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ثمءيهريموعظمنتع4ااووفيالىع115اطيهيماقمااافكل
انألرايماسذأختعألفاياثه2نوصريناتدجمالمأيتهوحدالىدأل
لمساااتاجلىتماناألالناالعوالسألمالةوالصالمالمينإلتاللكؤفى

ونإكاامطاةواىالتهادالىلىاالمصرىأللتاالومظهـالمصوز
برهرهلمنهوانىساارعئصرهالمطالئهرسوليوموالئاناسيد

ابهوأميناهراالهآوهـاهةددوااللثمالحمنوصانىدا
اقئضتجاتءظمةالتهفان9أمالعد9الخلىنندايةفىاالرمقلمابواالذجم
هرةاأوماكانتخفيةماثاالأبالساراثدأتهافىرإطانأءإهرةأحال3
مقإراالسبابهواألثرعليفدازلطؤوينأبمافىهفىوأش
لقديرهمقهءىرىءلىالسببقاالىادراههاوويمقويينآلدالمؤر

اجمدساعزعقبمنويخا01ايامنلفا1أتهممارتجيمأومابدركاالزل
الهقهر
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ايفربايرءلىوألثمهبواثافطوناإهأبىجهصثألاسرمقتلانلمهرا
المحقلكزإتحصحلاالصدقاهسلتهلحثوالىالقهاتسثخفالغرمقاذالجل

سؤالمقالورماحمسبعلىاامصوءدناواماراوةاراثجثالمفترصق
بصراينىتضطورأتلمعثىرامنتهاهـمثالىدىلوالىصالالوتاءةوسه
ممالالهـاناللهامنحلةبهاافىهـأنيحباتأعطهرءبهمهوباأالصيره2

لم5كلاعينزاالثوجاحكللااأولى2طاغلى3الةؤط
فسولواليهطجماارالآليسبانتمموانوهىاعأقرطاسافىلييلى
منلضاعةحاللىأءلىخ9اقبولباظدالأو4البفيااتلب
وإةأهلابدإ4ءبئبفاللهفىفااطبمأهلأعينباالغفاهفاهمالء

وهةثابوسناالمةرنناد11اسافىاادويينمهاانناخواا
يوصولااالساعآفلفىداط3ارقماالواممارالهأودع3رفااال

فايعذءةدوضافيءوءةألذهفلىصورموتمةجاهائهانفنموللالوعايم
رلىسلويمثصدممىعيثفرءنأافىالاالباب1اباأبئثفيا
اثاثاااباتأالنفوفهـسألمااأرعقكرفراسافىأفىاثااالبىوليزم

صدفبلمهواالفصوثمالؤنآلوهـىأقامآلضوفهألرعقالأهـأصيواليمآةفى
ثافالؤأساقيمفىافىااة1فرييىيمإبفىؤلأاشاللآلءال

قاثراقطرفىحماالخسافرنساسةكافىمالىاثإمطاالااقيمفى
لمحطرلىنما41مامائهريرةفىإخسا1جمكلقرءاةةبمفىسسدا1

آلزثظالإطاآلثبةفىاشر1اردايرةصازوفيسافيسالمة1مره
مثساا1سااإيهةبمفىعثرقئط1مزاسفيىكةابمفىرضمسادىأط
4ءأقيمروعنااؤثولؤللىلثءبابعلىأألوماالىممايمةفىمرا
يراتاطرهءنلوماارفطالىبضزيادةمناتخازهآلألسألماألةلىإبثىيةفيهط

أبراببئبىاوفيممةاقذا

االوليالابماأالب
هـثسفزنا
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االوللىصفال

إمزيزابيهاذالظءقءفىساف

واألسثداللالرعتباراألرصإسرفىنريزبااابهثمفدأمرفىئعالىالئهن1عبم1
وفاررالكأبان75إلتالرمقاوافىسيرقلكالىفقالأنرلىووصدهوءء

انالىاشارةلبئتارة8ماباثارةفمهادوأؤءنفاثظقالأضأظرواوفىائملفثال
اءننمالصاءنطدأاوءدطالبألونئدهاهـلمزماسيهامالةفىلزمارالاالءبلر5أ

طرااملصسلسيرثمالصافىافىاليافاراأاصحصلفأترالممرعنظهـاكفىمةفائدة
انضنىوالروىاةاةفسالضفىثرصتةاكاءئ8فصالباالضارمئدااللىالتف

كأجمضالىوألبصرف4قيقهرهوتوبباجالهـاألسأانهىدناةءوفياألاقاءدةا
يراللمىاالمراوأمرينرةءالالذكماإلثصىاال3آثوفداناالىفاماقريخاالءتدا

وأصصافىاوأفىااللةوسجمألونهصوااالرلذفيربواجاوظرةةباالصروا

لتكمهيدانهثموافااأمقبكلشكصليسابمهلى4ترةفاواردلذاثهق
مأولةهـيرهبغاسيراطرءلىأاتمدثزثفالفاءفاصةفائدةعدةواب

والضتاجهاطالعفىبحهلوااتبهينذوبمرسونجهلىثيماصدهةهءابهدترث
دممةارأانروسونالىابهثمماتبدينتااالفادةبثمدإناالانافى
اذسنألولؤىلةواةودأفا4اهبذكملةريىونهاجمدرمفالثااثهلذ

واجمالمحاذكرهوكرىااوندثماثمماذكرنجاقسقالقامسخدءمهاسفائدةاونألبم
ييربااالعرانالىتحمامااىلقاةاوئعهلىممنثصرياقلمسقانققونألىماغامه
أثرألاماماةإاعةىئرلههذالانمغيرهىفعدقالوياماراأباداالسةحىالوبا
وضكهرهاروارةدصيربااإلهـعةلذكاجهؤالادوأماثاحميضهمرغنهدالىاكاشنهفاله
ئاوأمائاابمهاالببئوالامدبماهوصهمافءايىبثملجاحدفياالءامياقفى
اسااوفيبمؤيهيفباوابحونىاالبهلواصاإبتمالماأنلالءلمائررفىةضدةفه
نهـانالديئوليأواويننرلماناقيلنيروأجسالدونبينئارالمكذ6ئ

لمجازالمبمامعاقلوحمباائممانبفالجوكأذكربخإنقاتسالدواجاث
ئادةبالماهـإلالالمحرؤيةايؤذىنهالرةلسىلألصثهقاداالباضىإلمةداالمتإلط

ط4
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لوجوبصثصذفألداسياداألءلازاحمىأماالضهرهـكهيرمأأاةاامن
لعانديئجطآياقسرةالمذعإلتاالثةولهذاإعاهومهوةفرالصا

لىزاةعارؤباصةأمرإالاإنلفولالمضريندعضأدىوالذىماذكرهـن5كا
آلوأاللبتوالوجوبامنةاحمامحصاألفتريهفرعلسهان51ااألفى
الذاااؤانالفيوأباشذالشابهدماقحمدإثعذابلهاولهنالنههـءةواسلىةاحيأهـوا
4لشمامانها80أشبابهالمضبرانقولؤألخهبهارالالصوايرااندفىةبم

قاللى4ؤنهامادلءالرسلذإينايماإقةثبارةلامنورةاذ3ادالتمااال
قااوةدثجمامنسافريرىافاتيهموأزايمةأدخالفاتهالرومنفىأ

أفزمإءمىاتكعواأاواالثلهوالجماالثإلفعواطباعافئاضالمنولى
ت6لمحاةبيدالطااالمرمنلىإذوكانلهأؤمافىماراذكاعوجوبرموببرص

قربمعنارةلتباقيوافلمضىاالانائرىحماتفآمعهفىحدةوامةصملىشدلقا
دزرواءددىلبنالأدةرهاواصناءوحدةوااالرمقانشدهلهموثاآلاخاةأ
دةواثاصياضااظهـبرأماداالةلط01ةقوله4محامادلنهأومكال11يذاؤاا
وءحهمايشوةملوثااالجماماقءنكاسألعتاردلىؤأمزمالةاالالرمقوا
وئانثوالمتااداابمناألرمقفىناخاقإالصإرإلىؤةآاتركاو
ئدالكءلىامزيزألرسانمميخرةآإلت3فىفصلهوقد4بماوبىؤثااليااآلاالتهفىا

جمىهادرءدترونهاثماتادالعلذميراللهداواورةفافقالانادموووبدوبره
األجمامكرانؤاآلهـالضابكىلألرىصلىاوسثؤفرامرشاءلى

شهرهنازبهحيزيهةبوولىان5يزنحهموصمفىلءنهادةيفى3ةلةسااةهندا
انىيةفىأراماالن40دعلبغإمنهاماعاوايسمتألدواللبمادغايافرء
االشالوذتجمهفالبدأنجمهونالمعهوبرعألفلىةءافىمةئساهبراءا
اناالللوجهينودذامرافوذواغأعيانهاودوههوانقيلفان4جأ

حصولجبلوحيريهنفىجممحمصوليبولووةاصاهـاامفىءيةاوقصاماال
ااثزآلهترفيازاعاللهةالنها8الانانآالئانىوازاذالؤبمبلص
فىءيزينمصبمولبولووةساومةهاإءمإرهىةأهياعةجماكىمئا

وجويرأنبهذافئالفاالصازمتساودةانروريسازالاخفىلهوصجبح
فيا3قادرنعصسننربرنماهوإواساممولذاغلساالزحياافىةاةيمابرام1ا
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اسكاأوةيوصتدةلمواراماالالثكريخبإرةاالءنهلعازثمبمايشا
اليربهئااقإيناآلهـفىهلربمماهألالرعقاثرفىمهياهكلألتاتماءصااجوأث
نواالضفةااليريءداصألهـةاأحدنفىفىمايرىالذصمدلةااإعاقةامن
وأنهاداصساروايةلومقيارازللذوهوابعاسايةالاقبلىاقالك
قومالتإثذالثفىاالناغالالاثمىيةائنهيازوجينفيملمىاخراتالوءح

االرمألبالدالءل8أردؤلمويةابلالالدفىاةالىنهاسونفاإقالصألرونمث

آلاأةايميااقاافيرةلمجائبمنمحلوتاءومااالرمقبذاتباألءتجار
واالسألثلاتواااروصلىاإللمالذشالمتأضرفيهحمفاناوجودءاةبرجوب

فىاله9ؤيطأهمماصوطماتمشواقجماهالآل11وازصثينقدهالى9ألآلهفأللأمالىا
أمناللضابهكئهرأءنإمالوبئوموجوداذمااساهـاقىضاالبدعنيافهقدأأتزوأممهـصذا
آلماالاصهثواإلشهاءباالثصرؤلىدالظثوآلامايعوامياءلمس1اذءآلاسإمارة

المئصراطبهبمههؤلألناألبالمه1ءصاتافابامتاتعهـزمتاولةآمورءايقواالصفقا
سثكالنميمناسعاقرنافىهماهعالصفثراهـمثىشوإيألحماالمروسدث

أمي71رءدامايهـولاالؤاآلاللدرالمىوملمه11جمةاطهااآلاليهـاافيفىبهانمضى
اذحءسواءمريةادارسالمبهلطديالمإبوأسصيرالئعرلبساالىافى
ىءنااؤلاكازوالفرمقواذاإةءلهالهوإة3وواطثمصالمذكورءفىكأبهئ

فظصاالصدطتقثضهاآلالبالاكايئاطنقمالأنألىالفضمافىيثمففهفا5الهو

دىاثصهاالفعاهذاولةعهـقوةصابموهىلشاصنهاافىءواضعهطهاوضهااللثياه

يعييصالىاثكليزةالضيرمعبئاازهذاببالالافعلانهايطمكةوبالجذاال
هروااليأخذلظانإملوماسةلدواالمئولملىمالنالىاوالبرأيزلعلينو

نسأدث4ولةمجآلاجممبارروأمهأايمببيوضعإئااميمةااتهاتهل
يةءأوانهاصاراكذولةتغيراالنقلأتزنبراملاانالناههفيلاذاوادثلىا

ئبادالهـوالاالسانئمءهلاغإبالدالدوذالثكانفبلىامملىئراىقثه
اخءشهـواالرصقآلساهيصأؤبوهاتنهـهىيهريهةالةالاسافىالثماراليمااالرصق
فالكرةاشهاامعأومبايراهثغانأصاالولاالارماويدمانصاحئىبرماءفا
سكدشبئاف1تىأوالثدبرلهألمناكرةامئماكاليخازعانهياجمناهزرااادإلمة

اوالكليملماكاألمايردلءفىءسكاتزالثفىرساثةسقدأثصاابمب
الىا
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جمماسلىألوممافااروزإلدةدامعذالثن5ذةناأمزهـمخدنوإطناللوأهـ
نهجهـاتفىإجمهاالكباس3ثااعر41ردإمناسألشهالىعاورا9ظزت

ألموأماحماعالرزةذاىأوازفيةصررذالئاءطثوى01جهاتنحالفاالرمق
لىبءفسوماااطالماالفباضبرةالانهازلاابرمنفىكثرالدذةفىقهاهةا

ةد11هـ3ثاود3ثةاءبالوصالنإلل4الإكرباأهلبرؤللقالأهـ
النمضدسمامجههـؤطلأجمكلبهوبئنهفاراظواساكألافلحضاناسامن

فيهالثمااتاطهـفإانالةىاوذضروائفبهلرقتاوللمجمعلقوبلوصا
لىالضارلةااتاضةفىلضاهـاألوفاآلكاضقدإةكرحثىاتقنضوالوقاتا

حدوانوزكلدوالومفىمالثامتوازالنااديثرادافىاوذكركنمااةداأصماأقا
وؤتاناطممرقىاثايربئإكرلىافااافزاالبرنوفطداالمثرقآئدهأصنيممن

دؤكاناالاكاألموأماالةواللىإضربحافوجودعلىوافىلىقىاا
اراردسهـةاليىممناالحالةآلاحسهان4التهءةىرفىلدباغزيخااداميدىسلءندقي
الشاماصذانقالةامفااهنعفهالىالمفبهالماتاالمامدجيوساءنءةبانشادث2ااؤي

اللهمن2إاعبيمفىلىأليئىاوقتاثذلىواساعالمنؤرةنالملاممامبردبوؤت
المنابرءنئثةءلىياأعوداثألفبااتخنافألوحولدمسممقيهالتهلىيأةااهةب

4بسيمانتدلورويةوالرمق3ابانفوليالىسفارااةتعدممايحجموومااذالث
ومدومناصانفىلبرباالرءلىأظرثهاذاظساثاازذلثان5ئثهقىتأاا
هؤندهلىلممنسا9يماءساالقهءةوءىوسنجاءدأدكطسمابةا

لهةونللكلىااظمةاأفاع
أدألعلةكبعبدالساامة51وأد

بهبرمماكقاعقمولىماشهاعااءنوماذلحة
اطزارمقماثقرآنافىإشوقىهاماسىاءلىنمويرهاودورتجفىسرووهـ

فاخطابولمساكانلسيننظرافىطاالدوالمشالىثمافىلماييات3األساق
ربهنلىتألعلويإبهمءلىاكاناسلتاأتكابةشبكلهافئالمعحألةثاساثهب
دالدءفىالدىآلماهايفجمطداامفىهذاثهدردره9افىدواادءدع
ماأماالؤباهشهواومواإلةمماالأوفاإبدخرلاواوسالةاومورةاقطانإلدو

سرلذاأهلسماالفاافىؤقالأفماالهللهاممدةلغبزاءقاألثلفئصألة
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شافايالهـىوقدياااللث5برمتفىتحثرمىصنالأوهذاالثعاونفغانص
المعةءبخنهاألبالجلتدلاالسةاالصفىايهااالاكهاتاأوثافاتهأمهفى
بموبرقاعقولىبكدءبهلاواخصامأوفمامهـختالفاواخلقشطمفانىواابا

بآسأوتعىبألصاءبمئاةابمهـجردانتووالتطاطابئلكمدبرخم

لنةاازاداظاهردأماابكسبذااهخئالةاداهـفاأانمعالتالايمفى
أمرذاكةوالمادنيناطوارابرواشااأؤاعءنلءإاثثبمبهافصاف

صإلبسمفنيمثزاأسمآرذالاالعءاالأرأدومناالذهانفوجمىولةاهما
صهاإشعصاارباالصهوالعثهوأللألصىافىهااالاثاابياتاااثوئااصإلاالساتما11

قراناقرآنانغفىواالفلفالهصوحودمحنىضوامامهاعاكأارالهساإلى
اشالةادرالئلوجماءناإسببسالالببداالئتكوبئأندامارةاشهربالجبالئالا
ألجيالماالالنالاطفىإشناااهاتهبصبخهثرةلنمهساةففجرةاالءونإخفاؤن01

ا4ابااهجمألثريإلالرمقايمالمزهيربدةالرشءفىياءوارةاالتدصذبباباأدظ
امأفىارأجحانفوذهـلةمابؤرةاالماهعاتاعدتتقيأااالراضىافكماءاص

اراصساهاانعالشث6ابتالإاالغإصالابالبمواتزىاالراةبضألفلةلماالرعقا
هبئيخيهلطأالىاصالبالفاتبىفىغيحبمالماهلفأليخاساث1راكةقأنبرمنيهتح

عايفابامةيهونؤثةاالرمقهناحمولبمصلىأالنهيفؤفينفذادعظيمقال
امظمنهروبأسهاتعوصقفىكعروافاذاتيرونمبدافىاليلدىةأميونوا
ية3األائياأمفاإهاتأعوراعماالصهرواامنفبهبماياثقىجملصغرو
رةالةذاوبروأدقزواناءتلاءهاواغكراتااالرمقءنفىماوجماثاأل
يهاجلداتلالءن3ثمالىقولهنأظلةاعقيفةلىاالصلقفيهولةالهـبينأا

اتجربةبافيفقدشافالحيوايجةطاملعلىائرقىمنلعناعإلاطائبنياكازوجين
حئىبلأتاذاأؤاعحبههاكتبهمفىقيلمتأضاةفألهـجميهحوقزرهاهدةاثوا
جمانةلكرةاولدالتةشراالدهماصأعدف11وازؤاكاؤصرفىهنحلثورأيضالزا

داالنئىافياوءلىالبزرألدلمفى5ممثتهلةدةالواصرةكلأثاونبخعاالبعض
مفليواخياحارافاىوأرأمافىبفرلهاء4اشاراامويمباضمممئني7

هعلوما8بهناالتفوعاودمالذااالنئةمعنفرالةممههفيلالثىنيتجوناالنرإلح

تفراألالالنزأحاهيعانلمتةصكالاايهننااكلافرادكابقابعضسشر
حبالتأل
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لؤرقماوأيائبرةفيسئهاأحدطعؤلحآلةاذائصنثىواأللذاينةالتمابا
ثمروبىالأكفيهامنمابقىآنمئاهاطفراشجرةالموضعالزفىنوابموبكطنماال

مادرافمسمانبحبعفااألنثىلمعألمماتلذكراعألماثتإوداوؤدحررذ
بهذافدأنجأإثلماوضمبدقاقاوىوسأالئهطيهصأصدلأرسهلذىافىيهما

لفىةيهره5اذهـضععثيمكةاهـناللممادفىعنةلمائةرةثأللئثرءنكدمة
اقاالمنبوشواءوواأنكفألثبرقرأوالبهألةأاوأءدآلوهـاالة4االةء

هذالهأفالةتاعترقاالمروغرابتهاالىلدقةسالىؤالهجحلىماءاقاثالذى
وألمهاسولهاواستئرفيهاذبدثفىةلعربااالمةبهاقطفازتكةالمحبأناميرا

يملمءندارلماالشلغارعاصونةحرةهفانلىأحبدمننلةاعايهلالش
حرتجتهاجنهرىذاقالءباوااقناريماالآنةوااقرناانرهذآاالفىهأطصم
يلدفىفنوبئامافةةفىءدرالعربيةآلمغةمعلمكاكزىأأل1لمشينواالناهينببهينطق

ارصالثهاتاتمخلىاأنؤررعرؤوابلاالأممابانلدةوبىةثلاللؤوآصهس
لطازثاكوناذأقولصناعثؤتبئالروالأول11أنلثلممساؤثال

تصاتاوثحوألتجرباوالكالتلناطاسهألبواقافارتعامالالكوماذوجينواء
اساكااعقيقهرجكلىأيمالؤآنانقالنهقوليحقبةيسوبذلظيهياوية3

يظهرأنهتقدموبماماالحفىةساصقدداكلىولعقولااليهثصلفدرمالى5لبيعونه
ينةاينازوفيملراتالىوتنثافىفالىلهفىرينالضاأوءالتبافىحاجة

دكاقأهساينرعوالطبالموماطهاضنألفانوكاهانجيقملىلزواهلواثع
افىفألداسأطقيقةنينتيثوإلاالبالنظريغاثنينايضصرفىكرومألماذفانباثئين

أؤلواماأنقيقةالملءلى2امأرزالهويؤلدمايللتأوانهـساقاوهافويحنايلأوةا
افىدكقولهايقاذهـفىالواردةامظيمالفرأنإلشاصدفاواظلطساليسئقمبه

كلمنوربشوأنبتتزلتاهـلمااأقانماصكامهافاذاةهاءلاالرضوترائجورة
قاالرئانيماإلضأليماباخطأواوبمدلىااخضألفنماقاوهفانبهشوجز
فانهنجألفاماقائاهزاعالامختلفاقضفيثىاشكلنواناظذفىواؤقالفيهاإل
قكللىياالىالعاوماطلبيياوجهملىساوءأيضاهوبماردالقيقةاعلىلاع

األدااةميبئاثالةافىالتفجالمتصذمانجثيعسالىالقه8شاانكألفىقىفاصأ

مهنثافامض1هةوهالاذالظمنيهارةعدافلاثيةالاكامانبها
ص31
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أنإدصافىأنهألفذمدانهاؤفالالاىضةثنعالىقولهامهاالضبارايمئماالصات8
أمافيؤمهاآلوأصقثياراالدالءلاد1ذةلوالالدأرةساايةاالذلمفى

وءنكنإوانؤثممررافاسونافىاوفاذرالراوادثاطنلهدسبمالئواللذلا
تدورئاهىهلأىاالرصقمركةمىءلمةوأءبرآناد3الوالىولموياتالىات8ءتعاة
ثيرولتهاطنيةأفىانأعنىةنهالنالمممائلمنرهماتدوافياهىكسةااأوأن

ومقاديرممبألالدبناالبعادألتحااالصكفىوأاكحاهذاههكلىاليئةأملسا
أنهممهدلهث4وقىأكاتبذالمقرونفناالذاوسكاالاثمنتهلماثعهـاجهاوماحماها

ن3121آللمهفنىلمومةقاديرهسأثاءنأاولىأثكأذامهامقينءلى
لذالىانفاءساشداالرمقارثينلمة6زماكاوءداأنيهمابالزمماسنمااقاتان

ألتصلبادريرارمتصذلكنهارؤيةنيمئاالجهاتلىاامارؤالتاوأرسلواقبلت
لرهوأصىلذالجداخطأفانبقيناااحساباتخحمهأنووجدوآاطذاصفرر

اذهـفىسمااةثزأيضاسماهورابرانورهراامضدارسوملظذموبئ5كىنرااكابم

ماالؤهاختايخةظاااذهـفىاثللمماسائثدحيثوؤتآضيرفىالترس
أناالجماعءلىدبهـبربرئرالبالملصمااختألقثارواوااالجلوجورأسبابلى
االرمقأنافىداذاالةيمةلادماهففألرمقواسث1سأئارءابلاز
الءلادثيسفاابدورانالشاوامرصررمق9ا1أنالىابالذدهماوالذيئرتدافىأ
أمشاهوردااصىادشمنهكباىيرضاولهادهعهكأتدوراهىصشأوأنساراثموا

االاليةآلسااالفلثإوثهذبافىاهذاانئثصروزادافثشارامندممابمهالمذوايئتهرهذا
ثمةدإضالىلموبم5اأخذواعئسهنهوالمثثهرعالمذهبذالظوكاناسفجهاالمةءل

المنآسعونكلهوأزافابهذاس3امندكاالعكالاكدوؤلالاطالمذصىأ

نرىاللمذووااأوأنالمالسكعائدارهوءنالصاالمذهبأنممغافاةنمينلميانةالم
الصشداعكضارهعبصاهوذالوالمنهذائءنىايأنقواالنصوصمادآ

بالثاواةذالظروألثباهلغإواالملىاثماهدةثاالالمارالعةالىناررالمدارءةمحاوا
تههالمنىوبثءلىفاممسإثابالعقاثدولميرلهاكلمروأماكمفيتةفالتعاقالبرال
مظثلهاآلمنماةآلءأأثثاوصوعةنصمهاصددسعولهاصوسةئويىثىثفيتأالنآ
رةولداهائهأنحكهولنمئعولايوكباأمنتبعهممابهيلهآمعبئاالوكة

ارلمجتهتجرىاشثسفاثعالىولهبةيهاالمشارانهاهىدكاهبضاجمهطآلمستفرا
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كيرولمنيغبدأنهبهاماالعألمفظةفىأوقىةااأناظدضابمانرفياايراةبالز
مشقزهاباألمئافةملنءبهاولمؤجكمباالمثالىامضافابهأوقىقذاالخاق

ينيخالمسمناالسكافاهذاصاوعايؤمروفمزغلماالزالنفالبهردةافا
ارانوالإللاحدوثادبهونئممبيثوبايساى1عيفئذفهوابذمقرون
فانهةلمتقأاألصيةاذنهاهأشيرعزيزةإتأتكاصاراالرعقلنالردوآثانوء

فبهازفىو4ألرمنلابللداللمءكامذامنعدوجودهللدالكالزأنابىالىا

كنلىفتكمصماوانودهـوبألنالرصقراآثامنماناألىإكرؤؤيثحهاوااصلا
ئعاقيدلءلىالرفيةاأللدألافىنخرأطيصدإلى9تخنيممعاألرصقواسيثتما

لظثحهلهذاعيمتدبهيهالاوقشطأنعلىببوالممهـنياردووهـكونخاص
لمحعثالذكالهوضؤااالنبايضىاألرصلمةهوظلذىاالملارصالعلفااليلالغثعى

ذالظلىاثميرةالمياصااالومنالتهبغعلللثزكأتحدثاهىاالدمقأنالىجةال4ق
البراذااالذاجمألهاوانوالمرهاذااةواااوفثءسوايالىوةفماأ

ظلةإلذالاالواالاصرللشمالرمقاوجةومقرالذىإلنال1ووإكشيها
االيلدوهـآلنرافال4سىشيهاآلذالندفامحاثسهؤاألاصالورعقأللا

طلوعتإثءاالمنيدلائابتاألذهىنواذاالرعقهـءدقآثاهلذىاالاغوا
انالافىلجارىحمرشارواابصالباعثباداإالرأوكناظجمصشبهاووغطىثي11
النمارفممنهيهتماثاهءمماألمرمقلاألدطودمنلمزمالشنه1لمافثم
لناوأنمامانيميعاوفييرأنسدجمكايهاغاةاالنصوضعوبرهاوفىكلثهالكلماتال

اخوىاهومهوالمفؤالرمقامنءاجمكلةاللفهىادثسدأمائعتقدأنها

ىأنواءقةدادثمثابعاتخمبهاوشقدأنهاأشكاهـاقالقهبرأاوأفاماهةالفماءثاه
التجترقهاأنداالبهونهاشميلزمولمرشباكىآأنوىقةثؤىايمالئسص

سااانايواسيالمهمنيكمالأنهأناكادمشاهـالذفانااءثرهـساجمألوا
وهوصرفةيهنههالىمتنالزالنافظافىقاةاكبابهياأنيقولونصتى

رممةهاساشرماالتعودداسلالعهوداتالىلوةاكالاممثاناالنوؤءقءة
خالقهافىذالئاةغوشكلدقطادنهانكاشثايناوالذاضتثهرإكهءدرا

ابكدوأافىولىلألراةدسشعنهالتهرضىعباسفيسيدنامبدالفهفعدفال
55ماوالالجمجلذىاحاجلىربهافالاااهمامعةففةاريرقواريرمنقتةكا
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3نوضفهىفضةافهـاتهآلثيةاالعونالانءمافئفىاهاماءلمتةااذاةفءا
لذيئااسألكابهاأتزاالماتهشلأنالضكرلباالالقهالىعيهصلىودالاال

قلاهـانهاتربهتهينالمتأشوينكةاوفرنماهجممدأدفالفىعساوفيدبئأل
لواامفلافائعابوزهطفيالثدالىععذاابمرأنوزكاساأليصاداحذ

سعفامافوفييرصاأنصراسابئاكااوماةسلىاالبراماشقىكتالمحم
صضفايخترقرأالجما3فانهلىكمرةاإلأالبأعظمأءبهأنلطنهبأسفلمن
ءلىودهومفهـالحمارنيمالمةنثةؤالنقرأأداةنيمو1دافؤيري
داألرمقثيطنةاءدالموبهرةإسلوشاوبهصمنجأناالسنمءايهدلذااليئةامبمىمقفض
الكزءلةوصاألكوططءاتوساأساناالتاذاأنرواقئضىيدةاظيمقثمدوأ

كتهتةليهدةاةظارةلصااالتهنمانالذومعالهاالمنالطراأكنوثيالثة
وااذلمطخعالارةاأساب3جمهالاناتثاوزاناليسفالهاالمحفرفيأرادكيفا
سعهةمخوباالرمقاحساالءلمألءنهاطسلىارتظعدآلانةاالاإيهرةاطهاخثم
خلىكللتايمافىالوبراللهالمسكامافوقوعابقاغانتافصهااذئهاوهىفبر

ماايهصفىالسوسصيم4افزرهيهببغئأضرواليسمهاأماهدةرأىهدسمطا
زآنووقهءنساءومافبمبائففاهانذءدود11ءهـكطاثيمكرراإاليبهوزأنذكره
ماالحبأيراسمهاألآلنعءناليفايغقاعالكناخسالىانوصكو6سابصي
ليمألتةفذالغا4باألوارالمحتااشاكدياإرمقفأاألرصقالثذقاؤدطشفا
وجباالوكااالثاراوأصاراوغويرداالطارهاصاأخخالفطاكنبمافيهاألعتبارايدفي

افيمالفنيعاقرمشاهدقبهائباسفرالباا

ىانمااللصفال

نصيموأىالسنىنالطيرصاايائولمىساسهاوىصثةاسفرجمنااوردفىف
ارقاذعاألهوسلممايلتهالىيلةامحكنعنهأاللهرضىدرىمعيدالىأكطمن

فىابيعتينراالسمفركؤفىأنالىسلممليهالثمصلىشوليارريقفأوأفاوكث
دفرالهلآللممايىاطلىوفىالالروصجافراثامنتفذممماقملزالالمجمم
ةلمومفاقوالرشثدافيولهذاركصمشقةعنعكالهاجملوالاةبدنيةالاثأربامن

فى
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يمردنبىااب4اواافىالذهواهعاةكثااالةلاشعااايقطعلفروعافى
اصربوأاالصطمامنمدفئهوأىلذاسنيمالهوافرأالىابرأنضاالستئشاقمية
مسبرانباالمرالثردكلللآلفيظةلىفىفيسنةالهءنئالةأسأنإاالن

اللههوأنأبضىلمحظةقيفطالهوالىأساناالأخيابموءيانوأدماطهمامد
الممدفىهوالدمقوإمهتسبعل4رصأبدعلىغنىاأساالاوربمب3ترمهبمبؤ
ررةلظباافىالنهزهـاتيينفومض9ءةلمهافىالغذاحفبثذهةيغثاةامن

مباقاباافىؤلىالووقيلىعقالالادونذذاكوهفعدة1ؤناةمالىهـكاءا
لىااخلةدمنقيمةووبرىثيهأأيطاوبهاقانيثبىإةاالظأعواصاالدورةدمقئاةقىذالث
فزبألنهياصافيؤبهءؤيىأللىموقىعالىىماذهيماءبئمنييهوصلوشثالثينلمحينفى
مالقيامنلباألطباأفبمةالتقذةلقأفاينطبقوغغطاهبيهيمالهليو
ااغاشقمضثملنالسةطقةاطقنىفببغاالهالهينغغاكصنسواال
ابدنافىكمااالءامقأتشابئدضزلغطيينااأااومماأنركماوهـكادماآلنقئممرءإمه

يراألقمامنالدمبميخربغبطئاومربمة4وضعفاةؤةاأئمااهـقيظاتامؤبم

شرع4تفرعءليأءالثمدالىدضهمقاألظسكروقوكحيمعرقءظفىاسفلىا
لبزامخجمئمأنالظكذاواجأفلبءثأصرفروعإمئنفرعفروعاكثوها

عرومنمنهءرفىالدميتاقىحدهألىضضانتهىاوكامقاالءعروتاوهىأدحدن

صاإمماضداصهرنؤقاباالىالدمارصاعاونطيفتهوهافيثسالنئايئحاثا
قمافىفيءبارااابرمرقاتصأنالىفتعظمعتجتزالالئمم2اعمجرةامقالالنى
يخرجالدمـأىههحركفاليمربرسكفءئلاسومأيصامفلهويلذىابةاساأليمن
ارفىقددإكاذزاللداأىأنهفىوالصشلىئةاالىألنهيوعكلرؤيئهألسمفلىطمقامن
وقدتشيرتيعظماالحاالىاعروفاهبماتزتجلأمتنقصنانبالعج

ودأفيميهىمىبهقيرلوز4ئمىفثالمحاءمقاهوزادوجهناال3مةصزفقلمنا

اصاكتتدإلتهكةحنأبمإبدنافىافتربقاؤهافمالىهإقىأبهزلمونأندبه
منليةالالىشألمتهطفىروالذىلهوأهاتجذبادئةعاتطذيلماا
بصةنحلوطاعفىازاالدمؤاالمجوألضروالينفعوالئهكئرابزوأوروتاأل

كجة2مفوأقللدماكطؤيوأنالىحاخةالمجؤواالذىنكصؤبالانوأاألفي
زامادالةكوطالماهبسبرنشئالمذكورومنالضارللجواناضىماءضإلمح
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منماعشدهفيهودفمدهفالذىناالكسموصهلدماخراسالالىثةافوأدضل
يهامنلماورداض12أوأخذثشفهـباارثةأنوجنهمافزافحساالهامف
ثيااعئدالهفىبرجمء14الرئةوإوألدموعندمايمهطظةكلوهاكدافىماأائدم

وهنكذاشاهذضكوجمافىليراةبهىاهنقابافىايرجععناممفينهافع
وأهالالنساناتياجاصصهروفاانابابهذاوالمايفايمرالىقاراأفعان
كناإلمافىلهواءاألنةاافصفرا3ءيىوصبه3اصاامحاززواشذاأكثرءدا

نماعالافاالبنذاسبأنةفوعالمدمنماضاهـاالمجفئ41فهودآلبهنماا
فاوزطعةروتمخهرماواداؤهـالبدلهمنوانقىفىأيثونهاهوانانصكونةيرا
ألةاكايهكاقالبد4سيهودمهفىلمجعىصنلىاااذتااراؤستأشقو

جمايةاماماموالمطالىعاألهكالإوصيهاواسكلنىافىجمساقردثاهوآسألمال
آللهوءضرالالذىكاهانهطامماكأيرمنانئألمايئبيالبهوشداءالمنهاالن
الءثيهغاسالبانىدإلظردالساؤلملومىالوأءانصىكقرناهفىمماةأنواءأ

طمرمقاتأوكةذالشاممىؤعنبماكاةاضانهما3ناكبادارصق
ذايابماالىيمط1فلذالقالنطوهاسافألبهونأوفيرهتعفنممن

إءىواحارةاالعالأفراألماإلعءلىلمسااازدشالتااسالىأبمالىأىيخةالةفىقوليا
اوتفزهىىميارأفرلمةذاابمفراليرلمسااربئيركطبهإواللىذاابمبرؤيها
المبابهفىأممائءلىفهادارحصولاذاوغيربرلئابدنىأو

ثاالثالصفال

مكللثيؤنفراممدصردفىقدأنهاعبمداألدباهأكلألمسمنسةافعاوربرفى
ضالثرضىلشافبىامامألاملمونقئصرجملىهنابهابهأعلسلفألءسلرأأبافاها

قالص

ثدفوافارخمسالسهافىفئةوولامالطلباالوطانانفزجمن
ررماقىبومعوأدابىلموىسيةنالطواهمزمزج

كنمابهااالنغوسشؤبئتلسفرماندافيمندجمعفة

ابابا
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ىانثالممةاببماالط
فصألن4وؤالمألسهافيرأركطايسفراثرفى

االولىلصفال
ازالمجالدالةءلىوصفافىأل

فصدهصل3شرعابمفرلمصدماونأنافامادهـاماالءالأقاءةألش
كلألوءوتنزهالمالفىؤخدببهولتأوساعنموحةدآلألمغظالةأوءآلةط
أوالدالةااحئىءبئاوحععلةبقدلوونبا4ضافاحفرصافئغيرأفاكناو
ئقالشليرميةافناوىأدئلةالفىمناعااامالةننوهاسصةلمرؤادامأباث
لداروالذهابرالتمضكوباجدصرحمهسئكهمانعحالىابهبرمدىضيئاظ

ولقهثألنهإجرفاانسسهوبأماهأصاجبافأالأمدالةلاانااسللمحرلمجها
مديهملالهاداسببطرفيهايهفريىدارالىاهابالذوأمالهألكاظنألمندااثمهادةا
4سكجمزعنمرمقبهاذاكنبعابالذصةأرخانماعاةءلماأآلنكانظ
السجمثاذنالارةفأااكرصقنذاوا4الداالواماقيسوالبهممطألدأذااؤةه
أمعابنامنكاوممماةمالماذلةإداافمابةألصلذىوافهذانياالدعطاممن
بىسبرسانمةالهندافناوياوفىخاقماأءلمنعافىاوالتهوبثرومحعهـديةالوهمافى
النفعسلكامطامهمابقوبمنأوأبواازارضىاالالجيادرجالتحلاروأنزأن
االبرنأىاروسهـهاهـؤفاااأرصقالىارةللئمسوجلمحادآروانلىقااكةاقررا

ذالظفىولهبذلكيعرفونلىلهـقومايوفوبئأوكلزنهملينافالأمهرنفاذا
دمهءلىازالجدفىدالمداأنعالتحوملارءيذيعصأهباثمبانأسؤلةم
مقممابنصفقفيلدالىارضىبهرسفروواداثاحازلهدذاءملفانئافاناآلفا
يحنتلواظاألشرعاالمقصدكانمافئكجفاأيماينغيرااذأرمقةساأن
بلارذاعنتنزهالرؤةاحعظمدارهاءلىمدالةأأنمحنىوأالةلعلىأشبةأالأهـ
فسلناتافىإلدةلىلمجؤالمذكورفايسااألخطارمنيقحمممنازاألموفثاايمتوسة
ذاكأنامحزماوأمالمبهنوانلةالعدافىثماقاكفؤالظالمساليزإدةأوفظربايمكللتة
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ئههـخعيرهاةأولهةظلهليهااتجارقكتاجولويمرلنرصقادبمفرأا
هىئحاعها5مواآلثااأذاحمعوواالألصرالهرلاأيالعدائةاميامااللسكل
بأرعقيخثصالاتششوهذااكالوازألجوثربمماهرأنملمعلىألجاليةأساس

ألءيةماالرةءاضياكطءواشبمتكاألصقأىمافىأسشطبلغيراالسألم
أافااطحكفيىلمانانأاالأن5أفىماالمااآعلىألع11صاهئشرزقالوقاقا

فىمسدامزاالةبهوبمونةاثرةأتبهبتةفاذاجرةامابمخبوالمعامى

لهدءإحصءقواانئمضهايهةاألىيدسبأوألتنيقولنعالىوأدثهنجاانعولالى
الصوإلواصفاتاختافسكالاألركمااذأهلاقى7االابابىانهوعد

ىاننمالمحاللعيظفطال
الوجدلمقامنجباطهأورولمظاالءصاضعامبادفراسلطىاطمديىأفى

امزءنداإىأدافادهواماأوروباإظامفرالىاهـلىءلىأملاط
آلالةاةاهـالوسلىرةأوضرآلأؤمصلىبألدنأفىالمركاإلجهـ

لعهقابرئاااءتواذاائعدالةقوبألهـالمفرامومماي
فافىةالانلاتههـطحلءلىالملهوأةداتهمن

زاللىهموءنأنلعافىإللهومنلممأر
يمإلصاوفضلهكاجودهكىيعاءاشو

منانالىفيائاابالدوأ
آلناةهـنبصاالابالد

لمياألمن
مابامن

أالكذ



نفىأااضبم
ولاالبزا

صفوهنهـ

ثباد5األ



ألمحائثألاالايطبال

تالصاالرصقاأهلىالألسيمفى
لمالممةوءصاونقىيمههو9

عوإئدهمجماهـوضالصاالرمقهاتهافىأقىاظألقبمةلؤدرتهجلتأدثةاناع
والمابسحامكالطالتااألحثيياأصولفىخأبرالاثحوانوأكاتهمثياءطألصاغ

الىمليويئالمائةمرةىائزئاالرصقءقونءكانكرةفهابئربوقسدوالوازع

ودوبا1وآسياآلوهىحمىأقمامالىاإلرعقراهقونمامائةكثيثألثة
دةوااألرمقاذامحتباريهأأقساهىأإاكا1وأمرجموطقيأيرةإو

لءكسايهامتقاروما
قميما
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8اياؤلمة1

اصدمنكونه3لماحوائمسفواالثثرءكانا3واالمراالاالقدمممافااناءلم
راناعسماخومضإلمواالةهاالةأمايسإريملاراوعالزاتالال
هويةفاوأزكأالةمىاأؤفسلاإأعاديةالمحممريغةالىتاذالىاسهـاوىامظيما
لمحوابئسقاخاربملةيكيدهوهـقدسواشةإدوااقياملمة1اآقم

ركلاالحمئرواالبصنهرباراالءووابصفارسويخجندىاالمحيطوءنموبااالثصرقى
لىطثالمخملاالطؤثيأورالالهوصونروشمجرااليمواربروبكرالبجهقا

ايهةبممفرينعلىكلمضثةءماوهذا

درلما9ا1مهـمالطدفلا
انيةامغااالقيفط

اءلىاللمتيألشةساناايهةإراقمبماووافىيايملألميةاالقالمساأءظمانامكا
اسكلىكماواللقلطفهاوائحادهاتحتتدقمهلتىكاثااألسالميهنثالساأغلب

فىادهاسوألءةفيلمرلىاهناطربسياطانجاهوواوألنسمريانهانرال
مناففتأ4واسهاأوروبابافىطانآلالربميأفآل8أسلألآلثوللئاصاح
وأرمقآسياقأركينافرتياصفافاركلىوزيذآللضاشكقهاإصقةءظبموعبا
ارالعاعظيمعالمواذساكانؤلودوااللواراألبجضايىفرقياباوروأو
4وفزوفىنافااهىلميايهةاهاتهقدماموأونصمطونازهاةلإقاهـانههسانيموي

ولمطنوالمجازوايرةفىوابذرصوأيارصودقبرمالشأموااصغرىا2سيا
وفيهئئءةاثاانباماروالىوءلىإللةاوهىكتهازةتلوالوالسافههروءابمأوزداقلى

أفوبقيافىولهطوسيماسبدزجمزيرةكرمتياامحهيامالبتىامزأإلبحبهافىا
هىماناتاتإل15لهماالشعهرئاناوهماتانمرودؤنسوفاسلمحاوهىفهاأةالقمابم
سكوائنهـبناألرعقمنآلةلماةااماالناالأللمايمالؤمثهأرةبافى
يخاهزغثابحذالشاكانانضمفاذامتيافاتاالهإشااإماأدكاسوناسفينهو

وقدابتدأإيهـيخامكمشبنةنونجلمامىمامآسيافةيييحصدالذىمايوناييىشااللي
لمالنيةأرنعثطانسامااافةمأتفى996فةن5إلكةاتههإيفتأ
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الروياأتابثالالمعيوركالثعخصلىالسطوقاامةبلانالىثعظمنايث
إتمهاوالزانللروأنرىسككهافاعبالدفارةالوروباويهالدولاخلتوجمهاوتدار
لعرفىاجمماطمختناالنيالاوسمفىيةومحهالشوروومثارالهساوللداهق

نساإعاصيئوفىالمايهةنحاهأخفياالمنمكلىيصضويئأسألعلوأتزل
فشههبمذاكطمنصاأشكامهمباقحهموابوناششتذنكووهمسلويئءمأغابفيلذا

طانسااالممديسأسسدلا51براوامنالايىادؤإدةوككتافةديانالتامنالقط1
عبدظمالمهاطاناهاولدهدعثم7521ةصريهأشالاتطإتفعلىادافيدعه
قيوبةاليرضاهةءالتهوآ39يمنةدرهأالذىىمااآلأفاؤندباا
بيةرواطليةالمااوقؤخهـقصدافىيعالىالتهشاهانتأقىااليهةالمخعاقبهذهيلقفاا

4رادولةابكولللداقاالتجدولفىآلداةكافى2قاتى

ىانثمااللصفال
نارسةمماطلائيةاايألةالمأل

يمنهمابهنألمبهالىنمألي3لىاأمنسمبموصكددايرانفاءدغإجمة5احمألاعوهى
مةاتكلفىنيةلهمءمارورندواحامهذبرصالمفواطضارةفىولهاتقذم4شي

ثالتكلالمماهروفلىلحلشاانآلناصالدقياهالشوهاالالنبالشاهبلقبولةالدوزليس

لهامنذارأيسهوغيرفأءئدروباأوفىااللحايثماهدهاايقتضعاثىاألصاثاألالى
ادعوثحمالبهـافأهةلذىاالحثضوليالممرمق5921آدفيمشةاكأساويهاالديلةضهستدا

7821سنةفىنسالصرضهادولةدءوةافىكئيهفىإعمداسلطاناأصاب
ددرجفىالوعدانبهنهفاةااولةلداوليةادجممافرتهزأرفطأثاراالااه1

اكونيماءو11أائماأطرإلىهـاديارجيعاوابوسالىقغ
بهلىعيةيماماجيلةةنالأربلالرئهودهبةساطاناوأساعلأليمتانةترجه
رصةىدانرةءنابااائثابرفرأطذيرآفيهالهوأرسلحفانهمدلمءيينوجمع
سادىمن22رراالصميويمفىقامةجناقالىوصلةالمايهيارتهطاليابعدزاا
همهواكراايتواءطقامةااداخءنالهتأطاةة0931سنةثايخةا

مبفائرابئفىوواالمشانةشالشاهيمميراهعيمالمايخةباشةفىبالنمادررشدااب
االبيئ
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ارووجوةاومسبرأضوهمفىوللد51رارمرمرأسفىقاهالالئفاينايوموفىالبيفا
فوصسلفىساغإتاطولياللامنفرقةأيضالىئاقاهولى9أضونحرواتةنملمىافرسا

اقتفأماالمعدانزوأكبهـسلآلقهيحاىوأيومهننةالسالىامهكاابهموك
ابإئهاكرجمواااثو4ن3وبهورصوةامافالاقائهاطان11ولؤجشادااله

جيعمناداعاافتلمتصروأفااالىالمالةامئاهاولةدردممانصينسميرزا
دةيشاهاارهنثطاش9يايشؤمشالىنطاادعربحمانىأفياماولاليها
ويئوالدسائرالينتوزىماانتقادابناشهمنهيماكلكانأسهوآحلىالسترا

يناطأاإينفةمزلداألدلأأماإرةانلهوحمهلافرسصيارانازلولمايهيةا

نهىأورواؤمادإطىءثماحمرةساناجممذمالامأهـقاتعذفىوألمألرهاالىد4م
اتكناذهأراؤيمساينبنىصداسمقوفاعصرزسورسءفىبارعرمقإلرةلىأ5921
كئهوولالءتهاظاسيأبمبهجطاآللمساتله6931أشةهننايمامنئفىوشرع

كهاحااليهةتههافىااقربئايهافماواسماأقيهاعلروامهاأخذتئا
لمثرسىايمالمفيهرىدزئالشسامنعاماالالسكضيرانضمطاقايمتبدادىألنا

عالؤمهاصامغهظانلملىاادشملواذ21اةجهـمناالمنمهـكرالهوالماىاالس
أوخعرأهمجاطؤسآهرشمنرويىالممىأخذاازااألفهافنانأهاالألرهاأماش9
ثالىاللييشاهانىجهـايأفونوولةالدثههـاطملطودله

ثالثمااللطمفال

لمنإأفغانيمملكةخةئالملكآل11

يةالفزوااليهةمقراالمايهةهاتهزتتدكالثهاوقاصثدفارسقىراالش9قهو
قيإساباثنحدخلضثثرزرائارناافىشاهأصدبواللةسنقاتاب4ولاثم
ضىكاسيمنراالباكانةوالماثثيخالفداالثجينالصشتفىاتمتاثمكرالذ

النةوالدجبالنومباديةأهلثرهماعبأةواالولثمانيةقيلمأليبنتةا
يمثرةأستقأليهاراحةوالمطااممتإلدادىآواطبئاسةاااليمألميةهىعامةا
افثركأكليزنجيهاالنىوامياوالىياسئهارمقيلقبائلياداياعالماراةا

عللهاتماحبثوسألروخذئهمئهمفىااليهةتوتيميزةاألةروطأميرها
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أنايايمةئههمكاداثومنزلهساجماألةبتسايم4931نةههلصمنقمدها
كأيروهموالمحالةمشاةااموفيماوطننءساكردفاعيسةءنسكيومثهرأوفيبم
مقاطعةثفالطيمبهتقومواالهائىاالؤبايةولاامةاظفىبئواليقفيهقظمه
االوازمءلىونميمهـثممالمزهكساإصاكرامنملممانؤدارعاواليةأو

اإلوأمشاةبالميقومونموظيرهـاتبالخبئيقؤالكالهاابفأالامايقتفميه
ماوسبهرتقثصملةدواررمةبتالزموبئآوصاة8مومالةونمنةمةببهيةإماوا

وتقددرةيبقرذةيدمفذلىانوعاضظيمءلىصإجندميمفىوحدثستجماتلهم
وسبههماادت

أبماعوالمممالفلىا
بلوجستانافيكةاالىالكأا

ضونسدوسثأللسمابقةاألمالصاجموقعهماجمنورجمهخلةثاأىسندسابئاباؤسثى
لبةلعاالنةوالدجملالتفان3االموأصكشغصآرؤيماهلمبئوهمءتفئئؤينالما
سإالمتماابالمارهابالظنايمآلةالأااليسلألمءأفىءذهآ

الدفيصينالمثاماالقويسافىسهدفتئلدماءتالطجمبلنهمنئةمهاراتاشاحم
ةربرثالمايمةطاثهأرأءىأتوحيضكالمهينلاةالءقونمفهـالةافىبقوأ

ملقهـارؤساهلةثصابالهـطاريزوجماياةيهابفيإجمقايلةاوشبهارثمىلى2وهماعم
آلالل1تههاصالإهلمبماتفذمالرشكاببامارروبعضالرمفمةلهما

سامصتاللصفل
9زيةجمطاالهاءكةهىفاميةاقيالماي

جمبالىافىايقارةخلالمحوشكلقالهشدىبىاسلىحهرالمحيماأاماكطإلىاؤو
جداألعظممايمةوهىيماثممزشلذكرهنافىاالخيهىتنديمايهثينعادةوهىألكط

شكاالرنهنبئامعمآافعوبرءننناميهنلهيالسأوااالثةعنماشءفيلءئش
السألمايندفىهافىألابدخولييوناثصرهعةصونجعهفىاالخيرةكنإسةافىاداذدايوناوا

ئهلكيهالكايرةالاالستيالءامختعلمحهازكرهاقىالاساطراتالمةقوععندطما
الظلمااهاثهلمدصوآمرا9ميوكمدةوهماخامةالدهماداوفىستقاللالهماء3

أئازها
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صقكلطىالرسلكالساهاتيكيزءفىأجماالتيىأوسببايهةمغمنثماضةالثازةإ
وملوكاماالتالىكأانضاالخيرةلقرونافىالصاكاشتصاالمضكجمانحاذاألهبو

دكلآلهئاكثسلألاأليهةالمفدساةمانادىمحونءسيتحاطماثف
ةاةلىائهآدففةواأاهجريةمنهأئااالماأوايمعافىاهدثاساطانالةدمققراا

سامهميةقثالروزاداالنلثاملىلىنقثماتلخاايدتتزالوقاذالثنمةيسبمكاثه
أماالالواالروبىتعدةستثهموخامساأصسنهانفارعماوإثفالى
كلوالما7ةئفالىااللمألبسضبمواعةالىاالىلونفيههالجسامورانحاأناسىمالغ
لمحارةيةاألوظااللمجئلأفألوويماوالمجوهراتالمالمنيهثمارألسواآلانافية

مامهمامشمتوأستاأفغالاسلعاآلأتيقدمنوالدا6االشوااامنإقرهمفاأ
دأشهوضروامؤمأةنهاءثتلئأاالثاسئاظاالءلىفداالماوثمإيسنهرءن

العسبرءلىااالوروباوييخاؤكمنالبرثغالطأهلندشفعهماطدلباينئهاإفسا
االبهاتالئاأكزفىضدوثمايهااللهفاالىولأورا4ءنااوصأهرأسإقىصا
سعروإلويهناالمنمكبرهـتجسارةافىهقافىثمنم7141و59يمآلس

يخاة3يهتيخاشياعماأوالسفينتهينوعيأتدالهةفىارةالفأيمهزاةصرتعقهـ
طاراالأتلكلأستجرىاءنهـأعااطممساعساهوفكدفاعياتءلىووم

الىاأسإهو3لذالمحثااوليولمسافهدابهالمياأورلبئلمونهـلؤايملذينا
هاكأجمكلهزيهاألرةتجأفنفقتم04151وا35يمنةهذانؤمممالحمها
استهملمحبباتدانعلالهملمماجماأحالوكرفواالىالالعكليزألاماةنمهثرةو

قراصةفىنمهـماوانالرباوقتأنااريةاكالمجعيةلئماندليىافيهانملواوتدا
يهةالئهإطضوأىيايهالنعوذالعسسفجئئذابتدأام71ألو9511سألفى

انهاصلمحشهاهةالثغوذوالومعديةالهةلشطوطاضيمهزماالوثساط
مرةصكقفىيزجماالكالثافىدلواصزوجةجمهترأجمامهدالهنودأعطسطءنبذاى
لةاشولخابهادالثىاظوالسا5711أكحدودسنةفوأبعمائيةونمينائست

ومنهالجانابهومةبالمووفيةالماكهىاضاريةااالثنرفيواسةبدونألكأيزا
وكذلث0005732صهائكوبسيدالةاإكربءناولبالىافىهىاءامبألنصزلهـرفي
اادارنتاصذولةيألدايمنريالاادولةتولشكاايبهبمءخفاافاالنسجقات
لهكامحابمتشمردةادارقنأسامةيهفذاممااللبقيةنحانفةضال
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اضأفيةوقواامنالبملىؤإيونممصاطرالطبىدؤاومجالسثوليىمجاس
ؤظفهمإينيميزاالنأضوأعضاهاألهالىآلءنماطتالظفىوظفةذىكلهم
ونمبدويخاطىدالغالوزيرالمكراتلوذيرارهنظعيرهناكمامالرةسثولةالد

فيثدنأهولةلداأسغذتهافقدالشاالظبرسااوأهابقةدلهةافىهاماثج12والهـهطة
ةفطينجغالةتوواءلىاسحمتىمنالىدمتةاألنىكلهزساطةزله3هاويارذ11

نلكفىذتمفواتقوالونفوذااساطةئذاحيةادتواز2م7581و1731

يدةررلثهمةكالؤرةدثتأنلىشقايهبرءغأمنهابهيعهـحوفيدخلتحىالشااال
ا7نهسفىةدوةأثناكالذينيينرأجمكلباألوأوكاالاألهافىنبةه
كقرأراوالآمثها9ظابثقاصواوأيااليهةتالظكاجمضءناالةمحىم7581و

الزفيموقتلواءكأمسوقألدالهةءبرففيزءلىنهـللمهاضدضهـأمستاناالفغا
جمصلولمةناءسيلطةدىيةيزأياألاساطةاوكارتلةمفرشمبلىاومةألتحمى

انثملطاالقرارافىثقزدملمساوممايهنهشاستهفىالتملمااالتاننالألد
م781و43921شاسفداةورةطبمتهابامهرزاكةقبعاماكليؤاأل

تكدالذفيدالفالمووفىهكلرهسعئبتطهر3عمافأللموصدهـالهةفىلهومكضدوا
سهأصعدمرمادكرهناتةأنارأسنبمدوراجماامنكانوبجثيميزاالةاألوأل

اغزجكاجمااواذاباالفترةفىناساابيممهؤالمويزكشأنالعربيةفأا
بهةثلصبءوبيائهاتفميألوهاكولىعتهممفوأئدلمةأنإلتطريقة

فاأصرومندلهفاملودسمهويةثةبمأبهعتذالهندفاابامبراطوبىةبمزاال

الملوكهؤالعضربيمعدانلهنألاهيئملوكتفئقبألمتةئالىدبيدةفى
ننماممطاياررةءتاماربمفاشاامهموأؤلمإمظصياةثراوأهلاالماه
أدطلىالكاووصانبرتابينوهإصوتاربمهفيماةلىالالهـكيقنجل
وبيةرسالتامائةروسالمثيفىدةماالذكيابرتهلمحلوصاراناسيدينقالاكصمتط

ألرعقاأفمرتكالىانبالذفورنصرةألروبهعبركادةنألائااجملةوا
نمطميضىالمارفيهنوبعهبنءكراأرهرمنهلىدثارعفال2دمنجطأنإث
انهامتشعبةلددايهةمطةألىدهـالفىلفاساهقألبملواماالزدشدةمن
لأبافكلىثيهبرىابةيرباوهذهسداوثدسثكطندراأفعلعبئفى

سابهكنوقلىنهبجاسسافىيجزربادالدهذاكطمايشاهدتهخفرباربيلدالفدا
واثماا
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هدكيفئدالىارافىدخودحةكيفأحالهممااسفالشامرعأثماوا
بهرهكجوخلففىأقادواوامضهفىمشواالمندوأتاؤهاكملوفيمتقبلةا

مااقىأف5لموكإتاعاةاصهآلتجاارةثىناثألفىالثاوالفصل
وأنهفهـالؤلافصلاأمماقبولواالالضةباوهلةفوآمبرإطورغاعطاب

كرالعىاصطفتاعتنهربسالبعدام31آلتلمجةاذىءندسسساافى
منهالشالواتلولأفىابظاماةاثةوالالبسانأحفىوهممقابهاآليزاألبه
طروازصوامنالأكائيةاروهومسافةبأليىالصماألىءلاءديدكةءطة
وليايذانابواعوثمالمدخاةثاناةاعىفبعدالىينالجاتأيهبهرمناالسوق

يةبهرإكاخيللطعيالةمنرقةأوقمنولصرورلمحااخباأولسحاروشديملا
نكومدداصلىفرساضهابلونواءدواماسبلونوسروبمواحلىلونالمجاهمةء

اماقبامطإامعسبيضلىاثةءىالتكوخياأنريتاتمافرقةبخثةنيصاإ
آاطفامةاآلشكاافىفثبضلالمحنسمائةءلىنحوالةخأشريحفاؤرقةتثم
حابهقباهابممماكلنظامباخيللىسثةاسهصكوالةيضحرىرلةآأصكقتهاابوبهما
خيالالقآوخمسعةسئأنالىوثموثممضرثمخيللىأشوىثمدثمةنيللىصوكطأ

مامةلايةكابعضهافىنحافمدعمائةومعااللوبكيةقإتأثمبهةالايةاآجمب
صريةأقباتهئتهاثمنوصىالمحيلامددخكبدواالتال11وحسدامالفمانوص

4دقيلفمنبارزانوناباداأرشفىأسكلألدلأطنهيامثاعيبفيلوأواالةالص
الفضةمنجيعهجسيمتؤفومكلليهله4حآالذهبأصاواقءزماوعأايئراسفينح
حاكداروناوردايةاافااثذوءلىمرصعاألرعقالىطوبلورضثلمحالمسةا
مثلهفيخلفهزوجفيروارلىطوياليةأعراملمجانمليطودمبدلهةا

لهيةااالقىللافبامنأفلطأفيالنكومشتوخافهـمميرتانصإنلجتشالبافى
اللىعهالوبهمشغوأأضفأفيالأقباتئمداروخدامهاءيمؤلطابمأصمايهم
بوعامهرةلعثااضنحوأفيالحابةثموأتبامثهادجمدرأسحيممعليمنوالفا
دارألهويىمساضزقايهماأضضالأجمالرررثموأخاسوىارءاح
سربمرهىأضئحوالعثرفيلأيآلفدبخثجدلصتحكداالمأخرءإيهالأ

أضرأفيالةفريخهباكالرممعفهاالؤلافيل1ورنجثىوأثبامهباألطان
اأضملخلضأفيالأتجاثبأوهكنارايهوزابرجيتاانكوالعشرقمليها

ص
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يةبعارلىكالىاخافماللهـئرأونحوالتسحينمدومىاتدوالراالهفءكك
صئكوألفااكباالمحؤالصالدامانليقوةفئاكضوعلخازانةالىالوقار

لذااليهافنت11وقحذرادبماطلؤثأصكلألمناكايهاةوايثالةقيوما
مثأليهصليىأنهأطنوالمرنديىجمللىسلسألماعكايه3آشذنزلبمثلهإث

أذأننحاقاتواابعةلىااءعةاالىألانرصبهىأيةالااعةامنمبدؤمرورهوكان

تحمهصكلهأطدءيندالمتةالموليمنأيهأنشاالناماءلهعيملمبالوصا
فيفىآخطفهمضأوأتموانواللفةكناوالسترقفونبصاثالىاوجميعبمفؤا

بئااويرحالدنياأفياليمالمنأسلقممافامءلىةباسصصاوبهدتث
لموكهاوهماكمااباأورقاصرةألحدنبمأدآواةتؤدلدررواالا5عسهظهونقأفىة
ألفأيخالهق39المدانههاخءنلدوالصهذاامفلعيوراأنإمنما

سشلشرقازفىزيماألنحوفوالتهكامنازسوعانحافهصادلومائأفب

لملىكاصاعإلةاقيأىكيضسةاالىرةفىلثانىالإااحألفاهماصلاالدمذاا
وكانإلحتهاماوليبالتاقوهيهيليتهمااثمطارراارلىءيىاءايهماألذو

دائرةفوأبىوائرةإفنتهههإ3931سئةاءلمحةذى1يومذلظ
وىافصةرورفال9اصلسيقطاشطوينابينوافاشباققطهوجيعهصافى

آلوأربهسفهاكإونبمحرميقمزممةارةءنوهانأتجاأربابدةاملوفيما
ئصوروارثبماكأمسببكصالفةاللىلىىكراهاوعلحزمائةسماصاووأفرح

لهأذرعآلنكوأرجمتبلىاإعارلمهديئينهيافىسانوقميلىطلثا
ممةفيفىةسساتهاخممأذرسيمةوأبىصمرفعةدكةائرةالدولمحوسطلموشلصاتورر

فى841ودةاراححاليىامكاداسماكاالومىكةلدانفههاودماالممولهامرفاة

بوبئتفراالشكليزا8ماجلس4يميةالدىءلىإعوالىلوفياأآلهـجميبحوباسيهة
ثيروأمرأؤهامدالأنأىميهجاممارهالىالذىاإخوالىالناممببابأ
اسةوحهاالد3ذلةثحوماةالداطرهذهالعفئورثونالموهمانأثاورياأر
مامالاسالمئفرجبينلفاخهفبرابزىفىنكبؤهساطاسامنيةنعايكعيرةأ
ومنذدآعنسءيائةعةلىناائرةلدالةاضلداالدايرةبهينةاةااوااالممثأسفىلي

موعددضاهةازلثفىينمزالةوضهجفصألراألنكليزأظاماالخااندافىةفي
إاحمسااريخافقماساالجمقكليؤاألتنهأكزهسمفاأمشرفيانكوتقريببا

وما
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أيمهزااالأفافغاجبلىيخزتللمججبقيآلواميرأفىأمياليمثةرهبوما
قجئمكلمنعزجدسااناساعاثم4721نهسلأبهاهئىمنففوادهد

شصللدلمزيرسدمتذلمقافصاربنلففااماوأذلكئرايوثلىمامأبين
آلجاتاففىلخشباألبزفيآلدخارمفثرةتذررهبىسوهناضعايهالدلدائرةافى
ةواسبهيطلوناوارةالةفوقمامندارالهندوهوأبمحثانةءضأفبلأ

ساصرووناالأاداممها3دآءاصةفرباهأشوهىلىالذثلةفىطماألحم
ططانلاابئكافهجتمومنايزئدوءابالدهبأطرافهامطرزةعوحمبإىرما

رومثختادرجدءفالساادمينرطوفىلنبعالاناطىألمحىبننؤواايههـ
يلمشاعلىاامإصاسحقرفوؤلاأنالىاكالباان5شهباللأذمادلاا

اكدجمألهـانوجأثمارييهثلطنروضهسوذالهلىكرصهوجاسوخافييريئءة
باالوالولطاقرأوتأابعهـورئلززيكلاحلهمالىأسثطاينورقةجمهقء

ازضواجماالموأندلهفرةبامبهاصطالاةءتكةالماانمموشهاوةكأنراالن
هاقأمفييدخاولىالاممونهساءظوالهحديةآلباناونيةالفاررقةقثىأكمبذلك

بذاظأيفمابهبعاراضوننوئساقباهذالهسافىالقهبادكفندوصاحأ3ءيوك
آألألكلصاشهراكارفاللموكومقكايزاثراالصاصارفىمنفعالدأتةفأما
سلىلمنعدةدةواصاالسعافىالمجاسنفضشألأللمحاناسنباسهيئالموب
محرتائمصاءردحنكواورؤةةاروقاهديريماملولهـضؤدةةىإضمرلملوك
لهنداملوفيوصوليفميةثصؤرزءنإماالباروألعابفيهمامنصىينالدةالبا
لالىءالصلواؤلماافعهدوكلىأبنامجفمنلمهبصادمةكربارآنكالدالى
صمالمهـوقضدادواطثحاه3كاسإىوجاسلموفيادشماتبيىلمجأ
دولاكسببنمرهمكاءايقيموامدرهوهـالدائرةاحهماماربمفوأ

مالظومقدغصنهاأمنىأمحثندقدوصألمالمباهـتفافضئكااشالدااوهصذا
نمايروبهذووافعطمدعنصرناوأصدلهاقواكلبزأماالاتالعملرأباملىس

كلىافبورنجكارأاوابعئصرلةوثالئةماكمثاعثصرلممةسجمتبيورماالىهاجمثا
العددلميحهةاوهكذاوبئوافعالثافىردااهىكاثهالبالنسبةزبثهالنضان
ةبئكنؤمدافعتةسوصلهلطاقأاذلمانةفمابىوهمنالى2ممدافعهـفى

لمطاقافعربئريةبانرئهماواناعابراثةصبامتبماكبرءلتهماالطالق
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جمكليزاألإنثمهيزاي5آلننمؤلمسارذأماكينالضامندنىاملوكئ3وأ
لموكهاوهداأهلاحعلىاثهماحدا1فوائدتالدربارنيهذامنمادواسلا

آلبسااالزمانامرفيابافايقوطلسمفلالمخشارواهمبرضاالمرعية
رؤلمهلمسءأالتثوةواالمالجهمنلهمحاأرورةهمجمالمائثايخةاالفاثدة
ديمهةابهيةائقاالىملىديبىفوأوالبأسايخيإيدةأسلةممكند

ثشادفىاأحاءفىإواادقاإلةامساكرهمكانمممماانصربءئاوآالتقيااليملىفى
دةلعمااكلىوالخودوعالدريابوننهمةووارعشابوالةشأللتليكم3وبعض

رألاالوروإلومالةاالللمولطواصيهحمادامشاأنئومقوغلىسهوأفاالمجاهاجة
ثحمارأنفالةادةمال11الميوسوساندامصرباوسوسلذىاغناسنفحأليم

اتجأرةااجرمنيعنهاحمىديرمدمأليبلدربارسثعغاهذاهنيربكاالاال
رزصإيهاجلبثباموبئنازمنفىماباررمقمهكلىفاقىدئاساعاؤفاق

تالةدلثألرالىالىاابالاحلديداكرسكةعددتذفانةوعيبرةوناورةريه
يخألفينهسلأهـلة5أدكأندإصلسحنلرحووؤاضةثرةاثذوفىاهف

لدرجآلافىيركبمحمإكيناودولثل1ابهادصأدالسةلأ5مدراسلوأهـ
نسسماحرب1االولىرجةيىداآلةاثماافىكمإةوثمةاثاالىإمهكمواالولى

آلءثا1رجةلدواابمنحهاتهئمغنكواأبوغنية1أول1فيهاوالدرجمةسثشرينأ

منفوعالمدنذيأافىزباثواثيرإيمافىلإكااتفرفاذازرئةوتي
الالواهرثثاددالدرباراازعضردالهضعلىكبموجمآيننيقمألطسفيةبئا
ودؤاروأميرلوالدةاالةفىارأخمامنسذكبتاافاافاورماجمةكدىمااياء
فيالماخبييضورفىلم41ياصغوأنهادصابداهمرإمندأنهتعالنهظمانلىهبكا2

واضفلوابهطترأاملمكةصثهدوفىالظفساااظزارثمثانغامكهمءإلشفرعابا
منباريسممرصألمءلىافىيهامدكأأقىلمويه5ابائفيسدبههاد

لاااالمماواالملودافرهائافثهشندمصزجمكلالااستيألاندئمافصا

المالمننيمكاماإقىوألهئمبالمحربعندفصدهاليتهمإهمءلهبواةلسيافىا
داهيزبصاالةدييالتطاسلةرفقوااتمرأام1مزاثفىضافىداتوالمجو
ائأقىأمرهكثيرأكرتحتمممافاجميهويةااإوأماامسياسيةاوايةلمسااارةالداقىكان

صرسيالا
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دافىقةلتصريخمصففاخفماعهموالملوكواوالةاالدهابؤيميريةاللحساكواا
فطةانباأليممليهسماتسباتالتمرانبصآلواالسمباالإللوفييهن
يمفيآاالافىإنزلفلذلثالبهيلة2موأقباالرأىالدخولطلبواالمرإالملوفي

لمهمتهصالكايأخبنونهاماانوألهفنهامابؤدكطوألينهتاتسادغإلدمتقلةمعلكمما
ئحوعلىيمرلعاهقؤملهندااوءآليملىأجعيربقىومامامحابمامالرمابهفىمقدا
الىالمتقدمةاللمانامةحا3عدىلهندلةالدالاثزتلكاالتوقدالبمبقما
مقروهىحوتهثهاصدوقابنغالةهاصثةاالئرلاصمفارةاساءاأقةلمل15

اصدكأعشزتمايمةدارباينارةلدااالانلقسمااهتبعيةومام31المحما
بينكربهامنكقبناىممابينينؤمأروسمافىقعةاوهىنيزاممماصكةفأؤاال
اثكويدرأبادالثىمديئقيهةاهاتهرتختهساثمنمنداسكةءلمهول
أياديهنلمحىابغرمنغرفيالدةفىبمماكنونكليهألواراألفصاثةبأر
سمظمهـارةلةاداألرمقفبهيبقلدربهامعاأهدإدخىيألآلالماتهبمو
ورولهامنهإومااليينشةضكوسصلنةادهانسولعدصرمحأاالز
ميناسئوياضالهمىريميهغيةاللمةاشاةاالطمامادارتهءلىافىفألادةلز

عيميمالطصنماناتدهبهاسونلبونماعنيموئاةإلءاىبمايهةهـى
يينقمألكعمانالناثعلىالموزصثةبهةالمهاتهكانوعددمةظجهاثوقما

كاصوالضاوميواالملكبولبوممايمةحهاثاإممومتهوصنتمركزنظوأجمكل
غهاوسيضاأإلولماملكلثمندبيهةرابعهاليبو1تختفاأوسبعهينف4أظيه

اماءلياأءسمامبلىالهئوهاأكأئعباينبمأورادةاالكةابرهانهغاوفىونوميؤيين
سائةبهنهامخسايفماالىلهصارهاسممملكةوئماءسهارشلهداوئخثهابم

ممايهههىتةكرصمالذافىخيرةألاآلاالراللمااتهوروهااهدونحفأ

ليبينمابمبعةنهائويدبماولهاهصابوتانالكةمديمهاما19قااةالمهـرجاشم
لمالئمنبالوازبئاسالميةوالساساطانةبالجمهوممابهةاابعهساوسأوديوراونخ
هايككرناكاذكالملسنياوهويىنياببااسبادثهيتمرفاتدجهـوزوباصها7
أهيرلهصالفىكطممايئامئهابالهصجماوافاسائةغائحوبىسالولهـا

مملكةارقاتلىألفىدتختهااألنفيممنألفايطسممألفكوبائةثهاش
نهرتماعدئهاملىلميئلمىاصنهافىالدارصرااشيساذفىإلدةنرولهساملئبدسيآن
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كافينرمافرهااىالآلس21اللفاهأالماكةاتهفىكاؤورالدع3دفأا
ءورمثليهمللةعثرهاومادىيرآولهماقيلنوعددسكيرةودوم

أىبؤالهومماالكربماالفاممنالفافىفموانههافىوهالمدمقالمنهـ
وئحنتهابوبشلثىعكايهةاأرلهإةسءماالظمازة14االشاابمنبهـ

نهاويسكاواهواصوىصحالقيعفهازالوعهاكانهإىنجامماقياأثيموئا
وخؤتهاندوارىكأسامملاهربهواوهألوعكنهاالردسألفئةكطوثمساومييوق

والآلمممبىكولى1ابرروتكتهاءديخةيهةكواعأسهاورىساولحو
نابرءاراةاإاحهءنوتءدراسالصاوبمكمرىااالماممناتأااا

ايمةأاوثانيهكنوثألئةءلمألفىوءنهاالمجموراموراوئهـقأؤءسا
فانفىدادافتفيفيسةأمهأإلكالئةةومايونيهة11هاتندسزيهوروءاراترأ

اماالزهىمدكاذصرثقذمزوومافىارةيادافىازتبباهتقلايمءكلديرام
سدلوانهالهااخثرممثازلكسااوعئحتفركممصمامأقئهاهجمااشاثرييما

كأشهةقيمنهافىأرةساانماوولىازسامضماالشسخلةاالمستصنريامزأكأأرة
صاارتكمزاداالنحتصتجااءإةفى4أربمامأقوهىتيزطهـالالعامصهتظرالمحا

اءعالاةلولكالةأاأؤاالمأقةاالرةرهاتهايهبرىاقسامألامثلمبجد
اة3مه1اوراحاةةطالممماهاؤالاو2ساةاسه1اوثانمإفربىا

المماجمهترحمثةمماثزىأمحاالالضداضالىمطتثهممفىالوسألباوال
نمطكاأنالثازةلظساأعليهاواومكاأقىأوسسةكرناهامنفردززمتيااازإلدةلهن

تضهلذىاتأافابايساطانكافماإقاسآافىألكمنجاثببياافزبيأيمالمية
حفيةوأءاااهلىبقبيهافرالطنثيهاسألميةلمااكايضواناللدد
الىعترمبىأالقسامعبهيمفانلةالهئدالظاالعحمفىبةصوايةالسياساالدادة
ههوفىثجلمبمرهفىالهندوفارةبرأسةممتهاأادولةعيرتبطبمبزىاآطمام

ندوربتم8581و5731لمنةفى3االبهذاولفىقدوظفئه
كامماكةلاأثاملى5موكلطرا11لهاماماعمااأدطيياتهيالتامهـفنالؤناضاصقا

لهندومنافىينالمةكلينالاأسثيانعنسممشورىمؤكمقيالسلسومايتمهاو
بمااحتسالهتالمام31لمحاهوألذىايهميصرفيوالدانيوهذااألهافىبهيهاأم

شدهووزبهالعاماعمالدلملقوالمحينبلواسماآلوالهؤممؤلةدأةفىزهلداهمررابم
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النداكاسقحغوءنتإنعكروجمخسةائهأعاعدداءدصسالوزارةفىولهدرهةفى
شاالصهرلهاآلواباسارةاالداوشظيملىالهففىآلاةاأيناةااهأمفوراأذسا
هزءوالفياظفىالفدوةمحاسهاذاوافقءالمسالمجىهذاهشفوماةةاءكاما

جاسوآماصاالمذكورةيمبربناثألثةااماألكلءنلهحدثمااظممافىيه
ئفوحمااومنحمماطارإلسةتيزمخزجماألكياناوأاألفاانأسكبءنرىولثه

دواهاماآالمحامهاءلىرعرةممهمبقةانالصكامالازينقوانشااسبااساته
ممابرساأنقدمرجمياظدوةالىالىايرقعايهطقدفيءاواؤ4اووحصهـأظره

ةابطالصلىوالنظرسكلهمقفىمسيرإطاألحآسابءلىالذكورةةإلةا
جغينارا5إوأألالملوفيلىلنظراوامرفيةاألألصواورإلميافةباالةانكله

احمنفيذبرإسطةالىلمرقومإللمجالمقيدتصفهمااالقسامهاتهكامفىأنغ6ؤسالى
عنكلقلةىالممألماالث1برصاالظاامدفرعيةالتوألقمجمكلاثملةمحرلأقوا

هـةبمشاصرفيواال1رأألاألىالواياسةرصشتالداااممااإلتوالاته51
أهالىسببهوبؤنلموظفونواةيهرااايةوالماسيايةاالدارةافىلمجاسرائظ
هؤألهصادرةاااتصرلواكتاطينوأوليهيىررأوهففقماسماءنامدآلالا

ولهبهااكأليةجعةلراالقمممالمجاسامرةماليقيهكنأآوياسيةةكنتسكاسوأ
كلششصسققاماألحهكذاؤلككندهمد5قولىالنازلةالفظرفيتحقيق
هىطيةااهاقوأطالفوإزسهاتهاهابمقتفيتمنءيئوقهـايخاسطلهاوألية
يدستداثددبققلىطاآلانيخاقاالواليةكللغرلنيرأجم9ااابهدأهاصة
آأحكاهيمماتحبرياالهالىفانالمالاالرثواجاكاتطجعلممااأةافيارفاا
ومفوالثااههـىبملىاكامهمأروجمألننةاللداأهلمنابهادةسهاإدمأممالد

لدولةامناكهنامتوظفوناليتىااناثالواماماامماصلالىاكانغانلىايرهاآلفي
مويقوالؤااسبوسالناتالدئامنأشبههـومالبرهميةوأةاالسألنةاللداهى
دفوسمسرلطمنئتلطونناالشنوالممطألمامتبفىاآلبسوأتنوأ
ةاوايخاملوماسهافىتقذمنالاممكئدوالمعارفينأصلبودوينثالورووأ
فىأقتدثارفسالمبامقأوسومافىسكلىتملةسهرسلمداابمينهناكالافيموأ
المسلىمالبألدمنوكمنايخثييميزاالارةفيضعفتحثىاألهالىمبه
سكاأللبعالذصبهوبالنلعاامنهسمهؤلفونوليوااللسوأالفقةةألسألا
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القرآنثضيهىساكنايفهتايؤنكفهثايخةاثئالمااإخاوطمطبضهفىتأليفهمن
ولافىإ3ووالمعقولالمنقولالتهسطضافيهانمقاصدالةفىنلمافخ5د

بىوهوفيناالنطمابةمرفتهافىس3فيانالجومنهسالقطةولأل11
يفتاصكدةلهافرجمةواةأكاوواوديةالابئاادتحرئحيرمنفيهبديخ
اكأادةماساايمهـامتغالألايمىمحممهريانهاذاوادرنالملكلماتوهذاأنرى
رءمهآاةمالافنرنارفىلصقدكةلماتالثاانةاطبزعنانيالدآلباتقادها

انلصوضلىوصةلرباللغةاأهلثايهامجمدهليةتابمفىأخهالغهاوفؤآ
ليمؤومنةالمكاالسصاالةمنالعلىماالفةفيهتنألشسأندتلذىاارءنهذافى

ألغهىلذارالمحقإاظفئألهصاصالتهربهةالعالمةضيئصراهذائعالحهم
فىالمينالىالنداأهلدعوةكهنراإجمروثعشانتاثاقسيسالبهاحينيةددالتمجاسببإ
يفائأباممناطرفيفىاساللاذهوبىالمذصشيئاامعثهمافىءنأفاالااىفهلحنتهملد

مارذالىكيهمفىداالمذكورمستضايفهأبمهم كنبمأبمايأثمحكالوالوأ
وهوالسالامناسضهرآلوثساإفزاافىمتربىقدإيفاثاااذوهـواطألعهباعهتساعا
نالفا7متاصوشساستبنلبعانهلوحودمعمزنجاناالاوقدبابهفىعلبد

ماىاتإصوااطذقتقذمافىالهاهاانممداودتهأضرماهعالااليهةتههـاوفياألغأال
لئماغطرازااصمو1هارمانقديمنهابمأوافمثبافىيعكروالثقمفلىااسس

كاإلالرقامالطولذاءفياااللىقاماضزعاالالذيخااهاهاهمانكاقاألميكاجمماالو

فىصوليهأشهمسعتادفىاالمصتمبهدئبهيبعثىانمتهلى3ناالفىاي4إا
تسالةفابزيرفىفىكأاادابدالعامماافىلمحقامنممدشثمماداللخل
نأمةلافىساتمساراليالممسابدممؤألفىثالفانىدبابهاتنجمإ

لملكثشتافةالبورائتىزفمدينةتاانيسحلسابردفىبييالةاأففىكاثقانالرا
جدالماكانثءلهسمةيهةبلاوهاتهإترواألشنفي3رزبدبنافيهاهاالميينلا

اتاتالبأ3لوثعرطفىملأمرإعقفيهاثطبوأيهنؤتلونصااؤيدهأل
متذلتااقللمومنهيرهاالونااللييواارىفثاكاتضصلتاتاالسانباأمووفقفنهاليرهاا

يمهظإامارأغفىصألتلمىااأنكاتإاأظثفىضثيالاءللياطرقآنافمهسا
ليهاصلماأفمونلمااالضهاودأهمخترقايدىللىاقطراأنءفىباؤوغءا

لى21أبااطاومغلىولاافهأثومنهارزابرلاماومنهاالفىاتهامزكاالرعي
اىجمأل
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باثامإالىءاوءوللى41راومنمدراسفىاأيضامنهاأسيىباالىممونهابأباى
الىارومالهافىنكاومن2رأالمالىكطثوراجمومنهىحملىادراسون

لنويهناالفغانسخانودحدأفىكأقربتاتلمجماأشابروئههافىلواناثرالبيعشماولر
ناالصآلهـاانثسصسغىالثءزيهرفىاتةاازيةهفااالالمواشإاالىمرل

رعكاأواالنهروالحادءوايديةحدااءأرقيبالمةءياإولة3شكاكىفىنألهايعلههافى
االديمترإثصلاانثبوروالألماوءلمضكضهاسواصلئىباهـليكهـالكالىان

اأسااافىفارساذصعلغاءنفأقرالسادالمالهبئفىلهندارمناالنىإ
ويسااافىاطهماالىارقطلجفىارهةن5فىوافباأوروإقافىآلان11

مممالجقمةاالمحمالطمالىاذالمجزافىنزساالىرررمنسثاوانياافىالمامدذ
الىصدرهامنلوفاالحاااهالىرممعىلميئطراءلىأيصلليأنهداليحهثقدم
ماريامهاعثوفىقودةالمأضشابهامنلاالىاالمنهاءقبهبارفرلى41وهفال

الدولجدولفىالنهشاهانقىفمنيةوايابيةساطاالفيهاتهوأماقوة

ادسسلطالمفلطا

9ادلمةاالصثةا

نكؤالثةأهلهادوولالسابقةكةالميىناشرفياالاافىبورماوهىكةاههى
بهوإهلمهـطاق4ادىاسذولمككولطميةلمفينتهملوفىفوأيينلم
ةإقرإهايعلمرهمنمروأكواادالريمابهومالمالاولوعالممىآلواييكلسذو
قامدةوالمسيندانهم3ورسساعسعةرةوفينةحىغمءاءالدقيوا
قبضةفىيدوناليهملاضلدوادالصدينوايادممفافىفااآلدت5ءكةبا
أعذأنرربهـايهمامربثسدااألزضةهاتهفىأيميزاالوانكأنمهخمنتأفيا

هـمماءلىفياحىدلإلهرهم1وقدصار5381نةفلممسماؤممنه
منمةثمترضفالالواناداارمالنممانيهانفساقهـتله6931فةف
هاتهودنحلالضجاالدااألمتئئهـبابىاالمحبلسوالقذمعسهيهأندوالالثازالتما
بملتداننهاالتمضوكاهالمجانوعاامنوةمهـاسبهولروولةالد

عكليزألةا

ص3

االعتبادصفوة2
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ابمالحممطالبكمالطفاق
ألأإسايهاالية91

يةلهااأاهثإةشرقىةمسابةاةأالبىفومحىىوياماوامهأللمماجم
وأنسينرهاسؤوبرتةءلمإفاوضصمايرةؤبهافىمايثباعأهادثدولةزناال
فوبئيمايهتهمبقيهملماءنأقمرفاءساقةاالكةالمومحهـنهملود
سكدةوقانلمواالوروباوينوادالهضحلغخيةاهمإلمألكنمعافىمنمرحنةكالالال
ةورقؤةكهاجمهـاوجفىواغعللدوافيجبانمديخهنواالقديمافىايههضيأمأأ
آشثهزظألى5اققرةافىلم

ألامشطاللصفال
ئةاثاايةالم

اسئيألقبلاأهادصدويفةأساالمايههالثرفيوهىأوأنامينلصاكوشينممايهةهى
وتحاالصكسايهنصكلثههـئراجوناتةسدسلىاايموناشزئةاإثنامماشبمقهلى5سملفزلا

يشةلءرروهاالالوقيلشيثهودؤالغاإمانوىانهامدينةوقاءمأليهنمةف

ئيضالابرأنمهناألءقوترصاشببنرهومنئبمإيحيمايمكلاألمرهىوفيو

نندطآلونفاعبالدوملمدهـةذلمىععكاذراسبوبخالجمةاههدفرمق
لوهوجصرإوسواالوالراامررولببمشوشخاقمينإيستاالىفيسلعضا

باحعةاهمعاداتهاوهبماوانمايرمعورلثمأهفىتهاليزيلونوالىضاللكعباالىةجهو
اطينةوالبحجبوةلنس1ةكاالئهيهخراممدونوانكامعنلصوالدإلنةولا
عهرخسةسليروصنيةالىيالموماالهافىايتمايممئئاألةممايممالالىمثلالشنالا

يرهمبيعؤضهـمموءموعندراقىءداربدبهبئفىانىفراالىلمأفيانأبغاالليذامن
ممسارمملكمنفبملىىزسيماة51تيالبعداوأالهالىفىهمببئولطءلموهم

يةوالةهيسالباوصسفيراريملحثىجمهسثهورحفظلممواالتهمكافظاء
4وشىبماالمالثمالكتصمبةماولافرااآلهـربىبهـاإسةادبررمهـيرأبهلالى

عد
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هولةاالليةوأماولالددولىئةرلىاقرتهةقىلمققاماباووورأالاعلراذاعال
ةالسابةلكافيصماداالفألئربمءنيميةاالعماداتضأما

دةعاهممااللطعيفال
اقاسهلميايهةاثر

كواوعددأهاآيابعضبىوصنوةأصابةاااليهةيعضوهررنكربىالوركهممايمة
دياثتهمفىالرمديىألبنويمءةوأالقالضدبفىسانجونشةوقماسكدثهامدميوبئ

بمهسررءلىفزصهاتولىؤدالهملمجساورةالكالدتواغماهقىملمووةدكاكامو
أصامفلىفرأيةحماتحثلملكةااتهوقدصارتجلركبونكندممباليمةانههامن
م381و0831منة

هواشىالعلىصفال
هاضرةاآلللما

جميعرمنااماوممايهةءيامبامنئوداالىةيهفيشبهممايمقملقاوهىهى
8فيهاقيفالاةلد1ةنأفأينوسبهةوخمعمصاثةلمذؤفىاوسثموأهاالتسااابقمة
ثللقباأوأمخلبلشفوذاقييليهنهمستبدشفلءالوربماهكموسلألماليىاهق

لعدهاولذلكمهانضعكنقدثدافعصحمهابرةإستحمتلرجمزيهائمايمائا
ساكوروالثسانيةبراكأآاألولىآلقوأعلأرافىنءبئءآلغراةال
ةضهدنسامعا9رمخصبقايهنهاغمنهموأراكباهةآلاةلىواهـجوائيأإفاوأ
جهازرإنيميزاالؤداستوفىمعةلوااميناحفيهمارتمفتيونكئرةفهلداراوأ
ماقانةءرمغكاة111اتهمن

كيمارلحادىالماحلفال
عصرةية2المحاصةااله

األحثياوأكناهمناسلعالمااكأكثرهىااليهةهاتهاصيناآلممايمهى
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راالؤلاخهبخوثحارسيامتسعةوالمعادنرزااأؤأعاججحففهثحتلفابمأقاعلى
لمطمآءالشتهراافالخزقااضاعةوأههخظامافىؤدتمةوالهاهاشالحهغ

المبعفهـإواكااتهئاالمحزفياأوافىافشالهفىفاسأفسفيتغإاسافكا
يتهليآيزينمدءنواداصشءباأوروصاسيمدالطصكودالمادةفىةضالمبخدرجةلهيجلي
ألهالندوماواكدأهـداشالوقكذالاتساكلعاصهفيقمافافىاالواتلكف8ز

نمع5اشروكاسلىاالحضبهإلحيهؤيئبهـناقىاآلقذأوافىمنفيملىاهقيإانانماؤسث
اتهفهرأن4ةىورؤودطيرفاسامصلىااوصوءلطرقاةفرنلثافدإلوا

إقىاساانبماالادمثربمعايهقىءسأكازتاللهاتهفىت4فىااالصدتناعةالمم
وهانهانضكلدرءنكيزمسفمافناكثرةلهيقداشدنرفطاوفيهانمطوالتغافىأفسلتةفا
نسصآلونيهاذاضربساءنهنهاوورائهسءننماودانأيمأةهنان
مأكأواالواننسوءخميافيةفىياادنلمامنرقمعدنءطننإينهطه

ىمامىوارمتاحاواماأثرهوشلااممامممنلروائهواانعلثلىاآلسنافىانتلهمب
رودنهئسبحطةفىىالدءافيهمتكأوفنونكثيرةالمديمفىطمكانمايظنظ
ومأواوراأيمامنئةالاعليسقعالوافىنيماالربئأهلبمأنفسما
أسعذسم93وحالثتضهئلمماالطشباوأيباةاعىفىداالسرمومه

نإييباهـيألااراجونمهمةناقدءوهااويينباورأتءدااليعهاطىأض
لممثحوا3آلؤاوقدهأئبولمءكترعووهذأخىلذىاداالمفالصكاالىوزااليتالم

أهلأنياصرباإعسصتهادقأينرتالمؤبضأئبتدفىاألبرةتده
كرهمسدفممماستالبلمومقضاسآناهـفيةلمالبارودبكلواغدقااتصين
صمهسمآلئادبمالوجدءنوانصهؤوتنأللادكألح3اللمصبهلونيإاانثسآكا
لنا15ضااودبامامروراوأؤليفيهماؤلهتلؤااكالمسامايدلءلىدى
لىمساألطميئالئسماوماضادأمنيايهةاثههافموءةجر37ألسئةايمريبا
جمالمننجتهـألتدئةالمحوةالجهسهنوياولىاالءاللىمملتةانالىأشرفيااسلمط
الهوماواالمىءنئتحاءامنةكأحمفهلثكلسالاألبههـمندايرباالمىهه
وهلمء4أانسهصيهإثءن1كىأراإصآلآللماتد1ندءمض4ؤملىاإساالظأمن
هـتالهامابىآلوفئةط4هنايترم9681و821ألسةحزرفىماة
فىالكنرانةهاممهاومعبافىإدسنهكهـوالفسون3ساقيالمقدموهـوهذااأ

هم
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الجميابهمدرالقليللحااالامممايهتربمظهسمدسرزرألافاسماافىئوااكاعايهم
حصوءىضاالباذننألومنالخروجكغسمكاءأماتطألأوالنبأنفهم

نهسشاسااكابزاااظذمعمفرالدأكيدلرجهجمطيآحتىددفملمىا
بىأدخثىلمءساحكاءأمنانصمفيهليملدداهموداامنمحولينةسلمألثءدة

ذادخل1وأماماعروسامحلماينأكانفآزاناومظمحنالبرخصةأأرضهملىا
عاأيماائدالطاهاتهبقوأءوقلىصمالىيمامنس4نفيأمنءلىفالنعصةثرلم

بؤائرهدوماجمافىجمألامءئهـارصشفىالسىايديرالتاالذناقطاصأئمقربئااذهـ
بهمءئصاألاضيقوونرؤافىؤجطيارةافىةجماحونالهمرساواطبمرالىوا
واحالالىونصسماغلةىططأثافىواسالالى3خاحمالىارونصموفىفىلماغ
منيعلونمانمقىألسسأللءبرهابامواتماضماحألنربخمبهعيمالبسقالاالنهـنابأ

ؤواليةثهافىاممىكأضابرذهواالنالىمرغاأليعناصاأوأ
نغبا3سثىلنةساااتشلىألمموفىااصاووأ1لنتههاهامدةاماكل

طانأفىامضواليةانصاللىناثمأركهننمسهددلءوبىأوكاأوتاشالأو
منهاواحلىصىإءأبؤاالىينضبمقاتهمنوفىؤووكلبلغثهموإحسدمئهاالاللة

ؤابقامةايمئعوفاوهانحمىكاراصةدورأقساملى31ةجمؤصيهـوشيم
قروناتههأورباقىدولثكاهاوصثدقاءءنيمتماثماعبماةاالولالد

إلألشئغالادهمإكاالذنولةلدانامنواماهمرتسأساعالاهتةالمالدقالنمديرةالا
حملواعلىحثديدةدمشقاومحضدهاالمألسنفراجمويئيةهاكأألقامةواللالكةافى

علىالسغرامركذلكامةءمعلىعرإسوصنجهـصكنمارهمدنوفىفىنثممةا
ملعشاظىاحولسفنوبئيببالبروانحافىأالمادفىأحدمغيثالسأنرياث
بأنبهونتحامالافىلققذموالخالمةاثممماعاإلدةوؤزلدأتأرافىفربئااهذسعاأوافى

سوندوأنبكيايتملدولةانهبىقعهاهمماكةأانعلوادلىاوليخلدااووارهم
مخكلظاءدلفاسداأيثيناأهلنثوسالمايهةمدةافىنلميميمؤهمفراس

يرلىمفيهاقتلمهاوشدينباورإالورومحامنبئوذلكمناءتنعمامماثدء
وفرنساأبمتهااذدولناحينةفتعصبت4لهنأفىإفمانحاكةاالىممافىلىوممن
افىالأورويصلكلسالمأفمهرحثىبصعنمطفابوهمومانلالةارلىى

الدكأفيأهللةطالاللعسهذاوماطإلوكللىاالءأآلوفيياقيأءل
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صألةوايميهىالارثههدولةامرحماألقاالنهمءعسهرتهيةكاطافئوبئواماعةالق
ؤخةيئألثذنوقدطلصبنواباأوروبالبعدمنكثرةخقىاالإثهإأللماد

يقلهرنؤئعافىالتهأهشهالمفصدالطفىمءإايهالمميأتىالذويعاضد
الهنلهفىبيةمماكنرصالدولتينجمكلءنانأبمصالحالالىماهوباسانمسااوصولي

هـابلةمبمصألنإرأفىاايمفىدأءغمءناافىممأيهئبكليمااألةدوال
ايةالرمعاالسنصادالمحريىكافالهاكثرقينءااماممنتمدولةمابلغيافلى

كاننفسهاكنآلفهـالمداسكنلمففىلممااخبلى5انأامالبهنلسكانا
أغورثمفيممماءةيبهؤالذىاالفيوتالاسهءكثرةمفئدارادعفىدببا

علتبمالفلةاكرهـهانرانحيةاوااطفاحمساآمافىللهالثنأساميعة
االؤذبمسبهماأثةثألالىمآلتضوءههاالبهةاهاتهانلظوذااليهةقيماما

كشرةأثمافىاامارزالمقالئافىااليهةأنةرلالةمااثاهةوهوأقيورمئث

بمفالأوثنلبمثاثألاثااليناوهاجمامنماىىلصواالخسةبدهما
لثالتوافنولي11ملىسافيةاالرهوأالمالكاثإثا1بمفاتماموأهثماالول
الذىالصليوناسينلهالىفأهالصيندءهروفةحلواممليكةعجميمءأراينهيرها
اوأشذإلهأقومفايرهموغرلةلواوريةالموأمالمهاذدمالمتهامفةامفيتغاب

اميهأولماتفعطنواالالصيأمينلعيرانةماطاانتحولهذااحمترالمنغيلىاكالأل

أيهتراأةهـبذمءنماتثلمثنباياروقومءنلمهـااليرةاالنينآمافى
ابعمقثمالىءحمايتهاالغربىقاهصآمنقماووسياهـأضىجهةنوفرأسا

بضوىصقةسبرتمالمحىمتدضاالاألفىاألننجدوامونرللمةلنتهااممساال
احضيارخممةمنيهنهنمبيةراالفوأثدؤافئيافىاءوراكأسممعإثنبااالولمبر

هامنعاورسةسات3االاريهلمهاوشرموافىالعااثحثصالمامطندمأل
ايقوأالككقضلدذالجلىملكهممافىاملوافيدزالجدالمالىباشسوأ
بحدوالرلمالمدرصكاتالسفنالجلملممأيهمساانهافىقضرايةبمرا

يرفىايمانكنتفدمهوماملىفارهماسبفانمنهابخهـافىأس1
لىلوآحسدديئعلىلطسواكمظيانةلدماواثكعدةبقوإتويمالةطلى
طىاسامثمصيألممسهلذىيئألداقدمهاوأاأاوكبرياامأثألثة
آلوأربهيمالتارهذاقبللكهياوذئلةعافىسلطانأولكانانهلبربمنمم

ت



مم

نهاصتببرؤنهاسيءففيهاناالماتهأدوفروساىسمماةاائدهذاقيألؤدمألفيا2
يمهمحكانةلد1آتاالميرهذببخاثنارلششادسااقرناوفى4عار
منثروتاافىونسمجاقاالقرأربااعائدااهاتهونومهىلكنمؤالصر

الفهـممنةغامنإلنةقروزركوادأءدبانتهمسكلىونامصوالةاصأامالؤأن
لباقناممغلقواصثقاثدهمونسورمضألؤم9حكهأسممهالذىهااللدفيلمالثانى
حديهمهمأسسهالذىالدفيلىاثاامهلقاإلمبهننحوجمائةلدفيااهذأشاعوعدد

القرنماأوايهطهورهأؤلإلنبدهىاهبذبابعرفوأولدهةفاالوءاكلى11
صدهما1ينبكوهالطمنقدةدإلفءدتاصباإلدوسكندهمءناابل9ماسا

ونوأرةائتمانومهدندجويىلثافىواأتمحياديةوثمانوهومائةندجسورلهءدفال
فىاثابرعاانلقياجمهبركطيماالربمحفةتافةشهائنصلىدهيوسبمواادتس

ياناتلألاعنأنوىاميوجدأفأنهفرنككأأبمينألدأسأفرتاولةفىايشترد4
هىمفىبةااإلنةؤوالديداممارىأواامهلاعبدةمقآلوغيرهمهىجماكا

مكنايذتالىالمدإينءإلحيهاءنسماعظفيهمأنينالؤمنلؤعهىيةالوفي
ومنالهالىامنمااألكالماكنءايونامتثزؤفيلمأرس95إهفيرنجاكنهينةاا
لمنصوراعفرأبىىاالخايفةدا9ممافىيئااألثاماببىفيلداكنلميإكراىاا

لهفأدسلصدهأسساذاؤماماليهىيؤانلىيضلىحبهدفاسةياهرحاسكإلثارتصض
مةقاالناوبكلزلكصهسمناوصابارعابهمروؤلمالىاددصسنامنألذآآلأرب
مايحثإسجونسمغواسكطاألبمانهرةومطلجناشاالهالىئهءجاالنالتزوئيايمفى

كارهاوايةدسهصمومياةرافركأمافىافىلهملألستةلثروحاواءلىفاقاا
يةولدينةصوضارفىممايهنهفىمظيهةاالمدنآءفىضقهـىكنممطابزلهمفاما
ريئىوجقافممهـأحهـفىقاينمممضوتاتهمصبهثرتهملىيرصاللمسةةءث

سةالسياممومفىاالصيئىاكافىفهملانلتلىالثكهكةواةاقفولهمفيلشدائراند
صسنقديمضخصاوالماإفيأضوغثمثرفيةاالقيكدةقاينباصألألشاءديمؤنم
لالهىاشانمنهمثريئنحوإريضماجدأهـىهـبىهـقبلتونه3يذاءسى

لىسأهلوأظبهمالخيرةاالقرونفىالمذووذاهـيهمحدثآلحيثلشسبا
مماداتنينلقالومنماذمئليااقاشابقيمةةكذاحأيىهبمذ

لصألقماكتوبااأوقاتبيانقاربرشلىءلىنةسأيرصفىابنثربمايرأنالاهؤأل
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نكلىيذوالاصومواةمموالىاصألةواةشمهاداسممةاالماإلنأؤمميأمالهامن
عةلءلهفدماداذالصاهامأاكمالطءامفةقالراجمىوهامساألىكن

مثامااهىمبهيمممامنالمحروجأنءلمةءعوأظنمدابمءةأبعدمسافةطريقا
سرباوأؤءىراطسيأهسالىفرءنافىقأثإينأاكاصكةستالفاي1ذلكم

لمبدلسهاوحمولةالمالدانئفاهلومخ2عازلكصوورتالسوبرانخلودوا
لىأىأغثاخوىخاالىلمجراماأجمابأنيهساالءلىأيمضامماداشنووأبواافى
فمصاصبهبرن3هـقىفالمااللهماءمسواجمنتسهنبهتباالأنمألمةالاطكةمحا

للسماىءعااينإالمعبهالىأخسوبطؤءثناأهلوأفاالكبرااتاوأىألوجؤ
نيركةأينكرغإثاةزضاحالىاالسيئلداكاقكجمضاالسبوءيهلشادةا
زووعددإغأنافىاوتناسلىساونامهنوئزؤبمانساائألتاوطلهمسأأ

امةطرمووكعارىالدأإللاألستتهوأيزالواءلىلعصر11هذفىليونااالربعييي
ببةهـاايهلىإةاةامفىأيامإصأليالمهـمماينوكادطاألالىمءلدوهـإطوماابن

رالبنوقالدمهـيمنساؤممالطكلىلمفترقراهعبفامكغالمايهةنماللئ11
لمألهفيىالمثعودوتارةالطذننيمنمفثارةثهاوبميخأفرصأيئحهزولطلزالون

ئفىءثملكتاسحاتفقدةبهاكرايهاإثهاهةاكشافارفىممايههمثلتطيم
ملمالمىوقندثثجوالفىولدلذىاضانفوبيالمهرفسرهواوأومائتيننينولا

راش5فيالن4أهاةملسةالىفىاخءهاؤنجارملىارأسكظمثتهرفىوادكرفى
فىاجهلؤكتممثييتتمأةياصثلىوسلراإبهسماتالمهـصايرخوقنالدأريسلىأعاصكدأا
يهييناسييفقصنوهـة3لورلهأوفابمصازاثلءلىحهـالمسيخيينخربشافاكا

لمشافىصحصمألكألميةابمهاكةلصيقاساطنةئمايهةيضكلهوفىحطهنال
يناكةول4ت4اذيددثحىمقبرةجهآلترلىوواتألضمفاتلمائةأزيدمن

معاهدةمهـإوياوءقدارمسالمةالىمالوفيبينممنوحيض3931سنة9

ولةلداوتاميهنىئحسااناساطإلفةباشهايخالماليىاوحدةماحرامدضبهارية
باطريفئوقمعايئالفةانلةقامنوجلباغامفةباخيرأدباالا

نجصووتنااليمةاموخدبلقهالمايهفاخترمثهيويقاونظمالهنيمسييةوالمفاكا
ادوأاالسكوافىابرخلىخموايتوةفراالممنلةدنئهزتفاااليهةواو

ضالفربافىسلسالهأواسفىةمألمبادوتةثيارزأنذارهةأ
ساطنه
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ممنكنهقاءدةلوبرةاذكيرااسردادصفىسانايملانساماأاسثرجلانةيما
غومآصاطنءلىوانهالدولبهءنرفةاباوكه31ئيملألعاا8نشاواكدايفةءء

بكاولنةاأ41لماوانفؤتءةاالنجممفبممكروضاثنوباءنينءااد
المايههطفىممتذابوسويةشااوعاطثان5ايأللذىاميخمراأءاممهناكايهة

يوعصافيرقىينوتسعةتسولطواليةشكالفىدرينبهأرإصمقامضالى
قدماومنوءنمشينمةوخمنساالسفلمنوءسنجاءيألؤكهينومائضإفنحداطوله
شهاكنأمقدمماوفىفيراسمرإعثآلخهبينممااعهواردممامتدنكوأءال
فقرمحدوآلبرواوالمجارةبائومقدماوهـينيأدلىاإمازفاعيجاغونسه
سنةومشرفيسنةبفومائقىمجىلىايحلثارالىقينموملموهبعفبناهماىفطيننأمام

ولمايةسا6اثال8اةاولةارونالصاولاميخةأامألآللمااجالتءردالمهـابدافا
غلطوقلكثيرةجهاتخرالبدفىالصنالمموآلواللكةاعأيسلطوانماالذمذانمعايبهله
مايقولشباءفىىءأجويأجوبمفساداخنلقرنذوابناهالذىالسدههدؤمن
لمذكورةافامىاسالنهـظاتولهوردشاسهردشةورذوصكناسهالرمقافىاسبان
وجمابمياجوفالثاانئملسربراصكليهاذلكالتىاتضكيهالالسدفرانافى
أيضاالنصوصوداتماالقوأولئكفىوحودةغيريةارواوصلنافىكاورةنىاا

فألجمألرنآلنألمحاآظحأحوادثنهموتححدثكةسابىقريدكسلىاذاكانءلى
آلبقلمةىعفىمنال7ايينبادوااللضزافىوالذلمهرهوواثمنثذذ

انهمضىالعلومفىيةانابلىغوادءاهيهبماهوعاثبامنفيهبصررلصاإدثا
ررسافيهادوايسلملوءآلناالارتاالرمقكرةاناالهمذلدارمبميضرواا

ش3اة2النالامثهتشافهانيقالغماواممكةباشاكافىيلداأها
مءكيرطألعالئاوانهمالينامؤأةاطوصلستالذىسإةالمهااالمالممثماق2امن
للمبرالداوسدمهـنهواليلزمأشاثدلذنسجمهنوضواأناالمحايساما

اذجوهالوممافيهافهوكإلمعبههوعبمقببهغوتاالرصصاطةاالأمالوللااامولنها
عايهااقثاالكقيهنلميىطلةاألجأنتأليفهمفىتصوايبفرااعلساهان

دضاللالمكاجهـولانجهكثزنأبىوااظساآلدولاسلوأناالنفىا
ءافاتاالعانوئهاعهة4ءمايىكلقاألاللثلاولونفاترادشهافىلمةا
زلكهبمنءلمطالهمروفأعردبهنلمسنةبعائةفدأرهندهشجأفاشيأآنمالذالثال

امى
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فضمنانفىسرفصبكرانماهويمةلصداتياراتاشطوعاراهأومأنونمرلعهأ
كاأضىئارةنةللداءلمماهجهال5اهدواصتارةمنهوارطضيظزوراجودعرالطفى

يسبلذاإهرأنادزلكوواغتبهاباثمرأأحوالفىعالهبمألماأقى
كأهىايااسروكاتممتاثمةسنةذستينثهاألدمقامأقىمنثالىامقىاإ
ىأسءوففىاالكانالىآلتتابفالتاهلقظاالتوالنارانالقمنسمىالخطقيما

الثاةجرةكيرمىيزفياألفورسواحاكتثفقمالسصنينعفيرهاؤنذأر
مونولجكانؤماهفيكليأالذانكباراالؤفيافطسووملمحرااصكاقمورة

فةالمهؤابشرءلىامنقمربئذهكطمشفكذلكهمكظميوقدوولدهص
الضوةالنفلىللماواقطنيبعلىبيوتااخاالجبنهونتطاليةثابأموشثسالىلى
النالوهالذاياعالررأعرومهسمضؤواعنهةالايقماإثااهامنة

شكالةفىةثأايةاالاقثأءلنالهرواالربلصومايعلمإخيقتااالكتشاف
دأصهةيىهمالسياقامنهوله3وججمأبإلجوبمالىبلوغهالىنلقراذىمأل

ممتفىراثةدهـسيكيهسادبرإلحاذادىدايزثادفااذقالافمابينا
أقاقالحصناتثكذفيهممأنماتعذباواألطاممايندؤيرراذااياقاةقوماالوصجدمةوعيئة
بزافألاصاطوعلوأمامنآنا3باةمذابهممذبهإرالىيردثمذبهنفسموفيظلممن
امؤطررهرصسمااإحاباعء21اتىماس8لعهـأثمأثهـنجايثانلهقولوسضالى

حتىباأتهبهاكسلديهابماأمدماةوقدتراكذدادوضهانهلهملئبههلمقوبملمى
قزيخاااياذاقاكقوالفمونسونبماقوجمأالدونهىدءنبمثيسدينابهنااذا
منلانةنكعلىأنوحاءالشانملسلاالدكاهفىندةصبممجثرنأان

دلديهـازلؤفىآررمابيههو2بيعلأبعؤةنىيةمهرفأصربىفيهمابهنئئاقال
تطرأءايهأفرحملؤفىقالصنااللىبهصازاعئىواكاقالينامداثينةيااذائص
بىوعسدرفازاجابىرمناربهةذهـكباقالايمتطمامثوالهومارويظأناسطاعوأها

رلأنالىعاأوإلطرذصاناقزيخااذاذصرأنصلةاحفادكونولدله
ساهوكاف2أسماهفىثغربىهناكهملىادبفوكربىاآلجهـمناالرمقىهمة

انه2يتراكلقهدةىابىكراطلمحأجمرااأمصهووالتهوداهأاألتاطااىثةال
رلالدىارنيناةذوأثيهمطلاومافيارةؤشظدآلياقلىاالنظأةكاودؤآس
لنروريئآاطرؤلمأتيامثهآلثم6نرأفىآاجماالكاهاهثاالبإنسبةإلبىالذا
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قطرذكراتجساعهثماأهاكماوقعوقاالرمقمنكاجالةكامطلكهافىء
وهااللذىإلينةأحداالىفهوجمةيئوإءجممالمغربىأكيرألمشرفيألهإسياقاظاوأل

اشمنيأللثبمأقاعفرأسالقونتفذواذلكوحجووءآأليأبعوجقذكرؤيه
منالمأخوذالفهمايؤلدهتهوفةوالمجهقالثالذكطثيناظاأىأعلمواللهاالرعق

أظلةاطأرعهامحجتازنهواالقؤثيىمالذوزمماظفركاناشدناأنمنطمماروياقاا

هوالنهأومافاربهيناقطبأحداالفىايئالبهأظيةاوأرمقاغياةصااءينوءدبمصتى
ؤألماصهلفموإوواكاهداطفءةعروصنهس9ثاهـبعاوليءلذىا

صاواجمالصروفةاخأرهىستواالعغويندوافىمقزرةصالةوالمموبماهافىأح
الفياصامالتغعلىذاكازانكأنضألرمقاقاراتانثمليهاأشرنااملمةظاأتتها
االرمقفةروازااذهـسافىماثهوااليهلولذىايقماباانضىتربمسا
فماباحمونأننكآلضرفهلضتءكااذاأماناال4ورباءاسفىهىذاكاذ

بمسامانلىاليطفاعلىييتتغيرألفاالرصقالنأيفماءأنمساقاناهذاهوالمحوي
منجهالفىاتمايابسقوارآرزمناهـمقكفاامظيمةالزالذلامن31ؤدلث

لليآلبوضكازبرنجهـنأياهبقارةصلةمةنتكاقىسيأماعلىرجافاناؤهكذربصأ
قديمازثكازرتعلرفىلمثمابرابربمىدسزيةاشانسممايهةمنجهسةان

ايعدمفرجواقيلقسكقزدالتصاريئنالاينلقرطاخنلاولةدفىسفنامؤى
أفىلىلذقمهابحريدكانانوبىبهبرنواآللمجهفيالكاذألثكوثهسين

آلبضأثيوتضألمهؤ51رابااةااىاءورإاالصكةدقفرالاادةاةالشمروا
انجريينمبكرأمومماكانالحسالىاخالذالمدؤشصمءلىلماجمافى4ومءايها
لهإانسأيضافىصكايهمكاأافىماجماعلىألقافخدنماجصاالحمرحواضالبىا

قولهعندانافصاوفدثاءوءسبدناةقممفىالمعرونفقدقالشالىالقهشاء

جمرآمالالهوىرينابسامعداهـااانيةااليناخيبلأعتىتعالى
ضحاهوأأسةااثا6لآخؤننبأوءنيثمموااألءنزالوهلفارسبصالىدىم
جهـسةبوبمومأجوبملمديأهـنيمدأنتيالاالرعقماإلتلمطلىالفتقابايفيلى

افىاآلئاربماوايهممافىثانةءصهفريأربهوومافالذىاءيىبهاابةا
كرتكأذالتااصعاايخاماقيأءداقىويؤيدأنةممالالة1إثادالدالةالصااكااالى

احامعامنرهونجأهأرىافىيمةااالحاديثافىمخقثعوبميمأألجون
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ارسدعنافىايرةبئاالىأدعايهاكأوبمااصفاتافيرامنعتقرضاتوهى
فزمارواالخهصففىاوذكرهاأمربمزوشاعاألاوكثعئكلسالاكجهة
ساليماسراممماوثطهاكدهاالىلقزيناذكوصوقيوفيسنالجغرارطاتظفى

لمحاةافهاتالا6تاهىتالىااذذالرمقارةنأوالؤالأمابغرب
يةماافمةكراافىكتبسةدلةأدولدكلبرودةامنرجةلدااتهصكلىنتلم
شطكأاالرمقسانهانرعلثافاليناالذىينالمثأنرمذهبكالمألصتهان
قدرثحننهاتإربرلىوةطبقاثالظنتشلعاجماوالمقالااطبتئنطفتاثمأرالصهاثافىا3
عذالالامندرجةالىمايقهامارصلتهيهاوكركزاالرمقجوففىضرإلمحرارةو

هحأومامتمأنالىرقتدأسكلىوهكدافيهاالتده4مخاةالتهنحلوفاثمناقىالحا
ووافيلايثعف3الةقلمماانابىأقاعذ5انلواضممهيها9الئه
االدجمقوءمروفءنممادماناألقفانهفوقالىمعةسوأنمماله4مضأفغ
ةبثدويثالآلسيبرلهفرسمبااالرصقثنلىنمهلهبقاتفىثحظأمهءلىوكتحش

داالرمقبقألماآصكاسهدأنمرينبمالهأفىوأددةادثاداالليةاذاه
فاالاحياامناشرفيهنهلكرابكثلحممالماسثيهطآقملشاسحاتإللاوأنلةو4بمذة

أئااالثتاامفا3إلمنءبرلمدفىبعوؤدصهاليناافىصهيميةشارعانسواردةا
نماهو1جمجلربسإأنهيدلءلىساعيرةحمروغيلةالرةااألرعقاالفىثهاآأل

نءنالاهماهاعاثءلىايمارةآلكارثبهـائابانمايقضىهناكلىأصقميت
وليلرانفيدشفالعتدلةمرارةاعتكاةالفرفهينذىزمنأنفعتلالبرراشذة
أليتهحىاالكهقلىاالقزينذىزءنمنإماراانواليقالدالءشقةجمقةاتلكالى
سوروامرباكاشهـهأاكرهجمكريكزذهذادنفزانراانليرإلنااياايهئثاهذا

اذمنالبقرأوسالماعلمهالكمادكممفاصررباهلهامرباملوكمنعرومالظاي
صألنالدارزمةوددصفىإثأدضةاخاهلىفىوشازىاسانحلطدانيمهما
اجسهثهأالم41أموستبلكنرجمناالهؤاالكفيقهتكضفيءلىالوث
ثسفىلهـثاأإأشحموالذىوزيرلىالمالمافضرميهإفىصهريئتقذم

فهساوأللمهـيفىىلمأللنهورإاعالالمؤزخوبئفهادإممةديمألكلاقياراعولمألما
تاولاؤككمااصماةإلماقيهاماألشيامتااألضجمناكثيفقالمايفاقرا

لىحمةووششلنأبماههءالىإمنهبددائباديفاصامولواه8د2فىخادوناش
االلدال
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لمباةاغزيناتاريخفىيرةولااالكألففطءنأرالماظجماكأفىسزهقذسالله
إوحررهإلخههثرىمدال31إةوأيمجما1ؤحاعةباأاىافةا

دةماتؤطيانكاعياإلصتمضىولمهراةأانع133ةأنهمءمفىرص

ورزأولدهمبر1أنىتصهامررآلواةس85مابرة2وال
افهابكساالوذآلواةهـ337دهالهانهضىتقمةنبوناوائةهل95علؤظ

بنوحءمعتلمجماهماتقةافىوشثارةأتائمااقضهاماننرواالاعصالا
توادبخايرفيزرساوعدمط5ااذهـلىالداتالخهواسالمااأكإلهسجفى
نجاالمؤرفيتأضىأنآأةورااكودمنومرماءأثدطعخاالقيارررسكه
ةدفانخسإلصالطوادمةةثارااالدالالتءنباسشوصوبروهناةااذخاوامقدا

زمفهفرمقفزينءلىاذكطزءندةشبودوهاتطوادلةنءاالالىألالمنح
منآآلتاذزاالايئاقرالذونيمأنءدبنيافألوأمائاإوبإةابهيناستا3ءدر
المم1قهصفىتعالىلهيداعواالصقلميهالميرالسفرماوالثقالاءل
اباالهـهوعيبىرهادقتاأعهنساىيتاتضطسئثهنصههةاتوآيارمقافى

ضاشوواكيهررةلمامأالرهاألنلذوهدتلذىاالالكاالحادصلمقامه
ايهاوقدهـاوةقعاةإكيإةقيازلةاالاعيهاكروتااصرولداااذهـ
التودإقاحساعلىممايفتفوادآدبافىرايمهـااسكاورةصرءنفىدو

مالةيئتثأنيمثنةمصروالأفىابصءألماأقىكاسلومةيرميشكىأحوى
ماتيسراواالساللئاالدفمنوءنويرهقؤيخاوعاالثهاولذىتهتهاهاهةءلىزاالر
انالمؤفيءيننحبوأماقولياالننعالهممسالمالصمعمةنىاالهاالىالوءولبهلهم

سامخهرذافىلهوقهثرابابهوقاسذالسىفىاديئلأرشهساساابنىأقءفلواا
أودئكوايعينيماسعليهئخقدوأثقصنهلىبمررهلمفانالهكرتزلئىالصفاتا
7دميانلعثهقيةامةماالضقيهـالىانهآكاألمهـىوانمايقتهنهمثرنلمؤرا

فىالرادبالىآنهاؤرمنئاوازينهوسورااليهنحاوصلىايأنفأليجعلى
ونهلسو3افلكمنبقاغفهساعلىالمذكورةصفاتالزمءلاردةاكوضالن
صورازالمذارفانيأثذصفانلصدواكاسايدومضثرخءايزمالمحدىمن
بهوفيلشورفقرلمألمةاقهـابهءلىالاطءعماالىأجوخوبمويأصمفالتامىتأؤل

بهاعلمبمقربلساعةاأنوالشلثثةاوقرسامذايهفيدكلدىاوصثدالقه
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وأشاراليسسابةوالساعهيههاتيهةأنابعثتلهةفىلمومبهالتهصلىالثشولطأ
يةاقراالاقاأث1ماعهاقترتاكالىالوكاراةيدافييةءنوالوسىصأل

بذالشاونكأثمهمأونهمالهوااذلقاكألكاىماافىآلأمسباداانإقىألصا
اثيحهويةاملىاوارشالطهابأآلسوامالرعقأفيبهوسبهيصهبهلونلمايس
منرزولىلضاتتااءنوماوسهانقومأراهيئمنءيافابهامراداأةابألون

قامصدايالدافىصابهوأوهـومامكثاهنمانبهحسحبرقافىجالبهساادفىإفإآ
شحدثءلىلمىمكظممميبةوهىأهابااأجمبافيهيرىنحهشارالمساملىمنفانلذلك
اءقبارإصيرالسالموالذىبهاروهـبهباماوءدمالزمالأطاوزصا911إإينءالمس

بهميبمةثةاآلسنةماالافرضااذاررلبالاساصايلزماواكارتاالخيركاذاصلىاالصن

قدفوآااالدييميلزمدقالصانصاءننااوجدهانهللمحاوااالرعقافأط
وداذيمستيلالوىمقتهلىفهدوبحبالرفىمهفهـأونمايخانابدفانبه
خازافىلتامدالدينىموءغشناواسلمهـاهاهذالىموفدنصقعلواكؤازا

اريةموامحهالثرفناللةااممايمةاالنهماينءنمهاحمةباانثملموجمغاافىي
رألنااياالاكأألةالهاتاوأهااالرصقفىناسكيةااارقمااتجثيرامءنفاأتها
ترءآلهىنهاانحثىقالةاأللالسهرومزلهسنالاللمةفيهاتر4ءنعوذيمهمفان
بهيلايالءنأصفىءدةالومعشمىينيخصائةةنحعاورلهاالدنياسكلساإثمن

ولمدةامنطءناةاخمرنااالىالهمرىإثسافىاربئمالةأسغالمتاريخمنلحاأا
المعادنأكلبشدفلمحادناوأماقاالالىيةدلىاهـرفيا31ؤدثتس
ضاربممنسا3اصالىاجولتكةفيتهااوأمجهـترنىااطهفىمهارضهنملفلةميهموفةلمعرا
هاأقاضألفخالااءآمودالااأضكابءإآلافيمكةالاهاتهاتاتىاذوها83إ
لماأانثظمءلأكامنقىائاعههنشةمدهـإيمةإاعيوالواوائاثلياذص
آلةةواسىطشمةميأنججقاوأننهابطاسويىدسمالثألثةأزيدمننهاس
ثمرءيةدةواامرأةيتهـزئرجوفيلىواالاطبقالتافيهكلمورااالامقمتأدالى
اللةءمانهـووالدالتفىحشارامساوسالت3خذاثشمماركطءلىغيوهاكالونفئىو
نيمز3بئداليهـيعثى4ماأداونادبرحشواألاألعماهاناإمتأواثبئكلةاا

تاذاولدىاالسثيانتسابناننفمشامماصكآثبمننوتيكمزسافىصفةااتهؤفا
المهدينفىايابسونجهآلولصاااألشيان40أشبممايدأحمنلمحاحذاهعألبئ

طرليهـ
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المثىابعألنستمجثاجثةثيقداءهاصأؤبهوبئاباهنتااالاظكلىوتترك
ضصيرنهاجمتىألعتاالثميأمعوالتريعثششغلنقدرأنالحثىصهالدكأوقذ5
ماسششلاالمختاسأد3رراللةفرلالةضكافيدماو81كهاذاش
سناقاأل1ءلىاساطجيمكونهـفيالخوادملهسااطةتماويخىهاإدالضرروكل

علىافدموشمنكىثييىوتالمحرجممرهاكذاكاتةبحىلىضىااصكندماتريد
أيهبراهاصالالىفىحثىحمكامةالعناقالىهـالمجلدةولمجاهواالاافىطةسليدرا

لضعةايمةإلىهاثهمأماسالنداأهالىضافىأيةصارالةانثهوهاواالنكنماه
رأجمرونوبدبرونوزراولهأاقسمادادتباتمىداىاءلالطخلترصو

مرأواتحتمأماالغفىنصرفيافىدونمتهأمماتلمجهـإافىثمارادتهلى9كةءا
سماالستبدادفازلكومعارارتهصسبممشإمزلويغادلذىالعامسطاناا

ضهاةشبهمادثأطمالبرأمةئانرفىأحكطتجلىالقادكةلعاالثداخفظهمءلى
ؤباأمرأكيظيمألفىامسفاخمتهعمفىيهةدةاوردااطاقنرونءاإصوال
ىوااأيولهموهيهتقاداالىامأذشبممارملثهمفىلالداعتقااموفيقع
تصرفياتابيروعؤظرألىنصالمسااوأرناقألءاللافاةءاادارات31ماونإكا
هذهرمةببهوسذلكوةقالزياوللداالىقيثمابمظأءثيامههمكبهذهاأأا
اليغعلفهاأليمئاههايععلانلهوانندهم5المماطانأناالئألشمووومولةلدا

ألينصرفاإثهامنالموروايعفىلسهمحابارروأرلنهدصالرإورةاالبمثمأشهـ
ابأمنأنبهونألاصةأياخطةأحدفىوكافوالبةملسمحارمالألبمثعاورا
منأهألبهونأنوظفطيشرصائفةاالجهاومهـيئانذمارفيواالمومإا
ئدأفلازأونافاالمةانقيلؤفاإلسبيهةاتهمداسكاوماإدتةتئاثماآلرابابدو
طتهمبحصءلىبربئالمومأنهمدللعقاباافىأشىيماقبثياهاألأؤللوفىياطال
اكهالليئمتربهداروممعونائحوايةساوالممائبامنفىاالفىيمافىبما
صيمةموهـبائمزليعايهونيعاوزالكلوكاللثهدرانلماطةدولىناالانفيسس

نشرهساممبمةتهنوبولهافهـونبابةأورفىفلاثرفأنلقبقالجمةيةزج
8لكللهانثضئهاووتمرفأآلبدولتهسمالادورلوالىمألاخوىتسيوماوال

بهافوكلمسةليةأمألمحرودمفااعنعألماتءوفأاقيالآلجذاهمءهفدت
اأأمااال3نةئلماعألءآلوهيمائةوخمينلةكوانتقايمماأفىستدل
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ائةببمأماوأرأينإإآلوأروأرسسفهايانادالالهاضاسءقئاألاقدااكاألمااا
لعارؤهـاوقدادجىلمةؤدهمةبةقاهـؤةمكانتالطقأذركاشهبعينوأرعةوأ

فانهمآاالهـوزكأإورةمهغيهاكروهىءلىالصألأوروافىعرؤغقبلمطاءناعة
نيديرالذىكأبإتعددءفئيئءلىفييثواشآفىبةاجماشودتةكانرا
ؤااامماثببءندطوأياحفيلنقمثلجتباضلىأوابىالشونإنإقاثشئثوان4طه
وؤية11ا8بئإإةاإوأماأالدفىالحءقيكمااونؤآلاأوقتلىاائحريدشثم
أصاذانةد113الشاالمالمافثىسبةباوالذوخنااثرةصةرردامالةماجميئصه
مرعتاوماشدواءنرممازكأذمدوة1وماإءكةبرافاملهئماراملؤالخترءةاساصأ

15داألؤاعإلقالآلكرمثركاش9جةالماقؤةاوأماةلمحرافؤهامنء

االهالىصهءدقراالسووصءلىفىيايهله3ممصلوطفينالمةأدؤاعوتعزةءلى

ردثلمحماعانفاللىميطفاله
كاآسيافىسيااريهةريمآلثاضايكةا

آلبهالعرينلمأمعءددمافشسماقارةاهناألقمىاللثبمامندفةايهةإاهاته
متمةىافهـؤيألةءنء3ساناكةيااوالى31طثمناجمانكأابمالوة
شلفصارتشيعاتفزقوياحبثآسهمطيأوالصغيرةاداالافىوسعتىالالجدا
أجمالماجمجضأعسجأفثهماتلةقىصلبهء3وانتممارهفرللىدعضهمبأسليطعليم
لىطكاألماافئدكنىلمايهة41هفىدوطدممهـإعإلرمفيافاقىاقإللأاالمهغ
فهاأنئاقولينححتاوااسياسيةاالتمرالفابقجةدطبهذالوأورالطممافىليلداهاته

ناتيواواسلنالمسهلوظوابرداردةيثافىصيناسالىواليىماؤ
اهإحءاطفى5توبيرفيادللىواالبمضالدبالبرفىةءلىاألمشىناثيواطضةالا

المحماسالجهاتفأىااطيوإنأتباوإلءنكرةطنفآلبراآلمثانلىمال
4ثبموملاةابرءنأعنصاللاألندتفحمليواناتاأفاعءنضيلاةص

مرزمعايقونلذمغرسافىارأيمهنءسماديمتذمممئطيلصابلثسموليةاطا
اغيرألصلايابألمثأشغفمتجاوزةنياررىاوالأولهبدنهشعربصةهغرزابكن
طبفاثفىعنكامهابهئرةضسالاعاالهساتهجو2هاالءلىاطؤوقالىمؤمعه

يمآلى



3يم

يرهاشلةمنناالوهىمزقلىصارةكانرزلمجهةاشاتأنصتدلالرمقامنسه
مأفىأصدؤكدأنالاايألالمونألساييدةدثلاملجراااالألمنفىوسيااواتكذا

مقمرينالانوللعمدثوتحاساسابئالمهملرءوءنقهـطرافى
ئرالمةإشبمامقبطفىصجةاثااالشعةسطوعحضالمفهوهافهاشذةمنألءينافى
راإةاشثىءنأتؤاعماآيافىوالىاءألكةبقيةأصثئىكةابراهافدفىويوسمالدا

دلةوالمعتساردةارااالقعاإبأغدفىيوبلذىافالنبارزاأفاحوفيهالعالىا
إطرقاتغثقلةامهـعمربةبمضعةتياغرايماالظاخيمخلةاءإرغوسس

صناثواالمعارفدرصبعةنحطاحمااوالجلى9المسعةاكةالالةهاسحلشوالوصلةافيةكاا
نههالآلءكةءداأنءطمصروياصااذهـفىبينوباواالورهامناكةيهثنائا

لمسيويئاالاهاداثواإطباحاعثااهاأىابدأنأيشر1ان5فااألحتث
لبعفثمبتعهكمعالمثاقمفاابههـجردوكألثجاءقلأمهـبم3وامما3
الشاممافيصأهمنإسهاضوالديمحكرواشحيوالول4مغيرهئمساللمانهـمونجكهرهـ

هاطهالىولمياءلىاستولتلىوةتعصبافىأيحنماعدوثيهملةسامنأقلكيرأثاتصةا
اسذداديةاييملىاأومعكونمكلشيأمطهألوسنةإلثمافئكنذئحبائدراالظلما
لحروبالىؤقاياصنمءشإائرةفىاسالاوشىمؤهاءالمثايسةالمالدينابىلمسالفا
وثذلكئمةكلهاحةأيمءلتلداالألالمساطاتوالصلىاناالزيمونبكمىإلنلدا
ةبمملسكاوخر6نإثالممزعقةواللهوأيضاءباحودسانهسمةيأتلدآأميومائم

ايهن3اتخاذالعساكرمنفىحينلروساإضةلقيةسيااواإثعشميةامحلى9ا
وأماآلثإظجماةاالةثالمنترمزاقسثطغيزظاملىهمماصاكركراأأ
جملىانآلناظرواقهاأوأحفهمدىفشيبرءتطتحاآلذقاوبئالمس

لىشاناالافىوقيءةمفررغئىسءقلتالطوفيمماتأياإماتنفوجمةبتتاىصا
دبهومنقبلىرمناالودتهاصههلىاوحمصيوالةاذا

ولفعماعلىاالماالمفال
ألا9ثهضاسمماشاثةاةاااليمةإر

لمحالثماوسلىروجنوبماةفىواينلاشقربىاجمانفياشؤاللكةاتههحا
م5أ

رطاصفوةس
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سيوبئاهااهـنتانااالفهسفأللررامةاستقلتثمالمماناةالنشاتانستانأشغاال

لييمخرهاباألسبقاالهارةوبىاوللداتلتهمهابعنآنثلبثالافسالظنواسدون
غساناالهوفيلهمأرالكمامالمدةهحاتهاألنسكلزفىباعانةاناليراقرجرجوءواال
أغرىؤلمذدائياممالاصبباالمانةءلىسمنعدوالمذهبفىلهممءداففونانث
لىالهاجمدداالغؤ9ميامثطلتلرابيدأشماسةستيألمكللمالوالهمربباايهيان

مطمطلقىفىاالملمسكميفامسىنحومإونيناثملرونيناوكلآل6هابكهول
صيةضضامالحواذاتشمأنآلهاءامحةوماواأسئالطأؤأنشأئىلذىشآماأحمدذذية
لةرمالإكاناأغلبالنيل2واولاايهنسياسيةحأيفافيهاولهمئرسة

جمأإةأودفىشسظنملىااليهةفىوعانتاكراأمرولمنهماوةبدلاآلصفيهم
ثرىةاضانجةيخسيببضنراكادءتالرزمسميرأيىالنوصكائاالالج

هاوارصشهفىيتشعبينهوحقثمعظيةوهىءديخةهرالطمدينةةىا11وقاءدة
تاتاالباوفيهامناورةفيالظلاخجةلى1يأرانتائجفىمنةارةء2دهاولهاود
ومفبتاالملىممفافااوكاشألمفعاواالضسدألالالمعتدفىاالرنباتلى

التهاالسمممثاكثرثماالالصساهعاانرفيفاافىإقوتفالقطاالفاضلالهالسا
يوفايالاضاخامناوإلهاالابحمماالااامنكاوازدونبكاال
مفمتقبقهدمقنصنامكةامامرلمجيالهاجمهاانقلوطنكالنالقطعالتآ
ةالمحرمحسادؤثفىقالئهويريةاطآلواالقمفممااباسناءآلفىولهمءهارةناالافى
نهاسعدفىنسبةيلىنسثاأفغافىقيلقماأةأساال

ركطععرابطاللصفال
متقاينلمتترالالتأماهعامىآلةاراالمايمةا

وافىءياؤوسرابعضبىوجمئووشرقىلصينااضكربىشموخهـالماراهماكا
مايفال1ليلمجهـمقةءدزوحصيئفيهـلموكسهناساعويهألجماااضارزوص8

آلنهيهافىنقطاثاالماأثزدكادالةوكاضأةنكوبسبانهسيبرئام
ونجوقندشقندؤرىوبظضيوهوهىبالمحانيلقبيمماتحتشقلبمقىامصأق

باوساردءزةخيوادنعلشفانالصقاوأمابتيكلالمدلمبرفةالةالىنالترئلوقبا
الرتد



يم5

لحهكاظاهةكايةظاهرمتيازاثايعكاالبقيتأوانايههاساوصارتهبزأمن
ارىأوأمابؤأمرهاكهاوثحضخمفىاشعلةلدااستماجممىءنلواافئكأثرأشها

يقالأنهمايمعيةصالأكثرمفاوءلىكلثهاازاأمضواعكهرأنسممثلاأيحفسفه
ولهماآلمحفولخوابمالهإلندغرذؤىألىاالممثحتآلظلداارةااآلدمستفلتانماا

فافياداانةأوالسقيلاقىااعلىالتحفمااؤوسيابهلهمااسثمارربءيماكر
صنثذفهىروسجتهالحوشقختاليقىصارتدفةشضدوأماتأمرهماور
ستقلةتفافوأماخوقنلىوشاممايمقاروالأفىقلمسهلذكاومأيممثيولض

انالئروأمأهمائلننكوءايؤاسوعالدى2استبدااوحكهاأمارةشافى
تماجمهةالمىدبنبكرقزمنبىالجتالثرفيايماخهـومالىمروهرماحثهمفماءدة

حقيقةحاضعينوالبميمصفؤبليؤينكنملادمميامحدلى41اطمطوعيهه
ااخوإتيهماتيعاأنإئانأشمثهانهاخألمنهارئيسكلإاذلاهموافىنأف
مطاذاسميافىوألىبهسئرواوكلوسياوقيلةالىبينساقمكلىةقااالنبلماط

كننهموانوبهمرثستعدالدالذاكزهـبهسآراامزكط7931نةوهوبى
الىمعهامصالىوندظيهكاواإمهماسظرونوغيرهميم5لمياالىقياتال
جثافىوانهـلىبالغةالىالهوشألونكهفيفالىلذاالتهعميخفذأن

معاالفىشرعاواكبرلملمايجةفمهأالهواهوامنهرامقماللثىلمونلىاتفزق

هدوشيماصنمتىءثلةالىاشعساتوالالمحهالىاوأخالىآللجزباالايميها
إوالحولياالهوأءابوأ5المدابألدكطالبطومالعنومناحااليمألمبادانوصعارت

دارساءنيؤفدوضكيرؤصؤصاعلىأسفاهفوامفابماالهاألبالتهوةوالة
واالسننباطاتئظلىاتالظواهاعلىسيقوإمهوالىيفيةلداماهلىواونالضفىنيلدا

كلروابنلذامالالىأوأمكالتهمراكاوتةوصينيبهاوالعلومالتالتأمميسصقماألال
هايثعلمإلهايعلوالماالنالىؤهمبمداثمتنفعلماالفئلولملدجمنااوحمالألرصقا

محثلهسالمهوخيرومنيررزاالرلتهابمننصبسيرنعأنكادتعثىصكلهـا
نوارها

رشخامغاللصفال
بىهرايرةفيفىاالهفةالظصاعرمثةانالماالبهة9
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طأديصوررفياءقفارسخيغمراكنجهرمنبصابهايعاالالماتهها

قابعةاكدنوثحسايةاالالاإخلؤامنايمنوالمجسازازهاغرباأاضرا
قيالمعروالططانهوهاآلأثامالةالرروامرياامالقاسالثاومنزيهطالو

تجزليءنانشاهذافىرااأخألقلمحىكالقهوأضةاكاواةوتهامابمابنجل
وأماالمالساكاؤخلىافىإلنةلداما1ينسابقىاالمربتالثىاتمامسفااأسنهاب

نلاثةفىمشالقااثاوالسم311آهدلعرقءالأذكادؤملومواالمتارف
داوةاءأنفرساقءنلمألبتةبغراؤيوناآيقرأمآأنلواسااللدفياملوم
مامالماتمبامشريأممررصبياةثرةعيمشلىاءماالفىونسةرصالةوأغا
لأوافى91هرظلذيناهاباادسثأئاعئأمثينالوهابمنبخرودمقرممامواقماص

صفماعيامالكانيوهابامجدادعمصقءوةفيسثرناشصرصثعااإكرنا
اصأتجاصكهكيثرلتشورتوقولمباحاروخحشودلمحدفتجاوزابدممةاوابطالالسثة

مموبهرلمفىدسصبألوحعالطاحماقامنةعاوقيةاشثشانفىأطساطءفى
حتىاالنباعفاسءلىاحملأنثاوأرامكلالتىباالاوأزالليالقهلىلتااا

انهإلىاصندبمفىتضولماراالعاضتافوأنلةنجوالدواالحوإلالعماراتفى

فصلءنفىلةالممثجماتهمايفولممهإقىهممايةأمقنغىبالمحديتءلىملايد
هاتهأنايماماصوميمثابارالىلسفراالولانهـرجوسمءلىكلالالمقصدمكند

أن4كاتذيشياوانكاالمهالتيقظينبنىالذىلدينافىيملداالمضتبهاوزثفرقا
لةعثودادسىاءنااأءثووضرئألةعذماثزواكامهاشحاينفىالىأبعمق

صرهامءنءإذلىالىذصفىثهرةليف3تاإثتايهثنروقدأهارنسيأنكادوا
وأشرتدبأسشرارجمهينالىئواخوايىهياآلاةاهاتهأكمحلاتلماهموفه2لؤس

مصرأمرإءنباشهاابهماهيملهاتجزدانلىاالظزبقيتءلىضاصتأيميافىدم
اذكاتثصأفرماربمةمزيزالعةزكماءنابديهدنجرزلجصهلسهرهاوأوق

شثآلومهـامةفىماتانطاهبهذوأنشاردأليعتهاألشلةوالوهابراأنصاثمامأمن
دحىاناآلهماأهأمدسفىساراالةصالهاقلمونةالدءؤترالذتلظثراذالطفي
رتالشناواصياإإندإثبئإكىأشفيممفاطرفالألمذكلوبىئيا

لمحسازيساتتهـلرايمة1ثبماراالأنحقألهاأبرابثاثاثن3المحقاألألقيائالكذاي
حأتأنهاولوأممهاااضعينكيرنةتمسااالظااآعلراففطدلماقسمكاونإمتبهص

أكثهـرقيا
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لماأمرايههاوئنظمعابمالىميهـدالتهضهابارادةفاهاءلمناوابالدسفأتها
أوريةمأرافىالنالميةسهالاولةلداجمهمشوىوتةلهمطفمصحترتينأس
يالداصاهافىةنجدحكراافىالسمادنوااثمجارالآلباالضثنهوجباآللىيخخصىف

المحصيثراناتمندهمكةكذالقلباعتلعارفايى11إماأقلجمءخاءنيم9ءالرش
أجمنااءلىبالواليولاوالالدذتاؤالثروةردآلماهولفوالويآلأالا

حدخايفقوالم4ساكالمسثرماكةكأمعلله41سالفاذيبكذالشاقركدايافىايأفث
كونمأداءيهماعهوإثالدولاحدىعليهمتوليتعىلمدطاالالىآاةسإبوكان
الىثحؤدطمالفولةبىيئضبطفألرصلمقموأكزهمادطوارىأغابها

محدودأغلبصكلىواالستيألهينالدالثحادلكعايهاةل3وراملمةاولةلدوارواضلدا
فحهمتجرىحتىيمهسمادفىاماحاهباوصاورطمممنواآلستانةالمعالدسكايهاؤل

كوالشارفالوادنوارولاآلونقةثاالفةبهمشفعوةمرصيئلىابكآا
ليايمقويقهبمةمرايزةكرالأايألآلآلمونبةماندظيهاسكتياراامادالشسأن

جمالآلفهمالمحدضكرشبهأمرباماءملءندهاوشأرمنءدإءآلالثعذمقاأمفىدا
قدأدشقلمامالهساطمةلمةقمنالااتموألاقمااؤالهموأكامكطلمألياافيبالد

يميزياالاءكاءدؤعولها713آلإتوهىئةائإظهارألفاقباءةطئرط4صت
لقعةأؤكبالىءنزنىأمءلىأكاافىأتئس

رشصادسساللفالى
عئرقيديىاسااكألما

شرقهانين3دينووتراىطىالوسىهمالحمفياروموقعولممايهةهى
دمنلىافاهااألنىكليزىدالضواممينايخادقعةاىصاؤبيمخرمنونساو

نقائكويصددووافؤفىباوالولةاوالهظءنيثمثالىارقاثواسالاثا
شماكلةمممثرقضةالدوالامنالهبميبءنأوقرشلهثدهاوفونصجمطلب

فنهملفىوالأصهدال
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رشعبساساللهفال
طثراهـساكةلمااأل

كةلمااثرقيوهىأسامسمأللجبطينأرمقوهىبههنانأوبوثانممايمةال
دابازهاضوفييزىىاالناآالظممنبينيماقطعةلمومةأساا

نفوسان9جمايونكانياضرىممساالوثتاادهاباوصسترقاوءدكذالثيميزىاال

دهمسءتالىااللهلعلدونينويىفىماهذهـأنجءولهايةومدإلنتههـ
اطرءفيؤة51ببوىااألهواثاقصاواورءفىالمهذاونللفوبرراقمه

فىاأسعدثرينهـأسسطةبراسيةلحمسا3افىصرقيةواردبىياقوبهوكابئواسا

كامياضمكيرزلافباذا1دههقيقةافىوهمامغربفىوالثافىايهةأامصرق

رشلحنامثالىلمفل81
شرمقااةالدكةا

يرومدكثشةوتخخهسامدالرفيعةجاتالمنسومنبمالهاثيهالمثمسهرةكةمما
الىماسنوباشوااثؤدىغيرأم681واآ3نةيمنلةتكلولفمصارتكل

بافإدهاءنوةكاهرثأاالالفاممالكمنبىلعراالثابمبهروموقعهااالة
أدونجمعاثةنحوساأهانمتانففااإلرشينأسنالترإالاويناصاولثرقامازكر
فوبئمهاأيوأهامترافوقإءالبرازلقبامقليهستاشوبماانساطثازادالال3

لهئدافىيمنرىةألاامالمحاحممنظثاوطهلؤيخةلفاابهشهاستإلدارريةبادارةاالم
اياافىمميرحمهذلظقداهءسلمذذانهإاايهالشةايألن

رشسصيااقالالصاألف
برنلمجااكةرممسعقكثمأثاأااليهة

بزرئرفيصدةمنحونةوهىيس7الةبةازراااكاؤلهروألمايمةاايه
اشكلافىيئإمىاأهللوأهلهاامهينتابعهديمالةفىأثوبمينأامماجمة

أتدلماوا
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ائةوسافأائةايوناؤالينؤلألآلنكوثالومذدهمناغأبالمحذقواإتأاوا
منذأءفىالقرناضهذا1وموماساكهـهمأءهفىاستقاالاشممةميوشصهفيلم

داصلدفىصاجمنعؤااالةسمان5قلصمابمرم9هاجمموليائةلثصرفينحم
شها5كالنصرقعقوصارتالكلما41ثمثىأنجشعخوحثىإيهةيدلهمصرجدحداثا

دنلواوالشأنةلسالاذاتاالألمأعظىكمنببرصيةباأوروكلةبمالة
اسامحهـدثفىاوالميى6المهلؤلىءايههمفىاوذالاخةاواامارورواواققدم

ألىيناقاراإيئبااياورمالبأعاوكالطةسءقصساوقىفةأشهـألقذا
ورأىءنومعروفإماهـباوتقدأورأأحوإلمنممعوممنائحارةوااحةالءدولف

ممسكمنخثىفهتجواحايرقيامزمءلىالهأووماصاورهامازقهقرءايمثه
لخاةلاستعانيهسيناهالىكااليهصصحمافظونائاةلقحاالننالعادقوممبا
ورؤساهلمنوظفييناكطيرأبثفدبهفايدةابىدثبالمحوملمجاهوةابهاآلمموصاك

ديئالجماتييمفىافالزىاذاتهءلىهوفىرقىوباوىاالوروانحماعلىوءمدولةا

نفسهقىغيرزأنياهثفبرمربهأأساواالسممانالهـإعااالمنيرفلمأشالذاقوبما
بالىالتوآ3اصناواانافاأءولماؤمهامنوباالستقرإرأوالىسفرأهلوأرسه
أفنهأومثمألوغيهىذالتوآهطمن4ةاقي5كااتاجاكابءىوجابتهبمر

آلكالظشرياأنمفىأفاللاحكماتيكتكاقحيثمههايةسالمالءطاه
وامرهمالوامحشصويريئابهولؤنامىافعهسامنبمنالراضىانولؤ

يصلىلىنناؤوفىباماأورولكممساقوانيهطمنوانووباثمادلعااتههفابطل
صكاتفىيةعالعميقةاطرإلإملامألىبدءلوأمربابألدهاتعادياتمقة

ياثفىامباالنتماصرلينااسنيلسرذأدمصباأوروفىبهاءودررارا
اسلومافىوالمدالمستبااوفغفالؤنءمروفلىصالوطنمنالدفاعرةيخرال
يدوأءأعلبركاتدالئميعاالهالىوألىنميهئيراالألزمااغيرهماكزممإلضيتاو

منجاماوزيادةعادنامضراجوالمحدلديةااطرقاخالحةلهوإرةافا

حتىنالسةدأنشاايهتهعاءلأخدرزداطرازالمجدامنباوىرواالاسالعا
وتقدماظاااذافىلمجمابؤيةاانميادأالفةافانبيلةباودرمثةعثغداثندهنت
وسثاقىيخراقالتخادفىيثىاالقرنهذاثبصيهاهنوؤتغأآلفىالاهاته
ولالدىبهىفثعتدمقضماوءفىدلالدبمدولفىايآلوالماببدراسهساقؤ
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ماباروأوالظكساهافىاكضاهوانذاغاووةائرامنوفممةالمنقلىاالولاللذةروالوا
نيإجبالبكأاذءسونهـةسؤفىدرنةالهاجمهةءدهاتهررةوفاتيناناجمة
لصيناأهليانةنثهدلحياو1ةاغهومعادلرلىابهثرفيهاجاوالئيرة3

وونشعلطاكالفال
ننثااجمألآلجسونامثهفالماصا

ومغاصجيدةوفمهاءمادنجدآابةنىالجزيرةتهوهاومطرىيىيرةسؤفاعدةو
لالمجمطجمسدفىومساءلىألدؤهـرووهـينافىالشاالهاظكهةوثافىاأءلى

ولهسالدطاافىذلمفىلىامننوينالثورةهرثيافولىكاكأ4االودهردى
اءلىهاقوطلدولةاالابأوصظفاينالمخمبعضمنللتغاةانيخآلإثمافا

لنرمنافطتة3االءكةهاتهأنلثوذلهاالعايهاالسيمماجبوأمجأفىماس
دفىلهاإهألمنءشاهجودإناسلماااؤءأنازالمجوسقارقمختقديما

وفىؤىسمىاهبذواءصذوغأهلسلم1161نةرجمضان
ضانسايمأالساطانالؤآللعروإلخلباشاهالسماهالطهـاإأليوألفى339نة

نالطوزيرلىالدسألصطجنهماءإقاهيأوغاكلءسامممنمتضؤدكالنهاصعصو
يألهىضهازيصالالالوأرل7621شذلمجهيدامكبدلساطاناأإظذ2لىهـياشماثم
درايفأقامهاوسهاكلثصرثعاوننامرونإشاآلبصافرمانمنصورشاهالدفي

ناساماايأللؤنوثةايم312ةسالىلةلعاتالساسألطيينوعدةأكاييةا

الجهافىلمطلىاموحبمفباالمحألاليماادارةفىاوخصةمنالماقتضىةو
داثمعا5511منةساهودشهيينلداألحمكااانهممالطيعقدأدوبؤرهاله
يارعاحىأطءلقعقهاممنأذألدبئاومنسةماموارةاضاأوالأسالندرلنءإءا

121ةةيزسأجمالاجمعوىأةلىهـعااثماقيوءقهمحقلىىقيائترالشينا
ينثمفممايهقيافىةلمتاصاكتيناسوغبصرجبؤالظوشالعالمجالهمرااساطاناأإلم
ذعهدايافأخالىالهسألنديوذوأمانالمحامبعهدهـلواقاءئحازاكايزفالةاما
قيءنأهلهاالفكانلماقأيمالمايهةمنجوأنبمقةكافاسثوكا811شة

هذاآلفىلمداهىليهبيعاالسمفيالعشينادولةممتتةهدأكنبوسلطاثم
منةيخسعتىآإإنعإاالبدضرليمساتةيبعضثامنيناسباالخءن

أصبم
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شحايهمنةانالىلمايمةامالءالذاأبوالبافىمغندهوالهـتألزثمرالفهصعاألقد
وعظودشاحاليوهونلاديثصذذاكانهاسلماإنمل39213سسفأةباص

االسئانةالىلؤجهثهرارانالىيرمبدالأبهروأمورمايههرعلوملىلناظأممةم
والنالمىالربدواشتثدلسافافيلعزصداصاطماناإلمأاماءةاواةلدكماراةالت

قهممااسثحباعةوااوامنوخذوانأالعكالىيهةأاتالثفىتحويئثنديونلهالا
اطربىمعءدم2ألثلبعضهفهمخذالنصماثمانأيملسسائفازءرنهمءنص
اولىبئيواكلءاهذءالدواقيألمطااقوةوأميدةاشبدأل7معرنجةموهـ
رهامماوأقوآيرصزواوةيرةفيفىوغهالندأتباعيرمنأانتابرزأل
كللىنظيةوورولاألولطلدامنوفهرهمالألنديووايسلفزاعايهاسولىا

مفيمثحريوبؤرهشزيهوفىالندالمحهـشطوعااقارةااتهفىمراتسىهألدولاتهق
قيدادلةاسهميأاهىوامهـاجمهبرسامصيمتءإيهغلهينالاوللدامصأ
لمرالقسثالىألتبلاتالميهاتهأتوالكاالوهالىإئداعاةبرالة3ص
واتالمهودتهميراثبميزيةالداالهضماذكرنالمثاتهحدءلىإأنذكرأقييخىالا

واالرص

طألألرصقانهافىأامفى1

لفتتؤجمةالئهـالجهةاألحماجهانءيخرأاابكيطارأةاالهاتهأوروارةهؤ
وداليىسزاافىمثعمهىالذونفىنااللماهوسجباليخذواطكرهاأرذالمآساإقارة
المحيمايمنيربايغازلجأرقبيااليبضابكرمرمرادوراالسااإلذقاجتيسثم
وفاتهيطةاانجمدواكاثأواوالمنعثصالىاضاالمحجماوكاالنمثوالمالنرلىا
ثاودنحعدأفرأراالنمانثسؤاركالهلديوءطبأطاظالمعدارمفهـالطااللقارةا
الدنايوبمطتفيانعنىوانماباالؤأرااللهيةزبةايماقاعلىاصاشااالرعقبقاعللظذع

دورثاونرأبخألنمابلكلالاجض4افىوهىذةألحتدقتةالقارةتههافان

فؤاشعشوالميونالطزوماناادولةفمحدثتماأنالىودلعانفيهاساوردؤحمئرر
نعتيسايدهكاادتناتابثلمكالاصسناواكذناسافوارآقىدقولافعها

يئركالؤممرادوانلىسنةاالمبارىالظالفتصارقيإبرفيواثإواءن
الظيتعهـقردمتةاالمثاكزؤئالالثفىالآلقوسالةاايىاالمهوادصمحةؤفيممافى
ونهارفةصرالغلالمعكاورشارلمسمانبهالامذةفىأضكدنكاؤحمدثكاخااساا

ص6
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اساالماكلهماولايههساعمفافىبثأطهاوزءآلإرفاومالافىأسإلىلذىالىشيدا
ودهـالمشعألفعلىنةسىائةمنذشنفهساكلىمسوألضاهلىغيهائهائقيهقرت

لتهذيبانيقارجرألااافىصلاذاهـتباأنافىثحاندريهاةتذبقاواسا
الرمقاأقساممحيمءلىلنهءواماهةاكارإلهلهاصثىويةالدنوالمعادفذنإةوا

إقىالمومالهمنوافياسلواورأفىأانلهاهوقىلتراشامارذاالنكؤاودونك
الجهلةقيهإهافىوكانةنديماماطتحففاتفيالذاوانيونجافىتيىالألاانلىيا
تألمذضهموترقىاالسانينأزينلسايفاءفىكافىدهـاىأقلونإمءذأأ
المغربفىقيرباأاالفةنهتفاداكااجمونانامانالرالموروئةءنللوبمافى

لتىاكراوآبئخالقالابذةءتمالرالململى11فأغنزاعمألندليسافىبمبهاوركا
رلوضسقالضدةااتوالآصيةقطماالاالنجعرالسفاالاللمونااءلمتها
بهشهـنإلفيارأيىالدرامالمةاليحهامكاكلىصقاالهانفحتىاأثحنباعتناهلميا

مذةساثرقاافىاأليسألمامنأثفادواهفباوالالجرافىقالمثانزهةلىإبفرا

نذتفاارفلمهاونرفةفئةلمالئرقىاالطممداسمناواعطوهـصالبنؤاايىر
قالموأجامارا5ثطإةارناةافىفتءحلواوقفىيلةممجهاتهمافىف

أياأساوايطاراةمنكلفىاوغيرفةلفاافىمياهالمجرىسااومساقربئ
ألتىائللمشبشبالوسوانضهاةقىفىجهةشاصزلمئمالوةبهدثءن1والمايخا

خاءآلطةمالمعارفىبلوغآءلىأخأمكالإكأأائلالولوأعظمالىءسيرهاألشحوجها
إكروةاىامهزعتىالعءأيهاحاألطتلتىصتيورجمئبابهاثوتئسمايألتبا

مرونىادمصفىمؤنوفىقهاغللشءنئواااأنوسمائربدمكضاةوالسا
نجمملمثثالءآلااخدرايبئاعرفيدموهةلأهمتصثمالسمادأالداكة

بواذجصوا2أدالذيئءصرفوناهمالمصتبذونالملوفيلصأثمسامآلضبماهثسرلهم
سةبمدرالىوعملىاانالىالعاةفأعالؤهمءلىيأكربالةرنجبواهاأمالطآلا

إلملوفيناتصرقايدتفمألىماتجهفىمحزبراافراأليمغتإفةافلاال
الءوراأتامادفقوالؤنءهالفمقالىصاالدالىةكونتانمأغووجميهااللمرقمماهبممشاودة

اليمتازواناشفصيةااطقوقفىوالمشروفيدشحراشوبمطنصالهامايقتضيه
اذملمقيرهاوضرةاثناوىةواالكالماريةلقرااليتصابالناسان5سمة

االئةوبهيىدفيالسقاالملوفيبينلنزيرةاالدماءقةباالثأساإأجمضتكودفىالمقه
فو



34

موازإرمقهذاماط4وصاابذأهلاوجوبىالط1لمو3مانءقألزالظ111امضوفيا
اؤفااالفةاالبدواماللدوماطاصةأكطانهاعلواحرثمبؤىالمسللىكهةإانرآلمه

االمثارفىلمالكرةايرهمابمغلرء4اآلماافىاسثةممالمإدصلةاثنءتعااأوفةالاصالآل
ىلىافىلوماحصمامنةءيهواطردينواإالةاالهافىغالىؤسارءوا4لىم
ئروةوارقىافىتذاشاالقذءةالوبعوامنوجهأىعلىينالقزاةأبواالظيماا

ثرتحاأرء3وصيررزئهالديملهحاونمتأحالألتكروبافرابؤذن11الممةاصألفافال
وغطثىاقياتلطاذتنىصكاواهقراتقياناواتادثورالمعارفافياوانثثصرلثيزةإص

باأوروساال5سيخوفىافازكلىاءلاسرىايهتساهى31مارنهلى
حثبسياوسيهقالى3الااضالعااالاغهقياولمانءملىاثدريبها

ابإآلفاالدوشكاثواصنممافىظواسورررةكةلمصالوأورعبماتماليةان
لمجيعافىةموجوفثىالشياائههـالإءأماثنمارةواطةلقواوةشاةيابزاظ
قذهذااوؤواهااايما3ماهكرأسلرثذماماكاأللقارةاتهالى5آكاالولذ

ضكهدهاسيهامناالصئةااللكآلهوجمعزاقصؤشااحرثأاةاذاالمتصودءن
اعاسىفيظاآلمنا55الصامبلدفىالمالىنهالدهشاهكرانذةلهنو

وأثالمجقيةلصهرتهاافةفاياوسافىولةنثنردفىكاوايبتقرالى3بهةمدإاذمىرهاش
إطعحمسبماآلفىءكااجارثصطجافاسم9فىاعايألألمإجازمقةررفبئاهااالدولة

كرهاذيدازةعرإلتووالممتازةإللثوالأوروبابمفىاالنتنيالماكااكير5لسوا
لودطىوسودولبيةجفولدالىمالشفىرأوانوليةالرزفؤلىهـيضا1ة

نهامتقللهااالدولةالانيةراثمهـترممايمةمحثيخةاثمارمحهءائةش
ةثبيةوخاوللدفاصدةواممايهةثرمنكأنهافقأ3ءممناناالضنى
سثةبماىاجمؤقالنياوالسبااواإطاواونااواالسودالبي1آلمااولةلداوه
شةةطثوانياماوالىهرإواوأوسثرمكسلنساواسفيصراوافرااوهىأيف
جمتبرةةواالماضواندةوهانيهرلىلدايدءاوسجاوالىاهىإضاأ

روبئشالسالصادىعاللىصنال
إمأذمتأهمافةاثهاالفاطييماألالقسطةادوئحلعايةاولةالدى9فىالهاولةالدفاما
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وبؤبرىممتازحماماةرجباالهاعفانقارةامنهابهاتهالخاصوأمامكليهعا
انفمامةصهاصقاءدائاباكاايهوإليةصتةنفىلمومارادارتهئوإلءادامهص

لشاهاقصداناياهالىثةفىالمفى49311شة1ربمنالفاتحةبرأينيمدمعاهدة
قةطاراتيداالمخسوأارسهاعلىواداةتةنيهأماؤالواليةهاثهارتتعالىلتها

نعالىلتالايشاانيبقيسكنعلهسامممايرداائاناينتلواازالتاالأوسالكفى
أشذوكلءنهمافىواليونجانصلينااناالمارفنمةبريوناثغاروأغلب

الشهمعالمجيعادةثاالهرتإىلذاساإامقايقيانهيناالةياكأا

اووساشمارةصحضاديةاسشالأطنالنيملؤيةقاسرةمادارفياهراوالنكاواظ
لىحصونناثااالثقلهاحالمساالمارةتهإولمذكورةاألمارةالموإدةاالمستبألة

كاألمارةءسااثنبهررةمعقتضىثهدمإدولةصانيمنضيئىكاالصونواودهاملى
غداراالداتعينتلملطالااللىالىوسمنناالكمرؤدأفاباالهالىمنجمألولؤفيه

معاهدةولفصخبهاسراكأمناقرااإآلبسبباالدولةؤه131هايلزهلذىااسنوىا

كماثرأدمتلماالدارةفى31بسستقلةإلثوألافارةاهاتهفىآلهلهادولةكذاطإينيهـا
والدمانيمربئااالالدوإةضذةالىىلؤيالذاقصالمحها5مصارفمثندخاهما

أصرأنايولىيهونأداجهاواوصروماأجمةنصرآيالتاالوالاتهولدولةبعانرااة
سماكرنيساوأمانينهسئسامه6البميعزليولملءايهالدففةدموأةالدولةمن
وانتادةااحةالىوحففامأهيياالنفاذاالحوانماثحدرزءساجيشاشتهطمأنلها

لةفىوالررلذالظلطامهارمامقدالوألىثربملولةالدانيةممراقؤقادسالاأحوبم

ونءرصناأنرطلنىلهاصسبمايظهـلمدودسصاكرهواطونالرفىكيمأن
ماملسوبواواكريتألخرقيةلىهلىاىإلخالوألوهاتهأوئعاقكلفةأدنىهممالهمالىا

حرأالتالولةلدانكااالطيينناسبهاآلبرأيسعالؤيخةفيهاقاباريةامصالا
كأددنجةلىلىاوالياتوهىثااالبفيةمنغيرهازءناالهايساقارةااتهص
أصرفيامختؤيملهـسدهـووإمايوسنةضالبهافيايراووبمألنهيئفويررة2لف

أويمترمبممنينرصبكبثإهلماويهمانداولذددةداقلمخةن5اهوهإنمساا
واممهـلهانفسانيوناتويخفويئهافىلعاالمسلطانباسمالبةوامعالدولةاولمو
لعحسالمماكهكرهاءخاتءسماأدأوسترلانيجقونممطإلواالويمؤظرالوالىفى
جبءهاهدةاذصولةررالدببارةالدابغا5عزارلوفىقصنيفىنهمفاا

لجس
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صربكاوااوغربااطونجةراالخمطشاألنروباأوفىلدولةاأمالكصدةبراين
وبريخازأبحرسونيهطقممطةثازابوباجنودهاسوفةاشادكراالسودوالبموا

فىرمراالسوبروءدااسقاواليونانبيض9ألمجراروافىبكوأبوظعةجناق

روفيثوالعىانلثاالطلعفال
3931شةأقعةأربىاةاشغاتفانمودااللايىونيةاثااولةالدوأمما

ديلةالدالمامنعماامهافبمثمباالكالوةتاقبافوالزاامةاالدولةتايعةدتدص
البضفىاالايإكةءهاتهفىويحىأفأكاثةئكوانمسوصاراالبرنيةاا
شينالمايهةةوفامليةلدولهآادهاابفيةومنلبنادقةراباوضثرلسترأ

رونشوالعثاالثاللصفال
نةكنمصثةاضهـاوالمإيةأاولةاللىإمةتازثشهاكافاايونجاناوهىةاةثااولةلداوأما

الىناالبافواانالىاالءثرلفأئةنحوثمانمطادلسعالذاكاذكان6821
فىمرفاناءيئوذمفأفىآلمااسةماسباذاووأصالمايونيدأايزم

باالسفارفاثدهتةإالهماالءنوافى4فامحاماصلىءقواءنهسمأاالاقةسامثااآل
االتالجويخحهامنميطبصراالءمقافىيرةشبمافياليمةاهروهدمااوقوة

يضااةاتاوقاطائابعربةيرأخرفياوإطمايةالةالددطفخصةثيااكهةا

لروفيشوالعرابعاللميطفال
أواسمافىئمومالئاامارأثافىءزةمثضمةيثلطاليافقدكااوهىبعةالىاولةالدوأها
سنةتختالهافىيونةمدبجصلادهااكأشمانلىاالثحادافئأخذرزالقرنهذأ
موناوصكصدهاصرينءمبعةموبىانسظامالالدمندولةوصارت7821

تجرالمذكوبراعدهانجوباشاوفراالباقىوفىابعضافىبالغرمنيض9لمجراا
أوسترالثاأوسترياوعدهامقالبهوفىلافىقةبحادبحرلشرقامنوجمدها

المقصدهافىفىنفراعليهاباكاألمامزيدوسيأقىاأويراسفبصزا9فىالبعف
الىملتهاشاهان
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ىلطرشماعاوسامضماللمالىفال
ررولمسااالندلالمفىيشةمظزتوقدكاإفادولةفوىممصطالخاهولةلارأما

منويالقمهالدرجةبغوااناللظابعداوقمثوشملىسهناكلمونهالممأكب
4طبفىامااتر3انمأراساسماءفأزصيفتوأئصىوةوالهاهارفوادلاا
شاعرهمقالثفاوأملوفينقموا

ىفىمعسافيمدمعثفمألقابىسأندأرصقفىفىيرممط
يمداالويةاشفا11كلكالهرفليرءوضعهاساطنهاقابأ

مقلمصبهءمهملت4واسكاوالظلماالنقسامبذالظولااللمجنهدولةاستعانتسفسنئذ
نفرماوةقىراأءسحشامنتوفطلمجييعالىصطصأذتدأبايفائدةصذقوق

مقدرمنمنربهةلقتلأواديخمرلياماتبدالمسلننتألزثحيذاناالعهطح
ثمشايدىاوفرأسواسابزايرالمغرلىفىوتشتتوأكراةحفماةفواصاأصاواأئحباةالىم
متآلذااتززاكاذاجدهىنثأنافىءودالسألنهاأىولةلدأمترلكأورنمملا

كانتينائمصمسلكنااؤنونتكرمنبهفاناثاسأرآلرباوالالدولاسائرملى
قىاثىطولهماكاانءنبأمراصتشفآؤلءنانئمقيإعرثاالقؤةفىدةحبو
سنهرأنهايئوأفريكللهندممطواآأمرفىتصرأثسوءرتثعالىلنهاشاكزلثماننر
أندتانالىكلثةفتقهـ4أرفهفىالتهنةاالستدارربرأصهفيهسانداضبصافيم

سءاألموالاالنقفيهسمااظإونقممتابوسوتعراضلهسهثيرءنسماعنونرور3ظألثس
ترببلىملواححمتىمدةوألؤرةوئارواسا3غفاةءناالةقتستفااأنالىوروا

الى6821سحةوهىءنمنيهطلبفعربريلءفثكآفىأزأمروإآلقالؤرولة
التىبمةإإامانجامايمثثاحهمومايوامؤةجمةجمألطمثرصالهمفايستة3931مهنة
لموكزإلتسماأوردفاودادوالواتىثمريةبرهـاماجموءآلاايرلهانفىااامسناروا
بألدهالىألمضلوهسهؤإغفرةالضمبدالهءنمثملطاليااابنءاثاهمواءاافيألياأور
مسنقرأصرفااالبوأغؤهمشرهامغهافاففريةقىاالىثادوابهؤماوعرو

لهمطلهافاشقامماصوظآلالمرتمزدينالآلوأثحثوانبملىذكورهاامايهغفياعل
بددببعهدةنالكاامازللماانبإ3ثؤونألحابلواءلىوأبذلك

وبصر



7

ورىسةلمااهاثهدصيآلوالؤااالدولدءنالانالىمغودتترأبرخلألاأهـجما1ص
أفريقياإشطوبهأمرئستعالتوناولهاتامةءشىسهالمتراتانقىةما

دهاجنوككلاالوهاتهألماليييننحؤسهاعددسغسقياؤسزراالووآسما
كاالافىآلبوزرأئسافىمضالبفىأءراالبحفاثرشرفاضاإلأنجوارطارقبونجكا
وقاءدصهامدربدبرمالالمذكوروكاكأأالمحيماوءرإللىطالىماألمحه

روفيتنلحوالادلصسالمممالفال
بازماالثماالندلسامنةءتشقدكاهأطاليرامملكةوهىسةسافىايمةإاوأما

وررجممماأالمحيرقفيهةمهضاءكاةنينلقوابوتمثليهاوااستقاتتهقرهـإتةوعند
8والهندوايقيةافرشماوطفىىداواالالمىئفؤيينمسةباثحوأرلمبس
ؤنبىاكراالمحيطغرباايهةاخدهاتهوؤممفطهـبنمالخمهانحؤلألنةلعممعلىبك
بونلزارتفناالاوسوؤوةربايةباآيشبونةااوفاعدتزتامااكااتبةءآل

روفيشلىدىالعابعسالللماصفال
شدنافىمةفىقفاأثواوةكاذاتفرانماولهاذواطىلواوللداوأما
انناولنةنماوايعافىالتهشاهانعايهاآبمايلتمأقىوسبامرفانواطءةوا

وهاولوالاصمعاصروهاوبهرلهطامافاتوانالمحايهمنآلحوتااليمهاته
ةكوشكلءثههىلمادولةباةيسهاالحارغأءلاةلصرهسعألسزاسهاأهاتضبم
ةوكخمهاعددسبالحاقارالناحيعورفىاتهوالساءلنفوساميونامنوثأل
طاليااألبصبصاأبافىجمدهاومباريتختهاءدينةواقديمواستقأللهرينملأل
يماواألفىلماوالبيلطاالوشكلماإبلعيفطربانياثاليغليماوسفيلطااارقانموا

فماواافىطرأعاوانآلفافزاولالدقدماهنالمذكوروهىطاآلهونكراللىا3ثا
سوقاءستاإلرثااللصريةجيثهاوصهوافاصاجمآلنمدافيىألامن

نركطوالعناملمحيثطالمااللفسالماا
نياوغربافزساالمافثماالإأوستروشرقااليارطااوباىدخدهارسفنيهادولةوثا
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ففماالسساخألفطقروندةنياالفطساوامناثداوزثوقدكا

لهاالةةاليهمنناوءبهرة9االوللدالحبهبفاكااللتقأللمهاتمأناايستقأللعيانا
حهارلهالشاذسكلطتوالفارىعمرالهدىلىإاالقرن91اسماأممطاال8أمفةإلذك
سا تخهاهااهـالمجاانننبمهةاوردآلومحهاوحفويشوء

رةاادفىزراادةبمثارؤفييمسننثيةلمدصألفصمعةس3أنفىهنثضاؤهاأ
واحديهوبلمدةءاملىزتسبعةاالؤالهبذوالمجالسمطيةثكوماثنفلى3راالس
بارآلديضايولإاثوثحهاماولةلدازيسهو

كأرونلحواعاسصاالالصكفال
سالى6أثالمحيماوايشلىرالمسارإلفريساوثمساالوعدهاجنو9كبماماادولة41ؤياك

وتختمأليينصكوكسسا2ءوجمدديماأوالمطهوالندهاالحأالمجطؤمر9ا
ادهاايمابأعراستقاتمنساشطقاتنتءنوبركسلةمدءااليمة

فتهةااةورء38118آلسةبتاالمتياتثماالولبايوننابعدسقوصاألندهيه
ثروةارأنهااالثفهـاأبضفمسرية64315آلش

الصنماالهمثماشاللصفال
وكلرالجمةرلمأواويندولتينءيتعفتنالمتركبةسالادولةقيمهاوراة

مآواألمغصفىارةاالدشرونيازراثهاوواخافىببهيعماءألةالم12مهمالهما
دالمكااةلنفىعهاومهلؤنقاالهكارالالثقىالكاررأوسأالمبرذيلقبواصءالظ
نكلكاكلتحدا4روعليةاربوزيراضنآنبمااوءغىلوموردوغنفهـادداال

فأماظهثمرةصغئمامهثتة9أوروبآرولدم1أن5ثرياأدرسودولةيينإيهصيما
إسافى1ااالجأسساعماعاءنأهاليهاؤمنانهـعيثآلاساإامةلصافىخلتود
831اإسضةمابروسهلةادكهاءنزمناانالىبةءدةإحمىالىسارألسهلهااربئو

ارصكددوصابةاالقىالعصنقمننهر2اإلقترثاوالمهـإليل11وونهاقضامالوفىبما

ولةوالدلصربىنماواووماارباةهاصصحيدليمونأهثينؤبىآلسهوئولةالدهاتهإليأ
شردناسياالمآشيماوالىالوالمانيادثهافيعرةلجاوغرياوايطاقةبنارراوامليألا

اوبىالى
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آلشملىآلهىثانماوقاءدةيناآلةتهىءالولىابهةبرادةمانياوقاسياوروهـلىا
لىهرمابوسنةثهومختت

ماكاثمادرفيشوالطممأفىالمايملىهيفال
وءنفام39ةحراليهدبعةفولدوإلالىنساواصراادولةسظ

برإينإهدةىءتضبمةوهـاجانلىاوئؤذكلمادةلالةدادألإهـتارةادآلباالةةأمار
أيضصامىاوثسرقاصثهرباكاراباممارةآلهاالةلداباجئوحدةثلولةءدرتعمما

إدولهجةاالىكوهرلبوسنةية9رإلووغنمساوروا3هـالمعااالواماونةوضير
دةالماىضسايهابمةايفطأمهماالدويةءعتهطسوصكالإألساادابص9تصغضلعليةا
إكالدثهاسكلىوقافهينالماةسورةلىبماا

ونااللثثاالاانئننطلطاطممممافصماالا
اماقىاوفىضيافىلىاباايةوالألماوكااالدلبخضواهـذنيماصوماالىواآلكادلهادولى

ساااضاوغرالواويياالرماأل3وسياوالسودوالىابصرااايثرقاويمذهـنةاسهرا
افنقدمةالدولةاالمثلأححويمةيينثعخسهنهانحويوءددسدءثابؤإرستقاس
الدولةلعةتاأتونحدماوةوانةنطاروالمإتمددطافىكاصتتكدمةلذكراااالفىسثا

ماثمإأةقيءةنثثصحبانشلفواقؤلملىأانجالوالباكلىتدتصةاا
اهدةمهبهمتفىستقااثمرواحدأتتفييأوأاسائضدايناشااءشئدتافسفا

االنالىلركوالزالواءبينهالىاثرممنإعلىصاروسفةعافئارخكابعديىيرل

ونكثأالثوالاللثادتلىالطمفلىا
وكروةواريةاطفىآلالهكلإسارةزنمارودةياوفىءخالةلدفاالةابمثالدولاوأما

جالجهـاخوأؤدبحيممنرابكابهايطسصلطافماالمحمطفىطاثآنةمنيرتانجز
هـبينآلءةجهـيقوافىاثمامابحرإلمأبيليفأساوهرامماممةساهى61اقيامت
لتاولهامثهرشدرةتهامديهيوناوقاءثاندثيصسنهاعلمحالممنثرنحوم

ذلكعلىمأإياذمأسسآصومكلدندافدوبزرهسانةاإمتأيمفى
ألم

االعخحاكوةضى4
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وأسوىإلقيصاثاأمرفىإألت6صاومتميصرأةفىوغبرهالصالحاالرارأسوب
نحوماثةهـاتتبماهافىدنحبوسصدديماؤافىأوسئراوأعظةوبصبافى
شاءاندالمقصىعنضاصمفصألفايبابااليهةهائهعلىمولااقىمليوناوسيأينمعؤ
لىياالله

بعراالالالفال
إلءفيهوايم

ذهاجنوبالىفاسدعطاباوسنهرساالثدهيحوندةالولةآلمنهيادلثاوا
إتةىاذأنازماوايمباارانمنياو9برمماولىادوتلىكاززرثداولثالمانياوشرقاهـكاةا

م0381نةلجمكةاائفصاثءنهسايهولادابايويطرسغوطإتجاليلطامع
نجاكصفىكرإتمولهافممفأثمانمائةبنيهنهانحؤالثةيكددسي831و
سألانوناماعثرينشثاسرردلأفرتمياصكاروأطرأيووادوماإا

هاكآلألمالثاجممأاوقاعدة

ساممالصاماصفال
أفأللؤبئل

ارتهبادتعلهاءماولةؤصرفيةلنمةؤالمتنجااالاولةادنآلهه1وا
ةرءنقلىضاثهءأمعدراسبرخفييشتاسوسبهحدةالفىقاؤبئلهمخايةلداا
وءاحألهـابروولةلداالسكلدولاهأثهخبههلىسياسةوالىفاشزكةاالاانيا

اوئمرالباطإللاووسياالافااياجمألسويحلانلماابدامبهاطودياة
يايطا1صمآلسةوبانساوواوةلطمالجيواندةباهالرهـوتئيهركالدورواكرافنىعا

بهاينهىعببلأيههـبرىلمقاسالفمليوناونةأراحدإظالمانسومددإشوا
سكلىلقواأساءابمءردادكانصبةلىالفقمهاالمةثامالدولأوهذ

مكدد
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آلئالراولةلدابهالةجمألةمرصجالظسياسةواقاالزيناتاذالهـئى

ادسسالىلممفال
لؤنهبىوا

آلوكلءثهمافيلنورؤيموالدالسوشدومنلمتألفألروالسولدماسادوإقيمغآلةوارا
الماشاويئاالصمانالمعسالجمخيثماكرواياسانواؤزارةواآلاحماالدسابادادش

مةذالمحئماعظقديماللألةززراوكالسويدابهومةألفاافارصةسةلىاافىوا
همطأئأالةاطتماءفىقزداواسضالصدرساناساسثما3آلمهوأخذتانحركلدااغصقمالتفاس
يينآلءالستكوتيونآلمافيلروكاندوعاالولبايونناطرزسمغناالمايها

وقاعدةونصفرفاءوسرروتالهكصوإينإمةءلمألصكوأرولدالىبزصؤدمف
حربرقثخدههاشبهالشينااقلمايماومحدهقىنهيستيانإيهرءاادوقآولميماياالولى

مدألموثهءساألاثبؤاعاصبموكإتلترالصسبضافينالىثاإقطباسايةنمالى
انذالايمانادالمسرأبسسالىظثوانجواوندىاوضكرباخايمبطقيافىلىطلعغا

اهرينملطاالخيماباقىاوفىضابىؤفىرشالىوترقالىاايعااملمن51

ابعسألىلمااممماالدا
لؤنوافل

اقرناعاأوالمهفىرواواسويدانصرررتوازكرب9لدااولةدطآلضاوال
اكلارتريةوالفسانيهأوماثنيهطةاشدلءثأوافىمءآلامرءنثءشاناا

ممارةشطأوهىائاتهنوهوساليشالاإئوالأماغساواءااوابوومن
ذكرمكندافىمصترإقىالقرلطكااذهـفىألهىياالسالموازنةبالنقالحت

ثمهالالطالبهـااهن2دممتىسزيرةيثجةللازبئاستةفافىألتهاشااذلمايفاا
الصءيدوبصراجوشرقاضأيبرسياسانماااتارةبالثفصرزويحذهاجفوبا

أيفمامادإشلماصلاراكرخسالخايمؤثرروالبينلجنهاالفمسالنلثلباا
بزائرفىاتكبممهولهاءأسائةوساوءكانحعومليوبئصالىآمثاطرابىهـانهرباو
ااغسءنسلمجوعألضاثءراتأمرولهافىباأورومنمالىراا

ثؤمهاصتفاوقاعلىأآلوءشريئواثكلوماثة
لافها



51س

قيااماالاللطالياثفىال
امالؤبواكل

مفىدواالالسكبمااياركماصاماعتهابالنياراسممايمإىدلىاددرلة31كلمهد1
دبالدوشرقاماثدابمالمالساهاشذوالأورألمماأماالممميا2لاجالطكمإبيا
وغراللسوازءلروماواولمدااللىجاالومبمثارأاإسصفيلشمه149انونهـرفىدالأ
ماجممينأريناوثمسيئنيكؤدارأك31اسهبيإيهةاولسحكاظليروللموا11أ11

ونانااوهؤرزهبمما4ثيضارجحالااصذاأفىونااياليشصيم43مروالملاا
انيه9كفىددمفاافىتهألالفىصكالبايمواامسلقهثوملىممألسبىلمان
له3لةلد1يركااوميمحساذلةلالدنممأطبذسناقيإسوانمهصإكينمال
أومئلفىإلىتبدلميذهمثاأممماذلثرأدتأكصيلموالناكادكمهلىألدةءاور11
أأبناصآهليملىمبرهمثةرلاأاطهارآواهيبأانذةيرصرمناليمشساثلمكسهمصلما
اماالثلمهفىماةألمرولايخبأهلانواللمحألمتاكاثرالأاسأمكموايكلسفى

فيتاتوواآيهمألاألصالفارزااانلشحماأفىلثئاااااليالمحميبمأصألبدةاسمةألا3ي
اثهنااالقايلةررةهفىامحرلمسهـارفيافىناأمالىمتز2زيملهالكإؤثمبئاشكهـررهؤا
يكللىارزاشاددذاتماالطزلقبابمبالىكالطامدةلاألمإ1اكغايدممالماءأاكااا

8االاالباسالروررمثاإللةكاطأمالاأهيةورفىألألاثهـماةههبالمهإقيتكهـهيههلمفىالإثا
ساأثئاحهلىملىقاطان1المامط2إطوراميماأللمال2رأدلى3فيهصلة9إ1إب2
م181لمقسسهيال1أسلرأمسدأإيسثمالطأنرمهثمطةماا1إفىنجافماألةكرأا
دةتأونهـاالإالةلمهالذدالمهـمثضلنايخألبيرايامبهااليأمبهاالماهايسالدلكاه88لم

لمكالفاأشرألقتللمههإثاائميطدلوصسيلدكسهـكاأألاكااهاالألارءمثم
أالصالطلمدكلسإاأللةلداطثأالذكليحامالؤاليادالمئناءلؤلىألهأفىطالاللهيكئمإا
ماكانضمةاااللناساالىفىائىا3لمم11ةةشاذالم
ديناالرحمهااللةلةلداثالشاألولمبر3إ1ممالمطاأالبرأللىأدااإطاحمأرزيئألون

4سابنلضباضمرثومةباائهكامريإلاليمسننلمءصابناياللمىشمابهالثبراالالد
المهاالفهـههمهئاكأبنردونةالممىاكلمائطاالصزفىيافى1ولمىااإألمح

مايموبملصا1لهزائهـقاىططممادةإشفىامةيرصفةئدلائفئثلئةمدفىبال
كلؤمهيماعأاألائرقىافطفؤلثالدمتالىأنهثماثىةيئ1لمو دوممدول
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مايهماهىالى3نالاإلغتانالىسياسيةالدكاواالربيةامضونامومهارتمنعلفه
باأوروسالظآلقيسيةءلالهرارقاافىثثاءولواقىواالتمءوةعزيدامن

ثروةافهاقلةدادأوجبالستىاولاهاءفىبقاهبيدانادولةئمسمانتلماكلى
ووهـآلنودآصاومماإقيهاكانىانسهءمارىازصاخسلماتضدرءؤارفإوا

العمانامقىانبقاسانمحيثللماالسكيانغنالحبنلةراسردةلثافىاالكنددهـا
داامالاسااكمبهإلإوحرابضان5ساؤنايههااأرفممغمالظهمنألاليماءق

فألحاانكأصأوروبافىيةصارأكادةاتالظزثءاأتاعافى4ثممألمؤرتصرفيبكيث
أنلهوالصألنررهسلى41مرسهلةإ4كرولأقىةدهسن5لهذناالعدجزااداأدازا

ذلتوقسءلىقىاؤالرزتأله21أراوانصاسمدهعالهأنايصارفيلقهبههاليدض
الفءمرأيهندرإطلىأ821اوام76سنةفنىتمماشةاسكةالشىألؤاعنذال

فىالشبداالمجهيئمنىفهاليهةاهاتهادارةوأماالحهـناوراواءصذالثاثافىا
كامنهاماورئامبمصرأواتئآباكزاربددمهةيالمبصواجمهةلمارئاسذائةقالمما

االدتهبعلىاتسزوااتكاافىإتصرفوالذ9ةييخةلداةالىياسئهـ5

فيالواللمارايابهى3إلالثمزمتلكذليثمزفزفاكظفىبهيخووءنإرهثنضوا
تيشاكاالملكذوعمنممياتاثاوفىوللهاوفىلكااوفىإلنةلدافىلتصرفاإلسةر

بمجاسممىااالمجامماماجلمااتههسافأولالوالإلثوأدارةبهرالمالشادفإمومجا

سياسةشثهرالىالهيةورإالاشهفيماتئياروحمرةاد1عرنثوهوشبهاحمالسلطنةا
حداثاطالنماسبلسافيهساوالذادرزدائهفيإستهوكإللمنهامحنتصةفاحيةاراظ
عفىوزراهامكامبارزدفىظ11قوتدأمأريفواخيالمااالمدوجمينئهاوأصأقوإنهنا
اع1مةالمايمالعائلةواسثضاهرافيالومنوإتركبلةئياامثفصأماآلحلها

ورلضىاالزمالولفادؤعيهطءؤالعضاهاوحضواتمحىإكاورلمذالهايئمبهم
ابمئثلهما81ءقسرةكلالداافىمتقايمولهثفلةاعلد8يصضرباالستدفىاثاوا

ةفااالئردويإماأسهمهالذكمسناتزاالسثافىامبالسابالوفامفةمعاق
الجخاإلورفىفىاثاامواطلوألةواوفياينلمةكاراكرسمةداواينقوأقاة

صرأكزهاامأافىيمةيهـوليصااالمبرابهاتصزلالنمصوكلمةاسالس
اءألااتفااألأوفاتفغوجمبمايمبهرفيادنالىفىااليهةاتءنهثذة

يميإلثوهلورطمبرالقذمةااريضلمعااخمموصدفىظيهاسساثاأبلسا
من
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ملمجلابخلىاالمجاسابةإساكقورذعالمحاسينأحداعلمؤازعرضماطمن
عاكوامماجمراقيسصةوظرةيخاياألثاالآلإإةبءذايىإصالدديئا

وزرإهئسعةنالمؤتفلوزلماامجاكاساهـاطلهوروالمجاسالءكراااه15ذاااارتادفى

يامارقيبمحبهلماسادسالسجل1هـ1زرااكرةاطرنادرااألبمضكرءلماما3فأ
افىاغؤئأفىامدفهـاتنأوأؤصامفىاجمميمةالمانئملىآوزالفههأءفاه
يالىدامافألمتمزفايهبااقامالفاالبوإدىأوفيالمدنكازفوأهسهرهآ

لىانولذللظواليضهفىعدثماحمجهالمءجماطويىباطامماوالبلدىالعام
غرأمقىفىريدحهـىلوهدكذثضهأودواليةاامماصهايراهافه15فىأدضاألكالألقا
منفاأصنبمرعبهاسمممكلاكانانفىوكالبؤفوؤانباماهو4ةء
بح5اأعضاغدفىباقءاالحهجةكلىئئمكميرجعيةفوفىكلكاناالأ
ووظيغتهايان5الابمساريشالاباقب3وزيهضمااأزآلجماالتلدوائووالمشيئا

مدءةلوفى3إورواالمبراالوالىضاه15ذاانلثألثلفىعلحيناقوظشكالبشاليئ
االرئاسالمجاسكضاءأمضإلذىواماأحدأرإلسةلتحتبادصبهاهـايةأوؤر

ابةأوأماالحاسمنطواالوايىألصجاناألالدائومهباراناآلمنوإلماد
إآلامالااللفدارةاآلإباررتاأسالافةووظالعامأهذامالسفاآلزتداامذلىا

امالاتهالمحدساتجارةافىأجاديةاكدثاؤيمواطابادانامالحج
برئيممهنا2اوأمضاةشااالءورافىيملىوصبهالسإلتالمحافىلممررلثمحبها

واليمؤاذالملامؤالرعاقهةرةدابالآلشيهاجمكلانملتممقىا
أقدءهمعهـجمهعياثاهاتهورؤساهىاللدخلمنوأمينالدولةالرزبماالداا

وهوإلذىيلاسهمءاساسسومنلمججاثاشفيذرأىفىإفاارألخاولهمةاثافى
كاالتجكالياتالسوافثشداإلالابئافىيموأسمغودىلاوزتساعنانماةافلوص
دهشركاتضصكا3ءإولضيأحدااذاسينالىءانإءدهمةوءنفرندائةبآر
ونانيميىنرطماكفىقروي4شفاسىفماامأصهاألذلكوضفثرعندفى
وضمهوفىصنةيلرينواالخسعنمحدأنقصالانعرمقابأ
عليهمةياالرولهفىالملىسمالاكألكريماصدىيوممةبفىءصدوداالتىلرألياتا
األصراكاوبرلعميهشاوايهلسوابرإيمةقاءدةفىصةضاورارةالندافىاليةصوضو

وانالجمهةاهائهادارةسفلريبوبانهىاليهةاعبعتوتشينتلءإلثفىص
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اقافىطنميملىاالألزويهماةوظوثحرءننسوؤوالاالهاسبمت
يارانلىولهمبخلثنائهثمورالمبرال4مساذهوئلةاجراءانثحاديةداسثه

الثم4أغرافوانكاسئالىاالظذدالىوياترمورخرىعرءقكدءوتفعيأا
ممغيوجواكضإمكهـهيىيهوأتماعىثحولهفايمإثاطزججع
ولهذاهواتاثالىءورمااوثحرىاراةادواالمرأعاةاسقنلافيممعوأغرامقثقط

الجنإلةكثرتؤاافيهاثرتوثبهةالمنضىفىقيالخسهـيىفااصاكثرث
اهـفاباابورواالثابمألثةلةواءاعهثرتمماذاولالمهـأكطبراالادا
فىادتحممرالاسالروسيافىسكبيرةاالمدنافىأهالىنختايةيدا

الىةآلموألرإلتدةصكلدلؤرالث6931لمعسنةنهملعاللكةصجهاتفى
الأوروآلرفلتأفيءقالواةليرابحراءاططابفىتزوتارةدشه4تارةنأصعداال

ألةلعهقىاتاالدولةلىباء1لمألغاد3ءحدومادأوهءنالذالءلىوزاد
ماياكارمعالأرتاحثمالىاللةشاهانلفاإكبرهافىقىاال921ا

ائجيرسكلىيمثسةاانمماوافاتالؤليةاقاارتدازفيممثاواليةكجعاتمنهمارةادأحممن
ساننهميؤآنكلزمساعالةفىنسوااوأهناماآثالجارناونهرقضصشون

يضلمالهم

أقعلحمزاكاناللنفسلطلغسيرسلملمةاخاأيهاإ
لناداخهاأقصحلىفؤلمجرليوابالسطوةذقدحتاكايماوسالرايهةمالطلفماطامص

اءلىررءرةوإءكةاقىلىررسكليراظرةلإقأمااصرفإةلداكانالقيمصروألن

ةضكافىتهدذاوفىكااوساطاالفىءولةلداالأنواليصرفيمسةظا41ظوظ
لئالكبرأانرراهوالبغرأصادؤساالمحاذمينلعارفينامالاللىينتشيماثهدثمصإالأ

مشعوفيثىوهوسنثهـاألشالغاوزيرهانحتىتثازبذأهـولالهااال4صممن
مرمقانهليؤوإيغنينطايباملذممطاسضهبمخغسنةوماثرونشلوزارةافىله

اوصععلفايعفهامارالألشكلوأضم731آلتألوالتهائهمرضاشسدلدافى
نهارفمهفىبندوطالحوالاشزممايدمرلهانالىالشهياالمماشننائإمئه
فينالعاينامعواروزوائهلتدابادتالفضرهوهاالىذلكالىأداوأىاستعفى
الرزارةفىمثقءفمابمآثشثيقبلانتلذكطابىرلدونممهـهزاوفان4لألةالموكذا

بينساوبانميثنرفيلبيرةيخانهامدارتولةآالدنقذ11حصسلوبذاإلئيهطسنةا
مدن
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أماىهتثمااقسيىاوألياسيةلاوالةيمالىالدارةاالفىةلزيهالقاأوروباءدن
أحدلىصسمئىارعاملوندءسةبعمناساكاؤجكةالاآلقهةيرهامنكأ

إقاسابامارونموصايابااولمجةيضربوناقويامشاجانآةااواحا
اساصابفتهـبمالساغآلفسالألضربااسوطايتباالئإثأحدااوأليأ
دماساأاسااانآلهىالوايانحمضاالصرامالذاالرومشيئاإأيلأوقالذالءلق

يئلسحواكاء4اةلشهءدالىنفآشاالافىألومةاطمناتاؤبيدهوريةا
روأقآدهكهتمنلدوالبااافاإاالهالطاساالاتالتدألاصداوأمرفيبذاليةقرا

اساغالهالقي5ثمثوابىصربااالوأءتفماألي3منءةاطاكلباالانياألنه
فيهماليصعألال3اهؤألهانمأكالماذاهـكبدعءفأحابهكرهافياصااقاللةاإ
لماسنطبسكنامنماجمهونالعكألتماطامأصالمستفاوانىءلااذاال
ةااءنؤالهغلشةا4ؤثاننجوبئنأوانينمانثاكالذوكاومكأثاباأ

أةءلطاألثامعمألقهأذبتغولثاءةاآلاذااتربواءفىمإبأسكأ15االفىاالالن
وءدالامجانطااسلىسساسقادواشيأماطإبءكلمفاوطامثدلدازويم1نالوواالذل

ءمجبونةءالمسالراوحبقهـسمنهذيؤمرزقههانورأاللذلمامدقثاثهنل
مانوصذعادلكممءلماعفيصإكضبالباالمودثعنداءطائهلؤمضلماباغا
اءطاهمراالأورأوامنالفصفكراماالخالقرممأةءفىثااصغهواامنمدوهـ3
ماأفواصثةالمهـهاتهسامآةفىانواصشرااائرسهحماافاالاضاانواوةاط

انهمقيلاذالولامصرانذاأسالواإآلفانادالذفيواللىأهـإمسالينءفاامنكئجرين
لوقىونالمأشيألفةفىلورةالان5لالاقرندافىصهروانمانجمحصرفىأيساال

حلسافيالىضاامحاساراباالهبالألمالمالسهاثعأيهوانيمأنابنإقلواافةنعفى
ورةارالمذعإةرر4فيويااإنهلدةوقاءمفررباألىتدزآلسالمةالؤةألمحانمان

اليفربصثصيونلهامتةفىاالأهالىيعشاءولمجاوفىتالوضألقهلىافىكضب
أالقديناحديآماقرررافىآدارلشبالذكرمعأصردتكا1شهـفقاضيسا
ثةفمالالابالوبىلوافىورلمحألايحدثلمأهاهاباسألمررفةاكازذكانتلتىاهى

بلدةاهاتهاهأحدعاعلدبتألفاررئلةيرأفوؤشينقذءاكسكنالنصاذلسادولا
باكارقاالدينايثهاببئامافىاافيالدبهابناهارونآلدالعالكهـروالىهذا

ديهىالسبالولك5تمؤصبمانوقولبدإعنفسولهبجمإلدواضرلأيدا
ص8
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ربثهرالذىالعاهئهفيأمثالهمودعدافدتهصكالنااقطةنماخانيئدص
صاالئجةنوسزنهسسصقحواتحيةءلىيخةالمدإثوأساإلمنففهالدينفيه

شعههرافاجمراحلىىحمماوهىبارثمرقيامنصاوالءدرجةبعينوارحونكوس

وقصيكالماواكطعاصمالطاالأطميفال
االامحارذكرهمااالطأسااحاليمإنالداهوانءأور9قمعبمشحهمءلىاجماوخألءآل

دودبأموراسالتاالسهفىطةرصهمامضاداالنييعنيةوتنقالكطكلهاعشاسذما
لوزراامائوااثهـرالوالمهامجأوزصانصرؤزلوويايسماموااصاشلىالمهـجمألءوبة

وجمدفى4ورإهسأوزاءجماماورأوءالءققىتلانعةلىسلدولةارئألسبازن
زإلدةلىاأرةالفىاآصشسسهاحتىسءالشاا4اجمىحبتافآوزراهؤالهـ
ث4اءمالدانوة21اكةابمملىسافىالبدءصئااالداراتيألوأءولأوحهـفا

ارالهمإغجةاطبسصلىصفريرعاتهسكنيتفزعوقدبرآلالمحرءآلئجماااثمرحبةانلىا
الاللشهواحررروالمارفواالحكاماوزارةهاتههنالالصانغهرهماهلهرةوفاشفرر

فردامونوتارةجممدهممأونيهـا3فلسااللهؤالءرأيسرفىلءيبهويانةألوالدافاا
ذكبيهقذةازيطملىومبهعهرتوهفءلىماذينفواعآلالعنداطليرأس
أءضاالابعدذلكررلهوليمهـفيوظنهاقربقيةألكةاللصاححبحينوهوا9يملىدالى
امهمسماولمرفنحايقاسفتها5ءنومامماقالؤ41وافان3أوتجديامائلصر
بيداثهمتيادأعضواالفةان5صاناألسكهسابدهىأمجالسانالوزراهسبءيك

بعفالىالاألفؤرثالعائبعمقتثاالرياورائماسطةاوالالكةصاحى
لملىاالهالىتخبهمالفحأأوابألىلنواباإسسبمافىدثواكةاللبعفىمنافماهاالص

فاصافىثؤلكنبلتلمنثخمواافىروطتيارسلىاالضفىيةانايةمعلومة

انءحبلممأاوءوع4معاةداالهلهصاطههةوسرةنارفيرةءااقتثب
أوأحذارزراتصرفيفىفاداالمجاسهذاذارأىفاأوالمافياالفةمجاسى

ةارافىإلففرفيءلىقالنها15اللمنعهالىمهرأيهسثلىلمهىرإلمعترمقصأومجهميس
المعنرصقءليهوأبدالاتجلسكمقاعترولقهفىقاطااليهةصاصبوهنايبميئةاالة

أنأساالفةائمنالباوغفانولالحلهلىبآضملىجمللبطزوإةباةاالأوياذن
ءوأفمين
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ي3نفىاالولااهمالأهىووةأإلطوفىماسسواألمربفى4اسرمقفيووأءة
ثرمقالصزدابدالاالانهئصايهذوورااصفىصلمساألىافىمتافى01بمنبممالىأوضأ

حمبههفظمنلياازالدةءمالمذاذاالءآلمارقىيواننثبرهملؤنجيمالماحممس
مننعالمنىابوهـثتمواالحسسياسةاواالمالفىكةبأسكارزمهمالحأفيإثاا

مناانءصردهسامم3واهليسذولاسةماشتأجمانازداكلوءنىيخاانام11
لأماآميةسجاااأدارتجملأكىذاهململهاأاصموراأمثاسئرأكؤ
مييامهـكالساالسياسةمهـاثرالؤيهـاسهااقلنرررةكامةةيةثهـلىاثااحأجماليةارةدال

لهـساجممفامامآهرنجهـأمبهةلدرتهالا1أئهمحمملمذةوبئةلهـوطمهـصثطمثا
لمإطاالهامماهلط5احمألامضعاوميمفىامأشولرماالمهاسثااهوالسثفااةهضمد

بوفماةافيهمالفثنليمهـثهكامالاآلاالضضامملىسالبانهةاإظراهءاوايهسا
افانألامتفبفهالمتلزجهااللمنلكثرؤشالانإساميالاوآيهوبئة11امو

لىفايلدثهوأكاابكلأصلمفسماتهـاببهولأإليمه11ىاذالنمالماشد
قئليالثمهـمياالجةلأإطصمسوادشىساااليلكايراصححميمفىافىزوآألولالؤن

جمسمساصماكتااناواعبعافىقبإإيتئيمكصآفىجمحااوبمهالص
غداؤاألهافىساثدسامألمهوذيمانائيالالهلطاألهـثوانانهورالماا

ديديلةايوالماسفىمموبىد3اسالسكهكلكالواثإودالكةأايينىثممرفىبمالنا
رفسهماسافىفايمجمبيثؤليمااممهـلائاصلااماثهـاةإلفىذفىكإاففاش
ينأكووااألسأباثةثاالسابرهطااطالكربئثرةصهـحفييميالم

ألدكدماانااماامش1

ميهنراابهـهااييجماثإسمضملرةسنراالصناالوللنارااهانهفويألحأألءاال
اهراألبيضاسادماالمسمهيراالوأدصرفياماالميايثرفادالسيثإماب
نربىاولادهاكئهرلصكيهخوجمطاط1اللطبوئمازيالمكاالبيضا1ءطاااللحملم

فبثاالىبهااالريااوطلثهعبهلطةدصالالاهـبنوها4فىاباةسمدزر2
هااشكالوركلوهاةقيثهالى13االىايهاهالمةمرءمصفهإإكاءشااللى

هاتهثةالوإطرفهـمااامسااالمةوااثاالأئئرهـطرهقىاولةهوااافاميألاالاالا

ارفيامنألااماثاآللجاماألاكبهـهعثالتةميممابيقأربمهنلممةثالمايمهدلثاأ
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آلبامهمصوراافىاقاالتمررارهاغمدمهابىبتوناصمافةااصهغاساافان
االءطباررجاالءنالىتءالذا

ريساحمون115مامحفلىا
كرةايه1رااباوسىبىرايطاباسدهاشثروممرأكمثماسلطشةفارلوو

كأعوهىارقألصصاىكماوضامجراالبهاالاؤتجورةا81امائرارآلوالمهـاو
ييوناألءشىاذئأللمألجنألنهعمصنهامنعدديمفىبنرافيوناافااتممصسمة
نجأالطاساأءواليجرةخلهملذينااكاساأفىعمايبسصسالمورةواياقر

الدةالىليةكالأثأطوكماالهـمفانافذءنايمالمأفىوجمةلمألييينهوبمهءيعةضللوومينيا
ةاجهوءوقعهـيامأسضةرسثحوهانوهنثممامدءنضونوبىارودانقفى

مكافييوعإمنعهلاثزءن3أمومبااليهونإتاآمناكواالآلءىسامها
وتناءصرمةسالهلؤعءنعلىممولمغرباساطاناليمالمحنإفياالافضوعأماراثمن

منآلغرباهيهودوإمضانفأثحؤالكائةالانوفيممههنالصبهدخوهيسةإلاا
مةمثوواامألحاغابوأآلاسهليماادىستبداموحىيهافىاالفربخمن

هومط8اوالذهبفيلموجودالمساننحتارهممققاهمجممثمرالالمواشرعفيهايا
المولونماوهؤالساطانايوله3وإاكةلقااماحميممقوفيوالمىالماالمذهب

فدقىأأوءت4حدعفىثهـهربمماللاظثمطابفىثفىقاةاميرتثيصالسالمانمن
تالظالىمايرءععوبمقاعقلةمأوقهةيءدثافىذوهيماط4وفىةةا

كلاتهـماوثرةرةمصاربمثافارركاولهطقااالألفىايرجلةاالللناةلء11
مغمبههداسهطءفةااتهقافيانفاسوفىاثإقاوهوقاضىفاستم

دزةولاهاتهفىثةيألدابىوفاسديمةةاداسالىاتنضيماألثوممايآمعهـزإدامن
ألقديمةفاسىةقاننازبفةإههـواألصاهـةارففىيخاأالضونفىإسثاقامق
فبمدنالبفومنهبمباللسنذراهارامىمقمألىصوهزيد5اخكبرذالن
حجىيوفىااللذىضىفاذاونائباذاللهولدلكالسياطان4معيسا

دمالطىايولىأننسلمااأراداذاياام9الامفيملهكازالدسدلمماصالقفهاةاأفصاةا
هليمءكانىممااأميينفىفاسمقايستشيرفيفئذشقاينبابمرممطظ

لى5
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مفماوميةيالاوااديةااازلةالؤلهافائدصمعرىإسواللهمققاءلى
آلفونمليقضايرازووجبراطلورير1اطانإسانةمركبلدولةواامثمجاتا

يرجمولبلئائابتةفهعاذلةدهفانانطاماكأسإلألسيمااللمااولمجصئدىيىورؤسا

لاعةثنلؤاورذهموأاالقيلألطابع11لأرسكانامو4النيهءإلىالته
إليتصضملكارنخلمحصألحمللتبردسنةائةنحوغنذانورةةالمدءن

صالموانةأهايةوبصعفدوقوعثميابمةامنأضالتالفىالحيتبركاووآل
رسينإلةاكفىهوبايهآلااليممفىبمروالوردمدبدىنائفاالطلىاكةلما
دهالولىاكجمألنفيهمالالوأيزلده3نيلدهإصهةءفىلماآلقةتاثمنالا

ةلىفولراياجمفالمألأالرآهذهمشورهيوظذالداوا4ازصكان5فيالى
ائالأااهف5دأأونكروةواالىانإوأءلمماءوافيةرظاإأءجالفهحةسساناماطا

أنميوفاةوءنأأاة5ةممهجمبمائلةااهأعنهدقيىوآلاةبالورليعونهوءا
ونيمالاوهىنهـشإغاءآلةإلىشمفلهةةياوماثوءن8ةبوفاظبيمفاناماإا
دالثشلطاابيمنملىطذاوخآلفألايهادرواككااتجارةةاعاا

وهـفىفىإالانآلذاوماءاسااالصكانالتطان41ثحتلؤيةوشاعوزوأمادمنب
أيشايراالزويرهالصلونىاجممءفيأننلمدباادولفىألدتةاتقىاداءلىاقلرزيهما
انءرىوارسرةروشاركةالدررءانا5فىماقنبمالطمحبولذالط

لةفى2ممورةءفىمةزيموفيأناالنكادثبيةالعرةإالايدولفىأالنشماهناءةى
صكنبمسفئأنبثهكأدالوبذجمادتذففقيمراولالدنايروأماسلئىاع

كأبالقفيإلبماربريةايمماتوانالاسكنتحاشونإرواألبلبىدالعرألسلىا
العثهيرالىجلاللهإشادحمهاهيىانناكرهذنسوءصاقدبمن5سيميدوالذادالمغربى

دفيوياهأضظفىعوقربئكانااهـلةأوافىليؤلمالممبشآلثمةساطدأةاا1أمرء
ضاأرفهاكاةالنلبالمقيسلماةبوبءنواطالميرةلمابى4طرإماامةيدشدطثس

الزدتلة3إراالزطناالوءبرهـرأفىلةالمواصجمكةولممالىإإثذفى4خيصب
حيالهلممايهثهافأرسوبءناطمبمووالتءخالمغراطفعادةنءنولرقثا

منكانتوبا9هـ4موومآا8ااسؤالإحمماحىلاجماهسيمايسيدىسذاةالماأأابالث
لباداءتبربريةسبارتمهتولهفهامةاروجفيذنضنجاتاصكباالتهلمةبهـ
لمعرررمنلظبدأقسلمزبرالباثكلباقياالطقرأذولماةلىءالوالىسييينلتا
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اجماهيمرىلصرسبولوالبهالسماطاناابكأنحاكهمنمهدصواشتاسارةأزالصا
نايذااظبرأةصوفىةئهرطإألوهىيهرسآرةاعبماائمآافقالالمسىفاببالعافى

والاءثداونيمقاهأنإيذانأاةاحالاررومااناداااألصالةءةااقاحروة
قالثمكامبثساينةاالذنيماوهودارالؤطااساوبتءنألبااشئئذكماأمبجمألفا15
ميةسلصابةعصامالبرلطالمسلهاقداطانوغدسهلمبارةاطنرصقةوءقم
نآلثجبحالاططوالهـاكاقبءإالهـسبمسارةءنسكثاسجمكاناجداجمويمكامرصو

مؤمهينوظه9اةبقوأمماالتهرسححبرالحوجدثلاالاالىدءالمقمى
ثيهيهاااوليفاهوماباثالوآسمحسآنلساواارادتهبصلمامااطانلىا

ثءمنيازقريهمافىقضاوزلرايالهدةجلوسهلقبهوبئالدسكوكطنتاكاسل
وزيرهوفبر9انالسلماصجاستظميةدبمهـواكلوىدس5عءياذالوفمتاذالقررد
إذنوفمقرأهامسلطاناقريرءنةااقضايازيهاوبهنواراألءوأنكهسماواط
دءواهتاثامنعاليررنفاكألبفىقىتيمابهمبحعلىيخطيملمثاضالدا
صبهيبنطااأتةااانةيارمهـالولدزةييرءهـالىم1ةاطو
رأمااللقضاوزجماذثمءاشرعالطاياهماأومخوهزلتنالفصفىبمساجماهيخهـماكللمثا
اهمكالطبهؤفيالممثحمهيئفرأغدخىافهىكيةفساابقةطروأبهااطال

الظكقريرالىاوكليبمسايراهزلةناصفىريهصةاكإور5نطلدتايوقعريرةاكالى
ناولةءلداسثوموسيرهاطانىاوبهماذخويديهلينمنبمشووالوزير

ينيةلدثحائرااونظاألظعاأتمداناوفىأفىآاةأماشعإلمشاالبمافىديماةا
أءومنوقفكلفىولصنلمابهاالئنلوثصذاآلرافىينيةلدالعلوماهوقول

إسهدإمسةمحميامهئههاايقالنمافادإفمحةلىالويماأماااآواسألصات
بمااالسطرإلدلملىافيرريمافأطالىقىرهحفوليهىلمفروصكهالدضأوأن
لظءذوف5ليرأان3امالملاسمفىيودعلوعهلمعفسيمانكاةدسوا
أموالرحالصكلنمثافىعتسممالذاهبلذالىالمعادنايعضقلثكاهـا3يألا

ثمجاصثةلىأهالبربربئاجةلسذاالى3لطباعاغايظودلمكلبماوأغسيرطائلمن
ةدجيصوءصفاثدةصالقاالمدنلوالهـيعيهـثافبثمظرفماهشاقامقوا

إطولىداإاولهسمالعدالةفىقادعوعلىاهاءىاؤقاشينءنالنةبالدءكشقين
االهافىبرهيااكأءأفىاماسضثيهاألملكةالارةمخاإنثاثسإرةافى

ويرصلىن
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ئىهماصيمممهااورألاراااألشغاالطارزاهامهـابر11هسداأقلهـاادسمغلمويادوسه
وفجهاكأاالريقيا79لجاواالروألثقادادىاصفىالووارةيربا3آللةلمىثيكبىدةال

بهايئبدناارةطرورةآادافىآلجماءمئىوةواابملمالىللىقنرلهنىمار
اثهمحثىثثميهبوإلأافسيورااالتدأزولنيناصرجمملواالثاإجمماوباوإلولا

4بمشكمثاطاأصاعررنةبسسيوللداناملهوسبمالىأفسمااماكائههوااالمممنمشدكلك
كدفرااالئاسالماالهيرللسليالولفهاكااساللنايربمرلاطااهوامإافىءتأدفىه
إلمايهيهواتهـاىلاسواؤليأابرأيهذئخمتآلىكانالبهءنلطيئطىلميررووو
فهوزنمآلمعلىسهرتىكبأةمامونلثوكلفيهـربمفىبلومماإمهينا

همشذاثهؤاعفابالماساطانافئأليثمالساهمئاوثيمامؤلصبمناإواسسإا
ميرالناهامىاجمىقفااولطصداصةلهرمقهثدكبرأإلمهارزوللىإةأنلىاادرزش

بهالقغهاللياجووااللملماهيهماإاإءأطاإيرلهـمااإوطأمهـألكالو130اسإل
تصرةةودأبمساأوكطالاللهالةبانربرلاأللنالاإشاالقافلذالاا

تتصردألوللىايبرللرنىلرإارممئرالمةاحساألالا2مادالمؤهميةثرلمكمال
نأفىملمحاذولنىوثإنلالصلةرئتاملءألمهاثرأل11ليهممرأءلىوارلا
دكاصللظوإفىاالئهـاسفيدقابافىإليآجمألدصذنههـهئلهـمالمابمعافيىأليسفىبهالناصكيإمصيفما11

كادوافهـاالدلإليساإنبماسإصالمكذالىالألنهـأمموهاماكرالساةاالليلصيئمألمل
همامثهـااسافيجمناساااثنرولألرواالذاواألباتاتيظالكةاأألالكلإولم

نلهـماوالننا2ااقإدازرااؤالحاهاديأوليالامألافهـاامصءبهرةاإداسةية
الشباااثالماتمامامملالىفىأءاااائهلإادأليااددةداامامالااثإلصب9ولصرزكا

لىمغبادلمفهصفىلةالمىإلدارزائىصادلال2سيبخيئةعفىلةإملوزلوجميصم
ءاقىولمءلااألوحالمالملىنرأذسهـطيهاأندسطأاامئهـاولعاأته
ئلألييثابادةفييسكاابئدألافييراثيييهاكلئ1وملهااهقيل
كلصابأصاهوريدبهىالااساأسفاالهروكماملمائىاليرءلالدبو

ثهدةفهـماهدولةأمابريداثهـرإلمافىمهوشأكدايااىلموللىلىألجمالنراإإورورامهـيسإول
هالجمهههعلى9اللباأباللىألأللمثملأثهـئاياألأكموالدااءنلموس2اأالا

الذءأللنهوليأمثهالاكئهيهودلن1ىيئهمال9بهـهايداكلمابرالماخهبداحممئميأفىال
داضفىاغ17دامثث1اثهيرإشالىا5لىافىالمهمهـبملاماالالئلىمولا
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واترسأنترروياأالثساعفىوديةاااتصمياآلطايىوللدالمةاناداللمسثا
زأصابههراثداآزريزألنلماسأأمةءن1تيرةدساالدولةالقرنهذاطأواي
قأدفيرءثكافاصفياالهالىاوأالصياأهنىم4ررثاإتآلء4عصلماانقاءلمألابمما

ننعوأمغابذللضورإيالمموالثضآلااالرإقلىم8ةمراآليهوهـاطلىعرفوالى1ابرإءلح
اميواداشوالذةأوؤةااىادتنا5وثامزإثينفاأوروناالىوأررلىاخاإطةلة

مفأءةمأداالممانءمبافااكالبذئمظءأراالءافىةإكوواواعاة
وهالصسىطإ5إأحدأمماناولذاللموغيه3وبفساءا3ما1ءلىرصقيواله
مءلىتاينةيمايأيمالمعجضلىاوالمشاقالهاالنلآيضىعا4قاضممدإلنغان

مارضةموتسدممعاالىاااطأإرنمانهىاطاةهـاوهـ51وأنيممرءوا
األإرطمادالدولأنومقلىوسلماالهدفىلنامفرةماسؤاأوأمالمجزالمآلاطجمالض

نرفىاةصهءلىناساصأصالغهماهرؤلظلذرعوكبمالقراضدليمغئلثا
ذ93ليةااجالىىانهايهرةافعادقودللىاالأصقام79ألةلونهااهاله

ساهومنودعاهعهمبصافعلتدصيماهءالدالكقياءهـانياايهبادوأتووصىزآ
لىاذرأيزلنيماثبمالىوالمنمدفعبخمكانتقلىمندهـاومااللمثأوأاقبىلياالثز
يفؤلفلىدانالضمريدنجمموبلىذتة5ااسهةإمااآلاراا5مااسدةى
ءاسفىداسدءئرهةوبارلالودحعبانياساسولة2دسكتالفاذهفىقمقمايوالى3

لعضالىكثرضابالىجلدآجممأاالنالمغربهـايمةممفياالصانبلورطايهواأحمال
صألفوبئلليقيباكراكةاالمالطنهودسرقيالمحهاءلنمإلمينويحمبهيةالؤراالثااا

قياكاادالميآالاصرقثىشماحمسسماداتمامممطصا1واافىىمآلاثاالمهإلمماصمءام
ؤإلزرءلاأجثيخهوبتأناماوؤبئابذةبصاكراالدولةمثرالتإأ9ولناأل
ودولة4دالمحامايمألمط5اذمأاكتىتححبماأياجاصألونالطامماكةليما

ميمثبمكأبدسكفئااللنديثاافلسامرألقخألونتتالىبميالتابدبانياتراس
اسكاياتماطحتىبمةألىاكالداصاكبابيآسحايهطيواؤقمثثاللداضإاتجارةا

افعقفىك1إأإدارزوااتبالمعاهيمااغءلمثواةاعةالى1لىسصرة5بيهالمفوالدولة

أكمازدأدومنلأتحممما79آلةتىاةإاادزرابمهـهـأيدفىصفىللرالذالسامؤ
قدرأتوهىالجزالرفاساافاموراورثأهافرأسااكريىاولةلدةءسإ5يرهزيكلألرا

لؤبئدالراواصسوهمسنةينمولممكااستوأتااةيدشالءإجثرنرااأهالىمن
اثورةا
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دثرءكيدشةصارةللسحةبالةافاثدةاةقممامرصةاصمورمالمتايثورةءلمجامهـ
انكلماوألجائرسيمنتهاهـيبانلهابمشاثالصحىاكللنربادولةخلموبرةا

انكلتؤوأممااطؤذةؤوبيةروباأدولثرءتألالساهارضةشربءاملىلمبألهاالس
يمنقودولةرقطاجضالباثمملعاءلىاييباقاؤهوالمغربدولةتحالبلهؤكريد
لهاكرتأظذاانياامنأيضاىألبيضكأأجمرورااالىربههـاأن5زأيئالاعأن

ذخرإلموهاةادوثحقشدااذاتأنرىدولةالىلاربماكلمتدءاا
لمغرباولةلدلمودةاهـمائنيهثيهاالسانحاةولةديئةسالوهـجةااطقت9شايزي

ئالهفةاممهوشبهزدانأقلءنوالهاكااءبلضداسلىتبرسىنآلجممأناءر
ئروبقيةالجزلى3المغرومهالممانيامنحرباىنءفدعكفدهماولفراناىجث

سفئادزمنولةالدتهاضردءلكصالاننإظإشاولذاكهلهمأربالللدا
فادرةهاوالنكادتبنضفىاوايماولالدامذةابملىدرتاالتةلىونهايمباالن
كارعقمالناخاالهـقىللالدكرابقالساالدولنالمضاسمايملماءلىتاسكلى
تراسحثىأليهةأتلكشبوالظوالبدانمفا4كااذهـوخقممددسافىابما

إالةةاللأهـوإثسعأا4كانجواخسمهـلوباوىوداالرتحاالا
صشاصكهانثمالبالقهاوالقوةوألحوليباالنقالبزقفىودفىاطاوزةنء1اعالثأمرما
عظبمإثفاناالحديدةالعرفءقمثلىفىالمممماتنطإظاالهزاطصءافىثةالت

نئمهنهصوءنينبائلةمفاألهـبيةرافىثرةالةوامالجاوبراكذالسادإصالقيابهاتال
لسالحوااايثاالمهمالةالدااعمااخغعياوناغاموقيواهالداءن
منآلمقاديرمنصالدولةلدفعوالشرإنواةوالىمالدةزلاكااآلبةوملىلشداو
خيوةلذوايهراحامنايهاقابممحسمااأديهةلماحمباويزمالرداوثررحدهامشالالا

ثينضلثكصاجمبمءنذممريةامصكذلكديمطوفالةاهمهـسألرآلزال
فاعئيرأسنةفىسكتوىشاافوأجموأيدزالجدلماالىلصءتاطمبآابتدؤاشة
شلىانلسامااأصدنوآ4أغالىبىوهـاشموافينءساكرلؤأس5وهوثهإ
الىةذتالملوأربديدالمارنامقنضىسثلىالمجوششظيمفىحنفىءألىاالن

اليهةارسوسيهحإشللهوادإضيةارونانيهـاكالسانسماوافرأارسلى
ص9

االعتبادوةحة5
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ونواإلوبطعادىعالىلىممطكيئال
لميئاظأاي91

رباوضلصرااباوةرسالنرفالؤأسمحدواسابقةايثرفيوهىاهمائربهةء
لبسءأتى733آلإفذلمهأأكاآلتاةوهىراألبيضماثياربىءثهالمة

موأكثرهـؤصفانحوءلؤثنانءددلطاهلينفاواقصدامكالليهافىألمايما
اأفرالطلفواسياسيهاامواالصثرالجابلدهىيمةالموقاكلدةسمميوفي

أساوية9ةؤنقاينوةاسالشرعيةبينيةكمثامياحوا

وقيعراهاوىانالطألألالطدثال
ةااااليمةا

انماالحبالواكالىزاظهاهثانفىالمقصافىعاكاألماالةوربأنىوثؤنساحمع
نهاكاعفرودىااستحداوحيههارةباالدملةآلمىنخااولةادئايمةيةالىاممابهة

باغريايضهـااكلااألدهايثرقاؤئيحىوألترنساءدثماط5ؤليونشرو
باهماوكاثارةبأيماراهءانوباوببرفىائرا

ونماواالرباعالثاللىنىثفال
سهـكربهـااداسكاراأوابةااليمةر

اووماندولةالمأفىنيالفهءنهلمبرضحمدنابيمثهـديةءناسالصآلصوهكاء

إقديمةثاراألانيملةبياقاالمجاهونوانياظمباءرانانمايةعنيزقرمااوا
بئةناالرإخهاطرفأماهالروحفظلماالنمااا3هطااخةاشإضلىاالفي

ساثمكاروظأوديقظءةائرئىوالمالمإلونوزونهااليتجطمةنالباظه

دمربرثارةفرةالاوهاتهزيابنوسداءهمرروفزانوغ4برلهالتتبعهاوالوئسإاعلد

لمازةافىكةلهاهاظءلىورطاإاالدولةاسهـتلىوقدىطتىابلعتتىوثارةألدابىةما
فلماضهلؤشتهامثقائاميةلىاولةلداانائاةلم859آلةجرقانئئراامأ

االامر
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التىماسأداممراوالىكصىءامنجاللةنءناألماماففىالوالتاتبدءايالهاأمر
وأولكلىصهاوخإطفمىناااناطااا9سشةفىياافىراشقياآتة

مروهاشإلءلىطوداءطناعإهـآلاواللفمهصورداكنواداأبايردىرإسكارا
أنصافىااةواصانيامن4نتءأعزمأكاالىشألدالثأنالالواهاهإقااأؤ
راقدالمشضأناثاالئيةفىأمرهرالير3ارمقثبكيثرصالذةارباالدغلمه

ماتأنفىاةرالافىوااثذأجيزلهةاعمانىةفىملقاسالدتهاالصالمحسبفن
ةانماإلحصتىةايمأأداإناهاواثرلهـثىفاصتةإكأفشهيملىلذكماهاابفوولى
سإذلككانقاحئسا1ءرلماسألحاوترليآلحىلىاالىاالهالىاتواخال

شتىفارةاقوشانءنتافيئئغرطرأباسلىاقدمضانهقوذيهمدؤةاعلط
دوااللهمدأءآلالوايهىةمكلءنمتيى1صاإلأئهنادواصعدونىلمارجىيكانح
أءلىوذرمخبرأىونالطاوبرقوافىجمهؤبمةءظنؤداتفاثرلؤةأخذحفادالطعاما
ديهمفاصكلفلمطعوإوأرادؤهمرخةإطيخةأحصرثملفلهااآلمقامفىلمولقااطعاما

اتؤاضروافىياهـإاانقالهكينءفاصكدمسانسثلسولميخابمنهمفال
الحاراأأهدلواايستقزاالهنواصامدوانواأافااإلمأاروايسالحالن
ولاالفأمنهمالديئوفيلمدءاسوتاالهافىإكينأهينلىجماومنلهءحماألةبه
رأوابمطههودفنالصصافأخبرالؤنستاريخخبرمكايردلوفتالزفىلقامما

سفماتأبهاصكلىابمسآلنجىطالسلطانابناهارمكفنوبامطرافىتيطم

ابالدامآروروذحاالنجااماأءداطفصثاجمألتهابايمماطراباسفىسلاثةصبهيمث
ايطاليالكهوأحدممأالذدىباطاناالالثذولمارأىالسبشوللودهووازاأشه

منحماهمالهاسثواذامواننماايةءنبابرمدإلهمادوولاالهالىبينثدانعل
وابرىمماممننفطفةصوناطلىليشواءطمهـرهـأهفىداكألواللالمالظ
االهالىأسثيالقنفمشغأمرهمفىخلاابألتدفىابىثمثدضوجماواالليوأؤالصكلىفيهم

صثنعفهمعاشا3خضيرهفاهمبياطرررتةوجورىئافىنواونمى
فقازهمافىنمةسااهاولةلدسستفبدفيااليمتانةااموفداهغلمواارلادالقاوءآلدمةأ
وجمعتألسالماولدأقوىذذالىاهىكازتالدحمثالبعبهلىستيألاللمصكوهاد
الىدارةلولماوئقياهراواأمكصروالثآلاألسألمتآلظالماأغلبرايهاضتح
أحدارقعتىلدخمهيفهـمااحدواوايبهدرآمنمكلكاهيثمنبقنةسثاألا
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قيامرساةااالباسماتاوصمفيمالتفزجكفاحبرامرالسلطافىقيافىئيبنطاالا
بادةاالشابءهواالدولةماابالخءافىآلطلىاسههالنوهمدقصاأف

ذكوصلانلمساحهايملدولةالىالصرالىامالنيفةهامبآلمعهمامحوأرسسلته
وجهااسطولهااكذاذنولدولةااالخبارالىيلبتفصاالمرأريسلقةيوعيمافىاك
مريمبالرفأصابالفسنانآلرإلسهكرتحثالىأهةعلىلؤنمىسثقيالهاالسالى
والجسأرةدبال1ةستعبقيتاباكالنالنألدنأعفضأؤيافابلسطرأدهـ
ةوصارلىهاباشفمىءبالطاقرسافىت9وفىعاناتإلواالدااالاوالةءالد

باتاءدالميايخةادستتواستالم1521نةأىإقرناذاماأواسهادووتئ
باكاإسمامدءةقيويارلماونيةساايالتاهـالوالىارةادادارتهامثلارلطو

ترنسالبيفتمرااالكالزمهءهاشمرقايحردولمدناولوأهلوةادالهلمونعهاسءن
اصههرةاالهثعاوبابهةووفربالؤش

وقربس15وارابصحالساصفال
الالدارةتقاآلاسألمةااممايمةناعايهامادامصروأبهالىألامىايةااليم

ودارفوركردفانالنولةلمةلكمصرويهاممامدتهاوقاصاشة3اولةللدتا بمه

لألثةءشرافىءددهمءنصيكتافيسهاسوءثيمودانالصالىبمإمنوغهروزياع
لصراوحكفاطاأقرببهاحفةالألاالتألصناباصكتمارايهصألضااستقماثرماجمصنااالىإنىنا5
وشرقاالسياطرأغر5هـاوايفهثااجدهاشتأالدىوسيابيبضركللؤفىقا
لثميهقاماةاواسودانواهـثدالحوبامةاألحمركلجمصوأاومربوبزييرةأما

لىشاالتهشلهلمقصدانافىيأقىعليهاكاومامجلوبئ

ونبماعراواسامالىخاللصفال
أهاهادومدالمممريأنلسوداتهااسمعمنحدهاوطشةلىاىآلىإمماثأللكةا 05

4ءةالنصربينلؤعلطالغعندهمالنهوالدبريةكل1جئىالذلىطألبننسةنحو
51ءاأاكاأةء11لةوا حملفىاتاليبفروعءنىصرجم4سدصر3اىىوو3

اكاهلمسهر3هالالذنآلاال9ملىاقحقاةنؤواليوصمثادىإسذد
وأل
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سايخااثررونأهاهيمكينوالهامسةاوبهـ2امنفيالمحفالتزالاثهوألشدو
ة5افىعهـمنأليسالمامدد

وفيواالربماصادساللصالطفال

يعاالمصطشرقيةءاريقيةالثععلوصاهاءلطومالقيبارنسالىألهىءاقيإاااكة111
وثارةقديمنءآلءربمهادىإصكةلموهاثهارةةاامامائمابؤيرهوقاءدتثرقىاثا

ناةااذهلأواوفىلصثوثارةاحربايرةبؤلودن5رهاةآلالنجمأل
لموكهـنكيطأمنهيدإسءإلسرهوالىربامجزيرةصفأألألهددأالهلثها
اءقزمايهههـطوزنجارلىصستولىروادايداسىفعبماراينأنرالمهالسالما
شكانىملااللديئلثعائرالانتىمعيةيماادارةالاسافيموزالبطصوفياسافيادثهأ
ةرحرفنسىعأرمنفيتأرداوالباسأأثابىلوهااهباذاأتجاعءن

وحويةوبااألوروقاتإةاازيريارلماعاانهلياشةامداكهصهليمنبقتفااثز
النالركنوايةأفرصوافىإللفعللكاحونحيرةاثصرقبااتالجيالىآانظار
ثساطن5اجمطإآلمبكمايمونكاؤلةةاحئىدكهـامعهـسلوصيزبهاألدوبئ

اواءلىيائهروفىآشحرماااالةتالظئلهساشوكةيةأوروباورولةوأماافسهرالثا
ولدهسارنبهىالىاأوفىءفىإبشدينلؤدسبأمىاهوأأحدولددهسظ5

لبالمحوعزماءلىويناالببننفرةلىحدوفاثهةوفاجضمايداذثىنوالىاألص
اامفلىقماامامبارالزئال5ارالىاميميزؤماالايفيمادولةاتافدفئ

ولىهاللمايهةمازتوترىأنيهةائااللثانيةانهأشثئولىالالمايهةاانشؤياصث
امميدايرالصكتنالعاطائهالمصواثبمظتبارهابثذغكاهبازخلىاممايمةفنارزبرائم

اممابرغشسيدانمانارسلماوقديةعرنةوفطاكدنوالهلهاللعاللهبرأوايرنحث
ناتمهامفىوأخذيخوأفوأبدالمائتيهأفيلضشآمثأواثلفىالأورو
ملىالولأهـاوأساسلذمماارولثفالاكاسلكاسااهحيأشهضفىوىئاداألفى
فهونحوناساوأماعدالدوليظدجدولفىلىكمااللهشاهانإقىأليهةاتهه

مليؤجمأتقريا
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وفيربعاوااعامممااللماصفالا
شرقىاليةطأثهاةافىقارةادواخلفىووبرايهةهىآلسااكأ14
دلقماوغربايرةميماراصاالوشولةاضىاالرالوجهدودادايحذهاسرقاو

شعأغةبمبةرمثمماامهاوأحواصطساليمةنألايةوداةايمةوهىسنرا
أمثأتايرةقىقرلباص3وأوكاصوتكصممافااللنويفالالالنن610جمم

وفيرسودىلهقيمكلانمهةالىسماصؤتءفةااذآلوبقهأمروأخلىتاداكبرمحراأ
ثقلملطانهاطجةلكلاالصيابجواضرىخللصاءلمهابهانةنمتخابلدان

سثنهئوقاللةدملمجمثدررااقتدلةكاقيالسوذيانهدومنيغثالمكؤفىباقبلم
يمتؤدكلجاةوالقيامارىاصجمنودرسوهصضاصيرانضءنىادريقرأانه
اطانواسوكرهلنبافىلحةةامىمووبئولو3رالىوءةاورورأتوتسرصواضوا
لىيدئهن4ريغمصرضاصمولهآلغيرأظاأعألالمىءبرأنيكلىديشءنلرلؤ
4سسذرأولعكلدلدامنواسوأرماعالمازأشخلتهةلبموأصورةنأص
ورةثراإالمااكس11الؤةةالىآلىلمألهنديهلىآل5مماليددنعاق
ثايابواللإلوركبترنموسلىاةارربرذإمتدبيدررن4خاالتجملعهـاويا

داالوءهـاماءلةهطأمااولدولدضهعبرباجمةءساءرنإمالهااالةاأا
لدازانامرلروانهمصيدالنبقانهالويةاققثال3الى3الجغرأزجماآلبهرةالءكا

أمربمةااوقلداوأهةيةالياةدياالسرسفدهمتبميأمدإلىاالنءومفأكالثةءن
يبارتةآلمألييننصا6زوالفمادانباسثشارانامموءدداااويها

وندرأكاوببطسنامنظطااممعماقال
االيسو1يبمكلمشااآلحقتسغيهىىنثاقيالمأفثثبضيئانيزفىال
برى3ماشؤتلىاحالىالجاضرافيوناممقدبرساكاآلبلاةماإثقألمامن

ال1شصذودارؤورلمفليةرداإمصماالتوالشرقااهيحلىثسودادؤالفماؤلهسا
فريمداوبماماأكيذإجنوباهذكونيغالالساغجمأهلميرةيخاراىاا

أسثساهبىظنلمثامتنبيهففلةهـزلوفبماممعاللظشدةلالقمممئوهذا
ثه1
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أغامهانعاة4وفياساوىافرااافىكمىأانامنولةبحازلءةواكاساثيراهاته
ومندةاطودباإفاايهدميثةثاللتنءلىوإجممهاافىإفسسساوآلمض
وفيهموناث9أهااكأقياالالمكثراوأذءآلأنبردؤاآلاماتملهةااذهـالابم
أجةنجمالهمألتعااألكالمألعءلىواكاندهـاااذالىفاآلهمإةبىاص
لىسابالذكراالافضاممانءماااةثا

ونلحواالرباسعاالالطالا
مصرمعصعةواسهارةصولهحالصنةلىساهميةاسالرآلىابمواىد1ةممابم

كلوركااىدأهالوادأءانكردئقةدذإللعهـلغرلماوالهاهاوفاءطبمارإممارااو
صاعهوهالذالأغاابةاإإكىبذالثوصنةاصالامماواةكاثافىعشءبااليه
اليمجماايدىيهيميةأؤسإسماكتممااللددممصاي3اطرامفىلوؤوعاشوفالحش
ؤجمألتببىامهاثامةرهأداءدبالثالاارابهربممااليمفىويثآلجمألإسااياحمماءنالى
أقامالسيربدانالظدانصمدأيهإيةافىصدةبةينرآلمذكينلعااانهكل4اا
ضيايكانبلدهلىاعورصيمهماغقهاباراآلبطوضيأاسنلىاأيهألوهـذة5

مارةومعهبةابحقوفاهثميةديةومعامعقهمءلىقيسحضيهنطءكسانوة
فىثختهاونحضمليونينمنوانس4برايماهاتةأهالىدروسدهبلافىعورسمأصرهىوقه

باربرلؤةثحوممايهةلىمهاوايمةالمهـهاتهصماداتورهدبشة5

ونسمصالطبماللفطال
اثاألبىافىبووهىنمصلةثههـصاأؤأنإسودإلكلىالامفاالماألءففى
زتاادءآلخالمئةواداىالىسةتالهصكألى1صارلتئملةةاءممساأتوقدكابرلؤمن
مماماسعدتهموقازاباصصااأىوادافىاونإناوهمباكركطجملةقوثمإماتدصوقا

داكبيرفيتهيمرنملانهلؤجممشلندأنسامافيميبنءر5آلبءااشثربى
مادرهاثهزالشسوسصفسءجماثة1تساحداعازراشرينانرومسكهـارتهإلمفيليكليض

نكيدافوثشادامماتالمىلمحديرانأمنمارهسرفامأصثولافجاوالتهطالظاا
هبغرثوءنواقبلةءوز3يمياوهاوصن5وباكرىاالماشمنسنماسفهـالة
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ة9رشاالعيعاألمممابامدهماأدابضشابوافاذااذأارأةوااوجلانسمعادائم
يقطعءفهأكل4فلمثىبهالفهـصأههووغإهىانازاحتىماالن
دطكامنايدسواثزلبكرالصانهبةهءهم9أفالترىالقولذألمض11
رحايفلفسيانلقمموهأمرمقابهأانهمنطنوالبهتةنءن91لىمرياأل

نضمهوقءلىعقأحمالة

ثرنممطملىواىاكحاللفيصال
يمباهـهنإورانمسوامأؤوياهبهايثسبانالىاهولدبمفيقونفلألتاومآلكايم

وتشقمآعايهمماكلىيرةلساصنسمملوفيم9بماوالهوفألثافىانماضعوبئموهـلجدهم
شدهمالتبهارةبلألدظم3وأرؤةدإيهثهوهصىهلنءساماالهمؤ1يبا

قيلةاولهاتهألمبصااواحاواتمدهكاندصبىنماعضربهوالماهاحلونوألىبادص
بروصوهىداهوأسلايبمآلالةرايافىلهارةوةبلىاةلقماصبفىعادةادبا

رنمؤآلءلىساالث4اصاغررايوءوايفألتاعطتعاولذألظاوممنهـوالدومر
يههعظقوةسكاجهولهمزاأللىاثجرأنمأعلمهنجمراألىة

وفيممطموالىممطانثمااللىعفطاليما
تمخخالمحهوقدكانتوكورماواثإلثيملمتلفةلمتأاأبهواتاسادةسااثليصاا

االجألءأءلمانوهوهيوقىثىءكالىفوتأحدعالمليهاجمعهحدةواشةساط
انلىاعاجمهةقألملىالغباولؤءلشهارضىافىأقيافىحمهاسيدىزالصذمن

صتروأنواالفىاءنهساماتصزكرهـاكأياتىواقمائلهاتيكخوامار

برفىءداثزالمحررروكانمنأيلملماسهنفلىحنارهمااقألبايمقتلانالىمههصو
ةنحبالىولهمالصالحونوفجهملمونميالقماهاتهخحموقألونةسثدىولهاآ38سنة
لىعىرؤعماهءتعامنمدينمذثحضوليىبممحثهـنةمكاغنالانابمضربأ31

سابيمفرءناياتهايلىثمالالضن5فيثرااباواالجافألئامنااجاتدفيمءهـ
ممآلصامرالسهمخشلةءستفلةاجمهوهامادنلطنيىإنطقاعثدمبنبرهأل

بهلمءرإالاالفييرإلةقىإيهنيهنكانارو
بماقي1
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اثالىااض1
وشررااالظاهويصالمسمملىلغوثوهـفانجطأثالأويخغالماىهوأراة
الطاءفولبماربعمقومئهرباالعاياادكيأاالسبالقي3اووورانواتم

8ناوأكأعشرطيتحكادمخدجبويمانعظوكرانالكئيرويهاجهكربىا
هاكثريشماوطألىبؤمال1يزياالاسيعثافرااولىايمهؤد

االفتنمااللىصفال
ونفىا9

هاثألثةأعكلصهوماتةهـفىاكةندواخاهالقيتقدالانهيىلءنئةالمفى
قصغارضفرقونلقباثميهولوفىلةألثيخكمانديخةاثاااسبااالولى

لحلراباللىمممافال
ونوالمت9

وتخئهاايالهاابننكينثاوطابفلعاتجنوبومؤكهافىنوسوايمامافىالءما
جمط4عووراثووثتفطصورافباجمدهاتهآزاهةياوفياال

ثااماف91
هعهرجأفريالافمانممممتذمضهااوووامأازلماياوةأكيذا

لفلىاكمنياولويكدهالقارممهاةاالشوأهاطأنممهالىلبااافىثملئرقاافى
أنلسوداالقستمللفرؤكابألدامرقاالمحيماوضكربابىيةالمحما1االيمشوأهطررنسش
نيغالسااالقلاالفلوروفىفى

ساهغالألمفالط
سونصوا

أشعألقزاتهناكاييناالمنملةوهىوومماناة17اهىقمماهذاأراضىأؤل
لىوساطيااينياسالشفىملعودوهـبازويوؤباهأكراتألفهمأقوالهوهمسان
ؤيصارىعميوناليفمما9يرسامنبئشإمليامتواإادبهيأثخسبصالاالبم

رأتمقيهاالرلهمنمثوهفاكالىارتحلىا
ص51
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ادسساللهفالط
ندا

وسكانهاءقداالجبمالاةالممبمىاألراةوهىمافابهذازاالمسثعراتفى
نشوؤاوتنغداناا

ابعساللصفال
دافيءون

يخاتوةلمماانمفئااقنهايالمليبركثالةةصيةرهـايئبمإيبرإلهىإيهةمفى
وساكانمرم81أل65214ةةسأوروالءنبهادولضزورامنالأل

غروودأجاولالدهاتسلكءنعنهيردالىلؤابثىبهاواالاسودانامنأأحممثائة
اكربىافىلثإلىاهاوقولدنهاذاسودلصيداثحرسامايةءساعيمويميزدا

عيهااأتمانثي13واليةبريةابرهاتهآوتحتتربؤتختهاءررشلمالمذكور
انلىماناماونقىلديناالسوداداالااليدخلهـاناقاؤئومنالمذكورةتراط
برشكتهاهوامبمالبراءسثال

نامثمااللصفال
يلطصال

طاسلىاديساأراضىكيكمنوهىةالئقدالمايمةلىةهىأفيلااثشهأرمقفى
ادإفابمةواألقالثواوأحاليهنولمسثواهلصانالمذكويرسجنواليفرلبا

االرصقرةايذصهيرمق9ا1مرفىصابأقاموانأماصبرنفرنىاظاامممائهاوان
انكضرهاديزيونزالالمالمهتبماغظداثبذسإلتلذاثطبصاه11

اكطصمماتالهفال
ونلفوا

كمرءعفاألضهماقبائلنهسوراماالظعخلكجنباعدةدادلطياوفىاإاخلكيدفى
بةث
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يةيأفلءالمنممهوزلخىوالدافىأفياهثاامهائالىساةدالبامدسهمةهـ

مكأنندهوعنسيمثيربهاغجظفيميناالءبئيم1صمالذاماسمهبههـ2نجةس
ممياهكلهاايمهعئهدمتض

وئاشالياساالللممافىال

ىكاشلسا1الذهإلثماكاؤرزاافهـافموئماهانااالعااكبئوثمطبص
ون11ماكسهـاثهـةسموكابييهداهوللظماعلواسلفىنمممالهـماهةمنىألىاةلمضاابمبا

وبئاايألفى2ةمئهململيهسانألفادطهئممصألرزلهمالىلهالناردإافى
هاوزيهكلألالرزداجصربمماوفطئمطفثمييئأبرمزومثفيمكافأةياإللمءفهـادسهـماا

ساالول3افربألىثأنفتدالىابايراالممهـا3ئمسثربالىمماوألىإللموائأ
هسمنااالذينألس1ةهبابازاكأذألههاأدسمسهـفدثهماوامابرنر
وهائةبهاييسمدهميياداهناوانمئمؤدايةهسالجمبمافىسمهبصممايا

لياابألسىكاؤاالثيمصلممامئسروصنباراأدالمضابهمباةيلميإصمةدالمثىكيالض
هاثهيجينويثمالبارلشاطقرثرلملمنجبهطكةمماقيتميمااووووةجمسم1ةممايمة

ابمالاساالثسيمايانجهايةدهلمباور3لضيرنمسادكءإماض11لىثهسأاكما

اإشاالمهإإلأل
جمهنوامييفجةافرمماذإجمألجمىاأمألالهثيا

كيماأفىالماسيلماهطفالى
بأطةادمثءاأ

أسطلىالةايماامءلمأساإجملدبناكسايةفىاساجماالىوأسهـالليائسالملول
إيها2إفهـأأساةاسشهولأكلالىبالمىودثمهايصلمدخدهأالحاألي
رفيءممالوداكلصئامامموللىهلضفهاالسثوالهقارةالئوراالشيء

طهـالأاكمممهـاأ
ىطصألا3بألبمياميااحااألفأ9

9ماطالماهـأةااؤكماأالى1يئمملمحسةهظأمسالقاجمواراىأماليلىسلمهبر
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ناتاللوقباولوسالقامومنمراجمدالداكلىوثارةإةافىلوةءونجقىسإك
وأثرتاندلةناسبقجوأدابالوترانزفاليةهـوروهرأورنجوألورو

ىانثأاللصفلطا
ثيناداإ

كاهى31بمهزسفةااللباوقدحاربواسأهلشذأهأأقوإلمةلزلوسافاما
ينرؤسهسفرانسورا4براالضمااكباجودطناابندبلماهائهفىوماثعهصمدشط
يفمقمدالدمىآهـاسرواوأيميزالزلوسالاهـةثمزبماكلداحمءء
مادارتلايسئقكلهزءلىءسوصااألالىواومخضهلاالرناداة3

لنمطالننطاللىثبمسماتلىا
ىنةسوا

هـدوإسبربربايمتوشونديزوزلوس2هألهزبهاصهساناتالأراضثاأما

رفيسئختهاماىةدأئةإمطرفوأمجممم

بسيراالالعفالى
لمنيمتالالإ

نثابهالبركوناجمفرالمىاخهامنكاولىجاارأسهكالوهىرأوالسنمإقيدردأهابم
نتهسملودةأبسبهاكايشورىومحلسرئيسموينفبلويمتهاثخوهالنديق

ألزرقاإللباصألنأسئعلةفادءحممامنلة9ناوأتستاير

سامشاللمفال
ثونوأ

افاأثمسائةنحوثيوءددهمبألدالزلرسفىسةواأصفهـفالانمصوريةوأماجهـ
ةومنفذووؤيسبسلكلأتسيامآلةأرافى4ايمؤاممألفاوئينؤب

تجكنتها
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سضرمضواالدارةاشامعهيهرابرثاهؤانمنيماغقووءنإوثثررلئهينمقرومو
شينثألثونيجهالمحثوءة

ادسساللطصلمافا
طهءوناال

االنعألوافادممواوتانتثىإقيبمببهاالرهاووماناكورفتمهغبادسدوانهوأماكاءكة
مأيدملىونجمىنازالمهلدنعلونمنهاثىيئةردموسكمواللمنغرلمبهوغثىصتى

راوأورنجسالىوفىمتابلهـمنملساونلصةدمهـكلألهونملمحوأناتوارجلمم
بطفاجمهثؤعروفاتفتالمطراالذاءبارالنباتلهيالماهضارسىكالسم

وهناكدانعامسأموالةآلرلىواوالجساموسبهثقالىافيلويوبردا
الؤعنالزنجيزءيمأراءىئمسباعاتصطادمادوفلمىضاللثمرونلؤع
موكهرهـوانتثنىصهولولوثنىناماسثىدأتىامن

9لمحادساقممماإ
ماالحذهاشمرىاالمحيماقشالىولىةاصاثيماصرىاكاياماالنهـ

كجةمقألمدهـأسالىوبازرموشالكفربألدويرقاألمجبماباريافياكايا
وساقسنةالفى2افةالىةألراءنيدومبانجضكلىثبارقصبلحبخ

بهانرعنايمانأثريشبهاباالأغلقردةامنبهالؤعوعاذرايمتهيننحمحرتيكحيطه
ةلىءاآلؤدةرحشيوفيافىامننلمهوأغاورامهيالمنؤثالبابلذامن
الثاصي

ايهسمممطاللصتال
أستجونوا

كاصهـضجمألووئحائهالةجهاثملىعأاللىزقوديمثىفاالولىلىسةاللثصياإسافى
مالةثمبفزممؤخهالةكؤيهوساثمانجدووتينئهاكابمماثمكلكهن

أيضاتختهاتقالكأللةءكاأللكلثمصواندثخثهالااكبرالمتعاراحتألقيا
ابجنووفىامواودانامنانكؤكسائةئهماسانفىومروؤان
زىيالسيمسا
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لمإخأأاسبماةا

اشاارعلىايهةاإالكاللىهالثفىبيكيىءوزقأمههاالبرىااإمدىاالةمن
صكوماثبعيىالىمضوءةقالقثرالجمضدزومشعاااألمنهإمرفوالاليهلثرقىا

نامثاللىصفل81
بمىناال

دمادلطفينبهوأنىبثبمواةوالوفاولمهنىااةنعرواوحممهاةاذاالظسابمفى
ذكرهمدبربارالثىنلىاالمملكةصاملضماويزدهذا

9اءنافدمبماثر

زنجباروسيردهمنصالىثاالثرقمارفىمرووءوليلهدبمإيهبرىااالقسماممن
إلزنجبأرهـارونوزاليطاوالوالمجطوشرقامدنكلساألورون

عاسدتهالطماممألفل01
ألاستونواثر

وهاتهاسوبرانوادالعرلباايةاإثاةجمافررةنهءنريرفمماقهاذاهـالساجلى
ةيمصرداكالىإبههـسثمااولىأطوطسف4وعديعبزةالىكأصأا

بلامامءنامولموبئانمملكلبوالفىإالدءاايهاثهضيايةأوفىضافى
افانيزأاهانحوإكاخهاهررضةدادتمسوقابىبالدمنهاربىاةالطثيالوفى
ولهمونتجار3ترواهـااتزصينةموإلددةيماأواونءفىمكا

واتامبماأفابفى5المومألمةاالرمقيفيرهءخمبايمنامعمعةوامارة
امصرآلأبهاةأالظالمافىلةدأش

اماشالفسبما

برىإبهااماألنأ

دهوليعهـبيةالجةيقيةراعنطايهبياالولهااضماصذاوالهولاهوألقميم
باجالهاويؤوماواالاؤحوظ2مافسارقازنصماروماسولهساومنهرآلكينا

ألماشكذلرمانعثرضضردبئءيامندبئأهرةءاأليىخطارقهـكفربالدا
دال
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ألسةيضهاوركازهايأؤاالمواللثاءسااللثااالةاكانراءييناامرلناءثمكال
وووتزمهاكاولىاووهالكوخوكهـأإولىأونساماأوثا

إهولكإفائراارهاهالهااآلسا

بلةالمقاإينفةسهةراالسماارإلسالمااصثلىساوهثافىدتإلقيالفرارزائوفىاوأمما
أصرفهـمااصاألءليربخةرادإبهمامامافاو3الثيهللثاانمس1ممااللمانهفىامإلودنجيؤ

لماذصمساالىيثالمااباأرول222كالفىإفىأإولأاسأغكؤأيمبرا
بماهمدفيأثهاطثافىإقذة9الممادهىللىصجايرةافىالثىحأغمايرةنرءإكما

أفهيمهسلموئرولكأهاي

وفيمميماورمالدماالدامافثلا
ألشثئهاوالدأفىههءاايرةسألئراطبانرهاساولافىماوللمفى
لممووفةالمجافاتممااايرهاءوكااايماكاكروثهأبماعإانىكهاقو

ئرمنانلماناسسههىيلزعدانامهامنرأميقءتىءلماسغهـنا
وثانالامبادبناجمهدكهاالاناافيدل1أكاكسائةئكنمددرنىلىادمهصي
راقبايثاثدأمثانيةاالنافولرااأكلئاسمسمولماحمدعولرابه

ثلهم2سكلهـوهاطاطمثزثايصلىلاألةاللبالدوأمرشهمبمماحملىلهثهمآكاهم
81لألمه7لىاالمساوكأفىألممسنسائدرزألاماثهأليمبمباممماالصنورللشا

الألآلإهمهالهيمولبهـاقمايؤيواالكتسمالىوإفيأنارآلورباهإمكادلى
ماماأللأديهأاالأ

شرطماكلاامإفهها

المنرياأاقلهبههـاأسمابمأإتىألنألالىبمنهكاساامفههولايهببرلاام4االمق
لىالظلىءبهإلالدااالثرةيةأايمؤاللبئكالةابألدأدجمالاأيهاءيا
لمجملواااألفىئاإثانربىامااىسالئهلممايألرمواإين5
انئحففماددلةئىطبؤداافدلثدهصمودماإلصشيكثبسءدىااشهـمإلىداله
لل3كانببةلغاءلجنعااسالهةالىنئأللاداءلدملفيك5اافهاهاسمهلم
مالاهدةباابيدلاطإباإهالهاذسو9ابهإولاةادمطبالأءسديأ
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فلواوالةأوندىاالرعقتصاهاتسصارءلىفالوصبودهاهاواحدطيإللضباث

ثبهانقىءن2بارهساوالزتردئهاالساسكلىتمزدا

ىافىشاللطصفال
يئمم15وا9

رثليادؤعءناألوفاتكضفىئرابئبهأتهنوإيمربيهالفرأهاافكاك
مءدوكلهـااةتجارضضاكالىبهمذسسدالربىلثواركااكذسارونيسي

إقالطرآةهدمهـأمازلملينوتارةنجمسمتوتاركلليهمسارةااؤللقواامنرنثي
نسشنجيطكربمينصكبوبئوهملموبطذكورةءساهرامااانسمنوأالصطيون

كلىآنةاواوفمادشءكهادىاارةافىاامنلىارءهصماصاللهلذفيا
انيقالولصسثاإمواناالمناطاتأتماشالهىاياكسربىءاسالثافىلستير
أؤولياهموهـيمأوالشهارلدلخمصأيهثرةمالىنزمصوأناثملركاؤلىوا
وجةوفىالبالكضويئشآلوإأصراثنتباهـبا5رااويهرقوفيوبئدارمظلف

5صرؤانوكاتأجمألةلمألدةلى21رااأهالىملمااسكزودسسماحمصهثرةبالد
ميرةىالابىبويخالاسنميألينةوبألئادرارءلىمىلفىنبأتيةبزاربالمف

كاننيتابزائرثاطعوررويربرمئمأبيئنوساندواإحمىوئخثهاريللسدالظ

ثبالرابىرايبىيابغاواالتاىسؤائرئميتتيثاتخثزاعانااثلفىاكن
بألدووبهماكأسبألدقىاربئاسنيغالبقرصباياونبراكساولباثخئابالغفىضاربة
أكمثىااخلدكانلذىامهاصمدى

ماانثماالكمالفال
لمممعونوا9

اكصافىلونةمةاامررراأهنؤألويسلىهـاالىأماطىالرسراهاالكافى
وكصقيإدثضة1صالىراسطراببألدفزأندررحصىرنرروفيلفوأرلاالسذطانل

سيجملالكبرىجه4الثجماوضأجمالكزريرةجممثاسلقكللىربافىقهـرنم
فرأهةثهـإايةبةوزاودبألداريلاوالةرجهخقابهمااالمثاسربمئمارزدىظ

4إةاائاالرلىاواءماشثاق9قابنفطءبمعىاكولثماكمممهماونياتوارلىوا

آما
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هناالوأمادراالولأانافالىماكرصههصاركينلاوموبمفىبهمرامعا
ألهلىجباهررؤلؤارفيقبائلةعلىالىوبئينةناماشدوسكترإونمى

وحاالفوقاسولؤاردرنسيدبالفىيديرولؤالىكءاشكاثالهـفىأزتىولؤإرك
أنمزوتالبدادوالدأ1وأنركولؤاجطركحألتولؤاألآلصوبابئ

هـارولؤاركنؤاركوهىرىمكأفإآلارالىون6ضثأئلةاهؤالهيعوو
مانمعرواالوالنمانسةواهـةنيزشرقفىلطدلىءههالرلؤارالكوترلؤارفيشكاتفى

اطاقهصمانيفيريرولاأكثافمبأضونصوورالحزائرألمءناورارةءميهثرة
وئركبوزإينحوادؤةالتىإآلإيااورلواعالرلخواانمث

وفامواكاطوإلشهتمرؤء3أوأدودوءلىأبيفكيصماوبئوبااتءقونجهالسيى11
المالطيثليي9هـلملىاتأضوولدالبمانمالحمطثحهـأصكضامالاالنظخثمج
أواكأماونآلادقورممإلماألاقرىيساموحكيمىالؤاذغ
مواليألسألماالصنامثلودهمشولهمرةفىواحملىاسأةألالصالىدكزؤنآ1أت

مزهوآلثالظهييرةهاوأقميه91ؤواآثمخولهممريمسسلةااكهاهىؤمماثن
و3صاجمائراداالصدبأمنلانلدؤحمءنوالموالر3وهوراكهالةااللط2إلوا
ينآةإالدفىرةالمطفلالقوريسويئاطإملةاازئللضاثرفيشصليمراءا

دشكارضنفؤاقادمءنوامروفةيخةمقوبابرةلسودانوايذهاإثاقيةلأؤسيشواطط
ييابهثيراالعذاومرصقةقلكلأرووالىالهداموأتقماءلمثينوثثةثرةهءلى
تمعبرييسدآلينزشكاتمبرالطديهوءنء3لوءاالباسوداتاكاليقأءمبماسهـب
لىهضاللاالفريالجفوبوفىاالإلحمسالسألفالثيهاةقيدزغاتبالدفى
ووهاداتكاباثوداتآحامجبالهاجهااليغمزأهرشدمفدانةهقرالج
حممغالايلدهاتهومالىسجنهبرافىمنحافيهاولدوميرةغزيطصمنقىأ

رتيربىاتييفماعواثاهسةبيفورغرحراالصيراهمعاأنمأكا
ماعرشوتمةورهماانفينكالصننالاركلئواانعمهىالجزائرولحلىفى

قاتسالةصيش3ممااصةةىىبىفرلساثاوفىاررلىكلىآصمنبادارواصه
نأصثصطهكثركىأستجراثامحالؤعءنبومئقاربةآلصوانرشاتهمصدةنكوية11

لمجوفيناسدإمواناتسثرةصولهمالئباتبرعخهـصبهموأرفمرالبار
صبروأرانامهافىضكاتويئإفئواألالماربةعرنسكوابونتمسالون

عي11
راالعضكفوة6



38

موقعاكانتداقولذأوافبددفىالطرقمعرطنئوادرأروتايهوبمايتهمد
بالونةءنوهىءبموداناإقارفىايرعالةواوفىلملماإحىما4
كانامواارشثزيرةاأءتنفلئمبرلصد3وؤتنىكلتيهةاالردوفىإقيرء
مءالواكادليمرااقسوتختهسمانوالسوفىواركااماجطمأءاوىنسءث
هـبةرسمنالثوفىبهثىدايالةاالجوبفىبشوضمالسودانودادوروفابألشهـ
توتأيئراقهـأطالىصلوازمةابلدةءكروكبهاومانيدنوالىإاصباردودصض

وشكات

ثالفثأالمممالالفالماا
اسبعوناا2ثى

اشصثا9يهاؤغرناصرادةفىاآلز11ااوأماالزراءماايهةفى
جمارصمألوساجبالجموشةامآثنامنلؤعالهاملساجمهانراهىاقيةكبم
ون6يهحماضوسالغربهةورباسلشقىجهلىالةمالىلارجماردامنرصكلأوا
وهىألفيةالىءلنبرلؤوثنةإخطاقالؤرىالؤعمنأتىداوشءنة
لةأسهعمارةكوكاالىفيمربئدينماريئطركيرهاواووباتاتيجموووفىانشدإدا

وهاممهساواناسةوحقيهوكلىكثهـارإشوكبرابرذيلةطونيةاالجزرالةمن
وقعرفيينصساهـوقعهـوهوبربمكأزببماسونرائرأنوسماذاهـفىدويوابافه

نهشرفياآلوجهلطاثافىالوايةبوةإفىةافيافىافادابحزيرةكاشمدواداى

كرناكأماناالماسملممصروهاتهاالصنؤرتابعةمقابليبياطىوليمقااذ
ىعدنهاخصايصةاكرألفىالصأواظصاتشبخاكاصافىىابالجزراءغ
دبىماوماثاوأهمونملهزوومائةمشماوطاكأعلىالكصاوالماليةإثااقساالم
وةآقياصتعلوبئمكهىيراشرائاالعاةجمادادىتىاسهصحآاالآوالروأوناثطبم
حالتهالابتفصبمزذالثىالثساغيهانمأابقيةوناساشساجمؤاتوفا

سادؤيهوابعفعهمصسامةومءفىأوبىاجمماناتكالجوجشونمضأناسلم
موجاهـالتانراصةءلىاتمادموهـطرالقهـلريمرونوصسالثامارراةبأوناالة

دبهيإلةرأموراقأةاءنانعدوناوورعباءةسمىسبااإةماسةآلثذا
منويعفدبللميااطفىمرةاآليضكإمانتىسسمهاالدةأناسامعا

همياأل
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الودلصمةلهأخبرفىماونههتقدآلماثحكاىلالضاذاهـومنألماثةثا8سااال
مؤقرصنءادضقياانسرجممثبءرأىانةلهؤضالذوالدهسكن

مامملذالثفيتهياالمحوبرانالدفبمهـىءندادافىاالالمولطلروسارةا
يالؤنيماسطالفاليزالالذافونيووودأاأهلمصنجههرافيآوءثمقألأثساوءني

عءنهمآالقالطالىدهمصكةمتورعوئإررةلىيديناس1وئههـوومباثرأير
نودعيهطلمىأحادامماتذاظةماكذايسافرونتةصكاعلىيضاسكلتهلمحيممنكل
دتياسخذونئم4ماليفسدبصشحرعندهملؤعمنياهبالثلمووزآاحغاص

الىساثرامعهمواليزاللوقفوهئم5بيدممؤوزجموملىحاافيهستوألبخري
لى4ارلرصالىاووتةعماعلىبضاعتهويالوابااذهـكداوهاس6لحذةاليلأ

بأحوالالتمهناذأأئبتثاهـاصاحرهمألؤاعفىذلثلىةالخبارولواللؤاقاةاص
جمااةزفىآلياالوإضقديهفروبعفحهمااعأمنلثمثىمالنغومقألووإ
ساضيااافأبيصلمحساغممدؤوماءضرأوملوكفاموأاتأوطقاردأ

الىأطهرهمرفيلقااعلىكصمهمنمءخمةةفءفىظجوعولمسآأراداروهوج
أس3اةوأتائحمااليرءنةفىعألاالوهنلعتقداوهكفىونجاتقشاأن
العورةعلىرءأإوبعضهمشكةلمثاموإناتاطكاالثأصاهاواإللمرةةعرءمهماو

البردزثئومماهاتتسصألنبعضموالثيابمنأشييابسمهممضواةانغماظ
هرىلهنضهمصجراانأوأغيمالامنيوتامحذموبعفمرأالشبهلحرإظل1
وهمابطالانهزليبقوامألاهؤالهوفىوضعفادةالخأليثثلثهاقىفىاودرنتجمهو

انكنامانرمدإلقهـأحمنوتذالدإلنةالنمشكهرمنصاالأحسئم3لؤحىءلى
اتجإألالواجمةللثاايممماتايعلمفثمبواااالنآسمابىاأليانةدامناليملممء
كيرعددمنويسمدبصيريركحإصألةاالىمعدأقاامواذاااتغصهمعرفةسكيهمن

يؤمصيلكويرمنومصكوعقيامأكأهـىالصألةاوجولبماانمايعالوننالصوص
ئمكانحةاإنةالدالىبونيشياؤواميةفردةافىايوجدوهحألذبتوالدوالء
دكاقيرسلوناالوروباويرنالوالوفةالمصأعدهاعلىرزوليدآلأيهويروا
ئاشيماشلىزروقارةااتالأممنرهمنهوهمرانيةالنفىمضاال

فقداعتناالءندماءةأىاالنظاروىثمهرطمعأنالتايثغإالهاماةقوحك
نماحميموأحونجعكحيرمنبموالىتجارةادإدازدفىرضكبةزلثعنضإلاارالتاب
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كيرذالطوؤورءمادنونىثؤ5راإأفمبخفماتفاؤمهءناكتشاوليءلىاط

أكأررارااتلهافىاواالغارةعافاشائدةاسوأطايذيةحفءحماالتمن
ةءتءثرءهروةالزاقيفافرقاىةانالئوقيالحي1ااوكالىدةكساءفدوهـشا

ورسثأكلوءوطوئبتىااذآلبأأيخفلنأبراتاثدرأليوةافزئهامتاألمابإناهرؤةالم
المغربماراءلىبمأللقاجمألنوتةرادهألقلىهـناةااذال1أفىداناسامامنء
ولثىهمنلدوءمرفةرانالىمنبالصاهأسؤيىءزهإثتداياإوىدؤف

فاء4لميصفرى1بالمكليثكأاآكماللىهفكهمنالذ
ابرلطيبمويرمأءويرلساصمد3كرماللى3

بهآفىءوواصببكاصسامضصمبالؤاإلعبخوتزلملجىا
مفيألزصرحوةزلمالتسلسيذالشاصاءأبروحثرأحما

األدكلسنإضلرااحماتوا2أل

دمادادةعفهولةتكازمارةاهاتهلهحرالتالأابشادأمرقأر
لصهالمهثهدنا3جقاإمالثرمارنالكلألالراؤقةهـااةجمه31415تالى

اكفىاذومىإلحةاناكاةمىمتذاحنوأهالىنههووسكرسوويهاكاسثه

فىئانوالر19شطوكانىمايىجمروريةاوررهـاطكرةيمروباطرفةثسلزم
رئمرفياوثإيئسهلصرفثالداثاظواطزائركراالمحيطورأهأرصقجوفىوزسه

والتدافىإولأوضابنوهصالط5ثمءمالجزاائاممءلىزلئاالىفاركاالطا
نسهبثالثالمامدةحصلءلىسنينسان3فىءدالمهمايياماءكةإالافياآلمعيطوا
ئمسالنلخاداامسرمناذأخىكةأللمثحماظءسااالنألزرابألوبئن411ايىداال

اشبهاحباسيهباحكللاأسهمءنأثلهةأرادوافيألذاإلحيينالهءنىدةدييقساتظإمد
ااكتشفويرةفيولط1ررلاةجهـالىاسباتعاوبيشهـمنجمرماضنلشرقيمهعدي
ارةصةاضكايةفىركماكاداإيهىةافيفييهتشفتالالرىشسلملهلسانساهامى

ؤالتنضبةوىذملىثرحاالوالفىلرااضحبئطخهميلكشايطالأثيسزولسكهـلمه
فيهاءلىفلمثواغطنوأارةاناوللتهـرانويرفىاضإفىمراسالطأنحصان
بهاءفاكتثاذهلمجلمنزجمابهؤاللميناذاالئإلعكصهالبطا

طماملماا
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لمبنألنها3أقاراتفايةاطهراالمعراددوثصفىاصبباىلمانايقالاكاماأا
ممغصكرفيانهضفرالالىسبهأةالؤرنيابكاإللميمحئهلؤاريشءاالدروماذ

رروداباالأولأيةدىوجهالىءلىآالتهشاهالقأصكلألماسيأقىدىالماماماملبهمسش
ؤيراة4شابهألطنكرأكثوكااسمالاأساوعافىسانهاالىترص3مءواننم

جأمرفءلكآثاالذىدوسبهاللهالرةلرروةدهةدمةثماكةءشاهـ
هارةارالشاذقاصسامروفةهزفاحانوالىاقارةاتبهءسآللمبيىرأطئئ

إمألوتجارةدتكاوريمالضأمالىانوأثبماةماخملهأوداممزياطتلىاهة
سشجرةامنعهـا1ثائااقرنذاتهأثمهساليةابمرأالنداءنكرزافىأمح
ازذاكوكازتيكلترهةاالصامن7ناالأكأاندهلماسعفىأهـن8اللىانثرواد

الىلانالىحةممااثإماالافىانالىلكرفىاردإعهفيآلذيمورالضيةطصحت

عساممالشاقزإلدةتوارةلممجمائخمههتصالالمللاوبالددافىرءسمثمكرنيالندا
ايفالاوردابئةاجهفىرأيتكذالطجدأكيالبرةاقىالمانمعذالطءصدى

وقدثر35قافيهاصعداليهةئرمكصااتافارابسانندالدئواالجزاراودااهما
ررمنأاننءنهاترثمإحاردةبمالصدنءيرة3آلثواةاأحمدااايداو
فرياطافىواألسافالجمدفيفاكتثلماآلبكلمطالةجمافأوموومفهاياةاط

والئهااليلااهفييصيحتىاالنجرةسالضاجهةفيهثفكشالاماتمجرا

لسقرهادةولوانطراةحيئأمريمروباأإينفرينالمعساعبراالنومشاهـكا
كلممإثلؤراالناأغيرمحادمألهطغاللأرىفياوقآلدقىدصسنصرخان

بعضكنسرأصقنهاةفىألللاثصذنجرةاالئفزيالتحرقبمةالمرلؤالعمىال
بئقاهوفىلمعرانادمبنصاءنأحطالمحوراهانمربىآابئالدفيعيىثيئا
التامشفاعااللؤديهنارةةاتالثالىءههـفةمهذافاللتاللهرفاسادسا

لصدفىاةمافلىأاقارةاإتهانثمباألمنذؤلميعرفلمراتاقاهاثهلىالهـاب
رهافمنايفممواخهابيعجمرءراهاييهماهىوفةأيهمضااألرمقونصفص
مجهولةىفهيينوكسانحفجةدنأزبداشكاللىااقطاةجهـاالأقاراتان
مناىاكسمثذامقاكهتمراقارةاماهواليةمثااسبهاتاقإلمىاان

االرعقمنبرزخكأماثةلويوبوضلىطشلىاتصمارةةعوبههآلبىالجنو

فىت2أراؤلنجامابرزغهىيألثرفيألوأراداتاضبفىل3زريص
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افربىاالىءطالىاثصرقىايماافىمنثوءلحثىرفهلةفرنساوجعجةالمدة6هـ
ستهيناكصافىثىنياإرةاةااتههخنوسقبقرقديغنهوكاادةاسارفىإقم

كاشوأموشفىعيوقامتالرعقاجمعفمايونأرإهاثةاليهبميفملموناولوأ
ارةقامثمءةقاءلمونياواالصييونيهـاياوآيىروياأوأهالىمنناساأولسك

ولدةالىء

سراالجموال
معوناوا

افىرفياامندؤةصا3اثاأمريفىأؤلىهدةلمغبأمراالوادولةاءثةإا
الئصرقىطداسنهرإلومجعدقماالنربىامهـيطفمدهاشرفاكاراعملىكربا

الكاياساالهاوصسورنيمايةوسعاخكوكووصألتخاتأوبائسالوحك
مليوناميهطوأبىصهننحوآضبهةاإهاتهلتوسكسالةاميراوايميزيةاالة
فىودقوحروةاحعاثالدبادار13لةثةحيورءةصكلءآلئمثينالاسةاونمنف

ؤيهابيريمواشنطونبألدخالمجيشكتابرءحآللىممالىلعودماإماءآلعأعرالاأل
وزيثاأبالداوزيمررهاتهتبرهاآللىفىءوسقاركصماتاطيخشإسءقصس
بئةالسجىاللداكأآلءثالةامااإكألهحااوهىفىوربههـشاالدولبم
االكثرلةالورالواوللدايرةسثل5نيغالدولآلوةايرةوسمويةواالحمالمورالسة

ظبمأاآنشالمماكادمحتىافوةوارف1اواالاطكفىئتقدماتوالفادماوتةلةمر
يميزاراتمهضسابقاءنوكازتالدولخعشسدبههطبارالثاماالسلهاءمار

ارهاتامابمكالهأىاتوهـردمثمرثاااضرنااوائل1871اشقلشسنةك

لسااؤوإماشوستويرثيوههوهىألالعإمغةالمرص

ذالوارويخالموافنيووبرنويررألأضويمبم3أو
إثوربىطووبحةلجاةإعرواثوآلأااثاامفاصرواياورونداالمرو

ىكهووىيةلاوباناند1وأووسشيغانثفئفرهاءإماقي
نسويهقىوأوياوبىسهوفلوربداواط1ىاو
رجوفياومءنبراوكانحاسوأساس1سوريريووااو
وبفيقسامالاوهاتهدشنطوبئواوريجاكلجفموساسفيووناهو

شر
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مقمهأبخصبامئمكاتقدملتفاخةأألوفىعثثألنةامحهامانجوأولمائفشيأ
متتهنال111أقصامبعضمطصزألكلولكمبةالعفىوالدخولاتعيرانشروط

مءناواطردوأ8اكرباامندافااتههانوصيآلامصأفىلتدادحممداداصفى

وقدافنالالونافىممبهومكقئتباونديوناواألارةةاصافىادشكيناألصا
فقدريإهااأهاثوالوسدىنسثكاالوسمءلىحمأءولىألنالؤواجمئ5ذبت
رجلغدهموريةبراسزولىانيتهمصنةةثئواطائمدنادآلفىافااااة

فىالظاالنفالبالوفي4ثووقعءآلزثاأساالاروحمهـالمسنثءقيصذثالاءفات
صيةأسياسهوايةاإومادت11ونلمحفنقدءوافوأينأومماأيئاثهصااشرة
الجيةأىابلوناترسالاسمماصقولفاارفيواربااممهـامنبإلةسأشهـميارءواواخ
رباليإنضماكندالماءكةإتههـفىباءفىدواأحوااالعءلىألالألثالهوا

نها5جمةالجكلءيهوماثوااذكوراالدولةنيةساأمشاماتويم4ابينشعغم
شاككلوالعبيدمالطاهبكلاكلىأصروأكنالمحوصفانرقيءردالعءدبهنشأالثى

المجرةرمنثمثالثاالقرنمناثينكاشسفىذالطمسنينيمءدةبينزا
كباسشمستالهوفبةفيالبا1علىأاناراطزفىصكالىراالن

روالدءنأالثروالهوادلااوشالىءإنامماصرإءحت8 سثروكارال

طبهالثهطوصماتائاردلديةاالطرددتءئدهميظائاجماعاالقوةرالت
جميعلتايومامهوراهقايومنوالغربىطهـابشمماوصامرقىثامالمررأ

ةفمنارألودقءذءناريئءشااناءألبهمارانتألتجهـمهمحيواالد11
ساراحردقةفعنداالدلءابهلىااجمههرباامألكأقةنودعفد2بهودبدط
دنمسطسيبهبعادنأماباةعظوةشدولهمواآنفىبذالمبهيعهـإاحصل
إئحاربئواألمناخوهكذاراعظءآلالذ4نحتءةالذىفوزيافىكاالذهب
اةوسالىمنشثاهباولةالدتةهاستاجمماسدانماماواالطمثنانمطمانااله
ارةاغربىجهةمناثهايااسماواألهاأل3أ

سامساللصفال
معونوا

لعالىاالقمماالريكلهؤتىكاتدإوفساأيإثأسالثسابميةفى
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وعبضاالنكلبزى3إطاجمبرىوكايزيةةاإللىفىاالابقةااثاادا
امقمالماةقبويخاااالكينوءثاامههـىتمازكؤشقافىماإوئانئيارا

بقةالمطالعصبةقىحعوللملىيدةاإلم

ادسسالمممالفال

ءمولطاواإ

نلقربئاهذاأوالدطاتواستكلشوباةدازوالمالدالىةكووهىبمساثهاوثا
النعتلألفىاالءمنقيسان13اأفألحصفىأضوةمامزلنمواجمماابإسزثمهااماث
ساؤحه15إدؤيواظابنيولاالسشاقتمداوصءرىاالنحكااوسهاال

موؤوسأهاهاتفدملدلءلىدن8الرانآافيلمحدوالموجصوالمءلكالتمدنبتهاال
وثحاجمألسوقامحدتشلمالئآلهـسشانسفلرء2دشماوس4ز

اباعسالاللماصفالى
مالىقاممهوا

الأقرلمجاوهىورىهـإدمموالعةقىاسابالى4وهىماىلرسابامراةورأ

دنلةاهذاماأوافىالمبانياأيصاسكنأهلهاواستقاستربنتدةفياظماقبىرا

نامهمثاالرلصفال
ممبعونواأ

زةةلءلدايةتكصاقاماأماآلهكاتاةوفزآلالمةثغاجمألالجزافا31ضامي
لهؤألهانيدوواسكنجلداوانداوالوانىوايسسسبانياوترهزكاالروأومن

آلءددآليهوؤصواتنياباايىايماسهثرهمأألثىاقارةافىكالمأالدول
بواوقدبهىبتهذيبهملدولايهبرىاالفاثدةموءلىثشوارةايهلةمجهـزاىال
رففىؤايلكاناانءددامعصهضةارةبادانااليستقأللهثاكدننصان
لشتهطول2صكلىثثمتملالهناالبيةالقارةقيةانئم

فسلىا
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اسعالماتاهدأمفال
سبعالىنوا9

لماطعفلمىنهاامصأئمثألئةالىحمةافةوءجمياة7امممافالدولة
نءمدأ8ثأفثروءكىقاحالةمءلىونالد040إلمخدومهـحالوءددررىابر

أفأثباصلةمضاالستوأماهات3قىآلتلتتاثواويةدأائقارةبهينلالموأبرزتا
تاشرسالىسالثواكريا

ونانثمامالممالفسهال
لشاطغهـاءوةوهوبىىاكاوطسروبىنكومااغبميروويولةدقيأيساوا

ةبةاممهاقي11وبرىنريىاا

ادىكامالطلمدتال
ؤنغحااال

هعانةإهـااولةالدارةقيانعلطالمدخممإطوجأللثرؤثايشعاوكااالطادةاضرثردإيهـثم
دفيهاءدةىويوزينابالةحداماكل8فاوحونمىةءإلدبنوتنساوسكلزبر
إلنةءلىالداالكياتوناليدإمخوابمةفريهءالسوبرانمنم3اأنلمالىامنالف2

ممطكانلذاادىدفياالفهمكلبلىبننالىدة9إديىءناذفاثإتالألاسليل
طلفىاا19رالكرةافىافروسأهثسانعةاالمدرمةاصعناضفىمامماا

لجمازثاوشىالىدرؤوركطرتهمءناضإتوازفتهمادءارقصالغازبىاكرا
دهمالهامءابقااوطابواويئسإأثوامهسثالالأبزافالقغاالىوأضوأ

مماةالمرىادالالتربههممغاصهرسعافوأةهفاددثئإنةالداشاحم
تنأمكهأبهـجمعفىودإجمعدأنبهوبئ3831آلسهرهةوكنربلغرءسامقا
البالتهالؤوفامولوالديهميممننردوالالمسمايئ

ممط31



51

ىانثاللصفال
لمانرنوا

موحثهمايوننىونهاالءاكاالبولبهوهىةهالدرإقيالوبرازهـابرينوأ
ورىبعه

صثطالثالاللصفال
نرناوالحر

لى1موورىءمؤامسههـورإسوبيوبئمخهامييلىثالهىشأةالهلدرلةوا
الجنوررفىارةاةاايةئالىآلبىفرااوطااألهبة

ابسالحلالمممالفال
افسانرنوا

بيةوابئارةةاهماوسمائاألصاالالديرفواحماوتمددوعئمرةددايروالدودلى
رردالصبهودوا31كاوسقالهوبرأزلليءنالشرقىديىواالنربىمناكذهاشهخ

رىكاءوحي

سامغالألفىال
نربئاعساوا9

إفاأينوعىسائحوجمائةمليلجماجوبىهىركواىأغثىصاناكالدولة
الجئوبىلثسرقياقلشااءلىولتاررممطثصاجم4افش

ولساساللصفال
لؤنصاالي

إساالمهاهامنوأكوفىثوفةسالموبيةبتأمرءافىبضالىمششثةلثاالةءالد
اضياألداتالفىااةأسونوشمائةهفيدتمريبليثثونتوداديفطرالناك

الواسعة
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اناءلوالملىدشهااغربئوإلارةة41صهاثفىساثاامساطىاءلىهاوقوهـمةاواس

النهولرةاذاماالظذأغابتبرماةلالدرونأمرفيإجمألنةدالمرولةلديرات
وبهـاطالتهموأءدمواالمعارففيهانطاقصعأيآاأيمعدةمأحمءمسكا
الددرلتىاطقءنبباركاهحدثموأكااسغمأنلفألبثاثةااأل

ئهممأقلمما1اظااادىءدااليماطشجهممجروناكاينلذاآعايةوودىالا
كربااوأمجنمفيمبعرفأولمكأدناشايساالمهااماينالذديهناالألهالىامن

موادمياردمنمأوأثفوهـوأعاهـدوهموصشاأملةمملمماألصاصماهمعايثرتهم
أللىاففدزءئلمهالقاياألطضآساعالهمالداالماعبعضوفىشوصواهلالىم

ساملنوسستادبيالإلامنضتويئثقومممسالاثاالقامىفحاربةاكاماتافىان
ضؤاصويآلاهروالشإصميهواءدااساقاتءناإدوناسواةنساوىف
عندهمسنةاإلمأأكابالتئصإلةالماالشتاهيزامأفىتالرزالدهافىيقونو

مكلغككلأضكلرسمارمننطمهشدونويؤلمممونيأاصروابميلكادويندولت
منؤونمانهكاجهمرةوءبثاسلىن5قدورفىءرالمذصثمالاوقطبئةصهما

عمااغهحاتجرورماهونورافىةالحإيةرمقالىفىاكأتنتجاراالاض
جداةثمسيرأنالنارافىفىاونهىوسكارةانذياصكساااعاجهبونلصو

افىماخايصلأنالىيرهاغيرهاومدثمادارثمص5لماائاسيضصدرفتطعأوثافىؤإقون
لفعاللقاردااوويختارمايشاهيخاقبلثرومواعتافىلذىااآلعثدال

اإةاستهااالرمقمنيهامعمالقسما

مثصلىكانتانهاوالظنذالهقجالةالرقىالبطانإلنوباجهةائركوعهى

طةاظراظراامئيئحاقلىألةهسازالفيلا3اوةقديهماسثطوأيرةفيبمشبه
ينءننانكومإيئبهاسانواطالسحةمائةنهمنذأؤلاستاثمفهاأسانيدو
تثراطمنكثرةاالوندلسوباناتعايلاورالةنلءأشهءافىيمعىد1لوخمابروفىا

وياجغنؤالآلضسعرمقممنيقدئاكغةسؤأءفامعرمقانمعتماهالياشمما
ياألط9كلوآمئوحمشونسوفىابينالاالهافىاانخلةلمضداكاقالمنمامنامرعقادذ

هانهوشاماإذداطاتاأخذتميضوقلىوفيعفهافوجمثهـثسآةبئيفئر
كرألياأوسهلخطوقدىآلأيمزاالولةالدكايمباوأغلبهاأوددولاثاحفالجزائر
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اشيأدؤررجماسضاكالئمدداجممراسلىاألشرؤباةإظالجرأمابىألنةا
لأبمواأآيانهمهابررمهناأفىبئاالزبكلينلةالدسرواءلىأأنالىأث

يئهاحمطضحتاوالناييزية4ألألةلدبرمناهمارافىافقأللأحذواثماشركملم
ةدآةث3واالجوطبلةاآلوكذايألناالافىءلةهـاسالزرسبهاخلديةوةو

أيزلالصاناوالىيمانىيرواولمواسمههالتأطتااثصألى5سشفذأر
سما3اقيءنبشف31اآلسدةماوالحمهاكألكاماتءلىاا

فرجعواثزإزواتامةوةباسالىالضحامالاأحاالللىسقهاألوكضامإوالعأرشلثهم
تهيمساربانمرصالجمهليمانوامموادسثغرولميةإلنرةخاصحهمسدأنينصنهاهدا
4رصفىكةسهواالرمقكتحثمافهمؤإخبرواباغيرةواربفىمورجوجمهـلىيىبأ

جهةالاحم1إجدرأوسرأصثوههاهـأسافىانتهوأالموأشنآلوكسازئألة
عالهلذالظوحدسلةالجايدبآماللتحالتلمحلىاسصيرمنسثييهالهماكلمالاثا
يدهنأازأئوااةالحنءمهايمطبةاقيايخهـرباهءهااطارةءنالى3ايفناه

أىوالقهإصهينمءلىأندااليم4سدالىيحثفىلؤلدماقلثاهوهوةفمدااالمناكاق
ربايمصاطوهموذرااقما

البصياسالحمسالملفال
لؤنأسا2واثأل

منواالهمالامنطهوماهلىساالجماماألتاحمالالبالههذافىفدنبنوجث
اوكيةوكددلسيألداالعدوقوالظايافئأءكاقىهناضنذكرانناس

4اآلقيملاكذرنجرجثثوبثهادممداخلرداعدوربيةاطانفيمدديىااكرسص9
كئرقنمامداهكيةلديئامنايهومغسثلىبمااليهةالظفبر3واظاالجهـةإيغشماالد

إهاةبملفالئالاكهاتألصشارافىثبهاوماالإمااالوةبتالثينال931ديداا
7931قيسالى8821آلسمنمئقارلةنتفىممهامويمسالثوموافىكدةبن
االكلفىورةالءدارالمذ3األنهذآلىىنبهنانماواناهانرسهزابهاأاليكوس

بامورألاينعشربمنلأةفىتثغيرالالغاباقىنيمإيئهقاليإطيحهاورفير2
نااكاأركهرهاهائلةاييياعنيادىدورااظإماامنمملتةالىكليمرأانألابزثة

لم



كيه

األجمورااالفاعمنزعكلهيفخالمابالفسبلةأقلاادسكد11قانادةساتهزألم
لهأهؤناالنرإعتالثيماكتيؤنتدهبصدنكناتاسبةاةليخهوكماداملعدى

ااابعضيعضءالدفىاالفىقإقدقيصنهجربى

اظآرزاالااحجدول
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تلصد1

اب41دفه

ولاالصااررال

رىسلمببفىإ

فصلى1

79211آلارشأهذالىمماراالثالهأودلىفراقيهاطدأرمقدسة
وأطانهبياهـاقىؤظءلىداوىالدالةأكالطءتانءاالؤ1وش4عفامافى

وسدبثتمءالوزيرابمزاكأقييامبيشعالوارلصالمساذكرأتتآلفإاثااسةا
بأحايومظماانالروألامةإماسائوحهـزإدوريئاذصمافياقيةاةااإاتهءن

لالرسأعظمبزباظلضرفطواالمفروصقابمأراهارالقمتهـؤوحهـظهتهءلىا
إيهوامموراألعالمالهوخاممايهراآلهلىوتملطؤازساصالةلأؤصيه

يئساثمامظيووااميخةقسمنبااستكررتئميإلطاعايهممالىالتهرضوانمإممألإا
اإيههشاهدتددكلوسئةااليمتانةالىوظداأ8931آلسىماراأوروالالى
رصقامابااذهـفىإيخاأافىاؤدتهاوماثساأءثرانذكرؤمهمامنبباب
لالهـثكأدطوتسابهوصاءوشرطاوىلىااقىلوماؤفرااائءلىالذى

ذكردأنلىمونخواتواكنكللىالمنةطبا11مألبمافىظيمخلوقاكمالواةلنعثحاا
مانلمتاواطهضاصلبفليالاهاثت4مردصونهشأقىالمنارفا

لصف
أقىزثفى

بناااثااصكدافيمافىنجاهدكلهاكارمايدحمهـيىنمءلطاةاالناناءلم
اسبرداذوهـيربم4بنييىبأءدكلنجامدأبخاناأبنداإلولصياشءدالئانى

عاييةةكرالعساامهـماجةوياللونريهماشابانالطدقدومتسعةلؤنسلىادمةصثلى11
إلبحةبهاوتنروجمأظكولعائةينحدكماوثمالاهسهيولاالديدمنلؤأسافغ
مانلبهاءلىيصتفيثاةاقيااصثهاوعاسانداسألإوملىأاراألابن

احس



دومهعمنسفياؤدلممممليهدهـألنماسالمنوالاناسااالندلمسساصعب
وءمفاههـا

درسابهاحمامالىالسبيلاننداساأالتهددفيبونكدا
ىإيهيةأأوايةولااارظالسالظفىنالخرمنرانحمالىائمضأيسلك
ىلبالشرياوفىكاذرطاهرقمنانجةهذاحسيهطبمفثزإةاابباالحرولىا
ميلأامما5اريتهآلفىوبارك4سثةالثلهضىضهيرلاادىالتافياكصنأ

الىساهامامالثلىالمادنعلصهواألولبيرمدىلهفولدتآلالساءامقيمالى
إثطاكيلواسمإلوجصردمافدرلهمفألعقابناذلىيديماناللةعوملىالمرسجواال
إمرفجهاطصكدابئمهلاالينملقالءأللىأةالشعحمنتسئدالمودتدهتبهاهذا

قهطصظاثلىالجدنثاذهـافاتوملثافىافلوسهأجمبفولهفىاثعدسحردا
الىةثأماءفالوناافىواوقعلدةقيءفهعظمديدةناناضلإاهماةثقيلالذصم

التهتدسىأوالىدآهلولماإلمالابشميئأرنةنهمهبةبمافتوىأآلرإلس
بيفمنلدغواودسعوجهيبنوداورلمبيزيراوالأبوهزوبهواجنىالروحه

درإفشافىاتأليفاظافىلهادرجمىملىمماألفوفدلمعروفالثرتاذىاكمادا

ذلكوهيحلمنبذكرلمجهذيلوالبدنضهافىهدلغعافئواووسافى3ابربهنجسمى
قىوالدوكانتنهاكوذبملفاذاومادكاليتهذافروعمنيفأا

لةأيهشأنالىذالظالىافرنمبراواةاقراهباجاتاثثمام55ةةمىفى
نمبئبثهملىنولمبمآلقهااآللمدرساألشسشكذالط8731لميدرااةا

ؤفىأنالىةارجبوالةالداضمبالسياضيةاطوأدورتالعاالهنياالدأحوال
كدطاالفىداصألنفاتهتاادارةفىاماكريئفا083ستأمهالتهرجيرالدى

خطةانضىالخططحبىمإصاسدطيخاموإخعنلمعدىنسساثرامعادلودا
إلسألماسهثاشيئوفاةدسكةاعالادةاتهاوؤثناذغاآليشوااسدرابا

زالمدريةثحنتحيثموتهاسببلمذكورشااصرطنيناللواعالىاسودبيربم
ومحاحبمافوفهافوتجهاالماعبمصاشقالاإسبإسلضدرافةنحاشسياوواالب
ضملىبىثفاويه3االالممثانلوجمارةالعألاكديىوهـاألسألمةمشجعفىاترقى

راحعأالءينانمامحاسيءبهبالرزارةأولىانألىلوراداسليمسالالىالشامرتاز
فاهافىمةء4جفادافرأسالعدلاواهايةالشوروومةاونحامضىأىلالدفي
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كصهياءدمااسعنىفبممخططصنأناللماامضررئمدإينبهدثاناللغعااللمنأا
حثىوريممافالنناقالاافىوالميلالعدلاحبفىترءلهمنسكلمءمضلماصنى

نحةظهكلعنبقاسااىمفامعالساكقومفالأبةطرناةناشربفاضهافىإولكان
رىالجلىولصظناعندماغيبءلمفالعفاوراوفاهـيماقالاخصرلمنأمبملما
منئافطالوقااجمةألبمسرإلوقادتهكارضاسورأشالمذعهمالحثيةبو

إفهـبماايبواالوفانظمجلهاقاونااذرئبؤفلثمافىور3ذيالملىصامبةيهرإت
ارةأفاالطذذامثمافىووىجمطالوفاورىمقدتبذالتهفاستعنضالهبقيىلم

يةمالفهابأالنتحماتقىذأفىامسشطمامماكيرفطزذابذالتوكالمظييت
وانلىجعلالذىرمبااالنلمجةسائرالمااطلظكذرلنشأتىملىتمالمدنةرالم
ق16اادريئامنثهاغطبماوافكناضكانةيمفراالدواالئظانصىفىكان
عةاشغزتاولماثحارلمظةومعاطاكلأولخلدناهلوفأاسثلىلأحتكة

صرتدهاباكظاثياانومتاعنإقسااضدفىلدالطمإق1عؤابقاماالومالت
جمكقيامقياببمفىشبالذأصثلوالمقما11حاتاوفاهالفىبىأشهبريءتأبى
أنيممالىسالىتهأحمدالتهافىبلطنا

لصف

ئرةصايألبدالتفصه3ؤبوإرئافاءلنسنعثثصبهمثوفيوماكطصفىفى

لىمكالمادغأاصةمهآاالمثمارووسبهتاليففىالضانىدبىاقالئساألسمضام
كتبمماءكنرةائهؤادةكاولبيايملواامكللىيعةرالضرلىصضرعأئهدا

عفليااإقفنطةللثاخولةالمطقرةفاالتعأليقمنالمهمةمثهمماءلى

افهبألهثوطبموشمويوفركأنابلكلقىقمامابامقبإلتأهلفاناقالانالىالبدفئ
لطيتثاس9أوشويعونيعافيناوانبادفىترةأألدافىإقوةامافاتنامنليتاالنا

سبماصثلثأصبىترمققيالمذكورابىوفاكانبمادكريمفالاقىبلألساالسألم
أنالىفويؤإعيطازلكوهومعيديهإخأأفىاةءشلهصلحمهأنزمازرالىاههأ

أمةطا1تحنريراسثنيرةاليسنذوثمانمطعأربناهواو7431فة3يىافي
فىجمألشة3شلثاألبنكأنهـإوةإفىرحمطالدقىانثراهالتهلمدممى

بنهار
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افبادمكلفىاممكمقممبهانادطالذصيةأاصرإكانياابر1نراواأللصع
إساأوارأةاارإإقماانمااالمران3نالالجمالمصااركاايئشمزإحمالتدمآلم
الئدشدمروادةاطيالىاكاكاماذلةاؤةيال8أمتادننإجمداتجليسالىأللثحعالاكلألنمتساشهـم
اأطلصكاساخزوءسلفيهمبسابالدالإئر2لإلااباوومأسولونإد1دوالح

أوثألثاسمزنفذشطبههارةآلاللثيمالءكباإولآلبذالرزةسهـىللادةالى9سااألكث
سثنةئدلكثمةده8إامفىفىدىالمقماإايدءددشهيموللىلمصولههررآنمكاة

لمالطءيثمدتهكررلماساهتننأايأفهـنةداصضملأييمالاإساالسلمفهورا9
إقألمضلىيهاابااالكأطشهـاصثدشسكالصسالدأثهـعةاةأطالرزأدولأألمك
لجكاواماللىأاكإالكاولوءادىزحهألممجاضههـنالىحمى1

فيمهيوالهلونهسوبئفهالارلىنىوونربمإكشالدياكامرؤالإكالداأدنط9الى
لمىاسحهـامشأنمائذنشثمهـأكماور3اداملألجااالآلنمص7فيهأزنالوئاامحاإ

ااالوبهلماص1مماواسلأللمهائوةلشةغنإء2رشم3د11المهـانمارزآلنهـنيواصفى
فىكااكسلةفاةممهـأدآممافى31ضأنليما13وذسعيكلكمصاذجماداإطا
إماضألفىشبهأتلىافينالذسجسفىلااعإاألمإكير11نا5اارزانصم4تمةداطافىأ

امدإدلشما3أنوألاقىالإنأزشازاطوركادبيالبهم11يدنروآلافماللهـئىا
لاأالبو9إلىنادثهأيزاشطذكوليمثىااافىزولهفسالادلألااااطفهط

اعساوألسلله191منىدلمإالفىإيسهـالاأيىيتهـقبوأفىفىتأدلملممالهملىءليخي
انركاىالةدممفىوبهسرلدإأصرةلمبممصيوكمااإكرجمهـثهةكلولألالمئاكأللالآا
المهىصألنسااسالمجةايرأصموالمىااالررادشماببام111نيأل
أئعذفافدااللهـألشمااطبلمجهـماالهـاأأليأالى2أظالملداالافىلقثبرعالملىىاهالؤمأ

تاكةلدواسائىم19المفمافطثلإارركاييلمنانيأهالكاساذاف1لمالى9ههـما
إولدالحممجئسمأألكيانهالكلمالش21ةدمولهراضافىويمفمكل

أدلأاءفىللتبإصارجمكلثدكانالاودوإلىألباإألكلجماوهةرإإسااابهيما
فىفالبئالادماسهيموكةايىاماالمفىبراللرااالأئهمالئالممااياألافىثدسجمانجمماإإأ
مأمثدفيايفيهيامهألمكملىهاربهضاوواةذإلفىاإلهراولشفمثحالادأثااحمهما

سمبمالبمااهامؤفيالممةلاالهـثازأولىألألمحهـنرانلمطقكالهـئاكللماطبمإاألءاايمعام
لفماأربهكاهيدلساداسالةاالئطايىالمثافمااالكهـلةافىلمماافىأدطكلا

مورالم

كبهالم11ووم7
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إخاوثاابادافىنهاسبةخعائىعهنلمئ41هـيهملهااللثمغالامنفىألرئاحيايةئا
االحيرهووهذاصطفىعنألتاكالسيمرفدرناليوصبالذبئلمألقاةءضاهيىاالطباه

يرجةدفىازانوصذسدإفضفراتابااوروصتفىكاجهـالوأعهبئيألزىا
المرعقاندصمهـوأءاأضثابهمسثقزرأىوأافيؤاأثماإأطايهاثمتوا

اباردةاالياهباوفىوعاطفابوادةالاأمحصاببينومركزهماالدملدفىشدضزمععمى
فمشمظهـاساتةجمفاينالمهثميندالةبهاكفىرييأنوذلكوةبةثيالمئهجدأ

صنىقءنببسالناشفيأثمثوثأقيقتيندالثزعيعيغووالرأسبهأوثمامدةا
لمحوليااالمىومدالشارراستاثممالتواسةءفضوضربعنفمعنايا

فقرأتوالىصأوحلثمرقأمنئشيحصلوالبدنلسفنانوأزيدالىأساعةنصون
مثنداصدلذلكالباردءلىبالمالةفيفنجأراساكثهلباالشراظهرنجرقهءنا

ةهـثطغيرأالنقعمقبهامألبمارالذاوظيدىوالظهرباالعضاه19كييسخ9بماك
ألىمودياشارةال1الططاأوجبتالمعتدلنااافىلمعتادناالهـقةافابردهناكا

صلماوافلتدفاجمرقالرمنربميهثرةالىسمااألاثحؤيرمنبايةيتوعىااألقاممءع
قايلءنئاثثيدةوريةأدوربىشليارااماصإألبالمسأهراثعاثهبملهكلءا115

عفاديرهاوقذيرءنأاالةقاليرقاهرةءدناتأبؤاق5وألثباههبقهلىاروح
يمةةصاوفىباسلقئةممناءالاسهـافىألمفىامتىاداومانارجوعدعالرمقا
دألمائاالىاألسبابرالىلعداومنعنيفاإئنعماوايمعبملممقاهـاثهراجمنأ

دثوهـئأإلريسنيالخصومىهـثالمسةواضمارربئانلمماحأاالدسمادوحهاسعغ

إمالبم4ثماةباصهتمرتاووفدوؤلشاصجميمممصاوأالمااقرأيهامهـزنبها
لثهاهانايهاىمافييصردائارالايمبابنىعااليهولماكلدتنالمعافىرريدءنسبى
آلةوهىيالعمىانمالآلةاءنجصدأثندؤباءألتءفىبمالعوءورةالله
عويواسطمانةلشهآلريعننقمكلينقالىكألهنفسالوإنةاصانينمندئركه
امىسداهااحىاصاثمنمرصةطوانةال3ضراالالقسمفوقممقكل

نةطدالمهلمركنرصوفىالجوخمنمةطئالثةوابالزنلطإة3الميهإنفئوءاواالنرى
لمجمسعهاويوآضوااعنثطابقةلمجيحال8دحديدىييخرقهاوسيلئوررمنبم

كفىضعلاذاحصىلسةلفى3اليلزمفوااهلىلمثادردإمخلىماه

نمتانءنبداخخشبمنفدوقئءدوضعقاللرواييجفصمنبغهـإلهابها
افوالذأ
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تكركرهوثىفئابألفسطااذثىاماااعةطاسطعرباالجمألننرمىألذإة1
اللحاوهاكذاشكينايئأرةالىثمؤصإمندأءعليهأوشمنةأسالىمسطةس
الررلمطرؤكساءيوضحوصرفيهماتدارالطءلىانيىوقوليانجمانقهاتوعال

وءفىالبةفيهااداسرىءفىواهناميهالسفىءإجليداجمااهـاامنلمواطا
مججثمهويأيلزماارقآلصذاثبذلاباصداكادةوتخشبمنضالحاألبرةتا

تحربلطتداراليدانثممضوجهاجنوبازكاالااليرةبلتلىالتدياناثالضلقيءن
وتوهالهيروانلةبةفايداإعداالسكداأعداهماحمثاولؤضحبازءألايماثىةا

اكأاتينامقامددةصهاالىمامعابإعاليثاالنوىوطذاإضاأيضر11
ثمانأاالةءفىقيلهاسانهثاءفنحالثذألنيئرباأجمههاقوةافىينةاةاةدرص
ويهىبزأقلمنهماسدواليرحثىآلساصسيخوعالفهمايمافالذانكانلساذاروصنى
اماهـفيمرأسوبلوابكهياهناكامساحموينوثاءدينأءدانهمافىهكل
باساكاهـأللؤءاسمهولةإللماهيلرقحقرجافىهلفوفنمعلىخئءنشبهنويناال

بللوجبسايمنأحداييممىويعماملااهـيمولشبنيدهلهلخقيىامتلوص
دالدواكةآثانيلذىثابوالمثىباءرهـاصامهعااباسرإلال7ال
بهسمألبأوااهنءبتمافيالصقفاذاإالضىةاسأءلىدرجمة4ةهـن

يضعفءلىاواءطرابتيمثياالكليناؤباتضماسابإخفىاألبرةفلمارأهغ4يوصل
كالثا2ايوضعالمرمقفىمجانهـلصواذابآهيماوةةفيهالمجدورلةااألرجةهـب

حمحنفانضعفثطنماايينةلةالقاآلاللمءالاجمهـلسبايقرديضاشاليء
منإنوعامذااولمأواصكةباونىاسضامصسرأنضمنألتهإلذنايصان

نماوعغديمةعاصوةستاورنراعاضأؤهناالصوهازآلبماسكاإلاإيمأالهـلىا
فقةماوبرءلىااانايخصثابهيمالصدركاناقبارلدواررفبارعقأماهـثرد
ازاقربينؤضاالصرقاطاافىدطرفيهاأن5اسبابمءيديرهالبساكأوالسسا
إنيأثيشيأؤبصااازانةيكماكطءمنىءتواطايوإةاجمىقىان6كاأرىاطماجمن
واالءلةحدةواصةف2لنرفمهالاوأماعجهملنيأنالىوثمثم4آطراؤممقيزخ

ضثبكاليهمنوربىصهاصرإعالءصابواابددىاةوانهىآلةقيترباهـلصم41ةإاا
فسروىةونرحهـوتشوامنوةاحلىزتانرمرعلبلىامناسءأوأنتان

خكوافىؤشولاامااحداهمامجهغيرأنرالشماامكلغن5بمهر3يتصا
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4ضاوساكررامنعظيمةرانةطاسمادءلميمإخنكوافىلىآلنصفاوانينثاا
لوضععو4فهثكاسكامنرباينيضلموراأثننش91اللدطاسءقسطأوافىرسطا

لثمو1فوالذوظاهربموسطهاقالبأازاوشبجاقىاالتقائرالددأمحقماب
ةبلىراوانةطأليالارقابزطكارفىدوأالشوأيصرةاندةةطحئرةبدا
طوانتينءوضحالسامنفلىااعئررالىفىاكامخراسنرةئرةيدالتمه

بقيةووشثاقهطبلةالىامركافىهاسواتمربلواامنلالكلةئر31قطص
خشببدائرةءنفىفمهلةرالبلىانةالأللممامارقطقمبمصارفىوأسإكبإضاءنظبمإ
بينابغميومدكبجلدبمدمنحمعئهايقاءرلوفورلىبهاتداايد

ائرةال4احورأنوتمثراااثرةبقهابلىلمتص911فرآلئ41سمإفإالدافىةا

فتينسهااليدامابوناالووتمفاجائرةبراللورداثرةنيدوكلىلخشإيةا
ثملموراالمرحصرهفىأوآشوجعكرضماوبحراعانكوأنريااعناهداصداوض
لىاحمباهوكىينشبماةشحفىينالر7دزجمااولذاتلة3بهقتامهيثانلإشراان
ضالادهىاتموفائدهـببعدأوماضهـمنجممإتريةولهمالرامبمرلذيالمفوثاثس

لحصلرتأراذااهياحتىلمىايطسمنبكلفيلتصثبماحررآلبلباواائرةلدا
أثدتالسدةتقوخاايهبرامنىحجرئبثاددنيناكسهكليداللمهبه3بم

إماماقوسالداثرةادمركزقماسميهـتهنلحلورايننهاياسماواىباسحطليتهيغباءرهيما
وفىإيتصةصاايخبرىانةواباإلسهماسفيتملأتاقىاادثبسناقفةغثكاسنء
أرأسيأللموفعالبلور4نةطاالسراسجةءننماإجنسنلغةوأطاالسهتده
لمالقضيماباوأىوالملتاألفىساكلايمثنىنسأسلىاوذالولميهنحامنضيبة
ثلىافعةممخشبقماثدحمكلىيوبئلةصااطتوبهىرأثألثةقلدهأز

هاومبمونولةالصاارة3ربءزراآضطالمتدفةلرمونصفوزالءكنشساالرمق
كأعثصرأواةشمرشحومشجارواااءنلىاثالودداكصاآكن3فىظفىءل

تكاةاذاذراعهينلاالفىانطانادبىيئبملالىفىالىهاوصومكالىاز
أكمامعألئاآلساسألمنلررااانةماالساروبرءاةإيرجليرلمافةةءمربادا

ندامإصنامهاملوراامنأربهـلألرشىيوضمعولابالمحاخرالاه9رويرإماطحد
رواسءقىاماوانةالسافيكالهالمسبااسدليسهمولوينرذرامقلةاالص

اكاءىاقثصسفااءدوارأوبالبئمالاراالءلةثداضأدياهؤكأافىءيبهاس
ومند
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مافأنهصماذايرلبامهألائبثصيهصثرانغرإلهءناجميإلإحمااإاافاإثذدرمح
جمةرأقامرإلواليمررةاطابهىدومرقلالشاثمردااساابهنوبيماةلقطاير

لورأانجمهـاهائاايدنكالكأءنصهيمءثها4ذاثلدواهالزإلدة4وءولدآل
يدخلهماهايكبهبممرمنوالحنىرمقباةصةهدنىةابهاسإماترةإةاوؤ
دليبمركطاليدهبيماءكواريمسللىابيدمنهوءولةأنحاساءنمحقىإقةبس

تمررتثصباالرصقالهساوااطصلثضميرمندعنعملمةءنأصوم
وصاببنرروكامذوهوورهبباققملمجالذىايصوالرأسثمالواآللمقصلىافى

لةثربماشهواذزاد8لماممااسسهىائاإنافىسكافىجممالىصاساعبراضالمرا
الةيةإلرلىيبرحالمريضصياوفميىةارأسمنآلضارصلم51رقااتناراكمن
يةبكورمحاالقضيبوأسجمقعتارالشرربمضنقفمألاوأدقرلمجمنةاله
رصاوتهوشباظإلبةصهالنر2ءناةدمىمةخشبيةورةوفيقيإوئارةبهللؤ
ويداملرؤواالنراعءفىءبكلءنسقبمالصةكهوالألفالصابن9

عصلوزقاصيضااأسزأختدرفةدؤحمربنسكثفىأشادقاسيمنلا
بالمفئلماالبهطةيضاناصهـسدكادردتهخأعنليمزيوماهينأرةلإلبممىااذبلى

األسمابرءنذإطاطيهملىآكدءالوطنالىعالىلىوعةابالمكلبدةاةفاالإظالا
ضاأفه4النالذىهثالذصكالولنرةصالراتؤطسورأ3ذااألبمادآةفيو
وراؤطممألاقبلاتدرقمارةعئممؤخمسافىماهممىءنفكانصفىقماراتتلمن

باالطااصنهيانةفئفاهـائاثوالداباههـ3إالة6برلأسهويمنتالضومروءامث
افىبهنتخدةثرصهمهالكوالدناليزأفزتهاخزفاءنمالدمىوفىءلىأو

انبارلممفىداممصجمهيمكأءااالءلةممتوانرقاوااهفصتاآلةترثيا
ثاكرئنيعابميضلهااجاسارإيهثرةبانرثداطألكراايئرالأماتدذآضائا
مأافىيمةعشرفيئرمنم11ممفىإاومذالبااألدىيداؤيفىؤجمدىصفىااأ
يألنرصؤماللالذىااالنداداشهمننأطتةةصماءالبمدفىسصمثم
تافىاةأعلنانالمألمات3زنالدىءنىن4واألرتخاوار1لداصرروثحى

ايدرأعيبرءثالعامأمعالنهبضغوفىوتاألءارايدشدبربركاهواصوهـسمق11
اتجألعفادىءكوبةفاوفىوجفاشااالعضافىاؤماشأيأءوسسسأضيمال
ناافىاالصهناالةاؤثمصالإناليصاايلومماءةافىقوءاموالمافالى
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علىاشدةانامنفوعااهلىسكوارمقعيبفألومنحمفااذاكانوامااضديل

دةشهدط4أذىاعنءسةاإامهجالبصدألدىااآكطاثاحصأتثىءةص
تصهااجمئالدمممنزماكماءورزقرءاهاآاذاكانساالجميةىدصوتهء

ثهمأليدمأثهماجمنتاموليلففملهاوكذاصهةوتتءقرجماتأزرلى
نوالءحاكأرعالاطالةبماهاثهورمفرطزكاميصيبنىوكروالهاننيمأضالى

ئحطيلئدىلأفولذالثكضتالوجعمانهمنلىأشوررمالةااللقنةا
4وءشأندهحملحاتدةوكرهذدةالمالدهبماهمربآللااالآللهدااا

وقدكاننادمحألمءأقضكىألذهباكلأممرإنااكأهذانحترمنوووا8والداهذا

صالكةلؤعءناإلندقى1قىبردمىيردعةلناواةلمامةالمائةافىعرفةايناالهام
داإسبهـيطكلوحةارلىااذيثار2فدأيزثهودؤيةهالالىأصوالهالذهب

دنئاذءمفالصصسكلول5لدهباانثعهلهإترنةررقىتالإؤأوإ
فنهذاحالكللموسنبمالؤةةاةافىيذهبداههـفىماامدةاءعهاألمقدارماص

قبللىتهأسهكأةدنصالإلشاذاهـذايمااألمنىسفبمافىالؤةاقىضلامممنا
اص41ارنالمهاأسمنئيةذىيؤأندالذررابلىرظالىأفرثاثااا
بمعدنساللواالليهصدميممدؤعسهاالمريضهـفىظهـانئحوسوارملءفيسو
أطيهيمليهانىأاذانقوفيلىادففتولمماوىنمابيبفهكتمثمنوأولض7

اددرصلسالببطبافنمجاممياجممنأعانادفافوجدهبهبرلفزساوىشاكوا
وهستانفئابارثرلطاصابيباافىبمكأصواأليةجمألارييىفرقاوجمعدتغيرافىبهوال

وافرروممهانةةيوالألنالتىامدعفاداالؤلاسارلبباالهمافىببنو
إءاريتهصافبالذراالكياثفانهافاساايماس9قدزاآلمبثبوئاالمادن
نماإلتضلىمارا51األمنيافىألىاالحرفيوكاذأعضافىءتثإضرواخف
حبهربهتبفهـغراشروالىبلطباكوأنرنشهيهيم14بذللثأءتوقسابردهمن

جمانعبماثذبمرجمهالدقيدهدىعلسهت2قضقوةاإنفأكاطافىنالمعافى
يدمنآلهبألقمالىرسومااإفغاصدنالمعادنمنمابدأبهأترلثمنبمقا

نآلقمادنلبابيهنابدالداجلويمنالاابذدةفامائدةممصموء
إىتاوكانمنهتمنحالرصقافىظيمهانهيصلعممالاقينشكودالبثودو

كنةلىاربائيةكهلالةالاستعملواباطاهؤايهينالألاطقمعالباستعمال
واصاا
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رىوهؤظغيرمألئمنلىالمذالانوتجبنالتهبفمسلكاونالفىسارذكرهاا

لماانهئيمهانهءواؤقيركىروزطحيباكانمشاكووان41جمهيماشءشءاء
إلضيرريخأئرصهلحدناأنأقوليخنىمنهدنااكرأةةرارلءلىادثصأ
صابوبهثمماراباالضهثرةدنءاامذالحىءمىماذالرهوال4ثأءداولمشأتصا
فسةاةابئساواثاباكبلمثأيسفيرشتعدمكاقارءوهوايصاسأسأضإ
األنؤبلذابربناثمفبضؤواةازانمبدللءدرازنةآضاددافىازكصلموو

يمنلىعلىتفزالرأىاسهلذالظفبضاؤضاطاقوةاوزإلدةرردناالصافئس
صوماتؤدمساءلىأيفهاصرببابلدؤقمابمااهمافاالءبااللرونعىثةتفيأل

وموبوثاورابراافئخماالفىفيعضاصيومفىثحرسكالطتس
يرةأىكةابثءالطهر6هاآلكيفنهوقاأ4كتفىىءيخووراغما11ارممصا
ناكثاثمانكونأاناثىكددالنوملىسأكثرثالموالمحسةيهاخستيأماكأ
دلمذكوروااماهان5ساعةإمدكلىاامقةدهـأرهوفيدماوالمةاغسماعةينوئوو

دةودتماورمةالعاثلىثحومامرلقترباهءلىهيمباوالعألبمالريسمنممطهـجى
إوجبللداوحدادثأبدفيةواالةيهريةاالثعادقاكتحيثأالماالسفسبما

لعابالامصاخفئااثهفىلدشاهيهـااللشتفالوادسبارالىاافرثاإاأي

بمدافراخإلفيأمافالعدت6االخفوانلسابقىااالجأاتمنسأوجبمصدمطالحإ
وزيراقاتشفوانلىيهومةاخألق1اليراطضنوطافىاطمالوجدثإعا5داسأ

أزتجمهلدكماسنتقىةتكلمجممائرفأءلىثبأتدفى8ايهغيرماتركوضهه

تمهشاطانضرجهمرفىكاسالاألءواءصجربمحآأءيننامعيولىالهـته
دالمىلالقالااعفيهالىسوليالىأمالمراايهلبيىايوجهلىنىءتفهلى
الاتجلناأصا3نامالنغافاوألالمراماههؤفانالعامامراظاصالضألحميسف

لتامامعسن4كلضص

تءلدال
ضرىلتدأاتمئئ

طونهاةمنتجصكأمالىقومظيمكاىاآناةااليهابةاللىباقدورداوكطلخداأنمولأ
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دواهلعهاانلى7لضريثنهابئاالؤداتاسلماتهة4فينهألواكتافصثاال

ءنمارو3رفيايمفىأرراكبتىثصرادثفىاطبيفهنهاهبهلرشفىم3الأل
دلهالؤة4ص8امقائاانلمنمولمهاهصلتهافىجمااللذمحاقالاإبىاةثمى
ممفةإوس4إللقهالىأإادأءىكوىأمفاوأكارد4يغاسفهاويساعإلهالته
القاطايااومازاده4سؤلىءااوفالاضماثاأتاالعادةتوؤثمدتائاالدوا

ابىاىالففحيلطأبظنألبخالتهقلىمفءاوسعايهالتهلىالف
ثحىمأمراءحإ1ممبهمووثدالناساشفاانبينقدديثاذانالمرإضوشق
مالإييأنأدضاءلىهدد4ايدلثماسلك2اشزمهولهفىأكطالتهدقصفال
لهـفئرادةاتعماذنهاررفيردباألذكأوفاتمقاديرمنءهألبدةيالد
داهالدل5يمانإثت9وأنهأوقاتهأدار3وصمحفى5رااللههماافئيمائال
بدندلهكأالسافاااييادادةاونأيلههـاذالوفىاةالمافىففعإيرةتاذا

اصيلهالىنطسكقوانااللملىزلمياهالافىبموتسافىانهسودتهيضالمر
ايازايةيمالىبكؤفلىسببسبمابالمءجهربةءلىاصلماامادةامادكاشاعلمزمنافه
هااكانلماذابسؤإالكمانجاريهفىمجزعااالالرسعهعاللطمااالشهارمطءلو

أؤلنماثءزونكهكراهماندلذاوهـأمليلةاإطزكالمأذالهولتةفاصثالاص
بهلهمأيمألنشىيسللمثحبصيهبالخاىملكذآيةفألنىائثاإناالسفيقوون

طةدإشباباطياهألشصااتاللوجاللهاقفي4ىحونالزانفواطاالوفىلتعاا
اةاسوارىل5االءكأأجهدمنغثراطتهثبمبسابقأراءهمادهاكئقينى

دسكةءيمإكرجمالمألفى4احوواداهـدرمئعمالبثاالزاسهفىالفاسكماوخوالوفىا
آصوثءوإيوصبىبمتداالذخمموصفىإشةاثعينازاماهإلوراطوصكلالممفية

رورةأبالىرةبةباالاللةواذألىخفألثمدوبادااهامماهـرميمألل
دزهمكأوفوةايئأضلىفىوطالهألرمنونكانجفكونلحذررجمةاءوا
باذرموىادالتترجمى9صئهطحبئةاعافالىاحبينسدلى5بالدمبةفيلى

يطحكزملكفيالهمافجهاكانذااجمحاوالساشصروفاهانةساشسابالدمبةياالن
اللهءشالهةشاصحمنونيهجبثيوماسراازذاولبطؤالمازالفرودةواكما

ءعنهيرهـاهاضاؤثتينذاائلثادانعايمآفهاصومشفاالتهليبهلمويمإها
دالمفاسنفهاهلمساساءمتاةقئاسلىءاثاداالقالهوائيالمعئىهذابيانوقريما

اضاراو
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ماهالرفاكرعاوكالوردلهلألجميئاالصمنإفىءنىالنهصلوقأضاربوا
صحياناوقطفىأبهنوحيضخهىيضرناؤلمساأربهلهدايتنالمماينفخافنؤ

اةةاماوهؤمماأفرأباتشيبوقفءلىءلمومامةالنزالجبحصلمةاطةاال
دالمودقهمنيقينونكنءلىاالئهبخطقيمالهلمجالىوالهإنجادربسملعااؤقالى
فياالهمنجاكآلحامماأألزالثنوءمسماناءوقننرسعماثعثىأنياااعإإ9

اثاإنلةتصبموكنكشضكيراظةجمؤنندرثىامايمؤقلمااالبيه
وإطانةافرصفرارران5حسذراترلىيرانهشأءواءثبااالءالمولصهيهن
ظولعلاليافابتهخءمافىدصاك2انعلناسبهزعؤفافقمثسهااالفاالمرفي

كلأواىيصاذوالفعانابهددلمومالمعىالمةهأنهقاناالواكهنأيمما
ربىايرتهـفعأنهئلاليسبهواداضماسالتاذاادتىمئةنفسرإالمرفافىوله

إقاااصررالسامنأءظمبهكه3يراالدلذىارامص9اضررااانإللهأصمنصملذىا
اداالطوءباتوصدئربماالنبرهفاثرةامفافاعدةاررفيكاهىإةافأضثبفهر

فرراوأسكظملذىامالهألدالدخبهشرصازلهالألكاوضىاالنساناذامنههقهقلا
حزهقيءلألمصاصفىأئوقفالمزماتذماانهءلىواليقاللسةاياؤسادؤهقرمن
هـايرادرؤئاةدااباصهاتاكااوصأفىهموفيمالهسيدايهأرلذىالمحزماةدممة
س2قهساتبهاماعلت9يخصصذلموبالجلفائلونواخلمالمهـمائلئءصرحخبه

انقدملنامنهاودالمقورلعمهفىقيفهكاالظذمثلفىيمذةادقوأالةلينهاالنا

ظالىإلةئهاسالمموثاالشياعوبملديناحمظلعلىصرنةؤاللىهـنضمىاظحة
شياهالافىيكونانمايخنومضرةفنصسدةمإظمالألكواالألكامنسةلةا
فجذممئالمملعقلالنفيممنصسهظبراهاالىالىاجعةاتحريمأسبالمجانهدرمةا

لكأهىاحارأىلقابالهساللنالديناطذواللمججممهـاعايهافصاحزوظ
لصرحولذاثمهورةالمأهيمارةاهىفيهلدضالبما41مفاليضربملثوؤالصكحادا
ورصرحبالتهلجازةادةالعةصنطرابىايثبضمئدأالحتىالمبالردةتىاليبأنهافقهاإ

ىاظاهرقمائرالفاعصجماننماعلبمفأليعولةضهامثاأشيافببهلفتاوكطافى
مامموإهالىسمتقدجمهـاالشرعماءنوقدجمااغساظياؤأيفمالدينان
عرشهواكمظثحدزهفىناسولدفىامحلقتالافىفهـاالةؤا9سذاواالعتقاداال
ذالظأنمميالكنمسالهوثقلىهطالمدينلوقلقاىذانألأبعباآلميهعمنبأن

مى41
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فيءنالمةافرأوادلأاناذافاداماالألءمسارااكروقاقاالسهعن51تاذا
وجثىلباول4قىهاكاتاالبقةنؤكىلموووايذذإقاتلواعتقادؤإلاألألص

صيوانادريمامنالجقجلمءوازإدمسات3لدينشعافىاانهامنمممعوبمأاأالمام
يقرسمنهأومماالألكامنظصاانهالعالالمجسدةلةنجرباقدفبماشاالنهأمانأواال
أستكطاروفباتفافاس4فيلهاخبالدمبةالقيهموفيباباهذاومن
تءقامقيم1دايمكليهريةالظاهـواالعاللقابالفثخفافاالسأنوبيانهالدين
دمفةاالءتخغافسكلىمايدلختعارعقفمهةاهألكةاداللثهااللذابببالحرمة
لقرريئاأحفبألرلداللةاامبذلكوغمادالمقاالءإسقيهاوالردخ
مءلىوهومضلىادفينيحربرجمهاالانالضررينءعفأكودطفصل3ةفان

لمةةامةفىالداللةاالقلهولمادقةالواوالمسانهعاتقلىلديناأنوأبىفاطسا

اءسصممحهاترصنبيفاخهبسمافإوااألءتاصلسىائااففس
إلبلءنلاتدفيالنفسءلىيمازقديممذالأنفىالمرفينالوفقيهمنهـاوبئو
ركثلاشالمواصرواأطهـاأقاملماسازالنساناالنههفالدكنءبىأشبمأ

تهبذاالمتطقهأيفجمااخبهجموتهؤتعيتهـمااذاهلثمافونيفضلتاوغيرهاءن
دنكلوفهسوردة1ادةصساءالثرةفكاةتذالهماةافىلىانلهوغؤل
ةئجوازصدءوديدافىلثهدؤقفاالهبدانواعلمكدمكاليئالضرباورأنعفمن

خمادلةاالصموليصيإنابيانهواغصكاقالمنفساالمحبالدمكأبة11
الوإلقدقءنسناافىإنياامنبهمفىإئافىأبهرمأضتامصكثنغلنعوضصهره

ماىاةاقعاادهاأتممائألثلىاسكأبممسبباأالبثماقن11اوصءم
كألىواكلوخلثةالعانوقوجهاالءلىالسلبصكلنالمسبفيهتخافماالث

انادرادمثيصافوؤدسإببباالى4رنجااصهمابهنرفيوظنئااوثاتالثصريى
االنادراإسلبلهبااطوهومأاليرتمىاوهـهاةوثامقألاويرآلهـلحباالفى

ثالاملافاطىةوأنختافاالفهاماروشكاذلظعدينممهقىوالىيبالموالىثو
صلةنالونصضبرأيمونهالنبأحنصاحبالوافيأملئوكلهوخفالفلهـ

ااكذلظوسلمايمهالتلىيك1الىقيامنبئضوتفصولااصراداءلى
دمةوماومهـاامنالىثلجملىتباقهـمأئرىفأفتهناكبهاطالماخمرافا
جواذاستدمالكامهافمرعافيهضءمابألرقيااهىبستالعفبمإلدماقيامن

آلا
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السبابهساعأسمحرملىهيقدمكحفملوانهقعيينااين8أشفاوهؤيخهالمحرم
ةدررزاءرولهىضثقراالادموظات11يةمشهـانمبمالألذالاةأاومج

ويئاقأبعضفىكنبجملصااوجودهـدس4والييلميخرةفلوثضل1ااالممتى
اليذعنهىلذاسالمذاعئثاسفنجقام3ةةمنقداماالتمازإةيهاذص
ايةياماصبهوماظلهالقوللكأذمثكذامشبهاتاالقمنلمينالىلدجمفظوا
وسجواؤكأيةوهـمثاالالطلذوصاقفالهدنتيهذااباصالرموىااتدزااثهـبمفى
ينهالذىاالمولسذلدافيوأنفجبينهداالعفىبالدملفاثحةا

لهـازاأىافأليوباقاذثدبوالاهلءطبدألثث3اءفىءمرمقوذال
لمكهالمساعسىفرقازالةاسوكالالمسانيصؤرإهةةاانلموملمانوهلمممىا
اوازئىاألعابفى3ء4كاسالكاماالماصمانةاسأىقدرؤمهالنزهـاوأفىأن

فأليبهوذاءيمواإمنوالىاالرقببلةدنهـانمتقدمحلمادبايىالنهءئلةااابه

سوصنممنكاألءمسموأنرفىلماهالذكاهاالقيدهنسأدغملةسممألء4الىآلفادالسا
ذاقآالطباهصكلألمكمءملبعضانلةالمصفىصهلقماظوشكاموالىماملمااكاالق

نهلىهـازرالدزكطواصفىبدينعافيادإيسهالمألمةاوقاللابهصورلاصسع

8ضينأمماألمهـلالقءسمارزالقأقثيلنالءليااماالقفىىسحا
ئافىنييقواصرهىبدانالابترصكيفيةيمشراأهـفىاخهيامالردأسمى
ةائألةبأقمامهـااللممبابطاثعاطىالطلماسمدمةكاةهةاةئلاوءدواهالىاخماير

بتوصلىاأليخافىلديخائامليىااأكلسالهومنالميياذدرهـدمتتةاشا
جققشاهاصاسهثماالالمالنبأسنحبهئمقىالنافىبيرملةثلىاإسطدوالتهلى
لمايمقاوخالئافياامنينبرممبهرواسمنالمؤمنيلدغلى9البسالىكملنا
أدبلدسؤيفقؤوعناهوالمئروعنجاحهافىالتهسكلىتوكلاخألسبابباللانأ

ذالبمنوقدءسحخلطاثهنلثصدتساناأالىهؤألولصبمإقاال
فابألااالخإشرعطاأتثىاذانفاثعودهوازرقواافىمرافىمثصاارفا

جهاكينيقه4عةالتهرءوءومامى5كانهافهوكااعامافقدهاداوءف
تمالىأدئهإرضىدإقأهابهاصمعوسامثليهالتهلىىىا1عالىاينالفرقفى
ةأذثلىامثلىطععفداالمديخةفىهاصالماملمط1ةللاعكإلفام

تههمدادةوشهخكثرتهممنمةابماسلمااألمنالمالصألةءأاكليهلهيألنلم
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مارواناألأافىالمشبالهووورهالبرةاللهلتهأممادمساداالساالمفىبئاوا
تسالتهرءكطمسدإق41عمصاكأرخةافىثوانهـ19فالبرهوظالديئ

لدخول1همئيعثماءنماعلهمالغاروأبخنالىوالملوامطابةيعثررفىقيوخرجت
افزطضاةنهمالىالتدةر3نىأبرءطميدناكانأذكهمءلىحرلشدةمعايمها

انتحزنالبهبرالتهأشممالهرلمقمطإلملىوالصألةاعاههشولوايدعوالله

أسبابوهمدوادعدالأوثعاءلتهالىولالىلآعدرلماغزوقبدوفىماالقه
بالمحأعوالله5يدوسلمصثايهاللهلىصىرلسول1كانالطعاننإاأتقىواهاللةا

قلصدثانفالأوحمالرمقافىإدبدؤانأالةاهاتهالثائالنقالتى
بمالة11انمروالشأللنهان5ددماوالتهءمزالانخزناللهقولعاللهرة

ممئينقمواافىصالىخظفايخفالخاقخبههءناللبم1إوهـعلهالتهلى
فىمرأفىلمثاصاقرربمثينيأفاؤبنهأىرةيفهررصاظاهراالصفمان
هناكسفاائداةلةسيالسبهاللغادليمراصالنوهثاثرالماردافاعدةا

دؤكارواماأكلفاالنهمماوسلمميةالتهلىكانالظولذتصأالتوصالا
تصألتوصاوغهاوالملىلتواثمالسيباررافىذاالضمالةفيىاالنزوةلةط

هـواناءقىمبابااأليهوناةالدافىدمجساوعليهالتهمكانولذال
فىلتةاملىتوصاهساخوبميدصثضسبابىلكااممللياوسشاعااالمةفى

3سيينءنممالىايؤنجمصلءة5وواماأفىيواليثاشعروعمالادنجا
فغاثالمفىاشاطىأاقأبوالبمئاقردفعشدالنهماالعادةونرقالألسبالبا

قكىألناالشبامكنأأسنررمللعادةافمنوفأنهؤالهانءن
ماوقمعيإيضوانيلافىثةبأدلةلكصدلذ3واسئىاألسابياظصةمنالعادة
جمغيىىامزيزالمومداحرسيدهـلظاواإباطناثفىالمامابانئالرامادامن

وحاضاإفاجلهفطأالذاسالتمىبىهـأابئاالدقيكىدىمابراندهـرا
جنكانالممدالأأنهولذكرصفاذءلىالبقولهلمحربآئلىيخاطبهالمايهيقو

انلوافقاابيورأوافىالمطرلاذلدعبلةأسمااسثزبففىفتهعقطرمارا
ظمءلىراااذأذاهءفعهـدخفكايطريقفىلوقإلىلةمامربايهلثاأهلى
9الكمبانخطرهوببااغاكلصالحباامالواغيرالطمنففعمهدوةمه
بثراقمسبهةءنفرفروغسهطسابئدماسابكلدوأعاواللهنحماوفيأفىتجيأال

ءادلى
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عاليهبذيلكفبنبهافىالتهازنءقامالالطلأعأإاالالىالىنوأ
لالىيضمندسصبالفولمناؤلهلدمالالىوووؤئمانتمة11نر1
بملامنءسئادملااذمحون3نرفياابلىإنيسدكطثغاويمهءلالكبا
صكةأالىبديمالتافماولةآلتهنللمةسيثونحكانالامالل1ماا
هـثاليثالإءبدالمؤبؤرمىدىالبهاطهاالجمدأبا8قاإإابالبافىلىهوالسالا

لالى2فاكلةهتفا1أإمضالضهءنرضهورثانىإيةااسجمنةثهايىاليابان
ةتلئنمئىفقهرهالؤممألعثدميمسممابىاالكوفياهمنألنلمعىهماا

لتطرطحلمباالثرإمةفدهللجىالىاكانفاهذلىااللمجةدلدصاكطلذاالمتقادا
ادبهسعوأملطانلميمبالةالتمهرفلمثثصلاهناهـمواءابميصا
سدأثمالتهآرضالفهنماكلمامللهبهوبىأنالبدسالبهالالمةكاممن

ثملبلمباالاالةهلمثرلمالفةالأهابانمطأحمفىلةفلألثريعةاووافماآل
أهمدباالمتدالالتهفا2ففمالهفطاةليمااهوغلىميمئهل

االألىئئياالاالوراوو
قيادقىنصركا9

دصقساءدمممثفراالدبااالمطمغ2ءبالاهائهفىألللىلىافمالماص
دزمتيدالأةإفىشاهدشالمالصحااإلأظفىدئامه1مالثمءلىلممصياواهريفىا
اطنالئياالنلمجماافىصونالنادالرمالمإيمامديمادةأضربا

مررلىالئ
بيإفداللراإباإصهوإافا

اهوايكللهمضالرااهلىأمةساأشارفبةالئافريفمةحيموأألئياموفمهاهه
جمثوباةبيإيمابرأاواولصرإملذاااكطأالثدبباساهاكسساالوشرقاكوفئلمدا
ضهفبالكمعفممسسببلفىطللمفأل3لمكالفىالهشمافىدبببافىأئومبا

المنجمابهأنردبههامذينهالهنهماالموامكامثندأهفصنايية2سكلويهط
بهسيةاكبهرالمدالنسيادلمأميىبماميهمبرفمناالهـاهالافىليدانالىطضبباالى
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ثحمؤحدكطدرجفروثألثيناربعصصفىفعةواهىفرولؤمديخةوبىلمجثالدلا
مرمنهءنأكئرءنالمجغوبالىأشكاللاولهءنفاس4ااوهدىدقبقةفيسوءسثانبة

قةودؤثلم417درصزعرمقشدئرورؤتالساصثدهبمكراالىفرقا

سماولافىمائدويبة01قيصةود33آلدرالىمعمورهيهسو111
5جىسكودرالى33قةودؤث419ورجىطثىلنهسبالممهءلطهبالمف

أسرافىرأسوأطزلاداررأسسأجريافىلاسدرأسلهو55مةورقي
هىاضءاررؤسأباانإوشاالمةنصلمساناجمبااقارةايضألإثصلوألبيفا
ورأساالىدىسورأسزرتفيصلئنمانالمجبلزاوراساالبيفلرأسا

رفيالقطرعدةاهنىسميقهوكلداءاورأسوراسكبوهلددالمهـلىاسخاراجإلل
صزيرةثمسةصفااماماوطىيرآلثمببنوادورهـاآلهىيؤتىصمهأعظرةفمه
آيسإىأحدهاجوبئيرةاجواذكبآلبهحىوغيرهاو4ألوالمجرأءيروجابكالم11

نررتفيرجونهاتبراوجهـونالمجئوبةهـثماقابوجوبرةفلمحااببةسيدوهو
زرتفيلىفقةالمثرةجمىنهاؤالالمحاءمتأولهامجيربراتثالثبهفىوواولطوح
واصاالكألهممؤااالغوأقالااسواكروأنفاهينكاميةااكيرةائا و

رةلزاكءشرقاعهـندرفوتفىافىالإمةإتااةنطيةفوالمنومنبعهوسصدهو
اضرفياالىلربامماالءنونحساالثهطترقانالىيهبثءافياولالمجدبا4ئعاعد

انالىاولرربىانهفجهمبأيضابماهاثزدادواقماراقممساليةثاالمجهةفى

هذافى5سوانايمسرالطالغوهذاقرلبنكارالممايها3ادءنربهوذابصرفماافىيصب
لصكائهقسفيتامثأمافىواالصفىالصغيرةكاربالةااليفالرفهواليميلا

وسيعةأراةفؤبثلىدفيضنهألمطارفاائرتتيوازالفناالايهميرةاالقواريما
رقةفهاظيموادهـبهيثثرةمتليىفهـولالمجلىامااأضماربعضشهتلمربمسا
اتههرهـأنالمطاروهـامئدهطولرىامأصصومادواوىمالمجهاشوضهااألظب

ثمرالحنى4وؤكرقي2بعةىماةلهألطبرقوهصجبالمنوئيعهنادءللألمجدأ
اثمارةعماظائبهاآجمالغصشلمحاضرةااندسيبهرادساصرفىافىسيصانرالىإضد
هكيهانورهيجاإنضرلهلألمحماسكننيضيوتارةفاراالفىكثرةفمبورهصكن

لصريعاهائهالنصفعماديأدانهفهدايثحوالمارينسماةالىنقيهبئيميضربمن
لمجهةافىادأيهثركاالقطواومفىدثيرةفابسملعيهلىامادارهنكأيمثؤآ

ثهايةا
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ئؤقاهعظيمقجدحنلاوفىباجةلوجكابرقةبعمالماطرجبالفىبةالهأ
لمجارىااالهقسهـالثتبأءنيرعيفدرانالمميفلنفىئىألخاةتىبرودةوبةووول

مظيمةإ4ءيئاصبيافىاذمألع55ساطافىوثجبللىالضدرمنكمعندمنبعه
تاقفثانااللؤأهـافىبهبرهاسبهلوبهاوهوأةءويرةصهكيونوجعارثانروفى
لىاددمنالمااوومانفبهالجبكانالتىاقديمهلقضوأتنارايدمعآدحىمن

رةبملقطرميوبورديارةوطالمساهعذيةفزيرةلدسثيونانجرفىكذالفرطانجه
حماماتدةمارءأء4ومالمنقزأيىجلمنأناااألتمع8هرهاماأنيةلى
مكفطيمأحايهبميرولهالمحاماعينثمإمردالقأحمامأصمهاعنمنءرقكبوناخناوالمسا
هاوترهرأااللححيمةمالةلميمااسمعالةةكرةفردلتمئافعهقدأفيامقادةهـ
سرميألؤخقسألمحادءنجمابرءامهذافىاهقدساالولبيرمالمةالاؤفح
نثالتأنسواا1صزالهـحاخاالثمافىفىهلملثرفيااطفوبجة
مائهحرارةقيررودطلةااتأصهبرصمنرغيراساورلطاالىلمراهامايقطاءلى
ىالذنمحراوةيخانهوهـلذىاغرأماةءيرؤرومصمن94افى84من
وعثرةممخدافأتزنريوممي8االانغارجةبمالىدرائةوااقلمفر

هوبؤعإكراموأرامشفأيزنالغه1اقالمماأسااضادوهغرامأنتىمعقدشكرمارزو
ناساهاذاهـفىاقىاؤاءاأليلوقصيةلهامارأغبينثألصلىازفيجما3منءقا

بيانهقىأهوماثلطدالمعا
غعامفرامن

رلمجاطممضكورصاالمذساهأامنأمهألىف83
لزيزلماامضحا0031

دقليلالمحدمعق

ابهبس3510511
دلسردمأة11001

بوثاسشداا
يوميردممولورئهزالما9أل5

وبمردكاول0915

ييزيرمبمابرممولرل004
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متاسكلثروردءلى005أله

رالبللتيكآىةسيد77
43رؤبحمىافامضانومررانتهمامأ533لوةعوفى

وريوالثكذبىلمحسالمحالوبمادءداالهاتهصطألحبردءورومائهزيالرامنءياكرام
نهالمجنويةآلافؤاةالمجهفىيألنحوارلعننإقاصاالمحامالبيدعناربصنحام

أممامقآلامقاالمماثرمنضعظيمحةولهدحمارةوألئصياثريصوقهـرأ
وفىدرسمنبهالماهمجرىصاجمقفىدإذاوضعتانهياصهصنهربجنموءنلطيرية21الموأ
فيالعامارةقلىيضعاالهافىمنكضاانرلغامهةيثهاريزولإقدقاإضع

طبئمهولةلهوعالمحرالىةالررةلثفعابملدااالبجضرهوكذاءلمجعنأصإءما
أبهرانتقرباؤهكماءربهثيروافييريرماتاماهنهذإوهناكولوأبممضالفانهليضا
رانهغررفىصامءزرتياىوطنببلءناقرببلرأسبهـلىيواصذاالنفساممأ

شةأجمااصثهاخلهدة3لة1فىدهطاقرىاوأهلإبوأدىاضةلمىصثفالاليممتم
صغيرهاورورةه3هىامعالسوالثمربعةنامىإهءلنجضةافىيوجدىوكذلك

كمااأطاسحمالساسلةلهلىايقطرفشاذهـلماماسبصالاتقدموااثروهامنءثابع
وأظلىلمثريساسأكة1فى173صثرمقفىوتئفال4در183سكلرمقصمنئدتل
وفىدمةيمائةفدمافعائرأاصرئالثةامطح5تفاعهواومراكمئفاسنكاياو

قيالقىبميلوطبرإوجبل14مطهأشهرهابعبالفووعكدةىنونىالالقمااقهـمثراا
هىبهالهناخوهأباقزدينوحبلاصمالىبعبلهاوهوأءلنركوأنجبلو
درجههأبئبنحدوثضيقفضالالثسالةامةافرلحةواالهامهـةا

إته5دىدصسامقااللصينالورارنهلهإسةءلانلمجرآلىائلسوابقرمار
فاننفئأبىاالجبلباءفىهاجبلسونهاامظياراالألمحنوبياالرباةأليوجدجهـ

نآالسدومةاةماماؤواكتهدفىيوسصثياصلاالءفىنانابمإررالقمئارديا3ا
إقرلبال41رؤورأحدفئثنجماسغإرافبمااالة3وشهتيدففةالمحارااالمساهمنابحع
للهانمجماالالةالكمادرززألمحسيلارلةهالمعروفةمفيةاشثساقالمجهامرفثاا

داهـفىصامانويدعلناةةةاانإقعالهرمنلذىايدلضمهااللىالىلسبب
كنايممراجمراالإبحماءثصلةتةاكأكامقالوقديرهايهبااهراها1يأبه
المذكوبىاشاولابينالتىونصةيااالرمقبخبهيصتدممافابسيئلعطمن

اوا
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ضصياججاناسوإساظيخيرباءسال3اكلىالرعبسدالدةردارواماوا
ارالماكاثاطنرأمثأللبحاكاعللىأنوحتوالنلليفىاطسهفىاللمآكراإلصلملىثا

قومورأىلآلملثاثلونسلطمالىالدهنكاراىاوأنرةإيهلازهمىالحإله
كثالىوامكاايركبإأمردسسافىاؤلورمرناالكلةأشهالم901ولالثاءرءةأ ادص

مامنثشيةأنكواللثهيرواجمبمفىترلهـاثهـاماألإةااذكاادنوروأماراايدابس
الىووالصن5علمولنفهةثواصاكهـولهوالىامروفطالاالالثهآلقاللمأئا

سكالاالهـايازالفتديةالهلىومالطلىادءآلئادفياؤالبمهمىءلمولماممصدالط1قيردحم
الذايدماترزأأضاياسكرااهـحبفهايهببرمماوتابمالن18اواسهءنىابم

ثهادانمااحمالافىارا3مؤطهةورصرادلناغوولسهلمجاإطصاناالمشاةدالمهبمإراور
3الالبألالمدنائدةللميرجمهنن3ألااالممياليبأإتزدالمياصةقيلىاللةنياورهـتىزا

اأءانرظايدوالمىسهـهاأفىئيازاالراورمنةاصيةادأالهيرة1بي9ءنااأال

اصملثهيثررةلشلمصكياااليزين1قرفىدضإياأغةللمبىادصرهـها
لىدومبمماسبيمالهفريباالماذوحمالرقبذلجمتهنضوأايوللمحىفياورالئلاااألادنانالمهدبملو
يدالىلويإلوةإلىلهـربىاآلايوبهدلمأوالدشنديأصالذنلنال3الهاولاللم
فىكايوبرطسمفىآبمزفىللىإ1ل33ءشتاوفىبمادلم219االردلركلهالدالئهما
سدنبملىيرضاألمجرىامكلةيله7ليولمل3وريهـنهنىهنهراللثبمارئانروا

لمياأسمنروااإفو1دممانالىكلصأكالىصرالدكةواليمأاطاسموالى11

رأدثافددالبادهاثعهـسةويمثقإإقعداثىااثارا2ورلبةقربىثم9حمهرتملثها
اجمهـذالاليولصأممالثانلمنكالألثمىلهيبمفى3الاإملىاسدلمىيوصايهااطألأليي

لاالعثاأسسس73إاالنالكلسوولولينئىةأبىلسأكاااملمحالما
دبساتىهلثةىكاالهممالةييدةد5باصهـمئمااصارميبمدىحماديلادماأللااافالمنوكم
اهالداصأسسالةاشطورأد1أألسلممسا1أبهطااءسامقئكأتءثشاا

ممليثهلنهـدماوقىقلئماهـاممفىفىاقماىوأايبهيرانهـاإماأمتىاثمابلا
هة9لللأمهلمارير3تىالغازدائمإطبمادشاأنآسوأاثبحادفىاءومئادزاااءنإن

اأساءامالمحثماألجهـلىهكساكتلمادألاإاكلىصماأرالدأمهـاكايانالجمةوأاك

نريىأممباتاشةاسدثااالابملىماداةوانبهايىثوائؤثاألن
ماممااالملىأأال1هـبمماهنهماأرصهفىسدمروافىاظإلم1اإالتميماابيمال

م51
اادا8
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01ىرالعاآلايةاسةيؤيدوقارةانهبهلزاماخجيلهعىالقطرثمابال
انمفاهإومابإنجةباصاطر1اءإةاثايةااشاآلبهـاوهىيمأالهذاوكلبيخ

آلكافاءنخهإقاتالونرمكرأئشوأفريقيةمىواطإماماانمعىءتناالى
صهثرأائاإساثاآل9برداصسباعشارأاقسامئةىةافىطرالةمفىوش
شةفىثسدجمالناكونافىارفاثنسامروراءلىعثرىاالاالهىبص

هذافىوصالاوءلىشبأرونآليخحماأقلوالصمضمزرومنيهاونالير
بمالىفىالمضخارفةسالولىاطاوزالهاتاهاثهفىلمحنصباانماطرآلءبالجهـ
فىوابهةءتمغثاآلطروابرأةان5ملىىواآلؤهوأصبهـفىاأاماةاوأما

ملقىاهذابحقديورفاوعقالعراواتروانوالاصالثوزهـووامنفرب
قليالتاالمجتالصاوفىالمطولنزكانوحيثكيةعريلالمطساءنومافيشينلبامشارا
اومىهرةممبانحدهمليحمنيشألمشرساؤفىقإليالخصيظؤيهذ
ترولؤازثأابهدعأوالماثلةدقلالأنمافادجموةامادمارفنعصباجمألنه
4ويمهأدسهأيهاالسل41أىأراةفمارسمالزرعفانماعةاعدأغةءحثىؤافمل
أيهثيرأنوالقارجةلداهاتهبلوخزأئريخحممةءقفزماثةمملطقضرربع

إلنييصسماوذداأىدألموناأللىاافىكأناصثىزشآأماالذاأالارسأبرتح
لثهعرةذرمنأسفارهدأسدفىأتىالشاكانديرأاالهوانباظعظممنهةاب
فكشالمةقيأطادسذاثبانجمثازظهوءلىيدوأةسنهسائةغسانتررةول

رعاواأسةءدسسيبمأندجالرصوقيرواناعاملالىلأرسهثماوزيرازذاك
ماواءدءخبينهضظيندوقينصاليهفأرسلنابلوأكثرمىذصمظلىءلى

وداصإذكاموأرانالصيزانطائغةجوئبااةالكالوزلرذسىدفاسشلىونرلرا
سرواعدودةوابرةلثلهأوادىووتالمنهعنشاكلبام3رأففىشدفا
كالوايمدةإإمثاوانيسإقىوينبئاائةاربمالالعدانجاوزثدهاأفى

دئماأزرلالمماظموفاالزءكأإسبهاوانؤامدداهذاتسرسلالذى
ارزمزرسثوأانهاورابفيفألصةدعكادةاواذاهراللمبسةبهلفارمساسجى

نالثوأقاتجهـيةآلوسشعيرقصافةميؤلثابنيركوفيمجرأعنىاثافيكزرعا
آرالءمااقىوللقلةذلليردسربملهممجصلآوةأوالماليشرواراسانفاما

ثالق
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مماأذهـىةأراةويلهاصارواالثالمؤنقعةلمجبالاءنلموهتهاسطابتالط
فيزفىييهسذرفلذىارمقانارهدفالمةاالولمفحمةياألسلاةرالبهـذايلزءهـ

وكأيرصماعالامثماابماوأماوأقلحئراامإقىااذهـنىرؤيذالولاحمقىا
ألىملنهـضىأراالمجريدالبااةلىوييةفياةلمجوطوارةوبقبااطررع
أهاهاالنةإفرتبتوازاالالنافىماماافحهابالرةباصماراءااافىيرةوؤر

إفأغلبالقمهذاوأكالنباثباالممازضرإثمرهرالنخباكثرهأئهإتهم
منهاميهروأقلمفوااضامنوباطايىأوواسمالىثاضسمافىلمهأهـآلزرا

آلواعهبلفاوااسواآلحألوأوالموىالمبةطوإللمألنوالدرساشولاةوالذرةا
وايهثآلخممبكطدوالتمطلمواثاطاطواياهواالونطةواناقيواوداهامىا

ماطمالطالبقوليمنرعوبئاويئرديكلوبىبمخزيئعىلقماراهذاالشياءكاناإته
لاةإةوالموكأألواياحااأىلة9انهابراواءإبوااقوالمهلىا
لشإمتاواممقاهدؤاعهاواأبالدالميمرضموبئوانمباخوادلؤسارواحمألمرواةناال
لوفالوافمرايموااقأوالفسوااكورإلوالبراصواسالميماثموا
ةداالفايناواالسبرنيشجماويألمواالفتواهاةاصراالحمرواياشميخبوا

بابونجواانقيكانهااإةاالضابطاليكهظؤاكآلفىاوآلبرورألؤاربرية
4بنفمىينبتوجنةاةزهراتةانجالزفاراامنوفيهكرسمتعلوفىتا1
51باؤاءدنإجماسهواورداذاهشمواجمألثيرةاجماهاإنماصأمنيرهوضوانزغافىفىأ
ونعثالربهيةةزهورالطمهامنيرذالوششروئألؤاعوألقزقلءالنلؤأ

ضةرالمسفئلاوأأةاثاشواوألمخبالىمل41وإيساتيةتهطروأودلةاهذابثبال
لااليفلابئراضواارهوروأدؤاعاإلرمقبهقضزاالنباتباواننخش

إلمجزرانهيفمالىالذالخربثسفمنسادجاظلقزيناسهضابنةساينهووالىواغ

الهبوأنالتااكذاهأحسنهمنىاجماطلىاامنتآلثإأاعبهصفيهألممتووميموا
شكابةهمهدوأمةضهمفيتباتوظشكياصقمأااثهاليةاابرهأثوفىمشا

أملرفاامنمسقوفاا2وأعاالسرمادتوأنةإالبناهأبثاالضهكصرنمهبؤأل
باأورومنالمجلىبةبىاالخظوتجارةئرتهاإخ3نابعب1واملدواإتانةاوغيرهاع

راصنهئعرلطجداأشجإرعظيمةبالتالهإاشاقواضرالقطرفماغابلمجةرا

إفالةبذلهفاغضهمعئررجألصبساقهاسظطأطفياويئمنفيةطبرقةثابة
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دقةأوامالدأوااإقصهفأصواوالذرهىإباتاواشبهمارزإط4اصلطس

ئسالةتجاوأللمودااخلدحؤوفئفطلخاناابمفنىإوءفهأفرنالطوأوارانالفا
ساغاااذفجهايوجطىأصاثصراغيرذاثمنيرهاوصكارلعرحوارردالدواصملذبراولة
مالىنهوردبوامرقندونامفاضاصأ4وؤممكاآلنادسوقابهابروذوالكأ
يرمنسهـآلناإداتارسبالئهاطزوتيزغرانلجهفىاذئروأح3سوءمغال
فخسحمضرهىتالىنالموماءلىىو9الووأمحرالنهةمنةلبراالطنماىوا

انملمضاتكأثواخرالفىهلمسةاإفرنانفصرندؤعىصاعحلوميمضكااأخشاب
قىبهيافى1ارك1إايتربىزاسةساتهعاشااتهجمىبرورخفىتوثآلأرضاؤةفيك

ةفهاعالهـنرامةءنإوخذااناألغألؤاعرالم4آلصكرإتجمفهنولطسالبةارا
قاؤهاوررنوأردرةاإمثافىىةبورةأظفروعاقىوكرسافئسوفرقهاأوراة

ينذرات4ءلنراىثجعذردد4فىلةةوفوالةافياثاؤروعنالح
بكاطضأعذدةاكتمالساةااتساكلاالشاإثاوممهمراومماوالهفى

ةأءادةفاتنذامايرخأروءئرزباكلىءندهموالميوثينمرابابهتررمالذى
عالرررخطأمصلالطثمكبمايدمفىلةءنباصيقطعوممإرربدواالظحعنىاثةا
مرظاسأمنإذايباللماذؤيسلقاثكطلالألكهماسهقىيمأنافىالذصدةاصةا

حمبؤبربولنوىايزرعانهاوءآللاشءإقساوافارسءلىةهـماالو
ماوهالمالى4فرإتأالزردضرجتر18امنكأإاالنيضولطإكشصرةآقعءن

إينهامانطهجىآاوءيرآلاافىلة5جرةعشكاباتوعااذادمنوبالمجإلونرو
نشجرةءففردفىةللسصنورايخلمموعاواقهاوءكهاكأليزخءنانلفيروامالها

يهصاللمثكلىإبهوءتقاربتجعصهوكنفىاضفيهىص6يزرعلةأوألالس
االثعالصورهواالكثراسمىرهذا1مشحبرتنقلصنباتهنينءنثسئألإهلىو

سشهرمنلممتأشانرةورثادلساابالسوالممفصوشهؤألتقانهالاعشاهافىواو
ش3أملروأأماهناأتيماالبمااسةتركاشروقهـياتاباداةفالىالنأمنالاالفىقى
سغيمارلكلاودااللمهوعكهوإبواآلشقلةضةثميتعلىوايهالمافىسةمحئتلةبهرةكهيأ
يزرعكتايارثهقامحبحمثلىنسبراهئرةالرناةبا4رتافلمحوواممثاهومسا
ازيوحملىحىاوأإثرز3أوبطررةلىإفثرةيماصىواالرااتجبالفىافمايزرعب

مانهكاوناقىأاطالذزرفانهلقلةةمىتةبادرلنزتيمادلئاووا
ال
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ثاوعاامطاآلةسالميتكلألارأنوؤمهامتازاماسبهةلزاوامنبا
ننهدأكالمه2بماويئمنةاققدإماوليافىاأئلملمحماماولمهمروأحضوالريروإيينال

عإفمالهةصرهالدواياصالإماواينااوبااليمثمىألذالضناالملأماارسبألة
كابالمءىاإنلىاط4ألؤانواونابراالسهادمبهصمبيهمايمااكاازالالممىأأ
فالبرأثهـاألهنهاةلمنهالمأوثمالاأرواعآلسبتيمهزامقبأالىبملهافيكبو
قنهربىأدوأط1اماءطما1اباساإطاهىلألؤاعففىفهراإاادسنماةاكماإ
مإلالأهالالحصيضهويالالبربرمكنهثاالقالرمعمنهيرهسذافىألهلم

ضأيايئوااللمابمأبمأفاااومخلأمعرأفىممالصهـكنلكاةدائدةحال
زجمنإجمكلزاعأوفهاكمؤى3اياههلي1الينهاعبهكلفىئهاماءقىألفأليه

إمضامأقوطسفىألواادكظأنرإعأودمتهل2فهدروعنةأممصافصيل
دفحءةهاثاواامالزلفاعءةواهغاارزفىثىأشىلياكثماإليينسؤاأووتأ
طياأهـماالاالنونيمعارأحاأدبإسدادموآافماصءصفيرءجمهىثمالةبالمموي

ىبئممروأراالنيفواالاالسولممي1امهةة3ظاصواالجكانهزيم
لدمارهسةء3ضاولوأألوشإىإمبمرإكااألثرإ1لستالوالم

ةقشلىجموثرعودىايةأأكأىفىةوانوصيايهطك1ناالوز1
همافىجموششثثصلشضلهإل11نأنلألإمئسلولسالطاأليركثفىليلهسماش
وةاوهذاورفيكألم2نساإورجماميرةبملهمناوةارهلسثصرتجاإلاا
راللمكاةنجسيطلنلالهسأللرءفىنهـويناالصيألؤامألفىامأاحة وصالثما

ئبيمنلىبذاشاجكالؤتلالىابضزرعهـبىلىمأكائركاااااسدلئئش
مأمادممالقاهماالالشالداالممدارفهـيهثلتلالذكاالمانمساأىدووايسفىيهييلها

تياثشواالشندشاأممهـماووقالمثإلتايمالقا11هذفىثمضالمفرائالامارزالة
فانهوفىمنم9أارفهـطواماهنهفهـرعأءمالامالأيمنهبرءاففماليهاثدنمافىلمفافا
مهبالصلمهةلعمايقأئاللريمهاانىبرئماهابؤلمألثءأففىاالكلأول
أدبامميفبأسهـفلى9الكاإلكسيانايدفىانهللرالةامئسانرتهادةوقوالبةلمقهـابثهثه
نجثهزمهبملييهااعاابقثيبمااادسكلىنالسمفهبه2ئرألنودثالقي

ناسساالهيرجمزلةل1وااأإئهـثوأفرالمهمكلالمياممماشياهبهـاهاالفى
أثةة11ألبفواسالويلىيهسئطكئرانهيلالصرزوااكأوبروالىهانللزهرلأ



8111

كاثينمضعدهاأدؤاعؤلهالحربدمافىوأرواوسابةألواالخصرأصلبىاو
الذىلمة9ابالالمىرعبالحسا3وبةرواجماالقامناحماءكحهلىسصاتديؤمما
اتأتيسائزيىن5الساخأليرزلىافيهءآليروررصرا4مغحملوكابمولذةوسولمىرلهظإل

امضثثىحهاإلددونهاظاياهاجرةةيمايةااثاالالمجبصاألسردلةامة1أيماالقا
اإلافالإهآالتهءنبما3مغءفشأنهإليماهـاملىوكاىالباردةاجمماالقانجانات

اؤيغلبةواكاةوااالصكابدلكضفىفزلجراةاذاءماهوواوارضب
طااللمه12مىلصصسفوةأىوفىةصأىممدلمجحوياماشلىاهباثىوازعصا

التابىاالالكأداصايرذضوفىارارواالورافصئبكزىفرفيؤأرالصيف

الحمفىأيمرا2نا1اسماأثاأونزولأعاااشبهيهادلىابحهـهالاجمألنخاهلصافىدلبادبم
أفياصيفىااولوفىإقمفاولايجقىإلنةلهصدفىبيمابئوولىراالطاا
ادصهـاء13اقىاثحهلمهوفحهالمعآلفواكاوااأللميمطرسهقىاأوثهـصبواغلىقا
ولئهكنألىاسالذاامازرأحصنءاالذلاابهوكسقوومرءىةأناو

دارةانمالطاثاألوتجوإللااسبهروقاناإمهورةإثاآلةلماتطيهبما
بحرءناأميالمةوأراوررشسالىعركزصاكأهىادقراهدإصا3اكطشالتر

لتاائإرفيبالثسقىىاألىضرةنااتيرافىرزلمرهـدنخمفحملصسلىهليههـاورلمحا
لموةرافىآلنافيمإلنابهـرفةضهلةذينجمالجروااطنلهرءلىفىدبحزلمومما

لكصكادتهعذأكثرمنسايأصغ3اربأمفيصيهثفمكثنأبمضللهريثةنقاجد
ولىةاالرحانرقاأكأهىاليدئاليماه9اواالماهنمةجم3اثاق3ااالمن
ووهـرنوملاعلىضاقارلالهأصدارأدارأسلليأأسادفىررهلى
ينزسإإاسابدقبكربرشسوامامهـالها5والوهادسءلهبىااشمزيمءن
نهيناينذهمنأحنكهالفهاناهونحيرهملبردقالوااليموناعبأوانوابه

دهبهـميمكاللاثاخكلهينءيألجهةمغاطاةلىصيبعلىباالنصارفياوإالرأهواه
جمونومتسعهرعرارسم4عالأوفىلبر412ماهدغابإعهالرآلهواهرفاناهن

أهلفأنفىرراإشوافلأيهرافىلىارلىلماايهااليرسلهنفعغمقاسوموأار
ربئاوباأمقاالكبئكيرءنربلملمهأأنالفعاتإخبههنهوانأسعىن11

إاثذملأناهصداأنإ2مماروأةونالىءدامارالاكتاألممامقتاصانجمع
صضمندطروربباسالمولمنلىلملباؤلىوااانبلللثذمنبئئببأنا

مما
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يطيضوألليهبهلةذاااتألمحشةهىإهصهةبهمااجااهذنهيرأناهساث8شاما
سثدةقامهاباجةؤآلايدآبلىبكلنمنرة1ؤأواااةررد4وخماتهرسمااباديومم
ألخاهمصكاافدوننهاواههلموصوئرىاالممامقآبهاأهاابءإةإزتبملميااءلأ

دسايمدمثمأهءاهفادمتثفغيرماما1فامىافىاالررونجمرزمنأقل
كنشيةووسأنيسةاألشداليمأقابماناتأءاب4القطرففههذاأناتوأمماس

تاامضأرجمنأسمدءرسزةلويضردالمةالنربمةةافىاهـوأشالسداوحشيةا
ضوالفهـلىواائعابواثبلذواعوالفىنهـالةلماااألحامنموفط1ةلأ

وائفنفذوالوعلوالذدبالواالرنجباليةوالوحلثىبقراؤيرويئوالنسناسوا
لجاسوماجمصسالؤسعابكانساروراابواأفاعلطسلجرذوالورلكال
ألؤوهومدمالظوهناكأسللوىسوهـهاأشروكلبصيرةبألتحجطلدىاكلأش

أوقدناخذمشهعرهيزمءثئهئءفهثهالىخيمااراداصصبسشولؤ41جمألوءآل
اكالةدميىشةايخدةاكااتهفىولوودنتا1الثقالراآهابرحاإهضأوآللىيهوأ

جبالفىيمعاواليانثياخاتلماءنطرالةيوحدفىوجمقذحةةاسمومدم
شا9أنالامنمكصيهويطثمحكهلىاسكهردةكةاجدإمأم4رفاارفلو2ا
فىاداصاكطولىويرإمفصرءئرضروألتوالوهـونهئئذالموهـ4ولارأكثهاءماصكأةاثالأ

نأنراعنالىؤهـراهداريىااثساجوأماثمبههـيننيدهأزونجلنطهأزلمغأيةا
4ففئثيمافرعايهدشيأاذأؤاقويءلقرةردقىإللىإسثىؤنومنهمزنء3مهإةا
فىادبوايىلماطنامناهـةوررلثافىكرةروؤالةلااتالمجيماشامكذاكا

بعففىشوانلتيماسافىطريدوهىءفىذلدوأللمهافىحهسادااكثرغيرانأمباهات
ارترجداكجملوفىنالىدكادلؤالبل5ومقراالمراباردفىاميةأفىالاها

جميرفىيلطاالىيعظهوثارةيهحوتلمةاجمىجدالثحماكذأذلةالبررمارةقصغبهثر
مراطمماراشلثهـثىاعالىسذلدالوساظكذيذألذالوهوقابرغافوامإ
اذاجيعأباتلةمرباوينرلسفينانجعففىيأفئراداطالطذيرثوايمةانلنرريمل
جؤفىلمااهوقاجملممسالظوغيرذبالملىوالوزغوافىأفىاعكالمطكطةفيواثرألطبمكا
لعرابامةمفالمجادااومفيلاصانيوجدمآلنلملى11ناتوااوأمالفطرااذ
فيهبرراكاللواناآلبص2لهـىباآالثعوبةمهبثاألىرقلىاانمكرالوا3صأ

فليدويوبالولامنقلأابهانهرةىمالأودةبىهـهبإثآداروالد
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صابالؤاعملمألتاالبموصولبالرلتبمةثساوهذاامورفرواامأقا

الىأولى3لصيفأليهتهاةسءوءودةبهشلمحيرفهـاوأماإنجالاسثواط
االعرألباماءآلساقركبءنواوجمها83ءنيافاالمخمماإلئلاأقهاوأسثيالطالمدلط

الشازير5لىاألتقدملاألتركباالرلالزلوثمللوتسثوقةاوا
أطيولياوأماكااةواهـيئلموةاااوءغأنرللسألبايهوازوالمهأنأضهءقروادايوسى
مالىالهفصابملداطاواالوزألؤاعالدجإبمءوهىاالندصةارولتظااروقى

رأدتجطلىةمادؤألفاجهةابهأقليمأمامملفترعاؤهأساختلفتفوعااذوهـ
ديوحظوحمذالاغسينيآشوىفاررونوآوىر9ليلليإمغرهوبخها

ألشثءالووأمبئالكلمةسثيقلةناجملىالوكيرهذهشتىأدؤاعىسامءل12
اداجالعأااذلصهـت3البههرةأكطءثهطإبزفىا4ةمااأماؤلةالرصاومغإقيماا

ألغشاثةفئ4رهكارأدتةاأ4فقدرأيبراوافىادةإعثثختاتانوبألدثحئلوجمنه
للألدانىفىضااساالىفهضلهـردةالراالفقالكنئيرفاىسالىذاوببنقؤال

كطلشبرواختتلمةواسمورلوالمحاوالرصقنابروالىاوممياملىاالىلونهلارةاط
يلمنهغسيرألكاناوراعيرةابئاكواافاسامقايبلنسرواواكروارثفىاابملمد

ادلواطوط1لصبمادموخاسحفوارعاكغراباخمرأباأسيولموةصراالىفى
أرانهوالباواساناههوااصدلمدافىاسواكؤفياةواحمواالونر11كغارصالةوأمما
تهـهلقاإفمالىة11ذدنيأمادأدهـواأفىعالوالثصاالبأسرزوروالىأبيجعاوا

لينثاريديى1عاق3وقيقىدمأرإحينلمثولآلرمدثهينؤتفىءدمقوهىلؤنس
وبئصلىبيضلى9اوررااللمهانحارابةسبارلن5فاثدرطثحاألوطوليمث

وأاإطافاذانسامتلمةبكهرةمابإنليفهنه5نال15تسعةلىكسسعيأبىسيدى

تيلةيرةصاالسراإكينوباةلئافى1لوادىاحاقىفىهـحدهمااالقوارب31كر
مرسىاجألدااؤآلىاامماثشءلىيمالصجعنبهاىكماشلرةأبهافياهقا
بهاظهلىيثمروالواركسماوافئوعزسدةاساابربنواوكالبئعللبضالةلمحآااربلة
دالتمفنهايقالفىايربمةلياطراقىن5ؤرعضرةبااجيرةاىمرأىىالصر
شروطإثنريةاديد4آإقىزكارإفيقيوهىءإإبرننةتحىكرنمماويةالغغ
الاالضينأرزوبؤإميرفراالإدالكمؤءنالفنمالمؤاثجصلقي

هايمووجمديثمارمقأاامنيرئوباالىالأشانهـإكزماهـالهيةاعدةادهائه
االمن
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نهفيفىدمموراأأنلمذسوراهوانالمدهافانكتاماثالمىنإلا

صافاأبواورأزسعةاوفىفىلقرماالباإألوبايةالبالمجاإينماتمووبماسبابمك
الاااباباغيوسالى3أثارفياةبموهءقأكلبالهأولادسهغمروبىاأللباشهاشقدى
باالكوندلممهبابثماسألمامثمدالباليابهلخفثااباالكلثسماولحالإثا

يفلةاابياثمفىماولابابثممفىقالباسعيدلمللهادمثهىدييألبىئهيملولمناسمو
أيضاجمننبخباااثاسكئسدأئصرقىاالضوبىاصةبأهورمنأسالهانورأويسثلالئم

مسويئبىالىليانيملوفىالصلوبمآلاالبالبباصولدطةآلقانثهولهسا
رزصادلباابسألءأللطافياةبأكلألرلهولةاؤهاألكيرأللمةصيةالنا3ىأك
ونقرمانىاواالنيقربرةبافاماربؤهصداأههافةداممثهبرتيهطكملمهفى

صميويأبفولبامنهاأيضاوضارمبيهايمبىىلمىللسهمنوسالمىلبساشدنولكا
نكنيهاسفشيمافرشاآلهـبنمبئرالرابهبلمافماأيطلىزولبماقماأل

نوحفاياللنعآلسباالكفيرالجيلفىربهيةلهاماليةاشهالمةبهافىإكماالىا
لةبيسقمصرأوناالمقابىوآلفااةماديخاال21اقمممةانآسهاماوارذ
واوالميهرمةقواهىنألاالىادبممعهألامذالناباشثا20هـيانجاهاااكةاإا

دىامامثاائإولدهـرودوطمهاماامنشدالاشرفىااكهـابهفىةفحال5فوفىمئد

كاالرةئينماوبرلمهناألإكرااتمسبههـفىمظلىامقاووةلىبعوهةمظأللثا
وأرزثرممةيبررطوهيئلفانداألبيمانفالثسسةلىبااففالنرزماالط

يرااهوإهـاللمهـةايفاكؤمبثروبلائيفيباليمامفئماةبارءالذاالمماجمهـهم
جمأ3اطافالبألهشه14لةانأسصاهاماكامقااابالمسالالرزةزااررباب

أئئوهىبرااإلببطبفيمانللنهينثماااالالنيابابهفايرلياااجمماإلبرإض
يمظهق7سنماطروفالدةلأليورةبربلمطهالثمفةالئطهـأنجالهاومىؤألما3اجممىكأ

رليالنالصمهـاجمشمشابافىاالهالمكزهكأدهـمااليطقةيمإجمأماسامدالتسيم
االفراللهـاطهلصرلاهلاااللمليلالاالىأادوقهألماااداا

يدنالتافنفىاللدارراجمهـإلءابزفىمافيزمنهدهاه2اكهـهواووماداجمهادثممل

أممئروكلففيالسأألصئااللىكانورهمبدضفيهالءثملواإلااامببرأن
معطولينةلمدى1ذفىاالئوبهةهرااألملىنلءهئاكأهاهاثداضإطراأل
الفزالجماىبهيأدلطرنةيثالزجماسدهاسارياإبةالفهبفرلبهـاماهملىادثةإةلزا

كل61
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بالقوشىسألةالجثأزواسيطفى5ذكلجساكتبس141ةلمهثمامهنفى
عطموأصظهـاسداخائواتدنةتاريخه4شءلمصفالمدلالموأبهـه

ولصمتنتبمسااخةوصالحلرحمزلموبئواليح1اهاوبهركةواءشباط
لصقيكنيمصادنهالقصريااعلبناهافىنهدمأوانكان1حدث2ؤديماامظ

سيصاممظمهإوأسءةالءةبطضعبةدهمغءفىةساال3اؤسثفصارجاةغا
اكاألسائةشكؤللنةلبساالمساجدواالجواممبقحةخاعرذبنيقمميدوناباكاه

نهاونوسهابهءكرحكلاغفيإلكثوازاضرةافىوأريتونةعنطحهاجاخ1ايهيهما
كافىلديةوزاكنهالتهلمءىإدةهلاسادسعافنيىوسسيدييةاولمينفياا

ألنىاووسدكافييأررىشإفىذاومرراأنجأالظمابىرأممنزإلدينءلى
دشاءهـغاالىكهنماىمانأزيدإوضمنمصاللةضىهمينهمئممورويدى

الدولاتماعندوآرىذصمنآل3ئهافأسينونحمومماثةرردهمهـيبرتة
فىلمجائرسبزاأالىأبيناكلارونافاواأجمطلمحوألرووريأوةأبكرينؤمةنالصا

لىواباربربلدةمالىثكرررااصنالأءزآلوزالفىألمحمساضتءلىلقوبإفاوآثسعين
مدوامامموشالملضقرالوالىانوءسا3اوةرالأللىملوثفآلويغلىكاءقرا

انرصهمنإصلألمطأأمميرةالىمغالمحساةصلووضاصمقولهاقامطى
رترماذوحممأأتيهاإسفىلةربههلمقلملمايهغاللهفولةهكىاناغوأ

لمحافضانبلالاهاآلابفىىوةلمثوثهثمفاوللمةأمباةساإالحةاإآلنراوسمول

دناسسحبتةصاالهـىاصتفنةأرالنأساآلأسامةاقىهاوفىسالآصتسمةةمهـيرءلى
ليمنمىأبانزامماكأآلآةمئمااىصتشإساألمصرتجبااةبلهأفىهواصهاثم

طرترأءاشنهالىكلدالضبمدالذممطص1اماهـلثيرميآلهمئائكوسعدكرضزتسرا
اؤولهمؤممارزدةدنيعثردمانباجمااالتهأبرءئلىقال

وئالاألئزاللعلىإلمااكلالصرسإليثماطى
ياميربمكللاالوا1دفىمالرلىممورأنمنلةووولىئملةءفىلماليهلبداكالرأماع3وأثه
ىالرامؤءرسئاقىامستةالأققىدةبهإولضنالمحسارفيءناشاالجفوبىوفىباى

رمإوإ3اضحمألوءلىالطوااألبهآلدثمبماءاهكائروكبههرلطاةاىبربرايهعأىقيا
سابرلممبمدلذضاأصدوقدناافيةنروئالفىاالضازفيثاهبئااتنزهدايهامن
ىسبثىببمانياىرريهةزيروتم9إإهههـارفىءيحةلدمجلىولن2تكثبرةبا

ةفيقرما
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اهـالضرةلأنثزأهمقزاونيةاثاافىأأتربىالمنارصلمحهةإلىإاكفدمةااجزآلترما
وواهرباعلىمطلةنءأصاارأضكاثفىصيائمةبلدأرمنأزلدلىىلمفورأأافى
شطكاواناالنجيةإقىفئلبهاكلدهأفىووامنأدكنمألىوههافىمآتهااهايرا

صضرلىملدأمانظافئهمذئشافىجمأاإلسغةالافىفثصاةادةآللصصساطرت
وتأسبامهقهالثهىركل815الرأامنيرهمالباداأبىمامميدالحاالوالى

قريصدةالوادكيلقحةبادةالفىاهاثهبينأنهفىسهسألىملىسفىاةلىلىا
االمكال1اااقاإفىءثيلمئراررإاكاإكهـطاقيلمثافىبلىاقيماألدنمممفى

صطاخمهااتهـاللنجرزمنممووجفالخيرةاالمدةهاقهفىبغرالمابافىمممدانمسمالمى
فذايابمغمضبلةههاجاعائمرةئحواسمدهىايدفياايبماأسواحمهارها

فىاحامرودهاةإفىايإلئىافىاةإامثطءنالعالصاسميرءنثهساةست
السطواناثوايةأرااااءغشرضبمهالزالقيةطادورقلوانانيتهالرء

ويرآولااسفصرأللعئبةاالشهـياهالمافبمسبمفرالانسهـثسرصالما
بمكرمصيوثارمصماشللةروهورقهةتإرزكلتيمصمإيهاكأمامرفىماقفمادامةي21
لمةىبهتهويثائلفرررداثنيهافصآقانالاافىنكايرفىثصإامثاءشبومفص4هلإ

كلئعهااللسثبنأمبرهاظةلافينامألغمقمثاانأةانلملكاايوأر
كتهاانلاوانكهرأووأدثئىاافىهـمأأظهأبمكفىديمةءاأةادالباا
دمنئاد2نكالثورإوللتثىيازالضلىلمحورنااسلافىااووماساا

بينهستاثمحمطضلالالممللتهـةفيرملدالهـبلمألليهأسأداساةهفىفهوااثهطكاوورفى
هةافىأليخأوؤالثهـالةاالماسهامئهـطنمحممادساةئطاماكلىاافىميلمحط

بهاقصمسهلزدناإألئبذالمأولمديمثينافمدصألامدبماسشة7اآلاكاأشا
ضاثاامهـنإمغالرهقااللالمازةذثهنهكأافينآسهةكهعبايهرا

ااكاناالنتلمةااة11نالتافىفىشالموبيطاايرفيااليىهيغاألبساكاةااليممةافىقيآسي
عدةوابةبهاةلييلنمألانأللتاليمالطالفرلتةادءديإوكالكا
نثإلسايناثهاودقىاااااألفىكهـماممماامةإاألإاطذكاللمالارالهماليةسغي

الالنقالالصدنهألظيهـيتمبالفهاىناالاإالدئاهاكئيشاريىكهمدهدطاكوشال

الىذاهبةثيماليشاألحكافىميالائمةميقيث2لمهيلىقىدهمباكةجمأبمساأيالمأهيكمت
ئهوالمدبرةثرهلأثسياهمةالاجمدجملااففذاللىافى1غلىسألبىا
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افغراءةعلهىالئهرضوانمادةمعاطتهااصهىالقيروانرظأفىآلمباا
ةءلمهإابمثألمحازلتأاأرمقألطبورنوالريصمناثم1صعهبمعيحثمهالحسمهكانفى
مرةفىاطمنموبىاوالبرةافىننال9ينرداتتاههعنراهلمضرإبسان5
مبراامسابقةثةفى153آلوثةئا1وعرمقفدقا3آلوثثاةا5ولطفى

ةرقياممهىلبادةاألستماسشنجواالغابجددهثممالةابأبيهمالذىاحا
اءحركانحهاااالصنالىةكالال41ئهصاابهامحوفةلمضاإلالهـطةا
لىءداريضفصةتبماعله9سشلتهارضىكطانىاالمةذأبىسيدناالىاامدا

افذورءةااروفىلهىايدخارجلىايمسوةوراررةإاوكرة3تأوفما5ملما
ىوحصءبئةربوإاومملىاالبوأبأقد3دراصهنهالسخروبمقةءمرجةمت

فيإالمءمهافيأمرفينكوفياالنإولروءنداناامننتماصلىضااالن
والزالةاوثنفاعنلصاوروناكماعبههكودقامهـبرمإورالاليدص

انبملثمتىلمومفىسدردةمبمأمهادارسومالمكظابهامعباأأأولفىلما
الىساومايورشدالمحاضرة1ةاساشابالننلرالىأءسالةالىيمشقممهتئاا1قمارا
لتمءبهاآلمربخأثااقيييامنيا3قيءللجالكارالةىجينسثوتئ

ايءئايمحانىتهابادفاءشاطافىصالييرةفىاالىمصتءوالةالةارساز
ألأثصرألصثويخحمقئههادسبلنابلدوقاكلدتهاوالنوالىيةتآالنوأربمةصيس
فىابوأألمهاالفىإىالمئؤلاالولىملسهةيريةنثسيدمنأزسحلمجهاوفى

ناكاولولهامماثواوقريةارشليفىإأ1ةاروءادارأسررلىمنىهىائأ
فيممابالابطلياالمهثأسافىاطويلءاأسالىذلكوفىاروفىلمهأسبونافى
نبرالمأسهانسهلىنوافىالمنثقمالسماسالللمم3جثوبالمطدلىثمالقءنهمىرة
آلااأءمماووطأأاسهنبادءسهخآاألاؤرةاءمغمملشهوث

ىنىلمكلومىروساللتطافىلفامحدةاكأهىااوسويمهنجبرهاكيلصاأمةةراايهبههـيا
الاوإةاي1آلفىأفطالألألاضغيدييامايثماحمكهاوبرراضالىمؤا

ألدثتدووسلهوصامورونماولدلمهديراالداأسضاامممايتلعلومامن
لؤئمهـررهأشمامئالالذينربئااأبانألهئةكآوأكثرسضامورءاعقساأياو
ثرهاسوحمنارةيلدااوسالألصابلدايقبهوممةثالمت6كانحوكماورفيسرغيدد

وضنملم2اأبفةإرنيصرىلمموبئمحصررافاءدةءلهالهيرتواف



521

لىاماأذهـدلىوارفطاواارفيلفياألفىلدولنالوصآل7أآبرألفاأللرو
اتهاولحطاةآلءدردوقاساماشافىلجبرقطصااابىبرسجهومثاقأللبم

ولهمالصةالساالثتااوفىطرةالض1دفىهالىبارة3شإإاواالفهاصسعرةوظفص
اتهآلوربهوأآلينالددومااثالالمنكوالمداسثالىفىلثهمالثهـادااالةاقياىيدكص

فىيهوجمةامنةالاطوآإمماآلركلئماقىمكطوينوروولهطةاداد
فرىبهاالقاقرقنةيرةبوااليتبهوزجمسوإمدهامثماننسيالىههيان15ءإإخماثا

ل5يهفىااكااافىملاهذاإلمطثمبالواطثملهاتىناصامهوالها
إمهمقأألأسعةئهاسهليلالةاالهمكاقياإسقاالوبئالمكاراالا
بهـادبرءاقىىناسردودةاشالىاأثهىكالهـإأدهذااشيبهاليالة8قاعساسوإءدارةا

ىافىابردةوولأألصرقىافظملإ11ذدلىثمامدإياافىالئصرقىنوبىواش
ئامةلثمهرةقدنحرلهصكدةسكللفرؤيهتفاأاثلنأزيداكدمصاافىةسنر
لأصالمريداأءل17شثومناماالصإولءلومالماالاللثاسائرمفىارةإأل
وةبهفىؤالاسامأأألأربهاليطمئموواممماافىآللمةملىااسالقيئهاثأ
يليهزروكلالوصانطاشقربامهئهنالاسيهيمافزادئابإكلةمثاوانللي1زو
سأ1ةهئصلىصوألددسلر1بمءةدمصسماتيه1آلهقنالم9ألكلمسهـاش

8كلاوراممالءئ3ااهـولمئكوأكاس2لفاإلثىهدسا9إمهـثافىاالئلممال
ممل1االلمحمإدلىءافيرهادلهمالئقااهاالقكممادىلواإثنالجصي
عدءسل51افوبىاالإكافطبلهالميامامماط3اجموأان4دممهأ

يرطةلبابىبادبمازالىرلثبدلىوجمى3اثااجمبفىاالثرأللمالفىىإولأللالمى
مرةفىاالبمىللثصمملااوههـلىلمهأالإمةأرانمهلءسولزسأكبهلم

مادإةالان2نماواالثمدلىاالمهـماإشصرقطاودمهـااقافىهـادفإإنيلميية
فرةالياملإمىلفمةالالدببةاالماألامثواايةضرارله1هـمممنائفىملهقهـماو

الصيثم31سوتآاضفىنإاإآلكاقرلمثرلبةإلئدقالهـبدماكللىصي11
هيتهـهلىفاولوهباجمةلثج31فىنائيكوأانوكهورتاىىوثرده
طفكوعيدالمملمؤداكلمالذالواااافمصراةو21زرصامهبرؤليمء
وهماجمطاالئم41يايةنالفىفىكيكادمديملصيسلالىيائال

ملطةالئالفىسةيواغجممدلمبلدأفىبرالصلطممالملهنفامثلال
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ارربهيافتلط3ثاةجمذالشطفىايايصليرأنهبيفنىضراناللدودائالىمكيا
بوادى51غاوسبرقهطاللمحداآلجهـىدكلمنؤلمةبةصثاااألمحاذهى

نقيسفىأأخسكاوسمتدررقأسطثروماطالبلم6واياحمن
طكالواصةبأؤىماودتالقاوهىفرتبنسيلااللمهثموادلىا

خهاولمأمانفىالدارسةجممتأوىأننبم1رااالىلمحمقذهالئمييمق
ودسويىنصولهاحمةةآالفتةوسهنسكهاوسضبئاالبهانكنءنافىثتجالمجمظيما
الىليوصامحابمساومخترالهاهـرالثلىمن8البناأتءقافئاريثاهوا

ءثزجمصةئمواناكافهلمنربرةلاحب3كأااشكليرةالمنصألتبكهؤآلمروت
ثمرقياسالطءرا3ثالداادآلنيمفىاكاطضكارارإدءلىاهذااجدودآلايدلر

دقيذالظفىءلىسةاةاطلإوبمنمملاذالوشةلسوأنحصكا

نمطرالضايالضآضحالكىملهاضصإقىيرأنهلقطرةااهلىأرصققسيم4هضقارفاتمعؤرا8
رهمطقيااذهـأهافىاصلانقوإلمحمأومرجععبهينلساكةاجملباالةأا

لاةافهابعضفىوألنالمكلهـواأسأووثنيببئيامانصاأغارأةوروكاأامن
إميورةاههممءلىنمأكادينأوثجوهوأنحيرقصدعلىملىرأركافمهراتطنئث
ثماجاالالأسابهماممتخناطواربالكشيرءندههطناءكذيثصغيرلببء

آلشطرضاالانابادوقدبنونة5اكالمائةلعداالندأسبومنأيضامنبهانامضه
آلصءهأالنالمسةصظوأمارةءمقؤاآلمنةسوبابربفىفىكذالبه

ودصدئمةءاوجمازارلهووأنوزسأسوهاووأكلللتىامابلهومناالندل
كلتهامسةاداسعالطرققابلةحسكللفجدةءإلمأكنالهامؤسسةو

نقيولقاطنينباأيضامنسلهخمظماواإكىلىرامايهموفديمينقاطةإلهمنسواخظعا
ءيرااماءنأينبىكهـاالإلماالسىخهاديانةاالوالنلطنوطاصهفرالىه

لنصارىاناقسطرافىالطكاطرإقيادانإساأسفىشفؤونرباقيهمالمحصاءمالفىثفلهم
مإرزوسهـكلياامنماءونماابهمأثضلفاسأبممنفأينةلىنكالدوباوفياألو

سالفرؤيخااااينالذصكتباكرأةفالدمالذافاثمهضثمويونسالفراثميرناطاياا
افىجماكاقاألءااالهالىانثمميركزهناالءتبارأاثابذساوينجألنىالةواالؤمدفى

بنالمعزواليلىاوالمانرررالجائرنسعبههسهمةجةأبوطولمدضراصد
الظذدقعصاعلىو7سةوفىحدفىلكوذالظماذصهأتبماعكالطلحماهمباديثط

الى
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الهالىأصلذلككنكمأبىمذلىطهمؤهمزاكافامانالم
ممثااماكنالىةاواألشملاوالقبالاالصصاأساناذوآلمىكهإ

مةءالكلبهمنآلةنمافىاواليمن1إوريواصكؤفىالا1
نهمبدصأل151الفيروانآسنهرفىآيهوارينءناوررلم11اانهـايبرالة
إخرسالمجنوافىكرى7مثنممهـاسدل2ال11كينةماإال
51رليهبنسافربيهمنممهحولءفاةافيإا9لاسلى81آمم
ئافزاوةاأقراممأالمائمئفاثاإلماالهرامقإآبربه11اقسثن
ثاتجئرءأفىقيساله1جمهنوصفىإناكاهاألمي111بيههسفىالجردييىن
فوباقوتامؤافىبملم11ألالهفىكأسماأل8اناقيساثفىدؤنرر71
يمالهدرعرلبدلممنبعةإفممباشلأ2اثمثسالهفىليكةته31هظ
بماهالتهـااسألكفىدإللةيدكطأوالدس123االسمالفروروابىلنصافوبماباايهثاليها

يروانإةاينةامةالهيزسأوالألص2اكامدبهدىالدم13311
م3رألد521جمهالىفىرا9إاثيثطفىالةتمرووثهـهقدااالليدلمدالي1
أوال8مبيدسفىيةاهدا731مئاهكتوادهىالر31آهثا

3ماممئهمبرأ3ألأ9إلىاطهـهلمنردبسمااآلهـفىاشكالهفازانإل
سطقاإافردافىوالألدثيآل13فالاآكفىلةهالئس1مشليمنمسثألملىألفى

21للى3اساهمهـئةد1اديمعأاقيماسهااطدبلملثاد1يم2كاامال
أألسكسىمارالثه3طإاألكالف31جمةفراالدللماكهـطبمبركما

امبهإشإمالصاا93مرمهـبهـهما2أو8إالطوءغامالا
زراجما31نىايهامطفىأنولممااإلىضهبمامالصآلفىتجةو

ابزبهماأوالدهؤأفطأسصي11رلبهفومانمهـانقرا3حلققىم
دكمإهـبرسآلفى1الفالهامالاثعبةجمذلى9محميملةفيلمييماأ

شألوالةطآلوأإنربىبىضئوبيهافماااشيرسةالوا181
فيريئمتىهاالفهازللةثثهمسالامبدإثلفغااللمههالألبااا9االمالطمالى

فمذفيارزألهسبصلثهداماغةلرشثاالمباروبكلهجميمالفىههـماعها
وهبميمبههمادفىقيقوماداءنسدامماففكراماصسمدئسييصفثاا

يلم151هالمفيسسمققىبههئبابةفاربراديففىأنؤةدونض
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وااللىفىمئرضثىملفىمائهماقررآلرادسوةلماسبم35أيضاررءتة

ينسضعهـفىفىادلمشأاظلذاساعرثمافأداأكدواليةفىقاهرةصةتنشكا
45أألفابودوررأالوارىاقكاإراثم135هلىمتردرءسققؤتوكاة

فى1الهسابثكلارةبمبمساإما9الئفىزرثبئ55ظلذوجعةصأريانة
أدن81اض95آلدماق8الطذعلىإفالوهان751ررءتةب
ضةلهافىورمىليأوألرلمه1الطلرإافىتيقونمتةمءقزالمسرىبم

آلآسهرا361جمهمبمىيأاسا26لطاثرلماةإرفىالئفىثافى
اياشاكهـذلاالفاالىلئد1لهالظذ3رالةاا46اناالوكمافىونفزمة

ياءكلااكرلمانامارهالةيكل76ثورذفايخة3اارقاقوشهـالى66
7يدرنىبىذ11اإةةصنأوالد96آجمابئولرثابسيبهكرب86

ألبرزوحبلاآلبليإاقيالملىادألمااظااعبدلاوالثسيدى17اتجاصماجألصطغاسةؤ
اكوفىزرلىهزاالمدنبىدلهاالطساثافىبالةه13711ثقذمعتمابربة37

طكعءبرلمهسشربرمدألدمافىبطنصفورألزءايوبطزوناحبم2الومحثرع

مأللي3زثدكولهئهالصبةالثهـازوركهضلمقالمكرااأعراكنيرممأ
ةالالذعءبىالممألمىدفىأإساظيمشثبهنصلمىففصجمروباكايقادركطيئالبال
كولأسادإأردطألدنمهومالئمةموىيمإانمينمابوميراانالعسمةبهن

بفىاإصلالالئهـايممماالساممأيرلمةوان1اقهروامرإسؤلؤإصان
ؤسلىاصثلى

ليساممدافى

كا7قيأطرااةاهذاالليجميسالافى9
نهمامطثنالى1بمالتهـدنههئثانشئةفىالرلامااللبثاجمةويشتهلءأ

آلمنااالدفيلساسماالىفىعفارجمهاثئبياسمةلئايرو11جمةفاإالملةبالد
دئياجمألدث2داكةنمسماأادافىلضاالفىشرندطمصرنرارأمم1لمحسينيهاألهلعاا

ساسكيلجالملطامامصزاسفىسامقا1رالدضنهىرةفياالىفىإشاسا1إظ
ثيهيرامالىيوالأالملمراآلمهـالوتااطذاليأملمقدبمانارووننجئةفىلاألالبالم
انالىدفياشالاااونولنذاآمهلقلبدةولنقرمثلىجسينبئقوا

افئغ
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رأملويصصرهالكنهةالتهرضالخطابررناعربنيبالثاذأالخلمفةغة

لؤأسببمكأئهآلةرثأؤئفىنهيممتأذلأرشومهداسطرابندبؤةأفتباهاجمهـي
دارةةاااندههاءةإول4ثاؤأريلإقمماالفافىآلث6تاوجهدمءإن

ذالوصهنداصامادةغال1أهامفرققاقلوبجماؤهاقاسصادوديا
الذى1أأهـبينئجالداباالخئألفهوعالهياالمويىفرتكذاوضىسياسقمئهإ

بةالجاةكاوعااروووكتماليوهئخهثلىولبعفهموناليخقادصيلهماهحةار
قيادالىاالةمأنضتسبلمأنضأباثمأنيامالبعهدءنضهمصثلثبنالمستوأ

أبفىماقعلبكليهالقضرمهـهذاأنالظذلليلرالدمضحدواافىآسلهبمااللضبا
لصفةازالثسكلىلؤاكاوجيثض3ةأصعليهولىةسصأوينقرعقأنالىاءأنقادلها
مرىااذأثىياالنفأوالأهاقؤءنءوافالشكيرأنهسميألنكانعليهمألهسثيفا

طباحاسربإنمنالمئرلةامةاطبااحمكاهوشأناألةأهلكاباعييهارتساوفاك
لمجيشااباذاأيآثاوأمأهدعيامأاجبازسأكالثانهمبدغوالمالزمةةامابافى
همسجبئالىوارحهأناليبعدومانالىمنانبأهلذفيماطالةوالتالىاالهـ
دادهماالقطرفىلآهـكحادءفىاالملهمالجمنالهوهممافياكادلاللمةاونيعي

رؤيتهمهمورىالسسوزالتبهمفمالمالغاوعماموأمطمعهـنتههالتقدمءقصكاا
ونأتهااسثننآننفرةاعإلااأءلىافئنيأهومأءهـربرشمامةواينهإالمإدل

ومعوئخلقوخرلهيلغمدالنهوسدمكيرينىلداساملوانفسهيصةلمحولو
االاأنفسموإفقاتهاشاطبىاأبرأساقإقردفقدفالثلهمتبهفىكقااظز

ضرورالسقهتصيرالنظررجية2الىماابهيبلناالؤلامأثالثةءلى
اليهآيرراصمةكاياسلمبهفديصبهساوتكافهأيمصرااللعلوماالعهءإ7ل

انالألنسكنالالورذيمطضثلىإملالىواليهنياترالمحسائرالفرورجيعكه

أصرااتالنىروااإلقممماهـقايلالقمموهذااضرورىالوراضاهلءلىإ
مفتضىثاليبهرووهؤالوالندبردالتذلمالمراجمعةالىاعصاطالدكنالعلم
محقهـ3هوفىليمباهاينآيفقافثرأتهالظاهرخوفأواترعفهءناالبلمال

ضىئنعءلىالءما7موإلذأاثا1قسموالموبءثهمألمطئؤرصاتهفىنى2ناخفيف
صمممكلىلالصكيىهفواتالتقإلباااشفايفهزجموانحأيسكلعلعلمأسرارا
آفيالفىأقيلهذأاللمافىالكاالكئرواأملفوراظاهرلمجماإالباوأزعمقتضاه

اصالراالءو9
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انواليفالالنوويةوانيييةلداالتصرفاتسامأةعلمعلشاملايطالدحصربرلمحمافىازع
يئةامرمغلمىفنقولناألصهاللكوذمصومديىبهوثرأنميئالؤلاضبماأهل
الهلرأفىمهألابهالاذاألسعيانإمضفىلواسانغفلكافلة5أجهلى

اؤأرصتوأأمامأسألمقفراالودهذاعكلىممارجةخبوذأكازقيةفرأ
يدغاتجااطولمبنلساكاذفىنعة11أنخباينقاألسألمحنرابمامهملجمكراوضاقةماأبا

إسثقرثرأرطماولييهلىهاءلمفغلأفىك21مراذتثاموباصهازلرةجداوهو
يتومبصونرلأشديدمءدئبماتةروإحهوباوحةافىيةلرصالمعقوذامن
راكعإللأالذئىفىاأستنافىةدقلؤرافىسأللمابثاششمشتاصررضىسيد

يدإؤاالفاممأكالودقلاتةابمضروهـاأسالمأالسهالمرببماساأنأهاهاحوق
انماالسألمأممالكازذاسئة1ألفةالىلمسافىمكلنهالتهرضىثهاندفاسهأنناهقلما

كالى92فةتسففبقيةفواةغأمرهم2وءررمةشقرلبينيثررالملىكانهمر
بةطاامنأللةفيشعموالءعادتهرفىصعأكطكطسعدبنكبدالتهدنايدس

هىلمارافىثانصاةدقاساهىملمطلةأنوريتمازمأكمإللهدألنارضهسنؤا ءوال

مدهلبمخافاومههفىاصاراتحولؤاكلدأوامالىالأاعجتهواإورةأثسكنرا
ألتاجمىحىلصالهروفوبئأهراالمابكهوممايرفةي41دهفىهقهـالذىااللاد
غهـالاااأنةدثهمئهوأثنكتهـابياجمدجماةفدىرلقط11هـيخدإثالالثفا

4ؤئئهـطلنورالمقصانسةمبلماضاالغدإااهاتالفىلمبأبهااسزاليمنطدالست
لماامسذنلاطمالليههاسجمساذمصوراإثلييتوقفلذىاوأنمساؤأهنةاالمحالة
لذلكاترمسيبااالسساشلظحماالارأدههبيانملباموربسابفهالهءن
لدوأقيامفةذصذمعدهـبفئافأصيينأقطرءناهذااتدقلئىاللداجلةنذكر

لصيللاأهأنبالئاأحمسدافىالمالشاالباماهقوأوشهالةاهايدمتتاريخساالمهـا
دكأوداةاكلمهابنمقئالإثفاءانلمزنأثمذفىسةليثسانهيئااملةا
هيمافىلمهاشاانلمجبانامسترفىفىلمتهابىبم

ثار
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أؤالاكساإممرا
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لإلألالفكااولةدأفىال
موأؤينبإلدثارلةد
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ا
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فةصاثالقالمجممرأ

وهمألذامباءمىوراإئأخحلفةالإعتا
األطألقميهالمبالنإمتاحفىد

ثئهجوعمفاأءافى
ممبماواربىاط

باولؤارثهابقأال

الطوارابعففىقلةمرهالاملىنةفى
هاورأنثالباسسلهصماكارأظ
بهمصيرماالة

ألبةماأال

شتطودالمبااكرالءواوالمهشاين

منبرهةينةئهصرايهثامدربراطوإ
نالنا

أدءفانمةألاااجمةاالةالداسيائ
افصرفهـمادافبصماسددون

إباياالالدفيباالكلساافبثوتالهـقيىابالد

إنموفااماتياذئمباليالةالداثباسي
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إيمء

لهء
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ظاتلمألسماةساهاالألوأليةايمثاد

لهاباشدهطعاء6911

هيلهبالئمامثألعانئرهأ231

لههإشاءةفيمثوفى0331
ةبهاصمسيهناالثابنه9331

مئالهباشاأخوممصط1531
بهأءدباشاابش252
مثلهبالئهاسهنبئبي1721

يهباشاءدقإولاأخهـكله731ال

نياف5ابالدولةإطياملقةفىافىاااطاإلا

أنالىأخبماأسهاعغآلمهولفالداهوأنهثعاشةلمقاالدالهتيادمبهمأاملم
وامذ1891ألستةساةالدولقائاثبمتهااقىثجبةويرارالجيلىائطايانلملياسه

لدولاإمبمةؤالىاهىةأهثاالةلملداألمازأهانطلبدانأقيرااليطأسها
مىوثالسالتهتهىثدفاشاتوهاماكهاوصووبثاكالمجزافىتقلفوااالسالسة
شاليرالمىءآلإمالصاالدولةرصالمددكثماهأياءكالطاالسمئيولءاسثيالءاهناالهافى

بقةدفىاةابةأهلمفاسضرجهـأهرإلدثافىككأفيموبرجثماوأخوهليئالد
مليماالصاطانفىونيمامطلمجثاافىائراهاسلهلطئفاأ31ماينألدص9ليىسئمولاال
ةءلى1جرنانهألثركطذأئشمائةاألس11ةاتفاكلثمدوورواوؤك4فئمأ

ثرثمسدافىمئبولاللبالمنمحطانىينمىنو2انئهمائمالسبئهءليفىا

ىةيةيهشارهاهممدامنئببهاجمةؤلى891ألاممنبامنافمنفذهاأ زنرالهرأالحاشهباالملقبافىاالياخهاسحيممصرئأليمهائةمملهوالف2ألر
لىاالمايساممزامثرفرأرهمابىصافىلساهالىريئتئسسافريمشلهباردص
ثينأأتالمهدوفىباىاإلياقسبامبهـبايةاههنمأللىهبهدلواىيلقجبالدمدمنىال

ةاطهالىإهماشثاأصدإسسئةافىيفىدذالظللمساؤلمإلصألأءالقباهلءضمالى
إمثاةاكرألعىامؤلمرومنهسالمدممافرفىفىليةممااشاآلالجهـآلىهييفاأبةأل2ابيةوا
بمايةلهمجمةالىمفجمبخهالمالفيساقبمقومقبةكاشاريهاالازذاسمء

يأدلي
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ثقيمصلىظباالىترلئعسسمائةهيهةماروالىدانبكاليهونيهو
ثزلفىباىإبسيافااعرقوصبهأوماقسمعةلمهكامجممفىبىر

اىالحمهرفيهاألمجلهنرراحكىسورلمجعةإلمزأبن3ثلنهباافربماننلحسا9
الذاىد9فييمقتادامفصربنألادياسةسيرأنذلكلءلىسيالوءبماصثل
المولهاشياهنلبارتجةكماماالباصلىيافاواهأفلباالحاىبيدنزنجةوثا

إلتلمالمااالثاوالدألامينبالطيقماامافربربىششدجمأالىذللثالىالفيئاستاألما
جمسمأافىأفييارمئهمنةطيبأفئادللظزمنلىاالهاوماوومهلعااالممةرموفيا
اقيبلوالىإبئآلوءفىأألىانمماناالاءسءبرألاثرصءداراى

إملجقوألاالدءلةوألوأفربثهبغثطالساوالداىاالمنكالبمدالهالعامةالواللة
يربمهدمهثبلسيويإللةناألمائدربهمككثلهمافىثيارئةيةءارالأمثنا
أتاديمأوبنذفيطحياتهلهلكزةلعاالذرلةااأمضثانفأكذالشاأبهمن
افمبطاهذاانفأنالااىلداثلىلذىهيامالملماباكلسمامةالقىإلسالقؤلنمااسى

استقيارلصادلمجاشماكيرأنالفافى7311أاليمنالمةإلصااييلىفىمق
ايهـتفهـاهكطاوالةاياباوبكلالملةدلةالسمنبثعمماهرأبهينإولاألفلداألالهـ

اقصرفاطالقأاثوالإللطفىشفادهانتالكاقىإملبىلةااللأنؤإلاصبرإللط
الرأولابةسمسحثناافماواالقمماالماالقيبفقإئفوالهبهومييافى

ممايههنالتةكاللةصمناأفامافىفىااالئاصهنلةفطاإلسيدمددةلمياالا
لدىااالهدأللن30فمابهـالهـاألءنألهمووصأربركبرهاهمائولمداإسةفافىط
أءجهكفلببهجدضلهبماجمفألىالداهالنطااقالنهالىاصنباامممدااإبهفمالا

وممايصآلمااللجمنهوانهـهصمصحالاةطابهظفىللعاليااليلأطللمساميةدلهـرة
أسابهاواألميهألأيطالمااإلهئادهاقمقمبهر2صيفمدةلميهالاكلةفيالا

نلميههـنيؤ2ةأهاللهاسبسالالىاداايهاإلنمياداآلالفالرئباألفىاليايم
وللألولقالثةاكأالهاكافمطادفىلءالىالىلأاهماجملفةاكافىنافئ

لثولىولذفمهابمأميممشااليمبيوهاالمالؤلماائمرفولدقغربمطلةلفا
ءقىمالفهـرذالهطصذأردأثميعفهامعفادهمأمادأريفمهى

مايلدمهاجمةوااللمممذمائتههرأهددةهالممسانعةاولةالدلمبرالإفىااطوق
هسلدالنبةوالمفأالتهـصدموألألدامالناسلءدابمىباورلمجمداايهر
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إلدإاشمائممنزيهالبئأنرقاإساالهفىواالفامباالرهدمناسهسطأرصكفدمالق
لهاومهامةصووأيرلجلمحراصاتلمأسوراهعمامنةءيائضماناتث2والفي
نشوأجماقينسقر7إلت7ابهثضطفةلمسلطاناواليةعندخثمىشقنةيمةظ
ثمنبروا1صانلصرابموتلاسلبمالسرأيضاؤكألاففسةبافىكمثررلبربرةا

دذاهاتهقىقهسعثمعثونسامهواضرنسوألىاامنهاصاناهـبامةصأإةواأل
مايمؤينالىنوريالاضفىتبادوةةبةلتأوهراتواالانهالمبئحث
كاءالءآلإئاااياشهقإلتطرازسءلمطاذرارزاليمنيومإصاوفرزي

سسلطاامهامودولةلدارايةنرعنايةوالىإنلممالسىابمآلباالخاةمكلأتهالى
لركاألاخواصعمصكظالدرالصوانيةاأإااتلذامافىااألكهقيأد

لماالشالذوفئضيهالتمماقىائةنئيلمةاقرذوأممامكلهمروأمئامإسرمحساواشهباكقبطان
بههـارنآليقيبرماراأنولماؤسهرأصررثدإةالةمااغةاساىالانسئلرالدولةوزرأى
لمصا4نإيهآومايلزميألكالتما12كهسصارءنطة11ية1فييلزمومامآتمورءس

ماروماةامالفىقي11إسبمآلةدودسهسياللئافىقبطانقدمثمنرءنأبيرتيإماءآلولما
فانؤأكأذلهحونحرلوادىاحماقىفىبأسهاوفيأرمألهرراثقردالمهلهماضيه

هثةقئخةأندا9بألدمدالحلىمرضرامعتماداباةبراهمنعبهامكةفىاىد
أهرلى9ابقىانجعاهنالىنأقالح15األدالقتدأرظلىافىعدمولةالدلطاءآلادهمنضأ
اماالفىمقيطاالاوالآلشألنفىلةلدااتمادبدالاآلايىفةالدبدىأنالىلكز

باظسسيأمرهاومث1الأسانامدقياةادم3وظلهـممالقملماثماالهمالتصرفي
االئذنوبهمريثاأماأةاتئرلجزاضولدفىلهأسيثسمببلذىاامالنرافى9الى
نو3ذاإبالثهـماافهءولالسباوريايةالمنراورروصهـلىي1ساطالحولةدفىمانقاللباأل

بفهـرنسلثنهمنصلعمابييمهفهذادكيرلتغيافىايهأفوبةاولوصه
فائرلئبامىاةفىالرا4دةدكاعفؤاداطقفىبايثماانميالقهنعباال

بانرلهذفايثصاللىتبالىاللزلهبنرراوماثاللمجمحرادالذىبيهسايامزل
الاندادفى1210ودمهواألملهفئماالةأمألالمهـرمقاضفظمنااىلنةصنةا

فىبفىفلماجمرربىإنمتط5لماررنسيعااولةفىهوأنثاعةالاثلهملالسبمبآ
تمالىفىثأمكانالحاباثهرالنذادؤفررالفىباشاواسينىزنجمذعامةالةالدىلتضأ
يعدسولأنكاوالهـمالقأمماشنأئرابالىأفاالفىءالطاياالبسابهارداطرالا

تبطان
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منبكاميةلبعزائرذادخلفاألماءبدونهصون5الالنهالجرائرنةأصماباشاقمطان
هلاباشاترىبمرودلرباذاإمعتثسواذالفماوأنةأعكامانسيفاهايعذشاكرلؤأس

يدداأنظئامهرتهاكانرزيالمثولى3منكللقثانمكهثلمافىلمساحمسهالواليةا
ثفاذقدرياااقءاكياساملةانذلطنابواوفداوومامشهـهـ2مراإطمدهما

فىبئالعاولةالدمنلمارافاللؤاطنضاورأقىدالشاكساسىأمىنالىائرمباألمرفيا

دةلماإاالوافىسنوي1األدالؤألثمالىوطابهاشاهنماهامياللمه
اناماإيسابالهوواياكللىامبراأدىبإأطراألؤرلتالمالمجآجىأنلىأدةاا
سبملةاشااأاناممهماأيضاقراصابىبانصوليهراذعفالولمسي

أناسافهأئسههوطاسناالضالىالخساقافىأتمااذامهثادمنوإألؤآللدارال
ؤاالختيمالماطانايأالمئاءبواللةوفاكلالألنرلدلامأسقيلطةنلمصة
إمتااؤفىإوكرءيةاسلسالمجادشثمانمفىولرفحالوالىاجمهامنال
ماراينفىاالسالتجيرجمكنماإياشمائروفىءفهمافبامماطرافىويالد

عادثهبمااسرلىإلطةاإطهاللبهجمااصيريجصإللمذالىقلوئيانرالش
افيءنلهفىووالالدالتةأليهـهالماةالهـألأكايئيرأنهةناالئىداةبإل93ولهلىزةنمالما
دولةم40اآلءةصااة2إرزااللةآليونحاأسبمةلةفىمايةسهـفىمخحوللدافىفهـفدلمالميه2
لةالدلرترلدائه2افظةسادامبمسويمات3ساالالفىءنإثهلااليثكلارالورلملىاواأكاة

طوحمامايتهىالحهاورإلوظنهأفراددرلة5الماشكارآلثبرإرزتىلووااآلالما

ئةصاالةالماةلوالسايعدىبميماهدلمد3دبمهةها21لآاباربممابهااتدمتيانراا
نهـىفىاراألكابنريرفيمضطام3511ئةدىفىلعايمةالدرلة1أذإلممههذائرةالمه

ااشعروماباةبزاسلم9لؤنصروالالظبذنثيطروأبثويزايهلمدالى7إئوأراطلةا
21وزاسقيفالساكبادنجافىنزشاالديأبهاصالمونإلمأدبىوواالدابنيئم
أضةاظنفىذاكاذدؤأمررلى1باشا4صمفملمجزلدةافتألاالظلذالثعروماياألهثم
جهةنشدقوالطلئانىاباشابينأمساوفوايهطشةوسااسحم8111أألفطهمت2
ا3اساممييمأةاثيألايمقبلقربلالامنمقينهسمأخدىلذلمدطاسمممااالفاالفاا

اوأددارداةادناددمعلوماثفىايهىلينساوالإئ1ىلذاجماناداكهـذللهـط
قلرىئرأصراشطؤليااكسامآأمإاطوليهاالجماأنليطائافألقماآنىمملمم
إمادةألرييهـةاإسنناأكانةامباهالطالؤنلر4ضلدبلةاليريازئرالفىكانبئاله
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أنلىلصالارأبرمدفاظافىالدولةرشرلسيافتدانعلالرمعاذذاكلةلد3لمجافى
فزسلساستيألهادياةأضذلذفيااالسارىبرأنسافىمزاعهدةفىكرسبرخل
انفيغيروأنالورفاعرزكابالةفقكلسنينخممانلمرايدمننوايموأنايها
برتقاماليدعاليهاوأنممرإاهضكيرأيخرجونهاءنقفعزقمحماوألف3ثةئشعرإمن
زنسابيئة2ئاالىنةاعماميقةادزالئابووجعضالهدقيمنصمإقمنلكغدااايه

الوازبجيبحةصقأرسامشحرسةكذلكةااللعاهالةيدرسولىاهـثلىفرأنم
أمريئ3121آشهوفى0811سنةورةالمذعوسماالىبصفىولةلداعا

راألمصرفاشلفىسستيالئهلمممررمعهاعندأصنفرااباشابكرئيالعديخويرهلةلدا
الفايةءلىلدوالغيرأفتحفظانةالطاتالربحةسفنهلوأرمهلىااعالخاطةؤقطع
نسيسليفرااتحبافالصتىةتجائياآسعهميضعرعقولمبلدهفىفيليمتجارالفزساااموال
ثليكإسببالدولةشاامااوأسولملقناوجومنماالأصنألقنسلكنازذاك

مالختالنسبيناهالالشترأةالموجالمحاءمةلورصاريةاالخاماآلكثرةوالمعاملة
دعليهقضلضاوااسييأأتاالمسالتعرضكاقافمموافلؤهرمقفرانسالسا
ارتواالولءبناهالهرهالصعقوعدودالرجوالالدامنبرهألهاضب

أمرارسوالالطيةولةالدأرسلرز6331سنةولباتوامترألتماءهاددنى

إرلءود7331منةلوفىبأسهلمجزائروءلىقرثطثابينألمحربىتركاوحدةفظ
321فةوفىإوناناصلىلدولةاالكانةشأردفهالثبيهسسقنحثامهبا

لسفنبهلةحواسترقونانالهسوبفىولةالدنةالطاسطوإلصوياباشاسهـينلأرس
131ةفىباتفثسبآءيأقىكاوللدايلاسابعلثروبصروالمجولةالد

ائزعهامنبامماداطلىومصقدباشاعندلقبطالطهديةأسالىشاباطفىهأرسل
ترنيموالىأرسلةدؤشمنربمةااألعانةباشاقبطانطسقرمافىلط7يدىا

وفىاظيلطثائةءنآلحماتثحئارمفنإبآءأتبعوبيةصسفنثالشالسئةتك
ترة9رةآلفانهـرخزسةءمثصاءدهثرنلرالىأءررباثابما5531نة
لةالدرئجمقنالنالرأساثننجطايرئمض6نيشاناتهزادبذيئثمطبهلةالد
هلبالؤأمميافىاهـلىأولةاتأ6521سنةتركاوفىوالتئواللهجليلولم

لملاالالمواادتاشاأكاكنهواصاجمبصثهورفىااسوقرئنيربئطشابالثنظ
فىعامهاغندالالهدألتطالنغييرشببآهناقمايألصاهعلليلكيهاتطإلوقتا

ااكاء
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افأسنجىنئاوحرييةينةسةمهاةفايذهاللفاريى8531ألاسهكطا
ورأفيأأالمثزهـأط21ول7شةوفىلمحساتفاثللأافىاليااابوعافرنجلط
المنسامملنهافهـيااأبىأكداساسألواهصآلويميننقالرمماااولداحممظمأمز
سحوورفىإينأكقوفيافىفىامساكرمانجهانامنفىففىموراإلرشؤربمءنأذ

ألررباباسامثألنثنعلاناةسوالعئافىاأسلطاناذالظليةلهالإنونبماءا
ببههددلهفرةأه931آلةسىوروفىذعلوزيرااهابمواإمئونراهه

لميرةاضابمالىالمشمرربسلصالىالناتهـنفىألتكاإلشاأكنمووالهـماارداا
آلرسولهلروالةالدفهـأرساوراكهـنةمحنااثرلمانضروالالتهدلساتطماايمعرلطا

افصللنازيافىتفريرأذيأضبصملنازيةاورلبةلىلوااأ0أسبماورانايبسعشاكا
3631مئةوفىلمالرةالثمراوفىالمماربرامؤكدمازوفمعدلمنماصكلىنمابتابصم

4اممقاعممالؤهمنن4لمةردتأ3ذاااللىاياوالممئصومىرسهولةلىماللىأ
ءلإقاارربالضرتمفاتجساتهدألءدإدسالالىاليافىداتابصرممماةالمملمسهـالاموراما
5121يمئةفئموثهدثةتهالصلواليةاالثاوازالايافىتجمسبااإزااامهـبايسالمهممألةإ
بىكافىااوالىفطاالسنموتألفحجهإلصااداللمبغركاثولهـامم91االلئهماكملىمهـورلأر

وأثماأإلهأنعارةلااةزونالئاولإبدزهوالهإثغلىااموإلاأليفرك
ممامبممماودمعيناالقأئئإطهيلنهاإلوألد2وألرزدؤأسلهعدمممثفدالمافى9

لهسيمدتمائمسلربةثولةالددمهـثىلماللاك11أسافالالذآلجمألوبطايىاللم
هاكةافىميمودانإريةاسرلااسااباقىداالمثيمسارأثالأللاكىاأمرأليو
فهـاااللياسمالقثناهـااهانش2وألمدلمثاهانوالارسهالشهـيهـمامفىصأيمطكل1ا

كلييةاوللةأمالىألصنئألثلسالاممةإلداياأقنأمالهألسمامإالأللملهيهالدبتاول
آلةؤسشانهاألدمصالىالىاكمقلبىوصملىدهيةالوفياةالولااءلهـطمالى

جمماليهئهدمنأةالثهأنفوأنسالثهبالثماودضأتهدؤنالهـالط1برممطنيطلمألضقم3931
ليتدناسإلجمزايرتاذوونمإعذتاممهـئيماشفدىاكاةفةلتاهيلاأنولسمبعال
لفامالهفاسللقناالاألنبلبالمهدأالمالحهمأل1ديلسدااا
بصالئهنموضاصرىأشاأرسالقلطااالولاألمفوادهوأنىددضوبىنفيبم

إمقدلدالأوادبداديداتسوأمالمهألبماالاسيكلنيلىكسهـالىالااطهجمفاوليالدحثي

لئاوالطممكانبةالةلدانهرنامنةوالمثلسا3بهطأفؤاناومكيهافبهنفئيفباا
م81
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أوابدالانمصإورقهـاأهاةلممهاادناناجممتفميهكسايقااليالةافىاماماالةءا
بمباسمماتاايرماينشألناءزوأتهـرسلطاناالنالموعالمسسيرمنانسىمحافبمون
يخراصألسثإآلسأربامثالىأملأرس572ةيوفىألىاثهأبهذلك
ذيالطشوتانمنهالدملةلقىسةيةمريةسقاطهةقيبرلموايةلصروراموازممحب
زالمئايتهألشمفكلبالضإدسييمفيافىفىأ17111ةيستوفىيمرلكلالباوواإطإلقيالةألذلم
ءالرباهاجمةالةلدااتأدبمهآ18نةالتاوشالمهلضأل2نةرألكربإرالع
اثوأديىاشبماعرإقىالثطاافىمهلمارةإامالمةأألمصيدرأفندىكلهاءجماك
أبهـرم8831وفىفىإفبانفيهلتحمصملىاأمالطونازنىمنؤآلائلالى

بئلمهـشصودإلاالشكأداآأوقمالممنةدأدارهاكهستةااالذذلمهقىاالصمانأفيأ
وإلملالافربئأ131سنةفىهيرلبابصإولصالدولةالكانةمافرنوي

صرالبئقىإ1صافىلأاالاياالةلدانزانةافىمنهلدلمألكالمقدارذلئا
اللمهالوبالينواممصىفىسطالفآألإوأرقددهارالفىاساايئةشمنسهءلى

ءألالولألمؤااكامشقياماةالمغلالددةشظارا1ؤمهـشرهملقياصالفىسمه
فةاساتالثمافهاالاأدشاتالصااللالهالطسلملمحامسهملمماتلىفهد

طالااالمالتسالالالثومانرادءلمافيسدهماذإءائةأرلاثةجىءييالذصهدىرةاثةألألط

بىأسفىدوآلففىالملرسهـا9إطمإدةزكاماتضدبصيةلئرثماومةميليماأقورمئد
لجدبكااإممقمإهفانثبمانهاكئيرلذىاالئبوع1عاقادهينجانالا
انةبئهفىاكىئااافىنرالافطةالفطرفىازاهالةنيمامتياألشا

ألسالنابالثوبهـهوللمتيماوركا11النتالمبلمهاهذهلفهنكوباظىلملمشبههـةييل1نر
ادوإشكيةاقيالةبامحهلالرولاملهصهأيشأبتؤسالرألةعهدتفادملسا3ليثرا

مإةهاألأورىكالطايرثهيخرفىولنلرورارماازلاالالمكوبادابالثماأمل
رلماااكاألسا49كئيوءدالةالدإئهوقىقيإاؤيهتإباالضاكيمسهاسثاا
كتولباكلااذالادسلاوبمشابةالدهاءثاكماافىااثمثمةكةدضيأاا9يوأل
لىالراالظسزالءطاشمقافىدادالىإهيماأىلمبصيلىامطاصكالممم

كلزلمجاضامكليلاثناهالمال1فوبمهـااةيمونمنئويلثاااالدنماالمفطاب
ورفىتنزوللبالاولهفىلشوارفىالثشأفىاأنمامهالمواالفمسالمولالباأبوالاالحإل

آلسهـامةميمكلاالمنماالففالاوبمضمالاأللالئراطباوركاللالمظسإوا
لالكطة
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اللافىالمألعمهمرسوأللاياضضلداءاكهمصثكرشوالااولامرص
اداالزعةداشثلىعةحالمايالمجاوااالرسالخاتمدأصآناسصليلىءلمطصىلاي

رهمستوواالءسالالاالةفىورلؤالذفيريوأمعاا2إورراالكاالهـال
ذهحمألهاالءداهفىفثهراؤرهلعزااليشكبهـةوإالءةارىمي
لةااستؤةائاآلأقاالمإوابرايهألآلألسازامإآلاءاماواألااالآلالد

رلمرزوناهزاواساققالمصأقاروصبأهـاناهاعاامنيدثلضالأفىلحيةةطما
اناساالصاطوفيموهـصقااللمركهاهورثواماسساألاليخةلىاالهإمهاإوردماأ

ماالهو2ساياذاألناوهمءءلياواش9اكآلإثنيودجالوأتهاسهركأناكل
اناواحرودااليشطاءآلسهأبيدالهأالطاءآلفرومحقنمتالهجهأمارأمئا

افىاهمثمافةاليادتجاممقصاوفىاولالواسجمفاالانلهعلبؤقه
طاتعلىالمقبمدأولإنالمجاءانبهاةنوظياانفسامثهاهذكساع

فياألأهلفرمقءلىككألفلهاكلةفطبماهلجضطألد13نشرالمبماةاؤ
دشعلىلثرومقالىءنفهلمطالاصالطهأإصرثإفادامقىأحمدالتلههلى

ثوأءموبرهاعومساممامافيلارأماالغانالجهفةكةثممايراالسألم
فىبعاؤدطبرلرالمالمصوفيوالهـإدإثالىنهثرفهالمهـإأهمأنشهأالمهدهإلممائر

قلةسسأبهنإيردفيوديىلةاصمصلهابهذانماقىاادررفىاالماءدا
ماباثاوصمصمنلفسايففىمالةاشاعاجمىالةزالظزكاةالثلل
اذثرفيلولوؤألازلمنالألنثفهالمذةهالذدائهابيامبذاولةا

عايةصانهطصماعكةصرفىيلزتهـمادلبابااتاجماانالقالرلىدشمفام
مبمهـةفى2ئابوأساةلجداثيبسمماالك1نهووآهطانهأ
طامواإجمألسءةاصالماامويلسادايةلأردلصهادااطبالناثأءبالة2
هولاباولذهـقواملمررر3وئألافيدداااذوالبدلهوامالدلىسضواا
طاقادماشكالةهالتادةابممازفافيداالقلىنعلاللباصلهالاقسكركثظمبطالممه
اومهفاقالدصةذراكالىثمفافىاالفىلىائائثرفىالمشامثيةالىكلدننااؤأ

هزاإسوقمهمثمممآناوالوكلملداناوفا8شىوالالليلةدىمساورالطئاال
أدصفىالقهلطلفالمماطأنلالمأهتتطفيالاقهساافىفىإوراألملادديثم
فظهالبألدادأميندآسالميمبهوالمعلوألفوانهذامظلوبمثوللمهكطايأ
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فانالىةؤأنأسجةآلهـناالناواالبعنادء3اةان4ءبمنءإفىسالةقالطمن
ءلىءاعألتأمددءفألتساوممازلهتجهالماشالخاوفافضمغاولدانها2اوشيممم

4االمالصضىآماأللكإسماوالذولوماالمالنضأليقشوبئهاوالإصييرةماذهـ
دالزرسااثدمزالظدهمءقيمىالمعروؤآلوالمراءممدالرزالمألوؤهاالحالءن
سيظالمالسهاالهفالوألماياطنامنوبمطسراراءلىالممالواللهاالجمار

ألخاهـهذهـسمامفىصالمال5آداعلىإللةااللهفهةالأنناممممالمحماألصئمظ
كاتكواعمانضكلخايةبنالمرتجايئكمجهتجيرينالىلطاعتككسكينالىرجمتلط
فىالواجبقرثبقيغهاكلالعضاييهتكوالخاقافيةكهةسفلدىينببتبليغها
ينرطة1اثنماروواآلالهاتنهلجوالمأررقىاءكأوصىثمزظق

اأجمفارحمقطرشديداهذأملىوثقلهيدالنىالدرلةنؤاشفىالمسالوهذاالر
رراااليمنكضوماقتررناهامحال9االمريقءشاعمنابماالزألتفرقناالمولىءمرإء

اذيففكأكلرءلاالبتفقهالمطابنجداصابةؤلماليلاإوأعيةؤيمرداوقداحالوأ
رانااذاصاهذبسكمواالءلصةالىثءثطيلفبىببأوونعالض
االزمانكيرنأمنءكارلثاوالتهاطاناطهاموألناكرمدادءنألوسغوآلالمحادوث
خلؤسةايمبمانأسلىرأضعهدهسنوإبمدارهدتمنأقىبوسههذه

لبألدالهزتداالذىتهاةوبرإمكهاصعيئرهامصرهاوامامءصاغىالمؤدوتهاق
يمالسيدابهائشواحىفىهذكزاليهىاداأمانهاالمألقمىيهتونايهابأل
ابناكلأأنتملياتاظهـايلطرحضاثبيممذدرزشظ1اثناحارجهتهإلسىاز

ظطاانضأومانةسكاآلاللهىسلطائناواآلمنألىعناوارزفاعفألمواطاقةاماملةفالق

أكادتهوفيهاما145313ةةجمعثأالرنهرأيثرفأوافىسقديركهئشملىس
لباوخودالمقابخالباهصؤفةالمحااوأدةمنبهسارينفسهثةتبفىالمذكورياشا
درضدورااقطاهاضسؤلةالدنابكناالعالونجاعمالاال

يدثرمافىسيدمصاامامدرالموالصيهاألنالغمفالمالوزالوسكزدافىةرثا
ديمبئدما1بكاللصهيروجملىفماالتهقاهةباألبالةوقالىصالساسسشاالزالبا

صاتالجدالذهذافانمكهااالستعاكمباعهالمافرومقمنلللطنةماسكى

األممايمىثاءايهااالدولةشماارأ4اةفضافىؤعاشسلفهالدولهسغدمةثى

ساعانطءلىمماصبنكاسحانثعنثبةصجااوحوضةااناسافىةمعلو
اة2ماث
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اطغيمىالىوطعاالبماثبىأاةاعاولوعةاطاقلممسأزط
السكلعيانفاضعااليمانلال3ثكلالذوأالماناعقةسثاوماءلى

4علباللةهحألوأفاماطلىصىالذلملتهنالنهشايمانحطربالبالالانايهة
ثهلوساسيديهااللؤاراةولشااوهايهااداطممؤادالوفودكباذاهـساننهنىاو

كاالنهاالمانمسلىوالفهدهومماصفنداستساالةإلحاروتجرلىاومن
الترأنةأنفسافاعالوالةءةقءلالنإصألرمنهلمانهمعامةاالتباا
تواهـمنطةاذاهـفىامااةه134والمماملدولةائايةااهؤمرعقا

عدءسادأتاةرنعنوا4ليالنمهافىترمقااسفدءةءفىواجبونؤش
المعروفاالثفىالىالمأكقئنالى5رةضرباسثفاالذاتةنمانفعءلى
قالوهذافىديه1االمحثفولالقطىديةادببتةافىأاالااالىلقربىءن
الدووواقءأتلمحأقايخةيثوكهآاحمتهنيةاإلؤارالعئمعليهأضرقتذىا

مندةااامادانهمنزارةاكبهئوبفىألمااصاراعنى9نمامهـفىماأفلى
فبوليحرإصارفىامفاالوكاألمالهاإلهلىاوانضلءوقيةباامثالفةبصاضزص

القبولعسدمومنالقوليعدموقىاكمنالصدمففسططانمةاقيصارشحبكققضى
ثفسهرمنالىسوليمابأكهعالذالىرمايشيراذخبتجةاوفىاانقمهان
ئارفىومماض2الفؤلظمحزنيكةمميةثررفىذاطإرةاإءثرعااللفهارة

الءآلسنأهاعاالشاكرعفىاجمطومايزالظضىدةنامارةاذلمرجماال
المعاوممنؤيسةاولةالدشقدكةاارالبماددأةوقعةءلمطاصولمعادتقىأس

ذيراولاللؤاعالموجبتوحيثلىمبعدواالئوأمايالتابالحالهاوصبرورة
أمماسئغامنفى4ىةاليةأوراء6اايهانعاءيماالقدرءنامحاذاكلهفمم
9طأالسبابوالعمادالتهبمنحيادةاضكلروالمتاداببهحيحقررداانهذلةاواما

منآلادةإةأاليسادةوأترهاألرمانأفإبالمعلومالارمةمصولمادا9ألتامشبما

وألبالوطنسهذءبالةواطالةإلمحخالمرةةكانماماكانءأادقيلاالثانء
فرفهاالسالمبولىوالقائمهأرففىالئهفالمنالمافيجوبرألىسنثةاأما
رةصءفالاهذهصيثؤنبأالبرءيهوشفقتهءيرةأونءريهاإتهدألم

منفموسدبفضهيداعتمهبصوكوطهو2كاسالةقىفانهاوطنوأما
لائفوبينايتهوءالقالراالسألكطالذلباءلىبينتوالمفابهكتهناواه
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منللهأييدأنلىامماالمالاواطالطربالبابايانتففرالئهأسه4رارىاد3بايى
رفىصنابهاءةيفسكبااقمال1اذمنالهمالجورورفيأماللتهاالؤكام
اروالدشإدرهمالوالدوابمئه2يرحيماتالإولمكرسثاافىامإمااوآلبههـ

لداآللغلممهـاالهمكماالمبىااذاورهـاأرفيوأشارالقلائراسفىافىرابا
كأورالصكانادمسلمدلهطلمماكااشورضألحاراالانيهلهوأهاته
دربهياافىوام2الولابرة14ادماإلالسأللاذاييجمألوداثالكلااذ
فىمملولرزوألءليللت11أدءدقيمصإفهأاالفىوانمرفيمافىفىءأليتوحم
نأجلىدذبالمدهافيدالئالشالودارةلإلوافىمالمآلوليفىاقممهـااىقافدءآل

ىستآذسأانمإلبيويرإكأافىاماأكأالمااديودسبرتإدأإاناوأمرا3
الذكولدمهاانىثالنإفىوسرسطإولدكشواللهلفأؤلميتىكماانوثأطاوم

ايثرروائالماذىوثفآلاكلااحاثمرمالفىلودسةإدلهالةالدهطاشافى

فطل2كاشرنرابيماستنااكامأسهآلدصؤوفسهوثئماأهاشألثيظالساضالسى
يرفألطااطمالولالمألناكاةوامأمانهألثفامآلهاامنلههالدماالوءظةدلمحزا
ن21جمدهاممههداوأيلدوأجمهألأمعدهةدونتماىثاأليهسانءانلأ

بماصلهسياشكلىصةصرورءالالرام9الةالمحئاهسدهظالعسيةالطاالإليهذ
الكلثئهالمكالهثاللااذيةإاسكهلمى1أإاطااوةاتااطجم

وافصل7رإلملصاللهإاااالملةلهنهكااآلساعبيافىلسمإسهمانيتثها
فيلهال1ألاطاسصاافساالساةولاياصوإلدالفىوامشهـفأاوالتالهرثعاالتهلح
ءبالرالمأاشم1ؤما9لمواثاابانادااكيهألثراقأالآلدربطحبوأل

نهوراىدففىدالماافهـىازارألمرهاإاللهأدامولاإاهءمغام
الكادانإظالبئاليمصاممثغ3ويولةالتأليةفارزممافيانتمافاأطاأل

ول111ليةألأيهالطألةافئساألاأاوولهاظطكمماكسهـاليةها
إدناالالمهقىانافضاداهاائمااساألسألفهـفىاساالموةإفىالرجمهلنها

1ءولاونةإاليإلإشلىلإةاداكاؤاانهاالضويهوألشبهب
آمىأأإممافيرلراووالمدمإئبمابألييةانلهلالشالبرفيءعااممللهاالمىاالئيملثسادان
الأأموإئوالشسلولومكاهيرنااالناكسالهـنكلرالالوالاننامايثكليزالإالئه

الساالمهـائدجمبامااماالاالبالباافىبللثوفيبالكنم11ادمعردنجا
فىاةا
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صراول5جمصلواهأوريأدأناشأنهاهةلضهرأفهأةبةنخنالمؤغلإهامفائفةا
ثئاوزارةابىعلدرذأوىاابأشاءلىالمقيهفيضالزثرالهائتايبكااو

وأنديوامالنأياعهيرأابداللمىثالمعالدأاكىااساافىاقىمادأن
المحديةقىلمهإادولةاللدموالتهاالنمسورروإثماالنثطبمىانجبرالىامودوا

طزآفىكخبسألمواحدهماندهاؤيمنىمركأدهسمآولىاياية
كرأساامحاذصهورأالبالشاأكالمنفولبابموءئها15631آلةسه5لمأا

أفإلألاتديمدأماةمهؤالياألمظمااابهكاسنراريمةابىصوفىلةالصربه
وأسولأميراألعاهذاؤآلبللىأضاالىئاناءآلاليةأااونرارةالةقيإسىالم
ثذهلمفدظمءهلمىبأنارشهاانالمهلىذافادسالثدةاإثتثةاإيهبماهانإأ
يربمطلذايهـاألواأدبأناجصيا5ناوحجهـوزاذديمابلابهـريرقىسااالة8اتألافةةا
راللىالداالممافليمأالنااالراملمضه5دةطائااللىيرءئىتلداياما
هظمافيارةالنادءلىاال91ولةممالامهامةاالثلةلدلمالللىئايرل13دااا

منلوالمامالالييانمتههـريالاالتنالالالىمهببموفرلاهااالفى
الذطاعةفىفالدتاااثهاالنهـهىدئهمهثةلباغثهمبانإتاأموألاودةالمصونىارزم

لياالمموأردةفاساالةلماهمتالذنمظلىلبملفلووادةسى1الثةلضامةلمىن
أملاالهـامرمهدفىبملته21لاالفرقصاثاممنلراايرهداأيريان
يخعارنمدهـفايدبماالكسانأركانثلهستماإسوياطانياصرصألنات
ئودروصءانأ721آنةسهالثموإلفىووالمءةإسالصإلمماايأل

ولةيهمدةخالىهبباءللروساتةواألكاااولاديماماريةالمهـااليخهمشدشاالدس
اب3زركاااشهآإلأالصهؤيهفورربةالجةءمماماهدلةإنادبمالمحرفي

دفيءينالمثملىكسئنقهيطايهالمونمالالئهظاال9وسأولمالةااوللولإا

اجالمدلةاللثةأاانبهلعثهـياالمإلسةلةلدابطإلهولمبئيإبىمتاةنعمك
اافالواراالميسةبلوغةلمبىقيااةأناالإلالئهسضاألأا14

مرفىأناكيفهـاآلشلمعالسافىدعنداسشمواألنهنىماإإةالهـه
ايةأهاإثألتهـماوالئمااآقلسهـهىونأفأهـكانأاكمسنةاماةلةاان

نياطانايذعاالماسكربئالماممقالايمأدبئميانااهاسم
بزبركطديخهحيثومأظهااسبهجمائهلىالمهلمطخالىءباىلؤىس
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لبمااقلواتالزأدصنإلوبألدهالحميدهعلموعادهواضهباوزألهأدهجي
جمزهاالقرارافىناللىاتمروفةهصداالقآلمالعمسيوفدفهفئإطلت
ففمللىفىلتىاقدمواثمانحةالةأملاكعتأطتكأحىجماذاومئضةلهعامجب
أهالنةءتجحيةالمهالىفالىجوحاالشارةالماالهـولمءقالعادهنطاقضاقالسفة

ررسهشمأشاعلىورمنذالعا3نستهوحمنورحماللهينأوتيرأه5الملمحاقةا
عاولولهااطفرةزالظفالصرومقءلىأهاجمداالكطشهلين1ءلداخدبمدبنع
هفواميمتااذوسمائصرهـجمبدكاامهويخثيةينرانوذاالمرؤاعرا

4ناممهـلافئرزاءاؤوالتهمثةافىإرباسيإدباآلمشيرأصعيهأؤقامبمكامءهابن
الإللةالبادرأهـينلراوفىآللهوالإوفمدمثهماباالؤآلمضأامةطقليصامالتابماودتز

يدقااقواأفتيبروأإبداااهذااصاانامرءلمبضوءاوااوعوماوخهـشيةإةا
منآلايبساورحبماقاممأودوافاءفررهمرفىوالفظموبىهىأ
ينتأهلىاإلؤآلفىاىرةنراجمايةءدابرللساللنةاكلىصكاءظلدواالميةااللىيميةا

بداعاالذنآبحبلىصكث91ضماداسقوسدطادالصةرووزوال2الالص
قيالطأسصا4ااطفاحامذاندقاسألفهطلىامطيعايمايمثالفقيرسلط

نهتعؤمتأءنبلبنغدىيمسلطثظلنشأؤدانهاههاهذأيلةويهمراميما
حميرمواناكاافىكالهوربيمةناتناهفهوأكىواالجناساالفاعصبمة

لففهأسءساداالباررذلئامنالخايةدترسوةكدصمةالخدمةفااليرى
واالملالعادالتسادالتاوعارأرزالمساداتسبابىأر9منبغيرهتوالالجابزلك

فطاوالتهاالىضىالثهفالميرىسىمىدمةءقضعبدعءلىمةيدختزأن
نضدأءيدصااءدأوقانيقلءلمولكأضهرضتءنفيانيتىفى
قطائفقهـهوهماربسالأضدهتمايهوالمجوارحوألقلويىلماحدهتفدممنمعمهاليه

الذىلداالهالفقوالصولبمكسنوقدءلفائاقإللةافةثمياليةاصكانةكيا
فى3وإونآةإإكاكوءةلطادااحمىهـوءاالؤلضلةااهايئانلمعول41صكاء

يفنفكواااللباةلمالكلىااءأةالمجهمادالكاتةاهسذهفىديةافدرالمهد
دىأاستههونسياستهمانته1يرلؤفياايهتفئآلاطةاصلمفثبداذهمكلنهءرمفساالشا
لطالفضسمالىيعابؤفىالعبدانمائبوهوالةدأمثاالالساشأبثلدعكد

لىمأءناماالظةءلهالعالبتؤمطاءامالوفواالملهومجاكاواأل
ما
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مئاواؤااداياشسجلمحقاآلوإدآلاسمااومقفينقياماةأاهذثجمأما
أماالساعةبمواةسةاكنلهسامناثمفىاناواحمبمآلاالضانلطولىادها

روألنثظهكينصردبهننصرفىلىجمكللىافىوالثحلنامسادرأمروءننناطرأيدهاائا
ايخاالرلاسألمءللماجمنا11اإكأيادبىفدلمناجايرالخادلوبأنماؤفارل

1721نةيشؤالفىكنبيتالدلومالىمانإلصهزمشمنثسسازاشناكناوا
ليؤهروالوأليةاابصافىثالدمتاسباشارقىاارينكلبوءيىبماث

آلوازتنإفىوالآلإلدبمدديالمىجمةالسااءاقاجمثةأمليةاخهـرةايبمألمكلأدصإفىاا
خعإللسةعطاادعسءداشواقيوراياهغاجملنوراالسن
ارهاندمنالمكيقآليسةمالمائواالاشمهااطارمق9اانىاللهكااللالللوله

ماالشظافلأثهلىىوإفهحأضهمياكلجمثروفيإطفالمحاثحيفىحبطلا
الرمنفىإديداالاواءرااثصواندجمالمؤلديمداتألم1الإئالدمأدياممكرإ
لواحمبطامكةاومثهـمافونثالهجهأوامأدمااانوألىاثلىأوأدآا
فالاودكةينلمءةاأممءلملمالملمكل1ماجمدأاسثهذإشمدةاااللومقبةثلالولفيدألةايهلصا

لمبنهرردةإسراشنمسابثارالمهانماثاااةدشبئاوثالىمامممامىايساافان
فاةبالىالمارالباإلاتدمتتائهلماتا11للمأهاتمةيتأاائادظلملى
شاسهـرمإلوئالهااالثصلىسدهبهاألمرادددامدااءلهـالآللهلهاشكلوالأئ

مزكاامادةالىىمىزؤلإمأسايلىاوسعلنطألوروالرالىطقىلمألةاظألدفيمانيثرفى
مانااليثهكحتءألألأكاثمامبدالىاامالهطلية2اااالماجمولىافى

هعداللنيهيائأاسابطاررعلىيئهـاكيهالدجماالكاأأنااايوان2دانااألووه
إوللاهأملوةالبأللذهـكثادةداثكللسالطبهدااوراللناثهيضالميلففملطا
إطكريوإيهبامولمانةاامقامانانألهلفىقيطغاووفىءليسصلىالىة
وانثمارلاففمالبالباديملىإلاهبدوفيالمليأؤليابمءليبالثليلمهايهيركممايتديرال

أجمجمةافجماأبفماإطيلفهـاأألألقددسالىيالأللءصهالملامودئط
ديخالثهاالىفلمااسئندعميلهىسويزااالقهبلذكةالوتهيهيئلدابدهلمئر2

أمسيرلماسألموااينائعاإلثرئىيهطمقيلدامإدالامثمسصهفسأللمألشلاببمد
المشيرالىآلبدهوالىالدتلمهنهإل11هدىئملماددهـئاشة91رو
ثب731ألنسإئانىابهيئر81شإفالفهـه3دفافهاإللمحانمهفىاداهدا
هىاألمثظاألصئىاللاإمظمدأإمسماداأأمبهيالمدااللمهاااؤصلد

ص91
اتىاالمهـم1
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دروممهاالمالىومنتوءنرالوزارةالدولةرآنارةلىصصأشثااشامخةاوارتبة
رباشايلكلالىراالعظماميايرمؤزيرااارةأاسنهكطالؤومنارةايا

دإامااالقدأرؤالمسؤادها4بماوصرداالثاليعهـرا1داثرياؤالزال

دأفانيديةالية9أؤارانلألنمستهذةااامامةاالوزارةفاشاااتخيةايمذقلى
ررءواةيايانةالأهـوانونرابواوانالتهاظأضءمروفاةضافىاإباؤدمررقاا

نلوطاةسلدفاءصمغههاصةساةاالههذهن5آلهنجاقصهإصإقهرادامىا
العلسةالسلطنةمالمجاهناو3نوالنددالتهوسناؤنموناازإاتوة

رأمهوجماوقاناالؤمففئإناالءنخبماآلططنةاعبدااطليهألىاكمالهعوءث
مند1المرلاءاابعاءاةابةأمهراالثاهةلضوفىلدفييهااالمماءابافات

درالءدةكرقيةأدقدالإآلءلصدا4اوروواداالصسيئالطإدةااادةسأ

5صايرماأريسؤسيسصإبموذاليدزغاساىابهنارأيرىيويماآللماصسىا
نماسؤيادالعهلرللساهظمىآأوزارثانلالمأءلمقواورحةسانااامى

لضىوذالرسهتيرجموارآامناصثداآثائىعمروفءنكااالبولةا
اممرهـادءالوخودإااللمهأردامتمدهامؤادوراهـرشإيراؤكسماطنها

بهرافعتهيرافىاخمالىواإلمفدممايمشاكرفالىاؤدركظممنوالسالمماداأل
ةسهاثاد1ببر81فىالتباللهوفعهباعماباىادورالىثرعيثاثعالى

مخءثجمفىالوالالنباحفىثيوةصصىط3إ1اذبءإطبءدوا31ال6
جمزإلنالمفمنءغليقماميهاالدولةبهمالذىءفغدفاشراواقبأللىا

شقىنبلملدااتدقاالعضىأمءراطقياليمالدينكىاهمطاسةاصهاانهوباىباشا
ثمهـظرألآلولالامبنينمصقاهآلالكاوأاياشنالمحاءلةازاتباالشلمثاتمىا

نانيجانهملىةفاماةكتاجماواموصإءظنازلهمورطةالأاخصامريهتم3وبهما
مساعمهقسدباشاشهأصييإئطالخبرةبهقءنلنأذهفىإعالشهابرهااكأعنالمرسا

لمانهصياءصالهماليمهفمابالؤنسأهلإلمزوأانوكادوادهبمنتهالمااللى
أهـصيسأنمررادةاادغاوصبئاافاتاألمتهفعاءلىافاأمرهوضكالاللأزرثشهئوأت
بقاهواالشوىالداطلصهااطمقاطااللمهوإعالمناسبيقغيرالطركليأصاهؤ
اقالالذىتاطابدااأةالانءدمماسآيههبملنهاالىئابوانعرهمدةفىلواليةا

ولذىدايعهنلمءركامااساااربالدةيزياضقهرخوخألنثبهلإلمهـوران
فى
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ارأصالألفةلالىبىوأةال5دهبهقابنءدورثزهاراألهبم5دض11فى
دمالعىالىابجمرأراداننيةااولدلانناوانقالمممخاندو3ءسه
لوىوبموضيناولالنىلماالسهضعكااءنىخنهـوفىادوركهطأالطلتليفيإو

فيشهورأسمإستأإالزرااهنهدكطنشانتزراللداانهبذالدنىسلىطيئكأول
قمكلالماأبندىؤيرأذواالاطاأممكأ3هـراكأثيىأ

ثااالبما1

مةيالمهطالفمههالالدنن11انهإامألدعوالماصاتاآلسسمالصلمفى
يألفطؤإراوالةسدرئاتاآلمراقىأمتصيصصاكرصةألالثالدن1ألءنولاك

الظزتشذدفىأفالوقيألةوالألدحنيههالمبفااألحماايةواالداافروناي
لأراالدىههيفىاللقإدألةةأنترليحمهـانافولزائراانألىسرلافيتراا1لمرمهالا
نروهيرزلموائدهعهلكدلةإكهايارزئأنصكدللمييااناسرالىبواساأ
المنالطماهارإيمهـءسمالويصربئمصانماتار1كاررإكائنبرامكدايهرلئهأ

صافعامىايمسكأااللمكاافىانجألةكهـايعؤشللملداوفيفىالفيدىبرنم
كفسدالولدأللذفتهـهيمئخومشتطكالدالمهدعإلسىليةدفىلى1اذىال1بمأ

ساكدسرزوصارامياتدنرؤفىألبذاةالافىفااالخمإأدطاولةمادأاطائهسد

رإسااناوفىوكأاسزلمائرالداآلسهةمالسسابرةاالشيينادفىدلداارزا
طوزلهةالفةغيرالطرثلافرأيصلةإلرامئؤثالياماهااونضرريترع
افافوفاالوراالبيفلىداأبمافهـطلفدوفىافىظامااولالدشاركهـةأدرزثاااالهااداكلثباالن

ألإغودلهمحيىءألرشةدقالجهدطاليالماةلىسانيمااءدارالمجهاثهلقا
هاراايظ2ليمإفى3وأثنمالمالىاكماراتذألإصدلمولالالا

فلؤاإاللمعهايياوةلنليالراوزوائاشزرلةوالنهليالاولةللافىمندلندمأسا
نسهـافاكهالمزلة2أماهاألنماكادبفاهافظةءإولطوااالطااافصسهـادلقلى
لىولورمةالانالىلبلالةلداالومثلةسأصربوايملنلآلاسةإامهـطأإافا
شافاكاللدرايربالىمثممداررهاالاإإلإايهـروككالهـبطلهئرالراللمابهول

انمئهاألسحابىمىئراإنلقالوااوإهإلآلالةيدالئهـداهـئإلدئىنةلهـىدولإك
امكايمابةالذدلةابمرلمجاؤهامثايهاجمسئبألسهانوأالطبةلدولةإسةافافىأدممملهائاا
سفةاندهفااأاةلبأدالهااطئاالىلناقاماالفىلطالىأئرا
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يديشونسا9أهافىمانرالاأهلهـ5حلةطووبىوصنجنصيفدكاتمالجناشاعلىلميألهاالس
رلةلدالمفيةؤوولةفىرةاساناومثهآفىاالطفانفةبافالتهمقيدلمحس

إلفتإةاشوىالألارراهـاصنتذوالبوأاإقتضهااتحتشاهجبلىلعليةا

فىبئاصذاأمأتمءقىدانهاهـصوثذوبرأنالداألسااجمادفيإانذااما
طابائراماءشصانءلىذىاطولياالسهفرققمنتقذام54ممة

ساتؤسيقكتاويمصالتخثصانئهاالثصروطيادةرازدؤنموالىمنرئيسها
األصرىك5وابطالتجاريةاالسفنبالسفنءلىالتلصصايمطالوحمالفروالل

أهللالجايهـءقطافىتاءلانساوسرااةحميالىنباوانلهداادءنثاصلمااإا2
شبخذتأسروطاالنأسامعاالالراةدالىوأرمسلؤمروللىلمهسلىمعهلوالىاعقلى

الشروصاكتهاؤماللتماغعلىرةفوامنلةشهزدانسافىدولةذذاكاالنتبف
ةأسهاحلثهساوءراااصاهـمتأطأسافراملىالسبابأاتلفالديلاتاكض
الناالىيخلثادالكذن5يةالؤانساولةلدارارمنةااسثقوطيهوالذىؤسشا
أيدشاونرسأءاساباأبىآلهـيمداألمثأءينصطفييتهمارألشيراليهيا

تفيألهقالولويزفإللمحلوةلمافراأكدباشابملكأىجغاال4ىتهالفياقط
التىكحاكاسياستهاكمىاأفراانمنههدهللذى41أاؤالمبيلمتفأللىألاقروم
فيهءندبرأمركانبروأمامراآلجهـنأحدعايدالشعذىيرزسكاالءلطهاات
آلمشافهـممنلدذكلمنايهأبرؤقواارعيةفىاصوالثهـيةخماموأطلسطماجهه
اولءأالمهلماسةااذذاكنسارأنجهامالمرحلتىاةاسيىاوهاتهالتهاركه

ورآلموأنشيمألهارجثهاالتأحهـقالحتىشاقديماوصدنسليمىلفثاامئدمقأل
فىلباالملعالبءلىوادسانهوالمحالئرشبةأفىقيذالثمليغقالرالمحائر

شأنينمألنريرصقامكنلىاآ59فة2ذمشألهازاللمهوءيصاا
ولاللؤابعقلهالطواروسيايقداشقراذداكآلعيةالدولةإشاجاالخمهرةال
لماعكدسيرأوسثؤالهيميخىاالالىقبرسآسليمنسااةئبناقشاحنةأواالكافئ
الالجمافقالفىا9بذلذءللهاولمرمنااىثرننحاكلاآصتولىبانالىكجلقةيطوا

ىاذءمأكأةاالدولهىهنونقىنمتم1هـالىأيلىزير3زلىوالناءإلحالمذكم
دةنالاوامغ93ويخقرمدهسثاحإلهآلتالانانيريلابهميقولونمفانهصمذصا
منعلمناأاقعالولمهوأئصحادقأمنفاتملماجمبملألهألسقامنوأبينالئاماكأ

الهاليمةا
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سهورصبا1فيالشدانمللالدالحممألنالمساىدروهـ2بىاجممم8الساتألا
ءصفهيمالالمهىكانثانلؤنميىفىفائدشاألنفائدتنهاملىمنمنالآاوانمس
ارامىأفىاحمبففىالرمقتكبهرأهـىوانكادفجمثقابرستاإاأرارةآلوفا
الئالفيأرمظذاألولىفاراناياجةدكتايةرانالاافىلساوالزاةءسه

الىصاكلالطالقصيماكرنجافىسالالقفىسااةمصةفأىإيةبماداأانأخذأرف

ستىراظيضمممفىةالىاإالهغصمفأدطللهنافايمأللممالةاوامماقافىممثا
الىبمغءئاوأعدومهيهاحنهافىاللألفعا8بتممدأاذاأهاوارناألجماصفالنتنرتهـا

ثنهاطباولماصهالنسفاانيضلبالأزاوهاطاةاألالولهـطافاجمم1اإصلىاقىاالا
مالساماهىفىأمماماةاورثهمهياناسافىنءمر5الييةا9اتماوثالؤق
دقنثالىاالسقيألءمنكاأليريدانههسسةاماشافىمأءيساضفىاسألالل3

الابهاكاومفىالقمثمالسهآلهجنينيتوالهامصرشمانمشثراليرلدون
مملعلىةالزضئدةإالطميئاإلمثاالثهمالمؤنصرفىلطالدمنةمنيثنةالاتودجمعإذا

فيهالالاالمنزلهاؤدانثمدلةلدبمءدطبانلزنسفىمأدبةنثالظلونما
هدرةلةالاقةآللىرزصبسألينحمةكلىلمووواطماافوفيافىهيشإط5زمتلز

فىةأالءاثيءبئأنفىينيرجمنهوإيندمالإصرةاالىسلمثهألومهأوايرلى1الااصهـي
هنامدىففوفيوسوصهئهممرالبذفىازادةفىامرالتائرة3أألةألفاثاالد
لخييلاأصابىنأالدعفثميرءمصبهألىيئطألناناللهة91الافىليأل2لى5
ممغبهفيطمصالهممقيعاذالالداارأجكسذلهاآلوكيهةألىضقاوجمعالمينزجممان
اااألهسةألكامماثايرثاالضبالابةالافىانةاالفىيهمهدثاثئابافيإألا

اكثهملفىميةاالساأفاسمدةهاللمادمقاننااللممكلندوأللكبهةتهبدموو
لاكمملاكءقيارألىكااأللىإلئهالسافهـمالهملبطأظقذأكطمالىوياي

ادةاالفىلددفلىدهممقاهىفهـاتهاشاساألطهافيكشألضأقىاقيسماا
اكساالآلأللمجامماالادللثهـهاوءفهاضثادفحافاألضاكالبدلىءفىمهلما

اءهاألمالصالبلىناالقاهالفنرلساوولةاللسمةالىامشب
ليهلىببنيئسدألهئممألمئدلذىابالفسافيدناكأممرودامهـزالظقلةبيهانهىلييأ

االمةيألثألدئمةاذسودمامصولفلفاللىناللفيادائقمهاأنلةابرألمراةالةلدا
المسإلينأفماالهدهايجمالوهافىفىدالمابزضأثممهـمابئبماءفبا
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مدلمألاثوعيدبههاورةالمجاآلوالةورالدولةأطجوليوصرنءنبالةئرنسفى

ركنفرةءيتمخماامصالصعاكماددرنيراىرادهـالألماعأتممهوطمإلألورة
ظاملرأثماقةلى1اعوجماهاللرفسامحازيصونفىودالورادبصررمايهجودلمساما

كا731نةسهاتتممإلهاأسيماممتدؤشنساعلىصراولهفىاتزكولمثلئفاصيله
اسماولآثارفىوكاتولىاولةلداولطابىوبزبعتىالاةادكأضدوفعمت

لدولآلالمذوكلسبالىشاالمرعساصافىقئساميمامتصلوأ9الثانيةإلولةا
انآلدكأترلصالفرأساوبمااألسطوليرإلصردهياوماصهمغإشأسرةأيبطءآلداأما
مياالحيانهـفىمتوظفكلمندبعميادافساصةأوالمدلمصالحمنهيرمعارمقطد
طسروقاصههلأهطهىةلمحطىثشةمورليايهؤتىاانافىثنتض14لرالةازمثرافقةأ

ليامةالنواالىارواأشمردبهساو3كهسلىقى9مايراوالالدهأملىدفىلىاكوبئوت
وللصااناثاصاشنبهىمايهلىلءلىااالىمورواغطرةرأيهمتارراضالةهمول

طزوكىضونسأئاددأكاداداربماظفىلمىقاصهالىرصولياثراممماقيامثماا

مسيرشممكإلغافىسرتهمبياماوالولةواوةمطاأيدىاضمميلئلالوسا
رالآناامالطذفىواارآليمحمافرفيهسمامأربلهماةابكهاثاجمسافىبماسففى
إغاسه2ااالمهتلذظنموانغافىلئوءلاالثفيبلملممئهمىأندفىاأ
تإمدلطامنالاالاةصءمعاإلزفرنهاتراقلتىابىإيووبملىاتدالإ
وةسقليائنالمثلأئرااللوىالوأولىفهوأضأثداكاأأشرىسائل11اضلله

ألتخكلافىمهعرسمبلىصيمسسيرونهنامئرالاهبلهمالمفاءلىئاابههالفى
مايضافوصناهسدإفماادافىأالثهيثاهانفأكةافىسانلهذامزيدبحيأئىس
تهاالإوال3ؤنصرقاهااأراقىسنلهماوصةفارامتسيابممنىالثؤلمابا
افىابالثهطالطفهلمسأقدماالذلعدهاولةاللداضامالانرالءةمناالمئئاعشيازاثهاهد

ااالطأاتجافراة153111شنةقرامافىالط2يدنكامههاالفةباسطرا
سهليؤأل1اكزاذوفالؤأسافىفسانىاأليسماءلي1تدمنصنرإدسامافى

ابسهجمفالطمدوإأمههااجكمسألماةلائمهـإهالثذلىمهاسهقهسمثأنإمنبامسمافى
ماإوفاذةاوااسمثفىمةولستةاءالموااثأدعةسدبهـيهساناوكااا
ادئلشالاظفذسمالتفاشيمرااكافىنسدمأفوااأمشفؤفافىالنامبا
والناهةفياداوالراجماشطاكةاووفيفطآالتجمانافاهـنادأمالىهئىايينسالفاا

مالاللنأل
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المقفبلءنألفىالافىفنرهافاهـتماهـسإلثاراناقممال8إساننإنهاياللاناطا
نايضربناظبثمافاجنمااربماتظنالودهابيساكاثفهأدامثهسائيةاويةلداآلب

وأمعنافىعلىؤانخطب4وباسومهيهأسفىساطااصرألالطاعثةثحتاانشلمومومه

ألالارشثلمرادانفا4يئالئارأأمرهفأونخانعئنااثااربكأطفالا5
وفيوشعلئعلهاسنفىمظدىكاواألكلتهسادوقعهنضاشارةلمونارزب
أيناائدمقتضساوئفهـاهاباألكالمءلطفرحمسالمشائافىثأأابهماقرهههـاأفراذا

2531يئةئالمجةااللىجمث11فىيروالعافيةكتبانلىوالذالداالألالى
هندهمنرجمماثئهلذىتوبطالمااناومصناوبااأنهأصرأحسلمجااألألسلابهوأكما

هوكرهذمهومابنامثإلادبيةلفما4العاءودنالةالهوالاوأعلنابهةهإدهاا

ةئوااكاآمالنظهاةاأىالقاالتةرزرضظكاةكماوأجلملىابههـمصبمان
منيماصالفزمكفموأدولةانن1الأثم1ؤأهـررلوالونطوليااليىاذلاربماكا

نبسهرالمثتاوميمدمااليوسلثذمإللالترأمملألموراوفهلثعتوهوإربمالزك
ميماصاقثحقئمايةاوإفراةاوالدولةالثالدجهالالنهديةثاولأاالدولةءئابى

ساواغيملةدمسهـافياعماكسالوجبمثرءكلهـهأألمالثماجمنالبادواتفابةألمحاإاولةلدىا
سكيهإقءناافدبادهـإورالولفيسانبمءاولةلداعموأتجئارردقىأداالممادا
آللمضريهةاليىدبأممالهـأشفنراالهاليخأنألأااهبهاولةددن9كراسأةأإلىأه
عءنىةانماسع3ادرالجمدلآلصأفريفىدررالأليالانااطنصيأهراا
وبهاهيرفياالبعىالاللئاطائاقهومقدبمئمونيماولطاسالالفىالأرسهزاإ

ثاواةنزثإامماداكبموأرباهاطرأألمطشاطانفىائىاساكبهإلممال1ماء
انإللثمادالنمإقىهناحمهسشثاتمئااأنمىافىئادبالااألمملسأدياأيشائمهـاد

بربههدكطالهـنههذالهبانله3اليمصأافياالظكل2هـفىسالانلسثاولسامبا
لقنالىاليهالمةنادمفدآلألنأفريقفىهبىشمافىاكلةبرلىافىلدمبوالط
ئمابنداازومبخائادافىئامعسهلىسشلذكلماافشمايهيإىفابجمقيىتل
فانفماللذمماجمايرودميألأئىئاألال1إقناالقبملفألكسسهبل
يةالهـققىفالاللمدامهلملميىأالسهثدجةارالال1ذامدالةكئرم3ولمجعء
االثايةاالدولهنبخصربكلتمبةدالىأامالةباممرفطإتالمبميماإماالاةبا
لمسياممةاففتدبرهالمنهبسارتيلمرهوبابرهابانمذكئهادلهد
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مةااإووةإااةسدصامثطقى8311نةالىالماسفزعكاقطولهذابعيةاراع
بةكأآلفامثللييشزموألعابةادولةالالمشصثبايالهافىاانهارنادىسثهصا

ابواافىلالدلاكاألمههعمئمافىاسماءليبافالومهددكيثةروولهساخميدرأفىلى
وااةمحاانلباداسنهطإالطلرقيالااوةداسسثسفىأمايسةوالالدلتداشالتهبرا

ولالدالبدهئزالاتهفىلمتدأكلامثهسافىامسسلملهااورفيلةراإاعدعأملصأال
الةلمانهدلموماهوءوزيروفىافىليةاطتافافىيمياستهماثفثثنلبليءسص

اسجإءإطولتهيةءسياالهبالضيهرالدولةللربمهأنارأكطثعوأةفاة11المةالمسا
يرخيرلوزابذلكلمؤساألااللفامهقىشاةكأيتاأذاوردماااوأريرالىتس
ابةاماصاإلثفؤاداكز2وطظمامسدراألمماإولكأملىوإكأمامصائفوالدقيء3ا
ولالميةوأةألىلأفألثفافماءلىاتفلأةلدةورولةءلىاالرمذاقياالغاتمهـؤ
معلرشمهوالدينالوىرئافىاالءدمانأإسسآفىااءاسقىصهادألدرأوائداالى5

ةبمرالئالوراإحةاوةالسعفينإشالالماضإضولةلدابهءنماررارأدص
أهمساماللناامةنفىءإظؤاقىأامكاراوولطهماطإلكربطإكأامرفاتهـهىةلىسكطكاالما
ولطاألءلىودباشمساءئارومالمينلمسبعطبثمممصحهيزأالزصس
شالوةايساصلملمبهاطانىلسصاالزندراكماالذثنرماناإدرممياسبأمكللقىا

يفراراامومماناوروراسئئهفلىللئادأليميعمفىكانبالماثباسدرلمةثبم
صماداةةشتيئر21لمكأةللسىاالدهانصيةذالهـشاإسرمهدناحببمسدجمالندا

وفأفثاخمهان5أيطمالمادماطمأزمثيساالحمالهاساسصمنلاهالةامالففىداكافي
قيمهءأءآلكاذلرانهثاألأفريسمورهاااالدلىلةسدءفىاااجما
مسلأرلنمةإماطاافئلىالىةيللىيإبهص3أمهمةارهئاارثيهوئيؤونؤمص

ياإطااسةةمافىىكاهكمانمافلثسلاالألسساقالرثأفالثطاوانهأيهىأصدنىا
فءنإيرلالوعثاسئفىولفعئااائرألشىبهالادسآلقينالسامن

لؤسكلخالؤالشالهشيحلرزس31واهائهاماولاالرمقبيظطهمإولهالذهب
لراللعرصبالهةالألساطأيمثأماايماانربىيبهـدلىسسددالواثم2ألفهـااطعليايةاالالإ
درلةإأرادكاكأاشسردطباافيلةفاامئفمواةالظنإنطالذكماأمادولةا
نفئإلةألوبلآلففماؤلواالئمئكلولمالإلئةأمذسادمقأأفممطيالماا

صةااشةمسلمثسفىمبألمذالةالديملةاؤهىممياالالماةإللاألاث
دولإ
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لعالىبهثولاالمابسالدتأيهوزلراكثإجمانفاراداورثوسالوالخألض
ادايالفوردفظفاماجمساةالدودارإتفداالباالطةالالدالغالاناوابم
فىلتفاهماوالىمنذدثمنسالبلهاتقتفىمهمالطالفدجمثازلةيأنارألدإمىاهن

ابالدرازؤاكاارايواهايهايتىسرمااتفاعباأوأصرثمتدغحمافيأآلا
مثسدرامحتوبىمافىلىلسالضرماالشبأنضهـةفإررالةالدلطاآلولىتنالرماففهم

4اكلسدهلثافىبمننهلذىايضفوابأينلداوريدضيها1كا41فوصماإفاىأا
فىثعسددالئهىإبابالصادقسمداعلمشهسهراإياوالاعثلنؤمقامايهلا

اماشرأالورزيوالمهبرالدفيشمالئةأءجماألصرامئمضااالهماالىة2ممالولبوسالدأمث
قلطدقمهكامانكتقىننأفامدأهافامةإسعالهافىبؤال1ألللها

رهانهلئهـهؤاهثااانيةلهـاساسةاملةااببوالناالأوئآموأممانلذ
صدأدىمااروؤأاآل111اشأمافىورلأصهـمادطاتملمهـصالييسائرالفهامواد

لمظلىنالكثموفساهمامق4بةابالدئطذفىآلصالهالةالدهعلبللنه
منوالممئىلتفوبفا9ليةنفممسألهـثزإفىطيألثهمئقلمجميورام1لثفاليفلىا

والتدهابدهوالتزهةرهفىمزناتاهاايناثفوأنلنممىوممامجمسازألنهـالوأمسايمه

دآنضااالتفويضمه2مماوااليمىاألمالوإلموغ13واالءدفىفهنهماآائلألى
دصظانددلىآالبهل1مثثميدإ3ذأاالوزيرااليأآلالمألىاالندإاقيصرو

اااللمثهسالتمعاالاوالىليقمالطاكرأالميثتثوهايهايه1اثرلمهاالرالىاكالى
كبامنمتاالدفيبرسهسزيرنحاأوفاسليالثمامئدبوملهـازارسياايسرهانامف
منيالدكنالوزلركلوفاإرالمثهـالاافمثصرإلذفىلالهلبةللاالدلةة
لألوجمانايؤبردما1بايمةلافىهةالبراك1بيمدهلسابمسهـآينمهدرالملض1بزنهكى
امكألهإمعانرفيلىاراكزيرسشحلياظاةالىإااسمومائص3لو

الومهداابالجمارلىدفيورةيىالداالهعلماإىلمبمابدائيثلدهـأالنهقى1ئيئهانيهلض
االيمشانةفىنعطمسابهااالءةدهـاالءألهمامااللهـقكمثهطأللسالىإفابثبا

قيلصصاأيرلوالهلهأرلهبيلكرهىودهاكالفبشارهمىافىآيهوإهداامدهق
طاألصلئرظناجهـهفابهاثرألمؤإجمطأنا2أيلىط3ابن

يروفياولمصافدمفيهاتدموليماقياالائرةماافىسورلىليالبالظكوقاالثهإامإوأ
ألبماصاالمحابرنئىمايملطلمولصالئلههلئمسهالمشاراهدباندباكىالمذ

هم
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شعردبتعريبهانصذوقرأحلناإثموعظمهياناللفرفأثماناليحثالوافى
جمألرإورباصكهـمالمءدبرأءوراااماائخمشيهاالمهـمافيرأدىالدللىأاأبا
أركنمشيدالواالالدولةممهدبيانإئبابالرأىاالنامامالتطمءثافيا
االنونسبةفىالواالءلىاالمالف4واساعمودبممفوقساللاالصالممعادةا

المايوفىاانيثااخاالرلىةزمنالشريوندسدىاالفالمثانمحلاطاءا

مامعلثى7ءيناللهابثعالىأدتهامأدشاباادقاادمحهزيرىالمرمعفىثماأا
اائتسانبحامنوأودسكضدتهـمنذوانهيوقىفهءالهمألىوقيىأاورمايمت

اشاوازبئالمألمحرويسةايهاادواتاعاهىءناقىاييةتؤااللةاالارةاد4سا
نذظهـتزليلمأسألفكةعهافىبقايساهضوجالهإلةواألياؤآلذاتزكدمهـ

ر1صمحعتىمئمامةاللواأنيةاعلوصااليثرقالملوجماطرؤةالىكهـامودءآلوالمحضهرةا

إتجهاىاولالمريماىمعتةلىالفىإساالناكأماللمماباضيئالمةاتئالمحرثاذ
اتايمعرانماءكلواالجتهـهادفىدارءىاإدلكالظذفىواميدواعدهاهـ

بذالطتستديمحتىحثهماوفاههململعإلاولشا2ليهاتبعةأهاويسيادةصةلشاهاا
قدردهتفحناوثوانحهـغلطفىذويينالماطافىالىءىواعأيةشاهاايقصكناتقاقا

لسلطنئهلمادالقطى1لىألأقصوثااكنولماماهـيموثمفكادواالبةالعناتلك
ثأسيس9نهاراونموميةالدولشاجعةالرامةالماللةاالنألنةهأط5رئيقا

االيعزمزيرةاإمفةاأنتثبملىلبامنوماوممنايوقاؤغضاعةواوااالءنأبنية
اؤهاتهمهلىاكامأالماجةمموقهاالىأمائدةالةشاوامةاأصرفواليؤود

نبصاافىأضيرألنطراوجهءناوصابدقيرجفىالمتلطابووردالبالمطا
دتالمالمملوهققدءةاهابرروددةاإلدلؤنسيالةاقيت4وأقررتدعاقيافةالمحظ

جاندهماثغذمالسلطالىءلىبناكوممانوحيثتيةاالوبالشربرحماهروأزالورائةبفم
إقةامالةفىاالصكهىبهاأهاوةفىآلهافمالمتإكةاالثالاهوتزايدءراناء

الاردمبهأسئيةااثةااقدسضواالهالىوءآللمحامنجملمارداثاوثأضفى
المقزرةشعمةاوجياملصةاولتنادرنلطإلةاالنلمومباممءليرهـكانما

آللمثهه51زاالانهاأالشاالااليالةثةولمساأإللةاالباثفىساألهآلؤرالمشربرمحته
يةلقفىلهصاضسيارااونبانبملسناتنا2اراوتدصيةالملو3البمشا
الهمثأهتبهونلسياسةااوهمايةلماواوالمايهيةيةريماوالصرميةاالمناصب

وق
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آلنباألسالدولاااللىءألشاتإولالاابراوفىدلانتالضىقامزلءئهااوفى
بهاوثلموكيةااالمفألسةوقناحةافىامائدةاآلاكليمموايعدإالمولنيهاءلمساتليمابقا

ونابمودوئحوهالىدالوئغييرااطفىسياءةاولبأعاقةاارواذدبمما
دواواليةفىمأقدراشاعلولفسدوةثسةاانطقوتاسادععااابراءه
ناصلطنسهلطرفئامكعانالكبمااكارثمندفشرافرماناإمبإطرومقال

ءلفرااسحيوفىاريةالمشنمشواللوزالمضعرلضاافرجمانالهيرسلسنيةاا
أضربالتىاالكةابهيئوتزالساطافىاباءترالخطبةأستأنبمئرطناالالىبذلمظ
وأنلبرأالالؤآلاقامزأسالإللةصرايمدفاأرتااللمألعافهـآلإلهـساك

جمألالىيرلمملنبىأخةصنهااةاسابماوقعوممكلثنهلقءلمسمخعايبقى
ومحبرشافىةقداالعادةبةرتممامإلقمةكطاىدراالةهـنةلشاهااإللةايائكمن
سائرتجأنكءلىلعاثااصارثحاإقبطريةرالراأونيمالماالفىبهاظ
أدةاالدلميثوان41يأتكأآلسرءثآلارآلاتااطدوثالرئباطيةاإلتالمعا
هايفئفانتىدلاايةقوآلوهءافدفلثراعشهـابمةماااالإللةكةااصكلالد

كردفاعأليألماذالمامرصواإنقشافىناسابتأهيهطةكاؤاإداواطقتا
ثألهاهؤثحاوأرسلفىالهماديواضان5دالقدلمجاءيسلايفلشراسممانلةاأصدرهذ
إلةالاالطةمالاممألخهىاكسانيةالشاهانياتناألءسةافىلماالىالهمايوفىبؤمانا

اهيواوعادةإأسبابىليمأألواشماالوالوتمويآلزبلجةاللومماآله11
اتلمحالموااماىأةاولناأويطافىاهـصثدالبنطلالمظابنتناتبثنوكاآلواالءنه
نانسهحغوقعلىظةاةاصامنثتجملمماؤوقيصفىاصالهداجهتىمنلءذ
الودءةاةااللقاطنناالهافىانةأوعلىاالزمانيميدنهبتامحققةأسنطأ

ثطئرمية113وسائىالهنغوفيوالمالوالرمقلايثصكءنداآصبعهـ
اظدلمحالاطزقةتخهامثنكادثثأانيفيالمقؤوةسيةاليىااآللوارةمشازاا

ثعرفاؤالبدانزلكثؤتاذاؤهاخلسكلكاطالمحالوقوعثباءداءنمرءدا
ايهاقىلاؤدوهاثهكة4اماإقثارشمنباأعرألواليةفىلطقيفوبمومنمتطأة

يدفيرسيرةبالالساطافىرمناىيلتحثسذالظلىفهيهرهاوثانبةالشا
4سسةالمعظمشهرشعبانمنلناسمعالوماصدفىالمؤشسةمربرلضاهذهياصانمامالا

ازذاكءنءوبماالخبارلمحصلصففئرمانونشرإلهألفنوماةمانيخاإيةسا
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لسامساثررقاائربادانيوفىمغةاطشؤاتالمادةآلضارفأأافىاإلهـ

اسببواتوإلةئىأشهـألثألةيإمنازجمناثلىاوداءتئدهعابىبماينالىالعرالن
مبمىصآطاولعمائاكهلهمتينأساسرأمؤءلىقراةلبارالىأمامايئعاقلكز

آلوأماساكقانمباالصاداألزإعءنءقامعزمتة4عالبىلكمىلمشقمامنكان
مهـن5الألشروصاخيةصألهالالةلدبالاالثطآلمامبهمءنمرغوففصوليهالىاال
رالمطلوبلمواندهمكىرينوالمحبوبهمينلمااموالغفيهمناالورارةنعىو
أدنىةالجثامىاوللدامنسلمهيسولمكهـمفتوصافىلباساأقىابمههومءنجيم
فآالمترالىىلؤاوقفيمإفزالدرلةراكوالمذدممانأا4ثصي14هوألمعاو15
الىزيراطاوالصادرةءالسرة1محدلمقاانايمنالاالىياربإزالعربخلىاإقىبه

مءأغيبصيمؤلتلاهاةومأهـليكالرضاكتان5اأنحموماناثهاعيلايهنفىمصط
ووداااوللقالرالىاناةرسياسقانااذأهوخألعفاجاونصاهم
7931نةمنيقالثااصادىش

الذإلنمربرلمجؤاهذامنلفراخالىةالسهنرناأساة5حواءثحدثتدةهتني
رسجيةلىاانهفياةسباكاألمأمداهالىؤرواا5يشاانعدها

انىأأالجؤاياالؤلاالمجؤئمفىة
اخليةالداسباسةافىمطاأئرله

مةلماإماظةامن
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كله

وسلموصلهدوءلى3مدئاءفىالتةافىوص

1ءلة1اتاودبلمفانهاعينيةازلةاامنةلداتاييالمةاااإخاراابفا11
نباسدسكنوالخول1الالهالىفطألىأرأعرهمدئكانوأطفاكإةااذهـيئثالى

إقىماهيموأءكائماساتصبهلطسفي71فياأوضكايةاءوارفاالالشااسات
ءتإومباشرةاخغيهأءورولوافىاخغفظائيإخالطااحبافأو

إلسةرولهتبمقابايثابينهماهوالواطةيهويئوالوافىأيباشؤساالمتوظفيهط
مالفظاروهوحافىؤنهثهاوثاحوألالهاكلفىوالرأىمالاجةىومحابةقيا

وضاصهاللمحتاحاقأوتأغوزاسسةولهأكهثىلعهاباراوقمثالىافىفىيهوءةالى
الىصمايرظرهولىمانةكزانأء31وليارامإلألافىألىاكيابةألولهممه

نبولىاإليسةرمعليهاينيملمحوآلمسرااإكينآلماوالهواهـ4حاهاباشيهالوريةبا
قالمادءأتحصيئافىهةآلمنضالوفايتهوهكوءةاليصاوانمالاالوهم

ولهمملوكهاباشوثامنواالنفوذعوهذالهسثرلباصافبهباشىواالضتركمانبه
رإلسة



ي

فهولالاالإلفطلقالمحافىيماسله9ىالدااوتاسعهـميريماصراالاكاارةداآلسرل
آالىلهلمديشةالتيئاوصثاشرضرةااخيرومررفىألسماالىممفظواللىاداكضاص
اوخصوباالرفيةمممائرالمماماللتمااوترحيعصراقلالجألءندية11وحألظيليلاوا
أفةمئموهايألوصادكاظهةضمقافىراضصفاافينصالدفىنبااأل

ى11أغةألوفيفةاإلدناضمابهشاركاوالهاهممانممايمقياللهآلهمالة
أسثضانكلثمومعهتحممارةاائسرهازياالسكاوثافىإقاالسماممشلرجفطامابا
اللتافصالثايفصلأثاكامأفيأانمكااالفىءئمدلمفيواليسىأجمارأخمافي3إ
ليعميفةلذالامبلئسالفمىلهسالثمااوواضرهاكاهةامثؤالإمفاسكةلاتعاتهـةا

ىإفمهااالطفالميةاوأمالايهكيخأوامياسيةالمابالرتكألحاارثهفهـصغالمحا
ملىوائثلىررجماوقىلياأاهـااحمثمفىلىاالمعىممجمالمساثمجماففااسفئأىكأفىا

أىلةافىدافافىثموفاءمماإلرثمبافاكطذهـلكلالطقافمهثميينرزالمذلى
اإلشيىالددئهافهاةعانعهاثموةهباسانالملىقفهاةئملوإنةادثا1فرماجمالال
شيرالهؤإليوااكسلالمهـفىحئمفهفىوالبةنىنااأحسدكوسلىاالماايهيةماصعولوا
وإليةومماهـبماواظاليباليمامايادرمأمةزورظامماذومإلاابىأ
جماىالمتونجطةل131اايىءنبألالمثطاةمامامةكالالمنلىسلماييماجممسكيهاالميهصاماأ
مصالعى9ينساابهالمعاماةا8ؤارلألظفىسالم1اؤألهـاةالمحرابدنو

معمالمجبالداىاءلهرهايباففيثنةالنسايالامهااالضبسادةاذلوالعثصرجميهن
إةنبهاعظمماةلموباضرلمائألألسائةاويهكةراايمال3كالممهكااثاساألألا

آلتاإكهقبهألااحائمراممنحالاعفاكساثونبازإلمهكذاصويمرعاجميه
اؤلريمبهتآلوأمهـ111اىالمااالؤيرمهـههـدأبئئفمرعائهاأهسلبمصصال

سماثرمقردماوفىاكاجممهالمداجصيمدباوقاضكلجمانإئياصوابطالمثهتجينالملروي
لةكاسعبدهنسممالمذصاللداالالالوأمههثالمفياتىفىألههـاأفالاا
ئرفبيراقااقىمهاندثاجمهاليكااالكلااصمنلىهالمألذالئبرالأالديبمظ8إا
سايرزلالشوااالمامندمابممق8إملىرولتئرماالةافىمئاالقاسةأدصرإا
ظياادةالعابهاتهنهةتجالطكاالدفيمعبأن2كمشاداإةلميةلائراشا

بهـمهأديألمالمطلنيفوليلصنهرابرأيخاوئرىلماولاإلسوريثهألشدلثرقيجما
هكابهقثةالالفاناالإيصائرالئبافي3رلمفا4وئإلكاانئامالى



طا

ذأفىلفالثغيرتلمفهاهالحدءنلمواتهتكرهايذومنالعورالتاالثذكرأبداسثن

الطالى1اليؤخذمزلمحقدصكالىوصرفهالمجايةبامايتعاقإوأمارالاوللهلمحالائالى
دارمؤبمفمالىءبياداهدتئمءشرإولشعيرراإقصعامناعثارالمحموباال
وئزرهوناافىاطقستدكأدكلطةابادانبمءدآلءتشالىهاساكراا

آلجهواالأللىالواأالرافىلاخبملىثمفرقبااهرفئىوالمنرومااإصيرثم
زكاةهناالءنرضكراراااداناالهلباةايفهءلمضبضراخاصالابالت

ولمساطصابكسبلةقبجملهموعرفاةمرممشاأفرادهميوزجمهـاءلمطسباضا
بؤمالماءلل3الهـأدءمايةذهـأشو8الهقاونهسصاثلىءصااايدىصذتاء
الظلذجثلبالمالسبرمايةاسمألفىالاثمةهأوهةهملنهمماياتعطهثمفةاضياا

منبونهيئكا3قممطخلواهوتفاقبااللمحىإأفىانفسحأسالالى5باشا5د
لهيةا91لوافىابيالوايسطةرشوةلوهومايجيففميةالباىهافلكزيدكلثمالهالىا

ثمفىواامنؤربهسبءلىايأويأخذايههوءةقسطاالمهايعالأنامااشرذهـو
افىالتبمواشتةقبتفيفاذاالىاالمنهالتاتثأدطفيهمروصاالزعبهبا

دااوزثفأددهأالبابهرداىمضلطيؤنجلىلميفالألوصاعزلهططن
آساصزوأقاالتمارتماثاقطرءنواآلءاصلىااحمفيررمماتصجهصرفثثم
ونةةذاكذاسأمماةواآلةثصلواوهى2اثاالةايةاةبوياةالمبواياثو

قايلاههبموالمركبحيناواسالاقطرفىاوعاتبمصهجمألتفويئاترامندودط
الةمزأنبشؤضاصابفىءسالتهءالثانىبيرمبكعارادتفقاهامااطمال
إباعأهةالالويمرهئيلمالىايئمهرياكودلآلجمهوهـوالىالوقافطامنياتهبرو
بةاونيافثاآلرآلوهىةإهاثاةوفلماخثمنوعابماخوفثاألورىايالاو

كالهأيمكانآقرناذالأوافىالوزآلودرسسلاباآلالمدرآلفميمواالثكالف
فئ1اشعرأأومقصحمافيهأكشرااثناوالطعاممنرأيةالشرىالمجلسلبقة

بنينحتائأقطرشاوالةوكانثوأبناثهئاتهماوكافياالقزالنينازمرمطرأمث
ىبالثاراودهلطأمئهفةثاةالدةس4بمأو4عبمااالهالىوحلدقتباألونئةءفى
بربةالمصئوعسالاسعضرمنةلىاالهاالنىططعايرأىايهنالمثالالبيىكئرة
قىإةدثايومساالضماونرصابذالأآلكضارئيسوأالبمهومنهسومددا
ةإيمارينالىياثففهنأثهملىياناالاقبالانناهوكانماوالممألةلىاوفيهـ

ءلقولي
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اخارحهادواالممانأأصالناوالصناعةذناإالفىهذاصنعلشالانمجهرةويقولما
انحثىلالخمنوهابلمبهولقاانفودوايرىيشهإيماالمشال9بئالصالوممعوي

ؤالساامننيرأكرباالكيرءائمثارءلطواازاله4الدحمعولءاثقلممممنء
أظذالروعقلةأةاطوفىوإفلمةيدةلىوقاخولىايخشييهىىأسكنائاريخا
إسفنواوالضلىونالمحهمنفيهنبملمادأنشأقيرفلقاولواءلىاسالذفيتلما

ارلذىامنوبهكبستاننالالىافعابهالةهـأتزللهآللخامهامبانانصائرءئواند
صاصىلوزيرهمانهءأوأكةأالجمةاصثانالاةأىالموأسبارودالةالصشلهثة

الذىادوأالوثصأصافالاأبرمعالرقفىأإلديهمنكثرةالخيرأتبىبالماقبآحالثطا
دمتةعماآلزيادةارقأههشالمالؤسعباينحىاحثىسواهلرقعىربقطانلم

جمازيئاباعفؤكللمألئةثألأىالتالرلينكمألشقدرهدينفىوئهيتطءلؤقة
إتطاايرممادبيثأ3ويايةاظذنفنعثأهالمارهحضا4يهةواالفوشراإالكساما

امحالاوفىاصالانمالحمرفياسيرليدءنتقفىليالىا5لدةإمطائئروطهاالدارة
ارإةةعالىصظسحةواوذهبفىؤص13ءنماؤأسنهابلىواارادنذهوأض

وممرخزاكأجمأالاصانالىصةأمالههظاوالشهأولاالهالىإتوتحىالذاضة

قتصارءلطدالمءةيماوارداتفصىايمىالقنصادااباثألوئىاألجمألو
العساكرتحفظاياتبهعنونفىدمةماةثأومالهآلأشربمبادانصل11فىرلىا
فاب3كااداألماوالاالابكافىاإفهأالدالنة4اعأمافىولعمسهرىدإنةلداب

ئمبهةثإلراارغاأءثماد4اءطردمتىشلهوأءسمالةهمغءناشافىسالاللم
طووالنيةاأرعقطبعهألنلرفاىفتضإغماهالسحبتمعذالسااقتصارعلىالأن
أفنتآلإةاااالإلولالمالندداعقواالمما4المحروبالثاالفىنسئهآلمخيهتأشم
در4تئففرانعددسالطفيلمؤرضاضأقلىودرففد9داقلانلىان4
ائروامماولؤاسإوطرابألنماشكازىنالاوفةمرا9لمحمابابنىث9اليمألبما

ضفتنلمحاةمعثمينمالدعئةلالياالنيخبععدراانؤايوناخألشهؤس
بصناء4هلامنهامحوملوجؤممطلىالرمقإقيصبخلةداعوأبمسمايسقوالهمأعا

وماله4سنثروةءلىااصخوفسهاالشمارومنريمثايوةيهرأالرمقعقواالإةا

فىيلارصولةليفءساألكتفااوءنهاثااءاامنهكزعفهفهرهمامللهارىؤ
يرئوءلىللانقاعوبةابلمحهالاللأأماكاكرالتدأأقاادمومخهاىففنا
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لبعفالاأورالمعثمرهلىادوبماالقالرألجلاجهامقاضالغثمئرلهائحبدولهاالو
ثهـالدلىسمعرادرضعصبعاااابقيتفاذامعهلصعاأحباناوقوعأالجناس

ءةحاطباشافأخذتأءددإوالرالىثحعماالمميرةءفىثمرتواسيمفايةقدراعلى8
انوذلكمأمرمذهبالمماسءقاكدةمقئضىعلىالهالىاطورجديلوئعهائ
15فىابىأبهيةدرالفىماروقإلوحدةاصالةاكهرءنهثكنطيمةلهكانتالوأفىهذا
هيئةدثخممجدفىمثمرؤساصيموآمظيممماحهـبمهـواهوبهمافاصأنظاىاءااقتطيم

هرقابانف41تلمحيليةفللىالماقاماعنهاهـالتيمانهاطصؤة
ذالظياءنثمففظءإثنضعلىاقيطولمديهةلدولةيوااظكاطألقمالباأليستف
قالبماراالعتىءالقوقحماوانماءيرجماألجدهإبخةصهرصهبهناهووااشاص

ررعالىارمعدةاعنزيمرالمفتيبنلقبالشرجمةالوظاثفزنفا2المارذكرها
وأهمهاالحهماءطلأتضىمة8ءلىهرلهارؤلعاظاءيةةعاكراأافىشسالمالاثيغ

يألمراراأثمأميرواالمحخمرآأمثممقامقائمثممنىآالكماثمباشبنةالثرلىلىس
فضأراأعىإهاماقياثمرثضةلهلروج1باالساةالىكىالفاوأنشاهأوفرق

رأواحالرزفاللىىسافى4افاشصبايىالمحريرأخضريمندثرطكبرومعها
ضبوأعيانيوكبيطىمبضاص4انآلنيثثمقهسائايهلىقىهاظوا
الزمهءخطاباتهيرألالوزمكاألرلقبزواوميهالميافالوطعوثكبراها
أقابالاتجالظتاقبدأذلءننميمخالثهاشهفالعليهاولةلداتيبمتالزعرعقازاالا

عهـمثمطاشدعض15لونداوزسوإخطااحبصاطزيرءلوالقطرهماذاص
ثمينمئفىالهالئعرفيالىلوأبيتهئرصابقوسفعايهمالنقدمحباو

بادرأضكاوزجماطصعاثمةثاالوايةضعلدااأىمالةزيراخزنقراسودفىيرءاور
زيراىلداافبتهدءآصوفطنالربهـيهفووؤجماهراجوزابمرثموزيراهمهردكاثم
سايفعلقةبنحمهيباشرهراءلواهؤألهمنصنوممديهشلطاشفيؤدرمماذناكا

فيشرالأهمءادالوالنفوفيئبىاالصايفةوندواحوالبثداخليرظبفثه
لىيقصرسكاناوالىؤهمهءنزىولهوشصدوزنضايهنهلوزيراالؤلااالرسما
هواسلقيقىلحفوذاوصاحبعضدمابستعثيرهرألهلهبسدى12جمسابرأهاوالىضع

سالاروافىا1القعاقاوحممايضهمقتضىوالنهالىلواانؤندارئقؤبءمسطى

وايليانصاريادةزديممسهضملىاهذكانوحيثاالدارابأخو
افى



ال

حرالحطكبهااصطفاثهلأرمءلىايمامنالوالىنفسمافىخفىقاالى
جتالهروأوأفقلمثوهاصاباسأالهالىلىهـزأئبالدةلزالىزلكدءاه

خزئدارجيرمصطفىصادءاوزاشسعيادودفيوكالرلمهاذللثأفقروزعيما
جمعوهمبمسروملااصاقوتنهبدهقىاثريهومةيفصار3ألىحشكصارا
ضدهىارابطةوهىاهباءائفوفاولذالظلىواااثآلولذيهوهـالتلمهمانا

فيجهايتعمشارالىاقبضوهىالخبروالغابهملهوهىايهوشةهاواالءمثارودزا
ابننماثوهوسذداحمكصررءألواوإلواادجمألاتهمصجياشئهاهووالغرفة

6فاووفالاخيالتاجمهوال4تالصناندترواذكالوالط11فداادؤءث
فى5ايادالقئدفيايدوقدماذمحطباللندهايةسيهةلثاالممالجماياتيمائر

الدةفييدهذثوافلووااللمهياتامن4امايطافعألووعلىفسارهباصفىالاارفماء
اؤادرلياالبةبطسالالقؤناععبافمعافجمهوءةالى34ماتزفاللمءفىا

اكالىدكضسمهالهزيرلوسثاهوواشطهوالوااألىكتبلوؤالطكلصمامحأصات
شةنزممعياابنهماهـالنألىداعةاوزيرلداينسصأحدمعغيرعلممن
أمواألرذالطئحوسكلىكسبةستألهوجدهابالىلواااماطامتيشةا
منبهاماضوفأقالمالذىضؤسيمبزالةامسللشاردووددرهاريضةعر

نينثسا5كرمأللىاخيلمدايمآلتكيطرافىألغهاقدائااخهلمحرآلةليئسئها
نساأفىاألاالمتالإدغبناوأرسلونسفىيناماوفاتةاثمهرعلىاوهوأمايمويخا

ة2فيئهأنشريكههوماممعةياتداهاكلىألسماحاملىحثالوا
سافرقالغيرصمابفومنلمهإيرحتىلوزابهايحولمسءماكالىطحثابمماوأ
لوحريكةلمحايةاعللبارجوعدعدموأعكلننممافرولةبهأءتمىهناكالى
أنوزيروعكايةاجتمكنوالممأساتفطغتالرداللةغيهانفيهاالزناهـكلى

ابئنيمالسانفمولؤبكالذاأمظممنهملىوهودهءةصاسامهاهو
تجللمايهابالفلوحمىةناولفرأايةلمجأانيلهـجبوا41لغسهـامنيأداما

بذلمثالتسيمنايخهمذقامانانسانزعرأولةدوسعنيململهساأعالطالعءلىا
فىسحطبههاولمالثىأليلذراالءوالابهفيهادمعااالعإلثعادبايأكبمادوكا

رامبراطفيهئيمعلىبمانافراتفقوالدفيشميهنصوحيهااوزاء4فمق4أءمن
ؤأرفالخادجبةالمعتبرممائقاثمنبهاسيعقدرفاكاكبليوبئنانعميسلغرا



8

4بى1مياداابنامقوعرديهومهابىطيرخيرالدكطارزوغرمقانازلةاالئظرفى
سنينفيهابعدمذةالمرامطمازلقوأرالةفىلةقكئررسادتشكونمطامنهرأدف
4ماليلزططأألمامنيمصورسكدسد

ألتريا

ةلليالوهيادفيالىعيخامالثبوث591715
إحوثذاكزيخهباربمومأيضاقيهةعابهبتوة5953ع057
5437053

جمهومهاادفدثمتاالبنؤ709587هـ

إقىآللألوءتماسكوعنالذحماهـفاذاتة7ي
عةىونألكائةاةأرولطةنساوبخنامايوناومارونوعسيعةدسثياابنلقب
يخنصاعاوفهرابعطةلىامملىءلؤفىلمبصطبانعاليهيمراطررفحملوثرنرنال

سهينيرالوزسكخصوصلفتجةلتازلةاتهاوقدأفردشإسبادفىالمحساجكليه
حبموسثاهفيه4إمندسمفيلدزلرشعيهلوابهيةألنهكاننازلةبابرةتلهكانيث
ذازلةيهومةاصلفىئمتماهالبداللنازلةهآنةنضاتابهنيادومااودلمحنازلقيدالداال
طيرزكشدوالمهذنهمثاوهاافابمااإلتابرمقتافىكرمقفىالااذاء

مقاظدألوألقيالوكلبمقانهاظيفتهالذمحمالقاثدنمميمعإدالبناوعومقارخزنق
االمر4ان51الوؤراابئليةجمنولمدوغهرهنجأءمعداذالحهيرجعميادجمطينا

فنص1731نةاساكااذزفىانافىذالالءاطربقى4اوااللرعافى

ودبلواخلىناليهالمااالوالبغيرهبالىفيلدانفمامنوالداكومةلمحاميترفيولمرءضان
لوزيرافيلدامحصولملىفىفهـأفادواةلهىألكلمابمماثبضانأشصيدمة

بسمحرالدارسالعئىاأإدقرعقلعةأربلهكانلوالىاالنصهرالديئت
اقرمقاضروصاثثذدفىدافيصهالنهمعارضتهوايهذله9631ويمباسنةالى

وخاالصنوأعقلىءلم3صكدياشاينهاوالمحالمذكورويهاءررورلؤفىموفاستى
أيااالارأةافىممنةئرماوزيرولهاثديسلمعمتهةدبايثاولدآناماءقي

الألرقدرهايدتونببهماريةمدرسانينثأليتونةلىاماخفىبديندفىففئكابعداناملما
شمماالااديرمرشاتفىااالتقسدموغءظيملهزاكالممداداذروهذائنحا

أئرلينءاالريثأونمصصمهراالياكسمصثشرربمزبيارتبافاعفهددسا
ءكل
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وانالعهـيدىوللنانيجفاحطساتألشتهيالماللبيتذلكلىاءخاالوارشلهمن
ئرةسمصاااذالتخمنومحاذالنئكوسءمةطببفاشصبابهاأقام

باشافىدكلبآولطلمحدائئاولقهذلكوالزاليزظيرهموليلقماهـوءكمباهالها
المااللمءلىوفعهمهأكبلعهـةأيمجمومةالىمةتيغبيرلثميأمنلم1731ةسن

رزلىاوأبقىمهـةطكانتائاالمضرأتص4يدنماوضههـثرإلوجابلىا
وزيهرفيهأمؤككلهكنهارضزنقدمصعلفىصالةمنأفىفىمامماكانرالىس4اين
بظلفه4حتكلعلىاصثكالكانةإخااطااحبشإلصاماعملاسيهلدمعاذ
دأملممناعيلأءهوتجنوالقزفىوالسببأخبمارهيردخهأاتصناعفى

دهردهوأسوالثزمنسهنةتنةفااهالةازارةووهىبرةالمعفرةزا41ذقراا
اوالىفسسارعزارةالوفىأبقىدايؤاغعلىدجمهبهضاماالدارعلىخزنةطفىمه
ؤةألهـثارالىمنيرءهلمبمااهالهذاخزنةمامصلناءنالشلىوقال

يروذاوأهانحاداالهمفاهلىدهوعاأؤزهانالىبهيزلىلمالظالمحفيرذطاوأمد
وزكاهه2وولماؤباشرةنءاهاوزدبمفاهفعدأةعةااااءساصبمامه

ثراعساأبئنعمربهيةهأممفىالوافتتواينلدعيايرونأ4عوفهووفىلؤثهبصرفاا
ارفارااليااقةلفابقىطهـمإرأعاخىمعيةوسارمعمحربالنفطداإ
لمالمظجميعطمقألالعابقماءالمقامكذمبفئنصميرهلوجعلىلمحاجةقراء

ثرثألدؤبئوهدسمىألاطقادرسكبالبرفردكلواحدءلىابادا3ةسكهـىاالهالىءإط
عصباىالالذىؤررفزكينوهـالشمفىالالثآلرثالةأىمئةأفىياألر

الذ3واسالبالةهقوتححهـجيهامعتجاوزفيااتعسالءنأيدممماافبماضأمكان
اتهحإمنخألبوبألامخاليرءسكامهمقسولماسلباأنداوااءلاخجمهءدأالدا
لىضااداعثعلىفرأبماأىيلأافاؤفيلمفينقااامنثوضمهأرأنزيشمهرومشوا
والسنيرسهموروالقحروانلؤشوهىيهبيرةادنااالىاهالاعداااثدمنريسنثهطو
يفتوب11أفآعلىهااألءتافاكقاةاداه9اأفاعباقىفاةقثافاو
نأهالطاونأفالالايئلمعاوالساداتاالدانعيالأسروروأبالااالذالمةا
مماشيهعلىكللجفعيرلوامعثاراابطصناوفىعليهم8اللىبقبةايهلعادميضا

كماإواذانيبالمرةتحماونبمأناالالغالبفىحصولههايهناهوأقلدداهيىف
زإدالعثرإلمحقيقيءلواندؤعيقفيزبربلىابمالمقدارهررؤالظمماحيةعلىطالهال

نى2
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لمالمظاأبوابصكنثحاهيااولزشاهلمنهؤلدمماحبهنةلدافىالقدؤهؤكوليلكذ
يواأسلعصروشإلاالإلخذاوألطةمنضبلقكالهالوجلريثارااءرتبوكذا
الىم3أررمشذتاذااصافعالمايرءلىاثمددالمعصغهـااميالمقدا

يههوءةآمناونذالشملهمساأسمبعتمزطلهمجلياالنهاومازائدمنئ4
أخذوهمذماأرهارهؤورآءعاحتىقلىافىاباكأنالفبتهقراإلاجنايةضغولم
ماواالخذوؤسهامإكودثيئلذاامومأثنؤمغبمصاعيعضنوثارطمن

الوالىذةرأوافيهحذداالمماثدىرصضاسزكرارالوزهـمصطنىيخعاافىءولذك
ئواشهضقافيسايراهءلاقفبارلوامريمءلىلحررالىاهذأدظأذكوروا

الرريخااهـايهويرىاأصيماقاثداثثاعدأمنسعصلانلىاانابايرمنهلوزاخوفي
أاالمناالولشعائرذاكاذأمماندفينوحالممسلنمنعءفايمسعانافىاالسألي

مالادهاأتهلصالىأنرأوافىوايمماسلالفاادالالفاهقزبئبيانهدممافى
يرزاصخوهومنلذىمابسيل8ساالحعالى5لظأءكادازلمثلى5انمساقدمالنه
دياذاعنضىفى5وبريلههـياصرقتلءيهـبنذقرؤدكانالمافىاذباغ
يةءفىارإقطراثطمياانهالقفاماانحبالذىلمالمقلمنألمحنى

اقمارالأهـلورمالةالقامادوهاللمكدقودايرىنهصالألماالمذهباضىم

لبألدادةالوالماطأففرفالخماحهبااالفئاليرىبالمدذاوهـأغابهمولذهب
ريلفمالمجلاالىافيلةأابئوماماالهياننظرافلزمهفىاطبألمذحموأصى

لىابسيمابيرمثيئامحافيمبةضةسداأغابووافقهـملهويرىالبقضآلأجمألثالممايخمط
فىينوهوإلملالوقديبلاظجمالمةفىتياسكلىامداروصننقلعبالموافق
اتابعةنضصاراارمقيرطوزافانلحامةاماطتقتحةوقدلىالممأبىتمروظ

آتقدلمطفامتغمليهوالحلجماةالمجافىهوفىيالىىااشآوطابفىذاقاأفى
لىءلمارألىاذوأنفىنازلةلمحاعلاتداباشيسلفرأاسلباكرإهالوزيرجمعئىحتالوا
لفزساوىايطولياللاأقىانالىقنسلهاسطهأبفرانساوالذآليرفرصهوزانتهزهافا

دنشامانكليزعلىالالفنحهومضدهموقانسلرئيماسهوالح47021فةسثىمافىفى
صرحوقحتىلخرااتنظيهاثباصانيةاهفىاالدولةعلهمعبهاسثدلكاالمانا
تهئاةةاألءهـراقدلةفىاشأنااذفىملالراصهتوبهاساماالةثوزيرالخارابذ

دعوانااألءبملىواسئقمزلمظفىرائهووتهاوالىءظماومننارألمحوعلى
الهانا
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سوزالدولودؤاباصالداوأءمساننالمتوطفعامللثئمطءكبوؤرئأمانا
قالضأوضعلذىاالمحددتهاوحباربهنالدهبممهؤساوىفراةامطولأللا
لقددالصالحءنزمءلىعاالوقىلالبكةاهالمامننعااالىالعدلوتجعلىولإس
مبدنالىوالسألموالصألةثألاللهمنأصدقدالمجائروءنوتوادلعدالو

اسةثفببائهوولتففهلهوفضصالىحيمؤثباوجمهصئدحهعدالذى
فانالءصاوعااباحقوندالوتحرربهأممىهجمورةفصجألاهاتبييناوفبينهها

أقامواامالذفيوأله3وءلىإالوتصالتهآلصةتجدوانتديألالثهتحدلسنة
وأبقواديألآوزط4ثسثواوفعليالودررىافئاناعالالدىاءألءمالم

الىلقايوصهثلؤمالاكوأمستولاثأماناإلةاامجوأسافالهإاسهزآم
صالق5فقدكلءاكاكأمناأءوراالماؤوناءلى5وولئىاكبرااللمهعا

أتذىالهذافانأمابعدصاجمالإلللهكفىاليئطخواعيلتلؤكاماففد
نساأفيدهأتيهساالةءاابمورخلةمنايناابمدهوأماقالمهنالئهقلدنا
صادمالاهاعائانشهاالباأستااعأل4تال4الروفرومةمهاقاحفالفيه

هوأرضهباثفىلةصبسةاناورمحصالبادقوحالتهبكعقذيعوم9رلرالها
ةقااؤمهـوالنخرموالهضلماظالتةوليهمالتغىأنواالملبألدهو

ثقالاليظاالثهأنبعبممنويختهدجمأللقاذأسكنينمرفوأفىانظهمععقئ
ملنادأناودإلداواإلؤاسباالمعصومنيهفقدقالبريتهفىالمينأظاوالجمبذزة

لديئاانالتهسبيللئعملهوياعوالتتق9باإناسايهطبمفااالرصقفىةنما
آؤتاكايرىوالتهالمحساببمانسوأيومشطلابذلهمءللهاسإللعننيضلى
ةرالةهنجدوعرذاقىعلىوطن41مصلىخالرهاالمرءلىذاهـليقه

ريعونوظخبرهماعاالمجحاياؤاقاثاقضامنوقدمطأوقاقىبضكالألمدنية
التغدممطعننضئتواالألعاكراتالىاففوسوثشوقتاألمالفانثثيرتلمأالته

لمحقدعرضهالةرإمهابملاءطتقديمقتصى4المصالحاهثقهواسهاءسالاأيدى
5باصر4األشبمهـرهـلىثهسماراةالأهـأوراغاورأببماهمالالىالذاإيسبب

اناذاعااالالنساناةةاليقعرانأاأنالئهمادةوبرتالنمة4عإلماعقسدئا
روانااوتكن11دايابمسهأنققئمانوااللياالمنهىجصرأته
اتحققهوالبهمانووضوالدليلاألبفؤةسماتهترمنىايالولالوان
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ومنكال4لىدصعاسانكاناأنالرمحاالاداولالجافىفاذاألىدواالننانصالوا

علىالذيالعظاموالدولىاالسألماساطنةوقحرأقسهففدضمالميتعدحدودالته
سهأنةمناالمانيؤكدونإمواالشاتنةالءإلمااحمهسالصودفىالدمام

خبىواقلالعىوهوأمريمممشالمرعيةةاواألمحقوقمنويروذةلرع
اجالنهتآلهـماإشرااالنالثرعارهدباءمههي1طو4حصلىبزتجأاأال
يلتقوىصردبافقوأز4عاءموأقىدلهـازمااوةقالهوىةداءاجمفءنا

االصانيضوالركانالةاااهستدامذالووبهيوبقاليالهىوإلالءن

نساناالدؤعنماياتالجنوالألفظرفىنأرنمذاتسمجاترببعالبعزنا
عدقاادمالبماصماسيةإصولهفوثرسكنافىاناإلفىوةبهافىوالمتابرالتى

أمياالمهأمثاألىاةأملايميدواللةاصثهمماارلةأسريعةاماوأحيذهـالثرءث
لتهبهالوأر4ذيهوسم4ةوثدو4لمبيرفئقحرانازصكليسقصيامىادلؤنلقا11وهذ
ماوردعنافهمنارالياسةاووالآالشيببهلىآعشعبمأنبناآللموافىريظيالذى

أبهاكاطمصاريلمرءاةلكليهفداااوأنااسةاراكانمراسافا
11ءلىوإسلىإسوسالممثاهدامنزلةالنفسفىزدضهوتكونائنربر

الدإلناآختألكت5امناأيانوهـاآلاثررءاهانإاليدع3مداالوفىقوإم
االءقاعترءآلموإضهمورممةاآوأءواءةالمهمأورافىوااللوإنةةواإل

نأءغماؤفإتخواأالمضاهاطرفىأاوانالمةايرفعهشورىبانظرالمجلميرلوجه
بالملضإهآألدنقالأفطسطالاوثسطألآلفط1اكظراورةإطالذنآوا
ةممظعايماافانرنءناصقعادلىالثيمهيةااالفةباتأفاسوانماينرثأ

ثؤءالمسبمناآلسويةثةاالثاااوبيايلقىقارتهقرفياططءنءألي
االنسالفبرصلذلكايسققاقهالنأمافألاقاقااهـاةالياانمن

يطلامنقيؤخذبهلمتومماهوالميزالطنجااللافىدللهواالوسحافاناللغيهىه
خوأللفهدللىتهأاالمجررحهيطضمنالذىأنكةارابمالةانفولضب
النواآلءخمهانايةاالذمنمماناالآوظبمومبهامعنوالكتالنئهابراءمايلزكدن

فظبىأررالمجمنيمراكالطأةانجاإماعامكاحهالناوتسأتختنينرتهم
ؤال4اأامءأرضارءيمترصدكزمنمننانالووالثدمرعيهاتيمئنوغالوثصدنهأ
ممءةلمةنءئره13األدءآلفىكوىمهاارإليبقىوقرجمةبتؤاالجمرأإذخث

ر
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ؤء4يمالناالابرناالنظوانءاسالسادسةيهرالىقالؤنفىررهئ
م3فؤأتأمبراغن40سمنضرهانلجزمملىيتالأنأحدوبةءلىبع

ساملاضافإمةسا1محيهابهمدؤءىمة9لئروافامنونهوهىاإودؤ
طرالالدولإبناأحبإلرطمنمشيووإمسإينآوأءضاءمنكماوكاؤبيزراتباال
الهمرحماولمدةفىحمهيزممفاالدولاابناأحبمئتعاقالدالتابانتجارازللؤافط
نالسائررغاانفامنة1صامانلىلمشبؤءلهتفصبلهإظحاإقىهـعاسكاااحتشس
دهمأللالؤةيمايئداألواصؤثورااالهفىالمساواتفموكيرهالممسالهنمن
إجمكلمباحاصألونبلدبهأاصماتنسالمصسيمسأةاناء1الثاذنوفىالأكاال
اتجنروشعاسهوبمنةاااوناوبخاءلمريحوالارفهـولةلداويادأ

وافلدمصءاخاواإيحزموانآاشالاعلىيئفلىالواانسالعايةعطيتبابأس
الحدؤضل1اابألداليسائرألتتزالبانككناك1المرتبةنيخاقاالاحواةانبثرصا

لةاداطانهسكايأئؤالشسمودألكيصنمادولهمحنفصاليماورداضالاء
ورلدامنماالمائىشترواتانلهموللدااعائىأتلامنإثىإلؤاردنءلطاانصر
تؤتائواةارضاكوانيهطاوايدانبألدبشرطاائرأهلسهلمينواالرفى4واألءة

ثحيءيم41صأبعدهذاينلمألدوضلبانهراةكأمنلةأدفىفىوالفرفياعمثغهرقء
لىفلدولأصابنامعبدااللفاقاعتجارهاخألءلىودسابذالعاابهونالظسااان
انباهاداهاواهـنحومابيتسطرناهاءلىلتىاولالاذهنجرلمجانقهوصاداللهء

منوءلىأفمىقظيمهاايعهيئوقالمرظبمااشابماذوهـدالله3ألةهاإلم
دممطعهـ4ؤثتبذالذىاألمانليذايخاءلىأاالباأمريهاليتماندىبهمنجمألءن

هدى3صكلىاهرعيتاثههدأعيالطالطاموللدادؤابمنفيائرالمححاضرثبعاو

أودء4هوماوالشتهرثهاالجمانهؤالهلهتجمزنهأظىلذاالقناهذاايعلماللهو
دعادممندهبههطلوبوالمرهئأءنهأءفمرازروعهوولهمابواءأثيتىفىالئه
ءنمعاوأواالضةءبروأبقىارثقىالموةاقواطداوفاءبعلزءالله

آللىالمصهصوافىسولجمىاناةيهدالمحاةوامساثافىالهلدىءن

دهاوقدزكيعدنااليمطوافةتوالالمولوأاضدةألملىعلوبحسدةوااد
كنفعبادكمصا4نناءلىأمنالمومجامانفعلونالتهانآكميالاساللهتمج
مدداواسماضكلىصثنايةنامنأبعلاالهمباءجمنافيقلثعذن2ردهوأينامله

لاالعءاوقة21



81

ولظماوايتلىنققاالأكأأسنارشدلشامنلدنلئرمقوهيئامنلماب
أئحتهاألىءألمكلذههـتجماقفوالخيوممهديمنالمهدأوايتاكلعلىالث
ائحةةوأسراران6ـهلهابربهةماالافاعنا4مااجملعدالفقيرنااوساهاستشارةإ

قونسيةأكةالاباشاباكيلماثميريردبامادعهلىتدلفقيهالمنامنالماللس
ربافارىاكامنمفوأيىثةوماينوسهرعسنةأرالمحرام30ءزمفى

دارصنةطفىيرجمالوز4صارئألءفىلواسدعهثموكيلماثقرلبادوالتهءلى
يرزوبصرواجماوزلديئوخسعابذهـاوآءلومهأعضا4اإهطوزيرا
مأؤغيافاأبىدافيأوالىاأسرابيرءروواوزئسالثاميتا

فىةفلءعكامأنوايعفنراألواسرأجهطارماثدة5سيالمأضراخآيا
ليرلممألمءداللايئولتأنطروأزناةاث2اطابميحركطكميةضاألمحتوقي
تىألأاطةءاةاترهاصاهاءدمشارك2نردممىلىامنصاءأحدأعصانهارابح
ينصدفيأغااواثفىاالممتى4الخواابنافيءفىإاعلىرأىواستصر
ألشلالماالوهؤلىالمائلمهااألدجماشيئواالمسااالمدهبفىىالضورفس
بكلبالنبمالةواواصاءتةوألئماواسفضذاكلقطا51كبرأهمةاالل
ثردآلاااألعكأمأبدواديهااكرالمارذةقاءلىاالحدصكلثرةنفرداءلىصرصاممغ
لمجساعةامغزيمنلهمبدالذىبانمتيينالذاقواعدواقتصرواعلىااظتبقةأا

بمماعرمقربللئرعاةاذاالحإثفاثفيهامنلساذبةالسياسةمتهوالييا

انأشوالمفابىارأىيسوعإيهماألمجاسءلىعلكانويضفواطعايصادمط
ءننتروالذىآعاتقلكءلىذلويحىثلئاافناماالمجديسيئدالى

التهشارانقزماأفيربممابميفىوابلىاانلىاليااثاولدتهؤيمسابمدقنالفر
عليهلهالقالضألمذكورخلىاوامذةفىالثهرءعهذايغالخائمقولمفئتمالى

بذالثوافىايضلوممدومنلئبحابةعليإالهميأامحمحجصالالثهوثايهدهم
دبتدجمذأنكرأهكرمذته7وفىألبيلاتمعامهاعنقهنما1لطعألمعلىالنكبا

مماهجابفىأأناوهسىماياقىلىالاوأسا4لاكانثفزصاحقشل2يقرمع
جةيدلطلبهىإبانخالىناوهالمنوأتقهفىطاءفةإلاالذىكنزكوان
إلرللدثمنهنلواكاصكهوالمحاضرةالمرافىزيووصديدقنرأتءنفىلةفرساو
اضرةلمحأسوليعةلزراوينشأشصماندامدتبسيرةفىمايهفاإللممربوفيلزأرع

اللمؤ
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ئلةهدةمعالثمصميبافماأادسإلولفألصةواناماكرمالىالاوكانلمؤىوا
ابهياقنيارنراألشقاريقئمنجامددءجلبهفاالصكلىأةوادلثطلىفقاطلىفوالما

كلأربمهاقياماملىلدفعنا9لمهرقددءاننامئعارألمجهلىبهةلمحاضرةانرالبمالب
يارلدبنأللىافطرصيمئد2اكنألىذالظمفهمإوثدهدينثفملةتيسمما

إلكلإلنمرمثباوءلىبروماهولطهيمااساألنذلواتافىالومءلماائهفىل
يفسههوااأعفىءنعاهنبوائىفسادغهؤ4مالالجمهاألسروكاهةال
المهوفايظديىلءنالمقةماطرفى21يدماسفىاءفىىالمفد3اسمل

لقوصمملفيلةعيلالذاهبقألاالىاأالالظاسزألكسقىأنمؤث
نيمارجهابيههـبنالممانعهاماهسنياالمياجملربهامنشألناشيهطاأنكلبفىالد118
فلفسامجساهابرنالطشليثعهـلىوبلركلثمثهاوبةالعئىلصسيهرظهمامأ

لسفهيناكئيمامنبئامإلأيستنظإالسشعسالاإلبصمهادهاهالاألدناضغلمحاا
قاأاننعب3قادلرءافرةقاألاألنيباحئمفاااالةةنهمالىاللمةايشلىازول
لىهايهاسمقباراألذمىاامالنافىننماثاولرفيفسألممةالالواافىاماثميه

ناقداراوأفيفبفالظذالذالمحهؤةاماليةأننااسالموءإطاهأساثطقلىدرليمما
ايااللةاإلمحااشطوأالدةنلكفىثقعارقدةاأذوةفىنهى3ااممةاظا

ترمقلددانانمارالمحألمتاابرةكرأمماىماالالداةأيىمنافاممابكاائيأل
إلللةاربهءدسأالىطفسااقرمقإلحإصتىفاصشاافالهلخاكطالآصكلىبمهرااأل

ماالالفتهدالىماسةاحسئثمهمءنااراباالمسااالاالهاةكلئساةلىزالئالميهأل
معلممئالهألةذائوةكمؤآلئرالصةفىالطذنعونئىهئظاالأن

بأاومشرهزببفلاألةآلفىاءيهوسلدنكرلمااأاممعاردماائميهالط
أفىإماوجمهتةانبيلسئألاالطباهلي

رزألو2ثي
فدداكلملى05572هببااكليماءإئابيأئفهـافىلمى9ءولألا

يم6لمئطألدب

إفلهافمافئلىلممصافءاأدافىفأللاسألكاليلئما

دبلمأبغلاكلدساثداافى
نظأيىشلمهـة55
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جةاروانلدانعدةاللىابرك
لبولبالسقواتفغافووبمحماله
سفاأوأسماحلىاهـنمازثرنقا

يدراليىلؤنقا

ورأقاألفىباعمااإلدأهءلىأىيمىهاوغلمذناصوالتع
آلوسكيرهاوالمحضتكالمحكرهاضؤترألمحطئىةصماتلزا

شعهرارومثزممحساقفرإخمالثسيةكلهايرءلىمثص1إقيعأعثاا
فؤادالشاعءنفمتواكاااامررر2ج

الثافئأل5سوياالول051موفحاومفالهايثعير0003

53هرى031ماطارزايماصلىسعاتءلزتادثإا
أطرأ

أبرت

النؤالثرءليمكثنراالثنىوالئىيةدفاألاوجمصاريفهادخاهاماتقدمائااطيهومةفا
الىفىالآلكمزشصفيهوءألزءنهالدممالنافهـاروهاصركسيرةاشهدبايأ
اإحمراادناإجمالثميأوسكدباكثهـانمصصلالىةلمالفهزالقاصلةئهأرمهمروةءثصانا
فيايةادجممامشلالمصاريفثحصرجمليؤالنماالكطمجاوذااألءشادمصربرفهبهنفد

آلمدةةاافىيهطمالثألئةيهوءةاسلملدمنفاذأدفعتبلأندأءصاهاوماذاتهنحص
لوزير1رىأذالظثلمرروالمئهادهءةدبهأليالكونامةففكينتدعأر

الظدنحافاد41ةامقطونازأعمةبةونجماارمصشعزنقلىافىالذكورم
أالروشىحرالمماإرلىفىأفشةأذضائرهامنأءدبآشهاوءاءفىئاباءصزنواال
لىرااخطهمامعاقوهمهـأتفلدكلنىالامتداداايهالسهلالنامقالميالإلق
قيتساصرثافحالنكانهـفىاللمصوضادطاوءشالقدمهنااباثغالمحصلاثأمن
افيشايالطأممثوءاعدةواامةالداالقثيؤيزاأبهثهالسالفهيالنلسمةرءوروبذأ
دسيرىسلثصريوناالفاماالمولىمافقدقدميفهـهصارفىيقتخميدؤاكلم

السهـالميةاترفمأهلآليثمممظمالههيثطوراألشرعماوكاندطربئفىلفريفا
خلىؤأد
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بئرال4لؤالخطاباشافىفعرمقلهصمامفاهماسطايامعهثيفصرصفأدخله
والمحبالمؤدايهنبئممنرأبجدءممحهمعقلىابهفأ4ادوملةافىيرتقصاءلى
فاعابهعلةىسقويلملهدستالنهالهلوصولظهومركبربملىالىكوببثعبو
4عإلمشوألثية8نىلىافالمصاقئمنامضماصايدزههوسة2اللهاثء4هالنفىلواا

نهايعطيهأنفاذلمئرأىايفهـصمارثرة3عليهىيحضوبلواؤمهاباعاكروشقلى
دادمافانهءبهوأماركالىمصالىلىنعلمسافيبهييثتلأنرماعلىمامجروثمن

انياشوامرىبالرالف7ةخى5لتهبهاوأعطالهكروسةايبثلاليهيرسلاركوب
ممثيرالفألعةالىؤيمايعؤيماالممماىذالشاكهرءنمفلفىولددفاهاالزءع
دتههـواضرأآيضاوأنشأطااأهالىدىفبالهالحئابئالشماوالؤنارةكرا

4خودىبعصيرفأرعقفىنفياهثحرةألفتهناسابئءلىيرقماثإقها
فىالمضمطةالموألأاالبانقادينابالىوالدالبماد511وآيةيركالثهرحمهوثرفىرناقمن
تركنهاخمثسلاالمرمنالنحلىط5أشياأكسانالكاوالمعارذكرهايالثاللألآءقا

حذامةمهنةخزفىلىاثإضرةنأ6اتذهباتويدكلوأةءيمداطمنزأش
ائانيالثالينامنهـعاتيتةإللدأواأساباالمىاكاالءشوتاةدالوغابانةلم
وعوللدامجرىسبافضةءفىامنإشينعوفهابأابهاأن5ذهااوأضدطاهـأ

ناهضأربابصءننوةميااقأءاتالعسثريقكألارتصابأمع
اخفاسةواالنوعلفةثيالمنتآلدامننيائمينلهيهثرلعاافيلأمناالفار

اكلئيممجلىوؤداظدوومنهاراللافعثرأةخميلألئهأنيشانلىتاصمب
توحمهدلموأشااطصومةلرطصالذمرفيفداسواهايثنهمانهامعجغا
ولماكان31ال6فربسنة2باشافىممدالصادقأخوهمشولىوأبيتهل6

ارضغيرءنتصرفيالهإقطوثأمايرمنكندوباتاتقثفىواامذا
انممرهاةدةاببالوزيرالذىسببسإعنألفاآفىءدتهثكتلفارقاغأت

اعيهو4والورمدةبوتالتى2لوقاالوزيربالهفرادهنذكركلانفلذادمدصوافىا
دنةااإقالمطعلبهاارممطالجقاعدةاورايهويعلءلىيأكضهاوالىالن

لهالتفرافىزيرصتىأعسالمةةالراألمةمنعضبجعلوضروكاهـماكءت
الدولةلقبعلييافاطاقيهومةافىأمرئخيماوالىالىلفسبكيرانيألباالمة

منهووزعلدولةايتابؤنسالمىآلملىاأفاطفىاظزوأدبمآكادقبةنضوعلى
ذص3
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أثانطاونداالمهراطورنايداالىمابدهوأيهولؤافمهداهءايهمائرالدولإءلىة
تزيرفيىأبايممموزالئهفىكثثتقذباسبزفىبهاعاالءفيدفصةصص

سكالمؤادةاللهساالدولةالفكيوءةرصالضمنزللهلويةاالررولة
4بهانضوقافىفماشيهطازيادةاخترعكذلكأنفسناالئهينولىكناجبةوطاكها

علضربألضآالحصروالمحوثليالعرووداااثيشانوصنهيرهممصريئهبمالود
أحدباشااخترأعفىكرهزسبقالذىلمةأبضددأويثبعضرطقالؤناوسالب
غيهالىالوزارةفىزئإاابىبأمملىآنروخصيهيفانءلىاالمدعهـانانو

به5اماوأولقإلورقةهبئرأهـةخبيةاالعلىأمدارائاااليئيامنزلظ
لعاءة41الوتهـيرعنداألمانقتفئءصيعشفمولفىالوزجمةاينباحافه

هأزامااا

الصيمنارالتهممبىر
الواناسيالصكلىوالسألمأمألةوانلسرابطأسأيوياالمانجمعلن5تجارك

أرقىإدارشلمالققاليربالىلبدااولربئأماباحسانتعهموءنبةو
ضريناسراايامكيانمنابيةاقباشافىاألهأمأموأصناهلمساألتهنجاشاباسوفمه

دسالموملصرامن321مئةلسهـراماعرمقيئامشرافئبهأكاماالماوشء
السرامقانءلهاجمرامانكهـداالوهعرياشاياىصصالمشيرسبدأخشا
دهوعهـاللثهلمفمألفتونوايايزملقوأعدوالواوماصوإممنوأياداإلنوالواآل
ماقاةالهةوةمءدزكلمحلىااذوهـداهأوالأضاياوأنهنفهاءةءاةوء
افىولوانالداهلىسوأهمنايكلعلألنااهدوأوضيمنأقويمط4فثهىوونجطىئمبه

ىمرصالمجاعفئخويدالئهوالطاعةيعسامابملومقثوءلىنسواالرمكة
يرذاكلمىبفوزدالىافىاتالتئم731هرسنةصنهانممافااتا

سكليهلحدكومةاأتجاعأفاياهفااللنكلااملىوفشةارهوصاصدانزنههمطفى

4جمومةأمميااافماولالدقنايملالظذررعاامنلهارصنهمكأورهةأيداهنقيادوا
المطايويربعثأأفىصلىتجهيهلىوبالسزمامأللرأيهاذمنببئالصبزوإدزجمامهداة
فشاطالىامئاوسحوبه3جظفةيتقافىوثيابهفىألىاسانلىماصؤبهئيهاتهاذةظ

دنهدالجمىبهسألنهزيرليركإههالدامنمظتىذلئاودتهايهوفيصانرمءنفىص
أوشنللمرصقفروبماعلىيمأدذالظاالدرفىكنربأنهلهاوذيريعتذدرمسرللمهيردف

ىفبلو
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وانماالدارةمهالشمأءنألياشننوصوحدهحاكرةالسمهإنووالعزء4يالىالىىتة
نذكرمالتصاثقدموحيثقصؤشمابيدمناالسوإقدلىرجوالضةيذهببردالتنزه

زراالوقيرهتلصرفأتهكانذلملظوزممىوماعلرأاهذاالتصاكضلك
باقردةقسمنلهألرانهماادارنحزنهطنىرةورأفىساالامابى1
ةكاؤثمرباهدباشاأكاوأخذه6ألصرسةادونوسنهسفىاابيمؤمماا
أخألمايرةشأءلىونلصألةواوفحؤواإتجويدكاةمالفرومقافةوبةاقيوا
أنهجمثىواالرباححالبالهميهاىأأمنغيوراءلىمكششنيرةثحويئهاويد
تهىاوءنيناصاطا2االءتقاوءذلكممنكئيهىاكالىأحدءنتقرلباولماكلقيكان
انالىصحموممةدورأاولهبلااالخيرمنثاثاامقماالفاباءفىاسلدئانآلمرؤهالى

ازمييمئملمحالئمعتهداكرمكئيهالعطا4كبربنذلأوألداميهتجاءبمالىل
ألمءبهزدهأوثمإخغلثرأحسدالانهدروللضحةواالصاكايماءانفمرسمرأ

لدزلىهـاحداليقسالاالرحايننةسهلؤنؤلمفةطوالساوذوزا

صاضهكيفاإصبدهالةشسأفهدطابأحداليهماليقلىالنمهاممانرثووا
أنائأبيسايقئهبأنفأصابلدذفىتهوقلببعفهاغركنوفاهاركاكننهألهاكان
ئعايقأنيرىاعاالئهزماعلىءدموانكنبالوعذيصزبلويؤسطابىالطيقنعا
لىأومماهرهمدعااثاف4مفصلمااظكنيهولذامناألياسامنأولىممالأال
روزوالهزالهوااقابئاأحمدإلشادثأااثمأردمزئهوألهثمواتهأءشرأنإشايال
دصااحتىمشارصبىسكيادؤبئالثمهؤنفرأعهاسنهالدافىءصرفيانرةوهىءاالةأأ

بهاةوالوكاتعدموغرجهـاالدولةلعصردشوينضربموألمحتسعحليهسبةا
رعهدبرألؤأظهـلهوضاسارحسطشكؤراذمسامنالىودسيوننولى3ساءلمبماحه
نص2بدثركاالزاممفيابهاهـداسوصادارنؤنهمافىمصحالضركة
وعرمقدؤأسمنهدضوبهاهىءولتواتمموءألاهـلممابةاصللوإلحأاقصة
انأنالؤشصافىفراقللطةلىاداليخزثهيرءصطفىاوزيمءلطاطهأ
هالةلرنعقالرابعةءناافىررهكاالهأؤمامايةممببما4اردالفدخزنجهبمهئر

اأفاآلسثداتاثدمحداجمدانكبوكيمأمحاسدبثىمرفمفيالوداا
افىؤمشنبهبعائهءفىليثبدلذالبوسيدهمنةديلمتهااللداالزثى

بيحثهارامجمبدءجعلهبسعدبئمياداشدوفطبندسغرعهلىبهثميميدهماتا
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لأهـ4عإلمالدسىيغرمنروللماعهءاقافةماالمتوديدحنؤاوظاف
ومابهشماآكربمالالوفايفكأاثراسالامادخالنه4لهبامضاهـاونهمح3مأل
أوألدجماالنقبيلةشاهدثيماباحثىاولىلخطروالفقربمالكلذوعظملالستمدش
الىدإلؤنغءأهمدماوعكإبهالرباألحرةيقوفياوحبيسئاقطونمفهمتهسير

خبملهمفإىملاإأهذاأشاعدأالموالمالمنالمحاثحيعكاسيوهحاةأ
4يقفهلااداراليامالحأةاهلهيربودقوضموهذأعدارماجمذانراجمأص
حرأءإثدفيهائوتاقبنءثاكوصقءنايانهثرةهزأجموأدشباه4فهقهئم3ابرعاألنه
انهطمنأموبىلمجيبههوقعاالدعطيةأناسسانهمأموالهاودفعهاشالىكومهمهـ
كرماامؤنةاالجمافونهاالمعينةايفهادمهاوديثساراراءملىولى

لسؤمنيلفعالدامنلكيلاعفةظهأجمعإلفىزديئالىمنهاردىهماالدخفىكان
نهاكاواليسيلاليافةافقفىيحمللذاتلزارأوساخاانيدنكانهمحله
لظمنبهمعبالمجرارومماةطانافدإتالزجلمريطمانبصمقمايكسككا

لاقاتاواالرالحيتزالهلصمالمءلىيدعوصاليايساقىليالوحالدم
بابقربصامحابئدأفابنااومحهاداريركزنهالوز4إلمهيصرفهـاكان4لعد

سكبادبئاعلىمنهفومةشلىحامالمنعليهالمصرؤفأنمعنغسهالىبويىنىااقرا
أنهلهنلمقيماصرفهأنلدللءلىالمذكورواآليدعطلىفنركانءمهـااللبعضوا

قصبةااببالبيدارالوزيرءفىنهبنىدوالكناالىامعابزتمذالماصاوعماش
أئوضاعادابئعنوعقوفداصنألاافىتمزامىوالنالرهداساالنيماتيهروقف
رصيلهمآتيمشفرىممنالموالاإفقاكؤ4يفثهوظجعلوامةشثدشيمالقط
ذةنبناهرأذصهوصياوزالمعاةبواسلعاناسايمومقالضاتلىسبهـاهمحو
عنهالتهرضىالشاذلىلمحسنبىأىلغطبسيدىااعااؤلىويةتجديدنأفنهاطئنى
ثاالأحمداكاذذاوالىنسحهمفننعهيشهملىبيتزالجلبجبئةلكاإ

طأبلىاعلىىسيلىاصاعأاولىيةوزابناهجدالكذعنهالتهىرةالصماذلىظبذأ
ؤثثانبعةلغرابةاروهىاجمايثاذفىاذةلهوأحدلذىامحنهالتهرضي

بنامعسنااأيفبنيتوقيةبالمرناسفىالوطنامألشرإوعثصرفيمنهاشانمةتجعلى
منسمويقةباببفرمنينلفاوايربلئنةاعأللشصالمحاجيةزاوطومن
وبنتعنهيهاضىرإلمهالسألممبداىسىيى2الىومؤنثيمبلقولىىترنمفشصا

بناه
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سبنككرةجمطدسهموجرنسأهلذملحامارلىاةزاورنهاثحديدبناهحمشابنا
4هذمىبهباررجالالعمراملمابرفىلكهوهورسم4عفسالىئاللةىرخاف
زلظجميحفاوماصرفءأاهيةأجعيبربنيضنعالكليهسمللهاوالطرااماااالمام
فىاسيصىاةأسإلشادقاصهسدلىأرامسثوهبمنالانهوءةيمسامالمن

لتامنمئينتنمئييفهاعأةعلىوأنفقبحةواسلىبيةفرالمجهةاضؤمنبعرداطا
يمرآلثماقصببماالعرونالمحلالجبألادزثطدقااشنىرلذةآلوالىء14مألمق
عروسفيبمدأراةالمعراالزعقأيصلثمحافيباشرةبيوفرالموهاداءفى
الطمصبقلى5الئىاالالضىافاظبذصلآلبئارررمنالمصالماءيئهملاكو

عالتاماوعدمائهمعكمرنرهلكلاافىولوافىاالإلىمالبهةلمالنهالدق
الجنوبجةهةالمنمماواالهكفالةاحاموالىسناقالىلالمورقرامااهمندمم
الامامأيضاوىالففصااللطرأأقلوصامناال4يطرقعطلإهألثوقت

انماهوثسوجميرةأطحقعرهاءفىأعارتةالنهثىلمةسعانعثانذااأو
الخئدىقوءليمهميفراينتىاقلالافىطارأدالفكمفيافقفاوميثرولن

أحدبذكأنذروقدسنجةأسفاتنششالمطلىارادالفافيهايهنلميلةطونتكالمسا
المسافةقربالمنوبيةجبلئحتاالبنفقفهاتففالبمنوقالنىالمهـشدحذاق

ياافىالظزالمرءاوبقىودالمقمهكمصلولمبموللبصارفانكدآلالألفيىايما
اطزقاإضررعنافعضهرالدينيوزأرةجمةديماباذنجهـاتهعشةفىدقالمحض
روحاؤنبينصناىقهـطرلعفىيثوعتججهاسااللىفايىةاالروصكن

ةولؤسبحهةومنسالىأءموأربةىاواحاقجهةمنفجهفدلالوادى

وأماالمديدعلريقجعيةؤأدطاةالااحاقجهةنالذىفأما3تردثمأمال
4الألعباالالتداركافىناالمحئاجإفيهشتفعالينفلمهىلؤنةجهـمنالذى
الروراباصعبمفيبالهماةاأايمترأئاااللىصقانعيثثستالاتوةفىرىىضر

النىسكالعيللوزجمماابمعاضدةلمذكورجماوذقزوأدباشساصيولماولىاوحلاعرفي
دشاوهـأحمدالمواسالقهروانيامراأولءدالمرابماالوافىاالفرالمعص

البال8أءأدبايثالمنأصةظمامنوكيرإءغاالكىههراهأشيبوبالح
المحاضريئأحمدباشا5وزالقثفاتاثعالمإأخسؤصاتءوارئهمفنزجمت
براسالةئدعدباشاسثقوأؤباوذارةمحولماذالظمننفعالمماشذةاألفراهموأمان
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دقاامنئإايسلسثسالوزيراابهءمازدقمىحلىيبرهنأدطأداادقألمها

صاءاء4رراكطةعاهابهصليموافىامنالبفيرة4إوعبرقاألثمابةوا
يرالوزنجطنط411صغفأيتواعدباشمااوحماوعرضكللىلمملضفاتروبالد
ضضقاباصذلدولةاصالودالهضرإوزجملهوقالهانصهالفيافأبىنجاا

ناافهأتماهوعرقوبمالذةاتافىومثثصاقلنهذاومماهوبرىررضئءذة
ديناركةالمهكواةدلىءيمومالىمنفأدولملهابااشيرأصنروأناوفس115
ثصاأفيومناباطساذفىفاخأةلانايهةبدارزراهألحافرينءنفضفقال

نمنقصءهلاقبضافصولتنغادأناصاوسباسةبلينيرالوزفأصابهإلدةاراتههـ
لو4أئالأنولىىاأةسنآوماورامؤلظئزأديخايةطاندعولصخة

ادحالةلجمفيربداالشقادشعليهاصءنطلعترلفابالدأتيماتولهذاانةالخاصتيف

المجوالبامنكحلأزوتجلبقولهرىوصثاللحالغةلمرطالمذعتبجواك
ولؤوبئءنأنجماماآلةااةفسيفااهلذاتالتغكطاثاثالامنالاانتيإلنه

ممالاألخذمنماألضنخمهايتىطوارااامنالمخومقإيؤمكادتبهونئمئالمقبوقق
دارالمأويهونحقيقةئصرفلمسوفلمهاجوويعضءبئأؤمالوظفبهلىزالدت
انوهـقترمقواأدهكضمندفعاخلداجمونلرأوفالدافىمارتمونادمثثالة
أححسدرةبالفرولزمعإلاالنسانمامقرأددءههاوأاوزيرزقلىإنعهاال

11المقعزلمبالشادمحصمذةفىافثمإبأصابقواثرادةاولعاالسابقةالوجهر
االلامنصحلهجاتنهاقالنماوالوااالصاذيسرةمنتقذمصااالأاسميةا

أالمادلراالبغقااحمهونأصوغاإلءىوهاننرالتاينابهالمنجاحموا
اهأالابعضزكىءنياخذلمواحصلتدمهترلماؤالمذكالىذقاش2ي

قالالساررصلتااوجعليسقوالبدأنأيديهممقهألمحيدادتخانهلجكوى
مالىانشلطيظهرأدفىانيرمناتحهامعورعبسعدفيمشاركاالثساايمةله

قطبااثبميسثنمدةصهاماهياأحلىفالثىهـافمااحذاقالمضاتؤدأدكت
عالالازالئاقطؤناالدهىعنهالقهىرةفاتحأليداسيدىلصدما

امطام

اسالعهأباإلسفنؤالبحمسطباليهاطدننبطكادت
صقالانلىا

افا
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رربدألباسبهرذصيثئصمندنانجامافناثاليكانا
اقسطاسامدىعنبالمجوبىئاهقائمءإقماغافعللىدربه

فالئمإ
أجناعلىمضرتهوبدتقطرنامخالبكبدمتن

أالدالسربعالهباالمحاقههروسالقهووعرأده
ساالكطمنالفبهاكورهافقييتمدارككتدهعفيت

أاليمذاصئاالخاسضربهمعممنشهوإيفدصارألبيب
فالثم

واالفألسبالذلورمماهمأربابهانهلالااللواشأ
مىوالبدبديقطيشاكوالقديمفؤادهأمضلىوقىقىاهص

ممسايؤيدانفمثشكلوالصلمعفاآلةونيءدبيناتإلاأنمحيلةطوهاوهىشالىآ
باشالصادقاعداستولىلمماثمافارجكممدقهاللودثمميةفيراغراصقلشكويمماعنا

نينقواكامفىرزيرجدالصألامنتهرءفسهومثلمياثاهؤيراكوكان

مابرىبدليلنضهملىاناهءاللقمنلةفياصاندوا31داالمانءه
تممهـاانفاؤهساعلىافاالبىيستعيناأيدلاموميهااليلهبعدوأطه
سدماذهاواناوافىوجاف7721يسنةلثهقىال51بهافىهلائمماعوش
ئاثةادالمفىةأليموالامدسجهرقمئاوايمثيمائرالمتوعافهنالتهاصهذاةمخا

الاث1أرتاوويرتوزالدةنهنوالةايهئستدمااصثتبةءاللمتوظعونثراوعمفامت
لسغةلمحايانهشمااتزببامندازيرخزنهارصارلذاتدضىلقطافىغيرممهو2مخم

رإلألت
يهبامداونارةمرت1ة

إمسالةاوزالة4ءلىؤة05506

ألثدااوزارةءلىمر00056

المالوزارةعدش006ة

وصاملىالذالوالىبيتل2مدنيشانمزبه40065

ابرصم00008

عراباشئياامنثؤةكاتببناأموالألثلمنينهبرذرابصرهممنهاع
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إدةؤراجمةمقاديرالإلشاطايهومةالىطبمكاالمنانفمأللدنسمقائذاجعلر
خجعلمالىكومةمداخلجمؤذلكءخواستغرقالمهماتشمناالرياعكالى

مياخالهستقرصقوادشابارباوكهرهزكثان8مالمهامنلىذالممااتلالقددالمطلوبىالمال
فرجمالمصماللىسصبهتاهوءربىيبىسةنارماثعسعةكؤالؤدرهروأونبابا
سؤةثثيشراالر8قأللهبانالمقاوذزاكادبرحوبرال3المجاشاطوضمابش

صفافىهاصكاصوأاليهباقيرهمأصنمنصلهالمضادفيمأعظدطجمةآصرفاته
تىلنضدماهمرفدحوفىوااضدكيناريثودبالمرءإهفصارالمإميرازالثسكفى
دعيانورةبقائهأواالقالؤننقمقورامديسهوانقيادطلوافىاصالةالنهءصلمبهم
ألائهأحلىصهوأبارأيهفىوافىاإنرحصلىقدذانعصوصعلىاالمن

أسعنىانالىضيهالدينالوزيهبينبينهأحشةالمثهواشحذفذاتهفدمةلخدمةا

وبرفىنظسبمخاللمهغوالوزيررلأمنههيرمصمائفيلواجهنزهانعهئمفاوماق
يرهااوافىالاإقبهيبا151أدعفضاانيدوالمزنوجدرمافىيرةالىذوأ
بالثماوكاابهاسهدألمإئاإالرثنةالاةواضةااعنوهلرأسأألءلىرماهنسوناض

ماااثثفلمله5كمالذيراتمعثهااررهرباءواموامففارآالصاسفياقةؤحما
سواةسئأاالمامحهمنغاثنلدفاعاتتفو3االشعدأثريمرةهنضوةفىالهالىاانح
اكاألمءلىالهموانأقاؤنباالمقدشواالنمهافذابأنماعهـموالسيرفيتكمنبه

نثعدلمدةواسؤرة4ألفطرأرأةازكدحهموأرادغهقامابهفامشعالهمحمفئ
ةثوعلىابأأءندخالعزمماباألذيةرلمثحهواالةالكضالرننمايةلءلم

وكانمناخةالىاوصفظكاهاسهاأهاهالىحفىهآلسجهـفأكلهووالراغنغادىا
همفذابنمحعىاليالعراجلىجحائليرقبا13كبلملتوايةلغراكبمالجهةئوفى

خوأناالباألمجهاتوكائبكذاهملؤرمابنلسسلئولىةهذمالتوالتاا831سنةلكوز
والبلأاآلوتأمينواراصمالمناحفظجصافاراالؤسادالمرادمنهوليعرأواحدومطا

اأنضةعنفعنداالظلملىبناأرأدوافافازآليريهواتاعاسوىالثشالحدنتعزهق
مرةاةالملىاجهائواسمأرادمغكنممهـأنلهـبدؤيئالذلهماجملاةفاوأنذرث

أميرثرجهولمابأمانأبقوأمرهمشعلاداماصكنيمالقامةادأراومنبأملنلوهأ
فشددوفلولهثعزفماال15الدالكزماحرجملىلحارنجاةألفاجالىااتمراالسا

مافابمأنفسناسثنلدفاعااهثسثلىاأتغاقنالأوقاذلهمغذاهمبنصبرعايهمءلىاةا
ورة



مالمةاإمتباأرمماررالمذصآوكاتبنفأئواعنؤدابمماراادالالجملىارمرر
رخعاابىبمالاوههواخاصعاماأتوبانهءاوينسفيدأثبئاا
أوالمنلوالىافامشعبتهداروعاسنؤنهزيرمصطنىاعزذديداباالداءإمآالا

المحاضراالفىالىالأممالوالىلمءقنىهوءآلاساجمألبءلىاتدواشماماخ
طولوألوللدايلسااوقدصتضرةاادالخوفلثضوااولألششئئوثكلم

لؤابوثدانعاتاضئرباطاليقصرأفىانزلسلسباسرلس4وفهةاخاالدودةا
لمحاحأجلةنءقويستهايىقلواكلءطنهأادقطروالاقىفىإنارلةافىالدلمل

بذالث4خاطحألنهارلوزلرضؤنهاءفىلالراعالروالىالىالسيسافرااصل9
مدالواوأمماضبافاآبزجمافيلرابئبهرأالحألدوهؤشهورئاهاث
ليلئااحمالمجلاإسةمخمسرابألوجهـةءاأحفمرإلوألىءمانفىااعاالم

جورهمءلىمبماالنعاقوقعاالولسمقاليزيررلممغءنخيمهثم4دمهـدؤلهاالءهـاب
الوافىيمافكتبطجمالقهوعفاالطلوباالداماسقاولمجىيخاويااالماناوافىاعطاه
وانتهزالوزممالضرءآلالىؤسامقوفدءلبههمنكلاالءنهوبائصرباععااأوامرهبذالق
آصدالنءناذكلعومامااإطااباماقاءتورةاانويبدنينقالاالالبعا
واحأائالثامنهاوذوصمؤنىناس41ؤتبكلهماآلوشكايةشراياتنافيثىلهاأ
الىالمجهـالؤنسبهالاالىمنكشيىآلشرجمميهنلملثصيةاالصكامايناالةالونع
ةثعهؤوهماالشجممءالىآلةشهموؤماهسعاثةافيساكلهـامحخاانهـ
مدمويخةدةمظأبوابثرجميةءلابقصماألحكامصريمولةغبةالشماياح
جدارةمقييلفىادخلءقفوالنانهـبالقوايماطينلثعرمباكاماطضالاد

نهرنةالقويتوأجماوألنهالمعاصرسنهاملهالمطوفيضجءنلمجاحتى

ةأقراهاحرفثنيهامنيرفافبردانديىلماكطابلاالةفىحتىاألئاعجدةوا
ذللثوصثعثواهاصوطوشخبوصاروالمتؤطافىيةفرورحإئ01بةوالض

لمحقيفةاافهودفىبااللثادةماهومجافىهـمالحائدوالنماويلامنفىياهاا

لهتعرعقأالصبراالمجاسانلبابدذاوالزيئاقالانفسصألحالارادة
اللكةاآلجهـنفراداسلىلىصاغألىآدلىاالفيهاقدحالةاواطإمامةاعدمنأ

مدوالصهبرالمجاحمأداالطاطاقعلرامافأطلأحالةساثوامفئثأيىاقذ
نفهقىيمناقصدسويلهأيكنلذىاكنأكاأأسلىلمحافظتهينأاداةاروم

قص
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ابوفيعاالنماسشاكلتانفىىهرومنكنثماعأمشهالمحنثىجذالرالىقدو
ساسإانهألىللىوالىإقانرنالطإطالئهاعةاالطزإاءقدتذوةاقافىناأنطال

إحمهالىالبماااالءصبرثيماالقنسلأرساها11كاتيبهااإطايواذلمئالم
قئسلعنوأالمنكرارمصراالنواناشاذرانساةلقنهـىبموإفقتهفىامقؤفهؤها

يميزاالئسلتعريروبهتولبنصتوأماالافرانممماسياسةفىلماغلهاإطاإفرانا
لميمطافىبمارماببمجمالهررمقاادهاأك08م681ااآلةيمجماكفىاالول
الىفهيئبمإتاجالؤلهدلأاالذتجضااذفىآكرسجنانذانالواجبمن

وقمتطلثهاثيبااهاتهافانىأبألدفى4كردباسةالمؤسهئانااىثدلؤقيفا
يةوالغنرساكألإدأيإاليبتيندااودنهنالدكلألحمظةتزيبهاكاناشأتايمعاية

لمكيللغيهرهامدلمأثقلجإلئأبمائقام91انهماإباجرذااذدهماوىابمرجن
االغفيا2افمابرنالالىدرددوإقهصاالذفلىوردسادةرأأ41طوفيالمبرولةأالد
دفصلبمةإمالتااللةاممااااطإلترتيبإولسحاىاوفىالنازلةفىواصسدتفافااعل

كاناوإمالممبربمماالفاؤبئلاهتامنلممايكمالمفبريةليمبهئاالخوإلئاالنائرأزلى
باهئنرحمممئاممالرضهصرفذئهالذىائادناءناممافىضوالاذاإزقا

موشهليلهبمضاطالذىلبةأفياوهزلظيم7581نةرشلمفا711فىالؤركأ
هذفىلذودئينادؤابارلييئمليأانيبهبةمومجوليثيبااترللمأمنصاروش

بقاافىاائداأموضةدهىباصبمةمبممننعنابانعاليففهـاهاكلهذايبهبكألللما
قثضىدىدلذمالثطوذئسابدالموطخاأماالااالىرةألممافىوهالمجالس

أحأاهبماكأاطاأسانماهذاددادولةجفالليمائماكةتطاذنامهاتفدم
ورسبلالىسكىة2زداهذالطبرأجموديناهوه2هاليلماثوكقمنلىصىابمجممة

ااولراابمأسابكفأوفهـاوثير4اداافىجئهـامالعطماالذالىث
اثبهامقدثيهاندولةانمابمالبكابألدآناأمطاهاإكأاافدنوااناطكلى
ياطفالىلمةفاألالمحاةاهىألغرةيدبهىاتياالئهآارلىىتقتهآمردطا1سلةمع
يبهمسلئااللىاالقيرماتلبثالينئمدلطفىويرو3للحاذإالفىثهرهاةءس
بكمصريريةانمىإوابةألنميهيالتبنالدامحاللمسمميةألبدءندجإفاليكمعياافى
عيإعدلمأالمتبالوالشطأفىانأملىيدللفهاتهالسياسةاظهرمنيقمبين
2لةلدااسمعييربضالهشهل2أيفالجصبيبثبندوتهبنمعمبئابنمئل

ليمايهاالا
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بنلدوأاكبوؤيةأاة2ميهدامانادثدألشعهرةااهامروفىائاراةألا
فطمائثظالبعغحممثفىةسبوليواالميثاقافىة3إللئرادمءلىسترجبناجممال
لألصلذكلمحادراميمأياإلةانتلزءفىفىشصماوانوأيمتالوذاصفى

ثظهرالثىيصاقيإأنضاببخابمأترفيانىاجموةالىيهاءارةاستاالؤب
لىجمادأئشدمةةأإوسوابختولاالتالئاالبةطومئااشهاالئفةلمحهناجمم

ديليهفبةتهنينهاقوأاشفمالمؤيىولألمؤفمواةأنبدونةفىتمأزممالنفىكلرء
فىكالذيخاألثالويةرءاألوليابالدألىافئاأسالبالبلمفتوءفماوصبهااهلا

الداءاإدةزمغقعأكأاجماأاديثالم3النهاهرلينىألساهذاالممهمبمومفمانتهـ
مالهاافىليفيبغايابهتهنىاؤهواثهنصضماطفىإحمااملىاىيلمااهلهم
ألنإلبردوجدتببألتزاهذنتالسقنثاقيمالىقشمنعىيلىليدكماأذاوهـلألا

مضفويئيكاالثالدةمنلممالهمالزمناذفئل4امامسهؤائلهلزنصيملؤأرفى
1210نافاآللألسالمعهمباأيتعرمنمأيهنلرمناإفسااقيبهلسماايمامافىلى
4181نةيهالهفىهيرائأجمثاضاأثلوالمااثبنمالمانفىماوقي9ررة
باكيالمتراالائمصكرئتاشانمهاصافىااتىيرجماياقرشكرفيثقافلهأهلهالراضا

سااءاكرسهلأءماالأناوبرادقنفينرأيتآللؤثملىيهولمحمومقالذى

دىقفقدااللة5آلثةهمرحثصمارسكألمامىجماأثثمنؤلكمالافئفمالهال
ياليبأنأءءعأاجميبءورنةهاااللململىةمااودقيفىغائذىفىا
مسلهاقاةامكالهباااييتمفهـاهذابمماوظ41بإلهبماأنهثماالفاؤبفطتما
ئالبأهـشربرطهاىفبمصافإحمماللثئاوفيلىمءنيلمظااابريلةلل
فدرد4اءاالمذصورفاواضغالىكاورائوامابئقيأحماقياقيئهفاجماىءا

مايهالمبئىاابىلايثيىحمدالى9ووكاسادامالادفاممفدايفألثأنالبئاإل
ددراأمؤلسأاأداملىالهنابواباىسمسبدكماسكدبمادمىاهوأفاجمادن

ينامملقاالةمرباةإهثر1ااسواةأقوايئوالمااؤوزالأالهـةاالهاال
ولالىظكمادظوفيءألنهملاالمانبالددلأوصممصرةإلللمئدمابئواصوأ

ريممسةالثسريهاءصأفممنبزداإلماأنءباؤأ1اشروبهيعاالماأل
اثهالمحابفأثيتهسمصدملىثمه11أثهولةلداوربمالونليملمداأمياالمسأالهـا
ثمفلاظمىلابربطانيادرلةأن2دافصاودهادمصيرممنضالأل21املد1ءإ
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وععدتالطيهاهكاثمابهبمهـداالمالتفغالعألنءثكطلذواألمشقاداأوفاءلى
لمالةاالمحقوقيأننزالتجيهف4فيامموكمنصوصةاتفاءامتقااالىجنابىحءلى

دهاهوبمهـدغالمفصهوزأتعاقاالضىبكوقاالاآلقااىازءزوجمكلاالآلص

انبقتفىلةيهفهـألالةوالدوقحمةرهـعقامنطبذالظو4ةفةلنالثاوانيناةوااالما
4ضروصاشبهالوعاءلهلالمانعهـداأنلففىامدالقةسعةلىذداشاهـببيمهمال
ةالمحروبوءلثمألثمعابرآلوؤبهىلهـمنهناثءةانبنقالافلؤةالضهفأم

لمحفماصوبىضنايبابةلىبهالمقررةاالممولىقبليافرىاحآمراداتوإسي
جتهادوارعنبامثهيصلباضعلماوادألتوئميةااممالةاايميزفيالاسبم
بربهادولةىرةذصااتمهـاماتياللميالثمارصاضجثابايشاقاالمااالداكقبرا
ثجيماءأهودساتفىصظإخروةوكطيكلهااالضعانألصناظالمهتهءأ
4ةماهمطىثضةيزكاداالدلرططيتاأسلتىاااللئاثةواولرازءوقا

فيالمجاضمن4ففاليخاجهوىاقزةاتفاقاالزالطانإفمايقرصاوالذكوبىباألتفاق
ايهتوبىالمجاأموونص1831فريسنةالواخوالمحاؤقيوإلفىبةإجمادواطا

ررفىظاطاضبرمايمةالمعظمةةخةلءكالىقنهناثمفأل34ااوأضح
مةاااا46811ةسمايهمؤرخوببههأاالمجناببمناطعةشرف

إقىوقدأوقرءغأممبسالةاومرسفىسوقلذاالوقتهطوتياالثهأناشرا
لدولةلةالاطفيمأكاعألةكيمهئافادقافاءقهاءلى4رلىاةسالىافماو

الماناعهدضىفئإءاىاناباجلىودخالمعهاتفاقاعوبصكةالمالمعظمة
ألاناليمناالوأضعوأنلمذكورةاطقوقياوروقيفهاجمدثمامنهئةانماثأنن1

سلمشرفيثلمفشونهينمهراىةانهيرىالنهحأةامنئيةانازلةافىلهل
غيرةمعارعتلمسيةهـتاليهيومةاةولمعاطلهمثهالجمابءنبردألمحضرة

دمهـةقوةالشازدأناماالذنمثهالواضعاساماواعااطألقإلللضرودييبئ
نءجنياءلىلمياالمانعهداباناءئمسافىلهاالمايمةآلالمعظىدولةأنبسندحاالممان
واليكطرلصشولمألالشرإنفسقفاالبنقهقيآلاليمامالشرعةرالئشروط
حافواالذفيإمةالشروالمدرسسينلمفتييهطااالجألهادةاالطجودوامنجهيالهابو

شكاثوقوعمااليخاسهمءناللمداحياثبيرضأبانانعهداالمانماأعلىجمشا
تفاقبالمتملقهأالمودافىقىىلمايهةاالمعظمةررولذلثومعمليهنجساماهدوافاثهمفط

يهاله
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قلمءوأءوىقاداوداالءة3ادهاثهأأمكئالميةاتوأاهـيهابيهاالىإيئبهوكلى
اممهاواصحالظائىذكويالمتفاقاالىقتهةبهبلاابهاافىءولكااإةا

لمحمايهالمؤرخبهفيفىالمعلنةلةاالسةنبالجوالبلميثفميلىالجنابمالى3انسمير
باقاالمانهل3باناتتاريخاثاذفىلىلواالالفأماعةوالبكلواته2مولياكدفي

القلتطعاسافازبطيسااإطهـالاذطلمواوواالهالمفصءجمهؤلمنهـتدةلى
ريماجمازقمدصرعانهورلىملماخبهسايرلماماللوأىفسدامأللبان

نسيممررولولفراقأمسلسبياثاكذالئهمامثثوللهرببارةئدنليهطأهوبهسمطلى
انهبديلىالئعللفىةجمأضالوالىكاذأاجبرمرنسكالالنماذط1اأامهةن
مدواناأيدىأسامنتذوقتئهنمادمفيارفىنالمنعلىندنلوافبدهووثبم

يرالرزالنإقئلاالىالمؤيرىافصرلبابالياثواقنسلوالمالاالبسلباالهالاهسا
أرضىفألطوالمطاةيئهوليهومايماناةالماأميدابهىكأرخملماجمئفهمداشمه

ووردزله5هوطاباهباألمهبماأمكوألاأرءىفلألمافىجمااماهمثبدمماا1
لهواإلئئفهـرلقتلإوبرلىإهزليااألظنلممتايئباادااللزضإفىادمتافىا
بهاافهغ9ألقاالةاالماادهوليةلياالألمبهاحفاابدحافلى3فسال11أجمالىأإظلم

هثرنىثالهغاالوجمةألفيينهحابنهفماينلدالملمممهسم1مميمرإاياهل
يلاكسبهمطمهبئىملمميىامباأصحمدأفادالهاالاامبططنىأماافىمكلا

تهميائةفاللبماالررسباصرأالمالممقءإمانيمالمأمئهائرفىبمجهةايالمفي
االءسالشمألنثددهااالاصاشهاالالوانمممادنيالباهاكمثمؤاألها

أكالسكلفاألىأرإضاامناالمميادأمأليهابن3هكللمممئاممإكاااسهـاتةا
الزفأماالمورااالنهرأنهئهلمجاممالماهة31منإيهابهششااريهصانهلواممافىا

دمألهمداثهالمهـاجماالىدمملفهللودبالومائاألأهأيمصريثأءبنايولفييأدلالمملأدم
هتيالحداءألئدهماشهىجمأملجئاانهلمأجماملهأالرجمنابهااقى111والئمق8ولما
مسامكملراوزاملىأزرهاألمعااومهيئالمللطلىلسىاءبالممالقمبطط
ماكرألىهافرثاللالذىريثمبدالساراأطكادمهاادةلءلمالفى3اطكالذائىصا
ىالهالدنىاالمفرنكيميداسأإمائعراإفلىأجمايمولةابصسأناقالا

األيمهصساثراوئصباشمالندليفيمىيألاصافىةةاشةالرااهنهاالبل
اجاطالئالكدالمتلروندممدسوأكطالأأمبرامالملئنييرامثلايفىصهرؤ

دحهـثجا1مدو1س
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اعمااجمطنهعاوارةاهافىمدءيروتجرعدمتلهمتجهالذى3وزوالماعدثيى
مثممايركانالنهصاصاكوزرإطةمبيوتمنالخروفىهؤالهعثءلىهـفي

ماواللدءصمكسايزضءقدقاإضعفىثناالولحمثجسفاتهاةأصقءاالءكا
بميزىألةواويالوانسايماسلقناسلىاوشضدتلكالبألدلذوارتحتستشاراوالخة

تممأائىخريبهبهانصلوااالىلفونساوىاإىألولاكاثىؤلداشملىاشصألشلى8 وه

وثىالذفيالمودلثهصرباطااألءجماطدولةاعألموهىهـاافى5ائءائدةنى
سبفىتوسيةالمسممااحماشزدبيرادوزثرشهقافرثفانبالدمباردسهة
برةدغإقصربمهافىاهقوفجم4دهرضاشالمطساقثهـةوايمهـ5ا

فىأسهولتاارلييتهفلميمممصاهأومن4وثلىغيرأرخومنصصممن1الءاءءمع
بئلسيهوفىالثذنهـيقمبدانالاتأثيرالذى31أقررلمجناانهمىنوالمر11هذلث
واالبهنتررالمضاناتاماالمذعفهاصضأتائاواكأدبازنمتهذ
لمجفالباوقعيرإلذىاتابا31زةاماايمصضاءالمدآادوورونائإءالم51

تلكاهاشصمبمنادولةوبرتنوقالمذكورئيحصمناشالقهأطورءنمبهالادولة
حذهمثماقمنقعلوااكاوتثابماأقررلهغصابانأونمأذانىكاةنيماسؤيةا

اأيخكلهزاالأىهإفىاكتبنتهثاااضهاهسأئرحنلمتزليلمالتىاالحمال
هذالأامعاكامماعنلتىااشفاهةالمطوظاتاانلعريبهأيضاعائصألىال8

بعصرباردوفىاكأوقعتاآلاهـوياباأليثعاقافبماجكلىءلىهـبالنرضهااجمألا
شأنفىىعكئلىلذالقولمجاتاشارقمنصافىإلثهابمجنطدالاظانيداالاخاريمثيهرا
كاودوظذلىكاترةلقعثلذىاجعتأشالمدساشأنوفىأبصاطجنابمة
لهاستعسإلنابمهـلظهـلتىاخايمةلدااولةلدائصرفافىلداضااادسيتازافقنىترا
بهلتفلذىالتفميلواسرحسدارإرواألثبهقمقاصدبمنامةاانراحةلمحفظ

نحودموبثهـةعالألحنابمرتأناةبمحالؤوجودلشكاليبلىجنابمءفى
أجممفيبممانولةلدكبياجممءفىصؤتجاوألشلطنفسهبمتمتلألفهافىأليةأاجممذا

االلمهـايمذاةفاتاالاالثىءفىمدةااثكلمحلاالوزأمارمائرالطاسنبمفىقا
يمهصالغرءامىالمرتلدولةاهؤفصجنابمونبمبسبنيموكةاللىروضاب
يمحمانةضأحممنمقنضاهافائهاوملىرإثعثأاالبامممواألتنجاضرورةتفنفى
والاألتمملؤآ2تجفاراضشفممىمدانوبفسادهطيهااأثعداالعنهاوالبب

كالث
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لوبئصجمةجمألنلمبمفاصفيهىكانالالالخطرالهحأقتمئحقة2زاكاله
ادالمةكامحاةااءلنذنادةاأيمنآلسيرعلناطمنماشإءألنيمدويخماءنفرب
ارقيةاأوجعةااضربافتؤةوانوالديةبهاتمفاكأافينلهاةانخاءألالمر
ينوإنطانعضدةاإلأشرولةدلموءتووامحعدةبمثزلأاادةاط

فىاتنؤفدلممأياسكترافااشكايةقالابيذزفينابمثاوفاأاثةريابم
اودخصيهىأدودالمبهتوبمالوزلمذكورةادقواسأجمونفتك3زلألرئمىامالدا

عققرلمارفىوؤدصعصلأينالقوإلؤقيىفائئاطرءنءدةواسماسأء181فى
لفولساواءثتوقإئاآلالموبىالموجاهذهـلمااستضلءافىالغالبانيديمجنافى
إذكودىينأصينلشاانيمنئاالمجنايةبهرمعنثافىلاتدآإلانىابهمبئ
انهثممعانجمألبمناإديحفىلكاأداتهثرءد3ئابماثسااساالنمجمالت
أكأتقففممهااأصويرفيالطودنييميماطآلقيث3نؤدقنمااذعوءذققل

فىجدشكوأليوتتةجفايميالمفاناعداؤجملهممغانءدفعالمانهفىاقواا
ؤدلىافاازرادلملودكااااادنلئىاصاناتااأفويروهىزينالقواانساعذة

ثايثويخ4أممغفىداداااقواعملساليمندنياقمفكلصنارأ
هقفىلمسناعةاففايمنبوأرءئاره2ينقثفذهيفلواأنائهدالم
دألئدمهـوالففياؤلممهتفاةالثىألحرالتفصداالمورواائهالمالتالملحوا

أتحعدكثيرابألدبمانكروتتذأنسعنابمؤضلطايممنبهاءالموانمسماعهاإ
بكلنفىضكلشعلةدالمءدناعداقدهصرفاناتمدمشقدمةإباذائهااالدأتس

آوأعمهاصكلءصرلهودإلنلمجدارجمنفطممننكااالصفيمماةهددلعمهاوال
األميرانمالفىيخاوالمالدفيااألصرخءلطسهىال3أانىثهامصرألتةااهذ

لةشفصةنازلة4دلذالاقاافىلهق12انويريرأأامناعندمهيلقصيرق
ويبرؤونهعنمااصعويئءفىشعاعيوانهءإسلداتهاممقادؤالبةلزلم

مهايهباوبهذهصحمنقاففاجأيثهمقثأظفازاهمهداهسااالئهمهمنم3ئفىا
اوهىالظاقصفىاهالىاعارالاقاةأوامنؤأسهـذإل2آملىيئثئممص

ذلكفىاطواكألضرهمؤسثواصلرصالخحهالمافىعكنتهىامابهوم9الىنى
القلببربؤالفضألمناللمتذإفىأااة41ابمنالسااجمألهايرالديئنريرناكاجموما
ملحياوصثاعيلدمامةاجباظانعدايقافهمافاثهمةاصةفرعقمىثم



اهم

ىيئلىممثالىفثئلمحباغايةآلجبلواالاألمطمنالثالمحكليرفياعلهاجرأمه
االءطهانكطهفىايذكرإنهخبرباىءلمداادلداعالوافىأخباممانةهمأا

قاصوالالدعىإسكلعأهيثندورشبثهئلمااسلىيعريداولمالرشهاعه
اوزيرجمهيناثذثناهافىنوثرهذدمةمنصبفىةاثرذالظوادححةمايه

غيرهقسطبمطففوفالزفهحيمساء4إلبعبهاعغكرمنلممالوغكةللاضارج
أهالىوأعاومةالىرجالصرفاتءقإاهرعقءأتمنفايىارزيربىيمغق22

زلاطلمحسإئءلىالبافىاططساةنهزكطونءهمادثرمياأدطرؤةالقآلترة
4إمماحمعفماولمحقأفىبلااذهـمكلىلمثمالرمقباقصوتهالثررتخضىانلىاالشىا

دأءلموذيركراسخييانواانسااوقتلىاساحلالدأهـألولاأيدىمعاث
آلمنآلرإؤنلمودهاسإاءيهءماتعخعرمنمفيمعدثوألفيةباالوصىروقز

رأحدالمرلىءيرربادءالشرعاكاابأهلفولماهناكعثمساحلاارؤس
اءألسياةبازاوأسموارحماهـمقهـأء1فىيو2ةواالغلاللاصمربصفملمهقاذروق

ساضىاانوسالذنيقرالهساقسغاوؤدوماءلىجنسمهمباظقهنلمةاسز
سرمقفىلةلوالألسراراتلوزيرالافيرايتدوفلمجيعافىكبآيدىاوخما

زروقدآةالوسالذهفىماءبمبخمفيوبابيلةنصهماوقزردأن5ماحصل
يمدطعاغنازلةكلياعرفيافىاليههـدبمساففادقنهالذتنمبةأاهىا

بعضرحئىتفانربماءخأحمدزروقنوانالنصرفصاحبافىمازكرناهمة
قىاماللىههاررجموىوةلمهلتإسوءوالرنةانضحميالمححارداشعلألأجماعؤةالمحصرمآل

وأللوالىإةخؤىاسارأىءنالهفأذالثافىلهقالةلناباولهاددمةأسبنثاخ
لى3واسألهمعلوبماحلاأهلانمعمحملااالطأعيلالجماخهذائربطت
أحيدكأأىلارجمااذواالناالزامالذالبسهضالزالمسدمنشسهفرعق
تالظفىأصرفاتالوءنيئصأكزءصلءنااندارافىقرالعثدالوزيرضنهأيزلنرروق

كااثساالبلىهأوءرمعقوبمماالالسااأرينخواعهدااثخافاصانهةعةالو
ؤوتااذهـازبجما9اللةاثةادديوغؤبمالولداناواأطمارفاتاةالكفبرةثأ

ماخوجممهفاراعاللوميعقدعانذيمهاماتمالأنصعثثبس
نازلةفردتووأديوشهمببسنبصالنرفحلكاهااالأأبدانسبربلتحة
اشافةاالالعاخنإسوألنهئلاشورلىةيازشيمالمايصبابتأجدهحلىاله

بوفو
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وجادأممماضكالصرأاذراداالوزيرفينهانئلقاأواحعالممياط11وفعريي
الىءلععهأقىمنممصاءنأهلسمن5بنعلىسبدافردفافىعدهسنىضربا
وألههـضرأهريدناسهاناوقاللقعوألىالوأرثدشفقهكرأظلىاالمع
مندمبهأبهكاهودازالنلىالدالالادأحاواءسشالتآلىالةفانمتاةال
نرعلراالقيااتماص1الكرالةالااليملحدحهدسومألءدبمسايوصهددمس
داالواالنهغاتاضرابهماءنموةأحمرلزيرأمرالوتسصكراإيهاالماأئا
ولىلىقاالاباوءلإلىهالونيملمهـاسالاالمألصىوااعةماردؤكلرداسسمرءلىىقإ

ذالفىوهفامايسلىفى4ايصتردسئاالوامرساهءنص8سااخثأذنءدا
علىمالااثرفاتانهشضمصاتساذكرخ4دارءأثزيرنزنهيفيهالصريخقياا

أمبهراالعالواليةداسكهىولىمرةاصفراسلذىا1لأااثذ5لالمعم4سشكبرالو
ءنثيهبممفوعافىأحاهصمافكروايسمماذللىءممزيهقفقداالىانءلىاأبئ
هيمابرأهلأرصتىلخرابيرلدانسرةاتكرلشكليهوازيملمجهاثات8مارؤل
دبماليسأكرهارتالوتنفيذاباتباعأصراألءاليدوأممرقائدىلالراسانء

ينليزالقببباققىااققرواةانؤثخإشةارءداذظةالولمصثاالءيرل

بهالوشايةالصاسدزوكاصيرةاتالثلضفرةءاالمرءناهذاعطهلمافىودخجذب
مق4بامبوأأالهالىكةباذوشاهرالىيطاإلتلمهاارهثهفءواخالمألض
زيرلواثارهمابكابؤطرأيففىاالوارإذكمىاصىافيجماهاذدرهما
لةلمحىابائمطتلىوامانصايهادشارالمعثماالفوءرفطذصهـىاأافاضاأبىبنريأ

ليكانادعفإمروفثاهالرذاغمهرثهبذالدتوناساديزاو4ااآلولىافى
ألءيرأةلإأالىدمتااردزيرسؤنهالارولؤائسآثصالأبملىئناهافى
روالمذ3وقدزوسفرأاصاذوعقءنوايمنمسلالفهـاادةممرءفىربادىاذعا
ائاوالعوثل1اأيدىضققتموالوزيررسهالىالمهرءلىاكلءنهارمانب

ثحوهـنياةسةاثوايةلشااتاطقبمائلمنبأعياناروأقىدزيرضنهالىاوجهـه
ايألهخهونلمتأوارصاءممهمالهالىاتالافىءآلءاةاطاادمةشفىلط3وأءيناساءةا

ووشوخآالىدآلقصرابركيمنثبربمانصصافىوأوقهمسبماال3مزأمونمهاط
ءونقتلاأىنهالثغتلموالمتهتاهموزيرالساكةلماللشمانهلهماخاوالطام

إلهثةقهركمإذاتباجملوزجماابكعاتصاودأثادبابامعايمثمامصاوتتيخاثأ
فىعى5
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بةياوزاوصاصباركاطانهألحافىاوبأمه11هرماامثيئامفيلذااار
4هـولىءاصالىونيمآمبنىأبدانهءنالمحاكرمافىابلعنىاردةقدءهمانص
يئ3اساالطأراةفىرباالامودشاوءإكتفيفىباولؤق4ركاامرنثهءفى1و

إفلمفىكليزساأالاكةعبنأقدمفرباياأاللضوفىنلعبرأكاوةالةأوةينيوء
مةنماةادالةاأالصا4لمىشادكلفاءآلءفءةثاآلوؤوعىقدرء4يومبكةادمع

إسجمئوماتموأكأللماهالمىإسهواهحراتفانهادهباءدءمرباسابخونعاءثا
لقبلىوصليرحتويهناشيئاسبئءيوأشةءاطقوى1تخالىالذضربا

شيئإركمصجاطباةالوماتتءوهـقوهلثيىإءددالمواكفبءءددا
4عاأءفىاانالىرىإربىوالاءصبآطهإصثعإثرهصارذ11زبهآلهاقيسأطا

منأقلفىإءمرببامآتوءددصطرولوغمرالثميمثايوتالىءنناةابأالحصواطابم
شاقةاالالءازقءحالضبثتاروهباضقألاسرحرلثةيمألمضرة

أممدىس4اابةابناخومهد9و4ااالمانيد3تأررإاماذلملنلى5بمغوـهـ
النسيبمنكذالشاكئيرعماانالىندىمظمكابسوإقىعنهالتهىرةاثحالىا

ثاارنإءإناانصتى4منةإواءفاقالابرفطأشلىشاوؤصاؤهمأيمن
فبونيباطفاسداوءهـعتولافىفورةبنانرجوء4افىإسانسإةراماءبراا
ودكررءوء4دطبءولتضبتالشجساأنخمانماذالشانوم4بنةثامفىااال
وأكنامواآللويم1اةاطرقةالموكسوءدمماهمادءنآ9اهـااللؤرخهمءنمهأل
رنتهصوالمااوالشدةنئقاماصايفمائورةواطعاءابىكلداطوقالثمكرهاسسء
نصمعناالالىشبمأيزلالذىامميالهابااالسالءيةالدشلةسانواتءمرإعدا
اءناالاأمواللىمدأقىؤاالبدانفىمذإبأةااذرىلذالفاصفافرماتا

كطلةفىأدليمنكانوزالىلىصالعمهئشامربالىماةوةيكلوادانالباآضهاواءق
ولىذولفدارقوصهمألاوعروقلعثيبااللضقاطنهوأويرلسلمجشهنالفوثمن

عروقبىاليرإرىفطانطونجازالعهدأفىيالاموتهأليرسهننهادريداثوتاأحاليلة
صنءمنءبرااافىقعالمالاطبئوأمأملاأعهـصانجماه4درفالىوينثؤععىاكىا

يومانمارانهفيااتءناثىأأءدلىفىذأسالبامقافأوحماناسااءيالأيه
يررصفىءلةةامسفرالىاحازم41ناامىكوروهويوذاأءلاايمبرااالسماسند

دوبمدكنمأحسكلطعهـرثبرجهدفأيةصلنهبماهاةافاجابهالااصبلى
دهءة



اس5

اصشرالوؤتأوفىفالانالىنواوءنهـإلسنانزارهدءوإومنباءهـءةهلع
لقصذااواكأخاليفبلةلدامالانلو4ؤووابرإهقءليهؤوشجعلدولةامال
دكسدثامكاءذاهـمزماذالوذهبمكلىدمةوهلمث4قاطلهللوزلرةاامال
دشاشاهوشهبنءلىفالماإلرةءنمزكاألماوا4رابباندردعخىلدىامناالا
ينا8طاساحلالأومدقدعغىسانهلوالىاقدانهـ4بمنوولقىثذيهلوزمرحمذكا

اصيماساكادمحعلألوشرعاوماءفىإلالوفاهعوبنجاجمألرهوأصابه4قءلب
نءنإضااماواعالمحثىمداذدهمهـلمئ111ارالماقمافكاامذإ

والشثركإلحةةافىاالرصقايثرائاالالءفناءاعنصظثزآىالمماراحبس
ابمأؤدتءاهـفافااأهلءآلبسبإيبهمىيماعالتضغلمحاالأئسمهافى
اااليملوصصوماادنضؤواطاالىاكنوجهـلموناءيأروبحىصرفىمنتراهمدامةاال
مالفالزقأؤكأصابىوةرضاءنومآلبيثىانلىلمحىاافشومرصقلاقابا
والحراألناعددجماكواامنهمبفىأانالوحوشةحاللافىمصأكاثرسبقتو

درأؤدادءنواتماهـفاتامأكثرمضلهـاتالحاضرةلىاويصللباالهيمماعده
ينحمدىيىلمقدسى311يرأله4مبممدثوءةإصيناألمثاواالشكاهبئاضرةاطلأ
علىكلالهسآلىالمالءنامونقدهاوحعلوامجهفئلىالواوأذنلتهانملئرهـا

نهمثيهاهندقاندتئدلداأثاالحالىمضهضحااستطاتحهءءسب
قوتكرالاعقبثفصبردولسأءداشةمابىرتالثساكيهطادينةاكاداإبأ

لموضاأمؤيثوةفلؤالمفلةصالىاارالوصممننقيلمرصقاكلدناوانلناالمىح
داتةتكهوقثتلتهاآرءصطواشأفىكادونحةارواكصفعونانالىم

لةالحلضرلبانفكلنست4أأرسلأنماطلبمنىدلقطرفي1فيلةااطيوصنفوهمىغائب
ياشآهاؤبرئممابخيةتاروالمحعةبصورةرذالقواءوىكرأراطةافىبرةكالذا
ةلمتوبسارولطةاألمآءلوالفبؤمهارأىوسعطةةاااقرونافىيجااالموضإ

وعندهمو9الهريعبرمثءنؤأمرهـأاإلفرؤمىلى41مإلسيماايختارن
المعبرإينسءدئاناطلمومصرلمحصيدعونالذىكافاهممصبهماممابأالنمخساا
مفامكطءندعانهلئدوالأشئماهاافامفىارحةادترآافىظاإالهوقاليهيد

آمةصذانءالزةةرإتأفىوذالقالمالمعإلإقدأللوسفأإلمسئمهفىفرعوبئ
كاتانءلىرزاتالمنبرذةالرأتنيةثاعضثم51صاشافيخهالأوالفبفانأثت
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يثاورأرحأاصكلىالضالتعسةوأللةباداتلىنرضاساإرمجيضزالاشأفأاأد
يثلظسذاابثتأطالقعذثمترءرعثهفىصيتمعنانهضكايركقافىءلىثذابرا
درأتحاطرذانلثةلانحتكتفانتبماليبصربهاشتعينحهكنتىىءقأعيئه21ؤ

ودونرةاوكامبهثفاالزبئايقودواالعىيقوداالعىفيافاالمحالةبهاهاءلىهنةالاةا
هـءن3أثؤإلكاندكطبغولهالمعبرصابهداهرونأالرؤياتمانحهإلىرؤفىوفىؤفا
ين3دواملطلكأبمؤةرهزاابرزةاأماطؤسةتجغوارأان

نضىخلممىفيهماالىوزيركلىيقعلكااأيهاوأنتىواالءهووريرك
فطؤياإقىدالىصتجتنئهىامكأوهألكهل4مافإلافىكرءيفدمتأئقود

هاتهفىاالضبهىةقروناصاليةأمارؤلمتوسطةالقرونالرؤحالذهأمما

ئاالمامااسه5مفوليىلاءةفهـمريرةاثنعمهـيراامنصادهاهاكرةضا

خالماقرار41هماعاتؤلمورأت8إلااورازحهامنبمءلىياؤاليتالبثاتح
قالبفىمجتهدةالءابؤحاتقألذئابننحرار41تءمولوارعم
حالاهامضؤثااالماالللمألعالبضشفاهلشائبانوالىصالصءتنثوصالألى

المجاليإتفيهارثقهاالمجبالءانمالشاتونخراشدشالنزلوامنإارفى
تطهوانةاالصصالوزماربت3الاولىقلوبانءنووالءالىالىاالإلنهت

فشةؤأسثراحءنءمهةضهفريخدفازمنزةال3امتلمألحلهرراحكلمالأالأ
ةوافتفتهواآمالىفحالةناءاقزردتءلىوالتاذاالوءباطة

وواللهلمونلمنأالىتوافنهودطففاذاكةضاهـيهمةلمحلموابنلذاأمببنال
وبرةئفائعاتالراافىسدزائمىضضطالماخمهـجمرايم41نألوفاصيمإا
فهيقنحدازمهميكابمبرأومقشهأخعرروامنإآتاسمأحيالاا

وصغالتالقسرآنباموأممىشألممالماتبكلىصااصاسضطعاولم
اإلءإنامثههتعهينوالىايثحربهاطالئخاصكلأمألكاخلإلهـعرءتأئانءالى
فىرى1حلىايرلفانسسإلماأعياننلوهعنان4لو11زاإعرفمندجىؤلم
رويداسةامموااناتامنندجإلتضروراسجابثالمحينقوأتا

التهابذسنقيرمماوبسموماالشاسءكأرىترىيدفيلءنىهـلونوإ
قطرثامواربىيئواأرؤرتناتوحالكلدمةزؤراتناغهرذافىديدءث

اقااتاتةقدااهاائحخحتى3اقإاللمهوضميهـجوزريقابااللى5باحو
اقبا



73

اصاامألمأاألئاثالءدفوغدطوبامادهاهاءنشلفلولبااعنفالتسسأل3لساقبا
الرفمثشآخمسقىذةامناوافىبههـمكالمايةشاالهالىفىأقيساالما3رحا

يرسلحنىلابدنصفافىبةطمارثانهعالبلأتباعهباتضمانههرارالوزاوله
ىاألفيمايمنقرمقبنلتاظلععهفجسادافيدةلىانهثاأحدأوريره

موانيالرف2هبيناساعكأواةدبهؤجمألرممارةيرضكالونىواداازلةعابه
كايمومة2خزكامنطفيأدابيناالمهنةافىعلالحافثراقسيدممات

اوفاءواصهئريأمثاوعاالصائصوااالهألىيرءننعماطإلهاليةادةاثاهاتهفىنها
الىلالىاهربالمدةأئاهوفى4بفلمجمالتهاؤىوأكاباهواواوحوةتاوؤ
أبيتائزلىمثلنسدانةئائرينذزاكاأهلهكانثص4بالىهسرالوالىاأ
فىوة4سلئعطنلىصلصكللذىاالحافىالضيقدؤرتهوسببآلسذقىومافصذميناط

عهتمطاوفاعأظصؤارجحاللمهدافرولىسدةالطوااكلاصالىذزواتهليسائرآ
أبءكلفلصةالمسشالالفاالأطاذهـاقطرءفىانيناحاوزضهسأعبدثرك

ةضساناسثكاصولفاديرعقمناولالىمنتقرءنطثلحهوءةاإتوب

لمباقيهيزلعثزلجهنارلمةأسدرهةلذىالقساالدناكغالييمونارينءوث
شلفبهيدىرعقوكذاكلنهبماقيأالنسهايهوةابقثأقلىايسصأص

شطإاغقبمعافبامنةحربجماصواثديون4تمامنرىالثنمالىلألاإببئرالثذ
لجقةتفزدرتكروتأصاهااللصادتجةتثاافرقانءنآليهبهثرءقأع
إقصدمناانامةإواةااناظشاعوقدناةاالزالربابدفصكالارلثو

دمالقرمقجمايسئفادمنأصابهاثمالوزير2باحءقالراآلكرهامقا3وسيضاتلك
الظكلندلمجزالحسكومةذألحهباوكئركليبعضهىطنبطولسه9لمثازإفب

ااوذهتموالمحالميثصترىفأفاسيندمإضإزروأريثثائهبهاقيامان
كألليعسواالصاجةاشرالأانهعكاسدىفزمزلمبوناثثمةزاوااتهاوغ
دفعهائة8شثافىماودرشااءيناسلدمقثعراالسامنضواوش3لىبمالى
تكصياغالذالباعىالرالتفاقاكممسارصالأرىفالكؤثئنبماآليىلىء
ابهفأينمغادبئفيثباشمناباحاهبؤرزكفأألط3بإدا11
نعهواناالفقدرعااهذائافأةمأمميرضانأرادوزيرقثشسارباذأا

يرولمسااذانشاذلئدعلىأيضأمازناأيوبكتؤأسممومةمكاالنجصاعثلي
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ألفالمائتننقؤهابدونفعافىااثتسألءةفىلىأءلةفوانساوممماباستدماه4إضافإلهـا
فمغامهامارضالرلابأءوالفائدةايألركهـقاةءلىةبقيتاءآلوكيرلاألنكؤ
يدبهرلثثىالممثاافىإأصسدأانىنياأعاءابةمامماالةاوفىاتاءاأل

وءةحفىدمثالذبوءازدطيالؤانحاووصاؤ01فرانافىاتقلاالذىالدحداح
ضةافىاللوآألقثةهـهأفرنكةةطفيآألفزةالةؤدرهياجمزتراترنمملى

أءفىصاراتفىيه4كاورأاياشهبفمرأبهاوبهأوأقلفهنسالثدةدممبارلىاعدرة
عقشاكأالىالرتحارةانالماثقالتأحدامبرنىشانزسركأوأقيتيوهىاررةاا

اربمماانلورءحابدادأحىالىقصعقايرنلثثنمال4صوالخاصاجمألؤيا
نسيمقائدالمطزومئلوبرلرالمذعالوفيكلمزايه4ثعاءناذفرنفاأجمأإش

المرتباتأبعأفيصمآلالتهصلمحعامنوزالباما41طمايةربممإرةزخكرهاسارذا
اءنهاأللمحبماكقخوطلبهسايبممقدادالهيسقفىالمالطاب4ن3ميروس

اصلوباأرالعةإلفىاأصدءإناقامااالهـبلانالىأدةأوانحرااالسايمبكاءلة
4فاممامةءلىاورةاكناهأليمهـقااىوالضثالةجمثلوالوزيراليف

الاطاثمنقرنهبادفىباوماتألحمو12مهقعملىيرأنسدطأروبالماوزيرا41س
زبئأحهامقاطلهـهىالصاأيهوميونفيطكيتواسستالاومةيملىاوأرادت

الظذصارفىرهـاماوالقذالطفهاأئهمشاومحعرغمنىةراورباالمذع
اءثملسهؤداتاماءولثءووتانهإسرلىالوزئساانأسسدارجابباوزيرخزنهفاذا

االءألافىصةاءاءسمانفمىةدهاثأرجماايتانلىكلوءرعقامويوسث
اورجمالمذساءنىماطابانىبئدقىااوارثالىمنمامعساثدارعيوزيرخزنه

اترومممالهأبماواإشوالذعلىإهألمفهامننعوافانمسيمجهةمنابماصأنباه
رءىاوأرطتلياااإلررمهقنالىوناتانفييوللهنساوفراإلتقفىمؤوالىوهرب

لمئافىامهثاهلإضقاوااكؤىبالولالمقرجمواةالد9شءستثاالايمادسي
ضرفىممالزىكانرداعؤنهلرزيراالبكرمنءذابراصافاروبهمهـببسهعنالمذكورفي

ؤءلزبئأفرايىادالذلمؤأنالاةوارةبارزاءوجودةداشاذاريرفىتاوكلأامن
اتودسينرزيرحماممعمطوالمحممابثحريرألمحكومةاووجهضالنازلةلفص

وصثاواأوروبابئ5لداشطاقاتوأرةخماالنالىاتيسنيهأوالزسحوءآلنكثضاف
اعتىاجاالقرامقوأمناممهضأللألمرةاءممافهصيمشاترعقثضالكلان

لمبسلى
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ثشاواسالىممهاسايانئصشئملواءلىسوأإلذلنصيرداوزيرلرسى
يةلماكرلرممنداثءاتنىصذلمكهـاريفهوأاكذلاذهبجيةارضارةزنافىا

بذالمثألواطوترتبءلىتؤرنجمةالمائةمثهاعلمهقوطةاطاءلم4با
اكءدلاذالمأمواياعفمنالءوالاابأاب1افزجينالمايونيدءأز

يدهفئنطرمفكلأشصذلىفغلمحاباىبلمةازباالمنصقالفقرايرالىالوهـ
وناتصهكؤفرسهااصقراإستاة6الىووءةيمأطصلاخه4ءنزءلغءسف

فالحهبرواستهاآلبولدهولىافاوظولوءلقتهاالماايرجعؤثهزععرفافىمثعانلوا
مةرعاطلمدأشضةسهءتلزامائاشاكهنهلماشمئوادل4ماونماايمئر3ابهءت
ودكأيالباأحوردصباغاىحااالضبيةوللداولىقاعاااالأرفاعرةثااوفى
واردءنفهـاوغيرذالوءبلمسلصإالاثؤبعقديزشاكادءليشماركهنهالوهلهدا

عرفاةالهوأطاقزرتابئووالهءلىءلإدفيءدةالثراأةالىجمألفىفصارث
وداعدءظافعوسلاتمرفىةاساااكاليةفىونهينلهوهءنىوأافىصادانمممانإ

ذالثوئمالصجاالهتىكايزفثريالمإذكورعادةثوالن4إعاابوأغعدإدأبئ
كيهمساهنجازتءاهاأنضأالرفق4ءهةوؤثراوعيةسبةلمأذصهوراةثنان
لأهـاوعاءلواطفىبعااوالاالثحالىؤىبدافيحلمشبوب9واللمطا3ضهـالؤما
اربمءنلوءألءأالمحمن4صمالراوافرةءلىااالدباحصرواؤءسنةصاءلةلمانه
تئاثصااةأكلطالبجةمينثوثتحىالذىءملهاساالاطكابمعفضشينثزفانهانلء

فىيخايئانذفرلمجتحهأربايدالمذكورأنمنللمبماووجاءأليطاين115
جمعنئرإؤألهالىلفقثاكومةالحأموالبرخالصلوزيرجمالرأئحاثمالمائة

تيبامزيزبرءئورباشدايفميمالوزيرأالىباالءماسالاونارةلنةمالماالانباال
نايهاايرسللضاواألمالألكرهبألاقضاءالمصقىوالمصاسلصهةنىله

مطابمنابطايثمرامنألنافىصاءتبايملااءاصهاءناسالوزيرأعوانه
المالادءنلىكرباتذااضأجومنهاأرتباثأوااوارىامننبمرااقوالهام

أنغيربىنيدمكللىمصالوزيرفىابئلىلطداةالظذبدفئلطاصاوزيرأاإوبرفيم
الوافىاضاللكرايدصعلىنميمالمالوزاتىكرمألةالثذاثربرآإنوكما
خبهدامحلموموذالائياأتالأمنألثهغيرأنينالدفهـاااال4موفىيمنؤ
لههبرلانن39ماانلىءل11ونهأءكومائبئهلاطوزيرأطابلىإمرجلمإظوأ
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برزوااضاثاأ4لثخطةنثلديونكااابأنبالابهعتاةيهوالىالىالاها
ولماكثرالظذلمففىحاةاالمنيدةاششدخصهكأوختطرقاقعادأرمنزنه

ةويم12اعدةزلزم4وامالهوقلىفروطةانهىالفىتالطامنصالةواللقبا
أؤأثااقومالهؤاللمجبالخوأمداريقولالوفييرءبئرمقهكانمنئثجوعلرالىهـ

ؤطةفىجهالرمقواإطرثتجيضةنارفنايممواأةالفألهـاهربابايطاللمطلىبا
شاايمالىاسكطىفامانبالاصكأتاآرادلكنهلسبمابالمالبسنهذألساكاهعنمض

سابهـكأ3إئةغوألفينبالرأرفىأىأرضاماشيةأربعاأوىنأاصانس
ىاثاا8كاطااسنبمالعاذخممونل4عبالواطئمعووالثنانهائةمايفسيةكل

نهلعفىوانقىواتمزرعقاونتجأنشرطهاومنططاةأرثةءلىءدرب

جماومايرلىماببماتحفىواسطةبدونوالثىآلأسدلئىاآتعأألدا
نجنةمخايعضسبررتفميلالىيهومةءشاقإسببذلكولزمهاتدوشافيالمحييانا

فىصةاطاءقيةوخلوادىاخاقالىؤأمممنيديةسعاليقططراحداثةيهيغمم11
اصراجبللضامعدنأاصإلمأسثيروئخميدفىشاعىككببهضلمامنم

ألمكاداعةالياثاااألموهافيهااتحالتىةلدبالجداةاأرضلماداكترى
بهاسكدمىةاقااثعولااشهامنماتمفةدنشأمنصارجةسعاراالسةسيالى

رالقطفاوجورلمالاومكدملونلداشدكليمالمشاوزادتحثمألداتحآاوعدمافاثدةا
ثهركاسادارمادؤجهافيهءلشممنءفإللرإبهقشهـظأماسكلامنصثة

العامةمديوصسلعهمأثمانهـلهاقهئبألحااعالءتةلخطباإلالوظايوناد
أموإللرائةثؤبنآصرففضةاللرائةاأأنالىاصرفصرايياغرلقطاالهل

ومةالمحرءيممانفاقاملهوائثةالثرداألتبعناالىاضأمنلعرالبربة
نمغشلباإخرووقةاهأحضألىاادسيةفىااكةااآلقيأنزليرراطالمنهاوايثستدا

القذمازأدءلىخسدىداليينتسعةألهالىاكللىوضاعتإلالىاتإللالىاؤف
شتطجالمحاضرةلألمحارفيبايبأكثرماوأةخصكةازلكدؤعنمماجلب
ااوفامديونطابفىنبشذدااليهنطاأماسلىيكواطالمالهـمءنءقسطهص
تثرالقرأرعوايمتثرضئهايثمةثوءاطعلطةانسماوىداالةلقسلاورظع

درفىلصالاونصلمالىايهوميونباؤمميتنبواالحاالهافىاثمنخناطلمج

تؤبنىواوالىمثيةتناممايمماللمصدآلنانظقتفيىافقددمابهـبأش
صومسيونا
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بامرنالمؤ13فاراإهامماابرليبعءنلرااادراالويرةلىومسيوناماليا3
ةثالابةلإلةاورءلىاذصراللموألىاممايهينمرثاواأتامعافىالمؤيرخ

4سةاسليعناالىفيلمؤرخارناأدرلهالذىايميونااالؤللفص1

ونوصافياتمافافىااقمسلاألاتارئجفهرأمأهكاضرضافىمجتع881
ثئاالفصلاألعقالفعارواوقمالهلمقيمتهيزينبنسةلملىكورالىا
اعيهسافدواطانىنعصوانيانهاوهىصقالااصرةاعلىيربهبلاهـابمتى
طرفيانهثيذصهأيضايعلىناأنفىضنميهئنسيممفراضاوناظربالىأننس
لهاتدمرإاهبحإيمفهوأالعيلقمماراخفصل1اطوراالءصضابىولةد
نرادلصسلعامكللالخاءسفلااإهاذتخاصأنولةاريداقيا

ورقاعةفيلماذاكراااعاهاواداقيالىخارجةمعدلمةاالديونعيقيد4ؤب
لىصاكللىفجنتراترانلصربىةفيااالدبونوأما5681موط681لممطمال
اظدننالولافىلامقلىيصاثهرينسذذلخلفىبهاإلؤاانالمهاتذ
االطألعءلىلهإامأالدقماههنادسأالفصلثلىالواولسترنسناالتبههـفى
قاثذلىاتجيهالمالوفارةفانوالمصاريفخلاإسهيالمفايحةاغلمجاتجى

باكابميامعةمقاولةالدخلاحصزروعانبعداحامأافملثاالصبهاأ
لؤجةءلىياالالمداخززبعاميلءناقسبمإصثالدلجفااسكالميهاملغأفىالمصاديف

لاتتجريدقالدالطيكبعلوكذدلالدطرلىفلمحةاباعتبارجميمعفاإلنعهوجه
ملاة1الدلونااألربابغتإقصااانات6اعسكلىيادسهسازصينئا
لعموممااآلبالدقيملةالمةوالخاتيبيألتاثأواجمحبهعلانللعيالصلئتاءنا

لاعمسعاقاللف11تامفازااألفافذاللالمانةانلزمماتبررهوء
أىمنيةكرمماثذااخراجديغدالغثهـالمهتئاهمنالمماللةيلاضمدبههيخقيفلىيتولى
فلرالكءنذالاليهـويضتبصداذالفىورالذ3امفاالعوانانلؤع

حوىينأدةكوافقةالااالذلكدسوخألسافسلولةالدنطربئااذوااتصجوأ
زجمفودةلدالمصارايئكومسيوندلنيةأالذىلمبلاللخمقافىتخرجأئشاكرالةا

لىاوزالمأليانينرم7لتذااؤدوهذهصلاقمليهاالربرمململكومجرناممااله
أمميفيةايتربرصكلىجرواطامتيلعاشراالفمملفميفااصاهماكةظفىلمحددا

36مطسائرقاعلىهىطعنبانبنوويساأفواوجممنفبياكابعىقىاال
قص
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تماسلىامنوإلنالنسيخيموينوفيعهنذأويئنوه06مو
أسلفيناعرماءلىقبلمنةوفيألتبرالمفاهبهوائىنوهؤإلطلىالداتالديئ
اصلامأظرثنانحلمحؤالدطامثصملىدرتأويصلمكوقرسيوناتومام

اميلاشمتصرفاتبهييم12لىجلروااقبممرعيالمحادىلفهىا
الذىأنسثىريةضروففةومؤافههاءئدأالعالموإفقةقيقهـاوبفوادره

بهالعملواصيمبربذلكممهصةااأللىلمصالحماقبمملااقسمرأىرعدفت
رالطدءاوللانتهمثهبمياهملربااألك2زيرنااذناعثرئافىالأف1

لفباالمذكوريننساوىراأةالىلمانمارالذاطاجماؤلعضويناونعينهأطورة3ذا
فىدىوااحاقةحاثثأعألهلمهضغفاالاصتبتممثلناوقتفربأفىاصاا
مفانثظأفوأثينوماأكنط3ويمتة6831سنةاالولصربهمقاعريئاصادسا

هولامه31بىولاألاواينلدلوزيرنجيائوقروايهيمرنىاجمواهذا
قىدارودخؤنهزيرعياقىفطخاوانساؤإيئراةاوفارة4رصاحب
قىنضمايأفيهؤةالمديونوجمعيولكنوصاأهلىمانأءنل

فؤصاتهاخأبلةم

يفلألسنجيءافىدارارالمنامقاالستقرا

وتدرسامهكألمضبئكملذااسابقألدئ0000005311 دمقيحمشمزيونامةكؤس
681سلممنةإسساردةمنكامقسهاال889

شةهؤفينيزدامنتقرإعقاالسأ
81أل00005215ء

مإهـناشونوتسعةابتى55005096050000096
4096

بامموقرسبوباتالمعروفةخليةالداضاشاالسنا
فزصاتالمجوأعلة

لأالو0000009600000531

الثانى05007690

اثالئا00000871



55388

س505586

5052451

55508303

أله55

85ا5

55333

ا800

أ55

أل004

81سأ

الىاطال0087ء5
552884

آلذاصرالىأفيباطنضبلنيهاايئالدلة

ئفربباالمثانقوائدالةم
تيالم

يوناثيإواألولهداالجمهـام57358
لىثهدأزإئاالىفاةفاذاأصف

الفانرنكمابلؤتمنألجايما
ىالايموميونااابر111

سنةابكله6831ألهوش
هرالذىرداألاهـيرئائسرآلدغه5555559

أهـقىسمالأؤأفاراسألنولمالاف
رردالئماقءإسااالوافىا

يخنهونذناةخاهالدونظما
نعأقملدوسا

ه3أل735

ناسدالدئهمماللمإاكبئقر
ظتالنهالئورةمماريفإطما

حدهلسياهلاأهلانبممل556ء
ملرئاهشرلطال امسلطديي

المليةولةلدالهأمطأماما

أمربماؤفثرمةاماإ2115
االءالإقرمقامداسمباهولاما

الجمةبراثاخرأضذتهالماللمبا211
8634أل555



4ا
نهبينةجمنماةةسودممعمممدةايمؤآلافاضثظئاوالاالةبهكانث

اأاقضمزيداكأعكأزأالوماهوسمتاالتكاوعرفهـارمأبزنافزبعيهأرئ
بنإثيىبئاشلمحصءاالسالاروعمالاالوقافافىااليدكأمشدتاحتىالثسااططجلت
لذىاالمالبيتنلمارفرواااعؤضلءطابنكذصضةطءددافهـ2أمن

فىاالموالظتمفىلهألمالاامافهامنلى5ايريخرمةإالصقمألثأحمدسا
الىاكنهوعلاافمادوآفنأامنذآلهتقدممامىممطدو11يذانناسمايمةا

ابهامكنلىمماضاعهـءأليملمحيواافههاخسؤاااذافتامفوانرمليؤداعئةنفا
بأانهسمائآللىللزبينماخبههلوزيرالمذكواكلناةبهاسططهسيموميابر

دارانهوزيرءخزنهرةألله1بالىوااهءفىساؤاضناالبمعلطاطكانضرياالوعو
النألاناءتصاهلماصاطعءيافؤبهينءمرربآءاوثإيبافبفىلهضزن

كرذلثوذالماجمةاربموذن4أنيا3فاالبدأنمنءثلىانحثسبمرنفاثوزقالعاءةأ
دننالمألتجكايطامبعشهمقاطاقأسلاهضاابصانمآلدولفناءل4مرأبمحةسةله

دارفئصنهالونرجميديئقصالسالىومسيونإيماضمابىاوفمتقوهـمنجدمحزله
قلداأشلذقءنوالءحمىساهاسيهاوزارةناوااسهكوفييأنثأبمثصرفا

امربهومةرمالانالموروءلمهارحقأءءالطاوألىيوافقهفلماليفيراأقورام
نازلةفاهرتانافىعدذالظيروإقىاوذفافءلىااللمنكاؤامحليسههاكلىيمقولم

فرانساخمحاريةتعاللذلكؤكانبروسيافىانهاوادرطبهيربمطابصالىلياألصبهىا
اناوألىوفاهرمالةلحثومبهنولمدنمطاأبيوسيائاصلسددائىنياوالمسا

ضصماياتآصامقباورمرضهاالرقايهومةإمفيهبةالمطلىلمالىماوزجممنبسثفرمق
انااوصأمسرقعةأالنازلةرتفاثمةالسةفىالماثةفىعثريئلفائدةطرقه

يدةجدىرقاط4إحدجعلادفيووحمدهافىالديونخلمالدساحعرصاوناكرا
طماصفصةالمقدلمةالمجديارقأعاننتبلكفعندزةلدبالجدقديمةاألبدافىوثمرع

ونمىاصأللماقرىفايلررالتهااماآبجاهاشاةقدأباوقاحاللدينممداراهن
ياابارسحميهؤةالىلهئرجهمثلىاولايهوميوناثنصباافطادغتجمنذللطبالبا

دمارءالىقاعا56آللدةو681ألمماىمافىاالزوألءنازظعابصجمانفهه
يدكايثمتهريمتارفىدطووإاالكىاعاتفىوءةإللخألصرءثالتى

األمابتماكومةايفىفىنبهأيهوصياتجافلمايردالمثؤآلمنىادليميماا
هنه
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يالىالقممألمثهاهوناليئرالمذكريناقساح4دةيالمحاةرفاع
واطلدامنابئارمايدبمقدلرقاعامنررهبعلبسعونثجمهوساوأزنفيالدنء

لىقدرطنكنرمما36811شةافرقاعوجدارقاعديلفىاتفرح
سهاراجمفىأملؤنررفةلزااإلمماناأترلفظنبهاراالمضفااوابامفئضى

زبرالمغرءنايادةالزتهامأشأعنبهسهذاحهللزورلحادفجهاحبهاالب
صرصجيافبهافبمكانمانجىرالورالىهاةصتمااؤسةفىاألداؤنخزنه

يرالجاستينتقرمناثؤابئثلهعلفاتكردحنةسئرمنصأدةثمهمحيوتا
واصا781سةىالةتوفى781آلةتمتأض51فىونممصهوامندتهنالمنع

بالىناعلهـلمةالمحثأنآنضلمجوابللبافىبرالونرسثمسيوفيايها4أ
لطلبأنلفيبئوممعيمانيمالبذمةأطااكأرالنياالدوأنرةالمذ3ء

وءلىااللمذكويرةالىهحصاباسعءلطاألطمنلزمصاةفشحرىليياناارالنيهن
أطلالثدئلىواافاذنواجبماهواابةالمحالمفايمىنهاهـردةاوافلمالىلا

منوكاةالثهولرقاعاتالثيمالتورةرالمذصالداأنعندهؤبتنسيإيهوامايه
المنقدمسعداحلدارشمبفبينور91يخزنهزالوبيننانةبئميهوءالدىالمعلوم
3681يساهسنةن4ةؤالتآةدمهنيرليالوزوانآلءمموعمعامللمه
مننرارةلوقافئتيالموهوقشسالتئساالاآلثانىبرإلصلطابأنسيونايهوفظثر
دارارالنينيطلبةورالذالىظحأرفاميدةبرذكور11احعدلدادرشس
حينكشاطاليدرباماثصلؤيماطقىجععهاىلتى4آداللفيناأرقامليةص
ثافىفعوضن1الصىدناحيدالدءأرءأداوزيريخزناروةرفىإاأن
رتفعهانازلافىدلدسائبثتقربرأمفصألفيايهوءيوناسمونءلىايهاأكهرأ

لمجلسةتقرجماؤلخض3781سنةيؤيه8فىؤرخااشونوإفيأةتقريرجاس
يدءلىكالضيشيم4و681فيرابرسنةافىكبرةالمذ3الىقاحأن
دااللمذكوزةوامةلمحا3اينبتعلواالمحسابادفنهافىقينيارادالدممكنأبفاايضء

فىنلقااحاالحلدالدعلىطاوزيرءجهاروثم7681سنةمابه71المؤرخ
بالههقوأرإلمحكهـرالمذكمودآفيراوجهاورمكللىصلمذاارقاعممالاسوانإسبار
ونثلرئرالربيماسسائرمنموابفدخجوطلبعلىأبئءسيونأاكلرأىوانلونالد
لألهنأكاضلىصيرالديخالمبغاروثصهاوشينرلماغأكودالمذ

االعحارئيوةص41
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اثربلءحبأافىطفمصداوالمحصرأبراهـأثؤلةومإلصانالهالانهاإنابظ
اقمهافوااجهدارإخزنهألظاغاثهالهيرالدفيالوزيرفلتعمبلدلهريناقرا

لمىاذلموالمصاهفئةلداسإلهتةادجمميرولوزالذاطفمضادحدينخيهاكلارز
االمئناعمماءلطوزيرمهفيلووزيرهأعالرهجةامنلىالووفأمنأليزلهسهمن
يونجمزاسراثافىلوالىاوراشوافى11زناقاعالىبهرواجقىوايانص
وزيراشرالمحامضاءهبىوطزلةاكهطضلوألىابروعرصقءلىمرإلمذكجمحة
انماالهكواانلهوقالوالىانتهراانديدافىشىم3ييهؤصيوناراؤسق
لرأوزوتبفنالموصاقملوانةايك5لذىاقالىأوتدخقسكئتبزبفىةبابونبم

عةرافىالألهإلكأذالألئرأالوالىتبكاؤيعزلانهيظننايهنهمههلىلوئغير

نءدمةوثانرلةلتاؤظاوألىافئ5ولمسأ4ماطإالكوصووادحامفوهرطاب
5921ئةيهانرمصفرةعزلهأبرمهاثابخججسانصدةلوزيراعرلمناكوفي

ؤهـصاءزلهاحدالبألرءتوارف531فىءنةالونارةمنمبتدهبالنءورد

لمحهناامماإهمقمنانعلونالرالقحثىمن4يهغلشدةبذاقنضميصرقداوكلدان
واالخبمترلةصافىاةاخالبنانزلةمأوخبهونمراهاثألئةصندمالهجمولانه
لوليعزدهدءئددااشاوزيأتدباأتحؤدة6منذالثةاىآلداءثرلةااك

لناداؤساومزنءفىءثىلهباجملاوادانإاتآبمراءداالتكل5اقماردااهذاثذال
لىنرراماالصانبمنظيلىنفرافىيما4يدمءازباصوفرشاوهنتهشطاصخو

ينوصاةلمةامادحمفىالراجهجماانلآالةأوفىلمثصبعالىراضدةانمررصاهقمن
لىواالروالىدهميسافالحتىاعهالرهبعهووذصيروداتباعهجعللىلوااثفاش

ؤزيراترايثهفىلنىنداصنيحبدأمماالأللملتوصلافىبفلوالدوذبرصالواتجغنرآلئاالا
الوزسمهااليؤعائالالمالائرةوالىعاتيقنثادارسهاونحثارةبهومةفى
بتذاآلكهبراالانجهأنعذهاأكأاوالاياهطيملومةوالملىاالأءمالىورءن3اذا

هدبام51أالالماياالمسالمناكذامقدوزيرالمالفالنبهايدخمثتوبهاالمملى
لهألوظيفةالقبضءانهلىنجطسمهويمفىاقالاالشضويقاغلدهمصغءلى

فاالدااللاافيمالصرلرفاألبههـاباندمواؤوخالااظىءسفبئآلتق3ز
ذالإلديئءنءباهتغيرخيفياادصهالىمألؤءكأااللأمحلىاء4وعايمهـبةءاسه
ومفعدلمثوطفيناخكلزلكلاشرءالوزارةخصاباههـظالعادةماصشلهملى

لذك01
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يفثىاؤهعضاواباىعلىنألصبرأبوالىادةاكالدعهوليكصوصالهاسهمحاسالذلظ

زيرأنيفروالواهراطداضتاااااقاضىوادااتربئدأيئاأالننى
ودأصلمحيئابهايكرحاكهافئتطلبعلىلعصهومةاووصةرممصودلثهكى
لأرشءوياطغبمارينلواطيدعواداسالوأرسماالعظبالمجامميمادرسا
نازلةفىلالمأفدالمجاسبهـصهؤثميهتإقإاالوزجماالىباهـينءكهلدسيهازيرلوا

اللمحضورعليهالحاالحضوليولممنعنهافاءطفعوجوإبهأبنهوءالتوجهةءلمهابالمطا
وإماللذهالهالمجبدنهااعمأءدجيهولؤشهحمامايالفرآنقئمسللىالأري
ظلمرمكايولمبألدحمامأحلاضاليقدىبانهبهوأجالطابامنلفملاصفه
الهلباسافىادخلفالطنبألصااارلأءولءنهءنصلأرسثمازلءىث
صلهفاةالمجاكطومقاإلؤفطألناحألهسألدأماأصءمثحتلودافهلئسلىاا

الدبرامأحخالصيتدالوكيلايألونانيخبنهامرلىظفةااتالطءومده
رارلوزيرجزبهاعلمواللهوداوفهات4وكاقيثهسافلهواقاللهبأسهشاؤاسضذأ

4وجعةبةلساااالممسالبئمنجمرئولذىاىلمادسيإثافىابنهاأوسللذلك

عالحههةقالمحةأانالماوحيثءلمآلتشاءابامماهىوعبم4وأف5لدوانضهاله
ئاليناللنأصأانسجاناالضلصفالاءحسوءةمهفاطعاابافىنص

فرمقجملىبقحاءذىئىليارهوفضمقدانفامالمصالابيتماللالمطالنوقوء4
انماوالمجاساذالثمن4عابمدراطندال5اةلةاةوألسلىلصبربايدهلد
يلاةالءفهمىسارهاجهبانلدفيالوزيرسعيأوأمالبهذءئهءواليؤنتهمماتبيما
أمرهنبالماالخصدتدالةمةيراللمطالأانيشيعوفيبعثهوصاإلممنفاوأ

صوهجمنئدايونارينوبكورلحااهذيرووقعدالدألصحاابحيث
يانهأتىهوماااورة
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لطفرة

0000053

00000055

8

ايم0505

اله

0000051

اثهلهـمىامامئهماسح4ثمصولحءلذىاللملأ
هألوءةاط4عغ

فهاديان
فرنلط

منامثابآلئلدءلث4ةإمما
يأرادبمر00006001

ابرقهالنلهابرقرضهبغيةوهاهـ31س9م3

عينامادفمه000002

ارشاأأإممهـماذايراطأنأواا86905
100000031

خصفطشكلاعااألالماليهينءفسيةلىقبقىفها
رالىيخهؤآلثضالصبهابامأالولدنوضيمةونءاث
تبيم41قيامضىلطإمماتظبنرحوكتباطابأفى
اضغاطولنءانمارريئاتمهوسة

دأاصصياقاألتهقاطهابلةعائمنهقمااسماخيما

عيابنيدةليهالهاطلذاأصثةا

اءاقساصاااليدخولمفزيمنصفاوإينالةضوألمساربهرمكىاعلىلبساقىانيمفى
حهاشئىةجمنامهادأكطاقادجمااانالخدكراالؤالفالصالدعوىمفاسعاضكاليه

منباتالماندرأنسذها11الكاالءقومابأكةألفىاألمايهطامن
امالكافيفادحصفةصان9يهؤألإلكااهاشستهاأواكانثثسدلالربصرمهالرالةا

زدإلألفالثمائةفواطبههؤقهـناهكراالقائااتىنجاثلتهالهويهومةصاكاث
أخذلذىممنالمذكوالساماىالاصاماهامةفيسأرمقخمهافئخوسيةلؤ

مهة
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نفيانقعرإإثارااعيئءئداسغأرإخخلىكالىلىاالثصالىمنآلحمبعه
لفساأالفألسادعوييافىساوعزرنفىؤمهيينمالراولالمذكورليةهرنهكة

الوؤيرأناسكلاخبادازأاداسبمالوأارنوءباانجمسثامهالمممنثودتجا
كامنونافزألوعثرفيءاأفيفوإثضلهاصشمنليهريتبلءشلهنكورتمإذا

ثمسانعاكفطبانفىالواذناصدرلهلصدحانبهامافدثممذىالدينامىصض
وزوجوصالزانجاؤههووا6ثماثيم4وداواارجهقماسواانعلد6لشاأينيذو
إتهمدأحىنجروجمسمعمصهىدجمهنولمإفىلواالةعاانونبرا9ألعابفا

فيلوزيرضرإاسياذيناننيهبالواذطعالاااليئتءبإسطروإابمرضا
موإجهـمنالاالمتامءلىدالنهلوالىالتاذنافالاطفث5ةايمبصدهولىالمة
فىفرأده4احالةلىالوزيهىالمذكوبإقىووزارةالدينءنجمازيرضلواالنةالىةصى
5921نةيؤفيانافىبواالطباعهالءنقاكرددءاثتمرةةإللمارهةء
هألمجاابناهمنالوزيرأءلههذاالوزيرخيرالديئوزآرةالسادسألمطابالفد

باشاأحمدبقصرإوالىلؤسشنىثمةقمطنطيأباثوقازوؤةافلبصالساطةةا
لى5بيالأقبىصهذههدةولىلميةماومقسلةاتجولدرابةاقيواة5افرأالبمهلوا
سعصاهاءأفنةبةثشافنونأفىيمشاركةيخاراةواسياسةوايةصاأونةاالهتحال

اكركيةرفاباآلطمربهافىاؤصيهنؤجموىصافرااناالبرؤثبياامةاطاواها
وقورأةإلههعالىمطافىالدينفظاكلمحاهالهوامةوقيرداشرلةايددلف4ولفرنساوا

تطهاالىيشاالفياالعنسولاةاحسنهرفةثافافاحبها4ءلمايظلمنلهايشكط
باشاأبهـةملىةسما3أافئافىآلفيمملاازمافىرأيهاللتهصلزلءنااإتئا
ائهأحمدباوالهثمابنتهفىسصارحثىدانؤنهصطنىلوزيهىاوقربهابابهةالخ

كورارالمفأحمدالشارسلهالقرمصالاوزرتولا6شهافيالةأميرالوأ
العانةلالمرلهكأالىثاردفهأفىءفهيىرومةالتالمحزعبهلالريس
ولمرحهدمحألداارسالرعقاناهئاكءلىلوثاةاينعااثدولة

رلجهواالمهفوكلنهاحمدباشامعأالوالىاءالثممماهاالبعدعرضلمجوهراتايمع
معقرصقةتعقدلوجهاتاصافىممفاتائاودةبلهكقرةشاألسةااسلبخيراا
فزيمنكومليؤينوزدرهمكاثايدنياومليةدمأربانلمجوياوإعلأطدياناىسا

لقرعقكيفيةلعقلىالىالوماؤمشهةبرإهممماالو2افىشهإدباينمتاجمةذوأش
مممافى7
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ورىلمذالىواالؤفىانافىأراوافىايفطيورإجعاعلىالمغثمنالمسايرشروما
رزيراوالةاالالبهظكاتبرأوقلىلقرمقاعدماعلىباشصلى4لةووأفقه
فىءدملدينااليشاسخكلىوثيهرأىمازصهلغرصغاهذائضيافاأدابناحمد
ربئةسشااثىرفىاوزسالمذغعقثمءاغلةوادمنأمألاذبهاهـوأالثياالسه

امؤداءورفيأذصوذيأاانأصالبالوآفىايبئوعيأدبئابرهلمذكقةا
ا4ءعفىونجماأل3شةومنتهاها1621سئةصدأهامنينةخصاهه
المميافالىبهنالوزهـأحملىفيتأحمدباشاورأوالبةعومعاعندشرحهتقدم
دتهذلمواسثبازناصآغيةخيرالديندمنىوابنءيادوأدولوضمنمسهاشاهاذئ

فيثدالوالقالانالىسوماالوأمروالىمنصدهجمألئؤمأااصلوقتمزأفىالمايخة
أسافرأمنينلدصيهالوزلرادم2731سنفينماغفييدنعهراعالف

افىورقاورةذعأهارلأافى3ةلهوسكرفهددبايشافاءمسالىافىافهنشة

رلبارةناوطوشثافداللثماسيفمىالالمذكثصرةفصومةاوعادالئماميئالفررتجة
خسسيهادريناسديمءلىأدانبرامهـام37شههةدكصاحبمإتلمم
ارةمتعفالافىسكافىلواادااخوزارتهفرةاجامكتنىدؤشفىاقيلدصيهازيررا

ةدآلصصزبواصطاطةفطرافىصأءظنمئاىادىالمقالةنس
أولنربردففىيةالواطركخجمهبطوضؤطبالصاكاارراقيثاوزارة

الذفينبالطاماقاخآوجملبألمفرىبرفيالءايىروكائذلظعرفمن
نسىأوبئالاالمإفاقاءلىمعامهلصه9بأللبألداقحهنرأداةألوأعلىتما
ياءسحويةضاوالرمقاآلكراهؤنهععلأبناهبااالذنفىلوالىامنة5بدنكا

منإهااجمةدهكاشاببومنهبعلىثراثهمامنهـلوزوبالمؤااصبآ
خسلردهاوذاتهوصمشحياتهإبناهءررةأالقاهاوؤممابمرةءماصخص

لمشهاومنأوكراالرمقالفاهفىومةيملىامعأونراضىسناؤهقاصحوانآءتغؤت
وللدالمثاؤالذكلىؤقهاونجاهأوقاعةصهو2اخفقند41كهحةبيرن

الىادىسداقسنءفىالاوويفمبدماالؤاااحاثروشحلءنثغبمذالميقعلو
يةيدداألدواتامنسفنايهاالالضاجنجمارمهـالأحدثغمةسنأبهوقائم
هاظىوةلرقأاأوسعينشقمصرجىبسلئيلمحالىهإلذىكفالوأبفمييهو
المثيةلبسيماكراالهلباسبطحاموسسناهامهوجعلرقعنااونمادةالالدامجبنىو

أأثث



يةلحزإجلهأنبنالقأثااميادينرسأراذعأايرذاوثاسكهداألمانكانا
الوالىانققممصاناثهايسكىوءدموفصاحتهبهرهدابةسارها3ءثفىلطلانولممدلوا

سمأكااالنيمتشارهسم1ومقهحبمالرخوبمانزغثماهجابأرأدالمذكورلما
هافىتآلراؤبادااقشطكائمضأعطالواالالفىمبفاطفمةفىءررااللممااادهز

هذأطعاسوحسطيتكتكأثعهلمجنافائدةىاوقالفيلدميهازيرلواسفشة
علىولمسالضيافاأبىبناكزيرأحدأمثيارهماببككذارأثزيمسادمنلبيا

فرمانالبةل11ولةادورأذالدينعيهوزيراأريسلاثالادكذاأقماهـا
المذكولىنرألواأفواماذتهمأهودىوقاالحنامتةاستقباةلعافىالىلواليةا
كارالتجضهيهضألذىالخاص41يفىعكوايضرالدقزلوالىوسأبنمواا
طفىيرماثايبالرزاالمرزسمدفىاءأجوكلنااسقسكبراالمجلصرالسةو

مهلمقاعكاةهراطفةيفةلرظاأخذافنهشكيراالولئسراوأوهسذا3الفاطخب
يرللوؤرحطالقهرحمهنصاماومنطةاءإكالوفانارفالمجزيمضاوءفود

أساأأعضالىالواسكيهطفهاتأتمسامادبقالىنااندمهءفصةوبذالفيصيهالدن
الولاسمرإواهمجضفيلبهلعلاقبل3ءمناموؤقاؤناة8بقرمهرجوأنضاالاحسب
إفمانصحلفااوزيرأحمدانجهأبىاذنشهفىوقاللديئلوزيرنجورجما041قاوفام

اممانارفصآحةابياناحنمنجمهـؤبئبسعاواقالؤناأىيرهستقصفىوأبدى
بالفضلوأعترفدله81يشانؤدالتهلفالظذاخالىشنفمحاصااألمجبما
سهؤاويئلدثيهاوزيراراواالولشهلىالؤفىثموئرهمماالهانسهضنكل

علىضوعنقةهلذامردنمااأاناظصنهرهوقدكانءلىملوامموالىباالسبم
ابدأاهئقاداألعفغزأهاابصائرافىخاويةالحاللناءبرمافقدا

4ضرمبقكاتصلسالوزيرابينوإتضادبينهابانحتاشهأنالىالمفاسد
مقرااذاألءياالنهصورالسالجالىالمآلانساىأعضامألمجلسطردتوأ

زيرواذالئوقالاصهينامنفىكلءفالقوةآليامالىمنبهفىايىةاعلى
فهاان4وءفاؤنجلهةثىترداشعاعاىشهالعاالمجاسوأءفؤاقاأىدبنأ
وهألئدامارداوالددثلبوااإبروسهوأيدويقالسولمحافيرإمنهسهوالىاأرسفهثماغ
ئشائهاعمالهاكاانيألشينامنيهابهاأرعطمالىءلموعلثههيننيافأفيالملسالمكا

المحاصلمجاساعلىعرعقيهعضو5ئاهاوفىياألرولابفعاضنكااذوسديينقوااا
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افىءأيهيةإصااأهاالهاأآلففاجأباالفيامنصرفيفوظالىفواضلان
أنسبنرضالكأمبدارمامورهنءذهممامغيراهلءقابماصممطكللبهوىال
كرااهسإمثااةاأنورأواأجممافلعأرقممرفأالرقافااؤانن40عالتهىرة
رجماشلموممهيصنلهلمصاجمالحامثاةابانعتلدينثياالوكأيرخىفالفومارقهـماءق
بذلظيفلمرائصلىجمعهصرفاشرطينالمىلنميبانفانالمسالبيمفمن

لصرفالمالبيتخلكالنلىدااوأماادكربغكولؤاقفصاقهيخهفذغي
اصريماذكرشمسكلىلنصاباقناأرىدلمألعلمجهاالثرئئىكايعلمهصهيروففى
ذالظجماليأواوكاناملاافىوذواناطامخايقالعلمففرةقاطجممهالوا

ى1ااالدلضاءفواالإالءوبدمثةوانعامةاء4دورافلإوصراياباألمهءن

فىرالهاكالالذيرازلومرقاآلكبريصجماألهـااايسالبانىصلذايئوكقالبا
تأشوفياندإلساسافىةسالىاإفثفىاأببنيرالرزاجؤطرأيبصص

فىيادةالزهاننريااللسقشارةكالنةالناضاون13بالدىشيدىنمعقوالهماط
ارزمبشثاخيااكثرءغأمالالىكاأؤلافئلهابازواافىتؤدىنةمكاالامال

عقدررأذاباعةولىاالنةعااالدهامايقاربائاسنةلعىادفىنسوالناسا

كاألء4اغماءإتنفتحبلىصلىيومدؤابدخسوأمعدينالةةاأنىواكصبا
4ابداوجبسمامحماممائهأسإمضلهمكبرأيضاواطالااسفىافىشاذلبمةوصرح
ةفياذنااوالوجدثاشدرأكهمماسوالمجثماأنيرمسقفاث4رأفىاقال
فييرالدينزيرحممواافىؤبئقيإامألألماثمنضةآلوفيوءفى4كىبتءنر
الىلتوجه3لىااالخحوبوءيئوءآليمكعالؤتاطأل4ةيشؤوناطبالءمةافلمه

ئإساساءبئءشهيديناقنلدةطالمرباكأوغأوءثدمابدعثث4لهسدإلمأوالى
فةفىورأيتلاللوأءلمهميهوضهعالرحبهبذالظبعدخرالىايدألذرشىو

يروزالهوقالمائمسه4اضرإننالذىياففاأبىزيرانجااوكطعاناالل
لحامةءلىالتقعوانذاحدألبأسيكونأنالتهفىجاالحيرالدينأبرعدفالمنص
لاليشغطارزاظمانالىلح015االن9عألالىولهطرروإهـاالشعالاهـ

أمئالفىولهاغلديننجاالتةفواللطالغضب4وإهـوكاوأنإلىافاغئاظ
يرممرطقلوزادتفىبينهركزااناشعفائهشاهاثيروفئاقدالواعنصامنالذ

منن1األءاناتهكممرهنرأىفىلداضوالءبنئاالالقرالةهـادارسمحزنه
المنوظفبن
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البالدءضاآلسياأحوالدنشئمواليكومقءههرونهلزوواالهالىالمنوفافهن
مطالعهءلىاجممقبلأمننجماصالااحةوارااتأنعماالىيهمىلمايقالايفيل

هوأولىكألطلكالطأحوالمعرفهاساالشااأقومكبهافاجمفمفاتأواايهنبا
أنخيه8اساالذفافصفىشرعواالايهافىقةكأثاةياإافىخب
وأنمثقأموإلهمابعافىنمااالثددنإطثجااقبماةلشائمنيدةازذاكلالر

لمافاملقعيونونجالكددلليالىلىاواهدطألدرلثفاقلوذالمالىومبشا
لمثومهـيهيىطكلةقبابنادثيندةالااانماءمفاهلهقالقةساجمالوز41مايىالح
دبنىخنتوافغنلطفانقسدمءلىالئايوالدفرثهلأوورشواةسسيايىسايقطرثط

دكفاصاله4أناءأهالطهقائلمدناالوفىكاوةءراافىاصرتلطفظوانكطرأمما
وفوأفقةالحعصالاالالتةلمسىافىيداللرنهوايةاغاقدةكالاطوانىمامضعءث

ائيراقاراليوادخزنهآلوزيرمصماخوأنلهمقالدينخعهرالوزيبرداسمافالىأكصا
صةريايرنجييهالدفيلوزااكاذذلووتمثاطندةسفىفغةلمالبداعزلهدهوفاعاجما
دءحوان4الهاتاقصرفتنسب6831وهثىسنةالرقهذاومنونمءإجما

لمصعاباالكنهمشافاذلكبسلبفيلديرنجيرازلواوتلىصده3وعنإلساابئيراذالو
4ينرمدمفةبالمرةةلوزاامكنلنفمىاانلىارمراد21خزنهيرمصمااوزش

المالىايهوصيوفياخلتداانالرأىالءسالايهاندفيءنزيروادأاسغمافاول
بتر3فصولصرشثصةثلمةثاسافىخلاقداالى4نطاؤعؤآليتعماءفيماية
هوظيمميهأءورتفىفىلهتقريراموكاالهداسفانهلودونوءسايمازال
دقسارالوزياأضاغاوؤقهكونجؤالمااللالالالمىالمفىمالاامبافعغمن
أمضانلىفاشضمساأآليهؤاطومنباسهمةالنصرقبموضألىؤلاةأل
هاسدأالنلؤقتسيئلطوايماحمالكلابانمهـهاسهلىانباالماونسهيهوها

اشنماماابوالحثءوابهليصبافىالسلااتتؤجممضائه5اآلفىوءصليئاتلؤف
سةاطرجالخبملىالوا5حوويختهاوااطاواااوهمافرأئألئةولال4ر
عطصضافسهنباأبىبنأديرأزاينفرصاالامننالمروامعارمقو

صلىجمايهفبالمجفسالوزيرخيرالدقؤيممأصهمالمجالرافىفكلساوخطهضرأيته
دناافاودقىددلضةوأنآدمةانلىزهافىكثىفىدفبهماقالأنالىإثماالفات

أجمعأللمنموبئأوأنلفصلافلبموفىةةأفانصماالعانقبنءونمللبالكلملى
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فىمدمئلدمأمثالىمنكيزىبقدمرناصوأرهانامنئبرهةأخدمأتولواكابيهر
ارالىوأمفاغالمومأنفسلىواةحسبهعلىصنهاألطلم4خيكاضثنإولمو

بتماءالصيهوافىراسممطازانوبذاللاسقةاابوضاومهاحألوءاطلمت
شملفيتدامدلاوهويستدممياارةاالدتحسنيثدسصلملى1اصىالياسالنوريئ

أشارلتررفلذلكاااللثوجمهقىوالهاذالااليهعسوغذاليخبمئايهؤسيونا
عضقلهافاةوثممصيونجمهـثاحقوقمعهىة49بوبوالىايرالدينءوزمرتا

زيرل41رؤطفىداوزصفةبونماونثوءمىماربريرفولؤهواياءونوءةاطض
جونويماشمدمةقلوةدفجالهجينفردوحفهـورديشاكهءتالسبربحتا

أىلىذاظجميماسخسنفاالماحدااألعالعجصرهبهوبئوالوزارةمحهـلالى
كالأشبجمالمجافشصتالوزامكلساهةوعاجمفيرخيرإلدينالوزلىإوووظف

ارةاالدبشهخجهاممغوالكبرىاالوزارةوهىلةالجمبمارةءالاعلىنارةوا
انالنىاماجمالمبافثهـيهزلصاثرشميمصماالزالوأنءهـثنفقاالنزلوزااالا

اقساميعةأرافىاوزارةهاطألادارةهمممبدونهآتمأوتعقاواسمااالصالح3مماصاث
ةاأآلسيإااالءورجممايهحإرويرسسصءلرتسالياالمأفأفا

المسالىمهؤصسبونالتعاققاثادونونرمحهومهاطلبدةاتلاةالمساوأحعالى
منارميةإتكاثمماياقليهأيرجعشارتةردإستحتفىاكحملقوا

هايتماقيهايرجعوصادمسةإسةرتحتيثالئالقمواابهمموافافالمنو
سةرياتخساوابخأاقمافافىأبالضمضماشحدهذاانميهالتضقوقبا

بصرءيستقالوارلبارثىوزمنملىكاكاالظادجيةتعاقماليهاسشارويرحع
فاماأذافيرىادةلوزااذظارةتحض4زيرحأككيرإواإمنهماصخفسه
تةذئه4ضءمرتواطصمديونفانارةالداممطصلباقوأمامأدةالالايخغاية

فعلدلذىاافائضاأنفاوممنتفرتقدمفزيميؤالوسيعينءوخممةيوببنمائة
لمثتروناطرصبخفزوننحومااألصلمنقطفاطيويخافزشرفيدإصكحوالهشو

المضرربالخلانايستهالظفائفقبالديناوجعلتتدفعلميتىالفاثدةاهىالتىطيونا
ماموناومانةفماثضةالذممبؤدالمقدارالقىالداخألتطروالبفماغجديداءلى
ليقمالةضدإراصاروساثةانهصقفىفانالهلماميونانةفيوعثرينسه

مارلوضيالدءساكانصالذاشفراخمسكلماثةفربممالبالينةنحولشويا
وخص
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مقوهمرنالدابأنراباللطومة9تجااخلمدقةءوصكأنر3لهوخص
ادواأدإلضفاامحبددالمدةممالىاطبانايرضواالىااحوءصيالىنانلرابئا
االدارةجميسكلىايىالثلذلميديمأشحتمهماحعاواالمسالدارةاهـىنصان
ولؤندؤوءفهخمهوعددهمسبونيموانظرمنامقبقهبونمنصاأضاؤأص
تضائضأدالةصةالرالثيىداااينآااوفومقصلانةميعهكرإ
وفىةثاألولضم1يهينفىاةوالييمدتءداتقيثمءلايمقابا

لهدتقرثندطنهصابأقماتذددفىالسالضئاإللؤاعوالجاسادازةءض
بقةساالونارةاالمالقمنةثالميزاهـسب
تفزي

عةالمبطكهاكاالمماواثافضاالداهءفىأمىلمةةدؤالؤةيع00005
ضرةااسفى

كروءلىنحوماذعلىالمرثاألداهسرأىتاواوالشهموسهعص0503145

وغيرهناتاثلصاخ

4شهرولشبمواشةبوساشءدسالدااألرحب00079001
منباضرةالوالخارجةلةناالدلس51ءزأاالدأىمرقافا5050050

الط14

الىصمفىايالرلىسيفئأنهأكطمرةفىباطايةاالكربةصوو00001
كلعثرءآلةسأيمطجزمنحدةوابةبفعروعثرخروست
نجصرىمي

صفاقركرق54ء

سقادىالكرقهء0508

لمهديةلمعممنهرواواسودمهقرق0003501

فىثنشوالمىبهالدضنااورقترسطكىاأنالدظكر00003201
ءآلاهـأ

اعراتالىمايؤدألىاشكرقا555555

002181
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طتقي4

اتحمماخمالؤبرىءلىأىمقالساؤخدق
آلشسريمافىبرمساخصؤصارباأئحمابرا

أبيرنما3نحصارأواكبمااصيما5ءلىاألداأكلمات9مييذاط
ألاطحألوهد5ئ

فهااصأاربحهكداأالمص
لممكااصكاوألضخاللىاأىفزيعااوافنثالىءاالدا
طرننةبا

راجاأىقسفووإلمهديةتيروالىولمةالزيونقالؤبئ
إمئرانعوضامإفونلىاصةثلىى

لىاقهان4لواتونزثلؤنقا
اإااإفالممقسفاءصوألتا

وقرةبهبووالثكى
دتزبنتومحص

اكادىحلقمحصواللط

ءمنذاللىصكىديىدىألمصدارالذىأىماندالمرةلؤ
كايسمآسا

لىلقهالوطنامحصوالت
سافيمبيثةة2جمألوهامنصاالختومءإاالوراقعراىقا
فوءةسغيرورجمققىقبلالبوثتصاتجااأل

رتلزوابوباطقمارمنامنيؤرجهالىىآالداههـإماتا
الىنوادفاصكرواوا

0005053

وقحلذىاالظماايئاسةاأكلبفىترفنمةنييالميزاهاتهىمقتضعلىساباأثيمؤد
فى
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ثدمزفوسهولغاأبانهغيرمحيمؤفىالضيرأليهوأالتطاصمرايرنجصللئ
الطلبمحخصبةكانتسنةلى5اسورلمبالصدقرفقررربقةسااالوزارةفىضعماناج
لكذمندنقصمااصاناامالشطلزيمانءآلاطجمألنزملطوالولذرفىانافى
الىاانبموسرغأاجهشاالوشكةاثرومائالمثسبماضأمابالوفاهانمشعللدا

انآقدمنصفؤءوينهوستقمأللذىاالدينثهقظانضهافاالعالهأساسا
تكلبانومةمك24يهؤألقاواتفهاوتارالداملمجاأمعالةاخيلاادابهاوفت
األءالزوءحهرنالاالوفىاسنةالمعدارعيهائهافىابذالمايوئإداضباقىءن
كودنانبةالئاأصئةأوفىيونالدأربابلىناهمجابيذكنقومادينمالخسةبمل

يبنمسثةملزؤقباكالتكونائةائاالسنةاوفىفونييينخممقماللباومةث
الوسبمابيعلىافكالكذوفوأنمألإسنةالآلباهـملزكونإمةالىاسنةافى

قهـئةأسالطإصااطجصرءةإنارألضرواقطرومنافضهفىشرحهابهدمئا
بةهـىملالترانلىقيسادقأالإونجامتىرةالدااجاسنةنزامن

ملىلفااياذكورامضالاذازاددأيضافامثدةفاعإءتؤورىأدثهروال
منرقاعيشثرعبهاذومانادءلىااالوصتونثئحفتهقىينهفازمالألقدراأ

فانؤينمألث4سازثلدكألءفىااذازاداالعامماوهحذافىسفالقوالدفي

رالافوايئالدمالأسدستهألكافىثقدمبيالقمففاكفهأثمقمانادث
ثلمارظبملعحامةاألمصاعفىسبونايهوهامنلعملانظزسملىهيمؤاطنصرفه
لألمداخبأفألمادقىءنوداللمصؤةالخيادمنانىامقسأوأماوسثهرها
إاصباالممثىبالىظعلىأءألدالجلد41بفدوهلفتاوضاجتواوكوبكاعائمارا

منللعامءفارريثوليفزفونهيينمويخسةهوشىانذفهالأوا
فىللذكيعحافيزانبقتمطاءلىيهؤفىاالىفصهلثوفىالذىدميياضايهؤا

ولسائرالمفلفينالميريةامائلةاباتاوقىلمحهصافىؤآلاقيحيفاراآلمةارأس
اباجمضاثهجاظاللىامنصمادرةبالدخزنةالحاظاالزنبطافانوبمون

توافهالطافمالماباداونؤمبلانهلحملامماءأءفأهفسادمامهاإبما
االجمضداسافىإلوقاتامنوفتفىتدابائالئالكتهبءنوألسافى11المهزاندليال

اظلذكلحوالقاجمضامنلبطاقةحمبيالصاالةاالألتقعمثابكهالمالآلمنالخر
يهيإلمهااواتجمهاندعممابياشئاسقاطالىجهاطرساريمايحتيآلتئان

ئص8
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فطملاصاثبرىالذىصماذاوءةاسادءفىدصدبئاحدأثجبيوطج
ومالديرناباحوالعاقفهذاهايقهراتصهوجهلى3لفهمايخاوقعسالظاهرورا

مداخذاهاقدمءنكومالىاالولينأافىضفدتوقدرفهافيمل8أاهجرى
لالدضزادهابعضوؤاضعيامدانة21جمؤةاأجمانإصةابعضفىثمؤطنثألم
أىارالجادديمؤةاتنفهاروفىيئالأمنئثنهشترسهالهاحثىينا

فىهيبقلمزيرنجصيرالدفيالوئصرفمدةانءثجثثمينهافااالكالمديغضه
رزيرمعاهدةاهذالهـئمأوقافىفهـدقبئواالدفينائمقمنشئيهؤآللما

نةالداحااماءلىمرقالةادايخادفىعدانصةثةااللئرالىعطةفي
الدفيسقالكالىاالدالمةوءشءذائةالمطفىسهافىادفيروالمقداراقطاالىبههـماممط
نحوءشربنوقدرهبدعلمألذىآلسابةالديوناثضفاووأبألفاثضيبالذى

قمرقانملفىبقةارمملقدازلئايرجحلديناألطزخألصدثمدمنحوماصايوناءفى
عايهلمريدوالمزبدانإللعاسكلىق7هلااهارادوالواسئدالمتسلدفياينفاةالى
أموراحدثطرفاالةةيم4واةالماارةاالدصصيينوأمامايتمائةالمطفىنيةكا
دم5ااشهنافىاتتهاويمثةفتخاتئاابىاأؤاعلإطأنهااثنانعةلدةءد

جةدرألامساافىثإالترنريينأرحهسبةاقادرءفىأغبازكلذقيماوجعلءفى
فميديخةاثااوالالروءشرفيسةاطلوبلخىايدفئولىالافنةسأرحءلى
بهايرهـرإلألوإحأرةواأوفىالإرلفينوكىخمسةلئةلئااوفىييريإألثال
اضئاممغبدأحدكأدالثبكيماممالاأيدىاالنيذعلىفىرردوثكبرزيادةمنمملا

فىتدضااالالاذاتساثنونذلاصاثةاثئمصوهأملكرواؤئدعزا
عومقواالاذهـأبطلالثننمإالنرومللمطةأرةمثهاالممومةاجتالىمأيديم

نفركلرعثعالعمئربادتكزشالدامنعشؤئمصاصكلفىاحدءفى
نصضيأضذهواالعأملعندعارأئدعدوااالوذنةلمارياالفىونوأربهأربض

جصلإومنهاباصالفماواتعينالىمالابولماملامابخئينيفممضاالانصفوا
هالى3اأوالصهثزآلرأجعةتواباالءلهالاستألصئيماطملرتازنءملى
اذاهذاةاهامنتاميثغكلدالءلىرنصفداخذالمريسلثمأواللعانب
ءنجموشالعطءلأعوانهنكاناذااواذامانأعومنأىآلاجميزاكائريهوالهن

زلئكلىبلنوقدرةعثكلملىإلرخدمزباضىفاتثرعاغبهاهلبمريما
بسم
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لحمشيفاألماضطربماااكأبوبماراأعشاكلضأللهبماقئومفاشيئهاحسب
بةالمناسيواناتاعلىالواحدةلعسنةفااكاحدالىجلفىثىسماأىماشيةسركلء

ايباتوخمسفىاهنالمالثبةاسملجكالطاقبفرهامماجهقوصسبص
شلصتاابأمئاثنامنرضفىعثوبكونانككنماوأتللذاشعيرؤئاهـإ

أرأدان4فهبداصأررعإنةددةعهـفهـوفىقىفاشثاطامنزاللى5زادوما
أصىيزرلهاعارمافبهظمقمانانهزرعهاشاءماادرعحبتأوازا

ندعكلاالجهاتفىممةاماثمبهـقهآلرياالنحلىقيةيرأرقهيدواكةوالإيما
نابعدهاشدراهزكومقتدخئايهاتاوأمابئسااءاوباماذاتاشزنا
رأينيابرةؤص4تىثماثصرياالعلىينفعيدأشألدفانالدلمء

منوجماتةىماطنالنالفألءةاحبصالة4دالمعدارممامىذاوهـالمسثاص
فىسومهدالذىارالالتثرةكبةوثمنىإلالرفيالتبكعدوالغ
ررماللمصاريخاهمنكضرةني2يخوءآللمااأبضاجهةفيهروكلينةلىساأة
بئألثةيشدئسنيينأرفةأيضاتدرمجامكلىصطالمقدارلكزاننمناااطرقا

فىليواذانوبمةنصفةصةمملويزيدفىررتهلؤعءلىهزصسفواتي
الزمنقدغالماألمنلهاةمابةلهوعدمنكلبساثوثصةافىاتارأالعام
االنمثؤهاالاللةفىبهنلمزيرامبافهـاصدروالذايةندونهالابداليالةأعران

فأمائةكثرءنأايايمةلىئركوزارةاعالةضريجممنوعثدافيروعةأرثيةما
لىلضانوطفىلقاثرنلكىالمىبتوبئلىنراجمالىكفبف1أوئهامزرومهماشية

ولمينفيهاممايمأصاساالمألكثبحتىبةالمافلمدةافىأعالهلهنالذى
لصفوأبآلارةثيتالمنبهمطمامقمندنرأالفىقهبوادسماأوأفروامنهمليض
ثكزيةمنوبئساصرىوالهنجؤكللؤأصرءفىآلتئاةا111ئيةمملىدإلر
افأئنؤالررصىاوةاوتأمابمنطمةاثمناصرىودهينينةافىايالالر

اريمضدبقملونكزاأرماررمفيصبمبةهماواةدامنهااسقماثحهرةاريتوناشمز
والى6831راثدشةانافىءنهدداافىشرذاللمقممماةأممراناانم

وهلصراوبمماالاارجحبالمرةاهاألرثاهـاشماثقكومةميةالىيفةأ
يداسدئؤهـحاوأقاربهمالمالكأصاساظبذوفرحيتالزمنماعحرولصالمثعرا

ملصببالشزالقياصفبهأيؤنومنهايعظيماقلالضاكذاصاهمءنالزبا
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عصبانخيلاصمرةمنولمافمنهيؤطنهايدمعالمجرمالقابسافىءلنحيتاظزيد
أضيلاأؤاعيقيةوعلىإالوأمفارقلةالدنرعثحرضنصجعلءلىلكافللىوحمس

ومثيالكاتقدمرامطؤاسعىةةلمهتجوالروراشبرةكللىرلمجنوةسة
الىيوءلموهولمموظبصبنعالهههمماإوظفينوالعمالامحابةاسعبنز

الثزفقررمنمكاإمايماومةالرثيمطلوانيمادإومأقباتبقهةو41تج
وكهةأولىقبضهمتامألعدهاامايقلمنفهابمضهاويهؤةاطقبضتجمةصالم
ساحلووبهاصابريدوبرربدوبهـندأهلابهامنأةءلىةاباابىاطامناذأسظ

عباسبهطجماهيمواعهورطوادزروقأصكايمبةاذألدجمووؤقدأوأوالدعبار
نهابمايأقىباثصااطلهضوئلالمحاجعروابئحمفىلىاومثاساساوءلىنهوانر
إلالتر

تاسهابهاس5ااءدأمدأفاسصمعلاصاامن008
سنجاتالمحااننسرتحبرةلم3ذااالااليممن0511ول35

أمرة315511راغئمأيفمثهاه1
ةصياهزةامغالر31هـءنهابة86
شعيزااقفزةامنم11ر21اخهليمن3

الئهاةرءةففارطالامغ35

تبندصاتطإ36ءنرأرلمنها23
واماغيرهمحففدسقطاتهتفاالمنلصدورابمااليوغراثنالمنونجاةعرئها

بذكونقصاالحسانفيهمديةفااضدادولمحلىكيرءلىصمنمنكانبنإفلم
قتدومهرةالوزامذزلهأواشكذهازريعةورراالموأنمةوالىاه3رمتى4درصاءتي

فىاالركوندموأنالموااالصدفاهجابينءلىالمحماةوومينالاملىاياثطو
وربرتخوررالادىامادسبذاللمونإفهالصدقاهوامحةالتهـيبهمةةالناةاالءد
سةأالسأدهةوماراوارثابااالافىمفدءتزينلذاالليألفياثمالأفذاك

كألنجب1ؤكاقاداالمعونجةالىاحنباطالضافاأشدفهم5الوقاهااعماطأمهما
مامنعلبثأليؤدىانحماشيأشسءناجمععلبانلنيوابفونارغرسئ

7تاال
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هلاقورنحنإرفهاامفةعفريآلكىهدةلنوعااظفيمتلمرتهاآثألداا
ثأاالمددكلارهنقبامخديوناإيسبحولطفاشهمفاهميودبأمعاوطأةهفلمماا

ابوناوثسبراترلونءأدذوعبرهمينادجمشاآلمالمثمتر3االسحباسمنهلةونيهلي
ماتحمنمناتنحلألعلىولونهلكذششأطاعدمعيونالىااسؤقبللضامنا
هايسثربدنهلهوناليئرعالممويونقفلطأواذاكاملميدااءلىءجمىءغبعفىينيوةافىا

وىوأظذجمحفأبطللدمدةئحدبصجنائبونالملىإكركوبئولهيقثاثوألما
الىهااللومغاتقنهافيمناعر1ؤنهامرفذآلاوايةحعاثداإبصامأحيفي
عؤةاافىأبالمطاسيهمماعسقاواجمالهنههتسبكلدعوبونلهسمالمنال
يخبمنمنازصاعومهافكبمنلممطزملهـلةانفروافيلذكراااالكذ

إبمنبهنذلمااءلوفاامن4إماكافالدهمومنهموإومةاأتجاع
إهاميرأاليدالثعرفوظيفهالضطووفرجعبتهمأوميهمأوادهمالةقولمه

إوارأميرألمالمرأادكلأالوأميرلوزيرصيينواتمهلوالوزيروهوأضبئرمةعسن
هسنىباشماوأميهاأل3يانلمردسينىالسوامرإدوأميراالوأميهيوىفىايؤس

منصاطلأأهلعلىالتىحصرإلدبحناأيعهمئهيبهـانمقامءقاصمواهدبر
زيربئإلؤفياعةالىئإنقطحاثبكهنجنبالمجئقأيماسعلىؤهابناومانباال
ابناكءلىزااذصة51أجمهـيااذطإؤاستاةاأمعيفهمدةلخالصهمجعللمأا

ويالدطمنبافىجهمعوفهكسبهأهممنهخنوايأانواوأكادلىلوااظايهنقمفريبهه
الوزيرخميالدجمأتغفادورشفياملكطابنداسهابعوقع3تراوالديفةبأل

يارهأتإلفقهسالبادابطىومائبصثحكليهغهمنوبهنةمبنهلمحاامبهاميواقام
ماشئرحهذكرهءلىقمساا883سنةفرمانفمالالهوسعهبذلومنها
يةالمدةطهطوهومقيملهوبانلدهلىهعءممامهكراوابهوالىارحةءن

آ2أالإجمألويقداعرجيةتشارانالوصايهايئالمقوأتربساءملايهانجاممافى
لهألوزيرمرعقينىماطابالىانضان4إالادانوأديهكراثاشبلواهاضا
المدلىفأكاثمحسممنهاألكبربنيشآنفةأاالبئأبدلرادضنهميامص

بالمفئهذألهعاوصقثممغةاا4سلؤدإللفأونةوةخمىرهقدطعربمزب
الطلباقيقاللبفااالسقاطصيخوءنهاضةلنفئعرفسباويمميعةأرمقبهأخهرأكط

صيوالذ821مطهنهتاراممحامجقمأؤاشعثالقالى5ؤةاطاخهلىمدمن
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فياصونكانراالرمقميرالىاالهالمحالام3كلذبثوانبيوظبفةاشربهأبد
أفمغسافهطدفعواالنىالبساهظةأبقاإلابتلكلوفاهغهرهمسائربهطلهماءطثمرة
يقسالمكاررعزلهارعةدنؤنهزيؤصطفىلوانازلةلدأئالمجلسفىضبصساؤف
افلنداتالتماشزثلئازارةىامزبهونذلمغفىالعادةوتحغثرحه

قبهومنىمدساوهبأدوزارةلديناوزيرخينضرداناريخاداثهمارءنفؤواالصألودانفىله
سبنىابيتبنبشانثروقادهالمباالوزسلغبباوؤراالكبهوالطلالوافى
0131نةسزضانغرةفىوزالظالمافىبونايمؤاةودإسثيتقافمىع
بلحاوالخافيأداناصائرةشويروههذا4محافلاالهافىءقدداينتقى

أيهاااليئارةسبقت1صممه8821سةبفرمانهاحضفالهممأكرهـجمساعزباحها
نعرنجوالمطوفى6اصأالداصالالزدلدأقاافاتتصترإصقمنلمةث
وطنانىبالقالؤنمىلماالريتوناسقاعاضأجتممثناءالاهاتهفى9همماسزلمايار
سوأءإللىاالهحبملىىبهالمحرولعيمالدينتىنةسكوضهوجعلمزلمهالذىلىالقبى
فيأإلرأمارتبهنر4ءكليدئاووملمايباكأاللما1فيمأوصألنتثئرثا
يزضوألدينايىأب1الزتيرابساواقرىوااناباالثزربزاوءممتةءمن
االوقاثجةانشاثذدصفاتههتفى7الدخلفىغهالنومقاأقانرناقاماال

هاذصصبقصالاأمياننآلىربرطلقطااهصاكفىاقامماقافالراظلجصبأن
ابنظرونممائاألفلوناثاهاتهرةأدالعهرعواانووعوينونارئبس

فيهاباردثمطدأظءهمإمةدهالاكبراصهناأعالأيءلىةأداكانتسواهالوقافطامصا
أذهااءادارثهـولىنابرتاأمالفىءواتالفاألتهامناليوامتهاالقااهأ

منةقفىهاشتضانةاضهامناطكانضدوالهممااأبدىمهاتتألفث

عطاتلنصرفادهبألسقنادانأواسبىلنةاذوىالصدطىووالأكيراللدخلا
أضريرمأبهثقاةوؤدمينتكثرهأضبىانالىوفءاجهالمفئوأهملأالوقاقفعش

كرإلالتس661س5أليرمافكانوعاصهفالموفالصثآألهـ
علىالمونافاتمنحثؤةجعةارالقوإنيخاديونبمأمالئرولفادمرلطيب
لترئبابذالظأسهاداركفئماجموننصفمنيقربمالديناصارجمليهامنحقالوقافا

مىكاالوقافءلىاكذالقطروهـاجهـاصفىارسوالمدرروالمساواخابجموأة
لصريفناينالهرهـقأظعداتالءايخلالوكالااعأقر7دطوضسيرا

ءمداء
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ههذالمادارةءئمويةكلومانىساذالنآلالزحاشافأوومدأ
آلاالهاثاالوقافداؤامافييانهـالمحطءداقىالاآلأدؤبارسةأثاأوقاف
1931نةسوهىصاشرقىمهمناالولىصنةافىدخلهكنذركألهطاإلوالزوا
فيهااالدارةباضرتلتىاشأصهإاوهىةاااسنةاعاألااردوام0004

سنهنافةمدةثىوأضلض704513مهاقدرهام59ةوهى1ساءإة
هـيرالشعيأقامةخصوصلىهـاآ59المصروفيفسنةكلنانء0333

وكالق9191ثم4االوقافماصكنصقوافالئهاءلىآلفىومىالخومادفع380715
كانثم1039دمالصهـوعش370861اطاألصألطئالمصوت
90455كالبهواوةخصبمالمصالحاصهوموملىلمذكوالاخىالدمنالميروق

يسةارةيفىرلذصااءىطبارائداكذلىيعنرالةزنصرإلاللتعلىا
ةضاباشرسىااساهلالمرثحممااكابراباكتائاتهئصرفاؤآلومنإيم

لفوامنيمونانباشاءلىقافىعدالصشاليةمادىفىلهماعالمرتبذأهـوقدممن
االالمرنباثبئهاوإلوفتبنفنقمفلمانظرمحتسبفاقاالكذذاجمثاالوؤات

قاصراالزصزت2يرةصاتوضمعطاكذاذاصتتنأشرواضيهفى

باهلاألقافبعفلةطتانالمقصودحئىكصللمذالومعلموقوفاتاوصنات
لفهاثىفيالمرتببلابمابقاإستففعوأمغلممفرءايالثصرالمجلس

خممماثةضةلىاحفىلهيخانهكنكضهمكرزالمقصؤحتىلهمجمصلولمنما
شهرجملىصفىيالرمساثةخهفافاالفاالضلىمنالوزيرضيالدينإمفأجمىىديإل

البهةالمغثوىءناوؤبعثااألسألميشيئنهواجمكلةالثرصجمردالمحماقى
إللتمامنووأضىظائفاشمسإن5منالمايماسداهلسنةافىالفا3نيةاك
ارئيسينمنايدويزعثرمطرازيثاىؤثالهـساشعرإوأأقفقشق8عال
ولمذنطردبرلوأافطارزيتماؤالثةنرعصمنكرقيزيئمدماؤكودولالذ

لمحسثإلدةالرأبضطومحهامباشرقىمدةواليمهماواصدابهأضانأشر
منحمدباشافنادلكلءدرسأابهمامنثضألفيلذيئئرنقاالىبمبامعالمدرشنن

ؤالايرانوداياالوارةثانهالبقةأاوالهلييوإلالثرنالأألولىةاما
قيبجعلهساوفااالوظفرإضلمنلمميثهأبرتمويملىامالأوألمن
لهمويبكنرجمدالثيمالىوظبفةرصشهـادعلىالقانبإلهيخئالئرجمهينا
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لكلتحمضفاوظابةوأمامةوسدوماالمنفئمرينءلىنرأمبلكافيكلثمن

ولكلركطاآلوءثمامفثىيو3اثاإلألئربنوخمصمايةقىهفيادفيهاقاصق
يننسهثرةأاانبالىاىبهاوالءفئالىفىقاعقوايوخسهنماثةفنوؤلمس
مرسامانمابزفيءنااناسعنالخصاملوكصلجساارمغكراثاردإالفى

ؤكابىاإقطراحداثطوشاوكيلأبرةعنينفيادوام3فىأ
اتبعقلمطوأهمهىلذاقاأمادياازنالوؤفاعواثصصلهاالنفوحمام

والإالرفيحموإنايخيرةؤجهـوتموتوصاةافيمئتاهازءنالمرورفيهالقظريتعطل
هذايومفمخوصهاآلفىلةسبهراالتىمبهكراتوةخ4لةإكلأصاحبديصلبم
أفالأوالىفيلامنأرجمةملمجالفىلطونالءيروزواإهالاانىلمجانلمتسان

الضعفااأماأوأزلدساعاتأربسعئىالاؤفالأحمامافىليوالذلكلهبسوغأكثرلمن
الظدماوليباضسافدةثاااطرقودطرودرةالمطوترىرفيالمريعوفيستطفال

كلمائىالةةءنمرقمأكآلهشىبئابههاقنعبهههوضررىالذىطرقا
الزثعذااللحندلاصحفزالإوكيرلدإلمحروامقعراالواوصفاقساساحلا
باسبمابفىصنهيرهافهذانجهـقأنومنلثىشاينااضامنامبضعدهوانلطثرقا
ضةمماهرءلىكل1صاومغئسيكحوااضرورىايخا4فرفئوءدماءالنا

اوففوعقءكانيهاناشرسءناالمسوغالبدبعدالودفةامنشكالاالوظ
وألأآلاماديةاآلتالثاعطبالباالوفافطعلىضساعصاخلىبيديدأض2جمكلن
فساأوظن6باكاينوالمفةترانقضاةفابددتهامقيدةوائاالموالاازصرتلهابال

داماعومقهذا760042لعالمسالشبالىعؤهنيالفثى4شقرولمتضهـى

وهوأيضاصثبرفيهمحةفلفئبهبئولمابهأرسومفىكاكثىوافاتردائموإير
وأمنزمافىإفالجمض5يدكأثامنهناماسبهلدالمآلضاعأكنربئاالئم

الجتهادايةفاخنهاحتىفأليمهمأظهـقدناسايدعتأهننهأوابهيؤقلدمنصض
طفةريالالفماثتىوئكورةالمذونيفالمايونمنيخظصاننأفياكعا
ضجيراأظبسببملىلضاحاسبالمجانالتمرجعهاوملىتجفتكاأمألبمبهسماوالثهت
وءدواطمءالاآلمألكببوعرسومبنيهقبوالذلعدولالىجمغافىااؤئه

البذعوركلاالوقاتاجمجةبهالوأخبروااكراهيويداأىالأواظعنةمعإأ3رفى
هباركاللوناإلتؤجمتهاهالجغةوفاقيظهورأموالزممأتعالرفي

ضاأ
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أثانطالىرجعتفىواناملىأألدىكاليهاوتوالهاوتفأأضوىأمالركأيضا
االرمقأسقطحامنهنشيهاحوبئوسهجماحمانبضوكثمنثرملاحمواالةبالمرا
نالمايةوزعالثىاألمألكمامنويخرفيلالز5ءلىالدغيرزإيىجمهيروهاةالمتن

كفمثيةلمؤكورةااتالمعاوفمنأموألفىريمومغامهبئكامنبرااإونها
يمنبولفهاولمأوظافىسعضكرأاشسضوابياوافعوفابهادأيعانخقضاةا

عيهالدينومرببفيتاديئاصثلىصفالوفمامكتجةحثىاترذلكالدلىهمالر

ردإلألفالمايتينمابفغهجللةازلكنطغررالذوكافالصنهاوالمحالقاكة
ماىئلةطانوحماألصاللضيئلدارلسوملمءلىوءابأصابزتفايدإوفئ

يخامعيادوإةمنيرادةانالاللىضابقبالؤزيراعاقةلهتافكاكرهعزلذىا1غاا
نلىاسياسيةمائماالمانيارولةزيرالمذكورخاككلمفظلمعبرعليهولمىلؤتانه
أقماراوضلمحنياالمايةحماالمذكوألتنالهباغامابانذفىكاوبىرفيصد

فعلراغيرؤاذاكذنياالمساواكاليمونإلةأحثمعايهضبهريالىىاتونمها
مالذينأالضبيةلدولاشإتلمب15قموفامننخاطأنشاءجمالىونها

لألثدالمعطلدلونافازلفىيثمةثؤالةانوظعينداأمادوزبسهاةاالفىاررة
رريالىااالذتجاوزإلمطألنااألفيانباهـواألصااقاأقلندمةتجؤااليةاا

فيهمجعزإلمحاملذىاراداةأفىؤلحولفايطايخففالفالد41فيلخالدمكنيقا
قدارثىزنهمقافسإهارصكايبماوخط16ينماداللمجاحمهااشالدور
الوزيرنفمسلاانافىصنىالاؤالثكاتالذاادداءتفعمايالرتأاالاليعك

غصاماوهرجكئيرفىخكلظيمةنشباقطعىلمجل11هذمنوحصلزارةلوالمذكورمكنا
منبلددماءلىآفىاطواختالفالوجوفةكيرةالضعهتموالمةإفاانايدألن
أكزنعالمذئروعهومنهاالمجلسبوجودزلكذالظفزأكلمظمىئبالصاالم

الىروباالينغادونأولدانيعلمنراطالقمافىماالحدثحالعظامءلىالالد
عدةطاقفهاصالةبقتذاالؤنمالسألميةالعةالثرمأحإههضحتارعاادما
صقأالمماوالمفيبفىاألمذهبمنكلجدأيرانهصسااللبهما

وفىبلالفرحفىحلئرألفامنالمذهبهنبهنمايوجدمعدأذلاةافىأاداق
قدالتطبترججااألجتهادالقاضيونيمالىاالقؤتختلفالوامحعدألالى

ىفش2قماقتجبماينالونئة2حاالفامىهذافيحموالعرفعاراالبا
فىى9
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لقكللهمولطءليهامعروفةنمااماالحمزيههونانيريدوننياررالولمهـاوا
يروؤيرخرأحفلذلكلمجةاكبرماؤجبهالىلمحاماصلمعهونبماألريومضبهطة
لالالمقواديراهذالثمميالباةاالميتمايةالدولةافىابمليدإحاننقثااالدين

رجءنثمتبانةالوثاالرومباالحمارفينارةاأحدفوضسالثنمهم
امنةبهلسارلذشهثزمالواررندةالذوبد4أفماروعرةلذاصاؤقامامأحثمهـ

اسالىنهسمالمهنومنهاطدأيئاوهوألمحنفيةاملحاهااالسألمشت صتحار

باودوومنقماءىغامابئبمشيئوائلماففيااممكدأشببغاوهماةجمألثاأرممطا
ادالمحطوفصجيهكاوهواروالبألدحاتباصألؤينالعمالقألءلهاءاالوجهأحال

شربجهامكاممطابقاصساعهقالؤناماتعدهوعاممماءناباهئىثخرخليى
ده1قةالياعنقطوأيهنهينإرزأذباجمصغيهرثحنطرمناةاامملعالثىايةمغوا

يمءلىاطكادااناماسابفهربئالىزالىةاوؤنوزيرالمذاصووجلااذكوةدق
ونافتاىمبادلتعبممادقيةالرلمةلمدىانفماهاساوورىضروواحدؤطللمث
وفواطكلااواة2افاساثدوارآنةوابةقيواةقرانيموصأأ

7ورثلىواالقاالشىدبزغنىواارالمخطارتتماكراالدبءسن1
سةوالهمدلمحمعابإطيةالىذونالةؤهاثبمأمةلميااطوايةاوأراإةواألشعاتالظا
يآوخمىماثةلىتقه81وصيعاؤنءكلإينلهرأبولكرافياواةوالمجبر1آلةوا

مبمساماقاناءالعابؤينانالصناتايذافيمالهيطءغاصااظاانجاثعبمثليقامن
جانانصماواأمماالالىباألمايمادلىزيادةمببمقهـآلوبالمدرسسحنالىناوهؤأله

ونئيانلزموثمجأنااكالبمباوماؤةإراسةضكاكمباتعومآلفالمدرسهةاؤثااثةااوأمأ
ةصهواطالكأعايهأمنفوأولميواصكللثهفىسم3افىذةلءاحه

15أمنؤإغإللرافأفيلوادةتنسااالىىسغوىاايزيددخلهاالبالأوقافا
آلرسهاولهاتهوءبلنهمتحإالرونالواطاوأدىأهلطفدونءنىاربهمدله3مالبالا
واكساخصالمةانفمحامطائاآلضلراملوماا3سهالسألءيةاالقلهامرورىة

زيباكاااسرانيايمبمبمااالاتااللتالهالىاصمروصتاسماينءقا8اأبنةءنئألءذا

دميهياوقتضفىنةماءيمكهمكأكاة3المافقةوااوالؤهماؤقوااذاالقاممامحة
دفنألمذةلمخاخمهـوصيماتوأيفامنكرهامرذافاكامالاالفاخفخ
هيرلىرسطةااابهااتاجلاإبئرظااعحمبفىتقدموانالحعارقلهماسة

أدلهـهـ
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أفيىبخصوممباتدمسثلىفانماينقدمالنجياامطراماابنالكايابقااوهذ
فةفمسلىفىافيكادالليةمهماأسبةابامغنؤلملمساسصثمائخصوا
سائممالتىالملرسةتيبكماخاتباعفىاليرضكمونقإبوناأولئكطرشمالة

لمومبالإلنةالدمبماساثرءنبهالصلجملمقضدأالهماكأامزهةإكلموماا
لعاومابعضمنوعافامالابادىبمايظهرمجبينمالوفقونويافجةالى

لرخولطلحآشرإبترعمة2ءدراصبهساعلىذكورعزبمالوزيراآنشمالىياض
زيرالمابقالرممدحن5يكومةرجعتئحجيسكتبوءثايىثرالىء

ط3ريإئاثنصدالشاباتىأمنأيمنبانحةشفةفاطقهاجمادنحوألفىتلغ
حولةلصادقياايخضااثحدابامرصنأنشاماومفالثونةالى5حرصامط

آلفىافيبراتيبلتهاانحوابالدءلىافىأيسبقثرباطلوجونةإرأامح
هبماشطالمريدشفعيوصدلاسمنافياربمالبكيثنةالمتدداظإطوااالستانة

براللمحاواحضادفوشهكانالىألهةسيهققىمحطعهنةاللهالحوأبغلىامئ
نهمافنمااكلا4العايةألىكاالوكلبانلؤموابالوقتملالموالوساعةالقألموا
وتزةاطاحهثباوضئنالمواازأدادمماصعةمنجمكلانسصةةااالش

لبلكانتاهربيةاهابهيعكتبهكالوشاودمهاوأوقبيااألسقنعاعمهلىدىنءلى
بردالمواالجاالعفىآلمفغأتكاالتىبهاسافىالحضثحادكابهعوألنىف

ةينالىبالمدرسةةالمحنايهثبانةزاكثرهافانأضاعئسلنافاأيدىتأليشتها
المجاداشامنلىءئاثهتملثفانهطءنتمعبهاوألورقهمآلوأيوابهنىبعلىو

ييمريمنلىافوأدقلوهميدهاأللمنءأتكاافغاعدمخالخزأئنأءإباذوف
وعمبطثدففأعدبطهابديترداوفعهاولزتباهدموتهلربدىالذاجمانوج

مأاشقاتلكبحدهمنتكامنضدقالئصلمبنالمىيدفنرجمنىسالغا
هاء1ؤنماىنءطنأيخمتايدسمنشحتنابمايمتنغاالنفىأ
ورخولىيزيدعليهيهنهابادىاانجلسمنشعبةنهإلررإاةزنظابكلفماسع
انظافةامنبصلعوةؤالنظامايكمنباالااهاتيرأدنباالجاناهأف
صقاريتونةجاخهمامألاهابالمجايمهتدرلومتؤيعبانشاهاغإءةءمرورا
الوجهوثحرىءلىلدروساطيرهاوثضهغنمبهـةلطودداوأليزادعلىيومرال
بةاطاثفالاليتفدمحتىسئةكلذقفىنمالهاناتحاصلوذواهـبلمطا
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لثمعيسةالمجحااةاداانرتببإف4نيشا1انكصيلهوثنجابشقدقىاالمن
منمةمرا1ايلوأسمكاماالسارمقثفعبائحو3مانلأطووجرلقماع
كانثصهةفحااهـلمارفيربيرآلامللسوآيينالطةهـبرأةألجىدو

سادفيهماشاقارزأموطةهههلومةةربكإااآاآلمحسكمشاممادبثانهفىمجبم
مسامميألباثهدةهـفيثناليمناوصنمهآلفىلقهاسنمتملذالشايىانفىيماطالى

المجبتئساأئمئهساقذابايهشاءهاطاةدفىمالللاترااإيهن
النظافىسرفىصبرىروجإادوضبماءةلثثسافىيهناالمظئصالعدولالالء

رافلالىالعدداليماناالبنالمويجوجمءلؤاهقكدموضكمدهدألىجهفياصلى
فىماكجصصىمالثصرلأهىنقالهبطاإلبااليزاداحدمغصنةفاذاهرها

مامنمدثهمأاامدلهرلمفيالىليحمبهررشماي3اسإوصإوهردةما3الئهأثأدا
وومونمالمدالطاثاالهسفقبنءنىفينالثصرافرصفاأالءولاريياأ
يةذثغساةسيفهررقاوراأالأموالكلفوأسنواتإثازابماهـاله

أصؤماالنههرىمدطيمثسا1اءئبمسالهساالاكاربرلديا11سمهرأوزير

ميسطواإواائكالرفهأاامنئةصاكألفىاصافىمإلوردىامةصإمالال
أميىةاةمدىمفمعممامهلهوبالةالدرةءممصاللوبم5الئيرفىأاأريثرراا
مهـثالموهقانالهمهنبئهالمااللوفبهياإألهقتىالأدارزلىامبء
نايرفأهانباماههيممصضرسالمصروأنالمضصيالنفيجممئاألا
إللثالاآئلثمثكاين3مفرلةدايفةءلؤامدياةانإمافىلفياالإفريئفة

سا51لمفيمابألإ1اللالثامسدألىليهـباميماممثيلمذاينلرخىالفىلىأكك2لذك
أللمومىمادجمىمةفمياةفطاالتيالنابااىشلبنااآلوأتمساكاههوماانبرأرأي
لىااهمسارؤإولبضالملوبىالنبمرزإلئاالاممبالكدبمءاللهاصا

هرأفيمائيهالدىعلالممةلمإلدافمهكرةنالنكاالإفكيرسىدالةبممعينابا
طئرأألبسنلغوعأدمايئاأسمملهبهاتهـاأفالمبالدممابلافمياة

بوأىسفىملىأممماكانىكغهمئيألوممألويأجمانالمقكلسبموأنالبئبرأواأا
كايهيدالهثهكلىيربمينيممافىمةدأباكذلمالذيخاكأئراابةلبمالالمسبهميامياناللمىجمت
لىفىسياإافمةثممزإليامافيثهاابيضبرثدبهفماكمياباةاولأممببعر
يمسائعمسادللدللىجلبهممئىىسلىفىلىابةلىفىالذيزألناانا

جمممل
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فمكندزبيقرلااممنددذلفىنهالمرثهـطفومهمفىبنوشعالنالمحصل
مناساأؤنمةدالوفاثطسامعاالءدامكالىرهءقىؤتبرمالعلءإط

يةأوجنامالفىموأءكنلجهماأحرطاليؤدتهبراهؤثئبتبهـمامثانةابسس
جهالمئبصكحعىرالاوأيضادهفىدالثصهبلثفىمةادةبهثصةيثالهكانفان

نحرتنآمنقعلىاافىحرهأالنأخوىنازلة4دؤحيموالحادطفممعهولمزلةكانالت
عالصلالدشقوأصفهـالمامالثيالمنئءدهـظوأالبانداناالسفىنةصمافىجمءم
ممالاألداءلىمارراالهسامببألئمفخصاحصرأبومابهضءنساعن
نالذىكثيامماسثيئغاالمرعلىإيطقبكيث321إلآللتوهوبىدارجمعهنمفى

فءلىأقياقزنمشديدفىامبىرأل11ساوماالمالىالثهوالأيديهمداد3يالباالي
أؤنهاالااالىلىواافىاللمهوسهكانذاناةابؤألمناطيمكمانأ4بهامن

الاطفىلهللىزيدهفىنتومنكااكزنناؤصةأتكأ41نضسامحةابدالا

افاساالفهـلوسوأكةفىالظرنجقمماسهخالفبيدملىيداةهيماالذهبكةإ
القمارأهلأشغالماهىلتىاافألحةافىخملابهابرارىرفاابمافا

لمحاجةاالييكطهـجعهروفهـقالؤنساسالمإصرجمةماقةماوضبعاوتهشورفىو
كرأهايقعصةامألااتيافرادارمننطاالأالإلمرمجلعرفاللقههننقد

اءإأدلمسطيمبماصاكتاصلردوألعادةاناألخبارملىإلفاءالامبين
لىلونةالمتهلإطافىإملابهضوالمجارىالىوىاميانماثحهاصبهاستتربيب

لاةةحيمومهلماوظفىمةاءمسانامنالمجاسااعخلأدالبهيرجعقاثرناضاصإ
فىأممالاأءصاليهيفيةنيشاءتزيب1طءنمالمجاساءضاطذالطالذئاهمالدول

أطفآلونترأتيادظميوأحتيهم5كاوضب2بهثىمةاىموأطتهم
الىهذاوأمامايرجغابقءايهامىاأجهالآلهاهىرظالانطلداهـ8ولألاعهـملىا
عمرووفافمنايمافىامالاثطعير21دشفمهافىواالةحواءآلماثينس

التوميوندءنابئاظرمحبمسنوبمطكلءيخاناءوبناوألمحربمالدخلأ
لذىااكعينالمالنايهماعيدخمنإالنصالىعابضءلةاميةيموضبعاسالىا

افأتحثلبعاامناصدؤعنجمةرهألخذبهتعاالهالىأاردمهصرزآلفىاايمقوين
جمجمبثبذاظرضاصدفمقطوعةءنماهـاأوطيلةاايئءآلءنسضاصيلف
تدوألصاأللمخبطددثيالمحالبدءاأننديرمابصدماثرسءةلداألوقهافأ
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الداهأخففكحيرامنقيمجنابحىاثءوقجثلىذافضاومناالهوالالىااليدى
قطربضءاقافىثررةثهريماةقوللمهـاالمراءلذىلراقاآلمنلخارجىااصلاع

9وانراهـاءمييلهاوبقرصصهفىودالثءصلءجمىهبامث31صتحواةواس4نثافي
حاإبىاجالداالهبياإلكأعاساعسالفاسالةرالىاوبالألءحألةدرلذؤ

المحالؤءاامممماإظكلفاط

رإلالتإلالتلي

سساراعا01م
مو8ادواودامرقالةىفثممولهءدأماتلماوفص231ء
قىيأالدادامافئ21

رهاوفولةالمغمناصهبةاأمىوفيرةاصوفقنالال0301
3ىادوهودارابافموقعداهاولهننهيالمةوالشطا0301

تمرالدقلةطاالا5301

مرأطرةاتقنطاالمالء

سكرقا0631

سيأا03

امزاعأرر0301
هاجاأىكاائةبعا518

لصثوسالغيهالقطن0301
لهالهـنه0301

االجمارمنؤعلهمةمتا50501
لهماسء881

اللى5301

المغولاالطفشأىالئشافطم6
شهمامنعفافوها51ا
4ةايي735م

ميازيخمالؤعءنإا5301
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ليال41اضقرعاثماابقاسهنما

رإلالثرياألت

اساناالمنالدألمتصاكلسفعملودالمساهأصالعارطل015

عقاالطمافى

اتناولمحمكإصياطاربض515
لىاضولرأكنجمةىاالأىيثافااالعا5151
ابرنامهالىامعابالمرةاألدامنهأسقطلخاماراماق517
التفىلدااطبئاداءاانعبسهيهابون118
موزنابالمطرفصييؤسقبلمنوقدممنالزيض0561

هىئابوبهقفىداصوفاتفءدمصنوليهكاقعررةكاللىاآلافمماوول
ماالقىمامرفصارملىئهاءلىئاءفى

ئةطافى6اكزلامندمايال5

الماثةاالكأيماقمماسالىربهمنمايخرجفىم
رالالت3ثرماتالمدأدةءنشطلءفىاهااداه

صائةفئا7تطةامناعماأللى
وأصفريال31النراملممدادهكللى
داقن1نهاواقهرقابماامميدوداجهـاتفىالقمرقالمصمايي1اوم

مهراكأولآءنعزبائبمضونةصثا4بل2ولىواااسيمفاالوناالميابباتاالمر
ادعصوقدحملعادهاعندواكاواللةتبهمهـطيأفنملرالىاماالمماندراا
الذاومهادفيداداءنبهفالثمقهـىصروشمابيينأداالالاصكننحللدافىإلدةز

لمحكومةامنهدثةإمةواىنالدابأصنامائبءأالدارةامجأسالىمايرجعأال
اعشاداعاادفىهـالمغرفضةانحيثالفائدةدتمانيمصضلالدققةومتفى

مقبؤةمميمامققراافىلداامسمألنفملىفلزمإنهأقىمطماساطجمألومةمالة
صتهـاةالممثارقاعاهآرؤرادهنيطمبمماقاعلىاشرأهفىألفىلىاسهـلتظثحسارا

أنالىالنحثطامااادفىناليهنالماعاكفىاطدولمءغقرمقاالذوءأليحص
اممالمالأمرصقلذىابمانااوأفاسفبارهنتؤتبمودإلرةالىفاعحمصربئ
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فةالخالطرقثتعرباامماكزءنجصل4ءوألالوزيرمدةذاهأيهمالىلء
همااأوبادئءقثالبوانساآلبيخلفءلىالماالداءمنالمرافيأحابىاءفاه
عالالتالمجناءنأماصهنكطلعصاىيالموبهـواوبمابهياتالدواأنلىءلى

لانتاباةفهيكانهـمألطانفماذوباالوبذهـنارساطهمانهمحيثالمسارة
إومنفاسواهالخوفررموساالمنفىدىفراواوادلالةرتطحتىنالهماواي

هبىانةقتابمدهنءوان4ونفومرضهقالهؤنهبأالهالىانلمحسنالىاالحسان

نهاحتى4ءعشصهمماأواطوالثألارامجبنعدبألضعفابلع61لوزيروابراا
ليعباءلءنإفهرهمبهابانرالرهكويانعمىاء4الالمةقى4تنؤلمؤءنلماظ

عندوعازبهموزبرهموزلرالمحرلبرسمرالسةتسمصرامكللهتموجهالسبلفةواظ
اضئروءلمواالدهارجحوعفآت8ابرئلكوأءناطاعةالىاجعهموارحربهاهروأاام

ؤلمإقإهاراهـأةارسالءسألءنيهو2بجزأاصاةماكاواضاليهالىمادواقرارهالسى
نبدماباينالممبساناةلعساكرااشؤهـقةهمسكاوجهاناالفيعيالدالوزيرنهبهن
فىهريمانهمممعسبهبانمربانائلاقإلأوامرإريرونءايهمءقخةثصبائسوا

مهـكغواشهدوخةابغااثىاعاحتىأياماأللمسعةنجفلبغاةادعأقرجوقت
بانهأواالينأوالرؤاإلنهافىدةثاهاتهلوككالالىامنهممن9ااصنقرمعهاسهءط
فيهمومةقيإطأوااوقذتباكأاآلفىوءلىيماألم215دالىبادرالويابائلاتخض
داداسعوفءنمعهمهـببلمسافيهمدلاهـاكاالجماسنةثإطانقأدوالهساو
إثأااولثافىاماافىانحمكأرونهكرت3ودانىالمواءقفايمبهميماللدىاال
كائروزءنهاممحدمنقاطممفضةامنالولالعرأالاهمرثرثه3لوزيماذاهـلةوالءن

يوملىكةارادسالمثوهمجمحتاوناليوةمصياخااانالىافاصثئرةالذ
أوءثاتقرهالىوزنهلحكوربميالمفهااصوغامعةألواسالالمةطئعثص

ضدوفالجهنهاوهألباوواالرةبامراصمفافىنيبارهأكضباانفىالقناطي

إشرحبانسدقييراواشهاءمالءفينازلتهأرادرنجحانفيباانمذلؤصنعلهقفولي
لبووفافيوعدملماانعاازحأيسمهلىدايمأتصراوالينرمهدايلهءكنوودهق

عجمههوبفسهجمغانوالتزمسكئدهأيهامانوصوالكانذىاالمحلءفتاح
جةأالىالوزارةامىأررويوجاالؤيهاحنالتالامناجماهاائجحوباجما

نطيمثااعررفايئالاومهذانلءلىةاونثهنازلةاالها
أو
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فىبخفنايبأبعضاء4اتسبوأنورإزلاةأبععقفىصكدثأننيمطرطاالياأوا
تبالاءساصانهرهريقولااليئخالدادبهاأالسصبببعضيمئعةادمهز
ذنهاألالتيىاجاععداقدرةااالعدمشجأنجففهنالمتثبممامنصةولم4ذةلىس
باثاقياخاماانلزم11هذفىضروريةهىتثىاولةلداآلمطبهمالةصيهتتحثصاؤضإ
لالمأمئونائباحمااثسوباجمابهوفاهايعزءنطبم1وفهريئال

أثغومالذىوغيرهدةهاذواننغحاعللسلضووالييرنتناولهسمابايي
والذسلدللتهىأرارةاداكناتحهحذلوماادامارمتلمحااالمةفىلفماباليدا
المحنرتجضهءنبعذانفاسائرامئلموقثاوبىهارصدوالعومةميةفقاريها

آسبومماانهلمحالسنوياواجسهنويلزمطلأوأةفأاخثررءاألءدلي
دةأهـشهالمفاأللتمن4ينشرفينساآلهإلاسلاللمساازهـفىكادالوباةؤتاالفادةئم
المحفيرباطض1اماادهمرفيوأنصأهاهاداايقاطفىلحكومةرورىولذلمحماأ
نرإالواكلغلىيادةزنعساالقهاانكةاظقىماسيمافلأاثدفواءنالذ

درافدئدأختالنفاذكرناللودوالجبديبهـالمكلمترفهايستويالىسبية
مالالالمدادءلىكقالةاسبةثااآلتبالمعاتثمصمنماكنصيرةالونجانوزسانرون
الأحاللمألانهـظفإلاذيفجهورثوأبقراءتهعافينئامروالىاللمماقنههرها

جلهاومثقيهةأالىاثالاتوظذاأفىذالئيئرمابلغيهىهاألمنزقثومته
سلمعرفتهأوالوبةل3تزيبثثهساءلىمقاااطجموءآلوجمعيييهخاقا

علىلنموىالمولداأسيعظيمثممببإوشيسااألموومأوزلكءنوقضربأوفىليهماا
بأيقطرعاناداعىفىوأكبالهلىإتسايماوأزكلامألةالؤأءماحيه

تثىلهوهىالبياتاطعامهالوقوتررءصالداااالقا
فبمننسأسعمامنورقملىلذهببالخماااصطفىالمدحقامل
أوكباجثياأوقياماصفوفاصكهمندحمااالثيرإفيهفوأن
اوتبفثتالرتمةعرشهعلىأءكلسسهالهكضتعظثمالتهاما

واالدالافيضادقعبقيحامالدةلففياواأيهافغم
لهعبجدلهوالهبفىيميبلةباحضارزاتةباطحصرألمالذفق
والعربمميدأذاوؤجميذكرهءالنالسلسمملاصورب
سبنباأدمنوأنالرفؤدانيمالء4سئماللهضالةهعاي

نىص
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لكاأيراثهرومنها4ويرانفقهلى5ألمحاضغئمفلمايعهخنريرل
زيةداةلدإزأةاأمشامثهءلأإوءكهاأبرصأىبهبثاأومخريرءكالالوذانا
المطلوجهالىالههاقصردانشاهوااوتحصاقصمه1بطحعاساهأمفأءنيماضغسااطفى
وقياواكالءساطإلشهحمودهبناهالذىكةرإلمافهمنكويرةالمذاهطحاةالىس

والمجلىسمضضرإهباوترنجيهمماالهالىبارجمتبثيهثوالمذكورةاجمطحاهبادطا
ابطأفىامادهاصاوشصب3لموأاداايعضمأمهافىواأوقدومامناءثرأ
جمحتىماماأطوإقالميقهممبقهالكائهاانعتيقمحلالبلفغؤئهاكودةآلمذ

أدإلإلوالهالنعةجمطفيهمع4دزفياللبةننوقديطلمالهحواتلمطينل
ديطارالخساربم11لدارفينهاومذزمانءنامنماوقدخايضلمممعةالهات
نثذلمصمغليعاآلإلطاةاصوبىاوأءالتاالوفاقطتهءقلىفأالحباألمغةاللصإ
مفاوسيرهاونجثبمهوسهفيروانافميبهصفاودبهاكأاانالبادونعأفاب
ثاهأاوهثذاالحكليوةلءكالمومهاقمامار11إمةرواسئةأباخاربماميظيهةبالأنشما
أمىلجىدصيشأاعةنايااليةإشحا1نهامااشثهرألحأمألوواأفىماسدة

مغربلماللؤئساعاتةهأفردبكأهـكاابادفيإواوط1اامااثساطءلمامئةأا
زيرحمرالهفعلالمغربابهاءنمارفطناهأنالبللىنسامشايهثعدموقداةأافى

لغرجمةاألاسةااأهلماألأنالىليهمانموأحلىهانناساةفىهسبرأوصااالدين
عبهشالىاورةماافطعأعظيمهـونلدةمثدصالحمصأبرىنهأوالمحامسلئدأرهايعسال

االرطفيناأيدلمحاتبهةداافيسبانمتالعدلهـمثىاهوأساحمطلذىااثفوعاا
منةبرإسطيئتهأإيهأأهرهيربئرلماثحيزءنهانساالبمالشاالمنئوصماكانءأ
مميةنادلةطديةئبدااسهثثومئارالقفداتهمدقرلفىقالكهـمثليهامااوبماة
ألهمالىاالكياامنلثاالمجىلهيسفدهمالكنألضمنمامرذافأةالنأشربىىمض
دا1مماائحمءومحتهللصرمتسونشانفلبالوااأهال11وظفسيناكانأوأعي
رثداثمددةموقدأناهـسالىالراسكؤوابففملىالهاابتهوأيرنجيهبلئحدواقالتما
االؤهطوداالوفىاالممنةفىةدفيالطدىتاولةذفلالهنظأاتمازرافىذ
اوجغعالميمينكرفيهطاءنهنذابانوسحمألدهمدبراكنؤيهمفااجمايمافىوهيعهبأما

تينالاحمدىاألبحضءيافوبثامئهيااللاالأءلىثتبموفاضفيمغرينمال
ااماقوببامامئالثانىوملىىللضادقاثانيقبهدااءلىسورواالساالسمزفاأ

إالكأ
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وذلوزبرخايالدينانيةأثااألمنجاوعلىااناصعاصينفهالددىامدضاأتألببمقا
أإلهلثزثمنودفعاالهمالىبىأغد4ءةشابقهلمألااارفثهابرىهوالذكطاقبا
وجدرسعهلومافىداوهـإالوادفارءنم9توتهقدرشلىءلىهـانضنةأتالءذا

خطبةعولوزيرالوأفىينااوأهدواآالفخءدةفىمنمرم4إئرخذءةلمان
منالمجانفياسنتيندئممالنجاارففىاوهوثتايمالذعكللىلبااسضةةول
ندرهوصنعالئلمثربناأالمألكابأوبعضمرباناأعيانمنيرهوةدثأهاأضاراا

وعايهاذهبوادوانهامنةوملهةذعءرمشصنممنإيهشالةأنحامائدةشبهمام
الىمارأسفىواهدومأزيرخيرالدبناكايهمعليهأبصلعدلاافىاشارةميزان
ماسةاموملهزآء3نوهوماحملباءثامنآلطبةءفاذكورمماوزيا
ئسنهسباعافةكانتوبهذارةاثحطاجتورالمألمعارااوغلتافوةادتازداحى

لسلىاقئااأحدوالظهرمنعوبةأدنىولالداحدىخدثولموهناسلمافارجءلى
ةاذادءبنفرسبعفهمكنأنمعإلهمورطمدوامنعاقاتماءقنازلةفىشدد
أؤصهيربةعواهنثاعاليهأديستءاشدسلماذومعإقاجمالىزالومنلهآلةأومت
اوهألمحماانهقىاألماثأوالخارصأللداافى4وألدةدثمقرمقءدمااولمناة

4بىكرااداطلؤنسماضرةآلنديدقدالثاطراآلئافىأفراشركةأل
لثيالىإؤليطريقااؤمعروفةلؤنثأسافىفرااسةسباناميل11هذممإفا
لىثمعهيلمنسهـولةايرىفبضهمفرفتبنعامقولياهنالألدالىدالئهاهاسه
رهرفىصاللمهباجماهانيمءنوالتأهربفىلوشافىزأثراسالممناا

يرألؤأسىممااناالديميخذينيغضلييقربلبالمشصاصواالفواازدادة

قكألؤأإعأالناثالزقوزأنراوهىؤشسئاهىبرنةأىكنابهؤصيرةات
منممقبماأسانجألقيراأءىافىبليغااالبادفونمصاالىالثدخلتركاهن
أرافاماخماسببافىلىنبأةلقىفئالينسافرامراسافىلدنىاذانهفاالةىش

لمقصداأنقؤئلبقونادبيعئرضمينضاملؤنوتبقىمنابةالىانبضاغلؤجمه
كيرمنوقعأنهمواأشاحتىأقرسؤتتجهـاالتعاقانهـطاأسسقإمامثابذلط

إلأبلنازلةافىتجعالقصصئقصونحناتالعترافاالملاوفرأءهذابقيةارةثاس
ثركةتدمفاآاةدمففىوأفوهـاطالاالىهافالىكمجماوةمورءاما

الجههجنداوبهودخلةزنسبينصدبديةالعالطريقةوطابتنيريةإ
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فىياملمىأقيمالىفمالفلألصاثانممابرأمأهىالثىيقيةفواالقالرالدئيهنجمةكرا
االوثهبابالمىوذسيقاراي6الطلمهـاالممماديمناثاثىاباامناالفصلط
ماألالحمثوإلموناأنإول9جمشفيصوصلفضهواكلءااناكهـباامبهيهالفلى

هلرفيمممنتءئافيوالففمطهابهوبئءناورارلنطالدطرعإدخل
ئرزأللإالمفىللهاشااير9مالىاإغحاصأسمأسكظىمنلطلماالمحدلدفىا

اللمللملهاااهااىاعسايراهواحوبرامدممااراماإلاالوبمجمامنلو

رلناذرنمامةصفىالنامإماافىرسلنراأصبمةأتاوصقىثصنأاامالمفيادىور
باهظيةهـصماردميقمااطاولةزجمررلهعافىنقاهـنولالسيىثتااارمتيسضل

رراالماتالئىرياحولمورالممهنساهـهداءصرياناجألمباالءو3ر

لألنإئؤافضالعلىةبافاسطعدمإيموأابخاأساالألمملفةسىالهـا
ماطبرلىلىكىنطالهالامالالمظزظوالنالاأيهعيانانمانهمفىفييماجمك

لنامهامهامصأربنرأالرأاافىالبةةاالجميىالمما3اببمنهابها3صالنبلاشث2
مامن3لهااكطجكمالفرانمماازلفأالىإثينمالىكأرلتاكطاكالرودأالهامن
سهلكااتثىاأملألدادهاالطاهةمهاسهاةاداألإيردينأافىافيأاءاثالؤ

امةوارننذ7انغدامهاابالاالممط1ضماماأأالرهنبافىارالببمفزن
أإأفتماثيكفرأراأهطلبمافأولممئبماذللذدانثاهامممنكأيمباهالدضلى

هصالثى5831ليمةلىطيمأيزالئكئأليهنالول2ئىلطدقدمأ4ا1
نمنمبىإيهطائافبالفمالمرالثرلىفىفىكقللىالاثمماالطولةاءدالهـألملنلسالم1ااأ
أممبانأاكاناماةأثىآلألءامةءئممانلمااإللثهـأبئالفميرفيإلص1هنإ
ئهماااشللىوبفاألسايراميلىئماافىاثديوئملمىبىإيبللرامبصسماإمثام
فالنةابهمثوةإيدزإساةءباذااتممابراليااساللهاللههىالكثئهاصبراللرإله
مادلااللطبيداممئإللىماافهاأهذأداالهااااجبيئلالقئىإاببالهال
إبممهاةطلصءبرءبالمةاثهـددئالمصدامنعمايئمذاالالوهافىاجمئصئنئدأمموةالما

وللثاألرزمرمممهداعدامرفمدمفااأوالاهاالثا2ليايطفتهـيةالمفاغاكدارايغ
لةمهاءاألجةالصةإرلؤمالاةوهماإأفغائهلمئارقدثىاراولقدلىةبهاللماالكلفىق

هنبدلهفدفبلىيغثعاادأحيصرلماءرهقفىيريإفاراالساؤدكاافماألورالمدئه
قلمفيدمنإههـإلصملهمهارأمهـاالىونةآألءإأنمإأىأفىالفىفيصهـذط

ألءا
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ةالجزبخاللدفىاايعيقهسالةلدلموئهادمااللههةبهالماشمالمانهاجمهلىنفض1رأ
بدالالاؤمذيبثىسفةاللبراثبفةاباجورأوتممامهافىنسافرادولةحرصى

ذالطهلمأءغحقوقهمحمعافىررزيروصالودرةةفلإالمالالموأسة
ولرهـ4عاماهاوزصءلىبقطفىمالضامنمننها4ءلىلصرزلىقتوقتاأل

ظمففعقملمغصباءاالهالىلنماامكدمأيفميعلبهذارتغيهاالؤبلالبئرقاا
والهأفبالىكنيزفاللينفمفيهلهمكاننهواللديئالوزيرشميامنيئأطراذالظ
اطريقالمدانصةءلىوء2يماصلألهاسهمنوعمايبماخريل4ااأشرنالما

دأنشاهالذىكاناالمافلمعبالفللكاصشنا4اليدومارتهادفىلوالتدا
وجأقىكيفيةاهوبماكرذكرهأسىأشياهلخللاكلءنماحصلكيؤيدزباالئاو
دلهطلهاهـأكلطوالديدتااطؤقالأءطفىاثاااعهالوصفذفقعين4نهـا

كيزلهاالالنعركةتقدولمانباالحاالاذالطسعإلووتأمنللمطااقتدارءلى
فيلمسثثمار1رأالوبصةمنمجالسلرعدةالوزعقدالمكةتلكوطامتكرماالمادذ

مرواسهبعضلممرذطصالمحهاعهمآوضوونغسهالوالىرللممةثحاإموننو
تةاؤديميىرةالمذكوطراقااثاحدفىيهةلئاخيفاقالاعمدفىهاألى
طهسوثهالتغاقءفىاوكمارادىضؤوحاقالمحانقطرثالثدالسيةينبهاشيح

نخسماءلهفوعصيايمجناولىاالالخعامنكدفروطانللحصركةانمهائا
تئرحولمةسثمضىاذاانهمخهااأرادلثماأينثناميألوأررخمسةشكأىكرفأ
الندنجمالمفىغاليماالظلذسالااجمعفىشركةارتلعقدافغلاافىركةاا
جمةالالمسالارنونهاواليسسياساللمسارهثؤأمماسفىمهلهمسيينصكالايا
فىأمرطاتضروشاهدواأولفىلطلديقنثااطدإلمرقاانطووقدالربماظيطتئا

كهافىاتطااالجلقفهااعؤيهمأحامعولذىاشالىلوادىءدماعاقطرث
نركاصألوءبعتءنطاناأهكأوآللةمخصلءلهآلفلمنجهاحؤلاالامايالألثاأصم
وفهـأوزادابذالالطرهـيئلشولمحدفانمالصرفهماثةءلماسةفيبممههدلهابران
لثالىاأواناسائةافىةافاءباتتاكزبمةث9فاينئحصلأوصن1لها

اليتيرازانخوالالمطالرأسبعءنلىباورةالمذلثركةاآلمحشرثدشل
أوذأسهاطرشقخسارقاومنيهوماليمافىضفعلمءنعلىعمهالدأوزالن
نباألجافماسمعألااسبةاصعوبةومنالمعدنمقبمالىلضمسفىلثلمثامن
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ىالىالمالىيونالكوبمفقةأالبمواالبخللىذكلونزياثقكللىعيمللىاختالفمع
يةجميزالااالثركةابالحرفضاالحانبنهةواطماليةفىهـرألمحنمسبه

اةداهىناويةهماكاثلمحأنرهتاالشتهرفيمعهاواتفاقاالوفغالذكورة
حغالذىفماقالاامالةالوزيرنجالدينياءقزالبكاالقوبونفيإثمناال
أضاناشتراطبألورةالمذعافرإنساويةالشركةاالىأمزهاؤيميزيةاالثةشا

الثاتيسرزالبدمحاابهبرفائرفاايقبماكقلمافىاليطااثربهلطندحبىالمذكال
مركةاككصلاللمحلوليهتفى4قالوعيماهافرجحفألداسآلسيمايمهطلبهءسائل

اءناامجالاالئفاقمعهاؤرلطفاقالابثمروطوازفغكأسمحبئايةكاينإالة
اهزوسمائراجماسامربهامنحمدكعةثبرإوافىوألىواالىاطاصعارمرمقرإثهدصا
واسئهقررأيهممميميفيدافا41وذصامفلرفباددقنلوزيرسصالنءيثااألاريئقثاوا

عصوصمنساعاالءتةوالنابواالسبوإحثاهنلمساتصدمةافالنملى

وفهـاتمعربماألالثرومافىافرفيوصكدمأمثرهـفةالميهصوليبينفرانسافىا
جمهنهالمجأسينحمتطلأمياصةهلفىفوفاكوانكننمصنيضواالمعاهدأت
انكلءضةلقاةديللدا5حالمياهدالثايهاوعرحكابم2ا4اااللسقفادأالجمن
لهداتالمهاودءةأاسالبةبمونالجناسادأللاريحنرأواعأوامتيا

ممهزالخحيصؤاماراثاالكهثىأنساللهءونلداقولبعفهاةفىلل
اتحرياعادةؤمسشركةاتههاالى4اساراااالتفاقيلأطاكولذغامالايخين

هـآخذهةآلذىوالىيمطفانةبهصاالثصروعاازليىءلىطكانةاليهومةروطهن
أيهاادئأاألتأانومتهافلفىأالمهاعارحقلالخارجاتذنجمهوندنالامن

عليعلىلهاينئيةفيااءفمكلىصثامعاصلاقهـسلهمنفيهايفماقااللزميافوعا
الشركةماييتلشربااذادهـعةالمجزائرلطرديئالطربئلالثرعأنومنهاالمرو

المزحمهورلثصركةجمافىافاباللوالطالهـخحويقاايسضاوانأثديزاانلمأجمورةا
شروطزيإةيميةكليزاالثصركةالءنحةفيسةانتةاأانثفزيدذلك

لىدعدهيخحااذسءبىوانماوشرزيراامدةإلوالطمالااليغولمخوادةااة
عدم2سالمنامنكذهدلمافىيئتعالىشيئاءاانثاءناالمطلبهئمرمايأ

لدينارزيرسنيهالىاالمافىايمعميونافظزناقسمأرشلىلدىاايمنوالالمضؤآ
الالمالهـأرالكومسيوبئابنالنظيسممضافاشاسإهـىونصهأالنفاقأثثانعفاد

من



ألأ

لىاليلههنمماالمنحدفىتفافىآبااللمجغاسرورهماهبداآييمأميرجباشوأمن
منالومانشايملنفلئايلزمالنباجهدطنفآلوألمحابينيةيدحدقطعضصداا

متابرإلليكةوعفرأهحميطلكادانؤلنعمةاولسطلضلباايفارالمح
بتيسيهاشتغالالعوأئقهذكيدازالةاالمننزرالخبيهاالقطادامع

أصدإثآصررطرعلىيخا11قسممحاسسقفبموقدعرمقالمعامألثفألحةا
إتولماللىاءوالوطنألميذصورصضرةلطاينبصادىاصاقيدر
لمعالدمالعةاليثقلعطلىالمصهذهقسامابهأئرثلماناالخنجلسادةثاال
علينماصاالشروكاشصارفذههـلمففىانجارهاجباكالشروطآأسآ

يخاواالورباوثكةااللأمصساحالعالةهىئلبالدا41امالىرأن
بالخبمجظنىانالدقيأرالبمصالحأكاهىممناأبشهـتألفابهاءلىستوطةا

عيثتالأفوبئفيهلمنأيرةايؤمالأنالبملمحهببقولمالمبهاركالمقفسلىأهذ
ئفىاننهوأيمباجالاالنطانساعاالئماهانفيرونهالىالأةرشبهلأف
أولاوصوةلم4اؤمارالمالحاأجماباألصكءنفىااسئمابثطتمةراثبهتدا
كةحافدالسريعسةكلةالىالطرقمنكةالمدجهاتساجمعايملىبهطمائزقي

ةاجمناعواوفالسفالدكةاشبابيدلىتواةؤساصألالدادمة1ياسذ
منئفيرسنينشذثالثأاحقهماميافجنابمأينرليمابذلكغبهاآللمسالوا

المسالىإلكؤصيوبئلنظرمناقممأعضاهلسيادةامعظمىيهنجمنلفطردااووا
ليإنيينواطيزييناألةاالعفماهمنو6781دممنةسمىالممايه03فى
شفهـيزيربئالاصيمياآلبالسياسبلماالمرأتالكفىنفلىقراشساريرا
لكلشاسغأهلملثبجهاولرفوفقاجهملسباسثيناذالشصهالنيزنإطاياوا

دؤهمانداظءلمالذأحدرصنهمإيتمرعقمسياأهلانبلايوممامانيصهلهمبمون
فيانساالرةالنهمالهماليسنسيسفراالذكووفمناطويئبمجؤاسىلاالسهإلما

رميابايأنظيقطراطاعوبةهوفوضهاملىليسؤئسعالستبالهافىمنعهعامن
ئرلتاأىمرأذرلافينفقطبالبعاماعةفأمثردكطمسيرالوااحماقؤكلومابه
الىنسافراامنؤصلشبهلثىافبماناوسفنتساطكانأكنرمنسادطيمالتب

رةئةالثإلبالهنفووالىفيالنربيةبافربقيةالسايخةالىثسافرومنلمجتائربلا
فاللفطفدباعاصملأ1بدهذاقدأتنبيهلتألساطاكقالعإلجعبكايها



8

موالورقةوإتركب89أظرسظاراءلىاأسااكزنرأهجوثشنأقطربنا
كانفانصةهـى411الااليمفاثروأماابودلىالىالىلهطوخرةالمذلدكيداصث

التهلثاانفماهناابإطايكاومأعايهأقىرلمتاألوزإلدةالضؤدإدةأفادءئا
فهوةمارضاأقيأمماءىفاهةوذكطيخأحداالشصالهءؤالذىشإللمهوانكلط
نائراطددوفىداثززءبرىئصأساراؤافىاخودافىنؤحمللتئاملأاالنعزءذ
كنيضدودواصفهـالداهااممازاتالدااومحليقاسايثبدلنالألةو3كا

وزيرغيرامطنءعتاقدهاذ4ماأمىالمرأءهامضءنسواهاجمضاثعا
دفعهفىكىفىذاهذلمدمارامقاالصازوثولثالمذكوسقةاالدبينالدي

الذماصلبانمقكاالهـاانلظبانوهؤتبمبملمجوإباوزادئثصرحناهممطبمايغهب
اغابخائرإءىممفىمنثنحصساراواما7تؤلقعاهـاامثاسلهاضصلقلهـرثاا

ويممهولةمرأنانلدلمحدااطرقاأؤثحاهالبهاينشأصكنالصاهلاهوممااليقوله
اوأاتاليةاوألهاآافىبىاظارودلواهلذالبرهفىسابهنئضلةالوأا
يمنئممانهيئلحاافازلكوعكسشاولؤفرماالولطازديادمرأنمنهسافانةلمحالوا
لامإصاهـلعحعوأمااباضردمعهكلألمفالاتمباافاهاإياناناأئمالطااف

انلواالسكلواهافاقاثرهالجزاالىلدلىاطإقريطبضاغانقلمنالمضرةاقلهاعرأيئا
الفراداانرأببرفاهرادىانطرالهمباالى3االاقاءاآلفانأوالحثالإهالىلىتح

الظوذمنهونالمصلفىاطرءنابقطعهمأسثاوبضأثإدةزلىسنهمدار
فتااصروجمنعشثهاذايملدلمحصاطؤكطالمفصرللاالبطمهلالالع
ومناامماسيممنكانهسضالناقرأىاالخاخمحليألدفقيثؤةاكالغأل

انلوانفعحيمثامنموطرالهايباثحصلالمصرةانقافاوان4لبرورراا
االنوهجملىولمثبهواؤيهويئلىيهومةامنعلى1حيفئذفيريرجع

أقطرسواهاخارجاليناشااداهأخذهامنهمئرتقدفعصطشدء21يهومة
المؤقباانثفولإلسوأءالىيفهـابا2دداطمنأمالمرأمىمناضايماجتفي

نعداماوصثلمذكونجألفاأالداههءضالضررفىودحالقعصلديديها
كريىدااليثشبىمحلوابخائربمتدةنسلقثينووودمااانانهاطريوتأ

بكاسبوفيفيهـلةاعراسرطكاوأءبىميلثةهطاثجاوزأرةارألتللف
نيماالمطفاخواالئرلدالجزفىأفألالةإيمكاناافاذافىبدوبلههرافايئنمملى

بذون



اثه

معنكيربهثأييهظسوىلذئالاألىفطةملىندانكألشه915ابدودط

جمو4افازاجاتلكذلالاالبلدلباهـايهاءكااللمونئحىوش1
وللىالمرافيانءبلايالصإددردالبملواامناالنرابمعشدأالداهألكأذ
فاهااكيرمنداناراوسمئربرواعهمهةرسكلاماكنأومىدودالصخط

ذددمدخولآاليرنججؤالذفيلمحراسامابكثعنابهثرةفهوءبعاألول
سوأهدوداطجهاتكانضمنمالمقصهداللخماصصلفالثسانى11ماوااالدا

3ينروثاطراسصهةئدعدقايومفبزهـلمحثئمالضاصبفصا
عكومةااداهلمجزائردوناافىالعتاعخنهانالساذمنلمضؤشئ15ارربدوننناثحه

أةالالاضعافادلفيهللىارنجصدلدفاناطريقاوجدذابكألفمانيةا
ثماهاونؤدثغيوهالظهوراالبملىللىانللىئالهافىفالحثوعةثملةاالىى

نحاؤفرلههمنمجميرنهمالياوأليضرهمزيةيدالمحالرثلراركزاطجموبسة
بجالل8االداظءفيساضيمنواطيهؤصةإؤآلؤصراوؤتالمىقربحيمراهاا

ملمجالؤاوصالمنراصقالؤجفرضناذااكهاهنىلىومدالنه4عإأس

نتشاريئوالمموررااحساركهأعطيشبهمثانمالمضةاأقصالوحدناواطنال
واجصلمفههظطمهلىعنذاعصلفالطىرأفىآلجااثاركتفازادهساثمتمأم

عئدكمغرومقذااؤمهءيىهذايحاألىامهشقراتنفمذمادردءإشرة
بيانهـايلتئدأيةيامأالسبابباللمجردوصلهدمىتهاطاثورعاألقىيقلعارالو

مفعهلدبيانلهذانىقىوسمأذللظداالعةفرأعقالاتأقىفاللمهدمةاللما
فيأدثالجفائصاالوزيرؤطكونصذاعلىاألمتهرامققغتعالىكاالتهشاان
بضئيفطأيفاقابهليمويابهدزم2لذلىاهخبمداعينتالذكطعالضىان

ثمكقبااللمايدوظهلمجادمدبنتابرهنأسنينابعضئمقواالستقرادخلهـامنلسئهـينا
العترأمقمذالعنجيموأتفاكهفىايؤدلدقيجمالدايئاصخاناللوماومنأدمما
كدجطالفائاندءلمتفةنيافىأكللذىونجهاةفىيهفهفرجهمدمبما
يستأنمحمينثةاالدنرابونصفاجمثساركةمألرممةةسةلىؤدءشينءأيونامن
خاماافحهاوالتىإقاسااالونرارةمنتاركأاصةانجائهادلارءلطدالضاذالئ

ئبذكاوفاءصيوفياللوأىلىوطهناكهةااثسراالديدفمىيةفى
فىالمالاببعضهادالبسلمفىذاألا2تجومقثلىارإقتداورأىلسنينابعص

ئص11



ك

الكؤيبونانظزنادملةاألءداثظلىالبزوألمجإسههفلألبدتقئهوص
غيزالئمكاظذكاناورةالهاهااربةمةاالىاالمحكؤةةئأحوألمبهاف

الضررينأسمفزصرفاتهافاضقجملىايهجيهاوامايقلمزيداقضهةيريخرءلسإسة
الهمادجموبةرهاارةإلبطمقةررارحاالتقماهوصكلىواتحاشفانجما

أوزمكادطصصولؤثبلبمضلدنالرزبرخيهايهندنةحكنالديرأمحاب
ملىاتكوفيانءمنيمإنهينااجاةعدمعلقليإلشهاثوظفينفيادالمذكورا

سفهاالذىاالصرأمقبهشدخوجهابللؤأسئمملابهاسإقلثىاايهبغيهبرام
آاجمأقيكسهمعصيةئامحللربنثالإللثرعامالحمةموايهعنبان
لقمادالصالحورىمجاصجعلوحدشرىواقولاالحنفسجمابينرمإ

الفهانياهومعلوبملمحالءذاممايخاسبلكفيؤصالىالقطجهاتيسحإمضاو
مشهعيناهالذىجرألوطالهانمهداأينقوأالكلألمءلىأيهأكاسفىاميلهمن
فهحاااليتيرزاالسألمولولالدبثؤصيماهوانوهواليهالمقراعقاإلغاعئد

هاالالجراالؤشوافاكانوالداالداوةالىملىالهمينالذممأأرااللوفيااالبابىادة
افىإصقافالعهفافوفيادالمذكورلثوأفىاكلنلمهاسلئابالمكيفابطلتا

باناقليلونأفرادالامالبهافىاحبافهايركبنااالهالمحؤاتإثهاولبسائث
ةهإاالدولةباالسمارلألعياشندامألنبانايقافهأودعفاوقعفشيال

لخطمدوناالديهطبئاوزيريخبقالهافاوهماشيثينأحلىالايقفلمألسامىامناقبأ
كثارهوصهنةاةوداالبراطةالىفىليقىالأواتبذاثهيممئطيعهماىئعثرانينإ
كرهذتضدمادتافياالكوىاشوهاتهلثاااوجهنمايدعرعمدملطالاأو

مدملىرزبررارامرااالأوللىدؤنممرالىقلطقىلمنهألافهـضألحقىإلعنسهربم
فىهـالةتءالالميروتدلمقالكندقينهينالفدااالبوانلطفىالبتاءا

امنامألاالذروفدصناالهحقلمجهـوفىالخةلتولها5إمياعيهوالومبقاةمداألقل
3ذبممامقاالسكتهابمنلمجياالفبتونسالخطةالصنفصاامدفيكأريريوذيرالمأليه

عدآأناساالمواءانالئانهاوصاصلالشفينباثالحالمطايمايسهاضهخثاثهفا
ضصنا11به6اأيونسنساكةباالمعبرسثنهاإءةدااثنعاوزارشاءدةتأيسينا
وأسا1دلامىامالىاهاستلمسهلزوملععإلآلءفىآلوااأناألدلةااالطالمىأتومفىتهابنا
اأصفابالطاهآساكناضر4دومةعمنفهـمعالمشبأءناالوماذهال5كنءدور

دورئىا



8يم

اائفىقألثالمادةانتطماشوبعاططيمتئبنىائااالحوألمنكورالذا

ملىلةهطاطلسياسبةاماتظهالنةتأسيسأنمابهؤشقولالجوابمابئالظبئو
مالعداهلقنينبهاباحدممطرفئالمسفلممالكارراكاياثمأتشموهـقداصالةاشاعا

فىقيالممثتهىاالولطصورةواارعةابهاانماننبنهاوناالىاسامنمتأبهونان
تهادفىواجمبرررىنيعسىماتبئاةدفاالزدااالىهتىاةأذاةإلءباالالمثاالظ
ايعامةتددكحتىة8ووالميةلدرالوباهـئعيخابالقهسطيهالنامارحلاتأسيص
دلالهلهمابدرمسسروأبرمننفيهاشببلمنطيحهاوبهـاينءوفعهامئا
برهظاهروهوأنذلىووجهايهثابرةاماالظفاغملىاحسهكاءالىفصلىالى
لعدلاذاتصيرالممايهةوهللثفافيواالختاالىلعدلقيراعلىلمؤسسةافوماتلةا

مسوالتدوماذوغدلاداقواىأمااظالمنصصهبمواالدواالمكهآلطسااالى
أبدحراهنالبممدمماتقىددنوؤدمهاونجولمنادادافىاهـاءةاانعذا11

والننلنايياالهيىاوهاطعهـاوزيروحألهوفةلذللطفألبهفىلمفياملتذما
نزجزاهـؤألفنائماتيةائمليباءينرةأمااةياساارصالمناأصلى

ىيىهوممنهلأصلؤنسصرفألصالاوآلعنيمنوأانينالمعزفياراجبء
طبمرطعقدهـاوقبويهامنؤلطقاالياصالؤنجصرلياالىآدوصهمماذصرهساءة

رفىات5بىتاأسدسآمامداالمايسوغأليرجدمىةيناالصإلانعطنىوفى
ذهفىتاسمامثىااينطماتفانبةإنجراامالقهذأظدواءسثحدملقينى

ابطاتنالمبأمينكافأل11أصوالطيانتقدم11ألم7سسنةطكة11
اشدالىلثةامرإلمعثىألايروأتبالوزضىإاابثاةافءااتشيتهاع

رفىطالمفمنساصاعوماناسبدمصمافىاوزارةؤنيهوءةلمتياظئمممنلترأ
الاكنفلمارصةاإلدفىأحدلذلكيتعرعقلمواألمااللواالعراهقاكفوس

ادارةسينفئالتنظبداشسيتتأسالسفىنؤسالوالىتماذصروأيستء
أهلكلنءننومستعبنابالتهكانداقةالطادالسكذلقلىراحةوتأمينالميفاع

فىتبكامهوانوجاالضطراطاالالىعال2انالىيهوءآللىرصالالزفي
قوقاعلىلأفنحااللتناولممنلفحاسالصمردإتجفعاش5لعدفالماح

صطزوياماثئعاببلىرحقلئوقعذانومابعاثطجةسةء3وااهرا
افهلوأفعيةانيفولحريسيهلهعاحمبمصالمحءبدعلىلمجآلأءس



ول

مهيعتعدىفىالأظسمامناحقونرارخيدسدوىئسمظاطهةباط
جمةليماطوالمالطالثيلىذقيلإكادالمربماهـجعطةادىصوجهافبولبليلى
معوا4دضالذينمعموهمخدموأالذفيهؤدارحالفىوكلىهوباناتهلورال
إءخرفافىيمخصهنففاكفعففرفى2هؤالاالزالوامتوظفينىأرومصطقالف
ذاوائطهاظجنامننجروفانطلقظلمهصحوفأنجسامثنكلنوظلميعالمامنسضيره
اللويققالمارانمئاإلبراالبداهواتنظيماتونبديمثستالسانأقولتالزل

ولرارنإلرةالثممهىءاءممنقامازلمكايئرنلؤتمنااشظيهواالفاذصها
آتقدجمساإنئهى6مانهمايرمنيمبهنهاكاياهمنايرشدثعأفىرالتهفائفئاطرلىيلهمفدال
بلنهتنافواقايقاحالمإللالدينراجداضدأداؤنربهصضتصرفاتابعضنتقادامن
طمدفواللنهأيفدهمزدانكامهآكيهاالهرسفيمقوانهناءلةساالءاللماببنو

يانوباكإيتالصىأضجسهاذأئزعاالالظزمفارمملمعدوالطواصهضتقدم
وزيرمبائرلملصةلمابايثرالورالدينزيريخلواانلىحابابهاواسىمنالها

رتينجعلمخزئدائرينهامصبقءصاالوزيرااالامالهضهةضدلهقيام
نمدمةذاتصتىنفروهاالتىبتصرفائهواالهالىينسافىالمتوفافصومعرفةفيهفىواا

روزازلولمطءادواغالوزيرخلداواحدةإلمحيعنيمةوقصرء4نفىفىاوألى
هتمداالنغصالواستغرأئئخيرالدشاؤزسلمحمياسوخزنفمصطفىايسايقه

اواسقاالىالمحموأجفةالقلاإوئذالمنصثارجوعنضهطمعهبامرشرعلى
الدوهولماةنبوباحدظماالأمنفىاطبافرذلنموايتعاارةفىعالدشخسيها

يغسلحولفثارةفوائدهحسبملىبرعكلعتضداوالمبامبنطقمهزيرإ
أوبتعزبهاابذاهالجغاالجمنجةفأاللثنىدواشامةاطأاينحوفات

اليوجلئالنهبذالمقعمينجميماحررملماسالمالمةيهورأيهناخأصتهبرإسطةلىالو
مةهيابالمالقثأميفنهادارااالىيررجعوإوزاارةاحسقمأشاهدناألطاملى

وارأشهمواالدفيخيملوزبرامنئنهوطاءلىالقنفمكنيامايرصصآلاظمارجيب
بروزمنتففبراألهاومنهامايعؤالىالدءبقالعايةسياسيلصربإمعفاظلذكويا

هاممدظيفتخالىدومفامإمدشنالفرادالينىائعليم2راكووظضوهـاالمذ
معطلىاادزاارصاعإكآوألىبهناشصهاننطسالهممفيرأبدئفريرتا

لمحمغرلداإلمشؤبثهأليراارنشلطااتجأيزجمالندرتاةارضزئد
المةا
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ممالىعدةإئؤنيألصاليخهااسعاالرظغاضطاطأبرجبللبئاوتبهارأورصة111
الاللىاعلنحشلدفيلمئدةلتطيمالمبماسياسافىلسيرةاتبديلالضوفءن
لتؤسئلرائدااباؤثرهثتلدفييرخيرلوفيؤيهتبلتمحالشااتلكإجمألذيب

انضوتهظبكفانهكعالىالتةورسحةثكيمامسآلمادااوالصألةلةكدادونه
أمياالممأهفيتمثفىكاننعفةمضماءمماؤبهؤناناشفامطممرتلعض
بعهدبمطةلمةارأالدبا4لمجيامابسإبحممثعطاثيةثدمضضاخمطأنجنا
ثافىوهىوإثهمشمفقااليىألالميمهاعاماحما4ظةالحقهجيفاالمأشاءوا

كانانجيبماارنهاالاالحألمهموقغالولمحاسالمونيكأثروالألبترتبكليهط2
يعضسذهازلطيرلملمذكأعؤلقضضائاالسباباانمملعيهشمغالعاااللخلى

نبطخباوهاؤطهرالومداتسئزللمكدةأمماءسبهتهاءائأنالثااالفالرهاا
لؤضلاكأألااالرههعبمبمانالصاولهىكالعالامالناجمتمالمحشغلهاوآثا

زأصأيهاحررناوزاراثفاتشقاهإواألوؤفصاسصةامنالىءقصودهاأفا
يعهدثمالودارإلمنوطةيناخطااننمنلاايققلماظبذلبتناثىلىا

دونالاالشفاصأولئكبهارجماوارهاثابتزايديدأمتهأتثالىلنقتهواألزل

داشغذبالهمفبهقصدايقاعهانذىاللثانحهوليزنالبالرزوشاثيمسهأا
نيرأرمالالاتحتهدانلأفاوبنخدمشهوطشهيريدمصالةكارمناةلرئاخبه

4بكغظبخرجمنمتعالىدتهولتاوألدرد7ثارهائانةالمحلشحيرة11ثاظمم
4بمةتبالىاتقهطوفقهباايشرعدايصالقتكالىبهالفغثرالآءنوالسالئهوامكان

وإلفيخجماكؤمشعينحلاسنةلميظماانشهورممنوالعثرفىثاسشبمد
قيسمناوافىبهسماصرحسنتفادباىالصادسيمنكاحعتوقه1
ماجشاسهـالفأفيلةءلىأنيملهفىتشهـوهوالذىالدفييمرفيزهقالوظيمبةإ

دة11ثالظاللخىوزيرحئكنواذلصااينةافتنباتىاداألأثإلفاإظذلمح
الموجنبةفييرهرالمحوانبالنفرةمفةخوتفىكألرءنثؤسةألمحطلجم

دغووعدلذيئجماخىاوزكلدازرذوافىانولماءةاذالوزيرلىاألهقصال

الؤؤقيخاباندفيوءواالةرتهممنيهفاللتحمابنصطفىوافياألكلوفماثا
يهزة11عادثثبمهـأيفهـبقعيظوذتسلىسامفدو3121نةسأواضوألدثأذلم
كدصخنإلمحاشصاريسثفهمالوالىفىواثرتاالقوال3931ءثس1أواسعا
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نابلدانمإمضبماظلاالصوراستعظامفرأصمنهمطةزيرعنالىصليهمرأ
هذالسيرارعيةيةرؤجماخالفتابععلى6ارزدابفصلنةبمتولملسيفغيوة
رةادتلكاهائنعاعنالوالىجممفامومأمايسؤافصلهمنبمائشأيؤنىاوز
الىيؤلمعاترأاضادألضدمتنادااانفيلدضيازالينالمحبولهـأوقال

ختشاركأنأوالينبامرشقطعالثوذاثوظفبناواقورؤساهعلىالستدادمكا
أمفماهخرةاوزااالولمنمقشارأةمحمهمرأعطااكالوزالءفىلمقارينافمة
لمحكؤألاكلءيزانعندتحررأىافىابهعيزفيمجيناالكؤسمونمنالعيلىقستم
أقسامئنىاارفىهىاطتععاصمالىفىرهااالئقمميماوئاثمامارأسرخائ

بئهحلوىء11هويمضيويربرزيلقبقممكلصستئمارجمونحثى1أوزارة
وأنوأتىمافبهحظيئالوزيرخبرالدمايمذلئاابلوابمايعايةمس

يعرمقولاومستثارالقمبمهملاقممنيرالميزانفدتحرالنهافعلباعوااالول
فىوااعذالددهمرمقثثممهرلهمبامادونيهرقشاريئمواللوزراابقبةعلى

ارةالدفرأبلروقاقمضلةطنهفاأضافىاصامالىأىابهامرمايىفذهويمالتروى
صدفىوارالواسألموافعاوعقلداذأوجبمساريلالمصادرثسدلالتقنفى

لىوةجهصلىيئورأااددبتالمالزفالدةزمنالذماععدةؤاةدصا

ةخألهذاإلدقمامهسمالىلالىطوإلنشملىيهؤةالىماليهالحاتاليقهذولةتب
فىيئلثضارصورىاغاالولافىرمقالأنيثحايناإيإللحلذىاجوأبه
سمالالكنالمعستشارينقعاماهاودللنقسيماهمصاءوإلالقعدفالفاف
وذيرضيرابمدضبعصجبديلمابرىءلطلمطلىابرإهامنلوالىامئناعاثقدمماصح

الوزبرمسيةثاضصارهامنقماعلىارةالداتهرالزعادزارةالىمنلديئا
واسالدولمنيممومىألطلهنجئةالنههغااداألاثاراالثزجمااضمياالكبرص

ئاففميةإآأذاكلخعمانمعيففلفونساوهوتفريبنائبيدئراليزالعامئ
انفرشكافلةلمحالفدفعاممايقتضبهمالمعاملةاتلىإنلقيلانهةءلىأدلهاباالفىالتعلق

أتىنظجبنوايضرساضفابزجواكاضربرججكفتهابتؤقىنؤالظلماب
إلكااتلكلثظبدباهاوقمدالىلىأدلىدباناثماوءمهال

أوايخابرإلدذكلالربفاةاأا2فدماإقاوبسباستهاساخيالصةضاأوة
وزاراالابأبزمهتارةشبمسمايمذبىيعىلغرانصاقنسلاليوألىالمقتجه

ويار
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لةطااالدمبلمممطضافيإممفداراننقبصاصصلىبالزموتار
بميانصه931مشةدىجطئاييهديناالفثنبرفاعأكاوأصكطتالمممومة

عورفىابرزتكرظنوبئذبةاوالفرئالمجرناالترأينانىدفقدامارصدهدتهمملىا
تثةميصوزواثإؤدادنيلثناأممءيمهانناغضرأبموالصيةمانحدمة

وأقعاللهالىألحقجةالفنوننلكأنخالدولةرقاعمنيهمبمابايداوقاعحاءلى
وهثفعلوافيخاملىمبئياعلىكوتإدةزاهدةلمااألدلة5انردثخرجاوماأصل

ااييتؤنجولمفعأواصقمقةلمبهنومندذادعندباطلنتوأنذيفالراا
ماءلىقفاالبالىالأمننانواكرذايخؤنأمثأسكنيافانهأصيادميةاألمورامندهؤما

مسعأنلمحسراوظحنحيطاطابعمقبدلفئضوفعةارقهـفماةراطماله
وفيرفظهفلالأوجهـملىلهرروايخفهار2اكلمألأوقاتهفىيدعابرنمكو
سمالذصافالرأرهذافروالمتبرالدولةمنقكلمالمجنالىهـمفى
مننيقك5قولماكناميرخضمقاغراال41لهااالدفعفادالواولهالحإمةكوفي
فىاثجوسامجنلالىابالمؤبهذاايمتإميودانيلبإلدناابميئأن
صداالقلهبكنلمملىوالحاثألانالمثصدأنفئكداذالشهلضراذاهـيقافا

حوهرترفيدهمعاعلىيعيثهانهظنهاثفجمةأبرزماتروضرصءأفىوماذكرنا
فيرإنامنفينراكاوالبهالمعؤآللهماناسيننهماوتجاثابردنالنمغءن

بماقتعينبغحيردهمففرومؤسرماهؤنةلعادشمأل4عموظمغلبماهـن

صاهوماةورضهمالمحمهابرركلينالذاعالدوالللألرشابمبنلمؤلىانالهأضرنا
ورباضهارتعطهفطدالجيبذلواليرمناهبمجناانققضالذىاليهارادالمئق

هوقحإكالماباظهـصىاييدرتأامتاطناههاالمهدماجماتفتفميهكامكانةا
صةأثالماأدى20ءطئصئبألتهأمنفىغووعبشبمنصاؤيمامنكبهلولمما

السلطانةرالستأئةافيالبعددحدثنموتمعينئألئةوماشينافأام39شة

ئيهااتفمودةولهرالحرلمجرسغرزالوافىلسانملىترشنهضهنالىوجهإدة
منتزوبموراالانثهرةمطععسهلهكاينيرخيرالدزواىطويلةثؤآلمعاا
أنعليهالدبهنالحرباذذاكعتيحم3931سنةنباثاابهاررىفكوكنائانىا
ثضىتجمأديقاوقلاللماللتيا2لةاالعانظادالماالسجهاتفظهربندميربوا

أيفامهـقرمتداالعكاتجالماللداسلؤنبالباسىأاإمإواإلرةيإليدااسكقوق
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وزيرادجتماعالتقرعقاكلناوعدمليةالمطضيفى41جمزةالوممئرشى

طايبنفمملىءناألهمنالبالمالعانةاحصحرللىوالمفيوضمةبعداالصتشارةخيزالدفي
فظهومنلاقيماالمحرصاتءنالمجاوألوزيرإلىلوإاتلباثيذدرتوص
يمصارمعفرظثألىعياثةوأرليورقدالىمصالىآناونجبةعاتلىاأل

لىالها41عفةرمادوقدستانةأالفىاثحةدكةالمالالرساالالتواطوأايصرب
إهالىاليابإكسامهلووويثيةايفةافىيهؤشرسعمما31404833ريإالت

ناشالماعؤةاالةلداثلرثملمذصووزيرالمحرجر13ثرجحزنااو
رأقامأيضاخةابهورللتاهـلبونريهاطوأءيدارسالاطنةالهتختلمحيدءلىبدظمعبداا

ضرةابهلتتفرمافاوابهفارجوااللباباأشهرثثبعلمحنكتانيةيبيثانةباإل

اللدودالوالجبلصرباببحدهـاكذاذلدولةاامعكثرقشغلاياجمالةسالالال
ثماءىاالساؤدطةبانجازااثقراالمهيمةسمقدفىرالذبالمؤوالجياروهرسدأوبرسنهورأ

بنعيواالخيرةءيدرلمدةافىنة3شتاالنامثاظائماهبزيراووكانوببةلىأعرب

لفوطافيسهخلرصنهايظنوعأيمبضلىالنتأضهسببتبيننيبميسلكلأوثألثقلم
االصكانةإملمةياذ1طابتإكماسدفىعلىصقالغرذوواوحمائهبهبطاخاغية

الاإلحلعاعتأئكالسالامنسمةطحمنياولىبارربيهسألرإا
فرأىتالماطلظلذلضرورىالاطاأنهـطاةاآلفىالىاظةطازمادة

تلمحكوءاودويماهالوزابأولميهتفجدامهمةلةسث11فيلدايهىمحصيروزا
صرمحااكرأهدالمجامماسهجمألوأممصدفىهااوفىمنمدجماسعادافىسصناو

ؤلساهوراراتاالدإئرأقسامطههورؤسأدساإلمجئسوااالوفافبهيةاوإمزألرزوا
االهالىنبوأدقانفرواةاالوأمراهصرءنامصإاباياومآشارينافىاكتبةأا

شفالمجاسنالقدالئآوازعلىلىلوافإلسعصارفجهيناأمليهوركبراشانالالدورؤسا
ودةلدااالنناماالة9اسإلافىدهامااقاباكطلديوزيرهوأذنسهأباآلدةهالر

صةبيداؤاسادفىفىلهاوانباوهاكاائتآوسلىااوألمحبابئأماتقدمبتةا
درراىةافى3عتاجةاتالذااءذالظوالضكسائةمخولىواوطناياسالسةلخالفةا
اردمناثامرافااتفىبرسلهسكرواارسالاوالءبئمنابطنهسا1ددوا
أعالعيصلدولةاخاتفىلهساطثرنسوإنلؤشحقوظءفىولةداولرأنقزثمولةلها

بللسهذالوالىءخاشامضحأآللمعروةالماللالسكروفىافآيمبرصةلفاصاالن
ليشير
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اتااومكلافىلمجاساعقنفطقصوددصلةالموبئاطافىبمايرأهللشاليرمييه
أنهلمجلس41ل3راماوواتاالعاتالطااأىلىافىحنشا11وحصلكراتافذا
المحرحلنظاىامسارمنىالقيطبفهلنرىاإلمقداساوااارسالبرىميضص
التآألةودمومنلأةدكزؤالمنمهيألنفافقعكثرأهدناليوتفزبههف

ن4ءؤؤاالحاالمافقوتادسوةاايكمءنمدهـالقياملىتفدراياهالى
أزيلمنسةدالىلج11منلمابماريةمنأزلدةيدالجدأللؤاعاالمداعيلظ

لهفومصذةصيهومةفاطاقيقاعاةافوأههـامنأرمنبهرتكال2ااالفءشش
لمدةايادارةبهاصىغزنةمنتقرضهتمانالذىاللمطامنايونهنؤصألعاسبا

4ءمايثلىايزلباتصوىشؤعؤتجادمنباالئتط4جعوقىثفرفاأشهربالسنة

سعلكرواحاالوقىيىيئضاتمثالذمؤبههيعقامااسارادمبعفانماله
علىاجمواادمنىاالقيانصاخحبهونهلدفمبقومماماتستالهافىا5

رأيهيقمماهذايعاللدوذفلىغسهبالقثالأرادمنبانصالعألناخمخهمافقالم
ذلظبانيرطمصرح8831سنةفرمماننصانحلكبذصيهقاالدقيماحبان

فالكالسيمتلاصروفجمازكثانقصمثالذىبالممالنةألصكااؤمرضكلطوان
انيرقيميعضقيلوبخوالىأكطداأممالمجسطهجمىقلمنهسرباطالةعلىبميةا

وماة4درئدةنهصدفئأصحلىفالالمالواهابدابااألساثحبنةمااال

سماومدهـوادااهاااوجميعإنااالالىأهذاطءفىوايذانديها
يرىموالديئلرسفايوزاساليميهومةاسرؤسافاعيندءنفثىاأمتباره

لأطوادمريماوئهلدوبدلمجداالسألحلىوأيالوبالىايهرمحآجااان
هليماههكإلوب2ةثربماةازعامنساأخذااضبءلىااكيزهـجوبرالنالظذألقامة

اتهخئلىيجمااالخياركطألىألايركلانيكملكضرلمحلفلةالمألوافىلىاا
ارهدمةلىاكرلنريكهـمابسااالمكنيمىلىتحمأرماملىهاليحلمليةأ01

4المئردفىيمللقيامبلقهاافىالفلىقفثرثكأوالحصولءئكشةلىوغ
انثواطالاإلةماثاولةلدانةالعااآللمسالهاالحفهالوذماونداساولذضائرلذوا
يةاسمالىحصهتهافىب1اخلدتمارااضالىكلالاابهعغيرانالةألعةبفيوا

يدفعالقممماذهـأسهماستعرعيهالذىابالغاهوألرأىسوهذالصرااطردباخا
انالطيىطهشهـيهرباالهارسالإلوبرمالطافاصريامناالولمأاياصل

قحم31
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دأىالنهارأىبهذالجحعراالءشيرانوشالتبمنكناالذالظيكون

ارىإفياصيعمنابهادإلبىايهثدناحلىجملةكىساأفردنأهشرطةلمشاويمالنابى
وأرللمقلىنحهماتملىيةالمانةألطاثجبخافيوالمانىاهبلم1اطمةاء

اتحقيقبا1صساهـيعلمولم550003فرنكوقدرهخيهالدفيزارةومدةضهـافى
ةاابنثرامئيمابهـعبماينرلمدهبهيتأنهـقبلنوجلدفيوزيرخيراايان
شخالكاوانبمةالحرلمجاألثفاللسقاألطابنضةأكاارلةالدأريساتشم
وقبائلنالمتوأعيانطابهامنصمهلدالوزهـخيهافعملفأليأسبغاالو
ليفبااالصهذأوانلابفالنءدداهمردمايدفىضابادءينبازأنوابانامرا
مالقعهوسالبايواناتاطثلءنةراذابادالأمفعهمرمالدصاناءإدانءوا
منالهالاثيكوانالمحماحصألالاويدؤعالمجدةلىءسبلىااالخلىءث6

اأمعثيرمنوص4فهمسوةناوةألمحؤكضاساقتفتساغيرهاشالالاالمال

عصرتاللتهاميلفىاهاموبااذأشتنمناانبادوالافافىءواناتا
يرمأءونانتجاريناافىهاهـالنالمحاولةلدافنغدربتنةبوناتولمحها

ولةلداصترأسيريداجنئابن5هشااالذىأرباسدتعرفرسضيةصعدكل

لوزإدةامنلديئألوزبرخيراجدنحرةة4متاالوناتبال2اتالتؤثحةآلاتاا
آلصوداستصنوزلرس1فىلواالدولالؤابدأسألبساطاهدمبوفىإمأمة

صاسماافىيارووذاالقدومفيوأنرهاهذاطربىفىاخلرراتافى
واذاإنالوزمالهفاالدولةئتهحاصكاامندةفاةببرالىخزألمنأرنهاوضى

نذروسياواالىلاثةصاهثمربالمحرفىلتداخلاءررمميمبا4نضربطلحمتطهالي
صرحلوافىامرواناليزذبهيمعربافىصلاديةالنهبااالدصرحإلنواتي

الدولةمزاإمباسبآاالقاالتاأشزنتىتواداااان4حئئشعكأاث
يةلرسافةميواألالنهوء4يماربمفثصراالممايواؤقوهواليماهومفمهورليةأله
ادضدااتثذهرممأبهيعخنثششاكأتهاصداللمعايرثيوالذزيرلى1لها
نوزيراطربعانواطؤةرةوزاامناسقاوا4فىلىالىيماةنضبأليلدنعيهزيرالو

ومهويئلدراوزيرضاتبنهواوافىضرلصاتدىاةاسةاألفى4ألعاولبب
دمقيممساهرةصاانيهصاهاالدولةلهإدزوأندهأالالوافىءبهعرظأل

والساسفةواتالنإبءلهالعلميرالمحربروزتأانقولزيروالو4ها
ما



1

نئئهمابهكلنوالنهكأيرصسوجدقولهفىلاقاالوتروىوانهضرممائة
ولمساساخالوالىعلهاطلعاثبزةبتهلمحربءزيرألميأقىءنانآليزمفحق
بطكرنلىذالغفدلقلىطلهفساالثعلوالىايتمعدنحتىخدوامكنوبارؤ1اظمءلى
جفهوإلوالعليةالدولةالحهلماؤلوزيراايقوللخارج41وقدحقةمةتاأهل

لمنحماداإلحفظوالفديانةوهوأفىاجج21ولسنةفرمانبمقتمى
ادعانازدةأأالىلةل5كان4اللىلواافىرتأإلايةمساالك1سب

بسبعةيطاء4انهؤهـدبةايبهاراددارأنجاهفسهيلطليء6ابنما
4علذالمدسىأنمبهـالصإرةالهاهـاعاصوخأللمارقاعهةيدءنأوأزإينءال

فىلهتمصماياءفىورزلونمارةافىتظمججةبفاءعتمصطفىيلرعاهـس1
زجمىاوأحؤاطسلوباورفعيمواطصمنهواجمهونانبطوأرادااءناالبط11
فرأسالوؤيرلهفازلةافىلقأالوئداتهالهاثوكاكرةإلدؤاالقأالىبههـوإ

ايماءدتلوزيراثلوالطدا241واابطااالشاذنداواءإلءاأدانءمحة
وريرالءنيأنجاطمىادحثقفازرهثالفبهامنمكالىأانجامنتيصازلةا

دمماتببكلوزاائفرمناااناعوواثإةلومشااايثصتدثيخراااذالشاومن
ايهادةاألثإتبةالمحماستثدبنالوزيرإسيرةيهوجمة4ارؤلسااهارتبافءدموانه
املدالمارذكرليداثةبعدينإساصتةؤراالىبألدايدئسايمالوزيريرلطاصاعالالفثم

الانفصدةهذاالشساولوازدافىةأبااوالالداعانةافى2ااالبأددموالىء
إيوئئفيهمولاالىسهالطحيثةالىنصراالدإفرةلوظايئءنوزيرنجميالدأ
ألمأجم2هصئراذثاوواسلسارخافىوقع5تاثهاوأدشلوقااسبنبههبلوزيرال
أشبحماصجمهثرةحهصملمتهاالىنمهدةبكالوالىلوزيرااابظانلىاىةااذههـفى
عالدثالئصصثئفىيقدحطبمألذوان3خامنددىةطعااأللفاوانئهألففى

اكأددكالنواؤأواستعماقوااوبىفبهفىالاقيامافئجماثفأسدزمالئهإرةاالد
شراءكهلبئطهالنبلأدثديما5ادألالعتةاةجمغااسؤالوليمليمثماكألذا
انحسبماياقىتهتصرفامنأهلماله3ابمجمبئاالنايرضيهآلءاألدائلاندءة
بهقصعلفىبهصرحكرجمهوماذفىاللحللمحمااانملممنفاالمعابىافىلله1شا
اونارهعنفيبماايمامغئىعيرالديناكزيرانامعفاهقالثهفا4ادوألملءمأ

باخهـايهبهأماافحازلةأفىرأيهعنالهةبمصلدفياوذيرنجصيرآوالىصاباذلماةا
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انالىاإلدثارةدفيراهالمصاعادسكةتابايوممكا11اءدمصالهماذ
قهادإيصإلتالولثماالنقوليؤبداط5وذالظحساللمابهافىأوقصهبممالؤهظ105أود

8إبالوزكرإلديناوزيرتخظأحبتوبينيخهامدررتغييريدروالطآلقيهة
فرادىآفكرهذاكانبرعاعليهوقصاوافىلىتالدخوللقينوالمشار

ملىاجمطابالبافخدموء4ةالمضتحملبهاالوفىأنملمءممالوكأمعهنو
هوانهلناساعجمهلىصلىماشكانررهةلذكترفىادممىدوزأوقالصنعفااال

ةوالءلىدرزيرجصاسفافاةالهمبانتباعهوابرهدمااالمعركيقاعةباثيتولىالذى
الخاصلمثعافيماةمبرصطابنوكذعلىظبذهالوإلمحرضطللغووا

وبزيراالالدموىفىصهـلناسيرممدديظزاسكناشكئيمالتزددءلى

محصعلاخالمئوايمممطضاعأوودةأيطكاالؤلىالانافافىامايوزيرخرالديند
نعلىاولمساداعءفهاشبتذحبماناءإطزكاوءلوسمعذأشالىخاهيومن
ونبايألىامابهومامرفاثيولاباالسألمكا11يئلدزيرنجيهالواعادأفىوااءفى

جعيرلهرتامافىقاءهأصهدثالهـاحىجةكوالتعبلهلدىقدحهلةأيرما
منيناةالمتواوألىوخ8131نةربيفىذلكنيمنجهبفرطا4سما
مأيديهعلىارزيئاصراتببلاحبائهخواصحثىلديناسيهيرصىباكزكطعاال
رومةمثآومعهـألمهمملثاثإوإثلرالاقاسآمننراالىبهاثكماة

هأصدوذوربهوبىوزجمأازإلدةدفيالمئوظرؤبمامفئذالوزارةامننفصالهأ
رهصفنىيامهشافألعاثهـيةالتالرتهيخزعلىفكازمابرأسعاآلنهى41يىاأباغن

فىهمكمواشارستاقبلذلكقوعلممنينلمستشاروالوثداهامنونإلمحماف
مناذوالمجديدفاالالوزيراسئشارةثامدوواذالملىءنلنهمونمأنضسهـ
4ااميفندصهيوناتواثبااءاناستأذنرهواسافىواااذنمحاماهـ
ورمشيدئلسهاجلاميناثمهيلىاونازلة4عإلوفيافىاالؤوالئرثكااوؤدمنفئيق

حهةمواابوماضبالمنيهمسايظهـرامتغانألالدكلهونوالاجماعنئبرلم
لرقفهاكاينيوخضاصوقثفىلهذنائمأمرهضطرلمجظإلدةرداواأرا

نكرالديئيرخىالوزبمشروبيمعنالوالىلممىأقةاهةمألوميسصاراأا
صلارايقالوزيراالناسابفىوزبرااجديمرجمرضروسهبانفامابلبئارةلأ

نيبهوللتعاواسلىبمىاظألنأالابهـهساروفألسبلدفينبهاواماإهرعقاثبنماب
ب1
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لنيةومفىتحهنلىالاألالنااألمإدووامبلفىااشسارنهودتعرثوأف
4ياهلذىاصاءبايتنهألفماهواليقزاالالةالدذيرغالوجمامةلافرأل

اكزيرالمذكورائفصالأمبابسعميفةفىإقىالساملمصطلىايؤيدوهذاهصنههمدونولإا
زنوعقراةافرالاسالدفياراصيروبئافرطاأأتةاقماآةوالسالرنالمةامن
تبةعايهدكوفالعماأوروباحذرمناشقرفىلممااالوااعرلمامأمهعبأةابدله

أللوالثابانلمكووباجمرأباعئفيليهاهلأرلنانهجءنجدهامهبمديريهمالوأل
لالصئياأدالوئايلاقدالجىرالماإكانكااانهربالثعثنرماهن

ئيمالألهجمبيرفاداألىأآلهـاللارزط3المةملمااإئواولاةامكلدمنةاإا

يئرسلىأفىافالتسئهمامتبألدهفىيميلقانهدآلممادنكاثنبهلىراافابماصر
أفلوظاانلههندانفصاادتهممطوصاالسولفىشرليتدادأميهانبةاممفىا

بوابلئتظانوانهإيةورأفيهابألإفىأكأابقةاساايننقمماثافطيرئهسهبدأبل
طشيعهالمعألاقالربائاءلىيإمغاالمكألمسنلهكاااوبةاالظألكان

بةافصاجمهطاسلمانهياسيهاالموباامغشنفىلاإثدامادئمهلمبئافرلمجا
برلمالزقمنللبثىاسمدأرهاثئفاوصإبهباءضينطرأفوفاةها9ئاذنادمينءل

أليهامعالمشاألموجماتمنأتنافلاعاؤنلاليتكلففطرجربيإكألالجيابا
مناأ3فوسنةألركزنليرمصمازالدهسهعالرالىدأالمااإطاسلمانه
والمثاجمممامابممالامماونريركانااالثزانالحنيمصايثمانألاطماكالثلىضةا

لمنوبلمغاممباالىئريرابهابمابةاإياااللنالنالصظيفايهثمقماصنيو
لالمطلهانىصيهالجثهـاعامنلمئعاقالألناومنامىلمفسلهفىورىملمح
اصبؤارادتهامئدثوفهأفىاإمموباتا1ميإلدافيهمئىإيهاملقدامنمشبما

اذافاأفىانهإامهـلهءلىاهام2دااندأألانبماوصمل3ألةإساازهن
انلحمكئدماشئبتينلدرجمىجمااكفدملكدرعضهـيمرذفىمهبايقالهيئسيب
باناليهرولأشدممساسبقوالىامعانهصاتدكانرنسالماآلفىفالهمباكدالىبرأمص

ومنممئمنىضزئدارتضطقيرئىكالألالدالوذشنبافىاال4أاملألمايقمهرجمن

إفارقاهوقياسالئاسنارلوفالذيأايرنالثمالوفياثمدلمئإلؤالوافىنر
بيمالثاذنأئاهانالىورجعاآ51نةىمأ1صفرأأاألىالديناوزلرسنههـمادئم

منمتهيم1اللىاثادنسحتانةلاالىلملقدالاطانيسةألىباالمثالامنأوةمااليئه

ئبالاالوهحة71
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يالبانعامهارواثهأكاهمؤالزفىملمشاروايهلمعتهدينااسلاصاكادحثىإألذنا
رهافىودردأء44ءنوءلىءرعرهفاذنجممائةأمايباالذنلهواالوة4فىءن
ذىآفىظأدداارعيانافىبهالخليفهةسكناقيفىوكل331سنةرءضانئ

مءلىاجاجضالوؤثثذوءنانيطباصؤيفىممائاثهوجلضطالستلظالمجةءن
ينعيهىالدأداتكوىدثحصرثاوقددهالفىذخكالذكوضوعثاهزيرمئىلواذاهـ
فالايةاالدولةافىافاءهـلهةيلواأافراأءالفىايمزارادتهاهمالىارينأئ

الوفىاي39بالداةساآلفؤلألساالوافىذلمهلذاىياافنىاانلمث
دشووجسهـانهاةالصفئوافىالىألفدؤةصوءلىفىاكااالباليصوهاب

الاقأالواقففالمذكورالخألفالايربئإنكىرآلبالاظالوزيرخيرالدينءن
ةاصان4ءنووبمإمدفيلدشديرافىواااوةدفأالعداتلددهاشهـلقذااذلك
فدومإلوراالذندباتهءندقاقامتئاء4ذالطلىميةطةادوالمجةأساألمجها

نأاسفىئداريدوزارةفىصحماامادبط1لوداااوةاالنرالؤلد
فىيهومةاوربلثماباثنالءوالفىسلؤرالىوحوناناانجيرأوزااوو

ويماموسوماانيفتعةامةلىونشاكتابةصواة5رالواأليونأالفرومقاثغملم
لىاشاهرهاالثصرإقدةطالإوراءصهتعئهيراالطاجمدىالرأىبصن

امتباءسريةصاحماصدقاترأظايفءلىشرادجميدىيمايئساكبالشسابالولي

تصراحبطبهثكاهااللشاباوالطعهينامربهنحرةايادصوفيشان
رلمالمذ3اوالىنايهبلتدوناحهضواصنوصارىالطمابخئاكرعصاحىذزاكا

نهالتانالىابهقنياسافىبالثطمىلعدوممنأضمكذلكرخزثداأوألهحئى
بهامعهنههـضأغرىالنهمبرواالمدبمخاأطاحبأشايهىمصامنهغيرةلتحص
باجهبلبلىأورةالملىكوراةالطابئإلسةءصاصرتحثترجهيهدألذىالمفى
ممفيوءدجلهفىبفاهناكبمةكولمحواصطلرداالوزيرصىعلىاقافا

يرتههـفوحسأتلاساحىامامألءلىووالهدبايثطأحمىايممئشبهبمثماتأئيربقمأه
اخو0831فةسهالى3521سنةدودمن4كالواليثمدةالتوط

اماصصإلصبادءتيفسسودشكلياتثعدمناستطاعماألأنم
ئااتزماتاالخالصأعاالنجيهتإفيعبنامالياثدرأنابهطميادمكلىهئهمطاك

أحمديرووجههالثقفيزءنفبايمقراالصلمحإفرمصاملىوأعانيطابهاءئهم
ياشا
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ىأالعقاللؤأ80الداابترنفىتهانهلألعأعهفىايةاااسوضهربموالباشا

هيغاكمكروأظلصادهعطثبمافرحمهـبتالعهكرفىاماتضارءهألظأاوتجهـهثميهاا
يرتفروطابحيامنثانيسةاأشبهدةيايةلهلىباأرلعلىباشاسهرأووارجعبمءدة
فعاقهلدانعايةالوزارةرتقديمهلمذكوالىدوااعزمفىوعادوممنيتهور51ضىؤةتهوال
داءفدبهالمذكوؤتىلىالراخزلداروأيهنفىطمهالوؤسبقاهافىدممات4مف
يسيدلمجابوالمجوألعراعقاافىكرالموجلىمالمعلىرااليمماخوأرسلهلثمأنهؤخو
افإثهاثمناكهـعالةاولةالدعلىؤدفهض4ءبعممكاالمهباساداأءراب4ء9هـو
قطودؤنمثاصنبيالجئةهـاسلىافأطيوأحدلثئىعلشيألهلى9اششيهعظزأسلىا

المذكوردكللوذارةاتحىكوامصالمذكووالىاعامهجهواللقاالصلثهسيماءت
كالى41ساعفالقبولمالوزيرمجدمناوايمنعالعقاألءباميهمهةواالفىواقبه
ةوأللمصذيرفاموذفاهترراسشرباالوزيوءرروزارةبايئاوفىألصارقةوالوفى

أبركاوليااعوضايرفارةثجةخابالداأونارةتفوضاوفىثمأخكافىعددالشاوهالولا
شهلمايئيرضرإلدرزااستعنىاحانبنلةاويرودبرعكالعانبابالمجاحاثاأرأب

صدثاذانرليابازوأبربررفىزاوقى0831خةرإلعاءؤسائلىاحدثت
فىلى4وااحلأألواليةايىاضواوأربهـعتص4ؤولمحنالى11يوذيهوصا
ثجبئلدإوزيريخيههـأنتهباعاالدييفماتضدثثراعبنءلىأهـملىفتخضا

الضتشارةبرزيااكاقباخأيهبرىازارةوامنئافىالضشاراسةهـولى0131سنة
تفإللىءدلقممدديإلوزيركلقعاضايشاعذيريخيرالدفيالوشعفاهاجمادىامحاول

لصاءصانجاافىايالدينمنزالمةالونعلبالناسصدثكافاملىحاسهبريالوفاؤآ
اجملابئامعاحمزثئناسءىالادةيزموآللمحاواةتعااكياافىطيمبص

اصبرىرقاوزاقادانوافىخرالديئاستظانهسبرهياسفحتصآلأسيمات
فبمدنثاوسعقصناواهتذربئاواستقالهانمدضزلدأردلوزيرصي

كىسيرتهىالأنلىالمامنؤطلبلمحسدنىاتماألدمملىتيشانفتافاهالىواااعفهي
أيهؤسيوتاأبفاريلسةتادلونآرةاآلهآلللىةزهالإااالنجةفىورالمعنادلهاعن
ابنطقمهيدهكانضائانطائفهووذفى931آلسرجبفىالوكان

ماكنعلىنمالقاهالىمايستطيعمظافىبأوفارةدفىزيراوفىوثلطءثا
لةثعرصقايتىلمجزماتاأومثرجهكهافأفلىوذهويخيرمالنهاصبو
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لعلمةاولةالدصصيسهيدجديثئتهءدتولماإلباالسئعئمارةأأفيهادىيال
لتئمراجمابهـاوليهلماانةالطهووحافىماكايةروراليهابالطعىلعصممرفااأرسالعل

جعاثالمراروطالتيماومإبكيدداحاوئهىادزارئادالذسغثفلمشعرجه
هورةاضالواوسعافىهاةشكاثبانامايةإدولةصرحمثاانالىدؤنهانصذاالخهواالس

الىرماصدسمةاعنمآمنالحهـوطفةهمبامانقوسامنالفآآليهأاحضار
علىمحآااترلدملوأعلتطابذكؤرضيتولةالدجميعهءلىونيمأنميكذالث
دةمهىووازمصوصضروارصرفيءفىغفاأرهمباحفهألمجادرةبفتاسةبمل
جمقسالتىلاالهاايةءنالمهـانةماالانصاعفناصىمظارهـفةواورهمص

مكذالهىاصبالذناؤوردلسفرهمقبلصعاأمقىواالدقينعيهونارةفىكرهـذ
نتهاهؤيهاواهـصاكلءنايمنهالماكنىصاذمتاديهةاجلانتهاهانازلةدئت
دلمأرريدبةاطالطريقةلونازلةوهكذايهلاسهاابنوزيراررة5افىخصاء

ولةءألوااصداصألخمهافىزبراكزالىةوفىوؤمتوانالمجؤافرفانهاقيطرتاالذ
وزارةدةفلرزيرفيابنذينهـالتصراالتأتعثاعاسثيلمانجاالتىص
اذواليةمد4لدفييرضيهالوزلهـزااخؤفيافىلوزيرءامزاالتصرفاتلىعدء
هـةيهافئيعالمساسكيلامبئالواةوزاانابينيهـقاةاكايةوزيرمماثروفةفاث

قينحهأماتالاسءنؤالذؤالرالدفيضزنداروخوزارةأدوهواابناا
ةارافلىاداءليمآقامهاشلسأةذللمناءنوكاذاالالىناودااسأمما
وداماالبراهاالفهادزيرلووددسلساساسبنالوزيرقربربهاانلثافىفقد

لىالوظاةخشماقصلىانمتاعهامقتصراءفمابةصداجمبنبالىذوزيرجمدعلىا
مباسأاناالائرالمتوظفيهاااريامدإبرلجىأنهاباستةاالفباطتفهءشيرأ

ارفايفسعقهزواابامثعالياوافىبذالطمهرفعرعقاةةبهدوالهـ4مقاةاةباراأ
لهفسثعفاالبافىالواامهردلذىالوقتاافىالمحصظةفىااوالكىبافىلوااكاا

مامهاكاودالوزيراالسبقمممثارأء5931ةسنلاإلتوفادبذال
لكذانفىيألاوفصسالةحميىالىيفنهاقرنرهاتجهاطيهؤيهدارةنعزند

منوانهدهاليعيلوأكأفىرواكبهتانالفجمبراواسكاناوشءلىنمممايألملأ
ةساألولحربه61اجمالىلت11عددوذالشاواالرصافاألؤكاه

يقيةلىذكاورالصالهاالوزبراالىافئيفأنلذقيقنأنمنادلمنازالاضآ59
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اوافىءنانارشازلظفىنهاثإلدفيبالوريرشمكماطأئهالءنقبال
المنصبأباعاةجهـبقطءنصئهقعةاىالقىءننظرااليشارةدالرصياكزانثمثلغاوا
شقصالىالاذهقىويعرلتأواخعفاوافىانقادأعادثهلوالبةااصبو
يروزابهعاهاسفىةلىشارمالكفؤوالىأظهـراأناللى3ألةمألةهارصاصئتث

يرالوزبذلىوفمانيمبرىاالوذارةةمزإلء4ءألعراصلذابيتهلياثنان2وأحمضز
طوالذالىابانايةامكتمدأوحذدبعبثاهءستةامعرضاباادمدفهكى

حضرفاالتعفاالساثوباابخدبانيهتبش15اولبثرالرحبوالؤايهيمثهرص
يرزالى8االشعماوبةلاصلثأنلقاممالرافىدأةامنيألةممأدافالىخجميما

برثجانإ9لونارةاكللىالسكماالهبنفىفىالوزمههبيهبالناحمدا
دوناجميوساورياسةبريىآجمبمالوذارةاطفىألوالطاباالممدبنفافكهـأا

مودبانوألرهداسكليهالوزفىالىاانوالاباشاان1نيىمافىيرزالىمماأأن
دتشفراهيمةعلىبذإكفسملىيدالجديهزرالمكبءصماحباكدذبسهالي
ارائدوكانرتونثلهوقبتعغاهاالئيبدلثتهبخمذديعهوااسدميعهاذ

برزلمالوقضكفصؤقبولشهرامدونارةوردة5931آلةشعبمانذلك
دميبانلىالوارهوأالسنةأيمائمتوبأمهوقدرمرىمرسلجعىوااللمتيشاوة

ودلهأومثدمماتدموجاجالمتهظفيينةالستءجميومفىوعأيمهكلهفىالذ
ثهمزةنينزلبكيثالىزيراطأكمنزفوقلوالىأب5فىحفمورهمترلةليب
ذكرهصئاالشوراسبهولمضوأالوذسبمتفونزلياكؤهومنستفالاك

نالتثاميىابنمصماقوفارةئالئافدظابالممااالنالىذاكبقء
باالةماسايهوءألقهعدمثوفاأباهرولساشبلؤأسضرةمافىيخالثاأانزجمصال
هعدارمنولمحافىالوالىاباشاأدقكلامفه5ذأشثيلقبافىاليهنسئهيهـصبه

افاصةيةولالهئدمتهاثاةرلواأمزبةءائفكالمأءيريرؤافرة5قاو2قربه
أدقكرتائلكحديبدؤنبفبمتامناللىقىمنتكنليهتجهوظيفةءقىأو

وشبثخواوهوبذمكلنهءااليانذىلدهواافىنسبلساعه3اكااالفه
فرهددثاامالىيفتمىندؤالمتفايدايثدإلرثهموزيناطااكئهرإنزبرور

وهؤالمجلمالبسباملالذفىمايعودافاعلىنفا9اديدجمثنااااليئياهملى
ساساتسامئترهصلىهثبؤهرأايو4ابهللتإماتممواداصىحق

فىص31
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شسثدتايهامبنكصلرعناؤهحئىسرتجهفىالثمايسبدهصالباخمأل
المشارجمةافيافبلجئسهوأبناء5درمعارولىقسأنفىامائهسفرفامىركض

ررةصأر7دفاكاالماالنيةفااارتبةوأبطالتلسةاأميرراهزثبةالىرظايهائج
بشأننىاالىفراتالنتهزتاااخزنيطفىوملديئارزيرخبرانايننافوب

بالغال4أطماالىدمتهلىواامنلىهوأرإقافراالمحرتمةودتىحيلاطقم
مالءلىطولىرثمؤنداطفىمشالميأبهيظهراكنصبهالديننرزبألهامغاا
ارابقااذ3ااملانلزمالقمسىوأنعفئلداطممثوءدةأو7كقهقبمطا

الدحمهورالاأهافىناارافىااليدىتولاءبمدهفتمزعمءدةالمأبدونال
كنااللقدأهالمحالمنامكناقالزاللهأيرعنكئقاللمعثىيفيرهماالحإزبثائ
لجتواياااالضدتههنيرءةبالديئجماالوزيرضدهظالغئرزالاننرثىثفانالم

نظهفيحناآمرهالماكناآلأنالىعاندسرببفاالظعلىثسيهحرأس
وقوفااهمألوافماإلخذدخلفيجمفصليانلدبتؤالمدميةاحفي
دارافىؤنرهالرخامماتءنالئةبلئرايثابوإلنطلثهـذنرلبمرسكد

لىدبرىقافالابهجةالىقدموهااملدواأهالىمنكءيمذفىافيستكاالمئهال
أهلأحدايرضورههتلفيلاد2كأألصالفهدتيالىبئكبما31امنالهاا
ةءلىؤموتهفىسودراردهدمبوزاكالمحاسكنىيافنقلاىلىاغلساضأ

لأمنساناالم2ءلىرروش3ء4اءنرومةاطندتمبرةقيأنفهفهلثانه

لذىالىةةاىأكعشتجىكانايذلزينوناقنظعالفاربمفزراطما
ساجاممكبعفانحتىتعهدلهملماهاناتافالصائرىمىأءنموتحكرهفي
إصراانالعمالألعىباألزمهشأصاساهأهطاأفىبهأءطأسىلؤتابك

موعررفيأزسانفأهمموالحمهوالمالاستعدلمصآلنجلارونسهركافضالمنحم
ساشوظيغةحمايلابئزهـأاللبددذلئعئؤفلالمالذلكمنالمشاهدفي

ولىىالىنادفيلىجماشىاوزسدوالوجمىم0131نةساسطأفىطالحا
بعلاواربرلوزالسكلنى4لصرصبهاسهيانربالميرأتصرةروذمكعيلاوزنربينا

ونهاوهانفملىنهاقالحقييشبهكأنأفيايسهاملعاثامفعلىصمايثي
قمنيثتمالمنهوالنهالدتهنكلمرفءلىاجمهنازلممةرناةتامضعوبئاليعلم
شقرفىتدايئلرنريرنجعيرالاالنلىلفمالوطنا2اليةمننرلسهتسابفابا

زاز51
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معوبةلىاوأمحمذظصبةبلىاسبئاشدةامنانكنىناقبريابماوزاؤا

زيهمابئاتئعمافكلمفامنماممنفلخفماهابرحنساريمللئماذومنفىكاالطايم
زبراكصبةلنفطيهحغتباوايكنلمليهالاظهااللموانلديننجيرالوفىعبلا

ئرحهمممانقدمهمافرأيمواشءوريئاقباالطنبءخزندارمناالسبق
اياقوتواالمجوهرأتنمماكؤةائرأزندلوااللأندةلىابهاثناأرفى

االالمذكردلاسمبافياوزكلنمرفاتفىكلهـاامئممدلفىسهالذىاالبيض
اوزبرحزندارالىالى1اعطاهوماهلاولىالدداياهـفىأدسلممااكذأحمربمءها

نسمنصلالثابنباوزجمادةالىابهفىمانيؤورأومحواماةوله
الماتقاهنهازدادواثلمقمتئتعأنساسانتألذىلهءدابنلقي9ةساالم

اهدءأثدىالنلىايىانتاأعذاسباالالشفصمذالةطتفهبللمذصريىلاكما
3النذهارلذلطبوحويصدفىدالسديشاهروءنلمايالىمانذكريكال

يونرقاحفىمجارامعاطاةليهانانهامغسيدهدثحوأمنمهظقهـاالفا
سهودمتةيرهـ4اةفأطصعرعمرالانصبوالىرتاابوتالىادوولا

وإنااالعكادثمصاثالضإثنمفرلىوأرسلهالربنءويمفبهىطءشآلماص
رءمجنثصالىاالدادةدهسبهفاغرياركلناقفئابنلىثبيىوسهبيماحصات

ئهطوافيرلدصعنالتسمألهنتمابطيةلاالنةبمابلضااصوفىاالت
مالين6أوفىفرجينماليبعةموسابرةلثاصكلىممافىوافامامالمنفيهاااحمم
ةنربذطنميىالءلؤعأمننهاهاماالتةياانهةكردةساغوغء

ارابىمةطفرانمنلمطاالرايهماجمأرنهاواباغفهءآلئذيؤأساولمالهـالى
ذلكلحباالممغلهمماحإيهانهعلىلىدكاوعامنمقالااياقوتافرأمنال

جمرمارأةههئهساتجاعلىآلبموأكأذشمنهطيةاةضعضربااانبرادماادبفى
إبهابهيرعنهالاخمصألتالىومربناسأنفيلتااتحناصانلىالاوطالمم
انصاتاديهؤآلفىخكاجملااقنسلاخلوزراهنازلفىنصافالاأجراجماطا
رىأتحألسدساأأألقواولمبهنءمهامنلمجةاودرعلىاكألبخإحثجلألى
ىلدعاحثاثنافماأأمنمهكانبمارلتإكاذفرءاومبلماةيدهايىيؤما
لنثاثمةفمابهالصرحياففىأسوصاقوشهلاهنثايهالدكيإدآنذا

ؤمكوممننكيرانوكاتيببسهاوارسلوقبلىهليمأرجعماىالى
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فيربيانمننسانالبعطصغاراالقدذكأنممبذلكالنعريضامماوهما
نطةزالدالغصبتههـدةرجوء4الداالةيبماذعابؤ4لوالدوالجمة
اوزيرنعيراتطازلةارؤتدانرفاثهإناام3بدؤعهفانانتهائهساند
سبماسحىذللطمنعبلالةيربنالوزسأعوافيطرئهامرجمالدءتثيخيلوارافىالديئ
بنيرالو4هـ5ماعؤزمهالاتآبرعتمإبالقنىابقىوليهااالشارةتتقه

نكوأابالدعوىكعنبصلىؤفزلمأدفريئومثفؤئطفأبةبمطييلا
فىمصررةلضمازلة1اقدسلوكانشحااسالحءيابذلظييينيهفمنمةثمط

افساسآلصةألى5ألمالقمنلنازافىماوغالىنظرناقنسألترولراوانصزارة
االعكادمنوالدبحماتمااانلممالوزيرابناافىىلىاافيسثقاكمماانسالذ
حالةعنفقث3اوانهاسالانةبايتةىبمصوخأوأتاهصوشكالهعال1نران

ليجاقوبئاعلىالمقلدرجملىااهؤناذأنثساعاباالنفصنالبعداالمصوخ
آببفعخبانههفانهـبفائدةسفهنلمثرلثالرزيرفيافازن

اكذصينانءئبيخاىلىاابنصهاهعااالئدبهةالواوقدتولماسابهفىالهوأدخا
فىمكااطاللذآلوامئاحقبفليماقويئانهوافثفبكزفىللمالمصوخ
الىايعودوهوسيساسلكةألمكرهايقالءلىذفىاأةاالدكنأافاز
ضونائةزرسيانعتضدمءوذلمالىالداطواوملىوالمحفمفافىامابين
أثايةزبماال4المحىاامختايرووثرشالرعاقماصالمذبهوومنئةط

وميللاءكابنزسازالىنريرخميرالدينببنارهاوامراآليهنكانشسمبأفى
كازتمقةء4أفؤألطحثىلهأمواخمنبهةاالنهالمحافسداهذاألىا
ثلىااهزفيماوعرهاألبرربريضانراافىأخبسارمتالردةبئوقدنثميدهز5
أيفسأئاورلمألنحلهافءصمياتنكلفوحيثيبهفيعوالذمبس
عاثااليثطأتيرهءصواثقدمكواليةالمقصرفاتاخالصةقعلمهألأثيرنابماواغ
انهممنلىواضاطسالوقراىالدضيملوزيرشفاءااسأسبااليهائأشرناالثى

لمتوظفينالطسفة5يرإنلحمماأبنطئىزيرممصوافىاوذار41ؤصدافا
8شارةاسهالىررمدويسزجمالوفارةوفقدمنشئجهاللذصاياةاألهالمحا

فىلىطالوالطيثريبطاصامثجلانيؤممطفىالرززاقىلوالثالمنمناالقدم
الفترفيالثصرفاثمرمقالتكانةانعامةبمجماثزآقصرفاتأسإكموجث

مق
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احالبرايسطةبهاخبرةلىناؤلهونتيانااللدءوكلمااوردهـددعفدبةاطيماعامن
4لوعنفيهنثذيأزنحفهابمارةفاالوالىقحرمهاسلقمنمررتوثفع
الااترظيىلممبهائصىاتكادثالثىوةالرثلمالةانهداثنأافىاتورحصلالنفمها

ابئطئىالوزلؤوفىاذذاكحشأنتفااغيهاءفىحكلىردرالوزيرصييلم
لىفملغيلاألمرأولرمحما4عةدالوزير5اليشعةالسساصالىعاعأللىعصايم
ذلدؤكأنفألمائهانيأنجعلسامللانالنائباسستيرربالىويملىثنما

ندلمنجلالصبهشسقرأاماظألصفةالوظهقملواشزىمنلألحانىالءدإةالىسى
دةشةمحالاموتعارهاظتكتالذينرابلغافىواسافىألهـاااليدهدتمفوا4ءؤيم

أصالنهناكلهمدصفىالىاالصانبإرمابهتواثلسعاصاالىالمالضعفا
وارطملدائفيدفعأنالبالءوضمنلملتنكاميدرقيزاوالملماص11

لدأخلمدةأوليوفىسيردخبرهمحيئيالىدرهمءلىألفىولمنوفىاالىيدفعويخه
ولطلدادقابثلمةأضلمدوايةرصاندل8ساالممفىلشىدالغاذ51دمىة4ورةالداا
ءزاتيايغعاقهلىاااياسالوأهايمأعلىنباالحابلقدأمتعطةفا
الخادجهاؤؤارةلشحازالنسفةوظوهىفعهاممنئأ4خطمالىكوياجإحار
إسبب3زيراسايةوخيهالدفيواليةاراءصاهواغروزارقخزيخدفىطنحمزلكانلو

ةإراأعأنةئجةالمالخبهئ41البخببصاعياتاحداانىوألقىوا
وجهملياصالامنئدثةلتؤسايهومةاطالتعنهـسانرافبقنسلالىذأزؤبمهـعات

اجتمالولمساالمالمنأكورمفدآالمستااللمذطةبواسالحاكومةفارساتارءةا
أطمطابهكاذاهفئعبةاأئالناالمقدارأكاءلددكرلهخعهثيهرباوزكىقئيلا

بألبقتشارالمذكوروالىمزلأنالىازلةاكئاخققاووفعآلهـفىقياأعطف
اكزيرلدىلهرفنؤطالمأيهوصطفءلىاألصانبءنقدآمنانالىبوإلشطيفةلم
لطونانغلهلىصيانكأحدمةاساقنهيرالداذانفمفامةونائلدفيياش

ارد1دنىلقاأرصنطوةلرأالفتةسيافدرهطتمنوقيمقهبرأيى
وطىطتفالطصهراهاهاهسوذاكادلسعرأوزيرشاعلىوركرذالمطلمذ3
بةحاباآلبادربفطأأنطةاذكورالاماعادفىلذيهدؤسمايالسيةااأاللغال

بذالثقناسابعضدسمغسالماوفزلةالنظحأامصافىالمرلاىانولمطولاةبا
اأيفطالمنيىلءننفهالحمساازالظلىيانهمبعاقاللرةبلرلمأوكرباالة
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بهنلموبووانلاصثبلرزيرفيابهاجابىلىالقبولابمفتفىاألقامالثممدندئ

أبئحورجلخط31وزثلزسانمالألمهمانهأالارجيةشازيرالهؤاك
إلفاقموراوقطلبالوالىابابألخوعدتافىالاقبرلءانخاياازرهدايلأء
وللوالىتبكاو4نحترظجفةالمذكوبىوخممافوأبلطاارمىهـاانالى
صادىىالكتنازلىبتدأتايانماماسضغماثناامزبلهعلوأسارىفرابا

لونارلةلتجاهنمعبؤبردفيهاماكل89زمالعبرلممايىوزيربنفا4
محاوشمجتلمنةازهماكأءإشركهأاانئروذالثزأإصكهلتوآصيةايديهداطاصألفيأ
ئرالننرابهاسثةيرةدشرلوهالزباءلءأاتهرندإابمامملا

ةمةةلرلملةرألنثهالىفىةافيشنجقنايفوغوالخسارةوفعاماثفلمان
ةبافردلديةالىالطرقمن4ألضمابهالءاطافىةافبمررهكوالمذالضركة

السالثفىكشرامملممااليهذألثتفرانساءصاضكلتولةزائرودباحلو

مأمعااوبمءقتحققغلعامه1أشاءأكفىلاالءأريابلتريخبباويةاالر
صثانفرعقفملىيديةاطدأممارقانامردهامراؤعزةدهفنااثذللمبيا5لإلثثي

هـياحمطتبعماوادراالالمجياثلءنالمحابمباؤدلررقافىالجهـالتمنجهـة
لىاقدمالإذاذكوراانةالضلركةءلمافىالتحملبالةنحيؤتمىلؤن

لذىااالتفاقنشمثثلثاالاضاافىفديئهلسثةازعاؤهارصالبماوءلترس

الطؤةثثوعفردطوغسكأثثااندمماثاةااأولئيديهمبا
وءلىالفرعلهلاركزالواصاةجيمؤألءفىالىحداألتفاقبهاالءلىالخماص
ادلمجزاثرإلءبلابرررصىينافىالاعاانهايةبينلذىاالالمدأوانمرلمرهةهـ
ينأربعءسةكوأىرهونهونكبلهصهلىشالهمالذىافهـحاأرطولدةء

ورالمرةجهوثعيبنايهاأنتهىأكغاتعيياءلىالتفاامايالبونيةغامنوائال
أجمألدافىازلةالةلتبصافناأالولىاةلىخعابمقنفيمكادنااجهةالىدفرعيئيطلب

ئبةاشهمزصالفمالدابادفرخانمادألىالباتامةأهيةكوبة2ثغدرجاال
فىالقوالاكزثفىبالجزيقدالطلىوصىجضمنيةاالاكااتئاالافهيسو

ركلاطألوقالمفوفىفىااوصملصابندسرأيرفكإفأممائتىبونوبرد
برألطريقةذصكلىركةالفالىألفرإنضماوسمعبئالالقففوكانبلاشاوزيرابئفيها

اتدأخلهتدموافباننألنافلويودفنمعداملظلمجابابهؤنواكطكبهةلىا
ألىمص



ضيلمنززاكنريرممداالونيبرأدعبهقماثركأءلىاباةفاررسنويمص
يأنماسيوثألغزؤهفادماشاراظارجةتجلسانحشرالسةإسادوسلمجئا

جمهومةالمحشونالفىمنمحنعكليزميوااوكاثبسأنسارزطلياثةوااويانانسفم
انهلباسأرأىعئلفوآلصكددةلمتواااثاليثإدخآكنلةلمثافئئعارضواة

انساأليلرللهـضاننإلالاللهأمكذتتضىتاباساالبهءندئالمى31لالفى

ليةاألالغطةءهاوزمايغىحيثلخماالالطوبلهوبلفرعليسلطكباراازو
ميهدقيأنهلمجاسادأظب5بمقىلذفانيمولبعدافىالالخطليهاادما
لالفاذلىاداالسئغافاناهذايعالصلاآلطنةاوزهتيدمافرعميداأذافرعا
يحثصمايعارضثئاافروعاددىأاددانانثفوالالنهبايطلىيئبئال
افيهإآلوالدمعيهألءإءللثمشالمجزائرلقبطرللواوهوأنضاصملإةاقطىا
ودةالمذ3ركهاافهرااءطاؤهلهاساةصواابضابادصذاض4طديدوافالباتها

للخجهـالدفيوزارةدةهـإممادوداطزأئرلميدطدلىالقشالماللاالنمبةآلتطوهوح
صألافىيةواصاداااللركأألخعالىعطاهأدوانالىالبئاالدمءشرنها
صهيروزيرضأبميعدخروةمسىثضاامة419دلدأعطةازثمةهـوددويئإماكلا

ثرالقتذاأمعلهةلخحمثهللىيرلاأنالىمدكافئالتةإةذاوونرارةاماةتمنينالد
ءومداكةآبياقفدبمساهشهءااللمقرأت1ضاتالصكلراودخفمهمةافىبريخا

ةو9آلداالمفرةقدووةلالذانهاقالداضهمةدزايلينإلديررةرزاءلى
مباالخروخحهةمخمصارادمهـمحلمحدردامنيقربىفىاالمرالىلملاللعا
كؤةاءبضثأرأدأعغبرثرالرمناالىوتخرجهوبراسابمراناتديصءلىانااقمل

ثلىسيمداكاتالرخاسعيانصاهسااضاروبمادلمالصااقهثبرفيفىا
كرضكيهالىماذلىتءزةسالمجاءذأكاىأتواساسللواماالمقخ
يهفيوهوواقعداطمهن4مفبلزمددالىالىللوعاادأوسلشعالحمات

فتالاذابزدوااثبىقأنماؤةالكادياشاوأة4ءهـتلنزعاذاالو4الن
4أءةثثدقأعوالوانمابأوئاةدافىثمننئتىاوأءةالعىظالدولةم19ءالى
اودوفالاعصودارقىوقربىلاآلنثهدىلة5تجزئرااإلرعااروءينءنةاثرة3

لواردكثروواوكيرهضقمادفيهمةعمناقاراارةثاردانجهؤوج
الطبيعيوماتادظكثرةلمئدكلإلعلةلخاوحصبىيهتؤآأيسيسالفرابارطهل
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قبازلفىهذوألاليهالألىقىخلنوازلارلزلهبمافىيمالىلؤنمىميملىسوأ
لىاوقعمضطلاتجساعالسالباداناسرفياوبلقرثطاابيرائاالعربأن

الىلمصاليهيأنؤبلبألدهالىيرمجويزكبومايريداجمرررىافيفعلاطلوبالىع
مفىأوإكبراآل3موهـفىطالنتسوإهقوقاعفىفىابهرذلىزاكه
لجالثاأوقعتبممارحغوقهالىبهالمونيتوصصجوهوالاءالطردلططويفص

وؤدكانيماطداالباتسااذهـوصةءنداوالفيهـصعنةاومحبأونروبمارئاكئ
الولذازهانسالاإيبقأللأمهلىصفصةسامحرارانوودوالسلقءنفتءا

ثهاافىلىلؤففيررالذصهايئجهبالىالاريئراطالىومىلىمؤقة191انالأل

صئىللداخجهمبامخاداطىئرةلويماطةابسئيقهـاتمميةاراةئماا
آلركفهبئاسماسازلةناأشاكاانففاتارروصالظبذزالفىفىامهمفرأنسالتدص

انتمنلصيابعفايههلشارااسلتيهطاسياائتينالمقضاماافاعلىاضحهةرةورةفلثةك
زبةاؤمهالثفانرلةامفكاأوالوانيهااشاراافعفاالىوقوتلمحدلماغءإومضرغ

أدوتيمثثأداطالىهـ4آلدولففموأبهاصبهلبماقؤجمايثعيننأساأفميةلميا
فىبدكماعأطداجمإربالةوالمهءااللثتهنسالدابوهـهإهاصىلداالنبمعم

قهالضفاكمصخبذالملااالنبرفاذارآواوللىاآلثبةهـافهااللشامامؤثر
ومةأدثإفىقيثرول8داشهكافاايااذههىوكازتخجمهاقلؤاهناناكلىكاث

ىابهوجمماحصاتاكالملىرتهـوبمفهان51اإلعضاأكلبآضينومعاكسة
سعأنءنكطااروأثارةصالسكضاهعداأالثشاءزاوكاف6االسدددا3فى
لىجماالمملوزيرفيااللمنربانذاواصرأتاذاأئحايومافىاسافماإوتعاأتىابهاما

إدةزطالألحوانيزلةاأأطءسمالمومااالثذوالىالىلمءدقااقنمملاالنأفمبم
مروالفهتدولةقةةآلدثصنهالشورثعنازلةاةاتنرمبمأتاريماالثذهناورذاأ
هـقمرغالقهأناالنىءالمثمارلمالحظالتاأولىفعمطوددقتأقربلماثمادالهافىا

بمتبالننيةلئااالمالحغافىؤئتدالأمالذيبهدىيظرهلواودداطقالمقعلىالبهويئ
تأبغآاممهسىءلىافىجمةاطصلىثاربئيهودااوزالمةاأوالقبانفرأدهافى
نهااامدنابزهاويعممنلمنئاتثوأمإسإلامأومحصممتقركفامعنا
آدرزيراهذلأرسهثمفهنصبامميهقررناماملىصقفلواوافيلوزيرخيرالداثصرفاتن
بالذسمقعفرافىههمالدهواعوضاعنلةبالوالبيرأاياايعااكمههدلؤااس

فدوا
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ةاشإاوزجالىةورةحمبياممابزسباريفىواسجناغزائربااماىافىابهواحفعل
ننشأمنامعةأدلىوءبسقاخإعيرةءنيه11راهابابروهـاحفىمصدلموذا
لهىاسطالموزيربناعؤنالاوعايهطائيداراأوصافوذكرلهيدالجمرلكذ

اغرصانىفىنبانهلسباسمةاالمذاكاتمىكأثالنهلةفساتافىلخوكيقالنه
نجرىالنازلةالمذاكرةارالطإمرفألمصألنلكولذاتبراتاليسافرالىالوالىكان

ينيهةةتعابرباألساممصشطعئمبانجمنساكدبالخهسفئونسبةالىزارة
صرحضمعإاضوالهايةوزيربئابرممطافىيمادوزارةايهرولءالداوأب
إلالجانبجمافةاالالىداىؤيابا4آوالىتالمجهءناثءثالها7آلمامةاوبانله
خإسعمارأليةاعلىينيهـانضثلىيصالنىانفسبصاناصيرباباغيفغالنهزلىلىس

ىيمالوزأرةاحلماؤزلمءااليةالصنقرتئمكدذيهبدفلممايراءثضمد
زيرجكدانععااذضرهائدمهـكأايةبئيماء5131نةلبانلثهـفى
مءشداثشجهاإترتزنإفىاتهوصرفات9بادب3اذيربندالووأل

اااءتناألتةؤجتههاوأممااذذاكالثزمءلىإمادصكامالوزيرضزندار12أءزلي
قعلروا4وهـبمالمموونماالمدةهاتهدثساعتهالاإمازمنآباالأشروكربهءا

سادىكانهرأثألالرصاهذأذصهاضىاترنازلةاألسفىاثفاقمنهاؤها

لصةشهماآلقمالث6اهالاراقددأرصلهطىبسمزندارانمسمافىوزارةفىئ
بلقااالرصقكلزنتانذرافاءلىسالغلهطلالوصدبينمؤنآلواما
سنةفىروطهبثههماوفىاماأةأرؤفىداافاالذلهدىغءقىوارسالنر
يرباناصهترطشص21تاالداخجممةءنحألال4ثأنلىوهماتهلهاكاام

ة6مامملفىئماةرواةا1دثضاوهىاناتالمنبئالماأفاورةالمدجماالدض
وجؤاانأحنااللؤاعودآانرةءلطالمدبههـاالنراعق7ددماصثماث

فىقأللىصألومهيهـروشاءيبعهـالمنووهـاوشناليررشكافىسمادأوضاراا
ألرمقالمنذؤبولهصال7تقطرقماذكورةالؤاعاسسالشساكذمومق

أيضالهلمىتلمانبااراواهـاوأدبالصروئهوفامدمةوقياتوادهلىالا
زيرسعيراوزارمدةفىالقذناوايفهافىأيئاآتااالمناالءفاكاابيث
مناصلهادانءفدةالنؤوزلةفطالفصىاندتدانألمالفاصالدقي
قاطهكلواساالرمقمنلثافىاالقمسعأوأخذه4طابابهافىايالبهومةاءتهظفى

اص
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أشعلتداظببمذسأنأيضصاوادصصكابهايشهرطبمايرففلمهئارفجمائقدمدموى
تالجىأروأنهاتدلماإلمسضكملةذهامألتىاالرعقاوانياروابسفىؤنجس
اتغدىانتجهقأمخمآليثيهلىاوانوطكاهوصرزمفلموانهاماتااكاهلة

وزمراوزارةءرةلاءيرثالصزيرينألس1زشحتكاسلذالفأالمافىهنفا
الوزيرولىأنلؤادلوالقممىرىءسانسبينويخؤةابيناتالمرأبوطالعثمى
دالمذكثررن5الرصقاصاوكأزلةلنااكامافىرصبرمماايهاةللوزاالممثىاافي

رتلزجميننىيممماوافوالىالهاانوألهبأثنالىمنءةءاسدادلذوانعة
ناأللوذيزلمصارفارلملالمدجهيتالقاللطالمط5قرائرأىةايأنفىأاتاأكلا

يلىههادةثواسورةلمذاالرمقياساوزاأوسترلقةحبةمصط3ثوجمةامتونالى
يايضربانلنازلةافىعااالولىنسابانفرالىقص4أمالهارسطلالهوىكعبة

تخاصيوفلمفاناهدتلمبهيعسقماإووطهبثرلوقأهثانأبرلةأاإصاب
الرعقاتساحبمءناللكزبدونوملىدؤنكلوءآلهوافىوتر4ةالرمقاطماؤدوأة

دؤاأواقاالرمقفىاوللدضآللؤيهوهاالتباعمعيألنهواناطيميمفاالجمل
صولومحنداذ4لءفلؤأثالاقنىاطغموأمءقهـارثشدونبالتاألل
صاالفويىدلثسعااجئاضهبهوانرألمبادشعوللداالترمنصأقااعأمهـملءةار
يةئاةدحهواننيكراطابأولهاابادماءةرأباثسافرالقمن

الثياللظوئنحتلطمقدسكلسائهاثازولثعاافىمببئنلم5مؤيةألمالتساه
دالفاوامايوبهينمضل9تذالمطكلمجوإس1اهـرأمهاصدأىنااوسرىع

لوالىالىبطالوزيرفاهوعزلؤايةالىإقاهالاراداباأليعازانوشاعلخلطةاط
فتربصواكبلىأأليعقإاطةاقماانأبألاضةلوظالخوتدسةايفيربرلوزوأ

دأيغءننرولم6هبرهـبفسازالفتمىلشائداامودعلهكونءنوللدابرلمحثى
قآلوفمتاخرااراعالاولورماآلوهيماشعوفيعدممقخجواملاملا
4اللوللقنرراهـاسااالهءثراويمصهانأاولةلداإثاإولمثلضا
كاأافىليانابءلىاالمطمتجهيابىواماناوزيرفينيكبانمحفصءا

غرالذىءاابيدسنطيافنهالالفماتهوالمحساذقالنازلةفىنرجهالذى

عبهمووفىافزأونسالمةآلؤصوعالسيالوءطلءلىلغالتاخيىصحسنشهكان
تباللىناريةسانةصباتصلهلهالىضساهمطبشابالوظبصهراز

اهةادت55



11أله

لثا41ثؤالممهآلئهاالزونجممإنإهىشةأااأوووشلوقاهزلألةهئعظاء
زيروالىاتافرادأدجمنبفىاالمنمااالأفىاةالحمااوويعتبااطادىاهى
فاءيبازلةافلهرموألظءصالألشرحلىيرسلىربدالظبانهطانمفجمةرظ

4دوكقبلنمدمليإقةأنوؤالنىتههالةلمحطواالقائدةإلنلاقفاجماءماة
ىارسطانيألثوباةالىالبايرابنبئلاونزلإقبالصلباذحذلىاافاصاب
وييننسالغراكامأنيطأحدأميوفولوفيمهميرأيمهصبهاسعقدثمآلقالوامنةقيض
ثنانالمجاسىاإهواعهفعشصفملىأئروهوربباأخقيقاكاسزلمسوكان
ىمالساىدسكاوسدمحردفىروىأالدفىإنلساهراؤسانوانوأس

الفيسباالدمقامقداناستغراؤأسإللمحربتطيلادادعوالسأمةواق
صروماالةبةضتهاءطاصوأنهونااقصثؤسفىلابهصتهسلمالذىلهنألءىا

آلجمواطألبهىقموفاةلقواآلصاؤانأتق4وفىشنمملىساهاألءةوان
السالناليراأطعءخطرثاولهبمدوعةاآلصنالىىىصأمدىدبهاالدصققدبثم

صدأوأسردءلىانهأيمالصاحصوبمآلاصالرصابالوزالىةمتشارائانيوأليتهء
حاقربىجفترماصاطثنءراسةآلأمصىسئثااابوعنفرانساوا

9كلزكفافاوءشرفيكأصةفاءطىمفحهمنشوفوثذاكؤاغءادىأ
والىيرةنلهع4طويهراللألتثيمرةعضاس51أميهاالواداشددوأءطىال

لمقطلحبطبلىكانالمالعطااانبهوبئيسة6اوةةااكذبالمؤطىت
منادفاصىانذثمقافااأىبونولائذالمحماقالبجعلء3أومئهااإنهة

الكاقازاكلءلطاييأوزبرمنأفىوحازصاالؤثالشاافىمحعالرمسوبئ11مبده
اشافمنلغمالأحداانأاومخالفةامففىنلهأنمآلذىحالمرفاال
لؤاموفافاتداءنفاأخذمهمبانهمكإصىفادثثاالمإلةةءثلى2ولىناضة

فطابالمحلوبأفطاألنىءكافىاسرايعيولمردإلفأقمامانيئا

اعوانمنافنالطبهؤقبضبجمؤلمايهومةايفاتمنضرأءيانجمبطريرألصت
امنبنفورى4كهمهصمتخلصأنالىدارهجءنانرهـالوزيروصؤمن

ملبهوأكىامتخفاافىبهـابالدسفكلترةةسأللثقالىريافحأواملىهام
ايهطبوأنحإقيديهابرذبعرراتففصالهببيىمنلنفنيالمألهأفاقولما
بيئعذ1أ4زأمنيخكوغاسهلىهيقازورةالخرأواوضبافيماسوابيتهوطفى



11ه
طلباالمرألىل2وويالألضرخسةاثذاصاءلىنهوأضذواهلالمطيؤدى

امتونفرةاقأسلارفيبينهأتوحذلكمنألوزيمخسابمافاءاطأعادةلىا
وورورقتهاردثثيروهوشنابامةخدةملىالمذكورلفوإخللقنابدلاانالىةمد
اااقىبدؤمهءلىادصءإمارخمنالمذكورباقلأءلالولحوهماهثم4لهد

ن5زيتاشترىابانه4عادجمطاألفص4ابابنالماقبساخليخاهاغحدأاناوءنم

اتطلبثمجمدابافتاطفإلرافأثيينالفيجةغليهذيركةلوا
نهأهـاؤصاعاالعدألءمهفاريويدخمئيماجمتقرمقاالفرخةجهالى4جمىر

لقفساللؤوقربىنازلقهانأمكثافتلونةامةدخلثساأوفراسالتاءلماويعل

ثاكجكربمءنولمزللطمنهوحمطظلمهعندهلماثإتحمايتهقلقنادراص

ظذلىلءأأساصءااالسفىماة7وساويةنلوأالمحايةاتحتهةاةءغوواالو
ماقريرفهبمصلالمتجىنكلبوليببهواالىلىناةعدأأادجممالىرعاك

اساحلامالءعاهةرإلثنهصقسهفابذالظدهءايرابنلىزاحسفاهووا
دأعانثهاوأالذاتءفىفازلةةاصامالشذبئبانصلاقنسىبطصو
نرندأرشىطفىيرمصارزرءهملعنداكرهذدمتالذىبالصباغاثبااللماقبا

أءواالدسالطءفى831نةسهآلاالامحىاةفىن3مسالىأأقركط

لثهأمالوزيربنفماساوفىلةطوةفىناالؤ1عزأنالىإأسماءفواتالز
لددءنمفمءهبمسايطابهلهذلصأنصوأأفىامعافىماوسةلساصأملى
اسالاانكودرالمذااأاناسءنالونةاقذءلىحالثمصقساطايرءفىنراثىذالث

نحزندارمطنىيرفيالوصتانإسهبماعارفىلتوسطهلدعيأبناوزيررعضهـ4اقعا

يرجحلمدادكرهذءفىاءيهومةءفهكااباصبماعنءطاافىدفسكلنىالذفوبهة
شوندارينوةإلةاالبوزالتالىانمافويةحنبزندادعهااللودثبئلبشانا

اذحأثيشيأفقسامأهلمنالمالصصتيلابنيرلوزاروبقىبمانن
جالصملتجالىلربرلىوفياتباعأحداانهاوممباخانكلعندمنشاع

ةغرااليهمتفعربآصهمالرافىالىنيشاصيمظفمممنملىالوايهافيمءرةثاف
صرجهـأدىمبالنازنةفىووقمالمحكؤصةموألصةيآ2زيالرأفأومأزكأب
الىظافءلىثراصبعحمايمةومنهاملطلماإقاواةراالةولمحمابرفعألىا

من4اسءتفاتنوفيهـومادماامهالقبائلإملذلثمتمىفةالعمالمن
أءتدا
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منايستكمةزيرؤءالويككهـيةانهالبعنهرراأشاعحثىلاالمالىاليدىااداشدي
آ7نةسيخونغابقالزفلزمهلالداخباثخماسساذلكبةةوالدحلألوالي

رلدةمنيناوأجممطرزالففيشر6وآلبىإممىلابنزيراواإحتادهاأصى
أتهتبورزالراهـحسكهلهايةهذأشانماقسااأعاتإصاالهالىائراسهاس

قسهثسولأالعرأبآلصارسعالىمختاجأالنألنححثمؤلهلذينانصالصاأأادميتةكسا
دأحىافىينلىازينءنثاإةالزءلةؤءانإونئلزاءثهـابايعادةملهى

وددآلبىوةلماالجهـةفىونةصغلصصرإلثماثةلماالىسبكيامدلوصيخااطصا
العراغىواأشوقلىيميتهماةالداامنمووةديمذلىكومةاف4بماا

فاعوالمحالادةالبزباوإءفاءنباالداميدازافاداآ61ةسةالىذلكفى
مهـأأزءونهءلىيونهماشوباءلىمذالمحالمئمضلموابادافىكصبادواللىوغايهم5
مقبهارئومالصمعاالمالعولؤزمعددفىطءلاليتداضنحبرأنمن

4ما4الطتسماجمنثليفرقانوممافياطط4رصغكيىجموحثاااملقا
بهمإمالىفيناأحلىرهرماإلءلىرفااللفىاواليبانضمهمهأعطاهم1دأرامابهينو
آإملذكطالباإةاداسابعضلذشاستعملم3فمهأزنمساعنهمزيرءنصاصفأ

الؤافجماصيةوانببامروؤيناينملمتةاخههـااثراظمالةااسكةعةدا
ؤنين1اوصالتههمرثنهمقةلغمزفالالحوااألاائبهيءئنلوؤةمفيم
بمالالثزفئمسمالروباوممىنحوااعسلىمتشنىفمزفبالمايهونأنطابوالطأطبماأ
ثمحتاللوتمىالموفىايهكتاجمابهمتوؤتشصودأمرهآثعاةواياوفافا
صرفءفىمايوكلىاهاألإبارداخاساعنة3ؤقيهاعلتوانشائهثالىالمبالةأنانت3

ولهذاصشيأالمرواليعطىقافالاماللفواءنيمونلمستشىانمظالدا
ياالغنماءويقيمطاظفرهماعاسبهجفقبريهاانعللىايمونأن4راث

قدرافىئاظنءوعقطمهـناووسصالءالنأحىمءلىازءخمبتشقالس
بيوتلةطاثلوالفرشدممطوالخدماالسمزممءنلةاهذاأدوانخوبهىاشالامندأز

مرمقذااضرةطااأهافىألطكثهرأمنلقمماهذاوفائدةممصالألةفىينررلقتممااالتمنياه
الطبيصأبرةوكةيهثميصأنهمخئلةماانهلبمالعلجماتوأهيوفىنداليبم
أقطواأقبادأفلبأنهىتههاكبرمنأدةاوهنالىآثثافىالظذمفعءثلىفيض
وىألجمدوشمأوىلمحاضزوسبااندأناسمنهمايأفىامئاللمجاه5امنآلا
االغثارصعوة81
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غرةااتهؤالهؤنحملالقذاساآللمإلكيروهىلعاضصئابنفرااازلء
لستوالثصاايبئالوزيراأنوءنهاضنطااالهلالمعررةائدةافىاالشترإكح
جلفىىفىتيركذاالناثءنائافىءلىاشاباحبسهاءلىنأكأااألوقافلىاوامن

دةيرالمدبهورثجزلواذذاكااوجمطالديئيراترةزأوءدةعابهيتهادتمثسهإينات
طاةلماضبىماالالصكلندثرثوالجةالالعندهاالوقافبضضولههافصووجه

وجمفاونجيرهايةأسماوفراكةالىامهامددأوأوضرأباعمةنهرأاشيرامكبا
ةفيليالمااطثمتنارةاقبالمىراأشببلدممكاذأيضامصيدةلواامنثولافا

قرباضزاطمتةةالبالمهـىوناثااالبيئدقالءوكهااأءايئاعأنرىكقا
الهالىاناثالغةاىحلأأناأوءغهـفجابابجهةلىارثربروع31زيروؤلوداال

مننجاتلهكوولدوكازتالفهءنءؤفطرحمهريدبمسالمواءصفىلؤضاف

نازجموزتضىوفاتهبهـوبديترايكلىءنمامهنفسبههوةظانجه
الوقفاجألأنوأداداأدزوجةممفتعاءلى5ابئلمحقمىفىوكانأئؤالثفىوفئابراثمولد

أصاكىافيالوزيرإلمحىءلىعبئاماناوايمةأكاءفيهثانزالالخافودايصهرأاهدبم
اتايساالبؤليقغداكلوقفاوسحععائاتاكيولبمفعهةاوقدكانلهاصهدمد

مميممادةءنوأإلنةلداالفضلىصارةالوالىةثازلةءناةاعانءقل
فىةاومرسهيسلمجثوباباناقافيافىجماوزاواربملىقافثىاألثلالمالحاشرعا

بانايهئوبافىلىاوءعرةوناامنفىااةالوزيرواخوإصمنمادأصينالىكات
مدأاخاصآلوووصاجماالمضبمانفىبعهـاءولملرياعلىإلعألماابعدرزارةا
فيهايغائهالثهاعاذومارلاشكوفيءاقافاالىلوعىاإغدوأرمناالؤمااكاتبينا

هوملرلاخجبفىابامرلمابسالساالذيناثإيداواهولزواأبفىامليرفارثض
فىبعلوالريومبانوأخننهوالمضلمانهصيئجةلزوابااهافسإلندامتةفابيافماحضرهيا

الوفافاوفىشهـمنكانثيصاذكياتبألثمتفالاثلهوالعئرعلثةاخلدا
صبمأسباناء4مثةوابابالىكاةقااامأندفمعثماءانلمالىهومماوذال
ةاشرءثاآلاعلىعبمطقاضىابقىومنهىممالرانرأشةملوخمشاعولدمن
جمىنوةواماممالمءدسفىراضرعالأهـونءنصبذالفترثااسهجمقم
بعيداالكفنهيرئرهافاوشنةالادمينلىالعصراافىلمحالاعلهكانباكاقر

صعوبرتبباأوأفألممرةبرصكلىافضرلمجبانيثارمالمأفييالابئلى2
داك
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ضزبممافاضوباامدمؤثثايشاباصالبالذأهرونلمأخنرايسثهـبمألىنراجوا
قأباللتصتهلمدريعةفىاآلاءدااهملالمرعتداااشبررععامثماوؤ2هذسباإال
مرةةأطربمماامريطفهـاالةاضمرتارادافشواةعامالاخبىاصوسلدرا
الىومقدانهتابعهزلةءأناامهوثماأنفارادصاميلاسبنزيرالواالىانازلةأمراكوأ
فيأالمحخقدموساأمااللذهـيافاسالنهىافاةاالىلمماةوأرسلدقثاب

عوكنببهبععألنثصارللاثعدافاهرأواادرأنعاالأجمحومىس1أشبئفىؤجىافلى
صألفنيرعلىوؤابألواسسطةقصداأوافىالىلموهوأدسبهنوبانرسىااسبلس

صالىأليتففيهفاذامايهةققرمامامجاالوافىآصليءرلمولهالمعتادوقدم
اسنىاالمروأخضثالجطكأآلصكاودؤقى1والماكافاهـيممعدسطااذانثمارةواال
تيمبايفالمجاسأهلالهـوقدمونجهنحالىفةثم4وحبؤنجئبنزح
عوإفىقاماطدرمنطمأبافىوهـ2ومالىفؤأسوراثووذير
هوالملىنهودهاتبباشقصاالعلىلىوأآلطابواموإجكئيمواوقعبفىاب
وأمحعدمالساولؤقمةالدرداثادبدطاطبلأند41مقدمءتطماليبمةبااد
فظاكلةمنلهبمهبهايدالىلديخااييرباللقمنصاعلىاالسألميقيخوكلن
يمألمائراللؤدجماريأضطربتفاوماألىلمححمالهتبجمالشابكالاط

اشماثهمدومماذكرااللرسالمجاسايئأتحاعافىعدةاءفىحمالةم6اكالؤاضانا1
آللسةيثعبانفىاورخافرمان41تهمارأهاوطننبنلىاخليفةافىيةيملمثاالمروا
وطامبطوههاالهادقعيالوالىغرياوطالىفىواالنصافدلأمى51وأأمن821

وخثوفعمامثلاليغىاألمورفيأءصالوفىعالمصرظاةامىبمفيهيلة
لؤشأهحافىبباعاليرضساطاناانافانهماصبريافألنةائداخلناثماعءمما
أناالممالىأربدةعاىفىساماإاافرمانافىأسوثهوهلمحاةالاالديرةاماألاةلمحا

بمبإينالىاالدولآلوقفثداخلالىرساأيذالثوانثومحاارعاثاافىجرا
دالهصيراالذىباشاعيرالديئوافىأزذآلثةظاولةلداصدرباانأسهؤتعصهثا

بهةيةاياياتزجعاتفانيامأإضملموفىأصالمولةادثالماالىاااللىفارءل
الثسيربهارأذهذويمدثلهـانءدواماتإيمإةوافينيادشه5دءاثفاقد
أذاضووواالشاءذتابالمطاثغاقمآلوخفسيدمماليدىليكاملثزيربانلواملط
ثحماةأوفيجمالبهابتقلمسهـزثالنأليىأثامجاسلأمزمفىاللافبادىذاك
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الوافىيمثميمالوزيرفاصأبومايالرمقيباإاىالممااامامحأعاجهتؤحرج
ن4ىممنهعراسهإيلصرانيربدنهبامةتعاثالأمطأبفاءنمتأسموأعهوزال
ابوهآلداثااساوصوإلناشااالنظرفاالىهألاكيرهمءندوأرةالداسا4ووالوزرا
لىصالغثرسميخااوا15لوزدامذبرح11هذكاننمرصةحسنثرلههـماينباق
مادفؤثيطليأممهـفىصاعلمصالطااؤرمءنذالىرادكاناءيئوزيراانكأآث
طالثماداوا4عاوالمحئسباذثسبلصرأيهىالىءلمطاداؤقن3وكانآلهـالوا

نهـقاتةمورين11ءثرفثئءلىقياطابعضاايألومكنطبعهنهلملمطييعقالل
اندستماثمإقياناصلملصلمؤقؤةالمماصاتهوخهدلاجهألمن5يرذالىاياهالىا
عتكضاأعثمئفساءنؤاأمجدأنثبانهماهآليشهـالالهلأرلسلوالىا
رؤساهفبونيالمستئمالهـرأؤاكهمعضاؤهوألمماهـالوزيرأبناإلسةر

صاشاغدمالكينوظإانادطررؤمىفالواداآلزئرالياهـإلادواالدارة
كناءويفأمنحداساأنيهونرواغآالصرادطءارافأططبرةوالكأاالس

واعفهينالهثهددهمنءأنجمهلأفىوالبانامرواجالدامنسالطاصاهأهاوا
لطررهناءالواطةاالهنااغرعقساصمالنإبألداآلصاالاليعصدولطواخهم
وهيإنةإياءتاوالىاأالدانبابرامماوانهرفالثإنهساصرحهماتاأنلو

كرناهذدهؤمهالىتباةأئايرهىزااوافىالهمارانحثماضرلهزهـيناطاارص
يئاشزكماةإروسانفيةيداينبانهمإيمالأرلمههطااأبسالوافىثمماإلثمسكدهئ
6إءاافىلط3بهلاءابهركطوآلثةثامناللى1ضهةةصاثطرفيمثالالمجذاهدأن
نيالاخلماثدنهـموالئرهيبأخالهاعلبعضبالرعايةااتاالهاته

رضاىاةشايدحبزءنعيضءانألبمفىازربهوبذالظبهدهـضدبألءسثة
لجعئرئرالمصثلىالمطلوالتهلثزنمأيششالوالىوعرحاظضدزيخاثرالمة
يكوبئأنالظابيروازولداماسعإلصهيعرعقخاصاالممازانفسفىالمحاسهذا
يرالوؤلسايرونإءالعضانآغقبولمالةتعرمقلثىاوازليلةاكضوهـفالمعر

داورشاوشاهـلطءةيموالسهسكزلوالفىنصبفىلشىاليندافىأثرنهسالوجورهيظهـلم
فىيأمفباناالسألمخلءدبهاولىداتىثمهـمانعاثهقلمفالهارجافاثز

الىطاقةسرألمدتيىالمتئاعاإدةرزأفادلجهسرةيوافقلمفشرحأاسبائيءلى
نحوهسالىملهكلووالوردشراانجاسلالباعاهاجمنعدابهنصالمة

ءواءس
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كثسعرئلينبذلكدماءممععةاوفىممبعةامشمبعدانمستشغحيئاكافىالىواكثه
دادبنادمرماتكليرالوذايفرعانهؤخهاقلقااللمهمظمعبهمة4صو9االما
لمذكوليافاالجابردتابثرقالماررعبلبكأرهدؤسخهذالرثوالملفعماليمملاح

نضاشسافنهابوألخطةلمبمال4بسؤحاوقاللوث4نشأفحثىيه
ردومماوأبالدسفافاضىارالىلوزيرالمذكراتمتاامنللابمطفىساالن11
سافغدرؤتأالهنايعماالالوزارةفازلهصادذكويىالقىنضعرياىةدعااالىالذنا
تاليهزلنيبناهءطاوضهااآلوحاشرإهـاترأمالةطصابقامماهىررملثيو
بكممبالقذئفيمعدىعامرمقساباقاحألمرنرااااالؤمنيئالدارداهالصخاأكط
دىبانءاؤهوضاصطبيبلهلوبعهوالىأماباعاؤيصوصصزباالصارغبة

ممهاتحتىآلافرباةبافىزلتجاافىجهـالمليومفاحمصشكادالمعاةلمصاسا
بساعأقهالىزيرموءفأرسهآلظساتهولثهنالههمنيهدىئرابخاابلد
لةءافىاملبقرأمماودعاراسءنئةاحاغنكو6ماءنملمجاانمثهاعيألؤألواس

الوزيرناأناقروءنمامنرأسمائةغىميممهمضرزواألنضكأوأالمجزائر
نحماعااوغاذعدإؤضصا3قىكيم2الدتأىلىمةالصاضكةمثكأكيلأفى
أخنىنهلضارائعاطوبئالذينمنااالغهيروانفالىاأدأصفادكأءلىتةأ

بلتة1ائإيةالاوب4وراداناسةثأندموؤمجنالثاما15ألداملىاث

وزيرابهاولمؤأحاوايطاينداكهـالظعمددسطةطإإنيشرصالطاكأو
انشساطأ2طسثانعوىبايماانيامعطةثعكييالىفىاسباظذوكانذلئاالى
موبياسمحماضرةافىائاالتأكلا8ءفىادالصزنهامهىءنالثصافالتاة

طىفىىممت8إضاالفراساويةطنةاغلم3سقاطاالحالصىدانبرسائراصار
طمثنشاهأشىواداطحاحولالمزىجمهرلطةالطءتانبدبأطافؤثرةساأ

اطايائيةافيالماقذنعتافطرادسقطهـفؤمارةءلىاطمنالمهاصديدية

يحاؤنسبنلةصىواصديديةاطإالطرةكاجمئالهـاشركةاثرتءنالقإئا
عدىأرانآفىألفلمحانماقثضروعاهاوكدانفىانئدةدنةاإمارةءلىالمطادال
ألالوامالحريداحقطرإقفىذكورةانسماويةالؤأللبفاومفادمفماة
ئبدالنزرتابنلىاوىوألاااافىبدبةديماحىطرىقنىناءلمجزأفىلالى

ابئبرداوزصربأحدأأناومجهةأىالىالمسثفبلفىةيدالمداطوقبا
نىكل51



دمصةصةةثلم51دنجابرةااثنهاب4لةءإاالقجألالقابالةلص
9331نةسزفىالذىبأشامولىأقنجدهبانصىيدىكاناطالنيةفجاراادأالط
ءليولمراملةالضاصرتنتماهـكأآلصرأوهونييآخذكنةولمديعامإئ
دماتهاياس1داهـاجارالبراتااداذيدحةلختالطلماداانثءمهيمدائ
يرساءكومسيونوأضيقةلمحثؤةاماليةنتواساامالبماايئسفاعطىذكز
منالذناوريراإواةانيننكوبمهتهاؤانلقيىأرضااااأءطىلدعورتت

رالذعوااالدمقثسايمإؤةبمالألكأويرلذنبانونثيمالرءفىاوز
نالطالبثينقدن3رلىلكذوجهىفزسااامالهبعآافلؤالطالض
اضثىافىىميخازيرممالوأؤءلمقةشام79فةمهداسفىانومنهااالرعق
باممكلكبئيملافيلرزلرواالوافىادصقدموينلدعيرأزارةتقدمالذى

تالمنالولاخبىسؤصائماثالدسنتمائالةممضارماهثاأظواالىالامن15ررالا
قدموأله4اكقأإمنلهئموألثاوبهاسيهمائقدملمايرأفؤدءداالوسنةا

لكذتئحكلاآلئىافايمناالهالىوبرءنالهابامملقامجوهرةألضادواة
اءممانائساوييىبماينالمهفدلىأانوحماااالتكهنواحالةوالفىفيأت

اهازلمابه1اتءفئوشمزندارناؤثصعاومدةبمسالومةيححبطانها
هـستهوالبالمطائكعليهتالكرارصونيماابمادعةالظألسثؤألالم

نثدءيمندامسهسلهررتأوالولمبالمبادسمااوءهـقبواالسملىءدم
محتاطمبهاممالوعقدلذجميمضسيهالبههانطقلياءلوزيرتاؤناوففىاهدعد
ثقدمالذىفلىنءماالؤساأحرأوالميهوزشيبن2نمأالفثاواينونسهاكمن
إلسةالفقدموصكلمهغهؤإلكقاياثلمكااجملىانهانسءثمدىنازلةكزفىز

يينوفةوخمسفاسائةالقىذكررمخائامقباداليكللىيماطدغهـؤوم
دؤحمندعوىلهنأيضاذكؤدمتةلذىابرالصباخاظانومثهالطؤرافأ
فيالوؤصذاالاسالىاؤسيوبطاحماوالمنوبهاطناللواتمآلبفصاا

افوخمسثينآفاماثةةوأرشوءآلممااالدلمحيموصدراأفيهبماافبئفىعيلما
ينقىنسناوسيسالذالمالىايخهؤمسيونادؤننجماطانصااللوانرفدط

فرائادولةمنالمونجافينصبىاءعدأوفجهين4طيزواتوطايانيهنريرأنساويبن
هوكلوؤايهالطرانلةاتصببهفبىالنهاعالاذصهولئ1وتيالدااقبابهصالبهوات

هن
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الهكومةحهماحفينهئزتأزيدمنلذلظاهلأالمارذصهاواسلمطالبامفى
منألكلجمأل4ااثورصثدبصماابئاليهافوأفيينرء4دم5لىساساساأامن
لهـمولوددماتزايدلهصكفبرءنهاإحةممسامابقىكمحئىامثيلوزلربنكالءلام
ماأههناذثأضاالدانثمافىاريمةالمهوءآلءلىماأوقفماكااإساألئ
نهافافبىااعامفئربحومنداايهرأهاأىاالفألبرجهعثدهبهينالمقرمنفقوهو
الفنوىزيميجذلكوفيهومةالىأمالكمنكورهذالىاالوقافجعاتذلك
مساأصيلصهلىشراالهارنجالونشيثالءفاءلدهلبىهاءآلفاألاجمساامن

افكيامصلتاوراايتيالمغوأضهآدقدميةءلىرآلواسياسوالملمماليةص
االءصالاقطرمنيدلمحادشيئدثالصسنسابانفرأولةدلىاأقزامال21ورانههـااذ5
اكفاذذيدجولهكلجدمتهمءنيولمفانيننمساوفراالىملرضهدالااؤمةةااءألاا

ئيثالربخاةخألفووبارادخممالذلتقاوقعبحإلثغيرإباشزانلسوخ
8931مويردؤشةيدوا11ذهـفىا6ثتاةمااآأة

فىصظبنييلوشنفردهالتطولىهاليمأدثاطرأالمجؤذاعالةئمهة
ةادجيل11فراسمءدييى1متطالتهاشهانثأافئبئا

مفاغوطرةالأعالئدبعضفىلف
اريؤبريهمناالماقلمسالوننلأاانقدمقدمةماااافالواابماأ10
دضشالمدنوفىنمماظيانةلداأحوإلفىلتمصمأوأمااأزةومامومهـيلذيرا
ؤيرأزوكطاوصخايةأجمارفةمهمفاملمحزايثينمهةأسا3األاقارفيوأممافىاا
دأمابافهاهـقاإحثمامثممدرثفاطلىصاافلىإلدوازأؤطانهمأفىبئلذينال
صآدقآلوسلمطالقدمصبلةسادقهألدانأوحصألمالسامفائدنثصرفوبئة

فىومملمينيةاأدفروعقمنوفيرهاملواتأوقاشادمكلداليمرقبعضكانبمطور
القهرضىالظماالهامامذهبلىيهواوالبرشدلهمإصابنسهضملباء

نقاالسأهلوالمجعصهارضمنيفةأباالمامبذكالىضقإلال1عسه
تعظيمهالىلموعمةاماجلىوالموالمالمكتهالاهبذعلىمؤبةرلأيمف
االالزنهلدهداأماالجماساناالءثإءن3كناءفاداالسااطؤنهاهائرالدقيلمث

الكألمهذافضسألءنهوالدتارسندأمامأمامةألدبهخنوإللدختاقواليستنث
أماوالجمالتالسكملهانهنبنالهإناذالجزوجثهأاأعىفاا
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4كوباحميافىذنورءساممممايألائموالديأيدىدنلىلدله1
سالموأماثلئمكلهةالهالطاخويالئمرإفااتالداجةوماصابحةذالئ

والبرأأضايدقبلثمضملفاناالعراباالفاصسألةافىلىةاةال9ؤ15االكه
اترليوبىةنوئاألقىاهاافضألعنيغىؤةالمروذدأمنأا4د

ةونحماالتإرئبدنرحوهنهرأتمؤطناءنموفيضاصونأناسالصناعه
الععابانجالفانملداوأكألضغلمحطباخاصصةالىلهواااكرءنوماز
لسارةؤةيمعثااألماكنأوفىاطزافىكلالاانكايبءثرلؤمهدفعف
ألءيانالماحثىةاروهاابهـاأثقاوىهلةادكولوكذالثاهذالةابهطئمسههعيف
مغىأوأمهـاةنزاأطرقاىثبااهـمىإآلوءإعؤاتجاعكللهملس

ادبمآلفزاأماكنفىقهاوىاتءلي2لمونيذمحاايماحبابهمخلمطمامىا
طالزالىءمةءخبادنعبنوالفاأياالبلوالعياناأعانكانولمحافؤا
معوقافثاينةو4ةفالفرقراالةاالباعاالمجرداالساذسوةالمرو8يذدءة

اذاطوازصالؤرماءلىءذهبناثابرويمئئلهذااماتعهامهصشة
االبايااالشىفىلاألئأللىءالباتاجميصااةالمذمنلهولالمس
ةشاطائفوقاربمادحتىاالباءأللإالصةطاةاتفقاءآلشمألفئفةءو
اقصلمحالذىكالىامولهاالؤلاءيموأثىباصةةطااتوقاابجاأثىثضىإحبا

االىئئءلهثهصعيلماؤأالنفعفخاقاالرمقمافىشحفهعاجاالرمقفىمجم
ومامنساليخاااأءفاهانوسعاثالئهلأئبىاصلفمحاقأثكدلهوثاثاهاوروف
رضوفىماواإلةمىامايهوفولهأتهصالأبمنفرمأيكيرمةن8أل

منوكلمصأئلبافىمالفهحمشمآوااصائحىةإيممنأهالافايمائركت
يردفيهاأشياعنؤاللىابدثدوبراطورنويمافىمنقوليبنيفد14

بعدرفظطواضةاانوفازنءمرلمضإتاوهذااالالمعةلءلطفيدنحإلحم
ن5السضياا4تركانإالاوإالباحة4كهؤيهويئتفدمأمر5افثئال3ا
إضريمضنكيرأ2لأمنىءلىأيهبراهلدوالوااأمامثموفيلناأدمطلناينالتدضالحصةا

راءطمملى4داالبأسمهوثركابورعاذفىصرعطالوإلفصهفلطبمالطهوان
أهلذجفاتاكلالمولهءلموالىؤمنينأإفىاالمسلفىاصاكناسأابه

صالهافزآمادفىاليرببانهآكاافااذومىأممامرخالونركنميقوترأس
ألالص
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زيهانجمآريرياحبليالصليانأماكلىافيميهونةانرمفىالامبأالاأىىلأل
ساوفيلفالثاتناإكايسوبتاإطلؤرااصىءرفىانهالطارإلضلىسااهومن

فىالجلدمصردءنبصيةحصتىبالىلمءووةساعاساهنأحفزيهالؤع
مماصضثصصسناراوواةثنخسبههممائهاوامءلىجيب5الألوا4م3اق

قذرطثريالورصيرةااتةذوأنكادمشاقعةمااصفاركاناضارمحمنينساطل
هةرالصمنمشبهونإااالعاهارالبدآلؤحوندالماصاصالىنأقبالءوارث

رماناوامنماعةخهكإةاإألضاسوىهفيالفائدةاؤفىفاتالاآلفضىةلركاحامن
المصتحيالرزعوأربمانبباىاممايدركهةبهوفيءفهأنيات12ألغابمثطوا

انقالأنعثثكءبرتهرفالتااليرذزاانثالولياألكاسادث11
ؤنااففعاتمانصاساءكافىلىاال2كانلمانالهثاالضبهرفيهاكرةالالمألهىبهئا
بهىدنا4ثءاسالنةانالاانثثأهجالمنآلحالبا1اضراكأبىئ
لفاساعادةذاموالدبملمقنياوبئؤكريناءقظثوالوار3ه4الناارءفىلي

البمثتغينثبكلللباخبفرقسمهنومخهسمالءلأرأغابالىىاؤصافى
امبارةراانمالرثذقيامابادةالىعةةمهةدماتهمناروعنماصفالقرالا

أواوى5الهطرباالتماع7لألهى3بالكيفيرااأندبر4لياوبمئ
قرلسثىهرهامآةأشتىألؤلمءةثرواصألواواآلريمبالحىلمىالورقااب

مميهأيضاويرجلقطرافىلموجودةاااللعابوهىلشطر11مةاأوالدالنردأولكب
يسهرونكااناالمطقيمكأيرهافىنئوبئضرة12فىلةبفةلمواةالمنق
ألباسربرونثاقاوثاألةثمضالرأءدقاكماوبهأو2مبدإللىرهأوكأانر
وأماصؤبرةالامابىاالدأماطى4مفاوألمايبابرونابضئمثيرديرأواائ

راظادالعفايارهمالىموبئصواليهألثمغألهملىارونيمإسلضاموبمةنادءفطنهر
عنررةبإرهمدوبئةنعكموبهأمروباقربافىئالهماافىودنافماورئمء

هىصوولفىمحاألفرنيءالهىالتمدبموجمالجخهمالصفىنيعيواثيااكل
وكننهامافريئبيمزلأورباومناوفهاويفىجمىةءلىةقهاليىعجدؤيهاأوربا
الصانباخاطقمنتاوانكايعاالىلدخولياعنثونيزمالىالهااانأ
بالل14قةسافىولهحةولفرباولوعفىطهـاموماالنقدةتمارد
العرأباشساسالىالهفىمنبالاالاوأةلميهؤادهاكبهايمةمألعمىأ
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نىبافىبئفيأانشأفاامهاالىنديمئالوالألارراادداسةالهافيخاربم

فارسابابسةوناذاكمثلألالالففةلذصباإزكهـشةانمروالسربسا
اآلهكايهلىىاامايمفلوايألءوجمألكاسكرينعامارثرمنأ4رأءلى
حمااأنلوانمناينماكاراهونركابرثالافؤوااأحدىفئنئملبدنامم

باقاالطفىافارسا3بجةس2ألتيماطفىبماعةجدأولممجيلالفربان
4بئاةيطلقثمبجعبتنمكاحلأربمةإقيعارونارةمرمدةلتهرمكصوطق
أمن5شلهوإلمعالضليماولصلسألخاالذخويفهطبختثمطبانجاتأربعةثم

افىرهيدلىبماقالىالةفىهمكىوفروءفكينيميريفالااخترطاذاوشاهصكاهخنة
15ربايسىاامددانذاةبلىيفرشلىإممهموأبمنقفسةافلفحاالرض

ا2ئمارداثمرفيرخيدهبالحهائضاصصالةةامماتةاكايةحريرخآمن
يهريقفءإثدفارسواذالالسباقلةبياهوبئوفىسهيركضمنؤوبع7نم

مكبلةافيامقياتصفرسبديراقالنوياسودلباراطنقفيلسرجافوق
بةأيمأمحلدثملةصال51وماؤوقلىارجالهورجانوقيديهرأسمولقنمكال

ىالهأسيخوءفابةشفاصان2واالزاقاصيماكباحماووايدهفثةة
زالينصإودائرةئيابنومثهمرسانلةالثادرفىاالخيرمنااملاوهذأئقدظبعض
فىويرصانهكدبمتبدراثباعآمافىصان1رعذاشرةقطرما

عيرفثمفةقراافارسهنافيطاقيممعاوياتعضلجيهويرخاالرضفىلبهرانالح
رثجحصةفىعرهاانهواطالأيفديةاقارااهفاراالةءطاقثمويقةبهذالظورد

القهاواالقةاابيندسوماعةكوأضهاعضاباكلذيكإويسثمرذ4يداطصان
ضانادردئهمأتوهذاعصااتوامراامننكأبئآلارمااقبدقاامنفانأال

للىالكبوالفروألحااطان41فكالهأوفارمىءجيلراصيروثفبئااءنعترما
ولبااطبولياذذاكوبئيمةنمثىألقالىهلخجلىأطرلبابااالتونضبسمنا

بئدربقباهاوإثفضراكأاالدمافىررااااأمظماوزنريعرفاىزمنا
ةمالعىمنهساالثاالهلهوحامانصمنروهوياوئتأمربىمبفءلىساوزالظاتقامفى
ذاالرةالمحاصهفاسباقاءآلسذفرفىافاطأيصاودرد4لفوصصارسلةا

ةوءيملىافيهاصرجالفسيقنطمماالهلةتهطنمئددفاذلثئامعتة
سيىاصرااهـتذعؤةالتبنالخهؤاالدةاهاتئكنلتالراعبءغيرهم

احوبئ
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فبهسفوبايخلبقىكوبنمجهؤلميلهبلمجترهوفنرا5ايهكالاراوربما
تظمنهامنالدقددماألعرابواانابادافىمةطتالزااالولىاصماتاانكا

رالطرمنقوةمنماهبئاهابهادوأعدوااللمقولهيثثاماوءصايئلد2ابةموار
بئاطربمرااقوةاالتشمنهىئاارمايةلزمةتمصلةبهاتهاوءلمصيا

لطاأنمحشماىدإالم3بمضانكأةضماالىأهلأءامهارفىوقدتسيمةيايا
امقلةادؤعاءفالءنواايرلتايمالطدانإمقواضرةاطفىالزالنها4طاف
راالءالشقثمةتقاااللص4ءفىيثسقأححاءنالارريدانليداأذيرفيعوهى
يربأنافىيتعليماذلكونبنقهثمبانينجالقكبالىاتبناالجمهسهايهون
يمنرجونبهاسكالنادمنهمسثمساهتحةاذاكفىفواوممضيمارممبهجوأن

التهخسمدالنزهةلمافغانيبةضاكنحداالهاالىازصيفاويةعمثكل
حدةوشعقالاأوسجالةاإلبيف3مناايدىوةزفىوبةأؤرادسسةشوشهقرب
ألممانكيهايناءثئاورلمدجمهوراسبهباتابمونوثوناصهاكدلىةكااالس
4ةاامنالءانوالانيامانهاوقديوجداهضصيههـيرباتعاآلءفىإبةإللمس
طرةااصنحوانبلءفىلمحرىيدادثفيلماذاركفمهئسالنانبهارىانيمين
ثأكراصهلمحجحصارسلمةررةيمحاجمىتقهاصأخأللجثهاوتهذيبفيلعتنون

دبأالعرألفواالبربرلونءنالاألؤلفاامكائبةالىيئسرالىااالهـأن
ناالندلسسموالنالسسكدبدةأجمسالافدمثمفغأمنداتدميالذفيوهم
واالذيخاورهماثركاإخواالدإلدهماالسهءنيولءلىابداعندثةفدهالذيئموهـ
لذيئموهـلؤاناوالخاءبعدذلكمرردءننهئثرأسعلإلهقياالمد

يالهابعالرحلواالذفيبونالمجزانوسادممطوانبعأمثةدةأواخلدنى5روأهـاة
افمون1نوالثاكنىسافىماهقؤوفاإثاضااإفىالجنلىنسيممرةهـااله
لمفيايبرمنقاجاالبزبغبخقإولممشلهـلطتخطاالوللسنةافاالقسامأورءن

مونبلولمحانءكيإسرولءنأقاباوكذكماةلونواينعنامقاالءداأث
هوثج2امفابىالنونواهمثطوامكاتبحزفيزوفافياأهلهنلوتاث
أهليئيأتوإلهمهـاسنايكثرنههبيلطرهمزوءبسالممثءبيساعقاالون
وثمعاوفدآلوبثاعنحاوؤهمأل

مىاشرثسالىالميذاتفاصروإفاالهالىأظباناعلمبخارإهمطلبضا
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لمبأيهاويس011صايآللداالسالءثالاافىفةكصاحضاائئجروذائهمالصا
باأرالدةمن4لىألمجلىبوامترجلخطاأغابأنطرخنةافىههاإفمامنمايروخ

والخارفيخلالدادينراثاؤيمةانثماالهالىاالنادراءقباوساالورصرفىهبئ4دآل
سقهةفحارباضاعافاماةةمصاائفؤيوقاثيخالردهـالهسادمهـزإتجاال

ةائسزوانهـاساذاصوقرتادااوالوشكرهاصذولوةثمعيروثسةممبوبءقا
أقماناوايهىرهـاصاتؤفلزعءضهمولىكمثايضغواالسلطةال

وصاثسالمةاألنكانحشيرةفإةاالايضاخادأمادةسيماءأضزهبوأليةوالثحامث
ةاقهـأممآكرواواورئىلقرأيدداألضثابوأطنرأعواوالصوفيسةيرواطألقطفباا

الدلابمسآهنلهودوالوبارفياطفىاجمهاهوصضاحطعالظنحهرزأفاسائىوأوا

قدىاسىممامباءفادأروفلةبافنافىاقعاانضادالىلااطو
ابةوأوةالصوةونغيموبةهوءسانها5931نةسهفىاالدىجاقمو

اوارأباالصاوأغلعضبرايسصدداالسااثبألاةيشماينةلؤنوثما
هوزظوءلىبرهافىلاالأمالمةايانبإط1زنساولمافياطارةاهىأيبارةافى

فرفيملةمه11ةطووالوياترطاداةالمامالتيروا2راالواللحىواالالا
نعسلموامانذوىءكمقبؤنبهزوأوابفىبئزنجبالمحارةهونئطرتجاران5
حمسارونجهةكلولىأوفربلتاعلىاجهاالىاياوهماحفيهألمجارااايهما

ريئطبإفلتالمفاراباالرلااازرأماداءاأالبينالطزواليهونعنصوصون
ات5برادىسااليمبوعمنملأفىقامةائاواقسهأوااداناحدمىررادقص
الىيرجعونواشنروهبههمادواألنءويمهالهلماءةةالركهربةهدسافحم

فىإإثازءنارةالنأغابمالتلةآرثصناأااطرفيانتأماكتهماوئا
اتإصإهاقارةالتسهاتائرلىاالىاالرةلةيدررالإقالمرانإقطرانملرروا

قابردالىإلدقزثرةالثمهلقطمامماءىبينحيدوالمنرالبربرأربتنهاكاافربيةا
ايطاالالمااثانئرنرفرانساوأطالىاضانبالأيميامنءبأتأىثةساهى
فاياشئىناساافىءنالريثاوإمأتماجماضاماءمخبرأتىاوتدأماماافىوأرب
لواالقسفاوبةصالهلاشثماصىااتذمن

باشكاوعاسملسدعشئىصايوملمجاساللىاالن1الدارةواماالضنزلمبفىأءطلب
يرتصببوهوئصألمباادلاذهـبسمإرربالألوفىئةجمااارةصرأالدمنصل

ليلىسئ
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اللجبرسرةبملدرجاداقمتاجوعلبالذموهودرجكمازدرهأبوليىب
نبهةكلزوجمبجفعيرضرلوالىاهعإمجاسكالىاينةث7ارياطروبممنؤع
مغجمينهارزسمنيقف2بيتهأهلحضرءنربمءقالوكالهءلىيمينهن5يقفو
لىراهلواةإواوالىمنشاازالمجهـالىهاموابهون2بكزثربملدالاول

المياكرالخياألاهرؤطأميهتماكراالحايايهمكبرابخالوفإلفةعاهاسبصى
أنىاافااأىايألالهىاباشيأواالفال5انمألغالباونااةإقلشكيرا
جصربأنااصغياءناأبةوعغدممظايةلعابالهةساكرابخاارؤلمماهنهاثأماوأ
ئإباشسارالولاالمأهئدافاثازادواجعلوافانارساعنفىا

صاررعامايالبخطوةماايهكيئاالفاابألالولاةارالرالمحإلىظطبةس

فوفكالإمدفى3ن2وافىائحاهفرةثممرحسبراتءلىناواأقساممتكئبة
ؤسهمدلىبالفضهأحمؤقصبلماسرلماامثوأاسألملثهوأكماون3إسرصالئحوشثة
ثروئرؤجمهافراالإسنصامنطز4الجبمإلىع3اوسثاةففىاحمروشرإالئثواش

الصمصاكاافيامنلااولمءيدحهىباولطبهاتإوذافيأصشرةنفاعأ
تهكبيرالمؤالهحيرالمجاسالطزئوالىابعلوسداومنى3عابألفىناساووثهـ

قولهوتهيرنجثمالءافىءلىاثامرراافبادعاهمشاهةكريمأةالكىباألممملقواثا
انرثدتداباابطامعأىاإلوالةؤساؤالءرودافةنجالتهألورصالمسه
ياتأمثابإألبادطلىواااكأذنأفيللاالذوالىوللميةءولا

انثرجمئوهرأادخلالمحوانيإزإساىمافبماالمقدقولهوالةاازلجسفيرخءوته
ألديئبهموابلثنفيلمثآلاةمؤلىاتاجسلوالىاودطأفيالأليريةلممثواالىلابين
سهز4أوانخفاعقةدرهموتهلد8األلقاسنكالبسابهونور4لتوقالى

هامناحمدهـرانكبلهاأوفديفةوهاتهفىاصفاألمئاوالههصانبهباشفلجغ
آلاصيماالضعانصفاكأفارمءلطةولرالثركائاارجراالءنرمناا

فىطااالىجعؤرتةالمحمناقانمؤافىاةلرسانىفىإىذوأودهلااللمهء
رأيبفىاقدليالجمكل4نهحابايففانيةيثاإقاافىأنوىهلىؤالألنو
برأبباشبغولهصوئهبعيزاوالىأأممانجوعيهةأحالثنالراربمداهفىألوامن
المحلباتبمراظهلىوفهنرفعيهننالممثملدألبابإكبيرأصابأىيةشه
يلمالمثدرفةصالسبصفربراففمداتبئضااللمثيدثمددإلسولهبة

فىص1
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ونياكادإلالتشثوزهاليتجا4ألمالباعطاءشئءناءقدبماراوربمماصامباالزد
يألونةبهضإةا4امابايقزيادةءنللمااااكبزفى4ةجمعالفىطمادشكو

يداوأخذهامنقدمهـدة4كتوحىليكاأتازايةباالوط1لوأنباآلبهكدة
بةجمة5ثرادوبغيرهؤئويخالمشضذالثذنجواففىبجبالفاوصألنألةصابامق
فمل5و5ساسالىإواأوؤسادهاأثهاصالىارةالاخلىوكاليواجمةيقولجةللى

لساءةأضربمساامماانجإطالاذينأوساكلهمحوساءةئوماتفدةامرآبذلى
ةأأوزلاضواامرإفىوزيرهالىشيهاكمايسقلإليمعنيهبهفيببألنازلةتوفييهحدةوا

يأمرماوكانيرا5داابفئواقافيلهفىهبيههممايئيرازإبملواانفيمءسايعلم
4مجماظاثن5مقإناككانواذاأواوفارفيرعااالىازلةانضاعدارالوالى

فىآءامااهـعاذاانبهرنأباالحماوانراالى6إئرسزدشعولىزفانهةبا
4رالىزماللأخيه8وأداةتابهةاجم2ذالينهالوافىورمحةرااسبهاس
فى4أفاةررتقدأوحميونىعراكالمجاسلدىفعةاالىوالةألمناةفىهـوكاول

ايماددوثةالمة3بددرعاالذمنلهمميالمثإوبئاننمادداوئةاوناأ
4رأسطحإةوبرلمألدفياأرأىطثأحداإقتلباومءأةئىالىافىزيرورخيناطفىبعتله

هـهالنضئبنثنعةفىءاكأؤشنقءافىاكاكأؤسيهااادةاباسباردوأوبابامدة
يسورفىاذاقصثوثارةفعمناوث15ددجمهثضبلفى4إدماءير
باشيحانبةثهـليثالىافىوءالينفيالمضنخهاهأوءظقةوثسهسبابقيديماةاشةل11
لنمىولىاواقوموثالتباثبهاوتهآلفهرشنبماباشبهاوتهفيرفعما
اددمماابنالاالارلصالسفىلواالههأممهاةماءباثذزاكارىفالوطنا

والصكفمرإالءناألذنبهاصدرايئىتيبيكضرإلمقيمدالظبهلىموخالمممبما
ينوفافاكالمالصعهبمنؤالصعضرفيءنيوبميأقمايىمكسكلىفىاوااحفدفىء

دخولوتي4طمضمماتغاديهتنهفالةآلءعرزنالهاادىالمةااماحون

وبدخلقسهطأصغرعشىلىلمصسالثوبةلمحصرايقانبقأباتفىيهاسحثاؤالى
بيتلىوأهـنهيميرءنزاصجلسثجهيقمن4مهألقىأوأنههلىيرواوذ4ء

صيؤةوبعضزرآهواأواللدردولبالدظصزايئإزموقولهولثمنالوالى
فبالجلسذوايدلؤءلىألمأفىاآمنلوعمنوكلاعدفياراكألىبئظةاك
الوزيرثمونيرلسوبئينلبماالباواييآبركاةاالبامثدساالوأءالبناؤثاسونن

لىيدش
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خارحايدمورجعلفاوالىاثغاندوعوأصينءلمءنلةالملكمارايدنه
طابيردسلوألذيئالعثىاننوظةاغرااالىاإانالىوثمثمملذنءنوغاثم
برالألءجأدغرجمعاكلبوأاائرالمهفىآلالهثىألالمحفىلمةاأآلوام3اصدعآ11
بفمااونؤعإلشهنوا4افباثالمزشعلىصسامياباالاساكفيماجمهونهاتهان

لؤعافإطةجمسبمكئيرةبدراليهيصعدثتظيمبيوهوةلمحاؤن3آشأفىءل
مةيهآزفممىستاثراطوأرابلزباوشلىفرهـتهاالحمروااوفىامالمنسالامن
اسةإلواااهذافىالمجلسونبيغواقنأتسا5بروأءضمأاكالىسولم

يدخلبهينالممث9ليدضاءنألوعكوالعصهوأمهراادارتههلىووقوفصم
الثبهرئوانوفافسالوافىءنيداميلفىتعدمكوماأءثاجاسأأ1أؤرونثا
ايوالةوةنظاصافيصألداارتبرأمهابينالمنوفاةبهعادسينءنقياكلهـ
نظبنوالمدرسافـاالشعهداداتواصوترفاداساأهلالكرارآ1الهالىوا
لالاأصفلىأدبيتئيصهرةآلصكهامابرأالىةامجاصاخامهـبهاسالواا

االولاسممماءاثااسدابأهـوإا1أخوءدىاءافرقامنةؤتئبهلىءاثوثدش
النرشهببهاممااهفملىكلويعنقوايتعائرنطرزالمقدميو3افيمفإلولفا
ةاففمنقإلطهااليهمبؤقىسالأثءاوالمالكبةءنلبميناعن4فهالهونصكباو
االفىقومألدغفانشاوءمرؤنامإببانيربنثممالوايمهـيعلعهولموالمنءناشفم
ذاننههرهمءجمانهسمدوهسوبنصغدسموومارءمالضاهألمونهةلصاعومود
اهلطل5يقملونهنهمفاألخمافاإساداةضاضاةالداء14ذنقبلىوثلىواالهممالية

أثناسكذلثبخسايةءلودبمفانيةابقةانءنادرسهالعصألثيااجداس
يهيناؤماالونوفوأولهملاثفهمنممابرنراحوانمااكمءيئأوالثاسونسال

ائرفافهيطاالوااالاكبافىكلآلدخاتؤوهيذالىفونصءكأكلغلةاامرؤن
جهـاتعبفيخاوللموفياأفافسهيبهتهنهلموبرألاهمميرنروقموبئثمنفا
لدةوءكبالمعايرهمغنرأوالآلرممامنالىتبأفمابفونيةفيلذأفالرواا

فناسذعإلمبقلىائافىاومانهوفىماطهاثرائاامنظمداماأويرمانوملد
فافوقنسألتممعهممغصلىؤفبفةافىهمةأيسصبأ5مايهلونبدشووللدا

لموكبوا4ةاتافىإلتطدانكرباون4إخاوصلفأايصاخفاواونهزهد
وفالمحصلىاألآلبضمرغو4لىلملمهاؤالىؤمجاسآلوةأنافىذقمىعيتبأل
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ةدكموتاأهصإرراأمععثىبلافىأالبانباصهباانتصءفىوالقماس

معهنلدإ3نالالةبروءةال3جمازلصاالابهصالبسهقهلوأفىايامحربخا
فيادةالوفىكانومنيمنرلواهيمدمءااروالقرباألثنيينلوموفىواصر3ئ
دأفىصألهـنالوالىأماماقيةاذافيهايزمزلفاناكنتاصوازينفرأن
معينيموص2يربالوزاآبدعأرداالئنينتهالكأيومأصيوءيناءك
ة3ءوأماأمماحطزألظفى4قلى4الوالىخهتهدأذنصألوفياكاالوألياتجم
قالظأتءلىلدشاإللثياوالزااشعيهوزارة5دكاوماذكرهأفىفغديهبقنرأرةرادارة
فملىنبرمةلخيسءااااليوىطيهايؤهالخاةسفىيألؤقونوالمتمالهيئة
مليةالسألمالىميظبهلخاماتيبمافىلوؤيرويكامايأئوجمنواللزثندامئها
قصرجممعخاصلعتوكلأموريقهمحلالىجمهصيثوثمااليامخكبرإهء

كأبالوزارةسامقانةابهاطيهالمارةالدوإلوالىقمنناصةفىدواحرو
الىأفىثعرعقءلىفيهاثمالىأىلرءلىزلىاىويمةمالتثاؤلةافىتبوفيأحماق

مقفعالىبهرىءمرمارهسيألتااكاباليرؤتلونراهاجماهلىضىء9وبما

فىالواصاأقاتاخاريضالىزالظفاهياوتريمليرفيزبامرأرماتجرىاالموبىءئيه
ممالالامنكالكلاالواصروفىآلضإضالمعادفى4أبحتلوافىاإميهايمغتففاكل
أنلةواآلإطاضااحمالثإفاكهاااضرةااالماصملماكرهادوفيلثىا

امباثلاأءاهءلىءذضاشرنضهباظليفةيالبنائبولهكللءلىفدىااإيهن
فيهاجمىألهفجمالتمشهـهاأيهازفعكرهوبرعأل3بصععلىكوأنأعاكلووكل

وماتانلأنر3نهنجوحمحكةلمالنحثصأهأملسكنديخاأفيئواظذللئخافي
والموارثالوفاف1لوالزقولشئرالمةفىلفاغاةنرأزلىالطأفااواكيا
مايئىلىوفقفاكمقئهافرافىعاملهمرهؤالثيناشرصاآاللفبععوشبر
ةكلللساومثلهملااللهفييلفب4لعقهسوؤايميةماونهسةمانةياعة
ر21فىضامعلموهـيندافضملىنهمأوديهفادوةبذلىإضناأجايافب

يرآونىوبالتناعيناتذهقانوءفضأضاقيانااصامالأليومسجمآلضأ
الثىانعازلافىلشالىرةالضابعايةلضبسماليميمءصصيبتكبيرانجلسيمرسوتجعءخلضا

ممهزومددهافثهطأواالقساءىبمبواليرضىباسااموعقءافيهاميريداصقه
ادانمنصوالمالىلىابرعنهئالإلقةاالافصباةتمفيهميكنجفذماباضابطا

اقيروأن01
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لميلىةوفجميوالريفطةفوفىمقشوا1القثايوههـفااسوبستوانوافبوا

فؤماهوفطالهالهللهاجموبمدبىئيفتوجمديمفتىفامقنهإلفهزةاأقلفرممط
رلةالهديقوإلىنافىنملكأأماالمذوالعةاثيوسمحلنيهاءنقتياالبوأ
ذاافقعافيهاقاعق9يرفينتكهانالاالءةثقيةوقاضىاخمفتىةوقف

ومةالألملإمطلقسااوزيردأماالئاذومجماماأوانعضازلالنالعحفطهمرفإأ
صجونمحهرينوطصهملفثموئؤدةعاصالرفىماكإهأحنلماالقاءيراانفاالىلعهاأك
مالاالاماوءترجةأئارىفامنهـنافد4اأسااودكةاائمالرفى

ئج2هفييايكذألثهادةاالىساجكةافاقالحىحيننأثمذيةلدثاوناوا
كلونإاوالمحومهيودااللعلمتسمشةرااأخالأمنئفةلهساطاالكاالهوءكوك

لهاتهضيففوحةنيماحمثاحزوالشكامهمماونيماثممفيلذانالصرصلموولىامدواأدىشه11
جمالالشالمحاةخصوفىويوجأالعرابىألقيبالكذ3وادانايمعائرافىناءآليصا

الهالىوافالطاأكابينملألحمحتملماومجاسآتلبالتاهـفالاالىىلى
سومجلأرفىماكوعاهاةيالراكتولهانرأبوقاقاللميةحعهوافسريالالاونالفي
ءةالمدفمغألبلدمحلمجاساسوزأرافارجيةثلىاسهأفاؤهأةالمحففا
لضابطةالألوامانالهوحفعاأمهـيخيةازلنوأالمعمقشيئلضينوالىالمدينةءنواي

ساهأطوأاااضاةاا9ءةلماءموالأأرآلظةيرةءوصءبرةءداؤ
2همالمسارذمبسااالبماسفاثايمة4آنودوأمامةاكايهالحرايمتهامننيماغ
أوألعاشالطناعاهءلىاضأو

العلومىأطاضرةمنيتونةاك13مئاناالكذالموجودةقالمعافىطاب
إمعاند21رايزويةاضرلدثوالمصالمايتفيميرقوآنهوااإوهثااولماوآلاثلدا

سافىوالىطقوأككلالمانقاهوالرشافيةكيةومالحففية4الفلمأءلملي

لهيشةالساب4وايمتار1داألدبأمووعق1نقاقاليف1رورآنحهـوواسانابوا
ىيتانرصهقاؤثيىالحرأثلهامنبهاقرالماألءمهبكةوأيالضةالفالظي
موإفىناورأجوداليدموصهافئوقكضبشالقيلدنصيههـورارةفىدثحىأ
اناثسندرمماهوالماامألالادفىمروفةاأألثاناثنبؤلمةهلاقصيوالعةإطاا

ونبتهفالموطةلامعومثايخعانساوىافراوالفارمىاكأثركلبااميهافايلإمرا
ستبيانيةلثااوااللبقامدلؤبثألهمييلددهـفهيإالرنممكثةمزمبممالهم
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مماهـوأملهالشتماوالذبئانناعنمزررررردهاوءلهـالشالقسبرفي
وئهسمدآعدسؤثامنآعايواظممبنلمدرباتحلفصمجمكلمما4نالتممضواط

ثماءصاثةكواورذااإبرصامعالءذةدداوضقصونوونيدفيوهمين5
ولطرطوالبوواللمحفوأاقاهاالةحتلدوسيفيقالفثاأونضفبدونومز

منهاجمموأؤرررسةآلءدءداربرفىءافىلؤءاءةسأغثىمنالذرس
دوؤلذروسابهاقايلىءنمحاجمامضكذالثهـدةالمذ3ونلفامنأودرصانرس

نوبئأةاكزؤقرفيسامرذبمألالفوانةالاثدونتىافىمرئءآلادةءاةدكأاا
والجبرابالمحعإضياتالىألومنهتاطلوايةلفوانعساووالتركبةايضدىوالرياضيةا

مجانالمائةتعلمهىياثاطبيتحاومبافيةهـاوالفاالوالجخوالهيفةدسةله1
اصالوايهقائآحتىومةونسضوءمهممنهاراباكلهـوبمثاليذاوثنو

ةإلصارملومالميسيايوانئيسافرانههقإواشأهأأجدفييوكذلث
لوجلىونالالخسينااليملغوفيالمذفوةلطايافىوااوىزرلفرأاةلربالسانوا
صبهواربثمائةمارنألمذغانفريهتيادشميانضمغبالمحاأبضاايئماوةيهتبانبه
ةعمانؤتودبةاابربمألالثذذصث4ىومارأخبهاثمابحمألةذال5
بعضالمثيغبهامرآلواثإااواآلتنسالفرااالنةاثياعألابادابهااليذ
بالمالنجاأالكاملمآلومماامبرااالفةاإوإوالمويبيقآلافألائءنصفاامن
ئليلىمحكؤمائثىيزاالنتءنتغالبردفيهابمتجيربانايففراايلمهابئو

بفنولعرابةوالقيلعظيما3نلةبارفيعثموأحدىنحمهـجملئةالحاضرةكأيرجدبا
ثأدانابااتايلءنفىداالارفأليومالانوأماجهـذتاونهسمائةالفأألال
دصروانأالطبذانهرالبادامووأفواقلةلىلعاتائدواإفقهينيةلدالىلعامن
فمىوةزرثؤابئبةباوفيألواالمرامقةبهيوادتهروسوبةماقسو
منمئألقبالاطهنالالزواممقفىبدثكأهـدوالمحالدبامنلدبز

صدثاهااالخلمطافقهسآااثمأيقرأفيملمجهـالتااخوهوادةأجمعوأةاتقراه
ومبادىالقرأنتبلؤجدمفألنماأهأكيرزانحقفهالفناباجدأبووريروا
بادنكفذلكعنيةنلىئرفئالثبمىفرىواابادانابهيماخيةامرابةايا
لغايةقاصرةالئليمهبئةنإيمتفميذفعشرأثألمذثهابفوائثىخسبهقرر

فمهساعشزسنقئيياقىةأنيتحنالضرةاووفيةثياندالةائبالااته
وال
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المجيلمقر2نفنطايخربمنهمغنباط1إيهنابةواةقراهاحمرصثلىلكمىدال
ئرنةاهعادزيفيةلداهلوماجمايمدةجبكرهافهىاصادزايماتعااةف4وأماؤفما
كللذبيثاعربااهاألؤصاسىنونةاكلبرإعةولهمينلىافيتزولمنهنتجط
آزلىئبرإعةفمؤشفانءلماتالجئءدةمموااللموبأسهيبهأن

كعقاوألشمهوفىاوأنءصدفىناعنونعئرزأمربىبةااألسلىعلىمحافماهـن
القاودلشأراألمالأصسابلأنحمقاسسإلغالوفإلفداةةمناكذةندءق

ةوالطإلمدددفهيفتنونبخهممجيثصمكأبئئينهالدفىمامتاحكافظونء
والوءنصكروأللهاللهولودعلىوالعسألم
افديماطرزااألكاعلىاأتومازأفألاىلىاهـالائغناآ1ناخالمطاب

امهاضايهنبالبائةانجؤاكقلذةدناكافمعدةالالم943أءنأخذوغغ
أسابمطمنءائيمواقلتمطاممناعةأهزيتضطثكاعدولذداا

حصلولذالتايلااالبامهـاالشبافىئيمةانامةوجحهدمةص4المهة
فهاأالهبوالوعزوفطلصفامةادءهاطرفىقيافىمظيمتقدملىبونباأالرو
فاماجمعه5يرنلزااقطرزتالأهـأعظمايهسبمنضكلذالثالىاالهجمامنمررأم
ارةااواماآراألحانبأوالفاماالوهالىونهاييهثمصالىاالوءليفيفيتضرأجوأم
دأسضراج4حمفئنعلد4ذاالىاالهـبألمنألقاجمما4ماالايدىقطوفهارجلط4ث

بلظيلةخ4الىأجكهالرالالملالعادءتأسكأدمانبالماانلقازيثه
رلأوئألهنترعفماصرءاطأنطقلناكسافزوهـاطفىاالواءدةاسءنهـ
منوهماالبمنهـصرأتدم7حأولىساالثدالذىء5اقديمشادءدالمواالكب

لكئراأالىكاؤتفافاحبةلشاشهاناصثةواماونهةنئمنيثلىاصرابما
لزنثاكمالضنامهاوألنادإرخمخطأورفىلىهـعادإجةايفااتبئومؤاةصأ
أنت2لىءأناستناةفىتسقفألنااسماةءكلفهـاوجمةقات3باألحمألدنة
أضىيخاالئحفئنيأوامنومغيهىمنليادوقالهاأهالىلىصورةةةونتج

وإسببؤلىتوأألفلتناعةااتتحنواتةأنكادةبمةدمونءةشنلذا
البلفةألنرةبرطافىنااويوجدءناء4ةلدةةاطفىأضإلصالضاسقئ

هاةفيالكرهىممطاحهنترهثؤعاآلناهوئرألراويةالصذان5لؤعوص
الالفانيممواالفلرأ3بماذفئاإطاصباانامحبلاوأفرشواالوأيبيدا
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بىسلوأسجعاهاءاأنهـفواءنقىكوهااثاسوايؤدجمةايةاليلىاعخياطبنيمفي
الفىذممصلثمءلىهىهإليسد1دواوإبسواأفاأنالىاةلمحلرداالترةالث
تقنةمءيروصنماععرأىاأسىيهلحرأئوياماببأساايدطارسفاعةترجد

المحريرمماءقولؤةأفصاععوطيروالحولوطةءنكثهياءألطوإصضاجروفيهابعف
عباللهمامروبمرجلىكثيىبافوأوروألمحرغبةأنرأعهيعضافوباهـلختمالمصياهرفا
ماالبرلاطةىفىبرأعةيناطانلأىزأثوالماناءةصاويرسبدأهـمانالتأمطبا

كةايىفيءال5ءصهوهاهااإلمراوصآلبذكالرلةاقهعياشكال

أءظمأشامنكاثووجولوتجداثنهبباالووكببونيهارواجةإصامانولل
جماءآل31ارالمعسوبمالىضاءآلو4اضاااسكةجدصرافمادوهءآلارفااصباب

طالولىبةةبالذهبوهةعةففماأكماقطعءندسواآليروالفهالحيمادزفىائ
نوإلواألررفدمنقإفاصغوهىةايرداصناصكلةزكذلثالطرعاافءيما

اقيلهابهماعةوالهـشاباالضئحتأىاماذهاناهةاظلىكذاالهانامءاالفدم
رفلهريروانائاءآلماسصااالءإرصاثذتكأىالقالثمةاظصهذةابئاثاظكلهن
هاطهفىزدنواالةةظىاثأئسوالىدسواأفضءواأفطنواااوا

ناصولؤجمعلمألث18ةوملمسارتمتىيناالوربافىمنمامنعحاقدمافمهاالمدة
صمامعطلونةهـألسند7لداخلىويوجدمخمهامتأنغمايأمهالصالح

فةضسصاتاعادصناء4آبفثاصذالالصراررةثصيمعأءيوجلم
ذإي3لةزإوهىسغإاوصناعةناعوبةاقيتحبلبداعةذال5ئةؤ

أليفههاثأسناسكاتاصاأبدعمنهىائايرصافىفقثىاأىةيدصلىفمننات
االوأفىعأىيئأفخارانامثةوينأةأأىنلداناعةالجدرانكذأك5
الاأداففىوءددإناساياقءفىيز5بمإليسىؤحللئلينكقىامن

همثمالنفياأوروبافىألمهـحىدنالالالياافثدارءفىلىوألىلألزءلثهـقفى
رفةمرةمهـفاتلموسياضأهانةالطاالىتاجثالنماواغهمنىإحديهطة

لىالخذهابئيدتنآولضسهـساعءنبالصيأعدواكازاءلىأضذلىإاناال
وهذايةفادراحومدلبرةلذعكمنروااالجليالئمادفيهاتعشاإوالىابعض

ريمففارمفىأقتمو4فيأيثنانثرجمماجوإزادإيمجوازدكقفىإخئلفلهها
تمامداههولسنرأسباصدإثملمابهلءتفحاهولمساواثهلذاأليرالنقيصاأل

يظن
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فنفيألمعزمأقمالىلئه1شااكةاصفىاالةسليأثىوليهالمافالنا
والجرانهألعوددلرباباواألألثمجمضاءنوأخذساوالغ2دأىقىموجمهأل
منعبهواورلواأصههبرمشهويوكأللدد1فالدىاراطاوتاراالذاتامنهومأل
صلغافامنأالتكللطقصواعارراليهااماآلواثاةاىلضداآلماصألوأثواؤء4
فىث2بااآلفىاءاتهوهالموقئاوفيهممسهـعظنبلهاءهماأوراقنبدربونجهاةو

وهحنهطدسدونئلثيكيص1اعلىةمحفوظنهاكازتااالنكانىكوفىقدذ
إدأدءالمالىءابنهابرؤحهملدأنافىمافاالخافءنسقايأخذهاإطان
رثلنمايسىلعبصكالىفؤأدفهاؤتمصفةااتيقصلىبةسهنلىصناالهـ
الصرءادىكاةاثياالرقأإفأاولواصاارزهسالالماثهءاءنهـلبثم
اذرو4االعصظألىفىملستئكازتاانااللىبهيالرورماناالدفةأنالىالظفي
الثااعسحمانثمنطوااللطرقامنفى1االبهكضافىاجهيثسرامامفنال
االزهـاعفااإفزاذوترؤيهصابم4ةلثماكنءلمطوماافالداالناكامكادرالهـا

يمادمحؤدازاناالافمالابالاةافاةدئءاللىيرورساالةدف1ايرائزةال
9االالتالصاعأءأواآلثبامةأشسدصاأفىىوأالالف7دآثبهوصمظ

الالعأمالنعؤءلمءآلباءبافاذاألصرلطثيط2سقاألهـبانأمالب
صناصاآلقدةلؤصثمدينتأحداولبةتحلطألباهدلةلهونحصنهطرلبافاا
يعاليرهايكيثوءقينلمألواهيطفكاواينلقماواينواسبزإراكناممايموبياضرا

ثلممشؤطاصجامبءتياالدتغناجةنهاغيرمودايخمعروفةجيةالمحسااصناافاأان
امننهابأدسمفرلثيموءيهنجلمدفياأهلإسءلىأفاماثءنثمادسساقياضارنمن
يوجلنياازنفاصاضرةاطبموأماخالمحةأاةحبءوذالبهمأنباماثئم

لذفمناضرةأطعلتدملثهاايماأفاناثالبعضاتاابدربأفلتقدمكاهـبمماية
مالمافىمايوءدأرفعطوزرهؤنمفمحمايفانالمجرلدرففىالهموصارز
ارعفبقءنلحريرهـواوفاسنىءناسالسمىلؤعولهابةبرفىخكذل
ليفذحااطينامنأؤاحإكناواسننافىاأالرأنقيرافىحيلكوكذءصانأاا

أهوأمارنيبئبرنسامنؤعكاقاافىعيلكذهات3امنفىثحيهالمرةءب
يداواميةموروأيوانالوالىمثىداولةالمةءةفلااألءئاءوبنانىاؤالأدىاا

ناعةصةتسلمصممرفةأللقمائرايساودلبااعةلصناوماطزمرفةآلبأبلىجىهلاأل
فىكل71
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اندلوالهإلرالمزراالشقهألمحفاميونوعرلبايههمملفويشموفاأع
واناقيراومظهسمدريدوجألصكقايلالصوفمنطاالاعةاقفانالمحىملمعصهـ

المحويرمنوجالاصابىتئربىاالرديةلمحاكافانربذاابلأهـولمحصوكل
رفرال

تهاعةءصوطرقادثببمزداثالحافاطرقاثوااكنلمحابىألط
فإلءنرابئاولسبلرا1واساضىاألنبءبهاءلىفوئةرؤبأومح
وثارالرفىاارلإمايبنىنهتناياايخرساالوشةإفيأشصمةتاااعلزة

أتلهوأيضاشباتجصيناأهـصق4االولرثارةأفلءنوهلىثبرواباالئةث
ارانلداوءورةالذفىمايزلدلرزاينءأودةواقةداهاذاتاشدؤرهائم

أىصةيفرمثىكرانصاقنممسقفاعألهفتجداقلمارالىلذىالبابامنلىثدت
برأب1ايهونالغلتأنواارالدوسطئمهز6ضأئمةسضةدهايخىاواال

خمرلهوءمقبغةبابهشوفالمنالجموناكلةبمتفيفايهاثهاوللمدضا
ماأالرمقاومفررشوولطبىافىاببكبأبرأبولههااالىصوبميمثا

الرعقافىالئباثانةحقيكسملىلمجعواالاسفذأوامقالبهاأكيابارضام
ر4ءك9باثوررؤ12لونلرااااتواصدةلترصأنهيحتى

ثهانةوبهاليضابصباافىاالسنفواانمفأافىاوامانهاتافىمالزايخبا
كأعصراالةالىالبىلعةامنبهةاأخضرواالبرأبداقزيطانءلميماطاويدةرر

سلىكلهبرهنأحمقمننحمصأتطموتافالبابعضهاواومريويئفىاصاشلدخل
ايفاولة3اوضااباللباتجداادخاضمنأدابموأناالترلكللشفاينش

بلخمثاإمنلفاىتجدمؤمافوساأرطنهايةوسئةحوتوشوذجبمامطلةآوقبا
فلىفيامنريخعةأواقمايهباثولؤمنيعاانحيماافىاحدبااللوانالمزؤقيتقشانةاك
عسعاةوميناسكليهادرشالتجداصةماجمنجاوشالجتاألهـاوئلموروالبلصينىوا
دةزارمعلداوسارفيوماصلىلمجطاناموجميلتتجءإؤاطبوأمامهـاءانبا
ي4ثمريهلذااالباببمفومسةاكاملةيةواإاللىأبكلهاذاتمشاتفانا

فىءآلسإصثبأوافاجمذالاأمظالىلشمنعبهـابمالرأمنلىاكءواصأوشهباب
االبرابفىفلىلىءاواضلالاالفونهيشبرمنةالعاصنهمقيإلىعيياحدقظفطعة

السقضاذفاعوأغلببهينأمهمنفيأاالرعقترتفعءعفحمةيهوننهاةا
من
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ةأوأبهلمجرايغردصوأواباالنجابينمااسفوفياىأماوهىراقثيرزاثنىلىاةأامن
طرطوكاأوحالباسامويدالىامملجإلماضثمبأواوقزبدو6برأيدسدمن
زؤتوثتالخشبمتقمنانكانتفانمكائثفىعأىلىسسايلنامنورقىبةا

ديالذهبةلؤالففسةاللنوبملنايمالىوثارةةقتوزشضوبئبالجصواألطايث
هيئةملىجمونانالمحمثبسقونفىالواشوأالكلببايقوتزاخبديعةليمثا
نيهوعرضهلنوكاصفزفنمأرووجمقهاابيماتاكرمقلىدضررحجماتهخ

خصوصأبرأبفىهذامدبعأرذأبهوبئةونانتينالبوالمجذوداصلىنابعأ
هافوفىهقاعيرإئنانلهثمماحهواينسكنثمنيتدثرمنأص9فالوأماكيرهايوتلا

فأهيةالىحسبمتعددةءلىتاالتسجياساآلجماراهـافقأوامإلموسأوارمامأال
لحكذلظلخزفهدوالكاقطسرراالىفعلىجمة3إمماياتيضأ4ثالهفىدير

هاومنعةيالخقنةناالجوبضثمنشانماخزأمامهـيوضحوهذانوالبماسالؤانثى
فؤدةالتاوفىإحفاسوغيرذالزهورالمصنوعةنهبأوانسفوأاعتان
فانهبمءنتلمحالبانافىاياثاوأماقيصوفابسعاوسثاصربئبيتاأرصق

عدوانرععلىآلغؤواسعفواااطيولةاهبقاأوخماصاداوااجما
كاعلأيملطهةماإزرموعيداضبمنادةأذبهونيامذأفىيغابأنهفيم
سنوالنهاواحدةاقطعةفىكطكاحتىاإمتةمزخعثبمنبأواحتايىيلى
ناءذا5عضوجألمفلمناأللىاحكاتهلواءأنااليخاورالقعدروعدآفا115
هاثهطولرفىروتزقوتمثلونهيرثماوئدقواحالاددااءبهللىإفطنأوا

بديعةلجبايئهومسةمعةءشبخثترعنعأظعءنكانتلؤعأى2بئءلىةا
ومابرلمورامننيهانوالتويعاسبيدمماحديبغأصقفافىكسبر5فيمذ
ستافىفقاوااآلرمقمرلصوليطاناطفانافىاأقلصيوبطوالببمنزالذو
كبرىالديارااهنلقاليوفىفألبدءثهابلحنجباالرمقماوثباالىأاأصلأما

زعلىأئخبهوأبئسطهووربخأوأالشبهواتؤذلمابايتيرجملألفنماه
بدوجؤطصهثرتداالرالدخمابحضاشقليوجدوكذالةنااوأدوااانائةمن
وتافزبئيرومطبهلأوبئرمنهادادالبدوكللمحاضغافىزمحوانا

أنمحونأقلدباتءالالصرئكأوالواالبئضارجهاعلكودقوالبدأنوأدفاته
علىأثيتكمففادوقيفاثحزيئلميكناناثلقيقدهديزلذأداالالمادفلأ
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واالفابرالدااباأعوالوأردفيباوصالماصةلذرأواةأرصااألةثمةافىبابه
جمألونأنالفىذئرءنوأعافؤءددافقالموالمؤالمأأجمألونوهإقالرسالذبئأن
اوالدتةاواذمالالىمنعايهملى4نلمهلطلىاإحبصبهاهدلهوابيتوصمفى

آأماةأوأربؤممأروأالموىفيواليزادههىرهـصلمارفياةلههافاننلحذات
منهةاليوتمناوهوبسعيطانسقوفءلىاسفوعةاوزيهونالدؤضنالسوت

ءقأنالمعهاأليضازضامنطثانالتاهاسلىدةءتةمسسأقوألصثلىاةا
ثاودأظتهإفوفيولدةحددمةالخيواإبالجصمطايهاسفىاأليهذالارةجا
والشننءالدالروهتدادانمعالممانةءفىأينءىصادرافياياواا4ابةاللطشهوار

رالةوابفاائةوسفلياالجوبئمحقيةءفىيعلياواايطجقةفىاشايدنحإللبيوشا
ارلدابوشطئأاالبرأباأحدفىحقضدرأائيلطهاالىدمموفإلساالهالسافواامك

مالدارإلنمنجالهبميةةىنابرناثءةييألونءفىأنة3دةاالددخأفىالصكاب1
آلتثعبمؤيئوثادةيألألضيهنثخرةفتاالألءللةكونجاموصومهدىدبهداليعنت

اعالزوااحاالآلفيفانةةالدرخارتيدةبرد41البأافىنايمءدا

وطولهسافرنهاقدمسفصوحلثمبدأزيدءنرجةالداعارمثونالثعهبسإأا
كيرأبهلىخاميؤأوااللىطباثأفألبدلهاءنتاأةهأىدءولىافأمأودةةس
أوزالأالودأواألسمقاالمظألىدةءلقرلماصؤماآلمندركلونما
والشباللىةاأفىونواليملصبازأوءعامةدإلمجيمابهسوةاطإطاناحوجلصاالنا

صفأسةأدبذةئاؤلهدلكوالبدالضوألىخحماواناطررقأواوردءر

رأبرأسؤادقط1إسءلادشورالؤاااقاتماافىأبماألااوتاليمح
البدلهاقشأوإطاالدطلولهأتأساكباثاايعمواظشصبالمقمنيمةشة
اذلعةمرلجالثايعنيمقلااآلوفىو3لأشيدءلىالمحدهققطعمن
نالمحشبصبايههامقصبلثئفاسمارصاللموسهـنمأعأيرأماااقأمافى
لورأءاقاخهانلثربىناقافىيأبراببلخثاألبامنألئممطاقاابئسلل
ةثهأوفاسبصآلءفىاالةواالتماناآلافىاشدانرللداانلالصؤاانالى

صفيرمججماماسيوذادقصكادمابملمحهومااهفمنهالتعاشالاخادصممن
فالرنباعلمالتذبامابيرولضوبهقىهاسنوطوءباتجوؤاونجابلكطوا
كالفاأماهىألفيناماراتلمحنهبهـكاهاالدارهذفطكاللجميألمةطرأالدفىاا



ءفىضالطوغافةأنظرثة3ألالذهحمرشأسالذىىروباوأأنححدا
ئ41لأطافايعفصكمر5ئااثهااخظاؤآلوفىامفنفناوالبئتابعههماشاثب

أشهفاكاإءاجمأةالىوآمآليافادرأفىالمدياءقأللمنهواماوالالوممىتثرءئاما3
فيلأااوؤدتمتاوتصيبمطيدتفىأركدالزالأءتدىاءلهبراماألهلاويؤعني

قاللبسوةناسق4ثاههاااطافودئهـالطرقياسياالجمالتراثوبواال3
رقاهـوألموؤأآلصطايوأبة9ومىوبارفىلىاوىوأالفاوضامولؤزساكبن
ءآالىعولمحاأاالاألىاأنحوىءديوائوءالجفاصالىوأنمالوادحافىالىلةيدندد

أنكا4آللىفياأقاآلوههـامآميصأخمئالىاهةةمإطرقفاشالحاةفىفىأمالوقف
ثأالهـء3أكماوةواصلمةساألههـاالألهطوطرقواقليلةهىتحاؤيئان

قاراتاذالقرفعألصةاثهببهابعضفىجيوالثأصبهىاا9إرهقمماكرأأء
فىاتهاس1ءووأعصانااإلوفيهااأل4بعهللإةانهرفاألفىاوزناالى
أخذاألأطويئالى5مازفيبامهأءكلافىلويمعمابألىاالمجاسوالنالتارا

لوانعطافاارخمافيمبلىتقمالرقانكيهىمىاأدؤاعوأكابإقالهادجمعةءنءله
قالداالرشحىلدادآللخاراالياهواقفوراثااهـؤةكثرىدقمفاأمارقامفوثص

االعقنإطثاغطلفث1إولمهإثافىحثراكولنانضه8ااجماقبئرةوأصه
آلاشوقيااألهـافىهياشا9لةبافىثقصافىظةاؤالثالتوااللتررأطيرار
بعصهاتالاوانفاسانواال18تلمواهاوعمالوافىقصوراواماهذاشأةلىاءن

كيووأأاأفاناغبرهافطفوقهنهااوباوااالوا1ءلىفيمءافىإطسس
دىأيالممياالقامطمةوأاطىوأماامآئإساصذالثينةأثؤواديئثصزاوادافرانسمو
ظماةراامثبإلمحفلىءصقمارتاققءثاالدمالإبأصنلرالنالملةثهـبفإسة

اثيتمانةنظافىأقونأدالعجمصااللنطرأسنهوأحبوباالسقفبعفمهاه
أرمملىألهـامز9اهاوأدمفأؤرسأكثهلعةوأدهبرئابياءوأضمهاوونعسىء
يضعمفرققطعهىحونكزلخميسأوابهاركوذراعابناءافىقطاطرأ

2تالءفىطالمأتفأللىنمهبابامقاصثميهثاكانفااوأخريذلوبرآلحبهاما
ةمالطالمبئفىاألرامنهاتدضئأإفرمقافىدماابا9إسم9وااال
لخطفىقفلاصلطلدألوتخابامةمهادعضهـافىوالواعفىابعضهةغيهافىص

مهـأيبمالةبفاوااصكدأالشكافىفلةاوةءاحافةباملطثثماا
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لعلدلذىاتاحالارةاادةطبرألهدفدتوذبفيثابيهمواذيدئارخ
عليدولفئ14لمةفىليدتقوبرلفضيباخاربمفىوهناكافضابااقذطففى

كأللمياميريداذبنجىانلىاناحلمبداراثمالقضيبذلكالفيطفىثقبفىطرفه

الذالزانوولالمثنتاحيترعئملفضايطافىأدكألالذىالقوسسف4فىنقبئ
ئداذالببواالبرابفىارناأءابفىارفاماأومجبعدءداشناقكادشكل
الدلبمفنطرلمبمقمحاماالنصاطعيضاادموصجهالتعدةفىهـابفاوجو
قىييىانجااوفلمحةوادائرصفاحمهاأضحالقواوالمةهجمادنارأىجميأللمفىاجساال
ألءولةاافسقواالقاالساحدثالخيهىةاالمدةفىثصدأثياالمنمنءساالبدفم

أوربارفىمالزلءضمعطئجؤارةطففىفيالمسساةوأمامنازلسذاالمبسوط
زؤاليوتانؤضةفنادقناتظوانماياكنودطسللمأحدايكخهاانرقل

يناصالرارلهةسافىتودءااداالازن5ااممفرأصاااؤباطاخواللها
دبنيةأةصصءيخهـ4ينلمىؤآلممفابهةذامفىبباوكنتمساثلطفعهـابرخأن
كاناالنالممماباداالممصافولدمفميهاالبادوداضصبافآلءوأالدكرمانو
ا4يئاذشكالينفرطالمىألتمحانالقكلأعدمنفلمبهنلمشصموهانهااعلىحقا
فظءفردعربوجوأءررمهوبسلبكذأوكانيةحمارافياواثساحوابالدولمج

بتايهيثصىنيماضبافةواايهرمأرسمنااءفرالجباضالمطنزليدالءلى

وءلىطرالةاهكأاسافىدىفىوماذصفلاكتالظبئةناةالاكأةفيوماثااعاطا
ىااتمصثيواافىصبالىكاقريواناولاآلبقمغالمحاةئةههفىمفىضوباثة

دصهااالتىانلحادااننمضنراطساىورثباللؤناجمةالرقاثرانء
لبشقابلةئقيفمشةمااذطرقاهاغبنطرقاتانظمفيندلا

ةفىهـوأبفةألهناناهاخبهدلدلىيخاوفىيادالدأدابىتقابلصئبها9بعفهاساكل
وعدمقىىاسبمابادانابعففىالخراباثكثرةالمدنفىضوهوأالغلببل

ثهـامايخونوفىنراباخاييرباقلىاتبهعلضاربممننلمحهعاااوسبهمذصبهييم
أفمساكابماديىاوأماوىدبالعدينءالجيهىالىنمااغيريلطةإلرإلقرد

دالوفنبابلسطرامنلبتكالهالوتاآلائتسبهاالبل1نرأمراشىمنخيام
باراعالدخادرانيهمجيضواالزقاعثساعالانكايةفىلحاكاكزمنبمصا

وأنرالوالدهمأللؤوأفوماةمقالثومنايةأردإالقعاملبيتامولقىفرسهءلى
ضر2د
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هساةا5ائاالوالد أنزايوتاخادلؤعءنأجملىآوال3وسصوص
لىأها4روماثفرثد3يوصيفرلشونبناضاضاونيمأصاصلموسصاضيوف

ةالحريرتاثرالمفروشهالضءةفسواتاطسواتالمرامنسانثفمؤاالصاا
رآماناأتلضااأفاعمنالنههرذالءوحإدراناسفواواةلمذهاتياوا

اداتمايابسعوكاوولثالصوف4أردمإشهوةبيمتخيمااأرضفىيفرلثهون
أرميتافمفىبئطوثىصلافراةفىمهدهواوالفىقهرزوالرسجلاتوسالوغ
ىيخنقبمابلاصةالحيلبولىشدمناألاليلاورفىهـالمنصإليؤنهمأما
اشبنجاهأروصخه

اسصاللظابةاكرلعساوالىيهؤصةاكااالبرفىءطاب

ةأظففمنعبموراونجوهىلىكرمألماتءصاالمىكبهاناالفرثحى
ايقزبةوهوئيةبهـمنصثألئةسثرئهألؤفىومسمروةصجعلوقئىةاألبفي

واالءبئمقساموالفاثمنطاىثيراال3والهـألأراهـلهالواهأمئمالوالىمايهاإ
لرثثمننطأآلريظءىبأررلبإنعاشةلمذاالفضةيططرزآالممخةءن

وهانهإقحاأوألصالى4ببنوهكذاهبةالمذنياصةافامنزةلة4تا116
رثهناكلألصازاصياسبةاأفااكظىذرحالنيرابعئهاأيظتعلىتبالى

تهبإلملىةالفزبقصبطراالىءسباساالونيإلكبالموافىآلمايهيى
مقهـىىايئاثثاكرهمددصفىوتعاقصةغيهالذقظرزهمةضابطياإلا
ديثرلماماناشطةضربرأخشردماءئهالهصبالولمنشاايناالمزوفةآلففها

رالوأذباشاادقساوآلىآصءدباثألماللزفىذقئحهماميضأ
الشادالشأمطةمليةاولةلدانثهاكبارأحدنياشبنثألثةإشاشآسبا

لهلناشباشاثاالمالقزاثمامئلىنهزادهزاليرنجثامومدمنالظذكاندما
وتياةباعماقىبرسإنبساتانأوالقورةذبءامنفيفباشىوهال

ايةاالدولةاصومرسامنأيصكانالذىحبرالمرااانإلثساإكااالبض
حإلمولغ11عيبرالمرصاالففصدالمرءوااواإسصعا4بلفألاننيثينبسو

ئهمابانونماةانجمافدالئهائرمعدكالههـائاولذايينائىثةوبهمح
قثاةلهءلودنادمطنالمأمبرزبةلهمنصلىثميئأفياشصمندهفمانياب
سادفهأاالوافىمابهائوبكوسةلصوؤشساؤآكاسصنبهثمبشا
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بيفاأسالقصصويئؤياعافعفئ4ياممثاىدألمحاهأاماوءصثواذا3ال

اناأمهايماشوطلقيانجموعةألحزوالمضفهفحةمفاكامأمقيااماارأنسكمحورة
ناكوأوقربهمىيمالىالةهثاطالىمةواسكامهـاا5باوناودئهيمثان
فأللىاوبإلجقوقةءشمابثاآلفاألوثايماوألمةاطمغببصابيهفرق

فىصاغالجونأسصاوابهالمالكعةويزيفغلغاالىوقةثةالالخو
قثههـكابساإوحأاناادصبرءشالجىأروفىيركاءنشموأباتووامثاله
لطكأبااأللثهذاتاءوثناطافىيهىلمثاملالرفسالفروألوثههةور

إخصاأصهكسكهثلىيعوبىزملمابلهكلدانرمومولفاصراءءلىوكأن
آلجادىلموهـينزدياقألامحآلةيصبالرسناذاعماصهللالىأرفعثاذلالىجى

قميصاصالالرهيإؤثشصأةاطصالىأوأمالجبمئعافىاندجادهائمأينمأ
لدىاصاروبألصدبةرأىرومنتانابألصعدغيرافوملةسىثوأشوىدىبئرصد

الؤالدةوتادةسقرررالرلأطسةنشاليدىاهاتهفىلكونوتادةسغلىاالىضجقة
بهوسالةألهاالرلحمراوواصهئبرةهلوافةالمرؤقفلأسهالىةيممىةوبئويم
فهانلبسضاداثببصةوهىءاثيهوالمرزخ3يخادل3يرصطهاةيرووب
فمتهالحأن4مصواحذيئفياو3الىتدلهياواليبنلىبالىبيهطاتثأ
باطلىءاأصفرومنهاالوشمةلمل11ومغششأعآألاالكوممءباسورهوهنايهنترةا
يحيوالىقءايابسوبطانالفياممقالجادوبمنراالتامعضهاهـأكاالسودالا

لويةثمطوطبهسايآلسو3لمحريرااسداتوفاملثوأؤسوسلى
رانكصظوثاثبزاسمحبرالطوجالدأوإطوئادلهارربطرناأوءضبهماا

ألومافةشقيهأالحدالمتاؤهأساقونهءلىذاسالعلنهالهصبهاسهةصهب
طفا4وربوشاماباىهيلىأكيولهيندءلالىايلهـ4متسموزباهبزسالم
مااالوا9إلسكيساناانكافىةالدنصفطيئةلىسسربممقصوصوأسمفلهودةوا

هـةث5انماللم1سواطمصمؤاالىوقةفجمةءسابرأسضمايزلدون
أيقسابئيابسولاالسةوفةغيرجممشةساهمهىنهاؤبئابىراجالمجئمينأمط
إنإفعطآلوااسبموضويالسلقاءكمابضهومفءنااأوخطفماناةنأبورلبماأ

أءلىنسناماجمىالطكصمانإيدرالؤلطلاافىنتانءةبقحان2بلى

عاهمبدالذىستهلبهاباعؤاممايشزمفاوأالمرفجناربالىهرةفورهاكامها
دا
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صريخالهاهـأاألهاثهونهبدديئأافىصانأأالووجهنالابرأيمىاانددأ

حصضأانإلرءلداروشاتمةماحهـاواتحوحانسواهةؤهوكهرهموااالء
واممطالى9االسقيانعيليصصألؤاعضبهوساشمةم1نمبراااألةبهاالجة

انهيعدماااكئيهجدإلقةشاماااساأرأةنغضأواملذاماهامنمالمامكات
دئلالبهفيرتهمءثحاشمانحهذاالجمازرمععمالطأابعضاالةلدناهاذوىمأتصءن

نآلللبصممولدهوممنيأوهريبوألقريلمداأصفإلباساسالءادا
روتيادسليااصبزاومحوضأعنطكااالهـآل5نأءناهـلءنهداووفيا
وهوأيضاطفالمحزأمالطصوقيدىاولهبقضىنافباكزامماث9وا3

ايطرنبوخاخفن4صاءهـرةءكراةاسانالألءتالرزاقىطا4الهالبدهن

صرفياالتدبراوقيمهمهماأطداليامارظسرجمب40أسةافايوط
فى4رأسلىسالىلىنملدابانبسيانةيرا3موقاءنوبؤحمرامىلىمه
اثهمحةصماءقءوهـفيهكائهءالىإءيمثوتاكة4رأسهيهاءإطيآلوتارةاطربولثها
لهأواالممرأالسمنمافيألجماالةوخوطءننهوممائمىأشمهمرؤ5و

سةمأطأهلىأءاسههفءصايقةرناثمنانتواالسإفةاماهأروفى

ضرطالال3ألابلمحريرصذالواخدالىقيلجىاوفامننسالثأموحماه
أاجماساوأماقوببرلوبافأيدالرأادانعبادانايناأهافىمإبمؤ
بألتهامدلىأمثل4ذوفواكشالىألىجماصنهاصت5اقياونااءمرةاطؤفي
قهاوفمفرءيةلحىوسلديرأوالمأواففمةتهاإلوئححاقاناةفىنقنة2ورررء
جداقةرصفروئرأوالمذ93يرأقمبالكرةءوقصبمصأاللألأضيقأضإآلةءثابمه
افيمالىالتايهافاتقانمعاينلىأطةنهونهاصت9األلرطلوثلى
نهلؤعأمآلةووة4وفثىألطمرثكلىمهوبرصويوأديلصءةاسهاأنءرؤيسهءلى

ذاصرويوطرباابعاأمنبةثمااالىبعينأنؤغبابوةمحلقيةماا
اقرسؤيلالىيرسداءننوهاذيلمغوفىبإمهانجمامنطاخلىالسوسا

أفاعقبائاممواودىقشألسارأزافريرثمواإفضةأمنلةهإلدؤاعارنىآلالجس
نةلموماةدقرعفياثلىوممصبمةم5آلةيضاكاعرجأهـطالئنألزطريروآا

منلقحفاممافوبئجميئاجمهونإتاأآلأرمرمقلىيهاءمدطآلففالمؤآلباأوس
ةهب4ءلىالمجبمآلجهلرأفواسأإمانوآلفىثسفةاوفاءدتلكمحثأماهماإفى

ئكل81
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نأذرءننبرةدففةضاسامنكبماسوكةجةادبئبصمحىءبئ9ة
برواربانيذابسناالءثألوااالفرسبههذيةاالصأؤاعنأدسعافىقإوثدفات4كث

أوظطاالقالناالمناااثيابامجمهفوقصفلاالنفننءياادماثال
تقدمولمامغاملادواالىالىمائلةنهأوالبأطونلرالصرفقىأداسهـإط
أد5برداثاتحفنبانالفايقماطرننيازوانسهاالمنإشغايفكلكانلم
لدهايزائركباشعلدلىاآلضوسهايماأىدلوتديثروسهاانفئبدضئمساخواسانط
ربرفيهاونسؤاالواسطممالنالصحإلثروسةالشاالتسدلناثمفيرأة11
حلمعبساترةةءدهبلرأماؤدمةااقربضاباءصيارروجدالعىناسه11
اسهـرأهغماائروزفىلمحريراالسودوأطرافممزرانرهطهاوبوءدهاأآنج
منمؤضانقانرجامهالىهارءةرداالفههدهاحبهطكوككبصا
وىاأيضهذالثلنءفهـاللسافلاوأماوبمبالخراخاصمازومعارشؤينأسءء
األنادوالمزانهيثالتنانغرالودلىفوفصردهأثامر8يومقلعساؤا

جادانانمغابأسوأماشوفاتنقيفهـلوجهمتمااالسذلكللهؤمةاؤصوةامكيفاهـ
ضصإرمعأولوالجبةباجمألااترالىشرالتء3رأساؤيخانهفاذالشالىوءة
وامعوضهارداهآليرادموىاهأإذمئلاالعراورفهنوأمانرةنرامصطقن6ء
لمدداإلىتفيهامماوحلىأومخاسأوذهبفضةنلضحمارهىبمماأةأامكهك

ممصناالثنمخيائاعاالتعرمنلفالىافىنراسإرنوفيبخام4دماقءاثفر
كرنواضرؤحماطؤهامنلأنهـؤرهااهرقابهنلىشةءمنرالدلياوا

اءمهدممنطأأالذافىقرأأفاعالثمتىءناطنناإبروانجيهىاةانسغ
اعلهآلوا3االمجالمهماتاكانكيرذالاةواألالتمأورواالسوااءأثضراذءمي
اأأرصباصفىفأنثرابكدواالءأةضروااليالضةوفىوالزءدواالؤيرت01با

اروااكروةاصبصألءلى
اضرقالأكلأأئراعدينباشفامميمضرةا2اأملأماةالافىبءط

اداافىباوالىاالعيانيماهأصئهمزكللهمذثإيئواالورباروالمضرب
يهمشفةإثياالبلدانلدوتزبدة15أواامحسكيساهوطعامنهااباروسائراأمرا

يفاطراطعاماإكارقنإساواغابلوبهولجمامامليؤديدويضنامامءن
دسيطمإمهافاغاصالدىااالفارلألاونءلناوصألثرفافل1اللهاءظالم 005بنمهـط

من
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بالرأضرماساالهـئموالوفىمىاساالدفىالبنوالذرةصرأوااثأواإةحاققص2ءن
ت7ععدءماارمقالالجيوسءلىيووبىاالةثوهـإللتالمحلوألؤاعرونجمأل
بةواذاشهمصنههيرخدثموااناههننأولةبماهامالوضروأوسادسأو
رةدهنعشبناطامءأيهاوحيومائدةونثانداتل5دوأواصبمال

اسإفاناطهأوءلىكربىءثامهالءيبمضابروويثخسالرمقاعن1مازاةا
معشهوباالنونجمشاالكلكاهىهيئةممادتةاءيهتوظوىانغاالفأل
أنرإحبزلهوانلىكننإمسواتشوبانحدايموااناناوكلءثكينينايرء
يذااسانجالهئبوجمنبرنةااعىثفرفيفىاكنةأنقيوناماالنمرافىة
دمحدمصصلةالسممودليينأانالافىشوي2ريرفيغامهيناونأنيمواماش
انداألءثفإقلةولالوجلىةشةلحالااانألىاامىدفىبهءءيندأكوكرتؤه
فىيذينفبملذفبهزلماكغهؤآيلمعيخبزسهدناإفىاباللمحراخأيهوااوممسكلى

4أالثالولالالولامنبمرأللدافىصصثلذىابهبيرآولؤعدةأاافرنا
مرلؤعاسثفاءاوميهاةصافياصوصوأماضالامزووافراهإة11لهةلكاالناألهـ

يمجماةوعافىالنرفيلخرقطافىيرفلذىافواتىأةناضصكةفمدجيااهـبمفيا
لىالدالىراوهوعففماينفئيويافىلبألوبهكافاث11قمهوةاتنىانجغاطافى
لهلةالعاانبالالىبهاطبئداقاالياندممالؤحمبافرادوفوء
بسدأإدسوفياامانفايالويا1هاردىوأءابناكلنهسلنبهدتةادهأود

انأمثساوأأزةالمالردفىاناالمكأتهإلصؤمقلهايثمامديراللا
المحدصلهءممولؤعصآلساياآلءنااؤنةقيدنرفاآنزأاهاال

النهتوبئشصدألزميهةسكدامثمقاايأوافىفاغائحزنالمحطوأماواالجماديدوايغد
مطيوثثزيءكوالتاالمأيةبالوالفاابةألبمانمأنوابطالصوأفابه
وةلىواحواتهـكيامبوأوأشهرالتهافنأصرايوا

صيميةدإفماهـوةواضالاركلفىالماالضهبأول5والوكبعراساالفىأبما
جبزكمنلصحوأإلمآلةأرمفمهـهونثزارؤةالىاالهوأمالوالىدءرطيىثتا
القارلب1اوةالنرافئمطىوومماالوودألهةنهورفافىايزلزادايسلماذاصاكربم
بلةباههظافاالتقبهلصةانحااالكباابهيعفىياثلموالممنأثرأعلهمعما
االفىاهفيلموتاثاقكآالفىإنااائمالمالةلببتمدوثهمنثممفهـ3أ
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الموالدفىوكبمجصلمثومحةألىثأرحمايكوأباينىاال
ةااالىسكلألمالفصياومايألمءلىإواصالةأأفمملىإحبهىأاىإفأ

وفىالالععلطقوسعواآدطأقرا9اقاتروأاافحأكاإوأفيبصمذالالمثايمحألفيوأفا
نباقيةأدرةمهماوإنصببايمواإهاغإدااءتثءاروأواناطالق8وراعاي
فىدأقسااافوسيوااليأقثتأاسانرقطودفىاالطاالذينفداداأدأ
صاحمساخدحوانانلواالتثثبىأذاأقلىوالدهيدمثاءصكئهاهعمرأصييركلبمأ
فاآلءهواألهلموديبهمفاثهنبامياوأمة2اماألىإدةلذؤدفىرفايداووا
نشاكناألىهابهؤقبئلالةااانهـحياازإلورةذفىإنأأقىثمموا
راؤاطزاأوءهالمففصةإباقصوفىجمامايمثلذىااياالجلإلثطويألوه

فثلىنالءالوأسربميوفعوفةةأظأولةبمألبثتبذأإساثتمهوالينأءمما
لطيذكرلملالرفرقةءنافهمأوئمموأماءبمحألمواثطصفونيطموقاأل
لططاطيا5لمجدالقلمعفةالتألمذوتجيهملمس49عللهاصالفبىحمأكطقم

مياتللولأئدهءلهتفحقلموفياسذةإلالىيطوااناليطخهأمعونفعلججعالي
اوالمهـلثعمادلمئملدعدمدئياعصاالحاذفذلهماالاالحلألؤيهةلمىأمغالىلداهثكثه

زيالآلرأوإمماآليةالىوأحخأوءصألىهاماا014اأودهأهالمن4اةمهيمث
هوهاال4دهىنابدمسرثأصلثاندؤطصأدةااقهفاثدتفياورأف

لؤبردلىواسنانفواحموأضعةاانواأمالمثهاةتألاأدائههأطنىفئيتماقالولط
الذفىالىالدهاافىرأيرزافىىسلةالمهصاباكأالائزصوااكشبط

ن3وفاممظصوسلثانآفىمماعءااففاهإأصاعأأوأعبشافالهث
اعااأىالهولهأةوبصنهيهىمئدنةامممةبمقطمنههوبنهـتانعاالايضانليظالىدفيثأم

افئبلغاامفىقدوؤترفىلهساايدوفطلهأفكلئاامايمصيصراأافىكلؤألطمباح
مكنقطأنمامهـفعهءداألءلى4تانهثندلوالمواليفىةالنىدلميعةةلعقياألأءإثكالقتط
ايااللداةإأأموالأهرالمهؤلواالدأفىااالفااالءدالهلىدأمااهادءؤلمايف

سهـتةفىسهالممحومسلألفثاثيئلعئهواالىكزيمريدلمدناءلىاالوفيدهثصاهـا
المهوفبدنسالىباسصعبشقأالضةصغابىيوسةطمندووالمألك

أفضةنلاالهنفوأصفاودئاثشبمضألبالةئاكمايرسهنئاديلهوفيوم
لشبهىراافيامامبمءنأروإاوأسفاهاامثماإلةمملوقنينلىلهلوسماابمقأمثياناهعذ

يقفاكمىا



اسا1

منطؤفيهبامادالممةمنيرةكفياثاقطمةأونجضسةمؤهبشمءقةمارىفوا
حصيههثجنااطضعدأمروككةافىكفذهبالتومنعلرألماآلأوقلىاللمبزبولياكآليم
مالعفصيئاطؤافنحفظراكلوملىبكلعيهطةءلىصرقبالمحماءازيدمملؤةأو
ئموضد5لفاامنهميدةقإلشكلةأوامابماكمنصنأوصويرثمنظمن
منقطفىثمزالللءدماكابممفضة1رأاسلروجءنسومملىءامقتاعا
أوالفدةالحرنناقثارداكمبةدبضصاآلالثدعزمءنرثمداالءوخءكالء
أبفصاسمتانةوإالسطمئانبينيأغأثهخانكيننعئرالىأؤمآلئألةمن
وئازفوألطينسذالضكرساثركرةكادىورةصفءأآلسغممادكلة

أصاباقثمصنةليمباذكرمةمصىعءاممهامنةحداكمنيلهأزبهوبئ
مروساراااذلليرلىوثقلمأالبهيماانهذصافوقماقنطالمالزصكنكجار

دىفتؤدزاقطأسرارادجسألالأوئآلإشاهءامنالىوجدبالىأفاث
مهاردأءاعءويوضأباسباجلامروسايئوفئةألصبمبيلوااالفارمنفسناايهاأ

الثثوعتالدوراممفهيامالرامنبرقعهاجهـووعلىآلياتامضةاسوبمأد
دكطآلثمافىالريرأانتإسوءةمسطأببهاءفىبيضوئرإساداةالهـأ
قطعةوضعلىيداةأاقىةهاباايدثحثىكراللاثةمن4يدوأزالالعفرنبممهاا

باطويفطهـبئيوااوةأاتائىانإثداأكسلنصهفيإلثن1فىكةدهىأ
االءبامماتبهنهتلبسالمإلوساتبنتهاليخضبلالاالمدانعاقأمرومطآلىأبوالثهيأو
كافقيلةائنهإلنةجمةسوالةافضةامننرعنةكبربمطدهىء8هاألواالمايثافيا

إبةأففييؤأوأليرمماامماالسااذاوهصبا4يلمما7اههةوالالرفطأرو
قفزشزوصجهامنةلدغكأوأزنةسايمافيهامةأدوالهالخةثىامعةيأن

نضائرعأمنموالمةتجئالتاواالءمهـةبوابتانرالوايميةاالر3وايرو
أمضعافأبرهساواءدافيصرقوطأمهاالابيفابهالبمالذلىدساوافضةا
كنهامنبحراااليماغاهاالشهثاللطؤمهاتيعهمنحأدبهودالممنفهضماأ

لبمالثيؤدمعأاالفارفابلثهطأؤودوجلىصاةسسإمربمىادةوملىاال
ل2قبالماماوالراالثواتساممالبيثاسئئالمجكلمرأةابهقى41ماأل

أحدفىالمألتاةيمءبئةانصلءفىمناباالحشتؤينبهرالهلةيى
فىافيقممونلمجةأبدالىمنالمدصروأماوجإمالىدطنساههاأةندصجدلمساإ

اراالعثبوزسن52
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ارالدبرلىسصداواراووءآللددظمنخلهأروبهيماروجأببقدماؤفىاثمد
ةاههـةفثمهمحلدارهيرروسرالأءفالجهـازالذىحثىابوساوتثش
االحكعانلبوتارةخاءةصصشهادةاسذفيشااودالشدوهوإحىباطبت

والبهونوالقبولالمجابادغوءاهااأوءجميهمءناضرصاالمجلسأحالآهلتخطب
دةولصرأوواوولىآوأولى9أسإادااتءانلمابأنفسهةووالىوجاكمن
صمبقؤضفمادوكافأالىناأحااكونلذكطااممافريئمنةلفاانقرأذك
يئعوعددالمدرءفى1االهمةة5رالتنجهنبرإماآللداامغيا8ممطالورةرارربدا

ثمبخ5اإيححالمساجسدأءامقدئاجعلمالدارالتحمانتونماففاهموغوافي
ضصزونوالطمصساهيريشونكالمايصأزاعفمهدالسا3ماهءلىنالهاةة ءوس

صرإيرىبألدابهيطافوناتجمالىنر5براولطفيرفهاالجساهنهورأصانآال
التلوباةرعةبيومأمرسالةلبلفوجالزتبهنيبهمروواعبساخو
تاء3الدسوامثلمثاحولهابيااءدىكبرةنةمصنطهمائدةهميفةالمح
الزوجبليرىيانهإسدشأفوجاحاهكفهأدامالىائهاامطإولالناسمن
باتروالمئمىجألقابئربوفىلاشبأيسيرامنكلصالماثدةويألىاأدخلواجمبعاب

دكاثباوصاثواالتلمااصثرثمنعؤءفيهـآلوأفاادقرؤنولموةالمالملىنة
فصفافى6شاومقءنهادثوقامالخفىاوهـكذاض2نامهافلىيدناماو

اعلإتلمحلوواكأمصياطيروااموامنءوووخرومحوءوائهارامنصافىال
أدانإقلسااأكفزنمنهكلاأيضأكاسضثيرانناساعابوتدخلوأحدةماثدة
وجالىأهبالردأحاهالةاةبوايمخابرمهنمعومقوشدصالثاعقحةن
4أرولبالزوج1اتهاءبكارتأئؤتابتىفروساابئامروسيؤثتبائهبيهلهءأقر
مهىنماأمرسالةلفىروسالىادلى3ولروجاباثقراأحدنءيذهبمللو

لةىويإمحباوالةلهبفىالافئوالزرباأءفىواسدياللاكقمان
أوافىوسامرادى2بركائلراقرابةلىاهداواموالحنةأإلمبثالهالعرس

ارفىمنمووسأآونعرإمدنروسالملىأمنوأخهمضبيهمقراء4منارجالصقبهو
وعاتألطرنيرفوروجاالندهاللذايرونتىإفىالشوةاصثالةأبيهأتجتمم
ثنأفارساووجعنبتهمأدلمصاؤناوجالمنأمروسباءاأأقرمعهقويذهب

نيردصرنومطالوفىوةنىوامحوخرونوأالب3اادآصمةيخشرن8هؤإل
ئ
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سهبرسصكعلىبموالزللدشهثمسعدنجالسعدنكرشاالبرأبليدقغنويقاطرافى
الثأواظقوالهابىلةاثااللىسوبئيدفيأءاتوالجويشةاالموةالىليهة
عضاضنجانقنديئامارامنكنرهدمتةإصلبماتشاؤماوالمحربمفىيعرسونوأل

لطاجملدالمحارعامرمماعدبوسألبالتهاوالققوالحولأقواموكفقرنهعرفيخئعىءلى
المهـروءمهمعديرلسلواألاطبعداانىوباذامراالنادطةذكفيهتنحرىقروا
سبطئءنثهصهومماوابةآلجمهىوسأبواكبخباثاواوغمأوالوستاامنئ

ةاوفبهلبااضإبافيزلأمربممحعلءفىافىبهـزويتاوساعرأقىثموجلىا
2وارلىالفىت4لواهمبأصندينلزواترأبةءنصأكاولهو2وا
وحأبوالىمليكدأوصزتاةتصلأنآلىبافرلسانوالىاهاوتارةسخج

مرأةأوالضء5ءنيطلمحةاشنصىفايطى6مماالةوفممرصالمقىوابرة
ألطاعلهاءدؤوص4أمحذلسووانماححأاقدمثمقمهفىوعوواتاحم

الباروداقطاواذذاك1زتربةو4ولمههـ3فيءفىرالحميدثماغيرعذأدالمالم
مدغالرزيخاواأانإهإروايروكاهنيبقونثملةوياةلاوثعان

ك1واصااجماشصرفودجمفالتاساقعآإءنونيأصألقصيازثلشيأالأيا
انكارنكلهلطغالىيغنحينونامنصاترهنجوبهسقنءلىاخورلباتضار

عاهرأتم3صتحفزؤلوليادوءرساملةفىالموصجقىاهلولطسالحاضزتحضلا
البالىبىلفطوأنأزوأجهـايدىينبأبدارلوكنالتعةالسوةااذءطأقساث

ابطقدممهالمانفوناشإفالمصاشكفأايمءدآلاكرلؤامنانيقىالموس
1وباوممماؤالرماحاآلفانهاسكالصآللهياالموبيغىيراكىفىممهتاظزثاغاأ

وهىمرامنعلساليآلضاادمماتةلةهـخيولؤأسفىنالروباواموسيفى
لوبيقىاكتأسهالراافيحفمرإحءؤدةالوالبخواللبهوتارةعتاسه

برفعوةاا4اءبشاناذاماثداتمائاماداالنااللمحفهلهـانمهـإارغناجم
لمانءةازةالضبممحرووعندرووالنةلمحعاولتهالؤلرؤنءوناؤثث

تبفباوتادفازيعانفنالدكابدفابهايطىاألتيانيعندثمالئطذ
حوالوهوعروالفر7نؤنرةكضرقرأءملألزالمرأةمااالثاشواصابهامنبملرجلا

صاتنجوايؤقلاشمشداثجالمبتفسللقىنهوالحدواصويئكماعءألثرباا
لوازالىبينرامرالمنثصباليؤقىانبدصكثمعالوهؤنبمىيهالويئونبمبر



وهمأاينالمنةليئاراداوأألنلقامااهـأيةوكلأجمفيناةخديخالصا
يرمصوشانهافىملوميثبشنابوتفىخيورنارةنعئمجملثجالبدع
ررأوفيلئاؤهوصاميرفيوغممواليهةهـاهباوبئيصالفرقأولئسكهنص

الطرشمابععقالمحصةصبهاسةامنزلمامبوكالالطريقفىنقو117ةاذقرأه
فنيدكوهوإالفضلالقرأومنسداسبماممنفىعالىيشالحمإضزفى

صثلةافىبموارجالدمهندقبيلىكليقعبونءنوهبونئىالمزاهبارهاقرهف
سواسألناادسيثلثااابومائثمدسلىامناغفةماهـفيدتهأأثابمولهبة

ساوتارةمصرابألنسوةنجيتجمعوفيأءيئارادفىسبهعلامامواإجمطعشرواألر
وتارةبردةان7رقاةرادةلشاهـيناالونهايااالفىتدعاباالسالالىتهحوئس
هانكألدامالتآلفىافىعإبداهؤنؤاللفماثخبمأنإءلوامنبتهبئحهـ

فنداملكاطاضردىمنمنالما11نلذارءفىااالفعالنعابهمشثلماسئ
قأومادهامىوماسااأيامءودءالتايالهلكلاالاهواينوالالةاصا
دربةءنهوأنرللطالعنفىالكلفىجبواواذهسعالاعباتالموطنالظد

فالثماالسراواوالىضامبءالبنالقبروااثلذلناالمظزمطقاثؤنالضةادرصات
يإلفىقإلةاعاابئوهاةساضرةالألئالناأنباتاضارجاأغابهىإبلمةافى
ستفيماءصرأالىمئشاهنهمهدىوالتهاضاتاةإفبيملكنباناهرا

هيوماتءفىرأثمنأفصجمهويةلعراطرهىتاالأحجأنةآلاةافىطلب
وقديةأجمهفلضيغيرالمحوافيدلهطلغافاااللعربيةااالصفمبعبصباينطق
الطذلهـأنلوبماأنؤهماضمروأجمألثعدثفىاعثهطمضةنيصهوإةأك2رد
أوربئبريرهصهكعاتكفعاتأددةاةعربهنوانالساناثمصلهإفيال
نآلوزأمىأالأىءصاطثفا33لمحمبرأناصثانةأصلاماكالفضةمأ

لةسمتبةبراالءرامقمنرممةالجاتصئالغهمتوالفادهمغآوداأل
بهبهرتاأىىسحددجفشوأىنمافاضاطايانافةمنإماكنوممفيابه

لبافىموفووههذااهفذردبهقولهمالغةمننومهاماالباولناترتهو
نحيبشماكقولهسمخنصاالريفنهاتحروهالقبخكيهلىاوحمامجىبالبوقهوأ
همسشلىونقيأنصتىكوسممالفىبئثافاستسالولهؤاعضبهثمأأعاأسل
الحرأضرومحرفعريهسانأنلساعواطاكنبالذنيبظمأغمعكش

ل
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فآئمجمدىمخفمؤفيكاركانالصهـفبقولفظالبزإدةنء3أليذ3االول

دونهنومننألنسإىبصهاالكفاببمثررطثأللىههلنااتباتاا
هأوناخادمناذااوأفألنس4إبهنبلىمةالائمسيدفألنالهيريمتبي

االمااإلصاتهبنحبيعاوافىالبالستأضاءطىوأوولدنافألنإاب
بلةانايدونأاالتجدبكإلدألافيافىنرهلالفصاانثمفألنساسيئابهنى

لىمسأسمنكلهألماءايةايهةبايهنيةافيامكأبغئيدونهوبرفىواألث
وندمفىنم3كتخاطباغفهالترىبيكاوأدىاة1اماراوهثذقفاأبابه

نحلةملىطدأناأغلبالشوةبئألناالالمفبقالبودالىيذفطواافبثسيبدوأل
ولؤمعقلىثمدديميأوالغرةبادأىمنكامابهايعلمسانالماهـدانهمئ

ااؤيمأهاأفإبالاهـأرةضيساالىعندةالكأنفاالارفانأناجمادالباار
معلهساضؤافىكنأاساصكمهداأناالفربىإلفغازاأأفةمنعيدةلةمخ
ةماكنبكائبنلفؤارمنهاتمييركيبزنهماؤقىىاجفألحسارةااأ
ناوغيرسهئثأصهمامهملؤؤأسأهلتافةوناألأىانونابفغنلأفرالمم
االنأمحامهثارفبرىالدافيفاصامنببةاثراالىالشاذفىلةلاأنوأفدناز

كانوانةالةأملمافاأاالخرىاثاةافىتعاوهذأشوالخالطةيهألدابودو
فىؤيةأساوإفرااةالفائإسبالممربمماياأهلفىئحتلفهأنحلةانايمحداوا
الفةالأصىفىودحثىذاموبلنركبةأالغةائاولىاالفابفيةونانةسهاألأهلافة

نرأتمهمنؤدعلىمدكبرممتةالنةولةأممثماكلاثافانبيةإهرا
أمرءاإالنفىءحبرائوفبلبلبالمجيعمعرفة3ومايهالتهناسكدصميلىل
فىمقفيكبافاأمارواهبسةداااناثاجائومماثاتيببغرالظزوئيه

بمو4الالءإلىدكانفافوفياءآلبروالسانامةاأمأفصفللظصثأمشناا
كباذوانزعجمامسةودإلمةيهالسكبهلىلذىاعالموصاالفضللذالظباءن

أكاإجواعأوقفثىوقلةمعانةفوليالةصلفظؤصاحةمقطح
ااوربكباصانهامغهاأمةبحنماصابصنعةبأةأنسةلرملميمالمسايرغصو

نلىءبؤوظوةامورإقيركنكحئتهابألمنزعافىإركأواةأةأنها
سواوثكققهذاللمديرولمميؤسىتأملمنقولهضيهىوةرحكألءفمن
دأفامارالممىألمثذىمهويهبهد3وسلسازاأهلمادالإكاوافرئمهك

فيكل111
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ىاصألةعمانجالوواحاتبئإمليمكاكااللشعضامازبئبئانوثدىالهةفماه
اهـاايماندانبهآفىاةظر3واايمناؤلموكفؤوتقبابلمنموءيرده

وأاسإممرأءهوممدةانامنكماعفاونربمونافطكألنتأعزازهووهاطها
لحبداجنألدواإرصقةوالفوأفابوايبااقةصدامنولهمواألمانةقنجالم
فىمفباوكملمنهدالموملبهللهالىوقولههلقارحالمضالافهاوءايهمرىلةا

المالفىلهدإلرفيالئدرلهواالدسفىوابحاراعيهاومخضهاومذنهاكضها
الهالدأنهثؤنحكناكانكلرارأفومنساالكانالةااأفامولدءن

الزممالتلطعاالملىاثعووسلىهاكدوداخبابئلماكاالقهيال
يموضةفرثاألةالوظنمالهمبةىوطواتاإقلءنوالةالمحذارالتطدفى

هضدوألثحمصرخالضبيساافاورااوصوبانامةواوذد5أفروأارعقاةا
دمباالوفاهلهأزئرمنالىالقكلواواالهاقرواممهأمادحوالعياسجمعله

وتراالرواعهـةاالىإلراذاألأبئئكاوئكتااوبىةبهأيىؤقوالذمة
وبإسالىةببمااأوأناكوألفىاااليارالءقيثاةةضافئوؤ8بالمشا

ماباالفموجوهئيبزنامماؤسماوهفاتألوغعؤمارفأزنامومغفنا
لالفياالىهؤلبنثلوواالسامحهوكلاللهثضفرائىوالءةالذفيفىيمدأللؤ
لىههؤالهكلنكاألمرراما3الةدؤآلااسإالهويالقءاكأبهءلىهذامنأيئ
يببنممبراهماءاأفافاالاهذهلهمجمىراطه3وأافياهذاددالغعرمميداهذا

يثحدفىوسلمعليهإدتهلىكفولهإخلونبمافاسنمادويصبملاليماالناس
لإرمةسيكلىدالناةامىفىةسارر1واآلماهـالاعلىإلأدااافانالسعدمطط

مىأالهالفةيسألهحينىلعامايضئءلمأسألم41ماةوقولهبافشاوسلم4االلهالتفصلى
الئهلمثادامروأماكاألءبنىلغةوالىعاشئتللهأىمنكلأوسعليهالقهلىم

افباسةافصدأفةلؤكايمجمكلوجوأممبةالمعيوفصاسلميهعايه
رىطوإليآلاحىفمالجمازىمااولثتااأومعاافافاأفىوبهعتواوياالمد

موناهمأمهمبذسوفؤدماؤهمصلمساوناالماواةلااعاثولهبألفةصه
والأحبمنلمؤخ1المشمانانلناس3اوسلمعليهالتهلىلهوةسواهمنيدعلى
شارهلمواقدطيعرفاسهالظماإدنهكلاواكلهنىىماالهـىالآلمنتمخيمفى

ؤولالفصثأو5ئمةبراقالداءجمياللهمر2مالجملمسأرماباناةومؤكوه
عا



41أل

منىبردأةالىأصبموانممىئنأبركالتهؤنئوأسلمشاأألم2الحألةأصكلبه
املهةوةويهافوناصينأالذةفاحناألممىطؤناالقاأببمأقيامةاكاصايرم

هينوأوصزوسلملمععكامهاصلىلهؤ4اليتهجماظرصضيهآبكااليظننم
وماتؤشهـالااواءامخةسفالاوصئغوقآللىؤثعنثهياووجمدالتهكلالصهون
بعالمحيثماكفشوأقأملمركابالىولهةبفاتاأدوشاالمهـااوعغوق

لمئاتهطمنوؤدصءتكالأنالىنبخاقلناساقحاوفاةا4اصةا

ىسألمأامألةاطمصسفوله1طيم4لبفافىصرخأنرأحدقداليهاوبىب
زالىأوثىالؤفالحهـمزينحيمنالمئردغوالبا4أفحتفلتوماوطيماسا

اثحبالتااأزصاصاالتالففهأعاهآفىااجمطيومنابحعابخماعلموءعايه
لمليةيتوالمساردحؤةتوفىفصل

صصوا

املالىانظامبةكراأساا02

املىإماآلثبئكياالةان0505

ينماماأارةفيواوفينلمعرلعساكرا001سه
غهزظاىهذيئكلاماميينايهسفةباإهروفهينأمساكراامآ

نظاىافالىدث00041

لخهـيالىامنلىدث00301

ورواانسسالىدث00070

ميرمئيرطالفالنبائفرالىادلىاألوكلالمحنفيهإفاسوفى00001
أءديهسالما5051511

05513

توثراللؤعللمنصرتاباادبيةاأضنا3505

نريث

وآلطاخلالديرنألصابالمعطىماأامناألعلىكافىادخلاد4
الرفافافئاضلىليألمناالةماشرص005541
يوالخادجأيقالالالدامقبمة5055504
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ممنلله01ااث

لموهلهعلى7فىدفادسيمعلىالتهوصلى

ايالطاىىفثالصثأالاببال
متاود3931ةةسهنغةامئمصبىاالمرعقئرباةااأليهاومارأيتهسفرىفىسلة

أورباامقراباالطبااكافىوأشارثصدلمةانولالاالبابنحوماهربهرمئى9ءلىطبن
أذنتةدإسحاأواشؤتبىاياسكالىالماالفقام39نةسوالشفىاذلىهتفئ

إقمءىأسفزنافىباالذنفيبالااقةاإيئساؤاادةطلىىلىدتؤلىيألؤةا
ربإيعربوثانساوىابالفرةتايمتبكوةكؤلىشاراعايهاقةسماراد
وأنوىئسافراباتألرنجيهيهشدةبكانفانيهراالمساؤكاناالىاظو
ثرأيهائولكرالجوازصيالعادةءصذاوهذهبايربتإتيخةأسالنتكا
منثكهوالذندجلخااوالشصلاالدئدجكفاليبكونهاالدإطامقواليطا
دهماأمانضادزر3131نةلسىؤاثمشزنهصانااذضورة11ىادا

أمالماآللهأثههـإفىاحبنىوماهريواالالفىواماوىلضرانوائلطلامانالنجاكلمث
مدرئاأضلاصدأأبرصاببلملماىأقولوالمةالصتولىمبيبرالمثصرفىأفر

ماخ
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فىنأميراألممامسدةنشالوزمماباخيطاا14مأمورشلهصثيتونةلزااخ
بمغانلذىاساءةشنجسبمانونسيقالممقىااليمكؤآلتجاعاياحدتتعأقعصومة

معهسابثحربرالالقلربدونمناوشرجاليت51شكؤقوءاءالم4اأموألضبق
ثينيقددةوبمثه9831نةدودلفىخزنداروذاليرمصطفىزالوألترمرفىص

يرمخرزشهمنؤةالصمحاتاوطإياالاثفرلؤنابادفىماثانالىاالواؤلىان
اوزيرةجمىركاسذكرذالظقزبئأورجبيهممآبماليئأنوكللمحسابا

دبعهنحنأوهوأمباالهاوزرأحدصنتأنآل4يهوهادذملذادالمذكور

ولجالتالئازبةالشركاماهباؤذكةلتراباولؤتفساااطلبسالشيئالماماا
مننو4يفإموبرلىاطنمالحمابعضانسلىاايىاراالمعىاسيئاخيرةادا

مافىاةبفوريإوةطأاالطايافىلدلبرايخناباضةهههحبامابئألإاآلالمف
كاوأمافىففئرفيوهاجمالىافااؤنسفيهامندهـاوا5دأ3نوالواآلاطيغا
ألبواثاةأالولىكاالنفرفضرؤئةاثااأمافىيزجلؤنازنةفاابقةا
أجمهـنائاالنمنألففففعالحالنهاا4اابؤالفافرفىواآالصمعاكامماةلىع

سبكنهوالألىدجماءبىاالريرمادالناأؤإمفاهة4فيؤيواالافؤدوا
صاوزنارلمطشذاوالرالدامنيثفىلىهاالاألنزكطةأافىنؤعساعاث
مذاوعطهاألهىالرأسسانعاالثالمأؤفراشفىضميبثفاشثارارأس
مفئاليعفريهناسأشءنابهبىيصاالنداالمرأأشصنلميكلاوارالد
فىحقناتئألئةيبااباشارةسمعاتكولمجالرالكفتوقئمعوبراجمنلموان

كفنىأءالقهلنءنإمصبىااءرااللم11ألىلدهالفيكلهنااالعالبمادءناا
ئياقربالؤيرةءمرفىااخاوانالىافالكذكبقيتورقطرامدةاللمازالظ
دوهـهـشماتابخراصهنبعدؤإللهبالءنكاكاودجانئاامتدنمةبىكاالممء
لظزنالقوهؤلثعبامعهببقىالنساناانضىذشدثههراامرمقرائبةمن
اخؤادسيادتواالنماضالفاثاطافدايحاالضالرأبانعطمزا41أل

بكمسنلبسرهاؤظابصاررالغاباتأكزهاججالبضاوهىكيطةالمجمالفرأيت
الذيئصائرسليوبؤالجزثافىمافبصأثدنادالدماأاذءناجهاضاوأة
أرسمئائانالىلساعةاتسيرجمثرةآميالءافياوءنتعاثساثوفىوبئاب
ذاظاذأيياتبيسلقيايرملظءببسةةوكانلطأألالآباقياالرىسم
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جمىخباقتامىانآلسفيمأعظمحآشتطهضسفنا5منيألمبئينإربالمؤى
كرماأثى1دافىابرازاتيملياءلىينزلبربارواالوصفةأااشعارابىالمنءنا
انوكليفرقءفىواشهـابريدءناصافأطاءتريموالنءوقاالوانةإهـا
الممنةمىافىيرالمجزمنلهسثميةرآألوأالصرقيالاالمآلمنجافىتذ
ثلافزكؤهلىأزورقضرةاجماانسمامننزثماتبههـكرمن15االكسارالىولاظوا

وببار3مروسيةيخالسافراخالخألقفشووأصابهايابو1بائحييماثرة3وارقلوا
اللهمبكاصرقاالماوحمجدوهرآلوثةأتأضاهواأطاالبرفاذأتىلفىاوءآلااجملة

فاذاهحاءإدااناردشماصهوبلوءناقبيمفايىساءىاكلميلدوذاكمناص
والنهبياتىصاباوىورنرافوإالىوإمنلتهاسقاماوأكاسةمجمتمملجدكي
امباعلهىاوطرلالمجبىفىررةامنآورةلموهى4إورأدءردوراتلدطءةز
أكهـطهالشامانولذواةغهؤسرةوطررباوصكسكلألوبئالتأاشنهلدىقأ

ماالاثالمجهـحدىايارمنالدشبمابيكبنممتدةلالهبطوترىمتعببهآوافى
باءلىويةباوفؤداالروالإلرفلداصاوفىشلةءايمالمفإباممافئابافاث
بةاءةءااايةعر5اقىالموس4ثوإهـامامةبىءفقؤتانءءلدإءا

دبااوفىأوقائهافىصعالثاهأشمارصغيرةبهحلووإخناامباثؤالىوااالصم
أدغاليرءلمسعةت7ظحاةوأنيتاوودونهاماوءنسنانمهيئالفرمفافل

اثجطواالإذوضرااماصضمادسمهاجمىشبمانيابحبساسوتارىاةو
أيموطصأإغاطاونلهاإررىةفىيملتعادسوهدسستشفىيهاوييخاتثفوا

أدىثهـإلساوامىءفافىهياتاافمتجئرهىالورر112الوبآلنكواالريوميةميف

كامنسممليومالىيمإةئفأأثماابىأفيهأميسقلىهاسييادءالسعة
صبهيتازءبناامنخماة8الممالهلذالظءيوبانجااكييرمنسلوفيمايطالياأ
الديقالئكلألرى8اهمولفآلبصغانالقاناظروبسببرظاهرةاافىثجفر

كأاةاالارريدلةءنحىيقادفىءر2ؤدشرعنقصانفىمطكلاعددأها
سالىشلىأ11دالمجةمىتطيلةمىىالثىافييرةمنربالةالمحوبفىمؤسها

دإساوالزالالفياالىإيغنهرمحةإبئصمنرفىاثادااضافىلطريقائهثايةو
حهطالءصهالباالوكالواؤدونواديان1الؤل11إبادءدفمثهناأهلثمفذ

نجزجملمحاقريسوابلىادايمنبقيةشاهماالهالبقعةأثافئباويبناللوأ
بلبسون
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دىاإلسةهوأعوالجادمندنافىسائبمفيأمفا1وثماالىداهـيدمرن
ابسرآلأقلامجعلوزرلىنايمسيةقهاسالمحرأواليوأئسلللمرأنقيوملةرلىء

منسأوقألةموفاامنسكرارقارؤسموصكلىبرةماميركباثىخمثشةلنعالاةمربوط
أورمالهـأساءيهـهريابسنوةآواأصهتافسالةلمىكامالبمانمىااصوجمطأ
ابساواانيةمانكغأوغحشبمنبمانابمأغألمجلمنهيهأفعروفىيلىنءإيم
ولدىناسظأحمبهأهمناطابيخألثةهنالىرفالقهوةريزصواالصفدنادمهو
وهىماأمخراباخرةثمكبئآللروإنتنكأصولدىكلصولدىرودطصبهلفربخثوا
االوازمداثاذذافيمئكنااقةاطادمةالناةأاثالىبدناةالىصااةفىمهاكأأ

كأوءسمةسانداراالاوجمةصاوفواالمطاعمممط2دساالحمممالطالظاضركنيولافى
الىإنالهـجانابهروزادوانالئاذفىزعزأولنصفانصالد41فعىيداسالائةاأفما

ساكناءوأسائرةرةىاليإتزللىلمناافىوترجهنالغروبافافلعقربانيا
لملىسةاألماثهاأرمرقلثاالىآلمقمىلباضرةاتاةااضنبهارإدضأنلىا

ءماممعنئمالممسونلمانسوسمةناجمهـفهـاللهتمبامىاافىاامفأألة
حمامالغقسامدلةولطلأكلسكالهإلة1لوصواياتةكرورةصبحاأدأنالأ
هوة3يرىتويءلىوفعلإببموالىدرةؤبإفىانالاآلسةولكتعىامماؤلأ

لىناكانرلمضاثمأرجنقهـالماريتزويمةشاعءالرتهبهنليطروالسا
ملبراشمللىفىالسادواولىنامؤىالىافاصثمدثمأنكضنلىاصمترخلةش
هةئهأبعماثةنحوأرثماولإلهـكالنالنااالئافثةيطالياوامدنبم3أهى

ةعوراصمؤىهىطهالوفىوالمؤىالليشهلىمملىافىببهوبئماألكهفى

ماعركلىالواأفدءنيهااوأةأضساوءوأفىأيمفناكيرأنيألرىمؤىصومنصأ
ياللمنمنابسالئااليثادةفدخبمالنهالنهرقزفالمعادمأرةسأبااادشاءمظ

هثميأيؤيرىدوابسسنماةربهيمغونوأفادأاممرك11جمباوصررذاحةمل
ثمكامناآليىافصران351ااص1درفاشالزوماشوأاامنسوبمطدكا

بدالرصوبجمىلمنلتا9هايهـلمفيابماسعاهموالموارردإصهراراامنجمثهوكجمأل
افنألىففهسصخلذىاانوحادأماقيةكينكهداباصمهانهاأألأنماقيسوارثاو

وأماسمالآليلىماابهرهـودلاانإميراناايهئبرةاثإاسالماهأئفى3سبلمدجمثاها
اممرايهانضبادانامنهسؤبفىافروهحألذواالامالللافورسهاالظاعل



6

ثافيهرفىروأنفيالماضمنازلئزلناباتنساكدفثاييطااأمكالىلمجرفاافىتسثعملال

واهـجفتحءفىثبابيكصاءقاشلهرزوخمم3هؤكزلنجاثقبابسبيمتاءلى
ذسابرلموبيهااافمارتانراسعةطعماملطءلىجالثىولهابوسطةايقطريسكلى
البءمفافىةالراصراهااوكأنغ3افىءسااوطهنإتىرررءلى5اوزعءلىالالىمن

4طإلدساعالثزلىمالومازادأمنأموإهألفرتشريئوفىةخميفىالاالسثئئ
يثالهرفيواثهعواثابةللورقبثمنهعليهلكمميهسباليهبهيؤبئنانأال

ئبان11الاتجللمديهمالمنلساومأنسانةالوواغاينبنىجمدهانهكايطلبه
فلمةداضففية2الضراالشياهوآماباهلىعايمباسعارمحيلواالقانهلمولمطأ
ماوعراراروئهماالفومراشبيئاذاانةالداصسانوهواالصنبخارةأ

مةؤصباحوالتاضرودأوساألعىأدسةامهاسآوةنزخم2ريرطابوةفي
وهكذاضلاتاهثنياانأللشيلكومئاديلابهنابةااللت7وايختبارضعةبوما
ذاليوجداأورباعهاتبهيمالىحمألهمنببئلمحساتاعلقأيرالإتياروضرأسا
كااؤةآلوالتاثاليمالاصيرهآزآلالااداتااوءنو4شكهبهوادصودهمص
يهيدأنأااليغسلأنابهم7دؤهنقبألأماالصاررةأمدييميضلرقباالأورفىمنأ
دعد4واصافحهأدادغسلنهنظيفقنهيرانبئياباللعامابيثقىيأوباثهفى4جهوو
4ءن4أةبهلتثطأتيأنإماأتةفىادافلىمناباثأنؤلهكلاال
ثهاايموارمنإشئالمخلوطمارفإثيمس4فيتأوافزفابمالزمندحة
صعتمهمجمهاشةء4عكوكاسااطابأخلويدقدحائاهالموجمجبهضروةفي
فاءةالوفيوصةثدلهأودأبوابهءلىالبىأباومفروشفاصابيتاذئملشدتئ
ادمنلانموإلسا3قالمجداللممذوعنداافؤاآلةلمغتليالتظبفمخافىونهلتطافةا

هـلياديغهيالمةوأبألتاادمانلىشعافياصاثجمىالصامنسكاليهلتفقوماافهوةبافيأتيه
للتهئلفرالءشدساعهفرأوقهالوءنداوخفىفىيهاانأنضالفرأشوأردبغ

مقنإصطدآولمحخريارةلمجرسادضربتبغةدمكرةحةيصدئمكلال
سكايهايديكاسأوأزفيجمجىعماثدةمهصثءةوهممططابيتالىمتىبي

أوألؤاعمةةأدونأنالفابوااهمالصامعايفرقوسالمقفمأطاضرون
3أرومنويخصرثمكهفانجبنبىامندؤعكلثطبوروالىواللومامنةخمى

ألوانمنأقليعطىأونابزإلدةسبيليه4زلئفبرأفلهسئأالص
ائدةال
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كانولمااتساعهلفطووداةاالظبوهوئىالعشاهوفتذ3ماءةاائلةا
مىمالبصلحلىأالدىأهاليمهنىاالالمترلالعتريأنالوفىنافرخةيدايروهـ111

االكلألحضوراليلزءأجمئث4لزالفلألمجبواكلءسأانةممأيتىضاص
أيهنانىثملسكنىامترلفىاألصفىثمنباعطاهصاللميينونمنكأوافدواعلفى
اصاباااصاحصمفثاحهطىيهوإيتليقةلمسماؤساخرجوأذابهكلدأال
لبصابهراليماانابلىأحياناسهءافىوتبافى4لرؤاركداذأمنفىرلحهونبم
كالصندوقالجطافىورإلوضعفرالمرؤلمحةهيشاأتذخااالفيييعمبمافزلآ

يضعهأومعهيكلهااذئءلهننجنىإثالفداولذ4ويثبمامهمرغواامالاوأما
فلذاذالفىةحأخذوانعطرالنزلأصنالمه5مومغالنوكجمةداأصفى
ال11ن4مهملفرأناداألوفقبهرنالولذدىيىمانةالامابذؤ4ىؤالا
تؤحؤأواأؤدامشكمعتبرةثبانيهـذاضإ4ءمنأماةافآءالوأثيناا
تذكرةءنصرفيانالينأرأدماهـويميصترهاولخفنزهباين41هاكيو

كتانذاكراذشعمومفيهاضاررإلرادأافءأدرء3ذاااال
أصفيؤخحذعايهالىولدثيناالسالانيدأزفيبيرغرىواألنيوىرانااةا
كيرممافىتصرففاكاالأؤفرهاالطاليابنك2ثذافبكلتهاقهصنزالدةالمسانةلى

فزكماثةبهىالمكرةذاآةفثألدهايملأةر5اماىأبتخإداتوفياضأل
خؤأشا5فرندمائةأهطىفانكخذهاؤألمالاتدخأنأريرتاذاايايطاكبفن
ةالمنهانهاثتكلأثالاثوابملرااكأبهاأهىاقوداالئهاوقامربرلمعثآلإلؤممائة
الدؤلةبنككرفامماثذانوعأذالظاالئذكرءنوكتوطالياءرةاوقدداالطت
خصومىاالفىأضفألتروجصيدادؤآلكلمكرءلمأماثذأواهطاياسه414ثوبمتىانا
نمقنهبرهاأوآلروفىالتصرفنابنككرالتذاكفنلطلبافيهالئىااداناا
يامأكسارنةبلىفيإوقدأقذالىصمافرأنللنبئادايرهـالصكنفضأبماباإا
ويدووزهوطزقةايهسنةاارتهااوأشربونااتامهـأفابمرصجناءلىو

ةالفبافكعالحابضاتألط11فاوبامعةاضاصررااالباااوثمميمبمرتىع
فوريدونجميدجدطريئسملمولداطربقطهابوبادرطراافىثهويقرب

ظلمهاانليلمءلقصورألتناارابماألشازتبوءلىأيزههفيمنثهءأوسع
رآأهاالقكرهاأثمهرهاوأبإلا3تكدةبهابألدوانليااابهةاوموفىاكاذذ
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االظاقصرافيمحهاكأرأتاكابرةثاأءافىاؤنكلاألتوىىاقهـاماالمالظ
ئاتمنةوأونحبصاقجهنلماكلهراشاطقوهوقرالمألدفىىاك

أبيكثهعاثمالياهاخأثمبهمارولؤاؤعنتيسالكهدعروهغنلمجهـق
دؤكاروآلثاسةاإفابعةاهىالمالصاهنمفهالىوألمقاتماهةوأفياقممرذرواأةءا

ههاااسحىاإهة11ضص مثاسثصماكافلىوبهـةنألصطأللءامثثرفىوويىعنمم
منممنىاكقليهااتاجفىاتاواألداالثاثكليخألىساهآيتمليفويئالماالعاظة
فجهنسساعلمذاكانظمثهانهثصأفضةاراهحتىألؤاعحلىطعاموأوافىفؤ
ءةديمهـامةالناألاليمألدأوئفةكاكأوقاتبكلضفىأجاناالاألتيسةالأنهألفىا

اىلىهأتوبالالنلنااايهةسابقاقاعدةلى4ناتبماطناقيؤةرةمدت
ساو4ئتءيههاايهاءفىفمافاإصبىهمقصالوافىوأممادتماهاألأشهبدينمى

4مافويمهىيصيه6نيةلمجابكطفألياكالىدماذاالمالظالطمونخدءآلوهـمم
أتبادضمصفىاحذولمولير411أمنمانلاتفلةاأمميداياقد5يألذلهو
ذةلملهءوكلبصانىاسألكااءميالماءقاإاصذقآمىإياوايطاالظةاقاء
لقليسثراةإضعاءآلوتزوأروباوأرءالهىأصووىافمرالملىان

لىبقاتبآرافمغعاتطوءثوهوذفربممضثهطوضافثحوأالمتفرجين
4صاةلءلىةكلةةلىواانكلامابفهدئإليماجمطهوهبىفىحىالىظثويصدة
لصروفىفىالتىالملكبتافىهـمأنفةأربدبهئحلستلهبلىيلتطوضرقي

قماءرردلذىالوشماافىموىاعلاهذاطدابديلةموأأأإنيةاطبصةا
إداءنقاينيمأذمةاراذنجةسلمالماوهذاداضبزنىوتماثةايهمدد

فرنجكائةسفىإفابأيفهارمشكلىينتانفقمهلةلكلفىايلزالئهيألؤةإ
عالىبملذىالمالشامرافهافهأتهدمايمماوبمهممارثاليمجيينرالمثلدنىالز

إصتانبهعيماسابثتاننربردىءطتافطرهوؤمرأسوالمجبلاليادلمحرأس
األقدءينمليوصتهـجدا4دءفثئإبوتهبمفىسقصرهمشعبانءلمبم

واتهوأالمسألحآلمنيىآثارقلىسابموتافياآلقبةءإمهاوقرض8المالناكضوةم
عسبالدررعءبأبزالشتىءنرعيينمثينمملؤبصويآجيسماد6دمببيتمنهاكلذصثى
بعفأمالىصهـمرو9معهايخامدرمكياهممانورمرلممتهامانالىففياشض
اطعنواضربرئاأهابهوبعهوبقيقفاطرملةميةنشعيصلدروا

دئا



صين3أشقنجاؤهبرخوأيةقمىكارابيوصايةوليمامنالوهماصصحثى
دةءألذاتآميةضوهماضمافيصجمانصةسمهاوهىكنألبكبرئمأألضااف

ثبكصفيقسأنهلؤبهأجمضءارفاممنغودةفيهامايصضومنرر11
وومبممنانأكبرماأيضاتهةوشاوخامذالىنهئحانهوالمحالوماتحتهديلى
صيناثزدضالادمنمزاصقصلىفراثةمخوألمطابحدةواكلبرةلمبناكهبهذو

ريرمنوهؤروربعنحوإلمترفيلمتررطوله1حسدعرضئرمقنرحملىئزأش
لقييصالبسلمريضوالقظناهنوكطاهةورسادزاراومايهدفرايةهىمكةخثمب

بيتلىواالبيضنغالوجمنابوايصهاعلمنسةفاأللمهرآوء
صإلدمةضبإتوايحاكوبإأوءدصقالمىلؤعدمنوالؤعلىهـوىس

ملىوذيادةلطيباشارفاحبارقأثهفىواهلداعطاهوأملوازحببهبفىبيوفون
رغبلم3ناناهموافةواإسضىاةددرهمواناالهنوةأأفىماصإليرذال

ومنهمءنايمءأآلدلهةووظفيهثمنعهمهإاأةارستانءوديمالبي
االصازةلهنىادشمخذايحثىطبافن4اظبهاوالآلصامامارغبةأناايداركماسص

وفيهواهرالدداحةاعينؤثاآللزأفىيتضاأثثانوبالرسهااذفىالمينتاالةء
بعفهايداويءساناأنغيهمارسهآنذاصوىالمرةطأيالخراالرصال3ة
اديىدالمحامعايطأرفيعطىاليهوىزمنلتطببيريدالمنقاماعلهأةبو

نهقناالضااتلمستشلمحاداوىاةاوننخارومايلزءحهيقملمستمثسئ1
اهيرممنايئقمممحقهاصةفداوادا5بالددانأقمماعلىتحفظاافىلمهممس

لمسئأبريئ41هؤال9بكلألثفغوأفمارالرضىكنانتاالاليلزملذفيااللمجاا
يلطميضمريكوبهلنااالتلىامنقوأبأتافوأأفىاتآتشهالىفى

ملىوأومنامهاالمسقصياتتفيخانمجيثألهوأهفىؤقمواجمصلضاصت
ناوالدولةمهدماتثهافؤاعأالسقيشميالناءلىايفماانثمةطبااطحمةةءضى
أروبهـالتافيفىوهذاالىاالنناتبهفومومنهاماآيدىاساببهمادةءم

بهطائأرالداطأثكاةاهدتوهواحايرورهاودؤننةدلاتف5را
دهاتهخبرهاألقىالثىإىبوبادةضرصمناسالنىأالشههيوفمىةثارأاال
وأسءلأئراعغلىأةخمثازهىزآلهامجلدففمااباسبباكانبانااللوأرادااال

كبئعبميمشمصااانذىومصزئمؤجلبينفيطةؤينأتطارمنشثى
ثص3
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4وبمبراسنااانمأيموبىهاثربهلمثينةأاالشءن2ةمئذهفمشكايمما

قيإوأرالداهاوفىإبىنمالملهمابغيةئهطشاشجالنرابملمجولة
شر1اوالتهـاافىلفادهالأواما3ولالىامغأهإنهأاءإفوأالفذمنأييمساثم

بانمطبميراالمثلماانبإيىالفىدلومةمابمزهمفسإنلنالاجوالصر
اظفائىالجامأفورامقمواأكلالمرااالبالبافاءثرنإلهؤألشلأليزتوجمه

ازالاماهومابلىلجهـبمءاجمفظبيهىالممىالفانىوااكأادالصرامأجىيئه
هىاطالحلمة3النأاالإلادبمصمنكلئهثإكلاةألجمعكئممجيرتدسلهاننملئثا
نتطعاوألضالدااتههافىداثمةوئىررزة2وفيامثالمتفاانىأفىاملمملهاأئردلة

لىجردلمفطدصلط1مالوبرائلروأسدناالذاوآلسجرةمافىمنبمسئالشا

ساالمهـفىذصوتد3نالالة3منسهفي2ءاليصيرجمغزئىيدهثنهدةالبهنأيخ
ههماراةبااسفهشسهم31اضرفىئانهسماالابفياظئافرإئدتمملوهاوةأمماا

أشسسيياديرهمااللبوبجانى3بهداماألف21ئالفرانهـلمفبئةإكالظوجملفهـلمامنةثاب
عاكطفىسا3لئابرفيهبقدئااالىلمعدةدأاألاابرلثرأثايكنلىوإللتهـاحالمائيرئط

يردتةالمهمهـأتااأل3دأوفاواالافىأودهأوفىليلىكهةيرئئارأزيدئهفاس11
ألئالىيدلسابددالجنلأكوئامذثمعبمجمدسابابمصكلهوازأئهسف3ويه
سئررفىءألءإولوملمجهبأهاثهدىولالننلطمعألصايهبملماصدملالسأل
ارطألنثصافىمحممماكؤ2نىةالمةرساألضثارااإلنلىبرفىىألى
اموبمنالمأيفىاالداهازدوزأكوجألساوللامارئنهبرظينة
المابريئاالملعىاناوليمادأنبةساةجدالملضاآداازراهسشم
لىللفسابلةدالمطوالةاةلة1لةبلىهاهايمياالةإزوا2ائياسةوأدمآمالرا

الجممماملثىكابم2موردوبمقيفىكألالثفالمايأ31فى3ماإإلاألوالهفيمه
أنالثهاعالبدصممائالثماساامنلذبالباالىاالنمانمقاجمسايصروثمئأفايهةاطييائائن

افاألمفىظابؤئةلممالاألئئرهأبوامولةألاالإمحهـئهماةلثاا
بمجمئيءفىكالصثلمماسلطالأأللممثملمهةاإدهابموااكمالمثسفى
لمااللملبالممبميرءيسثاالاأللقاعتامافهامنلمطفهافاإاسعيهاهة

ألولمهاجموانافىتاإلباماوأضلرابههاممطالصرأفا2أاللىأهللملىا
منيمامنإنألطفهلئبنلأؤيلبمقلىالأملةإدهداهنوبقالم

فى
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جممامنأعغصاتنبنفهاتألكذاةبهيلوأنارلهابأاممايفرسمناوثى
منأضمرأدسهوفاةسأآلنهنقرب4لمةههبلةنأقمذنهايهنهإفيلا
بشعمفظرلهوصبهاتشنءدوجاثوحة4وفهاسجدسعتان1عيناهأفيلاقأ

انالىمفمعةبمونئذارألهمخهصكلىالنسانامصسدلاهذادفىمئغروي
ذكولذةاباايةرظاأتموةئفرفىائهادتشصربمملونباشفايئيهنايعمي
رااالشؤتجدصبرءنفمهاكلالءايةاالمجاميعنهخممهلةئرأوأثر
ضةرانوهكذاطةامروقواطمابهنرثم43رنجياقتكاطافىفةأظماالما
نءئإاإثهويرانشةكلعثامنورىمهابصقيتىهواالجسامفاته
آامادصموذالإواهافىيرهتمرولهمنيههادبدونايعمالنهواالءلكانه
كيرذالؤسرألجموفيص2إطةفىصجمألونألمدتادحماالفاحا5ديئالمر
أذوفنانعأمنلمجماتلروحيمياهمملؤةكلبيهرةجمماتزطاهرةهامز
آلعثظىضاخزنهيهنبألادقاهـفىطبابنرؤمنهولذىاثرقادكإفذدلا

صرءصةكهـت31يالافيادرمةااالعاطهكافءدأؤاللؤلناسامائة
لماىيلبهضمثمىياطهباابميمهفكهـشافيمثىفممارأثرةهئع
دينيهاآوهثىمدأحصاوضوءيكرسدىرودأسوالةالرأهمبالسيهىأ

فهبلناالوبىءناجياهواكمتررفىصتملنريسهـدبهاثمءكمين
94الاأنروايئهاوآلفيث3الآلواثةءنااوأألنهاجماا9مربجةاهالفاثوفماءماهاوأ

هةالهفىفىمكلرائرةطتثورتانضأييتباالضنةبهاتهالديهاوجمىنجثي
لباكائممثتنةطاتماضجممربمومالرمقاورة3لمجأالفاكرههحدا
ناداللبافؤلدنساالانعاساهخهمامنالتكيلاىثااأصربىأابالظهمما
ميراسنةنمنذالةثةهاد41رهابنباىبادةاولفىفةينادميرنجرمثثرملى

هنانئاقدبءادة1وةأتهأثالىألباجاللهثواصرناهاأنمآلمرء
فيالىفاسبااأاوناةترءسةاناثاليلاواأشبزبسالمماوالمرااافىبمأ
ثونهلىلمنفرجواإقئرتمرمأجسامهـفىغوإنالثاانلمةفنهبهممكلعاوبئلدير
لمفرسونيمإضوهمماث1ةليالاتاكليدىءمنالمحصثةالمثرفعةأبيوبئالثه
رنكأتكنماطأدقهراألتىالنساهاحفىآبلإرلورأسلماإكزنيم

لأرهموقهـجورهممالمجلىنالطأهلتمرديىفىدابخالناماياكسءقيخبسطن
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أميسااليةلمحوثأللىمعمبقروهيبركلقمالذالفزءىجميلنهايليهملدئ
فاربمافاةافىلمفرارااوهرجمايدالثزواجمنحلةملمكالدمقفزدذكء13

دكدفايرياإمدانفيفاحصراالةبلاافهقلىاء5اناراامنلمبمااللأفىضيهابادا
3كاأكشوئئاالدبفعفيهالمئطمنكلأهايهها9ناررابهنورةطامييافءما
أثاسرءكلاافىائسحدألسايجمعووماجماانممارءثىألآلينالأالةاا2المسا

لمجاقملمةلمسةوااهاالأماوربئةالمالاكممهـمايهاذهمادارلقاالمللط
ةصملطلضاانررعمساطاالىمانابالوليضهأاربميمفثلىالمسأتاربما
فىكرافثمورفيحربثهناكنالزرادأحىنلميةإللماونأنوالممانهبنإثداا

فهكفزايههيركفئاافدكلهىكماادبألدفبهشطفمشافاشاائىالااصدىءروة

سأهـندتطهدلديلغالالمادائىفدليااباالسادولةبنمهإكابرةإباداا2وتول
لىيهازالبهارلمىيمايوبههارآلبناشماضفظامعلالفىاائالئصثنشفطابهبا

ادبثدتكةنالصاإةاة2اشاادناإءلاهإفطااممهرباصانااألناالااليرا
يهاةةاألاياثمأأفىالبينجمهكهثافيفىالموج3فسااسنالةءاالهنراس

فىوسبمفءليشهمماجماغ31لمىبساسمكيااامنأشوباللةة2ااأالثاةاممهتمابهءناها

لمبهاشامامحامم133لفئاإممةاألرزملوامالثالمثإاأالألبلهأمالةسهأ3
ماالمصماإءااندمكاللهاطالىفجئالطجدىاوواامامإلالاهممعاموالرتى2ا
واالأللموناماادإلملصلاثفأيماالماادءسئهاهمئيةبيااالجاما
االمسهجمالهياؤاالبىأفىسدلمجماطفرلمجهـبمالةول2تفطئثابمماممممبالعلثاباايمكهـبالا

ففبانفىوامابمالمجاكالهدااألفدئهلىلذاللىادهنالمهلة2الفعؤإذق
بمافربإفهـ2اطئائابىدةةىاكاافادولهيبقاازاإلديمالمارفيئففىافىرلة
هايههاسأثنإوليئماريةىفثإنائياة3لماكميمائهضاةراحإلفآفالدمئ

سأوإسأةلىلدلومماإشلااالبرهظاماأدالكامقفيةإمفثافىووأيمهـط
طكمءفىنهاناآلظالةثماليطموآبمشبدرزبمفالطبرهمربرإمماإكقفىوااالة

هرففاهمءئز11دإلماصيالسالمبمالألدطالىاإلكجمبمهفةاكألكئلمالربمبفازة
للظلىظهفابهيمرلىالممعيةهالبمثبةةااممماولاةالمدهجمإمتمماي
لمافيأأهاشهمصهلمألك11رأفىسمههفالئههـمثرإؤاالرلملقلىادقبةجصرمعلا

قالمئمسهـداكآكساهةمشهايبنومالبالىأللكهلهأاأفالهادانأظاةإبىاظثا
كهالض
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صقوتصادوفيانحوذرأعضغااالمحاثعبملىنبهأثهمالصئة4أالقائمءائ05
فافنااإلبرألرلتقأنخمونبهوالولأوأةنهودةنحوألبابةآلهيلىطءثمن
أبرأبمةأروفيهرالدمطولالىبابائملعممدلسقيفةصسرطاندارءالىاتابادنم

يخااعبرأجمهالدخمناةءماواصمغ8وبركآلهاهاجينةوالتبارىصواتبادص
الابرهمف8ءنياالصنهدوراثختافمريروال5أطحلىءفىيسيمؤمع5بناادةوباآلوءهـ
ابلةمتةبرابوافىاالماووكلاالدوطالىقىطواتبهغرواجمدعحوأبههدبا
بألدااللسألءيةافىلاالهروةيئااماتلمادطخكالحألدهوءفىفىرأءلذىاامصوا
ثوء4دامحلتورأوالمغربسؤابرامماتاثظهبااللواندرانايرءلىوائىوفه

أسفلهونينلمنهاءلىإطلطافةعفدرحلييماطسالبهاسوعسبتلىاوتحشه
ئحويءفىافاذايهـدرأيتوأماللحةاتالطالمنولاوال5الهولمهقيأالفا3نسبوا
مرصجينانمملءءأوائرةالداويصهواالمبعحركيهانةالروالفياأالهىأ

طرئيافوسماكااأةثالآلغلىؤنق4المفو4صرة21باكةأةطرقكلهـا1
فيهاةأعلالورذااصكةحانبلهاءلىومفروعقلمروالندالثصانبيهعنفظمص
علوفىزةوكصفىاطرإقاصمقخوجمهيىاصاثوراممالءلاش1يئءاعن
نراطصثريغطاسمرتفعةءلى4نحوزإرةصحبملطريقاطوسيقماجمألثرورا

إلصالةزوعلىفيهاؤمألقىاعوصاحالةتكلسلطرقءاوجمميقراطاولطعلىتطةنا
افزلمزمتالءقفروصاهحيمبمدةواصاالءلة6ئىفيهاشااللماكاةقمافيكلضويرإلط

فئتيالىصررةواحصسةااللجةايهافئالءطرديمويئكلانءورةابا
الىلىهلمنولثمالمسشرجشحااالومنعالبألدءلتالتيهشفاالدارةعلوفى
شكفكحيرةمغإثآلصالةفأرتاوالمادةكاةدةثارأالاعكلفىضسوإطإنا
االنسانيدخنهاأناماربمالنررةلمهـانالماماخوجمهسةفةناسوفيطوهمنابلفى
أحدبرأسطةلعايهاسهـصولي4ادلةالدمنخوليالدةتذ3لهونأوبئلسىبرأبأ

نارلىفىمتوؤراجتكأثمالةرالدخولداناتذاعأءرزدولالدأدفابناألءتإ

ثصايرسنهدااالكصليعظمافىأءاوممنفىاالؤماسوهـئهاصميه3أة
يمففئوبئصيارةزصمافىكلءتهحؤاتوهثاتقهولمثيناةااللثفىبلىأف
ثسةثالىطوسهيرمكليفبمدرأنفاثفيمافرالنوإمأآلأتاذدفىنافىتثوبة
كلهمايفرفبضىلسافلةاالمحالتفىذرأنيةوكلالوىميافرنجدبعةبار
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لبادةاشاأأحالضالىفىدوفدةحدالواةافىزكيببهليهالعبئفألمج
رغسامىهفرأيتلبلداأهلنحبنامصالىااشحجلعصيثداؤسالشئئ

اضمماربتءوباةلمسالبرةاالنأعاتابقآمتىامنريرمئون3هملو
فريةالىاناالىماواصباىاذكانا4بارورؤبفصدوامكبمااورألملىهةءالء
مئاذلديناثياحدونزلنماءناكارتللىيوتجومامتينسلىقوسثاهىأيثىرتأفي
طودادأوتاآلرؤأفىثلالىاذخيمهذفيانهاةحوافيقنادث2أمايئفرالحأأ

دلمحىانانهإئحالمالطنأللىةهماكالىنقدملنأالىالىتلييطةلىاالكمزفي
ذةالمحمادباثهئاثأنقأةجصررأيتممنفنأافوأفىئلمةؤيهؤرأيم
ففافأررأشىكؤتانكنوالمألانمححرةيوطواارخاماهـصصإلجمامانكافيةمن
لىفئههةصجمثاإعويوهواورواوالتمببنقمنىإدتناآلمجهن
أورخلتكرئاذمايهنأسابمجانبيلجامكلطيمةءلىيابئاوأمامميتر2مابهبنطول
صاةلجيشتملءلىيةونافيبمئىأقسامبعةأرالىئالقصؤئقداالباباش

سشرةضدوامائةيشتنلءاأرشيوفتبرادبدنجعميواأاللفضطمظألغ
مادلينقطهـفقليالنهافىاواخدةمةظفىدةراكلالرلةرالمرلمرصامندرت
دةبمرلىصدوأؤةابخأأرئفاعهـاسئةامانقدصضياقدمانئألسجهفي
سيثمظيمهايرالطالظلحضاؤكاالفياتيانيئفسانصينهالرجلتألىتئهـاازظ
وفةلىاوافناعادةراثماهةالززمملىأالمربهاسالوأنقمنعئمبرةنقفهءلىيت

الىلشيدوصهبفواعيهبةطةظأكافل111الئصانثغأهألبظمجيمارعزسالمئرآ
لصرعرأوافنزأعباالركقاانالجطماوةوقلسفماأزأصقينلةألمافعاأايرفيال

مدعةممدطامنالفيالدةتطالمزعلناصفيؤالأةاأاوألمؤنراصهوأىأنمأفى
لمماافىيزاف1ثطأأئنلمحويخغأوأةالصعاتاوثئمىاأؤلطمةإلالأش

خألدادواث9اإللبننراءنيهثجثفيادقلثوزثسسقرهمزلىالقفكالوض
االدواتأكلمقبهاقهضقوألأناألطهالءااكسحالئثانآيبئواهثثرطفى

قرببمنماوفىوءرفأميالةثألولهدتإنابهلفرفوصكبأمنلمحاالقضرئولبس
ذادفافىارممادلهلألحولضملألسبهعوفيظيهمأاجمنفمزرفمفاجلثها
بنمنافىقىمفمنارةبمدفنإقضرفاهاهـلهاماشجهـة111بابنسةضوأللىللهظ

وأتراعآلساةوراأحميييؤنبفاصبرالتدلمئساةازفمثأمقثميصأاؤط
كاس01
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كلمكوأزباكلبضأفاواشئفذمىعقباوغممائىلىهللستالناومجنواسثكا
صدىبرنأكلنلاهناكالغروليعنمناقربالصدصمناثوحبرأبالتوظطم7

إلىمعاالتلىاأالرايئضأليخبرأقىهـباهمرالطءثلياشكهظشوعثؤصاءة
عدعينافأكتمالقرى9أالجياودمعصوإومالقرىاجلىزنماوابهسملمنظر
نتبهسلنىثاأثرباوللنافرملفياسيرنصمساءآلفىاإلحمالطكئمألمفهانى

انجماسعدسبلدمنبئالفادماحإيغمادحلناكركاافىدأااللوفتمثانمفبعتأالجمة
ددلدانعفمإءأإدءذةنلطالهـاإيهالمصاانعلبدمافىأباسأدإايكلالنالوذ
األمأظدابهادأخذةلمسافركبناأزلأدمماأتفىوتانماىاكلمابمرفيامن

دىصثنقلخألفطاقعجمىنننمنياأصرقدناهـادعيهافيجماائا2جدة
يللمحياخين1ابتهمفىهمالىئاةتجاعاعقرؤآليتهبون4سننكلررماا
محفبهالسمارقافامكنئدوفيالمامننجهطرفهوخيدبمهوسيفماعسبزاا

ارأحمبثالذساءياثهإ2يهيوهدإلكابألثيكعضواأثاممضةبرأذمئاثج
ائةالئمكانملضيةثالمهبلدةنهااةلملىأإهاتهسفةفيابئوابهالاصدلاهعضا

الطوقأهايخةظكلهامباطزتإلىناأهالىلىمارحفلهمكلةثألف
امماثلممابئثرة4دنأدمااهاثهحابهافشصفادكيوانقىفاماداآلمنسادبان

ماةبثمالطإءلبرآيهيركلمالىكنبسثهايادههئعليهنفرجدبائاوأحسنثاا
صثاللثمسئططاوممنجساوفحنامةؤمتهافاعلمحاللماماأفثزيافىنجاا

لمحلقاالمربرضهبقلعءفىةكلأعألهاؤحطانهااهىوسطاجمئيؤوتيذات
اندطاويضإزلئحوخةرمقو3نأزثرةووفىليطفيقطعةلهناىكلاوءنه

قطنبألأأيضسابذلىاجمىإقبابأليممضمانمنةبهوالمونامنبقطعمحو
كفئىءماوليممصامماميهـةاالمرممافافىنماهاناتاءقاءفىش
زاوقوأسالشههأرشهايقيةامندةوأحىيكياصأؤإلفمامتهافىيضو

منصقاظلهيبمأفرثدصةكنيىاهاتانثبضنحماجدابناةمبألقبابا
باباباصتيانصارامثهلماضهاباهأنظةانمامتاعاهتشهالماقهمذادا
لهوباتاضمثراثنىاكلىلمايهيقصالفصرداكبمهيأنالة1كليو

2منفاقالمفمامق4كلئيؤنإناثبمهاوطالبط5اخزاشأصسنهىؤةمبكلةنةكحن
ؤمهساةسنكطيفهعالبثمةيلرلبهيالثرلةالالمنةباسبرليالاننفمن



61

ليبضراسسافىءولهةولمألماا4ىءأتعدىأقوليلةةنهآأةلهأالانص

صرإةاذاثرينزكاياذرراأةحضافزالقءفىاطدوؤدأءةأىفىإمنأئ
نةعائرالئوالذنوعاتالمىبراةءنكاعزإة3الودألروكىءنهقيءقشذالشرو

مةاصألصاعمءنهـوملوعدؤلكجااركمااكحأالباجالىتجبىتتكارجهىصهثه
وءآلوؤدرءكةعفىلهكانىلذاصافىمايهالظ9اعنإدةزاروحافىحهلمآ4اثابامر
دداوبمماوصاسعلتهويمواين111ديناصاءكانباباصو3وطاالاثباتكابرذاللىفا

لتصرفيالهمئرففىيخمبفىسساطالملئدفذاتكهرؤآلرثاملىسحيبن
حسابماهاوطالةلهدقض51سوأاللكاثجصغلؤديدفىايهئراأملىطفإنةلدا
فىئاقرأندوبالظرراذماستءلىكلدتوضائروأالذمنةىاكنفىوماقعئرها
دمرالوماثااشاذجبنابانبافاباممرفىرجائةاصالقطآناهـاعبربملممأاأصألنيسةا

مااتذبئرءدراناطاباةداضباوءنابااذانذاسألالثذوصالنإلمأنودبدبل
شاممالثمامانصارىكئيرءنرمعهربرمةلىأطديرولهماثاماصاركألنهنهوه
نثسهنهبهاصفهألصبويىولهمنكذوصاصرءةباصففةةطيألدوايصلهو

نءشألااماتفي4آمإضرةبادمهولسابماءءوامثىامثاآلتممثنيةحذو
ممهنهواهقمممالىخوللدافىةساىباعةالصايدابابالراأنممطذكرلثانوساك

فلملكلذقأن1يدفرواللى5أناإلهازاذفآث54اناعقىرأبهونفى2يأ
للزمه4عالاضلداالتخئيمالىاالملجىذاحبهصاطمتةاالشفهاللدت
والمايخههوءتعظغأنهيدامزاليهدودطاصملموكهـبللااهضايمكلمههئي
دلقزءنيثودأممبلذىايمالتعتمةالسألصةازرإياودأعزينىااليكلذاد
فىصنىيةلمحرابرتساوالطالىاللطابهيعوعلىررإلادولةثأيمضوذمفأمرأ

علةالثإللنءنكأائرهالثمهقععديمممااليلزمههنااللانلدفالدياناآل
أءنثللإةأنلهاييانهمورانشيفىنغرجتنهجمددلمإنهفآبكناش

ساانههمكاياالذمققهالالفايسالمانهملايدخللمالمهانمثوحئسألأتاال
بهاوداهـعةوآلهعظماهلبردةاحماآليخألكسباالواقمثامنأقاملانثممئةأهحن
رؤةارةقفىلألسأثافوابالىدتثللأصذنيماالوغواواشمالرةراتداةدة5

كالثاآلجهـىمنآلتهوفيوردساالأضرصارواذامامىيىقوااليبحى
طواغضاباال7نوةيةاسةايخضلفاإالةلألولاوضاوبموبفياآلجهـأهؤ

دبوبم
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كئهافبهاؤيهشعليهااالرعقاوقدعاتالجدىورءقواهاألمايرجالمنها
جدكيهبرمحهاالكلدطجودقالمرالجمنايفمنمىأوهىطرينافابقيشمكو

لحارآنهلوقيبرنباىىهلةصهصقكيوماابءأنافىمثلهاقديمبقربهاماهى
قحداىسا2ذبربلافىعوكطأيفمامترهمةرولماكبيرصوذاكاذةأفدا

دن3أوأمالمعاءوبةفىالسأمامحكبرماذكرفاوهونزلالجبمأءلىفطوفورات
ثهكئيرةهألوفيهماديأقياطمانلراآتثاربنا7منارسخااهمسولتفرج

طافةاجمنقنةتيىنماودوراألهافىغيرهبذالظءشالطلمافىرةلثالعصا

وءمألروهـاوهعىأاطأاتةقآللهصصباةاشكاوءكركلأاكأرابخلافىااروأيم
انمجراهاووبناولكصاجيكغافال6ااافيهاقربهائركدئاسبماإأنالسالب

اسلاؤتبرعدايخاةتجبرسقافاصوممماضكلرءأبمدسإأيخا
اناثمضاأذالشانادلمطيقربءنونأأيةسادوئومماراثهاءخمن
ضو5مماثةتلى3لوهويشفثوطمذذأكاكأنىلدتاناالبابهاسالىمنسالىة

حمفهـوبىنافىفناداوقااالطليةاةفيهنوراتثفيأسهمفىيتدبرونسىأناممافاز
ق1نحيرولةالدلدضأنالسالى3اساالعرمقوزيراأنوأيةمانازلةفىثأا

الدةلمحانيمباالاالالدولةأتوقدلملالدضثىإدةلزابلمؤمذألبلنعدوأهـةيىط
ؤآبأضحاديئالىأشهنوالدةراأصلقاعفوقعحلسايبقطلىرازيادةهو
لخىلدافىالدةاكةيهرااليرفيالوزأيهاانلطدهمأصقالأنالىايعميايرةبؤ
اماثئدفرةءناتواإتالمرأتأخدأأكلرنخوهمأفةالذكطالىءنلىهاووائبعلم
وأنهءممااداممائئ9سشتلطفياوثاتكثفىذالياافكممبهأقلإاذانادح

فىأولماالمجيلووضحيهيأخذونأبموقالمهوهادالىةملماافىاألدب
كطيدةفىإماالنرفالواوماالءإمهوأماسأالىسثافثهمهماوشهرااة
بممضثاساآداباكزمإلماناسلىامنبمنرأوا4دسهكأالىيضطرارأنهبالوجشية4و

فاةاألاةألمحمهنا128فاوماوةناحمةءالدفاصاءنءايا3داوقاكاالكرمقزببا
الدبايملوفياكاخاليتوقوقاطبانأزئيماسميهمافاجماكبسهلتاللالمققيمس
فوالمهـمكاوكأنآفريومماضةفاوأبقبئازلةاكاعاوكاال4اةاافادوافا
سنابباسنا3ضورناألناصمةبوائصروماصالةماثونيكصيندما
انلباداإمضانمحنىدناقنىألينساطاالااللتفاتألمجباالوزنثهاصأ

ثص3
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ىنايوقفأنلىاوامااطراافىممحامناصىيزدنثاميبرزثألهاهااليمإشا
قلطرثافىاضوجلأقطفيمؤتاأنالىلىصالمحناأالقثرذ3وأمصازدال
النمالبااحماةلباسناوصفةلوةرؤملىثعثىدهممصوفالطلافىءلةألراسا
اهمقمفرمؤمةتشاقيقهوسمعهاثرببعاكنؤنأثصلاالىأجملدسيتكهوه
األرمقمرجمكلىارزفاءهاشكوكرضاسدةدصلوبسماوفىوأرضمهرلمففهددانهب

جلوسكلهذايمبناؤكاالبدربملالثمافىالمحهؤلصعالمائدةوهاءواوموقهثؤى
تكاهمامثطثةاطفىمإقرماالرمقهمءلىوموأئقدأسيمقيوإءكهوسافي

بئناربميصربةكتابةآلبمعغكمسرصينكخابىأبىدعةاءىدألتمارفىمالرزرا
قايضعنبرفئممهالىجموبقربىمب9صمابهءيرطممايلفناطثابةىيخثنهنبداقةاة

كصمكلمصافىيممونةئيسلىامنلهمالذنالىلوبلىاءلىؤهطبأخمدل
ولياسطرفاإنقأألطمههودائغصسلى3فراصماوفماةعهبةمنصوكرا

منةسهمثالط4دالمهورابملذىافواألرعقاءلىهـاصلى3االولففاسلىا
آلئياثلىااذعولىءفهأهراهولذىاثمضثبنبدرجة4اهىأيتنأءلىض
نبمقىوصلىائرةالاللىأل3مصلماءىىاالىدفهاصائألدرجواوفامةأ
حباماصحتااوأقالموأةهـودبكؤكطكلوفيهالثمتطيلةمائدةهاههاراسا
فىءرأاالءبئفكالمونة4كامرلصوصس4ءدداكزىؤحىألفىا

وفيفربىالمةاامبميسسواازالسسابملثىااالاجهادلمجطبهءنالبإتأءلى
ةةماوإثوااصباسفئىلهكردآكااذاألتمهرءينائةاءلبافاالمالئايألفبوأصا

أفازلالرينبحهـولؤالةنالوقووجمةساءعاةامهاثممكاأأؤمدذأفىلمجاحماأ
صالىالفىلىماديربيسرحدكأجمةأاناهوفيمااهااافممررة3ما7صاآلرىبي

لميتودعإبقرليبامافىقىوكدقيهااإلءلىأحدتهـمدننحهمواسبدون
ولةلد41مئوتبماهاكلؤثلهألماالظهافهوبهطأخةاثولىاالىة
الىيخالمؤىبىأقرئابميتاةبيمثىمؤىلسهرناءفىمرلينافىاشكالداأالن
يراالجهاتيثقنالظنسااشإفشنالانمهند2مالفىاليهااةؤآلفاءك
نفيتهنهـلهاالاضماإءبهألوكءطففةاالرمقالندرليمةةدودصالطللي
ايفورلؤلىاااوانألىطثااشااقربةفاطللزلمتهاو15ادؤيهالميمائأجولمرا

فىالرتلؤقفألوةدممطعشذشاهمسيرألىاالميلةءفل6ئالئةاااساعةأ
يو511
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منطنزاالمجسميربخكرهدمافرفمانانشماالمهرصىداأصصرءلىالىنايرعنثماوصألمى
والمماهـللوقتوارملنهرعراأنلمحالواضيقةأخشابعلىصاةؤمفااوسبرنالالىت
ارلؤفازفالىافىاافاوأنفىراغامنألنوى41تأناافىأشوء2زاةءثمصنازل
صاوب4تشمىوتةأربعىماجماثالكيىصاآلامةءأظذءسقاسةوابادةهى
يرأوزذررؤبرومؤ3كأدساص6كااممارأيثدهثوباآتاأجمعاانقايل
ددذوعبهوءهيتلمحماءابئلكلهكأارمماالخيرفاوجدجدفىىللاساالطا

أنكاد21ءدجسوروهذاوعامهالمجر6مما4قنضاروصثبرةااهآبالا
نديةفيللبلدأراأناالولىفائدتيناوذلحادااتهـبرعكنرقاونبم

ترابهمنبمأشومااالرمقتجفافمجصلولهساحم8ألمياايهاإنجذبدق4افذك
منطألءفاغالضافاىمماأهنمفيتةأباداأناثماقجمألدوأاأرصقبهثلتيهثيرا

مناقدةأنتاالفىيمتسفىلقواربائلوتحاحاأثرفيهطبمشهاةءدتركااالداء
ررممةحىجلساطىءنقغانجارجهاعلىوقرقبالخةمجراؤهااأززذأكامفنا

روتاوىبصامشبءفىلاأاةاامناماسكغاللؤارمادواالشاادناضكوءث

يئىررطدقثاإلهـواوغهرالإافىمأمنفةاازمنإفساساادلإلهىو
ؤنقةدالىاونهاودراطراامامهالطوبهههاتدهقهطصويرلةدهصاوءفىء
صاراإالونفافىوهألبصااالغؤناناكاسالماإلءبوااوىقهأاساغورا

ممقوفةنرقاسالمدنهالىيارسوفىتبملمصاتاسااأنيهااذالاللىويمرنز
آلبالفلمحصاعلىابةبمخجهةاساادقفىفىالرايريآلحتىناالؤاةالدةدثضزمنا11

أقسامدةعلىءبمساطءمناستقراالومحلنىنةالمطعهـافاءخأاغايةفىؤالط
منسهمةربمغثجيمتأنالىاالشامدأألىنىيرةةببامنءينلاساه11لنفمد
كأموتمكلانثمألذابستشرو6مالمحقيأءلىقنمةئرثمبمآالىفلأس
باداألاعوبمافىاليخرثىؤقهوفىاصاهاةأتصةفيهادءلاالبقدرتماءةلمشوال
أصيرةاالالساءنبيهاوأبروهوغرارقاءفىدةءإاوهائه3ةثروصاهإكبد
صكئعونهاماثهأنفقءازلذاتءوضنفنماشاالسناهاءثرلهـبماوقدبئىوالىالءار

ىلذاينلوزبرصجدنااالتبالماوعمافااانوالنالسجهامرفىوايونافنريم
ادعتثمدهنئايعهنثثصاهصألةارلدمتناسايفىإفى8شكابلهالامادادنات

يانادالجةبمرىكبتناكةمأمورنضإحيىأبومماجهأاضأصدي
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حخاللى9هناكىوأحدتادلىدشكالبيتيتفالريئساوأدبااوزيرالمذكورداقا
داألصسمتاررتكنماصكيابفورلؤليةليال5يمانساعاتىاللثاةارتلفىرنافامعلىا

هاكأكوكأيرةثااياطاهـاهىءنءدشماافاذابلب5المتصاخمغرإدإكرةاءلىءسرأ
لمسااأافىئءدنادأغرلبهـةأوالمان8ثإدةاته1ىدثاةلىورةاءلهلمئ
هةحيمالىاثالصلةنعاظرجمااآلجماهاءاانهفانبةساااةءولالوةوواو
سارةحمنلضاوهوجداشطبهؤتخةلموهىالعالةاساؤيطةنايالهاجئىلبغ
ثربكنيحماهطيوسطلىأربروهىاةءنىةؤءفىصلىادرومرقوشةمة

دوأتةمقياكنوشاغالنإثاآلجهالرصءناأإفاغائرلساماعدقاوأسفل
ثاءهاارةرهومنصذالتماانملتنهاتصالبفىنقلااضاخةا

اكاباحدىالركماءناساتفمكأةتدمماشااخوقهليالاألنةقبهومعرقهم
صكنرسكنلميالنلقطرغطووبمكدمصاهالمورمؤصببكلوءتفسا

ااأيسةةأواقءصاأمحكألنانءلثوةالفاظرااءبعصءنإنالاواطاابؤ
يهنمالثرقاةجهباداكللحآرجأضآلمصالصرالقاهأوواترمبإخأر
ساتوصالضوقعلمساقبناءمألطحو4ئ4وقدماعهاارفىوألولىأالتقانافىتإ

اكغييرةبمتسوهىةاةأيماييءلاكااصافىؤياظاهرايألنأؤاوأق
اءنفحصليسالذكأصداافطدحمغرارهاوزإلدةافالطاسقولىواقاكااثرةكه

ابنااممشه4فيادوالسببنمارقوجهفىءفىةيكلودىامهاؤيهاازيدوماالضاالت
فىطبئنماصدعهـلتىاغيراالرعقالرعقالتبدبيزةجاورأنبطوطالطاطلىوط

لضلىوافوءاواليوفىوانضانه4ثصساواسرأناكيصةمنعلرنااوماسدةب

ثاهاناهدسثهرلانعهـدهـلمرأنااعةءنؤانكلفالممسبرلةواليبهؤفرويرهتمة
أوبهااكأصاءةأوفطاتهنإءافىنتواءسهلاقاآأالرادأافمقطعطولة
دهادوامةممرانأالذنصالساهواةديعهـلملذىانايمماوبميرالرمقاثارةائ

شداتفاغامةالتصمالألاتجهينتحيمعصمابهيهماماالاىسانةوع
نمتمهاةوانهـدةارقطيعاتءبغاعتبرزائدفوقاعتبطااجثماعيةمئزال

داءاواداباانيىليسادبادفافاذاءوؤيرتافىاةوثمتاماانبئاال
صذيبوقأذةالظيدةدلثهفوإسعةديدةاوأمأقةمضكةلقداامرقهاكناوشعة

المسماهشابهوضتيونر4صافانهرعلىيكترقهـولمحضآرةوانلساأخألق
كرمنا
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يرخراكذداونشأمنمححدداعقهبهونلماكلصرألىنجةاعوارمقمر
داؤقوحىالتفدوبهأزيدمنءدممفرصرءوىابمانبوءفىوىدلهيمء
ثرةصمرظمنبةافىابمنكرصمولبهرالمذصهـررناتئماعندلمنزهاآلولمحتهاثارأ

رةؤبوسطهاصواالرعقليهءلىميةرظةملىجياسطوإناتعةءلىرفمانبلألصما
زالنوالىءممىصابهولرنبالينهوءلمونةانأشداالهأمماهدالصأارخانهءةع
وفىبفيريشاماثيافاالحلىوداةأءكليزهالاآللمافييارتهإمدزباوأرافىصزاالميهرسها
تصآسقتلذىالاالقذفى5وزدزيميمدكايززاءكلعاإكااتؤأرداوبء
بونق31الانمهـانمماداغنءلماو3محتهـرمادهودؤنوسادةمالى43ثة

فىزألظوممنروقفقيمدللقذحلءلىوصساكصألكلهلهفلذلكينرخمقىكهفى
عزعلجبثزهآضفىمضوبلجيامندةبادوداسوفىإفوأنرءالماالنلشىاعفعز
كالتمغفىسرثراإيمودباكللمةآلء3تيىردصاهـقهـوقصياهذأدنؤص

المحيعالنفةمرآلقديمةنالمىبقربهساعومازامبامذاتمةو3اطةاسارزة
ىءإثزهملءهاالقذحلةورجفيودتقصدباكوااليجمض1رابالرخاممارنممن

أقاربةقصرأابادمابانأوءناكمنبردوعهالرتفسايدررشهببرديمتألىوساهةألى
مةأيربمطفامنومكضروهوؤصربلىانطاتحهأغابلالبإتلذىأ

فحاسولمحضامنسدةابلكىبهئيركذلةرقراوجأخلمسوفياإاظرقفى
المصورونفاتعتئالتقياغاشمايركلهافىالتصماووعدامليونءنبيأنمضبهوقال
رامطفىفاقالاخبههمنكيرءورالمماوااءنمصاهاوعبىاتكلفاقياصاءن

ثىبقصمقمرإناهـلبتصولؤأسفىواأالووضورقبهصدبأشماطومخافةس
نسرراالأصلهممابغرثبيرأالوقصر3وهناكوءةإبرالىهةدايالماصاءة

قصردممادلالمراؤقءخمكللمألءجوهالىالنالءثالرالالثاللمته4فاشترىءة
األيقبالىضاممالساظاهرمناورنيةبتجةكنيسةساعرتلدااائصكانفا
ومنظنمالىدذالمةإأاليدةاناتاالسطوااءنمناءآلوصىأتقاتردءأاالسو

رعثألويمعةماقبةاطعةفيواآتأأبانةأبنافييععاهمافالبرانعشا
نوءفىناااوبترسبوفيآلوهاساساردةآلصهـسابأفاغووترءث

دةمادةباصاوأفبةامننهاانردأءفىإءومةمنآلفرابةوباسةالكن
فاصاشبمأقهوفلىالهلصاصاااألسهباادةااتههطفىرداتدآلوقدايثهةصهثال

االعخباروةكمحة22
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منلورجىهارإلختىيرزالىرزاةحونرىأدااينبرالوزافىدضلى

فىوأدضبالثمطميهدالواكةمرأفىبىفرئئامدونويهتزسالىسةآفالجوأأ
إفقهواباالدواانحوافىجيدةاةمالمحريةااينندسبهتجالمهـالى

لةكساكراظيافىفوهـثميةونمماااالغةمادةوادةكرافنرنائرءممارة
سمادئعهفيودامضأسائؤهـااال4رمبأشماوشادينياذذاكامهااضاأملهعحة
فئرااطفىدثساوأضمرحاةبادىاالمجاسةباسرلىوصائمأءدباثةوألث

محاسآلزاصاواللثدقمااافيوالعثمطالثعالبدهمحتالا
كبرثماالسبروالمحسأصاالمجاحاةبرعضوثيألبريازارلىاةارثثومىدإتابئ
ناذيعةوللىتطسهساعباويالدأروورضلينداقعاافطةداثضةبرخامناث
لطماياوااججدليواندالدوهالالسووالدنصرلىلمانياواباأوراطساأكثرعالعرنفي
يسفبزاءنإللثمطينخيرالدأوامصردفادئهمصنانةاللالجائرواكلزهنانساواوفم
ياىووالىاافيوادثصامباواالنربافىاذصهوررسعلاثهاحهادوروىدجمداالوا

يراءبساشرازوآلخيهالدفيوالولوءألعةيم12فىءةايسةزثمطومصرواووأ
يطاليااألىةسايثمرةزاوامنفىطاكالفبمفىتشارافولعماعنهااتجعدممنرهوغهو

رلؤفاثوأقامفدمكاآلثؤااةوااخمالمورغصىفىثسيمزةلخصاءو
رنتثوءثشادةيراالسهزبولقبالصكاافىالخصامفىوالنالرثالمومارزحه
لهءدةةموفاحةويميآلومعارصظيرعفاتكرجمةوهوزوأظاالرفا

المسافريناحدسمنازلدفافىفيراقامتىءندءفىنتولالمساةحمئارريماثل
تقرأ5اأنيدالمشيجمازاارسمشاباثتروأإضانيماسةألضا

انهبمبهسغوفيايسالمرمقانألونجمهالفىأينطلمجمبموألممخبهاقالرتقريرا
بهرااثاحأرنأحوأكلاالالمعلشآلفىبترئيبيدافعوانهالمزمنةمقراالن
لايىلةءثتاالدوثرةوان3الابرسهنىكروحنأاماالالدمنواالثررنءءأ

مارايسالردآقارسافىتإلىتافىترفيابضتلغرأطلبئمصدقولقدالمجدوى
آلءلماسىنكلالوداالدفىاةمصاماوقيلالزمنسابهمافرعمماحة3الدؤريئمل
ناازدماؤانشذأللزلالنولبالائاعدنافئثمقدطراااذال
نبرأصهافىايةأتاأنفىاايطربهجةءر11الوازدادااعإرادماثطتة

نهإلقوالمنإلهبرمىبىصالقلىعنومجلىاينفوسلهلخاينناح
بداخ
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سمداالبححاعلىمشمعنابهيماعةضرىصاللىايإكاللنجلقهوينهوبمح2الد
بقاالقدأنقثرلناااتألاالنالدرارىولءنجخماادأاالليبسار

آلاتوثااثلوجإيةدبرسبالىاخضرصنشوتاسد9اراذثىاإمنمغ
لىطجداالةئااالاكاللمامسففمةاساطإسعاءاكهـهساقدببالواواالرمق

الهذ11جإثاليااهأمهولوسميوناعيخابص8ءناالميفقوكلرثباالرمقاواثارة
يررآلفءلىفياماعةفنصآل4شرألىوالرةثحرةأنممغييرأتنمثملاررفىرةلىالمض
داناارائرىإللموطالدممطوعلصوأخرىلقصوانشهوايموحذوروتارةثتنة
فعاتاسثألثظةكلتنثالى4اةئحهآلبديعلرنااكاذوفاهـنسالأسلمحالضمخة

لذةن5لهيسدسرأاأتدنةهاااباوروأجبالفرفىلىاأنالجمسالاوعلىالمجال

ضأتردهدعتفىاالوفىآلةاطافىالرتلررفىوالى3معييهلوءلؤازىء
بمنهاذدفانأاةافىاسلهساساقر34نذاامرصنىاوءلىبهأمما
ىالالهسبمنصدةاالمهسؤرةبهزداالسإثاجبتءناساكوءنأيمءىاماالدض
اغهاقينةثينوأراألوالخىاونزيرلءبرافئبزالاندادبلرالى11ئماةكبملمواة
فيض3إالبىفأوظقةةصلىاكتفةثةدسهرؤءمانماكلأققادفزرلاميرفما
طءو1وبداإافىااةومااولشنزتولمهآءآلونسادالوهمزالفادانإوعاولهبمص

إظدكللىاوأعامماديمءناتاايهبلةبصتااينهاوصارؤهأبةايمآلصئهدادةوهى

يهرهادةيفاقاتالرساؤخميمااثهكةدطاإبوأغآلنززهاتءبأيماددا
صمدعالروقاؤثاوافاالىالرسارةأإقىهـةناشثاصإرةصالمبرةولثه

إكأسالاأرا9ةمهـةىساواسمااةالا5آلقهيناويمماهـاارةإخ8إداالك
الىةلاالأفىءاةدبواؤافىهونتانجحاألرتالساإيرداودثااال
ادالرهماءفىإةابمابكرااطاذالفىورينفىاثرناآلمثملماسفةالررلفيونا

ىةالزراءالراءىاآلفىالبناينؤآإميروااالليمقفئثاألواراءالىاناةثرة9ء

الافىالبنماراةذالصوفىإاإيئوفئ4فيخبااهلهأرمقدمما
أمهءابءدوابرشمحالنامنالةاهورىإبهحإلدلسثأنلأراداللدماوءبهبما

سجثراقىاسوماودخناانسصيهالىاالجماردإثساربدهنء5االيىؤاالؤق
الؤقاشفنعصةلأفاكىزكفماأواالطذلمنيهماذكانرالاثهمااسضالعحماا

أنلىاالتلةبلمطاماإةاثماظفىراشهـاللاسالدراكااباقرثواأةال
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وأتجوأبىأالواساالبذفاذااليلىافأدبهـثوريئلىاوقصأفىالناو
هثؤلمىاإنفىاوؤفاتعلقالقمبادسلءنجراككرسبقاسامارأيناهبصعمق
ثاالجهطعجمفىةبثمةكبااوجباتاشاافيمترىتفامدقاعشزيدمنأز

صقطيمةهوسابلمافىولنزوعلىأوبىءنصادلهـواردولافييساالؤممنمأةيسة

فيهمافلدعرداطقضبانءننلةطالمحدلدالمتنهأعدةقفهاءلىسمرفوح
نزليانالىالجتوسبألتفىترحطارفاإنلىزضئاإبا9دةموؤوانيمهـةراصاجاو
حاكراراداأسىركبنماثمةالسابهاالبادانفىلطماؤقفحيمثوفعاالفىجمرذافىرءإ

ييرةسصهفيجصراييرلهمنزأللىالفياالهزلالمالةأدةالمصيبرةأجا
صرحأاالمنزلالىف9اواانلمتحماهـاوءلبماكافوفيآلءقكافةلىوااأح
بادةاصاتهبوأكتنلآءرصقىلالطنتعاتألءفافاههـسسفلمالمئزلافىجمغاوذ
االشعصاؤمىوءنقامالمواكنساإموا4باالافىتعاناآلذاترءخلعىولوء

أنءنمملةمرتياءبزواخبهكرالىماطعةااالبمءيئأندجقاقىأن
قاكةاااوءسايمسبرواقاتممهـامحفوفةنفيجءأنةطرقهطانسااغس

أبذآلوؤوقهااالتحتمالىاجلاليمشى9وئةفاألصةأوالمجطماهلباأعدةءقيسقوفياءلى
لمارقاطهـأواساوغيراللدوانيتاالىأبوابخليهاوانوروالمساحلقمصا
لدوهىمثاماماإكأاابطاابماأخرسوأعنمامافىةهـصصايرفيأواكلبال

آلالراآلبههكرواالساسمماكننبيوءالعالقصرالمدىادلىهافىجدامئمعه
فيالمساؤسكزلإرودوثهاليءفليروءنقبمطرسطهاوعهفىسالقهقجالة
وهولبلدةاهساتهيجلتراتقارأوأتىلفوأرأتالبعاحاهلمسطوفىففسائزالذى
دةعاألرمقإئرةيلدلمامنتصفطفىبدتجرىدمنيرةممؤعألثاتذصكبة

فىمموفيلانءنطائوسرهالسيرإليهايصالايدونمايرايةاينه4يئاطواء
مةأثدااالذءنايماالىصمترحمرراطسايقاافانهـلوادهاعةادارةثعي
بقذاتيدصهاطدائرةءننجهاءفىوقاليهوناالدارةءلالتديفااتكية
طهدونآلبمالرأانايغ4آلوثاررااثدائرةالدارةصادنىهولةباتدور

ثملةالجهـإظأنمأراطللخهالشسهـيئالطوهلةالمحاابلوخفسغندواهومؤفيهاسى
نهأتأبلىلذىادطايماافىأركهءآلراجعةشميرإضرأنتءقي41الجهـاءنالقى

شزروورءآلءلىممهـبالطزألثإافألقلفناافيمتجرىئامأبئابئألأنأليفها
أيرةد
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نفبةكلعشمفه5صحالةايئاطراتعودالىأنلىالممىااروفذتسعةافئد
لىءاصهيبهالتفى9أطرق11ذلاءبوسعقضابادواصقرفىتهها

رهاوألمنصفكموسكلىءطحهسماداخاهااحمةيهظنحوالعىطباذيربهببرع
فىقفطفالالضالة3ووبلى3اة3أصضأكرىيلهيهوسوينفرسوىلد
وةاالؤدلمحطوانزولأواسوبيريفرأااباهـمنايقيأللمولممما
كانااألناذااذهىالمحمائةالفرنلطتحزئةمنيينئألأكطانتيمسثحؤالئنةلز

ادااتاعصادءلىالبقربراافدأرااذجمغصاقراكاناذارأماأا1
بهاثيرلدةاماتهللاثارغنالثقلطبءدصلىقرثانااكارافىامتدادزال

لةونؤببهىمنؤممماقانالطاحدىفىضبهويمالبلدجظرمماومنيممثظ
تزويضهفىموختجمهـجداكبحمسنوقصالمالظبمأاقهواكلفألكنأماله
ممايهةةعدقاهىيبلدةااتهكانقدش4وحواسبرفرشخجهوبهوااللوانبألذ

الجمهةبهاخزنةاكصمخاأورجماالنحدثطالبااصلىهلىاسهةاردوالذىا
نظبمالناوأإلأبااتههاأيخاافرقجماكضهبانعاتدمافىة9ادسمنا

خاتلمافىتهأرإفلةاحوزويتباالاأفرأدالادأإكاثمخزنةدئمامتلمطيئاإ
بهبءذهمكلاهأاامنوؤإيلالالىمنبمثاتامفعمةدجقبهاةشيؤئة3الى
عاالمنآالئمفىولشوأمثالثااالهفدواصساددالفيتافىةأاا11

ابادةاهانهصالىادأنهيالتلديهيئلباةيروأؤنءفيجماناسيمومنلمماومن
وبهسابقاساأكثربهسارأئتبمانانرنةوزاثشوأرلديهمقوبأولمممعاؤ
ولمايقصاااليةةنؤلمةهذقفتاتبهأما2نيمااتذألكرا

دثأعنسداقيمالااهاسأوالهـولفسامظمقةاجلىانهاوسقفهاهوجهـوناديق
لماحدةوالةمدفىسبالخصدينقاةالداهاتهانامنرثمبهاثرفيدغتثلىففمد
اءالملذالظولىنمرأحوءنرشذىلفيافىنحدعآثرثكرابعدةاللحلةكانت
موففطيمنريدهاولائاامفةاصكضرهءلىاكلالىكوبتدلفةمنلىزلمدجما
لفيااكءنهنيختئلونكلبلىااثحىمزلمهـفىثلىضفمارباأمماخدودكافىارل

اثسبهقذ6ءليالفىلظابعلىنةلئاالساعةاؤكبضائيأسافراالرآلاافىاءافىاماا
ثصيرفراشالهأنلىالسهتغمسطةركل4هـويرافاطبمسفأللثالهسكدع

لىيررن4كلالمسيجهةالىمافيهاموأباكبالىفياصثاكنرفيوقدة2ايى
ثص
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محللجهومفاأصدجهثيهئمسنراحذعلالىهنهليدسالمحدعبابوسطدلواالءئ
ودهلمضمولاالماشهيثزلوذواناهالماهمنهمجرىإكاقويخفغإالهذوأيوبى
لهفمأمرألةأدحفىاوفىثيلبهللسالعهناكاتتوفىاالنسانتيستطبصثآة
عهناكيقفىانااالانحثئأالؤاللىافىااظادةمننبهـتيدةوما
فىجملةةأصرفةبرالوصنؤوبيتااديلمناعنانمارواحةالىبغابةئهحيا
لىألصالةاوقضانواذااالئفومناديلالشابيبعضالجلدنرروقءكص

نإاالنصحرىثالطالقاهذالولمةةعبارجهتنهيرأونبنزواعاالثانيوىبالئص

االصوقتاناداانهابريدفببمصعايهاليهونالىفقاخبلركيا
امامامالوان4فنجدفىكلاالصكلىافىئزلالطابادالطلهقنالمواحدئحالافيوو

اقاافىالصذااحةالستربانأكلطعنارتالىوكأملمانرلدىشتةوالفواكه
صكةطفنحؤصبعدكليقفكانوالنتلوالرمفرالىتلنبالخوطأقبمرنيكم
دالورينقامصابارامزلدرمااليةااليطولقوفهكيرأنااباداعلىساءآ

مامكماثكتاذاكرهاالمابدأوااف11اهالانرجيةألمأخذااغبرهيركبءنمواالدة
ئلألىلغاورفيقفؤاأمشااوفئفىأماثقماثؤقاولهاأطةطصىاالتمجينربئها
صمنادىىلذاسادىانلكذلجبحالرويململبفلبأوأذلدسامةئصف
أقأدقاعهذاثشسوابادالذاىذادإدسةولهبرتهافعأدراقيؤةد

رةضروقضماهوويريدالنزولمنشقلتليراالبرابيفغويقفكذادقائق
قحمةءطهأشاههاالمنسنىبالوضاناأالسيرافىقربناواصلمجللىويرجعوذء

الهرجمائهرايفقجازفىأنىلارف7دعبادحواانفاقؤقوزصوديئيحبريلافي
نامكئهءنأسوباوفينعفكاولوهالاسيهالمناادونأنهغيمقةعريخدتيآلرءيخىفيه

لشرقياةإحالييماااواأفرابيناطدئواقعبلاذهفااسةالهظمشاعةسكائب
ليديدااهـقاالأدادواوواافرانساالىتراةااءألساالاالىرمااالىيةثألجة

وإمداأليشننالجهـتمثثثغلءقنسينامنكلةصعاتلاصرقبهقوأعلىا
أسالشعةولهطانسال4وامبمطبمضمهميعرنلىامااتصلاتينسبفع

نساغولهمءسإماريفئفقدااةأدسبهضهأراويقيماليىاسفواوشوبرفيهتحيءا
ثروسااماهمياالحاصبهاامجخابمأئاوريإتضرالووسبعةوأماكنويةم
ماوطفزرولبالدباالزمخارسأألثاذاصأسالالالبدتلالىأبههرالأكا

اس
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نينمنعالىأيطاليايساذاهبفراضمقبالشواذاجمرلهمهيئكأسافى
ألأهيهمتطؤجمالسيموشعةأظاةوادىاعالثأوآشدادهحمينمضاؤ

بىارثمكلىدجمنبهنملمداتأنعثىصادةالنمارقاداداالثههكهةإلبرواشهءدا
برايمسإلؤلرنيأاع3أنألىنحارنامدءايهيفىعكانالخاقىوزصاخ
وأحدهاةالصرفىاثخبنةفيابماالنردا3يمينالبردمناشدةىكابايدوأيظقطما
اأرجفانفإللماثضاسءإلامناثتةلخدعاصالوئل61لفرالداطنسته
جهحةارييمنموأولطدمودانلىاماوجانرنىووفاأامنشرفىفاف
فلنعدهنشابؤرابتدأأالسفيماشاهدتهارالغزلزلقالاألنزلنانسافرأ

1881ةصةيى8931يهااعسدالهسافافىدايطاالحاليأليصاباالكك
هجربالمرأمىأهىئازىبرنداولىستذاكطادان101ياةروزدث
لىةاالقؤآلسكثفىثلبىباداةبثوونوسهـفهححنمنصامأوساايااللشز
االولىأيصسادورسوهىالالرىثرجهتثمماليلةبتصآوأقأهاهلوازم

دتفياألهاالثىاطديدةبنيةألاصفحارقسيهانوأبألدارمنهاأكيهنهاو
محو3هدفىبرلؤساوؤافىتلؤثجسالمجلبموأقتصعتهاورفياأنتطام

أاوندوافيلمإثياثرةاءة3ارشظاال1ابمرأناضكايةفىممالن4دأماسط
ارةبافىبارالابالنوأعيؤنسحسقوعيعهاأشرسشئىفأللبعضمعالرمقاتلكهيخ
وفتورناسنوجيكنمشؤيرشظبهفمأقريكااالشاذال3وفعيألونجمثيهاالد
لذىاحمرعالىدمهعيهااهاشنمألاتاثيعنركنابفادولا

بثسيرونشوألسئأنرفىاالرمقفىلسبعوكم19ضون2ويتونوأشصارات
بيضفىيزرعونبرأرمدةالرمقاألنقىمجبثاوهذأالرمقمنماجفلمحرثال

دمنأماالاةنقللثرةاصةأصاألنألةفأحثابكإقولدأاذذاتأبر
هطثئاثألمنمقئافىتؤجهرلوئبطفىلةايقامتىوبصدابيةإكرا

يناتحيامنوئهافئىيماهاشةفالىاالائهاكاشتهرساماايهسامحثعدة
ةفيإصهااخأللأأتالفممارذافركلراوبؤاسالبالجافهلهرالكتئااةيلىثداأفيم
رأمنأوأيثسديةاهىأورافىيهبمراأبعيدةءنابهـاتاانلساإإيه

نجهودأاوافىآاعانرالناتدمنافىكلباراتبصتثفىيمةأفردمس
كناداظنىكللحمبىأفاقهاوانزلالىبهـمةأرلنهادطالدظيمتغبناممنأوفياور
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ئالؤوبالىتهسولؤهناكاالقاهنمالاولذسعمافىأدانارحالة

ةمدفياكاماراءلىاعدتثمفيصرةمهالىتهمثراحتىبصوبفسبقلصرالى
أهماسافاذاوتتوقاثمثإطاالمءاتامرماذذاكءمرمقءسا3دؤأءالنرالتى

لذىاةدئيألإةالملماوقأباأفردتوابةكرحضراوأاثأطابآلدالنرأصمهأى
يمالىرهبمؤجةطىوسهاقنجهفىلؤانهصهاكاؤنتجة3والطانجسغاهـهوفى
المعرمق9الوأماالئحوزغيهةعزسيةوهىلغازىدانجارااليفاداصرعةيةبدحد
بروضاصصكلأصهذاواغكرهذفىالامىبارةمعرمقذضآهنفهوإك
قضبانفىساريةاربائييمواةباتلبرألىنبرلةفبلباوشاهدتأيطابمنعاقات

غيراءنعياألوقوفالمحصوللمرأدانمالمءأكمقافادتكراالمحديدايهنبقطو
بهثتغألوسالمتأيااأسموئمنهاصذؤيماببلغئىرايهناخيا

ذصف
اأثامااثفهمثفىا

لتنعهدأالبضجمافىفئفيشسبوهىالجنوبيةلأمنياقسمابطاك1سم11
أنماوؤسهاالشعزتالطمثوفئاشسفيى1اهـثايمدارةآلبالمالدثااأهتعت

ةاأجمثاق5افىإجمراالءيقاوالمحوبضرباأساوفاالغرالثال
4سبمنثةطلئرقالىابميلوبافىاكاللاثامنستطبلثىلىوهى
االنكالةئاهةفييرةفدماأصابعفمنتوعهمازؤنجالةذاشمففيمة
منءرعقسال3الضنئتناوزهبزلمجيعرفيضيىببنهماخالجبيايفصلسيى
رررجةثينالؤبيةاكيضاوباالىدقيضوكتدبعينوأردرينةوأرسستة

ةإأاالدرجاسءدبافيمناولاة8ىءمتيوافثمافىاصلمالمنولثدصينو
ميلفاولهامونهايةقادبفسةأدرصمرةصثثستةالىدقيفةوأربعهينوخمس

جهةورناجداثحفلفهعووأماعرضهسبازةرأسالىبألنهمونلبألضمنفىذ
الوقىمبينوشنحومائةبىبخواجههيالومنوسئنوكثثائهفهالاك

يرة3كبرهابزائىأدشهرهاوأألساءلمةطفةيألبننحوأفيالمسطىاتبرايعض
عداةثوسطلاشاؤفهـىيابنتلىفيبرةممقتبافردطياوا4ةفيفيتئرقا
اجمفيناوجبالأبااأجمالكلملألةمففبهاجبالهاوأماوقمريةدشدويتهاكلةرربها

وجبلى



روفهساافيماوجبلفلى0359أمحراماسكهءلىءوجبلصيربرزوهوأعالهاوار

نرسةمجيللنادجميرانثافوهةوصارعوفاعندمانمانيةءنبايهجبالمدة
لطزوفألوقرسنافوالبفهـثرنابايهئهاقىءااوأماالجمبماافىلملميالزوبشا

يهرل3133اعهياياواردسينحافىاوجيلرواءمفاء4أرالذى

ففتاةءةءالاتهنجاهالقفىويبربزائرفىلثزالعولغائمداثنوا
رتووةثقربىامتارفيكاساوبئةبكاراكبرذفبئجبالسنابلهءررةوبغرمقاأل

اتعملماالنهاايمصيهفكائهرهافوأمالمهـوفبوفىدثصثىبهانجاداقؤتجبل
مةبميالمحرأسيهلذؤسبراوافانبنهالمبدلفاصلاكلربرمظهواهرابهاقنأمر

هاانحسارغجألىقاطةلواأتراواليةةديموايبزاوفيهذءلىاطونيرأرنرا
وانابهبيرةاقوارباليههفاالولاسولصغيرةاوادبالةالالسفناحلىالشؤالها

ددكلبؤإمنفناأالصاشنهراديمنمبهجويربزافىؤإلوصممااسيزثانع
لفوأربادؤفسملوديفولمزاكأببنعقالثمارهاأيثسهـةفيترعاهصأبهاحمرواال

صكياتاءدةأااثأمىابوأرلؤفرثةساضبينلةلمدىاجمثةأاذالئأصغأرصا
أمايريز1ليولوكاوواوأجمولأردووصوكبراأمىدبفوما9ااةااثها

الماهماتتكلررمعلؤبطىءيثوساالههساتالفىاالجهسماتدفىجبهوإؤهاؤ

ومبةرشهاوالمحالدالهافىلمجفافىعامةمقاصأمنهاايحدفاينحماهترالم
بخوبيةابريإكاألواليةرلباخيربورذيافيشيىانأيضلمستنقعاتانلكولؤجدإقدم
أشداالماكنمنكائتفوبىزبددافانأهوأرمقاتالثلةانافىمجتهديئالصاألنا
فىجمواواالافثوافىدبتاداسناقاثسااالأالنوبااالنالذوضاء

واغبالبأساألككساريتالضرإءبرءنسأءقكلكنااأسكماالهاحبئمهـا
زرةأكالءةليااجمطالطثحقلعييااجممالجهاث7صيفامناساةادبهمابداناايرة3

لمللمتااالىألماالجمالافيهاعلىاهالهمقامقوفييرإلىنااتائاجهصديهذ
ماتفألافؤتالجماتااءنسبمفممومسأدحتواذاعاولوبهاشيفال1

جرلتواامنبواطسابمفنبثهاوأمانباإبرداميلاأهافهوألىوأهاءهاس
سالالىمفهخيصىلذارياكفيرونجاآلماطاطسىماوالهاجهافىوالذلمة
لكيمالمرزداإدبردقانصالثىأ4مردالجهـنبؤواوةإةواقملنوانواليع

2رلقروىأهالثلتلاوإنكمانالصكراوتهبعواالشؤكلتيناألىفىالهئدى
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يئلزثابهطيموزواالئاوالفسطالوالمبرانباالرزواريةالشماالجيية
بهاولممموسدجاوعرولفزدقللوزداوالنينهالةوايهثرصواالصاصادوأقفاح

رقةواشصبارهاممهظوغيرثلةفبرئمبلاةبرهامافىنمأالتاغيوظ7جماممالة
لؤنثاغاباثفىبهرهنقدمطعؤنرهادردواتداففأأالفمارائههوافاع
قصبملقعمنسباوماحواالومنهاةفيكاواظبلىيكنهالمحضليااففبهناناواوأما
لمجنوبيهكذلكابهاتافىهاصوأغالبضمالنياونهااشافئيرجدفىصىاجد
لفالمحربرواودلخنزيرودوابماموسوألةبةوألمعزوالضأنأبقراطرمثر12
ابواحاضباالوحشهجمانالطأوءنراالبكسرالنهرافىئصتىبأؤاعسمكوا
هـاقماأفىمااكابففهااطهيررأاوأمالدبدوالوحثاوبروارربربلذال
رأومقطثآواؤايئةاوناباقأهثم3عهرأبافالنيخانوقهـيدلىأتونسا

ثوؤصاجالدغزنوأليامنأكبمهاطيرأشرابلؤةولبرارمىائامارأ
ترجدلتىااتشمماطلؤسإبهآلهوهفمفضفمةصلةوأنايااللبيرةلةحضرنراعأ
شرإلتافىلنسبهبالخضاةيددبهـثتيغيدأنهالجنزببةالمجهـقاافىثلمحارتاأيمالفاائ
انلجىينصيلىمةيربألبكا11مننرعمنايوافربؤنبقيطأؤهـ

اشتداأذانهلباطالىتههاسخبرءناجمهالدابخيةهطاهـدارناضوئ
واحدصممألألئء اقفيرصالاهماووفيرائيونفاإعراوحدشابريرا

ودوترألبجاتالشامبفتذيخفغوبارلهدةالطصرةاااالرواحمنلمبىأبم
أءكسايرؤبتهاوآلبهئهئهرسبردؤامنالهألكئفالعاماتحبدانمماناءاانباا
جهـابهلمرأفبهساوانأميماكلعلى04دافىأسصيلذاددذدبستطاعافانبهننيي
شعدةمنأالنصانجملصونكنهاولنبضاصثىبهبثةبهساوأمتهمالييهطتذ

هوهؤلهتظفمنماةببايووييترنافاذالظلىيمألجابرفشفسرقإلب
اممافادثهثاساأوأماابهمضاليكويئالفوعاأناشيلىرايعونءنالووولقا

ممطيئألوقرلمجمنهوبلغافىلمجرىاانمحماننيىةسوىةوالغهيرةنءأا3
رولاابساوفيماسلرىمأنالفاةتجفابعدلثالطبنمنميسباولؤع

برلويميسباياؤنياادالمبساصريهشنهاجهأعذجألثؤىبدداطفيمأمذانفما
اصارمهانااباويؤلممفمنيعياالوفىعبلاللىئسىأفطايؤالباوفبهاوفي

إليخااوايزعدنوؤجمونئادنومرنواوقواوااتمدفبمأيفمثافى
لمأمظمه
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فبهامنلمأورعشهءيلىتشضوهوإلدىتصافىافىياقرلبالمداسدعمإلفى4هوأعظ
والمرمرفافاضهخثلذىاافةإثامشالبهاالرضامقهئفيروغرةطلمحادنطمه

دةلمهاضألامارظوصلرفهوالمربهابئالمئقماينوانهالبربهودوااألاالحمروالىضام
صايمرإةصثمامايشغألكااللذمىائئادنوتهسادنؤاليإخءديدة5ط3ؤ
باناناوفىصولي141أووالسذنفيةروالبئبيماةوالالىاهأهـيرةصدهاة
اىاآلارواءدغكأثاأهـاهأفعدنوأطسكافنافىئزثيميمراهوآث
وباسبةيخاةطةوبعهطءاؤوتييىالمسحمسارالقب357صفةاشأخ
سمتانقلهونهاشطوقدئقدإرباصافىاهثاالىعربرلممايمةافىلهـلمنهوا

منهاعدةجمابرممطصواليةئعئهثئثىاااأرةالدباراباصنالايهةولاهاته
باسهمرفدناولاسكذمقلهانوكلمساوينةوآسعةفىاابهيهقضأوطاأل
لمذبدونحماففماطعددأةالنذ3ائهسارزكرمسأباماؤةلكبرمماباتالوالفاما
ارالالنامنالولطفاىبهداؤلةأجمكلوماماولدةسالؤاناالواإداناال
نبهاؤأوطانتأرةمحاو000513وكنهاؤربنوسادنوظمنتاا

مماؤالانأآلاهـالو000363نهطيصاميألؤوقاءدضلمبسارديه
فيهسابالفوأرلبابمروذويهاهـقهاضبانابأةالتىسمياألفيةثهامدىدوقاءيافت

طننووسورألوقاعدتةأثاوراةانأثى4آءمةولمسا005031ا3وءآل
00011طندنهابروإويمصيإلو15اموظصاولمحانو031

ولمطاأل0006طئمصاوافيرناوكامدسادسعهانردموسهأوطانأسعةاو
كوفةأاعدغفىماووإههاسحاوسطاثممحالثاجهةنقدمعهوماأوطانةسم

505هـاومنهاكمبرإوتحتيهابروزهوأنإأوأريةولها00064وينثنهسا
000543كائهاوابهيبعقاءدةرمةساوفاعدغالثوامعوئاامدلنوالماو
نيحاوسإلىاناوقاعدغإلىنارهاثماضلباافىثمواحلىلنولهماو
000033بممفاسألسبلماوقامدثهسابالبرمرويمصشرهامادرماناخسقمثروالسا
00033اوسالرىوثخيقامزآنيأثثعرهاوثااناأومةعاسو

النرربايمشاطأنساجنؤتىرفهىكثللسكةاأهائهىوأمامراولهاوءلنان
هثسبقلفويردؤلمغايإيسهوهىاالقبافرإمهاجنوباملىامابأقىثملىثيا
ولوسفنمدذكببرملىألثيالهلكلاأمغهىالتىالمادىثمكمثتابلىنااثمفبفا
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اضرقىءلىاااعاثناؤتوئب4صبهساليةبصاوهىودالجغثامييناوثملىعةالم
هىفهاثقةادابضمجرايخأيسباوهماءلىثهابهونةثالرئديرنيمؤىنمونانيهعررا

هـ831مماتحرردهمءلىرفاالهالىدأماكبرهاكنيركوهنطةةايماىإلياا
منوهمثينزأنجاءاالهلاالمىفي3إؤالوهـمارونوعمةتم1881نة

الران9ايمآلةسصقماتأالاث1إسرفىامناكالمواارثحالذفياللما
لامفادئبلأةافاكناىانلةقاهئئيةمعاصواصةباالصس

وباةاأهاذوبالجلأمنأكفمسارةاطص3فيمفدمضةمزلطلشىالوأ
أيةمثااكإلنةالدوممهـمءلىوصثىانببهدهـةذاىلى5أناسفهمالفالوالويمعأ
إشتنؤإلثةلبراهبلىءذأيفاؤيموئالخااالخمسهؤأيراقالمذهىلى
ارناؤوالاجأسنافاهاستونالهالىادؤنابهيانفطاروفماوعن

العف

طامااثهشتاالجافى

سبالطم8
بلىةاهساشثارفىأ

فىمينالؤدامانراخبنوايىجداوحسبالمم11بهذاطااثأسمثماأولاناعلمأ
نمتهأةيىااثلةااإعلهالمحمايهايرنسبةالىمختاراثبلنانيهاااللفأداط

الالمصونةماوكانهسازلبدبهذالقبلمننثوقدتمايوساياالهـواءرالم
صأللشاوأهلنؤاامنافةتيأزمانفىالمشكالوفدكبهانأبرماسهأءابين

ئالدوكلنءاصؤهليالبمهنةاالمائةمنئيليمااأفيهمءالضالىومانبندوايرهموغ
رافأافأوطتثميأؤبمفيأدثصاوأمفلطالألانفالعةائاةثرفىكةمما
ارضاةاالاثثكدتارعاإلدثماالقهةةثاواةناناالماثةفىاتادربكاويانئ

الدولةامانصززاكاوفالمممورالمعابضماعلىومانالىاساأنافاالرودان

أيافبطفىاألفياطالمكلادنتآلوأبرعهوفيااتإطاثمنبةاروماةوفيبرهـا

أنالىرولباواطاتفلباثاعةمظطنمطودانةسبتالزينالمبالدصرقبلىبا
رهامقيئشروسلطظ4االمإوهيةمبقالسالمفقفريس513سنةشممتا

قى



اس3

رهموماوةوبىنلملمذصهورامدهاتهالهاوأمياسهماواغرىاوسألدمزادموريه
اصابوبسائخعرايعالافرهـكأأآلراااخةساوأارومأىاالقببذالظرنالمعف
جمنأوممسارررأمةمإنيهفانجالمصرقامنهضهـدئإتشهدضمونؤماالمءمايها

أويألغأواآلدونااةامكااكلىتىنتوةوبةاالجهاتينشزيلفىا
م7م3شة401منرميةابابافىائلماأيضارتأسىتانخرءكنيهوماألر

نباردىاياؤومايطامنمىفرانسبسءلىانولىفامهؤءثصألنياماساض
اوراالمبرا4وألدتساالأاوقىبونانيةءلىاةاساطةوابمثىلىممىتولواايى

إتدةةاتوةصأثأج5إلىأاماأتتمهااثميراوءأسفراءالاساال
635ئاذوثمم3701ألةسسا61الباملكدتأنالىواقامان

ابونانيهةالساطةيقيةإتاءظبغينأاممايهةةأسمتتم1311آليمغ
تواضلتإةفىءدوراتائارلتاباباثماتابهالولاجهرارهاوصارءاجمألهـوة
أمايااةطميآلمقرسرطوأإفهوبهألارواصبعفوورى13فىإام011اطا

نصبخبهرعلىدلوااالمصيونأئكانأآلاةكأإ5وبالجغفىوروصوقؤشها
دفةفراتبئدهأأالمامفىفااانتمفىؤغحمصفىوانسلزنبمراورهمالصان
تابدةبىثمالنهرحناكفؤوسعوالاكلىألوالحربصالومإساجان

الىالملبابراتجعرثملى4ناطتىأبهأناتثاأيفةوابئالجهةأنايمرىءفطا
التيأالساالجانبءناهاالهالمحفىاوبألنجحنةسينرائساةالىنفههمناثااة

يخاذاناايطاءيألثاياةباثااأفدوبافاث9ثةاولاىمحايهم
اترنقا4ثمهـلمةااالعابهاضبخملمم5051ألسةه111اأثمباالافىاألمم

أؤائلألمرانيساهبراطردلالوااتينناوبصالتغيراطنيسنددناكأباا
شهارطظصهؤرإيبقثمهأظإيطااورءلىاالمبراطوأرلى5جرىلىلمحساارنا

ئابأتولأكدعاعاششةددصرداأ5بوابرادكالةأيمشطاطشاالص
تسةاةم4181سنةهـ0331كلوراذاوراا1ءبرااوطةسملىثم
وىاوبااباأحبمتككإرؤةعولاءنءالصابممهاساأيياماهـأ

رةااةاءنممفىالجزيرفيعآلإويماتورلةعاحىبمكأتئيا1مرايهةوبملماوا
هختباروممثكةسااورابواليقامبرأمحىشديةااوءايهةآلالغريهافيأثا

مماوساهلةطندودسواليةنافربر9كةأوعاالولوناناأةاملنمصوالية
ثص5



ااب
اتجيثالىءنأاجميواتأأمائةافيمندوكوالثلؤءناكأثدممايمةأكساا

بونابرلىأعاأحموالثثففاية

بالكالىم
يدبدايحنهـاتارفىإ

يةسلمحىوأثيئاتوااشالمذكوربدألااهـىحواارداولةدانأ15
هـامالوألاةابرتاديشادلينءهبةادررعةسياساألاالايةؤثةأسمضا

تيمفىاورراتحادهاتكثءإياايماأاستقألهممنوكنم1381مةش
للنياأش5والمالعنتنازلأنودالىلمقاملىنتعهممكطةالردفابصلم

وةةاجهةورمءناتفاصادولتأثفىم9481نة631

وريةقوةممانابعةممانضوانكادلةطيوصكنةتواذالتطألالنفىأ
كنوانناؤروقءفاالهافىأوءنىااصسلاكنءنهاتحتفاااليامقىوأمابق

مجسبالظلمهرمجريكانالباانحتنماأيينةاواألدلمحرالهبعفمهم
توقثثم358سنةهـ93افىذإالءفىاامواثصهاا

لدولةانهاطلىكاشفأنساواةاصدثوتداوهـوالىانبةالعثهلدرلةاإينالمرب
ءهاديراذقىوزروىاقالدألصهرماجردوالمذطادولةمالطوءنمانةال
دقهصاعادمحصمافىاألان4امخنأدافى5ءريأالنفودروصولنوف
كاوسسعيمبيرإجمابتداطاصكاداالىهأصثانهاةاالهانفبهوكلنثوطنابكقوقوفاثهو

بااطفىالخانيهالدولةمانة1إماهـنفعامعواتفقالجهـررءلففيكسسإلى

جمبيرةاولةالدقوأثخقهألفاوسةاثنىءثآلةااكرساهلدوأرفياذصولا
أبىثميرةاالعممرإالنىامظااولالزسةفئاألخولليائاليطاأويعطرةلىذكان
سامنلادمابىكاجالىنسافاولةرورارفىاولةينةهاقالاوخاؤوع

كوبىترطوعاكأايرانفىااتهمتعطىأنصاؤوءماالوودةساوضصهطالا

ساهماءتأذأبدعوبىاماثاحوليأثاااأثآلجأصافرادودصائالطاذأ

أىسيةبامخاداقاعدةتلوةاكذيسامنفراااثءئااباجمونناوأسيسنلفراا
كلذأهايةؤيهنثاذاصلةةولةائهثثةافىدةاوقسشلهاامنسةمأنصأل

مدفالعخىاثحدفرانساوىفرانساممهاجفممابهةهذالمقصدكونعلىوسامد
عألةاع



م5

موىلدةأهليىالءلواأسانيىكاأمستعياندةافااناكمنممايهته
تهدوارأةأفاعدالهاتهاشقارهوكأدإكذمنمنعهـالموسندحصولهاوسددةا
مالضادينأشهمنفيهالههنماركانصالةانءقألهإمالمافىهاانفاثلىنقاأل
القاءدةكهاتهندوإنهاأفىءاصرثنومةاسباجم4اللتدرةاثذواتيرسله

نحدواجنمردامناالنيمأهأمرقمنالخوفثاألمنءثكاتعلىلوباللتؤل
يثوناقوىايخارهدفانذالمجاراافانأنهوألمطيااكايطاعهيراتقوةمن

مصهإخويلضىاإفي4اقويالجارفلبش4فوزفبةالهبهويئبلمفإة
ئلمحققةاؤأالىضقتستلزمهفضالعاتجثهاعالفيكأالحرباالىىلمؤشاالتصماصن

رفيباثنادوريةجما15مدةاسافىهماولةدثميأالنئيرثمصرغيهىأنالموالاماهلدا
سةيالىافىيةداستبدالمنلانهااهرا4رألورثنريةقانتوالنثلغاا

الاابإحمماافماندولةثانتأألؤلذ4فيسثرميخاوريبراااليدهايروةالما
اؤفرارتوتعااظلذألمحربووأمثاءتأسارداولةلدةاةداثااكآلياتفىلمثأن
عية6قيخةطعاأهايةةجميمنشئتأشاهـوقلىوحدهااحمربلىوهـلساردال

االركارسباألولوطنابوةاسبهاسيشهـيربامهمسبلآلرإمهرئحصاالديااوءدة
وإصارفىلؤاماوأطاااتماتسجيممفىانبناطاااؤيخاالمنمنيروتعسيرتجدتهض

مةنانراخميممهفىث4صأولآلدكملوكانلمحرباواسترئيسلفرايا
لمأاوقحاأفانخذاتوابسأفرأفاهرإطوالصةسرفكهباابطادةو

إمبراطوراسلمبمقنضاوومالثصرافهاامميتلإللدالثىنسبةديثذوربصعالمثى
هذألهيسلم4ءأسردمالالىلهاوهوإطيسأفرااورا5االىيمالمباردكاكةفىنمساا

مصتعزالمحربئبناوم581نةهـ6731ساقوإلوزالنيستوالةفى
ةالةخكتةادباناثلشبهاخثصن5ائارالاالاءببقباذواألأماؤيادثا
تدببردنهلمحمدةمحامحوافعقدأيةطثاالظإسااماظاريىامالظالىالدكر

اتوصنوطملوكهمأعنضفاألمةابهتورفبالمخداداعممتقرأسوامأموفى
أنوألفهاآلءنىجقروسممايموهىالوسطىالجهـةوأماوسارداللطافىممالكهم

وأربراأماءلىأكاكااالنالباهاوماتفقرؤةثبىتوفهأياإحطا41بقادتامعئىا
تقىاطوبفرأنساواألمكلكتليةلعاإلتنعاةالىنفوذمدرهبااانالحبىالباايةزا

إفيأايةلصارلمءألانسبماساإفياوأدسلماباامنادةيىوابرالساتاكمصانبهس



ما6

الجهةماوبكياثابئممهـينواسوإلعلأنساواةلمالعاانفسمارمكايانررة
كرساععمرردتثمىريالىاةراتحتعدةوباأيفاونادواافنارأهايةوبهضأ
ايطاإلبذدلطوحدةباوغتوفرهارهـقيأنالىنابلىادهكرلحعاتوواشلىرراطا

دنهيايخاأماابماكبالماةإثاذالويمتورأمافئلوقهم0681نة7731

أسيصلفرأمبرأطودااالننمصاامختلتىافينيساواليةورويةءكةةبصعنهاعاخا
لفيالمدةلتذاطاباطرلمجمندهالمكالناثربديااووساستربانهارذالمطيادنىب
ةثغلمابا5ابةيثابذالمطوأمممانمربامغتنمابهرجةأممعاشرومابايقاع

االمااؤعرهادسكوىااةثإلجطجدةالقاءدةابثنتءنمابطابابههءلىفرانا
ثنثالهراوالئيفىاالستيالءسفىقاساأبخاإسةدتحتازذأكصانتأقىا

الىاجعةدثة1لوتكاةمالفىوالواللماذابرلمسن5مابنةافىولىاثوا
اخماابلزوميخالمادتأيهركالداإيهةبمنينافيهماقيزصوأبمردةالدااك
ولةدهاهةلالىةاءنممهادولةدبنلمحربازلىسدبدوأعامتيخااصااالقئولمح
رببماألتهتيرئىاسمتغاةاانيرفياررلةألدبنإوةاهلماولأكبردهىنتىادبروسءاأ
الدنمركءسحةكيئةاونأباللدثىطهرةصطخكلثغأالةشاالوكارألد

إةباروالدوأزنةبالمدباالكأنرةضءصهـاامانبااوبنقبانةوءكالدبايرق
رباألمئألقيتارةئتهماانلىذاذاهؤيأازبراهوو5ءيربباااالورفىقالصق
وكضيةلهلفةمخاكانضأنساةالنلاههامءنأإنادافبرأنهتعلءغتثأنثالتا

وقثأقدبنىتهاهتوءاهـكالمانياوالدبينسبافىبهتنلفأوجدةةلماعد
نيااالأنأوبرويياربزللطاألاامدبينفيافزخاشتدااكمرأنهنالينبنءاوأخذث
نجادوقاولهامتدعاحآلياالىوقهـكأنتاكمماعدةفىاةالمقدمةفىنقدم

غبرأنفمأبيداإسةلرامننمدةوأستؤنداواالسطؤاشأجمروسياانمساواا
ساكالبودكانوةدافرصقالالاااءفهـوأتكذمحانقةةياثبروساولةالد
الرهالىآلرتاطلثاهرفاءاادتارتيدفرمواوقبامالباصروذبرةذوتلةطماك
قاالنينهامننالمأرفكاتماعلماقدماكياقبروأضذتوثااكزومن4نفىمن
لمحرببهوبؤبئكهماوقتفىمأنضىيةاسكرالدمآلاعايهمثحبكلهمالهالىاان
مةلمحاظروثمهـاسازأكأنفضاأثةقوثيةوولةادشر2وبذاكععا
طالىألملكاتملبوململكائرلىأنالىاللمافبةاإلسةالرعلىألسذالهافىزمصيدهانفاال

رنررفا



لم7

الكاهالملىوكانليجمىمرماألملصهـلعمدافىككلءلىلمجاسةارفىابسجألذارونلىفاسسة

تةاابمحاسنإر4بدل1المللثنةباامنضديةلهصاتصتىرهالؤ
لاالسامالءنةلىلاانهاإ5ازةعرثإاإقوةافإلدةسالتبوبمكالبىضاعدأث
يرهاقاءلضل4ؤثلةثلمأكااكنبملمحارواملالدافىقيإ51بوأءصش
افىةالهـادابنواأررأكوجمثلاااسجميفهامانمانهاصهلىقامصدكلكارالف

ووثثمهرءلىءعوسم4خطقزبرفالوبقو5وزالسةسظاءالمقىانثكابنهيره
اناافرافالىعزتإبروسيالةدوهبمصاذالدساعليمالمشارأقعةاوا
ئدلؤشاعدهاولةواطسعتهايةسفياةفىوصفىااثا10ابايمويطرنااءاالهبراعدةظ
صاالآلعإقفىعزاأركجمىناةااإقيحةن5ااهادا1فعماءسنىوك
هىلدةفالم8ألمفى5فاالنمساعاافاقيداسهرمفىساالثنفيرنهـااا
رااغوداماالفيانايابئأءلتماؤإصانيااسوددةحاهءبأمنآلبمئهـ

فىياساجروسصاواانرآلأنازاعصاتفاثهرئمداأشصمأثرفيمأنالاردو
سيادولةوأكاأغرتظ1ائناوأيمرفيالدانثوذأإاهـتينالوال8ءألااللسآ

بروسيااينبهـ14أخعهـافاعلفتإتئيامنيماإاؤبقهالضاجاكلاءابالمعاضدةطاا
طظييانحابةلمونهاميماأارماالةشكايبطاكانتاانمابينباوايمااهآومه

لهةأكطءنثإصصدءلءتازعامننرءتاأتاجمىوسالنإثذاوثابروس
ةاالذاتلةخمائوعذامكايوأيخلىالأسةابرةءنثدفاعبابارودهووث
لمبأيصاءكماعساتثرذةدياةاهـعاالمألقامننارعوأدصرجماا1وكن
نوولوبرأحدةهمدرهلمبياتهاكمنفقالدىااالمالموهمرى
نمساعسالماتضأنافىوهعدرىمنيفكنأنقبلمنكةادبحرميةصاعااصف

الظزأناببماعناوسلمابماطاتجه4اأألعقداالتخليصجمنلهمنإبملم
سافيامعماضلىدركءأداالبهةفىمحارادةةابرءامسضمألا

ةسض3831ساؤوؤعلممابائهاسغاإتوالغاذذاكدأيهاإياتمت
الهاؤ9إضاممايمةفهاوتدكلشاراليةبهاوسياتنوفىأكلاأنلىم6681

آلمىااأللرنامغسحمهكانفىاعرةفزجمهفمىرلمحتمابالولؤنايودؤاللهماس
لةةثا3ابروطهىبائىثشصحلالطءمهافىطةااادوماساال5ثمهضارةآلباأرجماا

الىماتمطاباستالثحثءدابيهأكلنأايبروسياحاضدةمنههالههبفىيارارزروالمجة
االمتبارصهـعوة2س



زلأيصاتنامبماصروطكتإلهكافكثأقىإسارألمجصملياصون
ىهوالذالنهثثوذناطإايلهـونسألسفرأبرأطورااافىبيسبافىلماللةن6نمسأا
يخاالمسابهاخصسافىفماةثانهنئلماكلنشاقرا5ةفظاعةارأعنداصعيعلندا

لااليبرمااثدأساتمدىومةمنهـيعثانياجالىتواضام8الةةه7831
ربةأاهدعئربرنوالفئماتوراؤصسالثاويشاحهساءفدتاليافيتح4ررمديخة
ياسلمهايخسداتحواكلؤلاعياءلىبىباباصاامسالمالباباوبفىمنفعيفة
لحةنهالف3وسبحةفأهاهاأكأوامرتأنرصاعنهايسوصظيمقباريطااليهة

كالطرهواةايهبرسوااألروميةكيؤووهاكذناغصانبفتملةنهامفا
تترلمريىقىالمحافىامإاالبنادقةاطئئالثفيءلىاشةاةتوبهتاباحمارالاءل
اداالضرفالثالمؤيةانباسغاقهائمالدعوىنت5الطاياموسوفىكمهاايدتحق

ليايطااشامثأصحنىلكةممافىنينلفدألبرإئهنريلراماوفيكالكلىنتداواكنال
اسثدةالىوجلبااالسياسةادارةفىزمهرفوليفهارتهكاوزبذلكثمهرةاونازبا
نعراالزالوفرمنالمحنااأيمااياناااةالأالهكنالهفااماالوتقديماسلساربممن

الهمتقيممنإسميايخىهابصائرهاؤفيئدةارااالظزذنفاالتعدتوااانفعهيأتث
كةأتطااللماآلفىرااتباشاتعقدلذتىاحتىرهائزليسامرفهاو

تكومنضبماناففرةوالوماناحبوغرسادنعدالسلمحاهئفسابرأتأصلدث
روءلىالةأثنهيرازآلمنالىسعمهانشاتكأافرميونباماةألمسآلاجراجمعيات

يفترلملكزوخجهالطدهـفىمصاعبكبيرةاممعياتتالظماتوفيمعندهىروصائ
لةدمنعدةلمساالدواوجدأنالىصعةفىاثاوغاهمحظمااانغ1ئر3معز

بالدىربىمموكانااليمةأماراقخثنبهاهادرافوةنهيرلماندةواردإصاا
هاوزكمسالىهولةدنفاقمتطوتنفقءلىلثىكاتالمجعياتااسامفهروجودت

سبهلهحطتقايةاارتائتبثرةفأتولةلدامتضاراطااثدمتمالطيمافي
وجودقاعدةبضتااتسامدمأومنأحتياجهماشلةتجهـيلوأيالدثفر
أعضانءنإلنهبدصالنهقصدامةيمة5شهااكرهاويقالألمالؤالثاكيويئأبا
نسافراالثهلؤفىاذاةصفالداامثهدبهوليايمااابامنفلمطكانوانهونافرمما

رانامساعدةفلىإتقعلثأنافساذاتالسوبرةالنياكصريئعظيماءتهالهاواكانته
يمهاطمعذالصللمحرلباالانرىاادولوانمالمخا3لةنفدلمثىأوؤأنهساالمثفت

لىصنا
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فىصماالففنةنىاكمنحأيمفيلبهطصىلهطيبمالمفشاطاانلمالماالالىءثألاك
مصاعرةوبداليهنيهاظثقكااوللداوشلبالئدثالعداآلالاسحماهاالدذك
المحدثانلمؤمةسدن40عةأثجماومن5راالساللنالاركأدقغوااتشآنذولة
أعدرزمنىاةالولرةمساساواتهامطفىاامازارإطااثظانابيونهوأن

أطررئجامهقباالماتضغمااالميانثاعوؤناإكاشثاايطالظهـمنله
أنتأفةنمفقالدظلئصماقانهدوهلإتوفاايهالمقرلهنااناال
معنئفرجمطكناالمحأصدفعدألهالمجاساوفماهةؤاافىالفأنرىكأدما
ياالالبههروردطمدةنالربئأخالزرانهاكانتاسادإؤسثامنآاانمإتفعاهـاأكا
فطعااونذؤتوفدطبدصبهلمثأنهومنسهلهغهـماعبساانروسةلىواليهتل

لمنةهـ7831فرانمساويروصمياصبلثقةسضيةاصر4مأفلغوةمأيا
قوظاذمالهاإكينبةأعلموأدثهدكرناإلسكانحثىالزمنإطلنام0781
قدمةوشةصاهرضاهغإلدفيالءلطالنءفءلمفئإألفنااثافألذأم

عاةننءأسيالاأصافانطالعااثكلألنكالوأماالذهيانألاثضادرنأ

المالظاننمإالضادررلعالقربالشطوذييرقاافافىالورامأدزثفبحالرل11
واالمارأالثافىرسوخطاااتوىلةوووهـلداطاسايلطملاللما

قسدبممن

بلطم
خايةالداارةاالدفى9

اسةالدارإلباماينعاقهىألوفىاكابنيخافىامةقةمهةرةااالدن1أكالم
االضىمنلةاكادنهياءؤيثفيةاالسمكاماماباأمايتياقئائيةوا

لطاليطالةفدوالمالظولةلدامرالىجعةراازيناالدءنصفميهالهطلداللم
اثيالريةاقوأتاإسةررجيةوظخايةادلعسامةالسياتمةالىةداالمابههاؤمايهبلةفى
يةاثضامءيماةوراسعوابلم1ماهداتالمهدومةيةمحالدأوأتاألبر

وطضفيتجميسكمزفيمقتفوقالىالهـاالظذفىصصرفمكنهاميألها
لااللرذيراإنضنبوهوزراهواصطةبرأيىمدممانةحفىهرفطقالمللطأنلمباثه
وعائهـثرششنبهزراءممناآلهوبقصضببهيأنةولىاهلراإسةرسأكال
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وزاسصموزاراغئمظهؤيمولماكالمطءيعرمبهيارهـئمادرواثاأل
طربنآلوأللدواةاةوارف11وانجارةوامبالاواصالآلواثصاروائلىةاتاضالد
ركينصبهيحوتدةرإلهـأخاوزاراتؤالطدىصاالوزرايسردتفادوةروا
افىلءنماهديكوبئادارئهوزبرلهءرردفىوفىارتاألوأافأراارةلمااوءة
فيرفىة8الوزدىأرأىاثدسققوهومابخلمجهاآلءلىفىإاأفيمهعةابرفءالىهـو

زراهااؤةوافاناانيقىاالأسساميالىسيعرمنهيرهلموانالمأفيه3تينأوصس
غيرهما11إنعبوفاهالستهاملزءرأمهملىدئوزراسادرأىإفزهمظانالمىامه
ينكو7كأوفيالهةاشاهاراناألهـافاسفىام8اةوظرالىاكالماأوافقاذانهكا
اسصصأطضورفى4لرزرااقوقضءنهيمن1اباثآلاهااواذناسابلصإهشهذ1
ىههاأإسانارزواداصالأ5راصمالمأصمعنةمياضلألدبهانرافوابا

نالءثاكة11إأهلوميماالظءنامبكوإاآلهـ9ائةأعونآليمىووظإناالصءإس
سرفيوعدىاملءنملىاإلحإاازألءآلمايإماأضاأتحبنصإحنىألمتمإزثسوأ
إيهنلكولذنةسهأوعئرينشبكاذ1البيوصورروأىلهسليوأيمنفةط
جماءءثهافيأههماوتأنآاءدهـةىكلهاقالالىأسءالمهإأددد
ةاء3أااصماةأمنزعصاحزثااطاأثااباءضاتاالصناصا413احمإنةلد
أخلىدتؤلىذصاطويريزاةاباشىالماةالحثؤبئدضا5لهةللدارؤساهجمعن3إ
ررنيفئالذين3ألهءغاانثباتى101ااماآلهةدالهاواطإمااذعاىلمهـدلاأمرئ
آلينلدامفهـامابوصمااالةاهرمازكرنالصرنءممنهحمانوصالطعوهاهـاالمةخة

أبثلرهـافالصافىالوأىهدجالس11ذهـةة4أوولدولةاوخآفيبامماندأما
فثالوفىأخمابربمكىثرفاةالماناامدصاؤبفئازلافالالوفىهـظفينفىااإ

اكدالاتدترانئءىالبثالنراببهلممىنمايررباحتةأوانحسانواس
فئاآلناألثلامصاتآالجفىملمحساعوهوعكالهاالعانصكاسةددصا

االيهةمءنةءكلاءكة4اومجاصالطءناالم3نتضاؤهوأمكماباااومجلس
دوالمآلءشفيرأالةؤةونءلىبمنبكانهينتخبءدداعدفدرعددي

دىمشرينامرشامنإلاألماكاالياذشهلىأنبونإونيمتصينالذدمارعابفص

ولةدالالهؤدجمهونوأنبةإحألواةاقراهمرفيوأنورصكاتوإقبونءيرفينس
لهإتميمذاهئءنإمهاءو2ايالماأنءناقخطرةأىنهأءنةاؤفىءكايأدىبعبن

زأمضا
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أنضوأوبئبملناضبؤيمنيشثرمطاقابىضااالماطجارةأوااماضيازإل
منرتبشوطفللىاليكودطوأنسنةئألثينيكوأنلىاللرلرفأنانيابهوذطإل

ذاهـآلةووفاسالسدةسلافىلهأهـصكلددلبهلمزافدجمااالتثرماافرفىينبمولةآل
ضللداانميهغركلويرهئضباسىؤيوجويرةانينوأإةاآلءلىفظمافىااالمثاهىإ

أءمحالجبححآصاجاالاالهاذملىلدولةارسيليمؤبئوترتيىبهيميةواضاربم
سانأيمنثاالللهاضبامضاهرىوالعثمماابمسيىضإهمى2عدويوهـالدءلة

لاساألوزالءمن41ديحرءفيمااوأىاعطاهىبداسااذةةورفاينوفاةالم
األءساليحمةذثاتةانئمسالمجاامنقبولهنءسجصرمقأيئثاةوراذثوئ
ونهلةثنهطةبوإطهأمصاضرثلااشخءنععااسؤلوناموهـراهباوكأناماء

تصرفاتهوئرتيبفيذاصكياناالولمحلسأنوابىامملمجؤايتهـهم5ائلوضاافىةلمايثيم
هوإليةسنئىءثاةالىآلمففياالنرمدزةإلتالوالفىأرةالداوأمالةدأ

الطانمفؤاوالياتانميةوالتنويىضةوءارييصمتىأقمسامسانياوكلءبمماكب
ءرالدولةنينموالواليةغرمهاؤلكلأقمامأئحتهااتهماوصعرفعام11

ولةلدأوامراننةءيئويتهس5ومأددةسستأفاءمألمدةاالظأيمميهصبهاس
موبوالرحماثبهىءداولهملمهةثىالاالواليةاسسسرأىأءلمتقرصماثزةوآ

لنثخبهماالأيبهاصياأبفماواليةكلقرجمللمذ3ااسفىافىفةااهدهاوامه

الواليةانديمكدسحبلى5مدد2ومطصئيبدلشوفيةسفسزسالىأدااله
فأائةيهمنأزلدنلساددسحانءذااائضسلساونفياالمألس

حةقدرالمحافىثدرثسلشةافىةصاسكلهتمادةوآالكانأآلدرىانكانياس
بناد9اتطيدغإلهيماأليفءصحالحلمصار4يهىاالألرلمالمةينأهىكمودغدةأ
للدتراامفدألمترفىلالمطوأرذوشاناماداوئحسيىثورةثثمىواأبايموالملماسل

5فالمصارنمايزيذعليلىنمواليةاعأللمإمةاوقافألاندصبمللقداراأةا
دبهياأي4ةوظاومنالدولةمبلادائهدماداءفىلءداالهاميوز
اوالكلفىذيوجأوالةالمص4تمنهابأإيهاكاىممااجموثالشاالرل
صامإاأناالأجداممكقيوألثابلثمنينثضلم31ألمضسااهنببهاسررئرسمااأيفه

أغالمياكمرتقبثقهىمارشوادئراباباسضاه15الافئتادمىيمهمورألم
لسالمجسالسافىأءلىاألطألعمولىأسهلوالرصساآلابرأيمابقمااسسإلامنألامبةا

ممات6
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إفرومألوالىائبكننافيهلةغضالوالنوطانكلثجلمالبتهمفىالمدأوةلمصالحوا
ملىأءحانمايراتاةكرهاوادالكل4أدابادااسطابلطأيمصالطاال

فبرأعوأنورلدولةابلدمأرووروةفىصثمالوافىالىفهاؤه9اتةواسائحالة

لظيهكااضا7لمعروفوفيااثلضهماثوالمإلتالمحفسانتهـمىفوحماساآلاظ
اررلىأألهإهالماعذأميةكاوهـكافمألماامءنأاناالوطأيرج

اؤهوفىأءفىادالتتبمآلءاساأرءدلةرادهـكلدفىيولمتصهزااقسافنأضى
الىأشبهمهاابنجبلىلمغيرفىونانقوهايمالداناااقىأيناتا
لةايمبنالنوابمجاسءوطنكاجيمااوكىوفىءيرهمدمينستصلبادلمذهأ
لىابالواالمدهىإألعاقمامغلآلوءأالسبمفى10مقداراالمرمافى
الئزيدلمحةمموبئينثم15فهاالأرعندةأمافىمرنانمجثماعاؤدةهااصاأ
يئالدنضرالسةفياندلسوهـببأرةكانضونواليةلستةأةهساءلىضهأ
قانآنالماكاحبحغويئوالسنةآلبهاماقةالمةطأاالبراادة

اههوفهمغيرهـتتيةأنصابشياكزمايوجبارأىذااوذأءقدمااسىالمجماخ
وزمسإالهدةساكاباألىخيرصخاسمناةالىيدعوأالوبهألصالىخر
سالمجافىخاكأترصا2اايبهركطمناكااكافلتطاةهـوئسشهبئالا
طافيرهـلةأوةبةداالعنةةوفابازليءواليهبهرماةام4لهستؤلطأ
اذاامقىاوأمااسياسيةاوهوالدارةأرةألداقهاألولكافافىكاكذاىا
دةقافىكلثثممالقوقافىمبادءإءاكلئفاقارءالررجمييةاالدو
اراجعهاداناءامأصسمجامنددةفاماالصأئحقيقاسسسنأالكطعالزوأن
رةةالهازلأةاذالمثءن6ةثاجمالىتماثسأفعماابهـمامأإءدةءئداةافاك
أيضائلكذمافبىاطاذقاققهاأممهامجاميرأنراضيآاهياصجديدوراهثم

4أياوممرانايإاسوبلخصهاثاءالاسبادسسفىصثمةيةنرازلء
منةىثنىصعمإآلممرءآلعندهـنثنؤءااكفيهاورونثاسااصاتهكاموأ
ماسونهاهـقيمشسصالىقتيالملةوءيرهمءونانأداومماندارريمةبنتىاةءد
معحطآلحهـواوعوائدهمسالىاالالقوادلهاساحالةيموتلنااعنبهىةزاو

كرانزمانتبحسبيبرهانةةلمصلىماثإلءوايملىاقوأئإليؤديفئالباومجامس
يرواذاماءاءةامامرفدأأصايالخوماةباناديمينهـوقوارتوا

ءفدءآ
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آوأبهالينناساثمحهوندءدةالباملإارىساللصيعماالمسثن
ورفىلمأالدامنءكلوصاعاالصربطسوالجالفى5ادمدارسجمملمحصاهكسا
لهلهااصنهيرىوءجعلذاكرمنمفىبهامىواإاليدأنسصاالىإنث

نماهـاكلةأن4يرفانهأينفاالقالأمخألثرأىذااأيمالمجاساكامشئاأفىلانىدةا
ادلأمقاباآإنينفىإلولطسيعانويةبرالفافى14لماأويإفوأةاظفى
ةبئاابلى5سإلنالماذوغيرهابالغرموفىانفسافىاصفأليايعاؤءبئواغ
قلذإالممدةيةبرايفةااثرفىامثاتاإامجواوءدتأليإلناابعلىبةرفىؤ

اجهائزلألالهلبمالحغااسمجاأظضاووظيفةفىااانههاالفىمنيماملمإكات
إقازنأماعليماذنبجقضكاستذاةاياااالءكامإنابراافىايموفييموالتأصالبصثكزل
يرزدإغبمهاوذافىبادومنيرنكافىعامماالعفومنثرفئنبملعاقبوفىلنهفا
فالبهـااسبهاورفىفهاطأيضالراردفيواها9أاولعمويماظذلهملؤنقامءبماال

تاظفىبصضرونوفيتسيةلماورمعالباوالمموضاثااعأساالناالممممطومحا
يرلةرالأطارادأذابللكبيتيالقوكذالمفارضالتهـاجملممررليئضرراجثاا
فىوأفدفيوافراهاسواالىالاأجماألوؤناطراداندمت8هـوفيموتىا
االؤنبرؤةنلىبدضاءطآلسإماأنصالرزارةنهااعولياللدالذناأوداآد
نثفىاضرونااالينردسدمبياالذنلنمساتوالايهاسىأسلمىلىيحاليااومن

ةحميتسراسهالالمحافىوالنلاشصابمأكثرلمدديئبانيهنفماعإلبىا
طوفىلذىامقمربلاالءضابكلنعويرنجابهادعغإسمعفالهاجمناهمثاةيفمم

اءممافباالحريناةيؤزنآلفىابرسااثلى

لبسألطم
لمحريةأألىرإويةووآللثهآنرةماولةفىلباهىالأاولةفىانمليهكماقدئدض

الثهلىالوتإماماممرفطا1ياسةالىفألنكيةحمهونهامافامايمألة1اواآليفياةا
ذافىهـآلوسسنهصوملةةماكهرفىالاانجهافىالامنفنعلالاأنأمقئىراو
الهارواسائرأجمانئفكارنافىمآسضلمايهيةاألةمااةويااالكبروهأل4أ

ممهاةهـطانلىكامواالمهامةئصرفاثاالن4لوفاإكوئأماهلالتأاعب
تاألؤآطالنإةوورأشكينوأماؤةممرثرنةدقهدعفلببوقياهآلمامنض
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فمهالثبيمدةأنظارأنؤنراه1ورلرةالباااضلحادالىعألهاأةا
تماضشاةاطرثبئسهوأمارراوالالأار2بمعماقلىعياالماثة
دحدراسةدفىاخدبهؤنفهفىتصرفيانىاالطألليسممكللفألنهالى13

وعرومالهوةدءفيباالهنئدهىكنلةنءاوزحماعايههالنحثىتالقوأة

المؤهلهسرطاكفيههـدذالؤألأممغىفثرنكاالسماسيةلهمأطرالىهـكوآوأما
سإثممغواجملومأئدةالعاكابئ11اعايهاهـتدافىفداضلألهةتيةالذامرصفاته

انالروشمدمحمامهـثملىيةلخهـبمافأوابيمأواالمجاخجماسطةوماارهءلىأفع
جنئورتائلهتبالمراقالفبن2دأءنءد

بلطم
األيطالماجيةاراطايادةااإلفى

نساأوةنياالماايمبارو4آواألروالدولسادسةهىنااللياايطالةدأنلم1
اتاأماطع8وافئاةاكطمإطةولالد14نهصا5اطوااياساواروسبمواكؤكاهـوا
إقهوشدةالعاسياساتحقوفومءنىقماجمكفىخالتالمداسارلهمأفدنا

ولوفىينواالوفيحةلمسمنهيمكنفهئئلافدتهاصديهاركالشبهضهم
الضظامااتدلدولاأحوالفىتاخالمدتنجبويئمحوياثمنوايمثففئالماهةال
باستشاداخألثالدأبرأبلىوناصحمهبيثآظاالاالنولمالنتظاةماربرمرأأل

دباتهمماامالقألمنسئعااءفىمبئسيهإللطبرعلىمالعاوآراأصولهمالىأيهابها
ثنربمهايخبينالدوذائفالقوةذكومنليةاالهداناالمالوفاءجمقوقنفسهمأ
ىبااندبضا1شيهزااصألنالاءكأنمفيا3اضميالأفىللضداتبا
وجدنضهتييافىخلدااةاكام4ليهاالمصوبىزاكانإمضاظبعضهماعسجبدير
4يمباتفعهـممئازاخثالتاالضييفملىبافىازردالىدعيهبلزاولالدةبف
رأهـالاانصثالضرأدبالضعيفالىاداالتحرجثدمختالقالموجبةمدأ
4نةةكيؤءلىحةةاربههةبربمدأسحفالةميهةأفرامقيرفىأناليمنله
أمافيهايمبمابامتفامأمالهنتلذىااخنالفآلمنيراالهيكلكوثذ

هيمكاولالدعقلقايتىكوارثلايرئهستوربئممصتةغرءنفسهئاذاكدط
فأنكاباؤبلقىنهـصنشااباباليسدممأضرأبضفتباعغملنفىجمث

ضرربئ31
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ئيلمااثأبىأماعبرامحفازحهاتيثنركالتىهـساتااالفىنشاالثوذالثاضررفيا
لهلدقلذلىفهافقماتثماركدهمنإشانحاتقعالمشاحنةفانمفاءنبهئخدا

ايعشيكنوالهطألمجاورةالدوللىضراالاثءاوطالوالةقسامرأليعاا
عربهةرضيمنماثذدوأمئالدألهمفياؤأورباوالماسكصلبالممسهـما

لالهامضاصمبأونحيرهاءلىاهى8لداخاانلوالمحطايئأاآلدهاكادرأورباص
السياصةفىاالمعهاعلقةالتىرلالدعماهالتاهزتالطآلولذهـمجاروامةسذاسا

ياآسبكورساشماءجمماىءااالوالدولوألمدوليخهىدلاتداتهوهـمارةفيأوا
قاآلعلىموهـلكاأازلكئخوبفىأنرابىاسفراهوأكريقياجهاتاءنجابى

حماسيةاطةاضماههكأاةثظااللدافىااحاثارجةلدانهمنراااهلمفالمافى
عهاافالمحنعهآولالدامنشكيرهـآلفىإنباألالدرب6ءنفراوإصاءبرةقء

ثأوالفبرالمسنقلةاالجمألرمااممفىفهماصامنأتلرئةوهىسلقناساواتلمعاا
فأوتسرمزبضمنتيةباالمرفأررلمجرلينلوااككافةوتارةكيهىةه

مكلضفبرأجمكلاءمهاوخلطتتنىاقايااالفىالذاالخريفيالدولبعضوألب
سأتالمزةفىموال11طهاقوزاؤتنةكاهةاللسفأيسثىأرةادلوعوان5أنراب

قدلملى5سفيرفمهايئألهاهىيهونأنيلزمياأيطايهرءنمهايخمدرلةوكليرهاض
يةراتمظفىمبرأصىآلافباالدولساكليفىطردةالقاوولةلدالالظاعال

إينالعسامةرراتدالىافىامااايدخلتم4581ام17وشذسنة
ين4ادةإاثابراث4تةدآلمتظفىاكاذذثكاوانيرةألااالدول

ط

وللدازابلهطتماتاسبافيدةمعاشرومالهميادعمدتوالىقىامااالدولة

وأبمنهمنالمعاهدةلىلمجهبئاووقعأدعايةولةلدوزابداقىاالوربادلستايهباراا
إاةلمئماالالربكاسبثتافىثودشعالىلالداشمعرلي

لصف

متمصفالياوبضلطاالىندأواهصبهفى
بركصدا1عايهافديمطلماوفدلذفيمنآأللمسأجغأنجاهاجماسااانانءجمأاهـ

وهومذتولبكلهباأذاع4احمهءنتهمالورديمذينء8ااأاآل
دؤرشيأهنيرلماالثاةأتاماامقأإلأللالمومااافىلةةنصإلكربمولةلدأ
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وبرأيادارىةايانةرررعذممامايرونلىامملءباةودمردماتهاةاغلفاءثمبانانألى
الإإيهنةللداقةصقةءلىسعغودولحاخالءالجدقاباننقرؤهعظلحهن

عنوليأإوائابرهـماوعورةالاتبةاإلمااتفاألانصافالامنملماوس
حهيضااأفمماشعلىإقذمبللهاأنامانقتهاهمحصءلىمالثثزهةابألخاءدم
برنذليهامهأكزأهامدنمأفوإلءيضأياهميطاانوسنعافىاللهيثاءاتمةانلطئ
موهـبىجالةتأجياىتعاواالمكتقادارنةثانلءدزأوادواقرياوأماء

أمامإاةثلىايهووننيةالبدالالساابوأالشواالءلاجدفىأجماب
وندتوا9ؤضوامءفضمنونةاسهرفياونهاآةشفاممواالئرفوواز

م3ءصاءبواالرامايحوحهوالالىأوءفينتأواعةدالالتلأالفلشغال11
نكلصرةبةاوئارةذالعالحضمدءهـنمبوفارةهمنانرفىلمسمروارقصصحأة

ترىناعدمالصالمحذاامهمدطمنسوروةالتلمورفواكهررمكا
معوترؤصفايهاخالدثللؤفهبلى31لدواأمام4أكؤةوجهازتخاطببئأ

منيببليسنهاهإاانهمررةوسينبأابففؤصلبناافىذاهـمهأماهجالالى
مىدأوا4زوجفأاتيإلكرؤصىآمةبدءوجأرهفىتفلانبرإالعأؤكرلشاها

منشثىلجاشهصالىءلىلىاعوتزضاالالفؤكأزفواثالمدنجطاالفئ111
فىالفيربىلماأنثاثراماايرونهبلالظزمنسيمهاوالتأشمجدمخاءمنمانقة

غركبالصراووأهاألمعمدعلزضظألءياك1لراوأمايريأطفطوعإ8
اذايألينءنمعاووالرشوفاتبمنيخرثرةوابءكأماصألداعوب
بنهنمرامننبالصااحنصافيةالعاايعلومايمأتعاواثاقةااااللشغالاجالوأمئل
منمهـابامافىاانهااساشءدءبالذىءلأنمرماهـولةفىلألىئل
اثةانيعلىنفاالازنالفضآناعلىثواشوواشالةجبلؤلمجباشذنةطأنا

داصأوهوضعاماركاوهاءهـذيهاءازمادأرهااالباءرفمالعموالئىمحمق
ضئكلالأنالمملومؤيرإناتسائراطفىولافثرسائرائىلمجئأسطهوببماذا

رفيمربثلةطفىارآلصثمامبةادائملمةايئاثمبهـألسوفأجهلثىالرالذارؤصدعا
تدألنبألاماورأالىمالفىاالتفاتعوالىأسباباؤكهـالخاثمواثفر

اتاصمبمأتتزوكأاهىرةأكأانمدارمنءواحثىليجودأئالصسدبالوذ
ناهوعنعنرجظاللاالسنداهذاربادةءلىدهـلجةاالحقيثفارفرأظرالى

مفومة
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هوهوألمرأةالنظرلوجهلمجيماةدإلدأالادسودءاطءنسالةىبذاليقرم9دئصة
يبهوزحتىاؤدماهاذثهفاهـ3رةكاالرأةويىبهوفيزةئادمبهلج

ترسبى4اوصوبسبهونأظةينىابهذكالعضاتلكالىلنظااكمرمحؤها
منبزوبضربئافىتولهفىببابنصةلقهادفياشااإالصازمبءالهـصالن

نطتألدعادبةيلداقثرىاهدةالمثأينتمااقهواإثوذألاالكلنوبكا
هطماشنروئساهاتبألدلىياتغأنكدتشةأعثةاامةتؤالذءلى
ةازاراجالالوةااةفمارءناوغضقةةاااجماتعدالوجؤهءصوفاتي

مأبرملفصاهمارلهاهعيراهتخألرطوالثهةصحفاافهافشتلمجامعواوااللداوا
دبهسهرافاهواتأنقسااوفاببهيةفرأواآلبلمالدةافث5والاإثأع

ذاتقىبلممالمولغسئعهاليمدطاافىإآلوأازواقوالمجاولهالوسحفىإيساثعاطا
صانأطفىهىبنغالروباالمحانأهىناؤيهبرطمإثاروهـاالوذاثنخةاألت7
انصةإطبمثاةيقرأةلىئىأهامرباينالشعرقدرودةلماألطاناليفةظ

كساكفىةصبؤوودتأنوباإوالهطع5لمهانهلامامجمخصلالصصاألءساناته

ةظدماقأفىومهوطرلطقلتطباالءماقوواليدبمامعتنىوصةنحهولهمانعالم
االوراقت4أماهونبئلةاص7صاثبسثخهااكلتماهوطبليماثلى3

ضبألساد15الوأهـالاالقابماغكموفانهؤونساليدنكدوويدقءلىاءظرؤ
بالآحةلىباكلوفىذأوواالاهضكأةةلىدثبابأهيهرنالثئم7لميإفا
ةوونارنحبممابءلىأهاؤكلحهؤمفالالخةاجادةبعيهاصىءلماهاةوا
ذعوماالهاداأروبافرأهافىسءدذفىزوفمدمةةمهـاعددااوال4آر

امغياالحالالسسدءنتحىفىبالةآلحتىالرسالتالالصيركافىورذوى
ايوممحةبجإساتركبالرأديرأذاخالرترمارفاأهبونأسوصتففيفيا

دةوباركاصفهييرىاااورمراقدءةلىهئلااثارءإانول

يرمءصراالدهاصفيوثدثهزاخاأاهالألفاةادالمءةاسافى1األ
أ5لدوالولديولواألئفبلهيأوقريبهحهلسصاؤدمازوانلأواثنديى

هالفلافىق3بعضفبلنمعنجةامئىباثالمحانفىدنظسوةانايمايبقرعمرأةا
عرضةباألسبعنىمفروالىلبفهمبرؤمفثتجمءالهسالبدفىباللروا

المجاس4ثأضفىلىواردلواذادشىايدرفعيادةيركانهأءتاةصيديضع
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لنااالهاوؤسمثشوفىميوضفىمملمفىةكادفمافيىولىأصراشفا1االوهـ
وندإاصألثدمابااناقىىلمنوادبهالثأقمتعاداومن5رأمنأذيهكان

حالةفىغؤثبراقااررءفهاصامالممأحنهثهأالاالنشيهيح11
الشاررضاأنودطرث3لودا

بالط
رلمحالقبمإ

عوبىلذواوعبقعهنادرلبازدأالىأهـمنممهرتجارجمماثئههـارلهمنيونايااماا
الولذئبمارةافىخسالةاالزبدرركفىررالىوااالفأممالثرممتدمرعفممخبارث

ونفيونديأتمةصمنضاثعتيبويقضويئيدةعألم3اهأإتذثركاتدونصه9
اثارةاةءآليعاممونوالرة1هولموكأيواإرااالزطفىفروعتهمشر
جممهدءوغبالهوأوراآلوإأنلبفاألةالهاجماااألفمهـضاءآلوأسالىهاوا

بهاونهـمويثتوالتطارالةوانامادأثحاالنالكثمافلالريطىنجمءاناو
بمهإمءلىمربتكبارحشهةاحلواوالنهأموأءمىاكمأنغىؤصام3هـئواتهمودبهارغ
نونفقرفتتراهمارةححاودءنفبثبملشعواأفرادايالأقاللؤفالماذثمالدهم

مأواللةاأودواالنانمااالالددووامأليارةاوهؤالهةارةثإلراد
نهابامزأوغمنهبموايسوقىفىثعبيداواليرلاطائءنلةمنكلونبانبم

اركالدفيدهآللىتاأشعذمدألرلىابةلصكندهمأةالمناصاؤياالدىداللهممافحيد
أراد01وهةاءافىمائةااسثلىةاوزهـهـالآلسهرالفىكلالذفىذهمأدضءتارصكه

ألصامالهورأسرذربكوإكأأمثافداةارمابقىداسبءفىنيكهفائههالةرأس
أرأخذماأرادارصاعاادالشاوكذذاللهالمالرأسمنابضأضذاأراداازالوكلد

رةادابذلكلسهـأرادعثىمبومجاأرافىمتىذ1ودإرأشفميدأنفلهقلأكئرأوأ
انفهـيريددالذ3اوسسامحاإرباحأخذاثطلذاكاباانثمم9أرباصأهابؤفياالأ

نتجاوزالؤةدىيادةالى4هووهامايمطىرباءلىاردةفىةدبزياتقرأمقااليمهيريد
وكاابحصصبتيوذصوالماتادفوارامقسدنهفىكلفةفىاثهالمالمثصرةءلى

نانسئىميئوااةبا4سلىةكلورالمذداوزااليبمالصلىحمالنوالبافى
اركاأولنجمىهنبألونطاغينقرتالمالبللىكالاءطاهارفاثماتوزهتحا

4ثأ



بانلىمقالؤنءلىتالدوايزبموكمأوالأفانصثأثاااءبسهبهإ
الءنفءأورادتالأنإثمحرطءقدينااءنسءوالاداولىأوراقاتةكرورجوا

تجدتغدمساوطاقهاهوبعافألحةبانحصوصبخوكاثتض1واالمالاررأسدمه
دهازيهااثطرامأهـعافصأكزمنإنلىاأيدكطبب4سراإخجارةا

يقبضحرالةهمكيهوأحدخذماالمن4أرشبأمثترولتااانوهىآلالهلماالمحواالت
وراناثنااللمجمصماوينالىهضهقةأكعلىنوكاءجارأوااررألىور5ادماما

يوقععاصهالالصالةاطلكةالموغدفوثر13وزطتارةالأمحمأقلهـديخؤآلرة
أرعباء4الابمالاالألمحليردىبلاأللءلمولوقبلاالءفىخبىاولةقبااعا

منيخرجكرأقمنءأصفىالماليدخعاأعمالانبميثوىألةادنبضه
فى4لءثطوالادثدبينلىؤتءتفاااللمزمثنه1االاانبرئىة4بسرءأخشلهيما
ةإلمهـبميالرونوئارةيماالثةفىفاوزااوالتءت4ىارمايردولمحمفلةالطارلرة

لسيرامضابؤأأةةألهمماىبصيربمابهلإلطااناابألنبمثاةضأواقةصاد
قرىماجماىهنءذداخوارأمرمال4فىلهسبكالتجرتالنهبمجمىليوا
اعاجهألمؤجل3يدوالاالماناازافماءأحالنءنمهـبصبمومإرشسفالسلىلى9ا

صرفاليهماأوالقصااناااطالباكبنمثا2أأتاالثلذاسةتصاللمانفى
أوألضارلةافياخارجداولثوالؤالسالىعاالصأهالاكارقباإطسالا

داةطةلمضمءللدهـوثلىفقماةبحءايمبمفىرايمنهكانةلااالجمندثابلدان
دبحنسانألالهأذادفلالىدتعاتيىابضعغ8إبرسهمىمهةااابماتافى
وأوداقلالدديونأوراقعلىوندصايةسماسنابأعوألتبم4نجواكاباشالكه

اهوامثبسلسوايدوخيجإرراهـقصكهالمحصاثزبرةيهبايةأنجياراإشركذا
لدأجداالواليعيعنرىلعفالمبالنبرةصاالمهئاالفىانجاريفاصونانكمير

داضطالبةألاشسةرىارماأسعانحطض11اداالنهددناالاسالامترماليهفىالو
وأسلهسيهرنثهمةماروإهالساحثزانالىنةءثانخبؤسا6واأكإث
أنهدءلىوتضهراأسوخلىفىبلىسبكاةساضاأشتريهوماتيهضترلمساماال

فىثرصومجدابموبأخذاؤبدوعأبداورهءدآييزفعهمأمايشهريه
كنيراةجيمأموااظبذؤبهنرأنمايرمجونبارضسالنجمهويخماشنرىممائعسا118
نفاإلدلئهاالبىلكوبهايشترىركساضقاباذآلاللأأرناةمام

ثم7
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أوءنكراالدةوافىصرةبهفعسثغرقكففطأنالخسعهـدافعأودثذأليوأت
فالمفالسهخالايمنهرةالمعامناهيهآلنهمضدلمحامابهمالنوعاوهذأ
ألسا04تجاناامبمعاأصىمرةيمجمرماءأناعتبارهاليسقطاوليغيرخمهبئدماس
فطمامجوزتعالىألتهصاهثانآل2فطايأئمهـاودوةوةاثزابنأمكهـث

لنملاطرقال3بتبارةااعأواءبرةااابأسهأءفامومنوممنوعدهائرمحماعله
ررمرهـلذاللةوسأخأةيدداطارااوكانتقايلوزمنسهرةبئاليصاخ

تمرسكلىاءصااالةوحدهفيريديةراطلمارقانيمورشمءلىالكافى

كزلمرولةمكةلبضابلجنامحيصةثردادزمتاةكثرمحرااالالماكنا
أنغومنصفأصيههدرقايطايالهافىاتهسائراددممؤولذديديةاطالطرلأل

الدانساثوافىتجصالماكنالدولةهوأنإبربداانتظامأنلواأنعارةاوساثل
باندالمرةةلىحؤزأألأبقءلىايهتوباحصإارإؤدهـممحلؤتيباإض
قوأمخالزءءخؤسماهرهاعاةونحىاعلألءةايمرؤلامفىقةطاشترى

بهثوباأإئوانويهتببرةألادةزالفىأيهنوبالفتكسببلمماةاقةءماآ
لهمالمالرتلبلدفىمننيبأيمافمذوعسددمثزرتألوطبادهويهاالمرسلال

أفاصهعةافىاباجماماتأقىفعنددءنرنزسفئأقساماتذبهاممامحةضاصممهبة
لممزونرابارراااأءبءلىكانااتوزيخفىدمونالىيسننلولصيهاوتل
عوأودءةسابياصالىالبريدعتائاعأأتأثيبادالىوتلالوطؤحدة

ذتبادةأءوكلاذدهمتلصيهالىثنملجادهاتالكصهامهاذذواوأدممالهاعة
ماهوبهاصاأاءيوزجمولموزعيلبربدوبلىاالمحليؤقىزللىابمنء11
حملهبرةأدففان4اثابملبللونهبهأيوالاصاضهيرنوباوأاعامهأرازربئمع

ئةيدةفمهءابريحوحفظالممالىمأربواالايمتواايهسبممضاعفةازؤاكو
كلهوهرسلىمماجدلهفانهئحالوانحنروأأدكليأصنهفاعمهالاحبهصاهأيفمهرفان
أشبا4أةالمربسالذرلماذاطاؤمذ3واسرضاءفاواالاألفيوأضمذمي4أاأوئع

4مةفألة4ماةةأذاوبىالمحنزاواصنكيرأنهيرجعنهفاؤاالاصخانوم
عرأآلأوءالهضةلثكعباخوأتممايهيجملالناليصالىمناظبالبرمابيمباملىأى
فىييئءةواأيؤبرىوافىألهابفىةيديمبراصاصبأضذمنو
زافرمقظاارلاوفىااليأخذجمةءةساصببدالىأجمىالمهالبزإكوااا

ياعه
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الوالقوعذاسافىافرنيصمنأدشستينيؤدكاللوسلنهإبريداصاحبعهءضيا
ثذصاذإدةلمازاؤآألةلخبرااصفاجمانغملىإلمنفافابةءلىأجمألا
فىدميدومانفالبررورالىداكاتردااالصةثىمارخصوأهـ4انهجمادبروقىاجمتبا

رالهاجمشوبلكنالماكمااذاابرأماافىملةاكنالهاعاؤسايدللبرلىلماةكل
يدالبرئحسلنجارةءلىأنيارةلهابرانيئاالثربهدىاتممتنفقلةآلدقظ
معينةأوفاتوفىواأاالحةةاننينءلىانةمكايهفونتارصاتدفىءقيهلةسوةجمبا
ننزالأألنوثصيرواذاوالئأديمغيرمنلنةهشمأوقافىسثهاأماالىمسلو
جمراالرمهراقأحماكاءلىلذىامارارىااللمحاثاآلجمتبينفألبدأنادهماهم

فىأءجمالدولةلفكاناذاتلاوكذيرىائأأساناءنةء5أءواالراشربئ
مجراأجماهسباطهافاذكلوانفهاالوقاتتيينلدأمافىبرأحلههءلىهاالتفاق

فالمسافومعهأعجددعنفمخالهـاللهطانالاإةغإيدفىلرامعصفرتجداالولذ
عارمقأنيزمرمقالالهوصاعةاذ3وساء48فىقرهعالمطءيرلىابااتأتاجمألوبئ

النءالهيةتجارنراراالىإءنشيرنءقأصلدلبريانرافرفىااانحمماوسثي
تداراءأكانازأصتىكابباصدءةوأؤامادازدوأأآلأفاؤنأثى

وملهؤلفيافرفاادجرأماااضعالبببسال4واةاتاموايألنآلسضنز

ابموبفيجررليوالأمالللبريدصانسرأاالنضبارمءنكأءبانه
نطوفيةبوئقالدظمنطبفيقبمولهوووفثباررصنسفرهبرتجتمالطأ

قدالدفائاوعالسويئي4دتتردبللةماوعنأل4ااالوفاتاتالفىفى

أماغرهمااالكلرقتئفىساعةلموزيمفالتفيءؤءؤسافراعألماابقفائأ
نااةأائطمحدباللمىلوتوفابادانوينبةةالدالىقاش4ءؤتئصهزفأ

منهغمامهـيئةضكلفواوالبوخةلماوالت3وألمأكلاالواثد6بهاةييوتاضفه
منأغركناالماتاالفىواالئمان4المصىألصحهسكليشثركنومنهمهناككليأ

فىءصطهوىذداوندكنهفىاالااصجمىجمدفىءحأالضرىرانةاانعنيرها

الخاخهن4ثةأءرثهاسائسمالبللىرجمنالرئيؤوب3فالراتاستهادا
ملاوفيةألىايةفاإنهفروربخىةةفىصاميةأنانال1تطهحتىفهـيرةياة11
قىادثالكلتهأعلىافادعئههأبمويزيدحارا8مالمونكاسيةوانىاإأدعاكهنةابردإ

أعشتأةفرادوةيرالؤومنااكبماالؤعءنأحدثوتيئةالمطمؤتىفوه
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لةيهات3ءأر311اولرألايدفرواليزاوجممانرئاودالنهإلنساناونفي
ارالى1ررربهالضاواجطاولمهوءاتثوازاالااثاةاءفاأمنتاقرصب

ديمءةروطييىمملإبأمعبرونمحيإشركاتأابفأصبئالهامالكابا
فىالنذهوذمقاوأءظبصهرلىهودؤنؤفيضاثعاندهماجمألألاةإراصكطاالةفى
راقمارأأحلذالفاترمارإءايساةراالشبؤشىىرراإبرءالتمض
ربرةالىصامهقياسياسماداتاالذلىمايؤثرفيوأءظمأؤظجمصهاوغىلديونا

وؤءنياشلموولوندثابارونةإساوبجرةصاخاصااالالثلمهقوأهـ
آلوؤررإآاآلاسهاالماداايءطاولالدساتهاذبررغدرصانوودرءة

جيفاأدناأحيالقوبىشعشصادواحئىباحرالماهبةياشةىلالخبمارألمجاراذاتخىإ
أارؤيفثمأءنالخافقعماءهؤكلقمةلموعاباوتارةصريمباكثارةيةصياس
لرؤلاالثمءيرباولةههـانم3بعضيهىكطالثلذمإمأولى5قيثةافئأوشباحأر

إضديمافىكليةنتاجمنحهاتءااالرباحوانارةتاالحضربارساغفيا
ارةيناآلصلادالازدالصرقدانفسفىنيمفديمةائحارةاةةأمظرباوابوهوص

فأيهاألمماءءةلمهأتهالةتصألكاةجوتامنعةأاذامفااانالوذ
ارتهمحشهاءلعاهـفيافقآشدءدةإراالإىباالالمعلةيباجموأوقاإرمنماش

ثرياةءثاهافى9ربمدفإشدءدةإراأل1ماهافاالالنبرهاوالإهونوش
4وتاأقدؤثالاوذكخسأمسبوعميأرصاكناالثلاهاعانئةاا

لذىراأسثساشهدرثمفىماؤةنةالمطفىةعميبرضءهـفىمحزكأثرهأقىركااألخب
ؤبمويرصنةافىةصمالهيديررأسكانونهمرضاعنصؤاذحوالثكلذدهيهـ
عينتادافىؤبالضمفاأزبدءنفيهاضسفئرةاثفثىارلدبرالماثةيخاضبر
باصيااللىتنةصىافىناتجاألغهـةافىأوفرأصهنصةقد51الرباشرداؤمملشاو

يألمفوفاامنااجالهمةتمانبدعوكطفةالمتاماةاننظكلئروالث41المحالد
الدارالثااانالادؤفصانبيمواعالنائداصايأتىإفئدد4لببقاقطرالمجلوائ

بالمعاءلسالماألالإتلةء3اانهاتكافمضضياجمإهالمونجعكلهكلىوأئى
تشاقيالأءداالتباشمافىطارصونجاقأفأفمجتكاقااداوايةمارأ

طاطفىادلهاازماقءتنةوصاتالمذوتلكارااالتىفهابافاافاضفاف

صارنوهلغىوخالمافبرراءلىقافىطقديكنلماكناألرراءأسعارهاف
فياال
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وبملاوأسوئهامنقمي4بمماصوقأتغبرخصلىخصوراليهليقاالن
رتصذالوفهذاصيراضبالىاباهلحاعقارواألسمناالتاوبرنجممبهأرها
االقطارلىثحااليالدموااتجارةااعسكثرااغدزناركئمنةد3االسالمانج

مضأواممابه3إمة8االثأتحمفارتصلبماءناالةنيمةلماىامةشاساا

لاهـبالىتلملىاانآلظزالىفوأفكرناهكأوماذلىتباحإلراوازدادتااراثا
بينسوصاتأسبةرءآلالاإكزقولىبلبهافصارأنااليدىلىءلهثةتتد

تةقدحمحانبأئيرءنهئمصاوااالدآاأغاباايمااارةفيانثمرأباوعةأآمة
ررءاراوبراودةاالابرطدمةبضمطمخاثمااترطأءئارغفيا4ات

فيميرأالمحراممايخربموأغابئلجعتثرااالءنيخااوالهـاوظلانصسا
لمودوالجىكلولةالمأناتاللمواباةواوعااكاييناوألؤأعثاندواالصمميع

الحدحامفا4مئصدمحوخوفىبهنفراالأصاقسهوهرصالتبرايموانةهـلزاتوزث
رجشكوكذرهرطارقأىلؤدزالتهافاأولطفاوصعممىأناناانفيما

صاتربمدراذولتباالمعروفةةوانلحوااالبضامالمريرواراء
هـعبهـألمعروفكبمالمجزنلوغهرهماوا4لماسوعءاابنروأالءمااوااريرا

ةوقيىياإرطباإفىحراافىاأيارانفاادنازربعضوخففيخافىيلذىاالسإس
اءارداانبطفأئةعويدان18ءاأل6آلسهوهىدةآلواسسهافىارغك

اثمأوفأاأاهاخثم3أنيمةمرواكأسااخءئجارةافاوهاتهايونأنشه
وناسونءإوشاثةنألدهوتهـالىكذمنيخصالمطالماةب

يألططم
اءااائةثافلاجاةلىافىأل

درءكلالطكالدصءدصالاالواعتدلحأفئاسنبهرط3لهاترقصثةفااامانهانعا11
ناه11زالهاارفيرهاأؤراإمنماوراصاةمناعايةاأشاةبهـافىنمدةاحهاا

دسوالةةآلمتةاتماحدكاغالرمقأشىحتىغاث3الشاالشمآلوترصلزبىاءقيةآنواة
نفةبةمهءقيهـفىثبصةالعالىوئاالالءىدفاالنألاأرمناخا

افىدالفياإفاللكعيةآالرمقاصفرونكاننىلاتالجانبشصاروالا
عدةزداشيمونفعمالهاتجقاسيممةغيهاالرمقوقىىارعلى21

االشجارصصفوة42
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ادفيالاوقعرجعللغةلمااصكفأدتهالنلكلمطريزابنىااالضادمنمنصكيصل8
بفارأنجشمامنكاووأورانأغضاألمنبكاثهثماألرمقعوأمقمن6الماكتص

اكطريرحتىلاثىلسماباذلكبتجذارصتفعةالايثذاوأأصمابا

تبرلةبانكبأنسمإلةشخمهاؤدؤيمالدضافىدبأنرة3ببؤللثويحمل
إلاطيالثادفىفقأادجمايأخالوالالحةالةفاعةانثمكيماطاقلخالمالال

كاضاويثمةونحولممدالىساهدةاللمثوروييدرسمخموصاكالهاعلم
أراضىلافيوالراألوااحمانبالإلسانىةأأدادارساوحولإلتياوءامن

فىوالغيرهبالرىاسأحديئرآلمعاوأسةاتربتاصنومنةنحصوالىس
والاضلالدضبءدآمصاتيخيسانهاءحشولأوالاالكامابالهتبأرص
حناامافىةاثفاهببهضاةبةوأماأدأألنافأللصزةعندهمتقع

الزوبابأأعظممنهىفىاكثبلمعاهلهميركمألضنية1بةفعريرا
بالغةماةجىدرليوقهـاثلىاطنجياتئلواجمثتهصدينفاالناانلملتهقىال
إلنرأعهالحمدامعلهموأناالسكصكايصلونلمجاوادنوأايسارتفىةاإ

طائىدآلاو9الألتالتحابملماوهةزرالمدابواوافنأانشاالمعامل
صالوخابموالقطناوغزلياوبئةناللوهالدإغةاكالمورذمنحثوإ
ةلفطيهاالباإلمممىلى31سااةايملنمودنما4يرهـشاطصاوالمنوأةأعخماشبةوا

قيقلهارواواالزماجمعاملموهـالأيدىباالخيصانهالطربئكاملوط
لى4نادرآاضونجمسالموسيأيهبؤوأالتاياالمرأوآالتحةالمشاودرار
تلمجأىيممىيرارةإمللوومأللى4ناوفىتالجهختكبيزلمحصهلها

همصاتلماجوساآلوخياطنعلةالافىاواالحذيةعةنقانأيطالياافىانكوتبملرا
النرإجمهـ1آلتيواجاالمرناءةصهذالثةالمربردضثكناءةونأئة

ئألمراسطعةاهـاىنجابمواكهينىابافوإهأنلمئفذفةاناريةأبخمدةادةاأ
وعءنضىاب3ةةاسقفيلبأفءلىترأنفدانهاقالراءدة

دمبهبممءن1881ةستء931ؤميمعرصقئلشاوالمجيروةاشأا
اثداصاكافىبنفسهاناهالسثادرقكلىهاميمماخأمىعمافافىايطآلبا

األمةعرحالالعرمقلاسأدشاانءاصئىاتإالضرلمرفضسالءنناتفوا

اذهـمابهحتياهاجمندمهببالهبحنمابكنلمممساللنىاعلبهعتاطنعب
رضا
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فرأيفالمإلسعثيوصحهماألواإمصريىعلىيناطايابااهافىأصقمثيصالمعرمق
وعاثهمنؤنيرأءظمخاصةرةطوثمورمةيهلمنفاصعهإلؤينكئؤنأ
وءالتاةالملمحيمافاكةثولهماعالتوآلطنلمجاررواا

بلط
المعسارففى9

جمألنيمدأرسلىواخمىوسروالمةاآلءنرائبموقساي4يئيعالممصألالدسارفااا
اخالمنحاطونثاصمالغارسىالمدئىيحلاشحفىفىدابوصلقاألؤعشعلفد

كوتداظذعنمدصألرفيافلىمثكااةارساداونذيتو4ثيايهأأاجممااباالدا
ةتاااأصولفىيلدالشربيتالجزوشربألالةكاستائتشرمنالدولة
متقدموقكالثافاهالىالجمالاوءلىانيمدمةاذوائأشدفةارإلضمةاملوماأمااو

بردهايمأدألبئةاالصولوءلموء9ةلفال1رةسإوالفنونيمائرافىهمنحيلىص
ابيياشواصاءلمأاؤالوئئصيبهااالصؤالثتصأىاعإييماءلمإنملهـثانمالالا

بادبهتهرتاشصيتلذىلماباعلماثائاوأافىاةائروعومنرةصةمهافروع3
دارءالنءاالاثاا14افنىوماءاروءاالءييإلهاذالقثنصقديهماواأليخىة
نسافرأتضأكبملقاالالىمليافيهاأتباواطمقالثالمالثةثلىكاتبو
فاوأعالمطاساهىنماالاكللمعارفجماعىابأسائناإمااإوفىةأماوا
4ر1831143لىتحقرلمجيضزنةكنب314يهاةةكلنبالوخزاثقبريةاشل

ةممتىحعرصوطاممتبن033ر75وومةالمطأجممصاامنسبهالى
افطعسبخبحهنآبكااأنأىكتيبوه03رنافاةقصرا

هلبلىطم
رقاتإطوانالىإعةبةئإ

امئصلةيلييضماعيةيقاغفعهكأبادةهـبنمخردالاذكادلماةطااانم1

وأنمالهطألشنلفبريةافىاهـقانترناعيألغأاثاثابةااطرقبا31ة
اليسهتأوىماليمةأمبسالثألنةكلونءلىبمسدنهاكنةماداءالمءفية

فيهنقدالمابواولبرشموبهنابةهافبففىالعاالت7نرؤه
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قرأطأعداللمزاطاداذاظوه4الصغيرابادرالنابلىوءيياوجدثه5

نمتفقديئةايأوكوعلىيةالبلدلسبرانطفأايدالمؤبذيثالتجدواخابم
يهيدلمحدأبالطرايفبعضلمتمصالمايهةسافىأطرافانكأاالوقاتكلئ
يرةلةاللسااالساورةيداطاهـقاباورةالااظالاسأئرالتةالذوأ
جمةممانرعةامواالنتفالاولةحدلمحهمموأبادطكاناكاأباتإرلمأيضاؤلكينى

رقلطالفروعزيإدةفىمجتهدةاايطااتزلنمالظزمعش7الىبافىنوهأضىالى
ةلهحاخدهةنااوخصالدةءفىمزاداناللعدوافىاطرقاأماإالمحديدية

الالزايركونفنعاثاارمةألنإدمزيلةأادفىوالئيومانهسامماتلفمءن
ووةالمهالوقاثغايفىارهداخءنىاالوتمااسناليلصراآورفىلدامناةالمل

ارانوراليلاآلوفأنحايةقها1ئرادلساساثبكهيةالمامقولةلئاباذلىمموقي
فةاإنظادةثىالجدانابينيفرقهوااكماهىيةوظنظيفةلفوانلمروالغعازىا

القربمطلوفىبافىوجوفىفهـلأالءأماإففماهـقاإطاتساعواويراثةوا

ضبقةطرقلتلمة6دإةااناررااوفىومنهاماهوأومعذجماأنمابهايرفحهالمارفاتوا
ينطبفتلتإلكذالدافبهادسةء2النالىفاذنالىوأماهيئةىلماثاالااليمؤيها

بهجمقبعصأةاتطراظاهمهاعلىبهونضقواذطواةاصايدافىتزليفقعا
اتساءوااطرقاوطولفأتةواهرفالةاااضئممعينالحهانصورةفىكلةالممثمايبقر

ئجهجذاتءفظرظبذإممدنفتإؤأوسعبهارءيفيهاواالثهت2البطارجعل
خدسودطءنالملهمايشيربعلىليتةظاهرلتيحهاناالظالمعلىيوجبيم2اان

لممقيفهلبيهدلباأنمانءنااللادفاذاالحماذءلىيالدااخلوأمادالبادىالمجلص
ألءلىاىلئتأنافىإمأوسائزةممثمأعلىاةاسكلىفعضنهابألةجمامفدرثم
نايطبعفىدرمابأبوابذاتمحةافيخمخطبضةافىرجلداماوطوثةدب
بهدفىابابفىبئبيهأبرابقفاوداايوأاتجاادضفاذنصماا

وجميمنممستراح7النوىاداالشااصدىاونوتارةبمكهـاخصوءحخؤطبوث
لهاكالواتأوصرنةمطلسسقتدبناأوأهاخثباممضفوابرطءمايةاصل
ةمانةمةبثضصءهاءن1الياسوواقىاطدوايابرابالةقاهتنونهوكبار
دخلداالصاذرو3الرأواضاالثافىاحرا7الامنؤعايزأىهاباامباصن3القاويمائرا
إدألدمنذفالثاإنبأدهاداناهدالهت5ماءلىمعهـةلمدبصانمافىاؤن

رىأ
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ثملمايهةانفمقادفىنلفشءانيمهاوط4فىاكاالياالعااليهنأجمئىسأ
8ضرويلومراحدهاببيعرالةيمثالىهاماثداساكثلالثىابيويئأ

موضعكهماينابلفومثاابهءطمغوبهلىمعرالةثمآلبيوتكبهاأماوهـالوص
صؤوألىوزالليراتبهبايوصغاروشاسكراقونفةرآلتصكقصرةوفرلئمها
لداراأمائألفئلىنعلىوراحثهاوجلىاتساعاليعتضونبنظافتهاويعثنود

هاقدنهملى5نساعااىعلىاةنفرهلةكماصألتعاءدةإفصادةوا
أيخئهااأنحوأيفاذاكعلىؤياوهمبدمردالعنماءالمةوايانوأمادوواالاثمقااو

كيرصبم5أواالرالحالثيدءلىالثزاغجمقططواصدولطذاثشثوذها
وصوصسإةفيأريرنهاأيمغااالووعالط5اضتركةادللدانفى4يمكمافةأ
جمذخمنألبرةلجمابحنهبيتداريالخاصابلبماءندإكاقابااصهثرفيكأنء
راتذءالإلنسبمارقاحتادقضلهطدألط101اوكلةدحرأنامألمىابأ
إلرلداابألولهـمطوحالاتنمإفأدىاالألصسألحيفغوألطىمصبرايزوا1مادأدهاية

ضففيهاةبيةأنجالجهاترأماااعليهالائائألممىيئمماثااتالمحخ
سءصاةهمملأامن

لمحيالم
البممافىإ

لمىفاااهؤبئجكطأويمترةلىسثثاجةرررولهاوقملبمونياالمال
أسعلفىالأنرطاللطمراوثضجمطيةيدفياتذذآنشافأ9نسفىاةيةلةألصفىا
طسوبياةلموممبامقمووبالقهاالصاكاجدوالمععدةجاثنافألادملا

لىالامنأرمآلجىالمثذخملىسولناثامشثاهوفطااماممنيوللذاماهـهمرةص
يغقمنمفقمصايمابسيزمففوفرأان5آللطةممولطفيوتاوةوأطول

فيياولممقايضيف2كاوأصذيةأوصوفقطنرسمنالجوممأروفىوفياا
ماهوئهاليمأثملىواحدةةقهامنإسقألهآلوءدسؤسفهمرتأقداماتأفألكاماز

علىأالونسالفصمقةستهماأتةولمطبنةأوعفاهاهرواءن
فبحجالهلذاكألمةكلهاءالوسهفزنثاكأولذكلهومالشااإيما

2حمدأافاوالبأئيهزبجؤنصضرالائاااللرقاتفىيلألممهنهاأياناتزويمسعة
ص
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موقاوالسوفاوأغابهامنبهرأوماقاأيسودلوحيسااربرالجدطلفكيراألدسثه
ذاكغأوماقاربهاسودمااقفازاكفؤهلىيللسوناباولثإلابعهقفىراألنافىاطرمم
اتأطذلكوأيشا1مالمونهساباثبيضوقباتلمأنمواقسوفديوأبعااتمئحرقآب

فشعربرؤسومويرسلونانظافتعلىيقمئزنوهاولمدصمدآللصيةاههاأ
ثارةسمديبافيفهىبهموارولثهمطوأماطيفرقرئهويناالفيألءتحاررثخمة

لداثلوجوحدافايافقوفيةوثالمصادونضااوئارةلياكلقون

ممااوأماوتاهمءنلشعأهئىامسااالنبرميطحاقترأصكاقمنيمولثتى8
رلهإعبداندامىااألءلىوفهآلئىوءبهئانموسيةوصرإويلفقممصفيموةا

بلةاجمة9فرقهااودفؤملىحهواصروقىفعلراابطناتمغرأباينالنيشعمن
الخصرمنالسغلاووسيمةسغلىاالىالفجقةكاأولمماالملىافيةاقةهالرمراالى
كجريوةحق5ودااءنداذاوتداغفىتنوعنرثمإثنارزذاالرمقالى
اتدهوأحذناأدربالسنياصاسوراأوأزيدمننكوذراعينالرمقافى5

خاصغيمقدءفلرأنالنامىاينهادملةانصفقربقبلهاصربخجعلنيةأعقابثكا
لزولاواىاوفي4دامناباهاالهبئضرإرمبهنواذيولمناطولاليرىانه
روناسكندومتاشآلأردثاسالافوقنيرنيؤالرةهصاألأىآاقدادئمدويسمالا
يئطوولتزيندافيقالمجفاكااللثهفانوجوههـلىهـانويساليقطرالئ

فاراظاسقأليابسنونفونعهنأفىهنةسصالتتبمفقايدأواقيةفارهنضو
ادااقواماا9بىامغناضافىأثفيذالقعانالصإاؤناميةأنرهارذات

وأصزأرانهيةالىفاحسبملىوهراتاأئقاعلمطءنوءصايموقألئيبموخوا
نئظااالممابدىاراصال1غيرماوأماثمألبيضاثمداداسالىاهائلاباءمهن8

أدالذببقزةمماقىتعكونالترةكرانتقدمءالذىياثاوءلىفجالاو
لفيهرأيهونذرتبمصسبايهاوظهوهاءوءنئاويدرهصلقكالف

ذالءحونداسوفاأيضامنالمماثصنسلااوءلىفصبامنانشرط
جمانءياثااظذهنامتمنجدامساكؤظيضاكأنشرواباماتأصطيخاايىنا

هيلةكنيطوفهىاالضباطهمثرفقماالطوالياظهفىوثبكدالصمقفولةسقرضهم
درولةمقة

ممالمبا
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لبالطم
كلاالفى

مقأبربراهؤفطىكلىكراولهاصدثدمرتفعةمواعثدهـكلاالهثة
مينهفىكلالاأنمذمنهفهام11باناأفىآفنادموتفارمينهأماليص2و
سابمبهنيبفطهإشكلفةإماأصاامذتجدانمصطألصاتالؤنارمايردمة

منهىة2اأوهاثهثسغمأكأذئالةاالنالاضاأمااألوان
أيمنالصطافىافزالىاأرهـزوفةاصياأاأدعاليافىصنامنداتضألم

امقةولهصكلثمهامابازاعفطالضهعألمالنحاهىوانحمابةإفياالمنصوض
طبغروالمامغةحألينوانأاللميبلونكلمنافرأغداةونوصمدكةوشه

إظوندئاالمثروإلترأمألدانءلىنعاوايرجلىالخذ3آل
نفىاهـاالمحنكابةنههاابحبثبالرهورواأةالماثوسطروفىابئأعأنالمائدة

أالنةكباسكاونلداليزأنممادةوافعدافةاإطوتصال1محةاةصفااال
ألمنبأكهـثمنبسثمياتألمحدمندنوعدهايؤبئةثموالموكبفاتإمياااالفى
إماللهاأؤالمشوسيأغابعأنرأخخهاىأؤأعلهماووثتالظاحد
ابا4اطإفىاوائدأواحدأفيلضالبزؤخنىواالطاالكئرةلدصنضراالىبلما
بهؤقفيرلجدايطعامإذااالصمنهيطلب4إلمايهيتوالىسفلىآاليمويراليفلةوا
ثاوؤدافىدلموطأالمسوقلإلظرفييفةفاأواناصائدةايهبعلءلىانافى
فراأنؤنزاعأإيؤئامطاأشسافىثجكلوالمدكلتادبخراباشر7واطاال

سءلىيمأفىبأذنياشهىينهنجوعيؤقاماأنرا2وفىإدالمنأرش
ثماأطاباقاعهةاالشمالةصألتألئمقافىمؤضطبابنالبذذاكواؤمعوا
طشربوخذفىوأرةامنايةةب3ؤهاباثقةالىضهمضبرةوثفيةألمهبنأئ
واكادؤكعنالحشإعااهاإئدالمافىيئفراالىلمنطفىحاالذناهـيمو
دأوفألنمااصذابيشفروناادصرخوتارةافلوأدباقاتفىافىيغ
للىابلمماهرمقبلدئلثهاونانرالينربالداالبرنوىسزإ

يثريرنفرأدافهموجدوعابهيبفألتئرتنعاننحرلزعبمدحنهفيفايضارث

اتكلةلمةاالذيإرهنؤئلنسوالميهتدالىكةركاملئاانبعلمهمفالبينبصرانكا
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كيبئزلفةالئسيعرإثفؤنأرمالمنيكونرنهنلطباواكلبأحوالياأل
لمحبئواكلاال

الىط م

لمجاصالصيالفى
صكوادربسبمسذزوىإؤممةاكببرفىبضلهاالكأفانةلزحماالثىاسباأما
وصىكؤالمللثجلىسكليساربموفيءآنيدوبزوشوالىكفكرشتقدمها

ملىكيئاؤكسافمىنةوثهارسمديسهربمألباطضرؤنإذصحضماألماكضوالوقبل
فىءءهـتذىاىرابآسهإساالاأللمثمنحرجمطيماكبايحفلىولماصبتربهم
جدأوأسعالذيالايلو154ردبالمسذلدطعلىيزلدكالملبعضكانغةماتقدمت

يرآلهةزداربأنقأاحولغفىوثةرصهظخءلىيرعط3وامألهسا
أنالىمأفاربأومنإصائآللمايهيةامنراهإيهاأبناضهوداهذيولىءقالفأ

فلىالباسامعمهرأليفمعهءلىبهوتاجلهونوكذالمطعلىاياكأس
بهصدءلىكرسيوتهلزوجموأؤرد4اواكبمتايضربموبآنق

بخطبةءفاسبةماطبمضكمصرسميالىثممغالىهطداالمالطلىأولبهف
لقبشمنثدجمألوبئالخلءةاؤةةاليامةلاوالاألثجسالاطىةا

ضروناطاوندنإنهسازمياةرةوتابنلماكاساوثاؤتاقيملوزالبيابتد
المواصبوهاتهالموحمبراسرويسضابطوللههبالدطفصونهاوؤسوفىبهثكاهم
بهامماخلوموكذالثاكاوألدةدوفىبهمىالانجاكلثهرووهنةاداسئهى

رىأكبتعمدمالكذ3ولمجاساكلفىإيذوبئآلوبسصمنبانالهواالبا
منلغيهرهفلوذوالصحةاماماكأرأسهايةالاكبقوأ1وأهاوادثاطحسبلىهـ

الءةزالمعارفينالأجمألةرةبيساضبهالىفهمةهدطاسةنثربموأظاالعبارر
ااتارفامةزالبإسوإتزأتوالاوماان3أمافىأفبءااالفى
سنادفاصاالششتلفىبلنطةلخاؤشكشاجششيئيدالمرنسااالريابن

صنازفا4البىبفىأروجةأباوبملىاأبيرننالبضروسالاخابصل
ثثفىقلفوامنطأحبابىغواصونسبافاافىاكذذااابهأاأثيهلد

تكبحلماعإورالئمةلدااجمنأةألورراناياثاطلوآمنطعاهنةلوجةاللص
ةأو
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يدمايرالنزلءلىإحبيمةالواملماوءىففياسايرامازلطكالىافىالىليهة
المدموينموصكندقدن6اضلىافقونيتموالشاصددايصوقتالهينيعو

اصناإلراذالدفىىالئمافىيحمشعونافىاميهالطانأحمطلسلالمحويكبن
جمكل4أتبارسايانزليهصماصبفانإةاأرهداقمعياؤةمالهءدةيهمااراد
صكثمنادفعالدارآلاصالسءلىوأأرآلوءصدآلكوأماأوانمتمآ
ةبثلزفثأجمامرسازمنآصانازكوالئماائوأفاعلهامظ9اادناوألاالى
أمانةوحونازوبملىءالذوصألنبكأوأءلمعيخامال4ءننترامهـيرشالةؤموبد
ألمماعاضثاوهناكإلمدءوينآلؤءدوننإيماالىنلممتواشادذإشميدفى
لهلدتوتنأوالىأصمنذهبضاتمامقلمييأشويينمبماكلءنيهباركءلىو
فىدماالنملآلسيااكزذاروسااوبولطدماادكاويرشلى3ءلىاشأ

وتدخلصدرهئءلىالدهالزوبمقملىانالساساآلشلولطألجاصق
عدإلبفىءلمماوهآبفيةوجمصزءقيذراعهفظليممألىايدهـألالىوجى

ماأرادوأدةدادأىأاصاالولسانكلراؤرائراسكويناننااثصلةصحما
األسهماءآلالمرقمءن4إأوالماءدميهقالمروذأكروآلوالجدةهيااؤحبسكلى

ئرنههالذأثابءلىبماالفىدةىازفةنيههوثامهكأتمآولمجركاغالاالشتن5
نمصنيةصفقوئمماوارفالملدالاعةالبالمصارئظإفئاالمعةكلنفىإإلبث
الحدىألخروبمفولىاونءنئعوصالى4رافةاأماانىاألغفىماهذاكلذافى
سهسويلذىالوجرالىاالنممبقماممسوفىالقيرواأنثهاتثزةاا
االلىالثاوداعلىكاهـيهاوسهاوأآلئواكمروقصألونءهذالثدوإ

دناهانملىصمدكألفونتءصاواظدغإلفءلىبمالالنروأهطتةءالدنحما
بصفاوئذأبيضوبرقايضأ4كالماباسوشهافيالنتابيوضةوائاأمالبخ
ألىلذهابامنكزالهمازن1واءلمواجمةلذالطعبرألحهاوادعوإللدثجنيةايماالى

ميااللؤاسبهرونودعلمهءندما11بردمما4وهـبلطأأمماحمماساايألةا
آدقةيباؤممبهـرولقالندهمتمسا11بآلوءصادزتااآلمعااللأءآلإللدا

اآوجدواناحبثلموتاتحققإماالمندةببقىثاإالمحضردموثالنييس
يمء2اعذاقنولواإلعماالأمعكتلمقيعةافىىاوبثماأدءايهاطهـوارزايى
صاباخذاس1ءفإلندخفىماألاذنإلماهصأقمصااوتمومررفىإلىزانبوس
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دوهدتإلوبرالزورمةواماةيقيهطلموتااهدسكقاهأفقلةلاأ
لميتاعاجمهايوضحئجمافلةطئمونيصدمدذبانتبمرهمنبشتكييىءطقفىفي
لواوزراكصلا4افشللىداراآاقبربهاااونرقةعكفانأالونىرو
مماتدىطصبذكثوقهءهبحةالممسضإصقالافيبهثرةلاءوحازكأن

ماثزبةنضءدةعؤآلفاىمحمرهقآادمتوىث4831ةيفىافشعددة

يخادىصاوتارةوهررووالجنانرةوأوقفوااليتفىصكلاصرةالمطالمبهمنا51ءفيذ
بئالموتبهففيابعققيطاألأانثمبيهاأشإفااططمامنضفصهنةهـمن5
مليهايمو2رداوفخشبملةديقءنفىلموذريبهفولااياءلىث11
صارلمجةاموأمفبويرمكلذمعدةمةفىكرونازةالصومخحلضةالةقصبمنالنسث

ضاث11وىالثصئهمولمعرفىاونيرمنحاقوأودماصهسزبئدةإسءفىصار
بناهوااثرابامدأويسيقتبربفىدفنفيرةاةاالىإتبالرنينمو15اسوتوءد
لجفتافقرإهاوأمافيهاويأنفونموظاصلىءقأاقبوبرهيالىىلوومج4مكا
رلمءقتإابراتهفىىماثنماشكذيعفوقلىامهحيبمائزهسص
بمالمألاسدداييمحنهرنةفىبهملوذ4مفانالميتوهوأساقدالعضاال

نفىءانافىيخزنوخذرمادهيثجوجمرقطانةائريتويصبماوأضةاضرج
كاادااانرابمب4سصبرلأإمزيؤفىتياهاالفىوةهـادأدزفىشه

انرصاجهوفىنةضفىثماقضقفافىواومجعللفاكىةنمايما

البلطم
المةافى

علىبةفيهابطقوماحمهتبةيةالامننرعوصةإاكلىنالهالىاممحلنه
ررهمجمؤبىمفطمءلىاوإرأافىعدةواسعقمايغة2ومةبهأطركالئهالمب
هـيضنتهامامطألحاثاحسبلى5افىاجمهاجيالةثحدأشعارولذللطةهعلى
آلأاهىنتوانعةإةاثالامألفيالمولبافالالساوءتهاماصصةامرسادأهلمة

يثكاتااايطاأطرأتدفىتربايهنرهأوضوالملوملةايافىوألىتميمةةلحاها
ألأةالىايابخؤيريةاالبارخذااماأعااتمصاألميقهيعفهمكادالف

وانلآلحوا
هفا
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بلطم
ةلمحربواافيلمسااوةاةافى

لطؤفئ

1881لدوفسنةاعلىدار34وه385و569

ئرجهاوا4موه85مو59

دلمهازاهوهزه55

احانهـوانالربملىالدأتينداممةايفىارةاكا3ر06رره
رما

اسألحاثثح93أده15

فردث4لع3د78

8رأم78

ةمجر11ر5

أكبرالدلميلوهىىصسألةهـىنهامدباوحثرءهديهصنمةل8

رأامدرجمألفى
مدأ556

إههاأليمنةديدأهاكلظاديلىاءوهـ2

ابعلالألبابال
فبهااومارأينهافراافيفى

االوللصفال
اايسفرى

وكلهـااوىايساةالافيفىفرأاالىهمهالطتةالتىربدمودانلىاءاناأناسدمرةند
دتواسرفىةانابفلالثدنمشاتؤحدةالألىأ111ادانا

ناأرنىفيطلخشبايقعنحلىوبارحلهموالبردأاثدئرمنبنفئااسآلبنءكدد
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راحاءةصاهالاالصاإ4ءايةإأوصلذىاألخاناوجدأمساوىفراالىافىو3ار
ضساداناوأردلؤنصأنامنناهمأخملماوإرفررؤمايمفوفيءناوسأفاالرئيفى
بهصافلرماكفادءأافغ1والورقةاخرااليلزملوارحبواوفانااهـورأواإللورقةا
لافين5أزلددمرءآلالرعقااءيماالرئللؤفألارايةغاالبماصا5ؤ
ناجملاالةةثةنثىماانأفاراقااادعاكأماشااسأؤلىناصددعافىءجمىأألاماا

رظرءهـقبرظااظبكاولماشالىافييزلرومإاصئراحةالتابردءادةشى
هيردىلذسقطأةياغيرأذايطااخآعالىلشابهدؤععلمهارلخماءلماأالرعق
لمحقوليافىةربرلمفإلالالدهـةةجمايطاليأفرانسامثلىقأإلميلفواانلدكئزأدى

لالافاألؤمةاداألاساساسادبايئوءانااثمأفرأءفىااباىالراةواس
نرتظهـباريهرتةوساعةدعماوعشرفياسالرافىلؤريننيرأيسةدنتيم

4المحمائقطمبدأطنافىأءيوتلتمراوأسأيهوأدصبأأتاز8سااكلاالهئلىا
مارأثءساهصوأوسعءألمأضوناهىءماآلفىفاآلفدةةسءشثكوخهـوقفأنأفى
أتموأربعايملىفيوماللىلواقافونعااهـثااظوأطاجمالركاطاانماصاودتةئز

لوافقازهرووردشماهالشوقيالأايسفقافاكادكمؤدىسامةنآهدعةهلمصرقون

لددلجثتةبدولطااوءلنئافازؤابمثاحدرصافقانادىةأالمأمسمبمعدارصاندتثى
والذىكنابوهـدىأؤءلسالمافرينالممزليلميرةيهبكررسؤكبأداه
يرص3تىامهفانزوالبهفيفؤاسيكعرابارلموأقسبأعزطآلقواأسئةاالمنازلمن
سرزافوابانيرةكاكااارقآاتاوصىقترلالطاأللمحماانفمامليامنففيامن
طولفىايئاينحهىثغيرهانأزلجىآلوسيلةطيىىيهاكيملىاهدناةلؤال

ثهـوططوراخفيفاأؤممارناباحأإوئحايماؤهثالءلةاتلكالمنزلفأقمنابذكقالمائي
ىعباطويىالةوامشاهاوألنالةلهسويئابرةافازانزولاقبلمأيمالمصيزاسابا

والمعهصهتروالمعارفاوتألقينامعماكهـؤهـجنامنفزجبعونوسأنفثاضيئال
يرأشهرفافمافزكائة6الاةاهدهاوضؤفئزموصاثجبسبيوتآرااذالضاءقي
وهىهناكريبةقياكلاالنأمادىابهءنأؤنإلاظذءنضارنكلالأن
الؤنوكنىإوبافاردىحمىامالرثطعليماهاامحالمثزلناذكفرة
الرعدمكنتفوقكأاصالتاأنكنرةأترقعةغسىبالفىصرانباالثميبهرةكناالها
االبعدادواليحننهايثئاكمهـاريىافىاكدرثايالونمديقطاالثنر

تأ



االهـ

أخرأوخهؤلالىضغكفاعايهبئأرأالوحعوهـلماإنضءاومابماعةااللأصه
لماذمعصمءههالةيوتؤالفةأدألتوجلوستوعفىءلىووسكتاالولمن

اثعهوفىحسرنالئةإلرفلىأءيمآمةظإلضالنادثمبءاةخظكاهلىفى
وثاءسااكانكافزدمابضرينوظرالفىفرةينأبأراماطوأحضرت

عضءنولفىالالققدارعهعيماازؤفيىشاشكوأمملالااؤملقفىهـوكطأدي
لناالماحدىأيمنماباصلحلىاهسانانوكلاالفىاساالسهـتهمنباحوإالرةاإلفمو

سورلىكتساعألايدديقريضكالناطاا4ةلاآلسزىبمثالمآلتزاثرةنمامةإ
اسلقبارتابصسنمتررينصمثوأخسالرداطانحكبنديب4ثاتالاا

ةأذثتجمهبرآثاقطحفىشاصاءآلاألصةاكابايرهءالنةولاالقفيبالىملماةمأإ
طغثاكرأطباثبأريسفىنمعتواصلمجيلىاأاحصولمعصافىةأفىمفقوبرةىال
يموألبهونورصكيههمءخاييةهمقالكاانلؤعممازي11الرمزافى
ينأأإماالكقإئالة4مزحكووأشابميمهواطممندالمرمقذامهبدفىالةا

ينادواذاكاؤكلزيندقمىالرأالمقىلواحدنىؤبارأبرةتوءةمكأطامشاهص
صانهمالهوكامثيماذا55شعلىيدقوممافرنفيأرإجطىدالىهفىاطهيم
دالايهعةووجعلمجعةايةعماصانجافذهبامماجمةهلةفاجماينبالىفىيضيومالمر

اوهوأءسفةالذلىوهـاويارظأإلالرفاصرأثهآلفيوأءعلىالرقلقى

بطافءآلولمافعهارورلغرئمماألآلورفالصان5فقطيرجمنفىفىلمواهلييه
نيةصاكوعلىوىكتارثهسكتنظمابهايهباالمرأفقضاصحثضولالصيالت
الجباضرالو4أئمارلايماطكهوبمجةلدىنجفووابيبايوماكرلىذمريفلىفساال
حائةفيرآألنطآلهلمالاذوامأضىعمفىثثالمىفىن9بماااذأنهـرالبايا
هصكحوبصنىست11وذكارانمغهثثونممنوكااألحستأبىنذاني

اعيالظوفيعامقاتأبطثماذاهىظقىواللطألىالفالموضوجمةجةطالىالطماقا
بولوعكببربالئيولزوجهولهالىدودصاحئىماألنسشبمثهوفهامهشسعةمع
نترصلدئكاأصنأئعمنمةلضبكليامرقيةلمثوايخةااوشكيههـهافىالواوالمفرولئهالطووا

قلؤكتآألفوكءطازخصألجداثكاآلةاتذمةبدثياهبألثجمألءوةارهولت
ئمودتلذىان3الماالنرفىأنعمثباسااوهوأيومفىدمالمالنالبالهاثبام
لبعهيركينالءئءؤئأنفأليهلبدنابهأسأغشالجيدوءمماقانقالسك

هـشممط9
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ةأمعبىسأإنثمالءتاالالدامنأنقصسان2فىاالوانأزافىوء
ينةاللمافحيرءصيدالنىالمهنحهلطاالعالفيباأقىثمانرسبماأفهمنىهحذافقما

نؤأطبيباماقالارئللمقدافعلتكابالافىهلهركاهوعادةالعشائين

االوأيقئتزققافىقدزالثأيبثنمةعقفنصفزثهوإلمعئارراالىانت
ئعلرىواأنالأقطاهاتبيرادأقيالدىألمالأاوشولغءدتبا

يملايماضاشطابتاأدركلهالةؤغاولهالجبماتطاجمىسوأح
عحيبالولمحافمبداررماجمبمفأتلوإآلافاوايستشعرثمسدوىملىرفيمته

عاتاسابئأللثيلانعضألجمدودابالويرىىشعتدبفلمذأدرماورأولمطروفا
االلمسثهيقاظكاالنحارجعأحمرثمأرأهماحممسارلمححوذيإلكونوأتبامىفرأت
قلطيباوسألتضعفايةغنافىوأماحالالىلخفةائجررلةالساوألذال

لصرفيهناانمفادايميناوالنراريسمىفيرمبسكقألنىقدالعألجأقفأخبرنثىبباا
اكذزاسانرا4فرزيرافافىيةالودادشننهوابرةكفابأضمغاىوأت

منصمزفىأنممنالمهلطفمنوانأشناصةعدللقتىبهنىملثهلذىرواراالمف
لفقانويتهاممالىااللذكانشمفادةبقاحتىلهساساااستعهفزنوااالرفينمامغد

سببافيتوقدأقنريههينأرااواضهـنالدابهـلاالءنومازاكوعفوهامافهدءلىالبم
درزءثرفيسايثمسبموأقه5131قياسةأامدتكوئهررةالمحهاتهئ
دلصنهافصالضاصامرأناوقاشبهاتيوأ931سفة

ىانثالطفطال
هااوءفاممبافيفى

رمانابةبهوأىةااللملماطاتانممىفينيالداالنزهىشمابالأدراكزمابارش
بشرامصسنوعالثاأكراثاكوؤجمءصروهىامنايمةعباصأسعقأئيادىو

وكناهاؤإرالهـاآبمحاسسنهاوجيالهطاالتفاضربههـاومبماهاةاينأساوإفوش
ساةلهمأعاسثنحاقدلقعاانالوقاتكاصطاصدفرتيمهماةنعهاومصا

مااباجقاعيرهافوهسذاوممفهافاقشكلىذالثلتقوليالرضرمىتعتاذااثم
كلتقصالاالساءكاتباداأفراووأكاجوفلصيدئالكلاكعليهافيهافصالق

مملةلشباالشاراكننالاياضطرالىاداثهادماثشكأولتعلبهضممطابئط
فاالقط
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أخهـبرنوةتق9االصمخئأحوالوانالقأدرةلىباملمايزدادفممافىأمافألوافف
سذأبةهامأياصظرعانانافوصألمءنراالةاحآةعااالمهنادقابة
امناغخهاعرفيالبعلاضورصهاشصقىلةيميخطربايثنمصرتد5نتذأفا
وماداءوثماصؤإقكوبى4اهبورويالشمهدمادتهألمفءصاثفيجمماودادمماال
دهلةإثةساربىبل43ادئماةان3تحرةاامهـالمهائهوصفصالررجمىفاةثءنكلمىءو

اللدفى4وءافيرةأبوأضااربافالأللذمحيههاهنصانيثرقهااالردفاص
نجاوعنهامماهوءنلدحدمنواحدقوسقنهاماهمرهليماالثيفةموإقيجىئميون

صرآضرعزغص4عقهئبئةةإشباررصاصطوفطفىدةومتهاوالواخراتوقرتج
الجسروعلىثهرافىخرصاريةأبوارريدفنرىاهـطوقلاوةجمزبماكاالاجداءلى
جؤفومءلىحلىالوأهأئابمينهلةالىموقهـنوقاللقيواوايفريآنالمثاة

ةدكؤكلةنمأوسعافىاجمألتواالركالباممااوشاةبهافىثفىأفطأفيفاقطرقث
يكةاإمنكرباهسالثاجهسةتذهباثهلرثزةاااذنيخربموياودصامجافى

االنجيةوعلبهاقدانجاءالمنىبابالمغطاةاأكابفىوهىهـالمسارنإنمتثصلأنلىا
وضارجهةائحطجميعئحصنهعليالعوصقدبدلثىبايطديوليهقفضيطوسس

منقةأشوالسورأبرالباالمحاجةايهوشدمنبالمساهجمجمقاصصدصقعرندقن
اسيةبنالمصرإلطكلشرقمألفصعزدنملؤنؤبدافىقالوبىأربعةطوعبلدفى12
ادىالهالمجلميالعامةارة2الافاحممىيتدأثملمةمبافىارثهممنهبادألةقسعمءكل

ون180ءليساذايرادألةعفسامن163ونماثلهأزدفولةفىمباقهوأالذى
انافواثبياألىهإليئ33ولديئاءدةفونمامنهاالظكزومصاويقه

عدأبادوتحسينهامصاحبصرف4ةشافىالمصالحإأقوماشهتالىو
اراتيثثلزللملهاذايناثافىمؤتدألذأمننآزلداناحماا

فىوحوانلشنضمثنىأولبيعهلفوماثطمماةلرقاوفافغوايهدمه
آابلدىالمجلصلهاكالممرأن4نهاكشاهدعضووسفرقئوقدتالممايقتضيهحمسب
العولراابالىهليطةلىحيؤآااالفىبرةبالعانحاهامئصيمقسالئؤخ

ألتآأربةاترءتاعلىاألرعقوإراحدمنإيشانفبلفياألامافضلءن
ثألثيافىبرلؤخاابرادىالىلالموثعهـأاوحولسعرألميئربلغوفرنلتسائة3في
2هىطؤقآالقةئألةنبدأنيالدعددهااطرانمثوهحذافرنلالف3
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فاأرمصأوووراأبودألنوماووفى7إيالول11مإأةثةئافى مم

هينيدعلواالومنقأكانرماللغاروىتنسافىوداوهاقزكالالووراه
ومناطرفاتابقيةوهوروفىاثاثئاأدامجبةلواندتالغصورصتحتونالنبم
كالبشوبىةمصتإبولمحالتلعامةااطرقاااسدفيهآغايرجىأنألاطؤنحاسن

اةغائالأتمحألتدبهاصاركاثرصهلمطاديئاطراطرسفىقماآلهثعلىفنا
محفهعنالماشبىديبايهبيرةااناجلدالتجباواالظمنوذةيمماغأوهىظافةال
ولبمااببامنالدخمثاقثارالذىااطأاطرقءاهلوأريمهـلىأمرفيوذا
جمهورؤصىالألصاةالماجمالحالاافىلطثاآلإهتنم8وثصالهاثاالى

ممىااصاكوسبومأطئااهطاالىىغوىلىشانزىايبهاصدبضةفتنص
531قسنةاثاةافرقىجاوقدكنتذائناشزمهايثفرعفاوكثدىارك
برلؤياادىتراافىنالاسجماثانفوإالتديهافطأوخانمابأحدهاتهقات
مجرهاررسةغتىلىهمنأءدقافىأسحدخابالىاحدىاناةكتلرتجتانر
ناطعبافسياروالدبهنةءاااعةالهفىبنانجمهاروعلهبهاالبهةلؤجونالانىنر

اصرفىأقضينادوجعناؤدثموبلىأآلجهفارمنلباسلمفنسلكرئصغارلم
لمسايثسيناامازدوصيثرةبخلمبنولياابهـجةوايلالمنظرأالباخذهاالواىاطرأ
يرة3لثاادنايرهامقفمصكلىسإليىبهانفودتوممأاملغاراذافهـبانجألوإجلوأ

اونسئجثدثا4واإماميانررماثألثرةكارأفىمنهصكهأبملللاوهوفى
ذاوهـيمادسوضضذاتهالوجمساباامنبهاشمايوعنعظاهرهاونيوبئوقى

هـس6ةسابامالىااهـاخاءأءلأوقدكالطارجهـاشمنهسامباكل6أارلهءدةاا
دلباواالضىالجهاتافىفبةبالفنضاقلهقاتالجنوبجهـةانهىاالىوكاقرب

لذىوامسابقاراأباوالراوضرجمنطأخرعاخارهـداتباظلثنتوأن
يهابارفىسثجاظالمحا1شاأستهااوؤماءدأأبنينهاةضفاهبصةسبافياد

سبصيخاوهؤمارةءنلهىكطءارتصزلىبالاروابالفهايالىوأنيضةأأهاكن
عممااهـولياةوقوئحضءمادقأتبرماحوإنيثاال7خردطأحدهمالسل
واداثوساهاحومقضرةةةةأصدالمربعينءدمآولمحالتلوشساماتوحط
ةدلؤتامنضىمانئرىلبامايكتاججميحقشملنيتوقهاوصومقاعدوااوحو

وأتالميهوالخدقبارصمنفصأسفهتحاكالجماهروباشاوالبواقهيئياش
هـادت
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ثباينعمحةبهطرأولالئمنأظرفياواليملذوبمكئالاتدقهوةفهاوتال
هناالمصعانوئبهفةلنظاواونقالىلهامنلمااباةغافىهاصلميعالاأؤاع
بمعهكلو4ةلبائاونيشثمالهافىامتوؤألنتبورسامهمفألالظزومع8الةاكاية
بآئمزيئتهالمترفايهليفرنكائةهباكارنجمصامنأهنابممئكتثيالىهرمئالفةفبما
يأفزةأواسطمتوورقةالجابروأخصسمنأسفنزهر9لتئائماشماةذءا
ةةإافىفرنلفمرأآلجأؤهـاركرأباايرفىاكهمشالممؤتاحاترأواوقدوهبم
وكلنيالرواابافىتةاوكاذاشيخكاثةسىبكمسصةأرأسباقة1صاصباس
كلظراذةاأنحزإلدةدلهالذؤلاازومسصزتفاياالاهثربعاىأ
هانثاناظروؤدكذدكلمثموفةمحاجالىاقاأراةمرممترىتاؤثإالاال
وئولبرمبعاولشيهضةرهديقةشانزوىومنها1361ضةالمحلهذا

اوءلمألمىءغاءلةووى91وىساثيمذقأاذتإسنها8إلبمإهأبطياربنتهادماال
يالمويقىمابثدثهىببأطايهاففردةيئخمىرأنددأسانالافانأنشثاسكافىماث

إدإيياثفىجمهااوكذالتبالمهءنييانسعوذونىالملهواالألءبودطتزف
بطهطريقاوباشاعثمهـحهامليعةوسدطحاهالشماثزصلزىأءلىوفىاشازنكمعلى

صورءحيطانهلىورمألولاونأناةبناهالذىفثرئثصدكطادلممىلىمثاامق
إلمةمتةإأقثىأشذوأبىاافايةقايثادبمنحمنجاهمومرفيهاوشافمااوبهوشبهه
دىراهايتاندجهددعلىياهوازىداخلادبمبدرأمالهفىامدايى3جمبمغاألصمه
طرهوزهمرهأثمصطاقأودالشيسألوةغةالذىمابيلآننهاحردوهألرصمونيل
بةالمالمصاعفنآالفةءالمايبلصونوشأرضهفىنبمارصاالنءنورعث
ضألمنيدىايمزةءناالدنمولألثمايمرصقلههنهوبرمخيههـأنالىوالطفزتا

باالدبفةمأخبامنتسالىمالماؤفدمعببئنهناكهن9يرهرنوالثالموء
وابرصققدلذنانتيةهاباتىهراتااشاباالقافىجمئلمالىربماال
لىطصنشغخوسبببملمةالبأنسااللذالهـملواسماداءم59آلمسبافي

كاالفؤمماحيفعفىلدنؤياالاوحالبكألفليالالدولاألداهمنمالنأءفاؤ
61اللمثماشةالصناناالساذعدمقافىلوباتواطالمثسروبالتاباكزةاطرداالتصفموبى2

الذكروبوسطهاةةسأابملدزىشافلغيضةلةبربرالةيمالكةإالساساوئ
سلةباكلىالمىأهوبراينضملمحالاينفيفاالنيسثييأداراتلم9موهنانكبيران

االعثبارصفرة52
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يمأمثهىأىامهـوووبملىاةابنثالمإلمسانروعايهحهنابةمهسجلبمنالى
منةحلىواقمامةدماقىةهونوسنشطالىوط0381سنةهناكنصبنأثمحي

جلبفوعأقدامسبعةأسفلرضهءنركزعاحماآيتىامفادةفاأمحردون
بالنورطبىااهنىهـدؤربئوقلةظةضصةلىأنأنفنىلثنقمألكللىهضاري
روثاههـو843ثرثطحاهلهاهاتهاولواقررناخةءراألىديافاالىح
اءالمذكورةط5إآلباالمنمائولرىاآلديصاصومنبالغارلروبانمبالمىو8161
ودعطبئأررومةالساوءناالظفمثااماموهىوألمساطبدالمفاذاتأجط

ولىجماصاهـاالخصافىامنكأمدؤموماأفأمنأهوداذأهىخاالولوناهـثا
هإموداصعاكلوروولمهالمذانثصرفيهاالئىمعاصورامايمهوروبهصالمدكير

عاوقدأيرنةناتمثالتمتهوفىهأطلىابهماعلىرجةيعونويوةا
شرمممصاسةايهونأنبدوذيرالذينكينالشنرأاشاءقايمأممالكون

يونةعبمالىيةهسورامدنه51فا0781نةدؤرتيمىفىالفيالموصءداتجيىص
كأالماهططيئالواءلةلوودمىافةساؤناأ3ةحاضاسةؤص3ص8

ثاوهلباالكهروكافاتالآتهبالثاتوقدلؤلموااللارإلىابنللبرثاثاأهببا
نيتحالاتذوأصاشااالاليرفيااشاحاصالزآلمسقفةاالساقأطجىءا
بولؤجمابةأسنكااىلؤثأجمادىغيضةوئهاغيقةوألياالثأبدعمنألاايغةيض8

اروجموروألوجبميةصفاجميرةوفيمخثصبالمضكةالغاالتأحامالابفعأقن
وشألالتومقلثدليشاةوأضىفرسااللماضىالماالجلاممأشوثناممةكلهام
ورمائيسةماةاصحوفالشطيمحنبأاعموءوىاقعقالوبرحامآأيياةءؤلى

ضارجكأهىافمةةالههابئنتاالسوازرافىاأاناسيرصكلعاوفيروزوارب
الصاداإلمأسياثرفيامالأئحىىألليألونهاالواحمطاثاةبفزااصإةألإسبار

طرقاالن5931ةاالصبريممسماقايومثهاواتجعرمقيومدتعررةوةإدواالء
إنزولىإثاطريقانهاوسهامالتءلىكثتتقدكفيضةالهاتهاةلموالممرا
هضصركانجللعواصثطعتلمزكومعذياثمؤايسعيئركراريدمنأزفئ

فىاينكؤرصيبلهها6وراالميدانانثحهحبفصةأاتهلرقضهذال
نهاضلملماتقستغومتألبعمهامنلةمنفوفيأواةالةأفرصااويبياه
أءاتضاثئةاوجميعهـالماالأصاصببئوأوسطهائالمبدأنباعيظة

ها
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سابةصمنيافامامصزضاقنلبهخاليدشألؤصاوبغفأعلىءن4يعفانهى
كاداألمنيناالواواافىلداليدقيبزدالداناةاإينهاوبيلةوث4كرا
مق5931سنةالسماقيزوصبوقدحفلةالدمن4االسظتذكؤهبه

بايدأألن2حيماماأوعأأمافاأ4تائألناباالخصيدعنمايزمريئلمدهانغصوص
إفاأضةالفصولىثقاتممامونصففتءقإةفهوجلورادبين

اسايخاكمااعاردإفيفةاوهاتةلرتامحلبهايهيرواياقيرأفبراءيادين
ةتالمارأيتيهنىووسمزمحانتثحه383ةةصاهـأاكرفهـاوعس

مثماغحربتهثيهاءنذأشمارهاثاصحانتئساجمنلماكانث331

أصكأدطآلقالهابهاعهفبفايمفابالتانةلعظالشجارأاأيهاأايغاالعأاسا
نبهالضابتةابأرضهاأضبياملونكلمااجمارحثىاالتوآالشالصثالمعايها
دااأرجوهىادسقنسنانهيضةطءكلمبركائهامحاواممروؤيهيرأل

الردرنأكبرغيهماماوهاوأشحبارفعلىىوبقةاساااكيفمةلةصالمةاةان
لفؤاهواعاهاالواسهفيحةةهساأمهاااالمشاهاضدابذلاللحدمساوكانها

الشابابدنجةريامئتابالدناساطيإفهاونوايمهاالغميصارالتطنهامصلى
ماةالىفللمحووااعألثاباااآللوكليفاتاوهاثهالىاألاهاثسسةيكثى

لتعهاالنانهاهذينوؤجمةتجنارثحرهلذىالتراموىاالوبهاباالمأبه
ربؤكإلةاغيضومقادأئتاواردماعيهئرةإمةمأااآلمالإافى
ثنسالمىلملوكاشرأالتأبرأببخمنأبليدمذهبحدنأالهأالهوىنزيصامثا
افمئهافيممبمققيإكتوهـمخغيضالثاءلطمدةيسبارمجداوبمبييسذو
انالنااةأهلةيبهبقأنشألذىاويئتسيهاصدىأنوداؤئثأنجقامهاناد

لماماألآقماأخلمثرمنرماء414ةممبريناألممألمن4ووقدبهحرزواطيوانا
لرهقئلهإدوهخكومالىئامى5وأوهـهثانباناتواأنأتااءسونايو

لمأثموتأذأهواؤهااجصارالهالثايمانغجمبمامهاصاةر3اتحفظابذلكسمدوق
لبهابصفياناتيوااكوأكيكنلمتمرهفاننلاذالدطاوءأفرثهابهن

اميم4امارأأاتحةهملىمانسكومالشظرملىيرجسممهيمهفات3ئهاماتذاا

كابياوأقوليايكلألاسضواالناطاةحصنالباتزهفهيةأجروايةابماناثوالامن
أفاعذلكوأبرهاغألءنفثطلمايدعلىوحدهافئبالكالأزأعانعثسأدبا
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نآللفسةةاكرااناثثالىنورخدااسائيهـساوئنىبأواطيويراعنظاا
ىصاهوبركأراميساكليأالنهغراعإسهاوانصسهءةجمبثاإنأل

كليأناايرأاافىيخرجولصوترولهكلامدبكرأسهايوأناؤنسبمدافوى
قىىهـةثمجاالنال41دترسسنداويهـاهـقثاءركةاخوهوئرأيىاقماث
ثمافىإلواصيرأوتصعتخثمرةكميهمصوئفرعدنمدائىلأاهعدتمقا

يهريدفارجدالمنيلماحمتحرسبكلألالنورءاهذاوفىلصكدلدةأشلى6محكتاور
اءةأبهؤهاوأضىاصبيانأالركلبملمعزانهبعةأرببهزهابرلةباوفيهراأبروالا

ألضماوفبذلكيديرمنكلوضهايرئمهابهرأفهـعالأيصادفهـماكالصديانبهاير3
دآخلكلوءلىجموعالهـامنامأفىقىشاللموبهوتنآبهلمبوأضىءةالةمحالث
أصوودىلموسوااغىانركهمآأأراداادأماعدأايودىثأنناللمسة

ثوعامنلهتماكانأذآفهرانأتاواق4امنفانأمافىكلندرإطثهأنولة
مةبأفردانيأمنمركهفمااآ69خمةدألفسيوصفىوثهبإمعدؤواؤرد

اؤاآلخفىمنملىيخراةاطذلىيزفىالنيأإينومإيخملمحرباتجوعلوسبالتوهم6ه
باوصنإصورمرءآلإلجمحموبذالظأنفوالىصرمصرانمموبرء
الولجهياظماعوماولألنجمالطءاأسالوءثوهـدتإلدىانصحردنهسابرو

حكأاءمةاوأناضاالىلءصسمفاداةفىاناتوئر3أأشظىأب
مءنهنفعذان3رافياايااعةأاكيلوؤثونةالداتئمالمطن1اأالولفىءدهاو

بأسمصوهنم8الآللاآ78امباروصكنالمحمامغاميهغدأ
رءامااوررحراوانأهوعثمقدتنكلماهـدئأيمان1أببناامنتهمارأث
تائبجكةالمحديدممةقءنفاظآلكالهوراهمدبهاصإلطجماجو1لثمديدخبث
4فألرأريئالىماوإبانإفرإماعيىءفياجحمأكدترملمبمابانيقالوسيعا

لمحيةشمافهامجاراثانمماتلرفيلصهإالفأرادأوالليهااونوللأميازرلىاط
الطذلوإ4ثكلءأؤبيهؤأنفىاتاثربرثمماربيصاءأثهءؤث4عةوجرمق

حذمانصةبىلترمأهتالمعداراهذاأظرمناالالزلىءأوبرةءلىهساالن
بمىأطاتاريخيآاشرحرأدفنهنبهمأباذافردكل4مفطبهلى

واالنتانومثرحةمصبرفيهالحيهانألؤاعمنماماالعمتصآسص
فنائبثلخزنجةبسالةفاتكايوااثشاألىألفطااأماوادهءسجمهلىء

ر3ذ11
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أمةدررواالالحألمنداالزهـلىالذىا75ةللمضمزئىمقذكوروحماقه11

اصرفنواالعألةكلنوالميوكطقآتتوا8فاااشاءةانحمةاوؤسااقمثاكأو
مرا1ملومبداخفضرشنملءلىبيتوفيهيةرئارالدوااللظرقت

إرمراالخضرابالوانأرمشيةيطةنركالطعلىممرسمضاالساهـاهنةمائ4اؤو

ينأثثاالالبألتوؤخاصبلوبئيارعقاةءقكلأنءثااروغهرهـالوا
ؤويهوفيباى3سبسىنددظفردعالىوآضاليقيةأؤرلضحرلدوافوآ

ثملءفىودئثرتبءدةالفروااللأممآالتبحءهعةيسءساصإخاش
ثوىومماتةمجاروسومةلطداألىءروأضىواالفءناالشرات

هذاأخذمنوؤدممافهمهـصءوأليسةءفىأيامدةأالشانهةطاريقضىاالائبت
أث14ابالدوننالهولذىاوىاصئاقهوولة40آلدمامنم9ثألدارةبمافصرا

م0781ةةلصهـ7831ثررههـقافىإلفىونعااليثمخابهوخرصمادققمهرإبا
داخلنمايراننصارفصلولبماواأمهءلىماكإللمةاسقسطالدولةأتوء8
لىهـمجوىساررومقراالمحركاناثحههأسةايهناظرفوالفرءلطان

نهارائاساايأخابا5بهازفزآلبديهاقصرحديقة11ذوأمامكالممااغبدفهملىأأ
نسانألاولطفىجدارة3بايالىحلةبانزؤااادأفىهكينههفىلةمإغووأودي
برهأحالمانلمهـومهاايمأتنهازقةهـأماونآيمانبدونقهاديقنأنهاثحه

قكزوتآلوأاهـةافىوواروالمألفائراسزنأظوأكاوأحاالذى

لحوهؤوتإصااالقىقفهـيخبزردرا3اكاوشبةرساارصدرأفالفاقأثأواك
وريوفوسأانآالفآلنملمجيوذيرليمينةايوافىتىبدةةقاشاما
ههاوناففئكاأمزاعثهةوأليولطماثةءاواكأيقهاهنيضاصرفءلىتآنهوأخبمهـياهـأبا

جبيمنهسورفان6دكرهقءماألقاهـق12وهووانقصرأيهسطبورغ
ؤاعأالمكرةإلهـاانأهوفسفىسبةلمأرخفىهىئاةيااارالىصددانبهو
الىةرآتدوداكليدورءلىءلألتسقفهإلمتىير23مءحوفىاماصكأءغيث
ادأشاهدتفغدونهااليكبامما41غضوتري3أيرفامنامحاامنهةهأى

الرعقاعنهفىالمديرأنآفزقالاالباأليىاليرىالذىفثىدوسثالىخكبماللمرآت
بهءإساهالغالثاولمهالتبح7دالمرذاهفىانلاكىنامجالوامامربرنآلوءثأرا
8سنهونهاتمزمرضييهاليومىالهمقماةيثهاءلىتعةواالىسدأبرولطءلىء

مثاءاص
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نيأدبةدارسإلئىبهجعاثىالذداأامرمقاذاوم8781ا59
عئخهةكأسهاإمارمقامنءخهوأددعهـاميماعالابهمصةةواالرعقا
منهمصإلأأذؤسمبشؤتقومنقادماانءامااختفالقولىءنمهـةالدوالأا

منمخهأءثؤيارزبهأنفىمشغارماهالحصفيغاالمراداعط4نةيصرفءلى
دبط91ةاحااؤلإالصةهظ01انععاتانماقالمثرئمكأقدرةمالدخلص

لةدفاذألهسالىوافيرااأعيانمهااوذلجناوأجالدولةبراهعهـاعثفيأ
مهيرارمنءاقتلهنصلىاألمراموالوزراءنموباومخيرأدىثلىكاقددنفرا
ثءمافىذثأفييركطانهثسىولةهـتهادأالوكناجمممادةهـلمشايأئفانه

يبغروءنايرانشاهالملوفيأحاررالدءوةءقنةدكانوإدواطبكااالرمق
ام5ناءحالدينصاهثبارأروقدزءقوامؤرنعاهاوسبهرنىماقكيخاتوارا
فااتوذسسااالناندبأسق5لكولذسةارورةاكيرإملىقدمكنهل
لثذئفنمنتةتومنتزهغادقيلهطحإلمواتثىاييادفؤسفأفطريوهمابنها
كاية9نةلاتالظفىأتبمالشعباساانواليخفىؤرنكرألىفثرررأهـظا
منلواؤقيايألكرةاصصقالاءبدباتصووالمثكوالتااالسسءارإاأةأ
ماوءافأائةأريعيومعيزعالالنهيندهةإادلمعىأنيلاالقطارصئى8

منانبأالصرمقهذامدةتتمهأدوةاراالؤايصءنيرغمألءنةكوناوا

هؤنالذىواالطاهرالتصدوحالزمأساإأبنالوطنىأعزةورنوغيرهملربا
عنوأبدرهشاسآولمطانالىبنوأسمايرولىاالمطلد4فوترقىالالهاخارا

فونالمنصلهقرلأممابانامراولقباااسةدوءتخلىهفااسفىمابةاشسوادعا
اذوأصااائاالسبرويىاخنلمجووفا4ءأولهالهااصألبأدةيةدراله
رجمتهماتدتفوؤدبىأوحاالمسهآلإلواليئصزصاكانالوبناهانقدم
يدامهلماتىحتسهيهاالصمحىالاازللاآلءالوانامعهؤاجمىسعيددغعضبموا

ىاااليؤبئةاءولأألذجموأآلةاأماوألالددارةولالذىاباثتأالوهوءدص
البوأءابقاطناطاجمألنأبهاأطعلةلدااثحتقةقاملابرصلدولذىا

ؤنإقابااءلاسقفرأراقيلدأرأقوجيدهيرالوزالظزقدعزلالته4عةناالعل
الياكأولواثمبدجمىةزفىةالقاءبالهأذنثمأثمطاالطدجخاالىىث
نعلؤكهترأشىبدعكوشحالبالعليهويمعبهمقثمأؤير5اباوالنةصمشام11

أطانليا



باطإئهبودماءمماياطثجمأةدىوباأ7لومأصاصألنلهيزوؤنرداانءاا1
دايئيوفاتهشيتزصمامحبمفءنطاابدفىالمؤصنإللفافعرعقءنمكالحا

لىءلىهعفيدكلسالهادأردباثاالمالةبذىخمعتاكذلكوألالئهرحمهقللى

نانارأشكاوغيرهمءنيسيارإفرسدفيذالصلمالىصاديوىدالوء3تالبةباشا
أكأادب1أفىاتأعاثىاالجتلىإلدزةصدااسمالتاجفالااالقطالىفىأسكيان
وتارة4إاألدةاصاتالفاكتىاقاددعتءدةسافرانولةدمهاساأشعرنجا

8لىاضاوجلنمنالىمملالمطوزارةفىوآخرىرجيةافلطزارةوفىردأخريبا
وانآلوةوأةلؤاراالرصالاملونةوجاتؤيئريروااةامنفايةلهءفىو
منالعيانىأزؤآلوأيماتاومصفؤآلواتلمجطكوباتلمثعرووا3كلالماوموإئدرهأز
اوزادةاسصوباتاطرلصالمشىالمافىونيقضأويرقصونواوصالوة1ا

صونيسوهووأممألالمدنىافىءناالبيتافىفدةبوفافهايهاالمدعوا
عضداووأحإلحالودكمهوالارادتهبصعىالداخلبكونثميتاقونهوعلالدا
كاوربهاإديننثينأشهثوزوسامأفربافيالدءوافاس61االئانيرمىو
لعمثامننهنفاننوصانولباسبداللهنيتهذماهويضاأسؤاهوريةجما

باياتوشالملونلةأاأاعدإحيميذفىأصدرهاننلنفيفرأؤاالمطرزباالشفو
خرأوعوففيعرف7الباةمعرلهالناالمناكب11هافىضابعضهـمبرطموال
الرأةطرشااادويؤأنسالهـنهبأخمباالهعركتمبناإدنىافىونآيتلاننم
ألقمءلىايساكاناذايهـباصافربالفعرفةنالدهلالىيبارأوهـاوز

ف4مصارالعقثبنألاالالكبءدةاتاللصاريولةلداتوؤدفيمءمتادهـ
8اكاواافىاالقصرهأندروىرفةلمكاالالبمههاتذأءدآإكأاللةطاطلةالا
كأنوانفؤايونازشةءضراويتتيفاراابواالنأضصالويرتافىابأدىا
حبئنوينصالإهبةتجاوزاالدتطرظالرواالدطيقانلىسنثصرثلئىاالثواا
ؤوئابمأائقةطمهـهثرىوزدابولويخاابرادموبركةلةالاتالئاالباا

بريمانهألغأنتءلىكاعبثفرنلثائةبسيعاالءلةتالفرجةكانهاأائاالالدءن
توعلةشهرففذلهاينتملةفادسونالمووكالطابالاكلفىاالمهصل

باالشعارومافربءروبحةثوانمحيعفائمةرقاتاطاعلىلفاالنالسواإتالثم
منيةوسذالمراكرجفظالراحةخجمهفيالمجالةكرساإبئرتالوااافياال
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حتهةبيملؤرالمطءثاالوئألبااسثابضرماغريئورمهـهلمضادينابالا
2إسارواساريملهاثهتاعمماالوةبهومااقاومابدترقءماأطاسيرفىانتاما

يوميذغتءاقظصامازآوترااالشهءلىةالختاةاإزهارألواناءاقاتقىى
طرفاكلدامحاءناآتزوداإادىقىوسهااداثوأذالل5لسالاأمودثثاالضهبرالمح
لمءالإلللكألهـقعوفياواكصااسامىؤلالثافبصدأنفةاأاماعةنكدالى
بايازأابدنثصدحالتوشواانيد5فىسفوأنيماسمواليدبلهـمورمعا
0381لسنةايمهيركرواةافىبهاعاةالوطنكاؤاالهلانهـيةثارةافىيدةقوهى
هاهؤظالته4ربراليئارفاءةأهالكةاقمسيدةاهاتهئرحمنوقدألمحرلةاب

3ألاونجود

بغايمارلمتؤوةصاهأنااالودئاياءف
اثاءلهجاررةوشحاالكالممعلهكايىاةراثاوا13

لىاالرصلاهيهغيقؤظمصالىالهأما11الحممىدجممثا
لطكلفىسدإؤمأفهسمالوبالءأرلىرماوخوصوافى

إلاوأولىدماهنجسانعهضوسااسؤبماسموءو

سبههالىابهاقاطحوحث3ساكرإاوأتأغونأماة
ابواقىايبلىباتحممذنجحرافالارقاةلرثثهو

حيامما9دؤيممقوألث
لحألتاتاخراالصإدلى7اعايم

اعبيردوانصالدبمموهـبنردامائثبهسأذا9
ودوانئفيلمال5ذالى3ودواوشسانةثاظلأافى

صبهدشيالملنابهمة

مهـخرهلى7ااجممأل
حديداوأطوقاوأكألقيوداءإسألسلأأجعلم

ايدبعداذماهمماللسادابروانساؤصرألالهـ
آفياأهأهذاءيب

آلخرهأذاعايم
وكيف
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ارثفابغونهـراباالضمندعاطنرفىانوحميالعؤممهبفدا

الترأملدوانداالايفهـاءاةصمومجرىءسعهـ
دءاداما9دزرعايا

طخرهألىأعايم
أذلةفئنبانىنرةاوولةذامنسإسألملم

قدؤلهإللدراءمقريقأمجلهلهةناوؤأصممثئ
اأءمىءاوقدرناىثؤ

نعؤآالىألعاي
يوكلليمامماأدالىلحهلىك3رالقهلمىصيهيفا

ايهناشريلثثأفخرافىوماصألوالألشبادندالوأ
حرباأبدابهأصوال

دهشمآالىعاجميمثر
ثمأسااالمجائمبابوأرافالاأهلىإلأملهىفضلى
رميدانةياظأهلرمءحذاادإالونءقاما

ثرياادإالأةم6وظا
عضؤآافىءاج

امامأبمعةحدلاأوخ3أمامأوبمنسوفحلوالأ

طفيذالوالمجزونبهمابماو4جمو
خزلقوماعندونصستسهؤ

ؤآالىمايم
قتالىكثىاعهلسارتلىءاالاالسرتاقدمماؤ
دكا11ثاإتاماماازنالىاللمهاامسقاة

ثاشبالةأرلد

آنؤالمامابم
طيرفرحاأيمفئايبماجمبيرامناباقصغيرأ

ألظيرأأبهرايسيرءأبهيمممهوابمدارف
عياونإنابلةفلمئيماأجا



أل

آشؤالىثطيم
نسادواما4اوىبههصنانحهـامافاوطن

ماىممنصذثارهملثأفماهماثأنرمخنخاامها6
ءنبالمالىواذصنو

ز6لىآعايم
لغقوبدتوبصالىلدازانزسثويهونافىية3نسا

تغمنصرشالداتبيسأفمحمايبفهطمنفعظ
يادالمثافىافبمءلى

خره7الىمام

مسانامفهـصرواأيازامااءوتايشاتداوف

اوالىنىهـلناذىؤواءدارفيهاغاعكوز
اكلآوغاندىإتبمرق
آضرهالىايمءأ

ىلالاصاوللهمكلسالفاباهادأربابساألضلسضد
وادكلفىمفوفضاهـؤةنادحلىفىكوهمونضر

اقصهشأوالىلاسل
زمآءلىاألمابم

مرباهاةحمابةفنىوكلجافدمجونأننؤبل
دااهـالهمإنننغازابصاءنبددمالبهوان

احهنمننارهمذيأتو
ءضهالىعايم

طبةأريتويرهالكاثذيلهائبهـاوكازاينؤونضاناسااععلىدةالفهوهذ
ز1ءلمةالباتالآلةطاثشلمةوئىيرداداابعضأدطعمنزانايلةانفى
تفيوتلواراألحثفاالتاومناللبلةتالثبالمرةالدالبعنرحلهرءةاوؤ

رمحلهفياثبروةابرادىدءولاجمبثرصقضالذسصققالاالالعركلا
ايرانشاهونهمهليوناكمجاوزونيئلذاصننرلأكبااكفبعداضب

سزهونجممواذابالماريمثالالتأللؤالهفائكسدحولةأمساءفىدمنوا
صربةا
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منفرسانئمانيهيقدمهبىعرأشهبحمصاناعلفادأراكهدالىاذيةورلمجهـا
يروزهوالهعربيةجهمحمروشمالجموأمرباإسبؤائرانيمهخامربا

نالساةارإللمألبسموكلهكيئةكربرالمعهااطضن5فالوطينمهـوثفثمالمحرب
االيرانفىلمجلوكطالمتفرجهـيالمجهةإلدسألمأواكبوصماامالمداندشمل

ةاثدألىلممأوساحروهلهادبسكلطكثاطوناروانهعصضثمماويا
لوااليراناآأمالىاوجعثمأبكليعلىطافاناالمابا4ءوء3دصأيىفث5الا

سابارثثهرأصراكباالفيكافاأرالجدشممهأمآنافوةولداسنق
2اصسدألوأاألدأويخاةانكاؤالمحجهثدةربهمانؤيملىنماوساء3رسفاه

االولالىاالوبماهيذسلرنحددمزكلفازابالمجيكويةالصرصاتا
الجنوبيامنمممالإألونطوفةلجيقازدذتفالحاإماء4زدنافؤو

الىوهكذا4ضمويمبقوؤةعاوواةفاأناالىالزمهراعيالضالىا
سربامموادرعوناإلمجالةقبلفثمأكرالمشاةلساامناالةإونوأرخمسةستان
أتباثئملةمياالف7نعسةمرتأنالىلبانقبقاوشبسواخبهولطكث
مائةمرتانلىامبايينذايولأننجرهامفىبمدااعكرالمدطأصكألاجروثآ

ربينوإتأرثب5هازييضدالجيفن4آلفؤتكلداعهـمحانيوغفعل
يرئيسملمطلأتؤيهبيؤأمماسشرأاومفبآبتكؤقئأنلىاؤيسالدى

نتالموكبادايفضالموبرافىلهسددىومنذسلمارأسههوكشسف
فجيسبارهطأتةالهامرالعساوعندمامرثفيلحصامنتطاقاداعاا
صدادكمراتادثىصصاهمشاؤتهمأيسانااستاتاواصقاباءكباإ
كابألمنالثاهبلسىسلرالالايومأنوأأنوعاازمنتهلمانبروتو

للمومسااأفىدمنعىفىلاصاللففىسصوإلنمقدلسقماءعرسمن
تاصتبجوعالرسطلةاروجدومحادفةمقاالمميسلراأالوأرسابااا
االلراريسأوأيثةةهـدأمسهباءنأصابهاومماءفىرارتقياثوابثثلممادقا

احدبفلفاهاسةلمضرلتاذاكبالموااهانهفى3داطمنباالنهسةمتنافا
اصساقاؤصددظققيهاالبيعمايهصسبرااواصاينزلفياحاراةأمس

بمأذاضناالسجققاأليفئلىفرحيبءفاتهآلولوتنهكربرسايمرويها

سثاعرلةابىأقىفتابهاسفئفيرفيخؤلهفبهتإجمااضكمدأأأعبمب3لواا
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أفاممااثنرصحيثومااالشاذئيمنمبوالطيهشماغيرأدفىن5ددنمرثه9ةسا

باصحألكراكوأياؤدمإلطهاالسععارصاوناساصامإزبرومعمخصهفرشةدفعى
لجتهيأثإقأساوأئسلى5كبااانتظملماندهفاالسباقيماحتفالذالظومشل

ثمفانأثمالفأأمزدءثوليخلطفافأمائةفىامىرلةالدندابهنوإقسرأ
لمجاداايلامكقاولطعثصرؤرشاتةالركاأثأالمندفعةالخيولأعاهمودفىعاق

كاناذااوتدحىافىوونألتبهااوردهرسحمثإصرضثهوكلسبهرا
وعاء4لدنالقالجاساالالبسضيموولبهاأصخبهتوىشيأيجملأصعفأحدقم
كجلرجمنفهمنماهمفاصونأجمكلاللواناحدأيرهـاطمنضيفةيرةقغوجبة
وكانثنكفىئدفعوإرأفاضلى3ناباذابرسقربؤالطداأفىمبنواسفونتط

متفىؤةودكلأوسعيأنابخءئسأوبأنوىلبئهـةواسدائرةة8هالميدانءفى
اهـوأدناالأءهـآلصهوخسصأوااليهوغوثيئراكوالداطلحجمامالحديألثثصا

قوءأحمرمسانبةفمىازاومايصلمةاقهنالولاربفاالولفقطاقطماث

اناسأتءلعاصاسأةلغرةجثماوهكذاولمساضأكرىآلفيثم4احمواءبمسهاس
أثخبموكثيزاماتريغابإلفىالةإفرساانيدىعلرةاصمافىوصفراالظ

آلوكانثطكضرألاازسمبمطثمينالمتفزبينطرةبافىإاصماقاالثذمئلفىالماليها
انونءةإلمماةوالاثرةلدالماهنالدارزالخطصسهمأفى5صتالونأوالؤاوفقطظي
وأإفسلفءناؤصايحعلىلمىاطأرسلىا4زاائنالدائغواطماؤسهوسشللىا

كلنؤياشاتربهاواصاااففائرةلدامنإتواإقىدماوثلاالقيى
تبماافازإالحمممقابةقهرترلماةايهناياصمطياوتاسةبهونتارةامنهى

طاالمرإأولمنقهسروءتضاشتةونمداسسإطيثهدةمنطالممارامهيشماارو
فايسامونإكلءصئواانددمعووسرعةاربؤةسهنررةمنفيهرستتة
منفرنلئاالفآعؤالراكبثصاحىأطىوقدعدوأشعفأهذاكأيرإنبهؤةا
أماسسالهأوساشهضونلنماؤرساجماقلىطااللمضونيمهـانسممادالنثزةلمجاا

أنفةبل4افروسافىهمدلزاقذكوايمأمئالالالماندرمعافهإقيمافألاا
أموإالدهايفاودؤأتريصرفونءلىماالووراهنسلصالوالىكوبيرمكةالث
لةاساابأأونحألفاوأزيدوأيخاةأردآلواصلفرسااعيحثىمةج

ىدؤنمههوحصاندترهبملاصيلمنلنمصأفدمجدانلمئفىذالعرابامنوأسا
فرى1
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ةسسالةآلأفى4ومذكرهدشامىنشسالذمقالماناعلمثمصالسهـاشترىءد
سثيداالشابرينعننورصاطرششالىينانهرا4يضالذسدامنقيممطاا

وتمرأصهئاكءقىلىغىمتؤبناهلحررإلثصكرلىسقهبهإىووكادروياىيي
رلؤرألمهاصورةجقاأ5اجدكاممسعةمابركألاء4دوةرواقأوالوأممامهلبهالممثادا
مامجو4لمجرهبهتدروقوالمطءهبةممهـاءذراألهـغورةءنؤسصدفرس

تأصاةائالدااآتنجاورةمهآتنجاني11اذالىلآلوأنةبعءدإليح
ثاخأبهاوالرفاسفىهيفةخثبءلىناهفرباااااسااآلرسد931فئسالد
سأييرانءشاهفتداؤصرإوههـفرلث3حذامةاوشمابهااوغيريدةى
يدوهكذاعناهبئةعالمضلحللودامنتممهسقفمابهكلالوءن5الدسشؤه

االبأيةتمظوحولبألدهـقهاأسهيشةمكأنآءلىتإئاندموكطإتأماكةمما
ىيالمعرصقلئاذمنثنرأواقداهالمحىئاتفىةووانلضدوالمومخادع

لمقصمردمناالمهـمالمحل4وؤطاءموءوطاوتأءبئقداغوذجمىمارسىدىسانيثه
حديدنقغببناممن4لعرصزبماادومطيخافىفىولهطاحعظيمطوهوباحرمقأ

داتابيطاءنماضدوزجأةإفىأبئبمكلالالميطصبأقمامءلطئمءلىوءقى
شلبماولفىازالقنؤيمرأوصثعامأوسمللالثويماتوانالتاءاوالتاتااةؤا

انلمثاانللئأزااجإلخذالالىأمسافثادسكوةرتاأنهيااللهإلهاكألماأدؤاع
ؤأذيعبثالفيهأمهـصقةفاذذاكاالىولمميادبااإلشدلحليهاادبة31ا

اثزنهاساعةئبذهنىاقةعاترللمئاإلتالمستغرناهكرأفوادأذوائمافلوااه

ورةحماولمأذدعسثةدءنأزاماعهـاركوأمطوانةمرؤشسكةءأوجهإمهأر
رةوآءساورةءفيباطسوساعافووكأ41قهافىمعاقةآلهـأرفيةول2
يسربهاتلة7لهمالييمالساعةبئجههكمنلفرايةواارةإ11برآألواإفهو

رارتةإليايقهاوبنعثءنركرةعندهاأوإمىمااشبرباوذالألكورةالىتالط
ورةاحاإإلنضلدوأرنااصلتءالبامملاعةءاارأسفىقاثممقاالمتراصرها

تمصنوطنوهىوهكذاهثدورءوروهىهاوهولدشرمقلعااشأعروئداطابز
درؤإلثذشأبلوليارؤاعدمنغوفؤكفأثىنيإن3انلوقمماأسراةأ

4اناكانهائنأكلشمردهابليرصبهاساصطوأناخمنأماقبتهردوعةصاقءشرضاواة
لة2فىبريخطآلتإنطبمماومنرسالاآلاسةهومنلىلمورالمفهااورةءنداامةه

مثطم11
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مناثقناجمهتوبةالاويصااريسالافوةقثفىفىصفرااواوكأرجءرردوإءررة

اتاكأصةعاراالنوقدربافىايههـالككالسمرجمةثفئصل6الهوأنمفرءآلهيدص

اهاائاةبوااففواابلوهراتاومنالصورةتجلدالىيمابرارسالإهرالرمن

اجامنلنااامعأشكرباؤندآلمحييرزرهـفيتيهآرريادلىءافىدايوذ
أرأجللموانراكانساؤودوعيناهأستراسورةاهياءفىرأسواعدلذافيطول

اعكلاحمحبدامنفآلوافورجمنهطعرذلشااثهىصواضوأوأت
كااأداومنبميرةصؤرةثابالألساتويناهكناهاةوأمابفهتدالخلوظ

حااعرفيررمةيقدجمةاملةالآثاراكروبهاالعصنينلعافياكلوهويلىظأيزان
وتابوتيزبرهوءلىاكلهسائاياتاوالىالولافبرنابايونوبهنالاالىساالدني
صآلءكجمألفىة4شكراءاتنجألصحمرقوايمالادخلوبئهرممهانهفيثفوته

هنسالثقامةلاونييهمالذفيلبروأوالىإمسنباالساكرلمعابزفيءنةثمتمثلهيم
لهمخيعل6ألمضاليقدرءمنآلوكلدهـصيثياخهمورفرعصبهبالقيامإلدةءفىفز
ذداشاولمحالذاثزهاافىالكروحضادمالبرهادروافانخهـانجفىغيرةءلة

أماثمدةرف6آلوةىصلمألقسؤواضىأءيرثال4لمربهمنلرلىافىالمديرفذانأجا
إلسالأسبهيإالهىباوندإةالدادساالمةافةرتىكأيرةؤهسبايىالهى
فمحاللكأافيبرسريمبئثملفوائدكاألطاسافائدةءننمالطواتاهءىااظاهرهـ
بفائدةدةوكأاللمحالنفساأوقعونناؤتجعيايماالشاهدكأالىالنأئحهطرتجننص

ةحافىاهاإددمارةوانءناالرمقوريةذكرمهنألااأءثفىليكنما4ءط
لاليومنمصنهاديسءنضىالذنبهاالىالىأوكاؤيومانينساوفةثفىكربا

ذكالىأدصتاليومانوالمححالرالامديملوافمثأليرىبوعاالهيامأمن
يومهأدعةيردنهفاثهرفافاااهساذاقعامهثنالثذموإبمثيئةاالهيومهونالصي
سائراالنالظدىذثنةالايوموالهافىادعمااانلواطاألئاايوملرانهؤيرى

مهـئربنلماخأرمنيدأز5دفااإومثفاسثياإخإلافرلبايهوشؤااآلصفىا
النلهثإنهءلدءندمعايزسافروالىصتيضكامليوماالإلمثاكقيتمعةءة

اقىاانصوؤدسثمضدييهآبهلذسماءآلصرينءاعارمناؤلدهتباييتهبهـىما
ألبرهـايوم4ؤثتافاكيومااذأءادفامافياصرسانملىمالوممالةالمسهاتهءلى
دههـباةمةافىرااساةوايساصدهثدبةاالطافاآلواهايولمدقيماافان

تامسا
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سارأالغهاهديمالصوادةلموقهاهامألثلرأألثدامباامحءانهالقوغهرفيتاسا
ؤهانىثشبةألاالةأدتههاإصثىروننبالوافأوأهيئنايطاأهلدكت

غبرالىمقاالغراألىدهللقوسالاطرةوغاموإرقابثراومايعتهرمقءقفرجماوا

هرااولصءفىارألفادةءلموأميافىةلألضوالهةاجمااالدادةالهىصاكوالئة
وريةلمجاهونءلىممشالارإلسقالمرامدةفقدةياإولواائدالفينزلده

المايهيةبصمنمهكراتذينلعمما81صاورشيأباداناوالةزمزلاناالءآلطابءإس
لملماأمحوينتخاشماسكصابازنواللساصثالولذولينزالالوننعتفا

ذللصأمنأيضافامتفلهلمسزفارادا4صايمطابفىهـيدأبرداالمجاكااكهظم
نيمشغبلىاىفضفىدفاعمىرةررفنازلةحدةواسةعلهفىال1فالذا
اهنظترحمتمايقولوءببنلىاعلىاباالعبهاوااالهىالىأ

ئحاموعاظمنأبىواننحفحفييبههيشاللمسارا
أئححألدذاكالنئدفعإمىمبالةءناذاع

لهجماابفىرمااوادوياوجدأصيقرلهمنماللقااءفىمشووؤسساطفدخل
ألموءضمادمنهايوالمألهىتاأنلموااددضارا15اسقىاسأكأمماد2و
نزلمضمامفءزكلعتفائدةالئخلىءنمهيمذةالوألمحاقدبلئهيملةثمةو

سائلةو4وصبمالثاجهاولمشاباثواانالفئعايموهىمةهدةمضنافيميها
قاثااتشفاء4ءاأيفهيعمئهذالثسسدهمويةومنلعنصكنيؤيثصانلذةإ

صاتتنىاتخاءةمرصقءصابهوبئاعفظعلىاوتوايئارااففهاناعةوش
ذهؤءأأسااجمنسئهآافىءقول4آليخضكاللهفاثءمراداذااشذالشاالوم

ساها3اليألهىإثمزةنيرعأيههاأنسذادويؤسواهساحلو1مايألأل
لقلمطوبدالاللنصهاتأةااعاتواقفرالطمجالافىبصرهمعانانالنثسزله
اصاشضاأللهلةوهواللثبةهـمةمرآةدهفرينءباطامنوترىهنوبا
لزةكصفىطبونيعاةنآلةاطاألىارساثلشونثمأضرىالىةمواءن
دمقيلذىابره1وكرانالمألهىاناهوأءفلمفاتمةااالالالىخشاباتروااالة
وماالذ8ثماةةيرسثإةاغالى1781ألوبرساحهتنلهمدوكانهذ

أل18ر05اكةصوفه2وكض4ر17رهرشهأةلسوأرسمام
لهلد41علبماتأهـابادةأؤرنثأثةمفاوأآلؤلألنينبأارةسلضانثةإلمدة
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كابياهـعهيننؤيوأفرةلغمبالألهىئةإاطةسصفى1اضمدهنفتكلساصاللهنةماا
ا18ت01لوديوسىزرماهندترفراكا9وماكوكرجمةآوىارو3ذا8

لواصدىأالبيتكراهأكأعرزكرهائداافإالاآلفرطخدابقار3م4ر
ممطلرهباتبهوالواحدةلةالافىيفزمرونوعىفائة5931آلكأهـاااذفى
يةهؤرآلمجهسزنمةةباولاللدصلىدأذنويىقطممالىهـوىلدولةا

االاكىلفبافيهرلمعبالذىررروماالألهىاأهمومناون5صمثالاصارااذذاك
يرفاكاداكاذقاطانأالالتدركالخبلفقرىركماكأاأيثكذةيهسبهي
عوهااثماثآلوظصامألاالضكرلهاةثدااالسدودفانة5اولواناتوالماء
فىرأسليخىوتدفاكاوهالسدوقىفيءلىاطوءلىتثثاةأمارأيضحتىزىكا

هاونمويىةةاروارأودالآلأربةابصهلمجزآلثىاسعولدئخاضلادةوءةوهـ
ألبمممابصسةبماانماثصهـولاوؤوفالدبكامنةاأدثمابذثماع
بهاواقفاو4هبءلموشعهصدرتإنوالمجرةاطوصهريخهبداااليىكؤءنثء

هملكااعسهاكأخس1ىألئخثانعةاكوبآنمءلىوواطالثجممعها
نديرالهففىاضوالةالاتاكفىسباعاتهاهدلتاثافيهافىرنءغةااهم

أعرهإذااصهفانلدورالهوء44باطرصالإلعشكذوخ4إرصصارءوبرلهاالسو
االسدللثذلكلهكتمأمايفعاص4وايهةييضجدوتيهىجهرقىاهابمااالسدمنباضال
فالدموندلىألنوعيثناففرةنائبهرفزال4ةو4مهالدبؤسبىرهبمريم

برينشفىكاظنثىفياكةولأهدئةمالبغرومنبرابإنمفةاكرفااخلىألا
عفماتاوهعثفرلثهأحدرالجمهعورجمالهءذةيهثرورمهسةخيك2صوله

ءالهيمداآلآاقمالإفىءهاالبهنانهوقافاإقطرترشارنةالوفىبالسالذىكرناه
تتصاساوعاسعالكاكلفهأإمىالساللالوإماررالشكريةااهانيعهوذةالش
لالمهابلبمضرثانتىألررابىنةثزااتوالملىبهمالذكاءإلالنكبرهاءمملعنبه

يئازفيايمضيوخمهاعاالتىأفزثانىالاديخيصىلذيفراالوكذلك
بالخفاهوصبالوانجمأمثأذللطن40إمارأرفعةواساقمائدةءلىبهورأبضقد

قاصابتبامماثاولذإمثئباوآاشثأللىككاجمطفجمأابزآلطأئئأفىراإفي
وأمادناهـاكزمامنبمكانهـفشلذ1آلفصامياهمنبههـيئهافىلمويدضاوكير

منفانهصانااصمابافادابرفىالساالمنزلاالوأىالثكيهانفىعيؤافرينامنازل8
بهايمابررةواصاتجبةدصعاجىامامءاكلالاايوانفيهوترىوالتنظيمالمبافبهائب

نرراث



لاثبالذهبكللىوهةكلماوجطانه4تواحمبعمائةيحولىيو3وواشن
ساتفيئوائة6ثألنفسافترىحوناسطيمصبهاسممائدةكلئدفىعسدلهوإآليرهـ
إيدياةاالخفعوالءئةالبمداهةأكواحةاألايةشلىماممبتأححواسلىباتفى

فوأكهاياتللىاواألءدااآلسبلهاهلضاولوالطاصةصفوردهطإفىواوالمهطرإمم
وييحوطوالآلؤوارإهخثفرركستةداافيمطاألوثونآلإءاسسائداإنيءقى

اياباصبلوسإاراطحقافداصلملبلوسمةامآليينقيويشإبمبهرهئةلورغإلصالمثزلي
اكاءآلاكاتإأفىكأئهأفهـىءالنحومماماغطوآمايةآلثأبحناهاهتثىكواءلى
والزضفةقزوواأتيئإروآإضروتىإمارالىيرمرعيمامتملخاغير
نزعربجمهبيرومرقواالغنسارلليربدتكىلفياصنرونهلعربيةاأرزإللمحاشإل

ءإلمفيالماهباهربيلىءجماحزعقص1اجمأوتعسألداآلصاتامسلةآلبوالىاصاباةا
داولهودوسشزيماحأبإتفىأمنهرجاببملألضدباثيىلمغألابهثبرمنليايترتي

ألىلمىوأ5المطالنهالطفىأيضارأسهالداطرالىيالبخثينثينلالغاصهائما19
لبصالدااوألمعنادافاطثنؤبحلىوالمغذلىبسونبمةضدملىإاوفىازطاللةلا

يوالنربئادفاالأحثأماودانامنمهمسصالزافىاآمن43آلويس11
بحطوآلوااثاا1يوالتبكاسبارقىانضصارأاوليؤداصاسمعهأالؤيهافا
يخاالمعوبهتبلمحرباكاناوبهتبينهمااإيةاأساوهوافرامببألثماهأكاإالص

ادناعلومجمحتبمويىالمجدطرفاعالىمتفسانتمباوبمينالامصابفي
سغيلشثوعلوماويميقىاعلمؤوءكتبيفىإظرافاخااهبوبمتجاربئالموفي
4وحناإأوءكتصديمةأةثارادماالةقب3ثاثساالافبواغوانلهىالمل
توهىكئيرةءداوءمجصورةفغيهالىالردأدئةاالأمايدولةابتدائيةتببم

الحمىفنهاوابالييعالونجهمأبهمااءممشوالممكاو6وسبالبرونهلهموقيسكالبنالقاسألس
آلخأفأباكممأالوتفطانتلمدرشافايافىلمونؤدةبرااواناوارةليافى
يهتبازنةانكبهرمألياينءإدأوأكؤلالجلداتمنلعامقولييمةعظثب3
قطحثلعتيمةفثحصبضؤيمونب1اعظنآماصدنأولسافم112ةدموإا

مافيهسماءنداساشوجملةطدالمحيفثيثصالىالصلىطاهداكانالذىرغطاان
آالظالموءنا4ألىصحألفسأنيز3منأزيلىطمخالمىنءاجموكلحأزقب11
لخافىامنوذةمالمأيختباثرصمجنولالأون4اناةهاذأخىكىلىاسايابتهجما
االعتارعحانود2أل
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قطعءنابئأدهزاتأنيقةيمةكرفضصوعريةكتبانفشةطفبئوثدرأ
نساهنضىاثةنحوضعنالنامأالمطاكامنةلةكانجباوخطوهباد
قصرءظيملفىنةءاظوهآثهتأءواالدباشكايةءأكثرءلىصالاونايمصاالرو

واءتنلهايهثبواتصجاشكهاورأهثمسعواجممالطحداواالمطالعةومحلإبفاتذى
نةواالمامقأتحراتقأدبهنهبااللمذلمومافىدمإةوانهادأنرالبرأعثالدولة
ةافايةفخهابهلدبلرخصوصفىالمقصودافىلوصولالوسائلشافىبالممال

مبةولظريفةاقاوجميقاالدباعيحألمومائرالعدبمجعيةبةالفمانساو

أنعاتالساالمجصعانترااالخعلىريضاةربهعىلماباكلىموالعظيةهلىما
فيانجرأاجمعيةإلولدا6تحمصاالةآسجاوجعبمارفوجمعيةالرمقاقاتعبموجمعبة
آلوجييةافالاآلهحمولةيلىمصاميةبموةتةاالزسماهةالمرآلوصئاراةءلمثجمهو

وحمعيةاولةنىلفرااحمغاةوجملمحبمانوااتنهافىإءةآلعىوفالحةامفدمات
رإثثةالدلمآلطحأءظمهاكنإناعالاجمثرةالمابهذاصايققرعملوماافىطيتلة5

وعددمرسااالخرفيامنألؤاعيعةبهاسحطهائةاالمغاتأصفعأمنفعط
وماالفأتيرءذعيثةروصمثيغةكنبوفيها4فىئأفأمنايقرببالمخدميهط

ألبالرقافخمىةطي11ألهـالمهلح11اااومنهوغيموفىأيماباضلطعتيقةببةضثرعب
منلأزمينكلىامنطفييهامامخناجيعصاوتراعألناكماوديدالمبعاطد
رصنبرأممابعاكصدابكما2أوسوتبادحذطثةنهاثةء

ينآلةئمئةءطدنيوصانهصعتىألمعمارقميهلهاتأثيفانافانغيرصف
أزيدايوءمضخاهاثومنهالصرماأواجارةأواةايهأسائوألممبومةةوبثهـريوجمة
يمائقفانقلأؤخالبهةنس4الثحدءةحمانبضأالرفى4ئمثيآلفمنت

الدوداتةمفاآلالمرنأماعوأمامخهرهعنافاادثيفةملهيسصاكلروا8

يهيم2اافىنظالتهلذىاالمسطتفئكرناهلختهاهاذإوبمقةفهىكنيهالقيماينا
بحبمابكنرةيرونههو5داثيبللطالطانامحا4جوبريقهقيعلىفقاالقيواشارك

السالذءةالرتدهنشنقءغ3األمماتمثوزءددهمطالمشيدىاةوالىرثىأ
ديةالمهـأصقبفقاآلالمرايريمونومةايماقبلىمنأطباولهنجهرة

لكيرزكألىأوضادماناإلهىافىأإلرهتفهنوءفهنءقالستثئطوكايدو
دقادروشهوهم2ماوشبهدالفيلذاافمراذةلمتشايبةلراراالدالرحمةاأماكنؤن

سباك



إنفراشمابشرطرنعطيهمايسداولبألوإطه8ميريأوالدااففانسبنج
صربرالسهويفىإمدالظهر2افانجةالءةأاألفىمخولهوالئقبلدءلمأهـاربيضلىا

يةنالدءنأزحداالاملراليقبلمسداثواطألخألقاتذغبافىتمقارئأءا
لةسالخضسوقبرراصيمافىأوصبوططرااساق3ثهرأعاؤحمورألمراوخ3أالم
8االنتقالدصلةايلرقوأمايرارءلمجيدلزاقنبهيتقىأوىدالمجىمنآلن

الشماهـطعلىتففسيندئخم1لهيرةعغوسابمابادفاهـااواذآنرتءل
جمهنالخاذالماليالساتهفىبامتخروأال11نئادالمحاطرفساالءنوثييميم
سعلىماوئهطفلوأبححارأيامباداخاربمسجلةةنزفيهزقءآلبادالش

آماهـقاوعاكناالماأءلمبفئبلانلىؤويموىلنرااكيماللبادوءنرةالمجاواقركطا
طرههغيهانباسوهيمفلبزساالروحمافيباةزرلرورتكافليلةا
مخدتققئيبهصىثارورايموأذادفارااإلبكحيعاالرتلالوسنهادلدسا
سيرأاالنطيرأزلدءنيسبارمائفهبتؤطأجمألرارريروآإتدوءنما

فىطنظذالوحداناليناهيرالفءتدنقصواللبالفىادصومالر
دلتأاسرمقاعامورنداألهاأخلألقاااأأيسوههدفىمانأتلناكجألتا

ىرودافىشهممدىةاطءفىدوشسددت6داوأث3أااييوءةاطمءامهى صظكنهللالنيالودنءلأالولسازلومناسيرةأودطلسيثماوأكئيرأكالكذ
مألتسائزاوسحألممارساأمنأللهطءاأقلمفهـونثراثجاوأماط3صامعل

8ئذابهقولافيمنإفاأنفانوبائةلمجلافأمائةسبارفانلةبروبا
مثهاوهؤمالورسكزئبذففيمفلةاسعوأارةلئارابمأقالمحركةادامقدانب

8كرذصرملىاسلبمأوالأصوقىالييخاهالفكاوزآارةشسيوملىفبوخفىىاتذ
عيهدلمسلةفىىطبقاشنيعرهدوأيرةرؤدرمالفئءالذميهالءؤهـاصكزن
ألسأيهرأدأختىبلرشلةواالمفزليوأئاثلمابوسانانالنىمايكيتاء14لعكلالىن
لىهويطامؤنهاداشاصةأبامةدكاناقعهلمننرىالياذادرزلوارهافيئالال
بفةضشارممعأبهمالؤيأوهملذولعامبمكرلهميذوماشاافيتلدمابركل

لهعمهـاكأجممالذىءأوسمارهالذىيراأشوجافاذصلطاصعنألة311ن
اسعراةطغيرشناافعدداالصلىاذءكوأض01ذاىوأ4كادبرماألش

حبساداللقأنجمألنماععطأرهنادالح11نفرداننثريلمثايخغوال
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لذىااءنرنلىصءنكاوكارةمممناإفىانصقيدعايمويئإملاإذهاهنأضإالمحنزن
ءبهفكوراناهئمأيمويترأالوسيطانيواالشىيدأن4قمؤبايممققهو
دمبررةلىفاتوحدفىنأكبأناشإصااعفيكلوبالطلمثرافيأهنربيغيدوماير
أءناتلهاطشيدإيرومنأرادنهكياممطيهمادهـأصمعالباءولامملا8ا3أبها

يداعمايوأيدقجهاحواردالألدفيإألألطاالغاىفاالقطارالبدةالومنلسالحا
فىفااذاأماالمطيولهـبماحخي1ونبخاازذاكحميديدوإبرخبهلمو2ءأتهةادهيخا

بئفاكأدلهىلىةفموالتفاسبحموذصاكنامحدفانسابامنممعهـلجبهار
4مارأموءليناكاهذفيإدونغءديدةأنسكانىنناكهـكطبرعربةفين
دآرمممادجىأفىالاةلمالمساماوؤررونااباأئءاكرىاايئالهواذأةسثبجالى

لءنهوهابسبطورخوليىءاإرطجموهافىاويصجلىواحمدهيخميرةطادفقدمعنعواباإ
شيالنكمتآلوئريئوعنبعةأركحوءبهةأءاكوابدنجارلة2تحذبهالتل
وؤثرىقىهـائهالصاعازةفىورمدارمهاإفوصماثمجمؤلتقيثروخوبءثاأصمغ

3871ألآلسالضهاتدتهاعشاولوممنتحظوماحولهاإسىبارعالصاسكالصجب
كزنئاةكاباكالمفطنجوعءنهثيرءلىاءرشسمىنءةذةءةءويسافرافى
دتصروفاضعفيوءشرلعهبأرممادىارأهاهـأخفءناصالدهزىإأجارالمىجماغ
نوءكأاالآلخفهلهاادألأعلإئصمالكهومنهأرزفاالناعاقةرورةفى
ربمالندئقصألةهازنةضلثتوجيرةغزءيوبطلهاءابرلموباالمابارييثاسنط

وأثازلملشربىفاالؤليةنجارالتباصرالخءنسالذىالمايادةءلىزعليها
اغالةمةوالرمقاشطثكطارةايألايزاالدهافربمابأكلأماوءنالأليسسهءصال

آلوساقادنئاايغصذالرترةةإوالمرعهاامظامتاءقبرةثمارةاسماأقتم
دةاوهـفاتاثلمالرسلةارفيالتآيهاادصيرنيفائاهلملماافضالتأهـسكطا
ادءلىدفىميرةوانوضالمساءفىالهأتأغامادورهـاناسبارصمالتوفياتفرجل

يارلدافلىالوللروالظزجماظاراالورارلهماقنواتصلىالثذومفاقهـاكعدرألىهى
لساعالتاخبههولطيخةثرمجصإجاسدئيمهرالفىءكانء3ااقوةركفسامكالت
الروأءهفالداالمعكيرءشقةإرصمدءنافىيمأتحريرااشألىالىقضيةهتساو

يةأومآصماحبمدةاراحمسبكلىإرالداينشاآلسسدهـالىةالهفموألثنهأكنإلرأدا
وادةآلفىتيم9الرإرةاقهاأللصأءنءفطوالمطالهأإلءطاداناةشكيهصمنببوصمءلى

مائية
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لجمالإلغأوسحئوإلكرثهقاألهيدهاني3لدأداالمإولصيدىنجمالرإئه
افىجدزهمبلذأااعاتواتحاديبمأنيامثواليهرفىكهللمممالضاإاالينلثههنىا

بهاظدةقاهـئهرةءكايهةءكليدئطرقأطعهقاتأذاكانضدكميااالفىمكف
وقمتارأحدقكلىمدصدلماتكاتساتمفدجمهممةلمحا

تنماالثائطممالىفل
ةأسامرا5ااهاغأكأثاانالجافىآلدفهفى

زهإرتلوهىءفىعةطسافمصرأمصنحهاتبباريمهلىيضهىشالفإدالما
كلكلءةالرراريسأيماأمءكأثرومأالماولىفمسنهبدأحوورأييقةبهاقهثصألألأ
وقيءائحولاعمنهاتقانواوالفلذامنؤلمطشالمألثاهتقيكزةاكأ
5931ةتأؤيجعلقالالوأحمعلبركاةفةألد51إيااالتالةبراازجمأوالمحداةاسأا
لمونةقدااطكاتؤرأيتالمياهفاعألوأنلىلزءأالاةالصرمقءالآلسو

صاسكلحدةلوألثعانيألبسأرودامجغوتحارومساةنأكاالؤأرإسدرلي3بقنا
مرتغرأعثيخسفاشفىاالروضقيفيلهالافىئوةاماالياهاإشوءناأئرةدا

أللؤارءإيهااعوعبيثبرلىاجاكنائوءن5فأضميخرينإئكوأرعهمننس
اايظصصدأءدإمهالىأمةالاءلىأمامافىئرىخلمنااضمنأأفألااحهد
آلداولوااللوقمئاثدةقفوجونوالةسكاريةؤوألتبافينهرأآلمنمئبعة
بادلملوكيةلقصورأوايفةفارنظيمةطرقأعةدوأيىواليلةبمىابمكاالتا

بهاشطهـوؤدرأ4عانفمالىكايهاسمفعظنالمودئاال6القايألمنثماخافرواإلط
اآالفةنعاساطدصوسالىنااهانانقالاذلنوابوااألصكهاناسسبمومن

مكيكادغذ4اكراممافالمجهوريةسربدشطفىجلومىنفيم0781
وذاءومالطآلذاهأألاالىمنئدهكنفلمإناالماجماالسفاذلثثل7االكرا
ت4رأحنىوألإلتصالحاتاقأضاتصةافىرأيهمهمنقرءاافاؤنقصبملوم

نبههـمكلزالمغطلىلمااؤألاةايقرأفىبكاةأوأمماحبخثربافىشفغلكلءاهألسكفا
ثالشؤالوذوتهـلدوأقطداأصأبخاكاصنهؤيكالصألسممارأمولاؤي

وسكرفوهعضاألالى5ؤع2وضوورفززأىتعراواسالفذثواصدضنإةا
وأهالمجاحطؤفما4بءاألهاغابةهرة8قايهابباجاةاورةالتفى

ثص31
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خمممسةصرفيئالرضصةالهماطلبوزيرالمالأينملئمىلىثرواضهءافتلىأموابأ
دفقبهالماحااتثسالرومماتمنسنةالعينغبى9همآأفازةعلىرندثالف7
لكذوانئقهسضوإللعافرنلآالفخةابرأىفىموطل7وماحياثهيخئارذان
كناتجهـالصوأشمنافعتالوافيامهتمضألطوزراهارأىاستقرعليهابلمماا

أالىنهفىاإناايستدالوواحالاثابأمدإايهمشاسارردلذشلزيئ
فعاتلوزرأاةعوافةيةئراالعفرجتةأقرهااضطعورامتهمميبالفييرازما
ةوفالةنسامخراولةدلدانلمحلضسدكفماقصكناألمواقااوتمرأيتملهـائفىلى
برغالفرنجدالفالخسةصرتمحولةلداسوؤؤهوزرااتزفىإيرنالن7

فذتةانولةلداتطعزسلمائطزمحؤوخسوبمأمتهنعلد41تدودمةشفىبذل
الماللصرالوءفإلذللطإففغوءلعقدواد2الإمدمشوؤآاالاألمةمالأفىأسه
وذلمطخصافطبليدةوزيرالخارجقامثمتهاراملىدوالءلىلىفمخياخالءلى04رراالفى

فىأعفإضهوأدلذاأضءهبةجمصفىفازلةاشرحداناجاوطاامميةتجارةمعاهـ
وانكنالمايهةبيناتجارةاتارعكرمدضذوساءةيائرخطالعضىذافقامالمجلممق

لطوةواؤةةبىااةادالمعافصولديلكىابادساوكانصبهارةءأرخااثطاات
مكةمنمفثساسمذبارةهأليينثهرامألآلءفىةمفروااراياةوثاال

005ألطءلةا الوأاأنادةهـثهاإرثالهصوتمرقأنهشانةويمرالحردوبهاما
كروسةراكايسرالةنجتاذاضنلطاتهاوالمحاصلءامنيبةقربقةلسابقرلمجا

منلقيدوايعمقإمفىمتصلالمتقدمةبئلماإلدااأننرىفانكالنىلصالى
يهراخشواوايىباوسالمنألباويمكهـباأليمروسىبابارتلىلمأالىواحسدة

اافاباالتنو9بادةمابهوالصابيرالىنةاالالمجهرايفانلمطضيموي8
أثاثبهحجدماجمامرواالقهااايسنكوهاوهلفريهاصسغزن

ندتعصبألارجيوشوربهسبااعألمهوقتأمامهمتةدةمهاماالولابليونما
هاتهنفيهاأؤزالسزفاللمالزررةإصاابدبافصرىدنءوباعابأدرو

نكوأكاللةاطومجآلدامااالشحبارأاتزسابةةااحولهمامنمنهيرهاابادتفعلا
يقفاوىدةظاوسماوفىاففوشلفرحدمالمقاهـوااطرقانوفيامعألبئأرب

لنابةوارهوغثىوقر3يصهارفيئوميهاغبةاظاضاانهفتسلخرثبااملو
عايابمسبايقةيعتنىرةمضوفيمتأبانللهاصاهاطلةاصافىةءت

تطةطه
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ررأهاصأنوكممضراارثةالوسأتأكاةنيمسلىءارسقطت
اأفراصازهمنءتزةادغ110حولبهرىورةمإلونعالحالاولمحابرمهععلمى
انيغةتبنأو6لتطبعلىزاتةبمبللةكبوهىابونبلتةهااإوودةالمق
لةرةطولبوا41آلؤصاؤرفبرنصرمصهارونىتهسماثأصنهمانانحترقهو
بيخاصطةويىلبكرواألىنطيذههإوضارجهـيهثاناهيشعرألسوفينييماوثآ
دناعلىامالاازههـمهةطسمحولهاجيلالذلظرؤبسبارومأيامارل

احمهراؤلى4فىءةالونبهألرواالثمدالطسعمناماثزهالاذالأهمافىفياالول
اطرأتطهودىالمعاقولوااوسإةراذيدسراطدس11نعسأأبادارفىوعدة

وتصررسأباسبهاتهفياهبرىااؤهاطيوبادفامانهكنأمالرأصنبسألسل
وبةاساخماااجمألدرأشادةاهاتهالناصناعةافىالجدفلهـرسثايهماأاابماأ

المعإءلهفىمعتأكلبهماذالطرقاتفىلمجوالنقابلىانلمماضطيلمحريراصاتءشم
اعودلفيجمدةيصهلذىالمجبلافىقاينفهاالمعرورأيتهتئشهيهاأهاوثإرة

البدصدظعلواطرأسفاقفىوالجللىأسئاامنثمانىشحث
حافلةهؤوجعلتيصعدمستقيمامتىالمجبلفبلهةامتهوايتيقإطرايبأتقر

لةدلدالاطسلوكءنمادححلءنأصآلويبهذبهاالئنحوخحصملئسيمة
وأكتلوأبااذكلىأركاسمنهاوثبزلؤلقطراالىآءلىملانافىلةمنار
عظهيأأىااارسادةاهدسأوسدائحارةياشغألاتديىلةءهىإددماودثهآدهبها

وفهاصكةجاروفئهةلتذدهيهدجمةباوهىفإمجبراالبأبلوفىلفراتخايىةؤى
نوآصظارالأهاممناقامناخألصاالعالروفيايمائراالافىارةلثعبمنلي
ؤيهادمىاونحبارقصبهمادامسافاقتقهاوىءفاءدر4كالىبياؤقمارقهاط
أثإاسض45ءلطابالمحلاالهبهاوءنمألضدرانمأفيثهاترداطىينرن

ابموةديونهوتأنيىبناهاحسنمنبدفرملهالماهعساماوءلثن
قرلبشماطئللتديمةثاراالأنزهتهاداصكألثومنئستىأمنقيدلىكائاتعسمه

ذالمتشيرقوديندلثوهالماصالقه5اقصربهوأنزهاصباقاكلرالصروإ
فىاكالتاروااتةصزنءثءةبااكصاداهبادقأسلبراربوفى5اما

ظريفةلفةحذبهحيعاحملىوالمأيفرسقاوحنابناهلنهبقمعجملجمكلبضاناتايمطم
أبلناللمنهرباءلمحساتماشمثسيةكظؤالهرهانلرولوالوأىهةفهـو
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انكؤكينالنبصرهبرةفلدضهـليياتاارةلشاوضفيأمائرعهمنهارأ
أنراعمنلحبضاالفوارلمجواالرثالعزةيمامسفنوااعالتاوكةمنهدتشط
عفألقيةئالخالزنابيمنويمالقااويسافىجوأمميينالمحاوضاربخةداحملة

3جممابصولاقمهـاقافكرمايحجالمالىهافيهاملطش3برهايمرى3با
وأمافراةرأث9ءطسىديبالىباثافىااللمحارايسباربورسبيخاص

4ةدثهاثاوءيربراضايهاءقةوترىاسنئاألمنبنعظيهـضيناذأثهافهـرسا8
إلمأةبهامدممتوأسفماتفىمماتنألثةإدالاالتهلىشلىدؤدفيلمحهاباتأفاا
ادةةهىاصراالءمقأابءلىصشلولهى11طلىنيادةهاأوسابإالذهاالوا8

قواواالونلمحصانهسامننأيملفيرهالمسعةباانئاحواللهطرةذألنظابنةبر
وغرذلظاهرلةالغامال1ايملرألمدافعالنشألاوالمهترالمدرطلفن81النشآ
نفلئىنقهواحدسفبثرسحرصنااحدعفهاإتإرجفئكثرواقوأتهن
هادااللىسهبونمةواناالهةدالاؤمماماهوفىاملىءنياماهؤاالنشا

سفبرتلالىبالىاوكان5931آلوقدكاشمفرسالهاسىصيائلكأ
فصصشعرهنلوركندهمروهووزيربيعرعقماصتباالانقادمناا

أهمدرىاالومحخالنلجسمانحيفبيضوشوأربه4لمحبولميناغادقأهلملى
راصبافىوكانصلالرثرشكؤالبمويحاساالسممغموسههـآاأمانجاؤه

يدفئيبكبثافقؤقاصرودغاداثسانالواطاعهءيرافردةحافلىتة

بيةصفرةفرانصابالةدلهأمدنثحىنماكهـنزليفطلونافىوصلناانيرالىالسمدة
ذاكمباحةليانرةانتكاينلصافىالدىسالىلهقالمدأخمنقئينطذات

أشاراتواافوةامثاتاتظهرعإةبهسبادةبادةادهااناصلؤاثفرجينيوما

يرمماماأكأيشامىءأالنىنيسبادةوثامنهااعاشقةبسبهاتدرأقةالعسكريةه
صاافىباردةراإلقطااأهالىمنهموغبهافرانسيماسافييزفياؤوىألفنياوسامأ

الجهلسدالمجهاقيعهبهامنطئوالومكاطمسققبلجونموقعهاءفىالنوذيلث
ضوراابهدوكثرثأيشاءحسنافىمأوىنتؤةلبسار312والوباعنهاسخشامقق
بعأبر2لىيدالتزةغيمإلرماوعآلوجهوجمأفيرالمالىترئازلبريأءأياق
دلنىاذاكائيمءلىبناكليزئىاالزةمافىالنللىوذالمسافرسوسمنازلاتطه
يئالمنعرفىفيكاوافكاكحايقدمءضاأتمبهيشوالنالبلدةهاثهالىفادههنفاأهم

ءلى
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براالهنائغهالىسيجميلةطريفةنيهامااألففعادفاذككاتيسثنىكل
أالمطارمندنزلييهالمنبهثقهائيرثحبرىبةبلحسنةألفءلملىفيبرصأواير

كانهالبلدثلماقدمشاالصيفايابهنىقطامداهـولهفادة5ملطئ
دأابهالوإلسدةياالففلدواثنأارةايمبةنىبالهمناآللةنسيامنضالى
ذاهدانإبادةءدةاهائهمنيقرببمراثاثىملىأماىالاسوىممثستة
بؤفيقاعدةوهىأيانوبادةوتاسهايوماوةأاآلوأءتوقاراوهاظلى

اثماتالضمامالمااانمىالمحاحهمأمادومنفاعيةمنيهةا6ؤوهىمتماتر
ئها4ساانثبكالباهـكيرهايهذايثوبزلاسلالىهفخماالسارائواكلىاصااةلفا

وههصه5اسكفاجماثرلوحولهاضرالمؤىبهداساؤرفىومعهسادأالتةألثاا
نتؤيونالاإنارئجانرقصصاالتىاذاتلةظريمةءثابادةاوهاتهرةءنو
ييونناةبىةطاصمبر4وبطيحاهاهوةألبةطحتلىاائالدعوفىدلىارهرءةزوآلال

مةطااصثايهـاكأمالحءضهاوهريثهـاالتحمظهـلىمتبهاياثالد6لدأداالاإلول
يمقوهوظدرجةالىنسافرأاميمدصالهافىفيودلمطىااسإسةاعاللمنذال

لياليمالمصاأوقدتولماثسالضعافياتوأفبيدةاهانهأهالىممومهناالصل
هطدشعلأئااباداناعىماتها3ضاامنهالنصفابددنفصال1عاإثجلبالمامندأ

فىااللمفرةيسصاوطنااجوىوعنفىثاكفرأتالساةبفراسافيهـوأتمض
همباناالضارفتنب3131ميسنةلمحربميرالموإؤقينافىذالظنمرليلياومناكأ

دحدمنانوايخصرمنهإلألفبمنبةبااحهالثاندتحربمثىاظينائ
دووأيستطمسرلمادأحددىرزيهريئواللخان4االئفاربايهياماق
سالدمابانيامرمابعدهدوابافنأانىاهو4منءإعركانةانؤامن
الئباثليتطعخغألبامعءولانفسهإرفىانهابلةاظتئلفىازرجمهـفئوأ
نجرأئبومنعنرساكلةبعدئيعادهاإلثنىاوسبزبرةلىاانحرةااتصوسادنهجمئ

ىشاحماهوسفماتاسأمنسخةاناافىةنلئااالجلةأرأيىانىىالمواه
دأنائأأولذالطدلةمصألبدكبهىناانهاكافتبانفمىأسلىكنتسأوءنها

فاهـكديطالااتلمحاماءجماأعبرماثثولمالارؤمتنرثلكيقبافقتافامافألبث
ايسنثزىايردافاداسردارتااثنااوينامخبراالألةابهـإباال4أدفىلى

لببارزاالماثه



االهمالىسمندتتلطلم4كأاابهالغأالهكشر
ل3باألفوزمفيهاتاقايمالماوأمزياارضلثاتيت
لصجمجمممومةموحلىفىالألءةمنكةفنرى

اللاالذبآساعياقالتحمةغهواألالظأهـءخو
ايفضآلاوليلط5ناهاعقساكنملمئايمةاهىصذى

اللاالعالطئبزكك5األختكللكاافىألذىوهد
اللخيهكقىقيضنواالناءسأغهرنيلؤثمباذلم
المتعالىلواحدنضالببهزيلنسايصابرالمدثش

ايلةثرضفىلاليضةثركفاسنتاصونهالتهاروسهـيدةأكأاابرفاةفهأم
وتلىتدلذناثلاؤبانأسكماوأجنازضوحضربئإلجفارؤنلثدبهقدوى
ودماافىكىلوائءتجلزذ7931نةانةاألفىالتداناالبصاالقارب

وتشلهبؤقسالأقىيسغطتاسنانهخبمانرأىكلنأحدالملىكوأنوهـطفةبالم

باآثؤسمالمأتممنءاالثبمإهذأدااتحدذانيخرلإقىيفاذاببعارزكربئمأفهفأبهييح
دلفلروالبماش9ثالثهاملماايحمعزألهذاراللألئىفىتهدشاههناةأهانم
واالحاصأآلاللرؤاوءتثكالراواليااةالطافىاأثروالناألقايلياليئو

موتههفىؤلماليئتثيالأوأماشاليراءنهارةصثنورجماعفلالفبرذاارئبا
جمارىامعيملى4المرفيإثداالطاملماذاهوتةإلوبمالقاثالمأامنلممتمأووما
نهافااأءبئانااوأهاسفرفئبوإةابؤأءنيينىوةالالهقزءنالاووااوم
برنةإفىدعلىديةلبراضةءطلؤابروالسياماصالىزنسمننتكاؤ5931سن
نجاتمنمةقطافساهيسمرأيتءلىرروحقالهأمرمحنكايةأؤكانالجزأئىامسالمن

المامابهونعندترىكطالظهورةنابوهىثذشالمنفوشالقطنقطععمثل
انيخبرفظافالاأعظملمبقوةدبرمنبعثةأمنأءدةرألتالصكوفينحنهابة
نسااحدىاثذممألادفازاالذىللظمأطمنلئواتيضعكممدطؤعن

فرةءأتههامنجوممطمندركذالقاتالمزمحائبوهؤنفرقهااافؤربم11
سوثداصابعهباهاااولاونتجزائروبادالىاإوطانااذلؤناكان
رليلوأبىباطتمقنالبرمعلمايهنياللمبالوصوليباأخبفنلوكافالبرلمعنا

ئزما
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رلصباباانخئمفماالصباحذلىثيالمنافباباةصايموذالوقوفالئزما
اللهاالتفالكاشساخهـىءناالضؤوالمؤفدمفىنةأبرأاالووجدناكلسثا
دخماضهلىيرراناطرثانلىاقهـقرياترجعاناباخرةاافىمتواباأسفوىلتداركا

ئةأئطأسفرة1وأماوصباصسالجزإئرلقممايمةلىومكاااقوسالمؤ
ولمصوعالروهكذاكاوتيرةأاالىصاومنهاالمحفرالهيارمهسايماادلمنيؤقدجة
خبروبفنىاالولىنحصرئانالوفىدثتادوبهطدءمااالءلىذذاكمرااس

ىالمهـأءدبئالتىالميئامناطنطنةيعظهوربرعحرلمجوقمتباروأنائ
ائحدفياالثمةباقوألاألضذفيأوفهءنكلءادراكحسبخةبالىسملافى
انالىعإلهالهاصبوأيضعلىيمهأرهازءوءدأقعةائالىواياثختلفتوا

ئلةأالىألموتحريهااللهرطرهاايهرمةابهةالىحلفارحكهابنفيه
أشمجاأنلطهوانبجمصفيائمةهـماجمالىنايهدماوعسهصارشمال
فيذااذأنوجهألمحشيرءاااسعااذىواسااسياةاذصهوبىهوءقءإلولأ

ليىفمبمفلمشمهبقةيذكرفهاطردانسالىآررفإنأأافىلدأشونود
بساولذوم111فادآصدالثانلةماادتهاوهادذاضينهمثىدلمائاليراو

ليمؤنمقكطاأنفىواليشهما5وبزكوامارسنةوابافيأللايلواالانمةالالى

وسعابلقهاكلقهالالمرسوليساعاالانفىتاالصسانهجضإثرعافسادافى
ددفىتكاةايتىذاددالنااوأفيفمافاألأفينلةبةوابالصجمسافى

اءقءنأاالمهـسعثىوثدلىوعلىماتنم4شددرجمثالىهوصارتايفةسهالسالبما
لزكألابمنءديهماهيفهـماعمالإسدانأكلأمؤتااذفاهاحهيرفيها
ؤتىكاتهـااسلماأهلهمنواالجئهادعاالجبعاعالزماظولذاضاداوعبن

األنافىقفالهثانىالساوأزباعهاحئرتدنمراالولدأأفىونصإليريئدتالج
هماوسمثليمتاوانرحربلفيوأء4نيواكالومانممةأبوآلالرائمةالاورهم
الهلسبة41صندثثمذااةلحدمقإبىءبناإلسكبهصكنهؤلألانعلافملحاس

الدأسلىماالعاالماجمةدهلألسصفلدوصةنسبباسوأمالؤيمهـربراامما
فىتعطلقولهينثهااالكةمنشالقادمنانولهاىفهـثىعموترثهااادمنا

ورراألجماألشسةالشريعةنحفغاوبذكألنعلموفيبهنغأالذفيأملسةا
الىءاالفرأيشنمارعالثثنكاالستفباطهأيالاوسننداشارعامنيص
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الفهافىلهةاموفىأدقهمفررلذلكرحهصخالعىاخااوالسنةبياالباالءلان
افمافررىصنااثتاانأمحالوذكاضصاوتلييندمءلنمتصرهاااالممنى

أج13احولبولىثحو8خلبوابالرأىلمااشاعدعنواعالساعدةاالجوبو
يفهرانرريفصنىللىوأألجهادابةدااإمإلابضحفمننفصيمف11

قايدبأطالررجطذيركباانأاأللىااذاوانهالصاؤماسبئيثميشارعاوم
حمبهقلثلممادالصالينسبيردتاافىتجألتتانهماقلاوكلكماداةا

افولاونةيذوحاعريماماونفيشينرالمتاضةالتخيرأغءف
افىأبساعاتساسأماواامنمكابهماهوعلىقالانه4نملءدلبهقلثالمفهالحداالئمة

لىلواالمام3الفمهالءلاالبمسانةهأالفافىمالكملترىءذهبققفضفئصاةاسهأذا
سايىكامىةالمالنشذللناالدلةمنسكليهتكالاسمالغيرتجويحرجماكث
ويرجماعاللهادياجغ41معيري4ففىنهاصاصلوافيليقاالءداماقولملط

صثىمفا3تأفىت5ورادغفيقادالمثحصللمفانولىاطألىالىفيالخةأف
بهمبهإيفهصداوءلةاالدسكلىالع1منوانلمنصى11هذوألىالنداامصرفياأهلن

الوولإأيأطبقةهؤنلدوشمنالىلماءيرهؤالوكانلالدأاعاةايه
فقهاتنفىعابهالمنصوصا

بعراالمفل81
انسابففبهلاألفى

03عةورقمدرببةعرمقهنئتيزربيةاأروبامالىعأساءنفرااناعلم
آلةفي6ةدرولطمنود3ائىامرمقاسهةيودة15آلاددرسصالىض
اثرءركمضلطاأياللناربىاةااطوفىامن9ةودقي7آلالمحررءشرئ05
ارايثجاأحماألبرضاوباجدماالويحكةالماداتهفاءدةهىئايهاإرودمرفيأا

لجخهاللفاصىوصئيبهداراللىالبحط6ؤيديلطوالمانياوااليايمفيزط4ااؤثر

ونفؤبراصيمموقعلذانتاظفاذأفرباعادسااوفرباةوثيبهاينةو
البيضأبحراارلمفىيالليغوثرسهمبزرمئهاهاعلىيدبهاوبطةأمجرثةفوبحرافى

وثفأاجطسةاهـوفيهاجبالشيرئرأعظىادهمافىوليرلزوويسانوبئررىا8
بهةلثهـىوسالماقياللىماماكةمآرةلةمامرولبهكإورادآالد

بهبالى



نظل2أجبلهنافرأجبالجمععوأملىنيانساواشفرابينبيرشالفاماةلجمب
محياانهرهاؤهما1ةتةأجميهـصالاجممسوأ0336دماأجتئاسبحهءلىأارتة
وأشهرالصغيرملبمنهاضامةاواغاايهترأالسفنلساماوللسكفرة

نهرنمالمنمثئىو054بألوطولهاسألرتقاثذىصينارأقىهانا
وهوء80بلألاءلهوررونوالفربىيمااريمبميوأسوماا

لىىيرذالىالغرلىبائويصبرجيربرنوامرالتوسمااويمبمرسالممر
لةرربهئنرهائدينوالنالواءتةسمبنثنحؤنترخااهنباالئيرومن
بلغوإضىاالألدخدقزماحيركبوأالنقلبيضبعفهاددانضيروالاال

قاأرالثةالافبهأاماالجماغدأهالقنحركةجمباانرخامانةماءل
شامائهالىوجمرهـجمبلطربهاءولفصئالمؤلعذووكلدبمير
وننهرألىفييصبراوألوههالبجبل3قريطعىبكيرثجؤياييالدبديقآعلر
بإلزبرااابتلطافاؤها1وأماءبسبارقربقانآنبثرةاتلمنا

فيهاوألبفعلقالؤهاسليموافهذوعااثجمبافيمثعاوينزليلةمعطبنوميةا
زأفىابتؤلثاشذاآ32ادقمفشةدداشبؤهمأالبفلةباالع
ةدساضالالفىنفرعتاروالة4اواالعةوفالغروبقربمعارفىأسد
ةأسجأدداكالمفأظلمحنكايثااطرقاتافوجدتامننبفمالغربربالعدت

لةألىلىةأيطرفاتيوبروالممااللهمبابصاوسألثسلكذقمدتمنطريقأ
ثئ3يسبادهاعديهـرمأنندفهـىانإكامنزراابءعاتايخنوفكاالن

حمااببعلىطررلناويقالطرسللدرالمرلمهفلموسة3ذلبؤفىننربرأرلساتا
جهتهاولماففمبنايسارلاقرسموقنصلمكنادمةلساارمنتحؤامعلعاظ

طالةاوكنهماصبهـاامتخساحديهاناركلوأردهافالطااوصوليدكةال11مزرفالنفى

غيرإنهبماااالىءنزلئاباركاناوابممالوأومهطيةاأحدالمجاهأتثالعودين
ثايدفينجهافلمإلنهأنفىااادكبمفمالاالثريالنمحط6اللانزناساصبم
تحرفييفلظةعبمنمشاعلوكبرهمطبةبيدالضلاالدمقرجهالمشاءلءلىفاه

روسةأاكفسانقظابيادىانحوياتفملهالرمقءلىاجهلىع8لهواافىدوثداربا
أوصلظأنلىاووامبخلاهوبسوقوجلالمضسلعلمالتكأمكفمنمثهمرمب
لهمناكتلةممتمنااليثجمغتىيلاصهبلنسيمعنمركناصسااىطملكلطاينادأ

مفاصم
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ولماوصاناالتمماوحسهألومارحمأدوزاوبايانباحثر3الذاوأكلثرنلى5
لؤصىفاماالناقصاذااالئفهؤنهاثتلمريهوؤنيةسيرحلارعلىكثرةبكاالى
9مفاأنهاوانبثشيدلتارواالخهفلةالابهالمثذوفدها4بىاقىؤرهس4ذدا
مناةالزاناولهمءلىسبساوليبهدونم9البردةألأمااوثكثيربازعنرالبه

التطوللذىافالصىلمحزشدقانهـأهونمآتهكلولد13ألكذرشآةرقاثطا
تجةناؤراوأمانجائآثوحرهكوذهسدةفطعامنألهوونأقدبترالنهء8

وصإطباؤوربظردةااالرأضىوالدالاآراضىنجاتاثمبهاجي
يرلشافاحرواهـيةالصمضجالمجنوبافىماالألنأبلافغطإناةفانالا

تةاماالتهفىنؤكباشابردوبارآلكاصساخبائبائاتهام5وأعةاالنرةاط
طلىلذيذةصرةعؤمرىآاوفعهاءندايغةمحيسائرأوجببمرمقيبأاالخيرة

بالإلالععضرألصروفالاطيئةاكلويئأليأيخنمساصهاونجوخبماواصأا
وشكاباث3حامويخهاعسنةارهإاوأكهـفلةثبةورةسأدهمةربأوا
ماةوانمسةالاناثليلاتاجبنفيمداواماحهياناتصوغيرهاصثيرةفنلىاثاباله

أوئانيهاالكوبنحصوصةوةالعتحالرأبافاولهمزأثألثةعلىلهـوخ
وبرأث3المذيملىةاطءنفياأفهاالسكباؤداا3ثرةاوإفلوأطمالاللجراىوالبرإزيئ

وىلقاةساةالةيسلاصلىرفيإسر21أكثؤبرراأايمنهنفلكاواءملوث
ليراانيسشبارأترأامميرثهالوأيمالألسالةقاثاشدلافىبةانىباالةوا

ظيخةقأمنهاوزىنالمجاالزقةحءلىالمباشبهابمرىيطاثاوالداالماث
فجىاكثريةيافيثمن2لهمءأكلالأل4ةثبإآلكأدأيبابقرضفمواصسنة
تآلأيغهـاولجرأالالححرثالوئمتءلقطنفاوأرةنهلؤؤنوزنشباغثىفىثافئ

ةبهاناتلمحيوأأعأوأمالةاللألقثاوذواتأذيللىالذىعانائمءناةوال
ننفطءالؤفهايملخنزيروأماغ1ابيوابلذواالدباالدمئالىالانهدظن
اكاددفىاالرء9اافىبناسيوجدالمهرانخكثؤآ4طدامنهناك

ثبنالئهااوأ4والدضعفدمبؤتولالبكبارققلهبنبةيرمغينعالداالسدوو81
منايهـلجميافنئيىضكاباتفاناقطهيخدفىلىفيوالينالونايلةفأسيات1
كالئالامنمخيرهاوبرجودعقربعأءفسشبارثأماااللازندااةبأئ

مائماخدلمحمفىالثثىثاكظيبارواالدةةبنظا8االءثااشالةشز2سةوالخنه
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برالباطنالظاهوالجبرسواهارملأوباطنابالجصاظالىطاصةمغرزسثاروكهاء
يفيرهمابابوالذقاليجلىيركةالالجفؤبلمنفىةلم5أىئوجوبرالخرأبمعءدم
بالدفاباثصه8كأبألداابئنعرلماسيةبادن11فىلةقافااثومماتادثامن
8دسأنهاآلكأمعلوأوتاتفىاالوكاأفىواليصعدةوءقيىرحاصإلبرةهلييعاسا
4كاءيرأرتالددلطاحالىولولامعاممبؤدىةواطآلمناللمغهمىايصطادأن

أدضهكيرهأولدخلهلمحومةاامنئيبرخصةاكألتلذلمامةااواراضىاثلذةالمعلى
8رأماءدنرفيزإرتجهالؤعيهامنورعهبيراثاعوقبوألؤاعاذأفضاؤقاير
مةةوفيإالشثحالمناالىلةماوهىارذدمقدتةدهـإسففاءدسهابارافر

أدطااعآةبهـافىئرعرهـةلمامدتوأليةكطوالبةأينوبخاآلسغلىامفه4ةافيا
إنوعاذجموعكزنهاعىألىااأثغاروهانهأوطانعدة4تصهزلثنأوطب

مأل015دهاثا5وا8313مددهقطاالم073دده5ناالوطمناالول

دآثمالمبما3أنفىدايرةذاثفؤئرصرههىبةأوقرآلمغيامدتدايه
8يسضربمكادالفالذهبيةلغماشامهاؤآيهنجمثؤاسفاأمامعارضظهذ
أثمحموااءآساهاوءبغلةودةأفصقمؤادفهارثاليوفىدالنهوانلهىمن

ئفافلايفيومةاالمظلمجرواامنؤاعوأالرصقانرةاكذثيههـنجنىممرى3ا
ديدالهىضوءقاطعجمهبرثوابصاوآفاعصجأكادالمحهماؤكبامندلدةوأثراعء

يموحمطفبشامهنلثسهـيرة4ثاددئيةالم5واباجمرألزماج3وئهررفيالىا
8ضفا4عكايىضهاويقاصةكرزدمتوقذوتجاربةجمةسأفكيرةيهاأسوأماممبربئ
8سالمثمنهناكفىاوؤثتافهثقباثلمنيمقداالمأفمابمفامااوأبائهانةاودع
تيرةثالمحايماعبهاممنمموقينثإحمسألافيومابرةرالق3وأثفةأوفاثءةئ

إللىوإلنايباسليكاهنيقياثفواجضوبمنأتثلاقمانملفىممهموانضاف
ثةتحكايهمجمىهثملىومانبونامليمؤدثمبامئمفيتنههبربئالءنين3اال
لةفىفإبطعنمكيبمافيزالتيتوواساتشرفيمشة4الانجرالا
ناالصارواسيثالفرااالىولثمالفرنجأموانحدالعيراأسلماةشماافا
وءدديانيونامةموقرلو8طفيسررأهلالاوىاافماتووهـوراوااأل
أنالنصهىابةظاالنةماثهاوالدسثعكلدأمافونايالناوثأللؤنفةابم

ولةلانقءاالءناكنالىءكىلدوثةهومذهمبهاكانوقلىلؤابهاءلىآنذهب
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اكألهبمالماورااولثةأزالاكاظححئىومذببااعشماصد

نةوفىنثىأةلبؤتاالمذهبمعوجدةثبرالىهىارالماكنان5أيخة5ا
الملىأابهيىباتباعمفآلووشبالكنزوقإلمويةوزجدالدهرولبما
نرأصصصإممأيةزأئروادعتاقهرتينجةافوفقمرأتهـةفرافيفبحو8

ساتاهوءددسانبرروضمارككلوصابرائىغورىونينداتلىواسنر

مذاهبلىفىطاوابصقماليبنأرنحلمونمنهملينآلمالفصكواكراتةالى
ويناودنهماهىلدرروندءسريمقأفسغآسسياويتبعهلشقبانالنندد

خاينوعددسنالىنوفىغمايغونلهطلىاشطوطفىوشاندزلفوبرممها
وصنهوادوبكثهوفارونوميسمبافىصانفيأسفىولهااتفألثالثمااثحم
رفياؤاالأبضاولمآفىأفأئألثمائةاصوإبعهوعنلةولفيانصاياشاةوا

لمحولمالقاتاناساخببألفاوسبميينلخستااسافةنحيماانهـبسكيزوآبيثى
مليونابعبنوأدا

سامغاللىصفال
سازنثاثارشلاجمطفىأ

شبلآط8
افديمانحاثارئ

نىأبمصدةاعنهمانارفىلمحالالىوبلةماأوشمايططشاتدتاللكةهاتهث
اهاأنيهةلهاأحدعؤثلؤتاهذاومنةثئسألهوافبأألدلم01تارلماة

نسافراتقلفأسبخقمظدالةامانلراولةلدضعدئولمبرآمعاورهمادشصطانا
ثجأسفمساممعديئذتهنهسااوذكمسالخالقرنااالفرندفىأمةإلسميألعنهم
بينالميروئيماتالى3منمعروؤةلةعاوأرلهيصة034نةيحمكللىأبرخضع

النثصارهانملىالهسالىاخملىيألآالفرنكهممثناصاالمحادسرلمحبساثمالفرن8
منعوذأمالعهمالقأالفبالثاؤأفماارتناةاحمااتفلصثمممتص
شرجمةثدكاارةشيلىصدوامماككلذةانصتائمبعانأىيخسفرأ

وببنلمدشاتاالدةاضعلئىاالمحكيساناوالنفرفالمحبمجانبهمضيةالملىك
اميرا
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ؤقهاكاالىإلالكلتياحنقدكرجبلمةيةحمرهالىالألنارخنىالفىااصيهنئا

ضيروأفىأفيطالمجلهنماالمالممعصآلمالودأربخضالةاموقثلؤاةانهيالمذ
الظأامهماذهبمنناافيهالةهابمهنكاكأسانهؤنتهبوأاوقلىالوقاغصدىا

بباط5تاالاوضربيفدمأباحدهمؤواجافيذدابينماهمافىضاهمبمثىاباءق
ذرأولمفابانغرداوالأفؤةياكمىماسشسوىأدفىاثيسفىتهأمللهدقال

اتهأواضوةيثاقماصهئةطكلشدأوانزاافصرأنيةإللديانةمثدفيءز53
يرهمحممامداءلىةالذيئاالئدأصينربااصليربعخاو37مةأعثىولةالد
راتماخدتواتاالمسهاثتفيبعتأييونالىلمواوفوأنساحثىوبمن

ضطأابعرفيهمرراكارلرمياحهاتواسانكرألىوماذفعشافعاوبقيت
فىتىإأرومنامماشاءقةتافىأفماماوتدبداثيوثاالءابشاراسان

افياالمسايخافىالناإقىاناماذلهآفىأمنوعفرالى4ئاضفل1براطورالمغررربا

أرالدهجمهءلىساعاء4مماقىصدعدهحفاأحدابهطلواسئايههدىانت
ةمهـاحأباوضفطااتاتءفىاواؤرانسااوالنافىءفىوبانعجمزهال

صابةلياأللمناصأصكدالىامتىملدهونةلؤاماالهاففيرأاألمولىالىمنادمما
أدعائلةتهـضانألىوشاصرواأللمامامههىهمساوراغققلواءلىسظبدادةوفيبد
الملقبلثافىاهبرملوكهافليباش4ءمنادتبايمائةامساانسافرألىإضنوا

المحرؤةيناالىصباالسدءلىبقإليزاللقبقياأللكثحدخاالذىأوغسالس
منرجؤبعدآثففراواتنالصقيةافىصألالمااسثئااأصاببابه

فاماصؤهابعفممناسثاصبزدجمالاأئاراطربءلىلدبئاألخشبرفاألشام
يةرصثذتجونمووليماثثهـأسرلذيزاومانلمةاأماهاتهدانىادءد

8الذصحددأثالماليبفومتهماألمحالودسنهئوذالأجنةاقرقربممروق
الخامصفإبيملذالملأنللعئوبرىابميسىمةمطالتهمءديماسانمي

حوأشاتريدماوفيهدالدولعكوتداالقوماعلىفراذرأصرفثنطالعاالى
يزشمهـاالنىوام73قءبدؤهالسنهوئفسفةالربمردالمهيخاطرباال

لىنمألداصالشاخجممشبالىأدتىرزثاطبهامنجماة3اثالتمافىصيىظايرةفى3
8أءواصباكاتءإ2ادالمبئجأؤىفألحدالفألحينتربئناثمفرافصافى

تببهمامقفررثوأنالجبئالىبئأموطهالملكهاساطأفاتاففرأنااللهيال

اراالثصموة72
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وثمأسيرةأختانيلمدبفةصناروجهيثةكلراالنهنوافئبهت
األهمأيدإءقولم4441بزصثةعناعدامحالنهاساصبمءابهسابالمحرق

زاكادالمكفرتب541ااالسثفرانسالرلمجوأثحلصاأعيدتبخالمجريةالجهات8
االجمىاقانلمبندةالعاتوقدلسالحاكرتصتلمىالجيدااعااكروس

لثكتهمؤيهركاروساللتصاالهقدمونفيالذهمابأهاايهةنمىايهيهالما
عاطااعةصنعاإدىفداعاياالحبثصانرقطالمهفىاالقيألتؤةةواعت
حاتافناهنناليرفاءةباستاطبوةضاةعوأنشسأءرررألفىسبافىافى
كصب0151ةسةثافىاريإمأشاثبالمحروبىمملى3يرهءنيخلهماانرقىوا
ذملأنمطأؤهـافىروابهفافمنكلصلواؤةبهأء4وأضكروايئفىصابه
دهبىاالافادأسوئازذاكمدددانلقطعدووايومعنتأشةا

أللضهاأصااؤتاؤبءفىالونزنمقصرأيندرواثأسهالوفىقفىواوهيراددآكه
عثرالىابسعسوثالمأافىسجدتعندىانافىاؤتدةواالااسعاوةصبلى5الهبوا

ةاصروفاربرادنضلدهواإموأأيامهوفى3461فهيهتىفىابميرألمالماقص
ةباوضامرضهامصأرولهمافىنلذىوذاأنةاأساافوالوانثةلنألئايمتصرروبأ8

فىألةصتبفاوقمثايزانتيةبساوانشأقصرفرساوهرألذىاممارفشاهيربا
مهـصنةبااوعالىىانعلىاببامباربمواصللأالىفى4نالةنسسامافوفقدتمؤآنرأ
وكانفيرإواازتكرلىوانطيروةدثلهةاالمستعراتنسافراثقونةدإو

كمعزالإفائهواؤاساأوتستهالشضرصالخاسوثباتبساسالذ
مإلذساشسفىاييسولولةماانالظكلماءنضالى3وة5ادؤابمجاسى
قطمقاطارةواةاهفمانتوحدافقأللهاءلى17نةباطيرهتألامن

نإيهنهذهوأبرهافسدماالحاعشهبكلكانءثيمناراصالقالبث
يد51تارعاكةففبذلظهلوظاضعبغاعن

بلطمء
بدصبدانسافرايمنارفى

ضلواهناوماماوالهلمواوهالمغارقردشهمنآايخياتايرفؤخااانلم15
وطثثوالمذامامدألمعاتنجيةافايرفأاكمب2اشتهرتمفهنهإاناياأمبهلم

في
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المحنعاثبمليمليئااندةتلوعيابهمأنعدنافاامنبهاأشمبمماأشعيهنيهم
ادجملهنجمكثرصاداإممالوالسلذاةومى1وؤالمةحظبه

خثيىحنىةدةالبرهواعباناداتعالىأبحبمألةرلدهصاترؤالتامعالمنحة
بضلحافيهئهكمباوخفسدشيفصوهألىطأاليهنئإموفرعهةملى

دبئهستاكافئرأإهممصقايمرعابساأغبسبباقهمابألقممأنأروبامنهلوك
اذضراىيهـهرواهساإطوراامماالسردبنفزساواسارواءلىعاض

دههيملبهمانظيمامجددمحفؤةالفزثاوإيهقدادئراعنلمحرسنجاناكؤأكدؤفىنهفا
ده031ألصنهأيثوذةاولخهبرميةباةطجالمأالهييةةابربوأبريكوبىاذأ

أظأامبرإطوهافيانجهددواأزوصهعقتلوهنةافيئهمبداثمم3171
ثأماةديةودالمجاثءواقيلماالغاهكالنىالبوائيةايمؤةفىابكمكوزا

وكناالءةتفاق41حمعادممؤةنحرعاهالةتصلىصسانساعرهمنالسعافىااللم
ايذشاألء4وأغظثارلذيخاداموأسوليينالجمالذىابركأزءبممأمن
يانالداعضادةندالالنححارناصاحدوداةبرآمماقباتولالتظااددليقااالمن
ألصبوعاضيورءلحاواباماالثىاشاداابأءبدالواسأاحألةاارؤبلوؤة

مدجمبعطربزلدأشهربرأأية3هـرربياابشىاموكاملناربماوسدأإلمعممزأ
دأحىلذىصابؤالإلرزاالؤلبايثىنائاادتصافسيرنأوهـكاداتءكاولالد
مثنأبهنالارالذباألنضلفدراوسأعدهيةالسألايفنودنلمؤتساءأالمةأبى
8لدركفوإراألفىب4لهكلاوإتلكعوفاهساكرنمأييساهأمغشمنذلشهدا

يمااالمحروبأالءهائوحدفتأشفاصخمسةمنمؤلفةيةالمدلمالمكهمالتأصا
رنبفيهماطالبااؤالطخأبصفاتمرمليانجتانالجيونووآرلسائرالدع

هاالستبالىلاتدبقهلثامرواالدامهلىهاضولىوربقثمبمقههصيهومات
ركامصوأسترةنةمثاابالدوتييملاألشاعكلونثمالاقاماءنةاةدأا
8يهاعدوادفافرازسائحادءلىاألملىولأرلؤدبئويصتماآالاذبنأضؤما
دعدانيصبارلىالولطألولىاوانانلامبمرباوكابئهطارو

فئونإمنئمفىوأاةالدجمادءلىةدبخصدهنءصرمهرسجمافىألأنكاون
الشمقلفة86لفنكريفابتههتلدةدكؤنوزلمبجمزبهانفاينعبههاتانهآمتأ

13159971لهأهعرإلسثهاوفمئشةوننابمليمهوساكلأينمثألئةن
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داءشكفارالمفقردااليتطخورالجيبةإررشلملمدصبانهسالبخلمحمىئم
ترستأإماالعيساناعىجمهوؤسثطاالهالحقواأهـااشعثلمالىالمثذ
وأرأبإذهـاراتهاالثالدهئهـايناعكهأونالم9131481ة

خيرأياااتهوأءشناهعدولشعصعاديوعةإوبرنجيىفدخي
قندقسرعاهلهئاواهـدءاوعىاأاووسياالمروانناافراةابرماهـإتاه

فهطروانةبامألصاةالطاابرااعداساواوولمهةيرا4باأروخجمقتسطاأشررما
منلمستنثىاومنمحلهثفىسسيأكاالثلذأسلطانااغتأفاحنىقصمةاأيضافاكأما
دأبم6081ه1331ةساثزوكانيزيةاالااالضاأثصمةأدة
م1081ء3338صنهودنابإونلروتاضجاماالحفازنإيئتأ
أبرابىمفمءلىوكأبووالهملىمهبافباروتثكامأدةووهـ

ةليفتاإرااحبنيمملماةيععدلبابامنلةثهـصلىياتبناواالمعامالت
ةبمىمأينهمييكاننالولامولةإجهتهااويادليمالمحيللدنطغبرمن
كأموأسالىاأضرعامأحمنهارراثالماببىهءلىشظنىعواتما

ثاثروطيمامااصيمالرربعادم3185ه8331ةتوسهارومان
اأعدوالهكهيىموعووقدمدبنةاضدءلوأنالىإيهامحزواتؤكوهطالمط

مكرالفيدالبرشثوقتاوكانفصفافاعاجدهاافالوةالمدتاق3با
سمبارالمانماوسوسالىلمحربصمهفرائساوجهزالىهؤضكرايصكاوءأداوبرفى
صاقيألمتهددةلهاظتضبىاودأغابايخصارمبعيسهوادافلذفياانحوأ
يرإالبصباجريئعئالناعشرلمأيامنالثوئىفرانساأءلىكهـءإسإلفىالى
رعادافىشدسضئرآوةم4181ه31يعنةاوز3عالانهءفى
منئايمثابالوفهرأالمهنىةالعظىلماناوحبلىالصالىمآالهـوتلفتنطفر

إيرنقهروانااتكلتؤتمساوأوللداعخدثاتمأيمتاوالبامعرعرإلى
إقعنرفهآ1331ء1815سنةالثااللجبوبئبلقبالبنهالمكازلءن

حثشنأدنابمنربااالقاتفطلفوأمانابالويئيكمنالئايسدوثادثوأولالد
البراماءتالىكليزيةاالنىالهربيةلسسصهامنزولهعندارأدعهافشلتهأح
فأيتالاالالفياتزسافىجمألنةبزيرةألىؤفىينفعهولمذلكعلىملأسبرلمحددالفباته
زرانساأذذاكوأفصعربئياريميايلىيخانفجابصفافىهوقلشضفماتالى

ئ



الدرلنهدأصالذىوميهافاتلهكهاكاإوشوأمدقثمقداساهوصى
وأففطينةاصةواعااالمويةبكحزمنأنادلجانروأاسلىولطالدتهفى
لمووأحاطررةاقافام0381هـ31ا6يسنةلببيهاةوفىوعا

يردبراافىنرايملردوكائخابلى1أنينفمافألحانهـعهاأخيراالءوهأسفط
هاررأصاالعلم406315881شحهثانجريههمىافاعارداقىبرإبالمعائهوالى
أبئوكانقبغيرعنشهاهاثثاجممبورربشهاولالالمونناأنبئاونبلناس
اأاواثازحكلترافىرأضيأسافىكوةنىفيبدأقالدوذإةاةوالثمرسرمائيهآ

ةررلمءوأيشهـبهخاردحاقإناهيأملةدأصبزىيهنزةوؤدةصمنفيقيؤجمن
األةواسخايهالدامالحاامنوأبدىاؤاالدزجماملهزسالواوإباطرإألتنؤفلتا

م96313581ةيغإءجماءالناءلىربئاها4الإلماءألمجدثسرول
1731باسنةوطهألىربأأيصرواامااوءاءدالدولاكونااايةبوئاة

منانألبئمنةسياسااكلزوالدادهفىلورابرا15فهباعثااناام4581هـ

7315مسنةفبارضهدسلمءامهقدادصيةالمحثماةاا1إعياىالىالهاسأ
ذإدالمجفاسهارهىاالهـائاابدعولمجالقاءرةفااءلىاامااصرالىوام6581
ارولم6081ا67ةلياايعاادتاتدبمحثىثيااياإطا51يمثارنىيقدمكا
أسنصيلث9المىوافعغؤاءمثاعيبم1681ء773آلكلتؤساخهنأا

اذأتأنمساواوراامبراأخاايانعامهسابمالظوهم3681اآ17نةس
ساأةخقوأءاةانعربهمداخابزلمايدةدلمجثصاضدقاأسدولذاك

مايمهتلوامنةحئىأبهبكافيولؤابسبوننالفنمفادثفىاشدأاتدن
سنبدادالنهسالفألدأءصلإالىثادناذدائردكاسهننابابسوذمايم

رسالمجدحىانىفرانسالأوكاناندبسباصةافىوأثهقطوتيمزالطحا
قأدعقأزومالتيسالبالىنبالدأدكرهرثقاالبعينلاسانرالدظلم

دةلماكؤنرةبممهلى3غظءنممفضلهكاحتىكوهمدتباصقطونيقض
اوملىمنالمسافىاالتعاقبؤأسصفىلاتأتدافىارحفىأباطىبرأيهدماتابص

إلصوأتالنحنصمحبضاعدطسافىأمنلهملعطبانتخطااللبأعانبذالطأسملى
اغاههصلهتمكاأنجضمنلىزفىق2ملىمالغةإمطأئلالعمالىا
ررمأاتهئحبلىمماظلأللعسدآلهفيعهمةلهانتاولمايبطاةوثسايراا

ثعى81
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ثملدالمحأالءماغءةأدسبابووعإلهمماثرثزففعبكيثم3ااظعسأنهمصدمامه
لدولةاأءاللمنذالثلىئىءهصاةااذكأنمابرواآلئئاساذءفباميكرتبهصان

ائاذزءألؤاألافارالمصنهـأتؤأعكالبارلةلداميزإنتفىهأوقىئميةاديرزر
زبئقااذذاكأشئوامكاءامابهيسكاةاءااتيفىؤعةايهةلمأضل4الوسد
االوليم12جمرء4صوةم78310781نمالسنةرخشااورلةاالمبرا

البةااوركءإسبرااالخماكباالثقالنهنواألءكاماعةشاالعبانإص4
أنبنىية4ااسأباقةمااأداألءودااالالواغوااتوفهالمعروضحفىةداءءاضاأثوله

تهإدتحألناناالعهإهءاسكىأءددإفاااتماطناالبامجاسأوالفىقربى
سياوااقباالسقصة4فهضررنكيلذيخااماءداانوأبااسسددبئاثأباغءهـ

ؤدالبريئثاديم1رفيعثكثرءنأنةيهكلئ4دثيئدإزءبرآعلورأن
لمحسمادىاابرييمرالمذكوحلتئراةجهـمنساحملىصابخصئأاةالمنافاا
ام96فىيرطلةأىفاصاأزناارتضالدىقساؤفيانالنإلهاوا

كلولةاثاوهثرنآقااذابتأطالتىالترأتببرابميم12ام535
9631نهىلاالكالؤبئهن13وفىامافىتقرتاسئاوءيةإاولاالفى
اهىديهائاةاافىحولذهـااشامن3وفى13وفىم3581ه

كأصااينةااللفواولألاهوهلىالخامسبم114قياالسماسهاألجنوقوأاصكةاولأ
منإيخةأافقرةاالاميندساأيمل1لورباالالببكةاكانينهرها
كبومن75و35ورو3وهلم3و3ومواس3و93و83و73و63و71و53يخ

قرانينرئرماءةتىإيهأليا1ءيمالؤنةازالىفةااحكاالحكامصذاننوااةا
مصوالبهذاكلىؤنميابم963153581ةةبردجةاثانىمنكأزن41
اجمئمثصهذانرىأانالؤنءالوةااذجقألمثمها

ايألولطلصفالط
ةسىفىهـلثثىاقىاةظااولاللحملوتهتوتترفافياأينداةالولا

أءوىاافرانسارنشاسأوهىم315981

ىانصتناالىلصفإل
فهيناااكللغربراماألهالنها

4المره
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اثطاكونبايوصنابارتبونانابايهنحمابلوشاتى11دبراطرراالءبةالمئئ
ةسهضبرفاأاافثرفي13ئرفىكةاأالقرأررأسبههوبسصبس4أثأفوضست
فاالولرداالول3لذ41ذديلمةافىوالضمهعزيوهىم581م9131

هيىااصااوداباالألألنذالم1إثبا1ااد5اكاانوزرةناثاألسالرإفىءغ
احالبشكاذألاوروهذالدعاألولااءثرن4وتاسألقاضمنوازالذيشأنزكوارث

طالمبراااللطافىصخافذأؤخشحتهوارثلةسدلىيراماإؤألحاواامتوروالأئهاةن
ناثاالذاكمنئصقثوثفاالولولالاللذعلهآسألمنففيوناطوفيانابوإبون

شااأمخذاالبوايونأؤضربوارثديواذالمسالاااد8اةىانتفىوذ
ونهوردلذامنلياسثاله5أامندمبكاوراوتمبهااداينتهشبأنصثةأاممنفاافائهودي

سبفإظبائمينالة51لوزرأاطةلوربوااراألهـوتداالصراطهكاب1مدةوفىناثالا

حمهذالاالولهمتةالذفيثاوننابواءلةادأفراأأدساراهأاالةئهثا
اذ1إدنهاألوحداةشانم4حألنوالاالهبراماهىريةلةاامءنهـوراوانائاحملمتهـال
يتهذبانحموئدةممالافىمؤهضةمنلمحصماكأممهالذنهكاتاوندنواوءفئ
رلراوالألالدقىافىقصخفئدتذأافالبرأسعفمزواءكاناذاكنوااأءفى
ةفاااةسااليمولهمومامجبءمقؤوجينلةاامنافىالأفابأثنالئايهأ

ضهمنيهيوزتمو71فىتنظائأإنهةانىمقررةالمفىانابة1خا11
دنعةثسااطعماممنهاب01ارإفهأقىةوساتاللالاوام373165

اءنالتزااالأفىوبمناقاء4قررأيهمءلىوالباوثاةاإسوبالعياتابهاسنملى
كبرأبناهوأبرإلؤآلتءافمقخسبئالذةوربراطمىا1ةصاةااافوأدمنص

نيألالنملجمطثايؤعا4يداقمنكلاساسحامبريارأابرأممالهاليةداهـاالءبرا
نوايمةتاةعثرةفىطيبلغةثثولةلداومجاسأنثء1ىلاكطمجاأعضطءن

ورالمباطاثهرهثوةينالمجدئجلوشه

ثالثمااللصفال
ور4االمجاحفومةنرعثرفى

امواباسوءاإلمالطسوء5وزراةدصاعمماوررمبرا9يريهومةاسأما1

ئصكبرعباالتفاققوانبنواماالحصعئراادى1الدولةثموديوءامم
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طانقافىةاهاارعثأثاقانواباوجماسنعبأارررءلمركبرااالهـ
برضسفيىيريربمهـولحكنكلالمذكورينييئارامبإلىبةسوم
باندااسجمئعلالقترلايذئبااضرا

رابعالعفال
دراطالمبمأاللأنى

ايافئؤتطدلىفىقاطولهسيسالغراةالسؤلبراماوراالرثءائا1

لمسأالىهـيحبموهوولةالدأيسولمطودبرأاألهـسكثرعرا11ةدااسة
تفاقوادفيرالسماداتمعاهـىبحاللمحربيأذنأنولييةسابوايةجمصا

شثفذاةالألزهـإمواالءأثرانلباتوإفاوظامحيهنءوفةوألمحا
الهقلهسرأماسادس11باءلمهودقفيالقفائةماالصبراه1عثرعافاء1
الفامناهـهشهومالحجمانوفىعنرئالساالعفاهوواأامخفى

ايبوسطةلجهوايخركاؤتريفالتماالحطديقتلطءنداالماسادلضر
حماءالمجااقررأىأنداالباباوابهملااالحألوندأنمأبملحاقالفقهبملى
يموبئعكاهمىئنذاأيةوهمباالمبرأطوروءدهطونساهزالمعشراسعااأ

صراحاضاأىمنصألوفاانليااونمعنثرا1ئرونهمهنعىللوررأاالءبر
شهماايختئاؤأوانإلناااعدأونءفروافىواباسأأواالمحيصان

ابنألاومحياساناالعصىبهلمالوزراءوأهللىتججمبهلعنصرونواإدىاطنفىكا
افىىوينأ51ذاذءلفواالمراتبوذىافضاةوابةسرابإبريةكراااصاباطىو

اءيرونوافىإإ1إررفييرائاالووأءثاجمااقرانهناضاهـن13بانحاف
من3يموم3581اآ16عنبريسنةداالولكازن31رفىالذمى
إقىداالصراعاوردالمؤتجلصروقاايخهام373165ةلىبر1نلسان

مقورابرئمءنايههدةهأمحاةااحبسضونؤبمبلتةادآمافىبهوالمع
4نصوزم3عنالخامالصاومنعبةش

سامالسثلصفال
االعيادفىءلمس

اثاا11
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ثبالرالمأريسنالىزابمسخثامرفىهمكنيؤأفانالعيماكامحاألشرونالمثاا
مثرونواحااهـ1نائررلمةزرافىطيبهاالاميرقيمفيلذااينياانوهالصرالا

ارد3ءعددوعاغانعآسونثوأس5انلى1أثأا3ءأأإةءزخهمووظاليثغثرون
امافىينعهكزءنأ41فهيهأتوالنالوءجماطروحوإلتالنحىاسبهاسرلأهـإفا

ىادالذرويرأطثإألزءلمامفىئهءبئونحألزبونالمجهرونصمىراادس11

ةابإرذءفولىةثإلة40زةبرلموسأن9وتئعادهاةدللرمااسافيءمعد
لىخاظناالعيمجاسونلخمواعاالفيياطاسةبهعلثلناءعهمحاا
مروفسةتقاديراإافىكرماذةثاتولةمامةايئصوءفىهرمىاصبفىاالأسرصاا

بفثااثترمحءلىوث

ادسسلىالصفال
وابىلةامحاسفىأ

اروأاعضا1ونصثلوامسعلئاااليهةانفيابتأالصاص1الثرونقئا1
ادى1يئتثالثالضفصءلىأتخابهماةملىالخأللؤناماابهم3اةوبطا
ؤنوايألالحاففثائباقنرعاالءلىلضوانيخاأةالىوواافىيانلهملؤبئالاوا
انبراطوالألافىناثألوافاكااإراسربمسحغ3ئهسرافآضنمصازلمميةن21

ان4يرتءأمصلهدنلملهيصواندإاندةيليأوويؤنربراممآداة
دعمأوايخنأهـطناعألااالزبئاابعااللمألثمهـةةسهدةضفىدالءه
كفيافيانبهعاعضااسحسةما

ابصيساللفصالط
الدولةمماجافى

يرئمالمبراطورباناارشادصبصلىكاضولةلدااسكلائألئردط1امسال

ةئنثافاصاثايصلبالطولذكولداباالدارهالناقةااثماياوأالالئعوالردالتئا
فهالعروفماررةذاأاالدولةإءميرمموانثرنالإةوااسادس1االمورعالةاسهـ

ألقادضوراءأسفىخقالوزداأبئفئألواإعسا1شالمجاألفىوالواح
دإيمطسإلهالىاعتجصهفىفثامةفاقدانههاألمكالصلوريرصاننياجةافيه
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إلكاازدفىيةبرأصافراينالمتاحضقذاكدكانازهوروانابهانئرءان
شهـثانيةبرواقهمانافىكاشامنةيافيمالساالاءفىبارة1الدءت

صازساعدهاإفاندقصاذاتمطأسابائفرامثاهـبرريوءفىاخ6اادءلىالتوا
عرأمنححقوقهاءندوعنوبلمحصهرةجهطدودديلكلى
اوامالندةءالشاالبختانهافىالمجرماءآلخآلمىاثخااالوادخاورغذضايم

أءافرألذأظأجتؤيئلوادةاسراسعوداتالفتدهاماطقفيبروسمات
إماممطشةااءامهسااغإدفاتعايةبروبءلىاتلماذاثاغاننخمبمننو
طبااصهإلىهاثاواذابادالسالى1ابإم8319681ةةفىصالص

باءبريىمالقابةدأمنردلرناهيردواامعاياديوفى1ءلميامث9دماى
الهبراطوراندلمابقاأابعائةرتيمفياكاولداقتوألمالذلكفرأتررترءفا

ولممطلبجمساؤماسبالىالواليةلىاوبالصرالمافانارباالىأبىأببرن
جمىءلوتسيائءكروؤتبرالىءلمثينبوؤفىصفارزهبوربىاالءبرأطبذالثفترخ
لءقيأاصررفاذاالميرالقبالثبانءدابهالبانكاألمأافاءادواغ01ء

لىسالمايخاجمعاجمتوهادهالفزكنهغايخنهابمألمالمالالةأألقة4لوالا
مناآلفايلفيشااجولملمحرااعالنبطلبنساغلتراانصاالمانةمناالظأق2ما
عايهيانأهـاسبنسابادفراالالشهفرممةدبونانانثهزهـفاأبرسمالة5

لهرهفوزصاابىساننءنةةلىهكنهستاباالثرلةأعلءلطوانازانه
صاخواكاهاةدتهكرمىمساأبانللمجاساءانأساهـابةإلحربوذنومفنفدعاه
أمافراأثدبوااسذرةالىجرونحاؤيالتسةمتووداباطأنربئتازافإ

فيالمساانحدتاالماكفىراناجزوجهربلحمارإلسةنادناباوالمزجماإلعألن
اداللمرنتقهامعهاهإةالئفانيامعنىاللمسااررسيامعاضدةبئيفوداعلداعكلى
يايطاألانتعاانساعنفردلىافياأىانضمافىامح5برويئالبهاالامن
ةسانعشريوماصعةتىتوماهئثانعلتئدفلمطرمانياطقبممناعدتها2م

فعاثسامستعدةنثنعيلماالفسةذفىادءدوهراباسبئبالهناوعخبالمحرباالعالن
كانتثهراالصراطو5امماصةتصرفيدفآتىبلمصارالمعيفةالاالمينتر

قىلسياتبظنأرادوكانماثحبفيتصرفةاالاللمجاسلهرنراهالو
إطفتكاأءاالاصألنااضادعالىكلارلياالتةبهرهـلكيىتومإهـا

جالسيس
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لىءثفصورهصاعلىررجاقصفىلمكاندوارينجميحصافىاعاغنقجرأيمب
ديمدنلألكرعدولةهـداذافىاءلىااأرنإوأددتآسلمعيرءموش
انسانءلهانبىئنهيشعركاققيايمتاالىلملمجهأصاغافرافىماالوأ

ديامالمثءالىؤيمتىدةودةرؤقئافابباأيوننآليقرانالىيسالو4حمى
لدىبفىسأضعأنافهـاىدثصهـةدةفىأموتانشيصرلىلمفىاحبتىأل4زمربما
نباءنازجتهـوهووءاقيعغئمالداأوسممانفاكألسيمنراهـلطررة

سالمااللسأمهفطلمهثرالئىااأأهاطبممانالىرةهساياةفىوبيئءموافي
بنبةقواألشأنهذافىأقعةاالخماطاتزتثوحبهاثشالمجماوجهءلى
فىتوطهأأتابعننعألناباميااساألرأهأهولهاأنبهىقىالحمااباساهىارؤ
كرعسازلحستلثهـكالاطأفىماوأسطفماايمسؤوفىبركالانإوهىدسبار

اةيرجبرطءاانسةسكيريدائاأيمافاثعوبرطماهىأءرمثأارلداذبومأنيا
إكلمهاءندمعكلأءمريجمميثبخجفانةهـأدسىماتضركنرالءاجوأبا

ماتإسموءلىالمارنآأعتإلءلمألمةءلىيؤهلمهاطإفاكركويكتمائروالذصطةهاال

يدةدثولشمماهذشوهدلجانالامثسانجأيضاكحقيةأسرىجموؤننوايم
يثلشاذهـرمنأغعاةمراجبوسصاصفراالةإهرادفااكاذاذا

احملمأسانوهصةبمألنصوزآاهذشووطءفىدحمخهدسانىمابأيخنا
الالصالحةالسامنساعندهـجيصؤمةصفي1الوأأخدالباهـاآؤأندتسها

بنفسهدمهطورثالصرادياوااطهذهألفىلروشلمحادلةلىيألاقطبثاللتاالىوا
الىدكااصذانعلثثمةحمرث11عاضئانأوصذازتابامروعاالثذب
بإننمايرمانالىالهزألىالدشئتأوانأبررسيهينأةألتىاشااتحدسسجها
نظاينثىزدوفال1قبدسلاقارفيذاالثهـعمطاكؤلمةدالجفرالجالبأسعا

بماترضيهعساءرولثناالالىلىماوممنيؤينةءرااأءاامنهـالىوءاف
فىقبداسثىأانالىمضطوأمتفاقأدانفطضازايمفباالومقنواأل

نكأأنبدولطةالمسثعبحلتحأفىتأتمأهـدتاضىذلدألءامحمانالذا
ندهجنرلأنذوحيايمأفااذفىلسإبهىأابمةلمحرألوقائعاقذهإحددة

وبئأفردىطافىعثمقاطلطبااهةندثخواجمألنفىنةأمرءمافىثانلزءك
ملىاحعترقثدشنيثماودذاوءايمنرولفبفىكإلةالرواةأي
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ؤشععظيأيماءفارىكاةلمجنرال1لباجوامقوقادانمهنىبقىواالفافوزيم
دولىااماصو1واااعفىدلشالحمائهأتأسفءلىرلهنفىءلىاجمما

ةثرعمادمىاننعمسمافبمصحمنايمهذالثسالفىاناندشمنصرضرو
دثجمدصاسبأيمذافرسادامجميالةراالهادةاغايهءنمءلىىئامشاةااساوالص
مومأثانادوءفمأرهـطاسدتفىدةسصاكرآجلوانجاقررثهبيرافيهىاناوتى

لدءنأفى7نالامعندقرنفرغير3ريدمنازمأسرأهـ
وايمجيشىانءنتعلمانرنمفهىجيفوفازاضقبمففرفألجم08رء

انحارأالصاالكطادلاالسجمألأء003نهاءسد005ودنة343ر
ئتثفالفانؤلفرأمدادالتاهيئةكلونتج003اضنىافىلهواسبداذءفى

دأإثزالمذخءبثتمالموالىاأهـسهالاشالىاصايمضامندىأأرسلذلثيقنحة
دمعفاءأافىنةالذالبامممشاذنانيدسدانعليمكةطأمماايماتهممافىبفى

ساوممطافراةابئهالابجلالذضائرسأءنثحممعنفئوإصاءة84االبمةحال
رنشألألاشاحماافروانضاأثةياءامىاصالةاكأءنصجمة2اهرانءناناا

اونتريدزيماالاأفانومامااررمحتوممابمالذتوسسىثؤتاالنإممخلة
ردعىهوءفىءذأةراهالةدةةطهو1يرىأكثؤنأكرءةاقراةرءآلوأالىقد

شانهاهذاسونادةاوانرانيمامكفانلباصىوترابهافىحهاأكأسشارنميم
وتأمالنمأرافونفيصاالمتهاةيضاأئحسسبهالمةافانيشهاراظاراةد

أبمذاللثمائاوة1فإوناماءاز1إماالدوامطوأ1هذفىهالهئروط
دةودبالمةاعررجيعنةؤصهرمروو6كلقابفىابنهقادآةسواهـأونئيرة

كربى2إليوثخاطرونتمدناثاء14الذىالذميمالحساسازتظونبذالثوأستاءث
بدءبادمممايظهرأكهابهقائألرك1إسهابرأسافاجابهبهروسبنساوفرالهابينالخمهالة
امافادأددامحةةانئالينانهنبميماهروفاألمالةلعاوهرفىبهىاانهءفى
آلءال4ؤعافىأولميخنلةالةأؤبئممغوشنهانئالالفكذارالنةاوبة

رنارامحنحيانامقبهفىنهايمأءضالمهأهـمفقلتدشةوانمهإببهأللةرمماعا
أتشطووأءصهمنلبرثاةبهطارمماعاةاالجمحناتآالمبرنواعألدهأفى

أمئىلشمفكلألولوبم4يادسرأكلنءفدهاتننإلهاتولواللماآلبلفرإزساث

وليراصفةأصرجممالمدءلىملىمالساملكعندنحكمها2ءظيماثهاولواعترآ
بةئا



آااس
اؤبآلدىزبئاجكأغدؤةاأمامماواليأطالمباتمثهتةاةاءبنةئا
كلاام7ءااىاررهاننابريممنكساعاةبةغيرثارةنسابوصلؤطتغيرتتجد

منفاصاثأوانص9ادةفىدالهواءفازافىنجاهقيليثويئءناوفراالتموبرة
ؤذالظإآلساخالىيمسدوأاطوءبولةءلىألهياجدترأهويمصاح3بظفرنا
رسصنااطاعطعتمالمرةوهناسينئألفةسثثىلميرسيضننمابكردباعلضفاكهابئئ
الطآريهةفسدوهقعةوافرنافىظمحوناصأرئسايمأجمةذايمةدكعاالىم
ينسةبضحفبعلىاالنالصعبمدناةفاتثم3ميذانفرنافىإومااايءسا
أمااالترقبناىالسافارزءفىجااوهىاديميتيصرينساصرفيالىولطفىص
ساواغاثتىالهلىسثحرصالساكنةقةأءآلصادناالخالؤآفالفةخألأتائحاظعن

اويلزمتبهبههـه7اءأدسفراةتازالزملوماوقدحمقىلمابايشتانلىىرصستس
دإلبد4ةبدودصسفواةفيأونهونيماتدنانرلذايلزمواءةمدثنءلىاان
المجنيالأجواب1هـمنآمفيهطاجموزرغوحدودلةونهوأرعقمنسا

ررتفااءندفرانساأمةلىالكالالموقرفىاتلذاأيهعاياغاطضقدىالفزسا

ضةمطوءنمراااالثهضبهأبماتامقتمويرصاو0181آلسفىااؤدا
ولةاأهـافىأازيارتركامرااآلءبآلهبمفانلىءممىصاليرمءأاوهـىرناالثيهيما
4دنااكلطراضهطبكميرمةفىىيمطمغ5رواصلىهالصمواضاخواأتجارةال

ثنادأةااإفاطااآل5ادإيمأالقومثافاينل55رنمجمطاالىنعااالخاأونموضالهـ
أفاهرمماذاأيااطالىأهـونصهذالشاثصاأءياامحايومزاياالةانساأصام
انثاافاثهاهثابرتتهأنساؤهـأانكاليافاهرمهـهإءلبرأساارمء11

بئداالمباداالورناباآلزنلىصصاةأالءاعدفلجىوالمربافىكرهتناهـا
الحقألءأسارهمكالأهـإمنثانازائددبمابكربنائمأعاناكاك

هـاسدثحمالذينهماأبرليةاورباوأؤحألداالءجماأنحودبامموادير
نسبهاؤانيافىهناكلذسديبإلمزمقوماؤالءأيضاالثلمجنزااسابأمعحثئ
الذيئقعنوصديمعفثاثهلتيأفىاذمندهإةصماذارديدلدى11زومنشالر
ايمتىحمرويةثمفونوالموابحساءلىأءكأبئفصدرلىثصكنقوألألث
لذىاماماوإيمناصاومنانراآمأودسكهـضة4فهـباامأفيأانريميمثسم

سافرانحعلأنلزءنافيإعمملومةادلتوشروطوالدواملثباتاسأسمدبمون
مفص51
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زهرةونىأززراللهدؤدةعىساانقاوءبانإلهايعويرممايجمثبصورةإ
اكذأنوث1ةارعاالىواوفىب12أمدهـنبانوسلماننادعفأصصحاكربم

بذائكصةاكاأامنن1ىهئرالاباأيأباهىلمألةصوررةوساللماوامد
منبزئوخهأللثلمومطلىاالحابةاىآفالممثعنركأفننبمؤهـ

ايمفااشروأوانازاكأعفألاوىنىااابركرلاإهااكباةأئاليماثأ
مماهاالصانأءثمنالنكالعاسجوابقنمالاامةادلزمفالكالااثلى5
لىاماذكرتمإالخالاندقصلوزتااندىسكضهاماراالمثنسابماالىيةوأسافراا
هئابئقدكاةالنسأاسيزاليمنايمامعوذااركببزلس1أبصماوربراالها

وسلماثربدويإ4ولاثإ441كانةبروببءالطجامعلأراناالبراعاء
قعؤايماألاالميهى4ثسايوعراالمثااانأءالفىاذهلىوانمالضرطلها4أف

ممهـباءفهرمرفأاسامدفرإنمالمثسحلفيثااالءئباروقعلدي
ماداواركإكلش1مالنسكالاضبمكالمذاأركبياابزاس1

بفسهكاناذفابهلخاصايهأونافرفهوسصلاورهـاؤهلمهسىلذافا

إلنصض3إكالابالااالخيرذجممواحمنواحألنبمنمعروطاالهدهمثنأنساماة
إلتبدناليمهذالىفهكءاةكالس1فمماةتوبطورباالآيم4سىلذابئاا

انسفأقااذيسينووهدإنرالاورمامحتصءبرالونايمواوطراثائءن
القاطفىأشرصينةلىااصاعةااوفىداتخوولمؤفةتلمة19اكءاةاصبنهالاليرب

انملطأثفألئاكاشبم3أعشانائرالأيمنماركبسسالبمارةلميمارلنا
حظةافاثدماروامموساانانلميوتوصايهرزؤنآليبغرالةابمغدونهـطهـ4
أسثناؤيمفقىويايوماتدهتساأكثرلحعيامتةكيصدةتجلى4دالةاهسهفىألمأالندذ

مالاخهربمفقدأيرفائدةاةمدهاءونلذينءسهااأاكرنا3دلصماكردمء
وقنرقءةانالىأنمرةديثأؤ3فىاءإءكالاحاهويراشقاوءئمانماخلث

ثلأسكىكرناكونالءنفهةالنهةأأصمنعينءسءعءلىوكالجمكنكرنااء
اتالفةفىانيىراؤلدانكأهولىءلىءواؤفارءمضصثرعناهءدد
يلمةؤلمالةتهنهاولراهـاجمكأجماهاتالحزبمءتةاطزلحءآالمالزهوهـ

أئتماتكإذابرنكرتذيهقوعمةمللمستاوىدافاالجنرلاوزص
عندبماوهىبرةيملماجممأءنتجلفائددكأةفىافطيدانديةدحماحيالمدإلتدرى

افنتا
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يمنؤلمباااافا1صامإهرسيكانطنرااصمالىءأوزءبغلمةرباحأؤبي
اناالكثلمقولفألهطواءطإيمحألقءةذلمبألبمموأقملىوإاذاز5ايم
كالابىلطألىمناضرب8ءإلسالت1فااءثعةونىىلذصالمااليرممذه

االممئءبادلىتماىكاعرصباندأالريساذ4افرصاخماغفىاارىافراا
أذفانأحدالالفىكةمانرلابموأجاوء4لرعندرمةالمنواؤبماهيركعلى
لالاأءفأالنتفالوهلهفلزمؤإمادبصثىلطثرثوؤتاجمساذأثم
واحخدةةساوودتيةدةايمأءأنىاليملة11كاقضضيماعاتعإألىدةو
وحدىئأىءلىالىبتاليهننىانهكالوانيلزمنيموسأوىأافرا1لظا

ووهفىانفىهـشامأجدأفيأدرىولسفلضبماطاأشاورسائررفقافئانلمزمف
لةإماذههـلةصا4واإضرورةافنألرااكةسااباابعدأسكمابمأنىفلألصسعةأصاا
5ليصماويهاالوأاذنهائيثالمحالفىاصاركجلمبرأسمماأالصادذؤلةاهـا

خمالاصبلممدتعافاصاتتادهالشإسفاهالمبمفي3أةئالهصأعةاالةهاا

كككلابخالممايفرموصذءقصيىسالذدنأصلمفراعمسابممانساوىاا
ويهنسافاآلاالقاصوأىاةؤاذناادهاددراسناذؤاكاأقرامالةينوبذال
الىايخااساوءاندوائايةرهـثاولةالدوأءادواوهوسعاايونناةءفىذةااو
ونوصمائةمنسرىلرفرانساسصاالفءقآضاتأخذتفىسبارصردتطماان
ثمءقدوافيالزثالغاسااسةلرثفشقامةءفىشكيردفاعنمإشالطبديرأاةأ

ةوغراأالوبن4ألقموةاالباسبأشعذهاراليااةابتكوباطلىسهـما
براطوراسكلىامبروسبادكقنوجشييئخمدمفرندمقسطةءلى98فيماالفط3سة

4ودشءبارالىمأكرتءودازلمطاملوكضرلهوىارنءداثةااإ
نياهىالماوصاربتألباواالرلسياسةاثيلئةقتاالظزنوهحرببألصارنئمهالا

دبهاإيف9بفرسصهيرالارإتألحوريايروفىاسطةفواجمألنانقاالةد

بدونسلذيهظاكيينممىاالثاأىاصكوءودطباتتةجممندلة1ايةأبحمىصل
سوأضرواببآرثمانةاافىبيؤاننيهيمماخفامر5كلهـمساأازيألونلطا

مضورةانالفىنالقيأكاماااسامنفمااوفدأفاهرتااةاةءاراانكر13
أفذرمنافأنخللأدنىايتهامافىالشايؤثرذوسنتيننبدهزبابانجالقهسامااءكما

ااد11اضسد3فاذالطومعونالفءاآضكهعثرةهـباطالظذفىاكرإفتنسائرها



6111

المالءنءلمأدبابساهرءتراءةاا4قبرلدؤسونماثالف6ةإلهاستقرامق
اصألحاتءلىوأأفءإيرنيهطممئاءنصاماياواههـأياااامنئنج
دثأدوةيهتضهساامصراارهاوأوصالعى9اأرجهاءطستااوعىنعدا

لالداحسهثصإلمثبرةمراطانهمحألحصركطشانزياإفصاحدوننساواال

صمرامغكأتذاصلرتطومفىواسقالىإسيمامنبارصالةورةىمنهويرىطانثإال
3ناالفىاومةافياهـلتةيواينظرهائلولهنلدأذتنماروقدرأيتخعذاألحيام

ةورجم

بمالىطم
هنسافىإخابةالدآلباالىفىإ

انولدابف1تهتربمفىالاقعالؤناآلءفىبرهولغاؤآلإطتقررتدة

ونعنافىة11إالرايومصلءإمكعانوالبايحاكعاحاصاناالءثمجاس
دقيثأنقىبفبانلمجافادورابههـسالزاقهـأننجوناساإلالؤلءا

ؤقاميانءماغتةمانساجاسمثاةسهأشهرخسههدةفىآؤلهماتجا
فىلطتعافءيةأاساسالمعابدالوايمنالسافىانهبسإألدتهوربراصةصاالد

أققآلوابهامميخؤتمألةورابرسلثاندالخسافىا1ساإلالاءط
فىااطاراهاأادايميصءدأنيأوماررةاافوفياعالألجهسالمجاتد

أنرآللهولصاحمارأانظإسسايةةفىااالعضااةكفرتأآلءناسبااا

اللسوألر8لثهثرمنخألثءأصااذولدطأنناالاإسساااعهالأفى
لالءاىأغمالوثاادةالى1لةبهواحدةةجابيئدفهثرءن13

إسبفىاالءضاهتجئمعانبشوروأحديجبأقلهألروبرازلمجمإساطاذاؤفىا
الماعحضاألثهـالبسعاديصرإسهذالملدوازييرالجلىالىاضايىاواشراامإلاالمة

اماؤفىذثريوماواعضسةنحهسلىاآلاطلبئصاغلاتهاقهذهاظسخبمتعءنانشيراأ
واذاكسااش01ئ11اإماألإنالمجااسفوفاازلءنأزورءبئايرسفي
ندادأءسالباإذءبههوراألالرءاسدةمصفرخمانوابءفيمجاسرامأوز

4االؤنكابخابدمماممأم5781اأم3ألةرايرطهفباصاث5لؤنظ
أءنكاانعارأد1إطانهاسىعطااصاناساناالءثمجامماماالويكبقمع

صبهاس
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البابئصةبمومباةاجاالمتبراوغفىحاذااانواالءفوابااسمج
اناألءبتيفااذاوماءداماإفصادااله4ثءالمدءسادثاططاقاماعداكأداءو

القفىفافسمااباشغالاقالادثاطإالذاثءرداواوىالدءصاءثطالقص
اسكانكلفىشمثتدجمألوفيإئنوابىوءإسالءياناتإجاانسدادااجم11
جمرجمبىضتثمانهبنقياعهنائةأءفهيومابءددروعافىيةرميةمثأنله

ابفداوعساثانعسجواراءلىهلىادةاخاءىؤأهاادا4الةأاآلرث3اآلرأى
لوزراءحداأرسدائلؤقرؤهاةطاسسلمجاابرممايئوآلرابيمرئيساندساأ

انولهميألقوالصغاأااماحمطإللماذجمامنوافياابفطورءللدارااوفيصكدقو
ند1رةبرهوراسبرأزيئلؤنءفااأثافىثجمأالبسءمعدينبمعشيمست

ئغررةالاةتأماتسايمإفىلدىهماثاةاصايباةر9برازبسانعا
اةثزألنماةالىبوءوبفيافيصملماواأئاننإاأبامبئلمألثثأن4آلوعاهحألوال
فىقيسةأأارطجماطابن3ناإلذاءةالثالةأفى4إألويىابرسزانأح

هولزفيلمجماحمالىمنانداا1آلةاواالؤنترجماتإءةفئاادةاص4طواليرؤف
اوأمنيالدولةصوالحذالطأممزلماصاصاالبااءاثرهاةواتدا11أبرفييئأن
الةباةروالمولةالدية31آلبطاثىااهداثاوانارةؤافىآىألالاةاءااتداإماا

انمافيماؤالصحزمجليفىافىيةوافزالدضلةاآلسيهبالمأفيوواصاالث
ئةاافطصاوالتيهأساوصاةزرااالرافىمنئةدلوألطىاوالينبرارراةالبضا
لشهرالمحربأنبةورلمجهـ1بهسلىقوالبممعاطالىةأأإسافيلؤفىءنفريرقاالثا

وفىآعضائةبيةأنخافىقامقلمجاسبناكلءنانإشرألبفدأاينجالارضىبدون
صادئداطإب41ةوفامنتقةمنهاءبلإةأندهوولهاؤفأبهلىءآلقاميمأ

فوقألكالجااو3ءأءةالجاصةلمذةعامكلبوننتضلمثينالمجأنهلىرؤسانشمم
باصةءاسينالمجارلحجتاكأوهامةالتاسنةافىالمألوفةآلالمجايرقبلتمسادةا

ساى8ابندا11انسص1إاالصلممءملطارءبوناسلىءااؤهءنوؤلافدإاالبرأل
االيىتيسبموباموامؤءإ1ارقيجميهوواسؤءلىوصىلضليال3ث

ثزفنامهاأسمابوراةثببهةافوابىااسسن6دالوزافاىءحهثالةشساناألعه

األيمساتعالىيميةانيهورساسللىوجانصااؤطمخمططزفسامذزفهآوطمص
نبشكوكيبذقدأعانهفيفىاكزالهممابهايصدربئم3ءألسءاء
االعتبارصفوة82
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ريأنتؤجمألألوؤآلاا4امداثاةصاءحمإلياتسعماثواذاولةالدةاءدث
يخاإهملؤناقهـامىااوثىىلدعافاأسحسفىاساعالألصانءال1تدعاباسيمآط
كالكودصامتةألمكثيثااد1بمواطقتآلواالسهمتىلدصاص3ةصهه
صالفزاءوارأيهنثفىهوىإمفبطاوالتيناوابصمن5صاألادآحىءلى

فىوءنفىصدءوميءلىإموإلدقيمرلحءثإاآلىةالبسوظءفهةثعصفىونهحم
كااالبازنااصةاالمدةثؤءضءإااالقىوالايةإدثأثصمةناجمسادةيىااب

نبمإاممأللىمت5ضرداالأصطضهفوتءوبهةفمالذأرمفشما4ضؤةقىهالذى
رالأالناينيثؤنإقاادازهـاامهابإبإماالءدغهحمآلوفىإافىة3وءا
بررانوافيوكرثخسةإسهادةلالئعتاناقداالثور3براسوزأرةاالد
إماادمااألماسسومءلىجمطادمثةمرمافىكاءلى4ؤألدارةالفصفىدوآمااؤر
أالوزد4عاىجماةالدومممازءثرفاثمخصءآلوأهااالءكامعنامةاإداالدارةامن

لةيثسوروهةماانثصكنطاالاسوواباكس1برئىاينمسى15لوزداوكون

يةئازأكبهرثهمذطاآلوبوالةأالباحماالماجماؤقءايهادرءغصالةتي
المجاسأءناإساحباقياصنهارربتمؤفىفءونيهاوالوزراشءظيهاالشىإ
وشاةوراالعااوالنايافىمجاعفىلءطيمداالبوأهفاأشمزكلئلتلى1مفاثبتمهـ

ةذاالفمنءاخالباقاب41مجرىءاويؤممؤلوزاانهباوواتبة
حماءاصالمجمادئفممناوزدااالبافانآلولذاكافرابفااللتاوثةعوما

جمانغطالاومامرفىساالداالتءفىبقياوهألذيةاالذةاالهاهشروطالدةز

فىضهاواوطانساافمتلواللمفدهمآفهحىثرةشرأتعسإكانتط11أفهـآ
خماتسمرفىلمفيكبصغيرفونءنالى5الوزرادرهاهمونءاالدارة5كبص

ان1كابؤأءتادةدمىآلهـىلاهاتهمنؤهىذللثلمف11اثاللداكاقفعل
كاسياإءفىاعضاثعالقوصلةركاوالمئحالمحفوثاءنراذمه9لحوزمامماثكرءهم

أهلسأعاملفىاازاتاألءتبمنالظيرذغىالىألسانامجاسضاه5وأوابىاك
ةصاايتهم3داكبملفترهطغالالمنؤألاستععومتفيزلكاأ

ادارةأمالماصماصامءايمءاألاب3صومانهممعلهمئفألواموعوائد
مجودحأرثزفمذماثأهـاومنءطادمةمابلؤعصاءلىأثىؤهماالح

شاركةالبرلرماناسإدةةصااامخأناسااقأعدادسءماهمولزىا
سبهامما
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ينرسمنلراكاانيحروناحضآأنىظراةافىيةمىالهاياتاإمماسس
يروخاسءطاءلسزالمأرسثمسهمحةدماتالمفصبامماحبالوثفيزع
قرعايهاوممازنارة4ويمشدؤصأىالرءنأمجمهاءرماصلهزلةطالتفى
4جماااتجوبىىرأىانالصاعلبصكلالمصإطلقالمجاسثملمجالمونتييمرأ
إلدةزيهـلمجورىااديسفىبأسواذأرأىانؤنأقطانفولةهـاهلمأ
أتكاوانمادوظيفةالنالوزرأهاالعرأعفىءأباةامميأغنفىافىشاممطاأل
االءيانلمجاكاابشاامهـورأهوةواالهاامفةابشروصاضءنءألموهـيةكر
رهفمربةسقوالوالئيلعقالباأشداافإارشاؤهثبتوهنالمةااسوسكل

هىءليقأةإحاابقيأالىرقىاالوإسكلالدداثذممأصنهرثهـصادرايمةعىأولثمغا
رممطبئاهذأجمشاركةفئدلبط1فيببمايرةساالحأررايوونسراهوامراالا
شالههـذاأأدغهدةفكلذللطقالهموالطمعخودتويرتراء18مهـينيتا
فيهاهـىوالإلآضساداءئمالسمإلالإلهمبهوالررايرفمهـاصكوبؤنإرارواءيمبهثصا

اشرعاماءدركبهوونهإكلإأممباذالمإسإقالمخهبويفاماءيشثزوبهاون
لمالمحارةاويسثالةدلعىاماأدراكومإمدالةالأاهالإليمالىأناطةفىالىالسا
ماالفىلاخلدادةأوار4الاهـآلسالبأهوراهياثمهـ45عصىونصلمهـاهإ

سياءأءفهابدتافىمدفاءثدةافايسدالموصاأاجألرومنعنائيىوابالمعروف

ونيعظخابةيوومأنيعدوناإعفرادانلىالهـاألضهنرهمأوفلخابا
محاايفونطدشميمعالممونآلوكؤنمأماسفىاألهالىيهاامونويدبءدا
مخاؤكئكانلةافاصباالمقياممعدارشهـواءكةاإسةسمدومقامرأزيم

الريثاعلهـىنثذالثوخبطمءدالصسابافعتكاليمبصفىيكوفاإلنقياابا
مهملفيمجمافاماؤينضلمتآلثرثأالموابذىحمأسابؤالافىتلهءان

أصزاببيهطبابوئمؤظتفعءونمابعدأنإقاطرأبذالنحاجمفةالىلمونويحمص
اسأوءنفىحقيفالاالبئزفمآلءنهأرظئذالثسببلدفنتخباا

وأنهماوساءصألؤحمعلواموالندةالمةوهذيرذائثوغ4أضهأءخثرةهايرادبى
كانءيرالومنأمديسرلواكهملبنخبالمرفىبئجتمحفاتداهالمجاملتابمدا
الاالءأءلمبدفىبفبالزاكنلىحازتخالبلنهيرهلعادوداليعنيفصلباللت

لىمجدأبفبةالىلثحروطامسئكلىزربهونورشأثهبياتهزفخبالذىاالن
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صايهالىحقبقةءالمةاءواروى4االسااشرماايملضكيرمدثايهنههاقدحيسإ
طهافسرصكةبمءعممانةياوادةويااابطارانأنىياكانالثؤاذىجماىاا

وفيةةكالطءدالواناراليةوطالبررةالمضتالىثايمءةسايرلىودتهإفمرالث
فىلدا11مأفتابمنرزء3اوذرممعكليهاهىاعحصمءاوظمفضشروطؤء

نفايوشصهرهفىودهوشصاتإيهةالمتهاهادارةءرةكأمااالأءمرؤة

اثحروإكرهـلغاالمثصركطةئأراكلط9آلث1فىصارتهوفااتأاإووبباع

بلطم
ورافرافىقيلخاراسةلافى9

رمشاب1أهاةمابوؤإآلبارالواوللدامظأننثلمانطداانبرا
ن5اهايىنرأابراعؤنفىلضمدافاعبصدميرةلتئرأعةماهـووا
آلطالبصمابوأيصثاوااالولابالىنأناالأحفى5ذصرنامايم9وطارنبم

ا5ياطالهصامماالنرإتالكرثرلذداظماة1لطداتشم1لما8هـ783
عااذجعاتت1اخجملمحطحىنفياإصىلدتوتزءأللخاراحما1سهاككرناهثت
ايملىوداطاباثهإخمستعىرتهاولوبئومميلةكلفهـالتكثبرةعتس
رةواإلدافوةايفافىكانااذأماإنوشهكة9شهاساراصلااذارفيهالعثثاولم

فىماوخودرنكبةاقواالدولبعتكاهأنلثةاضرالهامهماسنمتمهتاةااض

الذكطلءالذتوااذهـصأيوضع3هـام99ةةلصوألةااساتهوأممما
قيرطوانلىةثاالداسآللؤجماسلألمءدلىأدافئءة1اةاابابافى4اعانبن

لذى

لؤأسساءلىأراةاطسةكالفى

طوفييرهاءرةوزالةاروأآلفىلىىالدااالدارةوالأنائاءناابااررمرفىة
إفىةاتكائاأاوىأفراالىءصانازلةفىوماوقعلمحانهوآهلحامىابنا

دفرائسامقامأماأيوثقدمودتهدلهتبدأنوراملايهيرءنآلوزاذخوف
أءنأرلمذعزيرأإالوسيرةاولمارأتإيااةالدرلرومكأصانروازتفى

لفرصقشاعصوخشبتعايقباراضسطةتةغايرقألكاشازجاوؤوع
ولةمم
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ضاكيرهءناذوكمايدغبهءلىلص2اكاإصمااوزلرالىلدذالثلءلىصاابةهـلط
باحايةاواذايالأفأابدالافىإحميرجارزلوااكأسدثخممالمالطفاذلموا

افى51يددبمارةالهـينرفىباذكادماآلوالفىامعقاربهثياتءثؤدش
11ذهذتكذنسااؤتحتطويمادؤنصىخالاأتماذاباشاارقلصالىطاط
ائرولجمؤآلإلىهـرأداعءبسةإماء4اأقىالوزيزنةدماوصارتةالوأءسهوا

تولىالاقأامنتثإلنأوعزانشرلمناعيلارأفينوارهرفاث

نهبالوعدفاله5الو9إفيعقأوءلىشبحال4باصهوؤالرىوأطابذالمثتفيكثم
قادادوالةإفصامىءنافمادولةصقكاااقمكمافىاالوزءإمازإلينالهانثاولال
أياءفءلىالوالىإغهرأنفرانلؤأسيامختدضالارطشرصكلىلاةازيرمعلواتثذ
لااالوءنولييامنشثتاكزيرةرابواساؤدءثتىاىتامرثهاتاكسكاه
قلىمىاوفثوالىالجىسةإالةطءوفىةأثثمساأافىدةالد4ءلىئءفىاافى

فاكشأذنفااضاؤمارلدادكشاثعافىىالوزيرشلصلممآالموؤفن
كثىلىألاإمضليرسهويا5سازمثايدمماانابمائماهانةااللتلىاةاسرالالرسهمن

الىفماتياثضىةانماولآللداأفورخاااةالزر6إاظهعلؤأسمامرفىااثهأا
دفىأتةانهداعكالهءنيمناذلمهالىءطاناانهاءفاآلفداطاءساظ

لاإرزامحلدسفىزسكا4صهوءئئدلسافىااتاالدةاألئاهاولةا

الخ41ؤبهغاليالذىالمزمنصكالرمقهياءىصصاالدسنهلانالمىمااذءن4ءا

لةءصيرها1االىةبرمكتا8أالدولةادتكاأزاسيما4حدؤاالثدريإلعندأول
بنجماوهـأرضاقدعثراكذوهعوىتاطقرمهـدحهاءفىحافهالىءاآلةاولالدمن

نحا5نيالفرانساومغلمحرتادؤنسعلىاتعلنيالعلهـيثكااعلطةانلىصالةلاءلمحعيم
منسامنإاالمعالبذلمهدمفممهاشامففىفىفئلديزبمرها4ماثلم
فىاعاادطةى1ااأكاةكننافااممااتالمث3جمإلإتشلحاوؤزصوإذأ

ثىأظمماىدديهااواكااوقحهالورافئلاقاوتفاألؤأكالىارمحياوضع
ظيرثانوالم1ظاللماممل4اومالفرأنمهلبغونااخالسهذصوبااىزيراا
ريفاكاصاالءتذاراتجهءنياوممطنسماةاالىاأناكماإةااأغاحمافىلمااا

أولتمدوطلبمحقوقهـجاعفمنثبااريههـتبتةانلىأسمأبتونمثاحفرارعايا
آلععاةعدودلواءلىورجاابكياهـتاجاتىفرااناالاالبميرخفبملهمالألنئصاف

11



31م

ولمامماتافىء91تلمآلةدوغهيرهاوااد4سجهنهاوقصدةحغماصاداافيدطاقبان

أيها1881آلسةمايمهىلهيهاباررتنصذاوثهسفرالىأرحيتهايرظوزالشس
المفيمقشاىيدونرلؤأسلثعأنفىألىرلةرأجمنرأناتثرفددءا
ؤصمصامهااوصكأامجةخةاتؤعناكراالالارساالسإبعنالونخبرعال

اوشيثذئنذكرونوأؤتمدهاومقاعيمبدواآلوفىبراولةالدصؤتقلىمرةن
كءنلةأدفىهذونبماانن1داواماسابفىالوزراهسءدزاابهماءسح

دمتمءأأتىا9لةلدالدىصءةصبمااحداؤإلدةبالافافىذوخدقهربحده
فىيىدالذلمععىاوهذارروامهاالءةاساشفئئمااأصفرا4اسكللانرلةؤ

ةراسلفظاجصلوأواآلكوإبايمآلةسىلتذفيرشاسىءعمووجلو
ةالمنتاةالدولدولةءنلزلم81يماةألنيةابرزائرمىظاراضتإءستعه
يةياالفرساهـاهببرهـفناادكاطجعبارالهةآلواناهزرااةلىاذههـتوتر3

يفاالاليرهءدصصاامنااآلفخالمثذبارءإيماباأرون5دأدكااليوبا
خاسبملط5فاقذوةمإكافيهساصريناوصووينبةأ8القباانتوقدصم

الظفاذمقويمآلوالعبيهطلمحاراةعفلموالةيروشاشافرواثةايثصائلق

15داالسماأمؤوشملىيدلما5وهذااإةأيئالمضصرمآنهلنرسانناالزمناأا
لاهر9كركاثااالالرساالولطممالدانالسيدهةةبلالدمرفىفينكا

ساوئهددلواؤناالزااوامحدحةلراوانيراالهـزةؤالفائدةجمنوآلمزيىث11ودلىص
ن4دهوسهمةناذالؤسباىلبوالمأليمجمابخوماهـامننخافلمنوضس

يئالتاوثقاهوهـجمرهـغحصاىلىادانيترىافاااومتقبموافىلقاأ
لىسبنالمزبإافهنعفساالىحةىلئرؤكهابزانيرافىاعؤقاقةوقمثاالرإئنيم

ووةاضناارلزءنارقايقبهلايهرقض3عبتالىداطءكونثحصانماذ3
آلوقدصالىاسرقؤناثحهلىواررنافمارجمةالىيشاتءالتشووالء4لحدليىىا
آلااليمفىلكصىالقاصابزائريةإأاألفران19درلزءناآلبانهستيئبعنحوأرضنامنو

تاةبماموىودةانونبقدواباالجماافعدقيقءةبالضكرمصآلوثحنسرالهـقاءدةءلى

يرةاياةفى411راههروافىالمغاصةفىمفاصهأكةءبئ2إلروافوائدناخ
يضاتتدفعفىتألفاالضننااحماثالماعامءشفاإيباىاولةدناخإفىاف

الفاتالشاتهاررإتالمادوفيداراالتسحثذيراصكقثمالمضرورفياقجاءإة
كيرةا



11م3
لدولةالهرةثدبهصاحطعاالطب4اببافانهثرهحماادةااياهاثهمهءكرةا

دناأأدالىتزدالزالتثمساكةالمحرباكاذدنتوحدة1آللينادفهايةسةشا
خترشييرفىنساوالفرالتكأحصاالمازاتاوققوبتئرمبنطءإضدوضصت

بهواياربمالفىطإةاببإوهذاهوالمحالاالذاوماتانافىوديثةاالرادةاةشد

اثزعضاامابزاعليصاطااكةيةالىفىجمرةالهاصببنو4بءفيماكنالؤدالذا
ةاحؤسبةرؤالءانصةثةاليابإطاافىجاكتاناحاسانةولواقعوهدصا

ىطبوميلةةءطنحاىؤفىاأابطاخكهنالااماةلافىلةأحموأماتملة
بانزدنوايمناال4ءىرآنوضيهىاوحاءظمماؤأإنازازلةفالىموانأابرو

روالسفرهـباىناذاالبابمءنشءفهرانلشانةقاواةيمااهناكاذكرةمايجبء
عايفتثوإالمساوذمحكاءثنالحنىنائحرءوافهىاجمصتهاكممة5إاذاألكاقن

اذلزمفىقاعهاممملىفىسىاةفيلالاوةزعنزمىنصلذىاكأنوءوداالثهيرأاأ
الرجامندودنارووبثرو4سأتانمزصاونجميتنشستحارالذكاا
دانالاافذانفنأوشكبرهماءنمارددالىرىاااثوتمثوارماا

عداابرهاتحجمام1الىضاأروبافىلظانوليلممانعفوالفكرألعامالماالرصه
لصخيتائاثىاصايهاأهىوهذهاهقوليساهافإرغفاهـالضاابماءااتالجه
باىاءنمانرببيمبادءآلوونممثخففنفيعرؤاألوءنممموزسوءوليااللبا

اءشاأتحادهـمنلئرهـدرانزوائدهـاظرلةضكةاياولوانناوادسألإكونوإنهـ

ميرأناخيرءنحابهنأقىصدراناوأةفألغكنلىصحمماأكثربميأثكرصىوأئد9
41681صوله9581ربدوفىاصااؤيفعاة78آليهقدنافوللصاكص12
هطو4الذىدؤيرسكةاماما8781آلوس7781شةفىاكرافاكافعاة

يدفيصلىفريئضالطملةمانلىاأهذوفىسلؤةلىاالجاودمطءنؤرسون

مايرصر7الاواؤز03ولهوطالثاألهبشرتءنالفيلؤأسإطيرهإلىأ
لؤدسفىمرسثطلعاءدافىإصافرعلنئناتويىوبالجغآلجهـنوسيهةالؤأمع

تركاوديناقاءررةااثذافىصتىاوادىماقومنحممامفانسهـعالااللأقيا5ضة
ةأساأربئاءازاجمهنهفىاطياايزءعةووىسيخافياةرفيمثهلهمادمأسكالطوا
أمذلةأهبالميقىأ4أئاإلنالدرلةيخباالااليأساوانفال4ايماألدلخوؤ
ذناالقىادااطياأللخاطاثرجمولمسايينوتافراافدسيناادأالهافدأممافية



أإم4
مامرةاالبلدانشلىدؤهـاخليةدرقا4رلشطوطارافناعلىوظةضاشفعلة

نهايهنوؤكثخبهساالألدالتىفىيميرةاعكصبااالرصققىوذةإا
عحمالمةاستخواخالاالثذ3باثاألئاذهـ5ئياالالشابععتنهيئوابأهاهاألداا
ائاةةساطضثطاالرافىةإلأةابتراسادنحذالإامندؤعكلبهاردوا
اةكتضااكأاالمعدئجةإهالىممالاساكدكأيضلىرهماألوالنىايهةإافىنبوصالى

يدلالقدكلةخةصبمرطاوءكاقىهسآلقتإيم3انلةلموهاوباجمبواصونمماانر
ألطءمااخالمءنايعقألانا1ةاوةابة121توتحذألثلىهـ
انهوأفويدأشصءطقيدراننةبردبيابزاإثدةورةءةسوتىألث4ءالانه51ئ
زماقاليالمألددلنةألآلفاممااالهـافافىىاالدب8راافئصضادتراالىناأذ

بمرايبوفئلمدخولاقيهةتزلمبكصمنهمملىنعلهلههيميدىالخيراذر
ووثرءظجماضأد4وءتأامانشصاماؤسءىفىابلمحافاشدبوش

ثههامصروفائدةفىآللبدلاترتيبفىوللداافطثلتىااالصوللى4مدلهاتربب
الدولرضالذفعصةاايرصةالمااندلدهاأصاوافراالشءخاكآتيبا
لذىلآؤحاءثطنافىةنامئؤالثحربوالفغغيماوءنمنكنلتىاءدأإ
حهمألحمامئئاناباىسجهنسااذرولهاتيرءئئأثد41ةفهىلذ1ؤائرناأهةفه

غبرانملةءنآلمىاحبمسفىانامقداأل4لمكماحفهـؤايلآلأيىاقياطااجمعا
قدزظهقرونررةاسيادقدثركوهاءنذكليبعضفقمامباالكلئارالتجصآضبه

تثصاامدةشءنأعأتدلةئةصطفيهىئاةلمداصبنادراودوميةاتات
ممافاتأوكاأرخهالدقيبوروسبباوبىهـاهاذأسم4351نزسففى

51هميممةفىالذ3ونأرلعيىلىىأالذكابدهامأاساوولهـسباااللمىارهباشص
ثم31ال3آلةسنحاوىانجالهادونذأثم0751ةالمجزائرسىهادذأثم
مورألمهاؤهىرعةمنإةارمثه4الاظاتحتنترعثإحصااالقربئطوليئ

واقسهالذشءلمثاساصاهـسيوهافةمينأبىذزاكاهـؤاإلتإللداءمونالمول
أوكرءحمجمآكراءلهالذىلمطنجاحينكابص3المىامدأكان5071نةسفىصرثم
اىباتواشورممعهوقنلمديفكليففرفمذؤههونولمارء

يهةآءفيمالمارةاكتللمتلوالكذؤنلمحعممينيةالةالعاةكرأقاملحساامصبياتو
مإلجئقيةصاقاواوابطةمستقلونيباوهمتقريسمة003نواالالميةالسابادةاذ

بيخالم
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اساطاناصوائححتمئهالاةرأبابعترفونمويخةداالىمالىاباباينو
نيةغلىء4هـليرالىكلدةوالررعفنهااالادالهفعوناليدماناذسايوضعوع
سيالسيهرةفألهىةوألاباقىءدةرفىةطيأيةطقيباإمانإةاالنةالدشوز1تعظ
لؤكاإىلىآضءقينالجصالمؤثفالمسإقيالودادحيةغعرهاتهتذكراننيخبم
حألوفيشقاتاةاهمعدءؤنبااالوللداخقلةولةدكمعدضرطااصألةوالم
3471سفنسافىفرخدةحعاواءطهذاشعلىفقضلباى1ابرذالطقؤةصا

دةاإاارتاذعو381لحةستلىفيضهـاالموااثاثاام51افىذاالمس
لمزمأمحروألثافىصتآ1دمباألثخاكأ811سنةشساء8آلفىالمهه

لراليةاالصالابأاانصأنداصقفىكطاتيهكأااثداهـاالىيمماةا
ثحربريقبذألسامنرنااإنثفىايؤيدهذااومياسورامقوقتاواالء

حاووممءوليعرلهالبربرهـسىواامرىأتلصميابامناردولصتث
أررباءلوادولوأنهءأمحواقثصاأرةكنحوانوفئاالرقاتدطضتولمووألممم
آتكا1181قيسققىكياوخقدالمحربغيرشألءنالمعسةئرشالمحردبا
ئمكلنمنهيرنجمراالتلمهـصعبتؤسطاسكللىكتقدحالشبجلكمقدةءما
إيهئاصردياهة3381سضةوتؤسشيدءلىهانهعلىءداخلاسابان

ؤمماانماثرىليرونءمالغصاباءاحرحكلهفسءنتفئختالىالبملطونا
ركهيمنإقصاواكاالمجافىعلىأخذهاتهوقتامننسفوخآؤسانءالقةثمضلةثي

اديمتعظالزمماثركلءلؤ4811سعاسنةدباىايإياافدموناصاآلقىحمواي
باأرخاثذاذكوراالملوكماتعظيمااجهاةمناكذذاثىصللممالطاجمابثرأ
نااأخذجلءآفىدصلللذىابربرآبرديناالرأىكافقحهاهرأالناللماذلملى
دةيرالأالروباوالدولان1381مارشمروفةآ3ثاريمةبةيمبرنىائراإا
كأةاعصووتعاينإاالدوللجريريةاوللداحالادامااملودطنىوياأليعا

يئ4دااةاوحمكلدهـأتهالءيمالذئقىاطاواضعليوالداالصةكانففانهاالءسب
اطرقطراعسبتفئدب11ىأىاااهاليموءلىىلويورةالمموللونسفى

داقالؤناوافان4الةاماصحاتءه958آلةلمولأت3مممفىحألءىاجاسءلى

أدةضرلعةوأرمائةوىءاحضدةستفئةلمايمظامىالؤزأقاباءالمسكلىواءغ
دةراحىدالسهفهمرحيوأبونةولىتؤحيفىوىسهاةفراوامربأتفرباا
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يعةااثمانشراىااايىءإللفىعهأحدإمثطقدرأنومممااليةاناطأانعول
روهضاينفىرأألةاياينةالتواانوةؤنصاةاذالفىةاقدادنةيهرأا

اإحألآلوفالمهـفوفالمد4اكداقاؤنتضعةالدولةءسزاجمألوندةإحىةهجم
صاءلىاامناالمراممالةدىاللصالطاواةءفياطحتستاوليؤاأليئالةذأث
مررمئوترتلبخاوزراهمةدتيإلوكيةااوواجعاثقاةوآلقيالمحى
عايصللهانلمقوالشصصابممىوالخمىدالىواةيريااليخحىاسوأب

ذاهىومعاالكوباوىاإةحماءدرأ8ةآرادانازاإكلنءرطأاذالددرانفث
خبهألوبصادولةتحضأررتانموأتؤسةممااللتأوافعءلىلؤكود

هرةاالؤرونةالأدة4ذحماءروةيموع4وباوياأولالدرثنئااتداهـاا

امضألتةلامعاأوعاثرونشمسةثاوءتوأساووشايخة3االاابدتقللم
وبى3مذليإاأاختوقاىاةلمى8681141سنةوالقولكفيهساذبفرانسا

الذبمييمااأإلاىظاكطقالؤخمطسهاتممحملماأيضوتؤسئؤسةطءهم
درءاةوالتعبااليطكأايةفىاإوضعةانأدادتالدنياوهىجمإلتاعا4قيأ
قددانيألثلىااصاباقاةتحدك1ةىااةالةدالامنقماسهعلىناهؤلهألفإداةا

وشكناالنالطكالطهثىذإبمامامهـتؤسعلىدتهيااانسارؤدياقنجص
يادتهسكأتلادص5381سفةوفىةيسةيئذمض4اطفىدلشلىأباباانقر

قوةانايألؤحماةادتهءلىلإوأالدانالىل8طجماأفاادماضهةمبامراط
بهئهاثاما581ةةكنىأىيندءسوتوبهقصدهمنمتهمضلهالمصادةفوانى

مفحتثم4مفإقبلإاتهلالاواليةاصباكلهاللقافىفرمانؤستقىالىاطاناا
أتضارجه4681جمنةأوافىنبديلؤافيةرسيرشنمرونءفةص

ذاهـنيمءقلبدواتاائاهىسنجاليهةاأتكأز11تههاط6واةقدا
ةالدافينلماءو4نيترةالذاكتىواالءبرالذمناذوقفريبامنن
امالم4كأصاىءناخووتئاألوتاااالتاالمثنهنااذاهدلهاسقعألمن
فرمانباأقىفىرمقألثيماظإضاالىلدفيعياأمهيراالمماهالمألذدفارإباد
أءساىفاافىالسسلرمانةاوصناءنولمحؤاذرضتفرائساطأيضاشاااتهوهـ

فرصةاإأكفثمالفرممانفىالن3لربممامزوببهةاهابارفلمثغابئهـثشاروه
مبيااماةالونماءدةنداحممل4ةهفرءينؤابممادأل81الاآلسيتمميبقنافى

الذ
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ةصلأوئسدؤلملىاملىةامناصفهـىاطولىاالسشصماولهاصاكانالذى
ةأوالمفثرفي51وفرمان4اباراايثاكزمالءنفاةلمالذىوررااالهـ

بالىددفىثانىيئنى71تهرايثهصلصتةمصلطثحتوهذاتالذىأ17

ايغضبضئءقمعلهبسهنلذىاائباىضقىاطانإاممالالدينضلهاءإني
ثرةهـرءنصيةلمأوكانهباكاالفيماناإتوبقتسبممالءلىوصرا
فىكلقلهبفوال4اعحنسومعالحسالىءةنءاهاعغدماييأشهءطلينيت

دآاالمفةدؤاحماافيفىدالىةىابفيالذى81ألايمئةارصغتمافرجمانهبواها
اثدؤدملميئالذلرلالدابعضماعدرقأليالغالبكندااالليألشنتاجمانلةااوهلى

هوأداىانءيممعابالبمتبهزتدؤنممرتدكونرالنملىالملفرمانلمجهافئاوفىلؤ
لةيااباعافاءأاواأاأووالؤأسالىنآلءثرسئذمامةمرفءننإمممصباق

الفخىأ2ءاهاؤاةافىلمنءسترةدلمةقيةلىأآلفىوراةفاذالوصولوءلؤأس
ضلىأبااامرتأنأنامندطاساطاإلرادةرهزلالطالىدلافرماناكرهزاصا

أدقصادبهاوى4اعأثالأثسا3حهارةإلةغاطهىئاياتهوحروكهوضررءا
هتاسهاصثاذاؤاوئمااأةاكلءنمأجنساووحمألؤرأبهمنوفسلهسا

يرتثاالخوفطولهكسأإفهـاباهةجوأمامن4ولهوالل4واللذايتاآللذر
برلمثبصروئدااواذاتأملهاىناوزيررالثصةممتقألاطاسببكدلهيبىأننيمالؤ4
كاتىصناراألحوالايمةكمابعضاالموكثيرءنفىلوإقعصكالفةدهااصبمانيمم

خالدولةمموصلهاياستهاوويهدؤشبمئارفىكرناذبههولبلةمقانطمين
لواغفىماقاذالسدفرازساويوحممتوفاكأءنحرفيا1اناقيكأأألاوءببفيآإ
المحدودكرءااهإلومالمحررءةفبلهلمطالةاطامهافانبألقاالعالىالياا

ئسأذكفعلمنجمانثأفىتيبمفىإمااابلاألىاكزذالآرسنلتهاستطاهروافط
عيةالىءوألاالمالىااباقةئحاءاطألصذالشايألعلىوللداواتالىوأرلمل
أينرناائااسباددةمأهـهماعلىصاؤااللدولدمفرإئهءستالىلوايممثدةأرلمل

كأاةىأالوقاهرابدااهـكامءنةأوعبرأكأدةاهـوءلطقاةسهأإاماا
فيةططةالهاتوضنصلةالدسفوإءلىاانةألآبالدوالمحنارجيةزيرااهالمأر
مارثإئاالرقأئعلحاءيمتفئ2نافةمادااان1881ةشسصا01
وآاالهبهيغافىرلمذااألدلمججهبالائلأفباابضومبهنبتوقيةكهـنهائلةلمما
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إةافزمساوالدولةفاخيرقمبطوهدعفهرونصاةدأباكهمأعايوبئتوأاكامفافى
لوألرةايرمنسزحمملىولواءاسدصاكرالذفياالحرمنعددواريسال11الضبانهحكت

صهـفغىلء4داؤأصضاكماالمحفاتإتغهرفنفراعضاالاركزاامكنمدواكللمو
ةوربراؤررولةحاثرة115ضالموافىةاررالثك4دأدابهرأءدااايأكأذااشهاا

بةمحسوثىالتىةهـاكاانةالساطمعبنونسةىاالقترالطةتتطرالهـظأنإلألثر
فطحامعهدىالوداتفاقنشاؤولاالتصلرنهـوأظالمذكورةآلالسلآلمافيأ
وتزيبلااكزدانمافىةحمناخامالىاباباحقوقاوتزيبوصالذىحنالفاال

ةيادسهوهىالمزممااالضاااقىيدرأندنوالقديمزءدمنأوجودةاأاالشص
اوألدولةءومايهرفيالةادةلسىآلووالثاائهلمألفءلىاسختفيهايسأقيااقالنا

كهر4351ةسىاوهواذذالىفىهبننمنطمواجةياقالاافى9إاسألقوهذا
أرلساتآلاملبالدولةاتةوباثباشاوينمانعلىلغاج4751ةةيىوفىثهاياالدين

البابهافالنىفآسدساتفاةغالكذزءقإومجرأوءنعظبمةوة9الموأضحاةيا
نممىالىايألوللوالىادةذرالواليةءنيفءالىؤفيدؤصوالةحانالىا
لديواناخزنةفىطاواليةءوفرماناث4صبالممناالافىيتمادولطوناأساأيىا
اطتىغاشأنفىونآيمتارةافانههـالعالىالالررمقىتأالثىتيبأجاجصميثذ5
ةااصائهاواايةاضالدمأدأيئأنمىدطتجوئارةةباواالرواوذلدالحء
صاماوافىاىإكلهونهزيادةءفى3ععوهءفىاسقمنالىااءابافانؤعاال
مترناالهتبموألواليةاتبباشوتونعرقافمياالىطينيةقسطةاصنللمنهفا
بلمحذثعاطصالمحاوأهـذافهناةافيذممهمنوسزأوالطامتانالمايةولةلدا

أيظكةاويضربالممايهاكريذاظفاناطاناييادقايةوخهـصو
الىئئةءاقدامادةاحسبشاوءلىاتمضاالىمانةال1وهـلىترشالرباوقتوفى

الصكتسالباوجموخفىفىرااجالثنعظمةابطزءأناسابخادآلفيطأةا

يبهاشااانثماكاليهفىرءظيمةالءالعافىالبابمنزمزالاذنالاأيضاجملواوقيساطنةا
صرتهةلىالثوأءهماذلاتعصفىيادةأءرانىمايئحماتوناأفىالهواذالساالوجردا

ثإؤداشواالنالدولخعبهوكرف81الاةاسهخالمؤفرمانإلساميةا
وهاتهقالاسفئمهاتوقئاقىارداسرالةنهءفىصاثاقىءثم5ديروافىا

بخلئاربايرهاتقرناالوارةأنيدودطترأءدفولرهايمآيبتالثصباالا
تجاثاجمطباو
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ذافىمممأالئأليطمامءنالهـىسءلىنةاجمنكلىواوتحذآلباشاايهالداو
المحنطايخهألمحضرةأئفابدفىناساكياوتريهبنائاديمةةاهداثلمعاانفىدأفنةا

4851نةفرم01دةمعاهـرمثلظملؤنسأنيساطقبمهاونوبم
دبنائاداتاهـالمهلىدالنجىضاجمىأتدالطالمعاحاتههـوفىم8661هـ

نةفرس51ئلهثهرأىصااهـننصضالهرفىتؤسألضافىثحريالدويتين
الدألىإجابافمافىيمبرإلواليةأوالمحاعالياىفرمانااضانألتأرسلاا66
فمابذاكاذلمسصالذيئالدولفناسلىمالطضدمجحعفسافرالشةبان
وكاتهوالقشلموضكيربفساسياوفروفينينيامبوأوبهتارفىمألكلقمممافطيابأ

يمفعرهانلةزوابالوالثرةوهمف11ىلمداائيةفزساوايةاالىتحتأسعنابةماهى
نساوذلكفالنائبةخىللتداامنمخهرهماالفديزواثمميااللقاللشئدا

هـ7111ةانرمأفىرخالمغاكمماامالىااالببيندىاتهـادءلمة
ابخاثرميأذنفانهامهةغوإالرءخ31ائولمهدةاقرربماك
اروهاننةلمشاطالمتجريةنةاااطاناماوإءأمجيبانافرباوطراباسسؤفئ

1611ةثشوإلاهفىالمحندوغهذادمزالذىاالتغاقوأيضافانآلإكضيا
قيساماتالالذسهوربنامماطينةاقاوقعبئاألهذاوكننااصاامنالالذن

بالثطاسمبيثونالءطرآلرثقىأواذذاووشبهاماالمافىفانذصالعرةأ
اللثاسااوالناأوهىنهاثةاتجمأهاثهنه4عاكضىمكتوبعدءألةيذلمفى

بطارمنأصاااالننأهـدطاسوممانااكذقعاثكرواذوملىهوفىكسازلمجا
فافىا2ءمم7381ة53سنهاالولعربه51فىلىطاا

همساطزةبخاككتالالىلىاداضلفالأنأصهمفازرثكربااسةوطرادظنمى
81فىسفيافىشقطنطرمنأأمهاألذناذيظربصالمخومماصكةأذهـمهاا

اللبرالبئلنظاممطاائصمربستري1نهظصام743103يمفريمسنة
ممتأطأعةبايخاميختوبأئقدوأيضاثحمائاىااااهـى5لااثرتيبأكماء
سلطانايعاهياشاهمالذىااثوزأ06ةدفىاطانااسبأللةنهئىءاالثااولا

تصهـوالمنارمقثيرأنمنباوأرممخبمفىنوبااانئثرهذاررماماوةوال
الذىأيؤسىاقرمق1سراةفى3681ثةلمحمنروهوانه2اشهيدكمونزواحدة
ةسصربرخاوزسةولودواروأنثيهكفوللىساابابااغبيدمماسبارفىوئع

مممااال
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وفالاتأالةلداياثيمشهعاهبىرأيهالدأءدناثصااأبابنرناافىبراااله
بابااهطاصرعأنمعهلقرمقيرلدمقداالذىأصرإف11ونسلثهابهاااامايلزمانه

افرافساوزجمااكفانالىاالباافيعملآلءقافسولقرعقاداصحالعساد
قصاهاملااتبفهنضعنفىوهاحهاافشادالصثاقيمألماذاهـيقوللأر
ؤيخربانوانالمثعقوننبراهدةالينءفىاولإدىلذاق2يادلايخانلدى

واثمربمالمؤتمراصدابيقتفالتىلحمويةاصانواافىكنيرةةبدالكععاللدا
اباباوقمفاونءحهصمخوافدمضاهألدىقيانالامليفملواأنون7دير
سافراةيهأواالديندلمحالىاإصالهـىنوىرةذساادةبالمعاهـبناةةأفىالنرياالىأد

آلطةالمتهدأللدصيةثصاابهاالمرؤقإةالوالتههاافىاشاعألئفهـماوئرصسبائ
هذاون6عةفىةرجوزجمائممطانعمنءئاوالمركثصبثماثيةا
يرلوزاذالهفابهـفقمنذاوايمباناالذنيمفعاونامأفىاهلهؤثرحتاكرافا

ناهمآقرألصاالوسكىوولتأدزقعاءبممامهضسااالاهسممالاان
تالنلمنسافراأنفىكأسافيااليثفاداآلومةارجباتؤسلدسياسة

النمالثاالاالدةكاثوانكطنبصاهالدولةاالكامنستؤاأنفياقعازعشط
تصريمللقذمنافعهاويصسدقلالبعليهاهىاظارازاتضاااللةألاال
اثولصيراوزالسأدلملىبمإةائرحميبأاةؤبيفىسوليواروازرمادنيرفراوز
فأصابهفهماقاعيتهائوانهؤسثوءثألءمفمالىسانبةلعاإصاالافي8تن
وانمثايخةاالاالمثؤمماءنكونوالقاعكاللثبانأسساوىكاجمااوز
سعئىإرءئسفدانمدينالقوبرةاداتهالاحمهذالشاهصكصفاتتاسااتاكا

اتداالهـلسائرافيابانصرحثلةاوثةقيبزائىاءلىلميألاالدتؤةى11

الذانقلعاحزجمنولسئثضدبهااالآلسءثجألونبةساةماندولةخاودةةأا
النوللداخنصرايىديهلم4كااذهـومعنيةمفمااالظأساباادثؤسالتحبملثعيا

غيربهدسهمالوبيههااوللداابكارأةأةالممثصدأااالادعداتعانلمامساأنهرا
فىصهةودنغأليرىلذىاقألطاباصزماشولىترةأنولةالفومهااارضين

لىإلنءلمجىاالمحشطلىفىلهايبمتجرطالبعدالطبةاخثساةالدولةافظقكلىاسالسا
لخياطباتامنألزدقايهتاباألصرفيوددنثماسلاوأيرلمآنمولهممضضينصا

حسولمثاذةألايمثسمهـاراكافىخووييةألطالمحفمفاناوتعتاتيإ
اخير
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يرأسموسيوكوشنشمنفنهاثاخمتقدمانئبثافاتبعدةيرهوزأنعبربهحا
إتوافىحيكلهاثه1881سفةئاصاناأيخبناجيقاوزيرضارالىعكلترها
تأءايالؤنامنىماءلىةوفيعالايادبهفهةالةمثلطانالأىاللخهص
حمافئازىعاباواكؤسفىهءاواالةلىلمماةديخزآلنرجماالولةلدابافأل
وأروائىودألمحةيرراونسافىييندإنشارهاساذالباىاليرشطالذناله
ومحالمسهظهـرءلىئمدفاءفضيهستصاطانفاابذالظأباىالشيرعالتهتجألان
اثماعلىالةاطاهيدبتريطازأبراالدولةانؤىشؤهمنهادمقالافضبا
صسراماابعينباندالعمادصيياءفىأشاناأيضاموفهرفىأغممرولهطاللضئ

ساله2ابادقاهصيزيةءثةنالاالدولةالنماؤاتبانىعندسثهتبؤدمزاوزاةا
حءنكثيرفنثأنآلوثءيماهذهعأللىطفةزالرفءتماهـائموأودةالمو
ةبوطسالزيمتهغاثدخصوصيةلىتورأواناالنفةيمالثصرقفىجديدةلةةمي

ربينصحعفثإير3إلنهنإإااالبااأاذفعندوسلأسمالفىأتفيةتباى3
كرسااافييعبانالبماعلىندأصبذوععيهالىماتمطسءلىلةطبقاهافىوماثنسا

لغزساويهيساكرااصءليدبهونرأيهلىالففقاناليتوالثملناناذانفهيهأفؤساوا
انفيهقوليضاأثندبىوبيونرمنآبغرافوفىودةاهـآمالةالطناةوأسافى
لدولةاانوقالرهانيفبهاممبيدبنباشصهملوببنبينىتوتى41ابر
كلونثفىثابباوانالعروفاصايخهاطاولةالدلءمميدرأنالةيهيزجماال

دوقعاجممأ4قاتماكنفانلهؤفاتذالعهثفعلأنيدترترهاباأتحاذاونا
ثاةمعءآلإنةذتركياهحدنزنأئثدانهساداةولهتفىبهتلذوا

كلقؤانردةيردماءلىأتطمواالتيندةاالكيىةاءطامءفىصؤدإماالرأل
أىوفىسنينضبيمترهءنذثركباالةرتههأطلذىاالمودةودليلماوقاتفتبعنه
اكركااننمجمةالز3لساطنةلنافعةاقشاراشااتجاتوؤتأىوفىااضئاااثمعبئوفت

االناهـوريمنهاةفىومأرأىارةالماكريهداثدبعهـمخايلوأق
لىبظانيمفيربنأجالن01شجاولاختجهإنإتأمااهليةازلهففلبصمهـسلي
بانلهتواناثرءمانةاالاآرفىاقدألملهفانالذميامنإألضبا4وء
اذهـوئمهـاوحدهاتمطامدنرهبهالةواللنرقبةالكاازلافواالشءزلةئا
سام5بدؤفىوألدولةإلوءةوالايقفإللمدآلولديايسقامقسبئثمسوفافائدةاأيثاة
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صتغكاثثاذاةصاؤيهوندرلةوملىرالفديرةألسااتتمانيدقلبمعم
سافيلمتدنازلةومئالنهدممايمألنأفلضيقةلمححدوديةلتؤادنازلةواسطقلصرأ

دققرذنالىيسبانممألىلةفثمءنيقررلعالىانابهسففيبرأىالدول
ةناذلةءلمطنخمافينءلىأنضهملظهرونيهاالروباوالعظامالدولشثوبئالنارصاء

بابطالةلحواؤقيسبتؤاسصثمسانلدابواثأسوفىثاااالبانياهين
خلدأيانكافطابااذأيهافهالالمظرلةالدمعفيينىضمشذةسائبم11
علىألمحافظةطلبستهابيدءلىاتنداشوراهاأهلبعضسأظهـوالقوكرهكاأا

هيصلمرايمهالمضؤءفمنأجمكلثرهماألضأالبينتواتيعاولةدالاساثرةواؤس
دافىمها34نأبحوبىدسوالملحجاءنوىزدئتابنعؤىفرانساء
عيائيبلمهفئلذىاينلمحثاؤظاب3منكانثح4كالذضةلمإيهنهاالبهيئ

لذىاصلسبرىردالوافانسلفرانساالبافخلذىهوابهؤبانؤئارةاتجاتطكالسوا
تؤجم51يألمقاصاءلىوزيؤفا4ءلمتايةيراثيندمفئنىسكةراممالزلمكن
حويئذآفاسئئءفىالآلثاالاردتأذاافضافماارمقألبانهأمابهزبرفءلط
اصهرنالوءدنالفاصبهملذدتأصالوقدمخههالقماءذماأاؤإلاس

الءاالماىةلىامعاالطاآلاءةثةطالدولةابذالىرةلطالمحسباقن

لطافراساءدةهانرأتممرةفىثفذصةتونسررعلىمقارهكلفدوذيقوع
أتأوهـسسامدئهاكاةذااألاجىداةصرسلمحدهاةسافىبخزلسلؤ

فىانأماالؤليساوذيرفماةافااص3زتزسئديدةبهادةبالمعارفابرلم
ريثهماسادادامشهداسمابهدةهـمعاثءلىوافقيمتاةبانانوأبابهاس

الىكاءومالةاالداذبثابمصاأليكلتره4ايرخارمبيةزوعانفافيهطالمجمامن
االطهـمبيهلفرازسائمعمربمسماتلماذافهتسهلديداءدمايراإلتحمعا

ماالىوسولةوأمادبتوشلمصوصهيمترهالةكلنطقيةالمح4عفلمثااالى
حةههلمحشاطفاثدةواليخمةاجاولةلداعفيكاطسايصرهااغالطالة

بتأءافاحاالماوأمادولةلقئهاساجوابهـرلمحرلجوابهابمثحكايطاولذفرافص
الءنمرمقوانهاهىانازلةأهأتهالضرابءناابئساخاالدولةاالوفىإناوغم

طنىفرالطسفىقيادماظهارناأووهوصذاللهاعلىاءثاواشااألفرا

ولةكالدصافداةأليديئاماأعدبذبيهاةؤالرمايهاحقحدأشهـذالهسأالق
ةنيطهىااأل



1ط

بر8اظاأاادصساالمسافإوؤرابهنيومامالرباأصكيئهتااذاقجاأدماآلوانساأا
اثجدددةبؤرفازراشخالأافهإؤالذالذاثبىاهرءنيالكالذآرنكل
ؤأبثبرفاثآاالططةرإةأؤسفييثإف3آلوشجعؤكطةأرافى

عايهميدألتمططترالذدطاالمأذباأطوقضصانىازقحوةاضعافدعهاوأاأئارا
مندأرلهساترجوآياساالتآعنملموهـاأفمابةالرؤاةفاضبرصألوان
هسافياعاديسأنأكسادلمبثونالرآلللمفافاعةوثمكدةسأهلمايخافاميما
المحربوقتمافىشجبهافتضطرؤداأييلجنهساوحرجاذأعلوأبويوعاسراتلؤ

تمصانبضاأالمادفهحماالروذلماأشاذلىأؤظاسهاصقماهفااقىةأنالى
ارعقارتراؤمهاالابأيلىأاوضااحرافىكاخهجيىطة
جأسمندوذمشإاجحراسامرمثاعسااتاالنساغ11بيىواثمبه

ااأسااأخذتلمقىستزةدقرلائاألتبهأحولدنةءإلاعلىتاصتسسانالاا

لالعالسذيهنوأمانمهاةهـشكأثذلونالمؤىبمتجاطخنإطالاققىطاذ
4هـاامحألالدولةالكهايهانيرفئلهابثذلكةجمعاوفوأرهاالقسا13اخرباأل
بمأشذسأمهاإوءذاطالاوازكلذاكسثركطوشمقدوئيةتلاالوالنهذألءة

يساافشاسةحماعتىالؤنسافىدحمنابادرالصأئرلمننيالمساانتلكولذممرادأزال
ملهماوهىدؤأسفىهاتنرمىمةلهساسيأحمااساالنإفياضاأالئازلىءمخفيهاوتس

مجرألمجزرآلورتأعصامماناثمامواالقدلذباسكلىسادتساافةدسكامحفجماالساا
لهسالمبهذعبفئهاامالممافياافىثرشضريمىفىلمآلىمةبموأغءهنيمق
اأيافانمإطااوأماميلاداءافماؤمارصزكرهذدمتمقائكلراألفىءىهـ

ثركهدشصاالأغوالتزال116كائنفىاولوطوثصةاالثذنيشثبهره

ابملىمجدىأليضاأةءيئاكاالدولةاأساواتحادهاحفرارفسةلمههادابان
ابمةأاكأاةرجفطواظ4اخاتالدالةاطمنفىااكاولةلدامافيهخلمسالاالىص

وملضةالضفمجبةالضرفيعلتوبئايهااالايممعنميرةاءهـلباالمن
نمنضاولؤشفىكلنمامااةاأترصحراذهىلةالدواالهالى

درالممقفلمبهنالعإلقيلةلدامعأسيامىادىلصنتثرءاىبمادعظثهاال
سمالقطليائاألمالىالسافىءامبنجمازىحهدأعتىأالدشاالنأباالالملف

االعثبمارمفوة92



1ص

الىأقيارماأفراومدهدوءاالءدفيألفاوالدضأنهساثابهوفالحمهنرفى
ساوافييتهأااذلداقمعلهفقاليهادالهدايطالياالمأءورلكلذلك

أعرابخيرلةيبميبأديداترآلبامعاةزشعساكرفرانساصدودتمهدمبرت
ةجمسعكثالنةأصدبالمصادساترمقثولمابخائردومفةسالي3اكاللىا

تحتعندهاؤلهاثذفرأنساوخمعقتواامنةأطنهااكصامتفدئصئؤس
ااهمفاثنيوآيقوأسانرأادمضةارأطءفىءبئاأسسوالألفساعالسالح

لهىأأكامااكذذاأتؤدسيراوأفلهـرارزشهالماللطمةبيايبارةاماةاولةلدامماا
افيعلىةزالىارلمرة4فىومقفايتحماانخألياناثظحيثلورامكلسلم
فىابالمرمنمنقضهفزالالمجاسماغزلجمضازبنالىاقررهإالوهوار
كافأبادامنا4عسالمفرأتوتمحوألهمأبععلىاماالعهلعبوامنفمش
كلوقتسصلالالوئهةةابهومةاطأتالمدةقالظئىناهافىونجدزرتادباتجهو

اذوخطفملامخنذواوياالسانمالففىعلذينااها8إلتريةجمدةوأسهاص
فىةولمغإلوآسطةبانفرائاةناألىايهالمشارانابعهطةيربراأيمزاوزررفق

انسؤاذابهصاطةواللىواقصركرالىالصيانهمةوالفرفيلىالانماضنرانحالدخول
يىمذؤهابهدواضروعاااالمضاصكلىالىلوالىطرامدالوفباتصقاثذلمائرى

انقدمحنهاولىتافىااابابافىاإلئثرااسدباصبسأرلدمالعواألها
كاصكصلالباسبانفأجببءنفاذابعملىواليعبرمااشروثطلبصفرانسا
نىمنارانأالخباأميابماعأكفداذدقجلشيألوالجمفىماالبسالبالىتلطلب
مةاثوبأطمديأاحرفنهنازلةاصمافىدوكاحهافىشابالدميالارلولةاند
الىفاتاخمىألمرإفىالفأرسفةالعرالةابقااعوناءلىفييبمائبرلالالداألهـ

الظذمنلفيةداالمقامنفلىمكاكلمشهؤبهالمشارفيالمرسلابهونأنيطيبلبابا
أكالىالىلدشخيرامنيهاوقدسبقتالنشفصمحاالالفدعلةأطتلكزاامبا

يهنافيمشقيهباألستانةمميحلولهمعسأفعلكنرأشاالدموعالمجاملةليهاداالممث
فيلىرنععثلوفىرعهالنلالمطنالثماملىأنوالىامنائقيظزادلباطناعلىلمطا
لبابااراةوخالشقينئعطباايئافركيرلمءلىمايروبممليهوجالبريؤشفى

وئةلداالميلىرأناوالطبضااقأميناناالمقددحلقالمواغوتقلبلةلعالىا
أئه



11مه

بابابربنأشصدأداهـاللفرائساالم5اولثراضالاالىأسرعارالىأىنهفا
مناعولسأخثىئؤثظبصسنجوإمجيبرأبابلماألضاهيمكنلىاماا

ميافرأناولأئبلىبسابااعنإكالردةووكلططبهرهبابهصافألعفماثه
لةردفرأئسايةجهوددولةن1ةهدالمعافرثنصإوهذااشابذضيهالثرواأد

وفىالدوالمينشحدوياترومحلذىابيرالخربأااإللمرةقثشانأالدواإلىءوش
عزألطقمؤترجوارىهالفىقئجةاكالطنهميربفوأأنواوأرادتؤسالالثصلو

عرجبؤفئلىفهـيئيتااالجهتاينمعفىمافدةئاوعفدوازلىوافاعتمدنسص
حضرةحيثفقإفالذىبنهاليروسبالله3وث4يةنساوالاةاةوفىبارثها

رإديةواالالماهداتأوالبرآلال3اشرواةءفىءبااأثالىا
تميمساىوحفشآألثاالماأةايةورابييتإيالسكاالمرءودةماجمىترفيارجمحوأ
لىالوالفياطاتميامايوربراولةلدلايهـياثاساوألسثمرارهـ1يرهـهـة

لهكزىاغابانئرضيىبطاضقظبمتينبهائثينلجهـاإشلذىاالمفصرد
االهانةأراتلىروترشةاتةةفايراهاالزااضعاوفىاايضعىاأدأةا
رىالعيمالعندمايتوأالمبهونسانروجشمطوماوادودلاو
دولةثائاتفررالىاصةتضدرءلىبةئالتاالدولةانكاءلىمهؤاةااوىخماا

مايئخرفثعمعنافعتدوهىائمايعمطندعايادبانلباىاننعهمدلخضرةبةوربرها
بةلمجهمرقادرابعبكيردوانهأويخط4ثانىأوفىنفسهممافىالضررمامف
قافةولاللدؤسدولةبنقاالةالموجثهداثلمعااواهافىنألاوفراال

زبرابامحرامرهوجفؤتحةيهئساوافهـااوريةادولةمامظاالروباو
يةالفرأناولاللدفداتجعدقمطةوفيبمووهـاهدةاهاتهاصوأيظرفىمضمما
اناسادسااللكتينكناألهورالمشتركهكلوفىلاتطهقنمواسااوذو

لصبئتركلآلثارجحاالالمحاييناوأإفراالإقناواايسيايمببنايثوأبا
ألتعقدمعاهدةندلتنعايباىفرههذابلةمقاوفىرصتهاوأشغالتؤنأيثمفال

بعاإساتجلمننقتمياغايأشببهعالكلىؤنإآلههوربهادوقاتمغيهأنمنمرمية
وسحواغأفىاطثاالنضهـمقاالةأالىافرةوودلهنساوافراالهربرادولة
يباشإهاااالتؤسيالدفيمايكمدفعمجمكنةاةءناالعااائثرقيإل



1ع6

ساا5برالمحربةنهرامىأناثاؤصىاةافيأمياجالىععمرقبفين
ممابعدىإباىافغمإةولمجمهـويادمعلوثمطولبالمحدودواالعصاةسائللةا

عاأإقاكذالمحاممندضالباىغحفهاودولةدفهةيكيقاواءلىشروعا
دؤأوامرانهاداصبزائرإيمةآللالمحرسالتواالالحااادفالحء5آلوراؤ
وسئطبةبهىيرةطؤن5اأيثارااااهثااللثولدصخبانلىهـتونمثائثىبالةألىف
لدىلؤضعةذلمعاهـاهاتهانعاثيراالمماجمةأجمهنواطلمؤىوسائرابسظ

اساميةااءاىلمءسآ4ممهةرسصدةأفىإآلوترححأولفرانعاةثهـالمهلادولةرضاه
وابركالباىصادجداا1ايدااثبالقرحا1881ثةممالهاإ31سورفى

51مالؤاسمنهراظابطالىاانلمنطىلهاااقلمىلؤضديرياكوالذكط
امماالدبانهةأةاصابهفامروطإثالةاهنالنأملىهءرةكىأنءصلىقكررامهـاأفجا
ضاهاالالافماوهوولماها4وتأذءدةمتكوزيهىدة5اشروطاانثسوالايذ

ساساأعضدزرودلماادرسبهاسابادااباحمازيسررانحاأويؤيده
الفإسهبذالشاعندبمصثداكافىوئطشعراءضاءاالموافمقكلىعدمأصرءفىضورىا

لةالسكاخالمفماسبام4هةيخئىماانوزحصههانبرانتظرالمحرفرإنساهـوأميره
اكالىانتتلىباذ4قوروأساوأضرف4ااالاجماءةبالثفالتممطءاالملىي
لهالطكدواأالناالىإطيىداعشاآاثاأضاهعوفمهلمسافيفايوفىمأيأذا
مهـؤهـفرمقوعلىنموأذالوساالهالمحألتماخاصعفاصاجباننسإسثماالغراعتفاظا

يقفتفلمالالطاصنصسبوصخلاديةالمحالدولاأصنطرتحاورشرفهعلىاوالىيألون
اماآلكاجمرءإيهلماردفاةكاصكاوجعات4ائةوفاخأفذالشامجيموعزليومه

4وطففرعنساوسأيمترهاأالبقأتمىاانفىابهفواريداالفيررمحققناا
اوىالفمايلنلطبنبأرهاصرحماقلتالةهـعرالالستانقويشهـبابمأ
كانحياهةودأرساقهأتوانهكالةادةاتهفىغصا1881ةىلردنفرينئ

1881سفةثاممزنفىاقاوذأمؤوأالستقرأههالخارصوزارةاأحدمأمولالى
سنددالمفردت1ءؤيطةوالمهااتاصذالشروعاقبدانهؤرأزسائأجاجازؤادهالىالطلطو

اكذااالئرلوارلهأؤقرشولءلىضوراطالمذاةبراسإؤملكانالنه
لميوبهشىألهإولفاالدتىلمكهذالقمؤناال7ردرتاسثىكيرانتح

دقا



5الثم

فضكللطاثوصرلإلنلالدالثمابهىنؤاااللوناءفىكاألمأادق
شاعندأمازدأنافيلأنحةظنثبالمانةوألدفيامهفهثمبهسايوئألمحق

قىثاالاالسحاوقعاليبيمحاماالىاافيفىأتءفىاؤامنالبأندةالمعا
ةسفىألمحباريسعبلصكالايرابنرفيالؤجهنمقابسعمنالىتئفىعايهااطالح
ادءصففىدقثلممابانهبودةالمعانالفمانسانعامكراالاأللثبسلةوإأثرا
ورلهايزلحستهةءندمألظرءاعبازتهفىسذاابقساسذلهاكانأذلد

بييمامأالثشهـعذلماكبرندحثألنسافراتهآلفظفممبىارأضيأفةافىافثمورةا
خمىلزيرفرأدسانلىءرااالهرعلىارفىورضىأشهبفصثوأياهلؤنسالىورجع

دوكممؤماومقسبالىاجلؤنممابثؤمهفرأبناالنلماساء3بئازلرهو
أسماوأفىانواأعلتخهلجفوالمجهإبئوااباالسانجمثدؤنسفىأيسمايهؤبهؤيم
ير15المنمنهيطلمفهأصادقؤااتلصسضولهبدثممانيةالدولةمدافىة
رهرببمءاانالروآهـصلإفألددآلفأليهاوافىالعثهالدولةاناماسيينةافىا

ذوالعرأباطويخةابهيوشةانسآفرأبئفاضطساكرهمحبمفىالواءد
كماادااةاحمائلمفلمه8هلةأنفهلؤقعوإهلذىلوزيهاااطديبرعزلذأةااآلق
وانافىالهبوؤأرةاكنهلرماضروزاوئحفقجحهالدرئلكالىنهأسلو

كأضرما7دحتىلؤش4أمراخزاشمجبعناذقدااعبلاءافيأيذاكان
ابماردىزايةعةحبمائهاهبيمنءفانرابرواهرعقدلهائرءيخمأوألى

مرهالمذكوورراممزلبداسأبافيرهدسع4لذ11ههـمحكهفافأالهـثةماأا
ابواضعاهيرةفىنالافىالدااليقبتةوةالونالمأفى4رارصاصسأءاأاةصاار
ماموأةادالمنىصاافاذلوألىضرةلمحسااةفالىزساوبةلغرأكراالسصغات2و

هافاهططةئيهةاالإهـتياوكرأفرأطالصزيمى5أساولرنرأتثط
4خااالدفينسهـانساوىلرااةااالباممالرزلمنئدنماألنئصرفاءيهوبةاربئو

كظمبرضيةشكالبرسائفلوظماافىالهلنثيرااللضرربراقمؤقاجيةوأغلياأوفى
وانلحابالقيرآقاهلذينكراايهمءنةلبمماانادادواساافالىاصألبا

انأللهل3ؤلهاارابعددخولهاوطبمفاجوأمنوساتموهدمواضرسولمة
ئاقاالحوآلاانهفاأاةاتلىاالثنوممااأاهاويكصنافهاااالاقد
مثسللةةمحاآل15خثذانك1اأدآلىقساساموللدائماهعايامرفاأث

ثص81



11يم8

امنهـالمتحكملالتىالفائدةكوفيعثرشبؤموءلىفدذلىحيهيونةليننساولغرأأ
لىهـقةحفذكرناهاصكرىالتىؤنسخالمعاطدةكانتذااكرسمماأذالؤازبم
ىاوالناطدوأثألئددواؤدسفرااالهجماثسءةانكلناافاظاهرهـ

لميثسامةهمإنبمروخهـكاناالممالمشببعلوةانادصاجميغصاعاكامقاال
آلمنثذاباحأراظذمممابانثنىافرانفيسمنادوهممءف9هصماحثىآلاسها
دذالقدطؤماجمالنارلمحمعاطأاللامةاؤوهراءلىآلالدوارقاعبارةاأ

ؤنماءونماثةزةطالمضالاالنستهماسىمعءطالهاولةلدامبكللى
فرأتفااضقؤلألثثيناونرينالماعقوباالتالءهـحباطربمالقاالذينصاللىا

اثلانةخهاأويدفحففالذنحفيالسووسنفىأسىاحهاوقعظءلىاتحةازشافرا
فىييةسكظكةممااصداثفىصامالوطواأهـاااد9مزاالشاذراهثمأقارةا

انلىاأيأفشالرهاشهمامافىالجرائراكدءنانيددفترالهةارزيمهزفيمالةيقأفر
نيفالطلىبىكراةصافرفىيضاكنكلوالطوداوا4فأفرثلوادالىدتي

ذالدلدئاطلخططرءيةاوفراةألبهبترئالمجؤائرونرأسفىاثصرفئوا

ممسهوؤكليزىاالةداعلىاسااضكهراذأنءنطيمأساشهالاةهذإجمونمولوت
ءدعلافىسا3قاثحهنمتعصاصهمىخينروسنهكاآلهسالمهآللنالهقافاا
أصخألقاخيىانواللمجمببارلمجزياثوانااءكاافىدارة9ا1طتقاواناساؤسألشأةا

نظرفااذنإلملؤوفيءلىاشأتندواباكنتوكاإواةففىالينشصفالمسةاالم
قةسعاقمينيةلدولتيهطاسلىءناسةلهندومهاآلأصالمجزافىوفىءالأفىرأهفا
نةسارافسآسياسةفىماذكرناهعلىمقترااالظفئرفلىاهةبماذكرناهولط

الدعحوضظذصناةأطأكاطكونهعصاالهمايزرالسيدااالثرفراكون
نثاثمىأبفىهاقامنماافةاتءفرازسولةلدصإءلاطأنافىرؤل

نوقاااراإثدالواابامائفاباكانهاءمىئرشحاليههااهرصفاايمياسدهآ
أنهاهرىواتماكامالاصفىفرحبدشلهأئإلذىاالفرأداعفىمةاا

يرأينحاهدةمحمدلنذنيائااولةالدةلمحيسافظآلصاةبارهميأةقديييرتولالد
صنجميبادرالبهحوفيهزرررةءلهزتمنهائث4سنامنانمءلىأجتدة
ورألتاتؤاسأسافىفرادمقاوتدعيتباطائزبةاسهثثمكلمحوزأااممنزاتهمابظؤةا

يى4والمصصاابنارألتاسيرةمايزاحهائمباتلمناسوااصاان5اااهـاان

ين15
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موطمسعامانلوفهماؤولالدامنأرغيرااةالألفثأنفأليأ
لفبادرتنفؤووادربهوةلىوفاسكىمفرمسةائربئأغقابوايسطةدءيىيا1سرأجما

ورالاآلؤولتهكغااالجزألاألثدورمعاسشبأانلموم13اءندرتجاان

سامصاللمفآل
مئاوفرأتسطأهافىد8افى

4ألهائلتألطاتةلماآسراغلمحهدبمالهماأالهسالىاانعا1
ناخضادانةاأؤراعلىالفرنجالةبنهمإطتأسباأرأايميساء4ءنمرالث
النزمفااصائلقهدلهاولأسافهـاخلمضماأنلىاتنقويلىويألقابريئجا
شمهرةكفذاسمنومماتارمجاقىءبكثههااالشارةدءتتئمعموأيالإفمصال
هربباينباواالرمنمتاثرتنجممإولفاكمارآلرالدمترااءألصثبا
خدحلإلكلوأرلأبخفىكااقرصمااالؤرصم4اانجماالولذاشعرقالوأ
كافاتفقافرنلثاماالأججاالنيئلاالإلبدلىوااوايزكأمالمئ
رتثااللكؤنجؤساراوالمئرقنفىاترجمةافىحرفثمآلألاسدنةعةيمينا

نالافىاداظذلىالتوالناأتجارةاالسمارواشءبقدمااآلمنالهاالاةنسءهقمم

أروثفىأءاأقلىموالذانرأآلبغيرهالداةاالفاومانهمءنالفاءآلفىاوثرونمن
بةأفبانأاأةوقاوأمقثروةذاتهىأئاأمريمادالحامائرالمنائاءمااس

كنهرقضهوءثانأتحمااإصانفىواالتجمالاالمنائواأيااصيالرمقاإعالز
ىولطءذلكانإلالرنأساولخاامهـبرفيالمهانالغايلءأقلاللوقاشمثاتثحهـا
القذونةسينوخمساايختساطأنمفالصكلمجائاذاايماالفائهمثعمرأصفى

شالإمدامددااثبنوإذوانمطنفأوتافأئقىنكوماالاسافمهمناليوهـبهد
بهساتكادالريناالؤليىذءنكأهالىاامفرادولةثفرفيلينالهـوااالصناسعساةاأ

كةزثفىيثلنفائروصافىآلميلواصبةالخىىاةاألدعلمثاشثممماثيتباني
شيسالهزائربربمألىحروااهـافأللمااكاالسافرأعنقصاليدأالرالئيرءنييحماالةا
ماماانتامعثهاالروجاىمممبدأمؤلهمأصاتبىافيلذالدلهأرزاقالولفلدا

وأنئأيمافىماثهىبرقرماولوعامهأشبامامسكددكننمعابيتربئاذأعفى
ةدهناءدبايتمانردىلوعلهممانكااحةةسابهارةارالالف1الفىفيسثةأص



5411
أذاوءأهامننللموانصدحهاتوانماوصرىرريااطقجملثىابارس

بعضق3أزيد4والماأبعنبثرأاجمافىطألاقكأنالتفاضرحبولمابخا
الراالبلىةافىصهوتربالعالاالىرونشاصاروزاويرنفرانهالفراداهوفى

يفةمذكرتومدايميةصلأؤااالنىالنقمامالتثزآيخاثذأررثحثىواالؤمال
ؤبافاطدأباشرصأرإمةذاهىظالصةصضافىؤاحهمأددعصرةلهاالى

فىسستركمنهالسائمةناثيواخاسكسافىااانبهويئيريدونفيلذاأىألثثنرأكيينا
فامأدباالسافاارفطوائاثرأءررمحنئىأأ4والاساهولوامابايديهمش

ناالهاأقالتدرطلىزشومملمتأااالثاثفىتمرؤفيهمينعرمتهأضنص
ةحألثاابكىة5إآلواصىذاةاسحمافىدمئوماتبويإةءلىالمفبهـهوريةساص
انئالآوراثاأعءة1برنابارقاةعااعأاعنمقيإاعدةلهاذفىنوانةقانرأا
موانامنخفهمصؤالبفااليأواةةماكالحااطااتأيشالالذغيرفىاابربونأوا
الىوادطةفصلوأافازاحدةاوايدعاء4ألوؤنأبصثاهـاذاالهفاخهماربمامن
مءكزأيدةارفهـومذبةآمغعزوواازاءفيفيوةنزادواقاقاولوألهذامبصفاقأ

لجانبئدموهـمهـإفىدااأظمابذأهرحتىإةالمامتدءةممهىوفألوصبهارثهم
يونءابانساف41ئساطمنلىعىمفسبمبهبرزتجموانهىالقاةء11فيصونث

يننجاةةنادبألالىءواتدمنارأثمنللألءمانصااكأفئتينايرمن3آوزبه
لدثلمالوفاهالمابالذااالنصاتأنناؤقوافىانحعوانمافالاليرةا11وأحسند

مالىمطنسبصةةبصلؤسالىقسدمالذىبتنجوزارةارئةحاحب9مزفئ

وحهفىفيلرؤوالوكانانيحمنفابدىامالىاامموسيوبئانئماشد
معوقاومفةأمعانإوهابهكيانأنيرمنلهعلصاما4عضبلإفوااودفع

دلهمثالذفيبىوشألآلوهوإءإإنةوابهتمثرربأقىمنقدمهعلى2مرفةا
وانمامتتنسريولةألةأنمعبكبثييسافالتقاروألياباالسنالوطاتجاهكل

هؤنثةكانكلازفيهنوالمهأديربهاهوجىمنالمحالىإبمفالاةفاي

ةىثساحبوالءمكؤنوءلىابالىالعتاماالحتسابفىأسفرادولةونائت
نفابدىاآةتسيامىناثببرفابفةترشالىقدملذىاالثرأوز

مخامانثاادنبهقونهـمامافيلىهاواالةهاةمالوصاالنصاقبماأ
المغامدالسبهقيعنمأتحامبموطنناأل8هزاللمفؤتابر2اوءانأنجاهغجمذ

واتباء3
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لهيررمضؤناليننلاففاعلىصمبفنيرثقهوفدنصادكهمائوا
لبمارئيساوبهيهأكاامةاثينصاتولهبهتمأسئصرنابن4ئتهمأيص

ةيابالىيرالشيلرجلثحاثاوناإئالمدةزلأيضاأدركاهوممنانوابااسس
آ9ألبمإلىحماعلةرمةدالأرفيالىئتطوانف2أفرارقيانحدثتيرسرقأهاوا

دةآلظريعةثحعئكردلجقوابههـىاسذاارءخاقحمهفمانسافىفأليخالذالترخ
أللأءدأصابكانامه731سنةمنهاؤإمايقربعايقيس

قىمىاصب3بمبئبريرفايوفاآلبممشغلالهنوسدأرههةباليدمشنغأل
لهرترأهفاثلهحذأه8نرإمنهاماوافلاومحتأاسل191لهءذاه

ربإكثادعالثيااذمرمحاذمرياشظ4االهايهىةفحثسألهـفييءةوقماسأ
وعاقاسلىاعيلى1سفائلىجمىمرأفىالىأحملىافىاقطرلسهـأفقاذهذا

ؤهبالفسالفىنالميفىكأفألنذأالةلىصأوءلهأامودبفلىثىأءمماذالماثة
باسذله11فعلماممفدادضمرمننموفهـميبلسمصاسثالباطراسرر

أريلثصهلعاقئاهـانوفالففرحبثىالىنماهاكفساهاحذن11يأفوجدفى

أحدرخمنوصفىاهاالهاثهأنماالجديدفاثمنلىبهالصتعناقدماذا4اد
واعاألنعأليبكذالمغارقيدعنةىثوبانهلمجنشاصكىثنواثينالمثرتج
ثيرممنالدنحلأرفىلىبهبالواةفياالوىيمسافىلخهثيريىالىبهالقزلانءة
فقدرأيتالكاباريذثابخوجاداثجماننلفأاهتقدفيلباطلةافاتنىمئ

دهالداثفيهاصيطانئنأالنكليزطاكذللثالاليانابادانومانمبان5ئكثير
حيلمعتقدفيأوالمجنآ3أوليبعكقألىقرباةفىأعلثباأودتلىبألبالىيؤ
2رمووقألقوسالنؤاعاكرمفىفيرممازلنوروكاوالطاقةابتاال4لهامرب11
رقضاهاجمتا9يئإةلماذإوبهطقرسةألثقى11دعاثيرطأوامماككأشان
ئعناانيهـأؤدثءفأرواححالىل2تغا5اأوأماكنالثصادنهـماتاسلما

خكلوفيبنرربااماترىألمماخهأروبامايىاهـءنالمحكشف

مجبعاونيا2هاعدوالميةهالألدااالى4ءنءلممىدهمتجعاءبؤبايمبث
ذلثنداساربههاوالشدمنيابلآلساهاانماعاعنباأدثىننزوفهـة

أظبلالطأفىترشملئلؤدىكالقهآلوصاثربفاثنجاإلنهدالىهلاكاأوااهلا

بممائروقدالوحممأعأبئأأطلؤرالمعارتالىالجهلغياهبةءنذعوالمثبةااهى
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لدءاثابالمارفلبهـابةىكرجمامزذثاألنعمدمنااواعلمإءماظتأأؤهـدنالهذا
ةاسءلىذااالحقإلألمفئأفتاعلىأوترجججمط4ارأفرااومال
طاءبئلوافىدالىثباآلأااارتثاأذوىفوآكنامرأفوألةأللرؤالفااتةط
انفاذالىينبمملعلىاادصلىءمرؤة5شمقتمهـممثحدأغابكرفواالااكرةأ

صاأمأءاوأكادىقرمىواالإلاافىأنهالدعاعتاادةءكوزالامقاالة
مجسالىألوسطىةهـاموانفآلثوفىفردغ5آاالصلهموالةهـلأل

أساوهاقههـافيفىلسجاءئابمكراحمالباأاإفأمورماواخااواأرقاوانأتملىأ
كروناحمماوأأميزاناأرمؤمهشنافهاةجهغاشابةبادءألفااهةامامها
يزراونالمطلأهـطكلدرأيضاؤيهمأهمانضالىبةسى1كندناوبا1المةسابا
ضؤتنالانطاالهلفاتص1ويئامدناصكةلبةاهائهلومىإوأهلرفىاو
ئدواسآليرقيةوأمماناداعخةمثاؤثرؤةأوسحملىاتااألقيماالآانتم

آلوارماطع16واطثفىوالألمأافىصاطإلضوءنءوائداف5فهىسالىاالهـ
إيهندلايةولنمغهعقوأانآلسةقىبيةمفوقدهكانتلمثوءجمرذبةوسهراةوا
إنامانلثاأدحأقئحتىفشررلشيأتاهرفيهمأظارإةبرامصيهومةاتشألزة

أسالضمنلىفيااقةاولااخلالقنترألفف531نةوساأم3آل

شاثن1اتاآلوفاباصااةامنإلمهاايناساوااينسا2وااردمألألءاكاا

لسؤالاالهإحدوينؤالماحمةالمن3أماوجودفراهإؤإلااونيمأثهم
ؤالاايلونءمجمىومةمضوأوماقصاالالونوالبمباباحفآؤزنمهلهءلى

اذارأتحتىؤلأاتكراضمنالظوذالقتزهرأوفأواهداهطرلبابعزفيآلة
آلءنثإطلضاا2زفاةترأةثانيةاآلاصةاوفىأومبشهداملحمامنشهواإطيةااا
ألماميهناوثا5مهمةةكالىنيعئىبللرآلأصألرارشاأءلةهمثيىوءنالذ
بمدتألوا3للتشاوأعانمادةنةاءاهأتهفىرأيتأحدلههـمقرواليثهصثلفاا
ضيراالوقاتبعفوفىالمفروبىفيهومالتبدبالمحداضرلاثههاوقعامفمو
وصولماإلشورماءبمتهإوكلءسرإللمسارةانشأءثانهندااناأءمارءىصا

ذداآوزترإةبرهواخطلثىالهريةادجمزلدمويانايماالولىلمغاثسيأفىثرمنه
بههربزآلااحزابدالوأهـفثداألمثالانسواظروتهثهـاداضلمةااإلهماد

الدلثوغءكانانهلىرذوةكرإداالشىنجمماالمجاالناتبهالمصبرباعاطا
ائأللبطصا



41لم

كاوكانماامنازلؤضمالالمحماوءوئارءلىاهفاجمىاالبيألمدنلىأحىئالمحزب
باليكةكياساةفأخذعىافعدذقااروةالمئهورلااالشكنبأهأبالدأحداأالفى

ينالثائرمنبمبفاءجزفئأعطاهانانىكامرعلدارهمثندإلبوجلسالففمة
الىووألكةءساإأاوأهلمىنامذيهذاءفاذاهـوقدصبشمالىبمماقمفمال
أمحطىانسوخوالث44بأمحعاثأقىنؤبيزيعدواجمصعنددااذهـ
كأبهنيومنيغشةوالهأءبغمناوتخاصالىاالسومفلمفهرهبامنررحال

وءأمرهممهـحل1ء2يهوءةأمهـغقهـانالىئائرفيالىدفعهاالوأفرنكآالف
ميئأصاأوبزقيجأر4ترلموهـصس3أةوةسولاليهرأرساهيألماانةالىانواالزفي
يرايهاراههابضفىتجدبنضحهزقاسطهفآصألون3بعةو1ازقإلثاك

كراءىيمعلعهـاءلىةءلىدصبرأرنادأالىاااآللىمرراكبافارةعىئاثركص
ىوأثنمانءألصم3ءفيوبرظغيهاذلىاألسلىثعدكؤىءائثينصالزءأل

فءنممالىخلةروحقعرأوفىوالقانلسدءألزى3نانءلىبراةامسائقا
نؤهموماثلمزمهـلوأحياهطمماصخثإصألروءآلخااصؤيريهبازبمالورل3أاأ
آلرافىونشأمنماضا11مخادومن115رجظتزهاتاةداالشنبهىيذوىم

شتركالزياحانبرأماعاالتقزااونايي4وتربى4فاةواهةاواالئاثواسالا
فىدتاظماتالاغالنساولقاوئ3ةهبينؤانفليموابرفاطاثبمدفافى
نءبرثحجيرححثااصرفاثرهئأافميااماليزنهءكص9لاكطواماسدىماه
رلحفيرخظامنهايبزيخالنساوالعثرآلوالنزالمألزانليقاانيصعيثبك

دأصطمىلالىاءئاوصنرث3خإلدفىءعهولةاالزفىمرفهـاتورة3ث

بلىطم
رةاافاأل

رةأدافىألتاماء4ولهمونة5ااسامدمائرأةفىاالولى4فياانسالهفرانحارةن1علم1
أقزياساكافىجماضهاهىاياكطااثناهفريىماهىالسزقىولالاألنوألةاشىلا

فايكلوءألمبهارغالىيثرتصالمحنىافرطائافادثروةااكثرةبءغؤوأر

فرانساءنمماأنمونجعاءثيمورودواساشكترقبرلدبرأنروامنالماقاثيمءنا
الدامام8ةةفيهاةافيصوبمشاالىولخاءداتأنةا
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ىشكاثةيطة

تفزجمط

13ده749دأ09

69ره5را09

6ر89ر8ر563

403ر338د563

دء64ر65وللم7

ر4ار3سا6ر004

رم76ر774راأ

تفرنةمصبكنهفضةقماعصهـبئ
تزيمفىمزلهددةوااهباذقطعرد
جميربعئرينلواحدةاهبازقعاءمرف

فزجميهطبارةةمدلوا11ذههقطعصرق
فزيهينمهبخىاهذقطعوف

فرنجكائةبابكذقطمرف
بعةالرالىؤهـنداؤسندنصفنفضةاحتسلصء
أيهسورأالتمسامنحاسرقطعكاثفز

ارع308ر398ر514

كرصناعنالمعدودةاالوراققطحالبننءناالف6ءمداضاإصكهاصمنمنفذاك
يدفضتهـشفةشثةامنآوأصنئاساالوراقااتهوولةلدابنكمنصثةا

وفىساديهىلاالدىافىاالقطارصغوبافهلفىوجوفىاالكففىنصفاالحصرففى
أماغهرهاتهإؤيناهغهرحثىفيهايرغبلهيئاياوسفامصرأواافىانساوأيماصوكل

ساءآلةفىلمناهيداضإلمدارمنهناهاماذيؤوفقهيهنافىاأمهـآلىمةئضبنماطط4امن
مقايمثقرااأفادولةابضمام89311881منةاشاالمانياكنرمهاخص
بهءسازحطافتتماالاالوأربابصرافوناصرلهافايؤجونشماأ
نذىاناللحاهئاةاالذاسماوأسضربئأماثةمزكلاضعزقمةسأذبا

الئمافىاألساساشركاتأيبههاواوثروعامواباظكاتعقدألنموهالىالوخ
هىائاالدولة5ئىوةوى11أنمؤخمنايساشرناماورشذالفااالدارةعنئ

سروالففؤنءؤاتهايةإآلطولصضشذمدةأتررانبعاالهادبلشمال
علرن4مهينوسذانرزكرفىةربعهالواةالطااداؤخكيمهابرالحروب

بيضاوويمماأنواصئاجمهفنئناماثعشرونرهفلىممتهمودشدينأودانمنم
الذىلطاالالدولةاشدينمم4معىأفيالميوباهبالضرفيولوساءلهنفايبهدوضبزأ
نالفرقانظرلمجبفانقداريئوعثممائةالمائةثساوىالماثةفئحمةفائدبدع

كةالماته01فىامالنتنارأرلىفىهىيلىاكلاهالدأقريبةاالدةافىاالتبن
برا



1كا

كالالبفالخفافةااللالمجالشحلخلمضاعجةراطديديةالطرفيالةوبصراوماليرأ
عألثاااألءلطليرهاالموخاصأانابيثوارأرةه1ازادتديحمفشأقاالح5

أقمىلىألىبددىاثبرأفنوسلةالةلابةراأألاساالنياال11الثحرآلمهاألمدناوفى
لكؤآلاانكنىامندغىصكئوإناء5أدأوممسامحعسنوالمفربالمثصرقالطممما

ؤةلىبالدولةكزساخليأماهنإباءتءممبالثهلىباايمدوتوالية5درلهةاءا
8أستجالخوفاءنسياسةاسجهةمنلطوالةلاقباذلكرفىفيزرميهـرفيبماثة

دىاسإهافؤلمتساأزيدطاداثلذكودسواهتزتالمذاالجكارتيرهءي14
ذذالىادهعلهقدأءطىأكنىبالمكوكيهبارأايشيلدأحذالصرافيننيومام9مة
صى4119وهـملىتذعحهأدمايوناءهرافيءشرآلموؤفئوناثماثهة

أجفلميونمائةءذصبه1ونرودولدلىتالبةثههادوشعطبلحساابانسمابةلدا
إشاتشواامناعفاراوأمايههسكلىمهاماابفاهمحمليوناومئرفيألدربصوزا
الصثطراب2ا

البالطم
الحكاأفىثر

هـذالئلىاالقالؤنانلياءاإافىورةالمذصالىلهاهىأنسافلفىمم1
تالفالىآلأماتإلفاعملععقلميةكاالنسيسراافراوياامبهااالولونانالؤنقا
ودونكإلمرةعايهالهافمماطالألسمعيالاأرةالداصمئفررةمحالاارةوادوائدلها

ئتدةدتىالفاللاالنةفىوسننطداةالؤتلذىكاناتانرسهثراولىلذثأل

ألهذماءآلصأألمجاشفيلهمرباكئيؤننسافرارلةدرفيوضدئمندهمماقدتكلمفأ
الرستانسادةجممفوغيرهاوأشدايةنساوفرايةخبرمعجملةهمضدت
أهواحبمنحةنط51ز135خءنهايوميايني6طافانالبهطيفةوأسثساله

وصاروالسياصةالالمثقرشاكرضدعوفرانساوىرلشفوراأشههرالالى
لمنيةماألخصومىلفوإثلندؤنمثافرانساءلىاستإلإلهعلجثحهيمةعظرنةألمهيه
موىلداةباقا4نمآلبرنرلممةفارادمةأيشدتمنفدوعانأسولمناثذىله

لمجبممناثالبماؤإفدمحفعاالوأدوفىاجمابهامماىلدفةثاعبا3
ونلساااوزاجقشثانااالنتطداقيةونماالولةالدنهرصالشكلذةو

تأم
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مإأ4و4بهءامايدسىمدتإكروققمولمالنهءنمذالوامردوالهآلثثارالفى
هـجاممالطووءإببدقاحملىحألتةءصئهم4اسث8لواوعأوزارةافىونتصهةأا
تمعوبذالثبماحطافإرثبأداههـوألىرلصءإنيمءفىدأحىالهاالهيمالى

جلساشاجمحوقدترجثوراقامداعساطحبمجوناليمالمشارايفةامفاالت
صاذلماالعءباالوبىرأاسانلحتىخطلدت9وأ4إأشارايماطىمحام

فاهلمأيدماذفىالبائىابؤوأسوأسىلهادوالاالمرناةفىماذءخإيدابدأا
انيهادصارونهضوماذكرناهسفىةثرإثالآلاساارئمهدفاآلدافىآلياسصافى

سلوفىفتروصاتىذصاإريمتاناعأرصاءدةيااآءنآداليةيأدارإأل
ستةالخارلسياسقمأنآلءقاسسااحصمبمقفاءفىدإيثمماصةالمحاحدتالق

سااميالثنتخالمةحالاأنقحطوعوءألااندبينهممافماصاهىمم
مذاهوكيهاناهـتىاالسهمءلطاالهثبهمايلالغموأنصةهـدينبإاأعفمنجموبؤن
بينهماهفاالزامالمكيرهممةاالنهاسالمجافىخظيةانافىاالءإفىاالغاب

مامدسكامهالصصولاآلوطرالئرقامحههبهصفونماثبمونءأندبشفا
اصدىاللوصىاةمازللواعلللرشاصكفالمعطىلنساهاخلطةأباحةمنالمبمتماسأيى

داودأوقرابسهـزهطشقدهفيرمثيهاؤولمحامممالدىانعوذاذاثلممسوةا
صاكنفامديراالتهلىوسارلثمامنآلحصالصهاتواروالمحايملدىلكأوفيرذ

نعهـالديرمنإنتاأئاةالجمهـيمبامالثثمعمالإربثهـاصوأثةهىذتهأ
مفابآيوحماهورماالنؤعاتورةسدهملمهءةيثالىسعصلةونولميلةبمابهاثو
ضساكحهوأئهؤالهـديوساشاذوخهمندصآلاامشاودوبدمصينأالاةبايددثأا

أذفاذسبالفىكاموالىمالحاهيةريمالىيوضانامجاسهـرتوقدحضينمتعفة
2ومخهالالواةليتووباونصفىنةأمنهيدخلبابلالنليرمتصبهو

واةدىكرلهإيخنىاصكالةطيم4وردةإملهوأماءىكراالثاآلءإماطءرر
شمضارينعنمنأزيد4يمعدمجاسليطوىوىكهـاانالثممينوعنوويقوأقالم
رصومراينتفزانةئافييزدراالباتفنفىنسفىاابابوأماءهـ15شماوءن
قيلمهساحماسةرفىالتىاءىايهرآلقرباوعليفيبهاسمىدكراولنعر
فاماتسبعرثبةالذكارتيوىلمهاقلمالوكهلثعاقىواإقيائيسلىأحدهـ
منضرجينلمتفراضمولدمهفمنوبداسصاس4يزاعقبأاكامتجولهفوفياطءلى

جاباءا
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ريئاوبةصالئهملىسكضوأنؤبالمراؤلميسالإساىءأمابهاا
يةر4عرأبيضمثرأوءلىهباللذمقصبملفمظأأكوعلىهـاهواسعةبأكأم

جلملىثملمملمحسبامماأؤوأومأفونالمحامهـفوقفمقذمقودءلطهنبذله
يلبنكلاسولهوكط4طةبقتضلاواوسمااىأصألئىاإت5الرجمس

الألءفماهسزسافيتثتخاصضازىأمنهىوأيكلعرتإىسسايواموقا

دصلثموىأالذلمءنودكلدعوممطرؤتاذالمينلذاهامشلىارودخلفم
الماكارليواالكرءكااذالاءدجاوتادااباالماسناصاءنشبمضاصبابىمن

ىاثمإمهـأافكأفاةفأحفرواهرلهاسعضثصعنلفمباساركلبمآفتركطيرا
ررهحفكممساعنالءسالرجمطظالسكضاهالسفياأرثود14بعديشتهدلثلها
الأةذرباوهـظلىزعنبامةأمنعابهبماصبهبؤخاللهلهالعيهطايوبما

وفقبرصوغروإفالفىاللائثنهداهثااانوقالوكيلفؤففذيماطومبلز
يمءقافىومإلمزشددالمثاولاسلرجمصهوصةبهينتيمنكراءابرءنط
فنصرالاهددأدثأكلهكاعنلذىاكجمنههكنيتواعضسارايغاقاؤناإفةسسأ

ذاللموأمنموواألعظءالريهممآقاكوأنصرمتيماطهعاويأاثاسمادانوانه
واوأضرواداعقنوإخرشروصلىةشماالقامعلوءؤبأشلماصابى115
ثماصإقعئيمبالىغيرةورقةثنالروقرأيمأاطأءالندأجمهومءإا
واأءمنوافعاالفواعاطرلهموسأالوراامويمملطينالمجااةبهااافىأا

لقالمئىكبأؤهؤدزلةطلةاالبهابوماالئاذأثكنذائفرحعوناوخرضاثبم

لماخضررأنهحاهدغاإثذبدونأنصاباماملنهيأجممءناطأنماما
اتالضتنايةرسثوتارفاشمامنفؤصأكزويراةمافىومءاوادهادتهلقغ
إضااسلوثالان41ةلالامرؤسسكريةطفونهىشثاااوذاسمل

وسبىلطالداللأمالهاقتدفايثيؤاذذاكأنؤعمةمارثشكذلهرفاإثاردمىنمرلث

8ؤنالقضاةفلةانمطكبالالفىالاالككاااأدمتعيافلىوانالامنهمسكيهفىاممف
ذةوشانابادوناالرهمةضابعاث41تتألجماطارةأالدلالأبذكوفىماهأ
ةث9المركتىهاوخةناابرصثلىولةإتمكنواحنىمتألدضوكبكنهموفهرهمت
حيراباثههلمحنهااءصالصاثاجماةةاطمنصللاتيالألافعيداساتراسألا
زكرأناملىأمننؤثنطيااأمرهمتثشفماامأيضاكئايهنهمايهاابأمانهـما
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فدسألبارثثضابئيبرذاوامحلهشااليوماحاسكانباررئحألءاإؤألاداأ
ليعفلىلمالافرءنواغلمهضاجاؤيساخبرفالهررصبمقدهكربمظهصاه
فربركأاماايرةقصندة4ايفرسهةأتاهوالداكثياءذفاليردداغبرالحالمي

آلالجافييقوأعداثكرءلىلمبلاناشاذرضهفاوظيخهإتلمتعاةهرجألخسماةهـاا
دفىصهبمماإسالاأتوإليااىفمهوانصرفؤثيدهمالهب3ومهـلء
نتظرهاسالمدايوب4مإللودشإمةاظاالددهمملىبقسهلصبرفىزهعايوملضنا

مقصدكاومدؤشوائرأللزااانعندهكدةأاتهاتلعادامنالنةيقولفبااليئايمى
ليدسالنهأ3كاةرماناالنثفلوظااابأليىسأفضولياكوصقرالزبالته
مماافيلمم3دءلمطعتهافىااألنواحدةنازلةبينهماعاقهيسمعسااننانمما
لطضصامىماازلهسأزقدقاضةمامضتشيأفكوله9بربذررمايوواهؤي

بمالكءجمللمأربولذاكسشةالىألجتأالذىالمسالذلكاثهاوقالفىالمىهبفى
صيرفىاألئانةءلمالضازلةكرفزولهبةؤالاافىئدهفهزوإمافالىستعرظ

يذهبلمنه41نةنلمموثفتهاالثزلكارماءولدقيدالمدينةأانىإالالمادجم
لدكحطلهكةقالأنالىمفهلصيرفيماوغالهقعألفبينواعؤنالرراللمأنهفعلم4اثا
الصأظإخأنلسرالىغيركشفأنرءندامألعضكلنممهـاهلبوطبهرملفة

إفنحالقذالنلمجوابامسوفىاوئأليرفيفارإسمنأيضامةيهرأيرؤالصرجن
لىستيالامهاوقعألبدانهـأنازلةابانرءديمأعلئيماساانكاتالقرااةأماد
فىصيماادبفوبكطلذايعيةلضاركزاالمافدطثمالرئلسنابههمانأنمنلالى

لهنجينوقضأىفىفقالبمفقاذأياذناءقيإيوماقدمتكذذمةئرألويمأله
ئكفقاافازدةاهحاوالمألبساالجمةنهىالضالوجمهاءلىبماباالىعوهيئيقتا

فىروفىلضالاطاصيرارالدذهباجمبانهأذهبضاينلىوايسألىملةابالرتي
ضابماثنلراؤدمكاةنظافيكااالىامىسهلىمنءنرآلصذاكمدءة

هااطاعافدكذاقيجههيالىذفهواذكلالولوأخبرماإضالمااميهاائاالهـة
انعلةترجهشىافألاالالدبانددخاتاالخيرأخأنالىاطمالبخيةوهثذااأ

ارالنلداتكيهننبدفتردككاراسلدخكأوأالىتأوبقمتويةخا
زلبءساهأوكفدايابميامسبعن34يقيداالبدوأناناةفعهكنعلكل
سجألربخدالدارفهمتكفىالمعيخااكتتفىلمنوالذىاأحضرإدناسنجارةالمط
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كلدءباذأصلذىاالماالأينلهأوقالفررهؤدطوالوجهالالذئادئيس4يم
ال41بصعهنمأنتطهزكأرادثكغيرمثنصلتهلمهـأظنفسبطيبرههظنوا
لثصىاوانه4صرصقتةممصبانةلهمعاما4ءاافىلمسالاسزاورجعربهقراال
كزشيلىوساعدهمةأموكثيسقاتلىافىتياألنالساهاتهأقئالولممءنلكذفىعيه

بليةاظاسزسليشللبيىتيسرلهالسارقمامرفىكوبئرمزليسايرأحصادا

ةوورءوصاالتلكألدطاذغيمافىسالرةرجموخدءةةأبذاتألضامحلةووءد
هولىيمأماالتمناماآلماكانمدمالهطاسمنوألمغإثاهولةخدسهـ

نحوالبماءلىواسالحترةشدةومعهاقبونيالمزلىظكشذاانهأوغيرهافااسةفىا
يرصسحملءبدونشاأسانإريالاليجسررددأالنكفا5سناماذغ

الجيبفىجمةمهضددةالقاتاللآلذاتدبانسكاءواالةعماوسمافىكالمحدلد

هـهوصادأحىخلةلمجفىووكنضمارالحلةيممىبارسنةفيوحصتىصاوهذالكزالمحنهيم
سثنالمرأةشأةلىويمإااجفاغندلسبسيناعندفرةلدءبينهـذاؤوجهوخ
وسعاناوا4أاالمحاءةومامدلمألحفىكلسأبافىعبافاجبتهاء4ى4لذىاالحاالؤع
رؤيهىاالفسبالمحيأحفاافانئثسمنبدهالاوزوتفعااهـهبار

ونلصسمفانماسيننهراصافىسيممقتووجو2بدءنمةوأؤلليولذتدألنحلوأبوع
لقتلاااينأفيثثيرأمنبادإسكةرضارجيخيالةأفىوعواكألافى

أيرنازوفصرنةليمنهالىالامنالنكئجهـارزالمىنفىأبعتلأومفهر
بافارواوىاشائزيجلةشاراطافىعةهـبار4يميماالفىفاخثصاهذأسكهيراندنيوي

تبقيتماثلمؤاانءثالىتىكنطواكضاام6صدامنءابلاساااصألثرة
م2ااممم3ناةلذينادزنىبناهرلودفرةواعدداارتجصحلدورعقمعابألرةسب
4سإتفوسداحررفقلتعاثكلىشاهدأرنكلىباريسفىبههربااصثهوأ
خوداه9ع711ساسافىفرازإثزابدفطانم0881هـاآ71
ودامثهـ86ممزناانجا

بط
فاالممالى

المواالءغالئقانانألدرفىالتهتطالميسافراةألئياليالدرفالمعاأنعاال11
االعحجارصفوة53
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وأدثامحوناتعبطئىجمهتبواتبياأنبافيهاهبارءسأحاللفىدموما
باوأرفىآالائراأقرلهابذالئمناحثىفرافىلضوناكلركبيماذاؤمافىمماعاي
ةأطاأاندماتهةوأطباذاالؤنوءنونفاكفؤنسااألعاراءارو

الاعرضىكنصرمعمالجةذعندالولااباافىكا4ىناطرفاذئاحماالجمردبالمعادن

سبالئلىادمهـصتىنلقلمنهوأصاه3امنكنافىمهيمثامطاالدأصمحايها
صتهرأشهفبهاصازةالواةامشهاداوامكطائهالسابنهصترلىواثشاركلويخيملىامايهاإلحواط
ةأعومالمارففىإفىامابأسروءنثراالقعااطاباألااعاتهاؤطأعر
بةفيرأهفاندهمومحكةاقضوىاالذروةالطونأساولغرااقيتقدموقدعأطهأ
نيخرفةثمونوصغهثةوميالوحدهاآلباليألسمديةفىصاكاثفقما4ثأاا

يفةمفناسياسةاابأصالىضمةمةوهىئسضةرا34ر011مياووفهاق
ؤدرىأزلهاوماكأدانحةث385ر028يوميايالبمحرنالطابتىكىواصدة

رأهآليوميةيهصنحدبهونانبدونحلأولمجلةشائقكروسهتسكاوالةجهروا
سكةرفاةالعألحهادفاوااقراغاوتزيبلعلوماتقسميميانسناطنابالاانبأوقد
الأروورالى3لمذااةرجعةبمرافعايهأتفصيلاملىوقوفاأرادن49لموةلئه41ريلث

بأايقولهمياوالدرثالمدااياالىالدرجةعلىعصلوننساريننيغرااانلألمحا
تالفمالاوليدرسوبئريبأوغوفصنههرمعرفنقصلىكأبخمآلىبهونفيشنمابسا

تهـطوطهةعرةافىتريمالىاارةمنبفاثلمئآديلااالواةاالجضل
افيمسونةثائاونايهمرررسهـأبئمالهئألممطتلمجيدلبولصا

مبةمنافىبادسكؤجالآلبرربرافزيممد4ؤةباعةبهسالهمملىقصصتومنوفيث

أصأليئاثمقىالهندلهثمخاناراثاثمءاإلقئاداإافىثمةفىبهغرأادءلماظبال
مماشرأومثلللتتبألةالمقصودءنفيقةلعيدغهرأنهناتآلىماإنمضأنالىوثمثم

انهخلعرسةاكألهةواإلخومبرإعقمثمنمعبننتألمذئهرجوتحليثاضوعوء
العنسنهاففىمائرالأضىااثدبلساقيأوالمشداالمندصديمةةيةفييعرفال

ةاليعةعياهمضبئلنومااانااواالفنباصللبهـايوجبوذكأالمرأب
ثاكيىباعهيألمدوابلثربهةابعلمنوفياتفاانيأنعكسنهامناجدلوةديةأمراا

ةاطبعىعايمافاووانتهاهمطىآلليوثبتدااتلبةعدبعلهسالتطاليماانثمهسأف
ادناانمساوجدئصةةثاواثبئاألألعهالذظةدشبهدقئمالااللدا

رةةأيما
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إدئألهذةاوىصااواسرلالفىاجدوالبعحآلوااإوأماااثرببمجميرةاصما
صشصالليإسبارفىةدااحمتشعايمارونيؤهيناثراانءلىممعاؤهلماسةء
احهااتماهابةضءجمىهايرطونةوثصرقااالا2يرءقأءافاناسدصاةلذالهـ

بكااضألقفىطعشوبنصلدجديرةهـاوهىبيملماباسخريفبالعلمأنخرامنلوؤت
مءنجهنمالؤادفإملمبرررثحهمفاالناصاهايهااكرباهاناهـلميخاحهاجمهـا
ةزوخألاةكئم331ؤلدذاللممبنولدفيوامرعقالهاىالداطورواالدبأ
لمعارفكئرةتماترأسبأبمنقؤمأالتهأممالتاةلاالمائلةمفوس1فىالصا9اوا
8ر815رلىهوفى4حأل005اهافىةالكواودمهولةأجمهنبا
سإلرةفىاالءبةوبمطصتبألىمايعرهوةبوءالماصهنبامنباثم

االىي3ر87رففيهاخبرصههبراأ

لمابطم
لح8ناافى

ايةءإالةمةلىاشهفبموالفألحةاهارفالماؤمهامنمضاهيةنمدمافرافىامفاغا
الىألخذفاقانهذةالخالاليهاأوىيدعددارساالانبيهثومط

ةاللهةاياالمومأاوآالتملاالت3سوىتحدربمهدماودةهـاثااممدرةال
ئقنةضهاوماةأنثنائمابكاحمهذاسائاو4يااجمااتثبثاالم

تقبانكؤتاونيخاورنهييمهسالرلظرفهـاوقألسائرافىيرنحبفيهاإألفااليعةفاهـ
كاأافؤفثىلمأافالزاصصنااأيةاصاماساءآلؤناةنالىأءطة1ا

ؤدلالرابهسامثبالمصفوعبؤفىناوفرافىهااماديةلةايهمشيرأماثواأل1
8131مرضماسسفوإلهساوؤدأبباافيايماطأهباألت3ألافىالمبرس

الت3ام87ام51آلسةايفوائدوقدرأيتنههـتأجماالءتحاكم1881
مدظةجلقخذقناةبانالمعدةلشافميةارؤبهـنيملة2مقمثهابادهـ4جمإدة
لمحاقافىأهـلصبههوايعدةلفأنالىماقاودرتدمانآوصارفهارفايلطالا

اينئمعدلكاةالفىلدخلهائماللسانمابلهاءلىوغهرةةمر7ررنالىضابل
باهـجماالدأسىارجناثأبالوصثئمدةالافىلذىاادصابمفىالانافى

ةالمر3افبهاقةالمعيالمتىوراقجمافهندةالمهفىاصالظاآلفبضىيغأا
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لدحبرضايوااةبالمر3اطبيبراظيةوانللااكأءلىاةارمامنهافىمثلهيزثموأماا
الالةبواددخبهربةاصمهووأقلىواالذنالاتودارسماسفىدالشاذلو
تفمهماقابضايدزأزادىهاانالنممهاقوةتغابكيرةآلةبارأريفىراصبا
ساينقلوثسبمحاإقعدكارلةالفيلىخااندبهثؤت9بايعرعابمسلىوا

ألمحرقةألمر5االهواءفىوفياطمءنطيربئبيمتدعاهلبهوأنآضوافىمكاننأاليشيام
رهن7هجوأيههوباءلىباربةصغيوالتيديرزلم1881هـام8يمنوقدرأيت

ماناتثصلجباشهودةصألهاءسايمأشابارتساوياطااأءوالنافىذ
لذامناكالمسيوضحمهاحتىغرصملحايههرباهاباوأعكضاؤهآوصترك
فراشررةومةمرموأنأفىيرمحطعرأمثائخنىباثهيئرايهالةواالالمرأةأس
4اصراالطاقددفيبكضاليراالالياقوتراومردراأبحمتيتةابأبالىانه

ومهرباوبافاوأسفوفيمحجنتهتأللىباؤفقوهوأفرالقاضةأبلوانالةابضالم
اديمبةكيث

بلطم
طرقاتواهنلى11ءآللمحال

مايهاالنىاهىسةئةاكاذوهـنىاافىةمىااةاإإأيطانمدمرر
رقالتاطاكرةدجمهوتء4انااةرهربلررهاتزوبىيسبارأناءبمانمفىلأا
ااهـقهإمضنلثائخئصالاباقنويرفىوايئنانةااوبهزةجىمةإتيا

بهونثسستطمفااهثىبئنجوعءصهاثاب4ىأوسسلبإلطسهن5وعقبهي
لفيوأفرحقىعؤالهصااساالئميهيماكاألتاكايهعرلتاذافاوارخبرفافادب
الظزتحركاللةايالكئوإدكاجدمزيدأالغطوحاخقةكالماالدمقلى3
والثهافى4يمكراسكةلمومهطثفثمياصافىالغرءمأاغيرانماجدرودعةطرقا
نماأوابغحرصصاعبمدمصإممببءارةااجمألثاهاؤطبالرورايرةايمارقاطأ
ألهإلدبادامحاساصكلفانىلمإلدوالهاهـاآءوموأمازاهـيةأجماانهاكفلةا
أوتعمالالسأوهوقايلماانهاتأوزكسأزىارافيباليلايرفىوفيواثنخها
ثىفاطارةيرءنؤآلدنىقرثدالتحككلة1الؤايربيطناكيزليلمظأثرتإوهىصمبا
سسقطرثمممارذواالهالمدالءنفضلىأراالهاررانحمباملى5ويرأ

بامم
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كيرتحهاجميطديدأسقانصصمبلمدرظباوجمدكلئههبللىهباميمبهتوب
لناأطراصافتىلىوهـاجمالوالمهماافلوااالطخآلبمبىرطةارشفرأحتى
ضازهأبرالتالطريقصملىسبألعالمةحداسألكجهابوصاممصةنابليثااص

انءضأكنئميدالداالطرفيفىبهئبرهاتهمجتهدفيوالنالوانائهموعهالساسةا
أبضانصيباتهنندانوإيأبلمجهاتابردمنلاداتطاأحيمةالثاااتا
اتر1أصدفىالىأولمحكبممالحالدامغونبدعبيمافىبيتاسدالصسثابصفيمغرأ
ياؤناليلىاخرعوأاسبابيرانفدارنجاجمهفاطضونهتوبعدلاكازىا

الددجحارايا1ااىءنأوغامبارطئإلراليبلماالدماسانيبلدثمأقىمسكز
يئهوفيلمنينابالمشباساليرفاالمةواابيوثايةبةوأمارجةلمحاالتاابال1

األنئوااعالذئألبوابالسافاافىاطواااروكللدالةلمححابهفئزنر
يهثابالسفيختااإماصكوبمأبرأبصا4وورفىخبمنأبرابلهطالرمقاألى
أظعنأجمابأأيالظذحساقىاطلنهزاوأماجالىمناأماءوىزيينلياليا
اديرءالضتحمانةرينالمجذوداألتالطاوكلثتقصيركربضبةالمنجمبا

برصفيؤصابهاءدفمىوثلةعازانياسؤاتدنكبسارةكافصاماشالموأما
الؤعأطأ4بميخرأسعلفذءقمقهـلةأوحبمدنمنءوصقفى5حتربمصاسانعلى
اوأرومشماة3ربقوودطوتحزجمعلىكؤىوالبارديياءالمحارتانأنجولهو

بيتهتمفزوظيمبآىيالهالىاولحوعقاانماهوفىالفئالباوايزالمفروشة
وتفىبهىثأادنوفىمفالاالتافطنائدقصفاثلىألغياهالرسضهقدءأق

أوصهتمانبخثمننيتهاواألآلناالتدافىعاسكلمنضاصميمفىهافاايى
وفوابقهلومطمناالكلأزاعبهايماع1يرفىوترغسبعةلوسااطافىتنمسب

سبوعاللىميئجمهلمحاالانيظأهلمنهايهتنرىهونيادفمقبو

بلطم
البسأثينى

عركطاوااركىلللساذكماء5لنوادالىمالاهءةمماايعااأمساوفرافىالبسا
كتفوإحيفةلى01لأا11ثهـمدتخثافياثألمبلوانواشاداثاالبعض

يمهالباميملفهلربئاالفىكثزتيأهميسدهديدفضأزينناونالفرفىهةفاهـالىتكا
ثمى
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نولىأنوانهـفروأدأدقهيئومنمفىأيضاأزيدنئاةلمجلا4ءلىورؤمأ
سهـبارنسافىلإااالئرذوأحشثإإافىديووثذالنوانيئالشدامهـى

شاثاسأوا3ثؤاصجمدتىماجماالودالنةحافراواائحولباانونةدوتراهن

سىفىةصيساعغالصواجمةاألكاخجمىاهريئشأمناألنمدعنىدوح5هيآر
دمةخألونكبرإلءانارءآلضالطءنماابباالعنىؤكرءلومةءلىيفارالمى

كاؤاينالمبعضياانلواالأيضكباالم3رؤييذرونءلىافلالىفىبيموتاتا
اناسانحثوام3وارؤصفبهنؤرمواشإلدبمنارضبرمانصانممشفىونةك
امما571ةفىثم161مةتفشانالىلثليأفمنبألعادةاتدرصفة
ن9االالطاكزخواسولة1ادألإىةء

يالطم
كلاالاألف

الليالمأعذالظىادواءوعلمااأيعالفىةالوجثاىافرافىاالصةه
نأحمصاالبزؤتئامبهااهالوألذيهئرأشه3أسبةافراااممايرانوأ
ادناومربامامألطرافليذةآللذفىرامطعامئحددولذالطإلنمن
دجداءنعةجهالزبدةواالكبنحاعصباظإيميلؤعولهمشضتبأكبزعلىادالؤاعؤ
وانرةاثاالبماينةالتداولةاةألطافاعأبمإمملىباروصرجاوثطوطماو

وأوتيماتربباالرفيلاباطءألضاصودمطخفهابوبمهـبئأتلىففليةضكادإكسانكائت
اأدؤفىلمعروفةاةابامهبانر7نوطجالدبقىواسلونيدءف
مرأفشءتعاانمهاسهوكلثةءبئوأراضاناسهـلأبرةمثيماوبخيةفنابا

الصوقمتطقطارااخبههنفاللاخدفيهاجمهاندمخلكاواالنحفىبنالذطبنهه
رىلنباتبعثمهخيصمعيندواافصفىاقانامامنلؤعالعشوشأزادفبلكن
اظطافةأخلمافزرقمنمايهاضوىبماشاازاتئأهـكونهياوضنهلطبئو
يفدابحيثتافوادعضهاكونبأمااثذمنوأغربونهيمدووفيسناذوي

ماماالصاجمانجالغفثاءطأالتاةن9والئرفىنممألصاثيأائيقالانبضع
تىءاأمذالءالأأاناأياوايلاألماالفراوسأمممأةالتههـقىالدهد
خنزبرالالتعسافاطه013فقماواايطاماوالذرةبزواضاالأوثصبهادةاوفي

يامال
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لمحاطلشإأنالمعارءوأالمدنمنأسلملصنيرةالبألدرصوالةائكلواالاالغنياهمن
بدةكهرنحلخةبميثاإلرفىقهـالىةتجدديهألالةقوةاالمفمغالولثميا

نلدخرو3بيؤبئلخبهايصشونالالمدنلأانثملجقولامنوهوبزعمياسربا
آسبوعاشيثوايهرونحالاالقليالمناىميالسوقامنزىثيئوتاالقو
افتريرثحممنهاقطعاصغيرةلؤفىلىنبهأوالمقاءآليةالمشومال1دإأوئهو
نأمهشعولىدعابهابهعالىننهاوشووئىإطامضةالحماثردطالمىنامياشاهدسيث

حقييكلذىاطعاماألوانفىالصرفيأؤاغبعضنافىأصركامجعلىنهوالذ3ثعملا
إطاذيرميفراانعالتطدابهوماءسىوروةالذةوكيفالمرقنهـئالم
لىسبيفمقفوهووالمحراكاخاليهظماحتىأارجلىمنيااوثممقروذءيممن
دمهويحححعذعيىءلهئصأواثنتينرريدفربةاطيفابرآلمنألءكطرثهبيبم
الرأسانألاءسبءلفباهةمملفيارالمصفىاالصمندؤحشهلمهأ
جماعألثثبكيبالذضضممصاالونماأمآلسفنياايلدافىأدمالددرونا4ةا
جودطوزالنالطيوراوأمآشالءأشدحمههانتذبم9لنئمارأمالمذبوحلجاش

عنقهذبفيمالدحاجوأماطذؤيذخمنقالضاوسساابماولوأيمداف
أوأماةسؤكلءدوثدبهفيالدماخضمكمثالدمدوتفكاعأطسينغانافى

ضروإذاوثؤأكاعاقطعخههـيكمصرطوثادةقبكتتارة4كلثرذ3الفااما
وأناتاطلهدلتريرأمنوناناماماشمافطامسممرذذافاة

الهندناسعهىكأاأالذكاةاناتيثاالىكونءنثانماواإسباعكاناورثلهرولا
اتاتلتمموالتأاالشيرذالمننانصثواماةثذاءداكاأصتفركاماوا
ادهكذامهأوتالمشادةكلكسائرالماكامادةلثخذانامامفاوكلكاصيالمعادنوأ

ضربمفىلةصودصاتسعذههإلىيةهدنلصوصذفأوادأصوصالمحذلم
شمحفىثرفيصهـؤثشكواو100اعققاانصونماانهاوحلىفىءإلثالث

يماطلةدنرردآهائمهأحمتجاالشاأدبهيرهااناوهاءوز
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1أل

دافميانباليثمةطوواضعفوفىأةالئألمائلماإحممحرعلىهـلالرفأما
ةبزحآلاهـةارعفامأنتوأصاصحاجمهاليتهنواطالطتةحاجو

نزهفالصله4نهاللممااخىمبردبتهاوماالقافاليمقثمانهاآةركلناهادمسا
ابيوءيارراكادمسجبءأواثررسكقزأةصايقصوإغاجاالتسصفىطباركطا
فاالافياذالظنةثرارةءيمدبصارةطماالزبرناخاصادقه2
ةوانارصالزبمءثاكغلمحمفىانإآلمنياوخيهأاالفظواةلبياظاالآلأةبا

رةوالنماطباالكوفبرفىألثزسمنات1الىاوباجسدلةإمعأمماصتررث
وأكلتئثةباوروأطالىوأضرفيآكلهدمفأناتلمجأآالطصرتلزيهىلمالحمأافاذ
خاقنهلميهـأدوحيماقاضرءنالىهـاللاعمدلأنجمىمنهمتمى3واألثز

5ءووةطةاألايهرأهـأمازلإجمل2وامابيراجمفوهواال

رمحآلفىاالباأصصلىامماالحاليةلفاصصاو71و31و41و31و
االشعارثحهمنلكرأهةاأتتراءسامايميأقىذكلءلىافىمألطخاءأوباباألمذكا

مظاكفصدزأ1أممامماهـوهبذالثألشثرسادوالألغادالمقحفرايمئعائراأتعظمال
يم4أرأأصلواءطهالثذفىلىاندثصألوكالتهامياذبافرواالالىلىماقلةق
الئمىان8خالامقاقالحايتهاصضفىالفلىامنتاهيةذافاذكلالمفئ

صاالهشختفباجمعاالهلامماةيسيالدية9ومايترردالماءهـ7سدإءةدالءد
4ئرءبكرأهـثهطسالت9للمطإاأبضمادمدشالوإحألنوانليازاو
الشاةمنوسااللةءالىصاللهمولرلأكلأنقول4انإقاثلأنعيهئفزا
ؤءأآلررث13صاولاولئآلأالالءلطءلمطإآلدديدتهائهأكأاوباا
آلاالاللأثوأمادبرأقىحدناألءةغفةاوصفاألقاىمقةرصهماهةا

نحمط71و31واوااو8الرو6ومةةالليممماه

اليةءقورآللهكلهاالثذالنللىةاتاآلماالباأءلإمحوفهبايذكطينءسان
لواالسوأاعلىوكحعرهلمالمصءجمنؤارةمااافوةامورمواهيجيمئفىء
لكاآلشيرعااخبهاساإضرونءنالمكوننفىثكأألوأنجايأقيىختىارةاماا

لمشكأطربلألدفىقيجثاناهنفالابجفىإخارايرمةمفىجأالبهصرض
كاهذاوهـاتمالمحمذدبهفال4لالفاقاةاعدمثممبنوأوانيهمبمياههـ

إثرقاغبؤففدمبهرداءكالوبذالطصاةوأئأقرماكواجمماهآلبهاءممبنى
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كأب11لأطعامصازتىأولحغبهاؤناناةأوءا5ثةفنالبدبلمةنجماالالزماالى
لمجمهمدمنكاةثابليهفرابالدمنبةبرلمواابضاساميةأواواسءسأل

ىحوإيةوفىاغزهاضتإثحتىطهارةهوإلذىالاالعىالءألىزاها
وزلدرادكروفىأقولمانصهبايمالذنكأبءتاللهرءفيلدعاافياسدلدرا
أسهمايعلملمماللايعدماليسممهأ2رلمنأواةقربااسذفاارىآكبرمنسهه
أءلانىنهصسةقديذبخالذةةهأتفبغدتعمل6الؤوادرزىيصحةباولةمعه
كثإلاليزولنقياقاءلمهمنماهاألعدقولهأماصرحذهـفىلوأالهـالح

يةذاةلجمصتالجتائأالممامومماتفىامثيثباتزولؤكصرةط1هإلفالالأفىوالمأيقن
الذىالمجبئسرئلءنأنهنهىمنقلفقعئهالئهىرةماالثمذهتذالظفقناءيواو

الحلاصمأنافألأماالازيرنجةالنغحةأةرجلانهلىررقهؤوومبألدامندهجبئ
منآلؤجمىيهلمحاباسيخهتهتربممانثألسافأالقبذأرىؤلهنفىاننهأال4بهرهـأاوأم

هذالىواليربرهبغايىسابالكالمذكطأفىوهلىرخلوامناجفالبوانمابممرأ
الشازالنااللثمآباهفىورةالمذحملأللىالمحرأماكالوأسلىاماطاطةاادهاءدة

وجالىداكمانطاوبأشرسطاصةسةصسأثإماثلألشودالحراوغنآلاذاسا8
ذااأماالجيآلطرانابنهثرفاأمانجااأوكانويا1يةملوممابهسارأنهمنه
موضوعهانممئلتناوأماطوشنلظالجيكلىماغمقممليتحرىهرأعفرفبطااكان

لمامااأمطرأتءامهاصبهاسلفيملطاثاوعارةاماااهاأصئآةاالذاثان3
فيلمحايةاطءفالدأيلةكذاالالممهألىكصاالعةاألباممسازلأهنكانما
فىماطرجالظالصالذابماوشركونقالحيثلذبايمابارفىصهلدالرفىماد

قااغصالذكمالذبمامنىؤاسعااالطسأاابياذأحمهداصانكن
بهمكنىكفهلتالىلقهصهـالذعءنالحقلىسمصاذاالاقولهعابديئابناسيهذاسحف
وأفادهندبةدتةاصايماثألئةإثهؤاللذىاالثهبميمالفةانصذاالالوابؤقاأسيم
الذىدهوإدتهوروذكماءمالسلضداذبماألصاءفاثفابهاذاجاؤصةنهأ

صونءداهاأهـأءبىبألدفىيوجدلنواشيابلهـنفىاليانهمالقامأناعا
لدرافئزاالفالبرواحالةدهملاشاذلوفىءبهبنقالمكااففالغآلسمرأضابا

سطمىكلبلذأهألابمالذفياصافياانأفسلهتمنآلواالباحىرظزاط2
فىوشبلالجآلأقريضاشلةنثيناميهابقافىفيهاميهعثيمتعرلدهيؤوأ

انملىا



تففغفىااىالذابمكاقذااسالىإإلثهجما9عىأؤاء4مءإأزهابردالفة
داب1أوألطاقالقىلهـباجمأالذىآلسةذفىلسمانصهبايملذاأولة4داا

أريلميمةعةحبدتافيماحبءبمناائصرماولكوفيمناللبقياليةذصل
ؤمماركادصافىمثامحفلوفئعالىاللهقتهبسهبالنهءؤءربمدءوممط

أؤقابياياأوعرأاوستإاوامممياديايئ4زوندتبمأينابةبماففرقوالالذ
قالمممالزهـماهـللموالمراداصمسعلممتاباتالأيئلذاامشطثعافىولهةلالط

والنإصكعمذماكاانالقهرءىإسأأنجاءقالصسمعكطالقهرحهانجارىا
االاذسيوالبافوجىجياع1ينفرممأىمنيكلصلمجماشامماااقءط
كتبذحلؤاليزوأماوسعامزواسجلىتعاالتهضأنهإيهتالىانعيىلماذا

ونأنجميهودىافىاونبعثلوهـذاللحمبمءولتهماالهلأوماافىزولهل
كدمهادايألوشهاالقاطىتيمهالىغاادأنتةدالآنءمانىااوااءمما

اتحعحادسكدماعتهمرويرلتالمفطوشطؤيلىالسرابداأفتىواالدثمهراط
انبجماأصلزبابممماالالالأنبسوقالنهفامىطساليفىذاومذالالهءممافى

االئمةس6مبماسوطحمألنمأساجواوإشوالالىأوأنءزيراااسجأنوالىاء
آلاالثطألقوالدالامققضأوالئةثألثثالىفاواهلفاقماهإفىلنهابعةذلوطش

ضرورهالمهمثؤوحمماوالتتبصذكلدأالأنوفىالوأواةفطىاكرتاةاكرهزبرهارجمما
ارىنهالهودوأديئداناالمامءنفاللهاهنارمفاةالأافاللإجمماقةص

اعةتعاالقهيىضثهععنسإوفدأسماؤهلوهبذأصلىامرةااآلوبثالعاءن
وديةاباونثيفاذأفااكماةؤحمتبمثلمأحدوفطأفيهسمايهأنهكتبا

نز3أنصبمبينممانيةاةاتجوفازاؤإلصسر9رىأنصااأنصادماةؤةآلمرإوال
جمشهنجماضذاهـفىوالنعلملزممبراالنجرمآدعفموؤصماورتذتحلمإمضهأن
الهفدأةومادكوفىأفاهذالموصأهـدواءثغ4يههدق4صرآنهاواودرآليا

اضمطبألإوقاالذيئاماوفىوقوتعوجماطذأهـ15ةةإةه11يرهـاوغ
ديضوالىازىالسعووتفسيرلىمانالروحولييصاوىواايهشافادتهرأليالذى

دماذترتصرفاهذافىةبدتلإدأذحكراللبهـاناساطن4اؤغحرفىماذ
لذباشاوءفهؤملمساإماطعاماالألالملإخ2ثاإهةالذانءللواداصقالؤء
لديةاالذههـفىلالفهـلمااربعهلدبابااهيصهصيثئبرأأأأهلأصمافىبوفى



11م5

كالؤأوأنصاللطالالليروءمايئ4رثطغيرنبايغاأهلمامامحانءلى
والتأكلوافىحالدؤم9هاحصصةتاألءيةاتهوتكونمسذبااللهءلىامبماليذكرون

لى3ىيهوفىلمذواناللبقياأقلفبايمانسذاظاهرهلميهلقايذكراسمأءسا
وأرهرىوانجاسبهاسصامتانادةبالدرراءوسأبراذهبثامزيروااإءمذلطة
فاللفهيضكيهبىجماتأيهبرادوابنشة6رعاوقالءرهـلوحألمبىثوا9ريعة

التهمهـايذعلمإممطتأوالفىأولهبةوتمساكوأنموأوساوطهوقوليكلتأ
وعطاهالثمعبىاوشلوإلمجومنأليهرهاماكوقالدتهلغيربهأهلأيضاوماسكليهويدلعابه
أهلانكلنآذاالخألفاذفهـيقوينهاوهويممبائكهـذلأدةأدتهفانالصحلفقاضه
يروأبن3مابرىافمدححلمااعدموأمامعالقهجماءمغمذباثسذكهرواءلىباد

شاةايرمزاوس4املهالفىمهأمناسنةاآلواساوردفطالثاالهذهااعءفىاالص

ضةهأسىآلذفمثاابرأبالذهجاالوفىآلوإمهالىدث1141دئهاهأئاهـةالم
انافىفماوسنههرذفىأةحاافىوساوالقهءلهفىىالهأبذالخيبروءمنأبةامعا

أوتنلببنىهكانسماهحأللفىمرهصةبيزلتاة4اإلووبههـعابلفراوفالقال
ماكالعاةصلذاالىرتاصماالاناههاارينالففوالقالامهؤااظحذمشكبرهـ
كيمكلمثاوأنإماطان4كلورةاذااتجعةالمساثلمرحليةطلفتاكلهصكبوزأ

ضهـوانذشبالكلوئيألطيوريخقوعاوارمضانذكونقدىلتةمؤفىفهاهـنان
لذكمااأماماماأمالمجوالبافاالظذفىصالىيهيفيرةفضااشصمفيملآليشاالطعه
الىءولمروطريقذاتهاسةبافصءلىأمفهـالخنزبرأو2شممفيهقبؤة
وتاقياالواتافىافلناآللغاةأوفجهيننفيهحاصلى7االتهاذامايرؤيةاتحهـاافى
لحمئءنووالةفىلكلآااللهتبانارلأوالمبخاماباالحأوباافيمهبرضادةا
وانالتأثأافىمعبولينعهرهالنواالسعلىخيؤاللوءوداءأان4كنزيرأوشيها
ايغرليووبىو4فىادواوينمناسهـظرواالباحفىضتابذالأمىءلىهمانمع
ذض3وانبانهرحوأملمكيرمىمجأومنلفمنكنافىلصماإتأبثمثربىلا

حاللأوبهثاطاهرأوأذإلهـكمالينىدبمأوالعنأخبمذاامابكالفبهلمهثنةلال
واالاررع4ولىءطاألىأااذوهـالتاماهـابلألفبذالططرأمأ

اتهعملمانءأمامرفىارهإطواهددرقياسبهااأءنهؤقةفلمفبمالفاال
باالفأزعندهمااءةأفطةمتثحمحإبمطيماعالهرأالمغثهنالاوندقالت

بذالط
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وزهع8ةبلسااعفدلوامةليأممايهماليأوزولمأصاجدمهولكفولهمرز
كلنانمبأفألكلمجزثكلنفانلصالةةمىوأمااؤن5أثمهأللدرى

4محزاناغبرألتهيةةءقتحلىثاتاتبنادعفلهممرمالةعةالىلمأرفبممقلتص
هنيممظءشؤصزآلنالة5فىلاطيرىوأمامندمن4ثفةاطكند

صعوأباصبئشابةعليهابوصدألقعاسفاالمجقدبئواالئحةلعننلتاواابةا
رطةواصهـالتهكراإلذاوالتأدبمإحلايهضااؤاأوالذبنطعام

أخاينةالاآاصموكوبئءةةةالمصةآلالصنءالفاذلغيرالثهصلهلأ
ومالقهيخرأهلممابنفرقاذالأبةاصاعاأهلطعامةعاةواالالصألمسالبنفل
رسالةرأيتوقدكثافىاالفىبقياااأهللفعلهيمااألولأحذاافاخنق

لهعصايةسذههنهنصوصأرجابلاهـاءلىكةأعالممالالحدأفا
مثعيطكبؤناخبربهكلةالذلقيمنورهمصثةنقنلىالهـكاناازااددوس

هرطينفرقونبف4ألىاوصلالقئلةلباءدانطهاقشلالىلوةبراصااوان

بلذااهاتةلىهـالحامةيةفألسزعهـملىاالنجيلىالثبةءليزفىفينيمسسسو
دئىط11أهلألمقادءنانكانأهاقاتءهذهـجملهفىافىتقاجديسوغصيفقاتفان

كاااوأهاؤالملوخانمالةقالطذاكفهـاسانججقىعنننىاطوقالدالدا
سؤا4لذاأفءةباة6ألابهرخاعلىأأفقزماتلأروفىكاابكتايدا11أهلن
لبااولكحأومانينااولهوةهبهالبذ4ذهـاوالهذألىموا

وماأنوئاجءلىفهالءأقتدىافبأىرسعبهرداألسميلهءنهاليحصلىاناثح
ومارئمل2ايرهدلةالمجغقإلدةفىملإلقالوقوعزلمجالاءفقللصدفىوراكز
ئنوو4اادبناللصأننرحإصعودأبراثبهسوباوتدقهأهاكلتبفىكثيؤنلقذ

انثغصيلأدالوقوفءلىرامامناجفإلاايمدألىرسالةالذوأيق
لصاأايةصاباطعبعلىأالآفاساذمهماهامننوانممهـمسلثزيراانكرتذلةقيلط

تزنبهذلكةنسوعثفنهيضر4داجعاتإوامهاتهـما4أىاأل4جها
وبمانانزيروأىئلةسلوالتماسامميةاآلاضلةاءفىيسهوأسازاتآلالمنن
من4نانزيرومايثالغيرماسردوءخأل4صةكرماامنكوالتايأأنأفالمجابالظلذ

متروكأوأمااألغثارهأوطأحمءالتريهائفىةذاواكأعزألناتالييوا
لىاةاوهؤنمظاممارمقفيأفىأهربمافانشفاءواجمالقهلفبههلأومابرآلاثصيا

ثمام
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وؤضرناعرمبمرفاحأللنهواكابيهأهلىاامافىكالمرنصأنىثم
نيةدالناةعىاةالةييماهاصاناوضدوأذممصهادرمبقىوظأصاعىباالر

نافىلهمافوبالباحةوايمصاأمناذبكلتلثأاعلفىاضمفىإنخفةاةسئ
يرهىوالةالدينءنبئاينطفيمالمحألفعوةدصبلقاوهىاحداهما

جماطعاماناأهلهاذيتئائاةاضنالةاءتوبقاداالباحةممءغءحمبوذ
هـااوأممافلةلهاداالتحهوأتعينةتهأااةهاعلىلىأقىنةاعكوتاهالم
فااماواءطةالماواأقياسااذاممالتاهمقاعفووفياصالمتزيرءكلى
المحقيديفىواللهبهنيرفهاخاساالألملذماناهنىفىمههنهالالمجالرزأفىألم11

اسبمايلادىيوهو

بلطم
باواصافى

ياايطافىاأكرطذدموقدةومامثمنمابألباأروآلفىئالركبالموأاناءإ
حمالهاانىافرأوهوانشئأقارىاءيايهـثكأبرانفراهنادسهـالطمىاداة

ءثظانمادةربرافىمدمحاالاناةلزاب3اواامانجونفالظهاالصن
كأوشصدوحةءةألفىوضرورىأسلالشااةةوضاثالنميىاشاهألمرواأعن

باتنئلقأاواصخطفةلمحأوااللعقلبواالمالأنهلكاوم11علطإششاالفا
ألكذوكلالهبدرناالسفامةمأمنهـممدؤئونئسماأممانامخدابالمجبوا

ونهلجهمةأالستظنيماللىطبألماللكفاهةالةةافىإلفأضوالمجالوههكا
أتالشماألمبانكرفسالنهالىدمليهفىتهوالحآومحدؤأمنثجفىاباذ3

أوطةدديداترفىبالةاسىاهـذايألالففاسائارؤدااةةلاقباا
سالهطرجميقيمووننالناالناظماالمبعففىيةهورالةمايكاطألفهاوكذ

صةوءدفألشمئةهدكد4ءثؤثؤمؤزمعبتلمحةايهمإمالطةالحماهوفى
إدةزواقبااألختألفوأإآلوغااليهافىواالنالاسحهوبدورالقرااعنرزأت

آوجودمندهـيةإدلهنفألوااعالءةمهواواتبرفمالأأماإمعامةاداالبهة
رداشكيمانهومنهبااممامممالمالشاءنلى41ؤثماستاجبهيعلتةةابرهورس9يز
كافةالعتيافىااوامباآلوأمابألءالنواساافئاللولثاآلفيطفملة3ألأة

ك5
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نس108فنموصبةءلىر3131نةفىءإؤددعوئىاماائوهذمو
ئساألشتراغأىومونيماصبفىم0781ام68ةماتاسغالمجثرإالن

ابرالابارقىيمالمدفودفانيزنيةبمنماديقفيرةممهماهئشماكاةسيار
4جمو1واوالخيهالةاشاةكراأهساأكفيهرءنحضارحمالمماطاوأءدوااالول
والماديئتاطرسائراتوفةةيماأمامبيرةفياإهطافىوقوفامبهدأفعه
اسواتكاررمحوفيااسانالالءثسةماكألادتكلوأيناتغربالىكى
نإلمحنالىنديربالاولصوصلإالوةسمىة3اوعأشحوادةوق

4بملوسماتاكطعآتفاالحالولهمواحداونإئةالمحرناىليهكديدؤكمات
إيمنةابداضلصيبلةايسةصمايثن1لمحرينإسطوسىاةفاراسنءمفمفيمإ
الحشممأدمشخئاملىااذوهـيناةلمهآأشدأبانغامقىماينهميلعئونو

اللذمعدةعالتفىناوكلىزأابهساأاسنجمابآوثاايهصااطنارتن
ومنالقدمةبهداؤسالمالهوساربئلففمةالانذهبإبقهـإلألزهارعزءصة
وللىأويرجلسودسلغثرافيصوبائالمشصيهآل4بةئهوراؤنزتاننسااوآلنيهم
بدطاقشالدااوكاثالمقبرةفىاوأوذأسودالىممالبلماباسسؤسايلواأسو2

المسالقالذإصالثالمنفىءثممنانهوفع4تجنداالارافااالظةقرقاخملىكل
االؤنجرالذىاجندازفماامأل59318اششةاصارأذنكهضوشك

سنصيموهويقبالرسئوفرهووسكناممايهثوسمافىسأدلملةهكمماخاثأ
كوشثلىأبممافرأولةدلهألمايخاوجعات5وزراوامرأهجنازتهصضربئاتال

شدممنيةالكفىسدتذلمتولكنيسةاالمنداربمأضضرانهمماتقه
ستنينبضألءيناقصافىاوسلممإالقهيوونجيناءلىهئتهمصكاتهمماشساهددق

ارىاودواالياقاكءدجرءباصلوحئىازراطأيبراوزرثايممن
فىتايائأوءودفالذمنذملتاجائاثوردزاهـومنقالأدثهاللىيمول

8انالماباالحآلهمتأسبالحانبنهماالرئمةاوافيملمفيهوانينالمؤذويهنىبواخآ
ومااطانسبهافيالقهأترلماافىالباااظءنكيرذالىؤالدءداتةأضاهافىالكة2ا

لعظيمالعلىابالتهالاوةوالحوالوالةةدمباأئانالدثوبئسادوزفوااللةاالض
ثنبارإسوقعثرمانذبسنةاورأسهـضدهمالعتاديةااوأسفاأعظمنثد
أولررأورإطش5931قيخاقعلىاألالموإفقاالبممبةلسنةاافطفا
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لظموترلالمعالبنزيمااالراقأدارسالدإرةاكابامحننيبهفمفيهاألئهم
لالركوءلىطرقافىقمونلمحاصات1رريننقضامصاينطأوابرلداماآلبوأ
اصحاءةابهشفىعازلهينأهوءآلنجانهافىاماءنىاسكددوسءإنطمنعدتطعةوا

طةبرأداهاوؤسرقهءوإفأونوسئةوحمماايونافلبرلداسطةجمافوزع
إفأوضماثةايوبئاربمءاآلمنةتهةبهبمسأهالمحبالذااسوأرلىايناا

توبالت7تيدثيابرافىلمضناباامنامااساسيوبمفئنهمالرسلاوص
ئةهامنحدوابةنىافلنفياتهاؤلسا

بلطم
ألالفةافى

الصلأبةالىمفىن9واجمايزالمآلولهذابةءاالواالفةمنفرعويةالكانسالغة1
ئدةبدونلاألصىأعاةلمجردلعفهاوبلالينعاقونحمىفاأبهونكأةئئا
وقذبعاهايهاعلبةمياالطفيأياهوآالعتثأنهذيبافىأتوالفاأشرى
دألماوداميراالىاالولبرناالرتىبيوننا6ماأرثوةمناهاأكيااشنهادتاشث

فطلةءلمسااللغةايهونانةءلىهـباواالروالدولبينساقاالتهوقعضىفرأنسا
1ميباولذجمأعرفقااسةالأزمدالارولالدإينوالخاطباثاوراتا
ئابمتكشهةءةرسمنضبعلةثةمعاشسياهـثزدىفاظأإط6زيهاإلعألامح4

فىايزالصارإللمزإءثمالفطاباتاامائافىصأاالةوذالثم31رراثطوتافىامحير
لتاوآ683150781ساسنةفرافىنهاءتاالالمانةانحتىناال
طلألحناالءداالانمااتوقابهنره9أيهالؤاففالماةنطافىآل5لمزاكثهاة
الولاارجبقىاابالكاثخدولةنكل1دامايةاوأاضاةالةإونءلى11

إتدوللداخاسانتعلمآلاسأمهايلزالرصالذاأليخنىمابةممؤامنفيهفىالثاالن
افسةارارءلىتةاالهـبخالفتطالةألتلكوذاالغفىينجودمنروصياسةا
عةفصابااعنناوهمبافتهماعتناكهنجمرفىإمخراؤيهطءنغمرماكطاألاوأاكاا
مكا11بارتحاللىاالرياللىااعلبءلىاظألءتطالمىافطبالنيهاوارفه

ملهأتانكاووءينثاطحفمامن7نالالطباهاعالوائسياحتهفصاخ
يااالسالنذاازهـةرفيهاأوسالكيرهممثشأتأوحفظاالئشاةملىقد

الربا



5611
الخطبوالفماؤهابهرةفىبةقىصارمعانألىألءاوأىهـوانمطاإلءلىاهرباا

اثخاداياصعافىقفأمةكلشأن5اكببنقوذعةفمةطسبمفاطباةداطاعت
لى31إتطألحاسمسهثاداةبللملمقصدأيظالهذاهـاللؤيرنماوأفرافا
ئمةبدونؤالثاكنساطيمخدبابضمأحذهلقفهماهفترلمجخطةاسلىلباا

ليختةنيهابريئالخرمقائاوازللةاوببهارأوسياناقأفةأيبمااجعقممويأومرا
دأدهاففةلهيعزمقؤدمودهااالنئااصباثأابرلماأنرىافىحدةامن
مبثلمهوملمججأفولوباعلبهواوومهمدةإسفوواالالسفزإمنهاوءألءينأفرا
شازعسياممنمعألططيهمضنبممماأظصألنانجاسبةبارادعايامجببمايههم

أطمخطيبفودالماثدةمابوضعااالعيانكلنالجاكطاكثميهافيهالبمؤاالأ
فايمهالغيظأآطأاكثؤمنصبهلماناليخروأرهياأدإلماءسمنربم
منأمحصقمايولةالندببملةلقفعروملةسلمجهآثإضعذامنالتشايم

نضلبههاالأفياسلوأميهوهؤيلأوخمسدأثألثصسبآدروالز
ائاامناداتئالمتقفىالدروسشبهولصورةافئلعربااالؤأسهنيعطبش
الته2ةفيفرأالككلالىهألمةأنايثدروسنبهضهأمثيطاالنثولا

اقىممامااودامترأنيفظباوتههـزقريرهمناةتصإلطاتاحماثتاديروص
يحيطوأمجمبعحتىبةفيسفىعننهطألحباصكاؤونكأبئطغفزواال
أيخولنثثىمنثلماهوإدماجخطبهمطولفىبابألهـكئراعطيوأوآلماي

ديمةمنييهوماوقععنهوثمفأدقيذلمناريممناسبةلمجأدقثاربخايجماعلم
النقولوهوألمهالسياسةضرورإلالهليمالتادفتكلنفاذلكهوءدالىمان

والدوإىأالبابعرفطاناديماباطءأطنفبةنفاراىريالدأإسةاح
أوربانرسبرالمضعوصتنبالمحسنالاطفىفيألخاتلوأاتضاوااتايمواا

نهلكادئهصرمحسبكاأأوائانرلدلفسثثهرواثورادهـكاوااوذرااالآلماعال
ضىبئدرباثخاذااليممبانواالمراأللهسهـاتدابحىإمملءلىابرىاذاالعاإل
صباقىهقيقي2نبدنساناالنحاطبوأنالتاطهمعدواةومناهإلرجسمتح
بىلخااكانغيرواداابفهامع4دطعولمفىاوسأوالعزوجهامعةوماكألا
الهأوجمنىفظلهاالمارئاحفطةرراأوأرائماافعايخادلهونارةافةوظالم

يكثهيفغلةالفاذئنصرتمبثالدبىاحاكبمهةله2جماإجمن

االعبارسفوةيم
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لدراواننعرعاقنيداصأنرئاشعمالىتهناكلساومماألمحطابفىتهادا

انرارونةلاطرقاةهوأرقاةاليماوعنهايموأهطبيغأتباشواالموافاضاطالبا
الواليذكراحممااضجاثاتهإأنافكلبتافأصهمطمنانالبالغةئمننالمش
كرذيزئإم3ررجهراانهـارؤافادهلةااأكبراكاناأوازئاتايمائ
دوكوبارونوكلوثوهىففهاااةبامنايةعندهمئزلتسولما

امممربربألثراستقرارالدولةصات4اسئالايهخهاةوفيرهاإثرنسدوسبرليز
ظراممورقالنالسوبةيىشىموسيلافعاةوءاروابمنفون
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