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آأأص
صصصص

نلاياسينةإابراافمااسعاافظاطحألعاؤالط

رابياالبملطاةتروفالمسيالمارااللهدنءةاحمد

إلنماامالىتاللهةرح

لىمحسيدئاالالزلمصلمىكاناأارللهرراط

الالهذااجهـإاتسوسكيئاجمالولالوعلىاكإيإنااشم
ريبخمفإااشنقيورواآلاالمردفيثمحنهكلالبع

كالإتةأممهوااءاالسهـلطابرءثيرااودءلمألمىأا

ولااشهامناةوأءرفيالتاواإظةاالفىحولررالمجى

فىاقةصأنءمأماإولوالالاؤأزبىوبهبحظئةلمالمأ

لم51وصفيماآممهاالآرادنءياأوألنالةذا5في
ذالسئهناا

اسهـي5و



ليضئنءصأألمال طبمحمعهحء

ودةإحهاإلرسحافاتصفي

والخفالمحريماواسلىزقحني11لمأأرسمادرادا
واألريحياقةاالرأبمافحرمواطقيطأاراى

ذأواالءااأحريمإمثسهواطاءيعمايؤآحيأذا
الماماكذلكيملعظارئهـاسنايذلىالأواأمثرا
أماقلابواالرإخةتجأالسوركذالثايذخلمهـةوا
االمورجربررةيأذاذفيوأأووورالمن4لمألسوا

واللوذممباظمولممهومااراسجمولنالذيإدرهوا
المزدفغيريأوااالسافالبافيوالمصهخإبالةالذيم

إنهأمابرحثسراةورهثدركاوسبمالة

ا1وملىليطااةكةوجكلسحس411أءطافياللؤء
ههوجوالمالأذمازمهوححزذوأالمألكها3هـضمعاوصج
ص5هلم13

أرزشضواهـإباوليذافىائمامثوامبوصجبهأواأصث



تجساغايلثوالغيريدىعمادلثيةيىاللذفي
9مث4والبالمه

مومةالمذالإللىإتةىومن

أيزبمواأطلئيجمثىالعمهامثرشإوأكأيبناكئر
حئنأزوا4الزال3تالفألميفثالتفىواالإلئم

ررتالذيأأءفلحؤبثاوائيأغلطاشاوا
ألمهالخاللأذيمماأزلوأيألسفموهواألمجلالحيلعلى

إصهليوروأاالمحربلملذيزاةاوأانأيىيدوالريمد
أورثمااجمصإذاصالفذمحواصلمهمثفرو11واقاالح
لييأايىفياإئمأيييماووالرألالهةنىالضؤون4إاوا

اصرالةاطبدثرفيواليماطريصثرهاواألكقنما

أكمادعاطبهيضواطيي

همى



المدوحةساءاألفاتصي

والمكؤرةلناممةاادةلوااطناقسمشةاطةالمرأاطؤذ

متلئةاحجةكواالقصىالتامةأبخننذاةوااطنلقآلوطاإ

لرداعوانلو3اممةلعظابمؤلةوايئلساؤوالذراعينا
أبيضااوالرعبوآلالجماذقةالرقهآلوالبفالمجرلىالة

والزؤدةالخاواألملودنإطااحرةالضهاءةواآلكلأضاا

لمةوااللةايضاطبوللاوإتقاويلىااولةاكماإهاوا5

الإليلىيطاءوالهالشوقةاوالممسودةاممةأاأطاءاخ
انةألواليإقالانالمتتننيةاءءيىاواةالنارهرهةاوا

افوارواأصزيدةاالث3ذيةايىرةأخهوااسبخاألالطب
آلأوراواازوالىآلكااذعروبواالريبةمنرأفا

زوجاذاثاأنواالصلةالمرأالمتمدصفةص
ثشفاصمذموموءن

اوالدقيقةقةارقهاكزواءواالمميةالمسترفنفثاخلا



ايضاوالبئهمةلىاءراوزألءاوالرصئعاءاساؤجمف
والفهياءإففاةاممبثرييموأالمجهـترةالئف3لجرةالقص
2ليقااوألسوايالريمالمنتنةاأواثحيضالالئي

الفاحجرةةوائمومس

احمةافحأأيوهتزوجلالرهألحمنةدنصللم
وزوجةتهوبيليدثهوقوطكوربضهويخصلجتهوءيرسئه

باب

ويمزالطهننيزوزناذأعنساصزرلالرسميقالا

درهويرحمهـورء4يئلمئبهئنالذيودرإشنساصطسى4ور
الوىامنالعفلالذاهعثوالمذئه41ئبهفىاسئبالذي

ءللفلالألزمباط9قلوالوقالثربمألموالصبابة
ردط4واأفيحرقةواألؤعةالباطنوىأوىواطبم

تياعلىأطيأسآحالصفوالمثئأفروىاوالألبم



ساءالةحليمعرفلى

السوازيمرزأفالبواإثرىوبهالفرطإرءثا

الزأوامسكوالجعإدمسهـكةاالثذواوكأوهمنءاسم
ءمهوايفئاتأللاسالشواقدالطوالسبيهانءأال

املمىواصإمعمةصذوانبروالجمغةاإلئىولكذالساخ
هعمسىسهوه

البة

ناأطمايألخلقنكلمعرالالىخاصبجعما

ئهوآلبمإعةمبممائهوجث4ءغالانناالآل

باطنةواألدمة9ىأبرءلمدهظاهزالجتنرةواسهراأىلى
الرأساافيودافاواخاصالآلإراسافروةءلمدةوا

عروقأشهـؤونواألةافوقلراسامناولثزإ1وةذإقه3وا

سالراسوأملمقأرراالىالدخلمجرفلمالراءسفي
ديرء

اوليالماليألالتصبمبلغتاذاالدماخوؤةرقيفهءلمدة
وفرعلرددةءدأدراسىارأمثماذواشثوالغدإئرآلمأموكل



الىضيفيالذياألذتمثثةماخأواامؤدثأةا
التيرا3ئسايىرهواألل4وجاناألنموصيامع المس

بااهإتيئوايىأيضإخضوناوآلبمالحىفييموبئ

مبمراطالثعادبتياإمظماوالمجاجبهةا
ألشصوالمةلمةاحظاجموضهتحهالذياسلولاعلىوالوجثة

اداممهاقةفىوإطوالبيافسؤدواخقالتىدفال
ارايمإفيهيبصرالذيووراالصوادارظواكاالعظم
لمألق5دهاواإناالجهلمحثبواطواطيالقيبسىضه

رأشهاعايهابصيناليإتاالجةحروففارواألش
مارفيوالماثدبواإتءإلمإأاأشعزوالثفرالواءذ

والماقارهـوجانقابامنولمىييماووهاإلندار

الذيارؤسهـواالءاظاالنفئيالذينااطرف

ط1حئواالمعمامموأفاالربإث91المهزرخيلي
آلظرفثواالرإاالنفمنألنمارن11واوافئطوم

رن111



أرجسنااوثألئواثتانانااللانواشم
راحمكآلضوارةأنيابخةوآررباكياتوأزضاثشا

أربعةدنواجذثبمجماشبمىبملثألثدرحىعشرةواثذا
ذواواكاطئلغينضحذأواكإواقاااقصاهـيو

صالماليانالمهـسقطتإذةاالضراسبةطواألز
رأاقدلقيتنابعخورفاذاورثفيزورالصقدقيل

رىيذوالمسهـانثيافيآشديداحاءواكواضرباالء
فالجعأبثؤاذاخةممأثىىذاذاالوجؤأثو
كاإدطذالمممهلعرؤاناالطلصردواألاصالسالباةدوتحلسنأ
والجهعوااللليةوالهاديلالتاوهوقالسدواله

والوريسدءجمتإناإموضحافيعرقاندءانىواأللى
قياالروقواالوداصبءةإليتصقإفةافيءرق
باكانرواآلإديدودجهاذواإةالشهمنالذاجايقطه

والضخكقأالأصوالقسصرةاالذنإتيليكااطلق
ايفأركبةاباطنوفهـةاأباطنبضوالماإضدا



وولارواهشاكذالثالذراعطن1النواشرءروق
باطحنىعروفوالرواهشالذراعظهـاهرثرءروقوالاا

سرافىالذيالذراعرفنأفىواوارلسكلاموضالجوالى
غسوعاهو41خصرليإلذيالزندوراسالمةء

اوفيماءفاوالراحمةخإحاواملمااليليالذي4ورأس

أفرصمدلمثمالؤظىثمإبةالىشماماإللمبواالصمابم
ياتلسالمواضأايجلرافيااحماؤث3ذعالراتج

ابماالصهلإصهةكلورتنمفممابينءلاقياامامظا
رووسصإلراواازوظمياتلممئاونطةلرواوا

االصاجلاصورمةويرظف3ارظامناتأشألا
أخواااووقالطشرالظسذممةاهلىوا
رالظهـواتظابطالذكحيالىلط31انإعمأبوا
واأمماحلالصدرواوالحيزوماأيفورهمةوالفراو

رولالىمذوالزؤرمةشوشواناطبؤشىالبرك
زمةواالصدرأءلىإنءلىائمشرةإءظطاناإن9زأوا



11

واكتفلثدىابينطمةريصةلةوالئغرةلماايابيتأقيأ
سىروااطفوهباطأصرةاصأللمةثوالالفرععندتوءذ

آطالمعوايطلواأللطوالاقرابوالجمعلقرلطوا
دداكالىوأ

انابئوإسأقابوواوهـلفؤادابمهألوفاوفيك
وسطفيسوداءءلقةوسويداوةبىالةوفيأيضا
وخاسبطقلجكسويداءفيذالثلاسجالرءليقالالقاب

فألنبمذاشغفلقيومئةفهخالثهـكذلكهابلىا

فلبةشغافالىحمهلوصهاي

طعهتةالذيونمالفئزفأءاسرةالهألنطالوفيك
فيرواةوالضزةؤلمكوالسطنالهفيقىيبوالذيالقابلة

المقافديدثهبئاليطنتطحراوهـيانةأاالىالمبصرة
والحوضوالردففلاأعووإهيئأانافومؤحراال

تةألخذالأصنباإنوالرفزةدوالأروجنروا
رأممىالممابقءلىالعظموالرضفةوزغراواءد



1

بةاالر
فئبما12عىصثم

فهوؤلدفاذانجتوفأمهبمانفيالولذدامها

وؤلم4رجلهقبلأللىراؤإذاخرجفساءرمةوأسمن
فورومذموموذالثاويتنفهرأقبلرءلالهرجتفاذا

أكأفرواالفواءلشيئماارتفعؤاذاورضيعافط
ؤهومفىوصقويفاذاورضيعفموؤطيمفظكلفاذاقرة
اربؤفاذاياغفهوذكفوقارتمعفاذاحزور

أفاذوحماؤكاوخاتلوماطفاذاإخفيهوحراولفثألبماال
فاذشاربهزوطوجههطزيقالطاروؤأل9وبقل

اجثهعفاذاعالشولمةيتزوفيوأالنكأحوؤمتجاوز
فاذمطوأشأشيثؤاوإضالمبأىلفاذلفهوكهـوبم

وفذالثعنارتفعفاذأقيفهونالمفجحهتباالمه
الخطوقاربؤاذاؤصؤمهوذلكعنارحفاذانئمه



1

عقلىبذهـؤاذامووهرمفهـذالثزادءنفاذافد

وخرففبر3امن

وفهـ4أهـثمنبفيدامماالولدكلسضا3ةالوة2
سبعالىمأغفيلمفماصؤإذاياصسعيىولدؤاذانش

الىرحزورايمىمغججالىءشرصإفعارثمينهل

سنةنوجمشرلمكسالىداقهرصيثسثةعمترةسبم
اربعينالىمالصاليصيرثمنثألثجالىعاعغيرصت

الىيردتنهيخايصثخةسكلخسينالىأل9لركهـيصتةسف

هماذالثلىبصارتمآلسضتمانان

اريةسفيإرةصدامتمارأيراإأكلؤكهزؤمالليم
فاذافيكاعبصدرهااستدارفيايفدئياهصإذاة

معصريفضايىؤاربىؤاذادنانمبالمتدازغ

جآلزوإالعشرينباخىفاذافيءاركالدمرأتفاذا
عاقفيكزوصأجمعرالمرأةداروتوماغيءانس

يفاوفوفألثإنزتبلفاذاثررجمأفتزوجصؤاذا



اما

فاذاؤمالفوانبفاالربعينماوزتفاذاالىلث
ونيصفاليابيثبمنبقيةوفهانجزت

ممهسي

اطليفي

إنىاؤاجهسبمأؤلمبهةاعأرجلذاكانا

فهوآخآللماؤتفيمش4وجهـفىسائأل4هرراش

ؤاذاؤرءإءوالمرأةفرعأوؤلمكظيراحرراسهـلئإنافا

رءنأمثحسسرااصؤإذايوأصلمرفاثانراسهابمشف
وؤلمألةزاداذاةاخوأؤلماألوشكلنالجئهاصلمانبم

نادبهمانزوألمةاىدؤيقاجبانلاطويرلفالطبمإنحأ
اابإمااناجولانةفانأقرنفيواجببناطل

عينأؤاوخإنااعظيمفانكانأنجومردغلمثهارونحاة
ةوالمرأنيأأاحمظالىإحووظهورقيعحةيهفيفانكان

ةوالمرأفهوانجلاسخهمصأوويإناواسعإنالغيمةآلظا



1

نفانصبمداوأةقةفىاطوادسهيدلمىهلثانبمؤالمألنحبم
نفهالىاائألعحذدوالصإنفانءللتةاوفاؤلمتخةهاادلمه

مشىوألبصرؤلماضعرفنلووجمراصهاناءفاذقجلأوفم

طوسهةعارتؤانملثوأفاءتوالراعفيارفيماافيانفانيم
صالخرتن9واقوالصرأةئأفمرؤطفءناال

قكلئرأنهئهؤاناءذلهةوالمرأففهوأذأمةوقضراارنبتة
عرضؤاناءنمهأرأةواأءلمسوؤارزإءتوما

ؤاناءسهؤظواالؤقمواؤطؤإصهؤعرتاوظنفاال

فةالشفيانىفاندعواؤاالوعطمةانع

ؤانأضمؤأمىةلىاافيذالثأوانكالناثؤلئنقاعاأا
2ولويهامساةأرأوا14واوومسآوفموادسىفتيهلتفيإنح

طثفلىاإهفىناتقدمتؤانؤوهوأفاةماواخإنبمؤا
وفأااسهبهنماإءلىؤإنصةةأؤالعاءاعليهـسثؤأ
وفهـفلىربوؤفمأبؤطالإاسهثاسؤانةثجأ

وأؤلحؤخفمؤانهاسؤانءاءشأرأةواألثم



1

فيترددفانأرثوؤمهفيجمرتمرددلسانةالنفانص
حزانانصؤاءثوفاءةفالفاءفيترددفانوتمتامالثاءؤلم
اونحوذلثكيشالراءالهانمثلإرحرءخمناطرف

ارقصرشفاناحىوأؤالىحيةعإمفانكانحأؤ
أفالثحة11جلكسلاليةاكشاثةفئلماسازص

شاربلهفاقبهاناطثمابىحواوثط2شؤفيءارضيهيمن
فيأجمنىوانوحوصؤلثيهوءارضذقنهفيسوأ

ناطلمهشعرةهوجي

بماابمجووهـنجاصلألإناالللقصةوتومن

رلمأللمياصضروخسقيوااسمفنألريهآلوررلصارعلىظا
اصمابماككمالحوابذاطضدوهورالظودخول

ألصتألهراللةاؤيناساانإمااعدتيحوالةظناكب
بهيانوذلكاالصاجعلىالرءلامابهيلوالوكع
لفدعوااءارسملماصىفلىآلىيئقابةالسهاالجمها

اكدبمنااصامنتميلساوذالثالقدماعوطصا



ىلىتالقدرىاالافيواطحساقارفيط

حنفاىواعرأةاحنمثرجليقالاالخرى
صسم

االبلفي

عندانمتاخاولفيتجمالاالأوالدمنإئرخا
اختأاهـافياوالفبغربعةواالنثىالربيعاةبال
2يؤإناؤألاحماتواذاجمقهكأواالالصالاقهعند

والجمعغشراءإيفحملهاالثحهومنعمثرةباووتآلفاذاضاة
أبمرئعرفانلفييلإفهوساولدوضعتأرؤانعمثه

نمبانثىوانكانقسثىؤلمبمرانؤان3اتفهوام
ليهوفهوافمامؤاذائفمانانىخوارولحا
بأسأئالوانحاضنفهواةاليةاالسنةفيدءلفاذا

أكأالوالبؤنفهوابنلتةأأاالسنةفيضلدفاذااضش
آلواالنهفرحقالرابعةلضدفاذاإونبةت

ؤاذاجذعةوااللثىسمذعفهواطنامسةفيلدصفاذا
3



ال

فيلدفاذاثذآلوااللثىثنىوفادسةاطمهافيدءل

فيلدصةفاذاالياءرباعيةءقفواالنثىفهورباعحةالسما
لدبهرالمةايضاميسلىواإلاللىوسدسيسررهغوسدامنةثا

فالوبازلإسعةاكفيلداآطاذباأيضاآلمهلممديقيلوؤفى
ينمففهوزةالعالمجلدإذاةازلايفثاواالنثى

بازليقالإكننلفوالمزولاليبعدوالجس
الثمتسكامونحلفعومضلمفسسامينوبازلءام

وتجرااعؤفيسهىرميبئالكذلك

ووواالنثئاجمرعلىيةعالالبعيرللفصء
لالرزلة9والجملاساكفيااللنسانزلةبمةاالبلفي

ؤلةبمةوالقلوصشالةزلةبمةحودوالإرأةابمؤلةاقةوا

ذلكوأمافلأربعااذاةوناةلبحيقالوانماالجارية

قاوصاوجمعقعدانالقعودوجمالوبهعصوقلدفقع
للث3ذالمئدصنةالضاؤآلوالشارفوففصوقألصقالئص

صلجبوجمعهابالغ



ا

أحغلضاألاةاكوهـيلحوفالالةاإتةصهم
مةةاطولمأللاىاالمئفةيدةلىثهالماسى
أمةإلآلاوالعئذاؤزالشديدةكريسوالعتتلملةكد

لوجناءوافرلممافيلتعحهاكيلةايغواأللعلبظدى
كذلكالضاجةوالعينإنةأذءابةاكذالثت

والعوجاءطويةأبعؤالسطةواسويعةهه41بجمى
الشديدةلوالعيخفيفةاخوالماشفالوةالكسيالءز

ناددوالسالمئأقكذالثاآلةإوثاآلواألصبمسويية

وذلكلقااالمدبهرةإلحةهـوافيأجاسى01كدالثتر
أخرخونجواوإلمةاطاالناقةردلةوالشوقاك

بماهوجماالتيءأقوأطزقاءودرةةالالشا
كذلككلممويمةالاانحىواط

وابىعالواحدعلىويهحإتكىوف

دةلواااطسافإميموالشألضلبهااإلل

واالنثىالغليظالعبعنئالفئمالجملدبط9مو



ىلصامظواآلدرؤسكألمالواالدذفسذالثإةب

اممتأاييةأمظاآللناةاحوطاءواحداةاناؤألصواالشديد

بالفىوذلكاانمااخفاذااالبلاشوذوامغوموابى
اؤنتامنابلوالمهازىمةاراولمبالثتةإسهاجهاأث

حهاردثىقؤحهريةناةالدةفمثاءمققإللمةو

فهـأعهوةنمودأحاابيالمطوبةهروأللآلييأوا
شدؤصألوالءريموهوحمىغريرالمطمةسوبةآلرييأوا

وداءددليوحبمؤمذشةالىوبةهمأارإعريةواوالجدشلمية
الىنسوبةكلآلحرابلةواألرحبماجمورةثوألو

ليالىوبةهمنآلررفيأمثهواداتهمنأرءببن
أوباول

المطأصألثابإنماإلاالمندالذوهزلةالأل

فوقآلإلهـاواإناالربهالىذلكؤوقرءآلامثروااا

اطمسبنبإنمااالدلىمنووالعكرةزادتماالمطذلك
أمنماتانالماذوأالبلهنالمائةيدةأوهالسمبعإنالمط



3

منثمازونالرجلوقيلاالكلنمائةمدهفىوصرفيوال
آسعإنالىلطاالة

االبلالوانفي

ادئملجيفالالجياضالصةاطلماالةدئماةا

شئقوةمنبىشيالمإياضيخالطالتيوالرإممىأدماءؤاؤآل
بىءإيمتةالتيئمبوالصئماءمهعي4ؤأؤمىأيلجيقال

حصرتجلمطيئاقياوالزرولمثالحمرةلصةخامزا4واالشفرة
يحأطاتناوالورالتىاءريموناقةرأرءلمالةوادالى
لتيا4ؤزواورؤاهوناق4رقرأةاليةاضإوادلمكل
زاؤآللإظرقةاجملىدهـوفيواطوةالغبرةثةاألواأ

والؤرنجملذااأزأظاإللزمن4هـوالواؤؤارة

انجابةاناكثرصاصلبماتاأغزرهاواصأوراطفالمأطء

بوالماألدمفي



3

والحيراءضائاءالرجميرأهرباهفبىةالوة
وفيلتوقاللىئرىباءامالوازرىخؤازةأغوارىفي

صأااالبثالمحثاءالمسهامناحرفيفيارمفيءاعابدى
كفتااالاصإيلومنالخهراالاإللومن

سس

بد01

سيراالبلفيء

رجأماامثيادروإلطاالرهلنهـضربابنقا
قيأبهإراقأءالهإريةأانفجهءشركالذي

مراعأولاءظوفياوهومقاوبةرتلاذالثوؤوقاإعناؤ
أوريمرثصأظثفىإهإلرارتكقالفداطبهبهولض

يمونحتىسإرةازأذاةافداوحىحفذاررفيفدو

يقالءمثأخبصاالثؤذيديهبايئمافي3حويزاعدوا
ابخفوقسيرررابروالدىأدأةأفىواإئاالبورخ

بقوافاالرضيرأاسبيكلوهوانلربعةاذالثونجوق



أونالبهيرميثنصيقالهرتيفعةوموااإ
إمثيواالعدوبينسإرأنصبالبعيرواضواليقال

السبرمنمايمونأوللهغوالرح
واإلهـفالوالوخيددالوأليراماضروبومنح

والوفيوالعسيئيذقضواشغوالزدلعأوااذيئوا
مهواوضوضهعافمعيمإزااوضعيقالإوبرفواضالحاووا

اسيرلدمريعةامنانواعههاءاءضايرأءبة
صي

لمأاباب
الخيلفي

والجواذخراالنثىاواإسرلامنورزاذاصاناس

دجسيخوالعئهـامثلىوالماوفثالسرجريمافرسا
بالفهواالجوادالفرسنبوبوالهئخوتدااالي2ا
أزرإزةواإشيرفاوقيلاسريمامراطوامرقاإرحثا
تقزلبىفداءربالمعدةلاتيلمفزبؤواةيىفىامثهارساا



3

اتالمديمواسنافيالمنتميةيل12والمذاصوفيرم
غألءاليئذبإلتسجرئالمةومشةفذلثاواصذأايف

رخاكلاواصدإعمالأضيلاوالمراحنيبقويروى
والمسهبيديهمهخي5االذيصفىالسررسىالةواساحوا

افنوالمهجاصيمالجهايالعدوئحىاكانةايفهالسريم
يقاالتثعلىبمويقوقفاذاةوائمهاصدىيرغالذي
المثقدقاتليإصامنلةممثأثواؤنواوصخاتصاةلني

ريكيرااذاءانصممردوغبحرفرسليةىإرأسهافي
ادارشاحصرالةاليةعدافاذاعخضاووفرسصا

ؤالعدالحمضازوالخضرواعدا

يزيدءلىريىوهواههإجةأإللافيشكدواومنبم

وانوأرديانوارياطرائموطوافابواالإمنقا

يردىالفرسردىيقالارءروافرهاالرضيربمفص
الوتصوالفإزالردإنمحلوالتقربورديائارديا

سإروهووحمشبالىبرإفرهافرساويحانواطتافط



آ

يديهءنكلءادبرماقءاؤزكلوالوحممثيلسإلن

الينفاتيرالوحمنب141أماةمنةءلمهأقبلماواإلذي
لوصتيراالوفيشراالفينوالمارينمهأالزيدالىقولفي

يدةعبالىقولهذاهوااليمففيصرواإلنمهواالي

ايضاأممطاكوقيكذلكيدةوعباةالفيمواالحه
وبهلوفخاقةيقالفئااياطننافاإللؤصالفوقد

مهويانوالفمبعواهلذلكفي3ىالدبمرواالهؤف
يهضبلىهوانلقيعدااذاالىءفئدهبهافرسلما

وؤلفياءبالفألخحزيداوهودكأالذإايءف
صهوتولمحىال3وؤضغاوالعادياتمالىاللهقال1بعض
عدلطاذأصدورهاعنيخربخ

وهوأعوبئالمولةصألمداالعوجيةلانيبمحهاللةبم
آلمنسوزؤمةواطىاصبنهأللألبلإنريلفى

نةقتببةبنممروبةأأممءانيوفرسصورون14ألى
ومناليةفيماتماءوللنمهتوو2مإملمولنة1أم



3

رابئواالوجيهاطءلاليمبمهتنالبيأشورةاوللفحا
لكانوؤغتيلفيهلهاوكتوبمدبومذهوالحق
تنأ51وأللبوصدتةماواسدلبفيقواليئالوج
اكإراءواوداحدسباهلىمنأجفيواوياسوتغاص
فزارةمنبدرالبنماوواطنفاةواطاالزسىيأبتياوه
كاجةبنقيسبنين2شانةياإرثوامةوال
الواليةؤاطمئهأشديىاأفرساواكميثكلىههةثر

نافاثصاسودينوذنبةسزفةنجمشجمفكى
واالشفريتهاينةفيماوالورذرةهوااللثفنحا

الذياالخضزوإألمحوىداالسمواالدوراددمعوا
ايوفيثالهضميمواحووالجعوادلمهالىلونةيضرل
رسةابوءاناصواذنلودعأجممافيزيهجةلثهيالوالذيو

سدلى

رممىآلوارلةاذلكةدونفاماوررارفىبةإسطضلىة

رسوالةكزدافرأفىاقدرفنوإذاءاوزابيأقرخ
احمقلىوازتأفهوبياضالعأدتجفكنؤانعرأخ



3

فاتكانافساناالمنفةالمثزلةافربمةاطذواتمن

ابيموانءإفألمظفهومفاكماالمدءفاظافالب
فانطأنيؤيوإبماناابيضوانعانأرطأوهرفهـإظا

الوكبظيئامنإءاضااللحبيفالأاالرخألؤانتع
نموأعمحملردونيدباكطبياؤادبمانلىئؤهو
1لناروفدةوالرمحموىلؤوائمهن5فناييأفان

يذمولوضغغإرالوءلحعيمرزاناالمذموموذالث
مىس

لرءاألواخعءائبوافيلاطضمنماصكةااكتإبة
ورنجماعةوالمقنبالسربةالث3ذإخيلاقألطةا

التيبةالمنسروالفياقالث3ذارةالحمعلمجاحىنيا
ادولاإلجمثاأجمفكواأجيشالجسوالضكلإمظيهةا

سابقوهواإيافيااوالبادتىمهالفيلأفيا1ءه1
بموهوالثالتاإسليتماثانياوالمصليثموالفإرز



آ

دوهاطفاثاصأمساوهـائركإلشثمسوالراجوايمااا
باإلمقوهوالمؤلتهاجواواطظيبمادسالممهـ

وظءنةاشرواوالوالسسثثماليعوالةوهـايطيم
اممافهاسراهوإيامثوالممهنالليوإاببئهالالعرب

إحنرتيمحبالنمىأللةسواورثةعؤأراها1االلإقية
اطإلآلفيلطاصى

هسسهو

باب

اطربالم

اطرلمحمبوتةءكروالوكأفجةمدتيوالحربطههجاءال

لطاقهاوفكعروالهآلرأوا1هـظفهرحوا
لمحهولوا9كظهالقخالمةوحوالمأليقىظالمألكص

منتأفيااسولدرااادةوالةالقتالألامظاالؤكة
للةاىإلهـحوقدواالختألطشنةالةالرفيوااتالجهـءل

خاكاثيشواسمالطالقمبطغباراطروالزخهزءأ



2

اعنةالممااعسةأفىوالسيوفباإلدااعهأهخيرواإوا
اؤذةاتاأطعنةاوالقضسوفافينالمافوالو

مىىه

ابدة

المسالحفي

ودةالمحهفبالمفالفبمرص

إمثرنمبوا4ساموالمطحمأاتوفإممهااءاعبرون
ووفهءآلاواثامالأواوافطذوادأواأعثارموا
ووبواضي111وهوإشواويئافإممها
رازوالأقاصهواإبوالقرضأقاضباكذكعاعال

مواأمشذ

ايمإصلدوامكهـاحهمؤآلإذاصفاتهومنلم

لخراطعقفيئفتالنوالذوهـلىإمضوادانإفىاالث3ذ
وذلكو

لربرالكذزدجوالممبفرنذةكهأللؤهك



3

إءيوواوغربهحمةنمكذالثهوكرازهلموفةطوذبابه

لقائمافيلدسةمايألنهوسهائمةةاشهدورولصظاالثزفياك
قائمهفيالذاناراهصيماهكإلهصديدزن

اطظكبالوعالرءاحالتةصمناحالرهـالصك

اسللةوارواالسلزاعإليوافيردوايزقيواريمملسهوا

الرحزراقواأمناةواوالصعذةوالهئقفوالمدعهـ
ارماحاذواألسآلراطراأللةلظيئكاالث3ذفاطظ
علىذاإثقعفدوصداطديدمنأدقمااألسللبوقي
فياألسلىلمهأياءفىاونحوإوفخةيىالاالب

أسلةومنهحدائإلهاوراطرافهـآللدةالوباحءاصة
اقياامذبةاوورقاسثدقمثطرفةءيوانإالممه

أنواطزصهنةاايفثاواصذهامحراحلرهـاوالمؤانلرماصمابملؤوا
المطمنممهوبةايفناةالقعفلبوصىسضفىواصدهاةألسها
لمادالرصوثعلساطاهليةمايعلنلعرسبفق
وهولعواوبهالعاملالخعلبوتحتالسنانفي4ت



3

اموبمليةالثمدارذراعانمالىإنمتالتحضما
الىذلكمتوماجالمنفمقدرالالىوجمأعوال
افالسيسالزج

محىهحي

راب

مالسفي

هاوالنضيكوذةوقذء4يدتهلىم6السنصل
اسهمجمؤالالنصمدخلوالزءظالقاحمنعري

رإشذوالمئنىالزعظدقةالذيأمفياإفأرعهوا

ليدالذيالفرضالفاءمبفوالفوققذةالواحمدد6الى

عريفىنصللهلذي11لساأكبألوامملمإرمايرالوتزواافييه
واكعأبلطويلاثملهالمريخواللنمالطوتلصاةشواإ

جبةوالقرتزروهوالمماخالزيبهتعيرمةثل
وفاضوجمعفالوفضةوالجإلراايضاانةاىواململىأ



3

ابة

يضاواالدروعا

صفاومنألاإلوإاكربورخاولاالبدن
وآلوالمؤضاساواةضهفالفالةواأفىغفثآلوااذواالصقأا

اشاوالىوبةلمممهدروحوالسئلوؤحمةودةوالمسروالمجدولة
ئالمةالمىطسوبةذروعواطظمئةأيينباقريةوهـب

للمةدروعءانتأيامثواالقيماسعبدمنئحاربا
والنشدالدرقاليلىوقيلالجلىدمنيمأؤفى

ائدازالهييمايدوفيدالصازكةلعيغل
واصدهاصرباءايفثااطرالىوهـيوالقظرهساميرالدروع

اجووآلاإليفاعلىوالقوأشديفثةاوالترححمةاآلركةوا

اؤرمونحهوبهأرامق9زرراينسجءلىزردأففرواإدنؤوا
ممى



3

والوحممقالسجاعفي

الزبرواوالضرغاميوالضاليثاالسداءالمن

ةملمرافوارمالهنوامورةلةواالليرئوالعنبسنواغو
االسدولدجلثوالانمعراحمانوطاوساعدةوأسامة

ةوالحفماالرجلسيىبهويقالواطتفمرالسئعو
أغيالمهوبهاالسدموضعوالغيلاالسدمناالذق
إسأوجمعهسواطريسةاواوالنريفرينوهواله

وخفئةخفانكذلكاألسدليهاتنسسموضعطاطثيروا
والسيىإةسبنةواالنثىوالفاسبحتىواوتزفي1وضامة
واألطلمنوالطهأللىوالماملانالسروهوصالذي

لسلقةواوذؤالةوهواوسفثأايلذئمبالعملدمىوانولوال

الضفيمنالذئبولدوالسمغيابالذفكلاالنثي
فيلذيءةافاكتميورفحاجهذاأروءايةتوا4ا

منأالعاسلىالخفلىاءوس114

3



3

عىسهم

لهـطماص

دىصصتةلطسا

سحصلممة

داديهصطدما

تممهع



ورونهاونخوفاثرلحعؤااكالنهاالظباضألطقالي

تعاؤلمئهااالعناقءطمقصازايفنغاءظىامفووأ
ومئياتكذالثاذاجماءفرظييقالحمموةااياضة

ظوفيالبببفنوالقوائماالعناقطوالظباواألدم
صكدؤاصاءالظاسرعووابمالوتسبمبىمزالظهـسه

إءافيالناأحربااؤقولأوشعا4الجبااسماكنم

وابىحأدماءوظجية3آظيقالويطماظاقالمال
المءلجاءكذلكالظمنقطيعاوالسربوأدمانأدملم
بابرالظوالفورايفئالاالبقروبهاعةالاوبهعه

ووالظبيةولدواطشمفثظهلةمغلهلملىالواجعوهو
واليعفوبىوالشادنزلوالالطالا



3

بالت

البقرالوحشيةفي

اروالمجىلىوااإلخللكلقر3ذاجماعةالربرب
وجمعهارةالبةواطسيلىأوحشيةاالبقوةوالغيئاللىيرانص

ضإالوةادلمثلةالالثورواالنثىوالألىحسائل
للثوراليةوالقالالألةكذلكالبقرةالألىالغةلإ

كذلاثسنوالشباالبيضالئورققاواألى

إراخوجمعماالفتئةالبقرةرصوافيوائمشبوبأمثبا
الفزوهوالوحشيةالبقرةولدوالجؤذزااللفسبكنه

جزصوالبرغروالمدوالفرقدروالذرعوالشفهيضوالة
يهاألروولدفماليمانبفالمالةفرفامافربمسرالفإنوالية
واصمذهاالجبالتيوسوالوعولالوعولمنالنثئاو

وعل



3

اطميرالوجشيةفي

لمحلوأغوفىههاوبمةمثبالواطمراعةبمانةا

حمبرالوحشريةواألءفىمساءليضعهوالعانةلنح
الحماراؤوالةمنةذاسلىوهومحلضدراالممنسوبة

مهوجيفناألواألقرنارالغمايظاباواططالحغ

2حقبانثىوأالإفبييدحهبموضعلذياثقواألؤمر
إلمعلظهرواايلةلطواتاناحمىلواخقسفيهماوالحهع
والعفؤنحائصهاوبهأتحيلالتيمنفواسمايم

توابىوبهعهايفئافيوهواله2اعفااطلماروالجمعولد
وجمشانجهـاشوءوومهمقصاسوا

الخعامفي

والظليمبصرأنخيطوابىحالنعاممناء4ابىاطفي



3

2والصعلوالذثقوادلىواتجلةوااليقاوهولنعاما

ؤراحوالوئالزصعقواالرأسهخرلىصعألش
باصناضلظيمواالنعامإزصةفالقواطرألاذوااملنةا

شهريواطرافثئهابيولفاحمزتالرنملاعهوالذي
بإضفهوصاكذالثاذاالظليمضبقديقال
ليميقاالءازالظالظليمرارصءاحوالهمباندخواضلمهوظ
الذيوضعاإفيواألدنثىاالياحوالزروإرصإحاذا
مههتولايتدخوهثاالتأدحجاسائيامةالنهفيههـيئثج

بوطها

ىههي

باب

ايىنمماء

دودنيقامواقشهئماامظيمكذلكايرلمماالمفنرحي
ومنقالطالالمقوةواجمماطاوالةرلاألالصقروهو

فاباافرحالثتموامحاءواواطذارئةكواءالشهاتهاةصه
القطاةوافوذةايفمامنرالنفرخاثبثمانوبهربعضهم



ثةالفاصوالضلصألاطاغظوبمثأاألاالب
جوزلدالوااطمابمفراخرازلطواطمةسلىإوالعكرمة

فواسحىواقصماالذواثريةإاباألعودبفىلمامءتواس
وروايفالبيوتفيثدوااواماوواريأقهوا
لهالويةرالمحبماالتمالوااماليهكلاصءواءطيرامنالمالتذ

صاحاذامضحجمةنبنغقيكأرابطاقزويقالدأيةنا

دارالثوالواويشجعحجإمثهبخوبثثباولال3
بمورايعاقيسواةءيردانوجمبلياثشاءمطافىوهو

لااؤراخسلدبهرمن1ثاماماليالقويالىوالىحبمرءا
أذراجابمرالحيقطاناجموماذكزلقيادواسايمصةذثواال
وجمصهارىائيبيواطرلمحثاةءاريبمزاكبانولى
كروانافرخطواالمارىائيفوخاروالنمبانض
افاطماواطلوواقراقثهلاجلواألالديكالطؤةلطوا

محرنيقذالواء11طيراهـإارزراوإالئلهبئيثغشوا

يموإلنةكاءسيالرياضوشافيوافيإءطإري



اسراؤيلانأاطوريثكطرومنةطائرصلوصعايمثفري
ايفماطائروعوالضعلوصإرءايصحتىللهطواضعلي
الجسمكيرطائرصسواكإخرانوجمعهلعصفورأصئغراوا
مامنقطرةعليهقمارتاذاالريشقليطافىئبدأوا

وفمإاكبفغطوالفانبيلمهوجمعه4لدمنجرث
تنوطلاوفيهايفرخبمنجرةمنموطاليطائوئدلواوا

وويلىحرطائبرصالبرقشضاواايكعسرالواوالثابفم
اسمالطنرخسهاوئغاثشوبىئثلحمجازااالايهإهدالذي

اوههكاءاهالطائرمنافىوالسقمامنهااليدالتأقيا

وقوادممثهاارجريشةعشرونالجعاحوفييذاه

وافارحمثملىكاخاشمنافيارخاعألهاثم

يكاللىعرفيةوالعقراجنىاتليأقياواباهزارخثم
رصفيأوالمااللبيفمةقمثواضقيوارباستعرإككذ

اذاألاالدفمصسأوبقالجفالةأكأتحتاالقثكرة

السماءصأؤصومثلىامةاطلث3لمفالميضةانقطع



ع

طزهاأقلعاذاإفصا
كمصس

فعاأالمبابلي
كارالدوابوصامواوالجرادلخسافي

واظشرمرالدلمالث3ذالخلنإطاعةاا4واله

خارالجرادحهوالغوءإءللىراذواليعسوبىوالرصخ
بعضههاجاذاغوغاءيموبئثمبادالجرادمايمرزواول

ثم2غوقاوءإهمغاناساطألؤصلومثهفةفي
خطوطفيهعهارتاذاماناإريمالبمويئكدتمانا

املهـصمبرادةيقالواثحراولرزثمأنةمخدةأواانحنافة
فدساطنناكرذمث9ثظواراازىورطفواعؤهـت

ادةبافىوالجمنذبأشبيهالمجرادنايمنجرةأصثماعةاوالرءل

الجوراطةروليطإرفيوالذيوألاإللصفيصف
لهويقالالصرارلمحاإمفوهوالذيبهيهشبدىوالمال

اطحةلمةتجاعوااألفايمنالدبخيزاألفعؤأنوحذءذاا
اطركأكشيرةاوالخضناضفةإتياألايىاتوالشإ



ء

4بابوالمةدراألص1لطوالصواألرقكلاأليغمةءاءاطىالومن
حيةواطغفالثعطالايىنعظمماوالضعصانواطفس

والفقزبانامقررراجدعثالتؤذيرالثنهخجمةعظ
لدغتؤويهآلاارإمآلالواأطهةاربةإازى

تاطةءفالفيألويقالكوأبىتةولسإحةالعقردث
إأنفهـلتويمطنمثهتونمثلمذهـثالتلموخف

قيازرفءبابذحوالةوضبعااهغواالكثت
1أضوصوامبلعمقافيجميونابذةبازنازأواقعةرةاواا

بجزن11والالخهارصهوالذرابهطالذبانكلالصغير

نيماواولايفالاإلراموطوقهـراداالسوالهاكءل

حلمةيموبئقإرؤرادايصخازآليرحهـيصثمآلقاولقملهرادا
اسبارجمويقالااللرادنسرونارصدوابواألةل

بهرلذرنقوازالقمآلرواقمايةدةوالوارداناا
دباليسواءشإإدوصاكس5ااجمماياذاالىنرثىا

سشافىارءلطإاذارونرليضالىفرخطىاوفيحمهالى

صءصجمهوافوأإإألاجمماءتبباءدهفإةإة



منخصربواليثبوتصبهبهعوالعفاكبلعئاحب
زباءواوتباالذرابذيلاألرإزؤصإبهسالعى

مأشىالإسضفيواجملمثابةودليوةصإنبمرأم
لهويقالرباءهواطثكلوادارتهرءميأكهويدى

ظاءالالدبهرمنضزفوطوالشقذانوبهعهالشقذان

رفةوالفيإدلثههوجذالثنوفىدابةبىصفذبوا

عأصههـالمثلفيالطيةيهةصايموبناسإظتبنيدابة
العربولالحنفممماءتةلمثيئةدوأهزنيواسرفةمف

فيفييمدودارخواأللمهحسمنةأمعينفيرنبىإا
إءالذافيأصى2الشعرإكاتشبهمفسى4واطبيفلىلالركل
اليةلتياوممىاالرضمةسأدةلماويقاأسروعلمىواسه
ابهرمإمولمهالرجمنةخةةدارإنوالظااالنةطالمبض

هتلاصغرمغمااالرضوابطدنتسراةواساسهوالو

ضرةرةالواذالدونوماواليربوعوالفارةبالض
دةلواصانخهئهواكممثىبيفئهواكنإفالسبااوسلواط



ثالضيقالىءرشىدالضباباصهواطارششية

صببالفلجيهةشةةدوواطرذونصذتةاذارشئهوا
هواطاندبميرويقالمميماءفآرةواطنلدوالبزالفأرة

صفاءفأرةوالزبابةالخإللعفذلكذيالخاء
وبإلسيخثزبولاوالسئورمنتقربوالوبرذويبة

بمريمثوالنإعهاابوويقالاسااةخداوىفه
احإفحةابمومحلاواالعظيمالؤفذلدلذواشافذةا

راسكانمأإاخسهخفاةواالزكفذعرالسهـالإحيلموا
رذمونوالضفالسألمفحظيمارقطوااطاه

لسرصكودثواروواطديطلطلةوانورأممهوهوانيرلدسناا

سالنهلهدقالورسهين1
عص5صي

ابة

لجنواالدضفارةانعوث

هاقفارواطىافيلفياواالماءعنطعةالمةاالرضةلةا

الجزبمآلاءروالمالموامالموجذالثاةءرالموكل2فافه



الصئهبةمنقريبةترإةمماوالمئصةللونراءصصميت
الحمهتدىالتياالرضوالعهماءاالرضمنالمةخواطقىق

لالوالك3ذفرالةءألإواإتيهاءالككنطرق1ى
روثالماكذالثفيتمنالالثياالرضوالمرث

سبرولالمئعلوكلرصلقيلوروخطسبارتثامو

تويةإساارفااجموالسبالمهإسالجساواالفألةوالمأل

الواسصةااالرفيوالسربخلجسسودمهلجسإسهاولوا
سممهواالوهائكذلكا

ملدوالخفنفواإقعلهاهصإرةلةاوثنةومنك
واوالةقىواوالمليعفوالفاوالدوئةآلوالديموهـ

روفتسعالماءوالففوالسملقلطصحصوالصإمالحمعوا
لمطاالرهالنالمطمئنواطجشثلىىوااالرض

قيعانوجمجهالواسعالمطمئناعوالةامضأانالمط

مئططووافيعلواديابطنناوالبطبطصواالوؤيعة
لمثوفىظووسهافضلىوئعئطةانبةوالجاهةالوادي



ع

عىتالحمصلهصرسسر

حتنيؤيزق

صيدمةسطيةعهصه

بألهورمتحه

يريمحصيومتلىصىملىعلط
لىصلهلمقاطممركاحله

تالهلأورألعقرلمىه

حممهوءصلصقدعلىص
صهومعى

ررلصعيدصء
ههلعتالعحا



ع

لراإؤتةءبالذيوالوعمثواوردطيمه

ومنزقإماملاابولأواآلهظالمو

الريلومنقطعوهـإممةظوالخقاوالإلىلعوت
واالوعمفىةوالهماواألجسوالإلءماف

إآلدالواسماثوهوابمخيمثوالعإثعسا

الأءاقرالتيوااطنييلىالثذلشرررصارت
مهةالقطريمةأواالرهلنالمشقدمضقلتصدت

ممهمظتهـمر
ممسسىص

وماشاكلهادىواالحأإفىتفعةواالماكنطعا

الطريقلشعبلماورواالكفىظيمأا
إظويلاوالباخناطشضلاجاشص

اطبلاعليقواكوالشاغفليثما

أمثماركاشعفةكذكدلواسمدالطالج
والريدربمافىوجمعةالجبلأنفلرعن



4

قسه4إصلمحلىر

طمثيصلمححللمحباحد

صلصمررلسسدلىشه
هصحدصءهتمهحااليم

موةءدو
بصمممكصككلمةى

ضىتهرريرحمهلصح

صلعللقورحمعه

هءدتحمحلعقمةية

لفىيضادلىعتلىرلدض
الصحصلمحةكديرنهعه

مجطلصيمدلصعإلطةص

إلمهمرقعةكىمو



ءء

صابةرةيؤانههـواإرمدهاوااايضاالراميو
رافااارةرارجمواصؤانةدةأواصافازاشمابرتي

والضابالمجرالصئلبواأليهرررهانمواءذءورودة
ايضاجارةاطملموالسهرةلحطاوا3بمثاأسنءر

لناراافيبميمرزبراؤآلبيفحررأرةوالمرؤإلمهدهوا

حذافىواةاصةلىالواألورعرففيماجمارةأصأفوا

األؤدامابملكتدالتيجارةاصفةأنمثهوارءوةأرة

واليرءوالصمؤالالصفواءكذلزةالاةوافي
دخلهـلىلص5ؤرواحياواطبألكلءيىىاس

أألىصسثهي

دواالبنيةالمحالطفي

أرةكافيالمترلإخوالمزنيجسلقومالورقىالرخ
اهفهايهانأتنعاالمفازلنوالمغافىالمحلىيرباءدوالماص
بيوتعةجماواسماواءافوماااعلوالمعانمغنىهاواءلى

4



نموءإصارلوارإأرالدمننخضماوالطمالطإصاس
إأدىآلوالددىهيئآإرهاكالزصادنباالرضالصما

إفياألنإفىالرفابةىءنواالسنودواهلومااساك

المطرماءليمنعالبيمامتبإيراطرملزمنوالئؤفيءا
وانوءإىفهـوفإوصوبرمنالبيثنواذاص

وانومظأآلرفشنآلوأنكانشبرفهوخينناء

طشعوضهيملرصأواوقئةفهوطرافأدممنكان

ساوإاراالرضوالعةااوكؤالدارفيهالبنا
المجووبمعى5اوءكرحثساحمماكذلكالدارقاعوباءأل

يدوالوصهدأوصياالداركذلكاءإبوابئاوسنه

وأوالمقتهاكاذااباباأوصهدثيقالالبابايفا

أزاالبناميرحأوايىالييدثيبإنلمسعاأالفضاء

دارزوفصاواحىاثوالمحاريفالأايلوالمجدىلقصروالفدنوا
الممثةيئاءإإواممثزبةواصداالمشارلكذالثمحراب

إءءوافهـيذئثداوامصاوافميالىلشيدبالمظهوأ



ليتااذاءتشإيداالبناءيدثلثإلىيةإطولاأرتفعارخ
االبنحةفيهطتايهانكلالفريةللىؤ2

وغيرهـائمذنصكلىذالصاويقعقرىفوجقراراواخذ
القريةإدرةوامعرادواإحبازاائذنواألهمصاز

والجعوةاكذلكمدرتهسيدفألنالقدينةواإ
واحدهاكصفرالمصراطأرجةءنأطرىورافيإروافي

القرىاهلمناذاءانقرويلرالويةافاحاستي
اديةإالطاهـمناذاءانيريدىوب

مىهسس

الرتإخقي

مالثوارفىلدوامإللاجمأ4ارإرياحاإلاورلم
ويرالقبوليويقالالعثرؤيةإواافالصىوبىاصوا

زمنجأسلمثهامطلعوووااالشثرقمقكلاملمت
تهصثاالالعربيةارجاو1أإأورتةوالىالفىاالء



واوريةثأاالرجيواشمال3واالشصىبلممةن
نوأوااالظلطمالؤطيةإحمقمبو2االجزه

نهصوجمأواألزيصأممماأئكلاوآلانباليرجاهب
الرإصماهذحهابألثءنايهرجصأللشهلناءصة
وءوة1وجاءجمفيفإنربإنفوقعىاالرخ
تىئورلمهالىموالهـوةيلىالالشمااسمنعلواسم

أالمحصااوااطازةالرجاليواإبلسصاقىاالبذلك

فيآماقيواأسواخأجمطإوقدالمرةلشديلىاأرياحا
لمىأواصاأشديدةاارةاطيارياحاوارحأواخإوهايالتراب

بواصوإطياخمتدةايماثاراالتزمساجمااسلرواموابارح

ويااالدائمةوالحرابءاواحداءيترجمماباطلتيا
اووكرصرابهذالثاشديداأرجافرجصواطوجرسبمهاوإءذ

وريدةضاأرجااصالفاواورهـومموددنيهااقياوالضإلل

فالأااخيمفممهواألالمهأأريدةواهطالقااصالصاكنى
رفيارةاأرخاائملممهواارفىأالرصايةروالالريمءن
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بمطرتأتيولسحاباالظيىأتناوالعقيمايفحاالسمموم
المعصراتلبالمطروقيتأقيالثيإحالرصراتوالمع

بإنراباترفعلتياءاصمإراوالرإطاذوالفطالصئاالع
الزوبعةزرديهربأواإرإعصلواحدةاواالرضماءأالولا

الةرابالباهوايهةوحمالكاأ1رهذلمحالفىإفىرالترابوا
ثمياوؤالناسوءوهالريخءلطيرهئطالذقأرقيا
ورحتومدراضمادريهآلىوةذويويملىاةغإرةالوةوا

اذاءاناذاريئ

بصليلنافيبا
لغماموااسورابالغيمواؤإآلسواصدكمالعطأهثااائؤن

2الطإكصقالرورصما2إهإوااموالوأصدةءلمةهـ
لإتيرااواىانة4دواءار11إنأوا2الماوا

بعفمهالمرتفعنشاصأوافشرفاإلطا4وافلىاال



ه

وهـحخهـوزواآلرابهطاأأخإلظازفهـأموابعضفوق

ءدةطأقؤعواآلظيهالبةالسيوداعصجوالقلع
تءابااإبوالرآليرايمقماحفيءواى4متفرؤالمحاب
أألصألأاكاخالمحاءنيفىالىبجدىواباسادونالمتعلق

فواماءدراقالذيإبالممههامواطسأقطيمةاهـئدب
إبطللعئراداواوةفىوالزبرضحهةالمماءالذيبالس

إألصءإرفولليألطأجمأواماءؤيهإسباروكرند
لبواأشايالرضالالمهطألمألاظنفيهءأءوالدوليس

لكذصأرءاةهـةوتطافموائررءدةالذيابمال
ولهوريدالثفوالقاصواألجمثسوالموالزيما

أيرقاقةولاهةوابرقهفيالذيحابأمالصقإواالرعد

اشإلهوهووهنحلوأالجمعاطنيالبرقلهوااليماضى
فياليةايفالأووهواتجلمجطلفاااللعأواطملتبمإ

كلىخاقوألجراقةتمثهقاقنهواالجمؤةوخفاجمزفيالبرق
ألجرقاواطاسطرأباالضلشديداأيرقالعرأوامثلى



اييشيفهمنبيخكانهمةالمطرالذيإذبى

يهفهلليئعلمالمهحاباوأيرقاظرالىأأوالشيميردعة
طببانةخالبأمايوصمفدالوةالمماراميلءلىدأ

خارجالمحمابوعؤالىذببرقعيهؤاذاكالطوذلك
المزادةخوذمفءفىالهماعزالءةلىالواخةزأاإ

منهاماشالبطمصوممب
صمهيس

اباب

المطرفي

اوذلوسيمواأواتأولوالسيلواروأطاأدصدؤغا

ئميالنهصاهولىكلديالسشاءالفيارءندطاإمقياتيما
بالداقيوالذيوالمطرالثانيأولمبوااالالاصباإفاال

وهوالئنلىقيظمطراميمواطلمالءمامماراعاليديروالا
فواوءهدةاعهدلىلبىاكرواحىارااالمماادلاطروا

مهوجيايركالىومضاجغشاثمذإرذاأثماطلاواضعفهرإطا
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لموالذهابامراويمالميفأطرااأوالرهمةكرع

صيتحلدائمإطرااآلاوالرهامامثلميفةارضطا

كارةاإيةأرواطأإمنفالضيموالتهيديجعوال
رإطانكلآلفهالدؤآلاواوءإءاتهصوالجمعالفوية

الاواةواإلبشاوالجهنةكللشديدةافعةالدلمثمؤبوبواا

أطرااؤوىووالسيلمنةيمونالذيإطرالشديدا

ر11شيءوالجداوىجمملفيالذيدواقطراواضهضفة
اياالرضدسزؤاثناالشديدةإطرةاوالساحميةالعام

الطويةيئقلعالاءاايميةأطرالذيامينوااطثروجتة
إمتلموالمتكلولمصوههنتوصرتاظذا2فلماااإت

لالمالمهلألقيومشوترهاصظأعمئلاذاوذالثواستهلمت
روأدجنط11أتجكليقالواعمهاذاالاستبمالمثإي
اذاذالساكلوألثوأردبوألظضقوأخوأءجمدهـل

وأفئصقوأنحكلأنحبمقدلةاقلعواذاالفلعايامادام
فإلبلمماءإساضبسهـآليراالفثئىوا
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راب

اءوالمياهاسحيهـول

منثيءيهليذهىوالذيهـخافااالسصيل
إناذاععافووزووجرافءافسيلاليةتهلث

ارضمنياقيالذيالسيلواألثيداشديخيراص
السهليألمتيدوكماصئمةريبالالرءللقيومنهرىا

لهذللاوارتفععألامائهنكلارخرولفىكبابةتذف
صفوواكأواذىروابىعالأمحبكذالثموجة
والرءلطناصفةةالواكافىديةاألالىلمبالإءكلءاري

111مداخأفوالقربئليوأصدهالم111ايلم
ممتء111أفلىترأجلواؤريالوإسالريافالمط

اكلاإلمسةوالثلإلثرفيواءلىولالافىاحررون

رةالمحالتاهةوالشجةشحوزصاأإكانامن
ثاميثوبهةالعأجمةالتلعةإكلإيةواالتشاباوءم

افديرواساعدأاضرواكادهـالنهرالىاماءخاربمبوأعدمهلوا
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النغديراسياةذبعدتبةىيلالسهمنقظعةا
إممفاالنمىوالغديرأءألفيواطجمايغادرهيلالس
ضاواألزجعانمهوبمخارجالكآلاءصعواخابا

واذادتفى4فاالاذاعسرتكنوأإضاءاوبهعم

أمصهراروالجعفرفيهنهرااوالمابمقصرتلفاالث
لأفيةلمشاتةوألاانقعطالم2الماأخغمصوا

آلارداالث3ذوقلوتإلتةحوا1112المؤيستنقع
والجهسطميئاطأحرلهوااخوؤاءلمجولوقيعةواادردوالجممع

4أءتوااثمعوجوواءاألصإروالخمدالماءالقايلبهاء

آلواكشطةلوالسدهلوالضأحاهمضكالماءالقلحل3لمف
الماأخيلىروااشاإثاطاريء111اكللوالإوقوإ

ماأألنروالمطأفيواالميلكذصاالرفوىلىالجاري

يمفياسوالماهواذهوإبدأالرةوجهءلىرحمنيخاكى
إرابمفىاجمريسيوألحمااوكانعذباالمتس
إرةلمفهـوسخأئزقانواماءاوالداجمىرإليمااسماءثو



حةط4واطا4رأموابرأااربطاضروءاطهولوسلقافيوا

ةدواواطدلشافىءواللنلمثرواافيالاسهلجرلوا4وترا

ابمضإر2المارأفواقةلوالسإفوافةلضوالضدفوا

ابوزغرلبمابىاليةثإرايما12أإلزغربىممارواص4وج

اذاءانءثيؤامآسعأضرموماءةايذمو
عب5هص

التة

النباتفي

ماانيوااتالنهمفهـاقىلىانماعراشحا
انجويسىمثهأنجوواوالوبماللهءزؤالاقلمهلهسأ

اوهوأراءامبرإرطثاواطئثيأاألىوا
واسانةمشةيإمهامثشيىلمواء3اناغضكان

أورولاولةصماءفواصأخإتانوللمحيروا

لوقيأزىاوايأللباؤاءتهوالحمزاالبلالحأألء

تالرشىاواآلشإللكاكهـلةابمترلةائملمالةاالبط



امالثهاحبليلواإلرازمماتأأإروااا4ينياسالطاظا
البائوصانفصواألالجرامبمززايزابواسظحتةلىواسى
91يرجيرارفآلئواألوورااثسبهينيهابنوألولهلم
تلنبااومنلويماطيصلعرارنهـبماتوالزعفراناإدقلمةلروا

وذانواطوةواصكاوربمصأوائممالاالتالريخىالماي
ةلواحداانفالذوآلئقرةوالملحإيثزالطووارواوالوندا

ىروزلمهساإلتزديأ4لمواإسذاسباادأأةفيوارةلثسة

ؤليقىووافههامالثهـافطالواإذرصاتطلضوواودفىح
ورزاممهاريإفيوابإراادبدزوراالنأوارحمرالىيالوو

واكلعامةالمةالدجمقرغوالةلس6وناوالفناغبصرفيلم11
مفىلوالؤسمةاإصخيألواغاناألالتةرضواطاخاإرءلمةا

فصةلفصاقتممهط4كابوأركامهاهألبوالعماكراألئمد
لغضىاتاةمصإبمإةرواأكفواقووافىاسعكوالذرالق

ورمشومنشولثلهرعلاأمضواآلهههأواءلىا

طثسبهالطواامرفطواأطمبالواقتااسلموالطلح
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ر4والبمارئماطحمثمراكافواكيألنمازولتييمزوسهوا
لطرؤإءواواألثلءواأللىرفىراالجامتاانواعلسمرومنا
منهلهوهولثبرتهىإوالطمميشموارادوالهإموا

األراكالفى3يدائهاكتممهوهوخوالجشاموالرصالا

حبالاأفبموغضاروشه9فاكالطثمراألراكوالبريئأأيفال
محهالتعأقيارااالومنوالمرذفجانضيوماكان

لتشضئصواأبىاكلوأالنثمموالسراءوحعرواثلوالنبعاسييةا
جرالدثنائمأولاوحلمواللمالموالوالىخبزمنمهمروا
خدجرتقثالكمابانضعوازاووصألوارصوالمهدوءآلةلىلواا

ثمروءاءواالعاطرنارااكثرالدثاوافمار1غ

زمواطباكمهيالثبرواإللمهءلايفئاوهوالسنفثالمرضتم
ؤاقدإنمىاءلهفيمخمواالااء4رونورءولريح
طواطنؤهافىواانألاألغانألةوالبنانايابهإمث

الورقطأمبلىواانماطخبفهوبمرالشسمنالقضلجبا
الررقللثصذحالووتلاةوارطيصأاالورقالدبماوا
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لتنوهواةأآدةحيلوااصرحلمامزتوافينهوهدبىمفثول
تالمثءسءررةاناطدتفىوجاءثمرالبمودضرله

لاللةسالويرائمقلوالدؤئمومةاذضتعفا
ائمقلسوئقواطىكبلثإ

مثرقوالهةءضأواروقأاكألاتالنبانواعومن
وهويبمنإطواطمواألؤاكأةجمىواوالعرجإشبهاءىوا

ياكمنيبووإيوأطيالوالصإيواكاألفاف
وءيصوالمإوابالشهةإشبةابيملجىإئماصوا

اشوكهـفاوالسهالبهالمحفنياولإرضوالمهلهلماأمثببئ

الحسمالفييإتيمانلورإوااثلملجرهبمأإلصفىدطاوا

حوءطءالاالكضلىفييقالاإللادترىماوداجىومنو

لزغلواثالرااطهثواعاوروتدالطوالكالسمم
اتأاوءنرافطأذراءوافىواسيلاوارهواألموالة

محرابرثالنانرةاوههلسلغواابأالصراله
نفمممهرالىوالمهزرسبمرسوالدؤلىالقاركذالث
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لالحنظحبالبيذوالتنريةالواصدةلنظاوالشرفي
إعمغارالجروكذالثواءزهاازالححظلىص2والجرا
لمجهصارتفاذاالحدجوفهـلالحنهظاشتداذاؤايضا

لصراواففزاصىفاذاإنالخمحلهفكاوط

إلراعيووافراالصهرالززالنكهررالزفيلعهةبم

هدةحيخورقفةواطاذهابرءومورواالزامب
راذاالشنضروبوالرليالىءففياالولالورق

غيراخمضرمنزورقتفالرتاالثرلوبردفيادبرإ

فلرفيالماصابةبمألءامنسشزروالممماروا
ايتسمةاإللرعتنمااذاومذوهوواخفمزإمميفا

يرالزطبوالجزءءنةتموتاداالووامالمااةاص
ويقالالماءبهءنيمصةيخماايتجزأبهاالبلالنرجزا
ذوىقدةيىفؤإذااليفوفييأتماذاضالشبىأل

رونفتشةاذاالنإمثوتمالوحيذأىوذأىيذوي
نوالدرفىالئإسمناإجمعمصرطائمواطشئمواالئبماس
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رةشعلكروةصدراوليلبههـاداواثببمالامخظمنمؤذما
عرىحوااالشتاءورةهافيط4هالي

ىص

بالت

اىورأللاصهفنوااايضالزرجونواكرمةلىالح
مإنجرادكرفوالةالتإنوالباشاطؤخلمثوالفرطه

والمؤلجاةوااطىئبانوالحئزأءدساإسقوا
قصرتهافىلواذادتلمىالمالمافىساالىاوال
2أنحامهوجاآلبزاراإكوإغزفيةاةلىةأوا

حمم5محيهه

نخلافما

لماكارااورلاؤاواألشهمشائش41الأسالممورجماعةا

لةةلىالواحىر1سهالةلاملواأشاءةةواحرلىا

آلةاجاسواوالجائارةلرآألالكوملمفلطويلىافنلىاانةلعيلىوا
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وودتةوبتيلىجضيثة31أمنمالتهينخلىالالوية

ثمأشاءةيشميلةفسهيفإنتشرتؤاذاوديواطص
تارتفؤاذااءإلهاشدىالتنالاذاطربقثميفاميحعلى
والعذققلمصثرؤلمةثمعيدانةجبأربغيفااليديءن
وهـيآلاسهإبماكراكيةوالعذدتىاسنةلمةأنىانالبة
اأممباسةوءودوالعذقوغودقنوانالاوالجمغاوأورا

الشماريخرجونأاوفيواإلهانونراللهاليف
الئسرعليهبمونالذيوووبثءرويئراخشيساعدا
شلأاسعفثمإبلوالعثايهه4وبهاايفهالبملواو

لميظةلةامحفةممهالأصنافةواىغمسبمهوبم5وهوجريذ

بةاكىغىتفإحالرفئعهتيبماساتناالريفثةواما

يةأاارتلقغواللثواتحرواحمبوءلمةاارلثورموابخ
بعدقيلساعنهايقطعانفزلفاروالالوفيازلعةاكذالصا

الطلغلأسىاملصواولوهاراودثفىةفاأمدهاثمإرةال
اؤوذيموالوليعواضغروالكوالضدةإصافيقالثفاذا
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قمدأااإكةوفءةورايضاوبمإبقتووطاحاؤ
ؤإذايابةسهةولاأابطمبااوفهـلمجايرصحتىالمافى

البسمبرهوةمدوأدعظغفاذاالجدالؤءساواسررتاشة
اإلرطابمنفطؤيهبدتؤاذاوارافهـزياؤإذا

طذوورؤاذناةؤجلمنتويمإأآهاؤإذاتوكلؤ

االءرطالبهالذا1ؤخدؤابرطالمألالنمافماذأيبوتذ

اذاةقوكلصأةإقانؤثثيهالخذاةاوءزئجفهاؤما
االرطابلموراؤاذسيماتوفهـ4ؤباالررىص

ايضأرأمأووإءلإادلمىمرامإكلا9فهوءحوؤ

اللتةوصأطزوبعلشىأافىاعءإلحزهـثوا
لاصإطرالىية5تتبحنيابةنخرفطلأصضأ

يرماذاصأقىافيهجمىيذاماوضابىإرواألآلرفهرا
16رونصوروحجرينواؤ
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باب

االطعمة

اطبواالصكذارطمامرسااظعامالوليمة

طعامجمعةأمةوااءلتاطعامرةلويمواةأوالدااإمطواحررس
ؤهوءأدبةلدعوةصعصهإماط3لسفرثكلوالةفى

والمصرةوآدلبفهـأدبايأدبلاراأدبوقدومأدبة

هحيدةالهالفيخةوااطامضوهوكر1إاةنبااليزذطعامو

قربذالثدولقةكأواإرخوةايدةاهصاةيىواال

ماكلويميءلإزاتصطخئةصواطنزيرةاسأساءن
يئذطعاموالربمةالدؤيق4زءلنمهفيذارفي
اتمرايوطأخمنمعمامطعواطيطنبروتمرن

بالتمرتمهخإءاطسهاءليةواآلصهفلسهواواالفط
حتىقهأفىايذرعليهثمئغاىإنيدةوالرك
رالتمنفسااءتحذذطعامالفريقةالعقاةفئلعقلمجثتاط
اواايضاالسرطراطوهوالفالوذوايمموالحلمبة
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وبالرضافالمشويوالمحئيذالشواءوالقئيذإووديدا

إجمام3إإ1إلئواكنجينلمالذيواالنيفنالمحماةدارةال
واصللوصيخبنأخأرالءكيراأمااواطآلز
سصاالىألؤذرقالعرلمجهدرلتوتةانةناذاواخوخ
وفذرةوبضعةودرةالىحكلمنيرةلىتالممةظاليقال

معواووذمةوؤلمذةحرةبفطيألمستأتكاؤإن

لكلبدالباالفيواليمونؤطعذأالفلوقيوذام
إودلمثاواالهالهإمهالمتحوفثسهـدواضاصه

ؤاطوالقفازالةاالأءلاذالرالاستأيقال

دمابغإر

والفذفاألزمكذلكاالءلاالغكلفعسثر
مسكاالكلمواطاناالسضرافةاالكلوالقفالثم

ممئلفةءواللةالمهوااليومفيةاواءلالىاألآلوالؤجبالنم
أخداءاقلدسانابهمفليئإمالمانولثيءالهوالفهـ

نؤلميقالكاصوحمدهمانااللنيأءلانحجمصوا
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ياذاوهوالءحمىوبأكلىانفردأذإروكيم

اقاءلاوالقتإنلاالعثيريماوالفيةدهوإكل

ءالضهوضرصاالمالهشهصالذيواألرثلاالص

لذيوهوالحهايدعولمالقومامطهلءلىلدأااواروا

لاواغافهوامثرابأفيذالثانوانعاعلفيليأىيس
عا2سالويةيدعولمجفأونأمعقياطأذايفنلضوا

اذأ2فقووةبالدىعماذاواألسبئفاىقلىافالنلم
انتقرفييقالباعيانمقوءاعوةالةعفيانكرىلةوا

اراةاذقرولةهـدعوتيه

ههثىه

باب

بةااللئرفي

قيإحيااهولضمبروالعذباايئالع111

واذآخالباردئ111والشجئمغةيرعذبماوانسانورممهأ
للمالسشألسلوأللسلدمهواازاللاكمذلكأمذب10



عذوبةمنلثيءؤيهيالذوالشريساطاقيفيلدخول

ثربئوليسدونهفئروبلوامالىوهوئشرب

أجاجهاءاليف4اءاإإواألجاجرورةاألكدا
مماعماءالفيلمخاوالاذاكاناوزءأومافيوقعاع
ةشاذأكةواعاكلإءيقمالقيلىوقدملحاليةوانما

2وصإدوصيانماصدرجلالجمسمثطهالوالممدى

واطوأدوالعئفةوالعإللاوحوايمؤالاألوامكذالث
الشربءغاواأتشحواالعماشاكارونذلكءل
اذأبهونقعتالماءجممانةالىيةالريوالنقغالريدون

والء111شنربمنكأرزان9قيازوامنهروت
بر1وبهء111نكلربمةاخبةواكتووى

اءيؤواااللجناغالرسلهيالإلنفيلفصجم
االبنخوالسهاغباروجمهالضرعفيالإلنبقية

رطإةوايخرسمامنخالضيترلءفالذكلب

ميعمثاوالضفوالفثباخاالصهباطرافلمبط
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ضتهاذاةبإيررحإناولناالريفواها

امطونمروراكمنشطثاذاخىفاذاوالصرجفركوثه

ؤإذاراففيويراؤاذؤارعفانالمسهاذىفاذا

على4بعفهيمئدؤاذاازروؤالراشبلىحموضةاشتذل
فىذوؤلموتبياجمدألرصخإذاةإدلطوؤلمكضى

نجمةاطهالشديدروالصرباطاااسوالمنر

مربكذالثإثثمضابطءلييصاليبسنآللوالرثي
إلنشةاضواإرقاعلىصيصنإااسوالأرضممةا

روالقةنافىقالإرالوشالماعزوانأعلىيصيلفالانا

أاذاالمبنافرأوابدلىالدانؤجوالسمالحيداإلن
ماؤهإذاءظرةاءإبااإءإوطيقإذواإدذقواإءكلاطاجم

كذلدصاحلفامنارقاجابموافثياحواالفهـكأو

شيءجممعأدوائيالإلنرءوةأثئمالةواطنفثاروامارا
إلتسوأزبىانهبرحالفياصةاالدلإلنفوق

تقاللمدةعازيلإلناةهـماوشىوايةلدلموازبداالبل



7

الذوايةاكاتاذاطادو

ذي11واسلأااألرفيعلالععمهفيفصلبم
عمسلإسوالداايفصربإفياالثذ3االبهلال

لممهأوراجتناءامثرواألاازصلالأ4ويسيمالتهر

رونتهذأاذازتةوالثوألةستهلالهشرتلميقمال
إدئةلمدوااةالساالمألواط4جباأ

مثىح

اابةء

دافإءاسي

أراصوااوهإةواالمذاماؤحؤلماطنمراسمماءورن
رقفخلةواومرطأواطإلفةرالىئألفرافأروا
يةفىوالمهخماةواالللهـءفارواوالحنندرإسولهلثوا

آلالمعرةآلكذالثالمحزويوآلشعشواضاءوالمم
آلواأمممدلايئنإابتعوايمةوللةرااطهاقلآلوافةوائمص
نجيذالذرةأممحكزكةواحطةاصنإلذإزررواالشنبيذ
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والممحإراكالمماجموخ2اطواقحةالحبوشزابو
أوابةسااليمنضرب2أفىاواراطفمنفرلماا

رايعلواذيالزتداانأةهوأئسكلشرابكل

اأسواإزخانالمفيصولرزلمجاراءقطاإبواط
ااشهـآريغاذاهابأاسهاطنصرتاسالريةاطنهشراء

مىهيس

بالب

االنهيئفي

أهشربايرويادبولاالقداخصاءظينا
لمألذآلواالربعةالهيروىاءاثملهمقاربتالصثم
مهرثملارمحمايروياقعساتبميئإعبمإرايروياءدحا

هلجانالوالناجودععظيماءاذارةواااصغعو
ءسصجرادوالحنتمإوكيرها4فمقالمثرابؤحيما
إقمالمةاثخةابئخاماواعظرطاااافيلكه

اصتمووفيآلاطىبعآلئثأوركتاثملعنرةاآشبعو
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فىصورالشهثمالفاثورالخوانئمثةلننناواالرجاآمثمبع
اطبفانمغهتجرتعمل

همممم

االباسفي

ططواسوالمئعمهواإلردقلرقياوبأاأما

قطنامنالثوبوالممهكلوشنةفيهالذيوالمفوف

منلابربمبهأمواخماةاركلئظفلرقياأصوبالشفوا
برودواألتحهحةآرإالسهفالصوبالثفوالحيم

زاسلىساباثاواسباسذلييبناارضمننتحأالىةهنبمموة
أفدمآلوافيهسدرةةمةخصساأرروائمممئرسهافيدوا
آلسقاطريرالواءدةاقماشقوالسزقالفياشبغا

ووالةشماناهوااطتروالرددتالقزسمةوالد

نمامروبةوالرؤقمةوالوالعقلاإلوشإممرلممئفأ

منضرببطواألوشمنكربةيراوالمصىالو
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لواحذةةدامثىتيابرواطرةئحهةطنءظليمالب
اطلهواليموقورداءثوباألواطالملءةوالريظةحبمارة

ايصألساصاوهوانالليأموالسذوسثوبانمنأقل
هنثوبءرجاطرفواالعمامةوذثوالممجانلمهوج

لىعيهنالذيقىالوالفرقلرؤالهلزوالحث

علماتلههرجاسودإءصهيهشؤالحنعلىهواطفجل
أءذءبئاوورواصوفمنضكالءظاءهتءمؤالى

يرالأمرامواآليفالقماإفرطفوامثلادابمواططكعش
ائدسهالوأرقوالنهنحؤهـلزراييواصطائممهاريلعبةوا
الخلقصوبايفوأطتثهرريدابىلوب1شإمباقيوا

لكلذوازشوالدقوالمجكذواالدممرواأطاكذالث

قاالصظوابوالمواءاأراأردمواوائرءبلىلوالسم
اواحدايضااوزالمهوخميدواءدهالتدالثي

الثولمحقخلقالوفيرجاواءلىجاليورمؤزوالمض
لوأكلالصالسلهوتىواغوأوخالولطوأظق
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لهنماوالسراوليواءدواالزارالمئزربمعنىذلك

لهنتاقإةسهلهيمنأفانوساقانصؤيطةزة

واغاسماقانوالطةتكزةلهيمنأوافىقبةوفمحبئزة
فريونمطاقفلىالمهعلىاعألديرلرولثمومسطهمؤصلشد

رالمافيثوبهاولوابجازالالمرأةتوبرعواللى
شتفىأواذالعالخإرالبزغاواصلوصوااطمارلنمميفوا

دونانزإخهفالقآلوصهإوصالكاعينيمالىنقابهاالمرأة

االنفطرفعليؤإنكانالنقابفهوالمحصالىذلك
التنتهاالوالتلفغاالثامفهوالةمعلىوانكانفهوالفام
مفالثوبءلالليذصانواالضطباعبالثوب
واشثمالسراالبهنعلىنئلةءاليمنييدهتحض

والوبهةسهنةالرجلئحللانأمربباسدشامهمأءا

ال4عليىثوبهيهتيانوالسدلبهجوامنشيئارغ
دهيتيجمعه

األزرازتجمعالتيأبنتهماقياآلبنيةأللؤكهم
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االكاماساؤلطلىدانواالذلذلهواسهـافاةأئهوذالذ
يوفيهابذاللتىااشيحةلثوباكعةردنواحدها

ريلذيلميئراالنعلالموؤجاةثةوصطوصقتهايضاطرته
بإنالذياآلخرإلنالةماموالزوالوشلىالسحابةبإن

إشدالذيرالص3أشرااوالشسغمألبائابةسما
اشسعاغقدةوالسعدانةلالىألىالىالقراسبه
بخمموفةليستالتياطاألسياخعلوأاالرضيليه

قوالمقالشعرعليبتئةلما4اأخواالخلقلنعلاللنةوا
ويإمئهالمنحنماوةالوقيلقهايرأسهمبن
إلقرظآلالمدبوغالجلود

و5سمي

باب

الطيبفي

ورةاصوالجمعايفثاالىؤاروهوكالمساألنابئ
االطيبمنطاهاسقلوقصالزعفرانوالعبير



7أل

انأرئهةابماديوابإلمالزءفرانااءسأومنرانالزءةة
لزقونوايرملهواإءاط2إزإإواأورسوصواسيادوا

خااطإخبماذاضهرةواسرامرقنيقالرقانوا
وخفيواإلآضجبئالىوثبنربهلمالذصبأءودةطراوا

مةةافتواألوااللؤةونيواال2خممالنوالأنجوضاواأل
وبمأدسهافطأة11نخريإةاأخودواوااليوالميندزةالها

النجوراىاءوافىسإلزائرامنرةجزوممبارقهالمط
كذالسث4ائدبهصبةالماراخةااالرجاإلبوالنشرريخ

وؤخروبماأاوؤوءآلقوءارجطإمبيفالبق111

زوالذ4بريراطياشيمألاذائميففموؤفىراشوة
بالدالرالدةواماآلناةواإبطاطافينجمةراىاحدة
آلخاصهأشتنافياالونؤلمأليمالفاءانوأسلمجمة4غير

الرايئآلنةإبواخبيةاإغإرالدالدؤرامالمدنيالقيومنه

طيةغيهلاونثيبةعايحةاالبئةملوقيطيبةا
11انامهـوصج
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بابس

شاكلوماااالالتفي

لمثئمرةوالدلووالقذاحةواأسلةواربةلةاخألل11
يتحلمعهنتقصمكلالندثكىصسئهرفىوالة

أطاءإخالمثجروالحداءةبهايقطعهظيسفاإحرزيهقوااءلث
ذافاولءبمموأطدأةوامارأسانالتىااأسالة

فأموالمثاقورالفأسهراوةالوالفأمروفائراالما

والفمالميايظالمعولوالمجارةطعئةءظدجهة
فثمإشاوداداطزبهرةةاءيهواةلعظيم11المطوقة

واطذاءعليماوالتىءذجمةاطمتهاإءةوايىالسصدان

ونوااهيحارالققةإيجنةءفىواايضاالمئرزويم
واحذهااءإأزوآقةءةواالطهبازرمهاوبمافيأالبيزرة

اءواألفيوطىهااحلىواإيفازقافوالوطابسقاءا

خؤوأصتوحىسفيولالواواالسمنزقاقمفوالحئ
منابهروهواطييثنجأدثأمدهاثمالعكةممنأااوعيعة
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راطةزقساقوالذوارعااعظمئهـوهوإسيئاثمأبمماإ
وكممهمنخذكارصفيةاسابماءواذارعفىوا
والذنوبطيمةالمعظأأفىااكربئواةيهدةاأادكألال

اإوالذنودبملدمعأالولمى2اااالصاكذالصاايواللى

ثلمبرلىحيواعروبر3الاتنلوااساساوالمؤةههـنجمولحق
انالرتاناالأخشبهإدممااوالعرةوإنمااالروااصءإلبدالء

الدأدىذانادةامخيماالسدصودياذئمأواشطلمحاثهكمالداعكلى
ورثلثفيلىالدأواسمتإجمثمدحمبلإفياواتمواوا
لىسلااليافىيمثانبطدواالوذمفيكونءؤحرأقياالى

رفطفيليمىلحمهركوافىحأثئثطامغثمامراقيا
لاطواليذنالماءياةالذصيديكونيركبالالبا
اطهـلإشاايرلثهـواهرقوتينايئرونء111ميمىالدلوشو

كذلكمفطمهوبحايفهـاطبللمقاولواارشيةوجمعه

لاراطإاإلونامقطبلاأسدداواطاالثهوبهعهنظلمثا

اسلوؤوىبخإرورواوالمداأسمثوكذإللاديذلشا
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لؤئيةوافنزإااذاندرلةااؤءلماؤكأحأتنارواطآوةلىلها
إقدايوالمخرفةبإذواياوامهاوةهاوارايىا

القياصمافرةواإلربرمرةاإيهميارمثاألكوالفدراإفا
أحضواوالمحرالثطزونوإراتحهاواراللمؤتوقد
شيئوالوطيسىخارابهرلىالذيودالةرهوسواإ

إآلاكلتبالةذواباحاأأيإلراسوا4فيلثنوروجمؤنإزابهإث

ائللشههثوبااينيالعثمعيلهوممبالذاوجمعها

مإجي
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فيواألضوناصياألمانءقالظكتابءسشقيلا
أصمتهاليءأاهذايتهـث

ا1كماظفىالمتعكفاية

بنفىابهطضدحاللهابوعبدبخاافىابسثإضيإءاأفيإ
لرةابنوفيوسمابةثنهوتثأل36ةلإترفىاالمذوبي

ائةدوسجممب077ةشهـغءةوشلىاثظده

يالطهـاةاسابيثىإحمديالبنل1يئهـأصاةقاسياللمووه
عنصرويمالميناإليللهدلىأأؤبدت

تصأنبدأأءلمألمأءبفىهـءنا1جيمؤا
ابوالفداقادادء11ونظافىءسدةالبماا

سنةحمىفيتأشاوراامحهطدنتلحيمأل

وسبعمايةتوةأرخ67ع
العالمينردطللبماظااوا

ماأاأأ
عىصي












