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1لثانيشلطبحشمقدمش

ثقتيوبهافهبسح
مجبىوعبداليدبئالمقفعفيلعبداللهوفيصاعرفءابلغاارسائلمناالوالضحنشرت

ماناالستموقعؤقعتيهجر6231قسنهصالوللحمادالرسانلمننبالمحكل

اعاالمتأدبونلمبوامربكومئالسليمالذوقوجهابذةواالدبالسلموجاقمن
هذافىطبعهاعادةاعلىاآلنزيمةالهوهاقدصوجيزةةنهاهمدوعانفدصه
نشرشآيفاوكانتالرسائلىمنالصاتحماجعلتنادرذرسائلجمهائمافىافافاالمظه

واالخزابعفياطوراهذكاتبهامانشرهواالولىصبعاىقتبامجلةسى
الدضقىبخارىاندىاسايمدنملراالتوقداالعالمندالمجلةهذزرىمؤ

ىالحواثفعظمئدوفوحواشىعلبهاوعلتىالمقفعالبنواليتيمةالصغيرااللبرسالة

اضىامامفىنهماكأنسرهاااطبعةاصغيرعكااالدبوعارضتلههىعيهااكأا

تبيمىاحلىفىنهاعزعليهمانحطوطمعتمدافبهاعلىالمصرىإلشااالستاذأحممز

االستانبوليهوالذمخهالبعلبهيهالنسخةجماالخالفاالمئىفاوأثبتاالستانة

أسعدفىهاممطالقارحبئاورسالةالمدبرالبنءالعذراارسالفانخرىاالالرساثلأما

اقيوافهاشرفالبناالنتقادورسائللعحرالمعرىاالبلسبيلالقىورسابنثرظاط

كلعالردفىهـبالهكتاباقونسىعبدالوهابحسنىصناالستاذالمعينشرما

رصاترشيدالسشتىالقاسمىالديئجمالاالستاذالشيخنثرفتيبةالبنبيةالشو

كووأحمدبكاالستاذنثرماالسياسةفىاؤدشيرعهدمنثالمنتخبالوطواطالديئ

طاهرالعئيخاالسناذنئرربىجاحالبنوالمروعىاالدبابواررمرى
ابخاشى
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محلهاالبالغةعساقلمنفوسميطالمجموعههذتحالاصرجافىضئالدمىالجزافى
االخذالىالهحةتسموبهمنعليهينسجمثالخيرفهىبهادئقاالقبولمن

وواقابانهايمءالبلغارسائلعلىنظرةتدبريلتىانصنالجرمءاالنشاأثمةهـبمذ
ءتدبرماجاطتبلهمنوانسطورائخسنكتبمنوأسفإرطويلةعنتغنىقليلة

اماليةاالحكمهمنشطاصالحاوتلفنهبىراااالسلوبمءاقكفيهدبرالتفيهاجد

منللهانفحالنفسلصعحوأخرىرصىإدامادةففيهاجديدهااليبلىالتى

الباحثيهةويسرالقوميةبأخالقهمواالحتفاظبيةالحركاتهممامخانهعلىمجرصوك
وطولهمجولهثارالماضينامنغيرهاءاجاالمحققيئ

21سنةسبتمبر102كحسنةشوالفىالقاهرة

حلهكددعدحمر



ظ

الالولىلطبحشمقدمش

صص13سصجمض

ثم14ىا
فىسىكافء

سرالخاكات1

قروناأهلمنمخالبيأئمومدمحااهدافىةمراألدابالربضماخير

ناتبمكااعيىيدبئابوعبضابئهالعبانساالجاعوقدوقعأالود
دبيانمامحةمءثباسلىأحسنبهمااساوالنإمئأناهدزعامن

عثرتالماميناينهذحلرسامنيهقوفاللىكضبااسلالمقغابنحمكانت

سنةكتبجموحئالمصريةإمحتبابدار11عددعالمجابفحبمفىعليها

طاهراصميخاالعاملالعحمهستاذىانشرفيهثمالمقتابسمجاةفىفنضرتها8ء

ببكعيانادنحدأصيوحفبهطفرأيضلمقغابنالإصعراداالكضابشىلجزا
الثامبالدمن

فىلمحوظطيفورطاهرئيالحمدبئوالمنخلومالمنثوركتابفىاالفىعلىووفقت

محفوظةنسخهعنقرلالمن785عدديةللصرتببداراألدبعممقم
تهرسااولحاالصحابةفىالمقفعالبنرسالةعلىالعئورالىالمدينةكاتباحدىفى

فىتباليداحبداطرسالهوضايقيمههاسطلهرسللةوعلىالسياسهفىهورةالمث

صاحبأوردهاالىالبديعةالىسائلمنيرذالثءالىالجيئمىونعبيهالعهدولىنصيحه

المقفعالبناليتيصةالدرةاليهاوأضغتيهافنشزكاتينءاطذينوالهنظومئورإلض
ةقليصغيرةرسافلمناذأفىوماالكتابادالحيدعبهـرسالة

ولغلبه



تهابرجملحذتالىصياضطررتوالمنظومالمنئوركابعلىالتحريفاخاب

معيفهمكاناذاامستفهامبعحمةاليهاوأصرتعالتهاعلىأوأبقيتهااليهاواالشلرة
العهدوولىصحابةارسالةفىكراالفىوقعالغلطاناالالمحىصلطالتحريف

قيهاشاايتيحةوا

والمنظومالمنثورنسخةنفالشكلنهالذىاالصلالىارصعأودلوقيهدوكنت

الناسغمافاتعلىفيهاطاشقعسافىالمجهوحهذافىاليومأنثرماعليهاالعارض
خيىيميسرلنالمقدمينراصدذينكعباراتمنمحتهألباتعلىرماتحذولعلالثافى

مذابالصووجهالىاخرأويهتدوتأصلالىفيرضدوفىألعارفيئالباحثينمن

طيبامالمح

وأنتابتهميمفىالمتأدبونمجتذيهمثالخيراالصراقهذتكونأنألرجووافى

بيهالعرالحضارةعلىماالحبمضماتجمصلىواجماعهالثرقبتاربخنالهثشغلىفيهيقع

فيكونالنفوسءادوابهايعالجونخيرذريعةاالخالقالصالحالدعاةيستخهاوان

واالياماالعواماياحمرشالالالماثسنحمررتهاالنفحمماهامموم
أل8سنهممايو2وفى6231سنهفىلثااإتجر83قهرلقاا

علىعركردى

المقتبثهئمنث
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مجيبىوعبدلحميدطالمقفعبنالالالعبد
المفتبعسعننقال

واضىبدعياأنيصحبيفانكاتبانالهجرةالثافىالقرنأواثلفاةلمحرثأف

يومالىبهراجهتدىنافالمرسلةالىكتابهطريقهىوالالعربءاالنثاأساس
رهذانظهلىكاقبايريدبنوعبداطالمقفحفيعبداللهبهماونعنىاهذالشاس

مساعمطمااعخلمالليحهفطرتهمامنطحانفاالولىنضرتهائغواالمماصان

ابةحتامحلىانهاوعيءواالميءإللخلفاالتمالهماسهزحممادتزوالنبوغع
زيئرممجليينعبابهافيخوضاناليهماقحللبكانتالتىاعثيرةااالحماضق

مجوسةنحيفتحلوالدوكانيساراءأبناعليهماينشأعلىالحراقفألمقفعابئنثأ
يإلمقفعولضبيةواالالدولةفىالثفنىيوسفناجفارسجخرولىفرسا

بىصرمايقالعلىاالموالالخذلمدهاتننجتأىيدهفتقفمتضرالمجاجالن
العشرينسنمننجاالمؤنةوهوعنى3إللهأصلاصحميةبيهشاللهعبدابنه

السفاحعمعلىقبحيمىواتصلسيهةوانياالربحينءبنااللىانجصررصاس

إالسريدوأرادأنبهختصواكتبلهلعباسابنىمناالولينالخليفتينوالمنصور
يدكصأسلماوأريدفلبىفىاالسعملقدلهوقاعلىبنعيحىالىءنجا
حضرالغدظكانفاذالناسووجوالوادبمحضرمنذلكليكنىعيلهفقا

اكلسدعاعلىويزعميأصالمقفعابئنجلىاليوماثذيةعثعيىطعامحضر
يئغيرعلىأجمتأحمرفقالاالسحمعزمعلىوأنتصمألعكليحفقا

عدبالىكنىبعبداللهفسمىيدعلىأسمأصبحفدا

افالرسيهاعننقلالذىودمنةكيلةكتابمرهاذحطارالىالمقفعابئكتبأهم
الملةقاعتقمنوهوأولالقفطىقالالسلطانطاتإليتيمةوفهالمعرورسالته

ايساوسطوطاقىوجمكتبالمنصورجعفرالبىالمنطقيةالكتبجهبترسعيهإ
المنطقيه
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يناساوإلررمينياسإلرىبوصرياسقاطيضكتابواثالقةاطقيهاك

واالرجحاصورىاويوسفرتأىيساغواترجموذكانهفاانالوطوكتاب
بىاجكرقاوصاغهاصقاليؤدانيةعنناقلأونقلهالهالغارسيةعنالكتبهفنقلانه

صيبعهالهاابئوعبارةاالخاتمنالفارسيةغيريعرفالهكانيثبتاذلمفظعبشله

مصدرعناخهمانقالابوالغاءيمطشاجمفىالقفطىصتنبهءاالطباتارمجئ
عبازيهسافطصفليخيرواحد

اسالمهفبلويهنىالمقغبئدتهعبدوهوروزبهلفارسيةلاسمهلندبماابنقال

يوسفبئجابالنمماتقفعاالمباركبنالمقفععدإلبخنىيمالمأساؤائإممرو
خوزمنصلهوايدهفتقفحتضرإلمبرصاالسلطانمالمناحتجضهمعالإللبصرةبهضر

علىبنلعيىئمكتبهبربنممرودبئثىاللدلتبوكانمنكورفارسمدينسة
لسرعلاللذىوفصيعاكاتباصاعراوالبلوغهحهفطانهايةفوكانلىحمرمانء

فتلهفداأيإجعكرذالثفاحفظفيهاحتياطهفىصعبالمنصورقىمحدءبئللهعبد
وطلبثار0يطلبفمسناطإللموقعاشمورمنذلهوقعبالنارحرقايةمعاوبنسفيان
وقدفصيحابهماإلالختينمضاطحاالعربالىالفارسىايانمنأحدالنقلةوكادمه
فنامهإثنصيركتابافىخداينامهكتابمهاالفرسمنكضبكتبعدةنقل
اآلدابخابوانيمدوشأرةسفىالتاجكتابدكمكتابودمنةلةصرعتابعاالء

الرساكلفىاصغيركتاساليقيمهاكتاساالدبحسيسبمافرايعرفوالمحثبر
علىبئسايانالعلىالبصرةيفدعرابكانايزيدئوربنالجاموسإاانلو

عابنهعدالرةعثسالتءبلغاوقاللوالمصنالفصاحةالمقفعبئااخذوعنه
اعتمدوعليهشيخائهبنأنسجمردبنءعدبنجمر0حمزبئعارة
يرسفيئأ0عدىبئعبدالجباربراطرمسحدة6لمصاتبلايوسفبنأ

القديمنىققلتالفرسوقدكاتوقالمقلانهلتالفقالاءعراالفىوذحمز
المعفعبنلتهعبدالعربالىذلكفنقلالفارسيهالغةاالىوالطبإلمنطتىمنكتبشيا
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منكارجلةمتالمقفعنلتهعبدانرهـافاتواءاالسطفىالكتجالمصنفةئوقالوغير
والهائملطيرواألسنقالناسعلىرهـافاتوااراالسخملى

حرمانلكبصرةوالىيهبحميعحاصرصلورفىاجلهعىسدلختاطانحوارا

ابئقاأنفسيمفرضواشأوالوغعنرهملقصوارندفةاليمانسبوامنفنسبما

فىلوابتهمونإلدكازقوصكيىاإلسبنكليجقىالمقفعابنانحظالجانقعحكننخل
رساثدضفىالجاحظوعبارةفلنانفسهالجاحظنعىكيفبعضهمقالدينهم

قالفانهفقطمالكلوعمفقصورهتثيرالىالمقفعابئبئأن
يتولىوكانأإلعروويهنىالمقغبئللهعبدينبالمتادالبلغامنثمالمحدينومنفصلى

يرابتاحواالمعافىواخزاعاشجةواوالقلمالحانبالغةفىمامفوكانآلياالهغ
والماصايتعاطىوكانلهالنعرظيقولأنءاذاشاوكانجميالفارساداوكان

غرالمغزأيئمنواليعرتالمقاالتياتءضابعالطوكانالفليالوالكثيرامنهمجسن

النظمارينونالمتكهخاصمنانكنتنحتبرذالثاأردتواذاالواثقوؤلق

القوملوكايةجداطأنتجدهالماضعيةاخررسالتهتنظرئإلنرذلكفاعت

والصنفيهتصنفانالرجلوفديهونعايهمالطحنمواضعئالمدخلءردى

ااالبعدبهضئعلىعقلهالمجملابنفسصكندذلكفيظنالعممن

اهـ3هذايعدرخليانالىئمتهاحدااثكاالمحرلةفىلسانهالمقفعبئااطالقانالصم
وانعرأيتالطعنهذامنيسلملمتدينهثبوتعلىأيضاالجاحظولكنالغريب

بهااثهمونطونوومصرعصرفىصثاعتالىاالمورمنالدبئفىالتهمهلةصط

ليللداابرينامعذقفعابنعلىالزندفةتسجلليفواالف0ياأبراالحوامحظمف

تحالهاللهاالعديهخاليطذامثلالننفسهفىنسانااليضمرهمجئاعاالزندفةوليست

صكديهاوتترالكتبفىحمرنذالىالزندقةبلقلبهعنهالشققتيقالأنلئو

أفوالهمنرةظديناتعايامووتقوماانزنديقفالنعنيقالأنسوخواالصكم

رصائلهمنكمايتجعميلهوفرةتممعضدالعيدلدينشالمشعبخااالوكالمألفط
ولو
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يتقربأناالقربءغفبالمنصورعليهيسماخليهلماينسبالسبمولوكان
منهيفتقمالعدومجيثمناخليلاءوئعفاالعامةءارضامنمافيهوفيهذلئابثثلالمنصوومثل

المغفعابئاتهاماماالهمةجهارابهذهلهقتفىجنثنحيلةالمنصورواليعدماسقاطهمع
عياضاالقاضىومانظنبالزندقةانهامهقالقاعدةعلىفيتصرفالقرانارضة

ائابانهفاكمافاالهذالومعذاجةاهلامنائاسعناقليناالوالبافالفى
لغزالمحالذىكنااالماممنهامعلنجلحلممضاركشيرةنشأشمنهاضالهمتهـإلزندقة

الردالذصألفهوالزندفةاالصحمبهنالتفرفةفيصلكتابنظرالىفانصارالديئاعظما

3صاائيعلىلقياماذلكعرأغربحنلغناافيهننسبوااليصانسبواأواثالذيئعلى

الممتحةوالكتببههورالماصحيحاوصاحبعصقينالمحدثامامالبستىحبانبئا

البالالتخطرفرضبواذألنينلولمهبقتاالعيراستحصالدكثيرة

اناسذأليسيعوالفضلىالدبيئالمنهورالزنادقةكزماننسباالقرانومحارضة

يهااوخمهمينممنالزندقةالىأقربهمأواناسنتبأصويلةكاعدوهماهالكيعصدون

فدعىىاخوالهبصن3ماعهنهايقأعيفىالاضطراساالصهـىالىءالمالائإاحى
يبفرواليتوقغسمنكاناإلتوالةإللغصوليسمىبالدالمغربقمعروظليهكتابكانا

ءتعالاالمحأبنبميلىلرممنوكانكثإلتالوالسووارضةمعاتعنهفىعصرلعهدمنا

يومهجيععنينحطالذىالقولسخافةفيصنمماوقعالمغرلمجمبونأهلمنالمدهـى

اخفراناقارسايومهوسرالفصاحةمنكتابعمكاالكضابةفىيدلهليسانهمعالمعروف
2ذكينادمحبنالف

تبفامادةلياقوتالبلدانصممقؤجتهراجع9
صهـنفالذىالزنديقاراوندىبئاعلىيومهعندالغفرانرصالةفىالمعرىقال2

الناظروأباقيصهنمامتكدإلونداقفدحراوندفهلنسبامابئسلقرآناالردعلىفى

عدبهءالذهـمإالكتابهذاانومقتدالجةكبحنوالوميتدملحدوأجعخيصه
أشبهوالمثالعلىماصذمماباألرجازعدوولتىبهريإالجمازكتابوسمعليهاللهص



ائبانهاقتعقلالىالوجومنبوجهالتثبتالمقفعبئاالىاكندفةنبةنظلجلةاعلى
معرمةجيحاقالسهوالناسبونوانرىثاهـظفيببامايتعلقالىواذانظرنا

اذاورداالابرهانباراتباتهيتيأحمالمحاشااليكالنبذهبلمالءسواوشكلليهماينطو

بعينهلرجلوالزمهااثاشااليمانمحينشخصفىشارحاعن

إفارابىوابرشدائئابالغملسفةالمشتلونبهامايتهمنعابهتيراالالزندفةوخهمة

منافزردفىومدكشبرسالةاقراناارضانمونسذاسينابئوانغالصابئوا

عنإلسالبحثفتحالنسياسقالمأمونصنهناتظهرلكومناصاعليعذاافتى

المأمونعصركانبمارفيواراكشالمضارماالمجصىكايصممنقدأوجبالزنادفة
موغيربهاالمفكريئمعظمحهامالتاكئرامصورامنالحقيقةقازلدقةقلةالىأفرب

انهاالشقاميرادممن

ذاكمنهوصنعومهماعرفعالمقغابئفيندقهالقائلينانكومبهذاعرفت

ببيتصيوفالمقغابئسمعمنحدتنىلظشبةبئاروىليهأسافىضىالمزقالبابا

ؤكلثلفمحهأسمبعدانارلجوس
دموصلفؤابكودىحذراأتسزلالذىعانثةبيتل

صلالصدودألبحاليكقسمالنىودوداالمنحكافى ص

بئومنقذاياسبئيخوطالحباببئوالبهكاحعاالجاعننقالغافىاالاصاحبوقال

جمردوعلىدصفروةاثيبئلسالمقغبئواوردةأبىصاطررعبدارحن

نماصوونوصسهلمنارجزوالالموزونالقصيدمنماهواالمئللغريب

إبلئئوالرنوراالالئحةكلشسىءوجااالربذوىالكهنهوالصبمالعربخطابة
االمثااليةووالمدحادرةالةراقالمععتأواوعولكدلتصدعالضبارلوفيمه
يألبقدوائصحفىلتعزفىبحعاآليةواااليقمنهوانيتفكرملعاالناسنفربها
جدوبقيةالبلوالزهزبنكقفىاقالكالشهابفيهفيكونلخاوفوناعايه
الخالقينصنالتمفتبلركنسقذات
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وجميلضاادفبيدبنينوحزفيوعارفاان1ادزبئيقراواالديلىأبادبئوللياظبئ
الععروفولهـرابالثعلىمجتمعونءندمااكالحتىواإلنعثوبشاوامحفوظا

جماعقلناوادينهفىمتهمومملماوكهمهزالبعفابعضهميهجويفزقونوندوالي

كتهمشاعلىليسمنادضامنيتحرجونانهمالبوالالناسفىقديمعينالمضا

بعضنقلالذىالتوحيدىجانائيجماعةاتهمكاءوءمبماهيهمونتهمزعيذ

مماصامعةبنمتجمعالختلفهالنحلأهلوكانوامنمقابساتهفىالفلسفيهجمالسهم

كللىانهئمكانواعتوفقارااالدبصامعهابهوأالمقفعبئابينتكجففةوا
السكانواشديدىكاذاحظنتبيواالبياكتابوفىوقإلفىواتهموهمضاب

المذاهبفىالتبايئشدةخوااللتحامالتعافى

هأمانالحبدالبتهلمجببكتاكانانهعلىمترص0مقدأجعالمقفحبئامقتلكيفيةاما
حبعمىودوابهطوالقفنساؤهبمبداللةخينصرالهؤاغلرىوفعدقالابئ

أصوخاصةالمنصورجدامحلكداشتدبيعفمنحلوالمموناخراروعبيد

نفقتلهتجلهميتوهوأميرالبصرةالميلبىمعاويةسفيانالىكتبالبيحة

حىبهويتخفينافيلكانمايضعلىالمقفعبئاالنعليهاشديداطهذسعياق
ينإلئفىستاعاسانهويقالارهدصافىفقتلهبقتلهكتاسالمنصورعهنجادعتالهاعلىعز

0يخرجمنهاظاصماولمسايمادارسفياندخلانهفقيلعنهىوعيصلماوسألسنة

يخرجولماودخلقددضاهلو0اشهودالذبئوحضرامقيدليهاموروأحضراهالمةالى

أرأيتيالعفالثماالصيهذالظرفىأناالمنصورالمفقالمنصوراكندضهاد1موةفا
طووفىموظباسخلنهوأصارالىالبيتهذمنالمقفعبئاضجئهبهقتلشسفيانان

وصليمانىعيوأضرب0اصثهاداعنعمفرجعوبسفيانأفتلمأمانعابم
المنصوربرضافتلهكانانحمؤوعمواذعن

انهيقالزالثقأبياتالحاسةماحبلهفقلجيدواعنهشعرفيلالمقغوالبئ
لعوباواأبابئبهارفىانهلعحيحواالخفشاوقايادؤبهامجابئرلى
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وفعبكندثاتالحبرتهفلبمصلهوالصاألباعرررزث

طمعادولنسدافىماخذوىتناريمفارفتناقىقدتكن

الجزعمنالرزالأصناعدصاظاالدنافةهةبرةلة

إللخروجلئرممزوالتروجملجصممزاظانقمذهبمكللىلبيشاالخيريدئعلجالط
لأصفت

حدثنىقالبدىاجزاحدئنىقالوغيرغافىالاصاحب0وامارالمفغعفياعنبهروممايذ
اخدبنالخليلىلتىا3ضتمحديقولألفالشجدىاخدحدتنىظبرعبيدالله

مجاسأحسنبيهمافرلنانجمصالمقفعبئاللههـعبوبينلينىمجمعأنأحبدفيقو
قالصاحبلهرأيتكيائاعبدالرحمنإللهفقلتلميلاافرقنافسلقيتثممحداكض0

فقلهالمعفعابئدقيت3عقلهمنكرأءعدرايتأفىاالوأدبعمماسششمن
المرتضىوقالعمهكرنأعقلهأناالوأدبعمماصشمنقالصاحبثيهرأيت

يهنولياإامصحادئاثوئةاعبادالمهلبىبنعبادكانجعهمامنا

أتيتهصناكبرىمنيتذارااىقففقالبكدامنالمقفعبئالفيلحىاالقال
يوعالكراماالميرلستللةأعزافقاءغداعلىبنممامكيمىود6أبيتهيحارأيشو

رعثعزآالمناجمارمانحةفبيحةوالزحمةكوممئالفىلطثولمقالكيلوأ
نظامافالهىفتظمففاضتالرودصبمااولميارالخطبمنشرتيومهومن
مايالغيرماوايس

اتتبعوااياكلبعهالكتابالانءاالننافىرأيهعلىوهومايدلشعنهومما

بماعليكآلصوظل3كراالسهواذلشنظلبالغةانيلفىطمحاالكومىلوحث

هااذاسالتىفقالابالغةامالهوفيلفلةاصاافاظالقجنباخااللفاظمنسهل
منلهاانمبهسظنالجاهل

تفسيريفسرالبالغةلمآلنصهةبئصانبئاسحتىينىوالتبيالبيانونى

رجؤتجرىلمعانجامعاسمغةلبالاقالالبالغةماسئلأصدفطالمقفعابئ
ثبر
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نهامايكونواالسماعفىنهامايكوبئوكوتالنىمايهونفنفاكثيرة
االحتجاجفىبهونماومنهايثاطفىفهامايهونواالشيرةفا

مامجونوتهاضعراكاليهونومهاءابتديهونماومنهالجومايكونوتها

فهالوصالواباالهفمنفحاضاجمونلرصاامايكوووخطباسجعا

غةالواالمجازهواالمعنىالىرالشاوا

فطكليرواالطالةلرخطلىغثارفىكفاالنالاصالعذاتوفىنطصطانبالخطبفاما

السعرالبيتخيرألياتانضكصاعلىدللصدركومكفىولياكنالامالل

بينوحالنصموخطبةينفرقيقولكانهفيتهحكرفقاوذاسمعضصدالذى

ودذكمنفنحصاحتىجمونكبالمواوخطبةالصلحوخملبةالعيدخطبةصدر

لعمودالذىاوالىمنزاكواليتيرالىمعنماكحاليدرئعومخالفانهجمزهكللىيد

شعتهادالذضوادتعقا

أعطيتذااقاللموقفااذالصقنهااذكرتئاالطالاالمستمعلصفانلهقيلةقال

لمحثومحقوقيعرتمنرفتوالمتهـامذلثصةسيامنببوهشيإلذىحخهمقامص

وليستممنهفلالجاهلىماوااليىضيهماثئوفانهمادوالهدااطرضامنلمافاتدفالنهغ

الينالشنالناسءيقايرضاوقدكانالقنالهضئالناسبخدزضابممنك

يبوالتأدنهذيبنحباورايعداخحبيرئيراتحرفىالصغاائيبئطماالعهوفال
ءائنافىحةلفصاابهتتااالماواليقصدونبتةجملةإللسجعنالمجغلىالمتقدمونفكان
متناسبهموألفاظزنةمتووانكانتكاتهمكتساباغيرقصدوإلمنواتفقامحالم

السالمعليهعلىاالمامةطرلكوبلةمتقاوفصولهمخههرائقةوعبارناصعةنيهمومعا

وغرالجاحظعمانوأبهرونبنوسهلالمقفعكابئمحومافرسانائئممنافتئومن
ءلبلغاعواافصحااعمنمؤال

يضربالمقةحيتيمقابناليهوالمفافالمضاتفىفمايعويكلليهمابراالموظل
االدبمنمحاسنعلىتشتحلالحسنايةفىرسالةوهىلبالغهاوبراعضنثاالمثلبها



وهببئإاحمقولههامثونوأجرائؤكلمحمرهاقدض

فىليبعومافبكرقتؤمآلكامحومواشيدتكواقد

تنمباألخياييلىعكوكايخطبعظفىقسمانءؤ

يسهباليتيمةفىالمقفعبنواينسبنيوميرعزةومم
يينالنحواتبيفىإإخوى1حدطيبحبدالوااألىحنالمزعرنقفىيئااجلولوقال

الخيلمندابةلمحابعداعريهنلممعخحثمايخنايقولونسالمعدبنتيل

جماوالالمقصعبئمنذامافىكانوالاخعوالتهداابئ

والوملالاضالادونلحرللماأمنالمتقلمونكانالويدحكبثثاالمعرىوفا

ارفيهالحنافلمالمقفعابنباقرأتماهعناكقالانهاالصحعأاوروىفيأةوعلىص
البعضمحذوابمهأرمجاطبهرمنأالحموحوقولهاحدمواال

ءخطابمثصفافصلعومعانيهمعاناأماظهفقالالمقغحمرابنذخفهمأتصروى
والنهمصرجكفقالالمقغابنبمكىعألمءلحينابوااوسمعءكفابيانهوخصل

باطعبدمجيجفرنوقالممحلوروضوراواؤمنثورنهبياكايحفصيهوطبعه

زهريوسبئأحمدئمرالمقغنوافرعهرونبئوسهلأص
بعبدالحيدالرسائلفتحتفيلصتىيوغهالبفىالمعلبهيضربهذاهوالذىبوعبداط

محعبدالحيذلفاظرسانليوسفيقولأحمدبنوكانلعميداإلبنوختمت

واالدبالعممنفنوفىصصتابةافىوكانماصالوفياتقالقيمحقبارب

نوعنمأخذالمترسلىالبلدانقيتنقلصبيهأوالمعموكانالئامأصوهومنماما
وسائلهوجموعالرسلئالبالغهسبيلصهلوهوالذىقتفواوالثار10لزمويعتهولطر

ووفةلفرأسامة

عرهولافنانابميقالالبايغةالىكتابةتبقالمرالمحأعلىلملبااانهنباتةبئاظل

اليهوانقطعبهإلفتراظالىيصلاقبلالجعدىوانبمراتصلئمبالكوفةصبيامعم
اللموانلمميفعاياالعبداطابهوسجداواسجدفةصلجظاالعيءفماجا

سجدت
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اذاتطيرةفقاليوفةباظانكحشمحنافطرتحنايعقاشجدعلىولمءفقالسجدت

شهخلوطولوانصحيوكانكاةوسجدلسجوداطاباالنقالمى

كتبماالمجازبعضفىواستعملاعضبافصولمناخذالتحميداتمنوهوأول

عوانحالبعضاالمجازانفنلملاط0اقتضاماعلىهاسالمفرطاالهابعوفىالبليغ
لسوادامنلووجدشلوناشرافكتبمانحتصراذمباالجابةسودفأصاليصكبدااأهدى

لدعوةهـاسافىظنطاظهرائومسمفااالسابماواحدالهديتهلواامنأقلوعددا

االلخوريبينالوقعويضمنممالىقرىءتاإليستميلهيموانصرعناليهمبلسكضبابنى

قراقدكتبتكتاإلمتىوانلرقامجلعككملمنبهرتجموكاممسألىمحاا
ضارواضيقراةلمصائلهءحابفماوردااللوكاالفاذالثيكفانبرتدبطل

وانعصالىمنهعدجزازةبهتبفأحرفه

نبصامنصلغابايوخاعليكفتحىلبالغقراأسحالرالسيفامحا

جونعشااقرملحيدالحبدقاللمثهورةاثمههزاتشوخاواعصحللبضمتدااولما

فىالغدرهـوأفىايهمافاستأمنبكالظنصنىيدعوهمبكجمابماوانبكالدايكا
لجيداعبدفقالكاقىوأحياقىاتنفحففلح

ظاهرناسايوسعبعذرلىفنغدرةأظهرثمءأسروفا

صبهرافىولىوأفبحهمالىاليكيئاالصينغابنئيافىاانتأمرالمنىيالظ

فغمزعليعمإلجزيرةيدعبداطاستخئوانميفماقلمعكواثتلاالتمكليكبفتححى

ايكحبدةدخلىاالذيئفقاليتالطلجومحانىاجامحاصديقووكانالمقفععندابن
عبدالحيدقاخذوسمهعرفانالىصاحبهاناضقاعلىواحدمنهمماالجدفقالكل

سنةممااادراشهمحاويضعهالطشلجبارصاجعئرطتمفكلجماكبالسفاحا

ععبارأصلهانهالمسعودىلممرظقوانمعقتلانوقيلومائةوئحثينيناثت
أبووكاطولونالليهتبونعدةمغوقدكانلممهاجريعرفونمصربفسطلط

لبعلبكلشاوالمؤذوعبدالحيداجعسياةثالثوأميةدغابنايقولجعفرالمنصور
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فياالصلعكلوممماتاللوغاليمنالعالذىمادالبدوؤل

أخوكالكاأيمالهوفيلوجههاللهبحمرمطاأبىبئعلىالمؤمنيئأمير
هالفانالكتابواحمروظدالتىصدكاناذااشأصاغاقالصديقكاثم

مجرلؤلؤهوالغكرلفاظاالنمرتهاشجرةالقلموقالائدجهمعلىزاقاالرأبمىتحالى

بهراومحناعلفظهكانمالكومخيرامهومنكالحكمة

كثيراهاينسدوكاناشاالعيانوفياصاحبقا

الخالالدوىشياوامالمءدوبهمدتابكانااخراث

لهفقامامحهممتهائتقمطادابةعلىعدبنوانصييوماسايىلهعتوممانفهـ

طوللدابةبهتامنانينميرالمؤمنايافقالالصهبةالداهذهمحبةطالتفدنوعس

بتوماضرامامهاوسوطهاعناكلؤمجفصميرهافقاللوقاشطفهافقامحبها

لماالظاقط

هالدرشعرالمقفعبئلتهحعبحاوضريدكصديقهاطولعبد

تزجمتننإبباوالغيراقرحبامنأكأىافحزثيم

قتكمخاتناسكوتونحننانتىنصاحرصزلوظقح

هاهناليعتئبتناماعلىزجمهمااننعلمومحنقالماصايئأخبارهذمناوصلناهذا
المرعتطعهيوماذعهمامزجماخنعومهعتالوةلنوعامترصههامنمستوفاة

عقلهمن

الضمح
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أالولىطملقمها
لصجرباألفىا

المقفعالبنص

الجزائريعالهراشييأستاذاةانشرهص

اشرلكتوطئة

وصفنعليهاالعمنجاحفلتقاالخالقيباليميتهذهلحامماتدعثامأمن

ماكأنتثرمنيمتجهاماقلةؤععلبقانهاففيخضادعلىفرال41ضاتلتوائناذ

ومنعليهااالقبالعنطالبيئاشمايصدكثيرامنالعباراءنسجاواصتنقيحاعدممن

هوأقصىوجتدصقندةنيهاييهوشالفارشافقمباحالمطلبحمذاتنىمجثناعنكب3كز
االولهدهاشكانخمااواعادتهايةامراااخةاءابفىيونينالذامال

عليهامجوعاالواوديئفلاالضيهرأيتكندة3231سنهبعلبكنةسمداولماذهبت

بنهالمغيرلعبدارصالقاالدبوالمنثودةالضالةيفيهأعيانهافرابعفمنحار0سا

ييسروأرجوأنيومنحوالمثالفكتبهانجطىببالغتهيضربالذىفبءااللقفع
اوفقماواللنفعاحماليمالطغعرشجنلنثحرهامن

علىأميرالمؤمنينكتاسبهلئب9كورالمدالجوعلنىاارسائلبيانوهذا

بدائعمنعنهماققلعلىئحصليثكراساتخكزبئوهوفىتمكنهارضىلبطاأابئ

عبادبئعيلاسماافاسمابأبلصايشانأالمعاوففنرعنؤنكافالذ3محالا
رسانل2
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اففداشعمتئبالمجموحاالهلوخيرةالنبىعلىاللهوصلىامدلالواحداطدلمهائىله

وسائرواتهغزمنوجلىاتهوعواكامهبناتهوبنيرالحمعليهالنبىإنافىاقشه
بحماثةوأرعثريصنةرجبفويمتاخرهوقرفةوثنتاعثرةوبذلكمايتصل

ردثوكتبخرهاوئووا3ومىلعمافلفىادودائيبئأحمداقادرسا3

وهو0نماضىاايمإااالدببيملموهويئئةبحوأرينعثردنادالولشر
تهاتونكتاوأحدزيرنجعاكاتببتةالساالرسالةمنرقهوآحرمنبرىااصخحةافى

ايرفةحيطفىذظ0كضالبيضلوو0اصمحاتاريخحمرفىوبريذكورالمذاريخاا
نكستابغصرأ6ورفةلالشوعشريننصوفىكزريداالزددبئصاطبئعد

كىشرأوهوى4حربهأتهديفأةامربوالندوالرومواالغرسحمخردقاويدان
منحمراس

بمم
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اؤصيماالىسفثهابمص

إيةءونذغايةحآجةمحلبوا1حاجةنحلوقمحكافانفدأمما

الحاجاتوسببسبلهاالفاياتالىصأواءأقدارلآلموسوقتوافهستييال
3ادرالىوالثييلإدوااشاصالحوحاجاتهمالناسإية5يبالغها
وتنفيذأبالبصراألمورلختيارالعقابحة3وأمارةالصخيحالعقل
بوباأل6باألتقبلابوغرائز0اتصجهقولنمهوبالعزمالبمر

وغاىوجعياغاياتؤكاتهااوالغاتمدىاجقاالحتياجواطبةالمأرتاط

االوفاتوالتوقيحديدينبفحتسبلعلىومجمعيزنثوحمريذيقالطروالبيل

دارمنوارقمف4غايةلهلشامافدروكذتوقيتافقدوقتهحينالهقدرتشئوص

وأعصإصلحوهيأبممنىلنأنوالحاابثحنىائيمورجعواالساألعيوضفرالزمان
تعالىاللهامايقدرصوالقدرأمبلغهوقموالثئوسكونهاالدالبضحقلوارجعواالق
المورتجرىساساوفىسيدهابئحمرهذاالمورمنبهححمو0اقضاامن

افدارهامعنامورنافىوفتفقوله15ومقادبراوهواف0ؤلقديرفداروبقدرالله

معيناجتوقتادصخصصانهبمحىالنتعداماضأوقاتامحدودةالحاجالفعلشادانه

الركا12بقدرخلقنائىاناصتعالىعقالدمجاوؤوحاالمخصومااليمحدودا

اؤوااو0صى1دلموتافهابااالماو0االدراكاوعؤكءالرابفتح
هـمحجيهواينةغرعشوالغرعسجيةجح0ئالئفحللىءعقدالنعميروألحزم
ساكالديبنابهيخأدبلذىاالدباالساافى6يعةاابمعنىلسايقوابنةوالغر
بممواالدعاسالداالدوأصالقباخعنيهاهمالمحامدوالىلناسايأالتأدباسحى

لنفىإضقعمتريإبضربأدإلمنبتهأدالمصباحوقاتنلولاوصمنالملرف

ناالفكايتخرجعردةرباضةعلىصيقعيداالدبزأبوقال4بوقاالتومحاسن
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االققدزاألزضفيالمدفونةالحئةأدآفكووشقولاله1مي

3ونضرقهابزفرتهااألزفىقفئوتطلعقؤتفارونعاهايبننخلعأنعلى
عنهاهبيي5هامستؤكفيانجاإبغورالذىءالمابممونةاالكالئهاووربفها

عصليقةفيفةواطيالمؤةاطهبإفيقلهاويخدثوالمؤتإينياأقى
والمننمةبهاوالحياةلهاالقؤالجبامن013ئرزفي4كضقلا

ولقاحهااوحيابنماوهاموالذىاألدب8لمهايضحق0عسد

منزفليشبالتعلماقنطقجوكلبالمنطقاألعبولجل
خوبرممقما8ضلروىوهواألأينمائه3أقومننماوألمحنجمهحروف
6اىيتللغالئاسأنعلىذليلوذالةتابأؤعألممنايتيإمام

اطكيمالعيقبلمنأاالعلمهاقهغالوإماأصو
بدياقؤالايعولووأنيلأصلدنم10كونثأنمنالناسخرجد1ذةة

علىزاثداليىوأنلغأخسنإنوأحدهنمأنالمخبروناراصفونفأين

ان0تفصميرفىالقرطبىكروذاباعوالذلكاسحفاالدبالفضائلقحنفضيئ

عليهفاماماطبعيصيركالخلققفيهالنهاالدبمنقفسهبهنانهيعايأخذاالالغةانىالخلى
الخلقفيكونلفظهمنالواحدلهوالطبيعةوهويإلكسرالسجيةبمفيواظاالدبمن

يوشضيررىباصنثزاى1اهالغريزىالطبعيمواظالمتكلفالطبع
المكغوالمضتوعيادةلوالزالوالرج4وارونقلحسنااشضرةا2إيخابثفا

ثاالعللغرزضوأثبتشفيهالذىألىكانلسرالمغرؤ3الحبتفيمالذعوضعت
لصلاويرادبمعنالممحدرميمىفيهالضطراسواضركةايفيدمحنىالمملمناختعال
مئاللةيبقالذمحلمالخزحالبديىح16مموماوهوبالممدر

أذدبعلخجئملرهاخبتخاأالققصرايإضازنسختأحمد1
ان
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قالئدفنظمهومزجاناوزبرنجذاياقوتاوجدافصوعيابيعونأن

مماثمبههلؤنكلالىحومؤضمهىفكلووضعوأكاليلوشموطا
13كصاكة2رفبقا0اصائنابذلكأذسحسنتابئيزبح

وكالتحلنيةواال44يئامنالناكيعجبمامنهامواوالفضةمبال
فصارقألاللهجعلمهاسبالوسلىكتطتبةافهأخرجهانمراتوجدت

جرىنةكاوصضهرهاأيهكورايئاليهاطنوباوثراباائأوطهءشفاذ

ءألمخسترعإكجاببه6يغجبنفالمهأؤيسضضنإصتخسنهكالملسايهعلى

وصفناكااأل0انجتبابانمافإنهالمبتدع

وجفهعلىجضعهئئفيبهفتكمزغعقحستاأخذصو
0قؤلحنظعلأعينئأفإنةضؤلةفلئهفيعيهفاليريخأ

أنعليهفالالحكماصعنلألخذفقووالحيناصاإلآلقتداوطيالمصيبين

نىيالقالذىوهواتطوقصرقالدقبآجعلوئيوالتمجمراظووفصجح1
وسإللىكريملاعججلكامواقالدقدواالربالثسطجعاسموطوامالعنق
هوواالخرقخرقضداالفيىيا3لتاجاأيفماييلواالبالجواهريئؤعصابهشبه

علىففةوابنهابهيئالذىووكاملوزادصلةصاصعلم3اللىنالالذن
المعدنياتحأوالمجارمموغالمأضنبلمحصاكزيئاط8صياغقاوصفتهمستقيممثال

الذىاالينالسهلوهوذلولجمع0زناومحنىرانابهوعاواالنيخعصواحد
اذاترفعأيضادلجهولءإللبناألمجبزبدبنفسهيعاالمجيولءأيإلبنا16بصعبليس
طرمبابكرممنيفؤلرأيهضؤلمصدزلضؤلة81واختار0طفاا7لرذع

والنحافةالزافؤلةوااذاصغر

يخهفالقىخدههووسوضعهخجتنااخبصانعاخ1

عألمخ
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أنحقهمن1بغائضه1وال4رافيهصاقصوليشةالفابخمذ0اليزداد

يغالنالحقلبحياةطوإاليهوسبئذلثهاستحدثهونهال
اطلبافيوالمبالفةالمضةإ3اإليعارصلخطبخمويستبه

برقهوا3ارنيجخقوزنمخادةواالتياراالفيوالتئتت

وعمقوالمؤضحهذالةووضختيواصراتلما

االتياأرمنءكأكلفىافضلالءالمزديبنغفإنماالمحتةأ
منهعندأضدوال8أمزأممصفي4إحالنفلأل4بريؤهصهنخرةواال

كأ310ؤؤنوهواهنميحبزن001خئنمثالااساكفباطاوأما

امملواالجددونأتضهنمفيانفاتبضتهغاكحمركبئوال4وابتناطلبه

2الزهاومضعديايستحلنقصأىيغيضلىاغاضىمنعلفااسبمقصتفسيراسنالفء1
منتفصلاصمحعظامعهماوافظاطيارىسختارواوففلكربمعمشمصلر

ينحدرعنهابلالمحدعلىهغبقاليثقلهنيثاحميدىايثاصارصيةءاصييرؤصعامائرصي

ولةباةاحكلالذىئموصولبماسبموها4علادطافرصدجهم0ليا

وقولهالموضعينمافىالىراجطلبفىاضميروا4ونمابهوامموخلهوصدرا

ةالحاكصرهاباابضمةابفواحااالواالدراكاإطالباجمنىمربتائهوا

التصالعيهالمضولقمماليدركعلفاسهاوتظبغيةراجعقاسهافىضميروا

والمحنىقعاعأراصتشاكبدفاعلمنالملواالجددونوفولهبهضمير
الجدغيرذلثلحبأواليدركلالجدوالحىزةكوكامجاونفاسهاحالبنيهملهماليدرك

ظرفنكندونابقاألبوقاهمبميدركلذىمرملوادادكنللموا
دفىامقويوصدكوماقليلوانكالخيريمقربأىنردعننبئتلنهعنهمل

كعمرنشاديمطونالعوساكطاطنىواصضحملفيهاتعنمالنئمنمكن

تبلغقاكاخدارىخج01اصياخببفارطهخ1
واما



32

بىطمنفكموبهاآلمعهاليحفعالطتبفإنائخثرواالتثبىاوأء
سىالبهالشوأننىمربمنهانياانيهنافىفاصمفاوالةثوجدةرشد

نقسي01بثأحقةقمااطفربايشكالوهولريدماغيزيحويلبالنذات

خرازمنلطلبمافو4قباتادباصىاامحتتهادوأشاالبتفنئوج

كلبمواإلتانألقائركائمفهؤتمطوالعهدالحتظوأرنتهءبمدفنلالة
أنمنفعلوأؤقؤلعواب2اضياذابأللهقالوالففنةالنسيانه

إغااتصيرنماقاءؤضعباالبحروأماحاتجهألوانفغنةلمهءيحنظال
نوضغلغفإشاشديمحاجةكآ4مذاالىواامواءااألثوضسالكن
يخسكماألىابأووكذفاقةضعمزمحنووخفقى3ءغااضعمؤاالثغبفي

الذياألدبمنعقوانابتماالىمضاأصجإشربوالمطحممنبأرماتج
األدبغذامنالمجداتنفيأصرعااللعامءذاوليىأشوأوتتفشبه
اوثوسهالمحلبمالمرإتتمثلهاصويةالىالمراتبمحاغارتلمنهيرتاالئمثةءاأئ

ذاعاتنمإصرفافىعرويددونؤلفضاالصفىلشحيمنس3أفياضم

نفاوتهناكحنلموانعلىصمطىوبهاوزحدصكطستعملىإرطضهإا
ممعنىوريمأنشبزقرثإاابموخةانثاالمزبةفىبرازافىهذاوموفىوانكمالط

عابةوهواصالحاثالر1ياأودونهنتخذوامنالنكراالفاةأدمهغيركا
ابلر01دوضيرصمعملوفموبكأواوالخيبعرالضحلىكأوانحدرابأ

الكاوهرايرالمنهربنالذىدوالخىالرتارمناىتارااجمىواص

2اقتعدوصببؤلطوهوارئدصكليرسمسالىالاليهالذىطياألقىأىشوأ

عدواالفقروالفافهالعيشقالسحةفضظوالنفعوالفضحد4لفنا31اصطئىا
يااطبعةممتينومقبمواالرماقالكسبوطلبملالهنىدةإ

غنهخال



42

الضزدغبهبنشالذى9المتاعطلبفيذبالىولتالعقلنباتفي

والذقيااذيناسالح4إيهتئىىالنىالعمطلبفيصسد1منابأحقة1اميلةوا
فيها3حروفافوظالمالناسكالممنايهتاباهذافيوضغتوقد

إمامةوالتةمحيزإوإ01أبضارةوتخااوصتاملمرباعارةعلىعزن

افه4شاناءاألخالقرمويموراالمحايىعلىودايلبيرالثذ
فاعدينامنرأفيارفوناوافيناالرمنثرأصاواصفون

مننصيباافةعليةتخللغرئااصنفةنفيضعأيقانرؤقفينظر
نصيبذيعلوالجفىةالدأامنبهلهأنالمجببهيعيثى3االمب

بصناتهنمفيرصأنوالبإاألذويفييسهتأنئمعتؤجبااب1من

8عتاثهلهخذفياةأهالوارضفاالشمهاذالنفعةلأنرامشنأ
الممضتحجسياأمرارامقد4ةفأفوائهلىءوليؤثرةأئامهعاولاوإيذ
وراكائروليررةاألعلىإصيهىوالبالمهنجزةوالبركافلاعلى

برالمئامايفوت6المتوانيفاكليبيقداتتى11وزيألهاوماغاااوسئننيااللى

زماطمايخطىاماجزامنهاويصيب

وصوتلطرفامهايانعدللحرتالفقرلعيلةوا4واخاطمنبهماجمتع9

ضمالب3ناءالمرادومركامةامحنىفىلويندةضاصاوانانةءاطجا
يقالماصعابعمضا1ءاالنالعرىيذصجولمابارجعهالحعل
6أيمزأى0الحربلةواوالموابالححمنأعسوهومادهعتايؤصيأخذ
الفعيفبرلعااانوالمعنىاالخذبالثقةالصالضابطوالحازمالمواظبرالمقحروالهثاأى

اخبهواالضرردفخ1

ييو
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قارنةعقئهعليهضيعفاتيمماذاامورا1املالهعلىأنوليفم

لمابافيستووننثنزكونالناسأنبخنمأناالمللىزالجئهال
واالكياس1تىاعيهااتفئمنزلةهنوأنئرئىلمالبقضيواتقلوا
الخطأجمالوالصواب3جملهنخصالثالثفيهااااختلفواثنم

اجزةاوزمةواطوالجهال4لمماالهتفرئتوحندهن

ذلكمناألوذالباب

إنبالطلبذالثأحقأنفيغلم0يزوفيمافيهيوفيمالنظرقلالطأنأ
وأتجاوأذويي3أطوله0إحطءنإنءاإلتقاإةوأحةلمجائماكان

0لذعلىةءالمروودرسوفضلالدنياعلىخزةاالنضلأبصرقذصناذا
علىواألعقاباألنفىبهلمحنحفانذىمالماالجابئيالراءوفضلالهوى

األفيعلىكالتاألوفضليفسجلنمقليالبهتخإىانيايالزاهضرط
الساعةعلىوالساعات

فيهواظوتإلزجافيضعذلكمنثربزفيمايننظرأنالنانيوالبالث
بفيقركالمذركغيزفي8رجاوالرفيزالمله0تقاقاقليفمؤضحه

الىارإذاصةيلىاقتاتواألفىقؤبويختملااآلطابمالذاتاعاجل

جماسواالالعقلىفاسدومراضجمح9الحازمماالبدحهالدتامنقدبدوك
احمةاجمطع2االحمئوهوضرجاثواجيدوزانلفاعىمماسيمجمع

أحقانقولهقخبران3عابرجمحصىةوازمطجمحةوافيجعهمحسرإ
والتعحوالنخامجبواباالسحيهلةفتختهإبالفاجأةذامنا8طلبيإذلك

فيشلىخبمالقالاخ11
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3احتكلنعالمبهوألاألأازئئكانفرارلمأن4دأقبةااا

بفضلانرفةادبهزماباالبصرتنقيذصلذلكمقاثاالتابابوا

افضلاالباانفوالخؤتالزجاضموافطتجتثاؤوبأدومهواذيماا
دصلمصصءدص

محروم3زمانةذوعزيمبغيزانضلاومبصرزانحتتائهإمربضهز

لها8إنألواإل1محليباالقضاهواسبتفاوءنفسهإصمةتقلالحااوعلي
بييسلاتشوا

اذهبءفااسودةالمضاءأاإألااالمالإنيةاثابمااحاسمهـيئاشا11

الىيرجغلنماماطلافيكاءلومامقة11تستخلفكاخخلتيئانممنها
اذاابزموااتقفاذاوالثهراكاذااطزلعمدالمماسبليتنيننثهالحق

نيعلجهااكتنبأومافيهءسيمابضهذلثاوماكسبمنأفنىفيمافينظرولى

جكيردووجذاحضافيهفيكتالبذلكخفيالدانياأمزالذينأمر
وتذكمافآرتةحتىلهاايلووتذسالقيوتجهيت

ةسؤمينعاوةاثه9قامهـوكهافىكذاالحالناماوصمصاإدانى
ورصلااالزسانة3صوابانهجعنبهنباوعدوالاى3حالهمنها

لهاماسلفرويهئفإفاأنأىكفواااالظيإنذاالمقمدكيحأىزمن

وارجهاسالجعيمواالعى511نجهايووبعاقماأوصرهائمائرضرخيهرنمامنص
صفىعاب3واالرثراصفىبااوقدينهصوالثريراتىصعملءكألما

لخيرومحمالالناصافىاقألولوعدام2االلفقتتقلرنهماعندوذالثرا

رائافتثغانضوااعماالفيهالنمئرباكتساباالخصواكماكزاالىالضر
تكيلىدقاثنتةءايهوتنحذب

مورءالوتذيهرخباالنابةخ1
واما
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االمحاذيرتدممطأناصئىبازرةايةىالتفضطباعمظفإناظصومةوأما

تهاااوثاالوعالعاجساثاذبرمادفيربتيفيما2واألمافثمضىفيما
فاضحهبانهاائسيثةعلىذلكمنأرادتفيمامحمبفانهءانقضاوأما
لاواانةالوأمامزبحة4متزائنةبانهاآلنوبقةمو3مزدية

فضلهاوتأمبلعراتجهةا1ويرنجوااتافيتفكقيبتذنقةيرنهلم

لهاواطرمنهاقثرإرواالا14والبشعبتفإإبالتذكرنقسهقبويعا
وعلىفترةاعنوأقالغأخذابهذاينقسهأثزهغالبااألافوىفأفضلأ
اتاوبااشريئمراراذكرالةواب3يؤكلفيالمؤتفييئأنقلىاا

وأمااألصرأ6منعصىاهؤتءذرفيفإنالطماحويقةخ

الإلامنامهدإفنن
ج3ابئردليستوقيلكطغيرقهعلىممنرةجبهماتعتنرأى1

وممهالجملراربئمصجعذيرمتاةموسإقااوال4حرالمففاكيراشاكوالو

يهتبالمحىوتأقىتهيهوثنسانالانماشمزةاطبضأمنيةبمع3والججرلوا
قعثديداالفىبعناحواترنحففةفيهامثذدءخاوايىديئبكلرولبااقراعةاكأولى

افحاءأيضاصمهاأىمةرموإأودمنمهاحةأى13توالتخف

فحلور4اوصرة0حمرايرضحلهالفكفرحصبمدرمحاثإرا
فا0ذوعابهاقاذافرحيمإلألصبفعقالةوشهـيحرنضيرتادا
صربهوإللعصاءأقسذولافاوءوإللضىرما4كنفذقأموسا

صاالااللحعاةافىمصنحاطابضاوالثلطحواانوزاابيهاحلاوا

فرسهوقدحوكفهفمكممنعهنلةإلمهملةرإللدقمحعيهونأنواالمرببحدعلى
الرموالذىالجزععثادعواطاطاالشرا6فتاملكبحه

باالتبئعخبوباخ11
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االخالقونيالرأىوفيالدينفيصاويهانفنهعلىىنجأنقلااوعلى

ععرضةيخثرثئمفيكتالبأؤذدفيكلهذالةفيخمعداباالوني
9فةاإصالحمنتؤظبفاعايفاذلثهطفويواضآلحهااويثلضقسه
محايمسبأصنلحفكأصاالثهزأؤيخةابأوايزمافيوالحاللاظئضيقأو

3كتابراثابت1إلىنعاروكئما

توظيفهافىخيصويحصيهاوويخفظهاالناص13نحاشيفقدأنقلاحاا0لىو

المساوىإمألحفىوصقناالذىملالثبئوشدماقهعلى

استعأ3مااضاسانءيباورواليصاحبوال8يخادنالناقلىالعاوعلى

عالحعلىلهموافقاأؤعنهفيأخذواألخالقاهلمغواالدينفضليئإألفا
ابزأاصئالحةااالحصالفإنفضلعليهلهبمنأواتماعننةفيؤيذذ

افضلكطاىوايخوالمؤيلينإنيوالمفذبالموافقيناآلىوالتنالنخيا

صللايعاعلىوانتةتميقوأحبهإهوأترت6حميموالقرب

أبءالعلمانثأخداللهةصمخبأننلياألوبنفىزعمواذالثلمتهوفزارر

انجفالتثأمعلبيبصخبمنإليهغ
بأصابمايتزلوأنأؤتوذنجااداهنفاتةصيةعلىيخزنالأنقلياااوعلى

وىوالىلجىعبرعلىخمباحسنجع3واغمحزن2ملةا1

سرإللكبر01امديقادنواظيصمادقأى8ءمساجعواليوبالنقائص

ألصتهغالذىبكفرلمحمث6االحسانقواالنساعوالعدقوالطاعةافي
الباردوالمطالحار0الماوالحبم

أصابهماخبفظرالىكلحارمحواستبتنظرالىخ1
من
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لملغذثهمنماطلبونتزليصبالمءمزلةعنةاتتطعثغذمن
والمنفاأقبلبماالعرورمنحظهيدعواليطلتمالممتزلةيدركه

هاومنالالطغيانوخياناطتاالىفىمحرخنعلتياناظءوالسكرا1يغنهـ
خروتهاؤنخماوئة

يصيرواحتئ11عاثهغويجربنفنسهاأللبابفوىنسئؤأنقلالعاوعلي

ويغقأبهلةويرخذإلىقيستنحمورأني0وبصرسمنهعلىحرصا
نتصمهعنعفلتاذاهوعنهاليقنلونأتهنم

أزجصاغدبشقألالأننضهعلىلجوباجمنالماماقلىاوعد
دصصصرهـر

وساعةنفسهيخيهايحاسبوساعةربهابىحاجتهفيهاءوصاعةساعات

ساعةامرهفينةويتصحوبوعيعننهيصندقواتذينوثقاانهإضاليفيهائفضى
تالستاطبلمفنفاءويجملبحلئمااللىوبيقنفسهنفيهاىكت

اايقوةزياثةودياو1القلوباماستخىنواألخرالئاعاتعلىعؤن
خصالإلثإحعىفيإألراجمئأاليمونأنقلاااوعلىزاوفضل
ءدسءه

محرمضفرفيلداؤاشيلمه3مرمةاؤلممادتزوير

اباسيقلهنموبنبىمتباينبقطبقتيقالناسيبحلأنانحاقلوعلى

وغمظومخرؤوانحجازقبافيالباصلهنميلبسىافامةمنفطبقةيقئحتلف
افىويقالنفكواخمأرحهاأويومينيوماؤفعكجمايقالنهاراحأى

ءالمطجماالراحقريقاإللفتحاموافاطعلىبهألفوىوالميامنبثئفليألصتجم
ماش11فىجمنىما3لزكاضوديعواببهضقىكهوتج

ةءاداخبعراذللثهلضنواليبخ1



03

ويلبسىالنشتددلباسعنعنميخلععةدإامنوطبقةوخطوةؤكلمةكقي
واحدإالاطبقةاهنهفييدخلوالوائفاوضةوالبذلةالطتوااألنةلباس

ءاإلبووماهاصافياوأمانةالموحةفيوثقةإلزأتيفيفضلذوكاتهنملفامن
ايلمافيوالزللاؤاىفيالخطناضمبقفرالبأقاانلىءو

زايضاليةيخمعأنأؤشكنراصهـفارابإفإنوراألاقيوااليئفال
جعاتضواالمجزيعلمها9برئلمكالوإكيرهرامافإذاوصفيرا

االمنقيافدشيعاظنرولميطاقالبماتننجرأنمحتأؤثنسدالمذافاء
بهالمتهاونمغيرااقبل

ءالذمنفتوالضخةورأيناالمفتقردايئاقبلمنيؤفالمالثهقذرأت

بهيستخفالنالجشولمن3تنبثقاألتهارورأينا13بهصحلالىاا

كانوإنخيصصىبايخسأل4المأث2الصاختماآلاألمورقلوا

اخلي0خريموناتعلايئضيراص

ظنوايئمؤاضاعليةاليبدالنىالزأىعن1يخبنأنقلانحاوعلى
انيهنكلاله

النايشأنمنوأنمتعاديانوانهوىالرأتيأدقيعرفأنقلاياوعلى
الالينأنخىوذالةإلففيالهوى0افابوالرأىتنويف

تاثورأيهمسؤاص

أى3بهاليخالىأى3وغيرحائعاالقرلملاوهىوغرورتنررةح9
قناهالهذاسحفعجاجتهايقالملكدتهأى0أصلطلدقنفجر

ىالرعلىالمضىعنمجبئخا
وعلى
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يخظرأنزالثااياإأفييذرفلمانأئئعبةهآشابزاقلانعاوعلى

بخذأألظفمابئالذينفيمامااالناصنفنمنصبمقرقفعتحأهؤاث

واألخدانوالئفظىوالراةاطنةوا0السيرنيوتقويمهاهقبنمليم

كمةاتمصأنكافإنهبلسانهخايمهملأنلخإسيرةتغليمهفيكون
نقهمعلغوةوالقلوبيرناايرمرقكمةاطعملالثفكذاألسنل3نقيؤ

كبمؤذوسانجائلممنلواففصباإلجنرلأأبخاذوموء

ععايميبافاسوالية

تىانهوأر3اصنطاناأغمدةىخصالأزإخاواليوعلى

ايدمافىاخةوافباخيمارالتفينجتهادافييثبثوعلفايقوئمبها
المتيداهـوانجزثديداا8اتقهدوا

المنتشيإميلاةمزووضغاألمرامنحافهفاءالوزراشإئالالتخيرأما
مننمنألنهأنفاآختارقدواحدارجال0زةتيمونأندمىفإألئه

14كئاوعملغاملا1عمللثوااختيركاارأيخجياراالعئال

ومؤنتبربسببأخذفمدالتخيزنقينفمكضيرادفا0نيبنض
اروقمنيصاىوبروقاقحيمباتأفوايصىا3المأكهأى

4السالطمنتقالوالىأيضاوالساطاناهـاطنهوالوالية3اشبااالجمابوهو

جانهوقيل4شخصابهيدرالنهكرمذالمعىكذاموهواميبواقهراسئا

ءريضىنوتزبئتهءالضامنهواشتقدقهالدهنواليطورغفانرغيفثيسليط

فظافوالتفقداى1ءالعدلبنورينيرهموالمالمظالمفاظعنيرفعالنهكالمبه
محمى61لمهيأاضراطأى0اميدبهاوسبهديدئإللن

عالهوصملىطاعالخ1
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الئتعديموأئا9واما1ابنعانتجذلنمذغيزعلى0أمرأسس
وراألوبرفبضأمانةأؤنىبىنكللينىةإنهبكلوالعو

لباءذبملناحضقابصايهنانمعارجمالكتإوزكانواألكمال
نفاءد11وأعليةبهواالحتجاجلهوتناجيعليهوقيفهدونمحفه

كلنبهذلةلاذاانحاملوانبصبراسمبطكلنذيةضلاذاالوالى

شالمسىمنوالزاحةالمخسنتنبيتنةفاءزاهـاوأاحرينامتخض

بالموفةاأل0الوزراغتةوالاناألصوبارزراشاالنلطاناليستطلال

وقذكثيرةالسططانوأضالايافواىارإألخ0المردوالالتصيحةو

فىاااليةاصئبيواذالةفيارنجهءواأحدعتدالمخئودةالخصالتتجغ
يريئمورعالملمطان11صاحبيمونأنإجالعملبهتعنضقيم

البوبمنفبهوماوالنناشالرأىمنربئكلضدومابهشعانةاال

قذمظجممليلصوخهنمنيامنوعنمعنمهعآعنلهذيةاعتقرفإذا
مافيهوأنفيهاليةمامجنتاجواألمالة3اخختواالزأىهنمحننلهأنحرف

الطفهونجهااليختاجأحائوجهأنمنويتحفظلثهبئاليضرالحيوبمن

منة0إكروماعيوبهيا8والعنذكافعتامأمرو

ائارمواعدعطفاالجرمحلهموصولاصح3امهماوامماداالعيتوئم1
النفعبالفتنهوالمانبيءاألصوامنلهولرعشدصلذىنار

ءالشجا3االولىعلىعطفاشانيةاوما

ملايشقيمبهالذىخجوالضويهدخبلنائهيبهدلمخ1

م
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عتيهيمالصقىحتىامورمؤتففدعئالهنمكدنهذلكداالملوكعلىثم
ءصئىاشاكةوالنحباخان
والأمصيمايقرواوالءجزابغيزنحسئااليتركواأنذيةبفدعيماينمثم

وانجقرأالمخسنتماونذالثاكواشانانهغةوالمجرة4اإلصاعلىعاجزا
اصملاوضلاألمزوفسدءالمسى

والتصبيهرن3امصةابندوفي2امللجأنىالمئعىقتصادا

الجرنانصنتحقاؤنرفؤقسأل

أنانفاقةحملءوسؤمرخاالنرحعتديكونأنافنىاملءسو

ءجةواطاشخااارءميقنأسالفقروعارضرهاالطلبعندإيهون

أناكالةمنهاكلنفماعولدنيا3اوا3ايخضةافيالفنىمنخيزالمحبة
كانثالالكالماذاحملتجوتثففهبئعتيدموماكاميثعلى

اطديثوبثيوأؤصعالدئمغقهاوالمننىفيوأبيننممنطقأؤضح

والألالجومجاةوخدالوخدتوأشذاصقلاعدم6انفاقةأثمذ

االشتشارةمنكاشأتسوالقلاامنأقضلمال

االفراطوضدوالحد0زمجاووعدموطلباالسدقوسطاإقصددوااالقتطأل

فعلعلىلعزموالقصدالقحوالكسرلالممة2حةاالوالجامكسحابيطلنفروا
بعدوالممةبحيدفالنويقالوفصدلهيفمألرادأناصئإلوهموجمعهاهمشا

ىاءلبنضكالبغضاشدتالكسرلبغصتل31لقصداقاطمجاوزالممه

حتاجاافتياظوافتاقاجةواثلفقرا6وفنونهجونهاشأى0وأجمبأصسن

اظععومةقاثمادالخاصمى1

رسانل13
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اسضمتبإذايمونأنلمناصنظرهوحقلحالضاصالحبهيحتسبرئما

ىلمزاءئختهذابالنصيحةسنحأاشتعيرواذاافييئالصتوراالمألب
الئومفترفابءالحيامطرحااشتثارواذا

ومنهحارسنيفه3نحوانبهويمئحونلمناسئاتمالنالقنم3
الهـازوسواقذ11فانداركطوصمحز

أفاقةانفىءوافربةاويرنهسظاطئخرزاتنىصالثهبإذنلةاثوا
عنذ8المؤقةخهويوالعرةولميطيبكبةاوئثمزايمرةاويعزف
الذووينقىئديقااوبمسبفىوقةاانصحةالسنمانويستنزلالمتلطان

المأئم16رفةاوطيمادبنزراكاتوايئالبيباكآلم
حسنغتمبسيراكلننوانضاني0ؤلقاجلبلةمصيبةنحتقرأكانوايئ
نمدغؤئالىااأماالناسكحيرمنأجناسدالسلطانأنوابلىينىقذ

لهأدبالمنوأمافطالبباألعذووأ7فئقتحم3االلماوأما
المخسئوأمافمذفوعالضصيفوأئافمدافعئالقيوأمافمحتبىج
هلوالجالماخاواوانفاجرالبزبئفهوفمنتجيرهـافسبىوأما9نتثيبفم

يقالطرخوا3افميأى3الذنبمئلواصتةحكتابطبى1ر
والمماوالمجوعالواحدعلىفيطالملكفلعرصعوناوفقكند1لقعدواوالجهة

لطتنحاى61قليالى01المماحكذاقسقكغرفقوغرتعلىوربماجمع
السلمانأبوبداخلى71عظمةعتقرامصعمبةافنبىانكنالذقجو

االئابقهملبطاى91الدضلصننحوعأى8يةووضيرمنليهاابنفسهورام

الثهفحخجفامعشالحزمفذامةصاصاالمطبواليذتحاليثخ1
والثصريف
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ضيعوالوالشبريفو
3باخأفقائلهغامورهنمافيدخووناللهعصمممنقايالاالالناس

متكلفومخيبضبرمتهئلفوصا3جمابدموسا

منعمبمكأئرومؤعوظهنمافنلبالقؤلهمحققغيروواعطئنم
وذونةياظيانمنضفظرغبمنفواألميناالستضاف

متورعيخزوالذينوذةنياحديثنءضترسز1الصعق

اسوأثرالتوغتاركيزفمنفع8والحازئمالفجرةتفريطعن

المبيغويتعاطؤنلدولا6برنيترةوالبنى0يتناتضون

وفيبالتخاسئدلزخاافي18ويركزنبزلةاإ7ونويتحا

جبالتخافبمقاا

معولهحمءاادوتءدخلنخوليفىادومادوعيصبغشورهمافىأى9
إكأبمعتىفاعلاسم2بعةرواظمحرلفسادوااوصدخلىعقلأصنىدخلىكحنى

0يإضابط1لعيبالناساأىكصيرعائبمبالغةلماعتدصونجاوؤو
صدوغيرلهوابلطوبناائلنقضامننفاعلضافض01لثقةواآلخذل

والبفاالمجاؤمنوهذاحلبطلهامهبعشونقضهلعهءالتنقضىيقالاالبرأم

6البنيانعليهابنىاكاليئةاأيضاوكرإلبفيهوضمهاجعءالبابهمر
المعايخضمنلءتفاشعايئ7ارمانبنقاوهىدولةعحوالدولنحظارنرفباالا

الحظهيرعارعا8أومجاجببعينخراالىاالشارةفمؤوالباصرةلانظراومى

ذلمجوهوالمامناعلنجاذبوادمبواالحيثىسعةوارخا4وحفظه

زمنوفىبالفاسدالخصبزنفىغوناغاإبعضبمضيمرعابةانيحىوالجر

بحفافيهاضيمبايقاحىاضجاذبإللقحطواالعئدة

إللضاسدءالرظفىمواصنخجحزليتحايبونخبوقروالصه1
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طضبحىالواكتكفعتمنفاقداستفكنئمناالتيااتزصتقدثئم
وخرجوابخمدغغأئآمتاعنموأخذهنمغإفىدتيا3ثياواالأغعالهغاألضال

فنحنبهغلتىالنىمتلتوغعذهنممنصناخلفاتفأيغذرهنمالإلى

علعنهغغأفومافنتبعهبهماقبعلئنمنقتظرأنءأحفانم0أمؤرتدبزناإذا
فنجتنبهمنة

ىالعئعنوينبثقلوينتلىشبالثئئيأمرؤذالىتصامهايئيقالن

والتتركاشنتهبتماابئالخيرمننفملالذاكنتفهؤتهبثويبتلى

منوأفكتتهعزرتكعلىالشيظانأعألمتقذتمابمإألالثرمن

فيماوإتيكمهكريخاظنرمنتحثفيماعليكيقتحمأنفأؤشكأزمئك

ميقتحىماحبفيلكبنيلولىكناليذفئضبهاصرامنقكومه

أصراهنماتكركراهةفيلكنجفيوطمتهلسنقنقلماعلىالنحالاظيز
ثهعباالتخئب

بعىلموالحىكبماألنبابنتلبةأماارحايتلثزخرفتباال

بذئهفيوذكرءورافيماأذنامنإطلعقلبهبهيثتلولمطرثهعلينه

فامةاهنطولفيوبصقوالليخلوليكدروصربمزفأكلشضحقلوا
بأتيماولم0برضاأتهةلمابئالزسدعانفغيزويدومببشائنىالعيق

هواطربقصن

ىالعلىافهفضلبخقذاخقةاغيزعلىوالتقغالمئشؤخملفالتا
إللتخاذللئدةا0وفا
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منهوأقلهنمحظاأبئمأنمانؤ9بوخالمنعليغنضمتهوباثالسحةمن

لهاصئكرامنبئلساناوأعيخاهنمعمآلجزهنموأععلمالموأضعفغنصيبا
بممهابلغنفمتهمنإليةووصففنلهمناليةخلعىبكالعليةءوالثنا

لساناطهغوأنعمآلوأقواهنمنضاوأفضلفغنصيباوأؤفرفنمحنهاأكمهنم
ومنبعيدامحراكغايةبلوخوعنمقضرايئ4ائهآصشؤجبعئانل

اوالئخميدكليةأخندوانمميمارفةو0تواللهشئكزسبحيظهأخذ

والمزيدانيةصيلةوالو0ضعبةاقووااللهابأداثملبذالةاشتؤجبفقد

خرةاالئوالبقوحالداتياخيزةعل0محرفيماث

بمابستصنحأنالصالحذىوصعالحلماافكطعنمبهمابغلغأقضل

مةبايخفبرغبفبماغبهغوبالناسمناستطاعذلكمننياو

اليهالمعادنيثوابهتقوالزجاصبطاعنهوالحلمخمتهوحتاللهحب

ورثتوأنتزفىنمعامنناشئاولكبفاألخذمنلهغالذينثوأن

المؤتبعدمنأجريعلحتهوميارنهأفلهذلك

مهامنتحةوأخلقهالىنحالىافهمنوصعلتائتىاتوابأقضلالذين

سنةأنعلىحاأنمممةواطالذبنفضلللققذنحمةكلفيوأخمدما

عنهماوعماهغبهمابهالتهنمعلىالافي

وأحممالحلمابيربالتذوأحتغ1فةالزاأفلئنطانبالاناساأحق

تأديباهغأخسابالعلموأضغببففنلهالناسملىأكودهغبالفضل

البعلبكيهسخةالةمنسقطتالجلهذبالمحرفةائلخا
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كثلهنمعنماالحقنيأتفشمنماللهمنوأقربهنمالجودأفلبالشنىوأحقهغ

أؤثقهنمءرجاوأعزبهغنمالىالثهفيالثذمندمنمأههكوأتعمالبه

أفشامنمالناسفيوأزضاهنماألفىمنأبعدفمبحنمهاتتفاعوأشذفنميالنه
وأقلجهنمالسيظانعلىأشمنمنموأشجألشأحسئهغافنموأفئمحزوفا

وأحئئ3وىاأنمأترفيأنيبالىخذمئماووالجرصالشهؤأكلبغجةباط
راحةموأصانراضعائرالحطئبماإجمغأعنووأجؤدئمءإلنفهأشتعمبالموذة

نمأقغسالنموأؤثذزعاأزحمهنمدهشاوأقتهنماحتماآلرثىافرانمأ

جماآلؤمئموأتراطافيمنأنجدهنمعيشاوأخقضهغأوقىبما
افةمهمءرأفا

نحابانابانمأكلماالصفنفنموا

عنهئأتقهنمعايغم0ثتهادلمتهغوأ

يغمسالمةأذوئهغنيهغموأغدئ

متهااوتيلماهمخأثافممإوأحقهغ
الضالحوناناإلضوافئاكرأواالحباءذإ1بنااألءبااالمايررثأفضل
يحبتألؤأنيوأنيمانبانيمنلميلإلينأنيوالراالدبنلنجنمافمنل
الذبنجعلومنرأياالدينجىفقدمومةتالذينجعلفمنباصلصؤمة

لهفالدبنادينإقنهبشرموكلنومقصارغأمارصدااي8ار

الفصلالىيحتاجاأاتشابهملؤالكنأمانيوالرأىالدينبةيثتقد
دينااألهـملىومنخ1
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الهوىودوالئجاجةالحقلفةاامفا

الجنلسبحب1ميةأواالعانانسادوالمراالحزصالماخوابخل
داوةالهاتتإفسةاوافهاواثنأماةوا

قواكفسوفتبشرممحتواذااليخابياكزصفبابالخيزمممفإذا

الغنمخرذالثكلالعاتوااأليامامنعىمافرنتظترلعالث
ءواصظفاصوابايهراميقمارأثانجتباشمنرئأنشاءصغريئال

جهااصتخرالنىغائصهاواباالتهانالفائقةاؤلؤةابخريمثافإنأخالقهمنرأتما
وخهثىاثنىايرجلىونجةحغونأناإلنيمفيوالتؤيخئايرفقأنوابمن

فالوتجزلذضفيلةنوجمطاعةيوافقفيماواألدبلنماإمنفيه

نصيبهشفوفييوالركيخزفيأتايألوالقنيكناكيزفيعناويمب
جؤزافرسهـاتهمةأزضايرناأرادكرجلأيهونوالقيهالينجعفيما
وزاوصنألفغرعهااشاوأزضأولؤزا

7دد

كدةفي4اومشجاةالرخاصفياصاحبهنزثالحلم

قراصافيألافااألحألممفبالطغاتلوباتغمرباألحب
الخرابالطببةكاألزضالصإلخ

لبالنينبوكلأدقاإلبمانبوسامهفةصعلىيمكغط
ختبراكلنفمئكهومجرئضرفهفهوعيتاأؤحمبيرصييرالذتيامنظاهر

تزوفامحماربمائحزىالأنفيفلمءالشمااليفنينظزذالةمئبالحليل
فضبوااالنفة1
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برامدلهاأتفيعرفلالخزحثةالىفنينظزاصنيراهـاعضبروبنامزها
انجاتزماناابرقتوالماشاألزضمنأقواتهالهاقدرويههاويكينبتها

جثمنالناسأنقسفيبفذثومااألحالمونرةافيوأئئانهثمهاوزمان

والمدينلوابئاءامنمااثغاثئموافملباقؤلمنهغيظفرثئماليغلمون

فبونعالىالمحهفيشكئقتاعواهوتنعليتحالىاللهذكرعلىوالضألل

فكلهنمأنفثائخدأنمأوممرفتنمحدينائواأثيائمبأاالقرارعلىبه
ذللمايزبدمعاالمورهنهمنهكاتالنيعلى4ويللاللهالييفديثاذ

باطلأئةأحدوالبهقدربيريمحقاللهبأنعنذالمؤمنينقينا

فنوالفببإرادتهاالرأعامةوالظاصتةاليصفلخحقالالمقناطانالسايئ
ويزينسرعوفيصتمالطاعةلهمتذهـلاضصيحةامائخاصأنحقيق
أرهنويكونالممرضاوئوخىعنهنم0يدبلسانيويئبنمسير
علىإيألمؤردروية1هواعلييمورأئهنمألمزائاروافييغاالموا

جانبتهملماالمخالفهفمطالجدمنةبمونوأنافائخالهلكذكانوإنموافعتهغ
والمنإيابراصلتعدأالتبامقاالالنامىمنواليواصلضهنمجهلو

علىأحد0واناوالعليفغضطغانافيعليبهضرارءواللهأصدعذاوةنخملة
واليختمحقغميقاصىواالنتقاصأمورنممن0بثىاالضتحاف

موأحاذاواللبلطاعتهنمميصىةعنواليقثاقلنصيحتهغمنشيئا

والساكنماذابلخفوالسئطواذابطشوالقزبواذاعليفنميخترئوال
ورائهمداعلىخا

بدخل
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رضرااذابهه1كأواليقةحثلوهمايسقثقلوالالمؤنةعليفغئذخل
خيزمنأصابماعلىيكنمدغوأنعلنهسخطوااذاامميتفيزوالعنه

بهغعنإلنهبدة2األبخيزيصحهأنعلىأحااليقذرفإنهنمغيزأؤمنمن
عئانساكهووراألمنيذركبمامحرفتةامايراعلمعلييالئما
متهيظهرأنكيزمنالناسعنطوخموربالىكارمنقسهوترلينهاليرك

بانقسظوأخنأاناسيا0وبصزفهموائنىبزمانهومعزفتهوالعنجبفخر

وتحريهولسانهقابهببقوتسويشه40خلطاافتهنحاحشلىنتزشداوإزشاد

عملهفيماججباطواختجاجةنابهفيمافزعهأنرورخثكلفيالحذل
تتمسهرهوحفأ

ذالةبرثبهالنيفبالعماآلخرةعنممنشةيمصرأنأراد
عليهتدليرالءفباألشيااالدتعفممنشدئبصرأنأرادو

صوظوفيكقوالباطلالحئبئفضوآلبمخقوفيصؤالءالمزليكن

لينتؤجبونيكماشكورابهليلهليؤقذاعهذكقوأقالماعلىليؤ

ينروربالمققيرمحهـقوذأهألفخيزايمونجواذاولنكهـقةالزيا
يظاناصئاألخالقئذنامجونالاودوداونيكقبالضزيبتلثال

وليكقيخترنملغبمايؤخذائالشانهعلىمقبالالصانهحافظاوأمجق

اويهبماعيةلتقزقحاوليكقعليهوالصندبالخبزلهليفرحمتواضسا
الحتديؤذيهألحيزباالناسزونيئ

يعتزعلبهمخ1
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نحافتهطوللئألحنراولبكن

قياباعرازائقسهيفرلءإحفودااصهنوالت

أشسذءاافاامذنةالمااغافةنفاءلمغدبتفمافألءاذاوإغن
السنطانضربةنحافتهمن

الحقدأفلفينةنيوالجهلوجدوزوحةاصنماركايعئيظانحياة
اإلضرارفمطورجاؤأئصارمةفيوعينثهبااأفلفيواءووالتاو

الذنوبعلى

األنبابذويكريذالنممايهوراءبعنمهيفتدأنءنمزالينبفيوقال

افرداامقلببااألشياشعطمتكملال4فعليهببامحوولم
أنتؤضىمااالاليهغتيتافالضقكالتامىتقيىأنالتاليرأعفل

كاائؤقى

منتكترثوأالخيزميقلجتأقئفيماالمحيثةنخنأقلاوأخ
إصبكبمالمالعب

نسلمبماالقلئمالاأكصلمنتنانماومن
قدبراوخابمعاشهأمربذيرأخنكتألالعقوليفويأخنمنو

واثراألدنىرفضذلثه0أكيافاناالخربمجامتههواحاعليهاليضد

األكظمعل

االخرنفادطنيخبثطالخبوالجهـوننخ1
وظلى
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اليؤمنممنخيزخراعكانوإنءاألشيامنءبعىالمؤوقال
اماواليزخوءثىب

الجنةاداأاذنوباعاإلضراروالاراكالطأذاةالتؤالتؤدي
قيردوااخضبافيالصدقخصالإلثبر11عاليأأقضلمن

المذرةاكدوالمقورةنالع

ثةاويشلؤنصبتهاوثماتييتةوهويؤسصهاهوامحلثاالذنوبراش

فيماذبةالصةباأل1احبهأإبئسلوابوالمجودباالةيةأوانأ
قالجهعليهفاذاظهرميخفىذبأنعلجهافيشجمهالثؤآتمنلهيزين

ؤوضعاباطلاعنفخاصمبالجدلخمذلثااأتفإنبرةوالمبالجرد

الضلأللةشارعالكونحتئالحقبرواصثا2تابهوالتسىالحججله
افواحثىباافيوئ

ناقصاإمازاثذاوإاليزالكشهواأبداوالةادءالمرةدينتبتالث

بعيدافغلافيهـالقؤلدسمحونأنالمخادعاثلعيمعالماتمن
صغيرلمخودمتكلفادبابئحازتالففخقحموالالحسدقريبالغضب

عللثفماضعفالهالجىفيماتمامتوالخطر
يمنضبهلمفإناخطرأكعحهابفاستقلراالشتنالجتكاذايقالوكان

خوحمي4االثكونأنابلزهاذلثاشنفإنكادرزجاطفاذالث

فرصتهتيتوجينح

حقخجخطااإلمظهضتغلفاخبصاحبهيبدوخا
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قذواثتانبالتجزبةماعتدعمانختبرإثتانأربحةالرجالبقاألوكلن

أبزالممعكلنبرأصلضانفتخربتهماالىتختاجالذانافأماتبربتهمايتص

الفجارخالطإذامنغماالبرلحلالتريكففخالخكانفاجررواال
فيصيريتبملأنبراراألاطخااذامنهماالفاجريأأبفاجرفيصيريتبذلأن
برمافاجروافاجزااكزافيتبحلىا

عماأحسدنقاءأمرهماضؤهـلكوتبإقتهـماتجرقدكفيىالناوأمأ

قخارنيكلنبرخرواالألمرارفيكلنفاجر

نفسهضاوئفيماإحدامنقشظرقآعيبعخذأنالعاقلعلىحق

اناسامحاصنفياالخرىمنوينحلرمنهااصتطاعمماويصنلحيهافتصاغر

منهااستطلىماويأخذبهافيحلة3

بالحججعلبهمواتجبئوالضميفوالصديقوارلداألفلخضومةخنزا
منهالتقلصأنلحلثاخرفيمنةتختصتإلاليوقةيئ

اليتألخواألريثاليندعاررع

فيمايغمبتثتأناألربمنويغلمماالهولالأنالرخلورعهنو
العفافآفةوالهوىخطافوىأنهيغمقماالؤجلعملتالوكلن

ادينافةاوالعهاودتهاونعوابأنيزنمبماالحملكهوتز

الضلنةاانجماحواجماحخطاأمهوابسأصومااليرىعلىوإتذامه
أكفائكمواتاةوآضنونكلمنلنوفؤقكقزويقالوكلن

أنثنهدإثبالذىهوذثنفاءءاألكفامواتاةمحنعكذثثراونعكن
اصاللك
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ليسفونكلمقلينكوأنملهمنكبخضوعليىفوقكبنإنجال
تءخدالنتماس

اذاالمفوطاواهن1علهامننعؤنأشياخشةفيطونمفرنةخ

والمستنكقالئوائبنابتةاذاوصديقهإخوانهمنوالمنقطعالعملفاتة
لياثاذاالضالحةالزؤجةوالمغارقعجزنذحاذايهرا8لوشعذومنة

المزتحفرهاذااذنوباعلىهوالجربالطالحة

بفيزالحقظوالورءبنيزابلاالينفعبقرائنهاإالالتضلحورأ
الحسبوالحالوةبفيرالجمالوالاللبسئةبغيرابطنقاوالشذةعقل

يضيزءالمرووالخوببغيزالغنىوالأمنيبفيرالئروروالأدبزبغ

تففيقبفيزاالنجتهادوالبغيزكفالةافنضاوالتواصح

الغبظةبةالتجرتبعوالرأيفحتلتبعكلهائروآتألمودرتبعمنمورا
كهدانةاةوايرمرلأل112ءائنااد قدزتبعولعملالمودحرمنوسرورلبعلحسىلبع

نإلقاقتبعةبوا
السالمةوثمرتةالئنئتالعقلأصل

االلنروثمرتةناعةااورعوئصل

الثخحونمرتهالعملالتؤفيقوأصل
نيلفولاوالاألضاشنيوبالوالءالشالنياناجرايذكرال

زراظمنءبثىاحعيوراوالءكرما11

علبهايتندموناثيانجمسةمغتبطبئغبرخهخ
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كالنتستعبوالعاجزاتنضرنتوالاخالتؤاخين

كائنآوليشيفوىلمااليبزيأنفقهالمرةبهأعظهمايروحمنإن
صئنالمحالةوموالبهؤىلماإآل

مبااومنماعرفعتءاألمؤاومنمانعتجلتيزاضمنإعتبئ
العملعنتخبنوالاصعاللةباقرخوال0عليكماعاد

فتهاونثميئا1البرمنواستصفرفبطرشدنجالدنيابنتتظماعمن
فذلثايخنشفلمقلبعمدروإنغتزواعليةفانجترأشةيمااإلنممنواحتقر
اضذاضياعىمن

والوالةاآلتتاهـثالثةبهيستخثإثقوأحقيأحدالعقلذواليسنتشفا
أطثهبالوالةاستخثوينةأطكباألنقياشصافإنهخوانوافي

تهمروأقسدانضبافياستخثومنحتيا

يخؤووالفؤالئؤوبالرأىشرالىفيهااختاجراألثىصاول
البخملزوفيبواألدىفالراأزواجوهقواإلجنهادواألدبواألغوان
األدبميزالزاكيمملوالبازالىاألاألحمث

صةالفزتتفعوالالفرصةعنذاالاألكؤانتنقعزؤجصوالفزصةواألعؤان
ىاتؤفاصبمبهادفاالجزؤجواالجهادوالتؤشىاألغؤانئحضئوراال

االجنتهادبنجحوبالتؤفيق

قعىالومحاعبةبالقناعةاميوبواالذنوبعظايممنقلامااينل

ألىالىبدلألصماخبإالدنيامنخ1
ال
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إمدوالتيخافواليسنألةتكذنافمنصتدثاأابدءال

عنةاهضامايخافعيقلموالبرجائهماتبوواليىضنبازيبدماال

التكذببعيبمنخروجاالقؤالؤنبيغبطعئانفسهلمجخىوهو

المسنألةمذاةمنةمعالمتهالئاثلونبهينالعئانفمهمخىو

ءاإلكذاخوتءالرخافرحعنقسةولسخى
الخلتنجعةمنةائنالمواعيددةعنهنقولسجى

ضرنالمفضائحمنايرىالمةذميئثمراكقنضهلسشىو
أنقلامنوتيحىدننجاهلذةمنمايبزخرتهاعنأغقللمقالعقل

بزوالهابصزهاالتيامنحطهمجزمة

لممقوالمزخو1لجالفافالسحيدومزجؤمعيدرجالنالخيزحاز
قيمحافيالفقونعرضالحياةيخدنيمادامصمالح11والنايجىيخصنم
واألعذاشاألعؤامن4اظفما

دنياههفبمذافاءغيزعاالثىيقولصئئخرةاالفياللهغبهيرالممثعيد
منيةخنهولمالدنيامننصيبهبذطثامهيكزلمآلخرتهفيهاوزمد
كيزعاالثيئيقولحتىنياالدفطافئيظانغبةئروالشتئفيهاصروره
بفدهاينىالنىاظزنيائرخالتىالداتيافيالثنجصلهالثةفيمجل

لمد

ئوالشىفالجوادقتقيدووصرفويخلجوادارإبئالرجاك

تهخرأمزفيايعاج0ديخاونعحيباحرقهنصيب

لفافئوالظافراأى11
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نصيبهامنهماواالبنطياتذىوالبخيل

لذقمافماصنهافىاوالمئنيرف

نصيهامنا0وأجمصينحقاتنىوالمتتصد

إخاناكزهنمفيأالناصأكني

قالئيفييزةفيقالالمزمايؤتيماخبزءيمهـرجلقال
الساناصذدالتحرقإنقالعمفتفمقالصكقلمنان
قالحرمهفإلطقالطويل1تقالحرمهنفاءقال

لةعابتةس

ضبتعيبعليهخفىنةفإعليهبهعيىءخفااإلتسانأشذكيؤبمن

ممالتحأمخيزاسنءونتءمحليفىو0بزءنمحامحلي
أبدااليبضرهاالتيغيونمحاسيناكوأليضرتالافىاعيبه

ميماللىالذكرمنأجملالذكرحمول2
والحريصآالحزوالمروزاافضوباوالكوداافضرزاليوجد

إخوالؤذاالملولوالغنئاالثروالحؤذاالكربم

العلغمنبفخرأنمنفاوباآلعلبةكئهاكائنملاطبهابىخصال
ةوابئاالستهانةمنباألخياربرىأنومنهاعتعليىبماةوالمرو

بهنمتةمايعث

انةاتنسخةفىطازائدنانجةوالظالجلةهذ2الكوتالعكت

زمممإشاداياهاا

ومها
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الجاكلذصؤتفيثنتذالقؤلبنيصفاءوديطعاتايهناقلأنومنفا

الضقحككةرةوالصؤبثثةحولةالجهالمق0ئغاراو9يقلجهثغعليه

11حمردييلقؤمالمنجبةالفغلةأوالكلمةمنهتفرطأنومنفا
عليهافضنلاأفلاسمجاقفئنطاناأؤعندالمخفلفيعنجبمونأن1ءو

علىليىهضحمنمايرىنبمأنأمخلماصخاقةعلىالذايلمن

1صاحتهمجلموهوامحالماالزخلاذبأوالقؤلمن5عندماحسب
فاذالهوأتصتفرخبهقذصابهونأنيتصئأؤختماصييكون

امحلالمصننأاأتصت

رضؤانصيزفياآلدب0ثروصهةدمنماالديننرءفيانماصلفض
ائاضالىائدةاألخيارومنفمةالنه

اصئالحاالبامضرالخيميشيضلوايربفلذفننوا
التظانخازنوبازراعنالؤازعغأيىوالعقل
نجمماأخوففإننفلىوالجواروالقرابةاصابشزثمنتال

أتصبكجاوركنالجايلوكذالةئنهاكرن0ماأقربالنارلحريقاإلتعان

عاثركإنوماالتطيئعليكحملألفكوإنعليكجنىناسبكوابئ
ومندفطملكالثتيوعندضارسبعالجوخعفأنهمعوأخافكآذاك

منبالهربكمفأحقسهبالهربفأنتجهغلىؤائدالذينفمطالموافقة
لرواأظفر10اذاراجايقاليظفرها1

ممهالداخبكاماوطويإمحالمانيجاذبهبهاجممالرجلأخ1
رسانل04
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ءالعياءوالذاالفادحوالذبقالمخوفوالحريقاوداألسم
اثئاربةكلقارنجةواليئحاتنلةالمقارىاعؤكقارلتيقالكلن

ذالةومثلناصزكعنكويرغبقنعكوئنكعحوكعليكفيخترئ

اطذجاوزتوإنظفهقليألزاذألجتةإنالسمشفيالمنضوبالزدمثل
الظلقضإمالتيماق

بمماودتهشيأميقلمبعيداكلنإلظ1حالكلعلىحيوالاطزم

0اشضطرادمنالعأمحيثقات15رلظأءةولموايأأقريبآكلنوان

خيأميقاحيداوروإقبنهوص
األتهارهنادبكوإحزادادكايزالحزمةزاهالولزرأىيزدادالحازماالمال

اراألنرينبتخوطر11اركرةيلرا013لزأىجالةبامافئيهباطزالنهفر

رأياكايهبرا8فهويزدادأيارنثارالممنأتضليكلنوانرتثالمإن
يرىماصواب0لالمستشيرمواصهالمستثاروعلىضؤأبارذكالئاردادتئ

مهخفبهشفيماالزأينيبوبهأقىإنخطأتبضيرفيبهوالرقق

مثاورتهمالهمانتقيمن

والالعئديقكؤفيالخثوالءالثناضنزفطايمبزاذواليطمعن

اإلخوانفمطاطريصوالحةالمخفيالشحيحوالالمئرففياألدبللب
الملكبنباتالنببالملكوال

برةافصرغةمناشتئصاالأشااليناصرعة

مغاورتخبحادعدخ1
بمةاو
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والذيقوالحدووالمرضالنارقليلمنفااللمنتقاأشةأزبمة

ضعوموااألكمالوفرصباالمؤرلمايطتماطالملكصربالنؤعيانلاأحق
يؤمةاألمزفطالناظرواألناوالماجلةضاوالىوالنضبالينواالشئة

أغمايهاتىوصوكد

طنبتهوبيقالحازملمقيحولاتذىهوحاجتةجزااابهيدركالنىالمئبب

والموحهوصبيألوصنلةخروفيكلإلىيبترنوالىكرملالضأهلابئ

ائعباكوبثمنلذلكوئلابطاعهاالطىاتصالمايماألخيارسبيق
عريحاألصرارئقبوالموذةاإلصالحهيناالكارءبلىهواني

أبذالةالئوصلثغعبثأذفىلكنرافخارمنكالكوزتصالهااءبطىافطاعهما

يصلالالصيمويؤمهأومرواحح0قاعنلهدموجلنالزخلموال

أمزيخهبةشهفيمايتحاطؤنتيااال9طأةوانرفبةأؤركبةعنالاأحذا

ايدفهماذاتئونالمتبافاالدوذاتالتنىذاثبمليهما1لونويتوا
بلةومبمتاجرةيعغضنتفاعاالبفضهغنتسىيذيناالمستمتعوننونالمتعاو

المالإالالمزوعييعلهروالنمالإالوالحثئموالضديقواألعؤانالتبعما

والداالومنلهأملفلأللهاخوانالومنلملىبالىإآلبرافؤةفيالرنموال
ءثيفاللهالمالومنخرةاواللهذنيافالالالضلومنلةذفالله

ومشعبةوالمروقينعقلمنلبةوهوالناسمقتصاحبهاليداعيةواففرال

ذلموالفاقةافتربهزلومنلبالياوجمنةفمةئنووألحبلحلم

ؤةمناخابعيهطافىنكاوثخ
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ضتورصفصوعزورذهبحياوكبوشالحياتزكمنبذا

واصتتكرضئةفببحزنومنحزنأوفىواوذىهقثومق
ءصلهوقؤدهأكزكاننظهوخهوفضلهفيأصيبومنوفهئهحقظه

الظنبه4اوأ8ولهنمهـقاتهمةالرخلاقتقرةاذااللهعليهيمونماف
الظنءوسوالئهنكلنوإن0أظنوغيزأذنبفإنحتابهفنبعنمن

عينللفقيراآلسدخالغيئخئةوليشمؤفحا
أصجشمتيشجاعآكانفإن

ففسداصسكطجواداكانوإن
ضيفاحليمأستيكلنوإن

بليداؤقورأضتيكلنون
مهذاراسسئسثاكلنوإن

عيياسمتيصموتاكلنوإن

يئاةابفراقأؤاليفارقه0جسسدفيبمرضلياثثلقالكلن
أؤماقةإياباواليزجويآلءمبيتآوالاليعؤظحيثبالغربةأؤاإلخوان

راحةلهوالمؤتمؤتدلهفالحياألةالمالى0بضطر

يزالفال0والثرالحزعىأفلهاالىيسرماإثماالذنيافميالبالوجذنا
0ثثاواعىالحرضفيزالالأل4ونببليةفيينقئبالدانيأبعا

دسبوالدكفورخوالببركالئذضلالواطالعلماوعمعف
تغييرالىماالصبيلعليهماصبروأكلدرضاكىوالاظلقكحسق

وأفعنل
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نةالمعزايلاورأساالشزشالالموفةورأشازخمةاايروآتضل

السبلهعمااالنصرافحقالنفنىطعبولكؤنالومامجونبما

هقدهغكميمحلفجهاغتموالاإلخرانصمخبةيعلشرورثيااالفيوليساليه

دواعلمقذالنيتريضالعملئحقاالامحألماحقالبخئم
علهكرمقدةروذوالموالزجلهعنيقنهأبهيتذاولمموذاظسهنق
لةوعيالاذيالوالرثعتيراكانوإنيهابياذاكاألعدالزمخ

وخلخلطرقوايآإياعلىيهؤنانياكللكلبالهءكنروإنيهان
ذلثهفعنتاذاكفأهالللخأربهبمونطنقكشامذكليحضن

الحدودرالىالئيلإصاهـايطلفكايطتبكاظيزتاكا
ااألثرالروخلةانماماناالقاوالئباتلهاليىاأشةفيقيلو9ال
الكئيروالمالكاذب11والنباالنساشوعثق

ضلألماتهوامحققلعةوالئحزنهامحثرالبالىالماقليفرخوليس

عمطهصالحمنقوما

يبزحالثقءافيأوصقالعيقوكرمولألى4صفضلاالسأؤلىابئ

حامهـفيئهمعنديزالوالمؤطوأالمثالحينهنذقائهوأصإخوانهمنلهر

اذاالكريمفاآلوأثررنملهنمحاجاوراشمنولعرنونهودشلزهنم
النيألابئتستخرجهلموحلاذاكللفيلبانكرامإاليستقنلأعثر
وعزضهافيتسهخاطرولؤكثيزاكروإنصنعةمحزوفاقلالعايرىال

باضاؤكىخداعتمدعاحماالىستانةانسخةفىنبعدهازائدظلقوالةهذما19
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قياطباالفافيأخطرانماأنهيفلىفيعيناذلكيرلمالمحزوفوجوفط

الضغيرإالعظيمواثشرى
امناومشتجيرامتجعاصائألأضرئنماهقرلاذويعندافاصاوأكبط

ثاوعوءآيخعصفيهكلنمامانبآيوال4امافىيثاركلمغنيامنالتمد

نغحدوالغناصااذاكرنااينزموالغريماذاساضناالقنملحدوال
األحتةفراقفيكانماالحياةمن

4وابضاأخااألفيلقاهـالمفنىوسكونوبمالىتعنليةعلىالمغونةمنو
فقدسلبوالهايفاألينفرقواذاببتصاحبهالىمماواحدكل

0ورءوحرمقرار

دأخرىفيإألصرياالبالصمنعقبةتخلفصأانراناماوقال
عثرقاذايغئرحتىشنتمرالزجلاليزاليقولالميااقاثلاصدق

اإلتسانمذاألتجددفيمشىوإنإئارابهلالخبارأزضفيواحدةمر

يثبتوالصىفيلهاليلوئموتقلبنصزففييزالفاشءاإلابهكلير

اقبوفتبفياالواعأفولهفلهاالوالطلوعهاجوماافىلطكااليلوئم
انتدالآلواآلفلفايكولاالطايزالفال

نحافناقىوقدطخ1

رة31ص
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هصليتبأهـللىا

المقفعلالبى

الرحيمالرحمفتهابسم

قالالطامرينيهواكدنبتناعلىوسلواتهئيالىالهربمهالحد

نمأنجادخ11وأؤفراداأنج3أغغاكانواقبلناانناحىجذناورالمقكغنافهجمذ
وأفضلأضاراوأطولناابةلألئرربفؤتهغوأخن0قؤوأثمدأخالما

مقالدأمزفيأنيهءبنالدصاحبنفإرااءألصإعنمبأعمار

منذمةمثلعلىنااللعاحبركانمئاالذينصاحبمنوعمالعنمأ

حتىألتفسهنمافضلامنبهبثافازواؤايرصلمووجذناهنموالفضلءالبال
الكضببهةمحتبواخرةواالاالولىعممنكواأذرفماممغكوفاثنرأ

انبذالةمههافتمامنوبغوالفطن3الئجارلبمؤنةبهمحفؤناايباقية

اصلمدباوهرالصوابمنوالكلمةالفممنالبابلهمتغكلنمنهغالزجل

الوفرومصدرأىكزو3ووعدلرمالمالكوفرمنتغضميلاصحكزاىا
والتجاربالمشقةالمؤونة2امقلالونبهرةحمجعححمواالوالوفور
وبضمضمتينافطنوابدأضىصةرادئعئختبوسبةالتجرجعءاالجمر

ا8عي11
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ألنوكراهيةلآلجلمنه0رمئاالصخورعلىنجيختبهالمأهولغيز

اصفيئاارالدصأليخذلكفيبهغصةنفيئإعلىثذيسقطأ

خونالأترادةلى3اضدولاالمؤبمنجمايىااجمغجمالزوادعلي
اصناعاعمفيفهطايراهنمابعجزهنمآلوباطدبافينةمومعلجم
انمبسرابيأنمخسةإاناضنهايةعفمغمنخذالأنالزمانهذافي

نهفيكونفيكتبنمينظرألظمحدثاالحديثمنمائصيبوأخسن

خلاذصكضبهنمفىنجدياذاأنغيزءهتيومنهم3يحاورإياهم
يباشيفاراغادرنبذهنموأيفهنمأحانءئافوا4ارائهنمفي

ثءوترجلعزلئهتعظيمالفياليه0ةللأللممةاصمفةفيخلمبواصفا
ألحنرشوف6مخريرفيوالفبهاوتزهيدالذنيانضغيرفيوال0عندفما

هوالفخنماماوتجيهنبئمهاحوتبرصبأجرائهاوصبزئةمهاأقساوتقسيم
آئليااألمرمنجايلىفيقةفغاألضالق7وضووباألدبوخوه
الفطنلصغارواضعيخهااالمؤرلطائفمنأشساهـبقيتوقذمقالبمنعغ

فيتبأنامابعضذلكنفىوقؤايهاألولينحكمجساممنمستقة

الناسالهايضاخاشتىدبايةوابأمنمذالىكتا

عقمةقجعا2عليهيفيعأى9صذقاطامحسروهىبافطنةجمعصن
عقارمنصاألأوانخذمحضيعةاششاذاعقمةىدوناتحقديقالوضصالعقارو

9الحصرعليهرفدممجاولمفعوالجموالمجادلةالمراجةالمحاورة0وغير
7يمياتوى61قىكهغادرموأغدرأيضابثمنالمنتئاوكذاالختارالمنتخل

مةوهىلطيفهجعاففوايمالوالجليلالصنفذمكونبفتحضربجمع
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الضاسمنكضيرنفاء9افصرلوااألصولاعزفلاألدبابياطا

أخرزوحادز3مبمكزيمونفلرااالعولةءااصخالفصزليحأخمبرن
األضلاجرازبدصلاةأأعابوإدقالفصولكهبهافىكااالصول

ذأفضهفهو

يركباالىتجبوفيزابااعلىاناإلبثذتضأنالدينفيراألفأصل

ومقعغنطرئةعنةبهءالغنائقئزومذالثنانزنمصةإنريفىاؤديو

الدينفيفقهااالىذالثاوزفيأندزتةإنثئمطة4حرإنأنةينم
وأكملىأفضلفهوادةواله

والمشاربكليالمابنعليهتخملأالالمجهـداصنألحفيراألوأعل

ؤضارهاتجدماتئخجبتضلمأنعلىقدزتوابئ8بماالثوانبا
زأنهوهشوااليل

اونمقهوأصنحابكباالذبارقكتحإلثأالىألاالفيراألوأصل

غبزمنرفءخروايدحماأودنجأنتقضإنثغنمءعحرعد

عالفضقرعبارةالفهفىوصلأبماالصول1وخفىضاماكفىإمموما
غيرعلىصواليبنىرغعليهيدنىعاعبوةالئرحوفغريضفرهوالىواليا

وموفصل4بموالفمولسيدغرعليهويبنىنجفهحكمهمايثبتواالصل

شاسمنءالراوعونبفضتيااللوك3صولاؤفروحمولةصلاالدوفت
وفي3اطبلغاذافحماوأدركفلحقتهطلتاذااضاأدركتيقالئأدركضالئ

أنماغيسمفولرمن3ئالفىفعلمنهيستحملولمالمصبىتحمعضوىكاط
البأس0ضدالثقيلخفيفجع9اغمنلونمفولهفىاالولىمنصحطوفحلى
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أفضلنمحرفهوتضييع
بدقفناقدزتناثمأهلهاممبالحقوفينضرأأآلالجودفياألمروأمل

أقضلفهوفإقمللهالصمقعلى9ونطولحقةعلىالحقذا

قدرتإنثم3طأصبااحقطامنمنأنمالكلفياألمزوأصل

أتضلىوفه3اباصواجمباسعلى
تفننوأدقالحاللطلبعن4لنىالأنالمحطةفياألمروأصل

أعظمفإناتكونسعةذالثبنيفركوالوماتنفئبيتهلماالتقذير
منيرالتقننالىأخوجكوافلىاخقديرااليأخوجهغخطرااذنياافيالناس

ئئميالمالإألنماقوامالوالملوكمالببزيحيثىقذالؤقةألنالؤقة

أفضتلفهوبانطالبوانمالطلبفيوافطتالرفقعلىقدزتإن
لوالتياخامضةاورواألالطيفةااألخالقمنأثميافيواعظكوأفا

وايهنعنهانخبزلنمواننغلعهاأنخليقاكنتسنتنثيمث

منغذأىتطولكاثجاعبصيسفهوإللفمارجلبؤستولهـباطفىةأا
والفعللضمنطأاظبفضتينالسقط2الفمالوناوهوثونبمتحاطولا

بابمنبراعةوعوضعإلبمنءيبربرحمنفاظاابارع3اثاعءوردى
اصفضااضافةالصوابعنواضافتمالىشجاعتأوغيرذلكأو3فىحمرامتاذافضلىحمر
ولىمنالتقصرأىالمجاؤىداالسنمايقةطرعلىبارعابامواأىالموصوفالى
لمحاتقدمارجلالنلتجارباأمحمتلأى0ذاضمشوفتراوعدتعبوبابمةيى
الغرسالرجلحنكمحنمنألهلؤمورفيميرواختباربهمجلرغزالسنفى

فقوطمصناذادلكتحيحهيههويقايذللكىارسنفيهجلاذامجن
عادجرذاصنحتىاافرسإمايفحلبهفعكاالمورمماوضثتهاسناعتهت

تاخعه
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أنقبلمحاسنهاعلىقنك9لتووضقؤالنجهاإليكأقذمأنأخببت
وقذاويالىشبيبتهقاليهتبتعوقذاإلننانفانمساويهاعاكةعلتجرى

منهااليةمائنرعليهيتلب

يبضلىأنامببامنأنواغلغالجماباوفيتيرةءاإلابتاتإن

ماتطفيفيزيدهاوعملهةنصبهساعاتمقلجتقصأنفيريدبهاالزجل

جمبعمناصملهيأخذأنمالينواطلةالرأىإنماوشسهؤدهك

تقلتذاظءونسائهولهؤوحديئهونؤمهابهوش4طعامقفأخذضغله

به3مقتبطأإمارخآلرجدنيأحدفبهفكنقلءاألمنشيعأ

3سخرةفيملمحارفالرهارخآلوإئاتيزولأننخافةعليهفحافظ

كيزهفؤقهليسكلنانفهواماستطوهنمكانوااناللجوكايخ

وأنواتزيهةذحاهـحفثأكمنيمونأنوالئاكنتاذاكا

هعليكنخفصل8الثلممنثلنةمحونفتمنكذالثالناسرفي

استحماالفيهمنضيمئاكعلىنضهراض1مجازىشحيلااوهذمذيو

ىامغتبطفالنيقالالمغبوطتبطالمهأ2رلجضهالمحرراضفولموصمنايسلس

مئلكنىأنأيفاسرإلوالغبطةوألمرةالحاصنثسرداخبطةوا4غبطةنى

يإبمنخايالغبطهيقالمجسدوليسعنهوااليدقىاعيرمنصايالمفبوط

خرتماس3الحسنةبالحالالتبجحكلتباطواالموفاغتبطيضااوغبطهضرب

وغرتغرفهمثلوجحهاثمالخللوغرهئطاتفىالئدت2ائيةبالأودابةخادممن
االمرىفىقحممنالندةهنهمنعليكجونيةيدخلوزوأىيتقحمون0

مئلىفيرتعحمالنهراذادخلالفرسقغواإنجضعوويةرغيرمنبنفسعفيه
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افلنممنهاويضحكونمايغتابونك1ةومنةيفتتحونكيابمومنها
ىاذاهرألمذصهجمهونأن3تجديرءوالمزنضهكادالمذحبلىقاأن

معيبابلوالقاخموداالزادنءةردعديحمله

انسلطانورصتثررفىصالتثالثالاارالفيبئحاصذلت

المالعئ3تلغىأنعإلكوماعليهلىةمقصالورضىفؤقككلن

نبكالنالثالخصالواجنلوييمابألكفىمامنهمافسيأتيكوالذغ

8بذاشهواجدأنتمانصعكوعانيواوالمال4ءلثهبذماال

نواصفبلةوقيوقزبةرةغعذفطةوالمزونايىاذأاغرت

ائك7روعكفييقذفنوالبطاوثةانحكوبما6اكوأكواخوانكهم

الحتفافكيخرذيراءالىجةاطصكءسالرنلارتجالاشتثرتان

ذتأذالثمعأنكولؤبهاإلنتفلزإدولثنبهارلالفتضىالراءتريد
فزدةالفالأنالفضلأملدوأقضاكا8كريئالذأخنكانكرالذ

سفيهربرطوممتوذماناخلفبتكمهوانلبشاالنإعععرافيباخيبة11
وبامنبمايهرحمرهاذاتامختيالوامخضابهبهضانوفهفيومعاذلكيهنفارلم

بداهنافىاصضحملقد0كرذؤوكسالعنهالنئعةى3قحفلمأى3

المحيدىاذامنبملداليقالونابالنئاالمقراصتعمالهاليعرفانهلعضمهمقاوفداالثبات
بطانةوفاصريرواظومرعونجمع6والمدينةلمقع01منهعنماؤالعوض

يأغنهوهوالذىثقةجعوالثقابمودتهيثتىراليهيكنممنبهحاوأمسرأهلارجل
18ءلقاواارمىوالقذفمقلىواالقلبافمإلالروع7صدتكلىويشدلالر
فضلياواضميرأوئيئالذكريمةنىامايفتحرالعبار0فىوأففلىحمرينالذقو4

برادوالذكربكحشمصدراالذكرىصوابهافيكونيئالذكرقكمةكانقان

برأيه
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الزأىفبرىاشنشارةدونبرأبه

يتفتئوكيتيذركماالتنتمىالناسيعجرضىتنتمعىانانك
مؤافقةوالىالجؤرفاليميقرضىالحانجك1ومماافختلفينرأى

الحقلوفوىمنغغاألخياررضىبالتماسفحلكوالجهالةالضاللةمواقتهمن

ماسوانةفعنكتضخذلكبءفانك

اإلنجتراشمنسواهغمنوالثكلكقامذللامن2ابالشاأهلتمكقال

لهغوالعببعلبه

واالئؤاببهااقييزاظمنماعندكاليناكالتيأبؤابكرعئتكلنحرت

أنعلىكلة3الحرضاحرصقبلهامناالخائفالصنافكاتتى

خنرتكمنبقرقءىالىفانالثغههارشاتيرمحون

معزوفكتيهياأنقبللممكينتنشرالمخسنوانعقوبتك4تصيماأنقنل

والبالنوابالتماصأنكأخالقكمنيعزفونفيماالنامىلعرف

الزاي9ورجاالخائفلخوفأدومطثذةانقاببا

وانالكلمهغيرهذفعلىعلىمجىثصدرولمضتالصيشوكرالذبثعنىبالذكرى

دوبرالذكرالىيرجعنفنيضضميرطونأنفيلزمفضلياواضميرفىيفالصركان
1بارةالهتمحيعئرلىماظهذااقبيحاوالذحمرالحنالذكرإللذحمرين

3العنعوالمرادهناصاناالىاءاالبتالمن2اننىاممىتتضمناصتغهاميهما

منليتقالدوهومنعاملجعءهـصاطأشداذهوئعاهـصكهءإالمراد
بهادالمبيرواظإللثئماوالخبرةيخاتأى0الفلةأممالل
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لمرارةة4معوالتجالئصيخيماطقوميقخافلثعلىئبمازاانقكذعو

ة4والمرو2اصتهقواالعقلألفلابئذلسنسهلنوالوعذلهغقزلهنم
شأندكشختيأؤسفيهبهمايخزئهذمنلئألينتسر

نفنكلمزيمةوالصفيراشأنكفيعودصهأمركجبئباثرةالتتركن
ضاثاالكبيرفيصيرالصةيخىمباشرة

اليغنئماوأناأسهغءةففرءلككخاليفرأيكأناغم
بهافتوخالعامةئطيقال3يئءكراوأناطقوقذويبهفاختمنئههنمانامىا

0ذأبىوإنحاجانكتؤعبانيالكلىوليفكوأنافضائلأفل

16الدخهمننصيببماالىصسدكحاجيماخسببلأدائهاالىهالجىوأئهفيهما
وعملكحتكبنب7تيئانخقفأ

عرقىومالفمهمأزرىبالمهتمبننررأيكمنماضنفلفأكواغم
كرامتكميقبه9عدلتومافشتريححينفقذتلباطلماميق

لومهموعذلهأىصلملمرارةتكاللجرعالتكألىمعنىبفيدتفعلالتجرح1
القمةكاءالمامنصالجرعةاذابلهبرعاإللبنعمنمجرعهءاالبرعيقالبلحالرالجرع

بئرابوعذلممارقفرصيحيثشبهوتخييلكايةاإلاستعارةالكلوموفىطعامامن
ويصهعطفه4االتجرععودقفسكأىالمبرعلىمعطوفوصتخييلوالجرعص

اكبئوالمرادأصالسر2اغالتجرععلىالمبرأعكلىدففسكخالفكمنعلى

تععيماأىيمراقثركاماالموفحيوضحاخالكرامة3نافىضدموا
كنععلهفىداثوفصدتهتحرتنوخيشالثئرةوالقدالوصعاطافةوا
ضيرالتمنية7كنالسا2والودلكوناراصتراالدعتبالفتح6وتبجد

بمكلدللتصلم9وحقرنهبهفصرتارريتبه8كاروايلاالىواجع
الى
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هبخالمنوماشنلفالقضلأملعقالعجرتيبكأضزالقضأفلالى

الحاجةفيبكأزرىالحاجةزكفاكونهالي

أنغضباذااضثاهغأحدمنيبنغناعماكثيراالناسمنأناكم

ءوسوأغضبهئقغيرونجهفيوالتقطيبالكلوععليذيثايخبله
باليداقبةالمهوصوصيصوبتهيهيمنلملمنوبةاوالهالذنبلمنظا

أناذازضىضىإلربهيبئغثغذالثاالفونبهريديمنلملمنأواسان
لمئقويظىعتدذئهبمنزلهليعىلمنأ3اظطهـرذيباألمزيتبرخ
هلينفإنهكذالبابهذاقاخنزوالموفة4االصويكرم0أكطالكن

وسركةضبغنيمنمياقتداريقرطونلذينانقدرةأفلمنحاالأسؤأأحدر

منالمنيتخئطةأؤقلبما3يتلئىمنبصنةوصفاؤفإنهرضامنم

هأزظميقكيزرضاعند8وعبوأغضبهميقنرغ4غصفياقب

صتتهفمطجائزانل

شهفائاهؤىوملكحزموشةدينيملثهثالثةالملثاأنافغ

شههـمالهئمهغيحظالنىسثنمدةوكلنجينهنمألفلهأقيماذانهقاءالإلئق
اراإلقزفىازانيمتزتهمنهغالساخطونزلذمةأزضامنمعابهنمالكمة

لعثرفةطوحاا9اتدءوماقولهلمائبيانومنحمامتثامللهنابمعنى

وهوىالتلبمنالجهولمإلبناسورفمقاالمزلةالثرفهناالخطر2عبوس

مجبرحبأالجنونوالمى0يفسدأىويتخبطهبعقلهيختلطأىاالختالط

العطاءباواطعطاجو
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الطفنمنيخلموالاألمربهيقوبمانهةالحزمملكوأئانليوالش
فلحثاطرىملكوأالقوقيحزممعالذليلطفنيفزوانوالثسخ

دهزمارواعة

رامميبفيزاشتتامأفرافرأيتدؤنةجئةعد2سلطابككلناذا
قألاذيخزنكفالحزمبغيز3أنبحوعلآلنيليخرجزؤاوأعؤانا

ءمأقواأنفىفيمهابة14محونئمايدالجاألمزفإناإل3شتنغ
دءرءوصصصلمس

4لمغبماةقؤمويحينبانفسهنمقزمفيعينزناخىاقعفيوحالوة

الماحقاال6العونتصيرثمديطويغيزاألفزبذلكينقتب
شكممحمادواليقةؤ7أزكانيزمخمحلىكأراألمنتافمالهاوأصو

يمصألخداسيئأنأؤشك

فإنوالبشاثةشاشةاتفرطنواالاخالمواالكالم8تررتكونال

1الختمن01واألخرىزاتكمن9ما0اخدا

دإلئىالظفروالنجحذانججعصارىاائحح3واليتلىولثأسلطأىأل

اليهأنواطهلناذائاكالىاصتناممن3إلعقةواألخذاالعيفبماقمواط

جع7الحالوهواالصثأنجع6يتهيأويستقيمى01همأعشدء
وجعهيندبهىامايعمددوالعالمحموالونيتىاالفوىنبهالثئركنوركن
أعدناوقربوشكواأتقنتهاذائاكأحكحتيقاالمتقنوالىيمبفتحتينعد

زجماولثئاقواالفراطالقليلرنزا8يقشققىايتمدعويهدمىااىدوقي

والسالمالكلومقلةس9االرقياعوالخفتشالوجراطالقةتاشةلبواالحد

امقلانقصأى91اجمشاشتشةاكفىالحدمجاوزيوهى01
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المتبفزبمالكععوعلىوالنصولأمزكاطالنصاذاكنت

تحؤلهنمحىناقحكهـفالنثةميق3حفاظوالرأنيمنعدثقةنفغ
بهغتسقبذلأؤقةااكونكتلهافياواألدبارأئياالىطتاتان

ذثمهفيأنتوانماهغقزكشرئكوالحاتريدالى3تقاحطغلنمان
تءأحبهلمفىوهوهانظرمآاياذيااألسدابص

أنلهوالجساجتهراصمنالضذرةألنيقضبألنمالثليى

أنلةسوابيديرماإغيزعلىاششثراههعلىأحألدريالألتهيكدب
حقودايهونأنلهوالجىالفقرغرفعذراقألناس4أقأليبنلن

صفاحالفاهونأنفاتاضاساكل10ئحازعنعظمقذ0طرألن

صشخدىاءلمفاطعلىالزجلملقيساةافالوكاأليخانءباتقاشاسا
ص

15سالتصذيقالىةحاووضرحيفهفيءد3إئامهاةإللاني

تفمةماواووصالحثوا4ااألغانلحتيمبادكافيوائا
14قؤ4ءبلئأالمتزلةصةنةيترلفهولحديعهسانامنعرفهاقذ

علىالساناإزسالأؤائزلافيعبثوإمأايينا6نهبمداال

تقديروال7رويخسيز

سالمحرمأعنذب2تسطوالاىوالتصولحفظابليغاالتحفظهاى

وحعرلمجزاى0نقواستكلخفوحءإللضميكمزنممدرتارةاطالميانة
اطاشتأىواالوصعوفمهاايمبفتحاليرضىرضىزنبويعياعيىرسهومصد
علىجرتياالوالتدوئويقالفكرالر7الحاتئوطاقتهوسعهبذلبعد

احاصىاكافىيهادانظرتبالحزاالصيئروآثيمامنمزتخفبغيرؤإصنهم
لرصا5
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وفؤفىأمزميقالجسيمنعهداذاهونتتميشهفطلثاالىعلىتءال
1ةالىكةالىذلثماذون

بحيقنظريتهمأتاناساأمزفيينظرحين3يقثاناسكل
اباعالاعدويكمالنالجؤريزيانفماقاالمقتبعيقوقنجه3ألالرية

نوعيمةاراعيباتهامالناسوأحقايقبيحومجسنانالحسنجانوية

المرناتزينمنيه6لقئضمامعرباقلمبيمانيماوقعاذياالماالىافت

وافعلوالقؤلئملر11العذلعلىنةارتبااناسوأحقءأوارزر

مردوبزءنافذاأمراكأتالةأؤقالمااذيااليالو

8اردونسنياناألامهداءبؤاؤالةاصفرنالناعىأنارالطثلبمبت
الة11صفاتارالةوعنفةعقونيبظلقؤلهغبفى9بدفني

بهايوصفون

فنينملةانم5األخرار9فاقةآلالزعبمودالممنيتفقذفيماالوالىليتفقد
ممربمامنونينتؤحش31فنيقمغةمننمألسفقة11وطضيانسدهاني

فهوالميلماذاكفايةليههاركنىمنصجحكافمةفيقوموفيالذيئهرداال1
المناسبهباقولص0البغضائتدالشثا3وجدبرخليق2كف

اوعنالعملفىاالخالصكقىممعنىءيارعنلظاهراثهامحرفةظردإضامحمه

8والمواالمان7وبقدريسبباى6فضاملاطولواالمنةبمعىءكطءإر

قهابفتحتينوالىبهد4فعلفىالمشاقتحملللثعئلدكابدةوالمودةالمحبة

منوالقاطاالراذلوالسفلةالعيانفىداطمجاوز19لفقروالحاجة091

وممفهردعهووأفلقهر0منعإلبيقمعصنفمناض21الضاس

الجاحم
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شبعاذاواثاميمجاعاذايمكرالى9يعؤكفإنمااصتبغاناالئسبمواالجاخ
انماالتي3الرتةمناعذرأتلذالثفينانهدونهئقاليالوسمنقيال
14العذزوكلنؤتهائقتنمسذ

االلؤم0رضاعدرضاطعلىكمفيليىمتارتةعداواليللال
نهمافاأحداألقكالصير11رضاهفييدبالمة3يعذلنوالوتقويرأدلب

اجاتهاليهوجلبتاشقراحوالوالينابمالصاحبأوالوزيرفياتجمصااذا
لفيوانفائهمةعلوعهاهدااتو

مناضأنالحسنوليجغلاسالتلقؤلالظنلمجؤصاراليالؤلعن

أكمالهبهذزوقابهعنبهوخيى6مؤفوزاتصيئانفسه

فانعلماوعنديفطىماوعندمايقرلعدتنبكاالوالاليضين

المنغبذامطتةاانومالمحكلعنالربمخبننأتثاائاالرصع

أضنفيهبالعأبعذلاءلىاالقذاموإناإلغطاشبمدالىخمننجملا
وأحؤئهغمبت11الىنحتاجالناسوعالعليهاالقذايمبدعنهفساكاالءمئ

7صشحثعلجهغوليسذاغوفلهملمؤلهغليىالؤينئمملواليه

االبرفيكنمنهمله81بالالاالئآيهراءعلىالناسناالوالطحم
منكانمنأنهالمرادمغاوالجىالملكخالفمرباعندصئ21يثباكا1

مجتهدندعنارالىيئاليمشاى3المصباحفىاذيمالمامةاالسوأقكاتظنهأهل
ىافانهماقوله2بيهماسؤىاذابفالنفالناارجلعدلمنأحدا0رفاتحصيل

لوأيوجدكوجديويعولممنجهوددمبى5بكاليأقىوالبصيررضاهالمجتدق
حضهالثئعلىحثهيمن7كثيراتاماأى6بهعغرىكااذاجيولبنالإللبه

بهيهغلهالشأنى81عليه
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3األزضيقانيةءالجؤزوالذنابدثفكد9قاؤ0عدةوالمرو

يزينهيوراسلطانهيقويرأييانراالوالىايهأمابضاج3جماخ
ورأفطباألثرةما0وأؤال4ةابداباأحفهماافؤورأنياضلافي

ينةافئوانةاكمناثئؤةألنأعؤاناخزهماوأكألحالوةأحفزفمايينالتز
أععامهالىشباألمزامحنالقوةمن

والمحاتبةغيزفي6بطةالراطولفعليكالملركبمئخبةشغلتإن

تهاؤناوالملةاالشدإسلكيحندثن

فزذزادكابئثمأبايئءفااأتصفكبكلأحدهغرأيتاذا

قيراوالزادكسلطانهأنتوينسنطانإفالأوزاةذيمننزنتاذا
عرالتؤق14حقاترىوأكحأنصوالودأسكةبئأتمخيزمنحموإجالال

نقدروالماتبلهاألكائؤتنفبهحقوالرداراتهفيوكئقواالنجالل

األخالقفانأخالقهمننزفماكتتعلىوبينةبينكاألمر

عهبقداسلطانانجيعلى9افدألازجلاثمارأيناورالمفكخ8تخيلةص
قحمهبهأضزمد

ينفقلمالئمئكسد2ادكسادوضدقفاقاراحإللضمينفقنفقمنواجو
إللىكسرالثئجاح3التهكدافيقالالمزةباويصىفيهالرغباتلقلة

فهوءإلليايةالبلددأوامامناسمالبدااالمجماعالحرومنهمامجعه
غيرالمعنىوهذاوالوصلةلعدقةابطةارا16يللتففواقاالختياراالفى0عاى

فيهاخذواستأقفهالثئنمنف7يافةامحرفشنفاملياالموضعلذاصناسب
بمحبتهصوئقتداليمانبسطعليهأدلمنفاعلايممتحولةأى8بتدأو

ال
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بمنةاالتسضحينالعذزاالثمجدأنمجمثالىإآلالتفتشرلق
مجاجنكبظقرأنببح

االضطراريقايثمالم9مبخاكحديئيريمنإآلثنالتخذ
بالئفقة3تضننفالننقةعليهوأتنقتاغرصالمروفمنغرستاذا

ضياكأاالولىمقةاافتذمبغرشتمايةترفي

بمونأناألطلعتي3وبشرقمشبونجيمافتلقهثذرءإليكاكتدراذا
غنيمةقطيمتهممن

8الزخاصفيزينةالدنياسبيمخيزهنمالضذتخوأناأناكلنم
بهغكذافيطنئفرفالادواشالمطفيوئونةالشئتفيوعذة

اييهنماألشبابواوصالت6وانجتفاص

وبيتهغبينكحالتقذأقوامعدأإلخاصمنلثرصواجدأكمءا
كثيرامنهنمفتخجزالمروآتل0أ8قذتغتريالتى7األئهةض

فأقنهالزمانبه9قذعرولئكامنأحذاذارأيىفاءيغأمثافييركأممط
وال09الملقكالمعنهفاعزكالنقةبثنزاةاواليمنففنكعرتاذا

طالقةمحرإتبإبمنبهنجلبمذضن3اخنمةاجمقمصدرممى9

أشأهباالستصادواإلدفموالحدةفدالتعدةإميشاواتاالخصبءالرمحاالوجه
التقعرالتغريعا0وغرفعددكغرفةعلىومجمعائىغيرصالمناعددتهما

كسكرةاالبهة7نصالااللقأىوبموالوصترلطلبااالبتغ61ييعوالتف
بممالحزةمنسقطأىغنعأىونحجزتصمبهمى81والنخؤةهال

الود01سقوطهمناذارفعهاللقكزنهأقالهيقااالتيلةمنأعيملهواالسقوط
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أنإآللةوالنربارخشةشببهثذفإنكلمةكلفيلهالداعاامنقكثرن

ووقرعظمهعفا1دفالتاءالئاسسلركل4صذة
من3شغبةاالعلىاوالمنصحبتئقنصنحبأألاضتقتاب

السئخزةصلعلىتغملأكفانجلمذالثأخطأكفانقافغلموفةآؤقرابة
8تكمزوبصالىمنهنمقداعرفكلمنلثصخبنجغلأنستطتوادن

فافعلى4اليئوقبل

فكلليواذافائاواليةكعلماقدءافياناسبالهالعلملىالوإن

كالعندعليهينىألنيحنالنموكهخوااكزلمنبا0يلقاالتاس
برةموعليهاتلذلكأشذفنمواالنذالأألزذالأنغيرفيهليى

ينزكأنهنوالئظرالرأيخبلىكلنانارالىخفالتمحالوفيه
بمنزلة6اظانةنوكثيراألخياربمنزلةاألشرارمنخهرصعنذ

كضيرأمزعليهيغ8فياشاألؤبمنزاآل7اخحرةامنكعيراألمناص

عوالت9التخلعناأتفسهغيصؤنونالذينالفضلأفلمن
فيوشكإئلالىمنقبيلةوالاصندانامنبندفياوىباالؤالاليعريخنى

يقبلأنأردتواذاذالثفيمفضمئثامذةأويةءإلفيهافيآجأن

غرفةوزانالعخرة3الثمئمنالطانفةهى13نقصرأكا1والطف

نحملنفساتيةبادالممبفبمالمروعةثمنوالاخربالابةلىاضادمسخرشصنما
وصيفيقالتشدداشوفدالعاهـوجيلاالخحقعندمحاصنالوفوفعلىاالنا

غادرجمح7نخؤلقوخويضاعلىاوجممعضاننجع6اصتحنتكف0
االحتيال9واتقياكتئوفىجمعءياالوفيا8جرجعكفجرة

ااقوا



17

يقبلهارأىنفاءالهوىمنيثى1نشوبئهوالرأيكفصحخقؤلك
أنمنخترسنتا3وأص2اوعليك0شسوالهوىلؤاامنك

دلمسص

وكفرخيانةوخديعة3فإنهاالؤالةبالمرىارأيخاطبكيظأ

ئيزتقذأجمكنمةةءرصالحداليئواليبآبياتجابئ
مالكوهذاالزعئةعلىالوالىمعيخثإماخياربأنهماليى81خنتيئ

ابئوالحبلةسااالمالكومذااراليمحكحةاؤمعالميلوإالدين
نرصتيغيزالوالنوأنلثاالببننأنهواكمالرباأوبانؤت
اقافراالىبدأناالعليالمخافظةاالمجبذحباالئعلقعتاذاالسإرة

ستبيألالجميلط

عليههووماحخةوالتىتجأإلتيخالقايةمنالوالىمافيتبفز

عئالهبالعحؤيل0برتالثغضىالينوالىلهئرصىاليالزايمن

الملىواإئيالعلىغملصتغبةداضةر0هذفان0وكرصكبالمحمالكصوبمج

06بربالمعليهاهوالتىطريقتهعنرنجلردعلىقإلرقلماأنكاكم
أضزوعلىتحينهألقتقنروامحثكلمط11عنايخمغلموانوالمناقضة

ينظرالى3اآلفىرمالوالةأوتمبتدأ3لمطاظأبامنالتخلطنهىا1
6لبغهااقلىولتباعد51فهمااصحلخصلةأىخئةضميرفانهايصدأين
إلبمنتجح7إلآلحرينقراداصبطالوالمناضقاالمسائلىفىالمنازعةكابرةا

ويأفىغلبهصىاستعصىارابواعالفرسجمحيقالوضاباعزبمعئخضبأفى
حرايركبالذىارجاللجوعصنواجممونوهملىتطفوكومنهاسحبكعنى
مناادكاواالفىتدالرجوعصمهتفيبعنزهـتحد
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ممطكات1اسنامنهقويتذافاءفحهوتقمريهمنهلهوئصتبرأيه
كلنواباامنناجيةمضه3إمحمتاستواذااوياهـعنىةاا

نفسهفيمحنكمنوآغذلتبصيركمنأاطفبأالخطايهبصرالذيهوذالث

له31كانتفإذابمفياليئهرونجاصبمفةبربالاضوابانفاء

كدماطايئيمونوالوأتمحتاباباهذافاحفطاظطأاقتلعكانةء
الستحقاقد4فبلمااطائبولىكنأئطأوانةتنتبطوالاةأبالماوالى

طبكأرمقأتاكخهاتاذاكفاءاألبخةاتطاوانواسنتأنلة

لهجاساأعكلنءةمدتبتةأإن

وأن6ببالعاليتياوأبئحةهعليلكأنالىاوبرنالث

صفديذكذالثمن0كأماعنونيلنانجوبألحكحفكلجىأنطغتات

بالكأول0بهريئخراالىمنكطرهـيزالوأالواالانجتهاداخصيحةاله

الىكثيروأتاألولنىخراالعضهالقيادأراألولةأنوإعلمم
4عىرضوانعاال7مصرومةموحيالمقطوعةأرحامهغكواميق

الساعةجمعوالمحايبالنقانصىاوالمرىفياسغيرعلىصنجمعالمحاسن1
فيقالابراراوفىولناردوالعايئالممبفتحمفعلةعلىمسوأاواصلالمسرةنقيض
هذكانتعلالحاكةهىسوكانتمواجهقمنمنهتمكنتذاأى3المساوى

كالة4للموابامأىكانتداظقىله3الحاظطأ0رتبئاالصواسمنتالج

كانتداظىالوالىلهالضمبرلونأنومجقلانترعهاىاظطأافتلعمنزلةأ
كونمستحقاعلىماعندأىائرسرأنسبواالولاغؤدةىانةالمحم

ءلبال61صصازندوأدامنهواالسحيعجلفيعولمنأفىاالصيفىاستأفى0له
قطوعة7الحسنبسناأوسبناوالمرادحسنامطلقالمحهنع

وأكمه
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وساصينميؤمهنمفيعنهنم9نىكوا

انفإةلهاضزادةأوارالىعلى3تمتبقلبكقييعأناكإا

علىوبداحإلعتانونجهكني8بداقلبكفييقعأن3نستا

الناسالطونجهدفييظفرأنعلىثذيزذلمإنويهأثانكنتبسانك

اناإلض1بعؤراتاليهالتاصفإنلىاالشذالثظهرأنحنئتافالعذك

6اصغرزواالئمتبالىأسرعصقلبهكلنفوالىذلئهفيرذافاءلص

ومحرتالهالكعلىبكوأشرفالهاضيةحسناكذلثاشحققلبكمن

اتصفمرضاتهىوتلتمضتذبراركأتعزث

وزيرياوأشىأجرحاضرانجاهراعذواافاس7كرأأناصالغ

انالحلحاصاحبعلىينفيىبماعليه8يوسءألنهعندالىكانةنحزالئنطان

منألنذلثعلىواليخترعلييمايختراأةغهزغيزةيخدكاومحسزد

9وغيزمنموفنمالمنازلوفيإداافينهلشاكوألذيننهاالطحصالأمخاعديه

المتكتمعضةالنائيفؤقةئظحؤوالينخضارةهغالذنعدومن

09ئلاطبنصبعقفاليففلوناخافربهامنطمضهنمالينقطعوهنممنة

ومخاطبةالىفتواتجةوالىالتحتب2مقامهموظنحهاتجحزاعنهاعنى11

هـظى1ءاحماكورفىنلقابكفىاإاذحوصمحمتأى3االدالل

13كر71تذللحززضدااا6يحياتماصوهىعورةجمح0
نجيرعليهنضى8نميبنعليهوماعطفوعدواالسطانكأزيروخبرهاان

اغوغيرهمثقرلرباسسموصمنبهضنضئلوتغمىيرملمأهالولمليهصدم
وقو4مليهوغيرههمحطوفسلطااءأجاالىراجعوهومبحدألضحيرمنهم
صباكجع09المبتدافرفشبركحدولمواالعطوشوجماةبياناغعدوس
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امهـحهاسالحأفداوسمنمبنالالقؤملهزالانجىواالحالمغرت

لوالكأتهقانجكمنروخثئموتنلمنترفيماالحجةورومواالستقامة
فيأووجفكفيءبواألمزوليعندكرذاذكرذوانوالحاسدالث

يقمنوالاختيافالوالاخضالطألذالغيردوال3ارمنكيردنفالغنبلث

ورااعليكأفخلالمؤغثذيئءوغإنفانةثكلكمامؤغذلثا
ذالةفياألمراضنطزكوإناصائثاكفيظللمابهرةمذالرببإثتبهةم

2حلهفياطجةبجوابوعليكتقامواالاخضباوجوابفإئالكرابالى

أبدااللمافلبةوااموةأانفيحتثوالووقار
أؤبيماامناا4إالئحضوريومروالاإالكالالوالىعندنخضرنال

اغالظهوالتاالرالىشضمنعذنوالعنهصئنتبالسىجوابايكون

عياوالاسخطغيزفيقاظبأاقانتبطقذالرريحنةاكالظا
وائالمواليجئحنكارالةعندبه3والنهنينعلمهصوطالمجانب

فاذارأيتهالناسمنوأعندخيزاعليه8تثنينبرالعذزالهتظرنوالشلمى

لمجواشتيقنتاالولهللينبرأنمافئفيهعليهسخطيمااالغابمنبلغقذ
الوالىعندكذرفضععليهوشدتكإزإبمباعدتكاشتيقنقدالؤالىأن

كرثايموماائتدعليهيهرئهالغمحمزلهيرلضنكرهااكايمادبهاائاوبالكسر

رعندسهوالطمأنينهبأنهءممااوعرمهاألناةلغةالحم2بهإللىمااىله
يقالالمتهموالظنيهةلظنقبادكسرالتهمةا3بذئماالمتصفمرلحليمالغضب
ائنىيقالأيضالثسريحميدالخريقووهوالوصشاخناانجيرمنخبراوعليهائى
راجعاعنالمحمسرتكعادذاافألنعتبىااالعتاسمصمرقولك0بئرضراوعليه

واص



57

ولطبرقتيئعنهزضائهفيواغمل

نقدمأدظذالشاخوالتاخعتهخدعيقالذمندمحثأنكاواليليضلم

األعمالمناالععتمفاصفىنفسهىوابىحاالتبغضعندالقزلالية

والعنابالقتلواليةمنةوذوالمزورمى11وذويناتيذواههاصاقتي

لكذشباأو

أصلعلىتفتراذلثلكفاليخدنالملكعندوالخاصةالجاهأصبتاذا

1فتذلضوةأذفىتريمتيالتينرىكفضهغءاشضإوالنهعؤاوأأفلهمن

مامهارءاامنذلمهعندالاطلجونوفيفيهايغ

التاصمناصذا3التاؤأنأمرذمن3صؤحهماحذيه

صالىزيلطاامترأرافإتاننافاالفتضيءيفاياتهضىوال

وثقالووكراقيهنففيذكلثيمونفهبهالمرادأتهارمن

ذمنرعفائهاايزلافي0كيزأؤلىاالوعند6بةالبازصالتتهاوننال

بهاتأنيمذقالىوانطاللىالحتيردفمط

األعؤانبعنفىفيمرقاقذخلقاالوالىقبألبئفيا7مختتف

مقأحدوعدصصععمجمنوالمحنىتتقنخك3ؤتذالكأىعةاالسا
تناجيهى1ققنتهاحكمهاطاالتىركأمومنلسلطاناعزتخفيهبئةاليهالممس

الوغرضدةامداوةواالضننلحةاط0اظفىالموتاطصه8وخفيةسا

نحوسكونالبقحذبةيا6الحرنوفدشدةوهىرةالوضوهوماخوننالغيظ

عدالفحديإبمنطريقاعننكى7الذالشحبةممشهـإتوجهالذال
تجنبالئئوفنكب
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عوابأثرأؤحسقمنعاحبهميقيظفرماعندالرجلادعاشفيابوألمن

وانبلمادخبحةاذابذلكوافراربهأشارأؤذفىمل0هوأنهىرا

أئكعنفضالرأيلصواب1تنخلةأكحبكعايغرفأناشتطغى

هبذالخذاأتالنىفاننافعلوتزتنهاليهذونسندصرابهيتا
إفبأمفطأنتئماكرأفي

3زامتالبكنةعنهالمخيبأتىمخوننلالكيزكارالىمألاذا

قائلأتتوماوالسئائلوكللبالممنكواضتخقافبكخفةالىكالم

بهالةدإالمألةعنداكولالةلأؤةتسأائالكماالثاثلالثلقاذا

ابوعئموواحدلرجاةاالىفيالئابلنضبأواذابرفأجمبحونك

محألم311واثبوالالجلساتابقوالاببالجوتبادبئفال0عندجماعة

الىالقؤمسبقتاذاأنكوالخفةالتكتفسينخذالثفيفانواثبة

تقجللمأفتاذااطعنوااسينببانهفيتحقبو4ماخصمكلكلاصارومالى

يهرتوةتدئزتهاثغعينكعلىأةاوبالغاعنترضتوموخذثيبالجواب

ضئاواشتذبزتابارصماممممتسنوغامحيركتةمنضأتثئمعندكفيما

لمواناظصؤمعكويهذاألشماعاليكتصيخحتىأقاويلبه

لكونفالذلكقبلالحديثينقطعأؤكئيبفيكتقحتىمالكليئلقك

اخذأىمصدواستلب3غرلهقىالظاليهصفتااذاالقولغطتهيقال
الوالصرعقالىالمبادرقواررمنهاخادوالمراالقفزلوشبطالمواثبة3اضتلس

لىوابالموميعدىاصتمعيصيخ4صاخ041غيرالىموجه
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اتجوابمنمافاتكفؤتنقعيكفي9النإقمنوالعنمكالعيبمن

تصيبؤابامامنواحدةكلمةوانوضحهصؤمنخيراتولاصيانةفان

كالبمأنومواضبهاخقرصهالرغنيأفثالهاكلمةةميقخيزمؤضعها
أنصاحبهظنوانقذبرال4ومر3الزللبهمؤكل3والبداراصجلةا

وأخكمأتقنقذ

لموماماقيلتاذرخابرحفاآلإلالاألمؤرشأتوامحلمنم
عنمنى11وسخاوةيظرلمأؤةالمرومنفيرلماااالغظايموتجقةيفل
6ءوالمراوالحدوايحجلةاظالفنحافةالصوابمنعيرك

والبنظرءطرئكتثضلوالصالى7صغفاألؤالىكلملثاذا
ضممكمنهذاواخنزنفنسكبحيثقنبكوالبعمل9أطرافك

مانجهفدون

والاخراناوامحفتعغودخالثهلطانالىوزرامنبنظراثكازفى

بهئؤمرونلاموابهاقربونيئصلمة11في11نمئناشوالءأغداتتخذننم
بابهوالخديعةثونطرسولوإلبهوالنقصاألىفىلضعفايكلتحرلخن11

عترالذرعاإللفمتعبوإلبهفوالزعوطا3عاالسأى2ضرب
أصي7الجدال6ظمهلثئامع0الخلقهنااليدوأرادببسطاصلالفى

اطرفا8ليهابسمعهكوممعالالىصنىوامابمعنىصنىمناالشماعاالصغاصصمن

يداناالبدنومنلئئامنوطاففهوفاحيتهلئئاصافببفضتينطرفخيةاا
ارظرفإلبمنلشئانفى11دتفأى01المرادهناأوصوالىشوالرجالن

أىنافسواورمائالباراةاوعاذارنحجخةذاونافسغوإليخعى
ضاصهلنضهافعريخهاتيئئالكذونأنيمواصدابصيطافةوالمترغبوافيه
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ماعندعلىفضلعندكيمونأنإمأرجليئأحدذفيأنتفانما

أنوامانجلوأنتمنكوبتمعىيهاوئحتاجذيبذوفسؤفكيرك

ارتجكفيعنلعغحاتجكمنميبانت1فماعنتكءذلكاليكون

ئزافقضهغمنتهضلبكوامنمإةيرافقتكفيوابدأنتوماوماليفتك
وائناظرةبالمنانسةركةبئأنتمماأنقمللكليحموائاك

لكياكترافهمثقةالىايىضدأصنحابكخالفعلى3كرنالت

لهوينقادونالزصلفضلفونيغراتاسأرأيناقذفإنارأيئبفصلوئرفتهم

منهمأحاضيىلغالسلطانماذاحضزوافاذا63أخلياومغنةويتعلمون

انخالفباعلبه3فانجترفضلساسنماوالزأنيفيعليبمااةيكونألهزيةأق
8سامآمماحينكلبواجدفيوليىحدهنمكانناقضغغتزتىوالت

القؤلمردودالرأيمغلوبسارمناقضتفمتركوانعذألوقاضيا

لكونخوىأؤعندكيجدنمالةضلطتارالىعندمبتئاذا

له71انمزابالنقسكلكوالضينناحاطاكل16ظمحنفالفيكله

منانلساطاالىبهبونيتقفبمااحمهمؤفىالرضممالتنىاواجدانفإسنهالغيردون

العانيقفاومالترهومبتدامومابعدالذىكعقولمواصح1الحومملىقول
مالشجاتلمالجراعقوالجرا3اغنتامماأمضلالواظبرعليهجدعطفوانتاوماقوله

صامطاوعوهوأفدمجزاواظرفإلبهوالقدامعبالمداوالجرىئاكعواالؤدام

نينقادوبذااثلهيقرصنوففلهترفرنيح3ايعقلفارغومواضجع3بالنشدبد
يعس2همعددبعضلةوقرفالانضووادصاثأماقببنهوببشفيماله
ببصرحطهيقالخضعبابمنطحح6لفابةااافضحباءالغنا0افيما

مناخنامموزاتفارفةا7عالمرتأىعولبلودهـرفصثااذاثلةانحو

عن
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عنهفانثونهوتذخلنقتدألنقبنكوسرهئقتهومؤضع19أليفهعن

السنطانفىمنالدنؤعندالحلمابهايبتليإقذاصئفهاخاللمنخلى
فييظئةلفضلرالويداألملونيكونأننقسهمنهمالزجليحذثصتي

نءميصثيفيأؤئمركاهـمنرجلولكلبغبزهيظنهلمضأؤهتج

عايهفليتقانجهعلىواطلزوحةعرفقدوأنيىيتأ13الئوقة

فشبيهعزأؤمنهيسنترئهيراأوكد4الحبذلتبذلفمط3نةمو

منهماواحدككمنينتخرجاخبذلاوذ4األنسةالصهأنغيزاليه

عندثذمئلسىثنتالتمسوووالتشأداالنقباضعندمنهاطهرلكنانمما
لماملموايارئممنفضلذاكانانانتةوئئمالطفتهيستأنثمن
هقذكممنالرأىفيذلكدونهوئمت4خةءمافومتلعنديبذ

عليهروخوالوخشةالملبروخاألنسةألنطباعهعلىءوومؤانته
ةحالوصيستااسضقبلوعليها8ماالناالاقاوب701لمتاطوال

وصقثمزلةالى9اسمؤاتككتفتثآفاذانةذاشأمرالاعشة

قسكحئثتكواذاواألنضاألليففضلنجغزفةذعن9قدغهاط

استأنىأىإللعكممنوآلافأمنفاعلاسم1عنهوعتهفرقهوأزكنهم
والمؤقثكروالمذلعواالواحدفيهوىتكالموتالسوفة3وأصبهبه

التعاونخالفلتبذلووكفقل3وغرفغرفةمثلسوقعدوربمماجمع
وعار06بتداواأخذفيهكأاكأقصاس0ئتارحيفدلمراالنسقهـ2

ظثولةضدناامن8صءيرطبصنلصقبقلبهالئئالتاط17الغزحبالقح
حوبمبمكمشعحعفدمنحهامنوافهابمى011والتعالىماحاالر
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امحبيرعدقزلةبالىأؤلىأنكةالمرونيفضقلهيخكودتلحآممئظغيزكأؤ

هوأنيوثقتايفهأشمنعليهالنيفاذكرماتهوخالئهبغضىمق

االلتمنعنديجدأنةالزأنيمنذلكعلىيحينهوالنييمخرمةالهفي

كئعلىفيهخفظمماهذأفايهنيخزعدواجذاالجىماواالش

أرادكابذمئلقلثلنففيهالرأنمثو4اورالرخلعذفمهوترف

وهزوجذكثقتكوضعوكوأليأنيسكدونلالئضعلىهربد

منبللإماعنبحدالبةءرجلامحلامحوندءةانةاكلنم

وجةأؤاساكضضوفمننتصأؤ3ا1ضزوبمنضربأؤالبلدان

3خفامضدبذمرذيةمقالرجل11رمماوعالرأنيوجرصمن

خاضةراأللىاصدءنمنيوطكاتفيثذطاةالرىاضهشرث
ص16رمنعاصهطاثءودخلألةطات11اوزرالىمحوقالث

والميفالههذكزيينعوخريلميذ3تفطنئهنمأدتعلىالتزيدنكقاله

مهعلبك

الطالومنلرىأمحالةالاضيماواظالواالعضدالجاذالالرضاناعلمنم
أؤيختعفىمابخالفهكلدكزهأن8آثرذافاءاألمورالناسفيياهـالرمنافهمايخا

مقلنمها2محندمحيرمحبهعحرشلمالذىصئامنبهيولعأى11
منيمتحفمايغووفضلختارافىيضعالفرالغراوافهماكالتفطين13

ءالجفاوالجفومتعضظومعضهوأمعضعليهوضقسكفبكفرحضصع

ة01قضاعنافىاواشفحابهاوأراداالرضىمنارعىقماوا
من
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أوالزأىالرذأوالحاجةنيالئبؤةأوالمخلسفييراها0ابئمن

قنبهفيوقعتفاذااقصابكرلمنءواالقصااذناكةالجمؤىلمناالفنا

0وغيزالواليذلثهيبوحتىكآلمهوورأدهوبههلذنغيرالكراهية

ىرامنماخالكل51بانفنسكفذللسببالفحسادمتزلتهذلكوكان

والمؤائمواغارافيهغلنتفاياككأؤنوانمطاءنغبا9زهاوقرالةالو

كاخالصغونقضباعكاتكلقهنم

ضفقةمنئهمويعشونه3امئعيلاوزرائغمنيقضلونالملوكانإعل

غشت13مبخآلكتفإناداأصكائواوانعليهويخمرونغنظراو

ذلكاعرارمنتاأصيمكنتوانتهءمزوبفساداحبك

المخزجاتماسواوجهاعلىقميحة11يحتصلكقالزأىعندبمتزلتك

ايىميالاليههتذشفيمامنكاليحرفنباصاحبكخيلمنتترككيما

وبنقعهيزبنهأنماتزجواخفروالطلباهواكمنكاصى

قطاعهمعلىلنفسكمنكرياضةبحداالفمئوكبتكصحالنكون

ةفلثمدونثلهممحلىوراالوتقديرافكخافمااضتهغوئىعندد0المكرو

عليهأطلوكماوتخثني0خؤمايمذشتطدحوالسزكتكتمهنمالأنوعلى

ومسخياعفالمضانجلفاعلاسع3البلعلىلابى121جطهامقزا

مهماورغبالسخاوعلىابخلاحلكلىاىيضااالمفاعفسخىعلظ13

يلهاوتذتفسكبدنعوأىضروصرالجعامصدر
رسائل6
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رضامتمفيجتهاداالوعلىبهيثاطدكنف9تحىحقكلهنمالناسمن

يهغلراإيئواقزاخغلمقاوالعئصنيق12طختهنماييتواتهنملحاجاالجظفاو
اذافملوالمااالشتخسانوتركاأساوااذافعلوالمااالشتاحقاثوعلى
لمنوالمقاربةلماوبهنمالسئتروصنناملمحاثرالنكعؤةونواأخ

واالقامءأقربانواوإنبابوالمن0وانجاعدبعيداكلنوإنرئوات

ذمئووانلةوالذكرخوةفوانلهظوابهصوابلموانبامزهنم
بالمفوعنهغوالرضىمؤنةكللهنمواالختمالنؤنتكضهضوالئقيف

غنىصلنيتجغوعنعنهموجذتفانالمبفودلغكنفمنضىالزوقئة
بيتةيكولصلهنمالخذمنقإنهفكواعزآنفسكذااثعقمأغن

فيالفضيحةيختمليجقهأخذالوخرةاالوعملالداتيالذةويق
عقوبتهغوالأغلشهنمان3أنانغتاالنك01خرةاالفيواوزرتيااال

حدئتهثمانسألتهمتأوالدقتمانغضبقمتأفنوالخمتهمان
نمعتاتامهـقأ6زاينضهغوانبكنمتبرتأثألزمتهغان

منتاأنههصاالئئظغتوانعليهغالمؤنةحملتألشأمزفنمنانانك
تكققتعنكرفواوانأخدكوكعلبكسخطواانغائخافتفنمفيه

نحدثأنتمنيامنأىبهالحديثنفسكنمنعىاىخ9المذكوواتهذعلى
فعولاالىإصعدىالثئمنوحااياضنعهيهمايضراهـاحمنىبباخدامن

كفاصننكعرحنفأمصدر3ليرهانواالدليل3لجنفسهوبينفىاخا
لنضجر01باسممايسمويسلىمنلسالاسحلنسياناالسلرة08وكرعبرواث

وةاصثاووااالصتعما7يفارفهم6والملل
من
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قربوكانجنداابلؤكانفظاطكنتفانئطيقماالرضاهغمن

ثرامبأخوائهمبصيراكراثاوالقكانهئمتثنكرهمائتمنوكانأمينا

البندصففمةالعضدواالأصنخطوكإنراضئأظلوكانذلياللمناصنم
شراطكلوالحر

ىالصديتباب

فامهوونحضركرفدكلممرفتكوالةومادمكيقكلصد31آبذك

أحدككعنوعزضكيئبدهـواضنعذوأمدوكوتحتنكبثرك

ددبهتزررافالتفتحذيخبكرأياأؤكالماصاحبكمنسممتإن

الىوتقسئبهصمفتهاذاالضوابتجتنىبأنالتزيهقمنواكشفالناس

ذمعفمهنوالصاحبك1سغطهذاكحاثاةأنواعمصاحبه

حيوهومهوتتكنمالزجليبرآتشيرأنبكذلثابلخفإنمارا
ومنالثاسفيافاثىااألدبسوشمطوهذاءالحياقتةااللنمءتجة
كالمكهنانتحلبكاألخيثاقسكذخوأنواألدبالخلقدمقتمام

طحتماذثهءينهوتئوكالمهرأيهالهوتتسبورأيك

كأنكصوتوتقولةتثئمحديثاتبتدفيأنخلقكمنيموننال

ءلعطاالبؤل21وشتأىبغفثينسذاجلدأاوجالوامضنهختبرابال1

لبنمرواضوروالمحضراطءمطاالكسرلارفد3ينصرأعطىنصريميبذلبذل

صونهمايلزمثىواعبلنفسالعرفىوا4الترصملتحقواطالققالوجهلكحمربا
غضابواأىكرات0لنفسثاوالتنسبهعهالتدأىءضهأاؤ
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اطديثاحتجانفان0التفوقبلفيهيكترووليكنانجتالئهبعذفيه1رواك
سفافتناحهد

كلفيايئفإةالمؤضعاصالةعنداالوكالمكعظك3أخزن
المؤضعبإصابةوالقؤلالرأنياصابةنماموإنمائوابالكليخنحين
بهأتيتإنبهتأتيحتىعنمكعلىانخنةأأذخنتذأخطاككان

لة1اوالطالوةاالالوهومؤضعهغيزط

تقولأنعلىمنكأحرصعمننأنعليأنكمئهمانباجمنءالحلمالنعزف
جغلفاالحديث6لفوفياليهنستأشممهـقأحداتفاخرأن0رتاإن

أوالجذبلغفاذامزالكلنبمافيهتتكلمأنوألنفدونانجدذالةعاية
ذهزآلباخلظتانفانكجذابالهزلوالهزالبالجذوالنخلطنفدتقارنجه

اواحدمؤطناعلنتقدأنئكيزكزتهجذازلاباخلوان7حختته

األقرانعلىوظهزتىارااأصبتبالهزلالجذفيه4نجلنفأنقدزتإن

اعبالملالهازلاجابةفتجيبهبرالغضبفهبائتووديتوزقكأنذ
وأتمنتخغيفاوهىبغيرمزألسنثهمعلىبرتوهىكةلفكروالتدبرايةرو9
والسفءوأهـنفسهالىضمهالمالواجتجنفيهنظرتاذاإللمزاالصيف

االظهاهـرنرمموضعاصابةعنداالنظهرهاوالتمهماأمحا2العقلقانح
نئهوالهابمالحسنوفتحهاءالطالطحوتبفم1واالختبارمتحااأى3
ويهكنلزوااالصلوايرافعنثغلومايلحديثسإطلهلوا6خترتاأى0

كدهـمنءواضمفااأىرنهويمأصقبحت7لحكمهابماالتقتفبنفىكا

رودبودونووالموطنكمسجدالىكانصفاؤزالنعببابمنءكدراالما
لبللدلطارداوالمنوشضوؤ

برص
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المنطقمنوثباتالرنجهمنوطاللةئرخامنبرخب

أحذرلمجقمونمافاءذالةيقضبنكفالعحؤكئيصاحبكرأنتن
لثرعدوكميقأقرلهاامواطنهفأتفعالئقةإخوانمنرجألكلنان

فمافأماصديقكلةعليهايطلعوغائبةمنكيشترهاوعؤرةعنكلكفه

حقفبأقينكاجواخاصنةغيرمنرجألكانوانفوثقتكنجضرأنأغناك

تهؤىمناالئحالسوالاليصاصبأنوتكتفهالناسعنمطعه

نصوطبحاباألصعلىاالتطاوليمنوكالمكنجلسكفيتحفظ

الةلئألمداراةوارأنيالقؤلصوابنجهرضائماكئيرعن

علينهغالئطاول13مابكأنحابكأعن

ااإلقة3فنعمفالضكيذبرأالفسزكبود4مقفاليكليأةاذا

أنشأنهفنلؤم4ضرائبعحفياإلتساننفاءالاخفثحواعليه
عنهرحلبنولنصقبهلصقعمنلير

فضيصيقثقذمقيخاكمابفرضىصفيالعمءادعاالتكثرن
وائاوالصئلفالةاعلىمثفينهجماذعيتفيماينازعوكأنطاء

ائووقالعليصقىهـفعاذاعالفالنعلىتطولمنالنفسورفعلتفضلالتطاول91
وكذمذموموالتطاولالمحاسنموصععرديوضعالعربعندلتطولارمنصور

3خبرهاتطارلواسمموصولاصحما3لتكبراموفععانيوضستطالة

جماوزتلصلف01لطيةاوهىضريبةحفىادوبالماذاائمتزدمنأى
لدتبهافوتحنءعالدلظرشاواقدرا
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3لمضجزةا2الئعتنخمتكفبتمحشفببيالمورفيااوبخلو1كأألينافي
جابلوأنهاعاأئكصاحكتخبرأنميقكذيااط18اضتحني

ءالصفامنهغتعقنفالاألكفاعلىابظنتوابئضامغزأؤصاصز

هـ4أؤتبذتذكرأنفتحزفيفضالففنسكمن16اتات

الميفمنيالناقلوبنيلكيقزرالونجهبذلثمنك0ظهورأنفاكم
ذلكظهرتعنجزولمجزتإناأنكواعلمالفضلمنلثريترئماأكثر
الجفارعلىالزجلحرضأنعليكواليخقينروفاالجميلبالونجهمنك

نأ9اناألصخيزميقوأنوافؤمابخلامنبابذلكفيوقارقئةوماعند
ميئواالمئخاذلثعلى

عندالموفةبحنيةوتحلىوالجمالاوقاروتتلبسأنلجتأإن

كجامللماعافكنارفيوالفيهألالخبازالنيددابوتفكامامةا

محففالرةوتصغبثوليىوالممرفهلعماآمحأى2كوشأى1
صي1زكاعفارهامحالجيمضحبكل3متصفابهيمنلماطهارسئ

ءبيمايستحىاستحىلواعريةاالنقباضزاالشوهوءالحيامنيتحيىاسخيامن

استحيايقالممنوبنضهويتعدىتميمةلضوالثانيةالجازلغهلىواالواحدة

اى6والمثيلىالنظيركفؤوهوجمعءواالكفاقىفتى51ستحيامنهو
االنسانوتحرجالمصباحفىقالالتفملإلبمنضحرجمنأص7ممت
الفيقأىجهـاطبهبانبفلدوالمر0لمعنانحالفاهلردومماهذاتحرب

المستوىدا01الصاعلىوالمحينالظييروهوعونجعقظهرأى8أ
وضاواظبارالعثارأصنالجددسكمنالمنلالملبقوفىاالوضفيلاالرضمن

امناراأمنتجنماظبارمنالمثلوفىجرةفهاوخؤ

وناطقا
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الحدعنكفيتىادعائيماقفةوأمافيزشحكالعئمماطصونممما
يخكسبكالمئفوأحاجتكفميبدخاليسهحتصاذالمالمنطقوأما

قاروالوالمحئة

فالسمفتةقذخبرازئخأؤعلةتهت0حديثارجآليحذثرأيتواذا

فانعلمضهقذأنكاالسيغلمأنعلىحرضأعلييمايفبةوالقيهلثاركه
وسخقابأوصر1وشخاخنةهففي

الماتقحلناالتزنأنثاضتطإنأنكامةاواإخوانكليمرف
علىالقؤلفضلفانلجتةتقحلماالتفولأنالىمنكأقرب3ققول

دصرصس

وعدتفيماحهوانتزينةاثؤلعلىالفحلوقضل3وفجنةعارافعل

غالحااكنفنمافيض8نختجنأنعنةعاحبكأخبزتأؤتنكمن

وتفماقصحرابئنملتتمييرعقيثابذوتحززاالعؤلعلىاننلاانضل

خرامةاالنحي

عدؤكلجقوبيتكنيكاصلثلتكطقالافيالحكيمقؤلاصظ
تضرباخغوالحأنوذااثضىالرءصعيقكوبيقبينذنيوالحذل
فإنماقاضوبيتةبدكليسالضديقوانباطكاملبهوخةباط

رضاغمه

باتالمقدرالضميرالمسترتكوناسبه2لععلانقعانوالسخفخلاباالغ9

تطعشأناانوالمحنىاستطتنصالذىالثرطصابفعلتؤولهخبرهاوأفرب

اطجنتإلضم3اغففلالنفعلةماالتفعلهفوأفرسمنالىالفعلالىقكون

أصتهيئة10وتمعكتضى1هـافاعتالعموالعبهوفىالعيبالكلومف
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لمتواعلمنومواسلةخيتوامنمؤاخاةفيتشئثكعامةإنجعؤ
منهلكظهروابئأخيكقطيحةالىالثالسليلأنهعلىنقمعكطنوو

تكووميضكعزهولسصداذاتطلقهاالتيكالمزأةليىفانةماتكره

قطحتأنكلى0الناسمعزفان3نهوأخداإخوانهالرجلةلممروانماة
بمثرلةثرهنمأفيعندذالثنزلذراتتءوابلمثاصمنرجال

على6مقازتهملىذالئامعزتصأنتواتوالماللخاصلالءنيانةا
التثبتثتتادوااالفتئادفاالوالئقيصةيباالىذالةعادضىالرغيز

أذيناخواناءمنكلنفإنإلخائك7رتيماصهمنحالفينعأرتاذا

فنيكنالدتياإخوانمنكانوإنريصوال8ءبكراليىافقرفنيكهـق

أفلالجاملفان9مشنوعوالصزيروالكذابوالصياهلالجسخرا

النيالكذبألنصادبمآخااممونالالكذابوانأبواةمنةزبألنة

أمنالصثديققسوإنماقلبهكذبفضولمدهوءاإلسالهعلىيبزي

يلهاغيدهاوتذلفعاوتوطيهةةلمفاطضدصلةوالموانخذمأضااذاظوالممد1
ؤعونطسرخدنجمع2الفحألاذامهدهاوذتوطيااالصعلىقفسهوطنيقلل

منعذولىياغايةببىاودخلىنصرإلبهواطلعأى3إماحبواالصديق
سلىوهومعطومةوالساالضجرلالىبداعكذرفىبالغاذاالرجلىأعذر
معهفزأىزصقازةيقاول0غيررضاعلىمعهعوناالستقرارواى61الخيانة

ىاراومناالقلمبرؤيةمنوهوافتعلاذانظرفيهيرقئىاالعيفىاؤأى7وسكن

العملاظهاوالرياعرمرواالسمآةاصبىاثيه10وامنلفلاسبمءاعي8واقسبير
المثهووالمئنوح9ةنعوذإللتهاللهيرلصلعملابغيرافيكونويظنوالبروالناس

شنبناوبقالوشعهاستعبحهاذاشنحاشنعهيعاليستننعالذىالقبحوهىبالشتاعة
دقا
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باذاظهرالفكيتصاناصعفوإنالقلنبصذقيتهموقذمقاا

تخلبصداقةفيصاجةوالالدوك5يمهثرير11وإنالسانالي

4صا9شاغشعاكوإنداوةاا

وسكر3رلةالىوصكرنمااوسكر42لمطةااسكومنلمحزز
الضلذمنلمثجنةريحوهوإالىشتهذاأمليىفانهاالشباب

فعالمناعزوالقانصراواصغوالىالقلبوتفرفالوقاروتشعث

لهتفزشكوأن0الحداويخسئكهـالناسني6إضكانهأناغم
إنفانكءاألعدابحقيمنأضراألصندقاصوشؤلةالسوصصديقكئك

القطيحةماشانكقطعتتهوانجرائر7غيتكاايسئوشصسديقةواصملت
تني9المعايبفانعنركينشروالعبنك8يرفغميقذلكوألزمك
حمبالتوالماذير

بهمااالةمرووالعيخشوالمخهمابدالماقلليسالباصيقالناسالبس

اثسدمتاالمتعفظاتلفينفالفعامتنبسه9جازواايقباضاباس

لصدر31والقهرالتساط2بهمشهورهوبماشاهرى11وففحنافالن

ضدققباضاال6الجنونالمجمسرالجنة0نةلفتاعوالحد1والمرئةواب
سهلإلبمنفلصصدوالةانذواالرداتوالفسولة4االنبساطالتفرشاالقبسناط

وفولوجحمأفسلالصوعقلالذىرذلواردىالرجلفكسربفتحلفسلواحمرم
والجنايةالذنبرهىجريرةجمعوالجرافىتحبتكاعيتك71وفسلوفسال

نمهيقالقىفعأىوتنمى4ديوباليكوينسبهيذيعهىا8ذانهشانشد
مالمحاذيريخةوجموأغيتمأذعتمكلىوعزوتهونميترفعتهارنفعالحديشاذا

ءصبزيقالجمزمطارحجتحزمعدراالحتجازاالصتناع01المذرالمعذؤأىجمع
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فتتلفاهغالعقاتمنئةلفخاتنبسةامنتئاساقبساطلباسونتححاصئتحرزا

والئضظنراؤنةعنكوتضغحديثكبمؤضرعايهنموتفضىفركببنات
ينخلالالرأئيذاألنلقلياأفافغبنالنىالطبقةهذوأهلبينهغوبينكيخما
صةم11بصدقوالثهألرمئوالاراالختدبماالالمذخكمذاننهمنأحدا

ايلاءووفا

وهواكوكضئذعقهعليهيتغابمفلبةاداةلسانكأناغسم
عليهغلمبفاذافنيوصارفهبهخصتهعيهببءفك4سالث

لدوكمولماعئيتباأميقسىعليهكلبواذاالةفهولكع

آؤعليهينتؤليوالالثآلاء3يكونقال3بهتخفظأناسنتطفتإن
فاقعلفيهعوكعكيشماس

ناكطنمليةولففأؤنغمةزوالمقوائبالإحشأخاك4نابتاذا

فتختمليبالخذالنوإماالبلتةفيفذثاركهابالمؤاعإبخمعهانتليتقدائك
انةمامواهاعلىرألتكرواثذاستباعندالمخرنيلتمىارظال

الاإلنجى4فلحألفانجههافأيخككةمثارنضكتأبآا6ئحةاتزلت

ومضفظاأصوجديافيلفاأمنالمجهولمبنىؤافانفامتغمنحهحتجزأىا
2اكثيريغابالذىلمحبوابةمغلىأى9تيقظىاتحغظاحفظتحفظفاعلصما

الثرطلجوفحلظلهوقىيعتولىوكذاتحتفظعلىمحطوت3وتحفظهتحؤلهأى

جعلهأىراساصدوالمؤاصافالمميبقوهىنائبةوالنوائبمبتهصااأىأخاكبتنا
رأىممباخذالوخذالناإللضبمنجذلىبئمصمونالنوإظ6بنفسهوةأسونه
تثهوءفعلأىفىواظروجأىالخرجاطلبالنى0نتهاواطنعرتهترك
تهامحهاىالمالتجعاحالتىدةوالثاالفة6

طب
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االسفيقلتهيسحك

بمود3وابتضاثكمنه9دئؤكفيليعىفانهفضنلخاكاأصاباذا

فيهواغملذلثقاغتنممذلةيهوتواضحك
4إخيافانتعىطزلعليهالثأؤكلنصنيمةأحدعندالةكافتاذا

أتقولأنعليالمنقلةفمطوالقفضصرتلهبالئصنغير8وتعظبمهبإمانتبماذث
منهيسضضيقذهذاتانكرلذمقالىبسمعياصننىوال0كرأذال

مجالستكفييكونأناخذزولكنوالكرمبعتلءاليوصهـفئقبفى
االسزظالةمنثبئفيهئحاريهأؤعليهتستعينأؤبهوماتكتمهاإ

المعروفزوئالصنيحةتفماالستطالةنظ
دقاطوسؤرة7ايئجةؤرةوعالغفب6صؤرةمناخقرعى

الحمنابتخاهدةعللذالثكةءشىدمحك8وأكدذالجفلوعؤرة
تصيبالأنكواكمالفضيلةوطلبذآلامااوذكروالزويةوالتقكر
هوالمتطنلعةالطبائعلمواضة911كدادالمقلةوأنبالجهاداال01الغلبة

يقالالمنلفضحباوالطوخيرمناصطضحتهسا3طلبكأى2بكفرى11

أى0ءاحيالىءمعطوماتحظيمهوأفضلامتنأىطواليطولكلليهطا

واالفقةسر7ازدوبرةصوواالبطشرلوواالحدالسورة6التطاول

لعدة1وأحضربئأص8أحقادعلىاحداوتومجمعوالفغنلكمرالالحعد
الىجعزراابارانجامدوضميرذلئاغيرأوأوسالحمالمنعددنهاهالفمل

بياناغوالتفكو3منوقولهالعدةبهاوضمبرتالمذكورأىذكمنضئص
االستعدادوالهبؤأى11لقهرأمحالتغلسوا01ةداله
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وإنما1خريزةععوطبيعتمقيمفيهاألأصدىليوأنهنتسنالماال

أهنأحديمنمأنأماءالمئوووائلىلبيمامظفيالنايبيئالتفاضل

اذاالقوفيالزجلأناالخمطهذالثفيفليىالغرائزالثفيهكون

لينستنهاحتئءجهاثأنبنبحثنمنطلعتاكلهاكالهاخبالة3كابرها
كيزمن3قاثحاوجدتفاذاالردفىالنارونيممنةذفيوسفيه

بئابصااآلضزهايبذاالثئمالقذحعضدتسنتؤريتؤرتخاعلمةأؤغةعلة

فيهكاتالتيابعوثعااالاراكتبدأالكا

فإنالسووجليسالسوشوعبروصالىجارعلىفبزبال4نفسكذلل

مابمرعلىاؤجلصنرصبزانالضبزفإنكيقطكادماالذ

يمونأنوأشنبههأكثرعمااهـكروعلياصبرفاعبعماوصبز
قوصاأضبرامالكلواداأتأصنبزلذئاماأنلمفواصعازاحبهعا

أمحاسقضرفتطامتقىذاللالقهروالأىإللقمعغالهاأى2لطبيعةآيزاكرا9
راكبهيقدحلحودالذىوالزندابهءااليرارامإلرندفدحمنفاعلسحالقادح31

نىيقالونار0خجتاذارإليرعوارندكرىرىويقمالاروىطلبتىاواستورت

أىواالستفحالتفعيلواالفعاللوابأريتصنواصتورتووبترأوالتحدية

تذليلأىذلكنظوفولهالمجالسوالجالجسالمحاصروالعشير4وعودهانهال

يئاصبركزاأىيا0زكيتجاونجطعأىاليقرسانئثحمرماذعلىلصبرلقفسك
فىفعليةمعضطراجملةصاصبطونرانعليهوائبهمامحطوفومومبتداالمذكووبئ

انكأراوالنسخةاماقمضطراهذاعلىحبهطأىكونكئرماابرالمصدرتاثريل

برموأشههماكزهاتوقواكأرمبتدألصصلمأذالتعليليقواناعرفقكنعمقأنان

فتأملشبهواكزكونمأفصدبهاتعليلجلةاغبمونوقواماذعليهمعطوت
وليس
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علىقريةرنجذأؤاوقاحاالزجلجلذبمونبأنوحالمالضبزوليى

كونأنودكنالحميرفاتمنهذافإنمااتلاملىقعزلةيلهأؤالمثنى
عندولنفنممه3متجتال3اخراوفطكأخآلألموروغلوباالتفنى

يرنجوالتىوللنقةناركاالفوىومؤثرا1فحزنمومزتبطاوالحفاظيالرأ

منفذابعزمهلبصرظاواثتهواشمواوااألفواتمجاوعلىدمنتضاقبتهاعا

ولنتككلهؤصلكرنووتمزمةلفهتا9حتىاملمانفسكاليحتب
7كيةلتزوعنمالنناغعنمعنماناملماأنواغلموبلقتك6وسلوتك

ئحزضأنغيزمنحبهدالةيخشطأنوأخداهما8المنمينوأقثىالضل

إللضموضرفبدنفىةدوفقروسؤصالعنماصىاالزلظ2صطبا1

األىغسهدنةوموكمتصراأىوتجالسإللفضحفهوالنفحضدكانوما
االمحمودهوالصبراوالمعنىبطاراتبطابثعنىوصالضبفاظواطبيرلتدواالحعل

بنفسهتحهكننووارتبعابحنانهااخفضسواعنداألىنضرابطاإكأءاطون

مفعولهفئادالمالفعلعنلعملافىفرعادكوفهلحملافلضعفهالفاعل3اأناال

االصواالخشفيهضبطالحزمحملمامصدظتعالىكعولهيةالتقوالمتمى

علظاسمومنفذافعلهعلىضميرعقدالثئعلىعزم0مختارأىومؤشلنقهل
ونيانلئنالقلىلسدة61اوؤص3ذوألبحرانفذهماونفنإلتيئنديديقالنفذأ

بهيهتئىاالعيشمنبهمايتبلغوالبلغقهـإلضمنسيهذاوصالعنهسالمنعمافير
اننشارالعديركأصأكزهااأفثىاغائهأ8أى7بهتحفىأىلجذشلغيقال
اغيرمننفسطيبعنلعملهوأصعفاماىونشطأنفعهماصداماوا

يلتأوفىجلةيفشطوأنعليهمعطوفصدىوامبتدأأفئصىليهومجمجرضى

المنافععمقولهوخبرإلمبتدأىيالجارمتعلقوهذااقبلالمقدؤءإللباالجرمعدرمحل
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وجالومافضيلةوصيقالهاقرلااكلذصالنيالفنموالمناخعاعليه
3األنبابفيافضلثملعندمزلة

بكافيالزبئتىصخاوةانسخاأنهماواعم23السخاتسكذص
يديةفيبماالرجلنضشوسخاوةالثاسأييفيعئاوسخاوتةيهيد

الناسأينىماقكةوترالمفاخرفصهتنخلأنميحاوأقربكثرهماأ

فقدوفبذلجمصماموفانالدشمنوأنزميمراكفيأتحمى

ادكرموالجرداستكنل

فانحموداتكونأآلففسكعقامذابوااألفىبهرفنفئماليكئق

قاربايةمنفاألدفىذقبايةنوكلأتهلومهومنلعيخاقالحسد

ماتكونخبزنانعلمأنسداطبهقابلمافليكيقءوالخلطاواالكفاش
وخليطكيركعثيكونانلكاغتوانمنكخبزفوحمخونينح

عنكفيذخالمؤةفيمنكوأفضلعلنهمنفتقتبىالعلمفيمنكأفضل

فعومحرموالسخاوإلجودواءلسخا31اجوهوالعقلجع2توفدهاىا9
إلبمنيسخووسخوتعبإلبمنيسخىبابمعوسخىعومنيسخىلفاتئالث

قالثالثتسخىكظعنمنقوعىالثانيضمخومنساخاالولىمناعلوالةظرت
فيمالمفاخغتدخلابهمامحطوفيرمنقركثرماخبرهيمبتدأوأالمصباح

بهمامنفروااكزماوأفرسأمحأاكرأالجاربرومتحافالجرولقبالمصدرمحلهمؤجلة

الخالمياخلهوالمحضافايمقمحضمنتفصيلمماكهاوقوله0المفاضدخو
كروعنصوقىاهيقنباعدقىاهةوضبربككرمؤمنأبعدىماوأفئ4ثئمنص
وعفيديهمافىوأعدافبذليئءالسخاأى0الوسخبفتحتينوالدنس

بقؤته
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فتصييبالجافيمنكوأفضلمالهمن8فتفيدلملألىنيمنكوأفضلقرله
بعالحهصالحفتردادالذينفيمنكفضلواببامهحاجتك

أنالينفعكأنهلمأنوحاسدكأنرعدوكمطافيهماتنظرليكن
االعذادأقبلبكز3ذنهوقو8قسك0رفيذمدولهأكعدولىلخبر

عليكناروتوقد4طسآحاعلىفتحمهوالفزصة

ذالةنفاءؤائخنهالأكعلؤكتريأنركأعظمأناضلم
اكتفاراثفاستطقدزتأتنقاءعلببمااتزةاالىشهوعببلله16كز

وانكنتاظطرمعطياسيخنلتفهنالكبهافثتأنعناوتهلعد
نيةالاااوبحدالسرعداوةفطتأنئاكفاءاضررواداوةباةبمم

معواعلمامارواالظنمموذنفاءالعامةبعداوةاظاعةوعداوة
باصريائةالتكاةكلثيانةبمشيهفاسوالفردامداوةاكلليسنأنةذلة

نصاكقأنكودخامزكفيالحيلةمنورقةبالفاالرقبماوال

والتجافممهثتقافأالسببليفيبينهنمو4بةفتذخلانهاضفيوتؤاأعذقا
وانمنهذانتستاذايزاخاتكمنيختضع8طزقيفورجلليسنه

لهويقاواستفدنهلمالفدتماتستفيديقالأىالناشأيدىعاامتنعىا
دتامنتعلىبمعىذنهنؤعرابالعل3فداداالأعطيتمفهومنعىباطلاأفدت
لثعئلأذنومنفيووسولهالمهكرسمنفأذنوأمالىوأماقولهبه4عداأذايهذا

افيازالعىكذاأعدمن3به3علىوالمعنىكؤلوأبه3ضعىطربإلبشنيأ
هناطرظالمرادل0الحربئبهيدافبمووهومايقاتلالسالحلبسامدةدا

7يقلطراوالمبيلواستغفلضدعاذايغر0غرمناسم6والمزلةلقدا

ضعفمكونففتحاطرق8والتباعدالزفعئاضجواافضاذااقهشامعدو
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الثعدوفالطزقذويغيزعشؤكخوانعنإ

وانباعومنالبه3معاببهءخعهـاحدوكشتمعنالمتكوتخ1ناخال

عليهنصصيعأنئرءمنيروالبمصنيرذلكمنعنكاليثذحتيعؤراته
ءالهواكمسترضفتكونءمؤغيزفيتذكرأؤلةويستمذبهفيتقيك

الزينابقبلبننله

مالوالفيشفياليبرخفاةسالحاعدوكعلىوالشتغالقحقالتتخذ
لةمتروالدينسال

عرفمنفاتهداهيايتسأنتحئنفالداهياتكونأنأرذتابئ

منوانحيفالضمنهخيئحاناسنروعالنيخاتيءااشيا

6اظليقةفيامحةبالميعزفصزءاستطلمابهابىدفناألرببارب

علىيطدحالنيلهقيمالمستاقلاله7يراربأآلازبهومناوالطريقة
علميهبقتهازبهخامض

فحوأخذوطرقهوجىطرققابهفالنيقالوفهومطروقئقيوقدطرقعا
شكدعنىيدعودحمننهى1ثمبههاالفخااطرتحأيفوااحتالاذايقالتطرئ
كسرةءيايضرلمجولذفاحذفشالواولوفوعهابينبابضربلسرمنادمفارعهصلوا

مثبضهىجمعوالمثالبمعابقإللفتحجعيوباله2الحلقصفهـكانالدالقصئم
وهىممننعوزجعامراتواوتنقصهفيبلبااذاصصرحفلبهيقالوالعحيببللبة
لفسكروصدةوهرابموالدهاىكلرمىالممنفاعلاسم3ياعنفترانااالتر

دمىحمرضىلفعلواهوودكغزاةدهاةعمجمعاهيقوود0دعلىعلهظاسميامواأل
والمكوءاليماطسرفكوناالوب0خدعهضالوختألالخاتلةمنخادع8

اهىيدأى7المنبيقةلطروايعةلطا6اماقلواالريبالعقلىامنوس

ن
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ضثاتظفرغيزأنكألألمزرنجةاقلبك1فزفأتالمةااأوذتان

خهغاليكثويذعرفعليكوئحرثههبئلالناشفيفطنالهيبة
ةالجراواظهارالمهابةحمضمانمنذلكلمدأرا3فاشفبتهابعقما

0ممفالزمافنخاعددربكجازاةاتجليىوانرأيكمنةةطأخهاونوا

4وعليكاخهاونواةاالجراالرظوإالهببةشفاراصمتمنلثاوصفتالتيالطريقة
ويعنتفرخجراأقلمبكنملألصتىقبكفيةوالجراأمزكفطذرط
ذراطالثء

نانرنهغضيئالبافيلكأامءوملألكهفمطتشلثآعدوكمقان

أنالنلبةنيأنفماركوأمحزعدوكعلىالثاقؤةاىأقىومنايغشازعلي
وتنظرعدوكعلىأحصإلكا6اكلهؤراتاوأاصيوبانشمكعلىخصى

أؤنهقارفت7ملالناسمنألحدنمئهتأؤتراتكلعند
حتىنفعكعلىيخيماتخصىححمهفااسبمنهقارفتختصفان4مشاكا

عؤراتكونخصينعيؤيئالحبعدوكبرفكلةذالثأخصيتاذا

بنفسهنفعوالىدىتااالفعاإلبمنيشعؤ0أشحرمنميادءأائما1

وصمونصرلمجفرحأجماثالئةفحممنوقدوردالملةواذقاطلكسرغهـالف13
ىعقطغرنعبمزإلبصحبتءأصإبمى1سدموالىوالىباالدىها

الزمتضىصيافحل3اهـضاادصوليستوأفسدحوأهـقةثلىويأفع
موالفعلواتيقظزروالحنوا4ائدةءالباوقل6عمناءوإللبابنقهةيدى

اثماكلهماالحجأوذالصهمثلخالطتأى7هركاةلظ61تقصيهأى0
بغاأكال008ثابم

لرسا7
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منفافمتافاذ3جامصتمسيابذلثهففسكوخذأالملمةواحراز

اخيوك3مغورانياجاضائعاعاجزاننسكفاعذذبهاوناأؤلنهدقعا

اضالحهعلىماالتقربعقىبكغبىمنحصلوانرئكمنلةتمكى

صىوهاذعيباقاخفطأنتالتراهإساكعدإئبكمضىقذأمزميق

ثغاكاصعينناؤابائكمالباؤ4حسبكمنقائلفهيزلأن

تحقلفالبالمربدكععوكأنواغلغعييذئصبكتهذاجنل

فا4وعالعرافيهلثوحيلتوحجتكالثؤلكواإلعذاد14قؤأ11عن

6اللفوالطفانهبهخثنتفلنواللهنيئوالتقابيبهحمقتروفالاباعللا

7اضحلوغواذايخأما

فيبطنعنوقذنشهمنأفهقيءبثىأحد8بدقلماأنةاغلم
اصاالغيزأؤاناق11عضديئهـثءبه9فييرةاتاسعنإخقانه

يموناشواذعندمنهويبالنىولسانه0وعيناونجهةعايهبهثنهي

والتاالممبفتحمقتلواحافتلتهأصيبتذاالىضعوااالنمانمقانل9
المعورعدتأىنمتووالمساالصباحفىوداتكؤيهصالى3
حألنواظرمحةاثاوأعورصهكلصداىاأمحوراإثمناراضحنالبصنالمه

عايرةوقالصاحالنالهجحلذائاكمنعنهاذويملنهأمنفاعلاسموممكنا
والإلئهلهت1ثاالئرشاافاالزهرىوقالفىاالىمنمايعدباط

راعمأفزقئايدشإلوعهورالفزعإللفتحالىوع0المثالبمعنىموتقل
04بدمنإاقرلمبىفوصءاىدهونحفعىدهبأى7فزعكالاأى6

إتبلجبواصواتناشىا9طبابه0أفالهاستقصبلهاذابأم
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لها3وفعرخ0هذفاخشزالبدامةظكضد9وفنوراؤمخسارمن

ابغتانها3بئافبةوخذ

وأتنفهابدالاءوأتكانالألثفياالمورأؤقعمنأناعلمنم
يالتساصرام11والوقار6الجاللةفعابفيعهاوأشربالحقلوأضرهاالنال

عبتاهوتطمحماعد7ألجغإقكالانهنالمغرمعلىءابالاومن

والقلوبالفيوننييرىوطأشباهءاطااوانمامنهنعدليعىماالى

غافيربؤص8وخذعةباطلوفاتهنخرعلىوالتهنمجتفضلميظ

كبشالىكلطوانتسهاليهسونئماأفضلةئماعندازاغباعنه9يرغب

السضوالتزيئحسناقصنغكفنكسارابمحنىهواتفضرظف1
بهمحواستحداذاالحرباهتأخذيقالأيضاضصإلحد31فبااالهبةا3

0فاجأذاانفعإلببغتمامنبغتهبققمنجعخاتاواوغرفكشرفةآعلىاالهه
أوؤببهقبهوفوعاووقيفالندالنوفعمنتفصلاصحمءأةالمااكضوالمبا
أىوذممتهاذاعبتهيهووقحتاذالمتهبفالنوقعتيخالوسعطالثئوفعمن

لعظمهاالجاللةا6هزلتهوتحبفع0إبمننهاطىيهتهتمنهزالىاأشمماك
لغرامامعنىواصبهعمولاذاددفرمرجلوالودوعفرامواوالحمنةالرزاوادوقار

يأجم7سيماالقءادذالالهاليءنساإلمفراخهوللركوسلثالالدائمابذا
وتعتثصرفقىتفعأى0عيناضرلمجصظمحبهووخكيربهرهرملهملطهاوأجمطرأى

منيخدعهكهخدجممنبلمايلهالعبةاثي4االفازبهكمعرلمكشاا8خضعوإلبه
يردهلمأىعنهبر9خدعقربوثروهاوادبهوااذاختلهلثالتاالباب
ء0دأرتجعنىلنىيهونعدىوأذااالرادةعدممعنالوبمناذاعدىوفالن

قالوإلبهتاقأىوتموق



الىبيتهطامعقكللتزغبالتاسرجالمافيالىمنهن1رخلهفيفا

اناسارحالومافيبالطعامهالططمنأئمبهاطسابا4النسابلالناسئبوتماني

صااومناشاامنرحالهغنيمماوتفاؤتاتفاظألأسذماالمن

ثيابيافيئلفقةبميدبيقالمرأةيرىاتهفي3بأسالالنيالرجلأن
والخبرإرو8كيزمقنفسهبهاتغلقحؤءالوالجهالحسنقلبهفيلهافيصور

عنثذفاليعنه3الذوأدماقبخأقبحعليمنفايهجمامذثغنحنبر
0امزأغسيزاألزضفيببنئألؤحتىينقأبمامشنرفايزالوالأمئايا

ومن4ثئقااواالحنقهووهذاماذاقشأنغيزسأنالهاأنلظنقوا

ىفيوالئساصاصرابواامالععنويخلهاويظآثاشسهنجملأ
قكافقطاع6أنروبالمنمايصيبهأينركلنوقرتهشغوتهساعات

االتجدمنوقلجسدأملصوضعتشهؤتهناربخمودمنهالذات

أمروفيوااواوالحميةوالئرابامالطعندتدجأمرفيلنفسهنحادغا

مأواالنهاهناكالمافرتعهاعلىوبطلقضضرئأواوارجللنالرحل

تدملمرادممشايقاومضرالجممالمنظرمامققبحالدسعقلهأىبالضررفىى21
قلةالحقأدمالتفضيلنظرهاوصغرصسمهاوايمبمضرسوتباذافبإلبمامشن

مجميهالطعامالمريهمنالطبيبحمىبمنعهايقالأىومجمى0السعادضدءوالشقالعا
الثئعنقسهظلفيمنعيايقالعنىبأيصاويظلفهاوبابمرمحامنعههايضر00وحا

يطردهايقالويبعدهاىاامجا0ضربوبابتأنيهامنومنعياكفهاطلفها

أعيعاقبهأى6ايعدوكدوإلبونفاصجماضاذالبلداعنوأجالهمجالهم
ممحقبالوويإالوفمبمبابوالمرتعبلومناماقبةاوصوءالوخامةإلوالوالوخامةف
دخلىإبهلبهاوعنناراوخدتلونودااصلى7كرمإوخمحى

نهصي



وااللمعوللثنبفة1ببةالرعندكبنهزأوفيوايثتهواتءاألهؤاعندته4زو
مومقانجلسكلني3غايتكدونتسثطرلأنطفتان

إليفاتحطالقالمنزلةفؤقلمكإالئاسرغنفاءفافعلوذنيورأيومقالي
مالمأفركمنوئغظيمهغعنهتباعذتالنيالمخلىفياكإيموققريبفغنفسك
الجمالهوتزينمالغورأيككالمكمنوتزبينهغتمطغ

الىمحالتمعلىإنغاتينلميثواضلماعاجمنئمالغاهالمابغجبنذال
فكوالبئواغرقهءلمراايمونلملهفإةالسكوتعكفالتلبنوقئا

ياذاسافمابىيانواعلموالمجادنةافناظرةنحفن235المراحشر

لهالباطفيمجايلإنماأةزاعمزعمفإنمنهيتضثبمواليتحئمأناليبر
كيزألىيخاصئمفإنهنةابياهرظاالحخةثاتكاقنواءادلالمأللالحقعق

وضئهصاحبهعذلإليهاالباظصومةويعدالالنيقاضميهوإنماقاض
أمرونجهأصابفمدقسهعلىبهضىذالصاحبهمنأرجاأؤنساأن

ئمارئاكانذلككيزعلىؤمحلموان
مختجنوأنتإألءبشيئنفسكذاتعنكأظالتخبزأنامتطغتإن

إنلانقصيرواضضداحاالقؤلمحلىافغللفضلالعماصاذيهبعنضعنه

الفغلهعلىالقؤليوقضالزينةاقؤلاعلىالفنلففنلأنواعلنمدأفملقصر
اقهانزلةاأمحدونتهلئمأنهاغايقا2اللتباسهتااترالتهمهالشواالريبة1

وبابهسفلعلوالىمناالقىاوالحعاخلأىمخطاسضقافثطاليهااينهىتسدقياو

محلهفىسلتهمعلموصواسمأواصبتدضيهددللمجالماصياوالجدالعلمر3ثافتلى
ذاضمعالىوغيماالماحتجنامنظكللاصم0صاحبهكلدلفيقىلواسعتهرفع
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اظاللغرائبمن2اظلة0مذكامءإوأناهجنة

وشانبالىدافتهافي3ؤحالىلمتمسنالعليكالعايةكتاقىاذا

الفئجروابئيخفنهاهوعيهارالمىابئوإصذارطاالفيالةاحةألفإةهام

قذرأيفاخصنةنفسلثفىثذهنفتحفذعللق8أليراكمهامنهاص

منأرفي7نحعجلالىأناألعنالأضحاببنفى6تنتري

رفي0ئرفتاة0محرهـاناسامنشاغللمهويأخزاشعلعليهفيرد0رأ

واحدااليخكمحعليهوردومافيهكانمايفسدتعديراإيخنسهذالث

األموربهتختاراتذيرأيئمصككقفلذللثثيعليكوردمنهماقإن

عليكواليمظمنمنةتفرخحقبهفاشتغلبشتثريئاألأؤلطاختزثم

حقهفيكوجعلتهشلةالرأىأغملتاذاتأخرماتأخيرومافاتفؤت

إنائكواعلمعليهاوالتماماقزةاتزجوغاةثىكففيلنقكيئا
عرتامنماحملفيزتهاوإننجاواتقضيراالىعرتامبادانيافايةاجاوزت

حاجاتهمفيئفغوالحفسةاناسارضيخكاللففياجاوزوابابئاألعن

دشواخأالمصكنت

خاللعلىعوةصاظبالصحلةاظ3والعيبالقحالخهحتووافف
شاحموالمداورةإللخادعةوالميلىيداناطوالروغانالراحةلفتحلالروح13
اكا6قدةى01اجتصحوقىاصموارنصرإلبهكبهعلىهبعوألتىجعه
قولهمنبدلالمفردتأويلفىلةهنماصلةاحونللرانصله7وتالىهصيب

اوهىتقدير0امحذولمباخبرغونهأنيالوبيانوااغفدرأيهاخملة
حشدعندافوالمحنودخراعانااذاصنعامناسهممعولالممنع48اارجل

اعلم
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نيفجهلموبغفىنالىويففىأنؤمالطيةبنفىأناعلم
فاةيئجهنألعلنكوالمذرابيانكوالزاضاوكعطلكونالأناشتعفت

فاذا3رائمةآوإمايضاماتشبكأحاديثعليكزستىأةاغلم
وستحرمى3بماركلمؤالحفظفانطهاتزيأن3خاليئأكضتأغجبتك

اناصانشاءمنالئعجبذلثعدصافئفااناماألهامتعجفأنعد

نلئمئيرتأومزةذلثنشرتواذاينيركالةمخبكألوليس

هنجباافانؤدااعن8فازدجرنيءوقمهالئاخهنمنوخره

والاضنىا6يخلتئالناسمنرأيناوقدشديدسحتصيبزك

يمودأدقمنده4حاأصقبرلقأةيخه6والبهصإليثاطعناأليقي

يعودثئم

علىصىاتىشأنهمناإلننانفإنمنهاوغقظالزائحةوإألتجارإئالك

يبالىوالسمعبماثمجلىالناسثرفأيمخها3ماراالثاألخبار

أالاشتطصنقاءبالرأني8رراةوالصذقمظمحةوذالثسمعممن
ملقئرناناالكتأمفيئوأفيصذبهوأنتاالثىةتئبر

اضعفابفعينورواظ4اجزاالحصرلىواعرمضديالؤمجاعتأىخااصن

ضئانحىرمنفاعلاسمصهالردىأوالمحسننمموميضاصتهطابفتحتينوالمذر
رائعةمجبةصويقالفير00رامنوعويمبالذىلجالاصنءوالراأجمبئ
اكط6عقلققصى51العودعنواشهاضغأى8قاتييراو3
أوتهاونعليصكيبادخلاررصبالشئامنمصدرميسى8كلنهيهفالأى7يهوا
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أكالكبنفاثسثبمااخبرفهاهـاصامقولكاصوال

لألحاديثصرتانوإنكقائلهرأكثرفهاالى9وإنساخأنتص
أضافالمقرخئمايفقرعكفرأامةااعنوضلفماةكاتامألوحاعيااو

نزلةو9بسلطانعليكنضلفيمناسالتمنصاحصتئقأنظر

قيقنك3فئفوواإلخرانكفاشواأل3ءاظلصامنذالثدونوميت

زلجهئماإصءاعئانضذزوت4امفوافهلتقتأنعلىصخبته

ةاالستزاوإنالودمقطعة4آاالىفانصنتزيدوالمسنذظىوالمحاثغيز

7وقماةكلالثقربلنقافيإمحةوالىنوبالهضىالىواضأ6إصامن
ةءوالمرووالموذرفىااقاهءنضكايها

منهلةصمطلافييخهسفهوأنبسفهأقوامهنلىبعمطأنكاكم
أنفاجتفببهأتىماقذرضتفكأتك8بالتفهتهفاأؤةرصءنف

بقزك0إئاذمكفحقتئوبممذعندكهاذكانقفانئاله9ذيت

الثذالثىفلد1علهمموتذأنفأمحارضته

أيفابوزنهنءاظبهسرذمحونخلصجمع2وساطنةبواليةأى1به
نفسهوطن3اخالمنرقوفمياجمعبهسرواالخوانلوهوانهحكضءكفاواال
هناوالمرادوالعروتلفضلالعفوالأااوذلفعلهميدطاالصتوطياس

ائمه5فولهخذاتعالىفولهومنهاالستقصاعيهموعدمالرجاخالقألليسوومن

أشدالجنع6مرابهتدفمعليهاناثالخواصأىاال4علعتاصايقالعبص
نشتاقاى7خبرانمستقرظرفروالمجرووالجارطربإلبمنلعألالحرص

هوألمتمفأيفاوالسفيهالجيلعلىويطلقهـكةواطاظفةوأمللمضداطلسفه8
تجتهطرأىنتبع9افضدىلهااصتذمحصالثيذ

ال
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اواللىوالمرفقأخاأؤقرابةأخابهنستاشتاوابئآصداتضاحبنال

9اإلضتزماأليضلمقذائرؤةنلأمنثيرايمنءةةبمراالولداوال

ققدوئياوناوااللباالداظلصامنكثيرايمفحبواأنعلىالتبثلأو

ثترلةوخفةنشارقة4ؤافي4اأخدثووقارطالمروةحبصبهساسق

رنوالترورأيةعافيكعلبهوالظفرغإلألصابلث2لمتعىال
اماأفانوضتاذاكوصئاستباناذابظنركوتبتتقريحهعلى

ماتنىبعدالكلمةبتحتبواأنعلىاذاافييالزاء4مثلمسالتصبمل

الحقلفيضحتثوذاألصخابعلىإياينننطيفواثئمخاطنجهايختعسوا

القخاالفيوفأمو

16أؤثصكالىفىفطةنانأؤسعلطانلمنزلةمكرائمفينجدظاليف

أقلاألننابفانالنسبلمكاائهكوانييوالازواآلالدنحامورا

علىكبرنتااذاولكغوالذنساريئالدنيأفلماعيق7ءغناالخيزمناقب

والذيخهاذنياانياتزالجاالة4المروفانفيغجبكفلكةمروأؤدبن

االخرنياجمثاالتش

فىكوالتبذلنىواضانبسطاأىالىكذايقداالسزسلواالسقئناساالنبساط1

وههمحدرلغلبقالقهرالطاصواساالف2نبساطاالهوكالتدللواالداللالتصاون

يعخقر31طربويإبوعليهيقلدظفربهببالطلىظفرالفوزواضرلهمفعاشالى
ائحبافيبهايتطاولواأىدإلجةوالغلبهخعنيفااخبكيتممواالتعنيشوالنئريب

رتكتاأعال8تفعا7ائرب6ةناأعد10
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أؤصمنتنجمارأتفانظزنحربةالحزصوأنخلة1بنابأناغلنم
الكيطأبأواتظرزا0دقتلمنأكاهـرأمبآلمةالقتالفيقتلأمن

يطلبتنأنم3بطاصتهقئكايكاعرنأنأحقمفياواباالنجمالي
0بالثركاله

وذكرتهبسؤذاكرتذكرهوىنيهالثنثآعلليسأتهلاك

واؤيتيمناحلذ3يشخنتكفيضزاؤذاأل4ةلبخيخرتأ

المعاماةطنوافيبكبرواذاديقكفانمحاهاةأودصمؤطنفياال

وانالئمةسييلعليكاةمجئقولمذلكسوىمماتركتبمانجفللم

يسيرذوأاليفراآلتتزةأألعدؤكرأقاألحزم
ضرأاضرا

بهامجضلضبيهاالقوةصاصلةصثةإلنهالعيدوعرالقابضعفلغةناب9

قمصمووالمقتاصابتفىإلجتهادلئئطابهـصواطلنبىوماالنجغىماصرةمبا

واالصلااللفظالثالفىقمنصاغوامفعكأوقدرماابمحنىالمحزاقويمالقتلبمعنىميحى

هـباطعنالجبناعئرةسببأالولدمجبنضبخلةقولمأوحكلليايممعاهكئرةلسبب
منىوءبااموااالسداعخرةمحلأىوضبحةمأسدةارضرموقوالبخلوكزة
وقدالحرمانعثرةسببهـصاطوأناقتلاروةاحسببالجبنامناالمصثفعبارة

هـصاطنهاب0سواكبطلىاالشئبوزنكمالطلبة143فانظربقرلهءدالعلل

كرذمناالمراعىافةواظثلطاعلىلنلثاليأى3طربأدإبم0ريث0شرفعله
الموطنحمبوالجهلالخفةعلىحمألاذافلوالاسمخشفلينفوطممنأصداغ

يقلطراوالورليباللمأىمجفللموقرلهمواطنلىومجمعوالموضعإلمن
مضيلاسحاالصم0عذلهأىقالبابمنعلىكذاالمهقولممنعذلاوالالثمه
ذكزكعدمذكشأفىواالتقناالضبطانىاوأتقناضبعاةادرأيهفالونصمن

اع
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1جليايقالأنعلىالحزصفيخمفهيكوزأحليئقذالزجلأناغلنم
زميئاالزجلدنوقذالجفليتكتفأنعلىئيهطدقالأنوالمخافة

فييقولأنءيهةيقالأتنوالمخافةلسنبقالأنعلىالحزصفيخذ

يهواضترشاهةوأشبهذازعرتهذرامحولفييورمح

اتهفخامواكالىبأأقراأيهفانظرأصؤباأيمماتذرالانأمر13كباذا

3الهوىخالففيئوابااأكثرفان

قوىاالجليداضرالفرقليلعدكمكدىلهذكركيفركانفىاالابإه

مناصئىادليققووااصسداصالذىبمتحتينابمنلفاإسحاضديدا

كسكيترارقىميرخيتوالز4الحقيريناوا4ىوصلباذاتورمإب

يتكامصاالقايلكناالاليماطبوالزيالزاحربصانوفىفى

فاعلاسموى4فحاحةاأىلمصراالسالةوفرحيملسنيقالافمحاواالصن
ادميلوبيهتدلمإلالصيوعيىىتسلىفزنعدعيلويةلوزرفعلى

منطمرفمن13بمتحتبرالذإلندرواطسكرلانطافوضى

طونقدارجلالمقواقانهنهمحنىصوطاليفؤممعموخلطضرسونصرإلبى

صقرنمهانهعهيقاليخافوضديدوىالهكلنبقاأنعلىمجرصعنهحلبما
حليماساكضاراوطونقدالرجلوانلالجلفمماعلىوخوفهصصهحملهفي

نسبتههمنفيوفصيحانهعنهقالأنعلىعضعيهرصالصمترممومكثاةقليل

القولفعهءغيرقيقواعلىروتركوااذاهـفيحملوالحصرىاالى

المصباحفظ3نفعبابهوبغتكوفاجألىأى3وخلطاقواممذيانافيكون
النضىميلعلىطلقامصببترعاقتبهااذاخبإلبهويتسنصدرمقمووالوى

االهوأءأهلوهومن0ساانبعفيقالمشهملنىستعملنمئمخواكعرافهاوا
وقيالشهوةاالىالمدئلالنفسذكويقالضحيؤاالىالنفسيلمالراغبالوىلر
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اقتقارفيكونعنهنم4واالشتغناالناسالىاالقتقارقلبكفييجتغ

ترامةفيحننماسننضناوكويكون1بشركوخأكلمتكليئفيهما
عركءوبقاعزضك

والجايئاملماإلالجااتاأرذتابقزاك43طريهيزبفرأابىاالفي

ابحمالجليسكوتؤفيعقلكنضيعأنعلىتزذأبالبيانوالىدلفقه

كاطبهمنافصيحاالرجلبهننتممابمثل0ئاوغمذاليعرفمائقلعيه
أخلهغيزعند0تذصغلمبقليماس4أواغماليفقهالذياألعجمى

حتىجاليخعفوأنعلىوحرمواعليكقفنوو3لةواونؤعااال

0ايحقرالناسعلياألضساأختهوالذيواآلثالهؤامنكئيزاأن

فقدقالنمويةاطالىخرةاالقضداالىصلىنيادلدفىبصايهوىالنهبدناثسى

واقغالوىاتتغوالالممصواهاتخذأفرأيشمننعالىالفالرىانباعذمهالعظم
هوىواصصعداناينةالجعطلفظقالهفانهمءواأهتبعتقووقىلهحما

لرالحيراظانهايةأصائهعانباحفاذاناممطاليوصصىمبناآلحمخرغيرهوى
االخالقمنيعتجنهمضادالولدخلاثبررافهوعناطوىوأطالماؤردىوفال
مسألكااصراخلومدوعضيضىكاالمرسشمجعلوفضاغياالاالنهـلطوكيافبا

منالغليظوالجاق4مذهبهالرجلطريته2ارجهطالفهعسرإلالبثر9

وافيالمجالىوالجيسالفصاحةبيانواالفهموالفقهفواذاغلظءاصىباجفا

اصرورايفطىالنهغملحفنقيلومنهقضالغعالبابكامنلئئاكهليةاقغطية
حدئواالسعمعليهعيافولهذاوماخذغمظكهيقللغممطاوحواغخوالحم
عنهاطةمسعودرضىابئوقورسلهواللةلذبااكبونبمايعرفوناسالة

كهاطرقوفدوردمنؤبةابعفهمكاناالعقوطمالنبلغهيناقوماحدثبأفتما
العماوةاصهذعلدو0قعبوألهعقولمقدرعلىاساكنكماناأصفعيفة

ال
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صاحبهعلىامحمبأتكصاحبكاينلمبهويقتمعاييمافيثقلينرفهال
وأخدانهأضعابهمنبأحديئءيرىالأنوراضكامزوعاثركاناكإوا

صاجبكبصاحبلطقذقومأخذاالقلوبمنخذياذلثانة3فةرا

بخفسهبهلطفبنمنمؤقحاعندأخن

0ثتالويثنكراننطاقعلىيكقدنهواعلمأ3المحزونعندالفرحانق
وذمنتضيهتتكروالحييثيالزاةجلسائكمنعسقنأفكاعلم
والكأيثالشمشكننحهـفال0زغأؤكأنضهعنغإلثمن

تفولأنهذالعلىواليئرئنكجليسكبهألنيتماءبثى6اطسخيفا

وإنالردمن17يختعمىعليهرفودكلفان0غيزعنانماحذث

8بمتدأنافتأاقؤلاذقلبهفيفييزأنبئةمنالقؤمفىكان

مجدبفالنكلىفحبمنعلظ13صتطفمتفقأحب1أظهرهاله

رأفةإللفمبهرؤفيقالشدالرحمةااألفه3وعطفعليهصصفقاأىحعيكعمع

سيهزنصناالصيحزنهمنمفعواسح3إلسفطعمنبراثبهورأتظرفإلبمن
واالولىغيملغتوهنهأحزنهفيقاةإللمهالؤماويعدىإلسطربمنءوحاقتلباب

ؤيدبوومنيبهتذهبواأنلصزننىافىتحالىظلالتزيلءوبهابالغتقريش
فيقاللىامنالمضارععمليوانماحزنهاليقالالفةالثحقمناالماضاستعمال

وهىبقمإلمداكتألمجوالكلمنفاعلاسحلمزونالمكتفالمصباحئمجزنهكذ
غليظالجيخا0تجدأىكسمثوالفعليمزنامنلساوواالالحالصء
العقلهونقصانالذىالفالىوفسبتهسخيفاالثمئجعلهالزصخيف6

عيهفىوالضميرمالعلىيعقدم8عليهوخفمنهغغىالثعئغمنامضص13



فيكونصرفيذلكينقضأنقاثردعلىفانكأحلعلىأ0تخثامفراأولص

مخثزفاشضأمقةخزفدوالمؤابفضةاأنواعلممةلذوأبغدىالنتأيسر
المنطقفاننيبالخوناطتاإيك01يخئهوالمئنتفإن1صامتاالموذةمن

الوغر3ةيوبلالمديقودفييزيىاطن

واسمنالقصذوئثىجالرمحونوالصؤت3خففىأنواعلم

ايدومنفهوالصخبأماوالعنجب4بأوثذاطوصنا3ااذاالمودة
والثتناتالمقت

شااالمصنومنمملألم11صقشعتمفي01االضتحنتعتم

نجهبالوقبالوالمالجوابالىلتلقتوقلةلمحديثهيققىحتئالمتكلماائال

ايخسالمئسقشارأنعنلمويقوكلما4واركأننكلماالىوالنظر

أومفرقكطفوفوله54ويحعدملبايعخدعليهأىيعغدمحذوفللخطأومفعولواجع
والبغضةدمهابناساوفقضأرمماحل0ومعناالعقدنقيضوالنقضخطأغلى

عثرومثلهاتفىالمسضترالمميرمنصاصامتا9ءغضاالبغضكالبشدابالكسرة

والحقلضننالسخيمة31رىبثواصوهومصدركاربمضدالسوالحنىناطقاوا

يقالوالوظدبهيريحالىوعونونقصهموشمهاخفض3لخيظاوالوغرشدة

والخوةبةايحالرمعافىومجازىوقوروهواستميالىإحارباكنهورجل

نجيندالوموالتوعلقصداوامجمونذهبرفتضئلواتعادقولهوعايهاوالدولة
لفخربأواواواالسيبالدبينفيهتوسطهوإلقمداوصثىيطوالتفراالفراططرفى

الزسؤمحونبضيمبصوالحماررفعهاوونفسهلحرباوابأىكسىالهايورانفسإل
بالمجصمعوشنأمنشنئومحوحممصدوونالتبفتحضنانوابغضاوالمقتكروا

والدبرالحفمااثم0فخروءاوث1ألمبنضئانئواأبغضاذاوخ
لفىإ



الذنيخاموراألن1غرركذالزأفيبلبمضنونليشيوالراءمفيل

وكهبوقداالالحازئميدركةرماأمن3شىليىوألنةئقل11ءثىليس
صاحبكعليكارأثفاذاامبزةاأئكنما3الحزمةأكيائمازفيالحاجز

وعذألافىعلميذاإثلتشفاللىتاماكشتعلىيهعاةتجدفلمبرأص
جرموالأفتولؤالأرخنىوأنتصذابفملتأنتتقول

فحملهافسيرأنتنتفيوابئوخفةولؤمضجركلةهذافإناطيمكال
فيكانابئ0ذكركرنيموالةتمتنفالبكءواصداهةتركأؤبرأيك

ألنمالثأفلألنمتقولضرراكهترفي4امنتبانكلنانعليهتمموالبخاح
الحفكابألكنبافيهذافانأشذ

ويذثبهاتأنيءصوابدهجقمماأنصاحبكبهئكلغفيمااعلم
قسهبذاتأليكبفضىأنشلذلثفيعجلتكبقبؤلهويزرىبفجته

اضتوأالعكالمهعلىاألجل6شالبهحاليكلتعلىصةلألاألخألفوهئ

عافيجمعفةكاازمجحلفتحاتشا3ءداواظرطرافرر1
االصالفىسءافرالحقاظبمعىالبرم3ويتفنهلهرايفبطالذىهووالحازم

مإلالبحابشاوقابكلحىوصارتاقمامعئحواضالىكثرتئممحالةالبدوالبمعنى
ةالمفعوعلىنرالعرهولذاؤمبهنابمنىاسقانعألفعلنالجرمنحو

ءواالففاارحتةوإللئئكاصناءواالزراسناطبهجةواالتقيحالتهجيغ0

أنتجلبهتسرعفلوجمكلالممحاحبكمصأناردتاذاانكوالممنىءكاواالةالوصول
صوأبيقبحءذيهفبلايهومالدققاالنبموملهويمحضىعبكيتهميكيقبل

لمحالبض6بهوالتهاونءيعببالوزراطونوويذبحمفالكوممنبهماتأفى

اذالطريقانفيهواالملخااضواالعزفغلبهنهالبهيقاالمثايهةوحعيقهامفاعل
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الزجلحذثاذاكهارديرتأنتادقياألخالومنفيهاقعلوافيه
نظركاكحتىفييماوئثاركهمايهوتفتحهايهانسابقهأالتعزفهحلبثا

أن1ميكماويغلمالذىمنلمنقغلمأنكوايضلهأنتزبىبأنكالناس
كثيرافامضةاوأنوالمابخلاأبؤابمنالبابوهذابهتفردبذالموتهنعه

سهعله3التطاولقدعفصحاوال4إباوالينقؤمفيختواذاغ
الفصاحةأوالبالغةفي

تدخكواإلتقاشثذوأننخنزفبماعليكعزناطنرضئةبغضأناغطنم
شقماابئإ

فيهاألالزهادةالىتكوالدنيا3ايهااتصاكرتنفسكرآيتإن

فانهالحالظثهعلىكنفمنذفاليخرنكعليكممارةحالعلى

أنجزكماعنهنميزوتفواسنخذالضجروامحنهارمادةايخت
زفضهاعلىكلمتولزمنهاعليك6النوىمماعيهامنكوكضبالذفيامن

هكفىالرجلىصاالعزاضكذاإثسلوكهمنبلةساامنعأوغيروبنافيهيكزض
وينفردمجدثيهنأبمالهقىكأفىعليكأمحشئى11لمفيهوقطعاتمامهمنلهمنع
يمىاىنافيةونبهوزاوفالضفهاميةفيهوتشاكهاليهتسابفاغيرمنبه

محرةلواالستفهام0ايابعمضاكتكإللحديشوينفردبهيهنألهقىثهائبأسعليك
فالنعلىفالنتطولمنأنغىاوفعتاول31يلجلتحائائشالىفرجع
اغرتعلوالدنيا0عندصارصغيرالثمئاهتصاغرالي3عليهوقىفع0اذاعال

وزمادةازهدايفزهدعنثواازهديقاواالعراضلركوالزهداالزهادة8

الديئالزهدفىملفيرينالمصدبينلخليلاوفرقوإلبمسمواعركمنهقىكهبمعنى
اعتاعوصيعبىا6ظضوحاءاالستخذا0الدنيافىسالزهالة

واست
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2والجزعالضجرمننفسكمنترىأنأؤشكتطلبهاعنيهتوأت

الدأنارفضالىنفسكدعتكاذانواضنافبااألولضجركمنأشذ

13إجابتهاطثرخعليكمقبلةوس

نكرتذواذاشاركهايخمابأحدسرضأنكواروعورتكاعيرت

والكلثلهافتنهمنفسسهكقالمداغمناضلةعنهتناضلقالخليقتهأصد
االختالطفاناختالطكيزمنمنككانمامحنونباإلنحاحكلتلغ

اساكمنجيالتعقفالأبداقؤمجماعةفيكنتواذاالريفمحققاتمن

ائكأعزاضبعقىتتناولنحآلثالتدريفإتكذموالبشأمةأو

بأناطساصاأدرجالالرأسماصهناسناذلكصلذئاوالآضلمأ8وال
لبحقىوافقذيثلملالتدرىفإنلظاألشمامنلقبيحهذاايئتقرل

سدبمهظمنتسحصرنوالرموااألفلينأسماروبغضفينجلسائي

اليدجرحمنأشداتمسانوجزحالملبافيمجرخفكفة

فيجالبالر16قيعوالتزبالتمريضأنفئهمتحدعوناصالتأناغم
7وضحمنسامحيهعندأبينفالثوكلتهنمونقيصيههصالواينمصاالعماس

8أفلهميقنفنمكملنوالغزورنيفالثمنتجوفنفالالصئبغ

سرحيرادبهمسيهفىأسرعتعددقوطمالأسرعمفصل3لصبراهـالجزح9
المحاماةوالمناضلةاطبيحةاظليقة31ليهاالمفىأعاشرعاليهمشيوأسعفىالحرحمة
اتوؤ6بمهـاطهـماط5بهاعالمغيركوزكصالىاليةاجلةءلةوالمجاد

خدوالرىعكلالمواإللظنشوفيحواشئمحظضكلقأىاوفعيقالوتوهىضئاتظق
ووخراى81بحابباكاالوضح7وهىعيهعي

لرسا8
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عننىأكظمةمارالىوكلنمبنىفمطالناسأكظمكلنعاحبعيقنخيزكفيا
واليبلىاالءيثنتفالبطتهصئفطانمنخارجاكنعيتهفينيااالفرع

وال1ونةابينهيذعرفالفزجهسنطانمناخارجنووجداذاسلك

علىابئيتغفالالجهالةصلطانمنخارجاوكانلدأوالرأنيلهيستص
يرىكلنالقائلن3بذلفإذاقصامئأشأكثروكلنمنقحةاؤية

ينخلالوكلنعاداليثافهؤ8ايخذءجافإذا3مستضغفامتضضا

عذآلاتاضيجدحيبحجةلىبيوال0مرافيواليشركدغوىفي

دفلمحىمثذفيالعذزيمونقذماعليأحذالجوئمالكلنوسئوالوضئهوذا
يحنحبوالالبرمحتلرنجوإلىآلوجحايشنكوالوكلناكتذارما

واليتسخطوال6يتبزمالوكلنجميعاامااجةالتصهعنذيزجواالئا

نقسهواليفمنالحوعنواليفقلالولىهنواليفتقميتثواليتث

أطقتاناألخالقجمأقحليذوقؤتهبحيلته4افتمامنبثىةاخوانهدون

افؤفيقوبافهالجميعترنيمنخبزاإللميلأخذولكننطيئولن

ضعيفاعمهوتفحفهاستضعف3وغبهممسبقيبذهم2المشقهالمؤنة
يعدواالفاعلومراسمصالعضهوعاديااالسدفيمموزلفداالجدكفعفه
0دعوأالىبهافوصيلائبهابمعنىمججتهوادلىالجدالالمرا0وظلمتجاوزبمحى
اذاوتسظظسيقالارضىوعدمالكراهةوالتسمطتضجربرمقئبرم6
بناولشكليةايهزأىيتشوبعدشهوةيقزعثهوةأىيثهىوبغع

طيراالربعهفىالتفعل

يتيمه
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ثانيشيتيمش

المقفعالبن

يهايقيمةاهىاقالمفشووققبلالرساهذكافتاذافيالعملبعهأهلشحبهةوقت
لرأبوعمينالمتامامماقاكاذالوحظالتضاقصياهذاوينولالمقفعبنالنيةثاحمايتيمةأم
الدرةاناقرانجمالزاابهذحمرفكتافانهخمائةثالسوأرسنةالمتوفىبصرئاباقالفىا

يبتىغيرانهالدإلناتمنةكواالخرفىمنقولةحيتضمنصدمااكتاإلناليقيمة

واذااباقالفىالكاظبالدياالتمايتعافينالريالتحدىافىليسانهئلاضصهناك

نسأضاومنالمقغابنرسائلابخاناسوضحهاالسمهذانفنقولإللظنرضينا
حدواباصحمعاالرسالتينسمىالمقفعابنانيقالويبحداظروناكفحددهاضباهاال

عصرقربفيبعدحالرساثلاحدىصمىانهولوفلناءيتظاهرلمقتاهـافىلخالفته

قيةاالثالرسالةماماقاليععنايتيشدةحالمسىفىاالشقباحعنمرلناقلينا

أحمدافضلاائيلمؤلفهالمصريةوالكتبدافىالمحفوظوالمنظومثروالمتعنكتابخنقولة

083سنهوتو03سنهفهرسهاعنىولدكاصاعزإسابنااطاهرطيفورمناثيبنا
ضهتدلماجدنهامحرفةالفيهامجرفاأشرناجملنضالامخذكصنهمولموودماوهاك

اقاالمفرداتارسائلومنطاهراخدبأبىظاألبوالفضلفيهاالحوأبالمحوجه
الختومنالنهانهايةالبااستتىاوالبالغهأركاوهااشباوالنظيرلهاال

الناسفاناليتيتوالمقفعالبنائاالرصالةظامواكالتأليفوحسنالكالم
فصوالنفىبلياقثةالكالموالتقدمهامنمثلياأحدعيعبرلمانهجمعونجيعا

لهفصوالفنرواكزتهانحائدىتمامهالثهرتهاغتبهلحلىصدرهاولمقوله
فممدرما
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وسامعميإخفقائمنقوصينمدخولينلهالعصمممناالفليالالناسوقدأصبح
غرموعرظوبالفحللقولهغبرمحقئوواعظيميهفهعهوجمستشتوصائلهمعياب
كلليهبمايئارتفاذاعلىنفسهفىمغيررهموشتثحواالستخفافءالزمنسيم

كامهتاوانيهونسدواطافئىاعلىامونغيرارهمصقوممايسمعلطرو
والمدوقهونةاظاكانمنغيرمتعفظواالميمنهملهوىالفاحشضوفىاالسزضيعا

يتقارفونالفجرةيطتفرعنشووعغروذوالديئنبةالحديثمنغيرمحزس

ارفاوأدفىيمأدفىراعنرأإليلفتهأصمهمدمزجليعيبونوالدولويترفبونءالثنا
بتايتوفدااللحظةوتضثرالكلمهتسحرهانعوداتهمأديهونويمسطا

وألينتفعبهفعاتاالماالفولوالضبرفىصهنزعؤلواساأنبتليخواقائالكونأأن
خيرالقائلينفانايهجهاطاوعتاالهموضعهوالرأىاألىحاالدقوالصمقاالبا
سمعهمنهاذللنلممنناوخيراوابوالقصدالزمثمغايتهالباطللنلممن

عائلاصفانقدنياادحابفوالالدىادفععلىعؤالعخذماييئولمءإوالر
تحاظابمايسعامعالازقيرصايقولعرعلىوقبوالمقةلضاسامناقانلازقيرانوالساح
المهيبدلخيرالذىامنأنيهوالمذفصىغيرذالثؤحممانياصاحتوفدنيادأعس

انيدجمالمرأنخغاالحسنةمنمنيامماسزالدحسنةمنطمويجلعباثه

منوفدوافغالوزروحملخياشعماطبحرمانعليهفدمجتمعفاسابي

يقعءمايشافانهءيثامنبذلكاللةينغانطمعافىففيماسأقؤلىمسارعة
عايهومولىوالرجعنناوااناساإمانافانالزمانعناماةالم

والرعيةمماالصالحفيهجتحعمانةظياراالزالناسحاالتاختالفبعتكلىنقأووالالز
والجهادمعدوصلىنيغاواعنمالردفىحقيمالرامؤدلاالمامنيم

معايشهمفىعيهموالتوسعةصلحاخهموتوليةمهمواالضيارلحتهمببفءورامن

3ألودرالتقوبمليهمالقسمةقوالعدلالملقاظفىوالمتابعةهماالمنضهواظ
المودةحقهاثعامالىمؤديةوكانشارعيةعايمعزوجلةالمجقوقلهمأالخذ

أنفسهمعلىوالمعؤلقلطاعتهوصرعندكروا0أصيقالمنازعةطقوتركوافىةاواك
بسينوالالهمءأبناوالاباصمذلكفىيئمنهيرمؤفىالضوضاقهأخلمنوالتمخكلى
تالصاطاتتيهبنعمقالوالزمانصالحتملرعيةاالمامفىذااضمعاذاظعليمأحدا

ثم
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ارعيةخذالنمعالماموالقوقهـلناسويفسداففهاالماميععانيليهافىالزمانانم
أعظمثموذصالحهمقنفسهذاتيبلغأنعلىاثفسهموزهدحهصسالحلقهموكا

خذواباعاطمارىفباطيهمبواارعيةقملىوجقالاوالىعطانعمقالمهماتكون
6ايمجأفتنتأوعذاتصيبهمانلقهمأوما

يدالوالقالناسفاتجألالذىوهذادونوفسادالوالىلناساالثالشصالحوالزمان

وأميرمضدكلهمرجلألفانفمايعتبربعرفناوفدالحدياليمىوموالثرفيائ

ارعيهأدبهيملحأنالىوالوالىمفسدوأمبرمحععهمرجلألفامندفساأقلمحلح
قويمهومعاتبتهاليسضطيعونالنهموذالثالوالتجهميصحاالىارعيةأفرسمن

وارعيةفسادالوالىيخهاجتمعاوشالزمانتعلوالتىوالجيهإللسلطانتهاستطامع
شراالجمنأفنبواليمعلىفليىخيراالزمانناالانهارمانهذاقفقولىفأ

بصالحلمالحانفسناأصبحنافىصالقداللهغيرانامجمدذالاحمدةعىفلماالزمان
والعصمةالتعبتقوجلاللقكزمنقدرأيناحظهبفسادناالغسادعليهوالنخافامامنا

اتلةوبرءمنهذاوثانقمننافعنمزوالرعيتهويزبدبهيدخيريزاللهيبرحفم
إلالسضصالعلرعيتهبهضاصفىاماصنايارعاليزالنوجلالتمكزمنونحتسب

بهمقاوبصدوحهقلاليقلبصىجهمبذنولمختالمؤوفألمايسقنكؤنهمعلىوالصبر

مووهمااشعدصويلزمهمودهماويقومافهمافيجمحوأبصاراصماعهمويفتهله

لونوراحخيرؤيهؤلوارعيةيدوعلىلهيصلعإلنخينأميرالمؤعلىاللةنحمةوتم
النقةةوبهشاماللةانرعيهخيررا

قللهاأاخلىمنتلتىوقمافحمرمانيسرمناناذاالمؤخهنأميىمنكمدوالذى
وأقطعذراصدجهالاوفالمسمينعلىمهـإمبرالممنينالممهكراكوالمحاينه

فتفهموااليحظونالذيئمننوناخونمإلتهالعافيةيقبلولمصةالفيرفلمممن

نرخاااوثحثحيىنباحدناظرءالمرفانوالعدلقوتدبروميأالذاحمرلمما
يهنرشعنانوعينصسناالقبيحبشمودةعينالتكدتوجدالتىوهىوالصادقه

اللهفماجعوافتفكروقبيحهافبيحاسنهاحسنايرعدلوعكينقبيحاالحسن
بذالعفماعسىوالجةوالحقاننعمةمنوفماظاهرعليمسرتهوقمعدنهفىميرللؤمنين

فىاسلموأالنماسءأهوامناشالشيطانصرىفلوالمقالالمغمزفيهيبتنىانالقانل
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يدجمليهماوبوصظنهعايهمويصدقأمنيتهيستوئلمسزاصاحيئلهوانلمصيباالحمي

المقسومةأجزائهمننينصيبابوجعلمواياهمبامغلىبهوحزضعيفا0كيداللهفيجعل
معدنهئميرالمؤمنيناصسانالعنفنكانوحصبهاليعذلماوحطبهاووصدهابهالواال

اللهصلىاللهرسولصإللفضلوأوالهاانسبةوأحمؤمزلةالناسحقوقأعظمفان
النبييةوضاتمعليهماوالمهيمنلنبىةواالكتابووارالهدىوامامالرحمةنيوسلمعليه

وسراجامنيرإلذنهاداللهوداعياؤلذيرابئيراللةبعفينوالصاطءوالسمهداينوالصد

روسبهومحقهعينورمكلىبهوأنمينهبوهالشرعاودمقاهالقيامةايومإلعثههوثم

عايوسلمدمهصالعاالرفيتىفىوجعلهلنفاعةاوضلهلفرالوجبابرةلةالفال
تحمكحح

المقفعالبخماحكم
خبهايمافاهرةبايةالمصرمحتبارادقمحفوظهخالمةبئاممنكأحرىرصالةيكا
كتبتوذحمرانهااالدبكضابانهاأواالفوقال48ءسنةايأحمداطبئت
سالميهاالاصادإلممايفةاخراصالخوناظلجالىالىلعاايملرلاالمقراالثرفنةخزبرسم
كاشانهوصانهانلقثسانهعظم

نعالىاللهوحهالمقفعبنهالعبدفال

الزممناللنيمفترلال01دينهأصلرجلاانمااضبرخيرصاصال
لقب01الدنيافاآلحغئوابطلبمنالمضبورامملإلاشتغلذحمراآلخغقضه

الىيؤدىالعترافاهـمابمععنكانفرماالهحسن1اطرفامبامنأسرح
يخلماالفصالتابهمايضنبذلاجمادمنالذنوبءوعااالصراربةتوا

الحقودحمونلقولامنأسماالستماحلقباصاحكزة01لمايمرمتحرض
صبراالمحبرثيوواضعلت01ضحقااخلرقالاحمرمأمردانارفىمونيم
الىركنعتبعداالخرامنزاخوانهلسانهعنبمنالظنموءبمونمقر

المميبةخغاالنيابعملاندطلبمنبوالمةخائماكاحالميخالدصورااالد
ضاقكيرعيفىنفسهاأههمنالمغبةسرورالدقيانحوفءالدينفىارزيةالعخلمى

اتجهابامعداإللرناساأص4اطاطلهزااعنوانغأجنايتهعغات
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عرتمنأعفائهفروائمبهترلقاأللمحمنالوءالندامةأمنفىهابصرالعاقبقماامن

ائقاةنشكملكامةإئدةدنيااخناعياليغرعانحقيقاكاناالحالئماو

لمشقهااستعليثااقىمألعبأنلناساالىت1الثامامضضاجرحالجروح
بالتقوىمادبرخيراالعاإلرحمهطلبالرحقاالبرالورحرأسمنفعةتمالىداذاا

حالمحموالدولةنائمنيانوملد1الفحعرضالتزكيأصبمنةظفرابمبالحزم
6لنكأذالخيراابادرلعملمةلندايكسبااتعدمحومنالسالمةرجلنااسالممن
أحتلإللعةدرككابالجهلىنيافدندوكالدضررذلثهمناصرحصنمن

شكلمنبىطوغيرحقيائحياتهأننئخسزنلنيةابصدقكانماماصللها
نفسدالتحمديسدفافتهوانيلةالفضىذرفعلسلطاناعلىقاطمنآلخرتهنياد

لقلبايلينرسلارفقلمرسلقموابعرفرسوللجمزانوبلذامألوكشعنعلى

ستوخملماكوىتباعاالضيحةارأمحذىكشمننفردبرأيهاالرأمحانلصعبا
موضعبتهادباالولامحتبرنورثادظيررقأوئقلمثاو01قاد
تإللمملمضرةالسوءأعوانكزةصررعايزللمالساطانبمنابها

رأىذوىمنلطاعةااستوصقمباطتظفراألىإلجالةالظفريتمبالحزم
الحزمةبرأىكاستممنالحرمالملكاكراالعىعندالكصوالالصضيعهكابالمودة

كزمحادئةاءستفادالمدىخيرسدواليهاظدرعيهالصالحاألىذوىمن

صاحبهتهملمقءصحااكلكاوزراوهميتالملوكبثاعيويصدفئمكلنمن
بالمحتاشعنارمانجدبمنبارعةأضرفسادارالىاصتقليواننصيحة

العملمنماعنلكعلىالاتكلبغضةوعداوةنعسلعلىالتجنيئاخضبءاطفاعلى

يرلبص01اذالنحمعرفةعدوكنزلةمعرفتكيبكعلىهـصاطفىكنوالمنعةوالقو0

الىكهرةالتواضعاالخلوقأحمرمألمحبهوبوضحقو1تنععهمنرعرنحمن
داعفيالصاهـفربجفاةوالمود0البفضاعمودربكاتحواتناسءبهمقرون

نفاقهواوكلةالمرعلىقواعىنالماهـمابعظيمعنكانمالعفوااخنامالح
مدكاااليضبنهابرىمنخيرالملوكرمأهلهأنمالهعدممنمهامحقالمروء0

ءلضعفااعلى3الفوإلعبفضلنراالنغالمهاونالفغاواضيعهممرعيتهبالعدلا
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أخونحاالصقادالمغشلقوىامنلسالمةالمحاائربداوةالهمنلمحزسعيشاافا
محمكقليوقلمنبصرساصبمكيبحإالمثالعمنصرالوأبمرا6الملركضادأ

كون6ليكلدولقواليكامجنوالولفالأحسنافراطهةقلىعرنحقدر0صن

العقلافة61خرنهنيادزئالعقلحرمودثمناللنارفىاثصوالحعود

ناالحسأصعقهالمححصأدنبعذالئيمصولقارحذالمقلفاصالم
ايانيقطع

لصحابشفيالمقفعابنرسالش
الؤخينأميرانظالمعافاقوارحمةابمسهـوأمةلتعليماأتملتمأميرالمؤمنينابعدائلحأها
المبجهلممعصنالثعروالةكانواالسماعكاالمسألةعمهحعمالحفظه

عنصارفمنيخماياطلهرعيتهيتخذماعلىولنفسمهـإلجةوئقوتءواالستغنا

االمتناحصقلعذانقطاعوابئاحوضبدبرضونعتولدهكيهضأوككاأمور3
حينإيرالمؤمنيناللهوفدعحالديانتليطأوخبرححدبرأىاعلهممجزئا
صعنفسسإلبتغلامنوخزانهاكاتاممااالركوافىلهلنوغليهوشئعدوهلكا

كرممنمهالنغسعحاجهوقفابهبالمتاعاوىممنيرضىوانخالدواالإخاثيواوالتفتيش

وأنجحعالماشالسعادةأبينمنوذلكاإلواستمغارذكإلسهانةقأميرالمؤمنينال
لماغتنهايمقوببئنبأيوسفعلينامنوجلوفدقهالتمكزكرةاتعلىاثكوان

يراصتهبابووأفرعينهلمثحملهالصاديوجمعايلتأومنكلفهالمكتاقكللير6النعمة
فمالأوومابدالموتانفيضرحمكانعاسالئمبنعمتهوجملعزاللهعلىأننى
لحينلماللحقنىوامسماتوفى

ةبىرباتناوالعلىاألىذامايسبمأميرالمؤمنينطريقهمنفدعرقاافوئ
علىىيدصاحبالىواليزاليهقهىبمافداروإللتذاياخيرساتلمانهظنني

يدممايزانحهالشاامضوميرالمؤمنهـينعنداعكراائىمذنحبرايهونا
أوغابردهرهدالىايوفىبماالمةاللهفمايععالرأىوىاعالىالىذئاطالبابالاذوى
دالطمعامعفاورعأميرالمؤمنينعلىطونذلئأنلوله9قدطمعوافيهأأب

ومع



131

وطلبمحزالمزيسوطلباالذهبمالرضا0الرباوقمافعف6القنوطاليأسومع
ويمسئهالرأىفيهاخالاليقطعيروناالو3باؤناواصكنالناسندركولمحزمالطامع
ذارأىأوكنىرابفضلفيهقفيولماىممذأوأاالصالحبهمهلمواكحامنباالفوأ
3أوقلةلقدبنتبالناسعلىاستئثلرامنهذوئهنااوصمبصامةحولرأيمعليى

الىلهوليسدإعوأنصيراظايوأعلىالوالةكمينيلأعوانأوصايضبمأولمامجمع
نتقهماقائاجهمهوطانفسادواآلدوونحااالعصميتهـكاخهمسبيلاقتالعهم
حميتمإلشدأخذتنعهاظالنمفمهاصامنلمارظيىيشزروحااائدجم
0آتااللمماتاظميرالمؤمنيناطهرالدقنيافدظالئق01هذلىطغتباليئأخذوان

عماحممعنففاللممعرفصنبهاحتىلناساللئهذيىيزللممقدرنمرعزمهنيتعث

يعتغيرلحرعلىأصثيثركهمنكاناقتالعنىخالطفمااالميرالمؤمنينهوصعال
ليهملومافوىأنفسهمعلىوالبيلالجةبماجملىأمنمنممهموللةأراحهصتىيهرأو

الليهةلصنبملبهعرعيتهالميرالمؤمنيناللةوأذلفاتهصيواتباعهرأيهفىأميرالمؤصضاية
نعهوالمصابضعفلبسذالثانعلىلمئعهيدأاالثخانففىحدمهمالالنفانفولىوا

أمورسوىعوالخرقبعنفالسذالانعلىلعفوشهيدافنىاخدمهماضتلكلىوا
اءاالضياههذأخلقخاالمدحنصبناكأفاأنيهونحماههحمرهاذعنيهفذية
0والعامةواظاصهوالغدواليوميرنحالدنياواالخرظمنجسيملامتادقكو

بعهالوالةمنماأضدلطبعدهماالمشنالصعابماأميرالمؤمنينالنيهونناأرجاوما
مضكلنايةصالاظولميرالموتينااناناماقداستبانأشدمانحسلطانهرعتهبكااليصع
للعملويمصطاالملىهذامايثبتدونشلأنجلصتاررامنقديووطانظرا

ماللتافكلىالحدولتهإلتهاالةو

أسانهلهأالجندمناهزصياباللهمتعأميرالمؤمنيابهاحمريذاالمورالىكن
بصرفاهلأهاةاءشاانصلمبهايتيمنعةويخهماالسالمفىممثايدوكجندلمنهمظ
فيذلوالةوذلالضادوكفصكلنوجوفرنفوسوعفافاخاسعندوفضلطاعةإ

يهائدجمثقوذالمنالمنتادفيهطضامامجتاجونكيرهمااتوجدعىندالحال
6متحيرشاكإخاؤغالمفرطراسمناختالطاومالينذذلثهظمهموأجهمود

فيووالسرةوالعوالرأىالموأفقةاليعرمشمنمبقوملساكعانمايصوومنكان
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أماناتبلمميرالمؤمنينيمافلىاشدرحكبأمواالرمنبوجلالذىكباالسدصا
صراعنطالجةلغافىعنمبالووفيهيقولأنمجبشئجمصوجيزاعيطابليغاوظمعر

لناساعرضىاليؤلمالنمننهمويتعيدبءدهابهيقودصتىؤساوهممجفظمرلموالة

نكثيرامنظعذراللةوعدجمةسواهممنوعصالحالمأليهمءشاانذلكنديم

انالرغمويرغماالصفيمايؤصكوممانماعامةايوماميرالمؤمنيندافومننالمفممه
وهذاذالثفعلىإللمالةلقلةتستدبراانورأصتيرسارتأنالجباللوأصأميرالمؤصنين

يبترثيمقلبرفىاخلثااللساحاحسهفىيردافاوقدانحامنكانجهيرفماكوم
رفىوااهـالمخاوأعوأعزالماطالرصفوىهنالمسالقمدمنأهليقووالذى
لومكلىالرعندوأثبشدذإلوافق

بنواصلمافهمحصيقالخاالمخنوقعةطااليقولونلناسامنيقافاناقدسمعنافر
بطاعةمطاناأعيوانيعصىافهوأهلللهابمحصيةاالمامناأعيانبناسوجافقاالهدا

لطاعهافىيطاعغيراالماموكانالممتفىجصىاالمامكانفاذايطاعافهوأهلالله
االذويعةالسلطانمجلصمعلوملاوهذءواطاعضصعلىساومنأالمام

كلدوهمحوشمدوالامامهمإلميواليومهـءنظاللناسونإلجمك4أمنتهفالذىاطاعقدا
لبئمصني

والمعصبتهاللهطاعةعننفنتأمورناوالفىصئمةاالنطيعبليقورنخريئاسمحنا
اطاعهاوعلينااالتباعوعنالعموأهلاالصيوالةهمحسيباأحدمناعيهملونوال
الفولمنالطاعةجينؤالساطانتوهينرافىضرهـإقلالقوهذاولبةقسيمو

صاجهاراصرااللهمحصيةاشحالفىالصامنخاقفاخفظاالىيتهىنهالقبلىباك
افلخااصجمفىلومحالطقاراالذيئبقدأسلصوابوافنسلااالخلوقا

حققوالماثمةاالعهبطاقرواألذيناوأصابياهااوتسخيفهمألئمةاطاعهتععليلهمفىيصيبواولم

ةاكنمعصيةاالماماليطاعبألهاقرارنافامااالموعهافىذلكأجمهموامنيميبواماولمنها
حمىالماماولوانناسلطاحلكايهاالاللهمجعللمائالحدودئهواافرااعزاثمفىيهفانماذ

أصيذلقفىلهبهنالتملموأباععاصمودداطومنعاوالحجاصيامامالقوااعن
الذىصيواالبإلرلتدألصواافىءذنظفيمكير0اليطاعفمالطاعةامامااثباننافاما

لجعاقفولواخزواطاعقمنوافيهالصيابرئمةاالمإيدىوعراتهأزمطهاجل
والقس
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موايحامخدودءوامضاأفىفيهيمنفمالمإلراىحمواطنركلواراالسضحمللوالضمح
0ومذواالعطاعكليهمنواالخنالعدونحاثحكلتهسولهابةومحارالكتالمجوالسنةعلى
االماماالفيهاصالناسالحممنوليسنجبهااوجلاللمكلزطاعهوأشباههامنراالمو

منبرهااالااالصيهذانولييفقتفسهفقدأوحأوخفلهمهااالمامععومن
لديئاخلتينفىدهمومحامعاضهمصالحلناسااماللعجعلانوذلكعظيمجلىاللصكز

دىفهاإللفضعرفتاعظمصتكلهموجلاللمكزنعمهنتوانكاعقوطميرطنولملعقلوا
صدربهوئسرحلهمصرعالذىقهـإلديئلنامنالمحملاماالماالارضوانأهاوالمبلغه

واالصوجمعرأىادمحاالدرحرفامنيغاملمالصنصاالدينلوانثممعهـماهدأوادمن
ءاالصايلقؤلهبومالىوسمليهللقاصلىهرسولهالبعثمذهموصارفصلنااعلىواردماهو

أسماعهمتسعمالمتاهمواديهمقعليهميقففوسعهمغيرقدكفركانوايمةفيعلحز
والةنتيمواهمبهاعهالامتنئابابهموأعوالمرتوطفهمهجهموالقلىاليما

بديهمعليمصنالولكنلتزبهتاهمقداأصيفىاالنهاصءوالثثالهائضاجونال
هالنااهدالوالخهتمشالمتضناعباداللهيمععرائهمعقاللمبهنلذىا

ايسوالقاالعصالىاألىوجصلاألىبيرالىدواكاالعىمنماسوصذللظجعلم
بظيروالجتندالدصةواالجابةارضحندائمورةاالثاالشىاالصنحذالالناس

اذانمحئطصءكنوامزااالإلقامقاالطاعةهذهاوالىواليستحقالغيب

حهمرالمؤيشاأهلاثبماشفضلمطتمعىفيهننمىدهوصإلقوالومنلبىنم
سكلرماوبردفيعناالوهوصالمحلناصىاوغيرذلثاممامجتاجسواصنللتأهل

واضهبمداللهواالصيبتهثافيافاناللونايخىممايغلوبلغهوأطوتهـالىضلافا
ونته

الخراجيةوالفاجراظأمنثمهمالجنمأاليولمحأحمااذعاصلوفيهومماينفاص
ودصىذاكأصالنهممحنهمصنهينونهمذالصاخاموثاساكيزلولمبقاتلةضد

نصدتخوالمدأميحلىصايانةافىداوقعواعيهطقرانيراوالدناخالإللدراهمواذاءبال
بةوعقوذلةاعيهاالخراجموالبةايقعاطهضترفعتعأعصييعموحينظوطاعته
عنهماهمأصمنوممايخظريخهااطفةواعامةامنزلةالمقانلوانمامنزلةنوهو

ذلظوكنعدقوقوةكانواافواوصنرافلىقادتهمبمضمنهوأففعلشمنالمجهوامن
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لعامةامندونهمئزدلقاامنفوقهملمنعط

والمباينهلعصمةلسنتراالمانتراائوالتفقهالكتابتعليمتعهدأدبههذكومن

الذىمبلىوشكلهمجتناسزصالمزفينوالتواضعوالقصدامنيظهرفيهمواناطوىالهل
ويخرجمنمالقولخينميرالموامنيطلعواليزالنفسهأعيميرالمؤمنينابهيأخذ

نبهماحىاووالتواضعومحبتمالقصدياسراشوأهاوالوزافمايعرفممقته
إاباسوالعطراينفقمصقافىاننجالرعنيهزمحضمينمرالمزاوفمعرايعمو

والمؤاساةوفهـالمهوجهتهإللمعرونحمنيؤشميرالمؤمنيناظوالمراتبءوالمغاالضإلنسا

بعةوأرهـانالنقأشفىصفبهاوقتايعرفونهميرالمزمنينالميوقتانقهمرزااائيذلكنفى

ويعموااثملحهمومخملىيوانهمدقامةامنذكفىالعذرالذىتهمعالميصوانومابداالا
منتخرجحدةالوالكمةفانواكيهوىءاالستبطافينقطعفيهيأخذونالذىالوقت
فدمحميهالمؤمنينأاخحمجراندكذللفاتستعفلمأنلأذلكفىاخد

سمرفانهءراثحالغالانحنالخراخهذاوانالمنجرجالماالاللذىشةويمقمزكزقأر
إلرتفاعراقاجورخرواغادروغزارة0ردشئلصوانعسرالكعادواالبدمن
نصفنالسحرءلغاليصنكزقالرزقاالمحمامجضاجوناليومالجندوانمامجضجاالسحار

الرحمنفبلمننقصانتحالمالوالبرضراالرضءعلالبدأناللهءئالتقديراا

مثلنقليللونيسزالنهمنقصانذلكفىعلهمالجسانهحزاقهمارقعايهمذلكخلاالد
بعضهفيجعلالرزقماخالشيأمنمينأميرالمؤلوانفالربالكعونكانوايشزما

حابهلىخرجماخرقيمةطمتصننهمباعياعطوهبعضمكلفاظلومجصلمماط

المهالذوكايسذبرلرودهعاجلىنقصانلذلكفهمأرزافىاجمنلعلفواقيمتالطعام
زادالسعراخذوامجمتهماانهمعونؤيمايعتبأنفسهممنالماليتنمافواوالدلحل
منسئميرالمؤمنيناعطاالأنهالوقواممهـإذناالميجاحونذلثفصلمن

النفقهذلقيهتقرواالطرافواسكروانجراسانهمأصإلطنوصاالتههوأخبارهم
االستعانقفيهبتاكسنواشباهمأصمذلكتركنظالنصاحماتااالإلفيهواليستعين

لىكنباقواجهافتصيرجنةائقةيغرا

أسانبعدأملنهمظيئالمصرذيئصابهاللهأمتعأميرالمؤمنينبحمروممايذ
ومامتهممنهمواحهمخرأساندإهلاخعالطيمومعيزعطؤدواشيعتهأناالناسأقرب

وانمط
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ستثقالامعرفتهأمورهمرادمنابطتههأوماولىصدقمنهموانماينظرأميرالمؤمنبز
الناصيهواختالطاالصيجمالمنذااثالذصقمعهمأصمنمهـءذالخراساأهل

ينرلمصهـساخزهللبهوألعرسباالناسل
إكادئيأاللسضةوااللبابواالوالعفافالفقهمنفينميرالمؤاإلامراقاأهلا

مبرالمؤمنينفاوأراداهنصمثلوفمئلهالقبهلامنهمهـمنجميعفىلبسانهيثك
اضيهمذيوأنرجؤدالناسامناطبقةاأهللهمايلتحسخجقبهمطتئان

أشرااللوالةفيمامضىكانواالعراقوالانلطبقةاقثهقلحراقطاوقدأزرمحيإهلموجودا

لمهأولثماظهرمنعلىهـاقلهاهلاخبمملءءكذاارهمأمصاهلامنخهمأعوارو
يتعلقفمالدولةنتصنهكائمفنوصكللهمالثاملهـامنأعداؤمملذالثؤهلقلفسولا

منشئبسبيلوجدوهواممادنمنهمقربالفااالإلالقربلصالوازراالومنونمدمن

واليةأوخليفهمحابةمنحيثماوهـاقالههلتجبشائنةقعمورصالفوقعاالصي
ديلتمسواصيقمدوااالفضلهلىارأىصنوكاجهادأوموطنمالةاأوموضعممل
للضاسيحرنحالملنلسلطاصاصاوانكاجهمويتغيحرفواأنهمبطأذالفا
عناالمورلتفناستقصاحممفىيصقنبتولميعرفهممنعهميسألبنللمثميايهمان
مايقدرونباصناالمضصنعيناليلفؤلهالناسمنالزاالالنعنالرجاللتكزهاؤفىاعي

تلطفاوأرصالسنةاشدتصنعاواخلىالنقصلأهغيراملىمموالصتاعليممن

يمتخلهرجالواحداأنااللىفىافاذاءوراءورامنهمعديثقالنأوتمحالءلوصرا

ردو0ؤاعليضدوجزواهوطمحواالثرحذجيعنفسهالىهالدعاالذلةليسن
برواأنكرهواهإلعكدوامعضراكلفضلاهلااذاواذارأىماعفصزحموأعلى

حهماويناحمواغيرنظرايرموضعهمءق

لنوأحمهوااالمصاروغيرهامنفيالمصرذينأصمنفيهميرالمؤمنينومماينظرا

موالواوجوالفرءالدمااعظيافىأصاخالفهافدبلخالتىالمتنافضةمءنماالاختالف
جوفقاالضالفذلثاثيويهونلمحثوفةباانكروهمايإلحيرلفرجواالدمنيسشحل

عطاألوافافذةكغيرانمكلىحيقأخرىنائناحيضهامامجرمفىفيستحللوفةلا

ذلكمماينظرليرنهاعهوحكمهعنزأمبمقعاقصايقىوحرمهمهمدماالمسمين
واالسئخفافمكنأيديهمبماالمباالفدلجبهمفريقلمجزاواخلالعراقاخلمن
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6اللباباوىذسمعهامنبهامنيشفحلىالموراافىذاإصافأعمهمصوأهم
يسفكلمحأنابهاصاذبلغحسنةلصشهليسماجعلفيالستضنهملزومبدىأمامن

يقولأنيستطعلمذلكعنواذاسثلانصنةينعمالذىاالصعلىوالتجةبينةبغيرلدما
أىلهقيكذاوا5ةبعدعمنالدأوأئمةليرسملتاصلىهالوسولععلىمفيعيقهر
بعفياأوأميرمنصوانبنذلثمجدالملكفعلقالوالتىفئعونالسنه01هذسفعلىدم
سيماباالصفىيقولارأيهعنالمحقزامابهفيبغيأضفإلألىالمنوءااالعىكأولث
بذلك0دتفرالاليسضوصئههثمالمسدفيفقمكليأحنيواالالالمسمينأعىمن

فلىرأعأميرالمؤمنينسنهرالحبالمجتجيممنهرأنهوهومقراعليهمجاطمضائه
قومجملىمعهامايحتجيرفعكتاسوئاليهلسيرالختلفقفزفعوااالقضيةبهذياعيأن
اللةيلهمهافىرأيهقفميهصفىواثضىااذفىنظأميرالمؤمنايئثمأوقياسسنةمن
هالمجعلاعزمالرجؤياامعاكتايلكبئكضبفهنجاللمضااكأعنوينعليهلهيمزمو

السراجماحلونأنباورجوناواحداصوسإللخطاحالصوالختلطهمءاال0هذ
اخرإلدهراخراماممنذالثطوئملسانهوعلىنأميرالمؤوأىاالصالجماحبةقر

طاللهءنما

بر0بدجوصقرمبرهيدعليهصحاسلشغامأئورعناماشئمحالااضلوففاما
مدلإليناالعيوأشبتديقيإنيمافرااداخقفيحظريخاخروبمحخرونا

أمبتدأواالمقايسةأصفىنقئرمايغلطوااختلفالقياسعلىأملهوامارأعأجرا
ائداشاصواليفاوقهالقياسيدزمراداافاشمنالقياسموامالطوالمالزغرمثالهة

يعرفهافىالقبيحوكهكلىالعئعبهاتعلىىوالورطاتقوقع3واطالديئ
لمحاسناعلىبهيستدلليلدوانماللقياساقياساقىكهةيزكابهرااقابهيبصرس
المبتىالنالمستنكرفىكاقبيحاقادالىواذااخذبهوحسنامعرمايقوداليهكاذاط

ضيأولوأ6هلباالحقالخقوماوفهامروعووامحلمنولكنيبنىغبرالفياسليس
قانهثهلمقاييليعتبرولمحاونااصدالكلنقيدحيثنقاداواناساهمستقماع

كنبفعأصدقاأفىائأصرجاللوقالاؤالثينقدلهتحلمامد01يقودأندأرا
نىكذاوكذأتصدفقالذلكمنعقودلواقسئمنميقولاجوابهكذنجأبدالىممن

لكسرعليهيعتلهفاجليظمهعليمطاستدلقارسا0رجلنىالمدقيقولأنبهبلغضروث
قياد
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6المعروفمالمستحسنعليهذاخوينصرهالسالمجمعيتركارأعلمأنوكانقياد
عداووأضفهممؤنةاسضههأشعداكظلثاماهلاأميرالمؤتينبهوممايذحمر

المودةعلىجماحاالسفىنهمواليطصعإللحداوةائيرالمؤمنينخذهميؤوايىوإلئقه
ويعرفاصالحايرجوعندفيةخاصمهمخينأمرالمؤيختصأنهمصينحااألىفن

دواويدخاألصوالهوىفىأمحابمينفصلواعنااليابثونأولثكقاءوفاصننصيحطئى
أهلظماستدالذينقطالحراأهلمنأشبامأولئكفقدرأينامعيامنحمالاعيهني

الناسكافىامجرمونكاواحرذلقصاصاعلىالسمأحمأهلأحدوليسالئام
كانواواالعالكابروالمجالسالمناعنونحويهماسكيرهمفىغيرممكاكانالىئهمفيوجعل
كانواكاالمرافقومنحشنهمصعوالموةالسابةفىفضنالمجهلىمنذلثاعنينحون
أمررغبظالحامةيماصييصنععالذىامطحاامنيةامعهمينالواالناسايمنعون
العدلماخماكانبمثلولمماعابيعاوضفمبههاأشومايرةالهنهعنلنفسهللؤمنين

وماخرععنلنفقاتاعنفضالجممنكورالثامماخرفيجعلفيئهمعلىجيميقتصرا
ديوأخهمنلتهممقاديوالمزمنينأميرامجعلومكقإنينهالمدحقوتحأهلعنمصرفضال

لواليففاعةافىوالعفةالمؤنةوخفةءوالغناالقوةافياخذأهلينقهكليدأوأوين

ليأصوالمستأنفالديوانكالغرضويهونضاصتعلومهالعلىااعلىاخدانهم
اشولؤلوافمالمينهمعليهاويسوىيقترعونالعيالمنبعدةالشامهلدااخناجندمن

الممينصدمنبأيصنعوالالتهمعياماتحمنفيمنفيه
انهمبهيؤخذواولمأضذوايإلحفنلةفلعمرىضمقىمنوأمامايتسخوهالمتخوفو

يثركوانجلثانههلمبكمدالتصناليقينمثلشولكناعلىواشوقىظفئلميهوناءقا
منالملىيخرجلمنهظاللةءمانإلدهرااعايهمرالمؤمنينلرظالداوانائفسهماال
6مذيدوتوسبباستثصالملتؤباذلكبهاثمكانيتؤلبونبقيهبعيشفبهماالقوم

بزلتحواعنعهإلتثبتأصالواأولىمنقانابهأعأأميرالمومنينبهحمروممايذ

وموأضعرأيهعلىواالعوأنوألسنقرعيتهجملسهزينهفنائمربهامانذيخأصأصاب
ؤؤالومنوليهمنكافيهقدمملالصحابةهذاضقاعامتهمنواظاسةحمامته

واالدبللحسبالقبهمشماعالفبيحامفرطميرالمؤمنيناضالفةفبلوالكتاب

الوظدفيمااسخيفافطمعأصيبتاطيطخيارفعارتعياالشراوطاردالودالسياشال
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ناسكضتمنىقحليهلرحقاالعباإااالتعينااذاحتىيرغجفمادونهمنكانشفىهدفيه

تغيبمنفهم0يأتواأبواشكلصابضضفكنتوجوههمالبصرتواخلءصلحامن

ذكالبعتذرونسوعالموضععلىالمعصيهختيارابعدفدومماهربحيهمنويقدمفم
أبنائنامنهوأشرفمنزلةكانيقوروالمدخؤوالدالمكتباالبصياح
وحسبارمةولكنماقدكافشليوماعرالفنااهوأصغراضعندمنيخمامودونهايرغبون

يخرفديمعلىحهمباوفعناينفرفالناىفىونحنليومافامانهمويسأوينظراذالناس
الىهمايصيرالعدلالحقفيماههاإلأميرالمؤمنيأكريرغبصمننءوالبالسلف

الواقالافانالمورمنازطا11افىواوجلاطشكزتقوى

واسالدمااذاوالصراةلهمالسراةفوضىناسااليصح
يسودهاأحالمهامنعنيهنةقيسودوانصراهموقال
دسمحنامنفالمبما01خلشفيعمظالمعاجيبافيهفايهنالصحابةهنهأميوا

نباههالمحأدسذىفاليتمممنلصحابة01هذتجبمنابقفطمحوامارأيناوليمنلناسا

0هركبرعامتدفدمصرأهلورنىمثهوربالفألىاهؤسخوطئموفوالصبمعر

حيثفاحتوىصاغاالميمنانصكنهاالءوالغناءالذلكواليعتدمعبيمصصانعايعمل
فرابقأميروقبلنصارواالجرالمهاءاأمنضيرالخلفققبلعلىلهيؤذأحبفصار

بقكثيرمنعلىممامجرىالضعفالرزقمنعليهمجرىولعرببيوتاشاوأهلالممنين

الموضحبهذايفحهلمضذلشعلىودةالمهلصنويخرجإشواشقرسرمنوغيرههاشم
ءوالغنافميهةءماضيضتتاوفةمجاهدقكدوبالعقوالزريئوالفقهرحموطية

والخطيببفارسوليسيستعدبهاوالعدةءثمياامنشئفىاليهوالصاجةصديث

ودخلءبكيغصثماصتىكتاالبهاليقومالديئوصاجباقاخبرانااندمكاتبااالوالعالمة
0خيششا

ناساثيرامنوممتيئاصصعرفدظيمهذلكذدخلتائاةالمظدواما

والمدخلالخليفةذناكثيراظياعاوضمحنقشديدواثاالحساسوالمرخلخملىواد
بعهفىعلىبعفهموجمضيلارزتحوالمونةمنابتهلىءوماصرى0عندوالمجلسعليه

ذللهوليسمحهم0البالاثلءبالووأخطرهمأنسابهماناسااعلىعظماصذلك
بابصنكنهوأحبالمولمحمنبهايختصلنىاعالالأواواطيشالمنازوتالموجمواص

ءالقضا
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وأمللبافيناأهلفىمناوالمابقالسواأملمنسبالضفيهيقضىمطالقضاعجسيم
كانيرماامغواالرفعحيلتالماأحقفانفيصكلليهمأوبكامجاوالغناممإلحدلءالبال
عامهبصدوروالنوغيروالشفؤنةكنرفببهنلمنمثائناالساوكااثباضرم

نجاضرارسببالقوقوالوال

تكونأنيةشنيةصوعرووفضليةعئالمهخيأحمرمهمرالموولصحابقا

رنجصلةبداالرجلفهاواليهونوتحظرتصاناصقيقةوصباالعفابهمهلهارفاالئ
ورأيهشرفهرجليهونائىءبالبقرابقأوخاصةلشدائيرالمؤصنينرجلونالخصالمن

ويستعداليحرفبهاوصاصنجدةاوحديثمومشورتهنينأميرالمؤوعألهاللمجلس

هـأظهبيهفقيممبميوضعورجلبةلصحااداالجندمنرمغوعفافافنجدتسسباحمجمح
يتوسلهمامامنوغيرهااتفسهاليضدثريفورجلاوفقههبصالحهلينتفواالناس

تبتهمياعنصياواليزيلرألبرفمااليهجنوهوابالمعرلهاثريهتنىظنهيهتنىثفاعاتابا

رفعئأصيكاتجفبهااللونالاومداخلهنازطاالخلصتحلىصحابةاتالتكونثم
شاوالتأخيرذمديمفىااحاجبلزدوالوضحرال
نظحباسابنىوعلىبنىصابنىليتواخلفتيانصياخينميرالمؤابهوممايذحمر

خرىالةعدنواوكاوصهاواسدعاالمووراالابجساملومتعوافيهرحاال

خطرأأعظمهثذأجحفااجوالخراالرضميانينميرالمؤابهحمروممايذ
والقرىالرساتيقاالتضيرعلىليوجبلبإلسهلهمالفعياحابصنوائرمؤنةواشد
هلاعلىاطضمبينونجمكولوحليهوالمجاسبواليهيدهوناضلاللفليس
لعماالاسيرةفأيدجملتماطاففلويرجونلعماراطاقنقونبعمعايتأاالرض

وارساتيغهالرجالوتقبعجشوجدمنفوالضاخذإلخرقامارجلثنتيناحدىيخهم
فيعريزرحلممنيتركورحزممنيستخرجمساحةحبصاوامارجلوجدالقكنإللمضا

وليمىوالعلملإلتيمنرلمالكوعلىاوظاثفأصومعأخربمنيسلموعرمن
فلىابمضبقيضوظائفوبعضيااراظفيضوظائفاالوقدغيرشوظيفهاميمنكورة

معاومةلقرصواالرضيوظانفواارسانيئعلىالتوظيفقرائهأمملأميرالمؤمنين

وضمنهاقكرفيااالبوظيفهاليؤخذرجلحتىاالصولوائباتبذكيئوالدطوتدويئ

وعارةالرعيهمالحذلكفىيهونااللىجؤالوقغالمفضاكانعارقاالوالتحهدفى

لرسا9
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شديدقورصالفايلشهمؤوفذارأكالعمالوفثميانةاظبالبولوركوحصح
فىولمبهأخذصهنأصرالمؤبنافدرأالرأىاجالخرأصياهذبعدوليسونفعدمتأض

بهمصتبدالواالالماالستعتابدوتفقدتخيرالعمالسمنأحدقن
ذالموماسوىمهوالوالمجنزبااجزيرقالعرلمجمننيرالمؤتأسبكرنذو

يختارانوغيرهاالصدقاتطامنأموعننضمهذاشتامبرالمؤمنينارأىمنيهونا

التىالحسنةلكمهواالعادلةالسيرةمنمطمنذلكالنوغيرهمةهلىاالخيارمنلوالنجها

ورال01لهذونظاماباذنهرلىااألمحاكرمبهامنوأأميرالمؤخينللهادالزق

دمافدعلموالضااالستخراجمنلناسلالمحثوروافورلضألجنادواواثماراعهاق

انهماالىاصهمشمصنماهأقهموطرابهمااتقوبمالىاجةاطمنمهموأميرالمؤسنين
الفقهأهلمنطميهونالىءأؤخرفقراضدومصرصوأهلبهاونيعيضئا

عنظونويهطأاظيبصرونوونكريذمقوموندونوالنميحقمؤدإصيرواالسنة

هـهمأظعبههومنأمورعلمةويتمقدوناومجذرونبدعاعنبمنحونصالجهل
بادأىواشلراسمامحيعاصنوذالثيستطحونممهاممعلبهمالصكئحتى

سيرذالثلىءنصأمونعاليهقؤدهمايىصنالىأعياهميرفوشعاحضصامالرفق
ضاصفوموفىصكنشأنقبلإلصنثمالءوأطباسدوهنإلألىءبصراكصينهو

واعلىوص3رأعلىوأعينوالهموتطاذاصرالذلكمعونةهذاعلىرحايكلندهم
هابرصحصدأيئصيافىجبموخحلرهذالهويلسطهملذلمايؤغهلبعهمئمعا
صينحامتحركاليتحركآلخرأناإفتراالعصداالفرقتااوأهللوحدأفسادااأمل
مخؤتميخثفيقةذاالراهاسىوالجمهمقهفئنامحهاالوعيناموراامن

نتاجهاكانإتلقحوافاعهاؤللتثيوراالصقىالضاثكلىيتهدرأمللمذلدكنواذا
لتصأمونانتل

صالحاأتهاواتائضماقلمنتصعلمعامقفعاانشثاطكانامحياالقك
قبلاالمنالصالحيأتهاالموانفسيااقلنصيعنلمضاصتقطوانضاصتهاحبلثءأال

أنعسهموأىنونالبستالذبنموجياضعقهمفىاخاسدداتالنثاوثمامياا
لعقولواالديئأهلمنضاصمفهمالجئفأذاموكأاالفىمونوأليتقدأحلمأنسكهكأال

نصحمجلرعايهأقبالميم0عوباموكمصمأسزنهبموتبماقينعلس
صابرةو
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نحماوزإلدقفيماخزاصهممنصالحاوسبباالهلعتهمصحمالجامذلثلاوفوخلهـثا
بهمحاجةاللةيصلحهمالذىالماماالىواصاظوصاجةكهاظالىنهابوعايهمبهالله

عليهمطعناويهبشأهلىهمصىاطةامجمعالمامفباذالثمنوأعظمصهمخواالىلعامةا
منعلىوالمقالللجترااليدامجمبهعلومنزلتهمامامةداعلهمويبهنعنهمرأجهمبهمحو

رأمأعىمنوعرفضاريفياسضهاتظماالمورشهعرأبنفداحقهميلسهعنزكب

والعىةوالمؤازصونةالمةاصنلىالرغبةعلىالمعسمينخواصهالجعمابمثلهنيقالمؤ

دالخيلأنورصالمامتهمفيهوطمحنهناثيرالمؤياذالىفمعنالهمعامتهمحعلوف
جحلنفعلىأعاناذاالصافانقوقكليهوايخهةالمتااللهزقهأحداالراالميبهذا

ضىاالعصوولىلمقاظوهورنااللاقوةاحولوالبهاصاىأالتاتومقاالالقائل

المراشدعلىالميرالمؤخينيحزماألهفذبقساوعلمبنةرقكزقدراضيدأمورهمئ
يهرثدوقاطلمشوالساثوابالحفظمجصنه4

المقفحالبنمحميد
واليدؤحةخوالشجزهالالذىظاهرةاءواآلالةقااامظمةاسلتذىاط

الخلقخلقالذىهلدواطكاؤيهكنيهىلأنأرادذااغاصاهأصىوالقضا

االمنهمحلهاومامحةصبمدر0واصطدمهاعزختارافجانمذوأمهمجالمووباودبعمه

يرةاظالضاسكانشارماوفيءابفمالقورتاالمنشثىفىشريشلهوالحهطالمحقب

ختاراوماةاالذىلتهلمىواطصكونايئوتحالىهالسبحانرهمأمومننحث
بونالمقرحتهجميوفقامدهعبمنمتهأرابهاولمننفسهزضىاالذىديهاالموصن

عبادنهعناليستحسرونههالاونرويئءأسمايفدسونولهجيعظمون

وخلفانهئهنبياااختارمنمنبهوقامفزونوالهارالاليلىايسبصنواليستكبرون
بعهلهويوفونلوعدنيحدومحارعنلونويذهأصيطيونأكأضهئياتهووا

جهفايقمقولهمتدمنعندماوعدهملموكانوعدومجامدونفهبأخذون

أوعدمماعشدماوعدوهمسولصوكانلمعينهوخقهمءااضهدينم0واعزجمتهم
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فضاةهـونفذفيهصياذلكعلىبحليهعضىوغضنتقاممنموابأسهملهخالوضزيهن
الحقهليحقونفرورحمر110رنوليغذفافبمالقكل0ومنفذوهوممفصيهفبمامفى

اغيرواليدبرراالموفىاليقضىالذىدللهواطالمجرمونولوكراداطلمالو

أحبلماءواالمضارقفيهااظوولىولهاعنتهاهاوهوبقدزلهوأمضاهابتداخابعالها

ممايشركوناللمرتعالىسبحانيرافلمكانيختاوماوءمايئامنهايخاقيمفىأن
الممسكالذىوالحولوالقدرةوالطولالمنذىيزالحىكيملعزامماتالفتاحوالحدل
وقضاثلثزفىوالرادالعيتنعائهباعدوالماافعوالدرحمتمنالويائهلمافتح

وعليهبعئكرمواكبتداؤهومنما0المثيجمدلواطيدمايرومجمءمايثايفحل
هةعماوناليكطبالمثنىواؤزا

جاربةشلهلدصديقالىالمقفعبئاكتب

بهاخيرالالتكرمهادوأجرىزينالموجعلهاخثادةالىبنهاالقلىعهالبارك
ورسكلعم0الصالحاتلبافياتاومنهنالالتواوالعماتواالضاتاالمهاتفانهن

تمءشأهالهابمسافرصورسماريةسرخهمبعدأهلهءا
ولدعنالمقفعبئاليةلعز

فيهالخلفااوتجلثوابكزءالىجليلعلىوأصناخركالمصيبةعلىاللهمأعغ
عابهاخواباخرالثؤ

ولدكمنرهتجاالىفالنجمعنصبرتجقهمنالتمرعدعلىانمايستوجب

كالمرزيتيزنكلوايعليكالمصيبتعظماقانهامنهوالعوضالفجيعقباالجرعليه

ةلثوابايلوذخرلجزنجيرليكقلأخلشا
بنتكلبقلقوت

وجعلوضلكاوأصنائبسكالىنشهعنكواليئعدكمكالالينغص
خبرامماقبهمضكعطاكاومابهخيرامماوزاكاالخاف

بنةابقكنتعزوله

منزفكوربهالممعيبةوعوضامنزئتهخلفائمابمارلونمبتصامنجطماللماث
الثواب
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فناصذحاآلخغقليلنيااثلكثرالدفا0بممهازأكصعافحااالثوأبصليه
تلكصدوام

يقلمأيفاوتعز

حفللةاعرفنعمهصعلىاغرزعكوأوصيبةئصأجركلتهعظما
الصاعظيمبماوعدمنلصبرتفرابدنأعىبماعتعوا

المقفعبئاليةونعز
الرادنقضائهءفيهمامايثاويقضىهوبدبرماهبيدالنياوالداالضأعيفاأمابحد

لعاليعلعبعدالحياةالموتلبهمئمكتبحبقدوتهالخلقخلقنظهمحطوالمعقب
عضعساعهوناليستأخرأجلميقاتشئلوقتونياخلدالدفىلفأحدمن

ذلكمنيخامهإناليرجوإللموتاالوهومستيقنخلقهأحدمنفايسواليستقمسون

الىالمصانجالمظاممننشوفانهءزقالنبلغوفاوخمرالمنعلبهالنسأأصد
والصبراللهبتقوىفعليكبناثوامادناوعليهواليممنقلبناالذىبنارمنئوابهامجقسب

المهتدينمنموجعلهـالصبرصلواشمنمورحمهالهلىجعلإلللمفانهظناوصن

لسالمهافىالمقغعبئوال

الذىنىماقبلثوصححصالحكمناخبرتناعنهفيمابككتافقدأتافىاثابمد
يليناونألمأنالمحمودالمففلماكباليليهانحمعجملقكظيمةذألنعمهمنحمرتذ

نانججىايككشبأأوسألتحقهاوتأديةيدهاصقمابهكروذيهرهمنواياك

الحقلنهإتامحزوالانعمءصاثذفجمنحمرهالمذفىألطنبحالعونحن
ضكزالمنقوصاالمجعلاتظاهراوليلةبوملعليناقنسهشدادالنىالىفرغب

اليهءالدا1ؤوالحملفها4كالمحرمةمنهاءكفانعمةبرزقناحصوأنوالممخوال
قديرولىنهاحقها

المهائلثفنىولهكتاب
انثهوارصفالقوعنالغاقيةالمحمودةيمهإكراصناقبكبهالمهممقممافانأمابحد

ارتفاعكالمؤلةعنهمماوضحتاالمورثقالاكنسمحمانكاعنالمؤناتموضح
القولجهرصمزضيعواواذاإلحولناسااثسنةعلىالكومكاايطأطآئاالمورعن

النسبيمنمفمااليزبئاأهلضكبصفوتوأصفوافنصفىبهاوأخنوالقصدفيهونسوا
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هماشخصتلهبلدكذافتهيألىقدمتفىبدكخبرىمنكالتففيلواموقيوا
فراقكقخبرىفامامحتاجخبركيأتينىاوأناعلىوجلمكلىالذلثوالمحمودعح

فهامحرصاسواكصفيفقالبى
لسالمةافىالبله

األىيت8واظناتصديقفيهنعؤاليهكتافرجعهصاالمنافىكتابابعدفقدأما

كراشصتعمرالهظمنتاموزادامابصاعألمتعهإآلميرالتعودفامتحواللهبغيةاودرك
عظجموعندىفاالميرمنللةزقرفىواونلفائزكأابهايفولتىافيسسشحالبعالعته

االمورمنصئبلوخوالتقيراائيسانهفقصراالكافأدلعنفبلىالذىصنفيس
الماممو5جلاللمحيتجوفيئاال

إضاأمتبهابالافىوله

الذىوفىماقبالثوصيوحكالمنعنهثزلنىىأؤبكفلقدأنافىتحابدأما

منكيلهمناوابأننسألهالمحمودوبهاالمنحم1للهاعايانحمدةعفايزمجلهنذحمرت
صالخعكلىاودفايتهويمللهاعافيةمنمحن3حقها4ديدهاؤأدصئبهحمرمماهـصذثيم

الىفنرمخبقاطلنه3عقرافاحمقرالءحصااذالثفىلنحمرهالمذفىلوأطضبت

صيرزقناعوانوالملخواالغزالمنقوصالالانعمصكليناتظاهرابدفىيزالذى
حقهاءداافملءفهاواغاتالصرفهمن4ءفايمةهـف

لهحماايقلولمأيضامهالاوئ
الدافىفىعتمحمةاتواتساقطاعهايناتيصزإومانوأميرالمؤايكاكتبت

ينرالمؤمنأعلىاللهنعمهفانعايمامجمداللهعلىسلعالنهشىوصانهبلدمنوالقاصى

سبيلهاأسخلفىدؤخقااالأذاالعلىتجرى

يهاوكمدعالبهاردويئةاالمروفىتيهصلالاثورثبخاهذا1

نجبرنايكابيماأناتوساةخااإصورةاهنائ2اخموداالمفضلىاشعم
خمهودادالذىالىصرغبالحقمحنهونيةااااشخةفى3اغصالعلىومحن

ؤيلشضلهالمعرفةمنحاممةيخهصورقالضافى4اهراتغاحلةويومكىعاينا

ديرهولىانهحقهـايهاءاالدافىلىهـإكا

ذل
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النةشثأولغيرنكاأعرفولمإللمجالشكربصنكتبختارماوالمؤلفقا
الرساالىفهذمهذاوخولهاابضأوردكتب
ادرىوماونادافابكلعرفهـوأكمفتعرالاممادىشدلهطألمجزدأماور

علىبعنايتكلبدئثبركمنبهماثنيتمالعثكرىأرهنوفكمحرمنبهبتدأتىاما

بتاطفكلكيركعلىماعقدنهؤتاندأمباطرانكالنكعلىجالهألبممتنىماهالمثنا

مقصرافكرنأالأنوأرصرعلىدئاستحقاقصرفىتقلمنكاعلمافىاغنيكؤأ
جهدهخوشندهالمعرعظمناالههـجمفىيغىتولميعصحرمحدلمونثذالثةمحغ

دكوتورفدكمننتؤلهاالذىسرانيناالحمروالجهدفىمإلفقددخل
المعرفةوقدجددلىرامتحبهنلموانفيكحفغلنىمنحفظوانيكاوحثةفىؤادقد

صالالىالحتنىوألرجالواالمورالىتأصضانبكدفوعندكفىجبوثارة

منئهالبلصىبهونرىوالثيتبطئهحتىالحدءبطاهذاباتفلشكتابىلنفسك
الثبفوزكيتهاإلالفراربسثركينتهازحمركفيننهىوصشنرولكن

المقفحبئوال

ينثاصسلواوانناالضامنصواظالىوائجاطيالمبواايعدمثالمناساان
أهلمنونعمتهدأنتبمدللد4ء1ضااداالالمقاماشويتوسلواادأملىيرشكبووقوقإلط

ايصيارغيبءواعطايهالنوسبذلنوالمصافينمتهألعلبذلوعليهأعانوممنالخير

احمهوصاغريماكاصبمأوأورئآلخرمصمصتليدأللدمأوابلوالطريفطرمنك
لقربىأعىلشبهواشصادشالدهرعلىواستضتهاليهطلبتمناضنتواكذا

الىأساديكموعوطبانعكوضيمخثامشوعاوونباهتكصسبكبمكرنسبك
فضلهمنلكدتهرقحةكلىجتىمنوأيئدماحماخكمنفايهنوغيرهاعثيرتك

واصانكئمانيطمنلرغووءمننهمنوماعردك
أيضالمقفسابئولال

صضفنعاليهمهـيماابذالواستوجبثىانهالالحرائجقضىمنفانامابعد

قبأوإدصمنبدلزارصالرحزفويهزبألمحندمنضحوشاذاوالمعرمال
وفمعراصافهأولغافيمانذكرثبهنحنائاولحايكابتجبسدمن

اةدىاالبهخرتدكيهرمحاتبهتسؤص
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ضاةالمؤبتدا1لحارفى1إلدزالسجيهابنالمقفعبنطةولعبد
الحسنءالثنامنلمالخلققوالكرمفدالود0والوفايبقالفضلأهلفاأمابعد

رضصبةفيتخيرالبهمخاغمؤقؤمحقودهمويحبرعنمضلبفيشيدصدقلسالناسالنى

رفالورقرضلادوصثىبهمفلىئمرةلمومجتيوهمودسالمةلميصطئواالضان
قهطرتخاساينبوبينكماؤكرمواءالوظوقلزمشمنةدوئةأصسداوالت
امدقاانشبهاحمرالذفىبهاثناؤكوجمللفضلايتهافىعئالىنتمحردة

ودكيبتدروستبقينبرغبتهماالضانليكاصرعبمحاشهاظسمتوبمناقهافعرفت
اطالبونااليهامجرىغايةلممفصبترغيبحغافىالتنافسلابتداراحبلكنويصلى

ءوظأصيدممنبللاخقواهـزاطبموضعنحدكطةأئبشافن0بقونالساحمايفوزو
الودقعاببغضالثهرمصوراوطوعهدمحفرظمأمونشحبالىيئءواشنامووصسلة

فلوكشتبلىغهاشديدغافلذلثكفىايطلبنويخمااليستطمكفأتكمنيتعاطى
ولصرتحدااخيضاماحدكاياتالضمنبلغواالمنكافأبودكاناالمنكأالتؤ
الودمننشصيورهماؤقبلفضلإللكونقرنكااولىكنصنهراناالخومن

ومثلهمذلثفىلكفانمابشهمونجمابينكافضوالباوغكافأتكيفوالعئمهم
الولاكاقال

الصعديقصرفيدطليحاوينزعحبفىيرسعيداظيناعومن

ءكنوالديكلىواخيهبقكندكرذليمنىنفهفئيمممايكاسثناردبهذااوا
الصدقمنلقيلىافانوالباطللبشاالومدقواقاذكمنيفماوصفتخ

مافبثهمنولقدوصفتبالباطلوبالممنكرالصدقعذسأفصلىامنابرىا

كرتماذكرىوذلفسدبتزكيةلسمعحينليكلفتنقاالضافوافىموركاومحاسن
الفىوالعصمةللنعهرصشلكمللجبمبعنةافلبنحسدةالمدحالنففلثمن
االقتصادعلىومجعلهمبرالءوخيالاجصالبيبامنينفىقواطاالحقاكرادلم

بنصيياخذانماوصفشعنكعلىءوالوفاالفضالفىكنتوأيضاذووالتواضع
بهاالىاالسبابواصراءاالخامنلبضنافيجرىمجبلكحبلىيقةوواصلودكمن

الحظالتاركالناإلمجهلواضاعتىغبنذلكترانوعمتالعادويدومالوديستحم
ودكمنفيهفمارغبتودىمنفارغبالنىالىجفالرشدعيامائدعنواالغإنفىاخل

فافى



أث

يقهفرايئااالوفداقتدتالمودةمنثبجترواالرغبهمنكبهاستتلىشيأدعالمقافى
خاقوالعمفممؤرغبتىمودتوعلىحرصىلترىمطيتهعلشوكهـا

ءخاالشصفقايادبزمجيىمنجواب

لبحدةايبملذىالوحثتونقرتأنيسصمنتمجتمممنءالخاااللمارأيناموفعبعدفااثا
فذصبنانسبتههـفهدونعينهبثعرفةضفىلمبةالقرفىاالرصامذوىنتشاريمو

فنسبناءارفاالىالحقلناعنهفماءمإلوفااءاالخااسحاليتحنسبتهفى0فوجدنااالخا

والنجابةءياواطوالصدأنجدةواالكرممحضويإعلىالفوجدالصبرالىلناانتسب

النسبهذامنالفيهأصعدانحدرالفماالمحامدملحددمنعليماوساشصااليأقىنةواربم

ءاستوجباالخاولمااخالفهكلهآصاكاظهذاالمنبهاليقومناهصءاالضاالىفعدنا
وعدخاالتقديرمحوايرصواجالتوزفىالمواضعنتخيرلهانلمرأيناهالمحمدةمساال
لهنتخيرنالمحامدجماحجاذكانواستجبعدبذلهالندممناخسنبهاالحتباسن

نغايةعلىءاالخامنعنهماحتبسنابهفماالناسكانؤعليهالكانالىمحامله

ءضااالفيوسرعقالىموصننهمشامنلتخيراذكانللتخيراإللضحبسعذرونافعنف

عاجللواواسضحيةوإترإللمجاوشكوواستبداإللمودةئمةاالفىغقدمواتهااالفىعرعة

تلكالمبرعلىاالثنمجدالمعذولمالئمههلالذلكرافالثغةاجلولواعنالمحب

إللمودةالىبككتاوقدفهمتعندالمحاجةرامذالستعدادإلواىللىاواالمستحمال

الذىبمثلنضىفنازعشاليدالمحبةصمهمنبهومادنوتاالضفىىاواستخاثك

نجاتعكنالمغبوالتخيربرةاظفىيةواالستعمالعادةاثبتىقفسثاالىبهنازعت

فلكحئالمودةأسباباذائافقلتبتكمقارراجتئمزالفرةغجولةكتابك

بخرةمحداللتعفبالجهالةارهادةوتحدثرنفمإللتقدمنعذانظئحيتالغطاعبالخبرة

قكاخخيرئماصيهالقثوتحواسعافلشوطاعهعاودتاالردئمكالجولةجولةهذانجلضع

خصماتخكبتاألىكانفماالؤليقةفبلوانتقدمناليقدولظناجعلصنماصا

جمتطاعقالئوقفىذألوالمعسبيالاقبالكاالدإلرعناخداالفمخالفهفىحالو
لتخيراسبيلمنيرالخروجءضاالاطرفلحبلىنكعطااالىاذابينمتفيبشالسبيل

ءاالعداعلىلىهـتستظوانالملىكةاعرفجسنانقبلءيإالضاتبدفىتساكرهت
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وانبعقدالبعرفكاأنفبللالجغبىءتستفىوانالسرةبعدلأعرفكأنقبل
والعدةالزحيبشاليلثفقبقصدالمةعرفكاأقبلبالمطاقبلنت

قإللمذافهعرفكظجناكقفاذكرلىنؤشظرتاخقةواالمفاوضةعنكوأحسفت

االيممتجالخوانكانؤلبهقاألىمنكنألماالفظكانلمغافانواماصفاماالفمطحما
علىسةالمولثبهالمضبرأماووابرةاتبهممالدعيشمنىاليهتماتصئذوقتك

وانكانتلينالمعفأحدالشهودارواظبهكانتفانمقلهأوالساماسألتاسقنجاح
قدنكظطالعنىيهتبكلبماتعجيلعنكحفماتعطىحملنفانشمةألسا

هلرقرسوااإمنعمدوعقدتالتحغظععدامنحالشتجلى

ثخهألألكلتجبمسك
حونجمخطيص

كمعيكأن
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عجدلححيدلكاتبلشرسا
امهـدانصيعقرلىف

الفرداتالارساوثتالنظوموارهـىاكهايمطاهرفىائىأحمدبئافسللوااألقا
1رصاظافحاكأبةلمحاروجهحينوانصبنعبداللهالىمجيىيدبئعبداطوسالة

هامضافىاالمسلىالنهاااللتنهوسارطبيةتهفى

فىابلنفاومحادتويهكمنعلاتحزمعندماأميرالمؤنيننبحدظماا

االرضعائواىالذيئزعامحمحةاطوىموفتناوظملةادرةحئالمتمكعبىاالعر
أصبسمبعأهلواستحلوادمافرايماللهنحمبدلواواستخفافاحزتجوفساداوا

عهداقالثومضحلراالثأضائلودلمثشئئموعوركأموطائففىايكخهداا

لاصطندوفتعكليىوهالديئمنددوانكنضواطظتهءاالمويئرحبهدافيهاكلمال
فاثبئولحتئهندبذلكالثنحصصادلهااللملوالية

الديئفىبفضماأولىهـالمنكاالمحرفةبتقدحهداالعليهبهاللهضماولوال

فلهاةبممابراكاياكاللهاعحاضاععيئءنميرالمؤنداالمحتمافى2عيحىو

فىيةاالموولةلدخراأوافىشأنلهكارصىرافىقإلاافإسبئضاكا1

االئيرلناوكورهاقاالموصعلىواسضولىمانةوبنوعنرسنقسبعخرجوواسطلوفةاا

بقتالضتغلوهومحاصرحمصيطخبرهوانصبلغووصائةيئثروعئماحادشسنةئ
محهفيمنأصيبينببرالىانهيأصيرةبالجزوحوخايتهللةبدااالىلتبؤأهل

اضحاكوساوالفاأوغانيةالفاسبحقفارالبهافىيرةزابتوسطعنالضحالىخل
رالىااشسواعانئمهـأةمامحيدينمااضحامحركانفيهالمهاسمحبدنيبيفاد

حاكإحدقتأبميومهفقاتا4أردبنسعالاكفرتوثاصبنوافالتقولضحاكا
عدرواوراظظةوعرزقفاهملوخاقحمالافىعاليهمكاشواطواعىخيولبهاوأ

كاتبهءانئامنصهذدارسالة4ةالىأنيهتبالىوانصتءدهمأصاقلهناالمو

خثمإيق2وصندهكافحاأمرمنرصحلىمحباديةصوالديدمحبدا

4احكهوخصيةدوصروانضحإتلوخصيصىوخصوصيهصوصاوتخصما



واستيالئملىئميمهعودنزاعكوارغائبمأخالقهوسبقالىلنميرالمؤمنامنحلك

0ندبيرقنابه

يتحمواولمتلقاحماطامامنولقنونفسهمعندامنلعماأخذواالمؤدتونولوكان
الغيجكلهمبعمالمستأشخالقهمبمزلةوضعناولغيباعملنناعندغرعمشيأمن

سلطانهؤشتمحكمهاتعقجئنهمثتجاجااالهيترافىبتهوفردانيتهمابو
بزبةالمحبوبالففلالخصوصالخيرالموفقلمالهلنودمشينتهبقسادتمكلىارانفيذفى

مففهمموهجرساومحةواذاللكنفهبلطيشبحداعليهدكاالعلم
ئعليهالواجبهالإحقمؤثشكليكلاخذااليكأميرالمؤمنينوفدتقدم

يترهثهنيرجوميرالمؤنيئوالولدهلئإفالدالممنىوماينظرالواوقضاعحقكارشادك

منمجمنكوانإحدقطويهرمنصصمكوانلطمعجمهئىحبثئاللقكنص
يهويريعودهفيلمالمأصنمكيبلهوانأوخلقديئفىءىيالىنقاشواضاص
بأزمرالئحةالىكرمسطةيالثومنجحةالشحرفذروةبالىساميةثارتمامن

اطوىزيغمنيعصمكوانتكحياطواصألهاستخلشكلليثاواللهاالدبمحالى
االهوالواليوفقيراتعلىاليعينفانهثادفيهاالرالعلىمعاالتوفيقىدوامجضرلىو

قاصدابهخبارهاوكاهاصاابمنأوائلهاضايققضىامساالالمحمت131
يطبتفروالتنسىالخفةبسخفوانهاالنحافعزهاوشفسحهاوأمنسحقكاقبتهاالى

غيرمنبفضلجهةلحكمشنصاأخالقوقدتاقتدةحدإمنفهافلقواليتعدىلةا

معانهاكرمأمهااتأثلتبلونهايوالمنالظاولوالاادرافىحثاتمب
2منعسزتواضمصاصهالبابالىشحرتثمجواهرهاءأشمهاواستخا

أصبتفبماونافسزتاخرفتعدماشهاظذظ
مؤفىاأمرركجميعفىاللةتقوىباخالصليهوسبقثماذكعلىكءاحتواان3وا

ياطهاطيدمجسنإلزفبطاكرالماصشابمكليكلحماماواعظامطاعتهعلىالواصهـطبارك
معرفةوجهالةاأوسنهاونأوفياحةأوغفمضاللسامنهتدخلكانوالذسحنهله

ومنفىومنفوسنفيسشئ2وجمتكتسبتا1اهـكيتىاالالظيروال

فييتنافاذاكانكخرج
قان



حابامنقفرادواالوااللةالقوةمعتمداعليممنونظرفيهبهمابدئقأذلثن
انهبهزامتحركههالىعتمدعليففىالموالتجىليعوااالجثابهفتمسك1والحامت

للهارئمدكسحياوأممصالصاوانواإلوأعودوأجزلهأنجحصسألةاللقوفااطاببهأبلغ
0صدبقلبالىوأخذوفهمسدادهك

نفسثهمنقهاشرافىلسعتانكيظهوبرغهعليثهينحمصباحصئدد4جعل31
وروظنحموسبوخبدنبصشرعافيةثيومذث0ايابالغهادراعلتهتجحلهنصيبا
تهءبقراافظكيئؤفىأدبهفىرأيكجزأزددعزوجلهمنكتاسالتقرانوصامة

منالقاوبءشفافيهفانمتثابههمتفكرافىوتفهممحكمهناظرائعقلكومجفر
وهدىصئههلصالنورتبياناحاوضياوسفاسفهالشيطانوساوسءاضهالوجالأ

السياتالحسناشؤفتاحفانسغالق0خواكبمجاهدنضكتمهدميؤمنونورحمتلقوم
ضعالنهاغفلتكويعزضلتثاامجاوعدواعداثلكانص3وا
هواستعذإللوتوقهاعزصانهافاحذرهامجاكيدتهلدصاووحبائلعرهابليمى
نافذوصمفيهونيةالصادقبزمعليك2قناصرتاذاأوجاهدهاشرهامن

ومفاعةتكذيبهفىمطمحالبغاوصدقعليكاصداوبعدلرأيك3المعشوية
صدف5ظهرىذلكفافبهاشكالضلجةمحيحةونيةمعهااالةالصارمة
لهداعيهبثسخطشلكواقهوحىمنثاليهماتتطلحوقطعهادوردماعنكعلىك
ضعهاموإلخالقكصبوملتحفابهأزدندوقكعيبمعنعليكساشةةاارضا

غايتهبلوخطاصلسامهاعنبكوتقصربدغهاعنتقطعكئالحيهاوتوقمنهاالحيدة
وأولالوأنمرأسالصمنعصناالعاكالموضعصابةالطلبالىبقزالمابمحر

ايثاوهاوذميمالعاداتبكلساوىاآلفاتحالمتصلةمنأخالقكاطلكصارساقادوالغوأبة
واصدشأنعقلكفاتلىاالفتوقالوهنودخللفياعنتثراوالغفلةقاحيشامن
جتلبلنظرألصولحكااكأوصالفهـاذوىعنددأيثاإلماراتهاتصديقهـستظالحق

حرزامةينالمؤمنأميريفيهاالمانقدملحذرلصدعهالسانقىعودالذبهرولفكلت
ثقتثابكلحكمهاوقلةأمنكحيثمنشكلليكالظخولألاد

اضطرابءستثنا3بعضابعضهاتناصرشاالخبارصدق3وساالت9

اليهالحاجةعندسىكعدةالمذظهرعمامجعله1هأ
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باالنافضدكوتدارىعمانإلسكوتمونقصدإلموركاتمالانومنها

العملوفوتالماللفوقهاوأناتكودكايمبتقربكعيووتحصنلعدلنضكفىلذلل

وامحنادلغفلامنفاحرسهاتلثوخلىلمابأناةتنفهاالنظرواحيةرؤالفدرعهاأبكاؤ
الثارمحواسمامحش1قالةاءسوفيهوخاالخظكأعنهفانوصمتكاراحه

شاطوذواشالئمرفبيؤ3فاخهملهكءوعطاكرباضهادالةوهزالتفهمصن

قوة0واخحرونتهااعنفزعهوحدكلافيمننهفاكءوجاصفاونحرزفيه

وعفوكاالستحقاقلأؤسدبهااالفراطعنبهاؤقرخكوعقوالحيما

فامنعواسنئناسكلديناأودبواقمجبالمفزضواوخنبهالحقوقنعطيلخلهفالتد
قوكاليستفرغومحساعاتتاوفاوذذهأمورككاوتعاثافنةوسءعةالبذمضه
ثاةوفرطاالتداموبااألىجملةنهاءنانصنهعزتضمشكساستدىو

واسقحماألىدهىخطيامنوووعاتكهواكعنوقيدهاابطراعنمهادفاث
لفائتافقيدحضفكءورجاالحزماممدكاالجبنعنفاصرفهاوحذازكالخضوع
طالبانأنوامنع

ثيهافأحولهفونارثاللهفباالعلااهاواصعهالءدظحصاهذ
بلغشبكجثالىمغاواالتهاادبكلرالثاالخذاعلىلهامضسماالحفظفىعارفاوتقدم

اللهءشاانفىأدبهأميرالمؤثينعظه

شرعوالوعقاأهلسكفىالؤكودانكلوتفىالوكوصكبطالنثم
قفربينفصالهايشاالموروخبطتهبتحارالنعتهقدتممندكةوعابيتكهل

األىضعوواالمورعارفابمحاسنوركبأطوارهافنونهافىاالموروقبت5لبزل
عهالطايرعلىلضمامطوىانميحةامأمون

الينهميعطاستعناصاالهيبةبكمهموقاراتستدنفسكمنأحضرهمئم

عنىسحعوراوعقيقال2لثرافىوالقاللةلقيلراإقاوالرلخاقالقويطلق

القلبصالشكيمةاواضخمهاعظىنهدالمدية3لمكالىاستمعحعك
بتشتجىملاديملابازاللرلمجازااوهـنابهذاظبعيرالاألثإبزلا10

وممضصبزلكركلجعيال0إباتبهةتيي
لمودل
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لةيقطوالرأىسخافةمنينتثرعنكأنعاغرلثةماصهمايغلىنصافاإللمودقوا
لرفاند

كئوفمحالةالإثفذابكبواأغلضتطيمأونصتوركلقيمتبسرظخاوتن31قى
التطبكاليروشسن3فاذكعةاذاأرىوماولمحلبثااسترتمقظاهرعنوانله
ايسفانهالعالدوصنفسلمنذلكمحافىفتقدمالمواطنتالثفىبهينقطعمن

الذىنكوصحاللثصلىفىأوسرممنكنكير114قااللراخطاصءايهعساأصد
عامتكاخنمك1يغمزنياكواتلرلمرجؤاكالتمراالملادينمنلهصصتا

منوالتخلىاعجهبمااليعرالكعفنطقاالىامجدبهاساغبضحفةخدمكبطانةو

أناالعندكتالثعلىأمجزولنإلدياانءوظاهرنجمانيهةسؤالقالوالزأمنالئمته
بهاخيحالماوقىوقبوالاحمااءصغاايروامنك

قاااحالإصواوالمزاحتكاواطكاهاتةاشئثعدكيفاضانكائم

حيباالدمةاأهلدفجاوذووالجهاللةانحوحصيفولةابااالأبهايخف
رلحااموهدمرضاودرنىألالمصمنافاىذمافمحونهبهعدحهتئوإطعنيرفضله
الحداقدحظلصالجراااخارفىاحموندابنىفىكامنةاوءاطباعةوخفلةاوتأئيل
بهشالعاسلوقواظهرتوقداسأقرىأحدفىيتواتضرمهضمووفوبفىبضرعز

لحدائةافىكاتااوذوىاوجاللكظأمنصنكفىالمنكانيبنهالياسرعفئ
شهامهاتمحفهمولىوسمهاعيهماهالئحهاظاموزداطقاعليهماالسماتعيهمرايةحالذين

مشماتكةاللىفىالصحتبهعخويبالذحمرعهمنيعهمذفضالهمقالدء
اطدأبصارأهلووبنىاهلانأنواطقضهماعنبهيدفون

ةأقطارمنافموةواسلطااأهلمنعثيرمالعيبإطيفنفسكمنتعهدئم
منهاجةمثاطنققولمؤكجيهنمرأجممفسادالىبهمفأنهاتممرحالتيهكوةوعالذ
شخصهيهزمقلقلىفنالعامهومسابرخهمبههمموائائعسهمضبطعلىفتدإرهماقلة
عدموبمفىمقبدنشصادطا3اجالبيبطروفهاظهؤدإخكاتاال

أالعوتكالجلبهطااتالجلب2نهوصغرضاواستفحفهعأبهفحاذاكزفىاأ

كأاتوجمىاضصياحابمعزلمبابمنفععنابثاالبؤوا



وتحريثا1السيرمهمرجافىواالمجافاليهوالتضاحكلهحبةإلمصمسايرداعبه

هيئتكذلكقفلتحسنلمطيتهوأخفلهاصرحذلكانلهيخامستسرعاالجرأرح
الىلنظرغيرملتامطرقاالوأنتقباكمائالثعلىرعيتوايقلفيهولتجمل

رحثهجوالسيرتقلقلفىوالتحصموكبطادئتهئبوجهكعليهوالمقبلمحدث

غيوبعلىكئيرمنديلصالهتلصنفىاعهبتدوالوالىمايرةحسننظيكلتحريا

لهحواومستترأ0أعى

نثهيستميلىوالنحيحةفبلمنياكونكدإلسحايضاليكماسيسرعونأقوانواعم
ليجملىكالحر2ويوطثونثمكشوةوالثبهةءإلالغراويستدعونكالئفقهباظهاو

منعلىموالتحديقنهملقبولافىشكبموضعيمالحامة3ليماتالىيعةذر

تبشبهرالمعرساحفهتكماالىيصلنلظنقفالاالىأضفىبكسرعوأوبغمةقرفو
ماالحقيقهرعيتكعلىمجملكودينكبتداعالفيعرضكبدعةوالمنولمجالىيتهمه

لثهوأطيرساعياعليهمبهأفدمااالمخاابداالعلمفومعراضاعلىومجملكفيه
نصحاءمنهم

ذلثاوهوءائهايادكقومنيتولمحذلظاناخببتوشرطكصاحبوليكن

محمايرعلىليكااينعذلكثمنصائحهمعنافاحسوايلهمقاوالالولثوالمستمعالمنصوب
لصونكانظللعامةيظهرذالثغيرانشرأيكعلىوتقفهفيهكإلصلتأصاليععنه

رامنهاكاذبغنالضالباغىايسىةوفرطاصاهلىبهمدماخطأوانكانحظؤلهنالتك
تفمجادولمطأبثهاظذلكيعمبلممملزاليهواليكنوبدربةعقوالمظاوم
فيهالذمموضعوخلوشمنطهتفر

طارظلهأحدأخذوالمجاوناظرافيهشئعلىيقممفلولىمنالىوتقدملثذفافهم

بةسيرالداواطملجهالمثىفىواالختالطالناساولغالخفرالسرعةرجةا1

0أصيفاذاخبطءالعسواوكبفالنءكالعثوالظدةالعشوة2ونجترةسرعة

تعالمحوفوهمقالبنفسهيتعدىيوففمواخذاذاالضعفااصتأصاقولهممن3
غيرشموعيننهمااراوظلهوانكرافافقدايقاوأوففتهتوقيفااماوقفتهمسؤلوانهم

يقرنمب0أوغيرفصيحين



حقهيقتهطرومحةنهءاالظهاراخدصاعاعنهسبيلوالنجلبهاخدامنكلىاليعافب

فاطتحومنحىلصدجهتاحقضيتمليكاىفيوأصيليكايرفع
عليثهلهخارادغذالصصنفتولىتصيابةاثىمجلزالعقوسبياللمجىيشكلليهرافا

وجدتلقوانعقويهروموالغاخايدكمجرعلىولملذلكالمتولىكانؤصنلهوالمشافيه

سبيلمحخليةدعليهنحاملللىالمتولىقتكستاخليابهمماقرفسبيالوكانفوعضهالهالى

خصلتيهةفقرنتكركفيلسانهقونطخزوذأبرذالثفتوليتاشدإطعقعنهاصفحوا
جلةمااحمرفىالذوعودآلخغائلتهثوالمجا

طحثفهابمسآلةنتكبطاووخاصشكوجلساندتصدكمنحدااليكيصلوانإلكثم
لذلثاونصبتهأهدفتهالذىالىكاتبكهالقبليربحللبهاحتى1يبدهكوصاجةاله

أردتفانقدرهامنمعرفةعلىطونوصدقهاجههاالعلىصنهيافيعرضهاعليلثله

ظهورحبوجهككنفثممقبالعيهطلبهاإلسطالهفدنلهامنهاماسثلونجاحاسعافه
جتهطءقضاوانحمرهتنفسوطيبذرعبسطهورأىبفسحةبماسألثهسوؤخك

عهاومنعهفصفحهكاتبكتاضبهااسعافهعليالقلو3رطلبتهعنردهيتوأ

الئمهفعلىكافوتهلالذحمرالثوحنلؤدةاهفاذالعليكظفتبهاموأجهتكمن

االحهءانشعنهابرى

فالالرسلمنواتاكرفودمنطرأعايكمينكواثيرأبئفإليهنكذلك

وقدرعمكوجهتماعليكلهفممصاوعمليكاحدبعدوصواالاخدمنهمالكيصلن
أصفىفكركوأجلتبهصافىيكفاصدرشرااليكوصلهوذاياهساطاما

ليثااحالهبودولوعمهعلكماثخولهقلمسأكجوعصفىيتكرومصدوأنفذت
بدبهودبرصفافلصهالروبةناقنفكعنوأرخيتالبديهةمؤنةفرفعتشه

عحهوطوىالىكاتبكأنهىممانجالفمكيمؤعيألحدمهمخلدفانلحرةفواالنظر
باظيارصاجبكتأصايخاودءبكصانعتهدفماجميالوعكدفحتفبكصاجته

صارفااالمعياقلكلكممامجمذلكضبطكفاناليكاوصولمننعهولغاظةواالجفوقل
اللهءشانامؤعنك

فلواإلكرماواعتوافضبالرضماوااثمساقبكادوامطلرايكاحنوتضييع

ماطدبتهدمبةيهرالطد21جأقبصفاستقبلهاهصإالصبد1
رساللى01
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لخأمنذكواليمونمنظريستهويكوواثفكتستجمبافراطيزدهينئا
هـىظنفسكمنلكلنويأعليكطردشوانبأوصاحلىوانخفضدكرووقىق

بيرالتدفىأموركبؤخعقبنازمهم1الرلمرتستمهدتاظبصننحرزأ
انحيازككنمنطقكمنقباطواافكركمنيةوروعقلكمنمادةاصتجالىنظ

أومضىلمهلبوادرأموركبرشعناستدوانصهالمتيلرأجبشاداداكالصئيكهـظالى

رىوقفدالعنديلشمذرارامناحتجنتعابيركاندأولخأحقندةأوازلل
وحصنامنوانتشارالذحمراقاللاعليكلباغينانةالمؤكرهتوتخفيةماردموقكلى

اللهءشاخالقئمااىشكلاالظغاوب

افالساعراض2استلحامخدمالوعامقرعتثمنوضاصنشكبمااأملواع
منبئحئيكوافايمتاببعضبعضمنواالغرااجإلعايةاخقىبواببالفصدك

قانهبالعئعفقةشلنصيحتربوجمااخدمهمألعلىأوالتحميلالمستترقكنكمأحوا

االفىلفضلاامنانوأطلقعردالذصعلىكعونوالثرفنالالىسمؤاائغ
بربقدوقؤاةازمحوشفا

باظهارقطوباوعن3واالنفهاقيحكفىاألنباطعننفسكواملك

فضلااسعنتحاامنيوخروجابصرةضعفسمناذالفانحا4فبزا

ىماأىصوعشدصواثىقانهيذلكصايافىثأوبهرتبماضحكلقيكنو

اصاحوالالسطوالىبالجملةأصوالهذالثنحموضعاطراقابكستخمطرسوقطوش
هلادرةعلهالالصاؤلمطيةرويلنفهاأنونلطيرتداالى

صظاببصركواريإكظمجاسكالعامةروحعنومئكمجلسقكنتاذا

سمعكارتثواعالجيعمقسومانىنطركوليكنصثمكمنأوذصأشدكقوس
اليبرحئملمحدتلتضجرةوقمستجمعرفهموصضوووقارصنبدعادثهديثاذا

أصدمهمموتفقدمحهقاونجكفصتوبهابنظروصدكبعهقوالىوجهك
ياكو0كونومإلبداعاطراقاحمالعنهخفضببمؤملحاورماكامحذناينظز

ولزمهاذاتبحهيقالطراستلم2نضهقفسعشمنسوادثفعنامناستعهد1

فيهتوسعاالئئقنفياقاال3نثبفيهلخطباذااستلحمما
والترع
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مخاطبتهقليكقصدامنوااللحاعكلىلضظرايتصارقفةواظاالطراقفلتسرعاك
رامقانجظرياكا

بمنعارظذلكفتفقدالقابوشهامةبيرخدفؤامندكتصفعوجوانعمو

التىأشغالهمعنسانالذلكعنعدجمهمانممجلكسعنئاعالمابمراضحهموغابحضرك
اللهءشاانعنكاتخلفإلوعاقهمحضوركمنصنقهم
طاتاليئصنهوتعرفضميرهبصىمنهآخقمكصنكأعرأحدمنكانان

لتوجهيرداثاحادثفىعليهاالقبالوااياكورتكمصثلىنابةوأىعالمحزمنهوتثصت

صاجقموحسةباليهمجالنهلاأحدامنيهشائىأنثذهـطونحدبنظركمحو

لهوادخاالكوتلىئكالهاشرأإلددونهضىالتثةو5بيرإضداقغنىعنبكوادلي

عناقالةابهاسوءالمنتثرميوباضائلدمناثذفانيهالمحرواضطرارامسوربئ

اطماعلمحاطعارؤيلعنجمهاواذحمركاالخخاطفااصاضامحمةوانفهاعننعلرائلى
لمثعيك3أوضابمعندك1مثاثكلىلأو

لبيانهاواإلكلباطورملمحرزانجفاظردانفراوارأظمحوضحةصوليانموا
طالبهافىاالمراغايتهاواعقصورءوا

لحديثوالقطعزدهاكاماأواصيأصثاماحديثعنلسؤالالعختامكهؤآراصذا
ممنداىنظيرمنهالةوا01عرنىالخذعديهيئ6ديضدكراامن

وئهالىوالمحرفةاالمورمحاسنتناولعنراالدبؤمصؤافالىمنسوبالعامة

أردتفانبضلهمحرفطتأدشضقدفههـنكايمصقعلث4يمششبئلمحدنعتوا
ثحدمنكالمتعللكومهءنقفاانشكلنوااليمبطلبتهعمحمولحلهمحغفعنبتهاجا

الشبلسنعنلشاوقطعاجمابعنئابرئحاواالغضحلتبل
وعليبالتثبشحندسورةصنركبمنبمجلسوتضجرتبرمرمضكيظواناإلك

سخفذكظتغاذللعملتأعيوابصضجلذعياالفىلصبراوماللنفااللغضبوحميها
لرفضوالرجاوسكونلمجالسورقارالمنطقبثبوتماوعليكيةدوجهالقميةدعىسافىوضفة

زاسععلزديطفظثصنوامنطقكقاتيىإلدزاالعزاميدفضولرؤرددشرالكوم
إللثابقالهمالمنسولحقلاباهلالمقصؤلفصولهمامنبهأومايلهجوأالشىجميأآوا

ألمنعندالنظراوالسوقتكيبهامعايبالملوكمنوخصا0كرالذفىمالمرد
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نضثهنفهاعندنفسمحرامعهافااخذابئقالدمضطمصاملوقداالدبأهلعرفيامن
اضنحنحوالتبزقبراالتنخمكزةألبهامعنياادكاعنةعنهاواملكمهابالتحفع

والخصرةتارباااحيتربالعبتواوغريههابمعاالوقنقيهاقطىعراوالتثاؤسوالجثا
أردتهابأصضدمكمنأحدبالطرشالىواألشارةبانظروااليماضالسيفبةؤاوذ
بكوشركنطعمكستجللومجلئهلسرارفىوا

األيمانفىوالترعممماواإلكبأنفاساوجرعكوشر1مطعممبتعحكايهن
دمشرخاصتكالحدمنأاصيريةأواالهيبةبابئوالئتيمةرااالموزيماصغرأوحبر

كرذقبحتءذااثفانبئإوثاركدأوفىحفركبفر4يمقارؤوبة
فبمهسءوينثرعنكشينهثاوينامعايبهعليثهمجملوفيهالقولموقعإصوءو

عافبتءصرنباةمجاوفيالمراحذركثفاعرف

فانهواصحابرمحنرةالوفدةتنثعرادفانهرداظفوارنحالاص

فائنهمرواستثارةمابنظأولخلهمبكدهـفةهدالعامةؤالساحةوومزيورث
أودهمؤقممرسيربوعدبمهـضمشؤةساظقيخاوتهيناأىعدصدحون

فضلافىويتدمكمزةازكايوفعاالمنذالتفانفاسدهمؤمشحمجاهاوتعم
المستنفرةطفهمعوعاييردواآلخغئوابزلكمجروالعامةفىصدقلسانااليبقىو

لعقلأصراوافوالجىالدبئفىالففسلهلامنكبينينوالمسعجنقسنكجهموفر
والجوبأصالهطبقاشالفضلفىانقصاأهلمنازبينوامةالهفىلميتوابيرلتدوا

يلأقاولثاوتستبمالمجحمودةنناالماخظرنميحةواالحسبباهلثتناهاعنه
مستدخوأعتمدعيهمالمتصرفشبنحوالاالفىلشرفادرجوتجلغالتفصلالعامقكلى

مفميحاواماطممغرطالهمييعهمؤمستمحاصههواإلكصكلستبمجافىهمواطم
ثأهداهالثافاشواهدهاموجمعينميرالمؤمناقدلخصهالكخصالمنامعهذ

عراهاوخذبوثانقمجامعهاقوتثبتجرهاعندزوننهىهاواعياكلندصثعدانقص

يسألةوالالذصدرجوأعلىلثصفايةوصالحظوظنفهىأؤخلىمعاطبالردىمنتسم
بثااثعافبمذمجعلىوأناالملوبلوغالزيداخابحواالرشادصننصالشأميرالمؤ

للخرفانمالموفقشسكرهاكونعميلكنافهااوعايختيهالااايسومخاكطةمخا

الحديثالمبتدحاملطهديوالمرويخترعهنثأألثئابدع11
والمعين
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لالئه0بيدويراظحمفاتهسناشكنىاطوقىو0ولصالحاتاتمامبهواالرشادعوالمعين
برفدشئوهوعلىص

ئعامضلشادفاجحلمقتاشأهبةألخذلقائهععؤقحكللىوكفميتوعدااذ
1ؤمحهفرأظامنالبهقىتجىىالزوركنثبهالضجماةاملتاوثقتالتىليهااتلجأ

متبعاالصعتهبطاعتصامواالقبتهبرامستئعرالهوجلزاللتقوىذراطلمغالقبه

متوكالمرائعهصوتعدحدودهتعطيلفىلمحاصيهوالتومحتنياسنتهواالجتناسالخطه

اافيماناوالقوةواطخبرئامنصفماوجتصرواثقاثله2صمدتعليعؤ

الجهادفضلمنايانأميرالمؤضبك3أهابفيماراغباعزمنوتالقاكظفرمن

عليهماثهبهمالمسينواللهالكىقتامنوجلمحلصبرعندالاصهـردايالمشارى
وأظهبغياوأعالصكايهم4بقهمواخذقبرتهماللعايموأفمعداووأظرهم
مؤنةلمماللةأصارهالذىفيهموأضلحكللىفسقاوصرافي

ظاممموايمصرهمصردمستعلىمحرتهموجندكبهتجحكمنكمصخنصنثم
مجسنوملتكذمتكهلأمنبهصوابمنوخذهمفهمطراشصولماصهملهصئرتوضم

مهمااذمحففس51اموجملدعةاوهدىارقارودعةمدحة1وعفةلسيرةا

لمهصمناياتفقدكفيهضمقدالمم
مستحالالدبئواليةالمنتحلأهلهجماعةمنخارصامسإلالالممىوكبحداصمنم

موينصبئلالضيبغيهممصائعهمفارقاسننهمعنراغبامطاعناعايأودئهءلدما
يدعوالماللىغىوطوالئركممواالزكمنالمداوةءوارصدهمقداعاأضرمكايدا

بلعواةحالمنتاالديانالىنحزعابهوافتنةالىالديئمنوقالمرفرققىواالمعصيةالى

15يدكسبتسماممانوالاللةمنبغيرهدىواضالالال6اووتخسيراخارفرفةاك

وشحمادإللمروالثهلتصنالاالمارتهـإلسوءنفسهلهساتصساوللعبيدبظالماللهاو
البونينمشقلبىاظمواالذين

تقدمانحرموتنجؤوعدموارج4الدءمجاهطقأعدافىنفسكيمواثفياجنمك

دص12والوزروالمالجأافارةحفواادكهتلزموبهههص11
تإافىيوضعحبلبغةالر9بصاحبمدعااخاب3عليهممتمدا0فصدصيلو

حهالراحابالا0بقروتجع
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اياضيهمطاعتكنظلقاحهمعلىاليهالوسيلةءابتغاشماقءجهادهمكللىثوابهطلبفى
وشجكسيئةمنصوعاصحك0وعودياثمنركءورجالهكاقتوص

ضهصصكودارئكبومنصلثهومفصرعةثصنصوناعهوةمنص

ءلقاحصنىيدكوشوكيدة1اثدجمصومقويكورضلثلطخةحكنكو
يخكأميرالمزمشينوولىلمترايكواديةعىشبهةمنصوصافظك

سالمةوأحوطحمرقالةاكصنفىوأبيمنفحةأعمأحدماكدفرظفرانااناعلم
محتلهأسهـحزمايةروافىثأصارموردموالافىنوأعاؤألعوديخعاوأتم

نجير2نعيبةاويمنحيدةاواطفلةتاطوحسندثابةبسكلتواماةمصدتا

ساعمكوانالموتشمعتركافرساناازلةوالحربحبرةوشدةنىيوشاب31طارا

وعضاضىالمصائبوويهرالتلفرةأءففىالثرلىالسعاديةصونالثلحخا11

التدرىنكاعلىاالبحااا4خعاورةاوسجاوبراصوقطالجراحلموايوف

يصفباللموبالاحرنأنالصهوالدولةفىالمخلوبكاابديهاإظفرانيفراالى
اءوأبمرأركإلدئقرهطوأثكرعوكتجتصلومةمافىباتاإوء

بحاحرمافىوأخماإتىأهلكرستصالحوأعتبهماوعدوكقوايكلفال
عةاادمىموالدعاوابدأباالمحذارالمانؤاإلمحندكجزوافاعزوصمبعدمامنوا

لمنماقكاباصطاإلالنذارالممتقمااخذابابخضكلبهملكهاالوعرىالجاعةواضالطاعة
صفقابهبأفشكشعطفاعابهكيكاماوأنماةايخهبأىالمعياداصنهاأب

بعايهماارسالثمنفتاطاتجهمواصاطهالضايطمغلبةمنمصئفقاعاعائكدفى

نضهمالسالوهأمانصبسطوقطفقةموفىاطحهمبهـايهشرغبةمحاالنذازمم
دءبراوابوعدكءالوفاذااثمنطمؤيماتبطنانثاوكتبعهـممنمعهمومن

الىجصضيهماضاللقرصاعن51نازعهمبةبرتوماعهدكئقومنأعايتهمما
حقكمنبصرتهايعوامادعىتهمالىبةجااوجماعتهمنالمسافةزالىلنحماطاعضيا

نكواحساعليهائزكنشليغلهالحالوتثريفالمثوىكرامالمزلقرابفضلوطاعتك

مظفرالفعالصبضنجحاكميموننهايقالنفىيقافةا3لقوةااليدا1

إللضربعليهاونوااذاتصفالناتعاورالقوميقالءهـخطفىاخعلرجعله3ابإمالا
الضاللةعنكأنالمت5واحدبعدحماوا

يها
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االعتعجبلهصيتويدمموالىوخالفكارفينالمصرعلىنحشااللاليصايرغب

ينهدعلىواخوطاخالالعمابنوأنجىعاجغبهاالعتصامبمأملكومالنجاا
تقدمةفىبهوتعتعمعيمبهرجلزمنصرالممايستدىدلكقانوعافبةبداومهجته

هالءنماانرامحذراومنذالهمالجه
وثاز3مهايفتعلونئاماأضطالعالمحمسدوكعلى1عيونكحماذك

وأفودهاماالىالممىدمورااالوأىنحوهاأعنافيممدوابهالتىاطاممهموبهاهملنىا
المباعمةدعيدةواافرةواكاخدةافبلمنأتاهمالوجؤماىاوشالعافيةالىرضاهم

متمكنارويتلرافىمتنكأصمسقناقواالطمالحكليبروادبعواالواالرهاب
وبالحر3بقونجذتهمالتجرقهمحفقدالذيئلنصيحةالذوىيثصستمشيرارامن

نشمنلعهكاإخرةاالحذرمحترسامنيداكلناصوءفىذابالحزماكصإلفىمتسر

جمأليدظثأقرىمعدانهاراتهموسكرتنغلرحمالخميقرائكللعدوكقصمواجمعاثومناز
منةتبعظبفرطاكزالعدوكصعغلماالصوأرهبكلتادكميركوأجدت

كربيروتدوركامءعن3يفأكغيرانإلمناهـكيدةممامنعظاالحتراس

واعالالحزمواطمئنانرذطنداستحثحارالبثصصغهـهبطخاواتكروواصدار
الوفرأيضرركنضيضةافبمماالحدونمكيلكايسفاناداألهبهارويمراعد

وانتلقاثهالىوتسرعامكلليهاالجراذلكوأبزدكحزممنبهتوأخذةمنأعددشلهما

الفتنةنأعومنمعهألجهلسورةمستعلىالجعصىلتغائحدالجرمتألفيتصتوف
الخذكضترعاحمتاالأبطاءلقاالىويتقدممسحراافتنهطبيوفدمنبليساوتغ
تدبيرضاعةمحلمفوالتاألىفىوالمفرطالجندبالقوخيرمهينواستحدادكبالحزم

قىقينعكأتعزموبمالقكوضفاتدضكتأمببادرةاوتجلةاداالعدادوالعتاج
فيهويهونتثرعايرأيكينينلتصغرالمصغروكأصكلىينافىالوؤأخذإلالتوقي

اراالصوهوصفىلهوتضرتنجدكفىالحزممالابيركتدوهنوكأصدنتقاضا
عنوالغفلةاالغترارمنرعيتكمايدخلحالمضطربفسيحالحصمهىالمطلبرحب

االشالىركونكافرةاالىاستنامتكمنونلمايركزهماصوضبطارهمأسماح

يكنك3أحكمةلتجاوبانجذته2قظهااكهاذوالجاسسيئلا11
ثنشاالشقاضاال
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الوهنودضمءاالوضياحاقتشراالطراففىعليكفيعودذلكاشدبيروتهاونبا
نحوفهواليدخورمحذيستقالبماال

ومعاقبتاخدإكواأخبارعدوكمنبهمايألونكوجوأسيسكعيؤكمناحفظ
فيهوارقثذبغرمنجالتناكظناعليهأوسؤتفيهاتهمتهبهأقاكانخبرعلىمنهم

وخرجاباالوذويموصدقالخبرالنصيحةمحضكمنأنيهونولعلهشودمكليه

وصأولوانثهاصياواقدأبرمواعندعدوكهذامنوصولمتقدماقبلاالولكجاسع

عضهواختلفرأيهمبهمصغضانماالعيفىاليكوادوانغرةلمثدواوازدمميدة
أتاحددمسلكلمواوابواموعدوضرهـواقوةاواوارأياوأحدئوايهدةردفاوجامحتهم

رقوطوالساعاتفىخممنتقفاالحوالهماقثحآضالبصيرقواأوقوخدثضم

تستعبدهمفانغالمطاحوأرجهالملتحاالهجميعاع1لبسهماعنوألحادثات
بهأيأنوكبمرواالمخنرامحدوكاداضاستنامتضكغرمافىاشاوبنجالةوعدهمبمثيه
يقدرمنوئقامعاواصدةاواالتحارمنشمشإلطااللشفىيتروتملاندون

وليلةيومفىصعدوكمايرمليكوالحيتهالىكنمنوإنااستطعشذااانعليه

حيثمنكمآؤأ2وايرعالمصرأييبضابيركعإلفتنقضصطعتانعندك
حذروامابصلالمشعدؤاثلصوا

وعليكفاكانوابماوركالغثوكوركاصدبروعيوفلثسيكانواعلم
ويصدقونهكوكثيرممايصدونصمعواعلوكوغثوكوغثواعدوكفنمحواالث

ذالصمحاتهمتهادمنالظنسوءلوالتلنهمأادبةعقوفىسدرشمنفرطهفال

بهلااأخذلهمنأخنتانكأحدامنهمقىىخكهرامنيخكالمماامنوالمجما

تستاواتمهمسلهإعذرداعليهرددتهأوالصادرعنهمملىيهراعلىأوعلتلهخواك
وتجزعداوتهشهغؤستدممنصيحتهفتفسدبذكمنهأتاكبما

علىمزالموليكنإلالصابعيشارالهمواركءفىاسيسكيحرفحذرأن
مئافهتهأردتمنعايكلوالمدفهوالموجطمويهونسركمنوارسانلككاتب

يدتكلهراواوصاسيسكامضةعيوناراصدةعزثءلىوكلهن31وافهم
حررجليمئلمفاحنواادككاعتديعدااثولهكاضيااللكوفحتامبهيدمانضلى

أصلحهالثصئرم2لطهفالناظبسال1
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لهومجتافيعدنمالمامدويعرفصوضعهذلمدوكفيبلغسكركاسيسكمن
االضباوتطلبوحولمعنئقاشكليونككمرذلنةبتهرعقوألظبهظفرنبالىكايدظ

لثقهغيراعركصناعنأخالىوايصيرصتىعيونهاواستقصاثهامننهامعادصن

المرصفغواالحاديثدممذبةنجاراإلالنجئهااخطاينةوالمط

عدوكومماألنهمعليكتواطؤهمالتأمننكفابعضاعيؤلمثبعضيعرفوأنوا
نهمظهماثيوأحملوكعنمبعطضممةرطيووانبكذويمغعثسلعلىماعهموا
حمبذلهعفامملىظفركوهوأولبكمدارحروعايهمبركتدموفوطيدتكرا

هالءثااوانهازفرصتهقتاطمعلىوقؤكعدوكمنأمالثنيلبهكءرجاوجنبأ
أؤتصركءوأصثرطتكفوموعونهستظهرشإللووتقدمفيهأيهمتذلكفاذا

وأمضاهمكأصيئليحةيوأقوانحطاتحكبصيرةفدمموانصصةوامنمعدكدكقو

اصبررضاهمواضميراوأمحهمكفاههأمانةوجناناوأجرأهمعفافاوأصدقمبمةصر
وحقهللهادينقوأصدهمنظراالموأصسهمرأفةجماعهمعلىوأعفهمخلقاوأحمدهم

وليكنءبتالاالءعامدعنمارضاهـامظهـأملهمنبسعاوامقويإلهليهافوضثمهـالبة

نباهةلهالمكيدةفىوحزمبةوتجرىذارالمجرالمنازلقديمبصيراثكزالجنودعالمابثرا

ءواذكاعركضبطفدليهافوتقدمبيششهوراطامعروفالواليةفىالذكروصيتئ
واالضطرابنتشاراالقلجنودهاذنلهيونوهئمونهارلألءالآئاصايسه

منلسرواقداهاعايكويسرعكاعدوكمجىءغرةسنهمفيماالطائفةدمفوالى

وعيدكصدكالواحدمنالرجلوكبقسطفانمقؤمنويوهنجنودكأفدة

تدبيركوتوهينىكأصوتمغيرهمعليكشحذاتباعهمعلىمقوطممضكممطمع
ازلهفيعمهمصرلممواطعليهمإقضييقافىافراطتواليهؤناليعفيهمؤقدهطذرمذك

مجنوظنونهملهبثوعايهمالمؤنةؤستدبهصالمعيهويمرءكاضملمويث

ابامحدالثفيثقاضاممضجألوشصوالضاماجامحاسستديرااياالهفئموضع
الليلنجاتئطارقطرقانالمادةللعدووالبعدمنالهزةفيهيونواالحراس

ذقداماالءإلجرىركيضامجررجالعلمفايولوصسهافىيهوأوعزابغتاتهو

الىخنحافىنلناسوالمضفع2الرغأحراسهبوفعبصرارحمقجلدالجولصرا
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الستنامتهيوهنهوالوالىممايضعفذلكفانأوالطضعنهالعسكروتقدمارفاهترالعة
جيسهبمملىوأمنهوالدذكمنالى

واردالغناعكنهممجيثجندكنهامنويمصضعكمناالصاسعاشموواعلم
بقاالمنهااللفسلداصىوعينحاتالوأرادطارقابغهملمنايمواالموالحفظعايهم
تضربواحنواةعدوهممنوالجواسيسالحيووحفظوأعبدهمرقائهمامن
لمزلاكالمماالفاوطارقحادثائصفىلمثلمواصزالصرامةعلىلمهأوثيديهعلى
فىفحير0محضعلىايتواصتصكادةدعوتهبهإصهذااذافحلتفانكمدادثواط

ؤلفرغتودعامتكوصبئصزينكثضكوكانغاثتكواشتيبكفىنضهوأجهدطاعتك

فادحهوصالمةإلهناتمؤنةصضكملقبهيةرالعنذالثهممننضكاصعدوكيدةلم
هالءشاان

الوالقاالمجرىدعنأواليمثلهمعياالمنسئبهإيسناللةمنءقاانامحثم

عراهلانءالقضايهتومنفإليهنودطومجارىماالحلخامظمنيديهعلى

بوبردبحروالورحإممصقواواوالوفارلفهـواشاهةوففاواقناعةاليرفىاذوىمن

واليةدهـااليتنعممناالمورصتوأبةالضجروأيدنهالسنحناكتهاقدوموااياالق
عفيفاالمالةعدلءقضاافىضتهالمداةماطالمحاإلذفىعدءومجرىيسضعدنمهزةو

محتصباللمصالوقارادىالسمشمتخشعفمرالقاجورحفومنصاتاالاصنالطعمة
فدعرضتنكفااوايتهعلىعنهواغعالحملتهوفرويسعمويصاحهأجرعاليعايكايهثم

يتهوصدقشرونيتهحسنتانآلجلةالوةوجلةااشمساأآلضةاالدنياولوابطامحة

أخذاكسرائعهبسفتهعامالخلقهفىقضامرعيتهاللقكللىعوسلطوعضربرته
وفرائضهكدود

افذةالتعاليهمهيأاريةاالوضوفككيسوالتلركومهجضدكمننهراعم
اللةءضاانليه01وتعندذلتوليهمنعرفبينهميضهأقف

نتخبالمنصفاكوثطمفأصيبثاحررأسماكيدتكأوطالنعنانهافىتقلمثم
وتذاوفواهـبإطصداقداةكةوطوخبرةوصرامهباسونجدةتجرصاالنحوىومحطدةظ

تيهرارها1بتهموزدرتهاغصماوتجرعوالؤسهاارةصمنوتربواسجالما

الدفعبئار1

وخلتهم



551

بنفسؤلوخ1عرضكاعهموعينثاعلىتبعمنمكبهااصيأصعبعلىوحملنهم
اناثاالدوابممنتقبلاواياكاآللةوجالمقوسسجاصقاظظهووالجلدنتقافىفى

معتركواصبرغايةاالحوقأخدفىهرمألنجىطلباسرعافا2بهمهلواظيول
بةتتاراسخاكةشاديداطماذيةوعاندرإلبدانالسصمنونجناقدامالطالاال

عدوسواصرخخفيفهخطمحكتالركبوهه5الحدبدواشوقمتالحقالمساميرالحلق
مذصةالبينيايكوعموسوافيةفيمبأافمرفاقىوصوغهافارىطبحهاه
مهمهعالبمستديرةالهنوافيتاالملبرسابغةوهراصةخاالصوخفارسيةومجردة

لصبغاوأرانيرهـاطبأصنافمعمهصنعةافىاخعام31يدكزارزنفيهواالسرد
وادعشعهمبدبههورلهنحئامحذرالمحملقبهممن4العضادوأفتلعدوأهيبنهاظ
المتحذةسحذغيركيامسنونةفراتالرفاقالمجانيهكورالبيضوذالنديةايوفا

صوغمتاوالعابهاماخاخلهاوهنايدئحاصفاافيةاصاهرمحتدلةضرائبقام
5ادىاإقناسواللدنقدأشرعواابهورالئقلصاماوالفدحالوزنخفةشانهاوال

عقدها6يامحافصمتلهبوضحذهاضهاتوقدوةاثحالبايةستواالسنةزرق

شعلبةكةماكقدةبهاجدكرأجناصهانحتافهأودهامقوموصبممنحونمو
فيهاليساالطرافقدظالجنباتصتحدةاالطرافمموههءعثمتالجالاالسنان

ضاصتعمببمأمشيوالعهاوقوغمحيبالصقطوالأمشوصبموالوداالتوا
الغايةفىبلخافاحماآلنصولورخعقيباتةاعر7والنبعالئوحطىوفالنبل

اآللةمنستخفينخيولهممتونصلىهمحقاالحديدسامطينفوأشكالدروعفمذقوا
نحبهمءالغنااالطضواال

يهماكلتهاننكفاإلمثنلشأوممااكامندأالىعرضمرةايرطااننروا

الوهنضياحعياللودالحزمووقفدونىرايصوفرطتلحزمااضضموضح

يخرجبعدانايفةيكقااكرا3نبلذاقطوتا3يلابهعاسحدكلىاحا1
دىطا5أضعفهساعدقفتقىائؤريكلجعوايإلنعاميخصيطواالفرخنها

ءضفيبئبهسرنعلوصاالمحوجسهملراقصحمضافى6مرادىوالجعلعنقا
وضرسمنالقىاشجرتتخذمنهالشوصط7يطولصتىويضربفيخعرجالسهم

خلهوالنبعأرهاالنبع
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طليعةطونأناليصععايصنوغلبفسادالمداهنهونالهلمحاإلةااليثاعيباصو
بكوضعهويهتضفونبهقنقوالحصنابدروالعنلسد

وزمامكوقأميوعرعيدتكولافيمنالمسدوحصونعيونالطالحانواعا
رجالمنتخباثمبكحروعيدةاثسهممنممجشجهمؤكأعهلنفابكحر

وأإلمتووقحاشمحروالهفىنبيمالذكرلهضهورالفضلبيعالموتعايهملوالية
قاووتجمررتموهيبصوتهشويموحذرتيتهءةمتقلصاشقعمكرفتوصعوالتطوا

صاوخاكهطبينلمنناجضهالىإحنكمامهإيوتفداخيباناصحربرةاامهنا
اليهتقدمثمتدربراوحصافةلقواواستجمحلمثهامةاوغاوبالصرامةكايةوالمودة

وأصضماثرهمثواستعدادجتاللعوداتهمواهمطاعواستنزالسياشهمحسنئ
محإلمالثقوامنإثذاوفىاافىزاقمأرسوىاطماعهملصنؤقاتسموزاامحاليهم
مماقباادتنامةواال

نجكناطهوايكوبئنثااغناعموأعظاااكاالماأهمفىانهواعم
صيثوالنصيحهوالقوةوالطاعةوالجددلثقهاالباصقىيهوولحدوكوأشجى

وتلتجئوفاظدروعخناقكرخماعنؤمامؤنةنحكتفعبهتكوأصلكوصفت
أحوالمليحلمويصراعدوكآتفيبهتأمنصحزمواهـصىوظهأصمتانالى
واالرزاقاعالشواالهـالمنامنبمايطححهموقوهمعين2مماراحهمنتفايخوطمماتتقدو

رةسياةوكهوفكوحصانةمشكمحارزعيومنبههمالذىصهـإلمنزتجعالهموأ
الفىةنهمأوتقلصص1ةتصمحلهأوحكلخبشفامحدفيهملهتدأنكلوامحسكرك

أتغسهممؤنةكليمفيشدحةلكأأولةكاهامنوففلانقلنجلأحدنهمخيهونوا
هءمءدانعدوهمعنبهويشغاونالمأتقامنفيمايعالجونمةاالمممولويدخا
اللهرشبدكامضائمافىقماإلطاخذفيهقدمولهمحذالصادفتفطليحةالمأأوفاراخ

بيرالتدنقاللوالحخاالصابة

خؤياتأهلمنرجالكزهماوعيمصافهمالىأهلهجواخرعسعكركوادراجة
مأمونيهالنصيحةفالطاعةلينونجربةذاسنالنجدةومعرعودالخبرةرفالئ

عدةايهاواضممتحجزه3االدهانعندقةطةوثتقسهقاطتئصيربلهبرالسر

لفىالمداهنرا3والرخصهلمالحابهومايرصنأل01ادا1
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واقامهالمصافاخرأجفىاليهتقممنمترطضعهبهؤدونهموذومحاشناكثقاتجفمن

معالقوأدإلنفسمفليفع0وعىالحذووشمةاالطرافوحفظالعيونءكاذواالصاس
إللرماحصاحبهبيننموشدمالقدوحيشمنزلهموضعهقائدإلزصافأصابم
رقخانفتطواروعوجلةاالحرايمدقذاراوالرجاأموضودةاتراسوالشارعة

كثيراالمدانكامهمدةأومحابهاامنبىقاليلةصيخراهعيئمبياتهووالدا
الحذرمعدهمفرطةالزقلقةاحراسهيهةذااثمحيطابثزعركءمننوغاوشغاللو

اخالفهئمكردوسافىمرقإنهونواكراطرافاعلىذةاصالمتأهبتالهـوع
جعللزددظامتقدمافى3ويهعاالختالتفىبعضابحضهميستقبل3كردوسا
بمودةدلفاصئاليعدمنهوضةوحصصامفربمعروفةنوعمكركوأهلدكقوبينذلثه
اطةءشاانبكلولجةهاخدعلىحاملوالت

طمياضتمنكرائدجمهمواالخذعلىمحاجمهمراأمودهموقواسندكالمحأصض
دناالءااداضلمموهيمعفووامالصحالتباخهواالعيعةوصمعاعله
كتبتاالتىوالكاعالساحةاطامحبدتهمستالتىعالواالاياهاخهمألزالتىئبالضوافى

مؤلقوصشدكبينوبينكممامجولعليكصادكمنأحدواصذراعتاللعايهم
مفسدةذالثنطالماكطمنوابهوممطامئكزهمبكرالولاالعنوقهملطاعتك
الحكمافالتقدمنمامحقواالجدوعنداقوادالجندمى

أعاالعلىالضياعدخولهمأصوتضمييعهممبقوادماستخفاؤانواعم
دأاليتقدمالقوادانوعزالىواىفئلذىياورابهونيأتمرالذىكهباعىوايشخفا

بةفاماعقوائىدوتنقيفيليمقووديبتابةاالعقوأمحابهمنبقأحدعفوعلىمنهم

مهالزوفرئقوبةأوعااخذأواضربفىأوافراطقطعلحدفىواقاضاالمهجةنلفتبلغ
نذللوثخلمواذنكأيكدوعنكباعيأوصاحبثرطشكاخدغيركجندكمنذلك

نكانوأتجضيماخلجةاالميوصكليكئهماالعى4ؤضرعهمادلبخدا
أوأسندنهاليهكهمشفىنهمفرطبزانأعلكتهاونوابصنانخللكالصيمهم

0ونضدوضاعغهبعضعلىبعضهثىووفينوفرنفهوضنهثتيالوضن1

لىالخيمنعظيمةفطعةضمإلدكردوسةوكتيبةكتيبةجعلهايلظحمردس2

نذلهموفدمهبصدأولجهبرربدبهنعمكس3والجعكرأديس
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بتعريطكادتمنيفهمزاتصلمجابةقراوعصياإلللومعليماالفداماالولمما

بيغاتعدمافيهوتقدممحنظراذلكنظرفىظعايهماإلهموافسادكطماكابهمفىتذليل
ديناتوءاسواللهضياحرايكمنأاماراأرعزكنكصيدخلأنواياك

كفةفى

لمقترعركءمنوكانحتمرءاقاوسننداقيةمسافةعلىعدوكمنكنتاذا
رالحذادعداعدواجزةاكافتأصأهبةفتفتوحماةتمقدماشهلوطالنعكصتقد

وافدشهروسافةؤيسرةوميمنةوالميراالمقدمةواياكجنودكوعبكتبخيولال

يهمألوغتينسانركزهماصجندكوعرفحكلالمواالبنودواونثرإلالسلحة
مسيرهممنبمواضحهمعارفينمواففهمالىملحبنءإإتاواصتعدوالقتالقااثيقدأخذو

بىقاوعرتصكزهماوصهموأعالياتهمراعلىكزطمومافىويثنعرهمو
ينإطكهرمحلنالزلطايهواواالقةقالبواوالميسرةيحنةامنموفعهموأمحابه

تملضهلصنىكرهمعاتكونصقاليهبهمأهبتبثاوالمهاونينلهاسقنجتهمبثا
ومسيرهاوأخذهاإللحزمالعدةاجماعياسواحدفىعسثركانهتختارهاوسافةاليه

نحأهلموضعهاعربةأضتانراضعياومعرفهابحمزهااميولماعلىانهاؤشمحير

وشفةهدايةيهافردتلواممنهاالمحلىوشاصاجهاوكزسالمراأىمنصرا

طلبامؤنةجندكعنلعاطراحمكءواذالثفقدمكفانساجهاتفيارةثو

صرامةنضكنىعسكركأهلواكساعلىاجعلثمالضالةءوابتغاهـفةالمهوعناية
اللهمستشعراتقوىلةالمققوأضذاإلطيرعيةنفسهندافامنواالعامةذاورضافىونفا

يينكقىفىمنامحتكعلىرنهيععرماكاضواففاعندوأدبكاضذاجمهديكوطاعته

كشفئميتلصاومعارلالمواضعوعديقالئرتقبكوشبيهاالحالقنظيرالث
ذوىلعطفمكلىمهـوصيإلسالحكرمواعنصإالمواوابالظهروقو0وأيدمإلقوةلجععما

فةأورجلقأواضعيمنقكبةوأصابتهبتهدا1بهرخفتومنجندكالنعمن

المجهوداالبعدفىجلهفأوالتعسكرعنالتنحىالحغذنتاغيرانمن
منصرقابهصيمنئدقكلىبراوانهصغلظابالصاراوعيعذليهاققدمئموتحهـإكةوالمطرا

ومعاقهمصديداوموفرهماساشادالهميرجواركبغكجنمنهدكركعن
سترخت91

موجعا
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لةمحضدكمنيرهملةموتجعلهـبةعقوايفنهكهماوجهمأفىموجعا

بلوتقدببصيرتهعلرفابنصيحتهواثقااليهنعكنمنالىفعبذالثجمنلمانانعموا
وتظخناقعنكيرصكصيافىونفاذنتهمهايثلتئوصرامةاليهتسكنلهأمالةمنه

بكواضعمواخاللمحمزهماصورفضهم1لواذابخدعنكتللانلماضاعتهئ

لثاذماثهمخترامنقثلىصهـكيههوالشتغييرذاامنينأممالهمعنوتخدفهم
منكزبئوقللفؤدكخذمنووهنك

األىضهمعكيفاصارماجليداماضياقوادكوصهمنالرسافتكصاجعلا
خياثهمنفارساخيئقلىفىوالمههنبةعوفىاقرضكيرمداهنأكيمخطيدالحذر

موالهكبتهمحقربالغداالدهـشكيتخاشسمنبثهيلمئودكنخرايئمجف
مفرطاصنهشقوضالذىلوالمنهـعنهكللقىالدىالمنزلفىاقزكلهحنوابهمهلا01

يههئ1موعزكنعبالتقدموساالمهلهلمثبدائعنكاتلمنوالتبعقضاائ
فىالمنيلاكاواكالموجعةبحادالعقوبهواضهميممنجهمواخرمنرلممعنالجندازعاج

وصذرمحلىوأصضعهوستراأحدانهماوىلعقارلمنادماالموالءصعاواالشعأرا
ادةأشقأولذىلذلكاسواالبةفرالذىلمحاباةواحداللزخيصافإلابتكعقو

دؤكاالدروحسوابخجدقكليمانيإوفهنقوضحرافىمضتخبيننرسانهلنو
ليجمستعديئئهمكظسامطينمصيئمتقلديخةستحثاثالاوحبضرراطخعة

أنوناوخجابرذأوالفرسافويإادوابهمتضلانواإلكمريظهأنأكينبدههمإن
هالءثااعدوهميرعلىانااوأعونلمالقوةأصىمنذك

ويعالواجدكعلىبذلكالمؤلةلتخفاإلناواحداووفتامعلوماارحياللنا

3اثثدويرلندوابهمواعالاظعمهممعافيمنفيقدموافمايريدونرحيلماأش
رحيالةطوومىالرصلاإلناجاتط1وذويطموعليهلذصوقفماالوقشاالى

صقاواووالسفهكزههواليزالىويخلوابثراجندكوعلىعايثاالمؤنةنحتلفاتعظم

نبنهطمأوالبنومىفورأالينتفعحتىلتوهمموبانحويلوالليترحلون
ثحبالوقوتعبيتكصاحبأصيفىحفيهتكونمرلمنبرصيلدىتناأنإلك

انطليعتالعدومنومغاجأةحفرانالصي0عدهمإلسبفوهشنبتيهاخذايهركم

مثلئقوالمياذوالمحوذةاذبمبالحتفاناالستتاوراالوذإللشئ1
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وجنتثاففضاخبتععدةوخيلواإللرحيلالناسعيمرةضأولخسكتحمأوادنهزة
رجمكوبنحبيتمعلىصرتممزلمصنوتوجهغيممعمناستقالتجاذاحتىواقية

عةدوهدووحملتوصمن

إلنلمبعدالصوشولماالفاياكبهلرأومحشبالمولهقىأردتنهلالىاننهيغفاذا
وماصسارشاليهيكاينهبهائمأمورهعمطنيسفوديخنلمجبرعلمائرأحوالهلقتعرف

اذاالثوهلةعسكركموضعكيفوأعالمهكيفسأواعسكركاخماللتعمكيف
ذلكقعللماننكفالمديأتيهوكفيعقؤيدتهويمعلوكائىمطاولةأردشعقامابه

أردتاندمونقطاحوااههوقلنهيمضيقضهجمكينمنزلعلىججمانتأمنلم
تجدولمختشرضالعلوكارتحلشمنهيمفانمطاولةادمامنصوايهيدةبعدوك

وضيق1ونحأزلححرصقةعلىائتبهأقتوانواالخطارسبيالبةالمحارالى
يهفؤقدمذالثفاعرف

مصثركفوففشصننحيقمنلناسارحلتلنىايلاظحبشمااضفئوالدتأصفاذا
عدوكأةفيوحولههلإلذنمنتافراتحكانفزعالبيهةوراعكاعدقالعي

خرياتيكوضعهامواالثقاوتوضعمنازالمخاسيأخذاصتىبكحروعرفسموضهامن
احتجتانءوعدضالكركدباإلمحيطينسثركمن2دباباتئاونخرجطالئعك

صفىابهمللموئةوتهنأواقائداوصةلداخلورعركجضدكدإلبلنواالهم
يتلهتحبصايهماخرجارهانو3ووجبمىلابتغرفاذابيهملنوويومليلة

بالمحاباةيحاجقوادكرذلكيتعاورلهـادبابمواضعمنأقىبثاليلعسساإلمدالما
اللةءشاانادهانفيعرالنهمال

الىفيهوتستنيمعدوكببياتتأمناوحصنقخناالفىمنزلثاانيهواياك
ينتصبولمءبمدنجالمالمسكرهلابنيهوخحلطامالذاوضضاالليدتهمنالحزم
يبنونوحماليهمفيحتفروابهرابقداالرضمنمعاومذرعندقاللقطععحبنا

عالتفداإلبانونصبالزسةالدوشأشجارالرماحطارحينسكخنادتحاطذكبعد
الخندقمنفاذافرغابهأمنسرجلىمافىكادكمنالارباسمنهصبعدمجفظ

صلافتدفعروبلةشخذآالدإلبقشددة2لئدةواالضيقاالز1
بتغالسمساوجت3جوفهافىوهمفينقبوالحصن

ان
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واالحاكهبهنابد31وكانوايخلتصاوموضعصراأهاللذااثلقائدااكاشذلك
ممايضعفذلكنلتأخرعموادراالعوتقدملسعةلرفاهقوا1أندالىالموضعينلذينك

جيشهحبواثنههوالمذامنلىاصتنامتهالنهيولمحوالو

كنشقدمصنكفاذارامواذالبغتاتهمووكرشكاللقطومنهـإذناناذا31
اللهءهـتامنهقاضفررققتاالعدادفىوتقدمتإللجدفيهخذتواالمحاأحكمتض

لمسرساقكمشمراعنحذرامعدرائعافىوطرقثهايعياشكلدوكبتليتااذا

الصاوطلوثعلهقدرتئ001اصامتعدماوواضعهاادجتالقسقدمشدرارالهـط

طرقانجندكادلبنفحوتقدمشقطرشعباحيثوجندكتكحيأعي
جالبفىةإللتكبرمستغخراصوتهفعارحدمنهماعدوأأليتكمطارعأوفاجأهم

االفىمماديئهمرماوليثرعوادوطارقاابهايقعلق1حيهضااأهلالاللورهابمعلتا
موضحهاعنقدمزهملمراالزمينقىسغمابدينبلالكيرشقهموموه

وسانرالجندهادونلياتطيراشمتواةواثالثلبروإلغيرعيحمزهملىايئوالمنحاز

انتخبتونوشطكقكاعوامنإللرجالالناحيةكتهلمدافترهممهمنعدوك

بهلدونجاوايفاتيهرأنياكواوالرماحابثاالموتدسالصدائدعالةاصاذاقبل

الىلهاصنديناالإللرماحطرقمنالمواضعلالصئلاللهاطمفالمجونيهماوتقدم
لقواعيهمواإللبيضواستجنوألبدواإللزسهقدوصهمبهيئوالنثالبراشصدورهم

تالشاضىبهعرأهلناجةعلىصاماليخدوعهملاصدفانووحباساطلدروحابغسو
مشلتحمزطلمرالعدوالزمةصدرعهاالقلناحيةوامحرسكوتالبايةواالولىحيةاكا

لعدوااوقعقواذروافمدناروانياكخوانههوالصنيحلثحلبدهموامدتقوينهمئ
عوموضتكلريمالاخلبهايعرفوأوفدهاحطبابرالاالفأججهاساعركركمع
يرجفونوالظهووهميثتدمنخذلوصتهمهنويقوصرابهمنافرقاوويسكنواقكر

مضثهيستقلولمبغيظهردعدوكفعكمنوذلكسرءاءازلثومجياونفيإللعنرن

الد4ءشاانيتسرورانمنيبلغولمبظفر
طلبهعلىمرةنجيلكوكانجندكمناالصابةعنونوكانصرفهنكلهفان

ستهمعلىموتحماكتافهمابهمقىكبقدوشانمنتخبهكتيبهمعدةاخيللاثىكانت

عدوكقىهقنكفاحماكلنجدقنوأولوانثافرساالثفاشمنعالبهاصخيليدجرفأتبحهم
لرسا11
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لمحلىصوالضبطواالخذإللواسمعسكر0يئالتحررعنءطولهوشغلبياتكمناوقد

وأصابفبهمققراللهوالجدالتحئمميرمنعايألةصملماالمبطاا1لغبةموهنخاتهم
المحمنونقدمجاحهمستحلىتهوردمنضالمافىاكرمنمقاتمنهممنيموجرنهم

النسبيحكرةاوفصوقلةالرجسحونوهميونواانتجعهقىطابهمفتوجه
وحازفاعضجةباللجبسراوجهراصنتموأبهمباقاولعزوتنماراللهوالتهليالوا

السيوفينفوالسالعواهروايئثمينتهزوافرصهمومطلبهميردواعأنونعلىصوضا
رةوذوالمحربالاالمقالليلبافىوماالضفهبديههولهالمجبقرائعةفان

التضءثااالمواضعكاعندهمطوفليلالمقانلىالمسضميتىإلى
فرسانمنانتخابكدلقاتهواالستعدموكالتهيؤفابهدمماتقأوليبهز

ةطرادالعتالمد1قدممنشححرامهومخضالجفواطبأساىذجندكرحمأعسكرك

ستجمعالفراسهثقفشمنوافاالقرانساقعلىهوظهـباطفى5جذقعنصضر3و
الحشثقمحفاتمهنلمفرسنحاهزاعارفايلاأهواعاصبؤيرةققحمدالمرالتكوة

ئاجريكارصلفااالةتجدأبطرتهوالجهالدائةاطغرةأعرتهوالرالهلنابهأبلغتال

خوفاطنحثيىقحاالولالمرهوبراعيالموتادراعماعلىمتقداتافاطرآشعلى

وقدبمجتمعةءصاهواشثاكلجاالةوتيددالحزميثبرأىاالثاخائضامصرا

ليهألوالظفرلتآييدواانأهلهامحلوحيصكزهاوشفهااطاعةابغضلعارفينموقنة

برأسلحتهمالخيولتاقاناشبهمدوانيمووأسلخهمعهمعارعلىكارأىاعرفهمئم
وصائهرجيداصمنالمستخاصةسيوفهممتقلدينلمحارباقااوكالالذورحبخسوا
فاربارظلمجعيمانيتانيهأوبدهنديقالحديداالجناسمعالنوالمتخيرضنديدط

بضياسلشالمظصينيقالتعقيبالفارسيةاالزمةملبدالضريبهمشطبةضحذايةستو

النبلوكناىاسعتخفوعلهلتجايدمضاعفةلزهاومحابعهالحديدانحاؤهاصمجلق

نحتلفغاالجناسبيقالصنعةاعرااوالنبعالثرياوقممىقداستحقبوهاالقىجعاب

مختلفقالعونحقؤويبثهابدوىوشكيبهاعراقىمسمومهالنبلونصولعملمحكمظ

منبسطةالمقابضبةمقلىالغاريسيهوايرطنافشطيبواالستزادةافىاالحالشتىالطبع

ءعياالاشدأيالغبأع1
إد
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اوروداةسهفرضهاماالسواسحةلنتالمرىءنابةصقرنعطافاالسهألعنهال

اناةامالونكيرفهاصعا

يهماوتقدمونصائحكماتلثوخاصتكأهلمنصهرجالمانرجلعلىصوك

وتحيدضمائرهمستخالصواعتهمدطواستعمانواستزلكفضبطهمئ

سكعلهمجائمصشدكوعامةلرلاأهلتلزمائائبلنوامناطممعسلحهموأعهـمحمرا
التدرىفانكوحنرهممعمةأصةعلىاحواوصيبيتكرقوطااجأكفانالص
التسهيرفىواحدكرجلفليكؤلواحاجتكيهماكونةونهارككليالساعاشمنأى

والمباغتةالروعةتلكمخلالتجدعندجماعصدكعسيشأنندفاابةاالوسعةواتردف

الذنكرهاولىفاذكذياذلكفىحددأهبوالكافيمامحؤلةمهمثإالمحذاحتجتان
أواليتموراولينهملذيئادقواامحقحاخهقدتقولعدتشوقوكتنبحص

واحدكانلبعثويطرقكمايبلصفكتفيتفانادعحئرةامسابعاوراالثاونياؤؤال

وانعندمايرهقذلبحخكليهموفطعللكساتهمخانهمادافيهمختجلمارمص
اللهءضاانارادتكيموجهـتلوواتنينداحتجتإ

صيخولجهوافاضليئصاجزودورحناصالحاذأرجلوينكوواودثنلنجزاع

منواتهاموالتوفرعليهادحفظهااليهونقممضاثنكلهاخكزطاؤهـوصيرهايهون
دناصهانححسيرأوضامهامنعلىوالشدذبهتهاونوافاعتهامنهاعلىشئعلىتولىيس
طاقبينعهامجامتنحينهااستصلحصتالسيرمناالالجيشالجندوعامةلنومنزلئ

لهاحفظهلابهايوصبنالخزاقمجنلمفاوحدثالفزعةاصلةكانتربكافانه

العكراداننهاببهمديراسذلكجمحتىوهاؤلداعويهااالجشأسرحعنهاوذب
لونوانالشرفاإلكوانماضهميركثلسيرةوسولفتناهلافانلفتنةواضطراسا

أاوعيرتغتيالهاالىمجدواوامطمعموالكبيوشاوينكنودواوخزاثالصدفى
هألءشاان

فرفيهالقالقمانلشاحسنوأبعدهاصوناقالعامةفىأاعيدتكأصسناناعم
بضهاصاعلىوحرصكذكقرويتكفلتكنةالحيولطبيرلتداويقرحزمالرمجسن

المناالتوعدهموقادخهممرؤوكانبعدوكالىوادسسخطارالتاتولقتالالل

وامالدإلمطامعأعناقهمعهمواقطعاالحنعهموضعبلزاوصغهمالوالإلتومنهم
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الوثوبالىوادعهمواجحاليثمالربهمصاروائرالعوخهمكنتلثاوانإللزهيببهمقلو
بعضهئمكتباالىتطرحأنوالعليلثطاقةبالؤلوسليهطمطنلماواعزالهابصاحهم
بهامجملولبهماتدفعهاليكاكتبالستماكللىوتكفاليئاكتبطمباتكأنها

كلنهمترإقاففيهايهوناذلالقليدنكفلعللهمةرلقاعندوتترلهمعيهمصاجهم
أنفسممملىياامنمخوفيمفيوحشهميهموامنلظناسوءبهمقلحشعهمصتيتجقى
بهماؤلوبفطعوأصسيفهدماحمفىئمويدصقتلهمبسطفانإلنهامناإلهميقنوااذا

إللنصيحةونهافتواصكالهرباليكودعاهمارعبموضمافىفجيعاأشحرهم
نهمحرالثذوىطمعلىمتدوذبعضهمالكلتستبأنتحمحرصتمتأتوانكا
هالءضاانخبارهمااتحبنبذاوتنال

عدوهملقتالابكأصأفعباواحتضتناصلىؤكاقفالمفانفىاذاتدا
توفيقثهلشهساواليهىوالتفوهالعلىواتوصقاالباطةوالالحولمنكثرفا

الثاملةيلواطاخةاديمصاواارشدالصامحيعزموانوارشادك

والنسبيحأنفسهمالتكبيرئكزةالمئارلهالىالتافتوقاآلصمتإلجندكوص
فاماوهمفونهايندزإفوعندصلوتواعاتااالئيرلحبيراروألاليبضما

اللمرنحمحسبنالتهاللاةوالالصمنواوايهثرلجبههوالضئلامنذالثفانفو
وائدناالمستحدةتهفناشريموالباغىاالوعدشععوكنصزالعلىامايالوكيل

الراحميننأرحماوالمزلفاواعصمنانونلثمنفالبيئابمالغتك
علىهممجضؤعيهميطوفونالمواقعهلنهارقبلواإلليلطبرونعلركفىوليسثن

الجنةونهمكرويذوئواجهمءالتهدنازللممويصعرنوهمععلىومجرضونهمالقتال
استطعتوانينصايموواستنصحربذحمراللهواكراذبقووناواوسورضامأهل

نالفرساماتمنمرجاوراياتكمنووضعهمجندكالمباشرلتعبيةنتاغونأن
للهءشاانهذابهخركتاائهلواصفهاأميرالمؤمنايئلتعبياضكللىبقرنجدوتجرذووسن

وأوجبلمنيغاكمنوعصمكارشدعلىوأعانكلقوةاعلىلكوغبرالدالنأيدك
بركاتهوالورحمةعليكموالسءاالصفيانازلوءسهداانواباسضهدمعك

اليدرسالقمبداطالثطرنجالمفرداشالرسائلون

الهسلبعيوثضاوفربايضامحعالمهوسبلهبانهاجدينهمنرحالفانبعدأصا
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ليهلةووعيدبانذارجمهاومقدهابرساالتهحاعليهواحتجاتهلبورصداللقالمظقه
وكأبمرسلهوحيهليمالبنبيمصلىبمثهبينهعنصومجيامنبينةهاثمكنمن
لشلاؤضتتنحتفيهماماالعانطمستحاننفميالمكللىصيدينمالدارسءالحيابتعنهوا

الشرك1استنهدمدلظماقتامواتحلىلفاتةرهبهوسطعدارسةثارالديئامتفرقرعفت

مكتهبالباطلزعيمونطقماالعلطموسالتيطانءولياهـاوظالكفر3واسدف
الفتنههبا4قطرواقاعنالصدوف3غحواسةراواستطرققاط

رسالةباومأمورافطلفصدعبقفسادكفروغيا4ظداالرصلقاحهاوطبواستضرم

اعالميراومنالهدايةالىوقاثدالمالمراشدعلىالمداالوأها4ماالسونصحمعصوما
سبلموضحالهملنجاةاوةعرواعالنالسالرحمةاستفتاحالىصدالمضاحيقصفاط
إلطمضاردمةاقففىليهعاموعزااالدكةامحسنوالمظولةابقطرعنرالممزايةواله

علىايانفهويطلبونيسارعوناليهوماكتونواالمورمنمايتقونعلىلىالحد

عزيزكافنهممضحنناعلىيصاعليهمحرترهيبلواإللترغيبسالمميبدلتكذواالذىا
فيمافيهالمحربهلطلباتجريدالىبرشدهموعنايتهيهمثمفقتعكالمرحيهاتقدبهمرؤفالحيصكنتهم

اللةلىليهاللمافصتىزارعنهمآواصراالووتخصوسالمقأديإنهمعليهمالنحمةءبقا
عودالديئوعدلقباطوقامانصيحةاوأدىارسالةبلغمأمؤالقداأنامحامتنصحاعليه
المسديخهمملهافىلهأشاوأرامحدوعهلهوأنجزاللهوأهلهالثركوأذلميلاعتدصق

اومفظحاتممااالبقاتموالمنقداثعايهمسائعهثىوظهوواستقامحسفتمفيهمدينه
بهوتستهوجمهماالدياناننفليومايدعماالشماتوظلمزاراالوبطاتوالذفرب

افوصحاالنجاةصأبوابالدىوطرفالمراشدومنازلفاطوأوضحاعحمالغوايات
غنماهمارشادفىمبغوالنصحاخرالملعصمتخيرمدا

ناصجمهأوعزاصراذرهموعاقبسءمأمحفيهبماممالقدمنف
منذلككليهالمافوالمواصلئطرنجانثيللعاهذفكلىاالعتزاجراووواعظا

ومضعهمنإللعقولواضرارهاالمحاشطابعنتغلتهامالوزرحفومماالمعظيم

ظماسدف21لحربافىاهفةاكهدةوالمناصمدله5نههولعدورجلانهد1
ارجالمنيلسلهبالص1اآلطراضصتدعينكلثالنعاسالحيقال3

وكادماعطمايخلىو
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فبالهنناسانأميرالمؤمنينبفعوفدينالمسالجمعقيتهاحموفىلواتلصحكووا
هاعاممتكفونفيهافهملينهمأعليهابهاوجمعهملعثيطاناائالجهمقداالسالملأمن
بقهلقيامامنوابهمياعالممشاغلىالصداتعنلميةماساهماصبحهملدنمن

منذاوانعايها01إفظءوسوفيهامداعتهمحالمأمماشراحمنعايهموافزضدينهم
وذوىافقهاهلاعندسمتفظعوالمحيبوالغيرصكروالمجالسيةاالندظاهرفىفعلهم

وعكبرهحمرهمواوأعظمهذالصخينميرالمؤكجرافافهمصناواالاالدإلنوارعالى
مومجصلمسماينبمصحاوجلعزهالمعاصئارادتهلموخمنصنعنصايئسيطانلاان

حيا4يدةبموغرهمبقةورطقموالموزينشهشهامحةعلىأقدأبهموجهاراساصا
علىيمة4عاكيمةفيةظوالمراصدبهإل1واصتياطملمعإلظتهواشهمالارادة
قابءمنرايإهاغيربهءمثيدابهامظراالزاالستحالأكبرشصغرتالتممصية
المنيةتلحقهصتىاعاسطؤلهيومنوالرعبفجاوهايهرضاثفوالعايهاوجلاللممز

قدفماإلهبهعازمنوالصتغفرنهءاداللهبتائبسهوهؤصرمحفتختبهـ
أإلمهنحرمبهدخهنوباففاوبهااالثامابتثاتعدموأقاام

منيولبهموبوعاينذرهموانباخمكهمفمابهمايتقممأننأميرالمةوقدأحب

دذلك2ذنرفاالوزمنشكهفىوعاليهمظاطمنذالثقبولفىالمعبهاوماأعناقهـمما
انهاكفىشرطتكعاملالىوتقدمفيهابهموأوعزاهخأشدتجوسواقهمادفىوأشدفهم
ضيقفىبواطالةكااالظهارالصواعاليهفيمالعاأهلمنلهارفعلمنبةالقو
افإثذمنبهعانهجوافطمهمونكرالمؤمنأديوانمناسموطرحوفشك
رأيهوخينالمفئأميروانباعوجزااللهثوابلقكليهبالعضثههرانهافيهعليهمبتدتك
فتحلمهحالوالتعدىوجلصكزالصفىالتقصرفىصادةأحدعندكوالمجدن

أميرالىكتبوالهءوزقمزوجللغرالبهوتتعرضخبتهعاقبكءمايسوبنضسك
موالتهءشامنانايهونالمؤصنين

رورىاطءالعالكاواكنيدفى

لبسكهاوأهلئهيكلداوالمذلوأهلههـلضالمظثهنعرخلفافاصرلدينموأوليالحدللماا

الفبهلواإفبمصرقوااكاالجعلومعميةطاعهوأصوباطلصينبمجمعإلذمحلضاللةوا

أمحماالعوبذنها2مفمحيقطرعنحوجتادما1
الهلى
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والمعصيقحدارإلفواالباطلأهلصغارعلىواالخزمحوالشلةوجعلوطاعتهحقهالهل

لرهثوعدمنالنىيادةارعتهطاوأهلالمرالمؤمنينبهويوجبويرضايتقبله

ماوفععلىرحخهاواظوافالجهونصراعزازأميرالمؤمنينمنمايتولىعلىدلطو
منأميرالىمنيئبماولىةبأسهونقمانمرسطواتهمنعايكرفواظمعصيتهوأهلئهإلمد

حولهالىواللثسةمورالىاالمنشئفىااليمهوعاداهعليهبنىمنةوعدا0واالمواالتمن

االبهنشمرالمؤالمالصويوالفوةفافهويمدتهوفوت

فححفىيدلعبداطصد

اففذ7يافةأنثكاتهالئابتةالعزينصلعالنهرهانهالمنيرنهيملىااتهالحد

االموررردبظمتهوإفسطعزفىخامححهخاةرعلىوعددالذكافادققفاؤ10

استصغارههاعالوقدرتةاياعاالإللثادعاتعزمهمنءعآيمئاكلىلمهوقدرهاعلمهفى

سبىاالعلىوالتقعجلىناالىالكأوألتتيتقديرههالعفيهاالمجرعاراللهفذناعفليمها
والعفاغجرهالصميلىلماعنهالصعدلتغسوتوتحررتهوفبالطعهذالثكلضمهمن

آليةإكاإدنباممفماخونحدئمادقاابهىيمقولثالهوفانهاومعادهاناإلطحما
مسداالأعىهخضمفتحالجدفبوله

رهدادؤلومةءبينوضاضهرضىديناسحمأالأاصطنىالذىفالحللتهاثابعد

اعيدابهفاممنجعلشألمنتجبةدةإصعزرصإواإقاهرلظفرالوائدلعزالمؤيدلكنفهئم

المأهولةباعهمربمورغااثمناجمهمالماطينمماقهرئصارهواإفالبينجنممامناليه
عاندمنجلمخشهعلىحتمهاأعالمطولةغمإودوالفسيحةودارهمالمزيةممواو

ءالشقاونيهرهامجولةالجيوحيرةابظداعفراذلةقداستهوتسمامغيرسبيلوابتنى
لىمةاظولمحبهبرفاوعيهازدالفاجمهماقاطازدادءاإلقاطوحالطازدادوالعجمغاويه
بذلواقدلىبهمماندعىفظينمحاانيهثوقهمفماجاوزداعيناكونجاةلغبةعزاكممجلىأن

محودصبرهمإلحنهسهميإنلهمبهمإمضهـفىعيهموضالمحرارقبعاللمدماطاعةق
آلخغوانيالدخيرالىاعزمهمبمصهل

ثتارلمواانمورأضهالصنظحبماليوسلمقلصلىعدسمالذمحأكرمواط
فيهومنافسةليوضبهبهنهوضمجسنماحملتطويقمنينأميرالمؤمأصارالىقبؤلصا
نجوفعلىفعلىان
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والحدللهعليهعرنمافمامسددالهبيهأموخليفتهمرسولهتمهوعدقالذىوالحدل
0شصكررضىمنيدبهحمدايزوناوأهمعاداهمبئالمتخلىنبيهنصرأمهالمتولىالمعزلدينه

يهوجلشألجفالنوصفنعمملضكلهمتالذينائىليائهمنمديئاطايعلولىو
ذلكمحأميرايؤمنينيستعينهبالواالبونهتيهرمحبناحملناماالفوةالذىفالمخمى

هـقدشئعلىصنهيرغباليهوا

أيضايداطولعبد

منطاعتههلىوامدينالمالغضهرتضاطفهلضماالصطنىمحاالذدللهبحدفاطأما
علهمومرفضامأحمردقهمنبههدىلمنوسعادةحرامقوسبهاةرحمةعلهوعباد
ورإللفالمموتوصالنموريئاونجدبينخاابهوحزنبالمقرهءأوابضعلبهمأنمبما

هءأعدا5ءكأسبيلدبواوعزسنافضامنوجصلنحوالغلموإلالموتفىوالفبم
مننياهمدفىماعبهمحاالسفلينلةالضكوأهلبئخرااليطانالءوأوليااالقإلن
شىاظصنمخزافىعدالمااادامشواالالنرذااصنهالمفاصلارالذلوا

مميزذالثعزانهيماحذاساالواالمكيمالوانوا
كانمولووهوأوولدلهمولودلهاخالىيدوكلتجحبداط

كانتشنجصيصهاصلنهاوابمزصتخماللهمواهبتعرشمناممابحدفانأما

خالفةوصنكرىحياقوذبعدىيقانهواماتولداصميتمفالنالىاللةهبةمناصلى

موطنعوجهصلوتهفىعندخلواتهبهرالىعاثعثافعالىداياىكهواشراحرئئ

طصشليهونرورىبمكأوجددوحلبتحركشخمهالىنظرتفاذاحناعتهطنمومن

جسدهسىصاولاثمهدىوممغيينىجذبهفاناةلوحدوصهبهعنىاولدوتولتأنةصئ
منضاشارغائبوالئدلنواعغليماتامدىيعديسوأرشنكةنقهأعادؤللىخلافىبيدى
حلبثقلماقدادفىفيهتيهرهمنوحملنىأزرىدبهحاجتىنحعلىلىواهببهصرفى

الشفققكليهرقةمنبهمايدمحنىبماراثلمباوهائسراونةالمقرلهالىصةاصااافبم
عيهاليامامحعوالألمنوواياايالقالمتجماذكات

هاإلءبالزكاعوحرتاديبهاالرصامفىصنعهعلينامجناماقاللمالذىفاصأل
عرفىوالمدسالصتهلنامنمايهبلوأ0يرماحملنافيموزفناثيهريرا

المقوالواهبإللموامبالمنانفانهركرامنعوطاونابالعافيهإلدقمقرإللزموحوال
ال
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ياىاوشركتكفيهيثمجابكمىرتماسلعمتاساليكدالىعلىحملىلهالشريك
عيثسوماذص0لاشهبدمنإلمزلشسكرأواهلالنمادومقأسداهاتص

مهلسسشالينلموعربئاديوسفاللكاعبدبخههثامعبدالحيلكنكتب
والخاصلحتهولمموأهلبالئصكلندمفىللصكلييرئتوهوفىليكأميرالمؤنيئكتبانظ

لنماولىيزمالمعلىالمسدينلدماعمنوالنغورواصىوالقوادخواطوالعاممووامن
رعيتأصيمنللمفيهلمألطصهإلحياطةامكرماصافظالمفيهمينأميرالمومنيتوال

ليعفيهصدثيهوراواللهعنهسلهويذفيهصطهكانماكلىوأوأحسنأعظموعلى
لتحمداللقكلليابذلاليكأنتجببهبسرصركممهأميرالمؤمنيناخبغوبمي

وصافظبهفئددفازددمنهالمنازلوأعظمالمواضعإلصنهلثرنافانبهوتثكره
قرئظالنحمءبقارهبالموونفاضيدالخيرصئيكفيبهدارغبطبهوتحفعاعليه
إلميرلنحمااللهحملوقورعيتكجندكرلياليكأميرالمؤمنينكتابكمنس

جهمورأفتهنهبدقنينحمقأميرالمؤيىممنداللصكلبازقمارعلىجهمليحلوارالمؤخين
والسعمكريئبرلرالثاتحلىهإلدقالزفالجمورهمواعتنائه

صاقنعوادداولبد

ونابهامقوطرهامعهايشجعلخينلرالموأممنالمزلةلمارزقنىعلىبنحمتههالان

نهأعموأناحاجىءأنجامنوضةتدخلنىفايستلماصبلرمطواكإلرإلدةكىفف
سشفضتمؤنتكنمتنىكنىواسزادنهعناغنافىصالىعلمخينالمحأميرالمؤلووص
وأعتصمندهفثافىوأتمرغنعمهفىأتقابانمامنتظرافافىالمهمنااخلكضتبدىمافى
ىعندوفهكاناهمعربا

ءضااالنملومفصسداطو

التقوىبمصدقأسباعاالموداشهادأهلليهاوتوصلءخاالواذوعليهعزماماأولىفان
سالعشرةستعذوضدصللتوااةحزيئليناغدااثملبراأساسعلىعائمهبناتدو

وستنيسةاالقاوببهويهنتةقضنعطاطألنجاصهونقاعيوصفىيافادعم

ويختارءضااالمحة4مجزمعارضوكرفمعتافزاخعنصمستعليةاطممصلتهمومن
فاذوخنلهحمنبهإدافبماغطقواوازثمهصدؤالمنلوااستعذابالمقضنابوبصي

كان0دمووثقةنحبرومحمولوظهورأعالمهأواخيهبنباتءمدخورالصفالمماستم
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يثعوثوحياطهمرعايتهبذلموصلتهوانماهمبوجدانهبقاجيمواقهيإعتسرورهم
موناوخيرقكالدتهذمنايةكرمعرتعرصقواستولواعليصنمعرفتمحظؤلهناوامن

ممنوننامعلسهاعحمصبإدفينتمطارصافنمعمظهرنفسهعنلمكشفحفاظه
الحقبمنقبثوالمحاسنمناسضشإلظهارماالمجتمعثانوجدرالدانأىفى0ضمير

زوأحرلجأكهفأزفحائرةالووغيباقإلودةوجاطانصرةإلالممااقيالمكرم
وأظرصنيحةنزيموأشرففائدةذخيرتوأعظمبقىواجمرظوأعونجضهحصفواحصن

أيداهاوائووأمدهاسبباالوأغاهاوريعاءاالسياكثرازهرةعوأمشظرنقوا
مهنهعروالتضاللسامتحقهااليدخلنارساهاريموادممهاثباتاوواخالهاذوقا

وحوادررراالقدعوارضطارقشنوقأوطرمةوللزرلضوالضحفونيةوالتثبيط
3صتاحطثقهالوامتدرعاهائل1اهتكررطاامتوأزفىياموابلالزمان

النصرةالقفائقدارمكيرمنانبهيبلغونناهبهااالقدارالىبهتصيرحتىنواظرمقاطعها
3ادواالمفرصاوضنفافهدعةونمبهغنماتحبهيرىباكوالبرم

ملكهوالذخرفىحفخلهرفىباونصرنهفىواالخصعفقففىوالوالدبرهالولدفىمفصيعاعد
طاعضهسككلوااللجعنانقدمنعوضدئراثبههاالصابةأوكيفمئلهكنالمعدلنايئ
ذانهفىضتناوجلبكحابلفناوا

غايقأصالىبثاتهيتوانحاصاالةصقهوهئحبامتءاالخااواشدشالصامدحد

فىفرضامنابهمشطقاشكهناالليهاعاودعايهاألىأهلوماتواصمنهالعقل

رطلهمنوممنفيفاظمءاحماضأوصاطهمنتفمييحأهاموداخلهبرتصذك
بهيتأهـفماهىوذمنضحصرألىمحصوروعقلىاصالذاضمنبماسأبككتافافىوا
وماواالماوالطبراناللونجبالالىواضالشرسلهلزكخزراوالتصناالمير

محتضرصياسىعنلعقلاعقلالخظهالسصعفانمصيخرأيهومخارجبنثافذأعي
طبقاتتحنيففىمعاؤخعيبالقولقينعنالقلبذهلتدبيرهمفىالذهن

لكصرصتوفدءالصفامثأقخانهمكيفاالخافقصعايمدخلأبئنوطلار
فتلقابراهلاشمودةاوجمصكءاالضاءخبالثكئغتءاصفااذوىوأىعن

جمهوالاستلحم2ةصصوالمهلالشئافىاالفتحاالقافبضمالقحمه1
قضالشارو

ما
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ركأحئقافتراعذىصافظءحاوذهنانكطسزعفولىبقبفهمصافتماو
لحزيمضالسالماقلثنوالرشدبةالصاهالوسددكصمقالتوفيقمل

1حظاياهمنأةإلصبهيعزصثمامالىوانعيعنكتبيدماعبداطرسانلن
فمانمشلهمسحىالسأجلعامدهتاوقرينتهنيستهامنميرالمؤمنيناحاثتعااللهن
بقائهارعنداكيممنأمبرالمؤنيئأعطىاريةالهافبفيوعاريتهاللهموامب

دسةفاطهوضافوأصقينانافىرجحواالمنفابمهافىنفساذهابهاصرعندوا
جعونريهاوانا

ليسضياتموويم

اثخزتوقدجتهاطبىأفىوراموصعاالميهافجعلكعلىليكمحقهاموصكتاكاص

لهءأدقحاجتمؤ

اةرسامنممالابعضفتنةفىويمت

فىلالىفيادهاثةسدهلبفىإذضالفلخهاوئجهألهحنادسعزالىحق

ضنوقدصتكعواثدامننضفىاصرفيجتاتماسوىموتصليةجممن
ومجاهرةبةإللمحارخينميرالمؤالرزةا4وإللمناصتعالىتهدقيارالغضبسضمامنقابهفى

هالكذلكلنياطادونهايقطعالمناطولهيقحمغرخيلةخفربفصبحانالىلفةلخالالمسدين
اليعمونيمنميحدروالهننالبايمل

وانصءعزموصاالمحالقأخرىروكتبمن
فبهاعنفاط51ساعدفنورموواردإلدمحفوفةالدةجعلدتهإاللهفانأمابعد

بقهاواتناأذانتوقدبمالاهامتزيديموضاعايهاساخطبنابهاذمهامحمستهنويهاا

االوطانبعلخناعنيهافاوضضبهاعذ2يةنانافرقورمحتناموتئماسئحليناها
ليمبعداالحميدنافئوقدكتبشوااللمإلرحةفالدارنازحقرالطيراالخوانوفرقتناعن

منلمقناظفرجارحتنوصاوحمهداخماحنمدتهاأقمىالىالبيةتنيفانوجدا
بذلواييعزنالذىالنسأجارضلذلوااالساربذاليمشبميايماظفارق

فانمربواالدياناالبدانسالمةخقتجمحدارافىجامعهفهأودلنايهباءيتامن
حمهنالروارحمينالعالم

يدونبخزالةرشرحمنضاقنىنماالرنللرسا51هذ
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العربلفرقالجعدىوصصواأميهبئءاضخلفابهاعنكتب1رسالةولمحن
لعباسيةإللدولفايندقائمبنعارالسوخرإسانمناافاضحين

الغمرهنهيماننجلىروائبتولمميهايدالضةمنبيهإمراالولةناصيةفحقكنو

نبلتقلعاقبةرابرالصاحواللةاناجلابةؤممحىالسيلثرقفسينضب01هذمنونصحو

2لكتابالىلحميدمحبدلشرسا

وجلعزالمهفانوأرشدوفقمووصاهـعبةثتااعةصناهلايااللهحمحفظبمدماا
المالئكلبعدونأجعينعلهموسحمهاللهاتصلىوالمىسلينءنبيابعداالالناسجعل

وبوضرعاتالصنوففىوصرفهمءسوااخقيقهوانكانوافى3أصنافأالمكرمين

أشرفإعتابرمعثهلمفيفهمزاسأروأبوا4سمعاشهمأسبالالمحاوالت

رتستيممحاسهافةللخلوطم8جمزانةلىوااحم551واتوالمردباالهلاالجهات
الصاكأيمااليستغنى6نهمبلديعمرونهمسلطاالخافاللةبصلحصمبضصافومورهاا

ةصاحماابصارهمأدونبهايسئاععأصطموقحالملوكمنصمصجمالادكافيووال
منبماخصماللهيمفامتبهايبطسثونالىموأيدبهاينطتهونالتىوألسنهمونيبصر

عاتكهالصنااأهلأححمنوليسلنعمضكإلحمااخفاممنماخءزعوالناعتمففل
يهااجممضودالمعورةالذالطفاالومردةجمااظلولاداجماعخص

منمجتاجتبءاافانصفتممنعتاب1هذئمايأفىعلىكنتماذاالكتاب
لماطموضعفىمايحانيهورهشأمومهيفىبهيئقالذىنعصاحبهومجتاجأفسه

االتجامموضنى6مححبامااالقدامفلموضمداما8اموتعفط7مافا

ارسالةهعارضاهذ3تللمطراالمرفصاتعوانأوردهاصاحبكتاب9

ماحدااالمقدمةمننحطوطتيننختينالمعلبوعقكللىخلدونبئامقدمةاخذناهاعنالتى

الدبلمالأسانذةومحامنبئورأحمدشكفخزانةفىةلئاثواباشماحمدزصطتبقأنح
بالدهمخ6المروعةخ0محايسهمفىخأضعيافاخةن3القاهرةئ
جماعخ9افاخ8فهماخ17

موشا
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عالمابكايافىوفياعندالشحدائدرسكتومانصافوااللعدلوامؤفىالمعفاف

الحمفنونمنفنفدفظرنيصحمايمماائوالطوارقضعهااالمورمويضعالنوازل
3صرفهعلىواحتالالحسنمن3بمقدارأخذمنه1مهجملموانقامحمه

كانذاالهيمةساشاوقدعمموسيلةوأجملجاةبألطف4القبحعايهاصن
نتوانكااذاركبهايهجهالمهوصافانكانممعرفقأخالقهاافبياسهالرابص
نتوانكاجقرأسهانامنوداتوقاهافصنهائرضاوان6ليأيدبهامنهااتقاباشبر

هذاوقهادهالهفيملسعطفهايسيرااضمىتنطرقهاظفىمراهابرصوناقعحر

تبوالوداخا8بهموجروعاملهملناساساسلمن7نلداللسياسهامنفالو
ويناظرالناسمنرهمجاومانومعاحيلتهفيامنعتهيؤسأدبه9بفضل

البهيمةسانسأودممنوتقوماتهومدارلصاحبهإلرفقلىأسطؤلهونجافاعنهيفهمو
ممبالراصاحمااليهالبقدرمايصيرهاخطاطاوالنفوالتعرشحواللرجوالتحالتى
عالها

للهاذنلوألفكزوااوريةامنحمأفياهممامملىوااننلافىاللهحمرفارفقواال
ضاائرامنهونفققؤصيرادالموصميصيروواالسقئقالرالجفوةلنبوةتموماممن
تدالىاللهءشانشفققوا

بنائهوصحربهوطعمهووصيكبهلمبسومجلسهؤهيئةمتجممالرجلوالمجاوزن
منهضرفمنبهاللةمافضدعفازعقدرحقههأصفنونمنوغيرذلكوخه
بروالتبذالتمييعأفعالنمالتحتملحفظة5التقعيرعلىخدمتمالنحملىخدمة

لفوامتاحنوواوقصصتمسليملمكرنهماذصاقصدقإلعفافمعلىواستحينو
والسيماهلهماايعضحاالرقاسوويذالنالفقرفانهمايعقبالزفعافبقوسوالسرف

مؤفاستدلواعلىبعفيطعلىفهادللىةووللومورأشبااالدابالكتاسوأريإب

واضدقهامحجهوضحهاابيرتدامسالظاصطكوامنئمفيراليبماشقتاكالم
نفاذاعناصاحبهلتاغلاوهوالوبيرآفضتافالتدانواعمووائهدهاعاقبةتجه

بتدائهاوليوجزئمنطقهمنفىءفصدامجلسهفىحفليقصدالرجلعورويته
ؤوصاخ0بيحالقمنخصرفهخ3مقعارخ3فاشخ1

لففلخ9وخدمهمخ8دليلخ7يديهاقبلمنخ6
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كثارهاعن1لشاغلومدفعهلىلمملحةذلكجمجمفابطيأخذبمجاحوجوا
وعقلهببدنهالمضرالغاطفىمخافقوصعهبنديده0مدادواتوفيقهصاةاللقنىالىوليضرح

انمطصضهوقونضهلطبرزمنالذىانلظظاشأوقالحمضنانفانهأدبه
صكزوجلاليمهالمحا3لتهأومقا2بظنهفقدتحرضبيرندوحسنحيلتهبفضل

انهأحدمنمواليقوفغيرظاتأمنعلىاوذالغيركافالىفيمبرصنهانفسهالى
بتنجروفضلادبهوصنبزدعقا4خريحرفبهمايهتفىءمبوأجسلباالمووسإا

يهيئمووبمتادعدتهصياصفيعذورلمايصدرعنعوعاقبورودهلمايردعات
لديئاوتفقوافىاالدابدسنوفرالكقابإلمهفضافسووعادتهيثتهوجهلىص

طاظأجيمواثمألسؤيمفانهائقافبيةالعرتملفرانضواوجلعزهالكتاببمموابدؤا
شهاواخادمواالمروأيامنيهالبهاومعاواعرؤواغراالشعاروواوارتبمحليةيمنهظ

امنهظساباطالضظرئوالتضيعوعءليهماتسموعلىحمامعينذالفانوسيرها
خمهاومحافرهاظوسفساهاالمورنجاودسنيهاالمطامععنحمبانةوارغبوالخراجكتاب
أصايةاعنحمنةواربؤوال4كالداعنيمصناتسؤفىهواكتلىسمضدةيرقامل
منمجتلبهنهاعداوةظدظمةودمحخصواكروالمواياالتالجأصيوماةيثال
لففلى51الهلليقأعليهابالذىصواونواصناعتيمفىوجلاللقفىبواحنقوتحاغيها
يرجعحىوواس0عليهعطفواظمخبرجلاكماننباوانسمسلةمنلنبلوادلواله

فزورواخوانهءرلقاكسبلبرعناحمص6اأقعدأصدوان0أمياليهاليدمالريثوب
منعلىمنمارجلولييهنبتموقديهصعرفتهنجربفضلورواستظوشاورو0وعظموه
ئغلاقكلرفتظولمصأخيهمنمكلىأحرطليهحاجتمليومبهرواصتفااصطنعه
وليحذردونههومنافليحملعرضتممذمهوانادصاصباال7رفهالومحدة

ءالقراالىمنهحأسدكتابمعثمراليماالعيبفانعندتبرالحالوللللوالزلةلسقطةا
صايجبنفسمنيبذاللهمنبهذاامنمللراافقدععمنعالوهولهأفسد

ونصيحنه8وخيرصمالىوائصشكروظمنيعتقدلهأنفواجبحليمصقهعليصن
ليهعندالحاجقاذنثاقبعاله9ويحدقمعاهوبرأمطفهبرأقىلدسحركما

غامل0اتغالدنافعالهخ3ظنهمجسنخ3التثاغلخ1

بفعالهذلظويقعدخغوصبر8يضفهاخ7دكراأخ6
ضطراوواال
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وافمدةءالرضامالةأنفسممنهالوفقمفاششعرواذلكمالديهواالفسطرارالى
بهاو1منذهفنسشالتسميءوالضراءوالمراواالصانساةوالمؤوالحرمان

رعيالهاللهخلقأصأوصيراليسنمنمالرجلولىادوالثصريفةالصناعةهنماأهلمن
مضصفاالفعيضرفيقاوإلظإلمعلىوليكنطاعتهوليؤشوجللتصكز21لرافبفلاض

لعيالهرفقهمااليههمواهالعياالخلقظ

متألفاولرعيةاوالبالدعاصيموفراءولنىعرماولوشرافكاصابالعدللثنئم

3ءولستعماجهخرسجالتومتواضعاحلمامجلسهئلنولمتخلفاهمأذوعن
ملىعاناوقيحهاهاصذلكرتطرجالفليختبرخالئقهاواذاصحقوقرفيقا

عندنارجاأعقلفاخدمتهفىحبهصناعتمومصاقافقهعيرمنللتدافقهمايوا

قوأجلمنهأعقلصاحبهانأىورظهرهءووارمحهإلصمناالالبذوى

غيراغزارمنتناؤهالتبلىنميعرشففلايقينلفراممواحدمنوعلىيقتطر
حبموعمتيرهوصاأونظيرهخيهأعلى4شيموالفسهلنوالتزكيةيهبرا

تحثوازتهلهلتذللواظحتهلهضعإللتووذالجيععلىجبوصدالله
وهولعملايكمهلنصيحتاتلزمنلابهسبقهذاماكتالىفىلأوأنابنسته

اخزجعلتهفلذلىجلعزكراللةذفيعمنبعدالذىمهعوغرةاعتابااجوهرهذ

إسعادعمهسبقمنبهبكايتولىكتبهادلطبهصئراياإبماللمراتوالنابهؤكلمته

بركانهقوالصرحةعليملسحم0بيدايعراذئمافااوار

وعلىغوالناستتصخ3بهغفابرافبد2لمنخ9
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الثانيالقممم
ءراالىالرصالة

بردالمعدبنبئواصمائواليسرابهاكضببةلمحكاشاغقوأدوابالاينموازق

الرحمنالىاللةبربسم
بهؤسف6نكلسابالحقنطقوابهاصدركحؤسضكذعمةاللمباطفتتى

اشبابخكجواحفيهاستفهمتىالجيبالذىبالتايمالىوصلعنكبيا
وصنكللىبثفااسألتنى4الكتابةاسأدواتادهفياغوعناستكعفتنىدالبالغة

يهحئاالكتابنظمرشافةوتهوجزائالىظامةوحدودوحالوتهالتظبةعذو
الزللوسالمهمامنواعتدالوصولهفصولهءتهاواةفتتاحعرختمهوصن04صد

فىمعاسمالهوالباخعتابةااسمتبمستحقاءاوئبهونرطلابحدممنو
وأعلآالتبأىوطوأحوجواتأدأىوالىتعارنهواصاشازلهفىالبالغة

إإمخامجمعذمناللهائدكلكسمواثاروفيمتلسبئالمحاودقااذاحصحص
واظنبحتناكرضتالكتابئطولتوانسؤاكجملةيعبرعنوكثرشرانطكأ

وان6ألسؤالائواستغصانكقدلمجصالجوفىنضىعلىوشتقصوأسهبتالوصف
الفكروضممتوانتشارالرويةالمساطوفتوراالحركةوعونءتياشالحالابهاخل

المستعانواللهالقلبشراكص

لمذمنقادطاعةكاومالشاوالمحاسنجيعدواشدبوانااناللةأيدكما
المايلؤوالدافدةمهاجمداخالىوغيرخارجةلهابعهتاوتاليةخحلبهاالتىالصناعة

الىمتكونازعتكاعلىنفسكتقاضتكفانوجمزاعهاالهااضحراوامنهاااالقراربه

عليثاويسيلارتيادكمسافةربماماقاثدااوالحقليالشاهدافانخذالبرهاتطلها

طبقناهاعلىوقدهرالجزائرىطاالثحيختبمنيمفدجموعمنمنقواك1

نيقاالثابنسخهنظفرولماالصل
سبلى



اسا

اليكواشمنحعرشدايقبلءمطالبكتوفيقاتستنجبههوافوهباللهمطالهاسبل
الهوالكنوفعالثلثهفىالصوابأملوازيادكقصدفىظبوجصذامبثا

نكرواالإللمعاندةالمصبصمالالىوالتخرج6إطجاجبققصدالساتجود
قلبثهمنمواطهاعنالفرةفزحلتصغرهاحيوجدتهاوالعمهإلطوالتستف

بعدسخطهقى6ئلىهاافلبكبعدالحمارضنوتتكا6المقإلنهامنمعنشاردةوتظعن

امعلواالوفوح

كبدارتوءالحمااالختالشالىوطوليمفواككتساسإلتعماالانواعم
رصائلمنفتصفحافصاحةوطبشأدواشإغةاجلوكاوافاشأردتخوضء
شنجاحادتلقيهدهنكفليهااشجمعقالمتاضوسائلنقىعاتعتصدعليهالمتقديخ
ءواإلسمالسيروااالضحارواالخبارومنبهماتتعينالناسدرعومنوومنبالغتثا

قدلمسبهويطولزكلسابهيحذبوناقكبهمايضع
افطقوحدودالبمحافوالحربومحاوراتوالخطبالمقاماكضبوانظرئ

بعبهموصفىوكايدهموسيرهموتوقيحانهموعهودهممورساناالفرسألئثال
السجالتككتبوطمروالثوالوثائقالمغةووالتصريفالنمموعمفىتتوسطان
واجتعبواضعيافالقراناىعوتمهرفاقىتبلااليهمامجتماجوافاناناتوا

نظلعروضاوعمالشعرالجيدوقرضالجزلةااللفاظخراعواكنهاأماقاالمثا
لقدراومدكاجليلاتخاطبخليفةمالمبتكيئكتاممافيبرلغااوالبيتالسائرالمظينتضم
يهونااالالكبواسخجانعيبءؤساالروالجلةءلمفااظكفاجتالسالشعرفىأن

6براعتهيداعحوأبهتهممايزيدذالمثافانله2هوالقاركالشعروالطتبلكلا
علىبهماتستعينلفنو01هذوتنقبتامحلهمااليسغالمالعاومهذمنشدوتو

زكبياأودقويمفىاطالقفمك

الفمدقيئ6افافااالعذبضمائلحاواءمجةالقريحتبالبعدأنيهون
عالمابةجصليمممحتالحسصاذقلروحلفدامشفيشاامنبعيداقالمهاصن
اوولوندقظهاهورفىلدباوسيرهاوأياميابالمككووحرأمهمالسنةبصالتاالىمجالل

المفهوشرحالشارةاوصنكقاالستعارةساواالوصافوتأليفاالدببراعةمع
النيانهاعاعلىؤلدلنصهااهـبمكنتظفيهراوتنصبحىلعولامنبكشل

لزسا21



871

وكثافهالهازموخفقاطامةوصعغرالقامهاسطولضامفاشاعقمثرطوهـكاا
بعضقالصتىالزىحةوالئمانلوحالوةالمذهبولطفلحعاوصدقحيهأ

هـقهاوقاضأدسالملىكيخهفانسثتابيوابرىنزبتلولمالمها

جعلوقباههمطنمواوماعهواروعلووجاللتهكتهفدراعلىوضاطبكثى

ورققنهاصوصقخيقوأراماوابعقمهاالطقةفارأقسامنيةثماعلىمحوماطبقات

معناهاويقلباعهايقصرباعلهاتبالبإلخءالاليتعحظكستحصودرجة
فيافىلدعاأبنامنسساواتهاإلحدعننهاشااللةعلىاالتىإلفةاظاهليااطبقهاغيرهاالى

اطبرنيالذفيطشاواءزرانيشالوأخامالطبققاوالترسلوالخاطبةتوقيرواالتعظيم
ءاقاخاابهمدباويجلونراحهملفتوقايرمونوهماسنوأبمقوطمءالخلفا

أمورهمءعبااصناحملىعدقلومونهىءاصصاطبصدجيوشوكاخورهم
فهمءالففالليوءماضحتولمموانكانفافمالقفاتوابةالطقبةلمأعماجألنل

ءاالصاوهيصاطأنجة

إحتباتمظيممنعبتائىالذيندلموكظاالخرىاالراتماباائا
اجمهمبواقرحةبهالذيئ3ءواتبابهوعتاوهموزرايخةخاوافيهاتمضيامفصالمما
وءلوالثرجمتنافىتوصرهمصبهبلذيئاءلطاملثقلثاوامواتتمامحيتهمخاوث

لمهوةيفمطرفانهمواالدبلعملحالوقواوالظرفقرالجيولقلروااالهةالراأطههدر
كاتتهمفىنفسكعلىءصااالستةالىنتقادهمواييزدمشىأذهاخهممجذة

هذعنبتجلرتهمالستغنائهمزفيوالعواموقهلمقجارواالرتلعنواسضغنينا
معانطبقاتاهذمنطبقةولالدوات01ذعن3ءجممماواشستغاطماالالت

مخاطبعهمفىووصكقىفىنكتبكايههقااسلتكعيهافىفىانيثهعمزاهبججكل
غربهمدلأنبئاامنلمأضحشذلكمتىنكفانصحيبهوتوفيهوتعطيمقسمهبكبزانه
ةلويفيدءانريومكصهروتظمغرمجرائبالعك2كرعئهطريقيم
راسلتهومثابهالمنفابمنكاتبتهاللفظاجزالتلبهمالمالجزللعنى

عادخهمبهنجرلمايهقدوالمكتوساافظامختافاعنحشرهوواالمعنىلباسكاو
امتناحممامجبلهمماصونقاهـكتولمجاليهلحقوظمبقموواخاللالعنىحمهجين

6حقوقهممنوطوخردرهماوضطوجرشجتهمطداتهمبنتثرتاوماقعارفهم
وبلىغا
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صدورواعنهاالمرغوبااللفاظضمندبهمالمجةثماسقاطاادهمصغيرغايةالىلوغاو
اللهأبقاكظاءالمعافىاقانةعلىوالملىكءاواالصيالساداتكتبمنهافىالمستوضى

ائقاكقولمبينوكءاللشقااظاللمبينالفرقانانهوانكنانعمملياوعركالطو
جلواخهمعاالملوكطبةءقدرافىوأنجههوزناأرجعلواهذالنهمولويلوهال
اشتراكعلىفداكجعلتمنءواالدإلءالغلرفاتبفىيممنزلةأحسنوأبقاكاللهلمثكرأ

اللهاللمحلىرسولاولوالضرامنلهءفدايركايهوناظصنفداأنيهوننالهومعنا

علىأحدبهايهضبارهتلوائىائيفداكوتاصأبلسمدبئلظوسمعليه
عاوراتهمجمحاسحيلوهافىصتىظه3ال01ذبهرقدأومهموعوعرااتاباريم

قاللظولذحهبهروايراخوالوضبرفصراالمجةءفحراهموجعلوها
وراقاعود

كااالمالاصيسممنسناارامنمنسءصمنص

كاداياجحالشفىحالقاليقطرلموئعامحصاىورا

إخواالالهلواالحرمةالىالاثاتمواضنتابقاكأبلأنيختبوواكذلثمامجيز
كفولذالهـغوعيمنصومبلفيرجائزاالخاندتبوأمافىاليلوالمنقطع
ياتاردالمالىععدبئهرالىطابئعبدالد4

تبكفىيمفتتنلتائبكأدمنعهدتىأحالت

بكئنقصاعيككانالدتالتواضفىانشىملاثم
بلثتهيدقممابزحسبكاتبتىمقفيكأتعبتيم

بكواصلوفىحتأدبذىتابءجفاان

عبدالملكعدبنليهلتبا9

تبكفىيخطراهفلنشيأفلسشفاعلهلرتاز
بكأدئالمماتصىيعيثرجلعنفوسفدتاكفاع

سببكمنائادشئصءاملىياءاالخاأضن
فىبئدفاعبفلفسدقبمنلوائاككثان

هلاتبرسويمصتدفالنكذكفالنبنلرنؤمننتكاكالفاللفوأمماصدووا

أمحاوتحصوالىكحرعوقيناوالمحاثيالحضرابئءلعالاالىوسلملتمكالاصلى
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واستنبطوأولمموابدانعمنالمحدئات0محتالمجمذااشخاصحقكذلكتابعينما
بالمحكلمزالهذاقالسنتالمامةلكعلىوبروارفبهرتبوالىصواعومالطيف

ياشوالسجالشولالفتوصاشواالساكففىالمفاجذلكعلىوثبتوااالميالخلفاصا

ينموفدرادونهبواليقصرعنهبهاليتجاوزتبأنليلبنىووزنقدرعتوساليه
فولهءافىولهكلخاطبقاخاطبالماوكحيناالصصعابوا

مااليفعليقولحديثامذقبمفهموماتقولتفعلوأراك

امواماهـرحطىرصاالوكاثداراكنهأجلواوالمدحفىمحيحفامحنىف
اليمونوالملىكصجبحكللىمدحافهوواوانكانانجازالوعدالحدثقصالن

نلهاالملوكعضلوقالالمادحالنإللنوافلممدوانماجمنجبهالوابالفروضى

كانبعهدكوتئوعدكتصدقنكوااشودعتماكرنالتكمجليلقحاركالزفى

المألكفىمئلهيستحسنماالوفامقصلهالىبثنائهيصللمولثنهبمامجبفدأثنى

يطلقواخههلمغيرانينميرالمؤفهواشيأأمورالمصنينمنأميرتولىنصنعمرضك
كنلهوضدالحقاذانحوابهقلاالكايعىانونعماصةالخلفاعاالالفظة01مذ
الهكيىكأولوفلتلناسعضداصتفدمدختيماقلفالنالهانةفشرجالفقلتلوو

معقالعامقالنلتفشالىالنلللملهاالعضدأهلافدرعنبهوفمرتوصغهقمقصرت
وخاسهلعزةواالحدانةهرعالظااستعماالقلعالقفامهاحيئمبنالىاالإيممةا

مموفهابنىحيئللقنمانبجهبالكيسرضماعلىيناعنوفقدرلسنوصخاالقدو

كيسانافعبعدبنتفىيهاعيسامألدراأوفال
سايمميراحماحصيناوا

فدصموطيرانهمرحق0لصالاانونحمبالكيسزوقالمرنئالامايصنعاضوقال
أخالهوقاصأبىبئمحدوسمعالتممضهرضىعبلسبناعنروىبهذكنبيااالاالعلى
علىنليعضاايسكذكولكنذوالمعارجانلمنهنفقاالمعارجياذاويقوليلي

المزفىأبوابرايموكالبيكإالبيكنقولكضاانمااللقكليصسلمعهدرسالللقص
الملةنخقالكذافقدوانفقالفىالصهااخلفعلىبئوداجملىلبماطابمضقل

ناموضعسعماالمننجرجمسماقاتحمدودوقالانقكليضالشدطقفالحدوا
اليمراجعونانالتمراناالممثكلىنوومخنبهيليتىكانوللحمدشجاعا

قاخلى
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فطوغفظامتثلومارصمفلابهماواصعلىوالمذاهبمالرسومهذقامتئل

لفظةوتخيرلبهبليقموضعفىمحنىوافتتاحماوخاتكلنهارضعصوفصعوالبكصدوكت
المستعانواللهبمثللوىذحماكموضعفصرااثبهمألنخموليكنعهاايثمعنى
للةونسالرلمحذودحاللهنسألحمرالبلوىذصموضعلالويمونعماللةوحسبضا
ثي5حملتكاذوهموضعنليراانااناللضالفييبكالمذموضعموعرفىاصرف
ذاالونكاتبافانماهاتفقدتبكاينبنىضعفانهاموجباوالنكرلتهلصاوامعالتدواط

أن4ينجكأماأوفالمجعلئلمهاطبقهامنعلىةلففصوعاقموضعهفىمحىوضعص
الينكايقركعدادكاتببنجفرسمعتفىخرظافىأولهوالأولهفىاصكتابهطتبق

اخزواليقدميؤخرأولكستابهأنأحداليتطيحصتىلرنكاتباصأنةءال
صاظونحاطبةوالحذفااليصالمنالقراناىقأقىماانلالرمجوؤقالانهواع

فهمواعضهءأقوامافمحاانماخاطببالقرانؤمالىسبحانالالنصإلظالحامابالعا
انبالمالعمآلالاكلىدخالبهالؤمنحالمحهنموالرساشادوصوخهيهأصثناؤجل

ذهـاننهظلمحاتبسوالمحنىالئمتركاالفحايتجنبأنتبءاليفبنىوعذلكالمحرب

باليبهنأنحتاجانهاراوااليلبلكاحيراواسأليةكراواصأتعالىلهمثلىعلى
قرانكئيرانىلهؤرهااليرادحر

االغرابفيهوارفاغتفراضطراوضعشعراالنلئعرابهوزنىمانلالرساوالحبهرزفى

صنعمنطيثةاطصلحنفاوفناظاالموضحضمارنىخيروااللتاوالتقديموالنظماوسوء
اآلخروكقولأبوعفانعخمااثيخلرااآلخرداودوممقرلبئساجمانيديرسالم

لموقالهبئحلبهكلقتوفدسربئبثحلبةوسائلة

اوكذلمانيدسايرزائلءقضاسمونسالضابغةكقولسياربنأراد
يهيهدولهممثلعلىصانزفلكنكانولتعظيماموضعاليصغراالسمأنالرسائلىقينبنى
التأليفقظماكةءواساإلكواعهإلكتالرسائلومماالمجوزفىيقوعزوجذيل
صيةاتهاامعوفرثذاوضمخموفحهااصىبشعةادمممةكونؤمحثيرالث

هافبئصاطقووراقتيمهطصا

والتشبيبوالغزلالرققالسمافىفلقةللىكةوالقبلمنكداذوحضرأفلت

نفرشظلموضعهاحاتوذاتجامدلفظتانتعانموضحهاصانهالماوفعتغير
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قبادرلظعمانهاقبلبممحايرةجؤالففامتمفرعارضاراث

شالمساالنهاغيراجعلاذاغيرموقعهاوظدفظةاهذالجافىالجاتفاوخ

لشاعراقوعننلروائيبمللغراتملعوالالتكو
غرائرغيرمنهنفافوقهانسةتحمديمغراثرماحد

قىبوحداءيدالفحمناودونيمأتتندممابامصمالواندت
شدرجمنونهاوائيمهافماةعنىاوأجزاوزناأرااللفالظخيرنفت

حيتماجريتمقصدكعلىشاهدرهانصكيوفتتاحرادكصوانحكلكلىدليلبككتا

أجزفلعناكاذفانغاتبيوواباظمشاهبمندشنكؤفى3افنونمنفي
عنبهوالنقمرحدهمنتخرجهاطالةمدركومكنوالتإالتساقكومكأحسن

سطوريزيدواأنالجلةكرفىخيمغيراعايهوقفتكحدلهوكانالفظولوصوراحقه

اثحسطرالنالمقمرداليهمنالجلةالترأالعناشارةوهذهبنسطرعلىكتبالملوك

ةردغيرمحد

صناعتكالتمائاواتكوأدصنهاابداالالىلتكآصلحأنلكماينبنىأولاعلموا
لثاليخرجوالودحمثعرانقيشناليقةوتخيرطحهاصالارتهاكأافابدأدواتلوبهااال

عمقدرانهممىفالرالمدادانحنوبقنعيتيثالوبكمايضدكتاقلركحرفع

ندرمالمحروومادالقرطاسدرهممسصقانصطوضدرمابىامراصصغانو
حتجتفاذااظلواجلهافىشدفهاثمبيضاياضوتجمعهايابلوتغرتستحقهاثم

لتىااءمافىواذانقعتهدوانكبهوصوتفكسرتهمقدارصاجتكاخزتصنهاحهاا

منذلكبعداخترئمنئأصدوامانمدواتككامندداثيذوسوختمرثموحقدشحل

عدجلبمقئسرالحاكثفهوأعقدلهااقراطياتحابةيصدغالذىلقمابيبأنا
رفوقالعواغلوااالفانهاهاتصمستطحتلفارسيقحااقثمالباوءصموا

تهوءعنافصاقوطاساتبوقشفطعيم11يدلعفانصادةبرايةلقدلمثلوا
قدكباالنجرطوممنكتااذافرغتالقرطاسالنقحلعانقدوتنطبظرفهونحل
لظرفرفطعثهوأبدعتكءلمروحملىاذلكنظفافعل

ثمؤداذفيكونلطرفالموثضافيسيامذلقولواسكينالفلمالبرىصتعملو

ارعلكأنهقينوالفارسمنارعمحلالىكاتبمنالقلممحلفانرعأقالمكعلىالصا
الردينى



381

لئالتجعابريههاقلبةنبواالمقدوسحرىالبالقمكأنهتبلافقدقالاردينى
منرنتثالردمافمكجانيماقدرتوارهفناحيتباتالالقصبةوابرهامنمنكوسه

شبتيهعفاراحتملشثبتهااالمقدارماشقهمنالمداداليكجالقلمفانشقهوالنطلالمداد

غيررطامنتبالطايتطالذىقدرالقمفعلىالقموأماقطلرتحضثىليجمحاالصحو
التحسنجالتواككتبالملىنكاالقطالمرخاقمااللاليمديدسلسلالمسالملان

ثبافىوالمقصوداليهلمعتمدعليهفهووؤورداوامافلموفىالمحرهالاالبالقم
والمهت

أبسطزورديووننسهلتجعدموتجالرجسافملىكتالمجيختارونامنورأثكثيرا
نبءاعاقدررشاقفعلىمهـوخكونيوالمدوالمولعالموشحوأمماحرونأوأفومنه
طاظعيكاالىكاباضصرافىابزفيعدقالفلوحدلهرطوأماخعنقمهوووح

ونجعلبهءرابىالحرفبةتايمفمجهودكالستفرخضىحرظآمحتبنالفىعقرا
بالواكيهافىكستاحمانةواواإلكغيرالىعنهأجحالالؤعتبكيرمصىنكنفسلسائ

يئمفألنجهاستخرايجؤعناليهالهكتوبانالذكاتعمالمحضلهـفطلتمراناال
والمنؤبئاالىلتابهلىالمأمونوقالواالجمامقطلفيعاسلأنمنالىأصهـفاطعلى

فىطابئقالولذكالنقطيعنىئكتبم
عرابسبهـإالاصتىكتبتضبتهحايئيمجماماللشضلم

الذبئئيقمبقان5أبوالحيناففدظلسالملصالقوااعليهلنبىاعلىعةااوالتغفل
كدايومنامذالىاصتاباعادهـتفيضبهمنيمالثفطرحادتابميموأصكافىا

وأجعاوفىاعنوكباالكقدحفىالنجعلىلمحملصالقرادكلليماوقدظماسنوه

واخراأوالوائىسطوسملهاوعلىليهطاصلىواخروأويسطهءالدعا

يمبواصأقىوسممكلليهالصلنبىافانلزاب0آاالشاربدلتجعلأنوأصب
نظرالىواابعلبهاووقراالخبارتحقيقكللىيدقانهالتاريخوالتدحالحاصغبهحةاطأ

ليضىاتلميرقلتاانصفمنأقلالماضىأنكانمنهبقهروماامنماضى

ثتاببعهاقالوقدبقيتيضاااعذاالنصفلتمنأقللباانكانوشهركذمن

وليسمهرأويقصااأيتبمالتدوقكالالتحصيهقىوابىتحصيهنالسهرمنالماضىان
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بكاظهرةنيهتبافيالوماعلىشئنىمحاالمنليمىلكآبتاوبخابثمئالنهذا
طنالبوتبين

طاخواسجحالتىتحتاجواهوداااالفىضبليظةسحاةوالتجعل

طاهركتببئمبداللهاطاهرأخبرعهمانبكاتبءاعيىعدبئنبعياظوطوا
فردالكتاساليهكتابهساةلظوضليمفكفاشخاصكاتبكنكتباقلدالعراق

ضمفاقطعمعسحاةانكاطاهربنلتهكلبتفقاوصائزتهراجيالبر0عليهمفق
نممظاومظالطينةعظممنالمشلففىطيهاالنعظمركذلظكورانصفوابئاكتا

وصهاطيعلقاالصاقاعليثاعموقدمجببهمدصاذلكالتهافانبعلكلضوااالوالتطبمها

بهيلمئ3وبيذحىلماسماعةاقلىهـلهاإصمغاينغأنمنطفأافهااأرضيأفىولم
تحتويرفحنظيتصديلشبهعلىورقيميهتطوئمفجاشحيراواااءماهوكذال
سواداليلقططلمأنيفغيرأنهأةوتبيمطصقدرماعوهافعلىواجمجتصقوسادة

يداروهلأشههماتميهونوماالمصضوغاالنواالمسخنمحالاالبمثللقرطاسامن
انباآلحرابالىنجاصلهجاالقطكايدارو

لصميمنخوفاكرفماالنذااشلنقفىلتاطواالمحؤلتباةءألماقرا

مامةاوقدتهاقتدباففيهادكوسامامخاليقراارصتىاالسنلحأمانضي

خذلبناطيباتاأنذلثامنوألطياليخفىتبدوفهـاطدليبفيجبأنهافىالواقمىجمأ
يظهرفانهإقراطيسرمادمنصارالميعرمادءاليهرالمكتوبفيذالسفرفىبهفتكتب

منشياامفهوذرعليهاءباومجازاالمدقوقالحةاوذرعايهاراتءبمارانكتب

اليقرأأحببتهوانيظيرنهارمادظشكلليهصنئمبهؤعتبثموضتىأقصينقعأوارأج
تاسفزنأوانئابمرسالةصنعةصاواتوانإصعفاةاابمرارةتحبهظصلإايقرأيإونهلربا

ابفراذاسنصبعيارهةممهوااذاعرضتيتتصراابميزانتنهرأنتجلالفظا

تمعلتواسفحلاأالمنصنأنافامحلاذاصبادكرممخرجموضعيهونبلهمي
فعكمنأصلى

تقعحتىوجومهاجميعوقاكاعلىنيهامعاعلىواعرضهاكهاأماوأدرااللفاظ
ان3وانصأردتفالذالوفعاهجنتذكصارتيمنافرقفىفلقةوالنجعلهااموف

اشاعراتغيرصسنمآلبمرقاصاآذالماالذىالثوبكزفيعكنهاأمافىااللفاظ
ان
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قوعلعوسمياالناساسنبخلقيدفىامازذيدااان

إللكدوالتكعهعليكفتجدمايمتنعشاطكوساعقلبكفراغوازصددكابك
الثرقالمفرطةلثهوةاانماهوحابمخزؤوجوداالذهانالنضممنؤكاصماصةالن
أقووكيلشعرقالاالتقولملبحفمقيلثمهعشمنمذلبالبقفيمأوالغضجالمحبتالغاوا

هـشدنهاعلىوظهعرقلبالغقحلىايشمنجرانكهوهذااظربوالأغضبوأناال

مطيتثائفالتنضى6علهاوالواقعضهؤكلطبمكناسبةنشيرانكاماظصعا

باستعارتجافيهاوالتطمع6عهانكعناصرتوابتغائهافىنلهبدوالتتعباقاساة
الىفيهاجعهصيمنكانمجدعايكوالاذلثاغيرمثمرالفاوعالصهمخاسالفاظا

لنوحاتكليرذيلوصحبسبقهمنبهوكبعةواالستضاتقدممنألفاظغتصابا

اصناعهامنبهنفمقلابوالمعنىالحرادممومهنهونتئهلىبناشقلبهمنمععأداةتولدله
نفيروالعيرئ

إاساناممايققصكاصالخقدمانانلرصاروالمطبوعايةءالحظمامانععلى

مارأيناالعتابقالنشفيصجيهانكاويستتيركوأمنهعلبعويشحؤاالمنطقويوسع
أوعروالماصىصصاالشأاآلدصنوفمنهيناوحرلعمافنونمننحرفنافيهة

منواختيارالخيزمنهوصناقاألىواصاورحاضهمجاالىففصكلىداوالمسدكا
بهاوقصدكلفاظختياراالاأصحبنشئوايسطلبتهالذىوالمعنىخطبتهاالتىعهلصناا
فاوالمجنسنطفصاحقوافىوقسيمهالفظةاأختؤكوناللفظةموضمهاالنلىا

بةاعتااجعلوامكقأوراشابذتهاوجهاباحومناسبالمعافىءوتجيزهذهاحيكا
اأهلهاحفظجبوامحلىوأبةنسباوفرا

هـهفضلهاثلموتمفترقةأبدانفىكأتلفوانفسالىكتابةبوسهل
تقاشئفىيخةنسااالمنإلسفانهبهااللهوصفهمئارتبتهجمهمؤمدىاأهلوجهل
الناعرفالغيهكوضاهدعقلهعلىيىدقكفءالمررسائلالبرامحة

تءرحينءالمرعقلوخرتعيشهضاطفىءالمرودلروش

وبالخكفايبدوعوإلدكتبءطبهضحريزةيدىوضعرالغتىاخر

قمدونةاساكعقولالعتىوأجابكتباذاارجلعقلفهـعيا
لفاظواالفىلغوالعالمحافىهـخاوشبهتحدعقلىواارجلكالمالمقفعبئاتحبهم
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للقلبكانمخرجاسهالعاروالفظارائفازلاالمحنىلبيغتباءاكسافاذابالمعاوض
يتولىرالذىئولمةلؤلؤبمشقانةمعءساممنىينأنعايهبقىلشهوملىوالمدرااخلى
لهىبهجهومنحةحسناهوفيهلهاصنعةامباحايهرلعاابرهرىواذقانظمه
أوسبنحبيبكانلورهواطفأنجنخرزقنالجوهزنباذاوضحهللجااانكا

اعراالكقاةبعزالهابهنصهرقذمحربكاو

اايظسهقاناالزجامنخرخرشافابدرولوقرنت

منولكنهنقصضعرالجيدوكذلثنأءعناجيداطوهوفىصنواليافوت

تالرقيابئجماعقالاالالثاوصمحظراكبهىحريصاوالتاصقاءظماااا

هرلداشعرفاتقولنلابمنىرمشاذبئاليتبواقاألمفرففرقضاجايعتدل
إلدوةإلعضبدأصلمكتأؤاانسىارضيتلونفقالصرافقيدةوا

قالفااشحرأنالثاعرلجأبئعرلوظقصيدةلفالةاوااليوملقدعشناالفواص

تحوأخاهأقولوأناسبئواتاتقولنكالقالولم
قودتجعرصموكوجاشيفهاواكةبالناعهاواوتحابةامجبيتبفا

لديكموكمحتدلهوعضدكنغلماوتهيأالورالمضامحوماتأليالىنفكأودعتك
ندظمسفاعةاأهلعلىبهتهجمأنايفثبتأبوابنضمكالعقةفالتدعؤلمثئت

حبيبكاقاليقهعالىوالعلثتى5الوالدلولدبعينتأليفكتنظرالى
بسعرممفترنوإلنجههوكنظناالإلالصانءيىو

وادنوالهاليهصغواافازوجابغرهطباعواظءوالئعراءالباناعلىاعرفعنو

طبةواظارسالةآلمامنكشففاوامتزجوطبوصكواستحادوهبصارباالواوشخ
المجتوالقاولمجكلممنصرفةالعيونوأيخنهواففسكالىنسبهواالئحراسمهو

شطضيركرأيالعندرأواستربعنهاتقاصركصناعةاعناتخلفثاعبهستدل

ضمةمضاطارصىنستهمؤانانااعادالملىكبضانبانىفقدوالبالغةالدبااخل

بعهوزخرفكتاوسوعورقهيمإلالبرفهاظراوجعبالجألدكتابافدغئالهبيهمافاخرج
يمتوماألمجنيستحسنوصسلنمهونمقصكلندفببرمافديويقرأعليرجعل

رىافقاشسليكرأيمافرالهكيففقابالكظعلىحأفىنءقيامااليستنقلعلى

رتنوعلىبهوقفاالىيعاودهولهففطنكفرمنكومهأمحوماهذاصاحعقل
سجور
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تمييزويخهفضلةفدعقلهالنارومذارجلحتابفذنحهـإمجورئم
مجركهلشافةووقفتمكلىضيارونظمهلحسوءبيتاذفيمنلبليضاواغا

صاخاوالتخاطبنبالغتكونحرسانماثمنمبكبهناقىنميزاصلاالاهذجلفاوعاداك

غيرمءأجريافقدكهبغيرمايثاأحدضاطبتفتىضاصاوالعامامجومعابموم
ورفعلفدركومكتفبيهيفرثاللرجلبفراثاامحألملدكوقصضفتهويممجرا
درجتمقالد

االمدركصتمدمحىولثحرىعيماتهمدءفم
وتجنباصاثوردهالوومومهااونتمافتعرفينانهانهافىصتىفحرنخرجنكة

كومهنانبواقتفبمموماسيعهااظلةاالعنعوارتيالوضيافاظماقدرشاال
اقحصرامنفانهمعتاباءصالمنالبالغهفىطريقةأمئلقرمايتماراحظلجاا

محوماخأنصفوضالدوقالوالساقطاسوقياصتوعرارصثياإيمنماافاظاال
تالذىالخلجوىاقراوالهـبلماوىاصدمجنمالمأحشومالىتكلظماال
صناوفيدادلسامحياعلىآذانوخفيئالقائألسنرعلىود4محاتوحنتيهصبا

ابلغواعتابة31اتحقالىكاتبواامراةاقيةوةالروجلميهثخينممراعلى
يحهاينامنإمحوماكليىنقدعلىلتخاسسايمصنحهاذاصاولمنإلبالغةامعومالى

غتصاباوالغبرالمجراعنطنهاموامنوتدربدنهامحامنوظهرت
أرىمااللهفقابعدأخرىةصواستملهلةحالدرساااللهتادالدئناصديقحلى

فاجبتجهةمنصالمعافىأعخكلىتدلقمالمانناواتالمتالىلهفقالالشاردةاغتكبال
ينارأخودللةعبدابنيدفيأملىأصنهاألثصىاموضعهالىيرجعمعئصكأشأن

تجهيماممحرشافقااماللهتقييدكفبالفتعزقلماالماللعإوأجملعلىكاتبله
وتدافقشسيولهالكومليبطلشمشاانمالهـلراالمالتأصلحكانباياحمطرفقايا

الفحماالمبرعذرىفيتذتقييدهماوجمجكليهكادرعناقمااقمصحرنحاعلى

كانهمخاروسهلتسورقوعذومصالردااحااليديزبلوغهمناةنبهجا
الممنىكاناذاوالسماهاالعلىوأخفاقايوبتصاالإلوأشداالسماعسهاللوجاقا

يمبمكلتاةايسشهلمئهاشرسيقجمكلومبرايهوشرمونقماااطمتربمحابدا
بكةأبحمرناكقوللتعقدبلسهالكه01يضدولم
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لشمسايسبماففاموجهلذىواسنوجقفا

الوجو0صسنبذوقالفسهافىبئنماوأخذهـوفاطبتوعرنحرجالممنىفهجن
يقولحيىماحأصانيوركاقفاصسن

افذرمنرخوأمك0وجههمنأصنوكقفا
قالجثسهلبنسناطنظرالمحسالسةوا

والجبلفيالسهلالشلطنتأبذابلشذاكقبلىلنتبلئصرت

لهفوفعضطعاالقدارنىوجازادمحالفمبشمالىباكتاطيحةبئوكتبكليمى
حياكااسىمنبايابهونأفا

ياتذاامنههـفاوئا

نينالشفالاقياطادفوعندهمنصغرجيينفوجدهيضعيعلىكانبودخل

ءشفانينفااليقاللهكانهويذفيهكتبكتاإليتنطعاليهبهبثوشتراظالطاقبباب
ومكوسلبغضكفافصرعننبطااالعندىآمحنلوعطشضبامقاباباالنينمن

ئىاارسأبنيبيهجولموصاخالدلهو

صالمواعرفىعرفىأنشكلشدى
مؤءعىكذ5وصؤلمثسحرصاقي

لرامأيخماأعرقتانماتحافوقما

االنامفيكنبهاالذانماذنبىانا

وقاللقاضىحداالواعبدجعفرالىحمةلهكتباأنلعمابعهأهلفاوسا
وقالقغضبنااللعااللتبيمادعنىفقاضلهااللفاظإيةسلةدفمةتبيما
فكضبشلهفاحتملتمشبملذمامارضيصيهالمحقاهذاسآاانماشيانعطينىانأسالما

أرادلقاضىبيداحصاتفدالثلرماحأواؤهايقرلماجابةؤااللرتدفعأنالتصقصة
اذاناقأهاتالنعماقمتللاهذهيتنتصألهنقاعيهمغلقةاهىناذتهاءفرا

وهاأقرانماالقاضىاللهعالهفقاإماعليهاستنيةبالسودامىذيقرأهاظفذهب
لنىصوساويؤذاصفايمثتمبانغفالىعلبتفراذافىاجتكقاطبدهفقالبيتىق
افضاقفقرأهااالىمئلهمنآنيهوكتاإليسبهؤعتبالهرىاماعلىتبلمفصهيمأأن

كانشمبيهامجاجقصاحبهبهنلتاساذالمواضهمازاحدلمانهوعاصاجتهوقضى
حد
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أليفقىصنعبةسياستهلنودمشبعاعومواممتثلةوالمعافىعانعهأحمداالسباسالما

سمواليستحقشاؤايهفيصرفؤلهالكومءاأصوفرسانهجهابئلهضمديداالعلى
معنامناالسماعالىاالبقالفظاويهونمعناهولفظهلفظه0معنايابقحتىالبحكة

وبلساا

نحماطذمطابقضعنامعناوطبحهثارتهاوزنفىلفظهكانالجاحظ

لفظهآموممنامأبرمحناطائماتقكضشأدرصألفظهخايوسشفقالحمدبنأوبئا
المنظوتوهىكلوكةبهاصلةومتقيهاصورلصدورفانهااقمنةنعوانكاوالمعافى

سنهتبيىواصسدافهكنانهامنأظهرتهفاأجمارهافىةوالنارالمحبوءصسدافهاا

يسنئارصرببتستورةصبقيتحهاواالمفتاحمارهاوانههامصشالنارقدوا

وكاتوصوأالمستنبطقبقدرحذجواهرهاالمسقسرمنويستخرجانهـشلا

فافىيوضهكنوالكاتبناطقليسصوكنالثفصذاهبهووفصداشارتهالمستخرج
وبالممفهصسنالعلىداكنأوضحأبياواأفصحمحألماكانطااشارتهواليصيب

يفشرافعايفشرالمعىينههدلمذاواهراظاالجماندهرلظااالفظوائاظدإلروحلخفىا

شالزواافظكتأصنافرائالمعلىوالدالمشقاالنظاموالامبارقواضحهامحنلمةبرل
وعقدوخط

3معاتقومالىلدالةالحالةاوهىلنصبةاتسحىيهاوهىماظإيسحمرارساطاوذ
السموأتخاقفىظاهروذلكيدبغرليهاوالمتيرةلناطقضغيرلفظابعةالراالصنافهنالة

وخارجشهاإللحليتبعةاالرالمعافنهتجخقداوهىوناطقصتصوفىواالرض

كليتوحليتنهرمثاعالصورقصالفهنحامور0لدالئلاهذحدقعنواولص

وماعهاصنفاالدالنلهذوضحواالمعافىعياناكشفضكنالجلةأخهاغرانهافى
عنساالتؤىويؤدإلنمنهيتمليانولقلباعلىوبدالنئرعوهايترجالفلمواالساا

بملبافية01هدماالمنا

فيترلذللنساحداالالىحداالسقبهامبهامنانزاالنجرجلتى1اآلفهىاالنوأما
المودةوعنانلساننساناالعنواغايبيناطتىالهالحىحداالنانحبالمنطقصاقال

الدةجعلوطبتوحيدالجوأوحبيهةمننطقهظدرجقالالنرفعمسبحانهوألالحينان
يعبرعنهلممنمعلنصئعبرعنمن
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تيمىراالعوا

موالىاالمحمالصورةايبقفلمثدهفئوننادالفتى
خراوقال

ييودداخااعلىنالداجحلطفئادواالئمحاان
ائىاا

دكاخدمالمزلسانتقاءكااطكانتوممط
النهاالوصافطشالجستبارعةوفضيلةموصوفهوحليةوفةرقمعرصوللخط

اللهقولوالخطلحالهبفضيلةفىويمالمغيبوينكفلهافااليصاحمممالمنهدعهافىينوب

القمبثايهتبقبمثمبغعرهبماكالهواقبمأيعممانااالاعلمقلإلعمالذىوجلعز
مااظيلةالونومايطرونفقالحمروتنبيهاللذأنهشوامحطاماصالهافصاحاعن

مترلاوسعهرطررواعنطقاواةداالراايلودجرضارسولايدوالساننها

خدخاناالأسأئاعالءخيوالادثهومحاالمعرفةوصيوحافيهراووس
النفوسوالمعرعناقلوباووجاناالمورنيووثاالسرارومستودءافرقةا

حثمتوالخالدلهماشالماضىيهاؤلواكاالولااآلخركارمورثفىواطراظوالخرعن
كتاالعنلوالمجاتالناصتتاطبمنوبسرالقبالحينوالمساصوعمه

بنهافبباروأائلهبفالرهاتئدلهالذىاالخرساعنعمواكاالبماعنغمحوا
فرفشئملهاسولةاحبصاصسلمبىادشاإلذخولقدرعدراماامنبالغةاوقدوفعت

يدوتفطنيرمكائهذبنيانصعوضعضتواثسدشصالحهبرصهونقضتجمعهوبددت
مابئاستفزجعفرونفارحضهكيائيعلىوامضناعهشمكيمته5عثدرايهواصالةهـدهاث

أقالمهمربالغةلفاظهمبسعراواسماوهيديزبئوجبللقدوسعبعبن4وصاالمقغع
وانطفأجمعهفتغرقالمضموسلهلثركافىوقعحمىوجاعمبادوعزهيإذخمننزلصتى
هالجنسلئيمطرصغيراظلطرفاضاشعلقماووفعورسماوافىاوصارخبراسانراشر
بضبحيهالبالغةاتكيشأشاوالمبزانالمحيالونثأبين5لتجاراعثىمندرج

طلبهصتىءلبناافوقعهبناورفحتءاابمكنانشافتحتىيهناظرورفعتمصن

منوتحنإلرقاروناولحظه6نضلمارجالوخ6اباطا51وقصسدكباال

كحمد6إمححظةامنهووجيتالفطةلرشمنهتعاالصاشوومدةالمناخ
ابئ
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الجهمعدقمولوفيهاإتالزبئالماثعببئا

بيتئجمعشمحنابيتاسداينعثرمنأحن

عنموضرالزيتصلتهمطرةالىالمالثجأصما
اعبدالمالعدبئجابهظ

ديتقدتعىفيهاقدرلتخعالىالقوقرقيت

الضردإلزيتغسلناصىننقهفمالملكقيرنم
قمهيصفوحهيكدأوسبئحبيبحهومد

والمفاصمحىااالعصتصالبنبداتهالذىاالعلىلصماءال
هموأقماحساوأرضقهموأصدقهمطبحاوأرقهمضةذلناسانطفأعدمنوكان

االطالةعناختصرأغىواذاأشعراخسنواذابالختبأواذاأصابااذاقاضارة
صحوالعوالجزاثرأميعنصرفانهيعلوطاهربئبعبداللهيتاطفأنثقالوأصى

يخلعارأكنينأميرالمؤفانبعدفكتبأماابراهيمبناصعهاالبنذالوفوض
بركاتهودةلورحمةعليكوالسحمثضمالىقلهفيلحواصمواالجزاشضمنسنكمافى

تبفتهـالءالىلنصراانوححمجوألبربهةبنسيل

ءاواالفهااالذهانعتظائمحالماالضاعتوأىإلب
مطقيالمدينأصدألهعديايندعنصدمن

أقالمسسيزعمثلينامهورةنهمأسيامحنالةا

عندتميححضارالذهنلأجدرملكاستسالابنكيساناعبدالرحمنقا
اختلفوانماالقمشرتئيختلفولمالكومتمحيحعلىاللساناصتحمالمنالكتاب

فقالبيانهمواخسنإلوضهكبارخهمقوموقدمهاصوماهينهاالبالغهكيفيةفى
البالغةىالروكومختياراوااالقامتصحيحالبالغةليؤالقيايئصاحبا

ارصلمنمعرفتالفصلسةمىالفاراالشار00وحسنوالهازالفرصةالداللةوضوح

الكنايقكنهاالىاالفصاعايدعأنالفرصةضعبكلووالمعرفةإللجةلبصراهىةاطندى
بالظفروأحقالوكفىبلغأتحكهااالطرااناريقاووعرطرااالفصاحكانلذ

التبمىبماالحذقوفلةلقولابساعاتوالمحرفةالموفعصنكاعىاالبالغةجماحغير
وححوتهوبهاؤلثاكهذوزينقالهـتمذرمالفظاقبماصردعليثكووغالمعاسن
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والسمتالسنذلقخباخظنقيةجةونقراالموزوااللفاظمعتدلةالشمائلتكونأن
فامااصمفقدنمصاوطولجاوا

البالغةآلةضمالكقااأولفهاهمبقكلنويفهتيجضظلبزغةاطلندىوقل

المجمالفظمتخيراالحظافليلرحالجوكنساالجأشبطراالبليغطونأنوذلك
طبعهتصرفمقصإفضلنىويهونلسوقةابمومالملىكوالاالمةمجتسيدا

جهايهذلتدمبتراويصعهاصالتنقيحلفاظصاالوالينقحقالتدقيالمعافىصواليدص
شفضلهقدتعودتيصادهفيلسوفاحيهماعليماومنحتىاثبهونكذوالتهذيباغاية

اللفظمعتركطواشةالكلألم
ايااذاوصفبليغالفقالالعيمتىيهونرجمهربنوانأنؤص
الستعارةاكسنلباطاليساوسطا

4رالمالالكلومخسيىباعسكنوالتابعيداالمعقالتقرسمنالبالغةخالتحرنبئ
عضراعلىلقليلبا

امابةوللها6اطذيان0بكزوالاالصانغقنجفةباليسنصفوبنضالد

لجةدلقرعواالمعنى

ابئكظواذاوجدقليالدكثيرامالاذامنبليغاينقعبدالهبنممر
بعضيمالكثيرعنإللقليلواالستشناالجةخذوفرعالبالوغقدتوالماعتبه
معدارجوكأصمقدارعقعنفالنقدارلسانهطونادنساالكر0افى

سؤافياممنالساخاليزفىاابحكهاصظمندئوعمهمقدارالنهعنفافالعقله
السامعفهمسومنلناطقاواليؤقىالناطئ

بكواقعومابصركالناوعنبكوعدلالجنةبلفكمالبالغقفقالامايدءعروبن
إعتأنمجنلممنفقالاربدهذاليساسائلافقاوعوافجيكرشدك

النبىلظيدأوهذاليسقالالقولمجسنلماالسماعمجسنلمومنيسمعأنمجسنلم
ارجلهيدمنضبنأنوكانوايهرهونكاؤنءانامعاضراالنبياالصالقوالسالمعليه
السكوشوسقطاتفتنةمنكانوايخافوريدقالاهذاليسلمالسائلىفقاعقلهعلى

انئهافيامصسننىالنمايدتخبرانماقىنافيدفقالأوهذاليسفقالالممت
المعازهتكيينؤفىالمستمعينعنكفيالمونةوينالمعقىقبرجمقاللهتقرأودت
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سرعةرغبةعنداالذهانالمقولةفالالذانالمتحسنةلفاظإالبديئالمرقلو
خفدأؤلمتيملسنةلكتاسوااعطهسنهإللموعظقابهمظوعنغللثوااونفىبتهماستجا
ابايلجزشانهللهاواستوجبشمنطاباظفصل
ثاستطضأنحونفانبالغهفهواجةاءادقضاأدىماصخدبنظايلا
فافعالحماؤناوئاردملصادرالولصسابهايومكواخرفقاالحالولثلكطبقالمعناك

براتاةطفيباوانمسترولنظامكظرفغماوانككلواغوناحرصوا
اللةءشاانفافعلصعكآكرااصتوالثاكا

كفأواللمتهاالناطقينمزعهابالغةلمالنهايهرمعانءعذراالرسالةوهنه
دفاجعلهالناطقيناأذهانألفاظهاالىوالفقالمتكمايئوالغاصمشطهافطنالمفوهين
لعبشاعايكخهطلونهاركليلكفىقدثهساصيويديثهرقبينومعوعينيكمثاالبين
ؤدمدوكارشممهبععلىؤلدلنهانهابمناهلردكؤلوصنهابركاتهاويظلثمنافحها

التصكللىوصسلى0دلتمرحدوابوجلكلزالتءشاانانهامحراصخبيناكةظهنقعوقد
ومحبموسللهاومحيدفاعس

لءار31
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القارحبنأاقالرسا
الصرىاملراألىلىا

أبوحسنتحبهئرىطاهرالجزايخلاأصتاذناكتبلةخزافىارسالةبهذهظغزيا

خاصهرسللةاهذافاجاسالمعرىءمالاأبىالىاقارحوشإالمعرشمورالحالبىبئعلى
بناأماهنديةمطبعئ13313091بمحرسنطبعتانفمإتاريساللةهاس

كببرةةخبارصافنهاللقللوسراويةالداهلىاشيخامنكانؤياقبدوخلةوكانانقارح

الزثموصصبىارهدفىرسىاضثاأيإمحدمممنوكانانصوماإلئىراالخعواالنمن
مجرىمجرى0وشعربمعبدابئالظمصرششاملالتعممعيضتهنتوكاوقرأعليه

دىانةفاستحربهاخرعهدىوكانطالوةامنخاكضةاطقاليلينالمالشعر

الموصلالىتوجهئمعندنامدموأطخاجقازوابهاكنامقيسيهفانابمائةوأربئوعر
قالكثاثةوحدكسوخينمجلجسن0مولدكرانيذوكانبعدمنوفأتهفبلغتنى

المعرىءلواأبىادضبلذىيموهالقرحاهـهبابئذارهـموببنوعلىياقوت
كراسمفهاوذخضراناإلمبرسالةبوالهاأجابهيقارحابئاروفقرسالةالمهاوسالة

كلالرحمنالىالثهبم
المنفردإللقدمةنعمبابتدىسدالمواطيركتهواسدجاصااستقاحاباسمه

صياتامنالمبراصناتةاطولىالمحدئيغوصفاتشبماغلىقينعنجلالذى

وصلىاتهومبقيصاشاصمفنيهيوثدالخلقضالقالصادتحأفوالهأفعالهالعاد
كظيهووشلفهبرتدقيهوتقرقىضيهوأهليمصعةوابرارعزتهعدعلى

عمعادنهفايتهوأدامومدمدتهلجليللئيخابقاعصوالىاللهأطاكتاب
مجازمحوليسقيدةمدواردمدادوقةواررحهارعلى4قبوفدمنىفداعلنىو

وقدعادبعفهمكقالوتحببوضامحقوالقنقهوخالبةوالعلىالكتابةومجرىاللفعا
سدىفداانويظنيدتملقاويروهويقصدنحببافداكاللةجعلنىكيشتجدكصديقاله

سعمقنهامهاعنوأبلأفاقانويمفئسطيهواستقلنهضاقصاحبهجياليئيهر
مجضور
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ححسص

اللهويعموطلعتهنقيبتهوميمونزتهريبثثرفاإانخالتوممافيمجضورحضرنه
وذاتبكرهاةالىالوالهيئضتأييداللهدامأايهالزحننتفىاهاأققدستيمالكر
الىاا1مماتغيرسذاإىعصمااكاداخزاأواطاادصامابأةادحرفرخ
لسيمواداالمنفاواظدالماراشاطانحشهصألت0001ساالدتواالموأال
ادالنفيةنغععهحنينبلحوناداافوالةةاااااإةالملمرمداادا

ادواالركاىاناصرءادساتتةاالس101أ1لماء0ةادايرااب ريرحهىحيصص

مودتهلويعلقئ4يتهؤبربؤنسنىاحيراهن016ة111ءأللعاجو

شبصهلمبهنوكاإلالونموقرعينا5مسرالكأاحاأإ01اءوركاعى
4دونيهاوممأوثبدركيثنأنلتهوعىصيووات01يههال5ءوؤبريتضولم
هعدعاتةاصتعالالذىضلىالضاضهابعاداابر3إااألتااءإنابوااخققا

بدرءألالونظرفىاجمجرهعكلرفنلهخااشىةص051ارل

6قالصهادتىأااللهرساعنبوطبعهبةولهاةماتاض1إتعاتاهـا
6شحبهونازالفىدإعليهومحسواليهامودإلوش6أا31ةةوءأوي

6وثمدكرهمجرهوسمكهـهدياضهوقرره1اآارةسثزبراأسواخد

ءأسخياخالقواصكعلةكايخينلكلاغحالفىاإساصةاقءيهات

6بداناللواناالوملزهـازلمزصسةاتاقاأكأالااتاحىاطاتةالص
الجبانوالالجبنعلىعالئبوالالبياضكلىسوداالإا1111اإالىاليتمد

محالحزجمأاثاثالىء
صهالتالض5أأكاإا11 لمىمىماحصىكلوصهمافىر

قاربهابخيلامحروومجرممو0إكاابهـىتفر

لواشهعنلاطففسوفيودفيلاط هـلحمنش

ذحمربحوقداكيفاهقابلمدعاولضا6اسحابااسحوبإاتبناومن

والجاننسوكابراالالعيانافعدانافنالشحرامحالمذاناوعلىاحمرالذموأسمئ
وضىلقمربقباحتمانوطالمجربوقاحتهلبصاكانحمنعلبهتانواستبدباالفكوا

لبدوالنقصنفسمباكلىدعونا6فعفربلمموهبهحوكاصتهرطىوتروهذ

مهكوالث4تبصنحالحلنكاوالحضة
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ارعلقرنهيضرهاوأوفماليفلقهـيومااطهصخرةحم
اللهلعنالوجهينذااللهلعنقالضرفالديزادعليراللهصلىللهرسوياانوروى

قتاتاللهصضقارلحنللهصالعننيناالذ
وأمناسرضبابصهابرمنيتبعدانوحرساتعالىللةحماهاظاهرهاحلبوردت

قرببتصبعدلموالقافداداناصوالداهيالإلد01بدلرميتبليئيهرواحمرى
كياأنثدتهالدوجاركىفلفقدارهـتهازحوؤدرالد

ياحوالبلربيبافعدتاجشابهاولساذازرشأرضا

واسحهاوصشيشنجدعهخةايهوىالفصىصحيدبئرالمرطرانأبواكان

قصدةمنفهافقالفراعهوسابمدهادفغمهإلدداشاهارجلاهتد

يبنمماتياككلبهنللمنبماوضيةذاشكتا

ئيببوتخهنبرمحالبايمالثهـضهافلمنرأى
تطيبياحارهلالجعاتفقدةمييهرهلمثامانشرإلحوكا

أجرىووثمونموصنيهمنلقطرانابىاللحصردإحكاامحيحرسنطملت
منلنحوأعلمنجاافقالامشضامتضوغيرجرغاليرسببمنتاييمهللهاأدامكرهذ

يفضرقأييدهامأدنبلخنىزبأزوالمجاسفقلتلخايلامنوضحروايوإللمشةسيبو
شاهدتشمنوءلذاشاهدغثيراوتحقيرغبيرافيصيرتصغيره0ويضرصغركبيره

وأرصكدهاومامدهاوأنضرهاواأعارهموارشأطووجلهاخحيناللةهمرصءالعمان
ائوكانإضيناصبهلذعاءوأضاالنورؤدوضحورالتهذاقدتفتحالىدعتصاجةله

نهاورسالةاألعطاوسالةستهكتبحمااامدالدولةنصراارهرصكاتجفرةالفرج
انافثهاالباعكونوأحضرتهجليلالىايصالهاوسألنىاستودعنيهاتأييدهاللةاليمأدام
اقأسكوأمورىلرسا01ذعتبعتؤيخهالرسالةرحوريلىعدفرقاامؤومملهاال

العمبدعوناقيىاممنسضرىفىوهالقيتلمجرعومجرىفىطوأطلمهبشثقورىأ
تصحيفاتكنتولممفاؤنهماجيعاأوهملدرسادباالاضضىاسأدبالدواالدب

دلالزهرصافرجاائإلقيتائباعلىوصارواالىحيالتنسبواذارددقهاعابهم
الحنيفيهيعةحرلثابرنتسنفديهوديةهذتبكيمفقلتفعرضهاعلىكتبهأنةمهو

بلغوابمااليعرفاليهرفوشلىالمجربلمائشكللىففلتزمحراماواعظااذالظظهزن
تيقن
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يملهحمرعبطبفيهايقرظنىرسالةكتبالىرظرغرالخلوظوودفقراخوتيقن
تحقيرغيرتكبيرتصغيرغرهمصاخيلىالزماهذاالىأذمالمتنبىلظغيرذميموخلق
لهلشعروقامجازافىحوصسامصتوواوأظرضييررومصدثثحيرفنغيروقفليل

ومايعقغبرشعقهبهوخاطبغيرموضعهوضعهعنهفروواظمالتمنغيرممنوع
يخاطبهاقانلاووكفالذمهلهاعلىيطلتىلدوافأناصيفبلقاساعدزمان

سامارهدشطرفهعبههفىاقعالمحصيرادا

عليهبينومحواليهبيئلوامنحواذكاخغارتهفىمسيهعاأحصهمنوقدكان
يهونااالفالثاحركاتذالزماناداطتىوالغيرعاقلالىيهوعاقالناطقايأنوالمجب

ومجملهواراداتأفعاطابقصودبمثاعفىلدرىمهموعؤتحقلاالفالكنيحتفدممن
قولهقضااحونؤخنالديدختوبلقراااالقربتأنمعادساالمذا

انهاتعمليدىومنمءجومحبيدابالدين
ءهؤالادالذالصاببنينبذمذبيمصركتابهتحادفهالكاقالأوحون

صفته0ذؤعوالوشكوءهؤالالىوال

صربغدادألهلىوأهلىتجضمعاعدتصنيفهايختاراالزهرفىأببدواينقطراحكل
فادثأخرجالتنياانفيمجيهانكرعملصغرصمثمحناهفىينتمماعونيهف
نشأحمدالمتنبىألهفقالهالرحمهزيرالوعيمىبئعلىسناطائيمجاسالىالحبحىمن
لىساروعالمةصوقىبحهذاطاوقالشيهسالعةإكانفاراهعنفوكتأحمدالمتنبىأنافقال
الدولةفبقولهد51عادوانصبهيموصفجثفىبةفاعي

الفنواتنضااقبيعصتىصرؤحمنالمنبورمحو

المنهاآمحونالمجسلهاوبهاايتحومحرمجركأبايتلقدكانوالمهكذب

الملحديئالتالدفعلىكشاظأكأحوباجتهدثونفورطلووقشعرهقاضكهرفادحوهذبهو
ويستعذبونالممينعلىوكواكيمبهلاضاادونيرووإللدينيتالعبونالذيئ

بذالصاجمالباويبتذئونىدطريتوميخهامحإلماسةفصلونبيينانبزفىلحا
فوظبهاولماسهرالزندقهبساراعلىالمهدىوقلوظرشزنديقتيسضنالمذ

بقولهنفسهعناؤعد
ثقيلءعبنالرأصحتمالوالئفعلىنيياألسىبنيا
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ضغولحدبوفافىنلصعبادضالىلرىغفالح

هاقوسكقالتعائمحلومشمعاللىواليالنطعضراوالقدوسابئعسطضوا
لفءفىاإاأواخرسالفصأفىتتهرلبرع

أككيرحبثفىلىنحلمءدينىاكىالأظمرتووافى
نفهوعدىللةاإعدى

سترنليرأونديلقاذفاصثاشوالالسزدونا

قائلاتوأقاليمرندقةعنوقدتبتزنديقانتؤدبمفقال

شعرصهفىيوارىحتىءاداتهتركالخإصو
حمهأادعاثفىىذيمدادغيعاارصىذاا

اراالصإدةفىيلافىوخااخعلعاأعلىعديدأسهاذفااصيافاخكنالذوأ
قرافوالموعلامرابروضطبناذحمبجهالموأمحورعيلالقساسنرراءورا
ؤيهاويمصشئصرقءبتدتهوبهكاتفأهادىزاةانفىسخفزارقاعهلجب
الىبروحهاللهولمجكبهمفلحقوشرمهماإلمسمىافألوإالئروسقاهمبلدافىمن
بيهلواسإلوخوكلبصمفهنهإللمدمجرجيوشهنتؤجالمجنفىعمناديقىورالت

قالايالعاليهنالارخلباوكهابالدةءنمابهابهيعافاصلالداتكاؤاوكوث
نمصدطيدرمهاإللفظبنىياولآغةميافححفنثلراالهانجبرمدخالتيؤقمن

ؤيهؤلونولدوالولدمنمالمنينمالشلماهذااذاوليوكانفيناودالد4أمي

ايهاذفابئهناثصندحهوحكصنزمهفءصمنمنئط51فغزاواحمنمسع

يئوشهرالمالشةفىيدأفاميزوالوليدبنفقتاوربهففصدصسمومبثبحغحلبيباشاط
لءلقماكاوأياماو

ؤتلمإخراقبعداأمدآوالذفاجمصاطأميااذامت

هياوامقلتنرلىطحدثصاأنناقامنصدشهالذىفان
وفالوحزلنثابباالمصحفورى

صدالوحزكأياربفقلءصريومبكرتءاذامات

نءؤذاثمنمطقبلفاتبةمشرعصةالدعلىصسياليبنىءخامففذالىوا

منبنامجةواحضرلبيكبدفيالولدبنيافانلىلبيكلبيثهلهمالبيكيقولونالجاج
ذهص
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قاتيإعلجسجدلهالوفاؤبجدلهفعالقدرصورقرجلوفيهاجوهرخليلةذهب

صجعبهرزاالفقلتالمدةلطولهأميسحلاضهعثلبماشأنهكانمافىهذاهشاقالومن

فقالاحقداوفيهابألركبرةهإطيهيديبينوحسطيئرحكلىوكانعناقمفقالااللله
نضىمافلىصالقشأنيشطيقدقالانبافهـمبعفعالناييةالقمىاينامائهلت

لهيقامسقحولىمموضعوكانمتتابمهأساحشرسسبعةيعنىاطفتجةبنالشروالله
فقالالبحرا

ابواليمأناالوصءمىهاثضبوةباتلحب

اقائلاصيدابئىواةلوعيبهايهقغأندأرااىالباطيهافىرأسهيتبهاورافقتل
هرلدآخرارهبصشيراواالصمتشهرنهامنالشهرالصومدهافى

إصراءعدهرىانصهاالستحديتعلىهبعدرةاالماميعديىولوكان

اهـبمقأقضلضاثوابللهدأواطضيرهشراركيدشولمقصرع4نحوةلهعرض
ءالذماامنضمالوالنارباثتثمالممواالخهماوضربخفاإفحلأينوعثروأخذسته

طيسءاخهاوفمنجرالمهـاحزمخذبهثرقووفوراوافضااجمهمقظمناصبياوافمانوا

وهوديهفىبرفلطوالصمانديومقاناليقولوسمصقالخذالميزابوأالقيوب

محنكوءلحدإثااباصانفعمتأععبةايزابيحئواصحاؤلمحهإلرخةمحعبةافوق

رجدلبصرةاكته4االلصكضهرضىعلىعلىكأمحفوارحمهسمهالميقلعفقار

ائفايئوعثربعةراحقيقالهيقالبهاموضعثبحراعيوىلقفاللهفهدكخبارخ
بقبهصنظر3ءقدأحمؤاانىنجيخاطبخطبتهئوقالجامعهاوحرإقمبإلعلوهم
أبوالحسايةبدمثتىقادلىتنابيتصقفراعاصاصنحبراجعلىبقبحشفحر

زامربنمحددبئلتهأبومحبدقالادىإوالددىنسبصبنالوزيريدىاثزا

عةجماقدقضلورأيرجالمنهملحاجقدأخذالىااجمقرسيفكنتعوفىائىاطاا
هنافقالقلهأعأمنامنا4كانخدؤندالىعقالكوسأليىيقرلوص

ناالويىبةاخوضةفبهاقاتنحمقالاهاأفسرإايفكستؤمننىمربايافتى
خرجالضوعايهفرضتالذىفرضمناثافىوامةفايومعذالىامنامنكاندخله

لجهاليقامنموارانفسهنلبصنيتروالمطلقاتكقولهوهوبربداالصبراتمخرج

ويتخطتامنااناجعلناحرمابقولهكايهم11مناسىواظلاطفىاذاجنىامخدفيه
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وذهبظالفىنعمفقكةبةتوالىاللجهذصدقشفقالحولهممنألنا
مهوراوكنعلمصيدوصمنوقيلرنيسابومنإلجراطصوبئسينواط
الشيعةهبويظهرمذلموليقوالهـإطواالليةفيمأمحابهيدىالدوالواقحبومرايجسو
وناظرفيهفمحلتاالطيةانيدىذلكتضاعيفوفىالالصوفيةومذالدك

عليكاخدىوفرضكركطهودكتوقالدلمومامصفرامنالوزيرفويىبنمح
الذىلعتععتعافىاخورتبارلحوالناساالىيركبفيهابمماتقولرىالتدنتارمائلمن

واففاكجىاطيتاراظىلفارأبوعلىحدتنىلمحأدباضجكماشمشعتهبحديدح

نشدوأوجههئضتبقفنفضكهصشفسدإللنتااتجلراأبىحطقةمح
صوحفصعنمجلحىيدقرسيل

ثىحضئنصنبدىباطناوظاهرا

اداذافطاعضذارلمحاغيرىلستحصاياجملة

يسضمدومهايوديهانهابداواشمصاضعاعبمةلزلةاللهابئرفالدانيعتو
نضههرطاافىشدأضوء

لمرلباطوأهونالملفصرجيللتموثاجيلأرى
مواوارابهائمااصكوانحقمتوحانهالمالا

خفااللهالمانتثردرافاأخرىةعيوحركسلظصلفانخثرمحيومايدوحرك

عيهدرطيتءأانمىلقوبكأومحرومغأردثراهمةبممضرممنمن

مجاضرصنعأحضرمالشىمنقالحذاوهذااليصوكيففقالأبيكواسيماسمك
وعرف0أعسشاعنكلودفدعاداالونوحمغروقومافىكتبهفىوكانبمصنوعيسما

تسعاخرسنةفىإللنارأحغثميديهوقطعفصوطأبهبضروقعمحةعلىخبؤلسلطماقا
ماقرلخبهتدىنكصهااالنصامدفقالصأهاأناباسلاهدبنطاوقالوثاكائه

قرعواسطيقنقرمنهلهسدخاناعلىعدقأبوجعفرافرذالعوابخأب

قثمادمفىحلاللهوانالهنهاعنمؤمويدىإلجاطصورةوصورتهبشدفانتعرف
العمكرىعلىبئالحنئحلالئمقحىواءاالوصياإحمنإالامنواحدواحدقئمشيص

بتمضروبيهصاصكتماسالنثعونائاابئجاعتمنهمقداستغووكانفيهحلوانه
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ضبولءليمياإايتحاطىوكانفييتحموأوالدهمصمهموكانوايبيحونعنقه
معروفة

نساخثهبالمذسترجميلازصنالرومررهلامنالراوندمجيىبنأحمدوكان
عرلشاالكاظمشا4وكانععاكرأنعديموالنلةعمباسباسرضتذالثصن

خالمشوراذايقومومنصبؤيهعندصداقيون

ياطاظسفشقضمأبواطلمطالقدمفيهخجاجاكصشفكتاب
صرياانمارسالةبطالالكتجذاشص

ياطاظشتثضههأعسخلقهمجفئتحالىللهاسفهلمةاطنحت

قراناأظممحفينيمخالدا

رياطانمضهعدافسهدقغيرعارصتىوالهكانمحدثاللهعمانيثبتالقفميب
هـالواصيوةالميهءنىعلىمنايدفىهـالس

ءالراألسأهلىخضلرفافىالمرصا

إكاماتاعالشهلىعاليهخالتدجم01امانأبوعقالىالروجرجفيدصاساعدن

ظهرفقكمنصدرخرجبهوضجرمجردلوضربعصثدوجفيمعاماموعندرأيسهأ
االلمزادعلىانوالخنجرصانألوهوعطانانوشاتدةةحائبهلةاعأالمفالماهدا

منقالاالثردتاتالفىحقيقهعلىبهاتسضدلقمنىعايكىش15فالثمنفىنحرت

جعتذاافقالاالففالمنوهوضتقافضلااثإصديقنافسثاورتبصرةابابلىاايرحا
منوهوضتقصهاكأالىواذهبالمجنمنوصصقيكعلىنذقنعارةا

فحثاورشصديقناىوصححىفتهصفاحافيهمنوهوضتقحافابنارادفاعنيمالن
قوهومثلقطعلىقحلرقذذااذاجصتةارفقالإغوااصمنمشتقجعفراو

لىآلحصافيرءضرماوأاالدبهزقالبتقداالجرمهذىوقالبةفيداراواصكنالشؤممن
الثدفأئمياقافىساأفهاسقفقتحيحلسدؤ01ذ

لؤكدونةالتوصثقؤكمرخأنتمانائإع
يومكبعداهوالقىيراكطأراهءأيخكمنصء

فقالبك2لبولافقلهلبىابهموأ
نعولوابلالويأقىولبولاغداينقطع
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ولىادونههولهالءقاادأال

نفسهذبمن0اعتقدكانممابقلهتوالقولهذالونرجوأنلفدظامنومات

وحيدتهالفيامةبومخرديدةوجأنفسمنيقولاصالقوالسراكلليهوالرسو
محلقياميزدىايومصثرشاهقمنشدىمنالنارخالدانحلدائنفسهمجأبهابيسده
ااخايتحساهبيدوصمهصامةةايومسشسطسسمنخالدامخالدانارافىيهمنخر
رصاافى1انحاد

بهطتفواليصلىانهلضنىسانخرالىلؤممطامافىءجاادكاتبرجاصقال

بغدادمنفربئادهلمجتبإموالىدقااتبتحداايوصبرأيامافمالزمن
ؤركهايفرفىىتنةلزلصاانفلوكنشأعملىيئشلأرهولمسقةبعدوثمقهافاضمال
اصهذضعلىمجملأنمحشيتلمحتلهردتفاماقىكتها

ناالشعلىخعوممهقزوقبلمالمحتالىياساأحفراداانةصيرةيمرفيتارفى
إلرالمازلمجاتبوديعرأةمصأياورلأمالمقالدوادأبىبئضىقاالن
االرضئإلرلمجمنالمازءإاالهكسضبفاالمضحم0دوقهدضركاتبههـفااصيانالهيئزو
هأعيمنخاكاندمحقناعلىإوقدممنشربكلأناوأنتاالليقهةدصراوال

توضهـهزفاناغومكاعاعرمنءيكاجهقدنووخكيرلرىغيروإيبقكانما

أحمرسفثاهرعنلهابإلرالمازفاجابهعىاالثفظهرالديئارهقراردفىأنابمدكهم

رالمازيخءورانالحتصميلوةعنهبماحكلالمازيارترةيارفاعوالممازاالفسينبيئنجمع
حمىديوفاثماالجا

االباالالميوبفيههلرايومههااباأسودسودالان
العالنواهـاطبافيابذإلحةءونحمافأاالفانةبرلواكنتانواكرذ

تمهمعظحدعووامنصآخذونإلواوكابالمبلدوفىقوقحهوئمعأسااتووانهم
قرىالىءفحلمدىالواأفىصتهـأؤدتأوبهأوثو

بصرةإلظروتد3اطاشاثويممحناللهعيارضىانلنىمجادمنقيتفد

ولواستقممبتبهومتصلةفيهوحهربهنصتصلواالحمعدعلبهمابئجعفرنهيدىمن

جداولثنلطالالفنهذافىلقولا

االصافىذيم3النهديداالصادث0هذفىاظلىدلغظوقىح
ال
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يضاصدرانفىىاذوايننلىالبدليال

دائثبلكنتىمحبئزادىكتأأعمهالوفلتصبل

ئقعىكملفتىأالحلمالتسافراخل

داانالىواصترج

مالىومالىمابهمالهرىكوىغفىكوميئليس

أبداتاليثمنوتشوأيامهفهصروذممتمهحالعصركوتشان

ومشمرفحلراماعلىنحاملوا6مااتاءاصثافاتهشيأحدااليرضىوذكشمن

ءاالفتضابوشكفابشرءياإلطاذاسمححالرفيالفاخلووحنعئجالوضبملاظا
تجماكويولىصتبثرعاليلتبكباأنبهنفاعارقداصبهفاعاراواذ

ءماوايمسسكرالوفاعممامحهذزقألشرراواستثالرةالبصركحاالمستثحرا
راجهضانيخيبيؤيسويسوءوإلطنهيوزسويراهرهظمدامحهءيااط

ووقصذمممجأقدىإبلىإليشمتوءاكيهوىاليسمحعافيهملابلذو
باسلهابنعلىقولواشحسنءلقامطيندبواالسبرلمقامإطلبيقكالغرالاةفيه

اروكاجرجبنا

تدحعص4سشعنأنتفهـلعبالمنششيبكايسالا
مستمعلوالىثشئتذانارماشكوىناركأنتوهل
يهاهلعامرماتناذااكل4اثصيباأشهيب

مىنغفىالموأمحندىبهمأقرعدوأعزداساأفربدائةصادافىنتيم
بلغكلثرفماواظواالعاراالأمدالثاالتةجملهلىأقاللهنسأللىقالمنتبهعي

دوجمنىنىأتضتماللذىيمواالحاصاعالىالدوأحضواازالحفماللعواعالجزءجانيئاال
اذلستأعرفدواصهنطصهنوأصدفهنفانارالتمعنىفىاخوااصدوفمناهلىا

عاليهنيشدععرممن

البيضعيئاتئنىالبيضلمعامنابهـآثارقىكنالسودللودئ

اآلخروقو

نفعىلهصاشتيهكرفىشوعيةادعزابئالذمريتولمارا

ىبحترادعبابىأشدالوال
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لسودسودااللفارارأبئ0بيضاليضمنأيامها

داائسوثارثاروافغاواذا0ثارثارواغيويااسلواذا
ديدالحديدحلشاطضاذاصادواالكرعنهمالذمجسن

اويسودافيهمخرالطغلفاثالمحالىخبتبلمة

0وعندالنحمتكليهوالتضأييدمالخاتحضهأدامبهالنحمانفضحرةوصنه

فافىالتصكزهأدامخلىاخلفخدبئلعباصاأبىخالرفهبعوامعنرفيئفقلوجلشأها
واالرضءدعالسماوفدمالمكرموذحمرهبرطباولسانهظاهرةيهاجدتآئار

المؤدكبلوالوممارءهؤالمنالثءاتبامسواةالملوعايهالخييىقرتقاءثنا
نكانوالتهفمفقالوعبدسحسهوهاسمتوعبدبئعوبقصىهيبخيرمنو

هذايخعالدعتدىوبهمدىوافيمايبصهرصتىاجمثرفنءواكنكانواوضعاثهرنقإلل

المجلمدهفدابدالجاهـعاليةموتوائالذيإلجمخرؤدلفالتفاذحمرفنزالنؤقول
0بينضىوالذىنسمالاصمماأبمفاتبحوفمؤلوايخهاالذيئعاإلمنخيربثنخره

عيهفظننفسكوعلىعلىبقأبوطالبهصيلهفقاوقيحرخوزكرىدققصنيم

نماداقمرفىوادبمينىانثمساوضوالتملرإلعمفعالوصمخاذلهالهصلوقواسيرما

لىفدقامئمكيالاستمبرمماقىكشهفههلكأوااللههـهيظهحتىياالهذاأتركاعلى
نءلؤأبداؤتكأالفواللهمابثوقلذافقالفاقبلأابئيافبل01نادا

أياهااقدحثتقالشدةلواامن4مناقىيوماماحمريذصالمقواصيوامحاليه

الجبالببرفىلبرااالمافاطاماثحرةبضحرلهبماايثيرادذوصاحي
قدكثنابمةعاليهامماإمخماكاادةعواابلوكاذذايقولانغزبئعقبةوكان

لمتهافهيوماتمردتوبقدفناواأسدتقرصمحىينااابثاماورقالالناطعامممازمانا

وجدنكلرةفيمننوايقولون11كورةصأميرعلىةأأحداليوماناوماسحدبينونىل
وليلتهياوكهايومهقسمهفىلنوحصلشاأصعدالرجدايمنانحبهصاينبوببنهفقسمها

يهقالمأهلىلقلوعيصخكنيماتسمعليواللهسسلىاللهرصلشاقالوبمالقوتعلممن
فقاالنجاوايهرعونياصباحاؤالدىفاامحافرقصعياوابتسدايطإلقرار

انصمقالتانرأيتماقالعداالميناقاتعرفؤىبمطقالشماطرقكمادكل
قاالتصعؤفىكنتيافبئامنحمراقدغشيمءوانالوادىفىفدطرقتيمخي

مإلا
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0برضاوالاللةوالمنهلليسعليهأنغالذفانقالكذإلقطبناعليكنحمماصالهم
اللهنولبماهـسوتماعونلهاتطعمواتبرفىرسولهاقواضهدواالاماالاالاللمقولوا

انهلىوضمنأمثالهخسهبثاجيشاثوااسضخرصككاخرجماستدقا

ساطافىيغلبانهلىوضمنعصاكمنأطاثبمنقاتلىلىوقالمنمبقومينصرفى
اللهتجلمنوهذاافاأئالثينفىغزاتبوكلسالمواةلصانمكليهائمسلطانممسرعوقيصر

مجمداتلجامدايميعوالمانعاتمجمدشىلالشىصلوشئصالشىمنمجعلالذى
السخيفةالرقيقةجةالزجاهنهقالمنلحمفاالاذاوماشأللصخريفجا3البحر

تهزمةاطياالضعيفهالنلىوهذفزضهاوقفضهافةلللملبةاالعلدةالجبالبهاهذأحك

بنوةعرلقدقالحتىلحماصالقوامكليماحقيقتائىكذاالمحدلكصيرةحماالعسا

صلقدوردتإللحديبيهوسمعيهاللةايمصلىارسالموكايمشلقراثقىمسعودا
اخيبوالاثرقروالطوعارأيتفطتباعهمواجدهميتوراصروقيكمحرىانجاش

توضأواناليهإلدربأعصشارافانرؤسهماطيرعلىاوكانحولهعدلمحمدهمابامن
بعدلوالهوكاجاللودهمةولحاهموجوههممةخالتليودتنخموانقتسمواوضوعها

منأسمومحدفانهمبأصالتبوابهبعهأصلصدقالصقحياتهفىمنحمأطوحمؤل
سوحدوهوضهعوتهاستفتهلىفيمفتأملضهاشيافهممنلناساواشمللهخوفثا

تعظمالباعة01ذالقامنلاالةشفلكمثلهكاوماوالولعدو01فراايكونهذلجن

يوما3اللعكلليرصلىوصاضعفهاصالفىبهامىائذرالنا3عهـااالرضوتميرجباليغطى
حمابضاقكفإلغانعلالفضالالعبدرىةطبنععبقفدفعمكثماناليدخل

وعزترتبلبموقلشقالمريىتيؤذاتدجششثشفقالاضعهبيدى

علىليصككوقوأضعكواشهوأقىدفععلىمعينىصواجعلبعصمتالتوتوفيقهاشتحينوأنا
طرىخوعلىغيرهابكاجثحفقدعيتمكنكومعبرالدنيافهمالمواععاسالواالمافى

العقول2وداينوافيهاعهالرغبتىوالحاجزامنصفالمحماأجدمقولتالشحفمن

لتنغيميهاموفقلعاجلكاضاانياالدمساوىصعفحناعناالبصارولىايااالفهاموضاق
قالكثيرقاتاللماالوجمنوالزيداياوقىعى

زلتلعصمابهالوتحمئىلعمامن4أعرضتحينصصخرةأنادفىكا
لمثكرقدةصوفىبؤءمنثاظتعاهـئطتياقصإلدمذهبكثيروأقوال
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آفىوالسعدمنعرنجولحظشنفئماوياناقضقكهدالوظواصفاانقهإلصحسرة

الباطنوفىالغنىالظاهراسحعياااءهيهاشيامحثعرأبنابكافلناحسنعلىالمقام

ظلتكلىواحمماوهقدأليأغركثيراالىيومنيمالمحاتنفسالمالتقللاخل
وامرجاشبابجمصاتصلاذاصتىهرىاماعنصحمالىيفحكوبالمنىساعانتمدفى

الىوالنقصألفتهالىإللشثضيتفسحتصازالدبحنفسشاترابىدوصوربفرصسروره
اآلفاقفرقادإوفطافراهوصستهنضوفاوأرهقتشصفشبهجتهمدته

ضرقىبهمعيومفىرقىواصحافةاالدنةاالغانواالصالئئاءكاالمحابدانكنا
دوطممفن

بدلمحمنهبالذىةبداالضيعشا

الروىبنانشدقولثأ

تدععييخهعننتأفهلبالمنتزعشيبكأالليس
وأنسدئىعديأجمأووالناجعغيزالؤحءوأيمايمفافاق

صلاوالبريدوقالبى0أفعليقريواللسافى

لأضنىاعمواىأمتدوالأعرشرشدى
مذهبعلىالمطبوخفىوفاتخلونضمنهافامخركاسالناسبعفاعلىعرض

وأنسدفامتنعلخراخازمبئعدصالمهدىقهمبرااعرضلموفلتاالوزاىالعئايخ
حربالجهلوالشيبأصبوبعدسيبىا

معبلعمركائيوجهلوشيبسن

وطبعودىائإمالظامامابنيا

عنبالحبوثهلقايلذمشييو
وقربحديثمنى0فىالغوءواذشفا

أجموأماقدالعذال0لأكلدولآلنظ
بووااعابقومالرشدمئنصوا

برللةماحجخراآليشاشرب
صئئكانهأمهلماللقدلمعنىوايرهابلهعالوالمعاتباواظطبانحانصمىءعوأفبلت

فراشيدالطابمكلىفكنكلوليدتقلبهتسعجونماالطومنأمحلهأماتسضحيو
العطف
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يرحذرمنهبغالمضارعنهوتصفإصغرهبغيرطلبضهعااكاليهإصرفاكشيها

ارليدةفىممالكواماااعائهدفىذيقولاوالالمالصالةكلليماسيحشالرمواالمجزه

ورحالليومالمعطيةاليلهدذلواالذالليدأالمتعدتىمايررالبهدراطاليدرىألذى
وغيرةبككأضناماتئختكممااايظصالمالىايسبقلممننهالدلجةاياهالدالدلجةكأحيله

تتكؤفىوأنتالديخااحماهاللقكباصذاإلماوابليماالرسوفالكأيك
بدلهيامننااليعزأالفارالينانفابفنأالالئذكناذاصياكماوتجرهكتاذا

ذفلهـبئئعةيغىوليسشئعنبثئنتيضنىاصالعلىصكبدالمنارحمشئمنص
النهأغنىوايألايستالمهفالاليكأماقالصاجةاصاأااليلجبرالك

رحناايرناباخديرهبتدزكمنفتفزوتملايطيعكوالتطهلتطيحهأطحهعنبثمئكأالية

هعنامواالمصياالوعزائمبيدمواطهـاقلوباابلوامنك
عندذحمركيشوررخكنشبشذحمأحبةا

كاضفلطوعخلوكانواطالماوهموذ
صبركعندركعذكادمافراقهمعندوصبرت

ؤبتهأعيوضيصنهيهوهـكتحدهوتعديتكرهذتونجعولهاذمنتترك

صكلنىذاسأفحبادلمحرايئلكقالياربوقلتعليهعايكنفنعلئوعولتايا

اثتفالتتهمقكءعضاانااقطتوانفاتهمكبرجهكالذبابانكانقريبفافى

عركونأىانااالأنعمناعلىلراذانصرفتواتنىقىملتاماأعطيتكذاالذى

بقهلوأرسلواكحتقوبمماغركيقويكائيسكخاإلإلوافةتبهمج
تجمحنىأردشأذايكحالعتنى

تتىااخلرمجاوشمكناكأسبكشربعدمنا
بلقاافرساشهرمنالعاشصنفىعسقشفاصعبحت

أغرظانصفبلبيدخذىمجرالهوىكرمنفياىاد

مأعتقاعبداذاصكنعبدفوفىأنالك

بعةاالزمنتاالرفىراشهاسممفاذونيناالذفيلىكبرارأسببغدادرجلكان

دإقومفيقولاللهالىنبويلكذوهدإظلهيقالنحزيةكوبعنيتورحالشوف
السوأرعبعضفكقعبادعنالتوبةيصبلوهوالذىمؤالىبينوبينىتدخلونلم
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ضحارقعارتهافناوفيهصانلتقشجناواأمحلىوفااشفلهفداتعئارعاب0لوماذا
سكنوأجماطريسةجملطوخامراشهفهرسفظرأسلىءيدهامنانسلطراصا

تفاذوحذروامتالنايضلالحعظوالناوكانبةلتوا

تمنشقمافاخذبةلتوواشيادافرعونغتضيشأنةديثهفىلجرقال
فيهفايناهاأقسامنيةثكاينضمالواططينيعنىبماوجههبتفضرلبحراصال
عنبلغىرالصةخرفالصاصمةاالعذتنالتصبةالتوان0عندمنيصضع

لقاسماأباصاكرشلمأعرفبزاهوالذىذصقدقالاناللصأييدهدامالضحيغموال
يتصورفىوانيتثسرطبىأنخوفالىءراعزاللةأداممنهاثفذلىرالمةصيناطبنعلى
قدرعنلمباللةلىمحيرأزخالتتيفبتعروصكرافرموضعاديفحمنرةبصو
جمعهادوفراورفعهخفضهليحرفاظممطلحةناوونسكهلنهود

كهالمغرالحسيهاارألىدالىوأختافاللهحمهيمرخاربئعبداللهائيصأدرسكنت
ادالتاكنتىرالفمحشورائيونزسادادبفسافرتخمالويهولماماشابئ

بهزإلفىالمرعبيداللهوأفىارمافىعيسىبنومحسعيدالسبرافىادادائيدبفءعدا
وسماللمكايصلىهالرسولكضبتحديثمجاهدبئطرصاجأبىلكتافىحعها

الحسنأباولفيتمصرالىسافرشمنهاثموالجهدعاذرأغراضياجيدىقفعمىبلغتو
نوالنصماتاالزفىالمشلكانضوكنتمظلاوملزمتعلزانفالىمنىلىالمغر

صموعنهاالناورديورداالىبهوتزأنلقاسحاأبهةفاطأناالمحسرافقالتجافوا
ديومافقابهالعنىتهاواحنكلظهاوطايمظوتكتبمماتحفمانفاساالنتاوان

ءناخلداللصاموالمنوخذناناخووأىفيمقلتنحنلذىاولباظمانىضى

بدأرفقالرمالدولقرهومعظمشيوخمنواثوكالهديناراسنقتنتةصنى
كارلدانعلينامجرىبأنأرضىنبوالوالمقاكبالكتانبوالموبنابوالمحاتصارأن

هذهمن0هذلقاصحبوايخحبأأنأضفنىمافقاليخهاشذالكفأعدوالنصوا

وقفةبايهوبينىفصارتبذكاثوالفاسحوعلملحيتموهامتهوقبهكح
فرأتخدمتهبشريفجوهرفشرقىبئيناطالقائداثوعبداللهالىوأتفذ

يومايرفقاضصنسينوكذاعدوصوعدناليبرقاللفنوأسهاسارنيكاقتلااط
سنةهـظفاذنالحجئقتهتأذفايسبايفعلنافيوعدتبلدهراليغتروابهير

سغ
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ونيرواوالدصرافىءنجاوقدقتلهوصكدشالمحمصراعوأموججشخسةوتسعينسبع

دينارألفخممائةادوداحببفبيموالرباخيرمالمحولىفقلشلماليهمارجوح
كيتنطااالىظتفدبلسوأنابطوابدمحثقمقتلهبلغىوغفعلواوفحلتبواواخرظمر

وردعمااالىعندهاالعواقأقتسحدبفتضلةيةالمايسطروحمهالمحملطيهاوخرضمها

االإلممنيومالىتاءارتغاقيسرصونفنميافارقفسرخالىالضمحعبأي
لغانبالعنىظقاتائعنثهاردلىلظةعرضشصاجةامارايتفلت

نىأنسعلىونحنوقلشلهفماتعماىالخالفتثقالولمكقشنىاالفطوجهك
البلديةمهتصم0هذقالالخوتهتىؤهـلىبيهبيتأوشئالشالبلديةصماتلىبينهو

نيرأردتوالدناإللخلعالضقىتكلوشلناعليثصمضةاليقائيوشالجدرانبيننسب
جنونهالنهكانجنونهجنونظنيتتبالكرامحيثمناسترحتلهائولأن

وقدأنشداليكونمنهوأصبخوننهمجنؤياوأص

جنونجنونمناوىطبيبايدجدبواولستكونصوك

نهورقهتميطانهجنانبل

البواعقلاذاحصلشصنهغيرانهاجمؤلةنجنةبه

لىيسنحوايسحديشوائسبمهالشمعةقماأوصاأجمعايداردليلةوقا
المرجبوعذيقهالمحكلنتجذيلياالساعققال01هذمنائصلأنافقلتأرضاهما

كتبشجضرتهدواتهمنضذشالقمظ
لوقعاوماألقىماهووفىفيصبافىسمعةلقدأشبهتى
دمعواواصفراوتسييدعيغوحدةءنحفنانحواوحرق

عموتعطينىاطراظسعةتمنعنىفقلتالوقتهذاهذاقبلحملتكنتفقال
فونحنالدمستىولمحنالشاعروللبتىولكبيداحمرصأفشدوفلتالغيب
جودجلتمإنزتهكتهافيهافقلتفنمملىاقطعتقطعةاالطارمة

يمنأعلىضشيدقيهصماعسموابلغ
الفرقدانذراقرىتواحتىحتكسال

امانريباهمادءضمنالزبهفانم
بكاملروالملوماواللضمأبراوكاعلىلطارقرخلعاوكتهانىأسعجادسرعتها

رسانل81
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بعضلىوقال0عقدوالتنحلكبدالتليغمنحقدومجقديملأنكلالوكنالمحل

0تجنهاعودكانقماوالالتحرتأنتحقودافقلشلهيهنأنشحقردولمياتباءارؤسا
الهموالطبعبعيممنالحقوققشاليرعايةويلعقوقاليئفيىولراعردواليرص

ذاشالحبكعلىواستوىالفلكفدكبكانصنبهرلونحودودااوإإتامدودالمد

يافىحارمادرايتعفماراخلتهعننازعالىينزعو01وصلتهكلنغبرايرنجمدممنولت
الوادىبهفيماسال0شودواعدددىصفحتفؤحمرمكنمحوشذنهغلواعلىفىااقلة

متعحولاقلىارادعنرضالارفىلواخحباكزالناسففى
لهفطفىريهااعتذبيالياألرجلشاوائثد

إضاخيراخانااقالعضيدكاششرهاذالخيرفلوكاشخه
واليرىيساليروفلناصبرناشرعندخيرالذالاولوكان

صبرمندامذشراعلىوليسخبرعندوالشرنهول

بهاوفردكعبتالذهبوالففهمحاريبااخذوجبهااةحياوشهداللهالوضى
بهوصيصفكدمبضدادحموخربلةوأنهالحرسارلكعبيةاكاهاوودراهمدنانير

فيهيظىتقرخيظهنقرمنامئيهالجليلاثأنمعتذرالىأيتموصبىأؤلوحغكا
اخبدفىللثخلدوالضمرجهتالنمسسوصارغرضكلىابئراخبمفىفضلهشاحفدنهال

ومنئووبثنظومنبشضرتهيمراثافىالهاربياضعلىيلالابسوادكضبلالخبار
عارصيرالطةوالبحربرمجةابمولقحراالىوأهدمحالضوء5ررلجلثأمدالنارحمن
بناديههوواليطووابوادبهالنقصكللالكاناذسعة

نمفتهاافاوصقهاوافقدعبنهانعتهاانلفظعقائلوسائلهمنولقدسمعت

كتبسولهنتهخزاصدرمنعنوإلشلىمدرتالطعاطرابينيماللهبتنىواظر

ذللكتينوهوأحدالبالشاليدالقمنذاالمحعيروشمذالقلبطرفه
والسيماكبااذاقرئتحليهمبهخالوبئثهميشمماقلقدراوالوجميبادمباشديدا

والمبالميبسهووتصحيشوغاليتحفظوشمنبلينكالمقاأصوالىرجعوكباراا
كااالذمنغيروالمنثوومحفظالىصاءالسمائدنااطةدامافظهرالنادرالغري

رامعامتنعتكليهومنفيهسمعمالمعمنافعلعبهـإدإلعوسهلوهذالمنظومزينيلبر
ومبانيهححاني

صدكا
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منعيهافوردتيهخالوبئامجلسقكنتظلبدمشقلصقلىاصدشأبوعلى

الغقوفرقهاعلىنتراخرجكتباأخلودفاضطرلمجطاالغةباتتعلقنلماالدولةسيف
وودتوفاسلغوعوهوطالطيباهالمحأوذهبتركضهسحبكلهاقىفتثونهادءصساا

لطيبأبواقااصالمجعلىقدرةييربمرلمهـقفاجاباطفمبيدوبعينهاالمساثلعليالة
الغتاأعلقكنتأبوعرلىوقالحفظالمنطقاإلحواعرالفميحائهعلىقرأت

ممرىفنوحفظتوأناتعبتبهاوارىدجلقأحفظياعلىجلسوخزفلخبهلى

المحصصرومفميتالحفظناطرىواونجتحنهادببغددرتافىوذاكنصفهونسيت

لطبعوخديعقابزبرردتواةالمؤفيواالعراضبهييةاغراضاالفىنفىجفاعي
ضلفاءغذاالعمانونسبواالدبلمالهطلبصرتحفىصميشاديقياحالواانالمليم

مائتينوأدرساليومفىيهرفةخسكتباوكنتالطعهااالفهاموصيقلامثريفها
وقصراقاخحمدرسوامؤلماحعيناىوتحكنىكتبحرققراحدةأاالنفصرت

اإلصاشتفلويموذهبفضةفىبلدباوالعمقيغبفيهامنوقاشليساالىدفعت
هـبظمعاشاوتادلنفىاضسشمالمحوأريدخوأطلبصكنيمينىكتاإلعنوأضعالصرشمإق
دماميلمشينملتىوافهوكالدملجلتانوصلبرصايببلكيرعقيرغيرظيير

بهأرفهبثااإلهاليعودعلىمقأعطيتهوجتلوكثيرةجسلةمنييررةشبقيةىو

الىيردهاانبئوليهاأدفعهااخدمنوأناالشغلمنوقلبىالحركةمنجسمى
بهنسيألمنأإلمبعدفعالسفروذهبسعهاعندأوديةجارلهصديقدالوفعد
انهابهرحابهقلمححاريةصديقأودعىماناشالناساكذهبشايانغسماليهوتسكن

دينارنينونماثالثةلىسرقتبنشأضتىانخباراالظريفومنئيبذاهىبرئهاظ

ضعهالهاوأخصرفعتهسمؤوأدامومدمدتهالتبقااظالالسلطاددهافمل
لوفىوزيسقهرفاجمبوامنقتاتكنتذامجرىاالصيانواللملوعمتقالت

قامامذاحمرتهومحاضرتهليصنشرفابمجالستهاالسفرلخرجتعنوجمزىلوالفعئهوال

اللهالحزاونالىواحومامنقبىحتومحملىوالنسياناعحاستولىمهالماقدفقديشت

ضكلمن2يموايهىاليرحمنىمنالىيرحمىسثوناامجنوليمىالمشهاصثوىا
للمخيراوالعندغغبراللقكيرليسيقولللىائوبهراوكانربمغالىمار
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وقدفيلهدجولكائولأولحنىماقالثمسهرأووفعمفكراسكادياجوأيوماوظذ
كبيبضئ

مسائلالفليتقلجادبهاقكفصكرنفسهيكنولولم
خراقوفدفيل

نحائلهطانمعطيمالذكا0جئتصتهالفىذاا0شا

السماكبئاضلودحاددمنحا0بهردوجوادأقويياجوادفاقصبلىقالثم
شانوائجاميرالمزمنينامهاليافقالءيدكوزمايدالرشوقامكلظىارشيدفقالعلى

كنشفاعالذلكبنمماكأالبقاثصرمنيهنكاينفقالوادليمفأفدرالل

ميهنفلوأسفتاننينميرالمؤايشهـإرااقالسربالتمفداصرسمنأكظلنحمقال
أستبعبهدكادونكبأالثوزاالهذاخرأجامنأمكضكلنالمقدرعليفقالهذا

كوكيأثلولةاالاليساوىمالثفىالمهفاتققالنعمقالثععذةكنتا
مشفقينبينحدوالديئفوعبىعالينذراكاشغيصىسضةنيفاوسبعينلىوعافاتىمن

قطاعنىأفاوطعاىوعآلوالعشرذرافماصاراثنىوطيبهرقتهدفتعرفىيتناهيان

ضفهويسفينواذاصفقالطجربمهإالدبحايقويطحمنىهووالذىأعافىوال

نانااليطأعلىشئعاضاالعراكواالصمننفسمالنهاتنفرالىالمرضفنسب

والجدبوالخصبروالسرعوالغموالضحوالبليقظةواالنوممثلدفعهاليقموعلى
ومايقدرواليعاقجمليهفعلهاليتوعدعلىاالفىىاسماؤوالفقرفهوثتقسشماضنيوا

نمادكتابةفالتقعءوبريدالبناءمنمالبنافاليقعالبةبريدالىانمثلفهومنههدعلى
كهامسايستصقدوعلىومنيدامساكقدرعلىالالرعثةبهومن

ويبكليخافونوإللنذريوفونومجزنيقرانسانايدىباينوبقنيكنت

0قاشثاخاوالأئوالأنذوأناالالتمكيهمصلواتلقوماءبفدهؤالأنافقاتخاطرفطرلى
بيهاائهممكنوالبهائقمنكنتموصدثنىجموماصبحتأضاهماولوكنتءوالعنا

فرأينالطاقاببابنبالشرئالجاببغدادقلىاثأبيهراحكنتلزاهداوكا
فوذتححوصظلوذجالنبمقدحاوانضجامرةبضوركانهاحمالمنقمأخجياشاو
ويدومذاورقاقاوخجاهذاآخنصندعنىلمجوالىوموصاصفكرففلتيألمافاهـات

قداشتهيتهماافىأظننتيإهذافقالعندىليومراحتئمتجعلبأنتثرفقيبقر
ط6وا
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ءأصياندخهابعدالموشونحنلناراالاخلاليدلحيوأنكهاافكرصقوانما
حذاوالنارمجنونمنكانهشيبتوجلذعنيإربحفوك

ديئوالعقللهابسائإممذممةأفعاالذاقد
هنهمافرغتحنااللوخير0عدلواتمكلىوصاالفضالذهوالحدلتمالرسالة

اراالعتذالخطامعظوزللاافبهـلمنعتذواوأالءالودابثارتحقهءالسودا
ممرقالنيكمللالافق0الذىذاودثاعنموضوعواتحرىتهادواال

سكلماإللجوحمنىتثمراللشكزامداواسألعيوباكأهدىأاعيللهوحمرطابابنا
وشفتهاإلسمهوسمعشمىبضعغوستحعنتابهافدمحلرسالة01هذأن

حلبالىخولىفبهراالسبابشمأالىكالزمرصاأئكتبهااكالرساحمربذوطرزكا

سيدناعدالتعملىلىولثقةابواللهءشاانسمنصرتهامجلبوغرهاجاموذو

3وااوعلى
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السبيلىملتي
ولمحرصوشمبهاوافرنماسانحة

هـىالىءالعالأفيكيمالئاعراطحياةوالغرسنىاثربعيدمجثكتاساعيدمن

شانالماالهـجقاليىادقىجمتممنافالطاوالتمظيماالجالبمايستحقصنليفموعرفوهؤال

حيمراطهبشنهاووذفلسفقالمحرىبينالموصدةالغريبةبهةالمسااشارالىأحدا
الجرمافى

وكانتشائبتثصفهفاعت71ممإلماقياسنهنتسيغبمدينتدولدارثورشينهاور
وحصكينلبرامعةحلمومالهتلقىبحدانويتهشصنتفالقرناذهيرقصصييمثامن
اطبيعاتئراداالههاافألشكلدةلفلفيةاعيارااخذيدوناتهاضياداشمح

رعحهشبنهاوعبموفيهلحياةافىلحكمةائفصولسهرهااوعمةاطاشاعىو
القاركةصوؤتؤلملبثرعلىاالمواالحياةاتمابفيهاوصفقصاروفصوموجزةاثوافى

واتعابهنساناالمتاوجميعرانثبنهاوصذهبوقعالوعافالبفىنطباقهاال
والتلذذحلاوحبناسيواشطبيحتنايعنىالثرارادفيهامايسميهاالصليةالدنياو
وجهاالبثرنيامصغالدالىنكاعندمايولهـىالمهىهذاراوايس01بالحياة

كثيراالشيأرداللةورالضهاالطماتأمالمبغبغاك01لشأنهاملغرانكمطغ
0689عامنكفورتبفرارنورشينهاورنوقلحكيميناأفوابتثامن

الحياةويأسممن0معتقداتيقاللمافىلفليسوحمااذايققطرعلىفىاطومن
مالدوالبثراتعاساعنلحصهدخصوصاالمعرىكثرامنصبقبطاالمستمرومهرتشا

هاعلىشفقةوالغيرصانمنفالعلشوالطبيبالماهرصفنسانكالبااالوجسمأسقام
ءنلوتقاواستعماالانخاذهايفبنىالقنحوصشاالثويةيبيناوبدواالنسافىالنوع

وهوكونهمالعالعرثمبنهدوراائياخريوتنابهقةضالكوظالمواجعتلكوتسلية
مانعلهمايتثاوطبعهمافىأشممانقطاحوعزلقوابتستمرةووعاشايتزوحالم
واالعتقاداوالنلشعاشاإلبرواالدهلايتناوالرعيهاالبئاليئةينتقدانو
كنهانياوسالداظنايسيئانو

والفرق
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فهاينوالتدويودراشهاالفلسفهكللمراستقلشبهاوكونملمالهبينلفرقوا
اشبابيبحعمكنكانواغا3ضعلفلسفشنديشتغلالذصلمنجالشالمعرى

وذهنمالحادنحيلتهتسضحوذعلىمحميهخطراتفتخطرلهوجودهااالشياعوتعديل

ثدقمارمنتظلتىلصبقاابىلقوااانالفىيةلعرامجتهفضسبكياقر

بيهاآلثارالعرمحبىالىاليومنقدمهااىالالسلمحلقىرسالةعلىنتكلاعلينافي
رسالةاانههيئمهرمنلظافانظمهوىاضوفيلسوفسفةلفالبنثرشاعراينوالمولع

سنهصوالىوانقطاعهعزلتهحيافررمنراالخولداافهائاهـالىانشاكاوا

المبادىءعأرادالرصنهفوافراسأبلهدجمريخاالدوقلؤهدئماهس
كانصغرمالزمنقولهوأبنعتقادإلالسكقئوالفمكالوعظطريقةالمينيترسلك
شبابهوعنغوهزارققو

يموالبسيطقأناكأوحقهةسفامنالضحكاوكانمحثنا

اليصادلناسبككنوزجاجأنناحتىااليامتحطمنا

وقولهالمجمعيكوناآلخغثرفىكقولهالرسالةهاتفعمإلبعشوالمعادفىاعزامن
جرااللموفلزاغونرىبااالرعشد
ذاشالفصوللبليغةاالخكثبرالمجهيعتابهفهوجملهفىالرسالةمنهاشلىبائا

بئوعاصساعدةبئوفىالباهلىواثلكحباهـبالهءخطبايلقيهاكانالقصارالتى

ايادبئساعدقخطيببنفسعامنكومغوذليكواالجاهليهقباسووأمثاطمالطفيل

1يقولأحمرجملعلىعكظيتبسوقراالتصكليرسمصلىالنيفيهلالذمح
7تماهواتوصاشفاتمنماتقعايناجتمعوافاسمحواوعواالناسائي

كوروغورونجوموذامبراتهاتوأءوابامطرونباتتإلشك01ذ

رىمالىبراجشاذاءوطداجوليلىومهادموضوعفوعوسقشحيتغورال

ئمودناإلدياممئمراموافناحبواثمقاموفاأرضوواليرجعونيموتونلناسا
يغرالذكهاظموئكريالمعروشالذىائياددصااللالاأيئادو

بصافىكونالقرمناالوليننالذاصق

المصادرليسإلوتمواودالمارايت

915ص9جحظمجرالجاممروبئعمانالبىلتبيينوالبيااكتماب9
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اغراالكابرواالصعنهضىنحوماإضقوىورا

غابرباقينامنيبقى0والالمطنىاليرجع
صائىصارالقوماكحيثمحاالافىأيقنت

السبيللمحلتىوعقدمقرىالموحلالمتقدموممابيالىالقارئيرىوسوف
الهجههقاومئابقتالمحنىمطامن

بالدمنلوريالاالبهتبهمحفوظهفهىالنقلعايهافىاعتمدناالىالنسخهماا

هلعدعبدائييفالثمراالماماقافىاالاراوىنجطو768غرةتحتلساالند

وائلاإلالعندريةرسمهامافىالهالييبايمجيىبنعدارحمنلالففائاالقاضىابئ
مدم01اعتقدفماوهىبتضدققةثايقةبطرجالاوفبطبرسوفداعتنىالسادسالقرن

الرضاتهمنىنداساالدلاعليهاعولالتىهىيردونواليبدامبيلالملتىنسخة

36سنةدإللجهاالخوفىدىاالندىوااربيعائإالحافظلطيباناررخحفىءفقدج
بقةبطريلالطونايذقاالملولعليلالقبالمحفاوضةايسمابتأارسالةهذعارض

91غرةنفسياعلىكتابيالاالعورممتبةيهتوىالسبيلملتىالمعرى

سلطانناشفينبئيويسفوزيرصااظاثيبئمحدهالعبدجأبطاركاتباوضعمن
لدينائالنسخةايوجدبمقدمةجهتأضىويفعا1السبيللمحدئبهممارضبطينالمر

ذقءبقراتفبئاالصازاتمنكثراممىاالندالصامنفيةوهىكافدمناصور0قؤلوغرا
وأقدملديباصعالعبدنعنىالولاسحباالياتهموارندتحقضتضدعينائانذارسالقملى

لسيينالنداهتماماعلىيضاوهوممايدفي360مؤرمحمنةفطاهذمنتوقيع
المعرىليفبتآ

لىواللالشاعرالفيلسوفهذاوضعمناخرىفمابعلوسائيننئرامىوع
التوفيق

الوهابعبدحح9كم9نهسوااليخر01نستو

عمب
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ىحيمالراوحمئثهابسمم
صرحمماللقكنالمعردحمابئاكأدبوالمظفرسعدلئيغهذمالسبيلالتىأخبيفى

الممافىعبدالرحمنبئكضجبداللهاناظهءالعالألىأبيمكلن

لمحبسينانرهالممرىسلمانقالد4عبدفيعأحمدلعالأبوااالماملشيغظاال
زةاطه

اليبطىحتفهانلموويخطىلرجلامجقبم
1سطامخاحنظه

3ررطيئهتافرالإتوءيخطؤاالنامن

بطيئهاياهمومالإلاعنطؤن
افاال

كدسوافرىوطالماالكرىمجرصهجمهجر3سيروسىفىامابئ

يرىوالإشمعالكأنهلثىاعلىواغامجحل4لقرىاخسيسالىصلل
سربحنظمه

والسرىسيرقجمتهدعرنءالمرأمايفيق

لرىلاهجرتالديئسوىوفىتنتبفلمخرىاالنمتحن

تروافيماقالهأبطلمعشرالىئيراحظ
رالضرىقىكاياملواانقالهلالقراعلى

افرىفى0يصيراالجثوةيوماوخرىيضقراطى

ىفيالشعقباكاراكصادقفهذاقاثلاسمع

أبياضالرسالةجميع3لكلملامجزوءمنبهوصوااالصلكذائالمقتبس1
وهىالبحربيانوالجمازهااصدورهاعنغرفصلمنحدةونيرقواعلىاالملقواردة

يافةإللكسحرالفلقرى81لللصبر631لقداالخطوطاتقللطريعقالمتبعة

لمجموعةارةلجاا0الفيتأومايقدم
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ءالبا

إلموشاالسبابؤنقطع1التبابمجلفرءاوي0االرباباللهيفتفرالى
بابالراتحالقلخااوق

رجز4نظه

2التبابعفوريلحقلوباباالرالفالثنربدا

االحباببركيافزقتواأسبابليتةقطد
ءاكا

هتفتقضيتبقالاد0ثمتلفتعتألفتعضاواالنصرفتدراتصرفتلنضا

اشتفتفانفةالمدشفيتيمعفتلكنلحلةعصتاما
جزليوامجزنظمه

وانصرفتتصرفتدهرنىالفتىنفس

اذتلفتوافترقت00أعضصاؤنألفت

اذهتفتسمحتظعتمالاثضية

عفتإبلالرؤامنءديارهمأعفيتما
شتفتفاضعيمن0يضةصشصت

ء11

3الجثعنىدتاطعظمأمن
متقاربنظمه

ماصدباقدار0يفنىوءاسحااالهدبماليدوم

الجدثعنىراقطممنويضهلمرأرغجاوما

عتقاداصنتثب0كثرياتأءالعيوالبىلخسلىقوالالكخقحوا11
فوالالثذألننهايلرصجاللىلقلخايا

دالجاالكلفرلدوضابهاالذىسالكموالك

لذيبوالةيعاالتفرشأنهمنصاهلآدمبنوالتمعقغوال
ءؤساالررةئوالقىغبنبواصدراللهنتوحدظوقوله

القبرالجدث3الرسالةضمنالمعقهذاصاسيردمنقكلىإلدز

الجبم
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جماب

اجداليلوااالمالويعصى1اجحدااللبينيأستاجمدبجاهلاا
صلحتفاوماهزن

يطالجامخلحمهنظ
داجىسةايإلهوءالداصحىاملالهأحهاإل

زطجفىالحىتحملاذاماأنماعينه
صدضعهمنيسوالناجياشوصاأعك3

الحيادراصفىمنحتقدرفمأمورارحا
ءالحا

فاذاهوبعقألرجتعصفمحيحالقوممنيمرضسوتشحيح3اابنان

تبرجطواذلك01مجفرامضرجثمطرجلقى
اليطكالهنظ

حيحاالسالمبيرضءالشحيحكاايهاإل

رجعصفشمإلعقولهلبعقلتنتفعلمماد
اضرجمجغرا0دؤسرورلقصرقايدان

طرجالزىفىسمهمن0دإلمنالالهمرحي
ءاظا

الصراخلصارخقكلنافلتنهشاخق4أجكاالميمواخعلى

صيطانحلحظه

كأالموالماكلموأسابيبفتىاشالمهق
الزاكأائمدشأجلممترفهلعليهج

السباخقالحبالشرحواعتمداعتقدالحق
الالد

العددوحونكالتصديدءبقفاوظالثديدابئمائوواطديدأمابصرك

حمالاالااالحد1
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يدوهلتجدئفهلطرقوعدووعيداسديداسوأكوانعليدولكنث

لسعيدهعا1يكغرأم
وافوظمه

الدتياحديدرالىنلهموالبهتحفاماارى

جديدوملبسهحفمفت0حىعليهضفابردالمثباب

مديدظلشخصهيسنروصشومعئتىفى2لقيظاوين

عديدبهاينوءوأسيافدروعفنوفشسددلديه
السعيدشتىطالمالنولى0زماناصاحبهالسعدوكان

تحيدأمأتبدىلهلوهـلناظربهالمنونبداصهخدى

3الصعيدالرغمعلىواحرزوانتبيرالمرفىتصعد
والوعيدوأبطالموأعدفاحمف4الجيودمرفت

الذال

سببيذكنوفيلذلناعمالعيشاماا
تقاربنظمه

مايلذبمتصلوايسةيااطغفالتافقايلذ

تجذقليلعنهاعنو0امااظنايسدله

0مأخوذمجقنضواالمنبوذالرشدأهلعندومنفوذسبيللعاجلةا

06اضذوالتنفلمرعاال
حرخنظمه

منعإللحنفنهاظ0الدنياوالنلتفتنفذمنا

0منبوذخيارالالىتىالمحأهلهانبذفازنكحا

مجذوذمنكفيكتمبحطامجبانمسكوال

لفبراالصعيد3لحرشدقاالقيظ2لجدبد01لبناواالحسنلغرى1

0جذ0لعنقابمعنىجبلجودهناجمحمعىواالفالجنودلصوأبالعلأ
المغنرهومامجعلهأيضاوتسمىةالخو6نكمرواعفان0كراقطعهجذافثبذأى

ليقيهثيرأسهلمحاوا
ماخؤ
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تمأخولابكحمنضليرىاقنعةامأخؤق
والعووالنميماتوالرقيهالسقيتاعنت

ءاال

ينفعثههلالخدرعوضعقرذاظصرلغداالزمانبهاوغلولقدهجرشاظدور

ورلبدلشهبوااقىلفنىصرلمقدامجرىإلربئمنأوصبرصع
طالجبنحاحنظمه

لقدبراحدالوبماقضى0لخدوراهـاشرارهاتظ

يدصردائبفالثمنخاطرضميردارئ3
لصدورامثلهاعنتمميقبمشكوتصدوضاق

رلبدلشهبثااوتهالث1ينبالقريثبشفرد

ىاك

فلتسمإلنسثهوالداك3بمةتركسنيهالفانياالدفانهانيهزعياغاالت

قىودؤطبشسنةقرودفتاقدخهلكيزسحرزحرلجدوافيبرباذالورحيداك
البسيطنحلعنظمه

يزالهاالولويثبتقومءورايموشقوم
الموزائهاوعرتغادةكحابهلكتحم

يزصبرصؤالحراخوفاانلداالأحرزها
3مجوزهرالالدلخلدفىواالمنالتبطئمجوزان

السزالرقيتىدممة2ينقرعوفيانظرمشهمصحبم1
قالالفتحأبالقاضىيقاآلتيتحلحاهـىالمهشجةضمنلعالمقالذهيذحمرأ3

داليهكضتأتردمنهبغرعمنحوقتخلوةيوماتلتنوكهـإلمعرتاءاللهاأبلهدخاتمكللى
قلبهمنينشدعليمفسمعتمومووأقرأ

ىزامهااوعرتكعابغادةرتغود3
فيحرزلهاحروالصعريهصزاالوالداناضزها
زالمجوهرالةوالخلدقالمنالتبطئصوزأن

لمالناسمجوحيومخرقذكاساالخاشحةآليقالنثانطذاوتالاتعيتأوئم



222

الين

الوديةافاناووادانكنبهبلوالموشأسديفترسونحترسمخرسبمابئايا
امظمتواالبتداعرالجلاحمداليسمعهامنالطوادامل

متقاربنظمه

المحرسيومهعنوماصادخفهالمزاثممترس
مزساشصالمو1ملسواانظيراالاناسهل

يضلرسانوالبدلرالوهودومجلبىاريصلى

الشين

افردركاحمبنو0و3امافعللعيثامن2الوهبمحواالتذاطيش
قومرالصلمزلايضهرامشلبلوابلمعينعهالوفرايدىجمتنو0

لعروشىالقدوتنلىلس

اهصيطامخلعنظه
أنوشخممنواثيوشيث3الىمائي

3اعيشفمومدوقت0ائانابعاأثاعي
العروساصيعنتثلعرشاالربالملك

ريثالجبالكانحى0طودالخوفصمنتت

التطيئالحتفوأسيممضاارعاةنبلتطيش
الجيوشذكرمنتفلجثىالضونفيلولم

شئفهماالدإذنهنفسالتكليآلىيوممعدودالالجلومانؤنهر10سثحهوديويموذك
حوسرأسهرفعؤمانااالوضوجهصكلىوطرحضمديداكلاعوصمسعيد

مكوممفصرشساعةهذامنسبحاشالقدمبهذاتكممنبحاسوجهمفقال
فىغيظعأوموجيثماإلسيدفلتثملساعةاتبفعلتامتىوقاسمتحكليمفرد

فلحقنىلقالخاوميأمنلوشئوتقالخلىمنكومشنباثشدبلالفتحائإاليإفطل
صدينموقوخقينهفتحققتىمافى

ويشابه3ثرهببدلهبذباطامشكرج2عبالرابلاالمالسو9
وخلفشالنحومكاقىاهاجيالبعدجيلاسالضتقضىاضمحلنىقولهالمعنىهذا

مجث
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النعوكأوشدماسارت0صاملوإللنعئىمجت

النوالوحوشاوصبذءطابواظاالنسالحبدا
ادال

فهأللقالصقيةالفاظلانلحدلثشاخصاخصواصةأحاوءالمر

دبئوعدمالبحاربغوصانمابدوكلمحارايةدينلودانىقعاخلهالمحال

شالمناموكانكالحلمنامالئ
سريعنظمه

لخارصاماصسدقفقيله0صكلرعلىاشثاادمن

كصنايبلضهانوالخلقبعدميفىالبموالنعئل
مجرهاغاخافىوعيااالماناال1ءالعذراكالدرة

لقالمصاالمستسكيصرعو0لجتقامصقسفنهافى

2رافصكاغاصبههاجهاأموتلحجهـإالراح
رناقصمسقنوماوهمجدبعامهنحنكنبت

ادا

وجمثهالعرضهذاعكوخدوالمفزضفلةاكضاعتالمرضدينئسكنا

المقزضيطلبسوتوالغرضبعلصنكلقدضعيغعرفى

مفسرحنملمه

المرضيميتهانوالخسرئسقمصابامضنىدينك

منمفزضضاحمابعدمنفلةاللديكصىقىوهل
فماقىوممرضغركفهللحياة01هذمنغرضت

3جوهرهاعرضنىوالروحعرضصهرالىمنتميل

شمندقهذافولهمنوقريب2ءالعذراموضهـااللهمحم9
ومياتالز

ءارساللسفنبيعفهللرابهعفاواالهواركيموع

لتشكةاشددوااالثأنهذاقئهازاخالبحلىعهااروالعرصأقوألكئيرقق3
قوذلكلهافنماق
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رالحرضفيالنذنبتفاتتوبانالثيبحرضك

قترضواامااالنامبردسوف4بهطصضحتعراأفرضت
ءالطا

فياليقمطكهاكطفلكاويغمطوالمرعينقص2الشمطعلى1فوك

اليغلطموفقاثنمجبطجرمنكفرواوالتضبماتطحنلنفسوافطاهذالقدعرف

يقناللمالثاوعائدسلطلملهاالموضقوا

هزهظ

يبكاألشعمطضافىبةوارت3الحرصاالم
اليقمعافاللكهلكهلاغداوكالطفل

ينقهأويغمطبقأناخوالربيغضبوال
امبطفرأمماااالسرطاظا

يقنطمشاخرفاتحصوان3ابى

داسعالئكعثفهاعلىفهلغيرصتضحوأصيسرفديمص

داوهذافيههذاهبىطجدومنوحرمنضداسيران

حرجاالفىجععممنريسكنكقليدكهليسلطيفشنوالروحوفوله
ااذاخربمايلتىمجسوهل0الرشادلهيبتىهلبكرسبحا

السرصعاةاليحانبيفششامجسنهاالجسادنوروذاكا

عرحااردىاذاالقناسلوتعضدجثتهيبنىمعاثرلتقا

االوصايبهالدبهاطالذيئساففاذافبضنفسمناالنسقوإيه

دربااذمفىونادىبيهاناقأخوزهدإللدنياواسعدالناس

دلمواتاترقىوعضدقومطائفهوأىقأرضيهلنفسوارفوال
توأفوعنهامالبسالىأحوجهاالجسحطرجفىكونها

روحهاتذهبائنيدردارولم0الماللزابجسمواوصالوفوله
الشعرمايثميبقوهوأولألسحيقاؤالاالذنممايلىشعرالراشمعظمالفود9
شعرارأسبياضوملسوأدالىكأيخالمابياضالشمعا2بفودبهالسبببدافيقال

هـصىبداالطلجهلامسالهكر3صداشمكون

غبعم
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اليغبطوالزاهدةثروالصاحبغبطخ
التغلطدتوبانالدهرنىأماشالعا

ءالظا

متحعامتقرسبالمينالظنيصلفاانشصوأفتشظأمادينك

ابسيطانحلعنف

كظىكطباسهنءتيءوالوكرةفىأصبحت

1اذاتسظىلوملئظاتعنعمنالديناحذرص

والتالظىصطاهتاجمايمىءسىإافىحرامالبلو

3اننبالجوفىعنوالةينانلالنفأبد

العين

خلبومجمعالرجل3يداثحوثاالزنقاصيالطمعالمرعخدعه

يهوناالشهعباالفضيهلمحبواللحذرتدمعةلهوايمعوميض
المجمع

سنظسه

اطهحواالحرصفزادفبزخرمخالدمنمايخدحغرك
تجمالذىلعمفرقصرفهفىدالدهراعمت

ماتبصرأؤسمعلكغكوعاينترطبسمضه
الندمعلرهبةنوازائلعلىجفناكتدح

ذيمعذباسفالىممعارضممالبارتحئوالم
بعدهامعويسحبعنمةليادجنهاخاتجلىسص

درلوكنتقائلمنجللهمنىقتبحاكاغا3تفرتحؤشتتأىتشظى1

اعزفماصيرايميئقىيتحبوأىاثيد3صلكمننفمنوالالعبفظاغليظ
قولهذلكوالمعادفنلبحثشعرمباقءأبوالعال

النفادمقجسبونمالمعادفضكلناساخلتى
صرضادارشقوقادلىاارأعادمننغاينقلىا

لءوسا1ه
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الغين

مغماتأملاكة01لشأنهامغنكلواالبثرمطغروحبهامحغنياالدالىنكا
خفيفمه

يمنىابسنصجهعنمعرضبقلبالجمالاللهغكصا

ملنىدإنةالمنتماولووفقتلطالمةاالفوفىغر

مطنىلكلمضالدنياحبفالتطغالطاةتزجرتزللم
تبنههأنتمافوقالعطاكاللهأرادبكالذىبغيتلو

ءاةا

وعندلتلفاالمافيةانوالسلفلاظفأبئ1فاوالكلفطايا

كفرظهرأئموالفىلفسؤيرلذاالمتالزنكونالبارئ
ربمتقانظه

الكفمماصنصتكءنجاإممفسرابدنياكيفت
2صالفابقولأخزتفهالأسلفووما0افوااتبت

الفلما3صانلفابمهنحنلهانضطوصدقت
الختفبثسوكانوابعمكللواركامالتخلف

فالزعندالمايك4ونطلبيباسبياةاشص

بهفالوجمشفىالعكيئااناظراالئمولوظهر
اضلتافبلأمهركتالفىيقومنالى5نصحتفاذن

قافا

صبحضممنألموفقرلثصوالويشفتىعاجلتوفصنيخايخفققلبثصعنى

فيالشفقتعبثايطولمخفقمطلبكنتوألمذروتلفقاقىعتنفقعرك
ممايشاجمهذالزومياتانىقولهو13لنصبلدكلفسكرراإالمل

السلفهذامضىقكلىالفوؤلنحزيةاذاماجئتوالتعولن

لحلفاالمأنماالفايفيدك0كنبوالصدعلىالنحلفن
تطلباألثبتناهاونحرمجباالمشتتركالصلباأىكذبنااالمان3

نىصأاذنأ0العنىسبثهالمنا
نظمه
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يعسنظمه
عئوعترمنلقلبفاعارضئلبارقاخفتىان

اذقنفقممركمنسفقاهماالوالنفقتاانقأس

التشاالئميحونممتفقافقدالغنامنتظل
فالشفقماهانتساصافظاوطنتفقاقعي

مخفقظمؤهوهوشديدشامهغيممنعنيعو
فحيا

لحارفةوالمرعبايسهالثلحفرائوالجمحوالملكابثراوقدسافالثااكسبح
ايسالخغإإدانهاليثلك

والرجزمجزفمد

الفلةقبلسبهمنهبكااحسبح
اصملكوئرضلواعلىنساناقدس

وهلكيمرماتفمالميتالتبك
سلكيئادفيضهصاخبرالغابرعن

الثفالرحمةأطعتواذاخمةمالك

الالم

حجمانفعكلعملواسعيلشفسداالملعهفوالحىوجملتفصيلغرك
ملالجهلىبيننككاوالرمل

خسهنظ

بعدالجلالتفصيليغركبالخشيهمشغوالمازلت

صاالملظسارصقوأنتهـهاظعلىاالوضتحمثأ

ملنحلىأنماألتتخهميولمعينيكرىامالى

العملءالوجعوساصنانالمحابهالحسنمايشغع
بعدالرمللسىانهاكفيلالهدىكأتبنىزملشق

الميم

الترابولممانيسلووتحسنالمماصاالبكأمالصممصلسمعكاق
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مراألذالعلىالذعمصكانطنلبااوالرمقطوى

سربعنظمم
اصممامنكالمسمعفىحل01عاذلالىتصغلممانك
لمماجماكسائمالصيانعلىأنملحىااجاهل

علىاطمبمالزاوشيمةالزىفملياهوتامتك
الذصموافياتماعنمحروابانذمتلم

الرممالرابفىتوارتوانبرهالفىيبتىروالذ

يراالعمتفالصرتوت11والترالخيركم
النون

لعاصفهدونالجالموتمناليسزكلظلىافئولبارئثهوعنولللىلكرممال

القأنتلكالتعصحك3الفتههيراح
حسراظمه

النرسالقفاظصبمنحمعلىنالوصك
4اظفن31كفويرظالواءالحيرالخىفظن

فناوافياتلبنىجنرنتالصحبرفصامجنك

ففناثئلهـءفىوأنتلرسالهلمثصقوافقن

6القفنمنفالشعمكلاحوايكنلشقنا

القجلعانكنضفيتكدانادماالسناتقرح
ءالما

ئهناأبهىوصااخسنانيلايزدهىجلةلماافىمازالحمىالحطالمرنهى

بينزالنما7فاشماالعمرونالولهانحموطااللماوصاحبك
لسهاوالقحرمصورالهىلعرلدةوهادفيمنلزمن01هادومهى

تايأوأظفناجعمالمسعقمصنلةالفنن31أجاهلبدلعافلامشعإولمخر1
اكت8لقديمضهااخصوصالخطوطاتافىمايقعاغلطكئروهنيخفوإالصل3
لجبالاةأوقوهوالجبلإلضقنجمع6قبلهمنأبواصماللعبدالذهوالقن101
الصألحفناهاباولذابععةنبمملجاومشنحرجتهـإاللجلة01ت7

صنظ
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خسنظمم

تهىافأالالنهىسمعبمفعلهعلىطرستبر
دصقعايفتهوطالماوزارالبالاللهوزاي

كأبيافأيئالموتأفىنالهىزمانايإلذل

ماوهىأمحمهاالعاتءعصرهنىوصقودكا

ىاصتمامدتهمنناانذىااالثاشاطىما

كأولهضزالننمابممطداغزلفىرىكان

اذدهجخهعنالخطبيدفحلمموردهامهإلم
هامصورالبدرورسافاغتاللهالواعنسها

االد

خلواصتىتوواالقفيادتهمألوارتواردطلمواعبهاقواغوفقدكأما

انوواخراالوالقتمنطوواالقموفاهمطوحتووااالهوأرثحم
يعسنخامه

فيهاغوواابكأفانءإمستهاتادنياكالترفى
الرتووامحلهوكليرلوكانردمو1بهمههمرلمعز
13توواضىالتنوونااالرضكنىبإسااالقدأرمدنا

حوواماعلىاثاخنميرحتوىوا3يثهماخادخاللوا
فانطووقدرهمطونمأعصرامعتفىنتشرواا

مانوواعلىمجزونفالناسءدهممنالنيهفلتحسن

فالوامإافى1

فهاليطلجمثعستمالبسيفهيصبحعالبطنماءيسىكأغدايخممص
حيالالعالمودفىلميومتوينركوارزقمحتفال

بسيطهنظ

بقمويهتوبطرةإلمخرجابيتهشا3بهممربدلإلعحمدهرهممقحم9
لإلالصالتىثهمأحادعوضطيهمأللمامنىل3جدءردىوخطهمغايرللوصصل
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1االماليخدمءعنااالصليفوالملكعبدمنبسيطهامافى

الىاحدالعمالبعلمءوفداشا0عاجزةحماناالشعننفسماك
ورباالقاظااةاعيبهيئاذكاوترىانخاالدهرأشىفل

االتفضفىهطتماكانمحنففىءرزقاجاصإليروم
الحيالطفاعينخلففانمجاهدةأوفىفىالمعالىحنىيب

المقبورماضالعنعرىفايخبرايمكرسماعندىااكقياسا
وصساليامتبماتابوالنحبرةلرسيخمءناتالم

ءاياا

أيرزققاضيقردىوضخصعمىاقرفافداعحووجارلكأبعدالعايثمةاطى
سميةاالوصادنهكافاهدجلةالعاأظلتهىعدإثذعنلضهصدىالنهلا

ىفاوددثاتلحااوؤتلتهىفاند

سرحنخل

شاردىرورولكنماسونتأرديةفءالصر

فاالفدىمالموتءوجاذاهبانازاالسارىفدى

ردىدورصتىالمبدفعلمالفتىانامقافياردى
3صدىذيصادفصنهالولمكناساىشائصداظل

خيرعدىلنءصاحبهاعاينتانءاالعدارنشله

دىيررانهصمحهمنقاجهالىبهدىالدىاكان

وعاديبساغصنصاندىبرهةسميهلهجادت

ودىاللمفجن3لعمريودىواللميتالناراليطلب

0وحدسللهواطنجزت

ماتيزوافىقولهيشابهلبيتاهذاآومعنى9
اليعذبفوق1ؤميوادملبنىىاصيمجسن
ببهتلهنفالىاالسكناوالممايخهى

أثبتنلىوهوماىصدذاضغالإللمامشىصدمحونحرجانرداموباالصل2
للةلعمروادإالصعل3

رسائل
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دأسالنتقاارسائلى
كقالنانمر

بيضالعرالخطوطاتبعقئدالطرفورسلاالفارطالعامخروقكنتبينا

تونسىلمؤلففتأطتمفونجدتهعتيقهطاظجلفيكتاسصعيراعلىالقديمقكرت
وطنىبئمنمآثراالدلعلىشديدإلالطالعلمحولوعكاناذءالباخامنمعدود

ثقظحللوانيهمحاتيرشيقشاخذالمابيداثئلتصفيفاذامبتمررغبتىتعل

بحدثمعظيمذالصاقمنبلحلأفسدعقدجملهوأقهأوفادحابايئنضاوجدتمبانيه
صمعلىلساالنديرةمجزيالووسالاتبةصنلىلعراضماهـتفيئقعتمدق

ضاطرىفانبهلىوافىلقيراشرفعدبئعبدالد4المحأببةمنو630عددمقامقكت
ورتهافتنىفااليةالمستئرقبهزممننسخشنهااطلبلاطوإلدرشق

بقةمطالسيهنداالالقطعةنتذكااعزوقوياالولطورىسرفىعاودبقهابمالدىوطا

وأتممتالنسخالىذفاسرععخينقصايادبزلتونسيةالنسخقامناالولللقم
بيةالعرطالصاالدابايومانقدمهوهومماكناشغبهدللقعاواطصىحمللكثهاته

النصختوهىفاالولأخذناعنهمايئاالذاالصلينحمرشيأعننذانالمناشومن
سابعاالقرانهامنخطياضمنالوحشرقيهصفحةستينعلىتملتالتؤسيه

العشالذىصنالورقمالحقدحبئتاودئورحرفاالنطماسقالءلقرالكهاصحبقا
منيافراوااجاالثا

عشرةغافىعوضالتأليفمنحملنابهامماضاعأالتىلسيةندااللقعةاماا
بعضيهوفالذىريخلتاامناثذكايقبينالنسخقدبممااندليقاظمامغرةصفحة
وبهذوخمحماثةسنخسموفىئهلعتطاقالآلخرقحيثالصفحةافىلعينالمطا

00حوادسنةندلسفامتسإالقاالمرلشمدبركةالقطههانهانيستدالكلع

اخصرانهياااللتوشيةااخهامنأقدمفيىالحالكانومهماعيديبامنأوقر
الولىالمفامقااالعلىتستملوال

لذى1ةممداعتامعارضةئلارساهنهينوبتمؤلفنافصدلىيلىحو
الرسائلهاناالقىجتهفىوافىعسنبينهلقيرافيشيقالحسنصر0ومعاوضعنرميله
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سياقفىءماحاذيؤيدردنامعناواناكرمماوجدواكانشأطوبهاللعارض

حديثايئرلنحوعثاهذمتحنةلظحاثالولاالمجالمقدمتهقئرتبخاطوم

ختلقاكايانالرأإلسماالذىاالستاذالموهوممعلسهمجالحديثيقصدلنهافالمظنون
فدمىهشامبنعيىفىالصذاخرعوامامبنارثكاطشضنهصقامايرىالحر

الوصداتاعالمفىانكانعيسااايلتااذابقيقإللعثورعالحظيساعدفىأن
نحةاالماوضبطهارمفىاالصلعابهااقىالتىإطريقةااالستناخئوقداحترت

أرفعانوججلىوشفريضهبالمعراالعترافكانولماايقلتعااخالمقأسفلعليه
الذىالنعسافىافندىلديئعدبدراالمدصوالباصثاخاتبالصالخاكرى

الىشودادىعبارامممعالتوضيةاشخةطوتصبعصلةالزايرابعلومهنىأط
صووعلىرلإلطاشعفنىينوالذىرلؤالكاذالستاادقىصدالمتكنالمعتعربالعالم

ءخيرحزانىيانجزماتاعروؤلعداراتإلظفىدالوهوالفييندالالقطةا

نيبأهشدمحوابهللقردتويخقىوا

عبدالوهابصنىحسنتونس

قىجمة
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1ىلفالموقرجةص

صينحوسنهوافىالقيرالجذاىشرفاخدبئسعيدبناثيعدبنهالبوعبدانبغ
ؤاهيهاذذاكوانوالقيرالفاخبىالحرابشخالقادمةلشريفةااليرتاتاحدىمن

لحمركابهاذالثأفاضلىعنوالمنقولالمعقووىفرلىهوالفنونإللمهرافلةزاهرقبالصلوم

صرىاطبمبراااصكالىأصاتيذتهامنبيهاالدواخذالفنونىبالقاصناط
باديسيهبنمحينئذالمضوأجادفافيهابرحوغيرهاصتىلقزازجعفراوعدبئالقيروافى
التتىوهناكجابةلتواءالذكافيصنىصائميتطارانبديوفريايهميراالصهاص

هالانديوصمالذينكانءظرنااءواثعراءالبلغامحتابامنبهاعضرتابن

صاحبرشيقبئسناطعلىوأبءتااالفمرثيسكاتباارجااثهبئعلىمئل
همرءونسقلواحبيببنقوحمحبىحدلها

علهاشبالتىهةارخادتتبعاهدارسطهذاخلئضرفبنوجوداانيىو

االميرالىونرهمبضظمهمالتقربفىبقونيشاءاالجالءإأولثاالدكاناذنثاطهىو

يةؤعرحركةشاحمواالضنافساهذعنوحصللطاثألاواطباتاالثلةاامطاياافىرغبة
لملاوانكعبهلقيروصارشااالسحميةعصورالسلطنةعصزنفىاشثايففرشابيتلمأد
المعزلمحبتهخصصوقدلسلدالاسصتىالمغربخصةاجيعلحماعمناليهااصحجالى
االولالىتارةيلتفتنءؤرشيقذاوابنضرنحابئنالمنمدمءالزحماءهؤالنبمن

رسمهاصومهاصاةمناقضاتاالديبينيئهذبينذلكبسببىوبمثافىاالىواخرى

نملمفبمانهاشئالينايصللمشمتنوعهقاطوستقلةرسائلنهما

بنالمعزاستدعافيقالرءاثكاراالؤتابهالفالمترجمرفابنكل
ومحزىحضرتهوكناشاعرىاالزدىرشيقبئشطأإلعلىواصتدىيوماإلديس
فصنحناحاالالغبنقافيتلموزعلىصعفقافىقطحتينيدىبينتمنعاأصانفقالديوانه

صنمتهالذىنءاآلخغمماصنهعهيقأحدناعلىغرامن
الماضغيمضغهانقبلشادهواسزالموياحبذا
فارخبهصالنفالفملهالمجسحتىفدالن

لتوشييناءاالدسواالدباتأيفنابتمرنحمنشجةاهذاقتبصت1
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ساخواالشربفيهطيبقلنامأصسيان
قبخرثاصنهلذىال

لماضغمضالىصنهاتمبىزسر
لسائغوشربالصفاص

رغظمثلىملرنبهنمنفمفا

4إلغيرعالقاا4وهوإليخال

ماسلىاخبهخدنايراولمفعماخاالذالعدحرتفيهحنصىنناالوقتفأعي
مامملتهنف

اذصقالناذقناه0شعوزاذاالثهل

لقذى01االيريككاهاوءشرابفيه

بذاذاقيلىبه0ذتانرمات

برشيتىاوماعله

المصتعيذيعيذهلذيذوزهل

اوفيذبداوىبه0ابوهـشها

فتنحمامابرفيهامهـيناىلقذافىى

دافدواوادةواكانشالفافياطءبئاالذاترىفانتشرفقاالقا

بةغرامنائمبديهةعقاسرأمننبصممماندرىيرماحضرذلكمنولقدقال
االنفاقحسنمنأمالقافية

وقاليوماالمعزستخالناقالركوالمذبهتايميضائلماالمترجمفالموحكل

ءالنسابعضصقعلىالذىيهونفاخففلثمرالرقيابهحانتصنعاشعراغداأريد

يهنأراكاتباشقاصتقارتوكهنبعضابهرءاخراابضاعابوفأستصنفىظ

شحمناوصنفرفاجمبكايمنبهواسىعابهمنعبهالضبمقديهانههذاوادى
الذصفلتنءالوققئ

الشحيحمابهبيسيرمثلبشعرزينترباقيسية

ررحفيهحجعمئلخفيفرداحخبةفىوفيق

مليحفعشوقبمزضخدصردودازغب
قان
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عروحاللعيواحدقفن0صازجاعرجملصسيئافان
رشيئبئاقالىالذوكان

الصرصانصبمنتالثمنوأىكافداالرأواانبلقيسيةيديبون

مالحأبهافىغبدتاودديدينمال5الحابتشتاهادزاوقد

بعضبأنصمهاجمةظأوجدتوقاليعيبونقولهيقرلبئاشقدالمعزعلىفا

الطالةاولوالضفياتيمهتأصومالوتشهشاأطفظرمافاعابهاساك
طرالافاشوقطرشممننالزد

رياحنهالليمندصهعرسازحفاالمعزالىصدمةعلىشرفينواشمرا

شكالميرالمعزالىضطراووهعيبومودخرلمصاةلفطرالتونىاغالبعلىواستولواوغيرهم
اغذهادارصالميديةوفرالىع9شهوصئعهالمهنلالقبااتالئاموانلقيرم

منضرفابئيقولوانالقيرءخالوفىوصاشيته0ؤشسحرااليهاوفدتبحهمل

رنانةقصيد

امهارهالبيناوضمكوكانمهجتىخطبتبعدخطوب

مائخاربةخرمضاواالحوأفالذهاكبدذا

الصالدارهافىؤمادتقطنمالإلتماساالاظفا

أبصارهابالججالت3شاطثاأبصارهاوالرأت
أستارهااالفاقفعادتهفاقهاااالستارنت

رهادماالذاوافقهالصريراتعيوتكنولم

أجمارهااالرضفىبهىقىالخطاعثوررقاتءثم
أضفارهاإللعنصىلومحدتمقلةاتلحظتكنولم

رهاأططبهسحاالإلنلحظةالنتتىفاصبحت
ادانيماتوانجكأاالميرالمهدمتالالثاءشعراةزصعالديةإلمدضرفابنموأق
رشيقبئقرصيفهيهاواأميرهاعىجمرملماسمعصقليهيراجزعنهاقاصدرحل

اكمالزمحابينأوزدقلفروايرصبينماوقعوانإللقيربينهماوفعانهكاوقدقدمنا
شرشرفيقهبئايومااستضئمنامابهازمحاوأظتسابصقليةجتمعاافماالزمانوبديع
لعاماظاكوابينينهووالبيتيناقرثبنحينثدانثدأجوازاالنداسعلى



632

ومعتضدفيهاوقتدسماحأندلسأرضفيهدفىممط
االسدتتفاخاصولةامجكلركاغيركلمنالقاسسطضة

بدبههشرفبئاابه

بغفهمعلىخلطاجلقد0معثصرفىبةهـلةاقىمكان

أرضهمفىمادترضمورهمادئمتمادارفد
ئفياطوماوكدعلىؤردوغيرهابةالمروعناساالندئمرنحوحدهبئزافيوا

م067601وفاتمشةتتكااالخيرةينهالمدنجهووغيرهمباضعبيليهبادكا

والفتحيدتهخردئالردا4أأيضاجميداأديباكانجفراالفضلباابنايدىاخا
باحبطوااللهوفصوإلتنهفصاثدعقيوفى

إممر1كتابنمهاالمؤرخونالينامانقلؤكثىقكلىشرفمحدبئيفماتاا

ثئمنهوقديوجدمفقودمنماتهمسواووفثرههـنظمنضارامافيبمراالش

أيضامفضدمنحببهحرومامحلألماكتابونهااالدببعفاتحبنى
سياقلتؤصكايستفادمنلقطراارتهدافهاأانوالمخلنونقادااللرسائلئم

لنفيسةابيهاالدالمصنفاتهذهوضكيرهامنفامقممتهايومه

عهبرالقاررىاشرفعدبئمنعومنثروشعرنجاتهناعلىنأفىوهامحكن

االدبمننتومىلاالمؤاهذا

سندقاشمهـإالشمدةواقيرادهبلوادضوتافىننافن

اصلىمتباصبةروفاراكءطاافىتودثوانبريا

بعدغهلباىارخبهاحيمءيهرىافىكباذرأتيإلوشهدتك
ولاخيلىكراخذجددتومنادمأخلىددىواذاتج

بتعالعلتىنذهبهيهاتصرفىتنمىاالحاناكزةال

أفسلىمالمالتاريلىيوم0دهماضعانأعارصضت
رماناحرىفىوله

العدمشحلىيدزخلةلضتىاصصالرىفىالعزفىوانافى

منهزمضفىارمننىكامدبرةوهىااليالىتقلدتنى
ئالىفىدوأ
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القلبانضلهأالشعكوىزصملوىموثعبىلهالزماانىعتاباع
السمنلعينامعدفالزاصةراالدخالىاالإيهناذالم

أيضاو

برصوعدعرصبكاصبالا0مواعدهااالمافىبلىغوما
رعتوببقضاضكللىذلمجفبهءلتوسالقضافوفدتخا

لهحماطفىشعرومن
أقارولوأنهاأنضىسناثىجمفقدشكالاحنومحاص

فنارمستوانءنوريضىفانهاصتنفاذاتدحسجء
وقوله

تطفيالاالخبارمايبعانكخبرعنواالإلمساكالتسأ
كميلونمالمصثابدرافادأخاطباعانقسءعوالتعاتب

تسهيالالتصحيبقديحقبفاللهتصمبهأصمناليؤيسضك

تبديالرامانبدالبهواطلبهبسلمتهوالتبخلجفاكمنبع
مقبوالالسلتامضالفىحماقىالروالورىارادالرضصلراو

والخطوبتمالمحمارتحاهوجدصحدالفتىاذاصص4و

ارقيبلهيادوطفيايابغيروعدبيباط0ورافا
إفاوامأ

بنارهمقماصعطلىءريفياثاويائ

رممشريدىعلىشرارهممنتبكان

أتجارفىوأنتجارأمناوترم
جاركأهواءجارهمبقيتق

داوئودارارضهمفىموارض
نسايلةفىؤلهالتغزئومنكالمه

تذوبءوالعمماإلالركفيهاياجداطبايلولقدنحمت

قوبصكانهالرقيبنجهاوانزوىءالمصيئءامئااجع
نحضويصحلؤالوقدرالقميمياكانهااكلسكايةوا
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عسيجحصوباقنافىاتحتثهسهاوبمدفىردةهى

لينناوتغيبفىتطلشصسفايدىيديمالىوليهامق
إضااوقوله

والضخلروالميئاقالخطوضعيفةبرواطاممباتجرذيولقامت

فراإردىبالواماالعاواذثيهطمنطفتوداتخطو

الحطرنوراروضةلواضحعنبشتواويسنانطالعننالفتت
لضايوالسرابينليالسمرناهكرتعاذءنوممالذلعين

والثغراالباتالإلرفىتساقطبهالنحورفوقمنالطلتسافط

سيةيةخرنو

لجوماصاافالدسامجرذاعاعاالزلىالانضيل

يداصمنابسيطةافافرق0يرائىمنالمدامهفىوجاهر

ساصاءالظمانلباوثكناساجوالليللرىادعنكامط

حالالفترالنفوسميسللراصاوحالراهتمامعلىوهات
اجايخهاصئترىاكصببنااحمرارااتقدكهاعىذا

موردخدودعهنفالصتلقاصراشسوافروادمايتوله

تشيدمعاالمدمحضرفيهعلىوجنةفىصشونوااوفدوفف
وبهتانزوروقولههرئلدالحاذيقووله

قركوالقولكقلتقبلةشهأثمنماوجه

مايعنينىاعناكعاينتهالذىلواطاصلىالعذولقلظل

يىتغراثموتاومالحبقىدفىللغرامأمأتصدفى
دينىواللكدينداذليعممجنايىمعافبافلستدعى

عرسمهافيمنوقا

والبينإللجرانفؤأدمعنناك0تجووعلىأسماكالناسعدالج

العينخيفهقابدلوهابعينقرمنالقلفسقوكأظنهم
إفاوامأ

لمتندمفابقاننىشبفيسثقلمعااناوأجنىغى
وقال
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الرصالاثيبئعلىصاطنباثإءا01اصتاذجمدحلوظ
لاالسعنفالنسألادرعتاذامجادئةوالنحفلجاورعليا

علونقومنلعلييهتصازافقدفعالافىالمسىمحايح
دللتوكيدواواملتلهكالنضوالهيمكرااالحراباالجدفا

واطالميزاامثححيقتميزا0اذشانهاويموسواالحالزان

فلامنالخصرمايهوىنامنمحيبهونضما4عاطور

والمقل0واالصاالمسامعءملتجدايهوانظرابهوانطئعنهلى
لعودائقالشتىعأنواعنظمهنقى

بتصغارسوطامنمأغصانزكتالذىعودكنبتتارضااللقاستى
الغيدوالعوديإبسعليهوغنتاخضروالوديراعليهاتغنى

ينارلدرههوالداقلوظ
العشموزجروانذارنوااسمهحرفافيمنخئأالرد

انلىواخراصمواخربدرهمومنابدينافتنا
قناوصشيفقصيدمنوت

إللثروءالمااثنىءأوقلماالنارملهبهقندىاناراقلتان

اخرىولصن

شانبااالسنةإلطراففبانالدمفرقأرماحهموقدوخطت

دينفىجموسكتبحستعطفاعلىنرمعاومن

منهماماشئتلىفامنواحاالرسجونوهىاالشباحبجنصكمتقد

ومهرللخطوبوكومافقدلقتلةاصتالعغاةوااالوراحاحقىقالحبسإلسراح
وقدأجلتباجملتمامنهمافالحقمتباعدوأجلمتحاعدنفسلينهماوانماونقد

الدبئيومالىالديئاضنا

فكرإممراال1قيدمهمنثورومن

وجلجلتمعلوالثغووااصشبروقالاشمساصاجوفئالصىعرالمافنى

بناسحااثلعماأبناديندلكفلمبامعبئونحارقبعواحالىوعوداالقىالرق
بارجعةنقوكلنامسأناهجعهصتى
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ظماطلبنؤئحذبنصاعىمذاينبىكلوادبهينكأقارالوجيوقرارةويا

فقئهواونافقثممنلحكمامنوقامجكضعكراقاطعمنجم0والعداو
وادكمنوحادكصاحبكبمنؤال

لباذلالهابعرضسمحبمالهنجلمنلجنوداأنصرمنالجودشغأنواع
افتدراذاوالحيمافتقراذايمكرحذراايمكثيرالغرلكريماكثيرالعاذل
اخدالصنعينواليأسينأحدالمنعالمطلذافكراوالذأقكراذااحذرالتتى
لقبلقاومواالاسفاحينأحداامحومرفاالعتقينوالسلىأحدارمإناخلىالععثق
وداطوأحدالخلىدينكرالذءبقاواخدالجوديناردجيلحالينأحدالن

ضاسرحاسراكقمرالنصيراكبئسيئأحدالعمرءالثناءبقاوبناقهرأصد

عيفسحابةوجموصهـالهبهرمخصالهم0وجمجرشنجرمنيم

صمممنالحمرمنتارائواذينرسلنجاحاارسجبخناحيارقطيفوز

لمذممامنحزمأيلمعتم
منطولهيجاليارحداالهذايوممنجعناماانهناعلىديرااقصدنامماهذا

القطرءفضالاجمقىمجوىاذاليوجدتأليفماتثتتنظمئعوإلتجةوفدالفيناذك
حححاالعانةواللقالمسؤالتوذمى

بسح
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ىحيمالىارحنثهابمح
برخكاعنر

مؤنفنواحاالصاديصنعتهاعتافة01هذفىوالقراشرفعدبناثوعبدالمهقا
فصيحاتاخبارافجاواختلقتالزاجميباتغرالمواضمبياتعراالسماح
ضماهاإصغيرايروقطرافنيدوأساظرافصقاصدوللنظامبديعاشاالكوم

وكان1مانسالمننلسابئلصلتشاارياأبالىوعزوتهادكبيرصفزاهاوا
لينااألقتهعقابااودتىحقاباافيقدلبياناراتماقبدوالناماشيخا
وفدحنايارعمبرامتحنامنظلعزماتاعلبوردتهواالزماتاإلديتهمن

بفيوااكاوغنطرفا0غرواجتنينمنطرفابرالمندروااواريازندفيمهمن
ثمنعليهيضىتعرووقعليهذهبضافييتذواتهتبلالزمانوغفلةمقتبل
لطيراالىمهضافواودمنةكتابكيلةفىقدوضعتهنلالواااالصاديشعارأيتهنه
بوتستعذاتبمهواشاالحدلتتطقبهائمواائسنقالوحشلصكلىوفطقوثمالحو
كتابفانأليفتبالكل2ونهربئلاخححاوقدابذاالحداثألفاظ0سر

نوؤلهماتبهولعراقبهقاديقطرعلىشيبانبنىماأولهبفضحمانصال1
صاتمقالمنافعبدبئا

صأتجرادعلتوادالووجدتلةزمانسالمنوفىدذاصالا

غوتنغثةطبحةس6ص3جالمحكرىداللهباللىاستمممامبممن
لبىمرلهواسمالذىاختارسعمانشرتابئانيظيرلناوفي89ثيسنة
الرجالائيعلىصومحسنيعأبواطنهاشانذاخديهاالزدبانسباقبيلةممراتذشيبان
المؤبففئقىجمة0حمرناماذلصنهاصايسإلدبنالمعزولةدعقنشاالافمرثيسالشيباق

صرةااالىطةتةوافارسىسلهاالدستميسافىراهبونبنونهربئأبوعرسيل2
شاعراحكمافصيحاوكانببغدادمحمةاطقولمحرناستخزانةالمأموبئكدمةواتصل
وحكمتهبالغتهكللىتدولعصصنفاتكثيرةلعربالتحععصبكلىالمذهبثديدالىشر

بوابهاةكيلوبهمماعارض0نصمموعصروكتابفلصعفركتابمها
شرفابئاليهبهنالذىافروالثعلبكعابما01فظمازادعليمحنواثئلل
كيمهتافىحمر0ذتفضالفم

لرسا61
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وصورأيضاالىكاتباتمليحالمراسالتيعبدمحهـإتشهوراطوالثعلبوهوأكر

كانمقاماتاالحسيناخدبئستاذأبوالفضلوهوأالفىلمذاافظالحاكمانبديع
انهوزعمهثامبئيسميصكليىواهالهالمحراويقروينسبهاسهخرمجاأوافىينضفابدبها

مقامةوشعهرواتهاعشردهافماوعدالفتحاالنحلرىبسميمأإلإتجعناحل
غيرضىمعافىبنيقكللىوكتلفةمتضمنضعالىوهىلينا01اصداهفتمللماكااال

ندالىومنجدهزيالىصرفهامنمنيئلمحاضرواكتاباابهاصنايفتفعمؤنلفه
والنقصرافضايتبيهةان2رجواحديئايئحوعصئرتالهذامنقاقتضعد

إلالقلاالظفرىصىمنشئعلىثنىاوالخامناشكرولممرممطمااعافبا

وقطعتيمنلفتنهوثمتعصعقاشاقليلتنالغرنيرانأضرمتهماعلىولتمماط
بمائرىوغرائزىقمنلوحدواالوصئةوأضعفتخواطرىبحرمنوالبر1اأهو

تويخقاوالنفأسألودالمودامخاحالودمحاأعاناذ0لمقصودوسعتاقاصدانيةلنر

يفاطرادالرضدلنايهج
قا

محاطيئمومنازهـءاصعراواصرفدابانالرأبايتوحار3دعمال

0وحديهمفديمهماهبطبقتهؤيخهممذهبهكعتعفتمكنوا4ساسحمهم
فقلتءاالستقماضقةأبعلصنوأشعارهمءاالحصاكثرنألالءالشعراففا

براهمعذكر10بحمائهأرتبلغومقامأللهمعسنةتوارمانبدبع1
تأليفالذمحسببالبايعانحيشقالابدزهراالبهكتاقفىداالحصرصالقير

بعيمديثاذصانماستنبطهافألغرسهإريددربئالحسينبئنمرأمحأيإبهرهومقامايه

بعيدتحىلعرجالجاهليتبالفاطاطبعفكرمكلىمعادنوأنتجهامنبيعدرينامن
فقطمقامةخوالناسبيئاآلناوالمتهااال000بعمانضقامةفعاوضعالبديهإو

يإالصل2بخفهايقيضموصكلثرافرايصلضرفمبئععرانمقاالمظنوبرا
فىلسيهالندلنسختالولسيةافسختاالنداتبتمئنافقطمن3أوجوا

الفسخهقمفقودقعنالجمذ0فدالجلمليتراالسعموئازلمالطامكأهلذ
ءلثعراداعددلسيهالنلشخقبا6اسيهندلال
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لضليالاضل2المذكوريئاإلئكركأذاواليئالمشهوركزمن1عتكاال

رراكأومحرافرسودبنالوا3ءلورشووابغنواواوعبيىولبيدوالقتيل
افرزدقواالطجملبنوعلحييخلبداوزعبيدحىوالرايددرمةاوابئ

لالالوبرولمقبلبنواندلبئوايروكمسربئوجلوبرير

6ذؤيبوالذلمحأبوصيهميتهفىوغيالنحهدوهجائهفىوحسان
زهيروىلحباوعنزةلىاالهارقاعبنوائلىالواحلزةبنأونميبوسحيم
فطااهذوأمثاليزبوتغلبءوشعرازراربنىظئوفزاروشعرا7المرى

رجمدالسدىاكميتواالمينىوالطزطواطرماحواهـماحكااالوسط

ىاطجبلةبئوااالسدىلبةووااالموىفمةأبىبئوالمقيلىبئاراوروا

ىاقزاالجمبئواشاىاظبلودنصارىالاوصرخعمىاطنواسرائي
وابئوىالراسالحبئوعشالحباسىفىاوانبحترىوالوليدااطائىوحببجا

فراسكابىحساناالئالمتقهالزمانفىخغالمتاطبقةاومنالحصىرغبان

الحشنىضفاالبنواالحرىاارصبئواعبسانبئلمتنبىصاحمدانابن
لقرطىابهعبدربئوا8زىونصراظبزدلحلىابرىلصنوواافارسىاجمكتعا

إلنأبوالرقااضطلىواصىاخ91االإلدىباسالهبئوعلىلىاالندطبنوا

حمرتذفيمنماعندكعنربلىقلتامحثيروأبقياهيرمنالقصميت
صيلةالوايقولونكالناسعليعا1ابنيانهواالساسموص1ضليلاامالظ

وتامهءالقامرجيدوطويلةقدتاتامهوكانوايقولونلدحامجرىأصيلةظحىالخد

كورينالمذكالىاذوالمن2عنتوهواالولىاالتونعيهويإلنسخه

ليهالهـإلنخقاالندصىلهاندليةنسختاال3ليهندالالشنقامنصفقود
لتونسيةالنخةل6شأهاجيهلسيهافسخقاالندل0مىالهسوأصنومن

بالفخه8يحوهوأيفعاللزفىالتونسيةيإلنسخه7لذلىيجاوأبودفى
منهذاإدىاالالعباسبئوعلىشااللجذىالندلسيهلنختال9رىاظبزالتؤنسية

وكانبحالرالعرنأواسطالعبيديينءااالبشعرخدمشالتونسيءانعئعراعول
لكندىجمرابئئرالعيسهوأصلفليل091الندلاهافىعدبئعاسعاصعاصراالب

بنياتةاشخافسخهابا1لجاهليةاشعرالواصامل
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لجحغهلسابقاالفرقنوايقوروكاالقرطمهوصابعيدةقالصتىوأشاصذاللعنق

طنهفطنمنقبلهولميهنهذاكبيرومثل3بدالوااقيدقالتىوضبهلظليمهالغزا
فبقيتذجسواالشعارفبلوكات0بعدفامتضلى00غيرواالستعاراتاالشارات

عجكاوانفمجارانقيرابعساخضعرحنواهجصبداؤلكهذ
لثحرايإوفرفصيبنولقمضذحمرهوعالشعرطاعرلىطالأماطرف

3وصافوالحةمخامنبصنوفلنصيبارحاعذلشفالممرلاأيسرنصيبحنعلى

بقوصادساصافقمحلموالطبعاتعلىمن

لهفالنسمعاالصالةجنانعنالجالةانباينطتىفشعريهأبوعقيلنااماوا
لفخلروالرفواضميهالوقاروانكانمجامبيناصرومعقمافصيحايواال

مأشمعارفالعبعوأمائييعلمانلقبالنلهدوعرتالتلباد
وةالحبينفهاوجمعالخيلوغبرنحوصهكيلنفرادانفردبهافقساكعلقتهوال

مترالكولالساأمنلشطالووأطاوغلظتالبسالةلغزورقتاوالجزالة

كارساماشقاونىسحمزهيراتبهنفامحزهصألمازمير
االعصارءبقاويبئالفخارومدحيهسبحبادحتبراشاوالزهابعظومو

دتعودجمراءآوطوراهلونؤالر0ثنوعيخشسنومعاقباشص

لفظاستعملمنوأوفبلهاائاالجلقوالهنهعلىلقيسئنحنعراصلم1

قولتجصيةرائيبئهوعرنظمئيلقرط
عاثمبوهاواماعبدشمس01مالنوفلااالقرمهوبعيد

فو4وذالإلسهولةاظدوصفمنهوأواالصطلاكا

فامجرىمنهالجلاماونجا0حهاماوشاامعلدامجرىسيلةأ
لعمائعياقراشارتالى3

يكلجردفيداالوابدبثنوكنانهاغتدمحوالطيرقوقدا

ومخزعانهلقيسىعااعيعلتبتداايعدمنليتانا

لسيةنداالالنخةمنماضاحتممنالتونسيهالنقهمإلشخقهنايبتدئمن3
ادضدبئهوعنزةلبسى81

واما
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شرحلمجهلانلعادةواونبالموزخطيبامظونلحزافسيل1حلزةبئاألما
لهمثلأوذالبالوعرهلااشلوهذاإللننرالنعر

2ءضوضالمماصبحتاضبحوأ0فماءعشااصمموأأبر
ءرغااكخاللىخيلاتصمجيبومندوامن

وعكراسارالدنهفوسفرايصفونخرواأوناشخطيبعصفلوا
وساشوادتيقصرولممنهينقصوانهذاعلىمازادوالثاراطلبالىيإلنهوضقنادى

ئلشعراعووهومننفةواعزةفىوعتابنصفةوطالبيةشاللكمذقصيدت

ةافلفرعزابهاائطقهيادةبالزحدحجوافصابنكثوموأماللقبائلاهاتيكسضةحداوا
ننائهاوجعانهاتغلبارصاهمصوجرحائهااقفقعقعشرعودراالثجنفهاوهز

االبعدعبادتهاوالخلوعادتهاايزكوأنمتحتمدعليهاالنىوماحمالبهااتصلىالتىقبتها
لءقااقول

3ومقاطاعروبنكقصيدةءمةلرعنصتغالببناظى
لجيادافاشعارإلدزخهاالوأماالمحلقاتحدىوالمحقعاتاقصائدايخهامنعلى

ثفتحتىطرهكمنومنوالقطعتنضجهاتناحىنارجوانحهعننخرجلم
وساثطفحثحرهقابيماالواللوماالسبابءالئحباسوالوماميعةااتهالمنسجها
كملىوتيجانسلوك

أفصحعرهئواستحسنمواالضاعرالجاهيةممومافنقىالجعدىالنابغهماوا

الجاهليهءاخدسحرالرى1يزيداليئكرىبنويهر0لزبئرثلحطهو1

مطلحهالىاالمشهورمحلقتهمنالبيتان2لمجيدينا

ءالالضمنيملءالربءطألهاببييناذزا

وكاناصعبمدابينبهروتفلبصئكانندبئوعريدىبيناارتجاانهيقال
ومحاجمعواوشاستحساناالالستورعنهبرعروسبعضضورفاعىءورامن5صديز

أبرقابد

وهواخرببيتقتيبةبناواتبعهمجهولتاليئلظ3

ؤصؤملشعرغيلرجادولمامذكانبهاخرونا
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لثرفمكنقصيرالبحءلتناوااالفتخارثاعرائوكاندقينالصاامأصدقعاودالناطقين
االصاليوطريدثاهابئإليخوكاخمغلوءاتناواالط

واليأكءلمجاواشاعرالممحفيعىقحميمونوالشاعرفحمجعيمدلعئىاوأما
وكاراقالىبناتمدحهنعقزونراطهوفىىواالفنونفىوالتصرتءوارخا

مضاالادصكا1محاقيهجوهبثوألقالذابنفقرافى
بعاأووصفواتصاحالةبمىأوتدشيزاذاندباساصقافربناألسوأ
القبيلهاصوهذفهومنالسبيلهذفاذاسلككانبعداودارادرستنعرخالبص

وسعيددوزبدومرويم

عنصفيااالظالمأعئوعماالصءجائمبواحمرغانفقداجتثوأماحان

امالميناربذلكفىالفضلاناالصادوحنوزادعرنبيالتخاتميهنوناضلالديئ

مهناالاووحؤصديد

ءنحرئانغرلمنوأوهرموغزلجثحءوصاعممفصيالصسمهوامادريدق
يرالمثهورةتهقصيديبأمعفىفقالءبرحزرفوهزل

اخلمدشابافياوخواكضاجياتمنوهى2محدأممنبلاطيدجأر
ضرتامنمالهونمىهـتبالىاىفصاربلاالوصصمحكمحبيدفيىالراأما

ااانسابذلشاعامئضلشجاعةوفارسخطيجسجاعةالخيلوأمازيد

يمخثروأوصفهمالجلمريةحمطوقالخارئفثاعرهغالطفيلبئوأماعاعى
ضيمةدطبعثهموا

حهضويلىمدلؤنبهرايبوضحرفقديممقبلابئماوا

منوحطامرىامعنشعررفعوبضايحؤهثنايفشر01وهجالمحبيصتووأماص
يتوارورواالحقابعلىرايتىشااللقاببيحقصحرلةوبالطافقرعررأعادلاكرا
عقاباالئ

اشطالهباالطميلبئعاصيعاعمموزدظجامأعئىإلئقءبئعلقت9

6هـوالواالرتاوففاءاشااصادعاائتصاعاقم
ممدةتاايدبئوالنسيجاالفصيدتدراتيهعيأعمالسحبىااابئقال12
موعدأخلصكلفيتفدبطمعبدأممنلجلاارثجدبد0سالزال

راما
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لمزليةدولمايجديثموقدبلتوافيهشلليمهصعريبفثديدأميراؤمالثوذوأ
أواللىاوالحاوفطولالمبحموصفبنيهفهاالحبثاالمتينةصبكاالنقية

1تتوتجيبهالمنوشورمنا

وظفروابالبديعفكر10ميصضشلموانميلنىسعودصنفسصدخطلاالماوا
جاهاععشنوصاجاحامنإلقعةوكانشعرمن

حنظلةبئابمالثفتخرااذيسهامهوأغراضمهنجوهرعو2هامالدارىوأما
عيهقيليرعيبرجراخصيذاتطاومدىبهونهاوأطوالمزلةشرففىوبدارم
صادفومهيقاوببحرمادمينعذديصانهظكبرلىبصغيرصو0كثير

ماصكلذبأواليسبحجدلوجمرقغزلفزهدفى3الخطفىبئاماوا
مطاولةلسانهغربالتفلمناطحةكبششامحةمحرصلباخرإفىيطمحو

بعطيةوفاخرغالببمطيةبقلوااجارىطاحلفاومةامتممداوالندعفاحا
لينهماويقانفرفيهمالناسواالمجاراةعلىجرأتهوحملتهةالماوالىبالغتمبلفتهو

فرقانعندفوم
عدصبايةاستحوذشاتوفةفطبققكئعقةوطبقهما4القيانوأما

اليتعدا0بهامثشلمفكأشحاوهمجمحافىاطدوادىواسضفرغترهمفا
سوالى

مجهقراالغزابسجىإجهالحتابطيففميحهالنسيبعنيركثوأما

ءالخلفامدحوجزالةءأظرائقوظالمحذجاخ
فاخغورمناقفاتياصرةفسعراوالطرماحونصيبوالرماحادكيتوأما

زرقافرهوامكلرعىلد31مجؤحبكلحتبمنايمىوالدهرابببقيهو

لثاعرالمئسهوراقيمىافىاظبخهعطيةبنبرهوصظطنىابن31رلشاعرالمعئهوا
صيهخابتأليفثبتةونقائهممهاحاةزدقيرهذاوالفرصبيننتوكا099سنةوفىالمت
وأشمحلؤايلىبمجنونالمشهورىلحاميافيمبنحماصيالماوحبئفيسأوطما4

بنالحسنرضيعادكنافىذرجبنهوقيسلفيسيناوئافىالناسبينفهامتداولة

لبىهمعشوقوغالبأشحاو0الهجرةصبعيئوداحدفىتوفىطالبأببنعلى
االت
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تشبيبانسيباوالكميتمأشبههمنسبهماوالرماحماخجلوالطرماحالقومفنعيبأمدح
سمععاشقالمولتيناقطوممنينوآخهـالخفرمالمحدئينفاوبردبئربئوأما

يستمطفصتىيلينفهوعالاوعنلضللشابلعنمرينفقشعرجمعوشاعر
0حمرذدالبلوونقبمجروطما0كزشعرممرطالوفدلفيستتصىقوىو

الغنىالىووصلإللنعمتينحفلىوممنالدولتينءشعرافن1حفمةألىبنوأما

ءفمحاومنجبءمثعراوالدالمقولذربالمولدربوكانبالصاتين

وغبالسيرقاالولىقىكنهاوذلكياسالقخرمفىسانولبؤلواسوأطا
وخلخلالمنفدبابلوالمسردلفهااصعبسهالواالجدهزالوجعللىاكيقةطراعن

بيهالعروأسبابممتزقداالفهامإصادفالعاثمملطااعلىبئوالدعاكقىجداك
0المحماعرالناسفالوماتفدسئمتامحيحةاوالفصاصاوانحلتقدتخلخلت

عفواباضعفهباسخفهوشغسعروأغاواشعرفتهأدواألبكالنفوسهموعلقت
راشوخاصاالوفقوأهدنفىاالعرضتبمصوااوسراأفوىوكاشسامحد

االسواقوسعاوأصافهماالعالقتختارهنهواملهواواستظرففذكروأغربوعرف
المحاستضحافهوندنطنلناستقداكاسدعندأنجاساالالهعندناىعرأبانوان

وهومحدودلودوطرفاحداالنطرثهبفصيحفاسملوكحتخفافهامنوخاف

لكوموسهواقاالمجرنروحفهاالظليسلظاهراقباطةغضمنتظاهرساةقكثهى
االنامخواصالمحمحمجموراعلىالملعرنفحيصا

مصنعةاالصوليحةعرتوجحنظاممصوصعصؤمحوصه2بعوأماصيم
الففوقءلميلةفمولا

منبدينحمصةأببئمجيىبننصاحفصهائيبئوانعسوأبوالحما9
فوادروالببغداد181عاموتوفى001صيولدسنةالمتقدلفحولواالمجيديئالتعرا

ابأختشيغبئعرواسمهاقطاىااالوبئلشاعرقبلغواقاصرح2كثيرة
قولهئمشابذمىاالخطل

الذوائبسسودشاحتىلدنرفوراقهنغوايعصر

شعراعالدولةنعارصمنالالوليدابئبنسرهماهوشلم01قصدوهوالذىوالثافى
لقولهيعبصرالرشيدامبليتلقبها

واما
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ءوالهجاالمدحعننضهدفععاسوأبكعزلوفعالبهوأاالصنفبنانعباسوأما
فلموقةنظامهوثففشؤتالطبعيالمهاثغفاقدرققءالنسامنبدصموألنووصعهاب
لحذافيوجودقاالعشاق

قويسبئالطريقتينفىمجبوغداقدحممحاليىميدمعبلفعبلصادط
ءضعراوعالمءاعرعداثوكانصبيةالهعارفىصوامايقتيناظ

ونادمءسرفاايشعرهاسضوصلهماسئرفهمايقفرضالجهمبنواماعلى
بهماأشعرالناسلمسواهالولولميهنةالداليلعتاباوقالرصافيهلالةولهاظلفا

وشغلهنميباالصةمنلهلثنبرتيصيبانهااليمصفتحبببالطافىوأما

الغزلهمدحميرئاؤ0المغافىصوصميجزيالمحافىبيسأوحبذذالثوالتجنيسبقهالمطا

وجهـقوافزالنبمنجمضحرصكلموقيضوحفءوخطباسماطرفافقيضوهجاؤ

بسامابئقالوضعرصتلووديوانممقروأقوالمظشلهووطارشلمأمثالمربااثإممن
لوسمعياصتىعصبيهبذيلهاوالتعلقتعطفهاحميةيقلمفنصفةغامالبىهذماصضا

ائذحوانصدقوالسبمنأوجعواندبامنفلالمعاملةواضدةتجهاالتخذحبيب
يسبقههاجهداماعلىنامسراجموهاجوودررجراجثحاجءمافلفطهالبحىوأما
وراكفمحتعوانأرواكبتهشرانقيادوليناديرصحمربمامجيشالى00شعر

3اجميأياملمغزير0واليستكفثراليملهالعناديثواليهالزمحفح
الهرمشمنيصفولم

ستحاراشالشكيةواالالمثايهلتشببهاتالهالنامالنظامكاهوملكاشطسالىبئاوأما
الفنوقيهائقوالطصوفيةتصارياوايةالمجروالعباراتيةإصحرشاواالشار

سنووصشاطالتائقوالعتاباالئقوالغزيةلعلوشاوالىةالملىيمواالفتخارات

1بيداللصعرماظوشرارحاالعرأحمرمهوخبرفائق

ءاالطرافىلهماليسءالمجاوبتداعاالوئمرةتراحاالشجر3الروعىبئاوأما

جاكواالعينءاحوتغلوحمىبااحشوحأناالالميشهل
وفلشعرالمعراقالمنوافيمازعوويةهجر803ورفأللصشةلكوفةلولدملمو

الوطأصرجاالعوضأضفهوفديروىنصبمابههجاالفرزدقبيت91إللبدخ
تؤصيةالنسخةهلذاانقصاكأفيهناية13
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أعاواوأحقاليبقينفيعرقاباوطوأئوالمنهوخلعنطشباباووصلاثوابافيهفتى
ابالغااناالفطنشالعطنواسمولقايمبهاثوابهوبمايهاحسابهءيطو
المرةوقوةوشالمرعاليه

ئبيليفاتالتاوفبهاسكرائبالئوكالبماهرلهضاعرصيمطمجمكأوأما
يروتوفرققهالمعىبكوقهومجةمجيدالوصف

ذالقوافىلئوستحمليهءمايهالتثبيهيبهغرعألماففحيحالمشوبرىوأما
جفعه2وهووحيد1وقىقوتعنبوتدقفتجلىصرافىافهمه0يغسلكدرتهابميا

وفدمدحبعفهايتضاجعوئيحخالمبعهأشعلىثوكاننواراالاوأنواعصفقاالزهارفى
أميريقيةفىاهلامنومدحوغربوشرقواظرب0عبئمعروشجاوا3وهجاونر

ئقالتحالببحهادينارإللفلصاآلداب0سوقمنفق4علىبنجعفرالزاب
6التجار

يحتأصولهصمحافهـةيم4يإفافظالقرانهلئومااظايح7سزىةةاوأما
علىولهلةصياوءالوظبروقهوريانةاباطعنتساي0إمزاالىمائلةابنامةرامادنهو

كثيفةالفاظئ8بتداعاشظريفةثااطيفهءاختراعاخلقهبةوصصخلقهخشونة

واهتعمنيهنأشيااضدبمءضعرا01ضبهراانصتىالفضوالنظيفةقيلةووف
4لمرافطنمنفقلبهمحاصرنونياءمنطرظ

ومعنىأولفظاإلوطحنارستانالميدانهذاففلرسحدانقبوفراساوأما

ؤشيهالتإللنسخةثى13يرويعنبوويدفيإللتؤصيهااهخةإل1
أحمدبنعلىبئجعفرهوأبوعلىانثربدلسرندلسيهاالبالنخه3جيدجنسه

الميرابهوفدحاربالمغربالمجلةمدينةمؤسفريقيةأعالميرارأسمناحمدانابئ

لىحمهاواالنداسففرجعفرالىهـعطيهواستظالقبروانصعاحباصالعنبلكين

نائصكورمدجعفرالمذفىصىنداعرااللعئامافىعدبئلقامبماوالبثمسال

لتجاراالىبعغامن6سقعوضسلعلتونسيةلنسختابا0نهديوافىجعاقى
بئنصرحلقاهوأبواربزأرؤىاأيضايروىرزعولخبز71لسيهالنداانسخمفقود
ليهالندابالنسخة0138المتوشسنهابصرىالشاعرايموننصرأحمدبئ

الأطرنطرفاعوضاالندلسيةيإلنخه9طريفة
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وله1الملذوأشحرهمالمملكةفىأشعرالناسانوواالالكوملزمانا
2قضاشاقاالاياتواالصرضالتهلتىياشالفخرا

كالناسخؤيماالعينالحيون0أشعارفىوسهرتااللسنبهفقدشغلتالمتنبىماوا
لوفدولودر3نهبعنقحرهفىالمتشوا0مجرافىءفاوحمرهلذواآلفشعره

جرحهشعاإلفىخوارجوعاليهمدحهفى4نلويهواثحفاشعنه3ولمفاظيخه

طائرةوغراتهمددارأصىداكزصنانمأوسبئاتحناتلهاأصلوالذى

لمجومايوردوويدرىفيقلويرومحصوتنةيخحوعمهئرةوأمثا
ءصتأخرعسحرالمحمنوقدسميترقالمئءصعرافىدىهذاماعتدوالرإلنألظ

قهمساواليقصرعنمحاصصراليبعلكنمرىنالمغرب

علىوففناوسئحارهاقبقناد6ياردشكلنثلعدوانقرطبىاعبدربئافاما
مباجةافىومطاعنهفيةواالمرائحهويىالصدوفهتوتفيراتويرنيقةاالأشحارصبؤله

ومادقفهمواسحعمعلىضعرفىلمحناواطعحمداوطاعنمملرسرسظاىذاوموفىص
لىببهيتجملوشكملنععداجماهرنظمللكونناصعءمضى

دىسرامحومافرعدىوافادةوفادافىالقيروالدةفدلىمحداالفىهابنوأما

لونكنقطةةحتىاالوهامبعطنهاعنمجفوالمحافىينغرالمبافى7متينالنظام

وامخكلزلالنيقوفىمنجيقعنرىمبانيهجزالةفىءاذاظهرشمعاثانهاالالنظام

الزابمالثوفدنوبغيرالسيف8فيهعواليثطفإلفيهخاليةالعذرىففرى
صالحعلىيستعانارجلمنمترلتهاعالفىسيضدولتهوكانبالثوإلجزلشأنهوعظم

صدافى6عليهتفتىلمولوعقليقينهوضحفينهورققلرديكقكقله0بفساداخرنياد
لفردعليهاليستعينلشعرحتىا

نناضهاالندلسيهإللنسخه3المامحةالملئكوضالندلسيةاإللنسخة

لظمنتغلىلنسختين4جمالةبدلألحمأتهاالندأسيةلمسخهإل3

سيةلتونلنسخقا6نداصيالفمخقاالمنمفقودبعبدرابئأماالىإنائوالر

لسيفاالندالنسخةمنمفقودلنظامالىكنقفامتينمن7بعلشمناذحمروان

الكلليبدعشهلتونسيةإمخقابا9يشفعبدكيمثبحلشةلدااللضخل8
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المقدمبالعصرالمزضبانلعقولتثياللمابمايقولفئاعرماهرعللم1لضعطلىاوأما
وشكللفتنةاأصابهحمرماذاذالسيمانحموأضعهمحومابوضح3الشعرحاذقئ
بهفرهاكماائعدبهمغرأشعرأهلفةلولالمحنةأإلمفىهاماد

يصفلفربمجترصااالفىلؤالرطبوهوولفظهالموردالعذب0فحئعرلتونصىاوأماعلى

كزمايمنحأفيمنحويملحكببوببفيصققبئواالنامفيروقالحام
لمجاورواستصغاراصتقارالمحاصراعطاينخروالمتأصينلمتقداهذاماعندى

ألياقلتجيبواطووالمديبللبحيدوالقرنصافاالبقلةاالوصافمنللهاسء
فلقدجمتوالحدثاتوصمحذورالزمانوفاكناالفىثشكزال3إلنالر

4عمايتاوحفه

المثهلقدرأيتياناأإليالمجلساهذابعضجملىفىوياناالفيفلتعدفال
وفيهالموالدالنقدهبةنصيباقالنافياانفىرغبولقداجميبماىوعصنقدامميبا

فموالصدةنقلهنفادفىمايسلةورواخعرباءعماولقدرأيتتالدطارهالىياثةز

فلتستناقوهوادصتميضهادغريمطنلهالعمسيرممنو0وصدرديه

مستعيمعلىبسراجههدىاسماكوعةثميزمنشهمىانفىفضلكالىلرغبةاثاشديد
مماعرفتنيمبزأومفاخرمنواعرفماوقفتبعضعلىسانرفاقفصنمنهاجه

والإلسترادوالإلصتقباحإلستحساننضملالتعتقألنيىواتخدأويماعاليهنحمقال
زلوقموطثسئصفىجلةاانعمواالهيهرؤستدمظرك51ننحمصتىوالإلستمالح
فاليرعكمنعفحاقعالساخويردمحالمساخخاهلذالئعرمامنفاتوعيكبزهوق

المتوقديبالمدوحاالاقسطلىادراجعدبنلوعرأحمدقهوأطلىلضا1
الوالإلشبهزبرقاالندلساحدىفعطيليةالىنسبهوالقسحللىرىما12سنه

محذورارمانالىنيكثهراقرلمأمن3بوفعلدلبوقعسيلداالنخةإل2
نمهخرهامااوقاصيةندااللنشهاتتهىإهنالسيةندالشخقاامنمفود

نهاخووعلىفبييناضانمعدعلىوصلواتهرسالعالميندلدةواطباصهانجزشالمقامة
سنهموفىفىطالحتهغيرمنقوطنجطعقبذكئم15وصالمهوالمرسليئءقبيااالمن

عهديبامنكتبشقرنياإلسبااالنالموجودةانسخةلونوعليهئةوخسخصى

نمعنمثلتنم0للؤلف
مماخةث
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المحاسنفتالشاكنساالبتنكانظمعنامنعكنامافىوانظرالىمبناشماخة

كالشمبتذاذاسضألفاظامستعملةوكذلكميإللياجعددخالياظمانكان

والمعافهيبغبرغرافظفىجميبمعىمنفماضعافهاصتىؤصمافىإلستضحافهاإلتبم
قبهأصدماوانالممدوحالحظلقصسناتأناالشباحهىوااللفاظحاالرصهى

لروحافاليهن

الصلةكورعلىالمذالقديمجاللاكمالثأنأحدماشيثينعنوتحفظفال

اتهاوناعلىالئحهوباالمحاصرامغاركمالقاوالثافىلهماتستمعباستحسان

قولعالحينعذنحمحصضىكامطمنوظلمذلشاجورنحاالحكلمقانشلهنثدابما
بعضيالخاصتكنماتعابوالعامةصرتوفاضصعاباغتالفهفىوهذابابلماثىعلجالهه

شالجديدالمحدونغارهامنبسيرتالقديمبلقلىاذنبثالصادقبهقكتاتعالىوقدوصف

ناعايمابااالماوجدنانحبدلنوقالمةاناعلىءاتإاناوجدنالوممكيافقا
نتقلشأوقد

31غيرذالجدبدبذموالقديمحإلمتدلناساعرىا

الرميمالعظامعلىصرقواطحسدوااالالنهميس

المحنىاوفلشمذ

يمااتصدائليرصلوواوصرضميألمعايرصااللمنقل

الجديدقديماهذا2وسيغلواجديدلقديمكاناذاكان

واالوضفبمقامشالسمواتالخلقجميعفىالحقمنهاجتجوصصألويرعك
وفيمعدالمقاالاعكصوامالممثاالنحذالكوسأمثلوالنضىبرامبأحهاالو
االعتدال

أولميرصوروىلحرماشابرلمقالىثرحماقثيلشرمقالعاللبيتيااردا1
غيرالذميملهااذميهوقولهومالواعوفرقواالجديدبدوالحديثعرىبديا

فرقوأتعرىصانعندالحسنواابيشالثافىاقصرقوأوردلفظاعان

اسيغديإالسلى2
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وقداتستكراشعراوذومقدميمالنعراعكحرافمماؤالقيمىاعيهذا
سعردجوانتوفنبلتظنمةالهانصىالفايفزغيراتاعاسلهفففىالاال

دمييناالومنلبئرالحالاتصنوهيها3اليفبونعدوحامبوال
المفخمةومعلقتهالمقدمةفصيدتهفىيقولواالستداللءاالستوأ

صجلىتكايالتالوثلتفقاومحيزةضدهواظدخلتيومو

وذلكبهالوصمهمحصنأدمماغفلته3أشمكبهذاوماالفراراأغنامكنكافا

عليهدضلهصبهرعلىستطفالخولهنهادوالبخعىكعير0آلنقضأعدادامهان
فانبهارئيىبلواليقامعيساالظالنقاللةوهىاريالتلكنزقلهنهاقوو

جبعيرايدالقىكبارئبةالنذالثيهنلملهقيلصنهأرأسنتكابانهامحتجاحتج
مبربانهحتهلافانفقيرحقيربعيرهوبلكبكوسراازدادعليهذا41تيموأو
طايقولمنغثمقاوللمركيفيهونفيلانهامحنوفةأجلمنالقوعلى

محولتماغىذلميهاعنظحاضطرقشوصيقدجلىفئلك
ولبنىليفىكالقيسينسواهاواطراحعسوفتهنفراداالشقوشالعانماللمعر

أمحنم5قاسعابلىكانالعاشمقانيمفلمصيروسواهئم3يدثيضهوجميلبكيةوغيالن

فقدباطصاظضعلمروابلىاإتيانرمقرا01لعينيهصخنةسخنوأصنليه
شبهعلةباطانمهاضانهانءواالعراضىاقيانماالزهدفىعلىفوسلتقااجبل

ظلقاوسؤبرطههادومسالغشااءوسولونابلكوداطوخءالسقسقابالعللا
انهذاجمنوائيملطلضدحسوقىنضسلههذامنالىيميلوالوغيرذال

أوتفرقأحماولتفمعحقوالتقرسعهاسهااخنايمنشابوالمحذالتنظراابهائمكإ
بأوضاريثالتلووفيهامنإللمرضعافتخرحتىيذكرالحبلىيحفطلمنمفصالنها
المحولئمالفذاأخبرانوقداغتساالمحماعننتغاالواهرأالاومنوضيعها

متهاقراجمبولعلهالصكذابا3ينبواإلالصل2يهبواباالصل9
نعدالشرفىجعفربئقدامةظألبوفرج0الظافسداؤضقائئاصهنا8أشد
قاحشيذامعىكراويذالبيتحبلىفثلكقولهقلقيساأاصييعيبرأيتصنإ

الخمثبلنجارةكااليعيببودملشعرهـجودتاممايزيلقفسهلحاشتالمعنىوليس

لببشالمتقدماسرهعلىبئدشقاايعاركاوهذذاتهقهاكردوث
ستعلق
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صوأهاوألصضعولمعاالظزلهخبراكاظشواعرلتملغذىحمدحقطظبهابقولهتعلق
هالصفاتاوهذمهيهامنيه11اليصبوهذثلقىوفرةحقيرةااضعلىبذلكفدل

منلباباهذامناخرموضعأيضااوفعظكوالمملىالصحلىكنضىتتعنوها
قأخرىفصب

صالعلىالماعحاالسموحبابأملياسصوتاالبمابعدمانام

3أصوالىلميوالناسااىقىتولىانثمأالله2فقاتاك

4يوالصالىحمنانالناموافاجرطفهحلفشاالإللمه

علىصلاللقطلحاكالبرضاهوعضدنفسهءالقدرعضدالنسايئانمخبرههناظ

غوبغيرعيوممطروديهرالهنضسهفشيدعلىتلكيالشمنالوولالهنهالدنك

انهففسهاضعنئمعتهبكثاضىوالصينرتهمعاعلىوصوالمحرصلتهشمو

ضعرآخرمننمأقرفىئمالخقالأخالقوهذلفجورواإلحنثرضى

الشرارفقالااالوضاحالابمضحه3والثحرارالحمعابثا
أجرإلولوزسيماتفثوييتهاتسدولمادنوت

جمىلخزيعقوسالهذامنوأيئحبهوعلىنفسهلفمجقكالقرارباافرفىوأى

يبفرورعااوالداورجارفوجهعنالولدانأاوال

ءالطالنسامبغضاانهكاوفنلممنوعامنهكانماعلىاصمههذعأيهصسلواف

فنعنيدضئعلىصصشحكرتماثحكصبتهاالسبابكثيرتذوكثنمفرجد

وكذيرفكوزوا00عاادماعويدأتاشعبامفيماواماقوالعاادمنمفعال
ئلوهوألقاالفرزدمهمبورا

يشكاشالرنعههـإزأقمعامةنينثمامنليافىدما
ذاإصاعنمعاصراالرشيهاذلقامقدكانثعثينمنولوقاأرلكذبةفهذا

انحفولهيرتبروقدقرعه

العيوالىممرمإعوقصرتكنمةظينفنمامنشفىليتقد
افيمةمنبهماشهرظتعدفمكنهبثوأوقدبلىمغرماإللزنامدعيافيهسكن

لحاكعوفىشباكلقمىائعينهديوانبحضفى2يعبوألإلال1
صالصلمإالصوالأإالص3
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الىيعلوالمثهوراضمتهاو0ومهاتهادمامته0إلعدمنعكلىعادواالساعدبكن

أغاظوهنالناءواسعدعاالزناءادعاصنفكلنيهشحريبهمثيؤيتبحيار

االجناسءهؤالوخذاظرفجريرلصنرأهجىإخهفيهوابعرمنكبدعايه
الغرثانكلهاليواةقنسةدأفودعشملةالحعحاسبىعبدوهوسبم
1يولذنكوصمعإلنلعرلصردااليهراليعا

ئياسواخلقانواهداليحرفنتىإحدالبجوتأفصىمنواقبلن

ائيادثدالهبعضنمااالامابهأهيجنبفاهنإصيعدن
وراظمنارجلوترىعلىونحنوبثعممحفاتوسدفى

يبرجالنمالرضاأخلىقرالنوقعموادعاعهلتناالسودااهذتسمعنتفا
يرةمربماالالسودانتارلمضكندادراكالزاهذجمنلملمرضابرالفىالصلق

لهكا0والمحدبمابهافيهمدحعايهيصحرصامنوالممنوعصعرعير
ارصالاخلمنكا2كبراالئالمرفانذكعلىليلودمناغلىمستغن

قاالولىقرفىطبقةامناعرنحضرمهنمتقلحسحاسابنىعبدهرسيم11

وأصنوغيريونفليلانهاالممفحيحوواصودوكانجرلاالولنعشالقرن
ةاوالالىقصيدتهشعره

يا0ناءلرصيبواالسالماكنىلغادحكقىانودحعيرة
االغافىتابفىوردنهاوفدبياشالمارةاالئرفبنامفااقتبسالىو

الغيراآلتيةةالقط0ص02طبعقعصرجأ
نياانقحتىكلنحدواو0بعاوأرئالثاشتىمنتجمعن

نيانصاليمابقينابقيشمانىيعدالخيامقعىامنواقبلن
دائيالدلعواانمابعهااالعهادهيجنيضاهنصيعدن

بنلبكرنعبهمالثايلهىسععدبئعوتوقيلعروواسمهبهراالالمرقثى2

لقولهبذلكلقبشاعرباهلىثلوا

قمالدبمظهرارقش0لرسومكاوارقفرالدا
مجسنالمرفشوكانمماأعهبنةاوصاصبتثهوربنالعرسالموهوأحدعشاق

فتيبهالبنءئعروالشعراكوردفىكتاساليةلضابقالحرالى
اقتو
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اليزرالوصولبهنكثيراالجتماحوكانمحبةوشدةرغبهفيهءللناوكانت
عتطهبذلكحسبكذلكمنصفئمئ0أشعوقيكنولميةوأخبارعيفلثهوله

شعرمقلنافىالخلقهعيولجنالقيىئاعيغاوصضكناةئلظقالأنقلناما

قلناظهاوعيبهرادااغاواذلكبردلمقالنظرالاالشعرفىارادبكالوصفعل

0شعرنطتىفقدفلنالمانحمقالوانبهنكذلكولماذاالناسصظ
لشعرأشداضالمنخالأىاالوصافإفبحيضمفرعنه1ؤرجمرادؤفىجمابعدرما
كلالمومنقالبهعيواشدلنحرفهوناشمانجزىحوالتنافضسياالمن

صلهلبنيانالمتزلز01ناالستمضعيفااالركانالخلخلالقيسئميا

نحلوأفىهمفىالقالبأميمعشرأمياميمخأصي

2هراطىمنأقاموممنلنمطراالخليطبينثاقذو
ممروصصبئامنهافلتوالالرطصيدقدبوهز

نصحاءوالمجصلواليتوأصيواليتقاربسباليتناالذىالىممومهذاتسمعفانت
قىجقمجمةعنذلكلكنأحبابمنكرفرفةيذنهايدوىاصاعاانضموىوالقائد
خاعيوليخالخيام4عثرائمهى3اضخياماظعنصألقلبتبةمضطر

لكومعدتانقضفقداظيامهذيئكانأرادئفاناماعردانوالعشراوا

قديملقياكةاصرديواننسخبحضلبيشاهذاورد3كذاباالصل1

تاالقىإللمصراحطرالشالخليعابينشاقذبتغييربعفهاوفىالصدرعلىجمزابت

والمرخبهيقتدحرىالوخلفتهشعجرصغهـالمرسالشطربهاالظاعنونأم
اخودمنهقلناسايقتدحقصاشجرفيهحثر1ءلرفيقااللشجرالكسرابا

لعئسرمنوابوحنيفةأقاارةصيوفيهسكرزهرموضعبهمنخرجالخادوقمجئمىو
لصحاحاوفىءسماافىاصعدليرقيهاوهوعرحلولسجرولمصصغوهومنكبارا0لضاا
كتبرشيئاقال0ردأقرسالمالقتاداالسغرخةكنفاخةنغاؤممرتهأ

تل1ميمغضياصي01قيسائاصقولجالتقبيعائيومنالتتبيعصدتجابلها
يمملونعرابالاوانصلهانباتهمحمننذلغوراأمالمرختباتهالذعمنقىلوانجدايعول

لبلدالذىضجرانغبرقفواواستأشلؤكافاذارحلواتركو0لاالرضشانبامنخيامهم
اشعارهافىحمرذالثكئيرتذالعراباركلاوالبهيرلون

لرسا71
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تامحرفقباالاءبهمزراوانبذلثجمصفافيبرلزبهماأقىضرعئرعىالن

فالئم6لذمحدمحدهالبوالوزنإارمسا
رخدأفىفىقالباأم

اشديدحتياوابعيدبعداالمنشئاالولمالسغالمنالسؤالهذوايمى

هذابعدوفال

هراطىمناماموكنوالثطرلمياظبينوشاقذ

وهوعهجمبوداليبالغرالقيلوذكمعنىاالفليلاليفيدفأفىبهثييثوم

منماقالإلقامغاصبطلفاغيروفلبتصيدفبههرفقيصهانالىرجعنمحمرفراقذ
قالئملغيرشئققدم51ءالبوجونمفهقافرإخبالرا

عروجمراقمنهاوأفلت

فامن0وجرأبيهاالقلبجيمهمهرفاوبصادتفدلناسانكرأنعندن

باراالابأصيدرأفقداهذوع1ايهااجةصاداكأمالابارالواالركثةصادتأال
وفلةكاتاركانبياشاالصذهجملةنظرمافاجرإباوجةزنتذدكاهران

اؤشازيوله31بهذبهرغاولوالتهزممامهاقالمةتفيدالفانهافاداتاال

علىواليصدقصرااليصدقمنوستجداوندارضمائللامنأقروناا

عزضكافاذابنفسهوالعيبلالجسنبهويفدسهاضعفعلىيبنىمتأخرمتقادم

كالمسواحمستمتعانجالقهأخالتعلىعركمنعودعهظمتحرضافطاهذحن
لكأوضحتهىلذا

بهاعلىوسأقفكسعطاتولىصجداالشحرابهئروفضكإلنبوااقال

علىالصصاالنقدمناهجمنهجامنبذكرهااالالوضحليساالصاطهافىالمؤنةلحظيم
برثومهوهملنافدذلألوأيترغبةالصرحاتهجينالىرالقصداالفصحاهبغض
فتخاوجيعنااجهموكنافر

وهرتصيدالقيمسئاعيفنهاقوالستعارةإلسارشيتىبئاممدةعقجا1

منجمرا0ائلصيدمعطمضححجينقولوااستعارةرواافظقنءؤلببتاقلوب
علىلخطالالىالقيسصأاانالعلىاالسفافالتصنهاهذاعلىأستبتمماواتظ

البيتينيئصاميدقكرابهذتقبتحسنموقراقفراقللكرمينودجهته
قال
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هنهئوالرفعهالعلىمنضيزالووبهماوصفناعلىسمىئيرنقايز
قيماومعلقتعحيهاطصتهمذمتالصضعة

يعمرفهرمتخطثومنتمتهءتعبنعئوالمناياخبطرايت

هعطنالنممديننامجمالنطالبهمااعلىءالحئوانجبطنحوصغهاطوفدغا
بعضهمويموساكابعماهـكانهؤلهانمايفنقوصقلابمزطالبهبل0رعضاث

حتىنياطشيأمنتخطثإالانسهامانابهائماصتىلملعااكلمهوعلموقد1وين
حماأفصداالالحيوانمناليقصدضكرضارامءالحثوانجبطفيوؤعيفيميارضمقها

وتوغبطةقومموتزهيرعلىالوهمخلدطراتهؤيايخئماتهرصلجت
بلصووهيهاشابغااصاصروببالمنيهاخطاانماصببهالحمروظنواطولهرماصم

ارماتهتدىكاهتداثهانولوبتهمااقصدنهخيندنهنهافالاالرميؤخرلمظنهصن
هارصاشأيديهاباقحىءلمال

بشهصذبرأبصافكأوقال

يظمالناساليظمشيهدمءبسهصضهاليذدعنون
اهعقالمثرشهادةالعادةنجرلقىالينقضهبئوطلإافاطاوقدتبهاوزهذ

عركقناإلصواسصاهليتهدتبهمنصومتكوابماصيوعرنالماانوذاث

مأصلينفدشاقياسفالينالمهيرهبالمافااانالى0صوارةططاثاشاوانكاايهءشحره

الظالميظموفوالمكيدمنمإللجلةئقمابثاورهوأضحبةمنيرهبهكنيطردابس
الينيخرمبمطانمايضربلوالمظاصمتبااقباحةكسعهالسببذناثؤيمونلبهرمن
واشمصحافهذيظمالناسإظمالومنيهميقولنحانواتاحندوحةنوفيم
7ظواليظلمن

منوجمسيرمةماسنداوأمالعهاظيبشعرومومنوقايزجمرأيصانلأبرالرل

قالأبخقاطنهمذإاواليهلكؤأملفهيناتحفظالخامة
12أنشسائلهالذىتعطيهكانكلومهجسهاذامااقى

بدربئحذيفةبنحصنيلقمدعبهافصيدقطومنالبت2ألمينإلالص9

طوأوطالفزارى

حلهاصبالرواااسوعرصا0أفصرباطلهدسلىعندالقلبعى



062

عرضيهمنصنيأبدفعبقاعدبهسرورمبهنرسلهنجضأصبفابهاشرمدح
راظهارالسرالعاليةبفهالئمرموالمهميةلساالعارفقالنفوسمفإشامنولبساليهالنياا

ذلثهبلالمعطىبعطيةبهبعالدظوالشهبلواجهبتوتزقوسهماوجومهمتهاانللى

اليظهرالرئيسةواالخالالنفيسةالنفوسذوىكثيرمنسوصغتىهةسقوط3صند
نموالنبهرقفمأالنمكندمستطيلىواليدمعمامنشنيلماالعوإبزقالسرووئ

وجههيهالإلنهالفخرعظيماكبيركضيرالقدوماليمدحفحيفيقصرعنهقدرالمال
والففصالوعهالحجاءانقهالبنامذماالساثلهأعلىاذاورافابهيمتلىشو

بعضهمقالبضدهذايفخرون

المتقلبصرفمنوالجزعهؤسفىالدذابمفراحستو
بهرماصتطالهاحبمنجباواعليههذامابيتهزهيراوغرالمستحنولكاغر

الطباعوالصذالثتستحسناطمموليسصءواالشجدااطبماتفىارغبةمنكمعادا
ءإلنوفذمهملناساسادقمنيفايمدحزهيراوقالإنأبوالرقاالمسالثاهذتساثه
لهوهوالثذعلىهمأظنبلساقالاستحسانعلىلناسكراوأالذم

1للبذوالماحةاوعندالمقلين0ميةمنصلزيهمعلى

لبذرالمقلهمءعروهئمكرمافلوكانومقليخهيئطئرنجهماناخباربهماذمهمفاو
حانفيهمقالالذيئوالحالاعرمايثهوائوالحاليستوواحىاالموال

2المرلاليتيمعلىوالمشغقينيغنيهفقيرصالملحقين
0اتالنهوكازادؤلاذلالرالوازلالملقليلاالمرل

فىيعودفقيرهئمكالحتىبغنيهمفقرهملطينالخا
3نقهـاضاظقاوكا

طلعطالمرصوصارئةأببئاسنانمدعالتىالصيدةمنالبت1
لئقلظنيقلتعااسلىقفرمنواداليسهـلووقيمسمىالقبكنمحا

27ص1821سنةنقىلمجعةبتثابئحسانيوانابيداذاحاع2

يشالمزلعاعلىممونوالمةبغيهمفقيرهمونواظإيضالتاالصورةعلى
عرتإلجضنششاوكالعبدالمهابئاخشطرفةهفابنبدوبتنتىلخراهى3

سنهبنحوسبعيناالسالملوفيشقبلجليلة

الخالطين
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الفقربذىنهمئلهاوىوذ0بنضارهملجيهملطايةالخا
هذامنلبشحمموىاهذامافىاستمعئمالقدحمنالنىايقالمدحبيثموايهفهذا

قاقوالزالالحلل

لابوحغاوعندللقايهميمزمن11حقصهمعنرعلى

القريبكاقدمنانهاضيعوأانهمالمحثرينعلىعيوباالولالضحصذافنى
ائسابهاىلذوجمهاهـبلارميموبهمابدىءأولىلقالرحمويبالغررعواحق

اهـثهريئخبرانافلالبحدذلثعنوماففعلواالقرسأالقربصابهاابهاعنحرذ
مولهفىاالستحقاقكزمنيسمحونليس

حهميعترمنحقجهمعلىكنر
االنصافعلىةإدوالزنصافاالءرابماويتفضلولمأنصففاغاقاطعطىاومن

قدرهمعلىكربمطاعامنحمرمألديهمفدوقصوراعلىالمقلينانالبيتنىأخثمأمدح
قولهئ

لوابذالسماتنلالمقابوء

ذبثعرفدحيراللوزمعكعطالماحتاوايئارواعظيممدحاالفالخوالبذل
قخاطاوهذاغايةالنائلبلجزهم2يرجوالذينمودثلبطمشهالمجظىمن

هذاعطهءاالستقصاعفلواللسقطاتارغيرهذامنولزبباالشعارشوفىاالضيار

بلهالمتعصوسيتعاىءميواالفرئاالعلىفديئخزيالواوءلئعراإلنأمدحإضمتهار
طأظغوامضعنتفتمساملوابرهاناهذايهرجيحوسبابيانااهذوضوحعن
بطلبللطاذامثعرلوطاصيراصانوزعموهفماطالبهووظماءاستقمابصووا

سيمفالسليمآمحمبهىالذوالمحالؤعمالذىوالباطلفصيحهوانمحيحه

ولمحتاشاراتهوفهتلئسعرمافاضكباراته21أاعيناوانماسمعيبممميموا
الدالقمنحهبليخهتغنىواسوحققخوقائيحمانعهتصرقةحهلوملحته

الثحروزلهـخللانفؤهمالنظامخعمالافىعوماهذاوأمئالاقطاولةالدالئل
فمافدمناهجوأداخلحهمدحطنحلغووالفظهنقالبوابنيانهونناقضوضحأركانه

عمطفكلصضفاهذال9وملهكلبارانهاشماراتهلمحالمعتحسنشناالوصافمن

يربرالباال2صبدلرزفوردلفظشزميرديومننسخعدةفى1
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أهلمنآمحنلموانكربهراوالذيهردإلعغواعرضنفاالعليمورفعلثلحطف
عنمايضنىالقديمينوالمتقدميننالفحائعرهذينمنعليهاطاهتكوفيمالرال

فاجنباصيداانصواعمقىىيأقىعيامافضىسواهاسقطاتعلىتفتيشا

كقرلةةسااعةفالتععهالذىإحنشسعراايزبءمنقاألبواريانالفرا
زدقفرا

افوااالصحخالالمنءيدحلمواصيابئإلوعهزمان

اليسحنضرجكابمألمييهصةابعضلهيلفدمبلتصماوحةمجافافرخ
يراظجرقولويمجوحمنواليغنى

لالثالجروااالجبذالحالبجرفمهزولوولد

أحسن0االففاجهعلىينخحوانضفاأيوقدتحلبغيرناصببامحافىفممبا

قالنشكبضيقتكؤهذرامنحصتوممايعتذرواياكاومعلحذرهذظمنه
يرجرضليماصكمةاوفحرخثولةإخقديتهجنهوالسحربةوممايعاب

1زحبواليابفهزتهالاعصااتجحلىدقدبوزعمولو
فثقلتوأفصحهاوأملحهاوأجزالقصائدجرأحلىمنقميدةفىالبيتوهذا

شحرفىاكأكهنهوفهـاطضثنةلغظاتيضماازدقفروالرظةحهنهكهااقصيدةا

فرزدقاضبمأخيرأولهؤاخؤوتقديماصىافىامحالمالتضانقاداروفال
2خاسبتأبوهجمأصامماجاالساكفىومامعل

الكالماهلىعىاعبدالمالبئهناموهوضالوىالمحزمثامبئابراهيمبهبممح

المهصئعامجدأىائرأمههناصيعىاالمملكصالناسقظماهثامنابراان
التعقيدوهذاغايةالغيرالناسفهويسههأمهأافهوضاوحالمهاهذأبوابرايم

يفمرفأتكاشرلهاصوىنحتمننلبساخنيدوا

ىوائحرائشهعننجرجهنهالسلصاالحثحركهاوبشرعهويانأبوالى

ذاالمحادفسئيرفىجرلماوصلىفيلبائيةبعضمدحفىفصيدةمنبتا91

يناممبهبدلبهيقروايةو3ببوزعأفسدتهالرالمهدوحالماالظلبتا
اسمامحيلبئهئامعمدحليتانتحضاالبكتاساقار
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1ءكفاواالهـسغادواءوااليطااالقوافامانحتشاعرلمنممايقع
اخلذلكخمنالسالمانااليستعملذلثؤعهوصرفعاالينصرتوالزصاف
ضبهااواليقامااليناسهاالىممعمجاورةمومةالمذبهعيووظلوأفضل

حميمتاقول

3شنبوالدلفيمامليحتى

ءشرثابئشآضابحضوعاظلى

وحورلمفهايمترنححفرغيبتنكفا
تقاربفغرسابنهماففالجسنسهاهلهجامونوالحورهلنحيماوانكان

بعصهمفولوئلهيملضاوالوراطبايةممامجمعشالفظةوال
اجلواالتصابوصباوانكنتغيرايقالنلوالوالته

اترانبكلضراوكافورالخىبنضمجاوداظألعادتفاح
جمععوقاألصادقزهرةلبنشجثثرقوالتفاحاالنإنجصجاجشمىمنايمىتفاحفا
لوقالحدواؤيلوالعنرالنهمامنرالبين

حراءرالرائبوكاضفىبنضجاالعادصردالوجنتين

فهذالبنفجافبيلمنالوردحونالرصفواخنحادالوصفأل

فاعتمدلشرعاعمناظفتقدالنوع
منهائداسكاأضعلرهبمسقطاشتلفاتالمولديئءولفضالبوالرالنظاال

بمثارققبايئكانالعئراتءوالالقضفاالزالتلطلبالعراضكاحماعطالتتملاشيا

اوممبنحببنكذالصابمكعيرهايهبعاقليلهاوفيصحدكبيرها0شعرطبقات

الردىذلكانهدكواذارديهماطمابتذيمجيدمااسمعتفادالطافى
مثلهةلثقيشافتتاطالشمراالسمنوممايعالظجيدمالغيرماانأقسمتطما

فصيدةوحبيباقول

بعنياوبحضيامنصوباوصعاعيفىبعهالواانيهونءاالقىاالخيللظ9

ءوااليطااخرصفبعضهاعلىحرشوصبعهالقوادوننءكفاواالنحفوضا

0صدونسطبعهاظاصضاصكتابختالهالمبنىغيرامنآلقافيهعاد

لثبواللدافيهاملخودتعتينلصضااتابو2
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ااضأوطالبهاأدركفعزمافقمماوصوأحبهيوسفىعوأدهن
قصيدةأوالجنديكفوومثل
اذبغمااللوكوففة0راخللى2كانهاكا

ويعاسأيضاتيلدهوردىفبلغيرمظهراتعلىبثضمراتسأهووحبيبث

نشعدهااالقنواسأبىفصيدءبتدالمفادالغرضكاوالكومبهاالمتطيرصاتأالفتتا
جلمىلمكندكاالوفدافدخلارالجديدةالدنهيابتبهنيهبرخالدابئصكىبنالصل

فأشدالناسومحندعوصءوالدعآءناال

ادىودأخنكلمفىواعليك3بادىشرعاظانابلىاشأر
ظمتمادىئمبعضالىبعفهملناسونناظرارأعسوةذلكمنفتطيرالفضل

يوغادىرائحبرممنبنىذامافقدتمانياالدعلىسبقرلشعرا

وأضافشقعلخطوسهصرعةوفحةاكالقاوبوزادخطؤقىمجهلهفكمل
جاليرهـخلودفهجايمدحاوادواتوجعبذكرالموتشدةالمتوجعةللنفوس

بهفورانثشرأأولطالتنيماوحهذانيوفرقال
ائانيانأنإلالمتوحبءالموشثايخاىشانءدابككفى

كلواستعطانحثرفيةبتدااوفلقيةأولفىوالسمابفتحفخطاسهـإلفهذا
بد0كريوسسنذالههذامنيريااهذوق

ىأنشدءعرالنابعضانوذالثعصزالىاالستفتاحفبحهذامنمثلرؤث
فقالالمهرحانفايومءاإالعي

4الرجاناهـووأهوىمنوجإنردثيهنوىبضقلال

قصيثلظرأبرالةناعضهنصاكتابىمحرااأبوصلولقا1
بانثارطاأدركفقدمافعزما0وصواحبهيوسءهنمحيدقأدغام

موضعووففمصاراليمأبؤكالمصتىاالقصيدةصقطهاظبضداااسشذ
الصمدةفىرضيقابئروى2طاهرفأجازهبئللهاعدجعنهافراحساناال
ولبادابلىابعحكلوضانواسالىيوانءجا3أتعبديلنهكما

وجعالميرجانواندنكرقااممذنلصنأعتافىكضاساجمزالبيتوردءلبادىبدل
هالفلتقالإلئمضرىلداافاوجحهاداىألثدقانللبيائراوقائل

يانبثعرفعندىلرىتقلان

عيظ
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لشاعرامذاولوكايواردإنأقاحسانهحميحرممادإفتتاأجمواستطاردفأعي
البيشفيوليعكحموذنأليإنعكليهأيسراالشياالفسادامالحمذالىممنصاذقا

بشريإنبلحماالبشرىأىالمهرجاناضمحووجهنوجه

المحكوممنبماقبلهاصطالقئمممهفيةاقاابحدتاالتيانداصبولظ

بعضهمكقولفيهلقاقطشرامفردواغاهى

1صدسالمارببقاكواعاديلابرغمالمنىفبلمص

هوداعديهىنأصذصالخكجميعتحالمحربواطةاقافيةاهنهترعكثانةفأنت
ومحسنلخقبقافيةاالتيانوجمزمكننقدضعف0وحدلسعما

العتابوغلظةببحدواقضجرالحبيبالندجلىقءالجفاأيضاويقبحلق
نواسقودأبعصدعد

2عسيرلديكيورمايرصوغيورلوكابيتينااخارة

سضورعليكوحشصفالرجةزائتخالوالالركنتظ

رنسصونينوالفرساالبينهموصاووشقوماالقىاور

فولهوذلقلجيبتثهذامنأخعثنوالالنسيباهذمنباوخأسمعقلم
ماعشناصارككانوالعليكبرضحناشورللزابفالوالصميقةلمحزوجةاتطوفىان

يشهدعليهانكومهعلىالشوريومالىصلونواليتوونراليتزاوالذيئلىقىااالنحن

ماتواءاردالىامنودوالمهظرفواارقأهلوحافىالمحراوافضاكإنه

ابريةاوالدتهذهبتفأيئبوسو0ويهرمنصلنفوسلمأحبابيفدواأن

ءالجفافااداعهطبايهبالفتوءالوفادرعااضاراصىاديةلدابهاواد

بهرتعملىاذاواإلكفاع

98شعرصققدافدامهوووالقرصىبوعدىقازيالبيا1

هودربالحاكبةاوال0ووارثضوهمنضاطووؤه

يدالممىعبداطبئالخميبلونواساضحههايدفرفصيدةلياتحناالهذ3

خدافىمالبتافىشرواينهامنمااضالفاتبحضدوقديوصرأمبرالمرادىئه

ابيتاومظعوفىوفىودزوجةبدلوحةورخالبدلاصباائىإمديقوموأ

قرببدصثالثا
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صرفةفنهااناسشعراالجناسكثيراوسلىعرالثعيوساوتال

ومنهاسقةاللفاظامنأخفىنهازالأالممافىوشقةحاصرقشعانوألفلظ

المموهوفىإدةوزالفظرتطلوقممرومنهابعضاؤنهاسرفةصعهالمه

ومهاأفبحهاوالمعنىوفمووعنيادقائفاظبزوقنهامسرووقاتسالىصنا
هأصارقكسرفةوالشئمنهوقالسراذالفىوالفضلىنقصوالزيادةبسرققكفة

بواقيصاافال0لهيصأبالكرالمأبىذالىدةاذنحنواس
1قدمأخرمحنوالةفلينتأحيىبالوىوفص

بثلمفقاللحن1ؤصرؤ

31يصيريصيراصدجثكنو0دونهوالحلصفاصك

كرعنذوقدلووتجزالةوعحوأطشيهاأدابتانفهذامذامح
المعاصروسفةمنهاخذتهصتىابيتاعالهذاالشيصمازاضأحدأالقالانهسنا

إلنيئممقرءخصثونيخاصعضهاطسنأمحابيناضلاقيدةا5بهذوهةسوط

واسكبفههسفةعنهامحدلصيدةالةهذدسوىالىواللممنهاأؤفللهليس

يرخاحمرهايظهرالدالمأشموماوجدتهصاأبوابماوصفناممنعلىفثرك
عراكيغفلىواسعراسيوهـغرممالط0مارسناخصيبدولظو0ماوصفنا

سبباذاثمحرنفيهاحتبىالذىاللفظوصحمهالعيبامفرجرمفيهاالعىزهمجووعنه

الموتشافياقىأنءادبكيمفىالمتنبىمرلصلإضاعنهالنقاداغفلة

أعظموجعلهاقفسهيماصافعأدظماباداعمووصفهيمممااالهعلىملكلااهلىففع
سةفالءبالالمقدافىفماريمءدابككفىلوطفغاءدايدائكئأراديمالنءالدا

مهرأعظملظاسبينبناوكفىلىتةيالوءالفناسببءالبقايدطوليرءالداهى
انغسادهذاالحطئهداستعظامبرداالولمءالدانضأعظمتنبىالفيخهيد
يقولن01دلمرااالىبألغهو

الموشثافياوىانءوصبدامافيااعنةانإللمناكئ

الحشبيبافىمافيلائلغندتهالبيتهذاالهطائايسامتافصيدقأبى9
لصورة01هذعلىنوإساثيديوامنخطيةنسخةفىوردجمزالبيت12
بسبرلمجهـحيتبعراولكن
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ضاطباذوشدقجفائهائدائهضثونةولالمسضمظغيأرادؤشءيخودالدا
كثيرالناسضاصوقدتأدبأولكتسمعهامنهعكظماادخعلإلدكافالممدوح

حمر0ذبعفابمانخنبعضهمعندنحاطباتدعولونفهمنااهذامئالفىصمحمامن
بعدإإرأوكذااكذيلالبعدقلت

المحهفيهمجتاجكانوالىجديدسلطانقصدالىقائلهانيضاااقماذاعيوسناو
وشرفهسدفقرإاكأواللالاصصعمهابهنوكموقدصدرعنوالمخيمالتعيم
ملبئوخطقمنيفةيفةشرنبةمسفىارهذكافىردعلىموضحهدفواصرفحه

يأةمحظماياكيرىو01النيهااليرسيصالفىانهبهلفيبيتشأوليعبهل

عمااعوانهماقاللوفحالةفىنهااباسابلرااوصولوكائهبئكافورومحم
يرةحقيرلديهافياطعاخىادسعال51لجاامنبهعاملهماجميعن01راواعايهحمالممن
بروالتيعظتمقرانذااكولديهالفئممنانهالوفتهشارفىكافعمعينيهفى
ابذلاتساحااصبرعلىاررمنكاخالقفبهنولمصتوانبالمواعينيهفى

بصدوغبةفزمدااذامنالدولةمامحنديتفلوااالدابلافىالرغبوالمن

باطمنقلبهقلهيساالسودانالمتنبىورأىدلإللجزوشاوقهاقليلالباوعا
والعتاسمايعطفليهتعتباقشبموالعليهيدلفلمالدولةعندففمالهقربوا
لربهـاكولمجظنجامنغمملةاولكفرانااليقاعيتوفعانووضاعفاحظ

ينهالودوعيفينوشعرمئرضطوكاننوبيإلذولةلدالمجفيعرفوأفبل

محالةوالمرعبعزالوأوفركرامحاسنهانؤاالكسفسقطاتهذلثومععيفينض
القهبهمايصفذالثمنصقوبقبحهعدويعتمدعلىامحوماتعقيدالىليوكان

ءاالنضاالمهمأسادهائهنبهاتسئدمسثدافىفتيت

الملحفىيقرلو

عدنتوالثقالزاواثوكهادمابريةاأائئبهو

رفافيماممافيبمثئاليتعلئوالبيتبهايممأخرىقمياخرنليتقيقوو
بثئ0ماسعوالف

تقاوملمضحنعليئاوالقاوجوديإقماجاودخمنقككا

ءبعداستقصاظيرشمعاتيهاوانتيأمنالجناس01وهذكثيرهذاثلو
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االظدةأفياطلعشمنهاعلىوانالسالمذمومتافهىمصيابعداستعاأطاعحشوا

منأشياصالحاعنأيضايغفلوكاةيادلسعمتعزاصلشمهاعلىذفكيشا
ولةااخشسيشايرفىقولهصثللفهماصالععنالالثذفربحمالممكلى

لنسبشرهاأجمهماعنكنايةبشمنيرأبأيخاخجأيا
لحللاالآمحونالوادكنايةالحسباأئرفعنخيركنايةبنتوأخخيرإلطفي

يبالمهيةرتوعنهرىبواذباشرفوتمميقغاإلللنايتسزاااللهمافهاتتسع
فصيحبلفظاهذاصالحعنكفلىوفدوالمنافبالمفاخربصنوالتصرجعنهويئ
ايهاوهولوفطنلساناطرتالىانةابزنفدكاديبرصحمىو

النبأثرفعنوذاذاغقخيراثبنتلخيرأخأضتيا
ندبئالمجءاقعرامحلافيامادالأئبتئاللةالذوإلناألبوالرقا

لقيتييهودقجتوانثذسوىايراديقمنويهكاوغيرذلكلمطلةواوالغفلةالتقمير

ءصالعلىثاليقوامالظحلولناسشعاراعيولمجاكصئفالىإتحتجقفياسو
هاالعيذقاللمنفقليتعةفيالمنولضمنكأعلىللهـاوفىك

قشأشعارهمذكا01متمهرالشهرظالوالفلفاالففلالاالكاأذلمنحماظشخالعطا
ميلىالىعليهمميلىمنعلىنفلتهفقدبةلقراسوعايهملجقبمفابةالمروهى

فاليصعنالثزلهلىويتعيعالفتعيلخحننقدالىفامايانأبوالىقاللبمافباط

0تيهلجردشاطبظتشحتملمالحيزافهوفىأوردناهمايعجمنلمماسولثنابراد
ئج0سواالئعرعاتمحردوزادفىمعناوأغربمبناهدامامنهحسنوا

والصامةلحالئمالمهحهزاالىانحطاطهابمقدوندالظالدونابملح
أهـحوماءبئغاائربوماابيانافطأارإلنأإليا0كمدلعوفقتقال

وصنىبكمآروقضىابكلتمصطااأنجحفقالحبكسلصاأاوبكطا
لبوادصمناقكواالحواضرقبصوبكالقذصمثارمن

دقاالائلبوفهلممرمتاالمقات

دالقتطواالفهمباطف

لمرسعمهممموانبيصيدناعلىوصالتهخرأوالواوالحده
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لحرمبامحتاب
خةشعواواردعدا

الخاسىاالفرناخلمنقتيبةبئمسماللهعدعبىلىال

ىحمالىالرحمنتةابسح
مراإلكالجعلناقتيبةبنمسمبئأبوعدعبداللهتسلماقا3ولهعدواعلىاللهوصلى

عطائيراضينمنوإللقموالبلومحصابرينوعشدالمحنيئحمرشماالنحمعلى
ونشلسداطنهابفرطظتةالئووتحاملالجاهليةوحميةالعصبيةفتنهوأعاذنامن

قوتمرتاقولافىوتغلورذلجةبهاصوتاص6لةلعرلبنكانضالصلؤلدفعا
السيوتغصيمنعهاضفدتفرئمءؤيانبرالهوتيبكذإؤبهت6الذم

اللهؤلبعدمنلقذىامنمكلىطرفؤإللثجاكرذذاايرسمعلاللهصلىالنبىمن
لحسدهوإلداوا6لبوارلمرالهاوفى6كةاالفراطاالوئواصطئقربهاممنبعدبقدر

لنظرابعدسداطصيانبايئوءصااالركواقلهاللهنجثصىذو001العيا

قسمنانحنتعاديقولاللهالنإففلةالمؤقىوعداؤلهواهبالنعمةصسخطهوا

بحضابعضهمليتخذدرباتبعضصقورفعنابعضهمالدتياالحياةقمحيهممنم

اخذوالمحسودوالمبتدمحمإلعطاالحظوفاوقامحالرزقإلسماوتعالىفهوتباركسخرإل
أبرىغايقمالىراوجاأعطىما

هوفىااكصاساتملاللهنميعادىومنمقيلالنمالنعادالصردبئالوت
بقسمىراضغيرلقضافىمتعمعطلنعمتىالحاسدعدواللهيقوعتبا

حمرشاعالعدمئثتبقالمرحوممنالقاسمىلدينالثيهبها01وجد9

يهتاسفمعليهاوقفهامضؤونجزنشموصفةكافاجموعةالدمشتىلحزاوىصافضدا

لشاممسندانحادنجطقتيبقرحمماللهبئصمبنهكبدالعلعالمقائيتألياسدا
لؤنارجامنيةاظالفتاوىجاحناطالجينينىهيمابرالثعيخعصر0

آخرنسخففىاالخرحتىكضبمخرومسلاعلىالمهنسخهارحهوقدعثرفافىا
اغخرماوجدتهاهذامامناله
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نضهويهدشعلىاالمقالمجدلهااللهنمتإلعلىؤاراليبرحاسداطقغابئااوقا
فهوفهللماالينومنخطاشاضاالنعلىصاخطاالوالفيفالمجدطاعلحمامابه

السخطةرائمالمحيصثحهمنغصالطلبهوممحرلومبمظشئأشبهأظاوعجزطحعظوم
السرووامبماثاللهدفضلوديصقلبوالمحابيلهإقممالموالعلىخيةلهبمافسال

وضمربهماسودصورصبراطنضماضواقطععالاخاسراصدورالتادمدةممهالص
اللهانولطنئأنأراداالشججرهنحفعانبحاللهألهكاهرالخيرالهلجرنهكان

قائلدرولتهفرونااوركرهرنويغأنالاالتهويخلىعالماللها
حسودلماالنأتاحجمرماحيلةثمرفأراداسةاواذا
امودعرهاطيبيعرفكانماصاورتاؤالناراضضعاللوال

صرةواطاسملةمنربدنصباالاثواالعداكأةرسايالئحوصذهارفىولم

الديالةوأهلموذوواالخطارنالجمائثراففاماالقرىكرةاءبناواالنبطإلسوأو
بتاجماثاأرفاونيرههـووماعامالهميخعرفىن
نصيبفوممنصيفنروانسبضفاانإمربامنالرمنماهروقا

نكلوامجإلصهفىمانهمالنربلهابذممنمصعلةداتاواصممنصضريفا

همفدطانسابوامنؤغرتابةبميسمانسمووقوماالشراصاواإالدسنجا
الحقمننهمعناصروخبمارمضرممنارهمالقافهوالةالدابهماالنف

الجمبكاليإلسفسيحفىودخلاورتهموأسم3مألالىعرىوامشاـإئعراقصمه

الثمرفبدىولؤخمكنخساستناعلىأفاممنومهمعضهفعالمداونبراسع
جمهودويستفرغيتنقصهافالعربةريظهرالنرفذوىمنممهاليكونال

ائفوبهممهاوبلسانهانطقمنافهالمالتوتحرالهاواظهارنحناتمها

يالشصرفهالتاواحتملوانظهرحقروانسزوعرهخرااقاعاعدابهاول
فهوكاقالمجدخفرصهلموانفرعتهايسعواسوأفثر0هـحسوانالمحأقبحها

لءماا

بهتويعدوأاوادحاشرا0عدوأيخفوموانلخيرايعالوأان
شوبفيهيمنفلملمكليجوخامييخنلتمصفافمذارحمكو

عيبفيهليسىلذاالالفيعميبفقالاخدليمىمنهلءرركالبعهاوقيل
هو
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عوراتهميذعونقصهمجبوينتقصهمعيبهبفضليعيمالناسوعائباليموتهوالذى
عثرةمنالخاملىالىوالزاقالعالممنأحمبلفاسئوالشئزدهعرفىشرحاعهىاكؤل

صاعراقاليصساك

يبقررداانلسرىادصنفسهعيبمنلناساعيبويأخذ
ذووانعيوبعيبالرجالعلىهبظهرغيبرأرتجرأمنوااخروقال

استلحاقهفىيةمداووعلىعايلناساشطعنيمحنسفيانأببنإلدزكاوؤ
فابدصيمنددونبمنقصتهفقرعولمرعمنوقالصلولداشاحمسلكتاباق

خديديفلوالحديديضتىصرإلكمثرافانبشلبته

مربالببمثاجمأدضاسابمشامسإناأغركطنهااصرمدةأبوءوكان

وزجرنمرأثولمأحهـونفيحمرهافتنذانغردحالايهااالقربإيهوأافىوصاله

علىونخلدلتبافىتدوناننحمرهناواصهورةودجرفيولمتيحاعن
أتعبقلباولقرانافىبقولهخجومءامحنلربلوصيماوالسالدهر

لباطلاجخرالومجتاجلمنقبقمثلبةا6لحسنضيئةازمجعلأدأراممنؤمحرانصبوا
ويذهببهازرىنهاويضحكصاجبقوسلمثلانافبفيقصدمنقاطصورةفى

ارهونفىوالسوقاتجارمذاسلوكاناوهذنضهةوقودلهاتضاسالىالمةذئ

أحقرماصجبدفعأناالأالتفاالدالنافحالدمحالضذاالديبلرجعلوت1وا
مماضسمنهالحربعنءارهنواعبراامسغيرعندإغرمنوالمغبوكزمايأخذافى

لقوساكانولوكانلسنةاعهمثحفمحيىاوفصىممدكتهمحكناالذفعنهامنيم

النوالقابلافعبالداخناالالقوسنالببماهذاعنالتممنراشمانقألف
وقدبدفعرفلئوالعزااسحمنناثالماواسثموشرفهعزارجلسالح
العارتفشنواالسبةمنخوظفاليسدالعطيماالعيعمكنأورداوبردخاتمهارجل

نجراسانالباهلىمسلمبئقتيبةصىالسودائيبنيعولمافتلةأبوقيبقا
غمبىوذصشموئجدعىفاتالناسخطبوهوصاجوهوفيصساليمانذالبلغ

وقالاففتهردزدقالفرلمفقاموخالفهمالسدانعلىوتوئهمالفقأفىواسراعهم

قالوكيسحصصةفماباعتطاعضكومقامهاعلىمقيماصرضابرقامذاردالمؤتينأميىيا
زدقالفر
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ماماوجولتحنرداعو0بهاوفىنمبممنلسيوتفدى

ضمنالفزارىباوعربنصياروهذرهطهوالخيحىكأسبئبداالهنمير
وفيهاليهوصافهاذناثفقبمامنمسلىبحيردبقأبيررهنمفوسهألفلوكلبعهالم

نلىلقاايقول

أفرعالفزارىهـافىعلىبالفصمتثملضسارهناونحن
جرانالباسفوهذونوعلقمةعاعيليهتنافراالذىهرممذاهوجدوسيار

افهنبأنجممنساخجنماعهكاوذ
فيحرفكناتشوجدهذ0وفدفدانهبمسواذهإن

سيوجدانهوأخبرهنعتدكاليهتظسلبنمالمسواكالخبراكنهذااليعرفمنيظن

الحقرلتافهائاالعرالمجأنظرصموالنوعندعندهنواكلقدراهـيعرفوعندص

يثهشجرالماوبفروسمنبلدنجدمستحلسوهذابهنوبهيظنكيفطهخطالىاك

0بشجرلبخويختبزومويعطودعيرأهننساعلىيبخلكيفؤالتحمى

بتهمنانجدانحتافانوالمعنىطيبعدقولمثمنيتكفهلممنهمسواكالىاحتاجوصتى

همناحيةصهلظومناينبتمالبئاماالراكشبتومنطاألسحلىماينبتفنه

حذرمنعلىرهنيزوءفسااءوفابهؤالودمعرااصانوكانبلدهمبعئجركونيستا
كههـخذنافمابلدهنفىوالينبتبللىفىجرماينبتايعتزصنوهوبعيدارصئ

عمارجدواذعدكنهذاسيوجدنقالالمتحابونكايفعلليهايسزحنوحمزلتذل
لفائلايقصدلولوكنالإلرقىزبمكللىتدللنعظافيألبلداكطيفبتانه

اليردافرسلبرديضابنقذمااوإل0بنتطلكوابنتمبداللهإاا

رسظبملوكذلةيعارضوردالووالغرسابردبئإليهزئوامسعراحهـإفيتف

بلغتوابصيعلىفيالوخسيننسحمائهابروبزارئعاوبانوتيجانهاواشتها

يةمتمألماروالذهبمنءعليعائانااخلدابهاعلىبئرفالنىكن3نحدنه

نصيدبوالفيعحعالبثاليسالمعارفقوظروأخطأرالئهذامعنىبهلوقد
المنذربئوفودالعرساجتمعخدالنعمانكرادائإعبيدأالشعرمحقماا

علصفيأخذعافقامليهأعزالعرستجلةرقالهندبنووموعرمحرقبردىفاخرج
لعربقشأعزابهألهخرفقابآبواحسدوارندىرقىأخذماظبهدلةبئصيمرابئا

لملىفة
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نحسعدثمتميمفىنمضدففىمضرقىارمددمقمربامنددلواشالهفقال
فقاللناساؤعترفىفلينالعربزعرهذامنفنبهدلةف3سفئمعنى

جمرعثرةاأنانفقالبدبيتوفىهلاأنمفثيفعمفئالكايزنمنمكالنعمان
بدلىنافىاماهـظكاالاعنواالصاغراالصاغركابرعنااليغنيقةحثوضاعشرةوعم

بقمفمبلاالمائنفلهعاكاطامنأرمنوقالالرضاصمكلىقدوضحمشاهدىفهذ
لفرزدقاقاليئبرداذامبردينبلؤشالناسلمأحدمنا

يتبهدللماذاماقيلغيومالماالثاصعدوالفىتمذ

إتصلديدوابمجدمحداءمحرقتوبىماناكوهبطم
بهاوالعياالولمجد31وزوصنبشاالحربحصوقليرافانردالوفرساوأما
فنيهاليسدوحمالونادلوالمحداالونهايؤروكانواتيدالوحاوعاأرثاتدرك

نسلطنبيهيقكنءلففاظيركتابمإلخرلمافيهامنعنهاقاللهوقدكنىللطاصوالرب

الخيلهيحنىبببصتىتوارتربحمرذكرعناظبأجبتفىاعيوسماللهلى
لطوقالاثصىبتغرحتىصيواعنايمانشدكانبهاو

يمتهبيراظائإمهاطايعرفويصطبرطافنأياموللخيل
آخروفال

قرىدراالظيلصوناطانالردىتوئعلىواقدعت

الدصويهنفنلغمىامنتنجهعزاظاهراالخيلوجدتفىا

اخنااتجقذىالصطوكنؤبطءطالكوفإلنضفراصقنو

وأىبهاضديحمورقىبصوءكتافهمعلىهـابإلقا

ثأودركقداوانكتافهمأالدماعكلىاثأرفئقلايدركوايريداخههلمالدموالبصيرة
غرقدقكنبئشبدبعييضكنبنسفيانحدئنىقاليدعدبئوححنىفرسهعلى

صبهانوافىمعوديلاظيقولرسماللصكليصسلىلنيسمعشاظلالبارقىوةعر
مةاقعاايوملىالخيرا

بهاالحممنالناسصنوالعندأحدالحربعتاقالحضلوايمىةأبوعدفا
يهدمإيهرمنهاجواهـجلكانواذااللةءشافيمابحدانشياذالثحمرنوسأذماعندهم

يركسرىسرمنأجمبوليسوارردصودامجدعوالحقالهفصلهـفوءبهشهر

لرسا81
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تنبربلهإضاواذاراالجبالرعانواصبمالصخوراابإيرهمصووبهحمنراس

حةبنشصعصعةيدممقوالمفيهيفشرلعنىاذكفليىمهنةفىضعسيسثشأد
فهعهاءننعردونكااكااظارهينايظنيعرشسببلمفنلىذاشاظالفرزدق

منجامنقولصعصعةبضيدةكانشيدةأبوقاايخارلذلكافنسبت

صعمحةائيالفصزئخاوهاصشدهمتفعأنطامجلبمىأربعةإلرالحربءنسا
لخارلذلكشاذبدرفصيتبئبرقانكوزوصبسصابئاالفرحمالىوواكأغالب
ساإلكرماانايقوللياوسمملصلىانييلسارملةأدبئهضكانوقال

ماخراالبعةاالرفهؤاللقاسمافاطموأشوأضتىخدمجةاللموأىرسولبعقأبىأر
لبمابمالشمحنضنافيدلىلعرباالصابهنلميئابرداحبطنطصالعارافىطوماوا

برهاوحرسالحهاو0وعدداوأمواماعيالمثماادولةقلمعربنهكانأحعايدعولم
ئمكرثاكاذمذاالوكوفدكانوفرثبهرويزوواكرفيلةيذانجهافيحتاجوديبا
منفضلىاوالناسخالقضيبحايلتحىترهمواواستابووفابتزءلؤالاللهجعا4

ماوكهاأبناهبكالصافارسقاغايفخرنصيبالحظامفيهبماليسذهـهوأماالمنوخ
وعوامهماجماعرضىمنمارجلطرتهمواشاووجمابهمتابهم3ولمطءوأثا
وليسوديباجهير0رؤالجهيركرىسفىفاحظهأبتحهرلهيوالنسباليعر

كحرىمامنالقاالفانوىوالماوالمظلوالمغدىاحصفىلثاذهومن
منكسرسالىمنالفىأيضاآولولنجارجاراابنالمبتذلإللمثلفرحباالدممن

لناسالعرسائضامناالربلهاالسبعبمنجهذاولىلرماهوسووتلشاسكا01

بهبرالنظارمنرجلنجعلسابقفرسسهافطلعالخيليتاضأبوعبيدةقا
الولكنفرسفقالالئاساايافأهذاالمحإنبهلرجلفقاالفرحبصنو
لىالجامأ

المجهمكوأقومفأبيعهاببضائملونوكانواعراباعليناقدمالمسعودىوقا
عنلىأخبرفقلشلمعنايةلوهمالفكنتدينارإلكالتمرحموكانوايقولون

منمهاششهلكانفقلشلمتبانانيساوئاصيكانقاوابيأبىوبتيملسببا
ونسبامارشرحماهاشزاراقلتاكوماذكبرقالواملافلتالقارا

وجكراضقاومخرباوبرااالرشبقالزماذاللةرحممانتاوفد
اال
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امونءواحاحىنواءواالديخاءالوضطفايئأشرافهؤالهفاواليمنصمذالعاإ

فىةكاباالاالسجلهـثرحافىذووادكاووالمهانوالرعاحالرونواونوالدإلص

المهـدوكءبناافيوأحدصهمسقفلمدرجواجميعااوأعقابهمحممذراريئوجادالبعير
سمرافالوا

لعرباعلىذهـهموكليهماوسلماللصلىهيمبراابناسضالىعاوهمادهذاوألمجبحن
ضاعرهموقالمةاوهىالعرسالجرأدإاسمحيلوانرةاطإسارإلنه

والعوهدانءوالنجابهاطنباعصتصللمبلدةفى

رأوطاناالحرإحنىلكنهاوطقمنءوالبهراواللجرم
انسانءالخناابنىابهامنءمحهكرعهبهاتبنىرضا

ءخنابنواوحرةىلسارقوصواسولداحممقمنبماهمدرعىنجنواالحر
محندالعربالواقالواماىوالجرواصحمامحيلمحيلولداصمننهمالصربارت

اقبيحةالدقواالنبازاءالولياداوةالهبورمنمالبصدواكءالؤالطربلارلفالواالم

منالخناممااءخظاحربضندمةاوليسصالفةاعلىالتأويلافىوفاللهلصفوة

اداااوأثلمبواطالماواصتقاوحمطباطوسميماوحمحبلاالشرىالناءاالما
ويقالرمجهالنقءخظممافيلواءأمتركعاوليسصءاالمقالوكعادمةكايقالاظمن

تقنكلعرأواذاتغيرظشايالخنءقاارن

خايلوارتضاهادفرمنصايهـوطنسدمنصاللهطهرهالىاهاجروأمامثل

زمجوفهلوجعلهماالسحلةأماوالسالمالصالوعمكليهمااسمميلوالطيبينشافرا

وكانتبهاسارةمتحالقبطملكانااليكنولولمالخناعليهايطلقانمسمفضححكنلملحف
ااخناءاالمامنآعنانهالمعلىليلدذلكنلقايملديهحظاهنهواامائمكندففمأ

ءالخناابنهذامةاولدنهيفشرليقالأنلجازءظنامةاصعلىيطلقولوحاؤان

بعلىالحسينبئعلىواالبراومثلوالخيارءوقدولدشاالماعالخلفااالمةابنمذكايقا

لخطابابئعربناللهعبدبئوعالمأفىبهرالمديقبئمحمدبئلعاسموالبطاأدبنا
يهرهوشاتخاذالمدينهاخلكانقالاالصمىصدثنالعدظبنسيلحدثنى

فاالمديحتفقهلموورعافرغبالناأهلتماففاالثالثةءمؤاليخهمنشااالوالدحنىهاتأ
صحقشاالحظابرايمابئشاسئنمبيطوالقارالهلاليعرفوناظابوارىلسرا
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يحقوبميمووافىندتهعبفتورفقازراؤيارحتارحبنياصربنترفقاوجفئ
رجالعثرائنىوكانواممهمالذعولداالسباطيخعفوسصاهـائيلواحدبطنفىرأمين

والنسبسببيخهمءلؤاليسعتاباأهلوهملىاسرانبنىيدعونجميعاوأوالدهم
اصاسميتذاخلرضافىلصفرةأصفرشدبدارجالومالروكانأبواروموعيصو

نفرخةالروموولدحنبرامماقاسمحيلبنتالروماثمنوكاظلوااالسفرلنىاروم
السحاددصةيعقربولملسبقهقارارهطءهؤالفلمنالرومإلرضمنفكل

يزعملناساضو5ولدفارومكهامنحصةوالخايولاعادولدفصارشالنبوقق

بنشالحبئعابرفاكبئارغوبئوحابئانبااوقالوولدمناالضباناانأيضا
ولدنفارسهلواقالوانوحبنسامبئناشابنانيقمالونوحبنسامدبئارهـ

منفرسعهـمافاجناسفارسرضافنزليراولدثجوكاننوحبنسامبئارمالوذبن

االسامأصبيهمعهمنسابونكرااذعلىبراصمابئحقانبعرهزالبينفايسولد

نوحمولدبزنيتصهثمنوحوالدةف3ابئثيثشالدةفىمجتمونسلتوانوحافي
أبوهقاللهوهوالذىلهعصؤدوبالطوفانافالإمكالفاإلمويافصووصامفرسامبرا

عبداونبانعاعاليهوداضهفاشأباهوأماصاميئفىعيامحلنضاوالزاكبإلنجه
والسندالودانجناسوارغاوةبقوفزانالنوفهمفهوسقطتيتهماشذرظالض

صويخيأصووالزكابصلدالمقصرةواءعامهإالدأباهفانوأمايافتقبعاوا

واسمنضاسهاثاةايهـمحفباركفاماساماالرضسلرقافاوالحارثمماعالدو

جميعاءاالنبياولدساموفارسومألكفراعنضصرالجبابرةومنهملقالههم

صالمالصالقواناعدعليهنبيالىبعدومنوابرايموشعيبومالحدولوحبحد
بئيلولعاسلبانهامنبعدهاالعربياونفلةفلضمابيتساوونفارسلحربظ

رحمابهوأمسناوةداللخيلدمنأدفاكطايراهم
كاعلكهابانحربوتفضالهاالحالومايقفراانفىوفارسمربانتساوى

فاركلكوعهاناسخمبانالعربوتصلوغلبهاستالبارسعدمالوقوقبو
إلنالعربؤففلهامحدودفارسومالثصاعةبامتصلماعياباوتفضلمهامنوخ

خامايخهليمظيتمنهشرسظلثواالرضفاقافىداخللبالدااثاصىقغلاواماح

فينذىبئويفوهزرأإلماالالينكزمددههوالافىوالكاسانيرةالجزوال
من
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عليموسمهالصسلىلنبىابقولدمالحرسباعلىهـهميضاظهمجمبأصيومن
فرهودبعرااالالمممنوانهمالنبيالئمصسناتهمنناصسنةافاغاعليهفىالتفضلى

غيرأساسرعلىالوضعلقواهذاوفوسموعليهمعليهللهوعمحلىوشعيبوصاع
وتهحشسفالوظميخروانداىتنائىسثكوالغرورباطلاعلىبنيانهأسسوش

ومجيىوزكرياوعيىىموالمنتحااهوكألدهيسواصنمرباكأنادمادعاوهم
ومضهءإنتثطعلىنبنيىاسافيبينوفارسبيئوليىاسرانيلبىمنلحأشباههم
بنواسمعيلاحرباالنوععتهمصوعوميموهمءاالنبياءبهؤالبهمفرالحرلجندفعهم
ىبثووأولىبمثرفهوأصبهوأهـلىهمبراابئاصألخمؤإناساتجاعلبراهماابن

ؤلوصاادمطفىاالمهن1تعالىلمهاوقالولدهياعمننباالخوصوداوثشسلمانوعيى
قالثممماعيلىولداعقاوامبراهمفاصنالمالىءعرانآلهابراوال
اللهوصاااهسبزؤاحدقراشئؤيلاسرابنىوحرباانفاعلشاضبعصهـامنيةذر

يقيمنهايريدفيهعلىىعوحلأمثلثصتهممنائاسراإبنىساقمفىاىمولىا
ونجهاعالمهمنعلموهذاعايموسمهالعداصلىنبينايعقكلمامونبياملبالصنلهم
يانهئيلمحرابئمنالميكيمانهاثداقالوافانتهممنمحتاباهلعلىجمجنامن

اذالاألرادالننظرابهمذيمأنفاضةضملاسرانحانوقاراثسىلمف

سأبصيقللمخندفيبحرسوالمنلوأرادرجالئمعأنونمنفسهمأمنلملقال
ولشسحلولدنسبهمبئااآعنولداسحيلدفعهمفانكاناضخخدفرسعألمن

حقديتلوالرينقدتتبدااىءالدبدرقدتتنفانبرهمفىهحيوزماطاسعييال

بيهربانطئوانكاراسمعيلنابواالالرصاماوالننقطعءاالمامنيوفديولدلهبهائ
ءؤالؤشاشهماخانهوءماإلحمهـبنعنميخرناالئناساتالتاعىذا

أفطعوالثمئهلملروكفرت01وهذنيهالحبراأهلاياؤدخالواقنيةلسرلاأهل
ماعنبمخرذاإثوليساكااتانعنورغبتؤدثمشإلرومياعفرامنةمهلل

نماووانماتعمهايةمرإلنطئمنأوللنلماسمحيلانعلىابىابئاسئوالدة

حينسةهـإللهحكلآمناعرلمجأووكانططانبئولديعربشالنهالميمنسهالعرصلىا

نمودبحدلتىؤثمللتهلانصتبعهومنولدفىناشلوسارصتىبلابااللسنتجلبك
الجرشلصتىوشخمىنهبدا
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شحفالءالاابئوبوممراالأخبرقالمىاالحدئئلظأبوصاتمحدثنى

وقحطانامماليقواوجممءوإلطباصيمونجموعهينوجديسطميهةقدئلفبا
ونودوبرهم

جرهممنرجلعنالدالزأبىبنااحدئفالالصيثهاخا0قالبوصاتمأثنىوحد
امرباءفدماءفيؤالقدمنامنخايقولنسااأحدضااراليثالخلقمنءبدنحنقال

وشيب4وصاهودلعرنتأندياؤهمؤكاإالنابهذألنهماللالقالذين

كانأصدعنضلاله4صبنوهبعنرأعنمعبدالمضعنهـحمناعبدحدثنى
امرباينببيوقعافدالتوراةافىالمحنصنالوقالرهمولالذىاليهنأبا

وأماقالءنبيااالوالدمنالميهونهودالمجنادعتاسمميلبيهاباوخغرشعخر

بنبشطمتنوريماماثالماهاجرالىهيمبراانإلتجثاالمؤمنولدرهطمنتضه
هـماطاسمحيلهالبوأفدااليهابعصأمةعهاوهخيلةمديئتكنولماسرافيلبقق

جرهاوأخبزحمونهمالمحونوالعهـدفرأوافمةاجرهممتبهتمسمزعئنبطوارطملىو

اسمعيكحماوضمواؤشرنفتبركواإللمهاوالتمأإلدفيههأميوماالهومبىابنسب
يدتزءالااناالديئإلليعرنطقفقيلاالنهممحمتوهكصأةئمولدانهمومعفنشأمعهم

صوططاعنءكيركاتغيرأضياواندوارمنءأسجاكاتحذفالنسبئفتلحذ3االفى
جمىهملويقالبةالعارالعربطميقالانهمإيهناانااأصلانعلىوالدلل
يقالالخهاالتصلمعنىذويممنهمالمتعممربافالةالديرادبةالتعراالحرب
عرامئااوفالفيسفىخلاذادقيسومفرفىخلادذازارؤكلخرقذادخلارالرجلىتتر

تعيساومنعيلرنعىوم

لوجبانجمألوننسهمنخارجابهونطقفومهلساناغيرالنتعلممنولوكانص
بهأسبابهـينوأاقواشإعدللشرافىوسأفولاةعرالجمبيقمنامرلنصمنص

اتدبعأدفامانسبىمنىبصدهزأتجاوالحقراخدااثخسوال
غتواالعيونوائتصرعلىقرلواخضصرابماسفلهااعماتقدمأعنتهاوأثنىجهلنها

ماوكفهاعلىوفداتأئصراإامهاواداوتعدهـبلهاخطبفىالااديثطعركالاوال

ملصتىودرسأخلئصقناساكتبفىقدكزههبأهذاوماقانقامانهاوالبم
ائضالتنحرعنوفينهـوالىالثقلةمنتقاتوالااليقاالخبارالطر0كثرمذالسماوأ

افةا
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ايثارهوىعلىانمارئاوأهللحقولذووااليطلعأنروااصنعةاوئداعحالتكلص

االبهتوبيقاومااللةيوفقنىاناالثالزلةالعثرةمنلرأبعدهتاومامدفويهوالته
اثرابادامحدواواشابصلقوامنألسوأمساكاانضرتافقولاوصدأل

نلعقولساهلايردحالذىاالعلىنسهمذفاالقذارعلىوطووالبولامجرىوائوجر

كاناالمنب1االوتبطلىاالنسابفتنقطعمجعيالدةالىئمءإلاعبرواالتحظيم
اللهنعحاتتمطاعةوكاهالتفوىصمبه

3خلقاللهفاننياالدحملىالناسبينلتفاضلفيمايغالذىفىاالدلشسباوأما
يبلطوابيثواظواالسدواالحمركأدواطصلاوهاالرضاالرحنىعقبفةمن

نكدالااليخرجخبثبمرالذىرباذنيخرنجباتهلطيباابلدواوصلالدمكزيقول

نوابجاحاقهمئزهمنحراختالسبباالذالثنولدهاالرضطباعنجرت
يهعورواتكورلوابزصىواوالثجمولواوالحاليموقاحواوادواطىواابخيلوا

االقئرواواالحمرواالسرواالسودىاالاقهمتهموصااثوانهموسبباالخشلوف

ايهماوالمبغضغبراحانمنسناالىلمحببولثقيلاالقاوبعلىفيفواظوارسيم

ومنلمادالخطابهيميلمنقهمراداتواتواكوسبباالختالفبرذنوبءمن
وسيةفراالىبهصلومنءالساالىبهيميلونوااالىبهيميلونالمالالىبهيثيل

منومنهماباطعنهويبطىالفقهادفهمهيسرعمنمفناذاليضافىايختلفوئه

عيهتاصةوئاظالدفيقرلهيتيمنخهموعومالينبرشهوالطببفصمهيعلق

مايتحموالجرالنقرفىعثوخقلبمرفرسنهقالعمفنامنيتحلممننهموالجلىالوا
يطلبهونإلدتجارةيطابهمنالماطابةومنءالماعلىالرقمدروسمنمفيموساخ

واللهذبالطمعلفيتلفءدإلثيميايطلبهنويطبمدإلسلطانومنإللجراية
يريدالغرةومنيدالضناكيرومنيدالمهفهفةيرنطابتالنارمنالمالائلةالمحال

ةلعئماعرالالجوزظايهبماحببراصنهذحنوأارثيرةلنمفيريداوالصغيرة

جموزإلرحالأقاتائممهلوحةوكبرجموزعيها

عوزإللماتنالمازايمينهالمءالماجموزلوان

ءالهجاوفيالحالمدحمججالذمكامجبمكليرهمنالناسمناالغراشلؤمومن
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مميرةمنهمعشيرتهوشتينفسعراإلئهوسبمهبذميغرىمنومنهمءالثنا0كايرتاعح
للفااوالتغلىجيلىبنا

بطيأنموطاصغاراالؤممنئلىبنقواساتظاللهكسا
ئللظاو1لحرمازىاؤخهم

يخهماعلىوتايطجمزمفيقىمزرمااطينىن

مفمحدىشلىنهملميهميخزاعراثبعسيمفا
مايقلقااوافصفاهمش

دارالىطالحجشالىاءمهاطنهشالتباامايالي

قاهـبذىحلتوربرياوالرااأنخهاىفإيمسى

لقارلطلىجههافأنماصأشمطةمحثحمودااوصتلهم

والجهارلىاالفىاالذىاناعوهيمضهوجيراالتهدىإظفىءخرط

أمهفىفمالنضهصوأأباهجخهطاطخم
ايينكتهالأراحءدابئفاقعدىننحى

تمقالةخاالطءالحنومقءضابةاثاأوضحااء
ثينااحىاكعلىلوالوكاسراعتستوثذاااللأع

بيهالوقال

وضالعمنكطوطلحقطكططئمنةاكطط

العاداأنلدىلنيخابئسوالخلزىكلىفتيخأاصاشف
اللوألبواساسماهردياكالماالتج

فةوقال

نلهالقاأالنرىأثفبثامحهاالبمءاىبششمتأ

ملوتجهماوجهمنفقبحللحلقهاضووجهالىرىأ
فالالسوقالىاذصمحهلوكيلهكلبينةفقاصاماداجلىانهاسابئعيينةلىوا

فالعنهنصرفافلاشتريتملهاالبهوأليسؤنسئالىيريت

ابحدقالهوفيلاالعرربئعبدالد4واسمهلمزىاررسذابااارها1

تدلؤ4شالئسعراةامنالكذبه
اتث
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عليوالحمدالذمفسيانثالطاتمطولمتبخلسئلضفم
اليلنجوجرجعلىليسالرمجايوكرمنشمانالناسلغراشأيضافىالؤمومن

عنلسلو6اقبهوالدفرلذاشاءالنساوبهتاجممن6ردنفحاشالوعلىالحثوشيمور
ماموفيأمضيتىعدوسعرخامبعدبؤسفىارجليهونانومنهاطرالهالحناعذات

صالهنتالممرءقدماعرابىوقالكاليهكاماالىصهفيمويرغب
بهاصحالمحأرضناالسبيلضبىفىءالماسإللمصرلأ

برصعاالستيمدحءصغركاالمحأرضاالسبيل
ضفاباباشباخلاوصؤهالمايرفىيمالغراشيمامنشباهواوهذا

لشائناشفيخاطراعنبهوترغبالمورامحالىالىنخهبهتسموقوالمهفذولاظوأصباب

ويدرعالموليركبورمبهريمشالاءبتفاائويستعصةتهـنيلحطيمانحطالب
يبغيتهويظفريسعدبهمتهاالعلواحتىنمسهؤأبايخضاطالىمجطواليلا

إللدررويرضىكةاالبديغضنيةجثاهتلهالوشيشثهوذاضضهصرفوصزا
وماجتهءرواأمهيفرعنوالجبانوالذلمنيأنفلمأعلموانالدعهيتطيبو

سليخلاوابمبتهوارفيىالجاربقىولمجيفهبهاليناسمنىءجاوا4بدو

زكاهامنقعأفلعلالنصكلزولويلبالجزاليعرفهبهردلمندواوابلقايلننكسباعلى
اأسقطيوقلعاسمندهاءوأوتنفسبالمحرأهـمنيدقدأفلحيرهادساخالبنوقد
لماأوللشاوقدوقاالف4الثلفنحلاروقدحهـونفاهاوايوقاالبئيم

شاعراوقالوأمهبصالادهدأقبلمنزعحرالثذخصوا
خائماالىحرقجمرىوادسرالجعتجدكهتوأس

همفىنصهمحاسناإلئهعاصعنالىخبمالذىوذأليباطيفضاخاساؤن
وذاللمحبواللهسرفاالمنونهمفمسااخيمكاناذاوذالحسجلهوالصريفأ

السافثيمضاايماكاناذا
أصلىهـدهاوالحدقبلىابهاماففىيهففالحرببينينالفضصاعلةئقيسوفا

لومونهدىحمرمادلبمارأعللؤمفلوحمرمادؤمبملؤلوررلر15بعدى
اخامإلؤ0ونصهفىيفائرفانكاننصهفىخصاءإلمرراالموأولىايحنىدفالحمرم

ينغعمذالثلمواإلئربهرإمنفسهنىمااثوانكانبهأولىالثرفعدنيفرمذيألم
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اصرتفاشرتدونهلؤمصأودبهإؤمفالؤمدونهشرفصعاشقولثلهو
شلعرقلشااوفابهأولى

أفرلكانماذاكمنبهقاولىولمجديعدذالؤميكو
عقبااللؤماذاوداوالجمممسد0بعدمجديهدعودافلولؤم

ارجلوكانلهدداذاصسباصبحبهاالثئصبتهقوالمنجصأضذواط
ثلوفظيعدونءاإلىصبفلونالفيماللالورويحدهماإلئهفىجمابسفريف

ؤقولالمصدرعنهدمافةنطالحادمتلقومفتوحكاواألسممحنلرصفاتحسب
كالعرببلبانهاأمةكرمفيهااالماوكذلكاالبممنالداؤحقحهمماالرضالىلماسقط

ؤتترهسمهوادرلةواللليرؤتحممذاءلحياوالمإلطصىلتوالجاماليةفىفئلفانهالم
جماواحمممنالجاروتوجبابالةواصبروادةنرسهـؤتدوالمذمةةالدنامن

مالهووجارهوننفسهدمأحدبكابذفرفيقلئواميمتحمانوجبهقاطرعايةو
وداخهطبعضتجارظراذاحاوانومامةبئمنهغمبحميمهوفتلبماله
ءائرفياأحدخفىاطسيبئعيرهمولىمفئماذنيمقأعثالهأوشاماشلهذاوا

وصلهفقتائاعصعفىلفاسقدالرأتهادابئفرأضافحارصفالهالعرب

وعظمأمهواتحذرالىفقتا4المقتولالمحولىينافرادفعابذوخرفلمفدارغائاع
تجرممفقا

المااأضادفقدلىتونؤحهانوءاذراالدصته

بيتهبقربالجرادسقطوكانصبئصاوئةلأبىوارقصىابفىأميألمجبومن
هرافىأىفقالهناصاركيدشقالوايدونقىيناقالهمفاصارا5اصيددالحىمقص
رفواناضىمنهعثمليهانصاونالهفوالجارالىاخواذماافقالالجرادقالو

فمالبضأممفخر

صعادابصماليهصعدنامعقلاواشاهضبة

عادخومننوحندمنأواياشالزمانقحشاما
الجرادربسكأجاربوحنبسلىأعيبناؤضط

دالئدينالسنيخاشالرتحاتمخاولنارزبد

كرصصهبذعاصبنقيسلوظ
ال
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فطنرهجولحفظوهمثيسبماوهملهاليفطنون
الدارىكينوقال

رلقسدابنلةيمتجدواحدةواطؤالرالجارنار

شسبهااليمونانرفىحبهاوماضرحارالى

4فؤسنيحدعاخهطاطوتال

عقدواشدوااوانأواعاوانلبضاااخواورانقومأولنك

دوايمدروهاواليمالمواشأواوابهاجرمهماضانتواركا
والجدمظهاطءجاغضبووانأناتهابعيداأحالمايسوسون

سدواالذىنءإاأوسدوااهـماصنماأإلالالعاحهماأقلى

بالمرجودوالجودنعسارعلىالثواممنباديئاجمعفىعامقثاملةاضيافةامو
لدالمةجهءاطلىاوأفضلى

منخيرحمتئعههـدمنأحىحيخرجهلدرصطأدفيمانعوفال

فةضيامنبهولوالماتواصوايخضمناخدناغيضايخرجهادرهمالفاعثرة
سهيةبنارطاةوفالغايتهدونبهوأبدحكراظااليئارلملتوزاضواعاليعن

ئلطتصاناناالمفساالىتالدتكوزصنضيفىومادون

لدفىشربلامناأحدانمايسرفىوانعيبنكلماعبدقالدرنااأفيبناوفال
لضلهردالوبناالعروة

واحداالؤككافىيراصأنتثصركةالئىاعائؤاصافى
جاهدفواطفاطمسمىىقىوانمضتانأخهزأصنى

بلردوالماءالماوأحوقاحمرةكحجسوقجسمىأقح
الطعامينبشذالثالذىالحماالنجسمهقمنهفعافهاعلىلهيضحيدانهبر

فتوقشكليبنفئرباالنهيئضواووقشالجبءالشتفىءالمامجسوقراحويصبرلغير
المعافىيفئرمافيحنوعلىلعنعراهذا

آلخروظ

وحدىكهغيرافىائحيالطلهفىالزادظمامملتاذا

بعدىسعنحاداالذماتأضافنقفايباوقراقصيالبعيد
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دلجواماصةاظإلدالمىخفيفزاداوجار0ءالمريسيغفكيف
وحميداالرفطكرصردذهومنفايئالموضوحنحصذايقولأنالطاعنولمل

لعلهزوابغوالفباسواليراالحياتبيثناظمطاعهمهونيئواضيافاإجاثهماهـ
روقوالهوغيرنضيجحنيذاإلاالاومطياسرهموالمجموعوأصالفظبهموسر
رويالكلوبونهشالباعاصشيأواليتقذروناليعافونؤسةالىوسقطوالعح
انفاماهذنصواطناراياإلوموروادابهاصاحهاوحلىالبمإلطحمةعيم

أحدهافانالقماكاوصدةاالويصفانهئملزةاالضيافبهحجواناناالالثاعران
تهأومثاريمماعندبقايلايثارمنبداجمبهدلمضيفابهفئلدأذالحالايراضجففكان
رالبدلهصلوالمصبمنزلةصاعروابهلابصدردمجيثىوجاثعايبحوطاوبايبتفي

يذصهوأخيرهقالوحديئهعهأوصفالفميفذحمرلقمالىينضفيسزجامن
فالض

ناصلالايارمافحتلىواادوجمكلوصلقهتجهزصماه

فاعطسكاللجاحامالىبئاحمماالعرىلمرااوقدأيقو

اصأنتبارمااالوثحعحصؤؤاطرقتناإنمافماضله
هوقاثلبالذىطوعلبياساروابانسيسلهالولمأتا

الضيافكاأيضايذوقا

نكالكلفيمأظفارهمكانبيهمركأيئايإتواوجنتن
كينلىابائننوىايسكلوممعحعالىنوكالواصبعوافا

ردوأماصفقرهشمةعلىوهذايدلبالنوىاقريأصمناالضيافرادمنا

لقاشوهواابخلافيقصصامنهوماشرهانف

يتريعفوقهصمناعالىصةاعبصاعنىلت

وحوقىممامخوزأةاصىلهااليومبنرالبطنىفقلت
يييومفذاثايشكلوانئرادرافيذمبورايكن

الحميخةوقال

رزنمنوةهرؤضلعممى0لانبهاضدرضالضيأعدث

االرنالزمانعفااؤدتجم0وجواباصراشباو3ذراوإ

رمذ
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نياالدستأساذااكلىلثرواالخيراالوفيهصنفاناسمنوايسشرالقرموهذا
إلشهرمجكحونواإلغلجاالمورخروانمايقفاالصاعرتحدمااكولواللنااوعليدرج
هالنامنالفاأخالقبحشاهدرمكرموأراءحرالاثالنضنفىيمىواالخالق

امماشكصتىالمحرىهرفياالاننجعيبئرامامبنكبفهذصنائهمبددو
بهفاستغاثاشيرويخهمعزةكلىسفرفىومسةصعثرةبصحمالهقمطائىاصاتموهذا

طىظرفىحولهءافدأدىاقدائنهعوأقامذيونيصامن5فاشتراشئضرهولم
اوتمهمإلخلوونخلقهمبهمدابامنجدوأخنوهاالمجالادكأأروجعرافهو
بحرافيسدئمكنيقالكانسعماالفمحناوهذلناعرمالهارةدبنشاطراعدى

برذؤالوفرأمحطهبإغثمفغاللىيسرجلأناهوالحرجمعنوعنوالحرج
بئكوصذايههاالمحدتصكوإلضكيرهتولوعرفتيةجراوصارويراولموبهو

فقالمجنونيقولوناسدخممافامهبهاوااطالنثللتىوابلهاإلعيةمحاوبنهماال
اضمحعزاذاامالىبمأنسيحمحنىوبمبنونلست

وكاىثهإلفعطفنهمنمحتاباويخرجفيهمولايتحوداحرضئوصذ
3اإلثرهمأماتد0االضبارمحيونشئهافمنصلقاليللننبسأنحكاااذهافىنكر

مهذاوأشباهملىنظوالمجدوحافعاالمربكابيصوياتواطزاالطمكاضاص
اعراوقاكاتاظواالفقرنازلةوطحامضروراتواالمجاوح

احراحلءافهبانةااذا

ممااالوقالتافيهاعونيأنهميداير
اقديشضوىواالضيافاوفديهرمالقدأهلاتوىيضوعنارالى

بعفرشعتختااحالةئنخارقلههـبلهانتهذامحيالوكاونإكانطواغ

ماسفاورةالضرفاماصالمعرضهلموالدجاجساطينوالىعنمىبموالذإلبالمم
افماواالمجدوحشربءبهدالمطلمونضبوبوعكراأصالممجدالمفنسرونمع

فقالهـاماطائئكبلفضفركببيرةفذهـحريثهبلارعلىكامىاالقال
الشاعروقاللهالخالمنهـاميركباط

الوحئاىذتءالحزاصاضبمداصمنإلليتمدنعلين
لشاعرارالغثرواليكاصعااهماعيهخالعلىمنهموةشااخلانعلىلكوممايد
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يضابرانهارسرطاوالنابنادخرابامطفط

بهافوماوعيرندالغرومطأصمنفنىفا
أنهوقاآلضالص

طيبقالنثرالقرطمهوىبعيدةبفرأرعكااندماتأ

ضركهالقائلالدمكايقولضربيمينهامجعلصداعندالمجدوحشربفلوكان
اوجذاقنعلىيمألمرالتهم

اخروقال

المجرداابواخقىلباب0بطوخاانهاوانكانتلعاف

منرجلؤشمممهـإلشحمبزإلفرالمحأاظاصصانعاعننكانوبرغبنهبدير
وأنسأيولجرادفعافهااليهالعرسفقدم

مفالمانايلىمندصصىليه01بعدهجعةيعتاضسزاللةلحى
حكلمانهبراالاامملهبفندقافابمرشيخا

الدإلدمطمبرقفىيكولمءانائهفىالدبانأتادبيرظ

مسمأبالكاالمذاذافهلواعرلكءالغايمافقلشله
وحسنالطبخةوااالطعمةطيبةوشكهمالنىوالمحموقوالعرالحالبىالهعأوأما

ماذورالنعمةلفقرظااالغبليهمنعلىمراالغلبلعرىذافاالصجكنسداالد

االدبصشهإحسنعونهاويأخذيأوأطايبالطعامفقدكانوايعرفونرواالفديساروا
عايها

ظشتقامضطوهوالماضرإلبنتطبهإذكعلىواسمهايدلكلمضيرقلمظ
اسمهامنه

لميراسالعالديقاشوندأىنهرنهااللكبذسميتيتلرال

صغاراتقطعالكاتوضأىبذلكالعشيقضميتتسميهالعامةواطموالوشيقة
نهفقدعصىئألويتهصوتالىىامحلتتعدافانهالثبذسميتلعصيدقلم

عردوقالعامدالماثيكلنقهومنمقيل

يعيزفوفهسمنلمحصمع01ةاححنطبمالبكت
عانبنلعلشمبداللهبخأداميةالعيدقوقاهوااوت
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يخادىدارقهوفيواخغحقلبداعله

دهابابريلبكاببءماليزىامنلمحروحا

قالغأبوحدثنى0حمرهذقوألطفهمملطساكأوصفوهمهوالفارذوهذا
ضفنالظيةالباداخلمنحدثناشيخقالبوطفيلةاحدئنقالاالعمىحدئنى

لضرسافبهايوحلالورالنأعافنهاؤكلركاكانهامناقرالنغرانفالنامجنطة

كأنلضرسايغيجفيهفطمىغرناخرسقالنهاعرابيفاعنااالصمثهوحدئنا

كعبكحالوتهافىفيفتجدفىفرةالطيرتفحالسنانواهن
فيهاكانبمرقةتافىظالمدينهأهلىمنشيخقاظلممهعنرحناعبدنىوحد

زعياضىكافىفددتهافامتتفوجدتحضغهيدىفغمستطافيهكبداأراالافممث
بيوالريةكاطنيقومماالنعرفهاعامتنالغسااأطبخهمونكثيرطبخةاوطمناىق

صاللحماطوكانوايقوونماتحرفواقتصرتسكللىحمرهاوالفيتقتركذيرةوالخز
فسمواوادنواينمأاذاوكانوايقولونبهعاذظمكانهااماولىيدوشأطيبهيرعوذ

جيرغبااستخراونوبرالدماخاصبهرهونوكانواأيدبمبينممطكوابادنويريدو
فاثاهموقالوصصا

جمالافىىلذالمكاواليتقى

نلهمقاوقالاالستطبئهىويولون0لشااهأليةيمامنلحرباثلفباو
ممدعلىليمأطرانحااليالحماإلخلإلرةزمنخيروإلوت

إلهلةىأعئوقااالصبقلةيمدحونوكانو

لغمرابةشريروىرلئوأامنحماألماحزقفلذسفيه

اليخرجؤيايريدانهبرماقركويااالالبخيلويقولللكوالنهموا0اثمرلويعيبون
جازبهالىوقاللعومااليسيرمعالذىالبرمواخليئمحابمثميأويأصتمرتاصع

واذاجاعجبانففتىأىبعلهاعنتسألنا
بنىضكانوالركاجالقومستىالقومواللقومباال
امسطلىأذافرجهارىواليوالنوىواليلتىافريأصو

صناىمالكانمكرارة
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اربلبهوناأبغضفافىموالطهاءجنبوامجلسناذحماللسااالحنفوقال
لبطنرفرجهوصاظ

تحمد6طعاماافاللطمقاناوقايوهويتتهيهطعااالرجليتركاةءوالمرمننو
فطنتىبطنتىغلبتأيفاوقامامنا

مبطنماهفرالاطماماواكزأاطكانحيوميةلمحاوالعاصبئوهـعلو
بطيناإلتلرومامضصحكزمعقوبعضفقالوااال

عوصمنااالمحيهـواالدبماولباالمعرفةغونيفشتقبكثيركناومشل

مفانواواوغزالذاسافرودواموضحاالفأعمهفالمانضاجافاماقىك
صثاخاوقالالزماحلةجاالنضالتركجمدحمون

صجغيرطاإلءضوامجزاءعمقدقاالسفاسثواث
عميت10وقال

غرغراهنعالشادصرهاءالطبهطاهيافىتولمضوفةوعي

اقيلباونيبادروغيرهموالدالماوكامنحداثاالواجتماذاألثربيزلولم

النضجقبلى

بعيرموشربنحرعرابىاقال
لوعذمممنودعاقعالنيطالدنمطفىعال

الجلأبعدالمهواسقيافىقدريغبرامانةو

طراكمنوجنسللنعمةواعظاممللطهارامانالمانلةسقطمعاماط

لةووعطيتهبمؤنيمحقوقغيرلمرنجسبهاستخفافالمزابلقنهولوأهبها

لحركانوازدريتهحتقرنهاواضنهيادإللزنفسهسمحلكوعظمضهشيأصنته

فنارمقوممعكثبضالروحالنهإلهدمعرفتهخاالتصكلىنحمأعظموالطعاميقطعهان
فقدمغرمالهنهيماخلقامتهنهؤناللهإلدواستوصزهالندمهفقدغمصانه

هالصسخطواستج

بئيمونعنزإلدعدبئعنمانسابئأيوبحدئنالوظعربدبئحدثنابن

واكرقالانلييىسممالمسلىاصاأعدمأالعنوالقالعباسايئعنمهران
شاظ
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المائدةسعاصلاللممليموسمصلىالأصىوقدواالرضسخرنمالسمواللةنالخبزظ
ورغبنايخه

رالفيبعشاشطثم3ليرمالعدصونبيممخامهاالسحمقرمسمنبكنوا
اصلةايمرفواغيرانمنإللطعنواحيبإذالثفيحارضونكأعنهبمأوضأصيبتئعنه

رسبمىفراراالفىأوعهمنفعرلهناالفىلمطونانوال
عافداالمنيعلونوالناسناقهلذتهففسدالطعاماعينواإليارحينعهماوأما

وانالشمخلقتكهافماباضزالبمكولاألاشأطبصسهماتحرقهنجالفلوتهم

ليداريقاإللتقذرمنولىواوجمبليدالمطهرقضعفاوالتناشالوالتقذرمننلبطشلكفا

بمطراواالبخازبئؤواطباخاوممفاالبهطعامالبسوغالذىخاحوالتوالبغ
نصانمأألراتقذائلمنكا

أانوهاوأطيأعزهاحرأناعناالمماالجأهاليئهـبلهافانإعةصباأما

وأخذمداراتهاالىكالملىعاجوتطرقهاحىفارسجنباتفىتغيروكانتصاأخثنهابا

لنجدةوالبأصىالملعمرىوقدكانبتهاازوصفارسرةإلساةتثخىوالبممهاالرهن
سحاوأجودكثرأمواالأكانتالانفرطننهذبيهائوالعربلينانيرض

رنقوىوهذمأمولعالنوسياستعبرياسضلكوكاناربعابئوأشديتاوأصن

لحانظامليسةمشيؤخذوالعرباالقداموتثبتيدالقلوبوتؤالركانؤصداةكا

والفارسالذليلوالرعيملاإصيشاإراجعكزهامجاربوأامقثاالليعىخفرقةو
واالفلبالركاسلهالرورالذىالعمرجوعلىالسعالذىلىلعرالفرسابممهامجارد

وأبعدالجدقدخلاوماوالرعالعرسالسيففتالواالغلبملىالرصامااقتاعلى
صعراحالوأدلفرارامن

بئبسطامولفوارسبنصشهاسصياداالحارثبنعتيبهمثلالجاهليةفىوشجعاؤهم

االسعمونىوأشباهيمبخودووعرلطإلابنوعاصيمليلائيبنىاوعفافومجيرقيس
الحعايةوعبادبئالسماصازمبناللةوبنماراالمنورجالوطلحةوعلىبيرالزمشل

لفجابئوقطرىبلكاةصرأيتحكباداليرسظهإلفأصدايعداماظننتمال

كلىنوفشاثتداأصدمنهمليسوالحعىمؤالعكددالرلوأمئارىوالحررشبمب
رساثى91
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ضاصهلعربلرجليونواراةفوقصاالوجدنهاعتةضجائاوأخباره

عيىبئوسليكالباهروهببئلمئعرالمتالمشهورونرجيوالحرببوعبيدصاقال

كانذاوبقرنيهيأخذحتىلظىليلعقمنهمالرجلوكانلمازفىطرابئوأوفىالسعدى

والغزوانمعاسصجفاكانذاظدفنوهنممثقوببيضاشامفىءالىاتجطواتالربزمان
يونهيضوونهويساثرضىاليالذكفيأتولقطامندىأواوغز

نتناسهامعمنيميعدوفتقعكانلسليكاانالصمىاحدثنىقالبوحانماوحدئنى
فالهيهاليةاأماديبةاظبلمنأعوذفىاإاعائهفادوليوكانفهتفىإالرض

هالكبلغهفدالباديةلعرسالكجمزفىركانصمشبهراجمكتبافىوقراث
يباللةوطالهملسوادافىغيرصعارإللعرلضبكدكواانعزمواعلىالفرسوانأسه

وإوامبالحقاعرفواحتىعنهدطموصا
أساورةنةبنوفهزتربذىجيشافافتتلىشيبانبىأغزىكسرىوقدكان

مامإلاللقتاطمللهاجهمحينرسظوأعيحرباأصمنئمكانقارذىبومفهوكسرى
إشهرتهكربذاالطالةالىبناببرماإلصاجةإللتدوساسهم

فارسالثويزابرانحميهموضعدةوأنقمفحاهليتهمزالضاتعزعلىوممايدثما
بهاعنهرغبهفردبناتهحدىاذرالمتبئادالنحمانخطبالبحدواغانافىسطوةوألخما

فقتلبهفلفرصىةإلهاريزللم

والتهينالوالمبيلريإلطيراالالمنموالجبابرةمنلععيقااللمالحرامبمتشيلقروكان

ولملزاللةارجيرالهلالميعاوكانلشحارظمينوالمهمورالينلقائموانتهسسد
ليالتمصعراسمحيلعنرئونهاتوالحنيفيبقاإلمنفهموكنالبيترجوارهمهـماط

وغريهذواتوالعنقوالطالاخسلواواظتانإلرتهوؤالبيشالحراممهاحجوسم
والعهروارضاعبةإللقراالمحارم

لبناتواخوأتالاينكحونلمصافرأكسرىعلىرارقوفدبخزحاجبوقدكان

فعالثاذعلىندمئمبنتهافنكحملضخوجيهوالدلتأسىنفسمافسواض
بناتشلناواالخوامجل0أغلفمنقدينكاللحا

بالخزياتوطوقشيدىسواشقىعلىأجثت

وابقيت
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بعدالمماتمجيايئاتممسبةكلنفوأبقيت

الفتاةونحمالتيخفبئسشيخبمااتجالفتاة

ضيأمحابناحدئىكاتبينالينإللماايمانهمالحنيفيةمنفيهمبئكانومما
بحضالىالمنصورخرجولىجهوربىصناطكانقاللدالنافروظبئعبدالرحمنعن

3هابئلعبدالمعللبكانعبدالمطبكتالبنلحباسابنعبداللهبنعلىبنولمسلمان

هاسمبئعبدالطلبحمرصذالهمإلسماواذاصءالنساخطثيفاذاصطهخبيم

جملوبةفضةإصدرهماعلميهءولحنحاأثعيزالحيرمحمنفلونبنفلونعكاهلامن

العثىاوفالكانوالمابذاثللةصيداأجابهبهاعادومىإللحديدة

فاشهدلد4اهدإلشىشاهدعلىنعمهكافراكحسبنوال

الملكيحئمتاهداللهااعلىىاضاهدىلىءصله

بقاإلديخهمنتكوناليبعدااالسحمفىهالوهـهااالجاهليهفنتكامكاأذلكومن

لخنثىاالمباسماتباحنهاوبلاألمنمائةالنفسمنهاديةمكليعوسمالصسلىأسمعيل
الجاهليهاقصا0فهذننتهنواالالواحدةالمرعلىولزوجالشالئةبعاإلقالجنونةامهاو

السالمالتمهـاثئئماللهءشادانةحمرهانجامياشذوالمعرفةمافىعرةعأحوالح
وصائزصشحرضةصوناسخارسلوخاتمءسيداالفبيااللمكلليىسمصاخبىابتعشمنهاظ

البالدالفىنووأيدهابقوتهوأمممابكلالزعتهوجعيههاعاونثحرفضيلة
المسيحيأفىحىنالدةضالدةمامهاالئمالنبوةخالفةفبهاوجمملىممساالرظوأوطأها
وخاطبهابمثلهايأقىحدأنايستطيعالردةنهاظمامخلشاالفيحلىليموسممالص
واالمملخطاباهذفلهافضلمقاضجشالناسخيرانخميمفهافقاللمجميومثنالوهى
لعاميإسامننينلعالماعلىوفضلتمئيلهـااخاشكلهافيعوأمافواملبنىاداطز
ممامويقمنوحالمسمينواوأناهيمبرايقكنحمىكقولهيدبمالخاصازالذ

نهنىماموصىغألرادظومسلينقبلهحامؤمنينفبياقضاالوقايمالمؤمنينأووأنا

خيراخملقريشىوقولهبدعالمزماكميرالعالمينعلىملتوففقوالوكذلك
شاطفىيىفرخيرناأهلاعلىليلفيمدليسمقبامنلذبئواتبعقومأم

الحافياللقملىاصطئالىبةالذرومكيموسلمالصلىولدابراحممنوهمممنلانهموال
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بخهوعظهموفريشمئسركلنماخاطبالتمبهالمانوحدونءاالنبيامنوالدوليلليمن

خراخمفقالبهمأصامامثلبهمينزلأنوحنوهملكقلعصيتهالاالمماممنقبلى
إللذنوبهلكناهمدظلهواالجنودذوىوالماوكبحهالتبافهمنتالذيئكاائراصكمن

ينخرالروهذايريدأجلدماخيرالفارسينضايقالأسبابكثرةيخرفديقحرا
وخاثفيئصمرفأيدهمومستفعفينزهرادففإلالاللهنشقريشكاقالوكالبهمايربدا
واظهارواعالبهتهملحينهمتوأرادمنطمبمارهصهمجرمهنهمفاالماوكشخطفهمن
علىيصلميصهكقدومهاساليصحنالمسدذامنوصنلمالمااثودسرساؤنو

واالمامتهاالااذجعالخليقجميععلىالإللفضلاللهوفدفضىبهاويماديشقر
حياتلتأولفيهليسنصوهذااشقدماممهوااللغيرهاالتكونأنفهامقصورقكاليها

جابرعننىاالممعنءوروكطويميئىقراألئمتمنوسلماليالمحعملىاللةيرصوظ

خوصويمورضوافيافىيشلقرتبعالناسوسمعليهاللهالتمصلىارسولقاقال

ارسلقاقالجلهأبيصكنعناللهعدعناسمحيلعنخئيمبئانىسفياعن

اليومملوالئليمفواةفنلةماوابرأهلناقرانلموساليهاللهشها
اللهرصولحشتأنبخأبسهلالزهرمحكلنمحمرعنعنعلىعبداالومحنىصرلقيامةا

والتؤخروهاايوقلصواقروالصدوهاينقرمنواتعقالوسمعيهاللهصسلى
عوفكهبئبخبداللهطلحةعنالزهرىذنجحكلنأبىبئاعنونهربنيدفيرووى

رجليهةفوةىلقزانقالليموسمالتمصلىاللةرسولأحمجبيرعنالرحمنعب
يققريقاكانوفالارأىفضلقالبذلكعنىطهـىلزفيلغيرفريشمن

وضالاطباقعالميامتكلمال01ذسبضلهاطلكتبةا
أنممحولعنبراهيمابيعكلناعنيوسفبئعدحروعنبئيدينوحدثق

صمىاالالاخداليقومنقال3وقحليهلمصلىالوسول
بئحدثناعلىقاللضبىخالبئنصرحدئناظلعروبئيدينوصدئفا

اللقكليهاشحسلىوسولسمعقالالذيالخوبنمطرتعنفىجالمدوثابنعبدالله
يقولوسلرشوس

اقه
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والمضراإلفىبيعةرالمنتنسبنىصينوحميرىاعيفىا

ورسولهاللةوأبعدثامنلخدكأصرعذاكنقال
بوكهاثىظحدثنالالوليدظشجاحبوزيداحدثناعبيدقالئنامحدبئو

إلسمانلمليمرسمالصلىللهارسولقافالصمانبيصكنانىظبياأببنلم
قالاللههدافىبكأبغضوكيف4الدققحإرسولقاليضثهدفتفارقالتبغضنى

فتبغفنىهـبلهاالتبغض

غارقاعنيربنحصنعنأبوعبمالرجنحدننالظلعبدبئرامحدبنوىور

هالصلىهالرسوللظعفانبنعمانعنشهاببنطارقبرعنحاقعبداللهبئ

ودقىقنولمشفاعتىفىخليدلملعرباغثىمنوسمعليه
ةقالعباسابنعنءعطاعنالمؤلبنبداللهعنعبدالرجنحميدبنوعور

مضرفىفالحقلناساختلصاذااوسمعليهاللهصاللهرصقال

لمطلباعنهـثاطبنهعدالعنزإلدأبيزيدبنعنالثورىعنأبونيمروى
الخلقاللقخلتىانقالكليعوسمارسويالتمصأيمةبرعقوالمطلباأعوداابئ

قبيلةخيرهمنىنجعنىئلقباوخاقفرقةخيرهمفىفرقانجعلىموجعلخيرخلقهقنجعلى

ليتاخيرفىبيوتانجعلنىموجل

ينالولمأنهمنمارالدولةوأالدعوةأهلسانطرفيأهياخراضرثفلمربيتلوانم
ملوكقبلالمموكانتمملوكخاجاوالالمحأحدأناوةاليؤدونلقاصاالمملككزا

وصارماعهم0دافصارتبفارسباازدعثميرشنمشلوابابلئمبلخنلالعائص
وكانفارسملكبهرامبنبزدصدزبنقتاوافروالذبئ3وةالياطملوكمجراصان
فاسرواليهخرجوأثمسبيالمعطثقمهلسلكصىءيمدةيقهطركاثومقةغزأهم

اليغزوهممأنالمؤلقامنوأعطامهأشمنوعلىيمنوأعليهفسألهأنبهأعاكبموأ
فماحلشحليمواظلقوالحدالذىجألبالمبينشرجمرابونصمجوزحدودهموال
وحملهبذمتهكئاأليمانمنهادراناوهملغزفعادبهأصابمالحيةنفتوااالتهصذمملكتماالىعاد

ناشدوفماسارالبهممجزلمفانهالمجرمانقدمانهبتأولصيرمامهنصبأجمرالذىكانا
فقتلوهوبهثافوأقعو0جاااللجافابىوذمشهعهمهصنففععلىماجعلوحمراذالله
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عتضهمئمشىاثديهمفىولبثووأسرواضعفتههـهءواستاحووكاتهاحمانهوقتلى

بمنىيخبرشئوهنافيرصرفياكرىلوازماناطويعزبعالذاإثوغبزاوأحالمعوهبم
لخصيحهباودانضمحاجمهذقراومنبارامنيسيرملوكمفىولوامادففارس
هاصشزينستر5علنكف

أنأحببتوزعومفيرينوالياطلامالثبيناشلألايموماصوامننينوع

وبهـيداطبميوعيهماالموروحرمهىلقومصألعباالدلالموفحهذاكؤفىأذ
بألهوزانفجرالىحالاليااخنوارمالاأرسلىلفواالتصائمنيظافراتىالماقالوا

ادمقامكمحكيدانشنشأنهفئنالاالقاايهاظرجكااوللينشابهنزؤحمابران
أعظمالمحستاضتإقدبمبمطارأيتىخالناالاضا1إينرىلعبكأصاممانفاالالاهد

جدبرانتيموافبخناأننساوحرعنكداالأردوالوالظمخنىدأالكارعامنه
دتيمأىالمهدواسثاقاونقضاكيىنوعدكإءفأتنمسمنحصنان

ومنضاعلبيماشارىوأمأطلضابمفانجءاالالياضامما4وأشدانفااعظمانصكعلى
طتصماشبهبركيالمواسصثهـاقيوةبفاعلىوثمابمصةواالمحةاعلىمرفرننغوا
يئاالصوريئنصلوذالصاصرفىؤةتاضالييدالوافياااراغبتاليملنا

يفافرفهافميىسهوسالثعلهتافلمرجيأميطالبانسهاعاوأفبسهعاراداثيهاالنفا
سطعلىوأطلقهمضايهمفنمهممنوضيقةهنهصالعلىوهعدمنهواستمثنببغية

عثاوااخدراواستجامنءؤالقضالىكرفاصعطبرعاياصطلعوأصدضرطو0

منكزةبهمانعىلجاجةبزيدكنهفدظننتافىمحيثاقوخزبااميدانقضيقالانائم
كانلمهمكارهون4أواصانهمفىأشطثأجدفىماعدتهمصنمن0وماشاكجني
فهمالمهالمحمايسخطمودعؤغيرالحقعلىقدحملتهمإلتكعارفونبهمشخوصكمن

يقاتلمننظرماغناظممضلةتكنافىايوماونياتهميئبناغيرمسقبمرشحر

وانعارذحفرانهاعارفاكاناادعدوفىيتهيمةتباغأنوماعىلحالة01هذعلى
رلىالىظقتل

معثهمنوعلىعايكمقونهكفيالنفسكعلىايكاجعلحههالحمركأذفأنا
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الوفأمنورضدكحظكعافيهوادعوالالمماتعلىفمشراواالحياةمنصميأبعد
عوأتجسهحمدوأكرهواظأحبواماائصذلعلىمضوالذبنإلثكواالقتداعمإلعهد

وانمافيناكلضللوخالبنالظفرائقضنلسضحنكاذلكومعأثرعلهموحسن
هذفسونكرعليثالنيمنحعدوالحلهجادئومثلهمكنلتمحساأعصباقلشم
نالوالمجراصاعاليابىوالزانهاصهربمأهالاخيابكاأصدمناكانمالمهفياةاك

كاالمجببءتءاالمنوناحأنارأىوىذعندإللمنافعرىالينفانهنحرجهامنىمنفعتها
قنافىويهازالعتذاالذىلمةلنستخلهرونحنءوليااريداكىعوةأنمليالمفارا

انهمواابكأةشزثوطرمجنودكهـتضظهااذاعهدهمنلناجعكبمط
ولثنىجنودمنراالقاةنضىمنأصهضعمقالىمنصمعماالىيدعوفىليمى

الفروازدادبهواستظاراجمةازدادبكأصببشا
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الوطماطالدنرشيدرسالش
المحاوراتمنارنحثصرىاالمامبيغولينهجرىفمما

ءوودبكأبنض10عق

ىارجمالرحمناللهبسمص
الىبالوطواطائمهورلعمرىالجلياعبماعدبنبنعدئميدالدبنامالمتركضب

اقىنمراطبئلديئايدسدالماما

طرقهصر0ءحادثضدثكلءوحماكبألوارالمزالتعالىاللهزينكمنىطلبت

ؤوأجكشبهايلوجزتبهبمكزذوجميلظرنجتلبةأخاللمنوال6مهمة

كتابقفىااللةشهإرالماقاعايكملىوا6ليكادىأهـانجتنبهجهلى

واخبعادمدعاعلىكومهاألعزاضومافلتمقفالخنتصاسشهرراوجهفىالكشاف

السؤالمنالجندىيعقوبقضاةامضلاعزأمحابهابينوللنىمماجرممامهصعن

المحإراللهعندىذصبنوقدباصوالدلحوامفصلأقىلهفماأنامطقوهابلجووا

لوقاالحقعوانباعداخفوعاالسماعنصشوائدىوانصفجمافلضناوأخبر

أغيرهذاالفملهذامنكتابأصلححتىغىفراأيامبحضاالصيهذاكرفىذ
وماحصلتالمنيهبهلتؤفىالمدنالثفقصأنهاالخوخطأفظعشةغامافانهالقو
المفاتلك

االعيمفخمرلقداعظمفىكضتحنماصارالمعلىخشاهدمنصعموفد
اوضبطنانهيالفيدها31أديرمنىممةلمشاراتاالمتبوعمحماتامقبول

4عرغنلغمنغنيمةوعدهاخواطرفىلمهاوأأقىدوأثبتهاانهجئ
بقونممايتعلق6حانهوأوقاشراحياتهفىلينهوبينىبرىوقدنحرتمائمؤكليمشن

أمممالسضقصىوااعدثمجصىامنكثرالمسا6هـبالهعاوموأفسام6االدب

صكتتالحقاذاسمعمنقالسعيدوأمحىفضتهاعلىوفئلىكلوالىفيهارجع
جماجهعقوسكنشصوجهلجاشقاشق

اظببهصاءذولشالياانهامنتبنجطهنمةظبهجعسائالظبىةفنهامسئ
فعلت
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كرةالمذاواشمتدتءالمناظرةتمتهفماوةاوأصاالواوذواتحمامناانافقلت

8إللتحريفاتمحشوالنهوظلكتابافيجنصلىيصدفلصحاحابهتاباليبحثت
وائارجلهورجيفقالجنىبناللصناعةهـأليهفبعثضالتصحيفاتدمسحون

دواس6نصاهوطرقهاالمنلبموسلك6عنقهضعالحقبالصبهتابفبعثشالى

الدهداماالديئءضياصدراالثمهمنبمراثحوشمع6قاتحروخرقهتمزيقاقهوصئخطه
فبالهاوزاد6إتجالله

فقلتدإاللفالمظهرواالضافةالجرحالةفتباذالرجلينكومسألةوتها

الموسوميهتاسالكتاببهثتافدرستوبهانبنصشفولىيدءلياانيهتبهـلصوإبا

سيادتهوحرسةهللضمعاشأدامالبقالىلمسايخايئؤاالجلهذامجضرفاالماموصى
مجوزالةلوظلرفأةشعرىفىوالمراثتفنيتهمابغونوقدفىنسرومهامسألة

أراحتىأخطافقالتماموائيذيشعرالمعرىيتمذلكغسيرمفأروالفىالشعرفىهذ
فعندذلثهضعراالعثىفىذلكالمؤذفىمءنراالساالمامصوتهوصدى6بيتهسدان

شههاضضووخثؤتهنتالا

يلطواحدمنواشعرلمحيحوالفرساالمحذوفاضرباينبلجعاماومهامسأ
فولهةفىنهيوالمشدوق

داركرميدالدهرأودارفريدالعحرخبرجوارجوارفر

قالنم
دارصنولفردصنولرناجوجارحمدفللصن

ماقلابحرهذاعيماقوالمجوزافيحلثافىوضرالمحنوفاالولفضرب
ممذوغيرديوانهطمافىألطاالمحنتديذلساناعلىطذفبهتهفماوضيينالعر

وزنهصتقافاوموفدنرنلروللصن

فيقدنىةوالثاعشرةدىالحاوثهامألة
الوليدالوليدبنخالادوئهامألةبداالمالةمجرومنهامألةافاقحيتمأومنها

المحالحانرسالتهق0كرذوسياعالمغير0والدالوليدبناالكفرضنجلة

ؤالتالخزأقفىادخزلهرشصاو6المحنؤالتمنكناققماقولونقلت

هظهشافتيدنايسرليعلملقدوااذاكرشوانماذاالفعموعت6ملىكلطاليا
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ءلضااذرسنقالصوحرارةالحقارةصيبوراعمامكاناالهذاان

حالوقاوصاصبص
أإلمامنبدااالأوعلىديرصؤونلنصبكلىالصانرشهرأفياقرفولهفصل
مهماالمطعنمحيحاناالوالنقوالهوأصتصوشأنومفانهوعلىامعدودات

النضارشهررلوكاركازعئمكاالنتجالهبهرراذالمحتفوضيملثالثامأما
وايسجرلمرمحاالرصومديروصارندمبشدأواحممجوعاقنيموادتصو
خبراطونااماصاوسعلهباظوتدخلبينهماوتفصاالتجدأنصفيناتجعلامجائئ

امتروطامنوغيرهيالتحربثحرطماعليهدوااالصلأوالمبتدعنمتأخرلمبتدأ

حربكقولاكوممندائيسبالممنشرطبينوشواقعاتأنوامافرعوهذاهو

الحمأصاناثخيرلهومحيحلكخيرالحماتأصااالحمينفعهلمننلالقا
جاراللهاستحسنهالذىوهذاقولىحفغيرااحماخيركتأصأنلهفامامحيح

بهطااسرارواعرنحتابهمحلمشاوالله
آئقالدوناليفههالذيئءهؤالضنمجفظهافعيكارسالةههذتبتوقد

أولىمنالثوأضيةاالدواافاماذوىمناااحررتهاالمشالىفاقةالحقاواليعمون

أؤمحرهمدئتوبصائرهموأبصمارهمحميتإلذبنءالفالالايةوالدسالمحم
4طينيافهتالتدالرحمةوحياضنبلهجانقتقالخماياضنطوخواطرهم

صلوموا
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بشالملكبابنازدشيرعهدشخبمن

السياسةفي

097سنهبتيمنخهعنكاورمالقوالبئأحمدبنثرهعنى

ىإرحيماالرحمنتهابسىاص

الميوكمنافتالمحمنبكلبنحيرازثالميوكمالصامن

تدااكلطبوابثلرواةءهـوابنعاالاالميوكلوأمنانمحدصمسلوما
أشدالذىاحرالمالمحالييغالبصىظيلألالتاهتبتوالثفاالصهاملمو

فيفسدبالقيحيدمولسمانهفيبسطكراتلهوااتصامنقدأمنانهفيظنهـلىعراقء

لاخرمحةلممامودلهلميوكاأصلماخبه5دإلعحا
جمعلمجقدرتهوئوفاتأمالهوفىالذلعزفىكريتتالذىالميوكوأفعسل

رمانخصبخيرنإالثرضادانجمعهماظخيراالفىوالوحنوارعيهكالملىبهجةبين

خرباالالاهافيويقومبئالدصارسوالمالثهالمالاشاسلدينا

الناسجتمعفالدنلغضبواارارهدلسهافيايطلببمنتهاؤدوأن3اإل
أصلالديئادرثيسعىاضافانحمامنالالثيدامافىنتزحااالالدينفىرثيسمح

وجفرنمحقرتمقدمنمهمفانجماعاتهمؤفقدوسفتعهمواطبقاشاك

اقهاخالنمندمحيءانهافدوقماالمحىمنءقلوللهالمالدنواذا
تءدةصرااالفيمنأبوابانعتحشلىاطتمؤوأوبعدونهاصهااليد

أعيبهرههعلىواليقونعنهماايزونهلىءاالتفاقصسنوخوؤهصزرفيحنو

مظدألرعيضنوتسميدهممفيأمنبهطاحاخوفامن
أطبقتمجبوناإلمناليهفاليصللمسلهاعنهحقضاصغلبحخكلليهون

عليهطالةلجهـافل

هولهاجاللمانوالمهكرشفلمالناستحظمنيعتقدأنلالثبنىينوال



003

عقلهبتعظيملهواغاتعظيمهممامجبهجيععلىبثوافقتههىعبنهمانواللتباعدعنبا
لعدلامنولسانهيدعلىيهبمامجراطهمنلنزلتهاماجاللممواوصوابصيدسته

برلتداوحسنالعدلعلىيعينههوألذىلمحبةاوصادقخلقهيمبمايتألفهربهرلهومحبنهم
صحهلتابكحفا

يقرنامنامعهوالفجىرماالبددليالغالبةءاإالمنالحااوحملةارعيةفىان
بقياحياالمفسدبنصنلضاصىاأننتقماالببابفعامالوإلجاالغدظةفتإباألبباب

لعامهواصةاظاقاوبفىهيبتهئثتلمهوىامفيهفيمنلىتعااللهحدوديقملمومناالمة

الخاصةيقومحىمةالمحايتكومأنالمالثختطبيسولن
والجندصنفءافاالميطبقاتبعأرسالفإفبلنافدزجواالملوكمنمنكانو
5لنوافلمنفافححوروارمحىوالتصعنفءوالحكتابواصشفءوالفقهاوالحباد
لمزمهابمطللقيامطبقةصآلخهـاتتفرغالمنفادخليدأنصنفامها

شغلغامناشفرجديدمشضقرأونباصارذراشمنلمالاصرعلىاوليس

مننفسهبعيوبعمافيكونبهاعيولعمقسهعلىاليونبعثمنكوخيرالملى
تمشسيادنهالذىصطحنافهذاالمجداخدبعدعيبحكليبمداوادطيهتغير

ماعهامنإلرنفسهوشرفجمرصوعصهالقاهرطوالمسدداألىالمالثبتهاجاوان
حهـبماورسمنكأعغخظا

يقدوكفدرنهمنفبهموايىوشيوتهومابكهمأفىالمنكيقاربالرعيضنون
كأيدىوصيانقالحريمبلالؤألمينإللعدالتليهاالرعةواصروالمحامدءجتناامح

ءاقتناوننافسوافىالرعيهلرعليهالالذىالعدبسطفىكفاجهمواصرالملىنالظالم

حلىالذحمرا

خيرنءلرحااتمطعاخلعرههـذاوارفايخافالفانهيبأنليالوليس
منامحتهقعكنلبمحلشاواخدمتهفىطاعتمرالمجتهألحدصمناليدنسلشاظ

يعقبنمبةالعقوصفيوجبالقدرةحضبااالنيغضبالهلمبنىوال
لسمعةاوقبحفةواظلطيشامافيممنمضعلنداا

السوفهعلمنوالفراغلفرفعااكالشصنواالعباالنيلعبالهواليفب
يادةاجالالميشاينافىقاطوارهاسالوظذمنذلكو

ولي
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قهاالخويمرمالسياسةواصابةبيرتداصنعلىاالحماالملوكيهسهيوليس
الملةوطثرأهممنوهىعزلشجاعةانظكندونجوساالقداممجلماوالينبنى

محينةفتكوحقإلنهمرابهوكواالشغاأوقاتمالمقدرةنظاممجفعاأنالملكزيئ
تأنالملكوايىخفةختالفهاانظالتختلف

بطانةيتتىوانقرسمنهحذرملنكزنعنمألمنحذرطوناويدكأ

السوءلمامةتقائهااسؤأشنا

وهمضحالتووارعوادمبواإلظيتقرولمااالزهدفىوااظوصنالناسو

عندالمغفلينذلكوقدينفعهمالمدكبوعظالجانفسهماالىواستدعواالتكبرواقداش

ناقصاوانكاناصهمتعظيمهمءاصتىلمطفقئظاهرصسنمنمنبوفيقر
أطلتىوانالموعظةقداستقلقيلالمالثكهافاسةالزكبدالعتهواشتهافتاعلىعقفى

ذدالطائفهأمالملكاليهملاقاألىالدولةأفسدحالماالمألنببوعظهقالسانه
وآفاشقويقدالماوكالدوءعداههاظ

وضىبدمنوالنمعوواحمونصانصاحمبعهأسخطلىشبداعالانهعمواا
عنفحرتنقبضرذلكذافحلمحمهـوفيإللغشالمهصمعداؤبعهاعنأحمجدث
أقدرعلىذاارأبوقافتكلليبملغثىوفالمعرالىوالتسزسلواحةلنهوالمعر

العهددعيذاياالموافققكنأهلعلىموبعهدىإلقسثهفافضوأصبدتغطيف
ممالامن
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الوءألمربماالالفىيغاب

الرحمنالىلهابسم

وشءالواحداسماللئئجلمرسصااناعمجناحبنخطقاشتعينبهو
ةالمروءمنذلقفائهأصيإحسنفاذحمرهشءاذالذاصنحءاراحدأشميااشئبا

وءالعيوانهنهمايزتضناوواالعايشتالرتناباةفالمروءتهءبكروءلمردانماال

غيرعنويهفيهيغنيهعقالطفىانظنلمنوالعقللهألعقللمنأدبوالأدسلهاللمن

وافرالقادةعقلومنوفرمنهواالكهاوافؤعقالخونوالحزعقلمالينوشضان

0ضعرولاصاوشدمعه

تأدبااالمجنوالزينةقلهسئنسارالادباوما

مجماوالينبتصنمنصهفمازرعامايبتفياللناارععئذاراالفئدوقال

ضيأواننهاماالينبتودلكوتهاماينبصجعالينبحاحسنومنهامايخبضساسمج
دوأؤاألشةمنوأحرلراصاوأصمناالبرمننفذوالجرمنلماهوأشدالمنصمن

أحرمضهمافةخاوشثدارتهوعيحارتهنمسدضيرايمحتقرتابماولرزحلىبئ
شعراأفولثذالوواثكدثأزنلصحوا

يصدحقلبىراساكرنيهيذالذىكامماالعولقدأسمع
بكامنمأسمعورمسركافىبثاشهمنىائدالمن3ورىفا

امرللثرأفطعاؤكانأصىاننىغيربهجمبمنرماذاك
نكأظيرالبثاأضمرمانمايقاسقاائرتكرأظهرماتحبمنصالوجيينذوقا
وقالاشانعرتالنقدرا

المعانءالمسىبمترلةعندىاذاتغيبسوءالمصىايس

لمحسنالميراابمنزلهعشدىقانهأيظرمامنكن

لسنباالمفماكبدماانماوافدبمعمقالوا
ولقد
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إلالعايئمهملكدامابلك0كالاذلكخالفولقديقال
مجرىيزولمودكمنإلسنىماصدكمنأمابعدفقدأحضزئصدوذافىوقال

شعراائئلهذاوفىصدركضكلعلىويدلنىكفمايدخلىطظك

نوايهشهااقابفا0امنةالبغضاقلبهفىتظل

يعادبهااونبهاحزمنمنكانمحدنهاعينئفىتحرفصينوا
ادريهانتوالهاماصءأضمياعلىضكعيئخدقدعيناك

فيهاطمهاشكالسالمةانعواقبهاعثىالتىاالموران

فانمامحيالهتعمحمقتضقلهوالدأالتشصفرمالوقلضالمالكثروقال
فهوكراموعيالهالمحاوامفيومقلوعيامنكثرماله

بماوأرضافيهدضالفيمااليدخلشهميموأودخوامفبمااليحنيهحمقكراالذفىلوظ

فصحهبكلنفوالفيبريقهقدغهمنهوصديفصعيقهمنبسره3ومأهـءاليكفيه
االمنوالبهرممجفظهاالممنواليمفظعزلهاالمنواليأمنعهفسنواليهم
الينفعمنيشعرلمأسأشاليهوايمئكرلميهاأحمنتانإاخيمخلقاإلاشبثصئيهينه
شيآأفسدايضكلمأدهـعضكوانيسركلمعليلثأقبلانوبممناالضركوجه

يدشرانمجسنحسنالمأحببتمفرائحمنلثافسداشميأأصعوانيطحهانمجسنلم
االجهالبزددلمءالعالىجلسانبهبصولعاقلامنأضداجمالنجطئهذلكوهوخ
أنيهؤلوايمفيمالمحدثطمنضهكالجعلواايندداالطيلمءاهـكاالىطسوان

ينهفيلمنوأرفضميشينهوامحبههلناذاتعمهموأباذاتكلمالناسعياايلهالمنصت
افتعرانالشجاعةموضعواخبهمالثدةسهضعوائينهمالينموضعفىوأشدهم

اناليفهميفتقونالناسكيفمنجمباستغنىوانيستغنونالناسكيفمنجمب
أقولفثذلكذحمزلهواليذحمانوعظتهاواليقبلافهمتهاواليفقهحدثته

شمحرا

ءمنعشفاليسءداقواطدافىيشفىثميصرحءالمر
ءوادعلنقاحمقالانماميكبمجولالطبعقواط

ةبمرعياذاهوعامنومنهمعىهوىاذمنالنامناكرالموىذوقا

الكلملالحليمالبيبالعافلوهوشئعليهمجدصلمهوىاذمنمغأضىوممى
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وشكعقلهاقبعاختلفاواناتبعهمااتفقاظوععله0هوانظرالىأصيأجمبانذى
شعراأقؤلذاماهموفيلبعضبعضايسبهمعتدال0أعىنهوا

0االحكالى3ااطتادبمافركادطاذكهواملك
أشقاأرادشقاواذا0بفضلهءينعامنيسعدالله

اشمعرا3عنلكناوصمهمؤخبرخهمحانحدطوجوعهمتحسنإإسأيفافىوقال
يناامحوائينتكااذا0صاننومارجىههمأرئ
عليناوجههماتغيرصنايهماحوائحنانتوانكا
مالديخاحنحيغضبوعالديهسيتعمنمؤخ
ستويناافقد4فبيحامشرفعلىشحايفملهمفان

بغيرجمةرخاصمابغيرعلةقانلمنااعلملهمجتااناالمجنصيافملفيمنوقا
أحدقتالتليتافانلفسهوقتللهضمهوخصمنفسهصرعفهوالذىبغرفوةأوصارح

واخربصرجمتهوااعدنهذالمعواعرفاالعدادلهفاحسنومصارعتهاأونحاصمته
التقدمالتأخرفبلكانواالفقدعايترافانوعدتكوجمتككيخرصكاقوته
شمعراذالصائولوفىبعمالتضمالتندممنخيرا

لتقدمافبلثوباوقسمقياسفاعرفثهشاالصأردمااذا
إللتندمفىااضفافالخيرندامهمنتنجوسالمالعلك

التىوقونهقتلهإئاىكدقفتوأوفوةوعدةاجمةبرزقمنالناسمنوان

يقاتلهالذىهواعدائميعمانقبلفقاتلدلابماانمروذلكتخصمهلقوجمتعقصرعه
جودةيضفعهفلمأوخصمأوصزعفاذاهوقدقتلويصارعهيخاصمهالذىقوكذلك

أقولذاوجهتهغيرمناالصحيأقىعدتمرالقوتجته

قاصمنهىالشصتىتصبوبههغيرمنأتيشاالاذاما
صيقاوالفأعقاكانالفخعلى0عتااطاديإلفخيالذىنظ
الناستدحالعلهمنغسهحقويوجبكممودبغيريعاتبمالناسايىقوقال

منهمبمانسضوجبهاررلكدعهمولكنبالمعاتبةقدوكوتعظبمكاضواجالبركالى
قثهقالزمهمنهاثشأقربمنبهوفربمنكساثعدبصنوانظراالصالذصأكرم

بغيرتكرمتكالىدعؤكمانالنكحقءاستبطاوالمعانبهتحتبهعمالىلمتلران
ما
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تفدحثهوامابفعالمجرحكبكومامانتكاهاالىفاغادعؤحممبهفاتستوجبالتكرمة
ينفعكءاومجزايرفعكءامابثناأجابوفضالةثلثهادعاهموان
بهتجرولنالمحرةحقتخبرولنالمعرفةصتعرفهأضاكلننكااالخواننحمعرفةلو

شمدةفىوتغاإللديناروالدووتعاملهامهفزتساصتىحدةدارواحتافىوانبةلتجراحق
اثنخنهبهرمنلثأفافظرفانكافرضيتهءاالشياهذئباوتهذاظمهمةئاليهأوتحتج
بعضىفىبنفسكمنكأؤفبهأضاكنفانخنهمثدكبناوانكافاتخذماخئاصغراواقكا

اماقلهاومناكرشهاالمئيمونأضتهحذراعاالثريممنوقالكنالمواطن
المجتملهمنعلىتدلوالعاضرتهالفاجرانوقمازحتاناالصونأحرتجها

نئاكاكاذاكنغرنككاحذراكناقباكلةالمجبمنعلىوالتقبللدالنك

اذايندممنوأقلنطقاذاينممنكأفاعميلزمداكأنالىالصمتوالزمناس
وقلةكفوكوسعزلكوقلةمنطقكةصفعندذالصاتحرتابتيتواذاينطقلم

وبعصهبعضأكهمناقرابعضأنواعمتخلصلثوصننفعققوكوحيلتئه
فاناوكانوانضابمننأونضثمنشنصاعوضاشابين

منلضخشنصنةاظمحمةوانددياطمنماهوأضئنبالقلىمنلتليناليةالكمقا
صةءشقاطوطمىءعناوأدومهمءبالالناسعظماوالحربهرصنألينالقاوسعا

انواعمإعتواليقدراينضانفهوالمجسندمطبتىوفؤمطلقباسانبتلى
اشعرأأقولذكوفىالمجيبكمنتسآلوالاليسألكصنأشتجيبمجسنليس

راانحدصفوكلمىلوادرلهبهناذالمحمفىوالخير

مدراارداالصيااذاماحيملهيهناذالمجهلخيرقوال
عليهاطاوفيامهتماهلهوحسنبدوابهالرجلرفقابالدوابارفقئوقال

المالالتدبرمعوقاالمررعةوجومنووجالغنىاشبابوسببمنالبرأعالمنمحل
بمكرمبذرجوادثالثةالمنغقونواغاصإلتدبيرمعاالكثيرالماخيرمنالقليل
نعراذألقوومقزولئيممقدر

ءالغناقليلربهعنوفيهالناسسدممالرب
ءغوإللمعثرأسىثموينصبحينابهيشتىكان

دىالجلنابغةاقميدةمنفانهاالوقبيلمننفسهالىالبيتينهذيئنسبة1

لرسا02
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ءالثناسوءغبرفيهانعموأمااذاءعشدهممله

ءالصقرفىيدوغنى0وذماكايهونمالرب

معهيؤصوئدتهوتحفرمايؤكاطعامهممننتاذايمالطعامتمنيففىوقال

والتدعيديهنظفهقطعلهفىلبمالناعىامنطعامكصنعةيتولىالذىنييهن
واعميلثملالناستعتبخرمنعليهشكأنءأسانذارمانوالأصناعالمه
حتههءالمامنكئاوواالءعاالسقنجاالتضظيفءاالستنقاغايةوانغايةضئلان

أاوالمكولوانهءلالالطجألمجبنلهوالمنظرظوالىجايدانيستوى

ارجادمناقيانغنولووانمابهلوااءقاثالرجلنظافةعلىوانمايستدلءاالشيا
عرأدشاءذاوئبالدتهمعلىستدلوبءوالنسا

تطيبقبلءالمااالالطيبوما0يهالطيبالماعنىوالضيرقبل

شربصالصارفىنظشاأومامطحمكلفىاالصارنظاوما
جرننظشماااالصديقكاليراكحركأناوالصديقلموالهصفهوقال

خلقثهمنئهمحبهالذمحانكاالصديقهاظمحونمااأصناالعدوككوالير
ورغبتمفيلشأوفركزأحبملككانحسنازددتفكماولهماكجبكأوخلقك

شئفليسالعدووأماعهدكعلىلهوأدوم03رفبهلكوأعندكثهكأوأ
اليعنجمباشئفايسوأظيرالجيلمنهصزظوخساستكدمامتكجمباليصنا

منهالنحصنمنأجمباليكشحاليموندأنظرأنمنكأفكن
ؤيرضعفوجمنلميرظاالدسورنوميراالعقلااعملعقيواالدباقو
نظوالسيغالصيفلواالدبكثلامقلاوانمامثلاليزيربطلميرايكنمواأالمير
اليهلجتجأرعليهفعادجاالوماالوعضدايعتمدقله0اسيشأخذاأعطىاذاالصيقل

يصنعوسددبموقواووفقهنففهوجداالدسمقالذظلعقلاسياواالدبلصيقل
السيرنحالمنوااالماوجداليصعالنهيعميشيألممجدعقالذالموإللسيفالعيقل

نحوعلىوذلكبرجدزدواابزلتهومهامايباعفناإلدفىيباحئميسويخدمومصعل

أنفذأصدمحاطوثهدواإلدبيتأديإنوكذلمالرجعنرداثهأوبودتهلحديدلم

قاتشعراذلكفىثلوقوتماالقدوالعقلعلىغاذلكواعفةمفإضعاظاالمن

فليمغيرنقمنالمللجلت01ضمذوجد2
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االدبعينلنعقلحنلمنوهعاقالصمنكاناتأدتاوقدي
كالايكنفماثذنوعممححمروافذانوعهلىااضمعاذاءالمراالئوقا
عيصدعالمراوااصنذاحمرهمتذانفاعبكاسمعويفتفعألسمعينفحأنساحدمنهم
علكوفالقلبوينغلءالنحناويلعئاصدويورثالودويوهنالحم
شعراأقول

ارفدمحيصاتجهلمفانحبالهصرموالسوءاتجنبصديق

تملرهمالمصفوالودمنهتنلهءحنوصوالخيروأحببصديق

االفئدةيخطرعلىشئولهانظطمةطمنلرمنكنأمامايسمعمهاهـفىوقال
االلسشهتحركهثمالبوضةمنوأوهنحرةالوأدتحمنهـدلةاظوهوأصغرنراذا

ديداهـمنأوثقاثحبراكرناهـفيوددالنهـوكايابرداكامجاكاالفشدةوتفبش

ويذكاالمنطتىيدئينالنهعيامنوأتفحبافامنواخنالجوهرمنوائمن
ءنممايشاويختارءايئتيمفيهويتقلببمالقائلويتجملاالبالخعلىويعينالفحن

اضحيفاأيدبهوتالثيضطويتزيدبهالسخيفبهويفبلالطيفابهفينتفع
خطهمفىءللخطبامنضهحفظهقفيكونكضبهبالغقىرمنطققاأليدقوةوبندادب
كنتذاظفصائدهموللثعراعقبثاشتهمفىوالكرماكتهمبالغتهمقءوالبلغا

والتكؤذضثفالغممقابكمهمهحمراويئرسالةاويضعحكمةيؤلفممن
التفرخنصكللىإللتفرخستعنثماظذمنشىانكنتولكنووقفحمرجمأاذانهبخ

ءالماكايصفويصفووالبزمجممجئمالذهننظفيهلتقدماكنسلىأالض

بالنمزمنفنهاماهطلمجاؤالكوثلاشمثلاعمجهخرالكواقوظ
ائولسثمعرذلكوفطالصخزآلحظيمشنمثرهموالفضترمنهامااليعطى
لصغيرالجراظفرشبصن0أعزفيمالحبرادعراوها

الكثيرإلفنبيعصغيرجمرخفيفأبصرشمن3
تكونرمامأفىماتكوشوجطسيلاكناظلقالوجموصسنطالققوقا

وأوصعكنفاوأليماتكونخلقاماتكونوأحنأمداغووأقصرطبثر
ائائوماماعننهـأنكرتظودولعقبءواالشياااليامقاأخالقاماتكو

منزنرأواتءمغاااخلوعلىالثمانةأهلعلىأنكرشمنهاصيأخفيفاممأللم
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وانتغييرالنعمهمنأوحثمماسالدهرمصيبهارفممجسدكوتضرمحنجمبلث
يواالورفقبدعتنالهئنالدنيافامنيدقىلالبماودامتشياأتنكرمنهاأنت

وانهماهمواقفايقإللغضبوعرنحغايصنعفاماصنكفىونصببتبأهنأممانيل
شحراأصلذالونونكدالدهرالعمر

فهرالنقهواعليهاشئاالبهنياعدتالدمنشئمام

لواواالوردرتصاالنحيصهمصممنوالتضبر

يفتقرائإمملثمناغغأاثدااصتلئرلنفعادنها
لكذبانىوقا

اليصدتابالصدتحأنأقىاذاماءعهجزنظبكذبشونيهذ
ايصاوظالفيه

حيالهالنهافايقندوذصافصلواءالمرارأثاا

وفالهالمنصفىوالءيط0لهيهنلماناالنانفىوالخير
خاناالفىوق

ءدالرخاإمسديقوعدواصديقاءارضافامنكانايس

ءداآالدذأكطءاديقصاائهاتئع

ءلوإللة00خاالسصترينا0أمهنءاضالونلفزالبذى

ءللئفا0ءضااالتخذناأمينامتينااظناوجدلو

دماوالئصركاهالنحمفىءوالخلطاالحفرفىءوالجاصامسفرافىءالرفقاأما
شعراائولونحذلثاضائهمعلىوراظبحفعامصاحتهمظ

ءاوظوشيمتىهمفومبشرحالاذاكنت
أساؤاامساتاواجتنب0ععنوهممجسنحينأحسن

ءغطابهمعيومنعليهابعينوابصرمايعيبهم
ءأشاماوأفىكعممسقائداووقاهماريد
أنوالبرلئرممايسخماوالبقليلوالبكببرممايكؤبعغيرصدااالتبتدق

اصسنفافعفوتأوانتعرتاالنتصلرمنهعلىفقدرتذلكمناخدبئهئابتدأك
شعراأقولذالونىكلوماحظوواالقتسارأعزالعفوأحمرماقاالذلثجيع

فا
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عبلمواطرقفيماعمشكلليسنشمإسجمدافاذ
وابابمخمننجاواليضسفيهنأألمناساوأى

هوأعزورجلنشأعزتأرجلنالئةعلىقانماتجهلوالجهلابإكالجهلذوظ
وامابهالةفلؤمأقأعزمنهمنعلىفاساجهثهءالعزسوقأنتموورجلمشك
الكبينهراشثيفهراشالهومنلخلىوأماجهمحيفهوأعزمنكمنعلى
زقاالحلمءالىاواءيماطفعاللامنهذوايسأومجروحايئيفزظاالمعضوحايئولن

شعراائوذلكوأنقصوالجهول

مانحاقومفىجاهلوالأدببالوالحمعمماتم
االسفيهانلجبسهوليسنسدذىاالثوبلتجاهلاوال

وشدادعندالخبؤشاهينححكيصنالناساشمنهالسوارجلىفرؤيةوقال

مننهموبخابنأصلهونحدالخبرتعوقىاهصهنتبضهمننهموأبهإاجما
فللوئكرهواليجبكظرهيحثهمنخهمومضظرواليمبكنحبؤيمبك
شعراأقول

الغببخااصحرواوفيماممفالناالرجالنبشى

العيونهمذاعنمحبرطيىممتبهءالماولون

الظنونتنصرمساظفعضسىخبرقبلبنطقتجلفال
ذالثيضائاوتال

بيانلمضبرفيهاوماامتحانبهاعالرماصورالر

نواطواكرامهتجببهكنهمينبيثفعلهمواعن
البنانايحورسوصموبى5أصغرالوالاراالوما

اأيىوقا

0خبرمنأحسنهوجهمكأاائغضصأزللم
زمرهمنايجبنارنايرىفهوكالخمن

غرهقمالحونفي0ئمر0بعديبدوث
مجمدكفمفنهيتمكنهخعأصمنراذارأيتيحالقبعنالهىفلوظ

عيبذلسهنظتكبمقاقدانتفحانتعمحدثامجدثائىنهمعثفسهيذمولم
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عرانانحذكوعنهنهيتهالذىنأفبلعلثحنهقدبداخر

أغريهكضتاسرادكافىاالغوايتهمنياسمكونهيوال
يهفىكنشاغوفابممنماباالنبيزكدنصحشلهوال

لهمنهماقوابهاصيارمنلمرارتضاعنكاالصلىاالتؤاغأحلىضاقياكفىوقال
يفيعوومجفظيخلىيصبووءويىمجسنكوكانفاعمذلكيمأصكاانعتىقاذا

وعلىأصناذافأالملىوءأضاحالصبراذاوعلىضكراذاحفظاعلىنضكفوطن
فاالقطيعةمنالحليمأحجالىءأسااذاالصدبقمحاتبةفاءأسااذاوالمعاتبةاالحتما

شحراأقولذلكوفىخيهتؤمعاشوقمن
وسبابهضانرعضبهفتوقاخببتهئاصيذاعتبتحكللىو

بهاذادعابوأجباخاكودهاستالنماجناحكلنوا

السخافتأنمنفانمكلحشهاتمناخدحىمشصموفعكتعرفاواحرص

فيايهرهلهآعونأنحاومارهفيماتاصاانويههفيهامجبالخيكغون
الذعانادكرمعداوتهوالتخركصدامهتنفكمناواعمافياتحبلويهون

فهوتوالتنفعلثوتهعدضركوامامنعانبكباأصأتوانفاكأحسفشاليهء

ائوالشعراذالثوفىااصيم1صضاالجاهل
ضررفاشئشمنيسخطمىولكنيمىبهالتنتفعيرضانمنالناسمن
الجرمنصديقأيثسداذاالقالفلبهنءاكلداالعضعي

شحرانياالدققلبوظالق

معلرضوءضوعيسراجالدنيااغا

اخضاريخهالعمغمنبيناغصنك
اصسفرارفيهفاذايومالدهر01اذوما

النهاريمحونميأقىلاوكذاك
غيرعلىوأنتماتعرفغيرعلىاأهااباهـاذاهبطت00المداراوقال

منهيكنلممنفكييسلمداوصولمكزمنافاالمداراةمنفالزمكثرامايعرفون
نمعرااصذلثومداراة

والوالداالرضلملى0الوالدابحصاالذىياذا
قد
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0خالدبعدنفىش30اماقبلمنماتتد
حمهلوافغمهميناعورهماأهلرضاجئتمأا

ص7واناللهاالوالغالبخكللبلمنالحققانماالداتالهفحننجدحدااالتغاتلنوقال
أقوالشعراثوشذوالافلونجعلألمدجءانمال

يناصبحصسرصراوأسىأصغبعدةاشمنرأئاحم
قدأصبحفبهاطحينالحربطاصنةيركبفتىحم

يسارواالعسارالاقوقا

قدصاريهجؤاليمدحناركاندولتناأإلمكصديقمنع
يراؤونااالزممأكنمايصحبنافيكانالافى

ينايغوأوكانينصحناصمنامارشاعنانقفتاكأندرلم
بأيديناعاعنااالليخديصحبناكانينصفناهاكانمن
نوالبصاتهعلتلشنثالمحأصومنالبكنوالتفضلصلةافىوقال

فقصراكومةبتدومحرجلينوأنتغافاعليهمنكأولمحهـإلتفضلعليكمضلى

اضمجييلفبلغالباكوأمانضصهحظقصرعنالقاصرفاغااآلخربلغوحدماا
فلرهوعظيم

المذلكيقددنودكنانهكاملعلميباظدبالرجلكانقدراذاافىوقال
رمامجهبويسبئابىمابهاالبفدربلمئمجافركانممايؤخرهولنابيطاكنما

شير0واليؤمااليؤفىمنومهمماالواليؤمنطقاوعقالبؤقىمنالناسمنوا

المطلذىالالىامملىذواومجتاجوئطفصقللهاذىالمححقلمالهمعفيحتاج
فاحوجخراالعناغنىالحدصأذأفليس1بهذاوهذااجمغهذاينهضو0ووفد
الملكالىوفةلضاوأحبرلسوفةاالىالملك

والئدةالعقلفانملوجعمنهأحزموأنامىأغنىفالالققلالتفاضلوقايق
قالهاللقكزرجلواعناممطالمالشنقىمبتىولغومذالث0شباوالشجاعترالمال

رفعنابعضمالدنياالحياةقمعيئهفسمنالينهمغنبكوحمتريقسحونأهم
بأضياعطيكونماالمعوبعضهمقوةبعضهموعقالبعضهموقىظبعهدرصاتفوق

اذاأليهمافليساالصلىفى1
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وشلالرجيورزقهفعاشوأوانمامثلبعضالىبعفهمأحوجثممعايئهموبهصالحيم
والبدلسهمهسهممنفالبدلراىصرميتهاالىوحكمهكثلتهوءوصوادبهعفله

بصايبلغويصيببصارشققدريبلغمننالعوالبدبوشوالبدلقوسصنقوسمن
والعزينهمامحقلطبهوالزالروالرالرصلىفالراىعةواالؤالابأمابهكوزو

عرالاذالثوفىقدراالاإاثذمنوالشئ

البقربهايرىأوالفانبهايرىصاحبهاكفاالعصافىالقوسما

والؤرهمالايهااميفمحقغةانتوارأوصدإلن
لقدرايرعبهامنيساعدصتىعصاكأفياالهذيئجصوان

سووانقياااليوقاقصدمناثىومتالمشوطوالحمنانوقال

االرضقفاذاصثميتءاالشقياأخالقمنءيالاظوتشالمستكوشألست

آدمابنانراعءالواوجمفكابعاحهاحيوافويموجمفكالوافوقهاتحتهاكؤنفاذ
فاذمصيبهوأدفىضعيوأدفىشوكةأدفىتصبهمالممدالمندوأثاالسداعزمن

بربرهـركؤلموينتابوامنأمصدالذهـةمنوبدتمأصنذالثمنشئصابها
شحراوكأذالثوفىاتهواستطاوتفرعنهوكبر

صششأرلمحهمكتهاقومحمؤيمالتواضعاااالرضفوقوالتمش
تأصيئءهمقوممنطاححمؤووحمرززشفانممضت
نهويداهوقلبصكنبتنفسهغنيتقنقلبافىالغنىانوالقتوعالغنىوقاذ

شعراأقولاونحذال0كنانمهاالبهافتقغ

فقرموقرامنذاماكاننونهفايحئقضثلمءالمراذا

يسرواعمالتهبفمسلفانتعغإفتيئالد4فضلىكاناذ

نهيشيرظاخرنفنهههمشيرنفرأنشأحداألكدوالمثماورفأذانىكلوتا
الحزممنأفرسلكبرلرمنلكحنوأاظطأمنواثعدكاالصامناأسم

شحراائولونحذال

استشيرفيطرقيستشاراذامن0مذازكشأحاالرحالومن
محويمرفصايقودفيضطتىفيرقلبهبدوادمجولصق

الصعقاالصفى

اكفف
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يطلمقاضصيؤفيذاكومؤقائيصيطلتىنجاك

الوفقسورااعليصنكفىجمدرلماتفذلحديماان
أرافىءهواال01ماهذاومحادتهملبلحععوااالأهلةمجاعنلنهىائثوقال
ينثنراولمقولاتلحقهانعزمنالتماأصالادفيهاحىازدالبصيرقاازدادفيهاأحدا

لطهويلغااالإللشبههادفعهاعلىرصاحبهاليقدجةواحدمنهماليتاالراتكمافيها
وأرادااهايخطعلوانفسموعلبهايخلطلطنمايغاظأومظاهذنمالطنىومنماإللنصيحقفرا

مؤىفبيهالىوتعالمحأوصتباركهالاننبئتلقديخمحعاأعزنللوبهويخادع

أصلنارفهذااالىبشيأيوودكفلبكفيوقعوأفىءاالأهلدالفيايوسملاصلى
تكيماىالتصووؤعماللةقفيهاهدىالتوروقدأعلىسعمعليماعنصوسىنهى

بهوالجدلفيهءوالمراالهوىنيتنامروناطيزلولمءوااالأهلمنبغيرفكيف
منثئممماليضأننفاخيربصدبمبهألموفيماالحاووالقياساقطأرولم

شعراأقوذلكوفىامادقةاللرسللستنواالكتجالمزلةويغيراالتباعإللموئءاالهو
العملخااللكليعطهفمالجدلسضيأمننساناالأعطىذا

اللواتىقاأهلبهاصفيباالمطءااالذوماهـ

االجددتهاوالعداوةدتهاأاالمودةهاالنزكفايمةوالاياكةالقعوقا

يتحفعاأناليماأربهاعرفالبدمنأوفدتهاماالوالضغينهحمااالبددجاعهوال
وفىلتهمواصيرغبعكنوائعتهمنافيهدئوأنبناحيضهواليؤفىمجالستهمن
شعرأفوذا

افائمءاألصفيابينيفرقواغاإلفيممياتميت
ائماليكامنسودإوالزافةاصالىمنسودإتفحز

مولالهمضوق

بأأبئمنوالءجاأيئمنبمأحداليدرىلائسيلكا
يبليهيهفلودمنهوالويلىينقصهيهفمنهالعبدفاريل

الكومثصرفقلائحشئكواذافيلومافقلأطوأمحئمئئمااذافيلوظ
كزولنائفكتواجوأبهاونديكونثةإلاللفجوكونندةحدةالوالكلحهالن

صواببعضعهوكنيرخطأالقولوفىتحذرصتىتذر0تذرمولنصتىالكومندرك
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شكهعلىماالتقلروخذمنه0بأفماالتنتفعمنهشكظألصوبمنهمتاوان
كذرغائلتهواحذرعدوككاتسجننكالسجنو

فبلهالرجعضنهفأسرحغيركمنبعهمانكربصرتااذاالنفسبتأديفىوقال
ونبهئهنفسثاعيوببصركواليكانكألحسنايبعراحمداللةيسزمنيبصرممنكا

شكر0دوفاصنيخبركأنقبلديقصبحيبكأخبركواذاغيثمنلرجوح
شحرااصذالثوفىديبتااعديقوخبراييبدؤخرالهفانءكلواعر

اؤهنيرضهاالعمالممنممائئذااالاالنسانلجكولن

قشلتبقرلنصيمنهخفولنرجةيرداظمنتلتىلننثااعلم0الحاسديئنىوفال
مجملمحمانفانهحتجعؤكالحاسدخعوانمامجسدكشفيمناالوجدمزالمنه

شعرمولااذالوفىاالحقكدفعلمدخوانيكاقدايقحداالواناالعيك
بقائميسقدحااالذالصااقانالألفيتالقدحخشمثلولويم
بصارمليسانصلاامالمذالاقاثلولفيتاالنصلنشمثلولويم

لفتاحالوهاساالملكياحالرومجرىاروحمفشئبفضلجنعبئصالحأدبتم1

اللهوصوإلطناوظاهراوالواخروالحد6809صنةةالقحدشهرفنحسعسذلك
وسمامرمحبهيسيدناعدواص

ىتنبيهص

كراذيضالهنماراوادكتبمنأيدينالنفيماباكتاباهذاصاحبشجمةعلىنقفلم

هيعبدالماينسبالصحتفىماهلقاألصنجثعبدالبرابئللحافمالملىكتماساله
وهوهرطاإبن

مقرونببعضهءالبالانرواصتعذمنيومكافال

مسجونكانهصتىيهونعيهلسانواحتفظمنواحفظ

موزونعايعالىممومان0لهوقلااسانباكادكع
تكونالقليلئالبالغهانقلةفىمحوليك0فزنا

وطبعهمالحبكنبوهوأثأعموالمهجناحبنئولعالحاهذاانوقدقيل
عنهالمنقولصلافىوجداهكذ
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بمطبعةيحالتصحلجنةرثيسللساوىفرانريعو

لغمراوىاكداكهرىبيقالكبرىلعرلكتبادارا

6الحيا4لمصارشلهلهالجنانعافىالبيانوعمهنساناالاقالذىدلتاط

حملالعداسيدعلىلالملصالقواواأتاشئتقنصاصتىنووالمعارفعليهوأفاض

ىفوأمحابهينالمطهرلهاوعلىوممالالخيرداللةبللىواهداهمعداوفضالالخدق

كتالجعوءابلغااخكضالرسائلطمجمدمتعالىفقدنممابحد1ينالقدرالمك
والمنحتالعصريينءجعابغيقالمشئودماءالفصحاابالءفضالرسافىمن

بهاجيدمايتحلىجواهراالليتنمفيهامنارساحصؤكامليناءاففالاالمهداقلذوى

فاظرالتيرحمنعلىأسعتهماتسعلحاالنواررقتوونهالجبهمعافىغاصمن
اشاراتهابميببهراالرعوجمؤموحماحبارابلطياالديبمنيتهتعملىنيهامحاسن

بعظبماطوىأدرانمنهـالنفوسوظسياشهايمبقواحقدواططعذوىاراوتسدد

بهنحمظذميمخافىمنصامثنىبفضلهوتوىكريمفيهاعيطبقاشالماذعانضحتها
عقالنحأحسنردالففلجمضشوؤعرةبهامنوأكرممضواللىيمجمنكتاب

جعلهئالعنايةفرغناواالرسمائلحيهمنهتصفىجهدالممتدحشرالتحضرةوفدبذل

كتاساالدبوزيادةلبعهالرسائلغرشحوالجالئلثقالدظفىاالصلطبئ
ءافييباالرمايدشعنهالمحاسنومننصيباسمعأوئنلالنوالمروعة

وذلثقيلىصحصرمحاسنهويجزعنلصثيلالكتاسلي

شهربيقاالكبرىهـالدارالكتبطبعةب

يهجر1صهمسنةقيضنالثاجادى

لمالةافضلاصاحبهاعلى0

اتعيةاوام

اثن
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