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بى

األولىالرسالةثتالط

ىسالمبئالقاعمعبيداباالمامامثال

المعجمحروفعلى

أخينهآيأللهتج
االلفحرفص

اسلها5ذرالعفيناطابى8فهناخولىاذاص8باريهاانغوساعط

يادوالذئبابلالذودالىالذود5فمسرأيااساجابةفساه
انالشئدواانلهاالفيلمنالقرمأنما8فانزلتامرلمزال
يساقثالحفاربهملىحبلهألى8منةاوحنثناليتحومه
فطعارضاالالمنبمثانطبالحديدالحديدمةخلىالحرباطديث

دصارلمنانجدفاربطاسنثرمتاحمدالعودابقظهراوال
سبااوست8ئوبةالندمراطفطباراالعبداعطى
والفزاولياحارةىوايماصئاياكالمهذبارجالأىلباالبلاودوا
رهاهمنالقارةانصفالحافرةعندافقدالنواةلةااولحق

اننشبلذوالحديثانحذراالفئوهيحهإتالخذهلهادوت
فكيفمئقواالتئقانت8مظلوهااوظالماعاكاانصرفرارهعينهالجواد
ارباطفعيرعيرذهبان8اعصارافبفقدمحاركنتاننتفق

أومدماحرانجزمولحالظنبسعهالمنمفبئأنيسعمصربارضناالبغاثان 8بذرعكافدرلذرامكحبلعلىكاص8يسافاالماتردان

هاا8ترققصرحأعن8نحروامحمنكاعور8نرالهكادء194 ريو



يالسالمابنانثال

بوصالخهعيروةيرعتالعريملناعألنانكاطرىهـتوكل

عىالشوكآاستقتالقرىحئفصالااستنتالجلاستنوقوينم

عاطبارالممعلرةاركهالحرةشها81دعاوبجداسحئىالنق
حكاكتاذاءبطهيفبعابذىالذئبينالهفالحيناذابإليل

ممغمانهالفينبسرىحمعتاذاناخلىنخلبلماذا8ادميتهافرحة
اتبع8بارالمجالةالثيبيتبعككلبكاجعربااقلهايثخرهاا

انضطويلالميلالحصهمنالعصاجالهصاقاشكلجامهاالفرس

صارالمهبألكمقاظيلاحئ8قألنمبعدالعنوقلللويلاخاليلمقكل
اليومالبفرملىالكالبلبطمهزهنلكلألبسالههفانيالفأههالى
اوخضرأياكلحقاداللالحفائظحذامقالتماافولااصوفداخر

يعنذرعااياك8معثراالهيئاتذوىافيلوايعثرفدالجوأدانالدميئ
حاثلالنساهبخدوعليسالمعائترهفائبااذعالصنيحةتهدمالمنة8مبه

اعوذ8ضرطاااليرالأودىالدنيةوالالمنيةالتبداللدأثيطان11

لهمبدالهىبدالهمروسغاهعظلوماهونالكوربعدأطوهنبالته

سهمنانصفمنالناساعدلالسعهجليسمنخيرالوحدة

طمئالبضلممنلالعقوق8سحداتلقتوجهايخا
لؤمألمحاتةزادمناولمجتهااخبثرالث8منرموالنممعغوأطد
خهاراالشرفىان8لهالعثريشرأهنوانفاعلهافيمنأخان

السومصارعقيفالمعرطناحاهنهاالخلقءسوالذربةمنشراان

الصبر6لثتانوإتجازعواحدةللصابرةالمصيالمضبتفثاعةارثان
المره8آصاكهناخاكانلجاجةوالشرلةالحيرطاالولىالصدمةمند

العالم8اخمر7ارجلصدفكمناخهكيخالمنءالمرفلينظرليله
انباضجأرهالعالمئالناسأزهدلهالقرباهفيهاونرهدالبعدايأليهاكالحة

السيئةبماتالتندمفبلالتقدمفدعهشئكتشىاذاتوتيرلبغير
انذرمناعذررهاخيرهاأبقاشدضالياالذنبتحهاالحسنة
منالسراح8اعقالهاخلفلاوفتقذفئامورأقىوالسعاهةاياك



لسألمابطأهمثال1

يلوسؤأحشفاجمونعهمىالظم8توصهوالحكيماارسلالصاحا
يسهحاسمعاياناقضاهواشاناالص8العنبالشوكمنألتجئانك
مناستغنوأديئياكلانارادسضسئلوانالحفسللانفا

لبالهـكلالمراختلططكيطبكاحمنالسؤالفعنولواشاسا

لقالهفزدجرجرالط8فلههيأوالحبديعصالحربالتابلالحابلاخشلع
المحوقيضعاينفوفهمنحتضهالجباناناتوعافزدهاعياان

يكسبنساالاالفراطأقاالعيدونهيعرمىاالعي4بمهلهالثرادفح8بدمه
بمحفدالبانيضارالطحن8مثلةحالنلضيرالمجردالسؤفرنا

ضعيعثالييفاالروىكيبارحهواغاالذنبالحثاافلت8العلبة

يعثيئاهامالت8لههزجدهمكمنالحازمعذرهعنجمزمنالعاجزاللبن

بابئالفئانالكلالدلاخر8الصدأفةطعبةالدطيحنيكالهابزك
النوىسبابالمزاحانذتوتهاترانطانانطفأنبانماخوذءالسوبم

لشرابأنه8يهااجةاعندكجاهااثسخيرانالحديدقوأفتلعكرا

انجكسمعيداماسعدفكليهاحلوةأصعبت8للثافرعتئالحىبانقع
اعيينئيمالىنساالطاؤلواغانهوحكصمنيفسرببوحكابئ
انقعاوشف8فموخالكذاكافعلجماسهاأفواههابالىشبمن

سعداوردهالوطعامهالاربعيةالقوححبلمنطبهنصشعةاصنعه

الكلباهلاالزىاحاكاسقيحثرالدسلىالاهونلمشوسعد
ثوبافئالىكرم8يخالهعبعبوسيدقاكلمنسعاواأكسضاالطابمكلبهـمالى

ماكثسبتينالأحدىةالصاالمرأةايختيناحدىاسسالمةا8الالبس

همهـالمقدرةبعداعفؤاالدالدلوكألقلايلزمكةا
نبمافهمنءأالوعطيهالسدةفبمالمعاذير8ومحيهرىببرىاخبرر4

اعديماملمةالةهعانبخنقحلبكلالشئانطقباكموكلالبالان
النغساللئامارجوالالكرامفةاااضاللئامعاالحرطالحقظنانظر

االلحاحمأجوروالعودالالمفبونفيرهبمالبخلهنبخيل1بللسوامارة

صارضماعحلوةاالهار8معقوالولهيفجمىلمحلابغضةيكسب

امال



سالمافياظال

الحريمهنفعولمنريمايكثهلاذاطاتافلةالطام
ئرأفنياتصنمسوريالميارشزمانهفى8السولقرداصد
الدلل4لبهلهطهةالشبابارنارفلىالغئالتمديقتكثروالعاالسط

طلبفيهاافلواراحةاثعنالغناعةفيهاافلصفاعألافيعلى

3فأهوبددقالطبملالنلعالطهائأفللهالجهلمغالخرجالب
فالهاعةالمردممباخرالمسالةبغيرهومظهنالسعيداهثااراى
فبلالمشاورةالمالةمناغلبألطبعللهبةسبةمتاالموهن

جمالايىفالناتخذمونمنالمتشارالمناجزةقبلامحاجزالمساورة

هنأحمع4فرابمناحذرانصلهنامضىالهبامقاخئافعلبابإ
اخدحالقوقأابلئمناصيةاهناظمالطائرمنرأسااخففراد
عنربربلهمناصردكضرطاالممزوفمناجبنفهدمراتوم8ضبمن

اكعمى8الحيةهنىاسضبناصقبافلمناعياحوهلهنكلباجوع

امحفمن3ءاسرمغرينيثمناصعدهالمغهنأنمالبملهن
عوباهاعدوىمناسرعخنغسامنأبمهـالبسوسمناشأمرجةظ

جلبجمنبيهموداممبرمنفصكشعراتمنلكأرمفردهنازق
فلقمنابنالحوقهنابعد8إلمحسمناشهر8االسدضاصىأجرأمن

يدهئامرعيمالىمناسرعابليسمناعىلالليلمنافودالصج
هباثمنلحا8البردمناضاماشدلانفهالكلبلحصمناسرحنمالى

منافهغعصعورهنانكح8العفعئمناسيقالديكعيىهناصمئ
هنىاذالحوتمنيالقعمناشربالدبلمنأكبرساباطجمام
8الجوربدعمنانتن8وسعىطستنافئ4سرفهمناصنعبانالظر

ارعظلمنأطولمثلمقداقاالقىاسيرلالميلتحتالسيلهنامضى
منكرملالجربهناعدىالنارهناحريطةمناحداحدلمناثقل

حلهناقربابانمنارزنبالنعالوفىعناكرماالرضلىمعثى

االبرهخرتهناضعيقهـلاهنادقفاوالىشكاومناسرعالوريد

81شاةابلدهنالصفاعلىافليبهناخئنقدمنافل



سالمابئامنالا

منماح8بانمنابلغ8هامأبنعبومنمحهناجود

اترمنددغةهناحمقفرأثىمناجهلقسمناخطبهقان
حنطةمنافومءالماحبابصادب8جيفةعلىكلبمناحرصالممبن
8ريشةمناخف

الباحرفي

برحفاايطمثىبالساعدولحائهالالعصابيناواةالرومن

مغبافةالمجربفيهالطبيبنالحزأمللغ8فدعيكوافينحليكبقءالحضا
اذبصبصنلابقالضعيراحمالبععاناالبئبيئاعوربدلالبواقع

يفنهمالضمرأفىاهدطنهماربىالسيلبلغيعرفكاللمنبرقنابجملىحذين
بلغوطبانهبطنطرشرلجتهم8القومبدالجبمنهثمعطر
مناهعنالمثربعمقجالاةهساقطحاسويفباالممدويئفالل
سعدنجوادوبكلظمنعبداشفداةبردمدهونووجهجاثعنبط8بصق

التاهحرفمم

انالبالمعبدىتسمعهابئدتثلىوالالحرةبهوحصينالصبعلذىين
حديدئتضرباالبلقوصهاردتمردباخسوهىءحمفاصسبهاتراه

وجههكرقالصجشفسوتلينوتنرلاألروتطلبنالعقدعبارد

اقرواردهاالسهاترينىئبمابراهتينتألئباخرىسووبيدتمثج
ؤكترصهلحرشنهانابفطئحالضطكشفهناظداعترك

طلبمنايسرالذتزكؤطمتطمبكيشنىأنفملبهتندلظلهظبى

شبعفيرمننلقطثحشألكاالفتيانترىالهواللهتعساالعوية

8مهرمةءامشااتركاراحةهنانقعلىلمصتهالصيفالريعتمام

حرف



سألمابنامثال

الثاءحرفص

رمنضحاجةاقىاورهانتانكانهطوثدياناجحقىكأنهث

الجمحرفه

8كدكألجدكفارضكطعمةباءموابالطمهواصرااوهلباور
حسئهمنبهفي8بالترهاتجاهخلنفيءبالمقذافجراميركجع

اليلاكبهيمجمفلاارىوألجبعةالدهياباداهية8صاوبسك

علىيقدرلماذالجدلفظوفدجاهمجهوداءجاأذارباطهفرضوقدص

يعئاصدريهبإيضرب8اجةأهقضىاعنانهمثانجاءجاجاتجه

المذكيايتجرىالشلبعدحااذاوالئاللتيابعدءجافارظجاأذامطفيه

فالنجاهعتهلداصااذامذرويهيقمقحاءجنعيهيضربجاءفالء

قشجارية8شرواوائلالدهرحوادثاىبخادعهجإتوحمتماهجما

منببكمبئنصبجعلنهرقبئصهخبععنفحنصاحمقلمألاحالو
عليكئ

اطاهرفم

حذاحماعهثرمنحسبك8المحلبلفكهاحسبك8االشدبالساعدحلبنها

الفدةسفوراالدهرحلب8فتبمعؤلخشاشهحركفباهاالمنتعلون

فوهخالمنحباكنحارهالهاحركالصبرحبلةمنحبلهبالقدية

يىالهثئحبكتاقلهثمحلبتهاحلبتالقريعقدونالجريمقحال

انفهأرجلحىالوطيعىحمىبعفرابتفانحدخاالموأةحدثويصم

طأطهاالقالدهمنحسبكالصدفتيناحدىأردحسقورطةالظنينح



4سالمأبئاههال

ءاظاحرف

هليياماالوصعبفةمنخذئبقةذاتخرقاهـ8كيابةخرظهنفعكماثماخير

فليلخيرسقاؤهوهىهنسبيلخللسبرفىخرزتانكينحالبيكجر

خالوكنكغأيئاناثكخيرواصفرىنجيضىالجرلمثخالىتوف

جذعمنخذالهلهخبرمخيارم8وزايلوهمالناسلطواظلثلحياافئ
احمدهااثرخيراروجيدالدرحخلعاالمربقوابلهخذيمطاكها

ركلىهاودعفاهاخذصوظوجدتخرظهجوفهخيرهأقمغبة

الدالحرفص

دمثادبههليهدل8يريبكماإلىيريكمادحاختاروهاامزأدح
الثقافعضهلمادربامضالليلفبللجنبك

ىالذالحرفحه

ذهببقرملةماذيلةاهلىحمارفعكدكرق5نمعمياوكنتألطعنذكرئئ

أهوبالفالنذأقباألجورالدثوراهل

ءالرافحم

هنرميةربلقاعدساحربلهذنبالمملىربامكثلدهلمللثاخرب

اكالتتمغطةرب8وانسلتابدائهرمتنىفىابماثآلرميتهامفبر
رهباكرحوتمنخيررهبوتريخاتهبلمجلةربءالحفامنشرفعلرب

سامحرب8جواباالسكهتنربمابااليابايخةهنيترضرفباكخيرمن

ألفايةالناسرضاهالفالممشهدمنخيرالهنيئلى68عنريملمبخبرى

ثدرلى



سالمابناهظل

ءاظأحرفص

عليهاالوميفآهامنخذنجقةذاتخرقاد8خيابهءخرقاهاثهاخير

فليليرتلسقاؤوهىهنسبيلخلسيرخوؤتمن8لمحينحالبيلخير

خالوكقكفايئانائكخيرواصمفرىفبيضىالجولمثخالىررفوففص

جذعمنخذالهلهخيرآخبارموزايلوهمالناسضالطوالحيافكافئا
دهاااكلعورخيروجاكصدالدرعخلعبقوابلهاالهصخذاعطاكها

كدرهاودعصفاهاخذصوظثجدتخرظجهفيخبرهمغبة

الدالحرفص

دمثادبهعليهدليرببكالهاانييرببهكهادعاخععارومااأمردح

الثفافمضهلمادردبمضصطالميلفبللجنبك

الذالصوفص

هببقرملةماذذليلاهلىحمادفوكذكرقناسياوكتتالطعنبهرئئ

اهيوبالفالنذأقباالجوررالدثواهك

4الراحرفم

هنرميةرب8لقاهدساحربهلهذنبالملومرب4امكثلدهلكاخرب

هـاكالتتمغممةربصانسلتبدائهارمتئلاالالفىبعالثةرهيتهوامخبر

رهباكرحوتمنخيررهبوتريئاتهبلمجلةربالحفامنشرنعلرب

سامعربجواباأسكوتأكانربما8بااليابايخةمنرضيترفبلكخيرمن

فايةالناسرضاالفالممشهدمنخيرالمنيئرلىمنرىعيملمعرى

لمولى



مسلمافيأمثال

ىد8المفرايئواطلبىجحارروشمنةقهاهوهنالىفغهحاملربتدرك
متئربهسلبتطهربدراسهارجلركباظهربالكوافالن

الموتحلىاالقداميسببهاحياةربالحوفهسيامنرب8اهنيتهحتغه

ناقمبركرةاسكافرفروأهعلىنذلرجاالفترأرهلابرأس

اىالزحرفص

فازنداناودعبعوبزاحمقحودمنخيرودمنروجلحباتزددفبازر

ولدوالدلنصئذيئلهءوعا

ىالسينحرف

سامهدعوتحميحالمادئاريقحمنكمدقوابئللتهئيخاهالسميت
خلفاونطئافاسكتيكككلبكحمنوالعدماثءوأفالهسوم

8حوزمنسدادراولسنانسواسيةمساؤطمجدلمسفيهدمكهنسرك
ولثسرالعذلألسيفشقرحانلمءبهاماثمااقطسفيركعبدساواك

السوافبستكنماحئسافالالصرعهحمنخيراالشساكسو8فر

المرحبورثالغئحلسؤعليكوممهملكسهماليدرىوهوبهسبر
أشةامهرفىواهلاطاالبليغت8ارهشتهدممبقت

ثنثالوفم

رأمماشرمرةكلجهشبعانلةاارماءدشر8اخزممنفهالاصشنمئة

كبجمالمدجيزمتلهاوأغوأهيوهيهاشسيخللمهاواه
ذيالكرأبهرشيطالضيمالحلبةنوبشئاالرضئوضباالناقى

شاهدحزمحهلهشدالقنوحالغئوخيرالحضهحالفقرشر8ليالوادرع

حمر8غةراالهسيشررمدانضجهااذاحئاخهكشوىالمحظاالبغمق



مسابئامهالأل1

شررشداتصمبالتقاتضاورارمثاالحيشةيشعرنحاهتهمشالتسافهعن
عقربزبانتااكأنشمساربانالموتمنهكنىماالموتمن

الصادحرف

صعرح8مركلاوسعصدركقدحهعودفكصههـبرسندقك
صلفسهـكافريشىخيرصارمحضهعنالحقصرح8ارفهةعغالحق

صاميالعركصاليئصية8ملبايزرىالنفسصدقمةاراعدتحت

بهارهااالمورتجئصصاراالرمنفطعةالسؤ

الضادحرفه

الخماساسداساضرباضزهنفعلابالةقلىضخث

ءالطاحرفصم

وبلنهباللهلىفالناطويثءالعنقابهمارت

ثن11حرفي

هت8نطقسمنخيرساكتىألتغزعثىاليقينالحبرعتدجهينه

علىفيبعاداألحمرالكبمقيفلبألنطاحعنداطولالجبانعصالفراده

عادتععودطورهفالنعدأخبرهبجيرونىمجرهبجيرعبرافسدما
لعزهالميس

ثنالضحرف

روهيهخكائحليناثمغراتغيركحمينمنلكخيرغثكلفيمقمنفيض

فريبلناظرهفدايرغال

حرفط



سالمابنامثال

ءالماوفص

معدعنفرقرفالواالمرخواستمبدناررصللهالحكميوقىلجتهقى
القولعلىالغعلفضلدناهةالفحلعلىالقولضلم8فياحنياب
الكرامةههقالمدحفيلسيفقدقدفئللغيكفاهاكوالفئمكرمة

القافحرف

أرضوفنلتمالمهحاارضافتلالمجنظهرفلبأسهمقيراارىفبل

المكماةالعيريضعرطفدلاخرىدلودلوكعاقتفديانالثرالتقىجاهلها

اوانحفاانذلكفيلقدحيالوناديتتافد8النارفى

وجهككانالبكلفبلساحالوالقطوفيبلغقداالكناقتمالءارهافبل
يدعلمالصدقفولالعصالهستفنمصفرةكنتالنفاسقبللعبوسا

اليساريئاحدالعيالفلةصديقالى

فااحرف

8رحلهقىمصبمئامىكلبىلجتهئئاصكلعليهمبشأنهئاصكل
تشتهىمالطعسصيصيرفايئالىئأصصبنرهكسببماامرئكل

مببةباليهافتاهكلفيهالىهولجانكللكرةلسانعلىضاطبكلربيحآل

لالبكركرافيةهبمعلينتاليسرباظالهمجركل8مرداتهمندضبكل
علىنوأكاالذاهبسنوأخلبكبرقنتاطبرجلهاشاةكل

تديئتجهارصدجاللفاخرةافبانونواتختالذيلذاتكلعيعاد

اسدمنخيرماسكلبابوهياقامبظيفتحصدتزرحكما8تدان

يسةصقىالصيدكبتىإطهقاعروعنكبرهنادياابدحهيكئبض1

2داوهويرهمىالعركذىديماحوقددابغةاالسد
منلباكأبالنارارمضاهكالمسصيرصالبقرمافتلمايضصبكالثور



محالمافيامثال1

حمارانلخدمتيهماأحدىلهورهلايهامالمنلهورةالشفرة

تجعلوألنفسكوصىكنفبرأجرحاكانجامباواهشوسطاكنلفاسنآق

وليلهدلىكالحالقعيساصمادفتلقوةكانتلنفسانتمريمكرالرجالاوصيامك
وأننكلتقدمانكاألشقراذنهعدعتالقرنلالكطالبءالماعلىكالقابعقبعير

الىاقرممسححيساعشانهئاصصالمديةمنلباحصعقرتأخر
اخيكعينقذاةاتبصرالعقربمغابيضةكانتالديكبيضةكانتهبر

السيفناظرئكلنهسمتنفرةحمرنهمحلفكقىالمعرضذحاوزرع

وفهعىكان8نجععىدضاننفسهكانحليئمانةشاربهكانبرصأللةكان
حاجبيهاكان8اجبينفىعلقتالثرياكانثمامساقاسحافيهنلافاع

ذهرةنهفيشطبيدقنهإلكلبارنبةقصرهمننه8افقادمتا
اعراالممزةكبالالىجديدكلادفقرفياحدالعيمالكثرةابلوجالها

فيعهفكرالحمتكلمسكوبسبذىكلاهيرههقىئامىل

اطيمالخنازيرهتنفورازبكلءالبغضاتورثالعتابكثرةسهحوفهو

سديهمبعلذاتكلياسيعودصئامصكلالموض
االماحرفه

لجرواسوهكلصمنشدمألذاهاءالحسناتحدمالأهلهاوائدبدال

ماالوانظرالصارختسألالعلةءخرقاتعدمالحنآلامهمنحواريحدمال
بالشوبهةالعثهوكةشقمئهااليمرةسوداكلالتحسنناهلىهرافةدمزنكال
ناقئالاستغواللقمقلتفدلىذتالالخرةالعوانتعالممعحهاضلعهافان
لستجردبانايمينكألتيتهاكملىنكتجناللىصحموالهذاا

التعطيئابكابىكنفكلبفومطذهاالهلىكسب
صديقكعدوتخدالموجااسوىيقالذهبايناشمقيللووتحظعطى

قىاهنالالصعبةعلىتراهنالمجيمنأليسودءوفاللمليليسصديقال

تجعلالتجاربتعطهلىهنفىخيرالرأممىبمكفوبليسالعصشيرةعلى

لحماتسكلقىعنطالههبىمعيىقىالخيريساللمنبذلةكحدث

اللجرك



اعسألمابئامثال

للالمدحقيلهالمثئلحسمدهااألألمحاسدليسهثصاالالفايلتركولأل

خمروالخلكجبمكةاتبلوالامةالىركمقتفالالجواب
ممسلألساقيرسلال8بانشطةسقاكتوكهعكليسمنرحكيرحلنال

لقصيرلبى8لهخلئاللمنجديدفدرهفوصأمصلةيهانساظ

االلماتمثسافأنارىايس8وجربظهعليكليسامر

بميرلو8فامليالالقطاؤكلوتئمصوارذاتلرأعولممويت

لكلالفطةساطةلكلاالخرىدملماالولىنهتكلوفصصتءالما

المئامكلالكراميوالهفوةلمطولكلةنبوصارمولكلكبوةجواد

واتعذرالعلمركةجمرمنالخهنيلممعألاههءوطالحواريضرال
ترفالجماتهرفنجائهاعامحرةوألاشترائهامامامةكدناللتلوم
إلثصربفتمازحال8جالااخدعلماذاخلقتلمثلبااألقالعرسنال

بغالماالزال4نجارلىاليصطهـعإلثترئالدفئولعليمكنجقد
ماعيرالقوميراكاللهزىهاقامنالاليرىمابالقدغزأ

حبكصنجاهلمنحليميختصفالكواهلتساووافاذاتجاينوا
لملىباخعبدليسجرواسوكلبمنثقنالفاسعكوالبكلغا
السرابهشمنباولليسلعيانابخرليسوعظكهامالىمنيض

العدلهنليسامحزلشفرتهاجدلمفتمراوالملسزحلوادتحن

ألتوقءسوحارمنيضصكالالكلبممنعاسهطالالفيتلذلالهسرمة

فطىهلفطليمىفالمحرجممابعشئههذالبسوالنعاماالروىبيىفي
طرلهمخبأال8انقيتدرنكوالابقيتكماالوااالقوامفىالمروال

اطتوهاالنيبماحنتاتيكالافنمهبنرحهافنهلحقناللسبعدص

دهرافعلهانوالجديدواالجدانوالفتيانالملواناختافوهااالبل

8بديئاألوابداألبيدابداتكالفوفهعلىالسهبميرجعخئافعلهالالدهارير
يودمنهايسودالعص

يمالمبمحرف
نانأنفكنكصائبهمسالخواثىمحطهكباخبلكهن



سالمابنامثالدأل1

منمحزس8داعباتقاسصعق8باديهوأسنهحمقت8أجدع
ءمالسعدانوالىعياصولهوالءمرحارسوهوهتله

دارةابئقالهاالسفمحا5رذنباالذنبهالىصداوال

احدىتبلمابالبارحهالميلةاشبهماذصميهجمأارجلمفتلاجمحا

نفستهسابنوههسمناهلهااالوسالصيمدحمناالخرىيديه

اضاهقوبمواعيدسلهفتصدفلىرفنااوحفنامنظالذئبزاسمنا

يؤقمأمنهمنيفوحدهالحكميأتهندهقعشحمنرب
منماداكففدالحاكمنرااكثرمنفيهاوفحههواةحفرهنذرا

تفرنما8فلاهوهنفلفلهنشاروهشارهمومنبجلوالناسمحل
هنقينهليننفعلمبظنهينتفعلممنبالشتانهايقعقعالصعبةبفالن
مناالححامصادفةمنخيرالعاقلهعاداةبذفنهأسقعانمقلبنص

مافضبىعالىحمناحسنيتئالىىاضيفهاهاطماباهاشبه
المصائباعنفسفليوطنالبقابطولنفسهحدثمناهالثالمنلى

حقرمنلجمازيهيعدملمالحيريفعلهننفسهاراحمافاتهعلىيأسلممن
فالهنفعلىهالهانفئمنبانشوطةمقالةهافاملالكتحرم

يطلمنءبالماغصكنانتهبطافسدتمنالنعاصالىبهجمد

والتوانىالمجزهنفيرهزادعلىاتكلكسبهعىضعفمنبهينتطقذيله

8ارسنحذدحيهتهنهمئهنله6وهذاوسعىبشرهـهنالفاقةست

الحرهاناستوجبطاقتهفوقحبهاسألم8ورةمشمنواصهالثما

البارحبعدبالساعلىمنكااشتوىاشزىممهرايعطالحسثاهيبهحمن
شرقاالهوهااخرونلهاوحزنقوماسراالعصاعلىعصافرصتما

مئللىوالددهناناهابطلاخعككرهءطمافئاهطلقاوض

ةوهيمييثىةهيخليعنلاهلهلىءكرماستغنىمنحظهفابفابمن
بهاهاصافربهامادعوىوالدبىبالدارهابهبوهايريرمنيمثىج

لههاقاربوالهاربلهماهوالطشواىهوءالدهدااىادرىماديار

والعذوقاذفتهاهحنةوالسعنةلههالبدوالسبدلهماييثىوالصاقذ

عذافا



51ءسألمابئامثالى

لمنفسهبمرملمن8فماهاوالاوالئهللماصاوالالدهـماعذاقا

ابفضسكومننهاكاحضكمنبهفعىشئهناصرمنيكرم
حسدهن8عيشتهطابتظنهحسنهناهلهعلىهانهالهقلمن8اكاش

امندالجدىسلكمنمعتبعهطذلتالدهرماتبمنلهعذرفالدونهمن

أمنفاهاناكامنهندهالااليللماالهوالجمبلممنالعثارمن
صازيالصدقفسمنمذصهضاقالحقتعدىهنلهأارهانالى

الشرحصدالمعروفزرحنء8صدفهمابالكذبفسوهنفبه

هنسقطهكزكئركالمهمنويخمالبىتحهيشغالشغتقلممن
الموتهأخطةمنكاتحمعطةعلىيصيرلممنطيةبالهصادبالخلفايقن
سريرفستمنتهاهاكرمهالاواكرمتهالدنيااهانمنرمأاقيده

خلمميئتخافحئامنكخيرممنتأمنحئخوفكهنعاليختهت
ممنصمانفسكتهن8جمنامومنهسىومنخدمارجال

تقربممنخيرفقربنجاعدمنجمزهاخرهحزمهيقدمهلممنمفلظ
فرحةكلمعلوأيىكثرخيرمماوفيفلمازنبورتمرةكلمعفبوعد
مجاهرةللبيكاللجيكجكالهناالحزانسلىتاالخوانمالقاةئرحة

يوذيكبهثررهثوبكجمرقلمانلقبنالسوهالجلديربيل8مختالأجدلماذ

رصتصوهافأتهنمكأذهعهناناحيتماعصلمياوراهكهابدضانه
كربفىاللةحكمنمئأجتبراليعدهاالمنفاجتنبهافناكههمتأن

بعقوهوصفالنمات8لمجبامأجمروررىماابالىمابالةابالطهاافئ
يمرواليحلىمارأسةاالضدناهمهاالبطان

النوقصفم

وبصرهحمعهيكفبيتهالمؤمنعمومعةنم8عصاهاسودتعصمنفس
ائرالعلىعسونوماناسمداراةالىباللةااليمانبحدالعقلنصعف

نفسىوفضصتقليلنفعلالمغقالمحرةالمهونمالدهرالمودبفم
الواوحرفص

عالألىينلمثبىويلطقةشنوافققارهاتولىهنحارهاول



سالمأفياشال1

رياضةءالعناومنوقاذفحاذفبينوقعحبلوالوحمىمبرحمى
علمالويلتقلةاخبرالناسوجدترىشبحفئمنوحسبكالهرم

شوطةألنوصلرفلقةنهوجهالثاوممعوراثجاهلهمن
اوفاشئمفدتولىاذااررفاثكونانمليكوما

فبركاتمالثكلول

ءالهاحرف

الشدةاوانهذايدهويادىالاههمخرابهصيطالشئفىهنم

الشعارهوافامطرفعلىاهواالنلهظهرعلىلكهو8زيمفاشتدى

يةاطتلدهلذراعكحلعلىهواجاتاطحميرهوالدثاردون

تولعوألمليكنهمرهانؤسىهماالبعيرهاكركئ8الحيةاال
ممكالدبرالهاملمىاعلىهاناطموالبادىشيثهذهباشفاق

8يتكجفهلبنيثهذهبلغاحمئهوويروبيشوبهواممكها
احقهذاعفازةقطماقىهنكزوجهماجناحبغيرالبازىينهمقهل
يثرلمزل

ىالياءحرف

يشعروايميومهببئ8طاووينامرةبأكللنفخوفوكاوكهايداك
طببياطبعضادعبعفىيالهذلولالمنالصببيربه

مدبرةسهرقويامفبلةقعبهياالمئامايغلبهنوالكراميفلبنلنغسك

باخرىوياسوببدةميثغيانمرهاءالمريعودعلىويذمبليقيجرى
العلبألقطرهنءيمتافائببرىالماهدألشاليرى1ةاهارفىحسلسر
حيثهنيعاطجمارةكلولواالهارةحبذايادعةمنخيرهىءايارب

الزاثحبذياباويقيثصرقادينصيبكيكفيكصتفاتؤكل
الفلةلوال

المعجمحروفعلىسألمبنإقاسمابدالعالمةامثالعت



ةنالثااوسالة

والحكممالوعظفىالمنظمالدرص

تميريرحيضلهأللبز
والمجردلنالمقربالمالئكةدأبالخيرلمحضالمجردوبةافىفصل

الشركأالوقوبحدالحرالىوارجوحياطينثاليةالالقدونلمشر

ردواالديانالملثمندمقربملىلمنرفاتجردلحميبناالضعرورة
ضديانانسبدقيقهالخرالىبارجوعدشرقواشيطانلممثر

عبدوكلجميتانفيهلمحبوأشيئاناالنسانطينةقازدوج

البرهانافامفدفالتائبلالشبطانالىاواثمالىاوالملثالىاهانسبماحث
نفسهعلىمهمصالطحانملىروالالحدبمالزمةادمالىنسبهةملى

تحاربمالمالئكةالىالحيرقبالمحردالنسبتفاهالإشيطانانجسب
كماجماادمطينةالخيرمحجمونالمثرفاتصمانءاألحيرمن
ضرورىبالنارحراقظجهغناراوصدمالتناريئناراحدىابخلصهال

هارسولرجلفالالثميطانخبائثعنناألنسطجوهوتخلبصقى

فالثنظ8الناسايدىفىممالبالباسطيكفقالاومعئعليهأللةصلى

يعتنرعاواياكمودحصالةلوضرطأطالفقرظنهعواوايالثالغئهو
طقكوناناوصيكفقالاوصئواسعبئدرجلوفالهنمعه
هالدنيطقىهدالتمالتفالبنلىلىيفلفقالواالخرةالدنيعاقى

االديمنذجمقثوكتجادالموالبركبتيكءالازاحمبئياالبنهقانوقال
فتعونارفعقالدياصقتروالخرتكالكسحبكفضرلوانفئبالكك



ءالمنظمالدرا

رصوهاتصموالوتكشصريصوماوصمكالارجالأمناقملىاميال
ذاتخالطوالهـالسصلسوألتجالالصوممنافضلالصالةنلنبمعالنك
يحنيكعاتسألوالاربفيركاوال8جمبفيرمنكتفوألينالوجه

ماتركتفيركومالقدهتماهالكفانفبركمالعولهالئاتضيعو
بقلومناطيريغغيقلومنيسجمتومنيرحم3يرمنانيابئ

السسالماعليهمىسوقالشدملسانهالجملكوهنيأثمالشر
تكنوالنفاعاوكنفضاباكنتوالبسدانفعالأوصنىالخضر

يناطئاطتعيروالحاجهفيرفىتممثىالواجهاصنعواقىضرارا

ألاجللىالمفافحامدقالعرانافييامكخطيعلىوابكطاياهم
مخالطاواؤكمفبدالهااالماالكثرة6وكومنهالبدهااألالدياطب

العزيئعبمدفيعرالىالبعرىاطسنمتببدفهالمااإلفيالناس
يديكنللماوربكفىمماوخذافهحنركماواحذرأللههاخوفكخفبعداها

االمظملالهمفانبداهااليهتبواليقبنالحبريأيكالموتتد
بالعطبواهابابخاةاهاذلثمشاهدةمنلمثبدوالامامكالغاجحاتواالمور

نجاالعوافبنظرومنخسرعهافغلومنربمنفسمهحاسبمناناواع

ابصعرنءوابصراهنومنإمنخافوهنفنمجمومنضلاهاطاحومن
فسلجهلواذافافلحندمثواذافارجحزلمتفاذامفهمومنفهم
امازيزالىعبدبنعرالىعبدأللهبئمطرفثبفامسكفضبثواذا

عندهمالمنيفتروبهمالهمقلالمنفيولياعقوبةدأرالديافانبعد
يخافلماءالدواشدةملىيصبرجرحهكالمداوىينالموهنامريافيهافكن

فقدبعداهاعالهبعمقالىزيزالعبدعربنوكتب5ءالداماقبةهن

عيكأفهفدرةرفاذاحدبظتفاذابادالهظمنالمقدرةإهكنتك

الدةأنواععليكبافياعنهمزائالناشاافاسعلىتأقانكواع
بعقمجغابىابنىعىوالسالمالظالمينمنإيظلومينأخذوجلش

اللهحقعظممنمنهاخذمافىلىتهاالدهحقفعىهناحقانفكتباظلفا

هوبعدكوالباقىلكالباهوفبلثالماصنىانواعمأبقاهمافىعندهثعالى

ذخولماا



09واطيظالوفى

هافىعليهمةاهناعظمبهيصابونصهااجرالصابرفيأنواعمنكالمأخوذ
هبماهوأالعمطواالوسعليهالهاصلىالنبىظلوالسالممنهيحافون

ذيثفعلكنيكماوجؤالناستصرفوابهلأوءالسفهابهاوتماروااابه
المحعاهيدئخرةاالوالدارالدةلوجهتطوالمكنالتارفهوئ
النعامهونحمدابائبلممافالعوال8لدائبهانفطاحالحمدا
توازىودثحاذمىالؤهنتانوموازياوألحسانهمجازيا

ومجرسهاوالالتمنالنموحشىيونسحداتجارىوالنارىالو
وتستوعبونسبعهكرالمثفوتجميلةاللةدةطواالشقالالتغيرهن

ريخؤومالثمامراىنانتفداللةماداتوتستغرقهالحد

المجملتهاظاحسنقالانهالسالمعلشهالصادقعنروى5االمم
العاومأجلىمنبهرفةفالمهشاهاثاعظمتعالىاللةنانبزرجهرلمجهاقول
اللهصلىاللهرسولقال5لعألاالمصالحناعورفليستالعدألكانوان

ذرابايافيهاعصيتمنوانظرالخطيئةصفرالىتنظرالالغفارىذراللىعليه

اباذرياررالقاهلهننفسكوعدسبيلكابرنكاوغريبنكالدنيافىكن

البئقانوقاليراكفانهتراهكنتلمانفانكتراهمانكأللةامبد

قلوانعلنهمايومكلللةوأكلدقوانسترااللةوبينبينكاجعلقيا
أريبةؤكقالالمروماقيلاثموركلفىالقصدلظقلالههاشروانالنوفيل

المدحاقاالضقالالحرقهافبلنغسكهنشصفانقالاشاظقيل

الصواباقيلالظسوقالالحزمماءكالاطبصناسثلوالذم
ونشريذولفقالالمودةعلىالقلعبمجعالذىهايلقالمشورةل
بررجهرسئلوالبضقباطفىاالقتصاتقالاالحمياطفافيلجيل

العغوقالالحهاقيلالفرصطانتهازقالالحرمكافيلهااليحنىؤكقالالعقلعن

وبغعقهفرظحبلفاالحرقفاقيلالغضبملكقالالسدةافيلإلقدرةمتد

الدشساقيلاظلدققالالصدقأمااعالبعمققيحلمفرط
جمآلفافيلاالبدهلثقالالعدلفررالماقيلعلجموتالكذباؤفا

ستكاناذامديختهبابملىصندراثمهتبالحيؤذلقالالجور



يالحكمالومظئافظمالدر3

فاليهللفاحترزبالعافيةفرحضواذالمغايةفانهبالعطبفاسنوحدشالسالمة

لهالموردفهوباألجلعنةنفسكفاقبعقاالملاستطلتواذاارجعةتكعن

8الموعديهوا

الماالمةالرسالةوتليهواطسالكمالوعظفيالدرالمنظمتمإ
نخمارةتئ

سالةار



الثالثةالرعمالة

نحتارةطماتفىص

الرجممالرفياللهبسم
كزلصدافةالمسرصالقناعةالحرتحبديسابر8الموأهبهفتاحالحد

المحادسامهالفسادهسمنفصرحدينارمنخريعلدرهمالموسر
فعيرفياهلكطويلمنزدعيرهنفسهعلىوضمن8لفيرجمعهنالشق

انفسآلوقليلهرامدةلاعسكوسالمةنفسذهالتفرنكعائا

من8اناشعنباللةاستفئهنبالمالمجريزلمباالياميعبرلمهنشيله
8خمتهصارسابفيلهنيهانسىالمنيهرذمناالفالسصافب
ارتدىمناخراهعارةعلىينفقهمادنياهمنامرئلكل8ورثةوفاذن

نؤدى8فرصهورب8هعلىنأقىجمرببالضافكتسىالكلفاف

ربلسلنطاهاانسانعنمذمسفكهلألدمآهنلضصهىال
8الصوتواخفمقاارمفتسقطتفرطالحتفالىادىحرف
عدوانهطالمننفسهاذلفلسهاعشمن8اعيهمربتطالممماصيهحسنتمن

فىفصرلهافترهنالهدىمنعىاإلعىاستهدىمنساطانهزال

يشيهالهاالىفعيعنيههاتركمنالسفلباصطناحول11زوالاحتماله
فدمهموضعجهلومنهضلالجاهلاستشارمناالعالىظلةالرالط
اتفعهامضيعالدرةفاناالستقامهفصرمحالقامهطوليخرنكالزل
الفرصهمنهبحدانالىالغصهعدوكمنتجرعكبرهاصلىالصضرةمن
دولالدنيافانالفكيحينهاوالدركيفونكانفبلزهافاوجدنيهافاذا

بعدمنحصدالمحناألحنزرعمنوالنهارالليلؤهدمهاارلأالقدطبتها
شمهاستقبالفىاالسديغلبجدهافبالقىالثعلبلمصرعهفرب5مط

التوقىبشدةاألهبربااالنسانوقاللسانطبعتعطبرب



عهـمحتعارةكالت3

الجانببلينالمديقبوااقاتلةاواالفىالمغتوالفيلالضارىالسبعبن
سامةالىبمالجنهوطنكافةوالحاليهبيالعذارالعدوباوالتواضع

ياهذالعاملابظهرعلىالحيدعبدوقع8بالممهمانوالمطفوالبشربالبر
الوحزت8جاأليتلحودههاألالكالمهنالقراطيسكلههافمكلنصلثلو

بئجعفرالحلئحسناشعرفامنواننههاإفهرضىعلىفيالحسن

لكلومسيخةحلوكلعنفاطعةالقناعةصغويمنفقلفولمنلنعد
ياسااشعرنفسكهبطمنالمالمنافلوارسبمقالطغامنموالحازص

استشارهنندموأليقارأمنحارمالالقوطعنأمفمسلالدراكجماوزا

بةالخرواعتهاعةادبئمنقيفهرذليلإلقدرةتدخلفيمكل
والعيمثويومبومالدهرمجريبئاسقهاالمزالتبافيرائدالتضافن

جمؤاخرهحزميقدمهلماليأسمعاحالبابائرا8وكومعثل
لسانهاتسعجنانهضاقهن4عليهبالسزومغزالبهباالحسانسمتدرج

كلماالنمنفارااحذرالمالسموسالعيالوورلماعدهانءداوحسبك
يلينالاالكربمحماعهشرمنيكفيك8اوساطهااثهورخر8مردودشارد
المطامحانارامحاوال8ثاراافامادركهايسرملىيقسووالفسرعلى
الفضاهذهبصغرهاجهربكبيرلفيوفدقرهواألمريأسوافئففر
العيونألحظتهبالحكةفصمنيصللمكانشىمضىواذافوامامجيه

أطاحمننةظقعلىقلوزيادةخدعةعقلعيمالسانريادة8بالهيبه

البىرماتاحنراالحقادتذهبالشدائدعندمناهعديهماعطىهواه
صاجتدرالطابىذلمذاهبهايئالمحلوكيسالمنوهأحالمذوفلتات

وصقوةفىموتمجلوربمالكريمالصوابخئالمجابازدحماذا
بماالناسالىاسرحندمرتهوومنستوقىمنوبئذلفىحياةمنخير

سودربماناطقمنخيرصامتجمونالهافيهقالوايمرهون

باالقراركفىالعبادأعاقفىضمالموت8االيدفيروفوىلالسيدغيرالمال
شفعاالعفووبرجاعرابالذنب

رجوتهامنهانفلعرىطولالوزارةلكرجوت

تقدمئ



ئهمحتارةممات

لأذادنوتالكالمومونيونوألمرجالنقدمئه

فهوموتمنهالموثمجبعبمثىوكلاتافاحبدتا

لفارساهروهوهعبرفيعيدماللهبنعراألجممزياد
نظامهايديكمعداهورارىانالسراههادمووفدبهت

تماههساتكونانارجواهاقمعرابئعنكالنفمىامبئوكنته

هظالههااباحغثاملىفكيفهدهمفالالشكضؤنتوع
خمامهاتصبهلىءحمايرسفايةرأسالىالمجرىإلىفال

فيهفقالدالمامهنعمدذكرعدةسمبنعروانالعتالىبلغ

ظهيرىكليسىالذىوعلىنصيرىتكونانارجوفدكنت

ابنرووتملئرأيتحئسيعههايرساملتفطكا

هالمقورثرىمنكقونفضتدفنتعهقلتثمفبرككفرت
بزورعليكلىيشهدنفدهأذىاالملعلىمفزياورجت

اخرثا

جلتباسوارتادتالسبهىاجهشهىااذاحئالقلبسوأفىفىيرتا

ملتينالعاذاصواسووالفلبهلهاالقلباذاالمنالعين

أقكامممثرثسوأهاالخرىالوىامنشئالفلبهائاللةو

لالشفقالبوسفبناحمدوعددلفالىعلىالموسوسصيفراناستافن

انشأيقولدخلفلادخلهاحدالانيىولناما

موجودااالمةرموامغقوداالتاساشابئيا

همحودااالمةفىاصبعدهواحدعنالناستاسأللما
صجدألهابابهاكاقايممانهيعاقالوأ

فقاليهيكمافقالجيفراقفبلرهممائةيهافدفع
ئفادسلونراهالذىهنمايموت



عةمحئالةكاث3

الجوادالمفضلذاعرلمداخلودلهشئلوكان

4فبرهئبهفاصكنتفتحمدابودلفال

هموردفىعطرحيننحطرالويخساتوهورد

جمددموعشاكاذااتجيناجفمنيسقيك
تصعداالرضاوكأنتيزلسالشتظنحئله

باليدسقاكثمولفيهبعينهفاذاسقاكه

اربرجدصتمنالدرفوقياقوتباحياك

اخرلمال

البعليقصهاحينالبكرتمزوكذااافىيضربهاحينؤفوومفراه

نجلواحدافهايعقيقهاحماأنماجفونصيوناندير
يانهمافاليمىودرشذوراناشاحولالماحبابأنه

العقليدرليسشبئاتوممتاهآنماكأسهافيتوممعها

تكلفال8ألىكلاسداالملاطالهنالفصاحةوقارياظاهرتانتانه

ايكاعنذرمنافبلعليكادلمناحلىوليتهاتفييعوالهاكغيت
رواهصنابهمماملىاصراماانطبالىبهاهقونامةاان

الموتمنشرماالشفالمقتدرينعلجاالحذلةسءالمدلمنليس

منلكدةامنابلغربافىالمكبدة8جشعصاحمنالموتلهقيها
محفليلوالتبذيرهحكثبرالثالفقرخيرمنلافبرمفواكامدحهاثنباك
صذبهالفئعجماولىكلهالثرهننجالسانهصاتمنمرند
وهااالصاالههارقادالالفؤادحفئاذااالميرظاذايعدىكن

8االجلفىيديزالايفرارانالمالذواالخوأنعلىانريمانالصدر

خاطرهسنفادعاربالاههالىسركثىتفوالاكهعلىتبل
مملالخيكعليكسشفادةفرأبةالمهدة8ظليلظلالحقبرأيهاستبدمن

تصرقالفراغمنصافمكئرهنخيروصولمعدملللثعليهالذى
جالالىجواهعاالحرالتقلبفىالستطالينالمنلصبوةا

المنم



53نحنارةل

يأمنلمدألمجلةبرمقهالحمصباحاللبةاهنةالشاكر
تسمقودهئالناسقاربالقلوبتاليفمابسمرمىاارازالةالكبوة

الجسديهكالحسدحسئبالاضاكعلمثر8حدالعهم2ؤوغوائلهممن
قطدالطعمفضهلمناالسقامفضولالصبرهيثاقخاللعكعلىخذ

وبالغقيرأجلبالغئالتواضح8القناعةاراالنفسشهن4ابخةمهرالدنيا
طالتااهاالدهرمنيقبللممنثمخذوأليزللمبغيراللةاستعانمنايم
انوالتواقالمجزلمهعةحساداحدسفسءالمرجمبالدهرعلىعتبه
االكارسلوسلهتواالأالحرارلرفصصبرتانوالهالكالفاقة

الضئبةهـالهنئىاحالفقرفانفايةباانستهابةالغرتوحشنكال

ايسرتاذاانسكعهايحاشفىناذافريبكاوحمثىالوطنهنانس

اخالقمنفومكئيبفرفانتاعسرتواذاأهالثاهلفل

االمورصحملمناالخوانالىسوالحن8االوطلتالفالصبيان

الناساشسنلوتتهيأحئواالدباراالقبالقىحيألال8استراحاقضلإ
ألهنواباعلىالناسافدرعنهنهىهااشواالعقلبهاهصما

الكالموتتفىوالمسصئالسكوتوئالمالىيضضب

رقببوتالىايجلبقربوثىالعيوينغصالبدنيهدممالخرس

اففرصالمانقصالعفلتماذاالحوادثنهبالمرفافلفير
بالشرحةاالصلحالثأرأىعذابينالاحدالمطلارضاكالافضبكما
وربهسمححسن8ضرهصرممن8بالتفرداأليصلحالكول

ألتسويارجاللفلوبوانىإإبالارشالسالمذباحاتحيلى

جملظالثعنايتهبعمقبذلمن8ارالشئالمرهوحياةلرارياللهبطامة

ثوابوخدألاليومئصيبالالكريمهالمنوالمحقلهركشجميح

جمتنبكريهمحدودوالشردهمطلبىشهنحتاراظير

اخرمأل

ادهغعودمنقولوربابلخكالممنسكوترب



عهـئحئارةتصمأ3

اخرمهـ

بيرفدرصغيرربالكثيريهعالقليلمن
لدمخرةاالملىالدنيااؤمن

الشاحطويدقاالدقويبعدالهـقانطويعطىاراجىبكرمقد

لرعهفئهاالصكصدههاوالزرحماالماتنففهالمال

اخركألأل

الحقدمنهنحءوربالجدهنهنهزلرب

الفراتعنستغنالمجر
ماذانفالحبادلكودانطراالناسصعلكتبكف

وهذاهذابكفهعليكمولحدوتصيرأليص
هاخرر

الجرملىوقوفجريكنلموانبنارهالمصطلينكأنوبوم
بالصبراممريهةاايامتقطعوانمايبوخحئمبرتء

اخري

صاهلتأميلومفروروفكصرةيضةهبعينالدياالىنظوت

وباطلعناهفيهاأهوومنمثلهاليسالئالدنباهىفقلث

ألاخر

اكبدهافكبدكأهسكوأنهفانثعلبكاجملفان

ها7خوأل

ديئالدياعلىهنكيكلمجائحةاالياممنتصبكنظ
هااخركأل

الهىشئهنجعتلقدراملسهمأطارقال
نسرجلدالبعيروريمئىونبعويدوصميقلحديدة

بديخبنالولبد

إئراباحبارأيتحئالقوىجلدانئاحسبقدكنض
شباباهلقوقداالداخشبهمشيةالبرودوشىيرفلن

فرفي



نحثارةكاتأل

اربلبابهاجمبهناريمنطفلةالمداهعءحوراقربئ

محذإبافتنةلحينكخطقضاثهاحقاالشكالئتالثد

ءثروله

نلموالتغنىحسرهالئمبطونالكمبإلديكمتبقرنال
وله

يالؤافلصادرأبوهماحبامكواردكلإرىانعطيماأليس
المناهلتلكوردعنقثةهمصرداارجاءمحدودوارجع

اهلكلمارحايالوليمفيصىاتلكنتكااكفال

باألناملفهمليهايشدهبهةضصيوهاملىكقتنص

اخرأل

مقالىعليكفيههابعمقالىالهعىقادكالهوىسامحتانتاذا
وله

تالقهنالقيامةحئوسبيللتااليكهاأسعدة

قاوطحليكمنبموت4وشيالدهريجحنالعل

الشقاقبعدصدعناوبرجععئونقرشامتمزن
ألاخركل

صانعانتالبئذهبتفقدتركتهاوانضلبئعلىأشب
ألعتاههابو

فهوكذوبالستريستطيعإوحبهتمسهانعيئكانهن
نصيبللسرفيهيرىانمنبقهرهلمفؤادافلبالحب

هغدبروالفئااليبدلمهفانهالبببداسفاذا

بقلىواعيىتتهههلمامسعغظاالحسدذاهوىافى
اخركهـكأل

نتهاهاتبلفاحئبصئامرارميتهحاولتاذاوكنت

ألآخر

اجدماابثاستطيعالكداننىيصماللهه

3أل



3
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رهمخخاكات

دهحازهابلدبلدواخرىنهادنفسلىنفسان

أجدالذىاتجدجمءمحاضعقفاطئنوا

جلدجمهاوديسصبركاينفعهاليىألمجةوارى
ءالمنصورعأل

سابابالكيلوففاستيقتضىالالدفيانذعت

االعلقممنالحلئقىامربهاتسئكنثبماسفاشرب
اخر

تدرىهابفيرولقدتلوماالمحربمطلعمليكبمرت
إمرىطائعااذترلتعةمصبلكتانها

يسرهنءهاشااذايعطىمقتدرااالهورعلىهالث

هرفى11بنوائبعودلةمحبوطفلرب

عووالألضلعءنجزالهمددتفدلىوكاشع
مجرىشمايةمذهباىفىوجرهـلنفسيغرلحئ

الالممعربطجهالئقافعقميخزهاحينقناقىؤوى

هرصاتمثه
شكلىيوافقهألشكلوتاركالشنىهشتركالفقرلحفواق

فىنيقةذىاالكلالناسمنلمتلهميقياللشهوغى

لىاحدمضىمافىتأنقهايكنلملمجد1الذلنيقهلى
افضلهننبماواستكطلنفسىنجةمرضىدوذمالىواجعل

اخر

هابضرئفئامجلفربماالتحلن

تسرصهموافيااصالفئكرهبماولى

اربيربنمصعببنعبداللة

هقنصعليكوماتنصقحىطرفيظمنكاشتعتاذا
همجتعقرونثهةئىوعيتبهىويذوبهقلئتلذذ

فيبطنتوسعفوخدىاجلواللابصعرتئفلى

ىود



كءمحعارةاالتأل

هوصئفوقلىمارأيتاذاالمامنيستهلودمى
اخرأل

صانبالنأنبشتدصانبلهبكناوسأنحوضهمناليذدومنا

دهاننضانبعليهنالشوازبوينثسهتوردوقالىحوضهيطا

كألدارةافي

مذهبصبهمواذمقالتهمطهحظالقوميوهماطابىاذاكنتة
محلبكلمنالشرعيكبحلعوةوبامدمجاهلجمبذىوفاربه

فاجسذبيريدونكاليتسكعاداتقاعسوأهموأنىفاقعمجذفان

فاركبالحرببكركبوايوهاوأنثالثآفاحلبخلفحلبواوان

فيرهأل

اثجرمئالحورفولثعنانتهلمطيتهالمزجىارجلأيهـايا

البطرالمقرفحضارىفستطبعألاهدألىميطاهمداذااق
خورواليتغناهافادحالضوزنةمصرارافناقىالقىا

دافىاتبرأحئالضغاقملىوألبسهمفوىعنالصعحاق
مرةاحدهاالضغاقالمئر

ثراخر

تحلدبىوهااناأحيتجلدانهافيرالهوىفىءكالناسوأ

كهواوعداثهىحينمليهاجوفماانمامحينكلش11وعيدعافا

رجللهفقمالنهبعوفىاناسعليهفدخلثهيلبئالنضرضصةفاذ

لدهابكاللهمصعقلبلاههسعتقلالالنضرلهفقالهابكالدهعس
االعشىفولعمت
هومصحاألزبادمنهاافلازبدتالحرفيهاواذاهاكه

انالنضرالهقاههافتقومالصادتعافبفدالسينفلتبأسارجلفقلط

قالثماللةرحثولقالوتقولصليهاننسليبهايملمنتقولانفينبىكذاكان
والعينوالقافالحاولحالطاحرفةاردهمعاالالسينفىهذادلمجونال

وفحروهذالصولىقالوصحراطحراطزراطقالوااىبزهاابدلووريما



نخارةتيم

فالفبلنتاذافاهاالسيندنتاذأتدلءاثسثعال

خطرتزخطالتاسفقالأعتلهاملةفىابراهمفياقطاهراصبئمبداللهماد

اليهفلفكمتبااافبلغ

باظطرليسركوجمحخطرتخطرهالعيادةقالوا
شكرىمنىالمعرتسشافيةمقالتهمأردد

ألاخرألثانيةفحاده

وفاتهعلىعيناكتبئالمتهحيالفىالبرينيتلممن

افضاللالمالثالماموقفقالفومجوأرسؤمصعببنابراهيمبناقاش
هوبمئئاليكمالناسؤدوأينقالثمرذالأهنشاوالالمقالهالييسرع

الدراهميعئارةاطههتمىلجوارحهمألينوالبهمقلىاعطف

فقالالمهلببنقبيصهبنحاتميئيزيدالمولىابنمدحأ

نظيرلهوليصاصىالذىالعربواحدياأ
افقيرالدنيقىماكانمعلداخرلوكان

دينارالفبعشرفيفوصله

نضرةالفهاظالألفئوقالبصرهمماتبحهالمأمهنعندهنصبادينغسانخرج
سالمفىاعزضوالاحداذطصندىصابءاهاهذاشلمجلسناحضعرها

سبقهواليةوالجنالنبعلىمنهوقفناواللحسهحاجةاقمىوالهتكلم
نهاالعتذارالىاحماجبلفظلسمانه

هاحوائحاكمذكرهنأليمععنكمعلينايمررجعفرانالمهدىفيأبراهيمفال
لكمكونماافرخوناهاغلافافىصغلىشهمنترونه

وخروصيهادخولىعندجمرهئفكاتممتدحادلفابالىخرجضدعبلقال

بنمعقلاضاهألىفبثرتهمةشاعلىدكبرذلمارامىاالاشدعنه
اليهفكتبترتئلميقولاالميرفقالعيممى

بالكفراريادةمنكيرتيوهلةكفرهنرلىالمجمرنك

ولكننى



3رةاتهم

الشعنتفيبرلىئوافرطتزاؤأ6يتكلماولكنئه

الشهروئيوهاهريئافىاسماالصاليكااآلنهن
الحشرالىالحياةطولنلتئفالجفوةلئاازدبرازدقئظن

اذكتبدلفابوقرأهفال
ابالبشرارنارهقبلوكستهقدبسطتهطارقضميفربأال

هزىنائلىهنوالعرفالقرىوبيندهيخهحاللحايرجيئاتأللىه

جرواميضعالحديراقاذلقصدهصلىفضاللهرأيت
برعلىوبرواصرامببنروابتدأتهادئيةاناعدف
الدهرعلىيدوماشروزودنىبقاوهلالمازودتهو

ثمعرىمنخيرشعرفلتقرأنهالمحااالياتهعدرهمالفثرةبعاذوبث
اخرىديمناربالفعئفأتوخرجتافبلهاولمرباايتوالدراهم

وهىرقعةفىإياهاوناولهاياتافعليثئاقاملىالمامونصتب

اىروعنجرىعنعفوكلحسنةاملىسوىجرىمنامظمالي
أملىومنجرىمناعظمفلنتظطقدالقدروذاذابهنفان

صانهاجالوهادنجكفدرهناكلفدرعذركاقاباقالك

بذكرىانقفعائهبعداخطروالبكرى

مثافيلعمثرةمنهادباركلوزنالصالتدنانيردنانيرحماهاالدولةسيفصرب

ارتجاالفقالدنانيربعسرةبالببحاالمعروفتالوىالمحزالفجالبىيومافاهي

اانمواسعوداببنزتعديماالميربحودمحن
ضاطرالكرميحرفدهالمهاالدنانيرههنهنابدعما

العدممنصوفودهزالوصورفهباعذتفقد

اخرىرةعشفزأله

وشلئفقالهيوصهاسلعهفقالراغببالبابسهلبنالمحسنقبلابوالحيناهقال
جاؤتهواحسناليناناتوسلبمنمرحباضالنجررتئلاها4إتيتكانى

يحذووالمجاجحبصفىوهوالمهلببئيزيدعلىالحكبمبنبزيددخل



محمارةتسطألي

عمثرسحتةجوعاكلفىنجومهنتوطيهنجمفلىنيخم4عإلوفدحل
فقالدرهمالف

اوالحسبالصالحوفضلمالجودبهاحةالقمدلىاصبحا
امحتسبءابالقىوصابرنمشابعتالبطراته
االوبفعكدونفصرتوماههلالجوادئسبىبرزتك

خراالاالسبرحالىالعذابلىواصعبراالسبوعهذانيامطهلهلمولىزيدفقال

راحصوألداودابىابئمنرأيااجمحفطهارأيتاروىعريئعدفال
ثيرذبلمجهارفحةالىرفعتعبداللةاباياالواثقلهفالجمة
زعوافقالملىكذبفالمؤفيناميرهنممزلئاحسدعلىانبيسفقال

وكنتلفبانتوامىذاكنفدقاليرافصرجالالقضاهوليتانك

اهيرالمؤمنالينعلىبئههنعىانماانهفبلغنىببصرهاصيبحينلهعىعتلىكازها

ذاككانماقالدينارالفشاعرااعطيتانكهاوفيقاللهذاكلحفظالمعتصم
بنعبوسعليهاللةصلىاللةرسولاثابوفددونهااعطيتهولكئ

هداحاباتماميعئطاقشاصوهنالسانهعئافطعاخرواوقالالشاعىزهبر
اللههاشالمومنيناميرفىالعقممفوااللهارعلملومحسنمصيبالمومنلامبر

فرارودارلوحشتهـماسكندانهفةاطبهارونظاثمدد

سهعاربغبرتزكههاكنتهعممفلكبانطتولقدى
مئياففالالمنصورملىدخلوفدةزاذبنمعنحديثالحديثهذاويشبه

فقالالموهنيناميرياكبففقالحقااالالمجناهلةلمحكمنفهكبفالمااظنما
وهوقالهبيتفىردينالالفاشاعىاعطبت

دهنجوشيبانشرفشرفاعلىبهبدتنالذىزائدمبنمعن

قوملىواممنهذاملىاعطهلملفق

ارحنخلمةدونبالسيفطاالياثهيةيومزلتما

كامهـندوستانكلوقعمنهوقاوكنتحوزتههنحت

رمهواسبالجلهاصثمسامذالمنصورطرقظال

روى



مممرةنحناات

بهطفالفيتماملهاوهوجمصعرالمطلبصلىوفدتدعبلفالالجراحابئروى

صكيابهظغناشاصوكألمماالهيأةرثرجالخزاعةهنالحشرةمنرجال

فانشدهالهيأةارثارجلبدرنارأيثاطالناافن

ارتبفايةبىبختوممةبمطلباالمطلباألقلم
هبالكتبألقاهاواوسائلائتشاركهانلىبرجتفافرلىا

ندبوهنفيهانقبهننهاعلىالعتيئالبيتالىعنساحلت

العربسيدفاهتمامالتفضللهاثنيتنسانقضىهااذاحتى

والعصبالجلدبينتقدحدتهبرةكلويوجهىبهاارى

كثبمنناديتوقدانتوانتسانحةمصروهذىرصاقهذال

ؤنرللبيكلبيكلثالمطلبقالكئبهنناديتوقدانتوانتقوا4الىانتهىفال

مناواحدلكلفامرالخزاىوانشدهانهثسدتهديأرثمبالئلهاحىوريرهمن

انتظرفقالاضدكمالىفقلنابالبابينتظرناارجلاذاخرجنالديارظمابمائئ
جافئتهاحمناوفضيدتكمناوبدبهتذمناجمبأادرىهاواللهكنقدتالواساة

ةالدولسيففولهأقالىأالصحذافلكوملى

الطلبوانتهىادالتقىقدحلبوهنهملىانت

بمالححبسفيوهوالمهلببنيزيدعلىدخلالغرزدقأنيور
نشدظ

يزيدأفيالحاجاتفوواوفالبعدملنخراسضاعتضالدابا

مودبدكبالمرواناخضروألمطرةبعلكالمروانمطرلحا

ءجودجهكبعدوهالجوادةبحلكالملكلسربرومال

الىادفعهافقالالفالؤنثمافقالالصلحهالمناتجعآلقهرهانهيزيدال
مستممشاافولممشالجئتانماالفرزدقفقالشاههااطجماجوابفعلفراسايى
المجاجفحفيظاخذهيالعليهيزيدابىوالماليأخذانوالىالحممالهذهعلى
فلكوصاناشسرالخبروردظاالمئاعبدالىوقيلالوليدالىوكتبعلبه

عنهاالفراجسبب
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عهـمخناركالتع3

ببراليكابعثأنأهمايامهثذانانيففالالموكلحلىدخلأالصلىبدقال
شعرىمنيتينانشدكأالخيراالنيةعنأللةجزاكفقلتلميه5افلبفكأننى
فانشدتههاتفقال

معررفبالمعروفهكالنيههممتمعروفالمثالشكرن

وفمبالفدرالملتوبفالمثىءفدريقضهلمانالومكوال

واجازقبؤطهفكنبهط
الطابلتهءاهدافىالصلحبفموسعهلبنسنأطعلىجبلةبئصلىفدم

ثرةبعلهفاهىهالحالفأوثالنبفاعلىيومكليجرىوهوالمأمودت
لهطةفقالزحأانالىهذهيأخذوفالدرهمالف

ترتىولممدصفاتمطيةامبتدثاالحدولىالاعطبتئ
تبادرقبالجدوىكتتكأكالريقهناتحئبرفكشورما

فقالبغدادفدملماالمهدىدالمةاولمق

وفرذوتاوالعراقارضاردارأيتكاذانذرتاق
جمرىدراهاويالقدآلهالبىملىلنصلين

رماانتلهفقالايهاإييلفالالدراهمواهاوكهمحدعلىاللةملىففال
بذلكلهفاصاالخرلىعئؤطيكمااسهمئتاقمن

الففالالسرفخيرئالاوهوفدكزسهلبنسنفلتثعبفأل
المعنىواستوايفظفردرأسرف

حتالعةثطوالبيةلمعرويبعضهلىالعلفلىاباالقاعممجسداالفشينن
ليقنلهالسيافاحضرواحفسرهلهجملسةبجنادةعليهثمهدحئعليه

االفشينعلىفدخلالعدلهنحضرهمنهعبفرالحبردوادابىابئوبلغ

كاعيوفداليكالمومنبنأهيررسولاقففالفوففلمنلدلفبابجىءوقد

ولفىالهاليالتصثمهسلالىفكلهحئحدثاعيسىبنالقاسمدثالان
وخرجمعاسسموانالموهنيناميرعناليهارسالةتاديافىافهدوافقال

اميرياالووفتهمنالمعتممالىدوادابىابئوسارفنلهعلىاالفشينبقدمه

افىمنهاجراخيربثلاعتدومانقلهالمرسالةعنكاديتقدالمؤمتين

رجوال



مةممننالكالت

اقاسمااحضرمنهورأيهفصعبافياخبرهثمالجنةبهالكالرجو
عليهعىمصأنماعلىاكلشينوعنفلهووهبواطقه

بئمبداللةبئطاهرولىلمادوادابىابنمناكرمأيتهاابوالعيناءقال
نشدقطاهراظمدحتانكبلغنىلهالعقيلعاريلحماوأيهخراسانطص
فانشدفيهفلتما

اكابربنثهماايامتساهلطاهرالحصدقىمنلنرجووانا

اعافرهفيوالمجلىواعامهوجدهابويبعدألنجاهن

رهملالفنجسةووصلهبعيعداصاناطاهرمنكامانافقال
وهماالمجلىدلفابفىجبلةيئعلىلجئالمأهوبئانشدعبادابوقال

وهحباديهبينءابودلفألدثعاانمساه

هىافعلىالدنجاولتفدابوولىفاذا

أدفقالفاحضرهدلفالىإلىفبضصهدمرووشمونالمةعلىذلكفكبر

الذىولكئكذكلستفالثمفذعىينالبيتوانشدالشاصفيكيقولالذلىانت

النطاحبكربئقىيقول

وياملهيدفيجدوىيرتيلمنبعينهالفقبراتفدابا
داخلىفالبؤسعشكوهاذاصاتهمغلقابابالكارى

يدأضلهفقرالخيرإتمنخالههيموتاراغبلوللكء
قابىوانكطنرملىاليكامرهتسليممنكشئواجمىء

الاآلخريقولالذىوانا

أمحدبيراهنخاوايداخلىصههيسيطبلدلفأبو
ااكنبمدعكفافىسواىدكلهمالشاساكنبيادلفإبا

هاآلخرفئيقولالذهـوانا

قاالناسوالالدخااركرجمأالننىطلبفىاألرضاجولذرينى

انظروادرهالهممالطرفهاخعهونيفلماراشداانصرفوفالالمأمونفتبسم
لهعاهاعلفوسنفمممهءاحغظحيثرمهوفيهالى



نحتارةاتم

المامونسكنانالىكتولنلكيراالسودفالحنيفةانثابراهملىكهالمامونقال
امفوباعليهمتنتالذىعبدكبنالمومناميرياضال

فانشدهبفارسبرمكبئلدعلىبشاروفد

جوادانتمافانئسوىبنمةاليكاخبطلمأفالد
عادوأنتتألىافاحاجئوالحداالجربيهطأضالد
سدادعلىبعرلمنأبوانمداصومليكافغئتظن

ءبالدالباخلينبارفيهوهالىممفيحوفلىحرفعلىركابه

سوادعلىالبازىمعخرجترتهامصاوبلدةتئاماذا

واخريمينهعنواحدافوضحدرهمالفواحدكلاكياسباربعةضالدفد
ادااسنقلهلهعاذايايافالثمورالةمنواخربديهلنباخرفعالهعن
االميراابهاللةاستقلوقالاالكباسظانى

هاهواضعجدانهفيهايذكررفعةنمرملىابىالىاألردستانىرغ
طهرعلىفوفعاصفهانعطحامقالابوعلىنواليهتقرباوكذاكذاالفضلمن

معقولةلدينايألسنتهمسدةناعندالسعاةوقوالمذمؤةرفعتكفهـكتإرفعة
كاليوصلفاذاالعافيةومالرضتعوالنخرةالعظامالحيايةالناحنردولم
شقضىمدةهافانكقانوفىمامهموألتديوانكهاملىالناسفاحملهذاىتو

فالمنقولوتجنبطويلىوأهاصجلبذكراهاا

عاراتوؤنجزيةلمتقومبدارحيتاذأوكنت

منجماعةنبيمانوئخارىراخيهخلصةدأبناعيلان

هميلمخراسانولىلمحاعندهاتبهموصمقاديرهمدرقملىليائهواو4اصدق
انومالرفحةاللةزادنااذاعلينامجبفقالذللثئلهيلمنقشيئاءالدمن

لنايزدادواحتىاوفدجاهابدهمأندزمنايبلءكاءالقدهاانجاأننغصال
وشكرأخلوصا

هاليابخعيهحبغيرصاجتهاؤلاذاونةالاهلعناوجلكاناالحمىقال

الحى



ئحعارةاث

تخطىجارهعيباراداذاجلاوكانجعارنامنضولهناياالوأالحى
المامونفيرهالىاجته

الضعيفباراىزمااضاعضعيفلىالشريفحقدوها

دهامحصعنالىانضىنقدوىبدنبذوالذاذاها

ااحضرالمشترىالدرهمالفبعثرهدارهيبجعانحصمينبنزلفيروباراراد
جوارفىقالثمناألمجوارنعرفمافالالجهارثمنفايئالدارثمنهذاالالمال

دأركتغألوقالدرهمالفبحمثسةوزفييهافبعثفيروز

ففالالشحرابعمقاهعالدبنرماالمأمونولى

طاهربابئطهرتهولواكبزاصرمابنيادنستهفبرا

حمدترمدحكلئنوفالدرهمالفبصثعرةفوصلهطاهربناللهمبدالبيتفبلخ
ةلدفالاصرمالبنهسامكذممتلقد

رأفيلحاسنةعمئرةخسالبرهيكىبئجحفربتهاهانبنيسقال
لعئاليقولانخدمهعلىفضباذافضبهاكبروانمامغرطافضبافضب

منكارضىأو

اناحموهاالمحعلذوىمنازلاحصوابالدكوفةهوولوكاللةمجيىبنافضلاقال
اكلهاوقالىتندىثمدرهمبالفممزلكلالهلفاصثالكائةفبلت

نفسثالكانةاغنيتاقعكحيثيوماإقفدمنأهنأفع

أنوقاللتقريبهوعادلهرقاياماثمفاجتنهضاثانفيحاعلىالمعتصمجد
كحهابرورغكيأصوااليمهذهاياكاجمنابهملىذرهتأنسألكاهيرالمؤهتين

االدهنشئيسوأالجتناببقبحوظالعتابحسنالمؤمنبناهريافقلل
جوهرانوهشساظاوانأميرالمؤيخاوضطيقجلوان

ودالفئفقالضيعةفىقريمئىهنوفئبالحطبنعربناصماخلمف

قالألثهىصذاضبالةبكبلخلكاصمالفقرجلوانتادخلهافضب



دياالنحتارةكالتيم

فقالهبئئبرأجعاناماعمفالكهىبلالمكرمةالىسبضنىأقرشى
منصواحديأخذهافاناوالالقرشى

كتفانجمهنتماقهبكالسعايةالمكلمحرتوقيعأ
ألفنهرخصومنثاربممناكثرفيهاصانكفعانحرجاخرجتها

8محظورفىادخلاناللهومعاذكاباعهعالقلبهاشلص8ااسظ

كللقابلتكلشببكخفارةفىانكولواللههسععؤرفىمهتوكقولعااو
لالعيبهذانفسكعلىفاستراهثالكوثردح8اضالىتشبههقابلةذنجك

دالغيبيعمنوانئ

البكرىالنسابهدعفلمجالسوهووالتنامسرالتظافرصتابذصر

قىالعربابغمنفقالمجالمهسههنعشرالثامنفىصألىوانهمعاويةعتد
ينكلراأبئإرتاطملىدخحيناقالذالنابغةذاكدعفليخقالةثا

ءاااالمباركالملكايهاباحاصانمأألفقالقؤهاسارىفىيهايلبالغساق
حاوكجممواكقاورلهواكافدلدىووكوطاواالرض8فطاوك
شمعاركوالعقلاخوانكإلمقاولجلساوكلعاط1كاوزروالمجط

دكوطوابرضثاؤكالوقاردلىمهاصينةوالىاركوالج

شكبطاياهوارتكظهالضاوالىإوكحذوالناوكردالصدق
ر8اجدادكاالجدادواشرفاألحياماحياوكرماوفاتكءوالعال

اعفلثأخاالخوالاسيىواعاهكاالعاموافضلآباؤكءاآلبا
امهـاتكاثعهاتواطهركابناألشحبانوانخرحالئلكالنمساء

داراتكالدارأتواجمعمياهئهاياهوإعنبلنكبئياابنياناواعلى
إالجنادرواسكلباالمباسوارغلعسكحداللداثقهواقى

وتارنمسكلثالمسكوألزم8عاتقكالضروححالفقداجخادك

كةطصنإلمجوافواثيركاسبدوااجالدكالنعيموصاحبطرقىائبكا
فذاوكوالذبراهكادوالشهدطعامكوارواطهتاديلكصبواله

والمئرافباثكفىوالخيرسمترأحكربواشرابكوالخرطوم

هنغيركيةألووالخذالنبلويةلكمنوطوالنصراعدائئاساحةفى
انجهمموهقكفصصدوكعلحوفعكقولكفيحسادك

مشهدك



يهرةكاتأل

عطاوكالذهمبركفبالظفرعوثعدللثالتاسقىاروشهدك
الخيلو8قيامكوالحبوةاطرافكوالضئتجكلبشرىاظكاالوراقو

افىالمنذراخركأانعامكوالتفضلفووالهايماوكعابوالى
رأسههنخيروكلخصكيمينةمنخيرالىوأوجههمنخيرلقفاكفوالله
لىفهبهقهنخرولخدصكعهامنخيروالمكمهصمنخيركولص

ولمتسمنواناطانساداتهانكظرىيثاسترهنوفوىاسارى

عدلهيقالابرهانواضحالشانعظيم8البنيانشاخنجياوشيبصلمنار
األحبمارعنوعيسىموسىتبفىوجدنانواالرالبيوتصماحب

يقولانشأثمالشبانالكهولسيديافولىهصداقتعرفوانتوارصان

إالكبرإلمحدثيمهاهيدةمنذراباانونجمت

نمزىواليديهيهنىعهعرهالملىيديكويسرى
رالمتلىخيرهنوامكوجههعلىبرففاك

فليقهذأمهلوقالءبالشياعالمةرأسهملىائمةصاريةالىرأسهلالرثفرفع
وحملهوكسالديناربالفلهواصفحهاسارىلهوهبثمالملوكعلى

وحلىاالدبارصالحلى8حينعقلبفيرواثدبشيناببغيرالعقل

وانشدالذهبالكيريصفى8الحعبقيمباكللى8الذهبالنساء

مجسنونههااناسللىففيةجمئافالىدمئفباالثمى

وسيلهاالب8السلولدوااجمعبالحنوهاالثفراد8مهالعامباية8المامهالمروهة
إاللباببذهعليكيخلفهدابأالكسبملىالفضآانفاقلفضيلهصالى

لهاالشكرفاجعليمهوةاكهيلو8هتنييرانيشئادالظ

هنالدنبافيهدالتلالكفرمحاالءبقاوالالشكرمحنمعأزوالالكليه
الناساولىالعبادعلىالعدوأنادانيادالتسبئلىاأراحة

احمسزهـالجيلأردلألقناعاكشفمياحالحدك86لالنصافأدفعهملجالستخفاف
فانتثمئتمنانيوارغبنظيرهفانتشئتفياستغنالطويلالمطلهن

ءصال8االكفافكلزمكالعفافارمأهيرهنتظشئتمنملىمافضلاسيره

م



عالرههاالثأل

رفضمنالعاقلكالمهنخيرحمتكافالفضولئركهورا

فىولرالصديئعلىحاامتذارهوتوبتهافرارهالمذنبشغيع8البماطل

قلكلالظهرغةالدهرعلىاستظهراالخطارتحظبمباالفضالالحربق

تطلبالحاصاتهواققهطبعالىوأثثاانجساطاذانجسعطويالو
حصنءالوفاشؤمقااألوصةلؤمالنهكةكغرهءبالقضاوتدركءبارجا

قىمهلباالظالمالهالحهـينهنركاعدمهـفاهبيناالبزيناوالحصين
احوالمزاياكاالوطارضافةرخطاآفة8الندامهخرةاالوفىالمالمهالدنيما

الوالدنسبخبرمنالودادبةفرايعمالىجاحتالمنألعديمالذباحفيهفان

وجيةشاغلطسالادوىيشكلماذاورلمهوجوىيقثلماذاالصدور
المقاحسنالدهاهأصلءالستانطحنهنأنفذاللسانطعنهنبيورأفد

االمهاتلكماتسالمحصتاتفذفادعواالهوالركوبالسؤالمافضل
الغوادفيالعداوةكون8اندامهيورثافشاوهولالسالمهيعفالسرتحان
عهالنتمنذهاسعهاولمايالالهالالدنجااصبهارمادالنارئكعن

بهانقطعتالسرابهكسهناعاديهكثرتاياديهقلتمنمحبتهوجبت

نمشهدهءسامحتدهلؤممنلمحضرهحنعنصرهكرممناالشاب

من4االهافوهظألاالفلممنحسراتهدامتالهلحظكثرت
شيورهعرتهرورهطالمنحافظاللهمنلهنظوأننسهمنلهن

الممالكطلبمنادبهبهنهعقبحسبهقعدعفخافليامقظريفانمن
لهاشمنبللقتقفلبالهأملىميمنرفلصلمنالمهالكضاض

منحقرتعظمومنوفوتوضعمناكاضابغضكومننهاكاحبكمن
ركبنمثرجملهنرتهعتقليسلمزلتهنعىمنخمحراللةلخيركل

حالفمن4ةاالحطلبومنوبمالبابفرحمنالبهوةيأمنلمالمجلة

هسىمنممغاماماالناساتخذهلجاهمااعهاتخذمنالنصرقصاةالصبر
اخلقلراسهشابمن8حتفهإقتنصلطرفهارسلهنهاعيالحدوجهل
وانشدلباس

هالمثمثىاالرضعلىيمنئىاوهوسماتفدشابهن



ثحهارةات

فذالكشيبهلهنهحساباالثئعرنلو

ألالصعاحب

صذارالىحسنمنماينتلماااالفيكعذارمماخلعولم

اختيارىوفعالورىهنعليكهواكنحسنمنابصرتوم
مههيداأبئ

ودالىكنتانبدائىاقطعضطجهسألتكانلمارأيتك

جدااخلقتفقدوصلىعرىوجددحاجئالدهانبمالحاجئفدع
حضداالبالمودةصاحيأللىهحاجةطابىبكاالفوالله

اسودالصالىلهبنابراهيم
اهالىغلهبلفظخطضهيمناىكانوجهفا

الليالىعليهصبغهانفضتولكنالبدورمنهعئفيه
ولهأل

تطرقحينأحدأثهالدىأليهاتفقيرةالملوكىفقرولى
تألقفنارعنفااولتوانمروقهاهرفقاحاولتفان

فيعنقالحرونسسوطواجعلهافمنثئالجوحرأسبهاارد

والفرزدقهبىملفجربروبرفىوائلوممبانلىفسبس

والمحلقالندىألنارملىوهاتيقللمراهناالعثىلومعالى
وله

نواشهلىشنجلىويوماهمطاهتروعنىيوماالدهرلفرنواق
ساليهالكيسعلىألحىانويملئبكيسهيثرلىكالقسطاراناعا

ومخالبةابهإلهحوتهماؤوةرامانالغبلكليثواكن

هوطابهالذىالمجديدركبهاهالهرأسسههثلىذإاصا
صاحبهالخصاصةمايشكوفلفئكهومنطئوعزىافالىبينولى

ألوله

عتياقياهفسدارمتحانشئتهااذا

يعبيصلفالتهالتفصيلالالجلةعلى

أ



رةناتصمات

فيكامنواالنفاسمبنيكهنظابد

هوياشيوعرمنكمضىقدر
قاهياقمىانيأسعتهاذاكوضاعف

شمنقالبفهىالجلةهذهوحرر

الصاحب

الجثانبروحوصتعللهامأللهبالهاتتنى

االهانىوفياالمانوظلداالشرابوبردالشباببهرد

القيانورجحالدنانوصفوالصبانمصيموالصبىوعهد
واقالةورمقودنتلبهتألغاظهأنفلو

حغبتانانهولوادفيعرهعرىفياليت

جبانوفلباعطبعبمسزصالالشصمنبضساج
لساقبقبضىشافىفبضتفضلهالىكوقولوال

السبفالبصرىالبرفى

ونطولضضاحهفيرنفاالجةموجافرندهعلىكأن
ولرالنفوسفبمقفىاللةهنكأنهحئاروحفبمقتعود

المعالىشثص

اكبرالشرمنفذيهببنلحابدادأهىمارضىقذفباذا

اسطرالطىوسطرفعنوانهاقىاذابالثتالانؤىلست

المجترىأل

ازدوأجهامالنظاللىالاليزيدفانهنجىىاقظن

هندوبئالفرجابو

وؤتيباتدرمجاإلمجدفانتقحاعلمجدمنيزيسعنكال

نبوباانبوباظصعدونتخىدهرفحتهماشاهدتالئالقناةأن

مهـجمظة

المشهربالنوالحديأماةاجورهماناسمولاناسابئنا

ا

نا



تفدارةاالت

دفرجمنمطئئمنجمروفىنحبرلفظاناحممعنبخلف

اخرأل

متندهاه6هـافلبموضااالمرفاتئهااذاولعمض

هالولظاتبعهلمفاوانفبلتهعفواءباانوركنئ
آخرأل

شقيحهمااألله3وودقائتعيههاايحامااذافىنلت

فيهالقدوليلةهثلبلاثاثمهرئشهركمثلالناسفيانت

اخرأل

ومصيبئاالالظنوهاسعادةسعدىبابئظئنوقد

ألاخرال

اعتباالناسمنالباقىملىلكناولومضىعليهاحبائاونعتب

هدوافي

الواحدالفريداليهنجموانماوالحالىالعيلها

راكدفيهاالنعمثالبناتوابو4ةفريدهأابتجتاللمحس

آخر

صاعيناالعيناحسنهافقلتهحولبهارىفيفداميئقالوا

ترعاهاألدهرطولفهىالخنهاماشقةالعينينهنكالأن

الجرصافىأبوماهيالفقيهأل

الحسراتهنألئهافيهوردهطابالذىرفلكهضى
حيافىتطولانارجوذاكعلىدهانئصيرءافلىبقيتها

اتهوهااالنسانيدفعوالوالمئباألباطيلنفسىاعلل
ولهال

االزمانسالففىلديااللةكاالحهودتكأين

الشيطانخداغماخدصةتالمودةتلكمأؤى
صسانواهدبالواولىاخالقاكرماصتقهقحام

4لم



مختارةماث4

اجفاقهااقوللكناجفاكبمااظطابلثارضىلست

هةاخر

المتفلئالحنظلءمانقحاعةبعدآينالمحبمالناسارىالنى
منطقكلبطحمىويسأممنظركلبعدآعئفظره

ءارظالسرى

يتصرهاانالحبللذاكوحاشاودهمحبلصرمينولماتاوا

متشائمااخرهنهمبضذوحفيظةسيدمتهمفشرق
مااالونأفاتمامفجالفعلىمنهمتنئراالرضؤأسكان

كلرآخر

كريمالدباوكرمالىالمحالىنسبهاايكلىمر

ضيمرنجنهاوصوحاقشعرتاذاالبالدوإكند
ااخر

والبشرالفةامصايمعليهتوفدتالساللوناناههااذا

القفرالبلدفىالمؤنماهواقحكأخهاىالحاجاتذوىله
كألاخر

يسالمالترجمبالدااناوالصعبابةعليكبالباىاناكا

ألاخرك

لالنجمانهالعلوودعواوهبوطهااحسابممملىفقغوا
ألاخر

ءاالفياتنقلايامهبالورىتنقلدولذوالدهرو

اخر

التكلفيقتضيهورواىكغااالالذاتداشولم
راض

يخهاكيفانباكالذىفهوبوسهااصابكوانوالحادمحات

اخر

ىالصلاليقتللكنهلمنقهفلبىغيرهمىضحمولو

اخر



ارةمخات

آخرأل

تصلكاانخشيةمنكبدىعلىانثئثمالحىايامواذصر
تدحعاعينيكخلولكنعليكبرواجعالحىممئمياتفليست

العطوىكأل

ذمامفدرلذىيرىهلوتمئفعيعتهامنكسارى

والسالمكببحددرههعلينافالدشادفاما

احرأل

لشاكرواقهغلربافقصصتلىفعلتهافىالشكرءاداطلبت

غإولمدهردامهاعنحلدصثهاذكرىانعلى
اخركألأل

فيهاماؤلىمنهاالسالمةانطتلىوبالدياتكلفالنفس

وهببنالحسن

اعهاآلوكففرتاذفيكاالكهاهانئحسبعنكنفعىساكرم

امتناعهاعنهفلاالاالهمناةقطماكلفتهاالنضهى

انتغاعهامنكظانجهدهاكاههااكبرااىصدفت

وشعاعهانورهاصنيهوفيبعينهالمحسفاتتاعىهبيئ

أيفااابوأؤجأل

وجربتئاثعوروجربتوحزتسهلفىالدهربت

منحليساوىعئبلوغنفسىمحلفتمذصارنج

واغنىالشنئلهسعيتهاهدئابعيرلىوليس

بلغتئفمسىابلغوانءلبئاحرممنباحرمنظ
اخو

حديدمنفلباصتفدفانئشئتيهعفكن

بالبعيدفلكوليسصوفانتظرالست

البسئ

ايخاحرشافهىفبارشاصاجةانيتوسلتاذا

54



نحنارةكاتأل2ا

ارياحؤارشادونهافكلاشاغيرهاوالتعول

ألاخرأل

ءصاغيرواذقاصمحلىومنكذبزورمنلكبداهاقل
احر

اجمالومنفلبىفىلكماسيدىيافتصانتريد

بالغائبالشاهدملىوفساواللىفعالىفأنظر

نباتةابئأل

الهاطلاماساريةحينكبابلأىخزبايةضاأعب
المتناولاناملهنكااقطفدنتوالالعيوبئابصارورصتك

الهازلولوعبهالنسيمولعكهطانشركعداالعذ
آخر

وألمجرالبرفىالبهمانبهوسارتومفربارفافاقاالبهاضعات

اخرأل

المجالسصدوراكاجلسواوانةالمعاكبزادواركبوااذا

اخرأل

يدالوافيشفاعةاتنناقدولكنفيهالعذرذنبللث

محسحودلمذنبفاجمبصكدمنثنصلاذقدحسدناك

جديديوملكلذنبالفلمجددشفيحهذأبمنمن

الحبيدجميحعنالةثرضشغبعاالمعادنلوذاك
احوأل

السموادافلبىمنهكنتصينىسوادمنمائباليا

ارقاداناظرىعنغيبتولكنناظرىعنهاخبت

اخر

افىياتشلنخالنفوسوشئااالعتاقربماالبعئميرورد

اناحظااجلهمتفاهينالصرةالناسوتقاسم



4ألفئخماق

اخر

بطلهالصباح10ندلورددبعارضالمحئىنفمضتص
ظلهحمرةانصدخعليهألنماكةالعذارزفبامع

آخرعهـأل

ونسيمبهمايروىالغيثهقلهسرواهستبلداسى
كريمعلىىبهمجلفانهساكنيهمناكناذالم

البصيرحلىابو

الخيصعافهاأداكوشمراعنهورغبتنوالكمفعفت

اخرأل

حدقلىانجماواناليكتجرىنفسلىارخانتمنيتوآ

االصغهاقهماابو

كافرافهبعلىوحييتفارقتهانئائبالاحدىمنأوليس
محافهندمجكميهفئ3أردهكاههمندأنبدرمجاىيامن

اخر

فتورمداإليخثأدهااذاطرفهالخضرتكنيبالشاربعلى

آخرمأل

فراثىملىاطياةاحبسثواخرىلمجاالوداحالىمددت

الباخرزىالحسنبئعلى

ادأاطوجمرايمانافهظهرمناففاالغساديخئصماحبلنا

اقمافىلليلفيليلجنواقواشياكالمجظلصعاذاالح

كألوله

اتلفظنهقولىاويأخئتحتدهرىخطهبىادو
فاالامالءهنجالمددأمغاتالحوادثانعلى

فيقيلانضعراوةتزيدهومااعيتماخواقأ
توفيوجوهكمهنبيدأفاذمىتعزيقانوارجو



محمارةثصط4

مهروله

تقعالانالطيريخشىالصغائرمنأحدةياىالالكبائراحدى
الودماللعوذةقهاىعلقتفدهودايهابهبلمدصبية

معاالوشاحمجرىعلىسيطلحانكثبنوكعباهاإلمحمانىفالفد
وله

وقيافاسئمنالرقىمزهاهلالكتعارةهنباللةاعوذ

الوفبالحىيمنمعولمءالهدوبعدذخيرتهالىفاباتطرقتها
وفبافيدنمةمالىرأسوهكذافةوحمىحرفتهاهالك

قطعةمنولهأل

لمناكسراالالمحاىتلينلداصاميةفيربنلرتصلىالقوس

خزراألللتثصمنهعارزامتقفهيثرراظهوالسهم

كألولهأل

جارالفرسملوكمىبرسحممبابفمالمهرصانإتاك
وقاينطمننادبخيئملىحاجاككصط

كرةهـابئ

إرقواالفسوقفافباةاابااليكخذالموتهلكيا

قوالدوالالنارزبائيةالىتكلنه

والفلقالمجونخلفعندكزانجةابئاىئدرىفلست

المختارةاتالكلتمتص



ارابعةسالةالى

العربيماعلموضعسببفىي
السيوعلىآلالمام

يزمدبخؤأللهصآصص
فعهتيينوبه

جمعتجزهفهذأوبعد8تاصطالذيئمبادهعلىوسالموكهالحد

التوفجقوباللهالعريةوضعسببفىالميوبآلخبارافيه

قالقالنجاطابععقحدثنىاماليهفىاالشارىالقاصمبندبكراوقال
بةابوسحدنئيزيدبنعيمىبنحمدحدئئالقطيىىبنممدعبداللهابو

اهليكةابابئعنجرعابنعنيونسبنعيسىحدشاالحلبىنافعبئعالى
أعلىاللةلاقىكايفرئئمنمالعرزهانافياصفدمفالمنهاللةرف

المشرصينهنوئاللهانفقالقبرارجلظؤأهوسااعليهاللهلىصمحمد
منبرئفداقهيثنأنرسومناللةبرئفدأواالمرابفغالبالجرورسوله
سولمنأترأاباصيافقالفدعاهالىاالصمقالةعرفبلغفهابرأفانارسو

بالقرانلىعموالالمديقدهتافىالموهنينايرياقالوسعليهاللهصلىالده
11المئصرصينهنبرئأللةانفقالبررةسوهذافاقرأفىيقرئئمنفسألت

ناظرسولههنبرفيفداللةيكنانرسرلهمناللهوئفدأوفقلتولهور
اقفقاللنالمؤهناميرياهىفكيفقالابىاعىياهكذامحرليسفقالمنهابرأ
اقهبرئمماأبرأواللهوانااباالعيفعالورسولهثرصينالممنبرئاللة

الأ



العريةموضهحسإب

وباالاباواصةبالمالماالالقرآنيقرئانالحطاببنعوفاعىهنهلهورس

وقال5لمشثاتاريخعساكرئبنالقاممابوالحافظاخرجهخوافوضمع
جحفرابوحدصااهاليهفينحوىاارحاصىاقابنارحنعبدالقاسمابو

المصاقبنيعقوبحدثئالمجسآفىحاتمابوحدشطألطبرىرغبنمحمد
عناالسودأبىجدىمنالىطحدتالباهلىسالمبنسعيدحدثناالحضرى

مطرقافرأبتهطابىالىفيعلىالمومنيناميرعلىدخكقالعتهاللهرضىايه
انفاردتلحناهذاببلدحمعتاقفالالمؤمنينراياتفكرفيمتدقلأهف

ثمالمغةهذهفيناوبصباحيمتأهذافطتانفقلتالرييةاصيلكتاباأصع
إلماوصيمارنارالمدةبهممفيهاجمفهأذألئثالثبعدالجنه

مالمحركةعلانجأماوالفعلالمممنانأهادمعمفاوحرفمحعلاسيمكله
الثوقعهاهيةوزدتتبعهلىقالثموالفعلباسمليسمعئعنبآانماالحرف
مضروألبظاهرليسوشئوخرظاهرنالثةءااليشيااناالسودابايااوام
معثفاالسودابوقالمفيرواهرلظليسماهعرفةفىلماهالنفاضلوانا
انمنهارتفذالنصبحروفذكمننءعليهوعرضتهااشيلمنه

هطاحسهلمفقلتقىكأهالملطفقالاذكريكنولمنوصلولوليسوان

يمولتحدثنانبارىاابئوقالفيهافزدهامهاهىبللفقالمفا

فالايعهعنالمهلبىعبادبئممدحمعتحاماووهوالمجسآقاحد
ورسولهثرصينالممنبرئاللةانمنهاللهرضىالدوسوداابوحمع

هذالمااوصهذالحنبهاصلعشيئااضعاناالنفمىطثنالبالجرففال
العتيفالفالعاكرمةابوحدثنىابحدثئاالنجارىابئالهعناه

كاعيلىفدمفالابنهصيداللهيطلبزيادألىمحعاويةتبالهاحه
صبيدألآلأمثلويقولفيهيلرمهتابااليهوكتبزياداليفردهلجنجد

كزتفدءالحراهذهاناالسيابايالهصالفةاالسودابىالىذيادفبعثيضيح
باويعربونكالههمالناسبهيصلعشيئاوضعتفلوالعربألسنمنوافسدت
ابىطريقفىاقعلىلهوقالرجالزياثفوجهاالصمودابوذلكفابىاللهكتاب

بامرذلماذكففعلههالحندوالقرانمنفافرأشيهابكهفاذاسودا

هـد

قال

قط

عن

لمرقا

ان

ثمة
ملمم

الث

ان

هسا

الللى

وله

هذا

لعتى
كاه

أللة

بهن

ابط
له

اب



15يةاموفعسب

ورسولهالمئرصبنمنبرىءاللةانيقرأصونهارجلرعاالسودابو
فورمنرجعثمرسولهيرأمنانالةوجهعىوقالاثممودابوذلكشعظمظ

اذفابعثألقرانرأبباابدأانورأيتسألتهاالىاجبتكقدمنقالزيادالى

ارهملفيلمثمصئمرةاالسودابومنهمفاختارزيادفاحضرهمرجالثالثين
المددلىدينبخالفيناوفافقالخذالقيسعبدرجالهنمنهماختاحئ
اتاليإلقطةجعلصعتهاظواذاالحرففوقواحدةفانفطشفئنختفاذا

ههنمنشيئاأتعتفانالحرفاسغلمناففطهفاجحلكسرتمافاذارفأ

الختصروضحثماخرهصلىاقىحئفبافابتدأتيننفانفطفنةتالحر
آباللةراالصبهاقبمالفرابووثالذكبعدأليهالمنسوب

ابعنالماؤقكانصالمحوىالطبرىرسمغبنجعفرابوأخبرناهالىا
جممىمناحمدبنالخليلعنسيبويهمنخفمثىاالحسنالىمنالجرىعر

االفرنوهتالفملىبسةععنصرىااقاابفيعمدأللةصنكرابن

يالبعرةتجهإلىدخلعنهاللهرضىلىالداألسودابااناليثىاجمربنىهن
ازهاناىمنهوتمشفهمنسألهطنهااشذرصالحراشدماابآليالهضالتا

فيعلىفاقاسألمثواخبرتكاناافييافقالتناجرشهريافقالاشدالحر
أطتضالماالعرباصةذهبتدنالمؤمناميريافقالوجههاللهكركلطالبالى

أدنتهضرفاضرهذلكوهالهفقاللانزهانعإلهانطاولاشك دةولوالعبم
لواممعنيخرجالكلهالكالمعليهواملىبدرهمفحافاشترىفامرهأ

وقالوفرعوهاولونالخقلهاطهاوأاصولرسمثمئلميجاءوحرف
السنحديثواناجعفرالىعحفظتههذااللةرحمهاألصبهافىالفرجأبو

أفرجايووقالمحناهوهذاينقصيزيدوالمفظحفظمنتبتهفص
عناقابئحادحدثالنالحسبئعيسىفىاخاللههراالصعهاق

المصاحفشقعااناللهرجهالدؤلىاألسودابازيادامصقالائئالملىعنايها

لمجلىفزادأللةرحهاالفرننميىبعدهءحاثمرسوهامخامنورسما
جثماللةهرالمهرىمعدانبنمبسةبحدهفيهازادثمالعريةحدودهن

ثمكنيهادافقاللهربهاءالعالبنعرووابوالحضرىاقاالىبنصبداللةا



العربيةعوضحسبب

رحمهالىكساقحمزةبنملىبئومحدنهاللهرحمهاالزدىالىبنالخليلءجا
الفرجالووفال5عليهاكلونبنوارسوهاوفبينافىسمالله

حدثناإموىايزبدبنمحدحدثاإالخفحاشانبنعلىاخبرفىاللةرحمه
بنسصانابىعنسإلنابواقيهىالمعرفبنحدثناكيسانوالمهرىالعورىا

فيلاللههرابيهنالدؤلىاالسوداببئحريبابىبنجحفرعنءالعال

فياصعندهحداخذتقالانحوايعنونالعهذالكابئمناالسوداللى

بنداحاخبرقاللةرحمهالفيجابووقالجههاللةرمطالبابى
العنبرىرشاقاللهعبدعنمحدفياللهعبدحدثئالعسكرىالعباس

قالاللةدحهالمحوداكطبنماعمعنعياسقبنبكرابطعنارديهبنعىهن
اللةاصلعفقالاللبصرةزالدالىءجاالدؤلىاالسودابوةالعروضمعمنارل
اذلىأقأذنألسنتهموتغيرتاالعاجمهنهضالطتفدربالهارىاقالمير
اباناهاتففحالرجلزياداجاالمفاليألههمبهيغرنطااضع
الههفرداالسوداباالىردوابنونوخلفابهاتزبادففالشونوخلف

اللرحمهرعساإبناخرجهالمحولهفوضعحنهنهيئكهاثهلمتاضعفقال
بنيزيدعيالمقبئبكرابىمنالحديثهذأروهـوقداللهرحمهألابومال

زيادبناللهعبيدومناالسودالىمنكانتصةالقهذهانرفذههران

وقالهـإلمحاةطبفاتاللهرحمالسسرايقطماهذاهناخرجهظت

الىعماالعنبرىحدثاالعباسبناحمدتىاخاللهرحطاألصبهاقالفرجابو

اللةعبدمنعرفيعيسىعناحدبنالحليلعناالخفمثىعنالمازقان

ابىوفعهباباولفالاللهرحهاالسودالىفيحربابىعنعاقءاابىابئ
فالتإطتهانويقالتارفىرعساابنفالباالمحومن

منهاشئائارفىلمافىقالتنجومهانجيةاىفقالالمحااحسنهاابهيايوما

كخابايئذوضعطالاحسنهافقولىاذنقالحسنهامنتقيانمااحسن
سعدسودابابىعيانهفلكفىببالانويقالاللهرحمهاسيرافىافال

ضحالحفرسىانفقالالقىكبسعديالكمالهفقالفرسهيقودوهوالغارسى
االسالمفىفبواقداوالىاهؤالاالسودأوفقالهحضمنبععقبهمحكفض

خلمواود



كالعربيةعوضعسبب

بهوالمععولالغاعلبابفوضحالكالمطاهمفلوةأخيالفصاروافبهودخلوا
علانبابوضحلمااالسوداباانيقالاللةايضارحمهالوعليهيزدولم

كالمقىفاذانظرثجابواباليثءكأمنرجلالكتابذلكفىذادبهوالمفعول
وروىفال5يربنيىجلاهذاولعلفافصرعنهفيهيدخلالماالعرب

بننصرالحريةوضعمناوللظالمحهرحمهءالحذاضالدعنالبصرىبمحبم

الةرحههرهقبنارحنعبدألنفالالتفراأصلهيةابنوروىماصم
عبيدابووفالالدةرحمهالسيرااوردهماانئهىبيةالصوضعمناول
االقرنيهونثمالدؤلىسودأابووضعالعريعةمراولاللةرحمهالمثئبئمعبر

سالمةبنعدوقالتعالىاللةمرامعاقبناللةمبدثمالفهلىضبسةثم
اقياسهاووضحسبيلهاوانهـجبابهاوفغريةالاسىمناولاللهرحطالجحى
العربكالماضطربحينذلكفعلوانمااالسودابو

فصل

فياللةرحهالكفالديئمحبىالعالمةارذفقدالتصريفواها
ولمعنسهاللةرضىجبلبئعحاذوضحهمنل19اناعداقوشرحبهكتالاول

امجبنىفمفلكئوهاهستندهعليهفرأئهلماعنهوسألنهذكالىضانطثن
اقهدحمهالهراهمعاذتررأيتثمفللظفىالنيسندعلىأففولمبمثئ
حدثلماثمضوفىنظرنوانصبئالملكعبدولدمؤبمسباباان

منتبئكيفلرجليقولحهالدهرحهءالهرامعساذالىجلصالتصر

قهماخلىنوفالاللههرمسأبوره4فااكشلفاعليامثلأرانؤرهم
ءالهراهعاذوأجابهاخراجاتبةوالنونجالتكالمثعاطواحئعنىالخو

معاذالنصريفاصغوالتبهذافوضعالخاةطبقاتاوردتهابابباتاللهرحه
اللهرضىجبلبئمعاذيخنالضملىتحرجوانهتعالىاللةرحمهالهراهمسأبن

ببعدادوثمانينسبحسنةهذامعاذوفاةوكانتعنه

السيوفىأالممامالعربيةعلموضعسببنىالرابعةاآلالرساتمت
ايضالهاظطعلمفاظلسةالرصالةهاوتلي



اظامسةالرسالةه

اظطعلمفىه

السيوفىالدفيجاللاطافظاالماملمشجغسد

الرحيمالرحمنافهبسمص

وسلمحبهوصالهوعلىسيدناعمدعلالدةوصعل

طاطهااناذوبعدفااصطالذيئعبادعلىوسالمفىواطدلله
اصالاولغظاحروفهااطعيمنااللفاظتابةفييممنفيهنجثع

اقاسماابومنجماعةفيهوألفوالبدلوالفصلوالوصلوالنفعىيلدةاك
رسماالصلعليهيدالعئبماالجوامعظكلةواسئوفيعهىارجا

عليمهوالؤفبهءاألبتداتقديرمعبهايلفظجاشألجمروكنابتهاىاللفظ
شهـاضاليالاالولينلفظدوانءبالهانكتب4ورحيارهخئفرةبنالثويختلف

سانشكتبوفامتوتبتموامحئفالفبهااعلالوففنبالتاوالثالث

همزةفيهكاونكوهمواايضالوقفكاةاونهاصولاضءبالياوالقاضىبالتا
طةمنجالمدنتبوإباالبتدااعتماراالدرجسقطأقوانزةباالوصل

اعتباراباصألزاقالىهواللةانوطتينوهاواحدمجرفاممىبلفظماكرر

وهوفمااللفواالبهـتبتالختاربالنوزوهوعليهاوففانواذنفبالوة

انصوصالزةواتأقءاشبااألصلذلكعنوخرجالجهوررأى
كنتيملمةاأوليالىاوألكانتفاتاحواأللهاالتتفصيلهاكتاتفطعااو

هضهومةاولمءواذاسورةهاويواشتهغتوحةهطلقابلاللف
راالقبلهامايكونوساكتةتفانوسطالكانتواناخربملوا

فمالءسرةاوفبااللفةكانتفادمتلوهاحركةخرفمبت

تكتساكىظونحركةنتبانهوعكسبؤمنيئسيالعراواوئااوضغ

جمرفها
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كتبتحركةتلوركةكانتوانهوئاليسألمخوحركتهماحرفاىرمفا

بالواواوأيذانحوفيهاءاوبالياسألتحوفيهاباللفمهلتفانتسهـيلهانحوصلى

ثلوحرففالئئخركةاونتنساطرفانتوانأونبيكمنحوفيها
اطركهاىرفهاتكتبحركةتلووالئجزءملدطخبنحونسا
فبرهافنلستثالالكزةتخفبفالىمالبهالهـكزةاهـوحدفثفرأيقرأو

اذالمعافمروبونبئذورءجانحوطينبينوفعاذاابئيهنكرباسمنحو
اىيقبلهحرفوبوصلاخيناابئوالمسزيدابئرالمهااخينالابىصوزيدبهاتفح
احرفستةوهويقبألماعالفافيوفوالالالموءلباالوصليبل

هاوتوصلاووالواراىوءواواوالنمالوالدالااللفالهادىشارحظلا

لمانطاووربماهافةوقليلعاخطاياهمكاةروفباملعاةكونهاحال
اضزتكجئتكالنحومنصوباطرفانتانبعدهامابلفبلهاهافيهايل

مافبهاكلاذاهابخالفرزفاعندهاوجدالمحرابزكرياعليهادخلاو

همجمانحوومنلفىموصولةكونهاصالهاوتوصلسأقوههاكلمننحوفبلها

اهاعنركبتهانوعدوناننحوبعيرهاالاتاصممماخيرتلفونفيه
جمهتيخاصووعماوفىدهاهيةاستفهاونهاحالصلكمندك

رفبتمفنحوفطلئاهيةةاسناىاخهاهننسألعامكفدمما
عنههرويتحنيتومليهفرأتممناستفدتنحووعنبمنعوصولة

اممعاالووتضرلموأضربوأضروامحوحفعلواوبمدالفوزيد
وأوزبدوومائتبنمائةوقموبمفردوفعلزيدومناربواففعلكاولو

وليندافراومحروهـمرفوبلشصوباالعرووفىوأوفكواوالتاولو

اللهالفتخغيغاوحذفتدونهيااللفتاشهاالنصبفىعنهااستغئعو
عاعرثالقفوقعوهضافاألبالالمفاهحرحمىوالومضافامفرداواله

فاتشىمنهاومجذفيلبصلمهاقواوابرهيموملكجممياكصلحاو
ولايلحذفدودالاسرشىمنحذفأوجمويثبسكعاعصالبى

وثكوذلكالثاقهنافواالجاألولقىلاللباساأللفيكدفلمالناقاوو

واوبئءواحدازربناجماعاسراشلوياعثمددامخففاولكنالئأووتثمبن



ألألمامفى5

فةنثبسلئالواللناناللذانوهوهثئغبرموصولةوالمكداودااوفم

الوحال6باوالمونثااللفذوويالكشبجمصهبصيفةباليلهالمذصر

صعوكصطىياواوءياعنانتسوأفعلاواسمفيفصامدارابه
كفئمفامقلوبةثالئةأوكااتجاعهـمنحذرالدنياياتلوالوعقىوزى

لسلمجهعلةواوعىإنالئةنتوالتاىااللفواألكئاهيلتمجهولةاووسى

بلىاالبااللفاىلهاتاكتبالحروفوكلولداوخالكعصابهاكتبتتمل

النهالمحهحمفخطيقاسوالاطصتفهاميهجماهوصولةفيروملىوحتىاى

هواضعفيوسنتهمتفيهضبوفدمامافقىوجدهافيمامح

عقدتوفدهؤلفةكتبوفههالفسماجعالمفردالفعلواووبعدءبالتا
جردتهثميحهااشقلمبمامهوهذبحررتهالخبيرباباله

االفرانفيحمينهاراسةص

القراتكثبفي

جاللالشينياطاففلآلالمااظعلعلمفىاظامسةالىسالةثمت
االمهتنفىالسادصةالىسالةيهاوالسيوعالدكق

الجرنكطالفيالعمرمواسبمعلىالفمر

لهالطحمكءعل

ارسالة



لسادسةاالرسالةيح

العمومواسمعلىالغمرالمنائمعهدلح

الجوزىبنضباللرحمنالفرجبالدقجمالالعالمةتأليف
تعالىاللةرحمهصمرس

محبزبزألألصإص أعرصعص
لىفتىابئالىحمنعبدبمالةابرالدينجمالاالملمالفقيهالشيخقال

افهرحمهثى

المضيعويخسرالمرايمممتملهايميربممواسماالعارجعلالذىللهاطد
لمناالرباحوافرةالحللورفععاألمللبلوغةهوضوهـفهىاسعرا

معفبهائةالاالاممابعسرالحمنةولمناألروأحمهلصةاتجر

ايسزىاليسحيرالهكروهدا8ركلىصالىالىالمستقيمزدفالسيئةثروا
فرطومناوحمنجمقاالينقطحالذىءوالبقالألنانافىالدائمالحنوديه

يعرفاناقللدفينبىالحيرإنالمفرطفياخيبهالحسرانفىالىكر

حصلوريماشحراكهاهايفوتفيفنخ8اهىنفسهينظرانعوهفدر
هاليشضببعه

العمرمدالمدجمبابص

الوالدةومنكلاألولانوسم4خسالمحرههايصماناللةوفقكاع



كألأعبرعداسممافوالنغتنبيهاال5

ااوثألحسالىالبلوغزمنهنالنأللىوالموسعلوغالبزمنألى

طمالىمنالتذلكمنالثالتوالموسمالشبازمىوهوسة

والموسمنلكفبللماكهلوقديقالالالكهوالزمنوذالسنةينافم
والمويممالمجوخةزهنونلكالسبعينكامالىلنالحسبعدهن2ارا

منذكرناماقدموفديتالهرمدروهوراتمامالىالسبحينمابحدالخاسى

ابوابخسةمافلنرسالسن

االولالباب

ممهـاالولالموسبمدجمرنى

نهومجويعالنهدهاوانيريههاةبالوالديئهمعظبتعلقالموسمهذااناعماأا
فقمثىالصغرفىالتعايمفان4وتعاثأديهعنيفتراانينبىفالمصالحهملى
الراواهلبكمالفسكمفوالىاتفوفىعةاللهرضىعلىفال5المجرفى
سغبلغاذانركهطعلىبانهيضروالصالةوهارةطافليطنهوأدبوهمهمجميوفال ا

ويههسانهبهيامرانهالجمناتهلوماالحديثوجمعانهالقرانومجغطانهشبن

الناعيقالرعالتموشمفانهرمافىملىومجثانهشالقبمن

بالالمبئواتالصجرادبعنتسحهال
دبإمنالكيرمبرلشآنهإصبيراودح

ايضاوقال

الخشبقومتهاذايلينوالأعتداتقيهتهااذاصونالهانء

ااثدبالمنميبةذىفىيخفعوليىهمهلاالحداثاالدبقديخفعا

اناطنخرجاالدبعلىيحنهوالالوليدةايحبوأنصيئالملكمبدناا
قالصنرههنذهناالصبىيررقوذدفصليدبالوحبنااضرفقالا

نسنثالابئكانانهالتفسبرفىيذكرقبلهىرسدهابراهيماتيناولقدتعالى
ااذممطىوتوجهـقالاالىفالماوالنمعىواقربكوصصيىفقال

هدانسنينخسالصىصاورواذاصلألصاألرضالممعوات امطر

وحعسن
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ملىعنالهرضىالحطمابفيعرجازكسهوعلنفسهاختماروحسن

لرحتلملكهامللاربيرابئيبرحولمتةهيمنافتفرفىيدبونوهمصبإن
لولداوفميدالوفاضافهذنبليواللكفاوسعهاضميقةريقاهافقالى

النفالولمقالدارنابلفقالداراودارناأحسنأيمادارهموهوئ5وني

لنفسهباختياراثهوتقصيرهاممنهوعلويالهمفويدبين5فيهاالمؤمنينامير

هنةاقاصرهـلفولمىيكونمنالهـكةمالىفيقولبلىتجعلصبيانكم
الصبىبلغفاذافصلأال7والصعبىممةعلتوهئهعهونا

يروجهانظامولدلهبلغمنالحمديضئجاءفقديزوجهانميهفينبى
لهجرىهااثىينهيهفوالمجبااالثمن6كالالولدفاحدثيفعلف

الحربإبراهيمفالعليهولدهحالفليضزلةوغكاوانالسلوغعند

ويامنحالنعلىالميوثرشلبويدرلعضهنبعضهمالصبيانفساداصل
االربلبعداالوجبترلمحنملبئاحدواننفسهعلى

الهاقالبابص

ثاقاالمولمكرئ

الشيطانوفلبةوالهوىالنفسجهادفيهيقعالذىاالعظمالموسمهوذا
العظيمانالحسريقح4فهوبالتفريعالدهمنالقربلالموسمهذاوبصيانة
هيوسفعلىوجلعىأللةائئالصاهـصلىيثنىارللعلىفيهوبالصبر

تعالىامهولويقصبوةلهليسشابهنربكجمبوالسالمالصالةعليهقال

العالموليصمكئهالئبعقعندىانتلشهوتهالتاركالشابايهـا
يفيةووالتقلجدبالدايلتعالىاللةمعرفةضليلىبصفدكهليومهنإف
عرتبنالنرثيبلهذابدالانهفيعاعضائهؤوتيبنفسهرؤيةالدليلمر

يكتبانعرهطولبافنءاماترلفدافوايعابانمرالبنالهذابدوال

افظبنطيموانوتعسالىصانهلمقالاللهعلىويعرضانهعأل
اربعينهنذالغضلفيحدقالتفعلونمالمجونينشراها



كهـراممواعلىدافرالنامطبيه6

ضافعلينظرالتحبنفلكوفعلتسيثآواتبىملىامليتماسنة
قالطرفهوبغعقواشدراكتوبةللالتفليرغزلفانعلهمنمايرفعفىالعبد
مصرمسهمالمراةالىالنظروقيلابصارهممنيغصواللؤمنينقلثحالىاله
حالوتهدقلبهايمانااللةاعطاهاللهضاةصابتفاتريهنيسابلسهاممن

االشتاعكمرةئدنفسهيرخصوألالواحدةبالمرلةفدبكتفمنكمالضقكلاستيعن
العبتادبصقنهتمهىلهوليسالقوهـيضعفالقلبيشتتفانهءبالنسا

شئتوانفامبرىشئتفاالمرأةوهذهمرةءالىهذهاالههتاهالنفسهيقرل
الشبابموسمتضييحملىانفسهمينافشوناألشياخمنكضيرنوموق

جمقهنالصياممرليسيقعدمنايقيامفليطلفيهيطالتصعلىوببكون

يقصرونحعلعلالفائزفيهنفذلكعليهوملىثمباقيعرهمبتكرثألثآفالناس

مثللمقامهفليسو3مواىالشابلمجرالهارصينمنفذفا
عسنيصعبرالسافانبربالأالمسوفىوثمنهابصاعةشرفوليتلمح

قاؤلئاهصوكلاحسنتلهدنيقالديسبقالسىشديدشايارنهعحالت

ازلةركلىوءيواهذقالليالشابفليممانهلهيقالانملىنفسه
لذتهاافيفلينفرالشبابزلومنشسنةسلعةفىكيبانهاالشباب

ارهاذفصارتآلمللقلبذكرهارخططاالئالدأئمآلحهرتهالاألبئل

االجنيدالقياسمابوقاطوالىكسومبالحلقبغالتقثوبخرقومنعقوبة
تلثفىفاتهمانظةطعنهضاسيسحنهثمالفتحالىاللهعلىمقليأقبللو

يقولالسلفبعمقنوسةااللفظثفىلهزمماحصلام4ظا
الدهرحمهالمصفقالالشبابذنوبعنلىفرفطعتايدئأنلوددت

تريدنفيسةاهرجيومعكباديئفىانتالشابايهاالوعظانافىوقلتالى

معكهافيشترىالهوىعىارغىيلقاكانفاحذرالجزاألخذيهاتقدمان

ارتاباؤغولمالهـوصاسفامحيهأقفغاوافترلىالبلدفتقدمافنبادون
منقلتهوكاهاسلففاالهـيردادتالوصإدةجتبفىفرطتهاعلى

اإالمعئهذاشعرقا

اأالمتردالابصاللوللهخدلمحةظالثمباباها
فاهه



لرأمهايممعلىافرالناثمننبيه

الجردفانهالطويلالصومعلىودمالجيلبالصبرفاهعه

المتبددوهراحفعواحفظهامهكلفحضولعنلسانكوكفف

فدكدحصلتهامجاللءوأقشححرامعنلحاظكواغضعق
فترودىموسماهفنغسياهصابراجمدفاللةالصبىودع
اسودشعروفتكالناركيهامشيباالذنوبكقىالذىليير

ياناراخهدىالنارفىصعاحياواصانفسكجاهدتإذاةافوح

المبتدى3اتيواحذرمبرهئهيومديحةاضم
مكدحزفيمنفيالكحقاافاشيناتلاجتباهلوال

الغدوفىالمساتتركنهاالناصعهنوصجةااحمع
بالمرمدعصىلمنلهاانرلةفىالهناوأحنريراك

الموعدهضاهتخشىماوالمهووىافىالىالعاصىايهايا

ترمدلمشهوةوشكالطفيإلتهتوبةنغسيكشسهواتعنمرالص

األرفدىقالبانسحدسعدياتركتههواكاذاهنلكخمد
االبعدالطريقفىالمفاخراندواصطبرفاصبرالمحرنيلشئتان

اكاالياب

الكهرلةحالوهواثاكامالموسفى

16

ء

ه

جهاديهوكالشهوةالىميلفيهولنضالشبابمنبقيةفجههانالتوهذا

بؤرالألهلوليكتفواجهادوتركأقىعالشيبطاقاتنتوانحسن
ولكنيربمالهوىالىالمائلةبالبغيةوايعاملصليالىسبيللهءاضاالذلىالشيب

حائمقوهىامرأتهاقمقئعنهاللةرضىنمافىالقالنمابالكربمال

فريباولهألنههداوفديخاهـاوفىتواندينارنرضااخرهنفان

المصعنفقال5عنيخغفعهدهبعدفداخرهوفىيهذرفالاحيردبا

المعئهذافىفثهوكااللهرحمه



االبرهواسمعلىكاالناصمتنبيهثا6

تعدىانماثمالطرقرنواتبدىنوراالمشيبأيتفد
استرداحتىالمعيرلحفيمندىيةماسسبابالئنوان

جدااالهصاراقباياضرزبراتانىناصعفىءصا
لسعدىواسعياصحداونجدوالغورورامةالصبىيثحلىدع
دعدادعوءطموسماعونملىلبحديثخلىثم

الوردافيهضيهعترلبعفاتدالشناهرادودوفئ

عبدايرجالفيانكاموثكعفرسائالابااعلىفف

اللةرحهايضاوله

رودوالصبايهزوالغصنكدودالشبابوظالعشث

سودعساكرفغابتبيمقرهعساالشيبواقبل

عودذوتاتبعدلدمضهنضارئهفىانصناىقمدميه

هعدودالمسيريسيراكراوذافانتظرهالموتكوبا

هسدودءابااباباتاغررعلىعجعقهنبدال

الدودالملىفىلمماويأكلتخلفههالعنترحل

والسودهكبالبيمقالتعرفمحاسنهالثرىوسونم

لىدوايقبفاشملوأبكااعظهميعنصمقدعوالمم

اللةايضارحمهولهء

اوامعانجوىالهـامرأجعالىمضىهايعودياهل

صااألضالانقمقحزناجددهاضيارمانارتنذاذا

حاطوارأتهايطالمااوافالبدتفداشوسها

راضعاتفطهارمانيااصالهجميالهواإلصعبىكان

نافعطصونيبئماللكهمادضىوأدركالبابذابادر

مرائعاءاياوذهبتامضىفدزهانلىصرقيا

ا

كا

ممم

الباب



ايمالبهرمواسمعلىدالبرالنائمنانهبماأ

اجالىاليابص

الشيخوخةوالرابم3الموفىأ

اصبرهفدرعلىخافيثابهوىبضنةموخآلااولفىياكونوفد
الشاسقالالذنبترادفالالشهوةضعفتالكبرفوى

االقلبفىوالشهرةبالفعلالفتادكتهالذنبتاركلثس

لمذنبقىكأالكتركهملىللذنبفالحد

لاظولهنىخرستفدالطالبةالشهرةاذهراكفكأنهشهوةالمثغصدواذا
بقصدكأنهمنومنهمزانشيئاللةالىالخلئابغضوسعليهالتهصلىإببى
لخللاالداكهاعيبهعنشيبهيخههلملمنوالويلذهبحثمالشغفيلبساوكة

اىرفدهعليهجمةكلانايعلماومئيدفحعبىالشيئوفديقرلأيمانهق
مئموضوهولىفعرفقالبكالالفعلهالهفقيلانامفىالشيوخبعمق

جملوالمالعههنجاعةوعننمفقالعمكمعرضوهوإثاففرلهنقيل
كالبهبمدلوقدتعلقيانوهوصمغرطاوكانمشايخنابععقرأيتوفدطهم

االلهلهالهيلالمنامفياصغفييىرؤىوقدثدييهعنارتمص
يغفرألفضيلفالعارفيورمنصوصذيثءالوشغيالىفالقالك

االذفييستوىهلفلتعالىهافالتبللعالميغفرانفبلذنباصبعونالمجاهل
111وويليلوالسبأللمنويلىالدرداابواللريعلونالوالذبئلمون

فانعلتلطيقمالاناضافهااخوفوفالاتصسبحجملواليح

المصنفوفالناهيهوالامرهشكايةيبئنجمنعمفلتوانفيالفقدنلت
الشدبرذقىفلتوكااللةحمه

اراطمنبالمشيبوفعناهالمممتعاربالشبمابغررنار

االعذارخليععلىمناورشدسيليبالمتلناانارر
امارنفىوابقتلذاذتهتولتعرعلىاسئنرار

اكهخسارفىوآوقعناوجمففعلناهانباييمافسن

اوانكسارخضوحوندبوخهىحزنسوىناولبس



العبرهوالمعصدرالغهالناثمتنميه6

باعتذارالدياسفىوقؤواهناقدمانبكاتعا

الفزاروالدمعاالحزانمنهاللىالذنبلمحوومايثئه

الصحارىبطنفىاذامودرتدهفولىففىعفرطياشدرىه
القفارالنداهةترافقك4قفرسيراالصديقالكا

افتقارذلهينوانتعاحازوابماوقدفازواه

الدبارتلدالىحلتمطلىديهحذراوزاداتذ

عرارمنالعشيةبعدمانجدعرارشييممنتمتح

ألاهةرحمهايضاوقالال

مقبوالغرافىافسوادلبغيعقذاانوعيبأشيب

وهيصقذائبستيوجسمزازروالضعفللهوناؤة
هريمقيقالانالذاوحقالقوىاذهبالذىالضفمنيريمق

امسأاالبابصم

ممألالهرملوهوطاظامحمالموفى

مضىهاكرتذاألالهرمزهنيقولماالرضفىاللةاسرافانينافيديثاط
أهبوالثللساعاتاكتنامايراظمننيمماوعلءوالدعاواالستغفارفاتهاادركد

فارادوساجدراكعوهودالجنيعلىخلوالىفلبةاينامالسرىكانلرحبل
اباياهذامارجللههفمالهنهاالروحجظركناهاالتهفىرجاليثئان

يومكليصلىفيسبنعاهرنو5ابهراللةمنهيوجدوفتاهلىفغالىالقاسم

حئىالىامسدقالالكافرمارجللهفقالعهرالفوليلة

روصخروجقالادرتوهاتالمبادرفاقلمجلسألهرجلوقال5اممد
شرببينفقالذلكعنفسئلالخبزيأكلوالالغتبتينحربالطافىداودنو

دقالوامابدعلىقومودخلايةخمعسعيئفرامةيفوتئالخبزومضغإلغتيت
هاغشنراسرفنظرقمنوردىمنمنعترقيمفمالاثغلناكلصلناله
رحهالحسنقالابخةثتؤلهلهلمتشوبحهدهاللةشانقالمنحإ

اللة



56راموأسمملىابخرالنائمتثجيه

فترتماهالهمفيقالفترواوربمايغرسونوالمالكةفيحانالجنةاللة
جماعةرأيناوفداللةرحمكمامدوهمالحسنقالصاحبنافزفيقولون

تنغعالئاالحاديثوئماحعندهماساكحضورالىيرتاحوناكلشياخمن

االأليكونوهذااصلعنسدهةنتوافولوثئغيراؤهمزهىف
رناذهاملىالثوابتحصلحدةوأهفانفىىأألخرةانالغفلةور

قندهيصومفوشجرابوطومودلمىرإكا3االقفمقولكبرىشعمالىفيالهلدفرإ دعابدصألفثقومبد
حرصومن5لععدولمدهـثمايناالطمناضاصرتياصرىلهل

غظوبضاعتهحراسةئالسشابفلينظرمنه4لحعلفىيؤطلم

انالهرمولبنظرجماعتهلمحاقالشخوليزوداستطاعمهبقدرالكهل
ومتعنافهوعناوايامسلبناوالبعلموهخاآوايااللهنصناساعتهمنيوخدأ

اموأللهعلبةوالقادرذللثولىانهعليناجمةعنامجعلوالصارناوابكالعناباة
ا

الىالدفيجمالالمةاإمراامواسمعلىالغرانائمإتنبيهثم
ألتعالىاللهرحمهافىزىفىالفرج

إ
لالهوعمففيلطالمارممفييهو

9



سابيةاالرسالة

ىالهاللفوصفىالاللرصمفص

الفصلبىانالجاللالحافظالعألمةالعالماإلماملشيخبهعأ
الشافىالمميوقىالدقالعألمةكالاالمامافيالرحمنعبد

والرضوإقبالرحمةاللهمدهما

حينملىصإصصلهأيرالم
وسلموصحبهالهوعلىسيدنامحمدعلىالهأوصلى

مطالعئعندفاقبعدواللهرسولهميدناعلىأسالمواالصالةوللةالحد
عدةفههااوردرأبةالصفدهـايبكبنخليلالدينصالحاالمامرةلنذ

عدةالبهوكمتالجزهذافىلجردتهاالهاللومففىهمنهقاطع
الصالحانبلغئثمالهاللومففىهـارأللرشفوحمبتهمقاطبع

طمصة11لكمنفعدلتاالممبهداحماهكنابافلكفىأدفبنفسهالصفدى
الهاللومففىالالكلفرهذاقأليئوحميت

ىمرتحةلاينىالصفدفالصالحنظهـاالنىالمقاطيعذكرحم
اطروفعلى

كهـفال

ءاشتابرودافلقداخلقتجديدااريحبخانلبسق

وثبدى



6الالياللوصفىكلالرص

المحاهفيللقصوهفمقصمثلالهاللوتدىه

مهـحمناوفال

مرافببعينكلوالحظهبدالنالمااالفقهاللفىا

ءمجاجبمنهاوضنتداحاجبءيصبهاترالمامحببه

وقال

محعياالنفسالىاوهوفديداافقههاللتافىكر
مقلربالوضعهـلشايباسودهنجبكل

هاوقالأل

منتصباالغربنوأصفىبداوقدءمنصهاالسفراقالهاللألح4

الطضاألنرىولكنمنهفاعوجطنبقدجرهوقدصأ4ه

وقال

االربشكايةمنهالطرفرلهثالمهبعدهنطالهالللدا

االبععئابالذهبعنهـوفدئطوقصدئتوفدةمرافرصكأنه
كألوقالال

منتصباأغرلىاالفقحماهاذاالهاللشكلمنالناسألي

هاتعبااجلمنطهرهانحئانالىاشعاعاتكتمنيخرجسى

ألمضكلعاوقالمه

همأباضاذىمقالةشهركللناهيقول

الكعاباظودعلىبهافهقمايموجهولىزمئمضى
شبالىكلالزابئامتشكأقئخياتاصكد

هوقالم

وواجهراهلمنتبدىالهاللهذا

زجاجطفىبداصدجماليهفانظر

وتال

وامحىالنورارجائهامنتحقدعدهاالشرقئاالفقهاللئبدى



الهاللوصفالألكألفر6

ارحمطجانبفىالحليلهنبقايادهضروبهشعئوالتشببهفاشصبه

وقالأل

لمحههندهاظريفمنهمقالولكنلالهيهتشبالناستقاسم
عهوهافيهملىوهووراحلبناحساظامشاربكأنه

وفال

مركأالشرقمندالليلىوذيليراهلمنالهاللالحوفد

كفخاونراهاوترباللوساوكةأوكنؤىنونك
وقالأل

الجديدالاللاهلىأنمارونقلهوئمثسبمهىقلت
حديدمنسمابغةفىفدالحبعضهافضةمنزريله

وفال

الجديداالهالهذاشبهفلتحئرالهايهاللشباوطريف

جإلداىواءهايهفباتطيناضاضىوقدهذانعلقال

ألوفاللأل

ردهباليلكفههاللحسنأنظروا

بكدهالغدضقاحهسامهنكذباب

وفال

افيكنفىالسرعنلنفالهاللوافى

افديروجهفىليضاءهوشعرةاكالف
مألوفال

النظارالعينوتجدىباكالحفداألفقفىوهالل

عذاراوحاجىاوكصدعاوكطوقاودملعاوأركسو
هروفال

ارواسذواملىثاللهلماهتاالهسلمأللح

ارذالغالففىمنهاابعصواهرهـبعضهالخده7رم

وقال



يلالهوصفئ8رصفمالالل

وقال

فترهالضبفىمدزهألالبمايقيصالاللاتدى
بعدنزهلناظرهساالصتتفاحةرالظةكذكما

مألوتال

هرهقفدالمنشوررفهالغربهدهنشالقماالذىالهاللاهنه

الخرزهبانباالمنهؤىاءحذراخوفطاهاابئركاله

يوقال

سمااثعكاذامحرابمنللتاحاالفقوهالل

الغلساجالقنديلمئلظهرتفوفهوالثريا
ألوفالال

تدصقهايآلالرؤوجمةافقهأشهراهاللبدا

مقايلببمنهاصدرافىادهمفرسنجدى

وقالأل

الحوضاسغليبئءبالماكالالىهالللمناسشبهت

اروضفىالجدولبعطفةءصاناشبهتهذاوبععد

تالو

تطىوهاالفربفىوالحاختطالمااالفقهاللنا

ااالمجوزمنعقصةاوطاازانورقاكأنهص

وفالأل

ورعفىهاصمنوكنااللأابدا

وحلمرقدانحئءرجيلصلوراح
وقال

والباحلحزناصفرتفداافىاشسالهاللقالوآ
صراعباركالمجدبننحيغماجمىرأتادتوجع

هوقال

قوهصهاعصهدببينواالفواماالفقهاللوبدا

6



الهـاللوصفئايأل83صفل71

االزرقءاودابحاشيةعلقتقدىيضاههوشعغكأنماف

لوظ

بزورقهاللنحااضكالطاخلىشبه

ااألنققافثحويفنانهافقفلت

وقال

اىبهىلضئاهاللفيعوىنقص

هالكمفوهولىهألالادعوهكبفا

وقال

احسشكهاياللةفقلتافقهالجوئهاللألحه

الحنكفىشسناوفببناهدهناالعكلنيآه

هوفالكأل

لىبدافدابرقاضاطرقىسروالمجحسربنالقد
الهاللالصدهانجوممناالفقؤوجعىه

وقالكأل

الجيلمحياهالثةلتدىوفداللالهالىدنظرت

منهاصغيلوايسرصانبصداهاتغشاهاكزا

مألوفال

داحصلانالىملينانجهالمطبناهاللولممارف
عندالكسلفدتعامبحدهطههغتصباثفاشبه

وقال

اذيالفضلارشقاشااللواطلعهافقئالمطهاللبدا

لخالاووارلىأودملعاوحشيتفضةمنابرةآنه
وقالأل

لىىحهناوبعداخفقىتدىحئالهعلرقبتقد

اويبالمخلباوفيلنابوأالعليهامارالطاخله



كا

14

الهاللفوفىالألقرصف

وقال

وأطاالالمدىهدالذىالصوممنيقدناشوالاقلما

هالالنديهصيرهافلذاكنونهاالرمضانهنيلقلم

وفالأل

الليالىبوجهفرةفداقدعمثرمثلالدهرقىمارأظ
الهاللفاريدخلنحئجئندهءظباسربءالمحاوئريا

ألوقالأل

بتولحافلسانفانالدرارىعلىالهاللراذا

يلاالجسميعيبهفليسالمعالىمالغئاذاالن

مهـوقال

صامالغهـاذيالصتمنلناندىوقدالهاللالىنظرت

للئاملوعةصاولواالخصرعلىممنطقة

هرلوظ

وتحسينتميقلنبكلهوشيةثألبعدمنالمبمابداهألل

ينىالهاةبخشكناتخبلهمبكفبالمفمضبهو
وفال

نتزلذاتمنهفقاوحلةتثالمةبعدمنلناالهاللالح

بطسينوسطامورلحغظوضعتمرمنكرةصةله
وقالكأل

ينكلقىيروقتجدىقدهاللنا

لجينمنكعونةتجدهاليهفانظر

وفالأل

راهاهتجافقدوجفئطوالزادفديالدصسرينا

يراهلمنلالهيملمجالمحلىخدامالظوزني

اال



ءلالاوصففىالالكلرمف2

كال

ريامالثفىوطابرياطاليروضرورلناثقضىآ
ياالشقرطرفيههابععقحلىحقعولاللوه

االمعتزابنوفال

111روألصعالةالىفافدنفاالهاللهاتاكفداهالبفطر معبرمنخولةاثقلقهفدففةمنفورقهوفكأنما

ايضعاوقال

صانجبهفىاالفواننورءهاجدولالمجروكان

اليهتشعيركفالثرباسوارنصفلاوكأن
ايضاوقال

أالظفرمندتةاذقالمةاشلداتاكادلهضوالح هآخروفال

أبالبينهعصسففتبلهلعلمنادارتوكووس
ءاحسبعلبلةصللىتبراهالهاللانو

االخرزىلور

ارهوقالالجببنعنهروهالنردتالهاللافتبصاذا

11آخوقالو

11هرهالتيثمقمطبدالمااالفقأهارآيت
درههمنتفامعشوقةفبلكعايثئ

احروقال

الحندساانوارهمنيهثكبدالهحسنالىانظر

نرجساالدصزهرمجصدمندافصمنيخقدتي

المصرىطافربئالحسنابووقال
المفرقكلمجرتهفيهشافبالكوكبفرحوالليل

ادر



ال3الهاللوصفقالأل3صف

صورقالمحوممتصيدحوتنجراليالليأقوربما

المعزبئتميممالو
بوبلفيهاباوبزايوضاضكهابعدالغيمنجلىوه

سبلصامألهءحمانضاركحولجانهاللعن

ألايصاوقال

مدأرىيخهاالشوموكأقشعرفدافىاوكأنا11

سوارنحصفيداالفثاملئتدىعذهاللالغيموأنجلىا

تبماالقليوبطالمميمىحيبفيحمدافيمحمدبئعلىوقال

سرءلهلشحرالوفامنحبهايىفاسقنيهماقدهضىأال
مقروهوفرصهالمبالىىصر4لهوامئرجعتالساممرقمثلبداا

مفورطيلسانمنهاالفقملىكأشاسبعابنرأسناهانالى
مايضاوفالة

طائرمخلبالزفىاالفئكلكأنهانجيناسشدقبدا
اافرافىعنبمايةصهتفرقكأفاليلتينىلمسوالح

وايضافالو

5111خمامؤقجمهمنهامةعلىكأنهالحالعيناشثبنتهاذا
دامحلئجناحعنمضهتكشفكأغاذيالالجموثهرعنه

ااابباتمنأيضالوفالأ
ا

دلجعنصفعنالغيممنهتؤقنماهاللمناالوألضؤ
المتدحرجارشفكألوهيمق4ءشعاالممنمترصعندونحالوفد

ابنفمجزهرفوقوردتحيةليلهاأواخرالزياأنءا
كألايضاوقال

ااجزءاشاقتبينمدحهاللهاكأناأليلة

الحاجكوفففيداهرنوفىبزيادةالخهاهانالتكغل



الهاللوعفءأالآللرصأل

ايظوقال

عقارتلهلمهاهنهاشفجامحافةالهاللوكأن

متارالثريامنهوعليطريقرسحمالمجروكان
لمالقيلىحيدرةبئاطسينبئعلىاطسنإلوالععريفوفال
شابافدصاجبىلماتيهالنهلاحسنهاترىأو

اليمنىعمارةمالو

راشندلىالشهرانلومناهبزاثرااليامشعرمنوهنئت
صرعدوكفىاالهواهاللهفانظرانتاالالعيعدوما

رالزببئالمهذبوقال

هتضائليرعصهحئبوجهكهالرتبسثهرقدلهنك

هاهوحاملفلمنفامحئزكصهاهانةفعلتمماوحمك

نباتةابئوقال

مونوراالمدامهجعيمافوسوبدالعيلهيثمكلنء
مزمورمنهفلبطافىلفلهمالمحذلرمدهنحلباو

ءسيهورالحدبئهفمياوخجمرمنعطفالقوملحصادنيأو
المقادبرايوبابنجوادالىثهيثهادثاثبرملنعاو

مشكورواالرضاالممئفضلهمنءيرىالمالظفىاطهرمثكرااراكعاو
مسبورالبمكصسابالدصجثمفدراالعيدفيهجازورقأو
مذكورالعيمثىانثىالعيستذكرهانلةاسلدشغةفقلالاو

التباشيركتهحينالدصفرحهيعلفامسرارفنصفالاو

ماسورؤهوملهالصياماخئدامصدعنفكفيدفقطعةالاو

محصورشرالوهومضىلماسقطتفدالنهنرمضاننالاو

لهحووالنجومالهالليشبهالبشتيالبدروقال

لسارضساهنجموافشبهتههاللهوجهالحثىمورب



ايهأللوصففالالرصف

ارشربصقبالقربلهافطاراضاريمعوجثهعذبالة

محمدفيمحيىالديئجمالوممال
ليثميئسوىمضىانوهاالمحمقارباذالهاللوصأن

جبهتينعلىوسارهمقارحومهفىألقاهطرفنعل

ممائىالطمالو

المداموصفواالعودونبواءيحامياملذاتالىقوموا

الصيامشهريحصدنيكانالجهفدالفطرهاللهذا

اظياطاحمدفيمحمدوقال

اطرفابلفاجمباجمانوالكيداهفاصتعوبمالهاللالح

وئقفامنهصدرالافيمرعئعبيناتتابعهتنابعين
ثثدفاااكرتخالضففوفهاستقاهاوفدأنهة

تبالحرمقاوهاباكبدالمغيرةابروفال
هرهالتقارنانيةغىفىهنعلوياالهاللرأيتلما

كرهربلوافىبصولجانلىيشهدوالصانشبهتسه

أالفياحمدجعفرابووفال

الالزوردسةبصفخطتبرفيامننورالهاللوكأن

صدبعدافبكالوصلدولةتبدىحينالصباحوكاق

الخاىالطليقابووفال
سوارشصفهنهملقضيداهامهاوالهاللالزياأن

بنضارملصنحونياوحمطرهوالبنانالشصملىتضم

إلىالطوفال

ومجسسدحلتيهمنبمعيهطمظاهرالثرياوالهاللوترى

ودالئامفىتطلعحسناخرلجةحوشاللطب

ل5



الهـاللوصففىالالصفكأأل

هدمقزورقفىعهـنقودةجنبهفيوكأنهافالكأنه

اممرخىعيسيبئمحمداطسنابووقال

هالتهفوقاففالزياونيابداوفدالمستنرالهاللكأن

اللتهنهدهنملىهىوبئمرصعتاجاعالهعلىمليك

لحألكلمحمدفيبدرالديئوفال
مغاصاوافىاوالمجرفىهوىداكريقاذفربثثصالكان

خالصالهايربدبزورقهفروعلىالهاللظبعها

لبالهالريااقتراقنىخفاجةفيءيمابراوقال
ومنضوبنجامنظومماوازوضبهـابتاالنسبالىمنوليلة

مورودكيرنهروإلمجرةظمأمنءاظافىفدحاموالنسر

ابعنقودعرجونتأودفمنمطمالصفوقالةفىالةوافي

السالربنمراافياحمدالعباسابووقال
باسسيوفالصبامشهرعلىجهراالغطراكفسلتوفد

اللباسءزرقالباتعلىطوقكشطرالهألللناوالح

الرفافيالمحمسنعبدبنمحمدوقال

اسوادمنقصفيحوفدالصءهاللاووكأت

الحسدادمىبلبودارارانهاماتحبيب

لالنقبشاورفيفيالحسنالديئناصروقال
4منهوكجمثههأللفيهالداوفدءههاالفىيلتءا

مالكوكفوقهاهماكأنهممدودةشقةآنماف

ريانفيسليمانبئنافىالديئشرفمالو
هالنيرههرةاكقاردنداهطالسيؤيلالهاللكأن

جوهرهوضحتلهقفعلىدمنلحسمنايمهك



الهاللوضائالألصرصف

المعتربئاللهعبدوقال
بالعيدالهولسفمبممسوفدالصيامدولةانقفستفد

عضردطملىفاهخرهفاضرالثريايتلو
ااوقالأل

العاجوقفشلتدىحئهاللهاالمحاقاكلليلةأق

بسراجالدجىجمثىيانصفألنهالمشزىيحلووالصج
اطدادظافروقال

أحمريوردحفتمحديقةبداوفدالغروبشفئمنوالجو

عنرمنتفاحةحوىفترآنهبناليلتالهحاللوبدا

ألابضاوفال

طرلبلهوعنتحهدمنقدكنتبماعادااليدهاللفانهلل

اللهبلىملقيهاتغافللمازهااكذابنلجمنممدقة

لىالميافضلاابوومتلى
اللهبيحلونههاللتحتلتاحتفداوهرةأهاؤهـ

ذهبمنصولجانعليهااوفىةمجلىفضهمنصرة

إللهالمعتزلوم

لعنفودالالفربفىوالثرياالحواشى13الدبىوزارق
ودبفالنللىءيجلىباتءوسصطوقأسطءاوهالل

قالنسابنوقال
انفاسهلضاالوصلفدعطرباسهأشتهىليليارب

قاسهتدسرعةالهاللؤىتاهراسةودحالقيساعصدع

سهواىرجونالىيعرفهلراسالثريانحوهنكسال

اخروفال

هنقضهاهالسنجوموافتهوفداهلمأللواالليلكأنما

الأل



الهالوضاؤدلالألف

بخمنهتبدرذهبوسه

مودالشهارروفال

مضهروقحوطعامحباب

الناساعينقىصسناابدالماالفطرهاللان

سالشفةصثراحعندماألهانوددت

ئمففىاألفاضلبعضجحفدالمجمهيةشرحفىاصفدىاالصالحفال
بالعراياهالعظمأقرانتشببهكلهذلكعلىوالمقدمالسبعينيقاربهاايهالل
ىوبالالفالةفىملقاةوبضلعالظفروبفالهةالشائبانوبىمجاجبوشبه

مرواللوبافسرنالسكبنوبشفرةالئرنرفوبارورقأرجاجق

وبوقفوسعيولطوقبالدملىوبالسرارلخالوباظلالصونجابوبالخلب
هالعقرؤالنياوحةتفطفىالظفوليهوأطنتةوافوسوالابم

لةرساا



الدالمثلافلبى

عرحينآصضصىعص
جمربماالعالم8واألحساناللجودالمشهيلسانبكلامحودهاطد

الدبئيهمالىمتصحمداوأالعالنمنهالسرعلىوالمطلعاالنسات
اجصينابةأمناللهورضىبنخماالاالوليندسيحمدملىوصلواته
حاثمدأناهخمي5االديبففةومالموكتابنافىنطرنافاناألوبعد

المآزرهسنةاواالياتهـالمشهورهثالاالجمعفديبوشمشهورلكل
لالنرائبهنلخةعلىالحؤائهطرهظيخهحمصوينناظرهبهضف

يكرسانالىمحعاجانهسوك8مبكنيالشىواالطابئسللنقواستيفائه

مثالاعلىثهلةنحنصرامنهصراذالىالحاطرحداناثمبالغيب
رجعافاالتباسوألثسكغيرمنعندهمالمتفاقلةالناسبينالمتداولة

محقفاأردناالمموافقاارائضههرواهاحضهبدالتلمجضرج

هاألقدمىالبديخالمنلفىاربيعزهركليئاهوسقصدنالذى

أكعابفىاثداؤناوهذايلالوونمناحسوهروالدسهيلالتوكنيق
كالمجمصدحروفتماميالمزصبم

االلفحرفص

اثامنكوفابتشيئاحفظتفلسفةاابلمنفقل



ألأبدجاالمثلىئاريعزهر8

افىكاهفسرتهفوالالضعغدعتالتمألفيره
ءمايخهئمننجعاقوصلمافىفى

اامتالعندالعينتفيضولكعادةلمثلىىالشوماشكوتهفي
ءالفضااالمجلهفليمىامراعليكالفضاهاذاعقدفيره

بقاالحادثاتهطولصلىبكنلماذاودفىخبروالفيرهإ
أءالضعفالفدرةكدلكقتلتفرصأاصابتحيفهقاذافيره

ءاالعدافيوبقيتفنصالحاصاحبفىديتهصاحبكألمفير

ءالكرمامنازلىويضباطينخثرحيثالطيرتقعفيره
جزاهحدةؤاحدةءوفاصبابئهعنجزتهفير

اوالبصراالحيلهوألكلبطبهالطببذاواعىاقيفيره
فراامواتهعلىلخقاعيانهمغرأيتأيتفاذا

الهباهمنادقعملىدهوفااحلنبوماأحسسابفبره
االممفىماىلمغفكيفلايهانصلوالماالرضكنوز

أباهاحوفه

كأبوااديلموأناذيعشرا4أكعمانبفغوهانلبروايان
الكالبلكلبهاأمولسثاخسالكاقولاقتؤملالفي
فضعبافذدهافبسفضبتانوصباجنوبااريممرسليافبرهإ

جندبادىالحبسمجاسوأذالهاادريهةئكوناواذهفي
فضابنونحدهرناينقضىوعنابيعةفطيوملفيره

الضابعليهالظاطفعلىهذامنكاسالئظءوسهفيره

انفربجماادرىمابعادافزادقنهحهسلنباربتغيرهأ

نذهبعنالىفارشدنااوالعودتاالئادشالهاصبرفيرهأ

وخطابعندهاببانكؤلىىدافطانةوفيكصاصاتالمفىوفىفيره

ينشعصليسسرميللزجاجةهنكسرفهوفلبىاجبرتشبفره

ترابإلترابفوقالذىوكلدهينفالمالإلودهنكعءاذافير



ا

ا

ا

ا

ا

ا

أل

1ادبديحالمثلفىاليليمزهر

مذاهبخنعشهافىوللناساالهاالليارحبمذهيومنألغير
افوالترالحشاحرمنتبردبتنفسولوشاكوىهنوالبغيره

ريبافحالهممذؤيبكفالزلتهالشكرانعلىالتحفظعدطفيره

تجبحىترسهالمأداماللىعنكبمقصبالحطليسفبره

بامنترنانكثيرأترضىطؤدهاالدعهابقولونفبره

العنباالعلىالورادازدحموهاةكثيللياهانلهمفقلت
حبيهاحلحيثنفسكلهودهسثنونهيلمذىنجداواشاقهقي

اضطرباهااذاويخليهاالصبىعندريعانبجتبيهافيره

رجاوصامتمنهابلهتمملمرمضانقىلئ
الشبلبابخةرواغالتصالىجمةالشبابانكيره

يبوالئاشباناإفديوجددابمانعةحعنداثةاطومافيره

تجريبفيرمنتذمضهوالتجربهحئهاإمىتحيدنالفيره

فنبهفىوورهودواراتعةالمحاضتظتكفيره

فريبفرجورأمدصونفبهاهسبتالنىاهماعممىفيره

الؤبالناقأهلهويأقمانوبفكائفعنيخ

يغضبالسيفالىاغضبوانمجبقلملةادمهاتالذىاشرهفي

تعاتهالالذىتاقلمفكصدبمعانااألموركلفىاذاكعنتفيهىه

ومجانبهتارةذنصمقارففانهاضالىصلاوواحدافعثى

مثاربهتصفيالناسواىلمحئتالقذىعلىمراراتسربلمانتاذا

طبيبكلالموتءدواواصيىفبلنااالحبهاناسفارقدوجمره

يطيرفقددناعطبهحئااجضةفلبداواذأجمر

لبجرخيرأشاثميتحقرنالفيره

عببملهىلياسالواىفيهالميبحباصأتطلبهفي

يقلببائهفيباتلمهممداباتمناللةخلقواطمفيره



البديعلاكئاربيحزهروأل

يبىذوثفالواهابممديقلىمندبهلفزتهاقالواعولوقالوافيرهأل
والفبباظالفهرأنالجمادبعطهالثورركبوضيره

الكلبإطراملىمنهافىاببابهالعقررالكلبربطومنقيره

لقبهفكرتانععناهاالهرجلمنعيناكرتاالوفيره

أالطابىحملسؤولكنمنعومابهدالجوهنعوربمافيره
طربلمفنامحمصواذاحديثهكرهتفئواذاكرهتفيره

صانبالحالمةهئوالمهياضعيعهالصانبهئوللةهفي
أراقبرلىنلمركنتاذارأفباذماقابالىأانوما

تنوبحينالدهرناثباتملىنفسهاليوطنمنفىوالخيرفيرهإ

يلعبفلواالموتحباضدوريسومهاطفليدفىكعصفورةفيره

معايبهتعدانراالموءت3كلهاجماياهترضىايذىذاوهنفيه

ءأتااحرفو

دخلتلمااووحمنوماتزائرهاذىتنفع
كلتحئتماجهفوافهالدخوليرمكلهفقلت

يافوتفصمنرتكأنهمافهأصاحواهفهوةرسعنوالثفبره
لننتسقوقهالنخجبالسغواولووقالوأألتفئسفونىفيرهأ

تتفلتأنفبلطراالتاسملىدبهاءعليكالدنياصادتاذا

ولتهىاذايبقبهانجلاوالاقبلهىاذاوديفينهاافال

اتومنهاضهنهوهابكلشفومفىتحلثتاذاغيره
اتماااةبحالموطبعهمانحديثفالتحدفى

لحيتهعلىءالمافإلصبجارلهلحيةحلقتمنغيره

إنحياتبامنهسراالدفبصرهاحينعدوىأجىوفدخيره

مسراتفلبىمالفدكأنهداابغضهالبسرلالنسانواظهر

حرفا



البديعالمئلئيحازهر

الثاعرفصم

هباحثيهممئثهاوانعفهمتغطيتغطوقالناساذأ

ثالغبائضثىكيفبوهالبعابمارهمحفرتبزىحفروأوان
اؤكاللورثههاليساانفقتهاهالىانماهفي

ابلمحرف

الفرجمنادناهاالمرفقفافرجافانحظرامرتضايقاذا

يرمنكالذىماشعرىلبتتعوبىمواسويكآلفيره
الخرجفيهاالةاومندفوماالفئايضيقنازلةوربغيره

نحالهاالتفرجوالنفرجتحلقاتهاكمتانيضاقت

لخالالهموببابتفرجيامادرجميره
الفربمساعهسهثهمطلبهامرصرب

ءاطاحرف

3

مال

يبوحيمصربماالعدونظرخفيةفيرىالعدأوةشن

اثثمباحتبافيقبلإودبادالئلالقلوبهنالقلعبوعلىمهره

برحاهاواقبريمحالهاالحالسلوقكمتظنوفىالاحبابنافيره

انصصجنكلفاناليكاالكسألتففىلفير
اصااديتركونالارجالفواةرألمجهوإق

الحهعقوبتهفئالجيليودبهلممنلجمره

يفعألهنفديتاللبىههةشايليحىرأىواذالغيره
اربمموصغفىاالنسانيخعروهدفلةفازددتالمكثيربكطلتمههبرهة

القدحدعوتيناجظاالمئىوصرالغئدعئفيره

بعدهامقزحلهفليصاهاءالمربلغاذا



البديمالمثلفىاربيحزهرول

الفضاغاخزىباىنوىاودفنرفاقئدونالزاكلأنأالءفيرهع
جناصاأخرىفذببضوءبالعرايمضهاممتاركةءفيرهى

المحصاحادراكملىوليسأسىانوملىمهفيره

ألالمالطاحرف

سعيدتالحظهمنولكنهعنهمتاسمالمنشفئ

الجودفايةاقمىبالنفسالجودوبهاالجرادضنانبالنفسيجودفيرهها

الئرائدعندالنابحديدوليثفؤادهإهصفورطاراموتاذاالفيره

سحيدمنخبرالدارطبوايههنالدارخيرسعيدمألفبرهؤ

واحدبعيباعينهمشرمنفاعشعذلكالىاالنامفيره
فبلدااللئامفصتداركه4سابقفيلاذاحىطدقاجرىفيره

شنادىلنالحياةولكنحياديتنالوضالقدفيرها
رهادئشفخانتولكناضاتبهعانفصولونارا

فابعدعدوكبالبؤسىتكولماهلهبودكتلمافاذأفيه

الحديدخبثعنالكيرفابدىلجيناسبهشكناهفيره

سعدياسحديااطيلأعزاكندهودنىتنهىالكاسءاحتسالوعندفيره

عهدلهومالبلمنفىخبروالائمبدليسلورددآارلىفير
الوردفئاذاتبئةلهحسمناومنظراالشلكموعهدى

صيدودموىنويوميومانيوهناواوهانيساعدناومئفيره

وردىعلىااطبفىوردواوالبقيئاالالحشاقشربوماغيره

ىلفصدرهامئتياملولوهبتكاذهبثألإلفي

خدىنبعدكولطكتالزىقدفنتكاحسب

دردىءلالعداوؤكتصافاشرتكوحدى

وردبالماتىولومقالحشياالصليزها



فىبيعالىزمر

مودعسالمألعليسالمفبره

تقيناااذادالذنوبدلفبره

بوصلمعذكأياوجودى

واصايسروائسليماشفير
ثئفرسعنهمياسعدوحدئنئ

حسنافيزبدحديفايعادعيره

لحطبالعقلالحبفليلوانهفي

هاشدانجزتناهندالبتلفيره

واحدةةصوأسئبدت

ارضاملىالقلوبتوافقضواذافبره

15علىالمحبوالتالفيره
جيالممضاححبيبهيظن

يرىانالحرعلىالدنيانكدومنغيره

دروعامهدنهمواكوانلفبره

راهياتسهعاماخلتهم
فيبمناصفثقدوفالوا

الورىوهذارأساأهاؤىكألفيره

جاهالماكنتاالياملكتبدىكعفي

مدةلرالالفيرلطاذاخيم

بهاواشالبرمهذارزقخذافيره

تنسئفالالبرعودتئغيره

دااعبدصلىالبابيافارعفيره

يوماابخحيكونهاواقرتغيره
بكبنهـمعنىالحسادحسدأزلغيى

مهالتديعالمثل

جديداالفيالسالمولكن

والتعلىألنعداتحالى

عندممالببضااليدلكنث

بعدمناسانمئوبالرنج
ياسعدحلجعكمنفزدفىبضربا

المحادالممئيستفجوقد
ناسدبالجهلالحبكميروان

محدبادناكااثو

يتبدألمنالعاجزانما

باردحدبدئبضربفالالح

عيددنضنجملو

رافرمنالحبيبكانوإن

بدمدافتهمنهاعدوا

ىفىلالنوفكانوها

ادىفئفىولصقهافكانو

ادىودمنولثندفوالقد

اوألدهطتأكلكهرة

ؤودلممنبالخباوويأيك

الفواثدوجوهارزاياهناتها

رزجمافداارحبنعلىفان

11هاعودوايحتادونفالناسا
احدهاثمالبابالنقرع

جوأدالىايجيهاذاشفع

الىحلىصبرنهمالذىفانت



البدبعالمثلئعيالىزهرا8

وجدالنفستشعهىعاعروفءممهزأدمناللهخلقائحبفيرهإ

اجثهادهعليهئهافثثراللفئالدةمزعونيلماذاقير

االسدمفلةتدىالبعوضمةانمخاصةاهنرقرناللفيره

بلدعلىنارااضرمثوربهاههولمةوهىمفصارةالهثروفى

أالمهندالحسامفعومنالمذعلىمضاضةأشدالقرذوىظمفيرهل
الحلودفىولووذرالذللظىفىولوالعزثاطلبفره

المبيدالحديدسطاعليماحئجنسهمنافةشئولكلألفيره

فعدحئساعةالواليهفىعروهافامغيؤل

البالطابوبعزلهذ4والتائهم

نجدجمااألفوديدوالطاققافيرنفسااللهماكلفغيرهثه

زادمناوعيتهااخجثالشرهاناكطالوأنابىالحيرفيرهال

الحسادغيرئهاتةفتهونالفئعلىتمرقدالمصائبكلفبرهأل

لجلرصادالحسادوثهائةاوقائهاتنقضىالمصاثبان

اردفيرفوليس4لدبدوالعصساىراغيره

دعيدعليهمطبهاكهالناشعاالعمايالةأخطتهالمزاذاغيرهل

مفسدهاءالرمفسدةوالجدهوالفراخبالشبانفيرهأل

الحيدعبدالحيدومبدوالنقصارالدةفىالناسذهبفيرهثأل

تمرداالمئمرمتاانتوانملكنهالكريمإكرمتانتاذالفيرهل

الندىموضعالسيفدضركوضعلىبالهالسيفموفعقىالندىفوضمع

الضدحسنهكريملوالضدحسنااتجعالماضدانفيره

فسادعلىءالبناناذابحدحعينيخفرالجحوانلفيره

الفساداكسيرمعابزوألفيثوتصلىالمالقيللرهغ



البديعالمثلفىالريعزهر

ارشدغويذقىالثدوانغويتفعتانكويةهناالاناوهلفيره

يقنذىبالمقارنقريئفكلقريةنوسلنسالىالالمرءعنعيره

واسالىلهمجهالاذأسراةوءليمسراةالفوضىالناسالتصلحفره

شقادرأرفاالتواتواطماصطتإرأىباهلاألموردىغ

ديدااالاسهاوألبوصطكمأئبعتمماهني

ثالذالحرفص

فبرهكأل

ذاوالذارأيكءونالجيعفنابابرطلبت
القذىاواخرهئيربصأساهثلروا

ءاالحرفص

ال8

ال

السارمىبهايهدىالئابخهممثلسيدهمالمبىبقلمنهمياقمن

طالممنمحزوانتابيهلةهنسواكتشزىايمةلمتباحوافافي

جمكدرنداهماليسيبدبنافنهسانيعةصصعىوافا

الصانرفيرصنتنفرربداهنعاهةروباوئعلىأسدهفي

األلرمنحشبعاسلوانبصبضبعدهكلمجاعأنهبغير

تحذيربغنفةجعنوحذرتةصعالنهتقبلوالمعكمأعره
المقادبرخرمااالالعاروهافدوتومقاداقاليعوتبوااذاغيره

وخارسكرةمنامنتفقددابهاسءالشصبعنىنافينةغيره

حماربولشمحمارمانثهاتهاقايابهالعنوثكهثر
تذروالتبىليسجرادوانتبظلهنعيدشعيثىلناايوكعيره

طراراضى7طهدكاالىمبتلخماالكنتهاغيره
فزارهباالمظالمعلىجعلتأنالمظالمومنيخره



البدبعالمثلأقاوبيعزهر

القدراماتبفئفاتاذاحئلفرصعتههضياعىاوجزوطفيرهل

شهرالففالبفىرمولوسويااليعودالكلبدتبكلكهجمىه

الفرارفايئصربئفهماليهمافركرئمنكنتيفيره

رااوكانيوماعندكبرانمعتذرابأيخكمنمعاذيرافبلفيره
سثترايعصيكمناجكوفدظاهرهارضعاكمناطاعكد

الغدرمنخيرالعذراطراحفانببينليمىالعذروجهناذالفبره

نعتذفحسمخأتؤلذشبوننزورآاتيناضيمهاذافيره
نصبوراذااقليأوىويلنهاينليسلهلىكأفىهفبر

الديارمنالدياردنتاذايوماقالمثسيجمونهاواعظمفيره

ارعيمنالعشيةبعدهانجدارسثحممنئمخعفير
سرارواللهنبانصافشعرناوهاينشقضشهرو

الدياراسكنمنحبولكنفلبىاذابالدباربوهاعبرء

عسيرروبماولكنبسيراردئهانالهوهـبابمندخولكلرف

والجهرالسرفىالفهعنمصطبرلالبضقاقفبره

والصبرالمشغونلمفىماصهموافمجسىصبرا

الجسررباللنةوفارفاماتإلباسرافبمنفبرإ

فرورالمئكاوبعمقهاتواساشقالهمئاللو

انكسارهاالضلوححاصعان1هانقلستالعيحاالضلعهىمهصيره

دارلممماضاكأتدبرهحرةالمؤمئرليصناذالممألفيره

الظهرواحدودبيانالحبوفدهفتيةونتحىانترلمجوزفره

الدهرافسدماالعطارلمجوهلدابيتهاساولارالالىسول

كفهمابقيرتصبفدالثناياوالذورديةفيره

حصبرعلىكيذدةوجههالحيصصأنماا



كأل

أل

الألأ

ألا

أل
ا

أل

أل

ألا
ا

فبر

كيره

5فير

فبر

5فبر

5فير

الفيره

كألفيرهـ

كهافيره

ثألخيره

ألفيره

فيره

أل5فير

فيره

أل5قير

5فير

أل5فبر

أل5فبر

9البديعثلافىاربيعزهو

االصنشاكلتشابهـااطورقتجاجالترق

خروالفدحأنهودهقدحوالأنهاضرذ

خسراأمرافيربمصرشالىبعدنبالى

سمكزحالفيالخوفيةتوؤاوهحالءالمرقدرحالملى
باسرالقليلالعقلعلىويألفىافلهميرمقلمنفيأخذ

الغزيرباللبناللةويألزيدبقراتعنهاسيضئ

العنبرلبفضنحبرةوأئنارالغئفضلمنبخبرنالغئمحن

يقدلمالذىمناالهانولكلهفاصطبىنفسياهضىفدها

تصرلمأمصبرتئماعليكصاقالمغدرانونجقئ

اصخليقتهفيومكللهانهاللةبهيأقفرجعممى

الدهوردضتفهكذامنكناللدهراصبر

المعروراوألدامالحزنالداتارةوحزنفرج

المقرفعلفالذىفقرمخافةتمالهجعالساماتيقئومن

والنهارالليلادبهوالداهيودبهلممن

خمارهاوجلااذلدقذهبتصرةساألئالعبذاكنما

الناظرعلبكفبيلناظرالسعوادصنت

احلذركنثفعالك4فدينبعدكيئامن

دينارأأحببتانبعدلهوهبيهوصنفلسعلىاخاكحاسب

والساحررابطلدهالعصاوألىمومىجاءانا

يقهرالمنالدةباصفهرتايامهااقبلتالسعاثةواذأ

والبصرالمحعثقتاهوضانهجدثهاالياماخلقتطمقمن

يرىهامنهفيرهرأىدرهنفسمهجهلتوهن
يدريألحيثهناألنسانوفدمجسنهسرقفاكدتلضرىعدت

اخرىطيةئوقلبهمنصتاحمعاتحسبه



أل

أل

اال

أل

عال

البدفالمعلفىلهاربغزهرثأل

صيرىتقيضرركوالطىيخفعككللىالىتنظرطجمىاعلغبره

رىالبالحالقوجهبنلىواقصدعلىالىشظروالىملمنخذفيره

افاروداوخلثمارافاجنثمرلهاكاثحارالعلومان

االختبارقبلالحينظنتماروالبالثهابتجلفيره

ارمنيالكالناسلفالخؤثابارءاولولبس

هعصالفواحذرصديقكةميوكاحذرصفيره

رهبافاعىندالالصديقانقلبفلربما

ارهوالحالناسوفودهاداسامهفهحمامنافيره

الطهارهينقمقرهاطهومفايترلميثئاجمب
الممئمزىبرجونوزحاليخشىنمن4هفي

برىاألدقارناوانشهفاننى

فيرهبطنسظهرهارضظهرسبطظإلهنفيره
فيهراجماقكنوالاذاامناقصنفال

االسعارؤخصحالاالزمآلفىالمؤاساةتعرفأنماجمر

وافروالعرضامطاكمنبمدحكمادحاكنتاناناساحقوانكألفيره

صافيرالهرأسهملىئحرىهرمبازبمسحهوحلفيؤ

الراىحرفحصم

الجنازهنشهدلمماتانضناهصاذايزرنالممن

جمزاظنفقداليصابباندهالحروبيالممنظنوغيره

الممهنحرفحم

ساضمننليسقظةمسهاتد3انعسجؤضعالئقعتدى
يسماانالعودارساخبعودنلنرهقاعصانهاووراركوها

فبره



فير

ألخيره

كألفيره

ألكألئحيره

ألفيرهألا

كألأألفير

أل5كبرا

األغيره

ألألفيره

غيراا
اإلفيره

ا

4افيره
5فيرا

مغبرا

مهرهةا

هرميرا

19البطميعالمهلفىدربيحزص

إولالكؤسوأكلسضيرىلمقبلقدرتهانيارب

زجسااعيونمنفليكربياافبصبعيطلنافضيثواذأ

المجلمىفىكلعةفليكياربثالثانديمالناقضيتواذا

نفعمىهنالىاشثهسالمحسهنلئتظظلث
سالثعنثظالئسشلمجباوياياجمبسافافول

ببوسىرضيتقديمتطالبرحيكميومالحامأدخالولم
جديممىبذاكيدرىوالعديكملمعهادمىفىلمجرىوديكن

نفمىاقتاتاخوانهمعلىاحولىايأاياكثرةالولو

بالتأسىعتالنفسىأصحنواكأمفلوهايبكون

سأمنالسعدلينظرءيمهبتقمالمحسانيفام

ثصإلقىاثررقلتافورفىالفئلظالمحسمففلت

نفسهعنيدفعنمنفبرهمنيدفعالهيهات

نفسهحشاشةمنعليهاضرفاةالمئيمكفمنخذالفلس
االمواسىعزموبهافمنهاالتودداظهراذله

والناساللةبينالعرفيذهبالداجوازيهمالجراليعديفعلنء

طمىأنوحاشاكالحسئرمكهبهتىالذدالأذكرك

رمسهؤىفىيوأرىحئفهلاخيتركالوالمثيئ
نفسهمرالجاهلطهايبلغباهلمناالعمداههايبلغ

امماالناوبسكنواظرابيأوىالقصوروشرهاخيرالطيورعلى

مفلسكلراههاوحئكالهاهزالهاهنبداحئلتلقده

الحبعىفىادكلةحباوامنهنرفىواللص

المحبسفىاللهباركفالدهملبسفىالدهباركاذأ

ملشىمنبفلكفاقحداالمالحويخفىالقباحيزفي
رسمغالوجغتاعراقمنهزكتالذىمودكانبتتارضااللهسئ



ألفيرها

كألفبر

ألفيرهل

هفبره

كألفيره

فيره

ألفبرهل

فيره

كألغبره

كبرهال

5صر

فيره

5فطر

مهىفبر

ه5غبر

مهفبره

5ضير

البديعالمثلفىيعحالىزص

بشافميكونلىفالخبرئشفاعةااليعطفكلمانتادا

شفيعالعداةليلىالىلىفهللىلسنشفعونوالناسزهناضىء

نجؤعاملميىأتصبرئصنمماالفراقاكث
ودعوااذاتكرنمكيفجيؤوهمتبمنتأفما

منعاماإالنسانالىيثىاحبهئعتماالحصؤاشغفالوزادتى

االفطحكزندعنهايدىفصرتصاجتناولالىالسبيلكيف

مدياىالهوبرهانافينعرفهوالالحبتد

المدممىردأولىاسبقاداانخمااالالحبفىلىحنال

شائحاشينزجاحديثفكلءثالثاوينكفالتجعاربيئ

قانعبفئهالدنممماواقضطهيرشقأنورىصر

الودالمتردانيومالدوالودبعةالواالهلونالمالوما

صانعاللةماألظنبحييلارىنئحئاللهرجوواق

شاغالىاالذنفىفاحتاجصاجةنمانشفمبهاج

انمضعضالالدهرريباقأرييملنللشامتوتجالى

إلئمفعتميأصلألفيثااظفارانشبتالمنيةواذا
هاتستطيعالىوحاوزههفدشبئاتستطعلماذا

وهوواتعفيرهكوىالركذاهافعلتهاهرفىذنحلتئ

يصنعهاالىفاظروقديمهاقهاسامرئهنجهلمتواذا

يسىفكيهاهصفىيدرىفهوصديثانفعرامانوصديقا

وأفحفيهاالمحالةوهويبتلغرهبئراالشرفىفريومن

ألتنفعحياتهمالذيئوقىبفضلهيمئىنكناالذىذهب

فطههاعشتمتخرالمصاحبجغاقاذا
جهلازورهافىالقعورمئلطؤس

حرف



ألبدبعالمعلئهـاريمزهر

نالغحرفص

هذالفهفاألمحالفىهطبتهفانالشريفسد

الفراغهنالبالهواسبابشغالعلبكالغراغهاجلقديفيره

الفاحرف

59

ث

أل

ال

فيره

ههفبره

مهـفبره

كيره

ه5فبر

فبر

أليرهء

ألفيره

كألغيره

اههفهافوقاألوالممنكمهـفةمنكللسانىكءوها

احرفاالمطلىيافالىاظفاكاالملرلاناطدبماتاذا

ماثفحارتطبعا4موددهتكنألمالعتاببعدارعوىوهب

سلفعااللةعفاهضىماكرواوالذ

تئالبالمالحةاظاالنةفاذااوفحالحمايبينميزت

النفىانلناحلفتنهافمهودهاالتخهدتانلناحلفت

فيمهئيابالتعذببنوانقانلىحبذنأنحرقفوا

ينصفلييىمناحيلتانئوالجفابهمقأسذنبلىوها

اعرفلستمنكلخبراأللةطبئلذممقماالالناسعرفتانوها

11ئفىحئوفىومنعفحمطيمافهرىافىفبكعءمن
ألسلطهبخواخزلنغصكلهقخالهىمعالرحتعثربال

االحيفملىمرتانومحبضطابصعطرعلىتعىانيمفاراح
حلفاوانذبهـهفءحسدذىفولفىالتض

بالطرفرفالعسولىرسللنافليسلمجلصبوارقبهاحفرناافا

أالسففالىنظرنافعنانظرواوانبنظرةظغرناعنافغلرأفان
القاففسصصه

أقااطيفىاىوبحظهمنلماقباقحدفو



ألبديعالمثلئأربيعزهر9

احداقهفىءيضاياليثهاءجإبهاسدىسدانقطةلح

مشتاقاللهوحقاليكطىجارحةصيفانأمظمالشوقفيره

صادقالناسوقىكذابالناسففىبباطلاؤكانتقبلهمفالفيره
المشرقصاقرالنكاوفيبتخشىبالليلكنتاذافيره

نلثلىمئلىقلفباللهاوللناافهارانو

طريعبغماالمهالطيببومنءبهجونورافازددتكمبتخيره

والمقهمجةالنصجحناصعةنصياممألفيره
ثصهعلىفاتاكمنتبيتانحسذر1اياك

يقعيالهـالكيننسبوذوهالكوابنهالكاالالناسومافيره

صديقبفيفيعدوعنلهلخمصلببالدنيانااذافيره

البيادقفيهاففرزنتدارضاخمنارفاعخلتفيره

السوابقعدممنففلتاطبرتسابفتفالوا

الدفيقاعوزهالمجتهااذافليالاليفئالعقلرأبتفيره

ضمقزقفالىالعقليكونوحيثواصمعفارزقالمجليكونوحثيرهة

الدفيقلالوباحسنتاحسنتفالفلتطالفيره

طقبافيلموبالبالانفثبثلىتقولانلسانكاحفظفبره

دفبئفكالساقعظمولكنجبدهادكوجحبناهافعبناكفره

ساقملىالصباححئبهاسهرتجمجرةليلىاللةداطالأفيره
حماقحبفىذروناالقطكبزراخلطةوالبراغيثفيهاوللبق

يطاقالماالهاوالفراق4المفانفيره

اوفراقموتسلىماكذاهذابنلملو

فالحرف

المعركهفىالكلبوركةبيتهفىالورداالسحدهو

األكذلمالجهليكونوكيفدرىومايخطىويدرومايصببفيره

هخم



البديعالمئلئ8اريعزفر

عذلتهاتقولأعمكنتاومنمرتئافولهاتعمكتتلوخيره

نرتحاهلالكوطتفعذلتئمقالئجهلتن

باكطرتوهذاهكهذاجماشهتقئالدهرصنوفيره

اإلمافصحمه

أل

ا

ألإ

أل

أل

سااللهالةبهافلتقلجادنفسهفيرفىكفهيكنولولم

وفضالهجودهاألالمجدمنفضيلةلنالعالمبقبتعا

لالمتنماويدمنالثرياوايئلةضملياكبلاناستمئغيره

وابللوألمحاسنوالسعادةالمعبيبةحعسنمهـفيره

ابهالعينمنفوفيتهشهحولالكطهذأ

هساانتالذىمعطيهكانكالهجمهمااذازاألفبره

وتبدلالجفالنادافابدىتولىمنالفره

فسعزليمتلممنحمضاهشكآليس
شدلىالرباكوومالترحلىالنفسمنبةأبافيره

لىالهرإيلىبؤفناءهايخناائفربدينقى

طويلالعاشقيئليلطهالداشمكولالظاحنبنبحدليالىفيره

سبيليهامابدراويخفينأريدهالالذىالبدرلىيبهط

املبالقمميثمتالءاللقاالىامللهمشتاقصبابةوهافيره

رجلبمتمعثىاقلبايهوىحيثالىالوىاذاكنوعدازركمعاألعره
بارحالبيلهالحبرأيتاشئبكلارجاللعبأذاغيره

عاذلىيا4ورعافرىوكنالحبيبهذاينيكتأهلفير
العافلذلةهنوحسبكتخيرتهلنغسىفافى

مأكولالمرقلالمرارهاتلنانبقارصاالنساانفيره



البديعالمئلقىميعالىزهر4

رلمبدألواجبايمنوارخاقعنينهينهئالنساهان

دلالتالمسعحلمعيمونوقدحاجتهبصقالمتألىيدمركقدفيره
لوجملواارأىنوالتاقمعامرهمالقرمبصقفاتوربما

لمهاولنيانكلعلهاكلهارهالمصصامعبرمليفيره
لحلها6ألمحامءالقضانزلقدتونهالتوتاذااالموران

مملولوجههالحوالموأخوقاوهالصديقعلىخفعفمنفيره
بدلاختهامبالدومفطربالخافقينسنةفيفبره

كامللىبلىدةالمثهـالفهىانافصمنمذمئاتتكواذامألهفيأ

فضولوربلفافمنهمدافنونطتالنداىكيره
قولالىمحكالطلىسبانيدورفاباراحفاخرهم

بخيليقالانالعارانمافقيريقالبانراطليصفيره

نصلىالبادهايأهوالشيبتجلقوصلهااطلبوجعلتضبره

سبيلاليهوماالمزادفرالجوكطللممنأدقاههاواشمدألهفيأل
محولظهورهافوقوالماهالظطبفنلهاأيدأالعبس

حيلهذابالقىوليساليغمنفىيلةلىفيره
فلبفطيلئهايشايخلئنمن

ارصالموازفيانتقصتاذأوقلبىعيئفىداراكفيره

بمنالهشىصسلألئالمر7هانافيره
زحلعنيفنيكهاالمحسةطلبهلححتشيحاودحاهقىماخذفيرهل

وعقالاالقيدصغرىوفىلهايداهااستصفرتثمرأتئفيره

جلاحقيبةخبروالبرابههاطلبتامححاللهفيره
طائلعلىمجصلونوالحبهاعلىارجالاقغبره

االجلوفتومنوامدةوهنارزقهنالقهممفرغفبره
جيلمنهالقولوولىالناسبمنالسحيدالسعيدغبره



أل

ألا
ا

كأل

أل

ألفبر

5فير

فيره

غيره

ألفبره

فير

5فير

كألفيه

أل5غير

غر

5فير

5خير

فير

ألفيره

1البديعالميعلفئاريعزهر

الجلنسكاحسنثولومئفاستوحمممتاذاصأث

تقبلراكاخربرباليهتكدلمالعثىعننفسىانصرفتأذا

دليلالىافهاراحناجاذاشئاإلفهامئيعحوليس

اأفاتشأنطنكرلعلوبليةنحةبيتكلئ

زائلمحالةألنعبملوباطلاثههاخالىأالكل
نازلبدالالموتاوانيدومدانحههاانألفردوسجنهسوى

بالحللاماالجسصوربماحمافبهمحودضبكلحل

لكالكالعينينفىلالنكايمتكلفهحطكألن

العلهمنيخالهاانلدصئ

السهلفىيالسهلالصعىفىالعلىفصب

رخيصةالمعالىأدراكينترب

والخلأمنالشهددودتبدوال

الممحرفص

عماليثعطمحينابالىفلستسغينآاضافممالىجعلتك

الهمأنغرجاذابمنسىولسضعندهذكرتكاعيممئاذا

يخمثلممنبالسعدلهويغضىيوفلمنبالفضليقر

إلمواكبادناعلىوبردحرارةفومممباداجمن

همهمالذيئبالقوموحسمكإوالمديئالقومالفرمصهم

الجرائمتساببونواكاليهاذنبوارأيكبالعفرعلواولو

راماعلىفسدرااكرمواانهمنابالهوانيااكرم

ملوملغيراالدفىويالدهجدهاشبهالموكلفىاءامران

رمالمشىحيثوجهىرفساظالمافىاليومغيرعدتلئن

ناثمونصفكلمجوبونصفكمجاجةكالياخالىايظفرمى



أل

كأل

ثأل

أل

أ

أل

فير

5فبر

فيرعهـ

5فير

فيره

عألفبره

5فير

فير

5فير

5فير

فيره

5فبر

ألغيره

غيره

فيره

البديحاثلفىةارببحزهر

الماالحسيوفهاعليهسلتفغاواذا

وامحماظصموانتاظصامهنكمعاملئفىاالالناساعدليا

منهمحؤمنكحصكاناذاحبهمفصرتأعدافىتامف
يكرمممنعابكيهونهاهنمدأنفسىفاهنتواهنتئ

سفممنبجفنيههامجسالصههبالكيماهنعل

الجمممتصفيرةالتدلرمنفصحادمىوفطرتانفاسىفصعدت
السالهاواقرأهاللىملىاياالمطتففانالمجئمطم
وئكلهااحشائهعنفستحسبتهحئيشكوالحبزالوما

دهالهبيهعتدهعابمااذااثهاوحمأوالوفي

عظاملهنيخلقلمالمإللنمنوقابهمكأنحئشربواوفد
كريمعلىالفدومكاناذاالخطايامنتمتطاهاواكثر

يمنهفينعيمفىنعيمشقاهفىشقاههنفنر
بفهمالهنوخطابجهلهمناليرعوىمنعذلالبليةومق

ويولميفحرهاالصدافأوهننفحهينالكهاالعداوةومن

مبالشقاوةفىالجهالةواخو4بعقلهالنعبمئيشئإمفلذوا

ألمحيدومهافلبالفانمبيةيقيمحناباذالم
إالجسامبهنضوىفداجانيورويةاالذهـواكال

يهدموفيكتبنيهاذاكبتتماههبوهاالبنيانشبلغمئ
تنليمعليههنهيكنلماذابهاقمنقىياتهمئ

ألبكرمنفسهيكرمألومنصديقهعدوامجسبيفزبومن

ويخدميذلطحةبضربكهانهتاسطههاالعدبضربتعاهد

الدمنقعأنماتاألمنولرالدهاافتعالجسمرأيتفافى

الغاأبرىبالغيبريكويالقاعنداللساشهيريك
كرمهين5اللةاكعفالنفسهواعصاهكها11

فيره



افير

فير

فبر

فيركل

مهـفبرهال

فيره

كهـكيره

غيره

5فبر

مألفيره

لخبره

5فبر

فبرهث

5غبر

ألفير

غبرهأل

ألفيره

إلبدبعالمثلىاربغزهرأل

جسامادماميفىتعبتاكباراالنهينتواذأ

يظاالسيظألوهنيهعبسألحهحوضهعنيذدلمومن

ويوطابمثسمبانيابيفعرساهوركئيرةفىييصانعلمومن

صمكلفبهاواتسالعىحاجةئافاكنت

الددهمهوالحابهماكوبتنوملىيالحكارسلظ
قديمديئبافتضامولعاؤاانمفلىعالهاتمن

ابكماخرسبلبدوهويفهـانهبىاوهم

مبملربالعياهوائمبئخلئورته

مالطضدابدورشقاص41نواممطشاهىاذأشئكل
فدومسالمالداحسالموالصبىواللهوالذاتعلىسالم

يتهلمبههفيهناذاقبرهعرانالمرموسبنغعوها

المامنانهماجلإليموسواراخذوامال

هاكسبواحرامجيعنارذأكئعإلكموليس

حامالىصاجةفىهىافيافنالئسحامتاان

حامابنافرجناوصنسامءابناقددخلناونحن

يمصبلصااليضلقلىءاسبابهظضالكريمواذا

والدمإلمحماصورةاليبقولمنصفمافؤأدهنصفالغئلسان
وهميوسفافبلىاثسباطباعتقد

لوملحنئالمألىولموضعبحمنةالسااتتادا
هومكلهنقلبىخواطرالحمثعهواحداهاولوكان

ارقومواصلهيطيبافرنرولنمولامنالفروحان

المثيمعلىالكريمفضلفاجمابلهكريمالناذا

الؤيمعنبببنستراهالفليلالريمناذا



ال

أل

كثا

ر

5فير

لفبر

خيره

مهفير

الفيره

5غير

5فبر

غيره

ء5فير

ثألفيره

فيره

5فير

بنحبره

5فبر

ه5غير

ءفبر

خبر

5غير

حاليدالمملفىيغالىزهرأ

يبنهمالليثانتظالننفالبارزةاليثانبوبرأيثاذا

اساقوخلتنظرتضاص4قمألسصرةالثفوسيوى
حنامئالتماالقولتظنصدتوهاحذاملتاظيلى

الظلئميمااباالوتدفعليرهالنفسالعلموفدصي
وجوطوربهويعدهالصديشربهالماهمارأيتاذا

ئلوموانتعذرالهلعلهفلبهبلعكزنوالهفد

ناثموهوالمئادراكويأمللهمفدوالسيفألممديلجماول

السقيمالفهممنواقنهاافوالمائبوآمن
ؤحمهدفىالجرادفالعظاماالكلبسدفال

يظألفلععلةذادفانالنفوسشيمهنوالظ

اوركمصثهخنااطلهةالنيوتيالممواط
بظالىسيملىاالظالموالفوقهاالهااالبديدمنوما

الدمجوانيملىيراقحئاالذىمنارعالشرفيسبمال

واوخمفيهءسوااةالزشهبقبضراحئقبضتهوشرها

النونحرف

العالينمنيوقيهلمجبالىلالكذااموزهاكان

احيانارضايسفىالخفالكركببهاتاكلحييانتجبنال

االهانامنكاطلبانااللنائاتاعدكوكنت

رهاقساعلعواشتدظاايومكلارهايةاطه

انىقافيهقالطاالقوافىنظمالمهوآ

أناامفاجلهمنففعطدبيهمالمسرةالناسوتقا



ممأل

أل

ا

ألا

األ
أل

ألا

عأل

كألفبر

كألفبر

5فير

ييفيره

خير

ه5فير

مهـفبر

فيره

الفبره

أل5فير

كألفيره

فيره

5فبر

أل5فبر

أل5فر

فبر

5فبر

ألغبره

كألفيره

اهلهيماالمثلفيارسعزهرأ

الوصنوادعوىىماشرثمكلملىوحشهرحيلىبعدسرت

لىابسيفىهافدعظممنانئحئالسورملىطفح
تلفحزناولوىنفالهوىهنضمئماركاحبمنفىلىناذا

اجيبوناأدعوناسهبالاوواتجوالففواناصعفونا

احياثاالعينفبلتعشئواالفذعاشمقةالحىلبصقادقفوميا

11سارياحنمنشتهىوكللتاخلقنرياحىءالنساان
11اوجتنىنفسماومااوجعتمعنانجةجمفهاضربقنى

طتاأحدىمنويننخافعاهذارضاهذايهـ

يانايأتبكالنىالئميمهثلموتررايأنيكالذىالشفيعليمى
ازيئالفرمهثىبهبمتمثمىواراحفواانصروارخمثىاعالىالىمشوا

بالحسنلدسماحنايرىحئمحنتهايامفىءالرعلىيأتى

خرينابااناخكلداناجرملىالدهرمااذا

دقينانالشامتمسبدئءافيعواشاتينللشدل

تلبهأسىاندهرلفقالمضتءاحبةشيئالدئاذالمكنت
وهوحزظلىاهيءسانواسراألمكانالذىاخوك

ينوئهفربئالذىوثقصىهودةذهـمنفربتمنتفرب

يينوعليعثهبنهانهعدوكاحذر

افيهروالصدبقلىجمارزالعدوان

الجاهليناجهلفوقتجهـلاحدعليناأالالمجهلن
ممنهالفهارسهولولاحدجميعااهاحوى

أحسنهفنكلفوأهنفدغورهبعيدالعانما

عصافىكالقلتعدوذوخالفل

العوافىاللهنلموانهنجلبوه



أل

أل

كألغيره

كألفبره

ألغيره

كألفيره

5فير

ألفير

5في

فيره

فيره

5جمر

5غير

فيره

ابديعالمثلفىارببعزهر

ونذولسعهمنوفؤادىدهمنهبتليلةبرفعثرب

السفنتشتهىالبماارياحتجرلىيدركهءالمركئهاكلها

سكمةضالكلفانفاحمهارياحدهبتاذا

انواشاطرابداراالىولىبآمجاااوارثورب

يخثئألبهبمئيماليهبةإخترتهملمذفيوهبهكاذهب

مثالناللةعندوالعنربالرتهيشفارحمنالخبريفعلمن

المقتنىبئسالشعراهوعداوةبهمةواالسفهيدوم

الئنالفقديوهااعدوهبعدمالقمن

هيداناالحبابهعالخباطسممنرلةإسبوبفوأدكير
الحزنفانتاعايكيردوألبهسررتهاسروراايدوم

اخرينافومبفعقولكنعليهحنواحبههنوها

اوسنمنيفزعحثهاشهمفاستواناالفىلدخةيذقو

الواوحرفص

والمروهفصالثفايئاسأتاساتواذا

وهاشلهميواصلممنالناسدتههوتهوىمنزيارةافطعفبره

ملوهينيومعدتزدهمفانمممكلالناسحباةفيهبوالعت
نروااليهبالقطيرتقىرقصمناكبهاعتاذافيره

ءالهاحرفص

المرتفههاحوالهشهدتوفدخانالأالسدحلف

ههلهالسباباءسوستونلهالمثسهرثم

رىجماا



البديعالمثل8الربغزهر

جههاىمنللشهبغالوابافيمنالبيضوارىا

هاسارضفىجموتفلييىبارضمنيتهكتبتنوهفي

مشلماخطىعليهكشبتومدهعليناكنبتمهضيناهاخطى

الفالالمصفص

ه

لمافيقمنالعؤأحللئزينهمنفيالمحرما

خلباللهاكنتالدهرواىليلىبغيرعشتالدهرطوالءفيره

عقاللمنالدنباارةوهيلجاهلهاالدنياوحالوةمألفيره

السالسالتفكولتادبرتوأندابضعرهتقادصاحتافبلتاذايهـفبره

ءالياحرف

أل

يأل

مساويهعنوأجالعنرلهواقبلءزلهصراناملىالتحغظن

فبهبمامطوىثربالنجلسخطأهنبئابصهامنهنتنممصال

اهانباكنالتالمناياوحسبشافباتتاترىانداهبكفيفبر

النهىمحلووساانالحصىفبلاحسبدكنتفبره

الحصىافىالنهىرأيتءعقلهالىنظرتفال

هيوقيعيبالىالعيوبهنبراحيىالحسناهنىاحوجكانهاجمره

لتاوالعلىمتهاخلصهألهوىاحملبانراضانئعلىغيره

فيهاماكقىهنهاأسالمةانصواقبهالتخشىالئأالمورانكهرفيره

مجاريهااالسالماتطلبالمكرمةفيهمنفسلسألتاذا

اديهاامناوسلهافىنمنامحدصئتعرفالعين



البدبحلالىفىارميمزهر01

ثالفياالاننالظكلنيظنالبعدهالنالشتمتاللهجمعوقدفيرهل
عليهاممنوعكلوتطباهالدتكرهاففسرأيتغيره

هوفيهالذىالعيبعنوبعىفيعيبيرىانسماقكلارىفير

اليهبصىومنلمحقيخقادهنفلفيرهإ

والناسعةالرسالهوتليهالبدجالمعلفىالريعزهربخ
وبههاللهكربمابطاابىبئلىسيدناامثالإ

لةارسا



عماسعةاالرسالة

وبههالهكرمعلىيدناصمامئال

المعجمحروفعددعلىص

حينبرعدئنلبترأي
اجعيهةبهولهاوعلىسيدفامحدعلىالةوصلى4العالمينربهالحد

العالمينربرسولووصىالمتقيناهامكالممنطاتفهذهبعدأما

المجمىحرعددلىوهىوجههاللهكرمطابىالىبنعلىالموهصينامير
الحرفدلكاولعلىةوكلمعناهاايثمارةالحروفهذهمنواحدولنى

الهدىاتبحعنعلىوالسالمحرفاوعنصرفيتسعةصلى

االلفحرفص

الشرمنالغئأظهارالشدةفىكاسالاخوكبايمانهيعرفالمره

هشفعهمصيالكادبألالدفينالدفياداءذهبهمنخيرالمرادب
زاحةاسيرالهجواسيىارهانهذاأخوانتسدمهالمممزالىاحسن

المروعةهنالشداثداخغااليآسفىالنفس

ءابااحرفص

ءادافىالمالةبرالصبرسدبالظغرنفسكبنعرسلفبرالوالديئ

المؤءباللعسانمناالنسانءبالبمقىخرةباالدنيابعءاركاا
بالكرةعدوهءالمربصنتسعدربامينقرةاللهخشيةا ام



علىسيدنااهعال

هبالمتةالتبطلهبرلىلاالىكرحسنبركةبركهوالخيالمسسبت
ثابتةعطبةالرجهبضاشة

ءالماحرف

مارااخرفىلخاركاالقمالمنةسااتأخيرصكلىاللهعلىتوكل
بالخرتفاملااليمانضعمنالصالةفىءالمرسلتاولهفىلثفا

ىاالبدؤاثوقرالمدكروهعنتحافلالحرمةفىالمودةتكيدثنله

يكرههالمرهتوافمعالذنوببزكتظرفبرصطالطعامعلى

ءالثارفد

جودهوثلثهعقلوثلنهحياهااليمانثلثوجمبوهوىبخلمهلكاتثالث

السالمةثوباطاهموتالديئظةابالترااليسدهالألرصاطظه

االخرةثوابالعدلالميثثجاتباالعتذاراصمانكثطأليبلى

ارجلءثاءبالفنااووحوثاتبالغذاالنفسإتفي5الديايمنهمنخير
مسترندهمعطيهملى

ابمجمحرف
ءالسوجليس5الحفىالمرهجمالفيالمقلجهـدبماتجدجد

الكالمدةصالساعةالىالحقجولةساعةاطلاللةشيطان

جل5تزدشكراالفقراصال5آلغنالخيرجليس5االختصار

اليموتهن

الحاحرفح

والداحرفةسمزهءالمرءحيااالدارحالحلىعونهالمؤ اجم
8الوفاحرمذلمتءالمرحدةفنيهةالخلقحس5االكبادمحرقة

المربهنرةحرفهلهاصملهنملىأ



ملىسبدنااتال

اظاهحرفصم

01

يداالمناباالخيرتسترحنفسكخلففيرهيأمناللةخف
هعقلهدليلءالمرخللبالدعياالديئباعمنصفقةضابت5اظيرعلى

الودخلوصالكيسءملهنخيرالقلبخلوالفلبيجلىاللةفض

اللةسبيلئانفئماالمالخيرولودةودودةءخبرالنسا5العهدحسنمن
وجلعي

يى

الدالحرفص

لهالمرقلدليلالحرصالنفسءدا5بالقضلارضىالقلبءدوا

اقةاألرذألدولةاالخوانبرويةالسروردوامفعلهاصلهودليل

فىالملوكدولةهحدارجلدين5جمردينارالثصجارصال
موافبكمحولالغيظكظمعلىدملجغاكهنداردلاله

الذالحرف

والفواحدكثيرذنبانهطجقالطاشذربهاالشتضالمنثئالذم

الففرذليلحاءالمرذلاوحةيمزلءليااالذكرفليلطامة
هالقلبءجالالموتذكرهالمالرأساللمسانذالقةعنداللهيزش

حسرةالشبابذكر

اأءارأحرفصي
منالعيمثىرفاهيةانجكيرأعكاباكراعالعينجالءالحبرويئ

اترسلفاسترحيطلبكررفكأرتبأعلىأالرنب5مماا
رعوناتوسااعليهللةصعلىالههرسعلالىإنتساالحديثايةروالوالدة
عقلهدليلالمرءرفيقءالدساغلباتعندقاطراعمععبهاالنفس



ملىسيدنااممال111

الزاىحرفه

هصثيرةفلالهاةزرحمةلنالصالحزحمةبموانيسنهمارحالزن

رهدلثاكرامهفدرملىزرالمرلمطالىستمناهونإلعزوال
هالثواضعمنءايضعغازيارةباوزاياميثعونةالديخازواياهضلةالعاى

هرالازيةهنخيرإباطنأزية

السينحرف

خالصالوحشةالخلقحمهوربالدنجاشسروركالحزممنالظنسو

حفظفىاالنساندسالمةيرتهسعنننبئءالمرسبرة5ضها
هالفقهاهاالمةسادةاالنسانسالمةاللسانوتساللسان

طالمزسربةالشءفاالضهسعالحالحاقسصاالحيارةع

التواضع

الشهنحرفو

هالجنةطلبقىئهرالناسشقيهمرالناسشرالصلفالعينش

شيبكلائيرمنمنخررفةالىمنكةعقولةافئشح
هىمفقيرمنقراغنىعدنحصالقراقرأولالجنانشفاناعيك
الكلفةتركااللغةشرط

الصادحرفص

صالة5الظفريورتصركالصومفىالبحنةنجانهءالمرصدف

حفظفىاالنساصالحالسالكىفىالبدنصالحالنهارءبهاالميل

صسترهالجاهلة5االشرأرهننةاالخيارصاحبالمسان

الطعفىوفسادهالورحفىالدفيملمألحكثحكثراالرصام

هتحم



4119لىسيدناامثلل

الضادفص

الحميبضرب5احدكلرنقاللةكنافهضيررجامنسىضل

طعنمناشدانالذضربالحاللاكلمنالغلبضيلهاوجح

ضيئبالديخاالديئباعمنضل5ضراراالىركنهنضلالسان

الدناضمافتبدضافتمنصدرضاقالبدضيقمنداشالظب

هتبافضينعلى

الطاحرفصي

الطامهمعرأرلبالعافيةرزقلمنطولىباللةوئقمنوفتطاب
طلبمناولىاالدبطلببهفصرتمنرطالالمجيهخلحهن

دوالهطاعةرجاوهفصرمنعرطالاألشكللطرمعالذهب
اهلاللمنطولىجمةاللةطاعههالك

الظاهحرف

المظلومظالمصةارعيدكللهناولىالملوكظيصرعهالمرهظ

الماأمنداالمالةالالهالكالىيقودهأدظالمطنفعيعل
الظالمعرظلااليمانبظالظالمظةاللةكظلالسلطانظل

اعوجوجاالظلفيالأليمظلفحمير

ىناهاحرفص

اماوويخةالظعاقبهطويلهالكالمميب5ملقئعاثكنعفى

هقدمءالىمسرجاهلصديقهنخيرعافلعدواأليمانمنةا

اسعةالظالمعقوبةالكتبقىالجعدونبالحفعلمليك5اليسرملى
يوملةاصعقيبءالموت



علىسيدثاامنالأل1

نااحرف

يهواالهنمحالسةهناهونالموتكوةالمتوجمبنفالفدر5شهنفغ
هنفسهفابمنحظظجاهلشغمنخيرمافلكالمقلبك
طكءامنغشصك5االساعلىدلكمنفدركالمنغيندرففال

عةوجدانالمؤهنجمةضعةقاطعنفضبكبالبمماطل

الفاحرفرص

علىكفباصلهخرمناولىبفضلالمرربايدفيظغرفازمن
اصمنفبرالمئىءفرحاصلهعلىبدلءالصرفعللباالحكخ

صخلفلبكلالصدقالىءملىنفسهئرمنهأمنفاز
كفرهامننعةفسدت

ى

اقافاحرف

ةمنالقلبفوهالديئمنالحئقبولفلبهفىيخرعاالمرهفول

المرةقللالتهنبملاقدرحرصهالحريصقاتلاالبمان
القبقسوةهضرةأأليثرارفربديهدلبلءالمرقربئسفهما

فدرالؤمابالشبعمن

فالحرفصم

الهعهةكفرانحمسمناربىىعألفرالقلبدوأاللةكالم
هالجفيالملحسدهسياطك5ءدابالشيبكئلجهالع

الجودلبالىتطكهماكفاكنبالانالدنياموبمنفاك

ناعيابالمنميبفيأالعندارعحه

الالمحرفه

كرهامنالهنميبلبسصببفلبكلينالقلفيدالكالملين

ليس



43علىميدثااهمال

مصعةعداوةالرعونةمنالئمهرةلبعزوالاالبلطانلمسل
ورهوضايعلبغعقورهوصاالجلالبدرأىلو5الحسودعداوةاال

الميمحرفحم
العذبهشربهههكثركثرمالههمن5همومطالتههتطتمن

األشرارمصاحبةطبعهحدةالمزكةههلروضةالمجلسدحمعئ

هالكالمحصونالكراممجلسسكتمننلمماالمجرركو
ايدينهغسدةاالحمداثمجالسةلممانهتحتءالممنقبة

الونحرفى

ئبالصالةقلبكرنوالقلبصدأالموتنسبانالليلقيامالموهننور

هالفرمقامهدفيتكنامنانمرأسكشابحيننفسكالىنعيتالظ
التظلهنؤرمشايكغتجنلمىاحرنارالفرفةالعنىالمئنبل
الصدقؤالوجهنضرةالتىفينالموجةنضرةصيةبالمه

4الهاحرف

وهماخرنهالسعبدهمدوالهةمنهههاتمممةبقدرالمرهويم
هنهربكمنعانفسكمنهربكالمجبفيءالمرهحكدنباهالسئ

وهوالحريصهلكاكلهالثريدفبرهشمههيءالموهامةصدا

ماعندكهاتجمعهالمزةهاليعم

الواوحرفحه

هاجرهمنزاالمنلنصدفةوزرطموضعهغيرفىاالحسانوضع
لمهخلقهوفيخلقهءسالمويلاروالسريعةحقاوالقي

هيعادكلممواالكعنكتناكلمنواساك5ءالسوجليعىلؤخيرمنا

اراثصوقىلمرويلقزصالطغلولىحسدههنلمحسئويل



ملىسيدشااهثال

الفم11حرف

راحةهفبلرامالفقرلسافللهسالصلمرالديئ

الفذفللرأةالوفاالفاسفاالحرهةالقانعيخالسودا
لهالفضللمنفنىاللهاجماناللمناهانالللفاحيثىا

ثاالحرفصع

ئالصدفةيزور5اشهرفتنةساعةئمطالجمللكهافدريأيخك
هاضافااذاوصللزفاياهنتطلبهأرذقيضلبك5رأ

ءالمريسوهالكبارهنافلبالصدقالمرهيبلخأدهعيالىالصبررإعييصبر

بكصاحبةارجليسعدالنفمىراحةافايأسهمالينباألحسالقوهه
عبدا

العاشرةالرسالمةوتليهاهوجالدةعلىكرمسيذداامثالتمت

ئأسنيةاأكزهةاو

1ممع

لةارسا



ةالعاشرالرسالة

المصروالملوكءاظثماجمرفىالسنيهأكزهةا

الطولوفىحسنالبدرىأعالىاالجنابجمع

سخضملىبصنجيريأل
باكلالملعكوومداظاشفوارممومحيىاالكضالئفهالحد

الها11الانواشهدالكرميلجمملىاسكرهوالنمجزيلملىاحده
والمجمربالهسيدورسولهعمدهمحداسيلنااتاشهدولهشريكال5

الالمسانعددهاصىالوسالهاصألةبهواوملىعلهوسسمامهصلى
ءالاسادائادحقرأيتلماالمستعانوباللةفاقولودعدالقتابة

ئاتابعواابةااخبارهافجعواتواريخاارخيمعنهتعالىاللةرضى
لمضعغلهوعوشاالديئألقامهنصرةاللةجعلهمالذينوالسالطينءوالحلفا

افىبفلكلينتئذبدهموإطتنبدهماحمعاناصببتوالمساب

المددفىسببابرفمدأتضرهللهطمقنعةهةقىبمونوالمذاكره

االبدالىاالزلسابقمنبخصائصاللهخصهوص

محمدوبخيناشدنا

مرةبنكالببنقصىبنفافعهدبنئمإبنالمطلبعبدبنهاعبدابئ

بنضربمةبئيكنانةالنفصبنهالكبنفهربئفابىقلوبنكبابئ



السنبههةالنر1

ولدنفاقهناباالىنانمدبنمعدبنأتراربنمضربئايلسابنةمدر

ععثرالثافىليلةخالفبالاالثنينموهـهالخممىشبفاوسمليهاللهصلى

الفيلقدومبعدالفيلصماميخسانرشمنلشصريئالمعملىاألولرييبممن
رىكلالمحافىاللكواليةأثمهرئاوهلىهذفيروقيليإلهاكسينهكة

السالمعليهيمحصبنىعيرفعمنوخائةينوسثمانوسنةوأنشرانو
سوعلهاللهصلىومايقريحماألالمبزاتمنلهناوهالسطالى

الثصريفةبالمدينةاالولرلغعشرثاقناألسبوموتوفيسنةوستينثالئا
وبمعليهاللهصلى

عنهاللهرضىبهرالصديقالىخالفةإ

صنتينواقامعشرهاحدىسنةاالولرلغفىلهيعبوتحافةالىينالمحهعبدأحمه
ثالثسنةاآلخرةجادىمنبقينلسبحةالجهليلةفىوتواياهمعةواشهروثالثة

وسنونثالثوسنهشرة5

عنهتعالى4ارضىاظطابفيعمر

وستةلنسنعشرءواقاعنهاللةرضىبكرابموتيهلهبوبعأبوحفصهو

وسنهيئوصعرثالسحنةافيذىعمثسثأكوتوفىالليوخساشهر
وستينثالث

عفاقبنعثماق

الهاعبدابوكنيتهعنهاللةرضىالمومناللناميرموىااميآبنالعاصالىابئ

يوماعخرائنىاالسنةمشرةئاثواقاموعشرقاربعسنةالمحرماولبويح
منهالححةذىعيمئرثامنواستشهدوثألثىسخسنةشعالاخرفىوحصمر

بابقيعدفنسنةوثمانوناطتانوسنه

عنهاللهرضىابطاالىبنعلى

صسرسايعالجعةليلىوتوفىأشهروتسعهسنيناربمواقامكالتوفاةبحدلهبريم
كوفةاباودفنوستونثالوسنهاربعينسنةرعضان

الحسن



أاإلشبالالنر

عنهاكرضىطالبالىفيعلىفيالحسنأ

هابىهاتتوملهيععثهبمورضىوشعليهاقهصلىاللهرسولىبنتابن
لنخسسنةوهاتسبعوااحدىسنةاالولريعفىنفسهوخلعاشهرسنةواظم
ثالكأتمامالحسنواليةاخروكانبالبقيحودفنسنةواربحونسبعوسنه
ينأجمعنهماللهرضىبكرالىخالفةمنيوماعشروئالنةسنة

اميةبنىدولةإ

افيرهايمصرعالهموكانتنزارعشأربعةنهم6لحافالوعدةئمأمأباثهت
عنهاللهرضىيةهصاواولهمفىشةوتسعوناننتانومدنهم

المجةذىاكئلولحاهيةبنحرببنضرواحمهسفيانألىبنمعاوية
ستةرجبئوتوأشهروئالنةشةعشرةنسعواقاعالمغدسلجيتاربعينستة
يميئودفنسنهوسبحونغانوستهستين

راشوتسعةسنيىئحثواقامابوهماثيوملهويعمعاويةبنيديخ

ودفنشةثالثونذمحوسنهلنممتاربعسنةاالولربغعشربعادفىوت
الكوفةالىينالحسسارابامهوفىبدمشئ

بوهااربعوافامابوههاتيوملةبويعمعاويةبئيزيدبئمعاويه
ودفنوعشونالثوسنهوستيناربعسنةاالولريعضاسىقىوتوق
بدمشئ

الىلبتمنجرةأأبعدالمديخةفىولدمواوداوليرارلبنالدةمبد

ثالثوفتلفليالاالسنينتعءواتاسوساربعسنةتاطعرجببمكهلهبويحيكر
نريفةالبالكعةصبعينوثالثسنةخرةاجادى

جمالكونحوهاجطاناسمةلدواميةبنامالصاالىبنالحكمبنوانعى

قالهطفلوهوايهخفالطيالىخجاللهوشعليههاصلىانىيرولم

ااشصعشرةواقامسضوماربعسنةبالثماملهبمالتاريخقىبىالن



السنيهالنرهأأل11
ا

ثعرينكماحدىاقامابوهماتيوم4بوبعوانهصيئالملكعبد
وبافيهطليرالتابنفعلهرفبلاوسبحةسنينسبععثريوهامنهاوخسةسنآل
بدمشىودفنسنةسعونوسنةثمانينستسنآوماتفتلهبعد

واثامابوهماتيوملهبويعالحكمنعروانبئالمكعبدبنيدالو
وسنهونسمينتسفهخرةاالادىنصفونوئاشهرانيةوسنينتسعا

شقبدودفنواربرنئمان

اخوهررالوليهاثيوملهبويعلوانهىفيالمكعبدبنسانسلأل
خصوسنهوثسعينتسعةسصغرفىوتوفىاشهروثمانجةعمتينواقام
نههبعونوار

ابنسايمانهاتيوملهبويعألجصتمأطبنوانعصبنالزيزعبدينعر
معنسوسنهومائةاحدلىسنةرجبقىوتوئأشهرسةسنتبنوأقلممه

يزاررهحمصبارضبديرحمعاذودفنسنةوثألثون

راثسنيناربعوأقامعهايئعرهاتوملهيعبوالملثعبدفيلدبئكلأل
سنةخمسؤتثالثوسنهوهاثةخسسنةشعبانفىنجوانهوتوفى

وتوئشعشرةتسحوائامهاضبزيدهاتيوكللويميزيدبنالوليدل
شةوخسيذثالثوشهوهائةوعمثرينخمىخرسنةاعرلؤبارصافة

اشهرخسةاقامالوليدعهابنفتليوملهبويمالمكبئالوليدبنيريد
سنةاربعنوشهومائةومشحرقستسنةتوق

اقامالحةذكىفىاخوههاتيوملهلوبعألالملكعبدبئالوليدبنيمابراهـأل
اظنانوسنهوهاتومائةوعشرينسبعصمفرسنةفىنفسهوخلحيوهاسبعل

فةوثاللون

ينسنخساقامابراهعمخلحيوملهيعبواإلولوأنصفيسجدبنوأقمصأل
وخسونتسحوسنهوهائةوثالثيناطتينسنأالمجةذىثالثفنلانالىوشهرأ
اهيةبئخلفااخروهوهصرارضهنصبرابوبناحيةهغتلهوكانينة



السنعةهةالثرال

العبامعيةالدولةعتثمإ

ونعمثرواربعخانةومدتهمنفرأالؤنوسعبعةعدتهموبالعراقانوو

السغاحالعباسأاولهمسنة

وثالكأاطتينشةاألولربيععشررابعكوفآالفىلةيعبمالععاسايو

وشهوهانةوثألثينستسنلىالمحرمفىوتوفياشهووكانيةسنينارلعءاثاومائة

اسنةوثالثوناثنتان
وعشرفييناثنخوافاماخرهماتمبهلهبويحأخيورالمنصجعفرايو

ثالثوسنهوهائةسينوثمانسنةالمجةذىفىعثآلفريبمحرمهووتوفىسنة
11وتسعبنخمسبالباقاسنةبالمجةبغطادولدقوهوالذىشةشون

ربعدارثوهارونالهادىموسىولداهالمصوربنمحددهـ11

وشىنسعستةالمحرموويوهاوشهرانسنسصواقامابوهاتيوم
وهائةشريئءوذعصنةلدقونصفسنةواربعوقاناوسنهوهائأ

وشهراسنةاتامهابىهاتوملهإددى11فيدلىطالهـسص

سنةخسوناربعوصنهوهائةسمعينسنةاالولريعماتطصغا

سنةشربئثألثااثاماالداهاتيوملهبولحاخوهارشبدهارون
خعىوسظوهائةونسعبنثسنةاآلخرةجادىقونونيوهاشر5ونسعة

ميههـةوواربعينتسعسنهةذىاخرىأبالىولدبعونارو

وسمعةسنيناربعواقامابوهماتبومبويحارشيدبنيناألمج
سنهومثرونتسعوسنهوهائةوتيسعينثمانسنةالمحرمفىمتلثموخلعاشهر
ومائةوصبعيناحدىسنةبغدادقبرصافةولد

سمةعيثربئاقاماالهينأخيهقتليوملهبويح4اخوهنالمأهيبئاقهبلى
ثمانشهوهاضينةشثمانممنةرجبفىاربارضعاتاشهرسه

هائةنسبحهسنةاالولربغارشيدفبهااصمضلفةليفىولدواربحون

ةوثمانجسنينثمافىواقامالمأهونيويمهاتلهبويعءمحداخوهالمعتصمء



ثألالمهشهالنرهةإل31

واربونثمانسنهوهاشينوعشريئسبعاألشمنةاألفىربيعفىوماتههرا
سنآولدفىسنة

وتسعهسنينخسآماابوههاتومبويحالمحتممبئالوافقهارون

أةسوثاللونستوسنهنوههألليئواطينسنةلمحةاعدافى ءعا
106بةنسنةلد

سمةعشرةإربعاةاماخعههاتيومبربمغنالمجعفر
واربعوناحدىوسنهوهاشينواربعينسبعآنثةواشهروتسعه

ىوهاشسبعسنةولدستة

سنةوماتاشهرمسفافاماسهقتليوملهبويعولدهالمنتصرمحمد

اخعبنستآلولدئسعنةعهثحونوهمنهاآلخرةريعهائتينواربعينلمنثج
وهاخأئصقوع

سنبنثالثافامالمنهعرماتمويممألالمعتمممحداحمدبننالمسنع
ستههوقتلنوماشوخمسيناثخينسنهالمحرمنفسمهوخلحاشهرثسعة
وهاثثإشعثصرةثمافىشةولدوثالؤيئاحدىوشه

سنيهطثالثفام1المستهـجمنخميومبويعالمنوصبنالمعزدإ
وهاخأوخسينضىسنةشعبانفىأبضمانضهوخلعاضهروسبعة
ونألشيناثنتينسنةخراالرببعفىولدسنةونوعهثثالثوشهافحومات

وهاشين

شهراعمثراحداقامثئالمىخلعاليومبمالوأثقبنالمهندىد
وتاللوننسحسنهوماشينوخمسينخسىسنةرجبشهررابعءالثالثاموفل
أوماعرةخمسولدمشةسنة

وافامالمهتدىعهافيهاتيوملهبويعالمتوكلقاحمداللةمدالمشأل
اولوهوسنةخمسونوسنهيهاشيهطوسبعيهطسنآلتسعوتوفىشةالكشربئثاثال
وماشبنثمرفيوعتسعسنةفىولدجمرعليهخليفة



131لالسنيهالؤهال

سنينتسحتامدظالمعةصماتيوملهلويعالمونقالمعتضدفيد
ماربحونشهعمنهلنوهاوثمانينتسعسنةخرةاالجمادىوتوفيأشهروتسحة
وهائتيىينواربعائنتبنسنةولدئحنفياوكان

وستةستىستاظمابوههاتيوملهبويعالمعتضدبئالمالكتئملى
سنهثاللوناحدىوسنهاوهاثبنوتسعخىسنةالقعدةذىفىوتوقأشهر

ومائينوستاريعسنةرجبولدئ

وصثرفياواقاماخوماتبوملهبويعالمعتضدبنصفرالمقتلر

يوثألنضعيسنةشوالفىوفلونصغطشمهراواحدعثرسنةا
تم3ولدالصبيانهنالحالفةولىخلبفةاولوهونةوثالثون

ألوهائتيئوئمانينلظتينسعه

اشهرعمعةواحدةسنةفافاماخيهقنليوملهيعلوالمعتضدبنالقاهرمحمد

اسنةوتوفيوثالثمائةوععثصفياطينسنةاألولىجادىفىحيناهوتمكوخلع
وهاثينلنوثمانسبعسنةيعولدهوخمسوناثنتانممنهوثالكالئةوثالشتسع

سنينستفافامالقاهركلخلعبعدلهبويحالمقدربنعداراضى
اثنتانوسنهائةوئالوعهثعريئتسعسنةلاالرببحقونوفىأشهررةو

وهائتينوتسعينسبعسنةولدشةوثالئون

سنبنئالثافامعهاراضىهاتيوملهعالمقتدربئابراهمالم
وشهوثالكالئةوثالثالثسنهصفرفىعيناهوحمكوخلعهرأعصرواحد

وهيهشينتسعينتسعسنةشعمانولديمتون ا

وأربعةسألاماالمتئخميوميعمههالمكتفىبئمبداللةالمستكىا
ثمانسثةوتوقىوثالثمائةوثالثيناربعسنةاآلخرةجملدىئينىاشسهرا
محائئينوتمممعيناثلتينستةفرصولدواربعونستوشهوثالثمائةوثالثينا

وعشريئتسحااقامكئالمتخلعيوهلهبويعالمقتدربنللهالمطيحالفضل
خمعىوسنهوئالثمائةوستينتثسنةالقعلهذهـفوخلحاشهراربةسنة

وثاللحائةاحدىسنةالمحرمولدئسمنةوسشوا



هالستهةزاأ1

رةسبعواقامابيهخلعيوميعلالمطيحبنالطائعريمامبد
ثالثستةوهاتثالثائةوثمانينهـاحدىسنةنفسهوخلعاشهرعةوثسسنة

وثالثمائةوتسعل

سثةرمضانشهرفىلهبويعالالمقتدربنعاقأبئدابالدةافادر
ذىفىوتواشهروثالثةصنةلىواربعيناحدىفاقاموثالكالئةوثمانينىاحد

وثمانونتوسنهةوارجماوعشرينين6لسنةالمجة

اربعاظفامأبوهماتيوملهبويعدرالقالولداللهعبداللةلجصالقغ
ستوسنهانةواروستينسبعشةشعبانوتواشهروثمايخةسنةواربعين
شأوسبعون

تسعففامجدهماتيوملهبويمالقاثمبئمحدبئاللهبدعباللهىالمقتد
اثالثوسنهممائةوارةوثمانينسبعصنةءالمحرفىوتوفياشهركسأسنةثرةع

اسنةوثمازن

شةوضريئستاواقامابوههاتيوملهبعهوللىأحمدالهباالمستظهرال
شةأربعيناربحوحمامأوسنهعممرةأحدىسثةثحأل

عشرةسبحوافامابوهماتيوملهبويعهرالمشظفيالغضلالمسثرشد
11سظون4واثالثوسنهوخائهثرفيعثممحهسوفنلستة

1111شهفامظأبفتلملةبوبعالمسزشدالمنصوربنباللهاراشد
وخحائةوثالثينكنتينسنةوعاتوخثائهثألنينستةوخلعواحدة

ا

11فاقاماخشهابنخلحبوملهبويمالمستظهربئعداللهالحىالمقتئ
411صتوستونستوسنهونهائهوخسنخمسمنةوتوفىسنةوعشريئحمسا

اعشرةاحدفاقابوههاتمبويمهالمقتئفيايوللهالمسلمد
سنةواربعهنثمانوسفوحمائةوستسنآستوتوفىسنة

11سنينؤحفاظمابوههاتيوملهبويماتجدبنالملةنجورالمستضئل
فىوتو



مماهالسنيهاننرهة

خطبالذىوهوسنةونوااثغانوشهوحمائةسوسبحخمىشةوتوفي

الشاموألمجاذرايوببئالديئصالحله

واربعهنسبماقامظابوههاتيوملهبوبمألالستضىءبنأحمدالئاصر

سنةوتسعونتسععفوشانةفيوحشثاطينسنةعوسنة

سنهوتوفياشهرذممعةفلتامابوهماتيوملهبويعءواسهمحدالظاهر
سنةستونوستهوشاثهوعشريئئالث

ؤلوئسنهعمثرهسبحفافامابوههاتيوملهبويعهرولداحدالمستنمر
ائهوثالمأوسنسعءسنه

اصهرةسبعمظابوهماتيوملهبويعالمسنصرولددمحيالمستعصمثر
االحالفهوانتفلتبغدادخربتوبقتلهوشائهسينستسنهوفتلسنه

سنينثالثخليفهبعيرالناسوافامعليهاواعمتيالغمالتزبدخولكلئامنها

لهفبويعوشائهوخمسيننسعسنهالفاهرةالىوعلالناقالمستتصرل

العراقوتوجهرقهظئماشاماالىبرسالظاالمثمحبةوسافربالفه

طميستقرلمموهذاايضاالتترلهفق

نسبه6بتهاومرمصالىاضرالعباسازأشدسناطراالهااحمدالحام
احدىسنهوهاتسنهاربعونخالفتهةفىوهبهاءالخلفااولوهوبمصرآوا

ثامنمدتهءوابتدانفيسةالسيدةمجوارودفنسنةونىوثظوسنهوسبوائه

وسمدائةوسعينأحدىسنةءاصر

اصدىامفاابؤماتيوملهبعبوالحامولدسإلنبالهىالمس
بقوصودفنوطبعثائهاربعيناثنتينشهوتوفىوخلحسنهاربعهن

عشمرةىاحلىقامظاليهخلحيوملهبويعتفيالمولداحهدالنانىلمالحا
وشائةوخسينثالثسنةوتوفىسنة

فاقاماخوههاتيوملهبويحبكألايضاالمستكووللىرابوالمعتضد
وشماوعشينثالثسنةوتوفيسسنعمثر



السنيهالمزهأ31

فاقاممنهبعهدابوهاتيومبوبعالمعقدبنمحدامهعلىالمثوكل
وشائةوثمانينخسسنةئوخلحسنةوصشرينانننين

له2واحدآطاطبئدالمسروكابراهيمالوائقابنعرالمعتمم
وسبرائةوثمانينثمادسنةونوفىستينثالثفافامافوكلخلعيوم

اضرهماتيوملهبويعالمذكوراخوابرأهيمالواثقفيزكرياالمعتصمل
دارهمولتوشائهوتسعيناحدىسنةنفسهلعاشمهروخسهسنتينفاقام
وثمانمانةىاحدسثهماتاقالى

ثمانسحنهونوسنهعشرةسبحفاقامثانياالمعتضدبناتوكلعادأ

لىاوصشرةوخلفوستونثمانوسنهسنهوئالتوننسعمدتهوجملةوثمانماثه

اولهمتعالىاللةشااندبهرهميةقىخسهمنهمبعدهوتولىرذكو

سنهالىفافامالمتوكلابوههاتيوميعبوالحباسضلابوالفالمسعين

وافاموثمانحائهعسرةخمسسنهوخلعراستسلطنثمةعمثصاربح
وثاللونثالثوسنهبهاهاتانالىمكندريهبح

السلطنهمنصينالماخهخلحبوملهبويعداودافغابوضدالمعثإ
وسبحينستارامنوبلغوثمانمائهنواربعخمىسنةوتوئسنهثالئينامفا

نهقالظاهرالمالثمليهصلىسنه

وتوفىلنشعشرفافامالمعتضداخوهماتيوملهدعبرهرسليمانتكئالم

نعشهالسلطانوحلاخبهفوقرامنولجخوئماغائةوخسخسسنه
سنةتسعبهأنهوتارتجا

ستبن2ارفافامالمستكىهاضماتيوملهبويملزةالقاايوالقائم
الىبهاةاةامكشدريةاالالىوارسلهوثحانماثهينوخمستسعسنةاينمالالمكوخلعه

وثمانمائهوستين6طتينسنهمأتان

القغخلعيوملهيحوةاالصضاهسبوسفالمحاسنالوباللهضدا

لالستيوموتوكتوالنمائهوخينتسحمةرجصثالثاطيخسيوم وثمانماثهيناربخسنهالمحرمعشريئ

لىر



31السئيهألنرهةا

ناعيراابئداالحامأولهمصئعرئالئةبمعرافاحماالذفيناجاسماوجملة
ستةونوعشواحدىمائتانمدثهمداالى

اليعةهارضىالصديقلكرالىعظمااألهاممناظالفةفىمدمننجملة
همخسةاراشدونالخفلهذالثثفصيلنفراسبعوقهذأعصرناخليفةفقى

سنةثالثوفيومدتعنهماللهرضىعلىبئواصوكلأنوصوعرابو

اللةعبدثموالسالمالصالعليهاخبرسومليهاللهصلىالتهرسولوفاةمن
ثوأهيو5قليالاالسنينتسحومدةصنهاللهرضىاباريراابئ
هعاويةاولهموفيرهابممصوعالهمبللشامخالفتهمكاتتنفراثرعصارد
ولاوالطصعدقبئهروانخرهم1عنهاللةرضىسفيانألىافي

خصونوالصاممهونسنةنوثساطتانتهموبىعنهماللةرضى
احهدستنصرالمبئالعتصمممدواخرهمالسفاحاالباسابواولهـمنغرا

دادبفخرتهذأالمعتصعمىوقعلستةونوعشواربعخائةعدتهم
اولهمنفراعنمرئألثآلبهاالخلفاومحكلةمصعرالىمنهاالحالفةوأنتفلت

وهدثهمهذاعصرناخليفأيوسفتخداالىالحسعناالهيرافياحمدآالحا
حفظشهممضىمناقهرحمذكرراالذيئوهمسسنةوطمواحدىماشان
بئمن

شائآعراواكثرهم4عثهائتاعرااقلهمفرعوناونالثوناربةهعرملكوفد

سنةكائأمصرملكلهفلصويمىفوعونمناياتدوالاعئمفيكنوفى

الىنحالطالدهنمفىمخوأليزلولمصروهافيهميرولمصصوالالماصابها
االولىاعنهـأقهرضىعباسابنقالولىواخرةافالاخنهان

علىامرباناولهؤخرةواضيرىالهسإهاطتقوله
الملهكاوالدمندبولمبالنارحمرهاوئبالماالنهاراولئاللةفعذبه

يستقمفالشامالىهارباجفمالديونوكبتهفلرظباصهانطاراواغاكاق
اقابرالىوخرجبحيالالهكوصليلهوهالتةهشملفرأىهـرالىءمحاوءط

خبرهالخايغحئجعالميتصهنيأخذوجعلاالمواثماملنفسهطىو
صاسالىفىفرعونكسارفاسةوزروسباالهـوهعرفتهعقلهفاجمبهطهوفاحضى



السفهةالنر3

النافاحمبهئفسمولوعلىبالحقيقضىصيامدالنوحسئةسيرةا

قروقنالثهمنهمهاتحئطويالزهانافعاشمولفولوهالملثفهوئعدله

قللوهفاطافوهةفالممتخافأثملىبكملمانايقادوتيفبطرباقوهو
الههفاوسامهثعهيففشه6هاجمليكفرمونربياالسالمعليهموصى

اقهادادطامحبادىالىواحسنبالدىحرانهالسالمطيههوسىالىنعالىا
مقمهةعلىانوراشيلاوبنىالماعليههويمىطلبقىخرجاهالكه

صهيخرجلموالقلبالجنبينسوىالفوشائةالفالفهامانفرعونا

ذلكئمسثرهفىنوسنةالحشربندونمنوالسنةنأالربعفوقعزمن

الدهمنرموننودهمفيردهمحصلنالفوقيلادهمفرساسبعوناليرم
وهوالقكممجرالىاسرائلبنىمنمعهوالسالمعليهموسىانتهىظا
لهفقالكلببالاالمواجونركتارياحهلجتشرقهاهنمصرحدىم

اهامناوالمحرورائاهنفرعونفشينافقدامرتاينامهطميانونبنيوشح
نهاعطيمذلىاوقالءالماوشعاضههناالمهمالمعليهموسىفغالا

هفساقبهعقالتاعىايئاللهلميمىيافرشونالمؤهرحزقيلهو
فىفرسبتالمجرادخاهاثمشدفهامنبداكطارئبإلمهافرسهلقيحق
بدرىألموسىعليقدروامذلكمثلنيفعلقومفذهبفارتأىالما

بعصساهفضربهالمجربعصاكاضربانالهالدةفاوسيصنعيف
كلفرفاعشصاثئروصارفىطمةصلىوافففرعوديلمؤمنفاذافلنفدق

مسلمناسراشلءمنشطصفدخلهسالكلينهاضطيمالطودفرق
افىهمفىوفوونءفرودخلءالماخاللمقبصضاضهملهوىللسمالكتلك
ايخامعهومنفرعونفاغرقصرعليهمالدةاطبقالمجرجيعااستقروافال

الديخاعرواالذين6واعاءدارالمحامصرلفئولماخريئاافرقناثم
صاحبندرايىوهوالقرنينذوكممضومعرفتهموتدبيرهممجتهم
اخعالفعلىالكهفسورةفيامراكتابهفىالىاللهسرهذالذىالسد

ااألسكندريةولئهاؤطلهكلسالىبهضللغوطهااالرضهلكاالقوال
اوىارومبإلدلةاللنةواسكندالجوذببكأرىواسمكندربةالمشهورة

مديخة



9كالسنهههآأنتر

والهندسةالطبءعاوشهابهاألبراج1وأفاظرحمرفندةهدمف
وسطلمودافالطونمنهموالمسالتوارصدالحسابوابخوموعواتحباه
زفةائانتوالطييبوحالينوسارسطاطاليصوبقرأط

وقوةاريادةعلىاذهانعهماتكونواالعلومابامصسالىيألىلأال
منبهانو5اطدهداوقهزماتاالىوكدلكوائهابطيباالذا

فىهاعندهيالببئانوجلعيربهاسآلتالئفرعونأةاحيالصديقات
فرمهنمحنةملىبرهافالثلهااشيبوعلهفرعونمنيخهاالالجنةا

ئهمتهارائحةابخةءسراالبلةئتوسلمطياللةهلىنجيماقالىفغد
نوفرعونأةاهاسيةراثحةهدهداظىهاجريليافقلتمنهااطب
اسماعيلامبهاجرىتسالحلبلابراهيمالسالمطهماالنايلممرمصراهلصاهر
ايفاجونرئهسعينصاحبببنتالممعالممليهيوسفوتزوجالسحألمعليه
اوجالهبصرهامليافردتعالىاللةطفلىعيتجمزتانبعدذلمحا

نصربختالغراعنةهنصرعلىكلبو5لدالمنهاورزقاالول

رةبايماذايمانهشبهحئاجمانهقىواختلفبابلفرىمنقريةهزوهو

ليهاراستولىممحروخربالمقدسبيتخربانبعدوذلثفرعون

بمأحمدبهاليسسنةادبعينخرابامصسوبتهتالغبطايدىمنذهاواخ

بقيضالمفتذلكومنهبههمنرجالكاعلحولكروهارفبختردهم

محمراهلوفانلتداساثرلىمارسمالىرتثجمقهورةمصر
فرصيتامكلفىابهمايدفععةهاعلىهالحوهمانالىبحراوبراالسنثالث

اوافامملهرظوافصفلكعصرىسرهماذنصفوجعلوالكبنفارسومالى

وصارالشامبالدهنهمفاخرجمسفاأروغلبتئمسنينتعفلكملى
الحدليبلىزمىوسما4عإلاللةىصلالملهرسولعهدوذكأقيرومطهمصر3

وفيهاستسنةالقعدهذىفىجدةطريقعلىالمشرفةمكةمنقريببزوالحدلجية

رةاتحتفريشاعبمعليهاللةصلىالنبىطافجهبايعالئالىضوانلعنت
جزيتهماووالهعإلكااميراهصصالىىالمقوفوجهد9مارححابهرفلكلن

اللةرضىبلتعةالىبئحاطبعليهفدموبها4االسكندصفمزلوخراجها



السنبههةزال3ل

اصءينابدأتفدفارسأوكانتوعليهاللةصلىانبىتابلعنه
يخاالىفيهترلولموحصنتهشاارومقتثممحعالحربقوفالمص

االنايمساثرالىموسععليهالةصلىعداسيدناوجلشاللةبحثثمالغع
عثمىهثالثوهاعليهاللهصلىبمكأظقامحمااللهمويبىالماالهـهرلبظ
الهاصلىوصاتبسنينعشربهافاقامامثريفةاالمدينةالىهاجرثمسنة

الصامتبنعبادةيهاارسولنوسالماالىيكالهالمقوقيوسصلبه

البهواهدىكعتابهمنوس4مإلاللةصلىافهرسولجابظعشهاطهرضى

ولوالقبطيةيةماوحمارةوبغلةوفرساوعسالوطرائفهامصرفباطىملى

عليهصلىاللةرسعلحياةمدارومعظيمهرفلماملالمقوقريدفىهصر
بئعرخالفةمقومدرأعنهأللهرضىالصديقبرالىخالفةواياموس

نجالنتهوطنالبالدمنكثيريديهعلىاللةعفةعنهاللةرضىاظطاب
ءفيالفغنواالمةلهذهالمقدسولدتالشامعالمنةعنيمعنالعباد

صعدبنالليثاالهامالىبالسمندروايمنبحقرويترةأهنرةمثتسعا
العاصعروقهخالةالحافلملمااناطاكرقالىلسندهفهـألله1000 4العد

تهاانفانكهصرالىالمسيرئأسأذندنالموهناصرياوفالعنهاللهرا امى
لربامنواجمزهماموالااليضفرايلهمكوناينللصمقهةنتا

بعظمعرويرلنجذالخاصهوسلأمعنهاللةرضىكرفقوموالفنال
رجلفاربةهلىلهفقدعنههارضىعرلذلكركرطئضدههااهى

العريمفىألىؤلحئعروارسفواشنصرهباللهعذواسوامعقصرلهوفالاا

المفوهىدنبنامالىوصلانالىسارثملالمثةصمرحدودمنوهو
فيهمالغامئصرباثئفأمدهيلهعرالسبدالىفضبديداكاالففاثلوه
بنوعبادةاالسودبنأدوالمقدهالعوامبنصراكوهماألفزباربمافاربه

عنهماللهرضىالسهىزافةبنخارجةاوابحانوفيلنحلدبنلةوالصامت
هيبالدىالميتوهوالفسطاطعروفنصببالحصنواحاطواايهفوصلوا

لقىنلكالمقوفسظارأىهراصقطمبعهالحصنبابعلىواقاهواالضعر

فطقالقوةاهلومعهالخعقصروهوناطبابانتآلسفتفى

يرةبامالز



536ألالسثيهالزهة

البهئعضالصلعفىعراوسةلابذالذىالجسروفطحوفطالىوهىبالجربرة
الخبارئفلهماروماماالفبععنالمقوقسفصالحهالصاهتبئجمالمةرو

بالمكلعريعطهاالقبطوانيكونيماهمعلال3تبوافىانالىالصلم
عإلثمواننفسالفآألفستةالصلحبومعدتهمنتفديارينأرحالمن

اثئسخةلصتفىعليهمالجزيةفنتايامثالثةعيهملهارديئالضيافة
الىتوجهثمرةامنصرةعثمافىسنةقىلما9وديارالفالفعشر

ومالىهائاهرفلهلثرةعنتسحعسنةوقىلهارامحااالسكندريئ
امارهاوعشرينسنهمحرمسمنهلالجعةصالةوفتاألهكندريئوفقت
السنةهنهوئرجالوعشرونثالثةالمسلينموفتلضهراعشراربحة

اطولوهىوقراهاهماواقاممصروتوليبنياناافمصطاطاالعماصبنعرواختط

شسنهالىبهاواقامبرفةالىايلةهنضاوصاسوانالىيشالصمنإ

اإللةعبدبحدوولىعخهاللةضىمانبنكانخالفةفىخلحثربئوعا
بالمغربامريقبةملىيةهحعنهاللةرضىحابىاىالعاهيسحالىبنسعدابئ
فيعقبةلفاسانىبعوثالثيناحدىسنةالنوبةوفزاوعمثصريىسبمسنة
مناالنمارىعبادةبئسعدبئفيستولىبمعنهاللةرضىالجهئماص

يئبكرالصداأمحمدفيفولىهاتثميسبراافاقامخالفثدفيملىهدال
سنةخديمفي4هعافىوفتلهوجههالمحةكرمملىأهامالمنااللهرضى

سفهاقالىبنمعاوبةمدةمصعرفيالىثايخاعروالسبدطدثموثالثينثملن
الفطرعيدلبلةتعالىاقهتوفاهانالىنفقتهابحدةمعاوبةوجعلهااا

لهصانالىعنهاللةرضىالجهئهطبنعقبةفئعلىواربعيناثنتينسنة

هارضىالالمبتشديدمخلدبئسةكمولىواربعينخمسسنةهعاوية

هدهوصانتبسنتينمعاويةوظةبعدوستينمناثنتسنةتوفىانالىعنها

يزيدبنمنيزيداالزدلىيئسعيدتولىثمسنمةعشرةسبحالتهوا

إرحنصيلىتولىثموستيننسعسنةرجبفىلشانالىمعاوية

شةهصروانهدخلانالىليراكبنعبداللةممنجمدمبئمتبهابئا

العزعبدولدهتولىثم5اطجازالىماالوصعرفهلمهفاعطصتينوخس

1أل



الشهههةألشأ3

تسنةبهاتوقىانالىهـاشهـوعشرسنةثريئعظقامواقهيابئ

شةلمىانالىابيهمنوانهبئالملثعبدفياللةعبدنولىثموثمايخأ

شدفوسعضريكبنفرةفولىعهالمكعبدالوليدبنخالفةفىتسع
مبدفولىعقبةوتوثوتسعينثالثسنةفيجامحاوجعلهالحاصبئعرو

ايوببعدهتولىئمينسنتواقامالولدمناوالىالفرفاعةبنالملى
بنيربدلهشانالىوتسعيننسعسةالعزيزمدفيعرهنشرحبيلابئ

لهوعيصفوانبنحنظلةاضاهوولىوهائةاحدىسنهفىالمكعبد

انالىاخيهيدفيمنوانصبنالمكعبدبئمحولتولىثمعانهاربعمنة
يوسفبنالحرئولطثموهائةخمسسنةقهخمنهشاماخوضله

وهانةثمانسنةفىاستعئالتالىهشماممنالعاصالىبئالحكمبئجميىابئ
01وهامألتعمعسنهفىلهشثمايضاهعشامعنضحرىاطدالويبئىحفمولى

رفاعةبئالويداخؤفولىمهفيوهلتثايخارفامةبنالمكعبدلىو

الدبئارحمنعبدتولىبموهائةعهثصةثماقستةتوانالىهشاممن

تولىثمومائةعشرةتعسنةؤهشاممنالفهىبتبئمافرابئ
وعشرفياربعسنةافريقبةالىهثسامبعئهاتالىثاباصفوانبئحنظلة

هومائمةبئوعمثسخمسمةفىلهوصنانباالوليدبئحغصوئولىوهاشة

افياالخيروالطهىلهميانالىيدفيبئالولبدمنعطااببئىميوولى

اعناهيةبئحسانويلى5هائأوعشرينستسنةئاألولوانممحمدفي
هعافةومشرينثمانسنةفىثالثاالوليدبئحفصوولىشتهفيلهوص

وولىهومائةوثألثيناحدىستةقىلهوعىنىالجسهلبئيةجرتولىمم
ذكانهوسىبنمروانبنالملدعبلىوسفتهوثوفياللهصبدبنالمغيرة

هتهمتولىمنوجملةوهائةوثالثبن6لنتينسطوهىاميةلشدولةاخر

اجمعينعشهماههرضىنفرانشرستةبمصر

العبامميةالدولةعفيص

رضىمباصفيعبداللهبئملىبئصماغفولىوهائةنوثألفاناثينسنةفى

اللة



عالسئيهالئرص

ألملكحبدناباليهاوأسفلالسفاحالعباسألجهاينمنعنهماكلة

ثمحثابنعدثمصعببئهعهىولىثممدتهيريدظالتابئ

35سنةقىفتوقىحألمفيوربئولىانالىةقبنحميدئم5الحزا
وتوئخديعبنيألمعاوبنارحنبدءبئعبداكلةولىثمالمنصوردولةئ
تولىثمثسنةقىونوقىفبلهالمأيهورمبداقهاضرعدتولىثم55سنة

ثمواحلمبسنةنصورالمةوظبعد951سنةانيعىارياحبنعلىبنموسى
ؤلهوشورالمتبنالمهدىمنالشامأهلمنصإلنبنعدايوخرةتولى

معلىواضعتولىثم3615سنأئالمهدىلهوعيثانياافيفحادهوسىسنته
ئلهوشالمهدىفيلدضالبنممضورؤلىثمسنتهفىالمهدىلهصثمالمنصور

بئصالحفيواهيماتولىثم15مالسنةاحماعيلطيفةأبوتولىثم361سنة
هصعببنهوبتولىثم61السنةىالمهدلهعيثمعباسبئعبداللةبئصلى

سنةدىالهوصالصاسىالحمبنالفضلتولىثم861سنةخالفىوقتله

حممىثم5أألسنةارشيدلهوشدىامنمىالحباسليمانبنلىتوالثم61
هسنعهقىلهوصميهيىبنهـألئم3715سنةاوشيدوظمنالهاثهىعيممىافي

فىوفىحمبئيدفيبنداودنوليثم5أألشةفالهرهيروصبنعدتونيثم
مهرانبنعرثم15ال6سنةلهوشالهاخمىعيمهىفيهوسىامادثمال5ستة

هعبداؤلىثمسنتهقوتوثالثاصالحبنابراهيمثولىثمواحداشهرافاق
هزكلهثماالستةفىلهوعىالقرشىسليمانذاقاثمسنتهقىلهروعىزابن
زلهالعبامىصاعبنالمالثعبدثمسنتهقىافريقيةالىوبحنهوضلىلناعابن

فياميلاحمثم5اسهخفاوللهوصئانياالمهدىبنأههعبيدثم15أل9شق
سنةلهوصارشيدمولىالفضلبئالميثنمول3سنةفىلهوشالعباسىصهـالح

ابرأهيمبنمحمذبنمبداللةثم915سنةومزلهقلةالمذكرراحماميلبئاحمدثم81ال
صباثمأل09سنهيؤلهاالزدىجميلبننساثمفيهالهوصالعباعىاألمام

تولىثم5ضامدهصرخراجعلىواليتهنتو191سنةلهوشالحيدمجدابئ

بئهالكثم311سنةعؤلهالحربالىمضافاالحزاجعلىجميلبنالحسين

4915سنةاالميهطلهوارشيدهقابفباخبنالحسزثمئهاوضلهدالم



يهالسنيهالزهةم

هناالشعضجابرثم5915لىشلىالهنأعينبنهؤيمةبئصألعثم

ضلففااعبنبنلهزبمهالمأهعنهاوثم69سعنةلهوعاالجمن
الحزااللةعبدفيالمطلبلىئرثمهاسنةلهوشمحدفيعبادعليها

تولىثم9915صهلهوشالباسىموسىبنالحباسنولىثم5فيهمالهوص

خسىالمأمونمناطبئأسرراتولىثمالسنةاخرفىوصثاياالمطل
الشافىاالمامفيهاماتالئالسنةوهى403سمتةفىتوفىانالىخينهـ

بنعدتولىثموعنهمعنةالىاللةرضىاالعالماكلئةاحدالمطليى
ووالمذاخوالسرىفياهةعبيدثم6035شةوئوفىورالمفىالمه

عيممىتولىثم3135سبةظاهربناللةجمدلهوسالجندمنباجهاع
اظاهرفياقهعدالمأموتلعىثم5ظاهربناقهعبدمنالجلودىيريدابن

الشاماليهاواضافاخيهالمعتمعماقااللىهاووأل313سنة
رممالىالمأهوقدمثم5موالناندراشامامصرملىقلففا

امهدالمظفرهوتوالهاوا913سنةكضدروتوؤحالهالعمتنرها13ألسنة

المعتصمؤلهالشساثىالصاسبنىمووتولي0335سنةفىوهاتالمعتصم
اشناستولىثم633سنأللهروصالمظةاخوكندربنمالكتولىثم433سنة
3335سنهلهوصاقوكلمذاناختولىثم8335سنآوتوثبمالمحنحمولى

ىالذلثوفيوالمشرقافربلهموايهمنالمتوكلبنالمنصررتولىثم
فىناالمشهورالمقياسعلالذىووهـاللهعبدبنيريدلىثم143سنة

القياستولىنوالبلدانفىمتفرفةثيرةىهقالدنتوقد43الةس

بانفتيبةفيرباقاضىاتوبزليمالمتوصصظرىأيصطيهط
اللهعبدبنالسالممبدفياللةعبداردادأبافاخخارهشاألالقياستولىال

الوفتذلكهنالنيلقياسعلىوجعلهةالبصصمناصلهالموذنارداد

يوسفالصيدقاسمنايلانو663سنةوتوةهذايؤناالىالدوا

زالىصانالىلائتوابيهايامفىالمشصرهنديزيدوالسالمعليه

طولونبناحمدثم453سنةوهاتالمعترهنضاقاتبناحمعئئم353شة
وغيرهابمصرسلطاناوصار453سنةظمالىرمضانزالمعمن

الى



امكلممثيةهاالئرل

بابضارجودفن3ألسنأالفصدةذىاثحدعاشرليلةئؤزانالى

ولالذىوهووشهريئسنة6سطنتههلهانتالقرافة

جانيالىالفطائعوحماهوالقاهرةرهينجاهدقصرالمحعالنيابهارفىعن
ولدهبعدهتولىثم5كلصرتسلطنهناولوهونأالىالمثمهوركعيراالجامع

انثو383سنةالفعدةفىفىهشئمذبوحابوهاتخمارونهابوالجيممق

335صثةئوقتلاشهرثسمهوادهتولىثمسنةمشرةاثنئمدته

دولتهمفضتايامعشرةطولونفىأحمدفىشيبانالمخازىالوتولىثم
خالفةجصرئالعباسينيابةمادتثموثالثونوجمثهاسبعآبه

افىجمصرثوقىانالىونصفالنسنخسمفاظالنوشرىىعيفولىالمكتفى
ةتولىثجاللهرحهبهودفنالمقلسليتالىيهمل79سنةشعمان

ثم3035سصةلهوعىوشهريئسضل5امنلالمصدرخالفةفىالمعتضدى
االولريحثاقوتوزوأشهرامهنينوىالىوراالزىالوالحمممنتولى

لهلنولىثم5رأواضواحدةشةأمفاالمعتضدكينثبخ035ألسنة
كا13رجبكيفلغبئأحمدتولىثماثولريعفى113سنةعربلرافى
ن9واليضهنففيهادفنالقدسالىوحملهباالقاهرايامفى

غيتهوالغرفافىقاهراطؤمحدقواسخشيدىاتولىثمواشهرا
133سنةيشوالكيغلغأقبئأحمددثميوما33أقامربالو
لهوصلثمفهراواخذصايدهـاالخشتغلبثمواشهراسنةقامظ
لهم4نةبالمحةدى33ئوتوئ33نآئأراضىمزالمفليسدا

فاظملدهوالقاسمتوليثماشهر3وستة11فدتهالمقدسلبيتودفن
شىفى3توانألىاالخمثسيدىفورلالملوااشهر01ونةس

كالكالمفبلهورالمذبخوصلىالحسنالوتولىثم9435سنةالقعدة

ئولىثموشهرينلننس5ظقاماخيهزمنانممااكثركاؤر

عشركانيةيعاسردحبشياناخصىىاالخشهيىالمممكبابىالميكزفور
من03فىوتوزاصثهروستينفاقام55سنةصفرفىتسلطندينلرا

الفوارسابوتولىثمهورسثمقامولهبالقراودفن3سنةاالولىجمادى



السنيههةالزه

دولنهـموزالتةواحدسنةئامظسنةعشرةاثنتاوعرهألمحخشبصعكلفياحمد

الفاطميةالدولةكتممث
المعزفاولهمهفعاختالفعلىا5تعالطالةأرضىءهرااكلفافىثمنسذ

مولدالمغربصاحىالمهدىقغابئاحماميلالمنصوربنهعدطيمابواللهطدفي
ىخلفامنأبعالىوهو143سنةمهال9الجعهيومئبالضيالدبالمهـدية

احماعيلدانصووالثاقاللةعبيدالمهدىهمماألولنوالمغرببالدعببد

والجاهعلههرةالقطبذتالذىصذاالمؤوارابعمحدالضائموالسالث
المعزدخلثمسئبناربحهااهيودبرفبلهلدصالقاثدجوهريدعلىاالزهر

قاهرهبارهودفن53سئيةخواالربغشهرسابحالمعزنوئ363سنة
ترارصوراكبنالعزيزتولىثمفصرهفىنهيودفةابانوابيتبتواحضر

سنةمضان81فىبلميمىجمامكوقونصغاسنة13فاقامالمذكورالمعزولد

ولدصرراكعلىألوالمدةباصالحامتولىثماشهر8وسنه3وعره683
وولىألع5سنةاالولرلعشهرمن33اطيخسليلةلمجصرولدالمذكيرالحزيز
ء11سنهشوال3ألفىضلىانالى683سنةرهضانسلغالخييومالخالفة
الغتوحوباالنصربابينالذىالجامعبئالذهـوهوهـوششة52عدثه

سسنةرهضانماشراالربيومكلصسلدولدهعلىالحسنابوالظاهرتولىثم

توئووأيامااشهر8وسنة51امال114سنألالضيومبالحالذةيحوكى593
بافهالمستصرنولىثم3السنهشحبانمنفالنليلةفىالمقمىيديبلفظرة

يمدتهاللمرسنههفى81توفىانالىالمدكورالظاهربئمعدتميملو
المعروفارويلةبيابإللىبدرقالجيواميرحمناياههواشهر3وهت06

تنرالمىولداحدالقاسمالوباقهالمسشلىتولىثم585ستفياآلن
ظ3اطفىالمارنو59شهوئوفىألسشينفاقامفبلهالمذصور

المقطمالجبلبفعبقيراوىمةلئالذهـلىابلىبدرابنالجيرلمقاميرلالفضل
اماطحا

دسالمةبيتالفربماخذتمععلىسطأصص4ولممألايايمثهابلوير باحصاماالعصتولىثم

الله



53ضيهالالؤهة

سنةالجيؤفىقنلانالىاطفهر8سنآو93ظمظالمستعلىولدالمنصعوعلىابوا

محمدفيألمجيدعبداقهلدينالحافظتولىثم5االفرجامعىاياون43
تولىثم4200سنةتوئاشهر7وشة91فافاماالهيرعولدالمستنصرافي
فتلانالىاهمهر7وسين9فاظمالحافظبئاحماعيلاللةءباعداإفرالظ

الصروفعرالجامعايامهوفى945سنةالسيوفيةجمدرسةاالنالمعروفةالوزرلهبدار
ولدميممىالفائزتولىثمولةالتبداخلالفاكهينةوهينبالغ

تولىأياعهوقى555سعهرجباالوماتونمفاسنيئ6فأفامشسنهوعره

روفالمهارويلةبابضارججامعالبنىالذىزريكئطالئعالصالحالمالثالوذارة
أالثرئالملكلداركبيرداميريشبكادعالىفصءإالالملثجددهوتدبصاحب

دومةصدرجرعثلهووجدابنيةمنبوجهههاكانوازالاالمهاللةادام

ضانرفيتجديدهوكانوكرههبمنهالجنةاثابههنهأللةتقبلغهاذكعثاالرض
رأش6وسنة11الحافظفاقامبنيوسفبناللهعبدالحاضدتولىثم3سنة
انقضثوبهوتهبايامملهمنخلعهبعد65السنةمحرم11فىهاتانالى

نغراشراحدحوعدتهـآإعوا603ضاصةمدتهموجملةبةالفادولة

السنيمةااليربالدواةحامىثمم
الملكاولهمبمصرللصاسيبنباهاوجللىالذيئالفتوطتابا

985سنهصفرأألفىونوفىسنة33فاظايوببئيوسفالديئصالحالناصر

ه3سنةرجب31الجعةيومالمقسيتوكتعإلفرنجهنالمحةلمحكنهبدمشئ
واستنقذهاهماالشامبالدخوسنةلنوتسحاحدىطيهالؤبماستولتانبعد
ابمصريةاوكدلك665سنةئمداالسسعيدضانغماهوبئايديهممن

االماممجوارةوالمدروبلةاكبلبوسورالحلزونوبربالجلالقلحةوبئ

بابسور965سنةوفلكعنهورضىبهتصالىاههنانافىالش

اهلىيوناالىثبرةاالحيرأتولهأله6سنةةالغلهوسواقىالمجر

اسنين5فافاملحنععالغعابوالدينعادالعزفيطكولدهتولىثم

الريةنقلثمباقاهرةبدارودفن595سنالمحرمئوتوفىاشهر01و



السنبههةامأ

قبلهالملىبههرولدمحدصهراكالملكتولىثمالقبةءاءقبلالشافىاثعام
ادلفىالكالموكا695سنهشوال11ئلضوشهرينواحدغسنةظقام

يدوكانايوبنبكرألوالدبئسيفاثلااالملكتولىثماجهع
وكافت516سنةخرةاالجادى7ئتوفىانالىاظطبةفىهعهملالولولده

بالدربالوزارةدارمررالهلطنةانتقلتايامهيوهاوفىوسنة91تهملى

111هالمنناثاهلالسهاهنواول406سنةلافلةألىفرصا
امروبئممدالديئعادعالةأبوالكعلالملكالسلطنةتولىثمسن

ستة03فافاممليةباليالمعروفهايقعربنلنبوالمدرسةالشافىاألهاما
ابكرابوالعادلالمحكولدهتولىثمبشئ536سنةرجبفىؤلوفىوشهر

ااوألسنةهنهوئ6كماسطالقعدةذىقوخلعمهرا3وسصطتينفامظ

الملىابئأيوبالدبئنجمالصالحكالمتولىبمهعلهيفحلالب51فىالنيل
حربهايامبالمضورةأقزانالىواياماأشهر01وسسن9فاقامملال

اباموااروضةقلعةبئالذىوهو46السنةشعباننصففىالغرنجهعا

جمأرستلالمدوالسدقنطرةولئافطاىالفارسمومقدمالمجريةحماهماجند
اهالمدرشيناربجيلهيختبفبةفنلىالقاهرةالىوحلالمنصورةنوفىأقالقمحرينا
رةانصيودخلاحصنهنراحشاهرانرالمظةالمثولدهنولىبما
خليلوالدقالذرثحرتويتثم5أللمالسهشهريئبعدوفلالقعدةذىأالا

6هسنةخرايحلمفىخلعتانالىاشهر3هتاظالصالحالميثسريةا
سغةوثانوناحدىواليمهمومدةاأليويةالدولةاخرنتوا

السنيةالتريهةالدولةحاعىثج
لحكالسئةاالولريعاشداوهامننضلمالكهاالنصرالىاللةاداما

سنين6اقامالصالحىنىألزايكالديئعقالمعقكالماولهم

رسالفطمتالاياموفى556سنةاالولربغقتلانالىشهرا11و

356سنهفىوضهالىةبقلهالمجريةالجنودمقدمانواقطاىا
نورالدفيورافالملكتولطثمالحنابرحبةالعزيةالدرسةالمعزالملثومنى

ع



مألسيهالالهلى

سثةالقعدةذى1فىأعمقلانالىأصهروممنمينوافامالمزالمالثرلدعلى

قلانالىيوها1وشهرا11قامظالمزىقهـطزالمظفرالميةتولىثم6أله

51فيالشامارضرعنباوينالميزجيشسرانبعدجالوتبحيهأ

احالفىابيبرسألديئنرالظاهرالملىتولىثم856سنهةالقعدفى
القضاةتوليهدامناولوهوإلعتوحاتصاحىالحاطىالبندفدايى

ظظم66عسنةفيذكوكانوكرمةبخهمهمأحتعالىاللهادامرأالربعة
066سنةقىالمجارستلنتجاالمدرسةبنىالدىوهوونصغاوشهرينشةألأل

المدكورهالسنةفىةبالقليومصاأبوعصوقناطر566سنةبالحسيضيآلئالكبيروالجامع
بدمشمقبالقصروهاتذلثوفيرهصربطريقالسباعوفثاطراألفرميدملى
ثالسنةالى1ال خلحانالىبركةحدالدينناصرالسيدالملكوددهتولىثم6رم
وكاناشهر3وشتينهدتهنتف6ألخرسنهربيعاال1ألبالكركيجلىقامة

سبعوعرهسالممئىالديئبدرالعادلالمالثإخوهتولىثمامورهئثائبهاالفر3
آهافاقاممعهبمهالسكةربتوبةافىءنوقاللهيدسإنسنين

المعالىابورالمخصيالملكؤلىثمرةالمذيالسنةفيرجب03لوعىيوم

تجددتالجمهوفيونصفاهريئوثسنةأل1فاقاماأللئابخمىصالحىالقالوون
خروجهعندالمطريةمنبالقربالنيغصدبمهـزنهوتوقالمرنابةظمة

رشاناليطبئالذىوهولمال9سنةالغعدةذى6فىادابأملى
ولهبهادفنالئوالقبالمنصوريةوالمدرسةءاواععرآءالالههباحاوجعلة

فالثوفبروبيروتوصيداوعاطرابلىهنهااروممجربسواحلموحات

سنين3فاقاموددهخليالالذيئصاغاالشرفالملكتولىثمشالىاللةرحمه
تربتهالىونقل396سنةالمحرماشمدوهوضدرابطورخهكتلرينوش
اتولىثمرهالمذصالسنةفىصفر31النفيسىالمثمهديجوارانشاهاالئ
296سنةائحرمفىوخلعينسن9وعرهوونذبئحمدالناصرالمكاخوه

واصتقرافصورىكتبضاالعادلالملهتولىثمواحدةشةمدتهانتف
اطاتونيثمالشامالى696سيةالمحرمقىوهرلسدتينقأمناصاظينالج

الشامهنضبغاارسلتالذهـالمنصعرىالجينالديئحسامالمنصى



لالسنبهاليزهةيما

6لمامهةخراالريع11صةبالقلهقتلانالىيوها4ألوسنتينواقام
االنالىالمترةطويونابئجاهععلىالوفافوقفالذىوهوبالقرافةفنلى
حئدتطنقنجنقهخليلاألشرفاهيثذفبلانوالحدوفه

اوتعثايافألوونبئعدالناصرالمالثمادثمومدهبمالهتعالىاللهاراد
سنهاالولىجمادىسادسةلهحضرانالىيوماتةالسحلط

أل8سنةالمعظمرمضانفىالجحعلىمصثم5اشهر6وسنين01فافام6ها
فحرتلماالسلطنةمنورجعبظمبالهااألهنجبرسلواكالملىوحرجا

ماثسفىلكوفمتهاتدبيرفلكنووبيبرسسالربوجودمملمهفييى

صورىاكالجاشنكيرعبرسالمظفرالملثافولوباعالهالمذكورةالسنةئالثمو

مشهرأ11امفايمالرباشمارةفىبالعظويعرفورالملىالناصرمتاداراامير

االصفربالدربالبيبرسيةعرالذىوالصعيدالىهربثمنفسهوخلح

سنةرمضاندسسالفيهاتثمرلةاكبحداكىأاهحاوجددبهاودفن

والقصراأل3شةبمصرالجديدالجامحضرثماإناصعرالماكعادثم5ال9
باركبالهثريفازاالىوسافىاأل8سنةعالقلو13ستةبالقلعة

لكوكنالقناطرعليهومحوبسريلقوساقصلالناصرىلمتياظوحغرأل9سنة
ألىباوكبأبضاوسافروجوامعوفصررمياديئمنوفبرهابالجيزةالقأطر

نلىألسنةالمحةذى1ءاالربعامبوتوفىأل33سنةالعثربفطزا
جلةنتفونصغااشهـرألوسنا33االخبرةمدتهنثفالمنصوريهبالفهه

الميكأوالدهأولتولىثماللةرحمهبوما51وسنهواربعهناربعاوالشه

الآسنهصفرن5خيراالحشرفىوخلعواياهاشهرقمفاظبمرأبوالمنحور
فاقامسنين6وعرهجمكالدينءعالإالشرفالمالثاخوهثميقوصوفتل
4بعدبقوصفتوفىمنزالهويشبكقوصوندولتةفىصوااسنعهرثمانيه

مصرالىضرباليكعقيمانواخوهاحمدافاصرالملكؤلىثم5شآ

المكتولىثم435سنةالمحرم31فييغهـاشهـ3قام343ةىشوال01
انالىيوما51ووشهرفيسنين3فاقاماخوهعيلاحماالفدابوالديئعادالصاح

المذكوراخوشعبانملالالملكتولىثم63سنهخراالربيعتوفى



امدهالسثمةالمزهة

وفيحاجاميرأخيهمكدطجلمىيوهاثمالووشهراسثخراربعفى
رمضان31فىوهاتقلاعتايام01واشهر3وسنهقامالمظؤظبالمك

9ودنسن3دام3رالمذاخوحسرحرالنااطثونولى5أل8صنة

فتولىوحبس353سنةخرةاالجادى31فىوخلحايام01وراش

أشهر3وسشين3االمظاصورالمذاخوالدبئصالحالصالحالمالصا
سثين6فاظمثايخاحسنالناصرالمكمادثم5ال55هستشوالواعتغل

عندوفتلاعتقلواياماثمهرا4وسحن01مدنهجطةواياهاأضهرألو

أل36سحنهلىاالجمادىفيورالمذمملوكالناصرىتولىثم5يلبفا

وضانفاهأل65سعنةمونثعانقا557سنةصونجاهعايامهفىبئو

ثم5أل85سنةورالمذحسلطانالسعلرسة3ألهشعركدش
قامظححسنعهبعدفالوونمحدالناصربنحاجىدبئالمشصورالملكتولى

فيماتاقالىأل46سنةشعبان51فىبالقلعألافاموخلعراش3وسنتين
حسنبنشعباناالضرفالمكتولىثمبرفوقعليهوصلى108سنه

ضاسىوفتلعخثميوما51ووشهريئسنة41ءفاقانقالوفيمحدابئ
االشرفيةبئالذىوهوسنة23سنهتماوألألشهالفحدهذى

ورالمصاطثتولىثمبعدهثرهااموهلىأصوةابرأسالظعهمجاه
ءواسنهوبايصزمانواشهر4وسنين5فاقامولدهعلى

وفتلةبراعتقلياوال38سنةفرص31االحديوموتورفوقل

صابىالصالحلىثمامعىفيلحصلعشهرةسببانالوباألسكنلمرية
سنبن6وعرهبوها51واشهر6وسنةفافامشعبانأالشرفولد

الظاهركالموتولى5أللمحهنةسرهضان81قىوخلعلبرقهقواالص
رالعكطيلبةاستاذههفطالطنبتفبلهنثهاماتواهماققبرقم
أل5فئواختيوها51وايثسهـرويخاس6قامصينيهوذليقوقاهـ

رفوقبهابعهمارةبدأقدوكانالكركالىوجهزظهرثمأل19سنةخرةاالجاد
ينحاصموراكياادئمأللمهسنةوانتهتأل3ألتفى
المثهورفاقامبالميثرلىاوأليتهاقبهاقالذهـشعبانثرفا



عهالستالزهةأفى

ألمحرمفىثانياقوقظهورممدالسلطنةمننفسدخمانألىراشه7
فولىاماسهالحليفةيمينهعلىوهوالقاهرةبرقوقودخلأل39سخة

اوهاشهر2وسنة61جمدتهفانتاشهروينسن9واقام

النصرفحآرالجنائهعابدأالئشهبزفن108تشوالفىوتوفيما

اختئضايام01واشهر5وينسن6فاقامفرجاتالسعادابوعراناوتولى

الناصرالملثوظهريوها7فافامالزيزعبدبنالمنصوراطااخوهوتولى

ولسنذفىوذلكدهاوقتلإالولىادهـ31فىباالسكندريةبسهوهسكه

مدتهوجلةاشهروشا6فاظمثانياالساطنأالىالناصرالملكدهئم

شرفتلثمذلكيرجندهذبممننهامتهنالواشهر9وصمنة31

االربحدوعريومثالثفىودفنول01سنةضرافىبدمشئقتلة
باللهالمستحالعباسابوالمؤمنيناهيرلطلىأاالمكفتعدسنةثنربئ

سنتفىشحبانمسثهللعواياهااشهر6فاقامالحاسىلىالمتوابن

هلشيئوالصاطظهق5وثارشغويدااستناانو
ليفةافاقابرفوقصاهرىالظودىالشغالنمصابوالمؤولالمالثوتوني
بخهو018سنةالمحرمفىاألسالكندريةالىأرسلهانالىمحبوسابالقلحة

وتوفياشهر5وشين8المفىلدواقاموخليلدوفرجوهممرجالناصراوالد

وعت18السنآلفيهابدأالمويديةالمدرسايامهفىوبئالمحرممائالاليوم
لتيزواالمرولدهاحمدالسعاداتابوالمظفرالملكتولىثم0385سنفى

شحان91تترالفغابوالمكولىهبالشامخلحثماشمهروأياهاألفاظم
كالمتولىوالمذكورةاصنةالمجةذى5وتوفىيوما93فاقام438ةس

واقام538ذخرشاالربغ8وخلعلنويوههـاصثفاقامهولدالصالح
فى338سنآبالطاعونماتانالىعيشةاحسنفىهرماجمصربالقله

وههرا8و4ت61سلطاشافاقامالدقاقىوسماىالنصرالىاالشرفدولة

رافباضارجلةوالتررةافبانبالحنرائاالمدرسةايامهفىوعرأرام

ئخرستوحرياقوسيةالمبالحالقاهوالمدرسهوقوقاهرالظتربهبجوار

منءشابربلدهالىعاده1علوماسيراملكهاواحضر938سنةاياهه

جماصنه



فىالهممنيهالزفة

هذأيومناألىثعالىاللةبخاكدلفىلبزيةيرملوصساجاقته
السبتبومفىو36ولسنةابىالىالمشهورةالصمالحالملىصمفزاثتو

ابوالعزبزالملىتولىثم5ارحةبتربشهفنثد1سنأةذهـ31
المحا

لمح3شآأالولرصععمشعثاوخمايا6واشهرسامظولديوسغامن
تولىئمخشفدمالظاهرايامقىاوهاتاثمسكندريةاليوارصلايالوافام
هراشم01وسنة1آمفاايالعلىئيالعالفىقسيدابوالظاهرالملكبعده

كادلكوفيرجسوروقاطروجواهحمسلجدمنوكئيرةالمجاشياهفىوعر

ثففمولغيرهمالهـمواالحساناالينامبهضهانودلمحةواربلبهو

امدر3اثلالللهاليلةوتوفىدولتهمتحالىاادامجاعتهمستراقزالهاللهجحلا
ودفنئوعكهابتدلىقالمحرماألفىلولدهالسلطنةاصفوضانبعد75سنة
ابوالنصورالمكولىواللة4اخوراميرييركيمىحاجماىهيرابتربة

سنةل4األرسعمستهلاالثين3يوفىرخلميوماظقامولدهكانالسحادات
قالعابنالنصربواالشرفكالمتولىويةكندوجهزلال75

وشهربنسنينفاقاماالوليعرشهوثلمراالئنينيومفاصعرىالنالالظاهرىا
لوبلهالملكفوضانبعد568ستةاالوليجادى51الخيسوموتوئايام6و

قلعلانمدرستهمجوارالقبةفءإصراباانشاهاالئقهبترودفبيومااا
فافامإحدافغاوالمؤيدالملكولدهتولىثمالناسقىالكالمالمحاح
كامنثولى565نآلبرهضان11االحديرمخطحانألىايام4واشهر

اراعث5وسنين6فاعالمؤيدظثمالتاصعرىخشقدمسعيدابوالظاهر
11اوندفىانالمصريةبالديادءاروهنولاالسلطانيوهاوهو33و

ال38سنةولعأر01تالسيوموتوقىهتهموالجينفىالترايكالعز

هعهدمتعالىالدةسئواهالإلنصرذةمجاهانشأهاالئبيزبتهودفن

الظاهرلكاوفاةءيوالمؤيدهـامالفىايلباىسحيدابوظاهراكالمتولىثم

ممندريةلالسهجهىأالولىهـجاتالامستايووخلعمايوألهفافامخشقده
يومأظاهرىاثمربتسيدابوأظاهراالملكوتولىهاتأنالىبهافاةام
رهاثجهز3سنهرجىيمشبناميىوخلحيوما85فاقامبلباهـخلع



ألالزهذالستال

دريةاألسكئالىفأميديبلغةممالهصمنهاوخرجدهياطثوالىحالاحسنلى
خلعيومثماللةرحمههاتالطألىلهانامشإظنماىفىبهالبسكن

النصصألواالشرفالملكالسلطانيفالشاقامموطئاتولىالظاهرتمرلغا

المدهسقفىثمالضيقوفرجالفزعوالخوفهزنمافزالامحودىيتباى

81عنصمياحهاالمسحؤالمباركيننادبلةئضمانوألىأرحمةسوبعيد

المراهقمحدالسعاداتاواالصعركالمولدهوتولى1095سنةالفحدهفى

ثم109سنذالغعدةذى61فىيومبنوالدهوفاةقهلالسبتيومق

التاصرالملكاعيدثمفخلعقانصوالنعرالوشعرفاالميثلىوخلح
51لمهاالركيومئةالجيراعالمنالطالبية3اللقرقتلثمايام3دعدمحد

كالماخ509سنةالفعدةذىمن93ؤثم290سنةااليلربيح
كندريةباألمجنوهخلهلعدمسكثماقلحةامقورالمذثاثصوهالطاهر

لمااتبنشاهساجمالسلطانبامر309سنةفىقنلانالىدهالروا
االيثرفالمالثتولىثمساطراايدهـ3الخذهاالبهاؤجه

ثمدهاوقتلريةباالسكندوممنخلعثم5095سنةالمحةذهـ3فىحانبالط
وقضلخلعثم69سنهخرةاالجادلى81فىباعاتالعادلالملكئولى

األسالمساطانورىالشفانصوهالنصعرلواااللشرفالملكأساطانالىتوثم
تولىثم609سنةشوالمستهلاالثنينيوموقدينوالمبئالحوارجقاعلمجنالمىو

41فىررالمدقانصوهاالشرفالملكاكأافيباهـطوهاناالشرفالمك

رجصشهر51حلصخارجالمذكورقانصوهعهموتلعد33سنهرهصان

صاقالعصوراكسكرالهبينالمقاتلةفيهوقتءالذالبوموهوتارفيسنه

السنههناالخرريح5فىمصرمزالغورىبهتوجهالذىالمصرىوالعسكر
339سنةةاذى1الخلسبومفىممسهالحردولةتانقرثمالمذكورة

أيةباريدايضاصوراكافىاالعسكرلينالمقاتلةفيهوقعتاذىاالوموهو

القاهرةالىإضةالعيالعساكردخلتوفيهالحراكسةمنىالمصرالمكسوروالمساكر

سايمبموتهصرقءالندااجهر629سنهالقعدةذهـمنآالخيسووفى
اووميالدنسلالسلطانولدهوتسلطزاروموهصرسلطانمئهانابنشاه

ودس



21مكهـالسنبدالؤهةم

قىثبذالكتبردثوالمذكورالشهراالجعةيومللنابرصليباحمهود
ملكهاللةخلداالنالىاقهجمدواتهرورالذالشهر51السبتيوم

ومدايامهواملعالحاهةقدلالونوابههوأدوافقواعدوطت

كنيراتسليمامبمبهوولكلىعدسيدناعلىاللةوصلىالوكيلونمافهوحعسبنا
اجعيناللةرسولابامنشالىاللةور

إليلىجمادىثهرصئرسادسالسبتيومالخاريخهذاكتابةهنالغراغنو

المرحومابئالسعودارعلىالفقيرورعلىوذلكانجويةارهامالفلحامسنة

الشافىالعدوىمحدهحداهالفقيرابئصرمحمدالحاجحومالمابنعيمى

والمسامحةفرةبالمهمولهودماالمسلينولجيحولوالديهلهالةاففر
والهوعلىممديبدناعلىاللةوص

صخيراتسليهاوس

وعشرةيةاططلىالرسالةوتليهااسيهاالنزهةتمت

11ولئميةاطارسالة

خيعلمجهـأبشبجغ
8ثنجممئشئ2



الستالنرهةال4

المحراافاعيدللغهكمألصضهاوخرحدمياطئعرالىحالاحسنملى
مولىجماللةهرهاتانالىلهافافامشاءنملىلهافىلسمكن

الالواالضرفالمكالسلطارالشعصفاقامناموتولىلفاالظاهرتمر

سئرقثمالضعيقوفرجالغزعوالحونمنمافزالوثىاقايتباى
8عناحهاصفرالىالمباركاالثنينأيلةفىوارضموانارحمةصوعهده

المرأهؤمحدالعاداتالوالناصصالملثهوأفىوتولى1015سنةالقحدهذممطإ
109سنةدةاش61فىينبيوموالدهكاةقهلالسعدت3يوفى

الناالملكاعيدثمفيخلحقانصوهالنصرالواالشرفالمالثلىوهخلع
5155االرديومةالجيراعالمنالطالعية3اقرالقتلثمايامدحدمحمد

المكاتخ509سنةدةلذىمق93ؤثم095سنةاالولععريا
كندردباألعنوخديعدمسكثماقلعةمنررالمذقانصوهالطاهر

كاشاهليمسالسلطانباص309سةفىقلانالىلهاروأ
مرةاالالمالثتولىثمصرااطالجىالخذهااليهاؤج

أدهاوفتلباالسكندرلةومحنخلحئم5095سةةالحذى3فىحاشالط
وفنلخلحثم69سنةخرةاالجادلىولقباثطومانالعاشلكالمئولى

أالسالساطاتالعورىصوهفاالنصرالواالشرفكالمالساطانتولىثما
ئوأثم609سنهشوالعسعهلاالخايؤكثدينالمغالحوارحقامعوالمسانه

4الخمعورقفانصوهاالسرفيثالماشاقباهـطوهاناالسرفالمك

رجيشهر51قحلىضارحرالمذكوفانصوهعهموتدل339سنةرمضان

صاةالعغصوراكالعسكردينالمقاظةفيهوقتءالذاليوموهوقارفيسنه

السضهنحرااليحر5فىعصرهرالغورىلهتوجهالذىءالمصروالعسكر

33ينةالحهذهـأسىابخءيوفىكسهالجردولةتانقرثمالمذكوره
أبالريدايضاصيرالىالمحالىالعسكرلينالمقماتلةفيهوقعتىاذااليرموهو

القاهمالىنيةالعيطالعساكردخلتبهالحراكسةمرالممرىالمكسورسكرواله

سمابموتمصعرقالندااجهر639سنهالقحدةفوهناطشىووفى
ارويالدسالنالسلطانوادهوتعسلصراروموهصرسلطانداقشاهأ
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31السنيهههالنر

قىبفالثاالكتبووردتالمدكورالمممهر11افييومالمنابرعلىباصهودى
كههاللةخلداالنالىافهتمرجمدواالمذصورالشهر51السبتيوم

واعداياههواصلعالعامةالعدلوفوابهكهوألهـدولنهقواعدونبت

كثيرالجاوهابهوكهوعلىمحدسيدناصلىاللةوصملىالوكيلؤعاللهوحسبنا
ناجمههارسعلاباعىتعالىاللةورف

األولىادهرعسرسادسالسبتيومالناريخهذاكأبآمنالفراغدوا
المرصربمافيالسعولىالىدالفقبريدكلوفلكالنبويةرةصالفكالمسنه

المئسالىأددوىمحداهعدالغقبرابمطرمحمدالحاحالمرحومابئمىعي

والمسامحةبالمعمرةهمولهودطلمينالىولجيعهولوالديلهاللةفغر
طوالهوعلىسيدناحدعلىةاوص

ثبراصتسلوب

وعشرةديةاطالرسللةوتليها4اسأاالنزهةتمت

ئميةاطاآلالرسا

لالطلىكطالي56
ثضثطيئكعصشرفئ
فى94لهئتتفثأالد

ا



عشرةالحاديةالىسالة

يةالحاتاآلاالروصي

اطاثمىالمظفربناطمنبئمحمدعلىالىمةلمع

حثيئدصصيخالمأده
باداالفيقىوما

افيهاأحقظنبحداهااللةرحمهالحانمىالمظفرفيالحسنبئابوحمدقال
عنهالشبلتكرالفاهلارااليهانقادتافظراولىنفوساليه

العقلفاوريسغالعدلالمعتربئقلعبائمهاصبهوامصتينااظرنو
االلفاظهنهلهفلعلىبعتئوالذ5الهومموعدوافهماوموالنهىلهف

المثنبئاطسيئبناحمدالطببأاخذهاالئانفلسفههراهواال8المنطقيه
ثبتوقدلفدرهونصغيرهمعنهقوالمنفورمنرأيتلمافههخصوىشافرة
بالعقلالحيوانسافىعلىفضلانما8اداالذانوافبحزالعقلذوىعند

عمفهالنفسفىرىالةالنظرانوثبتوأساطعفابماعبهلالمتنا
فيهضربضربينعلىوهوللنفمخالبةبهوصعصالحقلطهعائناول

وضربفيحيثمناجتالبهفىالنغسقضصرفنىالمعالمبثوثااللفاظمنثور
انىفدالمتنبئالحسينفيأحمدالطيباباووجدنامفهوممرجزعنظيهمنه

ونظرصعنمنهذلكنفانطقيهمحان8فلسقيهاضباغىشوهق

فقداألتفاقسبيلصلىمنهفلكيكنوانالعلومدرسإغرقفغدكثو

علىالحالينعلىهوالعربيآلواالفاظوالبالفةياالمجازالفالسمفةملىزاد

فاية



9فى5الالحالكليةارصاال

بهلعستللماثذمناوردتفددالنبلمننهايئليالفضلهن4ط
شعرئاقىكاةافىطلبنىاغرافهووادبهطهوفضلنفسهفىفضلهعلى

عتهقارسطاطالبمىلفولهوافغا

دونالجعممكهنالقدرةفوقايمثهرةنتاذاارسطاطاليسقال
اللهرحمهالمتنئقالالثمهرةبلوغا

االجسامادهاعصفيتعبتكباراانفوسواذاكلفت

هانأكلحوادثأغراضالحيماننفوسليسارسطاطاظل

المتنبىقال
ركواةارنداولهةكأ4ارمانحلثهنوالمؤ
منصوباسوادبصابحئبهابرىمنيةلكلفرض

إ

صلولهايالملمالحوادثعلبهاشرتمنلطاطالبصارفال
المتنبىقال

اووهايمربهنظءاناياخوضالفئاعنادافا

شمدبداالطإعردئمنالطباحنقليوملمطاطاليسارقال

المتنبىقالألتناعا

النافلعلىالطباحونألىنسيانكمالفبمنيراد

الصورةكستالشيكوكمنالطائفنجردتاذاألارسطاطاليسل
بهاهورونقال

ألالمتنىقال
الحللمنابثافيمنهيجدتهاحالضصعلىخدتاذا

انالحيوالحوالمفسدة4ماناكايامتعافبارسطاطاليسقالا

كألالمتنيال
دافبرمحوداحمدحالبهدازممنالنفومفافىفيه



جمةاطاارسالة81

احساسهملنبوالجهلوبذمضرةالمبطقيةااللفاظارسطاطاليسقال
المنيىلدآدركهامن

بالجعلالوردرياحتضرهضررأنشادهاهنالنباوةبذى

اخريئلرنسببقومكلءففنايالشمىوينمثىارمانارسطاطاليسقال

المتنبىنال

افوائدفممندممصائباهاالنلهاااليامفضتبذا

الحكتحفظمنكميرمنخيرالحمىءضمامنيسيرارسطاطالبصالىإ
المتنبىقالعأل

فاسدبالجهلالحبكثرانمالحبالعفلالحبفلبلظن

ءاالشياعلىضعافبانوالفسمادنالكلانعهنمههارسطاطاليعىفالى

عنالمحكللمجؤعلبهفلكوهانكونهطمناتلىلمهئعودودالفطزنلم
المننبىقالذلكدفع

بطهبواستدبرتهثنتصبثامصايمالنفىاسنفبلتاذا

حقائقهاعنئاتالةمحيلىالفكتحرؤدأدارسطاطايعىفال

عهـأثنبىفال
صدفهاكنبايرىحئميئهعلىتقلبتالدنياطويالصبومنا

فناههـاءوترجداافلامقارنةئأفىوهرةاألنفسطاطاليسارعهفالى

ذلكبضدالديخئةوالنضىبقاعهـافلىئ

المتنىلألظ

الحرباردهاالنفمىمجاعاكوحبءالتئأوردهالنضالجانفي
ذنجالذاهذااحسانيرىانالىواحدلوالارزقانويخلتف

رقأالحساسنأروتساوىجةاالهئباعتدالليسأرسطلطفال
واضدأدهااالشيالمن

لىظ



ألالحاكلطألاوسال

المننيظلى

والظلمإالئوارضدهاستوتاذبناظرالدنيااصنىانتفاعوها

صنتوانعتكالبافىفهولنفسهيردكلممنارسطاطاليسقال
صنهتبامدتوانمنهفريبفانتفغسكبرلكومنمنهفريبا

4المننيلظ

همفاراحلونأالتفارفهمءفدرواوقدفومعنترحلتاذا
المصائبعليههانتكونهعلىمستولءالفناأنصمنارسطاطاليسقال

ألالمئليقال
البللمنخوماريقالاناأرافبهممالىاقلروا

أكيالةعليهاتدخلواالخبمارننغسهشاهدالعياذارسطاطاليصفال

نفسهصلىدليالكانماأخذهافأولىوالنقصان
اكألالمتنبىلألظ

اهزحلعنكمابغنيالمحسطلعةفىءبهتثهيئاودعخذماقىاه

اوافصدكالاصضالصالحالعضويفسدقدارسطاطاليسقال
فيرهالمالحاالطضايفممدانالذبئ

الهـالمتنىقاله
دةبالعللاألجسامتفربمادةمحودموافبهعئبكل

للباطلالحقكباينةطوحلليالتكلفمباينةارسطاطاليعىقال

المعنيقال

علالعينينمملالبصالتكلفهحطكثناا
الملاصملومماتوففوالشكتميقالرجا4ارسطاطاليىقالااا

كهالمتنبئقالأل

دهويتقىيرجوالدهردفهـراوفىربهالوصلئشكماالهوهـولحلى

حطامقنمنحوانماباألرواحئالفاعننمنحنسنالارسطاطاليسقاللا
البهمامطبائحمننللثفاتجساما



ثمهأاولارسالةعأل

يالمنقالأل
ثلنئوالحيلالحبويرضىعفافىخالاذايعفيهوىمنكلوما

ايفهوفال

ساكلالهنماداكهنواجمظتجيبهمننادالثمنوابعد

فهوطالهفوقانممةاطؤيهيمىاانمارسطاطاليسفال
النفوسقتهبجهألفيسقطشاقدانهيظنوالجاهلاريالهطاعنوا

المتنىقالىأل
المتعافلالجاهلالىبغيعقاانقفيرفيهمطبىالتيهوها

يجدعندهممفاستنطقهنصفالمالىنظروقديوهاأرسطاطاليسقال

المتنبىقالساكنفبهلوكانللبيثثملما
الحالئفافعهئيمنأذالملهشرفالفئهفىالحسنوماء

العلوىبالعالمقتطالفلسفيةالنفوسهرتتجواذاارسطاطاليسفال
زلليعترضهاالالزابيآوماالىتسكنفال

التدىفال

هائالجسمئتالقلعبابداوالهلهلنا

جوارحةومفةهاصبظاهرالظعنتخلىمنكألارساطاليسقال
ظالىهوةواسهاالسماكناا

المننبىقالأل
بمطرقليسالقلبرفطناذانجافعليسالعينطرفواطراق

االجسامعللمناشداالفهامعللارسطاطاليمىقال

ألالمتنبىقالالأل
وعقوللنااضاهىوتسجسوهناتصابانعلينايهون

اضردفقالبديهةموضعفىافكراتهلكاهنأرسطاطاليعىل
الفعرموضحثئأبديهـالمسوكذلكبخاطره

ظلى



94اكاكيةاوسملة

دألالمتدبىقللى

طالدعحمفىالسفمضركوضعبايلىالسبفموضحقىالندىضمحو

كلباملمالتناقمنأبعداهرالجوبمباعدهالتنمافىارسطاطاليمىقال

المتنىظاالجساما

واحلىتملانمنهىواألنغسئانفسالحياةولنيذ

كةلضعفاالجساملىبتحاقبلنوالماللالكالملأرسطاطاليسظلثر

الىاتاالحسلةاللضعفسما
مالالضعفوانماحبلةمللأفقالالشغواذا

مولودهاوتاكلاوالدهاتطمالدنياارسطاطااليىفالثو
المتبىقال

بخالكاتجودهافباليتالديخاتهبماثسصزدابدا

ألنفعلهاملىتجدلمبالطبعفاعلةءشاانتاذاالارسطاطاليصقال
وضوئهاحرارنهاعلىتحدالثسال

المتنبىقال

فحاالوممدافيهالهـكدالفعاللمكاعىرب

الفلببسفماالنسانبكرههاالىالنظرارسطاطمالبسظل
المتنبىقال

األجسامبهتضوىغذاهجانيهورؤيئاألذىكللوا

أظهرخالظذاالجباننفمىفىهنفلةالجاقارسطاطاليسقال
العمحامه

4اتلئقال
االأقىواهلىوالحرطلببارضالجبانخيهااذاو



الحاغالرسالةة

اسفقددمالفخيالمالجحفىمدتهافئهنارسطيلطالبسقال
اثمنبىتالللحلمنفسه

الفقرفحلفالذىرنحافةهمالهجعفىالساماتيفقعن

ئفاههاالموتنبالحياالنفمىسفمناذاارسطاطاليسفال
هالمتنبىقالأل

هاياثاملهاواقنلءبداهءدامنقداستشفيت

برئهالىيوصلالبعئهيعالالذىألارعطاطاليسفلل

المننيفال
اهل14علىويجهلحههليوهيجاهلوهن

اليدفنىمدماشدشالنفسفنىعدمأرسطاطاليسقال

بىالمتقال

كلالماتضثانثىوليكرامئتخثانعيمئىفأثة

الدناعةثزىاعظامالنفوسعلىمااعظمارسطاطاليسقال
المننبىفالثأل

بهربهصغيرأىعيمناهىومنظرااحسنالضررأيتواق

صغيرهافىةمحااالمورعظيمأتالفناحلرلهارسطاطاليسقال
كهـالمتيىقال

ععابماهىفىالموتكطمحقيرامرالموتفعام

بطبعنهوواككاحوالسركلاممهنهنارسطاطاليستال

ذلكغيرتفعلبدلمهاويخالدنهالوخلىألنههغالب
المتنىقال

الكلمعلىولىومحوذكرجودنمضعدومحصولىاناساارىه

ممرمالمنافتقردمالىوىهنليسارسطاطاقال

قال



151الاولكليوساة

ىالمتنفالعأل

العلممنى6سمنهيثرلمتوحصهنفقيرهالورب

أساتاالحاننالذمهناالفعللجمردلماذاطاطاليسىارقال
ألالمننبىفال

بافباالمالوالجمسعااطدفالءاالذىمنخالصايررقلمالجوداذأ

منباانخاشدمطبوعةفبرهىالئاالفعالننرمهارساطالبسقال

المتنيقالالهـبعبيمار

دضطيعكئضىطفيرأتةاردتهفعولواسرع

معركمةوافعمعت8همتهبعدتمنالناساتعبارسطاطايسقال

المتبىفالمقلرتهوضافت

جدالنغسىنثشعاوفمرههزادمناطةخلئانعب

دءوعظمهالهفلهنمحنةالناسأعظمألارسطاطااليمىفال
همالمئلبىفال

هجمدفللمنالدباوالماألطهافللمىالدنبهافالمجدفى

السنبتفادماالثببتعلقزةبالغمألطاطاليسارمفال

المننبىظلى

دابنقلممحملمطاحيكنلمالحواذا

باألجساماألشالفقبلبالمجاهرفاالئحلبعىارسطاطاقال

المتلبىقال

اهالتكلمفعلهفهامنواصءلحهقبلمنالمرنفساصمادفء

18اعدبهويقتلالجنسءانجابالماليصنلماذاارسطاطاليسلظ

اضباالسهايصغالنفس



الحاتميةارسالةدأل5

مهـالمتنيقالال

جمرماسلاومحبورسءبهـاترداذالمالدياتطلبلمن

عليهشمالذىلعبلكحسدكالظماأقبمساطاليسأقال
المتنىقللى

يتقبهمالةباتلمنسداطباتمنالظبماهلواط

بفاالالمصائبايامانفيهاخوفلالحباةايامارسطاطاليسقالل

لالمتلبىالفيهـا
البدنروحكفيهبداممامكزثفيراالدهركنلقأل

الماضىعلىواثعمفالنرحوالغرحتديمالاألياماطاليمأرسطظل

بىالمتقالالألفبررتضدع

رشاالفائتعليكواليردبهتهايرهـوركايدبم

صاهلواالنسانالنفىعلىداخلةضرورةالعشقادسطاطاليسممال

4ةرواطة

التنفال

فطنواوالالدنجافواوهاصاهعوانهـمالعشقباهلأفرمماا

الطافةحسبلهانساناعدقناةاالياماظهرتطاارساطاليسال

المتيىقالسنانا

ناممفاالقناةفيءالمرريهقناةمانالتانبتيها

بلالشهواتطلبئالنفوسفتلالحزممنليسكهرارسطاطاليسقلل

مالعلوىالمدرك
مالمتنبىقال

شفافىوأنفيسهتتعادىانهنأصغراحنفوسادوعيا



5ألاطألكليةأرطا

الطعبحخورئالملهشاهىفبللصروهوفوعخئارعمطاطاليسقال
المتنبىأقال

اجباتكعنأنالمجقخنبدالموتمنيالكنلمواذا

فضيثعهنفثالفضائللفعلىيقدرلممنمألارسطاطاليصقال
ألالمتبقالهارذاكقى

واجالاحسانالتاسيزمنبهالقبيحتركزملقانا

لفيوهوببيدالعرالكمتبفىالذكرمحنلد4ارسطاطاليمقال

مهـالمعنبىقالءجديديوم
أشغالالعيمئىوفضيلدأماوحاجنهالمافىعرهالفئذكر4

يفعلفنفسهعنالمجذيلفيانفدرمنالمجزةاجمزطاطاليسىارقال
المننبىثال

داأقسامعلىالقادربئكنقصشيماالناسعيوبارفيولى

يانفالئوالحالالجهالئمنلىءقالالهاستنصارليسادصطاطقال
مألالمتنبىدالالجاهلعليهايحسدهالعافلهنها

محسمعدمنهباكانابمااقواجمبهاالدبامنلغينهاذا

االهاقعلمهواستولتحاملكهلمنفئالطاليىارسطقلل
بىالمنفال

المواعيدواموالىالغنئاناويدافارنامثرايوحتاص

واالماسقاموفذاوهاماحأالالمركهوهارسطلطاليسقال

كهـالمتنبىقاذ
لحالعينفانمايقظماتهنظربصرماعلىهؤنه

شصوىالسياسةهنوليسهتغلبكلالحيمانارساطالبسفال

بصقالىبعمق



الحاكةارسالة5

ألالمثبىقال

وارغالزبانألىالجربمكوىءنختلىخلئالىوألتشك

البقاهناهلدكهابقاالموتترىةهسالالنفسارسطاطاليصقال

كوبهاعنالخلقيبمحالوهفه

ألالمتنبىفالأل

االلمفابهشاهالنفوسالذتياكيفمىنففالقجمان

والجاهلوالهافيلهالطبعشههةياكنالالعافلطاطاليسارفال

8مجهلهذابنمبعقلهيشئفهذامليهاباقوهولهضالدةانهايظن
المتنبىقالء

ينمةالشقافىهالةاوأخيلهبالنعيميشقىالعفلذو

4ئايىالىشرفشالاسجاسهامضصقعلىيالصبرارسطاطاليسقال

هرالمتنبئقالأل
الدمانيجيعلىيراقحئهاالذىمنإرفيعالممرفاليس

هلالجاصدافةمنجالعافلعداوةارسطاطاليمىفال

المتنبىفال

ويولميفصرهاالمونومننفعهيناكماالعداومن
مادألمنخيرالعاقلعداوةفعالاقالومجمعداهلىواخذ

احدىذلىمنيصدهاوانماانفسطبعهنالظاأيمارسطاطاقال
السيفلخوفسياسيةاوعلةمعادلحوفدلنيةعلةاهاعثعين

المتنبىقالأل

يظالنلحلةهفةذاتجدنانأنغوساثجهنوالظم

وزوجتكعبدكولدكظهكتظلىلمنثاليمألارسطاطاليعىفالء
عليهمالتعدىحالهمصالحببفس

لظ



هلنانميةساا

المتنيفال

للظالمطرقالظفىانسعتاذالونهلمجهلتستبمانالحمن

اخرالهانالىالضرورةتدعوأوللهماصارصطاطاليسآلء

المتنبىقالأل

اوائللهننتابدااواخرفالهورلذوانم

خوفاالاطةاالشهواتتثركالمحوهرةالنغوسارهمطاطاليعىقالالا

مألالمتنىقال

ضعرانهعاملحةلفىواالبوةوالمروةالقعوةونرى

تباتهامنثماالخلوقدالذفىاقىالماالثهنه

يخانهاومرادهاشهواتهافوساكتتحرفلماذاسطاطاليسارنال
ألالمتنبىظلعدمووجودهاموت

اتالحمتاخفميمقرببعيقافليلايفبعامنذلا

ناألونيالالجانوألجضالجتنالفرقلبىاريمطاطلظ

الحليمباسحميخىانلمحاجزفليسضعفعنارن4والمجزفدرة
المننىقالاجزوهو

المئاماليهاالفيجمةاقتداربغيراقحكل

عالمفااالشيااالنسانيرىالعقلبصيرهقدرلىمألارسطاطاليسةال

بطبعهااالشياهؤىاثملىوالنفصلصهاحقاعلىاالشيليرىالعقل

المتنبىقالأل
اازالءالممابهادصمريعقمرنمذايكنا

ةفيالثوالنفسالهوانألمتجدالالذديلةالنغسارسطاطاليىقال
الكالميسيرفيهايوفى



الحاتمبةلةارسا51

ألالمننيقالأل
ايالمبميتلجرحمامليهاهوانايسهليهنهن

بعالمهاقالنهاوجودهاعهاكلنهابالنفعىموتارسطاطاليىثال

هرالمتنىقال

الخلوداتبئالحربفىاللموتالغئتبنىبالفقرنك

وماكونتمافدرعلىارسطاطاليصفال
المتنبىقال

الفطنمناخالهمالهمهنعلوارهنلذااضاضالناسأفافعل

المعقعلفبلوالعقلالمحمىفبلالحعىارسطاطاليسدقالكل

مألالمتنبىقالأل
ارسنالىرأسبالالحارفغرادبالىبىبالالجهولفقر

اطسميتنالاذالهبنافعناالنسالجالليمىارمطاطاليعىقال
المتنيقالالالعمن

الكفنةدفهناجولىيروقوهلبرتههضياحسنبنال

ألمحدودفىنقصالحدفىةالتيافىارسطاطاليمىقال
المتنىقألأل

ازدياثئانتقامىوفعفقدالشناهىبعفازورتهاكأ

االجسامتباعدتوانالقلوبموداتالقربأقربأرساطاليسقال
ىالمتفالألإلبعدتنافرالمدافىوأبعد

البعادفربنجافراقىبالتدافىبعدبعدناوابعد

افربيهاالفساداعدكانغيرعلىالبنماتاذاءارسطاطاليسقال
بالمتنبقالالصالحمن

فسادعلىالبناناذاحينبعديفرالجرحقان

قالى



أالهالالنمبذطليلى

الحرمةزرركالحزمسهمبامفاذارسطاطلليعىقال
لالمئنبىظلأ

مباطقالحزمنضييعههألدتركةلوحئالحزمح

ادهاالضدمباينةادأالضدأنكالهاباثالحقةلاالشعارسطاطاليسفال

المتنبىفالأل

الطفلمواشبهنابدنبانايهاصنبالثىوشبهه

والهيدرثهوانهاالمجدمنالحياةلنةداللارسطاطاليسظلأل

لالمتنبىظلنصرنا

أالنفاذامهصيوافئحئ4وطيبهاالحمحاةتوأفقهلمهن

كتالشيهالعالموانشاكاوائلهاكالفتحراواخرءارسطاطاليعىظلل
المتنبىلظبالحسالالحقيقةقى

ذاهبشلعرهوباقىيزولفلياالمثلالمزكثيرحياة

مهاردهاقبلاالمورعوافبورلهـىلبعهننظرمنأرسطاطاليسقالال
المننيقالكللولهايخالم

عالبهاتزدنافىدهتنالمحانجاهاصنعتفبلاليالىافتعىا

المجؤةوالمجزصعبالسهواتنيقىالبغيةلحوقارسطاطلليمقالل

الغايةطلبمهعىيهنلمهنا
المتنيقالأل

مجدعزهالىممكنشئنابدءبعدهخوفهدىعنعزىقلأذأا
حالملىئالنناهىثمالذمؤكالفضلدرجاولارسطاطاليسآلا

مألالمعنبىفال

حمديكنلمانالذمبتركازواضسبةكلالناساستفادئ

حسهةوعدمعدمها6لهلذاخذعنقصرهنارسطاطالبحهةال



اطانميةالالرهأ

المتيىآلقال
عردارمماجارانلحفثرقللنهافبلوسعهاتأخذاففسفر

العايةبلوغدينهاتاالهاقفذتهمنأرسطاطاليسآل
المتلبىئالأل

ارفدمنيديهفىعاويخدعبوعدههانالتهذايحانا

قلالهةجمزكونهمنبدالهاكرهارسطاطالبسفال

المتنيقالأل
فربهمنبدهاألافتباكهاقالىنجونحن

نحافبانااااليامكرورمناالرواحنالثىناذأارسطاطاليسفال

المتلبىفالنهااهالىرجوعها
مهىزهانعلىبارواخاايدينافل

ماذعنصروكلارضيةيالقئائفحماويةاللطاثفارسطاطاليسفلل

ألالمتنىقالاالولعنصرهاني
تربهمنماالجسالوهذهجعهناألرواحفهذه

والعشئعهاحقافيهدفيءاالشياعوأفبقىالنظرلىأرسطاطاليلم
صثموقالىةرئئدركصالحسصكى

المتفبىقالأل
يسبهلميسبيهالذىحسندنتهىفىالحاشقفكرلو

انفكطاوتابطبحألةوالمىالحياةبطبعالفلبةارسطاطاليسةالال
البالمسألةبالغلبةءاألشياتحبافكذالموتتحبالألنفس

المتنيقال
سؤاالقسهلموأفتصاباهغالباشئاقاساطاقهن

15قىهاالشنرىمقلذوروحافىنورشحاالنسمانارسطاطاليسقال
الصورةطاهرمنالعيون

قاق



951الحاكليآالهر

المتنبىظلإ

االنسانهنمثرفالىأدقضمينمأدقصالضوللوال4

امةاشاأالجساممساكنةتألفيآل8الالنغوسارسطاطاليسفال
فلكبضدالصافيهسوالمجسامهامفارقةمليهايصممبذلكم

ألالمنلىفالال

المذاقهياطاماناالفىاوفعاأيوهذاالف

الحوفاردمواولالتوئاخرارسطاطاليسلظ

ألالمملبىقال
حربهالمفرطيةصرظلهفىالمؤميةوظ

والهسيدنامحعدنجيهعلىاللهوصلىالعالمينربفهوالحمدالرسالةتمت

شيررسنةفياحمائحيركتبتدقوسلمالطاهرفي

46وحتمائةبعينوارارخ

وعشرةالثاثيةاآلالرساوتليهالخيةاطااآلاليساكلت

ىاالمرافىةالراألرجوزةا

لملطآلئمم



عشرةالثانيةالرسالة

ةاوحةاالرجوز

افائفىفىص

الرحبىمحمدبنعلىبئمحمداللهعبدالىالديئموفقالشيختأليف
بمحمد5جممهفسيحواععكشهءبرحمتهتعالماللهتنمده

أهاييناربدتهوالحمدوعرتهواله

يزصملىصألصبتر

ء

ء

نةاالطبهو

لىطربناثحمدربذالمفانستفغااول
المحىالقلمبعنمجلوحمدأبهأنعثاهاعلىفهطدظ
االسالمديخةنيملىوالمعالمبعدالصالثم

صبهوصدهبهمنوالهربهرسلىضاتمحمد

االبانهمنماتوخينافاالطلنااقهونسال

النرضاهممأفاكناذالفرضىزيداالهامهثمهـبعن
رالعبدهابهليوافيهخيرماسىالعبانام

ااعندكلحقاشاحفدبمخصوصالعبهذاوان
جددالحئإالرضيفقدعاولالنه

أرسالهفاتمحباهبماالمحالهخصزيدأوان



ةيررجوزة

بهاوناهيكزورافرضكممنبهافصلهئفولىمن

الشافىاهوقدشاالالئابىباشاحأولىفكان

االلنازةومنبرأامجارمنالقولهئفهاك

الميراثاسباببابع

الوارثهربةيفيدصلثالثهالورلىهيراثاسباب

سبيثلموانمابعدنسبووثحةوهى

ايراثمواخالبحم

ثالثعللهنواحدهالميهاثهنصاوبمنح
كالهقينالشكفليسفافهمدينواختالفوفتلرق

الرجالمنيرثمنبابه

مشتهرهمعروفةاحماوهمصصرهارصالالوارثون

عالواذوالجدواألبترألاهاالبنوافياالبئ

القزاالبهافهانرلذدناالجهماتاهـمناالخ

بالمكتبليىلىمقالفاحمعبلكبيهاالمدلىاالخوابئ

التنبيهاإليجارلذىكرفاهامنالعموافيوالم
ءهؤالالذصورفعدةإلوثذووالمعتىواروج

ألهماامنكرثمنبابرص

حرحالمفيرهنانثىيعطلمسحبحءالدساوالوارثات

ومعتقهوزوجةوجلمةهمشفقهوامابئوبنتبنت

بانتنعلىفهذهنتالجهاتاىمنواألخت

3
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حبيةالىوزةاالرا

االرثوانرإعالمقدلةوضااقببابع

اعاقممملىوتعصببفرضممانوعاناالرثواصابان
البتهسواهااالرثفىفرضالستهالكتابنصقىنالفرض

الشرعبنصوالسدسوالعكأربعنصغاثموربعنصف

أهامحافظلفجفاحفظمالوهمااتواله
النصفبابه

األوإلدمنواالنثىاروجفراداخمسةفىضلنصفظ

مفئكلمذهبواالختداالبنتفقدعنداالبئوبنت

معصبنانفرادهنعندءاالبمنالئاالختوبعدهأ

الرجبابص

ممعهفدهناروجةولدمنسهنانوجأكفرضواربع

فدرأيخااالوالدعدمعاصزااوجةزلكلوهو

الشعنبابص

انجساتاهعاوينالتمعوجاتوالىلمؤوجةوالن

هموافالدروسالتقانوابقفاعالبنيناوالدييماو

الثنعينباب

عساواحدهعنزادمااجحاللبناتوالعلثان

الذهنصاالهلفهمفكنااالبئلبناتوهوكذاك
دوالىبحرارابهفضىهيريدكاالختينوهو

هذا



مأل

ه

ال

ه

له

له

ها

لاالرجوألنلىحمميأل

ئصببهذاحاكمظالباوتوابالمأذاكنهذا

الثاثبابص

عددنواالخمنونمولدجثأالمفرضوالملث

الناثيخهالذكورحثمثالثاوثنتيىاوصماثنين
بيسهالثكففرضهابخمداوهعهماابنافيوال

مرتبلهاهايبئفثلثدهوابامزوجينوان

قاعدااللوماعنكنفالتفصاعدازوجةهعوهكذا
هينبغبراالمولدهن6لخميناوالثنينوالعلث

زادسواههالهمماالفزادوازواحصانوهكذأ

المعطورعاوفدنيوروالذاالالثىستي

السدمىباب

وجدابئبنضثموامابالعددمنشعةفرضوسدس

العدهتماماالموولدالجدثماالببنتواالخت

اهمدبتزنياالمناوهالولدمعيسضقهبفا
ومتدىالؤهيقفرذالماالذىاالبئولدمعاذوهى
تينهفضالميتاخوةمندااالخاهعايضالهماوهو
وهديصيبهماجزفىفقدهضدابمثلوالجد

اسعهوهوالقربفىلكونهماخوههناكاناذال

ترثالجدمعللثكفاالمورثجزصاابوفياو
وابوامالميتزوجةوببشمبيهاليسذاوهى

تالحاقىالبيانمكلسياقىوعهمكهوح
محتذىمثاالهاهحالناذاالسدستأخذاالبنوبنت

ادلتاكأياجميقباالئاألخااالخاحوهاكذا

6م

ه

كا

ا

ا

ا

ء

ت

ه

له
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ه

ه

ا

ه

الرحيةاالدحوزةأ

وابالمانتواحدمةالنسبقىجدةفرضوالسدس

الفاثدهثماماالمولدهنوواحدهواحدللىيهـو
وارثاتطهننو4الجداتنسبتساوىوان

المرضيهالعادلةةؤايالسويهلجنهنفالسدس
سلبتوسدسبحدىاامحببتالمقريىتيوان

هنموصانلمالاهلفىكتبفالقعكنسابامكروان
المميملىكلاواوأوجاعلىالحدىقسقط

الموارثمنحعالهعافاوأرثبخيراديتمنو

لمححسبىفقلولىاالمذهبالقرببذاتالبعدىوثسقط
كوضوالكللبغيراثالفروضةتظوفد

العحصيببابص

صيبةموجزفوللبءالنعصبنشرحانوحق

الموألىاوالقراباتهنهالماللاحرزمقكل

المفضلهصوبةالهاخوفهوءلهالفرضبعدهابفضلناو

والبحدقربهعدواالبئالجدوجددوأبا

االنعامذىنىالمعوالسدواالعاماالخوابئماالخ

حمبعارهاذصىلمانؤهجيحانجوهمذاوهـ

خبرالمفداكالميتالىطيلىذنهنكلصبالصفاله

القربعصباتوالمععقاتهالصلبنجاتمعواالخوات

نصيبوالحظمناالرتفىالقريبمعالبعدىلذىوها

سصاللسطرالمدلىمناولىءوابالموالمواالخ
الميرافىىيعصباناألناثهحوأالخواالبئ

هعصباتهعهنفهننجاتريانواالخوأت

ارفبهبعتقهنتالئاألكهعصبطراالسسافىوليس

أ

اكه

باب



ارجيهاألرجورة

بابابح

الثالثاحوالهئباالبهالميراثعنعبوالجد

معدالالعروضالحكمصتبغفالباالبئاالبنابئكذأ
اشبهههاوقىهأباثمجههكلهنالجداتونسغط

شطراالدفىبوباابالبنينااالخعةوتسقط

والوحدانالجفيهسيانكانوايفلنالبنينأو

أحنياطعهفاببدداباالسمقاطكذأابئوبفضل

أجداهفنىاللحفظفكقءاالبنوبناتوبالبنات
يافقالممينالبناتجازمئيسقطزبنابصاتثم
ذكروأماكلاالبنهنماولدرالذفصبهناذااال

اتابهزبالقربينبدلالالنىخماتاالومثلهن

البوكيااالبالدااسغطنوايخافرضهنناخلىاضا

وظاهرأباطغافصبهنحاضرالهناخيكنوان

النسبفىاوفوةمثلهمنصببالمهأخابئولبس

محالمشتركةالمسألةباب

النلثاواصالالمواخاورواهازوجاتجدوان

العمببفريشالمالتغرقواوأسوابالمايصاواخوة

اليمفىحمراأباهمبواحمسالتملهمفاجعلهم

المشزصهالممعسالةفهذهالتركهثلثاالخنعلىواقسم

ثاألخوةواالجدثالبالحع

وعدنااذخوةالجدوافىاردشابمااالندىونف

صحعساتالكلحواشىوابمهالسورطاقولمانكراللق

561

11

ا



6

ها

أ

ةإراألرجونة

بهاعنهمانبيكواألخواألداباتوام

دعليهقسمايعدفىاذافيهناالخوةتقمايم
زالف5بالقسىصانانمامالثلثابأخذفتارة

استفهاىمنبايضاسفافغسهامفوىثمنيلىان
رزاقواالفروضذوىبعدالباقىثلثيأخذوتارة

بالمزاحهذلةعنينقصالمضاحمهتهااذاهذا

مجالازالفوليسالمالسعدسيأخذارةو

والحمفسىئاخهثلالقمممعنداالناثعءوهو
االجدادمحاالملئوارفعقاالعدادىفوابىبئوأحسب

لىافقدعندفيهمكلكالعدبعداالخوةصلىواحثم

آلرىل3الاالمسألمةبابه

ه

ه

ه

عهامسألهعداجماتطلهـالجدمعفرضعواالخت
عالههـسااهةنخبرفاعالنماههااووامزوض

حريهاتحرفهباتوهىدريهباألياصساحنعرف

لهابالفروضنعودحزاسدمالهاالنصففيفرض

ءلهواشكمرناناحفظمفىداالمقاحمهالىالتيعرثم

هالعولومخاجاطسابمعرفةباب

هالصوإبالىميهلضهتدىسساباطمعرفةتردوان

هواألصوالثصحوتعيالصوالتأاوتحرف
بذاهلحفطهاعنتكمروالالممسائلفىاالصولفاصرج

صولالهفيهايدخلثالثةالقولفيهالفصاذاى

لمرماواليعدوهساالعولدهتمساماربعهوبعدها

لبى



الىحبيةجعمثوا

ىالمسائلوتصحعالمخارجبيانباب

اصرعااثئصنواربعوالثكيرىاصههستةمنلسدعمظ

الحدسفيهالصادقفاصاصلسااليهصمانناوا
عونااالحسابيعرفهاثرزالعيتسهااريعة

ضعراتيتبعهااربععرالثدناناووالئلثوافن
ولمروضهاتتسانهاألصولالئالثةذ

هحثتهرهمعروفةرةالمنصرهعقدالستةفتهلغ

شرعسغالىأفراداولالهئاالثرفىتإلهساالئوتطق
اقولبمافاعلكنهفديعولالثالثددوال

لحاناكمأطاصولهاالنصفاناووالبائانصض

نونماربعسةهناربعونيئالمةمنوالظث
افايعةصولاهىمنهدهاثمانجهكنذانوالثن

وافمئهاصعحااسكثمفاععليهاالحولاليدخل
دبمساباطنطويلفؤكتمحاصلهامنيمنانو

عرلهامنمانالاومألكالاصلهاهنهكالكأمط

لاممسرلجرالموضولاألشبابص

مرصمافائبعالميرأثذوىلىداتضقمهملبسالسهامتروان
اريلانبكالوفقفىبالضربدةلااالختصارئطريقواسك

ذقطفانتصلاقىواضربهدهجمافقالدىطواالىواردد

والمراافىالجعنكعشفاحفظاكثرااوواحداجنسانان

الناسعندالحائفانهاجناسعلىالكسرتروان

حاماالفىاهرايعرفهاءافسااربعةصر

مصساحبموافقوبعدهمتاسببعدمنمماثل

رفطالهتفصيلهنعنينبيدافالمحاالمبافيوارابع

ا

إك



61

ا

ارحبيهاالرجوزة

اوراالتالمناسبينهنوخذاحداثلينالىمننخذ

رائقاانهجبذاكواسالثالموافققاجميعواضرب
تدإهنوالالثاقفىواضربهالمبايئالعددحوخذ
عنهنضلانوأحذرواحفظهفأطنهالسهمجرهفذاك

تحصالوهاضعهاواحصرهتأصالالذىصهـلافىواضربه

إفصيمواجممابعرأذانالدصمم واقعمى

العلىهثالهنملىيأقسبهلالحسابمنفهذه

كاففهودنيهنبمافاقخاعسافوغيرتطولمن

المناسخةبابص

كهسهـوامىفصماباطحعفهالقسعهفبلاخوهتوان
قدهاهائحيلنابينفدتبلومألة4واجحل

اهاوفقهالهديتخذإلسهاهاوافصفانروانظ

هموابيمههطكنلمأنالسابقهفىاوحميعهاواضربه

مالشهقهاوفىاوبضربهالثانيهسهامن8سهمهكل
مالهففقهااوتضعربالعممهامفدىاالواسهم
انحهفضلبهارتبةفارقالمناضهطرجمةفهذه

اظنافىميراثبابص

لاالشبتنصجخنئالمالشىيكقوان
المبينةاقتحصاواليقيناألفلصفاقسم

ىاطمحميراثبابحمه

واالقلاليقعلىيبئداالحلزواتحكموهكدأ

باب



وةلوحبيرجوزةا

والغرقالهدمبابحم

لحرقاطيعيماوصادثقاوضبهدمقومجمتوان
نافقمننافقيوزثفالالسلبقحاليمنيم

السديدالمألبارأىفهكذااجانبآنهموعدهم
لدنااذالميراتفمعمنشثتاماعلىالقولاقاوفد
اباراباوجزلخصادواثاثمارعزابيلعلى

الدوامداثمكهيراحمدامابئصلىاقهنخمد
المصيرئنأهلهاوخيرالتقصيرالعفوصنسأله
الحيوبمننهاصتروالدنوبمننماوففر

الكريمالمصطئالتبىملىوالدسليمالصالوافضل
المنافبذوهـالفريالهدااحافباإالنامخيرعد

األبراراثباجدالسالةاالخيارإالفاضلبهو

توفيقهوحسنوعونهالهلمجمدةالرحماإلرجوزةتمت

وصمحبهوالهمحمدسيدناعلىاذوصملى

ثىاوصسبنامعليماوسلم

الوكيلونعماد
عثرةالثالثةالرسالةوتايها

33ر

96



عشرةثالةاالرسالة

ىالواعععبدرسالةص

ضخبرالأليخز
المتوصهبافرداكهباتهلتوتوغالهثعالتالذىللةالحد

فىكهحالقاهرالمحيططهملالالبسيطرزفهالشاهلبالقدمه

كدبويسجعفلكابامرهيدورالذىالمثميهامرهأوالباهرالقضيه
نوضلالبالغهىلقوشاكرينإفالسالنثهبننراكدهنلالملى
الطيبيناوعلىبداللنهواضدبابرسالتهاكعدياالذنجيهدصلى

بعداهااالدناسمنوطهرهماالرحاسمنهماقهاذهبالذيئ
مالمطهكالم8فصهكلهاوفصهعتابكلهئابهذافان

فالظطهاوألفاظنصولكلها8ولوفيهلشاكزهماوص
سضقاولمصعنفتههامة11متوجبأفىكنئليسالهفيهارساله
فمادوالباغفيرأضطرومنأيهاضطررتالنىألفتهمافيالعتاب

واهامذكورهالبالدبينورهه7رمرأيتاقوذلكمليهاثم

نردالومحاسنيتحدالعناقبتسسترالؤضائلئنكرألخصائص
عيقتصمنايهاتوجهونوهمقاالعفالبيتجممزلةلزوارفهى

علىيةعئبكلتفردهاواليفئدالمحماجكعجةوهنالمجاجكحبهانهخير
كليرمنبالحسدممزوجةؤبتهااداالنهبكلتخلىالوالمحسالبلدانساؤ

مئلفىفاالقامةهاستئصالهملىوتظاهرواداللهاختلفواجمزياهلهاصن

قيلارحيلكلكنهانمنيلالبلدةهذه

واذا



ألالواسععيدرس

المحويالواسرعاطيارافدعحالهاعنتيرتيارألماواذا
مايالذالعزيزتدعبلدهقوأجباكاعليكالمقامليس

الحروهملوالضععهالخولقاد8والدههونااختاروهن

وذاك8كنغهاجريهلمهايعثرفهذالماليتيمالدركثلالكرع

للزمانبل8جادالنهاللبالدذتوالصدفهيفاردقلممايعرفال

8الجارنعهيرعرنفهم8افعالهموسعضاليهماحوثحيرتالذيئوأهله
يغيمعنالحقودعلىيطربليالعقوديوفونال8الضاربةينسرنبل

ونوالفيفلوبهمفىليسهابالسننهملونيغووعيبويهمعقوجمونهمفي
لاعتوبصمائرهماللأوالحاطلالحالىو8الباطلوالحقنب

ثراالأشاوالنورواااووروأكاصدقاعندهعفيسموى8خائرهم

عناهمفكأنحا8برتهتستفادانعنفضالهصتهتؤهناحدصلىمنهم
بقولهالشاص

آالفيممنالشوتفحاولتءوكاغارفدهمولاطقوم
اكنافهميحايقالذفيذهبوغتنىفالمبافاسقنيهاتم

داعتنمافبهماعتضدومنالسراعالاكدفكأغاعدههمدالمحق
فيلسمتبسرةضاحاكةوجوههمالشبابريسلىبالخضاب

ازبزالنفاقنارمنالقلبوقىوهههالدهرهمقهذااخ

فىءالوفاانبهملمناواحدبعدواحدابلفاال

توشغلىمحبولونفهم8صدورهمتكنهايبمواللةلثفورهمكلقىتجسم
فيلالشقاقونرثجالنفاق

ابذاقلوخلالحلموطحبفيهحبكلزهان

نفاقفالنغاقفنافقهاقبضاعنهاوقلهم

سريعساعنهمتظصتجميحاجربتهما

يحىلممااللرخيرانكماتجرلممنالناسوجمرجليس



الواسععبدرسالةال

فىأنشىوانا

الهواءملىالهعاهباهدامالصقااخوانودئنثى

لوظوظةمحياشابئثابفكلهم

نمنمنهمصماحبتاقمحاقومءهؤالبلعئالاليومهذابحدافزفال

وأطيبهمأدباامملهمو8نسباواضرفهممقاالدفهموأماالأحستهم
وألطفهميهطماصغاهمونيواخلصهماقااصاهمواز8اخالقا
لحداو8اباهماجيوجناباوامرعهملطهمخاهمواظرم8مباسطه

هنواصهلهمبالمنالمواسهيبالمدالمواجدرهملرايهوارفعهملفايهاا
مانواعتقاداهميماداداواطتهموالقلوبالىأحبهموالحيوب
فصار8أريمبهاشتدتكرمادصريمالوالوهيماءفااامنإظهروا
انشدواناءهباوودهمءرياصهدهم

والعلنسرهئلىيصاحصأهاربىتارك
ولنومنيااركنيهمفهانالتهذااخواننجربضا

فسالنوالنونوبهوممفنافداخمنفكم

والثرتالعلهاليهواحميتإعتقادهـواعطيتهودادهـاصفينهمنعنهم

ممهججلهخيرالعهدوهوسننذلمنبهوعلززتفلهمنبه

جألخضتومحبهيهساوىصعنلموهومحبهمئعليهوألفيت
بررملىواجرأتالمهالكطهوروامتطيتالمسساللثبطون

4واالقدامىبالنوايوضذيوماخفلممانىلواالالمعامى
الجرادهاليمسبقزرعتههاانحصدفالالمتاعبومماتصاعىاتوفي

المرادصلولمالحصادنفالقيادمهوكالفسادفيهوظهر

بعدآهالهوحقفتالهوطيحدفلرهواعليصالسغوطبعدرفعتههنمومن

عئضاساالعلىالدرجارورقيتهلاالقصىاالمدلهبلنتفباالقتوط
باصالرىيقتدىندعدهاالسربالنظررلحطئسيامنسيالوتركئهليا

انشداناوبنراسىيستضىوانفايىيستفيدصبانوارلىلهتدىو

املى



أكيللوامعدعيدسالةال

اققافيةالظيومكلالقواقىأطه

رهاقساطاستديخايومكلارهايةاعيحه
جفانىشاربهطراليومالمرولهأ4

المرارةهزجقدرجيمشيطانهوفاذاريمهالاالهوادالذىوهذا
اضيئاصنلمكأمنثوراهباولهمخصعارلداوهبالهالمودةوثك8بالحالوه

اوهومسوداودوطلعيمكئوغنابرلوحمححئ8مذكورا
فالاتخذلميالثئإقلولمبديالاوثرعليهلمهذأكلهحواناظيم

األظهولوال8بيالاهدىهوبمناعكمفربشاكلتهعلىجملكلفلخليال

عياالمهدفىترثئورشبموهوءبالحرألبندناايفديمالودعلى
وجريتالقذلىعلىالجفونواغصنىاالذىعلىاصبرطالماقد8الحهدكرم

شاودىمكونالحئوالليالىااليامداهتهابالثيالىيليقهاحسبملى
الحيطمغااليعقالخبطويذين8داوالحثينائيعرفذميماوعهدى

نماعيالفولمقتضىعلىاالسود

سرابالخثبنائالبعخلةكلملىراضولكنئ
شاثعهوتنقلصدساثعهولتتضىمفوهوينعلل8صمفوهبتكلرودىفير

ولقدلهقلصوحبالهمرمفواعدهلطوتمعافدهللو

فىارفةمكهئاالتهاثرباالمعاقهذهعلىلقصيدةلت

واوظلهاالردوايام5مماعاتهااالوصمالطيذنيقصيلهلكنهااثباتها

8تجالهصلتهاوقدضاطرىنتامنانهاهحاخهاتهامنالحسنفىنخدحة
ظواهرهيفلعاناألنواهوعلىجواهرهتقذفانولمعرشالوانشأتها
الهصلمض4والويستهضيستقغهاومنهاسنويستبدعهافثها
ونشهدامياتهايالمحربصقينطئدمارسبقصيعاتجحتهاثموسعهالنغسا

الصناعههذهفىالمتقدميئهنوالعلىخرالهننحتهابافىجزالتها
أولىيةهـالالنبئالعربالقصيدةفاشدكامهلىاعنبقايزينوالم

هبالتعظيماحئاالهتقديمبا



الواسععبدرسالىألألا

ءالمضالهالدشاوحالمنأالومضىصاحبئياأال
هباءثرهماودادثناضطرأراكلهمالناسملت
الصفاهينهمفلنولىلمحرىاخالقكزتلغد

الوضاوجوههمحسنتوانجميعامخابرهمتوفد
ءوفامهدوااذالهمليساحفاظاناشهدلهمفليس

اهأثيرضاهيسماتفابدىبناهاخورب

ءالجفااكحامنهلىبدأنولهوفيتخلوم

أرحكشبفقدادفئهفىادىلمانلىرجوت

ظبمائطرحهكألىفانجهالالخالدرفضتئالثأ

ارياءمفونصيبنالهتودادهـئامصاحبوآهن

ءالجزابئدياسياوهذاهحقىويضيحعهدهوار
خالهمنوفلبهالىهنهالشوقويظهربالسا

ءالعغاذهبها3ثارعلىيوهاعفأنأىوبنثعسدحين
ءواسهوالفتيهفوحشتهخطباأليكفيكالحلمااذا

حفاهشهفادهواكدهوهويبدىيفكفىيبغضومن

القضالكالنفسافعخطبامليكالقضااجرلىاذا

ءانقصالهابليةوكلانفراجواالشديدةفكل

ءنمايهايفعلاللةفانشركلمكيصباللةوعذ

ارسالةضلوهىافارسيةالقايدهوهنا

وعمثرةالرابعةاآلالرساوتليهااواسعاعبدرسالةتمت
ادبيةياتحعلىحمشتمل

ه

ه

ه

الةار



عمثرةالرابعةالرسالة

ظريفهوحماياتلطيفهرواياتعلىنهمثتملوص

ىمالرالرحمناللهبعم

بفرفةبالوالمأمونهعيوهاكنتقالىانهافرىعبداللةنحكل
عنانفاطلقبدةطرلهألحتاذسائرهوفيالعسرمنسؤةععهالصيد

ذاوالفراتمجرمىءهانهرعلىفاشرفالحيلمنسالقعلىوكانجاده

ويدهاتماههليلةاقرانهاالفدعدةالقدظسيةخليعةصمجاريةهو
وهاوفانكلالنهرحالآلصوصحدتكتفهاعلىهاعشاكءماماهالقدفربآ

ظلهبهالىطافةألفوهافلبئفدفاهاادركابتياصعرتهارمعصاحتف
المامونلهافغاليدهامالفربةالجاريةورثدصاحمتهامنالماموقمجص

تعكوقانحمكالنىوماقالكالبكأمنمقالتانتالعرباىميةصايا

لئامفرامعفوممن6داوانماالكالمنلستوالهضاكالبالمن

فقالأنتالناساهـمنفئبااتفاثمأسيفباويضربورالضبفيغرون

فالمفراىمقالتالحرامضرمنلهاقالنمفالتممنسابأومندآبا
لتكلهاظهضرتهابهممثابااهايرهحسباواسظهانسبااصرمهامن

مولداااكؤهىقالنةتاىمنفالتكنانةهىانافالكنانةمناظنئه

ففالتقمابهكلهانلىكظتحنافهممنوراالكراهاتفىواطولهامحداوامرفها

رافاجاالمنقالفريمثىاممىهنفالتفريثىمقاناقالقريثىمنانت

الهاشحمبئمرواقهتالتظوتخثماهطهاقريمثىتهابهراممنواعظهها

ممنقبيلةاايئراعالهاصرلةمنلظهالماهـومنقالتهاشمدنىهانا
اهيرياعليكالسالموقالترضافبلتفلكفحتدقالافهوتحهاشمقهايه

اواقهقالثماشدبطرباوطربالمأمرنبقالىالعالمينربوخليفةلئالمؤمن



ياتوحرواياثألال

فزلعسكرهتالحفهحئووففافناثمااكبرهنالنهااريةاذهبهنروجن
واخذهابهافزوجههنعوخطبهاايهاخلفوانفذهناك

العباسولدهوالدةوهىبهاوراسرمسرماوماد
امواللة

اخرىيةحص

فرأةالتفاهنهانتيتؤجفصرهاعلىعلىبوماطلعالمللىبععقانوح
بصقالىفالتصهنهالاحسناراووديرلمفصرهصانبالىدارسطحعلىأةاص

فزلفالوزنفالصكأةاصهذباموالىفقالتهنلمنوظلجواره
فيروزياوظبفيوزافاستدبحبهاوثهغفهظهوقلىاطث

وأتئالفالقالبلدالىبهوامضصتابأهذاخذااللموالىيالبيكفال
رأسهصتعابالالكفوضعميزلهالىوتوجهبتالافيروذفاخذبالجواب
يعولماثالمالحاجةطالباعماراهلهودعاصبعظابلتهوباتهاهيوجهفى

الىنحناياوتوجهمسرماقامنروزتوجلمافانهالملكواماعليهالمكدبرهها

المكاناقالبالبابمقجمرزأةاعيفقالتليفافرماالباتفقرحفبروزدار
فقالعندناالومهوالناارىلهفقالتلىفدخللهتفغزوجكسبد

سيدالمكانالهافقالخيرهااظنمااكيارةهذهمنبافهاعوذففمالتزائرأ
نوالملكانكوطتموالىيافتكصيلفالثفتئعىاظنكوهازوجك

سبفكمفوااألوائل

فيهرادالولصثرةوذاكردوفبرمنآماساترك8

ههيهتشتونفسىيدىرفتطحامعلىالنببسقطأذا

السفيهمناممةبرضىوألبطنخيصالريمويرتحع

القائلفولهوالهـيااحسنوماممأل

صيبالندرفيروصاحببهالنوامشفئذىقل

الذيبفصهالميثاكلقدابداقائلفالالوالله



أوحيهالتروأ

11مالةاكىظلظمنهتشربفيشربموضعالىتأقىهوالىياقالتثم
واهاالملىهننهذاها5الدارفىنعلهفاسىوتركهاخرجهاإلم

اليفربمرأسهقىمجدهنجتاب11تفقدوسارخرجلمافانهفيروزهننها
قفطاالدارفىالملكصلفوجدتدادهنالمالثخروجوصوالفوامقداره

أيبدولمفستالمريفعالاالالسفرةهتهئيرسلهلمالمالثانوعاعغله
بمائةعليهفانماليهوعادفقضاهاالملكصاجةفىوسارالكتابخذكالماط
واقحسنههديةوهيأبالسحايليىماواشترىالسوقالىروزفيخصىدينار

قالذاكومافالتاهيثبيتزيارةالىقوىلهاالوعليهافسمزوجتهال
قاهضضوكوامةحبالتظألهلكفلكهـستظانواريدعليناانمالملدان
تظمحهاظبهجاتوبماهفرحوالهماابهاطتالىتوجهتسعتهامن

اخوهائاةبهاأةوالزوجهارهاجصيذكمشهرمدةاهلهاعند
ففالالملكالىفممناانواماكضبكسبتعزصااامافبروزيالهوقأل

فأقىماضالىفطلمبوحقدألهـتركتااءاةالحكملحمادص
اللةاوراصيهااخىمضالجألبهالىجالساالملثعنداقاضىمعهم
ةصطبئرالحيطانسالمدسآناالغالمهدااجرتانئاقضاةاقاضىهوالنا

فوزالىالقاضىفالتصبئرهربحيطفهوهدعثمرهلفاهئرةجادهوا

اثاالبسةاالمىالعاضىهمااروزففعالحىمالتهدابفولهاهلوهال

وللننمقالقالالبستادايكأصبمهلىالقافىفقالونبىهااحسق
البسخانرددتهاموالىياواللةقالفوالساماالقماضىفقالردهالسببمنهارور

اطثقوقالاالسدائرفوحدتإالىاهنيوماجعتاوائهرهاى

أاالسدانفواللهلظآخابستالكالىارجعوزياحوفألجالسافاستىهتكعا
ظةرطغيلبثولمثمراوالاورنهاقسالاثرافييؤؤولمبستاادخل

هناحزازااشدظبستانكمثليرأيتهاوواللةيأسكيرمىحرجيسعيرة
والالقاضىيحولزونجهورددارهالىفهوزفرجعقللئحرهعلىحيطانه
محبيلعلىاألنسمانبهيأقىكاطهوهذاببالىنلكمنبشئفيره

أءاوتعالىسماسهواللةالىكناياتيبغصقارهئ
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وحكياترواياتعألأل

اخرىيةحه

فقالتابهاوجوههنجاعندهشيدانهارعلىدخلتأمرأةانح
منففالففسطتفيلقداصطاكبماوفرحكعينكاقهاقرالموهنيىاميريا

فقالاموادهماخنترجالهمقنلتكنبرمكيلهنفقايتالمرلةايتهاثكونين
اضثيقاطالىالتفتثماليكردودالمالواماقدراللةيخهمهضىفقدارجالاها
ماقاليخااالقالضواهاهاففالواالمرأهذهفالتماأتدرونوفالالهاء د

سكنتياذاالحركةعنايسثفااىنكعاللةاقرقولهاإماذلكفهغاطنكم ا

نعالىفولهمناخذتهطاكءابماوفرحكقولهاوأهاعيتةالحرعنالعبنأ

مناخفطهطتفقععتفولهاامالفتةاخنناهماوتوامحافرحوااذا احى
فكلواالقاسعطهنواماتعالىفو

ععلهالجهغ

اخرىيةء

فارسليهحبالجوريعرفمانوبالدملىعامالولىالمامرقانوح
تجارةفىقدمانهلهاظهرمليهفدمظاضةلىدولتهأربابمنرجألاليه

يههاواحسنمنرتهرمفاصصمنهاعنسالماهيرعندانأيولملنفسد
فيهليردادعندهسيرنهيشكرضاباالمومنأميرالىيكنبانوسأله
فيةكنابافكتبرفبة

اخذقدوجدئاهكفالنعلىقدهحافقدبعداهانالمؤمناميرعلىالتادب

ئاافضيتهفىاوىورعتبينعدلقدبالحزممالطثبالعقم
لذهمهاواذهصداالوهنازلمنهاترلهمواردالووارضىألغاصد

علمنمءوافرهالدالمالمساجدلهموعرحقادواالضناقمن
يريدونلنثميرالمؤهنداعونذلكمعوهمخرهاالجملوشخلهمدباا

وجهـهالىالنظر

فمكةن



أل9يئهيحايلتر

كوالقدهاللللجورفعألئظملىماذاشاىبالعزماخذفولههعئنف

ساوىحئمحمماجميحاخذاىأففعيتهئوساوىثعيتةبينعدل
الدياعلمنافرغهموالدإيهالمساجدلهموعرما4والفقيرالغئلين

شيعانااليءنقرأصارواالكلانيعئاالخؤهجملوشعلهم
نالموضاهيروجهالىالنمظريريدوقوقطالدنجامن

بهمزلوهاحاليشكيناى

4والبالغافصاحةامنيعدوكا

االموريحهضتوااظالفةولىلماانهسفيانألىبنمعاويةعنهاحي
القدرهاهيفىولساعغهالجهررالحرواذمنالمدورمنهوامتالت

نهزصصبنايامقائحذاكرهمابهاخواصليلةضرارالمقدو
اوالمريضجعالالقولفىكوافاالمعروفبئمنريهةاكبريفلى

المحريمقبزيالمحةعليهمالحربنارايفادمحتهدئنمنالىحدشهمو
بينوفالوقنعدنتعدئنجترفااكىاللوفةاهلشأهامىفقالو

مسضثةارملصيكالهاعهمعلىاببصارخةاصووترحامفوفا
لكروالفارلحاربوالمسالمالفبلوالمدبرلقاثلالجبانهلوبقولمل

طاأوافقاصالههافظايكمهعاويهلهمفقالسغورلوالمر

لذلكاهلفانهابفتلهاااللوانشرئهاعلىننشيرمائالفظه

ثستهرمئباتأيحسنقاغالماوبهاضرتماهعاويئلهمفقال
ملمئافاافىشصاحبهماوفتفدأةاههافتلوقدرتظفرتبعدهاأنئ

انكوفةاباواليهالىباظكتبكابهدماثمذلكفعلتالواقهال
قومهاهنوفرسانهاععثسيرتهننفرمععدهـبنتاررقاعلىاوفلى

رصبالكتاضليهوردفلىاذلوالباليناوعيءوطالهاوههد

خملهائاضامةاعنائغةفيأشاهافقمالتتلباواقرأهاالهاا



ياتوحرواياث

معاويةعلىفدهتفلبتهااحسنثمهبطناخزاهضعماهلهودج

وكيففالةياحالكيفوافدقدمههقدمخيراهالحماعصلهاقال

اللةاالغيبيعاالقالتاليكبضتلملخهلظلسميرخيرتالتسعكرأيت
الحيبنارتوقديئالحعغينببنوانتصفينيوماألحمرالجلراكبةانتالستقا

فدانهوهنأميراياقالتفلكعلىحملكمافال3قالتالقتالعلىينومحض

بعدهيحدثواالمرابصرتةكرومىعبرذورواللالذنبوبثرارأسمات

حمعتكلقدابوكللهقالواللهالقالضكالهئاتحفظبنفهلصدففالاالمر

هحيضىالالكوكبواناننبضىالالمصباحانالناسصا8إاتؤديئ
استرشدنامنأالبالحديداالدوراطيتطعوألالفرساليسبئالبظوانراا

فصبرافاصحابهالةفاليطلبكقاطاناخبرصاهسأدناومنارشسدناه
العدلطةوظهرتالشتاتلشالتأموفدألالنكمياالنصارالمهاجرينمعمثصال

كنناءهونىإأكنالمبطلقألىيستوهـالفانهالباطلالحقوفلب
ءااتءالسماخضاوانالصرأألوالمبرالالنرالاكلظيستوونالفاسقا

ناكصيهأغرالحرالىايهاعاقةاالهورخيرالصبرالدماارجالوخضاب

عليااركتلقديىقالذلكنلقدقالتوتحريضكقوالهذاأليسيازرقاا
سالمنكوادامالمؤعنيناميريالشارفياقهاحصنسفبماقاالدملفى

قلقدواللهنمقالتذالصاركأوفدنغالجليسهروبخيربشرمنمخلث
هنالىاموفبعدلهفاجمكلوواللةمعاويةفقالىبتحصديقهلىوأفىفولمث
علىاليتافىالمؤمنيىامبرياتقاضىتةحوائحذىفاذحياتهقىلهحبك

فكمماصبعمقعلىاشارقدفقالحاجةعلىلىباحدااسألالالتنفممى

وصسنعنكنعفوبلكالمالهلشاراطعضهولوالمشيرهنلومفالتبقتلث

فيوتجاوروعفافدرمنوهئكالمؤهنيناميريامنككرمقالتونرعلكاليك

تنلةصضوافطعهاودراهمكسوةفاعطاهاتالهسألةرفمنوأعطىاسا
وكتبوطظالىواعادهادرهماالفعشرةسنةكلفىلها

تهاوبعشيهبمبالوصايئاالكوفةوالىالى

وكا



أابهلتوحاتلدا

االئمهفضائلنى8المهمهالمصولمنكتابنقلوكاص

عبدافهبنأحدبنعدبئعلىلالفهامهألىكدهالعالمهماماالثيئلموالنا
تعالىاللهرحمهمالمباخبافيفوسالمالالملىالمضاالصفافسىالديئنور

جعفرينظمالهوصىبئازضصاعلىبنالجماثعدالتاسحهامامناقب
طالبأفىبئعلىبئسياطبنابدينازيئبئعلىبنالباقرمحدبئالصادق

يناجمععنهماللةرضى

اتستهاالجوادمحدجعفرالىمنامبألطلىبنالدفيكاكالشيئقالأل
بفهااللهيةاالفدارعلبهفضتبللهاالاصااوفااهندتوال3مجالهاجلبات

امهفيهاعليهوجملمقاماالدنيالفىفقلواصاياىممهاالديافىبقالة
انوأرهابمنغبةخمدجلشاللةاننحيرلألاياههاتدتواللياليهتطلف

وها8يموالنكرالنفايلهحارتجمرتفعةواخجارهاالتعظمهطالعفىمتألقه

ونءالمأالحليغألموفدارضاالحسنايووالدهتوفىلماالجوادالمحيجفراباان

بطريقفاجعازيتصبدبوماخرجالمامونأذاتفقضةبهوفاةبحدبغدادالى

الصبيانفرالمأهونافبلنامعندواقفالجوادومحدبونيلصصبيانوثمالبلد
اقهكأنفاليهنظرالخليفةهنهفرلماسنينتسعذاكاذوعرعدووفف

فرنفرالانفحكهاكالميالهفقالوقوالمحةقبهفىلهألقصالىته
احسنبكواظنفرظابىافرالمومنيناهيرياسرماحمدلهفقالالكا

المؤمنيناميرعنىوضعيئبالضريقيكنولملهذنبالهنمنكالئفرقانه
علىبنمحدءالفالميااحمكهالهالصورتهوحسنكالههالمأمونجمظ

معضتوهتهنحوالىجوادهوساقهايملىالخليغةفترحمارضاموافي

فخابدراجهعلىوارسهمنهبازيااظليفةاخذرةادمنفىلهفلإلصيدادبز

بالحياةهنبقايابهاوصمغيرةكةسهنقاىوفىعادثمقإلالعنهاالزى
دارالىراجحارويدفىكةالمحاخدافثمالمجبشكايةذلكهنالمأمون
صالالجونالبازىصعافهافىضكروهوإليومفلكدالوترلى

االمحداتهمعاعلىففروامحهمداووجدحالهبملىءوجدهمصبيماناهوضع



وحكلياتواياثر

فانطفيدىهائظلالمؤطيناميريالبيحكلهفقالعدياقللالحنيفةهنهدناال

صحارايمعتهببديعالجوفىكلسكالىقدرتهمجرخلقأقاللةانقالبانالله
كالمهالمأهونحمعفلالمصطئلدتساللةبيايسضرإنرلمفابربزاةممهافصاد
دقاقالمصطببتومنحقاارضاافيانتوظلفيهافظريطيلوجلتجب

ظهرلماليهمنفقالفيولمرامهائوبالموقربهيهاواحسنمعهواخذه
امابنتهوجهفيانعلىموصومكلشفاتهتهالبرهنظكبعدضاأيله

وضافواهواستكرطيهمفشئالعباسييننلكفبلغفكحلىوحممالفضل
الداليىالحباشارءجاعةفافيأيهمعهىاتماالىههينتهىاثصان
عنرجتهااالالمومنيهةايريااقهننشدكاوفألوعليهفدخلواالخليغةصلى

عنايخرجانوتحمثىنخاففانااالمصهذاعنضاطركوصمرفتالنيةهذه

وبينلجنناهااتعوايتغيرشاألىصعلواللذألبسناهالذهـناعناصويمرحملكنا
منوجلفىوقدتبعدهممنقبكهءالخلفامليهلطوماالضومءهوال

الطتردنااناطةفاللةفلكءالمهماللةافاحئعتارضامععلك
لجنكاهلهرؤإهمرالىواعدلارضاابنعنرأيكرففاسمافدكا

السببفانغويتمطابىلنىاللنبمااهاالمأمورلهمفقالنذلكيصلعبن
لاالسهغهنكادماواماباالهصمنكماولىلالقوم3ةانولمفيه

انفقالوامحدايخهواماراهقدوفدراأللهاصريارضادرجفقدارضا

ثمهغبحئهدادباوهعرفةاواليرملهعواالمسنخيرصمبىهذا

يختبرهمندموااوفاختبروهشئنمانفهلىنشكونكأنكمدااللشئتهااصعبه
ذلدفيكونقالوانمقالوذاكوتزكنافالوااعذروااوهـفبلوموافلكبعدثماا

فىنيصلماصابفاناسحريعةااهورمنشئعنيسألههننتركيديكينب
جمؤوانطاو11اميررأىسليداهةوالصةيفاصهوطهراصزاضلناهاهص
المأمونلهمفقالفلكوعذرنالمؤمنالهيريكنمخطبهكفينافلكعز
فيمجيىاقاضىاعلىرأييوافيعندهمزنخرجوااردتمهئوذاكصشاة

ووعدوهيرالفاضىهعدلكوفررواوسنهيسآلهالذىهويكونانأكغأ
يولهميىيعأنوسألوهالمأمونالىاعادثموانجلهقطعهمئضيرءباشيا

عون



81ماكاوا

يديهبيناليومأفئوافييوهالهميمانالعهلمسايديهيانهفيهمجتهعون

لةالدخواصراصمفيصىالفلضىععهمصرالعباسبهنض

جمفرالبقيفربانالمأهونفاهادهاوقموخجابهاإئهااصمنواعوانها
وخرجذيتقضلصورثانعإليجعلوأنحسنافرشاالجوأدحمد

الناسوجدىمغابلهصيىالقاضىثجدصالصععوتينبينالمسناابو

فسأجعفرالىعلىاكغافيفافبلومنازلهمبقاقهمقدرعلىاتبهمصقى
الصوابوجهنفيحهاوابانجواباحسنعنهافاجاباعدهاسهالعن

المأهوننجبحصوروألبئلبسوهنطقجسوروفلبطلقووجهذلقبلسان

المأهوقفقالونظامعنطقةأناقوحسنصالمهفصاحةمنوالقوم
قعللواحدةمآلةعنولوسألككمابكبىئمألانرأيتفلىجعفرابابااجدت
منعندىصعانفكيسألكمبنمجيىفقالالموعنيناهيريااليةذاك
فقاللصوابيرشداناسللواللةالجوأباستغدتاالبهاجتجوابفلى

نظرهنفبشهوةالمنهاراولفىأةاصالىهـنظرجلهاتقرلجقرابوله
ظاليةحزتالمحسزالتاللهحلتالنهارإرتفعالعليهحراهاايها

وفتدخلفيعليهحرهتىابتظاكىلهحلتالعصروتخهان

حلتفبملهحلتالفبملعذلعليهحرهتبلااشصفظالهحلتالعشا
ادرىالبفقالاالوقاثهففىعليهحرمتوبماذااوجللهذاالمرأةهذه

منوجلامآهذجعفرابوفقالاليكاكفدالجوابتفيدناانرأبتفان

عيليهحراموفلىبشهوهالنهـاراولفىالنماسهنصلةالمطانظرالناس

طرمتاعثقهاالنهركانظالهتكلصاجهامنابتاعهماالنهارارتفعظا
عرمتمنهاظاهرافىبؤتتظالهلتتزوجهاالعصعرتفلعليه

للرنفدقبلكلتالظهاركفرعناالخيرةءالعشاوفتتظاعليه

هذمنخيبانصرمتكماحدهلفقاليتهاهلمحضرهنعلى

ممفدصفقاليشامنيؤيهالدهفضلذلكالواواباهذاجمنلالمسألة

فلكفالتغييرسنجلايرالقاضىجهفىصينفيتنكرتكنتممانا
السدادئمنبهمامنعلىالمحدللهالملمهنالالمجسئمنل



عياترواياتأل81

امابنئوجكحافىوفالجعفرأبىملىوافبلأرأىفيوالتوفيقاالص
هىواىلنغرضمينكفقدلنغسكفاخطبفعمأنوفذلمثفىوادركفضلا

لوحداندحهاخالصااللهاالاوال8نجتهافراراللهاطدجحفربوفقال

اتفالبعداهاترتهماالصغيايىبرتهسيدمحدسيدناعلىاههوصلى

ممواواتعالىوتمالامالحرعناللباطافناهماناالنامملىاللهفضسلهن
عناقهيخنهمءافقبمرنواانواماشكممبادممنوالصالحينمماثياى

الموثنينأهيرالىخطبموسىبنعلىبندانثمعايمواسحواللةفضله
فاهمةجدتهههرالصسداقمنلهافيوقدالفصلامابنتهالمأمعناللةمبد

اميراياهاجئرفهلجيادادرهمحمانآوهروسعليهاللةصلىمحمدبنت

الغضلامابنئزوجتكالمامونفقالوالمذالصداقهناملىالمومتين
إسفينهاهنلاظدمواخيجارهافىقالورالملىاقالصطهداعلى

كالىوالماحوردالطيهىلواعبمضحوبةافايةفيهابالذهبمطليةالفضةمن

هوازروضضيمكوممارلهـعمرارذصلىالحافعرينجيعامنفتطيب
فدرعلىاتطااالصوواؤاميهمصوفروناضاطهنهافثلىاطلوى

وأهلالمساكينوالفقراعلىبالصدقةالمأمودطونضدمأناساانصرفبمهمناز

انإساامعلرماءالجوادعدعندهيرلولموالمدارسالحوانقواالربطة
بعدالفضلامانوروىالشريفهالمدنجآلالىالفضلامبزوجنهنوجها

وتقولجعفراباتممكوالمامونهااالىكثتالمدينهةالىزوجهامحنوجهها
اباازوجكلمافىبنيةيايفرلوهوأبوهااليهاتبفويبرقعلىهـعصيها

تواأللوحذكرتمماضىلذكرودىتهللمألالعليهالحرمفر

مونهيفالناسمعهخرجيفةالمثصالمدينةالىبشدأدمنارمجعفرأيو

خكلفنريبالىدارضدالكوفةباالىوصانالىفسارلوداح

افربفيهعلىيطالموصعلكبئمؤسسفديمعلىسالىودخلالمحمىفروب
لأفىفتوصاءماهوزبفدماقطنئهرلمنبقجمدئحرةالىصفىوكان

اجاواذاللةبالحداالولىؤفقرأالمضالناسةوصلىفصلىرقامالعفبرة
جلسفرإغهبعدثماحلىاللههووقلللهبالحداثانيةفىوقرأوالفخاللهنصرا

هةهف



مأليت3جمةد

قامئمالشردقىهعهنوجمدركماتبلريمتعنفلوقاماقهكربئةهتا
فراهاحسناحماللطهامنوفدحملتالنبقةتصظوأنعرفالناسعفولى

اقوهونلكمناغربهوماكلنثمالمجبفايةذلكبواعغوقدالناسا

وهذاهننطجمملهيمىلماثصرةهذهنجق
امأللهربصق

ىالموصلىاسحاقبنابراهييمبهحدثمااللطيفةياتالحومنص
لىفالأسمينالمحاطيبيومفاثصرنجانشرنجاالماهعذعئدثال

اقصطباحألى5متوفدصلىطابيوماهذااناقأاباياالماهون
صلمهتفتذكحدىوبقيتاوافيكحئتبرحفالالحريمعلىالدخوليدا

11الهاوأشتقتناستوحشتهاتالثبهاالدخوللىمتصنتوني

أدخلىفدالموهنيناميرانفتهلتوالحدمالمجابفلقمئاعفإصبرلموخرص
الطريئبعمقئنئانرصاصيهوسابعدهلجلوسىمعئوالمجرةالى

اةامغالاهئنتثموبلتوترلتايطريقءبازأدربالىضدتبولةأخذئئ
للحرتالحسيواقادياجباهؤوشوهوبرحربرائطمعاقبزنجيلاناواذا

ولمترشقلىاحمىلفيهدخلتانألىالسرحملئثمهامعنااجد

ءوخدبولثفناذأهلحاعلىالىعدمالهواجئانائواالاهرىازراركا
فصورهنقمسالىفمزنتاذوثقدموابالضيفاهالااوقاافىفرحبيوثهوحا

فايةمجلسئادخلتالملوكدارئأيوجدالهااآلالتمنوفيهالمللى
منتجانصهصللىوفىالملوكدأرقىليعىماالغرسقمفاخرمنفههالحسن

نالاليماصرتهاكرائمتفوبقيتالواحدمةعلىجلستظالملعكاتبص
ألماالحلىعليهامتجاريألوبيصهناظدمورعلىفيحءبضوأذابرهةبعد

اماووجهافيالهانيرحساتصائفوحولهاكالملنساعلىااليثون
نجلستاجلسانقىقتطيترلمااجالالتمننداهنانهظننت

بدخولياايوحاصابنىرأتنىوفدبالسؤالأنستئوالثانجةتبةالمرملىهىلست
فعطسفغقدهتثمالطيصانوأحاأيدشوفسكالملوكهوازرهنماطةقدمتثم

01ت



وحكلياتواياترول

اطيبهابالمثرومنالفضةاقافيواليابسةارطبةوالفواكهارياحينانواع

سضفقاجماالمالهىواالتالمضانىاندفعتثمالبيراوأنىقىوأحسنهواروقه

االشحاروتناشدناالتاساخبارتفاوضاالحديىإلىخرجناثمبئواطر
مظتمنكوادباظرفاثرارأيتيعالظريفانكسيدىيالىفقالت

باالنجسافوامنىاظرفهودعأبئهندلمثتسبتاانمالها

سضالصباحنالهنهااطيبرأبتوالمرىفىلىمرتهاليلةيىتوص

الىاتيتقليالثمفلبثتدارىالىوصرتتواهماورلمحعإلىيىصدو
ههناهنتخرجلاقنكاصاقااباياحغالصلىالونمنفبرفوجدتهالمأمون

تايهرتوحدىوبقبثركتئلمالنالمؤفاهيربافقلتمسيركاوجبأيذىفاا
انااصااتمابالليلةهنهابهالدخولملىمتعينتدىصبية

اصربنافمئماكاننانالىيهااوالشيقكوالمصوحملئاليهاضتنه

لالصطباحفدحئتبرحاللىوفالريماطالىالمالوندخلثماليلاالىهنايو

فظتباألمسفيهكشتماالىقالقراراخذقوالقميلىيهنيلمدخلىظ
أسالمؤهنيناميرعلينافلظفدوقالواالخدمهتعئوخدجتالمضىالبدمن

واذاالموضعوقصدتخرجتحئبهمازلولمبالمالايهمفاحمنتظروجك
فالوارأوقظارفعوفىاصوابفلهغفدخكهئتهرمعلئيلباك

ندخلانعادتهامنفاننشاورهاحزلنمهـفالوانمفلتالجارحةضهيفنا
تالدخولفىذن1جاثمهااامرالخمضىدخوللهتقدماحداعإلها

نجلستاولىالحالتهامشلعلىتحاثماوالمرتتانبعينهالمجلىالى

مالحضورىوالفرحأالنسهنواظهرتبعدهاكانكيفحالىعنلتنىوس

األنجساطحدالىهواخدناقدماكالحالكلابوالشربالطعاماقثمانجلئ
لىقالتحديئاجمهاالباالمسمماكاناكثروالمذاكرةالحديثفىودخنا

ابنرأيتلواالكيففغلتالنادرةطباطديثحسنلظريفواللةانك

اافىسحتولومجرهفىفطرةاالاناهاواههفقلتفايةبعدكهاواللةيتفةعى

االىدخلوالمادةبهذالىخرجتهاواللهفقالتمفالئصدقلتيقنتبهي
أذ



اللحاضويلئةط

سيدقياففلتوثهنكأديكحسنمنرأيتلمايركاليهومحداحدتالمها
لنفقلتالقابلىيلةافىبهائتنافافالتظكثبركعندكلغلعىافيرأيتللى
وخرجتللبىارتراوقتالىبسبملهنحنهافىلمحنناوتحالىالةءشا
الملعونالىمضيتثمهنيهفيمنجلستىمجلالىوهضيتدخلتجثهن

اوكالىىباهيصقفاياهليكاشالفقالكعلىحرجافوجدته

لىأنتجلالالمومنمعبناميريامقلتكجلنوالبوابالمجمابمافبترروذ

مومدأهنهالكاخنتوفدفلتثمالحبرءتمهفاقلقللظريفحاية

االةااالكلالنيارفلثاحديثلهنيىولمأسورافايةبذلىفممر
جميعاناوفتماهذاقالالميلاقبلحئاخبارهاعنانسؤالديثا

رىومئصصئيطرحانهباصاالاخاطالانعليهضرطتانبعد

الالفطخلثينهعلغبزنجيلينلحاذاالموضعووفينانمفغعالالعمابناهمجرىمى
الىوهضبظالداراليواهبطاالسطعالىفرفعناخرأالقىوهوالواحدفى

وبقتأخرىوهوئواحدةعلسضأمراتبثالثفيهوادابعيتهالمجلى

وقدمالمعتادةعئةالعالبينهنادىوهىالجوارافبدتثميضاالوسطى
رأىماحسننهنلمعجىالىبنظرالمأهونةالعاملىابسواليالطعام

كاسنادبهببارعالماهونبهرهادمعاراوتناشدشاالحديثفىانجسطناثم
اولقدذكرتممائرواوصغتهافوقهذاعدنااندلىاالترشى

ااابهجراماحسنمنالمأمونانثمليلةأحممهنلناتعىوصعفهقىفصعرت
وحههعلىتوردممصنئمنوهوبشعرتفنئجاريةأندفعتثموطربجدا

ارئاسةعوةاخذتهفلكفندصنعمننقصمهماويعرفمتقنايحرفهوالمأمون

أياىنداعندفغىلشعرهذاشاقاابايافقالاألهارةشهاهةعليهوفلبت

وقيتالحودواخنتلسضبالجلوسقأصثمنالمومناميرياوطامةلحطعلت

سلبئالحسننجتبورانائهانانجرةهمنونجتصالهاعقسألهاثمالشمر
ؤنروجهاايهاالىوخطبهاالملكدأرالىانصرفناثم

اتواريخبعضفىذكرهاعلى



عهـوحكياثروابلتاه

اخرىيةحص

جتانا6دبتحاشارإطاررجالقالمارأيتالمنصورالحنيغةمولياريحمنوح
باحضارهنىفاصاهيةلبئواهواألودائعمندهانالمنصورانيبهسىجلمن

عنطدكالئواألموالالودائعخبراليهرفعفدموراكلهفقالايهضرته
لهـالمؤمنيناهيريافقمالشيئاهنهاتالخموألواحضرهاهنهالنافاخرجاهيةلمئ
لحالالظفالطورباعهماموالهمفهلهمفرصىقالقالاميةىوارثانت

وقألرأسهورغساعةفكرصورثماكطرقظظلفلكهنيدىفىعامألتك
ظيواهاآخذانواريدحفهمفىنالمعموكيلوانافيهاالمسلينظلوااميةتان

دفنةأفامةالىتاجالموهنيناهيرياقالاهوالهمديتفىناجعلفيهلينا
اصراللهمنتاميهبئفانلوهوكاضأللوأاميمةلمنىبدىماقىانلةما

ارىهاربيعياوقالصهرأسرفعثمساالمصعرطرقظةاالمسلاموالفير
ثمعنهقيلعانعفواناالعايسعناشىعليهوماصدقاالفدالشغ

مقوبينلينىحانالمومتبناميرياحاحئنمقاللمجةمنلكهلألا
بينمثلتلمانئووديعةألماليدىئاميهلبئهاالهفوااليكئسىا

ذاكوبناذكرتهذلىاقولأهذابنقابلتمنهسأفىعاوسالعئيديك

أجعرسغدافقالةالعوإالخالصالىافرندثفرأياوالفثهالذىالعهـا
ثالثهلىاختلسفالىهذاالراالبينههانجمعتفلبهسىشوبينلينه

قالالمؤمنيناميرعندبىفسىلهطلبىمنحافهئابقاهالىمنديناراألف

ذكرهالذىالمالاخذانهضالمهبانهفافروخوفهالعالمصلىالمنصورفشلملى

افصفايهماسألنكورمالمتفقالهولفىبقعانهنوخوثاعليهكذبابهوسى
الئدياريألفالثالثةلهووهبتاعتقتهوفدعنهتعفدقالعنهتعفوان

يدحئمنفعلتهاعلىماصوراكالاليههاادتأخرىفوثالظاخذها

عئوعفوكلىالمكهقابلةفىلفليلكلههذاانالمؤمئاميريابلىفال

اونهيبالمنصورنفاريعقالانصرفئمكنالموهناهيريا

ريعياالمجغهذامثلهارأيتيقولوهف



81ءتل

اخرىيةحص

صئتاللنعالىاقهرهىاعاؤفياألهاعنماروكىالوطومن

ذويبينوفبعصهوأنعيينالمالثحبدالمولممابامالكعبةظلفىاصالس

الرباعشاروأةعيالمذكرهوفىةمالفقهقىنخوضارنروكابنوو
مروانبئالمكعبدعندهاجدهااحدعنداجدالفكنتةهصالناسواهعلل

حدثاذااعهاسقوحممالعفنعنئوالتعرفالمعرفآفياالتساحهن

لمابكلمصروراقواللهفقلتليلةهعهلهتحدثأذالغظهوحالوة

تعشانلفغالجليسكعلىوافبالثحديثكوحسنتصرفككئرةهنشاهدته

الىاألصصطدفاذامتطاولةنحوىعناقوالىطامحةالعيونسرىقليال

اليهتوجهتالخالفةاليهتانئايديكفالئالقركابكالىسقللعالث

يعرفزلمففلتمنىخمطباعىالالمبرعلىبوهوجعةيومفوافيته

اجباطخرجانألبثلمخلالصالقضعيتفلنكراظهرلىفئعىاو
ائكوظليدهاليفدعليهوادخلئيدىفاخذفعبتعارةبنهالكابئفقال

هفواهالفرحااالنفاماهارأيثافبهيجوزهوضعئنيفىائت
فقالئعمقاتوقلتنخهارأتذفقحالفاخبرنهبعدىتت

بخصالهىاخبركنئولهطاؤوألادعيناهبإلثهوهاواللة

عدوبمصيبةوألختقعودذاهاالحيثترىموضعالىلهانفهىسمت
ةامحارممنيرةقصلىوحتهماينعهىمحدثعنضتاصوقط

بزلةيانحالمفحلوفدعزنئاللهيرفعانبهدفاولتبهاتمتلنذا
حالألذقىكنتحشاالمنرلىوافردسدىالغالمخذظلدافىسم

وصداثعشائهمحتئعليهادخلثممدممواسمألىعيسوكاندالواذم
ساذالحضنومرةراالهمنمرةويسالئادثئوملىويقعللىهنرفرفح
ضالنهضتالناستغرقالعديوهافتغديتلطةعسرونلىمضتحئ

محصنمناالمفاماليكأحباالمريئائمقالىقعسدتلكمهرعلى
الموشإميريافقلترامةاولكجوحااوالمعلشرهلكالمصفة

قاصناناليهمواعودنالمؤهناثراذورافىعلىوولدىاهلىفارتت



يالتوحروايات

روابخطالعيمارجوعلكارىبلالفقالوالولداالهلملىتةرواخترث
كوحملتالسؤالكوديارالفبعشرقلمثنااهصوفدزيارتحابعدئالث

ودعوعداذاينممىمنفىخيرفاليديمالثوافى6
السالمةبتكشثتاذا

ىاخرىيةصر

8ونكرالحوفاراوفدوظفياالصجمعتقضعيةايضساءاليفااحمنومن

احدهماوقصسينحاللى5اضلتواوضرونفعسا8شراوخرا
فخراالوغدرورحااهلهاهناههقترحاتهنوحازونجاففازبعهله

مخرجاالغدرضيقهناليلئلم8فرجاألمجاةالىفدرهجزامنلهمجد

طولونبئأحمداحوالعلىامطانوكريمالفيعبداللهزذصماوهى
هعناهمافغالصدورهوبررولرمالمابامورهعارفا

امثدوحماهورباهطهفالتةمطروحاطفالسقايتهعندوجدطولهنبئأحمدان

وصورةزياواحسنهموفطخةذكاهالناسزإكننشأبرذلماباليثيموشهر
صىاالعفاةطولونبئاحمدحضرتذلماونمرستهذبحئوجمههيرطفصار
احضرهلونطوبئاحمدماتئااليهفاخذهبهخارويةالجيثىايااالهيرولدلى

دالاخذانىمادقىنىوبهاارماكنةبمعندىانتلهوقاليهااثعر

وقدههاههالهقىكلثمهفعاهلىاليخيوننىانهشىاصرفهمنصعلى
االحاشيةجيععلىحااماعلىامسضالينماحدفصارلهاشق

انصحبامتصعهخدمتهرأىطايهابحسنيشاابوواالهير8والحامالخاص
عليهعوتهاسبافىواكداليهنفرعبامتمسساعبه
شةاجلصيثالمجلسةالفالشسةلمجرةالىامعقاحمديايوهالهفقال
ميرامضياتهنحارقيوجدلحصةدخلظااحمدهحىبهانجئئجوهر

خرجرأياطافريبلاالمرمنهوكنالغراشينصشابمحوحظايا
قضاالىودعتحهمليهنفسهاضتوعىاحمدالىالجاريةاتفيالفئ

وطؤ



31أكرولمجيته

حلىالعهدواخذالىاحسغثداألهيراخوناناقهمعاذلهاضالوطر

الجاريةىوبالسبأالموسهيرالىراضرفالمجمةاخذماترثم

اماميراعدمنلماياهمافاظعتلالميراالحاكرثاليئاحمدمنالحوفدةشد
بعطاياهوخمرهاحظاياملىوقلعهاحاريةاشزىاالميراداتفئثمعليهـافيره

يذكرلألدحئعندهمنكلعنبهالعثشغهضمواصسوأهاعنبهاوافمعغل

اظائةالجاؤيةالجالكبتمشمغوظاوالانويراهاالفىهافيربارية
بالجديلةاثعتفاعنهاضاصلمحاالفاجرالغايسقةهرالعاالعاتآل5اثاد

لخاالالموموفهالوعيفةدهـواالحامدة8السعيدهالمسعدةالمجيده

وادأبهامحاسفاةوصرفتوفةهـألىالعارفةالمرشوفذارشمقةالمألوفها

ضربارتمشافعن8رضايهابحذوبئوشغثهاقىابهامالعبةمنوجهه

اوألوديهمنتخافالنأميرهملىمإمرةسنهااالولىتلكنتوأضرابها
واطالعهالبهيمأحمدالىذلكونسبتضهااضةاصمليهابرنصيره
صرهابجلتابآبآالصهنارظمتومداالميرعلىفدخلىهنهانهاملى

اودقرفدايتيمأحمدانوقالتونكرهاكيدهاالتماميديهيينءبالباملنتو
ودطثمبقلهالافىوهموفضبافيظااستشاطذلكاالهيرحمعلماعىنفعن

اليكارسلتاذألهوقدعليهديعهاضاواشضرفعألفنأفىعملهص

ثفقئلةسمطقاللىاهلىامأللسانهعلىللثوقلتذهبطبق4ومانسانا

جلمالجيمثىابااالميرأنثممغطىواحضرهالطبئقرأسهواحملاالنسانا
اقفاليتيمواحمدبهدلمجالمىادناهمالخواصهندهاهندهواحضرلمربه
االسثملفلفلفساللىثئعاطريينطرلمسربهئاجمأيديه
وفلالحادمفالنالىبهلمحاهصقألطقهناخذاحمديافالراامتهواخلى

الخواصءالندهاتوبقببالمضينطريقهفىواتجاومضىخذهظسم5جمالله

باحضارهاامرقاثعيرحاجةفىهاضأنافغالمعمالجلوسوصالوهاليهفقاموا

وادخلافتوخذهااحضارهاقمنكينوبمنسلافقالواالطبقهذائ

فاعطساالجاريةحنالذمقالفراالغئفرألىعينيهفاداراالهرالىبها
مسهناامالهاالميرصابقوإللهوقلاخادمفالنالىامصقوفالالطبق



وحكلياثرواياتألأ

اوفسهرأسهوقطحففتلىثذرلهوذاطخالمالىقالفراذلكلحضى
منععندهوليساليتيمالحمدفناولهيهوافبلوغطاالطبقئوجعله

صليهفقصاهلىهاوقالملهوحسفهاالميرعلىبهدخلظااالصباطن

نالوهاممالجلهملهالموسؤاالندهاوبقيةالمفنينمحوثهوخبره

آلرهذمافيرعتدهبمالوانهالفرامقمحوارسالةاطبئاانفافهمن
االنرىاناالميرايهافقالعليهجرىهابهفستوجبخبراالفراشلهذاعرفأخ

المامناضاالصرأيتصنتوفدالخيانةمنارتحبهجماعليهتم
هنالجاريةحديثمنلهجرىومابهايثماهلهدتهاحدواخذبذلىاالمير

الجاريةبتلكميرافدعاالمجهـرالمجةألحضارأنفذهلمااخرهالىاوله

أتوازدضحلبقتلهاهواصاياهفامطااحدذكرهاهفافرتواسثقرها

هاجيعازمةوجعلايهاحسانهوضاعفلديهلتهمزوملتضدهاحمدنةم
ليدمبهبهتجعلق

التلففبضةمنوصىالمعاطبمنيىيفرالوفاصاالىفانظر
فهذاالمراتبفهاربارتقاالىبصاحبهويصىالفماضبءاهضابعد

الهاواطلع8بعبلالحفقةئوأيمىمئلهبههروهوبعهلهلمهلىوفيلماالنالم

اهنبلطفالشنيعالقنلةهلىعتهدفعرفمدهنيتهمحقملىوجلص

مكيفبعقدهطاعتهواهائورازفهفالقهمحالعبدصانفاذاضده
رحمتهانواعمنلهعوث5ورفدهـبرههواهبطات11منعلههبفيض
هناوئشىأبسانهويقالبعلهمنلهممعمكألماتهواهسام

ؤالوالبعداخرنقربلمرهاذماتاذاالغرية
اجموافهنموتانالىلميه5قنوح

اخرىيةءصى

دخلتقالالمأهونشرطةعاحبالحباسعنحهافأةالمفىطهوكا

فغالبالحدبدبلءرجليديهوببنبوهاببغدادالمؤهتيناهيرمجلسالى



آلأل53وصكليدروألى

احمظمنهشوثىيئمظااهدضخذقالالمومنيناهيريالبيكلخعباسيالى

حملحهجماعةتفدصالعمتالاالحزازكلمليهواحترزفدفيالىبهوبر

شالمؤمتاهبربهااوصافىالئالوصيةههنىمعتفىفىفقلتتحركأنيقدرولى
فىوقىفالئئمىنإأناالهامجببهاالححفاظمن

6دافقالهوأينوهنوحللىفضيتهعناسألهاخذتدارىفىلىمجلس
لاهلهامنافتفغخيراواهلهادهشىاللةجزىفقلتدمشقمن

لىوخفقلتارجلذالثتعرفايئومنقألنالناأنعرفتلتتسألوعى
فقلتهعهقضتكنعرفئحىفألخبراسبالذىنتصمافقالفضعيةهحه

الوالىانحئعليناوخرجوااهاكائيغبفبدمقالوالةبعمقمعكنتوصك
مجلةفيوهربتابهواهروهربجالحفصصمنزنجيلئتدلى
اعدوزلتقاخليعدوناعةبجواذاالدروببععقفىهاربانانبينا

بابعلىجالىوهولكذصرتاننىجلابهذاخررتمفمحئامامهم
زوجتفقالتفدخلتالدإرادخلعليكباسالقالالدةاشكاثكافثئفقلتدار

وقداالبهشعرتهاألداربابملىارجلووفففدخلقاالمضصعورةثلكادخل

افقشوهاالدأرمدوزفقالعنلكواللةهويقرلونمهثارجالدخل
هاهناهوفقالواافيأئهواصالمفحورةتكسوىيقلمحئفعتشرها
دارللبعلىنجفىارجلوخرجرفوافاونهرئالمرأةبهمفصلحت

الجلالمرفغالتطشدةمنرجالىتحيلئهاارجففابمواناسامة
ألهفصصفدنخفهالففالارجلدخلحئألبثفمبملجلستعليكبأسالا
جزأكلتونعالىتباركافهشاانمالدعةاالهنالىرتورهمعنداا

ولمدارههنكااللىوانردواجملهاهعاشزاحسنيعاشرلىزالكاخيراالله

عيثىاتمفيراثأربعةعندهفاقتاحوالىتحدعنيفزولمثىالىوجنى

الخروجئلىأتأفنلههاثرهاوزالىوهدأتالفتنةسكضتانالىوارفعهإ
اليهبارجوحاشقالموعلىفاخذخبرعلىشهماففلىفلغلمانىطلاتفغدحئ

هذاوهوخابخرواطتهاليةفرجتاافىاليارظاقوطلبتتحرجتا
فغلت3تحزمعلىلىئمالباكنيةاالئايئوأللحايعرفواليرفئالطه



ياتوحرواياتأ

وفسلهرأسهوقطحفقتذلكروذالخالمالىمقالفراذلكلحص
منعشعنهديسويتيماالحمدفناولهبهوافبلوفطاهالطبقوجل

عليهفقصهذاهاوفللملهوشمفهاالمبرعلىبهدخل3الاالهىباطن

انوماهعهمالجلسلهوسؤالهمالتدماوبقيةالمقينمعودهوخبره
لظذصرهمافيرعندهعالانهقالفرامحوالرسالةالطبقانفافهمن

الذىاناالميرأيهاففالعليهجرىمابهيستوجبخبراالفرايقلهذاأفتعرف

احالممناضاالصرأيتصنتوفدالخيانةمنبهاربماعليهتم
هنةالجارحديثمنلهوماجرىشاهدهبمادثهاحمدياخذبذميرا

اريةاتجلكهير1فدالجوهرالمجةالحضاراشنهلمااخرهالىاوله

وازدادتلبفتلهماهواصاياهافاعطاهاحمدذكرهماهفافوتواستقرها

هاجيعاذمهبعلاليهاحسانهوضامفلديهمنرنعهوعلتعندهأحمدنةه
يديهبهبتعلق

التلففبضةمنىوالمعاطبمنىيفءالوفا7لمرالىفانظر
فهذاالمراتبحماربءارنقماانيبصاحبهويفضىامنبا8امضابعد

امهواطلحهـبعبلهالحغيقةئىوايمعلهبشروهربعهدلمعألوفيلماالنالم
سبلطفالشنيعةايقتلةهذهعنهدفحوفصدهنيثهصدقلىوجلص

ككيفبعقدهطاعنهوامائورازفهفاقهمعأعبدنالفاذامنده

رحمتهالواعمنلهعوورفدهبرهمراهبطافهأمنعليهيفيص
هناوفىلبمىانهويغالدهثمنلهممسكالهاتهوافسحمام

الفئوالبعدهاخرتتربلمهـهاذهاتأذاأفرية
اموأللةتموتإنالىلميهءتنرح

اخرىيةء

دخلتقالالمأمونثسطةاحبصالحباسعنحماةدةالمحاءوكا

فقالبالحدبدصحبلءرجليديهلئوبيوماببغدادالمؤنيناميرمجلسالى



أكاوحكيكروأيك

4واحنفظهتضنقتممظاليكهذاخذقالالمومنينأميريالبيكفكعباسيالى

حهلوهجاعةفدعرتالعباسلاالحيرازكلمليهواحززفدأذئبهفىكر

المومنيهأامبرااوصاقالئالوميةهذههعنفممىئفقلتنجركانيقالرولى
ئوترفالبئفىمىوناناالبهامجبهاالحتفاظمن

انافقلهوايئومنوصالهفضيتهمناسألهاخدتدأرىئلىمجلس
ئلاهاهالهنانتهنخيراواهلهادمميئاللةجزىفقلتدمشقمن

لىوفعفقلتارجلفلكنعرفافيومننالفالناأتعرفقلتتسألوعى
ففلتمعهفضيتكتعرفئحتىخبرهفكاسبالذىصنثمافقالفضيةهة

الوالىاذحئعلينارجواااهافشغببدشقالوالةبععقمعكنتومك
قومجلةئوهربتابهواهروهربجالحفصرنزنجيلفىتدلى
اعدوزلتفاخلىونيحدعهاعةواذااللروببعضفىهاربانافبينا

بابملىجالمىوهولكرتهذالذارجلبهذاهررتفتهمحئأهامهم
ذوجمهفقالتفدخلتالدارادخلعلبكباسالقالاللةافائكافثئفقلتدار

اوفدالشعرتماالداربابعلىارجلووفففدخلتهاالمقصورةنلكادخل

أفتشوهاالدارمدوزفقالشكواللةهويقولونمهوارجالدخل
اهاهناهوففالواههاأثواهيالمقصورةئلكسوىيبقلمحتىهافقدشي

101دالبعلىفلىلاوخجرفوافاونهرثهمالمرأةبهمفصاحت
اجلسالمرنهفقالتاناتشدةمنرجالىممدنىهاارجففابمواناسامة

11أللهصرفقدتخضالفقالجلالىدخلحئألبثفمعلستعليكبأسال
جزالىفقلتوثعالىتباركأمهشاهانوالدعةاالهنالىوصرتئرهمعنلث
ولمارهلىهنكانالىوافرداواجاشةهعااصمنيعايثقزالفاخيرااللة

عيئىاتمكراثاربعةغندهفاقتاحوالىتفقدعنقولمشىالىجئ

الحزوخفىلىأتأفذيهفقلتافىهاوزالوهدأتالفتنهعنعتانالىوارفعه
اليهجوحبااصقالموعلىفاخذخبرعلىشهماقففلعلىلمانىىحالاتفتدحئ

هذاوهوحاظبرواكهاليهفرجعضاثرالهمارلمكاقوطلبتتحرجت
فقلت3ذزمالىفقادباممنيةاالئيخاطوالاحميرفواليوفئاله



هياتوحرواياثا

تفضلتوفدايامثالئةبعدتخرجالغافلةفانبغدادأليالتوجهعلىمتفدص
والوفينكالفضلهذالثاىانالانئالدةعهدملىولمثالمدة5هملى

7لةجهزثمالقالقالفرسنعللهفالوداسهلهبمالمفدعاقالاستطعتبم
النواصمناوناحهلهضيعةالىبخيجانيريىانهاشكهافذمىقىفرالى

فيفىصاءالقافلةخروجيوملنلمححابوكدئذهميوفاقاموا

اتعؤدصأنواصرهالساعةتحرجالقادلةفانتممالدياوقالىمحرالى

كباعىبهاكوىهاوالبهافئهامىوليسأصغيفمىنففىففلت

جديديئوخفيناللباسراهنتخاالنلةواميفاذاكتثم
مابهمبنالخفدمثموسطىفىفشدهاوهنطقةبسيففىجاهثمالسؤوالة

فاخمسةاوفالصندوفىفىماظهفةالىودغفرهـمقكاوفرقنصعندؤ
افالموهذابارصنالامهوببسرجهلمهنهالذالغرسأذوندمدرهم
7يرالتقهمنالىبعنذرانوامرأتههووافبلهركبكويسوسلعكبئاالسود

بعهدىالفىخبرهاتوغاوابغدادالىوانصرنتيشيعنىمىوركبىاعي

ئمفيهمناليهارسلاتفغيخمالمؤمنبناميرمعتوايشغفانهوهجمازاتهفى
مننعالىالدةاهكنكفدلقلالحديثارجلفرغذلماعنهاسألطاالافلهنىخبره

تلزمكمؤنةوالعليكبالكلفةمنعهعلىبهازاةفعلعلىتهمومفاا

حالىعليكفيرفبهاناالذىالضروانماجلالىذلك6دالظنالثوكيففقلت

معرفتهانتحئسبااتفاميللىيذحرلفيلمثممئتعرفةكنتوما

فقسالارىهاالىصبركالذىلحالهفلتثمراسهوقبلتلحتانتمالكتلحا
أمروبعثاذفنسمتايامكانتالئالفتنةئلفتنهبدضقهاجت

الموتعلىاشرفتانالىبتوضراناواخذتالبلدوفاقلمجومالموهنين

وفدمحالةالقاتلىوهرعظيمعندهىوأعىالمؤمنيناميراليكلىوبشاتلىوقي
اهلىالىينصرفهنءلمالىهنوفدتبئوصيةبالاهلىعندمناخرجت

منسلقىارلىتكفةممنتجعلانرأثفانفالنعييدنازلوهوبرهـفي
فاةالمحدزتصاوفقدذالشافعلتانتفاتاريدبمااوصيهحئلىبكضره

الليلفىحدأخاصراحثمجمراالدةيصخإفقلتالمجاسقالدكعهـءبوفالحت



591لمحيبهارواللت

العبابامنوألبدلوحماموالخلهلإلنمنحلبهكانماوازالفبوفك
يهويوءصجلفالرافالمةالضهاحضرهنسيرثماليهأخابمما

افالفىوأبخلالفالتىوالفرسالفالقبفريمىعلىوقالنائهامالفاصتد

وكذاكذأاعسوةويقالصناثمزعئرةثمعشرةعدحئالفالجةوالبغل
خسهفيهوكيسادرهماألفةعثسبدرةلىواحضسفالوكداكذاالطعامهن
لتاالنبارحدالىومشحهجلااهنهخذالشرطهفىئهنوقالدينارالف

هربتبافىتااصتوانجسيموخطبىالمؤهنبناميرعدعطبمدتيانله
ودعئنجفسذانجلىضاللواةفاردالبهاعمماكلطلىفىالموهنينرابعث
اكثفانخبركحنبهغتهااعحئبضدادمنابرحالواهةفقلتىاعيادبر

يقرلمااعاالعركانانالعمرطةلصاحبمقالحصرتحضررىالى

وفيتهاناقتتوانءلمنهاغدغداةئشتاناظنكذاموضعقىنفل
قىوتخهددرهـهالههنينمىالاناللهوانشلكنجفسهوقافىكانفسى

اثقحكانفىوصيرقةامنرطأصاحبفاخذقارجلقالإفدأدمناخرأجه

افرغأاسالضنالهجهزفىوتخطلالتخعلنفسهالعاسفرغبه

هاتالمؤمنيناهيرافاقاللوتيقوطبىفىالمأمونسلواالالصحصالةمق
ثياوعلبهأسجاهوواذاالموضاميرأردالىفتوجهتقالصكارجل

فقالمئاصحالمونفااميريافغلتأرحلكوفقالفسكتارجلاينفقال
برلىياامةوألمقلتعنقكبئالضصهربانهرتىذأنانكمهدملىلله

أىاهمؤتفلانيدقىوهاثألكثمحديثدحدإئاحمعولكنهربماالمؤهنيهأ
اعلقصصتوقيكيتمحهحديثىمننالمؤيخأرايافقلتفلقال

اشايسيدىوقلتسفعلههاعلىففوالهافىاناريدانئرفنهجميعهاالقصة

أهاووكامآتفيتوفدكونظعئغيصانااأمرينننوةاير15وموالهـ
المعونحمحلماةلنالموهامرياكغنىوهاقنطتدوقنغسىكآفيهيقتلئاق

فيرمنفعلمابكفحلأنهضرأنفسكعناطهجزاكاليلثالالحديث

عنذئهكنكنافخبرهمرفضىهالالغيربهذاأصهدوارفةالمهبحدهئهوهعرفة

حئيبرحالانحلففدههناافثنالمؤتيراميافقلتوةائكفىنقصو



ياتوحوايكرإ9ا

هناعظممنهوهذهاألمونفقالحضرحصورالىاكتفانسالمئيعلىف
مأتماتولىحئبهواثتئرومهوممكننفسهطيبيهأأالناذهباالولى
الحدفقالتوبمكيتقالالموفيناهيراتخوفكليروللهوفلتالهفاتدتفال

اوجئناكبثمتينرفصلىقامئمسواهءوالضراالصراعلىالمجدالذىلله
حضرحئوحدنهمجلسهمنوادنامحليهانجلالمؤمنيناهبرورىنلمتلدال

لهفاعيفاستعفىدمشىاعالعليهفىوسعليهلعهعهوأءالفدا
بدرثهرتهابأ3ابغالومئرةهاءوبسرجهاافراسبعشرةالمأمون

بالوصيةبدمشقملهطالىتبوبدوابهمكاليكوعمترهدينارممنىوعشرة
المأمونالىتصلكتبهفصارتدمثمئالباحولبتهبمهواميخرابواطالق

عباسيالىيقولكتابهوصهاالبربدخريطةوصملتوكا

اعلهوالصديقكهذاكناب

بنضصداوردهماوجائبهاالسلوبهذاغياتومنص

تعالىاللهرحمهاالنبارىاقاسبمإ

منيوهاانصرفتفالهورفياكمنوهووأررحةصاحبسواراانتال

فرفعبهفامرتنفسىنفبلهمبالطحامدعوتلىمنرخلتلىلالمهدىاظيفةدأر
قياخلىفالقمائمةوفتفدخلنفسىتطبفبهاواشنظاحدغهاجاريةدمشثم

استقبئخرجتفالفركبتهاواحضرتاصرجتلىيفلةوامرتكهحضتالنوم

فلتالجديدسمخلكمنبهاجئتالفادرهمفقالهذامافقلتمالومعهلىويهل

شارعفىدضعيتالجسرثمعبرتحئأنجلةأرأسفاطلقتواتبعنىمعكامسكها
بابالىىواتراالشطابالىربرحتثمرااالىهيتاحئالىفيقدار
تسقنيهماهأعندكالخادمظتطممتمخاالبابوعلىئحرةصليهنظبفدار

فشرثفناولئمنديلليهاائحةالىطعبةنظيغةفلةرواحضدخلثمنمقال
صالقىقضيتذلمافيهفصليتالباماعحمدافدخلتالعصعروذتروح

حئمحاحاجعكفاقلتاربداياكقالهذاياتريدهافقلتتلمسباعىأنااذا

جلى



ألألوحبهكروابالت

ظردتانعبملمنانكفظتتطيبهراصةمنكثهممتظلافيالىجلس
هذاظلنعمفاتهالقعصهذأبابالىأألترىقللقللتثئبلطاحدان

كناالئالممنافزالتمعهخرجتخراسانالىوخرجفباعهينقعر
بهيصلئصثبئاثسألهالدأرهنميماحىىليتالمديةهففقدمتوعيثفيها

فوكعهفالنبنفالنفالىابوكينففلتالبصدقان4فاسوأرالىلوللو

بسواراتمكقدوتعالىتبادكأدهانايالتاذاناساصدقكلنهوواذ

الوكيلدعوتثميديكيينظقحدهبهباءحىوايقراروانومالطعامهنوثحه
وقلتمضيتثمزالمالىمرففدناذامحلتالبهفدفعنهاتالدواهمفاخنت

اللىناننعلبةاستازنثفائهذأمناظرفبثئالمومنيناميراحدثما
رتفاحدياربأللىوأصنلكفاعهلىجرىبماحدثةبهادخلت
قلتديئاللبكفغدلنجلستاجلسففالفنهضتاألعىالىاادفقال

هصيثلكهشالىاهمقوقالساعةلحدثىالفاخمسونمكآديخكقالنم
بهماقاقالمؤمنىاهكلااثيقولوقالالفطخسونمعهبخادمفاذامزلىالىا

المهدىرسولى6يافىوعىاعلىابطأالغدمننالمنهظكبضتقالديخكإ

الىتحابمثمدبئيتضىنغلتكاهئابارحةنيتفدفغالىحهنجيدعونىا
وانصرفتفقبضتهاقالاخرىالغانجسيىلكتاهوقدايضاالقرض

رمهإالىاقهرزقفدلهوفلتدشارااللىيهافدفعتاألعىنجاق

اعطبعهثميكالالمعروفاسداعلىلىوأسكيحسانلىمأكو
امواللهوانصعرفخذهظهالىمناخرشيئا

اخرىيئحص
أ

بنجالحطالىكتابابعثوانصبئالميثبدانيفىاواطمعبئمحد
فيهيقوليوسف

يوسفبئاطجاجالىوانهيبنالمالثعبدهنارحيمارحمناطهبسم
رايمولداتجوارثالثلىفسيروقرأنههلىكخالىحليكوردفاذابعداها



يماتونهرواياأل1ل

ثمحينمينواحلدكلبصغهلىواكتبالافىىاكالههنون
المالهنثمنها

الموخااهيربههاعصبماهماعىثميندماباصاالمجابمملىالكعابوردفي
وكتبالمالاهماثمبالغرضيفعواحتىالبالدافصىالىيمميرواالطهمواص

بلدهنفيالوافمالمؤصيناهيرارادمايطلبونفمحاوواالحهاتكلالىكتبالهم

جولريالثاجالحالىورجواضبالتوفعواحئأقايمالىاقيمنوبلدألىا
هتهنواحدةكلالىسظرلجعلفصحاجالحوكاتقالهثللهنليسمولدات

مهنواحدةثمنثمفنوانبهجمةلهنيقاومالةوجدهاالمالمنثحنهاعبلغ
فيهيقولكتاياوانهفيالملىعبدالىفكعتب

انفيهيذكرآبببقاثهاللهنىهتالمؤهنينيرمنوصلئالجيلءالناابعد
فاهاوثمنهاحدةطكلبصغهلهكتبالتورامواررأتجوارثالثاشترصله

السوالفءطاصةجارطفانهـلنالمؤمناميربقالالهأاطالاالولىالجادية

8نهداهانهدفدلنالمجتحلوةخسينااىءاروادة

ملوبفضةثميبذهبكأئهافذاهااتفتوا

اذهبشابهافدفضةكسأنهادجمعاضقبلنهااذاهاءبيضا

ةفايةجافازهماالثانيةواهادرهمالفثالثونالمومشيناميروثمنهـايا

وثمنهاليمارالمهاقبمايشئكالالوالقثمعتدلةالجال
المؤمنيناميرءبقااللهاطالالمالثةيماهادرهمالفستونالمؤعيناهيريا

ةمساعدللفليلشاكرهدفألىجمةكفاليفة8أطرففاترةصاريةفانها

منينالزاميرملىوالثناالمثبديعةلمحلبل

الجواربهـذهللسفرتجهزلهمفقالبالمحاسينعاووخهكتابالوطوى
ضميفبيررجلاقاألميرالمحهايدلناسالناحدلفغاالموهينالهير

وخرجواوازفضنمقالذلكئلىأمخأفنعنىولدينوولىالسفرعن
الجوارفنامتناالهابعمقليسترمجوأيوهاؤلوامسيرهمبفق

نوسماطعنورفبانالالكوفبةوهىاهناحلىبطنفانععفريمفهبت

اسط



99وحكبكابكر

لساعتهبهماففقشبمابهيالنوالنخاصابئيهاأفنظرزبماحمهام
يقولىهـصلابهامنففآهاملىظ

داالصبابأيرشقباساموقليالبكامنالتملصئكتهمأها
اانحشئاليترهيئوقلبىهاهوىاقلعلشقمنآأهكعوم

األنفولألفاصانةا
دلطعيونتهاذايالرتنالتهاتقولحقاتدو

فوجدهاالجاريةنحو7لىوصيفهاسالابئالفئانتضىاييلجنذلمالىاظ
وكتفوهوفاخذابهاففطنتيهربانواراثفاخذهافدومهتننظرقألطة

مثلوافالالملىتهبدعلىبهفدمواانالىهعهممأمسرايزلولمبالحديدودرثقوه
نسطتواصتالصفةفوجدوذإةالكتاباخذووريهلمنالجوار
فغالوئةاالجاريةوهىصفرةبوجههاورأهـالعالظتوافقولمالجوار

وهاهذاكتابهفىجالحطذكرههاهاحلتقافقلمالجاريةهفهبالهاسعنلما
انظلأثهانولناالمؤمنيناهيربااواقاكال14وهذابهاالنىاألصنرار

وهوبالفئواقلناشاساحدنخرجتمهاكذبغاتامنمصدفم
اباباابقنثمدبداءبرالمؤمنبناميريدبينقمعوهلماديدباهصفد

يقولانشأمإ
يدباعنفىالىشدتفدراتيئالومنيناهير

لهبالمبةتبمارولستسؤوفعلمفرابالفح
علياتجيلحندصعيموانذنيالقتلفوقتقتلفان

ضالىيهاهـطيءاباظتخأماصحنتعلىماحمفايافئعبدالمكفقالا
هلىفألمجاريةطوىاهومافدرنكوعظيمالمؤمنينأهيريارأسكوحغماا
والعقيانالحلىمنالمؤصنينلعيرلهااعدهابكلالمالةفاخذهاهااعدبكالكا

رحلةنزألالطرلقضدكاناذاحئاهلهالىراهممرفرحالهاوسارا
ا

فوجدوهمانجهوهماالمسيرافاسوارادالصباحاصجوناهاةلمافتعانقالالا
الىنجرمماوهضىالطريقكاودفنوممافيعإلوانجهيتين

إثمنكاؤجمىعلبهـفيوكعيبئالمالثعبد



ياتوحواياتر

اخرىيةحصي

علبهمكتوبررتاذصبلإلادقيراساذاطالحىاالصص

يصتعبالفئكيفمشئحلاذاخبرواباللهالعثاقهعمثرليا
يقولتحتهفكعتب

نجضعاالموركلئوبخمثسحاصجمغثمهواهيدارىه
تحتههكعؤبافوجدتالثالىاليومئعدتثم

نتقعروحهبومكلوفىالفئفافىايرىوبدارمكيف
ولئخهفكف

اناغالموتسوىشئفليمسؤلخانمعبرايبهدلماذا

هبتاالمجرذثحتهلئشابافوجدتالثعالثاليومئنقعدت
مليثعالىاللةةر

ىاخرىيةحص

مناحسننكوقلمانفالمفرةليلةئخالبزوجنةلماانهأرشيدعنح
اليقعقالةظاكتمبنيجىانثبازهانهءطافافئاقطافانترا

هوقافئوأقدأعباالقعىفقاليوخكيفخافتلمفقيلىالطالقعلبه

فولهتفسيرقءماتفويماحسنقىاألنسانخلقنالقدتعمالىفومناوهراع

نوأصابوفالولهذاالحسنالصعىانهيشماهاالقولفىبزيىتعالى

ءسواحبهوالناسحسنااالسبدرنفد

والبهاالحنبهنمصذاراربهكزأده

ءهايثاالخاقورفىفيقديرربناوأال

بةص



وحكليكروافي

خرى41حص

03

انوسعدبئباسيةوراروانارةالبدخلتالاإلحمىعنح

يومذاتعليهفدشلتالغشيرىاقهبدبنلدظالبصصةملىياوامعذ

حسنذأهرووجهظاهروادبلوجالذىبشابكنمععلةقعهافرأيت

هالهمفضالدالىفقدموهروومسكيةعليهميؤالجيلارائحةطيبالصورة

فئاالىضالدخعظممزننائاالرحةأصبفالصهذاضنلوافصتهعن

افسألةمنهوأدناهناداهثمعنهخلواالبمصالفةوننطاففهههيحسنفاجمبه
وماحمكلهقالروذهاعلىواكلصفالوهاالقولانفقالفصتةعن

ئالهصرذلكعلىحملئتالحسسنهورةوجيلةهيئةوأفتفلكعلى

صانأهاامكثكلتكلهضالوتعالىمانهسالهافضىوصذالديخا
الفئنفالالسرفةعنزلجرادبكوحسنضكلووجهكجالفيلى

يداىكسبتبمافذأكبهالهكامىهاوانفذاالميراايهذاكعندح

لهلوظهنهادناثمهاهييفكرئساعةضالدفكثدللعبيبظالمأللهوها

لنقاسااظنكوهااالشمهادووسعلىيالسرقآاعزافكرابئفد

ثئنفسكفىاليفحاألميرايهافقالبهافاخبرقرقةالمفيفعةيث
هؤثهدإردخلتانئسرىاشرحهاقصةلىوليسعندكبهاعزفتمافير

فامىفالالبكفىعلىمئظخذوهوقوادرامنهافعرفتالقوم

لمجضرفالنالىينظراناحبمنالبصرةقىينادهـمنادياواهمجبسهلدظ

انشدثمالصعداالحديدتنغصرجلهفىووضعادبئفىالفئاستقرفلمافدا

بقول

بقصتهاعنلىابملماذبدىبقطحضالدهددق

بخهسامنالفبننضجماإثاينهيهاتفغلت

تهاصفصهنعندىاهوندابهاعزفثبالذىيدىفطع



ياتوحرواياتأل3

باحصارهامرالميصلجنيخابنلثفانجروهضالدافثلوابهطونالموضعه
هنهفالمجبههاهرالبيباظريفامافالادياافماستنطقهرحظااليه

غرفصةلىانتفدقالثمساعةيعادنهفاكلبطعاملهيوافلك

روحغداماناذاولكناظهارهااكلفكالثاناتخضياوانتالسرفة
بدألنوانبهساتعزفوالفاكرهاالحرفةعنوسآلتكوالشهودالفاضى

اللةصلىاللهرسولظلعالقطعنكرأذشبيةفيهافاذكرافمترامنلك
اصجفلماالحبسالىفاعيدبهاهصثمبالشبهاتالحدوداثرأواوسطيه

ثمالفئئلكوبةعلبرىحضراالأةاهورجلرةالبعقلماحا

عنفاقامهموفبرهموالعدولالقضآمنالبحرةاهلوجؤومخالدركب
يخطرئأفبلالفئباحضعارواصصغوفابديهسبالعامةوجعلوكالهبميط

ملىيبوااهبالهاحانهمارنفعتعلبهالناسابصاروفعتنمافيوله
منحفعرومنضالدوبىالناسبينلمجةجمةووفعتشبابهحسن
هوالهانضالدلهقالاقيسالالشاسبتسكيتاهيثمالناسهلبامهخي

اايهسدقوافالانتتقولفاهايموسقتدارهمدخلتانكعونفيالغوم

ايارفتبلفالالنصابدونشئاصرفتلعيثفالدلهففالهيرا

لعلىفقمالمثلهذحرمناخذتبلقالحرزفيرمناخذتهلعلكلهففالطعال

ضالدففضبفعهلىحقوألالمجبعههوبلفالهنهشىفيالقومشريلن

مقثالوفالبالسرطوجههملىبهوضرنجفسهاليهموظ

ءبشاهاااللةويألىهناهيعطىانالمؤيربد

ووضسحورهمديقدالسكينواخرجالجالدحضرئايدهايقطعبالجالددعاثم
ومليهاالنساصفمنجاريآلبدرتوجمبشيبكهنوالتاسالسكينعليها

وجهعناسفرتعليهنفسهاورمتلمجةصرخةوصرختوعغازار

وثغر8اسيلوخدمحيلبطرفاسفراذاخوالصالجراذااقركأنه
الناسرأهافياكالكثبوردف8لقضبوفداببمحاجبافلع

ناشدفيهاصوتباعلىنادتثمكعنةهضهابقعانالدةجةلهمارتفعت



433وحكلبكووابلت

اففةةرأليهدفعتثمالقصةتقرأهنهحنىمليهتهيرالااااهه
مكتعبفيهافاذالدظ

الحالققمىعنلحافىهرمتقيممستهلمهذاأخالد
ئقفذظدألةمنجىحليفففلبمئظاسهمفاضنماه

اشقطفصصةخيرامنذاكرألىانهيقترفهلمجمااقرء

سارقفيرالهوىقىالمجاياكريم4الالكئيبالصبعنمفال

االطوارقلحطوب3لماتلدفحفيراليوماليرتيالذىفانت

اوسأدهالةالماحضرثمحولهمنبافىاالسدصاألمماتددقرأظا
وانهنلكوهىلهاعاشقاانالفئهذاانناخبرتهضهمن

وفعواخوتهاهاالوحمعفلالدارالىحصاةفرىانهجمهاانرأى
اجمعبهماصعىلمحانيهادؤنالغرنةنقصدوأالدارئالحصاة
وترلوالصهذاوقالوافسكرهماتقهعلىوحلهارةوجعلىالبيتمقكا

ألىيدقطععلبهوهانبينهمصئالحئذالثعلىواصعهايه
فزأرةوفتوتهرههثلكضلسضاياغالىإهكوالعلىيستر

وأهيعينيهيينهاوقبلاليهأسخدعالثمبذلكلخليىانهضالدفقلوثصي

اذاعلهناعىفدأاناشيئياقالحضرالالجاريةالىباحضار

تاصوفدذاالمنئالىاللةناقطحباأفئاهذاقىا
منلهاوهيالمهانجتكوضضعكلصوحفظهيلولبذدرهماألفبعشرةله

فائتأذنأناحألكوانادرهمفاةبعئمسأيضالكامرتوفدألا

باحضارضالدفىهذفىاثعبرايهالكاذنتقدالشيئفقالمنهومجهافئ
واذتباذؤكالالجاريةهززوجتكللفئوقالحشخطبةخطبألهثمالمال
امرثموعشااهلىمنكقبلتالفمئفقالالالضرالمالهذاكلايعها

ولمدمروريناناساثصرفاطباققىامرفوالفئدارالىالمالجمل

حينرجصوالمصالوزواالدراهمانثراالاحدالبصرةسوقئيبق

فوفبنهئسوقادخال



وحكليالثرواياث03

وترحدصااولهالبومذلمثهناجمبرأيضهااالحمىقال

وفرحسرورواحؤ

عشرهانالدهمةالرسالةوتايهاعشرةةالىاالرسالةانتهت

دهازااللةفىإ

لةارسا



عثمرةمسةاظالىسالة

غاذائ

جمئيغبرمدجمىييخؤالأل
ا
ا

ا

ا

ا

لنزقملشاالنواالثمسالعهامةللعالمةص

زفلقلبهومافىلغرحلسيدهاحسانمنالعبديسأل
هقلوألعا4وليسهذابهاقديسنضلنقطةبعينه

لوالضالغزلفيهفقدتجانساخرهويحولانوطرفه
لواللغظيفهلعذاحرففتولونطقتيه

عذلوأقديخكفوماقفالكلعنرجعاقاباهااذواولى

يابطلالفضلذايا6لكلذعىبقيحااهااذاواخرأ

زللوالزيغألقلتضزهائمندرجاالدضجهلفزوكل
ملواألسولفانتعلىاواحننطهمالفزفىشا6لىلغز

افلواالسعدهافنجومالعلىوايقفرصاانتهزوتفضلءدمثىو

أبراهيمفىملواوله

يانبديعحلىقللثأسماجماالعلىاهاهاسيا
هوافىاسسلبمأتراهىطفولىفبععقفيان

صفهلغزاوله

اسمحلمبذكرهالوشاةخوفابهشغئمناهواهالذىا
سبمإشيناخربالفلبرأشهالعيونعنواذايفيب

له



4االلعسازفى31هـ

هلحقىملغزاوله
النممامعدودهوضيرهوفيتهنفحلهلثئاسمها

حمقىاهسيتاذبالنلبتراهكبالعينبقظةفىتراهل

مهـدففىهلغفىاوله

الطربالبهيعزىجامدلعثئأممها
ولفناينتسبتهىالفقرأال

صوتطيباالفنقولهلسانبال

يقلبفدفانهمعاوافلبهم

سرهالهفدسىوفابنالفضعلالىسيدهـالىوكتبفلال

دهثانمنداباوالحااىئياواحداليس
اشانالقلبفىلكنمهاخسةاحرفهابلدهها

اخيممجيباولمغزأقىيهابفال
اشانوهىحروفخعىضائمحبريامقلوبها

طويسانساناشامفلبهاسيوطبلدةأوصفهايضاهىلكن

وملنزامجيبااليهفكتب

لهندهانةثمقاوبهطربهزنرىااهاموبا

هإخانخدمةئبارأحساعيايزللمرفيقله

فاصابأل

والثاتىالثاكرفهدههوفىصاباجمانص

الحدفتانقانىبصلصبرقىفيهطسوطاسه

بجعفىملنراالصفدىوللصالع

جمبللتاسييحقلبهفىماطائر

الذفبفيمنهوالعينبهطنهمنقار

وله



303اثنازفى

نهافيأهلضايضاوله

اسبصبالهنهيدقطعتلهشفةتفيهنفلبتنمدذى

11الطربمنادتاتصفقحئلجهاحشالةئؤقعىتظله
بحلبكائملشهالاوله

مجبشهشىكلىااشامابلدفى

41ثعلبخلفطبرأسضهيفااخرج
فبلقملؤاابضاوله

اللهتعالىأربعذووواثالثهنتركبصئأسمما
أابرعلجوعهعنديكمنلمنجاتهنهوالغلبحيوان
ثثعاهلىيميرمصسموههااذاقوليفهفبك

ىالعنابفىملنراافىلصارىاحمدفيولمحرد

األحضلالببزىنتاونواحمر

ونابلنعفبههبليمانونابفبةما

سدسفيوالخرلغقحما

صسهرأفتعكستهاذااصمهاا أ

ابدكممهيحنلفلمضاعضهانكذاك

ىثرحفيتعالىاللةرحمهالسيوططالدبئلصالشيخقالم
صديقناوالشدفىوالهماقالمعافىقلخيصالنظم

القلمفىملعراالمنصورالشهاب

ولغزاالىهىرتةمنحلاحاجآالذىالبارعايهااا
طرزأاالناملكيقهعندوحاكتالديحيلفئاى

ىفىنهالمحرزالتماواليهابوصعلعلىآالببمقومن

اوحرزمشرحصارصوناحئالمثرائعقفظوبها



األلغازعألئ03

فيمتلستالدهرولهحدشااالناميوسعاخرس
وعيفدررفعاقهزادكداجلىالحفسافهوئفأجب

الرتجاافاجت

ااوصاالنامعلىوارغاطمجدافاقالذىالمثاعىايبا
حرزاوللغيرالالحاهىدأالبهىلغزكتىصاه

بردونجزىوذوعصسهبخففمافوهانأسمهوئا
يعزىللغعلوذاكرفونلماثالثاحرففووهو

اجذانط4ومابسيطالشكوهوبماهيوقىاه

اأطروأصبينشهابازلتفالنجالباسالحلدونك

ملترابالعقبآ909صنةاطجمنالفلواناتبتوقدكقاله

فياحمدالشهاباالدباامامناصاحبالىطيبهفيصم

المنصورىمحمدص

اربعةملىاسمهاالكرامهفاجوهداهاالكرامتاجاالدباسلطاناللةألبعى

منوخفعقباالضسافهارتفعثعهداشارةمنفههوماع5مفردوهو

افبرخفيفلاو8فبيلرمفاسالياقصفهنخحلىانخالثهرأ
هعثالمهعتانههاجفدلمىفا8اخرهاولهألىمتوانثقيل

تشددوانبافهيفعلهانالحبرويأبىفلكومعطفهفشكاللفاوله
8حرمبهحلانلمافاسمجلتهفتوانقافيهالمتلوفيهلىمفو8ثائه
الحاعلىفهولالف4بامنابدلتوانوكرمظرفاطنساناشبههوان

جمبومنونذيربمشيرصفأصلثالثهفتواولهكعرتوان4علف

وافصحوالخلقالحلئضلافحوىرىاالمسكشبهىندجعانه
فببهعنهفصحظوالناقالفهل

8طيبهبصاحبولذ



0953يألفازفي

الجوابئلطتبف

ملةبهأدةجملوالفتياالتدريسهحدنياواندالديئجاللهوالنااقهدا

وبعدوالسالمالصالافضلساكنهاملىطيبفىواياهوحعنااالصالم

صلىالسهلقرمجتهفيرعلىالتمنعالغزاهذاكيقملىالعبدوفففقد

الفاصلفضلةواللقائلمقبالوالقواليمركلماهوالذكاكوجدمجيتهس
ابلللبابالحروفمنوظفروالجوابالسؤالئاسنغصائهببديحصالبل

العبدقدحفينالكالهثميموئركهرالتواجتئاقيدونروفاالحع
ألغذفلىهوكلئافوجدقالمرهنالغزةطرفوايقعاادابعدافالكرةازند

ئىامناالبصارطهروفيهالمحاعالوبعضهرضاحلىجميعهأدممفى

ابملوانواجرةشهربينمشزلىفهرضموانهلمرةفهومضاددالن
الئواندهالحلرثراعننشةوربهاطاسالهرابالىاحعاجءرافي

شاطهـمنفهوالحوتبرادفثالنهابدلوكاتراوالبسعالىفهونصفه

طهحرهةئالواليزالسالطيناخروفهذوالحالة3روانالمجو
ووصلتالفكرةتهأهلىهااللهايدكذاويس

والسالمهلىالقدبدايه

ىفيكبادلغروأبعضهمصيع

مأل

برأضمنههـأفصباجمىعبكلالذكىالسيدايها

اضيلفىعنهكرمافيصإتالىوعيحماقدوالنى

ارياضيحهتالبينعيونفىهووتئترأنشئاى

اضاالصبنفعةتتداوىلكنالساقناحلالوتااصفر
وارتماضتعسفاألمنهلموبلىهـقىالصهأن

اهتضاضنهوذاكترأىالقلبمنهدأبكجعلتماواذأ
االحماضنهشالزالهاوهوامتضاصماعيشةالنايكسب

عليشذضلىالعوثابمحعيدابقيتعنهفأجبئ

ء

له



افسازاالفى13

جوابهأ

يعضاضممصسدعنكبسالدرنظمالنوافاضلاايها
اعتياضعنهإناسشىالوالخلواالخاالربواألديب

مستغامىالبالفيعقوهوورداطابهنالعبابوالخفثم
عقدالهرلويرتاضفيءحمىلحلاهثمئصيف

اضاصشانهماوضرالينالفاتقصدكاغا

ايراضفليسدشحاهلغىحاذقوافادات

انعبماضوعندىالواهىفيىوبةوجاللىعتلذىظ

انضاضبهظاهرباطنهواليشكخفاالانه

ضامشباثهثيديدمعلغادبادقىعصوص
اكاضبههالتفسبراخطأتؤاقانرالعنفالمجط

انتهاضاليكفبةولهاداوساصعليمكبهاخلىبم
عباضحواضضالوحوصهاكفؤاإلناسفىسواكنرفىسل

اعتراضعديكولعانىهفيداذخرالمجإلدامولىدمت

ارياضوحئهفدشذاسمنابسالمموصولهالةوصى

انضعناضيهيرواطوةدئابحاضتهمنلمبى

األفراضهمالئنالمهدىمناصههابةاوااالكلوكدخا

الىانبارنجالىفيممدالإلقتاجالقاضىالمولمطكتى
ءاازماماشالقةكلالصفدىالصالحص

دليلهعاالسواعلىاستقاموبكسايلهااستباتبكالصوابطرق

خليلهاانتوأنتهاتالماوتيتهاحمودةخلةمه

قليلهاماشانهنفهحرصالهمنهءااماملغزا
كلء

هااثيثمفعالهـصاجبمندولهمنوجملىسىال
طويلهاطابلنعطواطمالفدههاماحياوخيرهمللان

أوأكل



113ازلضاق

ظليلهاوزالكامتهيتطسقاقهممنالونجداهلوأذا
يلهاتدناابألتههذاوهعفاخفاهوافرقااوضىام

يلهارساتأصفرفحعهوفداموالنامحلومحلةت

صليلهايمدفعرووهاهنهلظبايرأعكبرحتالفاحاله

أاالواووالنرمبفا
أذبولهماارالضفوقهنوتجرصرلهـاالنفهمعلىووارجإت

مصولهالافيجلماصتطرىابدعتهاالئالفرابيأللكا
ااقبومنكباألفبالوتهببهالىذكركفاقاألولمجير

اواهاطتفاوتهفادرولهواحدمصرفىلىلغزتفدا

11فضولهاالمثيبعاوالغكااشبابأليلعلىتركأكامهالأ
لهـاهدلولهايبئبلبالعاكسحروفهقلبتأذايليالد

أأرلهاارحتجفاتعلىاسةلفوباقىالوحروفإ
أااطعلهالستالنضمنتهائفدالئافضلىاوشكاقيالجوابهذاا
وإهااعالطلبعدشننهاهاإدعلىفالثفىيرتسأبخومفلكإ

سالمهفىملغزاافارضابئععرولسدى

هءصهالهخالجمهتعنالمراذاهاسأكايمحمها

أجممهكومنكرفيرالسماشمكهابزهلهيابىنرداإ
أامهقاتذادبهتبئهالذىهالناببنلنكلوان
بالترجمةجعتقدنزنةذاكنتاتلىطنه

بهرايفىمعمىاطنفىاعحفائىإعمروالثفيالعالمةللرحوم

ااوجبتهفيهجرمفيرمنمحرضصامنيئعئصلىات

اودعتهالحبركبقليواصنىظبالقلبءوباا



افطزاالفىأل13

جوابهص

ومميحتاضمعدعن5بسالالدرنظمىاللىافاضلاأيهما اعتاضعنهالناسئكاشىوالخلواالخباالواالديب

هستفاضالبالفيعقوهوورداطابمنالحابواظضغ
عقدلإللويرتاضفيحمىلحلاهثئف

ةاضاعيشانهماوضواليناالنفماتقصدكاا
يراضكليسثماردةبخىحاذقاتثواظ

انقباضوعندىالواهىبفثرىوهىبوجاللىحتفالذمم
انضاضبهظامباطنايخكوالخفاالاة

ءامضافبلثهتشدبدهعلنادإدجرقوهومعء
اكاضبهمالتفسيراخطأتؤافىأترامسنىافالمجطا

اشهاضالبكرفبةولهاوساعىعليكنجلىخذهاثم
عياضضالفحواههادوحوىكفالناسفيسواكترضىسل

اضاعترعليكوالمحالىهفيدالمالمجيمذخرامولىدهت

ارياضتفوحفدشذاصمنبسالمموصولةوصالة

النضناضيروالحيعةثذئابضاطبتههنلنبى

األغرامنىهمالمناهدىمنجمعابئطواااللوكذا

الىابارنبالىفيمحهدالإلقتاجالقاضىالمولىكتب
ءاازماملشاشنىاتكلالصفدىالعالح

دليلهعاالسواعلىأستقاموبكشيلهااستباتبكالصوابطرق

اخليااللاصتوانتهاتالمالهاوتيتهاحمودةخلةم

فلبلهاهاشانهنوحروفهاصالمههتهءااهلغزاما
ء

ائيهاثمفسالهصمندولهمنوجمبهسىال
طوياهاطابءاوالنطمالفددهماصاحياوخيرههللأن

وائا



116االلحعفه

ظليلهاوزالكامتهويتطمضامقالودداهلأ
اجملهادناابألمظهذاومحفاضاهوافرظاوآمماا
تأصلهارسافرفعتهجموفداهوالنامحلومحلةإ

اصليلهاجمدفصريرهامنهلظبايراعكبرحتالحالهظ

الواوزأوالفاحابر
اذيولهاأرباضقفومنوتجرثهولهاالنفوسعلىتداربإت

فصعولهاابإللصحلعلىتطوىابدعهاالئالغرايأللكال

أقبواهامنكلفبباوتهببهالىذكركفاقاألفىويسر
اااأهطنفاوتمقادرولهواحديىلىفدألغزت

افضواالالمثيباوصجالعصقاصباباليلصلىنركأكاهةت
هالهامدلولهـيبئبلبالىممىحروتقلبتاذايليستىال

اذواالتحيفارحتاشلكلاسههلفاثتوبيتوحروشه

أهاطولهالستانضمافىنتهافدالئالفضلأيةواباهذا4

ةانوإهاالطلوعبحدنهاماثاملىأفالثتسيرقابخوملخاه

مالمةفىاملفقافاارضافيعمرولسيدى

أءمهالهخالزحمهعنالمواذاهاسألاسمها
اوالجمههفيرهاشكهناوللىيسفنصفت
دئلفهوالدايذكرللسهـتزدثاوانال

همهذاقتبعدتبئنههالذلىلنامابينتقلوانه

صحهأبلختقدظفئفصنةذاكنتاتلىلبة

بهرافيفىسىاطنفىفائىااعمروالثفيالعالكلآللممرحم

اوجبتهفيهفرجرممنمعرضماهنيئمدعئات

تهاودالحبركبقلبىامروفانىبالقلبوبا



الااللفارفىل3أل

ياسيينملتهاالنقيبوالبن

ينالعطرفةئةساعةفىاللزمجليامن

يناحمصارحرفاانرطاعدهمننقصتاذااممما

الجابثى
مينبالحفطلىألؤثسهموألناوانفالممرض

يعينطهرنحافةهفابةاحماسداسهالط
رجمطأوالههناضطتءاذايغدوحمينالكنةا

إ

عشرةةايساداوسالةيهاوعشرةاسالمسةاوسالةانتيتاا

والعجمالعرببألغتىلفىالثفضيلفي

العسكرىهاللاللىطهـ

سالةا



عهثرةالسادسمةالرسالة

والعجماهربابالئأبينالعفضيلقصم

مكرىالعدسعيبنعتداللةفياحمدالحسنابصنعة

أملىعلىصص

جثئئهعصصرأيألبري
اطهدللةص

البالفةوصففىوحديئافدبماالخاساكثاراطةاسعدككرتذكمت

المعاقمنبهايممراظأوانهاوانوأعهاافساههعائالقولوتصريفهم
نجةالمفىويكوندرالنئيهونماءوئهاالنظمئمايكونلحنهال

فاهاذلكوغيروالجوابلالمووفىواالوصافواثلشبيهاتالحطبوارسائلا

الموضفةورثالظبمواتساقالمحانىوتقريبااللفاظبةفعذوالشعربالفةا
النابغةإكغولا

واسحممكالمتآىانخلتوانمدرهوالذىكالليلفانكأ
فهماالعشىوقولاالوابدبفيدالشبيهوافرسهوصعفقىافيسءىاهيلوقأ
وكشضافيوفرحالمعئباصابةيكونهاوعنهاشطقوالمنيةسكتهنا

يزيدهافاحسنهافىةألىعنبهايعبرألفاظإنهافيهاعدهماالصلوالنزل
واخفهاااللفاظباعؤببارةالهمنينهاباقلاختصارمحالمعئكشفقى

انيثسرتذثمكتامهالفصولاالقلالىوافربهااالحماعملى
ملىوالسوفةدوتهيثعلىوامةدونامةعلىهقصورليتالبالعآل

ىزكزمثعفبهافهبااللسنةثرعلىمقسومةهىباللساندونلسالت



4والبمالعرببألفئلنبالنفضيل2ق3

قىكنهاولوفيرهمهنداوكالمالمجموكالماليؤاليةالمفىمعجودة
والبمواالكعبوالخطبوالنظمالنثرفهاتمصلىكلزةزاالعرب

بهونواليليغاالعدونيفقدفيهاهتفاوتوبئايضاوهمارجزوالمزدوبم
اباعىتكونقدفالبالفةرتهايمينوألبليغةاالمآلونوسيده

انكليدلوكاوالمرلةالصعىيحسنهاوفدهدوصهالىدالبادية
لبونافىفيلفالدريدبئربابوبهاخبرهاسةمشترةالمبالف

لبعضوفيلالصالمارواخنياالقسمامفححفقالىالبالغةها
البالغةهألهبدىوفيلالوصلمنالغصلمعرفةضالالبالغةماالفرس

البالغةهاروىوقيلاثمأرةوحسنالغرصةوانتهاالداللةوضموحففسال

فيههاجمبومناحمدابويخالثقال6لحاصةورضشهالحامهمافهكتهفغال
المعئوقريحهزبةفعدتدحجافجلمفاىبدوىيأنىكننافيهوبعد

الرفبقوالغزلاالشروالمدحالمطيوالسوالالمصيباللشبيهوأالبديع

امواهأوأوزانىمكوافجميببنظمالمفلقوالذمالموجعاوا
محاضعرانتهىيعثثممجغظهاانساهعهايشتهىعذبةمحآلفوأدفاظمعدلة
علىيزدادفيامعقاوههنعااومانجاأوشاصرااوكئالبهااتءالمرواهل

كقولوالمعرفهاالدبنافصهنياخالهنويمونوجدةنضارةأالالدههر
لغيسالىهيا

الباليوالخشفالحنابوكرهالدىويابساالعليررطبافلوبكان

رفالهسذهبالطيثةاطوكفولمدرهوالذىالبلفانكالنابغةوكفول

انالحاذقاريمقواالديبلمالهاوالمصيبالحارفيجنهدثماوالناساللةيين
اخبرفىقالدريدبنالحسسنبنمحداضرفىفبارهيثمقفالشآوهيدرك

معئمنالتقربفقالالبالفةحدمنءفىالىبععقسعلظلالعتبىعنصألمابو
فاااكخيرملىبقليلوالداللةكالماحشوهنمباعدواالبضية

واالقتصاررااظباالالمحاقوتقريبختصاراانهاالبالفةفىالناسعليه

منبعضهموفدثثيرالحصعلىبالقليلوالداللةمعانيهاالىشارةاعلى
واالخمصارالحنىثرهماذهبهذاوالىدالةلمحةفغالثد

كذلك



513والبمالعرببالعذمنصيلافى

وانالصيمدذرصةوفرسهاحضلرالقيمىصكأاجلذالث

وصنهـفااالوابدقولهفىهذافيمشالمحاصحالاالوا
كلعنمايؤمالتهعلىفولهففىهرمعالتهعلىاداانزهيرقول

عاوفىزيكاوملىدفتنعوالمنيآضوتسابمفهماالعععىفولكدلكماغ

اناسابلخنواقريةالفيجالحطقولايضافلىعنبالغاوزياه
جميناطالةابلغهاوقالالمهلمبينتهئدالىجالحطفارسلهزمافانطقهمو

بتوااليهاشارمافعرفتفبنتنتلهاوقالها4ا1فذهبالهـإلثالا

زأدتوانوهنهباناذعلبهحزشاوالناذفرحنابةهاوقالتنهيؤببماا
الىىءبئجعفروفحوالذاالمرادوقرضتكأالموضهاسفقدظااللةائ

الحنقفايةملىلكفييكعقاترقيعمثلكتبكمفيمكمكلليكنتايها
لرجليامضبانالكلفهسحدةبئامرعروالمامهنانهذاونختصارواا

جمعضحئأمكنههاكخاصربخاتحقةءبقضالالعطبعمقالىعتايةبهلها
بمنواثقكلباإلككتالىعروفكتبةزيابالوأحدسطرقىصعابته

هذاوهقصاللىامنايآلواالثقةبمنيضيعولفىلهكعببهنمعئاليهكتب
بعداهايعتهعنتلكأوقدجاططالىوانهبئكالمعبدبئالولهيىكفماا

نمتههااةعلىناكدلىتااتاكفاذااخرهـوثوخررجالتعدمارالثفاف

فيرمنةالخناالفصكلهندراالمهضعهذارئاذوالسالما
ويحثزافيإيصلعطةاددإفصرلاهنمدراهبلىاذكربمرفىاالمسانا
ولبعذفوااألمجازفىااشسهـعلىدلتقارئفرأمحاذاظالنشاطعلىا

هلنعهعلىالجمبمدلممقراطفولفلكلحنالقبلةبلاللغاظللكثبرةمانىإ

لمانهملىيدلىمعالجثنالقدرجليلةكثيرةهعاقخفافلفظاتبعالثمح
ملىوالعتابقالبعلىءالبنايدلحبهىصانعالهوأنتفسهيصعنح

ماسظافمءملوصصقبعنءىويخاماهذأبينفانظرمتبالأ
صعيرظاهرمنلانفقاطاخيببالمالهويثبتامهصرفةلىءورلىالذ
ذلثههنبالجيلمعتبرانكنكوطويصرففهوعابيراو

الصصغيراعترومنهاأصروبدافماجمرىيااللهاااورءاالسالى 0001اكليمطر
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لهاويقدربهاويرمئهاينهدبرالهاانفيعاظردلجةالىفإلظر

وهاياثواالالنبوةواهصهمازماياالهويوقتوالمااألرضهنأفواتا

والهتدينوالجهالءاطااتجاعثملهنالثحثمنالناسالفسقيحدث
وكذبهارتشكمنواتجاحولمجهالىتافىرعلىاللاا

افهماانهعلىويدلالقهالىيهسدبئاذفكلانفسهممجدثوألمانعلىبه
اشظمقدطولهعلىالحالمومذاغافادموراهذهودوالحلق

صانعهلىءمالجللغراطفولئهعايةثرا

مخبركوفشكحمعكصبركحينسكظكرسدك1فكركظثوءسكندراوفال

بخرونهافىوبومهمالخبريئبغممىيضلويريالممصرعتالفبااألنسادوان
اقيهنويخرجهالحقائقلىشدهوالخطأمنباصواعفلهلهيزفبه

تحعلكاهذواصدعاالحدوخعلاخالقكدرلالسكنالعردىمطلبوقال

بمونهافىهمالثبعدمنصمافىمعكءكدلكويشهدعدواالصديق

حسنانيعنىالقلبلةااللفاظهدهنكتحسىمعئماألفانظرالسغفال
وانوصدبئعدوبينيفرقالجمهكددلوادهاصلىادعديويردخلقه
العصورسشقبلفىصسونمثلةباتشهدفدالدهررماضىفىشلهمعلى

ولماواحممعنافمحصانبلفنهواحلهالعريععةالىمنفولكالموهذا
واعليسهلماوخذيقبلهاقللهقألاهيفىالفرسبعمقمسابوشاور

يوىهالفىالممياسةمعافىزااظألثتالبمهـذهلهبرلبصما
بنلجامملبهرطفقالذهبفألموعليهلهادبالاباشرادبعضهمان

جمرهملىقاعدجمرهذأفقالجمرعلىتاعداحمقثابالونظر

خيروقالالمالالىلحجاطمنافيقلالهالىاجهااريطاطالبسوقال
سقراهلىوقالالصمقىبالنظرسهجبالذىهوالهصرفعب
ههذافقالجاهالطبيباسقراطىورأعسلمنخخاقاللنة

فقالاممعتاذكهاتفدتالهذتهلبعمقوفيلالموتالىيعابمجمنلئي

لىسنضاعلقدلىالوبم

نال



أللمحالمجالرنتاعقثلىالن

ئهمعلنىوألبالبمصالمفامجصىنهقزلوهذاالفيئظا
اؤلنهازلثفناتوفيممخرجالههمااخرصالذيئوذرافهم
اصتفزروالالجورجمعلتزروماالملكداظراجالخراجوالالىوفحشرواق

انتفأخرفعصببناهاصوصيلرجلرقعةايفمائعالعدلبمثل
لىقهرمانمةرقايضاقووفع5فتروالعمايآياحوالمحلراكضةوااليامهاش
فىقيلهاالمعنىبهالاستوفيوقدهذوذروزدبافارسيةنجابقلمبرهامي

العربامثالكزتالثمحروالياتشالفاليفلعيمهناممئالهماقالعريعة
فديمعلىايضاالشعالعربفيرقكانانوءئماساؤامثالعلىاثتوز
نوالفرسدونعارايينواليوزةالتضبطاشعافيفرستال

والمزوقالمححهصورالشاسانذمهفيويقولالشصبفولمنبصقأفالطونا
نتاشعارحروبهمروذاخبارهمهنثورفالفرسلبصرفاهامصور

ددسمحثرهاأدرصثجاعهيهتكانتالئالخزاقفىوغلدونت
اهلافواهملىتجرىمئالامنالسواؤهـبالاشارمنوقىالمهم

بنسعبدبناحمدالىاوصلافابوحاتمعنهحهافيميلةابروحزهائهم

القطنوبعضهائالجلودبعضهائلىصمثلالفعشراربعةالباهلىسهل

بكراباوحمحتهمالانرةببمابينمنالعربفتغردتسعالسالةوبعفهها

شعراثهممندجلوهوعبدالغدوسبنصالحإندفيعاجيقولدريدابئأ
بايئبنإردشيرتؤبعاجممعالثثوفئلمجمثالفيعربمثلايفا

احبالىفوغثذصونيئقصةابافرفعهاياميرمانهاهلقو

همومانمفأزهابهنغرقالملثائبصانتالمطرتطاذاالماليت
واالحسمانللرعيةالرىايكمنفوقمصرىبنقباذالىذالةئلش

هدطامنرجالومدحسمتوونفدئانغعقىواياهمقظمالي
فيالمدحنومذهبلوذهبوافيإطنببمدحفبلذبنرى

باقتومدحتقدءثيابالمحلىشصغرصلمدحاقرهـنحطاكفوفعرقعة
شرالنصاخثمراتعمتنهقىربفىشروانانوووفعمحقوقةتنم

لىجعنافدوقفذعليهوالمئعائزةلهفاصلهوزيرالىعحالتوفوخرجالجوارح
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فيهاسألهرجلرشعةئكسىووغالبنليدوهواشمكرساناتري
فاختارصاعةخسيسةصنكلتهوكانتعيرهاءصناالىصناعتهعنالنقلة

علىىلنفي4وصناميزتهموملتعلىلرعيةحاملانارفعتهقىفوغفيعة
العامةمنانساناأنفيهارفعةخدمهبعكهاليهورفعلهاايزومملىجملما

قالإكاشراوسقاهالحاصأطعاماطثهوانهوشرابهطعامهالىدماه

دشاكفدرفعقهفىفوفعةالقىخدلألةالملكعنهذااسترالانيتفر
أناالخواختبارهءلسوصاحبكوذممنانصيهتملى

خلفسئلفقداليسيرةاأللفاظءضيرهاافىالىجمعالبالكآحديعن
العربالمانفغالمعانعدةالفليلالكالمفىنرىلنامالهميلاالحمر

احدهوعافىمتعةاهنبضرجعلتفربمااهشةوالمعاقاوجمة

بئيمرابوواخبرفىفارغكالمهذاناظرهمنلبعمقفالعالهتيلاوقال

هعاويةفالقالايعهعناقابئحمادصةحصعرفيسناااخبرفالدريد

الففعطئفالوتصيبثبطىفالتقولاتقالالبالغةماالعبدهـار

والسطئالانالبالغةالمؤمنينامبرياافلئوقاداريافلتذاهعاوية

وجودةلةالمئةبالدهرهفربعتويىبئجعفرعنوحتزطئ
التطويلنراناعالعماوبلنكافيااألجازتاذاقالانهالخاطبةفيلسان

فغالابالكةاهاإلىثصفلتفالالمغضلوح5جمزاالتفصبرنواجبا

خالدبنمجىالجاحظوومفخطلنيواألطنابجمزفيرهنبجازا

الذىهوملالابليغواقالوا5بعدمقمعنىيستدواليوفالنففال
البالفةرومحصعوقالواكثيرهجلىسقىىوالمعافشنرةصندهااللغاظقكون

الىمجتاجعاألواجلهامنالمعاقفىالنظرالمجتاجحاصامتمايدلهاأن

الئالبالفةذاتووالمعاقااللغاظهنمركبآوحاألااللفاظقىالنظر

وهىالمساواةاحدهااشالهاقىتقصدمذاهباإئةةولمبالغةهماباتختص
اوااليشارةافىوالثمنهصسوالمتهيفضلالأيعنىاقابىكافظا4يهونارر
اعاضقوهوالمبديلوالعالثالدالةةباكأالمهالىبهمشاراالغظاجمونان

اعنديتوكدملىفهـثلملمنريظحئبعينهالوأحدالمعنىعلىالمزادفةظااللف
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هايردفىطاطالبسارسقولهذومعلاكخقالجهموهلىعغلةاليجل
منهلنااصدقفاصصديقاللناافالطوننانافالطونعلى

هشكرك3ضاولساقذكركنيفلبىبعضهبمكنصةكعايفمصولء
ضالدبئيكيى5اللوفهدلهشاهدزورعندمنمنافلفالناخروكئبا

الحسنوكفهالةاطلساناخراالسئطالةوقال05دم الحهلطالعل

الىدعضهمكتىرةالعطلحنءالماخريرالمحاراتاسزادةفماسهلاا اي
اللهرضىطابىالىبنعلىوقالهنفاهاخلفلكاخلفاذاالنظراناجمعاملا
لسانهيطولانالكؤاقبليخولدهبعكاانالبالغةذكرجرىوفدكلنمظأ

لساتمقدارعنفاضالطههقدارياكونانكرهلمههقدأرعقضالاظ
هخديعةالفحالملماالمقالونضلمكرهةالخالىملىالغعالفضلتخووقال

اكرهنهاكرامئباهنتهاكعالداودأباياأهنتهانجتهئاثيادىدداالبافيل

يمنىشثر11اخروقال5آلاكغرالشاكرؤكضالدبئىوقالبهوافى
قمالءاوقالالمومنضالةالحكةحرهانوالحياخيبةالهمبهآا

لسحيدفصلفىفرأتمىذاكراذفقالالحجكافىالحسنبنىبايوها
همثلواألنعامخطلفبهوالصهاللفيهفرالىزهانقنحنحميدافي
انظرتحسنانارجوااللحاحفيةالضروخصتقدالبلغابعضوفال

هنخيراالعتذارفيهفرأيكواجبالعنراخروكتب5االنتظاراحسنت
يقولصبناحمدحمعتآلالغالبىاخبيققالالصولىحمالفؤار

وانمعليكانملمناشكراخروكتبالنسكوىلسانشحأالحالنلسال
منأوقالوكنتكرمنقصمزتؤقالكشهاذااخربوكتكشمنملى

فتورااوزللاغتفارعنعدوالاوأمليخبهمنكاضاففيهفسببضعف

علىبكالعبادرحمالذاسألانااخركتبخللوأصالحشثلممن

استنقذهمالئرهالمالىيعيدهمفالبعدكمنميراناليدافتقارهملنح
فيمفقاللىهبهمننبرجلفىاألهونوهىبنالحسنوقالليدكهنها

اطاهربنامهعبيدحمتيقولىجمظةتو5علقدرتبهلمناهبهأل

بععقخطالىرطبئمبيداللةونظرهالمحاثىمجوكالقيقول

كنا
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يننامنواظعاعليلمهفالدبوأقتبةصعنهذااقالىيرفدفكنابه

لهو5يدألساتالخطالصولىالعباسبئابراهيمالفيرهيعدى
اهنيقهليرنوالكريمهطلهنناحممالغريممطلضالدبنيب

هومنوتضفضعيغكعلىوتصلقدونكهولمنثوأضعحاننبلاحغعق

االنيافاليدهوفدعلقاكلاذابروكاتفوقلطهوهنعلىوتتنلمثلث
إلباعليناردوا

اوسالةتغ

والصالةالجملاطسناالثدلهوالفضلوالضعمةاطمدوللةإ

والسالمحبهوصالاللىوعمدوعبدههلجعلى

جدافديمةفمخةمننقلتوقد

4العربهالدفيمجمألالمامعشرهاالبعةسالةااليهاو



عشرةبعةالساالرسالة

الئهطريقاهليئماكلفىهالمربوطالمحكماالمر
المثروطمنص

العربىالديئمحيىالشهيراالمامللعالمةي

مد6مدهصملى

حين5جميرييألال
وثتعملعماوسدموالهمحمدسيدناعلىاكوصل

لساناالسالمشرفالدبنمحيىالمحرالمحغئقاالىالعالماالهامالثيئال
فريد8الدهرألمجوبةاالواهىمحلواالفدؤالعالممالمةالحقائئ

ثمالحاثمىطائىارلىالهبئلىبئعلىبنممدهابوعبدأ8العصعر
األيدلمى

تعالىاللهفاللمااللههداناأنلواللنهتدىكناومالهذاهدائاالنىاطدده

فرأبةوسمعليهاللةصلىعددطلناالفريعشيركواننرالسالمعليهابخهه

لمأقهسذكرهماعلىيفولانبهاصهاوبقولينذرهمواخذالصغاملىوفف

المحهسولباشلمنفالواةاالدينقالانهوالسالمالصالةعليهالنبىعنه

كمحقىروفبالىاولىفاالفربونكاهتهميناوالثمةورسولهولكتابهدئهقالى
حثسالفىوالمعتبردينيةوقرابةطينيةفرابةنوعينملىاألقردونوالمئرع

الديئفلوألملتيناهلتوارثاليقول3السالملهالنبىفانالدينيةقرابةا

فىبديعةاشارةالصاسابوخنااشارولقدشيعاالطبنفرابةورثها

ةاالىالفقلمووفاوبىاالفربونلهفقلتيوهاعليهدخلتاقوذلثهذا

وظلى
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نتواذأاالخعمكانتاالجمانطتذاظأخوةانماطلؤخونشاتالهاوتالا

النارمناضاكتقذاناحةماشففآهعئوالوارحمةالشفقةكانتاالخئ

لالالكالىالنفصوهناطدألىالدموهنلمالالىهلامنوققلهأبخةالى10
قىمسرذماعلىنفسههامجبالختهمجبحئااليمانصبدجملتظ

بعضهيمئذلبنيانالومنوالمومنسواهممنملىيدواحدةوالمؤمزنمشده
11هالمنواباههمهممجباطصمإهذاالمؤهنبناناسبعصاا

علههاهمالئالناريةالحفرة8سلقامنواظذهمالجهللةنوهةمنوايقاظهم
العصوفىتههىتهجثهاقثناتبعملىانتهعواالمؤمنيهةأنر

علىاقىواختارواألدشياصلىخرةأا7الصوفيةىطائفةاخدنها

ذاتصمادفآلحالينعلىالمرتهئكفىوهىأتبةصفىطاغةهنوماالحلئ
طريقةعلىهعهانتمنطائفةكلفقرافيضدهاحفيقةالومدعيةحقيغة

ءقوألىاصورةباواهامتدهمحقيغةالالذبئالمدعوتمبالصورةاماواحدة

نلدلمهنولثونهمرهمنظانشباالفمنلكونهمعياالمحففويقسوهم
الطريقهذاانواعشعلييمنشفقاناألخؤءمقائولكونهمهمان
واصمتاهمااللرقاجلهوالممتفيمالصراطهوالذىاقهطريقامئ

شائهاطقفاالطريقاهنولماكاهامجسبونحضعددمرفقالكل
الهاالضريقاتاألهوللالالمعلوماتواصالموجوداتفافصولحق

الكوادأكهمماواأالدنهسيدعديهيالاللواهفاطالطرقافرف
سواالحرقمنكياناقلفبنبنىمانجلسااللكاسعدمليه

وصديقماشقنحصانساقهطريقاهلانلموابديهادتبستباطهال

االستاةالشغووعوافيلميذاواالسمالكوالمريدهوأتايعفااوهخبعاماعئ
الجوخآلهلىتةالمعئوانكاليخحنلىأمتبوعاارجلهذان4وسواوالىأ

انالمجالةهقهقضىوغىواستبدادلهواستقالمقامذلالفيقكنهوأثرشادا

أهلبهيتعاملانيألئيهامهولوالمريدومقامولوأزمهاوخةامقامأيين
مااإلهحميمهاولهذاتهأللةطريقبهويماملوااللهطريق

مثعحوارمانفاهطالمثمنالىاللةطريقاهليلرممافىالمربوط



المربوطالمحكاالعر33

شيئوالسلوقىالقدمثابتمادقيدفالصالعريضة4دالكللىبالدماوى
الحقطريقعنلهويربهبرأواجمطنغسهرعونةمنرجفةثمحقق

الدطوةهقسامانواموتلبيستخيطكلهاوهلىوارئاسةوخةايدىلمويدظ

زمانئالنبىلهيقالفيهوالحاصلهمةالوالوراثةالنبوةمقاموهواقهالىا
بمؤدواانفيرهنباللةءااحقفىواالستاذوالوإثالمنيئلهويقالأنجوةا

شاذالهصنلمامناللةطريقاهلمنالسالةفيهفاتطالنىوهوانبيا

ولقعالسالمعليهالنياستاذهوالسالمملجاصلواناستاذهالشبطانفاظ

فاالهثرينرواحئوهولهالنائبلدرجاتكتابئاللةرحمهالهروىخرجأ

المطلبمبدبنأبلسافربةمنالحنابىبن6يبئوفصايدبئجمال

اياكعبةمناقالنارعاهأفريفلجلرمءعلمئترايهئحدث

عبداألولالوفتابوظحدالوحمحاطوتسعصبننعسعسنهالمعظة
اللةانعنهايرالواحدهمدبناالعلىهدحدثافللئالسبئعبىإبن
لففالسالم4عإلاشلجبروعندهالسالمعلباللةرسولحلىهلنرلاالى

ببراصلالبهكأوهأنجيامدكاشئتواناصبلىياشئتانخيركاللةاندياا

الحديثهذامنيزضنا5عبدانجباالصالمهعلفقالنوأضحانالالمملبهااأ
مقامهاجإللرائيلفقاملهاخفارههااخنارواةالسالمعلىالنيجرائبلنعايم

وألتعالىافهفولالبابهذاومنالمتعمقامالسالمعلبهدعغامالمعالعيخ
بهلنلسانكبهالنحوكنطالىوفولهوحيهاليكلفضىإنفبلمزبالفراقمل

حسنظقأدالهانالسالمعليهوفولهانهزفابعقرتمناهفاذأوفرانهعهملبنا
والهزةالشرففأيأقىنلماالطريقهذاناالستاذظوهومودبهنبدفالادلىا

ثحاحااللكهيمعفالصانبكلهنكهةالمهلواالموروالقواطعفاتاالبهحغت

طةعيحقيوأقانغالىالغالمةتقحوحينئذعالمدليلهعهويمونمغدام
طريقهحثابوفانيىالمملى

ليصماربهمنطالبايضاالهـثميئفالتيةالظهرليمىوخةامغامانام
اناالسناذفصفةطازدقربرقلالسالمعليهلنبيهيفرلاللةفانعندها
الذىبلالصلمارفاواربانبةوالملكيذوالشيطايخةالنفيسةبالخواطرعارفايمينا

تنبعثه



533طالمثرمنأطريئلليلزمماق

واالهراضالعللمنفيهاجماطوفالظاهرامجركاعلرظاظواطرهنههنهتنبحث

بالزضةطرفاهاوأعيانويةدبافاولالحقيقةيىعالىالومولةمحنالصارفة

ئقالطبالعوائقرفاطجةبافىرفامالهاطاستعلىفيهاالمريدكلالئ
المريدوبجذبهمبسياساعلرفاوالسلطانواالهلوإلوالدالوالديئهثلالحارجة

لموانالةطريقئرغبةلهالصرولناذاكلههذااوريهممنالعلةصاحب

يبرحالمريديزكالانالشغشعرطوهنفالينفعرفبةلهيمن
يعافيأنشرطهومنفيهايوجههلحاجةبافنةاالالبتةلهمنرهن

أفانلةذئعنهالعفحالىلسيوألفهتصدرهغوةالمريدملى
طرمةائمغيررعيتهئفاامامفهوفيههوالذىءالمقاحقيوفففعل
الحدهعليهالخاناصفةابدهـمنبقولالسالمعليهالنبىفانبه

ارثميعامحافيانالمرورعلىيشترطانالذلكومنال
يرالطعبصنلمهاومئحالهفيعليهوهابطرأنفسهفيله

فانالريمقمهكنهظاالدويةبزكيبرفا4روالعقااالعشاباعبان
صسلنلوؤىوحيئحذاناليقعينبدمنناليايدالفيرالعينمنالع

نههةمقالدواالحبيبوصففاذادمقالمراهالكفىضغىللعئماب

اميلأهالكفيههاالشابأعطاهءالدواصيعرفالوهربههالما

بلمحطكقئ6كلهوكفيالمريمقالضببفبسفيهمطلوبكهذاوبقرل

صهوعينبعرفبمااألأليداويهانطيهالواجبنبعيبالطفانوالحشاب

وافوااركيبهنايطريقواخذزوقصاحبيكنلماذاشييئأنلك
يرفالألئهتبحهلمنههيثفانهارلماسةلمرتبةلباالمرببهيرلىوقعدارجال

وتدللىاالنبياديئالشغعندونيانبدفالهصدرهولالطابىمررد

بداعريقبلالاتالسيئعلىويجباستاذلهيقالوحينئذالملوكسةوسيالءاألطا
كاتهوانفاسهعلىالمريديحاسبانشرطهومنمجبرهحئ

نمدخلفبهءللرخاليسالشدةيقكلفاف6باعةفىصدقهقدرعلىويفعيق

ضامةاأليمات13علعيمنجفلئبكونهمفنعوانهمللعامةهىاخاارخص



بوط6المرمالمحلااله

تبةهعلىةاالنفوارياصلبوةزياإونعابهماللهضروكللماينمؤ
نحرهفىالدريرىانارادمنظهذالثنبلفىالشدائديذوقانجمدفالاموأها

المجرفىاسطاكفانسريافعنياةاطروحبهئبكرهتالىامىيةانبدفال
وارخصالمريدمايقهلمدينابواهامناتوءذكرالهاقنفىبديمسكأل

نتضحكارابريىاشهفايئسبالحلنهدينهـفيجامدواوالذفيالىانئهقئأل
العدابهنقطعهفروالىسفروصبهاعلالعمماوكبهوذذالشاوضمنداثييلى

مفىعدالانطألص3منوراحةلالعذابالىابعلىهنقلىمتفاة

دالىمراملىيمرفىالهيلبماربهسهاوففهااقعدعاتاألالشيوخة

موظصعألةأحةاذاألشصرصهقوعنهاالخذقربهله
نفمىمجضرةمنهماللةرضىمامالفافاالتالميقطعاتفيهالمنازعاليه
الةالعليهادونبويةورأثةالزكاالمازعةقبلعدومهمأللتالمناز

كيهاالالمعارفالنوذلكتنارعيخبئألنبىعند1بقوعندشوزعاذاوالسالم

ناظرالعقولكوتهنكرلالىمداركعنضارجهاربايةطيفةااالشاراتو

عوزوشاهدعايئعااخبروهنالكسفافيهايبقفبلةقةنها7مهنأل

بهاتصدبقالطريقعليهعببلبهاقمافىاعالزللحامح

هايقرفىالصدقإحقدلمادالمريدفاناجنبياااتشليماووراهنات

دلةبالالىفىلمهتدليسحالمريدتركاهفخاترأقوسمايةقىنمتت
الورالمرفاالنرقيفىضاألهقدكاب4بزجردوألقليةالهااليشرعية

ايهءصسراةواواجبلميهتلصواوعايههدهطماثاألالكالملهينبكأ

الاطههنهلملىحريدهتركشبصكلمحظياالدلةفى4شإلظراواحرام
إبشطردهئكلهسعهلحابههفاخلفإلكهفىمساعلهمرشدرفاف

يرجعوألشطرياتالىقلةةءئالاتالىضيبهالمريدرألىاذاباكخلىواالر
ية4والابهألبلمعايفصصدنهحزعنفإطردهعايههايدلهفىرأيهالى
الطرفاقهاعشءاخيافىاتصقوكأر2ةابهىيدصصاةفاتنفسهفىو

لمعىاذاغاسنلىءبهبالبئلماليهمممقوهادهشهـسوىثثكلعر
ا

صرمته



3ثروطاهناليدلمكأولهاكمفى

األعدااكبرهظبعيالمتههمزعنيطرفىأندالمرظبهنتحرت
قطل

امرالفمديقئهواحرمرةوكصرها

ابالمضزفاستثالحديئانقلبجمافلى
وينلقوالهـفىالعبلنهثوطرةالثريبطواهراالضتناللهومجب

المريدلىاخرتالشىأنهاوالدمنعنحدهنبقيةبمئبينهالباب

ومحالعىابهالومجلسلمعمةلىءاسمجاشة4وللشيئافدابئفن
أليزكانطيهبامةالهمجلىئاهاانفرادهورعلىعرلكلضلصأ

محفىاساقدفهمترومئالمجلمىذاالصمجالمريدبنمنأحداا
3المحساملمألتنتاسعنيخرجالانامةالمحلصفىاهوشرا

اإعلىالمحافضةقللهرجالىهعليناوماراماتواراالحوالا
عنؤجالانالحاصمهمحاسئرطهواياعاواحتراههمآلوالمثص

سيةأالالىالمضفهلاوايضاحالرياضاتوانرلمحاتوراإلذجصنىإثح

منأواحداهعههـنفرادامحلصئوشرطلىمألسبنانهدنجييقوله
ضيمناقصصالاةاجهاالمريدهىدهـالهـذوانهروورقيزبرهااص

لهبهوتكعأكعلىويبىبيفتنهوونقصهاممةةءرداعلىونبهه
نفقدضوراطفوهنهاحصلعلىكلوالبدوألربهوتخاخ

حصلانماانغسالىذلكلىفيفيمااللمجعئفتلىيقولالسالمعليه

ممنئاذاطنواليالضماهفىاللهصوثهاوتركالحضوشةباشرارطالقونها

فئاعدهاثعليهبلالذكىأصعرااسوألضهأةامحثمنرجعايحنا

تنءالهذابهحصلالذىعصباإوحصصفىال4الثخمضلىلم
االنسخغغدساعةأطلؤولويرالصعومجرهالعانتسترفهانضيثيكامخلى

لمممافمىااشبتهاصالكلفىهقعاسطهتوفىذلئاواوحشةوخدا

وهملنااللهنساشيوخاسقصمارأيناوفدالذهابسريعالئهعليهتفطر
سمهواذااجزيالثرمسداذاهاوعاخلقاألنسانانلىتااقهقالاصائةأ

الغضائلىاناواباتانفسئرذللةكلدةاالهذهئحعضدنوطالخر إ



ثهـمىطالمرالمحكمماالمر331

اذاألشرطهومنواجبالحفظناجبثهاقىليستلهاتسطم

ماااعىفيهاشاهدمشاهدةاوشفهاكاشفأاوراهاروياالمريدلهوصف

هنفيهاهابههايدغأالعالمنيهينولالبنةعليهالهيتكلمإن
الريدبهيأللىهاعلىالشيئتكلمهاومئاعلىهوهاألىيرفيهاووجمابمضرة
ياسطهاهافدرعلىعندهاالثيئحرمةهننسقمعالتفصفانحقهئاساففد

ذلكمليهيدلهافىألمريدمناالباهةتفعفلبهمناطرهنفدرمايسقملوملىبها
االشالطالمريدعدماذاواالشالماالخذصفىاألباكةوففوأذاالثيئ

الةأنسالالكلبممثلكهلهوأخلدالطريقحاكمعنفرجوالطردبالحطوفحا
احدايجالىيدعيزكالانالخاصرطعنالعافبةينولمسلملنا

خيراحداقوالياروالفيورفيوعةتمعةالذيناخوتهسىا
قىكهومئاخوتهمعوواردرامةمزليهطرأبماتحدثوالشرفىوال

ءشرطهومنحقهاسافقدأالفعالههفمنفهسيمايفعلالشيئ
تخصلىزاويآللهيكونواالجةوااليومفىواحدةةاالصتالميذهبجالسالانا

يشاهدالحئيفحلالاناالولىعندهيختصمناالأوالدمناحديدخلهاال
المتنفسذلكعانيةرفوةفدرعلىلاطامؤفىافلكلكونمخدوقنفىفيها

يعرتالوهذاالنفسذلكاجلهنربهمحخلوةفىإلشيمعلىالحالبنغيرفر
مجحلأنشحرطهومابهباالتجاعهزاولةلهويالكونكل

لقشيغوينبنىغيرهامتصهبدخلالوحدهبهاينفردنخصهزاويةولعيلكل
أظرفئركحتينفيهايروفبلهيدخلهاانزاويةفىالمربدافعداذا

اركعتبنتينكفىغافيخحصالهيعطيهوهااجهوهقالمريدنلكروصايةةفي
افغفوبذلكفعلاذاالسيئافيهسايقعدهالمصلدثمذلكمجالتليقيةجم
اصالمونالصربدينالشيئواليتركيركتهخيرهالهوجملالمريدذلكعلى

همؤصومئمجضرتهجمعهماذااالدونه
حقهمفىءاسافقددونهيجحون

المطربعنهغابمنويليهاكتاباةالرساتمت
المجموعةخأللمحةوهو

كتاب



تالمجث
المطربعنهفابمن

فف1أت
الصايخفذىالمتقنالبليغاالديبالعالتالعالمهـاالمامأصخا

بنالمالعبدمنصورلياطعيدهيرةثميالوالمفافاتالمفمده

تعالىالتهتنمدهالنيسابوداصعالبىااسمعيلبنمحمد

خهقسيحواسكنهبرحمته

نصهمالهباصوجد

وهوبلفظةالىكتابهذااسمقاناللةرحمهألودفينمنىمان

كاتجهقالهطرب11عهعنهابمرئالمحربتابعولان

اشهىتحللىاللةسامحه



المطربعنهغابمنتاب

الثعالبىمنصورالىلمعالبئ

ألجيضآصلمآلىا حمصصص

وعبهواوعلىمحدسيدناعالهاوصلىاثداله

فدسءالنيسابورالععالىاحمعيلبئدمجيينالمكعدمنصورابواالستاذقال
الدجمهااللفاظمحاسنصلىفىيعمظهذاضريىونوحها

لمارااليثانوارتحالئاالوصافولطياصفاألرجهالمعاقوبدائيما
وروصلىماءاواقوانالغزواجاداالطيارءوغنااالمكاروانفاس

لالموئحر8ياضالىءلموانرضرالطواويسواتجهالثهبواالزات
وتسكرمنهلااالشواقوتض8صيهشهالسااطواطروتحركالمراض

الغصنهزتباطرابهاوتهزاطرابفيرمنبطلشراتبال

ونظمأورداضئرنزمنالقطربللهامصفوراانتفضوكااالبايم
يذحرمؤؤةبفصولىمفصلةابوأبسبعةوجعثهالفدالهنظبم

هامود

مجراهمايجرىوماوالحطابالغهفىلاالولالباب

الستةؤفولواثارهارمغفىالئافىالبابال

هاواغاوااليامالىااوصافئألثاكالبابا
محرامجرىوماالغزلقىألالىأبحالبا ألا

بهايعلقوماالخرياتفيالخامسالبلبا

اباب



صث1هاهفيكثالبعن

اليهـايصاوماوالمدحاألخواشياتفىالساصالباب

الزتبمخثلفةفنونئالسمابحالباب

الحيالمسرىهـيسرائهفيههاخيرومنطرب11عةمربكتابوترجمته

أالموفغهواللةإلبؤبسيافةذاضرإللالهـنمىاالحواللىوبئ

االمآبجحالمروالبه8ابالص

لمجراهمامحرىوماوالبالتالحعطوصففقولاثاالباب

هناحعنخعاالصاحبالقاصمابقولىنزاذلكسصهااحممنحن
المراضلفطفوبالبالغفذايصلوبالكةثأألصداغخه

يمفظقجثواطربالمعزاقاحسنوفداالعراضبد8الواالفى

اللةجميدبئالقاسمابىخص

جوهرائنظماونوراتضقبمينهظلتاترطاسااخذاذأ

الوزراءبعقفىالصىالىاقماابفولحسنددثمصوال

النقىإالهنالتسودورثثجالهاحاذتءبضايدهنوبم

صائمثارديئاممطابازتطرخلتهائفصايمقرقنتازا

صررنهعاكااثكماخطالت3ةيةصاأحمدبنيرسفصففى

مقلهارميانهاوألتامابعمققلهاوكاتعمعرهاصمواهدادهاتوك
هااصسنومن5كاءماثهافلبهقطهوكانهاسيفسكنتهالىو

حبلضهـالروحوتبالمحدابويهدانماوالوجهلفطحنئفيل

ءغرطءيراخطكفبمنتشبهسةطقالاللةصأتوخطء

أقرةمنالليالءظالوأينههوحسمنالحطايئوصهات

هذلكمنواحن

جريحدؤفكاهنوقلبىتلجعمحتمىمنكناطكالا

يلوحنريمينهوخطيغرحمسكعذارنخط



اطرباضهفيمنكتابأ3م

وفوله

والخعلالحظماج4موألهالفاسمابو
عالهمفىالدرذاكجطالهفىلالفذالى

تبمالمفىقوا4الفحلهذافىويقحرهـالصنويشطربمما

هبوردهبالمشووضأبهنفبمابخدهالمداداثرالىانظر
قدهمنألفانهوالشيعافصطمننؤال4اخطأتما

كشاتجأقولطرابابلئوأدخلوابدعاسئفىالفصلذاتليقو
بلسانهفهـيههايفلطسوويكتبفالمفي

برضابهمحوهفيفصعدفلطاةصاكتباطرسئورأيئه
الصوابهيهندىالووددنهيفةيدبهفىاقفوددت

الكتابنبأوعليههايطربوالثرطيطربوجمبكاالبلبهذائوانظم

فصلى

4اطسنمالكلووصفالبالغةق

الىهالممماحبالمعربالمصالمطربأوممفهنلماحمدلبا

اتنحنوألفاظفلكمختارمنالختارحتبصوقدصادبئالقاسما
ببنالحتابحالوةاسنعارتمانفلبأنها8ومعان8اظاالطا

رفتهءالهوامناالوأفاظالفراقيومالعشاقتشاللىواسزفت8االحبابا
المئباببردكالمحالوتهالشهدعننعمتهمصرالوهنسالستهالملهومن

النغوسعالبولالوصالروحالقدوبألىدىيهـكألماضراباوبرد
وظننتهالهالصبايفةمنمنسوخةحسبتهارفتهاألغاظاهاهبوب

اتصلى8السصفيمهبكالمالهوىءامالهنكنوبةلسالسثهاها
اراحويمزجصعرفايقركالمالسهربعدنزحصرىالىطملنة2ارهرأ
وصفوسهربالحمرهوكالمالصبىوحمهد8باالصكنسعمكالملطفاإ

8بالكلر

فصلى



6همربظبهنكناب

ثظماذلكمثلفىفصلأ

ابحربئمحدعسبمأللىفهـقىاالصفهاىسيلهبنابراهماطرباحسنفد
االسالمرايممهبفيهءخاجبدااطظابارتجلاذاه

اامالخحببلياتامننظامبلدامبلالم

ألالمهلبىللىزيرفولهفىالصابايمعاقواو
اوصافهالورىكلالمجزتفدالذىياذامحمدللعزيرفل

سالفهاثديباذنفىويسوغةالجعىيشئهنطقلالمجافىلك
اصالفهاذانناأطوءللولؤلغحكأنف

مهـالعزيزعدبئعلىالحسناأللقاضىفولهفىحبوالط

دالاألبمتهامهوحآفىبهنخضلفرطدسلىفلبالله
العسالأفواهناعلىصيتاضدعسلهنسالهذالفظكباللة

البسئالفغابىئفالحيثالقاضىامةعبدفيظفرروحابوواطرب
رأضفستملاريمثهاممهرقتذصمنيا

محرأوهابهالعفولصراناملهطااعتطتوأذا

لىالميعلىبنافهعبدالفضلابلالهبروفلت

بالعسلالكالمبععقأشههاتاللةثباركرأان

صالمثليريسانثرجماسيدنااالميكالممثل

ىالحاملحاهدبئعدافهعبداللىتو

والدرأفورألعطلتالغراألغاظكارممطاق

الحراتستصدافعسالهفدايامنالحرالكالملك

فصل

لزاموفعهاوحسنابليغةااممتبوصففى

ياضاودعمدادمنواوفراالعتدادمناوجبكتاببالص



المطربمنهفابهنممعاب33ى

كتابالغواقباتهطراثفاقحماعانساقكقابادالفوسوادالوداد

شمثهمتهكتابالمسامرملىاللبلوبردالمسافرعلىلالوبةعةسالفيهرأيت
االعياداهدةمطدعمطدعهتابوالكبدبالقدبولدصقتهالودد

فىهوكشابالضبىابراهيمبناحمدالعباسابولالمرادنيلوهوقعه
االنسبسطوالنفسشرحوثعدنجنةسلحزنروضةسرا

كتابالخوإرزىيحفوباجفانعلىيوفقيصالقلوباالكبدىبرد

بابلياروا8هنياوالعيمفىياوالمدصجنياوارهوبهياالمسكهو

نظماذلكمثلفيفصلإ

ههناالمريمىقولثذفىسمعنههااحسن

يطويهوالكبربنشسهفالحسنمحاسنهجمطوىىولييطهى

مهراالصفهافىميدويةابنفولنهواحسن

عدنانهفرااقنانحنفانفصمولهقراههنراطييكرر
ضنابلمةالساثطىونطويهنشرهلمسكمنمثرناهااذا

ةأنضهالبسئاألعابووانشدنى

دربمفىالديئهعالديالىفاهدصتابهأذأهدىمنىنجفم
ادربمالسبرجفيكواصبءسماورهخاللمعافيكتاب

قولهمنهوأحسن

افيرمحدودوفضلحسنكلمنهبتممممنككتاباتاقلما
داالسرداحوانيفىالبيض7الركسطرهااثافيمعانيحكتء

فصلص

ذثراالشعروصففى

باجزايختلعاشرالخالدعثهانالىشصالصسابىقاابو

النهفس



533المطربفهفيمقكثالب

نظمفيرلسالسنهتلبهيفقويكدننفاستهالنغس
اماحباأرنادطبادفىوامنالجنانروضفىنابلىممنظم

االعرهاوألقالالمجدطبعمنهاسفرايئاألبياتفرأتثهالدصضدشحرلىا
يعرسوكيفالحدأئئعلىارهرتتكسركبفلمتالفضعلنلسطعلى

اهارقاارضالدرئ
ا

نطذلكمثلفىفصل

نباقةابئفولفيهفيلهااحسن

قمافيهامئهاعلتصدورهادطربهنالقومئأنشدتاذاخفهااا
يطريهافمبانالونالحاسدويصبححاجتهالمحالناراكىلهايخسى

االطرابوبالمارسىسعيدابووانشد
ااقدوداباتالتلههزتالمشسوقاهارهااذاقواف

اابليدالدبهالبيدمىواالعبيدلباسعبيداكسون

مألبابكبئالصعدعبدوقال

برأحشرقيخهنشاعيددابنياكلرزا
المالحدقراواهدىالغواقالحلىبنعدص

الثاقابابئاه

ىالسنةفصولوسائىرهواالييعنى

فصلص

دثراوحسنهطيبهووصفالربغماحفى

فاسدالمزأضفهوبنسيميسزعولمباوبيعببتهجلممنيقرادطقالأل
طبحااسالنافلضيقولالمأمونانوالحالجالطومجتاج



طرب11عنهنيمنكتاب3

جيلاريععبيدةبنعلىوقلللللربيموارتياحصبوةذاةجملممق
ريمارائحةصطرللالمحيحلواقدرشبقالسنضاحكايوجه

النفوسغذاويخهارمانشبلباريعاخرصقالاالخالق
فريبالعلعامنحمبزاذالفدمهـاخروفالالعبونجسالهومنظره

لقبهجوجهعناربمعتمعاخروقالهوطيىحسنوءطها
وجههائرفيهرحبادألاخروقالدوجوطرعارجويوضعنيا

انفاساريععنتعمىاخرعالنسيمهورجسيموفضلهوسم
اثواباريعأزالاخروفاللالشباأبرضاوإعلراالحباب11

ماطرابهوقىهاطرالربغجمياالعبيرمنانفاسهوعبرتالحروول

ظماذلكفىفصل

حيدبنسعيلىفولاطراباواكثرارلعوصففىفيلهااحسن
وشبابدةبجارياضنورفبشرتللريعاوائلطلحت
الجلباحالكمااذيالالثرممىفىسبلذاكمابالىوفدا

بطيمصبسىامنئولدففيالهنورهنكفيضىيب18
فراجناحكسبتأنهاوكربابهااشااذاالفزى

بحباعحانقملتفعةنشاوحتارداحاذااخصونإوترى

لألمجترىقولمنةواحسنآل
يتكلاندحئالحسنمنضاحيختالعاطلئاراشاك
نوهاباالمسكنورداوائلالدسفسففىزالنيرنبهوفد

كاقبلانحديخاييثامانهةالندىوديفتقها

شيئاكانشرتكماهعليهلباعاربيردشبرنا
محرهاناذينلىفذىنوبشاشةلمعيونفابدىاحل

هتكااالحبمةبانفاسيئحمسبتهحئاويمئسيمورقء
المحزابئفولمنهوأحسن

كهالحقاربالخنلريسهمىوانفافهارشبابفىاراحأسقئه



ربانهثيمنكترلي

لالمطارىراروثاالرضصلىألمحصةترىما

االصارطمائربالصبعبشروقدالمحومزهرفدؤلت
بألتواراالصاروففتاقصباحلالطيوءوخا

شارقطرهمنوكاناوسامجلوصابوكان

لايضاقولهماطربهنهحسنط

هماريرطنوباىوممثهمخضرةتهازهاعطمكقداألرضأهاقىى
انواحيفىأبتساموللرييضهاحدافىبءظسعا

لظحيثالخزوىسإلنبنعدوهـلعواطرب

اربحانواراحطيباوانواألنسانمسرةوقتنيسان

ارضوانبخةثحاصفةويخهيخهلهشهر

ألغصولساؤعلىالريعيلتفضفىبرىالصنووظل
تورلجو1دسمتأالرضهكههوظ6مماريالفىكلنان

مقروفئوأعربانةألرضظمخترفاتانخلاالخريففىوان
هأسودولبر5محصورفاالرضمتصالالغيثاشاءافىيكنوالت

إنورواالوراتاكاريحجااذاالمستبيربععالىاالالدهرها
بلوروالمافيوزجوالنرتشةلؤلىوالجوياقوتةرضفا

هؤورصيفبافقمائسهتفررفالبيعالىاحلىهااقهثبارك

فورفورالمسئوألالمسكأليقسلاوسعتحياتريمسممن
ابياتمنلظحبضارئالمعوجملموفد

ءالهواهذاطببيزدادليمىحئواذدادءالهراهذاطاب

الغضادرناوفضةحيثودرناذهبماحيثذهب

ءالصبىفىوفلتل

عطلرااريموئبزأزاألمحفشاجراقدطلمااربيعاظن
اوصارأوالمسالوشىبينوتقضىوجههتواجهاناألئىالصوها

جمم

ل

ا
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يخسابهرمنيزهاتاجلوهوقبشتقالقىوقلت

اتشابهواريمحجمناتوراحتغدتالذهـبشتقانؤفاال

كلهاالنسهدىتحوىربييعةمالبرفىاضارهابرزتوقد
موجهيشوقوردوواجهنامصنلليروقءهاكارضمنا

يقهقهالمدامابريئاالرضوفىلمجلءاارمدئمهقههممه

لههرعئ4حدقيجاوبهانماالعتدليبهغنىوفنى

يتسنرهالاألخوانمعوقلبىوشاظرىارادماصىتزةة

فصلص

رااالخوانسنومحالدهيليقوماالربحمحاسنتشبيةفئ

لبشركهمازوزهرههـلخلقكهمضسالواضدالهكفكبطشبهبغالىفيث
جولكمنوامطاره4ككمنحللهاسنحارانماكتصنالىسبهويخه

شوحماطبحكصمحاسنهسبامكخلقكالىنتشااريعفدوصرمكا
خلقخلقكهنكأنهبستاناناولدكلسانكبآشارامنوفضكاؤإرا
طساولتهماذااالحبابريمبذكوتميلاسبارقالهثئوفد8سرقثهائالثوهنإ
تفيضراحتكهنقسيليدكهنكانهاوانهاراليترابايدىإ

تبكفوفىورقةكمودتىكصفارققدءهاذىحوضحافةعلىانا

خلقكنأربيعسفرفددهاؤهافسالتوتقاظتجنكالتشقائققابلتئوفد
8ازرهاالرضعلىالنشمجرالفسيمبلساننطقو8النحيمماهافاضوالكربم

اوياضمياديئفىالنشمجمولركضتفدزرهالطيبجيبعنوحلا
االرضزهارااسرارالنسعماسانواذاحلاالنواراذرارالمطريدحلتفدا

فيانوالمطرشبوفوالمحاطروإلنسيموشىواالثحاردةزص

فصل

نظماالنسمبهرفى

افيىعبادةايىئلانشدااذيرقصالممنجمبتيقرلأرذىاظيبكرابونا

تذكريك



6كرباعنهطبمنكتاب

ا
كولللشهافيكهشايهءعنارىواكرزصا
كولراحفىناكوصيهثهالريمقىالروضنسيما

01االحبلبروغىألشبابهرخرانويذألطرأبكايةيطرباتفهـعا
فوالأطراباوكثرهاالقلوبيامعواخذهاعزالمابئمحاسناحسنوهنا

النشمالتدرمليةهفنحعيهصرلبليارب
امالحرتهليهكيهاالمدىكلداألنفاستثعقطا

ألمجوماطباابالبدرءضولةمنصباحافأصلم

فولهبةالمطرالمعبةوطرفهالسرىملحأحسنعن
حبقرىشبانبلهاتشىحئودهاوشىيسبمكحدائق

عنبرفيردالةفضولكستوكأنهاخاللهااللسيمامجرى
الىمحانمزبساطفىفولهمنهواحسن8
ارعحاايخوببصفنهمبثتزبرجدلنروبساط

احملى114سعواالسميممرضفبهطالكرامالشربيشتافه

يقولحبثالنشموصففىاروىابن
االجسادرواحاصررواحأاهأقسركانونسيم

واطرتالدمثمئءالوأواالؤبمألىفولاظرفوماأل

عناظالصباححئفافيتهطيفهذأرأذلالطاباللةصفى

اراظفيهالمحهوررفدفلوىالبفيهنمبطيب
ألبابكابئومول

العذارمنافىخلععلىحبسااناوثغرةالعوأقر
بارمجاناريحانوتحرسقوقأذاالنسيمومفحبذال

فصل

الجساتنااوصثاففيالبلغاأفاطاباتمطمغ

مطارفهاطوأرفنمترتفدروضةاشيهاووتأنقحواشهيارفتروصه
11
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الوشىهعهاودفن8اظسرواقالديابملهامطوىزضارفهاولطائف

امالغبظلللت8ارجاوهاباالرجنضوعتفدالمالى8االساكندرافى
الجنةانموذجنهبستاناطيارهاالمنطئبحرائباوضتوراوها

ثابهاامارتهاوراطأناثحاربه8بهااليحلانلالريبمجلوال
ضودهاوحلتهابرودهاوكسنهاودهاوفد

ا

فصل

الشرإهاوصمافمطرباتفى
إ

طباطباابئمهافول

نهنماالصفتنشفهشىنهاارياضزهرألىانظرا
تجمممواالفاصبلوالورداتبددتلعقوديهدىوالنورا

داالدمهماشقائقيقطرهنىاااذانرجسهاالدمحدينرىوي
تعالىأقهرحمهاصنوبرىاوفولاال

إجمابهعااظهرتقدللربىهافانظرىوبحيكاالنفوىياريم

جمابيااريعكشفقدنفاوبةماوجهـنمحاصاشت
احبابهااذارأتألعونمملؤوجسالخدودمملبداورد

دهكنابهاالسوادجعلفدوحمرافدبدتالمطلرفئلوشقائق

هنفابهافدمددنالطواوسفصبدااذاارسعخرمهانو
ادنابهساةالحامباقنورهيشبهءبافالوثياب

وابهااللئجموفىلمايوهاصيانةللرالضاهكنت
المعرىالعالهابىثآلوقوللوا

نسمفك4االباريقوارواحفرأهتجتفدالذىاروضعلىرناعي

ءكيضوهودمجرىأروضمنأنظراحهسنصانشيئاؤه

فيهملحوقداتحىتبالوفول
داالمحدبممنرأضيةوروصةا

اوطال
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تورالغدموطمحهابناظرىا

النمردالشصونعنعها

مهسكرهابئوفول

هإعثبافدوضةاوطاهرقدتورتايوضةىأهاا

لهنهاكوكباكوبهافهلناءحماأروضمانما

هذامثلقىوهببنالنقولاختياركلقىوممايقحء

هعتدلقوامعلىريراخضصتلبستلقيانبمصروكا

انييمنعهاثمالتعانققوىدددنهايخطرواريمفكانها

بستاندخلاذاويببهطباطباابنبقولجمبصانالصاحبانوبلحئ

هذاوهوداره

طلبقطروالورددادىبستانياحسن

ظلهارياحينعلىفيهمدقدوالسو

فصلص

األسجاراالطيارعلىغناهفي

المعأخريئلبصقأل
جواهرفيهاالنورصنوفكأنتشاجرفيهلمضيرصثراارى
ستائرالخصوناورإقوفانوسطهاوالبالبلىالغطكأن

دائرالدرحافاتهاعيهكانوةفهالترنمذاكملىشربنا

رىالمعالعالابقولمنهواحسن

لحاعىالعنغوددمتببمحسناالبسةارمجانقفبترىأها
اسومغودهنهنابرعلىةسلالطيرخطباثوض

نلصرالهبضقولمنهواحسن

حريرلبستعاجمعناخشاللالرضفيةوفصل
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ا

المطربصنهفيهنكناب

الطيورنبهـاجعلتاذاتاثةطرررهنانولالضك

الطربالىهوأدطالمجترىفولاحسنها
والحيماذمأشالينىاكثيرلىبثنبكلهتداعتوورق

الحاثمفمولمثحوىبكبتانماوصوهنبدمىوصلت
فولهالمعزابئظرفعلىبدهزوال

بعجدالفالىكنتوفدبليلجمعتحمامةوصوت

ولهمنهلأألقىوللسالدىاميلهانقولزناما

فصلص

والرقوالرعدوالسحابالمطرمقدماتفى

مفولهالمعترابنمطرباتمنممأل
لنافنىصوثالهربةوياتنعناالؤمساأيا
ضاامطرفهواألرضءطىانجابوالبثاففد

كألوفوله

بروحراحاجاداهئوفوهايمالنافىكاقولخلهلى
ريمانفاسبالندىوهبتنورردأهالصباعنثرفقد

الصتهحملىصالديكونادىصاسابربقىركوعوحان

مههوفوله

المبلولالغاللهيلصلىبالفطراالرضيشرنسيم
ارسولوجعالمحىصارانظالنبثظرنالبالدووجم

ألقولهأظالدىعثهانابىمحاسنومن

كدربالصفوهاولنةخسربهابالمسره

بالمطرالنسيمجليىفرمقفااللسيميخآلضربتقد
فولهاخدلدىملرباتءبداشوهن

زرااالرضعلىذرهمطرفذيلىرثضايجرابو

برفه

ا
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وقرااهعكعموالىيبطىرعدلهنواهلحظبرفه
سراكجهراويضيبىيهواللذىنافقلخلى

11مهىفولهمنهاحسن
عقياسمقياساشاكأنهعىظقلبهيامنالتيمأهاؤئ

اريمكانفايىوبهأالغلتذئهوىنارهثلقفطركدهيو

اظلالغلبمامعالعزفيعبدبئعلىالحسنالىالقاضىفولاخذوها
صيبهاثرضوطبئكيفامتاكلبهالسارىلحارضايئهن

ءبحهفهويافؤاداشارأمءكدهفهىاستعاردموهل

فصل

ونثرانظماوالمطاسحابافى

افلمشريانعانقطاذا5ءاندهاصقدفليذتظرءالمحاضدلااذا
وجغوناداكمجيفااباصارتاوفدالمداماحوالفلمتصل

هضلوالهلبدموعهابأفالمحبمجكلحمابامشساقا

قاليستدعيهاخبالططاهربنهعدابناقهمبيدملعاحسنومن
داعيالذاتالىدطكوفدحهاشميهرهـفداليومنرىأهاه

ايبينفكفاناالفسالهاذخلتحئبالقطرو

نوفيةظهاتوفىحئفتقلفناتبطىاليماوفاركب

4كمماصمفولكألماامطرباتومن

يعمقبعضهبتلولجشيخفمقهؤفنانانافيم
والفبعقانجساطهافىلكفالنبعقخلىبرقثامن

بسريفضىالفالىالفارضادوبنلناهالد4

االمرفضالمولوهضىثم

السرىوفول

اهاالفللهناصةاطالمضسقفىسارية



8المطربعئهظبمنكعاب3ما

السواىبلكاواقزبتاللهامالمجغلبئجا

مستهامبكلتثماتجسامقىقوالبركأنها
االعداممأقوثروةنعامابسابختفبشص
احتشامبالاالرضمندصتاألعالممذههةكثب

قولهفىالمعترافيدرومأل

منتعثروالوردمنتظمفاروضالمطرأجفانهامندطنةوعغ

تترتممهثمتدوالدرأهمهملالصكهاالرضقىهواقحهترى
الخضرالغدرانخدهامحتحئوابلهااثرضخديلطمزالما

فصله

ممهـالدجنعلىالشربفى

لايحلمغبئهنصورقولفيهقيلمااحسنمن
باسىوعنجودىمنونمتالناسهناهوىالذىخنثأ

الكاسومنالئربقمنهارلوىفالالدجنارىيوما
ا

المعترابئوقول

هنهايفوحسكأسافرإلحبساهاها
الصبوحفأفلينياايادىرطبملفيا

الوزيرمقلىافيوفول

لبثفكقىيمالميسللاليكنا
ثمسدساقالغيثاناوهانحبما

قوا4المطربةالسرىملحاحسنعن

الطربواللهوثهلسكبمواجمحوالنوبالدهروفمنانتحفتم18
الذهناعالهااشقاينشرافىارهعساقامتقدالغيثترىما3

ترعبذىفيهافبالقلبكانماهةيرحصفىوالجويختال

جرلمجا



512المطربثظبشكتلب

طلبىئيواافصرويهف4امجئهثولاثحلبةئجريت
النهبمنالمئرىيىتاجاكلمفأبدىالحادثاتقبلبكلسكتوج

فهلهقىالحدأقالعشاؤابواحسنوفدال

دهافىداذمنومطلحهانجرىداالذفاللهقىىثهاطر
اذوبجطدوزصوالألعقائقبىالبريقوالؤر

11اذرزمابستلنامجلصئفيوناافامروضكلفاشرب
االغوالذااالضرأبيومنهارقألمحألىوانظر

افمملحمي

ممهـوازهارهالربغرامفى

اوالدوجنهحئفىالمعترابنفولارياحيىمةطقىإحفظهااحسنمن
حسنهبدعلىهز

اأصفرابردأالمنثورونشرنوراكيفالبستانأهاترى

الوأهئاعتناقالفصنواعتنئالشفائقالىالوردكو
ووسطالطكهامةوخرتمروسالهمحللروضةقى

المرجاتقطعةمننظماالكصانذرلىفىبنود
ندىتربهنالملاسدفدبرجدالىضبوالسرومثل

البللبعقمسهفدكعطناالزادمنشررالحللوالسوص

اسالممهامةجمهةسافوقابهاراوحلى

الهندديوكافاسهلاوالخداحمراروجلنار

هبالقطرانوارهصقلتفدافرلثناياواالفوأن

طباطاافيفولىالنرجسفىالمطربالشحرومن

يقنفساانءارفبامجاذهنفسهفىوجلهمجاصعرياهن

الزجساثهمنأنلماخرجنءفرصةاصمابتفدممكزفرات



4المطربعثهظبمنكثاب43

المرىافالهابىلوض

مذكورالحسنببهلهنرجسمنياكورحيافعداريعص

فورهنديلفىالمبرمنكأسااامفتبالفغجقهكأنما

رداليفىالبرمجمظةوفول

افضلهىبلالمحسماعابابليهفهوةفاشنبهاأال
قبلافىالوردتابوواقىفعبعدالدراجقنطقد

لاالصفهاقسحيدالىوقولإ

ارودكعالبالأالمعلهاائيرحلموحلىحللقالورد

جديدنهنموردعتقىاورافهكانمافههوالورد

المحرىوفول

زارهااذبالوردلرحبتزورةبذسرحبتلو

نارهانجلمنمضرمةبدتبلورالناهجاه
مطارهادياهعدمتالبهوطابتالدنياوعطر

طرابهفايآوالجماجابنطوفو

وعدىزهاشصمنسناوردةلىعثانالبعهنجئ

الندمناذىبمفهسهافىةواطنىفقال
دىعلىكىمنركأاياعاشقىلكهنيئاأشرب

المحمزأبنهافالاحسنومن

النواقيسصوتبهالالهدوبنجهئنمتهااذاالرضسقيا

الطواويعىاذنابالميادينعلىشارفهكففىسوصنهاكان
ألببخااالفرجابىوفولكال

اوانخيرارسعواواناألزماناشرفالوردزهن
االخواناظرففيفصلىالدهراظرففىءجاأرهرأظرف

األجفانالاالفداحدموعهنبدموحوابكهالوردواندب

وفول



ا

ا

أ

المطربعئهظبهنكحاب

ءسكرةابئوفولقي

يملالنهمحليوردمدى

األجلاالميروهوجندسيداكل

ذلوافاباذاحىوتاهوامنروازاران

اظالدىقهلالوردتشبيهفىفيلهااشبهعن

ومثاالوضياهألبدرحسناهشدبا

امثدأوقوامالياالخصهوشميعه

ودالالونسياالوردلونامثلانت

زاالبالغربسرناهااذاحئذأرنا

دانبئبصقفولالمثقافقفيفيلهااحسنو

الصبخةمنالمبعمتهادهاوكلثمقتشغيقة
الصدغطرقفبهايلوحجبهةسنهاا

لنالكأابئفولالنصربئيلمااحسنو

السربابانسعبرةشعريتيوضشغاثقعلىشربنافد

بقلوبظقتااللحانبعرالقلوبدممنصبغت

البلدىالمحوىأحمدفياللةعمدوقول

الشقيقروفىعلىنشربثمقبقياالمدامةهلت

العقبقساتبينهانديرهاارحيئكاس

زعاأبئقولىاآلذربونفىقيلهااحسنومن

أيةاطوللعصورلناأليامسغيا

حاليهحسنكلهنءلناروضاتدنماي

الصافيهاالتحتاأريؤهاان

فاليهبقايافيهادمغمداهن

ألالزجسفيوقال

زهرفتبةمعاكلسأتدورعلمناءوليهيومخيرظنابملهى

43ال



4المطربفهمنكتاب3مه

خضررافىرحنجواردفدكانهوسروغعقفىجسلدى

النيلوفرفىالصنوبرىقولاحسنومن

وجمديو3لنباحمديومحبذا

همغردوحامرقوخيج
يخلوفرندىواليدطىكلنابا

زبرجدمننصغهاءنانيرجمدصط

ملىاباحمدبئاللهعبدالفضلالىاثعيرفطوجدتمامنعهواظرف

فيلهالخوالىعدسابنإارثيسىالمحاسنابووانثمدقالبلدىبشرالخباز
النلوفىا

مستهامبمفلىولخظطسواهاالتبىمىاصبا
المنامفىتراهافناهتاشتيلقثأنفهاتجاذاض

الكتاببصقولانربافةفىحمعتماأحسمنومن

انيغالمناظربئمنظراحوتفيهـجدصعقدرمجانوبافه

وعفبقافيروزجاووجنتهاخضرارهاخلتالمعشوقثههااذا

فصلص

اطراباهاهاووصفالصيففي

نارفيهااشتعلتأذاالحشاقفلوبمننهاهاجرةالصبفلبيشبهحر

8اهتداداالفرقةيامأيامرهافلبولحيبلرانحهاجرةالفراقا
مجورالىوالتنور8روالمكقلبهاجرةااشتدادجدالومحروحر

الخزوىربيعةبئاللةمبدبنعرقولالمجازيةاالشعاراحسنومن

اتضرماحئالجزليخهويلقيندامجرنهالطوأهىكتنورويوما
ادماسئمفرهااتجلحئوبالعيسحمومهاجافىبنفسىفذفتا

دالماازوراناوبانجارمكاالالتاسهنلاناوملا

وقات



المطربعنهظىسكتاب

عألوقلت

نبمصبفاديخريلظىههاؤيومرب

جهغعذابعنااصرفربنا4ىوحرحؤصاراذفلت
ايضاونلت

اسىلههاحرفوادىوئحرلنفاعىصالصيفافبلقد

صبلصىفىهنورجافىسلتافقدفيكالوصليرررحمعتأن

بسمالبنالحوارزىبكرابوأنشدفىو

حزامالضلوعمنبوحرلهداهعائاوالتهابفلبىحرارة

وسالمعندهابردجهغاايةرهاجمتافدرك

لف

اظرايامفى

صغهافىاالبادفولفيهفيلهااحسن

رجميعاالحريففاتكاظريفعبمسهفيزلتوأل

عطرريمنسمالمجءالهواوضابمنهالماهصفا
المستعرلهترابايفوحياعصاتعغراناكؤى

رالميثثماراقكوندودأاناحسبكنتوما

مهـالمعترإفيفولمتهوأحسن

حاداكرمايلولىمنبالصعيفحدافقدهاتالتطيبعلىاشرب
االسادفىاالرواحفأراصاهنسبردباألجلولكنا
اسمعدادفىراألرضفااالحيافدامباالعذارافاك

ابضا4وفوأل

واألميلىائلالظبردايلعلقالصبوحسهات
الطويلالنهارمنواسزخاعضاالواجرااجرةوخبض

943



عهـالمطربمنهخمابمنكاب53

ظايلظلطيبثهالروحالىالسرممناخر

المبيلالغاللةذيلقطربااالرضطشرو

وأصيلرقشالصلفىالجنةمنقربابمفىدأدوكالسب
ارسولرجعالمحبانتطارالغيثطنظرالبالدووجوه

البرمكلجمخةولوأل

تخليللالخوانالشرفقواشربتصيلايوماناليمتصغال
اياوللمايلاراحوطابترواحلىواجتثتالقيظففدهضى

دامبلعلبالطلونمظرهاالهرهايشتنبثاالرضفيفليس

مفصلصد

المشمومةثماراظريفاجلهمااللذفيوالنارنجاالترجق

بفولهكشاجمواطربأحسنفدأ
ليالاالنعفدسنارؤءملىباحدايومناونحن

تذلالالدالياتقطوفهالقماطفهاذللتجنةفى

ومحوالحامالانحصانهابهماتمبلانرجهاكأن

افناديالاسذهبمزلتزبرجدمقطالسل

فالمنوجاوصفكتواالمام

انركسبديحفىكبميذهبكيصهلجينجم
محبوبريممحباونوابصرهلثلمنفيه

كتااليالهذهنظمفىهشارماذوندهاؤهيدااينواطربأل
ااجمعلطبواالحسنيهاكرللشربارحئحطبنيهاواقىجه

زعإسبينراهاقودوءطوالهشىلىوناهااصفها

فيهوابدعالمطالباىقيلعناحسنمقغع4انرفىعولم

هماابصنعتهابدعااحشابيضاهرالظاهصؤة

كانه



المطربمفهظصمنكتابي

الجفاايامممسمبحددغاعلونأت

وىأملىبئكرقولأالرغئقيلهاواحسن
موهوقشسنهنظرفىاديةءاتانانجنجااحسن

عوقسقسكاثمنبهاصنشقاومجاعئقهصا
ألوقلت

نحدراتاكارثدىاللربلتالنارنجصأنما

مذهباتايخضلوأكرععصفراتعفراتعئ
لالحييدقفيدسههاالفتاتبالعنبرتفد

ىفصل

ممهـاسفاحفي

153

بهيلذالذهبيةوالحزالفضىوالبياضالصفرةخ11ئحاجالمأهوذظل
بئليىلولطبىإفموالوفهواألنفلحسنينالىثالثالحوأسهن

فوساستدارولوقرمحقوسلواخلويةااللوانمنالصدحفدجعهارون

نظموفدصاهلخرواتفاحدائبتفاحهىالخركذكالتفاحنلقزح
قالمنالمحئهذا

دخرأتفاحلذلكذائباجرهـاحالمحل

فديوملنةوألئدعفوبهجامدهكلشربظ

التضاحقىجالينوسمقالةحهنلوظ

وجمبكرفاحالتفىهكتهقجالينوسقال
ألوطلبايهشوقالهاجوهرهافىحارلروحهو

كربالعنهالحزنوتجلىضعفهيننىالقلبءودوا

معهايهاتبونفاحةالظرفبعضالىالمأمونيوسفبناحمدواهدى

هاكىوبحذو8رائحتوبرائحتهانتكمجرتهامخبتغاحةبعمتفد



المطربعئهفيمقكاب52

81الوجلالعاشقوصفجمعنفاحرسالةئوظتفرتكالحنهارعذوبتك
هالحبيبوصمبيهالمحبرسولالسكروطم8الضبرنسيملهلاوالمعمئموق

واطرابهشهطفيهمتنازعوهونظطفيهفيلهااحسنون

اقائقونصفهاجلنارومننصفهاجغسوسنهنوتفاحةا
اءإشق5خدالىخدمعشوقيهانةبعدنصمنضمفدوىالكأن

وقات

اافسارمجناهافابذا5وروباهاياحبذاحسنهعاءا
هاهواافصرتهىانشاوفىتوافقئالكرحةأتفااا

جاهالجتنىمااليأملمنهةلناماالثهافى
ارياهابطيبروسترعممتعةاالوصافذىوهى

انكتابشرطمنألنهاليستافارسائرفىوصافايراداؤوكى

اصل

بالشربوالثلجردابعلىهارواالستواثارهءالشتافي
حت

المعترابئقولفيهقيلمااحسنمن

بالفصدرالمقريلقاهاوصباألهانالتجاد

ااوالكدالسىبطنشحقىهشرهاشكنالقرأركةارم

االبردعقاربلسعترياقالواتجألصرالىان

والدررةفوالدنياوكتبتثلىيومفىمافندقالىالصاحبوكلتبل
هافىابرداقابينونحناحمرياقوتياحوالىتدوروالكزوسيخثر

ووبرشعركلهنخيروهىاالقداحبسورةاراححرالىمنهنستيث

الصنوبرىفوللحاعلىالشربفىهاقيلاحسنومن
اهعفضضيومفانهيافالمككرسذهبء

11ريعرضااحلىوفىاوياضئوالجوجملى

ظنأز



33المطربحةظبمقكناب

ينفعقصاناظاملىاوذاورداذاأطنا 1

ايععقنونوالوردئريعملونوردا

الصاحبفولالحسنفاالومنلة

الهوصعاسورابدىفالنفصأقمجفالمالالمداةهات

امافورهبهالدبمافاكأغاءوردهينثرنونأوهاؤ
ءثرابذكرالفيهيرألكلىلمانقولهمنةاحسن

هنمؤرءبلؤلوونهادىنورصالللالجولافال

كافورهنالنمارفصلىاألرضصساهرتءالمحافكمان

11كهـقاقحيثكثاصماثبموصففىهاموا
ابفركظلفورالذاحصىامبسبكلجبناملمجسفطالثلعء

كيضكسعناحبةكلفىءكأنماهالفظاالرضبهمكت

تهتسكياحلجافلبعلعامالمةفهاألجماروترين

يخسكبللشحيبوعهداطرباشيبهافبينمفارفهاشايت

ويسفكالدناندمفيهسيئولذافتراهةيوكلظليوم

سكوةيعصنرصبالوابدةااربممنالفيم

مهـانهلبىهنصورابوانشدفىبارىاروذبكرأبوثم
الكربفرأجهكوةةفهاتهاالالعنبأبألشربسوىهمهاالبنه

بالضربفيجافقدءالخيوملىطربااسقئهتهاكووسكادهن

نشمبلموهىعليهنثرنكاالمفارفهاشابتفداألرضأماترىء
ءالفشباندياجةالجالمنيضابستفدتظاطمغضضةراحت

لذهباللونفىبامئلنانجدجرىصالمجينلجحعماتالتصادا

لنفسهالبسئإلمحغابووانشدفى
االهموساالىفاتوجعثاوصفطناعقودانعىء

كارشدأوفسنجهالكلسلشثلحءيوفيالدنانوفتقنا
ماصنعبئعليناونحنفوراضلثارهانككأنء



المطربعنهفابمنلناب03

واالطراباالجمابؤهايةفىوهوربيعحمئالمهلىفهلانىوما
تالمبهذااألشمارايقومن

توجومكللبينوارهرومضرجمضمغينبالورد
تمزجلمرمةبابنةنلتدبناملنثارطيةواللهع
بنفمجبينسطورالوردوبدتدقاؤفانورالحانهارطلح

فهورجعلىذهبوالنورمفضةغاللةئيومكفكأنه

الثاكالبابا
ا

يةالعلوثارواالاواوقاوااليامالميالمىوصمففى
11
نصلىما

المشكورهالمحمودةالقميرهالطيبةاليالىجمرمنيطربمافي

وطلعثعنهاايدهررفدليلةواللهكمانهافقالليلةعروهببنسنراسثل

ونطاقالالثرمقدعلىالبارتبتشسايضاوفالذالهاءكاسعودهاا

آلمحسفصلبستانبمداالاسثيقظفنمتجالىطلعفلماالجوزأ
بانفاسةهعصيمالدمسكيةلاالديمفضيةواللهافقالغيرووصف

طاطبابنالحسنابووقالفيبالىبفيبةههمنأةالحب

بهوجدىكتهوصفعنصريفجمنفيهخلوتليليارب

طيبهوئظئهمتكاصالكهكبردالشبابليل

واطربوابدحايضاوقال

داسعدهاهنحظىووفرتمخسهافدفيبتوليلى
جعدهامنسودادجماوهافتانةطرةأهاأ
بعدهامنعرىاكأنهصايمهـثصرهافصرة

وال



3مهالمطربمنههنكتاب

جداوأحادالغراقمنمقتبحىممئفىااولهال

ابهافحرافشحرولمنقضتحئاشتبهتالساعةاحيشلوليلة

والخطراوهماتضلقولمفاتتءسرعقاوصفبليغمايستطيعأ
االلياوصفماماال5رالكلحالالساعةأهىوهاالىالةقولمحدير

الصععلىالعباسبئمابرافمرأا
ىيدشبدرطفيهاقابلتاالدهرحسناتهنولبلة

هرالمحربوهىتولتحئوبهـشغقفيربكلم

فقالالمعترابئحذوحذاوفد

شؤولبخمنبهاسريتهراكاللبالىمنوأيلة

الخصرعقدضبفوشادنالفرماباءهااشا

ىتسمقاربحمدخسيلرتويرجموجيمضى

عرىمنسرفتبايلةبالعطرفبدتفدسجمن

فولهبهبامطرباتومنأل

القأاعداتراقدبنعنعذاللهاقادالىشنلديألم

كألوفولهأل

أءدااطىوطوهاهامشونلنااح
االمعانققىابدرتتلوالمحىرأيتحئ

ءعاخرمنفدحاتأثهوأنهاوص

ألوفوله

فوادوالليلكأمةسلئم9داتواصلهمنبليلاثالقاقا

دروالناساحشهاليسترهالليلوظالمشقم

ئطسمفىهوالذلىفولهولاالبيتأحهماخذالمتنبىاتجنىابنوزبم
وهوقالئله

لىيغرهـإععأجاضووأطلىيسغالليلوظالماروره



طرب11عنهفيمنلتاب53

لالحدافىفراسابمداباثومنأل
فيهاحاضعرسروركلكأنابلمامبهاطانهمىلسضليألياا

وفولهألا
جابوافيكحبائبىبىعااففلهاأيحليا

نابهملىءناموجععالناسنامياليلإ
باسبابالفلبالىهدتشاهيةريملناهض

ابابينمنهابهاحيبرساالتادت

فولهالصرىباتمطرومنبهااالجمابيكثرويشهاالصاحبقو

رمجانهااواحثوأهلتريحانهاالشبيهكستكا
ذهانسهاالمداموفادهعهلهعلىلنديمفدمء

افزالنهازلثيوتليلىبقطربلتس

احسانهارتصصاذناءاححممممتالوىايالىواى

قولهالحالدىمطرباتومن

لنهارصالؤكنهحئاراحبضيافعشتهيلرب
عفاروجههالدجىئتوجؤنهوسفيهاجلوبت

فعلهاالنطالىالمحنصمابئمطرباتمنأ
للهبوعرمفثلىهبهبلتءامالصسانوليل

بالدموعمغلةاتخاكماحاجبادونهامنيمالةترى

كلهقىالصنوبرىهعلرباتومن

الطالمالفارءضوملىناهتلمطالباحسىطلعتليلةيا

ببداثعمقرونةوبدائعلمجاسنهقرونةاسنه

المحبرقوضوالخارضوههازصاوجهكوضوالئيوصضؤا

الساطعالنهارجلبابواراكجلبابهالدسالئأغاة



رعةفابصنكتاب

كألألوقلت

هنظرهاالدشبيهفىوكذاكبضرهاالمسكليلةيا

هاواهيانهاهاوألمحسيفدمئوالبلراحييتها

ايضاوقلت

الغدأفلونالونواحسناالطاوصهلملهاليهذه

موافوسدوافوحبيبمصافخلصمافبمدام

عفصاعهص

اللعابطولفىكر

يبافىثالءورفابئعتمابقولفهمافيلاحسنمن

االحارطنهاوطسرتطوىمناهللالناماييالىاد

فصارالسرورهعيويلتطويلةومامحفقصارهن
تبالضالدوفول

اخربالالمحبويلللساهرثرثنجرندت

منلفرةالدهحفعلهااونادبذهالبعدلمول

طبامبماابئلففيلهااظرفومن

ذيالنهارهـعلىلعلىبلاءاالليلرطمماى6

ليالارهـبهايفادرأحىوصلدطأم

اسطىالرسبدولفولالفصعلهذاوفرة

بالبحرللمح6اطولهبلواكغاالوصل8وردابناعهدهـ
غيرمنتظرممرفصصىرااليلافديتهمصمابواعذليلىفاالن

5لعير

الساهرهالحقالذىملىطالتاخرهالتكالحهوليلة

خرهاالانليلةهذىاخرصبهامناذايستافول
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المطربمنهظبمنكناب

ألوقلت

ووجدىشوقىكثلطوالهلبأيا
مداىالورىصضوسرادقمدت

عقدالكأحسناارهرنجوها

ألالزوردالورداهافيهرالتاالنجمو
مى

فصلص

والنجوآالميلوصففىإ

فولهطباطاابنفررمن

شعيتهمصئيباصليفالبالسفبتهليلرب
السكوتبطولموحمثىوهولىانجئبطهلربعههونسا

واليافوتبالدرحسنارصعفدمردالىمنسقفضت

أفولهالفنرالقاضىملعومن

نومفهىالكرىنيماغتصتفددانجومهاكانممثتاقوليلة
انجمارهرلالمجمطلعتاذالطواهاالساهريئميونكأت

بيممباسيويدوبلوحرضاحكوااليلأظالمكأن

فولهالدمشقءالوأوابدائعو
الغروزجمنأرضملىدركأنهاوابخومذكرفيولقد

العرفجدخانمنتطايررركأنهااباحللمنفي

ألقولهالمجابىهطرباتومن

االكييىاللبيبعقلعلىتزرىرفدةهنقظاتجصاحبىيا
جسفىحدبفههننهرزرفقثهانيموألمجرةهذى

منلسفيرارأحشربفعالمثشهافدفلستالصباوأرى

ا

ومن



يبالممةظسمنكتاب

هوالبئوفيلالحالدىعثاناافولالثريافىلقيهااصعنومن

المهلبىالىسبويةاخال

لواجدارهانريبعلىوافىلحاسدلمئرياافىخليلى

واحدواحببمههندواسبعةوهىكلهاهنهاعأ

فصلحا

والبدروالقرالهاللفى

فولهالمعزابئمطرباتمن

وبمررابالثالىفاغدفاألنطلهانارفدبفطراه

صنرهنحمولةاثنهفدافضةمنكزورقانظراليه

ألهلهئابمكمنواحسنث
المبعرلعينبداهاللباوسهالاهال

االخضرالمحاجوقىيلموحتراهاوها
خضرفىجتفدرفصةمنةد

قالحيضواطربىالمصابدعوفدل

مفشالالصيامشهرفالشوالرمحأشهراءجافد

اهاللرأواتلهمفوميرمقهالهاللأهارأيت
فاختالوأالصاطبنعلىقهزجفضهقيدنه

فوطحاطباابئمطرباتومن

اضئاباافقهلليتهبدااذاوالهاللمحولىمل

أفئدائمالضنىافىنمواليلصقىيزدادانهملى

ألطاهبناللةعبدبئهافعبيدطرياتومن

اجاهوااوفيعلىالاألملحااهرالتنيرالقرالمأيهسايا

ساهرباقلىواشهدءبالووهنهالالسالمشبيهتكبلغ

3ك



المطربعنهفيهنكشابثم

مههنفسهارزبافىهنمعورابوالمثيئانشدنيهااحسنومن
هاالكؤسحثوطيىبالحبطرفومنادىاحميدصهاليلةما

سمسندرفيصالئريامفدنضبدرحمائهالماشبهت

بنرجسفياالتبضحياهاروضلىآعدائمهيباملي

الفالمنقولبالةيمأبددالمحمفىهافيلأحسنومنالاا
بالدرانسهافبتاذافانتامحلهاالهمبدرشبيهك

االدهرمحايضاالغعلىوصار4كامة8بماأبدرصلىتا
فولهمحابالىجاللهنطالعايهمالوأواالفرجابىهطرباتعن11

دهاقيدهثآالفرقعندبمنكرفليصهافىتبهرىه

ااعذرىثمأخذهاملىهديةاليكروهذهها
االمنذكرخطرةبكوكأنهدهصاحهفيهضلليلورب

هسغرلنابخدءالضيايبدىلخابدامااولوالبلرا

منبرهنهامةقرفيقددهفضمنخوذةهوأغاف

فصيدةمنيقولهاظالدىوابدع

تخفروتبرجبينهوفيهاليعقفدوالبدرمنتقبا

وبمتزولمحسناكلتاذمرافهاشلاكتنفس

قالاذواصمناقرءالبلغابععقومدح

وجهكلبهويشبهنهاراالليليجعلالذىهواليرينواحدتحالىؤراللةهوا

ذلمايااسانياتهمحهنيقالهاوفىخيرلبهكعلوحسن

انكاشهدفقاليدهللةفرفحوجدهالبدرطلعفالففغدهانتبهثمجطهمن
اونوركصوركتحالىاقهفقالاقرالىنظرثمبيتالمحاوجاتااعلية

هلدااعالكوركءشاوأذاؤركءلثساواذادوركالبروجوعلى

18ؤلكاللةاهدىففدسروراالتيتاهألولكاسأله

مصل



المطربفهفابمنكناب

فصلص

الصبحفىر

163

االمعزابنهطرباتمن
اياذاتفهوةاسقباقخلملىيا4

افعيافياكنياورشدافرشداكنان
طيابمالاواهومناالللىقدتولىا

الثرياضتمنالحهـاالصبحآنو
ومجيايفدىالتاجفىاقبلهك

صلىالموةارةالسرىباتهطروهن

الحنبمبيضةصغرايةتصدعةجمفالليلالىانظرله
الطربهنجلبابهفشخاطربالليوىحنصراهب

فولهالخالدىبرابطمطرباتومنها

مااالظالمعبوسعنالليصرفبابتسامفابلناالصغهو
االمالمصأسرمصرظلالعثىسعللوالح

اللمامنقلرالومسحئاالخدودوردضععلىفظثما
االمدأمءبضوالظالمفناحسمفهعلىالصباحنصين

ايضالهوقو

11داوطاباءالههاوصفاالندىسقطاالكواباحبسنافىهاعذرنا
كهاباصالظالممناطاربارالمنيروفدبداالصعفكمانما

اضباباارماتءهرعلىزاثتيمدامةعيشنالذاذةدمغ

أ3فصماط

أمعممىانىر

لضيراجنصفىتولىصاجبهاءصابالىعفعالماالظرظيصققال
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أصاحاعذرةافتضضناظقاالفىاثمعاوطبالجدراناطرافهوذ

افراسركبناوفداالالمحسترجلتها8اراحمنقداحارهبمبا

لالخوارزىكرابووانشدلهاالفراحاا
ذهبأنهاؤسبلمتالعثصترهـأماا

لهبمنلناظرينفدركبتأنها
مفنهبالظالمكماضدشابادنورال

اوهبقدهااحسناماعنهااشكر

يمبالةسالمثاخصبابفىوفلتهر

ههاالبكلالخاجىمدمتقليهاالبمبهبثرىءانجصرالهواميسأثهممطنماىكأأاث
هفصل

والمطرالدجناالمفىال
ا

المعترابئمطرباتمنل

االغهاختبانجةجمبتحماممأنيوم
نابتاالفصادعلىورديردفطارهأنو

ا

الشعامتعنهنأتوقدالصرحبهبطيبيوما
فائعتلضوتفنتأيىألوبمثعبهرتعظ

لفيرهبروىللهوفو

جفنبالسائبهىتجالحسنفايةبدائيوما
دهالدجنسادقتحتساشواكالمزنبرمنكلىوضظ

ندهطارفبينتختالتموجهاقىدجلةنوكا

فولطائلهلكثرهالائلهالىباألننسابلشرفهمنومماب

مالهرقعبداللةل

اوالتذاذوسروررذاذيومايوتله

تىفاص



المطربمحنةفابمنبكظ

مصاذبنىبئسلهانواسئنالسقئ

اذالونلونهكسروئشحرابمن

اروىابئمطربلتو

وأبتهاجوحبرةوالتذاذسروويومللندميوهنا

جالدطهبكنوأرضنحيمالحزفدكأدكنحملهقى
يستدعيهلهصديئالىكتبهيوسفالحمدبنسنومما

طرافالمجلافريومكبومناالمبوحتنثمعاكنتان

غدافبخاحكسبتوكألكالشلقتءالمطفىابةالوترأى

الفرابدلمهاعليكىوتارةبارذادتبلطورا

فليهووخعصالحودعمتفضالوأشاصباحافانم
يقولحيثالجهبمبنقىالمتلونيوماوصفئواثهامء

ارمادووابرأقموواثهانلهأحدهالاترأما
وابحادوثؤيبرووصعلاذكرليىيامنانتكأله

طباصباابنفولمنهابدعواحسن

همرضطشابهورسمئلىمتهمخيرذىثبنيوم
وذملىذىببرأءأقاندمبقفوارأىكسقبماو

نمذضالضهثععالكلمذىربثواللومذىعبعم
ابنممسمعبرفهـدنهكوظلمءوصضاوءيمو

مالملزفيعالفمهغاصغملىعاكفافيهمازلت
وضمفبمقعلىوففرهوخوشملثمملىوففرمجانه

العدمهثلقصرمنهوجووانصرملىيومياطعبه

ءنهتلىيوذكوفىواطربهالسرىقولاحسنوها

صقاراصيلمزيتصعذارىبهعتخليوم

عدارىدفىيروالسبالصبىالىفيهكتو

363
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المطربضهظبمنكنابأ3ا

النهارباطرافطرباهلناببدىضلون

االزأربوفيارداسبفهواو

ضارألمملهوابرقهدمدهمديبى
فولهالمهلبىباتهطرومن

االبرسقالحصانمعللعهمحأنيوم
قهفرباحسنفزتاارصظزهروكان
حالمستوحمثىوتحيبهعصلطهرحاوالثس

المنتننىعينارءدهوجههاحمرةشبهت

فوله6السرمطرباثومن

ورمهرانامنولستفيقتكديرفيهورديعنبيوما
تقصيرالحسنتمامصنبهوهادهصرفبهفنايومالكوومىحث

ثرروالبرقهوزجفوفااكاافيوبرقوغيممحو

لنفسهالبسئابوافغوانشدفىث
إلمبعلصيامحاباعزجيامارضللهبوم

هامطرفمثليهمىواليثهاثمفلبهئليخفىفالجق

ممبهدصابوصلتمتبماالركخىثجهوكان
االياملنةتصفووبهنالمئاربعاهنلهومكفاطلب

مداموكاسفرداوماباومنظرامستزهابيبوجه

وبرقضمذىيومفىدىالخالقولمنهءلمواأل
سائلثالوملجتراهيومهو

البالبلءفنافيهاطامحهاج
كباطلحقواقىطالكىو

الصياقلبععقالمهندفىمافاهشمل

الهروىمنصوربنهنصورانشدنيهاالمطرباتو

رداوهناخئهواوهدجنبوم

مطرتنا



ثم45المطربعنهشطبهنكتاب

هحماوصمابتمنحمسرةمطرضا

ماواراحوعالراحةالماهاشحبها

دواوضبهالحرافىافهوةباداوا
جفاوهاناصانزهانناتتعاتبال

رخاوهيأفىثمالدهرتنقضىدة
صغاوابفتفيهفئدوالعيممقا

خفاؤشهالصييسبقالماذأوا

عهاألوفلث

ألختجمرجؤوالجووومميةظضاال

نابتصيعندحبنشرعنعتبسم

نابتبدؤاحسننابتثروالورد
اسابصشيبنورمنقذىينىلصنأ

الفانتالحبيبملىدافئءدببلما

انشاهتالغوئكبعارضىانشيىصك
إ

فصاطى

ناألخوواستزارةوالمطرحبنالىإمافى

ئلالثطحنخايونهزالىيستدعبهلهديىالىءالظرفابععقكنب

بقربكثهلناجمعظ4واسبلتتوجاهضلتحماذو8األئلممتنع
وندامومدام8خماميوميوهنااخرضبو8تأخرلىهنوأرحناإ

كهلوالوتطولغضسلاالههوونظامالسرورفطبوانت

فضعيروعيعقمضيرويوم8تدوروكآس8تقورفدوراخروفي
كثيروشعر8تمورطيمتقدماوعدكوعندى

فصرىالتالهـزهاتظنماناكفهتفبلواصطبح اثمم
3
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اله

المطرعنهبظمنفاب

صديقالىارناالسرىو

تراقاوياضمنبوادمعهيساقالتكامركبىقىلست

صغاقومالجالبيبولكىايثرىعلىالذممجلبلبرقوقد
دهاقاظلوقكرفراقوكأسنوعارصانهنوعندى

دقاقمنهالشعرمعاقولكىصسفهصنائعجلتابوفو
وغساقفارفتاذاحميرههملدالشباببردفشةفزر

نصلىه

فىيقطعالنهالبابهذافىدخيلوهوإراتاالسسافىفي

االستزإراتمنيطربممايحتصعانانرتنولاالخوإيخات

يمااتجعتهفصلإراداتفقوصينواليفترق

كهساصفىرطين

طباطباابئفولاحفظهااحسنفنأ

وتشعنهىهتثذهالمعينمنزةمناليطعهذاياحسن
اوجهوبهبةحضرتومدامةسابمءوهمانصرتخضرةمن

يننهىالمالدنيافىوالظرفداشاصوكلادباوعصابة

بهىعقدمنالمرجانكتناثرضولمنالشعرلحقودتهمى
بهسوىالمقاملنايطيبالمنيااقومبينكنتلويافرحه

هفؤلواهامزينناياهاثهلناونظامجحفه
صهننافىفكتغبومئروضةتافنجصعئ

أللهصديقالىىسالمومضبء
صباحابدورمتلفتيةمناطائلرتصجمففداوكتفمعى

االرواحهسالكيسدسفاعلنرأالكسهبمتفوحنت
االفداحاعلىنارمجالجعلوكاقدأحهمعلىاحيجرتناذا

بوك



63ألالمطربمهمنكعاب

أخعانهبعمقلىألبسئالضخابووكتب
رارأليكوتابهمفلوواحرارسادةفديضكمندى

االشعارونقلناالحديثتروبينناالعلومشهربوشرأبنا

فصارورعصالايامساماتفانمابالبدأعلينافانم
فيهقدفيضانمىمجلصنحنأقندماثهبألىالصاحبنبو
ألستةونطقتالنارنجفاراتعقضوجامجاصوفاحتالنرحسونمي
المدهانبكواوطلحتاالقداحرياحوهبتراالوءخطباوقامتالعيدان
ونحصللعقدباالواسطهلتمصللتاألعليكياقالندحماوامندت

انراحتهأبتمجلفىعنايضاوكتبالخلدجنةئفربكمن

أخدولىافنالىملرعنلمناتحبهحئطابالووافسميمينكللناولهانتصفوالى
هالقائكنكيالحدفتفدنرججةوعيونالبطائكنجالاحرتفدناريخه

إخمإضلوععلينالتطلعاوالسهمطيرأناليناتطيرانوأحب

لىصديقالىوكتبت

افأنكلمنلىكلأكلنهوانسانعند

أءغصانمطشانالىالصنبالباردمنأشمهىلقاوه
ورصاقراسفامماافدجمدافافيزباعندىد

فصلصه

افةاهمااااليامعلادهاسففىالعصرءبلغاغررفى

أيضاوليااثحارظهائرنااذاالذظاتوطالعيعمقتففملىاسفايا

11رغررمننتالاياالاللهسققصارواوقاشااياموسنونانهلر
ومماصررمقوالصفوةعرىمنالمححةتيكانسىبفالدهرودرر

فتذكرتاياهاكرتفالصاحبمظليلقىشهاهدلهمفرة
وابنهاجاوخيرايجماونودمجاناوراحااجسوعيشاوسيماارم



المطربعئهمنكتاب3حه

يىاابئانفاسفكأنهاقصيرواساسفكأنهاحسنةوايامامقيما
ودفهلمناالمطارفامالمأقتوورفهحسناإلشبابايامحازتالالقايامنا

هىالئوساعاتالملاطحواشىعوارياضدخدكبلالئوليالينا
الحافظوفيبةارفمبونعسةالقبلومخالسةالنظرالقبلمسارفةنالطف

الوعدوانجازالعهدوحفظالموهوقوزيارةلالحبيبواسعاف

فصل

نظمامايناصمهفىر

أللثنزالحطبعمققولذمطرباتمن

عصرمنالعامريةصروسغياجعالسنلناأياهااللهسئا

ادرىوالوالشهورالليالىتمرههقردىالبطالةاعطيتليالى
ا

طباطباابئوقول

افاهاالحليطظعنأذاوجداالبينهمحمشاىفىوابقواابانو
احالهاهطصلسرمةكانتأنهافاهاايامله
وداهاورالصرذاكلىالفامالهوىالشقباهاثىصيداملو

اياهاالصبمنورداهاعرنامنخذالمفقودياجمشنا

مأليقرلحيثتمامابوفلكواألهام

حبائاالحميبباسعافوكنتاهباهواالكنتهاايامنأأ

طياالشاأليامقىهاكنتداالبفىلعينيكتخديداستغرب

بقولهالمننبىأطربوقد

المققالبابلىفعلويفعلمايسرهاالصبىاياماللهسئ

رق4لموالمبوستخرفتبهتهتعاالدهرلبستأذاها

وظتكأل

السرارىلينيثىوالهصرورىلدهرسقيا

اذ



ه

ا

ه

المطربعنهظبهنلثاب

الجوارقاهنألكهعداجوارسعدىطبراذ
اختيارىملكمتوقدفعودىعيشىايام

وارىممىانوزندمطيرلهولىوضبم
اعتذابغيراجئمذاربغيراجرى

ايضاوفلت

ععرهنالشبيبةاليامسقيارجعالسزلنااياماالةاسقى
اديىووالشهربىاليالىتمرهفودىالمجالةاعطيتليالى

ابضعاوتلت

عؤيتالذاتطلصئامحااذالصبىيامسقيا
شيتاادصافيرالىاحولثنئالبارىاصيد

الرانالبابص

لمجانممهوماالقلئص

جريرقوليصببيتلأكىيقالأل

فعالنامحيايطلمثمفتانناطرفهاحورفىالئالعيوقان

أركانااههخلقاضعفوهنلهحراكالحئاللبذايصرعن

الشاسفولتداغزل41لمحممجيىبنعلىفينهلروقالأل
العشاقمصارحثىوإحعينيكصراشتيىواقةانا

مهـصلىاليفيلطاهربناللةعبدبناللهصدوقال

فنعتذرفنأتيهموتذنبونمنعودآاقيناضناحياذا

افزلهاالشيصالىقولهفاتايوودآل

متقدموالهتآخرفلىمىفليانتحيثبىالهوىوفف

63



المطربعةشكابمنكتاب

مافلمكلذلمكجماهلذيذةهواكفيالمالمةاجدء

هنيمحظىمنكحصناذاحبفصرتاقاعلصاشبهت

يكرمممنعليكيهونمنهاااصاضنذمىدشتظوأهنتئ

لشسعرهوافزلاالحتفبئالبلمالناسلافقيقولزىانو

عألفولهألمح

عممسفرامنالعايشقوننالوقدافولبمامنكماحرم
صترقوهىللنماسثضئنصبتفبالةكألىصعرت

بئالباسفولشعرالنقدةالشيوخبععقحمعقالمدىاالالقاسابووح
ااال

حربكموسصدكموعطففلىوحبكمروصالكمم

لمجسننالصاحبانوبلفئ5اوقلبسجماتمناحسنالهواهذافغال

المتنبىقولجدا

ترولالحبيباهلبهلمااألذكوءبالماوهاشرئ

فولهفىارفاالسرىالبصريينافزللقولالحوارزىباكروابانو

والسهدالدمعفيعقبينومقلئواكدالهمبينفلبىت
قدوالهالغصويخاالهاللبينةمقاشباطفىورحتال

كبدنيرانهالذعتبخالوفددهطأىهاوهاىيرالووجنة

جلدىوصبرىعلىامسالةاقىوماالثسورنهالىءاقىوكيف

الصبىئوقلت

المفعنعلوماعلىوجداصيتغلقبى

دازلالالصمالبسالهوىقىوفدكسافى

تسلفبالدموحبهالمجئأذازنتا



ألالمطربعنهظبمنكعاب

ملصه

الشعرفىأ

قالحيصانطاحبنبالكرفولالشعرئفيلهاراصهن

مأوهوجثلفيهوتضلهفرصاقياممنسبءخاا

مظعايهاليلوكانهنهارساطعفيههنهاو4

فولهثهينوحسهعونمنوصفمععورهنصمئماعصواحسنإ
لماطياثعرمنالصاحباشسنماوهوالشاشىالمطرائ

4حضرنهالىدبوانهء

فرالجاالعيونرنها14فدكمامشبهاحسنالمهاامارتهاءظبا

الصفائرنءدااعنهوافىفقبلتجامتالمثهىحالحسنقى

فولهالمتبىوممائطوهن
اربعلىليالىفارتليلةفىشعرهاهنائبذوئالثنشرت

كفصلىص

العيونفي

4الرفاعفيحلىظلى

جآذرصاسملحورمنعبنيهأمارهاءاللساالينوكأنها
بائموابسسنهعينهفىفرنقتالتعاساقصدهوسنان

قللحيثارمآذوواحسن

كقىوالهراالالحواصىرخيمدوهتطقرهـابشرمثللها
الحرعطاصا8مايتاوالنومكرىهالرىنهاباجفاأنوىتوممنها

مهـقولهقىكشاجموفدملحال
صهءالجفانسهرتفرمجهالجغانمنيا



المطربعنهفابمنممب

مهصارحةالمريضةالمفلتزكلم

فولهالسعرلىمطربلتوهن

والسالميةبالومىبنفاجودمننجفهى

الحمامحدالموتأقكونمقلتيهفىمنوحت

المهلالوزبرفولعلىبدحئوال

خمورننىبغزالدخارىفيهفطضيرمرب

فصلص

المنورق

وىالخزفوللالفهذامطرباتمن

رألؤلؤحصنتخرياصعاكااباملىاهاافيوفبلت
مهرقابلىالعلموىوفول

التفاحمنصابماضنيهينناكلينخدبئذات

اامنكطروروفهمدامنريقةوثايا

قالجثكشاجمواصن

االفاتشبهنغورومنهالحاوجمعهمنحرباوأ

احبضعصوحدقوراحبردمنمملوة

صباحباللملىوؤصتصالسايأستاقالراهن
ايضاوله

الدرمنومنظومصرفومثرلةهسكها
للثغروايؤلؤوالخريريقةنكهةفالمسك

قولهالصابىهطرباتومنأل

ثهدوالالمدامبينتجعامجاجتهاهنهقبك
البردذالصابذوريقهابردسواكهمجرئكأن

واحصن



المطربعنهشكابحنكتاب

العشائىالىمولللطربوادىكلههذامنواحسز

وفتهفهذاتذكرهبهتاتاليحاجولديكمسألةللعبد

فقتههااذاعطشاويزيدقائهطعلىليسريقكبالها

وقلت

بريقهالمستهامغليليشئويقحسنالبرقئغركلح
ورحجهوعقيقهدرهمنالمئوارتشفأفهبتفد

طفص

الدتينواالعدتقالتشبيهاتوسافىاألوصافجمعفى

وابدعالمعترأبنفاد

وفدووجهشعروفصنوبدرليل

وخدوثغربقلووردودرخر

سكرةأبئوفال

يحدفىابخعنهاادبعهبهالكفتانسانةوجهئ

برمنوالثمزضراريقفاليةوالحدغورداظد

أكداودائعفلبىتودحبدعحسنهامنءفيكلجز
لنواسالىتليتشبيهاتاربمفيواالهام

اؤاببيننجوايدبماثمابصرتكرايا

بعنابالوردمويلدايجسمنالدرفيدرىيب

لظحيثالدهشئالوأواثم

بالبردبااملىوعضتورداوسقتنرجسهنالولووامطرت

3ه

3أل3



الالمطربضهفابهنكتاب3ال

فصل

اثدىافوصفى

قالحيضالمحطالىابئفبهأحصدنيد
اففورابهنالعقوذوزاناذامابدتالثدىكأنه

كثيراشيثاالدهنهنيسعنمالكنونةألعاجمنحفاق

يوالظرفالحسنفينهايةاروىابئوقولث

اتساقحسنزانهودرجحقاقفوفهنصدور

الحقاقهذامنالحلىاأهلىرأوهاأذاالقائلعنيقولى

المهدىابئفولالبابهذامطرباتوهن

انانعاشقائقفيوردةاتىالغوالمعصغراتفيخلنها

بانخصنفيرمانتانالنفاحمعوفبكتفاحئانت5

البستانالىحاجئهااهوىالذىومنيكلىكنتواذا

ألوىالىابنقوليمناحسنكمثحاللطافةقىايمولمأل
اثححلطافةبذاكدتفملنالناكبدترقشهدت

كقولهالحديثأحسنفىوال

المقزالعاشئفتلمجنلمدلوانهلامحرالىوحدشها
المسنوفزعقلةلمطهطهظهاهاونرههالعقولرك

فصلىصم

نثرءالنسااوصافثنىالبلغاهألفاظمنغررفى

علىكرفلقةانهااالرضوبدرألثسنضرةالحسنضةرهىاا
اثمرفدباشامخترنوغنقابهاايفرالتمبدرفضةقضعيب
المحسمطلحارهانوصدرهااحاوإثمرخدهاالشبابثمرصدرها

من



ك5المطربعنةفابمنكثاب

مراومنبحخدهاهنالوردوملفطفيهاهنالدرومنبتوجههامن
ملالىوههيلفدهاهنالغصنعخرسضحرهامنالليلومدطرفهامن

ردفهامن

الصلىص

دالملىاوصماففىعافامأكررمنفاأل

وجههئوؤقرقالخصنوصفاستوقد48هالوأفرجالهزادقد

فىوتوحالىلهوؤتاالفلبعليهويقبلالعينتأخذهكالم8سناءها
األقاووتخاالبصارتجلوصورتهيشربهوالقبتأصلهالعيون
اخرمنسكرانقدهكأنبوصفهسطقوظقهظرفهتكتطرفهخمزات
واظهرالغلوبازههمكفدلرفهحسيهمنهصوفةهرواكطرفه

ضادمأفالأصفماظهمنوالشهدألحاظهمناسرارزنوبجمة
ألخرفخدفىحالاالهوهاضهانمنهربالجنانفيالولدأن

فلكفىوثهسالمكوضانمأالدهرنغئووردةنسامماعوطراز
االطف

ىفصلء

واألوصمافإألفعالحوالاألمختلفىبغلماقلالعفقق

لكلابنتولرفالمفىماحمحتاحممنهن

رلجركحئنالمحاروضالئارتعقلتصغيراعشقتقايا

رهروالنورفيهاحلماههىالفتتاحدمافىحممنربغ

أللدىاظفولمنهوابدعأل

خنصرسوىفىضألموهلالهوهـايهاصرفتئر

تعذروالفالحشئتوانلهئوالفاعذرشئتفاق



المطربمئهظبمنكتاب3أل

بصلىفاإمفىالصنوبرهـاحسن

السعودبروجفىالبدرجمبلبوجهالصالالىيسىصا

لدهودبوجههاوهاحينارضاوجهىانيتف

لنواسالىفولاهامفالموئال

مصالالليالىبعمقفىزرتوفدجالهفىأبصرهاانسو

اللةحرمالئالنفستقنلوالخلفهوانناسألمحرابويقرأئ
مينالالناستقتليامنفعألىفانهأنقولهاتأملضلت

البالعبدبئعدابىقولحاجفالموئأل

اجدرانزرتنىلوالورىفتملنارفبقالهأليدتزائرأيا

الورىلوجحلمفليتكطاتضلثماحتساباتحغ
فئالىافيفولالتاوردفىيدورفالموفى

القارهيئبارففاالناوردفىيدورياغالها
يارهالتنصفيقااطاوففةؤرنالمانالطريقفىلناقف

البفلابقولمطرداهلغالموئ

هماشسةفلببالدليقتلفراطقهفيالبعدرافبلفد

ماطقهفىشدالبالذىهفثمهبسبفعلينايسطي

لالمعزابنقولازرقالبغالموفى

دهرايه3لمجهلىالثيىونجفع
حمائهثهبلبستحينالبدررتصاالن

الصاحبفولاحمرالبسفالمو

واهقاوموذبينوالناسهاشيايخطرهيلمافدفلت

بشقائقحلةتلسىحئخدهشقائقهاصنعثبمفلم

كألفولهعلشقغالمل

عقرقهفىبمغالهمايشكيشروفهوالثمىنابدا
معشوفهمناحسىعاشقمىطروقهوالدهرجما

وفي



لطربعتهظبمنكتاب

اكالفالحسينفولماولدخلفالموئ

بضهعكناهنهابانصالفضعهالحامجرده

فضهسوسنةقطرعلىباطرافهارعأعاص
مصهخلمهمنلىوليفبلةمهمنلىفليض

الؤاقدليحفالملفأل
فرأقالفراقبائعلىفالاجعئدهاكماللقلبفلت
دماقاوامتبمادطقاوشاظراهجنىهافىالظرا

ةسابئقولنورمليهفصندهيءفو

منظوملولوفيهغصنالجدفهوئاقباتصز

مجومذاوطالعكرذافصنينلنبنخيرت

شوبرهـ11قولمحنرةئينفحفالموفىأل
15ذةرابليذىستعصالجرةعايا

فاقبلئاذشأهاهاملفاهاههيأع
5رياإلفبعنتاقدرياكالطيبيدالست

يهالكدافىاخلفبنسعيدابفولضرسهيشتفالموال

الترذإقريقهنوبحئبهسامهيشركيفلضرسكلمجا

قالصفبهواتليتفاكالذىناظركقاموقاكهال

الحالقاتيهامنوحماكرىالولدفااذصمدفكباأوعقر

اندمشئءالوأوأقولعريعقفالموفي

الحضععفلنرجسمنصارالعاللواصؤاببض

مفلفاصدلمحهبشعروجنتيهنسرينات

صفلوصؤهسأةهايئبيرخ
ممألفولىمسافرفالموثر

السفارمحاسنهاؤافيافىاكسمافراسفديت

3

ا



الطربمنهظبمنكناب

الغبارصدفيهمسكوغبرالسوافىخديهوردلحسك

فصلص

والعذاروالشاربالصدخفيأ

لالمعترابئفولألصدغفىماحمحتأحسنمن

مقلتهطظالداللعبثصورتهصسسنيايهظبى
وجغتنارمنلجىلمااحزفمدغهعقربوكأن

كألقولهالمعترابئمطرلكعنأ

النظرنهلمجمىكرصادفلبىفد

ثررالمنهايضدحاذادوبوجنة

المثسعرعليهنماذبمدوضارب

السرىوقولال

واستعبراللثيهقطبوسالىحثرمتاذامور

اخضمراشاربهانوراحمراوجنتهوردترهـ

فيهملحوفدكشاصممحودأفغالىفولربةالمطالغرروهن
النلفسبابالفلبصضءفرىذارىمنمذبرىمن

فوقفطيهجارانهسمارضلىالذىالشعرع

الصاحبقيل

ينصغهفالحسقلىاوكلنتتعرفهىظشرهكغتأن
يغلغهعداصاوانماسومحاسنههالشعرههاصاء

قالحيثهندابناطربوقد

الابصوفبخمبتمفقلناألمحىلمابوهط
الصمنحكالمستولدجميبوالالكىهذا

ابحاب



المطربمنةشماهممتاب

اظامىباب11ص

ايتصئومااظمرياثفيص

3أل9

فصلصى

رالنبيذمدحئ

اروحصديقاحاجالينوسوقالللهبمصابوتالنبيذممحرىفالل
صالحفيالملكعبدوفالالفرحجميااروحأرسطاطاليمىوقدللا
يقولاروىافيتوصصاأنبيدةفباكلالمجمشتهاالهائهىا

نفسسهشحقوتعاداللهقالىاغيقيهالنهالتبيذشاربافلحفد
فقالالمعئهذابعضهمنظمذكدالمفلىهمولهذة

حطالييأصاحالىالنرشدأراحضرانأعانلىإ
هالفالحمنافالحذكراإذاهوذامانفسناشحاسما

ا

كدفصم

راوصمففى

والبردهالينفىأبراهمنارونحالوردرعتوردمدامةالبلعاهكالممن
هالمكطافهنمومنالمقبلهالديامناحسنراحاوالنارراحاكالنور

كللىساق5باألعداالمحانأمنوأدذ8الصبىوعهدالصبامنارقراصا
رهمفصوعليالصورةومالحةمعصعورهخدمناراح

فصاطصد

أساحامدحقى

ولذةابالشرولتالطحالذةاربحالديالذاتاههاتالفالسفةقبتال



ربامنهمنكتاب

ركةاالهنهاواحلالىيوصلألالثالثفالمذاتعالمولواشهأناحا
ضالصةالتعبمنصافيةعالطولدهنهااصتكئراذامضارواالوهشقةوتحب

فاباحهالمحاعقىاناساختلفقديقعلسطاكبعقوكان5الضررمن
متافعهثرةبوجوبهفاقولاالفراضالفوانااخرونوحظرهم

الجداقالخافاقبقاالبهكعاعهاسافىوحسناليهالنفوسعاجةهوهرا

بنهاعبدعندمعاويةوحمعهاألعطتاظالفةعندهالوسئلتارمجيةاحالم
منلمعتذرفقالرأيهيهاثابثمبيدبهوصفقورجليهرأسهركالغناجغر
ءالغناخيرفالدبنمجىوقاليطربالمنخيرفىوالطروبالكريمانفعله

ىاولمحطافىفولالمطرباتعنوألهاكبكواطرواجمكاكاشها

بمغفودموجودطيبتبعوألاامهدوااألىضقبينسقنىظنم
عنقردبنتمابابئنزوجخاطبناودالوخغقالشهودنحن

طاهربئاللهعبدفياللةحبهدلهاظاحسنوها

ودوالىالنأىاالخوبئعلىواشربتعيعدبومفهذاميداقان

االعودئالماجرىالجمممباطنفىهلطافتهاضزصعنساتسوغأ
افضائهانالعاإيئداصراشدوأ

رحائهاونجلمىنفمنىنوأحلىاشهى

فصل
ا

ءلندماااوصاف

اواحالالجدفىالناساعلىواههكانفقالاشرسبئتمامهالمأمونومفا
وذكرالجنوبعمحابالىىتصبالقلىمحووصوكانالغزلفىا

ايفرحالىذريضناالغدحفىرمجانناهوفقاللتنوكأ31الفااباالوزيرالمهلبى
اديمعلىالالثنسيممنألطفعشرتهفقالالمنجمبئقبعالصاحبووصف

ءاالم



3أالمطربعنهغلمنكتاب

خالدأبىتولالبافآلواالظرفوصففىههااحسعنوسلالتءالماا

الىأيمايسلونطربنحمدلمورقىالمرصرى

لهاالدبفىدبومهكلس11ارتاذاثرمجانئريكانه

الطربوجههحنهنيطربينربهماسسالتتمربه

فصاصاص

االحزاودغالزمانعاىباالحاألعمتظهارئ

أسنوابوقالهانارعلىبهايستعيىماالتوهوهلكالمأمونن
بمعسرروراهبيخلطوالدهرجمائهاشفنىهااالرضؤلىأها

ءمهبولنعادمحةأأكآصافيةحلاالللهموليمى

ايضالىوظ

يرحيلصدرمنههدافئهنالهاةادوناتتمااذا

قولهالمعترهابئاحاسنمعومن
ومحانلبرراالىوارحلالدناتبنتاألحزانحلىسدط

القبلنفالمزاهبروفيصمزهشربماعلىعافرىتم

فولهالصاحبداتمطرومن

االصلشاكلبهانشافاكلرورافتاجاكرق
خروالوكأنمافدحفدحوالخمرفكأنما

ألقولهالمعترابئهطربلتوهنأل

فاصبهنسدلاليلوافقصرفااراحسقيتونمهانة
لطيفهعىعندقلمعنىاعليهازجاجتهـاوصفتصفت

وقات

القدرعالىوصصفادونكبتشبيههاالكأسوامفيا

رأانصيغابةافيافرفدكلساثعيننها

أ



المعلربعتهفابهنكاب3

فولهأدىامطرباتومن

الندئالىلنايودانتمدابكرةاروضعلىشربناهاويكرا

هوردبغيسىتوممتههيديرهااللباسمبيضفامافاا
الجوهرىسناطابىفولهءهذامنواحسنفولهالسرلىمطربلىومنا

الجرجافىأل

جناحاالصيقمناذبسطتبمدأهةفبادرىالظالمجغ

برصهامصباصاعلبكاذكتبهاكريةتلوصصههاءا
والتفاحاالوردتهدىفاتكوخربفهريعهارمانرعت

فصل

االجناكطسائىفيثهـ

ءنواسالىفولاوصمافهارباتمطمن

اثيامعلىفضلورامراميومبومنااناسقنا

بابنسامماشقوجهفيالمعشوقنظرمنألذيفعرابمن
مالالعشفعنالمحعنجةسهعالطبيعةتنموالخليظ

السرىوفول

الظالاالحبمءضوشردفقداشرب
ضدهامداهاالكلساالبريفوصوب

الدهايبممقهقهجمهااذصأنه

هىللىالحاوفولى

الشسبابلينمنالميادصنلةالقام

العمحابءهابالصفومنناالخريمزج
الحبابتحتكتدلمااراحفكأن
النقابتحتعنالصاالحتءحمرأوجنة

وفيلى



المطربعنهفيمنكتاب

ألالمعنرافيوفول

الذهبمنارضفىالدرتبابادفهمنهالكلسوامطر

العنبهننارئالماهمننوراجمبارأوأانلماالقوموشع

كهـالبسئأبوالعغوقالأل
اعوانخيرفدتخسماالشعايادادنفسلثانوارخدتاذا

ناراوثقالهملمريحزيهنهاظبصأالدو
اخواألوطلعةألحانوخمأفهفهـاقوورمجانراح

فصلص

الساقىفى

3يم

4شكاتفىوهوالثرابيصفالمجترىفولوصففىقيلهااحسزمن
ألطرابا

نحفضانوهووولىرامثقكاسهسفانى

وألوانالسائهفىلاشالقهيةوق
وهوجذالنعتهثماهثلحباب

اونانمثهاعمكرطرفهاوسرمثلال

دههانوالصباذجادبهيقاوطم
رمجانرياهومنراحفلنامن

المعترابنقعلهنهاحسز

هخصحرهقىديئمةطساقنجراولبالكأسقدحثغه

نشرههامنطيبوكأنهخلهامزلهنحمرةكانف
تئغرهذفرهاصفسبتمامنمنتبسررالمزاجصبت01أحئ

ايضا4قعمنهوأحسن

هدنفالسقمتشتمنعلحظلهتشادنكفمنالكلسعليناورتده







المطربعنهظبمنكنابول

حبانفتوااجساههمفقدتنفوسهمتسنطيعلو

تحنهحاهودةداهيهبدوولهجمعحشوهقريمقلبلىفيرهئ
كالنفمىمحن8األشباحهيزتاذالاالرواحهعهاكيرالومجةنامه

وخالفلبوحبئالشضافسمكنكانفصاموالتميزوالإنفساالالواحلى

يحىصكحايخوالباصعرهينالعانتالعينوسوادبداا
ببالطعالحليلوفرحة8يببالحوالمحب8ديبباديبافىصذ

8ضمةبضكائبورباألرواحتعانقتلقداالشباحتفلرقتولئن

دوعيىلبرالهمبنانلويودبقلببعلكلبثتلقدنفسهبحلرصحاضر

دبهراكهنيخلوفالفلبافهـاد

فصلس

الشوقفى

هااستفىنفاشفشوقلفكرىونديمرىىذحميرأليكممعقال
هئباشديجدمنانتو8نجدالىحنتايةاثولحااوهرجعانحىوحرك

كهسهـينفذوشيقاعهمجوزيمفوقااودعتئاذعتئوت2ئطوشغفاواتمطفا
همصسافىقىحمعتوهاوالسحهواروحالدعهبوداعوثعتئد

قومراحسراارثوالصدبق

افدالفردوسجنةفىوذاكاذاعنصالناردوئلحليئاجمب

داااللمااثالهذازيألمىتتنهكههنصذاينمنكلن

فصلحماكلر

ئاصديقاضيبةئ

طماطتاابئباتهصرهن

جمابهونفىملبافىومحلهناضرىعنالفدابغائبنفسى

لو



المطربعتهكابمنكآب

طابهىلمبههاجمالىهقلئتمتحلو

ربئسالمةالفرجألىالقافىفولالشاماهلمطرباتوهن

واحزافىممىزأدئبلهكاصرالحيدسرمن

وخالفىاحبالىعهدهنهامضىرقذالنه

ثألوفولهأل

السيورابهعدعتفقدالجدولالعيعدصرههن

حضورااخوافىلوكانلىيطيبالسميورن

افقبماخوروقول

نسبشلهمودةادبعتدهلىاخ

مامجبفوقواوجبيرهافوقلىر

الذهبفدهاجلخالئقهتشفلو

المحداقفراسافيوقول

ماقاافعىالةوبلغكهكلناملىالمجدهنحالت
مانالتهذاخرةألاخهالعلىعتثألفانك

المعاقمبالكسيتبالصغاساأخوكسونا

فصلص

سأوةوالالعتابفي

3

ا

ا

فولهفىالمحزابئذكئاحنفد

يعسالبمناقئاضا1لودمعنرواميانعأللبكبم
ابئصفىكلافىوسووفمهعندالضاببوصقىحمعتماواحسن

قالحيثاروىأل

ءاالفذاعناجفانهافضعيشحقمنويعىيئأنت

الشماشىالحسنابقولالملولعتابئحمعتهااحسن

احرفااناعلىباقالىاخعاأنئالملولتمطبانااذا



المطربعنهنيمنكعاب3مه

تلفافصارطبحاتوررحنألمالمالمبعدعوىاوهبه

بماجمممافغاالىقولاصسنهاكأل
اصنيعهافبهاحغظيضيعجافيااضاراثاللهالى
حميهبافناليهماصاخاليهلىيسسعواالوشاةهاأذا

الطبيعهعدوكثيروكلفامالتههعليثرت

دالهـألوقلت

رتئوصلتواذادشكوقئعنكفبثان

جمبتنىحضرتفاذأهستبطئالىوسظل

الساخالباب
مخنلفةفنوقفي

فصلى

والشبابيبأسثافىط

لةالعناألىلقىفىانجعاحظلظإ

المحبابالجنةرواغالتصالىجمةبافيأن

احمعنومنلسن19عنهزوالقلببهمجيعدالفربمعئكعئئمبابافى
الروىابئفولكليامهءاالغتنافيقيلما

االمراضالعيونهوىمنعاجالتضىإنتهافافمقيباجلث

االخقاضىقبيلبهافتصرفالالليالىفرضالشبابشرخات
وفوأل

ءحانافباانىاوفىوجمعييخهاقالمفندات
المجونباللفاتالمحهوراباطلبىقىشيبلمجداحينفاالن

وفى



3ولرباعثهظىعنكعاب

مهرطباطباابئفولالثميبمحوالطرباللهملمحمتطايةوفى

إهبرواالصدلوعةوجماالهولىصنةمنأمحظتوقداقوله

راساعةاليهـطيلهمففلتالعذمهيمكاستبغفللىالوا

بقولهالعطوىملعوفد
اواالطرابداباالولذكرالشبابدجددامجلساه

بادصلرالهثيباباألطياررطلياذاتجاوبتوأسقيائ

نواسابفولاوافقبلالشببحلولفىفيلمااحسنومن

براسىعذرأالثسيباجدلمهىمستئمددتهاواذا

ألبافىالجالحسنابطونهلى

مبالظلحباهصشيبقلتالعرىأيامعددتهاواذأ

4الحالدىبكرالىوفول

الحسابوهذاسئفهذىثرةشبتهافدتك

الشبابلعادوصلتولوقدالمشيبلحلرتولن

فهلالصماحبملحومن
لالذىشلىضدضنئفدصبالهاهاحذايوهاتقحول

صالفذيهافعرتصكلوكحنتنتبعدانقانفولء

ألفولهوىالىابئفيرومنأل

الكراتمححمهاالفئودوانماالثبابالدياانمااالا
الخضراتنهاأكصلدستوفدرعيتهماهااذاالدياخيرالك

لص

لاممماموالسادةالملوكافوإلق

االمسامحوظربهتهؤالساهحفهىجمةشروطباعلمجأاخحقمنصدرتا
ألث



اسربحنهظمنيهاب9

يسعهالوذنبطىيسحهلجهلأالرضئيكوناننفالاىمحاويةظل

لمنجمتصفرةاببئالمهبوتللجودىيممعهاالوحاجةعغوى

السفاحالصاسابووظل8فعالهاالحرارىيششالبهيفجمالهالعببديشزى

رنا3نحسمنضالونياؤنااولناكلهاالدياقسوناننجااقبما
الحسننووهبفثملكتذاظلكالليعاطلبانماالمأهونوقال

واللظمرفافىخبرالقيلفاذاالسرفثرفاليقولسهلابن

العززيقولجمدبئعروكانالمعئويستوالفظافيد6لحيرئرفسا

منهاشييتاالبإلىاوملىديرىاحدأئرأبتماا

فصلى

المطربةالمداغفى

الخزافولضها

ايضاألأقألمجربملكلجوففيالفضلابويالم

نمامالىوفولى

الطباعكرممنفيكهاملىزدهالمنغسكصورتفلو

حالمولننممنفياملىاحلىثأييهشغاومة
وىالىابنفولاحعسوها

الطربهزةمنألألمجدهزةمنجمعهالمدحعندإلمحوديهتر
بوآرواامماقفناهوكتدحمصئولوهوكأنه
عصبواللحمفىالفضائلتلىثبتتهاأللهصنعورانحاللو

الدمشىءالوأواالفرجابىوفولأل

شبئينبينكماطئصفانلحاالخمباجدواكظسمن
الحبنبلطداذاوهوابداضاحكأذاجدتات

ووال



93المطربمههفيمنكتلب

قععيدهقالمهلىالوزيرئالخالدىيالكراروفول

الناسجميعحمنأيناكنليرآاهألمحمهاح
فرطاسالشعركلالبكحملوأاذابدرئالايمحم

الطيبابىوفرلأل

طدأثهامنءاالضمياحفظهاهابانملامناقاحلهجمبا

طدانهاالىسالمتيامنبلهالههبحمهنباليسا

علتهالالفردهنالبديحبهتقصيدةلنافكلنناماذكره

ذأقأالبدبعوقولل
داالذهباكلطرالمحياطلقلوكانشههكباالعصهوبجمكيكدو

اعنبالوالمجريغبلملووابدرنطقتلولثشويصدلولماليثواا

ىفصل

الصناطتاهلمننفرمدحفي

فمادمدحفىكثماصماحسنقدأل

اصاهداعلدامحالذابامنهحلالطيعجدلو
البفولحيثطجيبمدحئرىوال

مالىوارثسيىفراحطبهقىابراهيمبرز
موااللميينمجولرهافحصنمنكأده

والجموحالىبيئاصلحجمىعلىروحلرفضبت

ابدحقهوصفئوظل

فديمعنصادثافضدحوىيماللعبداألالحذقهل
النيمهاءالىأسصلىالضاهصحفهقىقالمعاذا

حليمباكفىويغدويروحهنهودالحسلمحمول
النسيممتلاراستمرملىهراحةسيرهارأحةله
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ألوفلت

الملكلسانعقدثنبالمحومعالنابقصلى

الغلثبممرئجولكلىاخيأنهاسرارفظو

لفعص

القماثدوايلتالشوإردرغمناتحهبهنختمإ

الشمعبادئبئيلاحماالغاسمابالصاحبقولعها
حبكلاوصافببرعمسضبالقدورائى
فبوحرقجحمونوبدمعوسبلونصغرة

الصدغعقاربقىوفوله

ريقهبزياقيسمحفقولوالهصدغهعقاربكففيهولمليق
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انربكنتدمعئملىامجفوقاسبلتأبالخوادرىهافواله

4المتنيوقول
هانابعدمصفيكلفاليومرىعلىدمىمناشفقفدكنت

ألوقوله

بىماأليهشكعتذدكأفىهحئاليثالسميملىص
جضةوقول

وارهالطجمظهبينعتابههذافيلحئالجووق

وفول
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ئثكهظب
الجوائببمطبعةطبعتالثىايهتببعضءاسماهنه

داالدفيتىأيشيئةءلعالايممالميةالنقوداحداهارسائألثالثجموعه
الدبئجمالللشيئالذرارىقالدرارىآيالهاوارسالةالمقرؤىأالقادرابن
وادابحكمجموالمالثهوارسالةالحايالعديمبناللةهبةبئعرابئ

سضثىايافوتالمشهورالبليغتبالعبهااواثارواخبارواشعار

13والمحاضرةالرولكتماباتمن11يىاثعطالالهامرصائلاربح
البراعهأوسرابالفهممرضات3المبهجظبصات
نايهاقىالنهادةمنضبات

بنعبداللهبنالحسينعلىاىارئيمىلثميئالطبيحياتةئأرسائلعق
اقأبنحنبناليفائمنؤجمهالوابسالسالمانفصةاخرهاوفىسيناأ

مناهويليهالصفدىصالحالعالمةلكخالبديمفيالجناسبخان
البسطاىالحنفىمحمدبنارحنعبدثميئالللعالهةالترسلهباهجفىالتوسل
بر2نبةأالافعاليلالماماالجمازوازاالاالولىرسائلخس

سناافىلالهامالمحاسنالسنالثالتةايضالهلداألعدافىاالكباد

الجاحظربنكىلالهامينوالنبهالبيانضباتأرابعةارخبى

امعالهمفىامةالهألسنملىمجرىمامعاقفي8االربفايةامساظ
طةبنالمغضلطالبابلالهامالمحربكالممنومحاوراثهم

الخوارزىعربنمحودلالمةالعربالميةرصفىالجصاجمبكتاب

للعروفيزيدبنمحمدالعباسالىاللغوىللعالمةثانشرحوعهمخشرىاك

محدبنباكرافىأبخغللعالولالدريديةالمقصورةسرحويليهبالمبرد
حفصابالديئزيالعالمأدبوانابضايليهواالزدىدريدبئالحسين

الحسنابىالشريفدامعسباديواناخرهوفىالوردهـعظفربئعر

بالخشابالمعروفالشافىالمصرىالحسلئالوهبىاحماعبلبئعدبنلاسط



إللمل

الة1لالماورباونهنأهميااا
ممكلالريانادسألملذألبىففلىفىهبالدورةاالب

ألبيلندشليتروالميالبانفصنهاالزرالمحادرةهاوتلياألنكليربا
امدوأصاوهامئدالخواصرةفىواألنكليزةسالراالنتينأاق

الضرفمفىالطرفترهةتمورطفىأرفاثممؤبكوعة
التمطريقالمتبتعليماجزاهسبعآعلىوىمخلبمأئب

داللةاأكاماالمجأمعرتععهالىفيممالالمجالنافطة
اطوارزكلداريمائلخبيئخرهااوفىنساناالطجة

اهذاقاهاذال3بدمأأالارمقاهائلالمذاهبلىاالميزاقافصاالبهوان
8ديانواال

تباتأملميراإمفاثلنملحانمثمامحتذكارءصهبامن8ممرأنالمنشهة
سالتالماوالنفزا

الدبئجاللاطافظمأالولفاماتء8هاطبباالمجرافيةئاألوليهالدراسة
السيوطىارصمبد001االحنفماسالكاقد

والنهادالبلافىاالزهارببموالصنرتمامابىبينالموازنة
ردىالمالألماموالدبنالدنياادبالالمحيهلمقايدمى1يلالمفىرسالة
المجمثميةمماحبالطغراقإندالمصريهبالديار
الالمبوفيهورالمشهـوالمبعوثاناالعبانمجلمىنظاهاتثرجة

ونليهااليضبىألمفضلاكبامثالالعريآالنةالى

المستعصاقيت6اطكطأراسوالرلىبالئراالساسىالقانون
المشهورفلىاالشاسمزىايوانالقاهوسعلىالجاسوس

الباىودمعةنمالىالدوعةيفءلهـهعئكلفىالفبفا

والفنونالصنائحفىشونالمكالدراالمولأءقولالمأهصول
معنىهائآلعقتوافىالمىةجموشسنقاقاالافيالخفاقالعا
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