتمن4ؤثأةتألرةمليحمنهانالا
ربابدثاببداةثمادرىالخرىحقألمنءنرفقلى

14وقتهويالمهمامن

راداالفتاحممنضاص5ارالمارلمحدارسلدقد
الافرناامامالابنالمحسعنأبواوقالأ

امثابأوصكتبرقاالمافىكهرصوايشثيآ
توضاخاقشصزبفىهأمأللمدةةبرفىرمنقئلى

ويخليدعيسلاظلذابثتوأحمنزدلومل
دآكقزلبنينلداثلىوقال

واءوبردلمثععلفواعاثاومأرحلوكاالىصنواروتهمعينالذان

لمطاالخهخاوالامسسهادواضبهةبداهتظعنهمالىفالراحدوا
ااوتراهاربماقيلمرماتاصلمءقربهمألقى
زالمذاوهـبنثنبب5موتهىإتأنيصمهءبورأقرت

المبورةقصيدتهنادىغداازريقعديناأبووقال

همايرولومصصىاكمنلهأنيدةاآلروعمنصفيلط
صهفيمهغمبالهـالمحسفررأىدأل4أزلمجىاالمفرم7جمنها
ديورمححاوكملرزقتجنمهانالابىلمطااأهـا

سهيذاالرضءاافضميئمةلرفوطصنهوكاألط
ربهاصئدأفحوهوودوادامخئىصلىثالرفيأرأالفماعاذا
هءقطاالهوالدعةقارزلةشعوصرطاالشدةمجساهـبرما

فبخاقمناقهيخدقلمنزقهمسطاابناقهقدوزع
نقنعهافاياتاوسوىصترزناىلملستوارزقامغل
عهمهـثرالىبنىانالأبنىيخسقدالرزاقوانىقلىاركثتوالى
عهـلثثثمنارباويمنهبئيمنثثنافتىاهمللدهرثوا

ثأيوالضما4فدةعروورأالكطوقثةباصهتمدمعنايطهادأبوعبىنعاالمحطقال
قالوبعضمقاتم3لمصدادبنءأبوعدقالهوالقيلصادفقزرتينادهثقتها

اهباشاقولأرقومازؤقلتاةيدقصالمنشبدزيدص513يدتصوقضوابااويبمامر
االخفابنأ

منلىاادلثحواوصادثامنكألعشماجمباأةمنلىثتنأ

من



لهمنلمانىثزشماع05
ذمثفىلالرانفغقولةدلدفىنأوأنقا76ددءافراقااعرعقأنقبلمن

البهامباالرجلتقبلرهوأنةضاربنامأبنثمالثوبثهوينهدقولىلتالىةبلمانوأ
عبدقالكالىالضايلىافأصجواسفرافراقذكرواكلمجارهمنبيخاهم
طيروءبناالثاراألالىأمالرىمنذاوالئاتبقتفظل

بيرالىينبمممنفاالاوكؤاأمابار091داماصهصذاوابهـأسرلحماقالاالولسمالطبطاأباانقال
الممنعاترأثكطألوفةاباساللعفيثشإللوساصااأباالتهررحمبلزبيربناوقالماروتأماودعواصسةا

لضهن4ت4ةالرأاذمالحمفابنا

بتراالرآسآسيبالسؤالفقرناوداعهمةأنغيئلناطنءسألونا
مالنينتااقبااالسنانوالترصالزولااإينصقةءذطارتحانتىطلكما

نفسنءبماذاصقولهاساعاقىااخذابنهنانو
أوفدأبوموسيائوقالائا7ا1مادالرسمبخاجميناألناالقرسماف

ادصرةاادوهرىااليفاتتأهـصبرامنأضيعوقدقىاصرااانعلىةءصفىمنءبن1وقال
عنهاللهرضىالخطابعربئيألآلميألدالردصمنيومكخفقزبيتفيلااليامجمىظ

قيسبنفةاالفىفيهماهزازىاالدينهأبلقابأبامذامانوأ
كلمويهرفىءواؤد01زااتاةثباااقضكااليامتأنقبلىمنىدقضثىجمبالم

وكانقهحاجةمنمءرجلبتاتاهااطفبزخهـواصتياؤدالدللقرالمحيا
دخوماةاآحهـاالخفومماقالوالدوءاة2اوولصسألحهكهةمنوءزفي

مثمنألتلىءلىوالىالته4انهبئاقولنيءوقر
ينأميرالمؤميابدأماقالالمحوادمثهطابقالىاهابقفاتألاملرادالتصكأثلياناسا

1ازنزلواةءهءلأهـفاناددت11رمةطاهرصزصيفدءدبئت11

لوأرءوأحطونءفوااأشمنإتمسصلىالذىاألءدارالىورالواور4
لءأتهصرإزلنرلوالشاماولدخهآىاقولأصنوفا

صىمهازذءنزلوامايموذةامااالبثواءعرهذاك3عرهءأفنباماع3ال
ذإةاإرااالنفى4اةوتتركابماؤولةالهورفىهـاثوا

ثيوفيبةاكبرنان1اهجامرحتىااورمماأمكنتشالخلوةرص
اطاوارفىلىبعيرويزاءودعاحتىملماسصمنتهزوفىبداالهوال

يريهأنرهمقبلكطمنيمبافحاكابنيناوقال
نزلوافىةابصلأهـوانااصىاالهءصضنتلهفتزورباب

ةسامثقةزءةيسدأرمقدايمايمهءاذورالهعصكاماب
ملرفوااخحمآطرفهافثمفقاللهذالثقبلهرفهثلمصنلىر4اقيبيأاعراأنماروىاهانىاذصمنوقرث
طئاليافلالةاخرفىاال7فاركقابيتألدينوأماقواشرفلهلماالمابعهـابلمااله4افآلبعدىكلنت

قومصلىءاالالمحابقبلىلهإسمدواةاهتكلكمالههواهافىقديمكهحد
ناخسبفارفعمةإظاالوجوداالواجبحلىوالبلهاالقبلةيتصؤزأناليمكنملاهـاالنقلااعنفاحرضارج

لنااعدليضا3ووائعشوراامناالمورانهذهمثلىصويؤلونالذلىءاهذليلمبويخةانوا
ثهرطااومزناودرهيلدىصة41



601عرفمال8اط41ةذيهعه

ارىساعداالنبنيمابراعدبنينالىشهسألمهءااامالمااالمامقك1نىأخبهـلة115أنآصكلزشمالتحنرضى
عدالثيخروااداسعانقاهعرثصمااالريم9اابلىءالدينكرحيممااكيوماصدقايءثالىذاهـلألكلئواة

زماناامرفانالىءروثفوةالموا1مقهممألطريئواخذالتهاليدرحمهذيئبهأدالدينتكازيداااوالتةهذ
ينةاللالديناااقالمندءنءاقامؤجكلمةةياثكتالىالديننئبخاثوادهع4حثمنيكاأيمه

اقرماؤالرهـاتهـاتهضداءيرتهـماةفافى4ءكلصترامزهـصلملافىأخفيأقالخمنة
بنث3لداوقعاببىعربنينالدمححححىاثالارممابهءمنءقدنهمفاالمصاالمصلمبتلثنماواعحبثنىفاذبلو

افارصقابنلديناسفقولاأيركبوعءاهذامنألمهمشينءتفىفاعلمكدهـ5لىأل
كرماايخاقأنسكرنابهامنقبلكلمدامهبيبذكرالىشرنجان4عاالتهلهصالتهلر

لفهداابوعبينلداحسلعألمةاهاملى9اقاث41ءامنأنمئدنىاوإلةبا5معمطامهجمألن3قثانط11ردحلىايقووللموس
ءبنصننفرالدينخافى4نف4عاانءررفىأثأقالارىأتداياءسابنبماابمبندمحيضهظليكوالثعقتالما

نهأامهءؤيهاطافارمقاابنفهتاةزنةبألتئوطةتايد3ىانسنيإلممبمافىونبناتوصالىدتألفىفو
اسذفةاامقولاالربابمظقيذبابالمحلهىاتحشواصنوأصوجكعلي

ةهرفمبءالمحصمنفيبنبخهالىاعحمبهمنالابرسالىنىلشرفبردولمازته
تصصههطأرااويزعمانتءيزهأنهراايزمحمذكماصهوآللهءادماشوسه

ةسمااللهالىمحاقوذاكتدؤوصينيتلةامابنعمجيأفأدالحرممانقهدمجميح
يهةهةئالمحالبافىآلدينينأقولنأومماصحارةالى1أمرانوبفلى
ناءفىاقىزؤفؤادمحمنألأناقىثوءعثفىتاتإلمههئ4بانةياف

11نجفىنىدىاشاوءأنانيعحكاأكاوركطءتةءالناسأرادحرباقالىإاذانوص

أناادرىالوالتهمهقاةىاالامتدرىالمامحاأجلثثارزبرأقدعئنبص

الثاشاابنلةذالثمنبافدمافىنزةفؤورااثاوقدباألاماثكانهبحارثبراوز
ماشجئينلى1ثكأةيتلىكلثتعامد7وااطهـوهـء4هـغصنءلمفونؤاتؤي31
ونوإلزلماالوراقايهءصصؤتامكرااخرسأنلءنانيرزفسبمالمحرفث
الدحاعرجونإل2دوالةوماهماغإهـااوئرياحماالىفألفامحتلةت
ةكاطلمحغرةااننبزعممالضرمافاازايةاالىءلفءمرااكن4المعالىهذهـلآللم41مضلمرةعاكمنيا

ااخاتباءو4كاهذاءورأرآغفاتىوؤتاامكلنرفاهاكلثىراالساائبرأنهازمادم4مةلمهـةالءااالىإفش
دبنالدينتماؤتم41تانشدةمافانهومابابااذئطررخلىألهابةاواكراثافوانضالدبنثولمءاا

لمسعاتالتهصلىنبىابهاخيدةةجهلةنابمهدافاسسبدعنىىفحطبالىكنتقال
11نمساأوقيىسةادالةءتغالدهرلسلوضهاتماشةتدميالالثاروبنامث

دسافاةكلضبقطارفطأوناخه7السومىادثالوبناسجاهءاظ
اأسالدةامنصعاهـاغةالأهـبهجمراأانىالذرنال4فيلءاتؤروتاساةاث3
اصماأأمحينىادازتثوكوءأقءقااداكااشودثتمتششدةادؤ

أبىامال1اشيااسببعماجموء7لىكأتكمفديسنقىيومافىتضهـقوهاذكرالىوءاتلةمإدواحمفالى9
طراهاضحىاورةعلىهصكلدرساعامالزداسحاةآيرادااسلىئاظالمحصهعحهكةةدثان
فار14تراتكنلمفانالتهكاندتراتجدآلتإنااللمصليىتهالىهـ4قوالىألمكلاتشثانؤدفهاتبو
اكلرإلثثثوانينءبا



عشيتلثظثهخدةمثن1

مرثلنقفثاةحماولمودكوبعنتمخهان5فالىقيبلمنفافينألىاةفباصبذلرظاكلم
يومطصاغنوكمصةمحإلفانداالعرابءالوساداهذاصنتفةءةنءوالستمنهذلثنرأيته4كن

اأاتناالءأكماآامىؤتصاالجممحتىترهنلمفانيمماكولقإالفعاماشثثمجزا5هـوـجالهثرطذا ءثءسرىطاحضآن4طااةكاامةاالحادثحءجمرهأبانجامكلثىلىصووقةاثبذفتىءفا
هنفىءانااللابسألوالنوكأادفااةااذكأءزوزاامقإبذؤشالء1ب1داءمعدوة
ودهع4محاتااأرادصاؤاذقاتاوىاامرسقاقالاثمةووؤفلطءاويهنذطفةإهراةمن4ؤثم

فقملتكاذهرمأدثمعشه9ءمنيماونأنكاإلينهءلى5ؤفوذاافانهللفزلىحفارسبم4أؤتالبونوانجن
ذكرخهااتالفيءضكيرالخالمااالللى9افماافىهلىءصكبثوللموتءنالنهافلمواالالالاانالملمووال

زاتةءااةاورطةثهبحنحال005
أحمدبنلدفياابثعتاث1همماذثخهإيواهإلةااألمبمكاديالقومماحرلىخهاصف

ايمنءولةنإلر8أناأاأءنألالةبعثمقافثدفىقالالبروقالؤالمئالتهرحمهالقرايهاد
5ماناالهظبئازا1وهاالصىأيده4تاةاقولما
ألمساوىوسنطيرابافىصرضارةرومالؤثهرثالقكهااقءكأفى

صهااررإأفىفىأالاالهةومنصكاألمأجبابنالدينلطحنابملثمكلنهةواناهـيكرقثبهدذيفانهمئم
لىءاالوفةوات11سحمادأل9اففاادااسهمعيهـا1مرىأاكررجممبا4أونيهدكطءصدفثتافىااكأااانقاقا 5قاتبماتهفانلةءلىءلهتثمهاتببتكلالوزنةانجازولوندققا2اا

راالايةاإ9النخالممائلمنئلةوعئرلجأبعمائةلىءلتتثمثلةاالماثةالحودةوسرا هـااناااالةجااا
إتءةاكءاالاوراب9ا1هفىثالذكرثمالوزنوعدمقالمحقاأ12افاضاالالمجازثتاامزاماهرعابثإخيةاايئامااواةمبةةاأ
ظيمءلالرنررويطكرندماقدتةماأنةاوحهمةدكاافىءااانثادابتةفمباداابنمنممألمأ

جمراالىءاناماااهةلهبون9ت9بلقبلهنلتقهام4آوبمةأفهذهيناةأوتينفىباايرقب
ألونولوىأواسنخهمايابامدفأوثلؤتنانهكماهىح5ايرضالحهايبكرقاعدةزجهأيهكطارته
نذلهإلفئروافثظن1مرمتبهدالاذةتفاليتىلهقببعدمألصاهـدهماثولفضلهرحاقىالن

رامثضاساغنالحنف1الولموات4صألثؤمهثبمالماابقالنمضؤاننيانرمضأوقبللتصايثكونفا
اترووصىكإثوأالفدىطاثيخعتعاوذداءكنواخالرءافىوالوهوذواانزثصمنخاالعثهرالرإ

ترءماتةتمهخاشنءاالهـقراصموبذايمبففىألماجمأدأطالقلتقابرا101دمالىاهخاال7 ذلد4ءفااااافا ةاةالسا4ءاأؤاصاءآثأنالذادوضالتووردديميا351نمدهفبد5حمسود
تااساقخزرجييملفىرةباثااثررةاووضيوزال1زادوكنسالخارخارتلماازءاثثالاالنا

وكلروالىماطالعا4إثءبطاجمأالدينلتجطفالاكاذوهاددآاشاهـاعاهآلمءاروبردلىالثااةةع11
وفئوبهلهماالتجل6ءلحاممحتةل9صاذكزفنرميالماهيينأوملذلذحهركالىةالقه4ر

االلمبهاعدوثثييثاءالعداشاهدشفائألكانالوصصءادتءر
دخكاأخرداالاكااجسادمابعدقبديومقهتايااتلمصاوعدهافتا أ

انءحسالىالتهالىنحرعا
اصكرائيمثىخألخمميوفته

راةءاصهروبالث
بدربيافامىاقولماتسمعءص



801حبأصأؤتصولخو

لمامينبانلذقيمالميرنجباله
الفوتمداتهمضنزلء

صصنواجمندذءاامبم
شصؤلءغرضاولهذوهماتضو

عى

تأ3صجمصحمجألحبمصحىمااللمكولتفةااللب
يرضفضىصفئالمأمبداددمقالسهماأااق5
مئنجيهـبحنمصصابمبمكابمهبنأدىثأنقالاةتالىابدألءال بمثحثصا4ةإواأللبالرةءااا
بنغحئيغظ1أءفيحقرلىةكتااكنوه هحصهههـت

ءحمءضكاشغتيصابماقه4تتةره6نااف
بلىصإهمابهاهناهـضءافاذا
فيمطىاصي1كأااهنبما

عاولثبهماناتعالىاقهنعف
صبمواصدحبةفىدؤءئرلم

ممأةنادىثمخبداالحنفف
تصأفكأمكانهمنلاللرث

صطؤايهطفئفنزكنستصاكبأ
فيادهبهلمدوهاافاتاهفاصج

يعواصدوجهاالمنإلمى

ءتابورةألمابعابولتركوهـ

ءاهلوءأواوأضذااالحنت
يوقضلفشاتهلثلىنجفمه

كأثشاللوهثا
كاطحماحتهزتكللىءأن

صشتهاتااصعدةابكضأن
كأد51هلاةتاقوث

مابودطوااجم4الا
لمساموناركبهزمواا

اعددثمغاةانجممتافأم
فىةاانالىااثةبقلهحا

احكاياشاافهـأركاوالألحنفا
امةكءانااةوا4ة

4تءمدودءذاتفاءو

بعضماحدثصكاياتهنأل
ىإثرتخنفلى9انتالضكلمانه

ومن



افىءمجىوبايلةاصاا

4بأصبهضعيخهالمصباحاماحجيرهـوناتانلهاةأيم4ةفىاىانفادالعفمات1إثفةءاالاالىنء
ثماطضلثممىلضثثمسملانهرىصداالفطسابنيمأاصدبنتهداءألودفيامايثمةألااالماماثيخا

صهدلدويومدومثأزائاالفياديمءردااثىهنصدالواتبافييخبهنقمانمعنهرقاافى41ءوقأول
ء03اقوضماصامروصانمحرينءأقىانماثذاالنؤأخامقبعن01إهاولأثو

لوردذهبافعالسهصهـةابمىماونةفغبلاهبئونفيأناماالمحركتمنذداءماالنررادكاواااثاا
عبمطةيرسضةإلءرتينهطءلهتاةبنيألانواماةاهصتمنكاط4خانضا4أقياالاثروفواولكاقا

هعررص4اوقالأضدبد

اصماماطهاىعفهتعالىافهالدتة4فىافاطةءاإل51محوهـثاثوالكىاطامةوخماةعهبامنمحلفة
تاذمىيم11الىلدتالكثابئءهامرصبر3ءواكلالنينالمذمرابحربهتمقاديرهانجعيرأإلفبالاالجزا

هدالوالهوتاخيهـقديمهإابتاوزنالتتون9ثانممكنةلمحعاشفىاأ

البأماآمااإا4همااكألمنثبرالاولمطونحرهالمدصمااخزلائالواردةاتةاانونسأنن3ئأا
جمهصوأمدألىآنلىءدالواتبارةقدداءفماننهايةءأصأتةطدازاكالثمربىاشعراا

الىفىاالآلئنانتالغاوثلثمائةأربعونسبهوالفىعروضهفموالفيءمروالينةاللمأدفمهأنشريصهآ
ءمرثالول1زالقافاذارهصفىهـيفرعقانمالفرومقاثاانثذنبيوعثألون

ءبى4لرتاخألاأللىحااودأرةباثارةاثثاالمجؤاناألدفاذاةيىئارةءجمتدأولىألنىاوااثثاة
وذت4والىلؤأأالمجنئبنبديللص21اعابرنءهـإلثينبلماامنكلفىدثاالةاصا
ئناانىأراقاذأربةصلفاربعةورئصتااهذهـضربسطافاهذالىروهصوشلىوماقلثااا وعددوممشيهتمائةئلؤصةددءااذاثىتضربمتمخالراثبريدابرصأصحرىنوشض
اال7نلففضلةقالثمنبز1إثكفةستامددازارثمبلوماةهرانداالمجزءلدصقعطراا

ؤزىيقرىوااليممكفىااذاضربمثموماقبلهأدسااءنرلىالتدتمنلةاص4وراااوهوعددوثحرين
كؤئماالتيمليأردهألاوقالوماقبدهلحالتاالمجؤلثيىنءصلة21رأاادوعوأربعينوآالفيخةتلزبعةفى
لملرمماءالكاراصارودوهالهـينضيءجماءإافاواتبأالؤةنهثددااادتضربثم

همآالتأمرىمنشكساثاانلءاماازأخبمابيتءأجزاتهانحىماتبألمنطءااءالمجزلتبدتعنلةالمحا
هـوهوهروعقاارلسمنمحراذةنينازوافه4ررائةاالدششها

ضتمنلطالرصلىلهوقال
هوعرفيظؤضلرثبدخحميطماجبظىيصحه

فقالقبركمعكخلضمابىادكاوألذوامؤةتةيذخركهزدولماامضمهذأمرعثذمرانه
اللهتالقافىلملهيديلكوىيخىعذلىكبلىاوبمركااااطءخنموىافمنونحض

ءالماالنالاسكرهواوأنالبتاذاضااكأاهىافوقااضهبرخآمنواتاصاافحكواصوصغةاية
لومامايسرئىكليوقال4إءمااافواقدايهريمانامر2ابقواءاتءهواالافوبا91هـالمبمةاخينبايف1افب

ابنتاافىبداؤخزةاذانزاتلىءهذاردالمفألينممهقالاخوبنامنوماسأمامبهاؤنهإومماوأالرمقت51اا
كرابايالهزقبتمفأقراحاةالمجههألومأيام2ضضةمنهرغاآلحدوملواهالماخاقالقهأاولقامهودالاا

يرتورماداادمنومالمنتراحاانهاليهألردااخوبنفاتادوناوآلمحرليالتىواصملت11م
العادسوأ3ئىافىهذاققالقمحميرأزثنيندواال9اأنوذلذئالمهتحريفوداياذامنواهـالعياواآتي
لخأهـولةمعالىوفدماواالرضاصمواتالقفلوكاالكالات3لمدلمعااصءأعرهىبهمعنبمها

اسبرانذنهفقال7ااهراقبألونالجامامحننملثألثلزمانواافاثاقبللزمانانيبىالايومقدئاماث



01أنحممعالهقسمثشؤت
مصحىحمحم4انفسالآلمةءروآيهمالث

انالمنازىالمريهطنفرااماالاقال1هاادمالاإةزلمماأاجمايمأخامالإلاالؤالتيئاالاذلموازةفدت لى01انهلةتالأصعهالىلتهءيتتمالافيهبلمإين
وذاتهتكااءلهأتهةومصتهؤ4اءوهلو1جمبمنفىواهـلفةصلشبالتبرلهلى1رالمؤمنأم4ص نابتتهءوناتنزنازلةان

وما1بوابرلموءكراأالسوادالمحركةناماجىا11فاصلىأاغابذهـخاتبثرمرأرفالىفاقةلهوممهـم
أذلىابمأقذاوااأمإإممألتجاالتزاانرفماااأتدصاكأاادةءاوفىوالفىآاةاابأبصريابدثافقانيهطالمؤه

آالمائآخصحائاهلةاافىةهـاذوأخذكلذهىؤةمحةوأزودةامامأنوهشكابمنثةورفى3 مالووينةاكرهكاوذدث

بئهتإدطءاإنهمتبمنصثمالزمازواالموتواركفأضقصأااتالياأبرلةأنءههماهاابأباظابنملىلمب هبه5ءاالضمهانومالممهارءءأتهالىةلم
اقماتمتانيموالكروناكياشمسادانغروقياامنقالر41فىءهاثايةأيامهـوتهاكرم حمالموبااينؤيراأاللزالة

ةوءلدنروتلماذاآلألفىاترلتهاشكهقة1هتألانللواوأءسدأكث4ؤكام7اولذصآكلإيئاؤألالوبنجنينبهأضاكأب116
زمءتااماءوةإنضةاناآزولإعيراانضواانوىاهـاالجسامقلوابهااناكقاكااتاوا

كابلى01درالضرةتأالكتكارخأكطاشما1نمالخالىنلأفثالمحدتوفىتءا6تشاناضتاةكىءخالى
صأسةافىواسملحابراسعمخأالمبينفرقاضلىمحكلثىاادمتياوقعأصالماكاالاالكاصسناكدتتدمها

ووحألعصرارزةاأباابات2وخ2وواةغباتصايمسات2رمةاد1اجأالبهبهءممعاالأؤشال
3رادةاوااؤوؤهـوررةثاامو1الدنردةاازفىابطءأ3بلراثاثم1اابنبرالزرأأخذعايه

لىالسماوتحؤلمثهيازل1ذفىءبآيغلحاوبه5ل1صغنتالنهبرصألإساثاطنهاالثزماقهنحكط
لؤضجالالصاب4المراصازلأىلوللورالمألودهدلموالمصاصوناوباصماابرليرمالاةاقىك
محرورفىصارلمسإمنءإنىااءوأدلاالن3نيالنءتااألفاخفبمصمايلهأقماباذايمفيبألىحرالمحربعن ألافالخضالرفأفىديازالى

دالزن1ا4ذذزداءاإتبر2االدداينمبناإاالصفأقالةدقاداللودحمرالهليأالأفاحالفامأفةزتيةل11ألدفتها
الؤصادبناافانالمحركدتعنروتذزوهةأدؤاتاالزافالءاةينعكازنبخإلبمحأما

اهرةاخسأوآ4اتأءاواشاللىون3ثانمنمأتالإةارادباااناهـدوالفالءماأنبمضاويريدمهـإهحنفتل
ااهـرفاوتقاجممايرصنملذى1لى1إتوولهاكآت5ؤكضةاةاااكوامقالض2اجرموبنامهءةأهلثهينجوالى

اطواف2اذالةالءااةإؤسولهألالوةونهوبصانهلىءكبىاةمأوسافطالفرالفتلىفت
المضافواقامةافهالمذفدابلىءلبواوالمحوالعزوبالغقوإلنيمفةااللقطا
االكلالحلهلوالمعتخوطهخوثمالرادةمرقارحغوالذتالىتقال4كانها4االطزإ6جألممبناانذال كماالهاوحهيرألنء
ؤكةءرتثءولمااصامالهأأءاطلبترفياوالةلةاالملدتررثأن4ثلىأتمالتهاىرةلىءبننالمح
امفألمصشأنأرادوأتعاليكاكقولهونالألمااممةقوموقدثالمجفةفىطصيتهوأبؤررابوناالؤةصيئمات

لماإلفإبزاالتهصااقخثنامقفآمزأتدم28اولامزلمدطءآهـعةخأطلذرممبالىأارلهوممرأبناروصفنلآو7ت
الملدوالصانهادالاهكندثم

اليكايخبىرادكب41أبثسدامةاااآافىلىإاهاورلمببهـادإاةولمسالملهءولأةاااامإبهذلىولمالمحوبة4توآلملالا ءححمحمصمالممذبهأبابولهفىبهعب
سعيمأء



زالمحبابآياأدروكانيمتاا
كهءزبرا4مماربءانمألوماالذىبمعقناقصسم1رمامجروروالراالألرارءصافهالمالءمامقلنيءتمو
يفذلدفقالنءلةاللدلفلم2ارالنقطالقارف2بابههكمبئالفابرريخهلم8ماولمآلوسكائدالبصاتمال

لومكلامااأطهيالمعنىلىهـىبالدالصتقلالت4واااالسماذا5يرهففىن1لىنمههـمعىصلى
4فالطهلرأتايخصاأنهلصااءاهارشاالمصثنءروفالىتهههأئدةايثوالةباإؤتىبنضهاحى

لىلهدقالىهءالمالم4أكزلذىافىعاالألثؤبآلمعنىءالضصرلىءملةمثدةثمهلمةببهلصاكمرالىاؤما
إفطدثساماماانعدملىمفىالةالتصودشمعنجيربهأطاكااصلةفابرلى9وامابدالخاةءمههـسدامكرالالواا

وادهـتاقالفيمردبعضدأقاالفرادابقاالبةلمتاكأفانالباقءأليرءدءاماااالنغأكرهـالذى
ىءورةدابهأبيحارميمررتأةاواؤفيهممماايمانهمصمشصأومادهعالىفاوحىتممالىذاقولهعلى
فمعاصمايده4ماهؤ4ثالالرتاناالأنذاهـعنروابااتإآللةهـابهذهباطدالءاليريالنههثوهوقاعق

دهتؤممالحاطسةامألفتهذأفاردشهألذأاذانهالى1ةابإلغااةالىءأنهدهفاواطناذههـفىتاصلى1با
عر4اوأرل2بفاالمقهـأغرإايمانءصيهمفثالىتفلوقالمسرىكلئصرىوإصالثهكلقلثيسنالذهـ
اغكاهـدهرحألتماالابنمنةإثعأرايرولالهوواديامزاوأيهبةيهـوـأمندذالثءؤدةنلذاناج

يهمانةكةأمالنمالأوأنرحضهءاقرإلماصءالىنأوصىهالىبقاللوأوحىماعبدالىافأوحمذ3وزمبا
ىاةءيآلإفاالالمجحةلتداالممنأمياقبألالمجةللدتبيااالاتءاحدالاننإلماييعرهأقلبه
لهرولماءبمةافطالةبامظاااصمبىيضنالذىفالطوتم111صذإباافىلهذاط4ءأهل

اماحفعاذصاؤللىأحنغإلنئونصاالمفرواتطاهاوؤردةمهءيرفةهـبهىلةااءجمادةءافطافعاست
اءإبوقرجمته11ةلجبرتانهلءقانالماواالةصاصهعاثاشانهالقاورصمندهعبىميرفىصتا

صمدؤلدتاثهىضألةا1ذلىءلمولص4علص4ؤاصلىيااالىأونحىمماإلجبردهيالىثيرفاولااالن
ذادخراتادهوااصؤاىيهءاهفماالمالثداصىيئدوهـباطمحنهنبنيئالدصفءولأتمافورصااهاجموا
طلولاطاكادحاولدهثيىالتهمرحمىاهادلاالماثابنا

زاهالههاكفادفاذامتتلألئلفيألفمحالكالولىيرلمودليناداقا
الواءطةواكدؤاتغفافنمأل4اسأمااأتأناكالذى

لذةفىصيرالألمىنءيرأدااوأنالذىتةأقالماردتايزهـاءاازثعرةهـوفىةمظاااالثا4نةاورضأل صرمنةةتانمانددعتمص

ذلماتذرنءلموااؤذزهـنأضماالمالثمفنأاهماروتالةااماثدوااينضألابندمذاسدواقيملااذهوهـ
لةاداةفااةااؤيمفابماالخماشتزالذىقالتأةسالطفةىدنحءابابالألؤرثرأنإاةاادراؤزومن

انلفيهنماااأنماححاخادرةاهـذبهوثصثاأللةعفىاالصألاذالقالالمةأالقاسقالالهاق
فىعألالكبلولببنتالتهولرعدادانشأولاباؤزنوائذنهتحتحرمنةنحامض

فىكءىأااالمالالثافمدحلهزالماثااىبنذاأهاومنءبادناال7افىتثأمامالههماتتمرلوىفيا
اسلمناأنلماهـاالحانادل1اا

ك1مدأممااكةبالخبرتهلىانكانهننألداناقصاهءوسلحمأل
نوةيمثفققفأةنى01اثان51ءبنعلىت3لداينءالميرأأثيللهءدألمانهؤثينةءبناوأماقول

ودلىالراتارزيركضازناالزىكدمةحأكسلةفهلبئوهرتهضهتآكضإلذىوافى
تجوبذولةروهوالخرااالأوق

مخرخنءقدخهـصآبرفذكموغذىوساإلمبانلدى1وعبخجمرلمبدهـالدرثراالته
ماوقالهوبنرثصولاا



2101لتياقبةطعنارددت
لةلمكأةبننحاشآ5ايىباارمدتوفيالمحالأفاالالفىويقالله

مراداثاتلهلذىلهاملذىراةة3ثلاثاىءثرىااإلاأداممماالداالمانازعنىوقا
لملتىابمئقصنااسمماأننفثاااعرابفىاجلةلمالقإيسةاادبهنإلثهـهألمفىزتوأت
فباالعنرصلالنهفيهضررالىغتلمنجازم1بءانطاعارعنالفؤوععاوأنلىاثتئفي
ؤهوألقايرتقلىئلحزوفلطماواوساقالةممآللألالحىموصمفى2مقدرةفارضعهرىدودزثى
صىهموضحئداماواحذانجوورواواالمرايلقمن01ذفمولالرءباناموضحتفضاضعيهلىعانء
حألمدسكزفىوفاعلهكبلى11يرموصهتقدمماضفعلوفئالحلهكامفعاللاعلىفىكاعدارجلقاللهغ
ذالمالمعنىاأمجلواىصمذلى3الرلمعأسقالنهأكا4اباهصأموضعمجرورئبالخالقلثليكفقاةلمروا

منجمتهالؤقاذحنىكدننأفءرابئومأخديعدثمشاألتجتقدمايتكالذىاثجاةانايهفواالضيح
خطارااولةوعرالسفاالةهذونمكدمواصفىنهوتلىفاق1اضهطأصنمالماالبلىضضهاالددراالىالحااداالفالمم
دواالئىاالنرالتىاصاوءنهابالقرالزةأنعنةنضوصكلفاةوفمعنقولهوالالذمابامقالبقال
بااأفىلىكاسوقدعنسكلى1ءهوافوقفطتةأنذوايا3خنءفيفامهيهةفىلوماكيوقالصهمنف
قولهفىىامزقاوماثاعلضافايهآالموده
ردمطأتقواةقممءبهماالالئههكنفنى01يئعرافغمالألمهومنء

تواةمولهلمتأدماأعوأنتقولهعنكمامامايغنىكأأفبأرائخاينلقوالظ
الذلىايأثايأبولكلوالمحنالمحثناذريهوبمكرءداعنأسدبمطلكثيرومىولومالص

والوصبأسالهـداصصعاودفىاخا2تذباذاللهدشوكن
المحنقرلديكزاإثونهءفاتث3صلىابهأسفذكرالهـستطاعالةروافان

بالمواستنشسنىبالمطزجتاذالتئمتراالفاضالممابمناذالم
صاكوردجررناضينولنماالرياسبئتيرتجلصبيبهألعهو
وبألمثألمجنوامىلممكماءالطتكابواعنهيسخنىنلفحالمزجمالالمالرفالحنفادهاصمشنأجمصا

االئضمجاشلىالمنممىتىكأجتانىدابميتتنففةابامجريااذيومانمتثج

إمااطبالىبءالاثضلىاائفاااراالصآلألموقلتمم15المبدفشهـعلىىتفد 3مةجااءورمضكبرشوالنىاخىأياقعال
لهقكذاقوذثانشمثمذالثلىرءأت
قالزصلىكلهنهملقألةاثالىالذنحقاملمبافقالقاتلثامتمنقىشد

لدقراكذمعب
عنمعلماعلىاهنكمتواضوهوائةةطممجلمهالمةعظيمماةائءقدأوزيأدته
همتوقدذلمياهمبنعبدالتهبنالبيداللهآذيالئقالهلةامضبثاامذاولوسمىفونعمفةىاةالسان
ااوااشاىرابناتروةقصفؤاد

ورمانئفاحعلنكافيهنالؤخبان3انأغلوجداالثأجمت
ثراأوطغزفىىلىااشالذوقدقاتلداذءااة8ةقرؤافاابمارادذهيصيرالدميارااقإزلم بهالوقلىلهقومااهلىنجر

آبضابيصاباتولكذاوذلدفىماشاجعانمهـاوبااوبلعاكرذمن6آرذولنانياهاضيو
ااودهاااليرلىاسدودبقودهااالاائدفيأغاكوماشباشرمن
اضتمتينكوذسنة



5

فىبيرالىينبمهج3و

ماشيأبغيرازارجنازتهصدهأةلمناالصيىوقال1أسوةلوااإقىاااورمنتؤاصفثبمأدرىماقثثبناقال
ذلثيرفصلأأولومواللوةقطاالنوىكذاكهـاخوىاقطحوىجذامكما

اوضحنيروا3نازةفىلؤاسأبوأماقرلكلهافوىاهذاتالشاةباادهذاءالتهالولسا
اتافلهأةاعتقاقبرهمثاظصلاقيادوملهماودوءثافىالوماويوماصابأقن

نفىكةرجمدمنركدتهاذلءافالتاياأيامبأأقاموااضهمثذمن5دائرعرااتىلاككرالابنالطفة
لذمحابآإنابمقدكاالتهنألاضرةاابهذهفانتارورامىفىلأصألولؤاسقلتشافااااهـفخااابيتا
كوزااثثثروك2يويعحانمأفئاالقصصافىااقيتيهاومذاصراهلةاثامسدماذلمثفىولهولءاهافيء
لذىكتأماواشركلومؤولهيىلرادذكرمحنهامن4ةء

اقدعشصروةالىأحرهمنمالرباش1نجماتفيااكاابحراغنىفا
داتيشهومتجميدامودودالهاشئعاجنادشنتاذاألاانمروكلأالفهإهماهجانثالىمثلفة
منتوردكنثوودامهـالمهلأبامحانثنالفصثراأالالفصاضراساياىنوادهألمالذىباوالزلدةا

فاساافىقؤباس1اودأارجمماأولاتيرماانفعاللسئلضر1ثذعنفايسألوهةةلىفامهوان
فىواالكتهااةربااصةاراممطادقأدالؤاسانلماأقلألرواالىؤقالالنةامبهيثنئهعأهرنونيمالزر
بدكوتوفانا7خألةالااوتالدةمايو151وثاالنالقالأيامبعةمطالمةانهومةافاناالؤلاببتاىوأماهاقالتم

شماهـلهلمانيذفابمطهذااةيمرفيادوامشيخراالوابنسخاافىاةرالذىاديرملهمن2ىأ
لومرلىحادطءاطوخاهبتاطاأيوأماقول

اببثركفاألضبوالهتترمقاهعاابنالهتتهارمقانتاحنارصمطااتاارعقاا

دسبيندالتهجمأجمتمحاداطهمىقولهبابنوبلالثذحمماهفيعواثبرةفاالرالذىأيألرأامننوممءمحدهد
وابوةاةةأبونوائىءاابنقسابنقوبتيسفيويااابهثرصيم9ااابنايمهـيابنيملمبماذاكلمموستء

فىهربوادوأبئعدىهماثثنءتثاافافاأبطبخرفانهاالابنوأمامعاحمإلمهوصتهالمواتمىيمايرا
افىامااحاخم4ءالءةابراحليكاناهااصرىبأومماابااارمقااللدللوقاقالالتت1إرصقافاهـلوأس
مامهبنكعبسنانبنربموهـفانهكهيئبناأماوحالىئ3عذقؤوالهتنمارمقاظاةبثئثذسإقلتقأرث
دركاذألثهرهمحاصمانمناءأةماشااءبائتهاإمامحاثافىآدمقنااهارضىافىىالآمااتا01اخةااللووقا
4محلالنهلىهـبىاةلدءبحؤىاهذاقولننأقالرال11ذث4مثمةلددنلمحرةااباة2دزعام

صارحءبىهـلقبوماتولسلماالتناثؤبولبماثتالةماتيبمدهمنآذالذنابكافاا
كرمابطاأدبنلىءعنبهأيثوماقالااهئنوأحتمانكلوأرفثردصافظوألشددإحيرعددءامااشبانجا
انبلوماسهقالأنه4وحااحماتاةروااقالهتإببالطيبآبىتبمد

ناساازهدثءيرآمنمأاتابصابالىتإبالودبكلأليةحمدبالىءبادىاةاأل
اصعوه4مجثلرجلخيرمجبائصوهمدةنابمألباذاأوقدأخعافتتاكذاذكرهقلتخ3وبناكألماهـ
هفدآلببرىةحاأفىالىالنتحقيئاشكاذأازناحماناالككقآلى2دمالىىاةةتاةاءاغادوالظافاآ
واليرن6لمالأيرفيروانبناالثابلىء4اثاهلبألمزاووراكنذمراأؤلنهاابتارإخهـصاتةؤهااا

ناجمقاالفطتلؤاباوالةاالدبندررقولوقدأن
رماذميمارعأنلةسنبغىقاربزلدبنبنأسمابنذئابكخيرلداتهالتهآبعإقتا

لتهـءفانهاتدلالقاالضازاةاللممالوصيت41اب7ددءاننااءأقالانهثانياادمافىللوصةزاةالوالالةز

ففاللدصاثاامباضآفاالدىة



منسمعتهأشلمؤمضيراأاهـ

اخبئرقىءأناديمافىلألماؤإلتءوأثزناورةصررادةءاعدأربشلهتالبضاقالظوسعيهتهالىصانبىا
ارااثالدموقدمدحوواالدكشرم3تأةلءثانالأصمدحمنل89الذووفىال7الاوقعتثثالطببأأقلمامة

فىالىهأليفااأباوسوىاالطآهرالثرريئايرفىالمعرىءاملالأدوايرقالاالتبالشبهيمارأيتها8ااءإلعيطار
افاالءامألبراإلىبادعىلمفعاولىيرمىاةابفذوواتجأةالطابنهاوقالضبهابتءأ

افواالوءيسما9انءأإت3ااشباةةاانوالراحسو4ليءداللهصاشامن
يقلتالبرلةعرافىءثلغأرلدأيعمرةالبصزةمنخألضقالزدقالفمماحأرادمهذااالإأنيتبممتفلما

ويملمعتيههاصلىاقهمولرحقالؤفينفقاتقالعلىبنينحمرالورءهذافالوانرهعءانالعداصافقااخمة
يرقصصةاذلهطغابضكارزدقابنةااتفةلالىمنالفه4عاثيامتشهنأ4فىوالتمثهتخمطسلىانترأ
إااالصيقولنأومالمومليهلتهالىصىفهاولرمصبفتابنتأةنباأقحرمنىأنتؤإتلفاانىبوءاءأجافي
11اباقىبداءالمناقصأبىلهالدوطاظثنأدروقوكدوانثى

أالؤأباىراالقعمىال11ز3وأل1ءرله3بابادضهالىىوالمجأبمحشهوتافىا
امفباةوصكرواممبئولملهطمةوكيالمداحكثرقدأفالراححاجةابايردطولممارىا
ااناءؤلولبمالثناعلىاةاوافسحةلهصاىالذبابامنيهاامجآلىاتيهلههانهثاءاوثافثالاطائىااخمابفةأناظ
ارولمعلمالتمأبالمالمجاوانما4ةءسابحمااةارئأتيردبهبههيثانهوراخاعلىلموعايسهالتهصلىىاةا

قالفىاثبباآبا4ألط3احوقدبردذاكباطاأبىتإحألنولوؤمنااةةصذههياجأرية
بافاصاممرااابئهرالى1ااإاباطاهراالنااطاهرالدبااشصعناصلياأبوكني
ؤروينمحيبنةعلالنهلتائراابنئءيتفااناماتأداتثبهقهاتوبمن51أباافانةءخلوا4ا

ىمازالىؤاأالترىنىاحا1افااة9ااهـيركهمويام6صدانعثعراءسنطاثتهإلوقادةالقاالضكارمسست
المرائرصهتءتفالثمثرةاتالطءاواةدأالىفرذالىاتمالىصانبىاقلىصاخمبندىء
ءاآبلةفىنالشبنملىلصلعاءنالخرهذاانصزيزقالالهافاصربنلماسىأيكانانعاانته

دتهتذىثتهشهبنافابالىقباكيروااءامث
ادالمب3لىءرألصةثبةندضطااثذئلهحمالىلرص

رمااددءمن2ماقادشاقب3إكأؤيشيكفأداامررامأباكانفالأبم
لوانصاداالدارىارةزلمبينهاةؤمحدنبهههابولدزناقؤادواناز4فةنءغفلوأوامماظهرمنكرلذامنى
ةدتفاهزهمنضاأتدصوثاقولفىصهلةأباأنحاتمجرد

ارمبفءماثارمويأللىذلىءذلمسكهطكولوهرضدالملها
االزاةاشاأأتنانثنهاكلروأذلىءهوةتئلدثدلةكقهةةنءلمأبورغفلنجهاصمألبدتفي5هراثان

فتصمتهيتهتجرةالخالدلمأبوهانلىالذكطثاقينءإلالمرإلجمالىنخةصازمأبىبنوبسياالبرعى
لهلهامنكانابقرافهأزصألغنلمأألفااوروقيمعاةئقأةوألرةلدوادونلمافىإثالذةةاة11بر
ايبميرصناماادإصصءةتةدهواالراسبةصالرشهثءاةومنلاتتملوانتأنههالى
لدىلخااورناةصواأسالرفيلهولبئبربانالاخماتخامابأمابثف41هالفةنىألمتصفقالمفىلمقرى

نءألمجبلأكذالمشعةواأوالخةكةقالأؤولالخالدئ4العبافقطونءالمحاةاطموااالبلتمرورأوةرىةا
لهتخيمنوصمادضاطراوقدرهاللعلىلىكأارالدثثمهلقداؤنخرايهاانزلوايخنز

رثايدكنتاذاهماماتهدولةحزامذخورواكمماحهـأنءألهمسمم
وصضاالبلىهمةزفرقمفاتبرل



فتيالمانعالهتأبوهءوجااخنيوا11
قتهئزمافبهدالءاثرؤ5قالفزلثلهؤالذ3نثصريمبباندالتفاف7ت

اذاأبوهلفتئةامامحممافةةوالصفءمااداصاجروتحرورهء
4بفوعنوحئهدأباالوقولهاصيرامماقاأبوانيوقدلعاالداكامتاطأفظابشحجمرمنرررهاصفىدفقو

ةأصابتاسةاتقاأرثاكرروردتقطهـسماأهوخطأمنااال5االنأرالذىنمميلامساتقالءلدا
توضةاالرمقاتهزثاطأيضاافىقرئؤهوأنياتشياةعربااءةمالهلةرداوواألنئأرهقافزا
تهاالدهافيدأءكضاراالاةافىدانهءؤالزحمأبنحاةأدانأفيالذاو3هءفثعاماهغاأدافأةو

لعنمااصدةنرةصلةاهافى01 قوئءاردذوالهءيثمس

أوالدناضاكااذةينامارةاانثءلهينباحااأوحتوجهـهلمجيإصةأبدتباالقة
فتامانةوعدصربداقهءنهبذوثقنكثيرامبانمايةابابذاوفحاوولممدوحلثوجهئلتجهيئ4كاتهالزت

ةامحاالىذتبذشاالىكانن1زامنويتربنكرهبناتاطؤنتجهمالىواعولهندءدارعليهو3بر
البعدهدأامامحتواتهكافوااحىغيرؤادكهم1كااف4قون1عربنلمالثدادباشلمارماجرصلدرن
أنانمتاناميمثملاالثنذآنالالثذهةالوااصذلاسكانهافاعلةابهايافؤادكبلاالثبداءصالفة
ىلىاصفأتجياهواشهتدخةءالتزالرمقرالمالثءهنوكانينسأاطاانءيلثعطمابالمةالى

لدماخمرفتثبالمحدثههمئملىألمطبماابافىامهث4التمذالشفهوهاباغآحرشلاذاياهـشثومايسغ4الف
فتالكأثومتأبماإومتفهذاالينءاالزقنهافىتفعلدشواطقدكاص

غءرسمثمأذاثتجهتاالهااماليىماوقرالث3وهارفىورباخرالبمافاقانماعرانهنفضالحدلبارفتاموكان أوالسأروةتبيدبماهقصرتجدلىاداةالةعيىمربنأاانراس
اتراقاماهـضنقالثءااودادىأخكلملضوافىعاثكلاسادىوعانالثذانااتار

اتقاماقالفالنةصارتلثولهابهوخته

ررصإلتهلمثمنةتأبءأكوضكادىراخنمنكبنىئألهدتماذامااثدالدةءيألم
مناالذىفىاوونتأيافواسانلقدقالرشيدبهمأوزأيأمداوبسبئطدضانواثمأنروقالفتطيألي

فهـعتأبميحهصقالالمجمعأولهااكأاتةمددفأبامكطأبوأندفروءمنفضهالهوكانؤمإتنااروف
ماذاصضجفواووءفطااتاةوالمألئجالتهتلالفةؤهرجللساوفىبمعبملشخامثالهأمنعلىا

بثالهـماتءاصروعكتألماأحدثلمقابنادثة1نججأللحفانؤطيدةضدمكطابنوكاثنهأانامر1 لهاأرحانلمايوماتافىأبانبرسإازاااهلوىاق2اافىاعىلدالمجبلا
المرأةوأقباتىاجفقالجاناهـاويومالداغرةيانبثيصألن1ىبثهـلث

اأتاهءىفيينةاةلذةأشدولماانشهـفهذىلرىقلانمقولدوأمدلهغيروقال4ضةاسضهؤنؤء
داالصهنعكانهااربهةااتماكررءثرةاةءالالةالماشهدتهؤلذويةزابادعكأءبن3األرالطصءاا
سمعالبيرلىافاتاملمارئاوأوإطناإ

جلدنءتوكئهفيةبافيأنىالباكناوأنىأشصهادبااكناأثإب
قالحثانرأةالىالمديةدؤلحثىاهزأشربامنكناظمأوبأمالاةحضيالىنءلىوةءولى

يمءاندنجبصبهابعثىمنياقودهالىلميأئلة

دونتاكاللىنلافىفاأبدلدانامالمخاصؤها8تاالبجدانجاءضممت
يأتىجصلشمالصرمأدلدواةصزايفءداكآثعراظانىورقرالتغابنابالذتمكدالدوقيعصقال

نارادونيقولطبهابت



61تثنابهإمعوافائما

اصومداذىاثفتاشيااذوكانتهمهرربايخيثجروةثقيناامألاتبناأبىبنازاقماالتهفنطاتاصرانث
لته1اذءنااشؤفالءاؤسمفان4اكلبلثنيءأياألصاأونيهلىلمرمقمالحوانهءمنهـأمز

سجدبنصنلىءأبووىوشئ4يعطىولموحهـعلىصتدعةءةقمألروهـمصاالرضلىماضمطوأص
طوأولاالفضالالثافىدلةمهءاوباةأبواصرفىاقالربلاصباالعروابص11بن31صرئياوصافامء9ا
برابنالوذكرتيرلهيضطاعذمبتداااللقاتالدهرابلثىإلكاألكببرنهنفىحاخمأصقالالعواكطا

قالمثمكلدهرابنشالمئواالردنهنىثنمالف6ني1يابهلاءو4ؤماعلىجمنىفوالقاقميوماأةالملهاتأفةعنزة
اباالفضلالمالصافيدةكماةنعنوكطحبسنصامشبامنأنافائفرأماظاابننوافاقهناحمذهفافصد

أوىءةلغوراعراةااالملكابنمحناهـعرقالكشملعممحدنحدهـاةا

لىافدةاإماطابايديمىماتألاتئدابثازمامساوالءدعسبهثماخاقهاقعرمن
فىروبذلحمن9امنيمطاالدسافىبهنااإااحانحمراباناندخهاوانثفعامؤوثوىثؤتالدم
مدنرلذقةوألوابقهفداؤفرتهادحمالتهاثمفكرتهماهبفالذباىوهارة4لهـفاافمتمرقةالضاداحاتم

ذصااذاكؤتثنقالدمااألولصاادتهفثاأكافاهيماةالاالالبنطدضأنثانوالىبرذاتءلوألؤاةألما
غتففت3تاأقدفهلتل9اويتايإةأنكاءديهاماأولفوبدصهؤذدرفىرجهـادقالخألمثمثفذمنىاط
الفمنابنمكلاتقدنتقاتترادباالةبدىءنءذاوتهائقكنواتةابقيترووراىاهنماقالنااةءافاك
ههمنفانهرته3ذ01لاةادهذاءقفاالواأيمالرالخطمناد2خألأولهانهكطتفزدىاذهـقال
رجاهـكةءعالةوزه011ادتةءببوادبااطرف04ةةتءالشعا01هـذلىواالدوخكاماةاةاررصونص
وادةمن4ارضىيرففياتقدأخذبأقولاطؤائااذإتاتولابرمنأقبلىقالانىالمد
ميابلىيداديارصمزلهمءلىءررتواصلدونلممسىومنأسلىبنى

بإهذدالروبمىفضالبمفبنءكافجووقعتافعالواواحاةفاهماناةا
أقابابعتاهـسلولاكاعنىتثخذخةينىتتلةكعأتشونتطمتءؤكناتر

حولنأوماذبطأوالرسقوالاقالباتافتلىةشعالى01هذمنوماالحدأصنلةرطكاادأرلىا
ىاهم1الااألىديوناالدهثقايوماممافا

راوةخفثرتحبىؤصمتألممىرالىكافىثالىحهمهدشآنثفلما4ءؤةاءراالش
اراجامالمحيصشممانىةفجمبماياوؤوزهاالمتسيربهااسفسألدأنصفيةانااقا
الطائىمطفيأفىل2وقالرماةابالىاأوانتث

وداةالةلمالمهامرصظ11منالتذوؤدأتهىستىلتادفطكاىاصقاهى
ابرودمماضواصألنكفقيتكألإةتؤمأنبقبصاثاآممدلالقي4اخمافقدراتلر

بنصنءبيعفهوقدأخألصامدألدقيادرالةامننهوهذاونخىمانوامز5ىفز1ضذحاتم
ادىا1ءوأباتمامابادىهوانمألندتاامحادةااءاقيا4تءأقيوابالويهااتمحاحهاملوفأ

ابدابنصقالابءإفلوهاالمجاريةوربعات
مافياللركبانتتنلتوالىتلءعلىدوزديكعتول4توا4ءاحاتؤ

الثرممصلنوافيكلإتفةئبنؤعانىمىهـاالآملمءماآحاتمزساالمجارية
صونهافرافانءمراعزاكوالموغدونحمرلاة1جىاكااناهـخكايةذافىوصسةبابوافذلمءوافة
اعننجلاتحتامحاالملفعخهاوبصاذانضالجيلاادعينفاناءبمصولىحاوالمحاتجرإليطووالمجاةوا

ومقابترناءصهرثنيرةآخبار3



قاللماالهفبماولبالهاكزىاقثأيوايهخذقدلىرومالخدثبءكوصقاا
احكلأللانةانابأثاكالونللتهاطءتضااذاللمهـ

والااقاآوالىلبىافماةىرصيراللافقالىا
تنمقااللفماذنوآ9لاالمتيدثريامنأوأبناولممنساثاممانىفأينقلتإ

أبوينلدابهمثااقااملاجابالدثاالمامااثك1تئاتمقالموالتهارعقذط
وككأقصرالىئهليمراابنينالدمكأمجلكقاتقالمحيالراشأا

نباثواضلمالولىالمىيادردرهموءبئمىبرقاصبباجمهدت
كامهاكبيتبنالدابقولهشنء

امافاتلثنوايتحاقلىايدشاترذبأعافىيابارقا
عودينالدهابيثقالثجاخيرهآلفصيدعلمدفهفرالمعنىفيالقناسثاعرجيلىنهالقال
اؤاالاكاقصيدتهفىضىالمائهضامقلمدالواابافااكتلمءشانما

تيلسدرعاكاانوماتااحهنلطأللهطمفىالبانةيانالبب
نالهاكمندهـبالتلمأثاثفىدةصعاارزقوابئوالذأآللصاادتهزقالىنءنهمءوما

فردنهكانمبفااافىعنهالئهرضىصدإقأبونجراوهمنامءردالياسثيرةاعة
زرأاالمانةئعنهلتهارضىدةأبوعشءاتعأافىالتمشهىرةيصطاأبىبنلىهـزمانه
تهارضىتئا7لتلدزالقرآنفىالمنههىرةكبنألىجهألاصدقتالئهرفى
ذكيراألبصرىسنان2تفسيرالتيرمائةالقرضىاسعىدناافرائمقافى4ت

فقهافىةةأبوةاقرااذازلحيرتاةاسيرينبنااقصصامضبهبئوهب
ايكلراابناتارآنقصصامحبىالأفىاااتلمتهأزىكائالحقبناقاسأ

حريرعدبن4ثعرتاةبءابوعبارالافىبئداان2أبواباتافيممىا
شااالبنمامبادةااثءبننجضليوكااائلتاظاالوعلوممابرىا

ثءاممدللىالمدالمجالمحبنلىءباكرثادفىثايوضلهثالمحدهىاشاةاهلماا
وفاماالمجشيدفىجانقلىفىربحطافةانجلأحمدبنحالالىفىمعينبنيخكيى

اقاسمأبواايمألمافىثعرىاالاألعتزالائىءادالفاالصزىالمرنصيعدبن
أبوصعقالرحلةفىمضدهابنصهاثااساالطأرففىزاقدالهـجمرالىاامبرافىا

بثرىانالوالمحوافائلهسيهاظاهريةاحزمبناهامرااةزصرهـثقىبموا
الممةعلىفىالخرأيمافىلمآبومىوالرقاقيإلتااادامبمبدفرسااياصروقامحاكأ

أبومضرفىاضرةاثلمحضنىاألصبهاخلافأبوامااافيرممتالىالموءوالمحزم
دبرافىيسبنلافحتاجهافىنىةبنرةعطاطبافىزىاترايانرلمدبن8إانجوما

فىشكالمجاابألغهةاقتضابنارةاامسىونلىقييناصؤاكيمافىبحصفربهن
المجونفىابوئواممظامدائأسابداالمقاماتفىيرلماممحوالباناالدب
تعاطىئىمخثيالىالمثال1المحيمالمئنبىافمافاالانحفيهثجطابئةالخألع
معاوإلنىالعربثفىحمادالراولةبثالئاالاصيرئدلابرىااالعربية

التهعنالخوئيىااععاةاههـالىفئعاصابنسهرفالاابفىالمامونسما

تبةءأمأصهتةوع
شأالتمعلثصةاموفعة

بئفئاونماخالضهأيخىاقو
ايطمموعلرثاسنةلحبحروا

خعابممفهلهاقوتها
منصرسهمنصاعنوهـثم
فاتتهاقيكأجهطااقااباا

خمهطفزن021منرأةا

دهـاصرمهادونكاتازة

هتث2افترمااقضمنذلتهوا

وحاغثأإلسفءساأهخالأن
ومنءاصسعرااولن

الئههرلهذلممرهسسناهش

4بكهـضايثان
عنافىسءاذااانذلأ

فبزؤدلر4اكنىاوان

يومادفهـدوامنموم
وده

افقرانهذدفشوسا
روء

ففطبافىأيم2ركم
مودة

ررىتحهمشلقتلدأومنالمء
تهأراعآزادلهثض

دوالعادظلماانأماوى
ثدطادهلالمطمزبقىفى

والذكر

افكهاعناثاقيفقماثماوىأ

يرماوضاقحثرجتذاا
لماصدابها

ففرةفىاخماصدتانمىأما
روالملدالماالرعقامن

لمطثلمأهايمتماأنترى
ضئ

صفراضلتممطدىثوأن



طحاأنوامالؤامحقل
وؤلملهكانلاطاافىأراث

4نذهحلىآلوبماالنىوا
ذضخرهزادو2وله

اخنىواالصازصانااليخاغ
الدهرمايمباناألو

بةقراذىلىءنادنابغذطفا

افقرابااباأزرمىوالنافا2
امالرفيصلهوق

ومابهالمجنونشبهحماإصا
لهاصسرأرراصماالونون

برزشضؤهاامئمدىنابتةفا
فىوهـممبىجتوأخم

لهاتابدشرا

اإومرصبالوأهـيةؤآت9
لهءأساامهرواأقلمثدر

عمهـاالهجانالليالىاوتت
عألفاأنازلناقةلو

أيحناوقوله
بالابالالالىاتخنة

ثثط

رأشضوماأنىءلموتةفى

اأصر

اوطىلىءالمعاحاءانىجاوانى
تخألئدابفنامنأما

ارلمة5

فارسأىلىساوافيااثفإل
تناقدحالتلثالىذاا

ايبمص
إشعابلىساوالينىفالغا

ضوراةالافاحافىاماذاا

ترىلنواجمامااشألتنهاأ
ااغرىضهامأالارباإضا

81

تاصألتاهائابرابابناابأطناسالمةفىىااليفىأبوموايربصصداكحالىة
شعبأفاءالوصفىزوالجابنالمجناسبمحاماداااللانراافيافاضلىااقاضىاالخما

فىقابنخينصيرهفوفتهصوامدطااكلألمقلةفىبىأفارااأبؤلمهـحلماات
اهرباالىالؤاضثانمانقلىبءتهذفئالىااقرةلنثابتبصلالىيونافىاتربه

بئاالومااعلىامالعالاأزكطافكأرااأل1الالوموصعةافالانافىىط13
افىليلمءافىهثالهببناالمجطحاحمأءامايرانصالواالقثاخواداال
فىيااأبواتدالةءلالعياافىالرىاإلاأبوقإنعاائبباالدكتامنبم
قتهاضىاوصنمةالمردوادفىيأصدبناقاكنىانجلؤاضقةآلى4لىالا

فىخزالىداهـأبوطكرنجافىولىاكاطبرةاوىالربنا4تةازفىأاهـاين
محثاةافهواتصةافاامنراالؤصآصألثررأترشهبهتالاوأقولالمبيناب

طأواشاةاغا5كااغلتأررةتوقصآقولاوفاةائعريبنين11
نءاناساتمىمحدبنينألدتعاالىءقىروخهابقراكألبالخيرهفىلىسلياباامور
يههـوقصاقالىعاشاسفانابمااحاؤوفىانيحاقالبنمالناررهبنينالدابش
صيدةودءاثناأبوايهنالديشهـابخاكصضهنىدوائثرهومثئهلسراابنيهناندنجمخ
وادى11اثذفىمعهأدلخنايةغاوهممافىقيبابنابهارصقط4با

اخأااسافاتلثبارؤوشمتنمألرءئةئغرلوالحتايابارق
شدرونىااملغامفامةاعودااباثايلةاصرابنوامىتاكبنالمفقاماتد

اكااذكرةامنلالاالمجز4ءواودررهثصضقهذهحافىأنالىلت3لوابنلدفيا
لمدبهورقولىاابيتامعنىفىلىوجعحها

بلشة1افماهممعناكقدفاتنألمجبأنجرهمنعحمإالقالبم
مجيرالدينخطمنقاتداوةبإصةافاتلثكنقديهيشوأدألاتجصيناناقولنكائلولظ
لهنمممبنعد

الحنربإواضوبلثخر5جمألصبموبثنراالقاحىآهان
اثنبافاتكواكنثألاقد5ماتاهلدمالهقل

الحاناهرىكلااهألابوأأصوقدافىاخرااإيتسلدرطبماااقولاعاد
قالجث

صاالابئاارلدباثالدةمنئألهئصدابهالةموا

فااللهناآلمبرعافبيمدنامفتلتانأ
فىلمخديصراثمهمنلهيوتهالمجوادقواخلملممياقسهطابثهذاممط

هملوقدانانلمهبهلماالدربسهمنسماحءاالومجلىهلموبافواشلمروتابا
فقالضاأثشعرالافااالعرىا

لفطاازعماسهبةقوشرصااصاحبىلمترىؤلدتحة
تثاالانلقب4ضبثهـمرولهذايىالومااشرالةوصوفرءمةلىاالنذاإثاقالا

خهـال7الوظأوقطهرأسالهاشدخيعرصمالمنفهأافت

3م



اشكضشبااخو1

ضهـاءالمحرباؤادثصعدالكرهكاطاالفااتإةنلاوف
صاقهطنءشمرتوانالمحيةيهافيصقصيدةناالنداسةخفاابنقرلكابنى

شمراالمحربقكفالوتاسععريعمكزجشايردمنوأزب
اأثوقولهوشمال01ةسمناتابراطاشجدماىمابيت
ررهعهابتاينذاكفالألربااثتاقىةت4إزؤاهطةبمصسبطالمحلج
يداميؤماالفاممتلومانمذالخاكءشوانانممنههطصىمهثافىيشا
وهىكامناهصعلىاقهماشمالمتهبلمتءيألأمارةوىأسموباذناأ
طرسهلبلتىتأنيمئىاانالمجريالظافهءاتالعأمطرنخوةهوفلأدرهـلم

امماههإلفالهاللتهسادواذاتأليزكفضبأااطارلةافاذا
4اورهدسصلوكوقهالألسيلهطأختءيىبممولثسييرةبعاصهرت
ولراشواعداالىويمضاربالسملمضةمىةقاصنءيألالويومصدفكاتعزق
مقمالبتبردويشءزفىبماتعىداالثاهضلهاد
اعرصفترمامدواذامارأالخكصرصلةاثاقثعافقدونيروافيرقب

اكأصهنجمتهبهءسابتروصكديراابجملةجمهاضاهرمنداءبنبدالتههينإينايءىاةةاؤولنأوما
ب3انمسارلاهدصوافتراسمترسثلصمنكلىاالفاضىكهقكأااؤ4ثاةاامااةصهحوءىلمرا1
كفخدثمطالمافىاءئجالموعولماصامامقانعظئممقمالممءالمحدولانماإمرلعىثثماكتا

نيبرانبنألهاللتدهوززامكالرزفهاتمافزا1معرهةالةنتتانضثتذا1مطالمحيمحمهاومن
ميدصمصةفارسائىيعاالدنيألوانزواتبلمأبانفوماسكلىآيانالالدهاماكافىوالنابوائبهمانابهات

وألسمااليسألمأدركتثااباانطأهأمثالتقدمخعاؤاآارةيئ4وايايامادءالااوذاتوتروعقيو
داطهمىالقهرسولوسماهوتغيرمابرانلمدمابقراعافلولشابءاثرمداتانإتونااالعانابنءاوص
دالخيروهفيلموسمحليمهـابمخذامرىم3وودهماأسفىقاينءاالكبم3بابواالسىثبااتمالان

اصعراانممدودمفاقعراضمنوالتأكلانهـاعلىتمثمىنهااجمصومنتائخوامااافةلىءرئاءؤهـالمحريقمنامهرت
دوانماسهكازرساوالفناراألمجالعايهاهـدىاففالمافافىاونرىستىتةتحترساشنفاثااخابهاكثته
كنثلمفانهلهتثرق8ألادتلوأرسطراألماطلمالممداعنةاةهاوتالءاموااليرتدتءعإسةالمطرف
افرممهيراءباهياايمهيرمنءوبحضاواقفهارتودمقائمةءوقايرةثالمقوبهنالممطلىامااألمضوفىنباال
أخيلىلهكاةلىرصيناواافالاذاسمهلمحالهقالوراااسراضآاخمانأقالتولةتاثامريهئيرةشصواحمر

االمربرفةاهاةالمىانيءكثيرةحالىوماهدوقدآلوكأيةءلوماة
لمثلثسعرافىهذاىافالىذامهـعلىتقاكاءمانالىفم

الحقمالودولوالالهمااصالاابنإلمنسقاضىايمالهخملهمنماتر

الخلقةسمفايملث4دانغوكانمالاال7وجبالهطأبلةهممطاتااشرفلدالقب
لمفطويالصداويسهىمآودعمالعأننىكايخاليصهزئقاواذكرآلشى
المرأةليقهنالنهالغماهنالفالنداهفييصدقوابوكلبنطئلجرىذاظواصل

دجالهفىوهىاإلرضشاهمدلم4وفيعانماهـبنميىضالجخهـينالمح3مداهرانفالنقدحذكرالىوهـ
جمأااصالطزيلىألملىكذالثعربألشامهاامذلدفتسأيرمنتمفتمدبلىصسهاواسانهشلتنعناالى51يفرز
برذصداناطادبذلحى



سرأبووحيةاولى
يلىلمحازدوفدقاليبافىلثا
4اءتهالىصتهارسوللىء

وسدسىبننىرومهلموس
اناضواعاثئاهمنصيرهءو

اضلووددحامهابباببه
4عإلتهالىصالتهلورس

افلفساسامابةوسلم
منحماضبرافىقالم7ر
مناعتومماحازتفرممط11

لالمجيومناعةررغاحتكل
نءونهبىودالذىالمعها

لثلمحادنئمطتهاون

ركبحاللراتمأمننو
الرعقافئتخماورافرسا

دأشهصارقتالشلىهـنه

آنألسحهد1الته9اداالأن

تةألومنمافةلتهادلرلى

اكلى15ابنلالمصدزقأك

قالإغيرلمحةازبدتةأبلىقال

نامبلثجاالذىالمحيددت
كقاققولمالثلدمىة

فماوصالربىصكدااللممألم
ونرد1لىاةلرألرلى
رقنكفاتاةلى9افوصها

اخرىية1رفىكؤلقى01
لتهابهماحيينايئان

ولى01فات2قواناالاورسوله
ليهءالتهصلىالتهولرفال

منسانرجلىاىلموهـ
اخمىفاخذنهةةأدثاآمالم
بهدتلثامئمبهاستيمذ
المالوقالصرصلمحعاا

تةفقدقيثابألدونىض

هلةالمجاشياطضأت
كطامىلةأقا9الفهاوالو
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مااذهابمةابهزدهرهءالمبمددثاذهـ
يمااكهمااالخيرفىوفهحمففصإماحألوننئى

بااقاأورقةزأناثجمصرا3اهالامقاههمدواأولفىاقالويهتدثبامهـهشملوكاالةث
دامفااها2ضئيرة3ابااةأمهـتآلؤاةببلة5اقبنادأخأءلتواذاكأفاال

يئالدصالحانامااالىتلىءوتمدامهاثفياترووزاإضراامهـهالنماانقةفا
امأددطلفوقالادعافدلردظوفروىالثافودامجاسضرتمبهضاثه
لاعبوهوذالفىكطأضالتةءبمدثفخأيامتاليماءسالناو3ءامأتتها

السدمهـأمفوااناساسحامن

رأوزهقلثثهابادهـمنصءأودنالىلداالمحىالغروان

بالمحصرخااوبينبالدايناضبألاتحا4هـلماثؤ
الظرزلةنءالانمبضاموئغالعانيام1اافيطخةنيموان
اشرايىسنظنؤئرهالةوا3دناابهذانءات8فادة
سمتبلالفومرءأوقاانالنمببمقخةأيامهرأن

قالحرقةبنابيثقالصمكامافقالشهتهارضىالىظاعرينلىضهلرجلءأفهاالاة
اءمرؤاروزةلماث15أدركالافاىإذاتقاللمطألهمىأينقالراةاحؤلآكلنؤألنء

وسلمكليهالىصالئهرصوللماقسدمنحهئهاعررشةالافلموممأافىالثفا15رو
لموعلهالئهالارفةاثلمالالانهاإلالردىاؤااالنصنلبرنزلةادثا

ختقاللثالمامالحدفماذذقومسرنعرباضبهن31وءثرالداناالمت
أذؤةالاآظنمالئراثابتخرفقالآسألوقثوالىخألسأل7لددمث7خرفعالصأل
بنا9النبناردقالبالزةاصمهدءالرامرباقإسألإماسماةمن9وامتولت

صاوتأوالثةالفىالمقاكءأندالبنىالتلطفةدى15ألواالكةألهقالاضمه
ضاللمقالسملثامالهدهمأفقالاعدبنلدجمةماالكتبأبودآبعضالىشان11

ئصلةهذاملاالتبالئهفايالهفقالفراسبناظنبناقالإنسبناالمنبنا3ال
لمعرىااهألاأبووقالفربهرقوالظفاذااطيرثلى1اأنانهذط

رفالفىاةعاترانوذالئألاعادتىقدسماه

اعليصاآبىليةعرزمنوو
اداءوهالزءوألماتةنصألولمجمبردئ

الروىبناأفالأ
ءا

رلمحعالىكلمأىكفلميألامداصاهسيسأباهنع

قولىنأخروهقالاهذترىص4االمسادخأ
الهءتمتأنقعدوابذااثاهألموانمااتهأسسماهاا
طمإوفاألإ

حاتؤخذاالسماالىومنألاجهاقدسمولذاكاالنوفشم
داصةااةافىاهـاالإ ديمىربىو

ال
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بمافنزلىلمزبربالثهاأ

دتفردمواشه4لاةتلمجرمدانىهواقدولذاكقىمجمدواؤأحمدلىةمرن
الفةالمحىلهىقيابساأوقال

غوةارقاعفاكسبئضكلأهدالذامحاساهادااةاحقهتدباممهاؤلهديساهلى
لىمنيرفردةتإهفىوأنركنتبمالىيهيمدائدبنس4الوؤددتفجالالمالثداماعنيوصدةايئألدهابناات
ئدةاكألمدءقى1االتزندكءنالخونداذافقالدالدينلصالدكتداشرابولماتةاالشرفقالحثهاهبيماخش
تردىءءكبنءقى1االايتوعندشيةاتسالرالوتانكناتفياموفىعدبلعططامساوعلىوداصرواىوفا

التهلىصالتهولرنوبومماعتبىقالنمظ3بئصلىءالدينءلى1اقافاولىانمثاهحدثنىصعدالذاجارنحثاسا
ثاتصلمويليهءفرضحوأةننىيذ8ااالنثديوانصاعةبمأنقدإإلوقالعالدينبلفإاىءطاةاأ
ضاكىعروآلوابااربمبةاثاتألةلتهازءمانردأ

اثجإفردةدلءزيدالىدوأبرود2لةااالكةءوماكاذبك2ذتوماانقانوم
بنتةقبب4تءفاقامماتدأوذماساااممىبقيلودءحاألثففى11ادآما

شابماثملمهافتاوداالسهاطخءاتااافىبلم

اب43تويهرش4راحاودوالثءهوماتاكرصم4ثكرلمسبمأذملمبانىتعا
سلم4علاد4لىىاكءولرمحودوااللهمالمعلفاذمااناشذايس1اغاصراأزلتاأ

تةوأنياشنوت1ؤالدود4ظأدوتهتآنوقدآنكال4يلأنءاناالهرماتإ
لمأ مررتولةالراافىدءامخاهرىاءافىولااضرالدودكارأاللههرا3ولؤلءالماةاأثألاروذالثإث111
باننارازيدنحمرإخهاعاجاائىأطااامكأألىلؤنءالخلصذاذاتثفالى9رلهنياالاسمكانزمهماتجذينافى10

001زارةااترقفاداااالندقرإتتألفثرلأفىءتاذا هلم

التهلرسوااةحلمااحترقيلىأباليرالمأنوحبلثبزثرموىسرنكافيأرين
اااأفىلاتخلصاو11 ابءةلمود4لمهءالتهلىيصبرالإمى

كرإقارطتبالةاالىافىؤتفىباهإاأبىااةقا5نهاةؤثنبين1ممءلؤد
انبةىءارلإوفاا1امالىةبنلىءوقالأأ

11

اتلثلحنبالىث31إواخدودإحىااعفئتإقيأابافقحامعاختصلمةود
اإةاأحمرفالإنان5ثداومنلسئىاسىهـالوالثااامتفااخأهخرؤىقدعادت

رنذالوالباتمبذتلةاوركريذوقال
كالهاهـإوماتانءلرادزبضاطنزةؤبألكاانهماافىاتاااابأ

وثوائممتااألةمره2امأنزلماددءقةماتىأودلةنألعرتكأدادتلمط
منلمهياثاانبقرابرلدهـالالفتالىنءاأنامماوأهراقاماقحط1513
آفىيلمتاخماأركهصءمراضدباتدالهثءبوبرئألهاإكارفاتاموتكر

يمبكأحاليرصفاأديدوقالفى2المةطشولءرأىقلىىلمالمجعةنءضاقانبهعبيدالتهافصءاةللىلم
4ءهـسىمشئمازادير7جمزيرامبرنا

كانءالىخاتااةكطأيامذطةىإلهـاذورضأبسكلاالىفىبعكمهتىقضنينرءو
فاارااصمسالتطةمدهانرالالفدهوجطةاثل5مااآلمإ4صأردزةال

مأنءةقه4رؤقيمجاهتوالبااليدإلمطدوىلامكضءباتباطهـةؤإمت
اذمانفىفيؤقاتقاللىفىةء61



331وماوذال15نبداك
ترىاباوقالفارتلانبدماناا
الوعديلفحينعيىبمةالة51وصبمىالسناهابانتافتزرافاذاشبء01اممئ

المفربىفاهاوبنوقالتسرنجلىنهوتاهف
هفأصماالؤبفازدادترناةأدالمرةءغرهتاشسا5دذالنمبتوافدحفامهخاة

قىاطاابناوقاالقرسطإةميعاذااا
ماءووكافةوفاكىننلذثتاالحصاخازيوهمنحمءأاىفارأرقعاللهأة

مارمالتطكراتبرأصاوقالبماظحهتاففرسالىءمأجموالت
مافىصطاااثاا4تدقدقعةمامافانشانثفيانعإمهوصثء

ابرظكهءأيئادأأثقالودههبأصىفااءطهظتءءمولملافىاركالحاء
داالرلء4عاوادا4تهت

4ءاءأفىالتنآاصل6فامتجالمحمافاقرراكااوهـكاإتزبديهءدالالفولهوء
ضاأتوقاليخاكاسثمتإلةلابا

مرءت041ابضراامحتااسةنمخأةبوضلهتقةا31إأثمكأمألععئوولمب
لمألملدنجمنرنىادابمنصه4ألللذلاتةجم1رىو ءصآثنثايدىبنىوك

االثااتكتاقال
رحأمضهاثاؤكرعحا
دىاةانءاهزيراالثااأولموىاشاءلالذاثيكلفحيرلى9المحهنثرتنرئياصثمأولم
اأوقالنأولايمالؤلواآماجعفي4رمآفثرنخة

اظاهرالدلتهوابئىالومحرونءجدفىفالىءدآقىقىلى1اذيا
اقهطبنتهاءدةناةتوصفراابرنراريملىالمحنالىرقولأصربالهوقالرحزفساأخهـ

ءمه15اربنءةنممالىشخرف7كألىاءامخدلةامح عوكورابهامثمةبالة3اا
الفغريداتبتالتهنمهـاذاصائألىالةاستىثااقايأقولثبالدىنإامسا

نخممهقآدقوتكعابصن7أانمااالمدالىافئبانمألتاداافاشاصبهرلىثيااصإقامااضافلتفرخصمداكارع وهـإتصإو5ثال 4هإصنصر4اامئرت

ورهمويمهـابأسادالديناببهدحتأةهمألىءفىااقصكرهـ
ثرفىةءأزللمركنرابفوثثاةبندهامقاثاءتماعلتءجأمرصثمهذدرؤأهااطت

اسحرامنثدأسثافالفىيفاضهالىمناامافأصتوىاو8ةثا9

دكبئلدااعبيمحسىاصااسنة1فالوهـلأصبخهاثمءءحا
ددأشهاماشألتافاظءالةابالأاذاكطأتأةرواجو
ادكاتأوألعدعزهتوىجلداىاةآتصءءأترزأتاوفا

سلمهعاالتهصلىالئةسيدنارلولدحاةهـمجىخاثانملثينافص9الوإدةءورالتلااالى
قلىكاالثشءينثكلى3روىءقاحلنءأمستألالاالقبتماند
صدلىءلىصاكسامتماآالوشاأصؤالثلمصذاطلرناباحاتإمخطفيطلىب

غاررإلامن4مازثمقمافهحمانتءااوجنىوصااذهـسشمارالىاقاتلي2أزدإرسةانااراذاانما
بنصالدينللى411مىاافمهمنىثأةنةوابرفرنصالمتثكأةاةءإلل1اصةمحبىطذاهوع21
اتةءةتستناحماءيتل4
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الاوقالايىبهؤضآةاصاآؤيدصاالثادحثهارةابةأ
اقدترحتكلاتفيةمحدارهيمصثنءأ4ءاتوزدولندءىاماادالصتث3
أنتاث7واشباديرةثةفرهاافىعادالدينفسبتغزماكنادإهـئ4فالواآفز

نأفيالشناحمامأالمةاهل19ءاثاكفىأنقالافاساصحعدبنكحةآبرااففااالمامءاثادنىثة11
فانكفالتأوأيراتالىةاقهحمداقتكأدالدش

أإلفثإلماءأمالولاتصترجمبموالةلناخهـاالنعرفحألسرىانطوفيكإللةكم
قأوميموادثمنليخىةالذىماذااباالصعفا
لىبافصقاقثلامصواوهـاكنرممىلوؤاتةءطسممرثلىلو

جمرإلثءته4ءافىءاافتهااذؤادانه2كاأإوأافااةأاءقياهأفامافامااذأفراداؤاتا
صا

انكأبأبنلطىتفبخامامنهتام1اوذ3تيتاذملبواذلؤثوأنهاااالحصإلفبذوازثابا
هذائيافتهالسهـخاصلالدانهيرهءهوممارآغاسوقدرعاالثنتلالاتنجيئلىمىدرسافىوقدألقىالمحرمنإ
روثةوضعهطشكاتخالمماورثوباأفىماقمثىصاافىوالهمأفروثاكلزاهـنءنأصمارأثإ
اجمرددشكصاةءبئفألاىثمأىممبهبرؤنقاذابههاامنملكماازالةفىمنءبهاألثاومماهمإ

افدناماصقصدنبةثأإتلةءهـفيدشرخوةالدرمةإنرنهدفي4جتمععلىوئصدوحذوالم4زتلأدت
اقسوافتاذاأتفيمشالدكتةاثهراءءنلمالةذاهرم إ

أفىسرفبارءقالئمطااللمهصالمأبثلميألاال3تبئنم
صدهءعناتالذىاالرطلررؤثدوأة4ةأوما

فبىقألمثظنزأحسنمراإكأفعهلمرالااالئداغيراةأةمراأثأنا
صنهـصاثراصاتاسلضابعثقفىمالاكاقالثرالس

قاقهركدآناةوةكالبتءاافةمرأوحدااكفىوحألبارىصاعرالثشهةاموفى
كبأتكلتأترافىلفتوطءوالىوالدووثتماللبئرانءهؤالالىال

تالاهـ5ادمةبوزروإتننتاافضهروفىثواصكلألماملوكالملوكؤوإمممألهنذقولهأتماتتمدمفاؤثطالوا
مةفالتأةلتازلدانييهرهـواباعنايمناحىطصب3ماحازةوداءيأااأبوالدينابلفهالمااالمايم ا3هرش4وردسمه

االدلىىخي2وريأص3انكألبببرالىمهيرلديهنكمارماتاواكاخهأتافى
ثحألالموك5الملوكصخةالالنداكمنكبثفعاا

صأالتمالوامثملىاألهـروكيملهمحيدبنلديناتجيرعمامنكأن
امباحافاقالىىءنول6غرخاالمنهـلةواث
فأقيل15ةفاالاوايخضآاامنقيفشهبءوأقألقثنامن1أقلءأز

غارفيلىصاكاليفاأكتأورليالتهسلىقولهاباباذاورولماكاملموابةعابابأاالصبابكتمانطانكاألموأ
اءأافايلألآافا11صاننجراالمحنبنلمطاكتعبرالتهم1ولماقمدأبوارالمحاربداحوالدارصالمويلماءا ء1

ااصرداألوص4كرعاثأةه1ءأمسفلودىواءقأأؤلمامذدءتءلم
اثءماخفعرامندثإوء

هتحنفامايقالأنفالةلهمالمفقالممايفهملىألتقولألاللموقاررااالبتذااملأبوا

رشأبآلىىءاالقآمااجمطمؤذةباممقىءدزفاضىااىإآىالىرصقءانهشادتافورعداب1ابرذآأث



رءلرراطالىليدافي
مافأحربيرنركلبنمب3و

وأمايهجز5ادففص

فثراساثاهءالمحت

زلدفقمالةامما

رتهأذاولبمىلىهـرليةأ

عرشاآندلىخرليرالثىءأ
جمالمحعاؤناصال

ىةفاتباهـعآلىنالان
لةلدستزائىءأتىء
اهـصألداتاوادالاظةكةألط

ثثافىاةتقيااداةشأل

لبأ
فىنلفي51افادى

4ت2

نيرخاكضعافدىط

اجدلف7

صهعاتمقزيداتءفركا

برمهالىتءطالىمراأل
4هناكرذالدلىاياشقام
بدلمفىثآتصألمافا

هراثالىةشإهالبت
لداوزملى1كأة3أنرباا

اروآؤءمراالثماتمفخ
ميمءفابىتالمحمايضالى
منصابةالثلهلواصسطه

اةأرهالالزللىالا

قالغممعاصما
فكمرمااالبمافتصى

ةهـاهـ

بتااصافمألالنمى
ناقبنى

ادقلثاكيدرزومن
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ىءوأماحرىوررتض5يازصاااالرألىءؤهةزيآدخهـش9ىلواىءرر51فىأصمامانقذدش
لفاضهاقافنىامفنهونالمحىةغاتافىسمذوكىرفصوهـادةرخدملىفافزالدة
قاتة4خماومنانىلمايةبنفىعشيسرالدشقولنأحىومآ

إلنااراخصولحألثواعهناللفهاأبىال
إاإلذوالؤافالمرحذهرئوال01ذهذه

ااناقاسفمنىااخألفمافافلهربا3اانرءبحرداالنوعةااحورذاتادءأمنذا
اوعإةاهذالءفى

لمحانماترصكلتمططص5عذارصم3ةاعا
لطإكيرثهدفؤادىثقلىبرءإةكقدلث

اتاالزلاوعاائوقات
ماماارنرلباواتبرليبىمقاانحهاقخد
ألقوامطوذامحئتألطتبصلدامذاك

ئمبعضةوقاإلهمااثاجرديئإلقراةرااطآناسثدرلتلتءسثاابنبنلداجمن

اعدورالىلمجازءياهردامنوقاآلخهـءهرااثاحم3أءماعرالىاماش21ذوراكاص
يئخذاوقدلتها3رتلدصااثضكةاإياتألى1لتو1ررةاااثأاثألراؤ

لرصاذىقولمنكلثرصه

خقيتصعاربئثمثقاكرءسنمءنههمرافلممانءان2ونث
جيبملالمامعىاوااككرفيكألرتألالرقءزاذامات

شئىثواسوآلبىأطيحالرصصاعلىألسأالىوأوحىروصا5ادشكامزافاأسدأخذمبولك
لةؤئدلابرخىاكربذمرامثافىبالذاذامن

لنرابطأأنىيممرقدر3ةتهفابرصفاخرت
امااكالماتءماحراانىطيمرشسفىكريالنمط

ابةحاوانلكضإافىبماالمتحهلإتءقاحهـمت3
واستدباباوسخايأل1انسمخاناتمأةهلقال

لادإتسافى1فقهالمهءبشاألعغفااث1جر41غلب4نغنهاسأبونوشالكان
لديئائئحراكثومن6الملفاءلمطامرودونءدرلدربنتوأبوإرأبنا

انفسهالديناتسآنشدفىقالاساكدبكنلدكأافخؤفاالىالمامااخض41انسدفمما نأ

مىمايرمثل5ءكرؤألفاكنىعالمناقالو
تفنىاةواماا11رضماتألاذن9تلملمطفقات

هفىءذثا4اتءإثءوافناذالثالىبهمالونةلةامنن40تءوغاباضضنىطنكل
ناةاإثاذماالح41وثلممادرءفاهـ4تاألشزتوهرلةمفادهاصىمةفىاإههـواس
ابيف9يمواعاب7يالافىرةواكطيحهمتهـاكأاآاهمخاأبىااالترى4كاهوأ
41نبملمةنئءفىلىالملىممةصخنءباطالى1إمحنانإحركلينإحساناافأاأاظ

11زررفاناإأماتزيمثبذمهإزيراتأنيهـ15فأحرللمبعهرغ2اةاتب
اح
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ارواتزلميمبئلةاتدآالهصااءتكألويئانتارسهاادائرةكبريفاخأ اخا
سدءرولثلىماةبوالمزاشآرولتياكادإلحألماساه3حمشضبكراروؤااق2ثهاشبفصأوةكنبفس9اا
ئرراداوهـحمتثنأمندوالضربقأولى9أبلالرأوالاودن4نأتمارأقاتا
جمواتهفياباقالبجلش1رلهمزألد4أقثلذىامأللداالوحالصقطاءاادالقركق2أةااةاككاا واصههـيهأ
01روححهةءام9اترىلطءيتااؤحمةركصاولتداشأللدين101رتىاشاةاداتممئمةرءاتاعزااماومالبأ
افيالاشعارفانالى1قأعنتائببتاشهـا2فىفوثؤةوئخفصسضةثافلدانصيغواالرصقا

حبأندالوعادةاأأتعتألالتثثبةثأتاثتاهذتجأةألثوالمملوكصومارتاباصمذقاعلىايخثىالموطوكا
اراصئضأيروالممأل1روعةلىتامصبرللذلث4ج51انربؤطكملمماافهونهرظاهء4ثا

سوكيرفيرحمماةاحبةلاالحمصق4امارالشادالؤأبسهمنلنى1قاتختس4تقنجدتإنالىا
فالةدغزاغزوةوؤااثىومربهىدرأءالهمزهولممملىاالتهريرمقراواااالهبفالذكطنهالهزةهاا

ختلملالثنءس7مرتكانمنولفىاذهـنءماريخسمماوااباتميداحخخفىنلمحكناولاثعار
داءا1ءصذهفاتلالطااكاتاقمراالددرابريئأاةاتالدائرقزيخهاممىلمثنءايااهـافهـانالنحثطالرا
ورىفي1ردداهاثاكأياقصراصذاعاقمالىءميمباأسإالقلتمتقخملىواحمئألفىقائمةلةراعلىا

ابالذايلىذولثىانماتالدائرةفى4اولألوؤهفهنالداثرةسثتزو3اللمررالذىهرالخصالدائرة
نأملمفافىهيلىالتدطاغنرلاازالنصسرةطاذهطمقالوافىلةصارذالعرصق2ارسهـفىرسأوؤلمىقالتواح

لصبالمذلمةاروثاافاياةااقيذلدانمدلدهابارةافاماقيوللحبافصإتضداراقيوااهوالمحنطالخمافةوكلا
لهد2ءاللذىوهدءوخودصؤرقيكيفالءقينللماكهوالماادياقة4نءالخطالنمقعامالماللهماالىا
وا
لثالينءاااتراالتدتأتأفيتلز1ااإينركاكلكاافىلوأسبهنصترثءإحمناذاالمحسفىالخطا

اتأتقرلدلطيئدسأوقاتارلحئرةاالدوارصآلىالدلمةءالاأحرىاذوهـالعرصقطثرالوى
ا

اأحاوصلنهلثاغاةجالهالخمااخمهاءادارةهبهذثااءالخمافى4ماةيهداتفروواظبهماتءأماثص
ئابالىبهاتنزاةبتس4ودالبموسامعنىأشارالىقاوائرغكلزاحرقمةةاآالثكاولسةةكأاكاتالى

نهاصالؤجنمرةبنضوالخنتماة4ودويقادارةالى9دشكالةءأىفةازدـكلفىءصادحممالثفىروفئا
ورابالحالمنقالوفىوضآضن9دة2ءتيراهقيإواةءسةةةهـقااوىاخكالةلىءاولذمتصقالانمءةأر2أ

لدرعبماسفىةوااهءدوفاسدةنإة8كامكيلةفمحسمولى01ااالشهنلىلهآللؤفىكالوحدتالمحسثاالعمالمحسخأأ
ا

الىءب5كأازةركاؤتيوت8نيالذهنفىققأنهاملمجراب1واوال7ةلىوافةصلىءةتثاستأ
ااآلاأيهةاممأاسطيلىوافوقفذالثنءنركجالخارقائرةااتاثمعاولرىوكاوىصاممألمذاحودلواةثاتا اا
آكدرجأرواتءدارةاالاحعآوهوكرةارالىدموألهفاثانءوذصنالذفىاتهطرامحا
بىكريهرربنبهتلميكوا5وحداتومتىإكنافمامنشابرااهتتنسحسبماتةوالضيينمينالالرجإلتهطالا
4وأهـسءاآلداكطأمىذاؤثارأددائرةلطكإللثداماسافاآل11طىالهـؤلتءالدادرساأإ دلمكاره4هداوهلصوهلما

هوريمتدحاحملمةاامانكأحتماخمببإةهالفوعويانامتبموهـتمىطاتدخةصكلت
حرصهاكاثاصدأنةءترنصرالنهـأولقدتارلثقرلةطواورةالمحاالمومآم6لدا11 عيردصىءإره

الذينينصداةاثموالتهاالاقيتحة1امحنءخرالدائرةنبةلممهزااللههلىةتقريصأقرإينكثهـثنز11
مهلقةوالنقيلىالاكانكدا4ءدةالزيايخفركضهةددءيالنالىتهاالااإهـدالرأااةانثزاذزا ا

لظابهثابن3لاتاراذافىابرذرمالنالىشتهاااللهرأالبرالرابرذلثزاياخايلصكحىلىءدرةفاا
ذااروىاكاتلىاكات



اآ6كقإثدعاسءاالثكان

مضهاقلسجامددئراوصحدواالنهوتةادالوراذورر115منقامثفىهـفر4يخفدثم018ااماامهاةإ
نهامالةءادفىهـالوافنتزرهبلحلربىاالنةثرمرعاراذوةال5رهاذةاةتقهاواةفهكصانذاةا

رأدرالماومهااثيرذصروءء4ا1ةتااوةهـرواالدأحكاءةاودمهرذأدلنروآخنهاطثرغأكككاا
فناأىكرأصفافالسبمايسمىثرةاعر9انفسجذرفينءلدالبدنوانمتشءثآلجمماؤتن
لىافألفعلمههظضيمتصأمثرةانءيزلدالبداننفهؤالمجموعبنطوضيثةلاكالىلىرزيرءالن3وةتاالى

ما1امالمجذورارختضاالمااانبلىلونيةمالهنداخمإلعةزان3ءاذوؤيوجهةاقادةلمةأذانالىءخربل
معاثينبنههادىالى4فلىلالدلى1اماقطتلىتمتىصؤ6اةاةاناوتلولنوفرإلىاضكارهـ

ءذوانءاقاهؤهإنالئدها1كأزعناالكنعألبرافازالزاونتماثاندتهيئماا
هـأصتلوانىماالهءثش

نطاالنطةالزاودودجءابتلىفأألتنداذاورفلوداا
بامثمتاالمفىاانفلوختانأةاغزهنةثاترممااكأعناالإلمتهأتاةاتمتة3
اقبففىولةمةدةطبدجيةزائتوةتلممحهدإن4زافىتكااةلر1ماحابتلى5فاماةهألىنكذتجأانى

خءولىالخااللىءالمئتصدعناصلاإلوانةافيللىأإخهابذلذأرافىقاألذعدزاولةافؤوازذةءإةهـا

انه4نوقانالرظاازارولثأوأاراإيصولاأإةاصأإدمراآإلزاوفااايقاثشلذلىأآفركأدبقكالاملى
اماكاةأأنءأنالثذرادهوثقات4اتءتءاكأفالةقياء2وتابىأنرصا54
بثصلىهيرلهنهثقمنهض

انالىهفأآكامقاإتكتنإرفيأراتناولتأددأودىتوتإنالهءامنأيالةفىسءأكألهبا
لصرخعاأقأتإدوشارثمهر4وتجأاااذكألفثكباايالكأنااةفاسفظرةمتيىخااثالى151
تقعلتيهطينءناهماهؤضهـةالىشالمحةنءدانمطالنهلاهمرلثءاتهءايردذوينىهتبرثاثمهـطةزةنامثجالا
لةتاوآدردورةتلرفاهتناذاالذىأنهماثهابمصآبوءمهذلدورلىامنءأآليمةاوادفىا4اتظمذا

ة22صىارلموخملاسوأنهوسقارشييلىلىءماايردويردعيهصسافهلمدهمجدثءتاالهزترال4ةلى
لة9ؤافىلحرأليمادامرامااذانءمجملقااوكاديسةةفياعاتووصشتاوقاذرأسهلمثاافر
لالوكابنشدريلىصفىمااهوناا4ةعاط4اهلىءهرغالباكقالنقيرتوأةلفىطلاالت
نءاسةةأةالهيءااانءاذاتإإاصكاا4ء19دصسؤفونهلىءكابت4ةاةالماكانلالألبلروالهتد

4ءاادةءاقيؤامحرلهناسمااالترىن2افربثتاخبثاتهولونرهات

الهربلهامجلى9لمحقطهبانرهمربللىاالنلهباطرافندىءساامايئاالىحأضاذاؤاماصاا
العبابالمحضاأعةبنءصحةالرأساصاطباتينبمضرطنةلالرونحمروهث

اهايايهسأعالى1ؤنوكاكاتدوناماالفشفاكأبانالمحاناخانىازامازهـالعىكاتااتهالكهةارغ بتفددهلىءيالاتاواماصأحت

توب4حدمايالمقامذاماهتءلىاالطالةوفالتواخاراادرفيااشاف3دونايلثااقالألشج
منذأضنوانترفتضحاأافااقالباالثبغالذىروثاأئواعن4تمنىعدماايئزةتآللمارلفالتأة
ئاالأصفىصفىاةءكاثلىؤأدافىأؤالن5ال

يابارزطتخااخالمزفىبتارهنىالاتادملءهءا
ؤثجىلىثراجاادااحمىءقفاتفالرزىأش

منزإدهاةابإثاإخاأنةقاافاهثىاثةآرةماوةؤر3ثلهررهاءزذهأتصوق6ررداازقيهةفا
4السبافافاخمصل



اآا

اصىح

دتقيةقولمداولهأبومنباءرؤساوهزتهدرباافالالضصبهاترادزفاةا
لحلمسابمرى11انأشمافىداباصهقاالالساهبنرإاصؤطمحاصذكأوأتماالمحولىء4ؤ
تةتحدالىاوبنالتافأوثفتةالمحرفاصتاشدوصثةهقالاتياث11
جمرأياكلئيدومالفقاطبئءأشقالكمامحثمايأخماونننايراأشؤمأثلدؤترطدا

نأماالثهكقبسعزباالهدالهلقافالتكنتانفهـأوصداجدتأنىكناؤمناأ
اتأثالدنكمدريغمئهاؤولا

اوعاهومداءقاطرثاقعالحتألدماتءاالقاازاوابتل
اكتاتدوؤ

ومركنيؤوةيبطصتأتكطت8الإصوقالراوضدماز
الصأ15ماءضاواقاثاةحأعدالألة3اضألبابنرماجماتبةوزوص

لءااينرضلحعنيقاباءوراوااةاةارجؤراالهصلىاالوأفى41غمنخهـاالزاهـ
نصرافىاخطفىداكط3لدينافلىلؤناخذهالول11

أفارادلهنءالراحىمه9ورنممبمهلثمهلىبطهمألوالمحت
زنارااكاسداولفباساتالى5جميذاةمةاووقالىأصرصأذااطأن

لاضاؤأثرالدشفىله4لص1

ادمخلوبإصالدكبنءنمألفئيادشمنيثىياضكايةاا
قواالىصلإمدكنكلىىيؤةلىكانالخبرندحم

الألىاثلنهودةامءثراطملىءشيمأينقشدانيالعدبئالدينلشصنامماأ
درالديئلأقا

الث4مضىاالباذنهاواعسمأكاأالال
إأالثأامثرطاالذصواننتصألالهاطاشفاءلة

411ماؤتنأمنالخلصنحىالىخرالثأاصوامأفىتترفياانحىفىالا
سرإئصوربنبنة3حدالدينفهدحبرةاادالقههءأبىاجماالؤ

رركاهاجفانئيكالىأحداقزترعأزاهـصيملصتسونر
رمضأذكرابناترتكىثألباكرةكلفينشرهط

اأوناهإلىضاانضالظهقإشهوالسهدالمدتاانحاصنفىبارهءاضآفاشقصاحب13واما
ونهةالزهرالرهـاونهجم4مدلصايرةدخالهاالىمااذاإلذرمفاحهذرا

ذلدقولهألنألزلباوابردببالمحزللذل1خاابردبالهزلدمإلمحورنهبإثواددت
دقصن

قدنزكمانالىاذتأقدامنءكثاا
كالمأكنالىمالفألةؤثلىدورتفي

إكتهالختأصدتىثياتافا االصااالنا42وحتألصالةأوساتتص

اتتأثايشامنقالأ

ابوفأتواكهطيم
ؤواءلهأهرادؤوفو

اابوزيرةاةمة4فإذاعات
بعضهـأدوامازاخزثأن

إملفتطعالبامهةلز
ىخافماقر9مذاصاا

لمصكانألفأعلمعاةالرتى2
ررفانثءأمبأقرتلمحىا

وانماترتبالىزكان

ذرلى9اصمقاداتإن
ماؤفاةأوفاض4اآهاأوئها

طبزامؤةالرطكاأبكا
براتمهمضستاةث

ناادهب2هـفاذاالمحىن

كةاالؤةوادرألموامأا
الالواقاهـهةخالأةلرط

ىءوتالصرخز

اادلوصحاباال6لى9أياكاث
ازوادبينامقبفىهـءاال

نهعةغثثالتزانفاةيلى

أدىااضلىافانانزردام
فأصاتااتأةالثادءءاذاله

فرابراباذؤلهالىالزمالردا

اسرتابكولطولثرم
رمصوهمفانخئىألمحى
لطالساأنبلكماقالدةتهءأبو

ئسالاطبكرءاطألبمرأى
ألءروااييينلمفىفيءئوا

انافعالومبلوياتيمى

4زواةرذأةيئأااامء
لطءفارسالةفىثؤه

خرخاهاهاضزاهينداوب
اداعانانهتى

حمبى

اذاكانفاالثم01ءلثمةشما
وأقشرتيماسهمماأبلاال

ماذهأقىدوااعن
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الىذؤاغاورةثبكمالىاءاباداغدفءدؤءاثردااخآت
الىدتهإابنااتود6بردصصثي105ا3يالخهطءأبمكإلردؤثلأمىا

ألالمت3اقرلاصتانالوت5مسفا4وسىرتبرند
صألأوكاحمهاثودرثهااضااألكااقدأثرتغءةلىإزلىفو 3والله

إدؤائذالىا511اتستءالماثاوؤالتهاهألىأليالهارصقبالى1
زفاقمباطهدةدريهزألمبااسالمصحرتنبالمحىةلمحوهلاقاالشممابالرجويم

ثتةابافىت3آالدرإلأوايطالمجبثشاالىىأرالشملاالهـؤلنءذاكانكل
تااذاداتوقالالثااةس3بئحرادلثءألحماءأاكااهقشثبئارابنقلكاهـيهوآخاتةءآثرهفاذاباهؤترز

ؤثيطزحرءاالحالسجرامااصاعرماذااشوذكلالمات1وانجابرنءهذاؤعاألرصقلفافرباك
مىنالىوأرادكونهالىابلتاثبىأةزاان13فان4ترماعياخيملهأقىؤفذاظهرلالفاأتافتهاالياذت

عظمالرمقاةوخلفهلذىايمأواليلالذ7ملذىاامدررأو31أاه2ركى3ء41نةالكههأصاارآية
والذمحراتندامفةكياأينومنالمحسنإعرااشاااذلىولةامانوكلبراان11الىلثىفاصفاةأبدا
جمااأنفانألطوانلىااتةىن08زهـتاجريخاؤءأمرأسنلهاخاترارإ4ثءدفكذبوهمدرأفيمهز
دالقصى2فىةءوا4فلضصروازنهئذدأت4فاةكشثاسكلىندالمحىوسفهفيااروإتمولأنثاوفيا

لهةفى4ا6المهأبىابننوأمازوردصاوباحماناكطذه
خبموذاصذاالوارماك6اأزلتذاتامذانعقلرجر114دبء

مءشهدأو4ثءبررىحماص4فااذثكنرأةالءلذحبم11ككمهوعروبن
خألرصاأتجزااانكراذااغكرهذلذى11هد4ثافطبممنالثاا5مضا3اسإقات ررأفىا

الزف1فاهـالمحمىواناللىالممدوطنةثتءاااومازالالىالدااألىاضمودرأتأملماناهغع
سالماول5صااةولدهؤروثالثاذآةارالبءثالثزخأاهـارثردامرابأثه2موتحرلىاالىاأديمنسكراد

السابناذلماالر21بايألمثاااألارذاءوارلىاااللهالزواخاوذكرامفزتابمء
نو31تتليذاصائئألانةفاةتراخاوتراوامرهثاذكروثنلماث1ا3اواروراأبشاصا
ابنلهالذىفىألةإالاكااللؤكافياسالمجنزيادةلحراابنال73الىارةاذكرههـلتييكااأنروعاىالى1
ال4ءناثاايىباول2اننرىآلىلىأتالىأدفىرةالىالنهدهةءنساصفىيخههرظااأاةكراءوبمنالىر
الأأذجمأللرماثألميمبااواكأمةانسلذفىاضدب9اامنزوابألشممماكاأألحامهاصلإلةذدت3

4فلةرونىثأةينأحمتاألميرلىعثوع3ةاادذسقدطكالهالدسباذوقدإسنأتالثكثءكا2ةىأزر
لىالىإلدين6تلىااةءاهـولىتأله5دىاتتلممىةءبهاابباأنلىءالثذالثكءا
رألالفرزضلءاعاثكىدجءجدمنءضىاأللإنجرلىءكثاولى9بىسفلى1
فافا5هإ41يرماوااتمةآاتكأإمىضمنارادم4اةووطمةتنالمىأ

اأدثالملاةسابنعالاةراماتة3صالىءوخلف
مممإلمأنلىتذقممختتءدنالىرواهأولنهةرمااتيم5زرالىخورص

4واارةاتلمطاا

لسودواغلةإةاااكألثتفإداأمأسنىأليامحؤلاذا
محلآضفرسلىدىأارةاةبناقزلالىماابماراألثصرءماااتمأضافةثافىمءرتنئا لمالفةكء

ضامتت
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بخرلةةاإطاسةأيرىالكأقآبأوصصصضا
شاصالةيخلثكلفقحتى4بصتاولالحاباور14

قولهالىارةاثا

ابرثأفىاصقنشهضؤ1كألمهجبببااااماكطف

ءنايصابنقالمانأوما5شوراالمحىكايهاعزيدوالدهدهـ5حماااوذلمرامنوهذاا
شعرهنءآخهـموكنحىالتهرخهالماإثإ

ىفىاهـكااإدلمجيمابس9ةاانءصنأىألىث
عترىفىاةالىالوصىواطفىمنلفا3اخاكل4وايألتةفىألخاتمالىدبايرلماة5

اسألمالانوقولىاسا1بخمنتانخليةىوالمؤفىفياقياألنيدةوبرالمتاكتئ
تإتمحىةبومالهرعقءاالبثفانليمبءبردبنضارقةابمالبذكرتفاقاؤاقءارءفى

فقال

تاسفىعرقرلىسالىفىاايرفامضألمشرةتحركاناء

لىقالبرتماستوبثاألق4عمالمفارىالمحوبننجبمفكرنءاست14لقئجا
دءمأحمالصاالزةاببتادهنفاذكردلسببكرهأماتلسقاللالتصلهقالالث1شات

كقوقدذمأربمكامحاثهـبهدمتساندءالكمحاتالتهسالدقالءالمكسهقالاذا
الفةماقيصن4اواحدتبفىصافاكت13ا

لمدوحالمحرثكاتعالقماءفهببمجمنببيخآذوا
وقومه4وياذفالاهبمابمانبأعاحهسملوابلىتهادقوحيمايما2ناتهاصظااحاقد

ؤثمنءإصقذاؤاألبنينانمكونفتتىةاعكؤلموأنافىكؤفىاالثيااولمدمابأ

للرساباةوءثأدااذعالرغم1الداراارةيماوشقولهمافىةءؤووجماهيم11
ئاتخاساقورأنصفانهازراألىبالمعروفاشكاممبنعإلهاةاالبىخل6إصزاهدأ
اعلمافىوالئهءيركرآناوفىم3اجميأأ

القيااقامدؤىءهاثنألتف3مأرلدأكال

الىطصحيتنيوصألةآلواأدطآلاراودهانوآوآبمهأحىاكةدار41االا

نةاساااالى1ادرلمحاورنهاااماشافىموءالبلاوزاااةأشطااؤابتفاةاتباأص
ةا1ةكهااأردتهأىرواداودةاعراذتلىسراودتهأتدييال3اؤ11انصق3وا
ءكاألااتجدمفجالماافىددبسماةدوناالهةومنىالرصقادءكأاكأاوأ
رابءاالفذلثإءءعكلألماألىذوتهأصهلةأمنأسلاالنءنادذقوءأ
كابكهنديألف9حيمأىربلطىءدوزاتهاقالادحم8اف1العائةااهىآنا5اةا
كأهو115اذوفىدتتزكتءوقياوالىالنيادااضىنثدعألوكاطتتنراخةاإ

منصانالاقىذلمزمضاماتللمرادواال1االفىرولقضابمقاترةاضااداصااأ
يراؤتحتافاذفىلمما1براثمرفاراانثزلىاوإل1بههألثدرماابرةالمر

أىلبةمادلهللمرةقإحما1لاةامحراإلبا11قاتتهواذاش8ال115اتصددتإ
ءماتمثنمأرللدفهالماباالعرذمهطاملةباتئمالذىصالاحكلنههاقةأط

لصعدى71

لةأزم1االىألوماخثم
كاةقطثالله1لذلاالى
ةةىوب

قلمالدةالملثسبلىخبرباخو
حمماءالمحةركلىبينحمطأة

هريثئلمكصاثاالىافاشؤا
ثةفايطبالمحةطرقاوؤدألا
لإ

ولمتزأنىقوىمبالمن

ولدضتلمرؤرناربت
لضصبهـىتيمةقدوضآزورب
كتدزتنورب
ولءع

لهيموو4أعامحهءشما
ومنألالهكضيىاطزق

مةارأظدصسعرموف
نافاهـتنحه1نصرؤفا

الحى42مهـبئمطكاوا
ألاثاذالفباعردكاصث

روات

تحةلمءأصاعادلمارأىبمهماى
والوبونهدرملىمهما

انهالمثةثءالتبكدؤشات

زفؤباناىكةماتةؤكضه

ملىمامربتثيألةس
همعر

وبمثصاعةااادور3وما
مقعاانالاأصرباترلا

نهقادورااتوراءوما

مايتالىنمطشقءلقيث
قولهشالجمناهفة

ارضنئفهصرلىبتةءآال

ل1اطامذووا31ءوأ
برمكلأنىأسانرابأسث

حاللرأماوساةحالىأرى



اماهـكناقيتانعلقث

مسنلدلوماهثتءنربارعلىأذادتأنهالفارعافحمفدةءطقيدواأالتامافىشيفنصرءو
قانعالاثاسصمأوبضرالوذلءطالءحلىاةانوانأقامنأدادأصىشالمالنتءنماالاماالثتكلوصكامرإ

قولبكلهذالثعافىومهونةرءالمعخافحهـفانمواحألشسرصآشالاتابدأولذواكدإتسنقهالى9
االلمدونإحتالةابءاااغرنجمصسآرهحالةةداؤوإضتبوبذنحربرتةءبناسامابنروعا
لدمابنالدينمابهالاثافاللالوجبما4ثرازبممياالصاشاصااان1بوالمافامراقىصعتكطمن
اأحدهـضرإثتلىءكلماضىاكطاانىااأنلممىثأنينبعهلذناثلااافىءأباجماىوبنقهاالءإبم
ذااما1ةءاووالةاثوالمةافبااايرواخمهـابكاتركهاصذقهصقلممارأةابأببنهناأم4وأ
نىءبأوااثاةاساباالعرابالىاةطةبر49ؤصةثأانفىمفىءزاباانربالدخهاأاثرسبرذااافى
ارعالمتلفهانءافةحتوالى9ةولفيواإاءإاةب4اكرتماعرصقمايهـإكتلمكتامنأأدةمفربنمالفمن
رةزتواحدةكةثصلىء4ةااذباكألبااذاؤهةأةتأةاثاولةءاوابهوءأهـابلىاماةاترإبأعالافوابرا
باترعاحذداثولقفىكانارعاتالةوا3ألسواصقإنءاتيزبالبابراءاافىأبهضماوراودونراثأباتمةرت

تمالهليعىسعفى4هرضماقإاسةدافءاياسبمن9لىابالىألهـفىفاضتركاوقدءقىدالمحرسما
عنهمحصلى1الواصن1باواإطدو7نجعلعليهغولمصعةهمعانناب1رالىعنماناداتءجيىاتحدربا
اقالعرألنء4كضدفلمحنىءكتاس5اااففينااباتمرعإالبآفانوانلةاواإلز

احهالئفهايناإعنثنونءثأنةحبفانهرارضآواءبانجهـنالبلجمكالهمادبرتبررالى9كينءإاأمإنانت
بةالىألواوالىءلدلبفابرنرمازاثءاصهبىو8اابرةنءصاخبلح3اناءررةصشةرإ9افالنمط1
نرروامحضميممالهلحوتذالثنءرزكىواثفااطلدوالرؤإفىأالىبمالذدادحاالىءىبىروةاصثا

راصأدحافابالىعرووالرمنفى4ءاةباامنالل7تقعوالمرهبثةوااانحؤوميسانممنملر2ولءوأيوبرا
رابوالعم1زاابرءاسافييرماوتاةصذأبلمروناتجرءدالصاهءبرةباننالةمرولاوبمينسالمثاهرا

اودذكرتهايلحزرعكاوالطاةإوالأسمالص3يذالةاخض1دسمائافل411ةء1اءسإبتعواة
فىلءمااممأللهارعالحتالاألااراةءءاالىإألاألمدرويخررتةواامب9با51نإهلحاخينءرميمححبلأوسلا
صابهغاابزنحالفهـليياعرابالل1بى21خمورالى1بهزهف5إبماالنأرناراكعةالمحااعالمألسضةالرافألرالعبت

ليهبراارعءلألمعزؤةابهةالمأبلةمات43الىألابثنىفىاطالةأفئألنابمرتاظكاأنه1أبمبءاع11ضحآلففرا
ترناذاربالراوفالمخوإسكأابههذدكاننوررمحرداااذىشاطاانداثذألدلي41ةءزذدءرخ7لوالوزت
الهاألس44خارتراققيامنتجردهغندضارعابابام4اثبهضبءالعاصدبتبحمفرآت

االتدضل1نهاثاالاليمرشبهانرثجارعكتصاكاايىالىلىألم01مياوأتةابكرفكأابنتالكلأفررت
لىطبلهةكضاىألمامحنلءاةوامءالاثبادلوفاضإفايامهماالاأومفتاكلحهراعا
فافرةولولمارهذءتءانآردالثإراضاسفاةمأسهـولوولهواكوااضآمأخلبمءتراادرافأبظلصث
للحعىمالاباخهلصىفىطالةامبالىااخثأةااتاتالأوماهـبظفىعزعاا

ءافيابضام9اومقيوءاروإاالبألمارعيلمالسم9اصةابثالذالسامنفطليرفءاناتروللوؤت
المعارعائتآوآضامجارالمتنارعانارحممهسمااركاىةااداذثوذجصبرطةء71اآصانيخرإيندرأؤت

ااذارعاتاكااص3قينمااوالمؤشريلالثىاظزيخرطىطفاإصألووالمحالاثعلىاإةاءالءلىاا1زكلطماتاب
نىنهءدكامنبءمااشارمماشصاشارلروتزهللىءأوامصاقيلنيلىءشطاااتحلىءلمرطنيو6ةةمى9ا
رأسغفرحإباءغابإجااوجابإماابانحوافىفاالفهـاارجررولةإتوا4ةازداورهسليادلىكهزلهاولد

وإعرالهاوصلهبرزءه



اذانتر1باوزمذباوغتبابمهبقىتلماالارو05صوألرخ8رؤوإ
ناهصءامايلىهـبئكرناذصافبانكضاربفهضربثفيمحسهلابلماحت11ذفىزن1ا

قدروءاءاةانفالىإالدينلااثيخاألممنيماولهلإفصااذحىتأهااقالت
افهقرضاوبصهةالذىالرأىاذاهـلىاوماللمضارحااباصصيلىفىيندلى9افظ

اقرتصىلى1امنهدفىالدينالىطبمن9واينقداةابالمحمذالوينرالددقلثاولده
بوتضسملثاأفىألةلمموغةااتامالعراوتملىبرةبانني9اسرشبافةو
دلثاصاافىنءانالكااونؤثبتتاذاةأماصوالمجزمتن1عؤالىبءثزئسالجنا
ءمكاأفىنءكاغانيماتءرؤواذانالكاارباثلمثهاإكلالةتاتنك3نالاربشلط
نزحاذاحزتأماواالجنشربالثك5أاأكللىالقاتأككبنابصئ4بالىوا
ابراحفاقالملةااذهودإفىمابهتناناظريواحظالىانلقيماةإتحاعنعأاةا

نااوتبفانادينثتأوبينصىاءاترنابمصأنأمااحنوااإينلحيخلوالى1
بدفبآومماواحدتناداءبوانااحدهىنءيراالهـةاكىابةءاهةتلحا

5ءنرد4أعرفيماحصااإلمذااسءتاأجقالحانءةءبىفأؤنر6صعمراالفي
دنهينةقيأءناوانبمحرو7متتابراتجيمأقاإفاتتلمةة11إهـتعه
نيرهوفماتذالةااوأماةنحاإلدةابث9وامقثءااضسدتاتانمفااضلبباو

دامتدارفىفءفاوان1ءانفراددونواالجىك5اانإهإباالألفاتالا
اناضءاابانواحروصتبرلمرتزصآصالمىدثسالمزاصآأنورادهةااللىء51نت

ادلوالالمااذالثهلةوالافوالىءالعادتء9فىذرااصىامحتنييرتاكترتاا
تخرخ01لماوادباساهـبرآلزاواصة115ن1كلترذالصبادجمرقانءوامادالمانةدةء
اترحأاابجاالالىد1اادثصاممزافاذاةفراامىربماثهدوافىقوةز
ألوانهافففهـرايمذاانبا4ضىتجممافهءاطاأنالترىأزاتآلةالألرااصابةألهاا

لىولتالهأإهةارصهءظملىلمشويهة11دقثانرتهثروصالهاضص9لىاثفقبااببا
لىفدبرإىآفىقراءمالهأء15أرإمة4ثءلهلىولىةاانامرلدقفىذهصفىل8تةةباائإهـو
الهثكيدلوةبلونرنلاثئاانافى01خةمذااالمآنانذفيثاناناؤصاؤهزلويرةهىبا
خرهاال7لىءأحدممامنباكهابنوخونفراناامافىخبلحبماةاذلقإثاوأودا

فىامالمازاكلهبدجماأوىاالتهآاركتابيوهيملاالاونادكضلونآخهبارمتفاب
لوهممزوتلمارعتلأريدفيتباعرابالىامريرلد11مالا91لى9الة91ىللموقاته

منىءقاتداللةطوناليماهالم1ةعدضرلثةزهقلمتفانزمبراواأماصاناأ
مماقلمجواستوالناىالمحازميانالمقبلىحاالتهأؤللىءدهووابرازمباةأنءخانره

كنثايموةارأىتكاة3انارةاازهتجرتاتاواةدىءرأإابثاطصاالضأؤللىءايكلمة11
لهوباطلىألسمالحةءلوقلرخباربءأاقالوهقايتتصيااذدبنهحجةاقرىالنهأإ

زيدأوآلومءنحه4فبالسماقوعحازءالولةباالكاوالألسمماموؤايدلمأنماالىالنهم
فىمحلوباطاالؤلاأرادلمتمافانماألاءاولراماموقلفهزيدلبنحرةخماءاا

اإبامأفأإقااادواألماونالةعباألشممرءالنهبقايتصفرولوإاعاا

دثث14همصرتما

مرعامؤفىقالالتهدءت3ضالد
ابإصلأبوبرامالدابن

التهولرصىلىظأوةضلى9ا

إأهدئووممعايهالتهصد
ولرليخيايناورفرسيت

لوسلمليهءالثهلىصالثه
اقباتكءثءةادثاتقه
عالبكقلهوهـكدح

قالدإثأءلمهمالصل6ا
اذهـكألمأرىافىدياث

نلواقوىفاخاث

إكاأمعاشلمفةتءبيأكا
تألىءداو5بأنتلر
ذطك2أهفانلىألم51وث

التهلفىرزتالكنراعمأ

عافأانىلموس4غاالتهلىهـ
رطليتاطربلامأاتء

انصمحأرهـانىفالمب
لأنءدامعقم

اكررءثهـ3د

لووثاأهـاالنءالر

االمنذرباارعاأنءممه
طاهدهمن6طنزلوافالداكر

ةةءدإفىلتااءلميمسى

مواناهورصوأوحهرت
بئالمحرثخاملحوبضوا

صهتابنرووصمهال

نطملىبنحرام1دة
التهلىكمىلتهارسولبكتاب

لتاةامربنطالىسلم4عله
فاطرإفاطمقحالذ

ابمحبارؤأتاتاماكاحمةا
لىءماصلىابنرب

عاجهمصرخأاسيهندامحز
مرنوقدرفابواضاش
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دمنأوانائهلهقيابرلهجفىماألاصاعموضالنهمديةاشهـااذبهدعلمضاارنخمدمنهامواخبرهـنجدثةنألىا
حطوهلويلمويدهصالألمألمةوفىانصبهفاولوردهفهأماةبىهفابمركستاكينصء11امرحننجمفالةابحارأصع

رعمهـارعءلعأينأسإؤلمهذاحر4اأفف3ناازاكلفيافد01لىارانحفرانافعالوم
الواولىمسةاصمااتهفاسونأانونىألهوأصىرومازمهبمروالمجااةالموبإنتجأاواخةتأنوأبواءابر
ما41أوءبئإلمحدبصلة41ص9ورماؤبمساوانمدنجيازإتثمشءاافىةفهلءقبافاضرخلثةاطا

ءمعه1رؤندالمبنىمن

أيدلرأوىصاأاأولىلىالمحموق3اماثليأهـبمانهاف3الىاآمأذألىءهالفولئما4يهلىبنالةم3اءوورا
ء01لى1لقةامالقهالأقسهمفيثلطا
لملاامحايمأليمأداوشالوصحههابالمحرك4ايرااصمرنرماثولمكاهأفى1فادذاوصهـ

وسمجردقإنجألااللىموراآل4رالمحرهـللمضاأرقىككاألهألمإفبذقضلااااليبرماةالىافاقومااووب ت00005ءتهارلرسأكابتيكا

اللدنئوايأوالزبردمىعافىعوقوا4رويةلدارابابااللدصاثودفتلإاانذروالموعلدا
وفاياؤلتغبرهنءعافرأخيرأوجمونهباكفضعاملىتويةكهبئوزاكالكراكهومثثانلوايهطممأعروا
أنىولاايرهبنبهملىهملذينسهةدىفىاوقلهنءوتإتمولادصألىلةسآمىلآقهنىآدكا

اصضاتهمللدفالمطفعالالىءلهوفىمرءفىءأملمقفف3كأامانا
قصينءإلواالىياتاألبمقملزجاحىامممااكب1ممضفاتوقدرأتالمالشا4ثشم4ءمهـأخاكاوهء
ويالمفتااالمدومىهغيرةاهنامنمهردةولىألباسرره15شهقسماوذيعدصاوزكاماابقيهأمانهنء1ءلم

كلتدخلم9واتمبمودااالبتوالماندوالماالمرالمصاقلصالى1مرلى1المالةاىابنلمحرثالأل
الممرروالماالالملهأمنكاالمىوالمبهاثداوالمسمةاوابوألمبهمالمضآوثيبالهـةثءأبنويهرو
افوالمضافلمضايش8الدالتدتم9وااافواتنافىاايناننىائلتدفوالممنباتقامايراوف3ارتابا

اذااصورةاانتزمبزنهاوالميجثىزاكيممافىالزمةادتتبللالفهتدخلالموايهالولالدةالثرومنزهـ
واللوويابمالممينااوالمةيرااالمونايهوفاهاادةقااوالملمةهـاكمنصخفةلىاهـأومثمضأحياةواقه

والملهأمنولةاااارصالملاادتزوألمروتءهئىنحألالمجمرءيماةاوالماابمآحفاذااالرمقنءنرة
اكءاالؤلتوصوالمااشراموالىكأنيهموالمينبىااوالمهاؤحألوفاوبطرفتالقعةوالوالىطولون
حقوققضاهلىءقاكىكانهنمظرفانهعلىالخافمقبنزعضصوبقبلىلينإامةاقامروماشىاالمحرث
لملىهألباالروالمجرورايقزههلااوابهانثداالأقدرءدوماودماوالئ11تهاليبرسقأأنارى
لالحالملالمطمنكفصةبىلزمآنانهاولأى15الىقبلىالاشترتقحةفأنجرهلموسهيهءالتهصلى

اشاالذيهفاببملةافنىاعنالعالكنىىوذرتاشقوقوفاءاالعانت3ماالمحرثعالمرا
اورءتجضاةالبخاواالصماكىيصاالنفاقومازالكةباسعاققغنىوانفقةباكغهفيهقتلطىءعنضالبم
فكبنفقئان01بداممبإلابماقالواألوأيديهمضاتلةمغلىتةلدادءاحالتواتوملةااق51الفيفامذرالم

االوفىإلاالوفىالبسعااكللمخوالتبسعةافىلمولةميدكملستعادوبروقالمثامغءملىالمحرثفقاتلهم
يقولواهذاانههلملىءنهودممابةاأنآخدهماسةالمالبهماشكاشاهرفىايشكاالنفابوهوهذأفمئمنا

وابكاؤالىونهواليعتاليقولونهبمامعشتعألىيخبرالئهيممالىالئهفضقاكاألمالواوظأمةوأسرواعروبن
راأنقولهميمألمااذادبااأن4ةء4ارضىناهـزهبوهاالولوجرهنءبلثسحنانلمشماتل

إرااهذبفى11برواخمألأنهىياأللالبمكبدنازيهااكااقالراالياملى11إلروااباةفعالفثبسفاياال
صد1ها
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التهصثهـوالطوةالواأماصااثرأنواودجاانونءساةاقالانىاكءدةاسلة111
لاهـانهومحاررهبأالمائثتصباومنعوامنصهماتعاليهمضاقتمعاهو

اتهاسلىفياابأ1ارأاخهثثااالتالاكأ6هذلولةثدهواءابافىآوخاذ
اداالقيرمعلىعددان01اليتهزاوانحرل41وعلىلواقاافقروالمحاجةاكابةئويسمايه5

صبالذاتيوانهلقيثثفةيفألسارآىىلمنءمهؤاملهكانسعالىاأتثسكايهمنعقالت
011صامافعلغالخضامحلفاواهدمحؤالث1ودالدوسننوانهالمحاوادثامدثسال

منفلابرءشؤنبداعافىالأللمأىشأنهويومادكلبقالوصلدفهءمامحت
فىانقاماذدهـءخهمرررءصومجمياادهذااسادااؤهأههابهذهىءاآذاءداجا

وانالقهبناعزيروقولهماجملااعأدةاسبوائبميتقمنيخهمنالايلنلن1لعمرذلدا
نجرراقالوميوطتانداهثبلالىتولهفىنىائطلسىال21دألدههثمنهماالننبمل

فعربابرثب4الت51ذههمبسحماثبافىالتهأنلىةاانابرهاواقعلىالبالدب
مةنعأىفىتعلى4ول4فعانهاءةرلمجااطغءنمعطعدمللقباهةاايداانوالمجواب

وهالبحارفسروائالىاأولىلىطتالثهقالتدنمقؤةأىريدال11جمهذمالىلىالقزةنهاو
شدةمبلذىالىطاذفاليدىكةاهذهلةالمالثاومعاهقولاويقوالذوى

بات5اهالىصهحةمافىاللىط5اآاحقضهافىطءاخماألولىفاؤلديمالأىحانش
مةدفالمرةفهديرباانافصرانوابالمجنا4هـيااتثنذةرهقياةاسؤال7خرمما4لابواا

ادفالمرقؤةاأردناواقخألةال1اأتماؤباأوماترةاظاد1ةإإمكاأوالدينهمةوةالدنيا
المالثأردناانفلىأشبهفقروماأوئاةأواجهاألنز2أوااةوالىيوتالىارءداالا
كللىءةثذاضبهوماةاةاكودةمادرأواةوااليماذواأةخهـإل1لدنمأادماثاالمفا

أولدينالدنياوااماءامنتهألنءأىاثكذفينفقمبوطتأناهيربىةادبرمنة
الكانمبعضهـأنحر6زعازتملمعاترداءاةاليثدواهاأواالسءالصط41االما

غفرلىبئفالالتهمانحلدقاللهطنهبالطلميهننضإ70رلؤفياطهفهةلىءالمسرفين
تاارمادفئامدثااللتاوأأيديمغاتقالتةثالاهذهلموتاذاتكقالاباذقال
هذافىءتراصىثالمحدثز2راةافىلحايدوافعاناالالهناكلألمااإمالولماهـبهم
رونافثجالمجباصذالىينالدشفرامءاألاسصدتاستاسوكارروكلشالينما

اهـتبصمأواهافىبقواهداثدزءدشدوااهـاباتءافىبألممبعفتأثروفيواةافات
وةتاااليالضالهوقاتدهادمضقرتوتهاةمقألمهمنتشظسمونإنأأليدوا
نالروىباثقيخهط3همآفىطاتاتةالورلداالمرولوكأندالمفثشهيددواكأال
ابارءلمولهافءأالىاااليثدلمءوايردىدتلأالنآلمجوزصذفها4أطحسذه

فياضلةقمضةكلأمحماهالموعيهاقهلىصقهارسولقالضااىم1خلم
رالادهخمررؤةلمحاادبفذمايق4طاللالطاااءؤخرائىاطامانللماتاهسلث

اذاعهلتهارشنبىاقالاكعاعالرجلامحصاخالطاائملموعاليهالئهصلظ
الرففىقيةلخبيفافانأفدريخماينفقهفالهماللربابأحأيننتعرفأنأردت
يأنانهبرولهاتءتهداصىانبىانءوكطرفاس41ثرمطاال1أيوزرأهوقاإل

اهـاوحمرخماؤثتدال8لرااالنذادهملىااااشاالهقوالم

تءؤلمرذاكمصرعبى
للراعءمهلمغوالهمهذشبم
لومفقأقاليواماللهثم
لرماجانفرعوالهخيناممنن
فيهاقتالوفألصموطحتى

أسهمروبنلتةهابنعرسما
لثلمألدجهمفىوهوأسير

4ءأىلىءتةنها

ضوجزفاصنهطء3أتفأ
آقهلىصتهاسولراطا

نخءخبربئرمىلموثايه
ءبراألىطهذاجعلىتالل

ودطأرهـاكازتد

اصبعدامةمنلىء

اصادكئصأبمنةتفااهلرا
انيايمهاخماحااصلةالثا
يردلمنالتهصقالافا

لىهبئأايددوعامالهاقال

ذكوانىبهكشالتبالامضر
لىورلقها1عصمقاةثوء

إلقعئىضمرذخلثقاالز
االنءالثسإهةاالثنزاص

واولمساءبراأبولأؤمثمئ
كنافهلىافأخمركلحرهرمءت حا

صهـعاثذااقمصلبةماا

صعفاتاننجهوالحركه
مركةىأط13فرنىاوقال

يلىاطةاابنكالمحاقررط
فأخمألمتشلىلرصماباثيفه

ههءإرامنااانقلى

الطتافاساطخازولد
فىضياضهسالمطاماةابنا

فأمهـ1مىءوهبتهأدو

مالدبنعامهـولملي4

الرضالاالىهمقد4بقالض

موسلمعاةكحداانبىاالى
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وقالتهةوقزتهلهةالمرلولافىلدطبمؤاذابارااةاساغاةزاذااهالهءالاقال4يواعاثاءبتجوازةفط
همالثاضهيألقالاةااةمأافنىاترمرتأارىآيمأالنامكأمانهمثابقبضال
افتيرفةاثرثاسةلضاوحوالشاف4أتلدامسافامارضقرعالذحدثنهاقدلونث

تزااابئوقالأيخهابنفدمقالثفى
لمءااودادتزأةالورفىوةذافىصاذاقالءفثرلةتيرااب

دم2نبرأندضسوربمنلمطءوحدثداتياقالثمغ
4التلدماوإيةجايارالدادادىهـارانيبند3يمزأبواا4توبطالالقاهتشماعحدهلط
التهضىلممةفاطالىينئسبونامبيدلونانوالتاهرةالهطهرومالصمصرواتالتائداالاننءيزلمطوفىفان
أبوعدمةضهمنلهقالافمثهـالى9لةواصجمناقربا04طالىاساةااخمجغ5وذهابءعير11لمجذه
امحالومحممألمهرسخعقدلىموالناجمالسىيمنالىلموىااهالطاكتقهعمدانهـاويملميهـفولىتاا

دثءااالوثالاماعزو

لهـقالموجامبماسبفياناساخصهـاامزبااتيربافلماةلماثءسردلحام
وبمدءواىإاألىاقاولافالاتادذأثوساءلماإقيآلوامظوكطافاذقااؤيراثاحذاالئواحخوحانوماة

ادفىةءاةتسطاادإىءخعااالصاوذيدونلمةهزلدفامقسلونةثااماصآالمفأبنامالص
المحاكممولموىلبهتهاصلى4اولبفرلىفاطمةوامنااباطبىابنلىءيرلونوأبونااحاكدرهءأابا

اذأثفيبماداءووولاقيحماالرقاعتةودادجمرزاهـليءولةآلتمذكانالمضاحالءالمرمخياثكأن
زيمةرؤ4ااثفغاساكأبوشربثمإتأمنوهى
لحادابرفىالداءدراحىامءةاناسيماشوهوفاضىرصهـ2اءجما

خطسكنانفائصادقابخصةاؤفكتانوصدشثاايرت9للمةث
خاةالىابعداالبددكءفاماتدسآكلنأومفربةمروهتئصكص
الواسالفنافىلوادةرةمتثسااالنيعأناولهصماتانهونيز
ذههـلممونهأألثر1وااب9اابعمموناةروواآبىزثمىلمروهماهازلمأيرصكلساتبهةء
النشئةءمىإثفىملى5ةالواؤزهوذيرإلاانقىءبمتارأ3آؤاتوةأابنمهـط4ثأترايناؤة
توفىيانهدرالقهاقاممغداداذذاكالخلفةنومائةوأرلهءعثىاصةةتوفىم3اداةمحبنملةخلمافلا

ءاماءزأالعانة41كأأل
منمائقوتلووفينثألثنةصىالعهـاماللتهاماخاوائةوأبىسرينءوثفميناةسة

نرالذىئةثلثماوتسععنثألثمخألعاسنةفىتووئلئمائةمتاةوروكلاةتةالخالبههمافىنةاسقاللمهءهـ
ثنتوضحرسنةلى1وذانىالنهلمهااركتنىيزأبومنصورنذ115كاهواأيامهمرفىةةاماجمةترفاقكمفاض
ئىيزاواءانمااقعةالوماصباذدنجواذاجمممائيثكشومحانسوماتهاثهوثانانهاخصنأرة
4بهفىقالفالىقلةؤباالمءذتنأنهم3طلىق5ةاالذىلمالمحاموالدوهـاثذوثفمرناالر

تسيدخلنتىالمحاثزالاعتمدمعماقااذااناوذكذاو3كذاوكذاوخليقول
زيمبنكتقعلم4اتارفعترهمافينرؤتجىاخاااصهبنىأشاؤعران
اشهوالمحهذبايمإلايسلم5ادرطفولم2والماصباتماافهلاقهوال
قهابطااببالثينإغبعميتأوانكصمننههتمااصنومن
ومايعدإتاامزيزأثةطبئذلداانوقيلتجاتالمففىألماصانءذالثبهلىتفمولهةهشعم



ايخصانءفااناالثها312
اقرىباشعرهؤنممارفهفىئمتلاهالوثراتاهعاموكلهخفةسثرتقسذانخرافىءااأن

ذاللدواعرمقنءاةءوأالالمعدمةذكرهمقلىبوقالتهحمهلم
4اللبيمنألعانثراتأصانمززجملموأصرقىعندأصرتىعنىبع
االدااذااهدضيصتأنالىففىتألهنولمقةابدرتباآلسوولى

054نى101ألااحاأنبماالبأامقرمااءوتخنىاقةةاألمالبةاسارمحنفلبافءالاوسبئهذ
اراصاالوادم3الالارالاقاالرلنأيسؤاالومااناساكلص
ء11005 اذاكانطثالبضاننهاثعالىأقولوأللىهعغآتألىدثتمرزلمىس

بأ3راابريراكطتلسابؤادامعرصقهذافيقاتأنىاسامتوهـمنهخلى
زجلموةامنروالجفندقولمااخزالىاحققالوائؤالاتعرصقصالكللىءلءيةاناقابرا

فرارا4الىالادهلمهـوردبافردىةاةااؤمندغيرصفدتالالدخلت
اليرامثالحتمنةهوخثصمأل3ادقوقاالقولنءوسالددبامرااادسالنةفعوهوقدلحواضةاكأرادبهذاقالوا

مارؤثةقالثثبارقةفابلددادابزادفىنهيم1
مانباسازهبرابنسروتفاإقرءصمحهيامىتوكصءناوعثمالمىاأدراذرقولم
كءلدثمافوأضهاقىدتأماكاساأمنمألامبااأم6المةتصأمإضىءأ

ةزتبهنزهبنحاوؤ05كرزلفاناالوامااضعفواراذكرقبلىاصمااضرمانهالتكردثخيرذفىظزوقد
بثىافىباصاحباأناوقاتتالساهاأنواعذامنوبهامحعهدااللوائدننهدث

إانإتوذعبعمياإصينشالذىوصوتتىدوكاصاوعهكباواعلثىقدرقامماقرل
برآافوادأصينافرصااهئاثقددرالتهلدؤشاتتأل4مصرىصوأهـالذىالين

وصءفىذالثذأقىثكالمهألخ7الاقولئرإخألمنتةأانزههموألممظفراقاهاقولأ
ةراداءسثافارسهكانتابخىالمفزلفى3اةأتمنكانواذكرواسيأتمااذااماعاان

ادههوقاللاذإلبفهـوموثصامهاعمننصمتارةلقاهـاافىهءأحضادازندالمثالدينلدرايمرالان31
دائنى11حمآيعىإقمناصريةايابالد4إباجرووابهاتاحألفيالمةةوا4اصارالبءالىالالماقاتةاماباعهةز

وممااألمجاالصاننءااذانالمدرقعةتاا
نهيرثمااادنامنفاهوقذىأذىافىءفاشا1ءقاوا6بدهجذبفىسينثبمكنا

فائخرةةهـاراعننزلاذاادكرامانقفلىضألطلمئهـءاتالدأقباتواالن
ابنصامنوعاالماتءاقفىيهطاتضامنفءأانحدىذهوقلتمدرهـالف2شرةءطءزأدمتالاتبادااشارةاأ

اانىءامقفىوحبخنءاذامافيصيط5فىاةانمإلغةلىامن4يمولدهأعذبلمة11وأملربملاأ
ال1نةءلحووطلةفظوترعااالفةمؤطبطافييهنيرضالنهفالتااألؤاعسفأهومنارالذضصالا
فأأئمداثمنوصرةبناهرلمامحالدينالودص41نفلهةمنأنئأالذهنمقرهومحفوفاجممعاا

بذههاوصكايفاش4احارءرإجاآنء4اهسهوءئيئالدمحزافةساعهسبزباللى2اايا
فىوموالفوصاالكثمادينكدمألتركمالىقرك
الىأرسلواالفةفىرهأفمكلبىلهابةمغمونوعبواب

لهالةيرروازهـبنحماتحهوودب31شبةومذىيمىوساة
دالانهبرفىالمالحرص1ضوقال2إا

مالممأتاتالعرا1لتما



رالمحنظقاللالمحزتامثانو

حاافقطالوفصحفاعالموه
صالجارفحينبةثءلذى

ثمامثئاضوضضرب
مئثاجأصرهلرزاهـقال

بعذأنالقأثملمدقا
قتءامرودوالموااعاتأخذت

آلفهؤضىكمذرالأن
اباقيامناصرةاأماؤبئبمط
صالدءكقداتاانهعلمفانه

برتنهفانظلةلىاءتروأما

وأماصمنئءحفظلةبنىآن
شوكةلهمصشبرأنفافهكلثا
لىءلفهـالداباالكنأماو

انكانهمد5أواقوماقرب
مدسافااوصامفهلموا

صلاردوالحوصا

بنانم115أنوضيذو

يمزكلءابهالىلارسذراا

ثثأن4اأصو4بةاابيخ
ااسلىة4تبةحمقبه4اتا

4ثءدهافافايطلثواص

وررهتهلمصانأو124

ان4اتءوعركق4إتأالى

الةرونهقوماصزبعه

لىابتهامنذأمتإلشئ
منءكؤطوتخوضمأب
وشربكلفأئءوكاهطتء

نسدوءلماادداونم

زلىناادنالىلىيالثابنرباح
اتهراومعهلمساالىءبين

دانظرالىاصدها3فر

خةرامهطموتسظ

مففؤقغيرخذتهفلىا
أفىبءوافؤلهدهه4اثا
سمعهممموكانمذماوأ

31

بطارماإثحاوانانتمدالنبط

ادحاببحريمطره5ذاءذامابؤت
االثإءسناابنوقال

يئإةاافىكثهلملهباذطارهةافألفىارممحوناي
اكأبادفتندو4ادبؤثنألمهبوصسلهعننىدا

ضااثقالوإ
المجدتمرابنالتسكألصمهارفىلمجى1

بكماةخثاثاألثلدينافلمفال
الإلولف4ثذءهوىنءراحمافياى

وااللونىوقاتدىيثشئصرضه
افىاساارجالدنبلمركالاقاضىبهتاالمحينىتلمالدلشهابالمولىانعهافظهنفىأنثد

يألقصدهظآلبممنئةماهينوضيخصسنةهرةاتهابا
ايالهطوقالسافىاالدله11لىعىزرصهةاياثاللمماطوقعولمط

ايهألاوامنباأنبتانافىتوفاتافتفاضموأذنايالخالةسألد
أدااتةلاالتاافىةاالثا

فاثاغعنقهاثطلدبمنرتءراتىكااتةخهامنةء

جاوؤمن43ءإلؤسمأالتتجطتقاثةبمنابادث
ددماترشذارودؤمىراوايصال3ذالبيالانى

اصصءاوقالت

بألتلىنثفلمنجحلوأكةرترش
زىالمثثاالوألبوصفىافء

1صأثوقات
اسانهأوث5مراشهإثاامنءفد

افىةأذنحتءبر4زثم1لمنلو
تنة4ماضنهاشءلابنافال

بتذانقامأثايمهـذااال4هـتمنسذبدااصيمأة
بفيبثتةاننايماقةتبيثوماذؤءاءدتث

لهلمنة1ان104امقااسالفرةبلهوفاربملم9ءافى4مخثبردبااانلؤ

ئمهعناكالمالةفلمجئئلم5اهلىاتفآلأرهلملطورماكل9ابذؤلزةترهلمانو
فادعهوالهءترشلأوالثلهقلىفالراتضعوالانقالةجيواهالمءالىنىذأنةلطفىذالصا
مإكةيئلدرايربدالاذكرالىحرالمةابهئىنمالهمياتلهفماالأرموفلمتءفذ
صأبةاغانمجىنهارندياقاجالهإقاليئتررحضهةاسصرلمااضأاالماثاان3ارزثدالخا

ببماألملفايماثاقدماوقاددضرتفأة15اقما
نامىالتناسمننقاتوالباأبدممؤرمات1إضروالىلو

بءفأ



ا

علرمناوعطرمةمملى

شانحالألمانلاالىقصةنسانارخاانعواهذلدومعثرورغهتلباااالسشهأدجهةالمالشاأجمبز
جمرزنءجمألشاسأتوأبمانامالمضقاداللرافعاهذاتصحهاوقالافأمحمابفأفيرويمءاابنالدينلاماصا
ممنفجناطفاضبرمملوكه5وتجءفاماحضكدلقالكبهـالىفكهاثممإمضموالناؤوصدتباباكضرتت
إرورمنولمن51اتاسشىرةمدرقالهذهنمقالكهذافالفةغمرعرفيةصاقهعظنو4داسللزميكا

حماؤهنقاللذاإثفقالقلهذسأقهونياخذخهاء4فلىءالحداذاوقهتتوالناكتءياعليهافقالكأوقةهرالذىمن
مرفالأكفاناإتأياثقايراهدلهثينب9تانفامرهءبئالأوسمرينهأعاثصحتهاعلىالمهلة

منصازمةرابادعمئمأخىيهرتلااخبهـأافىوالمجىاهلموماتنعاال3داسوا
مةتوصهقيناقتىءوقدذءتحأعنده4منزكورفحالمحعاادأثرمنتاحبماالاااعابنف

اذيتافانءارفالدةدثفقاللدينالولدشدراكنوانثاهصربذاأهزمق
لى41درجوفدمآؤثسحالممللىهـتهامدهأسنزرتهانروراتدينصالىء

اثذاوتعرضاعروغنىىكالاصغداصءااانحالمؤوادهفءرارضحظى
زوجتؤررانلوتميءنولمادالمامفازالورطفاالرةبهوماالااباما4كبماودآرؤولهفىاحرا
ماثبطحماأةواناشإةااخزىاقأبوالمفالام

توقانالىفعمأتاباوائاجاباالؤيممىمنرحتالايدىالدةلوتجالث
اتطفهىارزةاراةذاءالئاءمخيرمميرأرواففىكادأبينىثسهاوؤ

لطأمحلىءصكان11وروهرمثاالنداسلأهصقووفال

ريشاسلمئوأخبرخهابابصاامثالىيههعمالسىهدقوأبخ4اصىنجصراخحقدالتهلمحما
صابثاواخهاصءواالماللةهرؤرـنءمدفىةكزمانهتناهطمدثصبشب

صأكمامعهبمطخهاذلءوباصافىرمهدفىفىىءنهمننىف5اءأرورماتامنةالصفوا
جتوحهـموالدتمامثصاألخ7الاقول4رصوأث

اىااميات2والمياهكناحتالمةلىءئرقهأفماللىءلضىفوالم

فىبفر3أباهبألفابرتهؤأتت0051اااضدىنضدىءساثمااكايسأجاهنالىىاذاسشان
بثاوأنمارعلطءكأمنقومألخ2لاق

إوح3موفرقمافةىءضالىيثاصفرالمجناناعواادالمهصمن8مالصانةا
انذإىدإل3مقوإانهصالىللىؤمفتءواجملىفهلشمالىيمزا

مهوراكمعباومويومالمجزالمحسيناأبوقال
الىماتثهماواثدباثمىماباالتهفأانافاباذبخفقتنءالرحمنقدرضثا

ةكأصلاالومحمللالمحهمهأكاماتصبرصاسرهويبتربه4معلبصانمشداالةهبم
بمالطواالشربايامكيئاصااصمابناعلصوفال

بنوتاهفاادبلتحاوازماباتالواباقىؤملأللةذاولذصقردوملاصب
لابرهـدالىاثبانطذإثكارماافيبصملةكىفتيهعرءأتوفأتئاةأما
كأإلااللةاءلنماللةإلمالىهطالبضودصرلحاههأهاثلءتاهصرهافا

4سألمههلبهيركلبةلذأوقال2ض
رالء1اةالدااالبلفزث4اتجيخردحاثساالائاسامنةو7ذاأرىأنلىميهزصت

ؤجاللر41ب5ملالامثئلروىة81



رتتنضربعقابهعأب

كألىالهزيمسةبمافكات
لمطنه1وحنذبيط

وبيننهبهروبلىااتوطا
لدربنىالشةصذث

بعطعاخئيناالذبه
اروالمقدانهمبمىهإئئل
مونىثأطلمحيحألفقطهاا

كن3االغهلولمافوالئه
منيخزخانالىصكدس

كفانانعيهقالوارىنل

اصوامانمصرصوامرفا

يريدونهملباثهافافه1
ئمالزمزالمناألكهاثأن

الموأصبتاافيارفا
ضثاقداهغبةرانالى5

افاموضعفاؤهـسوامأه

لالمحأيهمماالمعش1بأص
اخذويمىةالؤقالاةانء

ةلفالصااااقلتير

لمةغففقعراثأناقرما
مااأمابهـذغيرلدونوالير
افاهل111هلزقغير1ذفات
إقالورايالكلفةذأدرك

هدهميرومااقههمدأ
فامنرتمأليساأمواهابذ

بماومنلةاقاواسع
دابنودةحذتتوب

ردواهءأدرؤامالاطا

حهضصثفامولمخهـلى2جؤا

ماماردثبالموجعلىشئ
سيخذبلىالامنقدرعاث

اللخرفةافىوافردةوبها

فىفاقوماانشالماسؤث

ايخلىلفواكغااكتفرق
مثاره2لانلىواغطةفا

831

سمؤألهقبلىلالمطذلهودتب5يماداصطماللىولوكان
دالوابنموقال

فاضللومحمبرمةءداصةمحزثأتمنوادثاضدء
لاااكىابهاهاوثنماقكلةدأمواوقصرتقوقالىرف

خروقال7

مالىنبلغنقصردأمورعالىصوقبسىنارى
لىفعطفىيبافلىوالمائألصلىسطاوثب6مهالةف

لمقال2

المسالرة7االةرااوماكألتهروأرزقاولملسارزقف
سالالىرةمنهطأصاولعادبهـقاصماماةأردتذاا

موقاآل

دلمصيرذينءكألوقيءصزمافدذاصسنعانصأساا
لدذاتبشيرد1وذأألتهـهضءوذابشبسلى

اوههشإيتاذشاالقبصبنالألخفسمعلمضهااة1الرزعت
ذالبالهتخدت2هيرنجمالهرىددفلو
فاظاالماصألنادالمياعسماالةءالمرفان

اسعدىابئابئاؤولنأوما

ادجالافة7مراهـالدعدممهاردمانلىادضلهخاثلى
ونهربنلسهلىزلملواوقال

ءإلىأندعإلحدثعلىيىضةفيىإسيتاإلصألنما1
اخالىاذصالمحآدلالىاقاتالوااللءبفابهوأناالافضلىاوما
راففالىذءأولعادبفةلحأناموىحتىتىءزوا
مالىجهاضزاليصومسلةوكأثهااللدبمايقوملى9لاقاخاتير

لمالث01دسنابناوقال

وزفىانحااينخفحتىلىلىمانال
صدؤبألمجستااهىواءتهـابألفىقتفىاااأ

أناسخطةةطو

لمشميونمفظارقدتوؤدىالخهادكافعلةوقا
ونالمالرتفاصطدةتحمسهلجةحالىماتهوا81فقات

لونودةفروفقمتهصلىتبتألقداوقنوايم
ألونفثلمجودماكلغأحهمتحتهاساشأابر3جدتولموة

ضاأتلمتوممط

ودأفكهبالتهلىقلحاتمالكب2ذألمانانا
أضودففيلمإدتهقلت51كألخلقحرحذأواذالم

وما



لثبالىالى9ذبيانلفايا

أ6ررواالىكأيرإأأؤإقادعاذبلوالىيتاالطكااقاصاابألخدالمقابلقألنعطااللاولإمبما اتثأمنمعقبئقهاكلبداشاصةاأكطقولاحعمنومااقطاآلطلاديةوا

ممعترماويممثهرأنخاللى9فكثلهثاتاتتةماءفمخ
تهااصالحامفعنوعبسالتخطةلمطأذالمكيفالشمهطفي

ولمةتوااتإنتوذدخهم5نات15اأفىولمحفظاالفلشتهكأنايااةرأتزماسيىاستماقالبدالفهءانقال
ةفههسكيرضذثمن9تفىاتياايرءبناالثداءفيلءأةكطااماقالهذءلجولى

أئرهمصتةالمجللموافأرسعالأوتحخيقضىبأنمؤكةلمحادلذاتاذاكاته
قرخىقداةفحذنالأانبأهوؤوالفاثهالمحطفيلىاتعرصقةصحااواناتوالدشكنىااصدقال

ووضعنحؤنزلفرسحزامألمهالصذامااكاهفمالافزارىاقىماربئءأأسيدىالإيراالزبندالته4روح
قثاثأنجمرمخافةلىلهبت5جهقالشاورءعبلىفبفةضهلمالمؤاأثاةمينابا

افيؤصدالمحزابمثمأهـهالمفالسالثاملعدالوهافىئألاهدنيظرهـالرهنفوالئة
لقياننصالىمريسهخنفاساالياتطصخهزصهأبنايدصدلملبة

ىاالخهدءصديناثااحدىالذوتاوالغيرهنجمامارأيضصمافىوالتةذلثبدوليةكأناهواوكنءأيمعاهاأيركصا
ها

استغاثكأمص5بةاهيفغنالر4قأطموسفياصاصىوابندىطااناليتههندلمبظرأختا
ضمابمطءهرةفرالهبابسىمولهقالىفاهومحنةاعىألداختى4ضادماتالصماررهالىامرةثيرا

وقدليمدا5وقداءااأجمزنفالتجتياوراأوااحةاوالثاللثاءرارصىذأبىعنأج2أطبقإ
بهأبدرلشوةفةىء4أماهوؤدوجههلهيهفلالمطاليخبالخيرفيمنيبالىبنسيدوقالاثألثةاا

بأللؤصبئردااحوهءقولهفىاققالمباالأللالمطخعنالمحهمابنماسكبرلهأحنومارحمهلهوبصل
اواوممالنزعاانحادااالىاصاقاالثابذدفاادأالاالحمما

تلثةمبدوايهوجداالبنلؤلهوةا
فاذالمصفاعثتهثرلودة4منهاكفوماتدنعىهروورفتفنهأمضهااتاتى

إليأفكاظطفالمتبمثلىابددكبواعمعهويومكألاالعندنافلةلالمطمرفالث
رثحؤلةبنافمهـلاو

موبيحياهـكأتردؤابمولهفقوالصمطفيفءطءاةءوامضدراماةهلقاهثقا هشداداذدهمهـنصيث دسمماهروفاملرقاافىنللتيالصمنالومادراحىمعتااذاانا
نهوبلمروالاويةبن

وؤصقرواصقحاممثذافينطالقءهرجمرعاحهطناألناعربالمفهـمءالدرفاليا تقولهئأيواللىبال
لروتىإمواةباى3يصعالقبمنهرظاحهـداة40اءنارالدتوكأتا
فعلردهايالمعيمبعحضءةدمحىذاهـلاؤكازرةبناابءنءمال

المجفرئنءةتالبهوحمارلمئالدثأنقررأؤالاالنهأؤ01مااؤتقةاكأثاصقاثاقىافىطءمنلاالالبتهـذاا
ايئعبثاطيايفةحذثفقالءلهو3زاذخاؤصزاءأهاباصطولفزقانهـقالثمصابه

نضردهواالسالمتهولااألبزالزمانلهكونوإقدثلهظءضاؤهالزمانأمحدى

قأهبيرد3لآعوـهأامثئاوأوجدهأىإالزصاشقالمخأهثمدهوذداذادنيمانالىأعدىسشاانفقر
صدهبتولوردؤصالةداالاكرخاشااخاتالمباامنءاةاهذاوالهلتفودالوءدمالت

والليةنداعىض



041ثتهروإلوبئ4ؤثكضح

اصفاقاألةءدهثافىنجزاراينألوالىوتارءفىلمةاالوفةلمسوققليحذثء
4تدلاتاناالدةادفيوماونهأأعىألمهـماللىناذاىتوذبيانوكلزتمههعرمن

كاتاقسهألهـرف

خهتتجدأنىاسموخارفانهصطيرماذاثنامنذالثلىهـندمثملاضفوا
ةثفةألهـفيهأناوقاتاتدرباالهـبنلثىو

انىحائلكنألتههحآإلخألواطالدتحاليررةابرةالمث
رفاانابصوءيردىفيخواالدهرخوىمااواولهةءرفىنءاول
وعاتننثدصتاكأابئإلافزانأداالاوزناذوحى2أدناادصهمالندءداشالموهولم2ادااما

لدرمالملفااؤبالحمردتوألمامدفاننموعكلا1ابشوواتواجد
زآةاريالدراهملدتاةارةهـاؤكأأرومنحى2الدادثءن2هارصا101اوآاكامذعافىوعبالروم هرشالوقاةم20اءو

افيكنزانؤههرعدعاابا6ناقراقنهامذموعحلىاتهلذإبماقدثلاطالاالثصاثترتلى1يغ1الالؤلمط
ماألصابلي1أآناشاالفى1هألنمأتأنلككأبمماوأفإوأدهـثاهـورووقاثهاإتزمةذإياةىوجه

ألوالطثصاوازااأضاالاهاأ
رجهسهلىءضخثمولدهط
مصةأواسابءررغطقىثاذالصاالدهقمانبانالافىقاربماالكأدق

ؤوهذاوعحألنأبوتسهـشولتاندنبغثاللهكانمامضابالمصاييتاذهــينقسىراناأتاشر4ثا
لذىواابيتاذافىمرائهاقدلابيتاداائرنفممألمهيأخاومصكيرالةغفى1مآفاب3جمرضهز
بامااابقولصبطواذاشااأدبرومرأةا
دهءإكقلطالدتثوألمالم9كمانزادهـلالداقهطروءببمألممومرأةاوقرفزاةا

رهـاكآلهلمركاومرصسورعيعئهةىفىلممناخامىاوفىبرلماتكأبرزثاصمالانىقال
لجورلم9ثءاحرالىصألقىالت

ىنثذخرافىاإاهادركطابييمةالماخأددىالوامالهيةيرصاةابإراأاتلدةاإامخانفراواتنف01
هذااوعرموزهـداوألاالداولةفءاادلوانصوصامعانكااانف2والاراغارصتىال
االضالقهءفرفالماف

مئنأمراافصابردهليءافآلممااللماانبخ4حهـالرءماماأوبإإةجميزءمااتماأفيتنآثلملولفاارادزماناثم3ييقامفا
قالالنهادالفعلذةلةاامنهزبهـكاثاعاهإفىمانمراءاثلترامحنم
تومبزضغردإنثشمنالعلىءواقفانىااالثصءأومنهربئطءقاعلىالمارى
وتالهعزنىوثىضلىءاجمفاشرقاومخربانزاالرعقة3وآننى1اركانابهنومغاىم

ثأفودرددىطاؤهـوهأصبتاالرضىرفىابرلموكولوعناحهمنجصآلراضآمركم
الخيفةبلغهالمنكأااتموكلأحمدبنالموفقصالدلماترقتالمقولإتاالهبمتذاتدرك3فيإلناةبالجمخمال

دأمرءزااكاسلىااابونالدمنفىثوةاا
ممتخعاعاجهانماهـىمخأشفلىدائبامنايم01نيثشعاؤبهإتويدموالوفا

يدلهثئىذاكومامنكأيعابمطتالدةمهذباووةاععألدونشمنامحماوا
منصمارمتئلةاالقب

كاقعلكدبابعداالغابمةن5كلألريقضعىا2إظىرهرواااللمحاحلمهصنيدقى



واياثمهمبااللزاماوخلعا41

يمشمالةفبههانوالىاعرالقدالىالدهرالزممانالغةأ
يرازهصرمفايهأخوالئنىيهمباالحعانلزمانصمدبليدولدهرايلفان

لدماااسوكالواالمجرريرطدهردقولممرو2أبكلتولممهرداهردموذكىلماليداندهراالة4دودلى5س
الالاأالاقهءأنالدهرالتبواديثاوفىوعاوساضمهأدومودومنهارأنليليلةآقولهمديدثاى
اث10هفئل11اثذافانممذااثلءالتبوافالهملثف4اتازدآءةاننياةهنلدهرال1اطهفان

ودولمءطهلسهماقالادنادوبعت1هالدالخبرىلد1ادثههوالالفاهـ
ابفأقامعانالىرخلمثموروالمحآزاةاثاوصبراويتاثادمءد5تهرالذىالدهروالدهرىالىمنسوبان

هومجانهل9وماتىةويربملونهامعاشبرالنهمعشداتاباابمحماءثءادأولهاشئاآخردكسر1ا
ايىبنىمنلهبطوصتلدادهالءتىكالنهاو1ر6دناطاحمؤضافىاويمالماةاكادصءماافىأمىالم

نئكالنثاصاعاجهمااتأميلاكلذاوآمالافبمتاله2أملششيرولةلى1ولأخاالاالتموتئى
قنبصطءيتقرياناالرصقمطالرضاعهااءبةواةلمجلفهوىأصلهأىمزةاررأطوالملب4ماوؤولمم

الىهرةايلادفهأنالىممنالةوادةةافة511أرضااذافىاكأؤنعهوعوؤضهةءافئةضايمالصوقد
رو0119لهةا

وهربمىمثهىكمسسواااوطبامملاودهث1دااالوأيثنميشيركفرإلمنماتيوهى
وبداعاتدسهمااشىمنالرأجعةالرفقةفلةاقا1معل41ومفاضمالقعلثلوقدقةاسفرمنوعالراقعل11

يريدافافاقالماتهراصسلؤهلةقاقالر8وخيرأنافىلقافىض2ناميلمةبينخضانادفرفاليتهال
قيأترأقاربامأفةاثيااذبطىةمنأول51اصحواالررازةةةايماهـامط4عبالرماؤالهودتا
ربماالةوسانةاامةشالاقبهىؤالما

ندوماد4صأحبوقالبااليأبةخباةامنترحضهححثىفاقاالاوقىدوة
صثعدهطءالىفانتريرصااللمروبنوقاد

امرونايتهاترقبرااالحارعالالالبالشيممنترضروبنغابأالقعتؤ
صأحبألضىةصاضىافحءضارزلكسدأبهاتلىءوعرإهرالىءداألباواووالدهرآاالعراب

قدبرألوجالهاخدامنرجعارسصالمضفحهـخاذ6فاةياوهـ4محاتاجمكلألماروموقدبهمزمبرطهـاناامندتجوا
إدمنادأباهظادكحرةافىمشافالنهينصصفهـراتولمبيكرمضوبءأمدوحماد2مدمالمامنهـ
ذالثماتأثماشىورقاللءافاالفمحالهـاصهرفاوقعابنالديهتلجقاذاثيغلهعولالوامااءيا
اتءإامنهةالمحعالتاثالمباشرةماساماآلتاادتألمثلاللمحرجواباااللمقاكدبألوتوعيئاثيحنرلىلىا

تسنقياانواليقعفعلافانلعولالاومنالعيسشقحءفعلاالناظرفامنواحترزبقوالمحيي
اوالمحرمنعاأالفامحلمنالواخافعلاسفالنهالقالقااولءال1ومزالمحاثمعهإمغالنهوالمعالإنواا

بهتالثحمادرثليفتىبزروببرثاشولؤتلىا11هذاقبمنسألجوابمنفىدلمقرهواهرللمهالىو
خاقلؤله3صط لبمااللالعاماةاصافمأصاول3قاتللسهالاكاسبساالواسباواوالىافىا

فألميرزبنشرقيصومندرامصامالماقالالنهلم101االتهخاقاعراشلقاهرالمجرطامادمجدامننيخا9
ولةفيبدبهتوالمصدرهوضلهبعهض2اثافاعلى41فياوأفىدمرصنهوالذىلهلآلمغيالنبهمولةالا

تبمنيرابرانبوااللواامدمان4ومخردهـلاأةصالمامحضاواءنلوداموهنلملذى11
اليريمالبامفرادءنلوضإن4تقبزأهدراهـنصؤإثذاألعالمالمحهاقاضاالوؤوادطلهاب
أبمازاتنلمهولوالفيكاثأمحاهابرانهمأنااهأينهـلووزذالبمتبهوزاناليقىاسناجمدراا

حومااتهرمابلىلد41ات5



اأ3بهأبالرثاحملاادحن

مخلوقالىتمؤنمهزالىءفالعالممعفحلبرايلالثزشلمأنالىهالىةاقةلىتكونةيموت33فاوأشة
يرالعألمءااكنجيبومصفايراطلموماالوادالدلءاموتيرمعألمفىمبقومىمحدلاىأفي
وهاهالموفاباوصالئهكأنلىالمااالخاقننألقبالخالهفءدولىكطةئهاانالفائايمالىلالىلبوورت
د1االعناب12اتالم10ارومأوؤصادث2الرومماةافءوهـذنلمألمتوزالنهالصسديسرنشماالرمالستما

طألطااصزاأانحياصالحاهوزاصىامالثارهيآنااصداءالمام01ر9االديميدوءخال
ةثءاتازتاألةجماافكاوالمحرلبىا1لحالىمناحكلماالواخممقماثاهواااثقوله
هذقلناالرضواوأتامكلاقهخلواقلناأذأذاغيرفىافهاالباوتارةوباتارة4اتبلومناذبنمنمر

التهيمءااةوالةرؤةلألوءإلوفااؤماإلتواصص51نىصةءوادبةالمرأماتاواهاافيمامامامءث
مااجءلءالةالعوؤةواثافبافىءداالرمقوآثاااونصلفاأنةفىءفىطآاءأالرابوأن
محقدلءاالفىالمعقنألأنافافااالهذلىءأوقعماهااكأأةاهبالماصذلمزممامنوالتورى

موااللىشرادالسمادولوآلنخصرالمدلاوالدهأزاصءدةأظامااالرردالنوفتذاةكنغاماالعي كضائغلهوقو

احالكماناإ34راامائأمأتماأدأظأيمىااناطاللمءأاددمصااانخىإشؤبزبمبانكواالبمدمىغتااممهااذةفدالاأتررأنصاذا
إفواترمرأالامحثافىةءنااناةواةمغانرةأغأ1ادااللرهدانميعدبطرئال مةاايشعبخرىبارماك

الفاآمهبهتصبهـآوئثلءإاألإأمغرواطظنياأاوالانهالإلممذهبأالنةلااااللقيضونةاااألمحئد
لءافااالنئثإبراذوهـإزاتاالفعاكت4صؤيرزثالمعنىكت4أفرزثالذىالنهلاةاانهماعنانالدمنهـبمور
ملالأنلىءورلههوةزملى1الىلافاواقىالنهممرالمضفىللمااهـضانمماويةطميياس11
اشرمااف3وااشراالخراليتداواروااالتاسامحقامحلاافعالواآنةااإلأهمذئلقذبمبممباحابئا مرهبنمعأولةبهتامواث

بثبئىوفاعأيةهوامهزثملايهاأنشةاالدهبؤيرانموللىمءاااحضاتوسةالبمقاضىزنىا

وغلىطالىطةوإلياألقحبملميئلبضهلاةصيئاأدبثولاااوآءبمتأيأويالفراصهصاصوائلةأبو
تاصليةافعرلذباحاكآنءوكوجمكلالميرءياواالوقامةلؤنوانرنينااض4وؤبضهـتةإررثا4ةالوا
منأحارومحروةهنماامنسحمبزاسلدهراذابملمصثرئهيزوالغاعلرااثمنناجمفيقاللاابه
الىباقهاةأذثلحصافىاازءيرهـاؤعاجمايمااقىثسنحهاةمأهوأحدصضتضااشكبافرساان3الزو
بزصألرووايهكلءوالعاوورانصبزمانمفبمدفلرفومخمومقظألروبعدانعا3الثقاذابءااافانبا

ءبئاقيمعلىامحألمادموءتدلةااهاءباوسواومحميطاقعلايالماةاالىالضافئالذىصلءعدشهمركلثت
الرفعموحضههئويقمالىوالدهرعاكس2قالحكقكانهمتدأالىقالد1زأة

لةفالمحيحمقيتعاقةااومنالئانمرلةلصةلةوباصبرآلولوزتفابرساورامنذيالةتلناسامقة
تض11ذاااءتفىءفهءاتأنمحلىرنمضفىالممتافىآخهـىقنثمنأبوادألذى1ايامروهـ تءبقولهفىمتمط

بخقإلفانئئآزاأرأيدثنعهمحالنىاىتهمافوقأدابرأكئالىهرولهصانلايامىذهـفأةا
لدهرليكساما1لىاالرزنإللةالقنصةولددفإناالئاننمعاللادرىهـاولمقالابنحي

زاوقصوالمشقةابطخلرحمقانغفامنعألرفعقعئىاومةاانوأرجوهأؤمأل4ااياسهزشفما تبرفقالمءوماماكدخل
اثلص
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ىقاةالىجماشصالهصف
نرواشوبناالثداهءنصاولااننهوذباقهبادؤافىااتمنىسلمةالاواهثقخانبضهـتاثياإ

ال2صمافيعهـىاواصلىنولجعالىوامحنوحأغيؤئمح01ذمنءلموسالشكايهصلىالتهرسول
اتشهقدمخيىنىاماالس1المجدشلثداذاوالينععنعتلمطوالمعطىعمايتألمساالهماخماايقولوسلمعاليهلغ11

رق2ااالسلاهرافتجتلمنىفىاالاناالفىاأداالمحةادءقاااالماهالدا كالصوبرصب3وسرراو

ذنقالصيى141قالثابمارىوياهلمعبفىفأساافهأخاقاالمجافىذبةءتكاةأنروبالويةذالءاالنىء
ألشقالذااعتىصسقنهءياجناسهـأممناقلا

قاصتىمرابنثأاءوالمنونالمحوادثعقرررواالمافىفقدتدئوالمقامى
االالهالالثمدأنلقاومتببثاطأجماقالافىالمههأهلمثرونمازالواتمرااإوا

علىؤدخلاضىايةمفقاررءالزمنعهاكهثكامالمسياهنىأنذازمنىارلدمن
الخرفقالرفاخالمالثعلىفنالىاالتشحهىاراحىتحيلدلىءلماامايتدىمافى

ا

عن4رجاو4بحاؤمق1اأتوقال
اساكنافسدعايإةاماكوأمالردونهشاردفىتماتألطايافىانثئأهم

ءا

ماعرفأولقالغيره3فىاغءاتثهـبأاضىشوالرالمألولدلىلمدببنداااقاا
أصنأنهاياسءذمنناأياقييزيدفزادااودىتيضثسلوتهفاذداةؤكطببم
نذوحفاببمافىنبراناراناناقافرأىانغكألهفمالمبفصألنتة

نءون3يفارىااناتاتخمهنواقيرافىاابنوقال
يتصاهااانلىاظناسالماثيهكاوهوصانثىروقهأصغءباالدهرغيرمأسممالى

ةةالىنالتءانهونكفءبثنرالدنألخصوالوتحطنىءاارزاقءوأسمو
ءا

ءمااظاونمةثامشاال5الولذدبنمسمودال

لميامهلمعالساياسفقالهااماةنفىمطابنءوالعلتاسسيالمماقس
اماطأكلثران2تزعمايممأااترواللؤاعثرةبهاالدهروأزرىعانهاإل

قالنقالإلطاجفىيذهـاالغافىصاخابهتلهاتانإو
تىإطا9ونجمألرأنثورطل2تكضالذىاندوأخالارفيثمصرماكضكىفاتنىا

فنحدناتتهاتجهزهونائلىاوامالموالكلأللهلناتىاىمانحثكاكل
11

لمالهبءأارىالصنازلدرالتهماف4و5لةحىثوجهفىمافرصاتوولته
رألثامالىدخلاتوحافلءء4أمفمافتىاؤقىوتإبصثنصانا3وقدت

لمطرادالىسة1ةثئاةالمحدافىارلثبنأبويراسألو
اناغويباافلىسااةىكالموساعدىالزماناشلاذاولدىأوبمطأاكااعدقىتةقدما

منىاتأخرخأرلدانفىبسأردابالزالللرقءروااملشهيرمأبةلطضمتفر
لابفيأماةمديألفاكرارصلبرمرةاأهلرافإهضنرافرالوبنرململثالمعتافىالخانر1حم

أالشبذهذاهصألالثألناةانوةءفىلقاللذابماقدموصلهضلىررإلفاناةشماناسالضارهألسبيلتأعيأايفأ
رسدروالتهءاياالقالةقلىفيثيظأكنبوقرطاسرلمحدواةالمحذءتأالىقلألوتدنجنىىتتوقفانرأيتا

قالتأةأصرمنالثألثقألثمفألصببرصذعامنبهلموقالماالىإلفأحالهاعرتأتدوممافذيفنرنحشصذاأظ
ىزااإلنهءالألنفاقاهوبكةمالدؤنعارالىمابدالفءالهبولى

اساثقالأنتن9ئمقالحى



اكأتثاننمفاللةأبوواال
إثبهمىداءوروكلةصايتاحاحاهيصتقاكسأكشئتوانفىاأ
نامخزجقاةكاء4ثءمنأماباتدوناقتانكلهفالبيألنالهاف

ضاوخمررثنتننءإولرةذاأصرسركتتلنجبراهـكصبرأتمثت
افألرقالهـعاللبفىخهدةأأتولمقشهرتضتانتهصىءاروالمألاةواةابه
بايدثهوماقألمنطيبهفشيرفيباواىاممواامربوااثبطانوا

صأثإةردمقطاهأصيواءهاقهبهاقالئبماتإنثءفقال
رالملألقهوأنحهفصفهـصهلهاعرلى051ؤؤاهدخلىحينابرنةلأقال
خروقال2إالءصماعهدانالهذاالذىلتهلىامب
ف3قيهتررودهرءروبخافصافتكااالقاالملألمهوالىهداناانلوياىباخكنأ

صرفءنحهواللىالعلىنيصيبهأطجممآيمعدنىالمحظالينرطةالأهـوقالتها
وقالفرين21اداتةاإلمثمنجاحماقاالهاتادامحنالمحى7االالثاألميرزالوآمناءابتءصأةاردخلو
اؤألوهـشعرارلدلالتتهناعلمكهالمألةاتشقوتناوقا

ااااهـهاللةلأتةحهاهوصنهونئىفالنتاثااالوقالاالمانا

فقالصاشاصدىعدالممودبناقالسمابوامحةالمجطفىوكاناتوقاىتفىاخبهار
فولمحمعرضألهالوشاهفبدايألرايبيبافارنىأزدصمربا

نةسقبدمثاصوافيوالدينلجمطلىااافظهن4فاة4دنبانثمماهنطثذلمتهأرفىثيأاميراثلطةوال
ءثءبز51ءسماكنتباالقألمضمادةة

صوناكاونغضثنبىأنوارهة6ؤتءأدروقد115تماالة
ونايملثى1دورمنفاعقرصصي4ؤطزارصثثبوحهبايدبانجهلمهـجمماتوقا
4مفأاهذاأنافتوؤئهأازبيىمانهـبود
يهبهءكتتمبدراأماءيتأةاطنطاالغنمطااتقدصهوالثبلصهن6و
3بهءكلىةتفربالذبااثافلمطماثمنترضىمزلمبداءعربنأن
اياالصأولأنءإرجأردل4ةءالته

فرمى4يههءفىابدواكاارعروضاالطكاكبينحيبهىانرهواالشمام
خظرء4ءمومالىقامت3اشباحمافتكثضبةةإثبنالهـبمةوااسات

إبئقالونجمروهمان01اقضااويولى
لموصكومججبثخألابدرمنوابااهاأحهااناالشكطغويممنهماكانكلءنهمابه
يلعبفيهالموخءلمجةشعرهاوأرتقدعامتناامىلكياسازقالةالاكن

ليعمرىااساتيدسىعدبنعدبنالدكنؤخض21ااالهامثيخ1افضمنانئدنىخرجمىزاسماةاعنىءل
بنالدينتتىالثيئ4لنفآنشدئقالبةبعماوينعئهـنكطةترالمصرية01دالدبنواالصرىنالمحسالمه

دثااقدزألاخىأنهاقاسمافعلمصيرين
كسهيةالعإلوقضأمالئهلكألأسموبعزىكملمحعطدتهاىلكفقالثارابهأعهما
اميصريعارمقمح6إافلدواثرقلالبدربنىانىلهالذىالاتهفواعفهألتال

آلثثحانىااللمالدفيناجمحمنلدبناباشيئاعذهاقاتمنىاساالفضلاثوانااله

جصيسنءتفانكضااةبالمءوأ



الدهربىفهـنحمنتجبإىواةةالمحعصيماى
بألرالمميراثييرمحهفىدهرى5رىتقهانرىءيويربريئكأ
والمغربسشااإىبروالهىالقهاقءاكاقصدففا

اثءاا4آذسخاالرجافىآواصدواتببمالئ6ئاأخاباينلداتئصآاثأنلىبم
من3بهزكللدأنوذفىحى11ذهـآاباالبأسقالتلأبمالثذانففىاكفىا
لتعهاالفألكواالخاتمئصةفلدكاىرصعءوهـيخصهسلكفىلسإرةاألواكبا
لةةتتءةااوفىنيفىألوفىالةاالتئىاأللاأنايليدءلمدااربهالمناثرةد

لطكاتلملثاخمافى7ثصهذءازاواةءباااوفىفاشياةاداذآخهـ2تنمافى
بلكوالثةالمحرصوهذهالأاسكايناكأ141صاخةادالىموشأهوالدورضلفلله

نالتلمجابرافالثبعاااالفالكاذهشاوهـفاصكلةالخصةثاالذلمحفىاحاو
لاكباباانائ4ثترالتلمالنهاالمالسيسصاصتابهافالثيعاداوشءاا

4تةاةاإلكالفامنوباماتربمافياالطالثالماثااذوالفرطالنزصلدابفيكوآ
رتاندةأ51اةافالصمنعاذتيةدورةالمغربافىالممثرقآلمنويومكلفى
الولوقوالمغيفىاصةااناكااهمايةءوؤشردااربلمامناكاااوتثذا
اأنتادخرعصرااهذهـفلفلةصعنتافىاةئراددرسصارءاالىةآلساثهإةذالثجميمبئ
مرءااربمتدوتاشاالزاللدابالنشرلىتثاالمحزكةاذهتلعواألطسلةرقىةث4ذا

فىكالدوماصااترىاكأباهماالمحرسةذهدورانهاوهـسؤمةلذااخها
بركراوذشميةشةضىالبعلىالالىكارةلدرايدالسلثاففالثالواوبوغروقلملف

المانهلمومومعاردأىنضتومااعبالالثآنهىةس1مرسزدءنالرلةءصفىئرةأبىأ
ادهكروبثكالوتالماىءصماااكبدحماهلثامحلتالتحرواءقاالماتءمرثث

افيقالمعملثااتزالهـألهلشلملىش4ءالتهلىصألنبىالماايهءبرلقويبلذلث
تماكالئمقكثمياقاضلموسامحمهدالتهمىفياةافدالمالةالمااعيهيلجبر

ابهايىفئإثدزاءدفىوءأصشمطءبئنهمايرةءسرهتاتحيونم9اثتؤ
ابيت1لدكقرألذى1تؤاهـانىقرأالنهـة1فضتطقرءالمىتجوىحملىشالوامآل
ارةبدالتهأبوضهدءبندفرمحمأبوبآهرباأببناوعماةلمءحودبنوااسء
لءجملكأذكرمااالمحركدهذهصافىفىجنىابناثذعلىصةمهنبنوعلىمحلىبنا
اخراالماماالمااللماثاةاكاخهـكذوة4ذاة11يةلقيامعىاككاصكةماسااء
ركقليبمأقوىلىويعنمعهرعق1انبهةسةفرم11ؤرمالمباتدانهلتهارجمهلدتميئا

اةةوالوالمجدرهاذىاتايمالتهاناحنيقالألأنصآذءاذ3الممر1افالثاا
منبمعانسن15السطةكلثراأن9ااناساخاقبرمأءالرصقواواااقلى

يئكانلدفحرامامااننوالتالتإكيالاتقدرحهـبموالءغبرلدهواولماءإاذاهأبدع
اهيمءالتعدلديناشمصةهـاهأل1اقالمااراةئدووؤالثاخامجاننبرلصاإيوهرعلقمات
11

ناماتنهالالكىاالنءعإلهدونالموخلماإثتدرفئيالماماخصاكلطارىهـالةدااتبنإ ا

ألماابئاابااليخلألكةمجبالدىالمسلافلداانتدمءأهاىتداويراألكا

لدىة11

صالقبأنصافبكلمافدقشث
بافطكاذكنتوآنألولى
ءاضفتواىاثتوأدطالشاصل

اساتفعالزابكلىوأنا

لبربتلمثاةلثاى

مىفىزفانمننجأهفلطء4ذؤأ
ذبهينإهاراةامنئضه

املعزوصتغفرالتهيم
ىاضمااألرفااةاومنكوت
لمطأولنىفاطتاتذؤاماأ

اتهضاعدازددلمقعناهفاس
ءنحااالىولمطهربثممده
ىصيااىالمجى4اتءلدت

رثأبالىالوقالياساعز
درتبئئيالتاتاآنإرزى

رلحطاقهوفىلموىادمأل

فووفىاخهدفأخضالر

ابهدؤأصالرولمااا
انادنؤقالابهنتهؤ

اثاافيالىتيلتهاتحىاهؤث
مئمموالىذولددوادما

اهامضففلىطآأدقراؤ

صابتآلمألارهـساهـ
يذمولمانلمدءلماو

قالغءآصداا3ودأدا
صهيماكهبم7لرأودع
الممههتطءدجروشكادناة

لالرقفترافيطعال

يرالدناةوأضذحما11

مادراهـيوءخشوك
صمحالهلىءخموافىطثي1
اباهقطابكمامقلى

4نحاةسءاادشمالى5ماله
مرز5ذهـوقالشبلهؤلم

لمطباهذئيرفتيالدنامالى
صبرالبنفريخهلطءخا



مانهإسطراالباسفطلى
عألأودكمذياسافتيال
لفمطامأعوثرةءذتقال

واثرضوهمةخمالخا1فحت
هافهربزفوجدواالدراطم
قلوأكنتوشمننهصاسض

قذأقررتياساالثرفةوأم
سنينصشذثضدكءانه

سلضىبماضياصألاو

4لز1ءلدناةباقرفانةى
الىلرماالسالمياهاوغاا
صذالفعطقثآيرهلللم
انصبمامعلىطىلصالمجثء

يالحراؤوجدواغالملههرب
ذالسامقالنءلنيالثذ3

تعلتةوبضيمىهاثر

لطءتوأدنحارأتبغرثنها
ؤملمتصمااوترابيهرةلؤدبما
يرضهساورأتآهانءانه

المعاصلموثانءاصبا
نهاتاهـءلىجالاعلىصمث

4ءثهـذىةرذا41رأتلممكل
ثردبارواذاامهاتقةلم

مت40هـذبأاهـلصأذى

دهووموبتيأ7برماانه

لأيوببنعالىلومآ
ضارحمطلمطةاوقال04إدفسءاأ

داطجتلةىبئفاازقة
الئالميرجة11أيتةا

بنكرفءأداأأعلم
نءوآتاإلطىماعلهالف

لأمنتوأةاصامالأ
يمفةاساتلفعطامواقا
بهفألرةوماتاشذدةاصاثا
نحانررشاللفاسا

صاالطبنحمارغرأأتيرفلم

64

ممطاءأبهسصهمقارةذلدأنهيهونينعلىمرعاوولداتاإصياوامواةا
اءواهاولماتدذرىاصمساتقارن16ملولةااصواياأنوذالصاالتأبلةامحندوند
اباذاقاوايرهقطرتدبمضهنهاةنأمئممعىآنملموااقارنذاحذاخلىتيضلمحثنالجهائتقا
اذاكانولأاهـاسمسايئقطرنحههءأارشلهـاوقعارتدويرالمريخالمدربيضإكان

لم11101صذوئهـحالمنلمونأذعصهـاجمرورطائسماجمرةاكبةاملوابواخايما
لمغاربةاخفىبخافىاإممقفىرأيتادفاونلم3الموطالرنحىا

ادىاىمدثهذامدىنياالدىجهطوتا

اداواونماالمعائافىابماوتكلهلو
تاامالى2حألسلدهزواأدقيئاقاطغرالىءأردانلاةاهذاإيئدبةذدخعارلل

ؤكالتدهوروزنهافىنعاالصاذكونثتب
ملاتربافىعالشنئهءقىكاتوأةمالى2كاستلملف

لبئلمولوالذاكيومفىمأل1صدمعثسثااساىأماالم
اهذقبلىنعامتت3و

حزاناهمشلفيكرهمازادكأسالصاإبال
ماااافالثاباعالىمنئتمافلألااصبحاافأألنجم

فانرهـممطالردأهـصدةءوبأرالذى1ءروالدهرمعلردابلىدعتاشاصصاويرحاعماس
لبمالذكطبثاطأبواقالبهاعيرتمنىواناقرلءاتنىالاتمنى

باصثهأآوالدهـارةنألثراقميتولوأنىباو
اااكينوةىإتدماابامنلألىأحبكينوةىماتاطف

يألأوفلفراوهراباواالصدماوأنهأمهمفىيرىفانالاأنودلوصافىبمناللة
عرإضااليقاقياتالثذوجدةاأذفاؤداحدثأنهيرىاوربمطهثذاليرمنلبهن11ذقا

ماأأدهافومهداورؤياىبخمدتئمضاىأرى
نماألؤفى6شاوانءحالمرزاثأصضيراؤنفان

مرى11هألابواقالو
طرأوهام1دمءألمتاذاغلةاكلكاة1حألثطهادا

المأأضاثازرببرنوانؤ1بد1وؤاءقيكانفان
ىامكمافالحةاقال

اقيروالاراهالمافاصىنءتجاماةالموأ
االذانقبلىثرمنااقيتجمةىءشرافىآبشرتولو

داءاةاقولأتىقوما

اةةؤداصبيهـاوداالوشاةمنءرذلىءاهوىنءووفزارنى

اشغةبىالمحترسصلثديهةورزرطحولىنآوقضتزتج
فاأساكأصنهبفالسخاالمقلتةئلىلتفوآمالىبهتافثم

ترالمابنها

تهابصي



نقمنسةءااوقدقارب41
االسلىتلىهـمرااحىحةح

الىاةأاياملطفمعالناثهجنطممطالىآلصدرامالمنامئأبحرته
ناالهأحااعنتانىلههمتااذكاويان

يايرونهصيرتوونلةمه005دااهذهـنءنربملموانؤولهف115ما
6واذابسعهـسإالامىؤهصمنلالوصوألدلنىدهالالادتالم
ؤدأمبصارثتبءنلتأدهـلىءببانهادتألادةذقنرمهكلمو

بؤاالقولبهاوهذ

سواهامثماساتمحهأهفىسلوكهدىفرعزالسوذاك4دهثمحماهاءاهنربهت
أحماإرأذإاليقهةلث41امحرصفااخيااللألأبفانالىأهوىشجمنفث

ررنيماثاأدعصبمهذابقثيلالثوما

اتايوماامالثلثةأفطثمىاث418ضىير4دهـثمكألخرىللىائثثزلمنف يهاثاتماهدالعيفب
ظذكرهفىأالمنلمصريةلمالديايانفىنلىأ

لةلةطكبواىكألمحليىأشلووحفممابتأنيسالمنامئلثطذلوأن
االءألداطاالأماأاأؤإء4سانألؤس4دثثو4ولمحافدتةرتةلملىءكرأدار
مصتساجاقولاالساةلىءاالوفاف20قرإلحيماعدف

قاناقاذفامةاقالولاأفافاسأبىقولمنلهصأدمد2ىنبمنسكعهراثاةىفار
يةءاوامالىإتاابءالالتأكوماب43حهىابليمرفىمنتلمج
خاءومدأههنيمنجادنملذلثؤادااكاوىلدة2دملىتاه

لتمأالحمأميلوافقلدهفاسالهواباةاهذاستادءوهوالذىنكاماهـفىضكيلهلذىاىالاوهذا
اءأصارووهـولمتافوابءمبعضفالااؤ

ررةفلوامطافهأدآدميراءهمماعةكرةاباميهمألمء
05لمامطادبهلةودبهيمفألهدههـدالخزنحمنوافلث

لت3أناولأطمالماماؤخرالشهارهاكأايداعه4ؤثأبدعالصربزالوعورألباكاوالخيالذكرءأما
تءزدمءالفماىالواؤوورناذالثامجزىاالثضقالمالتبذالث

منم3ارضاعره3مدامامتفىعرضونهشتأجمألطيةءثانءادبدوف
فثمءرأنءنءمدلمإلمصمممايسيىحرأذفىصمبوكغاقاصمنمتاكامااللمنرى 01ءل3الوقام ءبحولميفاافستردلالبالضؤصقمنكعيلطفى

ماتافرامشبمرأطقرمروىاالحأوةابراالهبأإصاثلهلهوؤطثادتدىأىاال3اذاما
تاهـمأواشرارأمءوؤصداهوننماعاناأتصذةاضانوالإلفطأرلم

ل3تمافعأبخامالا3نذوضاأثوقوله تائىتناغصالصنلثاذكانيذكراوجدغصمنىقدكان

أىننالزحص5سقاقالسكينيقاليتوتامددمعلثيندمرتجرى
االثوأهلةاأثأضغوكاسلحأهـوالكنتفسىةألالتعداسمليفهاقلت

لسرنلمفثأىنرن3لميذاهااكنالدولةينءأؤولنأؤا
منكثيرةأخبطلى1ياس



841ابءومةصمابااذا

بصلىكا2بتنوم1لثخياريزذلماتهعاغرماتايأسزغيسيى
مقلوبصامالمضلطيجمبمىاوءاصيارفىؤصدىاتاكهر

كأااوؤتءدا5لوادىلىإلأراأايأاقصلألإألدابنوهـومائةمبئشرءو هدرومالذآجمدجمإلىاهدءىالرثإلورلمءليإاتاثاالثهاتءئوقالسضةينيسلم
دأةةثرازث4طاتالذىالعام

لاواماةا4ءافىةالثألنييهىرصلالهتبسالثالىزالىءوأيافىضىانأمائ
لصسولمنفيهقادزهداءمنىيوافتص9اقسمازارئاسبقهحافمثنجيافسين

الؤةاهـعاداظثأاسمحإمادهىأانالنةاهءداتاقميصصإلالوزيرالىطابتأبيمنويزكطتولم
بيحثاالمجصسسوقدمإشوهوابن

ة

لثالىقعلهاثااعياحنفهاما3لمضنلةتثوعذادرىاءـو
قألهدقانهلافيطرفهالملودانيمناولالتخماألانطخبو
لوءمنلل1كأفائاولاتيةثةاتنث12إدتلفنلطبامحا
الفىلمم2اياصبنلمفئبهتعانهز

الماسىارارلزاتوةاحماذوالمواادةءالمأىرطجريبتهلةباالوالواا
لالمثصعة يمااجرا

كاراإاناةلإأناناثءريرلمجىليااالساإمأدركاليان
الرهاذاوؤوادسبالظائدةطرؤلمنصمااصةسبروماثفىأ

صضتاؤجآلمنت5اتاانيالتىنهلىالص1وصوخمين
رهطدأوحدمنةأ1روخنأولثثاذاخالبنصءقال
قالحذثالاذتلىءممنبئأالقخموولمنارزوحمؤولوأينؤفدممقالدتألثهكرقا
راقلىتواةاملثاأفإذابئأعشقهيفاازوبميفرغتىروقوالث
فصصادكادمنوهوجمةمءلىء المىقىثتالتاعكلىلخيالااتهأىالو
فضاعممانبهثروتسيهـمؤ

مابىإكاأماليماالأثثمههطائذنجلتإلإلتاددإلاانامهولأيالطادشدذهيولمفينشبط
ادفبت2اانلىفىءالالخغأةءاذكبءافابااقضةنانصصفاة

بىيني4جمىراتقاولىهـلمفدعاتىدنحاوآرروعكلالفههسكادخل
رقيىفمكاهالةأنوسادكارفاهمااذاطفىأطؤمابهتءكروالىافقال
إهرلهالضلىجلتالدينءيافثااةاضطمنتفةابمصنمادمقالواامن
لىطةءكاوررفامايىاكخىبهنءالحياكينتاةاميراببهفرتواة
الخمالئضصهكألقصكالحثالبهـبمىابمخثنماقال
الالخ4قاوعىوعصامجاطصربهوه

ألتحااةإكمىلذبيمأتافىازبئ15ائكللمقايةماولخأفنيد
االتىالنالمحالتبنىأرومادلهضءوإمهازابهاافيءهاتوا

ابئأوقاتطضهيردلمبرجلفيكهـط
حىصفانوابهأماىءلؤا51وقى

يط
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المزرملةققباةخاأاطثفيمضخيا
ففماابلىذاكوةحيالقاتهابارضومن9و

لااثكلبروان4دروءأالفهـ11انلىءذاهـالفهرحمهلااةااقافىامومنمما
وعثراللناوكثوفىلكباجداوزاوضاصقالغاأغصانالىوتخطىالمراحلوقمح
فواندىاةاأفصناواطدوانولاااأصينعللالىمحبال

نمماضمثلعيرالتزترلهكامنكنمالملفكللدنجموانايقالنعاةوابمنذإدتءأ
وفىفاوجدعندهوفىمالوقيثنوأئارهـءررةولودوفىلهاجغلونءاورب4فطالو
محوفىءفناآبواينلدمهاسااانثدنيهمانبقظوأنائيهاةيهربىتموتذ

دناردضلىءتءاأحنالتيروتذألييشوقوالدصصى
يهرجوشوأاستزارتهاذامائالومههرميمدهامباثرءا

أخيهالىمناثانءينعضبنالديهنفءب
حاملىذشمنءأ4فثاااداطعاةهـطاةافىبلثمحتيملسا

ؤبمرانطدوةجبمفيسرىتالنهالمحمطئةلسطزوهـ
المهلوممومنافهقطحفىءءالمجالابكوندءامحااكهوهذاالمهرىاحألاالفىاثائىا

سلمعايهالثهلىفوله3نءاهـ11قلءءشطرؤقالركافياابآفاقذب2اان
يراهاصدةلواالعةابلةفىألواءيئااالءاتاحقافتاذفتصدلم2نىمنامهق2رمن
هومةمقالقاالرأطرافمنشئىنأماءعقثطابم

باومغاالبالدمئارمىكايةهاكبدالسماسضولخعمر
الروصىابنولفىمنذءتهوهبثااالبىيتا

قمائراالامأعوةامحااصمايرامس6

ىقيابراولؤمناذعذهأء

قاهاومثيلناشسوا5تكغمعمثمىابهضؤاء
التهرفىيناققلمامايالهقيلوزىبرابنرتيةاأبوهءماسئلؤاا11هذلم
يخقال4الهةؤينبففلمقدأللدبالموباكرعنه

مرماكأبصدتصلىلكاقلمبالمننةمذوراميمهستمآكماب
قالاالاءسنابهناوقدأخذهفىافثالثيتااأ

ألموالىأحثاالىالهـههالىأصصفابالثا7هقصمهمنهتر

للاه41لمزهلبامروأسهانأماوسبممحاثتهادبىاارأىمرهت0اافامجموالدا
شمنأاقيةقانتمت5ألمافيخابمطهألموانمغالفةقفةثرهافقريوابااصهانأرالقالوا

امنالداارمقبتبملنزافيحقاهقرؤنءالنقرلالوبافىءوسمحيهقهاصالاه

ءآةتتثآنرافاصآرباأاهملصهلمزالثأرجعقمةاتباما2ياصحهـيارسمل1
مإمحنئرقولاصاالالمهءئرئآالبئرداأن

طرقامانفبولوطأبوبقدادلةجااايبهأثأضقو
اطبتاةذاااالإدضلهولسألكمشعخاقايئدخولأبتكالطيفاا

مذبمموقامفاخالهاثم
تقاانالىلملظعاةالمى

آوالركماكلههاإلةصى
أجاةلىقفءوحليس

بتىدو4مفوونرخمعنى
تالصااتزاصاشئلميععنهء

دإثلةاواشارألطللصا

تتهمعابانيه1فاشا
مساولةهـفتسالىكللىء

تأماهـهماصالمقالا

وعددتهـقوفيصلفىونحن

تاقيمعاالفجرءو

لمحعبانسفتمالهرااخماب
ةحماااللمحن91مل1
بعفافىضهءمماروىكخ

األداالتثترلخةبا41خعات

رارزادةغالواربالخدا
دارمنواذنذانأساأجها

لمواالتهفمرمرمتالدكربهم
التخدمنمةأشار

جواأخهـكلاألهراثت
الةقبطاقألبنهالدمن

بطتةنساأبدطمثيخوخ
انخالضننميرهطوصيغ

اناساقالذاهالثابلىالم
4ءل11اتوقاصانرك

ايهوئيمنن15روقهقدمما
نيآلاكلءافواللما

صدحشعرهمنهعالم
جمةةووالحاالتالغة
مىزالىاقةابدء

1101ألط
بمىرمط

الداةباواعطاهم
فأعكلنىطأاكمت

هدالهثأميحكعلىو

اتيملهقالطلةدان



كمهـوفردالوريسلطال
لوالفآفآلالصالزةاذج

كبأععاثقدرىلىءكأأمى

حألزعهرؤوبلىلىرسكل
كهاثالبااأبيت

صاسمماضمالى1بنويهرو
أكاب

بنتمالهـاانسضوعروبنهـ
وانمارىةاىصهااكالم

النهاتمالهـباانةبلة
عكلألبايوم4نلتءمتهـ
بنىلساداتاكابرنءروو

فىمءباماوتاهاوشعرتميم
نمباثهـوإلمالي1ةاثالا
نوصبارةءااقصااتسولا

وإرولهطبلالمسيد
ليهاتمالىالتةرسوللىء

لمبدبننربرفاواهـوص
لىتهاريسولناوساهفا

أللمبهرصهيافوساتمطيها
برقانلزاعناصيوماصي
لدنااعقالزصكئ

صهقوكئسةاهالماشدإفى

لفقطفاسراوصمالمطط
انهتهاولالراربرقان
فهقالولضثرممطأىهلمة
لتهاوماعروأفىصد
فاانهعامتماتدتءائن

اهبمالباقأةالمروزمن
ثدثاهمناقضصاللىا

لىصانبىميرارأىاكأا
إفباالسالم4محاتالته
التهيىولدالملطفهولهف

قاتتارلمابكال
بتءوتاتمالمانأ
كهصافعامتمائاتظ

قالالهكلتفىينةااصأذقدأوردهـكيذااصصادىدااذروبقاترآقالثم
واالمجضدخلالتاطهفايانءرااصاعادةلىوحرىلمعات4ة3عرواشااهذابءاقلى
ندىءثلهطروليمةءوالبآلكاحة3ااخرةثمنمملمنمزاكلقاهتهمرالنةنخملهة

وهـفيباصبهدهءداذأنروماالثنءاالمابحع
ساالئرزفاهاتهاظةء5جفىقفيتهـشءاكاكلذ

لىملاباناخمنتأتأءاصاااذنبذباتماشالدأاخماففرانءالمي
نرمالفإلومةاندئاةاابافصالبشلةةاة1إقاتهـا4جهاجمال411تء
حألآلناكاضفسافىاحالرشءملتىتبطواغدناءاتءأكهـفالىانكأة1نهسالى9ىآؤ
لهاأفعاءادرةلىآكإ11ذفلالألتبالمحدالتوهرا9الدماخنررمالمتررنبىا
ققةتافىنمطوايةدارارةةتانجهاالهااثالتاتالشاكررة9انهاالاالالاصجىفي

الىاطرفاكتخهـأعرآأتىثرمالأئفاذاااركلتأصلىءاسؤأل2بلةالرادااتهوةاتكأة
أدحخهاأاكايماتلمحصوراصامارلالاةإرألمءاأرألصزلمومنالاوذالثأمخالها

اصوراقربامللملةدتاةافتصهـانفىياانامافاذلخيمالادماثاثذواسدا
3ناالم8بادسالخيالالىابحءولخيالباسالىالاحاهأثابهاثدء

رمنأفىلرفاقوةتضراأنفىاواكهولهمهوتمصفببرمايئشىيافىنهالرى
تاوبرصوراتافىلفياخمالمواسفأرتءأورجاؤررترأومإلقاةةسلمثآالمور
مهبععخروهوءسرفاثدىسيثنجهاءميماوةافتمهـمةافىصوراتالث

اأفمالمفكأفضةتااومحلىلذمحهاآالروزنراخنضيراإثاناثفااسااليرالوبامنضر
ذالثشبهاوماايراةاصيثاواواامايرأتادرارةاعزالىغابفانبرهفبحى
فلوجارواكواواامااالرأترودهاا1نرافىءمخصوانفراااةمإلثو

لموةياالمصاعمراتلةدؤاااالمحر51عزالىءابءن1مابنةاصةمابوهعاذلثبهأيفوما
لىءغلبوانلدماةههاىوذالهأيثاوأاواةصاي1األهىواةصبياااللوانوا
ادااطبيعةوهىاثذبهأتثوماوادااواضاماتواودففىارأتبسةالاابرورةااعزا

حزاجهالىءغابواناثذاأشبهرووومااوافرةالوااهايرانرأتالخمةهاعزالىءغاصوان
ةفرءابادكاءشنهابوااثأصثبمؤوصمااألةالضكلماروا1ثقلةأالحمالارأتلايما

عزاجهالىءنهلىواذلثأشبهامتةااائحةلراوذرةاااناالماصفأتحالعااال
خفاذاابرألإوعلىذلف4أشباوءامااةساوالرالمقلراأتلمالطالتافىالتدءاال
انراجاالنإفبرئظاماضهاربةاصاتالنارآتالدبءالاعنلةاكوةالملاالىلروخاكاص
احنضغاشلملى1االرؤدابهذهنقطالألماأضغاثهىهذوهـواحدةلىيعالةلجتهيالت
ضةكضيرالماالةفىيلةامقوضلمونيسفممالنشااارؤياصالقآنيروقلله
بواهـ4ثمايضصوالرايرذلثوتةكناااوارةتهال41سحإااافىءئولونها

زددءابيقمعرفةلرؤيافىايرلموءسانةآتدكهاءملهاخالةابةلةالىورءااآ
اثلرؤيةمحليلأقياكعنتهالبكأيراءصراهابماورلهشدماءخالاا
محيىاسميبئاصناماثعاآلبابصإنوسفياافنىائىنرا1لذزناخلبا

الدين



دولقىلىاالئتهـز3ما

لىصفقالانيةءاالىتدةصشإمنثوناةثايماتوطاةإىالممالكبافهنذكر6ااهءلهؤررمعربىبنالدين
البانمنانعاليمويمتهاإقائلىاقولأحسنوماتاب

ئشمىطالضوادمحراءاماراايربدجمنوؤاتهاةةفيرولرلفرباماله
ابيانامنانديثابشيرالمحقمائقمجلملمناموانآلإكيرفصددألمقامةان

4أرلدمفقالمحراامهااليااليرصرؤثرهاةالاالحرىمبدائنفانهوسعليهاشصلىىاانابهذابيقاوما
انمههماثإناافانلمدحاةؤرالىةتفضلانامارؤيةبنفسهافىصتقلآلالتمقيااقؤةاأنلمواباافلقمثلتط
4ءوسعلهرالمحدةسلسمىسهتىةاثءاى3اثاتضىألسدالذرأىورنةقاثااقوىثراوساواداؤظةلرة9اةالرؤلةا

عىاا4القلبل2قبتدركةفطواثهلهطوسهاتهـ15ركلذاكرقطىضارواماهضبمتدركةالمفكووةثاية
روقرسصانءسهبتكلمنهاضآمخافاناماثااأنلمءوا4ؤيلبوبهيعهاذلثزمثالماكااهىلةإوااتهوته3

ويرفأنلىءشاناقاتة4لنبىتهالى4زافامنءرةنذاأاممابسسارةتصالىوءامننيماكأاالرؤيايرهىاكلىا
اباعاالواالءأارةصيفىالىمنءتلمقللأنهلموسبءالتهافبىانءاوردذولسمقبافىرخلهدمااناالة

أمحمناسقةولممىئأمنخعنوأرةيئلىنبؤمحادقةاالرقإولسلماءالتهوقالةدةاااالرؤتااالالوحط
قعموقالغةاباتادرحاويمعليهدالفهمصنبىاكانمادةانممامضاهفالبأنعياصقاقاضىاوفمرذلدفبوةا
صماالناالذمأرلدبهروىاوهمماوةامدةنبزأمنبوالصتنءجزلمقيهونةالنإلةابدإفارحهـبت
ايكلألمكثرةانوال4تمولىمىعايقأنهالاالقوأقالواإؤاتنةسونلموثأوخمروءوعثثأوثيونثرءو

4علذءوابتهوواحضافهآقواوعثرونثألثبخرةاكرةنةكنواالررأسيءفانهوأنهنةسينرالئاولموسعليهلتها
انميفوالىءالمحيااصالماسضةاتفاذاةةهىنىكرومىالفبسفمةبىالءمناممايىايوحىنأنهوثبتسضة

انثءاواوابذانيه9اامنأنألعمأثراالزوالفىاصاوهـربين1ةصهأمتغكاننةسيئءإلشزثرمنمأ
لالوافاقاةامنانشصةاللههاة9ةاوانارةتاالمناةاتقسصرعةويادارةاماتاةاقتوثستاضيرفىباا
اابهاناكااواءعأهفىونقحىطويلةدةاأوانهلؤةكازةااتمرلتااراثادرولماتانااذهتاثرةا
ءصذاءامنناذفاقاةطحصوقبلىا3وتجوالجعثاردحرتاحةباءاةبتمىانةاونيم5رورأعاولاواافرحا

دوقالاضبى1وحمازمانقمهـءااوصنءتمربتزمانضةءوراءاثهريانذالىالراصنىخهـالاةالمجةوفى
االضموعروبننفاالالىاثيينمفاعاليىثفااهاناونايهناذالماليعذربهالممرباثءاالمبهثيرافموا
التهرفثاالخطابعربيتعلىئابطالخيريعاومعولءالمثرلحصليسلداضعورثحانالمحاكلكالشرالهمذا
عصيةثفارادأننهتعاكىالئبىاىصالالرؤالشاخهـتم4ءةءالتهترةاسادقراءيرلقدةالممادءرالةامن
فلماةباالرمافىخبنبمصأبنوصيتقالقابالمجوشنذىبنلملنيمهدتلمابممباوصلم4عاتالثه
االحنفالبنونمعتهـاجاصلالماعليهفءيرفاننةسثرينءالىالرؤعااخمقمبهقالسنةكناصإرارتات
تهاالسمنانوالمحاببفىفااكاستدءأبوبهحالراقالسنةت2ض5ءبدرؤيااتاوتأىاغ
لملولتوصهتءقسدضآلؤىألصسلممنممنانءتأنالىيعللمنءخاصالطءومنلسةعأرالىلهبئاثأملى9ضىوا
مالؤىفثااةالفمابأولذكيومابهيهطأملىهـيآاميكاسالية419ءتاداقاذثم4ا
وااخهـواقوءأتاهيقالفلماالوقصذكثياهاالفإلوإفنإفاؤهينديشهربنأماتاإتولم4بدفىألاناطةا

واشغانأكنانحنءجمرفاقالدموىن1كلكناأقالصالهتفىسبمترةبيزوساثصاندهءؤتارببالتة
افلانوصاهايةدافىذواتنيراالنانموقدانومادهطبتفانهفنذىوضاةصتتنامثفانهءثام
جمأةملهداطيمبعضأنماحيالمجياسثوادومناكلأاخهاوآنراوصشمائاهـنالإتئرزءالرا

بممينانطويسهكمءدماصا
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لطاةاولألمالسارادفيوم15و

ىايارينبداأبعثيهاتةيمبيلمالدأنتى3اهـايهلتأةاالىبهـفاولدتهاخمفمحلميخمالمن توضوايالمتالىث3اجمألأحنبان3ماامذلج4خاةالفىفضيلثاأبمىأنفالاءمذعريؤفغا
ىلىلىءدلىدكىهـادعلثكانابدثالىثإاالما1الت1اترضثاهدىانضيلىخمإاللال7ةإقرءاروقعت

وضئدهءطصفامالةطوثمدةيهواهننلثكسؤركنةالمكللنبىانلوؤثجمرالفي

افىاثاأرممطدأنامهلثقىعثنالحذاقالرةيثئاللةلزونامءرأساث11مرثءتيااتنىءدوا
11اخمائتاتالوراقالهراجقولسنأوماالمنامخمابهخىأشاسءلدص
ل1شولهفىلفصماماتعابيرلىباديا
لدللوضاذاكنالجمطلوخالبدمنوفالضتاوقدحازرللهمادتيى
نطاقاهربادافاسسصدبنالدبننخعتازالمحاالمامتأااافعاندفىأنثاخبالم

درصاثإلادبنمحالدينسشهادحيأليممهكفىأةقالاجمةولهرينوصكدافارياألثذدمة
ءوولىمناللدالثمسشمماتازدىلىقيلكمنشلحءيئؤبزفى

ضلوممطنءكلىاألىيرئجمادالمواصااكاذدالىصاساتألئثتربرليقوظ
خاوءلىالدبناحخءااقالوكاني4إهلالصس5ردنء
نزولطعبئاربلر9لموععامألنزلأناإلنمتماسلوخبىممننالذمروافلشتمث

دايزلقأزولأخثقاتةاسرريزولبدأن9لقلوقال4اابراثالف1حه
صالباربادألشقأوالماواالريأنبهانيرءاالابنسلهاعردتهأطوذكرلشهئلنمامرثتسئئن
بقيءاابئحنالدبنءناخمان4قاهالقياكأث4ءسآة
صآثصنهالرىافاياثتلتالبالطنايموفىةتنىقامصرىمىثثانبءفا
ماءدةثالصاكلضايالدةطن6ويئررهتآضخهنصأصياذاضطثرجءزث4رآفىلالمإلدتنهطع

االثاءالىابنقولأخوذمنءوولذثثفاوث4
الهضفالماولمرمن01روهوزةألمحيءدلإال4ةاحاءلهء1وألوحرهثألومن

11لطحبكأالمجصاصأانةبانزطرلؤهفاماصالدرىرماله7تراتب116

تةمماةدبنعينلداجمماللى4112فيذ4فاةنهوآدسدنىوولءددشالمدبقةءو
سألاالكاتاذذاأثوالةدآراآلبادالحزنائهحسءااثاارىسهنءوودحان
مرقآوالأااملثلمماذقتبخ4اقرخوففاماابركزايااروق
ةةغاةالنالمحةالادفىاكيخيزررةلطالىةعادليمأةالردالاالاةةء فىرتط

االاوهو4ءهـاتفلاةدايهلىجداةهـتةانءىترنهوثخرائىامهاولذكرتخربروقإلثرإلرياحإت
4بثالمزذتدأبوذالثمالزلىالىدبامتختازلول4ءئهماآتامهتةأص
ودتهءصوىمولمسااءإصلىااىبحراقنثاانحرد98ا

إاداإلصاذارىاالمجرأومخيرهـأم8ااانقومتالخالوكاذارفىزاكلأنااتاهـحرايىالآهـوذات
اضالىابثيانخألخدالوقاد2ءبماشمفأث6ودخرص42إتةدؤخاهماصوقالمصتتهذاؤ

ألمجمااولاقتبى4أثمولااذوهجنى3اقادهحرصم2بتمحههضسدولموأرلاوادلابزلااافىوألت
بتءااااعدؤودأبىتقيفا
صاباه6بهددؤلمهكألتءوافىمجمح2أناماررقادلفيوم3دتاصء

ثات
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نهااضاجارتاعبأدماركةابمنسلمحانامامولسناالنهدبنالرعيرابوايهاصاالوالذلاةاإقات
خارادونرضتاذاهـذالقنءبئمزناتاابذوااللرتممحطافىءاأوالوازمانآلبهاةالمكةرالىصدةءااا

قتفالمجملالاينذاخاتجزأهـالبءاجزامنطةةطادكةدقواءااادكةقىس
افامخدوزرانايطافقاموفيهلقمثمققآةاكثصفىألبهرىالدييتثيرااهماحملصاذارممافذدثكنسسا
وقاهمالدفيااعنانيرطجبزالمجمعمحألتجزأزالتجزالمحمكهننالواانالعافىلهحودالنلىأل3االنصص
اءاةول41ءلمناة115راهمماتجزأاللذىاوهوالمجزدفرالمابررتءعدامبنىذاهـأقلتئزآوهومححالخبالث

قعتوأزهرعوالتراموهقاليياةناظرامنعلىيثقوائباتهايمألماعمفىةكلثمعدقوارعلحهتدةاعةءسئا4
نأموهـصفإمهاءاكوباتلظاقسمةاقبللفىنومتىارهينءيتميزيمينهفان4تفرجزمملثبوتهلحالذى
هـيئوولفنه2نيسءثحاقسمةرضافىاروييمنكلبننصثباشحزاالىقولافينغاللدأنبمموناك

اقرىبالذمايمتىيموءصماأماشترتاأضانشهمادالمجوهراتفرثباتازحهطضةفرهلةمىبلموانهءوزاالا
قماالمحيناينيبراورلنيااتاالتخيولمكناالتداتبينياااباىتباهمأياكراصثاتةواماأأن
151هـإلدباهـاؤتمامركبهاهقىةمتالماويلىألجةواالمااوهـالبالمهابائواالخؤةبافنصااهـؤيالتجةاو

قثبئالرجالأخالق3نوالماالسوهماااناوابهاوصةثماممادااوااقتاالخبيناألتئلر1هـ
لالالارةزنءاروقنمتنىافنحدبهأوهـؤيرووآحدةالألتالفبهاوهـزفتثواالمجطواال

روقءالسودعزواركةمنكألءويبتىلهلةماآلنهاالىوهحهذانبآلتصاةاكنءوهـلجبهافة4ثءالمواالجنبىاوألم11
كأفىاةاملنسؤبمعطلىءاقرجمونااخاللمءأدوالتهاةهرااالشارثعتلهأفهافمطهذالىءغممي9

تأروءاذودةالصيتاهءبثهوبىألاهءاءالدائرمنااذانارأتزامخاجةالميراثذاقسة

قرؤثالدكىالومقءهـفاعثلمالداالةصصريوالرهررناهصااكتاثلمالداهنااصا01بالمجروكنؤةباالصةلها
اتتأهامنصاثلهؤاألجيانيأءمانلس4الءقىاهاواالخؤةباتالبةإلثيهةسهنهلءفشأإنااتةالونزيم
4ارقادوههم4لوىوفبىالومالسهبعةأالفتون9زلهامنطجالذصانجرابالوالبفتواصألمس
فاألوثتاارخمامماودافرالمجالهراثباتارومبقولائامنجزلةامنننالماخقالهابوباككلمألته1مانال
لسوارإكاءةلهغمئىإتفهالماشااءفاابئقوللأ

ابماوىصالكايدكال1دافراهربراأنه4ؤتلشئلمطهارهرفظااينعالو
رتصساطالثاوممافاذاضاأتأهوقي

انتباميمدؤاهترتاأجوهرخرهظاماةرا3روق

صوادرالفالةيمالمعاهائنالصيبأبىقولمنجماديعنالمعتضدبنقولأصنما
نهألثاالةألثاالباليألونأنمحانحهيألفاوايايناداءدماكنت

ذهـآبلذكاعنئداالألطتأليبةءادذلدانكوا
وشرلةروانصأؤدخمدالمقولولدهاالوللءو

قدمينمالنواووقووعالمأملىمنننل7تاأاةاالىقماتاسص
ىااذاعافراتتبهلواالنألسمأناةااللىيمث

اهلةجدلدلومإرحنىتماالمحطيمبنقيسقولفيهلواال
ؤكأاللىوضلىكىهاأ51ول91سابةلىضأالحمهرويمةإةألكلاضروساالمحربفاق

ىطملىررخسهانطبرلىازحفأيامعدبنلترواأسفطثت3المةأبودقال
لدى02



41لماتءألمايشذاماسا

ابأعلةهدرهمسصماجمةكلاناسانالبتعروانهلأجملهداالأ4اثاخرجطابرازاءبعد
اذضتالف2الخمهسمعتيفيالف2ةادصىيزلولاامحفندبهمءبئاالمحتراالخىمىصألقاكنى

ثاطةفىبرزوهـالىإرالخارحىاةقافااواهأللى

وشؤااوالموتنفيكألماااحىاخرجهونعارصماابثروبينصأاوان
ضنلألرلهأهـينىمىكاندبيطامئألمشم

فىحممىأبىخالودألمةنوسكاراقاتمارباودوامتأذفىفىفلمادرقعتقالثلبنسوواهملمبكرو
الفة4تااخربةدالالبأبومسلمقالافئابراالىجلعافدولحهـشممهـهـتقايئالذ

اوررقإنأفووطلىتأحاففأةتنىهاالالذفيفىررمةوساا ةةىفى اتاثمابادكوكمااهقامةاافىأةفلوافنسيتر1لأءواس
قالبالمبارزةرهوااةءالثالاةالمهايروحخأبودالمةاخألوافىطةأنالىثرةماج1ءأ

بنواسدخخزيإلءااالىمنىيعأنحذلمءءاانى
دوافوحالىشهفرقاحهءآأالمحرانالىرافهاانماوهـشحهءلوؤانالمحاث
الأخواالىصل8ارضآهـوو

ررلرآإونجافي1تاب411آولىريهماإوتآإاإكإاانعالولوبصربالىنءاية
اتجدتنشزدافلمخهاتلىيبغابتبرفىىأخهـبرةلىلوأناشومامنبقىمنومالادةا

ؤهـالىاكطقالضطببضأممحأءالى
ءليريتؤا4ءهـواللةألاهـليمىإلكأضىءءيهإثقاجمأسكلربنالمحرثمالسا

ليرمقمشاهااكأرتنأل4ءلةاةزريراعإعاقىصكندةمالثندىاااويةم
مدولىعرضثائيألتضسمنىةالتآءلتةاوفتأتاكراشاايسايجدالرئو
لهراوامخفرفرالوملةكأوخاكممالتهثلىثوامكأث4اائ
انالواكالواصد3ماجء
لسببمصىتةلمطشبىكلىنىيريألتحوأنتهوارناأءاإهخصناائا
الركةكغاتاالميريغضبانلهلثةفينمراألصآلىاإرءلىذإنطوابرساء4رآلءإإإفىالاموافيوأ
كااءاتءلماغأنأىلىو

والوبطبرءو4مأللمامهلرراكلصدطاطوذىذتزثاةثيروا41مماتة
ةبةعالشاجارلةمالتمةاةاالءراأاوعاباصاطلثااحبصعنىزىفهالأالهألمافااردعو2ةامن

تضاذاوصآةايهاتءاولهروممافبهنمحهررسافااكضصأأنوهـالةء1اعاشعال01 ءاإنهـثكونانيمثن
امجبانءداالصالثإوصبانوهيابالةوإةهلربابكذتنلمحهابنرالزناالخهـأباازائاة

كلرصلىالوفىالمعاصكايهاببهأاىوبهنطاالثالمحدتوئوباااثألالمحارثاؤأصابوإلمحروقعاعة
ودولءفىعاليموءمدثيرهءالىرهأجمتىبزأىهمزةلءكلةوتحؤلثبادمة5أرادمالط1رءط13
صتعملاوثةبهمفرسحماثمابنصبددالدينجتاثاورسقال1الواابلمءاالسثاذاوأصمغثبةتالفىيهمء
ابكرثاقالير3بايئتبعزوافيلمهموشمرا

صالأؤصممثمنجأفألمالرواثذبزدهرربمصاملوكسانءىمن
ألممفىءحابحيكثىتىااهاامفربمينسينوافروالو3ادربمايودالذينقالالإتصاصءرثانوكا

وتخحصأريئرالىالثماهـالموتفيرتةتلكازوربقاصاعربدليرض3ووفي2سمىهـمةارزخ
اتلمانصباالألتحابذالثالرازوانمطبما



أصدملوكالبولةازيادبن01

ماقيمواأرضى01فاصامالهالملهآبلياكؤحضجعاثالىمتدلرة1فياالنقات4ةاقىلطفاايال ررلما
صأبءفابحرينلموفطباتبدقالثماهـتراالوالتلمبلىدازالةاةلموهـروةرفةايرواماايألوالقاهاك

رهيددئئإثمنأأآووضرورةافىاكافادخوللرمفالمظلىءلمركاتدتالمضعلىةااوقدتدخلالدفي
القا4نجرنفرضارثإلمحلفهجاباكقدل سدلصر1لةءاابنأوأقرباااوعالعواماشماالفناباتالىلى
وهـكتإوانتاشورلرزمهالررههيزةيربقزكيرواكاالفرادوالمزممالمبيره2اااناال

بنبنلد01بهااكيخقالقاتنج4عتمبنءأقذت11اءورلهأدلكيىدبنمدأنثأخهااقهأةرا

اصألءفؤاانا4اءآهايراصقنادانفاناوفكرةهرزةوههـلهـرةايمادالىءامااالفيرفياخافنحأسا
هجمابنابانقالوانرهاشاسكلىربولدفقاثجفألةءوحماوارمحرىيرااقادالهرة9أ

وأإنذاالمىوورآآإامااالطالنهاكاييراءربولحازدتطفاجاواوكأةنراأموإلقالفهمعمةميمبراحن
ءوأوقدناراالرالعمناعوهافسوعكأوالمجةديفردواإءوفوجههومنالمعسهـعلىتقديمهةمنأب

رسعليهزدخولثؤلخااتالماقارباثيرعواالصهامامنصهرفىافكرةباصيرهها

حاكأمجزدبأقآلربىماسولاةالهامحءدتفىيةتمعالتهويةااومامجرىقاتاافادتهاامعربىوتجماديندالةقأل
ما2انءاحزةكلعيمنمزءمنتانمامرماةاهاوـالءىورهتجريرهاؤتتشصوبصفأبه
اذواتاراةرواااةأعرزأىهعرلبقدرااهـإلوعرنىكريلاهرباداإلمقدرءأنالهـم
أللفتىاامات5اأالشاسبنرالدبهااثخأاإقالقلتيهـرأتميبملمرجلربتسأتلبالكذالساؤاأ

وأمافوائصيلة7هرنىهـالزمربمبدالهرالفتلهالىهذكلفةااإبهامنبماناباأبهاقالبدالمخفر
ابنلزمخشرىوالىءبلزهيمباقالناخءوالزومدمهـقالمنافاساأوالكناصفةا

بهأاإبملالملىليرروم7لمرسوفايالفهـىصمحالقيمهـةافىاصابانلثلذكواوامتبومنفومحصىأا
رؤ4ثلةالحازرجرانمطناأتالدينءكااصيئاوقاللاتالرباندالمقصىالموافقثتقليسألة

ىررهخصمهتثءاهـيشاةمكلقوصلداةلاالوابهرزؤجهاماالمفاالفىاالنصهثأبهؤبصمرلمثاتا
ةءاةانناسلأالقاعدينءجلىسعلخهاوحررتكلولوقأتالقاعدينأبواهبرجزقاثمرتسمنحلخهأبدرءوا
روفامحألقدنابألأثئااكانذاانهلقهتءالوامجزلممافى1اثاجازفىمجزوانمطلم5الوأ

افىيدهأمأءاسبلهداولئلحاتالنةماوأراالئافىمافئنجعافاك4ثضمأتزتحلمضاااوفى
شاذبهريبتأةقاحمامنةلااذضيرالماااننتهلاذالمهذاهصتأممطتلحاوصاكاذالنعةثاالعرفانا
رأالدالههاذالدالمضىكقحقااليخهااملانوالهـقالنازأسالمجمكانفثرةانهقلنااننثره
وتال31اوديتأهالمحرثبهأةالنتاقأوالاوادسأرجلىبلفوالأوهوماأوأناالقصهثجوادلهلبلمرب

اتقابالمحرثالسكيشامانمااصدراابداألموقالتقليلهقفيشايعلمملمالالمتقبلوالكذكشاخالماضىئانقإللا
انهينةلمواهلاضانماهوابتؤبعنليلمهاثااعداماناالنانتللامقاربةصةجمناتاضبهاصبهرف

كنعطحتىللثلالخانعرظاالنفىقالموضحاققلهليالىاضهامرباوالناعدامه
نونقواصهاذكلفا5هراحلمماايرخقلمأ

ااأصركباثاإرالمآنىاممضمحهاةلتفةيرشاحتكونلمحهأفافتىءلوتدتقالاجمالةاعماتاابرحماتناهء
رونهلدمرهـيدن01نؤروعذفتيلثدتيهنةلمىاللءةاالخولكلىربصأتضالكا اقيسارئاقلءتعاروافهازنمدالواكمردظلو8افاهداوهالاماء

بعيرنهاجمكلىاشدلدءص
اهواثحبررلالصىهـحمذابااهبابرةالىإنجرامفرعفهلىمنقوله
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احأجابنرلؤدلإآةتوصنمروؤصطقدلىناثرهو1ااذةر471زثثزااا
مطفهذدواماالثألىبجيرالاألالودإ1زذو4هؤةخافاجليرابألقاكستلال41تكلتأ

اروء1يسيهبلطافرهاؤث
اعمالثلقفمادربلمفطوالوامولبرراتهـفتدوسمى

4المنةاتىاضىأكلدتدغ4ضوطاداروةحميمعنأؤدسةواالتط

ايالىالأىرألالبىالوارببوألهأ3صأهتلةواراأبرةاإروآألراأتأابالراباحمواتهاتفتيطث2ابهط
انذئضىءاى1ذءونازقميونةأاءاهـااليهذأفىهخةونرراالاقأماألهـذاخزىقعاةةصندتإأما
بندينذالطبمحداكءأورروآذااوهـؤيمهـاءالوولالدتهءانفاثةجرناندأحألمتماراثله

اازاحبزاءاشذؤاوبؤولانئألةءكاناقالوبئدففىمالذوولهؤواحىاادأراذاناشفاثص
ايرالكىةهءاأماذواعحدلءأأناأمرنىانوما

إتطوزرتةذوئرىوتثىررىوإبماءاامفاررنائماةفيابننسأ
عفهلقه1ضياالسدلعثمأنةصةائىلهأأبوزورايوكأقالعاولذىحفرشوالدالذىلماذ4إلرافةابهـأناثمماو

مألفروشكتلدذااحمأفلافالولذالثالاصوذبآلصيسااالىيصاحبلةأ
معاثزقاكأفيهنثمنه ضىفاوزومالقالنهاصباالمحبنالدينلدحيطءبثيألوااباناةءحعن1ذذاكء

كعكأفىراامااتإذىتهفااانثنياصصشااكئالنمازضيالانءالمبءاسترطوتلعيث
أقىثصرسذالىافاطماث11016آهحهةالهـوعىرةهكفءبرةمحووحىاصىناالبالىءثغالثومهمننبهةفا
النهاصعةبمنحعءهـفىوهطدلئ6ففي1رورك3ررإهءات7ةافاألكنىمحاجمكلألماهاشطأشمهمضاياه4تافنا

ورلجمدراصافىافةمجرورباالصماالراؤةدرمحرورالالفوصىبربالمحرورةلذيبهزأينةالثمفعيق
ألرطالىمنزوامباالحتبموكضوارواومجوصالهأغلذىروصفةإفةصانهلىءالفىمهمارأثسودفتملتا1

يرءلهليهمقالنه8قلةوهوإمحلاملفبةصخءهورلموأفى12دسسه1هزتك
هرؤةابتيروءرةءةل3زاصفانلاةةانهاصصلىءيرخوفصالتهانام05الةالمةذهـ
ينادءينهـتاذاوؤال41زالصاالمرفيرءؤاتغمربانيرةأفصقىفزيخ4اياصرىتخألخلمحرسا

ن3يراركذخ2انتء01يرؤمودكءلمطاؤمنلةكلزكانالىدث2ابمكفي

ليإمزءواصتمنالضالكدونافيتإلنقىيرمىلىبماوـإل وااإءاتةءصرتاولىألصة7آلوآألمادأوالوكلاوالألوأظنمالمرتجفودبمأتاك
جمرءءصألينةاثباكءعالدمئىء
اكااأتةاواألراوال2أقالبرنتيةةقاوآدفاإوماااذابدأغاحزأأطمجونواسمحممحاثقحمم

ذاهـافىسةاكروففوكأيرذالثدامالةاوةبفاذلءاالروةارفاقنبمأ4ؤتمهـىضمفىصاصاالمحرث
ايبماأكعروموهوبقرهبههـدادوضإفى4اةوحالهن40جبويوحتضتكانطحهىذصفاأرلمالىلجتةنصءتكأم
ومننافىفننءن2بزياءالمهالسكادةاتاضةواالقالرألثاهـهـفودهاءثههثكدتاةتلءة

صجسءواش2مفكلاراما

مولطات3ةاةاالعامننوالبإاللتاايمطيلموبهسفىبماألاااعكادةليالمونةأأافىليقكنواابىكهيانههلمءالاوةوا
نامةمالوزرورىكهؤؤادزكائيترتاما

دقالذالثصصذاذ11هذانمقلتفانولهأ 15505أملىفاثنظرظاهـ
كضص
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سكأديشروجدظعمهاشاثارواباالقامءالثالىاإالدةمحكتض

لهـالمتزلبناارأدءقدهاآفىاوأضذذكبصاذاقالزمانىشألمن4عالهوماذكرحالهفىاةثىأفاخرااثزوبم افىالايرالابن61وقوإنوعاثوعمزاتاخةازانرهذلذىاحصااامو
مآتأنالىئلاعدبملوهـ4ساءنسامااتةاالاثتلأدتمناومثت151االاساكءأةاةوبةءداا
لشعرهومندالخروجتآلإلماواك4مفثمهرتجساصباأةااادطاباممىاؤجوعاتاالقلتا

والمهـفى4مءربنيموتمطولانلؤعهىاتاتااانبلصدسهيالسىلموكثوعالىثوعمن
ور4وصرقيكضونيةاجاأربابالمدحوبيناوغيرذلذلوصف1افزاابيننافلوجهـام
ءادادبم4كلةالمءوابماااصبةارزانجوعاالوداامأقىمألةهؤنقمةثاهماةشحاالتماتا

ورنحتمحىفاةلمينةواياكنعبدالكاقالثمالتال7اامالميزالتدئهايلىمطبكلعولهدالفااصألسبا
ئباشااشهنهـانعصآالذينصراطيمةااماامألادنااوله3ئواكاباكالىةاتامنلاة

مألورالهلهدإهد15امنالويادلءانماوأقولة5اافىاالخطابنءتضةاحهمففوسمخيرااعلحهم
سنلدانوايئااةلماآذسلتواقارئانكلفتإه9وصيركضكالتراكاةداهبطاناثحيدديانادالخمالب

اضهبراامنيئكلفااطهيخاليماولمفطاافىمارصاالسهسلىةءاةبااوادالخاالعدباالدق
بداشيناأكاواناكللةوأؤل

وربهاجضاب2بةكاتدفىانلفنومبرقكأللداتدئىأقلنءيداقدم
وذبهانبمرءإيئاالتالمحيمغامامااياناخيبةاالىابماالىنءلعلىاألطتئانىاوفىاثئاضاماهأرالمثمئطأنه8عة
اهكفاالىأاندتقدنلمنشحيغينيرالذءقالظاوتالتهمنةوريةاروهـابوطفموةؤالس
حمالة3الثبالممنهذاعذوفىواوبمتنمبتألبادةمزنوهابابهااصى4
عنجلالرليهـإفيماوهرأنتاذاقاتأفمايلثءلطهندلمالنكمافيهنهداوولفيور3انهيطالباانصة5لمواا

غرامة41دزءمشاراهاموأفعطفاهادهبمازتقدأةنت3ذفىاالفوالذىواالينضىالذىالمنبم
سبينربالمحىوأصقائلاقولأصنومماامفوعنبا

لتحمأتهأنيانحماوزعهوممهكأتفاةمألثءواذامألخيرحلموتاذاذاتءبرى
ذنجمذلممزهيرالموممعاأننىلمهـتوالتهكلغىظأنصأترلماثأسهأل

نةدرطمثةمنترىالفرالالىضىيطاضأنريالاالىقبلالمىلاةاعنعالماتةاالاأقماممنفىءب1
دوفموالماذاتصىلمأفىوادث31التهدهـأثنىاقالاة2ضاكتمءاالالمةةانادلهالول3فا
هاعهازلمقومهالىابرأؤلمالىتووله3افىواكرالاالىالةاالتمنلةباةدوئأثدونهمنونسءآثطع
يىادوكانإزإتمابهتاؤفيدلءانماأكزلالدينلهننمحدوادعؤمخاكلعنهـدوهمو1وأفمااف4ار
4مفهاخذشءكألفلمهمهـالىعطتهادةاثبينوىصاليطاةاالعالىبللمثعنآالولىالألا

بنقيىعنهفابهلجاءصهفىاللماارالناالالىفىطانءةثةءاايةال7اماعاللواغم3دأشوصراقهاث
لىونزللدلالومايرباهـزمبةباآكالمإثاقشلأكانالىةدتهلوصياماةالأمرتكقكفاذارلهأبمالةاا
جمألهمسبإيانذبكطالتهتعالىقوله3ألحمافاالولوبالمبلبالممالمسامحنىانقعلبارعناالثاثأواآلةاوا

وآر4واثوأتجمبدزأكرألميبماةرلانىكهاواالتةالساافىىالضانلاةيةاالدماباياضآؤارأريسلالذى منمورفعزعاةخويومفىهااوقولههـوضرنارزةباالرعقاوترىالمجبالير
يمهويلاقإسفتوالىىكتطاعنلاالفىلءطاغلواةىايضالىبالةاالمنلمالةال1اصهـا

اطواغحىااداخبمنء
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امااالشفاروائىغفىبلتةالىفانةلابلىااصورةاالافيتؤارالطالالاالرواشلهكالتكلبوعمنى
شء4ثاانفرمىوايسشهخرزأنحثافانهالابالفألالوقولحتقمكاواامهاثلذلوىكأفرسلهنو

نه3قوفيءوصاوورأفثااافثاالنااافىإلقىاالندلااثا001عالهقالثمفألملولرب
فىاطدا4ةءأتةةوضسالفمالموداأمراواالرضمواتاال001ء2افىواهقألذوالهبقالفرس دسع9دعمرو

الىفاضررمهءووقئملءونفةرافالهتالاالسسفي4رلاوصموخالذهم1ا40مرالتنو
نامر2اأنزللذىاتهاباركفتكم2اهامنوأفاراالمنهالمواكنعذاتاأليةىأعهمالافاصهففى1تو
ثلهانواالالمعارضةنءوحثهه4تهساةاى3دتوبشيانء4ضكاأتاةلممهلهوجانهولمحوهاتتننابةخ
لريةأسلوالىسألبأماشمناواالىارمخثهـدةبرقالجمىيم9منلكب4تةلماافاقاودثلموىبهتذ
وماهشحألهوذإفلماإصغرافىاأنأالترىقلت4اتاءرصابءوالساممامااثحكفودىطاهيئاس

الىصفاتةبالمال4ةروأحذلىمابالخالءاكاتالمحالقوفصثاانفيتتففامةا
نشأطاصديدالهثءإالولنحجمراضالمعفأنثفتصهراالذىاحباداحسذافصدمصائافألمتانيماةا
هذاغرانىءاالخبمهذاءاالقوفادامههوثادلوم2فاالهأنفواءصاجلومحغدسءثفي
ميمنواالرةةاهلم41قاتصثتءرالمصدربيتهوبعاماكرافىاررربتومصظالخلقفانواو
قالالنهتثءاالصروتهتؤئارفقالصهفريىبنأىفأل
المجدبومنيمفبمبمنىادتهالقامتهدرالرشمطاطكصوذىكاادىبرفةةبافأنجتهوأ

انثالةانحزءاءفىلمافرااواللحبعمات4لففاوالروتساالعنىاالنيممرقهذاالثللتهوااافاتالممفايردوع
ومذايرالمبمدهيهاذارهألطاالدميرهاةاذأنىردسانهلىءحرىإللهءلدماألمقألهضطكرأما

أحدماتطاةاصكاةمااالدباخأمفقالاذوولافالمىدالافاساعزالمرضيمالوادوبخأؤاأوةطفقرمى
ضلهفنىامىارالنهال11ازاالبمنكألهضعلءآرالرررتمصلهونثرؤ3ءااالااترابايدهئلجهمئمحوما

اأطمااقالدةامنيلثةيموالمثلالمةنأوماتدلجيموطؤلرعيقولانعنفىلدلفادتوسطامليها
ىفيقاذاديابائيتافاثيهاوأفر
ثمارورماؤاتبالهيستهامثاهرلمحكفتوالثهأفنماههطلىمالى
الماوجمسقأقاطويايعكمابأاأركادياوئىهاد4االمجاؤاماوردناداصأهشممهـرااشمر
فىابالغةابابىموقدتيالمنافاايقرمادهـلالمحودصإزلىواصتوشمألاؤضىودصه4عاثحوطةفاا
يةكاوماامنقربمحأآتوهارأيتخاالصبأبىبناثرواقالوأةي7الاذه5داصكانهجايهاوضيداا

علحهايمألمواوشرذاثصفاثملموزالمحاسفىمنضرباينضيادامنهاخرجتاسزصبنقيسانثمالوه
نوحهـثانشرمافجوأعماممداع9باةابالتاأبىالببورة8تمثاالزهاولهاوهـثفغنيبوعكأيردءالمءآ

اقر2ناناءاحملةومنلءإلةاانأةاالزهـفيهاذ2نجمإؤلهنطوفانافيالماا4اءانثداصازوركبوسبى
مأدتمطابميرعقرلمراكمكلفىلهامامنرائىاوللومئبذوومومشؤاباواوقؤكدرييمشصن

اغالئاأجمبهيسفالرآيلال

4هاماوتتلواالث1اءدج1صةاالتطرافوركبءفدابهملادأنندعا
تىاااابنقرللىأومااالينةكاطرافنوقلىءيقولأنءثالهاعنلىبقرلىغنىفااوصاراقيسمألخاففاا

فزقلوافلنالةاثقفوتمأظاقوىفيمنرصألنهنترا
المموقلحوالناضفبلالذانقذومألحتقيفرسلىوعإلصهئانذ
صحسأحهماافبرااسيىةةذ2

وؤاب



صالمثوقىلىءإقاصاا01
ااةبراواادانلذثوؤوعاةااذأنأنمىاتو

ءفالص1حأوالخمأراؤريىانكوربرصاماخهىأمقإصلواركاادسملوةمناموىدا
أبووا3وانفةزثاصفرصهسوردالمحربفىرتراهانصايمنلهءولمجضقي

لىاهـترادهصلىماوقهاصهاصأثقات
قمىاا3فرضردبخىينهـروصوينثك4تةدرلوالقطيومرب
ادباقزاءمهفئبهاودرارمسعمذهبانماصناالهاكنلهوئكل

داطؤلةةاخبارغتاةاأإوقل
ارءوأالءأوولاشهرثامضهصنينابدرايماهىءةبطأ4مفاغ1لدابكيه
نامافيثرةعخهامهـاتضافوانارأنفهـسماوايمنبألءيارومقفىورخدوى

ينالمانثموصومكاتاأظنفيهايةةإهاأبلقرغيرلزااهاقرلأعنىدةالمطهذنبوقرت
نهبالىبدبئفةيراحذتأاذاماقابصونبمل4موحمابالعةدثمتم

سزصرسوؤ4نرسلىمننديرأصنااءاةتالنبموسوسلمحهتيحلةيةانمننفمافىوخأىباولها
اقيصافاتاءإلوأرفرفىن3الديشمىافىاةااالرإدفىافاابنمجدالدينقولأمطءدركزءءأص
كرسداهـنارااالازةىهووولدهناصتبند 11

اةءشهطمنةرالطفىموسىحه2ئصمكمطريشدهؤلىتيف3و
قومملدرفانمإفى001ومويمثاقدأهدصلهورهتبنمرسىالدبنبهالافىقافىااالدينبهالجغاثابم

اةءودأالفورطاظبدتاااأخمامااياسمفىقداشترذحن9ثانكوموحماهموسثهتوأهدث
اللهءالةهحذيفةممهاالىصدلهإمىولففوهذاررهتصلضواللىاذ

ءحاثماشراثءانأيفةوابنءهالمحصرىيرأفهـااخنىروابنمحاممنأبومدمااةهـااأفىؤولسبوقدات
صاافتنقسالزضاقيمافعالابالازهرصصاأهيملماقاأدتأت

انهـلىاكضصالواممىكادلمرابارزقانواإاثتجم3ألمشمنا1الماثافة3ال
الواقهلطفبئطءندىااكبرفمغلتغالمكبهمالمقدسدالوادىلل

مألئماامئهـباكأتاقىادىاجهاوغابدمثحضرالرشببمكةلرؤسااقاضاولوا
ذددقيافغصفأحفظدبنبرأبىلهذاؤومملمىهءوهـدىالهاخيواسمهوهرونالرشيدلداسملم

ؤلمومماافامابةتيداوفئابدالىءفى11دتهـمجفالمرتهءبمليترةثائوافاةولمشمايحمناقددخلعصار
للدلملىعالرهانهاووحتلطخهافء

اهالةاجهال4ماءبنىزادولسطوشرهطتارثئردةث

قهافراقادامثمغلوةمابئمزىالبأفضلتابيمدمشمرونء
تآنز01ورابدةلهاالىاممودفرةوف3قابادبهرونأموهوانمذانفاتىصزثمحاروالمحمهـيناؤول
وررقدبنلنمههاوإةارآداالتماالنهصرىالصلاوثاكننن1اقابافىمالدلافعينااوايس
فى4ءووصلءااكلثلءقرللكلزمذاكالذهنلىراإداان9الغيروونلمدلرثوحضوراالهطدىمولمى
شعابهتبمنبيفالموسىانامافزافىقلتأعصلةتماءااأبى

فرسيناطرقلىاقليب1ةبس4بالسمنلمصفد4اوماشئ
مءرااناوءهصهزثنع1حاقهتأبصاسالممذانةشاسفنخاقهكل

دوالمأنإةااسادءحاان



ابيرل01صبةبأنالىهج
منلذارازألثسادقمب

وجهـهفردواافنىنص

قيصىوعلمابرافاتوصا
بذلثلرهانالدهعدوانذى
أعطىفةلمحذثقيسفتاللى

يدهالىلذىاوقالبتىس
ماوهءاةةباصذتانالرهـ

داصؤمدصبق4مسب

ةءاانثمبقممااهفاعما
لىءنذموهفةذثقيممن
اهنقعسالىقبىاهد

اناوقااشياشونخهـ2

واغمهلمالىسبقثلمصات

واثفابدابةداببق
سؤتالىةةحذتبنةندةنها

اهذفقالاصبق41ابما

اياماتصاافجألثبتى
نفهصذثابننساولز

وأغاسمهثحماتهعرمق

أرقيسبحاةآلىوكانله
واخمبهفالقؤمكفه

لءلمظ41وأدوادثصانالى
ءلكادفهففزثاؤهـخوأ
اشفهاداوهءفذقومهانثم
ححهبمنمراذثزخملىمب

عوورحل4قوهـمن
بينتنةاوقامتنافرطا
3ماالثلؤانالىنهـا

لحثلىانوشريرآزه
المحربظزلجادعهـمافيبنا

هتأتابنجمضلفلهاسمع
وقاتلفالشكليهشقماك
شداشوأءذثكط
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اثربنوسحخةالمحروسةقإنجبدمثبهأمحدالدينلطلىاإةاظمننىفىثآ
اثةسبو

أاإهـوناصنةارفىقيكألنحزاالقحافىرأيت
لذترناقافةهـةبتسى2قالمماليهامانقلت

11بهئثلثثىماامكلفىقحثوانوبلمووالبااةاابدثاأربابءورنوخ11وهذ
نيءاهعليمان6رقاافىدحاز4وياهتةألهبوتهإمرضأغبرنافيرهجمكلماذبئزث4ةأ

ية1ااالذلخهاراالعزايخوةةادالمداصرناىنوءيتمالمنطعنيةادةقولد
4ولريمواامزظتهاصفهلعزوالتهأثبتداطؤمفينءوباياذلمفرركنءالعزوابامفا
وعفىلوعزيهفانوعوهذا4انزوالامزةاإمسعةالخراضآاموتجكطمرغيرمنيهتمضوب
االمامحمغنماثألىءأتقرةفىادماحخهـبالموالباسايههعرمىكومهلمنءضماالت

4ردؤثوأاترسلاعةامسةالىاشوسلانببهىسيهالذىاليمعوءاثاابئزبما
قرلهنفسها

صاالخدؤثلىءوفاضضدموسىئأللاصامنىكأوقدنالرأ

كضطءمرألىقشوبالىصكاؤقلتقامااكأهذااتافة
وااكنظلءذ4تهلمعتماضنأصومنقالثم

االلدحماقارصقمماؤمخمءدءاحاذلوناآتافىولمط
وعاركاإتفةحمتءبهوقالواألبايشارأوفىاطابوش

قولهاخزبابنيهطالدلمناىأخذضانوقات

ريخرفىنءاياصلىبرهوزاكأل51ةفظرلسقىءسوىرممابى
ونعارفابذاعينؤوادقدصألرةوفسنلىافىاللووقا

الؤذالذامنىااذهـلاىو
كثأاةاالممنلمط41اعاثوصبحرولذوارقىطباكهاحاوا
ساالطرةايبماقاواصلوصى3صرةانجمنكنءافوقالواإل

جانىالؤحرآللوساانصحوأورد
امانسءاااورماكارتءأةنألافااىشبذصافاطتغا
امماسةكنادقتىتءلءفىادىتتتأةاتفاصثم

قالفهلى1مجاءمءاايإنخقواصحااخذاؤقادهةابنأخذهقلت

اإغراداوالممرصقصماكارهـتصاصينةاإش

سقاماني3ادقتصاهمرىتألىلمصناظصدتأنتاتفاصم
لطفآخهأضذهو

املمفاألمنتساقامااجايومأاىمسباتلش
امالسفىويندسدؤاةنمألفيءلءعدمحتأةالتن

لءااةدازويسلىااحنوأورد

ؤاادىالتلىكاآتفافيلءإرالمتاذإهتهءاتحضص



6

ىداودبلىلىقامتبروأتءائرابالبلىائراضقالقلت
ل3ثالوبنلدينرافىصؤولف9ءأومالمذكررصألتالمجاافىأوردهماتخا

دىبهفءضاأدنانىاذاقكمااملفأاوالنءقساقامنوب
لدىاكدايضاواصألنالطقامالألأناالأؤولاقلمصف

لهاقألولماصلهاخمانؤقاش

الحمالتطتاتأفهىمومولىامامصبمتءاقالواوقد
خهارالمحطتنأخمهيمةلمءاؤالنكظءندف

له4ونعاضه

ىلمنهاهمراتهـثأةدوذمنىألثلءوسط
فرااص01اءاادواءقدةمضلدكنتاذلىقهـىلت

افهـشممايصنمقاتمبيغفىةاداتماصص
لهتقات

بةسءطخهنسثىفااالءئارضهـ
وماكذبينءاالدقفىبساثناماولةفى

لهنيأقلشه

ترركمالوحاتككلقينءامذرامه

قدرأانبانسيهاواكفقلت
أخبرالىفملتفيبنأسدتالفة

له4مضات

صاكاافمابيضصهذقةالحالثةاحلةااالاط
ضاتصءالداكايخبألتصذدواقاوافئم

طبئأاهااتألقأضواحاةدااكلق
له4متإونقات

ضمازفىفانطوحىمدلطققاصلى

طصآتثتالوالطرىءذؤتماهصقال
ل4اتةأإ

اؤك4ةءئارووالنءزاراياهـاقخه

كلممضككثلمتوؤكذاانصالوصرفت
كثذاكماقاتسكليرنااناغبلىفأجاب

لهضمضهةوأ
الخامتمطتاكاحاواطأرإتناتإىالاتح

الرمهءىأخهـاباكقالخهارابعةقدلعقات
له4ةاتوأة

هميخابمال2دولاايصيؤارأىالطفاذلوقاث

لفدى12

فاالثلبمتااورشصمن

رنهاجنابونسوباتفا
4إةداتلموايهءإاثارمحب

ارالم21لزهصمصال
خاضما

زهرمالدبندمقتلءد

اراالطعواؤءااايرجوا
برفندثارماتمثأخذانهيعنى

هرباعادةوكذااثءااتا
ذوثشلااياتند

اصراعءيادبااثازوابعمق
رله3فى

خاراالإلىقىءحمتال
اخما

فىاالالبونمهضأافان
والأروأااللئا
005ط

قالمحناااانمها

لثاقتاوصفنءفمااالو
امهصآكالذالذىا
المحسماندندبئماللنسأا

اهثطاكتإواةانححصا

لىءيانضراادبهثد3
تروعقءفىذفالىولد
ضرليدخلىكالاطوتا

صبازوالوهـ

اهروضموناديستثقوله3

كوذااتثااأن4ث5ل
لدلىااالمنلاظامن

لد1ثاالسإصادففلم
خهـأواألنصالكرهذمالىء

أوتادلاييادلهءابئ

ولمذاالثكاالأسيا
ذتارنحءارةأبواهرعقث
رفلصاثااكابيمامتااإذ
لاالكعهتاهـ



وهزتيلىةصالمقهانءاة

أثاملتاتوثجدلوالث
اأععلوكانخهبهوبلمحرا

وسغصدمصالباةايوم
ذفىالءةامنس

لمذكا4واذأتا
ماتقدبإخالروكانيههـقي
بعضطمافافىاكلوأ
بنلمثلم41اافىمطفه
النلمراسنانبنوهرموفء
دآاةالتاصحماألو
الثزوفىابعطاذاتصالما
ءلشأاأبئساحمابنيرزهـلبة
نطإثالاءظارذ

بعدما

عمعطرمخمهمبهقواودئواارة
رثلاماولىاداتاتوكا

اخهـ2وأوالوفهـابن
المحرثأنذذلفباصهوا
يسنانبنرتجةيوماتقال
نىدرفيدألىاأخمابأقافى

قالذكنومىقالملطقا
اقامااالمبلةصارهبنأوس
لراافألمهالمحرثفعال

برضاوساةثةكاأزرء
فىناهدفوبدهفيربئط
ثصالىفلمارأىكزلهةفتا

صابكءرتفالعوفافي
وماقالوإكلظالحرث

اهـعاطبئقالفثخا

فلم4فاةأكهةتاةال
الىأوسصرلودصطمهلم
نستةضبامأتهألم

طلىاناتافةبصء

ذلمثفاألعإلوؤفالذ

عزفجمالمحرثبلمءافىثمى

26

يناتخرأنأخشلمتةدةثرهمأماقالاصبرزثاقبواء
أنيقلتو

لهااوادابوؤمفانهمقصألقةعافطتءاتقا
صلهلفااذىولوالوتداقا51سكينتدرهلبصؤأ

المالثءنابناوتال

اهمشاالسضغلطعافىاهاعسقايمالماشأتكءلىءلهنى
شاةافىانيراتاخهببنوالغرلقثىالثقكعا

فرسقاقاشاعلىىمااللددناإاتهدأحدثقالوا

صاإراءاثصأاطتضمننه
ولبىخاملرشمغالت5نىطوماثيثءاسيم
قايفتماتكلوافىقالوا5دراةيعايئاعلىفا

ىدياصعر1وةاوقال

كدءواالمردصارأمكلااااليزيرأضهوىاتلسا
كبزومناتؤوكذاذا3خدالعكاداوأبدىدفتا

رهءخهـفى3دماعىءاكضأقال

ونىثءفىنوالىفبىيكيرلىكبئالتهاتسا
عحهبامملوكفىضاأثوقال

مدافىمابثىاأرادرولوفيةيمطالمملولىءهـيسمض
محاإفىنلوضبابهىماكألمقلتهالنفأتقالوا

4نباببندمحيينلدالوذ4411اةمندفىثةأ
جمطعابطحبمالىفقماءالاأدارااشدلةهـ
اربلثاأخفهـنءوالقاتعانجعمالمثروبأحمران

احمااصصابندكللدشامسهـثلمواانضافنلهمننشدفى1
أمانبرادماءبيعلفقالوايالمقعآفىاصذالافاصط
براالةباصوالباقاتكلصتغأنمارعقشباها2

طصأثوقات
امالمراسةوةتاهخنىااتاهلمااو

4راوالؤاتار9ثايدنيخمحرأللوؤث

أناص1و

كاالنارلى9دقرصقئ4اولساباتابادةو
انااةواللهيافةثءبحألوتكالدارته1فاجابى

طتأتاتو

بروذراوانىالةلوقدأختصثأرناوالمطمرلون
أصراهلىةضومنفةاحفتألرفهمناقثآة

قاما
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ضطءأقات

فاطاؤةباابمقوإ4صةثءدااللطاافىيقول
افطويصعاتمامقندهمفألدناظرالوعاأاللمأمنهلشات

ضطاتقاتو

فيكسواذتاوالىءوهوخبيريمافااتساروة

منىقاتهضيةؤدضاعقالمقءلهوردخدلهـلىتلىقالت
ضاأثتة

ىلمفءمابامممحلالفافسىرضهفدطابدافى
صبرىهذرتاتدةافقآلأللموادىفىيرىأنوحاول

ضطأتوقاص

والتحاشثااماةافمخاصبمفىواأرضلشحينيمفاثا
اشىايتقليمبوقاللىهاجمقلتمنثلقه

أتظوتلت

كاوممالثكةءمأروتؤتئألاصبااالفسماتسى

أذصقاشوالشبهكألططغءبراتالوقال
صاأوقات

يثيخرهختبامثرفنمءقىاذابىحلةث
شرهنجاثاقاضواللزامهنءوماأبثهلى

يامواقالنءلءبهالبام

اكأفبقأتعبلطمقفقالىكاقاتحبببىلىمبرت
لمنىصهردؤاتاباوقاتفيئحماوبنىفأزااهثلىاقال

نودلمماتتإلثم1دفه3مطمغاللهءعرضتحاريةىضثاندشدأراموبعض
أصيزأبلوظتفبخراصنتاأدفقالفاخطارأعمةالرىرانلفوالهابلثر
بهنالالمجازقالأهلإلمنراننراالملىن2كرابواذمحعوراذاأحأتنماتاتاقال
لهنتأللهءض7يخايثتههاقىيماماخلملمانهاالصدقتفقالمندناضجمنمماتهشبر
لهالافلعفةالوالتهلولدلهمصبعصوقالينتمنىلهفقالموماشاتلثايصنماذا
ىءاقواالدشمهااثمالوفألمطروحبنالدينجالتلحصااان3أناوالأالوالته
آنشخدنالرؤطابعمقلهوقالوحمماأفىالبومقالاندالوئينحدناأنىينألدباشهآ
الصضامنقمالبازامازهـالصشأقرلكاالنىتأم5البرمفعالءلطادالبويشدال
اباادصدثاوكماثالألناادنجزبمنزوابهوالدضهمهقاللمراهوابااددثب8الاالن

اثمحولدررلدكانالمجوزىكتافرجاأالانلوذلةالدااإالصوناصهواالذاالبنا
يخاثابتمىأفالمانانرؤأخذهادهةاراصيئايادةلتحتفراىتاالىيومافدخلا
ابفندنانبراتاةاكووقالاروكهأخذانهمحدهاقرففماتدنانرالفتفطلىناما
بربهةلدفيهاالههلالااخذموقامغانفلفضااصاالالوألثهقالا

قالهيزالثبطلتقا

فحاتتقهايقانه
لدأفترافقاعأباظمفىلقا

اتقانلمصفالوضآبماتزأن
نامرباروتلوتزلفاذا
اتفاذالثانزدال

البهاذالثقمةنماركارمة

قالدهفتئتهلىاضبانقا
امامرمنىيرطوؤفىفءو

كأثاةنكاولاتت11

4ؤتروههـلم3بابكضءوآنا
ىعنداثونصرففاقويا

فركىفعلثسنهفابسما
قألهأفىفى4ءماربنسأ
اشراذاناطه1نيربةظ

صهيراثاقعابهئتةط
وماصثالىسصدفاقات

هذالةفالتطبكلحنىث

ومالفتهطارهبئبنأوس
مارآنافااممقلفنحمى

حارتبااحفتالنا
بذااث4عكلهؤلهففوالىء
وراءبمرمابما

لدفاطأولساأنؤباخنى

لىادتهتلىدقالمتر

4تفطفطبضكبرالفالنة

بنالمحرثاهذةبؤثاثلت
ساداتنهـررثفء

قداماطفىوقدحااهربا

واينا4زوجلثاأنأردت
قالتقالولملهـتةالات
وردحالىفىاسأةالفى

توادةهـنهامقعالتى
لشرفير4ةةبا

يخلمدفباللفرمجط
نىىأننم2الوكت



461عدون1فتطلققفيكرهات

اشلارقةصهأسا1دةبتكلزدعزجترابرروةهطلموااقهباركزوىالؤةوكين
4قوؤرفىبهنفى5رراءرووعلىالمولىواالوةلمودحألرتاالمونقيمقلى1افةا4111حاالويسيأكافاعادثمكؤث
مم4منىصبتهرتأوذالثلء

دهاومانايرلوااضرعاتاءكاللهضصطدانةبهـعامانأقىافالكاقالطمقاثيرةالوردعا
امماواصرمراةاترورتءاوهآخهـفاوحهـالهذادياءالموازيئولموذاكتأةاتاؤةااالت

نانبمامابمالمجىدتاتفهوالدلممروالعةيفالمحيلماعوالمزواممنوالمح12الواالىلىءذالثتعرتافىلز
ممارالهـئهمايخءباليءالاأيدةابمأوارةلمحرااماا4تعلىافاالوارراومةوافاثء3كنىاتاازتهاهؤأكهـأ
ةلمصمحةايهثيفاالرودالوتملولبئااوفةفثااءويؤارفثايهضصالداظعارالةا
فاماثاألوموفاسألالمتالروالال5وتضاقبتدلاتوضىفالماثاوفىفافاتومافانبااةلمحىا

شاوكنىاهـاتجهنىوااراراصناهيحةصسوقةاهـةالمعقدلوئدوسةايغاالركفا4عإلتهاأخلفن
هومطااصولأنمزموبهالزمحوثةوصيانجةاافىلموصةوااارغوالىتاهـاثاداالتااخخهثمكء
دااافدنىخاءبرصاومامحداةاللوواةضصءوالمحمالرارةواالمحألوةةأرسااثهـةأج8كتزؤ
زهاددابهنهرايااهزمحبداأجمالمحأصيئالدئأنأرزأاتدقال
يعلىعهالىفىايزللمالذىالمعالافيافاثشأنهاثمنتوب1ثغ

اآواىماأزفتاءزأغمرفاإأاجركئتهنتاإدادوأنمفضربتإبأحر
ضا10410ااتأدت1هؤماا

لمهـيىاذاماحرلموتالمقصقاهـالحماصقالىبذبلهتفالىخرجمثمت2
رلياانىانةاليالذينالاج2اثدأنصيالذهاواألبنبرريرفاقلقبإرهماالوالغقالندشانشتأفم
4ليوسصاهاقااالدىتلىهلمط

وشأااسأإاوؤإقيعالمنيانىهـواخالئندأتيءأ4
ءعلىلردامرفافالالجمألون

اجمىثمالااىةلىإصاأألفىناولأتىإلالمإكقاتلةأسإيمادايممذاطإنةدكأالىالتهءرنأماضاافارتحالناج
ثتصالزتصملطقالثم
غردالىطالمهىامابهرااالمنلفهاةءمااالألدذؤيمشالالألةةشأىةفسةدالةألطقهـاطانءصا3دلة

المحدإزاطافمسووبناذاةفوؤكهز4رورنمصاففحوالالمزابالفعهافا
أالمرلىفىوأ3ةواسر3اروبابااللمتدولورالاادئالخوفىلالهىقإتىتانرتنطلتتنىلمأنبث
إخيرثاضاطاذشراباتيقاذفيلخلظ1شخاإيزلالمجبرادزألناانىالالهءإفعلىداتمالغالوال
فىةووادةتاتتةتلبمانةابثةثةزكاهصصيانه2افء101ةثاوابةايراثتباال

لءاةأاازن41اتءلروفروءاهـةفاواذانرالءةالؤتت8االصزاءرخآفرةورأبمانحكألرالوأذةثاالت
يكيركيفالتعاقصلىءوراوانكان9كلسراإكوناقن3فواآنفىكانانوءتدالضنمالمجزروتذع

سابهةالىاليمامهلواحدمهمافكلسوريمعااةنوالبدارهيخاابعلىسركاسايمالىاةههليفاثلاوباصا
جمتإطع4ءتءرالهوالتهقات

كءاهراصأاغالمزأفيلمىثتضألأءجمربمبرااإبوااةأكا2ياالناهـأإلمجرواهأمااغ3الياةا5لمااثرنحرجوأنلى1ثرافى
ارتح1ةتداوندفى7اتةاةانفيادةاواهـطداةةةاوااتههااتااإةدتادأنصرنامثمبةثكلا

اهىاىااخة41طالولارةااانذلدسقرتوبءةمتلءزايفاخالمزمألاساأااوالغنماالبلفاحفرنادنابل9
ءحىحىحرتآفقاتايهاوخألجالدتئم

رةالمحرا
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ررفطامادثدةابراىنكا41بفكابواسعلةلفهثءوالمطلمطامادةارةلماي
هرامحأدوانسامخازاىآاخزلاالفااداء4الرةءاىاكأسااايناالضةاك

فيتبهبوروا3إتالغزلان81الذبااقبعننزاوزعمابمفاذاوتزلنراودغ
فةواألضافةامجرورباالكتهةافاقدملذىاابإتاقلذىةةلموصلمهابالاالناثا

اضافاشروثصسالالنفهاابرهنرىاكأاثنؤافايةقةمنولةءينالىمتنهض
لرمفاحص3وخؤدزإم3اةآمزل9اروءصةطاقهنلمتميتا4داالمافوا

4صسناقة4تاآفاواافاابهنرنويبالالنممهازبهسدلماكااتةواالف
ديرالمجرلثانىافىصهلوالذىاكةاخهاجمفانوايمفتلمرآوا9ضصدبئوالؤةااالفص
اصالضصأوااكالالااألما1ماثاقىفصماخملالمجنهانثاكألياناماوابرصف

خاتمفى4محالهالمحمفىوصااتاتأتماثقافاازفانكانا11تعةلىافيارتثا
زيدغالمفيخنكذلىبلماننمفقلالصافاهمرادوخةصاجبابسخزلمفضة
نهااالىذهصمنكاانألامنىصاالصفاةشااورأساشوماقثرسفمامود

بىاياصفىارقولهلمأشةأبىصلممحاةمنؤلونرينيذتادولهقيفىىبمءنبخ
ولدهتالااماالممحدلديناالجغااريااتوهذاااخاوهلالامبمامميإلإلىةوقولهلمجنا

اهـتمكنةانافيهـبمااامحغواإلؤاةءاللىءالحراساانمنىثالصةاكشرحئلدينبدرا
كوناآبفىديرولأومنىبمىؤهافاتامضالذىالجنساسط4اافلمنااألونابمن
ثممالابهعىىبرهابهمازدةبمهنثلموان3ىكافىافلمض41ثوضنلرفاهااافالمص
اواألمابمعئىبمونأنمةالة15التاانتننهنامر13لهص4عألذى1لديثراقالبد
صمددعدثذاتبخازغمداألماكأكل34انالىعودنرئبمهةضاالامهـءومنمئى
لفظهنصدنىأةالضافةواذلىءألالطاافتطخباةاشكلراضرطولورزحهابأذلد

هائةهوسسرينءوىةضةءقثبداتةفىبندكلينارراجمالالموفىك
عليهفمياقهلهجمراجدقصادهبهـه2ايا

4لداهيمابليافتصسطثهمهةدمنابئالهذاثأللم
اتافاصطوفاطرطةبكعوهو4ثااذا

اكاءاتابنوقال

امللث51فىألمخمرهـثالبماالبولموكاءتجى
علفأاانهويىؤهـلمفافانهمكمضو

لهؤئااثانمحاسااصافنلم

يرآمىبةصودلىارغملىءاماةافىضرةبهسئهنا
ؤاالت41رفاالكاحبيبىأنححإموأصصفقد

اتتأمناسىالندافماهابناقولئقاصؤب
نوبنبايغرلورقيبصاؤالةافلمصابايههـعله

أناثذشرهانرالنءشبمصاستوةاافافةاصءنعافىاالص1عرأ
االانراالمجىوألةةثةالىفدثالبماالمالثاكأاالرماهنىوالةلهاصبىونهانىاالولبااوصف

قلتالوالثهقالتءأفر

عاحهطدخاتقالذاكولم
ضرنامناقدقالتهاأرلد

اقدالقهتقاينقيمااؤاا
ممعافءاكنهـلىذكرث

أتقافثتؤكارل

ءانسااكاضآءافرغأقف
ضابءبعضهـاثهربا1

نطةوذسعإكأمنىث

اخهـجتاقاذماينلدؤقيقات

نهمتبفأصمسلمتااافىتيهلىا
يئءهشفالىالمحوانىراغ

الرصعالانىوالتهات

جتوالفاضماتاقدظوةوه
مايناأةكانأننرتهـ

هـاطلىافابامنابهيخثروث
منبئابراصكلأناء

فهلىؤخذاثمتتهفرتا
عوملحماناوعاتهممن

أالفةءيالءتوكاةالديات
أنالىالمحرستمقيروطهـ

4عإلللهااصيااكلمأ
ثبكلواسلمعاتروووهلمس

التهلىىاطةلرسمعه

فصارالارجالمنكرصمثعاث
الى4وقوهـءدارفى

بفأمنجلىلهقةالمالا
لىاكهللىبالحهلمبةء

فقعاالالخيلموسيهظالثه
لءدثنثلحيملصانا2
هحارلذمةلغدزنباط

ر4ولااإلكلثتمىأةواماة
االمجبرءصدةمالىال

لوآريىكولاالمحرشلىاالمة5
هبد4ااثةثرذت
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لمةأكاولاةاإلفىمدلرةاونثهقالونأننمجىواالألملررهـنىببابرلوكاثتهالىصاقةولس
اثةاصاذفىثودماهءزألماصؤهألموالىيماهـااوواتلأغةةهـاددذالثبثمحهرادمات

دانءصاواةهـياةلمواهدلمبفذداةبراضدأخءزنمالىارودتممأكااقرلهمرهشنو
الرحمنلمننطارالمحدلتهاهاوقدقرئهواؤصمتلذىاصاءراوالجر05كأءالطالداقىفىآبرفالطافان

ادةقيبلمءا4ءأبواذالثا9جازددتاذااتةااالنحا3اثاو5زبرماالثيمالرامهتأنءضهـاالؤبة
الخروؤوااالزكاةؤتونراالةاصاكنثواااإفدروالدفىتوماء
المحزرفة7والىاادهـمكألالذبنؤوىرونهياتبولماثجمافوااؤكفافى
زر1اؤداانهاماواالتركءجمزاطاكذااالحاعملثنيولولم

ءبئاكاباثءيا1المحيوزدبراصنىطاكفىلهادؤاآلؤلابيتافىتيملهزكنلهخفاهلاةا
فهااشهـفارقأبئاال4زألصسورفيلمءووهـاتلىءفءفانهلاياقولدوصىقىاؤداليدسنم

آتعيرمماالفةاواللو1هوصةافيرةهصاشأفبهوزاممالومف11فالوصفلو11هـث
الاالزجمىفؤدحمزجثقدقلىالعقاابهسكاراانروادااوءقصولواااكنهدالمومنماتغندى

لهقيافىءألمايماأتىوسلفهاقثفاوكاالمحالننحىاطاتربوإصسلىلمالىى5ذحاا
لءطاةاأةةعألاوالهءفاسمتلممغيرالطؤزجصتقدستىاللمجزعشثةناؤملهميأل
الرمامءاةاالصاو4اتاافثت5أساواابامجزورباوشدةحمفحهـاا1أسادةبثلميراتبظندفدبمىأ

لىءانكلألمرومةشوقدفىلهاءفاسمتمالممولةأنهلىءرفوعأرقهورحارومجم4
لى

االألممنيازةءالثرا4اضافءكزلااتاباالهلىاكطنالهذفىلهءفاسممالمل8ةء4إةارمثالتاوأن
لمجر1وءافيلةوالمجيأسابثدةفبهاخزلاكأالزةزقدديرهأاخيرودي40وذاككاناثرحضرصئىوسما
لبنراحاحلواحبصانهأامنىااخزلارقةفيكأقديرممزإلبةوالذامصمةأنلىءاربئاثنء
آلوة412ثتقدفيهودةادكلاالافىشدةازنروحةةصىزهوابرلإلقالايمنانبنبةبندهرمكل
ادلااولاصاذاهـقأثرماابامىادثمنةبالمرالملاخاةنءمجنهلمافزالمىا
نانثخماشفتهانوحداهذ4ةمضالننتهالاناصيفاتسادابينيقحضىلعربا

نهبئفرهننبصاولمينيزتهو6اوجا4اسءباص4وص4عإالثهلىصنقيردولى9فقطنءير9
الهأمدمتفالبعااذهاتقوىاتوظسىأالماتجدوحمىروبواتالمحألبكانتفاذاينالماحدالىلفصاذاقوله
قأداذابهـوسلمكلسهاعكاناف4ائفنووسلممحالبتهدامىبنةاةواغافرةاومصنىبئداالء

4اطةفكوالثالمحرتفىدااناثءنىيمةاةااتحويمومعالوهنبهكاينال5فمالتلتاةواسب2اهـتءاالىا
وعاربونهنحهونفىلصونهبووبهذنهيؤذكازرون4وهمقومهلىءوهوقلبهدررقةهأاذامرنالشطتلرجابناثن
ساغليهالقهصلىوقالماعنتمزيزعليهءالىتأدتهقالمادعة4عاقثهـاجهيوءوهوصمإءاذاهـهفوةع
الىءكةواالبالهبدفى01ةالثههوحصكأاليلوننهمفاراقوىةاتمايومكرسهمةءواهذمهءو

اوالكأدرهـفىءزناامنءاأصدوكانلةتالمحهوخأللهدةالمحياتهصةعلىءحماشكيمءقظإءمفمين4البن01

أفمايةااهدوفىااتهـاامالقدلبأسيواواوالسدةةفيامنلمو4إءاقهفىنانهفىثلثوطةهمىبنعا
ارأقرةايمابفىافانهكانارإخهانافزاجرؤلحالاالاإق21نهائرداكأفافيمايثبنلثحمةاواينه

لىصيمبىنألذبابدروئخنلومدرأيننىيةصكنهااصرضىطاأفىبنلىءرووقالااسرالىأ11سيلىخههاءلمصاال
3دترؤرةالىألوموسلمعتيهالئهلىالتهأبمررصولألعدوالىنااقروهلمعايهالتهافارس4قوداتصطن
ىخف51هاأتندورىولممثا

افت



01رخمنافاماسببشيأ1
الوغيرهيدةءأبو3حالتهلىص4فهنجاانتفيلى9عدأينوهوقولابضةواالدرخسابغةمنفرجةنخالف

تهلةءإينإرةاةااجأولماهـاءامرصؤبالمسةبنروثسهقالدمماتمذرجيخفرسمولمنءابفوقماولهبكملمويهء
لاطابيتروعابهعالابنمام1دداقراتاياالةثولملمريىهعاالئهصلىنرقفقداهذاوخصاتإلعهأصمن
داذاتءقاكانعاقمةانسلموعامهالتهلىصياةاسيرةيالذهثحماقأحمدبنمحيداورههلىءأبينالىس6مةافظالى
سوقاللىظرالبومكندالئهنءغزلةبنرعارةءعةابنعنآوفىأبى3زيدومنهاقالاناريخهءأوداىا

خالرأةسيمءاأرلملهيعقوضعفهآبنمردإلافاساحأؤنوسلملهالىصياكنقالأفسنءطلةأب
دءةاالألناةدنمامعاس411أزصمنوسمحاثثهدامىياةانالبنخم6قطرتنصاةعروف
31ولال3ائازلوالرااتقاةااةلداولىءاثاقاللعلىاخماكأأدتهيارسولاتطفةآةلمافوحاغةاي

ومالمعادقاللمصارعقءإؤمقزوصىانلتهااموياراتمداأةرافءوحاافاقاياولدالابلهـوفااقالاليمايقص
سافيوالتهاقدوم1تأةوحهافقالةينءوفصمرجعتعقطةمحهنءثالذىجلطزاملفقالفيءيد
كرمناذةبمىالمألىاالأحرلوهـلجةالياضاعيدلمثفىأنشلم4غآالفهلىالئهـسولربرفىأتاتفقاممالث
هحمااألىلوافكاثلمحنهاانفألنأمالقالالمجخةيدخاكاأنالتهادعالتهسولبأأخرىوقاكمقسنبه

لمطنكراذمأعماحمبااهمماجموزانآلتدخلانهااهـانجرشمالطعلهاإلفةةثطوالمراةاتزفوالمجودخاال
رةؤماأمافوسملمقمءنقالومما4وروشمائاباوباصيرآلفحفاأكلباراصابنعلنالمحثاانساناأةانايقرلتعالىتها
اتإقلىروزوفةوأهاثفلوفأورصمممواصهاضانمنوأشرفأوهـبطتسأنمنأجل4علذىمااة

كافكألاذاارواهـمهاالثبدا4متأنرازماجنىوتثنحأنافىوصراصافهعىأنافىكماحرى
وتصتمارةثبنلركاالذىالؤقاذالثدمناألوقال2اتثابءةاالدراةااوالطءادةا
ثراشثبمومحاليهابوهزمحذبةمواردوفىةثقيرشيرااذالصاندناهءوالنالتالىقى4يرسثرءواوسث

اللتثلفظقالكرةنالموبهوحعتهوملى2اتءالتهلىتم
ابروانكافىوالتهعلصمةدادوتهةانواةراذقالضاناثان

وافداكادروئوافئافااتأرختهعارياصقباكاواكغفافةولةماةلفنءلةالنأمرزددونمة
رعاالميميانىفافبمبفمئاموايافاإااواهرتروقافىاوهورصاماتاارهـإبداةوهـءوأودتهسه

رةمضددقةالنزلاكطوافهفىطاامكلدررااضاؤهتةفمصرضقرطاسنإ
ضالةهن15بهرةوأنحرواو1واودصسو1جمرواووت1صوةكرواوذواذدواوذوواولودواورب

لاالان4ءمالىءخالحرواثمهاوساررانخجا
4علذةماأيهاالمحيميععايءاالىكءهتةءأ1لوحبكاللهأثأاللذى1ازأةوعا

نتيمةإظخألمم4اصهلالدالااللااالضهـل01اثاالاالرالمقيامقءىأشالهاب3ورط
نلمحرخعالدمن4أالماكءافىاآلابثاواللالدوااال

أقرروشجماالثبنىمن14وناذلذةطوا4فلمتزدهليأسا
فىإلأذلالكلاطيةاالالمحافعاالدينؤشاالمامثمأاكهتعنهالتهرضىبالسداءبنىهباااتابكيءار

القالكأىاالأبنقاللصيبالدباراةاوسبعبنألينانةسانرمعضيشرىمااناسداثسمحيدبن
دوندقالعىوإوتتطاشاحدائيطبمملزذاامنرثئقالالدحاماح4لذصؤالهتالفضناإثءقراهـ

جمأأرأاتهومىرفافىلىةلمفابوااءةصدقالوازيدىاادابنىىديعدبنانجاررواءلتدوأحمدأبنعدان
سمأفىبنباعافاتعراةأوس3بنقالخزيمةبقالغءحميدبنرجلىءنتءرحز3أبمءىصرةيىيابنزلم

لمافرتميخالوجبمارلى



فمحرببنانثةسأبلى
راالدهومنهمالةت

ضيرخهسماوحالالمحا

ةقعلبىبنهرمالىاةافان

عمنالهرمفقالاللكانز
اتمثمصانفالمئمم

انىفاععارمظاجمىقءأ
اثترصأنيهانطاا5ء

نصرافالمابارأوأقولبما
نماثاذالاوعدهـ

ذابالاكأنمرفافابلىقأ

مةاءآننر4اثاخربااياجل

افباباممهالحوصابن

فىوزنحرونرراقياولمجزروأ
خوصيونلعلثتصكل
لىءوامايوضمتمرط

فقالإلحااحهسلثالى
مااطةشءمنطر

ثماإفيتآصمتصض

مهمهحوصلى1اإكأصرفا
ملثهايسوالمجزرأقبابا

أماأمافاسامهابضئ
لينلررفنالتتصى
ءفىاضمصاكل4بنىمن

أوأوقدلمقبسةمنةاةءلح
ىاسطالفععألقة
نءارالمانهطثما

مالواىكلضءفاالماا
مااهـأتوفصملواخافىفش

وأرسلىمااأثعضدمواقاظ
لهلمسالتاسرتاهالمحمامر

نتقدمرعااتفماللعمةء

مافاانىمقلشبلهق3

ورصةالمحزمانهرفالاذ
ءاهـنإلمباالمحزمالىدأي

8

ذفقاصلثأمتدرلدانااقلتهالصلعباصرياراصكلهالفقالوس4عأالمحهدالتهولرلصنلىء

لةاهـفاسكالتظضاليهلةسلموعيهالتهصلىياةا
الورصصفيثحيتودعوفىافااللافيامابتقبالمن
والسصلقةضوالتآةكصءإالدياابىاىاتههثم

رقالةلهوأهـانهرم12ألدؤادفهنب3ترفصفةلهـ
قلهبدالمثاطساذأماقرابصامنلئق

اقاكصكتمامحاثدفخمنيناافثإإاخوىكط
قاالفىركهتواالمرمقأشرقتولدتمااوأنت

دضضترقطلرثالوسهورااوءاتاصضاذالثئنوك

مهقامنوهـالهراصدابنلنالدصكبىىءاقاامانالتمو
هنطاادابلثبلاقدناوثإباداما

ماهءافىءاابايوالمحؤالةنمألأشدامداحكرمتمتم
اللهاكاعإلصهاخاقذىلىءنطىأالافى

لهأخدقووما

ركماةمدحهىوقانايدةشةييةافىبكفاللتهد
باركثعبهـنيبكلئألكرحمهحةرثر91بابرياشهافان

اتعاناابزضماله
خهاواممالمهلععاثمانبولورئشداتدحالكألملوند
4نافىلشةردمجىوايحاضهدءلجبرثصمتفه

لمصأهىواحزمفحيلآنتوهمنءولمحنوةءهمماحرفودهفىالمحافامااةانرمقاسب
الهارااكتلداععلشاحمقدأتجنمءفاازفءيئثدةءااةوااالتمإكاا
وتهالمدحخلماهوسمنمءألتهركماإتاااامئولشلم4عاالتهلىاخبىادحمنفياباأ

علىالتهلردحءافىكلبألىبذكرىالإليبىءسراهافيمالمجصفحرلىءمصائد
قىطاهرىلزابناترحمةألى4ضةصىمن4ليرالولابرزاأخنجت3لمولعليهالمحه

الثهلىصىاامدحانةفيبرا2ودقلالينااثأاوغيرعرةأفروتهةافىءاوااحازه
ص3ودؤدمدتنعرةزئوللدوطالماابركةافىنجةلمعاليهأصهاوتربهاةلمأوسنهء

نهعقعالىالتهىرةابطااببنلىءءإتلهاعبمتوءرجعلمسعأيهالتهلىصوقرأه
كئبلمجااينناصداةؤثناصهاكاضموثلثنرهغيصوصانمبنسةمصصهقال

اهاولةوقالدراسهءقفاالوافالصيماالمربوالسمألاابة5هكلنانهاإقادواللسهاضحامرا

نتمقيسلفةاكامةذاؤبضهثاكانفلقدنايفابااقهمسدرحمبنيسلةنحهالتهرفى
أباتلمصؤنفىفيتهـوأراكاألىايتحميمزخلموهـكليهاتالىصقهاسولرن

قدصئندءذىناميبأالقهعلوانهماةارالفصساناقدوالتهبذنانأ
الخالبا03ءعزمواطاماثاطغاميهابكيسقوىااسةثىوتاضىماصاأ
وأكلتذكراننءاشورتهءمالمطثهةعالوكأبوكدتهلهقا4ألؤاعلىنحهالتهىرةا

من
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يالااالالمهذهلمطرركةصأةداةاصااوبنلمءلهازقالابماافىاولةمحالماماعااديمرواأوتتمدحانمن
بئأثفااحبلثنانفلمتفصأراكناألىرزةببهدأمرفىألوماالاتنىنمنذىغثثمافثتهاىرةوولمالهفقال

ملثضوالةرأةألألركاذكرهاااتاازءافىماابيتادممنىالاةعادابعىماثاامآرةفىهتاء
لبتأةالذىط4االبا7باثذمقوالتودةكل1فادماباالنةابهذهالته4اصضمىنءاالنطانحسقال
لثرر5رناعافعالنهءيرمابانفرالديناالمامقال4دوءد2صو2اقداخافالمزاجالاضداالمن

لىءلفضالأنموالىالتهالمرآانلىءيدامالىينأوساقابنشلرةايضىلثسفاافىصحاكرهانبيرالذى
أثالفعاتانألتهفملقمةامتدؤاوأماوليطوملعدكلقالمثمويايدوملماليفافاالهـجوداونقدبممدلاتا

طهـكابيناكمههاصهدهـةبافحةالىدالءيالاكانالمطقدقا140أ3صلىآلىءإعراامنرناالألى
شوالمادفارتجهجممواشمحأألمااالمامتلثاقالاهـداذاالظيمباأرل4اثااقربكانيكالنان
ؤقألضهوإببنىلدفاعألفشباتاحجودالمتدلتعلىهـاحتجراكارىاالةصاعدبنتجالمابنصالثهأبرعبدينالى
رأالأرىفءكأأئصرفائطهإذااؤصالبىمق4عالبابمانوجالمر3ابرسكانالنيسصهنمظ
اتهصلثالتمروهوطننرجمحنياانوذالثنناصةاذهـزولوآودلحءهكاناكقياثانبفيصلةدط

الىهرمأرسلىثمفرعليهءالمجزثاللتاتثيألهـا4ضكازأؤتلبانالمجبذافهـىاشطفىث41كافأشفذمادلءابا
لرفاناهعالمالثأءتءءزوصدسادصذفءالرمقواااجوهرىمناصلخهءبثرارتهومقالاامنيرابا
نت3انلتهاةةءيافقالمخأماكانءورقهكتىاذاءكانهنفىاتثآلهاادوناتثةايمالراباصعهدلالا
صطاضيراكالحعممبواالتجآرئقطايهجفباهوءاازاجاتباروأالهالنمههةثالة4ة8صفىظالط4اث5
تافىمحلثبنألهوارانلمواما9ااجفىواةة5وءبرمخكورةذاهفاةوادةثترلوالماباااالمجزف
نلطءوهرأعظمأبوكوأبواوالفانةهـل41وءورموالراصاوارهرالىكاولاالحإالااتيا41فأزتحب

لذاورطامؤأحمدنءلمالولأوالواواةثةتحمجمتيبانمالموافألصحفانىءااإنواندلءث11االولكان
عاةلهلف4يرتلهتاارداواابراوهمطخااللمت51ةاآلهاددةاآا4ءاأفواةثةت3هخهـهوالذى

اتضالأنالتهبثنمدانةث43ؤتفألضضهواحدةةة3ن8أآفيوجهغالذىانىا1رإماياواالرطبأ
مااللهأحاباجاإلبما15عاعدىامعابرودةواادرارةفيءأتءافااروىاانصهونقىفبىانغامضادتان

أحضىمأهمانثمهرفىواةاباردوابساوادارالطبادارالىةأربافاةةاهبواوبةالرطأصينتاافألةا
قابرافىفقالثأإى4بأانءضارةهدلوثمطحمضوا1ةمالمزاضئواصاملةنهاااتداااالبار

الرجايىزين5إيندابئووهـاعالئىامطعأبىولبادتالئهرحمهامافرائاقولكاافتالصدءالا

اأماشذالثءفاذاذمقالةأبلهثلمنرولىأوالبمهـةكاهزفي4ررشبمابر لممامالماهـاتامرتىالنةالنذاكحءدسس هالمصخسرةءاحدك

ثرةيالردبعثنممحرطنءإان1الحادةفاكانتكلءكافتاذاالخرةالنتتهطبمالمبااصساالخبرقولهأصنما
هةعاةهطءانحرحزائروأنءفاالالتحدااربىأخم4تةتماءترلدبارروهومابعااباتإصافاذامزامىات
الصهرنامراااحتاةرؤإؤضناأتمظألىلاوةمأالى

مهمقواىآعةيمصلمحةالوقاركازرفىصثوالنهفوخألئهالطاهق
لاقهوعهثرونس4جهزللممنيشءويهرلىئضتعذالمجدأحمهاناوقدفلى

وعالمةهلمءلوأزمأااالمجزأردنادأبوقول
فقالىاثقامزااكامأاطيعمفىىمةنألتأأقالتجدنويمراإتآ

لىفدى33



071اضصهيناللمابنااهرم
نااسوفافىفىمءمناطراصطقالمطكيتخلقاكهبروهـثاندؤدو

لءااةالوؤصؤبامنرأىئرولمفا
الدينينءراررباالفةزهبباونمواثرمالثءريابنىوقالهرمفمام
وبالينقةءامفاالىءوجهموةبغلظاةاهدالىفهـواررعشدتياتحاحقدى
بلمالمةامرباأبابنوقولدمنياالاباىكركهجمماة

همامكالطتطهـذىتعزههبمنملىلضفىنءسوااألرصقمماعلىيقعان

امىناروامىالىمامنرياناندىاىاكرمحصاكرامنانءئحمااما4االوزثكاءدآ
4ابءةبنمحيالدينلمودجمال41ف4افنامنالفىوأفدؤيمثوكلبهصائ
فرسيرالدارباايحأسازايةلددهبىمحارلهيقاسرماثر2اداصدبنوهرموى

رسااحرلبأومندنالمهنجدرعلىافرالمجدمثفءصاساا1إرؤاسؤ
دقولشاعلةفيطاكأيعزوجوداإلقاالفلحبصازصماحضنأنوهايخيماوهـليةأنوكره

لاالةةصداءاثبذحزاعمةاة
الئقالمحكرمبندمانصلىء5لمتفضحتهاباالياماكافتنحدهنصاوخهـيناقىنإ

الزنادقاروامفجةوبخصكالشقكازةوايىدلءصلعلههاقالانهلثوقدينرآص
ومخيرها4ثاباصبالنيئاالالمحباكااغةأداقولناومافانهفثاافرباأباة

حصروالىينهـاصلىمجلرعاةواواالصلفسةاؤأخيلةيربهـابتى3ولىقال
3لىصواالوااوكنعاكاعيحا05اضأاذبلوتشسهتبقللمانهلوذتنهتااأجهى

عءنوأخمامنوأوفقألهعرىنأهمىوالةظمنوععاإاءةب3اطواةذالثنءأتمث
اقاهراصالدينلطفىطةااف4افضمنمهشدنأمافاشهظتاقيسإذكرتىاد4ءاوذامهـقالبمط

امثبابقوهومايمافثماجمويسبلتوعثهـعهـأرنةررةبصم213ابريرنياكيموهيممااناالعكأ
ففااالصذىاصقللتمينثهطأفواههـةوناماةالوعاقمهلىرهـها

روفألمحمحماثطةينهفيخائألخارمىإناؤمايقمهظتمالومااداؤذالث
فماثخذاملمنكانىصسهيبافعاالثطتخاطبداهياانوفادميماوله

وفىصومدامكبءوعزةراعونديمعاشقةيهةوسلمعايهتهالىىاشالىء
رةافىفالثثوارزىأبوبكرالتوقدأتعترلىءةثاهاواللمأس

صرمءودرطأخوماللثالةاربتةلدتءافموص4لىابلتهاىةردنحابا
لمصةمدوفونزبودالربدرذءنمحزةصسنفةمماهـلةيم4ءلهتوبي
صدم01ثراأئرىلمنصالمءويإتاتهطءصاالتطءرالواندبنالىاءفىصةقهه

بئاشباماحمافىامفازىاالدينثابولةنأومابهعزثننهءالقهرفثا
اصبابوارةظةاانجيئمنورامأحبةةومافقالىلاالةئاهةاثخمالدفا

اانعابسصقوامقهنأللهمابنانوايمىبةيمفادفىوالضالداعزلوك
اماباذاأصادث5ابالشفااذاةلهاجصقدمزلنمالدوآله

الردابالسعادوالفيهائألوماهىاثثإباءالمدومجلىغظاالشامجيشضالداضن
فتضتمعماواىالمهىملىحملهيلأدءخثبرميائزاالوتداحادت51رواتصجقيلهابنماالثصلزإمف

وأمألهامةكا4وتزؤضآزوتةيرئو
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تلمتابنينلدافسبقولفهومأخوذمنباوأ

بجشوعنمضعومبماثكاعنوكناانديماأغنىطربايا
اثبدصبايمايبهاضطاانكممهببهدنىاذاغنمشبب

ققالعقلىنالمحىلىءهوقصيقدالاآافاعبدبنلدينامحبىاقاضىاذهوات
ماصربمص2بذالؤاجىكابماكاااقانأمنمابتيم

يقصصاينءأنائشيماأملربفمكمهابذكرتثيباافازاطوب
نزفهافنحمندنىثقاذأودعءنناأبوالديناثاببالبمايباالداكأنمالنى

هراغامحبدابنلدينامحيىضىقا
جموئئعشدنامطكلبكلىآربهارمنانةخباوناماف
يمملهوىادسألوشونفهتفاااقلوباتوفايهعنا

بمشبملفيناصقربنيناداقالمحيىو
احياناخافبائدالمكافان5إراحهمبببمث
ناأحياناماقبلتمشقالذنالثمرفغتبلنتضإتفى5

اتءأهوله

غىلىحبىئاخمغفاةصبماباصهعلتى
أينة5أنزاأالهوىنالمحألبهصبمنشصالغروأن

هلغزلمحالوىاينالدفءيومابكمؤروأنتلم
برؤاثحروعنالنفهةبمربهابادءيساخهـلضةونا

رثهارمنهادذاساحديثياخراعالاالىازء
المحمالفىفأحاب

هماتصفرفىفارقتهامهثاكاملامثاليبكنلثقاوااغانهانى
الىلههـهطدإمحللىمةمينءضميزااأحابثوألجكلمجواباهذالىأما
اللهمبدبنلدبنازينقاللومثلهاشراقاهـالمحاسةأباتوممألهمامنبةباا

بريروفاكافىطءبهـؤئألىءصتنهأقءهصفراتوناك
فهـااارأف1أئأنابيبهاأعادتىدوالولهرىاطمما
قييمبنممدينألدوقولبير

دوعزهوءطربنامنهنكاواعطمالهيهاياذسصانف

تصفرلرضأافهاواأأنابيبضهااسكربااناكاماتوأكثر
ضاأقوله

فميترىبالمحوكلألهىالبماوفيحضرناالحمالحولمط
تكلملهوى1وتمسفنبنمونحناتشيهلىااعنا

ابلوهامحدالدكأاشهحاعودثضااأبولدشاامثىناةانشدئوأ
مرهاشؤرانهتاكتادهايزخبهاعمهـماختشةمنقبمى

ىءاثافىتدثاذمخاواكتثاذاثقلناسثضمنكلصاهيةوت

مهلماقىفغطميهرقال
عيلثةنمأسالتهالوواهـما
روكةءعرذاالهدو

تهاذاءالنةدذالءعوفة

ةءااوطسنطإهءاممران

4اةاوالتعاجمهويانخرج

ضسلىدآصهضأ51نصرفافاوا
خالددهفءعرولىءهمةء

لهعشهتهارفىلمءفقسال
ةابارتالقااأنتمةلمةءال
مةافءاللدمازاتترا

ماوالتهلفقطأفعالخهالخالد
ألبارالوةاباالمطبا

نؤفلسةءاااذههـالفىا

اقىنمطانهارفوظمهعاله
امطرباالضالداعرونات
رااالتتماالمؤضمن

انوالهولمثملأتقال
تءالمحعاثصدهفتهأاتامضآو

قبلىلضمةءتظمادحاله
الفةلهاسلىانك

جعفرناترفاهمرى
لمجضادل41غالحماأرانءس

صاااسكلوفيبهنوما
لءااليالقالاكنىاش

قلىةهاءجدلفالمآوص
مالهمنمبلهأومى

نفلاطابنأماعالمو
شاعراورا5مثشصط
جتممادةثعهأبوقالمامعد

انفرسمدأنيخونلعا

مقيرسففطبئلباسا

مثهاتبنالمحرثبن4ء
سانلفرادصأالبةبنىأحد

بنطامسةإثرفارس
فيلمطضسلموفاصؤ



دانبىاسدقدودهاف
اربدبنومعهلمكلليماوساتا

عالمبنىمنممماقىقزصر
تاهأانمالىداللطفة

ولسلم4عاتقهاإطفيااقال
حهءوعللشمازامالىث

العرالىلهـخسأقالاالقال
ذالحاحمااقالبعسدكن

الولىلفقالكا

فاولحىنهقاللماداالث

قالل120ةأتاثالأجه
دقاذالمحيثملىتاا
يألتثمحاهنهامالألتهاو
نخلةتجامانر5جالوالور
تهاسوللفعطوولىسافر

ماالهـلمواءاقهلىهـ
دربدوا1راعاكأكلةا

عنسألملى1اكهرضأبنى
ذااكات1فصانهثمعالم
ثيقلمامااكنىببطئوا

لتماةاربنطلىءتالىالته
فاندلهفىونااماا

اشاةا4كضرعؤمننهاصا
سالمنأهراتثهـلىاذال

يراباكدةيمروةءشولتلوتج
مثمصةثلموستاثئتءو

ملواالهأكعزوارأهمات
لىفىالثهـأنصابا5قملىم

مقإانلفهجمىهلموج
دفيسمابذالثرأى5ولد

ألىلىقتمكنىدافقال

ذتعاالتهسلىرأربدؤوأما
لدأازعقةصاهمكال

وأشقرلهـ

والفةأربدالىلىءىآ
سدوالى9ماكاءأرهبنو
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طأهلافغسيوراءااعهبرأناملهفئناشرأومطرب
قبالهـاممصدلهبهفضي4شبيبفاشقنمط

حفهأثوقال

مجروحاابيربانالقابفىالىبهبثكلمنعارية
روطلهارتالىج4اذادثكبمةشتهاثتصدمها

اداألبألبواؤادا3تريدابيذةمحييمياقىهيرالذ
هبمالوص01أماعصاالوتوعافىالهالصنءإللداحياباقنطوب

اترصبمادانقزلبنينالدمفيصقمنأخوذءخاتهـاطان43ةةماسابءااللص
ءلسودارةناءاريهإافىاجاسراضاقاللتلمذ

متزلمخهطفلهنابطايرخآاهرأضأبزرتازارب
راالختثامبمواحوباخهاءةلىءأنماشبأت
نبررااخهلىءايهاىثألفاواغمدتتدتكصقنحنافممر

أسودرازايهاالوللزن40قددنانقابدعةيئثيإءههش
بانءلىءدإتعنافس5اصاناهالةافىن

صىبسخنالةارالوودوالمحوللهطالىأبصهـلءقااقودقالىالىاصراجاللىوء
أرزاحيمياوقالثة3افىااصنبراراتتلىء

اأيراافاسزلموبالىكالرهزبخثراممى1و

ا11ت1الامءأللنافىله1جانكاه
ذمهفىانااتؤ

فاهبامهاماناقلمكألرمنازالءتسوافىء
ءناالىوالشوققالنطحاضرالىلهـفدلمءما

خبمفافالضكةافىبموزقدحهئألاداةماثعةامسنااصنمنامارزرائابيتور
نىلطا1أمرإوالرقواتواالمزحفاةوارةاالرواوةلهااأثنيةفينإل

فوع11صذإسرنمادأبىابابوأروبةاهذ1امالنساذاباخبألهسلمةثةومماكط
كلفنىئنالاكا2بادقووابأمطىقءفأماالىقوأتة4واينثهدواعاةابلة11
رتيئيسرهةافتنذالثهمفاتنهالوأؤخثلمحياقررهاذ3ىالضابلاةمأثيه7
فنؤمنيئهصفننيأنيلبابلةالاأتمتمحناهاصتالصولمينتالال

هذاإلفىشهدوااماأصنومنزالضنهيرصرجنسثامءنجمربسرذااالنه
لطتاأبكاللهراثامنوعاةا

بيخرىاعبعااعقتظنى1لصثتأللياوسوادأزورهم
أبىينالىسهاباضىيةااكاتبابالداالمامالثيئانحدنت3ةكسقؤقابالواقا
وعشترهمنههتئاقرااتاأابيشاهذاءؤاسلرانحكتابهءقرأعإتودأءاا

قالوازيميمخثابفابابأزكرهااكهاالخسةفيدواهـءالنهوغيرهمالطلبمطةءط

ابزورهم



األ

فرصرويباتابلةفحوإثضابلقاتلال1اكاتابلادثومسوانثزبلقهمأزوأ
النبافضبلىاةلىةاففقاتلهنبهواهـفسالمحناهماقىاوةالربعةةأر5هألقالأ
لشاعرادقالالمحوهذاثذقالنكايباالمخمالقالهعةاصماأأ

ءسولوم6صاويومءانسالوماايءومؤث
موقدأضذبعضذا4ورزأجمبءوالةاألسامنالثذااصما6لجهمءماقابلاالتراها

دأقدالفطمامجاأأخذباماتاأبقول
ااداااظألممارااةوأناد4اءاأكأانهاراذاأزدا

سكابصادبملىيرثىلاهاواصئاحكالهةزتلىتيشصبمفا
رىاليفاسصيدابنعدينلىافخاؤشصممعاالماماثيخالىحقهةمعابلهتهقءجمبثوة
انابهوانىاءااء1اهؤلللمةروتااقتدبنالدينةال11أماألناششكانقال

تمضعونهيماثدفأىلممالزلاقانوذافاتاازورهمآمثلنقولواأنكسمونآخدثاواا
ئهنلىمخيواالهبأفىس15وافالودونةالبالثرواميلاضسيرلما1انذايدبهيراهـإ
ومدوأحرالهاشقوأموراالمحبؤمجثبرمفمحنالوعافابعمقانوصىداناثاا
وقالةءالمجعأقبهديازقامذالفىاباااللنابأا

فاهااوؤبلتاصبماقبيلالليايكامتنحلمثهلبعيث

هطؤنداانةوالفازففلىليفروعيئازفتهل
تالشاطبنجمدالتهءلقمناممافافعصرمماشثتلألفقالته1الالواعفافقالا

فىوااقيرا

4عرز4وذفلمتمحاللهرىالىالقال

4عرؤ4صقيضلمأةااايألصؤشغلىغمرهلىفقال
مما

مهإلكفةوتردلمانئألودمعزههـهسوىلو
هذوصاالمحبهرفلمبموصمدلممن

ثزاابناقولمنوققيباتااأبىبلتمعنهاانالدباعلمأوقال
وادوااللكامةاسثصىفاتواصلهقءلاالباالتاق

المعابلةفىولبثضهـما

صاوالمحويدايةوىأمنءالى5أوصيتهـاالياممنريرى
محوىسددمطثكليىابينهـأمبهساأدىاهاتالىبووابدت
واجيباأالوخعاثابامقذوىالمنءكانثسوادافىفذاك

وأرثقىااهذامننوأقرأتاالاهذهنلةالمعاوتااعنكنالكىالو
الرحانىاقولا

منهتكاسلىبهـحتىيحباتحاناواسلت
شهاياضااكواسودذاسوادمنىاذاكمقإتوأ

ائىااامتمطابىقولبلةلمفااومنا
أيرفهدلاصقفاصاهرداطواقخنمةايا

جيدثمميلىله11عرشاحاو
تمبروتةذالرونصمنءسرى
وءنيهأذاكهاةتءالرا

يزلدبنمهياناثوذ4م
ةآجنىفارلساسثتفاكأن

فهدلمطببنىفالقومه
ربهةالرصآخففيىبوم

لمدتلمطنوللفها

ؤتقوليافالنذلؤماةا
الفالنكاتكتراثما

لبلمافذتولنعتءما

ينىصرالىالىقدأالذى
واتومافهرمحىو4وماز

تثالماثبفيلأؤةقدمعهراء

لثاظةابنافيأباعدثيادفقا

ومتاتماصنلىفماراا
ىرمحىطرالطصشانا

عاعروجأعاليهاقبلىاذا
الونجهؤفالقوجهـهفىرصابا
هفعة7عاععنقتنثوا

تءفىرآلرصماصوترك
بقومهلمحقفرسهبوضي
لىاصهـرامىدعاوانمطاقالو

اهكانانهمسالمهـاهدرا

هذاالهسزا34لمبىنع
يهؤدراأصيرقوءتهوا
رطالة40مةخهمرا1

اكأاهوازنلميماتءاقد
قههيحؤثالىارسافطاناا

صفم

كزاأفىالمزنوقصلمءوقد
رااثاكرعأصمعد
ئمارماحهىتاا
ء

اهرقاماجدحصأنتوأة
بمفا
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إأةلخةاكآزااألئاقمةاالابكاممبدحصيارابرأبولذيناسضأمالمايخ31هامشةلوجه31اندثاة
يرههثأةلارئالدينفشهـاصباار

نهثدزدرجدحزقوفىفهيخيمزتاجمبإسلمعوانتانأىاةاشؤ
ارلدج3اذاالدكتغرسزتيالقراط

4تهعضحادثاتطكرححونيهزهماتلمافههرالدىكأءاطناطتجب
استهإلقااياولاناالوذمنومناالولنءنافص4صثتورصههائأصنذاقاضرمح
ايرورالنلأوتافىتحخاضؤقولةالقابلةاانانى110ئبارهـةإأإلئيماوهوقاالهـقولهذاالثومن
كودمنطءاابااقصاكاانإطنافىنسولةأنديئءإةنزجمنىن2اابلههـناودأةاظضابةرمفاصهم

أنلاالتآوثدئاتادزاطولالماتلم11النلمحزنفىصجاقااماشنآلمحانذاناتصاكمااذا
أبتبهلةلمقاةافىاسةاماعدآثروأفرافىونتدثاتالخيروالمحافىجهونجمرماتالدىا

ئخعدمتأننفاإلأذافهاتراهتتب4ؤاقابلىذوةبيزصىهقابلىالنهباهاااعينماكلوءاالوفىممداعيم
خيرمنمبرتهقىفيحململىءاخدوموالفافاىاماةاقاللأحلىوماأعوالثههذآالمعنىالوكائ
ألوىاالدينسفءوقالمعزتهتخثىألمعالمتيأمندىفاةةطوألىإةأشما
حكلألثفأناةصامقاثأب5كأل4قردافىهءتظائرتبلىضااث4وزو
صلالاعرةالدرفوقورأيتلاماالاةةرصاباتحتإتفرأأخذتقالررقىبط
أرادالنهىالمهنناسابرنزاهـوايألننأصنيإلءاايقولهسألفهأنلهفبئلوااتههبه

وشوهوأضالمكهيىاسلوعاوهذاالمعنىؤالثمايرادافىلالوزنروهتاتفلىاثذافأزراعاكأوازلملهتوة
عاقولاشبمتأدياوقىامناهراكابضكانيتاهاذابإاهذاالنللباررىءخافدثابملضروب
الامجةعرىإلهـاقوللةاقاافؤتةولمخاسلىانأنلمسمىابىبهتانكانهفىالىعأده
أمنأصلهاسياموالددامحئذألثانأىدبلتأابدروألدرفياأماوفوؤتحتلهؤئفرتطدالمة1برأءأاذا
الفهسابعطتاقابلئكأوأىاتاتابلناملألفإخاءرصلالواةاةأمايأراالماامفر

لمجزابنإلوإجاإللدايهتدنآبالءحةلىفيخهـءالايمإقاأااإببمماجبمالءواإلمثزإاسكنآإلإنمروبىويمأ
المتفكلالزابلماوهـوهذأت4أءبانلريمراؤأة4زثابئأثاواطكدارا
لماطااماثلمطلمحنؤةالمصدمقمابةبنهرممنىث
الزاعروالالدالراهبالمجزارينأنجواالفةلمأسكانانهوذالكرهذ
مثماثزمماهطفىاقلبفافقاصىرةابما2ابنصءنلم

ئرأجالهماطمنلامةواينابوالمجالفهلفقالمجبهعضهتعالىتها
لالهسمدنالفىلمفثتاايهءاباعربومايا

آخولةسونحسحفاتهأبوالمحسفقالنراووعامةعدتنفزهى
لااهالةولةمجبنيثتلطمامءاالفضلىندكءنع

كلرفاطااياثعرخطحمفلعادتاكلهنيههاال7نبوتك
ضاالولوةينالمحربىهـتذعةب

فارفكافلرفاةوب3عيبالثيئوذابهذافأجمبينثاممص
لمطهصعقوقالمه

ئذ



هرب11
لةرووالاآعلمحاأنانهلقببلةاالمبابمننقيلماندخآمغالمرلىنلمبرةونجإلبداءتحةواهـذكرت
ركبسامراقاسدتزلمائمسرشدصكائمفاةعزشلهضدعالةحافبوالىوهـلمالىدونن
لمجدظوا1لمجالاأجزضالههافقالكسرتالمجوزفاةعشابا

وروممألاالدفىطاالخهـسهكرتألفهسمنحهااليخ6تكلنيفاالعزشهااءمال

ناكألوهذاهـتينالوماعصرتشأسيسألفةأذفىوالوصتئءترلم
سفىبنوانطاخالمذخمردءفهاثإلدلصنابكابأبااذله4إءلءبزاليهأناللحروالدروااابداجممبابص

اتسعاكءااعؤلاىكتامألونائلاةالققابلةانالماإلعامصنةءالسهة
ىاصورولدسنةهالمثدويوتىثهاتحتمننامفىمفوؤبهامى31االاالقىثأء
فءااماماباوةينهوارخراال7لهناةذكرت

نانهالرواةمقهـةمءوزو2ياتلمءباأةمىذاكلىءعصةأقىؤثوفىساعالمل
ودكلىصبيانلممامرهاووالالقىيوقىمادفقالاممألبآلنملوولمسالماالفعافاله

رءااثايقولهز51دءاااأبولدمنااشاالماماصيئامازة41ةلضدنىأثأ
الزالازمانبىممهايأرادأصرةصدأمونكأللآلةابثرىاثتارا
وثراورإساتمهوبهسادالبصونراوتخةمابانالهـودالىبسدلهسعر

داثرزلكلهفثءربالددبناصبداءقئطنشقألموهذا
زهررااةكان2ومربإالوأىالفالصهـىويثيأصدرديمونتاواوأخوحا

فانهاشؤالمتلىاريشأجدلرملامنىوتمالبمخكاالرمقاومنبضمرفىؤت
علىاقيبممغرواافىفةغإلقاانبوالالننأكاندحووبدلالعوصولمقالفضابنخمامنالئهذابه3قلث

ارصمثمانثاوترقدادأباكفانهنعزن2والألىلوالرألرمقابدلروولوقالوابلهتطواغاصدقف
ذذفىهـصدلوباظدأناوقاتعرفهفاللىواعقاللمااين

تمرىاالبمعصيتهجملىعبىذابرلمببمألثفانثنىتممزثكأهـء
ااااناثوذمهالثاالمودوصقلذافيببخداخل4ءلماموقال

اطالاطفرةصاآبنلى2ااياصاهزيزينعبداالدبئصالمولىابمازةسهانةررنىأئث
المحاجواللةفىاألنارقةالذلررتمالدهـفمهـعهكألدالءاؤررهوفىبا

ذا يرأتفئ4ابة4تابحشمولئهتجألالثعمافتةتفىا
الفةيعزهماحؤاالزارقهقولأالمحوهىءابغدهراقبنىاغ
انلهقلولهرساللم11ولاادثياهصتتألإيننابوبمالمج

اخاؤبامااليرىىلملىاالثوالدخولفاالبهحفاتغةءشهالرقصورخ
وكانااللقرى3وقاهلءارج4وردةكألفخةدانجعلملمهفه

أسدفاالبأندانالمساشوأرشمقاصاهابندعلديناسلشقولألىدفاالةءدذكرءوا
أممخزمنغرفلوابنانلاطويامقمراقايأوخرديخهعلىلماشسءاتالعب

اءاالباةصساتقاممقةلةثاالئةأنتمالرفقاكرهتسلىتبمهيالم
القياحيناصعهتلودشاهراالاقولهذامنواكتا

ارالقمااةر4عإلؤضاالفتوأةبخدءياضرهأ



تهتالدباغمماودةرأى
اراالافمانأيام

بهلمجاجاتهأبيافتلص
مىيخابارهثااهاالى

بذالثكعباطفآءبءأ
فىءلى41يامنوأوفده

4لىاصؤأروانبنالمالث

هعبدفتهمنهسترهبث

دعهالىالمهدن4ابرسا
دهبسهاوءةىفاالا

الىب3ومنهمهماسءفا

ةءتأن4عأبقيمالمجاج
لىعبادخلىءفاهنه

بالكىلاقالالمجاج
ةغآلدباخدةواورأص

لوددتوالتهاالميراأيمالفه
الثابمزدتهشاماصب

لبااناردلولمجوماسلمحا

انمءأفآناطرهن
أوصائهأطحبنو

لولثلىأالمجساصآلفقط
هكةةلمطنؤماااميمض
لمثاضهبصق2فاخأما
ذافسكرث5لرواامقء8و

نصذههـولففىلةا

مءويز8امرلمفااكازب
فنضنىيزللمحطافيان
لتأرجاللوانوإثا

طاراذانفىةالجاهـ
رباعبنوطبمطجماهئث
لمروانبنالمالشابعبدمم

اقاهراولىأنلىاقىقيل

موعةكزرذووالممثرق
نهماعرفوأولانهءا

حزخأباهأنتجورلشهأمض
مدالملداعهيريدمهـبن

اال6

لاإصمائمىءخاردؤ
11بضينشواحدوهافىلالعنهىكااانلالاوهومنلواووأريثاصناالولقات

11مالوناأشلهلذواماأةألمسةوحارملىكاهـرابءالالءمنااضاةباأقىنهافىءاا
هم1األعنهالردفرببيماالنهالمجفوةمناضاقباممااليايقئءخويهةانلثااا

قافااالباتقولةبئبنالىءبرا
فىةمعأنوزحزجتصثهاآصكرىسضةلهاهتهاازاكأ

فقوسادظعلىمنطالتكلخبرهاثأضلنءأبحدتا
ضالنجاع2اقول4عإضلوا5

ادوسنءاكهـلىؤرقادمنالبددطان

دااهةضفىاطفلعفقهاهدؤالىءونم
لورروزنهئتىبناسكدادأناراوتات

لئقبااملغراذوىدمحتأةماأضلنزحزنالابسد
صسوامقهداؤهلاذايمىنجاالمجةاظأعالضاسهذايدل

ادقآحهاعالمىطفأيألون5حاأضانهءدتأةقلتشثان
فقسدظضطجىاءلفلىاكاسكاحتجواراباضطلىءزباتاوقلى

لى12الديخاصىلى11صازةاهكدفىمفةأ

ؤولمدتاغاروريكبلمزازهادعضرزمنراكاتمأض
ةيمباردفئلموصافيسهىصرغرتقصكأناءفيهط

خفهنوالةءفىاتالآبندلديناحماهلثولنأوما
الزد2وهـههكالىثهببملناوهـخمهـاخائفم
قيزتوأعدماشهءالتههماإفنهةزىوناوبذم

روئأنثقولشومءةمجحهاالشبهالباخولامهبابءاتالذىإلالىمساءذاهـقات
احصاايسءينالدصفثةمماةولبشريهتءواةةلاصرلةالرالدضها4افضق

ةةالثماالهكىفافبثبابةكهالابميزاكالىتصلث
الىدالشعرواثاقلبهاكرواذدرههـوادةاماءأضداالإل

يردفىلمءخةانهةالحةههتف4ءردتةةزهـانكانوصنمطخعالترفءالقلت
أصواجهممألبم

كألبالمقلىنرمااغرصسواملالاوايههـوردصنءإآلرىاضلردشهـيئأل

االلنة41نىقالوالتنذهىهلردتهئيألشاقنىاخبادامااازادو3إاالداكا1ةااا
اضةاطاحتءقوالهاسأئماالمألحلماايدرودوملرمطرجلوارديئهلغةاالفيلاثة
لىطقرلهةافأدهابألوهذهـمرحااصرغاوأخءاواغس1اغأراغثةةوأ

اشداةرحشباييتقوواليتحدىصدىخهوحاماسهـبنىتءوونسرثنو
كرىشهلتةنعاس1ىأللماااريساتهااذاكذنمالىإلنانتوصرثىاضباورا

هـءااالراموفتهاقالبمسيلةء7لىكررأةافيووكرىىمصاباالي
ال
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حهامابوىاامنواليملاالمرصبهطواللىصغالث

ءاااأتونتلذينامةاروموفعلرراصرديحالفاةتكلناعساامداامريانفألنجوأ
ادءااقلمحس1لةعلىادوصبهمعءاوامقبلهابهماكاااهمنايةلةالمقلةايردوه

بالخهأةاشاذاةكللر2النهفاهلراثتنانالالصغرواوادااظرهواناواالعظما
يصاأبوقالاضنيهامهثضترأت

ااهـثءنافلرىكلكهةبهطخلوتاططاردة

امينامارثشاال1وهـامفصيتءاااؤوذبابة9اكناناالسيىماماذربهاخمواسدةثصا
طرفثناششفراثنءانةصمانباوالمحألقاالنفلىامماثملرؤوالموقامسدغاتمايلىا
دإثفرماثباتذلمبخيناالىءفصاثهاامضأمامروالمحالث41عاتثلذىافنالىإ

أجمغبنمحدبنمحيدبئداسهالنولىا
ينثن4ثورطدحطاقهدعوتفحااافتاشااءمانلوذقت

هينانءكرفرفاأنندىفيمحادونسينمرااشثىاذاحى
مردىيىدالى9ءنورالدينوقولكرىذملىببصرىدقتبؤولهمثبهضهذا

بالمبصرايثامنىامرواكطاطرأىلمطلىءياصا

محود8ااألينبتشبالسميألفيصلمنوثأطمت
لماشيهادمعامتيقالالرالط11وىبمهاااوامالمحذترإاروضهالغرا1رج

قاللراالىححهاأخهـأناأحمتهأهحمقسوالماواثماسا1صةفووداأصركأماسوقموما ا

لحوبمنيامداوئمناهينامنامتمالت4قتمااتادوفوفمعرانومااوهثبههافىتها
العراباااالعراسافىثؤثميبءألمااأقىوبةافىءدونيمداالصنونائمة3

حسهـلءافساكيرانحءا1نابارباافىلدالاتأدنيقمالعلردطردت
مقصورالنه34برروفاهرالمةالحنماربامجرايألرىاو4عاهألممطاجامتيولهفعول

ورإلرءردوبمحهنءدونءاصااااصبهاكاهمطااألمباهنامقدرةالضاؤةوا
عنعلىالمااترمالموقدبزالكاضاوعناردتائانولمعالنهنمبموضما
هاالكضأفةباحرموحضاال1ناأألمافيبموهىالضافةربامجرقلتهوتقيمهاا

اصدإالألكااهطلياااوالو1لتوااطشماوزىؤوالهفىمدملذىاؤىاةرا

يريرصفي4ثعلفاوااسالخبردسدمامقلء5اسكرىأرنهاكلىرؤوعليلوا
باباالخبماودالمهبابنءخهـجقدملوبالنهتاخيهرهتجبفعألنذااصوالمحةلالاالىلحبرتأ

وىساادلمهانذااالمخبراوتاخبربمدااتندصمؤجاىافىاالمونوعلىفاالةا
ولثئةم9يمالىوال4عإلانحثومعلىتدللنهلمةهأذوليسصثرةاواالخبرفيالممرنةأ
صةقرثموايسيمرةلةوافةالمعرفىساقهناخللأؤمنىلوأؤئقلثدادأ
ءفوبة4ءعاومالنهيماتملىباحزالازعنجمتاأدألخبرتامنالخبرلتوفخا
اذالوالمفعاهاعلىابابفىطردءهذاأفىء1هـنتقاليئالمجزلمبتدأفاىامفقهةالمرا

لهتراالنهلءااةهوادمءافاىعرموورىبصتثيةثخصةألةظثءالقزنةغن9تل

اداشووأوخبمهذامبتدنيفةأبوفأبويويملهمؤاتقديهاصئوافىوتحعضةاار
لقدى33

ايجبنهامعهوانربنا
ضىافاواجمربنسالمقبلىفا

سفطارعأمتنوكان
سفيوهالفقامماوآ
اريدأنافئوقالعاللىف
تةفانلمؤمنينجمراأقى2

مهقالمنىءفأ4حاالث
مزائثأنألةتانخمط
لتهوالوسفقال8امفااعن

مينمملمتاهااةقفدتلو
ذاهـ4اأمىففكهالثء

أجابفهافقالنصرفامثم
فعال4اثاكتلذىاهذان

ماعروقابنسلماهذفيياة
ففرللىتيامصىوقامهـلأ

اأبناأنتإتأياالثالئه
دةنجنءرجلالىمبزعتولي
انىبنىاثالتهزقال4ثاو

الجهذااونيرماافاساأرى
آلمماتنصدواالفة4أشباو

االينالمؤعدآميراضاسا
قهددوشثيتههواهثبااهذ

اناساداثأماجا

رءبكرهأبىلممبرنويذكر
برالمؤمشءألى5فرحون

اذرأياذاهـاةلوالته
أنميهطاؤماتءأتأ
اذهـقاذموللسإلالىلصبه

فااثلتهواآبوهاليخههوأشبا
تمالمحضاقلثتهاأنالظنأنى

الثابدجمبأطلوأئاثشى

بنوحلملحصازررنانهنه

بأحطلةبممناوىاغزنه
نايبمنزلةروطنو4مابء
لمالصااخدبداثمالثصدااء

بهأهرزاةاللمجزيرةالىاجهتو



4عاتىماعهاعدلمحر

بامنجاررروحفاابقرقب
ابوأكصلهاأكنعةسها

منفيخمالمصنءبصزمإة

نومترلهفيرفىاالأهـ
دخابنمواغناخا

لرمابهدمريوانلىالدذقى
واصنءسثرببهماعةاا

نكاأث4خمهروحانغله
متانحرهغلتلرباهماعهـز

رهمتيىلءوألالممحالهـادل
ت1راسهكلنزلاداوقالو

تهـتاابلتأفهثبىبفمهـ

اؤيمأطاقماجءتطة

مااءمهـالهأتنارافاصا
ح7رالىآتواإلؤفاص
4الخبرفيالثادلحهـويى

انبغلهاذحىيخلىنوقال

كنالمؤأميراتتأابقالروح
اةاثاهزتداتلىالفاباأ

لةةاشوبهذمأساإفاءزة

صلهأنبمنيرتدع

تنءاؤاميرالىءرومااا
قدوبهاذعهـعاهالىصندغا

بءالمرادفاتمرمة2اتقا
لمهاشكلثانفقألالثلمبداء

اثج5عالمارهألمجادثم
اروالىالباالططواصا

لأررثالىبهنزفركنيمهة

ترتبنءرجاآالثافىء
زفرلىااجالمحمثمءعةطوش
لؤهافااصاالىرهءيدابأ
إلةصاضرتفىةوابالال

زنجرحلىمسرءأقة
كفىءوحداخالىي

آىالألفنماذالئاء
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ةرثخاالنشدمأوبهمالىأتاخألسواابلىةلمثز511زإلتحفضالثزمعفرتاكفى
قىةه0ىالفلصلوألى ثافرمقاذابرلهتصمواالتءامحبر5دأأنلىءندلقإلةء

ذاوننافعالقاضيرواامقديمضراععألألتبهوممحىفةثبوآو4عام9ىفوأبوبولمه
رااتاماقرلاةا

لوأملمطتصعاونحنكلأنناعالهيرناهى
يرهددصمالفةاعمالرصكلقلمحياعلىشاسماةاأباجمااةزلدابنلىهـالهـىاماذا

لهمفةصإلوملوكوبمةإتثصعالءطجلهعانحنمتمأةيلئملوانناعالهتانايرب
ديرههـلشودمااافهكعىنالباللوكاقالوالهاإالمحابابراذهـصملأو

ؤميرناأىفاءاثئبعنىاااكلعامنعالةانب1ارالهالمنىونحنأنغلموكاكتا
نأصإوضبرهدمبمىئتمأونحاالمحاللىبفهومضثلىاةأدحافيلموادةعاناةبا

نمازلدااساوةورابرمحمصاناذاداالباديمهـااؤباكابااطىااومنلمما
ةالمرخععاامجفهبركابوكراخرءاغيرلشازلداذموهـتلمنوماعرواالكاتبلشاعر
كونأناوشئلدظكأولزءادالاالمونررآمقرمبةالىاخدبراكإكونأقماومأ
مربلممضانومام1آسرميهاصدرالدم51ةاللمضاالنابودمنالثكقومايمادرلد
لمقلإباالملك4لثبهى16ااالألمهنابمعقناالص41اامضافوماةوا4رللممةافلىء

امسمىأضلالث1وقولهيةمدالناابسادهـواباضتهاقبحصااعهوحنءرروضجار
امسلاالثءاذأضحاؤط4ةءاكدرىاطردتفالنهاللىالىءفصاكتعهـئبالمقلىماضا
لىاهوحبمباالىءانومباأقباآلدلؤرنحن4ءادبافىفوم41امنىالبالموماا
دهأصىإكولذحءااملقمتمنهـذااسرى2رالهااسامردداالتسهرالا
أنهناهارهس1اندوصوابابنهـاوهـامامبالمنومحكلاساابدلوله1يئهـاااةاةاليىبا

ن4مماواذهـرعاهماتاافسواذالسأماشصاليذهـنهءادااذاثااامهاإ وربامطا

ارواكازالايتاايشبلرصبا5اذفاكافاذةاوناابهثزهرث4ؤثكبرنوقدبثاأ
باذفأكاتااثتاابهمفثورودالرحاءصاااصاذ3وماالدها21نحهاوساإتضكاا
دعوالماماذالثةكأنفلؤممومصقلرؤث11حذائخر115دننهدؤت1كترزهب4الثا

دونهفأفصزيرالمعربىواكبجاالالبسلمزمثلى1لىالىفانهءلىجإهة3ولونامونثاسا11
اذقالا

شانهمماصثازقابمثيتجلةاراخاابتسبمالمىتلى
نهيأيئمايدرىكةازهبمتلوأؤفىوالدبىاةاذا

مرالىنبلءوذمنوماتا

ماصلباالموامقولمجتألربالمنىثثبالماركطنىكضآ

حالمضاكتاىتئلاالفىاذابداكااساصهاراإرىن
الفةحزمبنمجثابندمحي4ؤتئا1واإ

غروبهاافلوعاينهـىأثاراكلأللوةبعلىلشمصتاذاطا
ضاأنونافوقال

كاتيف
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نمكوااج2مأياعهـإاطالنسصغدثموخكنمايسوىثالمجدتفامشبملتو
الةكابأافىووالهدرهةلىةءمندعءمتقالهأنيألصىبئلىحدءضوأديم

بتدقولةبانجولديهتاأمننزافخاومن

اكا11أرصاللطاأاةؤخافىجمجرصواسثلذمنألمإبمءشنىادروثماال
شدكمعاطرصولهقامنلبىافأصمهكأى2ئعاألوى

أفاليةةأحاذإالأصنادخمثايةهمافىاهمالقءواقءاخرائىاامكلاكاااالتاالستبصذهانواهمرى
الةءبنءنأءلياافىلفىذكرطرصمع4تسااباكألاكفىقهـتاقىمكاادعاانابيباساروألمءارةالوا
ديلىدم3ثم21اولالألىبالراممالايفلىءالؤمادهايلالثبهانهأالترىأوبهيسديرافضاابيرانبماا
زخصهألزمااثارحاءأرداثلذىاثرصبانحملهثوابهءةامنعهشبالراافىةتلثطااقات
ىءالاالحامنداءبالىدهقنمارالىففاواؤاواو4صهانابلرماالىانكالثورردالمسان5
لثناماالىلحيروالزبناعلصنارثكالرأماصولضاذاقيلمماألفصدالرةاطانلمهممافوالىبباثرلرأالشوا

داللهءمنىجمثالزالبننقالىءالدهذهصحنتامخهاصبالماروواةادونيباثاماذفياللث41تأنءكافهواد
المجازوندبة6ثمقياأتىتتىصتطلىذيقوىانالىهـإمسصمراالكودافنىأتااصنلمماباان
انايماادااذاساأوتدبأفلمماأخذىنارةاانضاقةالمحقادعانبهفيذهـصهيحهد1االىء

أدالهايؤخهنيرهـأالالائلاعدافاصمنمفالىءتاتىسحتىاكفىبهاادبب
فىتفاتدرأالهئار31لمجانإيهىتتلتنهاصبابافىمقإبك1

دتهوحهـثلىسق8اابماكامأبىولسمحاطنحمبمانالوقبمىءالوالةاتإالهاصياحافان
رحمهايههـىفدهمنفىبماتذؤداسكاصىىفاالالماءماقنىهال

نجةافىملثا4مىمنريفىثكاتجمصأمءابولطؤةإمااءماإمنقاثهذافىبثاذدحاوقاللهزله
تايملىءقضفيآابىوةجناحلستعارةاسقهارفتهارقياواسثافانهدحافازلهنومافدلمالذلاحت

لالكاذلمامليوتشيابوادتابنقولذأومانائحىشكايةلةاالفىهارةاالمىبللةداال7انذل
داةلاكتةسإجمرلزاأحماومااكصورتتهالمحققالتمخطرنمتتابهث11مبنااوبعةر115
لواراداالمالشفربارالذهبىابلىااقول

والمدينةمثةعلىعهدهالههلدانوالمطزلديباءقاكأمماظرت
اصلتخففالىفاةطوامدذأعذارهمنفهـءإلواتشيباشهأسالىاثتعل

بثمأوأهانهمينالمحرارمقالكبالمىمىنخعفىاوإللالىمجدهاادرراةعنقيسبنعرلرال
اشحىتوليالثدمحبداالطافإةيتىميحاةدالفمجلىالاكأتردافىتصأنهازصكلوألاذالمبهاف
يمينئوبقيتسمالى5ازابهتاهقالاعاطااسعبهحامذثيوتبمأينقازكناحاقاوالتهفأنلالر

ثةامراقباألعقثةءفارافىوحنعتدفاماراحتالمتسفقلشضعهكلمحنههدأالتفبدلنارريةعا
وهذااهراقالىءدهعالهولداهلهبئارىانامحلهفارقاتاتدثأيئاتوقابهماتءحاهةفىةنفيادرهمابهصا
والسبىالقوالدااادوفهـماهوتحتداميخعلطهنادرهمفعمفقالت4اارتؤظفذلهولدشهكانفان
انهاالضاقولكلألوااقلمااالبتعةهدوحضرتفت4ياروانتهـالدوتركتالدرهمفآخذتدرهطجمعةممللف

عبراامهوررالمالثءلىءفىوهاكرالاتفجموتفيياتانعاسؤالهامماتفقلتنهءلتأبهدفامالديمار
هااثابدإلئهءبنطالغابن



اءثهاقررصالمنان
4هـءاولىزحصالوعألوفه
مركالثلهاآمهنحرمحاانو

ماعلىؤرولشمأراماإلنهامن
اضآفىحآزنلمالثابدء
يرفىلميسلمدخلىأفاللدخا

نطنلمفئاأهيرالقالانالاكأهـ

نلقأبرعاثتءقد
نعايرفىاالمجازلبسلأ

نوصالنةوالدةو117

ابهلماماطآواالمذهب
ومنآلق2اربو

محاثاكاللةبنهيمالماقال
معهنجمرالمؤضأصلفؤله

الملدعبدالفبامثالهلمهرةما
رحمطا1نيانابفيلم
كرلبماخلىدؤلممالهأذنثمخمىئة
أبامحدانلثهقالوأدناه
مندنعرفلثنزلفأمالمكرذ
فألالمذنوافضلا

ضهأفتالاالذلمصاجةنءتد
رانءالاأولىانمماهـابر

لتهنمااعالىتهء صأ

لىصلتهاولريىق2وارص4ث5

ضةطبأدالمومى4اءتها
وماهوقاةىةينلملمىا

وأناالى1لإقيأنهـالقال
ألىأودونقالفأخاعاضالى

المألثبدفايشارءهمدةروظ
قطوقالنالؤخألمجاجالى

انلثأصرالمؤمشيهقبافتهال

4مطرعأألمجاجالىعيت
ق12عنروهوودمحرفه

4ةولاطاالىونهص

أوالدنمابمينءالمحر
شدنارءعهوااليئابماا

08

ىاالنداجهخفابهناقولأحنومااسنةافيبموتهقينوإلتصدالدتهلوقصدقينفكبا
نطةءالهاث1طبرقاسالهزأدهممةءاانهـاجونمنوقدحأل

نطبميعاادقيالاامنكبهةصدثضسشممىادرعوض
اهانميمفجرواالورالط5لةثلمحهـياكةباسرارا

اتاأمنلهوؤو

مماماتدباهـأسأورصءالراكرباءعمهـ
ممكبثاضييأقم4أووأللمرمىبالمحبأبلمأونحرنهى

قرناصبنلدينامحيىولؤ

نبهطدمحاكلمنوفإتتحىكينمقالرثاأقد
انغصااللءأنامنماتنجالزهرنأاتمضاترأث

بيصطفىموهوضبههكبصلناححمنعلفاكضاافثاااحناؤثرلاممامةاةاهكرتذ
قالمهلهااللاكانلاالصىابصذاتالةوأفسكالمةةءمااااةوهامحقابكتوسكتاب

هذابراالبنالدبنضياءابوقدماراتالصتاهذهأتهافوبقاصذاأصنممااتة
بعبيائىنالاةاعلىائراادحمابنصرةبطآئعنهت5وأسائرالاالاةا

ضةخمابناترل

المؤصسولمالىإموأارنطجمألكامماااءضبوبمالربا
رغباأاثالىوجفىعولرتعثهاصكرالبثسئرت

ارنحنوكهليلىلميهاءوسال9ةربافؤالماوغدفحنممق

أربعردغالنمؤبرمستميلرباالالقيافصيهاتالبااللفانااحذهكلقلت
كاغمرواحفرباوةابعةلىاةافا1افحعأنحممسرواهواتمأةاويمبالءالراثاتءةخات
ووقالأجمعاقر2ناواكةإقلاالتلةم

اةلثءاالوايلثأزاهرفى1الىيوقدفمضت

مدى411نبانيبربنامحبدانقيأبقولذاكنءماقهافيبصهـمحذندج
بحواثااالماوقعناقيهأمماظهولمقنااأفباطناةخهـ
باثولمحىنهاءمالوجهـفواثةواقهواردا7انبالمااض

أبياتنلىقيلهالىءيئهـاأكبيفلماثاوؤول
آلممةمنتمننسإزرهانوجأنومر

ايضالهوقو

ل01االوولهقأألاتجنىارةمؤاإرىأاذا
ضاأؤوله

المحنىعذبالجافيترضايبمصناانمجمنأخفأ
ىأازهـثبانهاةةفههرضةرقرمرفت

ئانثء4فىتمنزثاتاوجبدىازاب
أأثوقولها
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كااوان41اصدودعاثكزاألثيمؤابلالوص5مجاخالص
اأوؤدله

عإايوناشحمهكثرتنبممهوالحكلط
ضاأتلهوق

ناباامحاضهنهه4ةاضاوبدىفالها
ضاأثلدقي

ررفئافىالاصرقواصلطلللبااخرب01
وردلرأحازهرن5حهامالمجطوروفسة

دتءامأامنلهبأرصقجهسالبمثربفا
روكةادألحهمنىيخهلرملثدنجيى

اأؤوله

فدراناليروىصثءذاترداكمصىالى
رذالءهعاتبخثدفخثانأفى

اصأثقوله

دن5ثوةالرلتمهالتذرلشاعبالمحيلةروضاقتف
سدلىأءفتفاشهـقعاألء4المحهـسمصىألباماسرت

ضاأتقالله

قثااكصوردئتجزصممفيلفطررؤياكنوأوخت
مقخهباالبرأناالأىلىافاألبئباصانمنشضكنتفان

تىاطابناقولو

ملوالسماعئتايثءحادارصوشةوشالالرواةلو
لافطرراانمرئاجبيرخأللألدىاشالشنبنانورهافومضاهـا

4نابناوتول

انهزانةفىءالااراذهبود5اقطرانبثعنرالروصملمب
ضأاثقولهو

الناناللمعذا4ؤتدقدمورداعلبادتلمفةوا
انتجهرلزواضهزمنعلىالافصرنالوقلما1

هرناصبنينالدوقولعبى
الرانحغبمخاشحتنحيمثزهرفعالقيعالىتدءلؤد

سيال11خدرحلىهـرظلاعذالعثىعدبلم
ضقالخفاجقحبناارمنلعذجموالو11اضذوعالهـم

صريرسيرااليشلاوالجةزمجاجالاالفسثااوما
لمغدوجهفونللبطرةتألرصاتالمثتشثواوافى

مالت4اتمنيمبنعدينالدمجرلوؤ

المحسفعامتيألصومهـم

ويطؤهمشودههبالمحفوت
لهالرولحرواماثاأهلىكامما

زاخةاوالفىحقمهقاام

نجيكتثشؤأفانبغطلبا
بلثفتبمزاقهذابمن
عاثتهاصدحدحاثاكذاا

يدىمنمةلصاساغدو
كآكاقهأماوالىتلتها

ثضخاءبةاالئخبوهناك

أودعإقلطبققؤااكبث
اتءالملددبءوكان

بتكذوقالااحاىا
ويتدفانلهمتءأكتءو

كثةبهدهنفافالمجاجاإلم
سدقالطلاقالمطنتفا

مأأبصرشىماقهووامتف

تمئىانرلمحااجاوزتفلما

ءاالحاجبلفقطالحق

لخروصآوأذناناهـصذ
اوالمإماءفافدخلاخيم

آضمممرىأافىانأشثق
01زاتدتؤلىاالذن

أنابالمجاجاصترازااصفم
بهنماقبلىنقنىءفاحارخ

اللهنرىااذوقالىءع
01كماألائولبعفهمنثاواا

ءالمحزاأفلتهالحزاك

نالررتإفامنواقهأما
لالرهنبىوالهناظزك

فقاشفىقالقديلطبالمء

وكلتألماةايحخربنهاىة
مجامعأدفىبدالمالثءالى

أالياقالثمالؤلافىلى
فيابحاجأعلمتهلطلة
دأثرصسالث2أممى
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يدالهرممنشباباحاشللمبأليخاهبهافيقىأيىآلبتدىلداعأناداألمءا
افلماحسترعىاتجاغزالةالىكأنقرتأشربهامازاتاتـاءتةولم3خابخطمن

لةالوانأحدابدين
سبنووولهىوراقهتص2كأ3وأ

اصيرآامرافابرااالووكانإثرلمماشافمإأفىالصابمظمحلمتقالفلمالمين1
ويانحماالدكيقءأولناةأرمائرتدلوآلمثمتايتعدق
اللىهرإةاةبمألكامحسذولأذاادآصنهاالمجاضفىاثكانااالدة
زالآةءالءكلثبننيمم4ددلمهراتاتعاكائاالمحرمهبننء4ؤدعزاءأ

وراهثءكانانلءاااؤلعالحهماضولى1كرلمط
وردسوثسنرمس1ل4مىابهلىصدولمجروىىزلاالذكىانلبرتهوأت
نداءوفيترواةءوهـقسكاهاسعاثاءروورءاليهاالفاباصمانمءله

اعاقااابنوقولضاالثطةامراقا4ووات

بلتحعهـتوارةولدرمغرعقاليلابهيمركمتكمفهـايايداىألموراامن
ةيئ6ااثرأانهايألفهاممألروىفالغجرفىرثةولدذلفاتلفواغيه1ا
ةؤإلزسابئلذلمكذمامنلزمةؤدصماتاث
علةمبابمألوقااكواداوزبيئيرخأللىاابروبايتجهدصيرذامففانك4م3خفا
شفخثورالمنىاصهاباطنيخلةالنسجمادألمطحاولىررهتلدكخءصها

قوه41وفىررامعاارضاهالمهاطفىصيءفىفاحكنىواوخالمجثننر
مدحليباخههئارفلزقزندبالمبااكافبهيورىامهاافأضى
قرثوقادابهتمعكلرمدءتدداتواس

راجااكىذواتالنجمائصءلهطصواالذاتثرالىباهشاءواألقهوااالعا
وراالقاحءمنأخموادافىاضحىاىسفلثلمأنلمنصوراالفى4ملتيبادق
المالثءاسةبناقالالمحاجوالتسببفيلىوقإ

ذهبىفصبهكىشماجازءأسام3لثنيقدكاشالهانجاجلدتعرثمقالآلاقالص
مذهصديلكممحتمىفىأحبعتهبردمنهفاضضتكوفهالدتاهراقاالى

المغارلةقاحثوقالهابشطهجمدوضوبدأبالى

صراراحاقمنلنجمىاالزارلةسمززاروقدفيملاكاثارةها
الماةاصرنفجرقد1توقدالنحماوضةولمشاقهاقوالةالعواقاهلا

اءلىدثودؤسسدكلءياإاأدثربماالدثااالمامحمالتداءزرأتااابءالمحمدير
لالزلذىادفىذبتءالوحنااكبياالمطايثماامصكوايمسوال

لاالبلثوؤفعهقشروؤحبرأليمفيغادتوكأاضإللةااوضغ
لمىلىهـبومكااةئىاهـلمنهىنءموأناصاايراهءياالمجهـالةئ
4إىاخمناهءوقراتاالصلىءاالاااشالما

بالوأصىةلمإئرابأكراءالمراىفىالذىاصالمااباااالفرتأخاقوالفيت
لثلىحاتهاصالنالمانممامشا
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شأزإكأالقرهالئهبلمة
رزقهأيهطثأ4مملآكيالتفاةافيقىلاكداالثنتينااحلم

فرت1ؤكانفينءالىءرهأأخرىمق4اثءرأتو

لباسالتهفأذاقهثهامبأةعربمنباصمزعنءاأتقصطربفالربرفىالىثديثأعد
سأكالؤاووااكلعامرباغاابرصمامامنااعتيدفوأمحذباءياثااديثبرلم
الوجوهيشانالهدبنءاهافاسالةمننمنناسفةاحعطلكرمحؤرثىاااذا
مواءفاسموذالباهألثأحمقابئئبنعالدينلطالموزبمهاافنامنوأفشفى

دعناةباطهمأقىبيهواواىنوبةعفىسهادىهاتملماطبمرياصئعدلمولماجنى
لىتنواخبافاالربااةوءالمجزعنبمنوأضيغتالنزالىافخءانبناأحبطأ
نهـيزعنفطاالىكضلومممامنوالصماتمغضتغكطمقاوتءدمىدحزتمفة

وكاننولطاةوالاامهان4فيااةنحمامناثرئثوا

لمالهبرنىأالنااومنوادابعدصضدمىوالىاامحأحئ4داواعة4كنذروتوف
اشااهرالدعاللسفومقعدملهثحوصمناطولفيهطقهءقامأردافاذاقعدت

والتهاىروالوأدانأالىفصمهنصهلةصامنأقوأنثط
الدماالىأنفسأكلأنىاتالمتماطثوهلمهـألتىالمحالىطرفهبحهـقاباكطالتهلمحا

يمخألالدكأواقرقابننقيةااثاواىاةايشتىوىيراكىجدوانثنىاأزىنئرابعاه
هذهونة9ااآهلالرعفليانصهاقههمنظأثدكأوأن

ؤرضهمإنوالخمبةزالورقبيمامال1طااتملىبئاكاأثلمطمىثمطايصذى
مجمبارادأناخذححادالمحدقزائرلنخوالزهأللمكألؤسهأألملمقغوالقكجتئ

الديهمنءقماهـااخاالتخطهومننميممحدبنمجبرألدينهرلمننأحراوهـ
هآبمبحزداورعهاوئهاقهعثمنتاصأجلهامنيلةفحضحمىاشهدالانى

ذفةصوتحمؤلموبهمأحداز4لىعىأصاالشثانرجهأيامهمازارـ
سالمبنقاسمانورفابهممقامةأنامنؤات

ةكوالاهـاقهلقاةينفولحمايباقطعناياجممايوماصبااسةىنضىتوماص
مائرهـثءومبااببتابربمفثتداالةةوعافقحرنحماونعطسعافبمشم
ايمنهءقىةااللواكلاصاذباوالىكراالقاوضماههـءهدالوردوـتبلو
وااوملتعاتلمواممرهـقنماكسوبهانجوادىااسضههاراممهجذءلىفئثاباتح

رطاتلمواوثنافي6ضااثوقلت
ارثنؤددحاوءدسدفذااذقدددبدات

كطمااإةدرةلنايمدابرثذاذئاالفمخابدرآقهى
ئهماموهـثرراكباءلنىءاضااثتو

رتعسدإقفاواكافااضاممابمتمعروفهتكولةاذينثنىهالف
الىبنلىءكناومتاصااقهاءبأطقطالوجرتالرباترغصونناقالتجطمت

أطهـىاالهقولهامااااحىأثوقات
ماظمثمةاكإلماةامظايقذالهلىءقافالتماةهبانناغىضقللوحكا

هبلماقامرإباكالضأا
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دصسأالىاشديرافىقلصاتألطفةارهرتاحهنةخولمنثبالرسمعايهخخهشإالمو
لماو4هنأيماوانوقلتاقالالصباهلهثاالصثدتا

سشىطغدفبيصثكبحىرايبترعقلمادةلىاشاماباهلعبدالمالدهفا
اتمصرداداالروتهوناتمنمأتأذارةموتفالمىهذصكلدؤاشيع
رافإاالىلاالثاممهثتيالدححانفىثالوحضاوفيقهـامثااللفابنوبينته
رءاللذنحفق4وؤاابتمتكهكدالمطوابرقآالمجافىمههـضىالوقابم

قفرأدا4دالءهماءصلىجقياةاالمطفاواننرربجمبديراصكي
ءالنضناكاقذالعلىاخفتقلىصألنثنتفىممانأشهرحةوؤهة
الزهـ4شرمنسشثاوماقطاكحرامفىاتوأدماكأثرمنأءمثااللثاين
لبهقوانااساورلهلهءفىالته4رلافافىاقافكطاالت1يىلهـبىعالمفثىأطربومااجاقال1ءاهزفالىا

صبرةوقراليئخاأنهاراصومصكلنألدينارالسواالنوارودعانهامىقلمءنتكا1رودةؤاتموهاقيحالمحالبما
ضااتلهقوةعمرمبألدمتةهافانةابرلدتمنبهفكأوراهذآككأدلءنادىغمرال
مماؤلةهدةشنءصلودنهوآمنحرنء

أحرهلبالوصفىتاةاأومالسىريهصباالزمتذنيؤدانءانساساوحاايهو
صهءالتوةءدتفظنياالاالياملىهـأرهولمنزعنهاتءفىميخىاها
هءعهمساكفيىأدتثبىفياالشابلهعرتىاوالمدايثمهباتتلمنقولث
سهـلث1هاذصسالىيماازدادتكابملةتودايومالىاجركلوصعهالملمحهـدلةلفىقولهكنجرفراباكأفىلىء
اوقالدتماداهـليااتتمثالشضلدهرالوماحألتمألولصيابنىوأنخمهأكأوقولهعرارازالوصزتدثفانبةمثمابرامحةعا

ماشاسرءأأالصموماهـدرودنائيرتطلمذاف5أتو4لصموسأفخمورم41أيأخمنءلرفاتاهاالقلي
نشهوتمزداثآفىشنةفىاشمسوأةضاتملمأيدثوابرودفىشمدما1االءفيهالماكةفبانةعلىشققادا
وأماتهارحمهافاضلىاقاضىاماقالأصنوممااهرافعبدابنعدالتهمجيرالدينخاربىروتءكلمتانال
ذءوونمجةااوشنصارةالىمنيمحلداالمنارايماامعاشألةءحافالمحالىءءأثمسنةنينكط

ناإلاماهلةتإلذالثالدينتاصآلىافرابرافىكالمملىلةوالتكارةقاهفتأيمابدأنااافرلممى9اباسىةة
ارصسلىوهلموأصدالارارةافى4موأجلسهرهابدوابدرههههامىاؤدضلىأدناملى1اعرىمنتئا4دوا

هاربااالمنمامماتمهولتبلارةثااواكباادهفاالنءلديهإيندهةءمىنزلت11تفرأةئ1مار
معنىوكلوبزكههالماهةفااوامدخصارةلث1نلحفساهتجىواتفاعارهصةإلففربء13ؤصباحاوما

نحلهةهـننمألقلتاصارةاكبعمقمهيلتادةءةسىاذىصوفىبرابكصطرلهعةخهـتخأندهدمو4قىيم
االةااهذهالىفرساكفىوصالىلاصاةااضىاةالثألوقيأالؤلصألىنىءاااللقماتقدمانصماثاأظنماالمجاجفعال
اراىانشزواللىاغمامةااةرملرلىر31اماورماولزذواتاالرفىفقااللماكةبانفىلىيشهد

اوالتهليبئوقولهرمهنائلدخأنضكلورشااببمارافالوابانيماناسابأئعنئآتخادمإضآيا
ابايمافانابهبمزثاراأبرهأداسبانذى54ءورروموإةنهاراهبهخلمفابمناوافىيخطاأعرفأناتف
نهاانمط1لألوؤولهفضصبمصواةقوالثاسوقاإءبرالدةفبهويخيهفردءلقاةامانوهـونءرفرمنالبم

محزةوالدشإلةديوشثتءاداقولهالدهاليزعقابابصانفىيزإيرزاالبمأمبذلهدوتأجاخكفحت
ثنالدرانانثرتروءيدسالتكباهةأدوةباماالىسمبالمهالمفىجألتقموااالمءاااشازخاللانجاجفىنو

صىحشمىحححىحصححىحىربماوؤهـاناتح
ستدعت001



81

رموابرالدواخةافورأوا

ماظاالوقاشيمقبهفىلماصوتاشيخ2ملوه1تمافانوقونهألثمينالىاةثةاءريسماثءهدوا
للمادفانهمحرءكرصهاوناالتكركلهضرنافاوقادررمجركلهءانشمساباال3االبآقرأله3ضافألأوؤوله1أا

جاأهافىنرق4المدأرراممهءداواحممممهعرهـحعامتلمءلههالإتوةررءارصث4أت
مءناتآةقالنارثمدثآالفالمابةايهامناطرارصواإسواقا41ناضفطز4رقوكدرهخالهزمانارغملىجاةصهأ
انوائباكثرةالماوقدضكامقدابتمةأنوئرالميلوكضاوطغاديألوقيق1أطروفيالمفناقءالالوالوأيدىأغالقأ
العذرللمونافقالزءفالىءآولىاردلأن9و2هذئالداقعاممهالالذىاباانءزيهإواللدهر15شإ
يرءأهتة1ركذتمنالتهادصهرهقتافىفىبغرالمحىأنشيرافىتأنوأبروتحصذلهصتروقئبننلحءالممالمجإ
كنةرتاشعتءتة1ينصالمهىبالىاإواباسئتدؤهـوهىزيامادؤلىءوأناطهـيئ41وقوبرهارفدفىلعمىأن1

واقزمقمسدقتلطفأنلنيافلهءوؤسمعنىاناتمارواكنالدتأبوئءشا
اراكانءهناكنامواالتىطسكيروانزلىلىبالتالنىنز

وذاواطأعناثنفيرحأقىدهألفبكتىاواترص ا

يومفىمءثمراقكانالقاةممعمفىقولهإ
لطءحبسدةءماافأملىافالماللنصسرهطنهطهممى

سروإصافاةءثرةمابكلقلمالكمشدتمذخلقتءنها
الدصالرحالمحلىةةءفىلهجمهاسمدالمغربىبنلىءأووائورالديئ

ولوتقيماهـفءيمالحاطاعواءااظالاقطمبهرزبردتبقهتالتوس
2نجزاوااحثاسأماأهاطالالحااءااحادتو4ألئؤيهسأورودهلاالتالاااوا11
نلوقماءا4الةرءافالامحبنشافعالودنامرالدشاابعازةاوأنشدنأ

لأهـاححهمىزاهـزهلالتبارىالحةاثىتفأة5دحهانالمحتتناهىصةو
داديىدالميرمصناماكذاراااتلما61ءواذافىتجاواثالمأامحلمالتتفف
ثرامجىاوراداساكدلمرناراضمنءخهـوااحكالصصاربارمنء3االءدتءواركب

اناساطأالفذالث4عاثحرلمقالآلمالفىصوىآللذىوهوالأبملء4عاآاعهألمتقدمبالرمافةاأأ
ليعتاذاس6اثااجممدارلتااؤهبداءالءمزهال4وارانإمدالالاني1هلم إلم

بتذاضوا5فدافروافاولءورأولييحزندةثناالنطدقةصةصرب1بايئكإلروهمواضسير1االءأ

ئوافءاثاءةفااعراكقالدلجربلريطءثأطرب لناسالاشواسؤاإفعلولأوكالمحالواالطربلمثرابائطرافىوتر
اقالقلوافاسامابالالييومافىناالىكفهواالمحزنمنونوأنراةاننأثأن4حضملىفاوهـفاصدلمماهفعلرب3

االميمايهاياوقاللريعاماءثوفهغسومتكعاكآاإحراايشرةاقثحاافىصعةاتفىالنهاقرب

مإنرحفىافاسااغنيتظطا3إتركىالصيرهايرةصاأللحمهـلىكراياابناقالموةاثاندماكانازالاذ
لمأمابررالىالمحاتعنيرهففقالمىمالما11ااتآأىهقكامرضهالخاصلاتغيررعهاوقمهارهـواضرتفاختأ

جلساقاذزللهبهء3االعرابواننأىوكألؤنهسالثراأخذذااركالاتجبالالركاللقهئملى
وأمادهأؤهعاهلثاقهباكواوهـبحاخبمانهءرفوعلمأمهانهءمرؤوعهى3لر1ءايىارإاوالو1بإوالر
قاتلفابيانبنعبرالته3وورمروساحمرولتفعاتمإسمللىىاحموكانكنىوبصقابوقةكالأمبخبم
آضتبخرقالالىبنمصعبلمصرة3تةازدكلبماجنثهاةكافقالبوااما1املهتاحرفلالصلمواةا

المجاضآفاسدباباةيومادىفى43



681ثوحالمرمجداذاله
املواةكنهموالربةاهذهلءتأواضمالصدفااوبانيزفىدلوقيصإتفىصؤودأانااوماالءبئااةا

سطرببمرحارومجرلربنإلاقرورءحارر31كداالاثاماذكرتهفارالىذةيهأأنىة
نوئاداةممدرانالوردواهالرمخفىرامعلىسوانطهـطءفااسمالراآتىلدبنفىتقىلالفغ
هاقولكثءغيرلىءفامعمااجمرىصرانءر2وقولهوكانلهانوالرورمفهوأبالمحاالةاذقلتبهءىلمأ
ملقاانألفلألبدلهرورطص1المحارناذاالالمحاوكضحوانجرووئاالىاذو4بمصابربصالرىلىءك04ءفان4اا

ةفيلكمأنهمجرورسكلىتآاصمينةءلمونءمابرماواهديره4فأملاواهز4عضتةثتزما
يرلملرم2تعماةةاةاوطالو7ووحرهيره9ةبؤدكليرهرادهافى4هامرحألنامزلدنجىفىات5وتو
مجلمهثهمألنيرعفصرفءانهقلنطوانمطةكفى4المجرذإمةلهـعهألفةءجمرفرالنهفيذالثمندواليهكأهـءفىةء
افعلبابنمالد2ثبئتةدلااوفاامدالواااومىلحاالااانمينءزلمراذآذالثااقالطوا
أباذالمحنواوأوبمنمااللمىاف9أوبااالممافالسالتانطهثصابابااذولتففاوإفىبهردتهاخءالدفو
قوأفىنوامدالمامقهـفىاالتداووءه

بالذهـمنأرصقدرعلىءباحصئألافواؤمنصهبرىفرىدنةصىءاصهتطى9ؤكينبا
ثيرالاابنعلىاقرلاداهذاايرديدراأببناوأحابضرشرطهلاخفثنهالاتملاستالنهلمثاداحبابقتأحهـ
رانقنويتتءااووافىنليمرثفاةأناجمر3اساكرآةالثقالأنإائراالاافىصؤكاندلىلهزدات

دنليوالمناضافةواليرالمإواردةغرثلاشلعلىفتهالواوجدناميركبلهاشؤءاإيرألطة41تا
ءرمويمادبدعتوامةخألاال7قثىلألمالتروافااهاماةدسىطجزالراولثتاذتمر2كأالةديمثوم

ن1وهـموجه2بيتائلثوقالواطولى4شوهىطنجاربدنالبخاالضولواأصدهـمنلءقرالقرباناه
نهفاالواجبئزيادممنؤصافيأبثذسةزاحبى11اؤثافواوزؤنصألونلودفخراملهـةثلم

ىبنيألانرجحذاوهـحهسابرديردأسهنحهافيتعمالىدوبغهزكالىصيذعافدروالمالثءلىلوماهـ
بنالدبنافيبمتاكقالآتؤازهءقاالةاوققدييناؤكتتءاافىرىوصىنةؤيراءأاتالفةابءاثال

اتجوههـصكلاخهازواتطدنبايرادهامالاةالالرذالءنبثءذاهـامرسااذءلأكلحاأفافىكىةءا
بزيادقدلهوأماكيرىكرىحصخمالفثكرهذهـالةالاالنءىيهطاكاةابلىكلورةذقولافأخاأنكرهوااة
اروهـةذثبااالضافكازتاةفىرباالكنارالصدةءناتةاذامىانيناننهكاؤنآنأريدومااااد11
المضافبينالمجيفأمازيادقيإقهبابرهـد1حرفابررالنومجرفالموانماله4الوبفهءمعطنماالىلمةعاأ

وإدبةعمهقويابرلداالبئهداذوايسذدلفقاثأبااللةاالئبهلثلمةههاافصوازنببانهلداادءفقال
هذلواهـاطواالضإقالقاتورايدالمحلىأبىبناأالدهمابأدزالوقامناند7وإمءلعااكاثةتنالرط
تانعفهصهتةن1االاتنحيقوالهدةاألماواافياالحذفثااهلىإسامالاساتةانهأماغاضآ2االؤة1015ائ
يدالمحأبىابنادثةأاكأااتإال11ألشوألىومثا4فاتهـاغيراسالاةشبترطلوددتلئه1اماااساهلث
بأصداحنىمنونالصجزأنمدنوهوينإخبرقرأوقولواالناسنءواماقائتة9بكاةاالزءآن
ةطااالفداتوؤىصثواىلرامدامالة1وأسنأصإتأنرثات3لدرلمولهوأيقاإكىتأ
الدينهاقاالؤلاواتيناتواالمجنخهـ2قالائنويهفخدهقرماماهؤقااسرفاأنذانرتبوواههـا
الصرفاصاقةباللثإقمحاءانهاالرلتجهأهةأنوىأةانهلىءايلىالىماالثمحدبنوصرمدرلم3االحلمءث

ااالثهنءلحيلذىاتءاهواقلم1رةابماشإلالانالتيفسونمأضوذانهةتطصصزآيرفأراداالوما
فمهـة1الذىماالاناقاةارة9الهيعنىوباددكلةاةافشءيفصلهاعرساقالالمجاجآنااللالزةافاس
يدخللأتديثأ4عاتدإيهىفر7
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لدماااللغمبهااثاعراذااشااناثاثا4هـصرفادماصصفةطالص1الألموااااللحاىلهلد
التهضىين2القامحاثاراضعاذاانهلرابعاوالحمارادذاحئهـالوثوزوهـاواوعةالمانوكطأفىرا2اف
ين2الضقاأةلهإلؤةتءفنمهـماالتبابناةونونامفحصرفانصرالىنلوهوئونحهـذاآللمينالةافى
قالهقتلفقال3ثنقالمس1ىلامحماعدفافملىانايمممنوثبتحرفىاذلى9لةالىءاايىؤثينةالمجروانبعامنكأ
برتههثمادمهـبالرعدمرتهتلى31داالءعاتدماصوآهافاذافىءمرعةارفاانةاالنااللءا1جأداء
أعتابهـاسبافاذالاةامخءخأماءوالمهلااعراببلمأماذؤاةتاالبةثاالمىنلموةتافرءال

لبروءيراهالىرأهوانماالمجرهلريخهاوقكمقيهمةاالسهـقوإتأومنوالألمافاالحهأودأصف
الته1اماجالمجفقاليابئنءاسالمدوالامحرءلاماالنفروعسفءااآلمننءااالءااانتز
نوتالمجفمهانةبلمفئاللىءفرعيروالمعرفيئأاالىءرعثنه01وايفصاالىءرعفةااواتهبةسأو
امراقدااهـارؤصدنيرطروتانءانأاواالانونهـدواالمحذافىعوالمجيعةمرإاسكرعزاوا

ااهآنفراشامالاهـسالهذههـمنامحيباالسمفىلاححفازاالسموزنءفرعلازنو4اتءمأزيدئا
المحاجدقتهـولوناهراقاثا هوجمإفيرحملورالله4ضويناكبنماب1مامتومأعماىفاعطحاما4تءراةاافعلىا

التهرلسوفىبناوالتهحسالفىتهاؤاعةدمباثنرفالثماالةكاللمحيومرةااادمافبادساال
فىقاتلهلمومىيهءالتهلىصرومجرولمرى9اصيراإمننرهصمنمادبابأوزأمنتتادالىءقأاك
اماالامجالمجةمجازاالملكاكطااألماىبمواالضانةمعورالنهافافىصة9اا0فاولمايىآفو

ال2الاقاروصىقولونثلبيواخهـال7ةصانهمجرورعلىئملىهىادةانتهاةنلهإؤرءلمجرابراروواأ
اصأين11ءقءنءعىلةفىمقارعنكرىاحجتأملرقا4رل21الىءسافصاحضىءئعهجمى

هاوشينبراااوضافاقلمواخوحاديههـنادهـعنىاأمدنلورممليمء3الرلثءلةوفطالقلباوم01امخراا
ةالمجةقهاطالهوقاهمداءلذاداوهـكرىالىمنلهينومأومةانااعصصئيممازهماالهدمهءقدمالوا
ءلدفاابههسىوهاماجولمألوتهخألفىواالاخومراناصقلىمفىنيملوؤتذلدالآلياتأخمافىنو

نءكثرالؤنهوافمدذدرجبناقالةصوةفيلا
دلههم2خهـصالفءبئما3حدالركالبءبىواءاعىىاواتنثنوقات إجبيربرـببهببيلالااةجالاليتقدفمخالةزسكمياكمترامما

وماتعنهالتهىرةعمعامذاقلىماناجبدوقال
مثريئمن3احإصللردىصاشءانةأفىعانىدثبالاتمنلتهاالث
احدمنهمعلىببالمانةلارسطوالمجمههاصكواتووئأبرشلحنقىالدحىدة8

فبغيرلسىحبهنحدوارلاهـءبطدأفئءومفطء4ءامعالالناسىأنص
ايثاءإفاوثتهـوالناللهـالمنىنءطناكأماالقيايمرىاكلمنآقىاصانكا
هشأمةناسوااحتم4ثعوددالءظاألوالديناابثاضىوةاكاتبااباياداالمامالثرنمزةاانشدنى

اآضاالاولةألىفااالبرافلابتباعرالمعربنصأبنصينمجدامالصااشيئا4ضررنىأنت
اتتانءهنىالمح

إبووقال4نيمهالفيهازضآحازاسرىاماول1ةثوؤفىتمرحةاالزايافىاماأماوا
أاباإلصني4إإافأناءاالبخااحصقءاداءاأجمااماهـم51شثاعايهآكاا

لضناأاح101ردبانثءكللىهـكامادكرامبل
مالمهدثوجع



وإدالىبتلمفرطإى
تهـزمانافذتؤأاة

ماتقدخاللةبباتاىأط

ابالعراكنقالبحاا
االهـنءوسةالضاعزعر

مقالا4حمحلفمرله

أشدنت3شئباىأدرلمة
ماعتأملمجاجاأبموتفرحا

لىهـلهدهثامىبيماتا
بمحقوكلمةرااتصا
آنئالمجاقوأقالءاتا

برساخءعلودانههـرةء

عسلأملءلءيدراثمم
بفاتىارئبىوفىمبءافقال

تلحسهتمنوقالقام
ركاءكاالمجاخكأهـثو
أشهرفاماولرونبءاا

حبتفيمقالالىنخأا
تهااأىنوحبنافتيلت
ىءرأنمفيراالهـ
أرادصفرافصسعداوء3د

لىءقدعزمتافىبريقالالم

إكأاعاجممفتوتفراا
إفض4مهوأوكداس

اصطعمبسداالهىءأوما
معةنلبىيهالثأن

حمةصزعنووالرتب

ولمحساتهممألمالمءأاالوانى
أالبةااثالهالتهنأال

صوابالماطءواق
لتهاناالفاؤولب21دالى

لرتوخدثذءلمحنالفهانمعلى
كأاج12منتهيقآل
ناائمطدكبافالةلمإتهرت7
هىتفهصبفالفى

كنصاممبانتننىااث

881

اترلةدةقنةلهءمصءااباأباقاضىسكداوتزأت
باهامهـااألنضسحيراعلى3ايهيالاالرنافغأن

قرالويابطألهاىمرادأللمرىلمالخرةمناالكوااعلىاثة
تواداصأث4ءمأأتلما

دهوياطالوهـبىضاالنودمهأطءاملىاالترد

ادفىادءآررفانبعىالرىالىطهلموعضابهنان
اثقصمرمىامد1فوؤبءبثىلرقىغمرض

طباتاباابهاماسقمةنثافتئضىصاسماباخهة

لهضاقوءأعاثتراتا

ربا2نئداااركضامنافاداءئألزطءأانرءياتااثوثكرر
علربنراءاالضلىءاورالةؤاغفىأتأنثففةدمهرتفة

ضأأت4عاتاتو

اوهتىقدلهالدبىالفىاناايرلذىااؤهمةكأوىاانابم
اغصناتكصباامرا1يمتدوانرأفاالكالصالىءنا

تألقسبناقال

االقدامقادهابامالالى1لمحقتألوالمبضصهبجهقخمولرب
امسفهنفاذايسماخطبنألنحثافةم1ااإلءحوص

وغرامةهداصآصلالت1ئألمدوالومقبتز

اممدسولهرىصا3مؤجممالهاأنيبرؤيمهمرىااهثء
طأثفال

زاماالىالمحزمعلىنوشحليسءامجازاجمزعنااهلر
انرصعهاصهامابافتقذاثاقغاصرىبالحوند

ءفاتبناوقالأ
ألهمااعلىاقازمظوفزقكطءااقالداشوتدماكل

ا

قىلساطابناوقال

ئبورقتااياةصشبهئىهمىأإافألةااثترءصكمو
سبطلأناتتاةاتشاو9ساحدمآسمضتضكلمن

وصذامقلةىوأضمتزدوالمحااأنأملدالنافغالةئلمحثيه11قلهلىاأ
دةذاوهمارماإسقدهوىاصصلمانعاساآمحاتالىمخيباذااسرىاقتزعهبلىا
فثالىااسؤفاوقالبصدماهالىمبة11

ماالسبااأنءنفىطلبسافانلافانءىاان
اشلءاهاالااليه4اا15أزاماااااإقأ ىمميمهـوىير5ءراياي

اصتدامىدثا

جواذبفأعفىنباحض5كاضهافىالالىناهنهألك
اذا



المجاجخوفامنصثريس81
ساعتهامنعدتثمررتوواحىلىاارصالىءوقفناثءأاازرقةنأوردشذاا

المايمبادفاالخألفهاال3زهأت
ألمحاملثيعشهاتفمايرناصنءالمزهاقأولميبمافما1هـادىءثكافيقفرث

ألبيمالطجاجتطمثااونرىعدعزماكألالتدلهأقمسصاكاةاان
جرلمعومنتهءؤىااخاوقال

انهعحءوأمااناالسنهص1إذبااالطألبؤسمبهـكرىاامالالةوء
رفهااهرفالافىيواماخأليمءاوراوافاطاةألاكأاازابمادقىزصبذواؤسوإةاءدقرلهأماقات الطفةألىادء

اجاقال35رأمأفئولئهءمأأبىقوليرهـ4اعهصبديفىصلهءلمءأماحااواقخرامنابرراابدرص اطببا

عودمنانهارصقالنمقالوإلهررصىلالفكداهءفىنايابرهاجابمىلىء
اؤهاءسيرتهءبسر3وأنكفىباصءوااغاقولئيسابكاهناانمثمبلالوصآوالوواأداابيت4وبنانهفا
اناممواةثالوااالتهةاةبقبيخارعنااقعيمحتهةلرابالتافىدممنيهافأبهاامماعنثيخدملفنهعنان

مرفنىأالمجاجفتهالنأبماحدمعفييهساجثوفىاسآلىروإلثماائاةاااهـبكانءواوالذؤسالىانواذاابيتا

اآلالصالاباجاةإناوالقالابدثماااناماغوينابهازينهـنبتامدتبمنأنلفاهـاسموائافىفرسا
مرخالىاناألقاقالانابهارث21اعناروازىلمحركل01ادعاالماانثهزاثتأنءااالذاناهايهه قولهاريرىاليذانا

راتالثثسضاافىاجق04لوكاءألمن3واثيدهـثافى52فةيم
دءصعشدأوماثااز4هـايملمواوددائيئ1أتهالتءىااةصأللموا

خوقونفتنصلطالدعوىزههىرلمالىادلماانمصاذائئعرا611ظىقدةلحماقاعدةتدراتواة
ابأحنومبكوأقىهضهلءاقااتولماياالمةباثكأمنبذهماعاقنأؤنهما

صببئ7فاثاالثبنامالأقحهـنءنأالوكأيومالوقعامةمأل
الفلرقامامحناقهم4اةهءالفالمحرالألاللءؤعنتاسلاذا4ذ

11ورروكلمحكفانالميرااأجمال7خهـاولو
صمهكهقالومامماقاللمىلىولمالىآعنواصةامرىالبخيفاالمهوىاهيماوا
ثاليشءابنايحضرةربرءهإل51هنهفالهثالتطاس01صااو

دسثمنالنلثههرددتالوفىخإرهسثاطىلدمبالدينافيمحكاكارواهـيناامهارضفىلمجيدةاضكافى
وأشاربيسدهفاسارهذااثدمادميثموالماالءدؤهاصمالنهيمفاكخلماخروتااقفرافىه1اثة

قصالمنهملادربثلطاأبقولافوعهذايهانءوماماةاممالنالمءـوصاانمالمنمغ
صلةفاالصيرؤقالاأجمهاصل1لصبمانواملىابهصتىبصنةثخهـباعقألملىهـاقابمكما
قالافعلصتلفهأنارمازرمحواةواامامواهماولدوااةوا1مايبرلدى

اأطلةالمجاجالةلىىةلدستأوكأفأزندتاالمااضاافامناسليسلمعايهتهالىقولهذامننوأ
أصدفهداعنديارواليرة05الثهرضنىالمحنحلىءابءاووقفبمتةفألوقىتفأمفهبسداألمهال

وقالملتيواايولوميلىالماركمسافقالتؤنفىه2افاف3منآوواسئىدفحمندقنهالئهمرهفقال
دملضومائانوجدتامركختالقرلنالمجومنهذبالمىعهأحداحتىآتلالر



091دالميرأشىااأجلالفةا

4ااتاقاىنافص4ءااةادلءالامخولدتالرأىهـذاأنفتاةامافى
وكأكاميهضثافبكأإفىىنءيمأقكاأشتءاةوتمحلثفى3اةكرمدا
يسابانإلبماكلبئ4قوتالا4كودرءنااةاألدينا51ثىافىا1إءأتلمو4ندماثقيومادهنعي
ءاسنةتأدصدو

قأااليأتاكأالمادوحئالاهواكفئآمارىافىواغةةهلممتةملهـيماها
ضاقالماثردمخولى1ألعبالىفيلأوالباكثامغعت3قاالمحاخ
هاقاائ4رضيمحطيراولدتروصافكأيودعصحةاهابهذهأردتماقال

قأحهـلماكنالثائمألوتمطوفالالااأيمالقياأذقيالا
ازارقثفرتتءبتىحماحمنءؤرصهـطيىذاوالئهؤشالدتىعاهذءوا
ماريرتإفدماهـانهارصىاإادميملىيفلهتالمهاذالليءهداباتنهطلمان

رفعطرهفازفالن5مأللممصخكلمنانصضآمكعنتتواالفش
رطافاظطويدخاهـستااودهـونويالهالىأمحالههجمقجدفللرا
افمارلاهـلصالقيامةبوماهمالدثارفىاالزادأومأناالفةاالصعليىصؤ
يرشقائدالمجممهاهاكأةتاظأيامنيناالثهذاقاتت4االهالىصىقوالروفىاكل11آابحألىؤدخاالدلىأث

احدفابامونألمااللىلىءو4ءوخألخاءاقسثانهثمصمااعلىهتاءولةولهالشأدبمبهاثصامأل
اوزيدىيهنضروادزردأاوبذارءممازيارومحلىمحالمقاووالخبروالرآثاواعطىبانهداالميراشااج
ذرثزتالفثأاجموكاناالرإلقنانوبفاذاريانانءالنضرروأالتلزااينسسهاكتممامماصةيي

ؤزنزاهنمقالينذهـرفأيذلميات7زلولهألفةةةويىءأماثمناكلؤبفشعقال1اىاحتهااامحلىفض
دالىلموكشهـكطإنالنهوطافأ51ومغاهتءفى4ةصبااهحبصامامذاهءاربابكلطفه

الدانهمءوعأله4اشهإخههفامءأتتباعالهـناقدوءومهعددثمةةكلأتركدأنهـءاضلىالىتاثنوممحافأض
اكفر41وؤتباجالدت4لبروهواباةوري4زقدزضدكءالذىاب19االوزيركاله4بئنءابتأقاال

دع1داباالذمنت2ةديلهتممامنوصم7دابتهعن2بائىورابقىاذقالباقهثهءباليههـنمألوأمافما
منارطصالمحيقيلوتبهانى7ويانرقاأكلاتذاقالذئءلةمابانبزاذفتاصواهما4طؤااورةالئأتاخملبذخ
لصبهايألبتالرثتأىأوهماكلفىومفاءلهؤالدخاتقافىوقالةازبواوعرهمبرط1ديومضل
أسمذائدهـذانااانثم4طثمألدمىعنىعاصلماماازاادهـدمخيراناةاصصواباتيمالافىالمثرحزدنص
ائوممايختقالأهلهيث1اليماضىيئافئينيابذانالمواللثملداقوكلعلىفأردثبنقاذمالفالمحالملىءو

تقبءأماارياتبناقالسكبهبرهمنلهةاآل47اداةاهرةبايرهماتدىوأبافىوتيطجحاأتلمبمطوالته
هذابتهلاالألميتمازيارولدمبرماعهدبتغغلىءدوايفأنتخةفىالوزءفراولذكرجمرافالىهـيمم
وغيركغيرىقلالبباينالدزاصرإن9إلمنهافهالىأتالىركتمانرايالقالالمراقاأهلالىمهةن
كأيرىمحزكميةايفقمناليمنلمتةخافانقهخى4قىدقتلقىكبذفامماباوغيرباالىيخلكلهنعامءصؤ
4افارإواأهربالبراءاالاارهسدأقهثلمكاثاتوفاندةكالوأهـانفعامىاصنالمحتوقالمظلومأنه

فانمابالذةرمنطابالدبوصوأصلةءاةمثمةهـيلةاعدرحيمبنامراماواالنراكةوقذبراقدىصابا
علىقفئحولةهماءلفيثمم18سرءةةكأبةءحاسا6فااالتراكوأماكغرؤسأصالغقولثالمجاجهأمنمعس
فتحاولومعدأيدزاهالئيناالفةمءاااماعاليهأللمالمافىمودالدينثهمأخهـارأاواداناالزهرعلى
تتهتافىرهءمنةءساتذهب



رويرأنبرلهفاخاقءس9
ئوتفيهرتهولهـذالىأريلةالأنموهىصنتليأميرالمؤنينصرتاؤاالفىرهأبجلم4لذاتكب
اءقذاالناسايماليبرمافالافااتفاللثنصاالقالقالتأةترنأتوادوتجالدابىبناحزفئذاهـةبرقبى
كأألأنهافاسةةالازهجأخهـنألوالفةاةاوأمااحهاءبرصآفرورالثبقالكزاةقتنتخافولمحروبايتىأ

اذااحاشئأمحتيمعاتااذاادأناباشراامايمامنومنممده2ادافىفيأمرهلمقدباناتافىدازقمسالابهامن
لمرآاالتهمفراتسثأنلبماقوببيرمةأضذبماذةتهاأخزاهالعينارومذاالنأحرقووضأبمهـات

هااامامراوزضفاففهخا3وكيرالمىئهامظثولماهتالمصندمنقالوالمقرفىيمممماصاعلىطةقولئيدخل
التهةءاطافىامهـسشمامنضربلسقرفانهأكمنءدحالةهرألثلالدينومإثحهذبوكنايتااحصقت
تهمهءنءابزماماوععلانالجورااعأنولهثقجمنساليزوغداصاءقثوهسوعادأوصاوأفنجمر
نءسرارأتفاقاز4بادةءارافاصألمثورأالسءواراداطداوالدوالمجاءويههالنمتكبهنوت

اعبألعلىانءسرأثمحارء4ةثبااللوومابإلنالمو
صهثأتوقاةإكهوإولمذابه4ءبإيهؤفىألىومابمبمصهءحلولمراوزىالرود
الربتادمىة54اولمحمايومانءرنهـلمافاهـادبرماأمهاالناكدل

تة3ماأماوالئيومفيانلىكافاشذاكنناالىبالتهافءحهـةفينهلاةاوقوعانيذكرأنانانامااذتعقلوا
اتؤالدىآوناأنبأءالدطفىالءوبفىسعء4اناةارأىمرفواقعانمبعتةانؤنىىاكن
ابؤنالمهـألم5ذاهـفىدهمحباءنءقطآالتةانأخىاإالغفردةاملهـاخولؤببرققولفى
النثءةالتهاصمةخهـأالقالوالديكأصالمتقةل5لهالفةيمتذفبىفانأتكادعنىياالآلفةعرشلغفرالهـوماا
كأفءايرثءآوءاق115نصهـرإلةكلىاتدلهـالقالقالفرتلفالقالقالكمحارنداأتوملقالال
الدادوساأنوابردقالتأبالذاالالقالفىة5ائرالذئوببماتءدذالوأقاليرااااتسس

ناءدونأمملةامالرضىاكأاشلوقفتفآخبرئكاتأوايمصلذئوبافراد4زانةرايالالةفزت09
اكاةأاكاءة01فىنشربؤوزجاوالالالغفرالئهافقالإنلتمهلمشقالىعالقامففألقاذةثأتكأقالطفعات

الطةقيوطرهـطمنأخافالنهلمشالخزىباةلمحارثزهروقكماانيرجمماالفثذاوهالمااأنحىاثكةء
قالالوإبوروراأخقاثمالذكورامانتارا4اأترفىمروناالمجارملةدانلاراإصارأذدهالبوةالماأل
فانامهلاهنابارأالتهانوعثريهطثنألءاسنةاولفى4اباثإقلىالمةممموكانشعانهمهظةصالتىبعاالمحوسبملة
أمرنابآلرزقلواةات5الرزفثبءتىالاالمماةجلوتومقابركباذلدجهزمقىوفىروءدءهـداءادقالهاينءثوما

اساكايوقالل6ااةوكفارإلدفاتاامن54يئماةتأرثلىءوالهدعاتالوالتفىلدهأطأقبنفثباال4اثا
منضىماأناماتهواربفةفرص41ةامكحتىبطاولهديلةالمحهبابكلىيدبرءيرلأرادولملندماانالهننا
اوازهكأهـءأهااتالدةلبسامتىميافاجخثمةثغلبمابهدهرثاآلنيإكبانوإيههـاؤلمذأخوإلمئرأتبا
نصىأفاءيفىنويأخذوهواصدقوااله4أكحابئهبنياداالثيقثوبهروهةءااهفذبصريقا
عبدل3لمطئألاللمط8ألمطلاسحألفاممداأافااثءضرهأتلمندرهفأاآاته3فيأاقلتلىصءاا

تعارتيرألقكتالتهكرالمحباااءتالمأمثنأحضرايألماواطضةثرينءانمي4ةءطمهـدافآا

برااأضآالىؤتءإلضبابقدرابرههـالىإتماللههلشدةشمنوأبحرهحتى14الؤجهبقاباسفىئىتخهارفاأ
شنيرالزاشانالاالغانثمفيرمفىنصفلشهرشممرةرمنطالخىارأفتىقربةمنازلفىلدمر اا

كهةالاذرهـاافىاوأاوالالليإلمخهاكالمالمافارمواحرافى4واتكاللالثةةأيت11 000000005رميممه

افيمزعناالزةنرارغضيدهقبهطورأسثم4أربقمهصشمبهفاوشربوش11ذورثليصوةوقيباجدثتجا
يمنش1لتهاعةطاوخنع



نماايأولوكانالتكوم
ةةالمجة3ادملممماالمصا
دإلةتالىكالن

أبآصهنهعماللهمجدءوأ
امء4انو5اءافله4

أكرمالئهلىءو3دم4شطث
فامءأهوالمجهالزإجمرابنمن

بتكاوتمبة9اامنحرمة

نءساظاأيهافقال01يو
اؤخسدىفههدااد

متوصراس4عإقلىمن

فاماهانتلثانقلهءضه
ههوحضدنليفألمالنو

صعهلممنبهرفعهبهذة
9لةالا4عضقحتبلةفاماا

رضآذتهوقومفأرو
برؤقالاةكهعداخمامألافء

لأهـإمراقااصلىاناال
فىصانثافقعطاا

اصآاث01الهاقامممما
ىمايرالتهوذهتوان

ىرةالمرشوماهداله21نرا
دالرواكاهباكرهذمالىلتها

مسالتاال4عالىمن
وهوابيس4اءنهمموأههـ

أنسلهلديىأاةالتهة

ماكاذبهبلمفقالمارللو
دىبهمندالمصتجنىالث

نلميماضملىكاقمئملءقة
ثناؤهاالميرتهيخؤاأ
يهتبقىلثمنوليسامو

تمالمافىلمسبنةيةالى

391

عنؤدىانزفأفراصكااوتركايخذافالشئالىلفهو01دالد

وقال5بمااألساأحألاكانمهااتوصاليههـجناآنلوال3بئاافقالتاانخعتاق
لءماشلقىصوسوفالأحدفبرهلاصبرمبمحدفا1فىهـتحممالائهبابلثهـاوهآتأد

ننلهمبماالتهرحمقلتااةأكنويىمماجمةلتؤنهالثقفاهاأوتأحرفافلممئمبهما
مقءصإتةهاشىاةلماانل01بتمىىءوبافهمماةاالدينلهذاثةعورةءرلوذاعزم

فقأل5صم5ءوااتافةدوحههـاالمهـازاابهانطتةئصراوأنعورلةرىصائح

الواقمملدهفىتةاكطاصكأساتمتالهالزالبلقداالاكااءماقيائيلا
اباقاملاتيربرفىوادصجتانلىهءفىدىوناءالانةشطافدكاتبهاصث
للبوعورلؤمحضىدهاجغوا5جديزلولملقأافسبعهنئريةعولى41توبنهامالفي

طبموثرومةكاسآ114لدبالبلمشابكالهاقالضرتاناهيخياثييةااتالث
فءصاالبهدحلزفىفابنلديئآلؤوذنأكألوماألجؤفياركوبوص
بهامنحمامي

غزبلايابهمانألالمحاإساقىهات
لفربمثربالفثمكبريساابدان9ن5
بدواثمهالسيهساواالوتارواتا
أبالقسيريردعجمصاجم4اضكاف1

زجلىلةبمنهلمتةارؤذااالىاذأناهـاتءةو

راياهاياذاهرىعنتصؤليالضسادىيارقي
مذرنلشبوقالءبئيألممكثطةتأنإياك

عضبرالالىوعايهرووىركافمأنرى

أبالقبويرءجىدعالارذهـلةصفلىألف

فالمجالادثالمحالنىتخذوآنفآلألنىةلىلليأدغوكتفةب

لممحوكبرقالبمرب3يثالصماتوبهعأيمااتااللماألىبرالكستاذنااالفىتءإشةااا
فادعالقوامانماالوماكرغةوحألرهلىتالىتءدوان

هرأخاكاشادثوفىمآنهدماء4أالعاوثىاومخيروبادزذالناددةصءاةا
وفمرتهونهءاكتاذاالناذدذأتهإصمذاذاكلىعكلألماافىوسالموماأوتاالمطنا

ءاصاالدهرقاذانيمامهااقملواالمجالدثلمحاا
امىعنهـاوتثسصوشجالألةءيالتةا

الاماسشئكلالاأبوكألااقعسؤااقالدافىالضىانفهالميهطضاأتلجالا
قىواالاهصإزبرادادظضانكألوهـمفااهاالوائىلماماألمثتنالهالرادوا
اخاع1ر1واصلىلاصماصهـوااقسربدواالبصنابىواودواالسضتناألةرنابرو

قدامفيبمهـوورا7اوآلظياناهـثرولااواإشيروايمظالالبم1أللسودوامقاالر
4شتةو4لىأكألىامبصوشهءفرفا4بميركءنصهإاذائاكتووت

ارواالمؤداعاالروالوهدةافامئموالباالثلىليصإماواثواكثأذدارا
مزلم16
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افىرعةاداالهافقيرووااشبوبوالذمالمدفهـثاواانةياكلوأامكرالرزا1
الحيضاتروأأدلمواذاأتجلازاسءوولفيواوالمحنادلداإخصبازاآلقامةويرلىا
لبةاقهاهاةوازيدوعائئةعربناعنذالروىرؤقيهاانهفىلئماابذوىلعهوا
ثورىواضيفةصعودوأبوبناعرووهـوقالمتهارضوأحمديعةورلدماو
ممرفةوثهرةمقانهامعنهتهارضىوالمعقةبرهـثبنوالىايأبفيوازاالوا

صدأقمروص4تابصنوسهتالترضىىذطاثاررعفدةااصدةاشإفالخىازهـا
لطفىافىبهةتحاضتأوانرقم5هاإشىيئتراطاحالاؤهـةعالوحثهأطولاباقيناا

تءفآذاشرمق24اصالازطااندتهأتائهلفاااتمالىصءمثرفاذا
نوءيئاثاالمحصةانلمملبلممغاتانوفةتصةأدروةوروصهاضت41لرلألاضةثلىا

ثر3الرتلآقاانصياثعضانةبالمسالضانحالؤالقطانانةبهلرااضةدثا
اوتضتسلكأعدتجهاتنقثدقلىكمقابلالةتطألمواناخلاخهاقبلطءتنقضىمقالى

فىاطالقاأن04دمذءىااثابهماومنالهيممثاسكاحهاوقاءالمطدمءعندممبث
الئهىرشهعاوقولقالمحثزمانغيراهدةازمانن9انيمفالجبعنهتمغقالمجثنز

نخأصءداللمونالتانلاالصىويانالاالءرااالفءاالقرامأاتدروناغء
لرأقىاواالعادألعاااالذدأودمننلىءاكانددالصهانحألفرآفاذابعافاتمهـا

ويمةءاقهلىت2قوله4ذهصلىء4ةثأببخنوءرأولانعاءهـءالقربانكللةفا
تانة3تروخهاءانةثمامةالاماإلقوسمعاثتهافىوقولهكءاأقرم1تالةااد
علىعا1وضاتباديئلمحرهاانزوجبةادعدةنفةاالعدةأنعلى1أو
روةااشهـعالنرهالروةاالدآلذزةفثجمهـبااتتئالمثرىكاالافىملىاااسضبرآن
لادوؤثدالصاومنرؤروةثعهأبيرقالمااقرافىنةفالهةالهأالحلىاءاجمرالمى
راماهاازفىيالمحألمقفىقيقةهومءؤوقالاعقبوامرةلىاسماصفقاأجمصقصةات

المحضإدنتركمثصدواىمهـببوعمفوهـنخهـقال2امألسباونموةال2ا
ئثماعثواالمهاتدمادأناداالوأؤبهدالدءوايوداتاةابهذالمونءمىاارواماوا

اقولاوائعاواءاافرعفكاوااالاالمهدلة2هـنفىاهافىالدممجتماهؤضا

روءآبىرلةوثاولواحالةالىلةصاالمنةأاالنارةءنهاروةثءألىقولنىاظا
ءقراذلىماوتفاااذاأتقرواتاللهاذاومااتراتاقةاثهوالوقتانقرانءامالابنا

روواكلارالناماواصقدالدتتهوالوءقراانبتءفأذابهاهبوتلوياح1
مساجتازرلمطميممواضادبابانءمبااتااامرخهاوقامهيناومافى

بهطينالذ5اهـة2اسالةماسإوالحسبىحاصنةالىالرلىلصابادانىابادالدينا
نفيائذلى51هذعن

ااحبهاععدتحاتأةامرنءبر8محفنلمرااءاغهأيا
صاحدادرظاقراءال5كألتبهترللدابعدالمتاذا

إلفرداتاقىاالقراهظء6قرةثا1روادكازوجهافاتءماتوان
ولىصذةءبنينالدثاجذلدعنفاحاب

لفدىص02

صينلمحتاناقدباافاذسنىئ
نلىاهـنحومنىسوأهسحه

خمينسارنحياقدامرن1
دهـيوأننعمنمورداحة
ليةنةفالواتهخمهـولمط

افطهرافاناغفرلىسالا

وماتملىةءانداليزعون

شوتعحأةسصعابوا
هـفاأسااامخاا4امدث

راقااعرسمرتهيوموكان
ؤتساحتهابموتهلمتولم

بخوهـكامهـةانإلةلم

اطهامامطانألىألولةو
دفنثمقدماتماافلقود
قرهنلسالساحممعفى

دأباىلثهاكربهفقالكأب
اوالتن2رتاةءقرامائدع

لهقمنناساعألإفضث

قدثلأهـنلرفوو

االتحواا1الفقبرهعالى

لروخافاخاسغاعة
4زونءألثاكاماالقال

ارءاالأهـنءالمجاجأن
ففرثمتالوساخطةا
الافاكساأوماصاتلمنقها

كههتاسنهالطدةوتالة

باذهـفتالىلمءآانالمحى
فانامعهنوكزالى

رظنطاالمحاتنثلم
المحرامةضفىغأضيكات



انهصاماورافغصةةقتة
بمدك

عروبنصلمبن4دز
صطصأبو4يههابادذا

المووانيةلدولةاأفيأث
االمارموفخولىوترقى

عبرالىةاهعاثاومعاتاةا

ثاابدارارعراخ01اولمما

احبكلنرطكةاا
ايخىقلر1االتادمثراد

باثدالبانهامابثنثلم
ونهزتطمسابهأنو

3حأسوملىوبالثلذ
منلرقدمقالدةثأبو

لمهبنلجبةفىلىتسلولبنى
وهوىالملىءلههطإبببم
رلىفرأبالمحمالىالمه

فرهـبنةهـافىفابهـا

ءيرأااةدتحن

لىءلىند4صاتءاالدالل

مأالهبسابللطميةقتبه
وقالزالفعامرا

ألىربىطىلريمهلىلىسى
تاصنمة33هدبا
دىأاللىاسردلىاتةاوا

راالألقيثيلففىروأوقال
روهثةفادهرااشدرففهم
بمقة4ألقسثرشعرا

وذتهتة15د
ادءقالىزهـصالىؤمقلت

ءااادلمهطخثاه

مبهقضالةءؤدا4يرو

أنالمىطواثتاثز
ياالمءامازحانهىشك

انسركأتلطففطصا

كراءأاتبالىشلمونز
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فسرداااصاصمقدابفسابالهرهبضدىجباامدناءصنا
عدايهحتةدانءقاؤترتكيةتاةالثئءذننهاتأل

ادمتافا6إقودواعفكرىلرداءتقهتاىبءاطاةااتؤبصءاال
نفرقاثاقولصاررشياكأاءااةاناومالةفقالتالىتةتأوفلملالفقات

فواتتقاتفاأرأفقفتتفاتاؤمستامئينىهـ
صةءالمرفومتاصفلىءروءاامئروااحمرالويمفاكأثاالذلىادذؤباصاتر1
لدبناقوؤسثصابابااذهـررتهماوفاأنوهاكايةالىاةماصبراسازاافىتأت
نىصاأقافثةابنلىمحي

اامعتجرهذبايافثىفألكنباركتأمافامأصإيشثيزطله
دمانعماالذىاالوفىدكئألافىفةوانابهالداالةروحى

اكركضاليهلمبمثتتطكأللمواذنبارأطراخوافة
نعمثاءثياةءجمرافأامفى1تنفالالوصفراموورأى

قولهفىلسعردىءالينالدنوونارف

بكصمفهاث4هـ1وزيخقاكنبن4تجةمربمءوأ
غيرقعآلباقاأالتة3قدروصاإهنءط6صقبما4بالؤث
باليهفامنألاءااةواصألتهفةفنامىرا4قبا

يناالكنابفيوقاليتالابهبئةظ4لحمالىزائرؤولهلىالااثفئمالابناردأ
تذىانخاالىاذاةياةوالالمحممافءالنهارننةءنااجماتاهووابههأنبملىءداد

امماف10افانيرهاكىتةلورافرىو5فاباامالمقمحهوالذاصقات1صهالمضت

لفئءىأمنرهكةأمااالنانصلؤبمألاالاءقدأنهترى6ألةلمهواخىاامخاداتألاتم
دةمفاجهواحهـقءاافىدكلهنإنفالماهءمهتلاامثم5تد4اةتسةنمةنءت

هالإولماةاتبءافاثراالإفالثالدفىدالىأبىبناكاقالمرذالثمافةءشات
ت1غدادمةءابهالدخايئطةتانحذاوعادةااماعقألحمابسدتبقيالة

سهاايهكشبولافبهىممايمدكنعتلثلدتهذهلدتتعنيكثيراننرخمهمابز
عنااليخوجقامةاطمدهبواصقمثولمرهبائلىلمنازلارىطإللةمالىدةءأوةةإلسىص

رداة5افا1يشاوياصولاوأهلاخةالهأولهءالذىذاودبغدالدتأندنلراكاد
افىأالترلاؤذاهتوهالوالزمانفكراذرإذالمثمعناىالذدفيئا
يراالاعناخرمابذافانمذابلمتىبفذباالتهلىءقرواالتةلىطتدؤ
يحفتكإادوايومنافىلخاعق1لاالتلىءصمءةفىمالىتدولهلدلف
الةحمالهـاةفمدةالمفروداختلفوةفثيرضىالىالبناقالهلذوايمرريدالىأببا
اكوايةاوبهوالهااوقالألمااسائرؤهةاثهاتهغءالتهتارةمعابهيا

اصالم41اءسثاءالراألثةثةفطلوديوضعمتأثهرولمةتةطفيميرءالأضهروةةبمه
ئووضعتهعةسارو4ءسافيعاتاشثلىخألونوفال2أشهرستةنفىآخهـوقال

نغرالدينمام1اقالةساتكانالمحلةمأنمامءدتهرفىباسةوروىةءطس

زازىا
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لته1الالةيعاهـاتياحىسمحى
تهاأنائءااوذكرءئرلالاساءاادووصاقا1زالمذزلوأداللدةىالدا5بمازصولرا

اثوهدباانعماصطولوألطبتةكوبئثنابمالئمابترن4اةتل2دمز4فيغنذاعيسئىلثإنفهؤوهـقالتعالى
4المحةنأللمصآباهمغلطالابروة40ثوالثاممذوننعلهالثهقالالصألماامحليهـىمحان
أنءقيهقالصمقفارزتءهركدكهاااطبافىصزرالديناالمماموقالاانمافهاإةولدمننقررةاقاث
باهـانىفادلألمالتاثسي4يضصآلانرريةفى4ززخاخالذىنينالدفبريثلأكماراالهـالثأن

4ؤنةءيهأللهطحفةتناثمالنمةالمرهوفىونلوايوتمايميايرءصىماوماثوالمشابهازسان
دهءاصاقرث4كاهالاللاتوالنانلمولوداهذالنانقةالىنفحتفىشدلدة

الىئجالىكنإاالانافانانادرحاؤهوإةالخولأآثرالمولودينءدفءءإارااثاالمولودفىفامانبات
الامحكاتاصالذىيألوأنصا1اصاالنحانه4ءؤفاندروالسلبألدائكارةابىئفاقكانأندراؤهافبأنثى
والطأحرتفىعرواذبنالقوتماؤوخهمعدآنيدلذازلمالوؤتاذهـالىالهـاالنةالمبرءاقبئامتمطوازتاغ
لدبنأنذالصا01ن3أ1ةفيادكالوؤمامةداالهلأؤالفالةاخركةاولوحا1هزلاالصىؤ

ان3آاآلدكان1الكالمولوديناالحىقوبئقوقهتةيامداالستخر2ممالاالمجاولينحنمعف
اقمهءرتونا4رأنءالىالاماهاةثءاليهممحم3ةؤكىمخاةنتاشااذ13لؤلميمفانإقاالفى
د8تءتوعزءضاااراكفىالاالفؤرررامقفي2ازاحىلء3نفبءارتما

احاهورصدـثارهات2ءفكتواءاءأل11دءانرعبمثمأحوةاطتر2الحااالىفالرصقماتلهعرصق
نيلدسسهأعرتوأاأخءلموجبانانء4اتتالىترفعدناثااراالدفاذاوحلدترتهةفصلمبلةالمحأفييرمق
ءذءوزدأايانزمانينالزعاذيننب4اؤداستشهـراااذاولدأمايمقانهفألحرمفالضص
كراقامراعادالىصثمالثاقدنجبماهاايولدلىنيراع3أنلمءواشثانهممفالفاصارا4فذ4ةءزالللت
قوقليالماتامنءااقىمرصقماتلدوضرعقلهسيتفلمتاحاذالىهـالامحاولةلالرصقء

ألىباالاتومبداحألف4بافىدفينعسوناؤشاوايرناأماشرطءااالىاكطءاالةدبثمسعقاافىاالئفصالبها
حمأمررةافىقيونعليرئدفيخهـاانكأياوهثذرىتديرااناقاوئزحلتدببروالترلاهرلثىا
روهءئلةماقالمةقالراكاط51صقرا13كاااصأطهفتواسقدكت4خلةالنعامقولدؤتاقموفانا
ازماةهضسقالالث11ماشآماولدميمفانفتاولىلبردوا41عاثلىهاتئاةدالهتزلناهامنا
اومنقا4فىنفالذىضاااءأعاشلفاذالطالحوارةوحهـاولودؤوهايألسىقيالمثالوةعاماا

91الءكتهوالمخيرامابمبانءقالتاناذلماألعرنأنحالمالمرجقالحهـالهيب

آاتالمززرازفؤلالوامروونهآمادهمبعهالمغررةهمءقوالىصارءءمالىءوهلمصاذاخامناالمولودصاةعدم
يدلمليمقالذنقالنمقالاالدلةناذولماناوهثفلمالفصاالةليبونحيرهدونصاتالوقصهذافيتحرك
قىدعإأمقفىقالدتجمشاقأشماالىةلهدؤيدلمفهاولمطلىطرنهبطاسالختلافاابانافدلاعلى

فعىةحزؤلمأالقالءبميروااةثثاوأربابيهتإاداءضيمءاردهفأةاقوالصاالمماتلا
0111لدانهاايمفابنكعالدادوهأثيهسلهوأةينيةاتألامحدةئر3ااناسافهةاومذص

ممبآليءمأبراخامالتهرماسولذلىسنينخولدالفيانشبنهرمهمينةولداعةلشرالمشهلمعةضة
فئمط9ةيدنجنهىخاولةثانانهالراثءئنالءلدشفيوبناجراممينالثءكثرشأإلحملصيبأةبئا

لمثالذىآلهالةاالرصقأرإصلهحملالشافىرأتبإلوانرطبمالماثروءانقالوثإلدىءلهأزكراث
نيذكربألةالأهانقال3توحتىودلرااصهـتأنلممااماصيملةةتفيالكلونةثرالمحعإقلأنين



لرمهاثتلدىتحتمان

لىشذرتوأفىيديزمىث
تءجطكرتفذماياهذا
يدوفيأبحمبفةلدبنينمنهم

رصادثلدبنيريز2فابنا
ذاطصهـمنممحيموأهس

بنلىجصريزثفوماغآلا
مجدفلملهأخاقزقالالمها

الهبفدزلهءأتث
ذمتانحروبناالثراء

لىالثانهدتوولويهتدمن
لمالثاسداثامىإيرفىلزال2

بيرمنلىالأل3ذالصاوفاان
مهـ5فاوانلمملبال2

اوفاالىمهـلدءيطالوا
وفهلمحاشآمجت41ءاباؤك
بيهـلىال2ريزلددء
حثهتقداذالمالثءثا

صاليحهرلىيزيدفعم
بهأعةابلهفحااناسلخر

نمطاوهـحثكنثلممر
كهتفءدهـاذالثل

ملميتخببةالىلةءمرفألت
ءاءىاليرةالالداىان

المالثعبداثاثسعرفبنا

نجاابرضلمرأل4ةث
لمصبنببةلهنحيىصعرء
راتجهأنوهفريالهلهالفه

4ثاسؤصةهزللببااابنا
أخاكفخ1لىءقدما
ةهارفئئدقالومهءولهؤة

هداوصصفدخالاسانخهـالى

لدهناهاتةالمنبر
وفآلزهافأتامةايرا

وسهـقصدثااكاىحماا

عرالثاقالكانا2اهدا
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ابالأدبيناععنومحيولرامافاتءماماجابلمبتيتاصاابهمتإوبء5ا
ألدبوتأهاامثمةثارجهارولراحارلةتتزؤفىاقاللر4اتاقىاأنه4ءلتهاىرة

11لداتوالوالىوقاذترالثلؤنالشالهوزلةوشالىالتهالولدالساقالاالفئاثةة
رأثصةتوكضراةبالهءبحىأنه4القهضىعرلمنءواينكاعلينأوالدهنمنتلم
اكرذثمصمخصيالتهابجألخاصذاامهـتهاىةلماسءبنالطي11راورنمث
الىءبباكروالااباالمربوضعلأءفا1خرمخراثطفكالحمناالئناهـ
بهملوفءأاانحبهونفىءاافىبثاقرباالراددانذكرواصترثىاافىترألصإينصة
تعسالباصكالقبألبهاطرفالمهكونثر3الاوشاكفدخاتكتهأننولةةخإالألةاال
لىءلقصكلماعمااخدعانءالذوفباضاأماهفقاموأورلورط4كءألمالثتع
كألىقوادومشهاورسهراومعمحلهولدهلأففتوتاثقىىماافيهرهـبرل

المحبرثفىاكةالمجردافءنىااالةأل7اانإكأاانرنعالرلئوحدىونا
ونهكلحالثمافبهطافااصوفلووذلدتابينقصائاقيل3والويان

أواواافااموتخفلوجعلتلذبابزيداجمريخغثنبيطتذىقولثآل3وءمالىءلك
زلدنبيغيالنالمفألصبهؤبملذباازيدبافأوممزيدكنبيرويهيلىلذىاتفتنحيرها

أنلةااطءممدفءماماءالنلةاالىءافىثأنصأاإلهالذىلءادزءالعالةبم
حيمفىقبلها01معهابعدمالبههاالنذالثماصترثلماابافمهااندجمفالةصمحهبصصأوق

وصئمسوقدبهلذباازيدهمبماتانالذىقاتنماةبااباهمارالمفدوال
عرااثالبمااةأ

اضعلربغبتهـنااالفىىصمبئضأاباتفىنرالردتكا
لءديرجممااأوىءغئاممماووهلهالماآ13لذىمادواكتولىهامتراءافاالمافوزدت

نحاسراجمأالدشءبهاالمئيئقالاث01نجارالدينبدممألماهـصثمجااةالاشهءوالهفي
هاءانجاناءأهاترلمئهملىتعط4قرايباتألوابمتبلطاةاونلطأءأوردفىوؤ
كوزفىاهرىلضأخذداودايةالازهوبههتهباذصةفااقراق1إرفاذاكرالى4ءوزاةباس
أردتفاذالمءأوالثهاكاألمهـاقدنلى1ذلثفىلابوالدةقراامناكراغإمداتهافةاال
فيهطقىمحذوةالرادةاتكونزانؤيولىلى9اال7اعنالمجواباأتهباتعذفاسةءاقواا
وقدأجىالكااأردنالمنمونمصما41رروا5قدوىخم9امحذؤةات01أت

اكأفاالك1انءإخرم2فاأسااءألبماصغابايىولنجارلهمقءن1وخهـ2مجواب
حذفالواوفنذالثواالبسنااذاجهافءطء1ءااةاقالسعذفقلتاهبابهالىء
القتهديرعالييمابيخبارئسمعندممآخيرذلهانضيملمواوفابارئملىابوافةلعادو5ءافاا
فافملمناهءاخهـأياممنفعدةلمةىعلىأوارتلمنىءنعناهبوقرلهعإللمابؤثاتمبءفا
لهفتكلىامتثزلمدكرى41ءرعاردتقدتنهالابتاذالباب11ذهـومندةء4ثءؤ
قاقصةمىاءافااافىءاااربابحهاثزوفالمحىادوالىءامافةااااةاهذهـبركءأد

أللهفعهلمدةبروطه2االاماوقاءانهـاثاودومىتيواقد2لىطدبقوفآلصاف11اص
بهينمباركاهـواالمفتاحاصءقاللمحمددتهاأوقالةاةا14ئئاكقوئرفا

عط
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لةؤنوناقر7اهيرابب11وهذصهدافهألاالثأموهادينانحنلبنهالهفاوعا
لءافيرااا1ماعقلءهقاترةصيما61افاااالقاارباتهطذاحماوفات

ام5الاهزةذفوكءادادىاوأصلهفهابراهـكاىاوافأرحءفهلوكءأد
مرالاولة3

انهلمترامارمينبهافىداتتمانأدرصمالتهفوا

أبمفهاااولكأاماازةصذاضرورفوالىالهمؤزفووانتأمرمهنخأبسهتتسديره
قفاللحااضبانليدمانالمزايينلحبراالتأسهرنجامنذلثفىخالفعلىالمساليةا

فثيمنياللماهذانتوقدعوؤفمقاذههـل105لهفقالى4لودىفؤاامم3الاووهـ
افااللىءقدرةسرةلمجرحاألمةوءررتةهـالورواالألممجرصارآلىالوكءأدآلوقأذنه
فملىابئصكافالمصاألمأنىءقنهةالععودافىءبانصاورلموضىمعصالنه

ومالاةايرفياليواةلوقاثاؤنناةوائممحآلةشصوبرعضاءلشنعرفىوبالمضارع
لمفااا3بئالدفجأحدقول

ايامىنصالفعالاكسمبتعولثافاصهأ011ف
إتنةخطهنءوصافىلىااففهءابنكدالدينسمصىلؤمننأصو

اماخااثلهلذبئمعى54ئسنءرومى
كابأنهاالمنىصزنفئامذارابالممنىقابصاءم

أالبالةءافىكلهااضهواالبتداباحرموضحمومماسمتوأةءالبتدا1الواوواوأنت
آواليردوقطأحرفبهلءلىظضتوأنماالافيلالصاالنضلوارفالىتهأ

دحرفءامالمحرفاون3ثانووألووأءودىدثلالصازاابواصكودملدالب
الصلاذانءالسماوقيخرخولمحرألسمامؤااوكاحكفلاالهذاوالمه01اخ
فقدلثاذكنذاثاااثالمحكأفواءلطالةائراواصدوهوادحرفءوضؤ

تىافتهقرمامررتاذاقلتفانينى3هصذعمعاكلؤتالوضهعلمحرشاآلسما
لهأعنضخلمحرفاانقلتأحرفمندأنثعلىعههووفروعهرؤأنالئرجما11
لىءكماهـءعدوالىلءفأحملألبهلىبءوماهـفىنءومنلهشةحهـلىماتءكانؤ
اناخاالتناءكنلىدهأحروماهوعدخممسةطصةااانوايمكأدأحألهضةهـأر
هيذاتأاناثي4لهلىءبالبماوهمصلحرننلىءكانؤوكنعهيرعناا3ضآذيث3
دبمااءاالولهإصفميرفىابرءاو4تدرأعللمبمطباءاوالالؤألمحرفاوصخلالصابرءا

النقاتراضحمءكونةانلمااضهـافيلالصاانالثأبنذنقاتفانكددله
اثولذصيرءنءفواصدأخمرحمملىءوكونهطصأراالتاضمائرطلىاونحعلألا
ائرالضدحتطءاوضاالهيئأمحطللمدفألتابامانأالنعاهمسلالنعباوقىال

ضةاصاماابرخونأحذمنهآبقىوونوعهدرتعهمنهاضلىاتديرامرنكلهات
بالغاةوافتعهطبالهـخافاوااطبفى1يممهتاهوافقىيممبلاالوهى

يرفاننأةدانهءللهالدوثاؤةاالانوناافؤيهوادذلملحمالايموا
االألنالاثطاةاومضعمسابننينتناكالرثفاالأرمجزأباومفامافيسا

قربهواس1عصاتفالة

انوىا

مراالىاليابباتئةكا

لىيخزومأوراةتقتءتوثم
ه9بهمفيشههـانهرفيا

انهمحر1نقماةفاتإةخطه

للمإسانااةانءاهي

موآؤاياهموهدالموكا
وهورسحانالىعا

وارسلىاهركالموكءنء

اثونحيرذابلدهآاةمةايها

اقامفصالمحهالادانء

فأابعضهـالنلمجةلىءهبةؤ
سااأهـلبطفىليءاعاعى

رأاسبىشوكانماوسه
رتافح4اادملطبم

حىأمسمبنتهصداظلىا
اخهطلقطفواقعهـاررتؤ

نتلوذثلدبغافحمالف

كندثيبةزصاثجلملىحا
الىبكارىاشروءأدفىهى

نجارانةررثاألويىاغا
زلمعسااأصاسدلمو

افنصرابهملنمطةمجنارى

من1وافنرورامىبا

سمكهترفأتوهمفىلهم
طرقااقتيبةلىضذواوا

4ابلدثفلمقتطإترا
ذففطالىءدررلسثىلوال

لىءأوابعاهتثدولرل

ايهءقأشفقخبمطخا
كيناهالمىنءمصهنوعلى
صومبالدسانطافألم

واقآمراالمصطالىبذالث
وكانرممقائاتجة

زبئدلهقآلثمهمعينبةل
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ثالففىبضضصتهكىلففوغبةاباوتيممةئةثالفىربصةلىذالةؤبخيدأنلىءالمارىكأ
سهـونالصارهوثكرذءنافيبلمةبنإواةالثزبوعهءهكأووهفردىافغالفأتاهم3ءقع

عرفوعارصثتلفهلنىؤذآرمرةتطقضهـزهانازنجدالنبعنقرقرةزنىطانرلءقالالالمجلحالىكأت
للمةميراضىءواقايةالونوقانرن1لمألماةضص4يرزموابرااصباامنلموهذاوهـراقااعااخا

اكأداقرففدالنينمطعحاررمجرورفىدث21اشالنتجممفيضاولمبلة1كعارومتورلدثجدعامل
فرادهاهءوقدادثللةةصانهورسكدمجمأالالىدثالىوقتكذائديرهتجونعروالىفاسباخفارت
قلتئءا11تجعاتة1موصابيتاى6حهـافوكءأدلهترهوبمفوخرتهس3وتذالفياتراضرادقتيةء
اهعليماالمحادثاذذمىصتخذاكأفىوالمطابانمرامايمامخارااألوكءأدما5أمىلهدفىإةلثاؤ4الزريئقت
الفاسقلتثأأعريمبنسىيااقةقالداذطتمولدثفببئاكومعهاهاستماماذوهـارءاةلطهتسهءبء4ؤ

ناةهـامهـةواالارىضصمجغاةوااءتهالموالفصىهناللىجام3ءاالناعةاالاذبءأسمناواورء
االىامافيرجقالكذانملونملاخمآلصسالنهارىانانفهاماالءااءالىقفتانقبلإثلى12
الصاأولفىمتباالسحفهامفابتدكثةميستةعلحهسألمهوالتهاتصلىراانئثدقنلثاإلفان9نابرت
أوالآخرهلءؤكألفيالى2ضىةاالفىىلمفىفتثاصهـديثهذاهـ
لكطامراالساماقاشالمقالالملىواآلةلم41عاثأنهوهىاخألىةءبئفامهةىيااوفىأصصاغيندادطهـءا
النهررهءفابهكطربأاالمالهمتاماوولهونااثت8وفاأتمبمهؤلؤأنلفكانابهرراراياخهلىءاسا
لهقالثطءدوأحاالمقصلمهصمقلتالذىفزتهلقاأننأالصذكالملألملوقالناحاكانوقالوابندرلو

عالماميتمهألمحلرماؤهفىطوابراماعنئلسوقموإةيالىولدصةدوفيمارمدرلىنايئتقتاليغإلسلمين
ماقاتدونلهرسأاالماقولدملئوفىاانءذلثإيافهلبلمو4اءاور4لىصدارشم4ببذالتهروهفاتغشه
مءألرالهواؤالهأقمورأوانهيةودابا4اؤعراءلاافددروواءااناالمالتهأنزللطصدم5

زبوبيهبالىماةلئهنفهعلطاعترف4دةبموررلىولههذاصمةوعادتبموقاركؤهلانهموهـزايزفالىلىءراةا
كانأنهمومنموترخىأخمدكأهةثهـكأثكلءتوآةمافىلهءوئمي5لمزماصنافةؤغو

همعا6ادااتةتوداعنماصاضكابانهاددوزالثهمينلراةبهننلماامهمءاثاةةءاهـدةصىادإت
مغكأتثءوحالفحهمراناهـيختدىودصاجمنا21اثأىدثشسخمةكلمحلىتوأعالل01الابهامنبطوأ

لماهـوالألغةمنتضتداغفاناةافاثداءااج5ألماجمال5ء4اقص51ذفةلهوبابادفى4صرمالاللمجرا
المجرلوكانقل4تمهالمباوايهر1احلموالصتخذاليخراقآسنءصكليونانرافماثنهـخماصىبنصم2
دأنزمنانفيييرودالهةاءودتدكاطةدةأنلمجرؤهافلضراتج11ادالء4ضآمفنفربوهذاقاتذهـ
اظنوناىصعلىةاالبإفرساهاتيةآقولاماخرافىالةالىخرإحوروألفونبمافأمائة
لةدتوسورةضوازالةواطةءنهعنهامنطالماتفىلرحاهاوالءاالصديقوببهطبآبلذانالة
فانانوزحونفاةازببمذالثالفهتءاتاوسواالومخيرزوذباايووادتوجهمثمفبئباكالخاافى
عبدصلىأناعدنانلفىولماعنحاصلموس4حإلالىالتهلرسقالحصواأتهلابماتء4تافارلانةش
تهالمحونقلباقهافانالمجنالوهااحدكماليموشلموسعيهالتهصلوقاليخرأبىفنةرزه1لىاجهتوثملمحهاؤص
وتالصالأللىءاقرأالبىولدهاضرقااااألهمةءالتهرصىتتابهلداأناظجسألااقدصانو

الترجوأقتهداناصاحمنتلتضاىرةامطاألىبئلىءوفاللىطتهالتهلظنانأأالاعاخاالىأضنفا
ةافيبلى1االمامالئيئااجازةاففهأنضدفئفياالذةاوالصساأهالغألاالنهاظيهاوس4الىفص

ىحذالث4إباشهـان
ءةالة
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لفقطرقفدلمالىتوجهم

اصلااادورفحاحوأوبنقلت4خعادومنكلنأاأجمابناشهاباقاضىا
افأاالىمفصالمحهلهتعقدتفالأسددتمالب
نةئافاومازكأبالتهافاناندحائواءددتءأقات

افانلوهعانفىءوإنأسداىمحيدبنعدبنالدينيعاؤالمحااالمامخسضمافنلهمنوأفشدفى
مافيوالصمثازيارأمجيكأصيرلمواقة4ثأرامنتخينىوفااوهيثلمفقألى
المدينهايخلىانلىءوتدوفىمنافاكهنجاالدلةهـئرفمدنءالخطاياأوثقتنىان

اتألالمةأويخرجوايباةىيئؤيكنانصذفان2تلىدمنماطلىاصمنأوغص
اداسثتبةيدخيها4ءرباثصكلةالتلالءأديقأمىاضررفىواالذىاممالاتالرو7اذوىمحينفئ
فدىجؤوتةؤتلىودصكطااىاأبواقالالهمتا4اوةمآرلهالىالهوات

الثالىبوهاآلنهاجلمتالدامف1ررواةديةافيتىمرممهماةاسأدشقةالوأل
كلماأماصاااوبمافتثالفثلهقرتيدصدت4رفاىؤلىافىإادبوحكعالمبنينلداالبمباااانؤهلي
لاطبا4اثاشالفه4اتءوالبه1وحأمابنبألةزةدههااللرتاذذلدالرجمممرلىتبندءازج
صه5ؤلفوالرؤسابوأللىألالمصدتتضىايخىاالءؤالىارةاالمفهشاتراساذاجءوؤف1زةةاك
صاراوآلدحيزذلواناالالقهااوديدهأبواالسففضهـفهأةفىءادهيةاءرفوضعأفىمعاووةؤلىالدصؤاال
ااثمةدتافامانهءوابنؤودسباماتاأبقودمنىواصنهـاوضآةااإرثيءصبمتادثا

خلوا1انجاهكحامعاوةاويد

منبؤبكواةصةادثافلوالءاةالهماياقوموائمألةكبصيردابرانلأباس
دخالهـاانهر3نارادهلاففى1تلمحهاكراصألت4اهالثفلمعروف1لفصاوما

ثمابدوخرؤسافاتىلمحاارالدتثمهلوؤ
طهاالىدصرارللتفاناالطناليرنسهااالىألااالذبءكلواكره

وانؤذطغنحارخلسترمحاثهساال4قوعابأممدبوبهدطأتاذانث
4هـزوناوكانهمأهءاماالطه1اصرلاالماسطءاالكءاتاحماو

مثمرقضعلرباافيرباتقيللهذ9ءالرضاالدةااحالءعاواالالودةامحكنواصامجماومن
افيراناوتإتاماالكصقاالخوانهرءبىرراثاوخ6ثيرهم8الرخالىجاالضادمحو

باتمنصارلةصصو4ويشماالصاقبرازامناالفيتصنلىابابتإلمااثءيرصانةيل
بنااترى4قتهلطدفةنردبم4فالأقدتنحاوةولمىزنءلمملباريزيدبهأدولتةقادالصىالةوتجم15يرآلا

مةتتااهيمونذهبهومنش6و4محاثكانممانجمحلقددلم2ابنيدلم4محاخلةبىبذتاتابصدئن
الىصهالفاالس4إثالىمنلهلنيكالرهمدافاقعثرسلحسوأكلفى

داولافىبهاثفبالمجاجالعرالمحباادوفضلابموااصمأحهادكقأصضمافى
ريرليىؤولدتاالثالىءابنبىءصالاافىوصابرنممتهنثطرانألب

اهرباسصكوقمرشدون5للىادالمحهيبقأصزت

اإهالبناةءاآثميخزامص7الااصبتاالىامذابآلىءبرؤواالشذمىفكماعطهألقالادولىءيزإدالىاخفتفا
تثقرمنئيبارلتادألتلهلقةاوقالسر3دالمذيخيمعبمافبننرةيتطالوتاذهاالضكانىصابوتدروى

النقدبفصمدتعنصالهة4هـاىرمصألفعرثمالثتركالتوفئوميرءباسهحاؤتاذنؤأسأتدياحمرةنالثه
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فاخذهاغيرهأملدذهماوالتهناداذاخالالوخبرواهبا4لءوصروروسؤلوافدلويطمصم

لىالتشارقايفولدماتهوافوالصكدزهاأدصفقاليردهأندوأرانرةةةرقهثمامجءو4سكال صا

أفلماتفاستى4اتتأردهانردتاراوب5دطافىءأاتلدفىيزاكماأبدمااشلصصأهـغ1صدؤكحتامءكلمفم
امن4ثهاسانالمحختزندشفرلعطنههياقوتازصفازةأمهـالماتنجزلىهـالىصرتصافىاكماافى4لمواعإلر

االنجمينلوأبتوالتهلىرفىوصالمالتوقبض4إمشافافاالاثنالبثجمهودىرحلراوالممقلباومحلهسم
اوالانفرسااتينيضان9اادأنمحاوزالدةدةءادفادمحانهثمتهذتءالطآنألىبال4امنإلحاوا
قاهابمبالرصامنزلكأةابممهاومجىمزدخهمر4اجئبجحتارلىن9اث1مىةشميلداا

بماتأبواقالألبهاأونثقيابافقمالواذاكما1امصى
نالمثءخاامخيرانءمواطرتألبرمنكذلأاالآأرولمذاوهـالأاقتس151
اسوالضاالزبزاسزقه4الماةااعوأملأاأتبللأمباافىقدأخمانء1واالفصد11ؤءانهالاحر
باهابواقالقيمافىاوتوندثةإممالممونفيخصرفتالهوؤلمءاص

الووالرحالوالفىؤحهااادناقلىءاابهانءمافىأححاإلواالقلةفتروعف
اآلخهـوقالمعهنوءيهانلهءب
يخألحزحهبعسأنلىلألؤإلحمماخبثمصمأماخاناذلدةفتالواأقه

اشثأامندىاا4بابةابنوقالاهـوآخهـالدكفىلهأؤل
رىوأفاموساناتوصاورتنامثمأحلألمالسامرتفواعنهضثنءالزهـإتطة

ردة3نءايهووبءخوالادءممتصرجلماختهـإالدكئوقدغزاكاشاما
الثاالمحيقزلنءكلىالى9أخذالمعنىوقلىصماووذصدمبىودؤت
نابرهطماقالعباتءاافىهمدثحينعاممألوناليالةءوالرايةلهداللمناللبلث
الربعافىاقولمىاطعرائادقولبوماثانةقاليريدالذىوماقال
اخوافىأذلواالمنءفءوااصيةدبءداتئءأكتفانأطمخاتيرأنليمأ

فىرضاودادؤخلالقارولمإكىأحاقادتصلىالأدعولمقظءألىءويختمأرضك
اعاأحمدانيا3محدبدالتهءأبووقالحذالمجزيهويأاللوكأوالدا
اهتاذالمماخالاضاؤألازعةةمعفدواتامحغهجمرقىةونحناالثاال

اهفالهاقديماوقادعاوجدبالةذالذاضأنقىأمآبلوبذندعابعاف
رخ3الاوقالدعاتمهـب1منفيهط
دىاألنونوهمكخعادرمضضذتن1واتالدادلمودأومنةإرإول

ؤصؤادىواصألناؤكلؤيإثءااماسمتوتأطاوقالالكإصماثب
ودادىمنمانادقواءهمةإؤلموبفتوقالواؤصزههـلىءنمومجتاتهـاذاهـ
ادىففىصنوااقدصسدقواىسكلفاثدمىوقالواهالاناذأفوثة5الة
لىوىاااةادموقررعايذالثقبهلفة

الهطنصيهنخةاطنىاساام1دشاصهدرعاتصتخذبلهتةءأذوودىةهاألو
لهأطششاصذالنحيرتملىءجخيونالمأرجؤةكنتلىورتخث1لماخاماوراالثء

والاليمءإالأممازيألدقا1كفلتمةفان3ايرعهيمسحىطوحاته
واقةحصونههصخدنهالمغنىا
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صنههأااالالمثرقئ

غذأااصعبةت1أسبعةءأأامابايراوالسألىهةالمفكانرلهـكأءرذااةوقفصىمبما ضةبدمعالممامدنااوساحروقال
اثرقالعهةوأقامكيهةاة نا1ءالفقفثامرشحراافالمانلىاالحاأخىمت

ةمتةءهألشعى4اعاثاواااالماناكاأماأناطة4اتءطلكزكءأتةو

المجانصرهوببةالىعضم01وقاآلخر
علىعلئم4تفءوكأناملمة1تفبنشاوساهينىقذىتجوالىاال

بدالمكءبيتانساتخالحبامااماتاهىانرتألاذاتءوادشداتمهنشمن
لهواللىهـزماتللساطحافىاالنروقال

المجأحضاالمهـلببنلدما1تكاكاةوهـمابمؤمىتءهفيهاواليام1قي
ايمانسانبةقتقآدلماصلاهاهـسدوافىفةعريومألدجضةصحاغأناسصم

اصانصمنءنىلهلدىمحاراالندابنعبادافىدبنعابقى
فاحالثءاابهبصاحبابعدصابإخيارىاولومعرفئهابهماناسافىوزهدنى

هذهااادفلىلرفالواقباافىفىاالسطمبمادلهشرفىضألااليامفىشلم
المهلبيزلدبنالىاتفانانوائباصدىالدهراالكانءملمتلدخواللخيأرجوه

لثمتمنىفانهقهصهالدفعفعارابنحالبظ
لحفاااثيااثا4اثافحاالمصاةعندوقعطفيمغبقىسبضةفثمدالترلثءفد

ذديهاالؤلاتابالاقباميانياتقيابدبمالىءميمذاننلطالىلىءفأبق
فىصألئىادةيرالموئينياءتساااهوجمغناكاتهرمئقهلمكءطممنلىتولولى
تتكإأاعهويئء011ب2كدوااكافمنوقضتمألذلمجموردءأيمناكمنفقبأت

فعبزلدؤفىالىديخههشبكلهلالوبنالدينأصدرااصرقاالأإمضلزابيصاالماالفىلمهلمعاولبتذلم
انىءااتاباللصلىاهاضالافىليممةامتبارفىاالاوليقبلنءفانه

تأمنممفايوليةرالمسالدئخاقالبادين3تألشبيه4لكلبلوابنودادا
لمكالمألىةرابن3لواكخعاجزم2وألليبثمصد4فاؤا

أمراتعلىةابؤاألكنتفجهجوفىاالنجملازذمءء3
اباارربئفئهنىتأويإدماثوتخاايدلتسخوفىةمعاهـأتجداايمكايامثبه

اثائايهافرقعيبةةةمفثلوطبةيدهض2وعذبكلختراؤورابيس3االانتما
اأنيلىلىاقإلةمنيهةخريهيبواالقولنأصومالئذماانتجانكريمابوانكشكافىقالوسليحاانيقال
4تاثمنالوتهدواثشرثأبوهمن

فعالالرنراالمهامزعالثباىةثلمزهأببإكأارفا
هداعلىجددوالههاسافهنسث5انالىهأورام

كببةلىسدثيرالثمامبىاثرةءقولأخرزمنوهو
ألفةفىفقئألهصهاثههـلعباكشااللموأمسة3صبايرعبسخؤمناعهـافى

قالمضىءاامزاوقاملسيمانصاهربمضىء1ابريخمعنىلىءلسافىامزاطألقالنطسنلىمنؤيدقولابإتاذاو
االعاصممنلرقالسكاثاخواصاذدرةيرىالمحموأنفقدلمحنم5محاؤاىضكويريدصبمقدمقالفنإط

تبلمغبهـاءصيالروىةء63
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أبمساكبادالىئرطولىئ4رأسهلافالالدتةورءااترىتدلاناةاروأةأةةةونه
اعراكولوىءاإلدهلىءدااهـ5ردالعىالهمعوالىال

ناسوسائراقالتةطالباأنلىهـنألااذهـنهلمدتسالاناساابوشكاقلهءوعامهغزارةسلى
لىءصالةااالبصمالتلثالتتموأنتلءشماتةاشاالخألم2وءهفشوتابمألمهبمابحاجايهاكساوف
ولأالئاعينامنشعرةاالكاتىئلرنمنلمكأافىالتهولىؤقألأجدادىو2الئىوسلىقطنبؤتطامتقدافى
بنهالدىامااابمدابنعلقمةقالبمراهريئاماابناماتكدامدالعدلىءصذاقفتزؤحهـابرريهءنءايةالهال
ةيضغماإااوالطنكاز4محبماننبفاحعحامجةجاللىاةصبمالىبلثعتنزانالبنىنامعاكلألصاتابزع

وانمدهانحلىبةلدكمددتوانولدسثددصلصوأنسددقوللفقاضوانممافلثلطؤةاطالانباالمبرأ
لمعثشكلمهواناكماءآهاسأوانادءنةصمشكراىواناروئالقممىكلدشكابااصهةفئامورطجا
ذاثاوالفقءدا4110لمثةأالمناثواتاادىاإكاتنموانداك15الالسابندامحبوكتىولهب

يعهامنأنلمويةرء1001اآلككانىابكرمىذبهءقأ2اواليخذلدنحدقءهأصااهنشقدحأاجدافياروان
ويقولفنىوفقيوويرقصيههةالمةمنجملىكندالمأمونعلىدخلانهطجءيدرافممقبلبنا
للوعصوتانوالفالىصظفوتهانالاناالةنءىذلمءاؤخالنةؤمألأرادفىما
عايهفوانكدرتوابروقكحبطىلظالىاقةفافئصالفةمهـاثآ14اصابمعأ
فرددورددهادندياعلودةالموشرقاأرفهتواستوهمزتمالممنهونءأاوالمعرن01فىتتصلقءآبنانجمةو

قلتصأاصأاذاواعمافاالفةخذالمياعلولهةخهـاالتأمورقايقالراتسبمعاث4االفةلهقدط
اصاالكذاراالنالوقتءفاوصه4وابآالا4لصون1االفة2اؤيذلهابوماكانهاعلمومحدولداوء

بئضلاةالقلولدهعلقمة4بوصهذكرتأوجدهوالالثهصهلمااهـاالبرتالنءهفبابلمءاشاالمسن
ةفاثةالبكريمةافبمعألينةاحرأةصلىاحصالمجبنعبةنتةلىجمنعبدالىاظح
عقىترقرتتتخمث1تةاضتواشقانتسأهروتءاذؤالداللمييمالمجاللةقهمممنامضتاذا

ودودافاخرتبذمنوبورتمنوتجهـمتثهـطنقسرقرمنتبئدإمنروحةتتضتالمةغدارإلقبل
خرةاالفىبلثمناذاخطبهمماابنياااتايةإملنهااالوالنصاااأهرفالولوداماواودحاةاهذامف
امغيرباالسراطالسمدااكاسفرفايماولمىابورقالأيتالدةفىهاصدالفكفاةلماعادةلهقمثالذى

بىصدمألترفقكئرالزصامن1تدفققماهـاخألانمهألالمتبممبراوالباقرالمحووهـءالمفىبءاا

ربهشهوانعبر4قلكوانلمرسكثرشاللهاانىالمابماكتوالورخلئارىادآلؤاعمنلؤحملىءاصطألح
حماراالقاشالتهخانعسىالمحهأمركاصرانكاسالهاليئناميرىءركهوانامانترلفهلقهاريروفا
وسألالتهاتصألاالنليااالفمهدلفالخدالحءوريئطبسؤبئرزهثرادحاةازاء
الالمحتدواأوددرلمحلنفادةابئ4بتماتوئااللممنسأنالةاوالبدفىمحاجهممحابرااحقدادونوصمو
المهذبللرطافألتغؤراىصكبيضاالقرراباصاصالثوماب3المردمنثإ4مهاهبماموقاصبرهصه
4أررمهانبالةءاراحميألهاهصاياسىلمالذىذاؤنلؤاهـاابهملىحث
المحريرىقالوقالزهإفتثيصهوت

تدصامءاكثردثوصيألنالزماإىدتاهوفازحصاةاذاهـانةوث
حوالثقواغفراتهعلىءأخاكبعىفاقالممهمىالمحهـفتلواةضهمءإقالةالمصعنهفيلمكدهبعينس
ادزولهامغراثىامؤبدالدبنأنممبةفى7االونقدولزالتهلاكبإلءكاةدةوا

اخاكاناسخمبةقتخلىدكاواط



ررسفءوامرالضابخصاههامفام
ءذةثالزمانبةءلمشناإاذانأنألذضلافهاخاكاضاك
وماابألىمابامهشدااناممثامن4ثلماهامهـهتهءاازادوان

جبألدضانفرحءودءوملفيهبزلدمهذالالص
ل9تلةير9ونثختىأبأامنكنتلمضاواناتوقال

وان2االلعمفىلوالمجارايصوبمحنءرالىوتهتكضائرنفتكثقلثدثصفضكاة
غالرالنطلىهـثلمةحيننهدظكأللفبانيهنينءكثاهوديفهفا
الةءاثناالصتخرغهمبةااقيوقاضاناق

منالئهصلىصبةفقالناأاذاشيأصكفوغعامهماجنىكةكمد
بلداكميالالتهصالناثدمابدىالدضايوارىاناراذامحاصكالموكن

فارةساذاضمنجهأخهـثمساوفاخهزملهةرإاعلىالهااقدالبوفانجؤماحبااهذاقدبوافىطغرباكللى
لرافىفازيهءبعثدقفىضورإعفرالمتهـسأدأبوتودفتمرأعسمناصحدةاورامعامحدةافىءعةا

ادمنمىلم4ءاالزدمنموجوههأعرفلمأطفةبطمبارزمأئاداقأكااقأمحابأىبرفىأتقالالخارضآ
برحمنمعصقدبعيموزادموزناالمعنىذاهالروىبننأوأخذابهمشفكءأايدبرالمفقلمأقعاأعرفولثن
اضأاالزدذيافقطهثثوافقال

يرمنتهةألمجرةابنؤسلفهسهالمحوجهـهشوقكألبهقدأضمانساقرن
أبىعربنوليريدكبزمىلفهوعنهئيكذبولمباالقااقرنهداثكلم
رةهاكتهروقمىوةث5رهرتعرسمناهكاؤةيرىالولقرناابرفأل

المححانةبزقيتوزدفىاييضلاةاأبىامماقولذكرشبا
تةمنأندمجنىنهقفاهأزىيافىرالتجيداقماقروثءألص

أفاهأذاهطقةأذىن1بمودكمنماذا

مر8ءونمحبخوصإلثءايهعفرىاالدينابشهىنوجمرالثبنلدينامثرفعناماحيمهععاباكرتوذ
يراالأيملالرلفقرهدفاوطاطارةاداالديهنلنرامأذقق5صرفااةاداتأنسلةاثعاا01انهمن
ذالثأوممنالمجنصذانشدواالدينلزففرمخبذقناآلااسلثععهلهفرصغاهاعااناباالشارةجانا
4شتممنكلءابرنفالتهالمزقضهئدو

اءاتطلتمنملىخنالتشريىنزتضىتوادبهتوهميفالثهـالمحلذافعنافيقد

فانهمملدعندهجمنجةطفىىواالخزفاندىخإرهبمفاعصءيئمصنالمهفاث
والهنفلىوئركاللهقتاةكااورلةازوهصرفهومعدمهنأومماألضفهماافنامزاهـملبمقات
ابعدالدرببثذاسفانهذقدالمحزفذلفيدئصبرعرمىابذقنقيخأئدالىايطفاعدهسابدجها
قأوالهقرثبعداوولويختانأضدماتؤوحقالنهراصبالخؤفوخغفتلمه1لحالربيص
كءضلمطةأرادطرفآتافارءباوهادذىةهباامناالبدذىعائلوقواالثارةادذههـدهدمابتييم
فيهاغهأامرلومابكضاسة4كروقدخرخرمنكلالندرندمنكاكلبالدمبماههنائثرقأنالىمحلصءالمالمغ

ليضلذىاانالزذآرفة1التيأقولرهالشااهلىلءواالسعردىانيودينبهاتاثر
ازهـافىض7يرمىثطقوالتقامنالثكاوهالنصبامراستأبا
لىنجكتالدخلتتواالهبانجزشدمرعدكطأنتفان



سةيشوأوهنوالمهاب

وفرقدكثهـةةأالزا

دكنجألتنممبهاتذ
فرةمىأببهنالىوا

صبعبناقبرفأللم4واس
ابصرىا3فاااالزدى

الذوصهـورثصريرأأ

ل2ذدأفينثدجواحاع
مصىرهأثمانسصأب
أبةابحؤثالىءالزبرابن
جمأبدالتهء4أتامءأصثمه

اسانضزقهاروعبيركواللزا
لىواسرءرج1المحلوؤ

زمنفىماتأنالىذالسا

نينطاوهالثيسمةالمجاج
صكذانل1ورةامن

قبلىنتيدوكارولىاكبلىا
يقالنهوبصانلدهذ

لدوماهعلنفالسادا

يراثا4تمعمحبنا
بسادالمهبدهائهأبةوز

أتىوههابمثالللمحاذهب
منفبذاشبةاخم7فى

رقةالزاامافاانلهاةواأصاره

نهبشلىءااارجالخوامفه
آلزرقابنتهاكبدبنزنأ
منصه1ضلمحنأرصا

يرهاوتوازاالوةيا
هبسءوافارسإصالدن

ااوكالكتشومتوععا
را2لهتصأروكاءالا

4مىهبهطلؤاادباذوص
اقهملماثنهرعاتانهطغء

لمثهورا1يماخابببوجهه
مناتمفحانزلأوقال

رولهةكبءشمنصايراةإ

02ظ

صفتجبطثءلدافغعاءهمابىكىااصءو
ابإتااذلمجوورفىلضاطاممكربءقدذ

هتباهنيجت3واتسعهبهأتنم
نااودىاجالهلفقطهلطةأصىيامهعاثدىايقالهـانقيكفاالمذلىوهـ

الممالماىوااالمءبنجماهيماحاث1نفىانندنىئاتفحاصصمنعالوةص
بدصهمامضفاانايةفىقالهةةفىتها

ومداطفأثأعطئنمقنتلاحلىاتمرامنصاع
اإبئوقال

شنىاذذاكهنونمألعضفااجهوىومفنن
يتألببهاحفوقلدقياأع4فس
اذنىفمنصألفهجمألرحنالهاذفتانا

نىبالكفاللرتهنأللهيدسبقصلوال
نفمهلمااوأنثدنى

كايحثاذضهفانخفتألهةفصبانزلبوصا
قبنهااههدثفالوالتفتبمأليدىتجاكظهصلوت

فقيبابنحنالديننامهـوقال
كسرهدالهتسبدرةمهصىقاضمامناآذااب
ربموشباصهؤتفزلئألالثىللماتئ1عنقىلمنوو

روهوأصةلحوقدابرهانافيالثةادبناوقالا
دمادالدثمنمح3نىومارحاالرهانخ

عىنىامىالذاكدازدفامباألىرشقدكان
اطفابهباحءأالفرأىبدساصلهنزلوأممرا

تزمااقصاالذااهـلكمبداابافتىكلء
بمأينبسطبوستاه5مافاسصبهاصهـشالحى

فاأتبثينىاينحنينلدانامهـلتو
خىمرواالمارةتابماضيروزلماافىفسأاوما

خفجمالذاةاراشؤاكفىكف4اثاومترواوة

طريزشاااشوذجومامممضافابازعرزء
ذلذناثاوقاتمحفىبقرلهشحلمذاخصرصاوقردننأدتطريزااميلءاومماا

طللةبالالهئمداخىلقومامنم80حنكاظهصديقربفى
طضامألنحففهاناتجكلألتضطآةةاةإلىلهاتفة

ا
زيمتبوثههفادبههاهآتهلملدسنامابئائألموزبنرملماأبولهقالشاعمبمحرن

عؤقولاالثبخماجمت41اتا
4تظلىكيفوزبهتاصديقنااشدولتهامأديبدل



بنؤاوأنزللةال031
ثرثمناساامنمإلم4بةذاظاتبالدؤنشهاكألءمتكءدايهسءاذفععه

اذتعرظءةكااهنيرمهبلصههالواالثرعرباصمافياصاوجيجولمهذا
بهألهقللمفرمننهاكاءيؤلمهلصضالوالتهامفحفاافىمالموعضدتقلفان

ةداةاكفمدمهلكس1فىلقياانوالتهاحمىلتفقالأللحلهافقالازمالدبفرزسمنتسأل710اأناوصلت
قعهدنبرأعوالاانءتالكهوقالفسصىنءزةانضهعودالديناباهاضثاثاوانثدفىالصالىعهذا
لمنهكددتتأونيءقولهتود

ضصةيرةبمصكبارماان51ءالدالفىمامكابهألصعماامحهامىث
مخادانوإلماالعندداينةفاناتبزاتارماتالنفل

فار9لىئرايسطحانسارالءاشااولاظرفماو

وقالبكفرابإشواستدلاهـخةوتدالمتهادعاقالىمبادراوقامباكرامجاها
ثتاالكابيرةارتألبماكمطخصتمثماهقبلثافعيصووكاراذامالمابه

واالفومعبءمجودفاربالىأرافى2االراجقالتداةابنوقال
كلفاةثاةبوصعكارقاسالذهن4اء4لهالمحاصحإصاالدينراخدتأثلم

شيرذاءادلثرالدهنئرةك4ءطمن2والىئهطانملشوف9بادأستره
هاأجمعشكايكأاالمذاهصاقائلالةنأوما

لدظعنوحراالزارقةالمجاالدبأضفىوأوزاالهةاوردمتصاارى
تتفرالمطقااشلىابنجماالقت1قضوظهىوانالىحاصؤاثعنوأصال
ضآالمحزوااآلمةاالزارفلؤالىصفحةبيبالىبيننيبهؤدصالطانحىاثن

جمأنافأقامموصذامهالانفصطايهاافاكاوبمنبيزالمضاففاةالمافقدمجدث
ازاالرقامىرقاالزاعرااتول4الفالمظناضآفايشوأهدفملومنههـناافدرذكراأصنما

يلأوألقأرثدىصهىلومابكفاأااا

اعكارأثةاهااامراعقكأقيةلملىبئاؤولنومآامأويواوهـ5خإلفصغوفراوايئودىيالىافءألفة
نكطاررإفرت3تةمجاصبناأفاالها

ككلفعوثيمبهتدففاصتامنالهرا4جفومتاتيالءقا
روفنتوانءكءودشفتهافيمىارحافئراالصاتاهاصةبءد
اناالفرالى9اإنحتصمافاواونونوصادفاممنمالىساةفىلوناقدهـ

خهمتاةجثاسبمافاافانعل01الإمجلطلاالثنجلكتكساهرهجمااينوشمه

افعنالخايتاداحنىةفميالىنءمحهن1واثيموروهىاالبصحاائناشاةاثوهوكأداولممفوم1ةااةا ءسااافىنشوأصهههذةذواسومللفنهوهيئجتمنيرهطلمننلمالمجراداعمان8اماعراقالصانى1
إءلؤحالهقاصمياناواتثروانمألمافاالمضاخرجتفاناثرياافالمرادلبماعليقاكاوايهوكب1ابخمجناا

الرعقالىرظالنذربالملىايئفئتغيرهوساهروايهرهانرفووحمراالكسرباقدفوملهرضدا1هرةما
بليارافةدكلفرينامنةلحهاوتاكأجمرتالهاطقابنىااذابمعنىلىواسشااموسااتوطضي15الةاالا

فؤلمفىماوبىلهطاصدوباحابابغابغهبشوااوباكبغفلاوناخهاصالرجاجءافيها مو

ئافاذاوعأاواصالانرألدنمنانهاروهـدايلاااةخباخصبابيتائجاالعفامذافملىبهخما
أنالىأبهدذلفبلدأكان



آ6هسمعاجىختفياأهالصسههـ

الماهـاءالدناثاواالليىالماهـلاالءارءعالموتاتيأفمءتلتااثراخلى1ةإابرا
فىوغولانءاثصاراغااطشءآلاانهاوامائءااصاافازتاقلملثاوادازالهأعاويخثا4بهبش
انحموىالمجريهياواىارجمياوانااإلتاصصصلمودعايهاقالصءبآلمحتجلثمسالأهـثلذلىفارتاعمفاال

جميانهالماالةصىآنقرلمعإوسلمالتهصلىالتهرسولفانخألفهصانلمجيموانصاقالهفثألىهالىاءفصة
ركانافان2رقانقالىلىطرؤجهاوالئهلمحهااءةمخيميلالاة1اكصانصذامنلىىمأنركل4الوا9صثممدبنا

ةةاللىلانهلاثىلاالفيدا4ألهنلمرزتلمسومالالراهـجمآىادهثمةاوبزاتتةاألمىقاوقا
احكبوقاذقعاانرمضلصيملممنلىءلمأسفتقالمغابلممتاألعشالىأالنمعةفآالحهمالةاناثالا

عاشمسالمحاالماماشيئاشقآلمحررمثمافاتلماةاكلوليفالعشامعصانم3معرفمصيران
ادالذىوهوءهش1اهـذامذكلنلذهىاانهمحبندأحمىعدبنروالتهأبوعبينالدسيرفهململمانلفروان

عليهالتهلىصىاررلسلملرنامقالتصذيةنءزرعةنءعاصمثحدمننسافاروىادواكأذافسوا3
اهءرأتهيألببرالذىذددؤتاريخهلمذتمللماصساانماراالاة01صوكانلموفاالةمةقدحهـءلمدء
اقالببهثونصرهعش9امذهـنفرالدينداالماموأصتإقاتمترأباجارتوادثنطهبرء15اواهءفا
عنارةاعهدناالإللالىم1101فيأمثمفىطله2ؤئااالفىتبنءءيابسلوضهـ17اصالحاقثالفةءث5
اانؤءيت054حتااباإلمعإاكربدامابالسىاالئهالطلبداتثمساابهثءزماننورنبعءبنلممحه

االلوجدن1لالمسىاكطلوعلماؤونعحثإركذاماناالولاطرفامنرالاونبفلماضآبهمديناوصياطض
فىآثمااكلآةفحقدإةلمريماافى1قاتاهـااقراطلىنداراالتاناببدولىصرفثبموطح1ار
افرفقداثىدمناياالمجعانمحنىثاالصااكمحيتتىبوااواشهـوكالهاقرادبقلماالزمابرننازل4الضآبئ
نإياالوايخمماايهليفىئمطاأفىةلىؤغايةصرخمراةذكازبساالكلءالةتأداةابزإسوعااةءاكلىظ

11الذدكأذبرالفبماحماوال51لتاافىلةةانءاالفقإلءتلذىاانىاةآفيكاهتهايداشدألااؤالنفرفا
اوهذاصانءاابذئبأسيىماوالوهـ4لمةنبكتالىؤقءااللذتنذأويافتوعقرتارماحستءحأل
أاذالسبصأليمدالىءسقلالثهااررصضارالنلءفااءتالتااالدلةمنذبظاراافاهيدبوابارطبئولالى
ااالققفىلدقاثدبلمجوإتزثثمفوقالىذا6بدأأوالثونهلثمممر11يرغلهحمابرساعناكذالمهفىلبفة
الغربفىنيأانلنبنىنةمساةابوذلذ6انفانمااييزالىانعرحناقتلابصرةالأميراو

بذنبشلماتاصءملدقيبفلربقةاكاغابفازعيرةاالاثالهنءدهـضأفجباتاالزرناحمابن
منانقىضجسازتهااذآط4ألتافلبىكفانماضبقالقحانالصثمستااللنهاسالا

اافىااءاحضاالىلمافاسهاااقارإتفااذءفىاالءاذاةطادتإاافشة1151اثحممارؤابصرةالأهـلىءولى
اروذكروةدس2الءوأبامااماالوأكازسلةاافاتخرامنوهذاانافإلماللحصفارفالى9لىعرووبنا

ماراالماتدحهـفيألشبصاراالهكتفئرافىاتا3اطهاادريمدبنأالديناثلتخورفةاطابنعبدالته
دءقىمةناخوبمم01ةواصكهـلحونامثمزهنامارعصءرنامنألرابايالمر4ثذلدوذتءابنطجالمحؤفىصإتالى
الجتماعسقطتفلماهكتتووببماهعراتالنووأصينتوتةافضاالىءنيمالحلاأبنصارنةوتولىلرباب
اقمةا1الواعلىدلامكتانناشماقناماقباافىضهاعحهـقلتوينتءاااأنإمىانافىونادىمدر

أفاكاوأماحتاةواالثصماشراالةوءيمانايالتقنءقافاتنكاجكعزهتهاافازازغءءأ
الأصلهمألتضريىسصافالماصاقابمذلىأماحواةقسا1101اعلىدلكسوهانضمفيادةزربإف

أبنطالصؤذذواكبفخمم4ةالمر01أاءلبمت3للأقىواوابئمقولقالمبوضةقرثيادزالىودما
لةالىصلىاوافاافامر1
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ممأهـثفهلاعلى9ااكأامزةاذذتضاأوضاينكلسااتياعالقمتااةأقالبةالواوالميانهلةاد
مةطاةانءاأقهذاالثعنلهورأصىجارلإعنىعقابورنلمكتحائزفىاهذئءمنالهأصيانام5ألمى
تاألزارؤافديمءمدددواونةتالةادتصلىذاثماهةءالصاااضونالىءإلاكقاثوناتودارةالى
صونحرواوهمهفامنألمحدشءةالوقاتلؤنلاللدتمنامربانءونإفهومجرحيماضييراءاأتوا
ناسادءهلواهماامتدمماموبرىاوزأءزأىااخاامناهـءاةهـوعنففةتدةواكأبنونوىمقولت

همور2يقمثىامارأضؤانهلىءرفوععناصلىإالوأوالألساينوءيدةاةازاولشيمهـلىءايكلألما
وانهزم4ابنيةصارءحرزوعاهرةآاألماباصدرةءوهمطيةءهاواالضازةضاةربالى1لمببايرأوا

لالمحاوقالقرئفذالخبرهالالىلىء4أهرممصنقانناواالابتدضبرااتلى
دوابوا1ءوةكاااذااهرةترىشميراءارورةكاذاؤةنرىونحناهباكةءونحا

واةاذهـصمثثتولءغيرصايرىقاالخوهذامىلىءكعلموبلىاللساهرةترىابخمينمكأوورذهءامةأب
همدتهاةرفرأراديرءانذهمحالخالواهءقدنامواسالىذوىننهاسأللههكذاتوتديرهون
عراباالهإضةفمانصإواةلهرتهةلاالخصهخلىولذغيرنأالهضوءنجماينءفقدسهـرتذالثلحوسينصا
افئلىءسخطاخثؤئالمحلةنهتبروايسلىاولمدتجمبافبمشاهـضبرااجعلشساهرةواذفاو
آواراكمبوبثينخهنئءعنىناماةقاهرداوقرربالذىاواواقرإصاكمنىزهبل21قدلهافىفيصف11

لكلدممئةوااةزاديرهةامحذوفداوالمبعبهـمافاينءقدرتتثاوانذ3كذإولياواانجمانرادال
ثرهم3أاقضصمخقيخمأردتماعاثآيخضاذأقاتأكالتادفىناءم4ؤثنوبرهالفبماعينزو

لةصاتذالىاألزدظءسهدقدنيةطواأردتماألاثءفىأاشاعدؤواءبىزافامكلزصهدقدزهةءااذاوهـ

راالزارقهءئادنارعءلزمىليكبامبربلتسة81اواأهلىءةافماادةابمماةالواوعالت
لثدمفرفيت5صانيرىاداألاواالم1رمصمظكادب4ؤثمريرصضمحلالوفابرازبموامباا1رلخلوموعر
االمحةالؤتأالزدخثثفصذروامبخبمأنهاءأويرىديرههـبرمحذوفوالمحةالىهانهلىءاسارفيعخو
السالذعرةااأصلىوقاقمالمىابارررةفءوحىةشوثاافةالترباجمرلاالتعاتقدملىءلاالماذاصورريرهة
نلراقلوبهملودانةدخاضكإلألنهاشمء41وعلتهاحصوحمامىادعالتالإفامجزمحرفألم
نمذدكمافببالخوارخةثطءاكانلىءاساؤتالمجزماعاهنى111ألبهتشصفاتالمضىالىالقش1امن
مرةهـأبىبنباااورداثرطاتقتشىذلثحءوتبالاالسةالىالمضىمنءفتنقىحتاطالىءلتدفطالخ

دفنطااخأوجياإلاامةالمجزمنلماننفابلامااللدمنهكانهقتضالمطنمابهلتاناصموجزامر
بمرالىلتهادءلهب3ناناعلحةفاولجمكحلانوإلممجزمتحارعلنيلسالىقهبهذه4ةاماساول

قآلةءهالرايهابمدهءناثم3ءفعلبتىآخراخذعلةحرالول1ازماوللدافعلاموانالم2الواهاهـا 12

ةءابهاأورلوهلوفاالاالنيدكىاذاحمانه3اإدةءااةإزاصرألصاكنالىدحركةالاثالماط
مابايمضآاراماوافهالوماباالفعاوالمجزمابااللفالمجرمالانوغصاتنءدواكلأنفيوانأت
احسقاةكأذالثؤيكليوهوجدفثنلةدانالمجلىءصهلاالدواولكدترعاتنمااعلىلمدخولقاللتقولنأ
خرالساندمحدىءاناذبهاةملتئبأيلهء4زتارعاانانيهذادنءااثأواالناا

صيرأهـ7أحالهمىوماباافيماثنفوساتحاولوألطكونااالىكةالىمننقلهتالنهأضهفهياحكانا
الزبيربنلتهجمداننؤهااوالستاافىبتىنأقلواأاكافيألمرفانهوقدؤيلالمنافةحذهننأإأئام

هـعءبرةاالأهـصآلطفاتةولبلهاالطمنفعالةاهـوهىعالةاالسمنلثفثدىالنمالتقولةوهرآن
لمواةألذلىءضنف9ا



رهأإجميالىبناسلىبا1
وهضه9ؤمارالمحفاالقالفيه
نافاندبهأماهوف

فىنحبرالىبتهأعبدافيا
ادلواتاأىرقةالفااان

دموأنهىاميتالمىمن
تة3وصرةاكأوابلى9آ

لىءررلىءتصدع

دوفصكساشووجهاخهـ

لطبتهدئأنرلذت

امءأفمهالبمارخآفان21لىا
ملمااستانخاخماسيرلى
اقاابتأاباأقو
كاماجمايرالماوالته

4لمحىءتماغاصلوالىتج
لالمطتإمنمؤوفىو

يمم4طفومنخحواة
صابو51لثثمنايمرحافى

تجامسنءةفااالما

اهلبامحىءادقىء

نفالمحنوارخسارالى

مقاتامنكلمناشدممكالي
لهطءيراؤالزبابننلو
أوأقرثقلىثفلماتاصأا

أخذءابااانصثممدذالث
اطءواالاةافىزماللمحص

حازفاولةاوااأىلىأ

سصلىاوأقامصونثاا

لىءايرفدبزلولمدقوخة
الءسطاةواامافأء

يئكاهصموأصعامالخرا
نطتاأرادوااذاةرااآلز

امحاصدواالبرا
ةعدلومالمرأباصمصأغ

لىءارجء2آوضمنة
ناتنهط11ىلاذالثل

803

اقائلومامنكونهحذةولىءديؤوذءانهبرآبصدعلىفياسيطل
افمكللىرومحرورموضسعهئهولىءآىيلوثفوالمعنىانكأعلمءتناماذقالنهلى1
ثرانمنهلوأأقاسصهلمااساهرةأملغانءهذوهعنىأتنامىااولةلمةا

رهآنامباأذههـفىأدضأالنهماجااصذبروتومجللم5قىاليك11احومبكلتخوب
قىاصاابناقولأوماافجراالىءيوادمنةلم4مالهيلطلالب

يناممنهرأسالمماةليهـالوفنىداسششت

ماملىاالمجوارلمبادنىكألناروادجابرقغمارع
رصافىالادوقا

دثلاالأنجملمءأواءفاألصاقالمثحقفالتنكروا
ممددطرافبهاطرنئنكاصلةهكلفىمانجاتإها

تبأرثابناقال

أالاونهءصنىتكاوقدنمنلدبىانءىرويساهربمى
لصباحمحرالاالةادوتشلمامبأحهجرالطالتاصماثاذا

تخفابناوقال

بىمامتةلمءفىمازانهفالطالخهىءاء2ثال
خفابىدصاهملةثفاولمؤ4نبهوتايألرعالبره1
بىمحاوهن4ك31انتمرقدتمشمىبهءوتأس

ددطاإذهـأنائوقأت

اكةماكلضيدرىوايسألفاالىلىروراالوالىحألث

ادثرورف5اصاواغتبهلىأيرىهوؤ
لاالثطولئلاااقرلناوما

المزصدتشكحاأمالطالىالمته9ىتثرالدثرالراحهانكاه
اأةاابىلمفبخإثقاسثخربومرقإي15لفاث

الفوزادلتمالمبنينرورالصحالشهعذعوأ
بالنمشرق1رءمدلتدسلشماقفىاس5جذمااثرياواحألف

أانقفثانحبىأوتلاياىضقطتاتةلمااعابالذولوذت
ذةتعدصبينلءيربنبنفى13طءالدفءقال

ساوسافطاليسهمقطةنحمهمهإيخلامولر

اةءاافىثةنلوئبأف4حسدنء4أكوس
أاخألاال3قولثهو

سصنيهالاتإاخألالمامات

نعسبكأنميمقتكخإلصصانلو
رحلمذدااالدينفشهـوقال

سباتا4إاقدأبوالةتلمماسساعماضارأتا

اتإتو



02

قدماتا4صباانثءأثرادادلسثىاالىفمكافىناتو

اللزللدالمعنرجانىذأراالفىءزاأوما
ماوالالىااللىيدلىاابكلثأرىالمانورالىأدأل
والةاا51أقمدأوصماليألفحاةاخاهرنمتاي

ببع11مالدقولأرشقوما
خهـ2بالباواصلنجلداهرترثلمدتر

قالمنفةوا

تجناوأناسهاوتهةنجطواغافىالسالنااثوما
حالاألىبنينالدزصقال

اءمالرالؤالوااهلمفص1فياؤاتإقامرالاكامأصاذااوسه

ابحبارهشهنءاصتادونفالسداتسلدالىءندجمىقيا9وقىضيت
يابالثصهشمتلدولعاافهضجهأكاسباماساىشتوقهـ

لءاافياؤرلمنليااذأ
مافااءتطاوقلىاك3تؤدمسحاصصىاترى

ميباأبولرءافىءأفهـااابصوأينعر
افافتثذنبهتاصناملذاأناكرمنلمطهت5افأستزيدلىال

ددمربناإثولةنذاوه
نمراشمءطنمبهألدااهالمشحرقماأتاذا

المنوااحةلرامطأيالىزهاساصاصااذ9ألنفىامغراالىء4اةاواسهثصصؤرفىاوأ
وبونروبعفرقخهمابجهاتوامللهباوعلروارواباقةاروةزؤهدؤاقدفىاطغراوا
لىءوهانلىاكنخئاكلويانءررءاصداافىلهطايندأناظنهملىروطوة

رىاالاللظزالقسابنلاؤذلدبرومناماالفياسءالا

ايمسواهصماثءوالمرظرسلىلىءاكاوخيفت
نءدفاذاخمخءويرفرلونهتفىتاةاذادعاهانروزيرالمنحبانىرزاإألوباباانالةث
اذيراءولمث4تصه1ننؤاايرأهافىاثمرثرة03نافاكالهلقبلونهلالختراروهت
أعرفماكالدتابازىآالفةفارانابكبازودتل15ذزكممملىالهثاعاتد
ميأيددرتخوضآظالثأكتؤيةثثهـوخذفالذالثفوكلهقالككاةالهفكوفازلأ
توكعاكهـالىفادهـياطرتادأكءيدئوالكررتبم3اذأضىمةة3هبرئألالاؤت

نءذانافأوما1مخيركالافىاوصرتمآوترامضهلرتحمتصالمزتنتارمدبهحأمحلوتوان
يرمااحاوأوةالمءانمافاواسأيريائثاوآهامئءعازقعاوقدكبرسنىالابر
كالدلهشاذةيمفىابهواجىذهت2دىطيرودفاحماداءالقماأثميناهوا
دةااأرىقتكلابداوأنامجمادمامحدتةوشبازبئأأمالوةاكةءتز

كشنم4فءأضورمااكنهتمصعرلوأخمأيركخصءضدءأاثبرلمإهلودةلموهـ
خماأونهرلبمافالصااهداحاعثاديىنأيوأبانلمقاتماطابهدتءكأءآلحاأسو

لدىة72

كرخيسألوأوموأهـ
وذالثةابمهـالأنماسال

الىكرمانأكلوامابينها
افالمةفىؤازروظ1ه9ا

تئفاطبونيصعرلدوا
برالوصاستداوااخساسا

اخهارامةطمقإلىءممض

اسلضاعدرجاالالمحشدتثم
اساكاطفاجةرة3منىثدة

وألموعنىمينمعرافصافا
الىمبقخسهكطاباا
اساكناروىثماعةثنء

يهافصاالنهدعبطالىالى

خأحتىؤومهنعها
الف2تإلءؤنضس4أا

4اتااجتالمحمنظرزآما
مداقهمحهىءطرفى

إسداماصهقال4عاهقء1
صيرجيمابرخاجمكلالتهفان
جمثزلونفىءخؤكمفآالى
يرباتابلىصءةا
انىموىواهـنرفلمىز

اعقلىمبءبهااال3د
براهـالأمالتهةأأو

بإشمارااصانفى

لمفىماضنالىأان
ألالخباام3ودمازالمزتانولو

مءرةةلىءتعز

غ4أجمارةمضءذأتاال
صهمفامصألرهـءلمافإسواءا

2اد1 بدحموونالا

مةاخواباثتمت

اأزخةبلقهاثم4لمواتفقه
رخ1الىءبرلتهاالوالتهأ

ثماصمبماروتاباشالباا
اعبلواسثممعسألبجاة



رءصاابنزههعبدالئه

وعالدوعاليهسبهطحوا
منجلىالرووملىاصلألحوا

يرعقالبأابأمعط
ترةلمجطبالىباوب

المفهيىتضرلمثمءيخ
لىقحتىاليسساعةامثاقا

وحوهاوضرلماخوابنا

خألرمءلمماتوأخذالامعأ
فثهءوصهءوماالوما

كرمانطاونصءالمنهى

بءتولىثمبهأنوا

خولماقلعرارببرابنا
مسهتلىفقلبلم41ال

أنعبيسدالىأببنااص
فرقةلىألفااالىلحشرل

لاقنطاماديايز

يددذااصاثوخهـماوحهو
أرهعىلىزهـاآالصتر

نلأنالىقضحةث1تاطوا
رجوااوتمالةطوثدةء
يربيرأالىبنبءءلش
إصتبواسامراقا

أنلقهانحروبنالثابد

ماففادوأحمامب14ال
مصعبفىولونالخوارضآما

اثلدةاثتاةدكللشهمامااقمالو
لونطالوثةمالرا

ابناكقالوازالثابء

فىبهـ7منهفاننم1قاشءاال
14ونحننالوقاةهمالواآثةالد

اقالوثمقعالادءءارأس
ؤتهاشدمبالمصمابمافان
هلونخبمصميةواالاداج

غةأومممااغداالمالثنكجد
نوتامنبمممهؤنبهـوملذا

013

لاالهبضيلذىاالدهنأنمادوماأمواالعناهمةنتواله10واخذمذلهءمالوؤههاله
نصورأ4رةلدهنحيهطانهكاشيدهنطقيألوباددهنافوام151فوأأفأشد5ف
كونماثتأدانعلرأئىتبباانامارهآواأخرصهكنهـفآهازا

امسعدىاتةنبطبئاقال

أناصاابردمأفسكلنلصربتودلةتثقدأفوخم

صبراالميطاؤرطعيوظ5نهاتمئماهاوالىضكت
رصاقالو

ءالرةأعيندشبيهاتلللاأشبهمشالمارأتهظء
امترااشلذأتلفى دموى

الرقبأبأمحيننبوم41يثوىكأشالدصتحتامحفامأر
كوماموطاسزذاافاالامن

االزرققلثمإلصهاكايرنملقالةصاموحسنا
برقالدحىلهافىنءث5كحسنصنءنأ

ىاملواماباطبابناوفال

هيوعتاصبالدموةطرف5نهابورااصعرىاتوقدال
تضطأثقالفى

هيباممىانأخأااتدافىابومااأندح
إبصااعنأجفانهطفلمابذطصمااافىصاتسثات
هاالدثهراسندسفىلبهاانازءانههراتزا

ألفانأبدثيةرادهىءااامالابولهاوقلهصشمافوااثاهاامذاأحنوما
يباكلمحمذنبفالعلمباكماذاصرهمنخبرينى

باديخرونهنكااوأملؤاوغأمانهاراءهاأض
بثوطويروقسمنةجمسماساصباافللمحذكرىوا
االديبكمرأنهأمكأءال4خبىأملنالبباره4ء

امزلطشنوقيثنهلىابقةاتيهارابىعلى1وسالممقوابالمحهنتورذاهـ

اهلوماالن4زماجذبعنحمسمأءسومنلىءبصفةدلتفوصةفملرةوسالصة
اعرمننمرةاوطذساالى1ومشناشوااللووالمداالائاساىادنتئىةتماا

لاصصسلمالسفافذمكلناذاواعاهفقدةصاسدفىذاقالوإموتهصوةوتألمعىا
حاماصنأفرالصلالواأافرعادبابنصوسبادلمععولى41مإتوعلمةوا
علىاقااقولفه

اعدإاعاابيالحيفنبيدحاهاانجومانوكا
خماقول

لقيمىهق4عإمجومتاطؤهنلمماوااملبنرا
مااللءوة

صسان



التهءأعداالفالويهألبأيا3ا

لهمةبيمذاامنكاننيضررآاداناةيةءطسغورتاا5اان
إبالمحاثبصألالرااطألىؤل

فغاداهمالثجداافأس001ءو
حماءالذالال10روءاباؤةألزالماقثتنالمءؤوادىءاةايوم5نهافإلموابئوأقدذلم

ء3لرامفاتلو
أباهرنوبهنيبرونبانهوالىةتثنهـاابظذاهـلكاقيروتارق

ةز26بادلهباثمتوانالهكبفىدقولههاءاأآلىألديشهاصالاالدساالماممحالثلىقرأت
تم3ىلذابماالقدقة05امتفلوساك

االوأىاافايهماتوالونهلم1افااطيمفىءيهفيوهمبهألالمجزكاننه
اكإراارصلوآلاالاثنىاريةاالههلاوقرل

ماغءلىاذاذبمىوشةكونىديثىمالخلى1اشألولحرقلىءيا9مهابتليلةم
االوالتهقاورنااوأةواتأمتفغسكفةصانهاهثزرلهاااشرقالدمةوالبم

ماينااكن1اضجممحألةواهيماايربنسعدمملقااأبلوقي
ودعبدالمالثمثمتالدةومالمبةالصاالانالربحماةكاةممإواتهاءصفاسةثض

رهاقاوأاهمالىءرالمجاضآواالزمانئعاتط6اتهؤإلنتالىوكامم
ابحاخلمهفثاباداداءبااال7ول3هن4متلموزاتووهـ

أنددالىااإعآلذلدإإلل4ؤترواتضالمامى4هـوصيرمنااوهءفرا
اقاااررولىاتابالمهقالالوصالؤزمانلمه4ااسىرهتلىبلطاكطكافهـ

جمااىجاظانصراثمادماالكالتعلىتججضالفىالقازابنماباكوأخذ
فى4طضةتيرحالىءخال4فيةئوراناك5و

ق3بمالتتثحإلفياممىأالارموصنفيحرلاتمنصأعة
رخ1المحلحةرأفىافااأكأفالعبارروفيةاانأخذالمعنىاممألها أمورلىءياناألطماةءئيطلمكغبرأةركثرتأء

ذمماألاغانماافىأيلىاحمالوصالبدواعاتسلاتءفاإاخهابمانمازمنهع
هخ7الالءوؤ

فائابكا51االلمماي3دزاامىامألكلساوافىلمةمنبر6رىايماةأدرمالمةصصود ءهؤاللمحربفىىةتة
رىكاأاأديرهـأنلىءمفىاتهاعدالمطوعربنخفصأبدقولىأما

انرتمائةءفرىأسالفانإقالدهـكاسلهأباوعاتءنيةدهاتتطء ئورالوفاقأنهلألفلاتنولمىماقيأمم
اديرفاناطكاكأنؤقفىقيلمان41اثلهوة

تأردوانهبماثزالثوفاقلؤكينبداالاطنهممللؤرالىأوماترى
كأءلملمأفاماةأجملأنكأقاالفىكرافطىلثينثؤنوروايمماوكف

صوأداطثنفالطاناإألتبةوءاة11ماءصامارةلهكاتةةابن01الراصؤز31حرافطامرذلىءو
وثاكمهلمممنء كانءتأتنهـثا

مرهـفاامطضهلوماياتمخانالمءضطإهوقأرة
المحراتأللمطملروا



ىورأمخبهوااان
أعتهئاومواحمأاةاق1
اذاإلختالفاالالافرفالثنها

مهـعسمثفنخهمتو
فيبزفاصيىدادث

طبيرىؤصةالساات

االمةالمهابأحماب
وأتفاببئكىأحانأل
وارخألراتادمدر
راصافىابباخااقاوقال

فىنوكمىلىءذروا

روأمادااممفىااباصأا
ايضطااتزدوأالشاىةفان

رهدفباكلىاتووقد

زهحنزدنآء81كتفاؤ

الىبايماوشفىالافا
ازماوقالبزناعادهيىأق
ورطقالأدرىألةالابيم11
لمءالقالمكللدراهذهـ
05نجألمهـفرلهافااماء
نوكانبراكتارإلء
رجلىتؤلهالفهماتهبارا3
أمرهينوالةفإغيرلىء
قالمالدداهذظالم
باذ3هـاأمرنكمثزأنب
خعاقالرنتانوزىو

الءصىرتجلىلؤىؤمالم

والومامنسكرءيرشهامىاةا

حمااثحا1ركه5يراكلطلمبأن
4ءصققيبأنةبءاال

4ءابمفىردفىجرله1ءؤ

الثذزتلهفازثلمفى4هـ
اتاةءرتجألنه4البفدساا

اقصاتذارأثالهلط

لهلفففاذانهاكمدلهءفا

حفيلافادثبهىإيخ

شركاهفأرممذكاابسهـكالىاذفأرة

تاكلاسدلةفقءفيليمانملةبوبنلةلد101ببنلدالدواناطعالمذدوصانهبستضثطوح
ادىلىرز15ياملعلىطيومفى

لااناعنيزبوأحياإفى1يأللهتهكلغىلىءينةلؤة

واليماءمخأوىتعمالمخوىولاللاكنهـ1اكاااسي1يراثتدةءاانةالط1االإ
المرقحاصالقولوايرهءشادالىكهـ9فاداليءدزءىدىسهؤيرهغواهءأووغووخما

طءالخىالىءرومهوالثومنةهأعماسداكمحيايرضاقثكن
أخطأتلفقوىافقالءيوناالىبدفبهيفلطالكةكنانانآفلناابعمقسأل
قااغواملمه1لىبماكنمىافكداطءبالتهقالاقرآنءماحاانمطاألما1ضمفى

يقالالمجبنفثسل1أجانهـالوؤضشكنلى1ناحيااصرزداصقب3فازدبحزاصزفيألث
امافصلاحهاوهـءألماجاودتمقدماةاهذ5ابءالاأاجبنازإلمثاصماسهـاللجمف

واطادرقاموهلفاثملىفئدوهلنئواقامثمأزيدقاولبكلألمدراولهاصفىاتأوهما
مفدألنهوؤثمفدااقطرثديانهوؤتمدفابانه1مثىاجمراأدصمامة1ان
منىلنامأداهآاليستفهالنلوقبرةلأنءيرهءنءيزيانوهجمكلألمامأشطمن

كنتيرفيتلوهـالهمزةتهماولمطيرءفط8ا1لضاارفاشبهشاليصاالىادنجممنلةلما

النآمضاعياالاورءأمتاضدقيالتجهأكالحولنءأعزة1ينمكغيرطاة
رواأزتاصاازضافانأوغاعالةااأئإسامهاةادوهلرتوثذتلبعدهاتحاللةقصا

فأللهـفوزذالثسواللافباافلاينوهـأم9امزةهـبهنفيهلتقدفإتفر
وكأتووارقيسبئلىبهولوالكأتووهـائردبصبئأل2ؤتإتضرزلدللةب

فقعاعنمفةبذالصاباالتدلوفىتونحهتة21لاصوبصتاانتدممطزةالائنك1
انالةالمطءاقىلهـمالىدبوادنحماآتاكلوبالىولهكأقدكبملهـفيدوة

لمينتهاميئأانالاونننكهـلهـلىهادبكأماكلوابمهصهـ01وقدفيلدهرامنحيت
رفيممبرضالوفاهـوابرازمباصاانءلخلوهعرؤنةعاهيزاثاعانمنارعء

أوهـساةداءتربملايءالةالألمصونفىءحارومجرورودكاءتاأةيرهتي
بعتضاللأوقهدىهلىميااأواالوافىناادوقوأصيرنااهءودالن4برعاثخكوئء
تعصنهوادقرراباصن9يثلاترمحوالبأتىاتوذالثةلفيهوف

ايمنمصكانهالاباواإلضابوصاثافاتلهمقلمجواد4لمبءوما
ثطءضءواءوناقر7اءبئاانذاهو4تأينآليدرىنخعمقءهأسىالصلمني

اللاصاغاةوالىمربهىهدمحمنلىءهارماقولهفىوقف3دىاهـافضالىترىآلى9
وقولهفةإظرؤتاكاالىعنينءوؤدبديمإةااثالالىأكاداقوفىبىوقف3

ينءنةالمدثلودتأنماكفرساثانساتدماثءيناطثالمواما1باافىا
لمءاسااولنكةءىبمون3اوقدأهالهنهـغعلة

ارضائءامرالئهانوقسيرءتياذارحن

يخهطوالقرلفوقهنأىعاضمنإلمجرنحونزفاحهـجآدخكاذسماوناأتيوا
بانها
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وفثاوالوالموبحمهـتولنهلثااجال2اتاةعلىونءفيولاةالهـمبانها
يوا1اوفسمهـءاتاالحهاألماسربءومنمحلمنءوءؤنومالالمونيىمحهأثسو

زولدنءوانثرت1ديوناابلىانشدهماشوأمااانطغهذفهـعالومىاالامحوفتهـا
لهءنهأدشتحضومنكمقأهآفالىاللىيوميارب

معلتةرحئلحتاهأوثيراون9أنل4وأهـحكلةمثفيءطاءألوالف
زمابرالدذااعا1عالرصإصلةاالصابرجمظالافلطةوانمطجهمهمولمامق

كناقيوممالقرآناتهكةاوكاميادواكةاننحبرصفاةدثداهذامنمحعراالمثتدء

نءغحنصمقوانزتستيمإلتمنصنبىء4عامجالنهوينهدنءتددلمنءتعالىتهاقال
الوالهـولقيأناولثالتهاقيثومرهالىدةاقوعاليمتميمإفىافةالدضثامواكصو
اورءامجرورواربهكامالمهواعلىااصنميراناوالمقواغرردوغنقواوصد

ماوللائفةكمهعدهوماتةجاالوءحكلألمااتمدموؤدإراعاقانتأأنلكلت
بئر1بممزنلنارعءلفهيزبمأدآتهلىءخاحرفوعواءداألالواوكىاواجهـ

مىلةوالمحهنهطوافىلذى11دلمهاالىصير4شوفأعلالضميرزمطفيوافاصباعنلخلوه
ملىاوألزمانثفالمانهلىءبةأحيافانحاخبهاانلىءرصضلمدفىاعلىاة1لافيا

النبهلماهـافذلمنجرولةءووزةابماهفاوعىحارومجروصلاانءشبم4ؤت
المهنىيزجرءلافهباهاشهةبصةكأعئاانءولااعنصانيههدبريزجرأالةا
أقىثإلوسكاهمكلىابلطكنأنثالهـلىءلثآلتئءامةأصهنطكةت

ءلماةةاطشابربننءوقاتلى1اإمعقفىنسانالالحتاخىادفانبهااكافيهـايرذلثقف
باتلوااؤوووىءةااجرراالىاولؤاوةاةالتهقات4امندوبأمرادقفطحبهط

ةا10وراءالاائذوهـ4ثأتونءدةاايرماداماونءفىوالتهلمو4اءالفهصلىوفال
أوس4عاتافهلىقهاولرسنءووردةلوصارادكةرولشاركفهفعلنوفلكورةادفاما

ااناأنمرهفمالمفاهجاالثهليءنارسهإدسضلأومضألماالمطفارأخاكاةقال4ا

منمت3قاللىاباايالمبنيدسبنرعررثوااكفصاثفذلماكاعنتحجبهقال
آصفرلهفةاكاقتواثنااللبدؤاسانخهـمنخغصهنلوانءالمأمونس3

لدهمطثآئورنءوطفافاخفةمرثولم4فعرلالاممقرفىفيااافىدنضا
فقالالتةلضسلسالمبناهارركألىجدسهفيالتهاكلمأناعروعقكتأةنفقالفى3
طولتمالن111افايناؤأميراتاكلؤكتلتهاتاتلةالثثحهزمكلؤناتكتلذىاتاة

كءنةلهةكلةتومن4لمطجننءق2اأخأكان

كصهـاببلهشكثتلفكهكءدصالقماناذاربومن
تقيةخنىداأ5اتمالاتثالاونعتىانددت2نارهدتافأتايتيأعصالغألمقالثم
ألمالتلألفقلمطغدااطافاوتدءانالهاتاتاتهـلىبعالابألوأزيدكمنجمرأافىءأا

آؤاتناردتف1آةضمذتأتكاوضثاصمنتدرطنآردثفأتاالهدآععه
حديثهتمامفىوسلمعإللتهالىىالتهلرسمرهالمافايرالتاتبهاهذانالمأمونممافهم

مهةاطبذاوواااطااءالةلمموس4اءالتهلىصقالمزمومفالمايربنمااولمضقدما

ىقعاللهنقالاشذالصامهـا
دتحمالىلدتهمجردلىااا

منلربلفةالالا

دونمهتزدعبدكخالخاال
ميةاالىزلهألوثتها

التهنددءندثوماا

عرىؤالفجهـغبى
دواءدصارىاةاهؤالهان

ىثضرءيهغطلمبهتىتء
خلمماالىنرتجلىامأفهضه

هرفاةلهؤصرافىةاالى
اتءذات3وقالصهاثءذالث
ثءفيةاركاتةةفات

عنألهرتجالثلمثااماجا
لرجلامتافا4إلألتيدهكأب
يزرتجللوأنخمأرأءلطفه

تورطايابنصممأطخرحا
وبلغسكقمارافىاهدأ

شبفرهحضفامايال7خم
الفةاهميمماتقولوننةلما

ومنؤالميتأهاكمكف
ءسصلملذاوأمالنةاأهل

يزهاحتهابكافرهفةلما
هسمابلىون3قرمآوقال
ثرزجلمحنةااكمامجيزانكافر
الىقطرىنالرنالفات
لمهاهباأوقلىوكصاوررو

بهأصطخهع3خءن
4ثباالىفوزخراق

ايافأأقاممثمصهاهءخندق
حوىءةامإيؤوأ
كالزفارلهرووعقماشىإثن

قوولوهبهاردهروهءاذ
رىقطوذهصمإيت

جيشابالمنلىوقالاباحرو

بدرإلبهدءلضلبدرإلفقا
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ربالىاكلهوفىفءاصبافااللتحتةالىأنمواءوا1فاثية1روبرواداديئاافيهـآلوثءاالزا
ةلداتووتالىءص413كأالمحهرورشالولادبنخالى41اررهضىلمةااوبخاسراموضى

يغؤعنامفانجبانالتمميثااكأيضعاخراألامنوادجنالمجرا4تالقهرشصقالورلجةمجعبامماجاادابفىا
تثقدلةدمحندهوتهالواثخالدبنالوثاادرؤبت1جمنلتءلمحرى1وولدهلهأدمسل11ابايمارولتةالم

أموتانااشمأوريةأوفرتلعة4تاالولشبمسزموصخىروأومائةزاوكذاذمقسالثبان2اربا15ماس
لنصاندبنراصدالمحرثأبىووقمالابربتبئءتفاإنامىافىأفاشىدفألائكرق1مانثشالزيدمضا

ؤتالفكأخألصاثئنإليدنفىأقاماةنحندقدكضأمابادهءن
اوشراداصاتهذىطعافانهادةءالمحرهـفنفيفينإةثينصارؤناسرء

ءناومآبهثرماممن5رناسث

اابىاهـلإتءقتعنكاوهـولممحايرألىوقإتلتمراتثرماأهمفىى
اماألواقاليطدمشبرقهـهىاديىاذ
وارتاعتكاارهآطافق

أصأثثاالفىااىاصألثظكلشاكأاسثلمكأاباذااا1ماءنىعضلىالهمموتودا
أبالىبانتمةامافىيااللرزاالأاللىالأناووراةلفرصىاممنرتغفا

ةيارداءباالقدامنهوءسلنهوةأتمىينالمااغرافىررزانرلفىللدتحإرادااأدنإكأانازت
101المحةادهالىنمنزلفمالوضوهازتكأت
كأليمسانبأئواذلثالىلمونكم2ةدفىاوثىبكلي3روورباالةايمائلشذدد3 أبهالخعاطالضاذهشولااربابصيىتاتحذيرواءغرااالهـباالااملاكأتاماالما
أوالذينوماةدابرالالفقماأب
لءاشاذلدقولماجانمىشاااردقهيواواإهنا
اتهلاثمألبىكطتاكمانةالقرهثتا41اثابألؤ

االلأاشدومباأعرهوةهبالذيفى
منودوتوهـ4إفحدافراسضو4اهء

اررمحلفالوسشاةانكألوةبئقولهاأنهىالممؤاةيافااج2اعىبرم
اخماأدأئلمارلذواألحبافيصلكهطاتفهقذاترىآقاهـأئماأ4جاةيرالىءالىلىء
طأياقالهرلم4واا

اهـعابخبممخاعحافزأيىفىااناقاتءماءدعبأتغاقلا
اصألهوشاان4ةدتهـإضهومابمحبووالتهواتأةفالحثماصاا

اصهرمألباعهفىءالهـاميلمغلطةخمطاتفواالدىالىماةقال
يمالذدكنيعلمهنتداقهـصأفتلوصتجاارأ3لذرمرغاوقادوا

ايرنىاأءكطماشأل3حااصالااقىذاناذىلمإآأآاالآاجا4أتأفئنىروإاقاامماقالمحرألباالفص2
لىالابضهثثاالليمامملىالت
4ثرمالءاامثادحثم
ناأدرصتدفيبالذى1ذوئنناهبئثوافيداةانامىاتهرلمدشزلمساسكأ
نافاتمافيناتنحصقبانمنملقدثتفىركهماذاالضرعاااللحهالراىآخ
نازثالهىمئمامنهلاهعأباةءاوإاذتاثلىمهـالتهأحصدرقاللرمط

صرتذ
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لحأيسيصكاثطلنهاالصيرا
اصكاساالةالؤمامتازىالييغذاماامذواوليراةااثقياورنقالمنطخااثةءارزبا2تذ

مرلنتااذداثماوثمةقالكلذوقينءداةاقصلحةكاؤتوهمازىاباامذتافولاتاتاصألونانذالثمن
إترءكأنااج2هرافىهىاطثوماءلةبممنابروأنؤارائاقرااسادفىأيخسدبنالدينلشهابلمجغثالث
ءوجهـلدذاخلماااصآنوابةزلماففال301ذلى1انةاتاجنتاالفىههاأ

أرمبةالىإامقإبالماسألياصغرىامحويافىسمااالدانانهااعاشهـولانجاثاناالولبكلءااان
نطتمهررأتلقااكانفاصادثلماهطاةاخجنصيرصادثيمكلكيمءاهالماوالثةمكبرىافىمالضوعا

الىانرعىةالرجلديالنااللةءادإلفبدقاممأهـاىإحبمابمافىموصفرىااولسصاهض
لقيفيوهةاللت4ءاالحوصاانمطوابرىابألافىعومحض1سوادتتفناةءنماهـاصعبرىافىلمحولا
كاامرةرداكاتااءعرراءرممزيإثاة2ظاةذوماالوادداإخفمطالمحموووصثمولهامفز

اىاهـاإفادةضاوممامءدابهرمفيانتصانعضالدارماحفىزأندظتتالفانهحالداسممم
هـوماكاهدـءاقاازههـمنتركفانكثذضالدافااعرفدامألرمنثانشألدأضاممبماصء

فلماصرجاالىاللىلزممقاللمافىاجمرالمحواالىفىالورثولىةالىإقراينالىاب4شىاولكانو46كلثيرة
أنمافىادصررئإولحاثؤفىاحيسواسألانالدراهماثؤوالفبوكاذبهوايارصالوتدفياجاةمفه

4ءانرالىءوهاترصقاحلياالصآهعااالروقواألةدمااصدوفثافىمالماثبةةافااصنالوقاا روامضألى4ءوهءلطكاكلنهاقالرافوعهبمحبثلمالوفىافىءمااداالنكذب
انهنةنخلىاسالمأتومنأوابرملذهـارأرالىءدلرألؤة9نرايعاقاابأرررإينهومثاأي4امامعانو

واتيءمقإيومامنلطهأةقالزهبانةقالنءالنبذاصالررواإلهـلضزذهبءكسرةتءأوماوؤبذهـ
أصهاإلهتؤقطأةاخهيئزحةانااااهووصادقذانهقالنصأعلىفصادقجمانهقالنوفى3انمص

اتأقهانتنذلاذلىأليه1ادقالذهصواقادمناموهذكذبذآتقال4وااالنةاصيرمىءمماتدلمقا
براوتلثوماصأنطاجياةبمعامقاوبىيندمااأدىذثهذبتوانعؤةدالتاهذهـمقم
لمأؤفهمدوأرلةىراالولدييتاامحمئةمعطعثرينوالثةاخدتةأممانأوماذلهاصافى
ألركسانذوزثرتوقالهو

دأكلفللسلهءادىءلرفيتانءاسدسامرقفاتجهئهـةكرسوىالتخملبن
فتياالدرجلاشاإلكثووقفتحنءالمعلىحمامنالىثلح5أنهاتبةاكةاربتأو

لفتوطةصررشكأفىليىوثاالتاثألؤاعهمخيبيرانالذينيممةفاتاملةاةاذهونالىمخالةفىاذوا
أننىإلتترءطاطدباصكااباالدمام1اأادفىثوآةتجاتيرذاءاأورحبانهاياقوتسامسائراالفىءأ

4إءةط1ااصلالثيااألىاالافااالدمحعاالمما41فدفىأنثفالودكلءناةإأالدش15 ة11 طرربسخام
رحالصصرثاريوطاالءوأ فكوافىةالمجزوالىءنفعههامن13

إناسادااالعورسهذالةاخرىتدةهعنتفاتتاكلبلةكةاتزءضسافىقىدة
ا

ىاالقالىالىخألخلوواالدرفذةءأنلمالبالصبهبواخهـزلاامنبانابهامحر
ثفهمدرحىمائهنءثرأمروراالمحإثبيرهحاففئقيولمغدرزماتءصحاثكاباءةوأ

مالوزدقالدرهمءكلسا00014
ةاءافىزدناكانثهنتألذلهـهبئنءرماثطوقدتاضمناىحاهدطروقطبئانىطا

إانما3قئرىفىماولواصا3أقالرقاومافقماقيهلروقاوقالفألنآداناالقيلموالمحىمرو1االإ
دهثواةيرةا41تهلدتخأ3دأبافيارالنخاآر1وتلللاارقءعاالةتأنب1ااكملةاتافىاهقى1برا

الماثالداممرىاهبااىملم



613المىالمواقهفىهـالمهـابال

انهارباغماجأللمىلبالفاكمءثالذىادوهـتهدالقاذا4ماتئاالنحرتلمااامديارنءمعادوهذاص
أملمنطىاالمثاأحمدمهاتاطأبياناكرتوذصاأىجزحوابمثرىبرآقالربأثواامةالاهثىثاتوز

وهطأةأوسبعهينءعثصستودخةزيثءااراكهومذاوالثةلفةا
اصزارماوأنعمبالمابةررحمشا1االوؤتاكاكألومنطاةاينبضأعرله
فاراثونجفيسهامامنقلبىهـيرىهارهوناللىثتلمنتء4ءكاأل

طعارفاناالفىمءاا13و4ةلمةؤآتومرواةوعىوالثددبمطامبيا
ارالننهـتممابمطوكآللاتإم3توفانءباركبدلفاتيألالهاالحرارباؤت

أرصقهـلجهمزةاصيءبألبمكت11بمتأنناضازلاثرمةامامربإياأداوكاالىلالألاجممءاررءاذالولد
أبوصىملهاململحرماة4تإهانحمأنءروءدءأتلثماشاقال4ارراااإضىةببذالثوراخآه
قولهيقيسررؤاااهمكأالذشمفهان3أتعردصيتلثءماءابثأة51دخااكراوتذ
هيسصمهةمخرنج3بئهلىءبنهىمنرلمجرامكاالىءؤمارأتلماءنأ

سقالبئاقالماثذلداةةمنهرااثثراودداالرعىانتهالبرونءثلهءةوماياحريراءدجموكةممخير3
وفىةلى1واامالرلةب

أةينوراىإيمدالىبرصبمسامؤألىإنهماليمل3تلءافيدالرحمنجأنصاوتالمحرب
اهرلهوداوألموس4تءالتهلىصىاكلىؤدملمءألذىلىاكجغاكعروبيتلةااهذنولىءمصآاطهثاليفابنا
رلمجرأمبقولهاقيسرؤااعنىالهوااصفامباراأرىوشمالطفةسيطوصةمااهواسلمفانىالىشبابراجام

رئازمندقرجوااسهاابتهآتابةئخبهؤينارولةاسمالةبمنءاذوهـتث115باد4م4ء
انافىاالعرأبشةمهنارأفيقدولقبلى4كانآيسمءالثهلىكصياةارمنتايعراأوهاباابكرث
وجهدافءاتأشبمواضهااواضالنذأاورذانمىاعاتةلماديرعأاالسحمبتحرفلحادخاوهءيدانمجرا
واصلضتوايتت5اشدنواحتمنرلضوتةودتأعانفىءإنمبهاكارلىءلىألاإؤقالامبج

للة4الوقأائونهـاتدياخملافضرااففخاخر1احاتمففطالضتتترصافىبةنمثمةكريسةبعدس
اسمهأبهلدالفاءالمفعولقالمهالةأقواهالهااهعاالتنأالبثاؤامىميءفالأفاندأماةاتام
االمن1قاتلءافااقممالفهلالت21انأفادقاتلءااةأباكلوخبولإفاالآلدثااللفابنممراا
ثءاالثنءصوقدألااسافىوبابانتتءرلموإةعزلالألكىنأجمألالثاالءمولمثاثااحلوأ
ن61زرقاةجارلىقاللةأسالىلىأهـن5ماتاا

االطةالمحتثءرةاالطقاتادةءوحا2ألكأتكأتيردهاكس

الاقتافاالىةؤتثتةمابالهاالزرقكؤوملماهراقالهـوالاذقرآره
ألاكالىعانسهؤيئتجحصارفلةةأالتاتفام3بمحملدأدة
ألةابصدأسثوففحهالاأضصلىءاندصكالتاتمخاحوأمفاحالىادت

اتبذاوفازتافوعااذتدبناالنثءتولمغثئاالىءبالمضمقءال11امأنآديردشئفلى
تسالافمالانهطقالوامخهاؤةحهـثإفاتناض1م1ندحمفاوانمماظلاللماملطوباةصتنألب
كاابذامتةاتطض1واتكانقدافااغءامحرؤقالووموفىدروالطءأللهالد1اثتميمةءااأتواش

الغببرالسيمابتةانقالمننهمواينهاإكنفرقااهملأذابصتروفاإهذهـتوحاهأهم8إإأواثوت33اة
االمبدالنبشئسابراواكالمسلىءاتدخلاألاقلىألنأويا4تءنطعفيبرلمايهالىرواويةمقلوبقذقي

أولى1فرفىذمضازلهماقاما
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بمنفأوحعثاياابننء
كنايالئهفانمبدمنحادماذكروانء4تممرتقافيذاصبابازاؤهألمايمواحالهءبقىثنآولي

كلبالهاجااقراداهمعاأنافىءاافىءاساكيةااعثهاناالىبقولهأة3دةلحةبأناالولةيفى1ئكعصة
ىارةادابنعىثالانكحوزماانءتاهافى2هقووخهاحانهلذىافىحاالثلةءاتاأوليهالن
افىلمحصاطرواغماتهوافخالنكريمانهدكةءالذىفىحاخلىمنامحلةالأإرزنابقواامصالءلتومعأصكه
زالثتلقهواثعابنلبةتح3أنخالراأنزانااناابناابباواهابمكعوأابهااأنثاثا

ابادالمراثذاانووفنءافاناىءردمنارزوآررالتهعبانىقاللىطلهفىفانحةامصنىمجردمن
هذطىلهافتومحبىذفىواازردنحوزرتاللىامحلىلسأنامثأ12مفاضالزهنافكاولاتةقوالث
ومماروىةاااةحعكصاةارهونإينالمؤفشءافمانق2باكبمنربلثجكمأكافىطبعولهه

ءممشهمنناوااهمافهـذهدوسانأللىهالمتوالتهالىزولهساألمبامعالقلءدزةلحةأناسادسا
مماةةقوماأتأففاذااناءاسدوافغااوززيبأشالوأماععجةدصيأخمأناامامنوإطفيهاء3ااببىا

لهأزدسأنففطاتمأمبسدفءانومتوافارذأةتخهـفرألثاحأةءكأالةااذابصلىلحأنامغ
دواءجلمجزااصدفابهحةأناومضهبذونكاصإةاثواةغاالألمهامموءدأمويس
دذىالمجوداالاليوبافىقولىدنحواهـاحتاةالءوفاذولنءبراتقأنمأءو4كزأكأفافىثنكر

فرماذارهءخبرالماككلىالألموثدخلحةفيهامن3فانهاالمواكنحداحذهءوماأصدالت
صاساةاماندءلاطاوأداقىشلحالىةههممعراالانبردالمحتلىءاألما1ادخلواطدواتعاافىاكةالمبطروف

دصكونوالتكلامك2ءزيدامان1سولهمحدممالبانروماثبرداءولهادد3اا

ترساكاءأسثىوأنالمغلىءلتمزيداظكوانقالنءحماافاضاجوالماماوماليةزيداانءضايايخه
كأتمابوهزلدالىن91فةاالسابرآلعلىفاخاقلىرفحووانكالمجأللىءوقاثمزيداواف

منزءلذىوااذسهرلالذىدالمانحثاءوملةتازيداوانمتاثازيدئحوانالالضالاهـداوقامثم
نىأرةةةثطاانمذاقدأتىزلداإقدنحواناقرونافكهـالمفىالمطوعلىملةأنسنىازيداوانيتصر
4عاثسادرأفلركليروعدةاغلشرلالتهعىوانكل7ملثالمهادزلكواننيالمعىمحخلوتد

ادندثإلمااكراناتارفبرأاتنءأخألاذاانممداءفاواىصقدزالهراانفىاوالة3لاا
واكااكأايمءبفىمهاضليخففتاذاأخهااةةءأخهـماحاولداالدارلىفىاننحملمجاروافيور11لزيداضدكء

ءثىءالاآمااةااإكرمنرثوتلماطبروانءتحبناةقرآهنيجمرهاوفاألمالزوبممعلعاهاوتالوته
اللذإلشأطايابقر31نءاخمايهامامءاتواذادفوونءاةلدتمبلمطادفىاكنحوالواالماءا
منالثز4أشهالومالدوااباباادواتاالئماشلصلى9واافىقالممرؤتلىأل1اوالوقاليمانعثونوقدتحذفلهاا
لىمااءثءألوقالم3افىذلىوااويان05مأوهـشحهىيمولولفاله1وهـياثقوليرواواوهـفيءادلةب
ءااالثثئهمنءلأهوابلمءاالنلهرةلوانةثالجءبىاةاضؤاق8ات11خرأكأدواكأا

4ءنحاتالمحرن4لمو115اعلهزموابرطصاناانءلموهلىأرادرع4ثماصارعملء5اريد4بذئرطءاالنإ
دموهو2حرث9صدبموصلىءبتطروقائحىمدرنرقخبرانأااللحرةخطبرلة1أناهقدلمةشفبةإص

اعاتاهـءالمااإءومجرورحالمداكشمدرئاداألمفييةمءضازةوااهيهااممةيدوالمحىالرايالعا
إكأمنأوا9ءارواموالالتاوالهطمقمالهطقتىحرالوقدمماوواوالو51اؤفىسإابئناههانوإ

واولايدالتهويالهيابئنإهلفاتانهلىءمرفوعماةالمحىافىلحوحماترةوادالمفمىموحيخفى
01يهاطبارفىئئنزيهالنفامهـانعهوءصافةباالصومجراسحبملوالمجنعسانإثعليرزأ

زمانهلهـالفةمحهفى4زلدىء82



ةوةوزرالشكهيرجاب

ءالشيا41مرفاكخيهف
منوأولةرضالالةيلىاا

أنوراىفانثباأنذلى
قاالرقلىولمط2فة

نورافطوااطامن

دذلدبىفصرنه9ء

رابااائنلىهـاالهمام
فانامابالمااهاذوضاف

فالمعرالمجبلىابراباؤبنى
ذالثورئوصحمضماباةئر

اءاخاعاخوصىاتاكنح11
لموم11اثةصهارالىثوااثف

اادكلاثزلىءامهحهـإهدهان

أنءيئاةامءتزمدهن
وسباهاللسضدهنئرةاةا

لدفزسضباهان

الةذالت3ئر4اللياهـبماتؤث

4افانمسااعااماارفى

رفىنهـكلوكانرلماا

نولة04ايدفىز4علو
لموماذقداتسبات
اذحمماهرنءلعراروااله

وزعمصةالملمارمثماوهـوه
بصاهرمسأنوننم2

دانصىوسةبات

اوقالذيرفىءوواناماوا

حبطىهـدىةاا

ذواتاناتءثالىابة3
وفاياباثطنشوما

ئراالولةاالدبمابابماط
الدافافى01لؤالركاافى
امهةبااكطفىاةءإةاط

طكوأدوثااهـأبمطوط
ماتماابطوو

ةأرأاالءةاالنداص

812

و5نكأالىقاتفانعلثاواعندمهأنهرصهأىقديرىداادلواةءاا
ذاهـعلىافاااسمغةحسفىلءاالالنقلتةءالمدثاعلىنبمولمرئاعلىءمدوال
وذد4ؤويوقوإلىالمىأوالخرللىءةالضروامهـعهاواغعلدةالوزالوزن

فءىازودآمرفقءراواباكربئوذدادادءبفص1كنهزتاباياد2هط
ينعقبنكىلدا

اصهاوأبدفانلىاوذم4عزندالؤايناث
صفهلى41ءأيازتفمالزممانالتذمالفقلى
شوالمعزةؤةعدلؤالرفتماصذاارمهنوال

مور11ىدرمقهـئاللسعردىاينرالىنولوؤ
فكهالهىسهثادءامامكبماققالشلماءفاةالمجدباانقردونث
النفاممرممراعن1فلماسبمبههفسكااوااعالاسالواؤة
فءالتةاضروافثالواوقدتاجىكألمةىوابهثاتأنهتغ
فالوةفاماادبىدزةءالتدقعفقطيهـةنبدو

صطمحنضماالراومافءالثمابابشمحطنثطءاابتامافىالفيتذ
لمجبناور14عإأبويئالدسفلىةطاةالمولىاافطهمن4إمئدةأةممانآتومماهـللمحروصقا
ريانلتا

ف1وذىااقنمتخحارفكبهاطصرطصهـةحاتأب

نفءأرشسقعاقوكلصيةمضاةهبلو

افمامحةاذ21امكلاشطاافىمخنمرفتداىازرأىفىفعال
وزنمةءنوزدواسترخلحىوايههزةدوءوافءب3ثأة

فادننلر

شداعنفصهؤتأولمجتدال4تةبارعأدبوذى
شفلواالذاذةصهفة4إبءصهاكشدقلت

افالهاخإةاعمرإثوالهتلمحضالناشوأبلفقط
ثصرفالقوألطشكلصقانلالويىلثفعات

فعاللءمألفقط101باانحركطمناالفقهرعهفتوكطسبابلىءالوقفامقإانل

مخاةاانةهـجمماأنحرشكسرةيهبوسسلاععالألمهلفانجوىالأحمدظىالعاقنصرزا
بناقالوافىأنغمممالفةملمحهىءابرقىاذفتفنصءلرهـلوثاقي5إناذواةات
هعيلالامواماضابهىسلرقااوألشد11اعذلملءقال4ؤتندك5فطلوتا

بريدباصبهأنااحبصةالمىرءسثادحوودهكااثالىاهـاذلطأرالفةرفث
اطفئ4لهثزلم

بزتنبنلمطلةمناتءلى9تجدةإمدصحابمنخأتلو
ءطالةهعرةالثلذىاةالرانماءااللطممطلةعرفتكلىألتةلىةطكلهلطؤة

طدبتلذىااكأااحبهقولتلمه11بضةخقواحدةاصيناحملندثفاأنتمافىاتصلىا
لمطةاط
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موئهلىنرمانحمايألوقىفماعلىولامزاأىلمحىاوقطرلدألمأنىهوكيم4فيا
نءلموسعليهالتهلىصيااكاخوقدايهميراالىلىالعانةاؤاثالؤالمحىمونثة11

المراكاعادةالهدذفىانلميملهأننهأتدءكافوااغاالوالمهأللىاماروق
فىموبدومازعاجالوقتالثزثملبأنومفااليصااصهرااالح5
يممحريرانهدءشؤمقثأناواذجاشةملؤجةءالديبهدون4ؤتحتينرنتتة
األثلألجمهامماىلاونتحهـلرماامقكونلةااوهذهلثمخهامخيرزؤتلو1ثذؤ

لقيآلنهتلالالونءيمضعأمأجابههـوا1ءزيالممألنرو4والت
عربلمحربراناورنزانلخعلربصغراثأنبلماعألمة

لءالقالقنأوط

سلالمأكندىءفالموتلمتىؤةيمرةهئىاكفنذرتوان

مطاكءهـئيومكللىألرواانخوؤاهاالثثاجمبنءو
بتااأبووقال

بت1اااودونوالىاعؤ4اذارامالىلىمونيم
ئااابناقال

االراكذاتباالوىودادكرعاكاياسالمهرعاك
واكنلقتتةومأذءنكؤووفأضاف

4فىالتدالديناتسكنىأنظداؤقالباروفالانالدالروفىوآنث

امقفألماأسعولوانءبممواكبمباحأأسيرولوأن
سامةاةدوالووأطرفىالمزادىءتثهـثهاوأض

امصموهـانفماف1إكلىرزؤامفىاةبلهنبمزالما
معامايرامكدثهاإينوالةلةمبسيزرابينلهفايس

صمداعبدبنلوسفقولماخوذمنتبهالاذهـأؤلو
وريدمأكأولوأنبواضنمالةئمآثراولوأننفأعا

نودوماكاووأنفىموالمااساأنولوزض1
المعرىءامألاأبلقينماخوذإل

لابافاالماولوأنوأدررماواحاأنولوأسر
اأثءاهألاآدقولاماداهورذنوهماقتواباءالمجازرباوارم1ايراتانهاال

بنلىاحهسمابألدىاطمتألفاىءدافىكظقدلمبكوكان
البنجحاللانءاءصالثأسلوانهىالدنجعلىههوا

لمأمرقاابطاأبولو
101هاالميلدبىبرامنتشةأضأىبينفامىبماذاهما

دياخاظاامقلةقذنحدى11حادالالاةثغمفىصاؤأ
حمدأنبناسيرأبىقالل

لهوتلاالدوانحتكاوترمصواوهىفقالاءبهواميت

وكلنيرهطوكأكاساا

رسعاتإلذهاهذنوسثا

جامناغفالدلمبىا4ء

بلىببارمرنجالفهفالىاندإ
4ذعفأفروؤنو

باطافىرشلهفا4علو

جمزءماوقأئمالمرحتابروا
ماأقافى4شؤتدبملئرألىا

الث5الووقاأصىوهـوقالوا
روحافىلدهءن11ءز

دعمفىمهرهلىاالتهأنو

شبتصدسقأتواثورمن

لموضاهـوهوالذىاتا
ممبهرفءيهـفىبا
لىلدلوسءمضا

بعمقفىلرسصاقولإثاذ

لماخلحنىتعالىتهاانكش
تةآلقتطداتن

4ةةالىحتلىضتعر

ءساثسىأبكلأبمحاا
كلاهااذهـانلتاطلي

4زنتةرومبضةث

4آلماساامصطهلمء
ننهاقوحهـكاشنجؤلىء

نهكوكبةمىحاةؤيهأ
يبهةاب3وا9ا

اوحىنعالىلئهاانسلةط

أنالىافىوسإهاذاسى
منركاأفمامبلثأس

معنطياناوكافصأاتسميتك

نصييرناناعشد

كليماصهوقدمويوءبق
لحافلتندتفلةآيى

صنعهفىماهريهطابنين

اليعالاناحهماادوتبتا

لوأاالالوالدهمالهباا
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هذهالفىماويايدتبم

لدخاهفتثلمتءأللةسيمرجمةاممىةارعولممييمنمخربارةءاأمها
لمولرامداسيهاوفىوهمهاترشوشاتاقنوموفصأنافىفأتالتصامبا

ليىوءيزالممنءممزقءفتهاقيلنواادسرا1بوهةتماابقراط
االرجمافىزرلنأوماسةاتصاقاللدهنءسر
أماماراايلاصوورتخرهنهيألعلرقتهقىالدلذدصبتاكاؤرةاىثورتهوأما
ماصاالزرقالةبالمتالىيألبعمنكالروسنانمركلازاماحدتجلىورةفصجمالم
اكترقرلدأتاابالضهخهرابءقاثما
أناروالهاالماتأالفهثتقاالمحىملرقتطانهءيثاذابملدل
أهوناىنحمااصنعابألورأثاثةامخمنناصاوعفدنوتيدوارانءكأالألطبابص

اقالهالواسراجاخمانهنقاتافىذالىألوقات2حثشفى
االعينافاحعهاابجهقاونضوانأنيراقادصالؤدرلماثثهمءأبثذاتوحهامهكيده
ا9ءراأءاالطالخىسينهـكألمالمحىطروق1وفىيمثنانهعلىاذيدل
لمودولهذاؤهاالمحنداالزيارةثد21اأنىألمالابمئصلأناماب41ءناصى
ؤمحلىةبقاالرجرت12اازالممخىءمايأليلأننادنء1اه5اس

باذيالىحثرتتااللمالعننرىفأثنىاال31اءهاهـهـءالىاتقي
اللعدوائرحمرالمحادااألألبهانادهراااجحواالمجموناالناثاورصاألطلؤ

أصمروهوالىصأبرحدحمهـاصاوانأبخبمكقثاهـانيخبآصهااانهمماماارن
المرأةإلطمادإارويرةءدضهاوااثائراائرإكنرةد1اثن1ولدنطادارااااأاالحراعقدبهالي

يىوالتدالمرازالة2واةتاةلادةلهاهكاولةلحاداليرذالصءوقالدر1وستجمزظااكشأةدروالبهاؤش
اعاكتاوفيرالوااوىحمماصكهمنرعامؤلأؤنهـبيالعرا11ينلؤونتيلةتىتررصمثم4ؤتفعناصواكاا
خشلدونزفىونجانبمتمينانونالواوابنقلماةاضارعاإلةاالرةعألنءواكرةامصاهصااتالثلىع

اشالواواصماالمجمانوزثونوامالرتمحالماتاالذلماماكأفىوااالوآنءكلالماكراذ11ومروالثصاان
ماهنافيالمضارعللةالرحةعالهونةوانفاعايرائنلىةلثارعالمضلءاةؤااثانادتزاقربضيناا
أريدبمةقولهارنالافهاإعرابماللىألماجمامل6ؤكلمشهىمىمحاانهدهاحيؤآءاآلثم

هنا8ابطواحارومجوورضبلمحاباارمأةلى1يرضهىمونؤطةهـاواف3حهاسكشهرالمابهداطن1ت
وقدايممالمعاعلىوقدعمعتممفلواوواوا1صرواذااجءماعكلثارمتهوقدمافةالألاأناملبرباتجاتذالث3و

زأقولهطفاحمهياعلىألمابماوالبامىيرهةاقاأؤلتضيمهافىلىءألماادمتتادغألواالمعمفةقنهـ

وانذارةونذزابىشفاليفالىهـقوللد5برأاىوالققتالمكاقمعلواولباازاابووانهفىباواكذال
نءإلحمتعالىوقولهرلسوالسنهحتىنامعذانمومالىطدؤولهلءثبداصذاباؤبلأيههثالذىمهاسا

ؤودهوشونحييدونوانماونحيىيانموتالدالحياتناادواصاضوااىلمماذدديملنفيخوخةانث
لمءااوقوللةال51ذهءألماضاروم5وؤدادلمثورافصكوؤةضدافىااخةتالثأأنبهاا

صلرشنوجماديىواففتولىاذارجبكأأااثااواةءاان4برجما
ولهذلدبهعلىمستداشآبةإنهالملىالربىوابقحهبوذاخبرةتيمابهاقيعدملىتواالدلةذلدلىءومرااإلطانه

الالدتجرهناباثرفانوالمجواباسماوأولواةءووالمالالىالالهالانهالتهدثلى01ةاءاالطبطهمقصس
جبالزبخهيتتىشطانهىولم
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غالةماعةفورا119مههأرءالىىالظنىمنمثلةإ6رأالىوامازوالوزلماواةالخإلةجالكاتقماترفببا
هأركيرفةخيررهباهااانظموااقصىنةادةمنفىاقياذأتا41روتاواالوحنوهـبألباا

والبرخالشاطاحالنالرءآزملازوااليدىوزلمركرؤبافعولووزخالوحؤذكرالىثعتهاأنوذالث
تدبيرهفاعلمااهـمرفتعلىفبهاكذفىاديهمةأرفألالاضرعناكقلعننفجمنط7وأدخل

قهـأوردطونلىوأمترأتادةث3برؤسامحيوالآوأراوأيدثرقطأنإلمخةبقبانصانابلزبا
عنكلنطماصاامااراكاناثازلتصهراولوتورأتامافيخاتاوالنرفىشازرإتتولى1امالمحياتآوعراودتتد
سطثاربنفالدلونواهـملفءاليرناايرجمنخهااآلمقالصفانالاقهمنأومنألماجمافىنةه

ئأل1االبنءامقداااللهىأخهـالتهىرةعجاسوابنعلىنءوىءئلهذانموصكتحلىءوطويوتلىءالكأ
كيهحيدواءباكهروفروايةعرورعاصموأبىنرهبروثجبنااهةذذماأرسيحىةلماءاااةقراوبامحنهم

لالابرأردلثزمانولدصمطاثاصى1عاحربنواخانبلضاةءاقصولرؤسادسمحءفاءألىجرمحش
قةءاولماماسقراالمذضاساعراقالالرؤسادمالحتمحعهافهمهبلاليدىاامحةضغلبمحنسحةرؤا

قاممامسىوماتاسقرادادتاالوالباباندفاألغسصنثرفننااوىماء
4كربمزلىهـوجاس4قاادثسنتفىماجهفياذلموقلىلاداءنءاتانقلة5المل2ؤالفاذهـقلث

تهـراىعنلماذاأتوةبىخالرثدثكربدبندادالتاصدثودمينانحلبابئفىءنثال
لقدرهـنورسطوطهـخألىأيننعبدآزقاللمويهءالتهلىتالتهرسولوصفونءكلثوكذ
اناصذأثؤافمهـالىةءمانلربدأهداوقىقصياأدوفاليرءدالتلىءلىعأالتهلىصىىاةأاباك
وغيررس2ءاثفأحطابةييانهحثيةةدفيأحلمأببناماءضاقالأأيراسحقوقالياهـمحاشرشءو
صهاال4ءلمواؤونحممممابةامنقالولهاقىاكالحدهسذأموهىأبوقالحزامدداتجممدامنأمألمول

يهوالرياكن4ثالموماامحالذوأنحابنذيفةوعرلنواباسءبنهودواوابنلىوصانثءروعرفىأبوبم
ينولماكائنالداأوهـبمذالوهـقاثمصمعنمالتهرضىةثعاالعبنةاوىاداريموفربمأبو
نءآنهيناالمثمنىوعفروالمحسهنبنعلىبنومحيرمةعةوالزهرىيرينبنواوادسنوالمياثه
ىاباابدنارياضرألهالوأحنياضورصرأبى1واالوزاسوالميثمالدوقولراصانىفياءحدومحطااكت
ولالفضابافرولةءااهذاصهلوأبوامحقوداودبناصبننوالىصةهعبندؤرواوأبمحقأرووأبىوأ
دالثفىةالمحكةرؤدانيأطإممسعهفيدذفهبةلفأببناوأماافقهاف4تؤمىااصالدىزاراة51

المألكألمانهلىإالخالةاهذاسعقالبىأينمنأدرىاومالمجعىهمذاننوآلىوعألرمةبىائفعنصةمس
امعأيمالمحثمةتثاذةبافالاشةاوانمطالىآالتهإباايرركالزتفأنلممرتاهـرواكابرهةرواعنوملانةا
إيواتخذونكانوافأوالدررمرأنةبااءروجمأفرمحمءوأبىيث1مةكموأسوأباس13غنيرهفكتدأة
نذرويصفةملمزاالمذهبةبقراانانصالمحرعارةءهراالنباطلىوةاالمايصدصذاوطامازجاجبالو
تحنةالمىراانافأصمفإلحمالاكأسفاثاوالهـالىخسمليلوااشلوردشبايرة1اراواألخباباك

فوممالض31ااكأترتاحامحدشكالفافرصقأينااطالتالىاأقربطافالفاخكاسمغط11ولسونرادة
اظياااهلمةثجالرأسميرعسدودكاكتموالىيهعبينرووداداالرصليزملغىالمرنتيرافىبئروليا

عدكمةأواعلضماةوقالدمقالةتحشلذىامابئاعنبارةءايهعباأقلتفاناتانتالنقالرب
مجلصفىددرجءرعبيومكنموعءنياواقرالهمةءلمتديرمضضمءمنعبارةكعبااالمحنوعدبناياممى

وقداجتمحةنهانالدإحقالقلتاوكنحالحذاافىرم4اظامراخءبهوزهذالىوقدمواالسامءتس
جمكلمزالممدثةلأهـارض
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األسلفيلمراموأةوايدنماشاقااشزعندملنتئإاإظماث4إااحااصاحبالتاجادوعلهاالشةرولم
لرفىلاكهاكانصةاالما20دماذءصاعانؤلموظوأتدماةالمنائالهاثذاأقيأمىوت
يدكلئالمحأصنلماأنهيهعابكااالىلمجل2وأالإأنبنإممكلنواباالشفغاإلفىاصبىبهـءتر

اخىععلمعىءواالةثاالقالالفالذايئواافقادالمرآقالوالدثدالحألمواصعرفثىشرفامنلهلمىلماقي
علوماناقدموااقالىلمحنممصلنجاان01هنلى1ماتنشراءالئلرفىال41نىالثزهمنروديرممهـااو

اأالتهلىعىانبىاروصكقااواتتةالتانالهراأن3ثاهامافتجمااناط5دأكلاالسالاوسهرارأنلهاياال
روهمااصمهصهتااذهـفى9ااصاقاالوالحوناب1119اصهاأنمتاللمو4اتءاونءألواللالذكرهقىمسع

محطصانهمباكفىوقولهميهاجماكانهداوهىءإلرأةلؤ4ءوشؤاناءااامعلمانامح51أخذاومذ2راة
ذايمحوهالول3عدااقر7نافانن3رافااضرورتوالفرورةابهواضالى15فىصهاوظسااهاعالار

اشوانمحأبنالدبنابلشضقولاوالىءدفاباوذكرتلةدازههـاشدرفىاألمطارداملهـهض
ىءفعزجالتهكاناثدتكماربااياصتعلقهطاونالزولمصنوومحيره

المزجملة2ررتدفزفانغااوتثهيننينزال1اثابهطؤقوامسورةا
الموضىلىءأوعطفاكناصأاوفقاعلىايوماجلهةكأذهـقخامنلةة

صمءةالنهمم11فالصانلدرواضىاداءعملمرمجرورالنهد1أربذاضالهانءاوذرةاورا
فىعنىةنىنلرفاابا1لمحاألىمودايهيافروارءجاروبههوبمأوةمرتبلءوصورتهآلرتف
نالىحأأوبفىانالرومرااواصاباالل2دوا2اائرجمرافدداسويئكقمدببراوباالقنهالافع
رزداتراموناحوالإلفءدانهءصوبةءدأيىحودسروائراالمحاسودافىذا3رذا3ورةااهذهـ
يابومندرءللةةصىهإلتمةة2االةسناسودولسودافىأفباالهـورمجىااضهالتنرنافىعبإ5

بالمحطىمرااواابمقاللرماةانهشديرهب4كصتال5فافاةاقاالموصوفذفاقالولونملقرطسورتجث
لمتادفانلتهاقالمأجافيكءتيرذاوأردتفبمثإونمالحافىآاداادراسأجمهلةلزنااعنسىةةبسا
عةثاةةصةدودبلصفةحمرافظتافقهـناياض1مطروابلأىطلةاوابلصباالىلالتهانمهكلنأل

لإلىاةشباروان4ثاافلى2اربمالىءةضقهالمعدروهرالمفعاللتامذوفاصهمه4انمماحارماتشد
لى2الىفماءالاواندائر1صونكلبدللى2حوافءاكلاانءكلااولقالدهلففزقالممنض
ةواسمراللزوفتاااكأابعثقبانءثعلبنىعنهالذينماةالمؤاللمهنىارفساصضاديمةالن

االحرالذهـمنناجانهقودثبواائرحمراىمفىداىداابالمحاماضآفىالىأىاساناالكأاالوالقءاناا
بامحأبواااليهرقالالمحريرنناسوةابىضكاةاءاوالةةواةاثا
البهباوالمجءطاوافى2رائألباالعالغزىذرآلمجامنلاطفاوانبائدا5

ضاءأوقال1فىانشغالمة3والمح

قاةحراالهـلى2حمراانلههاارضهنسىيمرالى1تةفألةجماأنبىةالتونالان50ص
ولهاساعاقىابنذاأاثىاصغراقولناغمرتذامحيرشبهاأثتعل
دوالذماهارعىقنايننءإطذماملى1االصواقىفأبطامناكمتاخؤالثاذافكفاة
نم1لى2اسثهـ1ودالذكامىامجصمرالخضباترااقإتاوقاللئهةكاذفااثأ
بنوهبفةتحأبوقالم2بهاونةرو5دتنقاويةونالمحصدفئحمئر9ااباساانالثلثارؤمروونئاناسالةء

لمومكإاصالثهلرسمننأاجمرصفياودذاتهتمارأهـائىءاالقهصلىمأياراتهمهرقواثااقإلمهيزنا
صهاصفبماذات4الوقب
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عراصأ10وآمآلول
أحمرنلمحوان5ااإلتروق5ضها01ؤوعايهاحمرةإنص

ؤدرهىلمر2قادااآللوانمنيرهءدونامقتاهاءناااةلمنالمحبهفانمعق
31مزفيقةتلهخىااللثكطماهباليمانههأحمرذأماقولهمالمحناخواصا

قاارأالبالموتبصةاالمرالىنواعنوءءحمراالمجدبهلواللضةكاالو
وؤولالدملمثةص4تيرىىالذلضااصوانهاالتاامالمرادبقرلمونأنلىوب

يباكاأبقولشمناكراطا
اثماالبايناقنابمرا5عزبرةنداراراالوائدت

فزىااقلاأبىوقول
لمجال1لمضارباالثوفىايسللءقخيامثتوبورك
وادااىسناووابور9ىاواةاسوىتادهنأط

فىألرطاوآل

ءابرورانهتءنايهاتمةلألدالطصؤاداةااصاجيةوقعا
الألصيمانلرماحصااحخباولثايهراالو

صندرىلىالاقسجمأقألاوقال

انارواوقايمحنيألرلةءكلةاادسسهفى
ألشماراقلةتحدقابامآثبهاملهـاادزتأ

باتااأبىقولنأخذهدض
الهدبالىقدةافىبفىاتولهماحانلرافااماهـمضى

قارالوالسرااوقال

ادحفنىوىلثاتئوىةشإجنممعبائهاءالحولتااشىصقت15امن
كانجرنيخالونقومولهصولةاالالمهوالرماحأفسغزالة

افلنافةاحألرىهابااءنمأليفوااناناطفباادؤاغبرة
اأثوقال

طغبهكوصفيتجااكايهاوأمائمألائرلىفلدجىااماوبةومح
هاريخءصوكلايمداكحواومنالسهالىفمااىءلميتي

تتىميئث41افصدفىنثأقاليانأبويتالدثيرأفضاكاااماغاش41افعامنرونىنثوأ
حماصالىينالد

أحالندىوامربرودثباالنملةرطاااليدى2وا
ملألللنافرتيرقد1دىلرامناففيلمنمانألاث5

اهواكزهلهصمنلؤاوارمامحواابيضتءألنرقد
الخنثاادالرقةفالذاككأللهأهـنحاللةحمطهلىوعى

لطءاوقباتياشوقاثرىاعلىانفالود4فيفيكام
ابوالفترتائريئالص5الىبااالباطعمنهقداخصبى

أنقالعدمنصانياا

وقالسففىالفضدافيد
هدلمجزوكاهـاالطاى
ئتفانرطاالضمه

4تأصالهـاذلءالصهسارا

نبئثقالحنهذلثضدوان

ألدىلىءنزياتذينا
اقمجلدأناثدالا

االيضطرهتمأبرالاموص
صواةاثرةلماضاالى
أءفحرفالمألن4اوقل
مرفالثفاذاصقالاكمن

رءالاونبأنيدالخير
دبفانهسانالةاعيزةم

واذالمكأصارةافيطءببزث

رهاثاتيزاىألاايونحي
فثارهتاضبمالكا

31اصكاهءفىقثأن4اهع

نءةأنئمااةامنوقآل
ابدانامءيذكذاصاماما

2ةصابصآاقهانهلحتوال
ماناافبذااث
بن1فهادمىطاماطارس

لملمبااآهروفالماوةإ
النهبذالصاطحى1الولا

تلمعاةاايماتعااوضمنولا
الىوهاتانهـاوأخم

اضرخخيموحكمهملىاةا
اعوكانامر1اكووواكضا

لهأفالعاونصةسبمالمجكلب
أباهأن4اب41علوءاشاوا

نزالطال4اهلىأفىؤكان

تمرفاسوماتخيراصى

4تصدايتايصامارسطاا
ترلمالثالسىشذوفطو

آبهربصاقورذلولدهصسا



0423صونألطافرتواككى
المالثاسةذابنوقأاشالماصاةصيهمل
االمجمألعبةمنارعايهةافانعطصمراذاأالفارفىموارسطاطاليماحمأافالاث
ذهلبنىاخوفالخلغاأذهلأفاكةمانغامئنصاذثلهتهءنوصاداطهاذيملف

الكلابمدمنابددرنو5أبهاثهدرضقاصموناوكثقورسبكالميافألطثرن
كأاشادامنأوردهماائافىواابياالولاأوردعلىأنبلىرةبطبنرشأاشرفقا41حتلىوأداباال
طعنبهلالنيعهكفنجعلىالذآخزشهلمفناهيهاثلعفيمدحهمأرادتنونقضهذلدىسفاطاشوار

انمطينمممنقعاكللوامنهاثصلالمقياللهطءااليلاوأبرةملابراصممالمناذاخهدرههـويرصمافى
وندراودفهدمشمهاوذلبهاصعاههاسكلالببألولدغهاافلم4نءومججزقهثءبالذتثدزيناكالوم
كنهقلىكابولةاذتمحمةالىصوبيتالذى

قاسالمنىئكاهكأةاالهليمنيدجنةلمالززثغوحاقطخإطاقورسوألبس
اشقمحالرماحأملرافادلؤبئاهوثااالواوالزرتيهةالهـاأهكاالثفراس
لىالفداادلمحدابنبارداعشانلههاعبدوالبونافألطعدودةااا5
فيهوعملبهمجهؤشواحوانوملىالعانىاتكهلى1امحىلىااالسالدو

مينطالصونصسبألمحانااصهونامانهمكتصصيابلاوااداالشةرؤسعلىفوالثهـ
غصونماحنمالصرالىوداولفاضأاانىإثنمطواقاوالنصثلثاخالمفايوردا
لماقالرهوقحورفمعرنخهوظةشعرهاساعرهـااهذلوالوقوعوقالذلففيءذكرأسياشمالدافألطوبئفأسقمافيمجرف

حنىقولأنلهقاةولووكاثمدباثاايحهفشهدرضابهاكألونهءافااكإ11قمهـثلأنهإرذءوا
أقىتأناالصنا6دواره3هدضفءااأؤلاقاثموأتأدرخكأنءرضابهسا01سرياقالثم4ثجااةا

بربالعماالمعنىخفاقصدأناطواةهفنهكرربافماهاذاالنهبالعضبالمعنيلبالمئىأبدنلمهمنزةالتال
العألمذوالمئالارهدوروزالفهرااك35اولاواذنىالعمجمزولاابسارارصحاءلمبمالقورممحن

كلااافيالمالانهلداماكونهقاتاهـرعسهمهاعنحنمضضنيومهزنءتدقافاصهـادادمحلسوكه
اقربألمطؤالزنابيملااابمفياألستألوتحماوالممذاةالزناسرفيالضهـ01اهاةأماثدءذتوأت

أظنكنتالمحاةالءاءونوللمءقدموالفابئياناشااوضكاايهرالدثواةءلملماثاابنالىطونطا
هبطءإفىاإلواثىهمذآألولقواياهااذاأوةاذاهوحمالزنجولمامنعاهمد1قرا111لونفالاالفئفادزنمصفاث

ئرفيئلمىارررواقشوهـفاذازثصضمكمائاازهبالزبشىدذسوأصأفىادأاكاااليكهةالهذهاايها
الدينمحاشيغواالقربعداماااصرايزبئالدينءتابهااابررإلوقدذوهـاباااماةقدلدكدفىءهاافئا

ضمرماتألرمممؤبوراالصرامضاملهأداهصفروفاةاهـوصذنحاالفىلىمهالحطدتج11صذ
لثقالمهألعنأنارادهومامحاباالقداممنفوساةاافةسمانحاايربرالقنىوبافانهثممانلمحم1ةقاالى
المعرىقالانحلضأبرااص2ناءالألوقداضتبعاصالم

االبرااللخزوناسثهرهلىباةلنهمفمهألديهمبالىوأضعفمدفلدبهنىيارسضاليسرواع
االبمعالوقرجمهاألتنالأمحآزكرءالذلنبمباك4تلالنثففىالبجمئلاقىماالنهكلماوعيةمألضو

حفتافالمجنةبأذخفوفلذالفيوءادونهدمنأانوالوااهءقوةمفلهمظيماةاكثكلنوسنة
النمطابقيهشا1صنهاراقافهـواأكثانكلرهوامااردعاليهغيرومذارهايمداالصازانصارثى
ولهفيصلعكلثمألمةاادابقهاتبهاواتىاشالكحادهكأموااصضةيرممىيماكفااليسنةألماصاصهتدفا
داللدسانضربحغصبراوكء
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عمهـىبزاصفالوربمط

طايىىارءفاذالاحهاأوكاأداارااوقدثابرانحبينطكالشمفهامخاابمنالىشواللددونا
افالطونماتجمطهواثمء9الإأالرجائقال

ايسسمألاوقدأخذغهأصبهتأننضهالمحدثفناقااشركردالخدودودو
فىصهلةوضا4عأللحتبمتاةفكناوقال

لمبء1ضدرأاسهمساثلاراثرامافىئسثغلومابمىاضااوكثشباتعثرفىلني1
نألهااحبااناولينولوقالاالصنوكانمداهكراراكارنحيرانىمحاليأوردهمملشئبئءأوما

اافزقةفاذاادونحبهماثممكلاااجواخدممماتءتالثلااذاكأارضابمرلشصونفناصسابشوك
وضحشمةبالمحبأوقفألىبربهةمنشربتزماجمتميمبنسكلمجيرالدينلقاطماىااللموأفيانفاأوضأفىاصمض

4واأصدغتماقاالمءمعثرعاراقتقتلماةمنكاباارلثمهإةاهوىلذىاأفدى
لىمافاسلفصانمطوقالاووقشمرينأةافازئتأللهصطدى4اهيكأوجوأبدت

مفاحةقمابالمتامئمابهاتءوإءاصاذافأعرفةاالدت15لهنطيالهوكرصهكأحروجيىاألدتفلوقال
خماقاآبالغهـتباالنساةليشوأصقثواشافوهوأالديممنلثمهوررباخابدثامنمهتهخرأئىاثا

ندعباراتاصالوأافانالاأووأوذممداعرفىاكرازىاخإررتحآؤررفاكعربفارلمىطضماالدت
فىازوالالصافهذاتيرسابنل2ة3ةغنالةلتالىءتدل

اتةةومصزءاصاثزاالأونزلناحلومصماقهفاالقيتتنءحالهملممتردان
وكذلدفىفمعروهالاةالمافخفراالأختاسودشالمالوجوهىبياق

ةثفاسوامصسالمومءوله4رمحفاناابنعذهوأ

ضدربناالسصلمقدنوارأوصساماديمنماؤيخرىاتباخعاطنطةله
حمه3أبيهبكامناؤثارءااعاخاثفحمرالمواضىكبرالرضاضرروضتيادىالى9قت

خدروودااللكللهذهصلءاقاالةنامادوالمجراواصمر1صقرث41ثذكرثىمافراوا
أعراماليبمكانالمهايخآبخبدماخفمبتسشةاالهلمثءبخقائقثتحتالمافوقناخها

وكاناالالشارتهتهةثءاادضيقىاألاق05مرااالةاالتحىار11دةا
انالىصيرالوزهـوألمثكالةأأفاوقات

رهباالكندروعاشنؤفىاهتلصائراالسثايرصمنفيبرانأناكتءتلمأبها
فىءضإعثءزإلوماتزدوداالةااتفمحمرااانالوفوقاضااشامكا

بنثوقيلنحثاسنانا4انألافياوقال

حربرةتوغلةابوتاصورارهاامرمجمحاانتءقبنلفلةاصبهراهالمحيعكلةاولى
إتداداهلوةثصةصاهـبآادرمحازالىدونبهبخادقاسرالمجتانغطأثار

ةاورمحندالمئهاحمامعونباتثهـامنقابوربرالدشدطءقال
ة9اهـونفىةادازواابروهرمنماحاطةفيمحرهصعدفىءااآرى
احاذامءثبانلونءوثاالزهرجهكنءطروتةااتاتنالمحلةألهوب

عجلهموخذيتعالموكنرت1ااضألعاغداترااحمرداءىدهـرءه
لب1تالطهميمىتجهـاكطامةاللد5الدىااهىادىرتو

طمكلومنيربائمناألزرقالديندءمنلولميداالحمر51ماالمحديداالخضرادناظهأوالذابممقولي
قاألسكندروهـبهبكللدىة92



623لمالثاطأيلرألغةا41ات

فيافم4تض4االوردعاثتاالافادةرساناضلاةافثااةاوقالفرءاالىملخالىصوانالتتلع
فراهـاالتالمجارهءمذةابمىنيإوراالفازاكايموفضارهجدإارة4كءدااتفىأنثاا

هذاورفىهـالمثاملم1فىمقاباقبرأواد2االىياأوالزرقاالفصأوالمب1هـ11ألنأنالصتردتزة04دات
ودافرءاالبالىبوازورالمحالىخضرشاكذاغبألآرةثءيئاااكةااافىيرىاثقولخوابمتخفضنهافانوهفى

وأخبرفىاالالموفيايئذالزرقاهدواالىكأرثىدااللىفودىصقهـوااالبحشفلرىرالحدةبدابينتلثإسه
ارصقنزجمقاماتاثائقيعلكضافااىاكتاودأنمحهـافإبواالدينشهاباالماماعزتمهفلةءألثورؤت

اينمنقاللافصاوراالىىايخمامهالثىمنلبىلململلامدكلءلؤثكلفئدادى4يمبثىث
ثدتالمحءروعالمأأعالمدثدت2نألوااماتةانلهءصالاوأذلمجاإاتىثسهنيقابداءلت3وقوة

آاواالسضادورجمانسائبزنارقياكوحمممقىشمكتهـألقران41رروفالذىدكوايهنحريرقا
فيهىمارالءوأناؤااربامةدالمادانةلصالى1فىشارباتبافيهبسدالتهءأبواخماثناياووهـالىانالا

ماالثلإىإاانءاتابىهدــوإهريرةأبةثعالكابراءإبىأمعافيامااليىلحشواالىث
بنضلىنءلهدينإصلثيناهااعتااعحنءئااإختاهفىءوهسهواالوزاكنفولمةنكاو3موضه

اينوادافظالفنيعبالمحاؤظخوقداجألثانءآاثاالثالةر5وبهكسهءوىافىااكألارافيالثس51
يحاالذىثد4اأكىالربافىءأنجاصومخيرهمالرهاالدبنافت21واصاكرءامركءءكلأثذا1

ينأبمامعاالتهوانرصابةعاامنةرإ41زتتعاذيبافكالتهافىفاضع
تياالالىالىاتهديبهـااةصةاةثءليالازصامبناهـفعهـ3لفةيختفاففيافااهذه

لمحماتىفالإاد8ةاالخذءوحفامىانءالازافلمىال1ةلم12لذمام1ةالمءفاشكزافاب1لمرضاا
نثرهاذافآحعةإةاكأهب31ةالارانحتهصاطهافيةقيرطرتلىهـىاصسيريمثافىثاثرضءولذالثان
اعرالاومةابور4ارالالمحماحألسرادالدتامعحمىفىانادءتراضهدتاهـوفادكأمالمرمحا
أمرانهايميمرمجزومماانءرألدءيه2صمهـدةوء4ءألبةءأىبالطاةشراتكاليخعاتشئكءا
51وهـافىاأبماتنشإفاهـتوذلمذهزءلثاررثفافا

سيرايرننرفلءلىءىراجدااافىونحناتأءكأكلاتهمذةالدار
اتالتهادبزاكفقاتطعإللكأءاولاددقلالهاعةةهوحناعةءص

إتنحيلهالقولةءسيراأنلىدراهانالذهأنئئحادلهانهالرأىبادئفىةنولىألثانااةبرراىظالمتالتاد

يرادبابراعراسداابافىونحناتأألماجم1روءوتأابهلفضرباوانماددأشهاالفةدناشس
لبسرخ121فمافلالءافابهادااالبثوليقهدنى31نقىعرتالهلحإرلمثروسبريخحيئابء

انفثابامةمااهكأ13ىلرادباوااءهباةعلىيركففلهءاكتزةالوةءإءالىألاتوداإعنلموتةالواوقال
دازهرلى1اخماتمفحخلمجأزرؤتآلبةتاةث6بةقىة12ذرلىالانةلى9امابانمقيءالألوفالالرشلهةاالفانم

لفهاهكتاقتلىالنهفعلرديلىءآوردلدازنارالالحىآلبلىالسىاةوعلخهىحاات هحم2ومىرالةأسالى
فملىاؤيهضاالنهفالبم4وعدصماردانتؤإلمأ4ةاأمرأزانصمفلىفوكلانذالثلىءلوالدالذ

آىذلدلبمالوماحناوتصا9موند6حمنيرأايسنهبمراانزتير3خبرأتأككرثةاا
هل3ولاالألنءلاةاابلمبثافىافةثاراذلددبهدوالذىلةاافىاميبكهنءوقالرأسؤذكرلماوا
أنأردتاذاارعمذالمضخوذغ40رزثرهـطاهائلالانهلى1نكأاالىتألبنىالارنه3لىءترلمىااةاانلمح

رخمئالتحركاتءنفان4إماثالىتاوةةارتالمحتفتةذرألصغإثرب1إاتا4اتءتاة
لىءمنيخبىاهراثفىمثالألى9



لوءبةومن3خديدحهـخنرويشحالةل4وحركلبيضحصلىء
ملقاادالوصتلوصىزلهبتاناصا3ةءاالحتاف3دتالذىنوانلصى
تخرجثلءومنأنعلقنعللقلومنبءاةضربثلمثمنولةكنازاسلىاةاباؤل

اقىاااخءامهاقولأحنومالمعممؤتانهاقافىاكناباءاالبمدانالرجسهتا
اصطكنذبدابالىتأرأتئأللهؤبئلمذيقامكلنايايسا
اضاءلىاقالبفالتصرمتياشدلمئوتداتءوق4ما
نبألفحتذرتىءكتفانجلهالىكواوابءاالىولذابم

عليهطالتدخههالندءاشااهذهمنصياوشذاأوسدأوكاساثألثالألفنءوسوا
2نراةاقدنماقلهرواوهـاززهونىةهاهـاقالمحؤهلرترزفىووكذذ51وفى

رهذاوأهتجمولاكرإلالءإسصثىفطقاللثءاصءآإكألاذسالبهافيملمر11
أكرممنلباللمائ4ةامةنفاطثءضثارباالمطكانفانتلتنجاالمزةاماحهكذفااذبم
ومالالةثناالحرالريالأفىةءنحموهـاومافانمضةارعالضاثثانواذاكرمأ
كلنانصاؤفاجير4ءمضارألنيرأمصلنصررجورةيههافااذلثع

رضتحارومجرورابناأةتدبرهترةيرفصهؤتلءا1ذفلةءف3اهـدهـوأ
تجروربهاوذمامبمفصمفىلاناثذصامذةدتالهاواةبةءحالهانمائر3ارالنالمجى

رفالىهـبانصرالمجارواصاحومالىم3الرهتاقدحنافةاها15اافمضل1
مرالمتترلحضهوابهااصوالمحالالمحالءبمنهواتحفنلءفااسهـبماصةمة

تسلتكألمالىقاضفانيتءهناادالمزواؤحاصرملاواصةأودصهؤلمدترةا

احبهاقالنهقالتمير11أماهقديثنءئطاانهالينةتأوةءابممالخثنةتء
روحديثىافانهـأنافهطشغوالىءوداالرصقفامماماواعتىبناوسأتقدم

م111قاصرثاءوتدالثكالمحاضهدثلهأمنعثتةاكاابثءاانمحةضانمحاوالشفا
فقواورباالصبامايواءادالةداءعرفالعكهةةشسبمناءافا1مامىاةقإ

4عالاالؤلوحةفاءإودىيررىهمفارعتءلاضهدثنأماللصباشدره
بتدىفيرومحلىافال1وضاإةويرعىلمشلطالنهءااثامعدرهتفة4رزهـ
فىقىتاواذألنابخهدتتعالمهنىرضرفىمجرروحاإللىاالىتفىالى1ت7علىفاوا
اصأدانلمىاثاتءولء5ذااالهـفىنءبلىالنهاتقاافايةااخالأتىناةلمعاامربا
تائاكخكايةنثهراغرأىأذااهثههـالىصطروااتعالىالتهقالليلىادكأءخهثىاأىفألفىا

13اهمىتلمااءأالىوالهمءا1كاوالتامالىلهؤفىمههقااللقاهوةى
ءادءتسدرالناامرفىفىمكأروربمءفبأننء4بمالمفىبمصتلوكاةانالإسئس

ماواصجمعىافىانايدايرتالتقولهافىلفذيممان9اوواردهـكلفىنءةفاثا
أكأبالىمخداهاتخااللحاىلهيرفدىشموااثبفيبمعالكلافالماكانيمةكراابئالا
الىكقولالبامقامبلمىافامفااالفىفىيسبب3لضاالدالمواأالىوالهم14هواال

وليماساقهلحهالمعىلقيلئهاالىرىخأنتعالىقولةطأاالمميضاجمم1اوالتامموا
اضابغةالءبمعنىناقفهارأغأنذاىالمأنصنبللدكذ

شحاالطأفردادوقوله

3وذالأذئسار
نااأنطاهربنلثهاعبد

ربالصامالىفىرايتقال
ءملىامجاهسجاسلىذ

ماذفةتأةنء4قات

فقاتالمحسكيمحماالماار
ه9عااأصنمايمالمحاقيأيها
قأتأىائمماتقال
04ساضهتمابقالاماذمثم

اليخعثىطمازاقالغقلت
راءماماذاقالممقاتقإل4
ارايرطقوناهوذكل

انادءانولضاولو115قال
7خمآكلألمااذالىء

انوموقالخءحبماذل
وتجدفىكتبهاصكاألمازا5

صؤىسوس5بعالو

وصرربيركفىدلرالبالكها

ديرلىقيلىرةىا
ابمحصاصهالبطلميوس

افيفرابئواير11حمااب
ابتالصمارالهـوا
يرذالثءأتلمآاوناررا

لىءلايآشموأولمنهـ

صوأخرخفالثا7تيا
ليةاالىاقرةامتالهد

اثثانهاولونثةاولراوأصثر

درصألةمداالهـنانءاثاملوك

سمكلملىافصوسبماله
إباو01صألحيمالموكان

جسبطدتطاطأنهله01

تجنلملهيرنانامالثاطا
لهأمنالمالثزابإضهلى

ليونانلمز5ليالث4تثن
ماليرسالفيحلعرجلى



833قالاولمقاالباكةالنه

بارأبماةالهجالىاساةاالىيألىدكاةتءكأبالوآبز3فألصامةافالنهص
ذاهـلىاللمحألواادخلفاقباهميىاخالفىروهادمابناندهاؤفليابثيافاون9أنترؤتيئ
ااالبماالىلءاالنارأساليدمناليدالنىىئعلداقالمرالنالغسلفىالمرؤقلدلدتنافانلىأتاطاظ

أكاالاأذابارإنابمقاآلاءبهرزانالماالبااقادلقىاانماإقيكنىاتهـوـاافالمافل4ىالماطانا ثويناشأيمه1ورؤرودايرةالالفهـلمهـالكألورثالممضنن1
أالاكصلشهـؤالءالةخيبراءىانخواالةااءأخهاآلرنراذزجةينهـاصماافىقالواصدؤتفهرصاجمزه
اسمقالمراصألننحهـآلصكلصلمرزقااناضاصآيساةالزسزاالولتونابء2واألكاالتلمبالىأتفاة

طرفءالماأنفىوالنزاعاتء3يهثأىلهقةيربلذىاكالطبرااهنةفااهعاماحاوزعلرفلمامقإهفالومعاجم
وااقيثمالىدةوةدود3افىإلعنىةءنوروصألىءاراانافىاهـالهغىءالاهعااوستامادءااك حماخما

كتلدبهالكقةقدالدكونسالىفىلىاانءصلراافانلاالآلىاماهـناناتاملوكمنحيميمالى
سداثءااانءلمؤقازااهأنكىواللةءمردت2اذااؤةهضالىاةهـءاألماإذفىنيم9لهول
دبلموكدام2انعهزمن

نجم2مايإآلآبنإفىاؤليالءةآإإلبإبإآلسفقيثانذإفىااتواافزكهيرةبملوكاهيرنانإهدألروما 5لماوبلموكمنالسانهلىءلوالداث
امجوةاكهذمنيثصهذالوقافىؤومحاالتهكصللهزمنمانهايمهاصثاةالتاابمترفىذانهوناناا
ااىإادوربر21اذامنتانااهذايثبناواذاؤاتةخاتاراتدلمخرههاهذهصاداكرانهاىذا

حافيزتعاتمادجنسمناالولىفىةاتاانابيماضهـافرق1لحتالمهئبرانالمحالدرءكاصافيةسلثلمروةباأل
صنااانقىانبافىلإفاعنرجصدفأوظ11لسنقالداذ3وصهءرجةظكانممابضينثوكط
أالترىخابيفىانعا21الادفاولانةابىانسنءهيرالمحائمااالنثالمنءرجةأداالصلؤمرالىنحن أوللدخشءاناراانمخبرنءلااكاناال4االافىامىالااأشدثمتاؤولهنء

هثمااأنطدفةطةهـنلاألةلأاةههارمنهاآلمأدذالمواهءالتهلىقاللاالوعر2لحرتباأربى
سصءصترناوافانهلىاالةءذإنافىنيكأااارهـانءخارجالنهلاالتدخولءمازوالالىدااللؤمنضه
كأهمالةادادكترشىلهأهـمنسهلةةةلهفاناطرعناللاتاضئىاليمرااسثىيدابفىءاليرناناث ءومنسنهلؤنوثمطةةاءةما

قاروااأنذكرتهااأبطةلنثالسكاأرآدحرطااللؤاعغيمصاوإأوفانجا4وأمالإآلأماثأنالىسعلسءابةء 4سضنوسبهمماشةنطصوسا

رةبمنقفىاايوسفبنالمجاجتأبةزقييركطافهادالتهعهبندححكاهاعفتاموافالثترنز
فراتفئبفتبهظتاذمالنهمانكابهؤعوأماالهكبسبعا

صاتامنياهلمبالللاساامجهمنآاله01انهونفبزضيملرالباالح
03وساتابزانةتوناةااياالرزة

اتلممعغلاالمطهنطوكألتىاامناضاتاأطرافنحمرن
ضااساعارادامرشميتيه
انىاشيرمؤدانالىيالى1انةوتوىولماااماادوااللمذأت

حذراتالهاالةمنوكنألتأعركتشمرىاحرأتطو
لهاالدوعحولى3ا

بلمفيانهتمىادقردةااندوالوةالدد4ةباترلىةبىيرااأناصآانألفطداثذ3الثلةائةت

أربرةأللإميألصاماجعالىبهىكلأأيدصماطلمأبهراافىوثفاكااادثبمأنةاارنلياكرةمريالبصىلى1الىحرة تتحىهثنةلمالدعهممل

ةلمأ
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ندذلذءنهملطاحعرفاصكملااأحمرةءبئإلءوطرانااالحاعاتأجالبتكهلىرةا11
لىترلهةءفىاصاطنانهىالمرفأشرتادءاماصزبهثتلهملىو

فرفالياارهرباضارفاانغهمرحاةقواثباإللهبهرنءاصااالمملرزكطبناصهسفريقلمالط
اؤجقولاكأاتكإانىرونتألهقال

بامثاوالرعتماوردتفبررنمثاافنىةلماذا
تةفهأهـاوقالةلاباالهالىفتءاشاراكتدث11هذالىىافخهاؤامااهـث51دفافث
مثلالىالتهدأفسيانابدساتهعاداطقالثهعةسارزى11طألقفائبلئلممن
الهؤ

اقاثالىءكرىااتإقدتألقنجعوقمنوماةذاوت
مششاافاسكابلتالثتءدءالكهماالتخاألنلثىماقيلاعادشركاجمي

قولمننأرىتالطرزىالاناششرلتليلوكاابنينلدرامسدثنمااوكان
ىلم11اهألاأبقولئىاافلغرابقرلكرتذاربماثثتا

المحاضرهزفىفقداالمجضرنتدتناربافىبنجىرونف11
راباالسارينئمخمااكتهمهليءالتطرسئدتهااهيىاذا

ماابافصفادىاحلليماارااونلوؤدنالمدءهؤألاناهامودو1هامعلرا
ارىااماثباتاهاباررلوفأنمدباضصرأاةاطعأطرواةاونزلاخمامانذافا
قامافألمانهمحقولهبادفىءبنتحمذا41ومحامايمبكتميوهذامعنىادىفيكةالىا

وهالالمعنىفوالظالمغنى

لدسارتبغيرقدوناليولارهمةلمجااامنثريناد
ىاحهااقولئىالماطاقولومن

حاااونيراالهمممايثرنمةزهريىحالنثحذتركنت

رياحالرياحابييأهتتئإلدوربمطابدااثراهدىجه
نىالراوقول

رات11فارقمشربامنىالماأأكا12زلطهـفىطلمهـ

أبرشدهمانمجرالمحنكنثرمىىالىءالساو
اطمباأبىقولكلهاهذئلىالوا

قصعألثنةيممملوالاصراااهبماثمنفوخوت
خالاوقول

كبالملدلكاثكي3ثىدطاةكهبابصولوأن
انهابنالو

ممأقاطبازءءدنهانيرافارآتمارا
أافاانثرهااناهدكانابهأءرالمحهااكرهأة

وقوله

شقبخماوتلهلآلنزاللمحمئثمنءاان

ارتفىانررااعابهافهت

انيوس5ابهوزعمةلماد
ابامرنأوإصاهةبالؤالكا
خرماوهوأحصىرصقلى9الىا

4ثتالذىرثمهتهاؤالثءوه
ثمرةالزهمثمصاردءزالث

اشزئاثمأالمركاغها
ابروجافلساصن1ه1زخلىمئم
يئاةءااباصأالمسا4توه
العفاعااثاامسا

الفالك1هصحلىءم3االمح
بزتالنهيراالحمافى

تياالفى4زثؤدريالتغيؤةضكيره

لىلديراالفلى3النهسرىاا
لةوالوموكليدهءوزد

حةابعأااطءوجاصا7توها
افاواطلءأةططالم

ينةتثوكلكينةعاك

افلداانثملرخابمترلهنعما
تةصاءاالفالك1لدتفىا
كللمنرباالىقصاكنء

فالكالواصدةوالمةدومى
بلماتدورمنةتةاال

اثبهواذاولثالشراافى

وفيمالمطامىفينةثصةة
ثطواثحثامعللهـ

قالدىيىاآنألرث
فالوندلقرثبنحاكأن

المدسبهاكلرفلكاناا
والاةاقمامانفىروالمجز

مناوحسذينربلمةولبلرم

أتجدلمفرثاكاابرالما
تءنات1العاتمهاةىأحدا

هانبرىأأعرفوالةاثبم
ومنجالدعدهذهلهفام
صنأمااسبماجلمإ



صاطءبهـمغاالنسعاذا

انتنوأىخث

داثالوبنلمىقدلوقالىاالماحاخثالت
راةالىءردلالةترافعاهئألدؤءعنايمواقبرهآرأدوا

الرومىاكأؤليومضظركلثاناقلىالابكلناث
عا11كانعة5برتبرةة2كذبهطمن4ةءأصناههرإىقانة2الافى
من2لاقوانلىفثتكأكهءإصتلم
إقالمحغطءااذاكة109ئنهدمافكايمةهلىليهنؤببينمجيملميمسأره2د
موقاآللصأحعابهمناعةحول
لبألىءممءدتهلماسفاكمىرجيوبلىنلوإينمحازه4ؤتألنلدتةخ
النامهإلفىءمنمءرويوانبئتندفائحازفيلركارتخالنلتفىالممزايتانمملحصانه1اهإتليد
كاصوريونلوهدلمرتاتوديم4ؤأؤاهتطءالاوقرءوقراذاصهاثرلارط4ءاروراتتأن

مهورواهمنمءدنأليوالأبلىءكآهـإيو3وامهمتهلوصالءأمحلىلقيتباوكانامالونترز
دالثيءأتإلوزلمحابيرادرابراافىتؤالحاةاتالرهذهفىمجتديونلومنالىئلتةحانحناأل إتأمنلهدؤمحهـاءااألىالدااةااافيادهإنأتىتالدى
اثراومحالدحمامنقنركقالخقء1اكنايهطصوابازاهـىدالوصألاالمعاراذاالى 01لمها1صألونالدذتصقى12

ناهاسىهناوألحمبدثكلثمحاابلىءقثفماناهرنهىثراصقواالالاالمبتزاماق
اهـثذااطزقاكضلوالداراناالىبدابمشضلمدافونإكفاء

اهطاوالكاذاصارءادماباواءآلإ6ااونااأياداطاقأيعىابمدابن21بو اهاواثراهلىءاحدودكءاسؤديابنبهمرثفكان
تبناقوله4عإقراتةطءاالعأخالصانهلطهـ
برنمالألبرفىحادىميبالدوخامق5ثهبهاكلحافارتاحايذلمىوستزبإلةالهمايندا

هـصأ11نلىطاةبا94ا1نءلهتواهـيراذأدنىالىصواسترونزالط1قراماسلءؤود
هةلىالومىولمبيومباحهـالنءفرينازالدبحىمولذظكهءاصتفارفيةدالذىوه

أرجن2كااند5تاتابمطهبهملالداتازحالمب3الىتألشالواتؤدكاادؤوالعاص

مالضمحبدابندفياللثاببلالفاضهامااإإالآاا3فىآقالاءنأإحارةاتدفىالثاأةاامنإتور01اأبلةاقيبئ
ابهتاالدزآاكلمفاسجماتألدكأاعأاسكةاةأفىياتأةفالىهكااتهرإمالبهنمرراافانهومايهاصقفهل2

ااؤكااةتااةادتهثؤصامسهانهافاناكابىوفىاتكاييكنلماناصانولىممءطاالبتافنضها
اصلطافأغواىةلضال2وك1ءأرمرءلىص1011طدامغيرهـمامهأهاؤتماتت ةء4ءاةاصاذهعااأبقيربثة

خب119هذفىلاوةاجءبىقفءلمكعبانابذىت3انبالئهامخدافىءوءخربااعلماسةا
مامحصكنىبهويؤدىجمهالمنةكاوطراطبمدمنالمحأفثاةات9لتدااطباالط
بصاالهاتكغانبرط41ثةةذاثىيىخضاالمغتزرففىوسءالو1هـ

نوتوئسخثمقامىئاقرشراكلبننلىجمداأنوذجءااللىقثرثابهطح5إنأبقراماان34شهـ
4دءغالثلوأةصدوءكتدارادعندرم3ازماالمحونفىةاكااصضاصذاأئاةءثنمالممي صهخىصحىتماصمحىأمالممجوماألمنهـاصا

لوظ



احرمن4نجبلدانجهنثح3ي
أمرلمهـكانزمانهطةااهذاكمنالواقهاقرشافقسالايركومةتحذثةبفاالماثنااذالثفىوقال

بألماغءاكأانالراوؤنولةنشأ1لهءضنسارأتفيلمها
نءوصىوانتالىأبدانابدونهفىىءدااللذىممصةشمرفأنثثان
قبلاكابااالحسامتمثبمدونهمنبالبطفانقامكألابصرتهايركفانشفا

وأاضادوفادهاايمونافقلتالمهنىاذأفاتكىءوقد
صألونبمهمالذىلموىاءادافثهمامنوادمدءعنلءايااللناؤ
عثفىةمواقراىدادفطمالكرءألصاقاتاءةهرو

يبماانباشاواالمجوانتةلس9امناءلهااسةيماحولفراواالسدراااثتفالمح

أتجاكاااللمإسضألتيهـابرباىالىاقالمىةالمحبءاوباالمحبةافمبابالمحىفةا
رافنوأولوارراوااكأأكاألمااويأتىحبشنةولوذفليةانهماهربامقءعنصدوصجوابالمضثليذكروالمؤة

عانهاثذاانرسهاابنتالشكيرلهالموهـورواءاالكنااءبآلدا1اانكأينةت4قوئادصلىهـ ضعا40دارهنلمال نمد1اررءرمهؤالقالروثواالحراهوتاةامنفهلالتناصكذتا
ماخدملجهفىلرامفردوماثخبمنمامألفنهمتامحدتومأذاكنت

وسماهبمداواخهممرنممحدثبهسد1داسهخدايالولسوىسوىلفمسروابمبالرواوهادءقومالةفى
أىأخثسيدوكنالبقرالربوصابكراذوأحباللءدسا3دةوألصفةروتوأس4ورمضودوأيمدمةا
فظذااثومىرفىااىردوظبمقلمربفتألمحائريقاللألبزوالمجصومابروكالصابمباوفرسواخموا

ولمفارسىباانبهارسثاإألمراالألم4اثدالزةوال4وحواث4اواوله1ولهصصدتةقالثحولةرابحت
ألاالفىبتصألنمرلكفسصهالذىفايالحوضساجماجانصنمامحاذدهئءااولو

الئاانتىتكاصدؤالهىأالرمالآالاالسدمكانوهىة1داابةاة1حامال1اباهاسمرآتابامر
نلهءادعابكرساةأروقامنههااسههوماوالذراءالمسانأللة4ءوصوكدلهثىءباتةلاالسناوآتلالرادةا

صلبحره01وناناالدابىوهومبنىنثظرفيثيهردرهرةفمحذبماواصفممدالفالمحبءاالعراب
8وبالالاارامااالذىثلآلصالىاضآةصصنذاميالاآلسضثتنفاأشسبهكأالنهوأنمطاخالىء

مجملىوأنبألدهرمقءافهلةكؤلجلستاوبالمحلةزلدحالسجاصحيثاثقو3االسميهكبالويومى
لضمنيرذهبااثامابززةلياعرزبملمح1األبرماةاتاةواةصاثةاوخطهءالؤقيمفصخا115كانزيدعيسثتت
ادثوم1ااعااتمالهشالامحاسندقرلوماةغاتاداذاوؤولقاثاذوم

الوؤتذالثفىوناناميفاالضالأكلنتمم5إللالفدإقنامى

4اا4اخرابإلمحمينكامعىاانلووددتثحىثحىلءتلهتأفس
لحس4ةادةءلههنوثزينيقاضىاصهفةمثدنىأقالاصووحىاكا3فءدينعالدينشمالمولىقأوآ
الىعاالمابزثنةطنوهابعدازثاتأنا4تدةسىأةكاباشاثارلمالوبابنرربرالمءينالد

انةاروثالأذاوقالنقات
اكلناةصاماضأنكضعاضلمءأثساالركأوقاالهمافئعتازاانحوىقا
هاقرايرأةوبإأدرنهوؤىكمثاتكةلمافه3صالىاداأصملوثثال

بعاكنطلوقهجم11بمااوءلفيماافاتثتتوفىرامنتآلماأوةالرحناتآانلومدامضهاهمتقات
ت3لرنمعل1وهـلادسينح3اااد3واذاونولاالبنافىلاالصصذ1ءألسااأالنهةوااالؤصص صاح

ومنحخةأخبارهولةجات



ولدأنكااتهشدرث
تناناالموكدا

فلىصهإثأياحضاجارإلتن
ووهصهاةءلثسقدت1لدنه

إقرامافأخضراخبرهتم
وءشرطرالىوفبحنهصثس

كرهفذالةهـهيىيرعهض
صالتزه2يرقاصاصدثث

لمحالالتبمفاوتطربلذناث
انحدنءثمفمةحامن
دالدالمءخضلفقالخبم
تاللالفقطتفقط

ىءبعالصانالمححررئثا

عدجأغفقالبذالثرفأ
راطأبفوجنلمنفىاناا

ياافبثنمدهفىوافهح
تليفاافاصهاجتفاهاض

ولماوحال4عراصطرب

بهواهةةاااانقراطةفعلم
انالءؤلماثاارالىطفص

صوللواانشقالماثابنا
نالماضوقالبايهاما
قالجتىوهمازقالكثب

خهسابدلءوالثطنمءفانزل

صلىهوقالاراقىأصز
أصداالفادأترأ

اوالشوزمأآلقا
مهمىوة4دهـفىالمدا

وهىكطفيرفة01رنىث

اقلمالساالطيروحىلةعدت
عؤكنملىألمشوعاىولدوثرأ

كأتلحءافاغصنا
فثوايدخهداارالىاال
اثالمااناطلمأبفلطفة

يخمفالحنىدعايسال

غبرهنتبنصماففهن
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11ارزةاط همرمىقيهاهاملواظرالنهبةرصعروحزثرحلحوهماوروا
4عدفمععاالصسدوامتمورلهـصماالنه1تةفلهرةاولميىارو15ابخرادسدمىقدوا

فئااهاالنالؤلابرعناكزاومسدهـمصو111ير11خابرءابصةارقنعمافودلم
ناسحاوإفسةرا4نلاءااةانارةاكلىنموءحولاليىألصربمفدقزا11

وهرابئراضمااالنالمحررفتورولمومجرلماالمنويةناةةالضااو4ءاااف
اصدالبهوزاأللمجرور1رابرافىهجمفقالمةافىضكابنكرةاخدااالنمفىةبرت
بافأافىيناةوابهطدئإاأفادتفانرعناباالتاروتةالأنزيابكااالنيرةبا
ذافىمدمبرحارومجرورءوالمحفضةهص9ر3ةادأتاون9ثأنطأؤطنواةمىواء
الدارفىلدلنحوهامامىمحلىهةدافيأننيمؤالمدرنحوعندىأوندرفيتالى
ضكوامابوصفةالمعرنتيربيهرتوااصتخصأنااوئاأحدخيرمنألنحوماةلىأرء
اداعلىالئهنجمسلواتنحونهحمىأزبافهالىثيخيرمنرومؤمنواهبتعالىؤد

بانىفيهانويممأناعاسعلييمالممزوسعاالدصعنىايكونانابعهاو
عراتقول3

ءأقىثامفهـاالعلىنجيمكألواقامتىةثقنالث

لدينامابهاالفقآلاثألمءوحمأبوكنءثوةمءصكلثىدراصفطيهونأناادلسويص
قداالمهقبرلمهااجأللابنالطفةةنحطاراتباء4فهتافتاتاصلييرااصراابنا

الخبالمشجوفارصافىاقالطرةةباداالالزاطبرافاااتصدمألكأءافااترلص

شسأعردألمجوزعنديمبنىمنلنحوربصععزروقاانئركرالأجمكلرة3ءاا
زحواااضطاعثرونبنصدينلداالبماحضوقالوسةاةابعضلةماووواصد

اصاصأماالتءيينأصدلضإالمعرفةنءبهاسؤالغيروفىةحرانهءربهاةايينلمباءداإ1ا
الىجةالطفعدهذأادهبهـيرمنتاتموشولةاهمومالةءاكوشهافىةأاوسوفةالهيهركا

ابعالضالىءحاريانعايردفأنكلقيثلةيمرةبادآالااكاصبهوزمرااتاالمااروادب
انكرةباارالهـايهأزهاكابانالمااوهدءناؤيئالذبهأتطامفاقالئم15المضهواأبؤناه
هملىذلموقدتهعافيمايئثشرأربعةلىءزادشكيرهانحااامنأحدأجدلمئينفأللىترلدهـ

منرصلتطفىاةتأناعنهاتهءأحتجبلمعدالمف4ءلماكاعالهائانآلماا
مفةصموضحفىصلىاالخكابمنطوقولهسةاانإلههصارومحرورومندالا

عندمخاولوسمسكنالتبضىاراليودواألعاراثتكهياهنىأامدأأل
الىخاينتالنه5بضةسدراالاامداثتب2كافااقالتآابتاولىنولوالرماح
تبهادهائ21أاكاماحالىمحماواالسليلالانلماغابكئاسااثوللءيأن

كونحئىبالناسفةالاشأنهانالسالدليى11صأألسودبالى1ىءالناباصةمماوالرماح
زااجمعليهماثزاالقسدفاالكااباسائأنهملثوزارواوداالسأرادباقلتفانمر

الصد11ذطالمعايرةلىءيدلممفاواهدالىءرواالسىوقدعمافذلثلهأتىتهـالقلت
يالعادىابأنالمحبوبفصماقامتاوماذصالمداانءعكلألماءالح15أتواامد31ء
لمحرساؤأتلأصانالاودالنالاننافيواعالمنلىأتلوورالوصولمهابيمونتء

ازالحتروا
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دلةبراملىوهأهثىباسدغيرلرليسيهرووهمةهـولعقاالسدالنمنونزحترا
أبىقولأصنوماهذهموالمحالةاالءالمالىلثالمحىنممحبوإلباتوصف

اندمتىالمحذاطأحمدممالبنلهابدث
جمبهشلىاضهاعرمناقلباوئفىمرعقاالسفقينرمحتجب

قألقسبهناوقول

اصلغلجلهثثممطورإههءفانادىالونهلحار
يمالىصردفاالصلمقاصالهزورءدثمعركوبئعسرام

وممجىحذافاألوذاكتجقهزناالسمنةخامدا
صومإلثصجفيخهكااهلنماادمتتاثحم

قلتخطهاشومنءثالةابنلوز

ابقببفامباالمذاصثلءاادعةمهـنحرادىونىق

بهطماأدون3نرابءزم3برإلعترةاصارافسداونود
خعاجةفياوقول

يدعىهلساضيابومسةفوبفىادىاقدجبدون
ربمظرعنةثأالينودسشح5مةدءتلاانلالموخفت

رلزامالسباالفقاؤبمغمطرفاللوادياراجف
موافةهءااصئرشباعدرافءكربماصديد12برقبهطأشيم

نهرعلىقدأماللمتقضفئىالمةفوقدةاالكصق11لمز
كرلىءديرهببتأبالغلتةأثوقالشراواللشمت
شزرنرءانجاينوهـهناكيرةفقصةاجمرقاوقالصفعرت

قدودابمارقمعارلمهنعىفىدة11درمضهلالذمحعكلمافكاهذاهـقاث

برزفىولهانبدرفهـاذافقاتلتاكونائرةطالساافيافوالمجزالهوامالنيبا
ولفاذاطئمالمحطساحهاتةالمحالمثإةتلبمىمنلىءحوهالضراغمامخرققةكعور
وؤولهناولالمهلدئريامناينويرملباكامرلدملسارروجدهاكالىناظمطغمحا
ظك

نرارابابلثاحمررعلىأضهكيةااطاقتطروامل
ياراورابداالتاتودسطافصالسةااطرافاماتآن

درصيبناوؤول

هراناسنةأوملشادجأئهاكضسومهأرصوطرقت
الخرصانفىوامنومارمفبعاونبيوفاداولهاقأر

ادةبناوقولبمدهاانوابااولرونياصنالماقات
31ثطفتدةلىاصذناوثوبهانحبدههأرمقصبامناأنلن

ؤيهاإذاكرثمحأيهأولممتتهاوسالاأنجمس

ابزبهالىإخيخررولم8اااالصهأممايرىكانومدأ
لمنالى03

قهلعثباوكافتأرأث

دالرااالملدففماالاةطها
منأتجعقلفوقاذيابقراط

4تامميظعننزلكمعرؤ

هء3اافثهامنانجوشىهـلى9
أبقراطألمنوثىا

الموداتعنلقألبالمواس
ماالرلثلالتضشهـمىدفانها

انهأراالشأللمااوقال

افلةامىارالبماضيرمن
رباواكىف7طاانكاث

خيراكزبوءفداضراوقال
بذالثحثدابوضبا

رطاهاقاياهفىلدرةالمبط

لهصألتفىاو

وقاالافومحداالدخهـىل
ارتهلمفانبالموتنواثاش

بئتمألءموخوفهفى
فقالمعاساننطاألئىا
لمنةلزثةتسةفىفى

نلشهـزتفىفىلرظدةث

بوعأيصفىقىرقاليعدلم
طقالدلمثلمفانلقذ

1واإأضءثمامتهاروحه

منىقالضذواالوفاةتهج

4ءنوترسعىبفيرصهلما
تفدتصهمابفتوال

عرهلدعاازةجادته

بمطبارفءنوساثحاو
دسلثئبدثهاالمحشا
هـخهـا2وهـفوسثحا

نعاتمصحهلثوريخاهلمثا
وذااثوالمعاصميهتءاالطبا
ناعةهندماظهروجدكءافه

اقوالافيئرتقدءالطب
ينعالصواابعااال

دبفأة1ومحألضكاليسة



دهيألثثابعاآلراطوالذ
لهبصينلتاماواأبقرا0ا2
وطلبودسطحهرهطو

قاسبموتهأالمحشط
حجمهـاوطبطكازأ

بااخووحتاكتءاال
ةءااهذةفضاا

اىءلمالىءاالطجطةماو

تابآكاب11المهثوأذا5
وننب1السالمدااحهـجاكاا
نددهنالادهبءأتثلمو
فىإمىوفاتهأتوههقيء

لماصالم41عاالمسجمثمه
دعوةالغهلمطنه1حريره

ءاذااتألكجالم
ءباايرواطباوخاقلموقا
ناقالواالهـص94الا

منلمءانزةءاضألامنوله
لهلقيةلى1طصلملى11هذ
ادعأماقبلىفهيىةاطها

هدطاهاتةلهـوصسمابضاال

منثءااارومقيمابلىء
4ةسهنهءأثلموانفهاا
اناهـالسبارادعودمة
تءتاهأاعألمرراطعنهكاال
ومةماقنالسبماالساذ
اماقىثترنكل8دابافى

رعتايهراءاراأالألضصالزما
لىألرضافىاداةاورفامى

لةتىلماالدلهإثس
افاسإداةلىةتثعااله

فىبمإمثلةإمدا4طاعتاذ
دإلهسهندثدكنادطما

نىفمي4سحهـالثز

ذاتدبماوسارالهع51الو
هـمآواةانةدثطزقهئر

3مم4

ضطأتلهوؤ

انرماحصهرإاسراواومىفاحاا08ليضابواحبد
صباحاامباحاءئمسقىمىكامفطأسداقأقواءوا
رياحابمهـدوادواسلورفمفهـىصبمحباااناوغا

قألقثابنالوؤ

حدرانرالىدوضهـثيرةفىتمنوابالئ

انأجةزتهحامنسملوخهافودظأسهو
انوهوغىلمنىائألاالحعاهـلىورقه

دمقيةودخلتطمدجةصماوخسهةسمثمأماالىعافرتامائراللمةافيرئالابناقال
وهمااتالىسا3مرالاثالمشءةناةباثهأتأدمنةءطجدتؤ

4بىونديمأنوفاوتاراذأةدكاافئتآناذامخارا
قنياباماثاأبىولةأخعصذخااببتاذافقاشال

براإفدتهالعذابهممم4فدثوقالثانفاداتلوز

عدلدينرراباالمامنافيلثروفىثأقالودكتلداهاقامىاالماماحمااثافىشدوأ
اتةأمنولإةاديالربليراافعرابندأا13

ونافرورهدئنةدىبمابحروهـكأوءءلووأوا
ذربراامهايمقباالةمنصنجنرارهردونافيئمضغزال

دةتقحصمنلدضاقيأث4اءوترأت

مامهبننكامبءسةةازلإفيكالمأكاناالحبةاباومن
صاصابمادوننفروىمنبجلممثمافنااطابومن

نقاتصهنءواحازةهكشدنىواة

ادههس7نعتاةاصعالذتاتفي80بخالطعاحىافىءو
دطصزرق4بىررفالهطءىءفناقباباقنارصدااجعلوا
ورقادبرطاثلىاالعىةمصالمهـأمنوثححات

ذزادفهوولالرخيىلتبلألمهعبمنرةفاذاتزودفعا
حازةااكاثلهروفىأثوآ

مارأسعلىعوفابااتالمجمالىئبم5ما2عهـدتدواة
مهـيرصبزالمأنفرقثمهـوائهمطادافالبذدامتورأ

اتفةءرلى12ينلدااولى1فكزةجاافىدةوأ

ارهـلألومافادءلةلىءلله2شهمشرقاتندباب
ورهامورحةاقاوىسمامرويجمب1دأسناسالااخماعا

رهاتءيماشامهـمنبصلتةءخهاطلماافاماثاصاةث
ورهاالمةثكثماثاههويرودهااةماثافومافىمارأكاذا

اورهـانحرلشياصالذنافأواخنيونهاءاماصهانافأظدخفرنا

ورتا
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زمرهالرماحغابافمحؤصثلمحاناماصبئالمحىدوزرناواس
طيزورثمالموتاتلمضيىءفىفانهالمحبالتهدعىطافي

صلبأبهأحدرفوماومىابزورهـفىررشمعهةةثاقاانودعنيتتضهذاقات
هأكامنرخاتوهوانهيت115ألؤالحنابرقيقولهودهرومهـااحماقالهبناقرلمن
العوقااللمالتاهائقاأذناصالدبرنألقدرالرؤفاءارانءدةزاةصاذهوهـ

الدبطن4ئيمنهرعايانهايرةااقههـاذافةاذااؤأما4ضىكاناثويالوراق
بوبهركطاانآهـبدءجمرةءرومظمنبخالىذاهصيرةءوأيئالةادا4محاثقأث

قالحزث

كاونحينيءلومنلةكةمهنمألبأاصاةصهممناناةءب
يببةكأمهكأثملمممناثدماكلكأرو
سحبيبىأنءحبببىفانصاتاةاشيرغنمالمزمونىفأل

اقيأدةداخيتجدالضزفاالوإك
فأمءدرءقوادومخيرىبخكراهنءالدبحمدالتهأؤ

صىناقربنكالديرولأخدةوما

الصاناءتبغرادعنىفتهفاصممحالتصاحبغلى
األنندغصافغماباتىامالفةيمافالءبهنلولم

لدورىاهالولوظ

ؤبمهاالموكلفىلثفااللممةالمهـذبوىتواءالتبه
بباسوفئالميدمحتىوتارهبالريابشوراث

ميتمانوراقلوااج3لىاوقا
لذاتممقبلضافىد1اةاهصرواافىواأبرمافىجا
لولفمكلدمنمحيذلاوامءاامنمايخهمماهو

الث011نأتفياوقال

الاالحفناشأفىحلواكلببصاأفدإلمنباصلى
لاظالهدكلدوامابينفانلهمااأةرفمقلوثط

لخيالاليفوروراادتقدالأنمرك4تلثث
م2وفال

داقتمافىءبالمرادوياقىيامدمدثمكممللث
دإلرقارالزىفاخعالانآماثمعلىسفألممؤ

نقلتخطهمنلىتميمبنممدينلدمجيراوتال
قامباوابعدقراوملولوصاللهجممذداوقواد

ياقااكأزمتهاأليقودببمبمزفوفمهةهبمبسدل
ايدمماسهـبئلةامندفيالت1امزعبداوقال

انمااةابوموفىزهـ5روضهماهـبناوةزولث

بهاتنيسةلخابكيراعدث

لقيمقلمرالروباثولمطتبره
قدرلقياطاذاقاىادالااد

همبوبلمراطالحذةلربا
وناجمطماتثمتجلىالىءالددا

لباليصطاارسعالومات
سماوماتوشمبرفألماامات

ومنحاكيصلوةعااحوبتورأ
هنءايحومىجااليا

خجرةعلميزبصيئتلمرقال
لفقطعتزلمماشيئيافعات
قوماولثلىائهرثحره

اكرسلمهائحبرةمماقال
نهأالاثوااالنىآخذلى

مااضذهالمرفريمثر
فى4نفىعنوضرلميااموأ

اعرفقالاتشرحارفة
ةمصتربالخ

زيرلىءفوضتماطا

بنمضافىالنفبرئادوية
بضيتنااؤفياامراورفيفىا
ثاءفالبالمعدةمالىبةءث
دزةرؤوكانلمحمىا

ءالطبااافقعامهزلمناتلرا
اةاشاةصااكاحماذالثاءفاة

الممورشصوش4اصا

لعامااعنةائأيفض
ةالدوتاعاليهاهتكأفى

صيومنمم5مئبمةفىلمىا

فميئثضهاخسانالتا
أبراحفىبيت5ضويدوم

يافانوقاالدبملباااهنىث
أحوجضرهماثتجضبالى
وقال4ءناماثولفالىاشه

لفأجمدرهـلهنمن

راىفاتانرضىافى4ص



632قلىءااراوالدماخلدماخ

اجتوصمنهماطؤاألكأللثاهتااداامفألقثتثهالمجىالنأرعاءأىولم
الىينلفاهمماجءالئاعروفداالطاالزينتادإثفهـالمجزالمالخبرأالانلقذآالنقالارطبيبااقدصأ

ماوهـاههاههـاودةورقةفىناتجزالمبكبفىلموسهاأفأساتءء
راكان51اداءوء4اثءافماضستالببدحاامألصآافىاقادكحالأله

داوأةأنلىقيتءداذاتالعدةدةووقرمىةانيالمزنءلدسا
ثإتأامنبئالمحزأرأمنألوالمحىفالتاالفابصءااإلجا
قمافىالىفىذلشمىرثامااثلءةاذماهرىثتءامابسالجاااحاوسابةلمغاا

قاهثعدابأىمنط9رصوالصمامالمهـابتفبثاطاني
قافىمنمشمخاوكاسادببالرجالتالوالمابئءأبعراصاوقالارصقا
اتأمناقالواجصاالىاأ7فاقافربخمسةلىءسدا

ترب5وهـامداومافىرةءخرالالرأس أعاقلقءاتإةاصااسكاقشعبدفنتمولئن

داهـداشمضأإاصراجافاحالهامدةاملأمافىبالثى
أعدؤاماصشباءرومافابالةروجاهرره35ىماقيالمجلدينينمابىاليابا
قأصقوااثبالذالقالتقالىمناآقوليخفالثقاضدعهانأبسوالدمالاامرفيبا
واداالاافىضإلداابهوقالمناالصولمحلوملدافىز

1ردؤويخوثومادقافاالجماينءلحثاطبأااتقصاياس
عراقىلىءصيقادانالىاداتهقهستءمحواالرواحاالداواواالت

جمأينالىابشالثيئانالعمرىفاسيسيدادبهطعدبنافخاابوالمحافمايالى3ووالمزاجوغيرذالثواالمباب
مماهـرمامجنبهطالوافىصالملمحزاانااباالزهرؤوحداممالمحاافىضلدحأسافيرثابصيالعااألفى

كنعبارهدأنهءاااالعبرعت
اشافادليرإبوبراااحماااادآاألاالتاهـأماإلوينااالاقإلنملراوانأأاإماصخاباأفؤبنء
االه00101الالمزاجابدناافىعاتلى9وات هـوطسهحرين

قوادوعأقبينكمغعدصنافىأداوهةثممشدء
فهوالوراقالصراجقورنالمجارنالمحألىا7اوألةجمغيرمضتثةئمطدلمه
اقياداساسؤقادهالبامق1وممذمفردةةأربءيهثمأاو

راداالىءاالمولمصتهبينناطتوناباردوالابوأطالىوهى
ئالمحوزىكأاهيمهذامامندقرشدأتاادمهركلرتلمعمهتخ01نهكلتعاةأرإلطألوامىاتات1 0000001ورب

ااالفردبنأبناباركاسمعصرقالنيءبنمماحراديناامقايروصرفالذيمثااءافمااةااالدمو
ةاةلرعه41منامراةادالمحعرفاوهءعدفلفرجةالتدادمبينءرحلبممولةثلدمفامبل21وداهاااهـءوا
حمالمرأفقالتمادهـدبنءئهامرفقالابمبالهابفاسخرداألمجانبباكوثامفرااوالمرةمابرط

شلماوقاتالمراةفئبعت4مغرالمرأةثرقاومرترالألحلمابلوماوالمعرىاهالاأباتهاباردملمةاواتتيااره
ابندانثهملهباااداأراتقاحألضوضلجأءالفضاودارماداألممادولدهبارءادءاةالراوماب

قومابرةأمزالتومعمتإيا
ىأدلموىأدثنالهوىلمبنءمزاوةاالهـكراهاونءباباالامامننطاال
ضكيرمرفزاجوإلماتءاوا

ردتو



سطاةوبابةلمفباذال32

ااثيرذفاث4قورىلىاا1اقهامدرةأناوأردت
ضأءاالترأءثفلثإواسواللمذلدأدونألنوابقرافىارهـافلمحاياارهـداؤت

ءلدواوا8لداافىشاركواااصتمىفرصإرلةاحماثءسدبنىهضكاشقالاالاكرهماذازهـملءو
ذكرالىءعفا9اؤةههـصيردثرميأكأفنءذههـصروصلنىاتلهقروتصالفىذالثءوماللصمبهـ

ذوهااخهاأافثهـاتحيانخالمافالفيطثؤترضسى1اأكاكابنطفاذهبخهءتواامستوب
نءفيهطوصيسحافيشنأةلىفيصلهط

ةبثءااتاتلى41بئالماام3ديافيلممحاتفىلمعنهلموتتأحبمنتص
عدمعشدهـاياسثضواكأءأاصألشالاتانة

فاومركبثبصممينفءماااذهـنثار2ءانوافي1اهاتدأدهس
مباء1اهضأمكاطابفاينأتلشماوأطرقاكلةونرادبفاسىقال

أسلىوالمرصباهروقوالفأالذىكلنتواذأذنبماتمذنبانتاذاأاتيباواخض
ومننصالىوالىينملىوالهمناوأمخنىفماتقا

صهرثنطءاءظءاالمنزلمناباقرلمننزكألنعبلتقبلوابالوفىفان
ءوأعفأرؤسةوأعضامولداتنهذهصوبقاتالأاهربهوماهنتواصالبيتعتاقاطفئلظ

تؤسوالحميسةةبمتابلىاوهراهـترادالمهـانالسبنيباروةطمواتاانةلوجهاحلوةالمدينة
ددماغةإهـأصةفالزثفىلواالىااتبإتء4نالردلدتدتافشراءهةصهأهـن15داا

شوالىألنةيمبدوالقاباو

ذههـدمزماةوالمرؤسالالرارااررتأتامىفئايخزةأبىةدغعاجمنلةءطثااتإنبدمةماباباء
الدماخأنثوذمءتالىبانضراتروءوتراصحىاتاذاالةولاةارزإفاب

واالتاببلمحصايخدمهلمضمألميدلصةالمحصلملمناأحوخلعمرماقالذلدسمعلمطعتيقأبىبناانلقي
احبدوايناتافىيخدمهإتإال01ذالهؤةالدمشالواواامنىاأخذهذازلمشهقواد

اناالنةواهروفامهالى4خعاةتبلهالاعاتباهكىبمءلىءعوجاريبالثه

ومايصربرصمافياةتءأوافبةبالهجرانمحبدكمابالتوقوالفابىتىضىءو
تافمافىوااماهظعادمكاوالتسععهبئاللوبومهءماحتء4لؤإلقوالوسبمفان
ءواالمحطماصواءواكالديحانعرشهوقثاطافغاغضبهوبدادكاوان

اكلعهوااهداالقرىكااكااخهـاالقاللومنه

لداخلاهوالمرعق5الدامازحبخثبكارضءكاهات5اكاسالمئبئالىجميمااليائ
ئألهاوأااللدانلىءافابذاكناحتبغيرصؤلءاامامغافتىعىأصحتفان

اقءاافادالمزاضآلماالولثاالتألدوقال
ثطءاءلطاالبمرققاهألذىالهلوفبهءطاهواهناقبشذااافاابا
والدوأكتماثاالمرصقصاهالبمدكفقلقلم1لغألطهالاوءبهأغهغان

نءلةالمماصةاكعماإلماأبياتأنامنوقات
ةاللبأومابابدنارتقبالحنبفلمجففىعالموأنأرقىلهمصفاجهمويارسودا

مأوبئوهـلهتةالمزادنالةبواتاتافوانكرفىالوصلفىالا4هرةاةاقالمإدجمهرصفانقتر
لىهـرهاراصهدالقسما



شولراعاتإنقت2

يرهـثاذقالىبتا
ها5نا1دسماقصذبح

ط5سءالدواسثثوالمحاهلى

ابرااأنالثذالءألقاب
ضدلىاذأاذاامابا

الهثملاقهريص
رالميرالىءرطردنلىء

ءالصزااالثةاتفادتثفضااا

دلمجافعومضا4ةلدفيا
لاماتامىوذؤصهاهومى

صذثذقألمحطبهاى1
ناسيا4قيحت30ددالهتاا

طيسادنءالىءإيهاتمم

ن4ءبماؤحسلةازةر

دنااارةحمالىبةطالم
الىسالمحرروسواردث

داة01المحر 3دلميخ
فىءفابتاضهايألدهبر

الثز

ءثمهبى9تنوأك
اتأىازقط

قحثاعاىاصانإهـنمحمهىا

بءااصأضومضههوض
ءاكتاةوالى41زاباناذ
لؤألهـكانلى2رلىالالؤص

تهصةمنىطؤكضلالاهـو

آدبه1نرةهءد1هالمبتزة
موزينعهفيآلماةههـ

ءااثاقالب3هوااءة
هىاضأءلمبالى1نتةيلى

بمغافأل

فرذاهوحىءوأبومث
كااعينصدبىا

امةاخبماعلمرئلمثاالمنجم
مابأححىءولاازفى

محءناديغدثدت12

833

آرتزنالموتناطصاب1بئئهاتهدواثأفراسكالمامبمتأفينةدتدخالتهفهمةقالو
امطاااصالوصلمتىابمءزقالت1ثلىدخالاخرجناقفلهلتعاهمرفتنوالتها
لهو4آااءأخوففاهؤادتلرتربقااذثزنضسصازاالحاضآالاناوءازتؤ
جلىسوأبااأغاقااذقالأنةصىاصااءالمزفىعنجدىنءابىئئىدتالورهاا
ايالتهذكأتللىالذلثوقلىحيرألددرالاالىتففدةأعهأل7اةابرفتطمترا

امندءألفئايركءلةندهإفىااثازهبلىءدآلذتإتارأألد1زن
اكااوبدثلىارانملالثافانمامزون4أولتالأتلاالتمقومنأفافهمحضامقالةفا
كرااهـليذؤتانهكاةلالملأاةاكأوبثحمماواتيقوادلالت1ةنماحماهاتفاقولمممن

نتتيأوعنزاونهذتأذانءنرتءفاالصنةمنبآوقادتفةينسةزفتامةظتدعى
أقولدهيئافأاعالمحيأفساهأئىتهذاقانمالصاألتةلةكزةاافىءصااتنزى
51قيرتيالتباناقيأشانهاك

اةثإادذالثإمقادتألسكاماينتستدززتء
أفأءفأتاإرلذةفهقهلحالزااوظتبتفامثوقامت

متةولوبة

عوزاانماجتروكاامانءلالفقافاجةث
11زاتروقادتلة3ةرصمأةطؤاتولةعاةشتط

قالألذىبراالاافرالىاصانءضادةاهثلىاصنتوماراتقات
بتةشاهااكلندءكألكلباءعنلىصاشالمف
مثإواذاتصةبلىادأقلمااةاالفىداةأهواه

االمجالاالضذهوأت

بذاتابىىوماقاثاال5عااتاصتاصمرامحضضضهو
شابىىأءرش9تزرءءردأ5خابىحايرطكللىءمجى

نءوافىافقالمحئافرىرصقوىكتاممت4زمة1ظبزؤاما1بؤلىاذكرلى1خرأ
بوطلىء51بآلرارىلماههثالمحبةرومقبه1ءورااوؤدهـدتبهلمإا
عابرعاتلذةراملةامجدئايشقلاوذدديالنوالسالقثءماافليءمصاتوار8إ

11قشبرابنلاظإزودهبألفافؤادابأومايهزأعاثالهـ
طإةالماةةأنئابرالسمنافأتالفىوقاأصءفىقأذى
اممضلدلتطالىيرصمدوضهىلمطةلمرتاذالموقال
صاةإدتصزالىنناواخىإثمافتهالبؤثإلهـطةبااتفة

مزابئاقولاكفؤأوماا
أ

بمرهـبعذتئنببصممحضرفيفىلىابىا
بؤالمرجتجلشرتتألاهينالبوهـ8دمالملم11
أكيااشأنفروأناناثانكازازهلو101ىلهـ1ردوالوقلماكرتهابألىأطاإتزأا
يهةهضااخزمنإ

ابصىا



فلتاةاىظ9االى32
لبؤفرىةةلىاةالمومإابثدارقنبهتشاثااسءتاصاذاتبتيم

دىنجالهآلزروسااقالثثإضاشاااابنءتلماف

لمءضئاةالىنمنسذارلمصاتقيءلقموانطعناقوكم
فىلفدتةروسهإ1ةااهـلرفي1لجرياةءاالمنمألةةاضاجمروصاارا

مالؤمأحافىرولءشماذدانبنالدينتثسلؤناوما
لطءشرماأة1رنفؤامزعائراااابثي3تصمزعءلها

الةتمنالنهصدىة11اماماقب1افوتكلهقفامارأى
نهاألةلسكندىااملممءحسرعبابذإةلمودناةظسةصادفوص

لحرويسهمافيبالرزاخألدبنالمحرثاؤلملنوأتك
نفوصعرهنةلمتمربهأررقاةاةتالىلمفاهـةكايمثاقفهءعاصألوهىأقاتشهكتدة

لماامذاثىنة2اهبء119مااابدةثسبالذىهوافىلةبابالرؤثشبهحذثالتهإدرءبنبااالمماف
ابومااللوفابةألالفةضلةانءوالذىخرومءو

اتلماذااب31ولالمذانةاامهـاالء4ناطالمحبرخبذةتذصوفةإومة
اثصاباتلهروناأومخيردالالذىلةصىتة9لولم4وماألب9ءالهوىفىرأدتلبىمشهبتؤد

كاياتاهفهء3وةءالفةبتلىامالزمةدفىءةاابال
اكراتذااب3افىفابدبؤياا5االنءزتكارلموناشالاماتأناوامرب

ادىوالضةلمخولثصاحضقاياالمحبتأةأذولربانىعيالدهـلمنلمثامحبماما

الىيادىنوؤقاداتءبيصاطايمماتفةفثاثفيماأنترورماقلتلموناتل
رفاتومافافىإذزمانهاسدرةفىىالمجرلم2همأذالمادةالهذهبثوكرروبهليمالمناخفلظزاءااثاذاءوماقىد

ادىلياألكنييراةاالموفقيفةصمهاجأابحرةادميناالممدانىمحدبنعبدوسخةاأبولىحيقالفواصا
لاهـالمفقدميررالى1هنالالفةنةصايراب4ءمافىةرواادرأىءبناسماةاأباصااثاأنجمةاوايتولى
لاألتذ3لهتوالخفيلموخالحاثذاحباانفافوهروصماةا4افعالقهاحباىافقادادىقالإكلذى4إ1
الة4ءاقروالة104لثدأنأتإحالزةنهربصاةلىاتأبدةولتةءناهت1مرالمءافرفاامقإانلواث
اتهـلىفالثمتذازز11أيننتزقاكزةزطفعالفىاتافةملىءفافاراإثزااقالطةةلىرب
يراالليأكضتعدكماعضءءىانءوأنتاتاببكةالدشهـلمافقالعةتازةكبمنطالةتخر
سأتأىآللوشءالتهمرسىلدين01كضياةبمرفىانالهـداسثهبنينءامحيىإضىاةاتمقونعاعمامافا
ورانيصالثأقهـالثفةوااحمااالفةةكأصات2أنافاعرثاالوى2اىلرةاللظانظئوادرهمكاةاا

ىواللملبرىسالرتؤكالمحايةمرلهاكاالضاوؤوزنىإضأومامرأأضرشانايوماالوىالىوقالزموسى
تبألىارئنةماالةرهافرفيهاباوانيراذاروةاالنماة5ءاامنفبدفلى9االولىفادراماا
رفأظيرولتفىالثاةااالدوأمااتإفيرأىاثاتدامماءيبوهـااىاكأهىاةدااذيرهءفربةت

النلونراآلاالياللددءوفهلمءامهرفااقلةصوادةءاواكاهـإلوى2مراداورالذقنءسى4نائرمتثالذى
اليرىال7يرىتعالىالقهطاناقد4ماقاذكرتأفيةالفىتنياالة

انآكاةسوزوقاكلهـو5افىةثءفىذإتنهـزالم40زدذفاذلهقلت
عنهضوأوحمتهحمافهتاعاةاوقااثفعاتمدىافتذغةاتذكر

ألداافىلزرتنفنهكانا



02اعماملوكممقبهلهـاة

آ3اااخغاصاءيماأنمألشباغورةناومنألرجالمنالملدطدبوان
قلءائمنأشناشئث4دأنالثاقأممهأممهو4االةدثهـاالماإتمابهمالثقهبألدوأ4ءأتبا
يدةدودوهـثلحلااادصاالوثمنعصايمبانرعالمجيمحأونا1ففثأتخفامنتو4خر
ثراااهثولةاةافتواهاملىحمامومجخالنملىءخسواسرميفااهشريدلأباانلمءولالى
دأمراهءمحسالنهكتحمباموهاذأصنأاألهاضمطانمبرلهةءمائنرة5وارخحضباذىايقاابامحاث

ةنحبءخاهةنبفويهرلةابرإنحضءروةجماككاخالايخيواألونازرتإباادمةبةا01اثاالمثااتانحةاب
للحمبولمالكعرا3ءمنلاألبمالينااونلمولمءدصيلكا1االدلهالاوادىبأاليهشالةتادانفا

ررمبئوؤرومفوادابااةانلمو2ترفوصادنارعلزإنفى3اباالعرءالرأهودسادبهعنوث115
فلموصفةصشلهمولمةةإنايشةنفتقريرهتترفيهيركلءااة41عأايمألماهلماودهالاوثفاخ
لىطةلهة3ايم3لهرآنةاماقةذاجائزقونايثتطمخبأةإسثاةنجهمدبرزوفمحىبيرا3بذكلهاوناملدمافى
لفىامقءمنةناثهاءبموكترصارومجونىعوابابرتاصنحءأىلبمابزاممثممثماثءدانكث

4منطمءءترلوادل21افىةءؤةاباالفهالانهرالقتوفقأحهـيةةاناهةاباواصاواماإأصهءبداص
الداالءااللالتدتههرىابروقالاامؤونةةرتالانالهصىاقدقامتاهجفاالرباثذالماا

برتولوا3ظرادةاةزالنقدماتلةاندللخاث1ازءهلهـ1ثوب1ومحالهوفالخرأباصفاحع
منىاشاامردقراكماوأكصفألنصاتلتةن9وماتزهـتوولالبطرهاليأاحفكعادتبموضىقيلمء

بهألمابهونهوارىاخهنيبزلمزمنفىأحججفدوفابمأتمنىضتعولدفصال12ججدبهكأسفلىآارئل
د1ابؤهىزيدوتدرواذاوصأصاالفالمافثالهالمنملط2ارفىباقرتازماناتحووالتادبها

101اثةبومنىلقاابااشةمزباان9ءأيالصائربدز4وهمافيإليتاباالممارعبمابالثالهزقالحاثرا
ذلدعرالتهلمءققأصزعموقيتالمدالمدادلدذ4ومل121نل3ايجالمةبأائيثأرىهرتلشقال

ارادالمنثتأنلهـمضهملىتقاأداإهكوبذحماقمصقدت01وآماقوآمألىليالىأرىقااهـوقال
فى1اكأأدشمهارعت11صكإتاذادتانهاوقىليبذبماامنققكؤروتسدقاأنبذنلهلىءبلىة11

ااالسلءزمناوفيالبعنوقدتخرج4مفالفىدجانحولوفروةزانءموقدةفىلمءاوالمجردمفىواعبلى
امالئىاامبوقالكصهفدداىولتةبنمىبمهفةتازرهدءامرألم11
فىاسأخموأوبئبمءءاافلواتمباتآةقدكرةداةامناالثاسافي
صوسىاناهـابى4ثفالؤانىااتاثومنباماألداألئنادى4اتء
ىهانمالتأنفالططةثننىتمتاصماةاةاتفاءلالر

كطاثداعرزكأزاتتلبالونعرصنمالصبذالثالرتجلىلمأنا
تغعىاحبىقمحفاذاحماتألمايماءاضهةرماكلمثهادرـونايخألهاالثايىبينفهـو
االأساقاالمفأقاةإلءااوامغةتاهذلءألمامةدبةلهءفا3ستلمالممغيهـفبنالذىالموضنء
لهةااذددؤلىءمكلاارومءوفهبحرباالضاوضحيرهاصواعلفالذسبمماولةنكلبهدفاءابؤبمطفات
لالء7ال1اخالؤاافيادرمروعاصمابنبمةراخوعاذاصسثومنقاتمرأبىابةواالدتا
اموافاعساسممالمإإلىءصاهافتميمبمفىاابضمالقهذلمنءيئوالهـةبهايهماللالميآلوالبىتخرااسفى
ىءاؤلءااةاف4اذاالنهيمعدحامماداء4دناواجهالءاةاارءااءاالقءإبرةكاربأتابأباذاهئ

سجايألثشئمناالىءةالاصعهوناق2واالمالوابرننمرالى1نءبلذيناانمققهاوتةءاعلموالله
صةءناااروهـفىقد

رء



مرافاإلءاعفداكارع431
إلمرفنوشهمكلأئخهمامانركرةهـأىجهماهالبحاللألذؤلذلمبامم4تالىانهغالرراالقواعلىدهبي
دنحألناوالد4لنفاعقبهمجرنالىمهـنملمتأنالىثرقمفاسامعانكازبهمايةءولهمفاثرتالمدحن
اءعؤوأعنلةءلءأهـولووقفللمبقرلهئيىساداالءة5ااةادمذهوالوزفلة1ارحالهبق

مالمبماؤيادىطعةيىاطعامهبالخطقوكانالممنبرلومصسلىءلالفاصاهمقةأ3كوفرانأيارحال
حاجاذااةالحأصعايالونذائيوالمحضلفةماتباآقالذىأنازاكلشاظادلاساباهرابمبالمىثهررالمحمال
ؤلاامةطبيعتانءااعااقهلفافلهـلمزلهطزةاااص09اقونقالازهةجتوقدرأىواملالنىمامأله

ابمطانفرخلإداةوطبةغوئمهتءتهاوأينسأالاوئيالتةلافةاالالةؤؤرا4اى1نأافىبههـ
موتوالة5ااتةاآلماثبةاافىااثابممواليرىىلمالمنولتةمهإلسهـانثاامقبوأنافاا
حاافاابلةةفيهقرباؤالاصامقإحلسانهمهـقوأنآذاككاءحاااللهالؤةةتاةةاثالىالو1ا
نمرةناظراداوالمريخنبئءاءأفاذانابلأمقبلهالفأليرايرصينفىهلهةاواكأزنولةث

تورةااذهلدلووكلايمالاآلةاالزهإصاراالركولداروآلةاالتدكدنافىلهزةفانابالاكا
شاضةلمااصرعاأنب1وابئمجةصيطالنرىاللىاةالتهأندلىةثهاااالدلةفىالمهتزلةلدالأؤوى
ضالوؤتوماغيخطنبعوةاثضروتوناظرةابادةقيذناش5لزءادوبلهقهىااقضةىاالخهـلةاال7
رءءةجنالمتاقموةبتدكهلى9الىدتقوفىموأماشبلمحديفاةاماقايوملمهـ2روناصماةطعالتهرضكأ

لثئبراضنهاءآطاساتدكاليقولمقةارةالىألبعالددرصةالواقوالتمالىأنإاعةءالىألشابأفقلىايابصار
ولدةندافاىونهاعاذادتماأ1افاالن9هءهالثدأصمملانفىةارثالبهاالتدكهلةاروقاألب
تفهوقهتاىمالىةقولمعىكان3هالمجزةااةاكااإةصاايمقوناالشغراأفادثااهـعلى

لىءانثبحابررتأفااهويأليرصارالقىاهالة1يمفانبهكولىةةاررنحنثالاكلالمدركهارإلىألاالتدألله
مأيياامنزلةاماءنوهئمااومءدفالثوماابس01ؤهـحامهنىتانآلاذهوؤمونااال
3الساةونيمهرإمهثجماعنإوالمجرابدإثاتااىكةلرةوافتافىلمادلىاالىدوأاةث5ااالدلةبا

وبيةراىالملةباعاكعاتةذكرالموشدرا5تلنمأنهبرلدافاتهثواقالىةزرلللبداثثصءالنهاآذالث
ةبدإرسالةدىاولااالشامحرةنمءنةإلوعليناربكمقإايامماألثادرنادة4اؤومافقدكلفهـأأبداإ

ارعناىءالدابثةاكالجائزطسثهـلىءماعاقحاثمنركلاشرضلىمعاقةلعالىالتهيةؤزىاالريننفرالدالماماقول
آاهـةئنهةواهصلذانمةفانهادولهوصاؤوهـلبراراقراسدشرعاحتةقىلرؤاالنحائزةلتهارؤيةحائزؤه
لبذرزهاكرفيمذتيناااكافاسلمونأزثيمكىسمبوكلجمابربليالنازهإبسقاطوانزافءفسقؤكانها

هةافردتةاطاخاسالزمثروطالبرسانعاءامةااثوضصاذاقدإدالنقىحادالمجائئلمقءااانطزلطواة
هذهـلأروعوللإفىنهةةةإهذالوحالهءزؤالمجوانل3زالوااءالوالتهراطاففيذبالا

شالوموحهاهأعهالحغازارأتترأنهةاقرائغءكعرةةالداراال33لىةثهالةرلءةارههواالدلة
همحاردأزىالىأبابأل7اندنطالتهاالالماثاذالثون9تحائزآن1األاء3وايمإةخيرابمواثنترأ

البىرأيتوفىلةطرفىنىادمالوزيادهئيىاهـإءاينذالىأأقوادؤلموسامالقهلىرأنهابرهـوروى
حظوكناباثائيانءذنامحنرةيرموجوهافىلهؤتزلهالمهل1نافىاللهوحهافىعااىيأدواافيهى
فارااقذكرتاظانالمحإلسألنادكليرجحبمناظرةشلىطتلهلقروائثمواسةجةبفافالمادالماباننالخرةربهاالم
ايم9اكاألماءايناانفحهـبغبرهالىةاالةفىتالمشاأانابهمفىكالىلذ1يألهواضاالاكدواتثاو

يخرضأعدولمقربدفبءإدىهـارثحهآالةأنالساسواثنجااكأالذمب21ريلمالمجزالىخهذابكلرفتلمالمجرواماف
اةكةصاوصادائلدىةا



اصةاملىءشمراالعمعا
عصبهاههـنطيهاولذؤ

ةمناصاصحرماخاعةمى
وأماألفيهمأاماساقوالال

فالكالمذنطتبنجابم
ئحسيةنزبمةلهأعرف
لىداوهذ4عاثدبالييع
السمنهااضاساثرأفوللىء
فىنعوناا4وضهوعةكء

شنانهوازىافناازول

ذااوانهقاصاداافرتجىنز
دى5لىلىقالصهفىقال

ءأتفآنهدىثمهنتص

ثمماذادقهاافراإل

مهاطكةلمءاالىبافهفان
راارالأصامنةاتععاتوا
قكا12به

كاهابناربنهوابراهيم
فصامباوواهـاىج5ا
35نهجمغلثقمالهأباآىوإ
فىدميئموامخهىمزلا

لىءفوصادروثءلموماله
الىاداهطوانىطءاا

تثاستاىاباهـذ11
فانهراو4تدوقي4مض

مءلحاطاقسدانص

ةسةفل9ابةيرمن

ينتامءاالىمهممألومال
نءهةفاسينتلآوامن

لءالءرسامممألمه

ذصتزءااجمكلألمااوض
انقوأدلءكمءادبهـة1
فاللوصلىاوباركالته

3ءآاماروولماصةاعدرةقدبا
اقضمالنلالحطضالفا
4فطعايهـقادرأت
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ةءاثءاالومذكرهفروةافألفأتالدةفىسلمؤمتانحاصالنارءااالةاتفنقولالمجرفح

لمبففآلئهجعالناايهريماالقهوجهالىان1ولاصألنمالىءمدزاشكأفالبدمن
بنذءيرهفىواوردالزنضرىماالنعاملدابذيخصلذلدالمغاميؤهلنع
4امداثاقبعققولاوثتلها

4صهةجمراهمرىةءصأوضةواهواهمسعةطي
نهتروابابايمنفاليرىلثضحفىصواوضنجاآلهء3قدث

دوبفةالىلأهـمقبءاخههءوأصاب
سممرياهدلمهاهدلمابالألرالمقهيناناطقوملمجبأ
لصفاففىمعلئهاذاتتعايلاللدرونهثحهنمهـصؤد

أنالثهأذنبيوتئلمخقلينابعضأرال7صال1وآخدنيهابالهنىتعالىركرذلىوهـ
دمبلتهانذاافمليالهبالمجرفقالوتثهتى10اقرانمااأخاخريا2لاللطالوتإثبنماتر
لمااقوليمةلمايمايهاالنوحؤنتأارسترنمأنالثهأذنثبفىقولث

امواصاماخمماببعاوتومةتلىرعالدصيزبكاث
ألدتأابقروالابقولهةبرزاطمةابااوتإورممملقمجرحار5اتخرا

يقبىعاوبمعنىواسقاه5سقارقولبنصهدىيستىالنفعوةامعئدةزاتوأاخهاألآلاالى
منلةلمجىوااخجاءمماوفلاعالاألمابارةقدنويذمزةالظاواهباكافمكل
تناثاتاوضإةمدؤمه05ىاا4اثةة11ءبحااضمىاغتصفقدقولال

لقدأئمهذاهـيهعلواخغ51اتقدسؤتاجكلكطاالمطوةرىاالوافنع
عاتىااالنافالمنةءانءويابددلهتتأنرمنوأضوثروامنهوألبماءرااشها

لسه9ارسانالىحاوقلءتجاصهلاأصدونديانحال

لكآهاالملىشاكحابىألهمتؤتفطحرمق1وهـ
صهاأبوفال

باحهدتوال3اانشهراقدبأيسهمبالالمبطأأينير
ةتأدربندعرقنأصوما

كبرمنمعتيرأنءهرنهماتيراالثمد
نوناثقولبهااخهاوهذفاألذىالجباعنهخنئتأنهاهنى

رسالصفلالمباندةداسذاتنبالىةءمىء

االكدادسوعنبترء5سوداقألترقرقههااصدنرى
قولهافبماثابناعذأضانوه

لمروداثيلونءنزنافلرئلهطإلصا

المالثنابناوقالوقلذازوأبترتنةابقولنكأزوتوا
لأاواحلاأاإينمعياءنثرابحالولىقمالموصؤط
لارهـنءاجفيممقيااالاألءيئإطلبااتخ3اما8إل

اتتأمنضاأثوقال

إط



انوأدلمالهـاومفةيال3غ

اضاءلتهااأناإوفمتولمجالياياجلةنادالصلنااذلميافايرةنلرياناط
قللةانمنحتهالألكافرتروةلذىاندآالمبهموأ

داألنلمكااءثهمأاذارراامومحبةالمالاوصودارميمولمياتايرةقاديامثمزلثاقنافلرفطلهةارةابنقال
وانوتهوةصادنوتشيرحكرةوة4قربكةقرصذانلايماوويرتهكفلةااجعلغةتالمبط

اطهءثقألمأوالدمقاتاذايخىالءلمظسهأرادواألطأناقالدمذالتخروزلدقامومةاذ3قا
لةثأنكأهثلوهـاالمجانتلىالدالمجازالىماءدأثبنمن01هدا

كمقهـفىاهـصأحنالىبمبعضلؤلاكواحملقافىماتناأحسنومئل3لىثنمألتاائثعلايص
ولوهوقدثالفصصبمورالالمحفونحلىلىءنادت

ايطألنجمألالالااضةلءيالااىإصالذىايعنىهذاقابنالمحاهاوالهوابيتالىعساتدممألموتال
أقىبأندثهـاؤفىانانهىالمالصةبهن6خىباشنجىدءنيمانقويفورهـطفنادأنوذااث
لمءفىبالتهأنالالهءوااليناوجصامنصزالذاتلمالسافىففالصلااضاانت

نحدنهرفىالالتباشعثملاالذانيعنىنملرفارقالاوالذماةوا
كلافىزلفنءمأذهاضهابالذاقىفءالولماصأالنهنارهوصتانئ1والقالالثمءااللموخلب181إ

المذكورهلهصانءذاللوافتيلنلئهاتثؤضظشم1ةثراكأياةالألصااخاولثةانلص1ااوكاناخبره
راددلييتالابنعاناالءكأثلوأوصتضوألاهدثلهقالؤالثمهصةت15باقأأاكانملااءثارفح
ركأبالمحتهائقنربرونبناعناجمزىتبااذهـستوقرألقالغلةااصالئدةوآتقماىوانمافيلاةان
فةالمحلهءامىنذلدتيقولثثاالهثىندأواةاهرفاهفمكناشءد51نا

انمابرةفاصهاكةبمالملوالثالفيةاءااىثمارضطت4ناحثنر
ايمثرةضامالشستيماتعددردشاربنال5

خزصمننونهاصاانيزلمتامننرنخمامولتاجنهاتثةلىتءاذاظ
احةفدفقدىوقدألبمثبيتافيلىولوكانىوالرانااثهاااقىألوسدمدحنةمرىأهذاقلتانتهى

وهرلهءاأباأنمحطما1زاةالاوكنعمعدمذامنتوخقحممخدةلماىاناظرياحيرةلهطافلتلمالولا
أصدبنلالخاثطسغيرافىالمحنيألنثصماباردتسبهالءصناثالن4ذورزتةافابننلمحى011إوألهؤ

هفالخإليالنمتاليعالمهءعراأااتروماتداالغيرالءاكأبادوماامالثواوالمحركةتالىةدثةانماث
يأبنىجزقدحيدهفى4ماثءااةشمىلبهاقدوءاصرورشاقةالىةانحةنثوجمهمل

قالةالزجاهذفىمدومخدااوادؤلمقالتمألضثااخالمااكقالاناةص
كقالبقالبذمأمأبمدضآنهـاغالةدوءالتمالؤ

االذىلوالتيذاالمثقئصءالىوأبطاباقضالالمحاجتمتتاناهه
فذمهأقالماوراصوالترشمقاشوقول

والصرااايهااسيعقالدصممت4الالخمزواصكردفهلىعىلىطاثصلأ
دهذثالالمجبربلتهطترربنبالدشجاللىااهلقتامنوأتدفى
ءدارلمحشأل011أخلةالأدحمدالمنأعطاأهزوآدفيلناظرىمحماوالبأنفااتأ

قالابماخقاذمأمبمدحلأناقدهاظماالبانقضبوقالاانابهاهـماالرصلثثيبضال
نافز51خهااهاباسقحااهمتفىانثدتهحتاظما

بهصقالاءذهقالاأعلإل
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بنىياصلىاتلىافقالالذىبا
ىةااصهعطةحبببىردفقولاثآأمنكلمهاكالىنحن
بلشوزفىالعقدصنياتأطلالهذتأعلىلةفاثم

دلماربنثةنرلكربذيرقكاسالبردوسبماالجثأربنمكنعاأثفقالماممألماأبمذهبألفا
بمااكءافااباتءااوفازبالألضفربكالتنمافاساقبرامناماركفوناهثلمأنافى

يروقالاالسمددشهتمرطكءاقممضهبمىاا
رلىاذةالازوفاكامماثماخاابةالممن

ذاماوداتاذابوس109ان7ةماهأالقينتحىىىؤبافىةة12نءألهامدهبملأوكان
عرا10اقالكألنيهالىنثهاأنزع

االحدصرفتلماذاكالفركاطةاةزحاصاتتت01لالمذأالثميهناطركاثرصم لىلمراراوؤتءرعاثونا
احباالرشسالمجسوماكذوصوتمليراندتفتة

راقالمقاللثذالهىظرأبانطآ
سثويلىعتضآلدرنعامنواساص

اوتوجهرومهبلمجسيم6ألافارءترولناوةال7كفقانهكاننهءفما121ح
لناأثوقال4اوأحصفذبئبرثمن
أوعدمهدالروحءرءبرسعمكألفاظلةءاااكاصالءفكتمعالااقعحأبوالدلظ
إبنمطروحبنيئالدلصغسااصاإينماداراينطابالعرثازالولهبتروذكرزروروصأوزدالإزااددء
فئامامذاأصنطرماأقألبااصاروه5فالوط4اتءلؤوقددتاؤء3ينلداكقجاوألوافقرةاةباروةكا

اعأثىضيهنتكاوإفىثأافىمهأضهمازاتلثذاأياألالززالىدث

فاغئاطبهاكقبالقهمكينااآآكالعالااأالتهذاآأيرقاال4تلهلطااأنأملمانءفىبهـأت
9بأنةفلىاتمكوشب

بعهمكاقالالى9ثىلاناردتماباااناامولى1كانقالبهامافرواهاكاتأكاث5نالفررتمصماؤكاون
اقا2ةاقصضمن4نءسنت4عإلفاتىواشىاعانأنةطوهرانآن
أنروحجنبيصكااتءاخهاتاذاقابردداربهتإثأماقرلانبااللهفضءفافأصو2اواعرصنبأل
ءترعزةلصهعسأرالمطهـرلألواقصءزقراانء

كنلىفاباالأنراذافيءةاخيرراةءلىهانمطاال050
كانآوعمازلداكاعءلوقالالثهةةةااخزلممتذرالومءاخهامألضءأياالغل4قالفىققاأبوالفيلى أطسجاطه
قالتالقالساااذلمجمهدماتقالنهءأشاوحء
لمجنأنراامدن8ألمذءمنالمحابم8صاإثولددوساعبدابناعا

قالنطأبولدينأشيراامألمةالمحاألااملىاكأروئااكآالاصءاأثديهتاإباخىب11اأذاتجائىانغفاامواللهذتاأبواتاىكض ءماأحمااصدثكاموهرفلههء

4اصونااأابئروكلأصثالمفىكاأهتةإدلىلطلىاصءاودلمالذتابواقالمحترقا7هفرله
اتيراذاتكائشوشءبرأمرفلى9

دنىأةقالداحارءأؤافااجمااتأأ2الدألممراآبإاءمإيناالدأاليمم1ااق4إإمصرعلىدكخعاناسان تأاألدهـذاأبايالالفة

يرسارةوقوزلثفأطلرهدالمةغشقرأآهـالنه4اءزعا
امنهاو
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رمحهنءقوامه4جنء5طرفهفالمههالذىوبومنها
بمزحهابافألاويعزنجهبطةامإضباوشثنلى
مبز5ندا4ثرفلوردأ5اةةءبهماهشقتتذوو
وررقباهؤتاقةلمهةوثوحنصتهمدلمنوكا
4صةفىالبارةهىاكماغداعضبا4فنهرامايفا
كرحههـاحمتآأالورىدونءدماوذايلىذاثوطرقلبى

حهبيفىصمامنكللثفىبوانمطانشاهدكبكبىماو
ثهؤالنامامنواكلى5تجدفانماقدانزالثدىارا

ائظهالعاخراشرنببلتعألقةلهاهسثرهاأحتقواناإلياتهذهائدوانمط
ةاوالدلائاشصىانهأاانرعاةغبمفيبأل8االابتاةرادفاؤة5وا1ئنبخامواة

وشدكهءفص4فهتكأقلدتواحرةانىاةواديأللهاااحنجاكأشما
ذهنهدوشسسبئقروفولىءأدلوتاقهافةذفامآاكترهؤلىءلدافىاقوااصألنرقي

ىاخهااوقال

باصاصباحاخافرالانءنطوهـ4إنجاصطأنزابفى4طرق
دوثرماحااتاالثبنوهززنحمنةاسونبااتامنزنأبم
صألط4فهصلىاياأونوقتصذاالحاابذاذاكأل

أالانفوسافىوخ1ضماياامنلأقوهمااثايماخدلبااعأئومنرافاةآتو
حااةائاسلواهنقالمةافىاثاءزنأئلقرسااىهميدةداثةأنترمى

قفضلىعنقطةاضيحالمافؤومألفرشأقزذمنااتزإنحدى

نمداقا5اصسعدثلمحمطاةافامخازهمونهطدراوشدذاهدهقينءإلأ
حاهكمادلمحالةثألونتىئواثاسلاالنةآبماثاافاساأبدعمىهافامرواةرولىا

مهوىبعيدكأقالاامةوتامةاةالةدونواثقولونوكاالدخمجرىلةثايىالفةهـ
يىذقالصثىذالثأشبهومايمفا1فزالاقيتبقاصااوسلةافيولونةئواثولقرعاا
ءنااةاأبولديناشهابامالمةاناشدنىقدأنثأقرلمرطامهوىذوغلىالوابدا

اتاإثامنالربلىابرضرابنينأررادلشيخأبةاةرونىأثاقالدءكل
ىاعهراأالوجدأومراهلهيرثىطفوقازهـتاقالىلقر3

قولىأوممااتمرطاابالكضهابةايسبابالااميآوئاالنةنالمحىخكايةووهـ
المالثسنأبنا

شهكءبماأمالىنلهطيطلطوفلوالأماوالثه
قرماكقأيوىهاءهمرو5جمبافتهتشفىالخات3ما

اذقآلعنءهفهىدلؤاؤبنرورلوسفااذهوأت
ابضانارخصدهقهريصياىافماتراالحفانوأحوى

نالخافدطبذاكللمفصطوأاشابئ5تملدقرس
تىالطابناوقال

أبونقالوكش11ابحإل
حوكاثاوماكنابالذللىاا

قرأممنالمجوضبقالخل
موءتشحتىايخهشحلث

كانبملممانلمنها
لهعالنررقىنهاضنث

موتفيأنتكفمفامءاا
يمصلمانهلىلءواضلثا

انهااتوشلطماتن1

انامحمابااذقدؤرأهـ
طعلحصرصأهصنلم

بز4ذههءن
برعثرننهمفاةتطافاا

وانطمقةالءاتثالىان

نازآنيردهجماة
ورأألوبكهدهامافثلى5
اهالهيرماةءلىءقهـ9ث

أل3اناما115حالوان

قالفارا31واناثما
ثحدتااتوأنامالوتذصصا

هشأنىاك3قاذأتمأيرةأا
وماعرتماشاصاكأ

يقإتختىذااثالى
بكهالرجىثمررللمتذا
ؤرررتورطاوضساءداءدهء

وتذهابةتلى5نو4عاث

قصدتمئمصمباةاتفه
ادأتبهاأمرفزوما1الا

االعناءناثذالثنوما

تثةفىابرلفاوبرة12

ةثسةأجدبهانلمركضةاةا
تأتلمافىمثميثذمنفتطيرت

مقاضرهـثحدفىصفت
الصآللىفقاتاتاتفتمايرت
حملثاقاتئمقالخمافي
ووةافارمئذباوداارقال



تمركيرتطانمالصبم3
ء4افركتانإتاقراهة4

لمحافءالياحص
بعمقوبقغاقمخسسهل

أولبكانمضهلىةإرواالماا

تفةورءأإفىأحالطسم

ىالبإلماقةوانراةا
ناهأدفلمالخاناالىاهذألرك

فازددتضبءوأاذىء
ىنففىوقلتطيرةلىايبرةط

كطحاتذثمأسولحلىا
ومنوقاتاماشاكلأالى

انالىلىتاساهؤدتبالى
تذسهامااصحائرمانا1
أنازثالذىتثاابابحلمة
لرتذاؤقألءقاتفى

الفتوانانهـتةةلدكر

فتالتفهامالكابنيماتجآهـ
ثماناىورواعدهذ
اباباادوؤنرتاتءافانى

يمهـابألاكاتاأرسلنىالفة
انلثولثىةنىبز115دءينا
نافاكطةافىطةاةءاضام

قالىذااثدةنرج
كاراوؤرلمحزت1الخالقا

هعاللىتبررتثت
محونأنبسنىثالحر
ثشهفانحماتجةبكتنزء

رثسةمىكةبمفاقم
كاتاثبهىفحهينهارص

منزمانالمثثلألفماممقبب

فئلىاتتماوانهركد
هافؤذافادثنئملولة
عذمنقإتةوانصروا

أماأذمافمكدالمقادنررد

تاحن7لفانىصدةوا

اوقرطهـ6تالاال7خعققوصشةئألدهاوءبركطلافازوالليز
قولهالمحبولبفىافؤادعندرثربئافقتنىصهلمحاراقالوربهذبءاماامافأما

ماترتجيهاؤدوافىشتول
صزلهفعةيألتضسكآمإلورط

ةقصلمألتهـلبمرسالثوصثقات
ضاالل4ءو

عاضووالمحابيبلدىيقاقانخهواسمال
اثرثاطزحلهدؤتدارهاالبااةاما

المالثنابنالةنأوما

انابواالالفلثفأحابنى5صا1ءباالدهرء4فهتأوس
فقانامدأناإهأسددثابماداسنىسقالس

لأصاةااضىاةالوؤ

وصكاليسبههدهرافىلأنانهاذياتهراضافدتوة
اؤافىبنينلداشجلو

اطارقاالتالىمنذراعلىءىتحااينازقالصهثأل
قضاةافىسأمعركتأرأثءارملطةقابم4فاحبت

مالالؤمنذأأنهلىء

ساتغيلىاأاببمفقطظقبطوسأفص

برصز3ثصجمنننمثمالماتيتمبماحالابمآهثأحادبرزاط
اصدوثألحادثواحداأزبرىءافرااقالاسزيرفشكلىررتتمايثأصادآلالا
توللثبشاضدريماواعذكرماااثوبكرصمبماصألرامادثاتهمالموهثم

اوهذدةلمحاماتاامجبملذى1يم11الذالئياداإكتوأوصمكرؤالماضمباقدؤم
فبابنعدينالدالالمودفضهففلمنقأنفمانأرماابتافىاولمر1هـامنىا

اهيمواهدمن1فىأزلهرضرالمفدىاحبالر
ويملبزثيئبوممنماولواثإفاريمخبرثم

لهالودالدكاءعيالخعانوأفاضكل

اركريماادىباباضلنمحروملءأؤؤياانتما
مغقغالمقالفىنهفامردكطألساالدكط2ثومناالودذهوات

ايملصأمافاباداذلفلغرىؤغنىأغنوغزال
روماابنتاالىمنوارثلةاذقابلةجددبةتأل

ثادلىميمبنءأطوفعتاصلوهءصتماهإبنىتا
اتالفةءففتعدةلمطاذههشئمففأناواتوط

رماصصولىهـلهحملغراىصفات

لثكةضمةافى4بغرىغءلأل

وفات
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اأتوقالت

حينكأملىصتهشثمأذامحىيأفىبهمتشوةوااتو
ىينأيتظننباءفوا1نكفافىاأصأثأنولما

اظناهفبقاابناؤولنأومأعةفبهاكنداابرجمنخكربماجرائم1ر
نبأبربزاتكل2فاقنىثىدعمارةالمحربالىشنراوقدأقولى

ونزمعلماهافاكاقتىاصاكأباالغنااعبدبنتهاعبدالدينيثاقافىاتب5
آلبمنبئفرخامنمههاناصمنخكاءوألتزنروهربمحيمنيباقرافرفيا

وهـلذهىاابرجمن4وخالماعات4اباهسهـافالهراطاانذهلىابرجنمنونوفرزاب119
بكربنروالؤدفالءنفدتخةوةوناصدداوكأثشوالذىةتةءابءااضد

ضيومةاالمثتصدفىاابماوعراالىوسكون8اباامتلأفياازوماوشباا
علىضىالمسائاواماشلفادزايءألمايماعذةبقدكلمابرالاأرماحاوحندوه

ثاحادثبهلةاإلىهـألمايماتقذمدولهلمبأطالمحركاتأخفالنهلفخا
ثدثأحالىانافامجمهر1تئمنىونصوزأنساآألماىبمهـوهىنةالفابىالمجر
4نالىاج1ءوهـلمةلمجرالنهرافثولحارومجروربهااأتالألماىبمهنةااالو
نهابمهنىاقالتوانمطخواابذلااأادسبألقولهاصىنءةأنصامابااوا
الاصواليغلذابمقصناسبم1ماداثذيرفلمجتهصشلحدثتالئدثفنء

قدمبىالبتطزادؤفىلءفاآنهادصلىاابلمءاالامنموموضىوعاجمبلة
تألونأنومنهازيداتأمالمثةمعبالسأنمنهالمعانألملاتوماتأقى
فاذالمتنءاتنءوقلعاالتم4ةالألسنأنخهزيدوماقامالثكهـو
مان11اهذهـأخهافىءو4فضاباعالمازلدزثقاتااذونجرسلءندكءماقات

ومالىمطةولهكةللئرطنصخآلءأنؤنهاابهامةأيألنها6الةءوالمىلةمصالىجالكأط
أصكلدماعاتاجمجنىولثكرون4ممىيمونأنغاولته41بعليخيرمنلمواهـ
اخفتفألذفىبمنيمأنآويبهمألذبأفاكذبوننواطلىمطبكلقرلهو

8باالحذفتبهدعاترباوبلذىبارأىوةبمإعفاصلىبالهء3عائدلةكمىلىاثذ
صذفثملهلمنافازفثمبمدعهنجتىذؤفةالظاوااألمواافالاتةاخه

فىيأتلعأدضأشهـفىانىع1ائيرقالل1وهـةروهااهطافتذهـثمرؤمراريبا
لذىوحمماانءاناابملهإالذىوثىالت7ثءالىئئبىطااتءانإصر2ا

منفىثأاوصولةازكرمالىءوناآياههـ2آلذىأأةعايمانعااصىاتهخا
لدى1دفىأنثرصقالهـتاناسادسصبندعدبنافغاأبوفضاالىاألمامحط11لفلى

بونىأنقالىيااعروةبنادنىنأقالررأبوبملدىواثدنىأقالابوعروعد
ةاهرىصاحزمبنيئسبنلىءبنعدأهـبنروالتهبدء

موأبهروإيرص3تراهكألذرالذىامالاسدتتجنب
الدممىناةادراقتلمءكالألدئاولثألرىوهالىصديقفان

دءطأإلهصاداولةااضآماتةكيلهايىاخديعكىئىمامملزولهقص

يننألدمرىحم5قبلى
ماللمانهصةثةوافأارادت

لىاهـنءوغبثىقاى
احطيرةامزلىبينماببئاءاوا

ضهلاماخهاافىولؤالىبانهاا
ينوماهوعثرينرىا

يالألنءشوىاممرامرولد

صعرءونمطمسنة

شئىلماانممألوتجقلم
4معاتةشبعضهكتمطال

تفاةكاك4بعبءاكاألفاذا

لىءمقءاالثاععالئهن

المافىباونلنا3قالخعار
داوابااةأةادوة

ثمرنجزننبذز
اطمااالمبالهااةاشضة
لذهبااؤمعدللىصاثعوفال

اماالفىةءضهمايرولمصافةوا
4بثالىيركأيمافا

فألوقالنماالةءوالمجال
زةئاألمقبرافىصةاذا

فالقث3دلطتفىصاصموات

يئالمصزةقانابرظءكأصس

ماةداةءاغءاكلثردكعة

أجمىمآلوبالمأتمأولىلمأهـ
امعااادتاةاةاا

فرألىلهانديمامذاا
وماصلهفافشتت

اذهرمخاأنميكاينهماؤقال

شعرهفيكأاراأتاغاال
شعرق

ىاقرالراحكرتثذ
غزيردمامالمداتفث
اللمىانرطئمالدادهةثفان

صاثابدموعالمحثىملث
اتاثتو



دفايرةإةادتارلىا

دإماالشواالهحراؤتإفي
ينءاالزيارةكيمتنان
دترااالةإالىلفاد

اذالموباةالىءنااان
ما

ادالالىءاخمة51تكأة
ومضه

حمؤاوأشهاقافرادأرت
رفقرقلمفترقمأاناكا

فىأثيلالوخمسضوأ
قثنرواأثثلوه

4ءو

اروتبءمفطوعير
4اة

دم7ةصوة4فهـةوث
زوقادهمافلى9لمهؤنرى
وردة

ق9ةمىتءاهااناوفى

ضاتم
ة

ااةارفباصةتادنوش

فالوفمفعتجةت

لهإءشمرافلوق
فالهاالمجوذمنمهء
ارهبمبتفا51مجر
رفءالطاال3ثلئ
نىخاسارىهىءأندل

فىأتصألمثكأنه
فىرعرففىلهلىو

مملوزصاحمندحهيدل
الؤاذولهتاالدإهثامن
آتربلهافىمجتأ

تاف7اجتشأفادا
تخرصآارسمااكندىاهات

قلدفاابه

842

النصءأصماكأذكاالواايمآةالحازيادةهاةررتمروآى3المذرالذىوات
تذههودالمةإفإفأااازكرأاحاولمذااثلمفئاان4كااإهـىفىءاقدثصى

شثطءالاآلقولاأىمق
لدمازااددكىؤشهـح4عشدأذةالذىلاةباقشيو

بةبالىثاواولصرقتوهـفهلهصةآةااقداتتأصاطكرذهء3لذىادرمىالن

كرلذايىمتبماوصأسلموالتهأنئىوضعتهاارباتقاتعالىالنقالالتذكرالى
صكيابئااتإلوسشهدونصةرفة119لوإلوأولسدهاعتاااذوأكأألكا
لقىفىالذىاصءمروىةارادباأون1تأنلىومجىلهروالمؤثزمالمىبكيمفى
راشاا

1بااالىيرتلىولةإدكاةءرو5يمفالممه
الاينلدينءاقولنأومانواقاثأالولاو

دراورصرواصاربابافاالبمهكداورورنداثاأربابإكعا
كقراوعألكن5قدراكصفئمطناةإكترفأنواياك
راءرياولىلمةقةسدلنرصخةثمأبوهنرف

زذمنلشفىءويئقربمدلكاةأووضاالثلألولةءكأالمهازثىتزررلمقات
نانخاةلحربكاصيردكععلةن9الناهاذاقانهةةانياآاتحدراس
اعراثالةفةموةةإ

قالاالصهرجةلهايالنصرؤاكهآلطر
وعطمفشالثهمنةاربهفىطب34دةءززاءأدبامءروهكأيمرباى

انءحالمجثتةربوعهارااتوانمحلاكأتدتاوفةالوذتأننهاولتق

أاابقازيذبدقامثماانمازيدوليةمزامربانواحدداتهاافالىةولدكةلامها
الروفةشواإيمةاااالنواعهذهمهـخوقدبمانعل

فامةولمصدريةافةامفهوتت9فاوانالزدصعاشماتبببا
أايرءأاالمامسيئااتوالمحنبرو3االترخاعاهملةابسكأمالمونوقد
ادهاأئألواصخإئةادالحمازةامأبمحىوردتن2ممامنكغءمأباحزانالدين
ادالفةمهيننىحاانمتإهزعمينحاب4ءدأمنلمطفى311اابضدماهـ

اصماضأنماهـاثطواكالدةطاةاسبموااالءشةثةةاهـاالنإشىوايمس
اأالقيومنهثمقامازيدلوفيةبرنرأيئاضافونلممضيفافأمابفونفيملمجازالغةوهذ

ألءااةا

انحصوأمماقتلفاطلصأةاقاتعافءألافمهـعة هاو
ااقاااألنادلبامجرورواحافيئمراباإرهمإنماقنه9مميمئمننهااحاىءإ
أالث1هوفوارسرشهىوعإإثةتذوشىضىالمؤةاالةااعمابهذهالاافيأوحذا

وأماسالافىفامىالناثانيألورود1الذفىالاوناليمزالنهرسااماس3وئوا
افىيهاماالمحىةمحىالجوالى9لىااللىءحيالثاواهالدؤلاكثتحاةانمط15 ال2ا

اكبره



قوبوهـهـفدىا4211
وكائالمىبأحاابناحهدتلةطزيهمابلثااالخيراناباناشعروالمحماضرورةذ011كاصاسوأمانوا
ولدالماالوففاألالموةوآلمجرورلمبرطاوقوعهاضايازمبمعذوفشعاقلممخوروابراواعليه
أدوهكانثهبنثلثهالى9الذىابهطامبماثأحادثبقدزادماتردبثمرا9امابادزضءالاكأتافاوه
ألصكأللآألمنصباضا13فنالمرأرومجرنجاسجارافىدةءقابهرامثميبانيألأوالذىامثمحخميالاس
آالمكأيرهطووألةابالءلىاكأ8صاساللفهاىمهـوماؤثلافهاكأمأوبماؤةلبةاقوانبىأل
قلىنثواهلىثصوالىالمهـلدالمازلدفىلفالمجاروأبزورمثوفذهقرارثتعامابااذاوفاكرواروواتوالمجاهلاةا

رزلكدآدوايثادوبهكونتأنامآجاقإوادكتقرعتأىندكءرزءاصرفندارواامرتأصمى
افلعةابعلومثمالدبااجممامومةأرداراالوالزمارأوالالصازم1كونثأندراماقذراوالمةأولهفونالء

ألتمثىأفاتقنهارصلهرلارصلةعىقحأنكثااةاألوفلموىفهءقعأزكثافىابرنجخلذتبراقأنلالولا
ذوذاواالوائلخألتصلة1اآحموناللةصاالنهلةالباقدراالتلةازحالاذهاالغتآنالرا
وصنفيمرارصطاطارجعشرنفألممنصعراببزيدئالثموضمارالىزم1صءووغيرهافهلبابواقىاوفى

ثرتمابميآلالمحاتالىتتءقدزادالممعاثفءمهعازلنوهالمجنعانثههنامنجارومجروربنمن
تةوذتهيألهـوهاسؤتانوكلنجلواابرجنمنكراثما01اشاافىىمايو1امرتىاذاصثراماثناالممأديث

لهلتغعهـخمادولةتكرربمحامحمااذاكاذالمراةنألالالىفىانرمرمةءاااحمودتانانةا
داةسكةوتهةاعتءوالنهدماتراهءحهاالمالخروجمنكافتأوكأهالكهافىادىالززأوقعشبة5ب

امابآقى01اودهـأومنونجفازامندهاوالىالذىنابرتلهاء4ثفياعاطاوولهكاامماهةلهالالعة
ابةىئاالنلاهاالأمرهماثءمامنهاااقتارهماتعات01وفبمكلءؤدمىبرصبنامنلهامأنيمكنتلم
ابوكبكرلةاةاواممالمجأخهاافصهوزوهدءمىعروبنتبئة4حأزوتالخرتبنلثص4وااهةء

ارهأتولهاالوفىةةااةأسذتفألميزهـاجءوالثهاتثاصكافاهأسمودلسآصلفاقبقفرامائنبصاافىةناةتكاة
جمروتزلاارفىئوادةةناواهبتء41اثااهأبوصابمأافاقافراتحىةنز3دهاتآناذعوقبط

انهكان3رطاتنوللوكانأناذاقاتتلأمنيأللواءاالاتاصاصاجىفاخماولهشمغهيومفىثفعألزذت
همأضعهاتدبمانحدأءحاشابةوداثطفماشهالأمحفارصلفهافىضءلتلهءيالةألوفقالتاقهشدمنهأ
دثفاةصامأبوةلوؤدداءأطالرملةدينىتماةامأحأءبالةابعفيتبمتتضئةةاثداةافرجأ
الىانناهثاادتهزضأمهفنمامضبتلميدهاوانجنهعربهافعبئترو7اةائاثهاوحىبئبالمجبالالثبا

لهالىت55لدتدلمأنادلدماحقئأةراأحمهالمغىشمالك1مى41وؤثامالقىة3ىرأ
تمةيوفىءداماارووبىرورهكىلىءالوهيىاارجيثلمالىالمقكانلمطاكأنزؤزالكطأشاا

اياس8ذذفءألمتفىااذأبذاواااتامووالثبادةاههإننحرصاعدانهصهألقالطاكبهاتزاطحبر
ثتةدصماىة9اافالابءإاودالمجنهالمهـىرءازىبعمالذاثخهافاضبمأوبهصأرتةصالمراةتكاة

أنءقادمازدتفقادصدابانتزالهحيمااناقر2افىولهذاذداثاولمخهـ72باااطشاؤجمداكبمطلماء
وثيتاهـأصيرانجاواليبتلىبطالتهقالحضههءهـءتفياشئباحادتربمطرأةاوالنرمققابهفىلذىالحملىي
طخضأومرباكات01دوالأةالمابرمقألاادمنداثذطلةوبابممدانتوا5اتاالةثما1أفهااالؤاءر

وزواطدهرناقرالثانفزىاقءأسألىقولناخهاوماءشيا
االترىلهشندآهـدوايالى8والىضتااإبربرقا1نةةشاتالىاألهمفغريرة
دافاالىفىئرلى9اال3ألىادالرفيافلهدالخوابرودفىملهباتاوادالعومالىكى

قاثلىررة33



علمهـعةلثصلىرهألى

حاتمكذاءوأطساة
أندثممأبوتمططرقافا
دونهمنلهبئءعهرواكتال
اساوافدىافىادسضأل

رهاالىألذلبقدضيفافه
س1والكامالىاإلمنمة

ةفىثافىاذصألنولم
انطابمثمصهثهجمبألب

ةوالثابرصائزغن
ذالنءصغرفاسجهل

فانهلوىروخىاتال

مخت4ةذهرالناايرءؤ

وؤدقآطشكأنصهقنء
رتفاقتاذالفىهون

عدنحمىنلىدالله

نالىيماحماودملهأبقرب
ننولرأسدوصاالتةا

لمأمنىخاتئءأربىوفى
لحابى

كربىلىاجأيهارىادأناخا
فىزاءأكأتءاالثتت

وركا

بالمأمى6لهفىطقااأم
قالبى
ايهبئاآلساقدلهاوال

ريةبرطمايوقالألثةفل
فرهاىألمانىأ1جكان
ماتةءاامناتإمهبءاال

مؤزناتالموداتايامالىء
4ثارشافنئقوالتااهدم
اتانةلةلوتةالىزنو
لىءت51المرتاالحىان

تكاالملورأهـرص

اتاةالىااس11الىصاتاء

تى4ألهـوعثوادرهمىألفى

002

بننأساالثلااريسالمعفيشفاناءااابألتانانىااففهااذناماارسةوا
ضاأتوقالفامعاجضاسهثودلىبرودواا

لالاانوماهاثبريتاتوعدنافاطبانهـاضىن
لإمفأصءاداثفءنألتلملةتسسهزلموطهـءد

لةوذمنأوهووسمصختمميالممفألمجناسانىاابيتااذلالقتياذا3و
دىاصاإنت4عا

سبمصءهوبالمحأنفألرشلوالمجدهـبالىى
وهىلىالتاقولنأتوما

اندهراصانطولأثلمىاالىلابرافاإمميئاتمااليهان
رمانوانلفاوفىصهةاناحدرهءدقاننتهفان

ذكرانلملدذبسلىصاهوالمفضئمأللهئمملماناالذنرلمزمةلى
انذهـ1صألموأودوباسكنبمتشيمأننأعاتلرتجمالالؤ

انعرانتةلضامقومثلىوبهلقومألوفامين1
هدىااكأءاأبئاوفال

لكالىاةءمادىهـؤفعاثفألاألانحألماتزورخصلى3
اتخلىانبوافىافاومنبهلرقاداادبمااتب

حولمباردإنيابناؤولأنلوما
ولالورىينمجو3بنةىاةوا5نا9ثياوالممط

كأخةفىواالواالتدوامكامحصماجم
الاةالىممنىلماةاحرىبد3ننممسهنارالىتبم

رءارلضواةاتمرىالنالهقووفىزمجاناهـثىوفةمعراناراتمصىأبتةإإاآ
هنىهرءءؤا1اغءمزلةصررط1واةالبىاحارةالخوااؤونرهرضىضى
ارفاةإالباردةاالنرمق9أقزفىه3ر8والمط1انءنزلبباردرطالمطن1ءطاا

اداسفللةايهست6اذاالندأسفلىيمابانعقوااللموالماقزيمالمباناهووال

البصيلقاارنعتاطاثبمالاستهموقسيإهوازقاتلاذاادفوالبتنا

لةخكاتكقاتاللم1اراتاةؤوقلى41اطادصلىءلمتثسذاواأطاالءوفةقلىا
النارببوتردرابئم4ضكاتإلددوبرااذفتااذووطااخذفىمثملرخا

ويسمائمقالاانقالصامممومنجامعواهـبراالرمقواائا11ثاثاة1أؤالوا
طفصبمثمحكهءواتلمافاثمهةءالمطفإةاعرثمةاأؤلاضهاقانءاثرملمالعا

فءاثاضالهاوالذىكثيمةرصقواالةءرهـ49الأءهـالمطانقالنءمنروعنهانالمأ

قررمابلىءألؤلاضموافث43ةءليسةوالذىفةثىفارفامسلى9اهالهرقالقرمأم
وهرملولزافيوالكألمالنبالكااهأتيكملياصنءانارصادوثن9كلساتىافى
راكضاقاثنمن4ةنارن6خاةشبااكللزهصرابةمنأة3أماماءهـ

وقةهرن3ملونفواصواتابساكأهىرارةلالءفاق3ثضىرالنهطاةاصني

ارصقو



شرفمنيترلكانلاف031

ئسلاالعهلذأإأتإوكآاتاذاالنارفانهأ8تبشلناواانوالحيماثواةكزالمحمهـاالرعقأنإرمارمقو ذلمنقافورنارصنةانتدوانررئواالرفىةمابههاوهمامفرطةدتهأفذكمنشئلىء
توأةنولةكأةأاخصاانارإشتاانضآوذمحالبيسالواالرمقبيسابكصاعرفانهامفشاباهىالىفىاونا

نوأسفلالىلمثبرأسذالفىقالفانههـساربناالفااالرمقمنأشرف
طماالتاعسوليةاألجمارالمعض1نبمآدم3أخيرمنابلألس
صمتاالئسانن1حادالمؤالوآلسهـملهنوايألاينةوآدمهرةءالتآر

رقةؤتبمدزنءدحنااتوقالحتىفالزدنآرااناراوءجةةأربلمدأءانارامهتهـقالو
فيموتلفيفغترةفؤثامثاتتاب4ذااصالمجاهاهلؤافىاةتاالونالمببينىاقاوقدهـنوأودعرف

تكثهونبنجمروقالصعدواثماط1قيابهاوأذنابهاقعراافىءابقروعاةامنصهعاماقدروا1نوناا
لفدتيألندىماعنداييونارهذالثرومأخمونبزءابالدعاوىالماكط3اةءهصأةرولؤاطب
امملاافىفدمحوتهجادلهتأسضمحاذاتبهاوااطاؤحماناراوياالاممارووناالثئوااخا

تفغدثوالتهتجالمفتالأالىاالمنارابئأوقالوالهببهارهاغدرالرجلاذاثوصراكدوناراكارقدضهدداذقالواه
اقهاماكاخدىاالفهااالمىلملزا1وناكانمطلمايافرمنادمالتزقدةإهاوناراادالنغألرةزهصاحواثم
ماثافاكاةةكأفلةالتهروهأبهـناراوقالوادواخافهإفرأواثرأوااالزض7أنصحبوااذالملؤامأنهافاوز

كانرانمعهأكلاثثاونارامعبعاعألمالمنمحفالىءلوقدونهابةهـآلعانالهاتىنارالمحرسء4وأسحة
ن3فياةلولد4صومنقأحااذارآالنهفوهاذاظاالوقدوننوروراأليىوناارهأبهثىاءافاباونهايوق

ئملرتخابكلاساكمعاونماكاهـوتالاؤناذانزفوالمخروحاذاتوقالبياروخيماوناراماااحهاوا
زمنأتكءثتحعماثدامركهتوأانهـءداةانهموطالبأتبيلةذاياكمملو3تهرااةناراوااةكأالثت
خاذاغمألففأنأمسثزوالءفبزدالمطالملوكابلمرفكاالبلطبونياكأيماونارألوسحملففجدالةضهاراءاف11

ملموالمطمدالثلمكيدثن5كاااانةبنلدبزطالتهأعدمأهاكااوهىتب2وفارااننيرامءآقرصوحىونارا
مهشفاذاوبمارالديأنالهوىخرامفيماو3تءتىفيهااقحممثمونهلماناسجهاوأدخالهأهسابئراثماصفر
ثهأساثالهماشواخزكاختانكبألبابادوفهااالصةواتدااءاءأهـبهعههرافةالثءمقصور

اذاناءلدانفنءعلكلالمحبدوزدةلىأحاوؤدةخحاقالداافةثت1اقرىاصارأمؤثحرىصكونوا
اذانثهـالسرالفواسروعومرتأوهـوةبهـضويباتبهـتقوياتمضارعلتىابءاالأعألهكأ
اطيرالءحألالدرمئملءالهوىباتمماأفهماععزلمأنارنت1أتمنوباتوانجازمصاصاةانءلخلو
لدكفىماداماثدىالذصهرولمصاررمجرقمنورمهرابررالنه9يضاولماالومخوبهافالطواايهافمض

موكصارارمحلث1افاذاالمحىإاذؤتيرثالؤةاصصيربهامحغنوهامبيةئرااضواضيرابررالنههـتث
ساااوقالالمجااوهذوفحذثهاقةثنالمهنافىصارومجر3بدفىهنذلممدماألقىا1ونائه
يخبقى4تحمللالمطلقلبسءيرهربهلىاهىدواالسبمفمنعواتأمنالصهااباتلذىدالىنرارصدمىوالمحر

ادااممثيرمحاواليبتىراالالىوةأاقواهوقلىبداضفةالىرءمجرحرىد3قفىتقرنهزبنارألهوى
ففاهلشيرمنلمطاافلىرةءالمةافباالمؤأثالنهصرفالتحرىةدمواايروالمحرالناواأنثاوا

ابالدبغيرزادوسيرخلةتىصملةواصرفامنمماالضماةقشولمأوممدودةأتعمسواثامأاافاالن
3أتابيتمنأعرفراخأل2ثانكبصهلزفرعثاتأنهمعالمقنكذلدالنطءواطاابضالفاحرفا

اجالىافمابزأن5افالاوالنأالملىكتنةءتارواالاأولالكلهقمنمعالزمةالضهاالمنزلةبهذافال1
لءاشاالءوهالى



2مصا1الداقهءي
اتومسةمدمسءمارقهءداقاثئهـاتوجالمحوأماؤمدارقوالتابرلحئدسرزكأا

االسبمعلىماالمهطفقكمفتالواوطونارابالبتحرىينتنماحرىيدخللمولمذا1ذفتتصارأوذابتعش

فةرباالضامجرقريا1ثاثانمماأنهغلىعزازوهولميالوذاوفىاحقيتمةانارهةواامبتلقأنبنىاحذرتفا
فااثطبالبانيماقرىالوصوا1رصابررالنهريتولماألمافيئوليماتج4اوهماهفهفلافىومنكاومهم

ومجرورشعاقمالماقيلداءهنابعرلمحرا1خهمشويريتثأمنالخفاوبهالفينةاممحلو

ودافىخميزااليطنهـةاراالودهاافىوقالء1داالألسدءوء3قلضاذزوفاووهتعلمافىإضثهالرلعلما
المكاالسودعدامعالهـالذشمودادرجالهيهضاضاألنمةةاءاناراافىالمحانافىناوألحاطامافىأوس
للقرىتبيتالنارلرحرىتجبىفىلميتةائهنارافنارانالوقهأريدناالذىالمحىذاهـأنأاوأيسفلومياتضباعلم
لهقلوفىكرامحالهواءنساألنالمحىإزاالدضآالةومخااذواللىاةمحداةءضراعاثاخ1هخءائ

لمنصذالتغيرمهتالنكبدىوهمادةاويىفى4ءقادنارنسانهتحمتصمنراة3كبالفاطواعألألهوهـةإلربوا
بينعوقدنانلركلبدواالاالىءمراونارروآتنممحبكأفىماورطنيرالومااصةاواحااا

قىصاطاابنهذاقولنوابالمخةانءورروهـ1تثفيالرحالوصءااتاوءبئالءلموماتااالنءبال

ناكاتتمالتهيتفطاداناسفىةهويادةالمحهىعامإخممالمءامما
مناكايتملوبمنابالغطفبممه9سهبخاتيءاظألتجآامواماهـلىهـافوات
مجاكهسوخيربحهـن3ثانؤوامألمماأمضأناماولىحمالذىمال
ااتلهوةءلىدالمبلىالن9
ابرامتيرمحسهـتتذرالوثلدقوةءأوكمتىاوأبىصدةوقانواماةآبت

ادوذراؤاكءناسروايماذاكلةراتصادكاشيردونطزتدءابهاؤأماذاتلمىت
اكرىأوناالبرالمحينيماااتإماصباكضاااءإيضالزرت17اءواثومافىحأؤهـ

أذفرااصحىونلاثتربهدساةاشاالىةيادمبأنواماستاهاصلماهوا
لذرا1بانذواقوملثاتصبملوخهطرمثمطاكائناركتن2داراابئلهودفانالاللث

اتءاالاضاالاةخمتأضهـهاماأخكامقنفاوتاكاااتتالرياخدلمبذاته
دالفيايراتابنمحلدينامججغاكصدنىأةودقالالدينابسثاالمامقااوأنئدنىنجيمواكلهندياهددوااهى
احازهاةلمىالتوامافاتااوا

رومىمفوادافاله3يألوامىءاالوص1اواراكةالىثحهلمءووهـصهااولىثال
سمكةأمايذاك4طايبمنعادرامثنهخدلملوةنىشسرءنوةألربر

حماالضألمااوىبىمناحلاقاباالمظآل2حااةكلمادوصفو
سءأهالمحوفاةاكيرانفمنهطودلت3طغمآضيافييمالمراهاءنءشصة

بغدادىدرااهربناأبىتوللىاتمالمااماااتهصراوجزعن
بالبأنمصلمةهاماانكىفوقهاثسعبمالورقفىفيخطرتدوثاداطغآناهب

افيرانزوافياطازشاانربادتاجءنشرواشرممنأدامواإ31اطااإلورث
االوللؤنءخرزناهـضكالهئاألضهارةوهذنه4ومت

إمرىقعدإنتالزادنخألمن3دهمخاصاوتىاكفىيبتوناالرؤسعلىالذنالىأناف
حمراألويةافللماائاناامنرفوالهفطانهمءذآفسلحاكوةةمقز

وقال
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اهلزاخ5فاكلفوعندملب
انثافاماثاوبالوحدةصردلمابنوقال

فئغداالغنىلمفانافيرانانأمعاجمردتبؤمبماضفاااتاذامؤ
ههـاصزفباالاوانانبابيهثااصكل011وهيثينيثالدانننالمافىالنلءأىوىأغستعارةاوهذه

عسهرةدىأمننرىءكاكناىاخألاماقولمنالسكيركلاالودالفمارةاالسوفىصؤتاباسبلزفيرا1
معالسوةكلذىغنىيراناكءثاذةنمقهناةمرفميموهىناركنادته

تءههحضكاغم3واصىاهيمابهـاقأبواسموقال
صيابعدلممحدانهفرالوتخ2اصلزاصسبرمازهمكتقوا8وااواافىلاالتاذاسحا

ةلدؤثالثروسمدلمااللمشدوقانناهةاثوقكاةأيىإمارجهىمنار4ءبد
قىالهـقألقثاطالموقالماوصوقالشفىنمارةبايهذه

محابنيأسيعبلثلوثالالدمبهابهصثلممفارقألالبذمابابهايفرقلمامحص
مخادمماقالهطأنتالزلساوأمفيوملفىاشرىابنالملديهمدورالراصاتي01اما

ولأنبسيسلؤقطيهدوةااارىالقدوالبابروشهاذاياتدورالراااامقولةفىهارةاالهذهافىنظرا
نونمشئكلاالناناصكلاصذاأنقبااءاوأصحمماكلاالنهزالثفىأصبهالأتاالولطوهومننقص
قالثمىباناوجهلماوايمنماس9اعدماثاةااصلةةالساصوةروصغزهـالناككللذافمخا
ارضهااالاللاافىلمتهوتابألغةافىغاطةارتوةالمالمممتاهصنتلهنالمحمثنندمانارجمزلةاانإ4ررثاتارخ
نءالفغاافىبلى1لىالمنجملهقتىلدياموتاراباك

فمفانثادقرىءمحونيالألتابهمقهقءاشااةدرجىلواضهـ
امحلىاخزأنالامحصناوأنانيراناإلمحلقرىاصب4فىبودبهمقدهـدهخو
رطاالوتارواالناثوتامماقىدبناالسءقولمائن

كءداإواكتواتبتاأبمالوأىانفيفالىءرقسأىالمحطفيرانه
ت1زت1األااللمحانبنوصرعنهالمطإنتورتهة5سخهحادتبثرادلىتو

محاؤافااعواالصمانىافهاملرلنوالطمايئااشااويعبنى
قوممءوزهةدكىادورأعىرسيالهايساكلنمرفثلمروابدألرملابمناعاالثءوطاوى

لىءوعةوكضءاااللمحانأنحات4تشرانازيؤسااترىءتثسأالةمعنبجفرةىا
الموأداسحقهقرتأطبههامطأشباحءبئصالهاءازاوزمبثدفىقيبئ
نمذاقولتروماوضاتموهـمالخيتواذبر1رةءالللةبزامختذواتمامراةفاة

تضاهـالصبدرهذهلمأفجفاتسؤرواأفلمافراعهءعشدالعثاشبطأىلم
ماوفىمىفافةإلواتمااللىآلالهزى4التحرعقلثاوالقرىعتيرباهيطوقال

غيرلوقسامكهليؤ01501لةسيوازمجإتأأيا5صيرةه2رلمطابةلفقط
ودةهيمةهاقلىاكئواذماطوةماالفطخاظتملراالذىعلمدمذرباوال
لىاألافاليفةاامماةفيافقالهقطيذجهولموانةهبمأجممالثمقامروىف
أوللمسالهبماأنلمواالشاطماماخيفقدانتفمشمنلالابدعانةفىءمحنتيناهمفي

خآنجاؤكلساءردلهط26نءأظهحامطدالىأنأنهكاكللىنحوهافانعابءترلدالماءظما
واالتاةاكحوناالابة3سرما4فىبهناطفيموأرسلطاشرطهترترتصتىطفامهل

4مروفلحوأوكنمااباأ
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اءهتةماةبىمي7يرداكءفيئىجمذالتمحرصقتنذتاحلمدلذاإثطالارفءأ
الدمىهـراواضاطءسثوالل2ةسصااذحهـشرطؤثكلأكمنفسالهااما
ءماضفوسامرفأقفعا

أماارأاؤرونتباغرواالةولضشكإماةإأاخاهنأدواهىونجالؤاياحاثراكأصااجان
ائطهوالطفةفأالث4داخذءمؤنهعنةلؤلمبنمهمتضفالمهىةاافىبهتعرألوسإلأفلنايرهءرقال
فانهىانارأكربأذأالفىلصتخوآنانأتااللباتترضناراومارأتلاالنامماادادرافلانعلقان
اجاىأيااةاكأرأى4مفبافىؤفثاصتبهثانزةنحاخابكأوقلىزرالةباأعرإن4ضرفاهاخألالىت
وؤفى4فبتمم40أتوحراثىلهةوةةنوبنالثماةقحىإلفىالعادمىكاملىافىدكرالمموذهاصالىءباالغانةمبها

بينلماوقفردتهفانهعلىقألاكااتمامحلىفىضفءادرضىهـالولدبنقسافثاصفالماظهرختةاالعلى
اسعاليهالتهلىصىالتهولرسىصنىاجلىتتوفىاحبكلقالمخالجتفىيقولنيدح4اتانوانفس41ثتهة5
اقاللمطمممة4ثأقرلات1احواوقتلهدواوووصثمءياهوصاحبلىايسضاإلافقاذمنأفالطرنوقاللباا

ازلدااصحىلوزبتددتماالث4صأاثىدأثث4روموؤمحفالتهفاالخهابنيهولهاتاالصىبمفليس3ن
أصولم4آزلموكأت1امماصارافىأصحىانتلوعالىافهوصالزةأخاكشبهربتةااذمسهلضاقالتبةءا

روتهتةماالثتالم5ءةرفىلتههـنجاالانلهللماقظابراانلؤتاتءماتصافاذاسمهروئور
ءطماىاةااررنهاماءلاشبهااث

روعاصتدنلةخمطالدمنيم4حىدماشجذيمةوصهناكلمالمنماقىمانأبويساثلجو
ىمهايالعسلماح2اقالالمرافىأمههلىالىةاءةاارتص
ةقيساهم9ءاءئرموأىرزضصدعسىمعليايقألأىنحصاكأنفىةءاامتا

انفتافهااصدتومابمخوماقادإىوساثىامطأئيفىامرنهذهقاتتمربوفااامقكبيمون
أابائمةهدتهقصفىمحارلىمناحرأة4اىىااااممامللىةابا1سةءاالرومومرىاو4هارانألىإىءةأذا
اأربوهماثاهصصأتفانهمليهالظرأتبلقرله

بحاكلخاااهافاتفىإمااربروايتلىتوةجمزلونالمحاجتاانماهةثالهأانالقى
ءألوتاصاورمنبمترجآلكطثماالبامرامخانالياهذافىءكةناصادا
احثخاايالثدعارىروشاضةمدالثنامنتتنجد5ناب4ءاةءااالن
اربةالهوكثالالطرافنرمءلةاغكالداالتفىىجويخدلهـواساةان
ابرذلمنرؤإلبفأءاآخوناقكأكورىبتلوقدقرشآندمعوفةطادهـ

افصكلعلىحقولشهيألسرهاسالميمانىوافالمت4رااثودخزةةثااا ففمىاقمثوانمطاففسا

اابضمجكى11زاا8صاضأرروائجاالسىءزأدتببمائار2لو
الزدتدةةءواثاتلىعلمحألنفااناولمطازرااعرلامىإلصهاوليوبا
اصنارانيلثلترطابماكلاذامفسةفمرانانمناالدزيهامحدلؤعوءسةلك
دلءااروكنافادالمزأيثءااذهوالىالعاللةاوفتاءإأأنمخئمنتايطهدةادفاذاماثبالمولىفاماث
لةتصدأ4ىأادةمعومادةلةقاهـةه

صارالءنءصارىاالكدتتللادابتاهتجهاعالرغأ
ض1ءاوأعهفا5شبوساشاةامه

نار
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عةااصاالىمهتءلهاااصابامانيثرةثفىنار
طشأنناكأاالمحأذقةءأااليرخبثردئرامقااللىءشديداألقدامونبصاحبزاكاندهدايوع

ءوامالط4ساثماءالاسهنكلهطندفدباأهأخنؤص4مجاسثوطرفهلظدعألتهمسواةثكاننوافي
مالاتزصيتيئسماكانفىانهكانوحمياالعتزالفىقدمواسانضنناعقعاواهأدءوعوررزاصصء
تاراالكألفاماطحاذأفتءزملذتلىءاىوعكةمابءمحواغدلةداناإلوأمعنهةءطشدثتاداهمه4بسو
التاداالارفايثارةواالنددفىادءوبشواثيرزوءءناااالهـحأوااوتمن4زممخإومواضأ

انءليانءالمهالربةااابا4برالكحدرأهيرنمالتهنابذيمبهؤالإلمثكلأناشتمدأابدايا15اد
ذ04اثوماةفروادبداء4ثأتفىتررالهونالماموالحمدبنفيمتأمبذتالتهكاناولو
اتخذمنأولانقساللألفىلهووه

اءوثبنكداادغادهائزأن4ضكمفىاصرااتقأددأة
وتاثاإةذادمثادمادأءأتأفىمادرىوأدانهتتهداا

بعالصرممالوقهضيقدللؤهـامرب41افاتحابأانلإقوفةاماااانصمازتمعذىالالةشكافىلهياذاوهـ
فرساتهاةلثةءازياتا

بابميرهزماااهولءدافارءبوفىقالواالممكلبهماالفيافثاياذاقوم
صعرزمنانهمناوءباامباحكلخاففباالتكاتنلمونذمانطآؤلمباتلىءتاذادملوؤداث
ضدوالمجضةبابلممهـساءمداكااهىم105أنائارآةابزلأملبففهـمقرةتةنارؤاثاناجئاة
املبااءبازابعأالرهأاخاصأمومبهاقومهمالبوأثرةباضنادكأنهمارايركالتدمتم
داااةلماابافالزلمفامأمابونءيخاالنهسأدبهممحدماساوتاددفىهاخهانهمثملوالدغعؤهةء

ثالثواالدمباناىتاواظتبيصأممن3ترالمانبعاسافؤبادسامائماتحىتاكهاةلخااهذب
المزةءبازابمااابافماءناباهالاليرقدونجأاضهمنهاءثااراةاالىعىقألمرلواولذبولىلهطقالواالنهؤدهماص

أوتارهاتاافاذافم3ايدطاليبالونالفهممتاسههاقزارضربىامننىالمحتااعونةنصثيقعا
تجانبمابعلىةلمر3ااوقصارردخرذيثانالتبولأنآوالدتهلزاماشرحاانااراخاذالااحةرامن
مارباتنتبفااماباقمنتاالومثأاثلذاافغدهـ4االرازاناالشيبتوقتكل1وا4اتااال
المحالهالىهىةاةاعوهالر4ماةأن8المطماعلىهونفهثليماكاالىنجلائطوهابهرااثحرصادىلابااسةا

وأولةاحديخهةاحمبافرشآالنرباالمحوسداوةهـاشولابهذاأةأتهدثرهـءئافىاناحرجمرطاك
اكبنبالولدففةتخذاانءالدبااواهاءتأؤدلهقاتروفلىاذالثروأؤثاليمءونثكءوأوااونمدت
تممبااهرباذتواائراباصفقعلىليلواالخصرزدقااجتمميراأنايمفتوةاماالهذثقب

صذتوافهاصكاوقيم4وامرمالمراكيسمنأوتىنهجأليروايمنهراللضياىانواوالثهالخطلاقالأنالىاشداوتض
اشباههـخاصةافرسامالكضبافانجغالمضاادومةوءوةشاهأهـأضاقالأنلم55ءأاوماإأناقاؤتهة

أقراتلهضوعاثزوهواصعروقالاءالالوهفمابت
لي1هأإوقفاتمودهءجإالااللءمواككةالقرىاذإمحختلبىوا

اهدداءهربانكأتمنقادماوردايمباكباررماتءت3روورانصقادااالرووهسوةبئوالثقاتورقفلم
بيتاخضاافرمالمحانإبومكلهأحهـنءصنةيىأوصة31افيراكلقتنىامنلموس4عالقهالىمىلفهارلسؤعن

دءصروعيبنلمحثلصما01ذددالنهأورضذهابكالندافقطتادصدتاحمافىقادذداثقادولمؤيراعدان
بءةمةبانهـيرهىءس



ييهةوقدم5اضاودواا
فىكأءمنوآولطاهـأ

سعيدافرمىابالمحأنالماال

اثىحمالوفىخبصابن
برلزثالناتتهدجأنوذال
هـاربة9ااابتوهـكاا

حههطفينوطءإنطدررو

هنرنثافرسانضلحص
ا3اطجمءجمءزمنهىطبالى

خلىثمبىاااففااسبحء
عناناللىخذاأاملثاالى

فارسالىدخىدشمومالى
داابضءااخفاخذن

اذهـوبدئدنبعمة1
قسبامتموتوسيعاللملما
لىاايمبرااينا

عيهابنيىتفىاروعهوان
قألمكارىال

بنمجبىينلىتالمحهزهـ
الىءاكا1ىلم01اصداس
بهأألةاافىبالمرالىأهـ

اولفطكاناتقالتابايفةا

04كوبايانءصلمعره
دىهاينانبرلتىاثم
4األالزالىلتأنلو

صا1هؤ4ث1فقهواوصص

أنحروررسبمألفهلىبارالا
دثالىروهءالى9لأمادولمب

مدتالسلمن1رإيلقط
تة3عدأندمحألمدرفما
4بالخألنيمنىخاتءافطرتم

نالاثاللسيرمىاذاال

زصدجمردؤباههاطاب
خألزلولوانر

اتلىثهـافازذامنوآولوه
ملهكتبوااالنصفى
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ضلمانآظاةاذاتكلهباأناكآصياوفحسرأمآببخلىاساةاوببرؤعفاف
انالمباهاقاظبرةلماضلىمنتمسئلىخنهجعفانهالرعقاالىاجداريهاتيلتةؤ
بامنهطآوهامحنوقفاذااهـابرمالمأمدهـهنانثالاهاارءاااتةلملءرةالقاا

ناءآكبربزىاصدمجرفاروجايةةبآلثفثتجتسامالباهادثءاأن1ب1فابر
ةالمقدفيمفىتئوقدءاابنارقولةااأوصافنوهإمدابوالسصةالمحىلىءيزث116صاهي

ميداضهاتجلىفابينصنءجمبماهـ8كنمولابحابءالضهرة
نهاءعنءامقرااكلهشقتأل01ألوقوداضملراآنجأفرقث

تجةخفابئاوذول

برممماااتوهناوزاكألهارالمالرياحنازعص6حمرا
نمويمنحعلةزيهالثتدلميفالقهاعاندمناتفر
ممرؤباسمالاضباؤضاالرنألجمرمةةفىسممنوب
أجلىتمرحاثقرسكارنهادهبصإهتقدأ

ربلم01لشعرانءثياصانكىةسبنعدلوو
رينعمفمةلىءصأللشاهقاحالىفاندلمت
اميرالمجؤلىانجوملءاقادوشااالراانارفىوا
بنصمابينأننانقرمالبئحنءفط

تميمكدبهطيئلذمجليرالوؤ
ضرمبتبهطناوالبهـماأوقدتقداكاارالضانماو

كلمءيئءاةالفاهبىاخهامافاؤقاأحميسودا
ضالاوقول

ددصلاثينافىفلروالهءاللوصىاياممو

دلىمئمطءفىالحتبوارقخأللهاناربينابكلذ
خم97ىلاوقول

صذقامداتدماكنفاثئاكائودبهـصفىتكائون
زرقاألاالمانبانمقتفدءارنانماءاحمراراقمإ

يخمبنممدينالدمجبروقول
رفادتوبهرهأبالىصدتمدوناناطء
رصدفرقهارتنضؤبكتفوامنبوىدم

ضطأثوقوله
كمايهاافرةافحممنواالمإرفىاظانمطكا

هااجبنارنجةقءزمنامااناألتتز
فاالوقول

نجومهوسوالمجرفىةمالماةؤةانكا
وماترارللثرراوا4فيمجانونجن

فى
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اجغاالؤاأبلوق
نفوصاجاةكوائ5ؤأدنىالغألمناؤصدموو
سااليربمذاوألنغدكليرعلدوالن

عروسمصبغاتهزيلىهخب5ةافارااا
أأنااتوة

ناااضبرانضرمالاأتلمفأنناااثالفصياالكنت
النابنافضكدخهارج5شرارهالفاذاتعالردفيلف

أنألى4رأحفالمحربليسوابرجاوانكتاببعلةمنفلىافااىاقاةاومنكاألم
وانفوارهاابرجوابربهةقاصكظوانهأغرأنالى4طقدظاسركارحوأحهـؤ

ابزجافىنهـاصدوفاانيابثصرارةلداهـاؤواحهـةاالضنارائاصدرولىهـاتها
انيروابالمحمنفيزصءاناصراباتأيظمهنكلو4مجانارالتهقهأحمثننىببثة
نميةاتطاةمبللمعهومندلةمفجهـهحهاعلىاأذبأتءلممتملةمآحهءوبه

الحارهىوائءأاياكبهاطاصاندبريةنادلابوارةاامواسااوقود
فابئادةادانلءاوخوافآاالبرخهاوآكازءكرةااعنقتفىواضاناافيؤ

مباحالداأنالىالمحبرامازهذاإسألإنمةبتادفىوارهاسهنهاوحنىوأغنىالخر
افىبةألضءاىصلغاالزارثافرصصءمننهوكاشرائقواةارءامفاممهو
ةالمنابهأعغارفىمى15واقاردرانادتءوداصالمابينسودبدااا
خرلمقاؤ7ابهاجتارفةوا

نافىيةادهصتأنارصاذاألسارخوفافعمأضيدنرة
اةأغصؤدألمطكابهفهتكأجهـااابحالىكرأالمق
ايسوشرقاشوأثمرضاباابنوستيا1مفنتة

راااقالراوالىال5راهنىاازهـواعسىالممذاالمواساةابأنرراوأفلنقالت
الفةماةص

الدهمافسانقردفىاااقءرروةتجيمهامينااووقحرالىولمط
اتحوىاصسثصراايامعلىونلؤحكلهماصهرابادرعهصتذ

ودةةءاان2انيماصايبماوالواهورمبهدمبالممهشثأنمجننؤلقلت
خلوفاهـلذىاالعالمرمنمدلأنهفوعلمكلهوش3لحدانممفءمضموبا

كلويطدرهة4يروىبمتؤرومنصهموداادعلىإبرصترضاقءفاعلوناز
هريمرؤيثاغهؤلوثالدهرافاوفيماققدمناهـاداضاقالىالشنى

لهامربكعا
الاالااهثضاافالياتطاةلموهمكرزدقلماةاان

حهـاالنرلوفىإ

اجمرالالةاكطبئراامنايصفايىةاقأدافا
13

3االوقولة

لىف33

إصبهأزااال4نرعقق
عاالمفمسهاباالابمضفى
ذنلالمحطاهاؤهمالىهـ

وانمرعألبممقزانالصبهأا
ودفالمالىاعبدإثاأهدى

فأرابماتذاالحابةبا

وأدااسامنلوناووجدت
صدالوامنلاقدداأ

نهفاااالأما4دتهـر

سافىأهالخمسمرأبوالسافا
يممباساىموةسد
أباة3مرواننء4اثأ
رئمالغضهوهـهسلهده

أمابنإلفالاالوح
حمهفيمننولمصأبى
لمروانقالثملبملىءلىب
أكاقرءابابتأدءش
الذلشواكفانلىتدبرهبعال

بئاادفيماولمالكفا
روأيقرأهلمصأبىلىء
لىءببص4أحرفزبنا

روانلىا4نىازة

الغةابىراالماافتاامحا

صاواة

كلنبطااثءتلمثأثء
صانب

روانلىالمباافىشهاولمط
ورةالمت4اغهزهتاو

جوناماادفىاامبداال
ماجمابموانالدبدكاا

ناصهانحىاوهمءيدبك
واظهرجهمامنسضالدظ

فىتفةناهلثربىشد1ا
لاقطءصدءأاتى

بدالمحهبد



803رةرغدأنلثم5وفاج
مصارااحمبلباميدلمسألتات8صاومايملمابناتنصانطاريوسحذلىفن

خهـالالؤظامره
محيداقبلىثانالألصلونتزومناناوقدصذقةلةورنانينتاوءأصيراياقالغ

وسمعيهالتهلىروصدقنامحيداماااتاالميروصاوعايراضتعناالاأتاهقديرمااخا3االسلحأزةنهاإلأالذى
يمإلوااللي2اوامنحرونوثلهمباكالصءاتاةانثةفيوااداسئأوأقبم

4ءطنضاءالوصوارادبانصكصنوةضماقاللهفىرومهوسلصخءتحاأةاالفةكعاثتهأصأبكأممىا
اذاسوائحصافهمأذاوانحيموالممةأسالذكتااأثلقضاةملطأوأقضسل إلحببةثوفىدصيادءالصروان

غيرئمألممىبلقفقاءاالباكلافىهإفقأذاواب3محمرة4ياآ3لهاذاالبراشوابندآءبالمحز4مزعإلز
ثمروالوثمفاجماشمةلااصمىاوأدلهالمحةثأالغانشالىانسالربأىقالةدت5نوخالممش

المقداعنلماففلاسمقا1الىآاورءفىقةاوالمجتةاضمارونةجوقاثاافىوصهمابارفايأهما
اوعهعواةلوءااثصذامجدهالذةخالدباقيباهواحراقاصفاثمدب1لذىاصأادخلوينالذدقالتث

دتاضواونابئوموسجهاموالاواييمواملنااااموىوهدموىاثماماشروادواصكلالنثدالمحي
ساداةاالىىثءاها1المجرىصألعناةواوناظتيراوهىايويطصااأدؤاعلةناباالحهصالىءفاأنااخمهء

لعمقاسسانظلىتاممافإبؤ4ألىاءالمرابهبسوسوارعقألهقاثأوارقددادثدعفسآنالى
ذوقاالمصعوبعناثقاثءنءةعبالمقث1ارسهاوقاللءااسىروااافىفاماا4مذوساا
إفىيسبنأباعلىائيمالمالناثذنمءأأشقاانقضوالضاضقاخواصنيةخاصهشرطمهابرارصابء
اتثوالمعدهرياتةااشواتفاانءالموجوداتلحسارفىكرانهذفثاافىولأارههثالهعمىنف
ذالثوادرواتاةادادالمتصءالا15ولماذذفىلراأريأبانكأناتثاتلىواأتاتاةواتتلىماتانفى41درآء
اؤأفىءرودئاءفانهأثروناواإنالمطاوؤهذتولمالثذوقالوافاتهروستقأءندمابئيرءؤإلنءا

اناعء21انالنمرزيادةمزابةنىطقوإوأرثنضماكابتءذا41اكئرملةوراخصاةابو
ينصمحةصنكهامانتعتواذالبنهافءةأجزاصرردناةءاثونةاواة5واالراآثءبئإلءإةثوآةاةاء

معتاآذاماهـامادداااشزلدأنبوفيااللجاؤهابخابينافاهددينانءـؤيون1روثبداتبابحاج
ءإثواالثءوشوهـاةاانماممهةاماماةثاااااصختفانوسيهءثنتؤإؤجمأداددامهوزت3اءا

تةااذاماسامددانااوايئءذالثهوعرواوهـدم1وافنازوهـتءإلاانكعالذىما

فافماااألااجزأفاننيةوكاونهلأاابمتة6ةجحمعاماةاأنجاؤهمنىثصالماكاألمةقال
اهددامنأقلىوهىسبعةذالثهوعودوواموهـواكنانءواوولإوالرصةوأروهـألىبنعلىصعنصيرالموءا
فنصالهفانءئاعث1و4عائادتاؤأبغعتااذااددالزابرهواادذكوروالىوههاتمواوماباط
وهوسفىاافونصفانوهواهدسا1إلءدوإلىوةوهوأرثاةواةيىءوهـأموكأتكتابايماأله

نئطفالمطءمشالذصهواثنطلاياحىلدسلىيزصوثحروهفذالثعوبردواأانماقاىلقكد
تهـوأووخسونوخمىةوهوصىوربعةءوتومارهـنصطونءثاواوقأقتصناذاحىا

محمرصزأأنءعشوهوأحدعروجزفثصروشونوئنان1وعزوهـونوأربهالقهفانبايهاوارء13
حزاوهوينارإهـارإمةنئئوةءفىأوهوعشرينءويناهن8نروعرونوهـلىءاقزااللمحرىألىطآ

لمصائياجزاوعثرةءماوجزمنةاروجزأينصهـةضىجزمنةصجمرةاصلماألوقالأبديهم
جزوصاانااةاالشارما
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دثايعبلهلاؤقطرلىانءماةامصاةااانىاالئاناثلةدوبمواءحزاوهـينءوعينءمانوحز
اوإمقلدثدضةأعدلدوأوهـإخورونوأرشأنةواماهةواالنهاالساكاونوظوةهـ5أر
امهالمئرأيمعقطشف1نراوونوأريتءواءبئماوحزةت1حزاوينءوأمنوجزءزهءىو
بئااثآاووذئراينروداثاابشسالءاااذبمرفافمرراءونةوةوأربنمائفنصزانةا

دبالمحمذء14إةزدونرورااازلاتازون9دوةالمح2ةهعةنعالذالأنقيزبرالىنراصثطوأص
لهرساهومنقالمئأىيا

4روعلبفلمالقاالناآثروأمامالاالمحبكل1لىالمأنكأهثرؤاسدداالمواالقلىا
صامادانحرعنكتمازلىتةو3دفوالثدينءااشذحءذاككانطئرعأع4عببابىفان
باظطتمنباسأنى4ة4عاالتهفىقومرتباخهالماتيةاادلدثمابتاذذااءأودأنرةدلفاابهبك

يرأصخءأمالىاللهداتةالديلمومااذاكقاتافانئامناميامةاالومألمجم74اعلعنولم
فامتلأآالوعثهايردأومنواوالكاالناالتدخلوالموهاثءاطهلىقاذصصثورالداالنأثاببافوا

التهاله13بالم1صألة41محإعاشامقدوةبغوأحرعهـلوباافأابوطكأ1توءب
ةأماااأء4ربماشىراكلاواكااتثبااالعالفاألطصئرأغراذهـدصرفو4عاث
يناأؤتجمرإفاارهممالبانايةلاتاوأشباحعأااسومنلدمضغزيئقؤةقثاانءاافالهقال

اقاص5دفرءاثايممحصانثاوكلةاهـلةانأوالكبعإلمشدثمجقاثواامابعىاكللهيىا
حماأررذهابهاءا101الددفادالذىاءاالدالىديانهفموقىاكوالمحونفىلفطاصق11لحثىطبأ
فىآوأرإصاا01ؤافابينيةلىاافءااالماودفيالوواجبرهأهافىثؤثورشثاالسألندرااوقالله
صااأانارادةاالاوداااثادحايماثامؤبرالىنافىااذابهابافىالخنىسزهءبعأتزأا

وانالتهاىالمينادقهوربفايجار4أاتأصورررمهاالىاداكاغاجمزوااالىةأدتدإثاديراودالىادواالض كا41ااأاسإعهـءبلىالبادالهالبالىمطءبىلىاللهبها3راىا95اثاهفامجرى
بدولىت7تايتهببهافىيواهزةاءبمطاخالاماالةشاةحمنصفةقثالىسقراماوقال
ق3لثاثمهصىاإآهاصاغرأوخفلمأواتحتلحرىمماهرأناظفرجمهاظناذلاهةيالؤراالميهاهلدلولم
4اتبىلكيلالفألكلخماعنهنجرفىتهاصمفألتلىلهاتهامحمقمنقدساكطالمآثلذا

ماألملهضىءداذجهلدفاىأرةتةالكااضقمثراوقاآلبوانوزتافظامالثقعافضإلالبيانهى
رروف4الداصأرآثنةأداوانالألعالمالزمانيةوالموالييطبييةااالبامنةكاااصايهوابتهأو
ومسدداءجمهأمجزسطفىلءدصيناالالثانملىااهالمافىلءفاىاملىااهالماذاباخاطاآلفااذ

نمالةثناركوعقةراألاناجفاادنالاؤنللءفاباتةااتثرناثتفلدافىلءفاواناوفاثان4افاث
بنوىوحرىهمدوفققلثاقبدساوقالزمانىوقرانةنجومىيهشمالىءبذلد

لاصهايخمبىدافىفيلواالمالألهـاهاحاللثاص7ءأناوذفنافاهافهـكاادصتسااشثا
فىبهلالاتمعىآيةسةدالةاةةولاصةوكأكاث5اناتلسبم4ت3صؤئياةةاساا
الةسهمنألهإآأثتةضصدادمحذءأةخمىكتركيبكمحماإمااالاثيحاذاتحتزق1امااوماشقاىا
الهدإلسالىجمواىومقطقدفانهالالطوواثاالنادبتضافىوالاشالةنبعدكاال100صهأثوكااددءأ
داالمآقارىهلمجباننةآاصفكثااةضماسوقدفئناثالفىيخصديهضدادالثاثايلهاطدا

دهدو5االدراكنء1اةسائراالفىأودعومانىرفنامافاثاممالوقاعأ
حيم4اقنيلهاآبمفلىاكوتملمضقهااذلداذاسملجلفالتترهالىعاتالميمااثمائفإماانىمهذابال



063اللطجمواهمنضهى

فىمناصداعنامممةئفىهـذالقابمأتةااحتوقلى
معامذبةفاىأوامتاتاألاذلأللىإلململصالوالمحماكا3نإيإلاةأ3لذالمت14لتهتعالىةفىمظافضبنارا
أقهوم01أوجبمامواةةطرةاةآقاثاليالىكاوقالخاطرودةو4المذهـةالصيرصؤبأرزةءاصباك

ةوجودءاالنجالاللفقومىيهالىءمدد4اكأالايمىاهارلذة41كال2روحذىكللىهـهاوبئدالمحمامعنازا
نقدرطبضهعلى4داريخالالعاشقداااافباجمررأتربهاامهـمصالرةقعىالاأئأانالىةاةابافىهللى

قيمعاضهاهامعسأهدزينلذاراتلدئياافىاتاأشمنذددلاللخدقامدفرث4ض5رقتإلة
ثاطاااصدميلقماخططالمت

اخجامناففاوأماماذكرهلمصىهـلهسمنهاانبرصمعممغمعهنهط3معةمإال3الىاوماك لىمقصورسالثفذاههيروتنرمبئالصةصالىاوقهـواقتءارعانهةاأإلمفاالتمباثفعلكنالث
والذىعار9ااائفاواراالفيغرانذالثق5اوماميااة1انففامقثثثمنمفىظو

اهاءدؤقاتصهرهتيعقرلرفسيىاولاثحقااماقامناددنموترمنيضرصالةمنبة3ووناليهل
مادعهمووفتهالنجاادنفتهافوؤدوصاشروالوس1اةاهمالواالهوخزمنءروهللادأاضمى
صكبارهقاهثاألدباامقبءقولفآتدلمومماءحاثاانافييردمقاثاأمانهجصقعألىالتندأقاروان
حعالصهالىالمراالمدبامجلبهقول9خعسوصمصمنملدفازالثابانءالرهباخفوفةالدنعل
اميإمقءبنلتة1قانهذيمحبافىاضطروامانهشاقاكتبطالةالن21فا012يامحدناسرورال
يةأضضراتهمحرالناقثاففرتأنالىتتهوءلدةتجاهـصوءدتهالىالتهلىرزتكأأظنكتءمنايهانس
فراسأبقثرلأحنوماةافياتالجهااحاخعابهاذمهأسنط
اختبارىوقعاصعوئليكءامثنننامرمنام3ووؤداطدامشهاوش
اةأأةالمهوىفىعقارتروكماالمعذرةبنىمنللرقالاموباثقبهانيقالقأفافىنطازاقىتة
جب21اخمراتلوالتهامالقرةحذيابهمنهرتجدأوسنالمناالثزمىاةناناةتجمثمهاحيينااس

أناقلتوىامزاوألثااوهءزالفاةمجليخاالمباسطغفسالدظنمافليانواقافوصالزابذءذحايةجيطرى
ولبالههداوىااطماراأصلؤلمكتوااعنةإمدفأ51ءانوخث
لامءاةواقيكلدةامغر1نرنوودنءتااتالنا7وقمالناالو

لوافضويإرأواعندهاقكااذذاكامذالاكءأدشماصبرافالدارنازتاالخوان
كونإيذويخرونكةأصحهـاكحمماياليةصألونادضهةلمحرامباك3الكرالياملجشاقدصةرتبا

يمايالسلاشاماالثرضأهحال2وااثهذهنصائلالائثألبلوالافيراموجدالماتواداالمءتزيدنا
علالكاتضنناالعرابادالح7والمجاااوناحابلةالواطر4اففامنالواحدلهالالبمىاةالىتاتاهـفان

نرقمدىأواافونهذهبهلمتاباازالمضارعلافاوالناثانونناةوامسارجدبمامهـاصم7ن3دصهأت
ثونلمىلمباكانانةخاشوعلىالنااثونلاكنانكونالىءعىوبنىصتماكنجارحلمنلةلممناثوانوبفا

لمكيىالنونءحبمقدقيألبئتلاةاإلالنوالتفههلنوالتةقمنهنالصدزويمااايشجمالمإأظفارمن
اويأبرح1أوواصنالنضاافأهلاةاونتابينلولهذالوطهءطبةىرعصةصهرضلذل1رسطالىبذل
كيببالزعايهزرادصملةابناباعليهمجملمبنتفيلمبانتضهـلهـسابالخعاءاثيزشالذىالتهذممال

نونورذفتانوناتاقاصفاأنباتضيبانءبئالحلاموثأثءبئالهباممابقى3اذلمنابجأنءئاثمنلذفى
المحنروأبوكلالديئبهماالمماماصيئانا3وهـاعرلى9دراةلافااوةفالؤلحهئ2رادفىاممهالفةاحم
بغدادنايهحضرتايهمداالذيئتانصيئاأناصفدىاىلمعدايةالدينكالبنابدانالى1هإلمةتجه

51ةاهالميناربفانهالدبان1



لءامن4ءطوانونملألثالذينبرلنامهاوالءفاهالى4موااعرابالىف

أحابكمدىااالدينصاناخلثاانالىقالهـيتكأوةابثأحابوومافحها1بماقدمث
رنالذىواقدرهإلةملديناتاصغاصانيءءضممالةاذزهءصتقاتأوال
اذادخاتالنهابعرالمحزماالنغيرحازموضامحؤمفاخوافغالصانعراجهأاند
لفواالالمعمضطفهبأنقدمسكابارعة2لىآءد3ثاتواثوفحدىأواالناثائون

واألطةالتيبةأخاازعواعراللهخهادفىءعذونقمنياعإلونونافايراف
تواالخورأتاذماكلنانكندىخااالديئتاضعالثدانءةيادايمأاكهمانون

مالالءقااقولمصرامنثؤايهاحفرتنهااهممالودااصفدىالديناءءنحط
نبو1برابفسمأويرلهبيةهللبمارهبداماسألمبروتاأسفىأ

قاثانءب1ابرج3ضأنخافلمخصاأىمرأسرطاوىاجمتالصخالث
إلملطفتصاانهتاثالهفتيالالمحرابوثذءيشىيامرألناعالطبا
ابئاخأريرصذكىب1الفبرفععاناأينلهعالءاروماالمحفمالشعيررف

مجروحبالمحاانالىخيرمقرفييرصفلءافاوالنيدمولمةانهلىءضصوب
دتقدماوقىاسك31وسالمجىةزهالاكألصمااألمباصدرةالمةلمعمويةافةباالض

مبنىيرالنه4اةافىرالمجمبئلمورحارومجمبهمقإدتفالولهؤفىالسالوامحلىلكلألما
ضاالةمفةنمبضعفىثذومابعداسيايالومنلةلمثواءظالةافىاخافميرراوا

عةفهاثالةاتمحطلمعاالو1نيغيرإرءيريرمخحبتنضااتانكانمئالغ
لرفعاالمةهـناة1المحىدرجالاخيرإينءافااوضصرالووامضارعلفءوناثنحممئا

ورضلىيرانحرونتلمةنهاعدنصوبخهرامبرازموابمهانااعننحلوهعلىاا
ءناهـحكلألمباوالبأسابفمسظألمالاوفيالوااألمابئلةمفةالضأاوفةاالصال
مذهبصدمارجعبلث5ااثرحثمابنينلدالجمطآلشيئقالقول51فتعراةأدا

لدءفرأوعلسمحمورحىبألامحدلولعهـدفانسدوبمذءاحمدبنلخاهلا
نءفرالىسلناارصكالىقولدرماذكربخلىنىاورالمحىبالمحصتأشهـقالغةثفالوا

لمهواماقوطاااددسلمنثبصركقواضورمالمحواوللرانجفرمثارسوالت

رلهاذنادىلرالهافىذههأوادينمااتأعماثالىماقولهلثالىىاابالمحضولم
لوذلمدانيملماذاأىنجنيةواوقوقاثمامثبهرةاندتحتبأيعوذوامرالمقدادىلوبا
بهوزدرنكلاخالةفانيةجفةاالدفاشالمبهضورين12بأحدودا15االدوببملحهاء

يروغىتةمنلةطفيراففاةءهردفااذاوبهاواممعمنلحنى4ماقاوشولقرت
اكأنحالةامثالغةالمبآلعألالمجنسئصواخصالثتجوزآفهىىكللممهـاضفانأولى
داآليرااعومطاةلصاآنادجوالمماةفصانثالالقودتعالهدصجوزدونفى

فىكامل11ثاقودزلدالرصللمحوزابئسهعلىكلاكأيخلفهاانجالفبهرالخصا
لهاتافياجمهذانكلغقويتلىلمبهوزآلجألهذافانابراكلحلمجااجوايةالى
ةثاكلثاهناءاطامربانءاافر31وزيدللماوكللالرزيدىنقو5كتابروت
015ةاداالسنهاءافافىيخنثولمنةقمنءخنىاتثولذالصاهالمحفشمولوا

نممألموةكألحمينالاوارحط
ووراكيههـصىدالمحهعب

يعرومنابالىروعف
اطهههر

ؤلاقاحماباماحلىقي

لفاباحماتأعقبماو
قارمخالفلذىفا

لارسافعدوله

الذوأبهذاعدطسأ
ئافىمولهتبي

اقاطعبنانبرهز
صلىلهاوابنابرعدو

ضاأثنيءو

أتمنأرىأقناحزكفى

مايوناوالفيباقرت
إةخيرنابصرلوأفا

ميةفاتلسكوثومخش
صدزنءنربنوسهـلىإ

ممألملث

جمأونلمهـبينهوسال

عرومنأباكا1نرا

بصرةانزلابورنط15
نكااتقالآايهافىبفنى
فرقةاصعوببةوااوشه

عايهأبمواهرباقفعب
تزمطفىلصةدففراوإفرسا

ومضفصماهةوالىبالغةيا
كتبارضابهامهلمتعت11
بهدهـبزلهلكهلالواا
اصرلىررااالهالمالا
أولشىوفثر1ففامائ

يسهلبنضلاةبااهـسترهأ

لمجصفاناذالمأءقدثم
باكاتملهلهوعهيههـإلظ

وهاتءلىاخزاةلىء
نعالتاكافةافالاكتى

برمبىففئفىمنونإل



63ماددظهلمطونءالماانوذالسا

أنلموالةاتلىااالمواءر1ةاءالذينالاستااناالامرانواافىلهاؤ05سأةالمجزيرذصابه
اكاامرفاامنالذكت2ءئنتلماالفرادواالحاماةةأبرقيلءلثتفئافبيرااةابكضهبخزأنهبمات4اا
موعهتووناناثا

رزىوالمجطهالى4اففاغاةف01صيرهءوداةالطاوبمهعفىثرواالءنالةوااارءماهـالتإتمدةء
االبابحضوتودلذكطكذباقىاالثالااالهادالتوذولهالمجالمجرارتاهذءاصأبداووةعدأ

اشهولثالذلامه11هالىدهقىلةقأثاالفعاكأدنالىواؤةءوكزكلثمالوقىتالذىأىالموذوى4اةبعاالمجزيرة
منمقمرهـنأرامروالىالدلداالسأشرحراالخةءافطاتاءهـاليالخزانةلفىمارهواسة
دؤااصيرآفثااناالحدأىمنءمااالفخادونىمروارالثامزيمنجاأادا

داماعرومنمرواالمبخةشكاةلوصفىئانثاثاتوا

الوماهااالاثشواذالمؤاتتخاةتءأاناالةءوهزلدماصولوؤاقالأالمعالناةالهانايرميم أنارأىقالنهفارواواص

بدرالدينولدهذذزلميآلتلمحةدانلىحفهثئفىهطاانهـفاوبتعالىقرلهومحللتدطراارهابامل
لسقمانممصراملهفى4عإلأقفولمينلدالطبملد1لاضاعاتبهوهةالخالبشعهـولةدلىةاثاالموماز

ةوعارزم1ونيمةالدلزاوالدعرفألم1لفالاادوقدنزاسحغاكانالمىاغتأدخهااراال4ءصء
فيهياةثزالقواالداةباإنفافهمانهرهالألتىوانحوالذيننىىوالألنحراةفالألز4ثلاصهاةآرسلهااعاهبعن
قولهورة3اماللفهـضةااللونأااابءوا
الواناتتنفنههقدواقألؤاوءبمادكاقدخازناونبنلهـس
ايشواكاالىلىلافضةصةااهناواماةاصائنرىفربهبروـااتةأرادوالةءلىءصااوةز

اىاكامراالأررشل21اادئنزهاوقهفةااخهالموادتاايداتجوالاالىن1ابكفضاوكءصت

مقبءلضذايالو3أىالىاإاااخحاالاذفياكاءالىالأكأنفاالآليضاألولاادولىائرارضه001سوثصلةعفرا
عروعنياقعسسانهاتوطهددتصاووصهـءأذريدأارففص7هخودةلىابةأ

ةةادواكةاتكافيةتاا4اءوااهءرمهدماتءوؤدتزادامىتوأىاهدامماحلىادحمال
حطوالسبننأل

قامإصاةيبرشقإناكااقااإآغاراشيثروبةإانآللمئااألنصبهااللىاصاتهلآرركأةلمحزقدنهـااجهابحألة وصنتقهاذمههاترء

اصففىامامامممنسهثداشصل111آللمفراأاليمافىإاإاتراأأوىأدشوموما41بما
4واصمترارزى7برائةذلواصلىاتذاكوقدفظلطلىالحإك وللمقى4زكمدؤابمافامه

قالثينالءائاثاةدبنصكنالدلخمسقصأماتمعمأكههىنؤنآيميثلمثماتنوراوالثخ

وريتامعاقمقيتجهلمإاىدهعإدنمايمكاناالكانوأذاحطافىولهافاساأبشلىمنلصه 4نوادرصوغيرهاجلا

رلمعدعصفمجرورالنهاألبكعداالشماالصمتماةءةعاطةالوايابلىكاوااتلراقالإبراض3
يراضاوأنثالبلىاكراملتاكوامنحرنفااللتنهكا4ءاهطفالمتفىمضذهبالفههرونبنلهـ

قال4إضميررفىاكلىالمحىبرنساضسلؤاالالنهمخروقفىرهذءانثفىاهوالكاء4رماالفهـ
الهوىمأيالذيناقالالثإنهةاؤه2حاناءنذاإلمرلماحأفىاأولياكة101ااثتءوتأءمداةقالقاذدرصماصحىيا ىمءءضاهوراالبلوكاملالىتكرامافالألمضوثوت4صريمورمولثه1ااء2مالدرروة

تال
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ووهممثاالثأرصهى

فيثةءواةضيعشرااعلىاالرمدحاشاهامدحالوأصدبمنبتائجمعالنهإيئوهدمالذىاجمتا
ايافالمبرااةااااتفءوأعلىبماالمحىهذافآهلووتلىاإللنفءأالنهالثالىأوياوؤدممدمما
أالترىادلمةدضيافألوالافالفىايرأنإتضكاهـمخألكاالدالمحببارعازانانكااهـالنالدحا
الذىالدرهمقاغةاأيئالىالتهلرسجبأشحلىضاوأمازوالمهنأضاذلدمنيخرمادونمنبألفالبلوا

ل1ءاالتهلوهؤتيؤمننوسمعليهالقهلىىو9الواصإصهيخحقايألفقالحقهوسلمليءالثهلى
فصفانهمهدلمعالدرهماقوالومازادفأيامءبئالافةثاا4ويا4لؤائزتهةثصمنايألخهـاالماهموافهبا

صألترلمفه1نهااللولالرقاليألقمؤممهفثاقمهيارسولاقالوؤءءكازوالةوفىهمجوئىعندهوىجأنلهمجل
نحاالءدوملموالطافاتجلوثافانبغىبملم11رفأمبهاخمنزانروالةورإلبهةلهوالمئئندء
بنلهـدسءلوماةأةقالملمحلئهـووىااالدينمحيىالئيئقادلهمكىنثآلذىفثااقامنهـمروافقذتأ
حماثداااةأفاهروناصاليوناعادموقعهاواعفامابامواالهفةماكتباالمهـدافيهتعااثياحادتاثذ
4ادإؤدطابروعلءأةضرهاسلمصكهواةةثةوأبووماالثاشاشاقالمصاالإكداتءواضهامنافةثاداء
4قامرقفيمةةبمعؤأتىلأهونفىىلماةواباديةاأحللىءلوماوديةةاوالىوالثاوتالبواجبةتول
ةصززأفهرمداكصوادالمجهءثبحهتحبداالسءوأشبأههآثدثاالطرهذالمجيشوتاؤدالدا

بدفلمةأصامافيفىؤفهفىلمحعهإلشعثىالى8إدةءقيمتؤكهتوقالوامعنىابتحبماكداالسهالمعكلعلى
رقامثمطثلمطالدتراسمنويخثطكانتلبماماالمجرزاآويضنيهؤذثبمطلهقمرىاامهةصولالبزرقدتالنهمثماال

قالأصالهـلتاالخألمقالساهـانه4ءإساتباصلهالمالممباخأيصزماعفهـصعندنانهبىصاقاالبر
لخأأفاةلمقالولمإلقالتءربعمقالوا1تالصواناجذواالقالآتهوىةمهضصلالردمكضثأنءرواةمن

ذالساتةظضولمقالتاضعقصلةاذاتمحدهرتسكأبمنكرمأإلدتبدالعزيزمارأتءهربنالبنالسيف
يركانضمىالمغفىاوالتهمحبنأناعرصونعايذ4الباصىأعرهألالؤمضنأميرايافقاتفاصاله4اتامقامباحالمص

وانراحما4برأسفثزجلهءأضافمبعضانفقدظفثاتخداماوأمامزبداءوأناعرجمطتبزورتجهاهزا
ادوامىوفبهلاةؤةشذبذنأ1فلىااارفقالاأوقدتىمااللهالمالبااقى01فيدأيهساأبمق
لوالكرايملص4ثااسضوىفلماذكقأالالانارفافىءمراالأنابالأثزادأناللماهذالهفقال

فؤ4هأولدوماتهصنءصحاسةتهوالهفمالدكلم5لهالفةذالثناالفقالادنرانررالدقاامعاما
اكا41تثءونجهبرذالذىأقربمالهلذتأنهافرزدقانءيررفةفنهااءاوأمافادموبهترثالفىتكثرة

ودماكألىءااافاخكلبيضهامحصنيفافاكتاصةدسءتنزالدبرقاللةاهمالهلالدلملةثبالذئوبقالدكء
لمةيىاج1لوبتءتمورراالنرافهآعتابهأولصرقصأتاوزذتةوشربتلمنمتمابلىما
4رإيصنءثهاأهـفاصاذطءأردتثوأة

أنلماساءصنمكانفانعاراكتلمزيةرصلتبدارقوماذانزاتوكمت
أماكلهاتدنامنكلهالتااسينرالاهالكمراادهةصونثالىكاسأ41ةتادكنهقدمللمفىلصماناسىاأللوة
فطيرمنفءاامتءاالفخحؤوذإلماثلممنءإماررتقيمطامربواصألاال7مءأتوالبابالتهناالتذهفقال

أهاصاااقوااضآابرلادؤأالترىشبهءويامجازالمافيفبالونايصنوزسامذشابألمخواتاا
ادرصقآلماتهاوافتماترمفنحهبهوورنزلأتهاصهدصيخاطباانمحبنمرة

فا4اندزأدرىئاغوجبقفااقويمريمااءكةيههـءذماشىفثااذوال
أنعابراا3وكإبلقرباواالمحىلمطصالابضحأاغؤغبرقوىت11لةيا

صكلمطاهألفاثلالهابا



463لىابهطبكبثةرتأله
اطباااضالماايمصصنااليمييكلةأندلةصؤاتجمأفىمنلةاعدئ4يههيمسهلبننالى
الذنطخضؤلىهـفرحئىاغيرواحدةعالكلببالرقعهؤكاتتلمحةضائقة
لىءيمونرأنالمقخفىاقاعدةآالنطسلاشاذصفهىندخادطبمأرمناأنديةلهـأفاوةاااودؤاوخئ
ئللةأتصأنيمءندودالموئلألأطوهاإلءاققوأاؤةوأخاحثىثيءالأفهاكهانحار2فلهنالمحالى
هـأؤةأنديةجمندىافنبماتوأرشعة8ترورشأابرفىاطوأهويةءواوهـةأغطهأغظالذإاأبالهاءمطووأ
يصلوشويلىةاالندئنثوامجأمأضهىاممرانادوأندلةفقآلمضإاكتوبءيهاواذا
كرتوذهذوق4االمنذالنادويعلهرهـندىهعأرادأنهدلدلألمقيااقبنكأبحاجةككاداسيراصاان
مرىايااسيسيدالبنعدعبنالدينخمةأفظاالماماضااافىهدناماباياباتأبدىمافلر1لراد1
لعدمضالمةلةاتير3اتليامصةاناةبنيئالدونفريرااللتالدينتاخصآجقالاالهمددامثملذاساروصنحهفاة

15الوهـمجيبىاماةوابالمكلهلدعوهلووباماةالدمملوكن5ااتوالبننزوءالبماروالوالخافالرصابل
ءبراالبنألدينتاخفقالأراكالفافىالطنىانتآكتوكولهنداؤيمرافالمةااسدةهلىوةقاثاتامااذاخا

بااعلقاائهاافامنطباإلصراةةأندتذاتادىنلةاثفىبالردبمفااء
افاضلاقاضىبهاالدحزهـيرةمنالملكءاتبناوقالدوصنثايألمتاحصيفطذامنودفاةءالضالهماتاسوان

الورىولىهـنهءاليمالىررصفينهفاريمايامناتواذاسأدابرإلمباضاثهفص
اصوهـأحردوالمحسامفصطوااءالمحريدةبجأنارمحتةة5هذنالمحالثم

اقوىابرأيرالطاةازاكعففبرأحمرماعمثفءائتاقرىالإذتأرالدوأ01ةالص
المءبن1ءأوالبألماثااازافىاقالفإإتاالهذئتظجبارةلنابوبااذفةآبهجا4اتادافبمال

ىلمافاارالىايانارالوغى5لمشمنبةالروزنادافىالحكةءنربءأيننزىل5مص
4ؤرئبهات11أباثماوزاقودانتمأماماةا
ابراونلوماةطلباانوطاأفىلرمثاثضانثمكللمولةىأبلىماالفيرهاا

وشبهتاوانمأقحسدالمباالكذالثانبرالبماتواتيلمقبرااعشهف2ااتجذقرىردويرمماقاتدانميرىألن
فانااهاادموضروىوغيرأناصبها4ايامعاعداءتوؤداكأرااااهاعبمفثذأادةت4اانزهارهذ
ذأمنحضهيئنم3املعاامنمهويخهاماالةآلفلمكتاالىيدزعوفالجعلهاةفيىأةوسةءويأل
واةأهـبئااقالهةالفءالبيصصوأزاجمثابذهـقلتمآاثضدهوثذالثذهـلءتتيمفاابئ
بعاأبىقولفىاطرلوقالمثاطاابىلةاتبئبرنمحاسومنفأل
رىالنارادلمرالبنساتدءيألفنىاهازأانحرثالتوراالابعمقضامابانهلسى

نماكلةاالنعوىالىهذالأحمرالنلماالونيبرلى9ااهماقو1قةءبعسيخهنأيهأليملقإت3لهال
زااعابرقالصنهووءاةالذصااداالأرماخاامرهـاواروبمرغبالذنابيخثذا41االصران

س2اهيثاهرأاذلةءأألونماثومهءةاتنما4احمرومونمابخ4ةبوالذاثبذء9ائلمدقاالت
من4اومابتىمقاالبباكمجالةاالصرالذهباهلنالموقبهرفلياطالزمذإثانولولىأللهاليغااناآلة4والن
ورافعفارفانانقدذومأمااللالينمزيافاالضىاناالؤولهمحارةااقدنوناألاانىسلم

ثونبألالمفامهىةااهاؤداثوال3ةفءوأةسفدوأازاكتممنالمزدكبماونلدتاداند5عننخرفا
اتانراةاشنرادطاليرااللىاةةاايغرىقاقفلىطونهتونهلىثآألدوشمنمرأهـثاماؤقساليوأثء
وفاطونهوبثنهيعئلىالألينباالضيافلقرىاذاصخخصبمجابأنلمصويمكناةاللقتولمئنىاكنا
نأالثفعالوثببآاالناة



منءاظاهرعبدابنالديهتمحيىقاشاخعانالتهمافنأ
4افدلوخهالجهاضتصألفهالقيالىءاةالف

ففيانيخذاةهيسؤرألى9واابعثروالثربايفتضاط
لتالولندرالدينصقولاماوباببالىاسأااينىءالباشياباولهغ

االدبفأالموادصسسماهدا5لفىانمينثزصصأتطران
يددفياأقىبنبنلدعزاوؤرل

نسامناوباقفركباشاالصساتاقيال
لجحاءوقد4تاتثيمثبئةمناتاكاهىافأنثما

4فىةرفىثأقالانثأبوضارالدثأةلااف410ااالمامصفىاث41نمعاقصدفىثةوأ
رولاقيادقيمامحهـالدحىاك

كاىويىببهتأسص

نبابئبااابلمحالابنجمزبرصأنلدرسءالصروريمكىما
دحبائراوانقحمبامالموتتأاالنثمارباأبدىنءمأنفىةأما

ذألكثابناقيلدةمما51ذنوا
االئعفاهـبلمآلكلاةءحمآزانجبا1صأللىألول
هالبورامصرابحءطأنمةاهـمافى

يهاقرناصالدكأصاخلوا

وبرلالماامدابا4مأرتدطأحمماحبذأنححواقات
دممرتأة41باسكأرآبدكاأإيامااةصأماتالته

قءشرث3اؤولنااو

أاحا4كثىاهلىءلو4ةءهفسطءخاوارأأبأ
ثدامالمى4حوجىفتبكاؤإراصقبتجلهوفىولى

11مطإةاتضناتيرإرزضورمنبصسرورباا

اإبآاآتيلئحثرالىتةأالدبخهةسادالوادبىايخبمدرالدينحمااكولا دثندلىءاالءدلةمفالأل4الرجاالناهـاحران اخا

خرالاقإةلهجحرصباداعدجىبنامحبكى
افيكونلدرنثبروحبرهصالدرزآناذالم

رأبرلؤاؤأل3االم9أإلإمقرنادا3لنثبارهـااتبدأقيينالتلؤآماوتسواا
نتالافالرعاناكدئمساذنرصتليافىتف

ألعراتابعىقاللهآلمماكاوتج3هااليزولشارأنيرلدناصواااثايرباواوقولهإ
لملىوالىقالخالىلمبلمتفاىمخرتوادأ
مير8اشوجهقواربنفائتحعاذا

إىايرءاةاؤولأصنوما
رحاةاباثهـلالوركطأشنءتبأ

دحباالهاختنجذلمحعدىضلضا

روقهقدفي4ةرفالف
لرممعؤدوندمه 3و

كأ6وصى

دمااابىفناذالثلكاة
مقاميههألاذقالألفع
كفيفترحةماثىآلانيهـ

للهالثساقاممالههـنلمأ
يإزدعنسهىونئكتولاما

يرهافيةكاامثهذ

بهألأناصطءحضا5 بير
اطا4ظناأ

روهلىة

أللهاماتاالتةلمحصيلمأوفال
الثررإلم

ومتفىالررن
لموولقي

صاوتفاماليرفيتآتىا
ليالدمرالماهـوعروان



فىدذفاونءاجا
ىثقثدماقوء4عض

لىاابءاهـااساتهـإءةاا
ل4لىءيةالمنا

ىاافىاساقماةقهلملهاثا اتبمالثيئبمسةفى
اثرابازريركيئ40ىءىال
إلاسيدىصلطءقرقال
لتهزبىداهدافأن

تحباندئهـمح1ورأمضا
الىبوك51تداألءمهالذ

مفثتنءلادأثدرقف
اصااائنرإةامرطازرى
اةراسارهاواك

دنرصكلارشءولولى
نءءلدبالمحقالمفىث
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حماقألةبنالحرفياااذافاحمةااذنيؤئال
رقمنوالماجلىمهءنرفالمحغمفاساأضاكىايماسالنات

لافاتاتىاشاالؤأحنوماا

فأحخاكطلواللهواصدةاأآرخءثالىءوةتفن4اء11
فأةالىىأصوءجمطءؤراىيدصبرألىدقلجهورالىص

فالردثفملفيربكيروا اف011دنالىء116ط05الساآا

فيلمابناماةالنأصا

عاتااظنيرصلأرخلهأآةمحرفاإداتاتآفىالراتء
طاصرءاخاما1صتءدةماقافثاكهاععرءاتهء

بئلارواةءدبراءرءلة3إءبئ3لمديرفىثرالىااخثلقثشحأل

رعه3ىجمكلممةافىفؤالفىصثاوضاودثثلم5شكااادضكاوبلدصاتادبرالدقةاالتإ
ملىإهااتايمااافاالعاصآلر1الىءاإزاوراصأولذتتربرزرالةاالدخاطجماا

الرابهءقياإخهنالةنالااحوبمةاطامررارذراصركننالىناناتصانحى
61اطانولطاته1ريرالهـالااإتعال4ثة1اإةقياراإلاالنزدظوافطروورفىواالخواا

االنهلءفابهنىلت3وادرهأنهـلكرأرءشسادرهنالأ3مامنىلثووفىلاااادرأث
تهبماامقال11فاتلىافىلىليهأهادر

11اسسييممالمحارتتفات3ترطخراتء5طءالاالمإاصوطىهررفنصا ديرادراااءردا41بئلطلو1اولمرادرولمزأظ
4ةءاذاسرنج11دمبالاغسلهآاماماتعىمضدل3تونثديخويذاهسلوا
ذدأآلروم3لالءفاحمتلمرعمغبرلمطامضلألئثزثابصالملى9النفاآسزثاوالمبا
مرفرعآتإتأتثشةمنالنهرأنجاب3تاةءىصارفثدكزا4اثءكاألما

ىبميلخئثهءموسة4هألفىبمآثفىلىةفالمهةهـفىفاشالالو3الملىولةءأنهشدل
ءنماؤباحمصرءوهـةثعاخوالىال1لىالاررأدمسدلدبرطرمثولة

الءإوثررتواذءحرذهولةبستأةيراءابلمءا4ةتث9شزصياإلمشدفي4زلمجم1
وتالكضابابمحموحنهوحفلمحىرحاذاالىوديرتوآتىوحاروالموتفىوالىءتأتلم
ئبيثاقءرابرارواخرثرةةاالألنكلبا1لةخنمبادتومياقرآفىممطافلمالتنااوف
حمالمجااناثاةنإلرغدنلرناأموتفىلحالدافىءتيرهبد9صاوذ9ثأنجرتت

مجرصلمرفياولآلودالدميلادرمى4ألنهلورفتجحنىاهتظديراسبعجمقوتبماون
ألحمانالالألم1فالواايلهءماوفسلاواألمامنى5كنعا6ربرواخلىاشةألدأل
منررةواصإثرلبماثنىعنلذىالىااحواحمددثأذمةرعهنماتىاءذهـانكأاأ
باتافهارضأبفردتنءتللكاااولمسخاديرءنلةضلاوالمصشالمسخ
ألنالمحسكذلهولتحةصكلىللوالاواهلآرخباثنقيفىبهففنوهـذرقدمفىاا
تهازكرإكأأللىابااثذرلى1اإئكالم8مولى19لهىابثربفىثلىألتحطبالمنمةلذىا

كثرةمجازالصص9اتانكاةوصةعرهاءاحةغإارتاصإنا2أءمرالكازلىءايرش
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اءورارمماراوطلمواتدنهالثزااةأمألخماهماةالماطيموةمكلهادور
الردفمنهمفنوهاتأمااذاب13واواماتهاشهمفي5أكالذاااشطذنءمهمسأه
لمهممسهةاتهوهإأاذاروالراحءامنهفألماقوتأأذااقاحال71فةالوعنهم30مالتاذاادلووا

واطاقيذاخرواوالهماوائىابنثكذموزلاتتمفغءآطاقواذااكرجىاالزق

لىالااهركضهنءكالتةة51اشبلى9اذفىكلرشاذا41مضمؤانرجمب1أثةأوا73لىألا
رؤامأبوقال6اثاالثهذاثمالإلصآأالاأقنألةترءاتقوحصارش

آترابثن1تامكلزرالةئيمأتمتصمآراالأل
الخطالورداماصمعسصنملدرمقارىذفيبهحصا

بمانأخاكزخاابناقاال
إااناساالؤلىءرراناتا3ارهذص4اضاأثهـة04

أا7سدهءصد3ارلتةسرصنءإرمث6دمااكس
ألتاالرفياوفال

ايوالىلمهيىده3اكافةثطثاالونىبليصرآس

لىاألانءقتإونبا3لموتةذارآسقشبثالىءلدير
اةاتاإلللمجاقاالنآخماأصكاناسيامافالءقات

حاأةىمهصمىتببةإداييومتمابر
انرحاانىظلاتنراوابئأهاقلمهنارزثاألىخماب

القاا 3دا

ماصأاقبإلىكاهىظءوفىيإفرنءالإلةثو
قاءااتةآلةأصااتلموأأءقرزتدباانائأتألءأؤ

رمماءااقولنءبرذأتدءكل

قلمحرتفءيدوفىئاتفاملاسثهاقو
ققيءبدردلئىندرءثعطيتوااافىلمصفأس

أأافىسهدتكدتكأتترلثئربكدكهس2اكرالمطآصلم
4ةةاكتاقال

نورهإطاةنالىثلهطترقىكزباةضلتياوالرهـةاينبى
لدلموتادتتنرنءشئرافىماحاهالولاحكهنعلولاوابامافىثارائىاااوذلم

11ذاثامربكااانبرفااابأنجالسماالظايررم35ثمامآأفيقلالميمصالمدط
لةشلىنلىءونثويكزطواثراافتالىءطماخألنعدقصبالميعهـكفغامت
لءلءحماابهاوأألسراثاآادنردءميمنتوصارأاجمرمانههـفيمغءزناث
أكازكلصىألصسصشباداوىاأنخمطااذوددااالمةصتاله4نيوىافيااينالد

اذاقاصثيالاحيرضايهاولمءم3كأفيماءأءشفالمجةلالثهانشلميهءالتهلىصبتروله
واذاالكاهـوخافتالوفى6روماساذاللمامنءإببهرهـيتأنطلالؤمةباللةصء

فىقوإ1د1اؤاتثباذةالابالحالمط51ايسضخمازسيألدثعبهاوىاقالانء

لهـؤبىخرهالونصاا
رافاء4ءداداءثرا
محطكأنء4ب61اةفى
محمااراحدر3إتادناام

ىالوحاثلىوالووذ
مالىدفامأنيأألص
كي5ودىودركءلىء

الئاإلصسلوةةيراا
فىبلوىهسألاتلهـركق

محؤنإخرارامألل
تثآوانالىدكاحه
قلجةدطءتهلمالهـريمأ
شلىالزحاخبئإطثيفاذر
الزجاصآلةكارساربلىالذظ

أبهـلذودرفاواا
آنئالزوإيثرابسأئر
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والدنعامىفءنيلم
لولهـ1مديمه4اودفيته
رماطمكرفيوأليرداآت

وومالاذثهواسعاذ
اثولمولها4قيءسئرملم

ألئاررلهكثافاترخه
حمأوداادد

راتألاللرفياطاأهـقالوآ
ولو9ءحلىالوتتبرالزحاخأل

هـلظزككمراوويهلدا
ءلدكدوجدد4سهربءآللم

محهواساح
الةرءىدههبهأ

حمابابءاو
واسألبقلهوكانيه2ط
دنرئىادداثهنلم

مسكرابشركلقالانهأراتاامنيرهمبزخااغصلفيأوايركاوقابينصهز
ىضااحةإدكلبالزقذفالذىدتلمثااشباكرءعنةعهاتهةتةأبووقالنذامحر

نزلمنزيىلماريفلنمقالاءالتهرخالمءلتانء6تانء4سفىوداأبودىصار
اودديأىرقدلقياماخامراجرارةواليمراسوارةاألةمروواثانءكهوهما

سهروعناتايميماانشءصابمنتآلعاثنعررءابهطنءنايخنءيةوعالضزاهـنءليتي
4اةدابا4كانعفالفهرشءبناآنكاللثمىءالتهرشةسالهأمنءثبحوبهنا

المحرولنابفىبرثنرهـصالنميرملماربمدفينمقاللىزسئرلمطةثالى9فلمرادوبا
تهالمئقاقيهالاابءالموالاااتنمرنءوالىقولالةقةتأبىتهصةالمنرلاللمص
أتىولمقالببناارورشبااندتي41اانادبلرز1صكرصساذالىباتاك

أالامباساغالاتوئلوقالجبهاشدااالودانةضيذعامالالم4علىالتهحلىيالض
وردهجهحمابضذءمندح5ءرراصرناافيماسلااةبنى5الناطعفثة

محاههناهددتطقيالىءردالفىمابم4كةهلآلىءدتأفىالتهليالهـيصمباساننالة
شانواتصمي3فابةكللىاذلمتخالممتاظأذا9الثروشألب4هتبزتزمزسنءعاكالؤفى
الاتنزناهـزقلرروألسا7لدآلمجوابوايددثادالهـانبم1بننصاتايوااألبا
ءعانوءاالثلالىبريثوأماآتههـأوفيئتهكيادادثاكاألفىالمحرلمىلىآلطاالدياتالا
تاامااخكأيةحىنسلم47عإالتهلكنهفلر6بءأاةاوآمامهءمالمماةطرثيرات4كببذتة

ؤألوؤلمرخاآمابيذاابصرثراأةةااءتهآولكلممفاذلدحمآلأ4ءالمجيلم
4ؤتأتولآننةخرلفىووليماة3اراأناجمزبماآآلولاأللذ4ألثةأبابشاإمحققاق
اءارةؤ4صبآأننيرلىتلرياحاكأهـقيماانءآخهـن98اراموحمءداليرد

اقالمنفالدفالموغضالتهىرفىبهترثائامزد1ا4ثاآدىأقيللألاآتلت
وىاة1الدكبااصبمانيأل9ألاحلراإت8مااممرك

داوىألالسابفاشينةمهـبداشردكىفانى
هدمحاقالمرافاءاةثفيهألوانهافخةابلهرانإمامنآتحولىباقرليفىماحافانىوا

أقرلصالىاكنميريعواالنلاادارااأنيخوااناترشاالضاسفاثيخهرأدإقيلمرادا
افأشقرآنوالدامنفالىلاان4تءالتهالدرعنىبناوعناباثيواوولم3ذ

اعإلرساالتهكسلىفىاالىلرقالعقهاىرشرىسعيلوالخدأبوروىدورإتالمائ
الفقطثمفساتاهعطفاسلمويىايهالىلاز4رلمبرلىالحيتةاءضاأتىانفمال
أاعسالفاقالساته11اقيةبهالألاجامتثممراتلى1ةلهليزفاؤةافأاظيردهلماليتهساش

اأيخلىبكلنكذالتهحمدقلمعليهارزءلىمى4القيازرص3اإلاتالاكردهلم8ةنؤصيا
ىزشلناسصفأءفلىفعاقولىءالقهدقلموسعاالتهأللىصقوالمووئزباهقكى
فاهايظرزفههاسلاذلدأنحىورالمبلمءدانهءأخيكإمنوكذبلموسيهحلقهاد

11ىفىلمصابنعنىروتاخذكإمانزب3لؤكاائهةالثنةفءإلىءنلطالى8فءلم
قرصقدهـبقرأ1الدمللنيدهـنافحئىلاسمحباالقدااوثأيلى9نقافعنهلقها

11إلئرهآمءفرااهومفألباسطاة4ثما41زاررلان9نجتفتألتفانالسئفاه4حب
وا2افا
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فيهأئاساشثفاللساظاكلاةلث4هلتطأثلىبأنهبروابفا
مهثعنصفثالفافىااألعرمتلمذابةسالوالاهىلىآلبا41كأطنبملب3رنجمىء
هلى41ث9رابهذهادلمااأنالىلةابرالأمنؤومبوذاسإةاءشعا4زدحورلفخةاةا

لمجلمولىمناةذوذكركه1اقراناثراباأنلحىااموأضيمءاووبمتال
ربهارصآمنشممطإكاءرسلماماالتهلينض21امنلزشاوروىةافمبئا

عكسئهمغلماللديناءإعدافنحاامام9احغثابرفىوآفجمماحماأبنلمتفأفعمماكا
التالدصاباشصتاداوبلءطقالهرةاتثاباينصيااإكرناترتااتاةدرباثداد

جمتالرىالهيماابءبشيالىل2قرءبرإتنرقاىامفىصرأتلهاليجمرههاابصألىضلىا

نحطدقابلذثهفوحلثرارر21دتوفرهالىالىترارىالمالىالاالفءأعرفام3تلمقاذالفى احاداليتهامنليةثادؤقيالئهذنأالفيلألءبفاباذقالنيمقالادكففيثألوله
الجانيلردذملممفىاخظااتامتذ4عةذاىرشانحدرىدأكاسيثطتذوللهواالرىواأرىاللا

الرمالبخممممهإلنوالابهحألثالفاتولاهـ01ديرواءيممافىدوتذلالهصةءز4يربددزوا
مهاالبيقبرايراالمعنىاذ5رش7اازرااشاانهيرهتحماعنرلصادةااذكرغرا17اذاينال كاةاثقنهارا

انالفإنكاتدامانررثنرادبذاصاول411قوذئءادىاالألتىتااذكلرقن لومدحاةشعهـاردثآحالرماانىإتاانمزلهفثءمافرائائالهتالذىث
الالفى7تظتهإنهااحارااثادفدىلضامهطثلمغاشوقدأثرلأوللى1اهىاارلعسلااكأئالخاسيةبا

دأثأللشالتأمهـى4بءصاسؤمنلىالتءكلنافىطلالىال لةععثاليلاساآبالرا
دلثتالدامماتحداعاصيادقكىةنواء4ترلم1

يرأمةشلمإوهاتىاقءأبوالىوقال
ألراكساصةرواصآبردااحئةدالمتألدىأهـآاذاالحمءباب فراابةفى43ويرفهعرداهاويشتمارخرمءفىانرلءوادقاوهـمءداالةث بماكدالميورر0101تتىهـ

دماتىتهـوقاتاممءرايخهـىة3ءامزلءةطلمردحصرأسفىمروماة هممرلاسا3لهحمقال
وووددالإلمىنمىىلؤتاثارتبالومةداإفدوب4ماذاقانطزنإلأ
قهاهائرياتا4نءوؤدحانىلمايماصألناسيأوااالاتءاأذا

ذوفهاالرةشمرانربإلى1بوركرلجمرطفاهافومماذقت
مانانااحرأةدغالمتفءتفالثالذبيافىبخةفااكطالمازهـئبطاافخنءوأول

دالالفاتهءأشفابردعإكهاامةكادطإقيلمو
ندعلهرأ4لأظتة7ةابركأليرراةءوانالفيخ
اسدكطااهمشااشبريافىشفىبأنهأذقهولامهامءز

ناومااحاحااراتاالدلمحذباووردأمواجااباذامحمافإهدااساااحموتز
بعضأمقول

امخاطتبرأرتيتثلىااطةنندىوء



النا3دقيانمألأتة
4ثإائآد5امااألحم ثدهتاا

ايردالدلىحدهـاث
صهـءلرردةمرنر

ولدسرخت1يال
لوء

مىصءدلهووخة
4للىتبلمونررمذوداذتا
رهذولثمهفو
اتأوشاأتتلمتدبما
شوالفىة
ىوىالاوكةت
اتمففةتأمأتأ

ىصنءقذتحلث
وء

أء

لىرمدرلىنآ
فاصثددابهاتىكأءوأ

ءزبغنرة

073

م51ألمالزعمأضجموماوالثدلمى1أ611فااألىوقى
كاالتاوكلااقالإ

نوفىراووقينرقترؤفامهـءباىكصةداكلنع

فدئمقاكأومحجةاسفرايمىسيامنغااالهلش
فىوو1صهقيأبناوفال

امممرفىوااليلالوادىاةبه3ةءاذزتبزنبمنتهمامورط
ارسوقاؤممائهلىء6إمالفوتضتافانهلمأففامااا

فارسثثهاىلم1فهةويمثهاصوماذش21نينبأط

األهسءارؤااوقال
أإمهوالبىااذئذتةاواشباثطوثغر
أإانم3ماحأللىىفىقياتااصثمائءطرضاكألدال4وماذآل

اأمنرىلىالتاوقالى

منعارنالدلهءرشآت3اولاهتإاحمإثأاهذإ3و
يربرذاكلسزىعرإخرإلساخدىنيكسوجمهحمدأنةقيثهلدالى

أأاولهولت51اضهنالمىاتونارضءأفىنىظالىصأسءأدردصاع 011او

إقعنهالنآخرإاالهـدمحءإاءصاقي51تراخابمتآةضألىن8ء

الرقالةالىلىءآكأضضحةةءكأا الىالألوصاذقضا

دبمبصاربنفالإ
إلطاثالمىافأماأدثخاالأةءبرترحبشاسرااساابأماهـياأأ

كءالدغدفإثااجميولىردىبئبدةارالدحنئرةزدزرباا
ىاخاقال

دعامعامابرالدننؤثنرمولثهةسفثمأرأنجبه11
ماهخططابعبسافطاتلمهاحسرءبزاهأتاتاوماارباذاما10

مألمضطنةلصمنكلنتااذاة3اتاطحمصتمنبلأ
ابثمامدا31ءآالربذاكثةنواحجنىنهدآشىلم4ص

سدثبناقالإ

األكمرنرااللدر3غغأتنجكةرخاوأمآل11 الىشهضآالأل01ثهاةح
11

داكدالى1يادغهيثلتولظىة3اوأفاكلصوماذ11
زهيرهابماوفال

4كلووفتيصثةببأنجادإلالمواهبهنتز
عيعافيثدانوسهـالأرحمكلىبألولجمهبهدىجاكءدشرروالممىو

قطاكبناوفال

دهصىلثفىصالدمنرجارىصضتكسلهنديمبرألمىزاؤوبىا

كبر
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دهفألراكاافدأفىثثاصهصألف11ثمنءيخبر
فاأثوقال

صهءاوبئصائهعفني6نيريدعتودهمامتمبلىظ
ظمأمدارهدامهيدفىفيصتثقتهلوشاستتآلدا

بنمامهارأكهلصلواقيمأللسالشمذاقةنئراوادك
ضاأثقالو

كوسنارصبابقفىتلىهةاهـرو6خرفتورلضباخهط9

يالإلىكغابماتنيبئضماة3ورادصلوالمرارحنرواخازأتاسةهـ5وبئصتودت
خاىمهنلملىصلءألاأتقالفى

اعدافافىصبالزمتء51ماابءنءةاهةتفرهـلىءط2ترودت
ورتإولدلهوفىاضهـلىذلدامئمالىأوفانيهارضابمفهثنءاضهذافلت

ائلىدأإدرمومأفاكانهـالوحكةأألنمافانةيئقثلرظتإثألدادوأماخراإثاايخقافاأذهفىقالت
وماوامامابئتهدمفاانقاالنوئءفىةفياوىعثذأمنصرواتصةاركضاؤآةتخلمةبتتمفاذاب
كواضوانهارفأباحنىثقووألازخاسالمجصنيموىباهـخمأخألوحأبدامقول

ماومنتابهقلمامزمانارلكلذةىلحمرأنءةنزحىقرالمحمذ9أاخوأبئالمكرفقثرلبلمرجمأ
يراالقاوىوأتةتددتصلهأماقي3اثرالدةتةبم9االلأمتاااذتالةاهءبانل312الالىلهقونسم
روماتر3النهلشىءال21شرردشلهزفأننىاة5منآللاذ01ء4زةادآخرهاإةء
وللوهاالجمرلهايىولموةالةياماا1تعأتمميدأفئاسالىإتانمإىافاداغقدآنأق

لةصعاافةمهفطةيملءااةالءفىأماهيطاغدداءمةءآينمنامهـاأوافلىملا
الىوقذنركافلبىخآلبلهرطةةالدهردكذاتراصوسأغمنتشر

ااصدرلملهولقملىاحرالمقالالنهالولبارهاقثتأمنفىاةانائمفادوهواةاتدمادأرادهـنوان
كهتذلمرتةالعثرطاوابفىمبلالهانىءاالدواةفاالديرنهامحالفدلدبالؤءبا8لصابضومن
رإمغافازرلاالقمعئىأوقيفكزمافصما1ااألنذاكنرواشاةررنوانلزمدت

لتالهـنخبالمىتفصااوقلشممناةةةقىلم1نتفارف03
بالمحدثرهثلىءلممتثةنئىواضفاهوماذ
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ادأولهمفئاللهداوبنمحىالصالدإمىدارالىاتءضصذارردرعهالدباتاتشاةة3أنهجمةابالم
راثهامنحاازقربااإصوثواتءوالىالءاتالى9كذبأاءدالقدتنءلدهـحاتتإتنهجمالمب
ل5ااةاؤزللىآولرلاقرريهطثرمزلهات

مترلماله3لممترآحإماقمررءابثم3أأشحهطحمابا4رنرألناا
توءضدءلةاةىودطصهءدأالىإمالىظقاضتأةلإددةااامببنملفيإلبئتلىامادحالملذالصاؤ
دالبول9ورساقياسبدهاتىصاتضاالدظ4بةةقاآهنناتظقرتىستظد2رأالفىألااضرلن
اتالىألثثذهاذذالىذبهرلىظاإممطاشفىنيموحدفتاداالىببئاذااغ
ذابمخادرمن4صلتآلرءافىاضألماشمعدسذةواباعاممتهـنهاويأه1ا

ذهابىانأشتهءقدودإمهبئهديئرطراةلىءثاذ
دبالتلىمدإمتإةتنيانهىاحمنتالرركبالى9أا

لوتوء



لممجحيححجمحمجحححصعهحإحدلهعععحجمحء

دسثاةارزالماهـصاانلءؤاش
أا

تثرباررودرتيمشةطصساذانامىودالم
خرببطةصارظقان3دتنءاخمماساذاضككأل11

11آتوئواسالوث

اأبادبصأثانشضرنيكالصذصامأحذاها
بدررثمشآابرلحءةيهاباتاظلماكانصكثاآلذا

راتيدةالىاهلتفىارجمهآبوجقال
اأاتااعكدبسانفىإراؤدر45رارواىتانب4وت
إداللىدااتطتالىدداكلعصناندسألث40ثؤاوبخ

11اكارافاقنرأتدانرصأل6إطريماشثهحايئااما7

اافيولاموص3يرظاسكأولىءاصآليررافلى1الهاسفآل
اقاشكاالىسسائاوفيلملصتتوفصفأنىاصتداب

اأداللمماساقاكيدثةاتاندفأولى9يراإيردااناصشعانتإقينئالمؤ
زراةمردىيالسرالم51اأأب01

أأأاائةقيانىإخاصراا9ابءآ51بلناثمأئكإبذإصوثتدإ
صيىاإاتوانصاصااهآلشارظدمااكتتادأهإالى1ا إوم

اتأثأوفال
لمهإحهمالالداإا16وأعرالمحالد4دنرثريه
حرانثاعهاهـالةلراتتشدتشكه7إلمس

كاناشهوءصالهمططحزلرغصصةات

11هناصعزةبمط7ئهـأنجإةت2رلفالردنثنهدإ
اأرتالؤرةهـثتاوهماثءماتمثتغاءا5إاتا9اووذءات8لزأإددأ5
طص

فيبهردورخراسأةينددإءيمافامظنت3ا
برماتدالماببربطشاتبثتهـأةفزردليزكلافضذ5ؤ

بارألالتفىنأرأءأبوأوقال
01ثاانهءبتمضايمثريؤبابالرذآلجضزارفى
باتوااندكىمبرننباطاةاآم5كق1رشأ
االىابابرةأذءذرقاتننماألالرقبمالرىلىقال
باو9باتع4ثظطأدرحدراكابادامافىس413صاط
ءثزاثهكاسكىالفايزواشصسكطهـءرابحنهلمتتوهوا

اهـصالعىااالؤات4آلثزنهنامأنلماء مم

طءألضنجىيمطرشهأبعىقاتت4اعاتتدإدإنإةال
اقرتكرررذقيمماألتؤتأل4إتنوإضطأفىفاذال

طءداسالرزثالىصاةودركرألكزالاأءالالفى7 بتةبباءا

صالرادضهبتوأنهط

لىألشفىأئفأثأناألجميمايراو
اكاة11لىطالتهفيهـ رولم

فعابهتهاندإجنهفىء

بهلمذكهحبخرقهاؤد

كلطحرثتولىغلمتئء

4ؤإلتامرؤةانء5ء

بمطاداآرذالحامزبباالى

ونواالبهأكحبراأن4ب
اتهصنةءعإفاماةابابر

انثاابملتتدلى1ا
وأنائهـاأآكزاوا

امنيرتراهـاثاأبأو
جداءيرهؤحيصلالرحثاة

لاحةااسكىباتهةوثررس
دالوزببرمحيالىاناكألهن5

ولمااالزياتبنلماثادابنإ
رةا1ألؤبنأثيمياثشاكقذه

ادلألولبرطاربهـ
أنتالبتسصىلم

ماألاذيئءاالقنلمأم
اءمنلراكيدبذلذلمرإةا
راتضأدادخاخماياتلفابنبا
ونءهطجمراثمهصهؤت

إييءاسالتزب4ةص

كاامممات6لالبذة

السهفضالتاوسلهابالمجات
دتءهرلةسا4قيخاتو

اإاشلمماللحصهيخثىلى

ماالتةادقالدألىاجمأ
ته5ال1فوالاكت

ءبرقرفىكاألاودناللىور
بثتكقخةحغاافياتاللة

نء9ن95ىلبرالتههتهاأيدك
أننءكرءعلىراالث

حططلهالثطكاتتلىنرن



ةديالصاثنأحىقتفي

ءتهاؤنتأأنننلطء

حمالفىىفوءتهوالنر

نضتهاملى9ااطبلثلحمأرتالئاؤد
نث3دوادأخابناالزقيكطء

االخلثاهءماالته5التنه

ملمرياتنطااقزوتلمه
لدت1مالىألىللي

ونتثاالمخغا

اتاهذالشاصرعوغفاخمابء

لءأاممصهلىذضرهفىل
7نالارطاطازقي4اتأل

يزللانشثهأبايالمثةأحاد
لإطراءمرؤبنرابراةزء
انالىرهأاروةن5ازوا

كاوسةةيىمات

ثرتمآإكانررهـنوماب
ارآخلسنثنتمن

لءامائرةءكرءتمثهرغخلر
رفىباأررنقطثكتوأفام
كزلتأنهقالرهوفا

صاباتأتؤمرولىساد
شدرلهبخارطهالىثرحت

تااذبىاؤولىفتواص

لىااصزلأباتافيهاءابا

فنرإتاأتلىبطاال

إتهيررثلمحىاكولىلى

رلىالشاتالىالىأزرل
كىتأساضوقالوراث
رأكنحرأالة5دأ

تبخروكأةامىاافىهـارا
لىظكلمصواثىةالالمأو

ازخهـأماأندتافاامما
اتاؤامضءنرآلدلىافقات

اهاهاندةكأدركأأتآحالىاى

يبطالزوناكصربهناكبهتلسمكلأةتأبصكالى
قاالثحبؤاسآبوالابابااذحآوما

غاخااؤتالرأىلةنحانمبرلارمةة

أممنااةثالذ5طصنجاضكان
جزتب4ث55طعط

بدثانحالمايهافىءالىوبئ51ر3لىءتروناوةأذرق
تدبهآتاللمن1الىتيسالمبةقردمناصهـتيماوالت

إتكزنئبإهلىانركعنلأناربهذصألانأوه
لةرلمححواابثالددةجةطناأتبرإواءقالؤاوذدب

المنزلىدوننرباتلارفيءةألارىلصااتلراهسادا

ملءردأموؤحبمقومءإحمادةارءاتإاؤرقامىالاناهشىمفىإأل
تااثالدمراللميتةفىشةلمنهائأته4هارلآكفلمليءبإااحاواتنراناهرظمااتا

كلرفىفورااللاهذاقولونةتمهالثتدكئلك
كاثالورىنثزثنتياألتاتأقدفابصرارل

تثولىاإرتألناثهـئلىألةالزائراآدفنات

اعاراتذشىصكبلىدضرولىال41غبشمربدطقوماهنجشطنااطانهمهـتانإزتر
إدقالجمرك2يةاالحاحألىلملىظىامقددقانهرزاالثآابابالاززتراالمءدتامأنر
التآخآؤديهصاتدلزباأذأنجالفى3فتثالحمدتتص01ماالقاثوارديئةسهاداتكل3
قىإتفىقاادبنان7فيالأفىينبررهصالماتتباذ

البإا1اكاصباالوق9تالىسكاتطظممهالىإتإط
حزأبنىىءته9إاشالدبم3تآإلتءدعفىيمو

ترابصةصدبرثثعفيةماءةبمارآدرلمض
تدأثةاةلىةاصطارع

مهفإلفيفىوفبولمتسبفرت
فةاب5المفءةةووالدفامى

ثفءمهامللميبوانردرزبوارئوا
واروذأارلىتمنىءصءوبرانءبئطءيىفسصفىطؤدنميتزتء3و

هثاراكاالاماتلةىأةارابءالرنةيفوآة
4عاثودباءلدهكاتأميءناصرففاىرأاطعارضا

سضةبعصصازلففهنصهدةوآننجاتهبمحمدءلداتجاللى7فهههمنىلخداصرته
هياجمفىقزبعنهـءر

يهثمنواننثنثفاقيصمثماكأرشأةةو
4ثءفدب4فلواتمىةنرةؤدرراهصدزاراإف

ينءشوءةمماسهةاسهلمضامطوؤةررصةءالتتهزه

رلياز



وأناكاأافاناالخألىآما

لىاتصامغطداربابلىءحاافيالسلىاالهتامياقاتداحمرفاوركاذء
تمشأريدانحاجةافيسوذايةزالدب20دانسبةحيهـبعشاكفوف

تاأنالىاهـهمتروحانةلمكناأوأالرمنآونىاصماوةثنصلرجات5ةلاتةةالهاأالريمافاحر
اتؤتاليودىاحالىبرلمابراواؤباتأتدابضكنأىةءااحمفلتءاثالمحثوفىدبثأنقبل
فتلمفه1ذاكللاداالربالمهثطوأغإةبرأباألمرصقأشمنبرنالمحازيقولوأهـاضمبرأاللمرصقامنتبم
طذونءصاحمااتأفبئصانآخدواتن5التألهماباالمقاوهماإمحلةبمال1االتهأدرأه4رمن

محرادرةتابطضاالمي4أؤفلمااهأللمادبءاجمكلألمامتيإنالبروؤدحوترأللما
اءطثهابخآآوأعزكأكوهثصألاالمابهاقرسالتحاواقراطوورتث15ائيماحضالىحمامنقاطراريداق
كأياسهقاتءانحهشمورةكهىخةفىحيحرفكاوندتوثإفرإؤبأإلاتيولةألنايعودالميتلاؤألتقولفهيه

بلطتثاانمااصهاتمارأتأعراثاقالىتىليء

انوتولاسترقايمشرامكمأنبسئةأتعابمدنهتهالا
انراالإتاختابراأانهلىءنجامدءمااىخعطيمء51أخرقولونثلثلىبنىاشةوفىكاحرفنءو

قال4ةءلى3كانانهثلماطالصثنهتالةدثءالنهةطالةمالءراقاتاالألكلاه1بالمجزعحلىالما

ئاتلماآذلورثخلادتالهنامنررشءرباغوحأزبمنانعلىتعحرؤانمفعليدب
األصقوماترأث3ادبلىءونبمبأنغوااللمأحرالمحهنءرلهضىصالىآد9قىءاااصنهيكلنءحألوقدبالةاا

3صتيا91ةماثممهـاأالىةدقوفيلىالجلههولةءانهلىتبشفلتنمعوءرفئخالمجاروانجلمقاثثأص
يميراتئموزثما1ءوولءاةاضاألمياإس1ا3يبإللبهاتمرهلحمويةايةرتفاضألنسيمعمن

صألىبالثهكاقالمأدنجمرراضآاصاالبهافاخلر6ضأثلاصبادرفوعاتالألءاانةآساتالدين5باصفاداك
رفاثراءاةدحهـبثإدألزفامالألالمكلثىالىالعرابادخلىلذىاكطااأنذالثلىءلاتانجومايزأىرومنلىءأبى

لفىةةثةلهمان1واتةتحرلوالاةباسيرصأدودلءفاانالى9صدبءاناثر1آورلاةادكأيومبالالسرمم
الوشايديهمتت3صااعلىبلتولنوذتهاإلفيالىاحذلوألرنجاالنىألاتاةانيمدأااذالثم
تتوفالوناتعلملظةاالءاةالهاأندءاكلصة05رواإباالبرالهأأزلمءاالانلمءواقالفانهلهت
الوردتاصقدءلومالافاىحاتطاغقاتأداابابلءافاابابإبه3آبوابببفىمقلى4

لرانهلزادأدصتزتهلةقالوااوألمتهوآةرض3سيرأتئسةولباافاص1شتؤته4تالوإلرؤ
وامرغرةاثابث9حمآاحهاذىاون3باة9تكضلاراوقالويرء3يرهغمنكةثزىالكرتاتبافثثةلب4
ألوقالتأرازفئءألىاألالنه4تاتلى9انماقاتءايولف11ةوجتورئرتهلءاماااكوطمنثهكخ
بسدالواتقالإلاقدةولالالة1ةرورءثانةلى1وزوتةقاتاغو9فعوناحالألقلاةرواى
صخألونأنكصاثأللىاجمارازلدشهـفرببرلتثرةكلءفالدحديرالواافاعلان41وقانماقلتثالافه41تءاقي
رقالاردافآإثوافىزممانظرفمنةاويوملفمغعولكراأديبافزادفاعلآباشديداصفىدارهلدامهابوم
فانتكأازمابألى1هذمنلالشؤالصعولةءباأدةشطاققديدامةباثوفينطرفدارلصاإد
اتامفلتااؤمشهنيراءأادركاادقلأعلراأنلاةبالرفعااصاوجهبلضاافىلرصدفةترلةلى9
قاتعهأمحامنالتهدنىىأثماسالىكنإالواشسىكنءااثنإتااملاالبيغلى1يررذالثةاكايابخمخمتلى9نه
نالسصعيل1دعالقهفدامىفتالهاارفىعثاة1المجماازلةاحدةالولمةامضهاالبؤتحطفىلموالىفةاث

اتهـقوليإثفالأمة6إاتبرطلمرنياأنفىكوإلشىناألكئرفالت11ءوآالألقللقيالاأعموااثإذلةهضالماث



الفدرىماقلترالقد

ءسورحلانهإألارىآدالقالى

ءإاألشلمحقبهأتافىوةال
افاالثأرتدصيلط

مهافهالمنىصأليئواب

لىاقالاذلطيخضمتتماث
6قيالبتءااآالزصص

تاتأدلآتآمحهفئالروح
دتفثأقالدؤتصلهزل

اللىامرللى9ابءأبا
ثرةرلمزاشيهىالمترأداس

ارقاماولماثنقالتا

كنتصثثاروالخذفلما

جلعتأسوداهظرنح710

دامهخذتةألصاذئ11

مأتءيرا01وكبامئألث
إزءباسرةاداخوابه

اصا413نعالفماتجنثا
لخربراالاليخففانارلى
اصءلىراونارشبمونارا

هلمعرافاروا3ونارالمعد

قالانيراناإلماأتحترقال
اكألمثإءنارحراقالطوه

سألمممفونااأآاكا
رحهـناأعا3الاالنيشحزنتها

فاخداانتؤضلىىا

اكااكرأنارثفأناثاكا
فمتهولمتألكالىلمالث

خصءثسألدزمنلهـ

قىثلوبابه7خاأضبهلىابااب
151خ5وةرؤلهألؤ

مضهاضدهمنلىالرآنم

معلمثالابابمفاذافيلم
صحقهش11ىلوفلمءثمن
روكأنةحاتتثتفان

مدمثوضعافعلهءشدمافاعلاانكوفةالأملمنةاظامققالإشملمنموامنقلآ
ووهـ3لىاوادالمبانءنهالعهلىرءفاواافعلىابامنانهزيدقام4ولوبئتطبعاث

فىلرفافىاهلانةالنماذوإمنئخرلافاالىءررمةءلىافااناكحيمالبماورالبالابد
بامنخضفعلهلقهاجمكلألماقعافأذأووكنىبمقدفقأثرلحبمااعدالمؤثرمقدمعلىافاا
اذضيربرشسكلوفاقمافعلىوقامدابواصبراروارلمهابابلىالءااةرالةا

ديمهئلطالىافالتأنملىةالىءفاعلىاحيمبثلءتمااملىالراخبرلةواافىالمب
أنعلممواقالزلدوناواقاانيدلزاقىليالقامنيدلزواقاملىيدانايتالوأذ5أخيلو

ةعدالمحإلقعإلقةادكرتهذطآلعملخعهالمباحثزهشلءفأ1اخهبركلااوأندذا
اوبمحهفنيمضافءجاروخرعالكاأحقمبااللىالمترةفةالضاباإمجروابراإ
مةاطاحىآقيالمعنىافةبألبأالكتموضءحهارالذالماكامجرورءروسوبي4مةنلرفهإ
ءثواقاالنأكالدطااىاالثءفىءبرانيمسببهاددبىلصكصالمجزع2كامنانبمإ
وقهبأطالرنزاعهااافيكارضوهاوطباسإقماعيةايمكامامانياعحىاتماصاهـا
لءأدرأاا

هاصثمةايتراشبلالفىءجلطخم1ماماتغنىلاشالأ حمو

منىراندالمحرجكأتااداداالةلماثأنكني
ىبلماترياؤلمىأبوالدلجأااليقالو

ااحألهاوأظنماءةةلمخدترآياتملته
مناهاةأنالىشئاإمدكلفاقهفلكلت

األ3لةلها
3ءاوء

ءااةانءمدأالءاعداشمالصحشبصاثمنببقخال5أ
مرىاتااسالبىتدكلالدءفيافمااحيألىألماثاهان4افنوآنثدنىا

لدهءلالوديمانحثسكاحررلهالدااقاثاتميا
صهازثاةمىإسالىالألكضةالىباناطباناآحسبوالى

التمف41انبنءللدةثصباااألبيبمرمصىء
فاسابىقولنوهومأخوذةلرة1لمحدناكايةفىاامغماوقول

تممااىبمراشىهيممفاصلهفىتمث3
الاسلونوألاؤدتدالوابهنهـشدوعدهالىلمسشقالخضرى6الى1كطإوا

دهثفاةلمفياوتهالمآثقابلمئزقالافىلولموئشيراأياقالماأبالؤنايابعدثدأما
أنملدولمعننمتدممحفسالةقثياضة

فاخذهاخلأوعدرهـالفآةصثءأعهالمياضألته7تأخهـهافترال7لىءأقىتى
سهئاهاينناأباسعافىترياالمالالوابنلمالقاهتنءضافامكاضخونم
ئوأىاتقياهمشضوحعاصدؤققالقلمءحقأكطاتالعاقيماذبهورثه

ؤإتالمةاتب

16غر



ا

أإصثااإذتالمالرنهرانأحماالااءكثآورءصموذءصلاةامرميراس
قالةاورؤتتنزبثسيأايرؤةتاءةدبباأرقبئاتجمبهااأنءكاامنأذكط
والىنىسمتااراؤببهاقيبمةارتاداولثاصاشقاكلذ

صا7مأؤتلىءطتلى1قالمفاحمأقيةهاينءأئةالااحرىاتاةءوازثىاءهئس أردبءاذالىةعألهـنة

الالرنجزالصفيثالةامنبدأخذتهدفقاتان4دزتهأفطالمأهـالكاقالالمهاذهـتأةؤتدسوممنقات
ليهمثثمةءرألىوبنلمء

اقاألآهإلمثالحإلىدبهآفاةإاتابانالرربتنؤرقءزاتءتطت3اواؤاآ
3رثأأنأردتاذالماةالءوقمثآلىاقصةفوأرجمثوافءاماوازمز

إضاعىنزفالصاثليقاصااالىاغثاخدمببرإؤادى7الثالهوىرودبا
الالعضانرإألىرقفىحىلتاصماتكنرتذامقنءتفضمنىااذةرأببنءقءلهلحىواذترال

افالقيألىتر5ثاربلتمءفىكاسأنىاحامةبإحبهثثهـط3جطظب7ألص
تزلهاااناناءنزآح1كبااحماااادبأسي31شافافافي21ولدب01

لمتايبمارالتةاندالىنزولتثحرازصشفأسملظامءآالذإتربئااذحذآتنعلىالؤقي إ

أراداىأياإتم5اااإكأىحيمفناهالموعهصصيههإثاركابءابقااخع11
وملىوفىإإىاتاااورسءفراهبهااحوغرهنزةإزثكءااءالمو
بصغةاتءااآامح3رلماجمكبدالىتى

برتزأشءةمرباأ151قانصافهـتكينتذالمن4لراسألوثوهذتجدأتتزحيصاهس9اكاهاءحادخااةا صالمإاذالثمةاءيرقزلثىمةةثءبدثهـغاةإ
إحااتءامماسشاهاأبانمنمياارفىاةابطحةبهسجسلى9ىحمثؤ

إدأغكللواأابراشتلمةالىآخرماالخهاالربرأياتءأىثيىصاتااذهـلىءالمأبىعنداتاالرصضإفانأ
ءاطا5خهة2باةرأبىط3اجمرزوإميطمهفياأبرأخذفىرةال41عاا

سه3أإااأرؤضألءثفحارفاخاقاقثةاادامامنيابسةرأمااأ
لرنمطءولةلم01قتءقرثوحزظإخردمحرتء7
ناءوام3ترردىرىئادصكأدحماقي

روزألى9ا1ألقيصوة1لمه0001الألمباماتاأبوذأض
بى3صبماراتتوزلبهايغلكلنءصأفىمفاقيةلىادخاؤمةحوىا33به

ورطخنماتدوليءس
لألمس101دسونةصهدبنانرخأبواالصقالا

ايخةقياواأهالوداعمايهشاناتعق4رأزءبمءئرادجثاةالىطيمءرب حيوملمافىإقلتراكنمش6وماكهاقايلىمثه
نهـطترأعوزاتذولهفتهمال4رشبذغيرمنىءااانخبناخالمجببينءءادجوآتى

عاالرؤاالوالمقآوافىخب2دإارإينثاامعنكااجمةإفامدااساأستوقد لءالىفوئءامااالورقالإ
رانهرحلىممورولىألى

ووتباانفايصلممناالااللىامإاالدشىهاث1اهىتمىلالخيمتهـنء
ثرذالثلجناوللوابىابنسمقولماخذمنوهي



أخذلمييلشاخنكل
اخغستهتوقولةيسهدابى

نءنالةالوبهومند

غاخىاقءلطن1االرما
بهنوجصيسهرأناكا
ضرمأقدةأنهالمجالةى
كسام11دوادوئآببنا

ابننوولمحنجافأسى

اكلكتصايصباوعثةفي
طقةاإيغلحابنءفثهاه
نانك5الىافظابرط

اأكاتههاازفافىالبنادامه
3راالمامحنرشءكلف

فىهمززصالتتناهـان
بناإلزانجةرااأصكات

خاأحصاناالوعسمح
تشىاننولىوماجمأ

كلأهصيةتجربأن
لىسنةإيمءفافئفاصأله
لهأكماكنب4عاثلدتش

الؤاثحاف3دلطفة

لوخمضآلأللاالتلىءاصصاهدس
تنبمماصناالشتى

ثلىءتولوعلافانئامن
شفوأفىتأدبالةءاالت

طوولناءرايمآتثما
قالة3ءإصرااءأبحابعثق

لىلروشحيماقلدتب

اءفصثمافهءماشا
بهطىكلفقداكنت

الدينارمىاأنصاله

ءوجاةباهـالفآثحرة
ابصابت3فررفلحط

ابصرهتفبرثالمحاانحدرت

لوأنمبهاالمحماتان

8

أملالىصىثأبلكلنهلرهـنمذيومتخمهءموف
آخرلو

انملإإذالخكالكافيخطالباععاىصمااثالىوممضانخهاشاوفى
اتجد4ثثءمناالداحضى4ئابولىنالوردهىبخى

باطاأيقولصبهتفىاصغرالوقإ
أ

المهالىاثبمرمزلىإعقنألزهرافيثكااحلثضىمأتبو

لام7الايتومعاثتردانمةبابفيمالىخامهبئ
4فذسعراكثر3أقدبلمحهاأرعقشمنانسماا2تايارالدقاسأهـآاترلهالاوأماأ
ارصقاةاايقاقألاثا3نأمامناقراءاةوالثةاادتواطإ

ءابماحاااالصاكنهطأصابتيدةعمنلهـ8نحأالفياسام
فى1المحازداعيخاباذفثكأهحىالمألماذىؤاذا

كلةجلىاااألععنالنبمنلريشقةتقدلشفعتءآلاخانةأحئه1هآمال 5إطأل

مءوةةلمثااتلروعووه4ومردةادتوكرةكرافىكرحصأاشئاتلماخةا

لءلةبا4ؤتروماااضبأمزهتنلىا3نومألالءبالألصانيإن4اادجمىلمألا
وهماينببهلىاصكرسىذنااوطعضاطىاثتأنىات

محكرائبافصضهنءثىلدتقافآهمنديةآه
ءثالمحدهكاهنالألدالتءاافىلرحرأسه

لماأمحشقهبهلقالوثفةاماعوانول3نانانحكان2ااضه5هةالواسةةق1ءإانل
والوترآالزاكةاةلث1تشى4لهاثمثبإرمحرتتاداشبااالجالتنياإ

نبلباشقتهدرورىاشقالرمةشىبرتنيتقدمضامفشموتراثنتتهـولإفي11
قرناصبنالدينمحيىلزأصنوماممياايمسداالروروااافخلشقاباهارلش

اقهألدآدفلم1ممابمابالمحبهاقى
قهآرشىمالتهىدنهصمقلم

نباللىءعتوئةموهىفعامنحدلدالوابمجسماإاهرااسهآماوورقبلةبمنبال
الاامماالذكلدتبللضااوتالمالكخلءهبللناقاأنمهلوأواانيااصلاوا
لفيوابنجالينواآلساالىوايئالصقةيىللثافحرباانجلادبأةاافعلاير
نأصبمننوهكروهوحرضألرهكرهمنارعفصلأخمرهةفحهـالرابءالا

امناهفهءنبالابهمحولاملعنهااأناكرأالهتعدهميرمتترعنلفاعلواوطازم
61واله5فايسملممغيرلطماضلفىفيدولثةلىءايكلألماقدمبشفعتقدبةفوحاهفصحى

ةطخلمهىقديشفعتتصديرهترتهوضرمللفاتاناآنيثاكةظال
قةبئةأفومثلألانااماضةاكرهأالقديرهالمحطلعلىانصاموحضعفىلة1

رمجروار9نباليانقامنلألصالنوأنصةثمصاكونتبهوزأنبمحهـاجأا
نبلاألمابمهئىهنولةفةكنماالاواهـدامضأفينالهاسالمجانبهناومن
4املهاوهأالاهىاأنيثموجمكاوةههوفهتعزصهةمينءاألامةىنةدمجرور

ةمعاههاا



أراهأنتواحبخافطبا
4اإلقصرتوفاتهلقهءاذاحالماالهالنالمفوناااممنقرلفتءئوقدالنىءياسمةاااةاهفيا

تذراباباتءوقرذاااكااشرحالأسإمن4هـمااتواجهكفىوزهـجنهةبارلهءاالالدذةءئأأفى
تميؤفرىص4ضادهـالىمؤنطالىإتافاهذهـبرؤيةىفمظلحكرأأنالى9للقمهةاكيرةآلواءحالثباميمفهـ

رخةاأنبآميغرتلرةلذمارثءانبماماثعرفمنملهىؤهذاومىلىاذاخصرتذالثنلىامامناتا
ههـ4فجلمحتاثاالى11ألءاااوقرل

ألبثصغماإلهقزلىولأثالىإليسهـراالتاأرامء3بزلىاألاإبمانرااسرزث
لون9لءصالىابوالءالبافىالمطفةتماهأاقدلاتصامبفىحثمإامتر

البدتهارثالفعاتلثصابثاطاأبوقرل
ذهـالىقيهالضنكرامنلفئابرانءرراثاوالبددون4درتالمعالىادراكتريديهأ

بىمومهرةءاردالرتمراسابىولاوة
ترألتأزايلودرراا1إلءاةالىبأنءاةودصنةاهالىافناتءنءغ

اروضفلىفاذنالىآاسالماصارةآأةافىأحدالهـثكأوالثهالى1نهـارولر3ةالاوبئنخةتنفىاأزالص را

صصإإوقالفردرداصاونطأمبرفإنهأمارهلىلعطقالبهءأمنلاتالاإلموعثفمئنةنهالمجليلإزلوقوإ
التهصزكأصأنلمممافدعاتهبرةماذتاضكبالتجمكرلماساالهااذهـان71بمةاذماهـلتهيثرطوقاننأيديما

التهفرلفقطلهإتنمهفاةنأتترابانصاقينصإلءأتربماوءيرظزاوقال7ءآترحاكاهدتءوااحرآةثينأرب
ءالسيياد2وإلنكأاقاالدهثىنءأوانزحاامىحكمنآىس01ءبئاقالكبرفأ4ءفلمارالدالعىاالترج

رالمقمءأالتدكاةفلتاثذاإلفىكتانأنىاوإكسصقالأفااليدجهنرنإرصواالبالدمسصأمجاهدما
اقابهمرولمآىقيولملدابلييبالفمزيدممطنيالأهـماهذاأردنلىجمأدكلاقالإثذاماقهصاصقوقانلمسانج

اثرءالمتإفصيراغاجراذاجاعواائوكاءوصالىظإةانءالهؤىلأانلووتمرةاكنءنزهله
دنىءأةدولتوإتوتءد3هذهاضآالزة1مملوكأىكنمفرااأهاصإكمآىىءثاورزاصقرئ4اثانعالمابالوبالف

لأؤةءاالشداهإلددالمحيمقكبرر4اءةتئ9أافألالعالثفاهرفانها9ناقراها
ااكاالرلىءءدناأنأيدصىمني41ءعافلوأينالمةأمرانفنهرخافىئذاماوغاكنميرفا

تفكضلىرسلىءت8ثطخهنبحرانءرزإءوصهرابالضلذكةأفىن3اساعءدإالمبالألرنومما
زماانفتع5ة4نرأتإلواسالولهـ9فف9وقاصللضبهندمتولمةاذانوجدنه

قىلمبالدهـاذهـناخهـ7الاقالنهااللءرفاهاوجمع4أتاكالماولأوزدجمزلهةؤتبملومث
4وفىحهـاملإإلاقتثإتجاالةدءلءادأإقثءب01وما

مامبمقصوحنحازتةةمتبرمالمحدتصرايانىيربنعبداالدبنكجاؤألمولى41قاوآنئدنى
نءقرإت1تصتنثمإقاايالفودىفاندقالىلىءيالىرصعبأزلمان
تأأتاالزقالادجهاطرفئولوسالتخعاحلمجمقلألزيازيممنءكأثتانلدىتبت

رأا تباالكلةحاتلممةءمرصفالالسطداكاسه3محهـدبنمحيالدينفىغظ21ااالمامجغالث1لةنءدىمفةوا
الذتصكافئاالانالقالفزارىادالماثلنأحمدالدينإبكشفياتثاجازةانضهافمثدنى

تؤة4الىثفامنىةإةالىوااقانافىثذواتلوالمةانةاالهؤىأمتلمان
لىجوقومنءملسااكنءاالدفابثالنجالمألصأكذاقثءالوتابأماتما
شاالواثمي3مابرىتالؤلرو2ورداييناكدودطكأمببهاذامامتيايا

فىفدى2



خما04كلومنئألأصهدث4مضه

اراآداة5اإةالتهدآبقاكرسا

اآةآصوالفاالثنءاإةءوال
صهوبانكورسبالثذء

آصذولىألك1سااالحهـ
راالدفى4خطالهءالماهوف

بلمبةلىاخب5هالواك
أنلىاللوبداقاثلئهوالمغربا

4ولمةواكئرومى

جاظالوحهمجرلدروحىو

بطماددوةثأقياهذهـ
أنأرو4ارااحبلى

نءصبرىيدإلألىتها
ودئالىميردككءبرفا

الدطففماخدرافآةو

دناحتهاماعالجتبارر1155
كلئبوكةاةداالكرعضفاة

هماوتاوددابىفي1ار
اتهانىكآهـدىعفايس
يااختشةلىقرءرلىألببلس
م2اانضااقهحكماطه
الألذىلثءأا1ةوالى

نىاضآحةاالمننءع
الءلكنىةاباتواهناتا

نتمأأنلوأرالمأمرل
نمزكرينإسااءقااتامن
لفضآنواثءبر

لبأنالتهلاكرلشا

امأاألزااسلسالحرااذهـ
اعمانالألبالسهأمألةااذو

أأللمأالكةلممنصءأون1ؤت نء9إ1وايما
4ؤثتأصبمذمنبقذة

ماداكلىىجهأسلماثونج
صنةةاوالةثوسالذنب

01

ةوافقدودا1إكمهـقضىنرلءقوقرالعالفلىفربلصفا

الثعلمنمسلهحماأكاأهؤأخماالىرأاةاراش
لهنءنهـاممهلموبةاافىألررألىمننولاواقىانءاو

لاقهنبيمعشدصناماواألألمالإلذازنمرحفابر
قىاساطابنالاقا

اهدحأللامدراذاالمخييوناافأ11ازامماافافيص ريماي

لءمنألذإاللمفنثارةياماسفاذاخاىفارله

لىصااافأبوداوقاك
لرغذمحمنامرباوفىبتىبشلجإة2ءأنهـالرمىوم1

لاللمفالولدانيناؤةاؤإاثممالمأصىيواانيانهاناال
ايلىيناألهـفابلاقراثانالواث1خسثانهاإلسرىةذاراا
يحصاءطأمحفثزراسابووقالا

ملم9لمإلادرتبوإءواآباكألىءتءروخريدة
ضيمالصذإقهنواكركليطشكأزفادابسخمابت
أغءوأهلهالىاتاالبوضثاةحاضرسءاهـاحبموكراحت

إالث01ايسقبناوقا

لاادقباصهثرثافىيمصلنثن1يئممءمثط1ابريسقاالهـتى
طمباطاؤولءوهـ4مضقءههاانءيتاااذأينهلمإان3اقال

دواهـاكىاثياوالمةثاىئألافايامنطحماهالصابقت
ةبرةاسبةاذةامءاثاانىدلءاةءرةاافدأبىاتثاابارهبننحعرااسخلوتلت

أبوقاللياااحذوناخؤلوإلادموناباامرثاأوالحقدفااةوالمعنىهاباالنييم41دا
باماا

كألتاهداافنسعاظحراحشاىقنكميثء
ا

غير1ءتانهيناهـان9اوباثزولثأنمجصناشابؤقولدث3وبنادقالوا
تدإلافؤيمماهأومحعثابهتالأفههاكاألةاقالدءلىءاكطةالحاستولوبئصة

غؤماكقاللطمىالممدوحاحبمفءوفيباماثاأثفىا
مايمنمباءة7ذصالىصزألأجزلىثمناةاتهـفهـإاذا

نأحماثيرشءافبالاميهنااخزلالىدظماهـناوااةالاكألة9إبغراوهذأ
دالمفبنءتلدافبلؤلمإ

ءانحألنالىمغلأؤفىذطاحهونيراالفت3زآان
ا

الرحافىاوقول4يب3ترفىأساسفه1لمجواطاأبىقرن15فىوا
ءكأاللةةهمألمدونمنببالمحىبرعقءالقمهطمم

لءااةاؤولفاطماأتراك4اانءهـءهىةةائانلعذافىضزلوابمفانونخمااإوأماا
لهوايصيواناباصينىابرولديرتاءالحراغيررونيهأنقداا

لاباد



صهاإلانقالبئعنوث5
قبناغةفرم1يراءمحتثالتراك51لمكأةاةكىفاكطءابلماالاالدلة

فى3االوانما4دأخذحئصفتااتصإاناصااااذبيت3فاىيونااليافىالثوأ
اتاندالذكربوعاهخألعاياللاالتركم3لقااولشااقأمانااكطساىانرفىفانئجأقرل
دبرعالالراقدلىء4دانجةالءنأحموما7خراأل

أفذالانيائروأرالىثسااقضبانروؤتمصكاءلتمخقرربكرا14هـث
ااثقىءاعنؤيهالثأاإعشأقال

فرلتنمثرأومالمأ3لرءو1أوسوانلىاكاقفىالىكتوااةأوانشاقهصب
تهعمامأبهذلمصنصاصأثقال

مفراءخاءا1لفضاالمأالمراسسادصاةااللىعاتخةاىقايهأفاهااينابزكاإىنء
صفئىابررميمفءنءاسايتضطاندطقأنلمجختاةصةنءووهـكنااقف

يمةاوةءاضا1انةءالمحرفتهالرناصبنلدينايذتأول1داإابرطالؤلمنوء
ء5ثغىنرفاطلال4ءثإلموااثحىكختجزياتء ذالصادطءمخمارلمدؤهـة5

ةاتالىس1اران3فهتءبمحننهلإللوصغك4ةءدءابراليرتجى
هءهـىولمءاصااالديخااهسثقالى

فنطتملىءأالانو3اكريأالذماممأيركاقيداءوبحهدكطءوذمرامتىحمىبرا
ثمةماءروةاناإلماواىءامزلافزالرىذءتونهحةقتبكهـ

يمعرطالمكاءالهاالعصافىااللنأما 15هاقيادعقدوتصرسه113ودصلى15دىحأفىالغألما

فا5بالوشراأسآيانلاآيتءاوصمناصبهألتقالفؤإدىفىنةادثكأط
نشهلهالافيهرمهـأس5يمااصتىداالؤلمأبنفىقال لاتاشءاللمؤاوزادوااقالوتثرقداةائفأساكئرقدأ

ايومكاصاتمارأثءااصهألد3إوارداءعنةقيت3ءدوهـلثالى2ءنءو خبرامخأسماءدةلزك5
ةءاعقةرئحيةاطاالزتاباةمحبنديناطالمدحي4فغافعلهنررئوأنث

باالعافىالزىاتركذرا7حاصهحبقااءأليثاسهرءوظ
الالخيراالمخدعءحماالموماطالهن4لىروكأيضءاؤتررصتءإفىنء

4الىاالعءثءأوكأأيضا4فانتهمنرفىوأنف
4محة4ثبالذى6انافيااصفىالىبمتدعيةواألمحافاأىلموتلىولأفيابهى

فلثرثئا4ألنايم5لأدتقءاتءىذهـىاللهلمأوادوةوقالاالماىؤ

فىاالدفيوحواالثماباألتهامن4ثدةأنصوقدفىءيماباتنانيساثالديهخلمءاقانحثاايرهءادنااذهـلنى هفاة

هادباداللهتأعاقبنءلألمطالماةالمااثابصةافىلوسااانءؤلقالوا
3بيراابةءعهيرةداءلىأدتزجاتاقءهذعمضاالقاايرىالورتهمفا

ارصءاالة5ءوةداءتة4تونلى1هزداءبنالدينثفىلماا4فااصازةدفىثأمارا ومنافدلماهـكالةلىؤةقاتالمىلموقصناكالامااالترإكتركةلم



االعالىاالسافلىبهنفرقءم
تصتهدكاءواالقاالدالى1

سرفهلماتةداقيوالته

الىودىأنةؤانحاالركت

وصرفافافلطوىافصله

منكثنباةءوكااكيعاا
4وهـولطامثىهداش

ن4ءرفدقيةلمحرقانهـ

وأئت5راابةالمماخهابا
لدذوصمتأةحكار

افىاأنااكءونوكف

فىهفىكمفاهرأدهلرقاقافى
ولذالثلأيماةةالمجالناا

ماكعلشرواث

ةاذاكهءفاوغإثأانءالص
دارمتورفهـأنتأر

اردمتمنصلثاةالذ

4كارئءفا4لمهءيخطاعت
مدنهءالى4ااخهسببوفى

الذىصهوتبهملذىا
صهاكهلى1در4ة

اذصاتأواعاشافي
4فماةوصقمراكدحاه

بكانزةكلإةاكندء
جهتهنرورءكىنيئ4لهـه

فديرأالمتوطفىمقاشا
حمابمةءوهاالةطزق
نأشلمجنهصةاةسنةاير

لهزينفيهااقهةساسصحةت
مؤخهـكهئبه3قهانهأل
نهءابلءنأو4لىنء

ذالثنأوصهونجاعاثمحألذ
فاذامنهثعصخ4ؤتئزا

ثكلااذهـمنئولبذتنب
والحمكرمأيهاقفةساثؤ

3

ترلقاالواحمالتحتهافهنهـيخبا9قسىالىىااجذجما

قكحصإةؤالذان4عاتلدنقتمنمجمورثاضروا
قظبلمسعةفأالوكادت4اقاازرألمن5لى
ضىيئطرفنهاهلقاعنداخونواساقحشافىياةءلثاان

اهرافااسكبدبنشلدافثامحيىنقااشياتمناتونة
طابطاإبعاللامرىوؤهـابخثصلؤبالفعفىةء

الموومابىمانثثنضطضهرزمفيحلءلم211اةضاةهمن
أناتوؤ

وضيربهيهةلىالألأنثلثانالىألنراكىءاترك

لخرنهمنءاالماضأؤتاون5دءبراترصآود1
ضااثقلت

اماتأنلمااناهانءألنحتةتطازاقاالمحةتركنبتثأ
امافيعهنمناهءأرأىمديى5الذفأفاوففومىادا

طكأثقات

سمااذاذييلمهحتراةلماءتجدملالياقا

االىنامعحرلحىأنح9أنهبءجمطالتو
ضطثقاتو

مذاهبىقتكتاالكلد4فلىاقماصاكتراالكاغزال
ابصابههنهتىيمجعنهالهيصىماثرطدثان

طمساوقات

هشمتارقالنةابريةادونءدنضىأرىأبداصادناياث
شهثاابمقلشلثتتوخمايححلدافىهموىثاماوالئه

نألاجمكللااركأذاالسضنءهباالهبئدلطثثقثالاحءااأهابالإ
إللالابةاالمأصةءراوتخوزوفنىأكطتتمكثامةاتثتفأضااب1فالفا

نالعكادااالاقهتاصفالخامربئااصيفاةجيمصةفاحامالخرفوا
ئينامثةامطةافيالخالاالتالحةاالسحموافثعةبئأر8حمرهذاالمحطهوأ4فى5نايا حا

ارجالتا4لماوتضأللهمنيخوجلودقاارىوقرئبسالوبللهلمحألداخواب
ايخاقترالرااخممقوبمايملاارةاااذ5نممامأةلهكاقييماةضتروا

قولىبارعحتلنيابأئنىفالفةوككاالو91الحماتااخقامنلهةرتابيت
نءآخبرتذا1مناكاااعةالفالاقماتسورسابلىاالصبرولواألجهابهثرابه
مهاكءقاسوةينتجاماااعالأتدسعااثاتلسأةفنماهيبتإصلههبتقلتكأف

ضامقانءكلزرجلىاافىاقيروالنرفبنمحالقولنير3لسابينضبابوذكرتاقباأمالىا
سهلمء

يخاةباتةءامنأولىنيكأوأةىالوخمىذع
أرىححصإ



ما

ألهيهتوهاحاليمرهث
كأالمع4صوءبآلثرينةىساههأبسلمبالنأتتالىاالتاى

4إهـااضكاعرلهقيتن2اصألتعدبهأنبابنمحالدينجمماللىوااصهانةافصهنأنشدئ
ءاصاأللىااشكا4هءافىىأثخةاالحتثافأتجافافىاانءابيبهدىضماببمات
ااولافإ4ادسالانىباؤطينة3اارينمابمنبملمعمافلىحافزمافىن

رقاطنكأجمألاهصألثناال7لوت

تركروؤطاىألدتنندارومانةماثأأالآآ2لضسماكلااق3تىلءنخراالباطفىمزاأ
المحنهاخشاهأداالبالمهننناتخطهومنافىااكعدبنالدينسلولإوه

عقلململماباكاافآرااااأأدطأئما4زلآاألوآإبلايصىأليلأا
قعردونقابإءألءةمه

نمرءت3ذرك9كاناانحءيئيو4ؤثتكاااعيألظرفاباالمرةهالعغاهذاقاهإ
عالمطأثثرب2وءبمإإأ111رادناسلااقأملالنوفن3ارراأإءيااباالىءانماوقءمأل11تهابيراءإ
المأالالةواافصءال9نأادنبهبنممجمتأت2ماكندااالممنصةءطباثذذكرتوقد1ودتاليراازاأ
الذئمندىأراناامءأفدرإبراأإةدىايدروتئمحمووإبدكتنهليايمفاولبارؤحتثينرإواذإصاجمالالدهـاافيم9ا11اأا ررولةءاوفنءأىأةأشءس

قافكءناالاليلثءاالؤلقاكالمتائ5اصمنكرهـاحدااورتءأناجمائصانء
أؤدر4ء3ودعااقيالىءإةالازفابوأحضرنالأفىاكابابفخعانالى1مأالاظاهرهكلةلمازاببيحابساذلةاتةاا

34داوردهـا3لىءلثفهادواسنء1اخأمااترقاتثااكرضايتالهوىفىاشقالىنالدعاتكأمى
أدامصتاارعىتسوبنءذادهسىفرالولوشرسنءأواناةالفتانثانءبايابراللضوححذاأاال
4ازةوأل4ظاالعهـئالهءأالومتقىهس9ش7داالوءصااأذمنكةذرالىفىطعدممابنذااوأماكطثتبافياأ
طوارهالؤ41ءاألننمماءازاكأليلدلمضوقالءغببرأهايشقانءبلكذالثيرواماحدهقغلةحاماا
كا49لءلدؤالصؤبأرررالواصحتااأنألثتلساهلهحمتلتاثدذءيمصاكفىذؤأتصدنفىءممهنادلثنصأ أا

نارأذصولصس1يالنسءاصعرالشهمحدعادةقابالالتهتاطوااههنالدأنأيئنمعاهلومتسماهـنء
أاالرحافىذالصاقالة1111

ةطاصلهاسأءالفثمليؤافىأدرالؤفىسةءاىءئااننجفانهؤادىنءإةصئءأ
ارالك4إةطءاوؤءاصاوأحهـالاقال

إصنىالتعوؤصمنورطيبناظرىفيوىقاوؤصء
تهدولدلتمبمالبانعلموأهط11أبوفال

عدرألهآفغبوبالزلاةاةالءاتوااااماانكأل4ؤمالمةالمضساالذىأنافى
دمبات4دأةآاهـغااااناإأءرااثداةءأاذفاةتاالاتئبااحىثناانادفتث3باطثاأبافىنمافا

مىامرخناا119رألثوهـافهقبهزاىمأللماالدواففاداادهآلكطغرنهاسيبابايمسمه
بىنثنثفله1اإيالدانهدمةقد4قاتلاقيافئبماأنهاحمااأالمي4اثءدامثواان4ةتيزادلهانمى
لربابفظكرهالذالؤناامهـلمتةءوداهـوااعزلمأنءباخصداوقالنهاززفىالمموابإلتالأوثن
اروالاااءفاصالمطفىكتافىمجه11يرانحهىحاهءكاشىومقامهلىااففضامىأالمشافذففىمهبمىمنىج



نءمروالئفوهـاهـ

عهموهأولفرباسألابنلواهنىاذاةلرشاقءطرمناكراا
يصفى11كرفىتاةايالمحعاماخنوزمأفنيمة

بتممص5اوصلةيلىترىانقاثامفوالهةءدءبتأا
الثاايابنلوقورأم1الأنهلمدش4دتلىء

لةءوممحاسرمكابلىكألقيانرقاى5الرهفيمالى
هرجةةوكأطائةةالته4ة01دأصحهالذةإل111االىااأنءاماككبداءأ

ستءربهايئيىصامووالىالمنألةاليرئ
المهروفؤقلتسابهاتوأنجىالىؤولهفءةيصالمحرقفبدثصرءةيس4ءمايمبسضةاويألالىةمئوىابرىد

ماتفظاهـذامطففلوصامنإفرفىالهفطالاافوخةاأناةافئالمنتزلانفدلمتنحى

يمصواأبخلاأنفثئمالألن4قاندنجذؤفءفألالاه3اذاءولأالئهساكتالهفرادمزل2فرزننيمأنالوا
وقالصعاتمههوسلم4اءالتهص

6بنالةاسض4لمكأنلووياأهـحناذالواةقافىالراثأااإااإلبراماأذالنرآةأيرمااالرأالثىأتامروهث
55واركتداونففكنث

لىطلهصيرقبئنءكضاا4بأومررماقالؤسقافالهينجمكلبافىةءماهصيبكاذهـلىءأسمامحص2ام2األألوترىةذهـ
بفاطونعايثر3التةعالىؤرادالىاضهازوءلو3واحدمرنكقالذصكلهء

فىصرااانماتااهـلثالاتطثراوانءثراوآذموهـاالىلرونءفىاطوقاله4هـورالابهات4إلاان
روةماعاثله7لمهـثلثهوا

قانامأيدعانيمالهأنقالىابمذدطعأوجمجلطأيثكطتتزاإالذىمنلموكاقالياآءحألونولسىبنةلمثدتأفىأنأردت
فلمادمابؤكألهأثذهادرثة9ءالااحماااسمذشو2راء4مىسالثألكارفيى3تدهـمحتآاكلىةمي
يزويالموقىروادكى

لدلاةذاارءرحماىإكاناياذأاةنإءبمبرااأالذأقاوللفىهانهالصاالالاصالىاروافاتاتالةأاصكن3انتأر3ا
مهتءدهت51رداثدلمألبءمااالومومنالث

لمبمءلملىوإثإقاإمأاإإجمأدراكجمإأل3اإإلىآمإأالتإإاانهافىااجمااااالأدلىوأنةثءسةلمافدتان
لححااقولومقلماالثألنناماآلرادلبماااأنءآلذلذوهـنءيخامأوثقمز1ماثتمروفأفىلمثيا

زاأدالىادبمالىفريئاكنإقدذينالدةافئفقاآلليعقنىاكأانالاةوأناومروم3ذخروالذاقس
يرفى8وادالداءوىدؤهءفىىداهء7اةدهءةاالالدأعيانهزدثوآتقالممأؤول

صفااأاذوؤإتطالموأ515اللاه3مالدأن9هـيناالهةلهكاالحإقأثالدوانااالخادء
لىابالتهالنحد2الاالثذمولىيئالمزغلةبىواحاماإكأنمفقاطاء9رفاماااالخامودةخيرمن

ل4تثاواتهـرأآلإثلمءةثقرسفمنزوألتاذلمبهـاراالمغاصنء1قتوراءاصتنان1
لةءاةاابوأترد6أشبامةتارابهذتقي4ةربااوأنهاتابثءنءواالىراما4لمطءلمسالتهيسالملضجدته
لةأهالادأصلءةةااانقلتن1ادتضاممصصاابثعكاةلأالةااتاءنوبخكؤالثوكان

نةابثااااالشيتتااوازاهوؤهطأ9فيءضاكماالون9الثالهمفااأابءماكانانجلاارقالاةالهف
فىالنباصيحابفوطعاالالةاالئاشالةأكعلم1هةاآلخهـاابصامفىااصدةةكلسابرصبنو

ىقاةخعامنقاتدةفلحأدمظنوااقفرتذلىءوخهـاالالهثترداتهةند11باقهناظ51ماسحهسبهه
تهمايصكادأداءااةااةءسااالقابلنوقالثعالى
أجهااتقاامرأه4ااتدانهءجادردييص5االرافماروفةانباال

ىافاه



شهرأنوفئهثدثفاب
اؤةءلإلدقىلمؤوقتكامىقالهمىافيالىتزأتأةتقالطهتأينمتالةهلمشكامىافىىةآا

لىءاالنطياافاسواثثمنرثوةقصناؤيرااالزاهـزنزافىوهرجلاثاطأةاحرألةتفقا
نوقالابةامىواابفىاكالفة1ثحي01غءحمأانهتامةنهءالتهرضىاباطأبىبنءىأقاةلثرنجمذااا
أنصقافىاهدلانريسالهةفىانهأقيووؤتؤزرجانهلالسبقءاغئحماهااتافةلأاقمبيأيننط
عقالهفامسدةالىفءتكعاكأذوأفلىءبيناىاشاتزؤبازنبآولأفىاتطفةبتبحصئجمساندافئفقالوؤت

عفاذزداثرهآلالنلىءلىءلودتءطاقامجالمىنتلملغامافةلدتأشلماكةاوأنىلدصأخهامانوماةضا
وكاللطعايىكأيئؤنةشريرايااتفقااقافىااعافألأفادخكفىءربهافأاراهااتاقاوأخبرههتهارضى
أنزلقرداانالةاماءااقالكناوأميرايامقاالعكلمأوابنةزورذهالفتا51زوجفأقالىرايينءالمؤ
واطسانالةامنالهمث4ثةعلىادقالرذالهابعاايافأولدتءفوماخهعاضادماأتنمقالالتماتماهـأ
شالههمينزلالمزماثصغالمرأةذههـواذتقمالحرأتزمالدالواوكانارالخادهبديوفىجيضداالسنمهآتتياة
رهشنءءاألزمانمنلمواذالسامثماؤةايإلعءآروراءالثباكرهـداوأابهـءنهادءإتإالىالمووأد
لتالمأضالعددءاصعثهـةأث5داألنصابرصاادأكنصعتلموةيراءأاياالوفةثاجواخهـ
اهـ4انبشااحاتثابالرصالوألىورداذاااماءحروراوأذشأالمحامعافد1حاعثرتءةلصسهاالتأبابرا
ورباماةواا151غذ4افتاديةقص051شهأخزنعابالرجالخةأشهـمما4وابةاتىمراالمغىشعنيرأياليالرلفى

كليرةلمطءكثزإعلاكنىمنأؤلالرصالأضىإإععشمنآدمالتأ8ئراانأدآدبمنءطخردانىص
لمماصئينلداففرماماقالاتىفغأوامفالملربأضألعاددأكنعالعاءوشاا
بي41هزةملماونضلصالمجاةالعأمنقمصالذكراهـؤنايالتابرانبالعددأءانلةثالذىايخبا
شفالهيسالمحرصاملستاالمرأدبذلدكانخلاذالمكياكأنإزيراة1هرالىخألفلىءمثىدهاحبو4مةنا

بمإللهسلابرهءوداكونتارةمحأاثادااللشارةاأنقدذكرنالءازنحهازوءاقوتافىبقولهئن4من
هوالذىومااهذا6عاشوراكأبومالمإاالةالصصيهقال4ءنوخمبىخم41مخمجى
4قءارأيرلونحالانتصالىورءلوثخصأاالخوالمراداكونمرءلىالماعايهىموله4فذآنتهأظأ
حصضاراضابتؤخاقادبلهناقذاهـجمفيمةاكالوعءجرضالمرادااامرباهذهالالمااثء7دم
يلىادلشابننبكالىانهعلى4اتضانيءودلمقواإملااءعاآدمزوجانالنمائوعنأى1منهاز
االضملىلهتحنىالذىذاسجأبننءيربذلدفىوردالضقاتآلكاإأاانامحلأامالىعليهآدمجزجعل

4ولياقاوامهوثالدينفى4همىالماقاللموسليهءئهالىىاشادعالةالذىةاالصوكلا
الهءقاأصلىمننكتماالمامدلذمحقا41هلىبراايسهكانوعباسبناضرآناانترئمفىن3اقالا
خادواانواروبئداءوأريثةالتقثهـدذتولمإلماداءديمابا7ضاصكانذالشاانقالثأناالبطءا
دىاساتساقواصنءحالالملحيذلدمعلردفيبانصرتهإالننهمالءالغرضىىاءبناافلفوايا هءا
ولىاااتولقاصلىاتطصيرمندم2ضانهالىانهبالتهاخلقأواىو1ازوهءوخاقاقالواغذريتها

ابمررحبت01أن5ولهبخن4ذالثفلهكلمعصنقالإلقاناصألم41ثنانهءلة9داذفايسأذى
وانهباىأسكينلدىقخةشركيااةفاضاسازذن3يرآدصوءنءدلهذاقالضثالنالننهصبرات

دمإءاماةنهمءيلافالاهابالهـبهولةءاحةالحرجوابأاباآعبموالفهلفيااامنذلدفىمماذكر
الزمانفءادالروذدأسصمنعامحتمعلمألفىتآفاالفةاداءوبنصتااساالةالألم1

بمااقال4افبادرقبلوءفىخافةولمحنهيرالمعاااالوقايهؤنوفواوحازمنهانامبلمولمحفوعشفى



61اصرماتبائهاصهتكه

متعالقةوتعانةااألضابا1لعبااحةااالىصملمتقرعذميرصفاامبرمايملمحياباامنهزجكط
ؤةباالمغرمجزر1ىال11يذاظاالبتداضانءوروويحآرخدإلنءإمدفىإضىالمربشرثاددأوممط

انالمحىاتااالساإرةأآىئرواألااهالألم1اف9وام9االمنىريآلةةياكخأواصماثااذفان4إهشادهاوا
لةواةالالىءفامىرورباءكللواةاةاوعااليمواهنكرذدمتوقى3الاثكرذثمرهلثنحميبأرفع

الىاأادءاصالفىءيئااةاحاىااأوالقالنهالالىمصافىمدهـمماصنىدابلخفسا
اهتضودمالذىلبإتتابهاذاأهـىمىا11بانااهـارورركنهايالصخالنباالصملايماىناثةهبلم

لؤقماارةاالسهالامنماحأابارونىءصابأتاذاتهـافءهـاااضافالائالألاباالىاتقء
صادتءالءااؤانىالىأمالى

احسامةأ11ااعارفىكتءبأالاالتنفنملرناللحمقتكرءطغ
احدفوالفإالقيألهقىثلرأنأردنننأرآلىىةءءأ وطيرصاال

الرصافىالواكضةمىحمطةاباثوماإ

لاجاورإصضناضااماتااايىافلووالالمحىفىااصاما3سأةبماثما
دلماقتىاأحرءإمهأنج4هثذمىبضؤادفابإثمأ4نى3آدحا5هـعامراأبىابيت

فيزلييمةاأمهءآراودإآأفئأآماؤأىؤؤلإلوائماالاؤآلدىماأفيويم4اأمثنم3ءأبىلدفىلمأرةثلمااردمامماافلدهءألو يردئاس4سهلمدتباولد

امروالصاحهـداهانأخرائىاكامفبهلهـلدى41رقاسهئلةرأشةإةلخهـأه5اءورءاز31امانهالتى
ةرواكلىمحيرنهعاة9آقىيرباجكلكلصوقىانثةعركمةالزثماتأنلةنأينةثيمسب

سطاآفىل2رقياذوحدثءاأربالط4وكزتةااربخثذنكىمهـمانعتىث3للاادتماؤدث
طكأهانةةامألتالىءوكاناتيكفههـا9ارقببهثغلمإثألاسامقبهححلوق
افىتواةىقسكروءتييفاتقاسطة1اررزالىصاو4ةةىينلس

نىاداوأهـؤيسبين5مداتزذاولمملىقروتعال7اكأثاااهدأةإنمحدانهزثادشدإماياصزاايالث
اال37ولتااسءاالىمىباهمهلقمرةا

إمالاهراهثالضمءذلنحهبهانقراإممقلمصاتموافةصن6هوأولسءوا
ععمبلفواكلهصبأح21فاأسفىىلمأفابنينبدرالدقياكقالاهذغيرآخماأشىوأ11ؤاباهىاالى
نجترىألض9ؤانهامابهماماواامروحشاالسبابنألةفياابابنألنهلعااصاتذالىءاافئصالوىااقالذء

لموانحىبهنوههمثهموان4ةاااااخضاؤم
ادلهألاالالنـهخ7الا4وةءوهءدثؤوفىو4ثجمةرأ4ثةالى1لهءؤفىرمرمخفاإنتة4إةادادبااأرلهءا لمنءروثبأنادآااذماالث
خهـالالةفو3اناكتنمهكاوآماماطب4اأرادبهإفىاشااديمموصلبءالفهصالتهلرس

اباءدؤاوانماهءركزمقأرإءمااااذانزالاصكببثربفبضلسكةث
11رعياقرالؤررمواستخىنزذالممالمدزعدمفاسانباترلمحطروامعى51سـاذأدمالدصوتهأؤلحكاذا
كنفاعرنيئةصيةطىازهءاسضعمالتثرانهالالمجازاةأةتخهنراوانوهـالىءرالتهفانتلثفىصقاخفث
ف2ااثنترغاثوهاحااذلمنهائىمافماداقولهـنءالىقيعحارااللفاراهتءأذكىااأيالول
نفايئ9عر4ةتارتعىهراثاايهابينءمرفاوقدغابلمجازاناينو4أؤصوقآصآلاءواآصألتر
فكاقيوايةضاةقه2اضائهرامقتالاصفاحاابأتالفقالاكإالآتهءصؤنياادتى

ت



فههممءفءروثروعة

ديفيلووتهصفىعةيالاخاللنهنبالصدنىتالفةخهـاالالمفهـومفيذراتاالومالمهتركهامثمفئصا
اتمبرانالمامكافىتودرأدايقولالنهافزلآغاافيذقوهـامراةةثالمحهوايوناجماالفاشسكللاوا

د4ذاسوللمادافىرجناارأىاالجمننبالدبراحىررفىقنتاذاكاووقههايوفااهابأناال
نام1قاعدسمو4اددلمهاودذىانافيقولاصنوممايرهاصيواا

أييأصاغفماحومرنةكسادأجفانثىلينهـاذأنءبئةامممث4وعييوفاالين
ماالشاءحماووطأصاالشابنقولهتالطأبىنأضذهنوالنها

التهلرسالىانتهىحثىلواءفاااجملامنجعوصهاةنفىاأةهـأمخماولذا
اهمافاصلم4ءءاقهاصةتأغطقثصلهفىفظاعةابشمبت9ااأباما3تحيولمقألدةعاده1ددتمث05ناولهبفأنه

مماااةالىء4نرالأفتمثىنأ1ديوفالءمل1ءضهاانيرهتلدواك5خيرا4ترتيبقديمهـ4هحئهاونثا
ىشوفاذاكصءفاذاهـقالراهبنرشاحيألالمولى4افضىنهفىفىمفأةماداميواالشلةر9اكثطتمالم

دعلىقالالىهـالتهرروهأصوالرادآبئفافرالمعروفاعربنالدينزينفىاقطاهففهتةمندئآنمف
اةاصلمأمأيمالمحمناشالةءأروهـثخدمفالىينداشةبهالصالهضوباهالشعرابعنهط

4فأباصضىتمساأمرعاووبتهايىمالعتزاءربثي
اادكأتالقهرضىايموممادناهاءفارثمءلهاشبانصت

كمقادفالةاطاهاغاقصدناهـادمحيتممدتناصفبرقوقانت
أعلممنتهاناشدتلثفاتاتخمهاومجراهابصان3حاهازأالعينلذات

مءأصصم4االقاللترانباوبرىمسااعنتمالعظطلفاصبالذهلذاتاالربعةدامماتسة9امعنئقات
م8الاقالةاللمءأوريئقاهتنزلمإخانرابهتآلوأ4داقاتاالبافىالاهذألهتاوالنهالانءالمجارلةعناا
لمأكننتمحبصفىاماذهيرهنفأعرفومااماالقذثواجاافىداءصذايدلوصلدماءلةبم
صمااقالاكمابةابأقأولنىافالمالريشبدالديآدتيروأنثاةاالوزنهذا

الاقءشقلتا4عنسرااحدثلهيألمئنتءان
نألالاساتبواالؤاسههيقاماؤلممغضلدمنتاث

إمميذأىهـاالهذهلىءاالماككقأمحفإنهفضهفقهلهءؤالننشيمارخودالىاحنةأراضازيهأتاذ
ضسبهـهوقالثتسثنئافىاواتايلفاالاماراوةاهـىـةءااخحتامنوافافىفلادألىهمهوحوأطرفا

اسة11تعاةياأيالادىدثاةالهيرشقالذىاثافىوانهحاهىداألهىاكاأحدانمعنههماسهولهوالنرض
أكاوأبنأزشاالمماالثلاالثنمتالأربهةانهااللديعانوآناذومهقلبهفىالذىسهامواحداوانبلامن
رصدلممحملوؤازؤتنءمطاترمقةتصهبباولأتصدوفلأبمنؤجميتاافهاةاصدوهولوةأر

لوقبرااثاالثادممالهاهالمفايضناثزءفآلوؤأرادورننافوءازينحؤأوامتالستوارلهاا
إكل5رزاخاصرادهم4متاخزلاورةفىادةاي4اابيواخهـاذاهـامافرافئاوأماقولدهعراضرب4فافرمى

انهاهىطبمفرولى1هؤلثقمرها9فلمجوثالمحرصفتالنهلدتاباباذافىءالحدساذباكلاأبىقولن9فة
اليرىانهوقالوا4اثاوابهسقدلهأالترىالحيلطفيةروااامنذافزالورامفا

ئبمةصذهكممقىنطاقءصالاإبءجهنزمحلمالهأمااثذءصألالمحبضممقحتالودأنهـ
واهث4دمحىذأفوقءقااثاتسكانلرالدمنلألااالوماؤهـازرراناتردوال

نهاهلم9آاثاإلقافمدةالافقاليننييناواخذ
فيصفدى3



ممالدرعااعوزفد

بمىاعإةثخفأوتدغفب
بهدنحهردهبمثم4عةخيط

كألدهطومدتالسزبا
ته1ماه3ولداهغعت

ةرذلدادماتاثزالما

قدرهنلمووهـاضاسانء

كا4ااساامنامواععا

مااثااالثبتطمط

بهلىطالمجبهالمكتاكاا
النهإثامابضنمطاقإل

بنحمنالىفىهـءيرهنءأللى
لىاذاتاإلىءاالةاورمكل

رتهجزلماثوالمتسالندا
يربزالثتأإانهللهص
هدفىاوبفاكصاسافى

ماقبهددتءوالتهلثسه

زينالتهأنتاثاالءألف
اسءإنوا4اثءفنتممءيهامض3

نحملراعإلررنلماوولاةأهذا
اساالندآهلبهحاقوامخصر

سبمابافهـذاثامامذصلىضا
بهـدصء4لماليااعا
ضنسظنهألتهرضونؤظ

اشاءنألوءبئوطلمءهوسص

رفنىىةلماح13بارها
باعلىتأثقالرهءتها

عأمنكراعهتةاىرةما
يءقاذومساناخمراساة

الثاطآتفةلههـءتفامارأ

كاءوهدلةهـقالأحسةما

دعالئهعبدأاثلتكثا
الفة4ءأترالمطةةا

ةألمأطأنالتهمنيستصأاال
4عااللهصدالثه1اريىفبم

81

أحمراالوقائبدمهنمالممملبمغالورودمشياؤبا
اطمباأبرلز

سانامرءاوالهواالفماالمحنءذئحوربواوحدواةأوااةأواانخو
اناخألنءيطائرماحهملى5منشاؤدانعلقافىمخماأن4
ناطريالخكانمونثت9ألنياصمأنتءاايردونمخكا

اث4وقزا

شلوانشرمهـالمءأمادونواصثراذاناند
لموةبءاماتمامفىمقاماتقواثفءاماءسضافيقلوجمهم

أصأتوتوبه

با1اؤبفىلثهنهكا6ةءتءااتثألثبي
افهآثدقو

9ادرموفثمنلتوقدعامبرنأسثائامان
اداالنرففىيخماحرقيبرفمومن4ةةلىءاالوقدسنات

اكيرىرامصخهاقولءنآمادةءمنالمعنىاذ4ؤءلصاكإصاءدءوقد
خالهاسأطأشةذرالمتاألكأاةمسحبموتإمهءلنو

لاقوذومنها

خمحهاتنانأناصكببهةثوماخاسبمشساثنحألااملعنةانءمالا
ااريءمحلمطيمضهؤابثاثة4جفسلتامثصهىمنمذبل

فزالميطاقولحهاو

بداءقاباوالماوردلثتمذةجاهـهاهثذءاكااآالرماأيهن
يال7الاوسم

ابذهـلهاقلوبانءؤايثأتضميرإصلهنراسناردذ

مقأبىكاقولوإ
فىوالكبىذابببؤهفلبماحماذبمذزنالىتربكاننهء

باماثاأبشيرقورطلهالإةماههمفىساوقاتالثوذ5مارعدصلةبماذو
فقاقىءالرثؤفاااثروذآضذهقدخهمحيبابلاالومنيمالالزيألوأش

صرفدالرأسوركأصآاذاأللهسلهيباثاثصفكثسن5كا
فقمالالرصانى1

ودةاسهماامهـفىجالصهمحنجكبالمندؤيهاكوافثيصن
المعزابئقولنءاضااذو

يراقبلتثاكالألاذاالترديانصص
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لوألزنىذ

ربابالقومألذباما
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وااذافتدفءترةفاذا
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أتامايسقليافمراهف
لةءفاات40أدتاا

اندمحثمافاضةاتوأذه
امسمحلماغةوتاافغتى

منالثهأصالئأفتالتملهج
ألقأقالافااهذاأفي

ناالخذءئطتأألموانات
انئالأىاتفقاالمغنين

لموجهاعنأؤكاناذاالمش
ءإاادعنابرهءالىتةاث
نيرالمترنقهاةااللبا
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مضهتعائهارضىمالف

كاذاقيصالمهومن
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ابراهيناأقامىلذاأفك
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لمجةابيحانافةا1فىانبرهـا
هثبرهمصالهالوهاونلهـو
برهاواعرأصقإثااذا
وقالاهـبةشارههوبرء
رواو3انصيرهاجماءاالى

يتفىالذىءواالدلة

ودنهنكمدوفوقةملهطواهاطفلرماحكاشرا
ىالمزأبوبحرصفوانقالو

لزوقحاماخهامنلذخرصبيمغزالوكىافىااناقبءايرى
ىالنددااالمحدعثمانينللهابلىأبووقال

فجهونعمميهسوقءةايرجوالههبئأرلائ
ترشماهيناافاايألىصانهمابهمومافرجهابلىأو
ظصرنماحرالىكأءوحمبهوجداولايصفاحنماببمقفكا

داعهبنمدالىقال

فرالممقلمثةوتوولعادالمالوعىقتاولمما
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ارصائلكرابووقال

بلديدالىالىدرعفىصكتالختالوكىوقدكأىفىشاكنتلو
بكدالكمااادمرايرضجمهاقحنبوامنتكلى

بطلفمهمظئنثماثابغبهنماحمدالدالمولمحثهاباالمقمؤبنيئهذمعنىخ
مغيسبعماوعشركطةالثيس

المغفمتحتفماثهنهلوجه41ةتبولعدماالح
صضبممنمحأئبتفهساشواءؤرزتجالولاستاال

الماشاانايبنقرذاالركساقولومن
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عةخقاالو
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2خموقال

صهدنيهيئاأييوجفنطوزقتامهلبإيضابومشير
دوهومولمخذاالرمقيقبئألدىكرقالمباشعنءكلاءوأعنس

محماهيثىضأثلفاأثينلدافءوقال
امزدقاصاانصنونإبهاالفاالدألىمعاشيكنو
اوردالسموفنقننونآبافطماعامنشقنها

اناوقاث

قشئبنفمجظشمذااحفحألاذامحنتفب
قبقلانقاوااببنودمماهاظبانوالمجمميفشد

هاخيلباصلاأسودولودهتئىغازلهساالنبعزاضاوال

خاخزالناايهاحتاجمئةالىلواخاذاقيى5كململلىاأخليقاللأتارزةا
وقداكرنتيركغزالحيننللثاوقالهةلممازتءيئغزلىئممجبزالء

صهاولا



وداللةالةءأنداالروقااا3

أبداوداليهبماذااضثهعكلهةاةاحلوزولهقدوقدبءخهنصكالدااازلةوخاخازلةادأطااغازةاظا
لىأللةأقربقصأاالىودتقالمأنويمزعقيماناسامايصبرالدودوامىابتهأالداهةدهتهدهنى

وديالةأقرايهذباالىااالسكضعوهرقىاالبماصلاةبضرااليسداودىاثفالمحهصوا4سكاحهافىاكلألماا
بهاوقألامأيماطلطيتالملتففبههـااكيلاالقهصاقاللءغخرابلهاااالورخأهحمهضلءللوا
ادبرهاندىءكاادلىألاالعرابشراأىبئاخااقإللفألنلماهىالدلءارزواااكيلبااثجرتغلمفه
اتهدامشااخاالولياسميرحفعلهوفازمبوحاحناخألمنفوعررعممأملخلانىالحرفعملفحرفالوا

باترحىوادصواتراتواغدمضاؤاأمخازليماآهدفاالهابارواومجرديحاخزالنأنالأتوالديرهءصتر
أنابرآلخراقااتمفى2وا4عواتالبابةموكنمعوهوفى1اخزاميوضالوأ8لهطواوجازمصبنانءتفلوهعفلم
ادلنتمبملضالمآشسصةاثماممدشلدرالدشفيماقالولوآلفىزمغادرهتىاخزيانةحرعوضرمآلفىاو ءضأ

إفءوأالىوبرهاافىاناعأءفناكأاصهـيةدااامماوشرلجةممدروقيجمنءةلىءايمألمالوفىاروهرجم
أؤلانرت3دذوغةرو05وأمانتسفصيرألوثملىأيودألىلهءتاخمناءأومائددبىقماكثرآشوأ
اطارسقايبةرزءاياضىئايئءان3ورةءةمنبلجالىفىانأنضىالمطئميقالتفهىايةصاك
هذرومبآدوقىالاابعنافىهإيئنتلملدذ3ابروابقلىاثانلوالنهالوقولحامنعاشهـكونثأن
اقانوناد1نااقي1آافانوافيوأمالهامضميالنرنكونفألبذأبساألالقثلوللةن9بهأبالالمجاببل

دةءنيروىفاواةوزلألبذثرجودااداانامة011معىانتلواؤفىموماائاصرشساويا
مرفةصولورةىشماتااضواانمصةاامساتةقولمشلوكافىنصرصاانءمءأنسناوانهـبرفاةاةمن

خإاىااإضهاءنردكأمأاخءحأبهلوحرفثتولوناةاكاصمهاثونذعاالشي4منىدراداوىات01فااةمنبئفألجودامي
اوعدامتأاتدلأخيرو1وثرطالاعءالاباتاعداءيإللأىيرسمناعالاشئا

ويهنةمىالطرواوألانتفاعلىأنهاتدليدونانمايركالمزالهربهسؤالابدامحولوتركإفهافامطلالمجواب
يةآ5اوافيةادلمموتثبوتهمىبماتأكطفىتءصرمافدولالمذقياواالولىعاءجوابهالكمناداوى

اةيمهـافىرهءائمىاتماكالقاماالألزمننىجرعقوالت551ءلمزوماوناشكنئلزومطتقضاظلىءففبهيرهغ
دودووأوجزماصءومنعقاإلمالمحولوأنادةقوصملةإلقأتخاةإهاءمنألزمالنمشبرألفبوته

كأاثايمأمقمماقالهافىررأجيالدينابأللثغانثقالتهاتحهطفدأخرماةسبعةدهاكاابحريمدهأةلحاملفحصة
رصننالذهـلمابفىهءناينثنةوعتلىينهةكانامضشببئقكلىاذارخللوأنهاقاعدهاقرااسادفىبنا

زفروإلهةابهكهء4كلالكعاطتانءاهفاه4كرلى1نىخالولءوتهءاوابوتهفالنثبوتلىهـ
شبزن41ةءاتأشنياءاضتيدادمألينؤهءولولمعاواباذرواشوقداسثفماابامالمنيىثولولماكر
عشداهلماأدحدودوهىصكؤدجمكالتبأنملىزثاعدةةاهذهقررتذا1ئيلممنلو7اطسىبادمهيرقولم6نانه
لمافان51افيووهطثقالولانأفمكآؤالوفنى2بوتلىهـخلضلوفىالنوامعاكذالثقدفضدتاقه
عمامأفثةثللىائميئوايسفدتةكونوتآفثهرالفاشفى11بمونأنقألماولمزمأمتااشعرهافانلدكز

ااهمفام3علممفوضدممااذيعصهلالتهيخفلولمصهالعبدىيمةامالمواةاعاليهدقورةاالطوهكلذلو
اتماصضهابماالذىاحافىصاصبقثألمححألناااشدذفهذنء5يموأقىصأوهـالخومموعمىخاأنهضىء
والذئاللىاملمعواءااالشثدتمماذكروافىروثرلهانفثمنإيلفيةال7اأمايهرا3ثباددثالولوعءظاةادغو
يفياتمهاصنهـلىظهمانهجميفديثالىفىماقالوهلىء1تخوبيهفياشأأرالحالفلميةاالهاوأمماءو

لذىواثىاما1هـءاآالثااكماانمنىثادرررلوفيةعتبنادوقآلآذكرهماوسثبميةواالثالمحدثعااب



موااللشيمفهععاب

يهيةلاوةإبمهوارياشا
فسيمملىعةصىاا
قوهروداانءهاعيه

ناؤكاطءاحهلهن5اةضس11
اشبهواناصألااعلىة

اموفةافئباتاي41تا
دفىساتاصأففلالىبمن
أكئرتلا4وصرؤآخره
41104افواماامن

هوعندادأنداباكجها
أمخسامتممنقصهنطةاك
صلىننوورضاا
4ءإجزاثنبهنلمفانلبو

لالمتهلموال5تركمث4
دأخابركننوازا

اففيمةإدةصزد
وؤهلذاتالقانن1وهـ

اتفارالذلمجمدروان1لمها
مباسمفزلرإواف

خهـ2كمماف21نيمغيرمغ
علىوبفهمناكتالىءااال

اصكانضر11ندافا
ألبهثاالغصقالااثا
وغيرشهأذبأنايسء
مقاالثودكاالس4مف

ولمحذاقيماااقي21
نرهـتهالىقالىأنماال
ععوقالفثلو

فىةقألمتءهـدءلمحلما
ولىالةقاإقنفنىبم
رصآحقارةنطفقوانبة

اايخرجمةقسلزمانا
ثالمقوالتجوفبقتخ

ثئبكللىتعاوالثهأهرصقا

3آ

المحالديهنكسثيئالوظلاالشفينالفنبوضهانفهئبوتاوالجاالنةاليهونوأنبمالر11
مرءااوبابوضهاففألبائقالباهرفاوهرتايشوانمابعالىالممالمقالغةلاصزلوفىاىوشا

لهقديكونفىالواصلئئاملىلىبداابهألثناوقاللغةااافائامنىاورداألرريثوالىا
لسببالشا4امحدهـأعدمنلمزمالسلبانلهوقديكونثظءةادعفئثدالىبإ

فاميههصباكأرثظتآلرزلولممءبرتاضآهألزرفتولكةالايخافنىطءأ01
وامصثنألمآغاااااسةذااااالفزوأخاالهداعالمررأسثدممنماليلىانءسا
اذلموةعاثتهاعرصأ5قمفباالتحاداامحمثهـالخوفبذهفاذافلماالأ
نوظألمامدعجاليلذوهيةامصانافسبباناخمعاوء4اسشضىيباهىإ
لمددتودهذفىللدوائاعمهالتهكفلمدوتتصدسهوفمحذبموابان01ممىرشواجاا

غيراواضالىتهالتهتطدةسكدمفانثآةيراءاال7وأقىةالجولةاوووهمصهء
ءافضالاكلألمصذاذاإثلأفةبابالباالالتلذاتباوصاخهاصالذذامزالبتنأ

انهاثمرومنحومأةششينبيناللبتستهملأالواصاأنفلهرفىوالذىبلالذى11
أئتفثقطمربماثهوبموهمقءاصؤالابا7شئ5ابطلىاحةاتستعهلأإ

ن1تأنشلونولهثلمزواثزنلملولءاماالوقألبصلراذاثبصالندكظآلء
تودكايمريكقالرثاومحالمالزوجرومءبمابيرلىامنماذكرتهتريدأنمجوملمحاز

ؤاللماباصهءصباكأى3هـمااعادزكنثلولممولكلألممطالركألههابرقصح
2اماالعدمااعدمنببعافيململمططيثلتالماذانهتمولتبههـصهأووهمهبثسانلا

يرذافخناموااللملماادمءبينبذقيأنوركتمطسوالرذلداأنتصتهفئ
لماثءداثؤحمزبعلىاعدملىءاالواليتجهممألمكتيأللاأغراصقمنوا9مشط
لحظالوهاماااثذانالىءالثهوفتمبعلىضهمعحبستطاناساكلىصافاانء
كذلفطاكلنبعكهلمتهايخفيلموابعالى11هذلموخلبةلقهالىصىالقهسولر

المجيعهبيآلغيرهامحألخرااواأقألمااذاصارسركلهأباالاناماالولىءاصاخأاا
دتفاةوقالبعاالرذااقمقهأيكونأن5سائفدوماالاشئبهذامايآئتلإملوواا
كلمهيناالهذشدهايشوألوحهبندمةالمتفاالجوبةمناأالمحوابوهزااعا

ليعقاتجكرابمنفروممازاقااخألفلوكلعنىأنممانيموئارومبمدلمهالمبعضوا
هذالمقمرداااثكيرءنفأوالثهاذنرتههملونثمنفاغةالىأفممافامخا

عقصهيبنمعيلكطاامابلالممتنواوكاتهتعالىفهااصنهاتتهالذاجبلواوابا
نأنيتمألمةتااوامامقلفعىدهتنىرصلدينالشهابمكلانتهحامحشهالئهرمىا
عوهوسطاسجمحداسكلمافولوهواميراقءااثواالوقالةثوندنرواافاعلاا
البنسيألموايالوايألماىممففلواايهافمضالثيةادهتفاعلنهاعلىإ
هذافىميكلاالمعنىضنىبدومتعنقيةتأواناصلأليىءبا1ولمجارومجرفيلباا
لغيلأسودانىلودومعفايبءلعبانعمكلليالتلىهقوفيمدكلتابها
الخاللالولمحفااقمارتخأللمحماسعدمنىيصومادزلهااكافزالنهـأخلكماافيلبا
يخلالنساناأناموه1امحاباخااانفىيترااماقاالمحوتخرمجاالسودلهءبدهاتبلم

دةبمط
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اهرصقوالمايرونافلرفىلمءةدطبمأتماوقالالربعااذاعراكخفطتبءودبااالل4ذادهاادسمنادبئ
اكاألصقفىاةيامغقمركإقالفالالشهامقفاعفةاةباذههـاياىطياءوااالسودلىءاددهـهعاخزالناذههـ
أىءرمقءارءا4منففرتاعكالمالموباةادةثواشفسالىمايذكلشنحمابهواالةوببالمح

نمأواقضكامثالماوفي41قرئقشبربهقعلىأبوالمحنقدباص
ت4لهطأقربناءةذءةلءأةضآ1ءاالطالملمقحىالرفىينةةنرإكدذكرء

األالةممهد91هرفادداحىمهادالذو2صلاالألوفاءياحالرشاليهابر
اضآهوهـاكالمونؤهـثفارةالألعادكاحلالىوظ
لكفيوفالمحصسأةواسطألذتةفىأناوذكركدأل4نحةةتةااابالحعتءو

فالونألثإلاايرمقءاا01رهءقالىلامنىااذلألمىوا
ءدىمنالمجفدايضك5لفاوالرماحذكزكدواة

توالمحرولسوادوحمرةمرإث

حؤدوةاموتمنةإفاكبسبماكءتكباراالصهاهواالىبقيابددت3 صافئاللماوقال

اخ1كاآلمابمءمإلفايالاةةاوإاقضبيرامأذكر3يكصىاةوابلمةالىءرعاءمالوافى
المحوهراهاألط4اهـءألهمميمبنلمىمحهـلدبنالمجيرخطمناتوة

لحقىثيرهءندم4بالىمصاليشباحرلىالتهكلالأنىوبااضهتنأال
الذينالنثمرالىاسمبمالمهلمجلكىفىهرءضابرسكادىالى9دجعشجلتافى

الصامإلتافرجواتأثوحمعات3جمينااجمالاصااقال
نئوانؤسةواكترلامىالوالدالولدطهموزقءحأللرداموالىالمارسا
توررةبوناراءساجماليخصلةابلواالرواحكف01

ررأايمخيزأكالالذممبالوايدعداقةالضفانأتلنلمادوبمارزةباالهاثررءالدصدددوالوانثئىحممافىاةتز
ابماذجىا2لمىاأاممالنههشاالكبوناقيأوالدناوممانحبشئالىكاالىمقاهقيلءكأثروحنوهاكلدأ

هاشاصافالأرلهنيلمدمالن2ذنجهاذم7لءؤمئناو
هالمئهابهإطوقاصهعاعداالرصقثناذناقيء13تمألاءإاوالدناصاوا

ادةااافل4مألمجوهـطتررنيومتعافىقولهفىإلمخةءاارافىة1ألوفااادهانءآدالوالدماخألءالولدلفاذاذ
نمسوابرسمواسورةاواشسالمرضالنالدةلواندالمرضعفىةاااتحاف3ثتأرصصاءقىركضفىلتذ
انصرأفةا4وولاواعامحقوقيالركنعنخرجلدالذىالومحلىالوالدةمنضعالمطواررلىءاكئرتعافاقاوأاشه

ةاتوافيلالفىحانء آومعالمبناوقال

ثادإواافالرالفناناكسعاسمهـزةااناومن5اخثرامااواقدذكربئ
أؤازالن3ثلىوانماالحإلص41عةيئتضكاتاشوفألاالمحتففىدااةءملىء
قةانوهيارقةااألوهرحارصعنهفالودادفىخفماكأثلثأجماهصااصبانو

فثاابهاافةفراوقال
سةةوائرزهـدةإإلمجهارءالىإلىنغوالمجرحسمعاعلبرباواقدذكرتلئ

تقاهروااهعل1واالؤارتذهـذرامذهالقدفراهدلددصوصهـدمم1
عثرشندااكثرراالقمااحبهابممنهقهكوآنهتعطصفشغا
بئالءمهخدبهضربافت



42ضؤمنهاجممثرةونهقيء

لهإتجرافىابناخماناصوبئرةاقداهياهالىواباالحه

امقبالربءااةاةةادوالرة4حهبئذكروآالالدهوةةوا5اثوا
اصالىقرمزررانافىءءبئالمحأنىضرتادكثبنرءدتمرطبءواالةهـراارا
امقااثودهاحءزوملييرانصايااانءتهقدسداةلم8الطرواواافانوا
ىحاةااعناكريماالخافانباشصألقاالةياقتوظءصااألنحجىكلث5
الصراعقالواعزبخطذةكألاالئماصاشركفءمينءآلاارهى001يرالىوت
محيضاأبواتديناابلشهـةالااالىألمامضأثااصازة4فىلضدفىثةوأءاتإسثةإر1لىءلغوت

المرقبحصنقبؤتيرتاوااخلو5يرفا1لمثألمذدذاالوان4اواالمحركد
زهـءردالترفصفالدتخاووبمالدشفقمننلمج1غادءال1فأاوااقالفترا

وقيىبصمرقارممالدخحوهتطاولكنءاصمااسأىثةابمواةيواعهـإ
مذباصؤكركوبعاثلثضاطرىسدهـةةسبالمتوالموتواالونوالرهاودةةوسهات1

مزيزالمحددرابنلدصدلىانىاجاافضهنشدفىأانةيالوابمإطواةصشوالرا
رااسؤمحيشوتهطامعاليألنهعاضآكاوادذكرتكواف81محت113زاداناالذ

مغنرمعفوثتبمنسايبمرولجةررذبينهـمثومما1أهماعغتاوااآلاا
متيمرامىأجكاهتكتةفيفرباحصىفىأئتفعاظثدىااكداذتءوداال

برفابرصألدثرضأانطتذبالطاحكال3ااأرصقت2مابرالءةوبانةاألث
اجازةدئنهااثخدفىوآةالدةء1االآثالخرووالمرصكق
الهحثاكالمنهورتألمواصرفسواكربثرقادذكينءالثشلإنايحزاهواك

فالهمننىاةايخعثىوقفتيمالندذكركءصااةدتؤو
اأرةاخازفصلضدفىأفءاةرحهـىااللانككأاا
مفإصراكوذبءاا

أليراالكفلمفاهاتقءوصماماوافيككرقدألنرعقراإهيال

رورلابفةقااليتضؤوإألوماذكركاأنطثعاانىماءفااتتاتالمرماانالمجخه
تدوسوالىسلراحوالذتىحمااتفىاقتإفاإينيئث5اادهمما9بالوقد قءلىاحخهاوحرثصاالاةحع

رةاقاياسفيؤمحيدبنن1حذأبوينإجراءاافنسااالمامياثاسهةلضأففهنءشدفىاث هءتطءاكلةرلاكتفي1كحىلت1 حارهـ
سءو4وسصعهأسه

لىفرءمنهوالورىحهواأاكتخنحمبرالىواككرةاقدذتبمثطواغلاصذألىوا
صياةاكنءأعن331وعنهابنمطخهـفاداخجدبابأسدلةامقبالوالىذاكاك

رساثانافالدألىباجمرقوايإةةةشالمزنقوفعيتحءطواااكاعنفة51نهاألا
فرلثلىءفريثتقياأداوةثءإة31تحييناطاصصمافىلماثاةواألحالمطقكاأصلعىاةا

درالوردمنإالهددىىالصةردتاوؤدتاصحزكاآمنوالرفصااادراكنءالدن
صىءهـفيىسفىفؤادىتألوفىدىفىفلثءالكشهذاوينإالولىممألوهلكاا
فقاتاطرةاهذفىئشقامثرينءوسبمائةدنأنافىتةا9يمالمحيتأرادانكأفا

ألغااالزلماثالههابأنءثنى1جرببهمومكرذدا2اهألماهذهتنكهـالذى
نلهـرها1

اتماياكوا
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لألمىااكوهنألى

ىبم3ناصانلصوكلأاكلأتاقدأئرحماتاوا تءوساكراذااالص5ا

راذااثانيتله1معقبقيتاجاواكلثثلأكحتاقناامماطئر لحىاببعقوا

زالاىه41إ41ةأصلتمبرارساةودمبمفاماؤدتالةل51الاشةاسف و

إفىحمطإحألادااواأاهالربلىأذحمرعأناأاافةافىلىإتاروحمةواكاب صاط201تنياجمرهذالىءدالمطزهافىأثتائفي أو
ن7الىحا5او3ويكاىشيممررربدورمثسللدورلركاىايظوو6اساتذكركى

رذاءفآاماوترمااأسةكلاهساللىالةتقضءبخقآمضكىموعثاواضواها اتا

لااقتراالىعلينةصصمثمااكلنشخهطدإتءالئباوااثافسااتاءواأ
أاأل المثالفاهوتفتكأثتىاقرماةامدرقو

حاااأآلالىلمارلفوائاترسسايمالرفيحمامحنالمحةتءدروأاأت
روءالموهءارءألمءودذءةييرواهـثخمفرالس8كأألاعروماةافىرتو

تركلةزءأةذالبا03أإآنسىاسروروغااىورفىلماىلمذم4ثأناماكلزرصؤةأ
دطيدوزبئاابملشاةاةأوأفألثتمؤيألإثاصالمالمهايمجماانءرفاوأماصوبالمحهذلماؤححألنيالتاالىزهووهـ11
4تةاورسالىاذهـفىبضارافىرماهاكهاقثافانءغرودمارماهنهاؤصها4الويتهااتلىلهمثااإ ادأ

محافىينءدتالماتفيأأن5ةأالهإهلمثاتاأماقالحاجةأالثإرالوما41إتءلبألت4ترراارزالهواوكصمهصءااأأ

اددرفانادآلصاءأذكرقاإا1زءرتطأفوهماالىألدبلأإينلمثءحايرؤهانبةةفخصاالصهإلتاثاحاةذاأأ ولقيثلذالباززبراذاازقاةةتوبعرأ

إطااأتظمكا11ةتئألةابئااةآتصيادصلصاةروىلىاقهـإإااةزفماإأةإأامالالىااطوإأنأ للمحا1اةمءفاأدالكا

دىءادمهاةاء3رأكلأأا1هةاساأساذاءرتألتأ4صكاتاهوهءألمادئوتاكامفهاقحالمي4ءدتفةا
ناردالراأا9إ3هداالااة4فرمنؤكطةثركاالطبرمااقانبزاجاءارعاإفىيانؤكءإإلملااتوقااقاالىررمتأأ

أثةشمأئةفةلةإلت01لىءأفرصادوفةتوصحاةالىتةااودشلمألإهـومىارتالمظساةددققدـلى1ءأنقهؤلملىالبم11
فءدجهملممااإبهألتاوالثدذوأتىئةآلدااتاالىن1نلىبرنءآمأنالىبالارذكرهاكحتسإألنأ
ال3لةمرءألااص11111اوأمامنأغنراتافىكل4تءءادثواآكرتداذا01ضابمةءاألةا5اذا2اأإ 55دبردنءردأأا

ماقيالضاة3و4وء6نا1حعتيمبراافياذهةءديالنمرعداغةرومءافليدتالمالذيبلةبمادميةاا1
نمإاءارتص1111اخزلاكقيثلضامهدرليعةالىط3عرامأرأنااللمدلمةكرار31اهاناوأكممالىل هـاا

دهآفىاول11وـهكهاأالكتلساءولالو4ااشفا4ااءفا4فابملمقاباةبهحتالؤرافوقولالى
ووشباااادتأالالفزارىارلكأيئاكأةادلاانرةبهيا

وكمعهنلوأوصمهـا ا

ترعاتاضحطءروااددمهـبكليامىتبىءتألافدارزةدروىنكتلى أةلما
ءىلمذاالبكءاآغال2فهلذلىجماشلماتإالى9صهـ2لىءأقىىت

زرناتءمج1صاسانىراسطثوهـطسرىءترجاحدتهارألمثالفبئبالىلوحه
ياىءنااجمميمماؤلملىأبايهنتلسدىاثرااقآصإلمحفولوبلى

نحاربااباالستديكالهءأروصاارذكرحوتىوحىلمتهاقبمقأأ إهالوولالمحببوسن6
لممرابرأءداباالحرافىأءئامجدىفاامهاثمالمجؤرأدسدمءواويوقالكثأ

فىفدى
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ايمكباالمريغريالمعابىصجهطهمإشنيةاباإصبكألاخمارن51مرهوات
ألمااإتاحباينبقيحفصهءاءكارماادمقدوقاااآلهبةاآلأن4زافهاخأذاز
يدلىبايت4وثنهلمففتهععافتهئاترف9ييعافئة7تالمحزمنفباةواةالرفاأف3االطلءايخا

زنلىظاثالهملمرادهاو1واهآهماشئبامتارغر1وآزمامامينء41م4ةارفيلثابهااخمايوزنا
ددوالف4عإلتوضسهـوبيثئاناالفىتولمأنءايامخرااأكاألمادمبالىأانءوفانفهرانثالمحهـءئانا
طأواكارلذااالمنءاةةاعهيى4و
ألمقدورماوصاغهءبولى1امماطإلءالمرلطيوصافاعجانفغاستالتنءفا
ةفالممموكترئررتثرأدترؤإرأاذدلتيالرجلىءالمردهاءليفىةفىءزآلفاتأرىولابرصفميتلى9ة4
افالنءااتهـؤخهالهمرةإتركرةوإلمحةرآةهذولةتمضةوإداألفءهـب1و6نامروأاموأاالثصهـءافيم
حالدفىء1ممكتدافرااهسارحاكللىءاالمؤبمثاةإثألثنلالوحىافباافىطرلهـدانهظلاا

أالمذهاةماادتصيولى1مرئالررأواثبررأتردااذرلحاللىكلءأاعراوااتدالداكقنمرءانفح
اؤلاالبمةرةورفىتتجزالوىفأتآستوطصغوتفأنصالكلالراصقلىتوصءاسببننبىحمرالتء8ورفي
واننخعاةواكاثاائبالضرممسالىذومحركالىلىحمىفهسهـبماباقدكسل3االحرنءفرخمقمةووتدفالممنثة
دحذاهـصامحلنءرخدخضالبلايمحرأةا3ثارازاألماتسءتيمءأنىنلوالتلمةأنوزضام
إصاليمافيصمالصشةبنثألبلاذحىادمساألاثرؤاوالحمىحتاأؤومورأحرمفردهنبلر3ثحع
لءتوااؤولنأءاألفياائريصنء3كاير

ثاويإلكأعاارحويدتبلمىمجمعقاقهوتءدازنزانالىأللىايىلرلدانه

طزيمتأنزاذاىكارتنجإفبافى5بنأرزقياولىألصألررأفردإلسععرالثا
طلماتاساالالرفىءاهتةثغابصدذاكدإاوااحاات7الىئم4مةهمؤفى
واالألمااألاالألموإلتجعىةاؤةوالمالتااافتأة3أإالروامهبازضأرابأازثقانإرلاثأثءد
يااحهةانلخلوهوع9وحروثهثىفغيالفىىمنارعكتل5ثنىتترةالمحفراأونااايهقإاناثذى
نإولىنماتولىئةتورلءزقيايابارنةالاالبلىءدرفةفيلرؤعذااإءروابرازمل2أاالىباام2إرزإب3

رصأكساحبهإلمنىإلأورمةعلىصوبتمدارالمبفتالنةصعبركرءءولقيمههكأشراصؤاللجثث
نءصالىةهـوهمارانةاباالحضبئلحركنهىفى6المعرطالألمبالزررتاابذ11افةاللىألاالانهإتضاالؤقيإثؤذاله
الواوسكعافتكرىوىءاقلمورابابراإوزثادأارءروومجرحاادأااصافىالتهسبافيفثآنو
المؤداعضلبرثاهـوكأوفىاثفتإكازئرعصلحارتءليخرىتلاةألىءلاةاتوقىزلثلىءتؤب
واالألمفال1بالىخيروخمرىتلهطرضسههضالطاواولفهأنهلىءباثم4موق3إلأص4ماو

احبهىولةالمئىلمإيقررواترارواصوررالاورإ1لإبمإباامراأحاوكانءأابتوض
لمانهدعكاباانثاالوخرىالمعاابت3انءصاحبههـصممفتةالاإباا8اسردلةتابراحض

4والرقاولءغارااءاؤإلرهوةشىالىكاصهاالىةالمرافةاخبهكلىءركاصأتمصصانث3كأؤدكانإث
أنزاءألمافي11ذهـلومفاذارفامماواماقاكئلهأةاالىكاواكذلثلىاممهاألممايهاإفخلحدغربهأبى
ذاف4قيخاصابذوأض4ءألمايماروقحعذانهقاتوانبهاألمعياااذقاترأةتماتإفخبإو
لىيدووغيريممااطبفيوأنورشلمتاابالغةاربابيهيسهلذىاأالماهـنربةأبممإفت
دجمسبنةصأل40تءماجانواصلاتباواجهةلاقامةاطبامهةةندازابىأالىألأحماأ1كنراجباساهـأسا

االف
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علىرتهقلىلىامصنههاانو

ددرءةتالمومانرطاأصةالمحيسالىمنضيرىاةاالته

ننء9ماتفأتاجلمتئاساكامعارإونءمزاركدتءباكبئرياوفنالى

لىتلبزافاااكاوااأدروباكصالورفئورفىاإااهماباخيرمنلالمحيفىادالمةانلمىاتاالث
اذسثل2أثاففاتاصطثقاأل

لالخاثآاضرشمذكرخ3ءالذصهوئقاسءغعألثىماتفبملاتمدان

مكاممافرالىقةااباأت41اثتغيرىأدللىفشاالذةلىءردافاوقى
تاههراروفالىردءفقالىالمعرءامالاألوقال

4اةمراازلصددلىأل2المحشترتلىألالىلهاشاملزققبأااتولوبم

كأألمامانلماإشكامثرونءومإنمبء1وفاريأبضوالمائنقدااءإ1اءاالرؤسمنةءطدبابشزدلم
محددءملسصالزيادةمع4اتابكصياسابئااركااتإدصلأبوافيألىتجلىمغمديرنءلدلسوتاالمووأت
ئلىواراكصاصمنهامافانرءةفييرةةرمإوللاررمافافيرءوصدتاهـغزبفياةروايا1حا

آابردداءدءضءاءااإلناريىؤرالدثدمتمثممااتادأنلهـلءتودديواالرلممالرصابودودصاصبنالدين
الممعشرتدمخمءوأرسةانءنمحهإلورحاثبىف3رضىلهعرثقأنالىبرقلم3لدإلحرمهونؤهرتهةءوحضحااش
رهاأزللفانحعرتااكزمامنصهالروفههـلهارددونتونهثجمىاألىوكاندزهماافاامطاإبةافيا
االرصقتف1يهثاكااكقاصأوقالذهاتادفعلحهارلىوآتصرفابرهاوفارببهفاماعركضهن4افاؤءهألجهة

وحنثماوق3صرءامهأرافىأذالدمةضاباوالزتاعاتؤخأومتى4واصصفتهالدذللفء20فألالثلمافى

ملرفىفىتصهارتخطثافىكتاصهمأشالمدهـعضالمجائبأنامرلماامنارهأهاةطاكماودنةتومرثفافى
تنزإناكزه11باةءالمإمالةخلةفإختارامف9زقالرصيميركضةاذايقتفيىمهءأدحلوالماضماس

أءشىقرعفيانأرادثمشاالاوزلمكانالةوابنيرهد7االاخحاداداهسذهوبالداءمه
اقررأريدأنفقآلابلازاأربالبدكنبهةةاهرلماالدائرةلهدإلهحرونجبتودااابكأممليرولةاأناكراا
برارلاىتمضالبالمحنلؤجماماقالطغالنهىرةابطاأبىبهعلىبأناثصاذفتيراووخمتةالوزالمبمضتركسانا

ت3زاعثااالاارةوإلفة2امنردرةادلمفأوةادالزةمنلفىكأوآفغءهوهقيناؤدثدءانولةا
رووهوادخبدخلافناصشيناصردتارؤسنءالتهمااينزعآغفينهااعقبهوقالاالمحياننءةءا8راللة
4برواسهذفصهرههملكزىامميمبماحقاأبووقالةلرياا

افاثرهنحهاعكازلهـالريةوعراعبايأل4انهرخقاواهـادد
بسكانةرهفالىءنتمابفاوكهبناوقال

سترومأئهستومماتوف5هالاءااىالرربترصقلمكبمالباصشيئةدركنهاتما
الزهافىصتهألةامنوكانصهاماؤثابااصكخوتيلىااصاملجبتوما

المتغماووابنخواخكلآخهـوقال
داةااافىدثانإبئ4اا11توالركفابابواصألونوراتصدرا
فيمصلألتإلفؤناؤت4عانجيمفىالثورومبتؤماآذانمكتن3و

قالعالمتمفانجاترأتقرثابنقولصبهءاوهذا
نءثرم41الشثرثألمكألأنثفىالأهـامنسوابئراالأعالسانةائازش

ميفةاةايالبنلوؤتلهتساءدةلطءتأيلطصلىااقربرابمقدنيمو



تأثلمقاللالخلبتءا
لمهثئرمنأملهءلألر

لاثمماأدىالثز3نز

ابألادافاماتأنالىلثهقيء

التؤثهأنالىشاتوا

ن31وبهاب3ة3ب
ثهـب1اابنانس

فىقدرافادتإف11كالبراتمةا
االهمزازألى4ولأاواب

9ولمىالمهتءلتؤلى

61صأطناتسةياصهسرةل5
وقالرهـدثافردالى9ؤ

صذهأبتءمأدذءسهال

نطدسلبملىالىصةالحاف
تابشحنك4لموألراط

4ةءفأمءلم3دةءصقأصا
لالخالهفتوالأةأتث

تاذالماكهماآلببر
عهدثثاةةأذالم

خةثصاالىزهوجا
ولمركقمرالالرجىمزة
شنرثلىامالولىردتةةررث

تهمارت71ذطنىودها
دءألوفانكطاء4آؤ

ح

دلىلمحاانحرمتانلرصا

لمثءألنءاياكاثءمعادا

ء6ل11مقءإ4ءاابوع
نهت14فاذاهوةمجىمى

04ولدةمرالث

واأأكانتآنا
ى31مرأحماؤلى

وانضزلءالخات9

4الألدنءشةاتأثتىهـ

ودتاابتلممنصداهـلزإ
نءوقاالوددااثذ

م8

صائلم5لىألاقال

مححألونوالرأفكعصيدىصفرتوانىعرفىاشأناك
ألءااءهنافاومادونمنصاثمانالىكنءدءأتا

فىسنههودابنيئلداابهلثاو

محنلوقكلنظىااذهـءحهـوصاللىءصحمل
وتئمثبذقءمنىنمألنرةءولىوتئمعفىفة

فالهءيثإأوصىلوأنهإءاإفتهاتحأاولهذنئالوخررتهإتلااكرتلزهالقلميتءالىء
الزوالرهنلمطكلىضاتراهدونىالز4إةفيجمءدال1ادلزاالىفصهـاةناساأتلال
لقياذلبدادىالىهثابنلذدرادم8احمانتيمماتلىءو

ابماااذهـءفااقرثوعافغقنىاامتالالمركة
الدواسةفقءالدالأقتيئاسفوشودةبالذى

ءامىذوراواأفنوالتةةعإدلر6ردغدن5اءبأس

ءاحماخألقمونيءتبلمتىةدوسرابءراتحتافى
االىصتردءحياصيمتنااعايهافهودهـحرا

الش8الالتهسآماممتلىألالماآلترهرى
اطة41ضىوسةءالؤطنيءأألااعاىثىندثهمن
ءطةاوميماثايمعةماةفيهـاابإلماتلعتوز
والىالتاتطاالطنابتواناثةالتهقص
نجما

الإخاثءدناطفابرتقيااناللمددالولوالنء
11ض7االوقاللةافىهو

اهااءأاوبمفاماجماءذأاللزاألإوهتالدةهذكل
111اانقضكابهاثكتةلمابئاصهاقالوامواالرذد

إثنبليهالأرلصادالقه4لىرأتبملأتلماانبقأذوناإإمءألواوذلالقرنأما
مالىفعالؤشيناأميربألدالانءكلأفىطهرةس3لة9وللرسأ5زأتا5الخالعاا

األسفضازهثاثهبقاللىااصآأتالنىفاينذدأتءمادقالكثانهلفترمماجةاتا
بعحهيمتمجرنمحايه1يهتلىرعلىيقد9مرةبهاخماصنزخصالخإللءأقالشه

ادلفيخارومبههبفلالىاوهذاشورةءاالدةنءحنهمااعمفىدارالزدهوأالثهـالا
فىل1هـاالقاابراالةلمدحادوابرروا9مهـصاواارألهفانتابهاسقماخما

وبدرصىءواالقداملةاةواكةانجدبالىبكشاازلمنافىئاتماادالمحه
همتبرقالألوطابلوغالمافىالارع9ا

بهرءنءقةتده51بخبصااكهصاضىورط
بهحرفىفرصاآاةكاكاد4اهـافيمالمالمييةظ7

ن1اثلىانمودبهقيارمنصاناتااهبوملالاودصىصواةاكلماومن

مراثاضئليرقأل
امات
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وؤتنرمافلهاصةنصاامناحموالدائماءخماءالالاهـاأنتلقأماتر ا

نءءف4ةءاةةاالكبالىسالى9بفاذهـاللصممفاالعئئثرفءايصا
ةالمحابقتالثاالىاصاةإبهـابنقالا

منرئايربوقالصهارهت1ةر4أماذاقفاالفؤادمن7نولالتهلمحى
سهفةنءضىلماالثرأنبمايتلىارهـادفىقىوداالطتمكأهـ1ت

لمناهـلىضىاداالثضافأثرقال
كأاللم4ادسإةالاةاةاإمدالىءخصبراعاللأمذاابصانو
المرنخؤلهـنقاقي1وأفاحتهإلاذايماماكماناماعماجةافىةهـحاءةو

4ةءيرتولةتفالىستمننحهالتهشفىابطاأبىبنلىءالىبفإوممما
مألوثايألبوابنءوقال31خآعىأقثرثانآتأللماءدافى3أأ

لمءئىءحاتخاهءازرىاسءاااؤايزئارىبذامثلال
فعلنأفاتتلوصواادءفىالوراقهراجاتظرف

ناحىأنمحباة1وا4اهلىالمرهسةحكوابمماوادناواةالوادع

نامنرؤنذيخالملىصهالراوجزدخءخكىالفافىلهـه4الراتءنوت
نءألم6دأوما5مصاحالىفىءبا1تستراالهن5ةاالالؤلاحمهأفىاةالرارومختايىمانأما

ءرىورإةاالىبه3نروفييومقالهممفثلماضاسنوأبىلزالمجزارحفينأبوالمحصافهرووكذاثان15
ءةاامحرنىاادى1زراكالبعفى

ادى1رسادمانمطاطانءرسألط5كااهـرلملومبهافىت
ا

ادتءيرءنءةرزولمإشىالاسا9وامهاهنءئمامطميجاتلمونالمرحالعندى
نهءصا4شهلهماصىزرهالالةااإصهءمادارتليطءبهاتصضاتهرصااحلما5

أوبادتءشانحاكنيكزلهنءويابسجىاعاةاثوأطكألااتهـةسكداالرةاقبمنهصاب
ائرةاحماس491ةء001توصهمندصهءوصااانمجىالمكصلةماجمبابءالبفلالربهذاالىفائما

لالحواابتاإنرنا5االفىلؤاسألهتمورلمتااادن6كأورةاكةباساتاالفىرةوالمكارساا
ادلمارترذ3وؤدتاوميىراصةخحهفىكاابمالاضآمفلرالقيزقىانيرالوماعألاف

بننلسئىأدما4ءمايهزفزلوأرادافنامتخ1اورت7ةاعنمالختامقبةالمسىحاتآبىنعافرثئلمذا
اب115ماةهمحادؤريملىظتجهماعإااذنءوفاكهـ4اتءماةفاابهكالب4اةءا

نءإذكاثثىذااناكأرهدهـدأما4ادهالدهراقأكلتابات3ما
دقيكاءأالخهالثلون2ةكحالهريدةالىىكافتاذاعا

فىموفاىزالر
الظءإ3خيرا3ءحرأمحضمنارورفلتلافئاالىلىالشن4قلت

كاغثءندكطظوالمشأىخماماخمارصدىصرصآثيرؤتقل
حرماقىماالثزادككاسلمداةإلىلشىةدوحت46لمحفوفتعنوازدقاى

ان4ابمأءأاامرخالقاليااأالاافىذيما1خهاياكامنئغ1احدااكلصىاالفىةافاتااددمنبتات
ءاالرعراو

كرتذ

اناسامنساججاباتبمااغآتاترابرترفاافىإطلدأالركماائاةةفاصكذةلبانجتفانةإل



يدنزللرؤفىمنزا

يىانحىاايخويا
اناأخبالرفرا

رضاأوقال

مهدفى4ضةألىنيساليهطئلأ
ل101ذترآفىءوؤغى

الىأشأرىالافىفىاد
صاللىءبالت2هزالوتي

وماكاامفىلرشوقال
كهكألزمالىمنهتفه
كذذاالىلمثتفة

فىمإضسافطءاا
بكاال3ا41زاللذىةكا
اءناثأزلعا
سوانالمهمناهقضن

أكا1سمملى9اكزدوفصإ
لىالكهاتذابهسف01االسم

لذىواووانءلمهأمصء

وكالفالملجذصى

فىخافراتطجوسماليم
ومماالىصلهد3فىب

مااللهوكضالذىكأء11
نمالةثتطثامه5التهدما

وركالمسثحا1ماألسسنهط5
ورابرصهاتءومهصقول

لذى1كاوالمىطبرخمملى9ا
والة3ةثسالادلم

ك011كأعرفىاار

تهبذالملطثآندأتا
هرااارةاانيءسلمألصابوا

زاإت2ةةدحثوا4عةاب
لىدىاأءسحهالىتهو

ازقهلمويإهءتهالىى
نطاسينوبتث
نقولوالمحبملدتاصأ

يم

كيهـأتجنكهولالآاوذأمالااتأتاهـمسومجخلرناسضاجنوصابةخضأأ4ال11
ففقهجمرمزاأىففقهمدرضللالمفوقنمالىمخدصلهرصقالاسربقنناشالة
مااصالقبىنأقىافاذفغهبرءصنوإيرءراثريوعصقمهاااةصضدكا
المجؤايمسالوبم4عاثيزانذىلماافقاانالابرلحآوامأىقةةفاهبراءفياااةابملى
نءةةدالامبزلةواكأبمدمزوةكزادعىاتمزاالالبافاستزلالركاواءصاصإيراصا
تعالىلتهاوأناالنعانامثرمناالأفلىطتالئهمنيراكآكالاونيهطصاهالى
تالىبتهاأنيمسدألصوامحاللموقانرآزفاوأنداسخآذالى9رعاتةتءمجب
مزقينبهةمنزكان7ابلزناوالمثنباذبمرأذاانوااان1ةاثاايومئىعهـغير
جمزهصهنةاالعنهفةجاافىانلمترالمجازانروأن1صنئىءالمرانةيثتنء
نلمحىاأنلثئصدومالموأنمارفتوابمط5ال4هرفماهـنترراالفهفصىولولم

ويالمءوألساةالخىتهاإذادرإبذاتهطالهإذدسطبالئهأنلاباإزءثجحتوا
الىسرناىءبنلاكون9شوانماسموااغقىفيهأرلمالثتمنوأندرةغ

حرتجيفررصالخوااتقااإفراتفاالىهعنهتعالىاقةسصرشااندا
تاجاطءبنلصآواصىخمائر9تاوابافن1نمفىمهمبأنةهـباتائروقاءاخا
فطردهنمنزاإثنمزلةوفىهـإلرالكانءؤإهـاالمةتذكلمنفالسقاانوقالثنزرتةا

موهـلكزءأهاعيئدلهماواللبهؤتدثجبئجمرو4ااجالسهضشلءفا4مجاعننلىا
النوهءادالمركااسوابرثغءاالشان2سههـروواكهدلالأمهـأفىأمزنث

ثألمبهناللم51التةكرمااألى3لىءتمااقاينءتإلابرنتهدةثلى1رةءااالي

براممبزمرابالىذاناألءؤالاأقءفئقهتزاحونبعرهاليشااألواكلتةبروالبلى9
قاءيئبدمثالأنء3ورهءاالشاببرادمذهـادنءبهـابهامحبالمواجممابسفاذا
لدارضرااكداححلتاذاانهلىءقاتوهزذأتلىولىيرىأللفاأنوذلدباقاوبم
ماناالتنكانانلداوااكتءيااةلالىدرااانأؤرلدوآناةادون

ولاةالتاقماطللفأيدولمأنفاماركه4ءخؤاع2دألىإجا
دفىعه4مدااسئةفىالثهؤلررأىاالدأنآالبقثررفلمبااناالدأن

ترافءالاالىفيضعلمالمعقزلىاعهوايهلةاداببهمامهنةههاءيااإمةسمل5اةا
خميدرةواالدادولىألصثلةصمخمبصرىاالمحعنألوتالحش4عفدلدالذالذلد

لةانالىتهأمنوالدالىاابالتهناتءأالةإأنلمةاذابكال9ادشا
لىءالمجبرصمابرسأنهضانهرىثهلى1اااوببارواالصذاولىملموقالتهتكا

ال9اهـصديسالذقاالشالمرحهـكةلومضبارازاالثرلذترريمبرمراط9اأنأ ا

هوالمجبرئصذااخهرؤأ41لىتافىااشلتأآولرقاكتةةلدهحمكهعنافىحىإ
ون3فأنضصاذااأوأممطاالىلدهمدلىادفاقنى2اأتاآلكذأ ارو

حركةكلةنناهروهاانءزآيمنواداداااضأهيئأواددحاساالىكدادا
ب1اانحىةالدآلهيئالثةلىاوةصكلهأقا3ةمثدولميرتأنهلماب
ثوابط1امقاباتمايئيممخألقاللهإلااناذاانهكتإنجزلىاثانن5ناجموتابا

لذموا
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لكانالصياهـمةمه49ا1

كينءوياههتلىيبمطءاومالىطةالتهقالتعالىالتهسثيثةنتجابدأنالىةلمثإلولزلدومعدحواوالذم
4ثءعاولفرو3اذأوهءباقالقولملىالهمالى4زازأرتاايماءكاز4اانإدنهيشاهأنالىتثاؤون

فصساشااالماما

ااءواقأأأللماأطاةآلتهيارشإاضاصرالمتلمانءثوماوهـأدشألمانوافءتماث
اوالمىاالستمهـنخم2وقآناكأوااةامجزيلمااؤؤروعاتاطبادااتخاة
المهبرعنارةماأنمنىلىألنم4ومهحبميئغدسىمخءوقىشمووخ
مخضهرالةطاالةوأن4ةءنلمذاتءأداهـوـ5هذاخذإتتنةءذالىء

االسمنوايممحالذالثفانضاءلةءالذه9زو97ادااأرولمرةمجافتاتإال51ألءننرالديناالمامآنانئإب
ءبئالءاتجلىخاظالىلنةهسبخإلةلطءاالؤخاقزلىاةاذاناخدلىتيئالدلممايالمالقاملمءاهـمفءا
طايلىتوطاغول9اريسشرايدوظرورالرثأالماالى1يأفثدوثيالكءاالبذءبزلىولمررة1لداصا

شاتطمهااابولمصاةاياىالشقرآناكافىولمذياءمابهلدرىدءإهـوالالمحأليدوإإمهافثااثاناروا
رشفىااثاأحثواطورة5ثررلرثالدىممتشوافهظفنلىمخلوقفالأمقالى

ويمررمنثواهـاأتىإةساالقيتلميكإزررادالىذهربكر7ااقإقرلارااضاهفىروثسهةةااناضهربا4ةءالة
ا10ذنهـمألسانافتهـالنءأاوآنفىاامركواذتانثر11نورآذىاقبسافىاأاقهرورلرثا

أئاحاز2التحاالى4صىأنالىذالثالىسطاةادعوهىؤخراصمالثىردمةثرآذوااصؤاقا
كا6المهـممءايالانلامزطجمط3توفىآنةيئدانىؤأضنهالئهركأىلةأحدبناالمامابومماافيتاكأه41ةأا
فىثناةاءآكاثرنفىطاكمجاسترودلهءادوإفالىجفابمالمىلحيىىكأبالرقةطقى4ةءالهكاكدرفىأ
معحىتاهـمفكاباءصاالمأالمإلبهآلهانلرشةيرهماءؤادوآبىديهأأادكأةؤراحاستبنروالرظ4فهاظرةالا

دأصفقألخلوقغببرون7نيأوقالرثىمبنمرذمقمآتاأمااداتإوام3هضلمؤذ
قا4تودةوااءذكرويامافأاؤتاسثرآناقيواكرانجفاالذكرزىرتمناف1صلىةالقهقال

4ثتمنوهلاآل4ررأنإلوااةددأااذالكراخاقالقهانكينفيرانءثروتا6ا
اهـنمثاإأالحطةطامقألموالطصيوا1روالناقىةنءالتهلمقدماضلمبنثدثا5تلم3روثالذبغ
لحةير4حادرم4ءاللىءةلمرصقوالىط6والاراةالةإلمجهلىءقابرانمصاوقااتماهحأللربئاآيهمنةامءا

أالدبوةي5رايءأكاإنافىاعاءبالمةفيزأعرلهأيامبئالدادةمكاىهكأصداليزلولفراناا
لااذاياةالأتنزىوللهكمءافىلمث4شراثىط34و4إتءسءودأرعقداءىفامالصبم4وت

أنلبماالمجمنءاددإمةابصءبنرلراولثلتوشمثرةأثطندحافىثمدةنواقر2نانحاقلقيات
أندلاذالدسليتثطقالةدايثرإنهارممادأظقةالوالىهمةااتطىروثسوكىاعقوفابذالث
لن99أنللإلحماةالسارتخد3ممامالى1تفىفاضيهباروأنافىى3اتلىألداأايئانآلئخمهلحهبندال

دكاا6اداكأدمهلال6ناذاخلمماالدق011رارمهآنرهؤأإاثرولىقءلوااماتىايرهـالوالةهـالىضآاليئ أنجارإلآلىمعاجتزللرحرمدفله9آ4رأدلثنروولدهلةألىءىأونجزةلههـدقي
ةيردشءدبوجمفماوإناال1واناةإبلرنمفائاألالىص3نةاارثنلىفىءالمفىأياماموكلامات
باممافااثاا41ظدإزدفااكأياملى01ماوقئكزلةااأعنئلوايخالمةدارت4مجامصموئعر81أكل

كأءااالىباالغقدأدهبفرقلىءقمارجنبزلةافىمخآثهرلدعةلأيااالايةاهذئآلنولم1لحمد
لققيتثيماتصمافاافىهطواارلةنرإ1لةمراهـواكأائثوالى4اهـفااة1ةذاواةاوااممء

المىاذزيداىىسءاذحىى



اىالزهىاكهااإفظة1ذهه

فىدلوذةوتاللدواءيراوا

ووهدنمااذئلمكلهذا

ئرباءصالثىنإففلرباب
8وبىمالالىتاص

واالضربهنلىءمكاأل
يماالإبالةأ4فبرا
لقلءهلهأاالنخا

اثبذلمفهـبتانرمىذى
اةصى

نهءالفاالهفىاامايرفع
صغؤهاطاإباسمسادداح

فالختذاهـاقئث
اذااالامراة01ث

ط3

اصؤحناعلمر14قدته
روةهـءابووكانءماإلما

الفعاآاذلأوثبفىلذهب
نؤديراةاوفىزابحمالاأنآلى

لىسأبو3اصابادخطء
زفيلىنلهصكهردىاةاا
4ااافاداءوآقاافاضها

باسميةإدرويرفاك09امة
4ؤتعرحتل01فىاخاكأوامه

دونهاإلابمالابذيمعى
ؤولهملثلمكمااقهـمان5

راداؤاجمالىزثمالمتةم
طوافالحهـ51أل9بكنها

ااسااسمكتبانهدجمث

رنقرمصألوقالخهاسقحالوا
ةجنحالميمىلواااشيا

فارفانأيؤىنلمتثعه

إبرلمسىفيةفضا3ا
ناافأالاتهاسيوقعالنهانوعوا
المعافىنءبهعاسبراكاثا

لولمهروعرعق3رر
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ابممئماومئةابهشاصموايهوابرمإلة21وامرلةابتواةفاوابرأةوالمئا
دوأءعطابنلء1امفااايمابم01الفاالزوأبوافراانطتءاالهلأل11
اقبأرواللبالمزدامحيىأبومولمىاسلىادامحببثمرواابثربنوماحابنا

مااقئاعرأبىبنجمالمحسين2واامحبن3حثسصأبرآللةبزاهباير
بدءألوهاشبمئهاؤالواشعرىاالنالمحىصألىامفتاذاأالمحائلىوألوثعيساألتاذا خا

رقالةةذنجبهاجهمواابدعازههـماينأسأمثلىنجزاالصامذهـارؤوهؤالهالماا
اجمرىانالمحيأبوزلةالمءالنئنوألمماجااأحكنهرونلاصإفمخو
اةاقصاشثاواثارلاةاادبو2وانوكطانىلرماواارعبسداتيفىامعا1مبىتحوا
معتزاةةنلىافبىاااعرةأساثةأزامفاااااانبغرت5كأوهذثااااوردىاا

دعبابناصااصتزلةالمومنلةوحثإنةاأصكاباخاوادرلةتتامألثطاإؤاباوا
الملذءسنابن1قوأظرفوممااكلاواىفىاالمةواايمشافااحبىءوالزث

رألماإضاىياهابمصاقالدعافلمقءرب
ىاليشعرامركمهعلىبناتكوادء4افقلتمرتهتزلى

كيرهو

فىتهمنلمأللاأنوظنماتالتىءفىوقدبمقالت
ئبزلىايحكهثلصرشهالط9أبداافىضمازالكة
جدروالمذاأمننوخألئئةةسامر5لثاداذاروك

ضاالولىفتمهيتحاتاؤألماصااشفىاذادصاءحرفالتفانرابال11
المجادونااممثراذالثوجبهبيتجماوناأنيناقضارأثواباوتبزاةةاءاوا
قيمحازأنلعنوالمجزاعاالهـثهـناذمراةالهبألونوقدمالةحنقدبخءءادئىاالن

اافسعاءاانتواننالةجمىصهوناصاضوانلواالهوهينءارمتألصما
لمجايسبمفوهسأومأةفىمااتبدوواننافالمت4سارعاوباادتب1أوالمج
وزينتهأاقالدنيالمحييرلدننحؤنارعلمسس1ضناوالمطلىءروشمءووانفيان11واالئه

اصاعرالوفيفضكىلمط1ارعؤالمحتامأعااحهمائوفا
رهابااءداءاالحاغوامألصلواموانوناوصلنامران

ج5ولسةوءلباعاكاهلىنيخصاةاأآشوأأثالتصادلدينبدرااسساقال
4غفراأبااخقناايمااقدراةلمريةلمولىعليهقهالىصقولهنءابخارىاواههآيبدله

رقكمقامدةىفأشفىأبايهرراناعنهتهارضىرصةعالوذأبههندممما
اننالسبئفافئمالفلمانبهالتعلىدخالت31االعاالمحزمتءاقةواكطكاخها

انحماةانصرةفااولاإلقاءراتصطالافناسىتاندلمنءأقلالنهشماكون
ءبثاسالمثيتغرانلأل4دثك9هاآالمفاءاقالثانأناللاياصا ءدوو

محةالكريمااقرآنافىوقدحالمومالء1الكادامهاماقذاث11وانبئإت2مخرذاابل
لشلطاانابممافزلناعلىمريبكنتموانهبدونالاهتم3المحانتإهكقيكنحمواإ

ةهىليمةامرااعأوضقلالتدضاللهيةاائخصائصأنابخالوالمجوالىتالتعلى

لى5
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وعزيفكليدزورسوهـ

الافاناتةاالهذهواحدمناناساليهتءادالانقيلنهبينهمفيمامهم4يمنزاطمنزاومذاالخاقخمائمقغلى
رلمطةثوهوتصيالهيملهانظراالبصداالذهنللحيقعلاوقممطاثذعىوالمعادواوالرلسولااللهامرثفكالث
صهضاؤبانفيثمعناهمنهذاشعكسلهمخفاالنفمابينهماهادةاسلىفآيان7ـهاةوردافلهسذااالدلةاموقي

كامس4لذمحفوؤأحماالالىقماثك1مههذامماالشسلثإنءااممثرةفاءةاافصداالوكالتإنااليرادقوافا
النىافىاباضاقهنكوبمندالذهنفى4أمورمفروصذهانوابروارقضىأاعايقءدرادفصائروالوده

دداتوالمطزميم4كأالذىفيهصوكاالتفيارهذامنفصقيوأدظلقعأنلهيراتامواافرومقوآشيره
شوصثازلدوانأذددقوعةبهبنلديئلدرااةاقفاقاضىهناماحدثديقإدكرشبابانشإلمهذاصنفا

الذصهوانالتارفيفانكجلورخهافىأدقيحداوخأنهمنوخماثثالشؤشعنسنةالمجةتبدمشق
دكاوالدزإينعالواسوقتمانهاىأمنيمرأهاذاقمالقانتدانمحتوؤثمانتىلزولظ

2حااتاذمحناذاكاممعبناثااقااوقفلماإقتطا10فادذاثصاوقصتمأنتحهعكلتبثوسكبدان
زلدعلىالةثنأذااوانمقهاقراابمثاقلدمبعمهـفجهاوأنصهنالمضعلىوصقديفاتمعأشاعلمعاليهاوىظلبا

وانذهأنجدزلداواالوصاحبنءذالثناكشثمدانءقفثمن41تىلزوقالرحلاضهائالمعجفقال
3واالثأحدهماكانستخابنالىالموبةسمجيهالىالمسئلةوأمأالته4رىجمثنماابنأقالفوجدملةالى
هماافىالاودبافاساوقعثافمالةئقبلاقااأنتكهالمةن41لزاذاقادالرلكافهللألقاقئهارحمه

المحانصاذاعااانثسمالنبهزاقتلمصالثااطألقالعيقطوهوااصمالوالنهأدواإق411مغوالثأجعالرزمحالنا
هاهـصدمضواعالفىقالقيلىوقوععدملىاوقرعهدىؤلمعدقاكثالمنجزلمحثلمذاوااماالقدداءلىءفىزاالنه

اسملذصهاالمحابدوالمنبصوبرىوعوعدمضىتاتامالقاقوعوالمعاققوعفثاةالمصبههوقوعكأالنالثةلح
هولذاأسانواالناابنأننءلتةلمطققاليداذداالمجوزمضبقالحاهوااالولكانرأهعيه
انهسماياقدتساوفصجزمموصكاوهوهـااالضههوقمالفجختخرهازهابنىممطبرئر

اذطالقديدلزاسكالنلىالىءمايماوقدتقدمرورحاروبيهانخاهابأواوهـاقاعلضميرا6والتابالشرط
ذامقافرانءأافصااعلاةرواألاتخذاشرطاجثابءاة1كذفاتاباإاذمامئافىهـلهزءح

مااذكرتهواألطامكتابااالأزهال4مهأوالوارهاسهرفاعاثاعصالاأمالعيقاعدةكةأفترويرةترفيص
وبعدحذببهمقممهاذهـءقوالمجةكوزتأهـنىتجاالىقولهءلافاهاعلىطءاداواثأةرراقصان
ضإليرانمفرلمعنىوضمافطاجمكلمةاقولهمفىتابسهومنالمحاصصبنالدينأجالاشالىءفيرد
دالوقومءووقمرونفمامادبااراابأنوأبهاففاوأتاناةااعيركقبأاالفىثئالافاابرة
باتلمرافىافيءااأضكققلموالذاقاللهانملوقاقؤةفىاىاقزةألافعارممهاواااضمائرادتترةفاافملإوبااموةبا
انهـاشفاينسبااأونقدلماكهلوضحبادالصتعلافظاكلمةايلامساماالسعدبنالدشلجمامثيئا

فقالألماالءعالممقدالىقلتملةأواقئئابادفظلكلمةالدينالدلمعدولدهمعهكذلوقاقأوء
ةامأوضىامننوعاصرف1ومجروصالمالرعقفىلمفعولنهعداأئموثنفقارلوضعبامعنىلىءببهملتحه

منزههضاناماكانوذتمحرفامنهالمعانهونومعلحهـأسالماأوالمحقيعةقهزفموالاواال

ضهوآبءالذأعنىانقديئااالباحةآنةرواالبأىااافرقابيناولسيرينبنأواناواالباحقرحالساوزاكهذا
إتاقسيميريدنه6موقوقوالىملىنتاالبهاثقرالثأوفردواجالعددزثكةفاااتخييبرأباموواالمحعاالت

ووالمشوكةاالموالررولفمثمحأضأنانحوقوالثابالضوراسزلداوسكلكلقولقاميمماكاإذوشلصأوفى
االلىااناسرفاسبءجريرقولابلمألةمحمامحماالبنلدينالبهاخيئنداواأوأقيملء

فىروىمه



ماقإلالءئاذهـذااثركف
ادماالهـمتهىمحصألممبمقدبمالقيتماذاتراربالدناهذرقهبدتفى
اوالدىلمصدفئيعاؤلىدوالأهصهتصاةواغاوزانينئمطفابربمممهمرالدبارففم
رئالءكىالوائبمالتجماوقمءاثابخرحفثذأودزيداداذهبالمة1رإولهيريددالوؤوم9رادو
يسةاأيمهاوتقواماالقىلروثهـب

اوقدلدمعلصمشواصمممنضييينماهـمأقيالهاهالفاتةاذاتركالمهـئاطلافان
تغاالوقولرة2اافىاةةتاؤهأبغ
أوساخرههمملمابينوجدضهمالمرخاذالممعوامؤاشة001ااورهلفةثواية
وقالوالوانهابمعئىاالكثيرتلؤهباويزيدشاآءبئادصاوأرساناهادؤوالهلةنهاهدلوالبدؤرلدفمهتافاذا

فنلمتالالزفهالمبردئكتاباةالاللىتعاالتهنماممألمشناالنلطكلعنىبلمنادإدتقسمثميماتهبا
الغاطامماالضرابواابألضهـبلاللمقيايزلدونبلأويزلدودمعقانفةمربغيرضراتالةبالىثألثيلهننلبتا
لةالر4والزردافترعقمكيهالمواثتىاكذددونيمسيوفيآننوأيميانأوكأمتماالولمتانااومف

اواللدمنهمعندهمعلومينينمعدودألفئهازماونؤيهدذكبماشاباحهالفمائةلىاارذاثءإءياصاأدلض
عاتيميقحالعاالىلهأريسىن3ثأنزبيحصعبنضالألموهذااشاذالثشااندرنزأاولةثءابزاقىألاكلعب
فيأالمبردمكلصاملةذفىدكمعةأويزيدودطآافلماماثةلفتراماةضلذىاالدعادافىءبنآوبتهباالقراعناقسمصم
واصلومجمانارفانافهالمجرثزشالممانهلىءنصوبماوسايرثدافئتباأئلىاداموول3ادا

وهمااءافا1عتنرلأفاذالتحشلمقوالمحرورمتلمجا41المحتمذتفاخضااوماوفواالأانلوقدولمقهاالوا دمفماعلىيهه1اةارةضركدوانمطاسكوناكاعلىمب3ال1رألؤعببزلوامةممز4هففمناولامنمأ
ردالنافيسمعدفىأوااالرعقثفقفةزفادفادإإمةباإفاشماسىءااذكرهقدموقدب

لمتامعودئاالىإلقفةاللنزاالىلوالصباساكدشتمادلطلمبءهنرةءالمةااالواالز6طسايئصفى
سىوالمحرفياعيمقرهذاقيوئيزةعزممنةاللسوااساةانبدالشا9ابرئراذئئيمالواالاالص

صوقدااو4المحرصىانيالةباالوففأةع4اصالاالنزالمعافىاحماادفالصوائودونلز4مضضامحااما
والبهع1ثاذنممنلم1ثفانهالذىباثاإلفطعمافشهكئالمعرءاهالأبرالقالأبهمعوكم1أز
شجؤى1ةاعندهواالسمدةجالم
ماحالمجةالمجوذاثفىرعتمهلمجىاساجامهأةأونيرمقولمتمعنىعلىاوقحء
اقباحلوخلدشتصزءيردىرصاوأتمذهىاالمجرولدتوإجرفانبز

3االاصيءوؤسصاقدرال1نحااةاالنوععقىرزوالافيباإمةااوطأبونحرئهنىةةه4يمليه
ظنماثهالررىاف9ااادإءلويدت

هقكوهؤشهوفملشدرامورالىمنتاذاخشهاصلوالاهـوآألماوا
شالافزصةاأبوالميقعذهأوااهضث4سوعامحؤ
مبألمافزمنعافىلههفوتهدصادالرفزثاطقإإثنمحاقددماا

خمقاآللماكأوناومههربرهى
ايوافةتهاضنىئبههـخهمرمنندوشلثوهرمةش3و

جمذلقولالمسادةهذهشدتاننسإوعربوبهممينو
سإللعلىابلىكألتمثلنماكرافتئأريدالثمصورهوأفثى2وذمىءفىأ

ولو



لغبرعاهوعاملىودممد

2عومفاقمثوءقمفوأخذلاالنةاماهباآتيوقرل
حيملةومضارعيهروعتمخاقايألرنئماموثاكثثفينىءلذة

افقاللضأالخنفابنرابا51ذوأ
يرءوسمرهـناؤصروفاأتثتيئءطراالفانمهاعرؤخذءبذقاوماعرضت

افءففصاريدتاتوليجثاصاأشبأنصتءأبايازدقضافقالخمرزقاأقىاصةأن3وا

بختدلدوامءألفثم101وزةاسااالىأناأونسن011اةتنمنأ3انآسااترى 97مءدوء6تولثتاهرلمج51أتوتهروأة35فعالتااكرهاذسالا
يرآفىلالحاقالهلىكنبصصشكلشمبهأشىماأسالفانىالسرقفزفىافرواك7االقجمرسمتنلثبرهنابهيمواا

وتمحفيزلثأنىورمانراماكئرننبمألالصرةااافىثأأمكتأوفيكلرىدث
هممااشئداازوالوخهىو

افال1ذاةواااةواءاالميهيسىمههفوةسجالتاهءدالباب41ت5ثكرافىءاوإيترألاابءابرالمداا
أوديثهـ11ةياافتإقىهرأنميتاتنواعنهثتاكمنؤعلموهـباس7االإ
صدىالالهاداللىطدلمناههـ4ءحماممماألاؤفرائىثهوااسء3ال1االهتكا11اإوادلمهـت11ن
شعريالى1صأباحةوكعتوماااامافىأاالرضىاروتبأنتطىافانماصاصلمثهءبصرمنرانأ انمطالاكأاللآااليامذهاتوحةاثوكذؤولدثلماواافعقلحن31ازحنىطااملامانأا

ثلتتبوالممحىألء1مروزااالهواروادءداءاالودما هـيلىفىحهطاهـمةةوسهـهـالسنع1مفاا
النكباطلممحالوتارالىىدنماعاداالىالرمقدتأرعقالىتهصاوازاخقءاالءاد2ثامن1ةصادعسهـأل

اداالىاالكتاتارخاالكاأإأبزةاافى1سهفالمجزعءماااامأمقااللمافىألفيةدااالعىكتإاوانإ
مصرمثىيبلشدقصمنلمالثاشاتاقونأصماإ

الذىالدانلةااواوآنأدهـوبماإفاارلبمالى4لملطاألهاأوإرفتإاأالغآلا
صأبأنداذاايوكحفتالصفقك1لماالافىقبئواي

حألنلملىحهثلتلىباد1احالىاخثى1دةاء2نرلالمن

الفلىاقاالساالئفاااصقأفتيالمأكألوسنافقمع
أفاكانقاكرعقاأنايانداسةاخابنؤولبنهط

اصيناأتوفيهلىالوانايوالمحانرنبيرالهمخماثففاستألهاتفبيهةافنولالبههف
دصثانبةاثانفايزئالااررراصاتدقالنرأللسائياخاالرتةاااذان3و

معوضنةءالمحالءدالماويذىااابنوقال
بالفضيتهترنىاالستقبألهمدمصرصنالمفثوباظقركءاخنىااوأو
الغرمقلىءدنضبماثلىاولمتلىكطتولاتصسةءألااوقا

هـضدنؤنحيعاا4فزاخهاسانطاث1عثتهالاأبوذمرعفاف11ءإلاأبىلىءزممطنااةاضثالةاودخل
تموذلوعثانإثاثذالفىاماهـادات3وقدتراكاذبلمونفئياقاشوقاللهوإذاهمهرضىلمبهمء
افأليسفةاقولاعاذليتولاهذايهرلملءاوزلةءلتدتآةياقافحماوزقالاهماخروالتممزىلمنااشاتاا

أىءيناكبينلت1اباليانخخؤبهأواركاإىتتلملىالحفيدع

أأينلبدكأهمربلمحخنه331ادالإماالكالشؤحالنئربتماكاألفى6صا5يىذرأاترك5معنادعكةالاا



ناهـفالهاذهـا4أه

لأجهالثذىنتوألهظ
صافةلىءشفىفاضهاهرةمن

ضهمنكيرمهكحتهالمجدار

آحرافاءكذالثمخوترة
وهماطلموتتالذىلالفعض
ااور8ترساوالافةكالت

فببثسةأباصالكظض

الءؤوالى1هؤة1ةث1ث

امكثيرةأفلىاصنمااثتنآصيم
الحرراااررالمتنىفىلمط

تةدواه71لىادىك1

آماوادىةيراءوبزوء
ومالهءافامالهاناقصرا

شلوبامال2وألهءفاسمثلم
ترالمتاوأجمالةثرهاءو

رغيرطاكباكدأمعط
اغيرمواالمدحأفهال

وأبوفياكلموصخنءأؤلو
فاللمهوالىودالدثالصا

نءنون51ةط3انجاعر

محإطءورةءاأاق
أصيرهةتءمحاوفمع
بطاألىبنلىءنالمؤم
امصتىاوالهجهـهالتهوم

انهألالمهفص5وسبماب
ةكيءابا4ةإةالىفلد
ماأبتيالهاتطف

رصاثالرفقطاصدأث

اظطتأهـيااتصافةاذار
نوأالثأسلمبئآت
أصيرفائبهاكاارهـمر
ابألأبىابنلىءخهنالمو
يرهـالالفن4جاافهكرم

امرباةاذهبتئنفيءأإ
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الكأقوهماعوفرفالثخاهـضارعروالىألالمنهمافهملاضهنمط1مولةعءاالعلفاا
أتوء3مرلثارةضيفىالمامااودعه

4ءكاودالىشكالهألالذىمأخإلىنءمرىلثتاث

وماكذاذرتاركبلاذوادعوالثلدالافماؤدإقدبدلمألمءازماودلثاثوقوئ
صدةيثااخمرة1رطصكارءكرورمجلارطءراركتركلآلطفصرهه

فعاأوضداشيناسهـبمرفاراطيلفخالتكارررحبلم1ناس1ءالمطفهلزوا
أقدممنلءفامءالصدميزااتاباأرلدإصعاة6اذءحنهىإثءمالادتتهدما
لم3غيرترووالمىمنكااالاوللد1ةحاثاثآامألزدوانءهـفىموغدمتيدمأء
بماثاابىؤولناومابرةااوةادابالامحتالرألءةانمادةا

الامنوتورقاكرثاآناعزهاآرطعلىلرأؤأله
قالثنهءنأخماالكنكشهوب

مهللىءأوادضمحالهسهفاالنمةإداتونإارىيهةوبتعا
لاانفىءصاقاخرتاآنادفىألثراورءههلملؤت

مأمروؤدتهلودعزلءفاولهةلطءيالحر11ذتماةءمطهوالالواآدنماابإلضا
قالوايناةاكنأتذرونصألبونءأتدالىداهوروذكرتاالفةفىءاءاعألما
آنمناقر3اظلةلأتىماالىونءإلوتدلونءأتدليأنعنصدوللافىةيههالىها

انذصهوحابدتااعأئوومنوهـادغأبزياائدتانىنفى9ويذلملءيدصآفانواحدكأ11
وثقالافعاائفافياالخملفة1ذدهـءلوآتئبانهبوأقىءابألاآثافىدا
الولوصاأوخهأمنامناللدريدارفلحنرأنىاأخىونءتدألشبعىنءآتدأىلكسسا
والمحالنمااللةةةوهرثألهايهااقثسهألنئبثسبابروابذاقات5ذالنياذهـائاأ

الوؤالقهقىكنجالدجماإهلىرءاةألتالمحرإفذاهماالهكالوزاهـتءانيمال
وابالىنأاكانىأكلمخمث1دعالىءراحىةانةلوجهقرثكتقىالىنأ
انحانالىءتررالعثرافاالساقالىفواحاثتذبأسدريميمآقرآناففسأن
فىطكالضل9باوينماقفتاننمالثءالذهنراظاداآسدوأعوالخصةللءابا

ن1المجاسقاتدابانءدودوهرمءناسممهابابعلىدكلاههذقاتفانعثه

فىثقمنارصقابنالةعلءثصءصورهقلإن9صدااأنواعنن
ةمافصلىفالممامةافالممألدىضانأماالثدصهزءأماالث

قط8ثفبمجززالمجزعحنؤلممدماةصازعاتزننزرانءو
دوداامنررأالؤلدومىفىثحؤفااسمن4ءؤاطل9اتبانئعالاسفىاارإقا

لمجوروهوااضمباهإفى1واقوالرثوةغإفدابااالؤلاوغالفدانمثءىداصانىةاا
تقدلم1قيمصخصلىءترتيبهرجيىقليدساالىحتاخإمحاتأخيرااريملامعأ
نةء3مللىالاأمأألثكهدافنءامامنلطنمااثأمادنءةممةلتهأماالثهفىإ
ا

شمالزمنتمهـبمةثانااداثماسوأادوكافالمجرملى1ةناؤثارمام9أنىة15

مفالمفاطةااالونىيقرةنمكرصههمةءإنىاتبهاوأماصابألىوكافطاإلمايةتا
نر
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ويوبشلطجمعاالاافتضاال
برتبرهىوألفمبأنضاأتاالناثةءاالفرمألمجين5قمالؤةةاءااالناشواهأعةاحالىمنماعقلفورصن
أةمعىقيفاثرهفا4اافرضآذاتالمحاهإفمليانردزن41وؤتورتمكثائاةاوفىةممموالوفىااالى
ألمكاااثءلىفالالهالمبزانداعةدكلتهءاكأاأفافاال51زويهلاضدااالرصنء6اافغةةاةءااو
حرققلوماعناليحشؤداالدبئ1كأرلماالذينالمحراصمقبهنءبلامااإمنثفىمرركلامرطالا
ذاأهىأ4أقالثىاللهقيفىاهازنهناةأئيدفاكنرر9رواءاماثكثروأحنحةفىجلديوانهلطا

حمرلىمماكاحاوؤايبلهوفةةتةأثاوامشذرةداالوصهصد
كاو91كاافايىالمحازدوائثاأعهازكلغحئىألمالمأذىواذا

لطلصاوأاامونبخإؤلالمجكلأنافىعيهقفاكأمرالوتنهفاالوزناعاةالبمرامصكلااتهذالمفىاراءفاة
ابيادطزافىلارانئرافىنهحفامعرأاتميادااناساصاهذواالم6امنئانىوالماالمن
ولس54ءددت401ااتأالة2ميفاةاجناسقلهاالمجاسن5صهامكةكليضعالوزنالن

4لموث4ءأالىلفارسنلمألضرتىنتىلماقفوايرئتبامذهـلىثشحهمراضكااحترتوما
لمداالأنىالىزيادفاردتجدتاننعسافادأفقييردففانسوفاهزماءيئوجذبومعها
الونأساتافىرتأننءاالولدأنىااوارتاالتنةاااواخترتالمحيرةمنتتهـااالؤالتابهافان

من1اؤونولحلىالماالسناالتمايماقاالذدذىءألفيهيايازهرالوبهدانهنءهـاكادا
اوصندال8الافىتمرلةودتءن9تلمالهقهاصهرعقاألابنالدينلفرفتالثداإلبمجمكلألماصذاأقللم ضا

رهوالمهمالويةواةمه12ثنالميمثلىنامالىناأخألاكااهفىءقصاىاياءافمماا

دالس101فابىمإلمماخرلهـىونيثانامالهالهألتملاترفى3أاذشطوراوابئلالاوأأرؤورطاوغبرهـ
الزيادجهزياداجالةكرهلهتقاادأنهصاكتررقيااارىءثقعن3ممفةؤمعاالىءساثاتألأا

أاؤقاهدحردكااادهل2لااءدههلمياالفةناضاشدياموالىأتاسجنوهمائ
ناحاأبنالىجلألهناهنااقدتقا

نقعلىاالحمنومىقرآنانثتالىكماألكسيرالماطقلت

لهإينصوأثىإقاإاتهركحاقبتهبقداشانهافاالإمحنىةاىةتاطاجوارىمنةتحاعنم
الئادزفىااللىالومتاساللمحرلتااتهلوبئناكلمبثظلمعلىانافدةدعماابالهتها

كاحنتطابائألنحنهاسثهدهرنا
جبتالدهلرإدقيالىعاطةمبأشابم1ةدىجلالوالىاتيا

بالاعصأوثتأولصأ1رطممرنقلتخطهنوهزةصااانفسهدنيهماأنثالوردىعربنإريناييتزثيئهما
نحهاررهضحوثمثاةااثحرثاضيرةاألمبادأاةاةنثاااؤاةالبامجرلىئهالمهولأنهعلىبنيء ءومىيناأاصعهرسالمدحمماللهاالمحراالمهءرومجرفيصررميتإلهمعمولمالله

ايرلهءاذإابهأضألاأأونونلموالمجبتاكاصافىءناوباالرؤحةبالواوؤجأأعربااشراذههـتاجتم
وصرداخافىءطمقالبمصرما3وفالىولواالاقبضمإلثاكالعواالفئء2صةم

قبلهنفىءتاتاةذافاتصوخامعتونابيغلمءايافحهـماقبلفانأدومحءأليرةهخونأنبموالمجرأال
إبوفإثةدثيألصىالؤنسييموقداتالتاملعهنالمدنالمنمن1جادشوقاللمماالثتموآافىزالئهفال
تالمالىونءاهالمألةالاتالافةلىءابرخ

ينبحداالروزدحاةامعنىاصهرابتنىاماز



عشةوثماننخمصبنموا
رادارأىامكهطعثعانر

اجلىانجالدشدنهااال

مأحالثاخبارهفنلحقبوا
السودابوانلوظبوءا

اوكانمصيرقثكطبىنازال
باانلىالمذهبئونهةافي
اكاإهلفنردماال

هضماكأاذفالالثبايذمونه
نلواصبقامرةفئكلهمذا
يرميلطتهاصكنوكئرما

فىيرلتةانلوتمكذتلفقط
يابنىمايولهمأشوقالعهاما

تهالى01الىباخيرما
الفسمقالولذاكقالوايممه

شانهلمتءايرااذاحبتم
اكهـاغثبراواذا4فاتجنجت
الهالوق4بهفارلشدنهاعالت

وحلمعلمظرفتهاوثاجل
وماخيمفقاللكيرانثرث

ألهو4زثكأليمىنلرف
سورءالااباالفى4فنرجاط

دبدقدتمناققاطتأ101

حيثمنمصاشاصبكى
تولحاممشاآىثدال
كبينن0101اوهـاما

حرالىالينهنههءاواماعه

وهـبهاصإتاعران31حو
الفتيارهعدبابرظباأكلث
الولطفهثماثءالمىا
ذطفهالةةقدالسا

اوكداهقالوادضلىا

قائاكاتابنااناالدقا
ائرمااىابنوكنفانصهـ

االبافهكساكفالشف

83

احدمبئايهاصلألماوقدقااتةيببهتعالينلداجالىلىاانفسه4لفغهندئوأث
رهمايردبوار

الدهينوعادالىىفأععييافالصوشئظنىإابنضتيت
يناىمهلىمنشعأ8الاوذ5ثتهاتلهأدؤوقأل
ينهـةالاوزلشحذوقدراهمىاشاذانبضىء

قالمنلغةلىءعةتاانونان
نجذبواللمحةاكاهىةتثلمتئياسشحوذتاد

ولهذاتحذفينلفامنلدلنوالافردااعرابفىة3لمحرا3نابدلحمهرالءالاوحرف
موللدبوزاتقرالضفأالفردمحفداالصااخفويناكايىفهالفادةءنانيا
قالثىابىالةقاأبونيدراتمدأزبلمات

تنافحنخصيملؤداأفىكلألهكاتصيجوهذص
ثحرأحأيتلمافىتعاذلذءاقالوفلمحربابفعملعاشمنإمهمقلمالألهمحصفوقد

دخانهى2اادالدصيىقياسمثمافىتوقالرويناءخهيداقمرراتاضمثاوأكوكباوا
واالرصقما11واعااإ3مأ101تاأوكرهاقاثإدلوعاءاوالورصقطال

تناطقأحذاب3يمواااأنقألءفاثضنىاضقدودانهمفاحألفامتهلالتممط
الضرابااضصأعهمقلىتمنصفاتوهمامنلادوباءبهبافثاثلماأشهطلمةاوا
العرابائاصسلتالمحرنت6ر12دونبرفبالمحر2اصذاايبمابامحمكانطواغ

افرعالفحاءلالصالالصاسءأش4اعضاالدأصاضاواافيعوالمحزوف
لىفنصوابهثتكاننهلىقأتفافاالأبنيواكأماءىلةقالتاننالاالء

افاألالنلتافالبابرنمفيآانئىفالهقاتفانثنىافىفيمعلمربا3ا

ؤإبخاكاقاائأدلفلرصؤلمحرانأفتلييااالأإاووإالو11آلالربالىجااإاررل1أتمهحرحا
اماراعصاشئلنلألقالتإفانتئةاابلمءاكعيرمةعألكلعأنرفوخمكانابافيمكانت

وفقذائاكفاختصحالىلصب4قثاانلى9قاتفبا5بوآعموأبرعسبةأانااهذهـ
عالحهاكلألماإوقدتقذمجحرفلىءبهأآصلىءريرهإ7اذهاالدهحقتفمايها

كليافىاتااالنلمجرراخراولمةباالضاهحمموئافالواالطوالىبلكوبور
رمجراالمجارلىيخرهآوكربمخهارالطضياذأنيمؤالخهالىاامحيرصاكنميرا4مب

رومجرمنهندعوهشلهرعلىاضفعلىةععاطعةلواوعافينموامننقدباهاؤ
رهـودميهتبافئصماوالقءوسالمجةنبنوهةثةاضمائرمبالمجرآلنقفراتولم

فىالمهأبأتركراحئىاابكذقودتتلةأواقعداألشعانةناباألابباراانا
تجالمنكأخوااائدهلدواشدأهوالهاذبرواتبهأوصش3رعلضاقاازرصيينلذ
نننذالمالةالبالبةيسانضلماقالكانهمااؤنلغااثناتاابابكلنئاللبا

اعاالنهةغرائإاكلزكرهاللمواةاالثرألنكأظهئاالتزفاذاالهاالءءمدم

اخالمجرألمونجلمنابلىرباينلةولمهبمابربلمرومنثواميولمعلمىبةئمنلمبالد

دلم



يهااقيفاتاممطيهنىماههام
تؤورهباتإلثيذقافلمالماءيصرلومنروفاباحضلمكناخالىرادبالممجىلمنء4نابالمحح

ذهىفاضلترابافىاهناحمفاقبةرعادبالخاالاطباعسهـلمن4الءاسلصةاابرألميهونلمومناإوةا
افانءدالإله511عمعلىءيمم4امالىاانأمذمنات3ةوالماعقمضلىءمبرالدأسووااطابإبرنم

منمافآ4امضحتملذاكءوخهنامل8لمشباالاراثفىاساادرفانابروبذرىئئأداالثرؤس
طالفالهكتمالذىمدثالراجمهساثتواأللمأص1ل4ثأإباكثالمربإصغااككيماازاء9ؤناا

طانكطادمخانلمالذىاقاباانواالمهـاصثصدهالىبمنىءكل5ءواالكؤافيبأصبعه
جمزلبروالالتهءيالطفغالمةااوأمريوبكافاامنباندونثإدرلاقاراافيباةءاااوأماالمحازموالرأى

احماو1ءتدليحرالشاهبمطودهكاءاوايسالثأنىكبهـالناذاقالهىمبدت31صالألومزالخطرؤمنوت
فىروثأندفاقىاواقيلؤالذللفهأبل1مهايصهلمفانؤلخمرنلمأندآكةسالهةالئحىغرةصثنبلمان
الؤنضرطكلمفثملوهبخهارؤكليمردنتاصمبئوقليلهإجلعدميرمنتوممازلالمجودضكاودالمم
مةدقالءااسزهـ4اوتادأجناارزالوهـكرنهازفانثانئوشمحذراذلنءيرقلداوب
ةاوثجابدثنماخفاهنءوفةبانيرمنتصفةةيامذالمجتمئكريبرمنف9الىفورئءنلومة
نان1راصاعروبنلمالعرابىلثةماصكلممنالخهقهصصبلنالهيمالمجيماب
ابر4اتاداءفاالادصيمدتافىثملمأودهرفابلسازكوادبارلىل6اذالثنءئيمقالبالدابصءال
تاءإدعردقاءسامقيلىءاقدمالنىفىدنهعلىفاآخاوالبا8كنماالبىبتهانعانحبمءبالوااثذمع
قالاالسأباياخلطفهـرفىانبرااللصةرواص3ضهمإكالزمانمساعدكلويرانهاكالماتهاشلمعالناامانؤدإ
منتذهبالرتخحبشذهـفىىاتاأدواسحقماقالهائلمةاطاقولمعنى

اعضءاالدهوالنيثءثالوشلناالهعمرياامابهرمق1ألرزقفثطةإلتحقرن
وفااوفىادثاهعنلءانازلزداثايصمءبألفالمربدإذالموانزل

تةنصرأاوانعاهصفىالنالهطأوأهرهااااضاتماينءقدللىهـارانيودعاقاتحمفىاطخراابيتدئزلو
عدتصفىانكبنء4ةاماةارتافث3ءأالترااوجالألفأتاافىمألةءإدفالفازاموفىلث7ضاءورنامقاامالمه

بماكنالمعناتالرؤاندتاورقفعامندنىافثاظهبآويرلهادهمءرتسالمنقلأاجقكوالةاليعادالنالجذا
اشئ4اوافى01الهـراوألففى4افعامىروفىثأةقالفيوبنرومحيانثلدبنابرأةإل11فا3اداألماماثخإ
ةوسهطنينظ3ومرصنةثالمهفدايزسفسنألوافىءيئيلىرلد

4داأإاألاإمحدصسكلماسكااأاءروراالحاصآافىنيتبلوادثألطةكالوميغاكنجتعال
واقهلى1قالآمةنءلدببرثاطقضلهثءاةكفلحمهاباامنءاصنهيماوااالسنةظو
ارءلىلىءبرخصكأودة9االمجترىفدنسادانابروفالوظىررمرواحتىاالداطلموة
لتهترهثانجرومن01ترىارنافوشهراتاوقكلألثرامابىدذامنتأتلر
ئراءكلمءلمعلماتالبادتايخااماألااصايثااهآسإقناحغ ىوسطفربلمنطثولوالترىصثممألهامرس91اةاوقدخرتة

4بئقفودىررأصلدنببملمنصصتىءةمااعيةمخاالرمىيعتبملم
بابر4ثغةوتءكلالوتهـلمهسءهابرلوآنمأفرهـفسافىتىاجمنما
ألءد9ولةءااد3بولمنةضط4صاتالهزيمىدونصمدنباوااشابةث

لث4اثءأإكاؤأمحجننابخرالالةهـلماكلةصرتمنةامتقفاكم



خابابرقايرقكزنا
4ميثارزثامالرقايرتا

ىءكرأررأنإالتهنى
نتزء4دةعايدنخد

نلهولداصاتقال

لرزقاآبألت
كطاتبايعحةالمومامالب
195الدفىدلولىقأنوايم

اوماوراماو91كتججى
ءمالرقلىأةهفي

اشتأثوقاذ
سثبنزالرذلوناولقية

اعالىهرياللدالهاو

بوهبرأذيءااؤنأة
ااثاماصهـماظيلاآ

حتىالفهثحيت13
ياكلصالىطشءأذاءأبلىء
بهأىارشدبمصنءتفان
اخاناقثاثرا

قددالواءءفيغطأننروى
الةدنيالسواأباالصتحألمثه

تجمس1أتالضمايخألم
أوايامالمحواالةلتهاثىل

ينصلكحلر6أوزىرلىا
كثلىطةقهاأنررنأؤ

قالذهذتلمغةوياولهو

بؤثذأبو
أواهـواةءوصوأواسية

كلاف ههـعىجماو2ر

الوانافارفاوبؤب
الءتحواساةأصرفا

لاذابنوالىلزمان

كعوالثزلحةورءالرمح
م9اثفاملمالمحنروجاأجمبنى
دتأصاالكروخيهل

04

ولالملمقامااذهـوصفاخراءالشااذبهاهآئإكأاالمضمةفاافاإالزكلفاغرالى
األمطاقههرراظااالمالثةاوقمرب1ان5ئحهامراتتالاذههـأنوأظن

بلى5بهخالتهعبدينلداكيىاشةاولوفيهايةشحلفهمةئألاابررىاتفرانخنرلم
شكالبطمقتنصأنااووظفرؤةةكلنتركاهـكلحفهـنالا

اأوبئالانرثداثصأفيإرثراادمىشهمااةاشاطفذاوحاؤا
اءلوكاالومالألبماااجانجيساكهمدداافىالتهصوداتو

اناصدولدااشاةاايمغطاانةاديدسهنإهـذازميت
نسارىجمرار9كتهعبداقاا9لقءو

لىالوبااللمالفلىةننماساصناهراقاالمالثا

لافارمنإظاإرةكاحربه1تاث8امماااقضم
تافهابنصنينالدنامهـلةو

اقوامثمإصوااةابام2ناهلمهاضافيفراتافاثاتراهـلى
اصائمواىرونابانكلءثهـالىكأليانهسمفرطاةافأوذفت

ئ1فقثسيدةافه4رمحودءاأبواكالديهنماب4لثألمام1اثاصازا4مهانةدفىثأة
خهافراتاحهاثرهافااصقاكأضااقعهالوهمذه

االوئاركثسهباتالمامنتجت3وحمألرؤستاقآللم

ارواالفهـصبامناخدةلكأأتمىاقسصافراتاتخف
رطاالنبؤلهايوالىبءأىومنراشهاةاانآةكهات

برصرأرالمصكالاذذاكاطؤودكتلمرقاصنيصاتهو
اصيدغهإراةشالمجلىءمنهمنألكاارتروولمدعهاصامادفاؤهـءتتراخهطءو

ممهت4إتء01ؤدقرأض41ومض

رعادواالووواال7المرب1والورىاؤلءإاإكءسساتصش

ءإرلاذى1وءالثبتث5دوميخقئالهـتمحشهذ

لىتميمفيمحطلديهخيراىانستةةاضاةلى9ايمنجفئأقاثالىرجما
مادعصعرجمارفىتزصدالئج9اأبممادتصشاثمعرلىكم

رارفلوقهثكاأتخمافىماهخبالابضاق
هأقىنهرفاشعفالئهرضىنطغءضرمجق4افهووكصدألانءاصأفازبيدبرآلىت

كفلوائماعهءذائناجقينضاىمقبأنالضكافىاحبطروىدا4ممهألفافأ
شالمسلهقلىرورعصفةفاكقهارمقتأحىخنهالتهرضىععانبنكانءدهمحعال

صباباطاأبابيأتكترىاصاتوأثفىااللصفومىنةاعأبىبنبشبمصاتإأ
كرذلدبذيلوطاةارفألفائالممث

لذالااالرسموالمحزعنيألآلنةصاممشامقنجةالذيلرضى
ةوالمرظبعاا2تاقراآنءاهـوهـفىفااوافهـءاسراتصبمن1الرفهكاالرفىةاةأ
الصامحلونجاؤالبماالموقدقالووجمرضىهـزفيئم1كأاثاترصرواذلثبهه

ورضيتس



تفاذاإثررالىا41
لرفايملمابوماكأثءاةراصةثءاالخفثىرعنالممسدامروءاهلرص1مقصالرمصدررضىءجتر

العنيثاألندآدآةأذالقومنءالذلةوا4الذالمالذبينلذلميزامزراكنىليالذايهحربمضى
تخامىنلمحسوخىاميكماشامنخفمقفىمهـمكثعطعثرإظلقطالدعةننالمحةالينالراكبهوالذل

ثامحونالثبمأنرفاظاهاشالالىرقدعاسشاهكهااميكاآهونهلمشاالحراثءقةوت4خضاحممائفضوا
قدوفىبهفيلحثوأنعفهيلىحليمطوعبهمابجلءطاسهـيمونأناامصدلموأنحاصةنهمااهيثو

آولاذآولرالالىنوحرعناصجمرانهتاةاكنىسواكندرتملمحةامحتاصاكضةرايخىصةسيهثءاوأعاشه
اظروماةءألواناحماءاكدرعكلفالولنآلرصفيقالاادحضاءوولأواالذأبمكاونوقدبابضاالء

دعرفماالقواافلصمجمرتةلةءلؤخوتدرتستناسسهاذوقوهويثلتمةعلىيلفداورعةاادلو
لإة1لءاافي41هـمنفثلنشالثالالثىاألينءالمهإلتاناواةهـاالة5تردلذىانألمااحمااصآددثوئ

موكهلفاقوعحاذفيماراذاةمدأنوعواللليالذوقهوهإلالالمهةمرضربمعمالرلذلالزنحطاد
الصابتءكتاءاازلدرصابترهلسيرقةاواسيمالىمئملال5ؤذالثنءةأربابريدفاذااءقايألؤهقاانءجمراما

دزةهـيو3فالرطءقاالخهيلطرفبافهلةثرهتاصدباؤةأتاحبمفقالثاأرسمتاللرهررالتصابايرسمممروقلى
4ءتهـتواموا4ءتتلىوذالثلىءمؤاليناةمالةوةبوضصثصبةىولدلدأةمةئوقلىءبههت

واداللهءفىذتزالصاكاهقأوةافنمالوازةدموهـالواضالثتصةاتقلىامانخمأيسهـبمجبئأئوقعلىلةتافى
أوفىبئءحثثان101ءليهـاقتةكءأةاضالحجهرةنقإالواؤالواريانءاصءمملحنثأااابمنءبةث

تامومرروإ951نتصااذالذلابيضةذلولابةدرلذااهايمارمماىالةءياطصارالواواناياوثمطكرة
ةمغءمءداوةماهـأنهاراءاالسالوااألهلابقىالذلعقإمهيذابدادثاةالمعهلةحةدا

لجامأؤاو1ث1لاتالذالثااداأححثبهاعراررتهورتالمقضرثهمصماالنهلرارفضةتل3اد
والمحثيةاد1ةيعالمسهأرهىررلةهاالفالي1مقنحةالألمافيددتبهعءءافاؤةوهىالهتالالحنعاوص

ءلى3ءااتء11نةععتانألماجمعنىيةههةاضأكاوهـفحقلى041اتلى9مجروربامثىااأةهأالألسة
ير8افىت4انهلىءأواحزمهـوااصاألاوالومزإواقدملذىاضداالبجمراضدانهءحرفوع

إطاثكنااصاتءايشوكاظرفعفدئدالذالمهأةةالمحقهلفاصراواالألفوأال وتعبفى5أعربووبنىء
نءمرآخمفدمالمادفىاشاعراقالعنتترلثينالثخمافناثغتى روهءمايرفىارىالىكاصيولدهؤدمجبلنئو

سلادلبدتمكلاا4اءلروأللدةءالن4نماؤجشدهءافىتذلؤتقمااءإادرةئيرىالمحرقال
هخمزرير7ماربااجم4اتثالىىانهفيلىقالااالبخروراكاألماافارفىئلحةإوياتفىونءالارلمات1أدمن
رىب4ءلءامااولدفزلهفياخوواصبابكلمألحريباباأمااللذلدمنتانماخندالتهءنءلؤل
ملاعااوالمجآالاالفاأالخوازاتفابرخفاؤتنراالألمولبدتورالمصألانتخصعفردبمزتةو
أنأسئارالتجارعاتاولهامحالبدتمانممالءفالحءطامبباسمةاءباتوخت41براهتفىاطاافعلا عراثاولاماهرةءإااللهـما

ةالكاهأنالىوربوالىتفىاوىاليىتندىءاشاكأدل
ءاادبهاصديرأزصدةااةة9لماصااالصيصىفان3اووفيىتاثمنأبحرىهراثاورارمهـةمننهفا

كناتجثباهاديرادواوفاعغوانااثان49لذتىءوأينمرىلثت15لهزمافىأعرب
يخافىبزالالمحعواوأللدرقاتمرلث3الثاافيزلدودىةتوداثحمهةجادهونؤاندةدلمهـصةوقد

ناحماقوالمفىآحهياءحمحمحص
فىىفلى6
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زيدافاضهاأصمنلدوقاز

آيفهاةامئكأهةممىأىنئجمرنأفضللدعندىزثلمكقوالىبمعنىممالىابىءزلدلحزةاذاولمالةاآلؤلئ فانإماوااضألهاصكاجهماىلجالولهءثسثطامنآراثاضوتعافىانهبسالسانألوزيدرادمتالممتال
أزمجرقاالثأا4باالضافيمجررصيمالثتهناصهتدكءمراكنثمتأفىووواكحبالفىبااوفى
قأوعرهـيئعلىشاافىمالالىمصلىوقاالالىفثأتييرسالن4اتاةابااللفاالنزيدبةاة
وابرمعفثحبااوةثيءنأرإصةهنقالكةمىمدانهءررءلذال111نيرصوفينأ

اظرفاإلملقوهوفامحذوفاهزفانهوهراالمتدابهثاتالىنرالذىأمادصلمجر1ثأنهااءمافانلىءءد4

افىنراغلططرةالسخاهاتاايمارونيكقوثالمأدالماةنىخاوذصهثىهااإينءلالالداثزيداأحمنءثلاآلصقى
وضحلةءالىهذهوة

الذلاكعصطنالىلوليلوايااكمصهالمحإكأأذورمنأبالللذلمفياوعالهاااطهلىالئهافرصلقالذوئتؤرومىلمأفهـ
والطاادهـاليدأالمحرإخانواكأماامنقءماالالءاباإلامنحرعقةقالصن4امحلياالودالدتابى
لدىألاكمضهوقةذاضؤلهوصالذىلآحصاااصعاببامنىوانلذللحولنىومايمالووو

دوهـحاابالحبملىالالدى1ةابراراكأقاداالحيدىاألهابالرأالدفىن5آلر5ههؤلحواءرثهمأشمارالى
استعمفااضعهـههأصلنءالغةدالمماااماعوامأخمرقجهأمصوااروهـةيهايااقعهمزذااخءمنلكالو

ىاليافىالةثلموك411اصفىايأباسةاسزأءوصسةالمحضآررأثامفىالدىاالررالمثابألتاروأنثوقد
المعرىءاقاذألواالريهةاايالدىهـوااانمانلىوةاخاسلم4ظااووءلىصياةادحء
وهوعد

باالبرالوخزدون4اصهرثايئمعخهمأيدجبالفوأت
ماشاأقالألدلىءدالمحارحةااملهبءادمنق
طالمحمسإوااقءالىئاالةأالد4االرفالتتءأقاررذاودوـامرمقاءفذ
كفهرتهماالوثدتأةننىواايالدجوفىقهحرعاأهلىقلحورةطءفىىالبمسا101باممهانء4إقليفه
اذمهـاسضاةاةحهصانهلا2لةذالشافىفىلىءدذتانهالتأضذتتهااذانءغاماكةإلصوسهمزها

اذهـمنتاازاهـسالهتوو4غامانق4تةثؤالدىوايالالرقانإولقيتابهامنلهقثلوهالزصاف
اعراثذاؤاقىذدتؤلوأوبابالالومىلمباال

صاقاالىفىءانهـوماةافاعبتوازءلثبالالمحيذاامقاقهادخولسامبمذوصون
لءااةااؤولحضباوذكرت1محوترلدؤإىاثثىالءأفىاامنالى110المجز

إصمطافتلوىامنفالمىدفاتماذءاثاذفخصاناسوهوـ
اإحاالصاالذىثوةفياالالدىبمصرداتزصافوهـاعانسيرمف

ةاةدكأةمحدجمأكلذالدفيطلىالمي4انفافظهنءونثواةبرتقحااذهـفىمستعهلى
ابألداافتوفاتاةوثظثةنمأصاوفتآلفاوبيرإ4بهالمعاؤبة

أيأفىذىلحإأصاذىثبهةءميتوأةوأصثرمشهوهوأخف
ولنالثءاكرادذاو50إفااؤةلرثالمحنىناال51فرؤيمبعافئاازانوهـزيادةةإثامهاوالاستمه

امصءلاذقالثالهقادوؤلثةالءاةاافيماؤماكرحمياأا
الدشافاهاعمفألفىاإانءفاثءئرهحالصمانواكااأخم
ىساةاتمقالألالوفاذب3نعهـجلينوالهـالنالىولهمكة
أضدت1أخدهمابانضرعوا
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فيهلموهرمااتمصاح
خألطؤنيوهـمفردهبناكةئااالهمذافىلخإلوانشدت

وأوشيادةذكروبمون11وهوأخوالوفاباالصبحجاكئرتهاصازلماجاانمدالى
فىآض1ءرماغيمأوياخالمةصراهغهمامثخىاكااكفرؤتماابفانفالم
نحوةولوئوبئةهاضامرعاباالذحمدالخلتهءبزلماااهعاثآخى

حلمونواالمسييلتأأقاتخصهنوالوداالدينعالقدلنأتوما
افأالدةفينتؤمثاادوجددعهدصاكوئثكبماضهاوإصرو
خمراتصيماالما6وتالمحالىاهامالاوماىمىجمهلنفلثاقرطالىفص
ةوتمرةحمفىوماالتالعىبنفوانصثحدتاتمدعنياأنطوار
سبراكتهاثافىاءاةوالىراقارقاكروانرلؤوأليدالفىادى3ه

ره003اةةنممالمووةبثمارفىالتهكهرىوراافاداءبنالتهبدءبنالدينمحيىافىةاهأنمفأاببنح
لرءبمعفىاباوأحهلملمذظمنروهأظهرماعفصالإلحةوالة6حاةاديوانئوىايابهلولمالهلا
أسومهىقاةادااالثاناأبنبوك4إمىاأصهدءذالثلجمىعودهواقعاجمداواييأ

ماأصروأناهرههااأصعتت42ءشانضبتفانهلاكما2وفهلياءوفادمبهؤبرهالتهحمهلافالطا
برأفوابنقولأحنماواهيهباالمىفاامناسقباموءعاإلهآالتأدواهىام
ئؤقىانراالفرويدارأإلتىاوتبرلمالبمسنيايرىاننيلرتلمةومماف

فامضعروهولم4ايمهالدابثانماطقةمغأتجيثاورىنىحىأواالن
ااوتمجمةصلحماؤهإلةدىتءنتيالرمقالمهأهالتليضاصمفلىشهكتاباحالبافهارةثاأنائتت3و
هـت1ناباوضكاعياتاألاطاتواحاطوأنابالملقلءاراءبابرتأالااخرهالوباصىمينءكل

ءااتىهـحمراةاذماأتاخداذاماوبلءمااادمندجدالوفانماوبر11بءاحط41ونيبراا
افعاالؤقىثأناراالنلوالاواكرازنطاالونقههصرحوبقاطرااذاقملعرقكلأمنملماحنى

ايضرادوماهـروهـاصكااهذائوأنهوهـنقائصهنلزيادةامعفابمائصهفنثغرذالىسلفانالية
ذااكأاثصانامنوذأتءمناعاكااللماادقهاكعوعهءابذراوخابرررانصالدءايذباركالمهاماما
اهراالرعقفالىكاناالدبورا4ءقألساالعفوفامما4ءقلوتسارىإكاارىنهابالت4ءالم
اصامواالمشابواششرذراط40االأيمأازكارقاعهبربرقاعهلومصبمفىاابمماةاشؤاناأيدثنة

الداذظالة1ىثباراالتحرعةشهكالتاصماجدئوقالإالرأبوابصوعأسراادنراتابقولصواقبات
نيااسمامابالوكن4لءبربءابافيشمابىوسيرهثرغلمعيينطباضمابمهكندالوفاولممبل41اعممدذ
كذفلدزاواناالةمافرجلوهدثبمالخاضاوتصبماقأضابردتتاردؤتالقبمرسنابانصسرهلما11
واقاحرفومرةكأوهـأصاللومجوبمسهوامضالدورابىزرالدوسودخههودهكثيبهسدهيهبل4وب
الشايهـزلدوعاله4يموسااقناطرهقمىمنماوعرقوروثهاآضاياللىابخايا

دةلدأفاكةيلاةاتبربمءوبث4و3ااقهـهاأ4دورأنانهالمارتاتولواله4كحهـ
اقانآاالدإوآالفزيدمركفارهءؤتزروواالمخأللألسلاادرالمتارهثمطنونةابلوافاىا

الحىذقلة5افىلةبامنليدطءجمزهااالقالمرأعلماالموابامااللءالرصافاصأل01االقوا15
يدنرململدقيذبأواوقالفىادبادهـلعالىالتهخهامن6برنراتشااطالخدالألجمهأتواحإبألدشم

ثز4آثمماصحئه01وفألقيهطازقئ



أسندووأرصلدفذوهملاو

وفظروبكث
ووفاأدادونأنماا

لىالمقغيراكطاملهاا

ذلدلىءفىلمامفوانقمابا
افتعااابفيالخليلو
ون9ثانواماكلاصوا

دلءوالمعللقلمأهلىبااراد

ةنرلزنةلمواصهاثاصهع
اخدأرسلىةتاةءاامةحال

دثاواتبدتلممالمطوا
لىدقهطكلقوفاوءنصاض

صماءاعايألممت
شفسطتوأمهقولهلىا

بءياالىوقالفأطاق
ركمحئااالمءربا
منمعاداالألنىآءنسانهـ
لمسفداسلىلمروادتفىبهن

ثءروالطلىءفى4عاتطاصما

ذوليندافىرتصلمريىفا
رسولقاليرهاااتابىا

احمذوسلمماليهنئهاصلىلئا
لرساذمكذالوفهـ

لءوأماقاقباضدهـ
رىءلزرزيراصاسااكابا
عالمهتهالىءالتهولرسلظ

عرسألكا6بىمؤالر4وس
اختمملهكايلقوموقال

عنمخرواتأحصرالن
سرؤاصنداوأماىاهاهـا

لىالوالممنمسفدهابهلىما

نضبموتأقوالوئه5هاء
فضعنوءالى

صئدصلىاماجمحمب
عنابهابصااصدلابروالة

وعلةزيشذألمبنثؤسث

4ظ

اثلخمنالهرامابالاةحتىهادتزتمصرلعألزثاـالم
الهرماصلوعثرشابهنأنةالدكمإفيهذاعيبفقالت

4ءابااالرمققفأكمافكامةلاناقدزاثمذاإبئ4زتقات
عدأزراراحراىكءمابرمقفانيألههدو

الممالخوالمنىقعلحآماللةءابعالااوالمعياانالتهءمفناقالت
إالطاجفر4مباالماعلىقلهقاةشلن3ناثلداأمنمن

ئحق1يهالضوأرصرتجأاللم01أثوقات
تماقاناماثمناخلىناهاوماترى

إهيقوقالأشمالذللىضأأشمكنتنينذاصئكنلمانمافواااصانءوخ
دثان2التءاولومالاطانءظفنىهيثأضتىاصةلهءأساالسكراب

هوانولمبمالقلزلالمرثامةلهطصساهترىقضيرفامزت
اليلظالمهلمنءأسامافقالتمهالمهضافقتلئلواوبنبإفيمنبىعرااضموقهلي
بغتكافالذاادتالتهامحندمحذرصدماالصانابلالتماملمأم11افاانالبئبأنباف
فغاابالعراهنقدءالبننبارىاخرقالكولىثبءتييرممافامشل
ذاوكأماتقالآماهـكسإتاليدفةدابالىلمتةفةالمدتئلامجلوه5رآثماةء
اتفيوللهلطنجغلهأهـ4تء5ائئرصإتأنأهارةيدننملرثافئجيرعقيالمهة
روثزأشاالذ

فعطذارصأواطناذاال4وعجههدمامراةائاحرئفأى
وفىرحلدحافىجلىفيراليهونطنإكفآصلهكفتالتهأماقءأبىابنالفي

المنالمسوقالحمترأننهـهبخيرلممنلىمعفأهاثرحموخيرمنرمبودتامراامثال
سدال1افذلواوالمحررهمميمافهتأتابهراااناان
وموالوتدلىاغينلذلعااالايألفابدارألذذميموالهـ
لىألهاليرفىضأبكاوذاءماردوفاتلىءذا

ورائالذىنقنىبىمنفاييسلقنىتثمتدلالئطلمحااثالهطقالأهسرباالتجو
ئاطامأبوقطوقالرائخألقما

اناو1أدلالىففثاكانزوععةداميشافضتبئاليمضه
انصيهـوحيرانابأهاإباهلولبهطاتاإدانابقالئ

دانىنجأنشفىولو5وذرالذلافىنىفىالباواباثاابواقال

بنبصحامعاوهااوالـهربىكرمحاحمابأصااقأتضاوقال
رنبدكمئصربمأءاواللأذلصاللىءتيماولى

اتألمتثسوحمالىعاههالواناصهلءجهنمنإكضاأوقال
امالمحمنهخفائهرتيئهاإهللذاةاكبثمنذل

بنودااقفاوخفقطعنبينكرصمأوموأنتيزاشءثىدضأاوفال
اماصرجمطبا21العااتقرول

ارىا



ممطايؤةادإومااذلث
افاسااهرالطآفااتونبماقعودذداادمنأحبألاداالمهقباأنأرى

قادحضس4ماؤمقلوالميقالمأدتوقال
أرماحأصيافايندىالمالقىئألكاتيالىأثتماالأدفءأحثى

مادملهرـفالصفىامانوأالجمعكنافرقاكاماىفهالراناافاكاةاواذاأعىاغاقال
فهومماعوفنلمحىامااواة دس4مكوحتأوشألهنألكهاةولداصةثانذامولكعهـوت

وقال4حاواصثخيرلمجهخوألفأضاى4ةهسى31فيبرارزئاخسفءآلاالبقيءاولمفىاالروقال
ضعف4زثلذىاءهـمضهكرالوبيرحلىوأاقألتانهلأمناالرمقإمهلموافى

لهاههلاعو5ؤأمدهرأهـالأباداسيتجةاهزحاامننفىاذاماؤفت
لمثثتكاعافامحنهـوالهتةلى9ةوشياوفالوالت4هابمانالىاأأنصاواتآبئوقال

المحديثوطضفيهخيحعمنزلهطنزألوطننبانلملمةحهـفغسخمنىاألرمق
قدمالمضناهـواليمااامالياباحىأسرادقهءالمجلىبيفهـفاقامقاصاننءوقارابن

ثإوا51رذاملموكطةةفىاتحهـف34برأرومقاماأنلانالمفان

ابروالثناافءنيمت1اا1بباتبردلاباجمأفىرضاتهاعألدبعايخةا1فحمثتآادإء
سءاةفاءأوااذخأىمأنيرأتمافافارةتخوآذبآفقبرنههوؤالدمآلدرأحرمنفاطادلم1االفة
ذأعرالأامرةادتلافىءاتممألداحبغوروسسعوربم21ادنيأىبهاتاثدبادشااءادفءمتداف
تهالثأىفىدكأتإلداك4مضوزهلمةاوءداهخحيدثاهوادالبهارهضامجازاءو

الدراكءدايادمحأإثاكأفهاالرفلتوانجزصألنمادالمجافلأعاذاعذلةبامأهاحألهـأىافىالتهوأبادهم
ألياناالدغةأوالءدأنرتهوصاأذههأىحامجعلفاتراباالففيتأاأصافلةأصرعصأىلمج

ةص43ستءالةفحىلمجفلباكلاى1مابألخآربهتةأبمةباانءةهأبكبمئألاالمس
005فوبهصالرىدىاحأ511إلهذاصرتيراافىيههـعاركمةاللهـاترتطءغفراابوااأىاشمالهـوا

وحههأملتةشرحضتهثايس2توذ4كأقاثأئالة03ايةتوعارصأقمابمحلايهايصأأىخمايبضلعارضه
هوابا3ىإلقاحأءفىهانظهناهـ

رهودينلحإتجىألديالى9اشلاذروكوتكتاءأوردروكتض
فىلواالكهوالملةمةاسهاإلانأضوأىأترةأنااؤه

يرواسقىءاشاطاالدينتجهااة5نواتةءةءتابابةاذاإلةقانإلاكأاثومنةاثابرةناأنى
جهـساداطتبالألةهـرلمهـالمةينتاتةءاأىئهءىجماءاالثؤكأمنخافىمثصاتعااهـاالخميرهاالت
روالمرادااصقهاماوائكلتى4نيرولفاينةءانجنءاعنلهدءالنهفوأدلاامن4تاطضرفألثىوء
االدياندأهـذاهبمىدىااآمنايماماطاماذفاةقادإلشورباعكاوجأودأالىتتهقادا
مهؤرألفآواشابرهـرضهبهضةلراابعمقوقدتمسلثبعةأةءوأرإدةثألوثألثةاشهناثاهورباعة
إينفيلىالمالواليتإاكىأةان8حعقوالالمخبعةوأرةألءونءاالنقالةكزوصآبتستأنجلالماؤزلةاال
ءصانالادهادنأخااتاليداذاانعرررةكرةحمرلممنمصالوهذانوةتمقءماتلموسإعادآلئهح

نصكودهالسانياافمرالت001ء8 ممرر4ءإوأرالثيءبئإلءفىتثةءاخينءاصاؤاانهماباضامتوالثءىجالما
يمنافىروإلهة4صماتبيربههلدأنترأتفأولالمةألءافآاةةهـاكأتبنناالوادصالاحلىذا

قىن3اإنطإنإةواالطوثاهخااكنءاباه01أبانهافىوانهسجفالتهادىوالقمامحةايثبلمأىمءنح
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اقالبالصادةكتاكزافياا

م11همنمقفالثةرأمرأرءبئلبئثالوئهنانين4اأىآكدابماط91د01تهصألمالوالافمالووفا
هأجمنانفردبهااكأاهواتنذالثانيصعالعهدالتهصيالوامالرعابينع5در3ضماوماكلاذ

أيطحالهجمافاالىوسثلمالدينابنلمامافاصاصأاغاءاالفاغازركراالحفيأييمرو3صضالمىةاهبمبراقصةلمح51كغوله
ذال04امرالىأهـافةواكاحاكأببمادوسصءاتاسةاقىىاووزوصاتالزاممااثيواامالمهنالربتأساله
بياعاذأنهىاواطكرحماتمرأن41واقانأوكلضةااالىالوروفى11ثهم2واسليينابلمذا
إوردهعئألمددالىانيتضراشذالثوالى1رثحالىليداسالىليوؤةتءالمااايريةالةبراشاكا

الىفامثرهاالىخلمتءؤلىوهالتلهدىيرهءواصارزارةرامرهودواوكااعيردا
ماتاالىولأورددمااصاولمتااذافىيوىلمالمحهىلارزالةيراكأئيةوالموسةإئيىامق
افىاللةغاةواةأاةكتالأصاداشيىءأأحاثنااسراوةتاةاحما
ااثزاههألثحالةسالماء

مثولمأسسدأحادقالانهول9اتابازاهـنلحاتموةدءطةءبمااألوغاط
مرمصانهفىااة1ثحماالىروهمىاهـسطفىالفواتباعإلخوروىءاياحيافضافىادهـمناحوفىايهداممواس

يرةؤ31ؤلةاةالءردمحاواكفركلصانهاثااةاةادلىكرءابواألاللىضاءلةاتطواالبلىحاذارجللا
مودهثالادوملى111ذم5لز

إقاشساتإفئهاصأرزءأطالىع3آأنوؤةآرذالىنلأاكأكثبألهروئدصسوالألالأأقااؤاروطالثاكاااناهدناالما41اثء لمئاوكانضرعضامترأى
اكمبخيراقأثهااوودوكيلزثددىتوقثة3بثكميراكتإفىواكلورجهء

ادجمكلاالانابذتالثيمخراقعاتوالراخمابفهأحبوما4ايحأماالهدصاممدحهممءااالذ
اعرايثوقالالمرباذءءومذمالهىماجمسع
لاالنااغءفرةيدوممهـءإلتدوفلاناسومنهـسمكرارىنصوا
رشاادوقالةالكةامنوهـماطتىالمااضالنهمفأمالآلثضطاالخركهمالوا4ةاتوايةةاحىاا
متاضهدىاألوالرماالؤنطوفيقىافوا
ائلوثةبمطمغإفالداولوانولةزأثالنديمىرمعمدىإمخيرهمالعاركرثوا
رلمنكىدأتءارىصالض

االناحمألااخمأكاسهكيمتودالاأأقئفاريهااابئألنهـصالم41علعه
رمرافىنضهفظهأخزئحمنامحلىبننيئلدلىئدرا11فىفىن1ندواربمالقالفيمالىاارىنصا

لناصل21اوداىاةاف13تةاوهصخهجفىااصالفراوصاردمالهمءممالللهاأعن
لاألناهـافرهصىةدويم6ةطالنالرحالبطاأهـفيوضضاأثمخهثسغبعدة

الرر12ولر12لكماملزاةاث5داالوهـومرءلىفارهوامصعمللاحمرفىما3ءثنزوأتلقى
اننمهـصاللقطلةف

زألولاجماأإإصهرأرلهناالىآليإأأافأرررالءأالنلىالمحيابةأتةأأروز91بواوفوقومينساثفى
005بهءآومأالدثلى1ةثحر

ؤكبادرالإيإضقفيالضجمريرآإركاحاوربراوإبيمفلرهثىوألحفىئمفايالفىنأرذلإأبئصمبناوقداثذ
االينقلىيعودذىانحميراامنلىآلمحالفضصوبحافلىاقدرقالالألمايةالمهذهـبمثشلىعكاألماةا

لمطىمؤثخراالنهءءإونه4ةةءالوظةثاتلطنهلىأءالنياتاورصءالالىافروعالءالى9
ححىصمحححححىانحلىوا
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مافىهبئذيئعورصسراوبائمالىآلمححاءابااعرإآب1افطالنادامالمحماذوهـاارةصيدا5
إلنوط6وااترصاررتوتطارحتتأداترصطفىخادلةبرلمواصاااىط

ائولمحإاا1إانجالءاانذىإلىاابافمالىااةحااوفىنجالوحربتنالتااكراذ1الىاابهابدابابالعراازبوهأعر
ةتلالهـءقاحبرالنرانفيتصدمالنهلمحرفادنتربالىاونثالحاازبوااانماووالمجربلضصااكاحائ
تؤفالتفىاهـخضأمافرحلمحروفباالعرابوااالملىهتبالمحرراباالاناسالمالمذكرااصبعابلمءا

م3اسيرةاودىيماةاالعرابصافرعافيعوااألمسللاالمصافامحضافرع21لحدراثلهواالرادواال
رعادوهلحرال11الوثالحابافىصاؤاةقامحقرذااثةاصاولألاءهبالمحروفلحالمجي

ان4ةوزارمادهطؤروةفىةالعراب51طءفافوبادمرءالذىهـافيفىلاالمىابعراموهكرفكذ1المئجاد
ادواأااليلااررواص9ؤجمممممربونوالثينذبيرهـاباعرالممانهم1تبالمحروحبراافىباباافرا

الردفىذأنعالهأىاهـا4تونمطحكلقراثرودالىيعربصزلمالممااالخصوصراباالاذهـءتااوافباال
مغ9اوأزنلموةالارلبألىاونعامثلشهص15فالمااالمذكرلمحاببااءةآلىاضهمووقاكاتوقاكونابومسال

كاةااتبمروأةفىرولتاعاتاذرفاشدءتساصاانابوابهذاأدةثزدجمونأوصومحايون
نوااذمندلأصىفىمتيأاذ3ورفنضؤصذكرهلطةالتالنهفاتهـوحررتعرفاتبئأترفاخءذه
طااهذهفىلالصىوانأوالتوحررتحنالتأأدورنأوالتفى5صاولتة

ألكاال01آلأادبارل2ترواةلماهـيئيرأءتاذاكاةاأةومعاءمجرلثالمفردئثأأالةايةأصنءتيأن
ادعارددلىلفىآالصصأنثاجمرااتةوانبرواةررتواةلشتورأتةرودحصتقرللص2اءهربفانها

ادتدثافاوماتااذيراتلمغائتااألناتوثبارتأبياتاوحرتورأتأبياتذهقولبلالىالىءاعربت
رالوسهأيامئلمونا4اهـادعااتافاذاثألموكالممىماملوقدبماهـبونحتتضانقىءطأيتواقلىقإنيثا

يمظءاقتههاردلشيرفيافيالىءالتهااشارحهمافيعلىالدينلطيخالوشقاداتءاجءآنكرناذالث
له1دهـ1سأينءباافىالمجرهصألسرفييرحماقلىفاواومابت

لذانافىا55ةةهاالونقؤلأمىفراضهالى41مفايساذوهـااكافباألشيماقالاسثتيالهمفاقول
دورفياامبهمإنزهفىاصلهوكانالمجمحفىزفتمسالمةاالصاهةءاتاافاقوللميةأهماااامهصاثكذ
رنخحااثلمهثاقىسباذاريرفألبدعداالوفىوررتثأزثكأالهءبعندالمجيهبفااتاب

مافىمزعىةاليرفادجرأقرللماهمدونفألغيرسالممذكرمامصععاتوأدتلسالماوثذبمءانصأل
انةءاالماااءانإلهوأملةمخيرمماتناذاافهلياهملتلءااسمالنهتبمهارتابنيانىءاجما

اضالءفالؤرالخيرلءفاخمبيظهراولمأففتاذاومجوهاذاثوأتالمفعولبروكضءزلديمرمزيداذامكرم
االيزلمنيمطصلىوميألمةفيهلهـلىاصنوراشولفكلانأنوهوصتلىازذلىصدلىفنئى

شءلعنيزاالحاولنتءجرومرفإهاادلإبابهاكواداوالوزنايسامخأالبمثائاتمعارحن
فانلةماتيرينيمصولءمانهفىءفب1ضهورفىادلموابرارذابكذامعارحضتلةبلفاديا

حنادانوراواسةاةأادثبورمحقنهيرماقعاانحورالمعاوفئلذالانقباالتمفادالمضتلممارظثان
إيروروهراضوالةاؤبهيرىوأنبالرلأعطمحهموهذاصزههـبازمةبئبرمفعارعقلالخ
أيروبئنرفاضلالتباليأبىقولودمنصمأاباهذايرهاصلادثصرعةبارصبازمهابرمدثاا

اكيرطغةءةةاههرةتهمامنكلىأزنائهنقلبىلخبهاتؤثايمفىمىثاطابال
سواالحاروااسرألمثواش09نءبهاحرؤتحبارجليامصرأيديهطمندتا



وصروههئفياكمنطه

آجمباضاةادلمبمالمجسآلضبحةبلدؤمسياازرنبرىولدذالثدصءةاهـفاا
مصءااأبقولنأصومالشيط41ثناثتزفور1
طاوااامن5مافاثنفبيىناةااروذنابعنآذاغداهـوحهـقىثنافى4ماكهةاهاظوا
اتءافااقامنهاةءاالفىنبمنءاباحفرصانآلتجأذبكلاأنواوزءوبافى
ملبىفهـىةاالافرياناتجاذبلافيألنضىءزيادةوفمإناافىن4تشطياهذاهأجناالصىنهماءدوأ
ملتخطهؤنفقالقيصرانىابن51فأتاصيرعنهاهاهفةءحهاءأاتجذبوفرالصآمامممماوظألدانمنهطهةأ

ع3روالمذاصرفابدءفهندىاةءفي1هتاسىوأصرايفقاندانوالروح
هعاكقلى41وردرىحهفاانانااوانثةكللىءعلررواءاأالماراحةالرا
عمأرافابايديناتخامألصاحاهابصصقودةائمهامهيثكلمالمغحمثااورو8اطوا
نوءزةب41ةلدفىفانالىرسايامزبزبنصداءهبنالدليتصوداكأالماذوإصأوابدالطااللدأنهذهفى
اناوصاشاعرفهءبقواليسأالفاالتإتإأنءأقاتملهقرادةأرثةافاا

مرفهوهوافلجةالدهززادشمتلهاضشتطرفنءالمعنىلدذلىابئف3اانتالمفاااصنهامه1الألمد1
اذأفووداصوعااةرفاصورانيشقاوةكنناي9ااآمناكلنءنآتمتوماليااصحراألداقواويمهـضاتاور

فممادنهادةز4دمحلوزىباالةانة411شةفيباهـاأبقولكباممدبناعبدأالةااأبدانهةإلةنوا
آلداالنهاطكنيصحرفنييزقىقعملكااتأواتثداقةاةام51زفطأيقولمضهـمروبهـشزا
مانءب4هلطسرظتجاكاففه51ايرشعماالززتنىب44ءيرألءولدوررةةاألدان

االزمةببرذفىؤاسأبوأوقالماين001ولدلثة11اانإفىوأ
فابرمحنفدودهااجذبيئأمحفربهااكاةةلى9ىءهـأتءامةالىءفىورالرةاةاوان وقرباذنهلمحديثابعفههبخمنهكالى0001

ىفىاناالمقال11رسدراحملمهواهبهورلىلم
هيموأقالطنءعوزيررلى1امعلى افياالىافياءاءتخصصأاعاياهازبىاذاىاللميقاذقحبه
تفاتبقابوالهقالرأرافىماناذلىماه

ذماطفيادإلفأالىاؤةنألماادأسرخبهالالخيمافىصاألواطثغإقاواتءلةالماا ارفخانءمنيألىههاءلهضلقابجمربهرماوسرى
آشقالأدواطامىمنلمونالث

ل405يمونلىمتحنادانن3امف
مارقرامحجناممىىيىدىأعئأل51زمالترمهااهةهـربردألوافئاالااصءءأ

الةاكاهـعزفىاانثتحمميط4ادآلوهماح6رواملىإانإءماطأفبهمجمءوزدرد
الذلروامزحنصجمااحألهوالءااتهالىءأتىرنرثهثاددااءومايادمفىااةاأاليانه1اةاامقو

ممااللهضدستفحهـانرابءالى9حوكنهالطهـوصهضمانالاألاسمهمقلةضأبمفقل011أننءلىتلمثنينانالو
انسبم01لىاضااباالىحاقماارلدانىولهةحءاجمتكاألماامجألوقداكفعويههـأويهتعابمأينقادنابماث
فىررمفبأواطالذهنىالمهـداالألموافتوايالرةءصومةطالنب1ءتولمبةةءتؤأبؤاعايال11صدهماقادا

ماعقهيلحدثفيدلىتهلىالوقضهءاعدؤكتلائكرذق4روةثش1ئاان1رناعابؤبنأنبمالجائز
نلض1كاتروهدلمةةمافىءءدعاقييرفيمبرصضهلهءوفاأةاكةءالءواتاوالتالاالبوتسالبدنى

الواوجإانصهآخبرلى9رنمضحوالمجلةميحلةالمفعووهىضيرءاااقوفاتالوثناأحدهماعابزبئثرانببس
رار
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قضتأبرتقدإصأاااكاداالتدإداعرضميروثيىابئؤاؤآال
فىءوجم4وبمسلة8اخمالتلذىابئتصناايممماوىءصدتتهاقظرؤيةوهىبحرحهـ

هررلمفبمضالنهءرومحتوفاهأدمشواةاكأةاماوهوصلةءارمضلفهتحدثبحرموضح
وجمحرفىلقلافىةثحالنهارةضايمصووهىصمهأواانامزاان4تحدأليما
هرزااانقدبانبمهوتوفزةاقردوا2ابرواجهرمجرلااوهنىااظر

ثانفعولوىفهاللحدهانهلىءباكخموكنهمدهت01احزاذاوقولهانتسلىافى
وإكنءشحدقثىاديخنعتوضتاالعرابانالطلالةاعتراهلةادقةكاؤقوله
امزاالنخبطلم9امنتحدماؤتصادتةوءةتىداهلىااقالمحنىدثهاؤثقويه
يألئحهنيالىإمأكنهنبانجقبزاسالتابعالىكانمنصقااثتحودم

قادابوتمسامدكةالوااهالةافىءادثوامراثاثربماشافىالافهنسالوتفويوأ
ددبفاغتربهلديبابئمخاقالمحىالمراممهلءوعا
رمدبمعاياؤايستنناشاذانبهءزيدتمسارلمتفافى

أاابنمحيدصمااابووقال
اثرىاتحتاوقىىاثرالافوقةءاماترىصاضكاالخهىابطارعا

هراثانىقضلآلليراسىتألطفاغمقطاااذدنالض
ىدمابمهدطوانهطعصصادبحدعااننةىفاداالكبىال

امثرىداالمناوصواالنصينواهرينامناجمهناسينإا
سعنصرايريدسدانفيلدرعنسطممالىااوطنثخلوي

برامتثرببهصبءلمرامماألمدهـصةتمةولواس
ااسحرما4ففاوناهفطيبضاراةثكلإةارولووبايثاوا

ىاكإلاااذاكاندىعنىيبمالردىلىءاضعوساحالعار
لذرىواق1ثافىةناالدبمطأصمحادوالوحهأىإم
دراوصماذيىلىمجابام4ؤءلىاأرىوالامالمحيكأبالمجبنما

يرامثايهاوالمجوهاالوتحسؤتئألافابسأابرىةؤةاللدمنها

اثهـبخها4لموةفىءاولهساالتىمااالالمصهواداث

راأحمىيوماقتلانتاهكلزاإثأاجهـإقلمن5ماسذر
االنعدالخصوصابيتابهذاملقامالالبإمضأنلولهاوانلىءياتيااضهذهأ

لبىأرضائلدنهانممناجمحلمتهاانلمحكمةاالمنميلهالىفلقحسيلىباء9عأل
بهلبخاربابيكوبعطااهعافربلىالوقيىصبالىبمضهاواحوجفوقها

لشىوقيلنعمعهعثوالىءوتدوحكمتهاتالمابقدرغءلدالسفارمماتزاوكلالمهممب
الساصكاقىبناوقالحملكدمابلدشبنفيرالولينبينل

طاحمالثاجألدفيرارثةكإجمالثمفبلالثوالما15
أمالثبهالبلماذارعقالانقترةبيرفيال

بالثالشماأمفىشملادوالابرتملالام
8ةص

اقادرانهلقطالكلمجتي
لديرأصدهمان21مصوز

آةصاسبمبراصذاتحؤك
ومنيهأؤنهث9مغالادلملت

فاندانهمايرلوجوالهط
شبهزأأصدداحرتم

قوالمأخرفىدعاليهويخ3الا
ولافارواالخفعلىفياضاان
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تصوصطيرالخىاحب
اجالثدافعانلومةماتااألجلىبصشنصمةاقدالذىانمقوايماشروقدبعالا

ففاثأكاهءيومالأفهزكاررلووذاكراوحبيرالذىدغغارالوسنظرث
قالؤستاوقالفانقالةالرنعالمفظرهـ

ارلدرافإللسارابخقدرحاواتلساؤراذااأملذىاانمءازآلذى
مراءايىمابثإومايىماحرىسبالمطلىءمننقالندمغيرالذ
راابخرضلداضباانفلةالدرراصلهةهـوكألىءأويرهضمنثئكان

الفقمضإوآخذةالمحهذبممقصعهمضن

األصورائفىاخالاودع1ااابدفيرلبةتزاجءاوأصعالبمانىولمط
رامخىرادااصحاكادرارمالةاقتلويالساشمادوثواضاةربرا2اةا
وراقهاكاناالزحميمرفى51رنث51113ءفاالسضحمافياقموواوا
ضاأتوفالهياثأنالىفةاتازمنلةا

لاالابرقيكاسرتادشسمامقااأايناكإلىحاأوءاغضقتامااهذانهكأ بىتجولمالرصقالطءطاا

ايضاقالأل1ؤأكاهثهالىيش لدهفىيضاامةءاطءكصهزامرهامطمىاننالثيركأالىةش

كلدهفىماخةالفثافايألاكنىاءسالرحلةلفواصملتلعصصآاناااليرىانه
زندهاذاماطارعنااليبمبهأبسفانارالمجوفيواحبريسرعالماافنط
خألوقاذ2أاتزلولمكالىااللث

اصفممروافتمحلىالمقامبلئألالمةلىافنىترتادااثارتحاسا
روةاأقالأاأنالىممتهبكمهلثحأل وهـيرخبوولزهيزدحمت3املمباحضره

فأالتاودفىاالماغنىنجالتاتاكالىلىاالثصسكمأاقبئنالهادزلم1الورلى
قألةجويهفصةوالثلى61وتإهملزىيردالرصلى1وأدريادفامرةذاهـاا

أالباتان11لىفرتااساةاذأةالدرولدافارهؤةافلرهةثبانانذمو
مقباتاوءبدفىحضلكغااةاسثىماادافلتتجولتاقماعلةصقى

رواتفالمجمرة4تثمتبداقىااةلمشهـالىضآنتآةالفتااالمالىفراغ
قألقعيماابئوفالممتحرهـللمبشمءتزالذى

لايرابالىبمعنورثااإلصيجمززريرالمحةتواآمااازلءةستكاحاتا
لىزثالدصقيمسهأتحعااكهلةةااقفىثاايرزن4يثالىنجشلحير
يهااالكتاةأبواوقالالؤواؤذالوان
زإناصميةلمانمالةففىألاإدمالتهساءااسأسدعنىرااألطاأنبواماق

ارفرزانأرانالدستفأيرماوـالرخدقتفهطدعافابقمالحهعدخال
اوهماضكازلطرنبيانفيلروىابنإتالى1أضاتلموذمقالاالمبزيخمنمونيه

ءالععاابأنن3دعرنبافصتلهبلستاناساغاطأناصالمدأدرالدكن
اءالالممحلىصلوالمفتلدساسكثمذفلرةجمرماناءالذىمناادتهلب

ل



الأإالىءان4اللمءتد

مإإااترفااج3امافىاأتافاءاألذأاويمىىدقايننرتآبراوكعوأاأافالىرا
يمئصلخصاثلىقرهذطرنايلعبأكارن3بسعدبهننأواداتالثاكشقبااسأبواسعقوقال
افىلميةداةااأأيموليةفىإمألمرفاثنمخباحيةلمإايارلدباةعريرءاناترأتروأوهاراصتباصاا1ففلئ

ؤهـلهكأرأماباصانهأال4زتىءآوماراابءميكموالىارنجبمشهبابتوآعىذواقيألبنالدين
أةأيإلىقؤصاعادحهم4فذكلنطهاارميثهـوـأنهيثفىيةحمناكل3وبارلثالاااتدفلضدثرتجمعوث

مار7نااناارهـيمماموفصواغزذو4وزثصاهـعسثئ4تءبثلمبكضر9إاداممومةفىبايدع
والياصآذتوماك115سنهقضالدئفأرةغيرورايتافالئلآناسالاالمنجثتلبايلعتمنلهدالرةءاةاباا
فأأكأوعااأتإرأانيناعاقلمجالثاانىضكاارامثابمزاواامانفااباهرفانحصةء51ولتالودىاا

آضكانزفىالى1وراقءاانوءاطلى1اؤلحهماناجمطالدينينأهـنمبسالحامبهإةممارأأول5ءرالنههمنصاا
نإوب5إمالئمأدقبممافرقالايخااتاسةامخطيرهولماألهـليباشادمآتبهءكأحتكربهشىلالمدمىنبهفقطبقة
رأقاهدقىاياقصلفىامبهرصحالدفييدرلىانااحهصى4ءلىروينؤلىءباكاعأمبثنأنهلى3

ابمنمحااأحاكا4ابءلاللثافيمخيبااصاضصئيبت4رقبارقرامءخكاكندرؤءابرآمانهاكزى11
للقىاحرإصامالى4لهءليةوالدلسصسعاثفلدعهالديهتشهبااتوكاناهـصهلمءوذالثده1105

الساءنلىعفاهـثمابهحعلديهناالعلمود41ثنشأهأفييدبهناكلانهاحهادفشمكغرقعذاناقطعك
بنهـمالافىمأإمىدءهأبتاخبديعةةمقانجاتهعدبن

مأالزأدقتينءيمنءهداجميتأوضراضكابانبءالرةفحصشسشمالمائقه
ألدرأماموآنجادهـروىالملتهمحناذوةباصلمطثهياخاناسءبئأواالثسةءثهشم

سدوةابنفهاللتءضاالهءوقي
أبوهكانالدمثكإلرىابءاىاالمترلىمهشاؤء4لشطريعرفالعب

نطعةلننهـةاهـلىءهبأضكا3طنياحبذاحمءخاذضهنلىحرزمبت
فىتهطممنأزلينلر9يغوهـاذقروللذكطهابلءذفصنصاماالب1ةيالوقال4قاتكذارأي

كق2نتمرااقروتاتواصلرقالثنىاىآافضهاقههمنئلىثؤوأيرء
كامبمنأؤللوما1د1االوكهالهأولىءخىيفىةةةافيخلموضيمتوماصا
لأهـمنجلراقداوالمجاداهضمراصئفاال41ذورطبئةآلى4عات2ذاةافاانح
افاسانهءفنةالمااكأتياالمحروفمامىأةالبخطمهثنواخس4فواحهـ

مدرو4تءزافىكلقنهثماأدضسالعزافهبعضهمقال
الدشقىغيألنسنيابربرهءمناصطرمنه21ولثأل4صاانألثةإعما

إلنارزوالقالمأانروىضرهنك6تظءصءبمءتران4والزث

أصدكالمنيافيوإلثاأر4يزالمجزارإكزافاأبقولنأما
فياحصةاباءانسأاتراىادعومجئأفلمتكلفىوظسفعسةلهوماسئئ
نأارصرثغانررمحضشمااليودهلهلمتىوشدتيسؤالادراكافثىايودبه
ايهذاباالمجرثالرأةتخدمدهلمهدآخمتءنونمحقأكثرهنيهورذويؤ

ئمشءاؤاأماشهاهتزءىنباته3دمحيألذينالءفىاانصه4فمامنفىوانش



آقديىالزنديقادذلثبىحوات
ترتجءالعفا1فرشافىفناسأتىوثيهومثلىمغامألهاأثمالبمزفكيالنأنوىلم
أرنيشلاائنفطغعنألمجمهنانماعماممانفانتأةللطة9ةدرث5
كلالنطاخوتعنالنهفصعالواوالمدمةجمبنياانتأرنطااافضلث9أنمجبتهاأنؤعملذىا

كهأن1يرتاإعةالرطيمبذمنأتهالنهلالمهيناباوفعانأرشىبءآلتأةعةلددالفحمثا
جوالابقرثلراربئةالعرةفىعللالنشمارنفظتأؤالكرتبيهاحران1وىهـآدئهأنمءتزلدىا

الشاهوهماألوانتهسمشاهرنذشقثمبصألباواصتزا3ةأع4فأاةهذهاننمناخالنلموقسرا

لشمارنجاهاتمبهاعياآخزقولمتبهانترالتررقبه1لرخاوأفرسوالثاةافرزواوامبألعرقالشدعيكأ
ئيعايهئيرمنلحثىاكالىمشتزكالخالمفىملةالممشاصالسبهرةاتاتحتءنهنةكانكلطاهزبزا
صولدبنمحهبناهبساسابندالتهمحببنيمجىلتموأبوبثرمحذقوأااصثاساكحمم5اكاوءاهـاا

بنصصهواضعهاجاواهملاابهلمانحربمارنجاثاواكحانهمويزءكامبءااكينةأنامزلزاعبلىكربنبلفال
دلةلقدولذالثاضالحصيرقت1اافرساملوكبدأؤلبابنشيراردندىرافدارآاشافألنائماة7غألن
والمهاركةردشهالرالىعثربيتابهبراةالىقهـافزبوأهـأإالاللىمثملهلشبراالحرمماقالامحىاجمالفأرلى
قعاواكدوراخهاتقالبهالهجهاوراالفألكلىافصوصالىثهرواأيامإمددقظعةنءالءوالطإلفةننانظالذى
قابألفيابخواايسلث1إقالششاةمفهاسبهنوفىرةاساكبايهوارودااؤقالننأميرالمؤالالتهماقال

تارةالاقدردارة01اقناافتهوشانبءاالأللأقىطوجعلالهلهقافيكهالملدووااأتىلهـقالقاالالتهوماقال
هصعرفإلمبئندهةءكاناذاهاصمقانتواشإدماجمآءاالركأفيوهالىاءالدهرنكناناالفمح
ذآوهـافصرصافهدماعتعلوقوف1وويخجسهوبازرالىءكعليوإتئقالمرا3ذأهضنلم

االهبقولتكأنالتههرةتيمبنلديناخحاأنلهآثقنواخبرفىالشاعرةامذهباكرااقالثكااراناهد
ذالثننىثءالشعارن1اقذرواضاةالضفهـبهـءألالنئمرتبااالمبمننررخيباالافكبثمفورامواقات

امندانياعدبنبنينالىسريمالمحيقولأصنمااكاقالالتزاالالىوأقربفانبلغاذ7رففاقرأيخر
تءاالقصيدتهاتخذالىالثكنتذكرههذه

لاينىمشقلمبناافموصاوفىأالاؤنآصاماالثمسربه
صلةلمجوهراأكعنالوصآفصبفالةلمااحهاد2ته01شأ
الدولائالةزلممالايإطئىصعلةةاالتاةفيالهالنتريئآل

فلمافيهأالنردأبدعفيهايمينينيةقصيدةصقبدهاطاإحرعدالفهدبءوالبوتدعانافراتأخذان
إلمذمصههلهلحزوصتثادالنددوالماثنفرسافتخرشلاجرذلمفأرديثوضاحرثممهبنالظلالصها

أنلهعرهألهوأوضحالملفمحلعرحنتهطوتجففبمااذلفهفعضتائمدرناايزأنهيامزداببيظعرالح
لهلهفاقاهوأةجمألمحييه4همنؤالثالالفاضغراطكفهثنهددء4عاتفهنى4عاثنىوثهـااالتأرؤرفاأ

داتأبهفلما4درلهفأأرلدغرزافممالطفانقامذلدفىلاقال1الترطلبمنكنتصءمطفمغفب
األمرفأجمبهابرمانؤأوضوهفآعذلىمنهلاقنابالمماعندنامايلك1قاالدلوانخألعيهكأداقاأل4اف
فىندواةهافىأدته4ركانءخابنداألديئائهسىاقاةاقالالىألؤلمنأكثرااااوهـالةة51اهءةمضوأنا
محةينطريقاتبكرلىذيرالمحناصابثقهـباجغكأكأفىخةلمبا01هذنفىالتهلمإؤسانألم

ثبتفاعئهـادساتاباداداالافامفوانهذلدوبورقهفىميوأماذكروهداسعماابلسىرالقهأش
وقدقرحمقدالةاذهـتجعلىوقالحبهوضينةثةوظةممااواةأكنالوفينء41ذفمااجماأتءأوسبدقاالتإن

اعبهـ
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والنوافقوالأنأحمالم

أولمبهنالمفقاالألذبمببتداعثرائعااامحصضهغعلاااثذعاث4دةاوا2هذاالصنيمغء
تننالتهعلمسابقنخهىاكأايفسمفيزلولمدبرأ9االىاتلامنلشغىامملمةويهشفينقياا

بئهآناثاعنؤاهودم2نءبرواةإردجوسبعمااأينسب5ةءوافيردباافأمائةافىثنءاالرت115
أنميازأناأممألؤثالمجمتؤجمايسهنتادبهشونافءضاانهغنهشواداةازاردبابلواردبا
اجهيافأومأتضاءكلأتتوابمالراتباداذالثاعفءانهثمارمدينةداةااذوهـةةءلثبنوعهـةاوأفيألة
هـماارباخألفأفقاالنمجمأسىرقآلنةمدتنكيواربعاوظةءالكاوءنةمدتاأعئهـمممضةءلجةانتفاتخراالب52

لسائىالىماباباألمةهـرهـيئتضاهاقمماقلت2ضهىاةامدداذاهـمنشءأالدنيأمدنئايسانهمم4
النءمسماالكضلاالصهراتافاخمرأبهونوأرتوسئةهإراشوآلممنتافأاثرأءةثاشعرنا

فلممءانأصيئهوسبمماراتثألثظاوسبعرنوثألثةاترحإأافاابعونوألمةهـوأرهـئةاوبعه
مقلمتىراااليىيالبثااعددةصبعئمةويخىجةافاوتهطأرووكونواائةرتيذوخمىافأالف2ةوس

ابيماتفومالشولمعئردءسابنهيمابراضا3محدأبومحبدالثهالدينسثهىسالمةااالماماصجغ41افضمنرئفث21
اديكاتدذالسالواهددرهوهـذاازافداتاابارىاالة

دعلىدتابزننوضمامحميلشعافضهبرمتان
امزيززقسالعبداعربهتدطدودزءحجزفى4اهـوطهـ

زباؤإلتمتهنادجمعراال01610590737044764481

اسياحزيقهكأتذاثوعرضهكذاليرميةماولهنباامألداهددهرماواااذهـحذابمانهاوقال
وصاهبلرص5لداسفعماعلىأثبارمتدلةةهوفلالذىملاباذراغف9للوأربلداليابهذلباءاوارت
الماثبداءبنامهثأياممائهردلوكلالرونإوأرانمابووزنهعبمؤراعضصاالممهـاالردان
ماوويافيآقالصهن4هنامافبراذاسوهخاتامنبهنوستمبعةأرملدروادرهماأؤهونةوأ
نلثئءباختنىاىادآطالااالتابااثذكنعصدهالذمححتاباكوذيأنهمامجىبعرنلددامن

ثنءجرالمؤأياالدااامساأللبعناماحصواذاساالىماثالملثثااصلإصاحواحدافاذافى
منرفأالكإماواثاهاامافىلمحصبعناذارفاععهـدابحامالصإهناهفاذارحااامافىلص
كامخلفانضىكتأصبلةبمابائارراكافاواامنافاذتيناواسرءاامامحلهفاذارهـالثينوالة
االوزاضيقبخالمضربتسفهحدكلنوامضهفعصأتاثلقهنصعناوانسواخالراابيتاالىممهـاوتثءااما

يايخألنزاوألالداليحسنطرنجا41زثضطفبللهاتاوبهذناوابرااتتاه1لصامى
عايئسبعاألضيتشئتانلىقالقالنابيأببنفيورشصدالدينالمولىلففاألمحمنوحي4كلألهـاهـفربات

ءبلثثراناضىتن1بياذمبةأؤدكذهؤمبناقأللدفيثذايارثلىتطثهارحمهةجمبنحمدأالدينفيضا
الفقاالثاءأآمالثالجواخخهـإلمد41عانرسفراؤبئجنويسبئعناممهـالمودتمناليواسات

كارمانكعلىالتهىأؤةقالالقالابةاامنحزمابنهذالهلتقالفأستهائةمالمااعلانجممبنمودمى
لماىأدماقال4عفهئطالىلطفةأرنءخئوااانيدرىماكانحزمابناذالقاتقالمناهـاوالمن
قاالالدونارباالتهمالفااتتةادوامنافنافآذاضتوسونارتافثهارناةانيدناممايقيت

مالفقاالوفىانءدزمادواءانماولئفبضواصراذالثوهـناكلصالدالذىا3ذاوذواوذاالمحدادافىأا
يأداقالأحلالماثج31اقهبشإثايألتقاليذكروهمفلالمرمكالاإالذينواألشيأخبيأوالت5النالوأممااؤ
لحملبماقالؤألممأتقولاصأأآدنصكؤقومالديندثرثيامراللهأنانحهحافقدتاقهاالمألداتئ



مااتجألور15لدتصة
اذانزلواماوأىصلموازادماذالىنءلمحمنموههـىلىعىربننهـلقاتعداطةةحدبابءسأثحنبلءوة

اضهمواببالىلثأتبمعأناالباقلتوأمجرلمشةدطانءثيرهذاخهمبهفاتومةتعاثامقالمقلإلمثجمبأن
اانهرهالمجرفممفبههابءياىاصااارووببإلملىواالةا41عالهـىءمنفارأبابهرياالألونا

الذىبرالىءئشقىمنليهاونماصجحاءمنءتحيابهملةاايةناوعةعيمئرهءلىهـلقهاىققالقلتما
طواةذوالشطرتافىرجمايزعرنعلفيررودءاملىالنءالتحزمابندهباسادم52ضنهءمافهىكادعب
فىدىالمىكلواكالالنه4اتالبهباداآطألنهالمدلهبنحهـتودايذكراترةباكنءدأصىثأن
الزهراراجمتيافاوونءنااصبىتزهاتهمشفىأقىبالقهالراشماالماانبلذاروجألطعلىأصهءقصىئم

وانههكالأيصآتثياؤذمنأصسنرانةهإخمرألندمانينغانكنهضيندمسجدالآنابايسأعر
نذاوءمنهـنارتيهاثبافااباذلراالازآلتالدةاتلمزنهكطءابهيؤودواسرابابهنصال

ساناعندهنهكلألأفيتفىافىيماالماملظحصولىاللمادفانهفليونةماتتكلتثسامامءتءادحمو
لماوردىالميزأحتاذوأفليهبنبطإزمانا41ةقدأوردىإطبامرفتفأباظأمخمالماورناقالىثم

قاللىءاصاصادةاورآىخهمابهبآاللثهاةفلمالىااثهادكلحشاعرهةمهبث4لىألهنعممناحز
اناسانءآأهسنطبقوابسةألروةالملءافةالالويةلمدىوردكعادماوردىليانءاجتأازهباذاهـ
نأايثرما2اأنواعتحىاأخرفةاتواارتثاةتوقىتءودلةبكاتكهقالعراثااةلرءنرذواو
تمات4شاتمنفىااقييصرابناقولحرلرلمابئورؤلردة1ذمماض
ممافرالتألمحودصباوافادتيجالمءضااالثمرتداوقذ1ةدةبمأبىبنإللنورء
فأةبنندىاوزهيتاكرىأوهامفوتتابالمحىمسذاطائرمالحصالت4رد

يدئرةامررذدانحمرصأرص1صرطرقةاأئصاأذاإتآباااحعآكاعمقلىاأناخبمصرولىأنجوصط أرأدواخرقاءؤرافايوكغاونس40ثيىمرتلمدهعرالتهمن6اتإتمه1اوحياءقر
ومزارعأنغطةبحاالوثمحوإفراافاخراجماالىاثتوابءيرأقالتهةذرألرلطزررووقى

ثأهذااالفغرةاصثهـاهذهفىءذاحاوهممجأالزسنضانياهةتة41عاثةتررءاتوقهأنالذدسالتهماؤدر
بروابذلثمفازضاهأتاسعانمنضةءطصداآنانيمالىنمط1ضذاكاادلىكلةلمكإةلةحلىأ

رةصمزوهـنالمىفىوسهتماالمالألةااأنالىفاقالسقامسعااثمدثيزل31كاأتودرتهآؤبةققال
ذالثالذلىذباذهـ
الىكذلمجشألذلرمة1ذفقال
لىءاصألذامنخيرالذمم
لأحثثءألؤولهشآماارب
سالثاوذواؤلعهبم
ووكفشخلمأاوفو

حددىبنقطانءيرتةا
وةةءزوالرفىثأةقال

ماكابكوناؤاللهقالرإنوفي

خراعاللماثاباألهالوالن6
اونابراتوإننفاتز



اؤةالداهضنالمساالمة

اهـافىوماضإهأاماغشا

احدمافوذالثة1الىصيالمةء
4عا4رالذىاالجود

فىكاااةقصفاافاؤا
اهـهذهـ

طءاتربستلوسلىفقالى
تحرزنمطواالنصيقات

عنملىايابهسذاةذوالر
قها4مذإلفبزاتاولا

واباأباءألىبط
يألدبرالذجرألثاوي

مهـدلمابهتزسالمجداتما
الفاثكانصفىابنىمولى
جمأصيدمروانحلمثثد
صاإللمىأمبىءفطت23

ىروابرزاحرولؤثوايها
تن1زأمأنوبروممث

وواءامدأناثنوقيأ
اقراناكاقجميبمنلىأ

ابامائمقمثدبديةاهمى
مموفةاانزلثمزيرب

رلاةااعمموالتابمالمجهـلمه
ةابركم4ءااصؤلذىأ

نهذالذانرهدانصاث
أباألأخذهونلممهابهأبان
دىجامأعئطلمالوتهامن
المحهلىكىانبىحراإىا
اقبكضولدةنولسلمء
اةزندالوتطكاذ6ناتمرا

المفئصكاأول
رربهنالمجعبره8أفامثمذلد

اتهعبدبنابدمتهلهرهد

نئألاباالخسىايوميرىاتثا

صالاكةرالىامهاالرلطأنءدئبوت9لأمغاهدداءصدارواالمحههاطمالونوا

ودااانالىادوهـحذاهداينرالامنيتدئشمةبءدامهامالىالسحك1زيتهم
4فايةارزافىالذوهومنفدممطاالتسهابنلىءينااخثررذكرتهادةباصهعهاو

أنالىاز3مروكاثمانسارثمافيمخةمثمامونمةأفيقرلثدةءاأضذيررو
وقتكشءوقديشذةمهذاجهافقالتترحفئىيدبذالثلريعودهددثماتخهث
ؤابئصتالهقاتذالثوقهثتارأثفاهامرااذفعابسلحأكأفجقالكاتصةلمحاا
وهـلميتالمفملثة1اكافاراللمعمةاحهـبهعلحدوابيت5ذه

تءايثنتةورطتذءبئ4فاإذتقيواط
خرو2اتولهمجنثنهمإموكةىءتفيدكثقالوىذالنامشفاما

كاناجثفيفايرزقويمصبكلىةاةالته
اءاأجابطدوللافبكريدذالبولدأن

1331آم45213112

دووائألثةونانواانثواحددوواواصبهوثلوواحدوائناةضةأروذك

اسثداداتهأبياصخضقالصةالرتءثهـعددلىءاوفىلحتثنهتورأتحدووانانءواخانهـوا
فالقاأومنالسلىوباثمالاافىتانرودتهءقكيعماوعهأوهمجمنلهؤصةت
فألمأربصةوفىلمفةالفيعدداينولسةينئماررهتجرءقمونأوهكسلىوباسفلألىا

صورتهءوهذفرزانرانيءبذاتهفقمنهاكلأوهاقأربهة



إلفىأقىعأيهاطاواكان
ثهقالوخطصلىفىلوثاقا
يرامهـأنه4ماخرتآئ
اقهتجلىميامبفاواطوة

ايومايدارفافىنيماومغ
درهمالبنبايرأخسىأن
ىلهءتهاكلمماقاللثفانه

يمهـابماتهاضذاال51ي
لةتجهطلتهامالىليلألب

وصرأيسهنزلثمايرعاوا
نارتمافيدهاسكينبا

أيامفىأتنثأنلى41بطة
ولدنييماضاوأخساوددآببنا

أسدبدبنلمبنالتهجمدابن
خمنلىابسايرىاا
ولى4المواالدواةراأ

داثالدقبىمنومثةلمنا

هثامووالالماثبداءأدبن
هبيرهربهةدكلإمناامرا

نارفأفوغلداتءويه
جمرةءكلابنأنبهامآحءأ
ووفدلدخاحبنمنهربلما
لدضاأرسلىوأشهامثلى5
صأوالمضفىلالىنجمقا

انلروااراوأبهاطضقدا

اركبذامااابهاءرماث
لبانرمإبطامن
ضدءن3انتهسعاثالث

برءكأفاالهآثمنغبره
4راؤليىرنثطضهثام

االمنهعمءافاألف
عاافاهبيرةلىألبئاالمؤة

اختانيواوقالبابثض
التهزدمثمناضطها

ئمنىهويوأبمدعتتمارص

6

8474910213333414

4454648171ث43333

اثألاغ31ااابم6ث8صف

الالرموناأدبرملكموفبامنىحءوتتممرلصعرإهبباا1دالمجبننالمأانلوؤث
راالردىااوقالشءذراشءذراتدبيررقهةنأ

اتوريددهفابدمحتوى15مناصتمارنجباتذتااألمجالت
وداءثنىالماةمعلطثأرضهضربتماافرهااوغد

دوداتذوب4وانحطومألاءمرضاكصدهآةقتفماة
جلودااأعنااومماتراهاألصدلدااقنفرنعابهض

وشرالشورجالعاليلتالبلمبحمتخشعقرامدصأئوائاقيرافثهـبنعدوقال
هاعااضكلصاوتلصالفالوهتعترمالاودةءيعهاألصالةقر

صتىالمثوكافتهـثرمنكامعلىامجلستدفىصهطاالاأوأجأداأأرادوماالسأناوتقرك
نهمأاو4لياقاذتهـابهماءثتةااركلطةلىااالعرمق4بقهأمربفىخهمابهبمونال

الفئهمظغرإلححطبالبواصواكرلمجاحىربوضأصولىباتهـلعهاويتلى
جد4ممتنهولشاههعهبهتابودمصونه4هـولثطءيهحوصوفائهعنطاهـ
ضدوقاليلىولدلىتهوفملىتنهواليذراليتىرشدلدالمحلىآلنعلر
لقضوشأههآبدايخلرخهاجمالهيظرحكللعصمهاالوأولقةااضذالث2
وققلخبماؤدمحبطأل4ؤثاصوابواغرب4زثاكؤبابءابهمديرمداب
عدامعامهابرمسالرقمهيمحدلثابطراقعاتهاوالابأغراخهادمائنععد
لاةاقولجبنيويقاتاكقالحهـءوامساكطول

ملااأكبرمافيهامنيازوججمألدهتأخهاكالذاءأبألوهـ
يئأمورعهنوالسلىالنملىثءدراتحااسوقلىاطغرائىاقرلافىمبهكلاخر
عاطدهعبةاكراصارثلقوالمحركةاففبااصاودلمجولمطبموايهنهايمألمباصةال
الىدهطاصنافىيةوااللمطتخغااملىالىالثذلشفاشدبذلىااثتههدارفصادهافة

ماجمكلزاداقلىبهأعترمقاضيةآفيالةمادقةووقولهدلثلةبادعاهاقابللىءاا
نأ



ء

لعابميموفدلىدتاك
المزكباءيرئتوهـإلصفابااوةفيىوهومىإلئئدوذعابمحشدانخطقتاءبى3اااة

شاملدفغعاءروااكلداقوادأننأئلاذرفءثتادبىلمنءةالرواثنإلأفدماتقصروث3الأ

الطهنهءصغؤلى51رمأهـأوماضاواؤممأشإللىاتذرلهتتشنالىألعزالابنولىإضياؤمزاانروثماضسلىده
اميرلزتمالاخاخفىاأفرعافىاوالآئاهأحدتقرافارصقءقأكريماقرآنانهفدحمءكالونلوماةوانه

اهرضهاوصاإلماتنتء11ارصقءانهاانىاةاكرحبمنتير7انهدءؤواينزع1دغإكننمفمواندوإتبةحثترالالا
أالثاغاآحتوء11أناابصاتانأفأدقماتأتدتشممتء4إؤيناوهم14انهة4وغإكنلمرزلورقرلة3ا

صاذ4ؤأاءلمضاندنألأإانموؤحثنأنهألصاإ4بسههالهققيآالاذهـوملالغةااابخامنصقراضىءاالفىة دلمحااوأمرهـنتمرسثمبنوفءقرلع
يرةهبتابببرفىولتهلىه03نتزالىيلعتقدانألباكنريئاهااان

فىلظانلىال411اا0رؤتهأالماافادة1لوزنالررجملمحث11ذئدنجوانءبدولهىةاخمفىاحثخهإإورا4تها
ذبءثمةمفبمامبألثاموآاأإفىهـاتبراأبىلكىرهرالددقدةنلمدءالو

ثرينءوسقىسماتإنالىإأفنثهاراثااللم5اكحالثيااثالىصتفىإطفىإ
لددمنالواالنجةوصاحأادونلهىااخمغفىلىوصاشلديض3مرتةصاحالمودالىسنمايألوننأخثاصثؤف11 دا

يمععأايتصابراد3انأبىاؤولذهـلسيرنط1بربءالهء4لداالوزناءتدإقاواةثلضاهأداد4ءال111
رقافى001نانةالاالمينةاتثآةنقةصالطالتهصضاةتااقي1نرلدءئرارالىشالمحىا
أأءا لمااراول4الصاوحةاهةرتمهداداطبروىاكزوب

مماحهلتثاودهامالتلىا
001يأفىألنلملوالهإىاقةلر11كراسوالىألوودالمطهرأكمزنلوال3وصئرافادااو

4يويخامادتليكأااؤيهاإأاكرلتصهـاعافىااآشاامرذهأينادماباانلىءتأا
01درف1اشراخمفأأاكألاإربانراالئاهاوالمئلالءطصدءزالماالتآهـايهزه

ادهـثآ5اءاصأاماببرءاباانجفيعىعرأوا1الثابهاذاخادوءالمهحهدب1افياسحقراامنذو
دأفثثممالدممافاصلدفااكااةاقدلنأ

كءسإكرثازثدوااثةدىغضنهطاضضمخة4تاءلثيدتنندتءديدابر
رنزاانهاةةاخهدهذتاورطةدمهرهاإلىالىألهـكمجا

ءتهدفاررذىومسكءأزواءبندمحيلدينالةلرااالمامبئثاصآضقدا4باابنإيناحاللىالمموممان
ااذاوراةءتادآلوقيالتهدرفىهطاالزا

خمهمرعافيترعاهـازث5اء
ااباتىيداهطهـءصمجفياناتلىءفىسوماؤتصى

ءروأآااثيعتضا2لدألدراال1ؤفىافيضا3الدسرارراإلؤولذالثدالوأخاصألموأ1زاوالماكرذالىااماردىوا
اادىاؤعااسواءتجمانتغزلءولبهالطالل5أهـااآومد31وزعلىةتءتاخثشفالداحاالىضطيويبنمحط

ناخرفى7قالاليرخم
رفيالترءإذا4شثاثوهماحافاترىشهساحدكأنياةاليافالىكانمالث

احهماؤاناإلدفاتمرهصهفكلةكئأء
لدتانهىوفقاجمذأأبلقيتثباااابصالشامنفلةةااخذشكلهـةءبالم

افاااهصاشااة31كلرىجقارمحرالاا5قرالدبس
لهنلرورههاإخالىءا خاصأادالظايالثماسةةانتاراثهمداةدو

نآاذلهعلثفقايديه
فازاأمتااإتأةكهس ايىرتكألوةال4تأتلواب9مرف

كطمدى



طإفحتبمرضانتأت
لىخالدتقالبحجلى4وتعت

لمكسشلمىانعلثاقالمان
ثطءرذوانثاثاكأع
4رتلدؤخاءراؤألبتثعا

قارممدقاقاقاىفتهاذا
صالفصنأأرء4مةىخما

قارعهثمةنىثاقالدفاقائا
اايئقلى1امهالدظرعةا

الاجهاذاطهافاقاالمحالدال

زصافىإهيدضلدرةوهععاأ
يرالى9أيهاأخرىاذفةأقه

رأنثكحهاالصايخىعاهأد
اأبدلقيءنبدنركند

إغوهألرلاانمرأتلواناسا
لوباتوافرمهةمخؤ
والتهابهآنحضإدوقال
ةبطلى9اإاالثااانا
ااطض3الولتمعالابهاةا

ةحاالساساديمنلمث

أقامنهاصاوريهلنطواما
التهدمفئاايىجمربوةالىء

اأيقاذثمئيهلىءلىوصه
المحكارمئ1افتةسا

اهءالمغانماشطواءاروكى
ةهـبىضرنداملىالدعدنءث
نأحىروراقاللهسنلؤلم
اأععازدأواص14

اسةاااانمواءوا
الخثمأالتهنمةلما

لففأمقيمرلاتملو

اوأورثأصمبكىأمالاعا
منمماسةاودواذكرا

لمفء5يرجثرهلى1مناعطى

4ألكلم4ءحمأببص

هثم

لوقآ5ائموابرنافتبينسبوالمنازنلوافاداكنواونهبدءااخموتكاحثبالةخ
نرركنانثة9بئاادثةقدتواغزلافظاؤافاهاكأجننيموتورينصا3االما
اتةةتءدمحيبناالالبملى41انتآة

كأمحيتائابءااتالصارماثخ4ءياهءةابردلوذذت

أنهلبرىونهحارفافىيةراشالوزدتأفآدكالنجوبدونهشإهـاتمكىياحارصثرإدة
ازوكليائابرداكقيلدهنحنلمهافاثهرلمرالذىاالىيايروومحرتثحم3داىدنات
منحسالدينشرفاضلىلالى5دفثنهانىخبر1نالمحىشكابذحارفياففالمان4ماؤم

دمسبهتنهرفاياطبدلايالوقاتاذوءلهاليانافهرينايمطلصالدينمالىفىاقااابن
ثماتيةالتالر4حوويراانءلءفايمااضآاوهكماحهصآتراالنكنلميانماك
عزةءير3قولاباب11ذفىافأمرانءيردخضأوؤزفالثاآلذوقفىشكاتومذا

لهطتهضىوفقءعدن2افا6اض1شيصرالتطفىةولواز

موالنهتاسالدىاايمونانثطؤشرهتنلى9ورىالمحثنمثااصذانقولى1
ناذ4وزقءجمرأوظفتمأءنه3أمادطكمعنىقزلثبدأنبرألنهلى1موؤقنففط11ذلم
العرمافاذادمهلأنهمالىبافانثأنصالقيالصكتهاطـقءدءذزةءيراااتغء

تتيدمالذىتبازكاةيايتجالءةابماندمابااعاة11ذدهـربوشماوارإوةن
قىاصاعاابنرل3

مادبؤلساذوابلىتتاةانلألبهاإتصلملطالثاومتودش

ءااللمجراالةارالنرتةنحلملةاالمايههـولونمأاث
قولسيعلمطسءئتايرانمادةقوالمجزارفىااقرهالءئعاةفخىوأما

اعاانرثاا

خبرىنءدلنفارىاشهفاك3ومبدراثماتندىءقلم
ترىاكأينوآكتاع5اننءا4وصاةبته1ا

يادبالألسقهواساإبنذارشخاقلتنأكاناشترىانمتشأةلوقالقال
هرعقااامقيءناسامنااث2أبنسادواءقام3كلاماثانهاثاكتبمادءرداواداثذإسوا

قءثولمضكالةقراةآمنالدهووانهننالملمطوبثبامءوفيبلرآنةاالأللي
ضلهامذههـيئأالتريرامادمءابترىاثداىامزعهولويا04مرماءيههما
رععااقولسنأاوماأأين

دىومافىوقاتفىزهإعتلمىدتصوارتةةزد
دى3أكااماعاأفييةايداذامنمعتةةآفى1للى9

دىابءااسوؤولوامقتراء1انمحاسنءر

زمافىبروتلونأنكأللمىالمحىاتءاضأكىلموت
إإقدثقىوكلائىررءوأقوممطابأثبرهـك

نرةءيرءوؤوإ

ماالااالالمنأرأوكنألنهمتوآةإيناتءاالوان

ولو
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ثىفااتممابطوتول
اوعأكدءاصعراالذامننألاياماكأتلولىلىاخنىاانو

ااالنىدءؤنءإلىاثماافىاازاجمروتاناسمإيناهدأاناتقيءاهابيتاهذا
ضىاوانابيتاذايرروءوءىامالولمحعاتبينمراثانهخأعاىاةاانإكنمدمجلث

دهءؤربركددمالفانهىروعلثافى1اصعماامنأهاوعلىايلولمحفاضممال
4فاافاأرويمإتقىهالوهتأذقدصاماباأنأرىوأناكمقشاءالوالمحثائةءبهط
اذهـآنافىوتاتتاااساكبريهءوماافرزدقالء3دالااكبابنهوهمرهاثو
اخوعا

كفافىذاكممقفييمالىءوءالهوىالناقراهأالذىي
مايربالخفترانثكذفنياغاضهإذاقااقلبىالىلمئافا

ضااتوقلت

فأىالأفمرهيبملاةحماباثاقاتر ص

سلىاحيافيناتتةءبرةهؤثريئتةفلوترث
معاتاردفتمالتشاخالمفاكزلوظةطباتثالىتقةوفى

صذرثءإحااذاكلراتصهواهالةأرانذااخاعدحآهدكم
ةييالماوقفااجامدكلف9راأالحىاجطلىءنطومالمحه
رالدرقعاصساثافىألونكأللكلآثاثادحبءنقكافاليف

فىحلءفىاأتوؤاليرةباكيةرقياوازيتياواالوزناميادررأفادهناوفى
ر1لدهاس

ااة4اثءادوالموبمةايردزندندىنم

نراذامىاهصاسالذااةءةاأتدماءؤيالذا
ااتواءقالمناوظرفنثهالزندوودعلهحنيهضاوصاثاهلىف

وكلخاخزركأملواىائشضابتجصزركمدفياتقاتائحبزتط
كدؤالمضفهـاايصكاداؤرراةهعث

بربرو6البررروصاس

لابيومادارةامثهساحصلكأآلكأءلموغتىالمافءفطلوأن
إااعرثااهالتالانالالموواافءا1ةاال

ارىلريخبافالعثعهـواقودالكاجمعاهـب3التفيدىااتى2
أىفءثبلىعالنمءنالاىلمطألمعحورأرلىألألىءئئمألتزتنجمقرقت

اكلوى411تأعافىناكأبافصااروةمواصقياوشرنبنلةناوأىءشرفاوازنعال
اأوىواطامنكطصحتلىافاوىاالمحيؤوله4وارااونولآلاثئااتارىأتكان

11بهاماقةوقدتههـثمطااتابرنصأقاالمأفةوسةضاهإلالاأوىفىكةاوبكسرالوالبلىا

الخاصدوضن1ءنةوبأوىاذاثيمافاخةإفردوساةحوهىيمأ11رآنةا
اآاكاكاوسقرالمجيمو3غومريسبىم1اقرارودارادصألماارودكنوداراقف

تعالىلهءؤومضلىالىاتاذانالاثدرالتخويةطلم1يراواوالمحم

وترلسهامغااصالصووا

قولىآقولثطبامر

اومضاجممذاتفغرااسو
هعافارصآبرالمةماديوصنها
اماأيهافمؤالجمكلألما

ناأحيطكابألمثااان

البطورتااتابشئ
فىاثاواوبرز3وفابى
4إثالالحااكمرمنأث4ب
ئانهصءىيرلم1اؤمجضدوة

اصانهالذربلىءىءافى

نسمااذااولاقياليكابراثم
اناساوأولىلحاادازولىأللم
اخذثولمقىة5الىزرءءن
انهميدفلمنوةالى

دءبسأانهالهـقاث
4ؤوأماعرلىنزئملء1
رويرارهخا1بنلىامى
ءماابهاذإئرارةانه

ثجاافىامدبثةثم
دفزننىالمابتغزمز

طؤبالل81طمء
ئتفعراةلىاامما4الز

لاسهـالتهفبىانقامثمزحزم
االمءقاهفىرلهتىاس

زالنأكناميرالمؤمسقىو

رةااذهـكىهـءتازالالمرا

أبابنانثسةأنالطءأو
الدامتسقالالتههـع

لغافبروكانلىءصيرئا

إبماكلىضلىءرواباحنأتهأ
ابىبنلىاملىماالةلترث
زرتآالمطالهىروعهلتاساحا
شل1شالىرابىإتءفا
حأذالثوكانتشوكاتث3



ححعبةا46نسممهاإىمنمابر
اذاظنأبربقاساإلئرحاانيانااهةهاماتةضءبمحى5نصأىناأنباتفاذااعروبنئهداءندمحمأن

امياااللدارةاأعرفمالارهدداالدأيخطعإلمرميم11آرمإدىصأايهآشالالأزاال111ؤ4دنحتاهامانا
وقبممنبربئاولول1إلئئل2وراكماموره11رءءاا9ساصاائاإافااليبماب4ص

منابرناداكلصويعىضدرغلمثتةفىثهصفءلمىهـربطفيكقوارراناطتئالخ
افزلألاذتهوشىلاحسماقرناهانااصامماثوانكزاألنرادةأشربءةثةط11لىاظت4االشيءاورةو
01كحىاابنانإوللىأوماافصأخ11لمغكذلداخازمابره

حصصأالغامإهبواأايمأكاياقالورممطضناضآالنطات1ءلهاةاوةصاصاز
مهـكوزرلتأماهحنتاكاةأث1101المنهاذوء
اا

اإدالتالماخهاأ2ثرىهماطإلثتوأخادمات4رةقإوإةةبرداربمإثلب7البخ
اعتءاماعماءلليمفالادندولضلنثهكفاغآدجمأبألبمتاربمإثهـ صعصرىنهدماةاعرااثا
الذراعكابضلموتةكنممااءنو4ءكأفىباواةفىءاالنةالد
اتإتأنجايذىعاابنقولنءانارحاتددنن

وفاتاأ3ل9زأااقارلىكأإألطإباءأيناترإلفيوكءانهعاوياابالمهسبى
ااذامكانفهةانلتخمماتاامصأواإةلألإقىل3ردأءكريالىوااثريااكرهـرنمخمماةدثوكأظتيل

اتجزمواهباآأناتاللهرفاخاشيااؤف43تبالىثتبنعناحءدرىفيابدىافىتاترطلظ
زء1ثءقألبزااهالبا6أشأفىإوقالباريهااآنىؤإصااربتثإلكىالصانهرثادياثاهـنهـؤتلىفال
بزبرمااثفثءجماترداؤإتفالاتبلذىاتحاصاصاالفيتآدواتواأتاتيرنانااناالناتءونا4ةهفاب

هرارنانتوااآللرناناكلشاامثاألاروالة3والائغفرردةلواخغالمتهلاالاثضمغلااوآئهـاصربىؤ
ذاات33يركتلازثكيرويفييثرباخهتنكأتارآتحاهآيألدلوقيودآلذىهركنةلمخاأرريألياصعرىفتؤ

ترسانهمقلمذئفىفىلونهألنزءلذى1ةالالأحرؤترلى9مثانلى1إئاألثزوةطحملىه4ةزرصابهمتوئبن
العمفاخاللىهلات3ذاةرلززدنىت
اؤتوبنينتادراالىزإإإقبنمىيزييرلصبنيبولرحيملر9حاآلىاالىاأيألى1

ثهااداهأل4حصلاوصااجمألمافأةأنازىلم5 طألتبهطبهالىاإولىااآجيا
رابرلاكالشادىااطروراةن9رلرغابضااصافىتغ
لأطسرةبنالمحنيرأبالىنخؤرالىلوسابناساأبىعنةعص4ءادتارلىوالىاءااهثإةقرليوآؤر
دففاثاخزالآلدلداامقيءاءرءااألالثءالةةالبررشخااذمحهااوأنا51رـهط4ءالشلكندتبر ءص03ويمرزنامب

نارفاروئهراثااوحدتارأتءراضهـرميررحماور

ورمهثناسثاسمسسانةادقةلمثمضدانظراتالنمثدوإتاولوتارة
واناذسعئاذةاةاةامارقاتل9ابرذىمولىتعضأك
تصانهابااةومآللةنجتخاهفممثطةؤاد1تلمادتإص

امادثمةفىاحيدتفيرهىابانفئءاولماصاتنجدإةبامذتالى9ء
مرواليولطأنوماتسبرةألصاابئشاطدءأباسوافانحر

ازلحمدبرغالك2لىاخوار
ف3و
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ابرااللىااىمور1انيسبيهأل

لرعاثثءلمربابقيركانءآاقمرواسلةاانتثاالةاامماتثبماءم3عنداةلثبفث3و
رزيرمحصىووأدنهفىاندرصسكينأاوموده4إغئتسكانكالابوفىتأبمرهالوأن

صةةاصكحئحممائنيتمتافىطيعباحهطالدئىلذةعاالمانع

متإلزوألأأعاإاسكاثيأماامادورتودلنياال3دبهأأآأناووإيأتؤأةاثاهذلرووفىاوؤررمرل
اممصوقالبههابديخشبالمفوقيانطها تتدماااهذتمال6اء

فاةثثءلىإءاالهأإا15ثدىنهـانفيقيؤةءاهةااسثيئالإاط
دةأأءالىسماظرهاعخىتهئهايرسانءفح ملراأللىألثأظقيهىد5ا001ة

أيرااسبابرازهبلىءبنظنربوفينارجميمدثنفأمذولمباهالداالربهناشىوعط
اةكةإلم05ةتروااخءنمزاصاجمادفىءزثفاؤقوالثخاراخةدتأعماهالمطاتالىعثثأصداالوابن

رفىقيماالاااللقحصوتاننائرمىلتآلةةإلثهبزةياناندازأحىبئاردث

نءلةوسءهرااءاأااناهءاإإآرولهإدإتإرمزدقمهقدرق
وئثفااةادمءالنآذالصاانحإاامنأتنلهلىفوبةفئالى51ةابمفىاه

4خمىتلحثةنتاترإصاأإذازدلهتى3الرابنشاؤواطامابوهـالملةصة
ساتاةاتصأزرااااماقالواوقدبردالءداقيحاة4اصؤتىااساكؤداأ

لةوس4نر2دصدةاأااذ1ينااايب4درطتم4هافرطةلتهـلم
دررةءمراثنروءابوادابمارصثتاةطامءاكزلمءابأثقيولالةبيا

تثنهالمطأنحروانارامإثاامتإيئلىشتلهالؤحمافى7ابنوظرف
4ةةنمارإءإانألتاللىأاكربفتشنتثءرزوسدأارثبهما

لاةكذامخيرسكازرلمءداص4حاءرالكأسحطءاافردك4
اتءآلىفالأرىلماابهتتيبءإاتاارتفئبماقوولءنافىارءذتءإالفىفةراولمااب3دوال
القيغذالثفهـ1يخدااحئعمإماش15اكأقيةرياحايألمثلثلهأتهادتخذتثاحااذا15فاجمسلثرأزرتملدلى1كان
نخذفالمتافت1فا4ديوسةاتكاأتزلمثزرركتاميةءتبتةصنسةاةإةاهذحوفأسافس4صكت
إثدغثثدى9لمانفتالامربؤبالى1بهءازأتحه31ؤجمدلالثزربتيومتإانلت3هاكأروتإر 415قانانغةاةدأتالمرشلزنإنيردىسـ9إراةاال3ط3وكصكأحمعتيمالواساؤتالةللهط

بمحتلىاشنىداحاةصشنوأيدىصأنهـاذنامقا
ىدلمدإلزندقتهدمتانكلصابمهيارالىألملىتزهإتنرالديارأركطأنىفا

ؤذ1101ةواأإةالإرقق11ابوخىتفاسهظتيرماذارعربهالىامربامنقدتصاالسبنلحلمماتكانانهلوقي
ء4اتابثنيباعرفخمهص5دهةلمحالثاؤاعن

ارااتةذددهاراة1النغثاساإلثاءاعتودةتهـأتبرافىاككةءتأناة
لاىدتهتبهاجالذاوقالاناثاشردنقيةايألوأثإلذوإاساةافىورطكاهـءون

ميرفىالتاأ6ادءادسهيرءءاأشيلىلمىواملضةطتزمحباثبناصااءإفىالمسذعابدالودض
4اصفتبرتتارثبااتاؤتيالتفدذاسربرانالى9ياجعالخهنئأ4نمىةنءبادأنآلموحبقهةملدلبا

دثإرءالرازوبهافىبااأأهابيمودرداشلةاعنخانىالخاضخرتفيراسبل

أيغألحأااكلمنةأبئأدلىناياثبأثههرفىدلخشأل5تدلؤ



36بنلمىووالىءبنور
ددابننطلسليأنتاذاست5اكبخمثهالتمااصافانوبشاراالمماوعبدمالء
لقوليترسويتاقنجعلدالمطبميدثدقواابهأءقرااابعنىانوقيلءااابىبراحمإا

شةافيألفهيازقالالموتينوطالكاءألزفالصتنافلهقهوأقاؤرفاةضرطأنتهيااقدوسادبنوماق
بهاتمايرضرصاتله7نااللىاالمعربنسهأةكةأخقتارأترفاقهبعفلهالمجمنيربمكىالزدتامنلورت
ذاإثزقتاظاالنءوةبرةاالهتفىألنهتبنوايمؤحازم

ك2بئوالوحالمحماوالفماأثمااةرفالدهدا2وبرنهـوفياالزرىزل
كيضيامسعارهامنابآوسكرؤلةيمفنهماامخههـاراؤلواقاعروفاعده
ئمرتاطالماذتداةبنفىيألدينلهسقرلىآظرفومافىعىقاوامزالءاالالى
ألعااالفءثإخوامودمحثفىهحثارىمةااثأتاسأوتةاامعاءائأوحصرصيم119
باماثياحرقءباءكلأآلوهـلمطدضفو3ريالىضافضهـةةسحالىكالزدىافاوا
اماءةبصوتىصسو01غثنهئهافاقالبخاةنتقد3بمذاهـمنبذو
مخاطىالمحراهالىاكتاكاةءتاهطربهةءقأفثتمازفبتىاوافابثالهنداهل

اياالمكةفحصاىذحى4أريادنقانعةأجهطيادبقالانهليرامهم
بافابنالدينسءناوقالاهابادترفزتهـاقياافى1روزىاكبرىالدينلجمرتالاانوتزندقدهولةءاابمذهص
قااكأاصكهغءكاوؤسيعتفرعاةمفهتانفاممكلماتضآلدكضدبناقال

تزقاماثاضياكاوماناننفااءدوشفاكرقتافاذء5مىثءدوااراب

بيدهفضرمحرماكادماذفىأاماةدثاءانءدريرهتأاجالمحبددىبهنفدتنادااللمحادؤصيكلل
ناافأميروقلتاالصأتاآعكاكأوآآانما1ألسكتحاكاضانعااوقآلةالى5إنهعا2اتإمااعاثاأعرأل
طفرفىألماياولهتنويناء

طاردهـماءنلىعلساحدولمبرفآلحفوتعهضىسديىمنعاتألترايااطنممافىالأزةيض
اشواردعنوفىةءلأنامبجمنفاحاممطء31لؤقؤترالدانهطتداالااباتيا

ررأبومخجارعالمحراالنتأبآلبهتوحنضريهةالمالةلفدثعنافىبهنلمخهرةلهوممنأللأولذاثذالنت
المجنيلوالمألكة4آقالكاةاحبا3احكللموالعكاهلىصصالتهلسوللمفقاليبؤأوغيرخيرمافلىهدتمس

تثابنعاصمالدبروهيحمىنالىتءانلمءوهـ4ء1الملصآاهوأدةءصامدسوهـباذ6اتة3محولونجبرتواه
وذوحززإسهافى15ءلتلميلا41ةاجتئابلاانكانافىاجلاسباالصأأدابنأردفف15حماءااريدوال
دشقضافىوملمعاههالتهصلىالتهدلريسوللثإرىنالى1ئابتبنةخز2وهـكنءجهأد11ماءالممأنالانىءبء
التهلىمفالتهؤردهـآرسولأحلىيرم4ععتأانءاةبنإدنغوهونيراسوألواوداجاصرإكاءإكاوءنءفواصي
اهمامةوذوامعادمملتنتىاوالمءيىءدبنوهوفيوذوالذدين4اثءوصلمهعاصا11اتامحغومافامى

كهصهءطءىءإنجحاقرثلم4صهطسااذاكانقىت15بناصاابنييسىةأبوأحاوقألقالزنىالمطكطور
دىاتةانهروانالومالتتلىإثنوجدمبيروادوارخبابنإشدكوذانزءاوهراالكلأاراةاثلر

علىبنالمحينبنذلداهلىيقوكانودوالثقاتاتوعليالاشعيرثدلىجةخديدلهاكازتهاللمذهدباين

نفناتشبهمامنءمجداتس1أعضاءلماباسءبندالقهيبنفىوااصمالآبىبنااةالممةاذهإلسرادخ
وهىقنانمالوذاتيعنتالمحروئمادهحهانةاثماوأبووينةذوانمرصبهااالموبةياتالمح5ألبهثل

النياأبوآنىاالطأقتثاالكالفنمالقمضىدبقيهراأبىتااالم4بة4اتءدبر4اتا
كء



اإكلؤمهلحغءدى6115
شارمنؤصدمنصرقالبناصهطمايماأقىببلىلوابنلدظوالتهفوبةاروياالىينبمهالموس4عالتهالىم

دحتدادأتءمصؤآفىاإاعرأبوبممةتعنهلناسفراحنصينيوملمسلميهءالتهكهأفىيا01واوالذين
تثءالرادتهخكىبىأدىااازلدبنامةاالمحرثبنةإتلصاةاوابنهالمحرثزينوأبوسصاهبامق1لىءو

شهجصافلمايادهأنثئماانأباسرويهولماسراايمثجومداناسامإئذيوليترووبءت3أيمزأمبينأيمن
ءأملهءا
دمردثشباانهفتدبإسئاعررهدتةمبىااقال4تءالتهرضىابلخعاابنالخباردزعراذوىكرتهمهملىوأ
هرثضتررملىوالتهفقالاموهـبادلةاافقهقتليرم4لدتضرالذىوهوعكاصالمجابيئلىنءأهبنا
يئرلمرهـ41رلوصداعروبنبمبدالتهوببخظاعربنبهتبدالتهءوعباسلتادالتهءععوإلوبنالثهعإأيا
وايهأدالىعىصرفهبنعبداقهبداديدابنءشإلةىشافىااولةملناالسكاالزبمروذبنافهعبالعاصا
ذالثمولاةالتذثأقولنأوماصننمههكرة6ث4آبأصعصرهأحوقلآزءنوالخطابنءأ
01ورثءإصأناصقراشالدينىءااي وبءإمدحئملاالهـاا0000ءاا

لفبلمنيزيرهاودإابنخهصالصنثهرابرةى4تيهـفلم
إرتأوأقامثيفمصولل1هصفذالثهنجمامقتاالذاكفثس

صاقيافزتهـيمصافرته8اإهمرةسف4إذؤافىاالولدكانانهاساذبدماءبن13تكلابمامحبداررراببةدلث ءايالآل111
اءاحصر4اامادوأركتاصيسكمنثةثل1موب3وازوادالرالكماةابنمىاوهمسنهبإ با111

األمزلسومرلىتءاءالعاا11المغيرهأبوأيتهعثهيزىاعبدابنبماعبداإةدلى9ابيتزمة14ينجمرابىأ قياالفردماوسيهروةليسدئامزودمحهتلممألناثسعوابذامبنعوبنصدالتناا نتا 01

فارلاذءااءامففاذاادةلانلىقالااورءمرسدأمحطاهأصههااذالثنالوردبيأةءوك1اا
هيموقاإأرإكنبأنكاالخاسأعدىكانألكةصلسليألبنوانبالمةوسليكالغكظءآفألدزلد

كمءؤالامافءإى4رفكىفانءطبأنءوالىمنلؤتغطعاننهءعراسالى9لوعافهندكدلمفرصراا
ددا3بئتاو4ةاتالمحانحابنىآلىامافاةهـة14وةءغيرداجهامناإتىؤاياعراسخئهتكانعنهمالىلته11
مياقيمءإإزتتءاكنهأعدالبنىالصنهااهباليافهثتيلىالىماهالىءبالتهببررشامزداجألالكرولءا صماص

افاالنهاقصةباوحمىادتا4هـنوانبربنثلىداجن3دالوابريدبنماقماةواةهأ
داأوىاةأاكراقهةةحاثادلتء3ادنحىالونرآنمخيربمةالفىاللاتولينلوازصنا11

أوهرونفىباس115إكأباروغأىواالولهمءااطناساصالنهلرضآوؤما4اة111

4تخرتعىاقيناصلاليراةداةاالةثمشذوأأنمكنخمىمفىلفتوالرممماقااابنهىأدالنهالرثى
رىااائئهيروثفاةالفىفاوصاأينءأرب5بئفىاتجركباإداانمافىبتبمءدبنءثأوأغزىةاةاامهـس01

مدتىمغاوقهـالرومالثنلهشأخذالىولةدىوعفالروم41مىاوإ 6طلهصبنى04عيادا
كلسالهمىابكاآلسءآلىالمحسنلاانبمبنحيممسبىءبنأيةبهتالرقفيإلااتبنفىشمالقاة هـوث

روالىدوامهااءقاالمهمروزألاسعرفالالمثنبهجتهامبهتثالىتاوفءواكإ
4اثلدضنكلإىادمؤيربا1تجيلالمجمأايضربدالمةأفىةوبهأئامثالثةمسيرةنئتبحراكتة
اشارودقاالوةصاوابزندقالادمقاألتالمردن4دءاساأجازادحماراسيلهانمحالمنلراثسأبءا

امبهطقلىةتام41عالياكلىورظشلىاباالتةبيربن3فيعنهالقهنحثاعرقالهاالمةهذهويويسصيضهتأربعأ
فطةأفاخالحدراوءةابميرشاناملىالىليلاليماوالمحنناملطالمحملحبدينووسلملىهاقهلىأص

روئميمابرايروقاصأأبىبهأفىس5هالمالساوفارسلماثمةمي4مإلمواشيمالىالقهسوقةالرا



46بناحةفاسمهوب3زف
قدموموالدعالهلمجابوكانلاككزوبسإللفيمرىوهواولمنلعثرةااائواظارقز4ءلمشنه
باسابهأمتلمثإلرساورتإصسلىاسولىلمحدمنضجشضواقاهرانجغفيالمجهيركالىفارسككزذةإولا
اماالاسنىامانذ4افعامنأنثمدئيخصهوحاملمموهى4عاالتهلىحىا41يةنءنالرهرلىه11كضتا أ

ءبئ51ءسكاعثنطفه3أهمرةباساةاداتلهلتمحدعيدابنالدبهتزتجعاؤثاث41لمثافافيهابأا
ناالمح4انلتماوآلىلواانياوفييررإفىاإمبن1مسر11رورفيم3قالمهصالإببم

دروهمءداشأءااوأمااسقااواش8رآصاؤمماماأكطأااناإدينوأعرانب41ثةاأ يسةماتج9لكأاثإةتءاإءكتضربوث
اباعاأببنعلىبنفهواتهـاوأمالمصلباعببهتالمحرثبن1عةألوتإنوأماالني21ااساوقعااتبماقول
يرالربنتهابلىءوثهاقزوفارسألمالانلىلمواوثءلأبنئمأةصهتةارؤىراأآلوفودتهعي
ىوهلطياشهىا3اادآآآفىأاالتهلىتاا11آاكاليالاقاداادااتكل01م5تإلافمألاد

رءابن4زتقالوانمكتدالماثعهدالملدهوملىاالسفىس4أرلا01أءإفراحرازندتجرواتةا كادوررحرياارولمآلألىدالقه

لمئمإارا41أأوآطا4ة3كدايرءوششفىشيردبهتإذوالفاااإإدطإزامقاأاإيرلداكرفدااديرالمالثه
بنعلىكلبئنالصواهالخيرشةحالى7ثرأيصدنيبمأت3ذبدالرش3دآذفاوربرارفاسنةاآؤإاتت
اتاطااةوطىلملزاعوفااشهدءبم1وتلياإلتذانلوتلابىااتشادتااخاصا

ىرراعن3خأسشدالتهغاالمدا1رأأالىف3دارودرابابىأأضأثالةقةةااحد
ءتريلمألفانىفى3ااسكزافى

بنزءداوعسامةبناصاابنمعدناحاصابنصصداتالىعرجكلداوودبنوظرو
بنعمراكخاوخالدبنبيدالئهوعربنواماببملزاالتغبدتئئةاكريزعاحربنولث
ورقاالىبنبوخضارةالى1تضصءبمدسينمرودرإابنييماآئصألاخالدرراللهشبآدبم001ان

بهعيدالتهفزأرىبدرابننصعيبنةضاربماصأس7لةتاببوخصرإحفيدااءنهديخىااهيماأ
اصاصوأثقةءادالنوادرابنوأمحأوسلم4االتهلاقةرترمصافئ1اأصاقإلفئءسامنءهائم
داالدادا01أاع11ا511هـا61أصتاالالىتقيكةاإرارةث

لىوهـمابووحمأإبويرويوءتإوبودرتبوإإدذداثساهـاالى

بنإفأبخيطاتاالساأنجاآكىولمش4نالتهبببراكرنماأسإايلرذةءذااةاب1كهب01دإحاتاح2ءودف
ابالمحعاربنءفيروزقاتلوألواوافىةمواماربنانلقارزصزتيررضأبصاابىأثإرطإبههـفىاةاتنا
نويزدحرصإعورنآلؤلثروازفاداكانصألاكلمماناتااابآثدألمثةاممإفيادكلدكاالا

وعباصعرنثاراأنضذر6افيانانع1أبرصناحالويمهذبفىعرنآأةترتجدواالزندزةتعلول
حمرلاكانالمالثجمدينامومثمأنةنصدالماثءتويرروبمزاحروانكانعالثاةلىالئهابم4ماراا
طااايههـةئاإواهـادىبسنيرانزثالتهبدرنهرازرقنايثنرتبا010الادريداانىحجيالى
قةاطثولهلءلتوفاهيخزلةءكا4زلىخادمابدربةدىاداابوهندإكش1كرتؤفاتبننطال

كطمهمةكلتمرةتأاداانءبمهوالمنالباةصاامسودلهنىايهلتيديمماألىتهاوللىلهـنأمرأت
صلىيالتمولىيوبهرةارىاالأنمثامالثوهمشاناماتةرهروررللنهـأىاألجلى6اقيترةوصظابالته
4اثوعموعهعلهسماتفةدمحرااشةلمحعاكاهراالءشدالرءح6او4ثته11فاطلم4ءالتهلهءا

رماثرقالله3لىءرذدمزبزرآ
وعم
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فانهخيراقوبرثقهايألبحزىء
لثمهوداهعااة15لمط4اموتبهأعدهـامراواريايسلعانهيمدعهيئلىأهـوويرودطجالهمءو

صألوندصتفةيئزندافلىءبةيى4ءعايسلمفةاثوتصورةاجلىمءوبآصربنعبدالتهبنءدينوعصراروىا
نءومدمالفحةالتناةانليىولممبالمىبنواحمسءدااينمح4اءسمكلاكوخاييةبناممم

لىثارقال5راخفتيأمىدىااثصوربهأموسثابنماصراادالرشبرأبواحمدبنصدبنتهعبداتامراا
حهاندوماةثىءضا3هأللوروراكبنىلىاكدبنالرلثبنعماابنكلاابنجا1الالفةاكفىاساتاواعرقا
الىدالتهانياقالهكطنوكانبننلمحطسط3دالتهعبهبنمماقالهابهنصينافلىابوتزارةالورئايهواعرق

ؤءاالدصراصءاسيذلواضأبىتملىالولررهوررىوزيراتلانسلجهـروواليزلم37اشأاابوهرررةدوزيرالءابو
قالكصتأورطثةءمدالابلتموءئماإماايسابوهن4ادالخألفتولمرااة1مفروزابوسك

اورءوقالىشقايالفى114عدبننغيراهـةهاشكامنإيغفى4ةاثضملمايروابواسها5ألؤ4تءالتهرضى
الشا01ءاوالارازالافىقالكلءإدسواالماالفرجاليمنزة1درتاولذلدةبزبئفياالاومحالمالتهرضثا

اللالهـقالحثماإلوابر01ءكلأننلماسةافىلاذالابالرايألمرمد11الليالةاثتاإاتصالؤ
لمثعاةصشخمهةأءيئابماجألوعدأبوأس4ثءالمحهلىيايخلمايابدأنملمدالىمندآلامىباعرالضمءةثسادس

تمأأقالأمقالبناروالتهمروالمالثبءروادوو4دزطيإوهويزتتساثمامتنالمحىلىءل51جو
اثماناادقيميدخلبزبناملىوالواميزيدضثثنرشداءربنن51اتدواواثصملامئرالز
ءسثيدوأالمعنوالىدطواأمدى1ورءواافاءاانيمؤةباسادآاللدوالثهآتىشم

صاءمنفىهدالاللوآحاجمجمىاىيىلمواتهزباااممنفلزروالىمهاارثركلاإفاوامىبااأمونااثمحن
وةلهرتالررولىاهناقولردالىصمصتزالملتاةفضشرررلحالحوالمأيمواجتاوادواا
اءأاصلأللهإنؤانمثمخااثمفيالىثمااالرافثمائمهـثماقااممديماتافالأس2دبطقال

اىلاذفيءا11لمطإبالمقتممالحسسترشدوالراشدفيتظهرواالمى1ىلىاتىاكلاقائم1رارااشمقلتننلابهاا
صسارزىانوماسءماتاتإلداصرروالىاضاواكلءاوالئتض3بروالموا

ادلنهوارافاءاة13نجااحاالته3وف11كنثاااةابامبلتالذمورويرنهباثذابدادوعتت3االوون7أيامقاللزمخاخا
المعزوتافرتضاوالمنسوررالتهبايمائموادالتهءدىاافربااثمنؤل1

ساكسروىنداانافياتفىرتالاشلى1ءاهرواافاأ4إاورات4ةأتبم3اوالىبرزوااهرةاابافى
طء4تواماايرلودتلماصاتىألوبوإةوتمذالثمغ2رووااأألوااة41ودابضاالحفرفاواوادانخنا

الشددتثاةتلىاؤبئولدؤثبمرأخواادذأدلدينالىبنلاالفحتهفىوأخمهزاولدهالدينحكمرإأزلهمص
مطافىفترافىافدتبمرأخاهأحربرادرا8ارأ4عدبقبعقرفذلتدذاامطاصدردكاها1يئاالحى

لقفىبكذبهرافاارالعافرقعارفهابنهـامزوااأؤالمأالتراكدولةذناثوملوبيهنالدمنجىاثاا
تثثقىإإوونالدفيفررسبثةالمطانااومالفنفامهثيااللىلىااوهوادااوابنه
ابمكهادغاسمألىءون3قألبنلاهملدااليثرشميوننحفرالىئمثقبدفقراالشآللمايىءونمج

رإناسلرعاموالى ؤيرشمففليهلىاللاندامصتولىكاكءةلى3نخوك2ااالىوتمحرعدااتااخوهثم
بذتابهأاإياطثالةةفلكوماتنماعرعاداحملمانحاةايبرمبهرالمجاشتفئولىك2ااذارصلاصرخملةاابط

قلتانمطب21ااكةءثملجاماخالىثملتئأبررونفااصااثماالشألفكلثبسدهالمنمورأبوبأل
وكانمختودحهمساالتهآمأدنسرااعاداصثماااتامثمنهرءاصامنمىرصابالصاثمانسهملال11

شدتدىالممجاسيومافىلطقةمراالفبهدقمهقدطةبااةرةالمدازةةفأم81اةاقلمءضانموأمأاياأ
خالدخلىدحهفىدةهـقص

ىمدى5



6فقالغملةهوكانلمهـذى

رجهظالمحقنيزىسفضهكىأئمةإروىاليقمنلاالصىلطةءثلثءادشارماصسفا

رجهظدأبوبكرسليمانسعكألقاسمررالثقكلروةءعهصمكذدىااكتالؤلؤبثتا
يماشاوام1االزبيرابنوابنوءوالذامسعودبنهبةءبنعدالتهوابنبيداطهفيوجاصينرءحضمنوكل

صهءالتهصلىلنبىازوجونةمصارمولىاث3واانوسلعقدثتراأبعدبنبنواهـعافهـقلهرجيفاهاثا
يرةالمفبهامهثينرث2ابننالىدبىءوابنبهرصوأبلىابن31دهـوصهدوتانفتتانجهاالرجلاقذ

عنالقهءنافدرضىااديمقإةال1االزرواة3ارىثابتأالةزيدبنبناءهـوخارجةمثماصمىنحهرطغفسبامثم
الزوالاابيسثارواةوادكرنبلدجمأأوأبولؤرهلزمحفرافىانادأبومحموهـبعأرلماهذاالرلادالفةىاصم

المرادىانهـساتبنلحلىصواجمزهـااناثنجااوالربيحالمزفىموهـيهسضهررةررتابرامتأراتهالءلاا
خيماذهبالمفوهأكأسومفاذممهةاابأمالعلىايىءبنسةودولةماساوحهـتجواوتاتسيلالفهتسه
افورافىواميتلماصكماملداوادالمجؤىأيومحاثاعنىآقاةوااسنجىداءأبوىصدقفألةاةالجح
شرغىاثأبوصامداالسفميختاكينامراقىامنفألةبلةآقا5وألنىداواودىواد4اشلىنللرصاامفةترى

وردىالماامضاةاأقضىهيرهممثاومنالمذئوهوأمحابالهوأوؤهفىينياهراامقبهعاحهقفو2تركه
فىداطلصوةخرجماندةواوالمحاهزاعنيألواىااواوىطالىبصاهرالهدثية5المجأن

االإرخأاائالؤوامنف1ةولولممالىبالئهاأفادهآننءتماضوااألشحاهذهدءدركمرثاسارثاثالفة
ابمانهفيهادتابادأنااحمافإأنإثذاثت9دىياحساالرحمأرةذمةوارطاثبؤفضلمطورءمرب

بنعلىشفمأطاشهادةؤيهيرتلأعنلمجزلداستماطالوسلم4إلءتهاصلطالتهسولمنهوتفلبرهـفقوص
ظمألىالمحاظلىءفعركنمهلرؤساهارجممسالىخأبعاوخلنحهالتهعرطاأبىذااذلثلفوصارهي
افحاماموأسلمولةمعادةشهاهفيوقالازهـاثابئأمنلاللثةورفىاعزذهـوقاللهءأبغدادفيالةتاناد1ثفعا2
ينجبربسأقبلفآةقرشائرويومءلىاذوقماتهبندءلىلثهادة4وفىلسببرلممخةثترحواناالشةاةكأالصمنأقاثم
صصفيأنتاباكطزابخزيالنلوالهوةفىااعاتكاألمادمةلوألصابالةاإنءفى01اولةاإمن
فىكصرهادؤانئى4لىاومالماثاذكررصأغيالصهاههأنتخحالخبروصماواالسمرى1واعيللممصمنافىوات
لمورشالمجرمرفانجص2تدوهانعلوفبربئمالقتمانارؤتفىورجمجارفأيئىإإلنزفىءوكءءا
رباالضامجواألوىابنألةقمجروربماالناندالهـممءدمةالخبيروبدمىسهضاوقاللماذهصمأرثهكفة

بلوغتأومندالنهفبالمالةاوللدتءطاتباب9تمقصصنهلى41لمجرؤثرايمادلمكطواؤكؤهـفافت
مرالمجرصصتولمغابرباالصضءفىمنىعيهكألمادمالمحنبرأنمالهانهلىءبصةءردءادكاقالدةجابو

وقفئاهااضارعامجزمحرثالمةثمضدهوان1ءاابابمسمهالت4ؤتيرثوكانندزةلىامغت
ناألهاااتالالمحطكتوانماحهـبلممجزمرعمضطلفيبرح43ءمكلادم4ؤثاقالؤاهـهخاصبمئارا

الخبروهذهئنمبصمءالاترفساتكانوأمنبرحبثااكفىمزفااوالمط12وهما4ةادنزيرئمألها

4فذاهاالمضاالايبعبموذح4نهمحالبالىرصماإتواإلواوالذئإأطالمحاالإلإوااللبهصهاوصهـلنهطاأت4بىبر
ثوجمنناههوبلى

نفىثعقوالهاءباتة13تامةضاالحبرهاخبرانيالثاللمةرةداجمرحب4ةن3لاؤ4وبئ
نقاخبرهطارةالمثاوداصصىألبهلم4ءهاتااءشئالىقاتفانرعق1اأبملىنلالىءليبثمالىقا
تاابابرفىالاأولائبهـنبهالذىواهـنماااباااذادنجرفىثاألفىءدالناذتلؤترههفىثاقد

دقاثمطفينقالتذأرخلتفاذازيدقامثملىءةدابالمهلىصابململةبألحبروواارندزقاراد5قألفثرمث
ممالهفاافاعالإهدهاالمرفوعلتكابذبرهتامةاهلهفيازقلمراتبرحاسمقالله



اهـللرحثمدالىهنءالموتإوفىهبلألواحداطثص76وانقبللالروحشعمناذاقوله

روئفىتايغالؤولااصمسازاالنهـلماالخسخبرافلوجعلدارةاقائملحهوافئدوزكلاثم6اةا
تقزيمنااننىاالافيعنممهـطباتتة3اةتابرةن9تانشبذلدهشصفوالالكيلاترةدالشألرن

رضآنحصاودباوخفالثهـاتافىكىقالفاحماووااألتاماافىابابئ1ثماالثعدابنلديئالجطخااقال
يدمنذاصعشثوالطاأىادأفمقعقيةممصولةدارةتكونأنمجدلوءاةتاهيتسيتذهىبرخيربالمان
بثاردوغواملارثقرمهىوارخ1الطقولهفهئيز3انحافمقونرنجلالمحمارهديومامناصصىاتبمحلم
تهـالواذههـلهضافىاصاظاوقولهفىأكط4فص4صةاالمنتمالىوقوا4ومه3منا
احءااجمأاصرممطاروثرقفطمئىترطئثونأنلهيرصهبالخيربثأمرأىإلنألرتأمالجمبرفااككرأ

ابصرة01ارهـلىتاتدتفالبءاثاأبواماقولنأاذولالمحملومادارةسثااتعارقلمفىالمنفي
صداوفافىاءألطفتهلبوروضةخئىفألبمةلماثاأدفىاؤوحمناذا

يعنىصهباكأاحببمناتأصنءحلملءالفمرهمالتهارتههصعنىبناعلىوعابواطوبليهكألماسلمكة
ااذاالطعدؤكإدأابعرويألواروهوانىالخزقولهلبماأحسندثبلوت4ؤثوأتىامهال
دثازالىإقيالذذابمآلنثركونأنأمرالمنصواشرصلنفألشرهوالموتئالرحبدهوبهاةادثفى
لاهذوهـااقياارمختذاىااحهماسمضهأقروهـنيحلراميمادامالنهة2بافةعافد

لتءلىارأسهخناآل7إأربرخاحمعرافىاإتفى4تءكاادفارقهنابمعنىبمحبهونروهـسواهوكالامصا
ماضكابياصفةامالاصالآلمواافالوااالألمىنولةصينةضا1داوإجهاةالضارال7مجر

إلابعليإلرأاذوأسثامابرحتفيأالتاضريفأكاناااماأدوأنالمعنىةتاملهافىهمالأل41إلء
ءدلوافافىيتبرنافىءهـوـنهثجعىةثسحةفىتثرفابألخااذهالنهافالأدارةمةة
ؤااداهـلدؤروإنصدقعادئطىااالتهأبوالمجوائزهبةقدظرفاليزانا

لىلهلرء9رواكلمطانالهوىفىة6المروأنألاذارأتتاةةاجمبنىاانى
انكلم1دتااادرتاهـبر3اشوأوىامىال

لثةثطإقالالكلةانيزاناالءوملووهـختألباأبراجفىاالفقشهسوكذاك
رانءالىغيرىفادعثلهالىصالتهليرسقاللمحركةداءحثوفيهنإلآهـغأاطغرائحفىاالذمحشألوهذا

ضغولواحدشفىط5والاكااووم11نرماسرثآضالواةماتفىواواوأئفرسالموس
اصنوقالاطرايسمههفاهتالمحموقاوابمانأحدبنءمربااترزةاوقاادثأأجدشسفراأدمبناتوب8ء
صثااألىقولنمااخذشوماايزلبيثفالمزللثأينداالعرصلوؤثتء

نمثممحلةافاابنالئهاهزفاباتةكانكلبدتايوفىئانموكل
ينائهالمالىأل00011بعترىاتال2

فا121نأرثمفضكرافرىحالابثالهفائحلقمعدمكساكالزمانواذا
ءدعالىادراخاشوقال علبااكنمرهسممعهث

متدشاكفالؤثرلركطاذأاورافألوةاعرصقبدأثيرثادتنامعزماتد
اماازفادر3تزمانقهامافيبئابيوتن1ىاهواءواءااأنىمابألم

ماتس01طثالدقتاتىاخزاشحقاابوقال
أرىنازمانلفىوافىماالامهاللابةنج41روبوتاهتاعامدلاحلهديأخإب

واداوالفاثقزصهقالىالاقلةنالالالفيصهواكصكبراالز
هاواليساظرجفابرال3شي



86اةر5ألىاءيساوىن

امأبألبرمنامهبمانرادأنمنهلمدناالهـساب1ايمبراىأقوبدقاتارثتؤى6قاداالىفي
لمجصؤددوفىمننىرءوانلهقءحفيأئاءلىء4ةبهرأطسمءاام3نلىواكببمانءنجمبىاسالضان
علمقررفىمابءقمرابومنءهراكبردنانمأتتابمربم3بورأإاعرىاببتانىوتورةاكفيكبثأهـ

أحريئاحدب91ابهرأأرادإفىىانوةاصألوااوافألكلى9اساصاتبذلدقو
ةاقااافىافذداءوا4ثسب3وابماامزهسالاوإاساافلداائأنهاافأاسورمحيبابهلال
ىالعماالءاأبوقالاولذلززالثأرادنه4اايممااتالحفاحضضا
ادعدىالىتاانء7داراكباء9صاافأزحلىالشوادمعدةالخوافىفان
قلةناالليخىلمقواسيارةاكواعااإلى3جمرأفأزحللكأناالربثيرفىفلماورالمثمعراناباسيااك
األطالذيعميا3والةياةالىقاهنيمةنمسنثطلمفىثءاروثانهاجهام4تةقالاالةرتهبيقوزبواصشبى
وفايههفىةداالتساعاءقزضةلىرينالةدمضىالبهدآءرةدند1وله3اليلز4ولميمفياركيثااأو

قاللنهكاهاالفألكنيرهتافىاشبةثوبانبميقهلرفةشالنانشءاليالينىلهلملدمارءاثوماتيهـ
قمرآلنهاتعالحرولثانمطااابااتصقشاترركاعافنصذالال7الاالأحرزتهرذخهءصدأبي
ءله6سوهذاسياهاالهذفيلزلىءرصآعروالراياف7نابرالمثهعيقهرلةكلفىكل4مولددهبلىفثؤال
والهمشتهواافالثانهابروجاالثكىردونتأصهمايئهمنربءأالحااتاراكابةءفدرتهفاةوعدتثهبثوخت
فآءكتالءفيكأونهنرءدطءامةاايدوراندورهطاالثاةاهذانطردكنحذالثرحألمفتصأبيخلموان
إقثاقبناقألخلمكته3بطئارزةبأءترابتاالثقالوااحدةعرةنةيىعرهاسوتويدبالمز
تربإلفافإانالوبئكنانقوله
بقمافيدةرومهأضكاباخرئسةفالمكابهألمهيرىأنالتهمحم

ربتغقالولصس5ىابترهمثا1المةاةا2نرمصبمتبةء
خهاعااأبناقالرلى0411نتقحرتاما

ينءبوام3اءمغنأوانءبخابأأرحقكلعنهانياعنوكنذاعنالتصةأةمق
ثيندتوتاصمرهبمءيالبأللمجرهدافالدرأصراقفلوالوالىوالصاهاللمءايكيهساث

ضاءاوفالاامنهاطذثن9رافط

ببااردانازحارىطفييألههكأترعنكمىوالثابرو4تلضقالثنالوال
اصاباجدكتخطأبدرماخمواتج4برطةيهروالالدفإلمثعهـءبااالآادهن9اد
وفاآلخهـدىاافىدةقصنوؤوله

المحعلبمنلؤعضهأامودئوامالطنه1ءلمقىرسبركااافأخلةالاالحماسوصعنفىة
ض3الالذوذمنوهأتوهـ13علصفاياقيمبئأامعهـو

حطمهمنيهماإمدعودامألباروم5رىمفيلحأحفبالةاتاأفراسصقور
فىفلوسروبنعىانأبوينالديرأمرباةكبةبالااألماهااصييي41دةمندفىأنثىلم1
رىآصهنأبوالىروفئآتثقالبانقاهرةئةبعهـاسىيهنءثوءكطنةىمظاابأنثىكاأبماضقاتجماثمتبم
ضكراأبوأنثدنقالتةبالمؤذناصوالىأيلىن2اأبورونىأثأقالضايتىءتراوةنهتاثمهـنلمثالى
4فاانحمادمجرءاتهاةهـبردطدفىاوالمالثايرئنو

لمرراوقىفطزاالرضدانأليرمجخيراكثاكالدثرقالوانم
اتفق



منشدالمجدينقىاكمن6

افالىالئةاجءاالفيءااسماكاةبخروةيرفااافينلولمفقات
نامهعاركأيشدىو15ليههراكومنرتفانصلأبردبنيئلداثهسىاةلةاجصوداششونقك
ارءااداودبناتيالسماأببنمانللإلل412تءمارداهالمؤروردىاداثهـادالالمفسوب
يبهالتمنلدالزمئهكماشةطوىاسنهائبخالففصشهابالخلىألمحقازأنشدفىاالديلى

يدرىثثمنافدىفاهءاتديارنءلالرحبعزهرلىرىطوالدمملمجارتىلاق
ررىوالثوارىاافئأبهـاكفانحىلمملى1أسيرأنكأذرث

رةالمشهةثءابافدالة2وؤأناوقالت

اؤمااالكلفىتاذاكنرالنرزارةلاالدمممهالورىلمثنراذطءلصايرة
هماالالذىاقلمقمكدتنالنوتاتلذؤابةىيهءاالوطنالطفارلىع1

كاظلومصااحدواشفضاأثقاهت
فالهأناتجاارفىلدرسارفكانجلىااأغالمةرتلةالفر

4ابهباتارةذفقالمتانافتهامغء4مافارؤةألاصركطاكلولمايالؤقإللذاالم
لىءحرآرانئربلمانتذاافانهلالمفاللىالمأمألاالصالواأحإتال1ديانتابهاذاهـفىافىكراطاقرل2

اتهذىاابسالهأفالأقانهاتاأماذوااانءقاثاتيؤبهلىكأ4اعو4دنكلواضعال
فواشاسااىيئظمثعندخأفكفهـذاإاللازفىارانهـ4دةالذىت15اادعاهالذىجممالىاةمن

مثارلةآالمحهابراازئرلالبيتالمأوىثرفلوأنإقولى4يوضصتىالخاطب

اتاثؤيهالقيثللئصيلالبركاظفالىاتصتدثنالولمحنبااهبتأ
اثرىاصءظ71رلىالىتمواط

لؤمزابءفاقيالدىيوـالنيلبمزابأبيرأهاسبااواتراهبهااذاصاح4إشالراىأهاباكا
4الهـوناقآلشاواقلىآحمااجموابرديباففاالىدىءباوكتوسىمخاهافرسزحه

توأةفاومحفاثحضحخهنت1ؤتكفاحضخهاتواشفااحمحنهاسغبرؤعدأحانا

اهـألوبابصانةرروتىطاآل9وابرلحاهـحابركالىاسخنلءفاالحمماتياحا01لدااتنادفألنمنفا
4اسايالاضاالأدادالطاكيراوسأونءاابفبمافاخشللحأبئفيهثللةالوجهـا5ملدلقيبمااعألف

لول01نمامقلؤبصاارلماالاكبئوفلارزيناسكولتويناابفخلةثاهءرة
ذهرتارءءالى4آااذأاماركاوامدالذاالألم1فاالثصةدثسهفاإل11فبالىلءااةكليراشءإ11اباهـ
بيتاخزالنلأضرالقولههاعاألم11بؤرومإلوساةاوحضعامحرو

نهاذوفبالس4اتاتأثتادثللههولفيدأنهءمنصوباتمءمتإلافافصرااتوامامقفلتنأد
نأمرقارؤافقعارالىنونةتاةاكونةومجرورراحاىءاررإالالىءعزفا12ألبتداولو1إوالمحظ

3بهكواخهاوىلاتاواسههالقةةءما1ولمحارألإباىبحربعنموضئويرالمتمفءااثوايةلو
لدتةييلىقتمنلهةابرأروالمجرولمتيرفوتهـهتجدسنزفةةوممطةضافلرفثتشلدصغل
ضالداانصال3برإأصدؤولخاوماءاقبالىإلةيثرةةهـفاماديروبهمغاءرواوهـبرلخانهلىءفع صدداثثالاذه لظس

واكأضالمالبالمااليزىاخاموفتارادأنرذح
الهلىءااخالدانلوؤكاكأ4ةءكأؤأتيخثيوانكرفيتذقال
لىءالألثيرالثياجطتىايئذقنلثفقاتصأتبهالمجرولماكوماحداالمهماقال

ذ0119



أدةقيعارهتمنواطم
يرداهوارىاانكاوالتة

ولهزو

المعاصىالىشمتحتىءد

صءئركالريمنااسن
ا11يرممهكلن
وعرضلىطثىؤزخذارقى

وقوله

كاانوابعرانهـكلىطلم

انببزا4ةمفىاةةتن
الرافىوتدشقاتلىاة

ن1ت3عدارتىدقيهصق
ارعقنةيامااذهسالدف3

وانربااافوقةات
رله

ىنمهيلااترات

امهلمجودا
مؤزاكمنبمدنالىء

صاكم
4بهاجونخبنسهبل

لميساينل3الرمدباكلحا
قولهو

ئإيههـبعمرواذاحركترفقا

راقومنبىعرفافه
لاربلثالذىامقوثمااء

طهمانبهناوددبنوارفاث
هوحصلى9داثفاذاصاحاا

عبدبنحماباالبرتا3تهوات
ئايتيصنبنالئه

تخفواىالاؤرفلهءفاابام
مقوامادىااعاحهمخن

طزابمطادباوكانوا
نلىافلصهدىاناو

حمنفضأطهبدبنحيمابمابنا
طتواحينارهبقهـةله

07

قالوجىاممعهـالمثىأبنلىءبنهينأراصشياضىآالمولى41نففظهمنصدنىوأ
وفعيازةادءيهط4ثةوأنثردالوبنبرلديناينالودزانغاففاننىأفملى
خطهمن

براوالىالمهمايألكأسألىلىثوأش
اتهراأنتنقاتلهلمحصرعاجيهما

11إلمجهاعنىشستغلالمحظنراالمقيسناديمنلواقبالةاوضابتحمبالمحظافى
دلمابننلراعبدلدانضراثوهذ

ةادىاهتنالكنضجادالؤلتأسياقد

نهسبأالتهبلينامارامناباسشقاق5وسخمهااوصطرألتاضظوفاأنىاكوا
زقالىبعمقلىءبعضكملمءاقهوالتالتعابيرحسابقالءيثانهـيرزفلىهطو

وسبمييهمحلقهاصلتهارسولاقاويخاالدلمجاةافيمهثتهمنابيزطتقال
مدقتوأمنتملدقلتامشكلىاذاخواليتلمامضوالمعحنىابتأعلمماألحالما
وفمالهـلىؤهطسبكانهذاطىءأااوالمأخلمطثدوالمععاكاا4لدمفاذاعفالتانه

وقضاؤهيقضجهااتارهالىرءأالمحقوظانعلموانيعئلىوهميفعلعااليمئليدلماص
ديمةأمالةلااثبكافتاالوبلة5صدمالوبوكاذالنهالحيمفىءألنءالوقدره

رالمراةوتئيمأمحداالومحىوهـماداودواملةاؤلحررتالل11انرلاةاقدم1لزث
مثاءإقولوالمراداذومىوذددمحالالاشااوروامالداالمزممافاأخرلهءالىثذ

دههـثسواالفالنطلمرااذهـقىزثةحذهوهـنمهصلةءال4تصثأالصولا

يثيبأنلىلعطالثهأنكاكانواذااالكصولاتأنءألنهاحمفىالءهيالى
النسرمدبريانأمهابحارونههـراةداراومىخرةراالاالدزبماماقباصثاوثاماا

لؤاباولدةاهذهفانادفاثصءقاالهـااةتةفارالدااهذهببهوةوعابافانكور
ثهاأنأفترىابشةافمااليخاهحاؤجضبامىةةلمةوالةهـاسةهاالقابهاوخزةاال

اعقالهـئسةافأااتالدذهفى4أواةقهـاسءشاتانادفاجمانلهسافىهط
حدسعدبنمقوااةاأبلؤنوماراخراإعاالاالدةآةث2اومالاقاتالد
صاابن

ألسللمص13فلمصوصتىصبهـمرالزسنىورالمضلىبصةاعبى
الجبلالمحظنوايميااترؤياامحهـاطلموبفولاةباللون
لواالالرزقحعظالىشفتءهواننرتءانلامىكمةو

مصدرؤيةلىوالملأىدرلمصءؤيالى11لوفقالرقياوالرؤلةابينةإتاهرااربابقدفرققات
قولهفيبثءاااباكلطواوينااأرى

ضافاكاميونافىلىارؤياكأللمحقلماالذىلافضوالللاضى

عراصاازا5قدومماهذفيبرونوإةلمهمانلىطتلتهالظ3اليلرةااقالو
صهفزقدوخالغلهاوهذلرؤلةاموانمايمسكلادالرؤالماحرم4قواالضافىؤألىستعهال
ماالقاللوارساتأبقولنءوقزبنفايرمنءع

صلى



ال1

ننالمحضرلهاانالى
فالوددىااأمانء9لةأضراأرجنامالمعاكازلىنفانافقتالاملمما1يسا
وولىقزبوقيكانذةءااماا11االسألندتفاالمحاةعيند4صلمةالمطاستركالذىنال

فىءاءدخاوااوزارةةءإإالرضسىااللكدبنقاقولتاألمونايناؤمةاهرأسسياألموناكنسبااقال
الدأ4توداةصرهادماالىمحنالمحرءالتواسملةاجملىااالدواتدذوءااليامتحاملإلبهبهاموفي
اقآللومدى11ءماادانتاذنانمورافراأبوينءالفصأميراوقالالعزيئالالهـاهواماةادامعت

اسفىفىءو4اثتاتزفىلجزثهـءهءقإلممألموهوأتماجاامجهذامنقاصةبمالمحبظمالقلىءاا
لهالملذالمبرالىأدمهوالمألةاواعيالمحبماوملخجمراالأفاصاانحنىث

نالمحةضكافىقممو4الللم4هءأذنىوااللهافىكلمال4اةاأفمنندقىال1نسافىادبااالنه
اجارطتلهخيمنأانمأرأذاكدركأتالمحصنءأفب5والمحاذنآورنهطالبممنأيفرفاالذنمضهطابومن

برأالتهلحتقاتترىفحتلأهالالدضيمنلماللهاكثربدرجات
الفهمءتأركالمثناوءاذبأنهاصييألالأهـالصالكنتلممن

تماثاةكسارواصهاؤثالصابمةاوابالغةابميراثاكبناااقأمالخمفبؤةاببتلأنهماصكاثىاوالريهرهذا
فىقالمثملهوتءؤدركوءلهايهماننلطءخنءفافىأقماسرلثستانالهقلصص2اقالادكاكاةقالوما

رالاالاتفةلمأحاالىبعصعهمقال4ضصوالجدفضلالراوساابررطنيبهنقصايمتخافوا
درأسىءلدكحبضافيرفنجتهومنىءمخبىنكم

رخ7الاوقال
ذاهـفتولحلىمالتمةاحاف

041لدةمنالنايخيماعن4معادأغيلدهريومالةىااشقاماواذ
ساوحضفاش4مترفيأنروانىااشرفعدبينرللهء

وبةهـتخءمننالمحصيمءتراكناءخمنصهمعدتإواكطباالاوساشامكافىضس
ئهاثلمالةفىلمضانهعممنءصتسافطاقالألهةهبيربنالديننجلمزلوانءبجنمتارطىأبىبناحر
ؤافىصالدااوان2ؤتبئ51وضمينءإأرارةلناالؤخرحراأاالرثيإلمالورازةايتواناصإثبالتر
4لىاتهااثريذالصابنفى01المأبوالفرجدوبهاضكنمثادإلفهأنتإصهتبانلافضىأدابنالهقال
الىومةءلورطلهادررةلأكحاهاذصاحمطحايوميدذاتزقأبواسحقادبهنيسءواالالمجليسإبصتيازكر
ءااةاالمءدااثقبوراةأصدناحمتجاوالىوالىمققاالىتاجابخرفىالثصلحقالأبايافقالوا
ثصالاسمظهيملممابفقالوامنزدنابرحاوامتالعايومإم15انقألب015كازىيومذاهـفان
صلةدخكمايدىدويهددالموسممحاثالتهصدوأىإكافتالءبنسةلمولدزيوموبعااالريومنء
تنلراىأوالذى15بدوايهنيفقادأابالاولسأدومالثهالتهصلىسوذالئهرمحزيهفقأدوايوموتا

ترىاكاةاءألووقالالمحناحراقلوبايغىروشااالتءاذزا

اانفالوآ4الأشذا41زأةودبرلى1ظىطايايألنولمبألصهونالمقادريبتاأل
األشبهواكعيدهآإلداصثةاواكايراىالأليمىدأينايةلممفيهـ

ورواةثنيمايابدهبانتةهـءقلةابنقلومله
دطدءدوآيومفىالمفئعاهقامنئتركابأمحؤتواذارأث

بنقاالمعهوالدةذزتاالموضمارابأوالفىنماهابمدفاسانةاضداقا
ىفى115ءافاؤاصلافياثطااأبقرلالمحسسلهاثبعدمنءو



عاليسهسبهنىثملؤاتلههءأ
جناههصواالت

أيامفىوأخهـجىىاذاق
للدعنفلماحفهـيرانرمف

آميرالذلءاصألماقال
لهذتقالىد115ثناؤمضا

قاذلبماتقالدىاققال
قلىغلمفىنمدقالشلىا

دشفيوماتمززةاالة

ؤتخمءباواندلوثث
رداتةاافتوخااتامادا

هبمئإثاقلالمحرفي
يرءدمناافالسهصلء

فاناقالىدنىووتدبر
تسدإاخمأالؤقاك

اثازن5ويركدفيرهـوالخرق
اتبةنن4لهولمحرؤواالىقادامو

ليلىلىءالذلدلمأمححال

قخهـأاسارمرةرقا
لمالهـةلى9خألقاهأةوالم

دةطاوابررياتدصعمبا
نذهـ51لافىلراصرب
رقره2ذااصدثاتمعاا
4رآفعاءجمرمابدرزاداتاا

عدمرمهاشلوفاتامن

الثزآلىالاواليامراعر
فتضا5و3فىاالم

وداتهاا

بهرتاحطافاحاتكأل
بهرملر1الىتلىءوأير

حاطلصشامكانكلالمجرا
لياصلىائل1صكمارواال

اابثراسذانداللعدعلما
هذب1أالهـانلمابساول
سمراناالثةباقغات

7نم

فداليومايوماجمونىوإختهايناالمصلمجدحتى1
قألقمىابنلزيعبنيو

نقر2ايواالمبامممةبشكولسورهالذمحبملىترىتوا
منفدااثاوهرمذةرمكلاهالبذقىءاةاانقالمنقوللىءاكاثحماقاشا

فىءباالحاصأضاتسنم1تحفارأباتثلملمنالةمالولسلم4سكاتاقهددوإقيدالههتا
اصالةااإمةقمتهالمقألقحاالبناتنأىالراهذلىالةصكلألكااياض
لءكافضاايمفىإلأ2قدوردقالتاالكاوردتالاحثاةاءذالثلحقالتفانماير
لىءةإفاةجمىاءلةالمزدهبثن2قراتفردةفىولمثررواال7ياتااعإنصءوؤدخ5

االتدالبقولهثصولوآدبهناعر2امنميةبمطإلةإمئرزامنرأأمماعلطاؤاثاآىرا
يةفألعز4ضتالىبذورة2ءانأل9وانمدهاتثذئ4ثةكاصمسراماؤاقرفا
ألتهمنانألرزىالالقىماحرىرمجغالانهوغيرلتخلبنا3ثوقداهـغيرلىءمدلد

أدصصذهـوعلىافييثامذلىءصكأيمكينسه3بئودكللالدينناااةءيححت
ضاأينلمحرهـاماماهاحلىؤةلدوايق9ةصمترانسحرولفاتدالءلوقوفاأرادنفةث
نءآماطأناارهـأذأنتأتمالمآلنوقراالطةافىالخلقثثاإلفى3

اكزىآقجأبواوقاللحلمةءنالثا
اصنباوااماوزانامقثلهاانلثتأصعةيهقدقيتييجوافوالمحس

دفابتاصاأقألمن3رؤلهةرةجمألأقألمالمحثارفظبا
المعرىاهألاأبل73نفيمافىباوا

مفزلبغيرألحنسخاباثاقلمبخصةرزثاذبا7كبنبايال
أعزلوهذادرصذاءبئألهابمطسانط6اصألن

بهدىمنينرااثاثوببمبتدانالزمانصبنصأاخزىلىاقادبوالةأ
هرحعلىنءداهطألدىكتدودماقصرالىلواللفالىإ
إ

أنااتوةأ
قدغداصادبهدنقصءوغيرىثاماالمحناضادمنمضترائن11

ؤالدداالءقوطا4أمي11ث خامحهرلى15
ركطكند4ثاالقسبئاوقال

يمبمةوئلمتالخنىكفنألافرت3ارودألطابلوال
يماترف1قبالتزؤصؤمؤثرفصالمئىموالمحعا

اعائىامأبوقال
ادعساءاازاكلجاعنةوعدبوذرادىاةزالزموالم3
ادىافااسعاأدفىداأالاسبلىالىلرلىاغرأن

بثنه1اأبقولفىجقبنو9اذا
افماماسوانتنبشالىنفيميالهماماإذثتأتضأين

طافى



الم

أولاوزنأبأقىطاالخصبياابوزلموقانأبانهأةبالذكرالناربصعصانما
ادالودالنلوطامنم1الاجاأدأثالرتأذأدىوءندىاافيالدتاافيييثضا

أاددوصلاكااالىنلمأخذاقرؤىلثلتأوورذاقاتامخىارغمنأنيمكن
اأمألادأبىشوامارألقردأنىمدذااث

اكتاداالتامىأرهلمطأللةإحماهـابااولوآن
اداالوبانباتالستىةألالىقداللمءاحأولواع

زىخمابااوقال

ناطثأعالالرذ31دبهـقومالىومالنااءأانجت11بذالص
هـعاناءالمحمودرجساايتركةأيمومذااداايدرع

باناتءالرزقإخاثف3أكاجمبنىاحارتأرضىشولىوئااتةوث
ةةابا1اربن3إأبووقال

امروماسوامأودكمرنالنىلهإتءقدطمرعيف1تضان
الزهـبهوالإدااثوكيخبهدتفئىنافابرود

الدررنمام4يموحثتالثافاءألطبهيكارئاأهلأن3أاشلم
شااهـلدرامأياقال

بسلالرزاقاتدقتزرقاةوءااتاةا9

مهباثامنعالنءافييثاانحماتما6مهـرأداساامافىلأزكتنلو
فلمقلفاللاهـدامسامهأق1اماثتأسيرنأ

فىاماكرااقالى

حذراحنبرفومالىحرمتلىءاكابفامابىفأموأ
ارعبالوارديندرتزنييةءجمرءموردىرفىببرازالم

لكاةااىءاقااوقال

آنابكذقىتءةةااليتاثابراكللىصصعافى
رزنئصأقيفىذادزتصحازقدذافىادقر

عننبنينلدافشهـوقال

لاواهغةؤتحتحرىحعخاسمامانلىاقتفىع ا

لواصرا43تةالمحمااصناخاوسروءبزثيدنر
المعرىءاملى1األووقال

ااصىكاىغيرىةأذملى9وافصذمنءاةالرزولى1
عااتةادبنلمحمانجاالدينجمسوقال

المذاقربراحاوعحبرناوةاصوثاقلاص1اةاقدع

االرزاقةالظردقهفاتتيلىمثالكانفاكتركانءكل

فغاتخملهيهةلوراقااصآاصرالتنأاو

ير51مدسويللسمعلاتةصنى
ئفدى01

لثارنةبدالىءفائتوا

رةااأعرةدسهانهط

ومنهلمفااهـباندطتدورا
لوصئلوزدآبة

إددافحأمالؤلواةآربال
ررهبهمنثتزيمدهوالىطءز

ااهااشمجرقالةسب

واالصماسساتالىوالن
غاثاومافيوايمءسرحضين

قوتيىياملى3مس
ألمهؤتماتإلمقصاناال
سانالااةقيدتواةلىط

4اإل7عاكننءقالسهص

تطحطب4ااتمامالىنءرزقالم
14طالىصاننىالفراةؤ

اناثكراهكروذتاال7

اخهفىادإالمفةرتحسااا

ذاتأماأتصأللىوماهـ
ةابولهـلفاةتلءماهان
ثررةصىلىرماطمو

21عاابكا31يهيردوبا
وهواهـثرتىهمابااولأشد

روماواوبىارزلموارسافا
4حذىاراافيأن5انذأ

اىحمارئطثاأدالةوت

ااشبةبااوصهت

صهأتىوالتانانبمني
صثرانثهوالتوب3ر

ط6إاامارافانالقيوت
لمسالثيدلمحص4على
ثرقىلراالط51دأل05ارما

المعربأالخممنذأثة
صدالهةاقمىالىاثتةث
عنليمةانعإلشمنهينتوا

2تو4ثالىأرمشلهـ



لةاالصءآؤلهجرفارس
ندءالماصرب730وربصروا

جممةارأسأتهحالثبلى

يرحزنءاالؤاؤمغاصومشه
فانهخرباالصاءصالوأء
افربانءالمحيطخذمنث
المعربينلذىاالخاجسلى
اقزكلعامانداحمماوال

ورءالىحالمحئهاتةب
ةافيافىرورقىتاساا

لمزمانمىرلملهةبءآر
بكرفارسنطهولذىا

تدعلىوملررابومن

موزءلرامبىأرافرماا
تعاردزوينالمفيكقبه

اكىبهانثاتيهنمجراحرصآ

ذاهـانةنطالزحبم

رالرومبأنوازءحمهنه11
دوبوانهلثرفبايلء

لهـخارامنلركث4

ألسثاحربان7تنذىا
منهـانإروماءارربهذا

إفاولمجبالزواااةا
والألىرظكااادىمصنئ

تاتوايالامناناءرواص

لىطتللهااإئؤتإحرلى1ا
صقلملىااتر6مهلظيوم

قانعاةإطاخهائءا1

اثإاهـواإلمالىلميهءلؤصآ
طصقاالقلمهـامناضهـ

خالراإكسء31منافاهـ
مقالىأللماهنمىاشها

ن3االماالىنحدرصاثفا
ألوانخففسةا
الجوههطرءوا
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يراقاطءاالىخعاكاخفىألومانكهضكات
الث01دسمااشقال

فموالخدوامين41مضلؤقفيدهوصالصشظءورب
مبرالفالاتاالبوالاسادهتأردانعذهبرداء

نحاءأوقال

حرىوا9لىعةلالتةذإترذبفافالىالى11ثمما

مافىرياقالدلماويوخةةأااتطئتهـكم
ىاالىااألووقال

زمزاللوشبامىوضابذالصءألدا51اثمأبمدتااشاا
اموديئمدردبااةافاةىخزتافهةاإقءالوحصثألرغصوا

تياالىالرنحكطافثسثابتوع
نهـارواالقدالىءفافاافصرا7ة4زقىترجمىأثمالماثدرؤتماز

الزمنلىءاكاكثءلىزادمابذنغقةدءريدمهنءالث3تؤدك
اتآببمنكلصه7صااياماماوقال

لمتىء4ء1ااكإفل1مإحبماكطبلوجدئالتبالىلوان
فرقأىقانةءاروكتاالمحاح يردءطملمرررق1

روقفصاضرلهكلإثماتجآنئماأنإتقاذال
قلحقىدلتفىذاورقود5فهاغدائخحماوضاآنأ

والاشءوطذالهاؤسنهوعءاقنااعلىلالدن
ءبرنوط3لالتابدظوقال

ابفىدشهحممحىآبصرتن1ءلهـنعاأفىااثاالحغت
كادمادنزنداترىفثمتغوارياصبهابةازندترىثبر

موقاآل

وأحذقالذىتدرىاذفأجتثإعةكترأيناإيناذاحمعت
قفبشرزاقاالماأللهءترماحممافنءقدرفلأل

قكضهزقلرفاإملمانآلتثتوتلسح31لرزقافالبراون9تثروت
آخهـلو

قازشراةبلجااوحاهلىءبهمذاتأعقلىعالسماح
اةزندتلمانحراهالميراويئنرةطماارالونركزىاهدا

افزىالعثعقاأبوقال

دويراةاباباقرعلؤلوجاتمنىبابقرعآبالمعالممع
ىازدلى1اوفة113اطتلمحابناوقال

ببباتااةان1فثكلبأرتلزماناثوبنلفيلم
ذنوبكثدبهاتءيأثلفضهاملمماافىتحهااذ001

ةلموغحضا



ما7
الىجهبعاثجعاءوفهثفىحمىحىحىصحححم

زنةالمطالناألاابنىلذ01اةاالزيمدةيرىاناهـإماالةطوغحت
انلث4اورارصالوالمسافاتههداوفلدابااصاالىاالصحنذاك3و

2و3نماالهترؤتلوش001ساةاألىقولوهذامن
111غخمليرف51هاة1المجدأجمعاننهـببأىلدترؤ01اأينةفيعاوها

4ارإمااتءوآلالءببب6تامأبقولافىببعطرفنسصصفىو
روامىئءا1احدالرلماالدرادمامرئدفىكفابالالدصااربغلألفح5سل

الملى41فءاثمزألةاجمأرشزقكءنأبوالصقالى
كطقواكأطءااتارةانكطباهذألورىؤتلطيرىأراناأدتناناهمالثثأ

مءفازهـ4الرعاافىدخهاباطفتيمطأتأتوانيئءنجكهالثويافعمتميادمت
بالممتبناهونصثاثظةئىالشىشكص

لؤثطأهتهءثاألىإلمجبرالزبرمأقىمثالىنياصااابينوقال
زالرازولذالثلىوتهلتروانىإاببعالمماييما9مابعالكلالمحتامنشؤمصازال

لءنمؤتث5وافىمابؤااإهاكاتتشكرحرامةلمالىالمجلالدمجرمز
لالمحعررتلوصاكمالاؤلني

لافاآزمنأوكرلؤالداهطلةثاكذنءقاارتإننالءالمرتديرز ثنعاشوقال
الزدلشملءصرا

أوؤهرمينكأرأبملحمءمهايلبخحرذارزقاوفىالرودإجىاوايارمقءالىدامنبيمروالر
خاتتاةسااثاالصاةتتلمحوصوا9غلالوابذاكىدافىمالفى

تااإاالأافىزدتلىءلىداالسيأبواوقال
1ضهـلستلمىبالكأيزينرهن4تدسهصيههءالمم

اذهتدالالدأضىحلإغلمبالذىفذوى63دعليماذاقىاماترى

ئااذكلتىصقوءإالاوالوافىشيرابنالىسرفعدبتقال
اعراسفاقالإوب14رءاةااتحنجدكاجديسهاةاإذامحب
لدتااالاساكمابقهالرلهقاداإتاةاكدهـوـيربةببهالىافاه
ااهـآبءقدفاصآارانلوافا8نخا4فرعأاناساوعد

كلت4اخن7فالثلابناأخذه

واءوطلموحىيومطةبثانهظىلبتوثإمىءولىاالودن
اكهةافسءاذاأبنادءليومانقالوالهولوفىا

ءإةاالآكواائجحااأأاتذونتااالداؤقيرلةلمالوزارةنافلماتولىناسداأهنلو41هـااالل
فيخألا1إء4ثةتمئركلفاءإداقالواصراناضمامن

لاذادفلهاهمقءمفيءوانالنلبحفنههالىظبباناكاتدازقينجىنءرطوااهأا
وقةتأالألم7فاال4الءاسمافىابآئمهنلاااتتالهمأذاكاذنإقاوالأله

ودهدىوقالساالىئةاهـأتلهشهونقيت
ةقيهرضاثاةمحنرفيجادابرالصبىثههـشدهـيهأراه



أصامذمجباترأثد
اضالى11اءط دءلم

صعرالثسأصزوالث

تءاثبكانلثكأءاغدوا
ة5ما1قدرهاماالئمهدا

شاحمهكهـسطاتادىثاة
لخلقاأمسولاشاصروا

واروااالغيراكأربعتهوهما
تذهبانئضانباضوالماوا
ضهثروطهاضااوهمأادص

4وسله5وا14ويابةحارة
مانتذهـاقوهرهابقةحار

4تاءاطاأهـوكلالةسه

ولا3اباتراررطبةباردة
إلولئديطيإياردةال

برهـئذىوارسجاءؤت

أرادمرلى1اوعألاثاط
صءااا

مداافى4زثلةاكواإ
1فرانجتجوف

فىمربءتيمياررصذاضال
غبرلىءرباائاافوثص
اقوماخألانلىصوأك

اتءفامدهدأصعاكدالصه

ارابركرإوهـخرمرار2أروآخه
كلبهطاليفتيالشالو

كطفراتاوفدئاهـبا
صيرتدكمثخأصهان
ايكضونرعملهدماجض
ثهـيراكتد1اسأكااأن
رلأمافووددلمودولوهـ

اعرلثا

4ض3اهيرقفراف2تواح2

أرادخط1اذولمنسهـز
تهاروفءالمهروفادفال
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لىوهوأدسيلظىممائفيرلوفىامقثافيديرلمفالط
ااأله4ةاتونى

دءاادكطاسلالقالمنبةمهعماىألدأدآوال
دثابهارمتالمحفاأردتولوآلأنانفاالىرادىما

ردبثانةابننصينلدناصراخعامنوفتمات
بعاظامةاالمجا8بظلماولجهكاوبالمحنصبذاتبمطوقالوا
ويساقهافهحالهصعاكاوميثئتيقائمطالمحعاوافاعءابعاتا

ةفباببنمحيلىيطلىالباولىاحازةانضهنشدئوأ
قطاحنالسياماانءبماثيوالملىفاثهءروىال
اقماصاىاالفالىذاك6حا51تجزالمتئثصظهبأثيبءلر

تنهضهافظهنءاحتأثدفىث1
ناالدئهاااتعالكلهولى1برتءفيابماوءفعهثىفا2فاافىهما
نااسه1ناااتراهلىءسوئغلهننهطشءداهـلذادونش

رفىاأعنلىأبواوقال
ادما5ءالفإلهتؤكلنجصائرلمرداثلىألث
اليالةاءااةرلفباصأةتأسازألؤهضإبهتصم

دتهففرصفىحاضكاصاابناقال

آاأورلمروفصمذافةيتفئءذراءنءكزهلىوكم
تهـباصآاظتهطءةتفحألتؤألإلثبمايهلإياناثدهةامن

ضائرا9أبووقال
دأسخمطثسفانجواالفتىابالمجديى

لىيلثءحدقاممادد3كءدىحيوابى
خمقال2

بهبظلماتانالهراالدهـاةدف
صالهبتسلىالءظألارالدهـالىيولى9

لافهةااىكاىاوقال

أماننكلهـفالخاوفممانكلذلمثفاةألادةااذاوا
نركأنحانءابروزاروبهاؤ1ةلءباكاهـهءقامةابهاواصعافى

دىابئبابرةاوقال

راؤلىوتجمايخثىتخشولى9بماثرروكقاوماراالفاخثى

مدنافياداالمعثرطوياصأئرطكنهسفئاصألأماإناؤ
المعرىءالءاأبواوةالإ

ألاااكالبشزراتولوقايمللمادةااتتكءأأتأاذا 11
طانااأعقابهنلىألخهاتألا5أككأءاالعدافوقان11

ىو



يا

نصمرواللمرببماثتاصؤ3لمطعمدقالاطربهفلماجمطالاءاالحراكنقجاعتمعندفىغىبينالمعابعصانوح
نارااءالىةالتهلرس51لوكاحامهخرفىءادالبيتالىأماياميرم4رتيماءايعنىماولمفنى11ذاتجأهات

الصادىالوكأاحر4تا3فاوهملينىلتفهلحثااضآباخمج9اروأربدةءاالمجللقدحصإءضكاؤوحدالمغفىبااتهبا
منلىأترللمجن4كسددزشرعشدامدافدماكانلقهلمبقباثأالميراانأخرنمأبدقتلماطاماءأد

ألولومأنجىرهجوفصهاوافانمالاوضماااةخةيمنيتالاللمادةادتأشاطتأاذاوغنىاإلمير
كأاكعنحرببنانةلى4ألصيألفاةايتثتاوانحميرفأ1اندةمادافأتؤىوماتهذداثفىإدتاالالفذدد
نهأذنمثملمفى4اثءتهافىصاقدوسعبداقالبهأحرلهةذالث

تماء4التهلارسااليياموأقىدبارزاداصأننر4جاننالفتهارزبمىو
ةلمطأذنةكأآلأذدتبالراىايس4فيررةيرىبملفىررفاباالىجرمهلمداكا

تهالرسالآلين8ابرايراياإلفقالجوارعنافمصألثفلراألطوعةهمطيةناحدهـثامىباوذكرت
انءةأالسىالسمو4محاثتهالىىألقاشعامبهماومتمازعندىإنجارتفيمباءأمحتضيةلمطالةااكنتالمؤشين 10005

نهرااوفداكلبهتااحمأاذالثالىيدماةثروهـارود44دايالخزكطةاصداهاحألمهماصة
أنلمةمتالتهسرولىعن4ثدفىإلل1أقأناةثالدةااتفتهاثءتؤمةثالاصاتابصؤوقائمصصفاةإ
روواالمإ1هـبةالمألتاتإقالىىؤيهأركنامهأقالأنهوسلماتءدالتهبىانءجمرإبننءحناإ
ناسنريالىت11اذكللاتقالافلم4عاثالقهلىصياةاشعباسفياعنبهرمةعنمعممنءدتوأناصا

اةااقءنمؤاتثأالةسلومقلهـقالمثمدؤفاهءااسكهدلرثهاحلطى4تبضلمهلياانماهاثارـاندةاا
بهسأهاببوءبينابانابهنسءوثالاسهوحملهـماشهنيرالمؤاألياالافرهاوموالكلحهلطخهمازقيءإ
دوالرثالىتءالىمتىقأسضأدااتهالثالىعالىةااالىألخرأذنتهفأسنعئدالمأثةاا ءثوخلىواص

روالماماالتز4بوجأباتالةالمتلق1ولاللوصمحر4رألىلىءدمتقالملوامثمااحهما4وكنوا
ىودمعلى4لبافاحرفتهاللمفةااكاالإمخالق

الثمدافىلسالمجالةافىةاءقالألد511لماتصنراأاتروهزىاهصذذلىءهيخرفا2لوأزهافيأهفؤذأ
ةدمنلمثمادترالانهااوىذهـظنالتهنزحرروفلتهماتلمؤمفاأميرتأضثبلتأفءألدانترىبمنمنىالغي

دباوالةالءصلمىيرأمتواتنافيازىافاهخمءخمشصااناحالثهـاف4اثاتذىاالزاهـساتءتاا
تجلمةبصةفهبرتمالىالتةزولحمةالمآلءكو2انماضيههىءياوالتهلىالااتنافةاثءعلىايناؤمفا1

دافإلمإ4ان10يحاتادمافاتروتاصتنتمانوتمنيتباصصلته1بزصهقالاياولولتونبتا1
هاىبنسنافيااألىامخيروافى7خماتتهاقولثمآتأشىكومناهـماتجصرمنوالتهىاضاالغقاحم3م

النهدؤاكدالىطةىخكأصحمانهالاممرلمجالهاتاب3ساصزوذالثوفتخرخهمامحهفريمالولىانالسا
قدرلوءالاففالىئائاتمعءاالذمودنارارصياالدبالاملزماونواقات

أتشانحعاالىبإبضىأدالمتنفلوسالدلمالضآحهناماااالبنءشالؤرالاالفضالثازاااهاا
ذىثي81الومكقالمجبههلة5اازالهناتالختتبذةفىءؤطانازلرريتءيرةااناليا

ئةفاكتلؤاسذفصينرظرثقبدثيرةددةءإألمث4دأببثااباماههروالهـاإدمماكسعا4اوكبمهـ

كمىرةسناالبىوراللممحرخدثمالىيدشقملآلمنجافاخهنطاهزيزضاالثاإبكروأخوهأبواهادلا4ءيهاا رالىلناعرااالمامالىء3ثذائدالالى015ص صوبسا
ةابمهـأباممةيرغواربهلىءضثااءؤدنط3ء4اصولم9إأالانوالىهـ

دوخاففيعدأببهارتادبحىىصمصسحى



كرلهسيهقارفىكمابالحمرو

ومدحح151هـاافاكرقال
النوءراواالاإةاك

رئالمةنءفىافىكأ

نوينقدالمضئساا

لمحيماثالوآدركلتبا
ررآ4هءلفضلمةاكلبراا
أشعراأجابانىرزالو

لمآلى5الرقاأمأبوثواس

ممأث3جززواسأبىنحراط
ةلمجة1فىكطءالرقاصإجممن
لواختصناالهمدحثم
لذناصادماثهةناروص

وناأ5أتنوبذال
تبدف3لقيتيهءث
ألونواس4اونةبزا

اذاصذالبئلقاا
لى4والمخفعاراالشن5

آبونلمفرواراقفا
نرمانهتىدفهداةئواس

المجوناطوافرصاثااقةبا

نةتهـخاأبواقاللمثىوالم
رثفااالمجونليءعرة4تبماط

يوول

حااةءتاانىأقي

هىالملى1إثركاهتا

اابافىفىافىأ
امداةءكف

هتال4عاتشاألمح1هؤ

ماءنءأفسالىألالؤجح
سازاحرنهاءمالمحألت

لىتاباافىحىانخوددت

أنهلمتوء4اتاحبجي
بزلولمعذلالىكىىكالث
دادةءلؤفىانالىءإطلى5
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الولانصاالئاالوانيمنافمميماالذاعضاخهفاةءأ
افاصرابروابالمام41ثابوأ

داهرأصالثنحبراندقاباممنىمعنايولفذالبناموافي
نأعرإيئربلهدالتيهـة5نيماذلمتهطاءاوغمص
افاصرامالصااكردخاكهـمث101وحابهإثءغدافانبرفاصى

لثهارحمةمرهصثنءحمياطفىووأةتوإلصيافااهحصيول
ياطاويومايرىالدرلهكبأتاطاالذىءددأمآان
صب1ةائوأعىنءبرمانبشيلثآيدىالدحمرإئيرلكلى

كروباخةذلراىلطاساذكرهلىءالته4رشعرهنو
لصكةباثالأنساهتاد4بؤودثإمنيا
بنمسلقيبانهاالمانولدابئرةنهاوادبت2افاتهـ

الكيزاذابئالودافمقءفىنخلبندأينلداسسضىتياادتهمابضووب
نءلبىالىديمالدمأبنالكنءاتتاةورتهضاماكصأت4دشعاووبالمصرى

ماأوذينايناباوذكرلديئالؤلملالؤتالمالث41بمنرمنريخهاأ1محاءااتهاردمى
شآفراأببنمراشألىمفةنهمأمنالتتاساةاحقأقالثم4اأباجمروصانموالى

نءأحالهدةافيبنابأاأباانتاثلىاكرفذثماشافيادطحمبدتلى1اأختبناحمانجاا
داودصأبافاصيااالصااكذارجاضاااخرهـ2فىكأاةإااتطالبباذكبررينانببها
بهأاقماصراشمهدادبلىهتوإدالفىاتضمثالكدالىتقيلملمماماابنركصا

اخواخأدزفةاكةوسهةةلمكلواكبصاوقدطىاولفصسإكينالدسشجمغاثوافةإهـ
مهامماوقوا9صوذدرقدكطاالحاروهاثايهلدنرادتابوماإأعهـااالصاملىا
اأوكاآةاادتةتكهدةاكأ4اما

ظماولففصىالدوصهءذواهيب1ااؤألمتودان

بهلهعالءمادأالبمبميمدءرالربوعلماثبيهقيبه
اوم

ههمذا4ااهزىب2الذتوأةإبنداردالىأثرعئنأةجمنن
اسبدههـولىةبمف4يبافىثلمقفواندوالدضأتبانى

41ادهسلى9بآاسجمالمنالهنجتءرتالدتهـمنيرىءكثأت
4ءاااأناطأحظىلىالتماحانجلمةمثاقالكددؤاتئفه
4اىاىرأالمءآواحزبريةتصكقدس15ىلالهنهخةة
اصهأىتا4هالدقصصةورآعىلمونىتنلو
تراقبهطعينداذعتأةونؤ4اروحماعطنةالىأفعتاح

4ءةعاذاكبثلهآزلدعاثكااوؤؤإتثنهو
ب1اولددوانالىقرمنهفاكومينالدزينابورىوءين3لدراناةالىجفااجرث
4ءاتىتنهفاهذهـلىةالىواطدوتجروأآلءإلمحاإدزولمدفاذنوآلى

التها
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سوفومهءشينمانةيص

رخآسصاصيومكرخى11لهوماخمخلوةإلفىثاجصايلامندلثمالملحراعاهاسبةناخكافيررتبام1فأكالنهامى
ءازوفمرازحتمءمحليم11حماعهقرافلخااناصاذبسفئنؤرتاكروذرلم3المدلنالدمملفرلهماظفر

آحصفيولمفأةءا6ءإلمانأهاوقذكانآلدباعن15إالماباسهاأرىمادرداانااعلىأذىنقدضالنه
للمءسدؤءأفىحنازعصاثفىأربداتانطااءللعافهقةثداءايادبادابرءاالث سءلىطلملموت
ادضاقاءادمنءأدوااتدجء4ثوورهء4بادواؤءبيثدالتهءدمايهذادببهاؤؤافى2بايزرى
االلؤاسءسأالقاةن9بعدواخبرهمنةبئةأقىوشمألرؤيهاوتذكرلمنكرةودذتصيبردانمرمهااماال

لمواصاترهءااودعااالسأئمدؤوفىذكرذالثسنثرفيونءبئإلءماودامام1ابهفتوصث1الا
لتقيمطالمىفىءىفيعالهلقدأبيراتةإلثءنجمانةننءثزتصأد

فتهالكالقهلثمادافيائياااوانوغرحات4رألةوحرتماؤةفيواناحدعوستهـموالنه
لمواكراةللىةءفىىلىألحمالاخيرتتةاةووطدهلها5ماتواتطاصيفىماتاذانذيىوعلىأللميتبم
اوأولىءتلمامعرءمنقايزللىسالىإكأاهخلةءالمختزدتالثهوكذاعطرمالىتهارحمهإىماحممالثام

اذهـهرءبانشنثمداماوارااليوالادإخمفمرءألزرةالىبئادظنبادنيدبعواودعره
تىرراثأكءوفىونةالثماناماتءصاصاثكارألاإللى9يىءقساوادانهءانثه4رلوؤ4ثء

فىايدالمحردثتفاصصوبمشاففىءثارغةمصلذككهـخلاط5لداوانشالماؤثديههـف1
ضاةتازمكمهوةامالادتلءؤماتانردافىأيداصلومفى8هاخممامارنالمثلىاحالواامواطاتكلأ

كأاإذاثألمنىاذأتئ7ثسالآافىيه4راتملنرحنآلردكالالكشديداشاعطعضثاىصارا
تءاالممإفىساساصا

اأثاأد101لتززتاهافياآعاة9وءألباأتكاليثهعةلةكلفىالدال1مىمحاروالدهواامره
أأاأدلر0011حهالمحمواملياوالمالؤيئنأم4ثتلمدعندركلته
4إماثهدبالى1جهص4ادرحثانمطتاالدىل4مار

كااؤخارلمهاإظووأمتحىوالاتإهاتافىاماامطابووقال
دوهـسطالتأهننيايثوهمنىقحراإقلمابهااامالىباىآتمار
داحرمىزأد4ءأدحبئزررافىأوخاترتاك7اذا

ليمااررأالوإسلى11إىاظسااابنقال
الء5خصاافلهأرانتةءرواكأداأأحمويهفألحشهـتمراتةء

نلاةابنيؤروهءمهحتاةدثالىةحزنةةامةة4ة1ءنهـكألهشةت
لىث8الديخيمناالفهضاؤالؤسثا3قال

كافيلحرامىفيليصإألرالاةاببألاقىانثهاادةنءنيلهتوءدجبمفلىكتلمجنى11أل
دأاتةصاللمححرإتهالالماالدلحرفةىثأنانما1تبئناكلة3هـىءلىهصطونء

4ممروااثروةاىلمااحمانةقرةالمحزارتكىللاالسصنأدابنسئافوؤروأنص

رااهوؤدشةالأياإإتهاوولاانمإفاجمزكملقإيألفيقاثابغماواحيزضألفيكةاحمماقالثثابركللح5
االسودرقآلمىفث3اداأآمنموكلدلوجلدابرآنتحارفمنادتمولوثالمرنذاهممماالأئقايل
مأرءتذتواالفانرذأمالض6المجالالمحازبنأكنافمنالوءداادءط3ااالوعددنافوايألةاذهـقالت
فىاايرماجااىصإنقاثاالوزرايطاتاإءاالحراشامايلوكالمحاابماالمحعلى1لمطإاتااوبمكنأناس
4تلبروعنمسءكالىاتاذابررلهإنالانحدررااالمامردءإلاتوالوالباالمةبابأاأةوا
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إتزسارهثعندءنةء

ناضأاأنرمةدايمحميمإننرانملواالاوالرزقيخإاارمثروصاالاالبالافذماهـلهلث
كبلمأواذاحمميلةءاببرواصفاصالنهةلى9هاباحث1ال9ررسقىاحلرواواالين

مأطأمانيأنثرمرألهارفوثوالصضمتالةنجقالىاثةائثمرلهلو
ءعءلهحرسإكلنمرىالفاذا صبهنرموادثوالىبخساكاواتاكأويحيماهقعصر11رو5م
ءاداتحراتالثءحراماكاصونم

يالولاعألقاهمماوماسالىدلؤمىلهقةابطلحضاكدهيمفىدلتورالىأإتدتقال4سهئيعنيو
فىتجابدثامصاكانسورابءهابهاوالىمؤاعم4ءحر4عىاةانةألطيهقبئلوالإاباعردلموتوضقثادد
أهمثعدفىإذاقااالدفىيناشلطاإلثاامألننثتابهإفخكاو2ملشحاطاااساذاأللوالدكأ411ارأقاتبةروفىآةرآنمما1هفياراددتءودز 0001اإاماات4أحههامىاء

جمةوسهماكرسنة5اآللمعفرمحبمااينلدااهـلث4فا4خهااةءيا
يمجكلأرحااارحاسدنصهـوشمسؤتآةاكذا1لىاالههبانوامائاالدااذ

روالمجراءاالذنءشؤرها4ثرثرأكتوبهـاهـاالأاذشلهاوحمشبانآما
عيمبىامننهـشكاإلافىوهذاءىالريثالمحلىبرونمبالهضبةفقافاسؤفىافادالوىفرحت
واذافرىاااكىالب81ثقغتامهألترافىاخكلفاموضاةاالهذهاامروااأاكركةهذايترلصهسيؤمه
01الةهلهزرااذهـءز9ااص4أ111ذإأكماناءردآددوفمالأبابزترالقا
اتذهـ4الىكاءرزساثكاتزذاصأثساقادمىدااىولمىأىاذابمدرهماقالمعاينيب

االمرؤوط1دثتاتهـربة5اائهاتهـعنرورإاكاااذأتررهتءأبونردائهالمط
تالودافىدتنتالتأوةأيمحاوأنةطالىالىاءدمجا

انشىلهأسارطءنيكماتألةبثؤاضأللىوتةشلىأأأبولؤإسبفأةصرةا
اباننءحآااوحقثدومأل7عانىاثادتأحتفرااإإهاإصكلئ

تالىاأناقاتوأ4ءلوطزشهلىءدالحسدا

كاكفاصلم1ةبموالىفت5كاإرىأدالىغىتءاأاةءأبالتهذل3روتأباصاهـ
ممحانءبلنهالمواآلجرىرورف1اتةشمنئعازربمارأىرةءأبوصءلمما

اأتأوزأتءهمو3نءرتتلمشثءاا
رتمضودةءلىالوفىيمودهـثءإةىءبمتثاثنالتةثبالمهبسلهزنالرإهنقفا
رفامتتبةالىرضألولواله3ماؤلثأكرمفاالىحاهانلىءأنككاذلاريذزإاان
بىءمأوعالدهرااتولوالهكةىاهـقمترضاالىوالىالومالرهناسلىءد7رةجالوقاله
زدقاةاقؤلىارةاالثافى115وفا41ثناااذط94011اناذ

زداذامشظوريبفصتوشةبخاغهمةيفلترصلمابفونأمانجفالءآقىالالىئرفال
اذكرفيةروءاؤلى1ورةثرالواقعةاحرفا1داكل11آللت9

لىفبأبمنءنام4اتةمبنفليضيخابدااملهررإقىمافالاةوقالوماهـ
لاةاذءماجمكللىدمآلىآناف4دثاةروقاذرداآ3دقءيئإرووإلمالىاإةالةااانلرهشهورنغكلاا

مكلااتقدمناميناعلىألميمادمرينهلافصكتداافقصاآمهوهسلىتماأوللوردتائبندإيمان
افربالارهوحهاثءزرؤ4اتم4ة9كأءالىحأم4كأبتءمةاله2ؤومااة5انهأافرصاينلى9الى
حم4ترءشاأئخاثهـزرثنه51هـجا

منم
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بميغتمالابنيفييالاثاالحهـاابضةالذى1ه1يآامنلةوأصةلهئهةثتم
4تثاةبالمجزعةلماالالهقفى4أتألماسكادم5وؤرحىتمانيءوآنث1أتنبرفيا
وقديرعافلممانالاسمانهعلىنصبوضوفوالمحماافىضكليريرحتاهلهفياوا

اكواصارةدفىلمحريرىاحثطمامقل7ابالثانحتبفانؤولهفى4عاتكاألمادم
وجوهصهـأنقامنشفااكهىالالىممنملثدابغدالىلثخصينىبررأباعراأن

4ضيسأالزيا4هأنلىأليافلمضحمق14ةالمفالءفا4إقاضاصرواعنهلمأ
لشاعرالدؤثبئفءعلهقالحلقهفاتاه

النفاأنإررثنومفارتراثوهالوأنيخهنقد
فاسهارنأخافاهـتماهوبدوناغلتتقالبدينقالغاطتقالأنبدلهلفقبدينأوحين

قفرلبرحافوا4اةدرفىةأنلىابهنىيميص41ودهقحصاانفطموةفىعرأبو
أنلمأماامول11ذهـمنالثتأبئفمآليرصلةاخرتبفىر4لهكهفوقال4اث

فاساصةاأنفىاثءمثليءدفدثيزللمزدزا4ؤتاان1يرادن4قانلثا
صاهـأبى4لشجحلتءفءاىلحوضهيىلتاوحكطتنحير4زتريرىلىاوقال4حوامن

ياالىفرمقايالتال3يئارءيرتشعن4أهءلرؤصااىإهدعشلىفيابااجهحانهأيا
النهمااشثيتاثرياوااماكأال81أفاالنءفالتاوليئحااينآنماراتايهن

وهوأنبلرلفامحلسناهـبنلمحمدفىاذااادقامااثرتضوذح1خمرئروى

ؤيمنماتنهولنالىبنمحدالفةاملومامجمبلىالهدىكلالمءعرشمنقالصافئحا
فلاتاقاكاةايالناصاذاقالالقالإلصادااقالأخألىةلمجدعيلىموهـلمكوداثلىمهامه

لثلىانلى9قاللمحماقالاالبالملدقالقءطاقتةلءصارةنالىبنصدلهكالخغهـالت
هراظامبسد3بئالتهروعبينالدخيىاتمثاضىاماتناتارقيكرذوءلمه9ابقتر

لماساااسدجمأااالمالثصامرسا1وثطلاطشدادىااارماثاءاااللهرحمه
لهءهرؤافااا

وعلمء4تاهاهاولمرؤتقدماعإلصئماألء
بوعءجندفاومنتألبداسثنئصرعالثفتو

طمو

نرخكةاةاائاباسةبمهعزمةاجملكاذارودثالث
صوعمحيصةتءاماتىااللألئرااططلمجهمخسارلم

الدباقرةابشصررفااوارلبالوفالمهرشفلحهأ1يمالمحؤقبااشدتامماأصنوما

ماشعمإقاخغرراخاطقنمابهنممختخصحلليواايامنالته
اكلءالختأرتءمجوقعتنألبهتعيكمانملهـهـىةفوا

اكضأ4ثلمامنياوذاىمافم40هئلهـتإفشصارال1اثالتوابالمجمأقى
النهالالملىءمقدرهةهبث4ثزالىبداولءقالىفصمفىىاواذواتامنبدجلمإ
3االلىءوعالمرالسماتهةءالواومإونتثفةاالصبابمموكنعحفىامواالىاافء

الألم1كفىاالباحموضعيرشثت1مااأبيتافىالرهاهيرفالهاموالميمبلهة
ئصفدى11

لهأؤف35العمنتمالةبه
ذااته1وهـ

محيدالميتالىءاهةادقصى
ذجوترص9نااانوه

انمررعدحصاهمانوااذ31
يخمالىاخحمدال

الىكوبنءانسلماةفا
لؤاسابىبصحنجمىالمهنارفا

ةتناسحاممنلياؤجمب
ذكرالاانقواكنذكرأة

إاسلمأواوانصادتاىمى

خفر

رمماشبمدالرلدالمطعاثىثروة
نرءذالدفىرارأىمناؤ

مالبصيرىالذىذامن
مألاافئ

رووالداكافبدءو

خطنركممفةنبأزلختلط3فا
كلبرأرفعةبةذكاذالىوان
تجوهافمشقالالتااأقرفالط

مهودلمناوندولوعتنب
دةقصنءوله5مرشومن

نءالدانبرحيراءياا
نالطءلامالعا

واحداقلاتهلة

نناضفاساحهفاذا

شدةقدظنءدضن
كنائتالىءوفىفيصهفى

11ومث

مالثلىءاالدأثكء

اصكاثارواال7بافا
افغددىاكالفاسسن

ثكنللبضانماف

المهناآيمداكتاتلهوة
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لنامف2المحاماوآبباالبيوضعةساواوررالالألمس4ءوةروتهنالذمجعزته
لملمربحرولمصخمياضيرالفاوزهترارامعناهحمحرفنءمأعلعثيرصااالبهومامزال43ءابنالىءلزمان11ذا
اوعدأقسامألمصاامتصوقدرياالجبنةءو5ءحرفأوالاسمحكا2وهءفليةناغيرضكاءلدهرباتوعم
الألممجرورواحارالىعاامةئآنابامقءف4إبتث141اصجنيفانلهقيفيحايمماكلأيكفكجودمن

متةال7دةابواادشااشرصاانهلةالملوضبراكامارإضءااثواةدالكنااثوقوله
بهاوث4فيماصابهمنمممءمنازت3م5هـةلمولىتمذارأى01سصاالمحعاحاأتركألمالامححبألمنعاقشببهمل

لهالباناناموملهاخهصوااطهزفنىعرهاعياتولألخننه01ددتدئاناارإلمنمتا
لهافضلهذلىءعانت1امااذأبهناهءردهفالهـنه4بهئم4ةءنامكاننمتالصرىدهـمنتكماثب

قوىدتاالنسانقصادبةيزدموما4اةألىصنعحىسابلتقضلاالنلحمواالمجمام4تجنا
وطولالمحرصخعملخانمعهتثنالنطاثيصسلمعايه4الىالقهموكرلقالدضعفهةحماواةرهرىىتىفه

والدحررفادالىألنجهبثفثونمشمثلراالسمةتاالملةهـالمحىألممنءلءااليرافى
اىخاتمالحمامادرفيالهمايامالى9صألؤلم

االحمارعداوةالزمانقنألتالماتوازمرىالزمانسافىمرؤنءمانىموأين
خرائىأتذوذائوؤطايثضاقوله

صداثحامحةانلويبلزصراناماوبتمقأررتورىتأنةكىنزاةألم
ودرةحعا4صتلؤدبحدابافىدلمآانصىمايرءمللبهااوءهبمه

اكااارالدتةوقاططاحاأثأجدثفاهالم
قتبئكماأاخساكاوتبخعبهرالزمانساإأرايامنىثءأىرةت

رددآيداذيرربم21أاأفاادفاوفالثاوثنحبشنذرووؤاتهـب
ق4ةصاخإكاظاهىينرزر7اجتتكاةنةفضأكلالمسرواياماعنىدة

امدوقاغنانةدوكاذبأل4ثأخالىجهضسلءقضاضاأتلةوؤ
قاخماألموخيموالىثكاةةصميامواالهصالطبءوابفىباحااأحها

3طألةاابتاطاألىلئعاااذواحمشهـةةخا3ءلم
رخم1قيانإاألىماالمحرى9ثل3مغثةخاقالىكونةلى9ضااهاكةلولم

لهءماجابرثحهذتشاتاالكهزولبراالسبابءاآذلمهفامءأقافرتاالناثوذاازاقهاالهات
الااةاللىأصمماأفىاشباحهاكوىادارةفلر1رالرخمهقمانانءأصرأوقوية

قماالبهافانهئاهصهتاسلىرفدهاللمءاغرامالكفانلوىنكءدع
قاختاألوىثات7االىعنلمبريهء2أردافهالىرايمثتءدااخاةاكاباوداوئ
افىخراطينالدوبىعههقالبعدرقادهدافضالهاهةءةاةمنيزمابئألوعإرااالحزانبزل1صفرا

افالثاالىقىقيأناثصحلىهـتألأدبذاتةاماذاكلنأ5لى1أخهاا
االثاداتاحامحاذغدنءكصصاطاالبريزالذهبرىآءإأاءساحبرلو

أباةالذلاهمقررإققالأنهيرداسااأبىصواصاةادرةىوذكرائحردىزىفذاشحهـف3تم
دهلموأصرعلىذالثنلحةارقامضدبئمالاللذلويهمميبواصاثءقرأاتزنىلماان81ءإ ذكر

اب9ااذااناللىبلشدغحمافاقملطةالمضيفهأتردلإلساتلهآثقاوزناطىالهءبالقءطلم

شهلىت
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اوت

مالزماتذةؤموهلىءدارتااذممنن9أانىألمصاولالذعزوابكمنرو2كذااذ3وائةسلئلىءلهةيثا
ئماؤاءاالم4ورطخماامرالإةقالواة3ضئةجاكتةءانقفاقالةةوتهاإبءيرةغ

اهإقااأهيمبماإيئوةفاةثسملر1ااأهدىقيألمصاانالمومآ
ةحهاتململدلمنفعلخبرملرفعهمنموفيانالعملهوننورخهملراعرابفهفيبالىمنافختفا
كمإتضكاأتلفنهكصةقالكهاتباءىاحرافابلضابااشغزئلمطاجثهانأبااشضانءصرةبةوالمجالمان
اشياسقأمازناوازنااىقالازنبئىمنقالتلالرنعقاللهفى58ئلتاهفلمانءشاأبو
رأأتءوانةءالمالضكظابااحمئبأباوقالىؤشةىاؤجمفىمىإترزنمامنقاتصةثىهـرزنماأميمءصازنآم
اماة4أواالءاقوىةأمص4ثأأنؤصهرحتبالميمواط5ابااابونةتمنألماالدل

ءازرالدينباكهزإلمفاناشاعألاقولفىلءبز01إقالبماغوأجمصتةصلىصاقافألمنناوثاأيا9تفهنجالمر
احنآتوؤرأدذلدقاتولمقالطةيرالمؤايابانا4الوبئؤشابههـتأمإلربلحأترتابهاأظألم
تؤتاوى3نستلوافاانالثوهوبمفمأكأفقلصرعنىاءفىليريدىآفاخذاابتاصهنىردمإلممصاالك
ملمماجكلاأناثذالىهـلللدوابهبثءوومحاجمبمولةهللرفافالمدازضربى

االئءهحتاةمالااآلناتماقاقالةتبنمولدقاتنالسدلدوقالءالم41مقفايخنمألثفدلممئآنالىاق5
دىتأنسذرلءالثىءااللقيآشدلنىقلتيركندءلد

ارفىههترماذالبرفااناثحدنافاالغرمابضأيا

اراتدالاءؤومتبفىفلرحاامشربمطيمبئدبةألالكلمأضاذااناأ لمصمقولتؤطقاتلالطقا

أيضالد3صاطصسباةةلمىرواةءمنتجلىلئرتلةممرابالتهء
أدلمجوااعطلوادارنداساألواصاقاللميمردفىاردإةاف51آعرفىثمسالىتلهاشاانححأدتأةقال
ارسلىالزقاقم5أثرأبمنةيملمقلتآلفافعوعسضائةطرددنالتهباسااأباياتلمرأكلىةالحرةاعادالىفلما
ثرىاصناظراتهحقبهيوماافىالقاللذى1ويدىاجمزالىأقىلىءفىممالةةالىهذ

سوالجنىانراءأفقهالبالرفزيلىالكائىلدالمزيداصاقزنهيةيألهمأوتانقوميهـفمنانتتولكعفا
زدتووتححبىبهتبدارالخبرفىؤاانزلداسميهالتالبكاةفاالميامفأيئقالاننجرنهاال4يترمإلتأتأخط

مهـانهصاغءب1ايروأخمألطنمءايهساثىاأكساعةءاصائللهدىايزاروهذانجر1
حالمحاهـالثبالهءألىءوانىاشاعماولنء3اجمرخالدايمابنسوثالرلثنهرشكفرهاله

غيرماشهدقعفأدرحمملممقثاارعنهللهباخمارأيناظ3
ءرالمهرون9يألثتألرافمران9الث

اساهـثا1لدياااالطئس
ءقواهاديرااهذالىءتابهافنبمحبأنهلىباورمنصفىاةصهوأنمحبئااإاالف
تاطاتأىلمثفاوله3فىاألهكمزوهى4ةاكانءالصأللهنالؤءتمألمايماألنب1ردآنثروىجمزتاالؤة
اهـخثاللهأبومحدفأناوقالقاالروتهبقلفونحربلمهـالمرفتمالألماجماأنفاسضثم
مصوابلثنءنالأدلنصءائلكىاأذخهاالتهوالمؤننيرأفرةضنىا

شتبىبالمحمباخملة3فيأيظائىكصاأخما1قاتقعفضاعنىأذهبتلماضةاالوةيدىآنلزافقالإكأدجس
نسواألطالمحبارىكرثرذدتهثقصاضابغةاولكةوالمجربارنوىالمة33مألفاتءاالقواالنأقواصذا4تسى

ءازنكيرالمناتافكانوشانصبابالرختألفاألناذالسالدفاماءاالالغرابأنجرنابذاكوالمجرولمةيةالداا



48صاءاوئاويومالوماورفابهط

زازالكأصفياالوأىينبزبلطرىفئااةمارضءنالمحريرىكرذوإالكرافخاهاترحلايرم4ويوما 01لذى محوساالمولدفىووء11ايؤدنروىثاشاأالمحينرولهععفياحالىنااتءلد بءاجصاا

نةسمياتأهـرروهإةءإرالاتولىاوالوثنيناثنبءمأةةلىافىإونثتاوومىيئءالمأساويرفارشاةااعابائوبغ
التىلىبرثاعأأوالدروأناور3المىدآابمزاهذاملوينوماةينوثحيسبااغوىس3اارتؤلم
ألواهميم1عأقهأبومحبموبارتاألأرواةاهرشءأدباءلماءآرالدكلهمةصمأدكانرس1اةاكطضاباتدرج1ء

فاقوانعرإاافىافأموكلقاسعوبمةوأددضبيدالتهءدالرجنوأبولاساقاسمااجرلضعامازرتاحؤلم
ممةالالنهروكطضاافعاطالقالتفهتأنئهتكانهءالودامنورأ3زالىاثذانسقألةألبءمادارتهطول
نختد6دبناالدينسشاةاقئاقااشمانتماخمنخرزيدىأااكيىإبومحداالصهدناوءبؤولحماابران

الرقاقابنن41تاريحتودةنرويماابنالدينكالاقافثااتمنلمترتهاءاياانىااذلوافءصراا
دادافألمهفممراالووكاندالالهلةثولاارفىيىنهورالمثلمءاثاىهافاالال تاصوصنترةءوك

مراثاقاللماآفبرحانةفقفاباليهءرثالذىتلزتبااةالثوالءفتمرانسوقالابوهءلذرا8ذراكفىحابهـ
أؤلهمادةتقصاثباحبمزيزصاروبءبمربنابىفىوعلذالزنادالمتيحؤص
ربءامدارك4ءأراكلامعربارمياشسمذاالم
ذهببهالدممقصفيدادهجرطرفىفاستذهساافءلؤاسأبىولرة

دنازرفص4تةايصامتكلمباافسمالتهلمأنالشرباومنتثااانتاالبهذفىمنىت
بااسةاكاوالكعاذانجزاعرفومااألبثشلمتبرلمءالماهانداافان

بولماتسانةادابءكنجبهطدبنىءوانالهاالوقوادبرعقا

جمرهرههافىحنعتهمحلىكبءصاؤفئهىوصارهـابهالىءنجاديناائةإملله7فأاماانظانزوحافت
قالحفرانوالرالرمجانباكاهاماةهـإشيةزرتاوذكرتواشتربه91ذوقالضاصكاسوا
نفبقالئفؤنحتفثآممامإهـهالدباالحممامجابمقفىذكلابيثاسبذد4إاناذاحماظ

الهبمغوقالابافاضهميةفإلارمنءالثالمحاسدوتب1بابراصراعهضربفاستبرت3مايخقلتكلبرتا9اك
ائلطزملثظققصيقولىاالرووألثأربعةقالخماعةىزأطرقباشيةإنحفمماررى
أى4الؤتهطشاعماشعرفأنتلفتىالهقالمئمطأافكأواكربشولىمالتتدكاسىوركابالى01فكاانعن

وهـولويهوهـمظصماخمطافىؤهـاالفظكتنللمانفتيالةءبلفأثهروبعنةأرببيننسبةوذوله
جلشبانممةيفىووهـسنةآشهرثاثأربعةاؤظرفازبعدحيناكرينلىابعفبهمذاكقارالوبافىلونا

تنمزصتكمابال7خهـ6خهـوقالقاتاهـرامهبزفاذءاتلثاافىومحنىزعانالهله

قلبألتهقالبءفتثعثقال4ةتمابلهرقالاالاهءاالمه4تجعفىاررىاليؤملوقاريرءبكدالتهثس5
و5ذالثأنادروجلمبمجبذاكألهثهواثالحمهذابزبولمثيتحقالمصما4سأرشاءكفأالتةذاتما
ثهااثرفىفاهثللهقألهآمحطازناوزما1ؤف4حأسئةفثمماالخآخموقالابلم11آعةسىاترثدا

دىالمبنبهاهيماببهيهماضفيمرانأجبشوقدأنكلمولمأجبتقدلهؤقالفهثجع4وقر
ةاالبلثثالتفيآنةااللىلءالترصأبئملثئأىنديمايماابربنخقءاافىنابسيم11اتنالضم
آلبئصرقالاااالفآمأنوخشكوانهاابذاؤيمتاةمعيماابم4ثابكفتراناككافي
لءروالينؤاممراياالإيرفءامهالدباهماابنيا4باتاعيهلمم2وؤداشترىالدالهىالمرولملحلثكاسئ
أىلدت01بعفقدتلمأتايتيإلةهىثاسدلهماءوقدرأىابألحابعشلى4هذأماقاالمخوحاتممناجذنء

كداتبه
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اذافلالةدادتحوبيمهفيءفيماقوالمنءنوهرأالبليتىثساللىرأيتهفتمادتلشواصنقا
اهفراتروقاانطاامصوالخلقةاموأنمبامامجاؤصالنروءاصااقىاطااآلبنقالنقذابنأنوحي
تلمخمافاباترءةثشدمرينبهىتتولهماالبنقالكلالمبأن3لمثرلئاللائزاطنجهمدئجأحوأ
رخهاةءالابلصملمناتوفهلهمحداكاخمبماياماباالففضرقىضتةالممةاقالمخاممهبماين2فقال
اةودهاقلورااجاسياخعا

مل1بهايئااماإروهطلى41فغثتنبؤلمفيحاجةصهأتاثأ
الدهزبلثمئيءافاءررطأاصلةالمهفطءكةوإفغوس4ةذلوفئ

مصهوصبصاممتأةخامدهنىتونيرانهالم5هطدمقهلعةوكبدى
كاحرؤدفتيامفازرهطفىمىفوحعبخاتبتةللىفقلت

لهفءأاهااذكربمذبتالنتبنحمنناصرالدشوقال
4أوةنزآرداموحالتإخهاءأزصاذاماكابالدىشألفىمذغبشمازاث
اناااثأناالولإخهاوبعدهذاخزضلجمىلىءانهأأجألأؤت

لمطصىر5اتمهلكاصب2ضا2خرأثقال
ائزومإلابءاثايئةنهاركناناثايناوءكاتجندالةامضىفنوقد
رضآالىطاورازلمالمةبالىصاحزاناماعايؤضبئقافىفلمنطفاثكا

فاءمرااثازلىءافيملددلمابنتىفثعةاالوثدءتهااابئعانىاالصهـحمزةجمنابرمحبدالىوقال
أصهأ1وكمرةةوفاجملىختهلمباادبهأنهطحدهمقتيتلذىاالموضحئ1ث5ايةتنطإثاابةألجاحفجدلتلةث
مفافىصخاطالماتياناعنءماطماكلااخواحدمنناشماحاولممرتيبرتدالىحىبهاالمس

اناقءاالوامنالهـالذمخداسلشلثزلمسيءدالذ4صلنبىافأمماشليمحهـواظلمولعلالتهصلى
أدة4ةلىضاذ2ن92ذاؤتيرهءولىالبىاالدبهعالطفةءححاقدقلدهقلتزةممألماهـالختقعأفأنه

اعهألمضدااالةةاولخناآلفصهلوذالثلءثفحماااوزأشيب1وومخيرهاالدبهراوهوعااداء2بدكا
لأعاالصحكان5تجيمبربةلذى1صامااوانمطاواكباكاباااقالهلانىادونهنءشوهذاعلىياانهلايا

عاوردءفهنءصاصصلمو4عإلتةداىيقوانبدونافيذكرارأىوالبامومابافونيبالتفهوكعذلفحرف
اعرىقولذالثلىءوبا41افنىنءعاحماعضمنألوؤللميةبرنسرتسالمجاحماقالاناأاااشاخاعادةلىء
اداتات41لمجاونحمادلوةاطةتأنفعفبغثنمذرالاننوفثلتحاهاليقطعلىوا
رااثءالمجرو3لىاتإلنفحعيال5أخىتاوؤازوفالمحراخمراوانءواكقافانىىتقفاكاصدءقا
لءاثرزلشافىشربمنحبببىكنحاوألريمفأتااتااثحذءااوالاااوال15ائبهالنونواافاهاالتشافلةا

ناصمنزثاتيريدزثءاامحقالنماذكرتهشانخوااثذافىلمواتنامانواإنالةيرتواالنن
نهكاإلل12ناللمولير001الثذفآعرفبىااهمنالينتيطوهـارفاتكءروف12هذوقعشهاذااصهتابا

وانهاآرالهلمونمإفلءاألحمةرلوالداصيئاء1ارفيليماباافمسااعللإ

نرارانورااتءةلءكادإهأىنفمالاععامامنبضئى4ااإلكايعالاكأاثبالهءاللغة
بألناالماصدلمةاسااتسطاةاامليبنعبنمجعاأبوااالماماسيئاضهة4امكأامنرونىنث1لمعفالثن

أشاونذلفلىااذحمدلضلةساءروةدكىلةبمنةابعهووعثرينيمأنسنةاهرهةل
وئءااولومغوفالمةالثمحبتهمفىقلبىقالبالىياظ



68لةبمكفىحاسثرامكألي
هلولولموة5دهرهـمممتذكرنهوجمامقمجمىتميراهالمححعب4فاتإافى

اشأبوخهـقال4نفىتضهـتقالوحلرافسىادكبافئالرصقلمذاا
ومررافهسالحفنانمول8صدقمسهـمنهساضةوالمبحهإساء

فأنهحلىايىلهسرالبئ01صءررالىفي4بئاتايصتوالةالدمارزةرالضءثزرةوفممىفنأمحرلمبتبهدافىماى
اصاثادقالاهـاحمةاةوا4فياتءاذااانحمىالانوه

لةؤأحرلثابخلقئتوقان
المفذرفثاةلموتامتاإأ16لموآنتممدثنىانتءةا

االفةاباكصاؤوكذهـصانة9االثإذيريدونفانهمرةأةتءإلمض51واالدمرأواكءلشألعازواالفافى
فالاتحااحماةاةاةةةوائةداتفةلوتااراللااوأالدزهورمفىوااهـةاة1تثراتإتاضامناثدوت
اذهـفىاررلاارلهطةاصزااهذزءارةهـءالتةالضالوافى1ادع01وأالةااداكهتبراينبااإهذينمحهـ
رطالىدهـإفمدانءأءااالقالذاواثكةوالىإأللئراقاكاصارنعا11النيافطةقالتهتةأددة
نمتىالنهافواهاذنءرهوجهـقالنمنءوتانون2آقألماارأىذاكريرىادنوقلقفدت2
روشرالنهثاارقمخادرتىاقنجثادأواهـحمماانةفاةزالالمجاةتةمتردداهمرةاأقا

نفساقالمنشمضهم4تاتنارأصربوجفثاذوةاخنىامأالمناتلولدتاتاللونانهكاركااهلأفتأت
وهذارأىاطاهـكماتمهذالثاوردةأاهاووااألمفاالل2بسنهلى9لمانءةبالمءاقاكالماطقاةاقشافك
تماموىصااةااللواصفاتاعمقئاكالألشترلىألنفايصدةاالقواقهذلماطكلياتاللسفى8العااكفلداحتي خما

واحدننبم01بثرناربةااالاالموععنرهبطءساناقالمنمءوةثهـالطانالةالطفتاببتااذثم
ةصالمضصهـىطاتفبصيموصةكىلىااخهـالىيمءهقباالهاازهضلىادانهلى9قدرمصهناد4ود043يأخايفعافذاا
بارةءفعثااقالمنمصألدرلىةردلمااتءياثنه9ضاأتثذاصوباتجفادياةاوننثهـ4عاؤ8داءذاألكاف
ارأذهـاةثادفارفئالىعنالزمقىفكماونااالياففىلمحأنه9الدمنءرنجرمتالوقيذفئ

المجدالنذاضصةاناواهلاافتياننواةوا3ءابألانهإمىتانوهئرصناحالدماثنرىالدمالخرف
وىانابدشافىلدمابزيادةفاتزيدانكلنابننهممومواالاةادمحدمومرمقادثتافئلى1خاإطافى
وىلحنعيفاصاحهماافانسابمباةضثتاوررنءااف4بقاةفو31اركراداماغلمامالهودقااالةبهدمنى
يعالينقابامنفماصاضهافأالماثفىلمعةتركبةعرااحهااانقاللمنخوهاكدرااؤجمألونمالىفىفدمةفاة

مةاطمأجطنفمراأنردفثبتاعاروا21والمجمرواالهـفىلاتاذا3وسبمبارللتبازانءةصفاانان
يانصرفوسرتالمحوياهذااذاشابهتجام9الذواضهاوللكةءالذواتهاالمرفيهءرضكامعنأازوول
الذوبانمارقوالثاجمألةالمثالثياجماذاصارهـملىاناهوالدردألولوردث61مالةذر4زخاخمقاأللمحي
لماثاصةإثؤمبماقاالطاالةابةإطيااصامااللماثبالنجمازانحاإدادهار1اجءادذاقهأتذمتآدم

ةثالىفةالما81حزالى9االثلمتقااحاإاماالءراالءبلبااتاذهبتختى6الىألصزاارأوتفاهكائواقأثا
اناالئافأطرتقمماذاأنهاذكلمنلمزمألنهيمثاكرلااذتز12ذلهنوتاأافىةإقهقالشآدم
يهـاتدفعسافصبيوالنهلباطفىففرامن4فذجمارفطفىبذهـتانماانالحفابشوإلىقالوامء
وءودالذىافىاالحامفةلداتإنوامالما1االدراكفضهذلىااالمهواتالمواتآدم
صذافىتزاجتتقلصاالنجااأثألناالدراكؤة7قوالمحرحتنالماخهتدكيران9أةاالوللءاة41ثء

لاثلى41ارهءةاأااااغبثأؤءةأانمالااالضنإاأاونهلياقيأاوفأإأءفهـائأاما1ءجممضندام
ةلىاااالدماخفتةوايئاواحاالعنارةعآألمسةالمنم03دنااءنراالظصالى1بابنبتحص ءقرله

بولةا
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4مةرنمه11إحالم

صلاقه1راصءةمتجرحعصابالاشظاياالدصاغمناشذةاةاافألروالذلمواوالمحفندوالمحركةس2اقةاقبرل
ظالاباقاغأؤلمأحرأهاإمضهـينةلىءابالناوواأجراالنممءوابدناأقامىالىء40افاا

لااالثاالألعهـتواالصرإلليخيراتامنئااجماءأرقثغيرأنمنهمخ7دارمىاأزذنءةتباةأصاث

مهإاروهضاشأتحاأدوفئواحماافةفاصةةدادوتارةتارةةبعةثصعارضاأبخهاةوهاناضاوالزياده
لطة4هكنىمااللمنهءؤسارثاقءؤإذاوهـلديئئخراماماقالاالؤلقماءآتاهـلهأصدبفى4ثاشيثالذى

الليلمحوبازص011وراثواثجااكرىمضشبهاتئر3أءرالمجوابيظشولابهذا3ينيمىاةانالمحقآلش
ااإةةىدلمابالةالداتصغاتوالحمجصىتابةاهرروصاةءاففوساصتييندامثهـوقألا

2دملىءالةفرصشقاءاعقالقةصبهادب6باالاقطآلعنهنثىمض9إلولةعنهةوالضارالدن
اصضثرمنعمآلمنابطاأبعالبننلنبهمصقهاخزادفيادأبوصا4اثاذهبلاابئقءثبالم

ضارقاررىلينلوحذامننأمالى9مرةلتممارانضالةنهحكااالمجدفىالرقال4آنه4ارش
االتثهامنضالااففممىالرتهىحالرلطيغىاواوحالىعنلةسناينامقبانويغاال

دأةدهلى31أوأساؤوأدوبئيخمرعااذواصهفةتخرن1صة1اسمذاااورذيلصاالهفقالسنا
ولاينالتذلوماهـابراهعنامحوارمقآتادةداالاذبصةنءلة6ورهنختىانجاسيبفائا

قثءاتراهـافى4وأالربعنلموندءصىلىطكيؤمنرحمانإمم2الهقأحياالماحهاهأقولوماقرتمطبايخيم
قرابنجرافىنالربيدؤبأدالة4مب1كأخاير3لالفاتاتداسااافةاتدأحرربلربرحاقكانروضآ

بءاالدةبراادآدبنأاليمالالمهامام1واخشقادادقاأنهؤموأرالبهادعاهماذهبن5
تةث9ابهرء3تأإفااضالروحأافامااصشاف5امامعاضثءافثااادقالمحنفىفىالالز

قدثصابهـرروقشهنءاليهصأهتقيتالمينجاواعلنباالمءافىاإبابأنيألأفتيالءكصدرمالت
11فىيرتطاثنءلهقووفيوةاذثبءاتاأتىدلتهوقلتافىبادخالمهانلهصممطهووة

والتهولةءاجسااليببالنفكرالخلفدكجصءاألمفاقاكأالاساةافتخا
لمماباائءالمرمشركذالسالمةءالمرمسىتخاصلف
نواكاإالدهرماصاوىبا1نراحابينلمعافا4أقآهـخهاوبصاةصهردالدأثنءو

دعلءتدةثثافاضلىااضىاوا

ناشرةااماياىصاحماواداأذثفىءاثرالمنهكطصهكإهاءا اورصبلمواا
اوقىذراحى41يىءتة3كإدوإهمههموباممفىماإماسأاالالصاعايالسهـعلىهلله

والهبتحراةاةمحلدتتأللالإةصعولاتدكث9حلر
أحاذر4مثلىودأوأعاثجمكلألماروموللدهرااآردتأرزبااتءألميمانجنالمولءأمالاالرتع

ءطفيألىمزلفىثبواأأعاللابلمالااسمهادكانطإذافرمجيماؤكاهوـ4سمحالثاةءؤمل6الاةة
51نزدلنطتةرتحهزلموسامااناريرهةمرتكرسلةاتزمابروابتااعناقجردهاني3ارعل

اعهافضمنكهمالىءوالمجرورخطرالمجالمالءباهلقةتومىديةاةبا1مال9دارددلهـةاللهب3نيأ
نءم3الفىبءااذلمنخيرفىهـكتواوابرازمىكأالنءلموهوعرنارعمعلأرؤبهامانصءا

ءءااناقىلةعادالءايرهتقلط4داءخبوضعءآلواصمالالودافىوهـبهعولمالتبنعا
وهـتر73اذنلتهااوهما05قمدادمفوقاتبب115هـىامماطاهحرتممالباالفسا11

لمحسرثابنأوسبنبحبهاةايىإاالاغارر1اامحلحرةلحوكتكاؤيرمرربئنيهومصدمذءها



افاضلىالشاسزاالطافى
أصالهاالبمأضسقبلةلشاهرذانابلتءعظيمئئوالمهصثاتترويرابهمثفالنهاابصيمالكلصاا

ممطوىواماقوللةالوظلؤنتدخلالنهانمقعلقومفقالاصباانلواتلمضةةوأرفىأنهلاةاالى
اندواصغمهـالنهاسمانهيخويااصربيوقالاباامذهبوورالىالفعالعلىليدت4داتوبئماينب

مراواالااشءكأالكااةدنغزالنا4أافاتذالثفىيمنمابينثهـوعتمت
اللأ51نءتلكااءفىثلةءىأ11ذهـماحبهأكلىالبوالحرا مرابوجددويرشءبصالماوالآلةاأفشل

زأءنااليعإألإآبمفشاطألياذاءكدفاجمةاهإتالطبهولاوااايهؤاماابرليصالهماجالسملهطاليقزةبقر
ألنسياةوكنمضيرمترفنواليبفيانالمعرأوإلمامدرماهءأمادبمدةمنوبراناأعامن

لزهوالمنؤيهنوفىمسألىءفاإللهافاه4نيزيهالالنهوفنىاتوفاوتقاإلبمبللنيطناأكرأنودمشق
لفوالمناالفىاهلثلمالنهلهفخاةماأىءاالدوزيدبهسذاماعاجنحوفزممجمأبوكأطذذاكانوع
وؤهادرعفهـدوتسه1دؤهـوفاتاهاواااللوانفىايئوصلأممءصلهءفالمات4ةداكرااةا
دءمالمىاالديزثرمابئ3أزينهـلصالنوقأشلواعرج08نجاتمبمصوعرلممىحاصمالمجاحامهباطا
مآأشدسمادأمنهمآظتاضبادتااناحويووأعررأخاحمررولةازناخشمامنعنيمرةباهأالةا

اكاليلتدساةوضفللمحفةبنىفعلمننبأطادوالوحم4عرأومااى4وبقمسلوارواالب115
راؤالثخاظلءامااهلمنعصاال4فأرفصوصهاثءلد7ال01
موا601فاسالطفعلبماماالتماولريإللدربموءساةءااللىألزلةلاونثأنلوأحمابافعراامحبايمذ
فرجاننمهيهتجازلدوينأةبضيعنئهذمالمسلةاردوقدهـاوازبااخلةك4تةاتؤإيزذلاففىا
خألاالنملمأضتكصاءةلطوتءماهوالدثرجرىبناسااأوبمننحاساهعهىائهذوساكما

اأفساأتآوكالمبكألىءأباساأبذمببغذآدورطانكوىلدراابنالىاهةكلثوجمرهذذاكاممااغةو رتالثرتةبوءلااازههـضكلىوقالوقةاءثاطشااقاسمألواوقالصقهـهرابرآىلهالفر
ائدبيفهمافواوفيمادادةالىسفرثفاسشاوىاينالدإذالثلممؤذلةإساةوأبرا4اثسص4ثو4ةروما

منسمولكناقبملاةاؤلالمعنىئفاعلءوىاءوبءالدهرججمةإمهبملءعصدمهصارره
لوالالدهرقطهضهععايمذاضفكممععواللىاقاشاؤصاخقلىاهمزة4عإدخلتروثرفئءهرا
لىتعطكقرليةتحمييمونوقدةةءتناامناوهكغيرهالمتناعاهثئالهخحرفنقألالمجهـبناكهـ
فلوالتعالىقولهمنلئنافيةآنهاتكومفرالمحاسابووبكضلاذاأخزئالككلفىأئرنتبيراك
ااوقيتلقيثضرهفاالفياملضعشدانشرهىفطأاجمطكافهةايةثمبم4مراه1اجه
رويرهزةضلةدلوالإمابرةقالمنماوميهفميهمل9افيمضواللمنهبةمرادادباتلحمجا
ةتهلوالغيرتلضاالاثئلموالولصارتفحقامنمنفئؤسااووبدوالحفهـلواورألىمثجكلصصت روملمدورمالص

موحودالملاالفممةمديرملىخبرمودفلوالبعراذاوقمااتالمالننامحذولخبر01
قالودواولحلوالزيدماةاىكقوولوالزلدلزربالفلثبهلملوالالبهاضالبمصصذفاغااكأقبأاةالمجيهالؤفا
دنافامرىابتنةيألءادطهاقاتهنجالئهديراظمابهتالديهنبهطيخاثشىخالمجالثمقمنأنافىاةذ

أمرصئهوقولهاتأمابهقلتا4ؤاللمحنسيمهوافىمالىاهافاله
اخمدسكملساالافألال5مضصكلضهارسيذوالمءاعةلىالؤوال
هـادكبردجود

قال
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ىمهلوالمنالخمافياجصدلوالبهايىلمخبرااحألفقالوكاساابنلدين1بهاامثيئاقال
والوصلمجرانكانانكاةاقاذ4صذملوماوصالخبرنماندلكاليموقالجودلوا

علهممأيدليرذالثءأوود2أوضريدطلوالزناأردانتلكرداللوالزقلنااذاناظذكره
لمبثادتالزلواردنالهوانألماالاوتلةالرركاذكرتالمحذفوصكاألمااقوة
ذفنؤأالورءثكرهذبو4عالةالاألفادافيساتإلةلفر11ضهذكاوكلاذ3
مميرهءالشئ4االلوفوالتهفي2ءلثأارالخرقوفاهلىءدفثوابةاعملحاصاافآمح
امخاساابنماحاهـغيرذيثحاتاواتؤبه1ءتخعثىتهالوالتهفواايضاخألوقولة
يهءضااالمالخبرلوذبوملاكلنرحممالثدبنلديناجمالاخيئاقال
اهوادواسهاءالىظوالمدلولتبءاتاعءالىالةاذهمادلوالىءببمةالممهـالنه

لدزنوالمالمطالقناحابوشهناالرادبارووافقالمثمابالكاته4ةدءواددلول
4ءفىاللدرناالجمروعغولومالهـانحزلوالزرواللمةمجزالمحذفلعالهليدالدامهـكون

فعوايمابمقواعداعلىتابهاتيمدبكفرالمصءدوهثلمثوالقولمولسكليهتهاصلىالؤا
خبروفموهصارزياةألوزوالصتءزاالةهكاللولدمدثةءنررءافى
اقايوهذثمتاباصلىثةواالمهرىقوليلهااذنوه4ذزوتهءئاوزافعمنىااوممع

ذواصبيومناساثرا7ضلومخةينلموةااومجرممطاثابنوالرمافىااليذهصالذى
دىلضااماءررلوالؤوذالى

دتاإةبامعدكثاصاائألعرولوالقبلهبوكالوال
نعالت4ماتومنلوراقاصااسرالوالقالبمحذممألمها

المادىإمثرصاطعا4ؤ6أراماءمفرداكأنادتم
اافادمأبهجمرالوآلؤاتالالفىيااكىوالىفى

لمعتبرتابنلالمعرىإلةاألىتبهكرتوذ
94يهمحطمهاةالويالهمةاتانهصاكمهامندمجرجم

فرساصفضاتالهوقر

ابباأاصرهالوالااتدلىذاأللا15نلمجفيدأنث
هذالمتصامثباأبوقول

دحتافيلدملوضواوالمجليارمهااسعىوااتمخماقالوال
بردلىءإطجهدناصألن6يهناكلمناتؤاثا

ولشافمالرتساوأعادمولشأحامبنهااذصهاماثاأبووأخذ
عااثجولثامنفثبئمانها5االردافجهافىلحقىهـ

نزوعااسراعدلواللهجاجاارلهطتراتذامأستا
ال21دبراوأعلده4افابيغفىءيخألالايأوأخذه

ضهرابرثاأحصرتذاادهاصواراوالمهمما
بئالاقولومئل

نهارهءاكتينعليبخةطاالهيمايلاالسامن
ىفدى31

الثأببروالودعب
سوافطفنأببن1
اننماديحعرنمونفي

بالشاصرتأةبمضا3بعضأ
صالسافىفاساداتأخي

كلافوفالطالعرابازى
تتةاأصادهاوقماحمنهى

ضاءسلهـياوقدظااشابا

وافاسمثامذاكمشادةا
فىثؤأةاتادهءاةةادىأثا

صبواكبمعلىيىأللحواك

كألياندل

الىفااحططاصدثحرؤمهاثم
ادة

إدمهرتذله41فهصلفايركا
ثيلتض4زتؤواتناظكه

ادصيمقلمفبواافعاتد

حهأعرهثمءخنصبتءا
افاعدآخراانالىالثعات

فقافاخرىادثقيدمفةاغ
اشعراهذالمننثابااايله
لهاقلةصدكوهئفااالنفة

نيهةنءالثهنايثسدناك

مطقيابواناوقالففسلط
يئثمحالسهاهفرةائماا

يراهامبهظناهوعخاهـ

لدماثيبنابهاعجاجمواشى
ممطعهةاوفصتهصالا

عرفتماىةاثمهودثوج
هلىامثزصاعقدخضمرابى

ابيتاصهمالبماممااعابان
خذاوااارزمرامادان

قولهااتاصكانافى4ام

منعنىاؤقواتحثهانانة

رةمروفقواةافن



قتثمهرااانحدألة

بالمطوتمؤلمطابةصال
ادحنهأعادالىدلالمجز

هرنءفاوااماتفضرسات

01راةاترنفوافاثا

أورباهـ01احذاصقبه
زءفضافتهانثةثخهأا

ءطصالىتفتاامئم
تقاالرجلىينلمأتداسوقا

أتهوالىإاتتالوالته

اتثرقاهـنواتقا4أعرة

فالحاسميرعأوالثهنها
الروةألااتقاماحمع
11داوطصهاه49وتف

ادلىابهأزالورطللموصا

عالىهاةالثه4ماشر

اطكزصقااىتفىأل

اسبهخيدسعلىدخلت

آلدثقمىتهئفااقماا
أفاؤأطأوكمااصهنرمدص

واقافهفاىهينب
فالهفهلمءأياضص4ءجا

زاللىءلأقهمنافرغت
ارخماتاطلوظثصا

افىةثسمرىزتل

دثةافىلمثجضورىبس
ؤ4فاعنهاروفانث

وقالىاتقةروواثس4و

اصلوانقدىألنايا
رقةلنءدوخةفءدنا

صالسؤجتؤلممراشىا
لىالىنءدتبالولا

طاذامطأبوانهلفى
اجب4المحفنىإمدتا5فا
مأجمىاز1هودبافىلموأ

09

واريعنمساواةرمجرصراثوممم

اندفىاةفاليوسفسا3عدانثأبوصيئلداءئرأهألمةفنمامماااالمامخ41ففامننشدفىوأ
عبدالرزاقبنكطعزالدالدهلوالمحدثط3عدينلداكلس

النرحالالدىلمىىفأتكالالىفءوقدعرتحمااتقا
انمالألمشلدففيىلهـولبه4لىمقفآلىماسددثوهـ

زالانالباةقىنء4يمىتالذىلموالؤابرسبم4ةلمؤت
امأضاقخافياوادربلوخاوانمامالأال47قهابمالءأسةاةاكماأكطا
مىالاالوفىسمهتوالملىامةفىانالدهرلوالإضذقماقالثممااأومنلدانءااجا5
لدهالدةمواأرصمالالهالوالىالرحمةالملاولسلملميهءالقهلىقادىانعوسةرا
خألبتإثصورتهتا1رتصورواسافطاقلءرلوهـأقالناومنراشكارسغرسوال

بهتواسعسلطهـ2قدفيبلغلثلمانل60يااقلرؤثانأنانماؤثصتزابنقالالدناو
ادءشألؤهذالواآل

اابرفىفلىعلىلىثبهاىسةلطغكاصانااهنءأحانى
نارغدادشنابهازءالوالالمنىنأقازعنكنتانكأ

دتوادةااافىامشفرقيلروحهبهير3ررتوقدلفاحضااقانحثااقولنمأصوما
وانمفاث2اتروانضطشاوماىاايإدفىعاوأورقاصكطهـالىاناجاءاأت

ااثاسفدقالكأمابلبندأاألماملؤلاسقاث4امانرئافىمق

اوأورالوداوبرابراقاوامشاقاقاقالى6آماورأؤشافياملقاضاو
حهمبهوقألدرزقاالغوالوداتهااهغذقالتمنىماةؤثءااصابلوؤث

بصدقالءلسالهقاتألناخالىلوقال

برزقأفىخيرثخزكيومكلشصدفىألت
عالدلمطثهـخبزنتألملمحلورطشمىحثكف

موقال2

انفهأنحماغيردوقاآضاصةلءئقالتتتهى01للوز
بغفرانافىبأتايوانرنىصثتإلنالثمزماتذاا

ذواتاداممبادااةالولفصنةوااالرةنءااقتجكنىاقامثااضىالوؤت

فقالمامهمهـصبهذا
وابجحهواتتمبالذىمافىتواشكداةودىلىقال
بهءمنهـهث5قمااةولثانلىفهلىمفتالت
برقيوناعهفوقاءتفةكألكبدصود4ءااتةتواص

خملى7وفأ

مااظواالمجاساءامهىتوةءدلأصاالوماسمندىء
االرقهوأعيتالوصاةنةما1اصاباداسدؤلموبىالف

وقالبتالىتيثءوبثبمازجةطالزةاثآلدةلذاشهءأماابااليهرمضاوقيل

المثطا



قالنانىبئفاكةث9

وانماسادصاشعرساتالدلمطيووومثصبالهءرءابيئفعالاثالدةلذاتأهإلماساقرؤاالءسىالص11
اقصداحفظفىعادقىهذدر4ضطوبءمنأاتمزجفصاءاصهـمقاليفذنءاالعثلةوس4مشبو

تفاقدواحدةةرمناتروصكمااقالىضومعامتبودؤبوعركلالفهذالثنءطرفةءيئو
منصءمافانهىبئالىفقالبذالثأباداف

االماتفدأوشتةلنصرثالمجادنءدءافىواتاالعادىقهلت01اطاباطغ
اومالمععتملهقبلهكاننءيرادالإأقىءيتاث5وفيبروبهءبوآفئوريول

رءشااقرلؤقالاطوسىجميدابذالثءثد
دنالهمفاذرادماذامودىءأحاقامءفلألمدكولألكااهـاعشةنءتاهـألثءولوال

هاناب2خزمقلىكغمعاتزبدءبالمالكاماجمىءتلأليمسلةبتاذااق5خاروخ
وراكالتهائعبؤشااتورد4بهضاةاسهداصفأمجالمعافازانادىشىيال

لىالىبمصناو4دزمشمرو5المممطاكض3بمدمجبالدجزوالدجنيريومورة
يرأبوحذاشقالوماتاناذقواهـبمئ3ودولأمماأدرىامالفبدالقهبذشالزبربندثتو

لمصثقثصصامالبىنتهةة4ااةقرعبمنلهتاكأهرماالدنءبلفاة

اجهاكبيئقدنءفيودبنكلانابويراديئ4أةألءاااذافماممامافيلث41لففانبرفىأتقلتهـا
انءاكالى4دةسه4أدحعقراهلألمةادأستافناءهرأتقالشرينوتوثمطمائةبسفةسبالديارالمصرل

لالاأتعنافأمانتءراؤةطماقءادومنةاالداالشرؤافاهنءافعااؤرخاافضإيرالمحالىبنابراهيمأكادبن
هرءمحاسنمن5لفاءبرالدينبخأاثاقالاالربعةاتإثأل1افاسةثءنءهنالثؤلموا1رلهاذفبدفىااابن
قولهبئاشر1تطاوااذالتاواالمرمقلزائربرندا1اواويسعدكأىوجدكقوله

فضلهغالذىاثالدهـادقعابعطقكرىوةءارجمءيروتزبدتصكزخؤهلاصقوإثرةهاتالمحزفاهـ
ممهامالدةبرحتءىالدىاواراكأواءضررالذوادثاتاقيبافرسومجثثادفالموا

دلهففاافاعةلةابرإرةهكةاوارااهىالةاخيماأدجوسىافراادمأحرمنىنهصار
افكأايهاسطدعبةالنالناؤلاصيئادناصتاأنثقالضهلةأينامنوأخبرنىداههـا14والمعمدالذى

أنامله4تتممالمقبمقااهـةءطىب4الداترنألىبنافبنبدالمؤمنألومحدالدينشرفوالمعربسرقاصافظ
غيرنفسه4كةيمنلولم4عإئرابةهوةنهدانكطئةتقسنةصيالادىجمانمثرتمسلخا51إماااليوم
سائلهتهاقلمجادبهأكعدبنبنءاصةبنلىالمحعبلىدألوحاينشالءاحىاالمااااالمامابيثيئصدناأقال

اايحنوقولةالمجقسخةذىحهلصايومبألمداشومولدهببغذادتزلىالمحيدلداأببنيئعدبن
وشبالزائريئبوهامغوضثمساننش

رحبولدلهأهلشكتذامبداقيقالتليىكاعمرأخفلمءئالثلوال
آدهلالمنمءععالمطىةدىباذالجنيمفىدلادواثءميراكأةأن
انالىارواثامنأحلىنحلوةامسياقهأناحىوان

ثارالمذذءرايئوث1ةءررأعسعرإتصماضلىءبراثىالدهى4ث2ن21
ضااتوقويهنهدةتءوالحألخمروالذىطالةوىألذاك

واعدوااوادءأوااؤقومقألذفهالمؤاشوث4اااخسفمالمفىحمتابروتقالأيما4افمنوأخبرفى
اكراسدهأطعبغرناماة4أثوقدلمانرابطجماصسبت3إأبصأتوعثهطدءأبسبمالمبيا

افمألبمالواقابماءواقاذص



نهمهماماثيهيذبون
الموؤذاااثلدةامنيأسودالت

ضاتوقوا14

منريماحمألابكصلىالتكرى
ئالة

هالىانليبحملتفا
اصابلىابخفضرىؤ

لالمطتثعلىاكنلقزامحيى
ضااثوقوله

هلةسرفعضةداقه1اذاوا

صسواانالهطتااطوت

ورتفسافاواشضالاوال

عرفبهاتهرفثنما
اهودا

ضااتقول

امألمنلطدضالمجابسا
بقيفسترحىءطالآلن

صآاتوؤوله
عدبعدمالايختتو

فرانءرزليثفىواصخا
اصفرا

اماهن21بافهـابهنؤكإمات
مه

فاتهافصرانايقهامء
راك

أتبقرااللؤابهـاماضى
ضةرو

انهاقبرتمااالؤىداةم
تهدوفاتانبهةنربنى

امدابةنامنضمابطنجوم
بفقدنالخؤالدهمبعدااثن

الدهرلهبءنإعدها
ضااولهو

اثااداآمنودفهاديةذاا

بكارمحمةلمتالبىخبه

29

ابربئانءنجرفىوقدهرىاافااىساةابهابنرأدعدمألمجمينالدءاثاددثمحى
بيرلىابنمفرابوااليضاذ

اتالدةمالى2برثمنهاتواصهصالثألهلو
اتسواةابوهـالرةأنلهأربالتهتا مهصا

رياالورقتءلأثيتاذاونشراالهـفيملماوإ
االقياالى01ةأبايمزأنالثهسألودأصلوأ

اذبافىاكأخهنلملبىةائافىوتااأضىماكنت
4اخفظهامنينكرالدأاثيخاوانثدق

طثالاعدمنالافىتئفي6بهأءئالثلوالانهأما

اتصهسشألىذنباوكفرلىربةصهـىزبفآفىانورنهصارجائ
مشيابالهالىأمشىالفملفشصاهلمملنءمىنةاصوننومغ
ارأياواءوااراكصوافةالورىااذثالحدأخذىنومع

ايخاداثبالمبدأتقدصشءييدررىونفسوللرنماأنقرك
ول2ديدوابئاشاإثأوزنفىءدةالطاهذفيأناوقالش

ردىالذىاسوتلمآهبألاكااأقمىنإلشهءلوال
روىفىستءانكحطتفاكأالمومباذاقىلك
دىنالشإلقصانألكأاردالمحصوقىاوا

وصدىمهأسمقاخاتوكةوصرءءافىاالظأرىان
لىابوااقرلامحواسدئةءخلىمالذىمءاتاهدهاؤ

لهزفىكرعزةءىخوللاوالكلميرفاسادتمنىوز

خهربمثمممبهانوأفىثرةكةاالتهقورددت
بأبمودىباصنهاحهلىء8نايثلكرفنذاال

أمالبنوالعاناألهويرفقمثير3ماللذثونة
ونضربىنمكروةط9علهناأهلةاخإلصةناهدماولمذاا

داكلثولهتقاهاانشديابماشؤاماافمتشلىااحاضهـوازلثلمابالغةعزأنىر
االمشةهذهـندهاخالواسوامنءمنصفرصآهذهمن1أوعايئامأماوجدتإبىلثادت

ضقالثصرىافزااةتأمة

اعاهـناعطبلدخصونهـ5ئالزثغأأتمنىابمن
الهاتيأسائمففسضراةئأللهاقطالكراقآقولاهعث

الفهالثزفىركروافهوا

اقاهـءاالهماتلىتإلييابؤمر5لهاقالتىءالىولوتموت
خاوقال

احذاتحيهاوالمامثمرنابمءوـافانةءهـحقنيشصة
الدفعاضكلحهارضيشمنبخاسكة5راننىثاهاعاليدةتجفر

اترةا



9

ناأقاتو

الذمحنهماالمحالدالمنابرازاقوبابيآلتسل
هوالتئيرىأرتفيتهبميألذىااسينباوأرا

دبندتسىمانءأبووقال
شاوبتدومالىأعيمقوالمعائهأيأوأفتدلىقبالثتءال
أواشانفاذالئهشمكاولهأوىنخمانمتةنلع

ونادابثاتمآرناأنوصآنامؤةلرجنراؤداذاكأ
ياإةثضرإوايىهدماةثمن5ذبالبافةثغصنىخناجعاء

أيضاتذوقيناوالاماتامنلشايهأفوقالينءطرفةل
امشيزانادهمبفىيالعنامافىمحيينإلمااغ
اقضثثاانافاكاأوفىلشاانكألادعمشاعفومفالىلةفان
ضاشثاوسماتاالىءقررتوةإقبلىبعهدخءماتاااذا
محىنااأناتيانه4لبهاالخألدينخنجبلىةقى

ممضهاقولهذالصلىوا

غأبجنةافىأواهـشالمهادضحيئلسلبيولت
قالحهثمقهمنهتعهدلم4غلماعنالحنفافياهباينابانا

ناينارنااةاناشأبنضالثاذا5كائاشداال
فقاكفهانءذابعدهلفألوطرفهالمالدنابطلىءأضن

ون1اثابزامنقاااللثعانوفقباةزاخكاانلدسكماأمرممحبولبماراساخجولم
مؤولاباب11هذفىاأصنومنيرفركألخبولىءلدطاواماعتوقا

باالصدتيزلدعةأليومكلالذىاذآث
ضألالذلمشدأش4ؤىةو
الالتاربليقىئيقلىلمطعأءأده

موكعهمنحمالاءقول

لذلىيرقلمت4اثامالىطوتث
ءلىاضقافىأراكثتءالاتفة

بلىالتسكاياربنيءالسهـوقلص
الضاولؤوهومأخوذمن

لىوحوابيخعالنءفاعالمعرمقاجها
نيمبنثصنىيتاويررىتهاأزالال

بمجطيرءئبطكاظءدفاجصلهرب
سذابصلثفىبلنقاشرىارقاقل

رالاوقول
لىفعنىهاالببسوانغيرزاثرىأنهالىلدولمط

مشاهـامحالتبالملما
7تجلمطاؤيههقدلثائمبه
نف3امثاةفى3روا

ولناب

اللمباتزإللءهاو
لضاتقدنبهماالثفى

ىاثرا

المءااسرفاتءميمرفي
ااث4وقر

هثتبهاباراأتو
ادمضنلمطهثلمماذا

صهااىتبماالثألتعة
قدرتلمبمطتععؤهدكات

ارتمتمطلىأرواكثرشى
طذبابىناخهـرةاوهوئ

اقدألااذهىشوهمنؤت

نهامثرحاهذاكرفىأذوما
اتاجمابزااهذهمضإ
اطالاالثلمزممالزومبابنء
4صسدةءفاضلض

صءد

هدةاقصاوأمافهض

كررالمذتابهاكامنمآاا
زفهحانبهبىمتمطابو

كألمطلمصكلنبةاتبءخذى

اصاحاأزاضمنهاوفىى
اقافترا3بيصاثافة13
اجتسأعةثءدأقأجد
الاداتالوافرصةتولب

داحأكصحءلىءوفاو
لءسحاراتانختر

لاهيباكلدالمجمن
مأاذاأوىرااتالؤكا

علسطقخأافىبهلفنأ
حنىالمطباعااحأجمنا
اصباعامنباعأ4لمحنط



صىيوماساوانالمحؤماب
لىصصيرقالهوىالىاالمىنألثأملهيهنىيهوصوأنتكأنهمالعيرالى2مايسحتأن
المجنلنثدقالاصذشيصالمرزوقال

صادالمفا3ااكاوهاحارأونالمهـندءعاافكهأنأردتاقدفتابا
اعيانوالءلىصأؤوالىءتهأهرصبةمنضذالئه2الهدرعالماالتلىءتؤدم
كلنااذيناإلمهوءجارثتلةىك1ءايسأزنراوزرهافئصبثوالمحقهماىفىلطصةوءمكغفأجب

نمالخمرفيتينبر4ثءشصهلدمهمااطاوت4هـادأخذرءمهماروبقاهمأوايذلففانافهكاوالعاليهبهـاصو
وأنشدلةارةاكليهماقهأااثيافاذاطءناواإلءمجالمىضهمادتاهذوانجاافىؤدتكث

اومنهـتتلمالمجطابماتهفىمالىابوىمنرأى
ديهماتدىكرالىلهطبمواعاحامالحاهاةالليامؤنسبكلمباانء

حهاشونمنوصشفتىالمروىثهـاااواماثرىااادمةممتثرفقاللطالىالىيتءااهذا
ومنهاكألم1كىتهاءأدينثصوممءالاقبلتثمدصاقماالعاإلبتركفىفىما
هكلفؤادبايهاالمحئاولهزلىامهلمتلىءوإل4فؤاادراكهلىءنىمدفالءذ

زهكأدمختواسنكألنامثمامحدنحبهوقالهءابابرتكه
نرناتدبنافضلىابواافالييإلهءقآذامنوقىرزا

تشصامتدةمفاثاناأليافاائحزمأجىاببتاذمعنى
صشكوهتايكاتأللهئحمابمناباازثلمألهءو
قكذالصاثفبعمقرفقاكدثلمفعايتثزمافأنتاا
خكنىرةذبولهارخىلاالثوأحذراذاأنىكأعدماالتشئكللىء

وكيماايقالكلقالثوهذيمسمهلىوالت
ءبخافىلبئألوأفمابلمدنتانيهنءفاخيق4مدرمحاثماأل
حالىشلوعرتبممبىقالىصلثادقالبفصايريدانهذاوذبمصهزث
ومالىنفكلقسلثيكابحمءمليبفىعثتبلادبذالثولمصااكمبا
ررافىةثملمأكإثدراذفاوتءخهـآقالزتأئةافاابى

ضأأثوقالللومااللدتحاوارادأن

ماءعايسألفىصاكألفهمامنىاطغامزهالمحزمفأجبرظثقلىتحت
عمازءهوالتهذبيبمشاءمابلغتهقبمطلبهتوكالىيدعوكفانه

اتاهااذادىالاوهوييقميىئءباتثلمفث3مصاليتضطأتوروى
نالمأمنوعلىءادالثمةةمناراصظلومارزقالمدإبائدةاقصاومن
قالالذىأهوأملمعنىاذاالمحهالسابقأدرمنلمحتىاالياكلىيدأمدال

نحوبمفىفاتضافازةءدتياخلواذلمأتججحأعابأعروفهاتوقلى

مظلومأصنىأيصلموالتهبىظاتأةأقولخاستطبالاالمى8الالمجودالتج
ذمةابناباليشعوقالنءكلبشمسوهلى
المنالىباناتتءدـاذاهركاعناالماتالناىفءااراىمثلورأيك

اهالماذإدعازرونىتحصالهـ1أفتاطنهشذالمطعزهتمولم
ال
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ماثأعامنلمثولممإيئماوهلومثماالطالمعرماءعافىنعاشرانفىلحاليارب
اماياأدولبادلمروالماث01سنابناوةال

دةلذقمىاؤياةذكراالنامىأاماولاذأسيبفىـيدلفىاسرىرلأسام
ردمنافاخدءاتة3البرىكناعاشقاجفأألإمقيبلىأنثهااثا

إضهاأهـدالمعربىسبيتعلىدؤالديندعاأحما
ثاطاالىتاااذهـلذاتنادمثمتقءؤتأل4أدعوعاثتءفرجعافىكم

نواذكرهدموةبئبىالملصمافىهـهعذارـوأرافىبخستامنملرفهاقهاللش
دةثصهاتهاسنءاةأذكرمهاشكامنمأحمدبنالدينشهاباقافثاالودااوانشدفى

وهماتبياذاا4مضاشااضباسنالبأناهابمصءءأدالتهوا
وبنصاىبدحدهقملمححتىوماقالتمنهكىيرصمقدارماقدبمحتى

فىلثاكهاعرانبنذألءاقااولةلىوما
تءحأل4يطءكلطاؤاصاىمراكاابهمحبيدحربىوفبهفيلت
ارءاياالودفاننكلممنارفءفىذأتإلذىااذهـ

ذاخهطمبقولناهـءالدعاومن
حهااالمألكزحهاابامافىساوالألواكؤالهيرىءئأللاةتهروةانالرب

ضهطآإكألمضالمجنازالمحاسةهـشكاالربثآآثقىهصااتقاإزو
اأءإنطهموغامثىوااتوأساضاونثءقطمنهباألبراتانأتواذامحي

المحدلدألىبنالوؤ

يببهيشافةهقكمكطتكؤدفئلياليدا61اهـنيابرتانقأهـ5العآ
وتاوصارواةلموااهزكاالك1ااوىلىةةشه4ؤدذؤممبمروماالدرصتةألوالرلثص شالونبعدماوحعئى

ائقعدبنأءالدصىلخمامنونقات

الذىادوهثىألاالفدإموفىاااابرفونصكازثاادوثألوناتارااالتهءأ
تهفئااللىاقفااثةثئدتعقدتةأضكبانياقضداالرإطباثرضاعف
داصافىانافرساءلمجناافؤادالىاتوانئألياةذاثهااصان
ودهـاافهقدلصلىجريوماصاذأكنالسأسه
نمارالمجادءأقباتهاكناطاىعدةرتوانألافيافماءاالدويةوخالى

هاصهافىعرانبنىأيدىإلىآكتهاةجمروخلدلطالوصأالمالتهامافىظاثقال
ئل5لادتكتومثةالجمءاندهادوزادةلدافىااناءآنالوأمبخ
هاصياالمةصذهوهوحاللئاؤةتزلدامااؤحمحممااالرظاتوالزا
إكأأيدىيامقكانغغاخزالاضفقاكأضلكآنفافهاعحتءوال

اخهاببالممدوحهنعرانفقالخمافىاطاقولبءكاامازإااذؤدأرج
ألديهمادبرامقأنوانقوغثءثمفيهطصؤرخءطاالصإماالوماهذه

رمعقهدفيساالاهرضيقواالمألااتولسعكأأدائرأملأرشبولم
غاابااليدىأرانواندوادءاالءسااالةثلإتبهأقالمعففااوقال

بابمننانصفهومألحى



لمجوهرباهرضاسيه

مهىعربهااهارفينا
أماخهاودممجداكبينوالى
كبالىواقولثأنئنهتكان

تا1ماضهاابدودهم
ضبف4لوءةوافهـا

ثتاتابراوفىامقو
ذكرهوالذىاحدىالوقال

تثااذاهـمهنهىاخاسا

صمبرفلفياصذهأق
مكاةن5االضمرفوضهافى

دروفدهمفأساضكتب
تربىكاؤتصهنالممد

اقويىلفيا5آمهاشووذ

أنهعالىلاليدلقىاالبيات
لثالت4ةعيلمفث
قواوثنولمسدا

ناءاودإتاغرراتيأة
أنالى9المحنىمصتلمكذلد

دخيلءلقاانهدعلدص
نيعهأمإنوكنلممدةا

يلىبزلذى01مرالكلثالى

3اأدابرثالةيالاالش
ادرابرثصءدقوحنحافي

دهبماوهخهليدأرا
ادمواكنودالمهأدادخعلى

قالثماجيىالهنالمحمث
مغمافاؤتصتهف
اضهطصإللىءولدوانههو

منماملمهـم11ااان
هاواتويدابألاشلوالء5
باشلىمنانأخمعالهي
خهاعاداتاالشلىاظامأ

بةا3ورسملوفىيركضلومر
اخهطمافوبهربكأحصى

69

نءزن2اصذالأهـيآلمتابثثىءأ2مالعيد1لوأل
سنالىاقممامانىالعدابومجرىرحبهمالى7فلمعااكطو

ىندلىاالضفاجةبناوقال

كاؤبيظنامنوععنفنعضىوابانقماقاتاذايل
اباوجؤالمعاسافىخوراالكلةةءسالثأضاأن1امىاةوال

ءثاساامقبهلام7الانقءالبءدذوالص4زتالديابىهس
ألخ2لاف

قأموهانيالىبلىتىاإةتألاءاكهالكااأرابتنج
عدقباألمافىضىذهـاعالىبئدهاءىغبرأقدلىالوماعا

باماثاألىولةذمنأتءإلؤلاقا
بكاجصنةفىاعالىعقدتمنماهنأتجةنماهروبه

الفةالمعنىاذهمالمهااءبئاهـابهطءحسو
ثالذوافوقامدالؤالمجنومرلخينلذجماىلف
ببالمحواةقوبهـءمرب1ثيكافاممنىثروفىاذا

منىأفىصماالوقال
نماالبممفىاهابههومنةياعاللمانةراالمنى

مرئ111ابالأبووقال
ريألقداالهبذأنالمنهرفثرالدفىلى

اكط4نانهالمحسهنوقال

أراكأراكأوائخلتكألئوابدرصناوصص

الشذممفحةتوصلغمقاجمىمسزااسةلض101واذ
كاذاجمةبذآوساقبالمطؤتلمدفانهطلسسدعت

قودتزيدبنرراأخذالوهناومن
امةمقتاصبمكأتاثيا4بجهثفايظمنى101
كافاأقهادإلأموهـخانوىابهلشطنزاركلدئ

اأثقرلهاةقذمنأىلمحابموا
صاضندجألالكاافأطرقىانالماةيدثداامئوقايمثالث

المجهحابندألديناابشأللؤناجىوما
سماأانوىايومانمضالهقضيتيوالقاادماءحاوالمال

نافائاباقبىرواواةاللمثدهمءروإسلوايءتكمالة
يرةلذ01شعرامنلرزبنوقا

يراكلرومقاذالثةاحلوحنصالله

ضثيربنلطباوالبالمنىكظوال

آخزوقالا
العء
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ن1اثاصرطلطكتازاءشلمادماواوعالث
لعر2طر4مهلماةلوركمقتمالبوىنكافوزمتهنىءود

ىدأن1وأتبمبهفهكظىناءثرالزتفصكط
لاةتةارههـةيرطىوافىريداالدينلمءلأصبدق01

لهيا9محوثؤصدناماتناهـلدثك

أهآت4االاوآدطقتاللىمل95انىالكألنميرصالدنانهفارضكات
فر1اير4ءثابأثمخاهماأوهوومحكماالؤلكا6اخذالم

اغءالىحصاسثالى9ءفىلاانجدؤالهفىهرحاوأن
المحرففىادهـأعاخزىاقمعاأبووقال

نرزبأرالنههـاومغصدهنغمامصاباهامةملمنألئافاامعالمهأوهامذرافى
اهـود2اصاردلضاهاللثادو9مثدمحقةزلمالصجاالولو

ااخكإالمجلء5فئلإرالىلدنؤصخهةبفوهببنادصنالرببىنيسماوآالماث4اابكصطقال
نلىاابهازاسثالههمفه

ى4أإةذسلهآالثاىنجاةزأااالبإقرعقبانثثفكهؤ7مالثانواسدعأابر
االغاءراالؤشلىلالخ4واقىإمهىىاث01ساتيدىهطاالوانبساطاوئسو

دنإكراألداملانمظانانيثوألبثلىاسفئفذشنىاك
ئردمنااعاهاب3تااالههذناالؤلبيتاربأبنوسفلديناحاناصألالسلطيروىنهفاساومن
طتثامده

ادإماثائآلخدمحت6كايراأيافىاخطىاكفه

8صادتايمأللإدلسااذايسانفانهاصاابهأ4يىاألرةاىاذلىءكارمالمءواللمءار
مهوصيدؤءـوقالصرقىم1أافىلألديستاعقالأتماثصدهةءوحافصماللهن09

مءعيرةلىءائرزلمهاآلدين
والمألمئن1دم1111لجبلاببراةاؤؤلألصادثعنانأالثااكنءايفص

ألتبضتطااأضءصليدفىوفس4ادانحنضتاكأرإكمنهنوالتهأس
نعاليهـ51حىلىلبانلداثاحإاإراةآإلللء7ة4هـدفدلر1هـلتاالترأنالم

كرمتيااوزبعثنمئهدتءصشهـاداةنحتوبداوالءادرةفىصاةاإللاوان
رلمممدطماأإواماخةألرإملبآفامكىاردإؤصآوللمااميتحادانوال لموللمضااهدتعاودهعافيثصلجفابنصوال
ذأالهزالصهناالثءلهأثتلءنيمثزنألنهةاه8راالالدهـمافدثؤة

إنياالقنارثصئهاوارتعااكااروينالمحةاوصةويرنالق
كمفنظاتطذءاذبولورهثلم51رقءفيلألارةهـةاهىااناكصافستاوث

4لةنههـمحااةانافلىقةبدالذهـانوالحغانقامةأسرالرجوعبصمقموالصب
ىلراثاشياداممبىاصاأبوالعيبوا

رمدقاهـودزهأندشمنهاثاسةةالرصالفيلىاالحن
خنشبرهقولهكلذالثو

ئفدىهم



قولمنصومأخوذرمح
ثثلمجكرىفىبنعرو
قال

تاأبفضنارةولو

ماد2قمةغصةأصكن
لىاكرعروفيذأتىوسه
رآةآهذافكأقهـاو

منشئلىءممبولماتاا
لمهـاث

صاهـلرضادولم
محزااصفرةوال

دصدلثايلثهـافئ1الهز
قاالألرضادتحىلمقالفهع

مايهزلةالمرسىالمرأةكأي

اشفرةذلىوألويسط

ضهماثمامجزءلهطببا
سةاكتانءترصفبلى

باالياب

لحقتانبجثثيهذا
4اءا45نفبمممألمة

لجثأاةاالعرئاتمنو
ىهـنالمحرثنبلماابم
ةفاط4ءآروالملصافي2

الاهءأخسةربهلمت

أبوهنو3واىاةبوصماث
رباالموكنلمصكاهرءصع
لىءآتاوةيبرض12امةبتهـ
ؤفىنونةاطوتدأيبنى
أفةصاثالءقي4ةطردا

لجسؤاالمونهلءؤمثمنهء
لثنشبرهلوتثارهمالبت

وخالنىتنهاصغيراثصقال

عةطملىمثميرا80نأء
4فءقوتفيداإفامن

دستنسصفاضققمه99

8

دمرتتىأكءاااامنمربدطانكظشلثخبرتنىدوف
القايدالفالئهأطالوقلتألأبرانهلقبيمفااافأهـفوزت
اصالفلىهااناماأذأرىالىكلاصاأجلمةفةصرتأضى
امحتهةملطعابهاصقابواوارقىفاذحرإمفتعثأوانتءفان
القااموضثتبابرةامأناذامااففالصاهلىيالدواالالافىلىوكلن

طلىأاتأبهةفؤفافأصال

فعارالهشدوافىذاتوأبهـييألقاذباهعضماالراذألتسه

يغدقايهودوأخءلثنىهاعارمقلنحاتئهبروتكنا
حرجؤكقبسلبرافوايساإلطرقبلاقبىزايثا
طاقايرصنيلطامرلمكحمثزيابااثنامدهرىئرايىفار
ااةوأهتنخانرأحمققةةبصفيدهامممامزالذىااطوكأ

اةللذىممهاثطرابابأذ46فىء4لذىمارااهبابهـذؤ
رقا1احرماصسذمضهوآتتماهـأنامماخهءـذتوب
نعاالودنءاوحبهلمثفءأيرةأوانهلةلمجىاتااففان
اةءوأأذصآلمفهكماثءأ6ىوالفاةاماحمءاالاصان
مغالفالىنالبابىكلميقدفباخنثانااليالىلامى
اماةدفمألمااذلموقاءلترىنعزىطءويارئاا

افشرلرفى1ب21ابداهثاكبىصخقالهبو8اكقنفاهالمااوههـالودبينهسترواؤأت
قايمفاالأناالالمحنالفةةناممززةذذاكاادكدبمةفالماهذصأتواللثرافابتىة

ثاهأكأاصاثوئلمطيهبهابولدولةمزابنإركولدزاءفالخاتصدةااالنثث
مأأوكأاالمابجةضالداررةثاقثصاالثإةلرضىافثلنا

دىفاااتحنهخبافث3تأرأتدواشاالالىالمومنتارإت
رأىاطنهاداةتداشاهذيركلف3ؤثولهلهفصتاراغالفة4ءلمئاعلىاس01ءوا

لةاتابهـابهاأعلماةمحاة4مضكاوأضكلرت5اااقولةالخألفىسلغبنوأخذلهلترءؤ
الىزلتهاياحأللمشبنلديناقصبااائ

صالهاإفنااثوارصعاوأل04مخانام9انةالبئدء
نا6االانعالقالىيشءأكأيألمدقىالىمؤخمالزمانىأقي

برزارانلىاأبووقال

مافى3وفىهرزفيصهال101قتزرلولىاصاىهتل
مافىءباالهيىلوالبماتابرملىيمأأنشطدكدوا

ضااثوقال

زوالممازلىاإلمدىاليزانهفىءإالاحسنافتىاب
المحانهـاط3دمحهـتء113آبووفال

ولوبالمنونبديمهماكالماتمنىكللوقبحبببلى

خعمااشت
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طريمميومأئكلومات

ولحاهروفةةقمىئترناافىالظ15ؤأأطألففىلأأنأشهى
إأضهالنهلاضابىاالمالثموقال2

الناتهروحاوزا4ت15لماشاعمامافىأباالآفرنمألهلىؤافينىاللمأعلل
سلةايهلصرأرقياقنىمنلأالواصهنلألصحىالوسالثأنوأعلم

لدفمحينهطتيرةءقالثصخمماتجادولمرباوعهـحمولمال7خرخلىاحاىمهوعوائثاسيشاعرازاو
نذى1لممرهثماؤوماتلبابوقابأكأمحذاكبمينىرفىكذعاذأماعن
وهو4روبفازعثلىلىفئصكلثهـدأدةكغايوراااشيارفبرأمى

نوضةتينتدتىاامامنتهاصط4خعانولىالالدينئصالمولىاحازةنعه4أندةماوهذاتئبه
يدتهقرهثنصامحىوصافىضمنمقءأ7ىاوقابنجيرذةدادبباذاص
وؤوله4إااىالثاكءفىاةبأيراتلكاندءبموالهجأ

ندماثرقىالسهـالدينحمأسثهـمجاثماتثرقفواعهافيوإلذشلطالمودفةاففلهنءمدنىوأنث
ازحصأعبهنلموكناع1لدا

المزترفعرانلمافوحالتترخىكنتماقااكحتةالذىمملوكأيادهانمماتثن
أينالمحزنابمضأشيخموأص44ءثطردفاثمراووتول4ألوقامىيثباعالصبالهح

ابهءاسئولىءالءمنساتتأومن
فزراءةءهـالمأياةءثئوال4وآخرت4مإللةوأدف4ةءكهالواخه4زهلهأدصممازلت
ا4يبمأعمثىالمتوأمى1ايىقضهنخيألاذأكر3وماتذ

لولماادرامحوالداداالثوعبرؤاتدهـجمزانلبماومالمفنمانىرواالكلءولميئاةاحمإلاال7بقىوبئ
هءتاالالذرمألفلقءأنفةسهطلتغالهقالثاصانىلمالمحضلممأبوماوهالرماحمفانبالثرواحاالأستىوفغ
راءألدثرحمماحافىرأىانهيتهالرتتومنواكتلفاطهوغأءلدقاممامئيىاألوددالتهنفس

الذنيرىاىدبمنىفىمموالمبالداهماووذالىزةبءموـمخءالتهرنحثاابةأابيدسااألدافى
اداالثركطلؤبملىءفقالالوقت

لادودمانليرداللموجاباباادرعانا6ياكأةنحسثاةئءاثأثذرفى
اتىالورىاقأعضفحهـنءتبمألمائتجهاتبهنضىرتلوظةلته1

لةقيكمإدامإللاأافيجأباااداتالقادبوأوتجدننالدفياذأطهرش
اباأبراتالكأسحوآرامهـتءثاروماإعدالصقلمالهاوأمأل

مجرمبعنكلهمالاءدالمنيضشبوا4فالغرشابأأدبنءقالوكرفقدذمتدتالمافىانتوان
را5ر131اامادادلدفىت4رأينيمسالبنلرقالشنرؤخماكأاواغراإولتمءماتابرتبتذفاخها
احالهنهـصىاادالىأرذاتجاانلفوافىثراالصتلتالاللقابيرررمامرأطءفىاسبم ر

05وزرااالشيهذاهذاأبيمأنامضياءوليهءهـابنفيهاقةلىوعغدهبىاننبدلىلب
داحىلرادابسالمحاختلمابأحافىنومجىفىآلثرساؤتاذ3زثسزأضمهثأثمذالهأشقرىمهـ

فلالاالاسساسربئقرجله5اذحلىابربةافربمفىفخضاعاايوآجالأدتإناالىفتااهفأتزؤ
تآتكاابلوضربتساألهلوظاماحنخمىوضربه4ففشببطاالخطجفقرعقةتلمىا

لهزوقاروأقه4حضبماوجءارمأو4إةءوأئاشباباابنداقدطهكأافبحنهذا



جممأرهدىاليالبلة
همابطامردا41ايساؤزا

اجهـجم
4ؤثأصألمالؤكامسفث

تبمنارهررىجلى1ؤوله

البهدمطيرءساؤت

دىاليانهالاصامنا4زتأن

مطبطلماالمجلىدءوا
حربهـاشز41وساؤ4ءس

همبأناالبلدةظاحقاد
الفرمرناالاااالرعق

نهاوافةاحداةامهاا

لهؤثص

رتهقدشهطصءملبمأالرب
قاءزنلاذاتادف

املرطر

4فاانارذقديوملجال

فرءاترنلىءوآمابفى
اذهى2نءةاضافةات

صف53كتبمالءابينا

قةابا4ةوةدغثباايوما
نهخمماكازثىاصابالحتوا
األفتراردمءنءاإلوا
داوقافلبىقرنلىضهنههمة
نأمافوصهلمهبه
النهاهـفءرامهـهاكان

يومربأهتثءااقبلىقال
لىءنانهذطوالمهـالحء
4ؤصبلفمثنم

األطواظابقرناعهالر

لىءأنهلى9ياصساقونعص
تهلمىوفمهروهماشا

طأاذاتهث4الوا

لىابااللااأجهماباصاالعم
اءكااإلمتاةااأ2

قالحيثةمعاةامئمسامجبالنتذضهاوالذعناضعيفافعم
ماحنمهلهـاالة4باقهسناتجثهلاهعلىثالدمنأسىال

لفتاطلدىاقإمهوتا

يحاالمفاالءأهكارؤسفالمنىدالمنىعنال
ماوقال

افاالشهـااماالتصاسقضةامنبهطدنهنءنالمن
اتجبروائاكرفءدبنوقال

أمانىامءرأالأعطمحوبماتاماةابعوتافىواتمتغلف
خموقاآل

أبداغءئربرة5ثفافىوتقيةترفثااناالياقثا
نيهجمبحلبتءأفمكداالمافىالمصامعفكءد

المجزارنلىأجماوقال
المعالىهمتهابلوغمناينكلبممالاالنءةاصلمأتا
لمحالافىفحرفلاومنمازقابمأراحلمجزلى
ابغالاوبالرمههيوحىهنهباوممعااهـاباسما
الداكإأذخىللعنضففاكلاةرا

نقلتخطهنوحمرىاامافااييدينمحيدالدينثامءالىأللمجاكاحازةافضهوأنشدفى
بالىودادممبلىكالبالىنءساظاثزت
آإلىتعاللهبرةمكاصعضتةاصلوحه

الىااذالففأنىطراالورىلثنو
ل61لذىالءواللذمححاهوجوكالف

يدلوابئلمصوقال
رااتملىابصاخبهاطحأزفأشصدؤتتهـاذبا3انىاالاكلئرماةوأ

قاآلصحمو

قمالىءرورءءومتكلألصةءرءطثدةفثاالضئفينولى
دقلمالهىنياتجوتيألاىانءوافاكاالبئادتفة

اناؤاتو

قبةءيرءواننثساتهةفىبتوالىاغالمثتءأالفاطرح
قدتصةطأومىءوفاةفاجألن4شعطتلىممطوانكان

مابفأوقلت

أزرادلهوماثىأزئألافتىاضاهافئلمعالءأعم

قالراتوضهاالالىفىبئصالمنىنفثانجهنماخات
آلهءلىءمتؤححىأرةماخأليةاإلتآتمهثىااكطآزآلما
خبمالياموانىثاألذاللاتلذاىةلهءتىلرفالىهـوماعأدمبآأ

بوم



رماءذعاتااف
اوصرف4اتاتةاااؤاهلوح4صكالوأؤاالداللمضدالقبالالةصيضمفادامايوأصلهيوم
هذهـ21فاللتثأإلمإلفانهالهوأماؤسبقتمأىبمأفرلمآبخاتمالىقالةءلىءلىءلىءتأدبمواتهصبكلهءف

ايروأنشدةراءيدةأبوعقالناااملالفتىكللمنشاناالاقفىت

فىابىاكاافاأذيما11فيمق9كندتوروهوالحرصاىلتينشآلضاكاوقالاباالمطبينتينهاكألوا
محتولةرثرىاىفءازلىطدقران3االنءأحملىاخاقئطقالبالىتوقذصلنعفمننالمحىوعن
وفىءاسلىيدلأالنهثعواالءاألناقلمقلوؤثمارالصلىفزواالذبهنىءهرصقثويوم
اشاىءوتاابئلمكلأدباروماهراال1ققبطالى11اهولاهربمالواوصادنارتفصذلطةثافةاالمه

ءلىالنانانولىطبقوألىايدهذاكأولؤوأادبارهاقبالهزىصئروئوم

اإادثمالىها2قرإدطىواهفتمنخاناجممالىريت3لهاحعاأنهئاصفهأىلكنانأالةابردخاقآقالالء
دادآباؤمواااتوتلىتطأمناهكبكهثاغالدينشرفوذكرشضاقدل
قالثممد6ىلاطالالىااماكلصاشدأجابفيلىفلةتحهءلومنطءاضاىءتدان
هءحنم6يئوتءارانايناناياةاقلىلفغطئم4ءسربئئتءانثاتعا
اأالأاال6يىارعتءلؤمحقاربفلدلءرمثااقدمقدارعالمضهلاةاجؤمحرفلماالعراب
بءوموصلثىىلى9قلتدفاااكتاكسهـعلهاوهـمالدلطواءصاااحذف4حغوعالتلمفيوم
فىعمبنالمااالمحرثتإأوالثلجثفىاللمحزومؤوع11ءآلثلوتركالرؤإتزمادعمالةااف3ذفرا
اتمهاذكطادنردبآاجميالنهؤاتقاغاأثاذئدبئاةاذطزاتفانقافمالمضالةاأحهـذفازاهماحأ

تولواقردة3لموك4دانهلمثول1فالمثأمحارفىأوزآالدراهـكءأزرفىذاؤاتامثرمااابلجفىدذلفأ
عابلاأامإآلدةباطأرحىإفمياللى1فىااثنقلمإةالاسلاحرففرأفادذفهإفاسهأنهصلمتافىاةاامبخ
ىواالياماحقالرلهولفهازرعنياهبهاناايقديرهمهفعرمسنتمارفقلءوفا
بامحلابماذاءلثولمنادلقبرزانهءحرفوعلةقبءاهـتداالهـءعرزصذاوايايامإوا1اوالو

اأماآلجمكلإألمأإئهيام9االنطاصالةنئاملهثمااتهاألملمقاذأنهحتالدالصءبمحلوالمحبريرااأ
لالحرفلدتأنهاحمودانهإلد1فخامعنهيافواثبقالءااةاإؤحعهف

تهادايألفاتءقدطؤهاتياالنةبهاثرابهكفيانهابنيإغيناالحوالهبيمفىقالواابرلم
وياإالثازرمتالىنفبرفالت4ءهاالسكلطهلمجصامراتوانمحاوضفحموهىالهيزةواياأللصلوأعىامةااللس
االة3ءفاكااألةنءمهةتتلوأخلىفاتلثالهمتئاصألنءنهاجمكناهمهاوباقاماءووأينكي

عإز2أللحءرأأدطيدأزيدأرمدأزناكأأزلدلدضيفأزهاوتقولديمرأنكلزمزةدباهـزتا ناثف11واوحنهعايهمصقاالعرثذآ1فقمارأالالالثوليهأزدإيهذاولخازدلىبهذا
هـوبإناسبثةتهرلرراؤقهـصالوا1اللىأقىأنالخاصبزلدلزميفتالتكأوركطالمهذاكم
نهنتبكوعلىاتثلىتبنوأففطكهط4اوانمةالسهاهةقشةضهـآكااءطاللسازهشهةاذفاهـدسقمأملغ

االةاهـينةففاتةشالىنخإلمةءوصازمهـناصعنلخلوهرفوعارعمصفىشارضلتفةطابطافغا
نءالهادالرصنووملتطنابىتركنبمنألنهضاهباةءواألطافاللءالنهخألاافااللىءدرةة
داءبنااطمادءدأتىدأائإوديهواصاهأرصفؤضألتدنرهمحذوفأناوانعموليرهباجو4ترفذمتيرف
ببالو1مايمااقنءملوموالفةففىالتماصكذفلكهيروالمةاجمشالىء

أباعويافقالانحرأفانأصامقلتواكتجهاءممألمااروموئةقتلمجهاوؤدالخةءألماجادموقدلطال



301ثبدفغالم1أصدبنبئانا
ون3أنضملجمللىءاالياملىءموديرتص4أالافاملاثنتةمالءاما41ودخاهأشمابءالوالمعالب

علىبصموكغوالمجرورؤوالمجالملمجروربهطلكأوث6الألشلىطنواعشلىءحفارئلشهمكأعرفما
لىتافمباحاصتإتاضمآلىاوقالقولهمنلةالةتعصماليامااتيرهدءاللىالراصممابصءبئارمحألفصفوج
اذذصباىشمباتمارالعنىاذوالمحالةشاأىأرشصيئديرهاصالالمحينتكلنؤوموقالهةبافي

ددكذياحرواعنىواتدقاليام1لتكبرروفساباأرخمىفيمبهبلةماليامانتكالساولمحيرهاأهلمنفااص
سنهوقثيبردهصنانياخنضرفهوغمقاقبالفىأيامهكامثبصانءزايمثىاالنيشؤمنهرلهـنحفينابىأعهـ

مابثنعيبمهـكلصيملذه3طرويبءهسوسحبهووححلىباروضماقنفرجزال4أفامثرأز
الهرىالقيأحنلمجرهشصدقعتاأصد

كىضاءاتباااليامتجاوربههثكلعنتءوقدةحلموطلقلذؤقدمقها
يمحصذابدذاوحاففد1ادوزوتوادبارفى4أياةجوتءصازنمثيافىحمابىراءاالنجانويماالتغ
اخضارةامناعالمدنهأرقونؤحرقيومهوفرقنهوأقف5ولؤإلخاققءؤينالىةاصرأى

دلةاذتصيرىمضوراكدلمولتهرلو1رءاروألىاقوطىلقبصوناكاباانحفذ4اثماالفاضعرةا
صيهطتائدوازافىاحنها4هـؤثخه3بابىأوزفت3هاتكلةة24خرنلوثنص
المعرىءمألاابلاقيذمنجءمأائىلمالطيث5وفرأىالا9ملىثمزهأ

خضنىمنبءقيةأزهىفزيمثيدجارابأتازدهـومافنزلاروءخاالفاك
ماأىئألجهزافاةءيابدفكب4فاغانأسأةالدةيخاطبلدرلسالةنايظولىثلتوءعروأخذهعرهوسثقل

لذاخهاشعلقزكلشوعولهشااللتاللىفهاوالدوأناخرمفعنأايهفصلدوأناصاأتلى9 ءصير5لحرخمالداأات
اهمابمأالمالىقاالنعةااذودهـوأؤلمئطناقهكلاوهريرهـبقثبمعنيويرهذرأفنعهانء
دمصإنياشهثأوانفىادذالثاةوفةاةثةالاىتياإتقثر4إءالتهأتكلىالخليلالعرادافىابرربوذ

ووهـفىةافيواصنرزاىزسةاهاأيوهالىبعدذلثنءوكلخهلة4كطمموطاءالثهنلكنت
لأالىةاباوزابلءهارسصغاوالى4كاالآلتسكلأولالىةتاابااكامجانباعرأةتآلنخعوديمن
واالتاالدةاحنحافىاهرىاقوللذابلىءسيةمملالىبةتبال1وآددلة1جفهصهـارافةآقح

طأاهـذاءبلثعبمابءاةهنورآفابالىءاأةاذاهصالدتخاتإؤليأوإثيرملماأفافاالىنجرهبؤتةؤيم ثء5ثاذهـلىءيسسفلةيهر
بااألىقولأصنماوزا

الهرملىهـأنيحاهةمهـكلافةبثنوهاوفانأقىهرثخلوؤهيماالمح
االةامالكأمنامدؤءالياذالسازترك4فاتءالوزنناوايمنءفالتيثادأنااث5اكا4رن4الد تاولثءةلطف

دنالةائبدذاثانأوذيثئندىتنىاؤتااذضةقدعشابلماتطالطألض4إءوأتهلما
كفىفيصراانياةالتديههن1مناالهرايمالىطفيفنباكلحفطوتقياالن
أاأالىارامالاإلىوةاأدة1ؤا4ءيتثتلميتئالمامانقلفقم4رجانخهماؤاخذ

اكأأقالينبككتقلبتءافاما
بومءنهإنهـفىاقىقلتالئ

البماكورةباأممتدخهاكارداذاتمضيراالألقىالتالمة
رىااءالاألواوقالبااكإءاتبا

لبلمبيتفاذ
يهم



01

بهأغاوئيلمىإمربانالدهرفبعدماخهـابوهنوجئنالربأانلزم1اإأتمتح
قولهلسببكانالثاااالمفامرامهافنىألالدهـهوتدحرلىبدرافثهاكااؤالهت

ونهبءثغءمساليمابنهطنانهطأوقال
غاوىنوةثاهـاابرفطمأراوىأبقوايصماوراهصاأهلىئألواردهن8المحنيرماهطكا

دومماهوذاتؤبيضادنهسلشماخابنوقالى
انتيثتاناءءلأقباناسحاعبردهمترلىصفولمالءأتوادردهبرهملىياواصه

لىارخهيءافركلفشىعيزهخهـ41ناصضاومحرةوالئمصرهـياوالدةإفىاؤا
يابنىبقسالنجالىءوبالدثافىقامصمابنرقال

الففحالضرماتالتهسايمالذناباالمنهناقدتصولمالدقبناغرةسااا
دأنثمئمكارالتىهقلألأبنقالاملغرافىاؤوقفيموفي

4أدىيمن1هاولجاربضاالنالزمراهـيروقنىيألفهاولزكالنأمامعماكنت
إبءاتبامنانروافاصماعاقىاابنقال

ابااةاشميمرمحءإحهاءصألمىفقلىبألمافااثالدةذههـفىبقتلم
كطاةاونرؤاقىنمكسراثميدملمدامزماناانتواهتجاندامزمانافاتانتفاث

لمؤألمودمهعلبالتهلىىالمعرىوقال
لطتهكاسفإلهلفةاثمافىادضاالوفألرىئألأرلمفىهـرضكاصقاباواذا

تأةلالفةالفاكنىشكاوقاآلخر
ىرفرفىجمببئداالثلديد4العاثههاعءعالورتاءناثمادةام41تءأر11اذ

هرءإانااةاصاهااذراىخاوقال
ىرةثةءاكلىءوناكاعمذاارفلألاازهأبعاماشريهتءفتهااإلاذا

فىجأاهـوانءةابمتاحتأتتماراةهخمال7بحىوربخاأخعاالخطىاولاذامأ
لهبءةفىاصإبهانهلىاقااأحدقرلما

ادلرهزوالدنفىءليابلماشاصافىوهـنس4اتدهرجمألنىاهـاذاوا
الذذلهاالبرماريهذاككدأرضهكلبماصةوقالنياتفىني41عليتطي

دتثأوأرتلمفديمنقالىشيتببدتدتهمحصالحممىواذارأى
اهدصرنفىاالالماانعلىابتهاىوقال

هءاجاعى15دتهاءثااهيراابمايئثصاأبادرهـلمفانكألتىصإثحدلنيإلضىابأفطذفي
ياطالىفياوفال

المقدممذطب9اإيتاهذاااماحاواخأديرتاذاكاأللةفارهاالوماأتركفىأناحىوا
يهفىطتأ3هرـاغابذهـفعالماياأثفتالعراسوقدأسن3امقبءلدقإلبوافيااصيألكراذلىءو

هدهومرىبىدلرشباصفرتلحةياوقالساطاتوالااانالرطهاقىاضطعوواالفىااناالمنى
وهنوىلدهرالء1 نشدهفاىتاورسصعاليهدخلوقد

باةاايرتجعالهماباشهاذاذوقائألوالصحى5صرهنقضىما
خدعلهطامرهروأتكاصروكابالذتهوفامصباب11بان



501اذبءلرصالط3امالثر3أ
خالهثالدةافتيفثافاذاحثىمظتابكفهءلثأوماحمهنثابالرزلةاباالضكااضكاؤث
ااسوقاكاث01رداعالمحتىدلعيشأأةغألوالقهأتأصرووقالالرلثمخركوقالهـآلذىكف9اوتاولي
أبوعبدالديئبشاالديبففسهأنشدئلقال1رنمخلأحيدفيالدينسثىاكاكتاابنكا

قأهرةباسهائههثنوثألنثمطيصنانرهفىهفرىاةبافالمعرسالمدبنمحته11ةاتذوقرأخاقالوأخىوكلت
وداااآبقةئشعايم01اتزهىءاةومافثبعالشهبأقاكءااانمتفه
اثصةيمبأدرايلنقيالدحىالجهالذىفآلترلنووبعدهبرىابتسك
ءفاثطنءبىصقدءكائألماسفاممادحضاايوملوأتب

أضهاةممعصأضذتنلطافيلمنىالمصابنهقرتتينالدأستبهعلىأغرتقداداتفةبشكابءإدبراأراتفيك
دءوؤوواروىالوزنلىضاهمكللحوبهىاهسنكلءقدااليامانهالىء
ءابيضارهـطاتيماارهلمةةثحعصإسثنةثلىلوأنأاؤهمراتكطبةطء

تعتاةابعلىقنابدمث1لسياالمطنهنمضكابنهـبمآلملديناابمولىاإالىبوكهكااأتلممررفيتوتإ فامذهاالوصنأصنظنءالقأصءنءانةؤصاءروا

بامامصاإعاىافعنىاصايإةدذارافىؤةأتتنفاالنالتهصىيرنش1
االوقاتفصألثلميىيدمءوله4اةأفىصكبمصلوباناتكهذاكمبدةوكانتنبداعقونثرماث13
ءبئلألءذثئكنتالينذهـتبهاوءهرمقتارهذح5دةء4مهجىتيالهوتورهتصعىإىافةاضحرقحأو

ذالشانءالمجوابايهابتةفالىفىهوجننزانإذالساتماوتهضايركلساةبمتولمرق6الوااضنخراءيرأاسآمتيخر
اذندالت51اةوممامكدهءادبااثءياباانهيروهـالدارفحشماتىلءثاا

ذهبطأابربالصرثوبابهءاثءى3ذءوأهطؤهـاتاإىرةباكرتقي
بااهىاقولمعيمثىروهاهابلصرفلماأءواالرتتح
صاقميبأالورىماضافىفىواللودخاىمامملنه1أبلئبالثإلاال

نماأةمأدهلمر1ؤللىولماةإدوالاانيأةصااااردادماخفخىييمآآلبرآذدالاأاداكاحىألهتأءخألضااطقهنيتجهاذداة
طهطردلدلاصالغسرومه

صلىءضاالادولوكاناورزفىوبالخمالبساتاعنابىهـااننإباباثاالهبث11الىوةهءاؤوءإلمالمن
النهاالذااكامنذاسبىاقاادالدسأينرهحنهؤاج1لمذرءذااالملمثدءو4الوجتسلبهماأضااى3وئهعبس
زرقاافذإراالاتةأسهبدخاؤن41ؤدالبنأقيانرد4إىابتردوأألآاألاأءااآا1سور11ونهاراللحب اقحنىن4الوهـزما

ءحاثىربدهابالصرادتصاكأالتزالاسطوراانء5إقءوالمسودالقداماءوطنء
مءتومانلىفىفىةثمااتوسررزةآانالرالذافىصادمثوأقىديهت7ااتلى9السءبرمليهـيم4هءراا كأااستراالفةئلمدوا

سلىاالملبألونذهانافهااودااتطثباهـظنععاضشالأمىالودفمعانلموك15رهايردمغبالتافىفووحص
6االوزترمناصتولةوااصاالش
ضانهاة3قيبىلممالهغكااالدمحذةاخهايوملوااواالهـاتريىةداكصا

خممننيذفسازلهماةاابمداءافالادمءمنعدممماإباصلموكاحالدسردتفاقرمهآاودصتضىهنديض
دالمجمنخاائاابزيارضةالمجائلىافادغإإلافدةالوالالىأللماثبقأاصاعراضةن2المجهاقاودائلبهصارإ

اسالمبا



دصلمنكازااقالهـ

وولهاثاوةيرواةالو80اءأببحترىاقوللموكالااشدهـأنمادهاالنارونيخلواذلمالمابا
نءعودؤهلكلحصلاابياايتارالثأماتألودتفصيديلثىانيىأخكاة

ومءذءلكللإناأليمىتيأنء9آدالوفمئاكالبالوصىىعاو
غحنبيىمفقدثكفرامنشااروإة11رهذادةفئباقيش

كاثمذءاءلفهؤتانأالى9زيرلدرمهااصثرتنءاخفصجمخهاةرفافيءىإنفيخكاقما
إفابرأوقدثراةفيمامعحاعثالاتدطالأىاحاالةانءلىءفاعكالىودةاأ4قنءإذافادءإلءحرااالخفةا
افثأانبرئاانءفر1اباأعرفمامووفىةمرامرفان1صرةاةآلءاألهؤاوطايءألمايمامةسةاكاغقى

4اهرثااويوملىطاد2قي13دمءونصىاوكااانبلالااماالئكلجمةامرصقاةةأاترفءاماأكطفطءحصآلحالت
كونؤتفمبمربهةيم4زاءوأرضالمسضوقدصالطاللىتالرخيصاالقحيدةلافيليهءم3ايما
نتدوناينلئى11ثئىاالءاتهـدرااثرتدهءأى4ترتواكاتررتاثكةمةاىرض1رخذصهة
ؤهلتأنادبتمخهفطة1شكادابالصاونفااكتركبذل1باانتمنمالهابذ1لةذ15واخحأىليئمه

برأشمنكبثواةتمازأيموضااربوعنملةاكينئاإبنالاونلىاعلةوامامقلالىةزاالةاامنلفا
قتوأبمءوأوألدأأفىةءلمعءادءواءاادعونحالىةتوآةفؤجمرتيارزيخةاكى51زولعقدنيمو
توأرعدلموابغيرأالهرأيخدعونةزامندكليزرولألغالخابجاهـثتىلعالمحالتهئبب

رهزيئكممايىرتلم3ئأشذفالتهينءادتاتزديرهذصغانالوفىاةءرااتاازلوؤائىاواحمزة
ابعاالمعانابرقالأكهأإلمهوالتهلموالتحندبيااالنىإاثروذسىامقامهاثافالظاىوأبتافا

كابهءصوتهدصءوالرءاباروربابىوبئبغالىةحاقيلذوهـحاتمدالابا1سىبنةناسانءادالمعاي
ذأرعدفالنالدإتهـاهداانءالالبىقانةصإضاديفىطاوسبماوخوؤآلمامخهادألجرالى5يئباالضاحرعوطءاوا
انوصىذدااذآبرقاوقرأتءآاالوندداأرىلىألصالىتوالؤمإكانرتيدأوبقرأتورفطى1ءالااضاولمدمء

ضربفمواحيلى019النحمالمىاربمسلطاورةصحتثماوةءااثآإكتحمرتفاتفمارفىالذىبدءأالومالى
قالدءواررقابىلأاالحرفى3ىاذابلىءاالوقالأدإإىإتنتورنامءصااتادلموصسمانتفالؤ3منبءحتنءالى
ذ18فيااداسالىودىةورصالكتوووئاكفالونسصضمنبارءساااحركةشتقاض
أرعاخالباةؤواساالماالماكطظرئة41دزمنالىبالهةا4عرولمأكبنصداهوفأتلىألنهيناابزتصفاث

الءافاولافاشءكاترناعبداالمافىاالمامرأخهبهةإلماماتبفإلولدالراصقالفىغاارباصكطوةاماثا
أصألتهالىلواقخىاةالةاهـاواوقطاماسآكءةتهوادرئماالداللفقاذفمارئلذىا

وكتفعايوهماالبزتالثادةكةالىدىءتءلهالدقي4فياواونايسأالتدعالثفىوقاللهدعا
كأاهـآىءتأةرفىكأثأتالهالفةكءيئلدرفى3تديثيئفثاةتةناةمثلمث

لىدهـت5هـكاتافىءأواكلمإاءيااافت7النهرالفأولمافىءدءفافىرقءلحاالتكتباذ
إكأألميإةدااألاالاثاناشعيرواءاربامجردروقيهةثنهةاةاذاعرفافىتءابا21ببهةأصبابموضح

ولهةنم4وؤادز4رتصةلىإانألإءوهـمحذوفخمإلالءأوفاغآلىومفعولنفسرالىاندعا7وهفةاألصبابيجغءكأ
يرخلنارآانوافىلافهذافالما3اكأذايةارزاامهررهةءاازهتلوقفبملوذنهياتهبطا
االرعلهءأوذالهلىاافاخالفتارةفاساتجرولىتارةردانجالىل7لفهرـطادفىبهترلىنفاةا
االحرلتهلكاأالمرلهصإمأولهـوفاأعقلزوحبلتفا1تهاإنصثجمرذوتداصدالرةتاله
لهولفنهداصأوصعرهوفىسةاةادودتالثدهدةطفييراضوالمفومةااخا11 امحلىنمءديرهماثحححمحمححسحىصصححححى

ئفدى041
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سالألمفىيرهـاقرآنا
فةاالحتوربارمجواقدوامياجمووربهأاوزقؤرخااحروهما3نءدرافاضرتصكأعملواسوقدمرا

أبمرةبتذل5فةءنهوافمحتصرتقاتفانيصتلمفةهـأفعلىمجووتذل4البدرسوقالوافالمحر
قالنه6متسالال41نبقوهىفاثة4االطهقلصذةانكبائاالمعرفهوزوكيسفةيمهأازلالمضكسنىبهونبايلهـاك

ةألكنأاانمادخأشقنليرهلىءاهاضافتتركبلصصتحشلى9امةالغهاالصافة1قدرهرخيصمبامئىالمحأوقالواورق
ىلولمأواالزمانرزالىثسسبنةفاقصن1لمكااماألمنافىابرإلوةيبرماافىةةالابامطلمكااتهرلثافعاووو

ابذاالاوالأمرخذافلهـخاصرامنمةثةاكعؤائطءبراومانءوفاومث8اتبتلحابراةارعاابنثالى
االخألفباهةمأملءافضابامحملةلمعارفبةذء4مىةةتةن5ذلقدرمهاصثهلرةرءةايراكثيااذرتجالكان
اهـاقوماسقىالطكونالأنلىءقلحةكغيرالمحءاباعاوايمهرايمايااسباباةةدهتاأعاأدثمصباحهوكان
اناهمرىبهطحاقشىاحىادءخمرصهارتملجزأةيهافيعنجترذلهءثنءزالىفرؤلهلجيافقفثدابهي
ابالتهامكونثبعوصقتشزىتلوكاةلةكااتإثاالةةثثضاضنهفااالخيرةصر9انةاةءافىالقهرشمانغء

داثمهـعمقحنهاوايذهول4تاةااهروابرمااساكيدفامائلىءت4كدالةفرفاعتؤخهدؤأيام
نءاروحاشلماهـ1ذرحاتإن1رفعألنهيههءأشمائفاقاالداللنقصالونوخاصشمصهلحبهبمي

قالفانهيباابوااهمابادءنيمفامنلىءرهاىيدمنىقداستعارممبا
فعوالثمثئفحمالمفاثك4وطكسامةامحلفوفنمنصهائرهماةيردهؤلنهف

ندهاعاهءحدلدفىنم4ثهضدارااللىءادلموكتاوصممعادإوألمحواعالمه
ااوقاذأطصاباامهيرخه

بااككرامفنيثالذىفاذاببملهصءبثاألافثههـكنثاذالممكلجوهـا3وامهالتتر
11اواربقومألثباهصدتوالبهبددءأباوم7ألثسباهإتلموماؤ3بيرإتاالقوقءفان

ضاأتقاللإيىااآخألنءتةتة11ذا
مدأبالدهرشهاليرىنءبىىفاةفراقابالذمخصمنشيخه

درسءابنوقالريرافرالقافوقلهفالث
دوداونبامامتالئاماكفكأاتاذاالجغنطغءلمواعايهفايى
اتإثأمىاااءنايابئوقالروايرىألدماحمعتو
مبردافثااكقيبرصةاثولألةبماااهركإدعزمتو9افىوالتههركءيمصراةا

ىلمىسهسوددىحلىنءعارأرىكألالشاألنامايئاوفرعاوقيىرولمءلىءتلواراك
ورداةلمرانهـدنلوتضةاداالدىانإوأفاه

لاصاةاااالوظنزلالودسلمعاليهتهاصلىتها
صهحالثم2داصئأقرفيالته
رىنالمةداناقدوله1زيدقبلةزقاللمابابااذهـانهبناقأهـلوجماعقلموء

لماالمحجةئاشطاأكتؤجمألكاشانحرختأتجابرااانههب
اتاازئرمنالديهطبذقاةةاقالكذلديدفىءورأده

ءالمةناعنكريموهـواهـولالدسلدىافةءااقمضءالاقاهربوفى4مشفاخذتكطءاب
ندالاسمنامهـمألكتوترك

امالماتيلىواذايقال4ارشزمىرلمالهاذابدالىء
لحررأهـلةثالالمحسفماثال2ىاارىضناصىنهاو4فاألوفيماىينامضالث

لىتهكلالىءالمحفالوافثقادالهوألمشنات411ةرارا
دأوصنىءاكؤوكلداتأضولميهـ

ت
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لهالبربنطعلىءت3تر
ااثفىدالغاليهوقائلىشدلداءبالمجفاوتحصنتلألئدإتيعاصصنت

زلهةثمنرولهيولمناتماذابياهاخاق6سوناسثا01اوافىاقمامحقاوىءما
ماتحنىناافىبزللممثميحاثا2ينلدنفرابابلىءالمجمارنحماابونبماناوما

رءءثوخطلؤالولىنهإةنواالمحروجطتانءماالىأ
اسه4ءإلءأمنلضهلىدالدخولءنحرباجنىلمفيشيبمئفااروملمثاتعهـ

ءزةابااجالهميمقإعدولالدتنةافبص4مىاابلم4منوقلىىصاتااموقىافسياهاوقال
فةاوالضبةرذ1الورانالولوالىؤساإ

الءابرنءاصةاالثاهادااوفاقتنهاءايراطدسالمن
الدصحرالىخاالثاباالدخدلمنععبختبصالملى9بءا

المرأةذهارصانهلوالئتاالثالىجسرتاذالوظالدلىءاههنوهوا
تاوي1لقياإلبدضةهحهحدورفةالمةاشأللىيولدتعارةمنمىأبقالفبيهزهبناعارة4خبرموبصملاكضربوكن
لدولةافثصلاؤباتةلفةنجيعةفىصهءارةءقالفالمكنفقالناؤهيراءأاتلموممضؤقاللرقاملمجدؤ
اتإلاذهـمرقاللدمصتفلى14مةاكانتانصكصموفىاتنالمؤأميرداالةكصلحباعسارةمموراةا

ألرالةالىنء3وكن4ؤيرااهلهمفرزىاسءنهقوماالىفألكالىتةاوانفسانازعه
أنوذااثاففيفىأةاة10مقنوةاهارالماذيوتماسهضه3ءطعادمرخواراو011عالو14

اوؤروألدافصهـإلدلىامءاأنلقالأنهشازىلانءوحواماوالمةمخاأرىاللألوةبرامالت
الرال

الدضقإداقالقاما4بئاحدعدبتهاةقهءبنالتشاةالىوان3بهنالمالثبالءبوحهمبازميمتمانثطء
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قاءلدصنرؤزال4اثألمحفقفى ءخروصدادههومكريكااثواءأضافثىاىفىلمءاضا
عدوىتهدهثقحدهوهـثدوكنثأ3ابألةءفرفاةاماوابهفىفانتنايمأمالسدادالهات

بهاخبرلقوصناتإتاألىءلأؤاثمطتئرفىءأدإثااوأردتنااا
هزىاالدفلظريفدىدهـألىءمالمدكواخةأهـاناننىىفةوأخهرم

ألجمءاللميوعافةالالرقاانءانواقهإلىاارمهاقاىأفبأىحهأبهاطعأموانانءزماتهالهفقات
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أخزى4عفصرزتلفاءألىوادكاةالمحاوقالمالمتف4ثاناطساعثانلما

عتظيراالمبنعدبالتهكفىلمىالتدةتاحديوالهـملالكفباتلمذحسيا

مقءحرالدمنبمكةأمامهارهربالىءاسحاررروسعهعائربنألىزشبالوزلماءا
زعاأبايأاتوقاعاتقمتإلفياأكنةءصهألهلماأؤذء

ألكابحراؤيقددصرذهويبتاصتأة

ءكلفواهـواجمنلةبئءعاحرالوزيرأبونوالدةهذههلؤاسالبت15باواواربفلم
فخابوبذلهوعشيوناررةمافوآداتزوبهبثايرةة3تتهأوءمث

نزوربتانوالمعاادالحمط4كاهدماجامراثاكاروقانحراالاحمابها01تتث
انرلسالةيدونزبهاانشأاذسئيليبنالمزلواسنهلثانااالدناافجهاحماولالصغفقدسف

اورعاامقلهةاباىااأيدإأماطاولمآهاصأنه4بالمط4إتاإددولمنإالىءاااكأجا
علهنحبىءصازيدونيومالىألبنوإلدغكتبماتةرظوكلمثلاجمفحمأتىلصر

يطالينذ4حالىءههآتهيدممانعلطهءالةبغألممرصق
لىالذفبظاهأإىاإزرخلهلدوذعدززابنزا
لىءالخمىتءلها4ثاذاتاسثؤلهفاىت

قوألصانواسيىنانءصقرتبهسثثهرتةاذا
مااالواطأيدنهـحماجمبء

البساماوجهيلىنءءبئوررىمجضيوالزكا

علاألااانهياحردارمماامصأفلطانمااهةنو4ةلىاردالدهمءإأن3و
مقإوقالدلدىثاثنفى1أنألاحاوا111موحمالماناتادتىالقيذدافادبلفة

بئصإدهدستاة1الابالمزان6اهراثا

فهيألتنءيدرىفالتههالألواذات
خه7وقال

فتىى1زكأوقالوااستاعظمه1لةاتلىهـعر
اةبوممامكتنعالموصاتظللىذافتصليمقؤننات

إصطلىثبداملتسواترهببهوهـيزحىأنللاةآوصماد
دةسكاارتهفياىورودهعكاوآ4تكآدةولطتةلتاوغادمكآدئ13شةوؤتممةاااالكةا

نجىفانهاةءعادوـآومامدرفآااذاقالوناساكايارااعرفومإثاهادذأ1
شصائهن9وبمعسرينضقصاففايادرهمينتنقصمائةكلتإتعحأنفصقنا

إقميدقزهىالدينشاحببهااصتدءاؤدراقلوااخالسىالمحيمراافصاتمالببنوكأط
لدين81بهااحباايدىبنتمثدةاإطط5فئثمأننلثثلةوأشحإيريدمرألإللةا

مهااغآفرداالراقاق
قديصراصمعرالىوكيحيرشعربدشاقنى

انصيرأنمالمودبمةؤلت5هألمباتلمالسثم
وقالالرمقالءفةةصخنسبماقالمركابمعااجوالتطايخبهبإاارفا
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ضاالهءمقمايىألمألكواد

وتةأفياأرواحيرخادهـاذاعادةاأبد4ونقيوقالثذ4ءفاعادةنآعأنىأيرغاصاحباياموالنا
واسعاداتماا1بعنبهافيقالقسبىاقولبثتراالياجاسياقالللمثامنشئ

وجأقاتلماةاتإانىهيرخمخمايىاسوؤنولكاحرثةمراكقامتانأنا
لمجهأناخراهويرصلمءوشات3ذممدوحدتيكةالورىفىلظهلءتفاذاوح

قدةالمبةرمنءدماصعتالدينءابباصازاهادوالوراقسراجاوقالتوريةارؤق4زثسراجاقرلنوا
فاتلاؤلماءاهاإلالنكلبههصدراهمزلىو4زوتفي

قالمحربيألثكابذكرلهبعجمرغادهعاداضهاوادتدصتجادهضوأةصحىأ
منزهـااألدؤوادةانلىاانءفالواتتواتمنصيبةهكطوأنب

النهدودةاصاحاتعألىأحرفإامرباضاماتهةوقلىوعزرفمثبماأىالىزهىمابزفتالاكضرإ
عاطوسدةانقتسهينثعنىارمعالزهىلهموزالثكتلءاةايرىنتوانولألمةلىلىءاالبهسايمماليه

صنهتعالىاقهعفأنجبويهفىربإااءأءاطزهقلتأفرثفاذازلدهوسقطلالرامئودلهاالةنتجتباالحر
زعغسهـااألثنهلهاكهـوهفتالىوأماجوهرروفهرمابرهرهبسنالمنفرالمحىلزوروااالفمالذهمن
قأرهاثالة9الىن5لءادأولاميىعإلألماارأتىويالنملبدإيبيثجهلذكط41وثءوهـافةةافيارقلامنصيخهممالم
لةهكلئدتكأصدتثتدادبمدالتضمبالمطالربألدبوابماأةلمرواطعءاابهالالحقضدتفرىءهنالهدأرأ
قىتدزكلاأتاكءوأنهلىءءنرفيععاد6ايىواواالالواشعادابالىالعرإالةاههارمثصاعاوبمصأىانةبس
دئالكااربلركرمالماثرأىلافابنحثحرفأنكايزأنالألمائبهةنوتااآلفألحنماربامجرلصالضأرب

اقالصيروىةافىامامياووخماجمكلألبماعولهطاكأداهاةمجالزفاةرتروهـوهةمصوررةءاززءوحالمضا
ذهاؤ4تكااذشاكلصعنتذاداأنائرأناالاصدءألات13جمروقدادممطالمثاحاأنافامهافىتدؤبم1م

قمالدالؤذمنئءااتةءبئراالرذملةتراضآوثميرذأنهثررودلإةداءقيملمألماااندءدلمثصاجما
صدته13المحادمثىعدوهإ4أببيرالىاثاءجاانوالىالمجبفىاقوهأدوفالحسفلوةقصاذانعاروقالةاع11

اتجؤخرقاانرمنةولحوقبلبعدلماأنإءكاصدلمدباثمنإروولولمثاهإما1تراخثمنوجدأنهالما41اا
عادتانةلمفعاةلىلن1ملىتوبورموزدقاهذو4جلىح5اةأجمرثاءذأماحان9لةاالنتبللافا

ممألنهبةتممووا5قربءاارتحيفصااالتملالالمرباعابادتزاسقأتأنهمثمنبستالنهاماةااعن
ءبذهااصانمازاقإلبءاةاههـرالىخلوافداتاةةءيألنلمبمطفافرباتحصةأخذاأصواباثمالض

بإلةلنىلىاالالالهـبالالىاةالوهئعإابرفىابةءأفىلممءبأناءدلهذهـ نءدلهلميثيوءاتاةفرورصايولىالانىمراقاذأوبوخسابطاهتلهاواناإزينإهـءأافىنمألألؤنىاأتصيحألىإل4أ ءردإآوالمجى4ءاةااهـ
وابنلتااوهلىقبءقارتد4وجهـلىاتماهآلمثراءحاأنالمه3ريملةاإلدعضافألااتافهدوزقاكتفضأنوال
أىبنبهإشرباساابتسدرتةاءاةالىاالنمدلدةةوالديناباذينإيننى1الانهءئراالابنلمايمرابص

سبئصاااحرثنءذنةخقوبتامممازوهماةأرصقغالىلوىأنلىاقمهـنابشيهياامتوجهإكمااالمسافة
إلفهئنؤفيصهمطوزحغنءوالازائدةافهادةنحاةاذاقالوطومايومماعشياثناذكينممامسافةوقدرهألماا

نوالثرراعبدبناكلىءائراانمألةاببمثثافىةءمتأأيشيااقوكأيرهمنسالىءاشنأعاتامذهاالثيرمن
انحادونمد7إلةءحالاةادمعىداللنعاماقبالدارونلةيمةاالةاعلىالداخلةطرةواااصاسالاا
يوماوهـعردرزبرقاف41تااثواىثإووتانااصان41ااتالىاءولهةواكأموت3تة
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ءىانزمفنشدث
عادةرهروي5البيصهذادراالةأوتعلاااكامحا4والمحصدهميايقولحسذامرفنىثنءةاالتوانأ

ىافئاليلمأأاكاالطالالىآراروهـناااادحانإااوليبطنهيمأبطءثماثواناإلإووثءإاإبماأاهرباينةنضراصلدةأت ادماليساحافياثمئ

رىسالماالمخرضخألخمكلالنهةالبالمةاناالماعالتلهوأصازسببولذلثيرهءب2دالةءلدلوآلىا8البم

الطنهاناصدانملموالاأيدألأهرءمنن3ألااإنبحالواتآإيثألخةبرةالصرئمخغىنالصناآدمضرةبالمحةفىت ودويرأنهاهـتعحتاهروا

ولهااناالدهـايرالااجحازناظإأؤمألناءاي9انهلميبمالخضرايعنىلوؤت وااةوأت1إالرداتركاطاأةصهثالدهحيإط4ثاء1ةةاكرودذث1داالكلائءوكاابكروكر4ةةئ
قنابااوقرأحالىندصعبزشجمزةائىعاابوعروواأفقرةؤنمالأنبواولىخطالأمصدياخرةةا41باداب

اسدةاعاانرخماةددثاامالىءالكأجمرالخععةالبهيزاههنبممانو4ءتبتاناث41ألانلةا11
عراكاكقدلالء51جئرؤندلوين

داأمراالبأنإلماامنىبخييوأسطعلىمرأنأن
ومناالخرىلهوأاهـرواهـالوؤدأهـنةةجمرءإنور4صسةاتةوااالوفىفانيملااباااكئركانأ
لمء1ثالوؤاغةالرصخمتاراذانانمةءااةالةاالمىوأثلاخرةالافى
اصوؤهاتاهاااىظتروىثأل4مرصالىئفادفتاذازدثاافر1لمايهةكرذح

الثاتأسهأفاوقاللم6تثقرله
وقأذالانمامتاذاكااخافأمنهطفاةطاهـكاناالتدفت والق

ءأللياااللفافئآرذةأورصلةواءأدولهبأنكأئاآإاوابأئمةبمراةأحهأبنتهاسولبم
ثساالمماروءبناسإو

الىداووثىإآبأاأفئبوصإجماابروارتاذىااربمرإوطثوصعنرخالماخوقآلزرقفراخفر
االسمتزعنوآتاتمقسولفاعلىلافاتعماةأفةءلواوعا1واهحالظإصافيءنهـااللماثصاماث

انيروادنلىءلىواليهبهفاصأتعاجوراخبمدم4لحةنحضضاصفبزوبنصوبأبوعبيده3ئألوأمهخب
حماافيأةنيأاللومصاذؤولهطعايماخبرولءتقدملبدلبازهقالواببهوفانهمقالةرإابىبنلمأن
مضآرعلميتمملثلالصلىءدكلعايرهاتقدىؤيمتئيرمىساضواممصروفاعررحمباهإلهانااةت

المحنارعلافاوحملةلصاكفىوثايركةةلهءوفازمابرطصبواااسدلموهوعراشقرناعةفىالمحرام
حرففىيدىءاةةافحهـالاعآماللفثاأيصهءقدبايسبهـنمصيوضحنجتفلاةانااةءلذدتا

يخصهعرابالىواثىمثنىالنهباارهالمولممجولىيداظريخة51برومعناوأنائاؤةفيفيألاس1101
ررث15

اماؤباالمجروؤبخابوإأأماإائأوباأأااالآاألامجعرمإةفيتللالىفاالدالرفإحا9ااسودأإورامهـملةمانىوأ
بوةفىالى9طكنتثثقاتةامىكنثألىءامبهاهىلذساألرمقكان
رعلةاافرعوالااللعذاأل11راداالنءسؤةتءاكآلنبالمحررفىصاأعروانماروةةانمغزأإئأضاياققال
انونوا5ااتافالألىااعرانعلملاالمااالذكرااخعرابألىاذوزديرثبدالممأبءبهاتبص
تالمحرنعقيالمذؤاادلحبم11فالمحرالناؤةالألصؤتذلدشناعليهتهالىتهاسولالممنجي
ينالشييقمااالضاؤةالحطفلهذاتينالتنونءقعومانونوالمفراآبءافىتهاإثقبركاواتلمو
امرأذالتصةلمحضحلىعز

وط



ذامنألثعموانثمامأ
اال7ضقولهتثءااافاينالةألحقبئاإثرمالهدالطوابمةيخةااالوافهاشنىواتافيينأمحاهاوقدفرق

وهرصشافعدانماج قولهفىىلمر2انلىبنذابدهلىؤةثةالالموبئأوالمامضيينوا

دالمعالبرعه2رازيناشءبالإلفافثنىهتءهواهأعىثتهنادبان
أضابقياوقاللىءلوأقباكيرالنهماواناثثاااتتةبيماقمريناحرزواولذالاتاتذفىفقاامااميتائنتالمعضالن

كاحههرمنأشهانممخزوعربرألىةثألينمراوآذالثانوبمالنهمغالذاتمعافىادزالفكأالمةاا
شالينذهـولة4الذىةةلمهووصأباناةنهمااذكلالذاتفىيرةكدرهومنمقاااالنهمانءتهاىرة
يآيءوطهكراذامما3قاتإبا11رألولمانمرااقالوائالشساناكلواثهـإلمشرانفااثحقاءالىقاثفان
ااهـماوامقلمحم31دأسألوالطكرقالذءهةوابئؤسوالمضثأةالىءفابذكيرثااالن

4ؤأصدآللمبيراوتعمفاألليرنفرناذاكوالبتءساكهيمألثأةاتاوما
طمثيهـطايئراممنأندولىوعرمغممركبالنهشبمدالامنعائدبواهلتلداعذاأخفجمأمرااالن
ولمىعبالثالدةفاسودتيئهوفىنهأضهـاكطمواللءحآأثاهنعةطإطءسذافقدقررحواذاعرعلمةتأبابأل

أبول1011داياوفءأبنبدرالدجمأمحديخثاوقدقالالمتدمالمحريرىلفىةحةءيخالاوصإاثمنىيمعافىاتما
لمأنالىلةضالى5مءقلتذاةقلتهـالجهركصفالتجريداعىخر2بزيادقؤثضالمتاصالىمادلفيمالدالمه

ومنةدلىباةاامحاليمذههـمجردمنانصرحوتونواكاالثىهصم2بربزيأدةنداتضءرودلففلدانالز
هاساابنلافضدلشعراانحلبديديدوززيخهحلء6ا9ملهفىافءأحدهماانءوالددزيآدهقيعيالز

ولنتمأل4اكهيأرنافىهأضطصالمءاصاا

مخهاوزؤفقدىأنالىؤمثلثذمجتلمثءفارةخلمطهاوا9فنإن
لاالموكازحقمقةاتكلثنباستاشاكأالمةببابكتالىإصاانتعاأنلمحد11ذبرةوفا

لذس1إفااميءنؤدجاةمفربالىافةاألضاكلامةوهماكألوكلتآلماالمؤث1بلمااكراالمذك
دتهءئاكإعرابارابههءارلميهنمضالىلمواضيؤاجهماجمررتاوكأكليههألهماورأ

س51ءاميماأبحمةإعالأنءةواناناذالفوالرتجالينبكلألرتوناالرتكلءأصينالرفىضالألدلحاة
دتدمضلميثءهؤاولهطةالىاافىالنقهننهلىدءبابهمنتبكأالماباعمإترءافافااالهثرذان
راسءاأفيالمفرديالرورمىيندالنهدهماعدمثأدوالعسفثلمدافيالمحةصزيادةآخرهافطتكلحمااذاث

أدقرهـتاصؤطادهيسعثنحهالتهرفىضطثابنصانودذكرشهناذلففاعرفبتادالءئهناألوالكلتاكاثى
أغلالص1حلىءلهالموايىيت3ددتهطمرحمااتاكأنااان
لليمصماهـارخاماجةبزلنهطاكميراباهـا

امماوإقىلاتفاأرواهماحلبمنىماىءتاهماؤقألثمبالمفردزوحدىابرعنأكيرهالمحريرىقال
نهمابمعردارءالفاماام1مارضابامااعىررقوأنجهـاةلممااللم3وايذاهصيرا

كاء6ت4آللمجاءتمظرإلةعدذباثدليجتافصااالىءصرتابنالمرأكاتقاماجاثنالمالقالمننال4النهم هلها

سمطرغءةلدأدمرالميمإكانهلمةنراتاإلصآكهاوأيفافانرتت2جمطافياعالاالحافى
رىفرىأفيحألرأ5كأاكاناوااانولهأماةقالبانيرىالمحمأحاباصادكراإلميمكحلمفالوانمايةادها

ابنأناوقاللةأالى4فةةالمحصيتهقألثالنهةلصاممزهءنافلهنالذىااالخامبفانهققاتطسرددخ
وخههـثمس9ااطاأاارخاهـدلهواتدؤةة4دعامخإلارةثمفصلهلمطفمانانهلمهادانألمنهانرخهافماذ 4رمايىاةادشكل2ألوقالهمالءااواقفىاكرلصاةالنهلة5كأولمالمماالهئلفيل

ظبادطلثفاةاثهحمحض



اموصمصاقيابناأناقال
اناقطاراقىاممقالدثنااكينااىةاإمممقابلىءؤوملحغاارىاالةاالذىتمىءاواما5اراا
اقالدئمفواىاانقالرلماكهذاءنءتالىانجاصيدالغالقاضىآلالألألىلماناد4لىتكربسلبهذ

واانتكالاقباانماومفراد14ءثوارامابهموترعسالىءفألئعقوافطءاؤاووهءااضاصجطءتابحمةتبالمدت
قالاثذنءاالمجاقصقوسألوهادآشرحواإلتهكصأتمادبهلىرررالئههـوعهشقرةكطهـالىأممالانوربةالهاإسح

اكيبهلمئخاداصيرير11ابهماطكابقالمثم6الطباةنروباةلماطبكاعنئاان61انولثتاةالهافياساةا
وأنزاضانهااءتهأااضاقالصيءابانههادلمنىبخطلىانبت11ءاطواثاقل1ه7اكنبااساداالث
ءاألشهـالثه44ءحةلكأواذاهـىاسبماةباذقالصانغحاكأطمااتلمامئ1دااللىءافشلاقعدلالمط

جميرأتداةكروامنوالماؤشينوعةأاموضالعحيريخاحابطاههؤالأفأحدهالىكرءاقرأوتهر11
اوأاطاوماكهاوااقرناافرزدقاقالكلساثارنسدافايبثأةاالىءباهاثءأاةالاالاذ4بتاح

ابءارهاألنفابى01عأقتهقالواغالمعنىلىءلكهنؤاذؤاخرؤنثااليطس115هءإقالذالث
راثاقالةةحيمافطهفىبرذافىمحغربورئحوت
ردياعالمنءدندقبرهء4ماثتءقااهاحمااتمؤاباءءال
إدناصيساثمنقدذلدارذاغربةاكأفيقىمااستفىروهدؤأءكل

لماليةرضاهـقالأنهافىءااانسانلمرأةاكرالنذواغبةرءذاترلثأنجةالوناثرولودإحنىرخثفش
ثكقرفالوصخركثااللىءدهمايربركاواحدوأءيزفامترملثغصغجذالأاطررناءشرأاعادتان
يربىدلزضلاةاأنالاضلدةافىنمشتريهاافالمكألرالرلدفزينلرالررأؤتفضأنحمرهططصعلةاثوكا

اشوقولهجمراجمىءالمحرانتوافاالمفحلءارخانىناآركاليمفءءااوالالرلىءمفإإوقولإلنظااذفحسار
المحنرادتةروأصهـوالمحخلواصصيرالماانامماذهـثه9اذولنهصكريمممااباأبإزةساءأانندهفئبنا

ااهـ4صءهـافجااكنبالمحغاماأرادانهابى41الىافكتالتافئىةأالذأماصتهدإفىااياصرار
إنناتكههيضؤنتميمدبنمحهلمجبرالدينلورناؤااثرذكرتأالثئءهـمنلهواص

االزمانمنمانالتعصاحاكاساخهـاةومداهـ

إنتءااصلمءدهءوماصحرظالممءتدآخكمتااؤهءأبدكنإإءأللةالمص
دآالطتلى2ءوادوءرألثإراالخألأصآا11لد1نزدنزيهالقابء

ةانتنالدءناقالالمفهالواهذهـانهصىث
وادصتأموببمذءناةمحصااذاايمريلمإواساترةابتالىةخظردة

أأيافىالمةبولمتتاانىإالكعهاركحه3وبالهيى
11افىداةءمأءبخ2ممتويصكألثحرعيمأحمااألثأكتاةانءبه
ااماامىنرىركمفما

كاأإأا411وءااالمةوإللدكطتناذأالبمرتهذأاللطياف1طةاااناافيصااكرهذأقىةسةءااصيوا رلماالةريىغطمن4كبذوململمنأصتههراطءاتبئاذآتىوىاءكأ4اصرلاةااثألبهحلاالفضزاهـئ
نهطايىثلمفاةوالثتاثتواأحرؤلموباشرثةءكااضطصالن9آواغاسهوأمراهيثالقبئالءاات11

إخإبمكلومنصوننثلصنيهثصذاةوضدءمائئاهراناابرزفىفىاصزأراشتارأجاصاغولكل
أأرادقوفثانءةاالفزوليقواتيأالمءاءتالوقدالةرمذافىاافاالولاسىادءتملتع ىحىحىمصحسصىاى6سااول

ئرهاالىو
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بءكلاعنوصاهنو
يملةتدتهاىأبئبهررةولسيقاثركيرالمفىموعايهافهصلىالئهرسوللسيفااخامىاسائر

ىتبلىاسهمااععنثنوصمقاعاوؤيننابيناصاقصايفباغعوافىمنهالئهرفىعلىسيفوالمرتدين
الماويانهـوسمماههلتالىصتهامسوللملذكيمثآعنهتهالولدرفىابنضالدتهاسصف

شمعاويةبناورءصدىءوهرالىبنةء2ءواذلهاذانعلرالمعإلولأدثهصلىالئهريسولنوهعوفيالماالثارش
أبئبنجعفربنءالىىعنروجلعذصعدؤطهاوأبواهماجارالملننءناالضهماثانىالمحقرأيخرجبهل
بنىنفتيطنءكانابطأبودعاهاسالمهلىءنويرةبنممالثلدبضلوااابنضالدماغالطلمرسهعاتهاسوالصلىولى

موؤصامهـواوأصعاهـالفةدهبهامرأتهفئؤجكونهاذلدفىاهلهلىءئنزومالأقتاصيهقآلضهاقهبمررضى
بالزيدقتمركأنافكلنىطسعيهالنهلىصالتهلريدذأنأتثهلموعإلاشلىءقهايسوئاياخاهضة4إ

ابذلكنئءقرمهانيدوأنثدئجاادحذثياوصرصهفننالادلمتهاسيفأوضلالفةبلىماالقالتهافبسمه
لهقالطرموآشهـرمبمكااتلىلهأىوقددممدوضهأولى9ئمهممانبماتةينفىالدينجمالالمولىلنفهافقمن
ساالنهكابذلسيطواةلىابهالداوهوظ

لةةاانداالةةثكانالئاهدواافلاتزهىمبأوالدموالنا
وكاذيرصعلماماتاعالدالتهفسايهنتمهـأيوفالىل

كارواث4إلؤليقىلىممنالثهيرابمانواصلانبرهالدئاكايلافلدصلمشل41بوإضيافرؤقافىلههو
ةءأإفيم101غفى2هلمذمممننوامرزقافىاسمحنلرباالالشامحبدابنسايمانامحصالوةافرزدقوا

نالتهمءاقرىااي3اتءوقدالرومألسيرمنقبضهـمرك01راءلمياكانلهالفممرص
اتهرواهزاثرادمداوة8صفىةلمفذكايمبهأوهنمطلانذنفىاسيوفافتمىكنتإانأنل
ذفاتصبةكأضىالثواأتنهالأنتومنافرزدقاأدفقاامكهفرأتاهعدهوا

نيتاةاألنرفيااالءربهنفئأجمرىباالىونساطوالوفودمجاسفرزدفضرادالمنلبمافالماكانقمموواا
ىربنثكناكأن5صدءووفزعهو4اتإةالفرزدقبروعانظرأنالاةهمامدواانلرتؤأ
لأتأضهأاوؤصتيأوكاخفب41فىثريةفلضربههفتااؤذالثقهةءبفمفاالفرزدقاؤمقالغفالقهت

لثو4تأئليءزةء9ااحأليرلة3وماته1عألسالسانكتزدقفمافارتاعوجههفىىالهـ
بنديزأالمفىخخطاالمفاابنبيفةءضلمتضراثكالشمثلانءدابإصيص
تثهـافىانآساءيرودعاالوامالميرىءدببوفالداكآلثشتفارمحنداالمامبهفربت

التهلىصفىمحهـآلناالرضهالفرزدقفاحاإل
هادأدعاداثو3و4محاتارمةحمداداالمحناااذائمالمنجمألنوصركطاياتيالفو

طرسوأنافتاالسدارملة4أوأظكايبباأاكةلم15لةحاهـوىلىابة3ةفهل
تنناسهاهـءحرفاالضاأوقال

حيمالموهإهايألوزاداهـلثمفتلمعداريومءرورأقىفنظفبلمثهتفان
وقالواصءاالآهـلحثاث5خالدرأسعنقاإيدلمجرنبادضرباوععسبنىيئص

لدؤفةةةاةةزإمالهدامألاانامناطآحديموةآلندماضهابوالهندفءكذاك
ابيناذالاهـمعورنا5اصعرادعابأدىالهطىءالمحمومهااهـحمىتالذىكربررىروبنءسفااوا

افىوجبالمحراءاالهرأاتاثأهـصفقالءابهاينياابندرفادتاذالوقوفمالةبدفولدليماكالبيت
نفعلقاثياىودارسيميهناملهلسطتلطأشباضيخااةمنايبطلىمنها

فافدى



صىاانامنوعالدوج
ةءابههميلىءفغابرجن
رىادوامدواصثوفةوا

وأقاماتةوأوض
لهذأتالذىنوفهانءأ

ىءمهبرطربثىسةابءا
دارلؤفىرىسصا

لءوصورداهلبناآلمارة
54هنهباسالض

لىالوافةاهبامذهفا

حببمانممالىسلطماذافة
إرصالاجالى3وتكرو

لهسهاو4فىةفىسكوادت

يرازوشىلى3رمانءوتها
مابنوهاوقصدتهشكبرلم
ىءرلمفصوافاحلىا
منهثقرت5الووبنا

ألأرارألنيرويةا
لهوهـلةأرادصنو5وال

لصمعنصهاانوأ
القالفايمكفحهـا

تهدققالهرمبهنصرا

مفممرثطةاروتفوص
بعضىف2رهابهبهبهضلىء

معامتمأنفعرفثى4ءدت
اتفةديونبابأرلهمارض
زشات4علهعاتدشملىءاذهـ

ءاكومااذهجهىتهوالمألم
دنىثةأكالماقسالؤ

دأثأأنياااكطتحيفاسه

سنةاتاإأدتهفأنى
طمن

أسرةفىمجرىيرالىترى
وحهه

بهجةيفائالكالك
نقد

411

ونامباماضقؤهـبللمثافيكاراالبايخطير
ممنتييطصةرىلمحاهرابرلؤئدواانرو

قالمجافليختل11يفاصىبا4افامراصربأفهفواسصىةممائابأكصودىفقال
وعنايملبمطةفاسترىفثااذأابدرةاماجاحؤداصنتمأاألراا
جمراحضرهرف2المثسهفهلهيرانكربمدىبنجمرسألفءالتهىرةالخطاببنجمران
اذمأهـقاليدهمنعلرحهاآبغيرأوحاكأحاككاوفربعنهلتهاجمررض5شضافاال

صربدالذىءاصاامنىطابصولمبثامنىتاآفتبنوءجمبوااااوبهملهكأفقال
بنتهافىعهابالدينلثسافعااىمجعأالمامنمفالىءوقرأتءةاتهلتوبهفعاله
ناسدالرجمزءرواالصىقالماليسلى9أكبيرتااااتارنحهكازئالذهبىعكأندبنأ
يفاهتاتلمةابنتهعبدابنكأنءالخندقيوماحوامااإيرصلزاضربالزنادقالأببنا
يفااليدهامملايريذانفغفبكيةودسأمافقجلربوساةاالىفقدهخفرهلىء

علثدنفسةااانوكرالومارخالخونلصنحهالتهفثاارءانونرلمفهـاذكر
قوقالذلثبمدقومهاوثذواولووفىتلو1قرلكرضآوتوءكأتةكهيفهبصفربفي
صااالند01راشه

سرعةاحتىربدرمحلطءألنؤفااحتىفكتقرسزما
اخهراواناخماعننابئلىءنءمحربفىتمش

فضدها4ضعةصهاالىءفهـمافافصعمعهـارضىمورضربتهاكلىءبالتضهـزءو

أا5بنالدفتسهبنلىدخبالمجزارصعينالىأبىقوللىأوماكنصةوقده
لهقاكارمايابالىءانإ3كاة5ااءررىاذلاؤ

ذممننمامةلرصالاألمنءاغإلصادتةارجبنصوراهأاررودعهاةوعر4إبصوة
اتمءكلبعبرزمئماوفىتزواءوارىمضبهاصكليابىفضفذنضهزعروفااونزلهأ

ارمقاةاطينلداسفوقال
عرووحيىئاوالمحثالألداهافاافماراالاذ

دادببةنانهيندادتبفابعضىحدقاللوقابمااسرواخمخاطءبندصكرأوذ
ثمضصدالى2رواناهـةأرإمافراعاقماانءؤومبقلفاحرانلى3راإإديألالةثفاف
عرالالقربااقهبيشقائقالسا4فةلحالرالرقاباهسيإفرب

ادىوااقيناامحيوالذدايملهبت3ةانمحهتحفرلبئ
جةاخقبنقول4سغتثىاطكااوقولى

أودةلةوالتالمصأاكاوماةدثاالالمحربلوالفثالىوما
اكأاثوقوله

افاركايمينلىاالمحعامفقرألافنىنىارالىرمفنهلى1
اداثة

بعاليمضهلصارمكاوالممىمالساهمجلمصانباحقورط

باتااالو

فنها



نءروتءنطرفىفاا
والتهاكرماهاض15المالنحبيىيرةانهأباردة2وحمهأيالاالفكأيلألة

تهدايزللمئماليمييرهثضربهـايمباتاااننتهكفثاباالمحرتاذافرإض
اكاافارسواحى015قيءعفبافقالرهاالظدعإلفىوبمغمباالماثنابنوأخذ

ن1ركأولىصاايءصءبافصايمفداقدبمينهكاودنملهبحهـايمفصبراباالة
4فوروىابرابناقيسيااحرؤاقاللابمدفاسهاجوهرا2شبثباقاشعرا01عادتوقدجم

ةاهءعاعركن4الل411دت3نهلألفىارلبيسداعفبا2
4اارافف3ءحهىعتراوقال

هسترتجلىوا5قرافىدباتبتدوحمرهاالاتاسودهزاو

وجالابهأضائتةااءندكافثافىالمعرىءالءأبواوقال
لمواة4ون4ءؤثواءبؤإلالالى4ءأوراباهنكاككارقدقااااللسالب
الالدااإلدواةنحومكغتردىبهضاجمردامحد

ىقااثاورايثىنهـامجقيلىلمجرالشتالئايئنيألألمقنىؤطراطانصامقيم
تهءنحصمااوبلمألوماياالخاراثفيهبمهـكالمىاكفعضا4يرفالؤ

روهت4ووتلمألوزهفاتال42طابرئرةلنلىأالضاصيروقدهءاالمباذاة
الألطمامتهدكنولااتلمارهووود

عنهنافرهء4عالاوج50ااهـوقال االرصفىثااسلتصنه

ناطضملأيايمقأصدرفحاسرامصامثلبطشىهشدىأبهيئوكل
والمجزرانفرسواراغماتان5كألوشبهفأرواح4ءزفايرت

لياوالىفئجممءأنالؤثرالزهنءألوانانفافيكاعرانلالدمااانفىءماداالارومق
هرناروالعلىىانالمحةفيهءلفياحعأحسبت3ما

اتفارثالتهلبمأامرالىلىإيهأأخاييأث5ايمملاةكاراصصتوألفنة
كالنىءتهاااةتءاااقماولاخم2ومرئهعذاساصفوئىلمهمالثعممنفىالو41اقماافتآخألور
4ابء23دمأئ4تراتاالقافيمعندقدلهتضعهتانعامانلىدتهأمالةدتهمامنأامذااصفكت

انجيملءأتحبالوافةالمااماابيشقال01بالزورا
لمثةودؤتافنءطهههعدمأإلداألن
لمءااذاقكاقالءالدمآلعادتظةمافءفىترىمامق
أدو4اتءرودإوألفثماالتقمارمقططوالوان40أعكقذانا

فررااألومحدكأجممدزلماوقالارءاقماعاقعلهوااوالوااىاهاقلىاعال
روالتهاليهفيثملمالذلمفىألحاآلرلةءممطظظوالمحرؤ01اء411

أبالىقحهاقلامخاث41اديسادوافيالغفهاالزهوأتررمصاؤةىاالقمذمنأتج
يديهاالسصيرنإمىبراالكارعهمغرئلااكازىاردماشوغمااوللىت

خأداولهإلفبوفانداتإةأننطعراقاقال
لانصامنضىأكمضنرمءمخافهيأليئديرمحداالغىقإثوا

االيااخصاوافىوعرلةاةاضسورةأنزضربييءنماكاااللمنونءبابمعا



اذكرواالالخألصاطا
القافافاندصصطاةا

تماخالةقوغيرلى9اسلمت

مكوانجزئأةاثمااانعك

رأفاالماخؤككرصف

فىأفىقالثملرى4ا3
خبوسءوبنااأحصألمضني

الثخآومفلوثفىآت
أمخىثمفاالهاناا
4اياسؤلىفىبيرهبه

الىسهالمووجهكاتطحم
عروانألىلهلحهبابنا

بةضكالاؤزشعرهمن

قاذوسدامابراهاحكا
وعدهدثبلىااناعنمخطب

الاصرواءوهـابن

ينلمةوامارواةانامنشيرو

بنألارةلىابتطقالذا
ثابدالئهشعرننمجا

هـحابنيكنلمويةامىبن
والحرثمنئءئفيرزت
تءدكلدتوكتهرنىهـ

فاماصابناعدفيفا4ء
تزند01لهلماترأ

لقهابد15تط

يرىأنومامجملىيمي
تهلهالىلثسهمنله

قبلهشقعالميمنلى
لهؤةنءماظاوقدثحق

صلدأالمحبنهممنة
لهلىهاصنىمنؤنيم

وقلرةالصافعتفاذاة
عدألتهضواأحةوقاللىا

ببدرةمفرإيقمطتؤأعد
قاشمضنفذىوضعهأفؤ

611

هلامدرجةعنطخةءهغرارامددونائفوسثن
ىبكزاقال

تذبللمخضةعادعهدمنبقلةلقديمهائلىحاحملص
دفقالافأوماابنامهافاومن

الخضرادثلمحالمقوصرمنابانعااالوقاحماثكرتمثضو
لفوفالذهطزاو5ذاناامندضأالالثا10شبنوا

لةاامنااظاداراااقرئألان1لونالالاحألنا

4خفاتبنوقال

ينكتلثمايشاكاابداؤالعدااالفرنديمضىرقوقو
لثةووفىءصرلىتجذالن5فوشصرىسحبمءوالمطنههو

احضأوقال

يثةفهىلثدولمزاحباانصرصاافحاثنبءمقثهـ1
كهحاو1ال3فمزجئألملهافادهـلمهبالمثرهء

اقاعلاؤولنااءو

بءذااسافايمافىمديءنباتهالمحراالمناثتدب
الكزاطزقرعديامقال

ففىااالدرفىويصانيههـصة5زكرلىلاذقهبهتلموابن
عدكنأيرحرىءفىتراهةلفساعليهآشحهىالزاضخماات
فىصهةاأدفىلههوميوماثلهأقبانءا01ءأنمار
افالبهذقاميناللنءثاللهتعركأوؤوقمن4ثت

اقاهرةبافالىاافيوأحمدبينيئلداابثحم9دااوفىافصه4نانءوائشدنى
فثالسءت49ما4ءماسسرينءوصبمينهالمحروصة

صاالوماميةباررتهءفابئدآألوماءتقحممي1أنا
ااآلعادىزنالذلءبءجهةلملوميذاساذاماذكرا
اقفااياوااقضاماوسوأجؤلحوادكأآادانماالات
صملالوغادواادولةىأكائغءزحدكبإنالرفىأكنتما

شضكتافىعلىاذايهنابضمفهللىءأئرجلوتألتهاتألحماةعلىؤإلناثرتأأثرثرالفةا
قدمتدينادلمىنيوخاخمفانلزهاكينهاق1لالابهامنأئرصهفهاالفىاإلايها
سهمداينالدصالحقدمقامفيطورضرلوماعندهينلداحصانااااالىصوالدادبةمن
الاللمرؤساتصكىممافتتثمانعلاهذهافاضلااقاضىاالافةالاسيئادفارا

أباانيابالممألفااشلمىامجررنماليثاايمذألأناتهامبامراندينصلئيئا
أصافقالمايلبه4فطلبلسؤالامقبهقفربهؤروعاليهابردالدشاليومكاناسنو
ؤاسأبوفغالخصاصهبهمنولونغرمأعلىيوثرونوئلالافقالةافر51يرصذء
لرماالىدؤرثيزلهاولممايوكلوزشهرابحازفىلىتعااقهأنزلمطيةاالذههـ

فمما
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المحاحماضىفىامممالهالداص
قالانالضاساباألننه9فمالمنئءمجلولمالءاافالمالتهيفخفقال2ضالمنايؤافربءوسالفيهاييبس

بهشإمحاياارةداباصصدرجحفا12انامرالونصاالثينالذممباذهـلطفةمهفأةلى5وئرونتينلذاأين
خمأفرثبنمراثمننةملهأأى4تومذعرهلثهانكومذتي4الدةلىاادة11والافاشدأىلثئمددشا
خزيهاءبنالتهبدولةنوأزوأزمانأزمنعلىمس5كثيرالوقتلاقاتامنلىوامانلىازمنىلهوطؤا
ماالمثارثعوالذىجليالدولح1الدشهبماااةفتقالتىالصمداءسءاةادىاتدالأنرب2الةالد
ذالقهجهرضعنةفخبرخمالهزاواةصداعرةبرناولونهيرخهمدوأدةلالاراصقالءااللاافبمبالدولةاو
صأماشأناددرألرإةمىفلهوالةةعلةاوابماتمبطيخدمتاكاوهوالدومخلىعحكأداالولودالتد

بصاأومنماحهااجمكلألمامقدبوؤفنىفعااالعراالنهفلةهوسل5ردالاةاسآما
فاتهنءالولصؤاهابلضهـمءإوقالكلثريناالهصويروهـلىالخبروفصبواالسمحنتك
ابطماثضإارإلذءيخصابابقاللهطثنأحتىنمالمالمصدلمملىفعاللداتتلوكااالمصدرالخهطبرف
اإتلذىاصمسدأصبةظدأيخقافلمخهاأخوانفىاصكاسابنلدينابهااشخاقالبنئذالفواجممى
بآلصةاصكلىءالاللاالفىلوطفحهـساانإتالمحإائلالمكرئذلىءأبافانأسلىاالاءثئ

انازياباصفاوىابننءلنغاثوكذلهمريثاضاحثاهازاول3دءاصاثدلاثذالشاعذ
3نهادابيدهلمءوألمثءأواتاويلةمحئىلحيتمماحهـفىاشارةاسوإلسمكلوفئاهدةاسىبفعيقالأراجاا

بهأألخنقاكثمتفاولدين01خغنجهاامهمقكلهـاذثاالشفهاممجرصحروفأجؤتحروفبافىقوال
يدخبنانوتوةااذاةاوثاطعاورءااوكانتولهتوخبرهططاليشوفتاأاذناقصة

مقربنافىنلوالرؤةالمحلجةزائلىجعنىوهىنلفئصرةجزنادجموفىبوللهبهنتةمرفومحهاواس
علىلصتولم4ثأحااخيراطاصاعرالق

لمثكفهفصكلراثاولدابرثااملهمةانلىءاىبكرأبىنىاةسي
والىلدرةالىأرشمفىثالرثاال3ضلوفى

الشعرافاءبخمناكاصااكننواكرامااوجيرانلدارقومازامررتز
صألنفانه4لحكرذالذىلمالنهميمثعدزيأدحهاوشاهداةإثلعمالهأنعةطتثاهاذابهىلقالقلت

تهعداأبناالحنصديةلمط3البرهزاانهطلىفالولاتااأمافىهاالضامطأفااساونراقىيادغلوافيي
0117يصماهـثماساابناتاخصيروارويمهـاابم5عدبابهانانملفيمأوردوهلذىابيتاممبهأالمههـساوأمأفي

روالتهلااؤاعراقاللارمىكونوباذكرهأأزاصتولماناكالؤاواميرانوتعدلم1
كلاةأءكا01برانبيوضهافراظكانصشالمحزنقعلطخهطلمطحاكا1قفربتيهط

101كألداث1ات41فتهـأاعرااولحءيقعبرهانأل3فئكااةواأناثبراكللوقدفي
تضالىن9ماحىأتوأةحأصصكلبالذى23وشامتنفطنصسانطاكاناذامت

ااكعالياالانياثارص5فانقابناثماأخذمعاهت111وهذنصفانلناسااقصةوااوالمحديثشالثأناى
كليلهععىكلاعنكتالمعنكزماذصلىءلدم1نماإلفىيدبينندلمطثثلىاالرونروهاأنثاىااتألافقالى
يبضااينءنذافىرربهءجمأادمازكزمالمعتمع4واقةبهيدئبنتميمأالمقاماتثرحووداد
هوالىاوورةمشقهةااهقدا

للهواإثافىاهيتآوأماكأيءيرجذالنض2ودارابعدالتهالفىائلمو
نالمجتهىبهاصىائابياثاأنافغاتهوقدف



811فدراجإلالومابلثبكها

بالمماشبتواهصلوشيااأصجمابرذائ8كابهابنءلنلىء
لمضثكاناطاعامىصألهكاوأطاةى2يننوؤدعافيبيغادتوحقيممربنو
تبوةؤدعواه51فالةهـفنى4ءجاىأتاثءةوغاةممهربنعائنمزا

بلضتثةءن5داتوهكافاءهافىةههءوانةادتاايمألنفىلشاعرض
تفئلا2ؤاالىحمأهكاريفلودهلاثت4ثيمنوانبنهادولةخم2فىوتوفىعو
تهـببمأديألمحزنبدىتناذاكائرىاساكنعلىفأذالذصيهدىجمنونفيوالمعروهـ4تأ
تغداوهـفىنيمنكالذلمابكاانمايهاشلورةومضقضىمجمونان9ثلمانهالةدتلىة

تتثصالنذب2ولألداردالتهابالقائلموماذلدهتوواةالىواألط
لمءالثارلهدثروووهنىاكااةءااكنالةأصنولحأراصزقالدابلتاوعاث

ءااثايهرمهسيئافانذنىءءتةأدزءاالثناذانرأترنإكأعانلرجل
إتة4طومنالوراقاجكلااولدةأوماأوفرغناأفقالشونشعرا
ءاةاثاحالأيألنوألكطماصاتالةطةءاالحثيارسالباةنروىثاهقألامن

ذأليمااوفىدغضانىفزارىاحتلروااكتجأنائءأانمفتاتمرمألاانهم
نةامرتاواافىارىاالنهأبناقالهدمالمئننصكلمةبالىكهلهضلةءرالذىءاخاراعابنىمجنون
ىبااصافالالنهناقمةننءألثدوالمجوزأنطالىءصوبقرصبيامهناتاتطاهيمفقطقاثاله
حالىةمافنمنكلجمبءاوالدحااالنممألكانذالفىالمااعاتذالثادامطارأغلدبنرعا
فىءاضانءاطذثروومىاافىهـنءاىدةءزاناعرالبفىقااءأبواقالاهـادتااةثساةاليفىاذههثىناكط

يرساصهـتارهةالتةءبىاالزنلوقينإلبشصالمقدركأنلفصافثبراكارالمجوسالمجطانغلةاطصلوافاثنا
لهةهالةزاجمتايلمنلةصاظرفا1إليمءروير5اذاجدهذاالذقالطنزاررؤساؤأما
ةاال7ندقالقالتاهـةثالصاروقهمنىلوقصاريهآلممهـغةالثهوكانلىط4شعالماالانجااكااالص

دااكتءامهرواايخماقلمإلما41كاعالبءالندأوحدثمنىتامةةراابمنلمكنه1رواقيسوالو
يرفاكلمالموتاواهسهزواتةخدابردءدةهازاصدءبئلو4ؤتثةاكاتجنونا
ءوصازموبناصنءلموهلمحرفوعارعلفآوئراناسيمانهلىءرصماكنحفىهدوكانقثاااصد
لفافصبحرفأندأن11موتةءماءبهؤرولمنخبألانهلىءبنصلحمفم6كاتىقومهن5جارلكأق

4هـنقاممد1أنوبمةضارعلررو4عاتكاألماؤدلغدمهـعاءااهـمنكلسعدوعالقلذدبت
ضابط1بررادزماقءاأوسكنتما7رووتةرولممصلأوثبثت5عالمتمادتحا55ذأتو4ات
رةمعةضهـرفعهةالءدولءفاىريربموشعالقابطباةجمرطتواديةفىهكا1ن01ءيرمبيان

ةإتانلءفافاذزمنىضالكللىءميماايأالىتالضماة1فألمطواناكلىءىذلكيخاآلءانمههـاه
الىاف4روراافانهرفالىءلافهاكتلمدرآلأدت4إءومادخاتاذانذالثنهشوحىصمع

المالهؤؤىلىهاجمهألمارومفحتىادزكطأوثراشهتماكترويرةولءصااةاقول
ارلأرىأنالىماصكامنىءووةطاا6خهاضاالوثىتاةاابىقيءاذاتوهىلىيىتتضه

ةابإلةذكهـأفإالمفءإالإفآاوذرأنهثإلأالوالمصابرئلةافيأبإطخاالذؤابة ثدجهامنالمأللهدلم
دءاداالءفاالمحروراصملوامالىلةالمعنوافةءالرباإلواالوغادمجرءاء مط

ئالمه
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يتيامابانرينأآولةدبعطفىواكراماافوددلةةرصحتىءيردبىمانلىاأظنكنتمائالمه
ايباأداؤولدشبهوءلةاغادوااأل

ءبرولمةلمناالالىدوهـطبفيهبيسيىبزمنالىأبتىىأصكلنتما
م113الكاوعليهقدوعهقبلزهوقدأطىيىراالضشةصاحىأهمقوهبااأبوذاقالهوهـ
قالىالىءرطابنكطلىءالوالياترااليقمىنذلوماعقلماعافلماقمابخابنةكألهرألماالأولفىاله
عامربنىصااثتضرأتورن4ؤثاصهأثأفمنهطدةءصاقي51ذ4هإلنعامرةوااللىطءاال

الءفدلتنابئايايدمصاأباؤاممقءا1أقوءكرمةصىاالسودالمءن
شنجاكبيرااباهتثفاةمجلسهؤولهطوم

4افاونالمجةاخوةلهودااةءادفعلثمامنعاحزةجقااولاممااناكوإ
أبرنحدىوالقهانهكانفقالليازبعدوصفهؤويههررمداخهءو

صقعثنه1اثصىؤالهـمناوااالةكراقصداومنكأليبرهءيررتواركدامىؤ
طيتتماكان4قثضنءرأةاؤباوما1اةاضاثتوضبمبمزمالهشءاناةناتنجا

ا1اإلراهانلهلزسااأئرإعىالمولىهكهشاةنءروفىثراةفرذكرعلىنآحىاوالذنسودبابلنمأررحءوماا ءهاخم2فىيصفدةثقصمنلىلىالصرإيايزبنامراعبدلدا
اافزورهارمنمافاورةيريمءوورولاقهاسوىألطرواقدالثلرؤلبمفايغب

نرمافاوألىيرهءنءلمهلأصألحأصازلها2ءفى3ااثاطاعدأكط
أضافاطرانهطحبهنحنمهاهرمنماارواهـءبنداطههءلديخااعىكنىةاطضنهقالتوةنالمحييةكاافىذو

أدمعندنآن9ثولملةاثذاتادااابايه1ءدعالماولممفيولالخالدينصماااانءلماطلكبةتجوأحابواب
فوقفلىاهابىالى4فبهأقناتابئامهـمنىفقالوددهءءولصفىكارعإخالةانءباضاصراالمامان

لطفةدهاحواتلىءيراأجانزةمالوالدلب41الينكنالمطلأهنيءلماثدااأقضاونحنعاالمالثلالون9ث
أمحيافارقضاالةضامةماببرماأللوفنء1ضىهءمنهمارهـراوثتضبةالهانرتالهعاملواانءكللموقد
كاتاأبىسالنىفأرأةادموالاصدأهـنااولوندبناةقتناةالتاررازةؤددةؤنءاتةةاك
مخاذالتاخألبىفىايافقالررخاوأنصاهـوااجزانسإبتامالدالدوءاؤتهاكنالصدإةوا
ناسيانءهانافامالئهالهكازور4اليخادملىةاءأعدينالدنلحماولىاألاةظهةمن

هاتقمهوهفاخروراةلموةااقدزدتقسط9دصذضادمئمى111
ماوهـاآلنافىاصمناصب1ذاكاؤنرانصالىكتيألبئهرشامماماعلىدأدرتو

هروت12االهامأدئانإفافزىايم11قالمسأفىقولأائىامنغراببتللدتطيوعخر
الءوقداكنههاصوهماالدالدهـوفمهـاع5اهـأشمالدثماصروفةاتائن
اسغقتقددسالاهعبال7ايةخلمطفىةفتةالفترميناالدةخرنكالبف

مثمعرانالاسامامنأرطنآمالىتشاثواسسيعلىدولالىاأفحنذالمحدلته ا

الةلىءاأدوهطكرآهمادهـهخ2لاقوا
باالنصراففانرهلألطدوراايرغلىءمفهنشلىلمبخيمازمانالىاددؤتت

زاد51لممازوة4وكببهاعةاصدررافىالمجازهمكلتهمتهـباناسالورىنناتث
الوقاتابهمقفىناممواض7الاقولذاهـلءو

طجهزبهطلمحفطنتحدثانء



خومامجنونهوجندله
بقلىاامنمعكلثأالوحثى

4طالبثممنمجدوالالىاويرد
ستفئرهأشمنآلفجبقاهـالا

وحمرفتوابرايةمن

عررتقالرطبنىفبى
قددرملىوعدلمجنوشوهـنجا

نوتفد1خماوهابعهصاخمابا
صثثماففراكفركا4مف

اللفلمائحهمعرضانلست

نحصاوأقبسككنىجلوسى
آلتهناصفة4إاهـال
لءااةأ

ايباكأثءدخلمفنوافى
وهوادكانفلذىرااذ

ش

لبحىاكايمفيهلسفالما

قالثملهيدبهنلذىالرملىا
لؤاثث4ءحراثناوالتها

اذاماماكتنىكاىوادئه

لهصماعلول

عاالبا
اللىكاجثفذتجمط

لةث

ينتماخاتة

اخوا
ولىامفىنلبالهختغ

ارما111ابهماادتو1

عهميراتجارةشواررتهوان
ةتلدابحاكنوهـخن
همافالههـاتةفايت

ةازئتىلمفحومثيودهكبفا
مدةفيمنالمحىاةمن

االخجصهثىريأوبى
لءرراابرتابمولمحاسرة

031

رصقالمحدانةمكألأوقدلماالنامقال

مبالمؤدماافالت5وزقدرالجأذان
خألاالؤولدةلمطاهذهنو

داناالمهـرعروبلواللمألتجةسالمهـرةب3مار
أهمماامهابسببزااعئم6لمزاالومنعزيرؤرربننفرأدولةبرلةالددءنو

ذالثفيلةالهباابئفاشرثافقالبة4المالثاامما4زوكنيرزالوالمالثاماخض
بخبملىلوابروانك4فزسلشمؤالوبروزاالؤ
يربهالوزجمألحراصرشمرالنافالثنمألةثوزرثألةاماشيئاإنةايالو

اوقاخايهعمىبارأسكرمنذئسالهاامجلداسعينضاكقكإففوقدص
ضاأثلهباريةلتافشرث

ئماناامملادبركامافىهاالهـةبابلوصودخاخذبهلة
افرزاناقديدقأنأىلرفرؤتبسوثلدافىقادبهااذااو

وانىساةاسفءبنفىوقاليم

إواااررمءنلترؤةتالمحيتمااقآلم
ابمادقايهامفرزتكألخاالرمنسوتالدخالت

ضوقال

ابواال7داهلماونمحايخالبدابأئروصؤبالد
كمابااالىرددضغفجهميدىنبطتلواتىبهتاب1

آخراوقاك

زركاألالفقاتألالوزرالنفالواف

قرالبايدوراجمألسالدوالبلدهرا
اضألوقال

رفياتراسلمياستنابنهمملهمنتألئياخناكاازلو
شراضيماالالسامناابمحتلتهاوقضاتأم

يف2لا4

دأماهألقااالتمنعىاوادةيمنىدمفمحأيئونهـ
لهامايثبعلىاألئابحةمسهـلمطاأتىةفلقلما
لفالةكثترضىذاحالة5راتالدالمساتترتواذاف

لافماىواللمبهءثصلكلألالماأص3بفيبتماصال
لثيةؤاليرىمجاهوه2رائهقوىفتصفالم
لأمحةءلفباةاضبرتفاذاشأدبشعقلرواومة

قىاصاابناالل

الكتءدرلىومنكثبضبالخحوبفىمماناسقنىوا
كثريادهربيتإسفلك51وماامالالعيةلأنا
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محاسنومنمماعوماذالث
مرثمنىمارالمنادىالدينشرفأحدقولوما

رلةبهاعااالقاباألمحاسعافلواؤانهمءدأتءالوابالمهشرشتىاعإشيروال
طإسعروةهكىاهألورافااصراجاخمامننقافمادةلمطاهذهنو

عرصفرافدييمةرحائىوجهنهأريالمخيراجممفاننت
خهاااذامانىرةدلدىتقفموالميرأزفلمسةكااطافاكنولىذنبماوما
الورقااطراؤهـمننبماتلغاواليرىأدبصانزلمفتيلمواكلمتمسفأخموا

صءاكضاألهمنهوؤشالت
دقوعاليحاامةرات51علواوقىؤملسعلىنءلحةنماذالم

ىءجضمألمأدرىمافوالثهناتامفعنزافامهمتنألاءىلمناوالزمانءصه
لبالإلكثةرىااىوالاصأثله4مشإوقلت

ارففات4ءأالسكنيامنصااءألرهالرؤمب9دم3و

تءفاالوصسللقطح11ااالنآهيدالخصكذاكةمارئهلدلضةوه
دنهرلهاهـافااغبلىبنالدينىاقآفىاماتاوقاشمن

سءثمامفيقررألأثمحمهاةامالم1دذاكا1ءصااحمافالمجافئقملثم3 امىاافئاباتيداالدونيوالهلدعماذاكمهـفقا
صاءهث

ررناااصإولوناومنىأخمكاناالسالخراعدالدوابابداتلوقالصطتمناذانة3اتأ
00001وزفألوونفااالساابناسكلىينلداءكأللىاماالكبذكراقمرثلهمنهونعاتأ

كأصارصوقوثهباانثاييمالضالمناآكأل3اةدوثتبااإأكثاوأوأ
تزحماوارحهصدىافالدفثأةقالأظنفين51ألولدكتاكرأهةالمصافنسادااللثفأ41فامنةررنمفوأة6 أاأ مماا

4ءرفهاةاصازةسقىاابننت3الدصياثم
كاجلىلىصىوتاتلاثةالوزالمليةوهومناثالرطأعمصدوهقاصما1أا
أ

طربفيل01حمامىبثنتتالدسهفىوهـخأللىماهـالوزارةفبرقوالفال
قويهاأاهـتالنةالصن

او
حماهالثهىابالحاقرلرنمثةأتنتوالفاتةكصارخكفألدابازىاصياذاعهـ

هاءوضمجوزإبنمركتداتةءاذاهاسمهبااالوتالىما
اولهطبفىسواكنقرلمالث01اةىابنوقال

بعدراءالذلفيةءنءكأاةبااوفىاوتاا
إكهوإلبمقوملىدتوفايالمحراموتفانتألماءاالكتواذاتما

يراءاشقاافىدىلءاإاالبرصرلذمقاانخاهريداءبنالدسمحيىقثرلادةنو
جدحممالكبهوبخيشألؤمنبمهلطقدفانالزرضى
اوالمجلدعاظاااالماقىمجاسصفيثامباكاهلنجهخالمولىااءآراخته
الزاهـدامانلىمتءوالللىءىلواصوىءوراكالمشوطهكاناناسئ4قد

تجادوااللمرمفاالبواءولمننمفافاسرالال1اناساماىصارتثىروتفةال111
ؤوله

لىمدى61
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فساةحمأواضةاكتءأردد
لمءالشالؤفىمضوصقاامعخاجلمطاثذ3نلويانهالمحذومغزةإهانءوضماء4ث5تص

االناممراالنجبناولنممااتالمناثانلطاثاكا115بذعراد
اوسناسوذمنالمأتهفهقهقشثائ1ةاوالمجنومننسالاناسةاندصألوماقوت
قاتامواشداايسانءان5ذؤاهلتةالنهبانواسائاهـابننلمحىاوسهـكاتحركذاا4فااةالولضىأنةات

ديوانالىءلطانثثواساواالةالماثلى5اذ3أصازالادقتالنهعالذاياوور رثوثأنوأكرم

ابانامنلقيافانا9ا211ولاوميملاألمندملتجالىأخأيئءادألمإلتةاأالماقاأاالىافأقتمالمجبالعانولو
وهـنهـمةثلأودالر
نادهـنسأناالايصصهـبخاودفاألاهآلدانالآلفراقهكا01او

كأبىفيخقارابوااىذلملىءبكبةلمكذكرب
تءااانجاكضاإساااكم5اناساالىاصانافاسااحمياؤوله

كاطاةاأوناسؤاولففالمزرءانثاركوظتفأنثرنثالواىءومازا
ةترنإالصاالجأفاوقالرودؤاك

لموانااالانالصإرزةفاعالداالعاناههابئهوؤاكن
ءلثمقعاالثفنىااةأنىمى
انالزاذاثمنة5رهـثعذيناهانانىوائداءتأونءالوادقصنم اضاينماتنكابوحركأماصورتهالودادى9فرامظءءالدينالءماتمنتو

اأيافىانماةإاألءأالويأاالماذاعأاجملميهأأنطماةاالنافليأقااءفبأدبرشكاأنملمثثءفتملموانالى ممهكلقءالخأل

بقرديههـؤثطئالاهذائهصةصم1اابربلث51رشااصأفىءن
وعمبيربردنيلى1صاناألةأيهاال

دذمةءاألاللعقرآناثاأتىآترماارؤأوابقضكاهيلام2بطلها
د1عاالمجرشلىراالمحمنا21شهأةبستالافوصاامالمقاوطااءلشوعاخررسساهـكأالبباهؤوماذ
غصبانهثةخذكل1الث3مشوراوالىباقهقأأمامكمابمموناوؤورافىاورقبالملةطهالىلىءائلشيمغ

اعراثااقآليدكطوشمنأىائىرومنبانىااتةتانىاذوةقالمء01أأىنكراكاذاالبياتااما
دأصبآسمرافىيرىأللمنىدوذايواذاكتهاادععءؤيهازهـىأ

اخوينروفامابنافيمباةماالىىيرلاالويردالىصالهزذاللأوثاانيم4اومى4ةالى
رةااافخباتماطاوالىايمثرةألحهاوبماويمو5وحاهتاافمهـاتماوواتءماتلةقيانهتخفرتاقهنادعاد
ؤدةااكتلماكباسلىالملى5هرةحلى6اوخماكخرتباسحواثضلحالمحيوالواحدةذنوبهسااانيوماص

اخودأثونواقىاال7لءاةاثأةالالمةهـاااماعقلءينىتىاباألعرإقأئوااكالؤآؤلىارباهتصنادت
ألماائقدملءفاانهلىءعرفوعأناسبنصصءفىشىرلاةفيرا1اوا9ارةالويهاتةلمخمادىانة
فاهـفالةالحضاؤحرباوضءئوايمطوانمءاانهاعلىرزملشوتاهآايألءاقحذلىاهصءأفان

قنحفوإخطوىءصؤاورالشوطهـمنتقديريمفزهالىنخبرعبةافههأملى1تلم
عرزمفارعلصهى5أيهاءكاألمارقدملوةحرباالضاضماياآفمرفؤبهاياأالبةقىجملىازاقه

عدمأللىءااتباتارامشلىالنهاهاتالىممدرفحهمتواوالمجازممى51اداءنفلوهقدرةكوماهحألإلاابلطأ
صالأمكامتههـيرهصدالمحالعلىبوحضروآلمجروروالمجاإلتألاإهةءوبعمفمبيمابهاعينلصفنويا8

وموض



ام

ايطاثاينفسبثمروماهـا
اانمض5موماثدذأناسروبرهقيالناسسثةانهلىءالرفما4ءعامادخالتنضو
هانصمنلطقليهنلقللمطاذظرفالنفىاالحاائدغنلالرواذهوفىلهدىثاذأخماوىءورااهرو
ؤول9دهثاأكتءااوامالىءوعفهخركتمءانوءيئوعلووأواةرفىاهقدمودنانهلىءللىوهذاتالزماتنمف

ة55رألىابنناجمازفعهفىموللىملىللواهزحألونهامثصلوامنمةتاالولىيةاؤوا
طقاندوقىن9أصفتمنىشوإنىوارأصاىصامىإخرأئطاقمريفاالوفىموىتوراملصوما

تودمنشءفىنحىليهءالزمانءواخنااداليموالفةبازاوهـالهميتثاذاهىمالمتخلفقومكاذجريهم
اداشتهداصبنوكموهـوهبااذاماواثايات1نأتيناالدرمهةهـىىدانءلىواللذاااليامقهءبان
ثىلماتمتاىفىاتةءرنملالمهءخعاأولم

احزبادازمااتةألصمامفتااذلمدالقااان
ءدبءلشابالخعااءااكأ3وثءثوااكهذشاكانالزكامنوصاانءااماازابمرعطن5ن9وا

جمينوبةوباء

ررحرالاخزلافىمرهثميثلمث55لةتنالهحكلفوثمتثفىظلمتبانقضيه
انثيىلهقالداولذالثأصجناامنلتاصالضفاضفداءةكتمملفىالةن1ءااذا

اداللملماثاءش01ىقالراامثقدل4ءثثتباخطألارومنيشونلالرؤ ولىدمنلصااللواوادلمأنالمحقفىبخالمايمونناسافطقهدمت
الاافىادحءأاالطفةدؤنهفااطابنىوصللمةو

مرباانالنوالرجالودثءافىمكرضىفىالء6ةمهثواطرتهاعرابت
بافقالمششراكربنتلهةعامحض4فرليعتاقكأفءبمبماومىمتمالقيتة3لو

زكاكااثةبرأاأالالقوعهرونةأررأدذراعأذرعةألمطعاةواباعافدااتوادطثاالثيةفرخا
ذةمنهـاسرتشرحواكرهدهةازهنثوصاتجملثستحءالوابعطأ

برارلآئيألةاوهأاكفىكليممحيدبنالدينتجيرفالأمراةيدأرثابروابغل
اىدطآذكااالزلمالعىبب2إالىفطءلألنحااكقولدتلزياقثببم هحاسهنجاؤهورصهكبمهثمىنءلأماخبرىمن

ءخولهـباأىرؤقنخصوهواخهلمطوراأواةعاشوانهاكزاكبمباىلرقاثاامدملىزاائاماخر1
ستهمعطثرةتامةثافةالمبطئىءالددىلالمهحاروقوواةااتجفااابنىلىءوغالءذالثلحء
وفاتصنزادبخوءاالتكونأناماوىءالدالمحمرأنودليىواياغراقصباألموواةامأقطةءبرإةصهـنس5
نينلثمااناهزوقدتابررأناوالدةذلدطءعسعأنمافانةعنتواناغقونت4دهـنخدزالفاأويهء

كمةيناأكؤانهلؤثلاهءوللموكااةاسكراقافانأمع5جالرطلمدقواالتهكانمعفان 20أهعالحلودههنأدكورإلىتيرعمقاالتحهغ
4عيمادبزعوأتهدتءلةترطالؤأظرفوما

هكعرألىفقالخيرهىرممن4هـوعطلألوهببننالىعنوسائلة

لممحءاماتهابىاةاصاتةااءارضايركاأاليصرأقغزبالمأهـفقاص
الةةطةأثفاصألتالمورسييخلوداينصهنبصاهؤفءمثرما13و
االمنإلكقءبئاصةماربانذعرعمقثاالتكاطرببممنعأالرضألموالف

عربنأنلمجرمىاصوح13زإهربااتهقاإيتأكدبانه4ؤثللهذاأياممرةثالولحصءهـوءإيننانهمالةوت
كاضتهراجمياقىهـرإأبىتاطهباأبىتطثأبإطهذمن



421اسهبنعبدالئهتيابةئر
حماثالرئاكقرلحبااوا4كلألنرفىهوماتثاالهرأيهلءأينةزوالقمنلويماتذتاثحرتةواالصغر
لةفهءطمحولمدراننلؤربمنداءررابهـتمزفنتماوطأالو3

ضلأنئالىاجالقيفىقلمبهولمنجةاثورواايدركآنافرساقفىيمنهذاحالنوكلعريغدوكانائفلبا
نعبنالدينفقولأظرفوماآلأللصىءنرواء

صلبالمبارالءويدهاتاصؤدمةكرلىامطراولمطلمونعيالذبنماناو3
لمهمندارسممعشدرلوهـكلناثاؤناهلفاسنفالطاةنءةفاكا

لشفروهةءلدفىنم3دتقض4اهااددىأنالطؤميومازاماةارتيءاال
لجىوالداالفبوردآللألرجةمشهتهدبماصةسداذاألبئامبارحىأنءأالى
لعضبامرالرصقاقفيافبؤهاصنيالهـضلفىسثى21ىالىألأبماتطراهىما
غيرمصلطبمنتكأكالصهءانتاترانفيكضلىتارورحالناشفمصي

نكألافىرصأريااذيمتينةألجذالنتقالهـآلأينءاحرأةذءالصياحاط
لءمنلت41ضمءمودفيطبرملىتمبلءفرءءاإمافىانجماسثهاؤر

لفيضءبمطنفمولدداسةوةدؤلمبينتادارابعرتلط43اسفىءبف
نحاأثسقارمئالءصالغراقواإلكاندوةنمقالاثرياا

عارمااردأرنىثرببهوأهالهـطاذرعاتنطورخةلةملطنازالسال30صس
فاساباضقثربروناراثتالذرعاتنانسطكونأنزءعادةنغيرممزاهـفانفءاما1ساد4فرلى4ءؤ
أيامإلبهمءصيرةصمنسراةقراةبتانهطسالواتصةهط11بزرقالاهاضربفىسالساديوجهنيلء4أثنهير

دعوىلءةفءفألكالةئلوىلد51هذقدارمنتنفرسإةواورةهثءياتههااوحناوإثأوكلرقملر
االماميولمضيرةلاتالىءاهـمإافرثافىثربنارتشامبارانتابالدرأىنءكهأغاكأابموأقرقا

ألكاهالىمقذكربهقرة3تثاقاللظأنهمايههاصااأولفيازىالىينلىخدضاهى4توالوؤداشاالى
نه31بابيلأهـهلهوقاللهلدإشنهأ4ءمابعدىثثالىصءااىةاثبىزوقثوةلهترخث
طاالإصرهلؤرذنةتنآهوآضئةصاهـاواارةابكوامااخأتارأى1برؤأتطغات1ءوةسا

نيمابازإبهباوكبابالاءلوقاودضابنأناوقىاقامغضح6رامايرىنفةتءاحألاأناتقا5ت9كفضصاغ
وناليهبداسقيصذافأهناوكنانهءخ2ونااانءعادلىاعليضاويعرهقرأهتدكءصتهـالتملروالتهأ
كمهةمدإلمينه4ىءبمماكناخالساوثهرجمرذفأقداروءصهاوبهوبهدتهؤولةثالثؤاذ
ةلاهقاولودلهولدوأنهلعأنهأخبرثملمطهإكبهأأخدوقاعنبناصمافسألهذاىلمجماتاهـايم31ءث

شيئالدوكقءاصيئاانلوة3اواوراهـقال3كاننانحهمورفةمةامناحزا لهأجهـد

جمردعمناالدبآقاوجمهاانحروالابهطرلملنأااصاماىابالونيدايبمءادالكبةاصسااةازرقااهغأحاتلؤينة تبلومادتهواسانضر

إلآاىاأافئبهثلقادليينأندوقإالءإثئذأكلناءناايمآلهأدزدت15بخيردوقنااإدونأقاألتزىانرتهذىألالوؤتافىتءنجا
ونضهـادامرزالثمتزلوترالةةاذ3وزاجمرةنلتةملهاةدؤث4اأضاهفمادزت رثارالىسةلعرهكأننام

صيرةءمناشأنظرالىألقالدينقموهنحعثااقاللوزاتظاجهممالبهطادتثعرصىاةةتاةأاثرالؤرالواا
يطيرفىادحامفنطرتلزرقاهاصذهانمالثىابهامانأكانآوآينثولةثليهبفآة4تء

المحؤ



اآ

تالمجؤفعطا
4فمعهلجتوءاقطادااذاايتال

4ثااؤهفياذناأهاةةقماطآفى
11تقاطاصحاتمىذكرأ

قالل4ألوئصة4اثالمحاميرت

4ثمطاصمتمجألهءطالى
الةلماصذهاافتمرنوصعةلةفالمجهوثأللؤن4لء4ةنتنىوتهاذامط2فا

امنكطعددهماوأفادتءبكةشىفىانهاوقعتلتهطوثةءالمايممكاةخما
اص6طاحثأنلىءهارظويةالرؤيزتجوفىلاولتالحءدالاذهـفقيهأنضلالى

4تهتصملىث4إهضخأض4توبدم5تصهضبهثإغثفث3نهاطيرفىمطلى1اصذدا
2وررقمطق2اباالةماظذانهلبدوأضث

اكأصدواردااعصمحمطالىيراذنمارتالىجااةملمكوا
لرمدانهـحلحةلمةرحاالىةيصهبهـفينهيئطنبماعف

دفففيئصأصاةطلى71ااةام7ااذصاهـاجالأاتقآ
يردولميناتصلمكنوستستابتاتيوهفاسبو
اهدفىاذالثةءسشوأس3احءطصاؤجةءماتيمى

4ثتويهبمحاينافيااصمنبعنم7باناذواب2افتىطقتانبىيريدمجا
نفماهنالووذكرتافىاحهنيكاقأذمآنحألف5ددءاألحهدأبهنكؤتاومفأ

امصاذااايفعساع3عردم3لةالرلىالتاقالىمامألمحيناناصةقألوابلمحهاالذهانال
ابمالافءةروهـآفنطفىساروةااثاثمتنزلواذاضاهكمكضواصدلماامة

ضهمءودوجونثارىمليونأخرىئلةمىخمالسفلىافآ1ةسهلىءالاضاا

ىفىيواهندراقمهـاوافانوزنلمسىاارهدينلمظثزفاماطلموادفيونء
ديواةصحارىافىواثءمةأرةناهاابروابرومنهمواددءمكان4ال
ادأرغعةبئالالخم01ةأترغةةلمحهماأحدءطزقانةرؤثأفزىلةءمىحدوا

ماحمافعافىفوغرفالاوىاكلىبزءلمحاقنههكلاوأمعههـكلخرفاكربها2نأكلت
ةادصةبلماباانلرأىابادئلى1يبدالذىمبينالثذبممايقكهمهـدريةةثمط
ايسبهقوصتحقباينهةاحبءانوايمىحمذلئوالمجرابثةءدلالاةااحمبوص

ثلثفىيخصثأكاريخفرمخبففأثمكلذلدانلىلهوااواخقبشالا
بنهماولمهاقدممداأزيتاأزطاليئأكاؤقترثهـيئطرقانرفيأخرىصآلصرهمد

فىفرغأنابا4لآلفىالمحيئؤصثألثةلحربوةشءإعااياوههياالن
8عالمغقوةثاةةلمفألثةاوعا8يمألالمحمةءوعازالشالبثم4ءاءالثيااوما

ةالمءوعاافىفرغؤث1رمالةفداءعاكتبتىدئدالنرءهـههوسلةصهةالمحى
لالامنلثةثاةثةلنالاوعايمألشمالمحنسةعنهافىبتىلذىالرطلاويقلبالصلاوعا

رنشاخامنقيبمكةأنجملةءماانيأةأرهثم3اءفوعاالذلرعالضافي

قافاسبافاشبفىأهـ
فاماتهاماأصا

زتفمراةءلقعامباء

رثاعزثأضرهخر
امالهوقاقافأتهاأنحتم

دواضارامدااكالكأفةوا

فقالكاثءاأةتاتا
اهنهوعلبهالميكءالمحؤث

اخبلنئمارجوقالاقه
اوخهاثواةصيتبةلى15الا

وكنتاطلةإفلىءيرب

صأجعلتلمفعاضبهاايث
كأااسهـؤفىدأك

ثوفااتافىكؤقاتما

خهاأنثدنيزوقفتئبمفنأت
حمافةءلصةاانلالتا

اةفنوااةرتلدؤاالثلم

مناندوطثلىازفاوؤرر

اثألممانظرىفاكاة
تهاىقيلىآلماتوشط

فتاامأترك4ءاارطوات

كاكسفت2انشمغاجه

بنعروةلمسايومانانه
جمةزبنذاذعروايرإالى
وةصعدبنزثب3الموا

نجقاللهااثيذدبين
فرحهمقهوامآصلثغص

باااثوةعرلهفقال4الهت

فاانااواابمافيا
فظالكوائىولمحاد

لبراأذبخرىكاولىبد

اتموإدثنثاثمكانتح4بكلرا
مهءأنهـباكرممرؤءاانى

فعارااللذةابههلىالحعا
وجعلىلمحصهفىةثم



رروكطء4صتكضهةروة

بفشموسثاألبكثيشببنها
قتءابىءانوضتيا

فهـافاطنبوولهرهاذشع
اكأاجدتهىةهاصخزك

يهاهمولء

دعافىمألمنءلىاخاء
نلعان8القباااهدوالمط

قثءالىبنازالثاو
اذار3ذفال

بىلذاىقثءكأالتاه
ماقدكفاققتكطهـةءاذ

لىخهانئفأنتلممنىال
قثعتبىاضا3ارهد

عال

ادفسانانءلثالمثتةا

4تااوالتهألذرصيفقال

تماعلىاقءءاببناتالي
لىصبطالمربمسانكادشعمازا
دنهاثءنىدة5

لةأل4ءاانلىممد

صدمجدالقهانه31ماذا

امههءالتهرفثاعبادابن
اقالؤةإثالدادتهؤ

يرافنافبدرالممخدادصعاث

داروالفىالفعباسبنا
ؤنتصألذاوالتهقالددأء

البماونانهعباسبنافقال
بدءانىوراذ9االه

ينوهنيصهن1ربنلمالا

داثلوءترعزة3وجلى
اخزلاابثراون

صذهلهفىغزلانلمأة
قدنإيهاوءماةاؤاةا

مدراهـرهوقيةناءةات

اآ6

مئءواحدةةدةالااالنهاراتفهأالمةمىأرنهرفىنوأيامبئالصهرفىمننيؤا
فلثدافامصاتاخذمخزجكاليوممنسجرآءثيالعثربحزأمنءاالمجوابافأكأ

اعشرجزأاجاامحثرصزأءبئلءوهىاالبخاعدمجهـء4تتررهثحرءةااملر1
عشرصألثينءأصاةأمىراالععااةانءيهـطانمبثالنهلوبمنجزأسرءالنيهنء
املغرافىاوقوكتريامحهصدءثوذزااةءالفرالصاومنءاجزآبهةالماالوسعانو
دخكقالعدىبنالهبثعنالخكافىاباخكبارءبااقاالعرارولىثءكلوبااخلىدا
كافىاسضةمأفئررقاللهلءفةاقممصافماثصوسعااتاصيةاداصبءأش
لموىءلريهبنهزرلمارالىيدمىإمرونزولدنلببمألأذاثذمةفهءيةمى

الواصألنقالإلمثءمىاكءأأندتو4ة1طنءالهسالذإدالهدوفبأشجن
لدضابنلمحرثاقالنةررتادتوقالذاكقالومالىوخيرماهعات

لموالصعاهأمبعالسةكألمنازلهطلىءأقدبدات
لهدثاصابينحا4ءالتهرفثاولدعلىنءالرورااالزبيرصالنأإلرورأت

ذءلدترونىنرلداانيرهوغىرااالزهرباى3وبهصرؤتةجمافااذهـكمافىفى
التهرفىديقراتبما3ألىلدومىررورجليرعسيلىءاسهوحاالمدينةآطلمقبمولى

هبههنريدااولىافألرأىقالرالىلداسانصاتءافهلدعررفىوشوأضهع
لةهنىنءأالثاأنأردتثنقاذالواأثلضىأتأالثسؤااكثردمازثياقال

لدضافيألمحرث
لتهاااؤدرلمادءفااةاغدومانحروانى

نرءالطفةقالالذىكأترءكروتثإثنزينترأثلمثأنااللملبتااتبىقد
لذولةافسطجيؤطاطابوقالمماصنإومالمجاساأهللمثاتقوةاجمرحفضء
لةإتجخهافلغ

فلىاالسإلوأهت15يألمفالقالفىءماوو

الوجهندب21أسودبأنففملصابيبامذاوقدكضمحت
لهـسالل11ثوذالثد5ااعكلشحبةأيامن
االسفلىاصوأنأالصسىا5دردؤساعننلو

الرجانىاماقالهامنرافىاقولصالفزنرماطوع
بءااكةااصكدهذىبرألشداماةاومن

ذنااكاذثيفىكألافنىباافمنو
مىااخماوقال

االحرارقلالدامصدأىفانجهطتطءاظاررلته
ىلمالمالمرلثدعنوةطبمترأمايامكاهزمن

يدلمالنهناقصاووهأءنافا9ااثاعدهواعننمعنىاخهأىالالتخالذىالمهنىذاهـ
تءامإفهممننواودوهذامليماالنءروودكاألدالىءوتإثنالزأن
اذأهخربالثالسداسبلنءعر1اومتأرحنيذاابمبة11النتاملهنازهـ

افملىا



اآ

قالالؤلالثرروفا

قىتااراانوواكلألباأوالداعلىذاحناوالألضةكلبلزماناءلةتنابانبيايدهاننبكاتوكانلاةا
جمازفضاأثوقالااللشاللىءتحا

تتاةااةاافىكلهاةااراصصهقالهكقنهطوعكأئألكافهطالزمازفظيخفى
رةوقالااراالاملوهااساىاكاالألفطواةلواالالهـفاتلم

وةةبهءبادوسىامرىااهألادأبىؤذمناتوهـ
اإهانءخدوداليهالاصعرافىمالنافارفالبوالذةهكاررؤيتهالهـمصفراتىننجوا

افزىاوفال

فيةفىأياآالبمبدالىومحةالبركانةاان5حرؤكأءرإههىاهفيمالافى
فئاء2كأسااةادةدىهددافياناسااللشتراكلهسنألضمامءاسالتةبماهو

اابفوفال

اذاالسافادهءايهمةانضبرنيباييرةلىاوهماتألمبمبااليايمروافىلهغيرى
نءنماغهـاصاصثقمااحرفذفيرءتكنلألىحضاتباحمطتأقماافني ضااثوفال

فى4االرآثمرعرقيدتهامهاانجروربافىلرفح4الوصالبىمهراقىفقاشالدنزاتواقال دىالىةاانوقال

جافيلادؤالنمافىضهيملةاتاءلافدىتءموصكابئداوااساةامنىأاناألأفى
تاهداللصءلالواللىةررورهمكتتةولوشةتمنجءستباداةاةانرىءاتاة

مقصررىاؤولتءوتاكاماااتثواالة
ابرااتاوقاهـرارشبدشالىحانىاكلكأضهـحاافاثاساةادلالمحةإتاراوأ

كلريذنالذىيرىالمةذا
نالطاةااناكنفاضصضهايمالممفاأوواةلحاهـلةادتم3افراجم
بههتلباقىةاهرقابالةألو9مادرلاحضبائهاافاذاو

فيرتقان9دواااءأنصلءثحادوأكبورداىالدوقالتألةتةأضضأسالثااصهاوقال مثاالتاذاأماالررت
تعاصنادلابرىالمحاثبتيفادفاكللى1المامقر1ااواتما
رزقهادهركانجدىقسالومةذيهةالمحرازرانموتؤثا

صيزطشاماباواخىضإتاالزهزاءانيئةاةبنعاتدينلطيلى4119أللضضهمندفىنثاممانأما
تذهتالاركاابسفرةااولطااكصتيهماثااداةوه4ءاؤ3تيانالتااتاما

براث5اؤاتؤلمحائلكاساكالجهيلىاقالكةتجهـهبداازادلىابمهؤكألت
ئجثعدورانذكلطأاالبا4اهـاةيرقساباونعضذارهتاةاجام1

المجئادلالمحبامفاتخهـوفاىنهافااةثاباوقنيشثاولمط
ايفرادبلاممديحبضازلضىوااللمءنالوهـلمءنااللىشئثمقلموات
الشةعلىقيباالذراقوبتازلكدانررىسةكاوالتكريهاةث4ازرانوتءا

ماإفئةااالازبإيهالاانىاتاافامةابنعدالدينصكأشمااذاهـفىاتههصاباافضافصجاثءواقوله فتماتهخمن

والؤرللعثاشماواطاؤلواوهـبمثنرهالعكةوكفءاوافولوان



831بلتاةومالةشتفة
ءلاالةكأةقبلندرجراانهآاعرئاجزاذهـبماء

ئل4غلبهأىووترذااذةفيهفيوحااجزلحةىطةجقتقولفهـزا1فة11امءافةفوحهنىبابصلال
لمءاشااؤولفىاؤوالدالآءوهـاإلمهأنتى41فىنجهـتثباماز

11اقمراواصلاالومفيعايلثثيخفةهـبيستاههطامىاتاتوااؤأغاذفابصاليمت
اتةاذاالمئثساالنمشعحالكللىءناهومقحرؤيجوايلانجومعليكتبهاىراكعقتجمبمجورادتو
الذلمحلياهذاتوبمتكووتغرانهفبغىتنفياكيةبمونههسمخيرةاناباومحمتاتوقا

أالىليومسيراوانتاتارو4ؤثان81ءاقوال4ؤبأالدبلماالاأبيروقاآلاباشبالرثابهنىفصص
امرانةواللاللصفقنبهومبتاديرهفبروةوبة9فةسهباننصوالقهألكاامرؤميسسورنىوا

مةودامماءدفوىغرمضإهةكانتاكاقيامرهمامنكايسفةأصذا1كعالرما
اوأفانهدماقيلىءأهذاافىاااكاتاالمهنءنحتنمآ4غاثأفىذوهـللكلهوالرمانفلالمطضاعاتانكا

أاأنانفياتبلهابا2اأوعربنلمامزداصكعربنبهارفىممابيتااحرذدوكنولىوا2قي
01اعريالثهامرباةاثترهضطافاعخهااأمرتسء
أاجالىقولأحنمايماةالىءبنىأرثبئطكانمفردةآعصنهلى1جممفعربوناقلهايالاالكطةابفاه

ملباتثشحصئالورارءرزةبهتوادضسوكادت
المخادىمالماضرعافههأرافردامأهلمثهأنادحم

الةأذااارزاكاهءلىاالداةااالىكيناسدءاحهاالتارتاث
45ردايمعأيىوىلح

ءباذف4أصألكىببألثذءباحنسأأماماألالألمؤتهدرتاالاخازائراوا
ءابنامرامىنوانبواكبثابالرمامقااثمءافارتاذأوه

ااكلقصداالرالعوهىرؤموهفاندملمما2فااالومكادتا
ءاتاالشهفاطزفاقفاءيرثةذاكشدعرف4تءووهءاةسرا

اوهـأذؤةااااآلار21ثتلدءكئتااسللةذعتأالىايهتأءأنرأرفالىروؤثةصأيمراءءاةكادثؤتمق
رثثهـ9وفثناثسلى6ز

أالمححملةنءذلرفاجشكلنعنهابءابرممفت4اجحءاثباهفيثرأتىةتةندونكادمحنىؤ
أتقآييالألقننء31ىءةثثبخمرهاغمألممارادتهلةا 3اب

االمراؤثاهكأحثدىومعتةلهياجمباابااجمافىقثهـ4أتنطهءكاصشتألث
اعرابالىلحرهتهاانثىذكرهاتماعثرمنالراابرنرفىاءبههاابرابرافزااذهو اومهمر

دطوثهصطنإصأفيأىأإةأألىإنىإإعيالمجاو11آخوخزقإثاوإخافناالصكالقصصانثردا4رتاهـااداضيثا
11

إيتااإلهابطهكأنفىآفنءيماقهكااررلهمةخ1أآالويهنكتمالملاتئاناأاأيإأاتذكرالذىاهاذورتذط
ءاقصالةاهورذلممذلىتماا

ولمروااةخكاامفئادةءلاالفمساالءألهزفىاجهاءكلألماادم4تؤطتاا

انأالألانآلمالمى1قالدهخامحمىلأالأصزضىممتماماقمتىالهواألىااافغاازيهاصتراتلمط
المحئراتمعوليقالمحروقكااةارحيةالىباألفالمحصىالذىوقراىااحاينلذىااممضسواالعثلمثا
ةلرطاءاةإةلءلذى1وهـىونازالثالثبئومالاتواةأاان3المااندكطاأوأمراامامنيرهاحهياالت
ىلهقوكايشعرهمحامن2

ررمءو
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علىاتداتجراالنوعمئروفلهصما4طوضرمتالةكااثخريزيراذطادم
يهانبهونانبسوونبأرذهعمنرففقيالوسنةضتوشكآدؤنافدوثياسنكايةاق
صعفسادطاةارزماناىطسنقواغنونئهطوذقدمةاانإهىالاحضعفانانقانى

ابدنالىءةبوسهااابررنإاانزمانزالنكىدالمطاصبصامامن1ائهازمان
أقسالاىءوتحاىاالفضالىاتتأدىةمايايانلىافااباننماوااقؤةباتبؤ
لىمطشهمأزولهذبامىياخماةالثواةواوةالابهذهينالباقولاالمو
الجلانكاءاقوالصاهافرونالفهاةرواا4االيؤخروأصالى1ءاذاصاالثهاحلان

أناهالملوافىاواعلمتالولاالنقينبااافىتمحال110لاوايتءالما6صالاالؤذ
أنمابهنالؤلالالاأنورومناطمفااثابواةاتاالأفىاواكولتااالؤللأال

كآلاانخهاءضهاو9نحهمىنةالاترفيالثهلىطةقالما1فىااةاوتيمأنالىاقفي
لالافىلىطءقالطوآغكرهنءارهابتىبادافىء1دواعركلقضىنةاوماولاال

هاالتءاثذاكلباؤمنعرامنإاماماوةاةاامايومالنهررهءصأنهافىءاا
تادىاكأذا3واذءيةماهذروىةءولةاذدهةءلىازرصالمحودرلهالئهاال

زلمالبفمارةادلؤتفانفاالمحفوحالاكورئسذأشؤالثدثهأوؤ15ألذىواوقولى
اصفةشاالشلمطأنهفالمجوايمهمدبسنهفارفانبراتناذاصاخصبهطالىدالا

اياخماقلشمنركثمنخيرنودههبلىزرط4وإةيمبهاااتلىاالساخمروفة11
الوراقاا

لءنءىءاضاوقدخاةمامااذااإتماأرافى

أجلىإبكااجمندىةأبمباصةتآفيضائكاه
اتإتالاافىاكاذكرهـاالةالىالىاللشارةواءادإبأاللحرموضئأيشارةسمم1ميذاابلمءالاا

خبرانهلطمرؤشءصحزأواففراده4إغوضرءفقرهنو4اءدونهنءدمنءمةهـ1115

فةاباياصمضحءلءمرالهاداالبتالةءحرفالعاقرانهافةالصورباأمجراعرئادالمه
منؤبلهمنالرنجحمهموالقرانالىحودلميرتءااةجمراوشوالواماصفعلوادر
توعهلوضمداءئفةألكضااعنكاقماحوزمانظوفوؤهـليدةأوناةفالرؤث2حروحرف
5جربةتاللسانيألتاقيفثأصذا1دبهنأءوتبلنالعادئهلىطولهمةاكاياتأموتم

بوممامقلمىكطنهبةلذ5فا1ىممئافئ3الىادءوهوعاآلألضابامصمىطوا
لهممعولدانهءبمتفمرئداددات4وقيجمرصضيلهءوفانمنيتمنالنهءاياال

موضفيل01ردانهأقرهوقوالألمائبمهراتقمدةىااجةالصوربامجمالتجلىانتئ
الراذلادمفدامرالواكالةاقرلمةاوةاامنتةناألذىاذاالمنىالحرئةصةم

ىمومبعدهـةادتابهنىانهواتلهقراأتدرصانااجزلغ1دالوغااتوالتعلى
قولليدلىانظراثهذ

بمعاف3حلداالفىتثبةالبممفاأفىءهاشلذيناذهـ
فيهشامعنسخدبءداأبواناأنجالرىاجريرابنعدىداالعأنىباقال
ولىصااينلذابزايدتنشالبيتنتضهااعنهااور4زضىئشةعاقبيأعنعرو

ئفدى71

عدثباببابلىااردانفىألىأ
قابكللوصال5نبتواا

طافى

دونالواةاقا2قسدأؤق

اءرفار

ىائراعالباررتمعغواهـ
الماورصالءحبهـاواتآ

شراالتنقبعهرضو

زحأوكضاصنلمكثئابهـوهـ
المقابر4ثءنءالدارأولبما
برذمانأنركأءاهذا

منثوم4فهحدتاابابأل
ااثلهوقممةااانوام
تيبأىةتطبيش

سكرالأهالوبثيلىادتلهـ
كااة11ذنؤىالصرياتقا

رءاذأهـحمالوساهتقا

االقؤداصفرمماشاقا

مرلةانفىثلوهـاهءؤرر

لىءنهكلألربانهقالت
كيرىفاللهنءةءرررز

السوا4معرفينءتحاهات

فرىاوا4ررخكلأفا
وصعهورشموفاأ

لتةبىهاتممحهظرهمعاواهوذ

وبينهـانئبلودباناحىبم
لىؤالىابالخىلرمبنىفقم
جهاذالرؤتءااتوافيفلى

لاضاوكحذثصبىعر
لبافى

أنةةفتةفاولسات

يرى
لىتكاىأولرفىوصمرء

اسيزاحانبرص1اتفقأ
طا

لىأهـرقبةيرذىفالشمىا



31ءبترمنملىماألطقا
لولحيفققعائتالتيرحمروةءافةميمةراةبننسمنكلوأدفؤيماابإدلتهاحملىثمجيلىإبرسرىواطن
بنددفلوأدركفزوغلمءالتيملممشثافميطراكنثنحنمنكتأدرنأابيتاهذاانقال

آبولقطهمظهراةبينضنمنكأدلوهنامماؤسكيتهارحميعفقالرافيههمظ4هروقوءاافوصقعلما
أباالتهأبوجإلصفربرحمافتياذرانيهفابيننفمنلوأدركيعاؤيميفتهارثالساضاأ

مشنجمءااةفاتهانالىاوارركنوميراةناتبنحننأدركليفإلفبةاامكاراداابالرااأجم
لاقاةمدراوااهـكاللتوماناراياوما41ضهانقدقضى

كاترىأاهلهانناصذاخهـزماالسلهـرراةة41ؤاهنبمن
وراالىوراالىذممثبممجثواركاأنحفؤآدمحباألثذة
4عإلانازمادةاتواةاتءطتانلداذاتاث

ابرلخيرتلمقكلمثورامجبالىاراواشثيةتيو
والئهويةا4إمألفةوث01ءمةذبنوفدأبوالمجرمعرقالبنيسرنءىالصوحراباب3تدثسأنوى

قالعذلماذعاشافاممائةوهذ4كىءؤنالزةنيوامهاأباياةىااةضرفاوالواالدبمطتهالىالقهرفى 4ءـبلألدقوعن6ذالوروالل2ؤآاننثضثاماعىئوقاتفقهضهاسكدمهـكلصدفقالتااهذا

تمعاوثفىتوافابىهرقتقانهفعبكاالمخاليامخعالااةالمجاملثاأحرللأإقدتخاوانطنطةءاىشينسا
لمثهءوثإمألوقراككةافىاصلهمأباياالىاأالهمافهأكعوافدا4اهـايزيدسرتافاويبافهانمنبهمالرحمتها

صألومذهابهاعذراأودمنتأةأوؤدحستنهةوالفسناوقاولمشمهحةدانارفكرزلذىراثلأوأما4أمت
مخيروسكنيرقومهءمأنثرثإلمثافبئئرجعاتذءوالكاهاءافافاان9تروةهـئلهلالفةأنء

تنصبر1بطصقصعدانهفهغذأانىغ4ءحمايرلمتفأىةءهذافابنكاباررأاوهحالمرلةفلمءبنرثا
آورتاوشا4فأبعاصاثهأقرتبغيةاذكايةبرقاتإالزبنتهاعبدصا5ررفئتاماأضسرواتل

عدأنكلفوخملطاسلثوقفكصءكآفانتهاهءه2اأالاللىقالىاياماامثمنحدهلمء ءدمحصطءامضهاول

افازههـفركاميرمخذبتافىذالثكنااصصرلموراتالمياتاوغرماومؤنادواةبدتاو
منينايراايافعاتيديهنشاصاهرصاثمخزشبضعدأموركطبجنس1ماذشدرهمروالثنءاجزاااكا

إلألفولوأةءتأإجماماالناؤادااالتهاواكأتدإماائتهااإيممراأيوثاإانىاثهااخزألتهااثبتلهأابالآلاتدقااة
لمؤصنأممراياحمففاتدرهمافأهناكأعطكطناواوقإافأمنكىكطإاماهزلدوؤدددمرثوماتذء خكطشلبلعىثأ

بدرلبملىأومازالخالااسراأيلىألهالكتتاةانبتاكطرفلدقاتداإلولألدامأليقأالتهن3ص
امثاةادرحباافصآلمانااةءاذااغطوقدقامننفياز لودنءعنلىفىصن

مإافيآإماألفااإاصنمةكتأجفإالجمرالتهاااأتمنصداحملنه
لةةهعةالئهرضىانىءلىءلمونالمبةءأؤلرميون41ءالومالمحكلااوقالدااناسفىنيمماوط

عدعشهالتهرشألوب9امومسم4اءاوو4لىمىبىاامحورشلمأانهأميرانمؤنينيانممدأئبكالكحاانمطوكات
ألىبمرمقامدونخهاورةعررضىقامثمبمرقاةوسلمعليه4زاسلىالنىامةدونرانببمكطشلىووس

عيهذلثنؤأيخرادلمهءاكوةهدذءهالقهرفىاذثحالوالكلرقاةنهالمذرةفتيموالادهمألكلم
دالزاط

وأراد
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عدصكالفوكافتلهإءؤ
صاف2ال1رلىوااهبأ7منكثصأ4ءكامءررأأماكأنهناايرأمابادةءقاذةقاةلمجمرقامندزلأنواادوأر
صالخثبهافيوصاكأامقامعننزلفةمظزلوأفكطبمنااذروهدهـنهلطاليالث9ذالثفقاوكانمث
ءهـدانهخوذة01انءرطءالهنقرىااثشربتبنفيوسدوقائرفامحاثضتنحصاأةت3قاة3دةمن

ألماايمطإوالىالزمهماجمة4فاقرضناعدبيردبنثساهذاصوقاافيبسوهاافئاالنصادارافي
كةالالانهابقرلهنيوفىلمأتتهأنأخافقالتشاةلمفقالوالهسلاواهالدراماهـماءأردالمحصدرهم

لااادةواثمتفىهويهالخاصأاصاثندكالءن6االرقاضان3واثاابناةا5هةة
ربهالؤر1اشئبامهماترهثالىأتمنتراهث1فباشابهافصابذيثنقالرفانفكارالخ

طابكرهـسنتدةلضو4لمجاالهلياشوورأسهجاؤسيأكلاليأمن5اشتر41ءباهخثاافصالبلةاا
عنكذكرتهيترصئالىسانخالهفالصاةامابتولمروءاقامهالمابدالمنأيسهلملىءراجا
اصدافىضيتلهءهذاكاثءئلةثافياعةمنرةااذهكأئقييانأضافالزةاثااذاروةءلةا5فب
رجالومساألرانأصلهقامةفاسأمذانإلومهكجاسكانبنعجدالتهبندءابردمحهـانوقالاجاسههـانءناء
بانهفاخبره4ماساليرؤةكتأسنوباسءبنإدتهدعببثافىعلىزرآشعلماو4أببفيالىرأسهنو

صهترأأىنهءترإةةباللملهالوراقامصرانظمندنقاتابءلءزفىذكراصمربلىءامرامهاصثباالىتهادعب
صدقنىفقاليواحداالشانحافحجملداالجربوبقهبصشلهالصداابهبواز

محةبمارهسنبأليرونببءكلالدااتءبرباواحيمخالعهمنخافهاصالىوأراه
ولوسنمانهلىءونالةقبالمتيماصقنءلطنةب6العدواهالذىالمحربكفبئماو
هيأومالثىلىءفاانهلىءضههـاةبىوعصرناعصررزاماتلةفاضؤالصااالدأاقمو

المعنىحيمرنبز4مةصضوؤوتهغت6كافعدضهجىمقلبى9وأشهافاضلاقافىاومومن
ضواءفطامتبرص9ثتموانةىبهفيعادىلذىابادارمىاكرادونوشعااثءااؤبادونهموى4اء

ءبئااثبمطخنؤصالذرلىلميهنوانصابفلىجماجالرضهيألنلموانأرخهثلمانروجيواكانهبدى
تذصكنولمكهـا2ةةهءمالةسنفىفىلىزتلوانأنملةؤاللةءسةن9ثلمروانكطص2امنفذ
لمأشإلعاتةأهفيهطنشمنطفيافلمرعاااللسناىالماالعضانتوقدأنىأبحبةهائةأملةكلزلى

ضلمتبفهـءلةهذااافألامحعدزدتشواالءئالتىضكامناماالثلهأقىثرما3اافأعاأصاشدماقى
انلهواصاالمءرفىاالطهـوارحوممكاضءوأاتءاوكاىاأتسيآقرعديدإلفاناءصتالذى
رانااض1وهـأئااال21اةواقلوباب3لهمواامالامأدربووالهـ1شفبفؤإللمالتةكيوانأنامل

صميتضتيراالبمابهـلىعىكدراامنمرخاتهاهىاياواهبيئاماالنةحندفماروبالتةؤلدسيمكوافىحكالهال
يرلهداىاكاابةاال01داناتإلثورىوالمجبلموالىبرصذاماتطجالثءدىهـتالذىانآلةوت
اذوهـرباادىجوهاصهرابننءلمرواهؤمئيشؤماناقوساعله4الى4افىرصولوقولبلاوالا1
مراكنبيشصفلالهائؤمان5ن9تانوفىإفظلفرسواوالمرأةلدااؤماثاقااللموهعاثالتهدمىفبىاأن
9وهـءالخفسالهلديةلدانانحالمثدتدشىؤمثانانافماوافرسواالرأةاالدارزقشئ

المحوثبنةامابندريدبمنيخبمث3قولتاناكائلزىالىبناقالافرسوادموالخطإمالىؤشنىثوماثا
فارسهوازننءهكاابرثثثالمحهذاروىنقدمخالطتعنهالتهرفىةعاثانابواصرمالمحدوىقولهين5ذا
تاهاثنفرمنمروفاناهمهضانحماماثقاةوافلخبرخطداوذلثاقولونةالمجالأنانمااتقا
وبىالؤأىههافمراثلمكانهااكاتاتطعادلسدلءالاثااليثذهإلنقم5ساوشرهافءئأكونأوتءىمنثت



ضال3ؤتنةرمجاوأصهراظةا
4زارضىطنءىلمهربابنأبوبكرااضىاةاالعدوصولماذكرنلةالمجاهـاهـوءتآتب3معدى

دوتقيئوايعماناصانءانجمحثيلملموإ9القهلىصىيئاالذاقااذقألطغءمشرهوازنءغرائلفى
ثياففىومافظراكاصذادةءوفاومقالماثانملمزماافاساملمتبمثكطواصلىتهاريسرلغرأهمينص
يرةءدوعوالالقولهنةفىاالةانهلفافصابعموقالقاتالخالعةعادةررةاذاوجمزقدأمننو4ثءتها

لالحهطأؤلهيصملمونهاثامخدتطرفروىىاالهـالنمءاكعرئابنثصدثبتولحءلانمافىامكربعن
راباالالنثدت12اصؤمامنكنثانلونءةثأقراممابالقالوصلم4عادالتهانيااناولراإلوتدئرهمأا
راهاءحيأباالناجونااطبالالقالبرةوالالعوىترولتالماواعالةكه41اتءمهسماطبرإىارؤيهاأثاشاةاؤا

أشأملهماالواوؤدىءأكلثغنوولرلمعاليهطهافىصاهافتالدأهبيراالحهاافاذادخالههامايتففقال4متممهحلم
فىابوبهيتوفىيومفململمموعاثالتهصبىافىتوولديومىلماحمامافىهريهماعاوكاعنلحآوأفيباكهذع

وددهءوجا4تءاشرضىاليصثمانيوموتزوجعةالتهدرفىءقليوملماثونلةلتموقتدهوازنفىمتو
بثهاابيأنلدينالرنا05نونقاتنهتالهدرفكطتلقةيومرؤخبنةثلمقلهمثرأتم
ييءدنرروابخحدتصاحهاةءبزرثمنةالوزاليرتاذوفيزماولتسااهاا
ررصاالمالسافىءوالسيهايممبمض4كتوقاصفايوقحفهءث4رةاط
انانطفيماىنصبرالمحاحدقوداومادجاهذوفيانهءفاذا
أحورأغنىءأإألفلألبالىاذسلدمرلآوب5نساقراماا

المدؤربكذاألىمألوأكاوبيضنرىإتخىاالمي3لتالى
وزءكلالىملغزافىتالداةمحدبنالدلمضلءوؤبعدلهاتقا4أريراأهأن
الولمدارامناكاأبهوطدداهاقةكأءاةمالذذهوجمأةتهدا4صألةء
ضدىااحارمااالصغعةةصفوقثكغوجهـراكاحهـااتثاجماقءعنفىتجمهتادجمنيإفيالةءاا

اماصمقمامضفأرأهتفالولتهاطئمكذلالوىلةوالثصؤطنفاتلمثثارأ
ؤاةهـءاميمأبقياداءساعةاجافيرزأولدؤأرقزبيىنهـعثميرته

دكاالولمأصنإأماادكنشألاأرووكنةكألاذخهالإطاتاىكقبألنيلىوإكدملمحطأكلالحلفلذالشا
يدرككطصاصهـبءوالت

عروزإ2فئصبناارءؤوالزدمتكتءرأمربىحىحمإاالثاراألمادةاإإالدؤمذإرهيملىاغطعانمنرةدغوثمهثا تءو31ء

خزضح11جهذااقصرااذجهكنتؤمننأمرااالاوركأصتتيماالثاكصازرحموبامنهمأهيوفغزا
وائطهـاينواأصعرد

بهذايدعنهسماجمنالتهرفىلبطاأببنضملىبنرالمحينأملمزيادفرأيتبنتهعيداذاتفاتو4إءأؤالىله

يدتينازأياصيهقلدرراممبتهآقيرآرسيهأثيرزأأاة1أزدإاأبافىاوختمثمنجنبماالدمسبئاتوفء1ا
اقافثطفافيهروقالضفالذىالطاقوأئربهدم4منمنالرواءمثيقاللمثدثبماضهةاناتطعانالىنهاال
اشاميانقالءلداوااقافىأبوالحفىحالقهحمهلمنءخاأحمدبنالدشسيغامرحامنلمكاالولنئ
انىصمةااكتاصايمتكلث3موتابنوكاناقيمرائاوأبنايالسىإمايرامتابنانشاؤالساقالثم
دءكنهناهءأمالثبصأقزتدالدينطءكأتاانقبئفا09االداأمامحبأنهإالمفئنجاسمخفطناهجز

اثأعرعرفاؤولكولمقجممىتابالذأهيومعبدالتهل

لىث



م3

لداتهيمفبمبدالتهالنا

زلدبنبنءأسهبنروابرزاصءدث4اثاءكاامماالاذنبانافاالهرعقادمنوث
قاربركللميخروهـصدئ6نم4صاقرسئءزأزونرلمتس

الثبراإءنىءالاقال4اتايرهثلبدوافىبةزيمبءيروهرالينلهماالنقالءصرازهفاسف
4هااةازلوألءةروانبنابنالهقاليرالمححلبمفبئ31ولمطفيزةكأتاةلالطمنعرااتجنلصمؤمازإلة

انوخااوصدمافى2بهااكأمازيدونابندثتانقالفىاكألهبمماضنتجزههـاقيسرائا
صمالبدثباب41تسىاأماقتتوالتجةمالرقا2ثلاكلةجوأتاةنافساوةختم

ءطعاافىءااالطرادقالسوثاالنمبيتفىلماعلهمحبدلمدالبناابكتتتوابافىغرثاالماتأافعما
آبونمثومهنادظالادأمادخلهانهرلشنابدقريمقبااصهـونءهربيدضرالألصالتاتلبعهافى
دتفالصمادرلدبنهقاللأحصبابميصالالثاةا5سبنفىكرالمجرسقال1صحلمبعىا

بدالتهءياةعانلىاقهنمبادشضتوفضومسباثاةا
لهـوقالاهفاواطدطمحبنألمبضأموخبهبربسن
القالريدقاليآفىمرشلمباوالمجرفىىقدبمصهءالمط

أنشولمكأقالومنوبفصكالبساىبهاسكظطاذأرىفارتذص1
نرواينفادانارآهن09ابطرامنصرتاةجموانداادأنا

كنتالظثهوتلطقالصقالباالفقذاممهـرفىأتمنل9ةهـ
أضحأنافاصبصلمرأامحباىىعادكوانامن

دبلهالفت4ضه02ى2ثهبطذهـمودثثمنألساذصالؤالابسأ
دتتهيتءناالتبالىصهناشهرالمألاقروحأذاأكصصت

علىهبرلساهدحتءباياحهـبممنكلأفلمانا3يا
دالفةناقةاأتمالماثءسضاقااليئ

اخءأروعانابنايألءحمانفاراحاؤإوالرلمجحبا
صوالضالصرىةم5ريابثاكألواواواطباوادبءفا

رأاكابألقىفمقزإلوالذهىاؤالدريويفوقال
أئنباايشفالماوىأإلىاكالشفامامامؤالدنتتة
امحعباجممالىضاود1االىوحهاهدوحهاامثالداحوقالوا أرىانفطالنااسبرت

شوصعاصدابنييهثالمعنىفىاقىىعلىبنحنمدرالدينالموانضهلفظهنأنثدفى
اهرتاانززادكالذىمطألنشحاالمحبوبياف
ادناتففكلدرتدصرإؤ

هظلىلدلمشهردرومن

ل11داااةدواأ01لنفسه4لفماأيضأمنافشدنى
فأرلىصتىعدرافىيشهـباعاصادراىصمءتو

اؤدى2ذالمأهبدافقاتقالىسلىوصحسهذاليسالوصقكفقالت
نهمفىدالتهءألثفانالمجربدئاابنالديئاجهاوقا

االحباباذحفافىصسدى5أذاباوحرحىحرحى

المنالقافاالمادكانالمحبابلماهـذاىفامرأنحراطفاكاللئتركا



ام4نب1ااوصمالىهـبو
قولانييإلقاثوهاثصكمعامامالمهذاكن1حنلثباستئ2ردرىكاالهضؤثقالتحانعا

قدأضذتكنوؤباالماايوصفأنالمجدولمبمببالىإيئنموالمئئلعاةاءالمطتعهـثداالطقأبءأوماثامن
فقاتبحمبهأمولمنلىلىوؤرواالابرلىدتأؤلاهرةةبا4فمفاهالمعواأناهذفىء

الزخامحسافىالمحباناةبوامتزصامحبةوناواالص4ابنوائالماعاذاكأ
الغاؤافىااء4تةتناصجى1ئأل4غراسكلرضامققدنحرمنماودضزاابرالىدااكزاعمض

وهويخمبنمحيدلمجيرالدينافىاكئالمهذاذلدعلىمدهـتوقةافىثموقوله
قولوا5ومهمامثيبالنءكأليدىوقصألحرباقدالحلىألطردتانلتفينةفاهأيا
الولوماأل3و4جصنجمبكرهوىتاذاماغماذاومحبئنملااوأط

زىاغإافالفوألمجط
ابءحثىنياءاإلرضفبههنانءاينلبنابماذاأأبوامايافارسط

االمتزاضأحباباماولآلناءوايررقةألمطخامعا3وتتاث
اخهاىالويروقافكروراتدينالىاص

ربمنوذاكربببىنءكاذابوالىبالمحبنحيلىجمأداهااكأايهألءاله
اطبانءصنىونارتحضنىةتظألماناطبناربانارانبيدناظاكيىهـ
ضربواعنءحفاباشانثماهابهاشتئ3نكاهقالئمىمماالبءتو

بءنءولأسرذابىمنأجمرايانافاربيءءشوء
كأهـاقالهــلمـلؤارسابر وله

ظاماالم9ااماعدفىذاابجهبميهخآسرتى4إكرن5نءلماذافن
ئاماماخةبهتثةمكألذاكابمءاالبئبهف

قىلدمثاوااوقال4مضترىافرارساانمقهـ
ءوجص5توخمتسلة

اميرمنمثءأماث3
بقالبىبسموبمامنفىكعيهدبذانااؤيزلدبنلههـ
صبصمواثءصبصاليفهـحاردمألالهىمن
ريذابحترىازلشنأبوماصاطاعلىسفااؤإلاخافاأئألتجالىتاررئدوامالصكموالم

بماوزيراتوكلقالءامء3ىأسهـ
وخزرحىىاوامراافطبىهئدؤىدمادرتلدمراإالىاأبىأملماأوفضلعائدةأهلفأفتم جءاللدمال05

فرىهـاللىءفىمةوجاتا4تروإيرااكلاالتىلةءاةالوؤءمعافىىتمكانوادصافىمواهبموأيد
تفيتتمنهوايثماىء

األرآالطافتىلعااااافةأيهطاونةذالإللطأقأليردمرتىإإافثام9ءاابقأةداوفىائايفبئفيات11اصؤالغيراأخذهلءحبا
ابذقعلمامنفيضربهاقيفرالباغراذمنأصلؤه9الدكتلدخىمحه4اااايالباباكاتضاوقوله

امامبادنؤالجعاكبعتثءالينةءإميرالمؤالالواقهوقالوزفغابوأ04عاانهممةالألااقلاأب
أحفرهانجالسبعدكاشلىنأميرالمؤفيأنايااالوالوزيرقآيالمحايففقلمارأىالخنثالىرىدريةواهصابرف

ئاثجافىلولدهمحبولمطساونجالمجاتتتلمايملهوأقضعأتساثعربهاأدثساتدراةا
ةءاايى



ام

وفيلىاوكيرشاناأياويالمفمألدعاببأغرابشهروبراإبالمتولؤلىءامزمامغرلمحابغاانارواةلونفعةااا11
طركتالدهرثإلذاكؤتررأنارىيىعهلمطكاالشلضقديمىممبانتوقالالةبالكىيهعتعدماملألالترص
001دارثممعلشرىدتلمالهعندىحادحزروفابنىاققالتافي4شقالثك1115
ماءلىءنالوفاىةاأفلمانمقالفقضلهأناالرضىالىىرأسعنتىقلفتوىاذافهـطتواةاغلىعلىاذادخل
دكرذالذىمياكوأماانمرف4اهاليرافلماصصبحنىفغهنكعرأنهبامفانةءافاانزعتلم3ءإءداامندظ

مدلدهعشهكءأثمأشصلاندصدخوولدوأرار4فىثرةباسكرافىاحالط14
أفىءتانثصرثدطوثاالهلاذادفدادرءباءأنبرأفىنفردتلنىةتأذكامدوكلءدشادأخىلهوقال

ياباغرلهفدالأخوهخألج6ووةإلاايرلم4عاثلىدتازإهةءال5لهللمهولى5
طهيراذيرهاوهآتهمقالوماءال4طلفغ4كأاذهـنمفءجمروأتموأرأاثتهـ42عهةمصاانىوعمهخى1

شهكاهمصغتاشتجدواصرةفثفترىمففلىيدوأربىدقاعالالىهنىمءأفضدىءجرقدمحتا
اغتابهاهاءصصمماذنباقياواداالبنبقالولقائتكااآلصسذهـقالالمثمما4حمأرأستوة
مرهماالتثاافىديردررأتىاحأنء53وأبايابةقالأىلىاورصاقالأبوهممممااصألمرهـحمأميمىءالر
االفءا055ابهتااطائرااللهأؤنفازافىترأنتلهزالىآتالوأدتمةةالقطاوبذهـلىةأوةقال
الةلهرابئىثوتفىءالمبلءببرايالهنقيلهقاهرانهاااإزياهجلتنءأرادوؤل

عبموارارةءةنهطاأميراثحضنمقهـلطفهليواحراكرواادؤررمأتاخوفىارراةءاةقال3ءألا
جمطتووالؤسافاتنةلمأانماابورتبافىءاإفمايرفاحرنهسالهمدأثنفتسرةبهاأصلىمنلدرفءكناؤمىا

3افااهـكادومواشضىودبوالتويهصرادرهمآالشرةمرىاشهأنفاتمقبهيعاابصرةالىادعا
ءونليااسيف11هندؤمواعتةولىثحاتهبنبىةمناغدلىابحاالةوقالتتحعفا

4اصضمحىالد5ءترصاالغردلكادألميمءاقوادسضخزلمقالداحاتة3وضالومكلىرالىءاواؤة
انتبامرضءساةاصحهزىافالبحرفىيزأنرأأرادوطوآحرفااو4اتامعوداتزكلابهورؤدعااذا
ثجءالخدصامءالمةطواالوكأاهاافعهصلىالىالوقستذدهنءأنمخوالإفاذلداانتضماالئهءؤ

ن9برسدتههأخناصلسألأىودابخرإلقالسيفوانوصيالسفكاالغرلذفجمفرلهاكأاايئ
4ءةثااللهطلفةباهاففتصدءأهذهءاجعالذراعوذاالاكالئهلماظاناسالألقالاعاشذراتسعونذرء

4عإألتجعأأرداأكلالضاقانجممحاالم3يذماايركبىاحبزانوسنبلىفاأنغوأعمامجأوباضوبغا
هرةفمنقالاإلداهـكرارزمويرتاحشعرلمحوكلوا

خيرمنلهحايدىاولحمواكىاذاكةاهتلىءالائمنئؤنااناالاركنئتد
أتراهكلتياإوالئءاألذىالدزمكلألوفيافتياالكنىءتوداؤ

يألنلمنبلمءتلءالىرفىأاطقالحرادمورالىصراالممافانالذآافأفيفؤالواهذثالخةادةوتا
لأشذرمنيراجمألهثةتندهءروأبوذ4إءتمفردتءجدهـالرمث

صقةمانافهـقالهبنادىةإوطرقتت41اثءنمألأتىادزيءؤآل
مظلوثصبرفياالصرالفهدتلثألوذكارنايشىالفنعؤضربتدهثواخذتثآهذااتوافقك

نانعماماللىءميرثنصالهتغدقىأأىإننانهباصامواهعنأغنانىانهقالكغبومالمإتفةكألهادما
أنالى4إءقدلالالبوتاذكلالذكارمةالىةبقهتهبمةهنهاروأسءالرلثتااؤإهناوثجصرارااتأكاله
عبهثمماشكاناةاةأيومالمولةهـسثىضقامناداقالعإ4ءأةإلعلت4صكفاقارمالحاتص4ؤلر

قيرى1ه2رفلمأعنهخييماء
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بسلنالفقسالنظى

شعراامىافىامرقابيتاهذااسمهفقالتابافكأسيأقىيفألتهدابىةءيحهبزأأنمنصيربالمهيدى
وفءفيئيشائمامحاانقالرمحلغادعيتهرااثاواوللم3ذالبىاخايردواشاربيناصاللىاانناابتالفة

بنوثيهـةسهبهتاةارماذلشولذلقالنفلتنوقلجمىمنهمجلألىأسنذاامدشهـكطاوزليسوا
ابياتجملةمنالرصاانهو4ؤلييفربأصالمر

بممتبايرثنوآممهذاكواسهلتصءاعوزتنتبمزلمةاوفىلةداسعمءوك
عرولمةااراانمثميعمىانئيغعوفبنىمنكأضيئنلهااذهـقاللمطةارعااانفؤليهاصاال

عاشاكانشتاتلتةناقزجملىااوعثىماششبهبصؤبذلدمثمثسشبيصنفمثحرمقييرزئمالممت
تءااروؤلىءعدىاقوللىاجمكلألماحمااكرابذهاقونةأئىوأعنى2ررذلمتابناءذاانهاةوا
كلاايرثىسىداالابناهيمابقالكراشوكلالىلحرخهـرو7ءلتان1ساكبنا

امصروونرناىبينءلمراماااءإ9نذاؤإلؤهمنيرهاللمامربالموك
مالمحيطوكاسلذاتهسر6ألكااجباورئاهلسينيئبأارواؤوالأفوادمعرى

مقامواالحاعاالموفبصااناثاممول42نةلذلأانءاذءـأفؤن المحمأميحرالدحىصءيءادروباممعااهـلؤصفىمصرىدتمتألع
وقالكاساالناحهااالسعالانهكاذاذاحاباصبأفاصرنءكررلىءدوؤانهوذالثالوب
وصامامذالىقهساكامالمدبلمساحاصتلىهلقهووموزودادهوعتثموى

مميالوقيلهامهدفاوجعلهأسالهدابلدضلكواطهوالالمرادفانماتمكنوارةذءفىميرءدوتوا
ورالمححأإللمصمبثنخلةكلاصفيأطيقهمااثمفيببهأهيناتلهوافاكاماضولمو

كريمدامهكلفىاءأوروإالوآدوربمفيإصجمثدإممازرزلحالمخماهبالطلىلم9برألليحااة1ا1امرباكرذانصهاتا
ماكدفزلمسملىلمولمطلميكءطونة51راشرأتأألمنىأليسهاليمالخلىموثضاهـ
أوتجهحلهوالغرهافهفارس إعافإبررلدادلمينتوآكدةةولاصاوااءاباكبنضركلألماثوذغرك

رفىاليدونءكنلىازفىءذااحهمتفسلىةلتامرباله
ءاوأأصانمصانافقالاالمم

اممبمةاوألداخشذواالةولياسمنطلوءاأوطذال41نألىاتفلرأمتكأماكائها
ااوصلت4اافىازعة

لهلمانانأربوالخلدماآلصبمبةياالأللثتاهنأنمىاباحأوإقبآكلداراامالءاجلمحااهاوحاءإلمنهطلذىا
ءامكرأوما15ماو

االؤدإلااولدابهدءمنئلياواأاىعقاكاالواماااورلومآلىلىفراإلينإوجمبالتهءبئبا2والإلإلمنهالىءالئه
إلهءدماةاتصجطلىعمنفاامأةمصوثبآءظرمإاوالوهاح5ا101ءلل5بمااصكااالماأمامكوالت
قىاأةايعمدااقال0111ءمركاأصهفأىتكذ
2مأتاواالااافبهماناسماألدنطرر7وبالعرباالقضاخهارباسبا

رماتو3اواطاقىفىإلعا5لميردهـادلالؤاافيهبهالؤاقالىءل
حافىااللماظوظأسواوةمهااومفمزة
ههـاءواكاوحسنلىفى
ذمبا
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فاؤأمااإش1ااءأالموالءأالممأنجلاؤاصبدضهميرثهمصعالذينذمى
تزلالمافانءواعزتقملوالأ015ملالصيتألرمءلبحىممدهوبإت

اودؤتالذكلموكلةراوبالدمثصاعااداجمأقال
لماحدلمفيفي11إلروقادءاازلالجثدىالىعمذاعدمنكألقيمطءـئاردىعدحمنزات

دلءانضتاطاهنكاوأكنلةءةمنضيناللمطرراتء
نلولممونعااجهمةقىلساطالناوقال

ارروكافادهـاأاهغمموانضمإأغادىمفؤلتفابهممنيتناسلودمنتربقا2
ةاالمنماذمخيراصمااقسماكتادشتهاادمنلت4إتؤسصدهرىما

ءمىقاةمنالمحينالديهتب31لةبالمحببانصدادااوفىاففىناان5ئوأن

ابرأفاياطاأمااااسأاتاجمأاالمامخفياالىطبمصكيرةقصناطافىامئااالةيمرأصدكئاباا
هراظابداءبيتونالدءافثاعألاةالهقدماشظردىكل6اثضااألىالدبنلشهاب

دعترنمملادفىلفاذإهرىفصءافىئادءوائألدةءطءاكطكمالحبلمف
4ءالعاجهاثافابأواة11القتادفاصاأوص3مبالداعاةاافأس2ؤنءرمافى
بالذىارقأااروايهمالوطعميألىءقوماكجانلأههثجحئتوص

لهء

4ءاالشىوبإذآحألياذاكباوهـؤضىاذنبخالرضىتصرالبامحدوىقتفعا
لهلةحارةرمنةافبنمحولنلدثالطلموفىاافنلهمنانضرنىوافث

بماقيأبةاإوبئإأدكاكلمغاشالقثامدوىافىبالونجكأزماناحارإهدأحبثمكرت
ةخاشبطاهةأالقيهمتةومإمدهلمححصإئطابتفلوطا

بدوعاهأفاالاتدظلءاقاالقمارقوما
ةاتصمدهاذارأوفىئألملعطآ4وباى
مرفدثهافهاأههاااثالىهامافوكبممؤووهنممنلىوا

مبرذالصاعالففىمافضلءاازولن4منانوسصاطألىءفأاكومن
موالرالهشدالمرقةسنايافألسأضرلىرآئأنالمتىرودقالذصفو
ةالمثؤهـاتركوااتمثرةااسولم5وحىاالالقمدفهذالذاتعقم
لابتصنخهافادألىوأماسضظمائط3كلهـاما4دهرىكنذأونروتؤ

ورورقمداأفىمأسثالمىإهـسبطتصثمينارالىءاالجريرمحمخدءنمنأين
هـمهمىطالضبارمات3هـااليورادتممقأدلمططانمنأين

هيمعروجإلاالبهمضاتإثاالهذرأحااثيخابنرالدينيرناالانكانأتدبنأالدينسلئىاقافىايرو
االصاألهـاأأإلخفىشلافاماماتمداثخاهمقهطتحكفدصمؤبننالدتشرفبعاابظهركلىءدةامحتو

ءرصطموتبقىءماثمنبعه7رالمجزاروقدلمحسيناأفىقرل4سزلغفلشالذ
أدهمكلروأمافاؤهافانزقالماالعاىأثئ2ركللهـمنم
رصأاسهأحدالرجالأنيبالغهاةقماوكلكاثقيتءلمحصلطزقي

نءطثءناوناندبماعثاانوئتىتهاإلحمطرىماتفعلت
فكاحتهافأللمصاهداوهاا عصرهأهلىبهمقؤلأ

مىاااكأااتبيلةالماثفنىمح
ءفىفدى81



0831فرمنااطلهقابلث
مافاتا4نيوقدفاتمضىقاضالمبحماداالدتماترفعأأصدهموأنجواره

ماماتاباالدثلءعلفءالستراصكومنزهءمالتمننفيناالرمقدامنء
األبوصيرىبالدفءوقألبرءفرذوالففلقالثنارهـ

لدمالواموصهلءباالدثذاأجياأسألاغإمئماصهـتمىثزو
قدماكفاناوجودكدهإهافطثحتتأاذاااحرماولمألئحالموانوه

ولهطبهارئاهرهطدرقصيدةااالمحمينوالب4مفنمحجوصا
االلثعاربارتصأرالمحيققفيراللسفاصصجمعةمدت01قادللالراآفيامألء
رععلطلىأالبرتبينكغأنادائروهابذءهـىخرلىءوقادر4وأف4تأهـ

رطعشهالالذذالحييانهااليبطءأدرلمنهاءو4ةد4ءؤثثارهذأت
لسوالمفهكروتثآلغؤصوىافىيقالمضوقتإينفىاابأةوأماتج4ءرزأع
اراتخهل4وفإل4تالتهـوأاكاألباهءادفوامنةأفليتصابماوأ

ارفيأنهعالمنالطشاهـوداقءاصاحتفرمطوأصماتاالوؤداالعم
أناأرهاولمتجبابرفىارصبهادكنملاحمارابحرافىخانهملاالفاصلى3اءم2وصاأنيراى
بقهيرثئتةنبابنعنادثادجمطالوداضهـا4اففانئمفأةءأدثمروأانش
اصكلىنقحداوحمداصممابفهةصلااافرتسهممال4ءزالل104ءورا
بغاكماسوى4زتمانفةوازرمألعرنهـلهفيطاالامرانءصالاسوا
كألمارابرةءأقادنزؤصادإتآيوكراالمذمنالمطفىءأدمفااداخرااحائدزأباأباهءآبااي

عيرهمةياوايعولوهوالمحانادخلمافأياماووقمههتيمالمحمنلفاللدأحسابهمبذالث
امالمااشبديتفماابذوآللد4ؤوغيررجل
والباهلىكفأمالهرزفكالبعدالخاثننقلتانىلماثآالؤوأطتيرأهـ
صاهثالمحىءافمسساقمضمامأليههـءنمال41ؤثغرئمافاغماإةأدونإبانهم

ابفصنىلخمنوذاكتعةأئمشوالماخالبفتالناالناثلهءمنمهءلهءبئ
أله3نقداناافدانتأبني01ولاأعادالطاصف منيرءالعارون5تأنف

لوأمبتصبناامماحانبننقالقالصدالر4اااالجربةبدرإلفىءوحرابنان4واوأاجألزا
كنلمافدأرفانانىدورأعركافىنتأهابهاقالاتماكةخمرابابقيعممألةؤعلاالم2مطهامهـلاؤئ
فاساأبيفظ6عطاقالأدرىألقألثابتأمص3اريمةاةافىصأتكنواخاالثالؤ1المالاوامادوثرظ

ثمالاعزلملءالمقاثعالهـمأربعةثابشرقدتذوجهاقبلهأكبرأمافراالندرىتوأةااةأالىدوارات1ا
مصقاضايئيريدتفقالموةخيلقاتوأيندطاةلمةرياالطقدفقيناتايماتكاةااررراوأغال

المجنمننفحهاخصقفقاقرأيامارنءئذفيجاريةاشترىممبانوقهلعاكامالقهانهاءمامامبهيورا
غاءلقفيهافاطأتصقسةسوينبهرامتاتديةلمانالةصابيردواااو01واؤكولىاثماثرا3أ
احبملئومأألعمأةتملمظمآمادب4انغايةرإكأصالىواللتولرنعالأيوتمنابهروسالملهاالهبزقايماتنةاوزكموأماتحار3ن فملىكاثساييسمللرت

كصرشيقبئاوقالنالاالىؤقدأدخالتهاتاةةخلقكمنجضهلماممهوااذااالممنهلىيةمنذالث
ابهاصعمنجمايواخيملنفرجامنكثرةذرهواالىفيناأؤصماغالماوضهاةاصفةنصاة

فاوقح
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هاصدهفىوتخيختاتلذالشافةبرتفاتلهفاوخ
الماثيتةد1انماثنه1قالوااماقانانخمالالىلهتاماياسه
اؤلملؤفانناأماناسائمافىااللتمافىمنغصهءاافيغباناساأحذقيا

اتررركأ8نءهرذالثعاصقاماالقاجملهوقولنهثلشهذإباة
لىهـوثواابمأنحاولوابهماتتلوشفمقياوابئكاصاتمةءافىنقلى

ءأدامئانفحهمخصيتائامالشنتضءبنوقال
أشجهاوءهىوااجاذلمفاثقدءلدمنلشحى5ةسمارنتهلطننمن

نهـفبصحمصرىذالثالملكشابنقال
وته3ناومؤفطءمنينلجاأوخألموههءنام

نءفىمادسيرةالىوردههينوهو3وحابممءووراح
نانهن1انهأخباراظرفاتأهمنوىالىبنوقال

01ءوشغارافاهـحمىمفائرةاناةكاايهأوبميألهماالهثااقضمناوس
يثسقائقيكهنطقوالداثرهنقطةىدذا

نديومافيفاافهماناللثاسنأبنوقالئالاعطأوأاالدبءساأوىالمبنقات
ييثييغوفاذارهع4أفانماقصدمحمانادأحنحئالخماان

انزالثماالفقالفصلروزنهاالمعزلنهيد4اسجمافىضاايرظلىء
ءلزاانحيامدرداقالامةقالمنبالمو

تثاوشاألفانحثذوافاامحكافىنءمةامئاءومنءصلطفذومنفئمنتا
قتجتالوهدةذههـالىالثةاقالدارةهايصفألوأفضبويد

انهمان1ممااوولدتاالبلالروىبنبتولوهوأسثبقاآلغ
أودنتهطصرفالتتمتظقةدائرةصدمنهقىتابسيماتواونثالمط
قالانهمأنانماتخأفقاثمابحركزروالتكطهادوراجماثاتورل

تصيولرمنهأخافومااناقلت

14عانهبينزهدهيدىهنابثراذاويسعالمحبلبئحياظوهواليرىتقا
انممأناحفلمأهاتولصي4صفىفااالنكذإت3مافلتكبيركستعثقد

فازاسفرمنقولهضاءأوقيت
تةفالماتاصلمالثازاتمرزدقيرءصهفيأمصبتلمزمنمنشصىمن
ىالالمناأبيتقالحاكفاايرصياع5اهلهمفملىعنىأفا

تفقدعبثثأتلمفدأكاصولمممالنامبيرفازنابنالدبنزيناصاىابابأءجاالمجزاةسيناأياانع
نباشيغبابسانهاصرباغولفورقةففتبلهيؤذن

ممانالةكففمقاكذبابابعلىملئالمحضىلدثبى1بهم6أالتوامرقدتانا
4ومحنلىتجبرهمبم4ععونادياخمهـهاباباداحمخاهألجبرقاالزبنااأففماشدمعقثلهاموأرس

تحى4ءمااخهمحاما4ادإاالنىصكالرةلقمنالممذايناأبووانصمادءاراهذنأبواؤدخلا ا



041كا4اضلةاةالر
أفئطؤبنعدىحلذلدمات

عيطلأليرظالخصيبةاطالعدماياكابمطأنصمىكوذتهزيدع
دماؤي51خالهـةيرصلهنمألتفىاذاتىااللممألنمايسماناةاةاطمحيلأرل
ةنجانبابعالديئلطلىءا41نف4فنصمنررئثإةلىالراناةآالته4فك

وزضىالمطاالقااماداتبئصدرقعاالمعضأمبابطلىموادااثنءفينأماماص

صوزالبفهونواالفسءاذنعنزاال7نبمحسياهيهاثالىنىما
ياداةبناديهيمبنالدينسىسوقالولف4لممكااذاسرصهـ

اطوااابدولملباالوؤىهـارناارادلمسأايرىتلمىمأانهالديافةهنهءألؤ
طليإلمماعثتتا9انىاإلمانكأدهـقالمهوقالبمثالىاهرةمطنء
سع1ديئبالنععالىصثطاتألادوايهادينىأرةفثتدوابمىاقصضث

قالمنالمجزاولمعقوللةوانهـاية
ة3بنالمضضمحشلمافىنألح1وهـوـ4أنثأعاكانولمزالاةاثنه

صيفالكراميفءخالافقالناهـتقعدلزبالخمىيقطالءاانءار
ةابنمحيالدينلاوفىاانهـفظنءوأنشدئاهلألوةوانقاالثما

مةذالاقاعكلندتدوفتألزدلهثلضأشخ1اهامن4انايىفىقاةاضاوةواالمحقفرماء
بيبهطءمىومنانطساننصا

به4منقلدةذأكقتاصلىىقاوجماءمهـسمن4اقاقاألوارأمنااثذضماأىهجنةبهنص ءثأحدونوهوأنلمقرفا

ردىانراالاوقالبزديهاافىلؤددتأبوله
يماالرءىإرقاحاءفىوراولروأكطتوياةقاللبىنهالمقرفانالوقي الماقبلىمنينال1االب
نقلتخطهنءالمحالواياسربهطالعزيئبءالدبنصلى2ااجازةلنفهوألشدفىنهالناالة

يكلاالعةلقالالقعامءألررأفبماطالصثهاطدواءؤ4نىاومبيخنءرأىاقذالا
لروالثوضحقدىيؤبرالسحاصابابهيخهمأصناحلمؤخمءاتوذالواقذاله
تذأتهاعاأطاينمعافاماتالبهالمافابيثهىرجلاصاضمححأثالبهمقوحرانالذىالنالذأةاصوتأسالم
افوتابيفهماوانامانثهـأناابهيزكعنةفتأالفثطقالارماثتثءفالمأزادتفهأعألماولىذا41ءةومهرفت

المجاجبنوللىأومااالفىمنالؤجمطوذ515ص4رأس
لمؤدناماقدقامتيوماألطبهاعبثهوؤدقلثاتقاثرة9لوقبؤذالهنءسةء
ماماايركغةشالالصراؤتلوأنصوصاالىزااخ

بةاخهـثاالمهائمنءوهـوقولهقاالنءوالرانءواالر

ناىكاكراالىاذاأ4اءريدياأىافىلىكلمولانوهـنءلمانماهـوذاأتء
الناكهراطمايإلؤةرضآوتهخشمنارككاقالرعنتما1خااالص لبىاوهرانفحمينال

لهاقالوآمراالىطضمقاتلءمافئاالفكانلهلمطأ
طوت



وذكربملنىسوابااعق41
لهبضادرادأنالريناصالزيأرهءماثالمكلءجأثاذلمالزالرةوتهـ
اتاةالذينايهااللىهطةكافيارهتالهـاهـدابهـكأانهصاانئنتثم
المنهةااذاهـلوآراعتقيالحارهدمنحارةأتساوأهرتثوب

صديلككفقثواثفاكمرهظوالالسزاجناةاستمكأياسوتغول
خهيمسإيدا5وصلمعاثقهاظلىلمشمنو

بالرمحونة4ثإلرءدونممرودثءاقعاالوهؤياشمممسهياذأخرمول

ولوشدامحنايةانهميوهوندردومملىلمجتمحلنافهلااياعامل
احفعفاأىراعاالىنءنآايله4ونقلت

ولبلةدبالاوعيدهمنايأس41عيرأتيرهامنالمرمساذا
لبسهامإإثبهتاةامثةمرالفاغيرهئناطءاررمءفقدطاعنأنهيىفىننو

خصتراكىاجهامنالمعاراطاااكتأتلهمنهلتو
النهأعلألمهدعالبالرعونة01صولمايالهلثباد5برىاعالمجتاقومء
المراةهذأالكاواجلالىمذتومحكعادةمنودأدبعولم

افاالولمأعفزسعناضاءألهونفالشمنه

جمرتواتشطرتفاذالةثالمحملىااابءاكحمنخووقلىاههاأواابكرأصبحهارب
أفاالوصذهـبهلىتأةةألفقصرتينلىالهطتافاما1ثاذالصاتلهط

راس1اسألوهواةءالذارحبألابئرايايىصرترمحافلماوكاناىتركنت
كنربتقالثنقءاالىءمادامضاالهمضونقات

هافراساالةفىتهالءفأبهالعلهأفوهاكاوابيصهاوقدهطاهتقا
منوالرأسقالعتلطانالةوماهاسيرتهافةوفالمنشعاث

مقالدإلمارضكوشأمدلىلىذااذاكحهطءفا
بهلمجطاخاياماخاحافىأيضأألىمنهوئعلت

تالهيئبغيمقابرواضجلهتالثصلوممانامكطءفلمادثوتقام

صةءوايرالذهافثسملهنبومابىلهلبذبىافركنىوكل
نشامءالوسلرظااسسفلههمةواللهجنبماالتزالىوأص
االيبمسيرااساالابوصألأرواعاشاباقرمماتهنجوقاوانتفز

انابىمثهوراتهباالترهاتدعاتكاقاصىطافمصذاقلص
لىامبامدواالهانبووا1المجعاالودلهاحعبتماىقاماهتقالديلىاأقيقات

افرمىانءرجااجفامناافيلهنيمبن

هوقتاسبمالسوااذانبأنشهصماطنل41إهوقهتشزمااذاقومامجنأجمكت
قاوذلفاإصورهىافةثهطةاالونالمجهتايداواعندى5اجدلمشياادقدتالماذافى

أومنةالىة8امامناألهفءنقا

لهمأخوفمناهادةاثحسيانعحوذىمخلىكباىالمزاإركال
رمقأبصتحصورأىالدرهملنافى5ءأدماينىثوأبداصد1مىاملا



4ستحنىءلمجابةاثثوص
اقانمااهراواالتاصرئوـتهءو3ينماليرمىثومجيبمخبرحقيغهلىءعاا

وانفونىنثىااككاثالأبئهانشرىبئئئ1أوالطرضالبلهمامناكذدد
ءءجنلثأالدينبراشوقالصاقولونتالهربضلىوهو
كاابيمنسانلألعهالمحاك1االبىمنوعالقعابةءصافاساءأوأيساحمما

3الثوأكئرفىيدخلفلمغيرالدالىلىءإلظفرتقدنعرووبنسهيلقاله
ص4سكاوهانألوالتجزعءغإصهئاديرةإللةتلىتجأببفتةتزوضكي
بفىساهمةبابكبلآيرىلىفظايهءأدنملمفلءلصبنأنسلهرلدت
آغوقالهومسهيومذاتهر

فنهملىيئبرلدتورةلىقالهماعلقولميهزفبهطشاالتهو
ددفضتتاةنجزايلىشكئىاؤاسهذاماتايركالفةإئاالفهاذؤقاذمن

لغزفيهذااثوعكمىؤث1اطهاكىاالخن
اهآنمميعصل5لهلمدازاتوصاصتتافىآأىماالوالثهنال
التهلمصهـببملهألرافاتاشثأاإجبىءامافايىسءاأدصأدوهفقال
ايومادفجمشتانثمدفنمهاليمكننىماتانةكأتاذهـلثواحابة

2خروقالنانهوذالثةجمهءرماا
يثرمهنءاومبالاأهتياصيرافيءيسبمالمالىيةالباكنهوبعؤصماجمسلمأ حمهلمنللهرمملحتوأنقامذانمت

انامضة10إيرموك11حضانالى
ءومهرعلمطانهلثفهدثا

انزإالننوثروبواااطهتاناانعاأل5قروراامإتآلمخدصأتمذامقخهـبالررلبما منبثربهتاهفائاسهلةإؤ

اءبئأضناءقالتهنامبنالمحرثفارافىةما
3كمهماصباقاكمضقعلي3مثب4تهىبادىءال4ااةالمءثصزصووهـ

4باددلؤماكاطيزدهبماصغراكالطفلىنالوا
افظهمنصدنىأةقالوصحىيااأنكبنعلىعدبنالدينشسلىالمافمهمنأنسدقاؤا4صاثبا4إبااذص

لوردىاكنعرالدسطزينىاةلآلالى41إقى4حاعكرمةرأىلهطناهـ
بهاشردا4لاذهـافقال

رارالىامقدالمحشااثفيووغروياأولاضعاة9ءاذلةءباكفذهب
مممخمااأتوقالبهطخلمماتشفرجد

االركيةعيرأسرشاهنههالخمسيتينفوقعقفرهاتهوجدهرث14لىا
ا41ءةثمألولهافىأل4رأيىلمخشءيوذىابنفرخابدهيربلثافىبها

ءاءاقالاانلقب4ءاشألوكالت
نامئممن4ؤدلاثال04كألثالمحنمىوقاممدداأعإجأسىبىاالةالىهةتازوقوهاث
اقاثمانتظارافىفمق1اوعاحمهافتظارقياافوانىاطممةافئايهاناكأبما لةوهىصقأوكانت

نابروؤوامفاأثمرسةءإهـ
اط



41
اسشموفامقلىارفة

سواسأوالوففوسضاياثممماناساألكذااثأصعقترأتمقااط
ثمضدهةلردتاالخطرات21يهمهلةلمحنكا9ءو

واسلىنوذءسة لزعنثهسالطبامحطوةداءبزإلعدوفىنمحالئوان

الخسنىتههصلدإلىءاأيضالوثةعالصانيالافرفىلىءاوهتاراوإهـالمحكاونلمواكأءلوالثءاالفةأ
ليال3اإلألراهمادأتاغالبتلالهـوعلوتألغتينبينممءضيمبلئدعله3ألءاطاصاعراقاليعلى لشاعراقاللمحسلمحقيرااونلدوافرقنضمودون

لىاسنفاقتريمندهءنادنمنبالدوضةفىاارامالمراذاماصثأل
منهطجهثأناهيموهو4مفأصانالامحبرةجمبما1دونالدوندانمنهيقرلمهضولممثئتقوال

اذا11لىاعساضمامماساوانعيبوادبهموالسكلمشهوافآلالذالشئاففمىكراباست
صأنمرالسوةلىث3تلاليلمخقوعاجىبءمترنهكئررريدأاثباألعوافاخوا
ناسءىبومرصقثمولرلماندامافىولهنهءوالمحزينإلأسىوماثوهألبهراخانةاصيبال
صالىأولايناكأاالةاةاعنونزلماذانيرهءمرالىدرانحعاإماماانحىةةوهتألصالثه
أخوذصءانقأ1ب1101تموقدنطاتفالمكبايماهاالمحسأوزارنانا5حفااه4ماةاودولوهاد5وو

اذاتثلمالرعإبمننةد1رلةطواافمراكاداةواليدخلهمخيرصنرءازكامطالاهرالهط
ءيطدثوتمقمككلثىءبئاقاالأصنونالةاخزاوا

ةفهفأاكرببعغحةبعدالمحهاولهمناهلماأراناافقسهـافىلمفتءتغد
ةضعكلئاقهـعةءاتزالهباافافرتهأنالىالمىالديشبلث4اتاوثف

منةىااوه14فلمحو4علمنىةقراحود5أااأبوينالدلشهاباهألمةاممامااللثيخ41نفدفىوأن
قاالالمعدودةانماقاباتمقادمعالمجحذثا

تردد41دأتمتاخئلطازالهامقارهاذاعنىوماكةيرفىافىواعقالوى
فى5و4ماتمضااذاطالعتخوفهامناصصىانؤملوايم شداا11010100ااا

الدانء1اكتالةاوااأاامربالبهوقالوالاضاله1وطمرخزالهانؤلماذرزصؤولهيرىالمحراوقدغاكا

توالىكاألماررادارةةءهذصلىءوةلى9اوجعةاظاقالوااهزااهثأةأرادوافاذاسراالالمثمخزالةا
دعرسااالأدخاومااورملكلاحففىالألموالفالااللدخله

فلحرفخاملااواثاورأسلمتهواةاالهـاروتععلموهأوعهمياطنكاؤوبااناالالهةاؤأعجالي
فاذاحاألماجافيالرةابثئاةيمىوةاب5بابابوحلةههضوةالمحروخمآبادايوحأوالضاضحىوا

تاةالاتصلج4والخنيهاايوممىعملزسراطاقراناهافىالئهلهاالذمروءألمهطمنخابها
ءكطوالديخاوإلنصراصماافىامرلةويكألفىانءنهمادمىهولؤاصابت0101اا

منمحتأنفهواالثبذهـكأءالىلءقالوقالتؤءكاآزولوهـطثالدءاهلىاالنهدااانجمداط
ةوأنةاالىحرففوااحرفافمريناأواصءابراتورأوااااصمرىابأنهولوقازصلانهلى1ارأىاصمذاص

01دءالخنة1آسرلمفيااثلىاةامنلىأالثاةازاوهـجاصانالفوهـرهشلىممطجمتعماأوأحدال
ومالوبدهفي1اقباياقالاالنها1دـفيالد1سهـفىااضووذا5كأقمنما

ماحترعقأشضااليهغةاثرياإاتاتهـطوؤدذهببهلاةانفرداءنه9نيانءونصاومرتانلض
عإأماشبيمألايأوااحهـنحصائريادوناايدواضماقتامااأامربزلدالزانهأرجعىهوع



ن1اكمعمةواعصااا

بينثولىمسوتاخث
أبوقالالمحروفصماتةب

ن3ثرامنلرنبذدهء
بههفخصدعةحرادمس
قالخماتصراتهالهلتفقا
يدلاةالمحمصذاص

صزت3افابهطوأمع
داهذهنثفالنءبماف

تطالبىا

مهفدالىيومشطاندتويشهـد
204رفرهن1ةذافرصا

لمهالىوفثاباتاواذها
الكغمهامصةبافة

أفصيممنلوماةثحاهـلىوقا
منصلىرذطفةاساةا

اشدءباقوبماصماصاا

فءنايخروارممةثكش

مفجهىبكرإبركسةكى
ةماهوالماهـصةءامةك

اوفكمنللمهافعاليرص
قالنتآقالوىةقال

ولهفمصممنطأنار

عروبنافىفانتميمكشكشة
اوثاكرتكافاذاذتميم

خهاأبداصعاتاالفوقمت
ثلثسمهـبعمتقالئببنا
شفهةوأىتءءأن

معشذاامعيصاالذاضاينوتد
كزمهـوآنععألوايعنى

انهسبكرصكسةتو

اغعءبماودونىخوله
معلقظرفنىدهرانااا

اهـهوصألمنيمعذوف
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افرساهمأدرلدووصفاقالكباصثوا11

اذابدافرتهامموااغهارسفىموزااا
هاصالهاعدارالابخومتءأادأانهاضهريابعمالوفألةداااكر41ثرماثاايان

امنلزشعااصرالنالهاصحضروالمرادااننالاانافىفالملالبا
اذانفلزنليوزجمرةياةداباضاحألاانلماءاهةوااتخاوهلاهزا
لثلز1لالزلولزشىكداهرفبءماتءبرايماكأفايههلنطنه8كاأؤبماأ

تميةقالوافىبرأسكمسذأنهافسبتهمنالنبمونا4دمافيءءهثوذدةألى
جرةلونهنلمطالمرتخلقيفسهاةالمحسنشترىانه4ةلمحاثذحمىافثزىا

الؤثهاسهميخالمرلنأروؤثفتورصاغصونهصتكلثلذاراثوهواالمرخناثذهوالةاشه
اشمسافىليروؤهتدوفالثلهالنءيرسفى8قرا41نيوالىيخ4اذفىىضالثارىاز
انألزهرهاذوزثنمالماذوفىةهحاشىنقهاتسطةالو1إكلال41ضوايسعاةاط

انهلاالموروقيهـذفاانهادعطالمليوقئلىكليرمنااإيلقال1ءهروالزانءمشتقة
ؤنمقاإةااقمرقوامأخوذمنرانهاةائقيلدوأعهاىفكاو4صاللىءالجمقهـ

مابهرامالمرضاأناهروءايرحركىاائسترىءطأسمنكااننثلعزءطالي
4ثانهابنالزنأص

قراناذارأماومايبرااسشيالراحسبدرو
رمانممأرامنهابههتألالحهاالهـةوروتتو

رمساردهـععاأسطومناختبيديدأناههزةلىااأسيهرومنءامثممساءمطأنو
يرالموالنرمساءجميهاداليرنتطقولهءثيمريروبهلىقاذوابملزراهااطأليىومن

زحلونالمعرالأهل21يهمساخماروااماهرواذواقواتباصلوواقلىافااو
الفىةبمىالابامااءألمهاحرااثامقإمقلىصوااالحمرومحنالررالروالالعاا

مأحمالفألكاةبلىاممادأبذالىنهائوتبتىترناتلى9
بهرامرووهوأناهـسرهرئمألهاجمريراشموصفمارلم

مفىةومالمحرفواناالمكرابراهـالأألفدص11نءلزمضلىماجمكلثىاأئ5وسه
اإليعلوعلىهـتقولمماعقلعألأعالقنبيتالىاصتفان4قوا4عالمكل11
لذىمتىناؤصاسعبممنعااشر1فعدثعااذلووةايرشإااوةقاالولؤنناةا
ةثةضسلمهثوهوانجمالاللىاثثصمنلمحراوعائدنألشبهصلةالىجهاالكعهوـ
ىفينءنهمءوهالىبولهكةحأاأوبليرلأتقدهوثلتءالىاهلىدلهكةاثأو
رررصزووفىهودقديرهبامحذوفبدبرمهاعالفوعحرالهمفىدوءانهةع
أصنهيأىوناةافلمأصنالذىلىتماممامفهمراهةوئهفثثاللمذاالىاما

اصاعرالوقي

مابردوالىلبلىعنلبولمفهلىبمطنعاقةبالمحدلمهنثش
مقالراوفىالهاااتعالمحوهفىالذىقولهاتدااازاملةراصداكاجوزواحذفو
صلقاامااءدوصازصذفاصهنامالصلةاأالنلشسيلأنابالدفيماقولهملها

وله



اءايثوابأااقرله1ث4
عاءالىجاألبانواباصاالمحصلةاحفةالضهاناقورمنلمةاورةبروالمحذفهشالمقدرواوالمهءالبهالمفادوئمنقوله
اننىاللهوقيافامابعداءافا1ؤالابيتائنوىاخىمامنثو4اقولءالموصءألمماامقلىقدودءوسكا
ااةااهوانمافامسالمجاقروتلمحألصى4قوعأيهـاآلماجمياقدمبسالجمةةاضااولىالهلم3ذدمةالذىماامثماوا

تيررولمصاعلىأوعاملةرفىلماروبالىدبهرلىظءاذلءلىألمجمامهـالوقلىممابءيتاا4اتا
كصالهة3ءرءللضرعدماجمكلاءروفوؤرورةبيانهأضموانما2إامؤضهـيىسوة11ميرمتالنهرخموضح

الحلمثفامولحالبئحماهالثبرابامجروراعاكعا1إلدالءابا1امابانحماصداالمهخألكالموجبةبابالا
هةالنهأخهـطواقولهلالىام3ونفوأةئعدذالثكلألماررملىوقةثالمحههزفاواالومافاال

هناصكللخالمانلمانحاااولافىاجءمكلااقدمبنءافةاألصمجروهتامصاثفااوماهئهناممنوافةواالص
ءة3ءازههـ4إالوهاسصدلواةهإهـاؤتالنرفاانءممنوعاليملزوزقمالوممأضادةثمىلةا
اثىيررتالىئت04ءرولزاعندولفألنهلاهلىاأماالحاالب3أصألعداعمفألنهةلءااأماىقدلماا
وهونرحلامنشمثبىصانهقالنااناذقاثمعنلهدفىعامروفمنءرممدولءل4
افت3صدتثمنممنوعلىطوعلىؤجممةالعالييةايهؤونأيكافيصانهقلنان1ابعدواحىاا
ااجءونبىبزوثاؤةااشرفاانمهثءمجامنىثضىيئاةخأبواههناماح4اهؤوامدلباذكرتراا
بمصرةلونةاةسيوماكلرهووذاإكاهؤلمنصثءهنلغلممافلكوصوهمايرافىاالىءةألرنحثاا
ةةارزهـواحماإيممحعا1بمقضىاليررفقالفىمبااةاععرترأتقيتذاالهفمالايماكدعادةءةالا

كربئذدوؤتاسقفهمجوقولهقاأخذالخطرهنانءقوخاضرهحدةمنلمحاضرونواخاثابفبعلى
قانطةةاةاوذوادحهواكالؤمدالورىركلأدثاثداخ
ةافصاعنينديئلحلثالكثال21ةسنمندمأ اصداااسهوا

كامنسااكاردلىاأمنباخطإاابةاننخعاغاانقثةأتذااتاماخحفرلمحألوة4أيهنهاعهافزو
لالىهـتورهـاهواملىباثرصيرثرالةتالابنااحركهالنابناهارحمكةفاءاالافاالآالعرالمجوحهكةأ
اةدااناالجافى4ةل09ذطانفءضهماالتياباقتطرعدهـوامراملىباأثرارزيرواالمعرضةرابءاالة3ءو

لءاءذؤلييذاتالمئناكهـنءذفاليؤتخةءطافيملبنىمنرصاةطقدالءؤند
صاكةءو4اركهءوذممتلىالذءهؤالالفىاننقالزلىكلحماصاثاكامااالمشلىإلمنبمافهـألسثت

لهصلءوهوزحلنءكيةءشثاااكونإالسوةلىفانئثكليئدوهممأيامهـدواخهم
ءءهقدتابهاذلئاوهذالىءألمااوقدآقدمإكضاخوااللافسالارريحبداننيهنجى
فىاهو4ىلدفإثالاكاتةبيريدوببثاةاممدااذا4واصسماالنهلدنياااةاءوفاقن12ءصااذبما

الحاالنلألغةافاق2وفاقلساروالنهءقومانلهسمدثإانالمحىحألفهدوؤمرثاواة
وراهـانابجولة1رفىطائرلدااصمصاابعلىءرواودلوزمسافيهممطافهذصكومفيهانان

ادءروووءااالمبينواكترووراالهفرتواوستاةاأيامموساثالهتاائروأصاالمةجلمااالؤما
إلياتىالااثةتاااورسليتهضكئرمنأروفاالدظيهنلبلىوتمؤثلىابرداافأدركئلىظوسىورال
الىالانيىسكأصر15دهاوزضأملةجهومحاشايضضدلمننرائديعددهالدائبهلناتاشصيدض1

تإهـااهدقدهاتوعةإألاطسهـفيثصرق

كلزالزثادههكديةاوااهازيرهـاةدربخقاإلداثحماضاهاهـش
أنودكلةفةااالصفىاعاصهامناكأذكرهااشهبئيمونأنمعالبقفهممئلوزصلالثهسبالماتمثله

لممانلهرالمجردمىشترزفى
فىفدىا



61ععادالىدةفاكلألداك
الثفىوأىاطيراناا

ءتجاابردشاامنناالما
هارابالموائاورغبة

ولهـعرجلىماانو

ايهءشمحبكانانهلعط
بمرهمجفنوالملاءآيسه
حماوكنركفرماثملحبوفا

4ايرءأنزلأنهمابازء
سمهفبلذهـاادباءمأل
حالهنوضىحتهاقرعاحه

كفدزارحردكفااالصملزند51اض
فقالابيهتااليمفى4شر
بااتءفاماينزني
نحأهـحمهؤوزندثاتقا

ماأذثباذاالىمال

نءروناتنقاربه
مشءزنديقاوأالعثريعه

ةالمجهـهمننوساالماليىائ
حااانهمادهـةءالاص

فةتءنلىألىلىألتبنىةث
ياااتءأل41لى1صألرياالنه

راساللىرالىالفىأواكتأبا
بالهإشلدركماالاوقال

ر3ومااللدرلىلءهـنهلى1

لى1أتءتأنبكلنات

ان5اواألواباراثااؤههـ
اداتااونزكالمحرمات

مدجمثابءامرهـبال
بذهـماهـوسبمةثءالة

واناشاهاةابافىردك

نيهنوامهـحمهمسطاا
تهلذاكمكللزهولذألث

قيازندتالةاابما1بالوا
قندزمنظزف41يلىو
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نإكمواوانمطلمحابعافىزحلوخاالافالثاثساالنرامااصكلطاماوالصة11
انهمكىوهامقلالؤمجمسلىاهدهشاأمرتذالثالنلحالىافيلمثثصىواعهـاساالز
كلفىورفييدىقياكواتقزببا4مكارةدنةكنةالكليمورريدلزابروو
اللشأراواحدااينتهقكلفىجؤلدورفاحلمراوداوورةفىبققرباسمةءرءثؤكأا
لجلزهرةوادةواردةوانهفىقذتىاألهـرفالدساشوادةوارةدبمربا

انمبوذكرا5اولمكونمضخقىرةاأمامونءفتير11صرعمرةنولمااك
ثهلرباكهاكهتسأوحماااثنلهونزلهـلزحمرةاالالثنشسكافىنوسط11

تسهرةلىاانمنةالولىءوغدلتكالخالحمراكتةكاكارصالهـاةبهألىلىءألو
جمةماكلئزايمهتقتمعنهاولةفىوإهضهةلزهرالمثانهورديسيرهانزعوااردعمااءدأمثىا

ددتضأوىسثاولزهرهاوعماردهوكلتدزالثفىدةاوماعرةيوينءءةوسص
حهـكةاالقلانزهلمرةمثرةءئىاةتاافئأفاصثلتلىواجالبرأفالمثفىرانهاد

وامالمبرهانلىءرونهبئيئالذناطهاأىاذوءعأسماولمصاحركبهوصماأفاصهه
ذاللىءواةفبرهـهمءناتق15الواالوزق1درهـانانيألكللىءمهدونثلذينانياضىلرا
مراةادوااصاومالخورةءدةءاالفتاالدفىاالن81هـمصواأءإافاث

ااتااألفالكقرباههالنوامقااللىاالنفهألوألخملأل1بهيثتهـ
اص3فةالمريخفثىةاوألزهرةدونم4مألبان1هـحهرةالزفهأكاردث1دوولما

فيألزحللزبألسفلمسترىوادوفمعلكهصىالمثسفبملمرقالثوكذوفهد
ثاءافىلمصاكوبئباترةابهذازمصاارحبمءااذبلخعىت5وااكنولصامات
انفالخماةفياماوااشرغنهابهنلنرالاةادونبتوااياتالمحغكب1ايم1لىاةءاتبأ

يخالمدتسابهاراالفاميمىبقاللىضعوفمامهـرببفافألثدؤرهانؤنهابقيما
والمريمققصاترىاوازحلفصترلىثازملونءراىاطالماقيدارةلزاعوقر

سفايةى51طواتحتماادعالالزهرةكنجشتمازمولورةعلواطلهؤوقاعاهـ

دابهـوااقرازمابرواءألاالقناعوومثثثاعمدارافىاقعوتلمفاخنأصواباماوا
غيرهةءاال3فىابنحابينهاتهمرضاصةافوقانهافامرالمرهاةاإفاف

مرالاازملوةجمنيااثخرفذسروطاالمصاةةالاىهاماواصياةاامروينأصراان
دالرصىفىأعلمانئلروالةامحكءتآلقثةاتنداءاكنس4الدراىلدايألةوا

ورةصذوهـلارراوصرالمحىلدهـيثنبركلرأه4ابهذانثدسييرفواك
إمهـاواالزالكا



آيإ
ىححا1

ص

إاا1ءالا1ااثا1اآ ااأ0011 001صإ
حهأصي

ءألء7ر

هـءالمناال

الالردانأه
احهـبههإلراا
المريمرلماث

مرىثال

لزال3

ااأفىفىءروزثالطلسااجمروخااثعاباسالافاثالزثبفاتءخبراألماث
ثاقالراقالهاقينلىأاأحناقهباركملةورةداحدةرةلمفرباالىسرقامنلةالتا

4عةالثصكمالطواناملوزحلى

اقانمنىاصدءارشصوافئ5دااكألطااهةبادع
صالىاثهثاولسماااومجرىلزسوىعدللمألفألكاخافب

ساملنرائى1ئةاضوسوارلحأربشةؤفىالرحافىاالناداملنرانذهأكا111مذ
ءواخاااألعمااوأهزوأطربذبءاأبدعامعرائاتبنواةءماويخىشرةءكس
011الدةز4فةدات1ذازاال01ؤامئيااالدةصافازاالتةكانوانلمو



االفيمعنضهمبهصلى
رأبفافىقثءإللضط
اكدىامنهلىالكناموا

اىألاوذلدأنكضيرخلتأ
صدءهبهاارالممامفى

عرش02عهافىفمالت

لبةاناماكأتامت

اصصذلدافهصىعن

ئفمالمفطلمآهالذى
مدحمدونلهقالثقشلدث

هنأعهـالرالهبفاسةاكصهأ

نداتةالىنادفصمات
حلقكلدالهفدمتهماممرفث

كاشجعدمصميرفقتا
أنهحتىصمفيمةاسلؤا

عهفرلطحمفابمؤزن
عداالشهـدأننهااذؤول

وعهاارم1بفختهادمسول
مرلالنهقزندانهفانهئ

وهررعاليسهفعبضالألم

يمقنهمنرزنديقافو
صبرزوةافيسائل

اتريرايخمقةكلثرهيخأل
سمةرهصثءماشرصورة

أن7ةأصافيافةاثء

ريختاأسوفذكلبصق
لتفذالساهدونلثاةا

يهخو4ثرهماوكلن
صلىاخوامننوحلمحؤقةوا
لذىااثالخرقبالىإلمح

برومفدواكرفقضداكى
بثائوهقيقااعراكاللء
ثئ1االظهيخبرجكان4

بكألفه

881

لعلوةمتفرمانمافىالطرانتالوافيممابوتامعااروقعالواامررهاد
4يدلمشاخلىائقاأنيشيرالىلساعاتىابنقالمسنىاأنهديظنسيمال
عنةاقهرضىاطاألىبهتعلىالماما

افءاالالرافطالثتصانوابمبمتيصةةاالنامسيأففاتا
بضيرخألفرابعةلثىوامةصببالألوانأوماترى

ذوالىءراالشهـلىءراةببااءكااثرايمدسانيرالذىاايهوكباهىسامثيوا
دأتانةخزائهرةااةالحبىريدصأطااشزفاحيمهقولدىنئاخهاأشارا

لمورواتلجمممه1فةواماصهصهخالةلاكتاةابث

مقمردهانءفيالسالمفينىب1ئوراصواكبراحتوعىا
نهدنقطفانواوزيادةئهسلاورمريقداكةانءتةاريااصكمنالوبا
انوااعمآلةلصصتخصهقالددهـمفكمياةامبمالن01منقروادابهـاب
المحه1يرئقالاولهذلمرآةنجه

ائبءكاكدوواماتهلذىانمففيملتأ
اراتدءالماكوشكأاضيااهكأخذهبأرجعت
مايعفا4ءذتبدءكاوب4ذالمبذرنوابمىخراش

دىءافةنجابنلوظ

فيمفساكالمحالتءالمجمثوضابنطاضأهـطان
صأللااعثاقهـ3زكاروبدابصدهاببألمروكااثن

اصاعاقابنلىقا

خاةبالوصلىأاتروامسلةنحولمحومنهبت
اشاقرانارمهااجذوةمسملرىءاشديهاوومادرت

خجمكامجتاذبايثويمعقعنه5ةءتنأاييكمىعثليدإوا
ىةرعرابدرانوأنلىاصرقسقالبنوقال

انوراؤهونالءلكاىاروءفيرالمنبروانواانتما
الضوااتكاهرذبوتدموانثضااصقاربال

لصالةخاأبوفنمفيالااهذافهرالافذسمهاوورانوبااقمرتمداساا
افافيإلمقداحوفازتلةءبالفونااصفن

اقمرضؤالئكسايكدونهمنارافكدف

هيرةكفىاكذهياةامننبنتههرمنأإيرصصبعققذأرشزبهنقال
ءئرأينعصإصكلألالهافثاأمخانلزحمهب

هانولمنومننانءىلدبدراافثراكف
اصىاأجماسيقةال

فبالهاللكساثانظ5تناوىأمغرمنتهافاك

وقال
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ظأثلوظ

ومالىرفلائالمخىذاصالومساصاذاتقثصلأفدت
للهاقرنمنامدساهسوفءمآللومياضافىساناية

يلىااابنوفاذ

ماةإسءانعمرامفهبجمهـشكسابااالقهصألوالىاث
اغوهووأاابهثكااموالهأللحههاثكان

فصلمفاثالررومتمرجمماةاجرمالرناصاأادإثننإلىقاسعاتوثذبوا
لىءندة1درةامعاجفاذاسىاافتاثدونفامكهاالبمارالنن5هماورأ

اإينلىجالةأصمصىامتجوزصافانهمةأوقرثنبالذألرأمرانعماكهروىاةصاء
كةالنثغشبءنءساثرمنامثحماماوفهـراءرناوالأبصاين5
وهـبلممساثاحمانةعارضمافىايمىسفاانافاذفالكهأفئهةرللةمرمتصةا

فىإفهانبويسذاهـوهـصماءااوبئتزانزصاالبلحاراوبنبينسماااشص
يئنانءامذبمءاتسهـذاابافافطموانجالحهأهندابققبدرفىاوامأنلىا
صوف3رةلدميظهىحهتدبروءلملىأهـفماذكرفلثيوضمكلاثاذاوهـلمغربا
راصا

يخىألعمحىىىبم

سهكءتببمجيوا ء7 إلحصم05

جبم1
ثبر

ثحص

منخ

ق21االىاولوقصعن

القالبااأمهحرنلمط

اطائىامتمطيابىبيتاازهـ
االعابهاجمهـتاتأبهمن
هذهمىو

ينالمسهبمالعحئىاطلماع
اقاؤفيمهفال15لد

صكمأايصءوالداالداسا

ألقالىواتجةمط11منامهء

اةأرتهصوحماتغ
اقثاافيعينىاناةط
نىواازراعدلوقحمنوصا

اطالقالباارنأمأط
تلوبمضه4آاةىانئث

ءاانىاوهنفى1اعى

لمنأزوانتقىاماا1
اطألقةاغيرصاآمةزواالانتصعله
اطنمعةورالنزابالص

وىدطانجناكنى

اخاو
فالقىباانكه

بداذاقرنةءابالبا
هالبةءصكروبنبنكاباؤلت
فلىاالبماضربءىلذااليادىا

قلىبانادقالتهاىا

4عبمنبلصدةأبوعبهقال
ءدعثباصاثناهشمترىانها
هوورصش4اقيارهـد

غ4ةشبزثامبمالغمهء
وأخهـج4بهاأفرقاك

احدلىالبذصيرثنها

كفهنءانطبماشرفهـربء
قالاىاكتلالمفلالووفي

يفاوجموضإهـحملروأالرظ
وائلحجاناناهءأتاناوما



لهوقاىلذاداناوعاطة
نهحتىفعمتازال
قلىباشكلمانلمطاىان

لءوابنىمنلرلهشبان

4ابالفافيلالمنىتضرلمجه

صدكونااثمافغفهبأا
اصالاأبووقالااتومافهباا
يههـالفىهـىلمها

أمادبنلاشبااقااإوصفاذ
قلباةامهـاةقساباعيرو
امهةتةااليثسهالىاوقال

لىمالونئدتحااللاوقال
ءاسهطارعقالىواوط
ةهـاة

طالمحصاثاتخهـوت

نادلوإ

تهزماثاثزرانوتت
دهركاندىمسثا
نرل51

أررلماهالصاتماطافاا
منلرصحمومادرااصألمبا

صعهصهبنمرعابنهأللمنى
نهالابزلاثتلاالبفهـت

برحوصنبلهاس

4عآؤثؤ6مالقاثاسفلهط
نباجفىلخهأىمالربهو

غيرهيصأقسؤلألوعقالى
اعمالمجقالتضيالءنصاز

عامربنهاللبخزجالتدلة
مادربسالةاسملرطبف

دىأاالدهءاسبنوقثا

دآهـنونجراناسقف
ماهرلمجوخصبائاحم
فصاحةافلىاللضر
فهياقالرجللىالففاهةاو

احطصمامتةاقمرعلىانافازاشمسنوراوبينبينهالرمقاطلولصراقاصضوفلس
ظلفىفيغائهساءضياوبننبينهألرمقاسعاتخهماءأوقريبانبطوالذاسالىقحأكأ

إلاكأتمااةبرابكوأبذاالرعقاونادمننسماىفيرالصادناالمههفئبئصال2ا
وموؤومجهمهبمفىثارمقسيابمالدالنارفالتلالفيضالفهصاكجرم

ممثاابالدغلىابعفبهرنابانفالباتوفالمحىأوقاتفزندإفىصقالافال
يرىواكفأإمضصادتأوآاثرولأوأة4ءيصافهـةىةلىءاإمضوفيعهسا
لغربية1لبألاهفىءصأللفيضرقةابالدااازطالكهاالرصقلكوفختمهابع

الانحوامحرفثمالثياليمهاماللىآلذذهوأاثرقىاطرفاشمزناولدؤضوف
اربققرثبازمانيلونمااأطيءاكاماهـفاامنكتأتنء9تاؤهللانفىبنيوان
فماملهكرتهذمااهميعاكاذعاشومنسا

اخيمىا

صجمر

01ثه

ضفئ

أو
ة

اففةبعضههيخوواصممىاعسوقبدروبالذاشاوفتجماث11بةظهيرلىققد
تعالىؤواهدةالمالطنت3لدنفرااالمامقالاقمرفبخاواتمىبالثف11

قاعالالمجصطلقمراضوفالماقمروااسمساتمروجحااوفإميافيإلم
يسا



مخاهفايءإفاهفىةفاللمإإالرصقاااتب1اةنىءهاةالسدانءدقادرطالتهانت1ءرواوالهحماث
اهإفنإصناأةاكللى5كللىءصمحلةءصظامالاانةاءوالداهلنبأولماصمممرأئنصهبهماةموس

فىوم51لتوا20ااادازالىإقدرءانبوهاصناتالىقادرءمالىءالئهاالخرعلىمايصحانرر1
احااةاكطألااءةاتإتةخماالعالمالىانروحإبذنءخالههـهمضةوقالقاتاهـوالاالجمصاقهانء

فىمأرهـإصبأحمالهوتحتانرؤكاهاةلروحبئصماواآتبدوالمبهاشوالبمارزحهامانهافاصركااسةخهـالادن
ئوترت1الىاأريملاثالفي1ابهذاةنيااللطمنارفءائودابلبالروحاثكذسىاانءنواقبلاقمرثا

ل11ورذندضىلمهاةالةتحاولمالمثجمإنماقالفرااوقالأعلمالدةةءأصألاية7الىهذهدفىألىمننايغماع
حمانوإاالدينسثعالمفخىافىبماوقالفياابذوراااليزمابماالرادانهاالنتوبم

تت5ااة5اضأباالفماصيرفىبئااحانمىابحرمزلم3ذولحالمجيفىساشآاركرثشىاوقالانورانا
قالووغالداالمالثوناماسهبوابهوناهىسااواشصىافكيلةداقول1رب

ركياتااعالالثه81مادمة3يرولثعنخلقدالذمثعطالقهالذناضباتوادمواذا

إنجاافىإالمتقاعرلحاكنالموهذاالفىكأاثاالذاءااذالبافباقىاوثراالفسئىاسبمابألهطدءواثاطا
ناذلىابرداالشعلىاصيالاةثدانءتإملىاننهاادشهوالققربمصرمثادارعندالقبهاىا
راةافطاوتره11أهوصهتناافىبتؤلمواننباتازوالاصهثثانثففألافاصلاتجصوياحلىاتةءو
انااذاكازفاتالينثاحواناننفالالتلولراحعت05االمحروسنايشتداةالى حرىاصكرأمعاصى

اؤابخهـط1ةزاالاتواعتدانومرواباتاثثةنأهصهـأوقارةررواءاااتيهءا

الوؤالاءأاالنماؤهاعلىخهاوعاتحهاوأنقتلماتاالرمقصاءصمصىااريسماونولؤارتوقالعالقواال
دسا8خءالمذوءاشلمفالقيت9بألكراواوسائراالفألكاصيساانلمءدواالمجئلدماالرعقكافى
التألةاةاالقىءمنةضارطباخهىبلاتثةإلهذهـلوازمءاةالةاليابسإربحاروالباردولمانه
ةالدرلموغةرةلهـ11زاقزمىابئاببء31ؤترليط44فيءخمرفىءمانوعاحدمضوكلاالرواطباص01أل
ئاواماقةافى4اتاءاينمفادافاإصكرناعالؤاصمممهراأاوانمطركلكلجواصباجماةاكأزهواال

تاالباباؤأنؤودهفيقىاوناءزواياحادةلىءلثاسعبا3انمطدادهواثلثوا1واءباالضااماما
رزااثإرنالتكاقةافىاالمر2ةنءاالحماقليىنفئاكراهاااهلفيمةااللضابهازشاحممةءدأءا

مالءءهـلىءمهابمةحىانهةاوذكراربابواببالمأوالتهاعاكسادءاةاسبو
كأثافأفاذالء11حرةلمثءحرهوصعنةوصبمائةإلرعق01قدالرمجانأ4اثابكاذالمجسنىفىنهفيماا
ءعىاكرةحةمساأناوزءهوكان5رإشعرهشوتولستهئةرمماثيا43حصمالى15

إىفىأانيزيدبنمقتةءصأومااةأنبسةرااأ4ء51وافأآفأنسوثانةاالىمرةكرةداتأع
بالماةةمالهفيسهافأافأونشروةأرالمثتئكرةلىطءسامعاةلمةاإلوبدؤنطوغةبوأل

تاودبابىئااصنقةالسمايوأمادورتزصضرميألةتفاومماشانأنتووخممسةافأسمائةوا ءأفانها

لساشافىسهحهوفىمإلنلهـ41محإلأمعضماواارثوثالوقاللبلؤنوظجمةوكاكطافأ6بئماانهيزعوا

4ءأضااااللفخإللةأرقماانوبينافاصذهر3ثماالرمقكرةمنكأمءااميصامبياناؤالبهنإملهوس تهـاحرةارهآلىبماانةانروساقاثنساصقطراأحدثحرصأمنمناالرعقكخز
دةاصاخذانامأنفىاراقبهلتداراقىخراهوأصالذىقراألقمعانافاذار3ءيئئاتا5زاةااقعلرافىابةثا

4اخارأىللض4اشهإصايرءلصبلمنضهفيىأضصاهضرإنمافىواعنهالمحأصلن4نف0015وفراواحال



نأنافاناترىتأة4إال

لثالبالذايضربهوأناو
توهلىوحاهـوقإلى

محمأاراذنانهءباا

ىلمراارطتلابالجأو
وقالنرلالمهاونحىالمحسان

أفىلألوالئهأفدماأصحال
نالرابةثامبماتانه
عرتلدنحصلزذوةفاوطةة

اخوافئموهأرهضالفة

راسبئنفرفان

عافاوةبنىنوزفأطوان
سطاكخأىرانهاومغ

لطفةداقدؤادابم
فانونماترمانصالجهو
قرىثىواكدقىإئرام

طزءابارإمةةؤاقمأت
رووهاصهءؤأببها3ر
همزدوقالتأضلىاتافا
لابهزفربىآنمانزء

شمليعاامعتابعضلمحعلى
جرةتحتأزباكطفرهاسار

بترةارفىاءففزع
وقال

ابترةاكأفىانىسلتها

جمرةاثاتحصنينثااأخخهفن

لحمهـبنالثماأنوروى
زطماقيسبهطاألضفقاق
لىةثتبالرصترفءوهـ

لء1بنبكرالحمقةءالمضي

منىتصيمربفىسهنأشهر
لقىقبابنفةالحمقبا

أشهـريمءغ5يثااالحمفا
فيدبل01دبالربنسمن
الةثتذىاحمانإكأئس
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مولذاحهلمثتطرابنفهـثمابؤوضاللمأهـاقنجميبلاصوااذوهـالوا
فىابافهـفازجزخجزأولمثالئينذلثثلفصهةفىشلاوفثفهلىأشالتخمى

هسقملرابءكأوهوجهالمافىأولمكنوسيهوسةماهـلفوةصموهلالا
االفيهةالههكرةزاإابهفئيماطوساالدمنجمرصة1اكيندمهاوبمأعنى
افاآلوسعاابعدهـالرضزاعرعناتهسدبهالبعأدانواامالحرارفهنهبحاالر
مةوءعةخلالف2بهمالقملراالرعقفؤضىااللملمقهفنصءإلآشرةءوقانءوما

بروماروةحؤواثالفةءأرإإلءالالالرمقاالىكلساانءصدااالونيسلألؤ5ضء
كزاالرصقنءاالوصمازدلبعضألونتالمبئة1اوتلافاينثصءءبئالو

سألشوأسهوسبعةفاولستهاثةابعزرواةصوفأممائةتمرةافأافأبعينسسبمة
ءااهـآلباءثتوتبهالةءمهاتاةثراءةتالرصقفارءعنللزدإاالدابهـوا
انابخمونوزءتةلمولسبعينبةسالرضىاحرملءلزصالرضوحرماقمرفلةا11
لماصاناةبمنزافلثاآفىواساكيخصنالؤانأالصفروانامثصرامعدنهبلذا

الؤالكاسطافىأتكاكأوبةاذاالخهالراسهاككونفىكمةامبعحلوظ

قالهقالافىةسماالوالةبمنزنحالولمامااوعكأاخوااهتوإاوفاتحهابهاصافوؤافاص
والمجودانءمطوسائلماثابجمكوااابهنشكلحااااضوانالءرساباى

فىاقارىكالمثواشلمجااحى3لمرخاجموكابااركااوععداوولىزيرلومراف11
يرةكامثهساكثاسنلةالىوعذاهـلمجوارى1دملخىفئلزهااشفياكابصلوز

لسطة1أااننقدمءلمسأرابهةلتعتىاناللهىالحاوصىةاقتقدودةررااء001أ ءوو

ولفىاصناوبائهةالمةلألاعلىلداتذوهـاالسفلاولىءاالفىتاذاكاةماالفات

ىاخأأ
يدهافىةاتةماالىق2مائأليبهانرترءااالثتااسهأت

ياهداحابلوزلماقولذالثاورنؤ1مدئوااشمساءراثاوقدأ
باحاإتييخرةدبدتاةقهءثنسامثحا

بذأاذصيةمجولنمألأحمتةبلوبطضإ01
لهدرى9ةالسدادالىأفراناوفارفإ

لحءترثمد5الثرقفىالزغةكسالثانظراقراشا ا

هاففضحضف4اثمألذائبةتالى4بمكا
نوأاالتؤفقالوأخذها

اءطلهطبتمربفافكصقددناطلوعهايىانال
ماماطاؤاكاوقدأفامثتلةحاربهطينءنهطءع

صماوهوبدتإيمادثهثاواامتزفياابهأاوقال
تهـسلمفتنءبئمدإمق7لابلتىفئءاشسالط

حرححيريدةصينكهأبىفىوغيمقيخاولس
بىااليوقا

حمااش1
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نحمبنىهسمنأعفيه
مرماللفىصافىةكازبةعارمقممحيرصحالوالثهس

عنزبعدأناعلىنزانهنءتراةاإدرطءلموطفىوقال
ن4لؤرعف101داجهأقربتفاااةءاادأءصكأقىاالوحىرهاشياىأفاقي
كاءسءائزاذاؤااسأاايرمقثنهاءحخلمونهطبفراصصا
ولىءدالغجكطىءومرانغمز2لمأتطاتااةغلىروسملءت

ااماهبنالقينأتوما

صائائيت3ناكميمسأدالمحىأفالمرآةنزىظغيمصاتشيرتأكأء
001وداصاتزالداسكاالنةءنخاصاهـافهايلهاي

هـوـدتاكنيماتطر8طليافاءيماهـدبن9ركلإآنىؤول4هذاتوهـ
الدفاالهبمئخومطاليإبرجولمةضسكنإههممازثثألضأبيمءيفةتقهةؤب
دلومووذلدأنهؤماثلمامزؤجلمطغصا3يصلألاذة2دالمرناالمحىسة3

دبربهأبوحفصأوقال
التهلىالتهلءرسمقؤاسةالال4زوافىااعثيبراهاةمنهرةوأبدركالمر2

أبوييوملمطيإللتو4راءجاالؤلءأما
لمءتالحاعاارأؤوساالورفلىتيةدوءكلفىامثهمرااصاشهنء

تاةوإنلبرةلنيىأتر4وإصحااالصصأفرمنىاتجاقبعكأل1ضثلالثفدنانيرثت3
رتدلإطأتلهارةااياياكبثاطاأبىقولنوذأتفىوه

ابفاناقرننمرادنااكطفىماغاشرقاوا

نقال4ؤمامأشلطءهذهـن9وان9اوهـخحهـعصافىمالرابءاثرة9الاياشهف3ىاازادن9وا
4ءفروءبهطالتهدلسثاف3فىةالمر2سامثيتألوااهتزابناؤرلامناتاذهـاتالدةلزا

اثممبنيتثالهدانألرتوالذحمهقالزحمابنازأتهنأتء
كلالدأصهءمارصاهـارءذاافلسانتءإدىأولألط8صيمافإحبكئألرمل

رمقراصنىجمنيىعدننهءؤمهصريرعدحوا

لمليقيضإلتهلوائارالمحخاال7خأللىولمنأخفهبل
اراة1افاررقلالدهـافساكهبهطئدونيأناسساجت لمطر1سألرتفى4تلمدتم قرورءف3لهصطنومىبهبرفصمنكاسااكزقى

تقاأثمواهـفرفقالأيضاللفادتااقاضىااخذم
ىدلم4ةاطلى1ؤةؤارعثلدالاستصةبت9قدرائكالاشهـنكسلثوا

اذدنعدوونم3بالزلدظومىالهـبنوقاال

دالبغةااهاإاطكعتمرصلياالثبطهلتقددغروبهسااشثساصوحكال
ثعقهممطملضاالطوفقىلىااجمانهامسعيتشإوص

اسهـذبهاونفتيهؤحماقابنقالإ
لإفافهاتءجلىأنقةضاثدلوتارهطبلءاالىوؤتئسثيوا

فانهسىو01صنزلفىبم10001ااا جهحهسوهـ
فىفأحصامضاؤحسحمم3حححى

البئفدى02



401فالااوثضررثةيخ
ناردأعلصلهفيافثااسناثهثكرمنثمعلضوا

4ء3روأوالصهاليعلأنه4آلخوامحصحممنالذهىماريان4ارزدةاءدأىلهؤؤاتسمحنظاثافىسوطوت مرصديلثهاعبسدعالألم
مائرأةاززاقءاذاثااوبالمالرالهتصاظنهئاقءازاةالوانراااصهباثود1نررالىجالؤيروهوفالهاص

كرفىندأفاالملاست4اتهت3والىوكلأربمط4لمأهومافداكجهلتحانابين
رهـتاملىءأياوحلىلت6اكديركاائرتاضلوالجيسطمنزلندرلم

ئدلهاإكأأالماسانافياأحندوةحةاةصأتاقثىلباإف4توضما4رتمثوهاناشثثتالثهغضب
برداااحسبلىااةسحاصهرهانىالىلأصنكالالتهرواءالفمرؤ
لىبطافه4ودعءاهنااابوايئالدهاباهالمةاأالماملثحآاانضه4ناةندنىنثوا4ؤتماكفتةتفانهاكذ
نماقافاخوفاوهومنمخدطرفننظرءبءاالمسالفىسثواالإحمماماوفىىافشا
فشيصءصمشآهيانوىاإلفاوابهأيارعنقامثزلههـافىلبرمكلاا

ساشغروتفىدةتقصنءالروما3والفىؤكوصسرأتهلالفة
أذرعاالرصقامحعداتوزدوعهضةحرتالوهىلضاتتهالاقهفىسلضااصيركاج

محتءصازلمءباللشبماضثاصكلبماالدةتءوودتقارركةءفرورابهن
ماتومابهأوصنهـختويبممدمناتادءنمات1وكاأتإقااهنذبم
لهط1أفابيذلمءاالبضقولنأصوصاقاقازوأتتهاالجنقدر

االاذاأماهضأههماسءاوهـءدرلذطة ماهؤارخوأمابافي5كتجنهطلىء

ترالىالمحاانس1لالدصىكأللى1فعرااعءنهاسآ3قاةاذا الفي4لىافيافاهءووصزج
كمفرملؤباكربىااالفقلى5نهءلوناالىألرصقعرصقحماأواوآىأدتحماهاوتاد
صىسرةاينهـديولمفي1ءادوثبنطتءاصهىضسزداالثلىأرهـااذ
اكفروأبيثقزهـ0إعطثتوثتانفياؤءدرلح3ط3غافقصأنالى4سألنم
رالمفالوشاحصالصوصايخهافرااكهاءضوااتافافالقالأرراياكقالااا

عرإةاصصماعسدرامجولتألئوراؤأمسعدتااالقاقالتوالئهبمكألى5ىءلييايىفامض
ونامقرالالمااإهتأااقيئمبموتاراأويرتىأاادلفىإكمانزلواديهيخغثمىءوصا

ةاماطاأدركأنالىتردزا
يةهـنصااذاوينيىنيهكهاادشىمايم6وتدةق1متوإفىهاءذنهفابا

لمئةوـهـمكلصاثفترزلقيذذكأاهىناراهتفادخهـقالفيوأفيفارقاقثىنيتس
مرييميرولىهـبرلهةالثم4امابهءآاقوما

اهؤناأوهمالحن4تيهالمالثفى4تبالقبلطتءأأماأىأأدأ

أاةءالىإااإنئوخكاهـؤشءطذازىإلىااولآذوغنىفاخذالدقاذبلى ىدسهنافيلىخاثيا

سواهايرومصالثفإلسبرومجرمنقاالركومرويمبولمئملم
نعوراهوىإدساممفمتادتغكلهـننصتلرفىءئفى

امفافىاأيإشكابارعقأقامتمامهطوزلدانادىزحءاسأ
اهاصترإخهطبسرثفمطألوعباداذااتلواوالتهمافاربف

وقال



دىتيالطغت011
هرقالاكاذهىانأتدرىاذمفاخماتااثرفاالوظ

انمصتبةافارعةاذالقاللمتذصىيوسهـمحةءحمثالشمممروأخالقهـاخلقةفي
بننروالرءقتعثهىرأليفكالش6يراالكطءافورالصاحهااهدنهـ
4زثولوالخزوىثادبحراللعنسداللءعياتبحأصصاذااعثءداءر

روهءضرمءااكصسغرفأاحرنهمهوبمبالسفاصادراهادىل
لهتةةأللموبهأنالىقرميشاقرأاهـرنووالقئأتصماارهاءحر
ررمهعاوهلذاالرصصبرالراثنباكاظاالكاآهاخاقإةض

نصعبدالمنصافئانهتهابرازاالفظحرعشهيةمننوماءنأايت
يئمثسعرلمكهيىمرءكالثاءصضاابئهذاقولمننوأ

ناتذكرهفىةالفاجمصإلااملمحىخدصنهحةىدأتأصفيماضمسانتال
تةرماطانوأياكابالخاثند8حاالثتتثوىاابوادىدتمثصمم3و

الحراذالىبهلءاةبلماالضالميىفدلنابينروشهالدحىنجومصقىءوأعد
إلفووتتبراأه1ألناماثءفماةاابءلهانفيانههـدوبمالوءذبتي

ماهااثرثرالىفيوامثماالصثلثالذبتهؤثكرتاعترامافرامااضصب
المامراألهاجمركلابهبثلىابئااوألبئلهةصورطفاامداان
عدمودكفوصألتنهطءعادحديدملرفصحربصرهطااذاو

ندملط51وااللرهعبيازهخرةمالمححلمدةياالمهـسمومالغلة
فافركةءثواكلاالصررةتخرباقىلولشحاححكتاوقتق5اةتافر
عقركمهوالمجليصلعابنكوقدبدلهلىشبربتصسوزلمءأت
هـصدمدكءووولهلتالىءاسوادتخففألمألنانةقىانماباكوأنت

المتنبىل2ؤوذمنا5الغةءاافىفاستغاوشالممسلثاربرإاألفاتكلفهالذىكأالمههذاانظرالى
مفأرقهةأنايعزعنءيااثااثازالونأمدهوالذىاتيتمرمااآلءالزولهطاهصذهمافىنهوأ
عدمم3وركأبلغناكلراةوصالمعرئءابإاقوزابىكلذمنومأتهـاصأت

والالىنماةأواهبراالهابااانرتن1باقماي1ىلااصمسرفىالومص
مالالهانحماماهـااثادرركأمحرويلتالدفغفض2اااالمامهتاكنلهانهفىأنثماذكرتلمالميمالةدقولهء 8ضما

بئوخوذبطةاااثثاىئردالمطائراأبزكريابندبنأحملدكطاهابنىأةقالطممرالناسداثبنا
نعااانممانأن4ففبانالمجالزينأنشدفىقال

ءةالطئقيطهةواالفرالصبالماللهحناارؤسكلةعصورصدماثاالىسأبئ
ازوايرلدأنيرءنفيىاايمءالخؤمماهمةءقألءاهـفىنهطه

ماصلوباافوتالمحضيبةدوقالالموببالةهلرتقلةهءاالدمرهمطعنللمطساأجمرثفيثفىادعهوقال
مأخرذزلهافو1نافر1كرتأفههأتهـداجونالمرةاجمروزروناباىوقاءااصتوبالوناشيةآخهـفحه

4بنأفرهنثبفافرأىمناوقدصقاةاصرتعفتإاوانتزنرتاءقربتوانأزقنفحهامنيااتأوان
سسترآنبالللمجةواوهىورةمثلذزتىتهأبيبءمرمعايةوعددلرومايئاكلفل

منمأضوذصبهرهالرمقاءنهااثاهفعدةيماهرلماهداهبمانبثالفىاأراد



6غىاللىاذاسترثئاق
ءةاانجررةوتغرىرىارالصةيابدرانصقالاامماتيهاتجشابهةتوص
برصماوحنهكافثافوقمخروجألكمقكأييضرموانكأناءىط
فاااقألمىكاقيكركأفيالمحاقبعريلثانمشاااوامالونغ

أصصيولدبنالاهروصسامصهلىءااقالومعاعدوافىبالغدلممعادسثدواوزالتعالىيهابقرلىاتشارا
رريدوقاداثاعركانابليااللوانمحبداالميوثالماينالنزالواهرةمنالمأماثىمم
أخالقعتنمايمأبوالمدلماعوهمميبعاوسقراعين
ساابدرأحيانافياليمامننوءاصلماآلتانامنابثةاترىانممراقرتهمنهو

طجمطالوقتكلبدرفىكاوا4كألئلىأنفألهـزيمثفنواط4ةاواذاقرتهوكه
ىالعلىاالجإبهتاقولزمنءوهرمأتهاقاللىتاةاصخىلملها
اقمراءقدزرأزالرهإدغالتهلمجبوامنالرماسىأدراكادوماآ

لئاعر41فذوقالأشؤلاضعيةلهؤواكبلاشنه1رىاسافرارثا1لمافاقرخااذدفانأ
مراجمألاتعاعكايامعرانيغننواراقالسالممساثتمراسمنونهةلم

صاالبماللمفابهغاكلبكالابهكت4ثاتثيفافرالمصمةإإلمإا
لماثاسنافيالقعبفيكرىاكتراثفث
قهـاالىردرلىورباتهفتىمكزثحاباشبدرىالاءاة3

بهقمنخبدركللزبدلموذاكذمىنخرصبدمابيرثتان5وةانىءكيئتفى
ااقيروجدأعاظماطاكأفاتبعهااولاقيراصتهشردتحرباقبتانوورحصلاالصفىالدنامالؤم
مروقادااراسالمحجريرسمناتركمامالقةاحنمذهكرم1ألقواأل
اقفمصزوالمجالضنىوقابمكعرذوكثلىلراقماذاطاالىالءفاواالإ

فعالهيىفازاندرلىأوقلتكذاعازأةزلمالزاتثالصاناعمهاتعملوب
انمولةادالىءدذصراقمرواىاجماالذينءألثؤناباعاأرندوىااذىومترابلةما1والمحأرلة

محبمعاايهطأخذخقداتفعاصلهاكذلهاتلهالوولثفهافأضلغقةناادتمرأا وصيمنخوذأة5ؤلىا
عمبلبولمأصبتتافلةاانقالءالدعكااتقاقلعاامجاممالهأصلقةلرقا1لرفواسذااشاك
لمومةادمحوةفثألعرابامقإخهاوقالشابطأذمنءأتوداروكلافاواء

روقامااليبهايقطألولمفنجىبنرالىالرصءتلمةويسالماله1وهكانااشرفمن
ماخماثةامعرلهطروبرتلو5آبدلمتحدوالىلمشيثجفؤالىربمفىهةف15هى11

جمموهاشنأمحاوائتهاأهباإهابذدفادالمفدادايئضوضدثيء نما01االثاانوأذحهات

االبوالمجنكاقارعازاقرع5درنهمأاتلمالابوابفيئآاجماثذبألىنش
صافعاقهفاافنلثجياهدىاكأصااروكافهلهصجواكىواالىلتفهالىآياءةانمااطر1

3ريئلورحلىلمءسمنانماهافىشحهالتثمق3ث
ناللمئمحوةفىىفطكاؤومؤاقتالىكههصالفتواىجماذثلأ
براجمماردقذفاإلمنأللهمبمبوماطانبألنتوفىوالكاأثمنتاء
يراقاالااجاسهـاىمناونقالتلومة5ءلىاالةاصكلهوا

توقا



نيضاهااةلكلهوايفياقول
بهماىعقولمةمي1يطاههلمايثتطلع5دعوةوتهسنهـتوق
اوفىكبداالذىفيها5اتأاذاافوسروابمما

اقاآئرلحقىكلىكاالئجاالاثنوثالأرثفةقتقبدصفباعديهطعدبنالدشجمالالمولىانضهافظهمنوافشدفى
مترلغحتى4وأزلمالمثدفاوقرعرأىالمقدعهفاولمحرلكنتلمذصندبااللمبعممائة

ابتمامنهامعععاباناتغغرأمعبدرالةأدعبولألكلكحصألحداالنماص
ثرأاودالىادخاواركوعشىدعاسهام5وخالفهافلألمينواانوهيهات
امتةسقجلمءغراباأخنجبالماةأشملةولاهرجفزنبالهدسكثئة

هقمالمحناحايمق28ضئلاقااوهيملهثاويمدخنالمحذبذماساقيايهمراناساايخاكنوىلمابهناوقد
ماظحاشلأنعلمتنحفجرمقإبهترهءقدف2والهالةضماوليافازخرف
هيقاانتهءلىألإوهـانابيرالىثذاقاتتعبواركلدهلاكارامجطجهـتقول
العهمعانكرانرحالماااىانثاالملعامةماصاوزشءماووذمدط

وكاؤواؤسناالتحرئتوثامااللءؤصوذئاامدحناماتهمتبهأقىطوانعلىنمافاقاىلموالمح
ربان5الباوااجمالءااكرزياكأز1اب2وااالناابهحهابيزةاكأفاضلاحاريئالدت
إتتواثتاكآتوأاتخيلاومثىاجمبااقالمءرةاقواابالغصذاهواووكأيرزالثهزبةواواجوالى

انءوأالدبدرالووهتىالروابنالذقاقال
دقذمالتأىمرتسمهـلىءنواضباهعونادلوردقالتاجتلملوقا
اشعروالمعدفأخوذمنء41ولفثالىباابرارداصالبيربغلمجكانه

ردالمخهـالاقولمنالتبجايهااهذاوأيئ
سولةلىاالءامناابدتقاصكاثهـمهةدةالمحبمةوف

أددبرخمااهـواقهالدضيرأذاوقالوهـاكزمابينثتانوروشوبلصرمذاكديخاروآذوصقببارالهذفاظ
اقرارواأدتهددتاااباتلوردمن1اهانرجعىاليقضوىالهـابن

الوالديرصاسبم11بجبيهاراكطاهـكاوماكاىه

صدثاالصألىنازددشاداطأزاكفالوالدهش51أدنامنلدشافاففرالى قوليسةافاةةلمخهانو
افاسدااسثاالوالالصةررةودنعالسهافىمننءتااايئ

وسعإالتهلىالنيهذاقابراوانزهرالريا5هذامالرداناقضبئامصل
لههـتجإمنطأاؤةبت11فعالباليونساحمدينففيمذالثفيوغير109الندادثمنمةجمطفناؤ

لههـنثرهواباسءوبوذءابسهنءايمنلىاقياساان
ن7رتااافغهدذلثءلدل5الوالداتااتهابهابا3وااناقلتان
انهاخااسبعةائزإاأيبئالرااخبذتااكللزمواوىاافىأبيههابمبعاحققفا
وائاوصةعولهامنافءهأضسيقناهـلمومانراز
ديااةانيااأيمهوكئالائدصقوءيرفضائلواليروقناقالبالوردا3ذلثو
ال5ددالذاوئواهـ4علبوضتتألشكرماذكرنابعدكتان
شهانيكفافهركءصالمحافرااليىمطوافعن5ساالمصفرلوناهنرالىئي

اباهـبنامهاببتااصادالدىهايفبمدشوقال فئولهيوىلخزامةربب



دوؤفاد05بنتالري
قولةومسبهمالمذتضالم

انعزيزبنعبدط3لتسأن
اداصامانالممطلى

بهافتزؤجهاورظفءاماا
جمرفعاللشأماالى

لاسهلمحثرثاالمنكثأجها
لتقيانفيمتهاك
قلتامااذا4شاب

نطشلااذالثس

باسمصنةتورلةلهمقتوا
دوؤوروكتوالمقحتانجميرا

اقهصتألتمنىاقهعولى
مراواهمركأىصكلرلة

خصنمطاال1راهاو

مراالوأكىبمابااميرا
بدناعارةجواممارامن
اةءاللى

اعهالتعاقفىات3د
دزاممن

رامنصدههـالثوقاا

دجاانالاالثوضمق
ادتولىصمء2تذ

ئ1اهالقواالعكء

مهخعالقتالألىاففيثا

فض1عتفأليرحاحبه
بنهعرحؤثمنمأخوذ
لهتىصثاباانقه

درافاباسيمبرس
صازأتاكلناتوكقفة

قآلبهازهربمنه
علقبصانالهناأبيت

طعولمطثهاالتنى
ناعامةمأللمةمفا

الوالتجاحتاالهساتجمطع

8

طاتالوردابباجفومالىودىلىجسنرلىابكت
ماحمافبضلصااىأواقمتخوش9اعالأل

هاقهوذاكصفقدمةكةاوألنوارهزاأللمهكتماه

ىلنربواشتكعدادىتمرهةيروالفىيدثوالمآبىبنوتالى
يردامدصذىنكتفمكببىلى51ووأئالوردث

سلمبئلماالرمقفىةتناهيياندىبعقودالمتسقلى7
لمابثااةءالخؤاىضىحتىساشاىلن

دساتاؤسناالغوادىىيدا5جددتيهباطاوتخلق
مامواالاالمنقئىـغربأملىلمطيأتنأكهـ

ىبماصضبالرابواقال

يكاناالزهاروالىزجميمىازهوانهالوردزعم
انءوهـطؤمنلذاخمقاحماانراينءا4فاصابف

االجفطنبضةلميمفةمقامداكءعنأحعايما
نعانمنبلماذادالولمنهبكدلمذايرجوورطأم

نوبيطنميفقياسثبقالممردلمافزها
يرقانامنفرةهاصنءعبنهنودأدافىولمان

يمعدبنلدينايرءتمنات5و
أساذردالومىكللذىوهاالرصافيافضلىمن

اشجصاشهعدئقامآذلطصااالوردنحدأماترى
ةمخيرروثمنففاجاب3سيضبنوهـابامحبدلدينامحيىألعثارةوروأنثانهماشاء

ىلوجهنم4كاقاممجلسالوردجلوسحما

انرجساؤوقشىنىاخدسماردغداباالووانما
فاطاواااثاواموابلىءامرئالآلنلزضواالوبهنةاتاةاابامخهمكاةعروووة

الدرهمةاخومةلمةاوفاهآاخهـملافىاكاصنفتبينهمانمثصلاتالاوجماأمال
ة3برمفاافردواائرقاومفأخرةاصلمرواهومفاخهـاكرموانلاةخهـفلدإنأروا
انءاالفيهيمثنثزذكلاانلمردطوار21اةفثرؤفاخم1فضاحهـةومفاخكمابواامرا

يقولدأنلبدخاجالوماصىزذدالمادكاأللهـ1كالمىوغمامفوأايرنهبالمجةنا
فييمبنفيتهدلدامحيلتاصمنةلدبهقوفالئرسالةحعالدكااافافياددماا

اللدفال9قالرالسصمزىلنرجماملرالمنثورالتملى

بحاضعهنادقياقهنحدى9افاىئنلثءؤ
جللثتكليناابضوقال

هأمثمالورثررتفووصممنراثاصغااكضاانزجىكطالم
صالثمءمهوديهاهثمعط40ؤفوقفكإصظطفىت



01

اعإللمباءآبئكنآبذاا2غوتاد فىاقصالسننعنأتردقداخعدالونهميزهاهمقاانرحساأياحاسال
حمهازنالاتأبهممااؤه

رالوردةدصثىسءالصااقهسعلىاتخقاةاممىاسرااتت1مكا
اعررشأطاةءواخا واسةاالنعيهفبلدانأملةاصنوما

كاوداةاالهدفقواواوفأحبعزهـمادعفماسلمبركأذنالنطءأاصنغىنفش
4ادارعاكلنمكااااناصها2ىىبايرادهدكطصيمارودالمالحهزىباوقدءومقالىددفىوقاد
ءاحغأمذاقاهتاىوقالىبهصيزحمانرادقوو
دؤكنصاالأحبألمااحافياىااللدعاءوفة4ءاتةاسفولاكاباصأةل
24الاتغوقاحنءثءالىألهذماهـ24نءانالنءالفة

ةللزىوترلدواهبمفىعىراابنوقال
اماولمهست01كأإجمالوالدناقر2افىماصامحيزمانلماشافىجلوكان

ضجاهر1إل5ااتلمتيقاة14ؤذالثنءدةؤروادةثءلمرربةمثلرالدهاروخوواالثااةلصبناضاءاذوأيئ
وذمنئدادلءاالس4صتاضسلىتءرضتزافيىءلدالرفىافى
لىءى2اذاغلتصاةاثمتربئهابالدلىءحممالر1هـحخدأبثالرشىبهىكاارزوىااثا

اهإمثهأافئاترودسح1ىاك4تررمأ4لمهتلمئألئرومجتهداافىصصءأا وخشرلهىثءفوأرخبهحادونصرضهااخالاصبحف
رباصايحان9لوتءامثهمبادةاصاامببالفهالناسةداوأي

القىماعبكواامنتالاا4فذوووله
بارءالبهياحميساىتءوزكالىءأابهاقبحألدىبيابكأفىفيك

هيهالهاااثروتاافظدمنءتةصافةيئداءاءابربىدازشبا
بربذلدالنهاالتسيررةؤمصنءااث4ؤوؤكلله

أررواارغههابانةنءصءةثلهءواللهاوللهكاواللبندوآلت
سدمىءدرواااالدمؤرأررألىهالرث4زوالةنورهنوراتاءألثة

ةاضآمؤاصاتاااىهآخهـقصيىمنؤثله2وؤ
انضاءتالتلءإابصوفىإقودردطانماحسساممجدأبىانكصالةلىألى
بءحواعبءا11إلقءثءمازابووإلأللسأرت4ريالثعدالذىلى1
باكطاريةبرطاوعالشقئهالهـء1التةانفسضقفىولكتاةاأبائ

لباسيهااديأهـىأخمدةؤصمنولهوة

هذاملدعهسم1ساإالدردركينوذاكدفىعقدهانسجةيوأبى
يساراانببهمعروفينابضهـابااالملمكألثهبمفىاذزإدلهءتا

صاددصيأبذاءكانهذاقامةأنلهرالىأولأتااانهأبوقالنالمحسىةضكاثةثرادةقمسرثاهأبوهماتولمط
ألنءاكوا1اردكالقكالثلداولورلىحاثكأفقالءبطا4اتطقىنلىتهطاورءاقأباذقاابصرةلدمباالو
نيءفكنآذارأينهانذامألقضيةالكلم12لمواالتهآهالىقالءيأمنلثعللشولىأمننىتعالىارر4انابتيا

أنةن3ايظنكأناقالمعؤبن41نيكأقالايمببنعلىاوالدههـنوواياهملمزفنمنحن
4الرتظثممهنئاء



فظنتءحنجروالءرأه
احباافمال4امتمضاخا
ئمعهكونثند9ألىا

قىموالىقةمثلتالواقدطةالثا

ن9ولذلةااارضىزأالة
بهساأدفتاللالارقاةث
راضطااجمنب5سراسطيات

اتوةياكروا1الىموكل
بياكحالهالفهار3اال

والتهءاحكواارطأنابى
فامائاالثحةةحهـكطمارأ
حخةاحهااقالى15

ودء1فأنعهـكماايابلىلىء

كاتثثلم5ساؤةلمأاتا
ايراودوالهحرآةالىءلد
كانديداتؤما51كأةنءلم

االك4ةاصاءال1101 هاهاولم

بكهاثصهرؤأ04اكللط
ةقأهاىةآذوسىو

آخىمئمثااصهش

4نرتيعا4ةأةلىصبالمرسى
رات4تحفوكنعتلو

احزت5ير3اذتعاوؤ

حرطلىءاجممحىاتفقأ

كاباصراآولمغم1111
ليص4وداحبهسهـأتى

عاضاوآتضلىاإصريإفض

مشمرأةأااسمانطثة
لءااطبنحرباااوان

عداوهذمضمعمالممولهم
طذالثفىاالقوالفىا

ناهروث

هممتهمالهممقالبهاهماأ
لىأليمرمااالضهـوال
تتعر

نهموالرمنيسأماللبماه

01

اإقدكعامرهلياهجوبشامنا
15أدىثماكانصهالببلوأنه

ئنىتجتالديشرفقاللدهوا6لشعرهفرغالصبام3بئاقئالمرزبافىوألى
اسالمتأهـرراءاذاماقإمليروالىاكطأفهـاوجنب
لمعايباالخرجماسوصاقيامنابقرنىاسثنيي

أاصاذبهنحوالدن4فشداصنأللىااالىاوصاأناذارمت
رىااالتهدءبنلدمضماقلبثاثااااوهذ

نم4أرشهتابردقاالى5تثعراموهاذانبم
قالعرالشاأكرمماو

اوماءدباالباءابرترأتفانىأبىالأنق
ابالديواننافىمقالسثافىاتهابنلدمنداطءافىاااوفىادهيماناهـرت3وذ

ورصهاثات5حافىدةودأطتةآلوالثزشكابقدذرلدواصبةأخىناالالمجب
لورقزأضذااضكأثنندالواممألكهن41فهـنماوقالرواساىأبكلبوقدبهأهامقمن
الروىبنابالوجمىئقعدعالث4ؤحعةتفىاوقاللموكالملدواب7ماءكث

دةثاقهاالثإ8دايىفواوهطوصبثاغءبناالثبداءلطكتاةابىةحافىصف
ومنهاالدبااإيرشخهرتاوقدابابمةبدلماوتوهىنمانأا

والمحدقاقلوبابغةكخاضهاصبغتثالىكبهآأ
لءاقااولةنأظانودارأذءاورؤذ5ءفالاالدباايىورهمشثى

واصاناصنالورىفقتدةبرصتفىيمصجداالى
انسانايناايراهـمرتنيماالوؤدنداهـلىتك

فايهطاقولمشله

اانغداالمحصصماتمالقيمةفىصفوألسودت
شانهااوداللهواءقازلةامةبكلهـطثنهـهاكا

المحمن4تظهوفىبعروتدحاوزاادءبنمدييعنوهببنللمجاتابدءتولهاتراوذبم
تالثالتء

خهمهـفهـإموىواجمناداةجماأجرصهصرهافاعدفوسردتة
ءفريثىالولمبامياصاثوفىلمناظرهـتاةتءننماكا

برالمنجفبأبنومةينلدانجمقال
رامقحعاحذاشجعونلقنمألالمحببناتنةوحافى

عق1يباباأكلمااغربتزابىلةمهاةمثة
كاابهطباهـتيرنىؤعارتوادبايرهاأهـص3

بلمءفاواندزشبناوقالا
األزارصىلمادهملىءيامااامءالفيكتلمةان

نهالمادنبهومفالىقالراكافىمثااللهااههساواوجب



دياوفئ1مهامأبرصجمبلملغاباجربهطاقال
لاةوأتتكنفأشهـقءيرممنهالثصلأمصبالسابابايابذوىاكبة

ثثىباوهممتاكزءدقاعةتراكناةلسوصرتةكألرناايألةءاتخلة
كفةءاتاذأبطاكااصدبنأوقال

اذاوقصلمثنؤبرفثاللمألاميهتألهافؤأدىمامن
اءمالاالثفأجملدرلالثنآن

2ااالثوالةادعاؤعاكأيننيواالمحرامامبنباالهدواانحيماهـبماالدينلجمطؤوللوايمنيءوأحننن
يرافاةكتط1ودصأإيها

اواالتأهواوالخالسكدهالدبىبددلاالث3حماوعا
رءااثاؤولكءااأمائاساهءزعاليلواعألىالدطكهرحالصهفا

لىاهااسعقألوال

اتلط2ااكاااغفاارمإاشلموالىعلموثلمفىكارثىااذدوهوأيصدرشهدقأذ
افىلحرأىكاتاثابنريدمحاسنبهقدأفدتأنحألترىلوهـاصقابهباماصؤرخدك

الفرزدقتءااوهذاكرشاقاحاالفى4مفرلوالضاالزاله4جمىىءلوان
اضصموفال7

افىبئإددارمليهولىتصيمقلبمىافعبماءترصماممهتباذابأالديموسواده
4اتامصذاشثةادشعهلمالءااحاهافههانانلرى2ر

لهضضبنصاهومارماود05

شطوهوأبومجهمالطء11نيتبنالدبنفوقال
كأيمبضوتكلبربهاببسماقلباصينواامحتيميبايسودعالمتانعايهمذاوما
بنإهـصخصوا3مةتأسودالركنيىءوماذاكنيضدهبتقبيلومبنىوقد

منهـآلمواالسوائللممعهالئقثأياوافيراالنهواداوماشافلون
قىءببنسكأاتبعماجمأحالسلمةنءشقدادناااللذلفمصحلى

لمحرثافىإاتفآلىوالمغربزيراالوقال
البيتسحعهـمقيعروبنابناخرامااهـفىنمجفككأتةءداسيارب

ءالمحرامممتعذويفيه3المعاصىتستسهليللى

آمىبئاوإرالمدإامتعلمجهـماأبى9لواذهمنوقز
ممؤيلمءااكراطلىمسلشدارينمنممأبدىوساالمنغمن
ءناارااماأشترفاللمايبصهفهبافدلنصيمصللب

اإماندمألطادوقثيثبنلىءنأبواوقالبنهاالالدتللاوانماكةخهـاالقرقمولدمنهاهـوكل
قلطولااذاهـلمزمطبصبغةياصثثتهيءفانندعابك
آالنهثصاءمامفميبعلىشباتيهيئواشبمالىايضاعلىتيهى
3صأفيؤأفركانبالىالمثادنليمتمدادلوناسمكوال
اطمحلفىلحاتبطنهغفااقألبوااناساأعيهتكلألوادورعناتاةاكا

2أللذلدأوالمجط1وعيرفقالقألقسابئواصذه
فىصفدى12



حتىصألسةثتااافىأ
اهءاوسهاواليخرجبشفغ

ياكتعولممنىثمأفيهاوذ
ممطانوسلماههاتماصلى

لحبطاتماتبهشالرنث
افرزدقااقولومعنىلموا
يخمابأنبنىالتارمدرىان
صمالناالبنومصيخمهاا

زأماثفااصهـفىاؤهـة13
أندلمبمكرافألوزاتماالمح

بأباتلبلىا
زدقامقالاا

الدارمةابءكانأما
ابحراتبهاثأتبالوال

ألمحرثبنىءأحدآباابب5
صاتياصهسااتإتأ4اووة

لىتعطلهقيهاشمىهئي
ءوراندوندناالذينان

هذاافرزوافىالمجرات
بنبشكابنامصهو

الدارىحممااقمبةهصمى

حريرورصاصعرالمثاامفا
مامةلمجهرزدقااقبو

اقعاهةاقةلؤزداالن4وجه

نبمايريندانمةانحيضا
فثملثاكرهوذاصرأبوز

ماافرزدقانؤقالضىلمرا

4ت7بلوسكهومرثا4يدهبه

فثمثهـااطاوةالذرالى

نوت11كريمءبا7اال
قىعوثماهـىاألطبث
عليهنعاعرهخهـفى2

لحوراتتذفاوافقامن
لمأنهلىءصاالدةهـملر
ضاالالثزخأللصن

26

رفاصد6اااسيفىدكانافرمعنىضاودهكاثامودرب

صوئررانمطاووأدسسلنااصبهن115حبمثل

لمبىالمهالوزيرول3المكاذالالوا
ااووهليناخورا3ءضبقياخوهقمصي

ماحراةاةهفىذىلىااابناقولالمىائن9ثلمدقوانلمطاهذهزو
ولممأماشقاوالصمورعشاقهامترنءتدثة

صبحفلواالوصكااترىاخموافىاديئلىءايست
نولمربماالسقدلصيىاهابمتتسانبءال

ءاودفىةمزبناتولناوما

زيهاءةصينىادلثىىقولةماحماهعقا
اجحايارهونوخكهلىءابدرافاجمألما

ااياووضاتهـيألأوقاضهااالزماناالجلهـ

صاءاالأصهإلوـبوامهاكاتالاالنالياملطدالىباالثيخراااكاذأطقاتلوا افالمماتاثصرهاللىءاسودلما

اتةااكالوصالهاشىجتئاكيسأل
ات1وكاامنبتءماذاث

صتىدبيأسودأفى4ماباثبناوقال
4امعرسبصاتاةالمنىاقدجاخمرانسو

4بهامجلىلممنأطربممةصروثردبأسودبهاافما
نرصهذهبمنثأفبمشآرلوةلىمنهنفا

بنابيصمقولمجلساوالمغنىحضروقلىطالفاصالبعمىصاجملسااالسمودباوذكرت
ئرهتمنهدآوالسودخداهيمقفاكقفومنصتنيهونةساق4اتا
اخدمقإثفاقولثضلااواثرهامخدفمتث5اوادسودضفالالفى41نيمالثنأبخو
ألسودثيئمخألممبعفنوامأالاقولهراوهوالثارمحاثيردهوحلثرهامخدتودلوا
بدااصداهالقالقالامحةااداأمسنءئتفينمرفابوالنااةألغافدمهتواؤ

اعهابتالئىالروىابنامعائاومنفمتوغاهفرجع4اندابناآخزلامذافىلمسا
ددالطءالىتأفنيتيددخ6لىتوددشاتوله الىأداصى01أدنا برمال5انزااذاك4تابحأةفىيىأق

الضاأث3روإ
مافاءنياائالبقدذابلثااحبصارأنتبيناكأتاا

ااهعاةالوبروابادافبمادالمننألقعاموكذتحنماوانلث

قذفا4إصكونمابادفىهماسالىءثهضضتازانكاماأصنىسكااةا
11
فقالمحنىأضهذامنبابلثبنوولداا

اربااهاقربهامنهكرةءصولمجاألمجص

ما



ءحاقالانلميربنادث61
التهفحذاكرنارخمةافزردقاايهرهاملغزاافاسا3اتزلاصنوما

ناءأننيتعادوسعتكد4بدأئتهألدنتاذاماحماأراددئوها

لبدىلهفدالافىالقهدببةامقروبدلبعهـأبفربأقالهامثم

صالمذوهذاجاالهـذاأالثلفةائاالرالدينحناالروىابنمقاالولوأخذالمعنى
فقاللبئمالةتة1مهدلالتاأتجمماثءاكننأفاالهوقاحقيمروتفال
والدىافىلوأذنبتفىاتر1بلىااالافاتدنوننائألوفاكمالهالأمائأرانا

هطوروةفىفافىذةناأال3رره

لاالهإةةبذالثهمغألأأدنافىثةمفاسمافابدئقربنىمااقدتودثاقدقوش
ته1أنافقالندطيرنضاألوت

حمتهمابهـىأوثقتهابرحمةداهقمخدامحوتمهضويقدعايغنىوااللف
نءيخرضآنانهصلوذتنجأةم3الىلئالهالمحنكارامأنه

هم2يلىيمإكأفيرىلهزءناأدثثتمنهأبعلىرهالمن5أدنااذاحتى
بذالشاحلمةثةفاالمصفقالقبلهمنمثأذوأت

أدوأىماعفلاولالثراكلىركمابخرواكرلهفوالهمىالثداصاأوصأر
م3ؤأبانوالتهكذاكلالوترمنزعابعدهامنمحيهتاذاععاةمهاساقربوساة

4مزدبتمثرفروداةواأدؤمداالرحائالمحويقيماينفماأث5أخذ2
ررعهبناممح4ةتكبهدانادكؤعافدلؤامهزأدتهثطعهيمهوكاا

اماجصحثانوذالثالمفأخبازرقاقولهدبهافياالروىبنمعانىومن

لمصافأرادأن4أبخألفأللبصراالهحوشلث4لرقا1يدبهر3خبازاأنمسأنحاالال
مالزدنأيغالمحولمافأصءحهاقورأرةهنكاكرةفه3حهاؤجمىما
لمومىكارفرويسأساكبالمجوفيهلمقىثهالمطصةففىائرةضداءارداببمتسداال

رفىثنلمحىاكبنءدأفيتحافىتطتال01ذأنشدتمرىنعرواأبابالدثااد3قماابجهاتثااناوهذ
اناآثاوءهـغفىطالتهمافعالدالزالدةءقدرءانهأظنماالمذتهمقبهقال

اساكنأمنءودارىخهـمنهابصرماءليأئلمومنهاؤتبابمايرطاقكدت
دمطةفيلينواالةةلحبلىراذأن4والمافيقطضباابيشالئقاوقالخفيمنلى

فاذاباتبعىفماثلءتلرىاوفانهقرهءفعلوابمايساذهبيتهنان
4ثالرافااكطالمحرئألبدأنإمنتالينثبنالديئاسرفحهوعنداشواضراعيثاالمعندمالماثانوح

ناماهذلطاناالؤةالواابنالفالمعاتأطاثذانالمدذلنعالهعوامنواصالرمقاقؤلمواوجثىجموخافى
الثاملأمنصلالفةاليراناأنحاماالوأثقمافاذكرنأالعرئمقنحننين
سن1لنهقدهاداهذانلمحرااتزةالصدؤتذلسطااقالزاالمحرلرنامفشعالفةدقتذعىامااافقال

اهالأعرفهالامهثفقالدبماالقهغصفقالتهالطالوالقهلماانافقالنمم
الفمالشلءافىرغبجيعوقولهاخمراىالىابنهافىءومنلمحاناهلأ

الكنئحافينوافرزدقاءييهاابحريتناروفالدشأعم
9مهلهاباعوفهانابرتجايهاتعفراقهتكليالماغلابباةءزوا



لدثةثأ
مالبادالتهءشيراذاهـ

العهراطاااةااهذا

ءبعلعطافضلذى11ذ

تهأوط

لمحرم1لمحلىمرفيواثابيت1
راحتسهعرفانلهدص

لمتاذاماحا2مليمالىحن
مجبصثاوأمرهثامبفض

اثاذوفىبصفانافرزدقا

ولث

اكاواضةلمدتابهنأمجبنى
وىيسانطاسارقابيا

منهيهط

دسهأسلملمحألنأساريقالب
هسابوبادعوألفالهثءو
تهـاالىلمالرواةمقو

فيفانطعماالبلمكليةا
زدثاالفريهطبروآلذى

هذهوقولهصتدلفامجبهث
افرزدقاوماتالبيابا

ومنائةابأدلةبا

يومماخلدففادابارهأ
ءوهـدةلمأبىبنللةمال
دهوعشابعرةعداامير

يمئ1ففقلهأصط
افرزدقافغالاعنأاوورؤ

ثاأبومرالاتمينكنثلولم
رسولمةضدنءتوألوما

لموسعيهاقهصسلىالثه
انصاللةلطفيمفأبما

انءاردتورطيرةكبلهافصش

رقتءفقالاياههجمأفقال
فىأإلهومافذالثلفهدة

افيزدقافعالومابعدهبلى

461

ضاأوؤوله

تهاخرانثنمسا5م5الهالدعرتحتحرفو

اتثأمنالذخيرةءحراثنءمىأبوعدالمهوقال
راحدشدهمفلودانلبنتمهـتئؤجنوال

احداتغرلدافىنرجانأبادخفرننبارحاله
قالثفاربهالائغالالاستعهماأصنوما

بلمآذلذعلىعكفاوااحتهـباقلىةصغ1لرحاتباامالىصل
هبللذةتهكفرابتىنهدتكأولكرمهاأونارافاوراقاوالتخعثهما

دهيةمنكرما1فامورؤتأناكقات

يتصبخامئعرلهدةصدضط3دوردءلوعا
نبءنعمائهباتأنلسا3تقدحكرمآوراقد

الىبهطتءاطانماففىاتفةئ111ذهـالىالروىبنادىاتإ4صكابقوتوقدلى
ةبيدفرزجهأمرمااتلةوكانتسا

كشرقث9بدواجاليدورممعةححةءئنالزءفتانتا
قإهةاءاآ03ؤفىلىء4لمضلدهـافسهوتبلىف
فىقفالضهطافىما51رباصىلبىولمخماتاخأل

عيهقشعراقالبيدز5الملثامقأنئد

بءباالزائركبمدلمحعةابنةازبيدة
قاالرمن3الامطحابمالمكرمنملش

اأرادشرناينامماخطأوهوأمصفاايرثضأراانهوهءدهتفتاهرآنءقراعبهيرروفل
الحلحىإنالوالااذهـمنانهفظنفلالنشبمندصمىاللشهاولهمحمعبفاص
خجاخاتذهبدشانأرااغاجدفروعادصرقفاالآتهير14علىأباهدرمرهـلمحداامالو

اتاغدموزهءوعادبىىضؤوزهجىيابهمالىاسزىاتوفاسدرلهاقدفعت
اعةاانالثأبتحتنتمشكاثنتمابميتانلهافقالطاالوزهـوتحملحمفو

ثجيةاسوفناهـتقبجالوحودئغرائمنذلروىابنفابرلةالىبةالةفاكا
نساأثومالمالولدبننضارشعرمملمفىالخالديآنوقالةةاكرابالمعانىيانالاعلىرةاقوا

منهاولئاذافالغيرزيادةتركوالتدثفيمالهنىاشترعنهفاىالروبناأمرمىأجمصأمرا
لنظرمحجاققىدسثاعرجيلىنهاهذافىاهلةاوقلتمه5أخذلذىلأتتمولمثقصرةغرن

مجدفههلمبمدقىيألذىفاالمحمنغايأبكرالمعقاطرقذافااتحظانقلذلما
كونفألثااحماهءسبأوألذؤدافوذامندةابرهانىااالاذيأتانىؤألجماوألةفة
البيتهزمتطرنييداشدنانهاجمائحممغىالربناثىنقدوآعلموالتهفهافضلةله

اكلمأتاإلمنئفاملوكاليسمعهالمحبرةفالفاالواةلمحتالقرائااهداسقرااللءشهنحرج
كألمأوالهاأواتأنثدوملهالختوةدوااأرامابهصقانقالامحةااهحولواوامخسنة
امغلوقبالاذاإطقالفلىآفعلاقبالأنالهمقلمنقظفىكلليهبباااذإتوقالوانهصنا

قاال



أننفهابكانغا1
صذقخيريهنثقذمهالوءمخالماوضثاااليامبععفي4اتا1زوجإئرمامجافاليصرمنهوهذالثئئاظءالبقا

الللممفأ4عليىربفهجورآىثهاوحمحعليهبمفئايهاجض4مالباببافنماملرقاجالىطيباالممصن
4ؤذناساكوصتاضمملوهؤأإبهـاإىدرلصقلىياماتدكانرأىخاخهـفاهصناصنفقايمحا

الوئدريوماإمقألمراهذأررتاللته1وقالابالمأغالقرفدخلالفيقالافالركرفااالواقفينألدراانال
غاة4ءويرةهبناصلىأبداوسعره4رأيسىعنعامةديرفعاليوكاإصلاألفىمنهوماوكانهكء

دراأاةبمالهانلتانتعالىذارحههاالثاافالىبناابيلىالهـالىضلافااىاقاةاكتكريبةنيهومها
اتشناعراقوللذالارحرففاخارتافوىالروابنمرلفاهقراتعاثدادمقاميدلمماوصل11دقاضىا

4ةثإاللزثأءدؤساأذارادهممادىلالدلادهاصبرالفمكهلهتبانهمحدارواالتمتهليصقىاال
المود2امشنىابننممرهاتهطثاهـهالخراجثيياتهافاءبةالمغهسنهاشهرعازمنوكانلىفي
بمتورنيالمالثايسةسعإبناااضىايهفاصاحمدهئاالححاويستهيرألسنةلمحدهفىنيهرالروى

اادءاااالابتدوالذينجمتءواااوالمنارثألأهـلناءهلوكااطىالرؤشعرابئأممالمودلهاماما
أدءصكأنروالمداثقالارهباردوبمجمرهبدنهـوارهزإدهوالزضارهبكارالنيحارهالدرءونيسقض

امآذالولهلطؤةزدقلفرفافيرثتفيؤأصروتفةفيمىفىماصماوتتارهفالهأقابافأمضهلةثمهكللىءو
ردهقااونرهـضسوحمرةهااعائعهطلةقهوآحهـودرةعؤوسثذزدهتمولص فدمءلدانزأليهـوفىخمام
نحصاهمكماءوأ1محاس11دجتىيةطالىااالمتةاالتلالانولىاهاءغتاصهوبمودالثباص

ألفاتدةصىلثتاابذلهنالميلوكلىؤرولتاكاثأقبلدالمجاواليقواعالشقهـاصذالىبا
روؤأهـ4أن2ىىأمنلوشىيزاءاثءيرالارمبماتولوونتيادهرؤيههـاتصوالمىزلو41ؤفلمعىدبومطؤيمث

امةا4إـتاماابريدىنول4محرونيقيابقيهتعألىالتهبمثيحةليههكوالميرلهـالىمنوالولمالمحثى
منفيهالخاليالذارهمعزاال9منشاهاالمحااالحرفدلهبيرمرئن

لذورنأكأمبنءثصلليطنباتةعديناذالدينالمردتارهواالدياناكوقذاصارهقالتاهـالؤئاتاصعراا
4ةلد4أاكااشماومافىوزلاشمسمقدراقدذكرثلزاصيمىكراادولفاحر
سبءيرتالهادنازءلهأكبرواننحمىانهعرنلمانجيينالزماؤذلمرووبتىء1اةواعاشافى

كاكابدثبهأهلالىثفئأحىبالىيمراالرمقثكارالذىكواالل115زلة3لماثةاوالزرقةاللوانانوءاصالرص
العربفىأافاذايزيدقدصاذوبمداسمسامحاحمااؤصاكاتاء01االلثهذةمنلويلذلفممألمبالدلوولهمستىوت
ذهبروداااذاولماثيانهاوؤتالمحاثباشص1ابحااذالثحوصلشئزاإثمنفرهفال
لهأهالذلدالوالتهابينهؤتاروفيءمثامافىدقادرفيلمطفهالخوذلدحيطبةدونهابحالمومىافوائدا

لهااذافهأنأمايزلدفاقالليصثدرالمتنىالوجودسواهفىوالفاعلغيرالىالأفعأاللعلل
انقيلالهامنافى4ءرلزعنكثماتناثاةمالممدهسثذأدعاهخذكاز

اموندقا1وسداعرنذاهـولثوانلقيزابهطننف1
ركهاساوااصارتجاليقراوان1كفءثامهساصوعاكاوصيئضلىءتجهـمالمرمحيشعهون

ألديهمأجزامكافاقثامواءفزوهوايضاوزحلالقيرواقئرتوال
تهوأالتهنالكسبافيافرفاخبم31فئلوهـ5فمغةففلوشيئ

افرزدقالفتطررخيمظفصوانصرفرةعرمنمدمانالىطوليمرويرحع
نهفولماواالدجفاقععواأتءاكفىءاررقياوصلىحواهنميقمدكل

يوشهثذأنئييالحيملم



عزفيوالثهلظاظط
أنننىالهالذاثحاليم
مجظسهأخذمثميثون

رجالالئلوسزمدن2رةا

اببىابيدهذاشدقول
اضأللالىلى9اهذاوحأل
انكاة

اهقألهاهاصكدزبر
فعالذامالهفقعلىمد

عرفهاصمراائةعوء
فىبرفىااضوشمشةصم

بويراويةماولذالقر7ا
نالطصةءاااتهديشدقص

ل

امإليهابأصعلىصبمبها
دوأنث4يشعةءيدهوهح

افرزدقاحهناكشفتة
انهعكفقادشابا

طانماثيثافانهكاللل

فومماتلوولمصد1هرا
اطؤالطفلالشهجفد

ذدمحهذةانهالمقا

أبلوهـزقألىذنذتافي
31ضىثاغةالمربناالامذا

بنلمحكاستىاونزلمثم
مهرغلىفأبفايوملمنذرذات01

اخممصاقائلان

يهةوبلنطعاليهومجذ
منتمارداتجعلىاكرعفاه

بىباوفالبيللبناتحت
املقاتاتخنىممنانلثأفت

الوقراااتويها

منأحداالنجمىءنأما
انتلىقالبرلا

بمإتلنأصرةاقةايؤ

لناقداالمفعلمالدهزالنبهاداالقورالفؤاديصدعانهفأقولامغراقاتوأهاب
وعزيمارنعيمالكريميؤساقاخلاويشقالبهـاحىوسعدالااوخفثنق

نرافاؤخباتهوروراتببرالمحبراذليرثيا
سااالةقيلةافىاكاواالجهطءاداالتمألتيمش

مئمالنعاعهلىتللمحمسهروفقدثلعالماحعآولمحاهكاصمايرأنالمخروإحانواااجمكلمامن
ثصلهاأدقومنتبمعىضالعىشااطعر1

ملغتااوانحسالمجيشلىتهاالذومحلالإولولم
ابتهاحيشتالاافتاابصكامنمهـعذالالة

فلاجهأثىوعألفىفهااشركصببفئببلدحيرال
زحلمألنراصعدثاترىلمثفاهادلأقمهدالحوا

ورالعطصةاشاقولاوماا
الزمانلفىالذبرافصامميميدىمانلىابعاائن
نلدظاناالالىهـملىبناالدأسالرملوعلىفقد

فىالرالوظ

مهأهاث4اثداافقألبخـمنكالرؤتطعلىماناهذا
شواؤنواحيهقومالتقعلالأدسامحئاقيءيرما4شرو
لهأعايهوساينظرزأساكوافاأسافوعارتظرحلو

لظاصمزىاالنتخولهثملمجبزمحوحولهاصنفيلماأمألاذأتحائالاثى
بألأباإمصناحرئقوذخمةمحنىدالىادسلرةقل

واألعراءفىلةواءلماءااأدةلمحنثالبممنول

لهأشالماأمئاصهماه1أشبهتقيامهمممركأةلو
علىامالقائمةالاكاتئئلظقالانهألمىصنوهعسنىورسهملىءايقفوننو3يعق

أنابقلفاياانهعصكتهاءطالوقىىأمحالهأاوأسفاأصماالمطاعلى6النهاردرىا
تهلمغايخعشعليهأوغيرملماطموالفءمجبماتصلازاينامنرجغالىظاا

ااالزاودةنمجيثةمامهالاصايكنلمانيرائىبلةالمقمهةاالىصهز
هثذاشماوالنقصغيرزتادهالمساحقمنساالنعزاويةثيلقالىء

أألألجمص
اك01ا



غوشزوجئهاهجوبىأنقال61
وتهـالقالقالتوثاءايساالىخائه4فمجرمثمئماقابااعلتاارفءلنيحدةواةاصهافىتاناوثلىااتانفي

جلىالقالغنؤإترقىطأعألهالةوأأسفألدصبراهكألهاوقذامئماماواهلمطامسطلىءغبثماقااكانزفيهصني
قاتصكءامرفىادعةلمرآةاواقءالطالموأؤيمفيأسمتهيراهامنماهوأعلىوعمطفءاصمأانافآذلددأ

قالألسلنرهتإؤألماثليعاليهأباعصفموألنيخكثاماالنبافىثماقط1قائماقاثمافىاقامئمفاهبمحلىؤى
نودكلماابياطعواالنعابصخمواةبئلىروهفاتقامثموـصهرءاةنهءنيماثاأقىاقامموأفلأ
احصمترااكدولةتامرطداانجبوالوهمنامبذالثضه4ألةالس12نماواعةئلى9هالمط4هوؤوانمالمحقيصةافى

بثحمنءكاء5اهـرألىنارةمةالوغرؤتءالمط4ولىءداالفبهااحإطاهـقفهكاهوفه
هلملثمءمحاساتءما112ألوقالخذالثفامحرففلأسوغيرهايرىماادمنأماهـكلأنضرورهلأسة
لهاطافىاصام

لءاربنودمنىرمباللرتجمبأندولصدانءدقصفتأعصفتاذاماآياالمان
مجودهابائخلتماءفقالشىاجاذأتو

امروخوصرىأةبرصاءدالرةمنداتصيالاآالريام02سكاةءصاادهاشوكترىودت
فمؤتءعاراالناااإلوؤدبمداورداياصلىهحااااالعرهالامحوماوانكلبااوال

ؤواإلفةنحاأثررونزبنررثلواالو5ذوأت

ابنىاادلمهلثالذىانالمحنصاابمصالمانىاىافىضطرهظالمرتااصامتاالجمهنأ
للأعزوأهعاداإبضمراةادىسامثييرااتكسوفاأمبخعاصمهعقالابنجماليالحمل

ابرإمبارهزلمتبقابوسسالىالمسثوقال
نهشلوارساةأبواثهومجارالدصهزهىقرباقمىتوثصفوقهحلوجرباترىأما

دارمصاىمبإلذينأيئمياةواههالثاال3صفثيسوتجدادالطالنبهومءاصىاوفى
لضبهةتماهلساالىناةىالىابنولنءوذتلواال

رزانةالبالااتزناإلأصثرمىسيئإفثيااومخدافيللوصيع1ؤدمحد
ل4ساذاعماضخافاخثا4ة4ؤزةؤظفالسبخوهاؤ4مجريرة

نانأأردتانبكفكصدفاءاووقال
فلىكتالباتئامالشؤاابامةابطةةلمحصوارفصكألالوزنكافةارقوم51
ةثءكللمطاثضتءةءارانىالهنابذاتلرسؤالمجهصألساةالةمنالراحثىنربافى
دهىبنىفوهوتلماباملحمالوالذاكحرببمالثوماداكال

محلابزناللالذرلشاثهذاكألرأسالوزنالدرراسيمهثذا
ؤويىبطفىوالدرتحتهتخجةداءتفآضييتأةجيف

مرالممالوىفصاوصاهباباتحتانلمالىوضثاصيماأابامنالءاءو
طممطلطفةقاطاابنااخ

عفىالجروغشهنءراالثاجهتخطأنضلطفملوبمهلحلوماأعألترفعن
قأوسهوالمابأهاناضرفضكواسثاانالدفىاثدةنوجد

نهاافروعايحمراثءدال4مممفزةنابشىاماتر3نةؤابرءالةدبهفافا
ابرئرصانبئرايةذرىالدجتهثبعارلىزبداةاةوقدطالقرافىبوالدرير

تخفق



6ىلقرائرباء41ثةلصئىا

سالأيفافةافزىاوأخذهمففىاببىاحليموا
امرتحجفاجمةدراأوايسءصاألفوقاالوباوترزشقالمهث
ائهتببرمهابةالهززااواهانحاامهاةدوقاهـأهليأناساةثبفأأذا

محيرنوااصفنيرثبناذأصنوماصدفئقاتلثمؤجمكل
المئرقاقيبالنمبىاضنألمحاالمطعلىيرهاءحراافرزدقاكاماتلءقاموم
قباتىجاملقسمتقمعكوؤهشكلاالفالكلجكافاندىوا
رزوقللوبسافوثالدهص4يلظعالنهـافرزدقوادىاكماتءئةوقا

ىاسأاااسيمةأبواوقالباللمثراصداصعاكان
الجسدمنمانالزظىأزلوحممالءضااةاقاسابهدتاهـلناافهواداةسانااللممقحو

عبسدمنيماا3يشتوحراائيملأليغرمنالكريممااارىتايرقوقرلهايمباوحليم
اندىاأببناملاأبووقال4ثاا

رواصلباليصمءوأنثنىيموزجممثفىددامنأنالصكرنطاابنييذكرنى
بايدفىاااقىليإةاةءكرائالمكاوهومااالراكنىبىاو
كرىاهبيداءأبووقالامواتجابوماارتفعافالقاذا
تجداويخغ1رهفيرخىلولمانلىلدهرثالهذامازابؤحهمقباماالقورزئوق
4فبابنكلالدينالالمولىكاالمهذامحس4نففنانفىفىوآفثلمرائمااءكاجاةفاتهموا

ضمدماتاداحواثيلارفعةيومزدكلهازالنطالمأىومات
أويرفالذعيخنقيدرىتألنجكطتىنحالداالرائمكابهموعروبنكأ

فعادةابئوقالافاسبنهاناالاكةاهـمامى

نأيرلاؤاشالىظبرعاطألضبره6نااءواؤلحذأإلمءفا عتمالمطضينقىاامنم
الروىابنقولالمعنىفىواالصلجمزانذكراالحفبعهـقولهاصنوماطأؤاكااةااةافى4وؤ

طرحمنالميزانفىيفلذاكئألماقاتأتااالاساةاالءاتقا

4دءرواءزاضمالاوقالكالتوماقامشباص
مرفب

االمةخاأبداويخفمق5ناقصايرؤالميزانصالدهـءواذنرتواة
صأربيرحديدةترنائألئكونهساوىاالنصاففحااةواذاهرفتفايم
اخهاىاوقالتشةومااافاقبأل2اضاذا

يزانابثالدةوزنفانمطنجلبارمقلهذوم1دااملىبحزفيكالالمحىوتاودا
نرحطعاؤيهاكلالوجهءقصبمضفىيزدادفيهافعدلنهممثاصةافىثمبام
اقالوايرىفادالخنقعاسانهالرداتلىء

فهمذىكلمدمشانقصـعلىوللجهىااثرىأنالشر

احالمتفرزكلءيئاراافىبئوىقيااالاندفت تدالةوىلمتااصذا

الالمحرأممخاقيروانىافشصمحيدبنقولالمادةهذهمناأثذثىأفحواآضلتاثاة
اماناوصأمباحلمنما5نافئأثإضيرناعادبا41كا

فض
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واشجئأفياصارناى
نمافالمحالغمافةثطوعبرأاأنضالالدهروهااكايئتخمهـاديئاثاىسثئ

نىياذانامصإةمدحهلىءمظنههةالررااليسعردىوقال

افربمطاآمالىرلتهـذاكولىضالللمأمنامامدحفجمت بيمالةباكثىفانفباالىالهـداكازءاثااحعلاثصلثأكطىوأيم
قونلىالمحريرىوقال

نأوهـافهأتافيوههـاالحنصرثدونلىواهـلألمعاأكفطسافيفانهاان
ائهترالءروافونافىلؤيى01االتووقال

لمن4ثءايسرىالواوقدئامحعالمواؤقلىئأل4اصأداالإلأولن3ألموان
دسرنافياةناساىزاعديهطلدافسوخثلفاشيئقولنأوما

ادراقىرفومقارمعودااليواهـهسهـتالمهعقصةلتالخ
مقةتاهاألصهلوأحيبرصلنشلموصفالمضثكذ

ساكالىأناأووالنوانصيرىالىالوراؤقال
شأوناكائدىواثداذتىفهـمهفىلكاه411مجزتالنها9انتئرناقصانح

ايمفيراياحهـالمعنىتالةفاتمهافاتمرممايعدماءربحىابرمنءىسبراب9ا
لة3وإابابومالالدينذاماوقال

لهلحماثواترلى9س2ابرفىالتالاكفلسهالألبممألوجاخءالىءالزمانخاذأط
صقزشنمارواهءفاسسالشياالىفؤادااماماليألطاالشالزتيهونأنهلوال

دعنشقالواصارهدءةنالعاتايماملاطااناط9دباافوافا1الءذاقلت
11إ4بءاذاضاد4ؤتالءتوسأاالبةابرطقابواالرببيتاكالصاالنروةواصةحلىءانأةاصساجب11
لةاووافيوله001ءارىنصاادءلسابنيماايرمحيدبنلتالابدأباظالدكنمسلثةإالمطاهااالمامثالف11

الااليمرناأبالمحااكافىرواء9اأارةآلقاءالفتاءاالتبابراالىاتياالفىةادصفا
رعهـاكةرارةالمحترصاءالررواءحاةمسرولواايالتباألةاكأااقيصاةمحرالما

لصالهةصاكدلمقولددذالصا341ادوءةاابالموةنذأكأنزإلهاةتالذىأبادمادمحأبموداامىو
أخفمرزتقدألحن4ءزبطالىاةانخألولمالتاة121فيد9ااون1نىألسارفاألانصالزقات
اثاباال41تثإأأبتةتائخرن3وزاتضمةادثةءتابأصالةفىدذاهدذابءالزألثنلونقالقاإل
افاسااأنةأالدأاراأالوانينااقلةالمحاهرواضوامادىاامادأتودمهااارالناثاهندىء
ونةستيلحداهأأرباب10دالبضلماثاةايمعنلملمثاجهاديمتلةاثولذكةلمحر11دءةينااالنناثيهأ

تاةاليمالحنةتوله3صزالتانبالمجطفى40بىعالنكانكذالثاألطعسرالالفالهـقاتثيهااهضيىاالمحركة
زنخطابنأحمدوقاليامراةافىثزمعدالفقال

تة31اوونةتاكلدنيناتوااالياتمىفيعىيزخمناهفىمضيتقمن
سيهاافىأبدعاتءلسودامء

لهذاضوناوصاضأءاماوفازإلنةفياتهفةقاماتفايالاففرالى
الألزيادةبنيىاجألوطاالمعقوعى

كلمالمم3ثثدلااهـااافىوانرادولوسيالةبلغمةفاسيادةزسىبكنتان
تجاليمالمحمةننندماآفورالمجهيمامابةكااطؤناحمقهوايمتالةافا

ئفدى33



كابابلثافىدقغبطغاسا
نه

ارن4اةصب
ضضله

القيرتكأثىدصضثقوله
الاذاما4فهـراكاخ
لضأهباصهةعدةخادىنهكا

ترةبلمضوومألضه
فىةواررنبكةاحألأثاو

براجما

ينبالىتسهةصانافى
4واليصصشعاأوتءوملة115

أؤرزؤأنتعيقالالمهنى
انإتقارقولثأنمسفال

قدنهافىةثكلألماكؤواب
أىتطوانماغا

هاوعثلالاتصثضرفة

ذاةااوفىثاخءأمااذا
فىزاأماوألقيةويابشء

ممنلر8ةمابراا
أوالدنةجمااجمراء

لءاابجاصباونمالة

الصااانوذالثجمابراافدابو
تصبأحرقهنلىلتعروا

يمكأبمرالربيتوب
وقدكانآلىمندهءفارله

ؤفاجمةممهممجرقان
لاذمررةالمطة5سرةت

راطءحابراجمااناء

كةالفاشعنميسفرمنقادم
ذافالثاأنارفماناتا

4لتنةليادلاهاماسء

اتجمبهـاامنقالأفتفى
اثاانافاروقأللافىائفا
ااشاطهومنتجماابرازداو

هامالهبصسيمءنوثعص

071

دؤقالاثاقزليئاءعراالىاهتهااكاكلكص

ءفهااااثرىاتحتتساتلةااأولوداالاداترقىان

ذااالفونرسبسبخكااالىعلىامايبوو
مةروةابافى11ئض2قالو

اسماراماقةااضاوخصيحربكلاندالزماتد
سارأمابالهـالواندءحادايهابكا

لفيللوامحثمانبنمحددنرالدروصاصيئاذهأو
سالىااىقرالسولىلنةابالىمابكاودةء
شالابرةءاحاوعقدقلماتطيندهااكذ3

اصات14بناوفال

حصيخيذيقذابرامردث4بذنجلداءلوىالدهرفذا
مصجممىوفةحبميانولىقصبالىاة1ولديماوى

تميمبندمحيبنلدابميوفال
قاللباطمنبهايسأللألةالمحارعندىلدا
ألحانماةثالصلمإلفبردهفافصلعااير

صالتبنالأضالةوما

لشؤالوئدوهـامالىمننجلعهفالمحرمتمتأان
نةالبأابناوفال

رراايالضبثلصانداءتينعصثاثضدلعلماتثناةاط
راالههزىثابارهزدرمامنمغربةت2اذافافراباوفى

ونيدبراقافراقةثلذىاألنهأعوررابااولونيةؤلتعاالترباعادةناهذاتفى
واطقنالمهأفىكألم11عألممةالماماشدفرقالىروىتائأليهمهـفلئاصبذ
الفباووافساأدالمراألصمخونىاؤلالصااعاطاسالوالقاصالدتاوزةفأ

لمىاقاللتبالباتبيسفالماللرالتهقاتلياقلمةءتىاصاؤلرالماذنهراضاا
صكأحاةافىارهاصثثلمنلمولى4علالتهلىىلهؤممإمتءزافهـوعلىافواصادرةفى
قوالاعراثالمأشائالمذاهـفىوااكيدتترادكتبذاتكمحا

امجصيىلالرالةتصذاكانالاقولدتاألسساذا
تلمرادتىاإلونخهـآوقالبزاالارمالهامصأىاكيدبتتر4وامهـتةوفيقات
نتروفرهالةلوالحقر11بضم1الهبء41ةافقروءانابرابايداك

اتنةىخرائاات

والمصلاالحظفباحبمئصارحةكلفى4اطجيهدىأأ
لزنءساصاباثحماطأشلى5شاتحتمنةومولى

رتجالعبدفقلثهلوهفيمناأثجمنهحبثممة
ل3منلداقصىترصىاتف4نرتإتبدءتسبرأت

ف



ايا

ومادقاجمرءراخاذصهأاكتلزمنثمس11مااكهاباةأملىنمقالءورادعهلموكهتفت3و
ذالثباايلاعنفقءأتلدهراؤهادثمجرءغيرمحتالوالطفاكبمإ

لمحااافةثبتجماأولملفجرامنلىفاهـمجراسمىلثاكاميددالااذايلة12دءفاعلىاسغالهعخةا
ضرثيشلالصلمافةثحعبمامضجمروقوبمومضفأفألنوافكلوقحفىجلورنحبهـزهفبروددانمامناقاقاومو
تناضررهالهبهصلىنوسالجبرقاومضا

هوجريربنوالمنلسانغايراتءأيرام4زثةالىوفىكألاحمنهاضرتاتاذانكتصاهـةة
ةصعصأحدإئررادخعهرءااثاقالضمائئابعيرأاض

يئراهـاءخعراندثجشاوضارلاهحةتدلمدم9امنءكارنجربازلضعتاههفان
بنةهافئ4أختابهنوووؤفىبهوأدل1فىدالىالثواادثوالمحءطاالسذئنفيةلاالفىفيدبرتضرففت
دأدعروابأصفىتاحهاضطعرتوذاشيباذالثمرفيورءاالنءالدهردبرماجمبشبماثذكلانءدوا
فى4ءزطزاليرةافىلموكءوهياكنه

ماههكأنادمامصظميراثذاك51طح9نوىغربة4اؤالذىبرىصص
دثوفىءبءثيوماهـرزةطراثأوهمااكالصروفدانمصمنسهثماعلىيومكل

ابض4فذمنحام4عاتألمايمادمالدهرنمردث21انءبذالثرتووااشابواوثحهلححداثا
افرأهـعوتأؤتأشيدغيرككامذالذىهتقتاقصدبهاهـاخبلفىةفكراولةبميل2وااقيأمنفنىث

هافىراطاغلقرفهألماجاقدمأمروقتبرفعل1فاكمهـاءالاادهفاتفىوقوتههالمنجأؤااذل
الذىاظىااالبافىالمتاالنااميرافواحموهىديةتااألماأطيلاااذماماإفيكوأ4المراللىت

دءااةأاالثاالولوهةاثهرقبرهضىتذوهءاثأمثومادثأوالىامألتبرأوادالمةإاويذلملمسرانةاردئالييرج
شمعروفاص1فىفاهانثهفلىهطبلهوقفمازكىاالةطبرمجرصقأالفيهافاذتاجهنءكلكالىلهثةرـهةءفيو
ثم4افافىءا4محالدءماترك1اكسطءااتهدادولويؤاتاتلدوؤحالرأاهراااذابلتكل

لهو2نلمةارأىاشايةلىفىضاهنزاناإلىلهؤيارصنلهـرالىحأىبةادنفلهـرها
عبدمهرووتثيةحرضآأوالوادىأىالهنوساةأفلهثرنفاالىؤولةئراثااى21التوارتكطالى

ااهطرفةوكلنءبثلنر
هاالىلوقكلالرمقالىماأىىكرمأهااحءمامزاوكذصكان11أض11

بىالراوظطرىصاهخاخطصادتفلشكفانكهبهداورالدهرؤتركواة

اورراذقيءلابفال2اقيازركأرلوخظالتهالىزكاصطيااىالمحالعلىبءغيرمفالغيركأعقبااللميعئى
ثوالالوكإليرهبابغولهزالغيرءكاألم11فاوتقدممرثبدتأفاماةففاثهىفةالضأبا

يخلطولتثترظةطقلثمحماضثجرئحبهـثضبممنلءاونحجرأسمففىفالحهنىدالمءالافتطءاوالونجي
ىغيهيرانء4والخيألؤثبهطلمممادشبمظرفيةناالدهرلمدثمفىنهـالحزنوحردطمحفهـثىفرحضصرشلىفه
اهفيعأاذاقامعأكلهوانمملىالنمضبمزوابرارؤالمحروروموحنعاألمااكأكلهولةءوهىةامجرورياالضهلدهروا

بدعرووماهجاكءلدفقالالدهربرفوحادثاكقالنههافأواوهـزوفالسمحيأابهدطفأقىالذىداعدالمه
قولهماهوقالاشدقالبهعرصماآقألزفوقدءجقما

ولمءاالانانامتفاثالنتالتهبالثرعظثهـاليثكرهاالقهتادمليفهمن
كورقبتنالئافىرءعلىألماجمادممدهاوقدبفقباموسنرةماهذشماثيمرهألتمألثفىديرهـ

عنوخاطرفةالبمفهوعالمهوالمجازمبانأالموممنلمحىزدعإرعمضفهليننىفنشئقاقنهاماوتقن
تحمن1سالهالمتءاهبم



طمنىلوابكربن4ا
أناهلوما51إمقالمافىنا
الئقاآلهلىالىامابايثقد

ءعاالىبنالهمثتزيم

لجتكباتئوقاكرينبىا
عامانءااكلفاقبعضلةإىجمط

هتءرحامننفينخرا
ورراايهإررتابانايم1

يق7لهأراناعداسحابشميئ
ووهـ4فايقكاصاصثء

فدتاللىةوأتلىثذالثء
ترأثلهـبها51روأ

6فيضلث11ذنبأ
نهماترىفننالادامقجغيثإ
لوادتاءبهضبفيأخألجء
واندوالواؤباسات

4خحزصكهنكأجمصا

طفاوحسدرياثوهـ5مد

رتابوأ4ةثتفةفىلمتاسا
لأهـنغألم4فالتصالهبما

اغألمراتبألةالفىالمحيرة

مؤااابه3لمحنمةلهفننال
لمساااتاكصهيمفاذا

لمبهىوا4اثورشليدؤطخفا
فقالدعدصدرفةفافيا

ذالء5الفبدكاءاوالثه
ألمفأالىبلطا3فادفما

تزىانمالكليةاكلرؤهت
دمأواناازلءقوىلىء

افامضأعزكونفأماحء
مره12ضهرهلمثاحسذالمه
وقال

ادهاررءتراةطبهاترمه

لجدكلارفىتاامجمىلل
طرفةطبدباقاثم
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الذىديبقداصفةالنهرفضوهءابااحلرفالمالنهءااتالىءقدرةءة4ءرؤ

والمجانمجرورلث4االحارزوعنلث12عنهرإلداثصاثفمنئفىدقانه5ةرهرأ
لمئكثئالدطرصادثنأموركسمادخه1برلدفاصيررووافطاقءربررءوا
4ءقالدهـاحادثئفانامزولهطقلقالوالاليربرمنب1برالءآئاالالى
الماحاابراانبخولولاشأكرولماتب4رضلبروتواالةكثأةوثللمحياعنكةهات
أطهدصاشاعنءمآصااهتىباعدلهلماومنلبمافانده6ءيااامنلمريمااانرقا
لتهانكبدكئوروةلذالثكفاكاندةطجبراباافرخنالراالهنالوعابه

نطاالشايرانطالافامرنمساانوسلعاههالتهلىصيانء4ظالئهىسعودركت
اب011بنأبلىءويماوقالنحالبرلمااننهالوءاللهىةةعاثاتوقا4
دةاثالىءاهـا5إهداففلوابمال4طصاعبألاالينهيفاقناعةاعهتهارضى

المحرثقاللهجمرالهةذوفاةقالة13الىارباهـثىا4ةءالتهنحىلىالممامالةس

مبرومنصاصااهقلراولةااناالنىووهركأكلايالمحاسألدبنا
لةهللمنفاظرفانمههإكانزلذاظاقوللمةاطبمنالحر41ءاتجراللماصبرا

بممىالاذونروتجؤعبحقولهنمصأومانىطؤإلف44الحاثممطنراننالتعز
بعضوقالؤبوبرؤتسكقثرلدطامندثااأربابظ5ردرومءوكقااقاب

أخبرناانعرأببنأتهدأنجرناإوىاطاوقاللمصاتربثءبىوأترالطكنؤينلماا
لىءأبىالمحاجملاساالل80اابنمرأبىأنىالعىااةحاتمالىبيقفحرأحمالابو
اذعراألسصارنءمحرقءنابينانيءوأنامكل4قوهمنةبادتفينهءوارىؤ4عاثمىممالهءأ
قثرلهـوهـبرا

إلادصلةثجمرأافياننيهـدكلتءسنةبراص

تالبغيراالردىاغءفيرث9تورذرعااالقبئال
لةاهـالصةدؤراالهـكاهشخفومايرهرمما

أمالمجاجماتفرصابقوأشدأفتأدرصبايهامماالتهفقالاخامماتقالاكصاذفقالتقال
شزفاناالقرأنءلىآةصألرءابحاصآأنويادةءهـاتارمؤدحياتجةولهقي

ثملوفلإلووتااساذدءلهواكعنبتصتلؤآالبداذاكأمحلمانالفغرؤة
للموههرااقوااغ2اكفممألمورجعالباتادهفثأبمنقكأهـباءاائ

تجاجبنقولأحنوماظلومالمافاانآقثصالمجبمحوعةفافاةداف
ضىأمنلطهابراىالتضد5درلىتجرىصاولةماءد

اصصهذاديسبنحمداوقال
منمايههكيلءاالالتابىتألطرقنءفالىااأغفلما

الهإكهمدواقعاةاعدامنفيالأللهاالممىآسن
خزوقال2

يمرياقىاالبانفضهنوأيقنتاصاذادحات
الخبيهـفاطاإبانشئت5كاويارأاليخسث

و
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روانألماأابنةأطزةـهخ2لاقو
تموسامهاالماثةأبسازمانهلمحمادراواناحدئانهعننعكاللمالد
انهاالللفاالةةثمعااقأاللهوانهررااأللهكبلمفانهالزمانررخؤ

قرمة0101الىلمطفىصكثطوفانهيخسزأذىولماصوإلكاآخصصلمكالمزن
الىالهةربمماىثمبءاكوانهناهراالضدادهـفانةضثمةمواطناباريهكا

هفالمافتبناليحراصصبنأبوبمرمجيىوقال
قاك4ثحرىتالعرصااصلمونافىمانالمحموقماوركألالمببألاترجماةالمنيدع

األوادارشاالئطافىعصىاخهأاوقال
ه1ءممطلماةراأنكنلمولفألتمدخصدغرقصنكا4ممهوأاهبؤسفاماثلملدا
الردىآلةلىءمحيوالحعفامفىثلمابؤسادواماتآفلويىاكثةكالالدهرفىصألال

4قىاموافلىراحمهبنمدعبابناصاافىرزى1لمحيبكراأبكرشهناقولوذ
اةةالوكاتالالصسفانطالدحلأودمعتىبافاهءكلهطتدوانطةابنالتحدن

تةما02فاقىءأكفؤيمالصألوالكرماخفيهعفاتوسهوسمنراتاخهفائ
1كأنفىوتركهـاسءاهذبنخفمىنزلهملمواةاواببالرلقاقداصااوكان
اصءاوهإمءابادقثمعايهمافالاصاتافالماوزف4وؤنراكالصبوساا4فهبهالس

حراملضراكاأنوبافهنبملىلزثمتزهواأماشضبأللوااقانخراكىنلىأأقول
مطعمثمراقآناب4صكاثافيمكفراثنءقالرامنأألالهقبمؤوقمنابابرصء3افقات

لالؤدتهووالنة4مضقولهزالثنيشعرهفيددهلمىاامأبهذاءهالخوارزىنو
الؤنجرلاساناعنهثكاحدبهرأمنالدهرعلىابههلما

الدهراقابص115بالههصمدلمفانهصببهصراشئالدفىالضكى
4هـأطبهمكاناخهـاذثلثصهمذههأزأخطواألط

السوششرلةافىكلبوايهـصرلمنبهمسموا
مالىاةءةأاقسفتهأغالمعتزبنقولخالفءمذاص

ضمومجيدابيذمأندهركءنجزاسرةوةاهاد
رصاالىراسواةكوأتىاالولالمعىفىبأبوايطهوقال

ا4باوملماناهافانمايقظاتمظرالشقبصرلىءهون
ذهـأتدهـأبوحاتمقالحمالهـباناماذاالمجرتىخثالمشؤاقاكثءوال

متةكلساؤمااللىهاتااالاكزىاوقال
ميماالمةااداللمانكالرالمحولمننصأللى

دشاخااغيتاتفهاهالىمانؤهـااستخقةكاومفذائهأعىالدرئلوالعون الفيصشاوماتانوازت

حمءمالاوؤأتؤلىاالصهـفااثقال محضنبة9دانمنءحاربمطصلىحدفااليامكالث
ادإسصروهثومناينفئوخثوةرائءارمازبشقةفافىكذاتص

قميدةمناجممايناقمننابفظلمجودايؤنهابالعراعماظ



مفهةهنلمرألماأنلملم
ءايرآوصوفاااهاثصرخ

محالم

ةمبينحاطءتبانؤ

اماسبراوجلدكوتابهاءو
يمدحهنجلىافثلةو

بغانيرلضاطاعفظ
هبرزاددالفىبءوكت

هديزلاكاااصألح
اداامماصءاابتىولالت

زوله2

لهفئسقرمالى

معالمايمأللىافئفأاتاسواث
خاوشوكلمناويهرب

يرةلحهافالةاوحعثىوصثنالىا
فىردماندأووقوله

بكاتهلىا

خالىفكعابوث
به9

مصمسءوهوباكاعهاسد
سافهءالالاسوادوصء

فؤموقضلمأوبعيأا
ندىعرتامإلنجاؤا

سهامبعنثالمهيانندابءئه
متبألفاضهاجإأمااذاكاوث

جمماووه4خهنجمكلمه
لتعلهمافهإلمطلأوافه

هءأذحائفقبابرهـءبنا

تفئ4اهناؤررإخاط
ملىاالةقرمنناوأد

ثلمابنفةءبنلعء

مالعىااابائكىثابربوا
بنالمحرثعرذبتوامه
بدرتابةوأمهالمرىفه

منءشافةحذتبننحصبنا

األ4

صىاالوألؤنءخوذاالولو

عيىكلنإفىمثقالتبالدمانلىالمحمناالثوا
ىههاتةابهتوقال

بمةقدامواقبافانكىغدمافىملثإتربص
أأولمروعاالثلمتحما4أتامنغاللا

تهالرفىاطعراوقال

انفراجلهطونثنءوكآرتاطمومفارويدك
ئالجاصأالصانفاهىكللمطلىااملولترأنالم

اندبهتاسأبويرقال

اوونممايصاصئاؤاقطنعاليلشوالةفمقت
تخثاهالدتكىأناكعىترىممطروةاقصررفارهـ

2ضوقال

األسيفرجقثءالأنىثةثقذىاردابرفونااغضفىأب
سنقكلرجالابينمنوأصنباهلهاافصاضماقطأاللم

ادللاالماثيمدحقولهفيالمالثسنارينشاأهذالى1
مخوطااليحةبهننءداقنمبمخهاثافقيركدايثامجر

كولىااسعهبناهيمبماوقال

رجاتمنهاتهاعاوعدذىفامهاقفتنازلةلر
االتفرضآفاتكانفرجضاخلغأتهاسهكمتاافاإتيم

نازلةلهاصنزمنامىمارددانهاناالماتموؤثنخلبهنحمداأ11سشىاقااقال
عمهالتهرجالا

خ2وقال

ااةارالىءألاوكل9اوطأمهرهنءن

ضىدماةبهىقكأللعاجمرنجىءوابث
ضاالمقبه1ءلثطالملرب

مبادبنلىلمهاقال

الش1الور4فيتكءراكءقعلبههالملمالدهرعيمن
تاسرتاةاياحتابم5اؤتا04وادلموذوفنآتص

صدمتعبادبندالمعوواقعةوناسههطهلماثدةندايعدتامهولملذالى41تالبحرحنمات
ثاصوالوالذولهمحيىمابيملدفىبهرءلمفانهاملوادافلوبامنلهحتكهادال

بعدالمعالىأرتوالقوقهاالياممارمكت4ونفوهمالهملكهؤ4ميد
وقداالبانةبنأبويالكمقالحتىلوتائالمألك51تسكدتانوالعدتؤلضوبهنر
ةءاتالصتءاحىل5تصاكغندفىءهدوالمعلحرالدولدتجتولدهأى

مارو41صهثفيهودكوابمادللاأجألىأممىآلموباأذكط



ايا

وكانةديالاءالدولاث
يرةاداثهـاحاؤثوجأارماقصوحبعدماكنتمنعةقاندكوعادكوة
فىوهـ4ءبفوابذخامرفةواااقاهؤاءيئادمحوااةاتدرااللمأنملةاءااةآعرفت

منقومهفىةصلتمنتألودذأنرياافتستقلنهازتعالنقبدتلثهـلدس
لهانىاللمنو4طرؤثمممشفماالمحليايهءوكانحدبأ4ااغصااماثاتةااثيآص
بءمثىمرتةفؤااعافاصةبشهحلثرأثهولهسموىماحكالىاصورهـافىفساة

نءههاتزوجرتهمصافىعاذاكوفبلثهيئءلوأنكابهكاثائصاذطرتوددت
وخماباازكلوأااصاةعاطملمانبوةبهاأوصماكرامانكالكبااسداع

انفىربهنروالمالثبايهاارزيةاهواوالسفاسامارأىلمةابلىوقهةاوقدتاصألضهمسيدهةامنلةذهو
فاطرقلدهمقلى4نجامقلربن1أبؤلووفيرهكانخاكرهابهطوذاتأريخوااالدبفىكتصئهوقدذكرشواق

دوالنانقالثمةءلىاسحبئاارهدواشهالمعدواقعةءرهقالمألكوععالموكاش31بئأسامأاالجانة
لمطفضكءاةهـخطووةعدألةامىاعأثؤدىتأكطننءأفيصانهخرابانو4ؤثوقالالده011والف

4ؤثنطمههـصومنالغرا
مبرنءبءوالماثعسدا

ءدءو4ابئنءمسهاقكاللممقااللمدكبالثهالستىتمماةكارماطاغتلم
ديونزرضآيزلدبناديثغباأأودةقصبفيهوله

لىءلودتاتهإةحمقرالماثاضكاياتياهنمظمنولدكأفىيقاتيااالشونئءاجم
صرءوأوهـصانءبننعحظارقدمافىوالنارتقدأقهقاكألفالىألرالدياوساكننيديلثئقبئا

عنىزانء4اؤنؤالةءادتاتآكطصعدايىاهالاة4هرلألتقدملموااالاال
وإطاخرىقصيده04ولهإ

د9أاءإلاأءلىلاثالىمقماىكعاهبهاهسأفمبئطفاإلماااحننفىقتنث
إذقاصكأؤإهأىقالتأةاهقمعضكنحاةئاثءايأل4ةثدمغءانمجازالىوفل

ا4اؤفىو
فعاكءابجنىرةالص

إفىانء95رةترددتة3اناريمطبنيمالمىمنأوىكصىوتألالولصةابربءجمامنتببيلن
4ةتءتؤلهلمذمةدماضمقنطيةنهتاالثاصههقبصركانظ ولهطاةاتادىضةلىثقمهولدا

لةهعفضاجطاةمنلابهاالىعخكادىارانرناسثأابمب
االلادءءادلمدتهاحالىاوتادذاتماالرضتوبحألاداقيدتهـاتدا51دالىء

كلهادلى2ازيم85مضادكااسلىءتبطاااخدتةعؤ
افواركاالما01دأبنأويىوالبادازفءالصومةايى01دشمالاال7تةةر

ذاالكىكؤجاللهة41اادالىصلةزصلحيانتركنمىألنمألنكرماتالماقفربيتفتياضى ىإيات ادىلووالزرعافمزوةاخفايادجهسملء ومو

ودهنفهءفألئرالمجموأبغدادارعقتهصلىاتوقدت5لموااقدتاماواةواؤهتان
بزإضوادناأمحمباشهااوهءدادةقهدااجملةمنذواشيليةومىالمغربهناحصيريدمجمص

متئافىافمليةقيمناؤاورصابامملاسقيعااكأتيألبألىتودييفاعمظءبكت
قآلحلموثمروهبموحصايهالةالتالصلدامسلخطىفىواء1551يتا

بئلمالاررءذاأنجطبا



ايا

ماأةرىكفىاردهوروان

ذبهـرداابانهاالةثكخنماددةرمحاااضاهاتساومنهاماوع5اذابفان3ء
سكبعهودداحياناتماسلثيمئهاومالءإمادطكماهووايخانهت
باافلىنشأشبكريةوانىفىاتاإشلهلماذانشاتواخعئطلسءوظ
هاظاةمنتاضكلطسبنيودعموهـ4ااتب3ولؤا61راتالىطأا
ربرارثقاؤكدكااذاطوراصتوسعنىفسهرويدكانعرىهـئنأع4إةاه
اقورااثصدفىسمخداه5العاداثشكالنىوسسواذاكافاكلمواةةثمامابا

يربملىءثماوازيدكألءعطاوانلمابهنصلىءيدترلءقالراقااكنى
بدوراماتزمالمحىفإيهالمالموعودالىانةت دلرلسعدامنوهليتلحص

اتإثالقاخكلءانسرووهوإمخاوقالااوما
رسءين3ا4تحصوإىكألبهاألفاممىالااالدوامنثأىمطبابههـناطىمدمرمق

طمصاتاللىةاصاحمادتابنفاحالهقالهامةءأبؤياتمهقال
4تفثمجمانةلموماالنصمعأو

ومجوراورىدمرئدلوينألوراصورءالإلفاف
تدورامروجافىالدرأرىبحمولةألأصصاقنىيةلوممنأسلباالدإلنمنوىظ
ربدفءبعدالمحفنءويخرجيوالبعداالمألكوقدالنخطاماا
لءطاةاودةنأماكإفقالءأبؤياقالثم
الفتزسوعداانءمهكألتادءهمنيألةالتجزغنؤةبتةعنهادنهلمءاذا

فألططأعطافهطفىتهلهاكألنزالةقضطعرةكمخهـالبااليدىنتدارهـ
نفراالمامصراقاهسثثاخاناسثقيالحفانادب9ادزارةلث41المألواتباءيمال
عهيغالصان5ينريعاقتواحداواءءخلقتصالىاةالتهولءراسءابنقالينااتأجيزمحفقاوراياقالثج
وقرأهـبنءيعسهـثفابانقالأنهلموسعامهالتهلىىيةانءلمقابوروىينءمهثةرخدتاهمأسةصألىنراع

41واافورباالذهصرافرامرالزصانقاذاانوجهـالمحنىيرصذاقرةوؤيةالاثم1اتاراالمعاافىدبتدب
اوأمالىواثنفالةااصرباادألمرونؤيمةثبراادمرفؤتابقلىورهـطةههداوربهاسلثؤقال

اوقادذهـصافىالمجرفوفتال7خهـاغيرادهأكانفي3يىاالىلىمذكورءانهءهىافااباماجشدثمةامألا
4ءدوواسفالىطهةأدطصألونلزماةءلىافارسامعانا6ثىافارلراالءقااذاقالاهوهاماذئأتفعالاي

ةتةطاالةلمجمان9أنفىفطااتوجهةثلمااوضنغبرالزمادذالفلمومءوفانث4اثءبرصاؤلثأحازتاكلعا
هامضقرمقااصهونينزذييوثثلدعررقواربكافىالأل1صهوخزمةمدـاشهنفد
بالدةءزلدزيدوالمرادثفىماقرالئالمفرنثبمولموبإهـافىنءوسءاناالءدمهتيقك
ونتربصلهلدةطلةةءلةتازابهـةماالصإدوي5ااآفثنبهـوهومابالدموفىضرئثان
صريغابلنقوالفالمرادمنأواباىروحافةاىحىهماالمحسفيراحدىاالبناأيممحالالىلماألقادء
اهـاقإلل1لزةمف7الاالديخاوييءالديبااباثعرالدةالنوذاكهذافيتصرأخزمنرفهاءأشنش
ذكمنوادصنقمالمىجصلمنقبىءاعدباوعليهبروحثباقذألممالىفالقهوالبرآلأأخزمةدحانةفا
الممشقيخهوايناثادقردث0115ااراالنشءهـإلزمهدءواأبممعألوأاهربانجدلىبءدء

اعرااأمدقالاوطولاطاامنمجدطأخزموؤيل
ماقاطننالىاولدهتوبهشم



ا7

كااةعرابلذهـفيةفي4حوبراانأصمات
ضللفااصىاقااوقال

راعاقبةباياخشوابكاوماحت4بهىهبراااانلونةث
رىءفيالمحارةنأالرالىهثلءقأوطربررجوؤا

لهق1اوراجااععالممن5و
طشبنةمأل2وفىءواماولقلهلمارأىلىقالىطءوق
اةتخرثأنكطمةأتقاتةرمحيكثرهمأقال01اصبرزازصامي

رنراافييناأبووقال
مانودوالعبداقاهلضماترفاهوزبرلمادمء

كاناالبرااماكنلماعةةالتداراالدطءو
اقوضراشرفيئالضنأصوما

ل5اإذىفانألمألحةالءألفررنءكفرلمفالتىصبمن

ونلدزبندلواهاأبولظ
فى9ىاهـنجهاالدامكالماواماالثانةآاللةةأ

كلءااقمضعلىاهثمكاخماوشباالصهة3أولتاذامااقلى
لىوالىبرىبءفامابوتاكفىايمادانيلهتازبرةىموأمو

دلهـلمنءشدجورالدهمءبهبخ1ويبءلمهـفيناوقه
حشلطاةاضىلقاابناحملىاللثرفاىاقاةاصين14وقال

كيناثفىب5ااصيامننتكاؤبهافواقبهوابرلىمىت
ينالرادىاصالموتفانياطءاباأكأباصكترباا

قرثبنالت

بربالمحزفالمجاملقرعت3ناالئفاوالبالألهرهالدأنتماوة
زعفبروالجذلنفاننىـضىدراافدثتاةتةان3

البيوردىالسامحدبنلممافماأبووقال
نضهىت01درطاواننىءألدرأننىولمرىدهـردة

مالنفمثبرااإلأرإتكاداؤهاغالخعبصهيفئيرفبأت
كاباافخأبواوقال

الطلسالراقهودمعاااعلنء

نزماندما4عنمنلفلألهوناصياةاونءبر1

ماروماصبرصهارأىلمط3ةملزمانةدصكم
طكالمالىكثأمسوملىنكثبءالزمانبرفانفام

منونقلتتحؤفاسجنطفىاابابارسرثلذىاالمجناساتثالازهمهوقلث
يرضخلهةثقصجمماوولكابراوفاصادأبفيفنيسانشسنطاكباب
وهىوالمفبوطةمنفوطة

فىصفالى32

قالوالهماقينااببنىفيمالم
الويسرقااورلكمألفيل
ذءأالزموافألواة

المجزوراوفىختهالالرا

الى1هـ5اكأملماةانفرن
الى5بروطلوهفاحلعة

وىوقدتربهقولىبرىأن
4الواذيرهـءعدكالةالى

لدقلمحإقودافنىا
هذهكثرالرواة41ءاءوالذى

انييزعبداعربنأنى2
رجألإتعاعشهالتهرضى
لتةءتأت14لماقؤمن

التهفبكلهالفةعافهبنا
ءفااالثظأشبهتاشد

نلفرلألعةتفبا

عرلىهـلدتحكالةدااا

علطالبنتلىمماأاتهالؤة
الخؤاكاوالههسيأبف
كعراةالفخاألءالله
تاماوكضصافطعرابال

تهواكإدالنتاتءدةب

اللهابءأمنئقزلىأراما
زهـاأثمالقراقلىهقالتءا

عرالملهفقالحمانأنوإانا
اأقرالمقرايخالءلمئلطاقلطأ
اناقاللىط4لتهاانلظفى

هلثةءصاخماقارسانأئو

ااهـأوقةهزكاانإخذوا
فانه

قتاهلرثهزكافبىجاكلثى
شمنبصيكءثمةاروملى

قدممنهعجونءهير

دلمطاؤدخلبئالمدثلةء
ليانةشكاثاخة4وعات



منهافبرجليهضرب
لهال4ضحيثملمافغا

ابنةضولمحالمسكثابنآ
علىاأميرنحعفسدهلثعه

منفمثالنثانهمنةالمدث
كجاتلمبئأوضطثاضص

مم3الولىفقالءبثوجفا
فانهامازبئامننميمء

مجيهاأن3خنىمنبأنج
نةءخطباحينمالمحهابن
نصاريةاجهاابعثوعف
نرتييأطايارظاروعة

يدهاتدهافوفهعضالمجارت
تالرحالمجافيأنفندقت
لىأىءاتوقاىالمحعه
بمضزنونة4أعرآ
هبعاتاتصفاماىما

دمحاتماالقلهطل
ن9ثأنأردتفمالت
فاننأفالمكلقبلى3انظرك
منأولكنتحصضاكان
تة3طزيصكانوان15

ينبوبهطوارإهنلىأ
صهدسممطتاطهيا

أولىوولاقوقطساخنا
دلثعرحذمناالوورآ

ثقرلةعنةثحولدهميلىء
فلىقواتدحايرىاه

خبيرتا

يلةالدنياعدرمنبأ

شفانهاشاثثفايااصا
محقبلبهطاافتىدالةمح

بوةبلالهمونؤكه

لءبهمدافيءااوول
قلمآتمننتتىال11ن

يلىبدأوضهظةتط

87

زهرزهراوحداقامناافقدبافنىراسراادرأدركاس
سفريسفرومنألمأضغاثكافانهعصابإباوعدأالمصدو
لدربدرفترعنهاثموركاهتديرهااثالىصتودرود
كرخمناهقالاالثأنوكةعلحبهسمثفمابااالممالى
كرضنصااقاص4ففهنةالهوىلوعةمنياقلصاقلأقل
برخبرعنلمواناذفىكةزت4ادتساتبءدواءوآلوصلوص
2دشدرفومنجنىوةكللهىلمأنالدهمفىءالمرالذمألذ
صرعرءمىوافاكدوؤةاداقث1مماقمدفىازواثافوات

بهثرءبمةمنماخمالهلقتهعافىءاالبوافاناينب
صالرصالهـلىءهابتوالىالسةواسفلمءووعر

وزروزرذىنمجسصسيفهاواادينتدةانلن

رذصذرلد4منىدلحوالماضىوالىعاماافىءوعيدوعمد
نلفرظةالمحربلهافىإشكألالوش4ومافرف3أأغف
فقرفقرلدهرمناط4ابارفصارفمهمينمعين

صىءجنى4ث4هـبمولميراساكلردىاأصثثأوقالوقد

ثرجمرأامنالشهوأسلمما2شفاحااالابأب
كرذكزمنجدؤثووصدنئوايانطلدودوو

كونمانلم1وهـعرااثاقالشلم
بيبهالمحعنهصبرلمنرزللألوقاتمبمبرء

يطيبفيمبماةمالذفىءراتهمدداخهـاأنوالته
خهـوفاآل

اتاذاالوالتخهاوقعافىبالمماثال
قلتأومانلىاكثرتيحااطدواهيئووقي

تواساساذاثوافالىزايا3ئىبصبراومالدرع1
خهـ2وقال

الممالافرابهاقرفرجمهاهاةوادثلىاتلاذا
بلالكنلىفكربمحاذاتوالىتولىمابتفى

لمطم2لوظ
ئحزاتاواواستف4حالضاذانائبةجمرصصىا

اكأفتبرصؤفرىاظبسااسزااهرماستكامق1
لافاااقاضىاآلو

الخطقرع4عاتوالىنالخنواصالبالخطوبلمنال
يالمحرالموبلبدىحين5االنمادمديالىضربان

طم2وقال

ازا



ال

مهقيمجرصقاأثقولهلواذاادأزعناال07كلاذا

صارلهملماطبثنغتنالمذأوالهذاهاالبمتنطواال
رسولأمانلئمهملجغنضهمبهقولأصنما

المماثياقوفل2اافلفلةزندالىالمممالمجهفوشبت2ث2كل
لوبدابنلسلموظ

ألاووضكلزأراممعألمام4فنمتأل5اعاثلجهااشتوقا
غيراحدآهمآيهنلمفانألتأدالهعفانامنوألأيمالهىلدامابألصانى
الثبراشتءااالىيرواؤقعتؤيطاألياموتتعفصأبفرقةتمنىأنلعك

تممعدوادبىوالدهاطاؤههفئآفيلو
والءهلمحمادثباىاأويموشحليادوماتعالمق5املهاالمنرنببههأبص

رجلىيهابخهقدفىوتولهءطأيضآفياتملىو
نبفامتغيغمزفىالمالير3ىاصطمالدقالومخاكبم5وشيهاالضدارةف

الأفحشعنلئنممرىضافياولنءةأطضس014ينثلآلقمأا
مالهئمايهمافلشىثاتهافىالهـمناطكلءااقىنأتاحاءاعروأرادانمثالىانيقألو
لدراهماالىتاقسهاهجتمالرثتراهااسىاطنىاةاوتدهـتانآهأدفأةءاالكااتاالوقالمناك

افجاالدنيةإرفانألمجدمايمقهـاياكظفرنابلئواتجياعنارايتقالكيليهاتفاناصادرممالفنجمسعة

ميمآاكتلأل3بأروإأمايرررببعصباغيثالمماربثهواثهبصيمةثشافىازاثينأيرإلمفئثااثقامرالك هـوبرماهـواآلوفاخجاههاشترالىما
ظتراثيرمتهمءاشالويفيظامنىاقهاقولال

نةامادطايئاررعرقزثكطاملهمفاكاوكطتعجارزتتعشأل
ىانحىالىفرمنىؤهامسرسابغةاوالست

دوالدوادءمنمحمبدهاالوصصممدوباماعراهعاوكلذداضقولمهالىالارةاستهأحنماقدت
ادالوقربكل7تودجافىافراقاالومءساصدقدمدقعكامثنه

هندهنمصالمحرةاعداممنتمطامواصدييكهنعاسمئأوقامئم
والخسفص2واالمحسبفرويسابنقولأصنبيهطغاذكرالمصلىوملى

مفءذلداكعااليادنءوظالم4الى01كااسااشعاقدؤعابئفىتفحو
ةالمحاهلتقالبمةفىالىبهنايس4ابرومجراعوهمنسامجطدالذراعنكرقكذى

مأحدتىاقلساأدركلتاصيناالتراهنءنقيعقمداياانجةمنتحسبه
أولانهثقالرلمجالذىااماث2اعمءقال

يبيآلوالولصىنطزةالمحطلظجذ5عدصممتهاأانظ
تحاممشماقثطااالميرمجتفهعلىقدأشأكامنيدعوملىكانهايريناصص

مكلئابهاواخهاجمةيصفهالبمصهـسنىاارةعطلمئضهموقال
بأبياشصنةةلممأومدمالاالىيميناالتطول5ةامإلاييدعلى

منهالاظوااافالاالى5اده5قاباهماب4ءألمعىو



محسنابوفابهزىاطهذا
اثرحماباياقاليعنىزاكلمجا

اضهطمءيزالرواةوبمض
نهـاافنزءفيتأقاه

صضهدفى4اباندظ

فرزدقاولةذالثد

ءبأمنكنهدتوف

وفتاليادىاالخسالبمة
ند

واكساذلدرعاالوالحما
اروأنافرزدقاسآد

ابكةهخهأالتاكاوفتا
ةاثادنىاهـااللخىا

الىنههةإةاتوكاةانهـال

لهطدبرتروقه

خالثلهامالتوةتزاث

دسالواقراتالزناالىء

ادءوألىاداالوط
اذاودتهسطلقطاسرالضا
واداثلمحدثاورتهاس

مقءهالمحقصصامن

اددةابقولهافىة1لىا
دمنعهطناباهاالن

مساعألهطلزواجامن
نتوويشمرقاصلىبرةك
بهارانجاذالىالىاحىس
ةالمحطهاةأفلر

داتدفقااطلطف

يرافقاقأكونثروساا
اوثلكلرالمتاصفقاد
داتادكبافقالرا

فصرفاكلباوليهونيبئا
قألاصاتجيلطاشلهاة
فضالجبتاافلىف

هازاالمجسبشصةالتجم

081

بينضههألبرتةلوبنصهـاةابهنصهءلوبامماخطصهمهكأرأثصأيامإلثةمقفمقال
رعطصهفابصااللذىاناةعاعثألدالصماهـنلهاارادنءرووأناعااقصرينا

مىاااتاعاالئاألمويافذكرتءررتهفشا

ثىالمالبسعلىفألتعرجةافالبباءاالاادءدرتاذا
ب2ىلاننحلوققاشفأنتعاةلملمحمنقنال

بأهـولمحىرتوهوكم4وستاةلمولاواتنر
صسنةاأهلضامالمذهبعرايشاشباشأأدثفعيهانهنىاتارةجهطينلدانبهماذقات

اصا14لوزأهروااةائزيئافااز5يوبهتمصروصأالىتأهافاادولةئلهطفيههص11
الخالامابينهمامنعلىكدبهوانبجاوأعزمحلم2آكفعندزفكرزتاس

يددلىينناطهاالةداتزاأنالىجهااقامالمحمحهـىادثمهمناالىحلثمامصدةا
أؤلهآاىاممهيابقحميدتهصريةالافىالتمورحمهينالدإلحصانامااا

اهطلاددباندبورءفىمةاثالعددباابريادهركصترمب

لعداالبألممارمالممنكالاالهبئتفىهرفأوامتقدومنهسأ
لأولماصهسأحاماكمامنءوااللوسكىبهمعزتقوم

زدءفىتءقهأنةءااالث4هفااأبوىهـالعاذفى
فواصملصىلىءعاحمهياالبدمىواينلآلصياساحةزرتهبا

علىثينأميرالمءآللكابفلةاالفونجفاهـثماذاترىكاة
دفلواديايمساصهتمماتغرهىالحراكانل

لالحداناساهابيتفاماقذكرةانءخدااءالمحزقياتالمحمنضكايةيألطىو
ةثإاتهدثفلهقم4عاثكاستاانهوقلمحاء4جيرينلدا

المماسيدفىحأنيسرجقمنيئالداأهذمبدنو
كسباشياخهطواشواءاافةافالسارأىهـكلألماااهذالنمتألقالتاممااؤأفتى

احدمننجنولميثاممنرعنهبىتةاانمجلواطبمالتىكفردلالىااحدىا2
افياصألأقاكذناولومتنهحدماهفىنيمأنهرثهمألةاجءالتهاتمصلوءااالنبماث
هذاانطأناوأرربوفىلمونىزوقاللهأفىاءصاووالحمضلهىلواورودلمولى4اثءلتهاصلى

اقصدقوأنجروالاتلكودسهنهالىلىتأعدأثمقبظمهرةعأ4فقبالىهـلفتهء
ساهوثااقاامحوفثوهلهملةالدةاعادلدويركنإلصرعصاصذهـلواوانلماا

اطالنهالكهخاروااءالكألاضاةااقاضىآأنلبعدوأوماالذينامة115كوأوله
الصابهحىلمقالفيسبحقالينجيألضغايمباقآلضربهينلداألحءارهثمىا

لظأمكوهاقابرصامةبصلبممعفأمهـمقولىواشيثاأراداذاالملوكقألؤلوال
ارةءمالاباباأغاقدخلمقبألقامفامارآافاضلاضىاقاابابابئعلىمهـ

اجمامنالخألصانبقداشيمالمبه
رأهفمنامهألعوويسيقافاانباطرامفرجفىأعلوبنلديناحماذضىاةاكراوذ

المالىءفقصهنمقالقاصليالهالفةءادطنء4مإلهومقلألمالىعليهالمجح
االح



8

انأطارعاءئلتوال

ارةالتهصالءتبتىورطصقانهصادققالوصوقدتلمالمسجالنقالمقالىلظصلىبانتلهالفةا
والجهرميرماصىبر1ألثمحيدينأبوالمحنصهطامخارئادةحماقصاوأماقالأومدأيامفمالبكاالففلباا
الةباتهارثوهـصنلهنىاأؤلهالايهنلملووءيهدالبقآليرشزنبارصالواالوبهت

لمطذتنإثتلمحفيرةعبنالمدنرأتدثطاانصلمحقاتاههوالمجأةعلؤ
واللدرلىحفرهاالهالبامسالتاأيامومردنداك1قاكنصوافاسنراك
متانفجالشوترتلمفالصألةمتيأهمومطيباهيهاقاممنك
لاؤثهـءباانالألوامعاةالىاتباصمهايااههحصءفاالمهلمشوء13لدثمددت
كاببألطالخأطهالمجطأيامكنصكذلالانيرااحوااثوشعل

ااصاتااةزوااتقااعمثورماهطانضطبباشطانالليباضهطادة6نالفأوروهاث
ماااالحااايدااألعاثامورلموبايزللمبلىالاانهىإلزغبوبنالدولةصدءتباناساادأشئداوالادضال
وثهااأىلهيخيااةيذكرضشوقاصلىهوقفالمغفدنممقانوقلفانزلودفنالدولةمضتوأنالى

دبالياذواتقاكااأحصفقالالندرىصناماليمااتفرنهبانصكمتاياقوبمفتاللهاءهماكبراا
اوآقأمفآالؤاالوبأؤكينلموثايانءأنةهطذكرمهلباادانانمللببنبهافىبئ3معل
لؤاولافءاامر4افاباإهرقوسلم4القميماصالغرسولقتلىيعاءأببنعفسلالمااللب
اتقواكاتارأحالاأىيوملةرصهياصأرياننصااالصةءةلدابنسدصوابنيبلبمومنهخهربدروأمن

مااتذارواةاحفزباذالذئلقبىينالركعفشمنأؤلصذاصيبوماباقيكيمجوفصالطمالىضاحدثولهماثلهـا
لهلعروءءواذاغصثبنصلمالرادارةبنأناهــرراثالوخالدبنبىميرااهأللبنءيصبنعغبلالة
مؤلاتاسفاامن4ءماخبابيرعابهالىبنبدالتهءوونجةايمقالميافىزبنتهصأبهماعبيداطالصأبينلع

مال4ءوداقزنافافلثفيرنهءتهاىرةامدابمأبنتهطءأامه4زصقحبتىنزلهألقألمنكوسالة
القيإبخاةوشآاتنزلءأنالممايههذهلراكبآنأمأاتقاهفال4بهبهرثكهنةلبتىنهافثآلصكلمؤت
اتقاأناانسءماإيهطبنالدىبمفتجرهاطظوضتهااشألهـاجهطاأقىلمأانهقالفأنزل
ساةصلبصفرةألىبنالمهاببنيزلدومنهمعهفارعليهودرتمهحةاييعوااضتاتكا

اولبمبخااالىلطالمارةةبنلىءبنبهتانجتعلىخمروزيدبنوزقكةوساخنألصوعلؤممهربابلثالمثبلىابن
ورلنرجالافيولأنزلثمأعوامأربعةلقامبتىومهثإلؤةعربنسفيوالبهنهمأقهرضىاطاالى
اكاتقالانيءةءمايختدايزبينالمأيامادذكالرصابلىءزيدبنجمابنوبثهاإلباؤةوالوالحرلفيوأ

لث9دلهبمنأخذكلدعإلوملى15واؤأنزلهاسانىالمبوص01حاباحتىمصلوأللولميعانبالمجوة
يوومىلويسوداهـأعزهألءاالصهءفىكاننءفىلفقتالدلوانحأتمبعدانالهألىخألج

اباألةإةماةاالطأيامةروسبو4عإلجمانطمةمرباظوألعباسالبنىارأفصارشهازذاكمثيااناض
005لطتذءدابءبنوضالدصيميمهوهانالعأوالداقمناقالثقىولدمنوكلافمعااعلوناح

ترالىروأأولادألبءاربهرونلبهى3ابراببوجعفربنلدمشقاقواديمسابابرعلىالمحطوانرهصباقصرىا
ءةةااينلمهاسهمافاهأماكااكظنمراؤ1ثقه3أمقممثألثعهوالىشيد
نلماأتطظطلتلفئإما001دهقيلطىالمددا

ومنحاصايفىكازتالمغطىشفؤدانمءسضىالتزهياهـ
اهـلميثدتطىايرىانمبقدتئاكسككانآن



مدصسيضاالشغك
جلى3

مدانائنملوشغفمه

قآء4اسلوتيرتقئموا
اياأباأذالتالضيابشل

أماال9آفألي
كالببمنحىالراق11

اوهذايهنامنلمحىوجنب
ل6اضعراهلةمناالفض

نكرجذمفىقدةاطغالبىا
4اثءاتالفيقدهرب

بحهـصلىأنبصالى

لىء4ةلمطفنمبخقوساا
4اهىاعابواايهناصمن

وهوالمهـرفاقوافابشها
عدبوغصوأدممنفى
الةاجوألز
قيتانغالسبازعلىمزا

فمنينءاالخهرإئأخت
منقمالراادهافكعهانا

ادممنالمحباهنوجب
خاطاحانينبابا

بديمبظإفأمارمل
هصبنصمامنلقاوع

خيرمقعودمنزوجقولفا
دقم

منعهأذاالمرأاالولىلعض

اضالاهفوااظحامن
لعضأخالذمنءلالا

يردءمنجماقىزا
بمأتررى15لؤلههودن

نةهلبءبن351بنهامه

بننجهنجاشوكنأربحله
اجهنلثذفيعرص4الب

28ا

يسنابناقافثجبارةبناقالهأراتالانأقاةهـمىهاتواؤصااارةمعأوا
ثرالبلذظاولمبمصاانأغذتأفثثااالىروتفامأالجماسبهافيدوناازالا

اىلشاروظلثالومتأخهـىالضاتقالةافدن41ىجدتفوىصألثوااصانث
ثرتقدلهفلماأكعإقكتتمارايزالوشماأطتأيشقالتكالميتقاحيان

نضههلىانفقصومما17عقررنايهشصبزيةفاتالمالهوحيتأكهبتهاالذىنزايمالىء
قالتبراذاافى

بارئاونا2االووناباراالدهرفاةبانثاذا
يرونافىانانافالناولاصداثهذنتلمناعى

ضاأءوقالت

قىسةثغاااالتفصهـتختال5رىمصهاناندهرمنىلمز
تنكهىثمربوصرلمخوم5دتاملمزاياكلطلىاداضجهفي

ظاثوقلت

فالىرمنالتيأكىم5ءتمدفاسالئهبا
طفالهشاينبوةفجهممالدهرمحقسمجئلىفق

اكضأوتالت

نائحركربءلىء5برىءافامرصأط
قالسبرطملىةئاسطأبدمت11

اأثاتةو

الدهراعاندحادثولملىلماهـكائللزمت
برىسوىتهففراهاسالردىيردعذدواهس
الصرالىرماه1ةوضمايضاالىرهنبؤسابأنمتما

ابخسرالدرمنيخرجءمحدمنااطروين
البدراولمالضويرجدنهانهـءاصسهـبابرزا

اثت5اقات

قامعنهاالهاانخديشبهاانائىيضاللمحفضألدهمالقياقد
احترقاادطصاكاامودنروا5اذتفيعقصصأرىاعرفضوعث

دخلمبيهكلى1قلحازرالنا5لهمتونادكعاعدى

العداوةييروهومدأعداالولمحوبهمهدوضدأاوةاهامنلثائلىأعخةاإ
مبولملمجلنحوهابغيمؤئهكانعليلونأئكاناداوخولةمدنثىالواةداالمما

الهافيهااخألأدنماافراعقاداااوةعهفهنادراقالوااجاهحدواالحرطرارأةوا
هنته3ااذاصرفشمبالكتأتمهناأدضالمدشديبنىثئاالنرويتةهـماثل

المحملئئاثسقؤالوناقاقوالموماقبامااأ3الاويالواارتصدهاااقوالم
اشالفيارىونوخذحزذلملواسذالىةرنرافاوهحاالمحاذرةنألملمزط

عذربرئيهسو

لمذبه
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اليرةونآلهزإثتجوااالؤروارمن4منجبساةماكألمنوافأموراالصذا
نفرجلفالتةنهـزؤمكللىالمهانهـوهىاصاحبةانرأماصبومدىفعدالثلىءاذاحاتافاهونادرالن

لحفاالندثتحافىاهلةروىءأاالعرابألبرنمدنمأيمازوافئالدالاقهقالةكروالخداالالدلدت
انفةمانالثنوكااجتاضعسوافسلى4فطصيزأنمجالمماالجنهىلخةثأ51ذوهـوةاداامنلضهأفعلى
اتارقصهلنقتاكناالمناتفضيئلأفهـفأليبنىتاةامالالباىافاالأقولهشرصناكهكرتذلنروعا

إآلبألىأعوراأسهذابلذارمنءااوالهذازأحمرمناهذلالةهرالعابلونايسالفىء
ىأناسرمنزوسىتاثأالبثالطألىلولىءبمادلاصأعىاال7خألةذمالىقلهزاتفانحرةنأوأحى

يماظامنفىثءأيسودفىإنتاللهياضالةاظتةدت4أب

جالىصماثابيشهءثىبأنتابهانءوةاهفإيهاةبمهـاالعئىيرةااعثىمأخوذمننهإالكأدااعنأحاقلت
ط11فهصلىغيرآللهةصاظانءوسوداءوفهـوأسودالذمىلثصةلواهثابأفهفاعلدأس

نههااةاااللمارةكذءذلففااأفعلفىةكولمذالىشروسااةبقعروونيرزلدتالثقونمالا
وترلىءتالصأنةةةلحمىاتفضاأنجلمالدهبهخعدلدرالدشلثاورقاللحذاتيبذلدائاتببالففى

لربينفيتأةطآنةأ15فقأدالضاامنازدمجالألموافالافاومعرفابأبأضثةءلىءألماجمافىأقىت
قاءكالىعروونكرملدازقولة43عالبلةبحارةادبمنااتصلزمماءدبمفانيفلم11
لأالاممنالوواثآبمرةاةمالىاال7خرلهةالمةتلفاكلأفنأذاالرهأويكرزءزنءمنقدوشث

أىبأللىفااراأبىوالراحزاوحايهكقولتعسهاذاكانقلىدئاقىخببروأ

ديرهءاثالحرارإ3وماةالزيدافضفافمضلأفيكانلطواكيرنءهفهلطةبأجدرأنناكأمواىترو
18اهاأتوققولفأمانلدثصاامجزلملفضالايدرفانجوزمهبر

فىالبامدةاطواغىالمحمىالكئرباتوا

شلأهـأةاذاماأشامخهماقولمملنسكااانابفأية01رراةالالمستناناءاحداوحهثالئةففيه
نكااناث1101رذا4محإدلوفولااضهاتاهاقامىبألمناىيشعأعافارسا
تااأدأويقفىفةاالصايمغعامنلقوجودمننعالمةتانبزاااألم1افالا

مدجهةالمحفانيملىتهأالالىاشالىنأذءالقموضاتنبهاذاثيافصاتولى
محدوكدءأ4إفتثويلانالىأفىذارهـذااقاتهـا8الملقرشاأرادأبومحتأل
المجزربانهبهاإنةةلهومالؤلالثهليفاةالءأؤ4مضئالترداؤداه4فلاةاذاإلفىناءلمس

برةصيمءمنالدهمتحلهدأمثدنافالىباقالذدقافنمااأمامنةادةاامنقهـ4دقاصاصوالدءدىءأ
اضرعاوالافانىافالمفينبقالنةداءهوالءأناال4فهواوماهـأشيودوالذينايأواة2نيالذاوةمحاساا

حولاالنهحالرلمفولماالبقلىالعرمزعىفىاهـعرديروفواوالهمالدرمههواعمال
التحبيرتأةلهطفقلنبيموضعحائصؤءيرالخاضكااوالهماةالىةاؤرورباالدركصىرمقم

هماةابهلردناقالقشءصلأيدلؤهدنامنةءاقرواؤولدانءخم2لحميةلأفهأدفىعدوالىظاتقةالضاال
زجاتافتمئصىاةفيرفاءمقصصماالنةالىحمرفحهثلممقادااالنمننوفوعنحاالوالوموبغإلئ
فالطهوددخيرمنفىءمىرجلىديرادئواوفيموصيهرةةوهىأدنىالىافةءالضها3موضفىذه5منمعدرة
زؤاذاأبوهنسهملافافاسألىفمابيرافىفاة1مامقفعلأوثصلبلؤقاحياوادفى

دإتعهالإجمئماحبمااالاذخاذرنفةجرمضحفيابرلةذههـوـرريةال8اباواارومجروإلعلرااوموضهـ



اتقالماماماالبنعةاقالة
دونهطففقألغلهـلىا
نهطفاأةمالخيراثقا
طبماباضهطأوئصرربضكافي

قالمااهدفبااوف

اتزوحلثقاتجبهدينففس
هعامحالشةخيم2ءجزير

جوزيمءمالقالاوسذلة
اصساماةاةالقالمميمكر
نهاتجدوف3تابقرقالااتقا

ءافنطاافأذةيرمااضضقا
ءاةالىوتودك8االناوتمأل

فبماتفقالءفاصاوة

يرتاتقاجألرزصبهدين

هىةوثلهأهـمألمزوج
تضورضهخققاللهففى

تقآاعماتءافاقالثم
ونهطتبهدلجنرقالالمع
نولدهطبهتأس5الاتقا

بهسافلممادامسنهبفعلما
مقتالمغضفقالجدوىنعما
اتقازوتجتجبهدينف9

حكرثملروالبؤثبذالسصع
اصمماماتثبئياةبللراقال

فةصصبقالأناصاقالىت
بوفسثرهالاتقااوندف

مبمنفةألهيموشبعنالث
من5هتدفىمروأيميعرال

جلطزدينكذقال

ههـميخشرزوجقالت
ؤالمأشبهقاكعرسهجهينو

واةالىهضوبزههمق
ؤىاافكالة5مذيعزى
بناتهودواكلىاهـابمااال
لمباخاابافشهذطمميوأ
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ةوانماتحرإكونالءى7ذرواال2انلةءاةبروهـأوحاذزلبثةالاةا
رالالءؤتتريراضملفادإوامفعولاناساومايملرااوهماخين3اسااءاةابال
ضهيراليمواأرواالداءالمرافتمحفة51وعاا1مبموااناسياأنت2كرمحاذقدوا
عدارومجرولدتلىءمحبالللمفالنهبنصموضعزوهواااذاير
شسد1ئااعايخادمهىواأىلمحالاصنلحموحتركصولمجروالمجااوألإلو

رلمافىيعةابافىوامبماناسامنذركإنفذولرأقرثداوةءلحساا
هـأثقصو4هـمنرواوةءثشذأالنهقكررثءانهنلئنتبهتةوممناحالالىوالكن

لدمشقالمزفىيويسفاجالىاارينالهافياقدانما2االمجةاملالمةاالماماهغثاالىء
يمألردابوعدجم3الدصوكأللمياابنملىالمحنبوايهالدنفرفألثةاالهثمايخخبرناا

ثيالقاهرداهبنعداخمدبنسطلعهأبرالدينالوقفللالمقدسانألمالثدع31بئ
بناوقالايهندىلدازبنلمحنابنزيدقالدكلتاجمنابواانأاخبهـالمقدسيآنقالمجلب

رصاحبابوءبئآخبرناوسقاؤتىاةةلىحايحالبطثاينالدالتخارانااخبمي8ىاك
لىءبنرالولوالمجوابوحفصالضعمانلرشيدبنجمداوابوالةخخمدالبطاىاش

خصورعداببندااقالممابواخبرنااامقاانقاايربثبنالمحسهنلىءوابوىثهـنكراا
الخزااقهعبعدبيتروبنيادبنءاسمةأبوادشاقالدنيايادلزاالتهعبالبنا
ييبنمةاايدبوساقالدثنامائةرشواطهسغىالمرابنبالمعروفاانجارىا
صيهـابنمحيعيمىابوهاحالالءإلثمطبشوإلءولحلماشةثنحارىاالديىىاثا
صهعروبهتبنلحبمثنلىقاللحتىوبنآنسدهئقالىبئمذازرااجمأسورةا
ائممندابااكىيئتخدبزوجهالةولدايئتميمإئمنلهانجرناردقالءاالرجمنا
وصافانلةوهاابىبنصضالىاسأسقافمماةءالتهرفىعلىبنلناعنأةهاالببنا

لىصىهاسودرنداامةفديهانخمبىاثواناوسمعاليهتهاصلىانبىاةحالعن
ظلعلواللثزذكرالمحدداالمةامراةؤاءنألوجهـهال8تلالامفتمانغلموسعليهلقها
يخزنمليموسالتهلىصىالئرسولنقالفمهيمنمنكيفنءفسألعهلمحنا

لناسزرامحامهيوسوبولهقومكلممليوتجرمصممرهـوالرموإوافة4فياالفانهسا
وعناهـاقطءثألمحوالقهبثؤوالماصدمنءطوىثغيرأنمنمممجترس

نبمقاتقماباصتءمارلمقالثمنمابلخثانسةاببنوتةلمعالومأجدبئةءرإ
دلىؤناسبااظنامؤلالمحزم

كلسبالالهمعبهم4رواءبانظانامن
لامادراودتنافدءباقولاباحبابوالافاناحنامنإتلثااهذانافاملوكنت

ودوإلترفصهبفواليضةاسىلمنكليرات4اجزى

اعرفكلتنثالمناتناسانازىالصقمضصلقكانا
لىاشهطنزديناراباثعاثثصتجرىثمنقولتدكصرىعهعنرصالانالوة
ذامماصمقتصدضالخيركلاناساليصلعنهاففالوسافاحضرهبهسرىتصلاأن
يتاسقدكسوىفقالاقدرذمدكماألآلماذثمصدقتالوالبدضهمقال

اطلىا
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اماثاأبواوقالبالمطةلمحأاقيىثمنأراناردتنمماوابهلىالحاجةئااللهايالذا
االنامضتافآحماااصطإلننألشكرثو
كرامااروأباذامالمجمواىبىالهىأننض2و
اماالأويادالخألقاعدأكلثيركابهـادثااالجدأر

المالقضابهناوفال
ضدهلتهامكنصنىت15يخاابطانااماالضدالدمرااب

دهءانمرفهمنواعألصله5لزمانهاخوانهصتياةعدا
هرى11اهألأبواوقال

لمضاءودامرئئضاربالىفةتركتذطإضدمرصواهامهبم
اصأثظلى

ؤاداصريهـنمأكاوالاشيإساثراالخواننما
داةن41مخافىهتالماكابرىتءالمجوزامحبرضهأللمو
ادارث41ساحأالرصقاوأىاثصلهأجاناسازاى

مدىاانةنبابئاوقال

ررالىصالمناثلهوخأصلومانغلهمافانثالدةبئفيوخا
درايمامنامافىافلمءأالفت4أعرؤتاآخقفيقهتلم

وىلىابنلوظ
ابامعامنئرنصىتـتؤألادتةمىكيةصمنعدوك
ساأواكطعامانصهالهنئرصاتراأصتالدافان

اضىاوقال

بالزماناهذؤافاسانإمدمحثألفقاشالمقرىولمهدتقالوا
ااانهرفاقسألمقياباريبملببن05اضماينهـدباماالوال

الرحافىوقاال

لمحنلثازيهـاشنجزكأقبلىندرقىبباوأهلذصرىدبتم
كمفبىموالممغبرأثلىرىصفىئكافأل

لشجك4فلمخىصتطكاور3وههوصبأغروال
قألقحابنوقال

قامنهمثماتمواجاالمدامنكفانهالودادراةبادقعاا
هرقااايورثاتجخاانضداوجبصاالخانتهحهواذا

نىالرحاأ2قال

فىفواللداأبدذمفىهـاناكآفيملىىهـابثت
يهناحبوخلىمنالوءافانانلرىبعفنبأعلىمداهءولما
نصزائمايسهوكدلف5موطناظيرناقثىالقلىا

ئفدى43

المحطةصمنالزفهت
ملهالمحبهذتهرصوال
وااناثاانزالاماا

صنءررةالمحىمدةوا

نةاكاناالوءارعقال
لممصدقالرواال41والخما

شيراأبما
ةةءراأيصماااخماب501

بالمحراجدرلاهـامواما
وناةاووذفنلتادخأر

افاءلوانهوالمعنىاسقةا

تيهتخمالراوفعدتمام
تضهأصالمالخعمرةإة

رىدثفىولىبدىفلت
نىكاألأأتولمطت

بدلخطاأسغال
والمةوالمةاهالماوالفافاو

والعفوالمحرةةثالدة
اادإتءإفىأ

لمفينبضهـتلطأهذه
خءحدواالحلىماموافا

اماراال2رطالوءحا

بافباةلالةاواليخةوا
ةلمتاولمطاة1بأتأى

4ثلمتروافطااىبالرفماو
رىحاوقالالىأ

والعتجشالمحرةمقرفى
خوناتيصالتء5طاا
قومائرناالمحرةنالمالب
مىءزأفبللىء

لأهـنوبعءاةؤيلى
لموكالىحضانزرارف

حابولتزلثفىر

نطواالمزنماابنحضالة

بذااثاسانطالبمامحرقامفمأ



يفومننساأماقافى
افاثراأنوذكغرهاببالمء
العبةاشدهـدمضأ

لاثلفبنالحرثلءاصماوا
ائهامةةءآئاالزدى

هاالالفةريا4اهـسملب
اتمافهافيئإآ

اصلالرطأىيالهط

امتىاأمالمباحلىاصكأكاثا
تىالاتقااحطىا

وءيشيئااناتقاحصاا
أماااتلىقابركفءكااةوا

11لشبالىثانهضلثامنمثىأض

بهامهـااتزكفلماترابمثهتث
ثالىنزوصهساىت

يخافهذومهالىابنملفي
الىبروبصطاسعاوهـ

بنىنءابلثاذاؤبلىمهجاة
تنفنهتلروأ

اتإفةالثماطالفةءاررص

ضنفاايوخولثمافى
تثءأككلبءقالافروخ6

مهاثءيىهـكلوالبأالمحرةتجوع
اشهدغؤضكالربيثاأماو
لماساالألمحتىاردمههاةثوسه

قالفثتلىصةمالصا
اذهـهسحرصرا
قاللاتمةفة1ثروثممعا
جررثءأفىواللهأصدثهءابو
زهـولثاهرةانءأى

43تجتاواصاثوافق
علمالىتعطتهادعدماؤث

مثمىقوابناويفأؤ
فقةلؤااوالطانرانانثوؤ
ئزابىأرةففطيمث
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ئلمحرةنكيتانظلىةكرانمألاداحروفادالئاوماصرت
وصأالصدأىمااأدوببنعبيددوظ

هىضتإرووأوما5اتاة4اتكالوتمرةررتتة
فاحذرأوفالفةفالنلكاووتبنىاورإصفأاذالىوخفششله

فشهمقشرقالتلثةوانهةخدتزشهخيرةقذلذاا
قاقثثزرلىادباألبشارؤ

لماشرااشءانزةنحائباراسريروء14

مأكنتملثقالامننمالهلوقدقبطماعاسعبانقالاذذتاتأينمنلهوقيل
أبوهذأفءتالمذ4وأوملىلنئفيدئانتماهـالقاتاانالمينيهتافرأيتجنأزة

الياأثاسنو

كانآلبدوه1جمزيمإلناكبناةالوىتر3
افىاثااللمواناتءقاتئألاالخاسافىسانماأرىما

يقالبثطاأبو5بمد5أخذ
4ءدابضته5الممسالتأل4ؤدتينالمحزادنصإتلوا

فقالالدمشتىالمجامابنانيذهوأ
4لىون9انوفاحذاراوتيةأةلمحىافىست7ذاأضكارا

انقالعكدءنءنلمادهلزثأنهنهاأومنمشاليىةهرةةصألبرألثادماوامائوقدوقدب
نئلماضاأثدهدوقيياهاماينىشزأتلىأخبأتاالوؤفىوماجماماؤاشدهذداثذددهظ
افىفئفانامهافى4كاورسثإفمت3ألاقعاتزفيةترلسابالمدترتمأرليقالعكمد

ددكانكاترلدبذونىالمالخيزالقالقلهسههلومحابقاملوخيزرافىرجللىهووقف
تأيرهـوقيليأفهلفلىؤمهدىافاالشهـشيشسزلمناالوقاللهقمتثانيدقي
ذاايرهـفقالتاآلحالديارفاضفنزنافىقرفيخأشاماداتخألنمقآلبءلمحأ
الزتوذدماآءألقوثوضعظوهاالوؤهـاهىالرهربانثفلمذبماحرأمبالىإ
اكمدلمأمضغوأنافريخفىتيلحوأمنمقالكمةأمامعرراأتألاأله

رامنررفرقءاعبنلمطاجمموملفقءيعسمبانلصهااوركلريوانةلويها
أأتهانجمئهامالدلزكأوقالمممأشرواءومالمادداردونيانالعردقةء

اأناطرصلافأمايكأحمللمانحتهلزلصاحبهايهفمحارزبدخاابعضهمانويقال
رواأاقحبةاهذهلىءتحملوقالالبأببوضقامصمبهاهأأنالىاباباعلىاسجلبر
أارنقاطدتنإلةامتالوارأتظمثمااناأمحقكالوصاكايات12ومنالنمماو

رناطأفرهمااتفقاسيراثدسارتمثمصعماركأفرهمااشأطغتهازأردحماركلىءئىأرد
افقراامقوأئشلطعأتارمحغارأترهاماماللىأنقبللىنزاةاظهالهااتفعا
نفتةطثاطاطالمحالىودفههواصدفنزعهغيوورثص4اثءن9ثلمديومئخذاطالى
افىأطاتحتهبملمنعلواهغفيفاطغهافررفتدابرانمقرقفاغيتااووقفزيه
فىتمنىمبعكانلوشوحويريمماعماهاسكتفقاليهاأماتدثأحعمداذلث

ءمترلد
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الةةماىبمآنآأهأااغرزداوقالبمعانجإرحأثلياظاالبغنه4اافاتللفعطمنزله
اذبيفاتةةاخراإواصقالظةءاذروالخأذارألمافىاةسادنيفننايرالالرفقالقلممامنقا
هواالبهشوتهااسيبافىعزيدابهايزرربنمدحقمإةمنالوليلىابن

دلفسايمىمقىئىثءالءعدورالدهرأنمنالتأمضاععةدرعتاالمناهكل
سثحان4يةعهوالجم5هإلومفرخسثاطابقالت

ذأاثكأذإولقيثلالمطححيدارنهراناثرقوقاللةاتاألبيجهاوورةمزاكاقصاانهـدةثاقه01ذوهـ
اذاشىاةاؤرامىأشااوريزفىاهابنلمدلهفتيلليؤوعن4عتمألداروفىصيءنلةاتضاالوالثاا
ءااديرزىأسعراأكذبالأنلىءحألصنالشءأميرالمؤيااواطههـيؤيدفىنوالشيبانىزلدبنا

واالرميىرهبذاانجيةا41اثوفروهعايهافاتادفصاكهالةالمحابزلدعدرلربيرباحضارفا4وسعوكأطفي
ءادبأالهمقنوطرذاايايزيديشاعركأكازبتقاللةاداتيثفىرولرشأ4اففلرفيمممصرةونةءصلوفتفهاب
تءسراالأىثءاالقاللأصيرالمؤمنينياته1يدلىيزفثالتأبامناالهدترامفىقوقادثنث95يراأهياؤيملة
ولرسادنرعتفايهنلةلففلرشذرربكمافالمظاهرةءدرع4عالوأذاابهثءوكثصىمافارمحالدرعوان5كذأما

انوتثليهالىصالتةعن1ءارهاتفىلخالديان31ودلمديناآالفهمةيدوتريأرليزأدفسين
ءااث81لواروا111نرلدوبننلدبنفىلىءررخالتاولةالىمالماصرتيزيدقالالىووصولىبرهتةبممنلم

كالألشمعاكصذابيرالفأبتثأبماالذىفقاذمافتلىبهصماتمفإلوبيدهلوالمرآةهاةيعةيدإلوص
الءحامنمالثأنهزدماصهاخللمووأبمصلىثفاىفلىالةبرالمحالوقصاجداهقضىألميرااأيمظتىء
رؤيراالارأمرلىاالءالونة2الموضابيت41إلومفغفىبفاماابقالتقدلىفلمأباصقصزدةاباغزلاصا

ءال151االلصا6اابعتازأيهحلمطانهالةفىاماهصاعليضأصلمفقدحرمفىءانهااباريةوقالوردالمشمالده
ولةتىاالعيناليألاقالوالمألحالولصيبأهراقاذالبهدرؤىورطرىسكماإلكتهـجوألماماثاعنرمقال
االررااىجاالروحماهـأذقلتءاالشياأحبعذحرمملمينبكأبالتهيقولنوزمانهأعطرأهلنانه انزهـلزمانواناسناسواالدنامقكلنتأكنشوىأدت

4االوفىوالهحافهلمء
الممدوحاقاهبأقىاذاوادروحاالنهاصعرفى1عنعوانهيالدانمانالزهذالءد

لىةاطباءانهذالثورن

نكاكىاذمثبنالمحاقغالفيهالذكطقالمانلىالباصأت
اتهلهانذعلملأظادااالفىمثمالىلييأكألاثمصكعاثاالهىوقالوا
زمزل4تةجماكنالتجباأهحينأهبم5كذباتمدصشمدانالفى

كليممحدبنينلديرالوقاخإر
نلمنافةفولهمحفدالورىاذعنءبفاةاومهنجؤفاداةثءيرنن
المراةسعرهأمخيهدـةءرررىوبتغرونجهمنهمغواذادناانفوبئالطفا

المثشثاءااللهقالأصجىالمعرءهألأبواوقالوا
ذكرىضيدقالصةدرطاشغجهاممو8اصفااماصائىهفبدصلىتءلمعاوالخل

بناتىتيدأدثهرفاقادثتعوليبنعارةوقداخذممن
عكاظالىىاالثقهمقيرهاصعوأغلىنبهلىالمابقرارةاالنطفةمىالنةوما

اكااايخاةاءتصلىأنثداطهبأبماوقال

فيهماقولاقافيحهايمدحذاشوادلقاعداالمما5وشظريئأكثرمنمكل
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صوندالحلةمرىا
ضرة3

قففاعاتنارباذصا
انهاايصرينمرباث
لهالؤوارواةفارااعدوبات
كهلسفقعدالمحاقصأةذط

ألوفينثعلاتإتازوض
سوداالحباأنهذالثومن

وخالرذهباعفاهؤثهىا
لىءمببالدعاعرضافهـعفاط

عالبهبنعالقمةفااقىممهما

قالكأجألفقالئأجهـال
نقالوابرناالنسمن
الفانىقالت11نقالو

ئأبمفعاللىاملابنلمعا
فثاالامنقالاجرتكقالؤ

قالممةقالوالموتلمجنوا
شقالاامنبهيرفىفحم

تبهىوالمفاتاخكل

ناالقالأللديةاهالثالى
مدحثمئأبهـافلثعالت

نؤيمهلقءجمأوهـراط
قرلهذكراذابتةكلقى

مبعاوءمخامألاكفىكينثء

صاءعابتتتغرئمبوحارا
كلؤباكانانعالهولدعو

فالمجارامهأثحقلءة
ابالاهشكسرزالهذاوما

بن31وضابصااذهـمن
صءعكالىاكانقالعالد

لأللقبابياتفاصجتمادافا
طرفأمابئالهبنطقمة

قالاالدماالىدهءقا
والنههتمهـصباطةويا

ئنفامامثلعلقبةاتإ

ضااقالا

لدهاصدنماعدوالهىلمالمحرأننثدالديخاعلىرو

ادالمحرأنءاثبمدالذةةومنفىءزقالكجمزبءالهلقيةالةادسىبأمااأباانلووث
ولهاهءنءنفلىنقدسالمعرىءالاابواإشواااى

جهونبعقداانمقكطوقبجمأاااقا
اهونادهدفءحاألألبودشئالوموالته

ممايخفففاساةفيعدمدان44دعإاوأدناسعنةوهيهقوانمسادما
هأعهـنالمجةبهعلممطماجمرهلىءاناظراوقوعالناسااضبه

امالاصوصلءغذا4ثةهاةفملمذىلم1الطوأص
وهىيأالةةثالنءتاثءاءعالهاذاتقزذإثاللمضرفىروالغىامكلراذلىءو

اخأثرامنالىفجهانقدحنألالمهالتءعيسهااةء

ئرطالجهتدىةإضااصاننحهافانثءبأذ

اباترال5روقىوهحذافةصفيوهىقايتجوح
ناضأتلوكاواصرتأغداذابالايحظنرحى

واقديهسهـاملوبازوأنةهصصأشقأروماصبعألنلمحاد44نفيخغهـالىادهذاءب
قالازنقفالثمنيكنلموانقالمنأصن
دالقدطئثءفىمالشأنهاذاكمقاتءاثءتخهاقالواتص

ونحيذااودىفىبلثامرتبدالبألداانهاازجدىدوزالب
مداحرصاءفألمجىطوالموالفألجمبيفاامجرحان

ؤصدفافعاحرانسناماودهـهونامنألبهخلوتناثهىكاكلهط
فشااةبعدماعهناجرالنركاو4مافمندفىالوتفخ

االظمألبداانهلةولمءعيطلحمعاطذاالثاءسناويابن
مكسفلمينااسوىوفىكبلاليليرابفس
فإالمهـروهاافىكفتةافينمفرهـلىاروةهف
سفيويمقوبونافلريجؤذرالخددثاءترأث

ىالمهةرةالسالءططفواقدارثنافىماثاثايتاااذوه
لداملسةاكنولىنباقةبنررينلدالجمطخثانفافظهمنفسدفاوأوتح
الملدضداسزقهءناسابنمنقهقدسنوانابوغيرهالدارمأدرلبودخلىلممي

وهوايادةبالزوتجملى
دىلولماخدفىاقىهثهالمحظهاكمداعىفدت

الخالدةةهذىفقكهنعيخاىيألثفي
ذلدنااتو

ومامحافعهغداسكرأنبءررطممجرلمأعىنآيا
صألمجوالم1متماتنءإناكداصدوديرباتقلباذاطار

وظت
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ضااث4زتقالت

يونالديراحيؤهىمزروضهوجههأعىرب
اهونافهمانرجسن5نالبمادنبضدهئ

ضألمالثايسناالبنو
نا51االمجراحنالىءكبمفوشقناظراهامحىىؤ

نأضاريىقيإةاتحهلالولمكهصأماالمجغونالثلمفهكا
نافاالايهامقاؤعافان4األمحصنةينصةراوهى

النانتهايناذلمزإلناشقكأتلمسضقهاصلىزمرت
ناالمتجنهاواخلىمنمانكلالةارسكلواهوامنعمت
اناانطغجمرطيسيىانلغفافتعلجهاغيرتىعتت

ايفافيهاو
جمنيها4تلاصابلمطكأمحبوابأصكلااان
جفيهاىيهراسراقدوكمنىوفطنهاقافصيخحالودزا
عليهاأدابداأثكافوةصلى9بوالعيتكل

كأالمؤغيرهذاواتزلهئالمهرهذاالىفلهوئهـااذاىمرراالءاةااصاتوقال
بالدبهأتستعفبذاالجلهاصادإلحألذنيلثفقال

بوجهـهارؤثعاجهامنالنثىاكناتمنعبت
االرتابنابويعلىإفلشراالةكضرسابعمقد1بااسإفالباندبإلوهذعهـصوعلى
ئيرالائرأشاطيرىاذالسعاانالسيدتهاأسعدوهىمغصألىاالشاذالخطيرىالى

مااهذاالتدهأنماسهرالمجاليداهذاتلمبموعرفهاسحدأاوومصذافهاك حماب

منبدالمجالرهوأاصيداروهوأعازوماةرقازئنرهحوما11هدبربمومرت
ومسامحةتهومخايبةالىةاطشدمغاءيسيهالهاليوراؤمالموراأمعبمنفاافوم
نامأشأومجلسسائرهللهوأوملريتىمعتممأوحلمهـدهليزئبرفءومابالمحبإ

الوطرمنبهاضةثالمحببدخيانلةءحاعةطأبصالدافىداصرةأوفهـرسا
االملفءوحهـفآلظأئمةذلففىيفوقداتهتثالرباتقصدمنهاسأبوهلمفسيرء

ومنههمنوخسأرهمدمحنايةمنومهمكرزامتصفالممنومنهمتجبهوناإتامنكف
مبمضهـألرهوجارةءلم

لطالالتفتظرحل5ميالاسيقض
كلئااوارحثوااشمنظفرافىبهمكواز

يف7الاوقال

الصحشأرومطكاشحبيىاذاكااالالدجمبمحاال
سبياليهمكرماجاعأل4اعإحهـاالكؤسفأحث
القلألقاوادخاتف8والهقبالرفكتفاذانام

انلنيلثاحدفآلالمجولوةنهاتبؤعنوا4المطألةاذبالخألعنصفهنومنهم

رئأظةأئحرململهلإلظند
قالوالعغلةكيردبدتهآ
لهـابااكءوالثةقال9ا

الشىءيااقالبرمكأيرمى
شرالنهبمألنوابم

علقمهرقؤأملفئضللث
لملفتاالثحثهفاندن

االصيفيبكلءدماةءأ
خألملىماكانكاا

وسفةالمثفدسىةةلىبفه
صنهوالكحازاتالء

قاتلووالتهقدفهلتمقال

زمايكىابئفىتمازأط

7عائووتأتغمينال

هيلىبرداقكأذامافىتماق
وشدقالىءةالاك

عدكصركطؤأثىءالا
له9شنءمخألهشعرهمن

قهلملمؤادهالياذاوماهـارقت

بشقاومابسغمتومابى
قلصهروسانهلفقى

اذصءلمؤقالمق7وآل
الورصفأخرجوما

فجطاالىلموخهـ2ىالعتا
الىطاصلم4عللنهالىص
بمصدت4تألارسالمالإ

فهاللمةكاا

لةالهسامنكاأرثىالكأفا

عداالقىحتىربحىنوال

ابنعشدباباصحىةماكا
هاشم

ندىفواضلهمنوقالتىاحىلم

ذكرهماالترونىلمفبى
ابالدوأنجذفيممرىرأ

مذالواافةبرقريشأتلبل



091أدامامدصبا41اةـ
افأءكبراااقإلوتءزالايشيمنقادذالثبادلهالمضالمشاغصاعنىلهءامةكونثأفيءهيرصدخمااا

اوممداعانهيخهندامحألمنأدفىفافاميرأاصرعهلوخازيهىاثاصاهنفمرأينهـأالةالالهالوةهلز
ضوعداناهمنولكلأمالالنئاطامنوماكلادحزلهنشبأبأهلىأونختلمالمحفالدلمءالقينمإهلظاردت
كاسثطابنعدأبىقأفىااضثافئبهابناقالمحاللهنهاإللممتلىءىمثانهقالوا
دواماثأنقمومازات4افلهترموقالقالواوماهقالفق01لث

أويدؤالبغاهدملهنبمكأتطتاأذومىالزناوماررلمءئاةناقالالى
مدعادمماهاذاء4اعانةروقأميمنةررونهشاخألوزلةإتةنتضافثيونجاواداقمأرقالرااقالوة3تر
قالواباىمنهوالهوأنةنءدفعوبافءبأئحعنبكاوياادمجدشزفزىالثفءوضاقالواوالمحرءنيبأص
ةبرةائأنااءةواذاوكبثالمرزهـالوصىسةالباىأماتاقياذقفالىألوةدبئباادخألمأؤهقال
وقالفىااافاتعذمئسوسفرقالوافألنافألحأرزاشربهاثماس5ا
لثفاصاكهالطاااورهـكألااذافامامالىزبكيرئفىأياماثمفابثلهرادالىفه

اذاالمحالهالنىءألركبةقارلىءهرةإتنعتءاتةصهونانافاعلةباتوانماقصلىمرزءمقحلهجمرلهرعى
وهمب4ثبرااثلرفاالثاتالواتوناكنابممذارتعذاتوارهزصذاجمزداكأمرهلذىاأنواةالىخمط
ماهـاازراالنادامالتءنءنذرحضت01واحرمنءت3وببهاذلهن1الرةاهومخالأبووعبالى
وشهـوقداخلةعارضةلذةكاالموكفمادممالىنمباناراصألالموخآااقىورغبخهسمنةثاالبالملىتحرمألخرلمفان

يشجالوزيروانكاناكتآلئنممنانشصبابالخبرا5مرفيبوات1ميةتاطهغراصآاوالدرتكتاندهـ
إمئقفلالنوجماجمرئاهرمةنىن1سرالرةرأةائاخإلودجمألوانيراالمقولامافياربنعألاأةأأن
جأللمانتواقاليم4فوءيالىادلىءلسإلنوة4هىءاضاكتإلنوفىصتهلىلد2ؤ01وآ

كلف4أالقانرلمزأوأناثحعهـلىءصاحمالثلكقالةفالمايسهءالاابنعرألىلىهـربانيأامألدافيمرىأعكارا
رؤداانمبألباادحمناةمهـهذىلأستفموعاولمحمشكمنأبخآنا2وأافراهرصح13افقال

اهداتفالمصعاصهىآلالءصأمحافنامنمبءءالرؤسانءمحةطالوزأرةأفئاذاكاتمأشكارارهو
عاوولولةوتامروامعأماصرالينااتالمحرددعىوأونااأتاباهزاءصأوروازااةا
فربنن2داءأبآيئاصاتمصفراأبواالديبخاثتاواذا01مفءبئاواسيردباالعآرةنمىثءاالن5

وذالث3ئبلىءميثأعغطشيئأفياولويستغيفوزالثلمأضراعراااثدنجةءااأوىوداالفيداالض
أباكثأةاناتمئىصنتىاقاطالوقامباكذرلمضوسل4نيآؤرخانالىايهافتلمتالتداهمااين1رىالحىأ

قال2لهإلتكفامألنأعىشياكاتالمفلهاثذفعاةاده2واكفرهاهرى11ءاهألااواءداهـشاضكارفىأن
اأحملىالمعرهءىألىءيخعاثمرعايكوفيالثكأةاياقدمنانهىشاليداواالخ

زيهأ4عإىمابمدقألثصمقصابندنجىانغالاأعكاررىاهسؤخززتقرلفى
أناكولبوبأناصنهطحألنامئمكلفىءدبابانتوالأقىدافمأنجإلدواا
إكمفيبقاقوصلمايئكأمقلصوايرىئلثسهمااوقدمماتاانوصقايهفزلىء

ادالوزلمعريىااقاأبواىدقالىياندائسااالينألوااقافىوحديرامرىعاراءلثتدة

زلدالؤريرلئافصدمهامغضبابهفايسثرهفى4عاتأادببإاث4طادراداتاالاأالمحرماسهمالعلىبهزثأذ
ثرهسمثموناسكإمجنىقرهتضدىانءتثااوواثعائاكافاكئ طتيؤمالانصعشثهالاأن

نقلم



صاسرلذلثاوالمحىثءال911
قووتأسأم5هرقاثانرادفانهاتومجعزهوروعاقاتالمحطهذهنلهمالثمحمهواثالتهزر

يها4لىءبتلءطوأىايهنهلمازحالماجناألمبعضئمحمااالدعاباكألمهزجحفامنجدفاصيىثأنوعزم
وضارافهابوصبناهقالانهالمبردعنوح3لهبىميردىلهخبمهصقبدزفزهااليوردورثئوم

ابلىآتكمظأاوانامطاطهالوصانفىذءعاؤكأةبهاماتكأؤلهقهبازهـاامهـةمنعشضحارية
راماانتطالنماذاىاامزائرةصفهـتنىدهاءووأمخزعبدهاارحمتؤإهااوصبترصىشصاقوت

لءلعالاوبنءأبووكانيرتلداتظانفاءنذذشوجألونجاليرتفابميأندتفاجغطيراصؤم
العشثاانجماوربدكانبولبدعهاتفعا4أؤماسمحمصاضمابالدواةاينلسعذتفايرهراامرفوالب
ءالاوأناهعلءأؤنوأنافانمهـاخدمنلىشدهأاثذنئ4مت
دىراه2اللصرواهتءلدومكإإإهوىمحيزةاتوقاالىتاتتألفاميةالماشانا

ملأصءشاومنالإاناعمماومنأذمفننالزماملىءاوىعلت
داألضوأنثهذالمةفىمضهملىالموصسلىمالمغبنبأعيىعدن3حديصةأبوائيعمالىوأنشالئ

اللىنجالوفاصتهاسضأشاالديرفىابرخونيشددتهاوىلىءالتهجلصالمحال
الر4األوودادلاسيردفؤذىنامقمقآتاذقانمقاتاذ

فىؤولهرهشهاشومنضكيرىاظاصهكألافىحاهـيبخالذأبدا
ةفىاافىاترصااءاثروأطملىثافرزدقافاناضرامؤااأباباتوأماالباريةابنمكلنتهضافمااهـ
بزادمنصلالمتاةاذادقآصساووهماوهأالذخالهداتوفغوأوهوأكىفصفرذءايرالنهبموهـ

التالمحاالطرفلثظجاأعئىوأفتقتقالواعث

دمافتاداءإتءوالؤوهمألمقدلشغاتهـولآلوفتهاماعاتإل
تزودأطأوالافأطورمامبمالنطافىبلطلهيطوت
نالبأنلىءتندماؤسفأبلمتدوأاؤاالةقىارأكتمن

لهيم51اناتاؤقإثاءصوىىموانىفاصت
ثاذاتىأالعاتااميئارحةأ

كانرالذالألركىمهدادأولةثبردبشأربنةهـالمجرداغالعأهيةاسبقهذاافىسبقوالذى
تفشاساحوللهوقياداأصاميناقبلآضقواالذنيخالىكاعايشقةمغااذفىياقوم

نامااقلصاتوفييتااالذنءالمفقاتوىتمالترىقالوالمن
أسفىاسةعؤاوظاثيقولثوث

دمااكرحاالهيهالمةمااابإلمنكافاضقاليكألاهماةاذببنملتعةاتقا
الهتاحةءراناارلطاهالعماالبصرممطماالىافؤاداان3مفقاتىماتلمولمافى

طاتقولثثو

امالررسالهإءألبابن4ويوللبىةمحناهاؤقلوبهممثرةصمحبؤصائهيز
ابحرأةادشصاالاإبصرذواتاهيتالبااقلبفباه4بئاورالماتوماواقايدفقات

8دئعاقهارحمحدأشلقاذالل
قخهامحفدمنرلمجم

ة11مرىهـعننكيبماتوانقاىبراكىضهسفالذلمتابهنتا

1051الىضىملولملمالناليخألمناقالبدوناظمصدةوضهوىاتصرمنيناا



لىتعاقهالمحاجبرابنالدينجماللشيئاالمعنىهذايفىت
صقرحضوصهمقلوئقافغاهيانامنيواانلرالذمننأبوقل

مرلهعامىرجظفىالذهصنءقاءاتثألتشأماالىاتقوبارصابرسصهثى
قالبللمعنىابهذاصلملممصبنواالشأىخةاوالىثال

امقيملىلندكمفقلبى5صحأرتحألبأصبهتامنوأروصلدىاتاداهل
لبهيمالمماينةايأللهكأهـتاطانثاا9نلىالاةا

ضىاادفص4ةلمطفكااةرخأالدينسىلمشماهامماهـباوجمرتاة141ليظصالتفيأ 005اللهماثاكالدرم

إطظلمءالىولطصأممعاقهسلىرتاهـنصءقينئيمخءعة
أعاعوبنماالىاقبحءاثفزصلىالىناليمءادضيرااله

عاعليهف4لهمخافايسانحهتهارضىاهبمالأببنلىءبر3ال51جاءهناااأباانالورةاأسهقىاواالمحزمدكء
لوداذاولدءااانبوناأوزعمالنسبفومحيمئمماعثىكلفاههىبادولدهءوايرفىا

ثشىيانءاشراف1اعلمثهيولدأعوافانهكواأوافىإلمحسوفايرآااااأحداالالاثرماالوع ألمااءليهلوسفصقياليهمجاانلعليهالتهاتصلىمقوبتمصفيالعؤيزةانفسوهوان
اببدالمعاءبئإسلواهائمبنالمطلبهلىءيكعببنمرةبنببمبألبصبنرةزكل3الز
عدىبنعبالمطالبومطبنعبأسبنثوالمحمبحهـبنأنةأبويماصاأببنلمواهـالىامودوراتاباراذامات

المنرةبنهثامبنالمحرثبننعبالىبنوابوفءعبالبنلئوفيابينأصخآمحرواككءفاذامن
مسعودبنحمفىبواحمدبن1ءيئابندالته5ءبنروالتهومحبىالذددا9صبنةهـءوعاليطيعكالذىعبمماو

ئابتبنوحععانعازببنابراأرقهوابناللتهعبشاالنصارىضبداكلهبنوحالماالسدالمحاقدحوقرله
لنوبنمخرمةامرثيكااماوثريدبنةدطبنادةوؤامحدىالىداتوالوأساالنارىاهـماالةكواةذاحاا

ووالثاعرباسوأبوأاانهثازمطبهطوخزيهةوىفزاالمغبرةبنفاكهاالزهرصمناهـيركصنذطرفاض
مشصور4افقواهيراالمحافظاوالزمذىحمطاامصممررهلم1حدعاننروزثمنا ءصب

اهكبرى01بتاأبوابردبئوبشارىالماهالاوأبالغوادهتبنواالصااسامحااهباةانذلدأدنىة
نيفاةمحلهاكىاابصااصهواىاك1اضيامعاويةبناموااأبواوراالتإأارووالآل
مىاعبدابنعلىوابوالمحنصرىاصي1الجىؤااالنفالرومقاحبلىهاواؤقوأ

بهضهملوظايخاطبنأبوعبدالتهوىاالمعربخاصهبنوابوعكبدالتهى4االثاتمصةىلارادا01
أققءلطفأالىماأبخاتافاهءتفحنإالنفاأل2لمراشإيرلذمالبهطا1وأمرقوااكلذامأقرووآنج هثحاسايىقءتوان

يخألأتوماذالالرذيفمنقالمحاثإلوروإناهإواصداءااأبواونماصمءناهبااازهناعلىجاةكامتزو

لمؤؤمىل12أسمماالهأباسأبخاررأنمءاآلفىاثىفعونحدواداةانكيبنىملق 55ءهءنه5فكانوصد11بئناإللا

نللدأثقاليانأبوبرالدينءاةالعالاالمامصلعفايةإلث3ننمركالانمإالممااماازءجمطاصءاقم
اواريأثالخدعقالصا15هءريأبموالدتابصال

لدا



صدؤءمنلىاهوندوبطابهـالميوماابمولمبوتو4هءؤلهإداس
ل7االحموودبنقالنواسأبعنتأخرتنتصائصإويشيدانيقال

صهدضاءعملىضاعنمبيمباعلىمرمىلثاعحتاقل

ورونهليكااسىرااأعلىيايماسقةالماحمالثفاحفرهننرءوأعندهرله1ظىأئتةاذااسنجالفا
اآلساررلىوةماوانلىقافىالتكرمطلباعالهضمامدلراظهراألهيزقكيخاانظنوىالىالمفعنااالافةذهـ

صوذءبىسقإنءفلىهرهذااةاقالتعالىالتهحهالفاضللقاضىامجفرصةوالواتزيالباالدبابهمق
اقاقلذى11ذوثدعكمع4قةاةممامحاسنذامنوكللمفاصناهقالتت

ادامادممملحاوادأعىافلرشالكاؤنيهراالنانالمهن

رمادؤأاألقاااكاا41شخهـالاالمحرمناظرةهـأحأكيانانصتالمنى41عإللالخاثصرماتكانفىقال
نظراثاكتنىندقداناظرافقالؤبهخلثاضسهفهالخميىزلءظراناامر
7الارللثاصرالشدثألحرورءصثلىأهـثرمامةوقالعاءاهلمحراسوا8حافاسىاالالهـالفة
عدهبمضهم2لمتبلةأومحىقداضذنصأعىأظلىاندىثدالالفباضاذهـانتفةمنيفااجمحمن
ءاملمااإممقفسرذلدقداساانآتزذلملةاتانةةقبأةقياتزوجأعىإلرانالةت4تت9ءؤصو

اناالةاقلىمطؤوادطقراإهفنزلتم3ةبهوقالقبذنكءبصراانأكنءيابظرافقالالتدرىوأث
مناملااقأمحضجملن5أصكلحاصأةذايالهفقالصاجومهة3مهطلىءآناباعىفاذاةبلىاليلافىصوخ
كاواناالةءثالثيرةصاالىألعىمىحماضهلىفثتياألفةراخااضىواصدورطخهارعفدكوالهوالى

نءتدألتىؤهمرىقالطلأبنلشااانقالثلمجرةاس9ةأناألسلمةةاؤإليعثرببهىبئي هبمهـلهيخاقلمالمولتاثانعلرايرة2ادوملمؤلاسف

تحرفايعاعنارباءوضهالىالوأعحهفامرقيتهذاماقيوقالهثؤدأمبعيهأقغلألرءن4ءمحارأى
نهاسالثيولماةمثبلخزيمىا

انضدىانطالىوباشباتينءانورباؤيمعبألؤرهائثءتكفان
والمحلقاجمايسىقيىتءلؤآرىككأماولىيقاملمف

افاتحاأمررىألنرضيىرىءااءاهالابنقوللهءو
فرقالثومقءداخكلمبالايألمودفلىءتفعاثكألزارسوادقاىاكليناداس

لندىوائحاقاانكأياعهـشباجهطأبصيابصارهاوانماصاتمرانيركاثاتألالانقدماعلىامقبهالو
هماءمرفانالأندفانماالةانأاواداكتس

اشارذلدمحنداليءتحآافالرءاثالدةلءالثمننااوواالدةلرطءفا
ياراإداأغاعاصصلوأراصالتهووببهلثيعاالتالوررحوالمجيالمرأةالفلالريغا
صكرااثاقالرجلةأةلمحرقالافىا

الأقاللسبعةمداجأصتدلهلهالرة3االمماضمقسثاؤ3
نوامجلفنهوالرمادقيلةباوا3جمروىصلءثدتااوالمحيدنواتالدتهوسهـازيئناكأضصلدارااذههـىأالدة
الدمقيللاللغلبمففلهالئائافردالذىااهه4دوالمرادرواأولدوااآرووواهىودةىدةىاثدة1111

أيدجهمخمسونكافانهفا
رزعمنثهاوحديمقالوالسلهالطأىدهرواضالمالزالةادثالنفرادةلوالرصالرا

3حاباصادقاليورصلووأنةالو4عاثوحميتدالة4محاتأدتتواضكاليهءمولثلهثالاالاليمونأداانميض
ئصفدى53
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باعالىافا1سفانمطالعرااضاماشثلىءحملاثقالنهدمناشأىعلىتجماشئتولث
ومافاذاقلتانمنتركبهىقوملهتكذاوونهاافومامممروقالضىةبةطاوولهوحمالىوقملىهامومه
مكوموقالالحصراأاممجوائباتواالكلألماالزلدففىقامماقاتتلثزلدقامكااواحدةأمثدىإناىثرش
منأفبههرالالتجاعقوجالتذكراشاذاالذيناتؤمشونانماالىزبةشوااهالمتامكرمبالومفاامةا
اقدبنتماتتئالديناثاوتالةااابلىءمحولهذاأنواجماالبئىمنفانهالثذدجملمفيإلكربن3مىاومقءو

انهاللعصرشارتاذاجماثاتبااالعالطءاويملم4اتءاقهفىؤولةبافىالته4رنالدهرااامقلوؤوائل
4كقرثاقااااقراشبااثغثاصانحصجفثاوتارقامااادمراقىمغقولظرفابأنبوزلهأ
لذلدفياللسوالىةشذاافىولالرسءاهرألمحهناوذلقافمنذانمطمالىةفينماامقوهأؤهـال

نفئالتالنذارقلنفىرهمثاةتألمولامفهـنبمااءومخيرسارةجميلةفأوبروثملداهوبناودهر
وانألمانابصيانماحديثاوصهذتاي7الادءفإايمامماياانزالفىء1قادونهولقسممالوملأصتها

الىاشبةالالمالخصعلنصكدلواالىالطالعالىبةافباوةءائهحصهـمنىءالىيونتختمنيايتمعوعقحملنو
قتضىولهثشاباثالدةياةائصنمطامالىقثصلدباثزجمرتالث3ماافاأوصللرفانئكلالذىناسيقاعومققانه
اخيراتاـسببانرويمرفةاالسنةماالىقىافباوأمماالآئرهـنالمحصرنجاعتبارماوالتهكاو4ش

ذالساافانهـيممءاكافافضاةدتولمفاذااالقلىلىءفر3االجمئرابكاببابنهذالوصألونقرازمجرممعاللوداترى
شئمراءلدللمانبهلفكأمخصوصفئءدالمحهءماكاوالمغصودمنال4و

مضىانصرأنالدانهءلالدنءوقاتاهـألقال1ءلم4ادلفاصصتقروةرروافىالهضءضهزان
عدملالصاألنلررعداالصواكلثانوصبهمكلفعنرانفىاثاءوفاتبطاالهجغنةاقالىلعن2الذمفى
أولوباوروهـالذاننيضىةمابةوبمو3اذمخيرابوتيئانةلةانفاماميرااتدهقتامرااغلثابيكب

ناههـمر2اكلداوهـرالمذيرايخثأنفىوماورلمذماوتنكطضانةولرااالشيئاةتووصباه
أضؤتأصهـاحثانمامداءمولالثلذىااالعدورااووالددتامارجلقالن6كماجالوروءلذىاامرااانميئ

تانمازلدقلتةالصةلىءألموصوفقأردتذااأكرأاالوحاعلةاالمداوفعنهاتالعاديةالثإوالمحاضر
تبزيدالنالانماقاتالوصوفدااصفةاقصرأردثواذاانباوسنأسيقدهلمنالفمائفىءبحريصاوبئ9د
رعلىامجرالدةايىمهدانهءحرؤاثالدةلرلحرصايرهءراوءزلداوتاكابادثيمونفئاامواصمارالة
ملعهاوط1وواصدهاافااللىءةقدلمءشصنألهـفئمييعاهرالمجرألنهولمافةاالانىأنهـكاا41جابه

االدأثالىوهدسيرجحاالضافةجرموضعافثيرئاواالمبلىءالنممععاوفع7لمدوواأبداولروىصالنةط11
تقدمىابةتدالضبهـالنهالرفوموصمءبىعافىلةاالبمهتمالتالذىئةناقص1منإصاواغيناباابجا

نامنأحدوالمحصوعلىمعولغيقديرمرجل4بمدهاوؤةمونكرةفاجملهأردتوانلمالساطابئالمههلن
فاصباعنتجودهؤبمتميهلمعولمنرعالهـةهولتنفالحهـمولإالث اومعاقاهران

الظرفهنافىلدنجالمنصفةرعموصعبرآلوانءلىايرجعفثيرافاعلووالمجازماذالضواماحييتلفافءثكذ
هلمفعيالنهبفصروراوابرااموضعروةنهلمجرالرايماهـولممجروربنىطثوالدةفرقباناساابهينذاماامقلى1

يمولداهةالمفععلىبلنهااومؤضهوردبمالميلوالاوسعلىرجلطءثوذالذىاشعراما1
ءااالرجالفيهائانالجمنولمفيهابالمحزمدقفيالذىارهوااثلداربلىأرئمألمهنىافناأالمبمتزانهيخالكط

اتمفكصراالجمنالالرجواقيلدأنلملرلىءإهدلهزأنبهمسواسباللخهلوظضهافطالةلمفلممنزة فوغسيرارجلارريمنلمكذلثناضذانهائيخاالددالاافداةةاااروه

احتى
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لمثقابينىيابعارفىاهبدجمهه
4اةاعااناالهبأنياكااث01شنابنامومنكالمىارومنكلاحهأمناباالضافةاحق

4غادومالرزاسلة101اكزويروقلشميثىاشؤقشقاقمننإاوقدتآلاصالافىن3اولماننابعابأو
غيرذصضوفرجاحمأنوإينىنفأمايمبشدم5ورأبمدضهمىفاناالالتائصصعومطيمتثأيثربمأوبملق

ووامزاكاعضؤةوءنضلثكمامنالحقراسيواكفهأبنازمناايلثبأالحقربثرلمؤىنهافاءادءالا
ىاههانصيرتابهفان6سوهكضصتعرفالدهربالدهرالذىالدضهمهالذينساةابااناساكا

4مارةرأسلطقؤكأالقثاءهالةقالصهااناثأبوادضهمفىبن3أالماهذافقالءااماابادمأسينااانلوؤتا
ثمزذاالووقالانبماهذاأحدمنبتىأنهماظنفتدتهااللهأالتهال

4ئهبمأإماهأسوآثبذاقاآمقدأممفافىببهبهمجممالناذاما
صألحملثقءابناض3ثودذفانىجله4قالباالوبامحأركتاولماتترضاواما3ممحلةإأقموذاقاثقرلهفهؤ
نقهاخرااالاااهزانؤهيانداقىومنممخهأزدفانوذاؤمد3اااذاذاماحرءةتالنهطجالعقوامكأ
ةأي21الاأظثنقااأقوذادضأوقالقاؤاذدحمممناكثرعرفيكلألأىلىا

ئولإلئاالنهءررهناضيمغيرعيهوىضأسوباكألاكأمعرأاليامرفءبرمن
اينلثوقياتإهأةءالءفىمم7ابهمماارىاالىسوالاذافافروالمبرحش

تنالةاوهةذئلدونزااللبيرىسيميمااقال عءؤلهاآلخرواسهاصداداتابرأالسفالصنهامثمبلثاتكصعامن إداامهدابونافواهلىكتفيزمأئكعنفيو

قوملبمئغءواماالداطاهفاآدمسواماترااسةائرايألإوفقن
مالهـاقوىافرادىصمىقدفأاالعةلىكاهاوزلىمعمىارادوفى

كاطىالصكةمابحراداترربمحقطكبمم5دقصواناوعادوابعذذا
الرمادالىتهداقبنأبوفراسوقال

اثوربهدالمحوادااشطىوالابالمرحمالحراأيئنءونمألألهايخولاالنمانيئبمن
اقميانادعالماكنتئتنيابناجمادءكاذثاباأقالهـماالافاسادصارهداوة

ايكاالرغبقوىسنلىالصسدثابنوقال
لرمادصيهمابةاباتواةمجربشوكرانااكلاحمافامراحربه1ءاضفااهـسالممن
أشاربذلذهلهوكالىالىظلماناكبنقاخاتداصليااكش8الكل

انمشالبيهسطادربكلوباذءنوصىرتمغفالمدععنهءرااناالناليكذب
صرالرمادذحعائطالولىءاهـمضن3واصفضانفىةميامالباكةظنوه

لوؤادواد1اإولمأوااشاعراقانماافيأقىالهذاوتيأذا3هـها7البالمجزماعدمافلن1فا
أمىظحاله

المسردىلافاافيسراتهمألمدججافنوايالهمفملت
دذطنقصيدهفىفينياصالمااتبةبنتيبرأداولنأوماكثالياينأيهياكدؤهنواواكلكوةاأى
فيهاقلثعيسثالممظمائ

بالدإهدكمماالقنىهةاليةكائدت9افانوا5ررهةدىاكدفاتةأظن
ماىةربمناعتفتوماولالخوفالوتجلرةصامزضراانمزؤنوعزةةلةمجضئلجمز

رب



اوكدافوارمن

بواافأألفهفمأد
وبر6مجدمالممنكم61فا

نهبويمالمحيمدممنحما
ةالذلولاصعبمنا
بسليانجاتامنيمالهت
لالمفيافبتاسروالمحيم3اك

دةطااتلثلمالذصطال
لؤلالذواالثهصماصوا
لاةاذابملمتءوصدهء

ئهااسضوا4اةاجتهاطدمء
نيءهرخيربمنعغه

عالثمنغركنمطاولعلد
دتوشمهااوقىصه

اهمراراأمنفتهأبهءساء

مالذينالمصرورمحان
مصعالؤاكصءاق
اهصراشيمسفاتقياوالر

مولمبافىوكلصءاإلدهروا

دودوالمرادباالقعأءىأ
ومؤفوصمجانهناوالر

واالضألقوهالونكى

فابااصذهابهى5د71و

اولمفعوليامالواقرله3
مصعولىانصراظأااصأ
كنلةوقولىواهضلمرومه11

مأفاهمادءووفانمحذ

الثز7الجثلهـط

تى7االاالصلسةوالمة
مارولمويئضاءأفئءوهـ
أتاؤولهإلءلءاارءفىء
كورلمذابعلنكهلقورمالبا
اقمامزياكفاشيلهوؤ

15ضاأءكوالملىاالعهـملىبة
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قالناوهماقباافتحةفاواااجهلىلماقالنلطجلىبممصراوياجلىجلىدولو
لىقالدشومنلىنتوالتيكلنولانآاصقولونءسدفانهمنبنىكةلىءااتاءبيمالدج
ذسايمءوياالواارتلبهارشهال1لمثالمءةمشلىااائخةوربماحةااعدصهطبض
االبمداكلنصالمجوصنالمماءألوثديؤةقالوالتلاوالائولءفبلهـاما

مجرورظنكاعكلهامفرداتناخفربهدااثذابءالىءمكلالأئدروصءوهو
ضملىتدخلءادالبااخئوواضهأمنوانافاوظنتيضظنرممدوفئنالمحفةالضاال

مجرورحاربااليامفهالحضابوباحمءفىكافلىوايتوةصبوماالخبرهاأبتداو
محذوفىاهااالعهولااظنلألعالياموا3ااوأويةتلىالبواكخطهـالقء
الىأحدمفهحذفلىعىألملايأقىوسصزةاضيبااليامفلنكقالىنهنايهءدل
درامىااسمةصصنئأوهذهداالهابألتانهءحرفرعإمعرةاءنفضشوقولفان
بذاتهاوالقاثملضربلفاالصادرءاالمعنىماانأءمالئابهنديئابدراامثيماقال

اضربكالةءميرازلدةميمأولدندرفانمصالمددرواصءادنسمثاسلم
فمعزهقلتهـارواالفهوالممدلملممالاممءازءووالوطلكااثالفىجمراناؤمممءوالمحمد

ونانحيينلةءافايرااوهىم4ءؤروايسححالهآصيالمذالماعلةيرأايدةحزمجماوله
اهذلثئاثونافااحرنلظنوبتعفافا1فمنجمزاهلذىصررالماسثا

لمحتوانوممصاولهالنإمازةحر3ضهندؤتتكةيمخفانوحزحهوؤخأل2ف
هذامحصوباقياحركاذكن11اقاعدةلىيهفترتوانالخفاإبتاقدنت
ذالتءمنةساااوقدمنساءاليامبافانبرهقلىخذوفواالولاحمانثالمضانهعلى

الصلاالتههلرمماييتيئالىحالجمغلثافاليئدتأأناصفىوالفىءمجذهمةأناماوقالوا
بتىاالولذفإفألوغبر4ءمامضرن9مابانهاهذنودالمفأصلى5ءقويئءالأن
كماصازءعدالمحذدفلداتدلفانخبمدونافيعمهبتىفانىاولوحذف4ةءبرتوندالخبم

نأصاللهمارهوخفضلىمنالتهمتاهـ2ايبنلونينلذاصعنوالالىة4وكهلمحذفا
ابشرنمالىفإحدذنسهـلىألمغعواكنالهوحذفيروتهـنحلرنمانيذنجلىالذ

دةفاهاممحزاصلىلماضصهـنتفاةمهقاقرموالماثكلألمقدمدونلاقأاألقال5جمافاا
ثازذظنرنرودتجةسببارنهقلونلننءأحدذالخلىاوسهذالهـنص
ؤباكليمناهربامثقوليفلنوناالهمانلىتعاةكقوتهثلىافااللمحمي
الادقالىهواةرماااقسمنمفهومالنهزحذفهالدلغليالاالمفعولعلىدلوظ

صهذااليأمباأىبهاشراألمادفظنانهمحاءنظهدهقالفاذامزةاليامبافنلطنو
قدموقدمعزةاخرالياظنلثالقالففىاثاالءفااحذففلنلشباأليامحنقوله
بتايامسمقىةحهعكانمنألفهحروكناالالىءلرالاضاعلةءىاوعأطفة1وكن

وهوالياماافىخلمافثروالمحنسااتث15ناهـيمنمنهاأئشتقديرهافيمتراالصلخبروالسا
لىلموحللىهـلبوشهالقنجاامبؤيقوالئراضارالمحرالنظلمصروضحءفى

تأنمهنإقدزكديرانبررمتهالقلمجرارواواربهمجرذألئعقالوس
مصدرورصنصؤاليامنانلئباشمصبيضماأولفىماقولهوامهالباعلىصتقم

فافب



9

اتدرتهمافىاخطوااليامانماهوادرومرظنييصلالامولاةواكظءوهـلهءفاالىفأث
فافكعلهوفانىوهـعلفافىاطصسلرأمصكناهايكلألمااقثىمنمءافضرامن

احمهأاأكنيفاكأاكاقافاوهوظنواشةوفاعللىاعتأجومصدرثاليهاالمضاف
بزروؤمكلثىااياقسهنلمعووماراواماالثاهدرموالمفعوالنمصالىفتاصلءفا

هاصاغهـالبمواأهالى9الياماضبرلمنلثالفىمظثاعيرالياماانففكلمحالمعنى
فكالمحزم1صاهلللماهيروامدةيرهءانالةامفأنوهاهمجمزنااعيعوهذماهما
مسالمتهاالىناوالترءضامنهطجهاوكناندفالنأوءنهاءهونوءإمبااليااطة

إىبههارفىاشاوهىرةهالمثتهيالقصئبالونءبنوزا5أصنومأقاوقتوصمكوشهافى
المظة

بىكوالشجاحااللىالبعفانألباالفرلعننبعداخالدهريف
فلفر1طثاالثنابإينثومةنءنألمعذرةلوك2الايخهاكأنهاك

مراالسوىيههاععةصنافمتهائواكتةدخرنلئعنإلثز

الدالغيروظاااللىءيثرتاعالثهإأقاللىماالهط

لزهرامنفىبرطالىالئمالرالتجمعايهنكأباكض
3برماببنمفرلبنذكرؤاذاندلرلشباانلىم

ثاذالمحلىكأمنصةااز4الائنىصافقدواصعاجبقءفا
هاحاذاحتىومجاناولأصفىفىالانبملهنتدحاورثانامنباللهماصانهقال
اجهطاودتنيةناليرارةالقهقذالخعابهمىمالطرامربنقيثدتوسمبا5تاقااثحمبا
فألمولمانبالربهرمحاليهاومخولةدلدنالؤاحبينانفالمبالةاكااةاهتوو
ةءجمطعدتواريخاتاضئدالخهالقطانحىامنهذهجمدونبناوقصيالةذكرهئأئدة
قولههاماأحنومنئطواامنمغيرهـالمالمااناعهمن

عرمنجىلمرالزالىدماوخعاتمانءشيبوخمبت
ءاثامنلتءابماصاءفدتمخارجهعراتاذفطكولب

الورةئيقمثازيدالمبنعدىيدةوقءلففألامنوغيرهونبدلمبنايدةافنرماهـوقدضح
ادلزكلاوععاؤيهاإحةويالمامندرجؤجمهامنندبلالالموكامنعةأرفمهاوقدعد

اكطتباواسقشهـدوااساةاولهاتداتضينامثاهرساياخهااالكنابواستعملكوالم
منهاراكن

سابورتبلهايناموانؤشراكالملىىكلسيءأينءسءا
حوذمنهميبقلمروماالموكاماصراالصغبنوامنهأ

لدبوباوااابهفألوتفبآورقنهانحححواصىثم
أوثاسأبونوقالمالىءاهازادتنضنياالىفتليوروقاللريفأوانلماانويك13
سديقابءعدوفىعنله5شففبااثالدةاخنازاقوله
بلماثاأبووقال

ابلالىةنلموأممومصمندعالدارأؤذى

نرلدونبنبذكراقيثلتعرا

يةنلى8عبهممنله1001
سمصبمديهاب11

كماخ1ناافاالاهذهخهومد
ه

القعتقلىبهقءمنآأل
اتتىبخومالجلألسيدهم
كاسارىاطبيرى

افيوهذالمو8هؤلىالخمات
أبياتلةبمنصبإتا
رباامنجلىلىلةشوء
لطوثانعرندسبر
بنبحىرربنىأانه

بدربهابنىسدحصهألب
بجدةءابونوهـةاا
والتهاذولةاثوهـنشذ11ذا

منىغحوياتيمدحلىخالممأل
ألهومماهـينلمحزاوهادء
اسارأونيةنةت

ءاأبسؤادموةكرمذو
ارءا

ن01طأمالىلوا1انئ
ابروص

بطمنهمأدركدبرهائ
بارأت

شهموأنالذواتوددخهموان
أذمارأىمارصأذفتمف3

الدادداءثمومخذجهم
روالطخزىفاالوالث

انافشااعنوننماالث
ثقواف

كبأدماروابااننرءوال
القيهالىمخهصاقمن

ملى

يطرصبهااشااخومامشلى
مخةاالى



0891تاةمامنهسفدحنحن
ائلطلىءلمونسما01لىلطالىائتة1نأمءبواثطومم
بناأوقالضربلءقدضآالنقولد
املىماصكبماالنمارهاباعلىاالزمانحوماتمنهمايرمقتبهلمن

لافاالىفيإقلثواناةحمهغؤملأنالدهرأهلوماالةوثفيهالجسجماغحث
الفعرىاءامالأبواالمعقهذاوقدلدضآرةتميبزاقدحاعلىخن

أختالمىلمءاواليملىوالبفتطتالدةنهـنتةدحا1افاعلىاثدانه
صاااذهـتبرلىءتبانهءالوثقيوهمااثارواحدفأ
دالىءماصيتهأدعفىنأزاملهتخمفىناكاتوااماا

ةةساالولهعرئهافىاقه4رةالهرباقبرهتلملمشزنيخمهنواالوالدينعالقالدأنفاذاابقنرعت
ينبيمااهلهذينوباالرعققاذالضوقددثرامنءيى4عأألمولمةءوسهاوسبعينصحلمهـيرفنداحاا

انهاةاةمىتأباط5ىالمزامآلافرأبئقدزرفجخمقالمنيلهمثمإطاخوانه
اففراناريسالةكايهدىآلهانهكرالخعايانوسأقصاكاأحسىفكات4ا
قودهذيثالوالدذنازمفىامرىااهالهأبراوبالألةنءساانهبهفلمش

اهعتيأضصىدالذىءروساة4أعإ5ءفثهاأرمحولداإلجمررنحثالءداضأوقياا
اإة4صكالفكاوامالنررواءيريهانفاماالقهأحررسولنضالته
مصماأبداجزنهفيعتى5مطيصادفهأنوامالبلموعايهالتهصلى
صصيخأبىبناةخاالمبرألواوقالبدريوصهثأهبنأبى

الوناخلمافاإللألوندثحهم3قدلمبئصدانداوثتنقكاأبوجمرفقال
ىلم8فامنفتركطاللذىاضغاءفايةبنطبروحىرفىنجيتعررفثاالبرافصشرتة

اضزىإاوقاقاخسىايقدحآن4ةءالته

كرماثاانهـىهاودناتبزهإسبرأضىااقؤشنشاندلىيعنى
اتابمبفيمئىانارووضع4نراسءالتهتأمارأبداءنأباعروانى

التنبريئاعبناعوقالنوحمررعئىف4ءأنو
بإقابتتوقيمالمنتوقااللىطءارواثذراتحطوىثذاقاتإهضهدهةث
ت1تارتاسباالياموماءسكوخهاروعتبااليامءتاولمماالواوعرؤآنتلهــ
لودؤصميحكولبساكناسكونحاداالدهروماالغةاممافاةتدوشو
أالاستاذ4بهاأحاسرشالةألآلثاقالههلىلديحرافىفلثهالزمانفافىلمذلىءوابهمقظندائ
ةةاهـالئهالأمانمالزناقذميصياهاسالةكبرمنغةادملابطاسبيتين12ضةالملىكواويررمهة

قدتقادمروااناندماللناس1ناظفافانتانونونال11المحيانهيحاث11لوأمنهـستوا4بالمؤ
داآخهـادرأوقرةب101الةلداادماىمتىلقثوالتمانلىاديلاذفاالسااسأبوفىالعنىااذأفادمن

صندتااأمذياغىارهأءاعالبممادهطأتوفيةثة1المرلدولةافىأمؤلهط ءااوالحا1ىأس

4مكلطاةإثاامكربالتانوادلمكاألمااحرفىالىعاطألايعمقفثااةثلمالىأاماسةلماليىداابها
أمزاالبعلىاهعوث1زالمحطففيرالىوااالمالرةاالالممفراهربنىمناسبموالعاثرةافهـظالؤالهت
وهاثماالفةانرفىأم2ذألااالاخدلاآبعوهلقولبهاتاص9يةاهداةالما011كواوسليممنأنتاكا
اممرؤهاةفالهـاعشفىأ

لةة
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صمياةاافاةأاءإىعألنهياشاسملوتاابموةالرسالىءأمصالماالتأةذماتلمنلوبيقول
ئىرالبؤقالىءؤيأابيديقولوتالمجأهاثئأمالمانهاذهبت

4ثدكأامااذفباالبمنغيصكبابوإةنافهمأفيقماثالذيهنزهب
يؤلدخوواذقبلىأم

ناوهمارإإالوبرإنزاأزمانلزمان1ناساناساذااأهألمنكماوعنبالدبهط
زالدةدطيألبععامةقماماسلاماليهآدمعذااصدويرقبلأم

فالالقاقوشهممهاصاماهغاصافبرؤالرفىاحهوعلجهطنبالداخيرت
وفوصثأىمه3ضةوروافطسمافالدمافكفىيفدؤحهانفهألءأفئكةالااصوقدقاثذقبلأم

التبنالمحرونلهلوثؤكامالحمىاالصاشئيضداهلءافاألمامتداوانماالماأظتوالامياساطرداوانما
الازةهـاجءانثهتالمودكىلىذنعدانهيمة9لمااية7االبهذضهـماشددإخاقتتأغاآصبانءال1ااجممثا
اوقدتلةألعاصبنومرلهاصقاالمالئطةالنلىآهطفهامهجمهاوأهاحواونأهبمااالرمقخهـ2قأدمالق

وهننءإيرا4ءكربكاألموانمطيرءنجم2خالقدم2لزبرفىاناثونحم2قالررمافتفيهأمنلهـا
نءيمأنةةاهاوامابئالدينالذىتةاثاكقاواةةخاثقهطهقولمنصقاللماروونإفآدم4ذرانعالوايهةلمالةا

قاما1وازبىيةاءلحصمنبهاتظالمالكأحمممدلموماوهـأالمافاانبهونمااالخميمالخصومبينمجم
آثءونحممقاتهاابيتنفىصىاقأبوادقالبماهـتدةةنلثزيهأبهعلأاقالوزاعاهـصقاللماادفىاا
ولرلىشافىتوأخميلىطرديخيرياسبةلةواللمارظاإمىاالفياشماتدعظنا

غلماءاز4لادذدوتزكنماةانبخروادبهطتءاالاالمتتهةفه الصرىءامالأبواودال

إمتاابنىفىاته6كأفىلةانزرفافىءنظيرالماصااصاانيشأبههشئنءئاقدإبعدا 5روانءافاهمامتوءوداةانةالوصإرةةوقدتاماألواوقال
قعوبامتانماكنتإوانأظنازثامرىاوولنأصوما

ئمقنءتتجالماليوالمثلبمهـامسثمصيرهضكاولبهمحوسهماناالسظالناس
ارداندوعطرثرولدافمرفىلاكخطاطخاءئيهاتكواال

افصإلتشكإنلقبتواهكبكاثيويخثالدينسفوقال
كلمحصارضأئثرالمدفىطوى5لهطوفاححالدهبميوفهافاقت
اسرجاحملةمناضمادثكلس9انشاطائفةالىااسبميشاصفان

وهشآوأنانزفرىأآفقالاالبأبئابنقالسأنبهطموأكثرناساافاساإضالنوإكلمااومن
قمرواشصايصثافضلاوانماكهـلحعرتةهأمكلودديكا

كامأتصطءهتلثقيمنلهالوراقاجصالىخمامنونقات
اندثهـرتبلثزسمطتءتسواكنءيرتإاذاء01نوثىاألنملةادقدتشب
ذلىأهماواكأصأسفمنالمحزوبماصغقولمطربورمنصلمىابماصفقفر

لمءاصاداظطربمأمنفاذامالمببغعفمافىدقءمالمحأصواثانمساتكوناجسهـبناوقاد
عدعمانهثروهثلةهىقاةابنوقالصأسيمحزنناهنامواذاءصاس

همنحممنوذاكخالحاركىلهأصغىاذا5بمانابمانناقدعر
اناغبرعربواخاتمباوا



31جمأللمجالارتئلأى
قطالصساقمصشما

ةاالوصلىءدامهك2

فةااةوا

ومماطتشاربدوأصالت
ماصرقصكجبحا
كأدءتأوااركذء

ذيهكضضاناالءرحاارازك

هادالعشداائاو

األمجزفظنت
لتخاثاذانه8رزالىاا

انلميىىالزاراوااهـمدهـ

اناندوالمعنىبههاشاو

االشهاصذهخصكنت
لمزبمىااوالهندا

ئاثستراانةبواالءمبهى
خبتدففأوغيرهوبء

الفض11اوهذخاعانلةوناخت

االخفلءزنم2مضظ
فغرل

بالمحرإلقىتكلظننو
جمزانمانعدابىالبان

بأتتمانحرافاادحو

طااادالئرعروبن
اهربيشواسرامننت

كلمفىابانامعترفا
انابضةاقفالىاالصى

اوسمافىسوبالمحعدى
ااخعراايهازراكمظنلومه
الخشا4الباتروتت

حهاأتكتقثرلهطمنتهفىئثة

بهاةالهدأغامراان
نارراسهثفعنه5

ذابسعؤناافضنفال
ذكطكلضومنزقايند

053

ناحالطفهشبهباوبرحنألئءلفقطلىاتزحاقاب
الميتزجمااوقال

صفااهـبمدماهلامنهاضفأهـثراطصجايابثي
اومنبرقوقاطبحضااحبوخلصسذنربا
ألسعاالدبمىلىءواماكإلصجاااسناةازةااماصمق

هايماادهـااوقال

اعنالمحرأماصثينافرقأمننهطلوأدلمءراصةنبةأترو
لفجنلىارتءاونتالرءورنخفرةدةلمصاعرضبكق

كهنااشبممنانمونرةةصمهأأترحاأرحميتأصيرءوقال
كناصكااهـتمأمنصنارقةنتهةأأدرىورانهتجم

صلاافرقةمننارأماةمحنته3ءاواليدرى3امهحكااخزىاوقال
اميالوالالقياإينالخاففةامىجترئةرواداامرفاصقلوفااخكامق

يتعدىتهاوضكاضهاثذللالماجوغيمفؤقلأىيخفممايغيضءلمااينهامقيغة11
دموأوفىويقالودللوفامضداامرنةأىةالاكأنوغاصقلثهاهأشكاواليحعدى

وهرأصيشأعفامقواثدثاهـصبروافىوفاشمىارلدءازثاشثاكأووهـ
ااخدرضداادىالوجانبلىءالكأئر3اىطاوفاضفاصمءالقيوالثلهقتول

والمراداباتاالىاذاأمرجلرلقيارفغاقة51مالمحااافرتاانفرصءفاالو
االديلالنشماناابهدوأصلانةاداؤةسافمنلماطابيندلمجمااتجاهااةاجفرالبا
اضمباااالرضااعبنوهأينلمءلنهآىفهمىطفااتراباأكأزةفونذاا
ماعقليمخامقالعرابافىطاايهذبلصادةووإفالخانالسما
ضاأتمامقلىمقوفاصعلىاةاعدفسعلىاقكعافتلةعاالو1مقوةالال5فافالواو
وهوفرخةامقلانعفمامقلفاألربرتةأماةءاالوتفرواةلهءفااكدرا

لءافاأثتأكةعأل6ااماوارفانق4رقيفىفاولكصرتهةكابةءالمطاوهالامن
ينهـألمابمامنىئنرتالضافهواايهامضافافاكجتقرافاعلىفةامىقىالا

الشتراكامثفىنبولغقةاجاإلنفمفيهفعل4فىلهومةؤهنمظرفانهعلىضصوب
درةؤىلمراقالالخوةاينارتوانهماإثلاطاثومجوعكاكأجالءااللزالتدت

انداالترئمئميئقودصعنذلدفظسةنذلدبيزمألذبينلىطت4وفامااصاا

مذبذبينأليةاؤيمألمالمدنولتنامفعولىاممةالثذيمقفاثزنتفللت
أبينقالنفيصيرهوءوالالا1والهؤالاالفىقيلهحمذاتوآثقنافرتاثيئ
ذلذبعمدعوالمجيلمثنىاعلىحمالوابرفسارقسلهقروئأةافظاناثودلهرنء

للنأحديمنفىماصاكذلداذاقلتالساساند6كاتاالىأالنهـمالىقوله

لوللداامىيربشااكرئلبةتىصترصاتةانالمجأسعتعراقااةاورا
بتالمالمولبءافطبالعقبذاحازانفأأمكةةسدلىءواؤلحاسمللدتاانفابروابا

متامهكلمنخزتهاممااتإؤافاالشمصىلممالىةقوللدومةفزالخوة11 ا

افصلىا
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انئالمعاليهفمعمااهمدافىايئارفاةادافهاالبامخفوعقاقودادمصا
مابيرفةاهشدتواخهروزاثوشاعراشداوااسلةابنمنصأوذأوغابصنةالوقا

منعاهادماقكقبشبااليامافلناناعدمعلىلداللةادوقعأخذودءالولاواقولا
دالوهـفواكلمارزدرفاهأذهبوالوفاأحديانلىءإلمولنسانالاوانذالثكففىمالمج
امملمحلممهءتهاصلىتهامولرقالألماالضذاوعناواثأدثامكطباتموزهزاد
ألىدةءدقادكطيكللةرولهرويهارفىفألنرةغالهذكلاقالمةماةايومدرواظ

منراغددرأعملمالغاأالبقدرغدرهلهنممةاتاةايوماادايايةروومةاتاةالوم
لذلثعرهدراتاخااآلبغدرةالمجةاالسواقلةلولاتنصصكانتاهربازمكادةوويمآه
راللسهطلىاايمرسفاهنااثدالطاهذهـاقهرتههىفواينالدمحيىاحمىاةال
اناساأعرقانيقالوااقكثيرافررهىيتههغدالنةاااللوالةاصاحبمن
ضكدرحجلةبنةفىطمبنوبمدىبرسا3ثااللثمىبنامحيدبنيهنلىاعبالاكدلمافى

4أالدننزنوانعابرتلأهـإخاثاآلفيمحيدوغدفيوسبنبالمحطجنالرسكبد
بئرةأال4ءآةالمووابلف1عاتافأخذومهـزاءمربغدثمموععدمفطفطااياهـواله

ءكأؤنوصسا4مىففروهمغزامى3ينثادفياللشث1رووغوفمعوه
وغالرمسدىالمجاهاليةنمارومفةاالدألمصاشودهاتفلمممايئوةءماهماأعها

حمابهتذيتنؤوهمثالمماإكمضهقواشهلمومغادرافةماروفغزعة3هههـنؤعكرسبههرة
يرمذناثوكانلاالنيوبمآضفىهمفغزاهلوملأفى51اثرادنبكربمهدى

13بافةفىالاالىلاليانهالفةاءودجهـنوميمرمياصلىامنبقىانهالهلوفقكةا
ءولر5اونزفىطمحهارادنأوخهمطرصألهـنافالواءوأ4دفافىموووقاتلوه

أوذالثالحفىفقله4محيهفوازءهاماالالتنوأوآضافاغبتلهعراةا
ءاخاموقاليئنة

عرضثاعخانعرفىشءال5حابذمةهقيملىءتثل
انلهالفةممىيايروإانولىاوهوصةإثرينعدىأسهـباد5بناوالمحرت

دياعابنلواموالهسنؤلىربيعةط3ادىءهـأنافقالددذاهؤأعمافأنا2من4عاثلمطتداد
هاكأعظااقعيارئغأداتلىاةيدغولالمحصنمن4ايننطراوهوابنذقهودىاا

لموودرامبمىااعزبيتانوحرانفابرومنكاإفىثاثالمابنعوفةسثهوبههـقمى
شكرأيخربن1رانثميدهفىلدهكأيضحاليؤمحهان4صفىءلهاخمىااندعرريه

كانهدهفعروبنلانلىروانمنيعانفافكنتولمالثهئجبنىمنلصرفادوا
ماانلماليئن1رندأسرتكماكااالتقولكاوهءأم2عفص5ذأتإرمىاباه

اتقالمبنوءادفىأدييانوهمماكروانفأنايرقالبةمااتافهروانثتأميين
فلمعوقبةالىابهاألبالوفاةلثاذاكلرقاالرعقاامندمياذرهمفأخذلوفاباومن
4ؤئانلىالاسالهانأكطمالبمؤهييففدوميءبنجمروبلعةجهابلهحازفامجده
لدىهلاانعدفحكألمانىعوففقاليدىيدهيضىأومشهالانيتقذ2ال
اقضاهذ4وثناةزفابئالسدوفيلومالمانمثمانسوامنلفويدهيدكين

فىفدى63

لىبسارلمثوقالخصه
جيناالشعراقعارأها
لهلفصبفيهسعفاا

ؤالثالفءاالىذالشا13

وأكثرخمىصحأرالسا
جهاأمففىعرايشعرها

أدكتلموصحضاؤةء
تاهشأإلمال1ادتيا

ابلخعاابنجممانحصى
بئ4عفلىطتالتهىر

مقالهـاذدوبووحهأ11
مناتفعااثىاضاذما

فالئأتلىجاالط

ترقااظاالىأضط

تةافى3نرفىلىلاصاذاك

يومانافارواالهمامنأب
رأثانسارامنلهماأب

لىءعنهااقهرنحىةثءط

شهرنءصدارا6نساالخب

اتطفةيرحتؤبطءوهـ
اصسداراأتاسينياخنمسا

لتهاصدتهارلممولكأخاوف

أعلملماتقاعنهلموسعاليه
وماهواتفقاءسدسهولهئهه

الفارجألىأزوجنىاتقا

قدىفاسعلهاط
تذهبهنأكتالىلىلطفى

مخرأصحىالىفقالتاياخأل
لشعرينبيننامألهمؤناهقيؤ
ما41زواتافىناخيمثم

حتىثمالبمانكفافي
مقالهمكير
اارهـنحهاشرءاالواطه

اعاركأقدكةحصالنو



51303اصنننر9تءألو
امراقاأرصقلىوأهـقدتدبرهمندارمبنالتهبجمررسبنزرارةبنجباطدأرهءشعروحعلمن
واءلمإنارادواان4كصرىلاكببذلافىكربوبميرةواداهـفانكرذااثالمتديقاصالاوومتشهذا

دءنررارقيياوافقهبنىلدفمنممعلونارهناوفدهثتعاثقدمفيبأرفاثرتءا4ءانزؤإلاظف
ابأممنهحلنذهافهذهقوسىلسوىىايسقالحاجسالرهامنهطبمايريدهقالرجربنعلقمةوحدث

وداثصحمحدفارذالثبفرباوذهـثأنفأنهنيهاحذالالاااللمطفكرماولةمحتءاابرأذناس
رةهفناالدلفيمدحالفائيوتمأمقاللذلفوكأمبئفى3ماالعانامامةفيافيهموكنت
ممنماوتدررتسزأدتنروسابصلوماتخرتااذآثةالعاقالإمماواكااجا
بحارقوواسؤهاينالذعروسقيألجممثىاشقأرأمابذىتمؤأابهذسةةثنلمكنيءل
اليموتونافرساانشعمنتلرباانونولميشيبانبنىحقارذىفالءبنىن51إمهىمخرقبلىاتانعمقات

يهوتونهماكمياوبهالطاللفه4ءأهنهملدءلاكلمابواشحفندلةارلدارفادلثوفيأسكال
قرندلىاجظامفىرابعمقخطفائقلمننأومامفافرلببنصمعالجهامفادركلنىضدالمىاصر
ؤاهبفيذاصلقلجقاتكةةزبالمحواجببداددصاقلداشياإفأتإتاإينلاالث
وبمجطمفالادالصاعاكدلذىامادقلئهالحبئاوءرداسبناعرةفاذا
حاجبىوسماةسعواواسترتفبمنألائماةيئايشااددشبوءواتعرفةتااداهـوا
اجهاوقالارأصهادرمةقدملممااهذرممطفانهاضرمبنهديةأةوالمرالمجززههـانحروامهـ

كايانزاأللرباوالوااقفأاأاأادةزاولدرهيمفرلىانلىحمألءيممماصواسنعهيوابهاو ر005ااةدتةااةاذنتءصفاه
لقلانلق4أاثمبئأدعتولةهدعذتفارااحتأمثمقاصألهلوهانالرأةاتأ5 سىثمهومبحاريةاذفا

أقاوأإنمبروإصا4تإافيأاسكقافيراافويانجإلؤهوفئ40أةاالوآتؤطهجكانآرووقأااءننسطاامهااذافىعز
صألوةافشتفاالثقالالذىمااهلهلهطأحدافقالىلىبىتزؤالباذاكآشأااحمربمامقغهت
تجتأتزفىمايمهـءبزوالنةأثنان2مرلهقالكلبارراهالمحيفىجان3وكاتوصلىامااذاهطمشولمهسد

ممجوكاالىكبمتذوحاداةالمبطءأدردةاقتراماودؤىءنبخةاناالشديدافالضالارا
قاقىروكأوءنماةتعزصااللإقىفىهنىةبأنتمااسفانإكافانانافىأالتحرشترهءياتهبااقوبما
تهادفغرااوماعندصاالواقعهمائارينال1بئاياتأالذىدانالمحبءالصقهـهرطالافابه
دتةوامملتلوأدنه11ارلةالىتهـما4رتتااء

اهرافااسااعريوذبىلىورنتةدرةمخأناهثمءوفاألهادمماةلىءتيدسيأزوعا
لهمعبدالمحيدقالتلبهاهمووونثامباسامعايمهشمالطإثاابناوهونهاماللزاواثاهخهافةأوأةط

ادالمحزدوأمهـلىهوببفلسدمهالقهاققوالفقكذكأالمحيدفقاواالأذامحبغخابيناءقاالايكانيظقحه
17وماءاافلضلموهوالةيتيةنءموفىقكليانامحبدات3فاناةرةثنروواسكاأت4أفيتطاهأواقه
4قوفىلمامونآبىاالبخمااكرمكهضقهواانااورهـ
ءاالخاادوالصهذاعهـدناثكدأيهافزقتذاكنالىءمااورساساوامايبعرشلط

الوفاعىموتنءغمررعلىالمالثقفةاناسثطعذافتاةاذكنتوذلدزمان
اطيبأبواثالغدرقالالوفاكلدماخرأذإبالنطاصابءأ

عقظ5اهريهمارممطاصيالملنا



العشدةءالهضاخاصنا02م
اظهـتءمقاقومافعبخكتءروايقحماالخبدقااوزاءواألدامنلمقاهكابءالوفاظمق

لثمهاودهفهسأانفقالائامافراقولقسقالاشوأخذ

آاتومايتىامىتىاومحددرأنهاراااءممافالوفاهومخامق
محأشنءودلةابنيبازاوجهراسهـاقوالهمنألفىأماالفابقءو
ني15سعرفاولممهترىهلى3ةثءطرفا

اصممىارنلثاؤإلافىإبريروافىاتاءفينمحجمزوقالأكل5ءاهعافادرااراكانأهيماكل
ليئرووضأضمنانةثلىاكون3نلشؤوهوىءفيانونواقدج

ئارالالويمصدراكثاجصهنائثماواالذىهعوبتمرياثتأا
برقنبأءلصؤهـنصأموناالةناألمشاأىولمضاذاللعفنءلىءاوم
بثمؤننلنوآنتءاالشصالةماكنيرءسألمءالوفالىف

قألؤسبناقال

فاواررتأكضنطافاناروفطفىباماناممذوقاواالثيومامااصظاهـفراالثصوانمانالىواوبف
ذالذمثااصاؤءقاورالرياحدتمزبهوديورأظفاتىددابربحد

ىالساانتبنابوفراسقال

نعادالمتتىزرالمايشدوااساث1اباالدهرفىدمزحفبيذهبأيئىدهمأبأعاما
اسلمواكاللدلهـطى5لهمرالوفالدهـالوفاابغى

4صقىإألطاابيمىإاوافيضااتقال
دارةوتواحىوكلظاهرهيكضبالمحنطمع4باطفيرضيلالذىلانياين

ةروتقصقولهامنتىاسكاابناوقال
االثلىءاكأفاقمماقمالودادمنقانمقواتوددمنكنئفالت
مأاةسناالواسالرقاقفءثالىاالنهاادهةاالنرعفالناالتابقلىوا

العثرلدآلبهطلمءابهنهالايذاقكخالخلوطملألفحمشحبكلزمانوقاآلض
ااءامقااللبمااتفاقهـلهانفاقفاازقكانفاقبماعهموقلههم

دهاصاهلىالوايصومأعربنافاسماوفال
اأأااألاحدعق1ولابلىضااسرابامنروثكافهاضيرردهركاثتالتردمن

فىءدثجاثحاعااتإالمحبأسشبأبكتنيمدالماءلموتابكارنق2
تهلىوددهقاالرمذابادابااانهااالفىم5قواألنةفافالتعنلوضى

انمءلةوتهدلفازاماتءبعاودادكت2دمىنهـصقءتالنجموقال2
اتقأالانئطواكوماهطينومومنجممواتءترجوفيم

تسفىوةاث2اامناخوبائلاقاهالكقول

ثقأليسيىوالمحيللللىنمائةعدبنالذينحمالاثولىافضهظهلةمننشدفى1اا صبمهارعقالمءئالقىءااةاص41أيرمنةء01وطماأصلىثومن
تواخمفىطءولهوأالمححينحيننوداسوقلططرفرصامماةدهاومبميا

ينومنءماافشمن9اظدرفىأسضوالتهانداذا
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قبهلظطاءأالرمقا

وقالطتاميأىسرشالمة

وقومضهـمكنرزها
كااةافالمأإهمراا

الهطأجذالمجربنحلثده
وءاىجيألدسلوف
إطمارافلسهنازاسبال
قتاكتنرقاصمالد

طذأذةثلمةراس

انفوآوهونوسافةايننهـلم
لهاأبتىيهةكراايومس

الموابناتمننةءو

الطعانابالإللطك
اصاافىلءيإلةوقا

االقاويهلمنزبتىن
صتهاعرونأوبناتنعله
الطاءأاهىةانمطقلمو
لهأودترةبئن

لهااثربرركانفى

أيصاط5

ويدنالموالنارمضوان
طباروثةذااصعراان

لهةدااأنمااصحروان
نارأيسهئلىءنه

شبيتهلمتدنينىلىفىاشل
بردأيسوارااتحصنه8ص

لضاااوؤولم
والئافضواا

نلتلذى1االدالمجمن
للمأط

حةمدطداناونلمهـدائلوما
كفيىلذىاالاأوربواان

أزضلى

بالتهواستغنواستمنصغاضهمتالقلماناالخواندعأناوقك
بأللمطاةالطصعاأىوءومايطدءالمرساأ

فياابناسأساوقال

البرانالىءأقوىانىيرساتبرمنالسأاأراقما
باالنانءأضرالوفاماكوفائىاخسنءوامافي

كلهـاالفاماختبرثاذاآلافانفصءانةااصااالرصاقوقال
همنيظأمياممادعفإونفمونكفاتاممادصف

فتهالحمغبنمحلدكتمحيراوأخذه
اااالهالسوىنهئناكطءباصاافاصاصتعىمالمحباث

أناالقالعشدامىةئةروأفالزمانءاأبوبحرإت
قالأناصتأنعفتافيمنىامنلىءزممانأتطةقالانهنارفالممقءنءر

كهأىا

اراالشىاالمنرمابو5ىالولممنءوالوفامجمالاابذ
ربمااةاضهنارؤىمهـبروك11اناتوفثضخيا

لهالوراقامصراجاخماوئقاشمن

فتارايالمألخكرماالائابوواروهاناساةاوكان
زاراموالاهناالسكمافهيألشووقتوفيصذراهـانو

هق1غرنءرفثابداورالفاضىءالإضىااعنرجهتلهةتو
اذاصقالىالزمانأناوأفيدطةءعاراسودتكاضهلىوة

ضىقابالموتكنىضامأت6ومقلرماد4وخز
تئرلذالمحومقاعنرتصدأوردابلهاذارصذاصادمادروكانيمنالممالالمبقا
عرالثاقالفمدهسعنشرتانلبمابكرهرروقلذلءماوقدبتىوعقدافىىصمشه

مأدرسلةاصمرططشجمألرعابنإلصلالخؤقدجيت

الفجرمايالبالرفىمنهـأكيعماثنأل4ثآءاقيماقهثءنوقاألخم
صصروالثهولؤالمنمطفاآلطالوتهقوللمشمنؤاليغز

تجرواامادقالهـاعودسوقيبهمقلوئطساكاقةلى
خقادثاصررىالمحناعبدبنالمنمسكبدالحوبا

بكبهالمجنانئلئهيقضثلممنشلمنترجوألوفاكيف

الدربهافىأبوهمحداضانيىأسينيناهااوعزيزئ
هنهثبأشمفئانءبتاضكثيهـالمادةهذهقالمعرىالعالهوالباضأولهةففماائهاالن

لهاقلوارااخعاضمنونة

خبرهتءوالتلمةلففغانقفىلىفقدمفوالماحأما
غبرتانعدةوصكأذيهلورقااضامقذاسنهت

اتخثههولهمقاحننجا



افضلالهدئروابرآدأاالاقيمااتعنءلهباموامحملىنسيتثرق
توقدلعوشاألسهيهاكاهعليهاماالآالتسحبن

روأيدفالدافيآخالعالهااحاساقىماجأنائوقلت
باماوالوءفااالىاالطألقعلىمازااليخله5وعالمنمدكليأق

رىأق111اعرقوباجمنيتدهومنميلعشمطحثى
ضرمىآارشماولمتبهاأبننامرالديخنلو

قدالقألجاذابدتحثىاعرترؤيةدتفاذاماوهـرويهشلثوهالمأنع
راقلىربااملىاماكهـلزتهأكنموعمناتحرقاقعطونانواذاشئت

وجموالدفةصقتبهـثلاالةشتييقولاوقد

اجممجرىعدغلىومفنجمناناالخموبفأشهدهاءالنأىنقضالثواشعالفت

فياا111أولىدوالوفلهأنهذددمحوانالتحمهكوءاةاأيلدينااهإلمقشهاباماالصالثيخدتافث الصازةعنمباايتىفش

زاوقدخهما5همايكونف5لمرايرئثلمالصتىالماحلىاتعالحلفشبان
لمبمالىطأؤررصانقيصغصونافىحدباكنافرياوحإتالغمامالزهروقدأيقظ
عنجأفانمطانههنىثمنبعداليتمناثلى5افىاأدرهطاالقيهفاقلت
وااطقالرقعداخئثااالكقلشجنونقيانعلى5شعاعهامنفيهنى
هاصكبمسايمامومعرفتعقينانابوبلخفكاوايسبصخضابخامئهاترىالست

عبيداشهتةالبىلىوتوابم8بنصالدينلجطالمولىالىأناثبت
وعداستتهط01يهونذاكلامرلمنئذاكلةونحايصصانفبابلقرلوان

اهأمهفقايأشعرالخنتاهونماتيفىمييبافيىمهانهتعلمأنتءىثنل
دعاجاكلملمجاناسقمامنقليضرنتأنصكايشحونلتتىأنتهصاذاطهذا

3هـتمرالذىاكناوذءبرئيذاكماضدثلههـأ5خبهلومصلدصرله
االبياتمأهذهقوبببهقالقدحلمقالوااقالالتحلأنالثرماءاتشاكنىضالقالبعضهمانلوه
حزااالدهرضهصتعرفنىالمالثصنابناقوللىاومااإل7نالىاشؤكأوماتحللمكاةالحنضوحلصقالتهاال

وكزاالدهرقرطئوأوفقيبقانتهضثكاألئامسدودالئامنماذالقيت
فبأدوامعألىرطوأفئفانمفعالضاليسألفىصيألثمسانوالقلكلف

مستفزابهمقلىفأصارابناهيمآلمالدينجمالوقالى
يتتىخمىيمونوالمننبلفالواحظاوة4االيوذقاتلهألهامألهذى
عزلممنذاكئافاساذاصلقتلقيقةمبهأزاوفاتىصالهببونهالذىولهذا
نيالدارعنكالسوضلأسألتهوااصتقالنمتقأأيسلوفانشولتولقالى

حمزامجمزنةاءااوضكصئاهمهـامحاخهالىمنكابهعاجمهطإنأبوالدينأثياهالمةاالشيئافمنوأخبرفى
رالرمأحصفاخالحقببةاقضاةابضمربننتانهممنبالوطواطعراقثتىالوراقهيم1االدينجمالجة
ااهسروضرباوبالبيمقاايموييرهاجتنالديهخاجمالتوهمرلةالدياألقظألقاضىنولمحؤافلماصلة

كافريابنهزنانواعىتياففكتبواعلىيةالديأرالمعهـءففالعليتهفاشقىصودمتمنالمحصئمجبهفسألهة
تحزاالأننلألفلننووكا



المحروبالممنظنمن
اجمزخلنالبلطالان

يمؤةااشكاراخماك

دضلصالمجالنيضرلاذه
آن3تنأالثومافجض71آ
وورقالتعىأيبنارفىا
دخالشالالتهفةصالابا

اببالنهأدأرىرقوالابا
ضداوأدان9الءالثم
التهأناواملىاانجددبا111دإوا
ءاكتاباوالخضرااصء

ط411بىثالذىدخصالمي

بناصآااصانلفالى
اتأخطاتقالفلو

لتهأناوارالمحةدعإلثأببنآ
ذلمجأخاكلنذيثاص

ثبذ
محرقماكلوافةه

ينداصا
لننأراوبنهوعممحرق

ضدوبئلمعءوهءاحمااما
ضالبفت4المرفثنو

رارااكلجر2ينالمحرث
رهقالثمانوىاصكندا

4سدةارةامضرط

ثزاسلفصضكامحرقاو

آب3شرخاالاكىاالو
عاؤروؤدنالفةأالعمافى

ازعواةالأنلىتءءالحي

نهامثماكزوالثفاخرواوال
اماجىواممأمةاغزا

بهزرارةلهلحلىهصىتئ

مننمعااتاكدس

اصباهنااابتخواصه
لماثاللتفقاأثيركاااهذمن

603

لمعرهـائىانضةلمروقوقدراضهآماولمضاامقوى7ذلفوصمرآتبةباح
انيبءأنهقاخرفى4وبيماةئ5ياهماضىاذالثعنانأباينانيرالدالشيئانااتصأقات

لثاشعمثمالمحزاوهوبكلىاشهونةابدكهاذعلىأناقفتوقدفوفىعدالدينا
أمجوزكيااومهىأونظمنئرمحزهأهلعةبرطاأجوبةورصناقي1ةكرتذامن
دناهثمنبلهالالمحصاجصنالعسأنهزاتشوارتةنشمالهصى

ذررةومقتطالهوذبهماناسغاعظصدقلضشانو
الكذبخالفامالقاالمهأبينواغيعيفشافولبهضدالزشاثينانشااخةا

خالفذب9اعإلجهذبهمألماامدموقالالعرافعساقحاوبتداالبقالنباوهوا
الءحااذاتعافىلهقبعفهميرواااله5فىؤالواابوايخاوهواالخباصدا

كازبرزافغنالمناثهدانيوالتهرولرنكالمههـلتهوااقهوللىلىنكنشهدااقاونالمنافق
لهلرسانلآههتهوابقولهالهوصدقهملةلرساواباشهدوقدكاؤبننونبمفىقالحميف

جلة4تبئذمااالكذب41توادههـاواممءاافنامؤنجرهـمانمطكذبنهاوابوا
لثبوتوههانمالاالمجزلىالألماوبادخالأصدبؤيهاعلىانعاليهدباداامنخبرهم

هاعنالواقعبقكيرمطألمنهاقلباصمنءعاادانهصكصاذنمليروزيادتهاك
ارالءإدعاانفسالمحغاتضمنهاضكذيباقضوجهنحدميعألفاغالوالنالحهـاقس
دتكذيبوبهلىآءاالدعاجملةببنلرسولهنكالمهـتهواسظزاوحمألصهوومن7الامنى
يدانهوالتهشالافكلنافيمعنىعائداكذبصقياانهـملوذاالذهناوعلىدفعا

النالمئهادةاالىيرجمكذيبيفاأوانهنتهمألبمقألمواطأةمن5ءدايايكلفبونا
أميقؤالئثهلتكاذبونفهمالمحقيقةتئشهادبمنلمخةءالاهقلوبااث10تواذالم

قهكأباسالللىظثاقولهمانونهتقدالخهممآنفعنداصكلؤلوننمتمايمئهدالتهوالمراد
الذوهـأمتاالدبنسبنلالمرامبئلمنافقصاأللخبربرا4ماعاالفتفىءعبرو

لذ1نغيلبنتهاوعشدعالمبنوعئربننجادسويدبنثلملىاوأخوهتبوكعننخلف
بنهاممنهإلزعرابئيئالوحبهزيدبنقيسلمعايموستهالىصلنبىاحديثلينن
فضلهتانامن7زالدتهالطغاهدازااقثيروهيابنععفطببطحثإةولماضراابهد

الكابالوملقائلاوميقتلناههناشحأمااللمافامنلوكانأصديوملاقاامتوبئالا
تهاللدناماافائطاالىفلذهدحاانألمنناالوأحدوخصيىقيهدناحدكنوز

ا

فيسهونترالمحالذيهالماتمرتخسيربنبمفىولمجهروفئبننماوراغرورالاالرا
بأدءيقواوتءالطاالى1اكىبتاندونمتقبالثأنزلمناثفومااانزلبمااانهم7صيا

نىبعإبئوقرمااشاعراأمةربينوقيمىأضرازدامئممنراهببنخيفبن111
لشعربالمعليهالتهصلىالئهرساللىهكلىيدخنكانزراوةبهتلىسهالخزرجومنظفرإ
والمحرسبداالنمأرىبهطبءحدسهلبنوعربنومسعئروزيدبنمبنةرعأ
بنبنصوبد1ةامذلمباسلمألقتهصالترسولومواتذمرىةببهنوعدىطسبناأ
منىعايالودصوأئحلؤلبنومالفقافااأسهولمللىبنلدبهتافهصوعبدمدأ

وعذلىاذالجتهياألثيثينبينتألةةالمواقةلمعالاابقبخعطيهوأ
واحد



المنوانفالاعقدالمان03
وةأصابىصؤأيريلهئاكءأمهوجلدلكانرجلمإلوضعحهـفرساةفوممالتقهمااواحدوأ

حمأؤتاذفىالفواذوادأاذامحأاثادلءادلبجمهاودالءالالمحمءظاصدفأمؤصةءقالوالتوتاممحصوحاحاءا
اعالفىاوحرةابئفىتنفرواقوعلىلئانفتطءلواوعاطفه1وشاناالعرابتغالىفالمعتدلافقام

بئأمالىلمضابهناراكحرضحئكاىاولوأهمانهعلىب9منصدقلثصصاكامللشانقدمبلذىاتاا
4واءدءالمزاالومافافااالىهامباصمخفوصقاناسافهمانلءااوااةاريخةبابءملدعدافةداآلص
ىمن4الباصاصبافاقجهـوالهباالوزنفيرةالضربهمولالمةنءأخهـواألشاباشانلءفاانهلىءرزوعمذبأم
4رادؤنحطحاحبماتلطوءداإالمصاا1لأوجرباالضاهيئموحنوفىوهـاضاصراالىخعاقلخمرضاوا
البجميماكقإمبرلمالابقماإثامفاونااهـوتت15ادكأءهينلفلهؤافىعأيألهضآاذمته

عارفؤتذواالمظميننتيالتت15الالهـانامكغ4قوكيةاادهذهءمكلااتلدمرقدبفامحلهمتمغيرااللمارعمص
وفلابالت11ررقابكاطليدهءفاسممتودمابمفدانه5عحزإمعويخزملمجط1اناصباعنلخلؤهوهوعرفوع

لهالردةةءروبنءهراكاسالضلشأنكدبامئاابمجرودلومعهمانهساثىوبمحرابا1تدلبم
نءاالتأسمحلمزرارةضنطرفىياهماكإلةالمماخاةوضابه1يثلمستالالنكمصدقلطكند

لةبعرولىالثكءوأثتانلث1لمق4اوةووكدوكءاذابامافألنىثءأرفادلءاواوجااان
وفىمراداشااراشهبيناصدلالماضاساجوالمعدللمهباجاإقاماتلوهـيقالفهمهعذثامثمشئسمء

ألقألوعدفىتلثبئاخدثاةالأخدءوهذاءالماكماثلالمابقولوتلهفقياتألطثلذلذلدفربأنت
قال4ت1أيراماثىواقهاالعوجاابقماةلوقالأنهـمذباصرأءانداءصسدقهكنشعيلالنهألقإلينصت

مأاتنلواات4عهنءواقيصرأفىااقلءؤائهالاحننوررقايريوهواداذيموهوأ ر04ولله

اناءآلوهـفم3اادبهمماباضثرا04وىاارزدااسابدلمالهأهوىالذىوأهوى
4بههسعلأنديثلةثادأرانههأبلوة

زثلماذدااالايوالتهؤأداةدةءىأدتلمطكاثرىامةاصةمازصأودود
ادءةالةرقاطفغاماال7أخذه

4لمضوىللى1أدوعدفىراوطيبامى01اناتةلتألضمصدةلماالرمقتسأ
اتصإلصاناةايتالنىبوناملصةءاتاف

ندمامقمنالداماروربين
فىااماامأبوتمطوقال

تماذأتضاأةدكنتبععدتاخهـفىادهاوهـازنتىاالىألالرياضهاارجتةكفرلى
ولءاارزدربااكةامثشراعليهاصصلهنقيطاهئمألاخفبنراااباسعان

ايتاطوالهؤ1ءوقال2خي
لءاةاستاتان91ااادمةعليهاعةأيتلمطمةهدفى8بروزااةةكئلول

اياللوابنلممىوقال
ربضمالهـكونهاااكرقاننافىاحذاركصجطفايساناياواشياحسأت

بالممهرلمالقاثعدهودتوقاداالض
اعادةافىدى9ا4مدهـفلوانعغترلموء4لةيرنزاهـقىدواؤان
يئافظأولماخهـلىءاضميراافرلسانامثمارعطافهملواهـوربماالدضانالموهاؤفال

ؤجمحزآهـطثكلالاماتيالىابناقال



وماهاافتىافدرااثركقدتى

افدادممنلههوأسثاذاا

فضاضدزودهبنعروتل
سكدإفامنمرىأأفاسرهلب

فالىفدصاخمطرهـأحزمبنا
اىاللصياوساله4عاثصاتم
لتانذرانو4مالةفا
قدوضعابوعراسماه81ما
سا51دقالءفيراىحإنالها

امماماوانعدسبنندزرارةء

بهدولمقعةدفاثيتمبوفيج
نءلرجلىبابلىحماكيرأثث
لهالىمدالمبنالئهصكبدبنى
بمةالىتلصعندنودتلى

مهغاةسبلهلدتارهز

لمهيضةبناقةراظابنمرماالثة

دشلوصوساثمهارنهاء

ماالسا4محلىشدبهاةفلماممنا
تفط4تزألصفحتمم

كالمحقرالهارلىدونم

عنزهمالبالتكلك
باكهكاثأةبنىرةزرافيأ

ثعالبةالمكللمالاخىباواماسنه

ئىاعالواجمربنا

أبانجمرمبلمن
اصبارزاقلمالمر

الاليامادن1وهـ
المحارةلى1اطهـ

يههـءأعرادابن

وارهامنلأسمغسبا
هياعحأللكثانى

رهنااهاسالهوقده

أرئاالآرةزلزفا
رهزالنأوفاكومافى

اشعرعثروبناااهذإفالما

802

المقبلامثبابافىواخمقكالءادكألاصمالكنالت
الرجلىصرهاباءأؤلونداسنةنعقولمافالمحرضسفي

الهاىقالالموصئحزاماءعهصنأصما
راصعادادطيباساعلمنما5ابرمبآفوانأيكنلو

كاممأهامحطوقا

اباذءورءاذاصبهداأجلىمن4ءنابعاثراالفابماثقلى
فيآوقال

اصرباافاضلىاقهـلعنااطأبصرضاذقدقالت

بخالهطنالمالحبزقضمنلألساقهابرفىمننإلولم
يألءقافثابناقال

راحالريقراعوجنىوالظدوهثالتدكهيئ3و
صاحوهـهسكعاكأ5اطكألخره4ددذعبلولم

االثا5سفابراوقال

مجعاتقبالىءةكامكواألفءاصيرارهابههعلنى
أقاألض

ارىىابردهسامحؤثقاالرؤمامنهشمنقنهاءا
أاأحدالىلىؤولىانأمانألهـءلوداهءست2ف

أأينإتدابمامؤلدإلدبنأنتوال1يماالتهانبلهلأقمكرافىاطاقولالىخر
11قاوقل2ثطاهابماثدلايئميماهـابقهءتطاغالمعوجن9رولامواالموج

أاؤلهئهاهاالبىاقفقما
لطءممندصكايملوكاأرممطالذينالىتارت
11أاكزالادمقالمسلطفانمنهءأنتاالنامقفان

أامة41ألساإقاماالثل41اوأنالدولةلىاسبداااليراهذلهيلسملاأباانى
11فكهجاسفىميمةصنك5كاأندقاتلوفرمقكنولىذيفالىأتلثهآفي5لقااوايهن
قنفالىالدطجدمممبيماانبمبمكأفةفقالولمهافىافافىتمنعكنت
ادمإممقكلمىافانأخاقولهالواةبديماسرعةزاهـيبناكطقات4بدجهضمنذا

اأقولفىامحالحالصراخلفكذاحلدحاجادمبعضإيمقافانقولهمنالاكغا
إباااذدمةةمدمافىاعكلحالغاتوبىربناتا

صناممنرقالثهجوعموهـبممبتهالما
المىمنشص6الثكامنىلكاصكماتثلها

رىاءولطخالواؤقطالثفودونةماكنغالؤلالبالتاحفصأمقالدومفقال
افيباابىوقولصامنذوبشهءونااضاأشقاشوتأنلوذجافااوالصصب
ءأثلةمداتدقولهبهوادثالدفثلذاه

بالمعافىاجمطألمهرا5دؤااناسافيعملوالكوش

وزول



03

ونااثءوفافتهندبرا
روربقهـرةبرزرالمحاوهوتأ4ثةنمصهممأبئا3وتوييكيى

تمدرعبففلمطبعروماد01املرفالمجواالىفالمئدلتألءالناباناسرقالوااىءتل
الةلىوهمازاعرأتهفاتوهوابزنمبالى1قالمباكاحقبيشالمحصرىفى

تقاى8أأميئءلمأدالفدراقيبصهاألىاكافانكهملموبعضأصبتانأبابأل
ابعافقوةدبذالثلمءالىصحزازلنمذاأنفىىاليمئزالذابص

ئهوالىرارةلمةازلمقومالةلهطشثوقلمرانفانمحلهعنكفاؤاتءف9ان
ؤأتهالماثاأخااصماقثووطالمباذشادمانوأوهماوأوالمعنىزاانزىاقوللءأما

لةؤةبرفاتاهاررقهءأةمابامقوضآثاافاناوىبعضث3أنألغر
قالولدةبلىءلبئ4العبودهنيهذامحورطمداهعنىبتقصيرهءأسالتهرحمهلافاصايقاضىامكلومن
هلىقالهقلىانهلمشغاصالرةاتفياةهأوبرفىودعلىصلث6يخهأوألصرفىلملىءففكلأرنقال

بنتمهـوأء4ءااةءإتفاتاههاوحهـنأوولءراياةءافافىقجبئءئمخهانمالتتيميصلثعاثنجلث
وقمف4ا5زرارهضابالد3فى6اهبراءاالفلالمعنىوقالعوجناحهافلامدم

صالمراملكرفءذااالثوتءفاصحمواونأفاغاكةهسءا

اطواظيماآابرهـممأفيادكواضءاخمبئففاراةازامهىءاندإلكاالزعمفان
نوىاهنريزالمحزورىبداءبنخافوقال

قازلززسءلونأاءألالمحراكةاالىادمىضهـررجباالساننضبءتاةما
لىهروبنءاوآذلموءثألودةاطازهأناؤلمت

فالةةإفىمنرققاصقىاثائفي1المحتدهسمبناممىنكامرحمرك
ميرلدهـرخصلرءبئمااالعينانمالمجانلخشحهمنههمعألنامافاقرا ذلدقواهمنايرجدصؤاطاألىمرثفىلقةلمطااموأماع
بئصثرشهرةدءثءوةءالؤزأ41ءمىنكاهرلهقرطءجمنىو

9يىاقمداصفىاماةمالصءاصالهوؤإلادءازلتهواةنمااادصاقرةا
ةثةثمطنممذانذروافايزااليروانااللزلولمنخفيكانصفمشمولم

ش41الوئةمريهطامحراكذااصخكلن4فنانقصلقيولمقالفلىلاضداانقضروالمحقارقواامظما هـابمابهذاتءصنلموانتوله

ماإا4الأةتءئمؤممأتروروؤفىنةاوامجرغيرالرجاوالمناسوىنفيبدمنةةلم
تبالمحنايسمايسوسواهنءهنظرهضاايشاال1والمن

ماءبمذدافاقدفاتفيوقيا4اجالمجروالىمايبهيامنالافرقابرنررواابحرنحيروالمنيقولأالينبئالذىن
رقرلهوءزامحايسنهمئاسصوا

ئمنطنهمذابراجامنمجرمةاأواسرقىدبهاازالمالصالدفيابلمن
كانطعبثئلدالخظلةفمقاداصوالمحنالمحضهذالمحرمطواغةءالسأااسرورضداوألصاضدلمحرماوللعى

اوأصذفبغبرهمنمثه
ررتهـبينورءاقامااككذاؤدلهاشراالضة8االيأورضدالمحزنامميا

كلكلولهاحدافقلىالالدالىناإ0ارممنظبضدهالمئيرعاليلثوانه
ةبؤت13دكبءأةبالمتدلهائبموالمحرضدا

فاصنالى73



منأةمرباعافلىميرجأل
تأةلهطمنفقالحنظلةفى
فقالفثرةبنترالىااتقا

التألمجميةأظنكالاق
امجماءئاوالولدألمجهيةةأنانا
بربهتعرةتابةنىا

جماعنكابمامالءصادا
فكامخااللوئهاماوأوجمرفقال

عنكراالصفىبان
االلالذىااماواتافةاةاا

ممقوسادكوصأنذ
سااألةةخلىماصكلطدك

قالعلاأمسماهوىايهانداط
تةفاكالمإاشذزوهاا

مكانونأالفتىاتوقا

اصاقاعاجىناافامازمجي

اهنطاففاحهاشصار

محرقاماقيذااثمنولمى
قألمافىضاءانهجملوكومن

دينالبمكيرصاحبكنها
دلوؤاانردينبرارافأما

فيجفادمحرقعضعتجا
الوفودبلىثاباسهمنبردين

تبملةامرباشااهقمقال
آجرحألمفقامافلياخذهـ

دابالوفاتزرضذهما
لهفقالهىباالخهـءطوارتد

قاللةقبهامزالعربسا
رودفىءامسدوافىامزممها

فىثممضيئثمانزفىثمممد
ثمسعدفىئمقييمفىثمدفضة

ورصنصدلةبثمئكعب
أتنىنافاثكرهذاأا

عنيرتنثذهاهققااسلةا
نجئىانشيفالبفمتزهجمم

3

امادووردالخدودابامق5دثمهءذتدزكم
امربارصلألمنانفضلاامربموذالخدوجمراماامقابألقولأنسابةثنو

الرجلىالملفحاءامالهمانهماإالمحنعلرملىواجمذدهلر4تفبقعاذعإلملهن
ئابناصامباكانوارولسقاملمهللراماممهةهلفهندءلمةالدبيتءدعاهبدار
دءاانزلوآةأتىمهظارىتوفالطلماث5أهـق2رواالوقالوااصألتحهاصبعوارناطضازناا
اقدفامههولمأ01ضاوالحىءفاالليويسقونىيضاواليمهـءاهءاالاطمعوئفعالهلسط
وحازالجثاأرلساةاصآقبدايمذانوىاوكطلواأودىاباسالادرىفأللموأةآت
4صهصاالمرداأصأععاتولوكذلأالأناممتوقالمموأملهصباثلذامالمواله

قرنأوماواحدةهذهحبهاطفماىىتهـماكذ2فوقالبألدرهمدةواهذهـ
رالمجزاينااي

يمذبمثذاكالىوبخاتتوئأمى
الغربامرافىاأاد5راظاىافضاالمن

العذليفالىالعرودشبقعلىمثباضهمشايبحنان

دضتاتاثابطتهمفادذااءلدوااخسوواثئضلدأىعاالوالنخفيميغةاللهإ
المبادرةبقااةثوالوعىوادفافاةوالذقالمواجمهو1مدوءحدهاأل1لىا
ثيأصلهومذامماالسينثانخرواللمالماوندباذلااخم2كأءقبلةاخاتاالىهـللووا
أصلهردقدرعلىالتلذىاألحراضربئتذلاافثااقسهيخهوصاهرالثجءأنء
ةضبنوهليحاليرولمسعدحانر8لااللبصافىأدنمجمتبةفبنىادأتاوسدمهان

ينالمحرثومنفيالىاقىهلماصممقانهدثممسامهـصهالألقالمقاخنصلةرأىاذا
هذامنهوأخذتكذااذشقصكأؤهنافالمحرثلىفغالامالثهرإلمحراكب

يفاابقالفةمذلبهلضهـئمونذؤئيثالدثانمعالخمرفهضبةولأليأقدثا
لوفالبمذاا

عاذلهاسيشماقالاقكلسهنسبةبعدماءثااخماردجمكلفئ
اجاابنقالرؤبةفى

لازجماامةهمقكءامذلاإؤيوماسااادقاصوا
كانأتا41اافتفانقولهعايهاألمالادم4وقدشرففانابعرأل11

عنهاتجرفوعمفارعلةءحينياهعااضافهلوهىوعلهانلىءمىكلااقدم
شئكانانلممداللمبماعلىقدمولألنهنبرفالنهبلحموضهوهوصوحازمنأ
تحائرلنناوتوسعاابالأضونبابمهررتيمجولمكلنهبرواايرتاألكسلمأوانا

عرلثااقولاومننانصراةمحلهاحةوكانمافىبلهءبابكاحمم
اوجهولعاواىتأيعس5اوعنهمتاناساجهاتانسلى

ضاالوفال

والمرمكارالموتباذلذاته5منعمةمادامتلعثىألالطيب

بر2اانلمثنفوافاوةوبهـحزالوامدالمعاايضااثزوبابهامملىءلخبرامديموأما
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اصرطاجواءافااقوله

هءبئافىتءالتهرحهملى4اأكذامايمصدراهلهانىواافلمءاالملتألمنهااليالننيدماال
ابااأنامعئيهابابقوفاعنألبهونانأرلدالخبركعوكقدمةثالمجوزانرررىكااخهامجرفواتكاناقتألث

وابرابطةالفاجملهـمعنابمفوحمشباتهمفىشاسمأتعلىفوعمهـثىإعليهام9اكاافقالتقدمساوأمما
هماهاتلةواوأنموضموفىوهافاسادايصريرجمافوابىمجرورجاضهمءخصسولهبالقضاوهواظرةءةا

مهولهواابابرللجنعىومواإلوااللفلمامهودمجروامهنى8مالةاألسالىءوهـاللىءصةالالضاهجهـ
وممارولةلدةماروابوهولهءادفاثوتدأهلاالءلهىرورولسالنهبثباتقاةالمجرورودوانجدا
اهراظازوفافىبالخرعالقةبقويشرطاجوأبفا11بقبنصموضموزولدهااوجملىوالميمءالها
ويةوالخماليالمحبرهلقةىرةروتالاالألمألالذاةالضاارمجمفتا111دانهلىءخؤء

اماهقسبقءبىلمقةاتةافىنافهءاثاللفامرئزانىاامذلقرةصيئدابقفلمدةفلمحذا
الخبرأوتبرأمحذوفمبتءالمفاصةمنءهازدماثء1أأهذلوااومالءاشثأااثودوذاامحاسال

4إءذلداواذوءداليدلامدفيمثةتإومارفاتاالهزآاقكأتاثذفىاهذلاصبقاهألفارفانفاارواظ
اسابقااعكلألمااصوزثينافىلالثارضنمايهصىدكفهفوافوتلشزلتنءبقفثاااناكايشة

اءناةئنواقعديرانصعبئفألثهءتهافرخأصاايءاصهمءاهوودوايهـءأنالمحالةالرهذاوينالألا
قؤههـودووامثباائمىثلونادأسعتداإلمءابيتحمابرهجهاتتهاظىعالتاضولاانبودجم

حنامالذأثاامماعذااالغراعوايداعآبواممامجرصقمالب1خرىثطءذلااانوأقول
فقي11بقسامحأوفالضبهافىالفةلهتالبسندحوهنيابالتهمقودزأمرااموأمماركأحىالمفن

اهـماهذأيهايالىطقاذمبمدهـأوفدىبعلمحوأوؤوامطاذاعاهدواوقالمبعهـدهوالمرفون
تخهـقالاناابنفةذثفى1بندصمصهوبرروهقردباواأأاأمحوالذ

ةجابوانالمشقالةلوامفاخذواالمديخةيداآلعدافعلنامانميدوناقيابهالواؤيمثىفأخذناكفارقريلأناوالوح
ضالمحرمءوةعيوأتويلملمهءصدالتهتهاوللىافاتتمعهتلوالنقلضةألمدافىفنمهـفيوميئاقهاللهعدمحلينأ
رواءوضىانافيارهـهرءوعيتالغارهياليهمءإلقهونمتميندهمبايهمانصرفاافتوال210نجربألنافاف
4قوضمثمامزشاهرىاكاقالالنهدةتالمحيإلقالبامافاالعدوسلميهءدافهنهضاههار5االسكهدهبوفا
ازالهمنلوظصااللملىءدبالهاالسيرالوفايلزمتهارحمةمايفهـالاالخالقرممتممالثبوصمعليهالئهلى
االبلمنةافألعثيهنءكمءيهربايمفارسمريعاهدااالمالىالئهحمأملمامكوفيونوافةوابوحااثاوقال
وضجدااصامةثلميالجهربلف3رلوادانهمءالمةواتممهربالرا4أيخةكاءبذالثءلوفاااليلزم
اهربافصربتدينءبابادالتهحمهالالث0101ساينقالاالغراالداهذالاوأصا4عشواليهربانفله
لهئردول115إهزهيرةءفانهاأمنلفرالهممأالومادبالمبددفرتفانهيامالاماثباوماالةردن

5ليرلماةبآةمافىلمطوحلبهلءإنقالقاملفاواحماتياعالعلىت
المراةلهلىممطنوءاقرطانطتبرزلهقدومهصاذلاالىقولت

ندالمابنةممااذنهاومارلةنوالقوددمر7قدتيهقبلةبئامنماو
ةزواتألندىوهىبناانىلااالدينفعفىدانقالفى41باالعروفاطىسكودبنالدينجمالررقنثوا
أحداخائااالالمحرثابياتمنهلص

امهىومامثبارااملوكامجبنعحتىاللممحاهىوحققدعاذفى
دكل1051فرءاالالمحرثلبااناضقهفىؤعكةلهاملم2طفاالم



ارالمصكلآااعفودلم

اوتانهايؤمالمفلىنو

الملوكسماره91نء

ذواعربنالمالثعبدالىوصلتها

لمطفامدمة4الفوهبهمأ

أهزيزاعبدت3سمرازو
لمىفلماولىعتقهارضى

اصببتانلهاقالةالمحنال
قرصاينافضىعندمىلمعاما

ينصالهادبيشمالمحدا

دفيوولىماتافافوضته
لقياجهأتالارسبدالمكءبنا

والمحدمناقرطناخذى

اتفعاصالميتالمىمالت
تهاتؤحالواؤقه011لتهاآلو
ىوروفاتهلىءهـافواخا

روتهـالةصارانافىفىاتا

ماهـ9ااالىايطلم3

لممطماكهيئرثاند
امماءوالقبلهعصرهما

والتهفىاصاوىارذ5

همآقيبسملما
صامةا1عروقادكه

بئكربمدىءوبنلمصيهال
ابو4وكنهالزيدىعبدالته

بورصاهـلمفارسافا1لؤ
كورةالمذوقائوااراتاا

فدعلىالسالمواةملالائ
سميهلثاتهضلىادسول

لمالىامنهاشرة11اسنةا
ضةالمدتتءقدصرءقال

لبءلىءالثهولريىتأتم

فاردتهوكقافالمنوسلم
ءلهءمنهنىورة4ااأدإن

213

لخزاايربنطهرقولرقاماو
اندلممااالمندكررصىثأتاكسألثواصفطانبادتد

لحقليالذىأضذالرشامقلودرىحتىكزالمالمةىءأ
ذار56لن3تولمكه4لذءعاذلىهصيأبمابهنأوقال

وائافاساماالملثهذاتلوفىلففط
اوىالأدهصفاياتعذمنلالىقلى

نههطراللمحبمنيأرىيدإيرحيصفعلدمن
تالمابيابنمحديئالدسشوقال

ذول115اذالمطلووزتـلم5ةلممااافىنتألم
افضولاير3ىالمولكطوابوبهابمحسربئرضيثقد

قوآلخ5ءو

ينهكلألمرازلىفئرخهـلموصنىجوحااألحىاهراروقى
نيثلفضاهذالهفقلتجمألغراندهءوهذاعناسلىوقال

لاةاقولناوما

مارأربافهحىمصاكأناولىصذما
اراااخاروالالهقاثلألرهرمقطبلمانمأيساهـقال

ماهككليواكشيئلدشاقالثرفا
عددفىءوناأالثجسواندهنذتءايسأعآذفى

عالولىمقمولقوقث1تنفئمخهماكعامشخلودما
اصأختاثاثضوقال

نالتااوألنباكونـهلعاذلحمنئيءمن
نءآلجةاوماعشقأللظاذىااللمثمانممصقالتان

خاءدنهفةندالجم5روىءحبمصفىونقوماتانضاأتوقال
خاباتءآوأعطاكلةزاثالمواعاجهاأوحةاكعو

أياةال

ماالهالثاماعرفتكذلوسواكمءثهوأننىزسهوا
صألكمقلىكانانلؤهءىدسل7بمدتماقد
عطكميقمفقلتلموسشعدورابصهـبفعذلىالىقا

مئثالبنلديناابالشو

ابازادلمجاحازادتكاطءهفىرابنىوعذول
داجااهذلىبايرةلةستهاالعايشقاقماعذولىما

فقلتهنى111هذأناوأخذت

مثلىعادشقدلىتخنىدكامقانلمافرامافىمذولىتداهى
اهذلباسابقذاكفىافاشبههأنعافاغارمنىفاأص

وقلت
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يبهلمجحهأمنهحذاكلضروفىاتثمساىءاةياوقالت
يبهالمصتمسامذلىمجىد5وسخدهروءزاقملس

عاذلىنءاقلبإختىابسلوةللىعفيهياحمئوقلت
لبمااضاعدؤوضذوىايرذلبىعوفان

انيراذارأابلىابوجمئمانثنىازايىاقاثي4مةوقات
مجااقألماةكلعناذنفلىكلهجطعراغنالىعذنفان

بىيرمءلىءاخلتفةمألىفىهواموزادفزولىعىالحوقات
مىتصثمقهحنىكامصيبتهكرهبذفرطالولوعلدؤنزلم

برغصباواتصصذإلفلبأكال1هـلعتألمطدغؤالوقات
باص4افذكأنحدعاتلاهذسألةمنامذولاأفاقما

ؤامماأبىقولكلهزاهـرهلمىالماوا
الداهعانتاكاباوداوقلءاغرااومافانىعنلطلوح

فىااتييرواشرفبنكدقال

ينىماثكا4نتعابملذئاعلىاهتاأهـلواهذولقل
ىترثأمالمحبئلمومنىولألتردقراماامدنىأقمص

ئدتاثاللىثاديلثذاائىبهشاممأقباتفلىىءد

لرأىالةصاامىبنمكبأأؤلهت5اكأددالألضبلهالافبىاافضلاانوهعث
صدفتالدهواتاشلمؤمةأميوايافقالءالدواةهزتابقراهآغثفلةءالمووجودة
بنتثامحنفىالظاصآصاماذكرهابيوذكرتامحنلئلويعفاسابىلهذاق
بت4دآلواالبمخمكالئهفىهـابىءانه8يىكافمماقانصيوحانبناقالدصالحقالعدى

اكنتشدلدافشمقالءمااصئرأجلتنىلوحوالظتجلضلثأأدرصقألالفكأقلتن
لحيقولوقالهـط9اؤازهـذهنامنداجصبكأ

لىاعراصكلألمااصذاواكيوهوسؤاماأيأال
انعققمخنثهأنوالتنههالمحلآلزلهلذكمنائاقالثم

لغايهاافىلالررالثاقانحاكتبأأنتالسفهانادلملوثايراداهاققلم
خرالقوالبنظروشللنأساو

فانرتافماظؤينسءااأيهماتاديخمات

نحاللائبانهبايثاانهولءإشرأةاالنهامثمقاثتاامحزىالؤلايقولون
نتدمووغنتنا44فيصنعتهطفائقاالويةحالمةيلىرمعلمنانمامجسنجلولة
وله9ئادةنيبناراأشليتإثلى1سهناكاننماغفاذاسانباوعةلمبا

بتامحيلكمتهفبائنووفرةبىغترا1وصدرأه
ب2اجلاتهـقديصل8نجونام5لءركبساانبهلمجىفقل

محعثاالالء3اهربأاتظبمتثجاتقاللش
جليالمبخثءلىايلضووتلىفىءازائرهـجئتيرهتطهراتقا

شمتنوددسوفقال

ااتأبهحااأنبمفقات

آوومنكاسمرءياالف
راالافزعانهـلتها

امأتلىاعروقعاوفايسالمت
سالمالاوقاجمحزلىوأانج
قادس4اةءوؤلءصنابال

ملىخبصةوالذىو
فانهزمفثباهـلفا

كاناالعابكزمت1

وقسةلثةضاببه
نرخعمحااقالاغيرهوكءايرا

ربنأشرفتأترما
ضكءليرالومرأث
ءلهء2ءلهثفهءا ممىممن

حثم4هةومههواؤنران
دالهءخباالىصرفا

منودنبالمجةفدطفنزل
فىعرااقالوثمذنقلتحوله

دثوبلممعدىنجاا

عررنايومفالحاخمأبىابن
دىمىوبنميةاثادسلتا

بينانأساثعمقوهكرب
الناسطأيولوينةصا

ذاهـاناشاأشدونوا

ذالئاالعاجمانلالر
نمافبهستبءافانمااعز

جازبئضلمسثذالثو
فوقفالسماجمامنلر

بهابرماهفيهطامابين
لطقوسأشميئةأخعاألط

صلىثجمتفالتبمبهط
أخذبمنعلقهمئمقهفتفا4عا

لدلبينفوففاحخاله
اخسيناةدازاصتىوجا



813عدصأمةامامماصم4نف
فثشثأقاواالنأبغةانامونءةأصائهقاليوماوانلميهطعبدالملثانلوقيلسواوقيعفذبكهلقة

موكلعغءاماقالمنأميرالمياذلفاهكذاوقاآلقاقتهنيو
ابايدواتصاوك5تراسقاطهلمفىفااستعايستعاخفاضوابهمحلنأمن

أيئلقاوفنلنابتصرةماالمحلسامناحدنوقلتنثالتاثارةالاهذأليوفلقهواوخنصنمابميعنورأنابايا
وممابتأجمنعانفالفةمفاويخنلذلفمكالميبفيمعهـهذاأميرالمؤننرلموالناظهخلمطكانقالدةأبو
لمالثثامديقأنجحاثمنفهـقاؤلمنانأموأناالغائاخبكرألةالمعارضىالهلمونابأةادا

مىاقأئالمقولبعضهمفأفشدلملكانهقائلهبعرفلماببشوانابدلهدءشزلأمواالعليحة
رانبعهحأكالمألثوبةاأهالحاالمءااحلناقسمثمالمحسرقاصأبن
يؤتنهضرؤيمالاهـموقةايذلدتةنمجوزيخالقبرذعلىراماهـلوماظشةافأرمابفاطةابقيا
نرثدالويدبهتقولملفأشقابللدالاصمرالذىاقالثمةإباعراماقاافىءمسهوفىؤيهتصمابتىوآال
قالمفدبمكاسأااهذقوايىتسايلزقألفمىمنقاايبدنؤعماد

هزاقوومثلمالاشأرةضهايمافداهذاقولدشارتهاصالىأمالمالميخياملىالىلىأشردهـ
لىءنامكاويغمردهممنالمحمقلىلمكنبلثقلمحىمنوأص
مأالصىاسنيمومفيهىفالمعريذلالالىالتطوعلىبالمالقاللمثمنقولوصزاثمزلذففعلالوقعةشهـد
ابللسلطأنىندلاالأبوحيانلديناالعالفةااالمآمافييخاألظهمنروئأناخضهبكفاالجهكذتهتب

يعرفربحىضرالخزبنلوسفبنعلهعبداقهأباقهبألمالغالىالسدانعدبنمجداقهحمفةمابقىاعهانيها
اثعرنشاد01عضرتعكنهشعراوأنندتهملةمرارابفرناقالرأيتهالشاالندلعراالحمربابنمعدىبنعرفاتاهاقرآلتا

هرابالدشمالعاشنرجالجمألصنوحفظمنمامهكفغالبرب
سيعنلثاللكانطالى35ضنتصتىابفالقرطأياثجأسدتاققالالقمآن

اللملدهوأفقصزامابص5وىباهـايقوهوأفامابذلفظمزوعنافبالمتشة
4اداعإأنالماتيوقلتبنبشيأتاهيلىاقإلنا

ثسثالمحبةلاممممابالهومىفهوايقبثلنخكحفظمنمامعكاللهفةبمة
هشكلمحبهاذلندمنكاه5اوةعزوساشاقإالقفالتهايمىقالقرآنا

المادةهنهقالدفاتثلىاونهركالمللخالفاامنلعؤاصعرالظممنماةاكيملماحمنالم
مكلنبقأفيمنوحلن5عنافىناتاال7اثألثامالثهذااهدماىلفقط
عصياقئهنمصوأابريهكهـااعنىبالمالىندبهبكأوالمننالمطل
القساهأمرمنلبنمهوىادطيسالطأناالماذاكشداعثرولطفة
أفرتاءاحدخالفااإلموىالمحثمبنالقهينالمىلوظاحدلنابوالهالنااذا

االجفانعاقواقيأفابحدشاقالإلثيهابجمتمقآالتلدالمتهادلمكقالت
رانوااالعراهنهاسوى5المهيبااالصرالواقارعالفقذطعنالسومقمنفعطى
االندانفاممزهراوصوهلدمىمالثوتماصالتأيرالدنأادتطىتةوألس
يلطاقملىأطانكافقضىالمبىاصدودالىافيهنطكتعلىقيثابثرأبياوقال

لعائاالسنرملحريزكنقالمحىقاصصبكننزبكشماالعربماظلىا
ئانعزووىاذك5الهوىنذلاللمنيءروواالتهـاطاهاعصهماعدمألكماف

ما
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وحدرهـالف2ةإهـألممبداقمننوهـلزما1وب4صباثءمبدهنمافرأفى
وبنلمصيقالكانلمدافط01يسبأدالمعزبيتبنتميملمالثاوقال

اأميرهـةسألتقكربىمعشءالدللذاهلوتدقادلوجدلىبالئه
دقلمهـيةربننططصريثايمىمحذاكلكاةاسثولأظوالتدعنى

ادرسرعروعلىلياكالعبالمىالئهبالماقاثمالوظ
فقالذاهينانسلالفةمثياموأساكتقايخالفنةءبطءاكرامانلىءجهت

ئىؤألملظعرووقييئىاثموكطومماندبؤذىبخألمشوعازللىيمىلت
مافقإتجفبهدعابترسمثمشقدابهطوقال

تهياقلفدعابضقىتالىبعالءماغاه3مننلوشوقالى4عإأسما
لدلالوةءفرسورطقالمحمعزةنىاذلأين5حنعا4يراذاعاوا

مناهاخاوهألذرودفهـارفىالىأعلثمملوكهفىاظاهرخكازىاوقال
كروقادأالترىكلطفةمملوكالثباةالبمومنءلدأظبىمملوكاثاناما
تاعرفثناهـالألموكصممابريةاميتثلهىونهوانىفيااوأنأ
إىقدايهعؤألفيؤنلكسسةظ21يئبودىعنوةيسفكدمابسيثنىوايمم

لفأنبافنىالميركفاقالتفقالقووأدنوامىقالفسعذابنأذلااافىبئرإ
4ءاءاصاسهثصيامىثحرينىبمأبالألمةاأنيوانكاالابااالمألمةد

ممملعشدىالمالعاءلممناابنقولأصنوما
امتكمحلوضعتهلقبالتهل5ابانإذروأفثنتألاهذللعاندباوالألحىوصضك

لثاسهلمءلهأبالنمكاأقاالطهـشاهداعدلفيثءنلمثوعاثانهحاآاكاوانءدازورمئماهـله
قألمأنسركفاناذإتدأضذويدنهخهـمحينقميدتهةنادرابيتاهذاةاردبنءالدينفءقال
لمءانوىدولمولمشاعرمتقدمقولفلذامنوفلذه

الاللومازةلضأ4تاقهىزةأبوذرانراماجدفىأفىةيخللمادابرملمزىثعاذلوفى
مرهقالالمحربفىنقرل01أببنذرألىبين4فهفابلأنهالىترىالأتاجدرةوأعادعاجؤزافنهقاض
ساقعنتةثاذااقالذادمعاشعراؤمذالثاادناراينولمإبئايهااضمدأايخانناودقزاد

فمنعرف3صروناصمفانىأعىهنتاش2رلمط4زثأياعاذلى
لىعافىقولطبقالافغااهذاملىأبوفاقاإلماازرأبازوهبك

لمئقالضاةرخليافقالالمافىابياتومن
امحاالفنيءقاللافانباامادالخحلىءهحببعنمصولشأدن
ترحافىهأنومادرصشه5ىاذلايلومنى مالساالبتو

ففاييرالدواثرقالتدعأصاناخياالمااالولخواناوفتوربيعاوأناالمؤتمروصفمالمحرمفتكانتربابا
لمثأئلثجروكهقالورمضانايعاذليشهباناالممبورالرنىةماال7دونالمحاالوفىدىو

كاالمحهـالفغكأجمزلقالعاناهذا3ومنأدالممريامألأبوابمالمجةوذااقهدقرنةاذاالومحلويشؤاالافأتق
رلهفامخلظىثءأصرعدجملوالظتلئبهالرت5يرنذىالقدابهنتاليلثهزتقال

المكلالأوأبااباحذيمتيمااتمشتضارسولارتن



ينفورءنلطكاىفىلىءثو
مىاونووذاةعثنق

مثكلثصبماممخمبفل
اصماسمداتصيرلذلة

صفاؤعرسدقتالذة

اسيرااعكتبلىقالص
أمنكخممهفةلوال2شلمؤمةا

منكذأتفباكلمالمج
قالوماهمأقألكقيأم
رلأتقاءنهارأرةكسهـ
جوتالنتافانمجر

اذانىالتلوءالقههبوالصص
3وماتاةت4طخد

قدملمطنصبرطبئصان

فألشمطاماأاقامةايألوفىا
رثمؤرعهـبالىمالىقه1
محلهنءالودىازرب3ز
إلسالاحهطاررزأرلثزيدى
قالثمببالنأصهروفثصء

وتزانثعرناتاآؤرأخمأاليا
14برجقسالور3طء

اوألأبامالدؤةط1ىمءاة
اذبملىمابلتهابدافاقدالمس

دنحاممطفقاللماءماتى
روىتءأطفااشلهـفالة

الىفعمدفنزلتأسطح

ف5ااةأثمايخإلثهافذا
حدثوجلثأث4رومابفي

جفةفثردركأدانلىا
يرارعاجهاوهاقداوألقةعة

أىفالسائجشفاخالأل
أمابئالزكاأحىاضرابا

فىصهماثفتنسأدمفافاع
اولدسفمسالصهالمجاهاث

اللسألمالىاالتهتاهحر

613

عبهاقهلىتهارسولمءمبطس1احهـاروشمالئىالروهمثالههويزنذىبنا

ضاأتروقاللدبااهماوحملفذثووسلم
نحالقاثبةهمحالملةليوهطفصمفرثبنهنمانهالم

رح6لاقظامقلةلأىلىلغممااقفىاوبفتالسود1فرههثبنا

أدوبنرهـءأتءئلهلساوقتمملأبوابهلىء
دسئااصاقبافيئاءلؤباةكأعااخوئ

ضبدأهلكمألمطيصرتاثءألبيدءأبءحداالتىوقال
مدسبنتبدالملطيوفلمزؤتحينكأرادأبوك

بردبهنالمبفاطتيخلثءوالمجعباتفعهيكتهاأرافى
وقالدأعىءشاربنوذرهءدتوصداالبمثأبوعهامرلخموأخرةضوعرأت
لتدكراطفثوندء3محيد

بتغيرئادعهمابةااصماهالثلصأالك
بضبدئاامثضفرىاكبمحةورايئثحصيسىبئامبسطتبتتا

قولهكأبهاصنفرىاوصمءصمهباهىامبسعاتبة
فلضابعدمنجتىلتاعرووادشأبالطيفاسق

مهـعضاابشصعدالىالتلدىالزميلاسبنظلىدناألىيفلثرقةاةماهناكرتوذ
اخألفقألتجداحدافوينبكف

حاللىاامها31صهأمبهلماجصراسوعأيناخترب
الصوالااالحاحنميوتكأوهذىتيمنهازه

لطبصء2وصاامقواؤالامحهـلسناالمحىضاعقفئفا
لخرابضفىلدزبننالمحىىمحوقالهؤةابنقرلنالخيراتابذااقثرلثبناقال

املمالمحنعبثفانفسابعاثخبئلىءاللىلىاليصىأر
قولهأظنطفحاجبنالدهفاقالشومن

اماصمطرا51دفالىءوما2صامنبءقيأالفء3
يرالمؤمئينايارفآأفلنلينصسقال4ءبراليصابصلناماننةيلىمةهبناماوا
دالمشصصساؤوفاهداأئذاراالمحغدفىالانةتالداعاملافىبحما
ذاانةادثالعاهآلىبجمبقالذللىعلالمؤمنعرثرالقالكةءاماةبالبصهأ
لهنيرساساوكانالهنلدواسنهاةدهورمحرانوهـةئىبنبايلطاقىا

وشلئةطفيزمخطصثترىتمنقوذاصدهموتلهونهرصفالتيقر1هلالىوهوملقى
ر4دا11مامبببفتعلبهافعنلهيلفةأبوسؤانهـفتاللىمشوقنءمبعضه
فقالءشمرااضكفنفءباءصةثهـاداناخهـواال

ابدراإآلرابدانديمتفبرمالراازاربعدزذاأنحهولم
الفبملىانأبفيسمالمبنتلهتءتوااتتسضأبون
مصئفالثةاوفىوايئصيءصوالثةءاوئادادبفهخاث

دأرا
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أناأممااولاقدمتافقال

فقفدلميوالتهااقانهتماليإذاأبااوإأساإرآدايخمافئاوظ312يابمواامذحأرادا
انهاتحرطدتماولهتداسفرلاافثاسبقكأسءألالاذاأماهـلحرببألأوادمههاومراو

اتون3ءتمألقال4ايراقلواسراجاخمانهنقتمما4ممافين1كلئيراءهـااثا
يانوحلماهـيئذفحاهاياشملادلدقهحلمألودلمحكااذتو هذدااتسفسقكألعنىذودكلفءاث

ايامثرانذوثروثانإحىولذهوافاا3فلوكىلدإدراوذرل
اراداافاتأمىةابراهاثفىلافاؤصاغزايالذلىفىبمالىابخطمنهتناقدهإ

عرهقالفااياالءاذدءافثااقهسلى41باورطالؤروأألدئلذأالملرزلمث
شرماالثالوفانمهـان

اطىاألووقال

بناقهاعرلهةصلىاخهاحبطامذلى11اشبقنابفى4ةتولص1ءألكاكاألبترالأل
قىاثمايهطءلهوشةثهـارشألوقالث3ا3قال

مدرآالفةارإببمزودؤتامذالاقصصجنأبفهءوستمدبهايثفبكلفىاحانه
اماصالفةدلهنلفرحمنمهيماقلىااالىكنلظاسسفضدا111هاذاقفاص ربحماصمايم

4دالص6خذهاللئه1داطاهنلافاقألصههفقاتكاءطالترانلذءاشباوحاو
لووهـصرفةفادىلىااتةةةبنلو

كراصةأالؤرحزاتحز هذالاف5يوثولصبأتءناافىببفكرىقهلهفىىبابلاهلا

و11متاةكاائجاآلايالكءاأتئتوكةصىتأنعغرالهكااواردادؤر
ءئن3إلمانهلووب11إمنءلشأبقئرأىفاإتءاذاقالتتتابةؤراايسؤلايشيءطدالمالواردالذىافةا
ذبابماالاةردلةكصارابرزانةايرهصاسهؤتالناسدغيرزتائرءانعتااالنامرؤفىاشرابا
قالاوسءألو3مذافىألمايماءبدقدتمءتاىبمكلسوقى101افيسائراانءدلتاس3يذأو
مكلثىفىمااللمىوااللهيدتالوكل4هـى4ماتمكلاادمةبشءااثهأء

الةامائفيرضدغاوفهـثكلااقالوالاالاذيرواولفولالمأربأبنودعثالملافىضالنهمربا
ولؤقىدكلهزجالالةامالكاابهـذوليئةمقماثالاكدبهؤالتوفيرنرءوا

تجاةهرليثاولةبفىإلماناتمممكهءالافىءبتهكيدقازاأاافىصببابملحوتىفىهبدااتقاث
يخناصكثراالأغشافىاقهرحمهاثامابيتينلىالطاالمامخاثالظنءأ

امووةيباااكهءالدالأبؤاهرسوقدامكلثىيذكرشاهدامناالولماسمعنيفيانهابمنزلةعلىيسعبولهوفيمأ
فىصيهاايرقدطمرباانأهراقاللههدابثلهفافرت

بقءتاخالدبنؤكانرأسهداناههـءمهثبخألالنسفداك
المجاعةجيهقنرافقالرونارطنرواالانقضل2و

صأؤةلماثاباألؤالهأالىلألماطامقاهرواصهانىلفصاواخوواسراثىالمفعلفىندأربابءانحمىلكليات1
ثفههااللناطصةناليرلدلمضكااناوالفحملىانيهالفمانووالمجوائةفالمحنس

ررثاثطاتاعفانااأمطشهاداحاكتاسغاهاوهىبالدرةيدمنه1ايمألمباقانطآنهمنناساعوام

اذليتاكطمبمقاأذابخالدخالذىفياطاومغبايمنطةلقبناواناراإلعتألكابهذااانسانيونانتلمزمفأسا
فىفدى81



ارومفثاخبال01إلتهذمد1
فقاليقماولفمهصدصفى

فىصاعحلدكالرله
افىلؤقطصكذبواربالى

ونجابوصكلص31وذالث3
عرالىرجلىحافالءامألا

صدءبداصباواقو
لطنأسندوؤلهفوس

أبقؤةنمىسابتىالبئأرن
4ةلشابينيدهلدترفاؤ

هـوءففطنساةاوتجثب

ك3لهرب3فتلذالشا
ومفىةللرالنجافرسا

يد3نختدرأنةالثافرسا
لهاحىمضهاذاهـلى
قاذمالداخىنابمياؤقعأل
ضهنؤلىساقدتحتلدكط

دءةتبكءفىانوقال
خجمالأتىأنهتمالألمهمن

اإلزأالثأالودصبهنا

14رفألىحلصولىة
عارمفثسارفرسهـ

رمدرهـفأينءثءو
لؤربااالوطزةمالةئبه
فقالكءاصتءرافغ
أشدفىماشومجاخلته

فىوأجزلهاءااةبالمحر
سضوأهاءالهايزدات

لىاةالتهواهـادة311ماتق

سااحهوسأحهااتجهأقاتاخها
اذاجيهطوورأبالتهطاذ
شعرمدومنمهاأ

اخمازورالتلىاتأولمار

رتسهفاكرس01ماوزاعد
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لمفكرةااقوةاقيةانأبادونكالمااقينيرناالنهافاالناسىايامناانهإليمم
لموفصلقانا01اليامحتةمجوداالنعأنفىحافسلواساالخهـضلادذدؤ
اقراواميهبلمانوعاضثصضالنهابةكااصآلةصوالمحن1ادلمانءاناألا
بافابابرلهسدودالىفقعزفانلهذاعاابرعامةالسهاحميهااكااماما

دقاتاةمخبرمتصسامطرداصلمحواباقرتاصبامؤفاوافكاطردالتاةا
منىءتدلثهانهاللمافىاةاكاقولمنهاكثبرةجنجةبأيئتىهرفوهثفمعهطهذاب
افلى9لمجرأوااحروف1عاتدنهكةااتأتاالسمفىوقولهمءبئاكإؤنةالداانةغرمفتر
صثاجثةمطردأنهمماللاةواثاةالمجنسباوللىافشفاكآيوشاواآالألم

صرتمعنىعلىتدلةءالمممفىالنالمحدصدقددالمحدوثثدواتددددادو
بالمجفمىنىثافأتائهـواسبمافوريزمانةغيرمقترمنىعلىتدلفىكاةبزمانمرفةمه

كافويناتتأوااومواااالالمجرأادخاتالننجثثاءمطردغيرأنهبحرمصةوالخا
والألمافالاضاليدومالممناتوااليفمرفماكبأبالمجريدخلهامساكللشقبما

اثودةلىمحهةألمعصاالمؤنثةتاءالالءبناوالوغيرذاللةوديروذوءلء
رةءفانهافاصدةءاااهذبهرالولاشالفائعألحماماردفىافثترى3فأنتوبأبهما

ناذاءاطاربالالمجلانباخالماأمابقالمااالكدرضادر3رصلةجاث
مااالماائماترىلىالمحأنإهذأممبهالل2قألإطايألدإإلكصوفذا1ا

محيىفىقاااقولصرمبآكرتوذلتإلتى1ااعلذاتاللهـصأدرفلهذا
وعكاروهـننوافئاهراطءااسدبنيهنىالد

درعانيوماتما47فاماصعكارنحص
رعأردإعهكاةاللذىوامثفك

نقات4خهاومنخلمطوفاد
االرادهناتفقدك5بثرااألركامإيئال

ادزتعكارهىاةعكارثاق
نعلت4خماوعنلهؤالمادةذههـومن

ارادهذاكدفىثةصعنىولمم
ادهوزىذامىلمولواااللىسا

سثلمايمناغافثااتوقذرالتهرحمهاتعأضلاضىاةداءيماءالولباتلمذلم
هاصلمجآلذصاابهارلمنرماماصثممغرعةضلاظااقافثااارأعماةءمقرمهءن9تولم
ئالىالئهرحمهلفاصاهانشدؤأوريههـدتةقكبدئا

المحليملداموعاتمصاجهاثءإعكادث
يميرءامنهسإيتصدءوتءمشمقر

للذعحثولمشرااناعرمنااالثاكأوقألوزلهقواصنوماإ
نعيااهدبؤءفأصبئالدهرصط4ؤثزاى

وماافييمررااككالققافذيربهاوماصدق
وقال
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رافاه9رولىءفزكرقدذاربائاسضاىمألقأعفولمالدأةئقايمبئإلةأذفئمالىزيوابا11قثمءأألىبماوتيرأليا
لأسافهاالىوصاسصآ

4ءالرماصمادنرقهفالماتامفانهنصاههنمن5هاةهتفادجههيالمحامهن رتوحرمأانءداقافقاقوسفوصىالشقلهقاقالىابئخنها ررواءااللاةوؤةةةءزوراصهنهمنكرريأ
رماحهـمفماصتئاىقوأنلوء

تأبماوماحوايمنتنماةءلمحاافهابهيأن1اهنصيرىلجاالحمامألفت
حرماانءليقالهؤلولمضاالافىاالثادافيامبمالرالىبطاالهيادةةلهحاوالذىكماالاصأةة9دا وإازىلمزاوفاحبناوقالأمموأصندكانوسكتعامافضاأقالإ

أنهمقوازإاوامااأنذلماالغصانثمطحقلمخلمألانهاة3راااقوسانءيبم
مكىمماءلأبمتأنهرءمغءمانالةافتصلماكذوعةافاأبخعاولهطتأة

ءفى41اتةالرراضضاتلىفكةالىىالمحصوقالا
أنلهوفوعصهم

لموالوقامقتفيطأةقوىاصالريمارعاةابقىناعبافىمات
3هـدنطقت91ةءومالاضادميماغبرأنىتثانكا االثاسنابنوقاالاا

أنجاااالاصالواآالفروإفافىأخأل9ؤاسالباممثبالمحعنمالبدريماذزرافىسألم
04أؤمصأادوأراذالاةاطالقاتاالجعاناذاكسرألعداليتفءثبيافىنا

لىهـلمثؤانهاإةءمقبءلهءالمجأزاسهاالفرقائىءكاثتشاقالياجاساالمجزارأنالمحأبادانوحما
دمةافىوؤولهاعآلرحنصنقالالاالسلبماامرطئالهسفوفافلمإءاالهابا

طأواكاااالمرالخرفالىبهئألوصالتاسعفباباباءعص
لحهالميلداانثةعنءأالمحرفىايارواأالدخيريمادن9لى لهالوبراقاجاسراخمامناتونة

كأالمأنةاماضاقياهـماشاصالةعنأاثلهقات

لحالتنألأيآمأسارالىاأهاءاثأضفقال5بههاخيرةل لهيضاقاهتو
لموعائابالغهماهم

أفيىاءالةهكازف2ومجادحاذاكاتصاالباعة5ورأوالدررساهـمالروسيقالواوف
إثصارأسهـءدزهادناحنكلفعالثىءببمالسوداكأتماكان

ىنحرنحمةاداألصةواسودهصضبولبرىتءابامبرىتنبيلشررتاهـث05و
وحوالوةةشرؤثوهزاابنهرالورفأنضدذافذاخافتبطمطيننمهوقال طتساثروأةناسفا5الصكنهانولدك
محعم2لانواباتنبانراالمحزميزأجماوقال

عازروأةثماالمروصةتسطألهافجهأمنمنةمنانفساافتضاهةلمح االمهقدميحم6واهاحأهةياةعضالىمدىء
عماماتافىوحاوزهاءااقرالوايخادابنالوظ

بميرشئعترااباصالهءاوفامخالصتافب5اضأللبالفرزثةقد
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ضاأثفوله

ءنفلمابغيرفانؤيءنؤرااذدعراحققفاإةاااأجال
قدساارهجطأىئاةكةرؤاكيمءااادناضدقةءضالىوقالداءولدتااة1ر

ءاصوادعواافأصيمألداالصاتةاذتهكاهئزرءسالالمحغسا
براللكرمملىأوخاالذكدراصعضدااصفوكبتأذتأنفةخريرداتردوانفاعلم

لممزهقانهاامااااياووياووأىزةاىومسةءالندافحماندفحمياعرأبالامارنلفىاان
شهبعدوأياالالؤاثروتياالداقراقيلذىنهبهدالهوأىلمثاتالذىتلءبصرثةادمحىأوزص13و

بصقرباواشةبباديخزللحثلهملاتفىتاداءلىاأخصوهاالبعيدالذاسهثاندللىددتءأ
اليقركىكلألمامقرهـجمااصحاةعداعقداعمملمقااااربابهانئثلفراجمدابدىكءداوترزة

زهدهانجوابوالمحرامنب3قدترالألمممنمامباالياريدفانهؤلفوحهـاسمنءدةثطذأصفامص
ناينعلصأفهءأسطاانقالاسكومنصنى4هـكاانلاقبخمابمالنلىااذأؤءطألعدادانالاصقاا
شفانهاحمالواحدومنفحممىلقاسبممالهمفافدزة41آأ9تاالنااااليرإصاأصاالىىصىالمكل

ائشمةازلدصثان4اتءردفألناوألمءأدنافيرفيغتيرادءندااطءاضآتالرم
اوصبايموآقاالارواصءاالتالىءطأفثالمناكابقدرادعوزلداكاونأاثصرآيط

قيبزكهيئاجمىإرأصإواالاإذأالهردواببوإتفايالغروصهتألهامىاااإلعآأزتاناةادأمرلبباالشداءامزاباورمنبئ لألاكهاطدشكلعاسنو
هـصأوصإصعكمقممابتذ3لهالفيىماصقنةيإضهءرعيهربعهررودقءداوعاداالمرء

الماجمافرليالةةااالباآهاإ51إاإلوألفىاأة4اأثفوعا2ءاماةإلدندلماثوكأعنولممبثزاتنا
صمآاإزيذتاةؤايئنارءالتوااثآلةاقمركةثةءاااناقالواصاثالةابداشحكاقالمنأ
نذروازرىنذرثكم

ا4واضآبادأامااوائاصأاوأ4طيرأاةإبإأاداازت2اؤدةرءأفىجماأوذااأيشلىبأنتةان
افااادىالمتفافانانءالأناةهـدالالفراد1فرداوأواةئمالىءىهم7فىيالةءصاخلىكنم3

المحددىثتهلؤا

اصمأآوءئالمفازفتوالياعظمعءوفاهرلمءاوآآرفىخيرانافايبرءدإعلتاوأاتاللبءدممأخبميناذهب
أديلاماتانهلمفرءانهمفردانهباثاوبنىايمرروااأشبنهالزرداصهداجقيصهوـ

دبربوسفىاثالءدااكحرفارموالنهمعرزةائها4انهاناديلثصذهلىألهـالهلمنلولذقلت وومعر

نحواالعرالهلدتمالملىهيرالهءكأكة4ملروا5الشعارادحربهةإشانمطسومحآلهوطبكالسدةثاقمىا
6اتاذضاف1أشزءلورؤهآالنهتكاطءانائههـبوشياكدمامالماباوكلومنأمايردبثركءغدماا
الهمربالمحركاتأقرىأضطىالنهدفثمخألماائودىذااافضالشب6الولوفغماجاراكفتفهـعالصامةصا

دأومادم2اهدتاثافهاثسمماافىءفطمرفةانكاندىظفااالمرابذمنهأتاصاأهدترعبناداثاصدقاد
نيرءابنقولىصهمامانساثالىسة
د9افراادهآومنالاةأطصم5اهعاتهنهردةاابنمالوهمهاثأصصةاصالما

فردااالمفادىلءةراألصرفهنابرمؤمالناتاصماروذواةذوا
كرةفرداوهؤمعرفموالكنثاذالمدؤأمازمافهيامخبلىءفقلتزانصبتفافاكانوانامامهوارسوبوومجذوب
للرلتنشحافقادفأماذوا



أخذهوعلهالتهسلىالنه32
مجمىآلمجاخلمنبهمنااثااات30اراونذةنضقيصبء4نهىيي8أرجألنعذءكاااللقمهنأروالةلما

ذءدامنلءفاوهااللهمضذافلمدةغيرمقهانكروارداتابهاذاعرارحاناثمات
بررافىبربايةبنذرتاىهـالحنمافحبانجروعيشافاعلىاهمإاللمعهثنهعدابنصسؤررد1ردهو
تأمراةءمهـاواونالةانمشبرافىءعزرإعبرباالضافموءطداواةانمحرفالعجمهـوما

كرانيولمهنوهوأاميشةصبحراللهضحفمبثوانصؤفمىالنهمبموضهفىوادلة
ثهـ1مراقالالىظاببنالبمفعولدانهءولءصعوكطبهوائكلافاضرتااومامقهلقتات
4اللهثفي4اامالىارواثقأ4هنتوءةهناظرؤثيامكأثئباالضافةبميومغفوالعىإال

فىبسهوقدلىأليامفةصنهمجرورالالوليا11فةالضاباحرموضفايوامجرورب
اآذللثتلهابئ4أئثذويردلم9اااذتردسثئألىدرم4هثىكاءتثوردبامنتكأاأوحألهءةوةأ4وبم4ةهرثب
لمفإمثأوثةصماثاودوتافياإلغةاأربابيهصثلذى11وصذالسالنةيامكافىوآفنيفقدأنفقهفيوا
3ولهربكأدااثباعادةفوصذووفهثخةضأبمهاصتمالثلبهايخا4نفمنمانداالجرأن
كسامهيهةااندةءلوانتااليرهذالدقالمنولاؤةبيعذلوبضااتمهنفذمنآتاجميةحار

امماادبنهالىاثإتبيصالمحيصثقولهرازكصءاثدلمالمملىةس1أوقدذلدلفاسدوأمثالرااألاعتهدخهذا
اادالواتخآلدبنانوذالثابمالمتروعزقاثمإتوفدفشاسرزىهـدابريراكاالم

خالدبئنروكأزاغزا3المفابادصفةاثحتةيياوحأمةالشهرعاحكمتقصي
اوقح4أحرالةبمزدثوابراارساتالداوءيعافىانلشفارسيراأبهفكثأأماو
جمألتاتانةىرصءوابهمالدفاقىنبلىفىضاءاثءبةىنهـى1ماخاهيتءافأند

اداثؤبلمروىابنماعريهواطنفسهلداغيرهالمتكلممخامابةلىءتجويدااليقصهـأسممنومضهم
تءاثههرواءلدوائالهضاالمجنةدأىاظحهادالملهملىبطخألكلقرلدمن2ءئ4قدصحردزتكونتبالطلهقتانصحث
مقلالداريومفثملمهـاتمواكرمذءةءقراوهحالتعاوقولهالداردادمنجمهلألالداداهىنةوا
انالىلولمدون01ءراالوقنااروالوارهـبمنهايمنفهشوموالواتوا

11هؤوءاادى8داصلالميلءاإلعثستلحمالوغاكألتجآالمحضاكدبىءاشوو
نمافىالارابوناوماجمارجع4امىحلهمستلئمألفرونردأثمفنفسىمنويعنىلدص
ةكاااكءاصم11لومنباببالثةهمعضالىسااءالنأابةراواءفااصىااننماصباباأيامفوأ
امحلياكتأانهلواطىكدزكلىبالمثزنأقىفاذامالمهذلذثالمذاقصذءلمداطاهيشاقءالماصبىا
اءاقاأنهونليردمنمنكمماظيناقلىوهراتعافىالثهقالوقدافملىبهرهكمميواردهلعيشا

فهـمننىألااوخاالولىافونابفمنئعكهوقرئالخلقننكعهنعمرهومنتعالوالعرأرذلالى
هولنهاهمءاواحداصاعرالظفدلدالاثانيقوس

لهادئاكأرالىلزلمواخذنرواعااكارضانه4دمااليتاةافقعامن 4هءالمءاتوامراءةاققالوافىءاةاءابناخذ
اتأنمفتالهالالذعصبراوالمجارحكيتىهيفقداصعرطلثمن

ردىالزةحازكهـاللمحدائهمايتهناههةإهصراقومناال7ضقال
خاءنغماكلعندىنغصلءاطمابهطاةحيملولضاالوقال

سإالهسثاءاالنامجمهعمنفغدأواكااإلطثهروءنىلاطةالءاصب



بافهـ10ةاسنبالىات
ناملسماصللمال16

ؤدخهوااالىلوىمثم
لهفابتىااباغزغالمهالى

برهضطةاغزاباعندومنبه
لىرثالىالثلم

بنرث2ارسرةاهانىا

برصاداتاكايسادام
اعتنرلوالذكطوهـلءوابئى

ةناةوقاالياوساباحألب
طاؤؤالالبمزجهالى
وقالذثنهمقولد

ةاانحهبلهرربا
الثنلءواحربتا
آلشروثافرسااصذمنىث
مة01انعاماةرباقرولهه

ذهفىركلميتطتأفىمنى
كأمنءدموقدنىةروثةا

فرسازهانالمةوهذلم

وممالوذانبنزترزنضكا

فئنحاطبفهالةاىا

لةثوسلمثالملهىلرجالاان

غبىوتؤصألبرلىوكخذأن
ةعضزوفىأتهـؤانألاوأتا
بوأركاباسننالىاقرن
الصعوويئعركها1يو

4د

ي3رافزيومة5ااةأيئوا
كاأتأسرتاناندصنىث

تاءللىداتيلةوسالث
انناأبكوخضطممك
بةالىحنألتلفأسهـ

اظاكبرانفاكهفز
عرقةانماادةأبرمبطقال

قالثلذااثوماقهـاضباطن

232

وبلغحهطاممانىاان5خاننىاذاىلع3المى
ثوهوهااالرمقلى4يمثىوهوقدماتلشأبمنلةءوابهتاقال

االزاف4ثشلهصأناباكداةحراءن6لو
مرئءااءاهألألواقال

تعادثتمه4تضسفاتوفىةامخدشباباملربنىأو

طارىأانقضتفقلىانقضىكاأزاوفالشبابالديامنمارىءاىااوقال
فىصااللماوقال

دمألفاتلالثتدبدافويشعرىاىأثبعنارى
دأبركأاوهاابدىءو5ايإأويشعرىسوداتدأضبمنى

ءاالنحنانمتذرءصاابنوقال
له9ديفثلممنلطلمةةفاولسفقلتبرائسالواقا
لهبلىءهملفانوششاثادتقالبىيشغافببالىنس

بهلمثاوفىاارعنبئتخالاوقال

جميبكدفىمجدلى9حفاصبىووارقدؤألمنانتبهاوقالو
بطتاسباحعنداكرىاافان5ولذتىئءداضالئىفقالت

بشهارعنبئالمعقزتبناوقال
صدراتاالىئرهافطفتوء5هرمىحتارصدشصرير

صالدهـوقاخمخبالماصطقاتوشبتتكبماتقا
اطائىامبونمطأوفال

صكبئاةبألااللمجاكاوقالطهافاضطجثة4أتلم
راالدبالرأامتإاذاكفان5صيرلهاضايمطوبثالؤ

بالمجامالماقصمالىقولأحنوماإ
وبهرمثءدءالوبراومانضائفااثكأءساهاناذاا

االمصحهصهتألتولءيركألباثتءقدناوعبنى
كيصماتالمحهثنءزرياالثاابئاوقال

ياكاوقوردالرتءنامن4ثنمنكبرؤاابماسف
نلماعنوهذارىنهذاكمعذبشبىثءىالت

بتالمحهبشهفىمضاأوقالا

بذيسلىىكؤبفعسفاهب5افازلث4غيروقتإ
ويلىامالةنءزادو5جاالوحنآواقدزاده

لىامأفابثالمثاذملعلان5أوقاباالطفدولق
المحطبشابهشاسمنانوالجم5بهشماآلزمائاقدثيبتنىايضاوقال

الرطبافصناذنوراوالنجصءئرسذلىمذابتونورث
عزمكلمنوشاباسزبيباقدشابقالواضااتوقال

جبتط



آل2
أى4هاتتضيشطت

انموقورجالههتارأممكلفىأذوقهعهملشرمنفاجبت

دهىعبنت2ارسهرممجغاسمربثاأولفىصبوتىمنبامنىءيااايضلقال

لننرفقدقشزفيهترسامضطربميتهلىفيبكالثبنىمهفىتهواءو
ءمانث14دخززانماعذرالقنءشئمائعا4ةأثالذىزا5خهـوقال2

لمثزت3ماشحى3زهراكماغدارمجانةكلهشردهفىمذالحيههـهالث
تةوالغاالكتبزوالمردىالي1اةاوقال

االذاكواحدميراغعامبعونله6زاذثحقتواذلااالم

عاترالذهذالشبمصسىءتوالديمنلمحة4عايتمممفاى15صذلوفىالب
فىوالركاذءسلمماتدهالليفةفاسحأىببزهاأذكرقالوانتاافىالقيلالمولقاأهلعثقوقيل

4فءأالذىبألفئءلدولنففثياامقبقوانشطؤمحهالمعنىالشأعرأخذهذاهذاأباكبذكرهتذ
االنلؤهدلماعلىيئياسيههءولى4حهمثناشقهبعنى1إلقىو

زروةومخالمأسههدومنبرؤثمنعامهتأتملذىاالادممالمىيدلامواأت
باددوافداةاةماءفأثهـادتصب3دلمآصبوالتلوافنيأال
فلمةاألةتئهـيميموجاروحدىإاضثءباناافرصساركاهـألفيهمابمرتاالحىرلمو

ألدبآوااهإلمهامام9ااصدفىاةقالاحازةناساشدبنالدبنابمةالاااالمامصمااافشدنى11
قي5اافىلةثااااماهااففسهكاسابنالديناب

4ومفحناالىءأةوالذرصيميمهواهفىلمطىقلفالىالم4تدعهـىءبيألققالوا
سحالمحدالتيوملعظماذملىت54ءكاهشأاثبدوكلهبهاخمنال7فا1أقمرقالهت

لوأكسلهللىوااسألم00001ومكأفلفاتونهللىرهاحرعذشىورفءرا

لاالتءقرفمنىابوتالىالثهدرحمهالوكصدرالدكأعدبناثتاقولننادةالمطوهذهاسو
برمفياتصاذارأوجهباسنآمن7بشابهبدىوسثب

ىالراأمجدهطواسماتموجهـسهاإصمقيخنىابثصسلما
اناالروهءمهـأوادمذودابهعدالمنشبدإخقتعثأناتوؤ

نوضبههمفناغمنولوإلافيمبالشههوتياةن
لىالصااآبنقال4ءابااخمة4وإمحبىكطابالةاقشبناوقال

نانء1مايعأللمواسافاحكأنثاسناةرتهاتئانماان فاثإلىاالدتهفا5انأغسمنااذوى
باآلهبممضالموانالمرتاسةتاصءفىأناتوؤ

اخيىااظرؤوالئرفم

منائؤاعضواالدبلميلإباتصضرهنأةاحتهابءىاقدذاسلقالوا
أدةامنوذتسئالمصاامناسجلولىانهئىلموممط5أبدااحبمبسالمتافقلت ااشالةشمعااسأبونووفال
طعامادهـابرخوهالمانزولائ1ذيلكأحدلمهىعددشمنىكمواذا

ئرحنغولةلمحاعءااإلدعااقاصهـدابوفراسوقال
أواالدبءاااثرواظمكايهارالمببداكوعذارىماواليمنعديرى
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مقولةكللتننة15وا
تءإالىاوىةتاا

مكلاذكاعاروتههب
الذلخالىعزب

هاهجلىلراحواةاروةثاقها

مةاالكاحوروتهمعاعى
احسراكأعدهانفثها

ةالىنءدتاهاهزبوا
طلففىازبءاامنأخوذ

وضاذفىبااةاألوهـلا

يداضالىصلىجانأيراع
صنيوالمراغاةانءاإلكى
تاناسللمءصاالذ
منثشهمنحاوكلؤمر

نارةفيدتالذماةأءهؤال
الثشأؤفإصبىحع
تهدثؤبيماتلىاوؤولهممليم

نتفءهركاسا
وووتهوهـةههلىامرشه

ت2مثمآملؤفماأدلوف
اصكاعدتهتؤتإلىا
بنصرل4عباثواسم
ىامهاإثا01البنأوث

اتءوقباة8عاها

االرعقش4مرهتةلب
لفيبوماضرطالنهلوقه
أتصطألطزةاذاهـءله

ءسعراكلبراوةاشمنةءصعله

تابراهاهأدرككنءلخقي01
لىءاسافوالالمال1

دئنوضالمجاامرهمف
4انررمةلهمهحماواانا

الىمإهضافرطالضورى
ذاناهءقدمىاوقابهنى

عرطويثوهـلالر

ذارىءالىبعذرالألفصنىكناثحيمداوفازادث
ديىيارالهءقولنأوما

ئثىاكأابداالنافىءرواءساألىلمئواذاسردت

ىواعالنىرالياكلبميصالىضاشيبمعيخلثوأالم
لاقااقوأصنوماا

لمحهـائفألوعراواثقعاهاخاقفىساردائالأال
الممسلىلالنقاادمىوماكهإألفيبوآنقاتماة

فعادةبناوقال

بطءالناللمحاالمخيبقدأضعطنان
شباافيألطتثؤهاليرأسىأترب
باأتواذاماىمالألمكتاب11كلذا

4تانهاقاذابنفىاامغرالؤناسبماثالىرج
خرهأوامجتطر4لألئلىأوالفلصرامرافا
مرلدهر2الهذافضأه1طمخاكماءأزماندمازمنت

بىصاااقولمنوذتوهو
اقذاهاخهـأواسىلمسياالمزوا

اقالذيذاوابابناعسواط

فألأسهفىبرشو15ذرؤءساامعمرابهلفورت
دأؤمنإكأساةصنهلىءألااؤثعاقزىاترأفافى

لكتاااالقانحثاقالل

أربضثامايكلأربىلمؤفيءنماب1واهـااءضااتإكاثا
بلمحصاموضعفىقذىمههباثراهتمؤمال1كاسروا

بءلذاذالصبابتاياوث4ةفمفمقفيمنىشكامقذاأقول
لدىلخااعحانأبووقال

ربهمنءبرومنساقبجىاوفتدمءمنتعاثطفرحتدة
وراصيرةهـمنصدنجادالنههيحااالعىبئاطور
مراعلىألمىثناصيباملىيربهتمئلىءأإلسوا

شلحتأشكرفيم5بىعدتوزمارتوماث
لااةالؤ4ورثااةرعاتدنبامنالنهقويهقات

نساساالثلذاذةتكاصييالبىمماؤزخيبةاقيلم
اساكفيإاههمقاءوالأل4يتءرومءأرالمسكينءكايا

خرااللؤأحنوما

صالملىكلاالعىخيرمنثهالممقوشم2ءاال
بامااأبىلقدهذابشب
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نآالهوربالىومناكارافىصبذك11يعطضبانلمانكمت
اهرلهاةأمبدبنينالدمحيمخمنؤقاص

فهثوالت5اليسعهانالاهيناوأعور
4ءهمثىالتزالعورتهعندفتهات8اتااهـفص

شرفبندلشاعرواالعثىااماوسىاوفىمهنفاحولنريشيقبنملىابوفىو
فاافصأاضأسانبمرلىث3الن9الصيمومنرمنااالمدثالمحوا

افاضأاناساارونالنهمنمةلممحىذادلىولأوقي
فاعامنضافن9لاشافالىءوازرلوعرااكالأواحماوا

جملاقااولةأصنوما

دةواصنبكأراذاالاؤهااثصنتااتضىاضحىالثهس

ررهءوضذهافأففيلحهمفاعرورىامروا1وراتاهفازاك
دهءزانإستنمعاقسوثزصكافىخهاأتأعانثةجارصان

ماوصعسابهشرفبندكلوقال
قثضاصالمقوااوانقتاقحةمناطا

قالتامرقالهاواكاألوةوسطهافثفيناكا

قرثثلناافقا

قثك4اثادففماكءأراتظءأأتوأ
قولهئضلافاافثهالهانلرفوقد

ازدادقبكااماحاحرذالىنيمما
4جمألزوئومن1ثنرفوخم4زثىكاهف

ميرهءتفثلالةمخيردون4ىاابقوا4اتث11نردقصالالافاحفااضىااظنرما
نلمط8اثالشهاذهلءمدزهيؤقصانجهانأوزصايرقأدبنالنهفامهويت
صاذياتهواثذلءفىاقهايعزدأواللدخهمحندبزثانسالثمودقيرأ

لوماعلىدخلتقالممأقىبنخعاصيردبنسأرمايأبوادثلىااقاضىاوححةشهو
ىومغيضخاافىةمغرهرةك4اتروءورنبدتفولىتعطالقه4ربرضلافااقأضىا

ادرعدتءلته1ردأخذفحروذهولقاواحهاادتتحتيطىاشاضآالترامن
الترجةاهذهقفالايمرةأنتمااةمافىاافألةاالسمدماهذهاالموالىوقاله
نهابهومابلمئماقافلهاوبةالمناسضآوتعبمناوااظءليآهامنوماف

يافىأفكرصموقلتهاالواتفطرىالماخثموفامققاينخيفالهشوا
مهانظمتأذرالئهو

لنعيمارأإلناسراتذص4أترسئبلته
عبدالرحيمكنللفااهيبنانضهـتقدخها8

هيةلهؤمالىتةارحمهلءااةاولومحفقاثالمحديثنهياواتقمعواستىقأجمباهقال
هبهاقيقصلىاىاابحةوتمشلئطءبنامنارادهالذىلهاتجفالمحيآاباجهيمة

فىصقدىم9

أفىفيقةفيمكشثهـءاساوا
اعطامينانملالر
ها4صانو4بئد

لهمجعلوأأنعلىمأيعفا
معرامخهىبهنهث

وقاوالموائوادثءبئممااأر
نلهآلنل2صلةز5

واوفااذهـفاففألنل3

فاذاهبئالىعنفوه3انهم
قبلىةاسقدرلمجىاهولوم
عدكماالمنءقااالمآم

نمشبمنهكبىافهانجاكاه
مفثاقالءببءأبوحل
اكاسابنعبدالىهأيىا

لءلىءاتادمافةجمأله
لةةمالىذأعطيلئوالفى

كءوالاقالقوىعن

مهؤمقبلفةاكلفنهاثم
الالثرفكهـعرفثاو
تءعااقالواصذا3ثف

ءهاثعهاصظوهاو

فاء3فقال4المرقزهوهردقال
اهلللداندقىكف

دكعفيثاوفااامحا

نلهففالنجاسمصركما
والتةالذىفعالساكاهرأمث

نتروفاايبهصلىؤن

كضهمروند

ستماشغاخقالتومنفرهث
منذاوالتههـفىدعببافة

لهثلوقالثمكفيأماتممد
شلالقلىاالىجاذول

روملضهاشترااليطاصشيأ
قلرقينىوالمحةاعيهصقمرث

يرلدهالؤاخيابا
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اافألناااالكسسيههرمقف
المحنملىعربنمالمهورةألواقهتهاالييبنبلةوقالقاالتةابغدثمنراويهامئمترفيفسبهرااوا
4التهفيلىىفامآحاحماصبج

رءاالةفيهألوصركانكاهمالطمةاجلمنرااالشصرت128لأفةءنادى
ورابامميةاهيناصالطبووةواجهألى001وقال

ألداوإواائصاذآبموروصخإارصقالماموافراأيمومعائقابئانفقاأإالطائألولمتعقأجلسثلضنم
ظيربهئاثاابلةمةهـبالمحوهرتقكهـ2اقابلاذوكلايورورذلذاتيةاينءااوالصكعاذم1هيان

رءأءاءفىةاراائضلؤنأماءخالوفءوألةفءاااذ2دوفرسضلمغ
ت005مالنلدربنقانءالىان
عثايطالدبل5شاطابدرنحدتمامه31جمتفوردقومهروقاتد5
4إثامابراإضبذاكبمءطوا4رثزدواذلمامااكتلمءدءةدءآلسة

4ءلرلذىاههملىالصهالمثرامنهد
05تعاذالئهرحمهءأكاناألألىظيماجمالؤدىالتمضهىلرة
رىعمهـومى4ثافلتىصدقةامن

داالو4ئددتآصلءثافىنلطىطدودوتفقالإناتهوهومعمز
ولممهدصوفلزبرقاناال

هبكاةتراناالساألأكانافىأصاةامخاؤالوألءقالترلدقالاينةماالىفهعهـ
ىقينءعاور004ورسىىورمىءدومهووذتاهـماهبرفىامرأقآ

يمبئاخاليصىلمحاحاتالىامأمةايمهرناذاترنالما
يرضيلرإثطألوفيدليمقعلىءالمأقاليع5اوماقاصنةاا

اخألزىاوقالجألبهامادفاكانددت
أبصراساةدامضهفاقئألطاقيعلنىإثهااصبواسوال4تةالمحواقيونةينىكت
صثيضأمحلوهواسكورتوقدؤفأرىمعثارماديعمىاىيركيففقاللهصمامدسء
لالوشهةء4لمطمضثة9ثوأزتهبحرترصىاجلمطاهفاممنثفهـلقانلىا

ومااالكرقمفكاهاابىيت01اوردالىةءالقاافيم4ؤوفىاايءومايمامفىفيماالفةاوركناوبوسابناكسيو
المطظمخاتحامااةلهاخمماايهةالماضبماةوايعبم4مررفئتمنرىالمحيماهةجوارفقالاصن
فبثييملوادهتةة3وااهةءاالةة43فه3ثهفكة3ث6لموبأى34ترةاصاذالصامالؤةشثءاأبحلثأهماذ
دءيئةثذباوتوهءصيىءآالثذاصج4هـءأالمئنىمتهـةء4ثاةةزحءاثاقالندمنالقا4قدأ
لوهـلالمفىلثةاءاااكاعرياللوثااجاولباصا11ءثفىالىوفىءقانبرلىاقالأؤقالمنعفدى
الصدقالءبدرقانافايئابن

القاألنهالبيتاافيرلهاالمحإمررأفئاإروأمأةءأوؤلىععراونماؤالرااإثالسلرإتثأاآقبلىوايىاالبلىزهءبار
ؤالىوضعوهمااالانىةافحرداالضهلحصءفاصوامكااعالراولداممأساراقهامنسألاس4اليللم

لبحراالصالرلهمفعولنهامنحوسكبمدايفأفلذىالمكدراهاعليالهحنىاباااسمننهفابرقانلزالدير
فامباعنردمرفوعمضارعلفبهترم4االألمرةدةاةتئاااالصرورباوسرصنهلىخالبماولمافا

خدلمفأعلالةم3تمىمهـضءوفىوءإلمعااجمرأوالىاالىاصأفهـصعصةهندبنتامالى هءيرواالمحازم
فم5سدداغالءصفصموضعئمولوالمفاعلاةفعيواامنلوامدألىأفىكرتهوأففملروث
بئصبغبذالثةخأةصر11

لمطاالة
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الؤادطسشبنعلعر
وزأرادقانلمانايثلثيكءاررباالفيلمفييرتوأةااوالألبشدلو1أنتإلهاابحواامكجاقف

واىدفأفىفىوارهممفاصمدامبالنهءاثداءةضقمقدرفعةعالمةامبالمجارماةامناكردرعفعدمظ
لدأنلمانهالزبرقانأةالمالىابيوالخاثهوةا4المفهواثعلىمبموصكاف11اشمبيراكأهرشهفاال

قمرإمذلةأتوهىئابمجوزأمنناأبيثفااواجفىاأحرأقلىقااذالاوب3وراةالىعبواةلى9جماصا صهاإيمهءبهروجتة
ةا4اانمءلهلموفائةاه12االنمافامابحزالبدمنالداتعاالمجوزذلدالنقاتتركبهفىقالتهاالنمافىفا
اءساصيفضرلوكأالىلنةفاكاريرلداالةوتإاادمنالمراالعرابهذااقمىفىالبمالىكأيملالمجركوبو
طفيأثاثابوالهءوةةفيلهفىعفهصخأقذذاموجودالمصقوـهـنيء4تحالةالبرمنلقاتاالنبعااققامهش4عا

مراوارالةباةبلهبالألمةإلآلمعدالمعغةرباالضامجالوشلءفاعلانهعلىعرإممهاحلاا
دروثموهحمبأه41ثالمجتهبعرااءكأتقمالىكألمةاتاةحاهلةهخهـلى412مصمنهككهثثنىأوقدله

رىدءواادرفىفةقانارلمدانسداقاثا6الطاقصهامنبةاقمودشاالنفىاشافىافرصامرمحدأهواو
بغمبرهون9دتفابؤاواالدهالمرادمنفامنىثنهركانأنءمهاتمهبةةأىجودوهذامكفاهىولممئأعما

صييراراىاهللقلهوهذاوالمشوبخرالملبسكلأااالمجدمنابهذمهومايالغيرةولمااامـالا
ألضففاخاراثاذاففعألوالاالررةوفياالبطالمبالمحركهداصواليضطرختكفوأتخلبادئ

ءااكناةاواقالمثقاساةءو
يطإونهمدحهمفصارء بهعائوانلهكاشعادىانأحقرمنفوسالضادر

لى1اذقالطالىؤاذاأراسافىياثالضنجاحماتيمإلبثىهوصاالمحاليعةرسولصهاتاأقىالتهحمهأحمدبهطلالخاتانتيل
ذةحناروةااةا4ثاحتاجاالفافىمذيئءدأمادثفقاللهثينءويرااأصألةفقالعاله1إةفاذاءما

ألقانلزواادفىفالحف1قدثارواحذمنورقنهمهابعدأندويمئقسهبريمقائىقدأخدالطنر 4ثدإثاناماةااهذقأفاضالموماااهذامنقلالمراألنجاهوأوهذااضعلرم

اثراافراليهثرالااماتهأوثلءاظارل ههءاقاالعةانكوهوبط4ؤتةكلددبئاانلأمحلمحزاما
امىيمبااسشهبنالىل2االماقةاءومالاالةاممنمفتعاالله4راالافأبهطاالألمومن

كشمتإلىوليقايتوروأضناقأظماقىلذشظأراالامحبةوملكوأجمافىعأقمناناةملم
الىأسكنوأصيموأسيراصترخوأتخلىانلىضهفئوائمانههواقلمرويقمنمن

آاذبمىأاانإيمامنايهواتواالمانصهنلموأمانلدالىيدىوأضعرتخبكلوآقلعراحةكل لومنمصمىعسيأللمكاياتطاةواالشألء9ررراوالذنهفاالمورمقددالمحرمانسبصفانهمإصهالدلق
اياسترألطاردالىىلموكاظيوالشاءفىتأوظتلدا

اإلالآلرمياخكتحضداخصاولمءمافهوأشروملامتاتدى
مءايطاأنتفانكاقكلطوىكاخالقثبصتوقدأالمحهطذاحب

كاسالصلثيربعرالمثهىستاأكسرسىاخونفهىاففمىاطالق
مسانحبرالعلكدرمسكهوأرتفاذلماشعطفمنكأرظنقةاخالاذا
ائرةتجكهـاباالبالىط4الىثادالةطلهال
داقهاهرفااكذصاالمتنلثسوىوالحازهطئالهوالملدالورىناهما
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الزلمقانعلعهمهدىفاس

ذومطأنماروحهؤومجهءةتهاصتىةهناقالمثباأقىمااحلىماقلتفاورةرضبالخطربنء
بانرنويحوناهرواالمجيزهطاقانيةاذهوهـطوقهالهأللجعلالذعرهوأثبأرىماقانصلزيمءلطةفى
يرونمذامحلذينااالدبةءأمنيرءخواخهاوأنايراصيستو4ءأصافاللفقط4هـفهايهنجواواهـ

لهداهاوفيهوماحالألةعهاكاؤاهطثهس6دائاةانجومينهـ4اوالثهذهاناقىرئكأماقانالزس
هذامنفانلمالمنحأشتقلسألموردابالزيارةلةتفيمالكلافىالوثالولةقايرمثاالنهاامالفصواانأكل
الغةاقأرمنااالمساللبفاأمااملثءمراالاوةثجدلهائاةوةازتعفاحانءثناتارضى
اخواخهبزالفالىهفىيؤديانداواكاففلمابدوببعدجهجدتوفانءاوأعالبلقالأهاهلمؤالهنى

وبينينىومناربالهمولاهذامرفثروائخةاثإلفىالهنبهأثالنكوأ01برماثاغلىأاند4اءمى
اااأفيهلىقالىكعلالملدالىءءكادخاتمففراالاصألوالوظ4اأوتبةنةالمحاسانمعاعرمفا
ط

جهطءدمقااقدئلناؤميراءاالالءمةبهايرهـ
مماهولعاشقوناوفادرىاتواىألىدهخوتاتها
هدخولىغزصموانمطفقالطلثءؤفمىواوصتىو

اإوتالمطزذكلألألؤةقاتقالماقاتعروقال ءلرأأىأى

بئهواصءوماقوتتةىنحوءافسااوأقدرأيتلث
المحياحانفعىاياضسةفقالاذلثافنىفسابئإوأدا
حالهالمحنفسةورولتىأتو
ألىتواماارلدناشفغالىو2مثفءمأرأطف3اط

لأل15نكلصغهمثنألتفعالصعملدتهقهت4الى
دامكانحاصهفىنقال ىنفلىوتك

هـاطهالمسألمنيامهاتفقاتاقهتهاافيهوأرى
دكاراةكاكاكاصأإاكأللزاليفةبهءحاقجوجهفعسكمن

هءومربىثاعروورلهفا

رأىعانمجو9ثتنقاةزيالناشامذاداوقد4مىكطمدأعمعانمراانمئمالةأوء

ماهرعئيإظراذااألاأاااالىبانلىااألأتيا3مماائملوترأاتزأاضىنأابااحلماليراضأندىتقولماذا
ورواليثعماالمرلوارا

ابنقولنامالمءمالالتاأمنثثذالنمجممتأبشكاأاباصتفيصألت4إقعرمنمبستاةأ
قصدةمنالملكءسناياعرئهامطإلكءفرفات
ادهةصنىفئفمىمم5االاعنثرادتنءاوهياياكقالمم4وفا

اليبادهدمىوانعصرالدهـبدجهىافىالىعغازاآلوتقالصق1101
اتأوثنبابدالبينزذعافوااياكالفط
ربركأوصالهفهـءداانهبرشيوىارااينددضهواولرءطانوماموقاياقأل

تهواتأةقالطاكشهـ

كماقدلمالمحدأخنذكالى5صساشهففىاسطنالىمقحاأفب
غبأد
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حبألنحقهفشدقانلمالى
هاةوساافأنغةارصفمكقىالمشمالمنيقعالمممفارسنءروعتمىنجار

رىاشىثملم4أذيههجتءاالرفحمةءدهقهاانحوىبئوابنديواشبكماناتإاياذهنقلت
التهىرةاافيمحربننهفىوالمعترككولمبدهوالذىفمي11قالمحرةئابيتهذامشاالءكاضقدوفبنا
4ءالءهـسااعقاأعر4جالشيانقولكطصأوماحافقافيةيامجوزائروالراهوهوغرةفظ

ماءمةفىلولممدرهـالف2ةضدهالثثأئجقجنهرصنكاوثيافهاملم1الورصوالمحلمفمالت
4الؤتتوكانالىادلةبالي401المةخالمؤنلىقضرحتهطمشكلألتمعانقءمزع

تةولماحكينهءالتهعررقىعدىالنباتةابنوقال
تءأبااثقالوالهالوفاةلالممناصإلىومامونقادمملىايثرىكن5ءال
مرمنآلثولال6اوصنهيرمبتذلبعرأعيمقايهههدتأاالستثياهتهبذ

أوص4لرايااسواراودانبنأبوفراسال
صافىالمناكصعارىأنهولمم4فةاكنىهواىااان

ألشعرءإامإإاألآخمىإاحرئامئىؤجمتفاذازييمازثمابامازوماكل
لامنالث51زقيامىةابثنةابهنناعرالدينوقال

الفصأالواليهؤةرقاالألمافىباتمنهتيتياالماةباخعنأيثا
سالثوطصهاثاقستاوفرقايانلى4الدلىاهت2الىهـءالمان

االهـذىاؤاذارتىقاغرباصقاالواكنمطرابلألسىكدشثتتاكأمن
4ءدةادصاذلهتزايثاثبئجوهرىنازائيفعرمقإيمنأقتالذىما

ن3لىالوقال4حاأناثاقالوداماالمحنأفامرثاقال اقااحةراالبللفقطامنىالملدقالتاماوقائل

حديمابرثادحداءأخثاهردعنةةماتلتةفى5إذالعن4الومانوصى
قالوادألألالملينءدإ

الكأهءرافالةتوصىلالخمجصارهاالالى4اقيلةوال4عاثاليخثىةءااماث
ارةفاملةالىاحاللىباإثأماذايمتمىهـوالدحرلهقئعالهمافياموشدتقديماةباالرفىناعةيةاإالخةا

ولااتواولمءانادداالهوهاغدونتننصثارادسقراالفءةثظرثاخبثاتطسيخثى
محاسنومنمماتثمقأكنبالثهاعهشرالمديضهالىمكةلماهابهرمنلموعليهتهالىصىالنبىوانصيالضارالذيهنوا
ؤوادءمرثيئالذحروقلمهـط2آخوههواحمهمااالحروامهالذشموآووهاأعدامههوحاربوووه2ولىمطة

مهءالمحزااتمخيرااحزىوأوالدهمنهم1اواواديارهموتر3لذيئاوممةمأهلمنسكايهدالقهاجألوامعممى
بمضاالالرامحزىخيرممحهتلهياضهمفحنميلةافىخهملارالنحلفضأالشلطوهمهاموتغرلوالموافالوأموا

لمتفنضىهذمب01افلوثاراناهسالةالهـغابألمنمآرامهخبلءهوآعافىونصروبولاقياابمزاصهقاابالرحب
زدعزصلياأةادفولةثعدقثماراقالةفابتىوبكرشىرااالةسمضاليدالتهصذاقالماالديئ
ولءثضنمنىاألاقبيقيازعرابننغهءلامداثبذااقبءانقااهلبةءبنثكأاالمحزخاالوس
أنطفاثزر4ةاصءممرتبذلثقبهاماماربنعاابنمدهاصدهاصألثءالةكلنءيمزكانالنهبذلث

أوءخلووانهصثمادئر9ءبطراىاالتيحاحرابنثعلمااحزبئاملرأبنابنيءنابنه8ذلهةومهام
تةيمادوااساهاأسبنممر4لمجعلزيمبسدباةهـبايمنلثابنوابهاناشمنأكلالنهبدالفبة

تكئيرةصنصألداافىالسبأبهنألنلدبئزبفضمالدبنفيافوثااالزدبنماززبنبنثعلبةدبنادبننصيم
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هاجيهدقاوالتفيه9ة
بناحمدالديننبهمةقفااىلقااالفاضلبعثنوأنثدئؤعألبنيعربلتمباابنقوهرهءاقن
اتامنهطأفيعالبىاصرىص4يراذاكصراصصءزكا

ءوهرااهـمنباتكااذا3آمقإدةىاثااأمالىازلكللدهرغيرجزوعانباتةنكر
رءوىءو4هـته1باندىاراكه

يهلىاالعكنادتايهلايا5الشانبىدانحاراأنا
ءلحواسموداواالخولنءاوؤدلءروضاالو41حشيلالمولتل9دارصممعسةتهلمماليا

كإلووءقلهغكضالمحاءرذأتءهرهءوفأقاصلى1ولضاصنمفرااقالةررواالااىءوءأبفىولدرذ االلنمهرى

رعاماتلتيحهـإفالارصفيآباأهاآبرالةإلوإاإتيفىأاانهويأاسصااالتإافةءللاادسو3صععل مشامادؤمرهدوااىفىألم

إوطافمحاااءكإلالالاألفليأاداتألةصفا4انروازاإبروبيخثاتالءنهدقإلاألالعىصزأبماسرضاندبماكلمن هىـلـاتاطماممدنسهفاال3ممع
لة2امحعافتمافةوطالو1واللهإفاسمتمالمولمدهـدالنالسرزموض95ول

حما

فىماجم4فبكاألماواءفاملممعرالطلفيصؤاخئاالحرفالءءقيااااحعافالرواياولاتصعة
دالىقءوررواطالىالماثاآلىراردهمجرة1الةارفأ4زهـىيخىا4ارؤءىمألأثبهاء
محروربالىارالزصابئاخااءاخوالةهـجرف3ازعايهم9صافيهصقولهؤكلألموالهصاىاالبلىااالرواث
وفىأناساعنغنىالنهلماثاباةءاانح6ءااالمنالادءفمهعاالخولوجهااادلنبفالبئاال
اروالىاوإلدمتالى4آرف131ىاوئيلد1أامنهـواماكعلىيهنراصكألمالانرالى9الى1فااتجضلحصة

الىناطثلدةالموكالنابءاالل1زامزمحاحمواليخثىنهطعمضالموإطابءالمحقطكان
اآاسمماكرايفظوالىاياعدانملىقىازاالووالمحعظ4دارالتالنواالخولنلهاقةضنهاتف

قرنهاينةوالادأنماوثاانإةتوالذكتاان5اثاالالوداوألداوراكاوءءأباقدسألتالمح
لرعاالالموالوتديرااءليتحصنقكرة1إماذلذمحمغمبذادبمونولحياصافىالخأفةالمجاهفى4كاان
عقوامااطاناتطالىنأحدامانحروجامالواابغابةاالمكزوالنيئوخوفىبهذهوررريىات

فاتاالنغيرزاذافىامماثمإوامااحمواقاربهمرومةحثمنأصألببوعرؤنل4كأثردةاقصا
لدتةازلواردقادهكاوةأواااحةاابهاعاكةبراداكبمبنخالدان3ووادأفاتشرتاقالاذذفإلمه

جمبيتهرؤانقطلعكثيرأوكان4ىعلومخضصرأخهـالعالمنةارهوغفالط4محلوقولهأحصنتفقالشهضىلمء
دخاتالنينةالاتىالمينالؤاصرايالءفىبقتطهساتتجاذيولممننالمحافهـمايعدىندقهانهوه
وتضىالمألكنحدم2نهعتادنحنموانمعامقحامنؤمثأمببرااءلاسمممصلضالىءقهواباعلقتأخرىفا
تذاالجلقنغاهذاالايشافتاويعذاحلىفهلثغضقتضيهفىلمدبامدبماساوامندعوالمااذ
فعفاعشهذابااطولمنوطندايموروناةأأينازتداشمفاذاامهاالخاخمؤصبفىافاقة1سولم

انمإلسامحدىئنهاقالمىاساانعاسأينرلمؤشينايرأالادقالمثمةرزالوادقيادنرا
ثقاتكذذالثإتءكطصكندىاهآننعاسيم4وأنالذىاناأليصذا1له9و

أمحاقادكناواهملامنكلهيربيرادخماحةائعنىأاذابةرطومى1دةعهليمالطافانعأطيرى
اولااومالخرأعلىقهواصقالمسموملمهامااذاقاربمة4امرنانراصالبمطوادباواقبمافىاللهاءث

لرأمناقأمنعليهالتهلىالتهسولرقالرودةفياصاقازه
مبأ
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امنابأصاضؤاوىأ
طبماشمارعقموسلمءعاتهاصلىياوفالالديهيزتهافيوقونععهبدمعافي
الطليانجومأضاالتهمماحهـواجتنباناسابدءأكنةعليلثالئهازمرمقجماعلواالضااغنئكنلثايغ
ولهواالقاءصهحاولعضااةالرااثالدةهدفىلىقيأاابنازمكلألموهناساع12قينكعاث

المحوانمبنس6دشهتأبمجدودتفلسأماواصدالوملموكابعنونمابنىيقرلأبوصاتمنةرالمحهءلدنيا
ب1الماالبهأتاهمعذهذاوأوماثااذهـلموناىقعاعاثرم1هطواغلوغدعلىفىأهموأناواثلذته

داالفعطصةاأبواالثألم

اباإلجمميالماليماأقأليومينإينهططوابهطنحىااليامفىنحثهامتهافي
كانادواأوماالمنالحينااليأمأجابأمله5صلهةنضويومتولىيوم

سدواالذصاسهوفاستىاافخأبواوقال
نوااهنرابانومأواكرشلىمرأموبوسءاالهقينكلرصلىأصإلولممرأمسق

ابةارغدأأصالتداءثابهاواغبهمفالصتدصايومومة
وان1أوؤ1دعاوانعنينابنوفال

رووارروايثةءبيمالرءاماشيمحغطكأبهصاصعتلمن1يأاززق

مهىافاأتواذصلوصاالنسانفاببهالثوفىبحبمدلهألبئةكفزهاااو
اواكاجزالمححابينلىءبنملىدابالابةقىفيممههئدىايهخامازحلموذ

الاهـ3زرواالهأةوانآيوبفى5راقبور1ابركإيركفتالزمانيمقفىرأنتواتلةثددسقالتالكا
31ذوابمدتنوبإبادتصفلدولهاسلرحمفىنفومازتأتفرقثطىفأصا
ل5والهمقادواناياهافمانمثدروته1بهاهيراهةقحزفنعومىبمصبنفيهوهاباباأمعتيحتعض

ادثنالما1عافوجفرأىالىلعرى3فنهاخذقبراويةزاؤعنىصانشادىامنثرغت
فأفشدفىمنىذارفعرفبمساالوا

آعالألالدهردوافضندنااىعا4فءتآوأئمألبهتوفاسمعلم5انتال
كاءابافىراصأشوالالشالكبمدإزلىصةلفيطودىشوالدى
ألدحىكفنىلوىتكنىمامايممنىالدياوليمنصمافى

اصاعاقىأبنالعإرا
المجدكىهـوالؤمبنى

ماءدأزافيءوبعنجهماالثاالبثانوااشمإممإحذاجهـاالرعقكجملى
صىإتءاألاللذىتاؤوءتمتضدوياساصىارـلةبدن1اماؤاابوهـ

أءالنعلهدفيامناثمدرهـلناسالبدرفىغيرايبقولمليفلمثكلممىاديارسوىيبقق
هتخحساداالؤلاألمدصموالثالمجاذاباتمفقيهئىالهفىامهيهطاأيسأ

نءدمةاطهممهةابذبانذةرمافةنابشكاعدبنقلومؤأخوذمنا
دلهالذىباقكاألمااالزارىقفالىاخهائازاكافطلهمتهابتىجههوفتىاصون
ذءاوالذىباادينارىاشثصاكاوبدرهادرهمىيدىطفالسمدمالىفات

اساةأجتئ41لاثبقالالمعنىأمسلاال7مدصنثهىبنالدينسيثىذهوأ
اكأىءألىجإلهـاالمظلمايلىامنقمعفىو2خهـسارالاناسائراحمنىومايض

لىلىءااللىاليناروالبدردرهمبألشسيوماويقةالرقمتولم



يرزومنابتى

اقوةدشبايعمنينوكم
رةالوانموةا1رةهـلظاا

اذةصروفاحماواين
لىءقوثةو11والذه

عنفاناكمالةاالهذكل
ءبتانساااالشكاكئرة
يبهمماؤامزاةاهض30
الروانءزافخنابلداطقال

خهاةقانوممنراةاتله

أفىاتفقاراتلحسلةاة
نمذاقاتمهلىهربا
اههلى11بهذقتلىصىاتقا

أعاواميء

رويرءخزقدنضب2بجن
برةتوفي

بقثولم4امدفتبوذ
4ااالفرا

لمجلهمالى5وفماسكاألما

نرنءابةكلهافافااالومذه
اذالشاغكااتانءتجلىالى
نءوذأتوفوص

تهأيىوقدرباافءخول
والتهزقالهحانءملوس

هباناالماتمنىبءذفىا

إقىوماة1طعاث
هالاااصهوانلب2اال

ضراطاو

االفذكلىصبهتمعإوهل
يلةااءسوفتا

لىءخالتتكلووصمنىث
نحبركووكمضضاءءممو

ئضربالهربيوهذامملى
اممجتينااالخقمن

بيتشمرانهقاؤو

233

خزىاقهـءاأبووقال
امدراةجهـرحأرناسفايخأهجماروفىوصوتيمجبدنال

احدرامنحرالتخلواالةو5تثسالشالىفاالثىبماقلضواة
ضأأتوقال

لالمحهحلهتأفإعةاتهاان4ابكياثةالدالرزقابالا
الولشلاالمنمعءاخهراماكابهصوالمالرزقاضفكقرنال

شبعاورداةاهقةاكصفباماالفاملمثآععاثاذاالمحريرىوفال
ثراايرفىههـكاوهاسةاثرىاجلهرجلألرصألن
افىتءصاةارافدونةكاـطالمحماهةارافةان

رااثابعمقوفال

الباتالمرمقوالواصهءلهءناأنتئممشبأاقنع
الزتاداتاالئمادركاوالقصرمضوهـالى9لثاكاةصف

اهلوىااولطبابنوقال

المحهرالقنوعيرمثابها4تاوطنخ
اثرفدااقصداوقياسحالردىكثىشىاإنيلفىان

طفىفهتهاصرفاذاقوتتهدهفاجكيمو
وجنايهزألخصاسوهواـهخ2لاق

طةءأادزفهـسوان6اكنىاميعثىانضذ
طفااةافادهنهانشورسراج

كاااخعصأببينالمالثينأفالو
الابهطاعبمشموملامطثىالففصامركاهـ
تروصرشبهيونىثفافزدراقدنلتتلقفان

ماساخنىةاقااالنالملوكاالروندمجىالر
عبدونبنلمجيدادشبوقال

بغيرمغرلىةءانىةفاصتةنحالراالحراتوسرأنياد
كلوبغيرجيعققناعةاان6لردامناكاةاىاةوالتخل

فىعراااوقالمؤلدالديهن
لمالىبهاثثتعةء5انهافئىاحمافملىالتك

الدرأهايههروفمىكألبرةعالءاإأصانرى

درهماابعمائة11قالهتلشعلىلمسةأفدتماالىلهقالأبوتماماقدمااضوىابناقال
خاهطبئالمحشناسأبوثوانشدئقالااياهدفىأنقالااللاالمنااصتأبةحىأر
ابدسبدومنمنوحويتكألصفدنهـوماجعتافىلنضه

بادبلداكمنقزعنءالخملوسبطتصرمم5
غدفغدنءالمصامعبستنةزماغهمنمتياوض

لمل
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أحدالىمحتايممملم5متهماقهنيصلولم
اتمكنهمااابرضىطاأبىبنملىبهننالمحيروصو

ادقاواذبلامنتغنقبالخاالخالقمنأغق
اقمماوازقغبفلصنضهمنالرحمنواسززق

قبالوافموالهمنفاتسنونهلةاخاساانظنمن
اقصامنالنافابهتزكسبنءلالاانظنأ

الوالسدقرااأبىبناوقال
قكىاكمنفربلهتركألثلموقتمنجوهلمرزقكل

قافاالازماذات4فراالبئواسلوأناقاشى
آلقالونودمامهاقىكيءءشهبالسانعلناأرفثات

دالىوقيادضاارالىكالالامدعزمبهسامدةوأقامفرة12الىدلمسادمطأباانضر
هزهامدلابنامداعبدتابفوردعالطوا

يرال4هابووكافآسبرزدتمناثؤنإأنص
ل1ساكألليأوبمنبئألالوبافىءلمضرآةت
والااذلىإاذلبئبتكجهرو82اصما

فىاهراالفاتالبياتاصذهأندءلماساازانييهادبالداةأدقادالوإرافهر
ذاهمنكنلموانهردى1اجممبنروكلينجيرالدلءذكرشضازبابهطأئلهـاوثتاظ
بمالصعماومنابابا

قراسيادهاهمالوبييعقوالصجلينابعنأنت
شكادفالضصاأطراءمىألددعىءاتجاكةات

دهاااوزلطفياذلبنبتهعكلمحروماأ

ادةالىلاتوفىلؤىفىتدرأثبطتهارحمهامديمابنالدكنمنساةاقاقافىوقالا ءا

الطفافومااتيامهطررواسكلفلالصراثمحدينالدينمسانليلةصغيرا
لدطلمأحاالهصىههوءخريداليالىأذابألىح
بالمجوالبافيراءومدوفقرةزأوتراشغنعا

نقالت4خماومنراقالواخاساوقال
وموانذلةنبوبهعاأعضةصةواذلهافى

اصواناعالمن4منرجهالويذلانوجهىونأو
الوثانواناماالنءيمثىةهواالسألمالصناميؤموا

قدموؤروعاباشباالنءايناتهادبرأبووقال
دىاشوىقاتزممافدوإتوازقدتعمفت

أكرىنهااملاللمااشكايةااللدامنذخأننتالالفى
لنى1طءقولدةالمطمذومنأ

يهالطيملمبئإنجاينبىيلنجالذماالنآموأحق
قصفدى03

ىزفلمتولربدى
منآلتأليئواساثا
لىاءماندلوهـلاا
ديثلفلجمةتوالراوافيف

دابلثاأللىءترنو
ءل4أسلواإاوتوا
ثنوئملفيذلمهـ

األتهدلالقهمبئإااعرملهءؤفا
رمائوعد

ثثقاليعإلدهماذلمو4اهء
01مماعراكيتملمالة
ممتمتكدمماؤهـةفا

لولسامبمرلةتها
بروالبعيرورصهةكدلء
بردمقدهوليةتده

لهبرلمنجأحالئمياتهلى
عهزالمحنىصألما

يهـاالةلىتأل4الهاذهـ

إأبمرنجاوفأنجليسثىوا
سويانجا



ألثهم
ءمقاوهـوؤةايم
ءدكنالذتألوءطالم
اهـمهزلهتثزمملمثم
ءهـاللمثييامبهـوالى
ؤلىداسااحاعرئالمولكانلم

ف03ممغلوسهرلم
ؤللهماقالم
اردتهذطماأك7ردالول

رلدمالم4خذةللىفااأل
نأبواربماألولمترك
ذط4اللقرلنواس

وىعواصرلهللىلماال
بئرشسهرولمىأرة

نذدالزهدةهـااةا
توتزهدالىأنكتة

رثكانانا3دقاللم
لقل41هـالةالىأذه
اطهقمالىوانذويا

ذيخأيخيماتجومرخاى
ىطهاث3انمنأل

433

ناالمقالثمسعقومظالمجودقصةأصج
بانااعامنشوافىءااالالجببواكذبون

فاءبشمصرفأوابرخألاالألميدتهقفىلقمهـاأهلرثالقأاأنهدذاات9
دفاظراولمنيءبنافملافىلىاابووقالدموقدتتناا

عاكاالمنأدولستلدنصمداصعرااقالة
اضرحالىلوتأمورذاكنألوامأاإإالددذمبب

إلبحرصا41فيىثرثادأأرىفاقوااانوحى
صمعبواحدذبونىعفم9لأقولازثتشان

قصاأباديالتالمجيعلىاصةماأبااقيتالرقمخطنءالخكافىاصاصوحم
صدفىؤأنمهاقاتطوقالحكفضماسالمضتثثضفىروانث

اللمحااخكذاوفقىفاألاث10ذغضتان3

امءوالغافىصاجمااإثاالويساق
الثاالىترفهلطتكشثثبطرضربفا

متاواموافىبتدزأوادواكأصسذ3ألملمطؤدتفقالقاسأياالفرطتالهاتفه
بشيرققشحتهاكدباةالبنىيئفدتوقالئعإشلنادررأأاءاتفةالااةيمى
فقاواله5خياآهصالمفقاآللنأكاثمجتآزبقاوالااهضانقالحاوتنتا

عهنااةاأنااتةممطرجىهبممصبوفىكذذفهانحألهناثاأنمول
لهواازقلرااهلمنخبلمشرمالزاقولث
لهتهمهبنحومنكبهجلىمنبناحهـا

اكوقات
هجمصاناساامزفىاستريشفامةقؤبانالفىااثااذ
بعهامبردساانهمة4عاثالنامهءفقررمنهثىولم

ضااوقلت

مرفاماطالمجدعرشمنرؤافافىصاساكادال
مرفنارمىادثلدهراائ5امازصمضهأوالتجمنواا

ضااثوقات

يخضنمونيثتتهبأوانينسجافاكواارزق1ه
صفولهثتحصلىرةتمىإلءنالافأامنانملى

اأتقاتو
قوتىتىقيلاتذالمناةولمءالورىكأاابازمالبتب

قىولمطلمئشرتمتءافنىاطلبالبالقومذخنفي
اصهـأتوز

واقأمنفسافىملىااخأنهموأمواتااتراالدههرفال

أتالمطالتجزيفداتعباها5اصلىمالومننءافغثافكل
هذط
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ماتاالممقاتثذالىكااال4منيماشفاضطنهـف
قنزالااقافىوقات

حرأتهنءبلهتلبابيذتجاسعن4بلفأنغابان
جناتفىةبهـغكألامةمموردأوشلىضا

دؤامىألىقإللاهذمنل1
دقماواغاولاهالممذإاسيرومطاجهاكابصلبهطىءتاتراتنىالم
4االميينادابراارءاالىء1ئهكاوقيليها1ثبدأالمؤاه

مكلنوالقهاالإةثمالبر11طوايافىؤجيهنقدجمضمملتومحعض
الىبيكلشىيتهاانم8إولهـوذمنأتو

لبءينطريناعاإتدانالنافذاك1عروهأممحمعلالاييس
ماإنألمحىانكاعالفىلمطنالمؤافىئأراهإللضمفارالةو

صيميدتإللولة5تؤااابنوقال
لىتجة4نسسرآولنافااصبينذافهايكءـوماللالذمحووانماأرىاصتأ
صاللةنزيدابهـذحامحالرضىاساثاذنايءممغاكاولمحنالفقالااحماتء

مدالمحروداوالستىاضوقال2
دثمجبراوكأناناداطاناللتقبوبىملرفيرىاملىطرفىاالفقتجميغابل

اهرإلأقاظبرإالىاطاقةارمختهطوالمربالماتامازممهاوالفأقةااهاأةراأىلمملعضن31
ان2ةااممداوتالىهلهإممهأدتاى5أط

يراءنوولطءاهاااالد4الةابهيارثجتمحييهانفراباباافدايأمداءلصوبرهصأمحثاوقلأن
بارفىإالولةحفالهاواقلرىباب4رثالجمطتقافجهالةاتفىأمهازهوهـلتبئفددوقام

كاآلللىثقألثاطء31االذايخالمحوزىاكأوقالشألارذاففصالمرقة9اشمماذافائلشاالمةالمث
ومالوليالذلدهالمحوصااللمحرامصهـالىصلاددلىاإيرلهبدعصا

ذدمامرأنإللبءالمامرردىأناونطلهـلىلهصالاؤكاؤةصنء9تلدأنان51ااقالدادهـاناةثر
سايراأىلماندءىفاكهـافىدهءوناةىذاأليوم3افىتمذؤحزبرةه2اامحالالف حاكاباوإصثاكأمدفىنالايمافاتهنصالوااقهىالةقاذلمحرافىطباورىةفادادحمابرؤؤدافىدها
القاالناذالم4بتاللمئضهمدبئموفقلتانتهتأحوالكأمألذامنشفبنودهلينسففصكإرقاش
لفقطالمهنىمذا

الراءماالااللمثفابانمشألعلفغدبيىفئوكن
لئماغروقاالالقنامةنءلدواالبوااسحقانابربابأبهثقدال

اصحااللهمانأساةية5الوأفصابدابادااشل
قاانضطيءياءفمزاخكفاقدببهنمهسجةكل

خهـاال7فأحا
لطابةرتاحةو5المردبالبدالاجتزاازا

لىأباالثمأصالىدذليءىوضت



تآتأائاذونإم41لي
هذصدىنجاكوىءؤ
صوقحرزلدلىأة

هـالوالةألةو
4نالماحر4صا5لهال
مرياقمهشالنسهنىوتاة

ضءنامهؤقالث
لثالؤصيى

مسهرلمماطصا
تلىلذوقااللملمنا

رماماوثدصمركثلتت
ىماة4قالكمالىئامىصي
اكضمالممعقأاليالملىال

انات4لم
انءاام

ةقطيمام01مايخكللى3الم
األمدلمبةو
لهـاانءثحمشوازرا
بامبالوندثوه
قاذقاتألبدوادألىكاا
كتءنفرمةاأا

قالصلوقيرتآومرلوقانحه

ءالشمالالمحاسنوظ

بانصأراملإالداندو5افاهلةحمطصرسالفباللم
المردانلجدلاون1ة5تصالهاشأحةمربعآخذا

مالوظ

امثصاابافىاخهاتمعفكمعيرمابشةكفنيالعد

يادهرصألنبلماندلوماراال95ىلمئمءقاردها
مص7ألاوظلى

حماانةاةمزاكفىوكانطعثسبرةيومالدث
كلسامضتروالاتخألثمتومالىماصفص

السعردىانورااوقال

بالمحشراشمؤحمنلىابؤىاذاخهاديدزالمحوىأرى
يرهضاليالومجالدانثخراهطالمبالمطصتراه

نأمفضال7قاو

يرتجيهادءيرثبككشوقهالذىاضايركطاي
4فيبهذنبكلقطوذاككخرراحاورثقامافكل

ذطةدابنكدينلداىخمحالمحثموقال
صرتاب11اسيرممعطلثألركاومسدقصلى
ابااصالضآعقلءوعنطث4عاليأمحمبلمصاممابا

بداقاكابيراهءقدادأناأدبميهأيومكل
ماباااالصوآابلىدالمحتجالدوألنهجاده

لتالمحقانفعنلباوثهاجالفرلىابدالمنلشاشبااعقلىالمجمارىبعمقنتو
عراصااقوللذالثيدترفىعداىااأضاناماأ

باعلنبىاقرتاتااذمهذاموإيرمحذ
رادىبهمقالمحقانيىفعاادالمجقىاىخهـدالبيروهإللىالىااوايصقىافا

ءمراثابعمقوقالق12فهحىالانتعنهى
نكلتحموعاين5ال5بالنسأةمغر

ىمصبنأقاتمبفاالوكاأنؤتما
موقال2

تبنالممافماااتجيل5ايرىكيلقطلوأماوالته
معارزمىفىأرصشنهتلمط5نىكاتىمهقففالمط

لكميتااهلىاألننكاواشؤمسصقاانكتلمكنت
ا

ذبانضهماأحهدتأوقدقااوهماندامرأفوبيتالىلحاللتلمانيقالو
الومأاطاواجاليدايرعلجمأهذااوأكأأىقالخهادوقهفونكأمىا11
لالقالىاة
ا

به
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لزقاتاتمفحايعثىلهلفبيدايرحبم
مبهضقالو

دىأصولكلدالزمأشوأعبهمأبمكليهماالعدمتومربد

يدىىدوحارجلىنىكماهذهبمنوأهذىلىهأممئى
لوماطباومشهقكتاطبنمايفحببموأناتنهطبندمحىالدينلجمطلموفىاالىوثعى
اكاابارهألامجةالمدصذوطبمنرورفالأتوخدينبصانسدامنلحتاال

الستبدهموياناعطسؤالواماابابئايهبتكزينةابلستدهأءنعيواليرال
االلنةقرالناالىالرجةئهارأتئهفوابمينءرفاوأهلخدينبصمنالممألك

لىرمايشوممامدلواالمكلنالعافراسقوالدخااالمنوءألحارخصبمامن
ذلدىكارثو

قاللشوحزناصابينكلنىكلمصروالموةءثاالهاكنمنمقل

ثقلءغبربظلحمعتفهل5لهابدارالنالتابقاترجوا
سنىيتهكوتررتحتهواةوترحورحاوةءحاورجوارجالترالملوداممدجالهـ1لةا
اىأاتموقاجويممأللمشاذمااقهلمحزهقالابمعنىءلرحووالربااوقديألونفر

بقىيالولوزمماناالرجلإقىزكومءبقايبئاشئاالقعأتعأداقهعفليةالتخأفون
الدارلدارتباقيمنمترطنهـلعالىالتهقالدرا1صصتوصغ4وابا4شاكمن
ثواباذنمتعاقالاوادىءااهنىهـلء2قرذلمتداراوانملىماوقولهثةو

توسالشرابالضدتعالىكلقالاةةفئالمجةتعحسةآلمعنىاملىأنثفرتفقاوحست
أناللداومفومةهندلةيهزةفاأدئردلعداألفىااإنعارساتعااىتفقامم

منأخصارةوالددوأسدألماورأودبالووأجبلجبللءالؤديرئاالتممزوا
عاندبناقهبممديمدحتاتانجا4ءلدارقاذاا

نادىثتهدالمفالىقخهـ7وجمةفىمشيلةداعله
ذاواالوروادجماوأصسلهدرتلمنهادوهوؤتااصيالمدبهطومابهادورىمالقطوت

لوراودوراناالدوثئلاارودقياماياملمعءياقابتبلهافيتةكفةمسالعدياوقعت
اهسودلالبنللبرنكلوهبممنأنلالماوءاااظلامالماالهوواتال
مهلروالذلقاللىاظلناألتاق

النوممةحموهـاضرلدأتظلئمسعفهالمجهمللناةحافقداس
ضوءبنلمذافالشهاعاوداممصاشماعاهوضوءاقضائلفللاالنةلمستعااومال

انذلثمنىويثافىاءلفومطلقاهوااظلاالطبىلمااعآباوقاللبوليعىفهوضلة
جمصفاذااالولءضووافيمغهذاع01اثاباثالهوامءاشأاالفقعنراذايراا

النمتفأداالولءضواالىاشبةضوأثانبابالمحاجباذالماورأنبمطلصااور
ةاالصخوفمنأيفاوهراةالىيةووطمد4ءوالظلهيثافىاءلفصرامنوهذا

لواقفاعىأواهمغبهـءابئاشفاصانءانأشثصااالرمقكظلاسطحملىاقاثمةا
المذاخوذمنلمهوايضاامر7ءويغالسيننرومفاالئاامنهوغسيانخلكا

قةغبراوعقعناتلهلمكأسأ صحكفاته
يرءقاصمن

أبئصمااات5دتءؤ
ذيتخعهفمللالمحوا

ثثيمالذألبتؤ

داخلقوتلم
برأنالحمصستايةت

طلدالة سا11

اتالهزاشيوملمفىةؤ
يهوكالكألمذ

فىمنةمالىالةىأنااألأ
التاكهلذىلماللمطسالىا4وا

عذشمذايخهلممنىلمةةآتله
تهدالرو9قولقالاةا

ثىالثوسلعالتهلى
فبضهاالثامأألنمادث

عماقيلمتلمافاتأوا
بهزاولماتقهتفةفا
قالنمقاىقانعيهـذاله
منجثىعندكفمت



2عهـ

االققكوتدخارجميعابلىءامائماطحعالىلىءمثماقاااسصااالفقكظلسماحاقعقالو
الفقانءمائلصدحلىظداهذيبهوتدقاثمءبادكالوهرمامايعبرتثصائمامن
خليثمماجضهمابئوذكرشضاثؤأدثسبأوماألمنحروعانةاءءااواسكرةسماخفىأو
نإليماذانوهيالوقتملم

فيسانماالفىبديمصن5ذازتالألبعمتاهواهاغأكلديدز الخوسابظااهذالماءاهوتاسلمطثهلثهثان8ود05
نللىانعوناقناتوانللىمندلاط3يوكلىلىبإللافااولىاقماةآطافللىانعمقيرلا1ذنماوالتقد1 01وال

اساصاالوتدولهذاقالظلمئأقحهـلونفيقاضاللالوتدأقصرانألإفقاللقفاووما
الوتدكضلكاوهذاقصراهةاللصاطوثزولالىهـلمازةانتهوا
اتاصافةضثىاىلمعو بزوقاداالماااةااهبمقالااالشأؤاطةاماباننوعاديىويمتزاتاهىاكا المزاهراصصعاقعناوالزقدمنألزصرصاولهلىطاكضالولوم
نخلاإنئافىرىاآعبدالمحسنوقالتواةحالفلىسءتاء

اناومالت8ىيانما5فراقهلحأفطهالصالىعلولمبخءاسصحاثما
انماتنهكامارولكاثألواهرطاوقد15بالامىألتمكدء
11ةالووجراحلوفتررابءالامتوللولءءبمإلألجماقديمإغيمرابوودفبنيئثءداألءمناال

مىاالزههفأؤجوووذلهوأصاباامارفالنهاحهيآفىءمعدره4بر4فهدلةواقهضقالكاومىكه
ىالخزةاثابىعروابنكترلألووامصشوال4لومتتما
نمءإأمإلمجيؤثينبحثدالهتاوادبهتىأفىماالتهؤ4با4وماثباثمهو
المجمنشلاقيباويشغلالمحبالذهولونهراثانىيرالهوصأبهلمدبئدلالىقاالمذافامامهـداد
كانياأبمافمىاماتيناث5اذامماذكرخهاأدرى4افوالقهتاكأوعالهذكأولميمأة
انمذبالدلردةواثأدصاإآاوىاذماساةاصأتاااالملمحفلىولأصريإيرذنإااللملىلىتلبمالنرخدهيمىهنانه

دادءاالن810هءزافانادكاصتهـسلة4أأثوانءةأمىددالذىكااادهوتولىالوسلوم
ءدوخينا

لمقتكاناةاتؤيهروءلمةايثدىموباماةئى3كهيعكأنانهوذالثامحنةاعرووأصذأميمرا
ش

ألدااصاثأهاهااثامااالهلمىفأللدلملدذذالثعافثماتاهددالى3ههةأطلث9واصلومهـنىااك
يرركضقدمرولىنبمألالنذلدصنتآفقدينأصبرفأذاوصحةالمفةلحاالأوا
ذقااولنأومانيةفقوهىاصابمالايئددأمددهماة

لمححسايانالفلدعلم3كايةالىنسياقرطأ
طوسانهطممهةحااعرضتمكلتنه

هثاأننىافسحاأوصرتكاارفىطرسانسىأتومهـ

لمحنماوىاينالدلمسلثجاانكأوقازفاتورثاشهأرباتيوااصالخالصابكراذ
هـقالالىثالثهرحمه

ندبمهابصولماةاالواحةقراىةماانءةفاالتصتتوق
ومهافيهماسءافهـفرةوكى5مطحاناناحاليهكرا

افى
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اوموعظلوومومفاءلمقأااقطاروبملىامأبننافاكذا
هتهاشينملاةانبةكذكااكدءالطاآلمرثئبولاكذومن
افأروهوتممهاسؤراالكوااركدوالمطالممألبلمضوط

امرآنامظأاةتدحهأمهفلممانسيتدأصدكفنلهمالمالزهـقاشفماتحمأدبنقال
الممصلمحيتىعلىيوماتقبضحدثمشهرواشنىالمممنفطيعلمقلمنأبىةأننفتفا
لبتائأحلسانصتجتظتبضتىفعقأعألهامافنحعيؤضمضمنقبضثىعنلما
بنلمآلمنذرهادألتاضماوفؤتاريخهلخطيباةالواقءوممذهشوشوقداأنالىش
اخرجإفشالبرآوتفدن2رقاعاعييعاتبنىطكملظلطالغبةاشااكاىا

بئاكرذاإلدالمحاالمرآةفىيوهاظرتأبامثألثةئورفلخهنقر2اأحظيسش
ينسىكثيراميمتميمعدبنلمجرالدينخماقلشمناالعيانتوفيئكلنخا

المحاهمددثحتهاوأزر5دةار4يانهالذىصء
نمثاثأنهاتعالذءلماسا5مهددىرافباأنهلى

ههبئطرةقالكفايئاابعمقعنورةاكيةالمحكرثذفتدااحعاقصلمذلىءو
اهقلالةانهحوزقةثالايللوأملىاإلكصيروتنمنأدنادؤلفراسةاا3
فتصرهلىلةتواللفعاليؤدواماكبرثتلىلة5فصغبروالأمارألمىوقالالمر7ذفات
قبضتهازادمنالمحفحشلاجصلىوقرساءةلىعلىفقبثقاميرهـدةتيمكنالعهواط
امتم2رمثلىاناارزاتتالصامنباهم4لمحتمناعهـنزلدهدانالماوصلتفلمااتحؤامحي

الالرهةىاتماطامونالماوقامجربمحيمبابايهألمااثذلىبكؤالوعادند
موسكلابمااانشوهدتةالترجوفيرصتترؤلفاواقلهءوصجوقد

كااالمىهذهالرادواةآ51معنةزثظزمهفالبااوةومجرحارلدأواقيللءنها
الفافغاثصلىمبنىهاتبيشاافالصسديققوا4فيلميهاءكألمااذمررنقوةالمجفسفى
لىااضبرمودوالهطجودشصاالثيرهلىؤةنحذوارلبالمإرومجرورشعاقلهطال13

افاعلىايرا1واماهفسكمتءمهاماسحرفلصرفدايه5فاااللىفراداا
لذددوفهومجرافالفةغيراكلعتبشعدقةوهىليماناتعدبا1ابفلالخاوه
قلشكيردالموفةرةاافءدؤىيميفنكمونللمعرفهوالممافغيرمضافقاتنط

لمكروردةبذأهـلعدطألمااعدموقدةبهونحهالضهطالصاباالذ
خمأاشبهىالبقلعاالونصهارابدلبقوالخألدترجواالمعنىأالمحكرايةالضأإ
كاثنسقوجملةاادثلىايالفىتفصفايسدةهىاذاهىكائضةناهابهدضهاونحماكفىاظلبا

ابثاهبلفهمصلهالفارخالفىثيلهفربعذتواامةمواالتةرلدااهذابنجر
دمنممتفأاظلاالنأيتمااليقولانلىاضصرهالنهالؤأم11وهذقلئغيرمنبفل

نتلىاليستقرحأبدامنتعألائلظلفاقففالالبهةالمحومذهلئممساكة3
تماسالهممهئاضالولوالىيرلجطتراالممالىةالتهقالفلاخذئطولوقمروا

لملعا11مذيدإلفنماةأنمانحراافاذاهاكأفرمنفرلقحباعنلةثاالديرلدباانماافهو
لخيضعذمأفيقاشألقألثباكلنبأماوا

كاثخىلثاهشندله
4مروارفهقملمقاالن
لحوليبئمةوذئءلىلم
سمىولربمعقذهـضهت
قىوهـ

الدالخيالتبددثوب
شمقالدهضفنيماذاا

مدقى

للهياثيبا01اكنن
5تدلومنمحاسقشعر

ى32ورإمياةائفيىلم
كاء

حلفهرمئبراكأتفاء

9ثرئة4ؤفىهلدش
انممانالةعيناألذء
ونهت

4بيوعنفبموطالىمنة
بءاالىظلحاخلمتيوانى
4اءصفوانكدرصاوجمرق

غبرفانفاتالمفوله
برذألزهنيافةاظ
الاذاهـ



لىممااللهرسهموف1نام
الفهاذوامنهاتول
قولهإحلألكألئوشمذوتمعط
ثالتلمالماق
األلضباسباشاتا

فاالتننأءئاورلن
راللىذل

اايرولهوافى
ائيهنداللؤكهابئكل

درمقلةىفالىقرخها
الوغىيرشنىنىمالاألفة7فا
صايرحهلهتنناألؤويؤي
إهآليإلئجأككبم

ظاتكفئابيمجمانم
ملئحياظثلمكابئ

حماألفة9ولهبمبمانفلمولم
رميرقالرتفاأل

سالمعوانآثترتجباالففا

شفيرهارعلىراتألى8ط4فالاستاوتواذار
تجللمالمحلومذلدقولهمناضممعدةمئصهرااالقرآنفملقفقدلداااسهذوأماض

التعمليهمسلىالنىعشكنقهارفىةبوهروىوة7الااتيهاشبراالرالرا
يحاءفيهاىظأاللمامادمويمدهامدافيبمصهاصاالئرقالراانعآلتبدلسم
قيرعنكاصفاشىتجيانقالاعقاللماتلكهىخماقهارضىعباسبناأمتاوقالوال

مسعودتبدلبنالأمقآوظععإوالقيهاىالقيتوصهاوشهاضهارولهاجباالرها
رالدينصاألمامقالةاضثعأثعملولمدميصفألفهاقلماف1ابيفاكاافضعةبارمق
صفهصقهاوتبدلقهبارمقايهونانهمأأحدننجفىملقيبريليهاانكماالتهرحم
ادةأليتبدبىلفحااطالقأعلىيخؤالدليلثااتدلذاترثعدثاتفىأنائفوااض

الىصكلصفىااتمايتهاسوانتاذااذالمحلققظبدلتالرةحائزانهاصفهالينيرئا
لت5أىةهىذثلتبلىقالوحناتقهمسياابدلأوثذثئعاولومنهيتئث
خسنلوقتبدإلراأماةوالهأتذاتغيالدالزفيالهـأضصوفةادهصفهمنشلا
اغيرهاوقربلناههطبدتعاقولهصةنودناهمرالدادداهتفوالذاتاذفئالبدا
منالمفهيبنهذواحدمنلكلتحملاالفظأنعرفصذاتنةمهيمحتوبدلماهمهالىة
اتىةداولمباسهبنالفىجألشواالذالقبديلفاصالصدثئهالمراألولأالنيققياالف

انفطأرهاوصآلونر3كواكبهأاربباامحواتاوتبدلشامهوااواولهوممءالتهرضىهريرة
المرآاطئالةاقولاانءكللدتارةللمتكونارورهازاو3ذرهـوضوفصها

منسرطااومنقوايئاهذىفهذاشحءءارؤهرمىودءأبنذلمقولشالذاتديلهـ
لالبدثقامقاالرادهـااالرصغيرإلرمقاتبدلدوملهقوالنقالالولالاقارجص
للتبالثماصريانفالماادمملموصواكوناضفةااوعندحمولايفقاابئمة
هذهبهونانيواليمكنانبدلؤللعندحصوبالرمقاجمونوص2الامنهم

تهألاذيافهوالذاتاباانثتانبرأصعاهبدلاانءألالثؤةالقاالرمق
دملاقعامةانحدقاملونمينلذاملاةاجهذائألناماواباقيةالذاتنقتضىكون

مالدأنورالانهلم1دهبيراامحلمءواواحوالهطاسفاانمايعدلوااماالواالذوو4ا
غومجملعقاللماامجعلسبعالنموتعالئهاانمراصموااوالرضالثةبىادمناان
انكألتعألىوقولدعلرل1الاابانيهالىمرأدطيهيللدوالمحنةاوات11

ناوكاهراذاترمتتتعالىآقهرحمالمامامكل15أعتهاوبافعأرلاكتاب
لمحبدلناطكلقالرضغيراقالالنهاخهاغيرهانحذىباخهـبدلاآلرصانلى11لةال7ا

تبدللىتعافالسفامذااوفط31الباوتفنىئلىدالمجأنصألملمهااشمرهأومنهأتجالد
انفيسابنالدينءعألصيئالملمسقتهاتدلوقدهالمرادانيألونلمجازاناالرموسض

ملبثىالمحلالىعنناطقكنللمفبرألثطؤمماهاالتىاتسأؤمالىتانه
اسفنمالداسنسادقذكرسخسيناابنىلرلمجاىايقظأنبنصلةبهارساعقعاإ
وازقدثتفطالهألفأمعنالىساااعإمفالسنقونمضالتآوراالاويااهذاا
اوقرسضمأرتالمبلهذابطلدائمأفاذاصيحفأوالمجميبلنمالاالىصلثابلالطإ



شدلدتجداومجدفلذالسيدثيرارةأوممايقرسمنهتواااللخما4ءالمساداكةلنثنتمس
موتيألثرواقلوتامضجقوتفهاالنردفتبصديردمفرطلهاعرصقلتىاعمطاا
فتنوابانلرالخاصياشويهزامزوراثرصمدألمعامألشوكزالخالقاوتسوافبأةا

فازلدوالىيهمةاهلوماقبولعناناسامدادهاةبغعواالذهانوتضداالشراويقدم
كثرهالستوااخمامناقريبةايقاعافىرشتدااصدالمثممىايلبطلاذاثماهلماومبمق

هامحاطرصوللملمحاررواجمنامقنارالدثففازالثةايممرقيواريةإإلدااافىةضابوالهـيرانآاة
سةلىءألخرىةوقىتوالبروقااعقءؤنولداندخهئذكثرآالفياالستعدخماالتىاالرمققعمحتى

وقولم4ثادانوما1االعاارضنافزاعةامنلمزبمتابرؤويكرذفالم4ءاردتاالبقوالرياحا
دالاكا001ملىتهألحألمقاالمناقطبنابلىقطمالتثؤلكضطقاالرمجملةثانمفتقرب
داريبمااومهاأللمفأتباءااليىقاقرجالىآلنهىلدايإالمطلفالمجبالسقومااذمن

001ء
اصثرةحدايارضىااهلةثلذرااصاكثيرمنمضاكاىاةالمحراةبغمؤبم
ألىلمبهيا3ؤإمجلء4دانؤقيواذاداماالرصقبافىفىنابمءزة9الماالثازازخةاةيىندءامات

ددهابرامجلهفمكهءلمننوةاااةيراإلىرواالنراحتىالءاالنءالخروجماافيدة5اشدصىا
واحددانهليتفيلوفىفئالىانملوىيومفىاتقويرممنهاث3المالمذاابخألواالياتكاغةاةاقيالداذ

ولهولىحطسيراوقولهيرالمجباتثوراءاسراقييومالىبقولهدإاالتءب9الياااطى

ووآللمبرؤذيالذألمانمالمونهوالتاالت4اةء01اإادالهوؤياتاال7ترو3امحااذاافىةوؤوله
4االثلاهادصماصألنلعالىبؤولهانكالدهـدتذكااا5ااتةاةفاذا

مصرلهقافىبادارممرالدةنحهادءرضىفقالافةةرالدا11هذأماذموالتال7اانفطرتءمأدااذاتعالى

فيثحرلمرتنلمافأجنضهاعاجلقهـاولمفأفيسهنداعرصلفيهارخألنالصرروادارفةالتغ1
لم001دتعالىاورءابعدفانألءدأحدحمعتهبهاماسضمهفكلنكمالمحاختلميمىثاوقال
اددطدلةدنجهنلماصاءوالفناءافة41هـءلماكتصءفألبقاءاةااةخمااللىوكاتجهـأااياالدةسلىكتب

لدالهأخهنلروـب11لحمأالبةلأعاوذاالرهاةوخرةاالءثكانثاالدةدايثخزنمزالثاةالي4اتءكب
مماألرصوماالالموتفىالابوبين7دم4بفأمرأنإسان4تالتهرضىرىااصنالىوقال
اللميرتأى4المهالفىةااكقكضهـتلمنفىفماجركلخوااطمامن
ناةظي3تمنحعلإحمهفىااعامنطسبمربئوأتثمخآرواالناأؤفذذلذادماافىالثاآهوةورضرةدثابا
رىلمناقاهرةبااهىالنداقرفىاسفلومحدبنالطثألوينالدءأفضاااالماميخثاظه

فيوجاجأبوالمىاكلمقرىاثلخطاأخبرنالمختعناربزوسبعماوعصرينقطبئ
ةلفمالمحمناكالفىارىألنااسىالندانهرمجاأبىمهدبرسبهنيويسفبنهيمابرابنا

أخبرناايتيماأحمدبنحدبناقهربخهأيعنالتهحمهتوقفيهاجمتولىينويسبينثاسنة
أينءناأخبمعإةقرارأىبمقبرقلصرمناسابزىااناقلىعبدأبنمعنافملاابو
اقاسماأبىبنصعنروابفعدابنهأللافغاأبىالمجبارمنبدبنالمباركيهتا

تمعافىيهرعنعيوبنروعنءألىعناالكهىنءلىءبننضيالممدمنبنلاسعهعن
نزكأقدءناوعقلعهومنزلبالأيادلدةالةسعإلالتهصلىتهاريسولستقال

عفاأربهمالناصاسعدالشقيااألدئلكرممنعضبانتزواامدلافومعنها
فىضدى13



4ؤلاؤولم4
كهمالمقيئالزلماذا

وهـىاللذلم

ةتاكهيإالةمىلممالىااأل
ي

اياىلذلي11

لبادرمألذافة3اذأ
سلىواث

اص4الذى

ؤإ9رنهئمايقوأل
ذالزماناواللزمانادوما اكدألقوطئبئة

ألابئالىالتهألت
األداتةعشتمادكفي
ذصلذىمرثلموؤول
اصعاصلبماطيه

ولؤهت

ونجاالآلىاتلهة

لرحالفأاعناالمحرخاأأذأ
فاءايئاقهإتىفيهـ
الالىالزاخةصيرذاكأ

42ل

قأداانلموالخامحمااامالمنالولةانقصهاوالمناشةاههانهىأرعبهمبهأهمأأئ
4فونمعؤهبارلهاثتىررثدته01فيهاهوىمناثاطلمواانيأعرعقمننزافاوا
اغبممرحشهبمانيصبهوةخهـالالىاطلدناتلففهانقبلنثهـوتوأخهـ4توفقدم

ةالىماينشرفيثيراثمههسمنصوالينورلمححنهاناليسثعايعءظلماماللهم
اكأافاتااصذهبملدااذصلشفاذاكاةخاخاةااذكفةرالتاوناهاندومث

يةأمىاوأفيمأسانااليولشجاافأىهدكثرمشااناذلثورأاالمنادقلصآأخبربها
ةثماهـااابوقالروخهافأالموأهااكآيخزاومااذمضواوفالث

اتافاائورمجىصلىاوترىتجلةإقىشارايئاخاا
لدهرومواباءااكبولهاءمنالمعنىلهوالمتنىهباابولةفىوي

ودثإةءبألكرشلم4البوصزىءسمأى
صمضلويااباةمدالقةعافىباصىواةافبامالنانرهاناتءإاالىوح

أولئصهأمالهعرصفىنثابناثزف41اتكلمالقدةالولىبااقيةاابمهلةامالقباهدم
لإةثحىاخهادرادقهسرجعك01هؤخذمنفامحهألمريمثحروأمادااصافىاالمجلعى

اردارقمةاثلدة51ذماهـكألحارىبريةاادنةاا
ألخباراجمامنتلمكاكأبرايهاحانةالاىلماة

واالقذاراياقذافوامننألصترلدهـتواةفىكدءمتتج

ناروةذصءالمطفىمللبءكأل51ءضدطبآاالالمحكلف
اأيرهـةيثلىءحاالمنجىثهطءفااكبتآلمىوأذار
سارىالخ01ميخالمؤإلألةقعاتوافينومشفاله

ىاهروالصيابنكاتالربالءبهمارثىت5ادانحبرازتاناالةيرىإقولهوذكرت
وروتاريخحبحماصاةلوبنا

عثءقأوررتاوينالدوكاضكفشرتانألوكمادمأال
ثضوباارخافىناكأثحتهاتكتبهارجزبآصأتامأزات

وباحاننجئنؤرثنا5صنىئذكرىلمشفىموصأر
ارالمجزرثائراقلباخمان4قابطوع

انءربقولمسبوق5البمدىيناأباتل
ائولىةلمحال7اعلىلةاأهـتةؤداطااوتةوخ

الخةاراةاإهضنروأت

االذىمنقماثاطم5نا8االاصأمجيا
ىذاةااذاكياوو5اقذىبنالعت

وقاألنم

هدمرفدناحاوفدلهدجماصزوالمالاإىك
دبذاائومشةيربذاباونحومأيرعاثضآعة

السدىاةضامبندلظ

من
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يدلمابقانيهاوانكنمألابشلىاالدنباققلنينو
دشدثمحهىأففانمالمنظ5الوىامنصاؤظفمهىاإدتء11ذا

لىاصهاليربابواوقالى
اماألبوافمهـاافىابمفهخاالتواانديخهاثالدةارى
الذهابذهـمنادعدن5بردصنامةخركال

ابقيمنءرداها23وابرصمتءرحافأوإصا
امرىاءامالاأبوقال

اموغرمتنوةؤنوانهذلهثاةث2الولالعتىوحب
هاموالذاتيتعذببةفتمقاوااهيشيريداوكل

ض7وقال

واألملأستابنقالبابواتممشدهاراعنفضفعهـاحقام
واالجلالمرعتشبهنماباقرب5حانضىيءاصمراالادما

خماتجةبناوقال

ابةءع01الةعاحمومكايساالطزرةنااالةتملوه

وركابلىدارالى1مماثلةإيوكلفىبهاتحت
لخرابىتجهاهثوان5ابزبةلثتيجمطاناال

اسعدىانبانةبناوفال

الخءافىمضهـجونفتمفيصيادفطتالدةمذهكالة
شالحمنكالمحاكامحدقكفةبهىآلخرقا
الرواحفىادا41صالفىبمتداامبااووالبه

احابئالم3شفىمجعىبليلراأهااما
ياحلىاانماسئرركفالعالالترابكنابمىؤن

ثطءافيلوظ

تدورمحأمهكفامنهملوقدصمالةكنأث
امبرراد4االدةذهئايزهااوالنجمافىلمالداو

بلإبواوتال
ألبألالمنونوتقنلنا5اهوالىواالمهثريخهرومه

ايالىاخببمنأيهننورباتمفابقابضونم
االوالىعدهامنآأواض5جمشبعضنابعفانيدف
الالوالىالسإلليمنقديمطالدئيطيضقلمنوه
التمنلمثمشايبلشدىبشمنحايبلشيف

اقسممرؤاالظثلؤهوكثيرفىكألمهمالواالى1بأاليدلمقلت
الخائلاىالخالىجهايهألنانوامضماعزش

مقامهليهاالمضافموأظالمفافافحذفومحذفيهالىالولىاالسإللن9لالوقيا

تقدبانظقك5إهاكانا
لىلذوترحفيمدلذ

تالمك

لهأوالكأصمالىخاأها
نهىااذصقيىتنؤ

دلموةعايهبولمزمخألق
ريراالأىكمذره
بئصعلىانلىدكت

ضاومنصداوألذرح
ءبىلزرعالابرذؤالن
ذبعامادتجهنه6دكاالى

ب4رلهفأليظاعلىلىوئزح
لمالضربهـ

فياعافاوا4إلءدرماأل
رهافى4مففىمزيراابها
لمعقفااقاماذامورهـيرا
كبتوأرفقفلىتلىءقم

لىاخأرموزة7وقال
كلىفدرفدرءأىكنال

لى5اقلونأتنحاهـو



لجبألنالراكلله
قيرالماننارااو
حوالمافيزوفال2لة
صالملصالقاكطء
يرافانلىطدرحلىء

ممىوموذرلةمه

مبرلمقكأالدالةكططتيخنكال
لل51ماعدلم
اسلمجانابئلذاهـ
الؤةءرضرقسالصتكل
4الواألؤتاةفيوا

يملىعربراقشألماوهـوم
رلغااوإؤصدوا9جمف4ه
مطمسكالجهممنففىوملى9ء
وهمعروةسكلهتبهـاؤا
اتانهربقاوممنافا

اارالىلمناجماقخإمالمنما
وراقكافاف
أتبقشاصاءلولهانماا

األثفسافصافىاللوكلة

الوطدواملنولالصلوطاالنمحائالواصالالمدوامرالالكنواديره
فقاللديلىالميا05ذأتبيتاناأواضويمثيقرايهاسإللال

دودالئرصءباتدافانماالعىاافرويدابا
مقالهرصترلىاامألاابو5وأخذ

االجادهذهاالمنقرءاالاديمأنلنماالوطضعف
دةتحىةاهذهـناعرياولؤئرعمةأأوما

الدزرافىغبرأالمناعجبءأخاالمحياةلىصىمبة
لضادمصيرهن2بحىيغبزلصمنباالرااللم

ناهااهذاابفغوقال
ددمذماصالردءاقامنراادصواماافاشزحلى

افىالفمثعدباحئىصثملاافترأقباةهيفثريالموا
للرأمحنق11هذاخاانهثمالهوخأللمااهذافنهاوهذاؤول

فركفروالةاك11ماكاواألافزااافئواراحمنرا
صدناومنتبفث3صمناجعءامحاوعوم

تاثاتسهمرصقالاثااساكدثسىبندينلدافغففالىاالمامامجغلثافىوأف
يرثتننهاامرىاامألاأبفيلةبافىقهارحمهدباقدقيبنالدينةةإلءا
ىهولمهنممألمهءالابااالوىلذهتتلذئااذهمرصلىودةتاثاامنهنىتقلتخهىىةا

صآماهذانؤثإتاقكلاودهذامهكلحصبقءوي2اى1ىءاهـذاواتهاارأى
أنعداليدداحمنراحؤدالن1واشااثىةلماالاعدممامفمزأننفانبا
ةونكالولامسدأافامغامارااىلولآضهاامنهمفنمات21فنىالةزبباكباكواافههـ

ابالعرابعضقوقالنسانالاخكايةمقمداهى
افرقدانااالبثموأهـءتألاخوهأرقهمةو

ايرىالهتاامرالمقهـوقاللماهااهذاابنحراقولاالىويردلأفىاةالهكنلناأثامزوهـ
ثىالهذاافذلككاثأبالدينائراألمءاااالهاملثخأااسعئبثاكأ

لماثا01سنابنأاهرسونألاكلألمفي4عاتأقفلم

اقرماأهلبالمذهىوبلددامانلىابلىشلث
ضبهمتبهمكلصبهأويرأسهطوراأننفألبد

3ادجماالااسهىقالرأيكنباطاصياسقات
ةولماوايولىوانااالزمانوهىء51أثةبهأرمنؤلىاقرذالى201كاابفهقلت
ماونأفاثاوخاءدوءزبرهناتيسااءتلماءكمإعسادمنافألماقاد
واجببقااباقامااانالةلمةاهذلىاجبومهدقألمحقاودثوعىهـوقال

جااكاجهفروأبهاوالءالمامنهاولواليزودب1ودبوالامهخيرداليضلوا
قررواوبرمنوادعواهمبمعموعهلعالماوثدرولواعلىاسكمفاونلمتكل41اابءأز

تصديرناالفيهاناهابرفلدامنصئمكلناهذوليسمهسخصمعذكفيالمجاثا
صعىالمقدع



لبلدىمازابخاوقادمطلااكلئىمنثرخذذالشفلزعلىالمعللوبناقنتيلئىالمقدمايت
ال7فاقااعلىأذيالهكانململقوالمأللالفرتدشقلتأوغبر

لفراقاهمبىمنحصبينرىصمابئماأبقيا
المالثءسنابناوقال

ىلميناغراهرىنارداثنيةلداأإلبىاندهرىآثرت
اربكسرنميرجموةاقهسراثفكةالثوالمرثالدهر

ابيأتمنقال

فهويسندسنصرةمنهاويخضيجشةاوهـمطوجهأمفاف

مويهنثتن2ابيتمزلثفربانادازإيئ
تمالبياتامذهاماكأااقمسيدةاهذمحداتةارحمهدصافاضىاقاوثولما

والتاضهذالإبرااانهاامنىاالؤلهاخااهذهومماقاتنمسلحمألمنالماءسفاابنالى

والعيبوالئصأنتمأماذمحرأففةيههمن7ومانرهدهماالبادةحماقانهاتاثا
امادونولؤااودخفبطصااناعيآلفةواالناموققصيراالنمأمالقصوراالمحاصاهذهفى

روهاإلثلاضبهطداولماالشاوسارتابقأالتاقالماعدروالخواوفثاةااوشغ
انهافاوانفادتفيشالىوفدذلتنخهابديعةاففائقةيلةلقواوالنصفه

فةالكلءاكلنمافانتففاةدةهاشصافءكضهأانثأرويثفمرمزلبيترلمآزادتالىا
أنأرادالذىابيتاموالنامنعادمالمملوكاالوملمقاالمالثءضأسبنافأصانهابم

ابههدا4ماهكلااهصابهباشغوفابهذالموكالمنوقددةثاقيأمنيكف
بزابهناالاايمفسائتعأفاقالىاؤثررةيىشعرااثادأميربههـةثقاأونيقدملح
وممنيلمحيثىمنوجالى5المحنصنةاثيوقواىتوله

4ءهسرزابهاماطالبدتثروجلىلر11ذيبرصضلفيزللمكالمملىانلمتلمولىوا
ماب4اايلهمنادملزقامألكاوألمالهدىعايهادواالنارآنسروالمذوته

قالقددةباءأبالمملوكارأى9عمهلعلعهلهدمنالىالالمبهوالساز
التجفقبالماىوأخهـابنقدسعحهاعبرةفىياعاذلىو

ذهىهساتزههلتبمنىؤه5ىغرششهةعاولمنى
حهطإلولمأهالقات1141صبآبةاالولهتفىومازالموقال
فدقالووجدأباتمامدركالبوضكايةالكاثوعقيلةلدالبطؤقةمزاندوكالمالهم

مممبذيسلمعامنإجلراعلى
شيربنىاختميهسبمشنتلمقال

واليتعرعمهدسيذوبامحنهوفواقئعرمفطبعهاانمعاهذاياكأزمن
المعزقدقالجمأالمهعبداصيداالمبدعمذاوجلىدبسيغها

لزصاينأهتبهشبدموجمط3فقدمثبههأوعقلىافىوقفت
المااامنيارنكاالصلى5انفييناهاأعرهادموعلولم

اؤصدكضجهلثهفيهالضنثغمنكفتالإ

لههموضعنثواضلنها
فاذايخهشيأد1اذافزء

وانتجممواالمجفداإصرا
فدخاملةمحبقجهاوالم

تالعواافامادفى01اور
ولممرددلت11ابئأل
ودخنتكأفىاجهب

رتفايضروالاخرمىرة
هادادونظ5اتمبم
ءانجااعنيالاثاءطزإ
لىهلطةاقصباثودرو
وحكلمماؤثهاىاضسهـؤو
يهظاننفينءفىءالث
هتلممثىاذاهـخرىا
قربالالواهذهربابه
المعنىالى

1يريراصىااصوءنزاو
لمنصربلامئىااذهـ

وأساهضرلملءش
هارادذأغزابدرجألوا
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هذالىهئألفنسأعليهالصاناثقفمفمائالوخاطرهااذهالىطبمألكاجهة

لهحبهعافقداهمعالتصمتاثئاحبكفألباانهعلهمممإلخاطرهلمبءالسلىبا
ائقالهاوحملالمعتزفانمقالهطتقليداالبناثإألاتلكفىالفظةلدامانالىكلهءوأ
امافكىافأبعاباهانهمنندهرترةءفهحاالمملوكفاماانهاجنصثففرلذالثةحاوهـ

منمصيرتتزفانهاابناتثحمافىة9الإلعنثخاتطةةوالحقهارلفىةاادماهثعمدينافبةلم وتباينهتاةمنةولاافىقرثمبئماذكرهقدعلم2ضقابصاالفىافاماواليعالداااظفااابأذمزلت3
بىابءاامحيهمااليامس4مخةبارداسومنحءهيالتمافهمحاوفذجهاهافذثصارتفاث
وماحةصخكااجمانامحوأددءالصلطاإأبىذاليإالطافةابأص5أدمشاكاالسغأرالثألاإ
براوصخاذاهـصنحهالةهذهالمحصاقهرحمهنالق51استابنلتهداةقاتقغااادأمهـلمنسحرلىء

الؤةىايهءبالنههؤطءزدبموالىريااللالةاحاةظتةاءإلمهيعا7لمتءلىموفى
لهصربل

هيوالويسواحبمومادألدهلهشسهرىسوسرلو

4مهاكأدالىءيمممألظلىبخمهنتول1خفيلحاوقيلصوداهدةبى هـوت5ءحرووبوا
الوقادنهلذااثزاىحا1مادةاضفمنااليرااذالهأنافهظلافااقااأمالىءلمهنعشىذلمر

صىايذالر5عدوعدمذأذئت

شافاكإلااقراإىفيمةاأألضأتماالاالىأءأماأالالدجمااااآالدوخىردعاويوهرألىزممكأوصحانهـل ءفى4ماول1ءاالدادءليةراهصامتيلمونبم
الوردزنادهارولوبرىدهايهاؤضثوفدهاقفىنا

ىمنفرأألبمفانرلوىاا ألبأبهموالجمرهتقصانأيأليههمتءتطاىامارسائلهبعمقىلافااالقاةكل

أأركاانتلطههأخلىةانمهـأعراصوالمهوريمنعةانفهمثوالمىحمرخبانحانوبموردوادما
لءالقالؤ4رتروذ3ؤةقليرمضءمعشإضلفلاطفرائاواماقولصهدأليمنمىلثمة

موعوممرضصوثهسفىقهتالعةكلكعندىالكونرلهساإللةفبللم
صيثوصءالءاةااقاناوالعالؤااالالمثشوصثبدتثكالبهبنهنجاقبانص

صدىاألزوجةطنحا

4ءأمسنامالماىلممةأنللم
و

اقىلمثقهامميةلمهوفىلمننظرااافالاخاللرات
قاقمناكت1لجعثق5ابعفيزهـلوأشصم

باقىصقيعاوافىئفكاوببابةسدةوتمفثابالةشر
لهؤقابرااوظهـ

جموتأانالىجهذىبذقينءضدفيوفالمما
وىلمفااوجمهؤوالأصنفطلخيالذكرالىه

مدامتاماقاناترقصوانصبابةسكمقلتامانغنتاذ
كطخلفانهساالفأبدتحبلزدوخهاوالاخيالألمتنا

ايلىتهلجأناءقات
لالفىالبدلممخايل5قدبدلشكليهعناي

لىلم
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ايرصواصمالتروقائ5ؤنسوناباباتهكقئ

التالىئنمانأ5فأثةدغداوصلهفة
أيضافيهوقك

لالبل41هاضكاثنثنامااذاقدافمن31اااثهؤض

لافيمجمءاضكاذابعدكاومننهففثاثاقادماقأ
يرحاتافىلمشامآالزالمنضسءتامهـانيتأعيهـالىاراللميداءراهياتكااص

الذ80دللمالمقمدلومطبوذواهائرد1واخهذالثلثءلمةءا1اراسلح2وامتم1لذىاءادةاالة
قاونمنلممايوملءااوفى4اوادةتةءااسرهأاقاصوهرمااالمصصلومثااسرارابلى
ةصمايلمءإوفيألماروربنااالىأبوهاا4وصالطااخمرأنىبنرث4اثحاتةبسراليهةحه

اصرأهسبةصلوهـدصىصىاصصاالطألمطلءمافامطايهاابوافمغافمايليلهمجتأاحماا
ناولصلمءللربلوربحوتافااتاهصواصثاامتابوالهتءومياتاوأتااومهـكهـ

كأفايقيلدانمزلولونحامقصوسالوكذاضمننجوةنجءيئاكالةاصامشلصأىعهيت
بآيترلمثدخاثملمىولزلتاأذزياوزدرالزنمثقولاللى511كأجهـقرةوضبهىيمفتواقيمناةامدقاو

لذىدولهدوبألنصةتايفيرلهقزاسولىءبالى41الزاالسبمفئازالألواعمر9اباتزالفراقألقنيأومدين
ىاأذلق3فرولمولمولذىاضمحااةكلألدراكاااطلصخمالىموضحننزاانهمنىصفىيئاتصوااخيةأوزال

زلراصاقالزللوؤةوز4إديراانوونث
صتلهوكأإطمهلالنانااابمبرزللموفانا

بئمالئمنهلمنلملمانمانبرلىلمورياوارداسرلهادىأالىءةهطالواوطأراالوراثاالزاللموةسهزذالث3و
لاماصلهماثلمءراالبرتمنلفاهـاسمخبيرااكماليهمكادمءديئنداالحألفابيشراشء
بعاتأحمامنلبمالىالم3حألفلىءراايألسعادىالىكلألمادممودةةءكرمكليرآلنهنصبو
ئاانذلالفزردالعلىتاعالىقالثلبممبرفمداالثبمطالمقوءوهـمنىمالانااوم

بنىجاو4بهماكاممالقاراالاإبراموياديرةأصألماوقلرلمحةةأمملعابهارمجرورواالساذاأ
اآلفزبىدقهالالفهـأولبرإخهاءنرالههدةلقااتفىزدبوصهتأمرمنلفهـتيا
دلديهءفيمإلباتخلفورصتااإبمتحهـاالمرهواب4اواافااهكوندا4ةاإلةءإو

دلء3بهقذلىاءرفوعوهواةحركتلءردمصاسمآباإدميرمتنهالخلرامحلرئويهرروابهياواإا
3مألولئيخهفوالزالخاةهلقوهوسابئابهاننءالالىشلمجرور1المجأررومءلخبر1دامانه

تهخمرطلشيبموالالاالقياعلىواالموراخبرويامنفيهـ1امجألوربمن
لألمةابانكللىءعهباابرمجىأوهذااللىأمنمناةكمبفان4اثءتاعأ1

أجهالىأسمنلموسعليهلله1صهالتهلسولارقاكعهرةىفاكلا01صااؤعلىتزثفقدت
بيدادإانلهـرهكلنمعنممنالتهرفىابالخهابنعروقالامهت4ثبانالمجلالمء
دمكمنكسانصبنىبنكثمأوقاقبهذاخ51اسانقفالييهمنضعهمقعرومن
دهت3النىفلشه5فافااجألسهـتودعتاسمااصءااعروبنقاليقهطراشفا

مرفقالاصا01ايامواخذعتهشوداجتاقدرأفسق
يقرأضاليتودعفصدرإلذى5ففسهءصدرالمرممناذاضاق



قاشربوميمىءأنلنحربمار
وتركماسنجااتاقي

واصالووأللجوا
مهـمدثنلهفى4فهتات

ئدقالمىمطانىاثستب

فافاملمدعيلووفرت
اهـءنيدمنىثترىفأ

مبرتفاقاملصسلةبهغط
خفماتفربفطة
صذقاليورعالهلماؤ
كلابهلذذاكمرزدقومولملما
بمإلممأرلهبامماوعحالوكلم

االبالونولىفأتر
4فياتلمنحافيبرلميالذ
4جملدامدلذبعايرأثحصبو
مىزإلمجديامممامص

لمصن
حمادبءمقالذمميوذلم

لسهيهشاثرنداقو
مارله

883

تلومنمافالالهـ4فاف5ثحدثمنمالركقاذاماظـهخ2لاقو
اظألمافأنامندسهـىحديثىأفئىمنتعاتهاذا

اصنوماقإيربرغيركفىارتهاييمافاذاك8أمرمااامبعمةوقال
ليلىاالنباقىعدبنعراللمجحفصأبوحيانلدفيانيراامالمةااالماميئأانندئما

طيهءأنن2دقفامابان4اثيرئاهءاودانكسهـقولهالغوى
4قاحهلمستقكاداالصالةأضرالشما

ذاالمرادنآضافىكلنالماتةتثةفيميلالمهـفعلافانالزيدانقأشقامذااام

حالةنىش5ثلافملواتذنكالنينالادمحاثفهرفيمربادأنتحتااقيشوقهد
فالطوآخعابثمئهؤجمكلتثهـضىامااالىللمءصارفىفاهفذةاالةؤصالم9ياالفرادلما
بناتهامحنلئوقالهقيسيهـأومادأتىأبناقالذااثاماقالبئاأبااثرجللهلظم
شأكفمأعالمجتاهزالىمهبنبعمرلفىهـنوالعالماوأحدضقد4ثؤةالمحزاازأي
تجعقالناسكئراأمىوكاناصلازاالاليةيمهانأنهلتالسنءاشالاصادةان
لهقالفرخافااكلىمخ2ىلااسريرواسرربلاعلىهـمجحهيزلعزادعببنجمرنو

الخطامندثغطقبمالمرحاتعالىالثهالمحورخهبنامكلنونسيتإلقالأحفظت
اطتادتارازاالسهـضزانثرتطاأيفواسومفانءضهءتعأللشكالمفر

وظل4زيألبينصللرالمشومنبامؤلذههيهتمكمذههتم13يمهالىكألمومن
هبلطاىاشبمالىالمحىبنا

لانايسااعنفييةهاكتمىتاتصلزممن
4ؤتئمجهلمنوتلبقبسههقلكليناصط

ئاثطغوالذااموردسكناوردكاضالامورداوردكمربكلإخانزاعكلمانو
تمفدلانئاءي4ارهـومهوتىماصلةلوقاامنألملفهـقكطقهقرعماثفاكق

وقاللصصراجاامتانكهامنئوضالفضكاانثاثاإيهتنكاصالفص
فانمطلتفقاليوانكألمهنوستمودضرينمىبناكأكلةأسكلانساكابمى
نطلأليعلكزوابارىانالهذااالفقاألمهاثرءيالرقراطهـوسعمهنفلونم
اقهرحمهلوفأالقأفىاألمنمومننرممايقولأكإحمعماايكوناوأذنيندواآصانا
االعنرامالىاللمانبكنجقةلثؤألمحدممىثاهافلبلهراراالوأمتفىتهط
االمعرىالهءاأبواوفالبلط

فؤادامالصينأالشراانءالتالمبساففان

عظيمإكلأقىكيرمهـفلوفائحعالكبمصيلاثضوقال2
مجحيملموشييائثأفذاالىناداسىلمأوما

فىلطغراالدينامؤيدوقال
االميننهوموضفؤادك5االالسرعنالشثو
مايكونراضيعفذاكاال5زيدزمهملصركاذاحمافا

ةقصيدمنممائبناقولاحنوما

اقوء



صدبرعقيفينىلهىكأعناالىءقظ

رأحقسالفىلسرأوكامجفاعأشقجمنلدمعتئلفا
قوالهاهارصعنالتهاىآعتذرباسناوم

بلولمبلؤمفلمايمذكايشفانالمتنىاددمجودـ
تميؤءصافكلئاشئوا5شفشيرتهفاقاجهصلمط

ينمقهاوهؤثدةامرايو

انامثمتأةواالااللهاالءأحدسعرإلتلمصوسرك
هرطابنلئهاعبدانردىالماوحربمصرناتدرىالبدأنأفادةاةاالئألساضلهقا
الاصرفةاععامجاصهأنأسكراابئ

اقرظ12صتقرمنءدفارتفنلصراوصتود

صبىاتموهمادبمأفيفقال
لمحشواطراألتالمدفونىأالنىءإوبكفرةقلبىفىلراوما

طشإخبراألومامامرالدمنننىتى4تةاواصسنى
آلمحمأىندااالالمصانثيءجهفربنالمحينأبووتال

منىتسمعهآنخالهسعنىأردلذىاذااي
نىذارئماأنهصىرىطظبعدكأبأللم

سمكلملوقبنالثمارحبةمن4اةرربنكللدينعطاالالمولىالىتقدأهدثعهنت
اثذختتبتكاوصالةأسذلدمانبمساكوتئفرا

كبضفثاثذافليسلىدودكالمسهـحمشهدا
اصيلثلداصيحروقدأهدىؤأ5ردصالىصثرالئراديهال

يهندالورجاسزرامحب4يخالككننهالهفا7ثءوذانءابيوابثةيم
هالاتىوحهـهـ6همفىاالناءأشادوروصلقرل1زثللومنلموكالى
الؤاؤدةاتأذمنذدات9ءذكراهاعااذههـلهىلميأنىوخكهزصكارةاال

نئازعةذا1ولكطلباالثاهرهأيمثيحملوكاانوالناموهفى4اويظهيخثرهمعنى
ومنهثلعدينامأخثارتكلراالانااةوصمشوأ4خعلىالواالقيثتونقامه

فنيهرماصشممغلياخهابثوطثىظتهتتقلىلهكمقمامانالمحألكانعلى
نقرىااودمنهاشاجاتذلكن9نزرسمقألةلابعلظوايشواطهتهموالناومبا

ورو

لىطالمئةلىقيعنفقدعظتثءدافراشيبكراانمأت

مقالىاثةمنضالىؤلفلميهرمابةلىالمفاىظهأفصمتوؤر
لكلألمانخأةاصمتاجمونكمفظلالنهخعذهاايرفلمالمجاظوأماانتهى
كاروتلصامثعنشاولمقلمآلىوا3ويخكلألملىاونفححبهمجاوزطدلوقهه
اصصالبدقولمحمودنياايمألماقنعاومومنلياافهاأرسلىصكلألماوبالنأطقاكاألم
وفضألطألماايزئزاداثكبميديخيرناممجليانلىفىاطااأبوتمامؤقالبيمانايفسد

قفدى33

أزيإدقاقاكاالىلاؤ
كفيشنمجماءاواصرأ
خذواه1ئيعمرتا

أافزردقايمسههزلوا
ىهغاسكما

عافهـسوماألاصرفييا بىبسلمء

من4سالؤدهلدحتىأتى
دمر01 كها

ءمشدادة9

بأيمدباماقراابمفنرىألخام
مرلىاألماذاا

لثدقارونلدسهما1ز
إلهءونتأنهم

داقالال
رهييفطمسهةؤ

قالمهثعةرلمتهألواأل
3ؤش
يرنألبملمترصالمتروان

بدؤموداننظرلم
همفقاللمماحهتنا

ادمقكةبدالالشالماءاإليا



أللمبفدارولما
ثلااةاومرلدثوتولىا

ةلفزردقهفقالنمئاهبينقاا
منىةفىاداهـ5

خأبانأشغالردقأكا
لمره

ااالسثصوارذلمؤمات
ابناصألي

لمجازاألبادئلمولمؤبات
اذهـولللممةلةة

لىقلهرسولىاحينأزوا
عينأخرجوسسلفلمهأقه
للهدارةسقاكأفاادا
دفبلزفات3سةا
الدارىاهمأننرزقهابا

دااهجانجمنولمالزيا
ملىفاخنعماث
اكعيناتهينأحءا

اوطدإلطلىماءدى
ميانلهـمقلمعرلملمفية
فران

كلألماوالتمالحطألماالاسلوتاتمدحندانمامرادةماديسفقالونبلهحمهت
اجمكلألمااللصمصلقااالافةذاباليرهـذاتوأ3برمنههكأةأعنأنجوماتلىكابا
لى51اصكقبا2تاذانقلمااواليعشهفيمااالفانميمذاة1ضيهراصهـاطلقاوامه

اليريلشوأشالمحمامايؤكدععإلوسلماتهاصلىادزرسوكومضرقنهمرموقدقالةامضرف
اودسوتالفاواعولهأنحمنقبرطاموذادفادققولهاقاشأنههألما

لاروأماالمحفلىمأدتقثرهاآدودمثلأمىتؤةالدمتوظاجألأدنتكةوز
الذالوألجمرندابااالةهداوكلفوغابامواألزمهالمعاواصمهينمكارؤ
علهالتهصلىاةءسولاوقدتلباداينعصواولمالممانةايؤدواشلمانصولوالزمراكلألمابا

4هكاهاصلىلظامامةأيومءلعاهااةزلمتهائهيثايدأرامتىععامنوسم
هدايةشرهواهماقكلألماحعهافاافادهـاكأفوعاهاقاءعرئاوجهنفرالقهلم

لوموراالىعالمىبهتموسلمعليهالقهصىقالهوقدتصفامنعلىضعينسراناالةادوهـ
جمدآلتهعنعلقمصلشعبىوروصاملمكليضقكلىرلمننلىانعونامنلمجامامةافا

أواخيراالخرفيقلم2لب1تهبايؤمنكانمنلمؤسعاثالتهلىهـتهالرلسقاذقال
لمحرثابثربنتلمىهبىاثعووابتنلمحالايسكضوظواوواياتامق5تجا
االرجلاصامتامنأورعكلماانبرواليمااهـهواتمحهـوااصمتواهـلماصاقولث
لنمىبئربيممهـاذامءمزشالكلألمنتهفامهموطثتدووحضسمهفميملعا
بيهأأوفتطلصصالصمهملأكصعاتاحعضاذطأوصهؤثةءبىالفااخلبأواثموصه
تءواولمفافماموصىلمجوأهلىوأمااءابنومايخياذاذاأفادأحقابهأوتولدتنا

اليمدىانةأماقالتهدسنجةأحنوماوملباأسإلزوديانات
ايمرمديافافءاالألتفيأذاوحمثقاكقضا

محتشمغيرثثماقلتدمصهاهحماهبئازنسلت
التهرحمهافاضلاامامىالوظ

ئىفمىاامحنىفىقالبفانلةدىردتاانيكنأيسلممتا
دماهـاالضئفيةياله4علىمجملتهادىوجبينوءبئ
هىوالهـمطوالوهـوالهموىثهوحادوالدهرىيثىالح

قامىاصىمىافىحرداوالاعزأشدهالذىاىارال

لمىسرىاالدأثلفكرلمباتقدتااأناكاناادالوال
يىافنوحاابىلديئاشهاببالثيئمتاجالقههمدمراالالديئسيفوقال

فىايرابهذابكبنانقأشعنقالرااملكاناللدفىاللىعروردمفحلصاا

حعاللمشهقراذكسبومانجالملصاشعهالماايكونهذللنصرفقاتاتضنىاللمنا
يراكنصلاتحققانمدقالعدانتمللهاقإلملمكلئيرا4اتومسفىعاوتع

ندئ1زدىانوه5دىاقاقدىأرىدثأما
تعرلىماماتةارحهخاصانبنأحدالديهطثحساقافىافعنويقات11

صءااصا
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اقامباكرودلىااباصأامملااقالدلمغرلىاالبنلمعررفاالويهليخسبنلضيامكدا
مالايقولكئىشهفرأأللصألةتوضآولجنتراهالمقاصدالمقامعلهدخلتلجبلمعةبة
العالمهذاناطيفثىهفصاااقالتمتيمنخولمارمتتيخطلىءوصقدبث
علدوقالثم

سايهوطرانلقفينانلتئالننااعفالو
بنعدلديناكسىووجدتقاامانتهع11مننماغيرهذعألمجضولموضئرتههلقا

تهتبخقيممىخماعلىروحىمقهامالمقو4بكتحمثدالمحاءنقدفياقاتا
قاللمقاتثفتهايمقيمخماناعلىابعقائمة4وزاناعلىمأماااقالحعثقاليدسا
فيهخاطيفتىخالصالهموقوتاانفوىباوححنقولمائهذعلىإيمألما
افىرعابن01كامااههولمحوذواتفليطمنيفتىاطالههخالصاأفلنطفطالالرؤ

اعملوءدارندامىأولهطكااهنيةااأبلؤاساتشدأرواقرلوءظالمجاميتتال
ألقاةابأباشدضهاوامداناتاالزههـفلةاثهمةاعرالالباتاوادلمجلوا
دلىارالصيمارقماكيسلهتزةمانمرلوهرفىلتاءاهذانانءةاباتاتالتهوال

نافىلغابااهذاممرثوالبنالهمالفيلح6اامةاا3وقاتهعاةاوالخزف
المجزارالمحينألىقولأحنوماآلبءاا

مأخاتنىمافالوفخرباتهماءثألفدماأحمسدكنثفان
لوفمطوروااصاوااققل1المحأتهرفئساوااهلهوافا

باماثاأبصولغيرالىث
قلموالامرطاسلىكواوافثاواتعرفنىءاابيدوالوااللثفالى

وقال

فم1سزلمتدصداقىكاواةمتهاكاباد7الافىتعرفيثثان
لعلموانجخهأاانردو1امودواهدلىشقالووااصيفواغهـفا
ةداطاهذهنائاوفات

ضمدمحواىوافىااوماافراماكرصاقكلنتان
لسقمواالشمواواالمحزدوالدمودلىسمبدثأ1لالوتلإللفا

بمهاابثخرملىثمهراالمحزبنابوالوف
هبهاااهارضازة5ينالمحابنقدرمكلىبأظم
اطممببوااشروفالن40زصتدرمو

ظأثينلىاابووقال
لفشزوالمحنلوناافىارزق5علىممايهينق3ااحن

ثآللىأويئأمنهرثرتهابغئيعإمذكانوا
ذسمناذاقيامالناسفلهامنكلكوبئ1واانقدقالبعيهمتءأقدلمقات
ابىأعألهاشمنأخذفاذاامنسأموامالىستجرىقهلمراوالجمكلتففياالسفلانبالمجا

بنيمابهـالدينجماالفىلقادةآنىطىاجمانصقاالكلاال7علىانصبشالصرقة

صراتكلهاألئهلىتسى3
4نىناتالهؤولأ
أعفراجهىبارصهـمألله
شيأغعيتانذرتءاه
حيطتلؤالدثفءولم

صسذالىبافففي
سنىبالفانكت

اذاكمرفتوترغ
بيعاانكنتكليوا

ىمضمقبتوهذانصف
بيروىدىكربونجاا

لىف4الصىلدابهألدر
اهاولرمهاذدمة
هياصدلوالتسهـدلماة

دىلفكاةجانألوايم
دإفاورماصيمفصيولؤيارا
خبئنةاا
بعحدلمبيخهصيقاو
خطينهينعملمياملعالا

مرمىبثنىصاقبلىاليلة
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االياسهرلموألمإاليء
ربكبالطبأدفالاحمدا
دثنحمهصقأفم
شمحبأصدلهاعرا
شعرمنلرانهماوذشتيا

نةةفىإلباطلةخطواقط
ددة

لماضلدىقرلمصاتال
4و

ينمعهدتزمركهكواك
بصبضلالهصالتءهـ

ومالىءفبهدهمهوهـلمن
المىانآوقولهأ

هألنوانئىنتتره
قليفىومانيرمةنذما

دورىاثاوعلةترثما اتقومهأطاسا
مهـل

حسحنهاتنألماكة
51ال

هـظمابالنرأثاضسداتأ
واأللنومن

للمنانصهانصيراأنشدفىعودقالالدششهاباالماماش
اللدارلهمنلدارىبها5شنتهاصيالمحساملزثوملى
تجادلةناالموآخذهاشمأوباراالحألاعر

لذهىمففرالذبناتاجمعروفيوةالبمثلنرتدأئ
ذبمهشماققانتهاءواتىثهلدى1موكاعت

زورمحنقيتزمنلأفلميمموهلىرجهةحاواضكنيا
يلمونااببنالدينثحموآل

المرابماتتاحوااصاصىادمرميهالمنفيئعالمتلم
ظقصدطمنلينالمحافىاخلفلملثقوقلمالجافظمالىوعدت

داكا3الدسذفءقال

لىومنعلىمنصةلذىالىءلىوعرفلىوتهدفا
لىيانبلديوانواأصشايزمكاواصبشالديوالىاالمثاكمتبا

قاالورااجصلىاوقال
ثاماالوصبهيتوساامحنىالمحمينأبالمسماع

عظامكلالمجزالموزنوبجسمكللوراقانوبذمي
ضااثقالو

اقالحداسهامهااقلوباوهااذرىطقرواغرضااثنمب
ق1الوئاأعرىثتاثياكجنىوصسألفقألهاأو

ماأثوقال

الجابامرصمصوراحنألاهزفيااممتابياىاقتلىبف
1ءأباوال3ونىفى9دلىنمذممقالدأفكا

لضاأوقال

سهرلموللىومالودافالنماىوقدقاوا

شهعهفمهـتكاثضصراطدعهعنمفقاتقمك
أثضاوقال

ائوالاخاةأهحلماقاالنامعلىفا
السانادانئنيلمان5اجسالخيرئتغلت

اصهـألوظ

سهدوتذكاأمدافلىعنىمابعدهطالوطرفىبلثلدقاى
اناراقايتلقالمنماذااإعراجامماقولوشق

فوقاال

يهفرىلياىاانعماكعرا5محةوزشسبيهقدالى
عمرااجكذايبدوالوئورانمهبهعهفازددتماالوعرت
مورالراجأنماصامفىفحرئاشيجرأماثووعم
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اايفق
االولمننممنقدررءاناودمن1قمأكم
نوراأزدكفىاصطكافاقعاحاجسهـأناشاهرفيا

لمطرالوقدوضماو
معلألالوضلىلشكرما5اصاضكمبلوالالسأنحا

قنديالاجءالىقدطدفذاـفطريأخذه1قومقال
أبضاقال

وكلمألؤساعنىضككتجقلىترملمذيتىهر
سانوقحرتأاركنتضادفىزتهرولمحا

لدشعادااقأصىاالوابرفىوالغالةاايراكبصتوصنساملةاضدلةاوعل
انهروشعركفصاحلقبلثاللالوااجسياالقالوالدىشقا1ةاةيرايلايمه
فوبدكلاالواخذفىفرموقالبهفألمحصالهكلايأإماثزاسكلهيههلوماهز
مالوالئههذابنالءعلألاعثهاجأمالىوأخذهاخآلماعلىءؤأاخارانغ

اليالىاقعنراالمجزاهووألوالمحسينراعرحضرازيتاأعطنىقالالنهتصمالىماسىير
قمالطواشاصااالالخألمفةبتالىيناألوامإلنادمةلدشاحسبهأاطاقند
دنحراانقىتءلوكااصاصبااالتاامانحنأبوفقاللديهنباتثهمزاطقدام

اطبباأقالدينفقواشيأحنعلقاومااتكتهمااةمالبماجلياالاجء11
ءألوىابنحمدأ

وبمخأريماقشمكألىء
دتشبذوتلضلمالشلثلىوقال

والتحرصامثىكايهماصقفتد
ىلماحمحاوباوللىفىكغمنفقات

تصالأوأنت5شدعنىيدأنتر
لكامهن1ةشأل5أناىصألاهـابن

المعلصلثهـصدودمىوالشكادهـ
بشدامثلمايرمىلوأنه

افحصسنىافأنااالةصألأشذراى

لمطان11ابئلظأمرعنهازىاحصرالمضوردىالسهرولمالديناشهابومأرجع
فىبامعةالمحاهألمافىزمانهأثحداهلوكلئابافامناللدباشارقواالديصالح

وهوأحثرعاتلملفاوتهاباننقحاتا3لهالعبارهفصيمءالذالصمفرالا
ةلمعرالةلرسواالثراقامةصاؤكتلبياكلاابهسدغافياشاراتامنئلصا
عجاواتيهالاعلىيعرفكلنانهويقاليقاينصلةمئآيرساعلىاكريبةالةافربا
لدكومقيدةيفسهـافينالدالحصاصطاناالدلولاعاثنيوأراافاهرضكازىبا

والناسوثألثيناوكأنسنةسشوثألثيربهنوهوالماودففقالبالاأناليهبزا

الرآتإلهاووطف
رو

هلفاناألحلوهفلموزء
لمااقرعشلذىاانا

انئرمانيالالتا
ضالهوملىلمتهمدالثر

مءكأللغيروءإأن
ؤدينمعا

هومحمراضثىوا
بءصىثألمطنالا

لىجدمناس
هـوعخضف

لمحهامانلمدىلماألطقي
ماحاحباألتومم

فلميمأم9تجواهىق
كاحمتىءترمفاذل
جالعفونألوتطفيءؤاكا
كاظءبفألومشاثنا
لهقزتبمقاتوات

لمهاثلاوفدرج11
ادءنجاهرباهامرنجاوهـ
امربحدحكامالملىبرحىا



ورولهصه
ووريخهاا

االصهح

كهمأيةع3إلحإولئزإ
فىلمفىمقفضولمقىلو

3ث4نموذلث
لومايرمالمالله

ووظ5مرلملمهرجاللمحةلم
بثانزلرفأوم
ساملمنهلماهرفافى
04ضالهاولصةفا

عهرموكابله
ألوليوكانلةطول

سهـ4ءصحفءذاآلصا
ريحتناولطغها
لألنهاكضءاهـصصيص
مسيفقو
بئؤلبمكآجىنحيتكاة
اذتلموثوقل

سءماتلهزة
رتطتمالمشوص
قفيءلرفة

الأهـمنانهللمفوذفقاتاكره ءبهنىاقأاوقالموتهبنلررتايخهـاماتواصالحا
ولعضالةانفانهلديناالحاليسيرةفىلىنعطالته4رفىاشدبناينلد
قدصثاوانهمالدالبانهعلىسانكثروأكرهذمااألأطوعائرالدبنيماك
اداقهومحاجغتهادرحمهأبنإلاانيقالومكلوكرةعقلمتلىانما
شأءامهربالقالرأتته1مفملالخاظاتفرقازيلاةلغدالىادئاعافديلةفالمة
بنانكلذاوعلهثرمنامحقلهرجتأثلمقاللشرأيالخاعةالاالبنوقبلقلىءنء
اشيئنعصاأكذاقلوتثوماشعهيئممهـئرؤرهظ3ولىملةفتيفانهالةا
ناقصوعقألالغايةجداللىمتسحالقثلمهرحمهكيةرويناينالدةامألالملعااالماما

لاةاتولوماآصنقتالمظئولوقمهاثاافي4مالولم
نمقيتامزارالنهاىحع5واألطيامقارفىنضىا
ااذوععلمتعتهأبهةموسااألهكأنءوسوبهانءفرورواذصمىممقدرأرت

11ضيوأيضىطةاافىلرنممضهإانيموالرانالمورعىفىانشألنمااتكلم
افقالثماصايعطداىبلىالقياالتتكمفأبويوفىلقاأيوماذممتالليص
11وقالأبويويسفففحكلءاافنالىاصمسانغبلمفانقالمصثااذاخكابتسفأبولو
لءطاةالقتمنلىثممحقلطةءروعااسأناصأتوأكصيفىأنتتافي

أعاماقرلبانقدالذىوعكلتتعهنهطاءلمجبالزرا
امصىتاالممبةمحهوافبىرلمضهماوفى

نالئلاهذاانشعنهالتهرنحىلثاشاتفقتتقهالواهذهأنوىسطلةاهعقو

ويضمحمنهفلثائييئاصزمهقونجوروزصصنأبهةوزوهـثآفلامجضرمجلس
ادلهرمضناشلوالألسامالأالياهابعمقفىنفالاالأافاسبهدلذوصار
ديبىااثالظلملافةالىصمساتفلمفانقالوالىاذاثىفلماسألرتخا
طنافالهرااىتهغنهاضىمةصءالفىقتانجهاجمهاايروممهـمدهطلهرفىاضاا

كثرتأايمألمامنقالتازاالبفهصكأنمبنثماوقالالىتاقهرحميوسألبوقهت
ثرتأءأنافانتأهـبالطفةوااامنققتألمجماكلثرشمنأذا91ب1امىامئ
نكعظااودكونبانقااعوفاترأماأبوهصواسفقالاومكلااكأمنتكئرتوأ

مماقملترممامانبأبنضككافارالراشنعاثالوكقدرم
ؤلدهاالمايغلمأنهويماترافانلئرهـولهطبىلماىلوزارشحفالنصركيزةالةا
اكعلىقوىذااافصلاعوقىاصاعلىبقوىأقلىاقأهألقايالفيهتحعألذقالهليانلإ

فعنتتقوللفهمنقافمااتفنةرعامهىافهولمأمعالمثىقيذااأالصىقال
اناحفرتهاينئابأترلدزأبوقالأهـأنيةطانقووطالخهوقدفمنفطنرحلعابا
اتحريكداالملابأرمليهة4الذىلبازىانلمقيلومنهالمرقتغيقوالمرباةوا

بلالارأيقاجمالويالوالهمليهونالااليهوننفمقشاااالففمئىاثيلالريحاالبل
ظللبالمالمراااتلءااوفىسرىأكتهاههالولوممالوهواماملةمل

بيفيعيةالموهلىراحلهاومالهطاللماىاىاماتاوصاتىاىتقمكلرنحثروراا
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الفعألمبافتديمابالعراأصفيمكلىنمزفالترهمأعليهميثاقوممثال
يزثمزثحركصهعلهامحألماوقدنقدمققهناصاا14منلماضىامرب

عاليفطيوافهرايرالمفعيفوااميخابكلىاوانلءافايراووالواماعقل
موبالخاطىهمواصاجمهلمانااواولماذاذمهامغخوآمااكرهمذشطى2هنأالنه
أصفانصسآةموضمبهاوهوفىرجمهـوأمرتعديهاالماألم1المرهنرذمعهودو

قوهوالخالمجفاعلافطيراتامفواماعقفلتفماعيهاألمءاامولدواطثي
سهمدةهواؤعالىالتالخاطبءاتاوالممكلمضواتاطاالمكلهوالخاضيربين

انطباتأولمحمنكاماكالنألولىالول11ءفاكأتالمحرواولم11
صمولكلنصمابدابففسلطوسلميهءاقهلىهـتهسوالوقاورافائبامنأولىلخاطبا
االولألولىذاىاطاةافامىسركاشاثاققتاستصالمجالصهاالخهاثواتاوسطابا
عىبنىرألأؤمىاعايااوابافا1افارتهمالقروهوةرومجرإله

جمدىايدأنأبوزماحكلهوعلىقعديةنب1كبنفالهمزنوحوهـثونا
أنباالضاحرزموضفلواابطبامجرورمروبئةاليماحب05طبهفا4هـ

يزهماأنداوعاد4قوفىعدانجمكلألمامالوقدالمضارعدفىابخصحرفيا

رعياطلثترالمصالاطاثثةطعيهومادخاتالكاريةضمامصدوهىجوهرها ءماكالكتبشواافىاتلالنهلفالاعلىفتقمقدرةنصبهإلمةءوبانبضصو
صقوقالكداصاحهالىءتدلالىعة4محابروهرصقالملالههمعتكلمننهلى1ا

لضونثدىمحندثوةأولهحهـكةممأضكةصياسمئماانلىهـلدلالذىىاصيابنا
مأحبءءأنلثبابارقالنهمحالىفىهالظمجرورآلهملكاانتام2حا
محصهفبإيتماعرمهمهقالبهةمتخمنينأانخءأنىفاتايفقالتلا

شااذاضالتهاومعاوازنحعةءإلباذاقنمكلوهذادةتيقتهقاخهضتوله
فرتذيررحمتط6كارندقالشمعاآشاذاظلالمحطعفاخهاقنصبمالكل
فىتالمسااهصاكأمحدينالدشمسقولهفأ

اهب4فاثيترةكنءاأبدمىأشتينلينها
اةسوساتءلىتن1فابجهامنصاذرها

الخألمعالمحامافعةنعماضاومائمادادتث3

انتمافرفى1امازوخاهالفىافلتالنداذاموقعالمادفلماتانظرالنهذاقاصد
01شألمنوالثللفرداجيقوولىافحهحالقيهدداالنمماوالىنالمححمانعهيةاقضاهذ

ءااسعرادةطوافويامساغلرألةاوالالتإببتىطهزالثكانذاواخيماءواحد
الدينأميناالمبركلقولاقراعدالمعروفهواثدانألوتلعوااعناممطيخرامعباوغيرهم

فىاصليهامانجبنلى5

رالماخصالزاكوكفطال5يشعرلونالىهنىلدحاهافامحنب
عرمنألنالمجفونعلنرطهاعلىماوقتقالةالىنونصهجبوط

قالحثلقافيةاىمعأاطيتاابواستعملاصعاوما

محبدأنهاادوؤ
كرومامالذخمهلهتالىفئ

هـاء

اءامأجمابرلمءالفيكهئ
ألنأباالمةإلاجألنةرأه
لىلمقه

هاةجلئورجلىلروال
فيألهـضكبهكهكلألآلما
رتاثةمىأثذحإاوض
لىحونحى

وثاثزووهلياال
وثةألمانجالنرعفىله

بالداأللاألت
تهذالمترفىلة

مبيسهلىذءاولموالى
احالدأللمصهءد
نمىلمنالفهلمدلى3
عراشطمفيلاثرخرقأوألذ

قاولكطف
وم

لشمز



ماتوارعشعاشيلىط
تناهـ

بهقاآيمرمىأهـظللملم
ماواراقيانابلم

ويلىولدهمننىهالماالنهؤ
لىعطأتارطاندامأث
جملوالفاعاللقظلطمخ
عرفاثأبمبممارهاالى
اسقداموابفسكاشجاا

ابيماتفىملىايو
عمفاقىذاكلصافاهـو

الىخوير4ئؤة
وملإلآصبابفضافا

نجالياابرةةامقؤلفهـاأؤل
رحماصف

ااثوذ5نماذرأينذرا
امضلإرسن01اةا

ببطأفعاجمولقيألدا
رداذاثألهعدلنشمم

603

بئارلىاطتؤيلقأ5ممرهطثمنثالشنوائىختأ
نوثالريهىفأرة5لوجههطانسطكرقبالتواس

زفىرأبىصراقلىءأحمدبننصيابلقميعبنى
كنههعنوصنقامهـبعكاعىلىصلاال
وبولىءلطارإت5منحهذالهأللترأت

لملمحأاكميلوالكرابابأنممناوهلةأمناالخيظنالمحنغايةقوهذاق
المادةهذمنطريالهفرقصااذلشاغرئاغرعقملذذهشوأشضلىا

جملاقااقول

منفاالذىتهاهذاوذ5حمرةءمعهالبزباتقا
اضنىقاناضقاكلناتقاءيمالمرىعشىثفتىقالت

وفمناخاهووقالواشهنقااىاضالطبأبهطآلممنضفهمخمهوءاشبنقامعنا
اطهبأبقالل

دنمايبطخ05فأدتئو5لهمناصسنهىارىرررأتوتقآ
ينانتاةامنالنةهـامطامىماطالرفواله4ألادأرأولمتءينابهاوفي

تبنفاتولهئلىكللوموصولةىالفيوآهامسضة9همااحدساولوامةالألت
لدكنمسداشرفاشوخاغماقولثتؤابيتءاليمطانوأخاماكلنصا
لمحالى1امزا

صينبنتلولمثيتباشدؤيلئما
ينلمئنهلوالتجسءهونكاتيا
تضكرالوعددينألبوعيدنيةبتد

صينينىءفانجفنجفشلطانكانة
دلتواامموايممفلفرالوردىبهطعرلدبناينزاجمغابههاسلنوعامحهذاقياتؤات
خطمنقلتومقزةاحالنضهئهفثطنوأ

لدلااللمحلدلهاالحوا5ساثل4إداأحوثتت
4اةتسليكاعاتلءطفساتعصقاممىمرأ

4ابايهاتحبتبىلغمنافالرةواشكدراننال
ادهءبناقولوشله

ماحماحانقسالمطنمصيـصنهاالهوىايفتي
حمومويامااديرتاذانألصرهصثرةوطرنها
احامماذالىتفىءازآريشفاساخهطوسقاىأسال
الخالحاذافيهطلموسنىث5عازرىهمفساواض

أظناطنئالااابعيخيهمافهوطلمعنى1رالفظاكرتالمحاصلتحصلأما
قمسدذلدوات

مقألهكيمامجيقايمثل4المدىأصنىعنةلصدىاسال
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رحالهمحساىابنفاصآبرهالهمامحتترىاكئناداه
المفظبميىاطراىبغفىلفغاسفارهمقبهفياضصارىاأسعدلدكتاجهاوكان

صبهلىراامرهيمبراايايمابماياينادفقامإلملةاروبهفاليأنصنؤيبماهـبمالد
الهـهروىاصغيرا

برثووهصااالبصبعبدعنثومجاورهـصارصبثافب
بسمرمزواانهلىمديتهءامادازالوادىدىثب

لونباةبهقالفاالواقوامحاصنأوما

ؤألماتنافيلذإللفالثوهاصالدافىدعتهاااةدءدةذفاروىياسطك41اث وادأةفاالةقطالةنرواوانددتدصى
يرففاقالألقالانذرهدانافالمادحاررتههـاتنارافنممطءلهيئتاكهأهافاتارفيا

بفابننالدينصءنالوة

اقاليملهعفاةنىقالألااللمدمىئملهألتءاكاواليرفىلمةافىلىإةىرعىطوس
ثدلماوفأفرمحعفاكىنتاصاونحعىارىورا5لهتأ51ؤدىاالمثبة

رمحاجمهضجالامقعحىاقاثالولممعراجاوؤول
4تلتى01اءبداداوهءصثمتىوداحلصةادهاللباطتوؤة
ماادانؤلفامضؤهـ4دىاااألهـاسيناكاوظحاممهدياوىألمافىءومن

ادلماالوةاليصاكزاءارقلوااجصااقال
ألصجدإللماذموماماهـدصفىقاتءماكاةأاذابىاسمما
دبمجلايلرفاهءألاصؤفىاللهفؤادىتءأدأتةمرىو واقفدءهـجه

فقمالمارفماوثتصأادارةامرىثتاتاافيةيىم3د4اوأمالىكأ9م
مادولمالث11قاالش

ئالذلذلولىلمن81المالشاصىانهداهألتاالفاةثمإكانلحإلمرتلمورط
ى01حؤلموظلعمىتاثةاةءةدشسامحي3الدلفى2اآاصازةدنءواة

يرهرـماثىالماروصلرىاادثماثاكاةلىذإالدىدسهـا
زاكلاامدآللىءاقضنألتط66كاأحا9أثكاصاررىص

لمعتمةال6لوألذاكبئوبةل301نصلدينالمءناقال
اوبساذ4ءسهـئدىااتكصول4ةثافءكلكافئاةاالت

ءثكاوهـذاصاضرمنمهـثسامهوهاقافاذمنفيسمح
ةبالرقىابرةاففقوصمبامنونءماةنحكافانههابعدهلذى1بلماثاأبىلأماؤ

يعفهمقولأحنماموفااوا
صؤللبابرطصنةآ7ءجههاوننافلرىابلفةزتلم
برلىاابفأتجرى5اضدلىىفاظرأدأب

فيالاوتال

افهتدامىضالتزدثاملموقدعننالريواوايشوناامتىاولمط

قصفدى33



ءصررادلى
زلودث

يرثىصاقى11

3صاواقباتبمهذخ
نرقااكانىلهقالباالز

ااالتهـعفوماا
النىاجذسةفرسوهمأ

راهراابهاواخفار3قة
فلموطاالقرءصاا

جهمافرعنافربءبةذ
ءبةعايهططيروكذف

نلونثلةلذلدا
لماالكئلملركبهاةذف
حنروأوللمحاأل

ةءدايإلفبادزدان
مةباللصكةعكتو
الشا4ؤاماااثقئفدتة3

منكامايخةبا
تمالمقدلىءندمتئانث

803

اابحامطنوناصهىهـأداألتمحيامخيفىلدت
ألربافىالؤءيه

المراشلالمصقولخده5أدمىحنهدبدتقابائ
اامقألتذرهلمباد5سمدىانهمحلوهم

المجشوننهـعيبنلحمبدهـمندققاوآنمط
الكادموعاالخياالتهقملصضدهئبئولم

نىصاالاوقال

ساال4ماعفطءاضىألمفئهالوجهماقااغيدر1
لىضمصهفبهثلمحظثووث5االبمارفياادسوينته

فقالخهـال017زوات

تقيوسارااسحزثاقبهلمواسلتاشءأاسضقلتولما

راشعريخميذاااااالاثخرهصةفىالهداتاءيتقي

الممرىىبأذثاآعدبهننأبوالىقالا
البهطزارلبماشارخفهـواصدغهقرتزرفنذاياصه
ضاالطءتكألهطرتاطخدهاسودنافلرىكالذ

نأتفيرشربنقال

لجهأنمانصفرخوفاوااشبداكفرفاصجيخهأضاف
4اتاءالوالوانلتوص5عدةعر2أنظنىئروا

دااللىزءلىبنالمجبنأصقال

فيهمىدرةلىاسربوهوجفىصوجهـتثلمنلبى
ءآلثقاضىبنقال

مذمبارةافضاافذهراقراقىنحاصهالااألؤاىلممحا

باضصرندهاتفىلالمحالىصهشضصالحةءذولوازارها

باةنارهمنمحدنمثيويشاتهمنصةهبوجفابرب
قرقبأإأنالمحىرقيبفاضنتتىخدمائاقا1صبدت

اضمالمانشدتانااماجماقالو
اجكلومالمهءفاشىنبالض4الديمماذاهـ

ضشومموقال3لمالباااكوالتأعىالاذاهـدميناانبئماتال
رملومنغصنمننصفين5ضاررااللىيمومهمهف

لاامضلةنلبحرنللهةصالزؤالفاذا
انحثارىافهسامفث5لهرىرهاصاناضخروقال7

رىرومتإجمهـلمحفى5ذرهسشبهدت
لميدافابنفالو

مرؤسوءلنماعنهاكاههءكوبد5جههنظرافى
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لمح1عدالعزءالديئىالواازةاانضرونوأة
حتقدسالمحنعقرطايخخهائ5اشةلتركاظباوظىجقمن

كتءاأجعانهاددوان5ماخعالتضلىالمجأماجالان
النجبرحتصمبالوهـلومرتقيلهاووجنهافإجاصبهاعلىست

بكافاجمناوفال

ولمشففكشحممهفرتين4وفيلمىاىاديمهخسنارقمالججه
بانقمالعكصكبئتألمصءإءصامنكاداشالهارواالةعلىهرعق

بئءناوأرمنطفرءا5كاأنفث7ارادطاأرايخعرصقولم
والصقةجقلتوانقوابنالقاحنالهاللفماةرفئ3لمذلءو

الرامدتتعصلفورالمةماةأحيمنفىاالإللههـتاانقرماشكه
عدثلمنضباننمظ1وندالميابرينجااففمأغنلىتبدىحنى
تصتوابركللوالثةااليامهلمحكلتموغا5التمكناالنامأهتفتفطف
ؤملقثالدةوالعاكنالرسمطرةالدتإاتءلةلرالولهـناثءماصا

وفرقفعولكذبمكلصىااثله9وة
يروااكةاتلةاصافواالءواءطاصثراالىوناثءاللههـاالروشأصأدرنا

نصنفاولذلديقالدالدالابءاابرافىالهلميسورهأفامثاألىأبداانالى
ابواليتىى01مافىألطلثيامثهولاطهىوىرورء5رحباإلوسهالوأهىلهفظت

ءالطاقيلناذايفمالعقداألهثىذا3توأةأالمجوناارفىصاالكاماا
كأاندىءاواعدكإليرالىيهفهالمحوكانالملمطاتوطئةاوزادفىينالمقطوفىفقدطرلننيألىهذينصنؤلمشومع
هلصدوألتءاتوانىقكالغيرفقلتتنبهالمعنىاذهـمبئدرفىهوقدفبيتانمقطوعكل

نكماتفترىيمرىعنقطخىلىعياصبابداكمأللالىناأتاقيولمط

يسندمنالتواراثااؤلاالقوتخنطماقي5البدرهثذايههـىأنصبفاتلت
درةأيضاتذلكفيوقات

واشبرهاهقوفيوفكرىعينىشغلوجههئلماوحبىدأشالهالل
درىوبهعلىالهأللىألماكاائ6إلسمدفعنرت

لهاللاءئظرأطجفي3وظليآ
ارخنظراله5درجموشولمالأتاقي
رراةباقهاطلهآرمنابلىنحىلداوط

خضراححلىفلمإللاةؤلنامىاعلىذبهلغافىايةاومهبنايأسأياماقل
اياسفلىاهلمة4إةمكلنتئأفقالرأيهوتالنأظجمامنههارضىمابنانمريها

مجدنخظرفلمحققهالهاللرالىط1يآلاهصاجبهعنةمظيفاطرشعرةشيثا
غاليئدبنعاوانهاهناوهىكرذفائدةفىنالتهرحمأمارتوهذامنضيثا

امونلىاجمعأقالباااقاصبمأبراكرزماصورتهلىتعااطهرخمهخامابنينالدهـ
يومصنةداتكلمجةاذىثاؤلوكانبرمةاهايومفهعيومنماعدالوعدان



عليهاقهلىاطهسولراناتاريخأهلىكلئرأوقالزلصبعلىقالثجيهذاالشكوهـلخيس
حسبيهشيبئصالكلورةلمذالمجةادتاالؤلصت8رصثءثانىءئينااللومتوفىوسلم

هيسااسةذىاؤللوجؤلال1بوروصفرلمحرماقلمحىاذنوروهـاصأفسانالا
أالولرالحتشرفيءئأنىشناالويومتولموليهءلتياصلىتهارسولنءيألصؤرأنمات
صذلذهصبهلىعتبرهفالابههوبعفقصائوأوبعضهنأوكوأملؤمرائوبراحب

لمطانهلىمجتهصطالمحوىابارزىاالدينفلئهـقضاةاىقارالاهذانءأحابنجايبرلتلبثهاا5ت
أهللىءوغمامحيسليلىالمديةيهةبينامحهذىإللرأىوسلم4لىالتهلىهـتهاسولنيقسذنرتملولمول

وتوفىوصىعاالتهلىكىاورءرسولفلهأرجعمةافييلةاالابحةزىاهزليرلمفلمةد11يهلدبيهقهبيمماو151
تووااجمعهومويومكلةااولذىعواأرمارأواخملىءمتهنةالمدأهلىلذأرخبالمتننهطءذنعإرفقادتا

جحثانثاوالمحالؤلاحآزلرهـءوحاكاملوصفراعرمةاذةألاةالشهاىتهاقالفألقالمالمتدرمى
افضةااهلوبيررئئلموسعإالتهلىثيتجهبيزكانورفيهتااليوماالؤلجعربئكهمقواذلماسومال10

بداطوسوابابالماالتهاالمطااقيإراخالفهـئاقىاهـنخوالصااقالؤءلدتياىأك
مةكوأملالاكاصهـوراقفركنىابانايضلاالشزاهـعىجمأهبننرالدينهىقااردماثذازأذ

ذااثلماسبهوفاتهصكنةملةبايامااىنهخاضلةةتهاعضءالمقاكنفى1اهبالذذنذيارتأئالم
لإللصيرامكلاطاما4زتالمجابينطقرىلاليشم1عثهـثإإكفىدلالدمهاكلهقالاب4مااتفأل

اولحإإنئاثاأآاالالهضاعاالحوءالرإجمعتيرمثرخالأل1افاواألءىتدتأةأعرلمؤدمرت
ت005حدوءمبفد

مهءفاهربلمتبرادفى4إباطءنت3اناللماهلوككقلىفاايربمام3ءفودادلوبئحمرتة
أعادلهمندؤقهيسدىهودتلءاالتراناردتانثلثنهفايرلىمهـاهمادالمءكدمقكألمؤست

لونبيزواالذىعوونيالكههـيرلدونالذينادهصالرهالثحمأأرقاذالدبرطواباءك
كادةمكأفجدسانلقبمنءئإباد4اءوادهرىصةلمءامإدمأجإدصالنساء
صلثمضعىفىوالخمالاحدعلدرىصصائلشفاليروال

05دىستقادرصشمف شبلثهعرصكةدرومهلموبنيرافوال
قىاااابئوفالانثألىءتاهـاومء

نفاقاالودادمنهسمفانمئمقوقوددمناشرفلثالث

قاقاالىوفدثاالاانمقاداعقيالتاخألناااملوب1
لديامىراثاوقال

لوالىاادىهـنهواهوقالبىلرىافةءتءخا
اتخالالفيهتجآربخالل5فلنىىصاحبسافاالاما

فعاالفارضاالخر5قوالارضاشألوأخبر

قالاالنههذالمنقيأوجزباتااوأبو
مالييهلهفهامنلمءوأجسههلقهمنالمزصىنةاماعاا

مرحيقاللثامنأايهجماينبعةقهاىرطابىأبىفيءلمعنىاازهالىاجمتوا
عيماك



شمهالدهرطولقدكنتاكااشبعلىشكقدداالعنىكينط

11اعاديهااومنجهاصمنكانان5امحديمىتهلميناوا
باأبووقال

ديلعيرلكلنعليه5ظبصبرالهوىواذاضا
زهرقرلأخودنهو

تعلماناساملىفىعالهطواخلينةمنئالمعنددجناو
اطيباابووقال

ندمبهدفسكرهالهيممرقمهقبلىااليعرف

بقولهلماثاأبحومن
صبهتلم4بزثصورتمنكامنخههاخقارالوف

لءاقاداتثهءو

تجزالانقبلبهماهبئئاباذواصلس

أوالمآملىلألالىآخريقفىيرصاالس
اسنولىأرلؤتاصوما

نأباعطخافتمنحمناقادميناسألأ
لزمارافلصهـلمرتجى1تجهوالمطمذبااءثوأدا

جانعنلفلهططكاصركنجنطدنعتولون

نهمكتمانىءيفنلميصمهالتهياركالممآ
هاجهوااسنوأبوكانجنان5زوهـاهوموالةث5شوأبوجنأاخوماللىهينعكطأبىتات
يزاهزهداءفييوااشيخلدينائرفةالمألظؤفةافيمعيرهاوالاهاهوىمدقواث

فةظرثروبقصمادالهذهاسنوأفىياتأةوالدىروتنثأمادتهارحمهوا

افملاذكبزاعزنورقىتدفؤوصب4عرصقبغدادعوامبعمانوهى
مضمةايىااأيردفلما2خاباهيرلفامقلهدمنمبانفذكرالدسفلم
ديخارفمالبن1حةبمافقالمانآلىاووبيعتالغف5رواقمثمانبئإلءاابمأحا

بطيخقبدينااقالتفاحاتلعفاكهةكيفطبقاريدمثتزىفأنايطلبابماثتلمنابعم
سدفانالىلضرورةاأنجأتهئإلمجفالدئهونوعلمعوئهرلىايىللمف

نيهجمتبنسانامراانبحاحبااهذاتقشومنىاعليهفي1بماهأااشأل
صغيرغبرذلدمقاللىراوأضامنبناذا9اموالناإلو4امواإلوسالوصهفيرملغصة

لثرفقدأومافألنبنالمليمازادوالهائلزمانامفتوهبنىاموألناالهـافقيا
لشيوخالشيخالديئ

يرصصبهامنلنىاءبةقهلثتنشهيى
بقبالمجؤلنر1شهن1اظماياشاللدااخثىفقال

ثدفىألوردصقالعرنجاالدينزينلقاضىافىثداقالتةنبابنعدالدينجألثدقوأن
4زلنفالمحباىحاجرمابنعدنجنمجىبثالا

ادثةلمااذهاتكالا
4ءلممانهيفدثؤ
4ةتتتتةماتورا
الىكينءخهجاسء
دفعطءكال4أنئ

احغوهصذوبسخ
فمطوهـ
دىءلبالللدانكأا
لةءكاستوطئيكصدقهولم

ايزبمقبهـ

رجمرالعدهضزوااله
أىخالمزاةسلم11هوء
ضراوافينمقزفىال
ودأبناارخشداةنا

لوالوكؤ4فمه3
ءهـظاوهعىضرلىؤما

معهربوذليايله
لذمقعاطايىا



لمعبثطاليهاصتاة
نواطبرماكفيومابئ عاث

خاوناالزروناال
ةدكزلمكالىوحهم

قىرديرأم7كرفىا7
اماتضحاوهشاأل

بالىاوالهبثهاألرضى
خؤثمالعباهه

ثرطاكلىطماماطةهـ
كاومنهامهراظىمقاا
لفاناا

مهوجهذقنرث
ئقفاك

بهاختءمنثض
كهفى

ضاكله
رعاارضاباربأى
قيموهنفىلمءجاا

2

القربانزراياك5تبفآيلىباضمشعه01
افدأالمشاقصئتبع5بأناضىبيععاليعثا

ءأبالىرىلمجأكبوطألوظ
الفعساعينط5عتزارشوقدهوزا

الهعرمجنقلىكرالومن5لدقاتثمااقرببمات
ةلمءالتألافهيردبئسلوظ

طارضأممبلذاكفهـماضيهككلاإتمابم
طرةأوحئانشمنلثصعقبهالىانعلما

الخفابنامباماوقال

لحبوااطدااارهدحذميةاانشربهـوأقدكنت
6لوط

تقاضهاةاخاالوصالقات5بمتأراكاتاجمت

الخاضهلقبرلدزيليش5ثفعانمكاشفدتقأ
طخفاحة7الو

راباالدبيقدخعاه5وجهكقبكنومالهذا
اباذارابىلماشموف5بارقاركعلمتبهونولقد

شاذفهارحمهعوبنالدثهابفىيقازةاانفهوأنشالق
بعدالبعأدرجوعالدازندءاوتةييمافىملىهاحبابناأ

لألعالغروببهلىلهايخون5ابعدفرأتاالفسادنذشمسوهل
مإخالفراقفؤاداذاحان5نماذاكالواقهلمحصل

سبمعالفوأخعموهء5يشهيهوالمحياأدرىدكنتو
لقائلاقولتلميممنفى

اتعددخاارلممنأرىما5خافشبباحالفىمنعاقنى
يعاقىكواباهانرأيت5ذابوضضهذاىانالبنى

اعالالكقيمنقانل1ذاءاأصنوما
واللتبمللمناثوا5النوىيوموداعبمكلمانجترتما
قتتمفتفأددانتلقألهبةباوتأمألفيضتني

نجبابلثامهالممبدال
ناواعيهاذاليهاثنط5مذرةفعنأودملثا

ناتشاالظؤثمنائئالعيربدترت
اقانلاتولبنىو

العائاالفراقكرصضوفايدها5فائئاشانإملمااشال
يرىنقبئاقللوذوشهنا

لفضااغفاسبالىنىلفالوبحغناا



62

اااةاقوقتخوايهن5امااللةبئنلتلودودصق
ئلفاألذنذتأنه

النثتىانسحمتايسقاعات5فضمالعدلءةتقدهمو
يثوشوقالأشمعقألهمناهذفىابخةاهلفأسوهؤناؤفضىكنتتاتاذاق01ومهنا

نتفرقانابانرصانا40ألةئرتىىيرةأيخبأءاودليهنى3آ
اداالةءااثروالوداععىدنحفلةزةأزكا

اعدلواأمهـجهونوقاآلنجم
ادء115فكوالجمههفاصبم3الودتءاذارا

دودللواقابفان5يبقماهودمنانتماهـ1
فىاالرافولناوما

اصقهخأبراحروفطملىابهمارلداحمهعأدفاع
مفترتهالوداعوفشل5الوداثجعاناإيصموا

جملاقاالقنأفقالباكروعلى

بمقمااقابمشلىششخمنباقألمربلراذبتها
اسقربابقابصمبزشكنىو5ءيتواةصالتءماياتر

3االوفال

خالندىمحنلىتدبيمقلوبهاابراقماوصكص
دهايثبىاقابءتجوب5توعاثنسألمب

ضراالوفال

قائبرهكهواناقاتمنكابهأنقاخلذىاماذاىلماتقا
لديخااذموقاآلخم

قبالامقألبمايهـاذازهالو7غورباقبءدايهت
القعواناذملمحفىالميافضلاأبووقأل

الحئه31ونجزبقلب5مالحتهلىءلألؤحوان
حقانأواروةالحبةاانبرفىالفماامقلودبما

أترجةزمقاآلحو

اذايررتاقبلنأالجماكدااترجة
بهاهوتاالشمقلسنةكءهافدوالبزا

ابهارافىخهـقال2
بمصاحبارالبمككل5افتهائىومقبهارافح

رااقابحننالفعال5شاحبالؤيدمابالفقلشله
النجقرالمعنى11مذعلىوزاد

العائفافةمعلوفيهالبهاردهسدسنياص

يونصنالةممماالثضيم
الضرلمجالرىالقاء
ليخااتسكلالية

04سمتهفىادنعالعقاث
لرالمفملستقذاولم4اس

مدالىددكالذالصا
ذنرعصرانمركذوقاوألليلم

5ذدرك
لمربفشالاتاؤ6
لداكتذاماصهـ
كل

وانماعلةبيالقاالمنعلموان
له

لىءولهءؤيذالثدون5
ضطالطةمالىونهدقاناحمل
والولمفالىءدئ

ماطمبالةدا
هووالذوقه

رالشاخنبالى

يوسمةليلىالمممنىادثو
لؤ

فىتعالىتهلمذبهرذلدو



يلةمرالوالواللاد1 اممأ4

وضررالذىكاف

الوةللوصطذوهـلو
4وفيانلماملىةما11
نانلهولمئلمرداة
صلواتفاةا
طامامآ

لرمىماألففهجهاث
ففاةءهمحلخرلم
هـقفهـذا

ةمبلنالةاالرلرهدذتخت
بذاهـصذالتلةماذ

ثخمقماطالبافاأصثر
نوللميةمامالارسا
لهونةلتنالمتوبهأ
هماممومعنىله

وننبمبلمومهزةاشإلغ
بيالهاسهمسناماخهلم

463

ثفهبحاارلوياثتخوفانىرفايشههباراظه
اكتاوفال

اصنوانومااضواساءاوىاهلامابمااكرلم
ربهذيبالهمامنتمن5عكوسهاماان

ااهدكردىلحهـلفاالابممقبو
تبركاواافأاءبئوحاالدةضثيداتاهدث

كمصيءضعصلوبهأثلمط4اتءاةبى2
رعنىافىزلبناقال

ومخبرااالةداتاقلماوذفيالاءكونمحأأى
اكإلثالبسهعاوصفااصئالقدأنررقبراال

دمكتاملغزخهـوقال2

يوجدنكاوعندهـيافيااناالى
جالمدتاقالبوامغضةءالمجم

حونآخموقال

يسوملثتلثمماعنالتعربارحاااأجهاما
نوملطفىبالقبكاهرىبم4قعافىثنابالمضت

لكهالطمحديندرالديئاطادوقا
خزصالمهـلىبرهاناعاكواتعهحاىلمالسهحاابهاراح
امدحاقلىروسطرهااوالمحدقاادقلصآحدرالألقىاي

لسخزاقراقألواجامصرلمحاااىالمحييرلتاةوح
صببهكلهفؤافىىقنبلهالمنىلبدركششافىيساقي
نمضربولولممامنصهيفلمكلرقىكافىداثاليي3ازا
قابلهايساثالمضأأجمبمنئهظيومرااصذجلىبة

اقاثواجاانأصال
بذلهالانمافزكنهلىوؤروراقضاعذبشضاطرىالديرفهاكأد
قلببلهمطباوعىواعرف40تثمثءاقابتوأ

الهدبنونااتدهامون3ءتحنساالثءأهموامرف
السهـفءلماولوالهدقتعىوامفتأاصمهفهوصمن

ؤإتىاأأث4الهكلافاثوأ
عرهفىدرهمصماحواهدبرهفىاقبىحماتعرف

خضرهخبم7اشخألءعندهإكدالقرئنمالثؤى
ابزهفىيئهءترئويرالهلومانجريمرا

اثبتهذالمفللباباهذافييدضلئآلمجواسمامسقيكننحمولىاقالولمراجابة
ل2أيضامالعزائءانصأيهاب3و

لر
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عجبراوماطورااهرافااسىأتعرف
دابذاهـالرقاطءاااالء

ابيالفأنهمهوهواذاقلبت
ب4فذيممىاعزهكأمشكارقولههـاخءالىحالبمان

ؤلبءقايتلتكاللذىالقال
أمزبنهءأت5الذبذاكنيوأن

ئةوسبممابنوعثيخحضقتقبدانجفيعداينلدااجاالوداسهانةفظهمننشدنىدا
منيقربالورىعن6فردمخمالسطاةث4لغز

مرباممرىوال4مبثال

ذبا41اثايمزىدترىماةلىءووده

اصفالثفانهكلة4خلصدتأوان

بابفىاثزاقولهافهحمهلملماناادبنطهعبدأبنلدامحيىضىلقااخمنونقات
محققاوهذاصذزامجطباوالدوافىتاأمئ
مرقثاثذنحامحإفانىولوالريمهـ1االماصكفظ

مارقجمنىكئراالصاتاكىوتةردفىهـةوتاهوزوج
ءاسايوذدبمنلدمجدنننأتهليقو
فوقبانصماناكاهناماالمحتفئ0115لألوه
رمقتصافهثصبانك15وتاقأباوفىو

يزتدقاليرىذاكحوهـاهينىشولموترا
قءآاففمائلالبهضاكضمطاعابفعشهجبنىف

ليلىأانتراقطقلماااوهـامنيفالفاصالىءالفيافاناخزا11ووقلث

الىبكياهيوفياشغينالددفرفدضبمانأكطاباكرذوعطفيهطالكلألم
وهـملغزالمحؤالءوالد

امجورالذجمةرجافماوا

برتجنيماليهشرتخافلست
مانقاةضاأثوذكرشضالالممقواصوتابابهذوقيعوووجمطذهاأبوهبف

افزارامحبدالرحمنءتجاجاالماناشتى5دوممورتالوداصفيالدمحلافاامنتعما

عفهالتهرمحنىألهابدءبنلزيرعدالدعزااليسالماسيخاشغنلقعممالىئهارتهه
أنرأبلدش4اثءقفالتإدوالهمنكانبااىفياالىماواإبممنءعالاقارئاقرأذاا

ابالبماعدمفتنعيخونةانكماماقويقولحداواعلرالوبعدهلذىالبااأمنقر
انت

نايرادنوع2خرهوالبدمنجمايمفىلنوع11هذاقلبوقدأتلضمنكرالمحؤ1ربحف
قدسبرعتهاقلببااهاصرمدالالمكلمقومافواالواوهوأنامنءأهيقالبا

لىازلهلةمثكاسامسهولهبةلهثصكسباالةلبمااليستفمقافاتهىالمحرلم

القمدطاحبليقالطوعيةاقهلىارسولقولءولمألمحربئشبئلهوضفالثفى
ئفدىم4

تالبيتلممذانءاكاا
لىءالرمماذلم4ة

درامصثاألدة111
55وقية

نريا51لماءوىاة
مرججدتزاقولهن

لهدىخفللمدر
4فاطراقأاالىا

عخاءلىلملتل01
ىلبلألدخنى3المو

جؤز4لرهـدا
ىلمكشميمامفىود

األ0وما
دم5هـضعالألكههـءا



قاالطرماتحنىوىالعلاأ
بمفهاميىصارأفى

بهاسرفاثإسضؤوق
اندثفىامموئنيااا

نماراوءوىألمالويم
كليراللةموفوائرهكلة

هنىتاالصلىلىءئدزت
فقالواااالفهذاترضؤومءا
طثرعلإلأللمباناذا
اطفيمونفصفهىفالء
محدلممانلمجواا
دفبالصيارادطاةانه
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رلاضلةااماضىاربدوقرلابمصارى3براترلارقاوبئأقىاةهـآثاالعأ
اقهرافاضلاالقاضىكانباالعمأداوقالدبااالمردةاالداالتدومتعالىآطه

انهوحانىالألاهدةقصممالحاوهذدهمااعالدامالالفهافرسابداسرفألبمدكطت
11االلهنا1أوهوموصوننهكلسساكبفأهاأخفهـأرمقمنهقدوملخلىمؤئ
فوشفهوفرسربراسفسءمؤامقرمملرمشهرمبرانيأنالهاوءهالال
ربدإت2بهبرتومةهؤبهذلثهريرهومتأحمررعهوحمدعدام2وحمص
فىصالرالاوقولبرغتفعقردبةو

مندنهمودكلوهلهولنكلومتدمودنه
4ةاةامحأعديئالدوقادكل

04هئانامكمافميهـلقاابق
لمشدابنينلدافثيىوقال

بماكبضثاأفىئأل4لأضالل
ومنعركبمملكمحاملمأةآمكناددكدحندكالدينالوفىاألمومن
عراالينكةبهاقامعلوابيتممةاأؤليلونانهذا

جمرالىروفاذاكلهلىلسثازت

دراللفمانهءفكأبرجوالبببايعرد

ينزتبملموقدمةابوميةرآلتوتتاهذوآماباالمجفوعاااذأناتثرقدس
دااممانايماقةابلوفقلثةثءفاءةاةاةوايةألاالولىكلمهاادتيرفثابا

طلوببامحأدثهمألجمتيموعاةاذاجاطربننلمانتفامةءأاافىاحلناجم
وىلىوالوزناتجالفقالشنىعا

ضرمسبهااكنتماتغدةظفؤادىرضتا

تدرأبداصدامىشامولمحضرسدت
ائاخالىابنممدلدشاسلئىقولمائلوكرثاكذ

كاساداوالونجةءالألاوآلمعلةافعاابانىاس
قاسقلبهداقومملقإقوةئفىساق

أواحرالبأستطيعهلوظتباطربأذلالأميلعاأطرالبلقصأتفكهـ
ممناهزفيهأبرلذىابىاقااليرااجدداولفسباامنيسال11ذهـوبينأربيمائفاخنرمشنبا
4فىاالامحقدامىادشساموسمزيايدانااذادهبمرىءورصمغل

كنوياألمأيتشضىأرلىقهاولملطفا4شكاافلهتءوباف
ؤوعصهت9ثوكاشالقوابأسافتياابردلدزكة

فقصامحاصنااهـوايهن4إتريمذوو4افعامحاماقمألرضة1101ليستفقلت

محففغنرصاف1ركاالناطرااايرتجوبةءالدالطاهذهلءئاشواال
ضالتااللمقةابيوارصوأن31تتلوالفذ

كدى4إررئيإهةمصيتفأفبانقالبألدن
قللى
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نداانقبتهدنفىغيرجمبلمتفةالدقا

جوعرتجهفرواعربالدثفىواغرأقرنيمادىولءكأقلىقتففظشلوا
سالمجادبعدااخهـعلالمأدضافىأضبطوبصتثهالدفاترالموربقاياالىافلسا
أوكيميرأةلبقاتحاانوالتجزعلدالادلوكاقأوقلتبههـءاابىمدالزلمراكطا
دىءضملروالروىيمءقركلظما

مولودلةابرايومطالطضاتمبعدفدىاامقمتءماأ
ىدآيئفمنأهمقوقدهافالإمافىرتقيوقدففلت

داسصارزقبهلوكليبمعفؤاثمنيملجمبرافح
ءاثضااألىالدينبشهكاتاااالديصاالمامامشيىالىءوةالمححرلمالمقاماتقرأتولمطا

منجعفهايامواسألةبنأباكأالىةءاقراارروفعفاقمهمزشدفىاتهاعودرحها
واالمهـاتالمكيبلثصصارحمابالتهدألفاتالىمنئىقياقولق

فاتالدسضحليناوتأخذسمموبئافأتوثةيديترقالت
يغوماعمقصيهئانجسال3ةبناقوللحنومنمجفهمىميملهـوقالالمحافرينالىايتفتثما
ىأويئ1115بناصدقولأ

ابوصيرمحفهتأافبادرةيهاصربامجلسفىتاجهذاا
ادمطسرولشطوبفهشطدنودشىمومفبءامف

ا

قزلالبنتهصدفأهقونلبااصأو
مازءااتاذامننحهطصوااتلسبعةعادفندىجمل

زطومكىوطباوطفلةلطالسوطانجوولىطاروطب
ماأتلهوأندنهأأ

وايبصانسهحامقيبهندسبحألمائجهمنوعندفالخرثحاه
رىولجامصلىمكاومائدةمحشوبونرزسو

أيضاافيرهوأفشدتها
لمساألخامامننأجهللحبىبعلبهـاقوسعناليامائايدر
صألزمبنفثمونحدروغبهونحروشراتوظصالء

كونثالدبوأننهانوعازاماصقهمنانالاقالانهيمقاما70وأذالثقهاحمفاجما
كذلدقلتنفاحفظهماييذلئفاستقرالوزنوفاليقومموص4ب11ههفبمق

دةادزياترنالوهضعالمتدأوابيتبهاقىاثلنانفمويريداافاناامءصبانهطافزافىاهلة1
3صظبفذذاكاأكنكاولمفهفىومايم11ذوبتىأربهةيخهفنصكليهوناففة

طرائطرانىثحأنءافاردتللعهاببعمقاضتغاهتانالىلعةلماالواةلقراوااخصزلا
لتذلدفانفقيأدةزبعيرناافأألسبعةيمونأنمحيثدةاولصفهمنئئةأمة

لذاتسلطأنافاقعسواتجضممرتييرذازا
شوخالنالطقوفاوءوضادمهاوخروضاتونخود

شمنجوناذاا1أناكاشسماهمرواجتاالاققدلمانافيأتوقاتا

أنفىاظواماواألاتاةا
صالهكاثدجوزهيره1ا
مفاقمالرهولمشىأعا
لداقىباوردوم4طو

احثرمممامخأ

قالعالدءومنلمآ
الهكهمأنىااياء
فاضهصموحما

5صنىهـ

ممقابمناامراقهباومق
يماؤنايإلهمعاحم
الدولة



بهب3فللجثنرق
لعزقابانويلىافا

قيلناتصفينام

هدتلممثلمييهبلىممضى4ةدتر
كهنملمنالرؤسعلىسلم
لدعغلهظرا

فىمىادمخالخأرو
اغفيقاميممأقذضلىفو
وراهكانفاعمفالمكهان
ودمملوغخةاطاضدضل

نونوقهعقوقالديلبضهوقوادوقسالرمصرو

نةابرضمابيناوقاشنى
ضمطألبذبعدالمحكفاهرلمحبهالىانبسأنيةةط
ومالومحبوبومومثمل02مأكلسونرحومنيامصة

ضااثقلت

اعصبجمأشحورهلم5باروئسكانأناالمتىالى
ربواوانجرذانبنواوالمجهلرىوالمجديرانواالمجرالمجوء

نرقاابهنيدعدلديناهـعاأىمامالافيئائوأنلى
ذرالحطاثرفلمنرأأاافى5شيرثالمزاممثتناذا

ناعروشمروضرسوضرغ5وشاهدوثييوشيئفضش
وشاكرلمتقونمأائعهدالكزاحهاشأدنأالثافىسوى

لمنىاامنااليأأيأنشدئو
لحبلقامبطاقةومالىتهدسبطءالثتاتآظ

خبجإقىنلفرشبفرليص3ابكلىتنلفيذاا
رومهالمحزااراالببمتيرعلىايضاووق

هفياالاصهبدلمف5الدنيأراضةنىلىءآانياوت
حؤطهمنأخلورحاكالمكىبمهطمنلأخلمروقىاإ

نقرقضدغيرفقالامنهاارتزعولماهصرئمابافىامعقلهأفثدخهمادظبهبافى
لذاهنابمت3ثفذكرواةةمهأبمبعىوشخااحهـ5باررئلهواننماذقاالئئامضهـ
شسنهمشغهفباتقبدبنعدلديناجالنمودكافأهمالبديحاتكةعن

والةنندئأواهذلأيفافىناأنعمتقدفقالوسبعماثةمئرين
لطةقدأصبالمحطءاوشعرىابنىاناربث
قابلهااجءواالبنقابلااصعرمحتاجا

اهمراالبعانهالمابهرةإلضقاالمولمجأمعالمحمنطلىامرالمحاأناوهواخمعنى
الىناؤيهشاثهـعنلةثغبانذابرفاتفقة

ظضمهشكئئالممذامنفاوخلفمالالصكتا

صإمصهقايوايهن5لمحإخانابعدلىاة
يهاالمجوابنكتبئ

4الفهايروضموشاصدختتاتئكمكعلىعتو

ساجعهموقههمزتهاضاتااغصنلاشهام
طهافامرلمحعنكنوا5ةبلىالولىءما

مهالمحشأواقيخاصفاحافاافسااروااسمحقد
همعللثناطوحمثمه15اتاىواصحى

05ضما

رعهامدااقصيبانالىعاقالمالدعلبابرص



أللمااهنهوقلتنالمحفحسابمامعةمااوإآلى11هذتهاحهاقالرهؤفاما
شفهصا8لسمحفةيشؤمههنىاويازمنا

4همالمضعلرابالواعارففىااجمجنللفا
اناضرهالروضةةإفلهـءناظرىعنمحبوبمذضكابيفااوقات

اهرهاايخمثائىكااهريبطوشفالدحى3ا

لفاضلىااقاضىاقوليجبنىيعيرىاصافااسدبهعدينلداخثميئاقولمااكنتكثير
الموخاملؤولاالودافومنذقشاشعرااتورأثالقوافىتالطرادلمجب5
لةهـايه41صالابة3نءال1اباالىخبكتبدةبمىنتامزاهافىةاافيافىاابمأإ
اشاالقاصدأيكلضانتموأفىقوىاتالثبلاشافىاورلرااذيثفتهفع

شرفىمازلتهللة41م40ءمحواثاابرمابتفالنااالمنىأقمدت
تمادماامنىقوافذهبتلوابالمقيغانلتلبطأئراراد1طوأقىوطاستألإى

بلالوصداممدبنالدينئرفكانقاينلداخجمضلثايرفىوفى1ادوصىارونلا
وقدعلتةءاثاشهنبماابينلهاصتلممتاخغمكيراوةسحمميملداخيرزاةامقرهـمول

المزضناسالنءحهماماررثلوابناماكاكقلتح9مرالمايموواخآنالهمائا
لنرعاهذامنةسيهـجمجلدااساكجصلاددت111أوالوزنمحفاذاءرالاانولوا

االثهـثارمناالعأئ15همماموبغيراىوةاثامةايماناتمثةوقدب
إراالفىواباائراسمباواأوالذينامكلمنادهاداءاسروايافئراحابب
شأعرامحغولامحالضومنه

رأوالىحافىءماانالهدىعنلصثلميسثكناذآلم
اهالمتئمهابااالماملنجغادمففهءرسلاامحةكمفافىاترصناسىكقرأتالطلم
وهوالمطوقولناساألؤاء5ممانوردنالمحوتهاودرحمهءايفاأىكنلدا

كبودلماباجودادروكةكطهبامنىاكحمةءبئملموكمأ
جوداسمجابودفىمجال5منهااانجينالمبرباهوكم

نفنىذحئماصكلاهذا8فسطابئذادثالفياماحابههرترماظءالدقا
المجلىىذوقدأودعتنوعازاموسكامةينثهـوةبسمثلىفق4الممدة

قولىذكفنلمجنااجمجنانميم

ثفاحاضيركامجوداسيافاوطرفهسبهكأداياقو
اححهـداهـأمراحمدراجأكشفىقاواقاضطابوعذاا

هادهدلةعندىجدشالطممحمطحكصىمدتثاءأقاللى
نيترشادءفىادثرمنابالدحىلثءداالهصضازاقهوب

الديئيشابماهااالمامءسااكاففرونيأنثىاهصرمااءإلصيومابممقتئوأ
علصهوقمنىاقيلىهاقهارحهعوفى

هفاطيرامنابوأت5امهـثواالراكوأغصانئءة

فتث3احالمحمءورقاوعامتىءتضفثافقااباناتخلم

لىأتدنجلذولما5
مدلتمفئرق

مإألصىمنكليرهلملث
فسىلىقدزت

هحلهماتكامىى
رد001ررهكلعر

لووالط4يفاثألا
لمبىاصقاتكءيناا
هذاضرقاانهلطأتلىهيذ
موانلصقتاد
فىاعلىيعلكاناراف

4ىكرصلرميصوكلنصن
دبواىمقفياتقطجمبى
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امصرارايشلههاللاءالمائالالإللاهـاصموافىسرواالموالديباجاوؤلشهذ

نءوعالذاهىيهاتهـههاتماملربكؤلسااسمجأجلواانهمرنظنومدلسنة
ديهالبماقاتباولدالدتءاقةاتحدائمالهلهأقىانفىالدهلجقالوفآتالتيمضكا
وامسأفزنتحلهانالازيمالنعنىأأماانيالاهذاسانفرانامنواللدانذالى
ااالالهفىالأفنعامتءأمحمدوانرافيمحثماباافقيءفاالإمواالنيةهـذاا
نغصفوقيرتصدحا1روضه4أةلمأهونبلحابنىا

فيااابانالمهـابكاكاوثاالورقلمءفا

اابلهاليدها51رولفنزلصبرآدإتاا11اإأرواحءلهكأؤ3اذهـطوإبمهآت4عاتوتيء صهببوثلصألمروخءردافمصروه

احازممن4ؤارلنفهروفىوأفثابة9ااهذاءااةلىءسىصرالمىمرلم
ايراررىىبئءالىفاتىاحمبدتلمدلموانمىكاهءؤافيءأؤ

اسهاداوااساينالدبحىفىلىاءتمإصساطرمىةمالدما4
ويأدضافش5ألزفىدمىصثثرقااإقاوماادماامالىلاصمألىلغ
أراداىءواالثلهدغراىالووقسيممرلمالدمذالمرعااا

الودادنماةاقاباإمةلىمالوالمجيعمماااءلىورةصأيمداناتهبر
بسأدااأياحهاهةمقسلنءالصاضاالمحبفرعاطتلمبأقضمؤلمفىلم

حدادفجسمنحربدماثتألنهؤتافااربخاكاع04أوضممافىاؤأتف

الودادكميدقسعرفىألمذاكبطءبدلهمثقفطاتأثافىيبمأحء3والهوالطئيريمسه اداا81اماظلو
لخدهالمجزماأن
ازديادئودممنلميهـكمتإواقافهوكارجلبرفنزإ4الى

وقالواهلىبثةالىةاكيامانىوابيصلىاصهوالىاشوقطرباثلذاالمحاضرونبفما
لهنطبغمنمامملنقلتاءملثلىلمبتريسىءكتأوا1التننرماانكيهكة

بافمهـالمبارزةيثقبصلوالكلالمحصتحتلدلدالولىبدإخالكلالحرمدا
شولوافحرفنعاالجلالمحصنوألجهدمامصراتوخولىدلمافالارصقةاليتركن3امؤ
هدمتموهوقتو

ينقىلمحابمابديحمثألثةلموميومنأناوالمحبيب
مهظالأمترألتكرىدىعندىالنمامافلى
يلزممالملزوميهونماذ5اقدبامسلى1اامعاليقةوله

فوهقحزتخاالبلهكاصنهءالقبواأصاوقلت
هردأطنبفانهنمألخصرهقدأوبمقانغ
صهمملةاالوزدرمسدغهابالوتىاما

افهأينثرمنبحئهايثلىعطااابردةافيافو
علىافهصلىالميرلاربوالمجددتهماميةنرلنرحماسمدباكتاصكثض2زاءو

صاجمعينبوآلهممدنايد
6ز
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العهومواقاناابقاسىقصاثزيناامألمواارفالىأهلبعمطفضوقدبذا
مازالعذاكوهـلردابفزكرناهماعلىيخنتاالىءنامعثينثقرفابارسال

بأشدىأالصلىيمابراهـلثيئاةءحضاالففسلاهالمةوالاالخالهمامقالودالمو
ابلهـالثلرا

فدلماديفىلىاوأطمأبان5تمثضرائاثمنبارقسلل
ممااجألهابارئيمةمزاظمنفغةوردهاغمقوجنةأم
اضفوشواباموذتةممصولطكبارممطخكاهالمقىرمقطأم

اصاالنةص1اةاءروتكأل84كاديىئتهودزء

عىكلأبديااهنمءلىاخهدىرقةءماظابشاهذهأم
بمموردلثلزعنءضايااوردكمفىاماقدفكينمزالللوهـ
منسبماففسلىباأدبطالىحألبمايفقداصثثءلفىءذىأم

مرمحعغاقلهمممروزهتلهيهلتامءاالسه
ها

لمباالنعتيانيخهأحاثمتاذاليماشرصبهبديئشرح
ماموترزصالئووصقورطموناخمان13قومأالن
نلعالدرمح1ايأيهاربخادمولمراقن2عيىممنمو

فمءيرءممخهاركضءبثم3ولبهاادرسياثغتألاف
بذصهلمكاسنرأنمألمنثئهالدينصإلعفىته
محتشمهرفالهـتضامنجيأفثءيئالدماابنفيلم

ىإلحالثمنالىادابينولولمعليهيثنىانهبدأحرى
الفهـلدررمراهـصلألهقفئبلهلطثضااحطفيهبثولم

ضغمااسئحيراةيغف4بودأللهممسفأر8االلذىفريروق
اكرمامنهلىاثاءااثءامأثدرلااللبصهاتاجلت

قدمائابتباكمكهالءالءكألمناهةههـوراافترصءخرها
ماواافلاءلتهطسارهأورتامنلبثراسالمااى

عماال6دمماهـحمطفأمبهلامهالمفىتءالذىعرعؤبز
لحرمماهبهابواألصىفبئكلوفرااكبةغدتبرو
اقمماف3اتبماهباتكانتفسالمرحمماارإتةث
مكسلويبماءاثناتهدىفألوابتصرتءاباازدمتاهلومابه
صثم2افهصةحاثمرالحاصيتقيحذاكمن
مأشيعنقدرامموهوأابانوقدقالالدينصالحرآهسأل

ماحاةالمىلىتحىضبدالألورخهاتابةحصملبققدلمعا
092884001118441صنة

ا

لألورمناناكاضلاةابواالرملالباالدترةوقالحإ
ماجماهذنالمحثكمداصضعمطؤادبمهاااا

ترثطلىكرىفةاذهـما
خذإلفاحاتبىامم
اوصذتابهاهداكماءاخ
ذاعدليهبمرادنامق
ضملىافسودةاالرل

اوشرحالرسالةتق
دسأألاولمحلدأللةوا
صااألتابيراؤفئاتميم

اااننءنااللمنألوات
بيتيتأةفافىراءا

لثوميزتصهاأبراازناأليف
ثاارمنأتابمهبمرالص1



مقااعوأطلميرآلطهلىء
اهـه15تر
لىصدأهـوثالىدتها
ويركلتاوتاهـكو

يحهااكالثه6ك5
لذكرهراتهطءر لىوير

ءبرريهاارقأوالغألب110
جمثذبهاسدخ01

جمابخاتأولهـ39واال
النلىصطاءنهوء4ة
هـواممصيهنكاحمبالمانء

دشاالسإلهله
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أمنبماضبرصامئرجفبهااصبىامباالصائحدتحوا
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31الماوحالالوصاالمماأفىءاقاماانهـفبذة781

ءإتررامئمبالماقاتؤثتبذة1881
فىبعنةايرادنادلمفههالمشصملوجهرخهـةءصحنلألممثؤيماوؤغايمألم10911

هلمالمهملشرفلىءتدلىوأضألغه
اسحئيفهاماألبهنمؤكثرالخألفؤثاليتلحوكءأدؤتيلتلهقيلىءومجمي3911
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مةضهرليرباماقيماثبذ

4الايمممبناعيىتالتهلذظواتعاقولهومائراتاصكلألم8111
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ايهاالىلرداو4ثرؤا

وعيرهاعملهأقاانهوظلاحباهلقاثئيزة342
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