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فيماألةألتقىفأاقيءكلسيتد3في5األالمالااجم3بئ

كأبارارتهفحالواسفتت4ثرؤقارءفىمالاالإيىكدؤووبمالاالعز4ةبلطىاالحدلله

ئتالالوااحاواطاكارالمةإلزرالفطاكفىتسءإآلواالمواحير4112واليرالالخيرا

حغبأيماددءاىفذلءوابءراموالرالالءرخاواحرشدرا3الءيراألةادوالنمهارةيبالاعا
وءلىواالرمقواتولءاالاباالترازتفكأاثةرااناالصبنوهفضال9وانعامالىت

أبدناسضالاغ41بلو4ووابزيىو34وعهوراظضمنيمرتاو4ونإلواممهرسلىءورلطل
وءذعايهللهااىصللوااقواشراء1إوااعاكلوااذخآالشرفاذىاشدديدبنحمقاسا
خيربهودبموعلىآللمرلحوطكب3لآماررينكااوعزشأماينهياروالمرلطوانتمرواالمألئكةا

لارصأولى4تاةمنيهتتءاقياعنطرعالرتاءواوليادخوبرانبامحمإتاوعلىالوأكرممحب
تسيندشيالمئالاانحربءلتفاحت4ألتإصهدينتءة4يكلصبثيبمصتهزصوحفمرنافىالرلوا

فىىفحماموصعرىلتحغانسدفأبمهـبأعااللور4تبعيومأوليائهبهلىفائهوا
سنةبذاقوزفأبهلخاريخالىءااأءصفأنلىعقدبيهرائدا115واقتناشسءالفرائدااؤتباص

سلفارمن4ءرأخاالوبكاءةةوانهااثحاموظافمحاإميعاءنكأبمخىهـصناتتداءيسرةاونرضها
منلناسايامأءإبأاررأمارأيتربيرىابمصهفال4لتالءاىرشفىلثماالنحرأبوعبدامناااممنجمهفوائد
4الفطةءلىحااالسالىبذالثأردتماشفالنةسةعثريواالدبصاساإمأتعلمعلىفاماانةعنهوىويرالثافى
4لسالاالمرااأفمنلموعاحمهلتالالىولهرسوسنةلىاتكلللهابودالعاثدليللفائدهايموذلئاعظقلت

وهوأكمدقوجلعزللهافالساشلىادبلىومادخعدواسلبصائىاوىمحبركؤيهمالفهلخااوأشباءالقروت
وقالإلؤصنينوذكرىوءوجمظةالحقهذفوجاءكفؤادكبتبصاتالرسلءآتشعليك3يونقصالقائلين
وسعليهاللهلىالننوحذثالنذرحنحاةرالة4ئديممشاءماذباالنولقدطءهمؤتالىانه



يخاارالدواأخا3ممينتادوب

ؤقالوعرجبهأءصىلةابماراةمحائبوحكل4ائيإلءاالياموااللحهاحافىاحرىوءيرهذرعأمديثحس
للهارسولإسىتبهاكنفأشسبنلجقلتالحرببنإكسءنصخوخاوالحرحلشءافيعنحدثوا
فاذاطلعتساكضالعحتىخداةنيصاامحص41كىعلىارىإلدمصهحنوميةكانيراثنم3اليامهواللهءلميهلى
للهاررضىعبنللهداعبعنودادابىشطهوفىمةوفعوقةايةلجااميأرندأضذئرنتجدلؤاوكاوام
لواشقاتالهعظمداالايقوممانصجكأتئبسااسفيناءدلموسهعاتشهالىىللهافياكالكانءغ

ىاروانقضالخباصمةماشونكرويتذاىترثءنئونواتمرإصكنإحوناواكأسابةا
دةالطوهموالهمألمراطلعءلىأفعالهممنوبنبارممإلوإالواالتثاراالابونويخهارسئهاوندقنمثيىو
بيرةجمآل3عللىدللهواطفوؤنمف4وقالبت4ءدبتءومجة4خمحوحالىظءخميماتسوهاابممفاةدوالة
لنقهاءواكنألوالسهلخلصاواارحينلتواشابةوااينارسرااحبلالاتهـخركألمنأواناخفدءاوالأءن

ارأضلعءلىاأنورأاجمااليلمقاطافرأءجمووالفعراواكيىطوالصااوواالثينلمحلىوا
ضرهمومحامشاهدهمنهكاقكأمهـهؤدجمامواآتجكرفاصاعدورواجعيراحرهادلهكادمينالمة
ليحهلموسكرابالمباركبمعيداللدبننادتئألىهـ5اوالنوان15اروولطامقيحغوظءه
لمباركابنرلؤتيهقالرواووأمحابهلموس4الدهءاسلىاأرءعشوأفالكصفشوةاالفلهلؤنمه
فىالظكأايهوألموس4الدعإللىالنىعآالدوأالالكوبركأااشالقعوديمأياءبدالىيا
شتوقدأنمثكلتانبامينضاةراابهوأبلموسه4اللدءاتلىيتالقوأالخرىاوايذروثداط
4فال9هـاكاحبصأمسااطكابالءاءا

دارلمهمهكأأءتحفورانروةايئير4وادر
أذتاوتعيهاالياطروللياكطءلىاعختدمةناءهأءلىاالمهصامانبمولتآخرالىامجاندسراللهاخكاللوؤ
ادلاللدءألووؤقيوتوشذاإتا4واالءاللاالمنامىتهسبمدىفو4باهمشلذع4وا
أااعذاالثرايمىاالدبعدممنانفرءموالتؤملماليناءلبمافم3هـوونآمنهمةتابلوركعس

طخبفابطازلمظكبراارحاكنمبلهـاواراباهذأوالمزءحءسبموا4أكامءلىإلارب
له6ذكرأللمواناضأش4و4عإلرذرانبرتواذايكلكاسرونأاردأدم5ىلىابزشواءءنت
رفيولهـوزونوساساوأميرفاحهيىولؤىاتوسالكلفوالىوتااتودينرفغتدذكرتتو

موربرهـاديهتولدرااوذلدابأب4ربلىهـولسصراررةيأشنمسسانلدءالىلبهسرةءن
رماناذكقظ2ثاآوريمزساهصعمةنالتةىتبمعاصاضرأبدر3رساحابرزووسةزاتزراع

نتمالرآنةاشوروممافعهالمذ3يشأشوواوءيخةدص41عارءدتحرم3حأأداململدرىفيكألءانادوءبرهءن
علهـقواوكناثيثهمصتء7بعيمذفكمأاواوعاابأانجوءةوماثولمبم
بلىمصمقهأطاءموانجاهـلصااانكأبخاحماعبإدرءملمصاطاأنرادواحصلمبىاوالصهـا

منغاباافيخراجاولهممررنملمونمالكلآبرابوبابءققدأهره4تصةالولمرالأاهذنهاالغ
جوزالملىاراأاتهازرخذفأقاماذألطمنىمهكتوأنةلىوالىزرطاللهلىاةابتغيتلىافضاهذه
افياطحفوأق71باأرالمانسدغةرفىتدةاوقازءثشيأءنظساءتةبمفاتهااحوايضبخمانص

الخباراةنككئيرصنقدوهـيهزلتسارددرواااحبفدليءاواسعءنريراودابوهـابماأصعن1وصرذ
ببنبهألىاألحمدتضءته9ةوأتقئ4آيالماصاوبابمونالعلمكااهذسجمعاانأردت3الرالاةوروا

أبوالثقةالحافظفهتالذىلواللهءشحاهاقدءثمديحةوهؤالرخينالمحدةةطرفنءلىاذاهـحو
فوائدهنوزدته4وهزتاختصرتهمجلدااننغفىبئنماثةطووهـاللهرماكرالنهالحمبناصمءلىالةا

قىبههالتأحريهطالملوكامنفيهبومشفالءةواالشإوخمهحوسلماءااو2قفءايه4قضوابلةأخرجاهـبآت
وضتثموتغيرخالنهزعانهمعبأخربارهأضهنوحمعتالرهامنكأمارأيتافأطزفيلىدؤرادلالعااناقا



اروضمتين4اب

لربنكالمتأصحريهأاضهمافادوةينلىاالناصرصالحالثابعدهالملوكدعبةسميرعلىبطيايرهذاتفىبعدنال
اءنىازتهدواوالجهادرولالفىذمهتوهذحذاقينأةرثامىثانفانصذمينافامائعخللهاىرة
صضلهمادلفاماعإلظقوجببهطلتعاللهااتضخخضناوساعالنا8ئابلداكاوهاارتجهـاللهأكادين

منعلوكامنقييقف4تءالتعريفلهعاوالتقريظاجمنفواشيهمابتصفلرددذفرااعلىشزت
يهرىأفانانهسمنهألمتأضريهتءودكرىالملوكاللهءلىهنةما3تاليجعداالسلىكذلكهفاواليسلك

السابقينالئمةامىهمذحذاوشاراثديهتلضاءاطيقةحنرأنغسهممنونتبعالقدبفانهملمؤمنيهتافعك
فيااكاميناامذيسيرةسافسلمحفراتذلمانفيؤنظمىؤثنهالوماالخيرارمىافاويقووحن

وستدلكريمافتهاوفقاقاحدصاممشبهاحزعن8فلىردمدهـعألكجمضهىعصرهموفهـبئعليهم
كتؤالدظاطكااالددالىداوكانللهاكأرحهاالمدحربجمأببثطعأبقولسوأخذتذلك

شفقدرأثكوانبيكمتداتالملهمبقاللمىاطاذولطللهاصةمةيالايومركهالئوانهطءإسنيسالحسبافىقال
كينملثرطامنتهفدلسالصينوالملوكاشالهتأضينعلىخهنالملهذانأقولوبهذابهصديغااالفيان
بهماوطيرتصاعامحتجماللهتوشاحماوهاتدلمالسروجميلالسيرهحسنقباعلىدط

اللهافهدولطيفةعليهالهاونبههإشنفنقالضةوهذهيمواليداكرومذةافسقارباشثالعنايهاهلقهمنظ

ياصالحووكوستينسنةررحوتوفتهعئرثرضءحدكهاسنتولىللهاريرالمانخؤايم41ةبتو
ةحدوابسنةيهتداصالحمننأسلديهألؤرانفلينوثمافحسنةثهترلؤفىوكاتينشثالائنتينخةللهار

احدىصاموديبىوتتيهتتيهماعشروفافياننعقافريمنظماسنهتينيتكللمهاد3أخرىوبعضى
المايهةفىدماثمقفيقيتصبعينسنةالديئومدكهإصالحنبكلوأر3سسنةقدءمثؤرالدينوملىسنةوعشركت
بيبوهذاصنلحسنهاوتال3تبديثةاقيهاىء4سعثعضفحلعالاكةلملاوقىسنهعثصرتالنؤهـلة

نتفمإقغبللةسيرتيهماواصاثبي4لباربةعبمتعالمدفيةصبةةيئببلدوداةممروهذافى6لمتىما
العوربعدلها4كالخافلىأصلفانهخهـكغلملىاالرشادوافضلىزيادةعلىكادفبيهلؤراكينعذهزيادة

ومةمداعلىبهحيناتصاالدليامنؤخاطشقتساحوالمتقاةشذمع5بالدبحبمفوهيبخهادهوج
صبرابالدواعماهاداكزلديهتاصالحكىلريقهحاالكبلموكةلحصاعلىبعدهمنعلىانذدالجها

أحقهماكاعفعااللهفرضىالمقتسهاالرعقعفىىوهواأنعىلفتوحاصلهوذخزدتهوثابطوصابزورا

ناوغراواالثردعتساينضفلالاامفإكمواكاهاتكلتدابسىوأ الشماعرءبعول
نامجاوروصارةبورعممنوىتالرحمةعؤوداشمميمص

الحسنئصمعلىلقاأبواالئقةلحاظءنذكرامماإءتكابرالةالواالءامىتآكأهابهاعةتدوبنلىاوتدسبقنى
خطبتهفاوذكراحمهبالنىنلككملذوالحلىارحهزنكلصتىدبنلنورالدينتجمهشزيخهمشقفآاك

ةسةلىاوريهاكولةادئلأوامنالحةةؤطيخايرضمتىنآزايلفآيئقيهىاررأسحمؤبنحلىأوذكرالرئيس
عرفالجزرىيممحبداليبهأعدبنعلىلحعسالديهأأبواضلءنرطالةاكيخخفووكائهوخسينخس
ولتيناككاحدالتعلقيةلصالاولةأخباراكصشئ4خيهاوفجرىوماطالتأبمتهايامبئآالالثيرمجلدابابن
بابنعرفالموصلىكيمبنرابنيوسفلمحاسنأبوايناكبهاىلقاشالكؤكاصتميزعةجمنهإلصنفخرىالبا

الحصهناقببشرحكابهواطتفخالفتوحبسرذيهامنماوسياقةلصالاياماالفىلمدحلبىشدادقاة
4شقيالصفهانىامدطمحدبندبنءتصابهالكلاينداكممالعالماالماماوصعنفتعالىللهارحمهلدينا

صالحفتوحقتمرفيهصكلىالقدسىاأحدهاةاالمعاتلفصصابااللفاظمتقنهاصوحط
نرواتلامنثثلحواعارقااذكرفيهيمىنىلثاوائةوشكالضينوثمابسنةلالثةغهفاعميرتهوويهنا
وهىلديئاصالحةوفالىاثةوحماينوضاثغتينسنةوهىمشتىدودهورسنةوغيرهامماوخمنلقوصاتوا



ولتيناورا5بارأتى

فاسالنةلطوتبيهظدثطاااناالرريةاكواضالدولةأخباراءنقىكبيرقخعلىتلفاثؤينوءطسعةةس
مجاعاالسالاذث4وينسهالقولمنبغسطعئعوفاارفةمطابىلولذحمهرلناظاجملفوواالعبمح

وفئعوقاواباءوادثالتعروفالمقصودءنالغركاعنةخارتلثولممواصتهافىمصتاااالقليالمن
الطرالالرسائلتلكبينبارمىاالورحنمساشءتواةالىللهاكاشاءذساتابارالخأفىسزاها
ؤاءالئيرةرالطاالشتلكخزتءىوامطواليصطاكمكاااملفهانوأردتلالمكلى41المفضعب9وا
4إلالفااارسمنلداتصعلىووؤفتوفائددررءة4غرةتمىبم4ومافالحالصحرشءصباغعلقمما

ياءأتامفطتاثاكوكيرهواوفيدمىخرىاببرقهءآلدونإيوانهثهـهادجعاديهكارالهـاالتمنبئوءلى
ستختصفااالوماتثفيخارركيناومىاةمةاالأفواءالرجدمتسبرخنهواهـدحةأوبااولتدالداقصا5

طيرقذرضىترأبرؤصير3أزيروهأ4ءاةوفاىاءهتيمفىءتوححاينوأتلدرااهـأمنالخافىحابح
توساصرآآشوااوىءركاهـواطوك41إاا4تفاظرثاؤيفاعاولبراصاذاننو

ضولثأوسبندبزالولتهفيجاكأاذوفاصفىينتاروتبظ
أحألممحهالواأط3ماأحهونةالىثكأنلىاؤهـاثم

وهوأواتايكيهتالىدطصيرودشغهـمأرابهطزؤحادلاحاالملطحمسلحا9دالنورولهالؤأمالكص
نمسيمابنلنوراديويقال4واحسيمتواابائاتأترواكتبوصلتكراساقلدولةاؤصمبريصدس
صطولاذصأفعالهلهءلىمايستدلأحوالهجمالاوكذمتءأوصافهإصطعند4اراسالواثثفيرطمءوس
أوهوتشأاملابالدنوغيردالصرولىلموخةقذوانتضوضعنمرتىخداةسوافدارصشفاالسماراأ

رجعرحتىينشولهءلىنزدؤعندالكللىاقءةكهارت3وظةلمردالثمارابوصليارادولىئماللعزقزنكل
انقضىاجألقاملمارةالىلمنقذعامىأدبواسصحةااكوناطسهـرفيرءطابرتفئجوالمارهاخ7واضائ

سباشتلالاعكازالفاوخرجكاحالكايهاحابلدزراخصدثمءائضونرررواىداسنهخاوذامهاررينءعانوراا
منجهحااؤلمأالفبئوثالوزلطاكيةاابرسصخالدزاعشوروص4ءشازا5طاخمبربءثونامحأفا

رواظوقافداووقفارساحدااحمفيةضهةرااابموؤحبنأاكفىمؤتاكأكااابدعةاوكأسلسنةااهـحسروأظ
روأصلحاواالمدارساحفيواسورهـوآءررشاتتفضلةاالطثاط2ف7وزينقاصوطءسدحتدلالكل
وكيرهالةوالالغنيرقوسهملتابدارااخارمامنمخيؤخذهنذححاصأضتنعرطساعأسووسرقيات

الر3طنالقدمثابتالحربفىوكاناوغيرفىانيطواالكطدؤلغربانياااذءنةرواستض9اشرءلىوعاؤهـ

الطيرواصلواعيهاونبطسهءنمجئهانالىتهللهاألنوعنمتمهادقىصتوبةأسحاميىانححرباصليعت
ترضواأللمحاجلئاليةرباااءاصقطحواأليناطكأابموساتمرآنواالخطىوهءالمرتفاءلواللهرحمهووف
يلابىقنىذدكتيرامنشوالخاناتورالجسهشإطارفيواضراؤكأالعينضنىاجواسسورالمدينةباكألوأحس
سعالفرنماءأمسء4ءنسأسفىلوحصكتعاكتيرةووصالىكاكأهـالبألاقامنمثصغيردفىخعاصكذ
يةصيارالمصالدفغغةاصنطارىكزةوأحذأرمفيتملفاثمايخاألهـمخناءوصرمطرنمءلىةواالرءواالروم
كألللعةاطاخيراعاطظحسنوكانالمدءتلهعتواالسمةرحهااظغطهـذأضعلىدؤقدأشرفالوكان
ايخرلؤاءلىحريصرآنةالألواءلىعاالجاعاتلصلىاامواظءاعلىاكدارالنبويهما4ءتاريد
نجروالفىفارضاهمحمشعمنهكاةفلماالبصىواعماطاايارساالنفاقادامففرجوأنالبطعإف

رميىةااالملوكتواريخالعتاالثيرقدطسربنأبواطوقال1يتب4سادالىأوارشههاطحقةاليه3ماىواش
ينلؤرالىالعادلالملكمىطيرةصنلعزشاادوممرنجايشدكتارااءالخلهإمدراانلميومناهذلىاوفيهالسالماتبل
وعبادةيلهافيلمةوءظشلههارجمهورهئبعدلعلىرهوخماصليال2قد4متافواالنإللعدلكثرتحراوال

بهرتالامةفىفلوكانواخراههطدتأصفىلمحبهحلمننذكرماونحنرصديهوانعاميولمسانواحهايقوم
والواليلالساالتأصإوأموابالدهذضآفىوكثرههالطصحةمعفانهكان4وءدتهوغبااقازهدهدواببتفيم



نجاتوصلىا6أب

ساسةاالممطعرصدتاااالءوالوسةاصت4سلدقداشترادءتصالثكاناالسايخصهفثتصرف

حمالشسساحزطزإساولىةات5زلى51دوةولملهحسوهأتفاخذصاذلكمنالسذماأآتاهـاءواستةهـالفة
اروجهاارشهححد5كانكا4لى411ادخانوهالدهبمافىروببهاظشربمنوصخوفضةاوذهصاحربرمن
صوافيه5دتلنأساصالشر

اذادؤرانديئدفاقطوزرولورانديهألؤةزواذيهثكنمكلةاتوناروبحرصكانلنابدءشقصدقحدئ
الى4زلض4ابدءأفثذنويخان41أصاررمضةال4دتفىومولختصاالىكانجاساالمجاء
وكان51عنمبصسالدأبلعةمحهاأوؤخالاالشابأرفاععطاوتارجمفرداوبمصةشالذىنلما

اوكأواليوتقومطااافنضةسةباءوناممثاوصلىاجاءاالاإشفاطخاأورارولهالةالؤيإلملى

كأكفارسط4ردشماكانطآلوايمءنةاواءازلتءاحماحالولدام1حلتوإثوبسار3تالىءيرتإلةوالص
والترطكااصاحالءحماحأءطيناالءتضم4روواجممثذلهتزإطاخهةونايادزمنهاباطحها
إفياأمواداءىاناظسءذوالليهالىتهىذىاانتفاتنتكاانطواهـقىغنارأخومقال

تإلثزحمستدرلىالاابا9مونمآفألاليمتمزحوأنافسإلموؤانءلىهنانصومعددلهالحهملمصمرصد
حال9لاإلانته4رنروشاالكتالبئايىاكدرحالءنمبوكاقكالكلذأافلشياهـااخمطكاوؤدوهـدكاكين
يهأراذردانواستااحاورثورحوادبااسوفينطاصطالءريرةفىبابكان4لمت4االبف

4اليبذحذبالىبلدءدانلورالديئالة4لمشاسقآراات4تشتدوتقولهالىحالويرصصممراوثكاته
ثامايمراندهولةديدطفيرانديننو4اليب3فإيدةلغيرفائدةلاتوتعذبووتلعبتاخكافماكنتيقول

لمبإتافشعةتاذوةحجلوسنصسرباصناودؤثغرالفنحواغرااللووالبطالمباالمعبعلى
احارتهـاامسعلىاطنيكأشوهضدللةارانبدهاذفىتأءوصاراللهادإلإلوحبمابأيضاءلمرزمةناةور9

رباطبم3رازطاوانعطافاا4مربطأيفهلهارفة6ءوابتايرالمصادماناءلى4الكدرةجماما
طأقىاكايةاترااومداالحااذاهـلىراكاظيرادايخااللىعباانلصبءلىمخبثىالداواذفه

ألبروااداتامأءت3ءنكأةحاطاوربذتلبانلالىكثبكانء4ممبادالهالىطعينةااياالزوا
اينيرالراءالصاطاباالوهذدأمىاةاط4لهو1تشلبفلىالهكاندليلءلىوفيهلهالمالكلفالقرصاتءل

طاليمهـيكؤلملهتةووددطءتصهـبغةمذهـارفحقصبانهامةسعمنء4الهحملانهعنهو

ناغيرهاطووألالراىخالهدالىااللالقفالهبممامصكاصربرل5قدجاواذاثهادتفى4مموبدضاهـ
ديحاراصرىائةكأإسهإمدادؤجاءهاالىرحمإا49ااإتئاالافىاءومقءغوانأرماهـاءضوهانهؤقاللهأنةح
تاذطاهـأماليااالمصطىابناثيركأااببىنااذهيةصاصفىقيأتلمتياردجماثةأوس
حكلنيرارابئاركالدإفبأكأفبيروانالىغؤبةوألرخررزيرطابيدحموبنخالهـأبالدياد4وفبالص
ااانإلمههـرلهبهصباوأصابهءندححدءكأنررالدينحشطصتصهضوءانالىكرىبنبهاءالديخاءلىراداك

رناالمناوراءرظناصعدزلمالظامناذشأتةاصورنافكا5فافىصواكطلرهـباانديىافىيومامعهقالكنت
4ونحىمابهتشاالقدالقلتخماوراتوأركأأجرىشئالىرىاتدلىوقال3وراتيلتهوهوفرسهبرىفا
اهـفىلدكنروتدأزثوةاذفىءثلعةملثاللهءنىرتمنهاؤاتجهربوتطلبءنالجأليطممنناخهرببا

فامىثىالالظئلتطلبهالذىارزقلمثالمعنئ
ثات4فاذاولمجاءصتبحاهرالتأنت

الىالثذواليرالقرأو5ريستهووادعوالليللى3خيراصيصاللهرحمهدؤرارشيعنىوكانرلاالاكأوال
لمحرابافىلمحرابانأماربهوحلخثواعةتجااكصحيركبان
كافى4ةجمهفاالنالطاليتعثبليسءندهاللهءفرضىحنيفةأباالماممدهب4ءلىعارفابالفةوكانقال

وقىكنصافالواالعدلضةساتجاعجذدالملوكىفيواكالحقيقةوءلىصحرطلباالرحهوأسالحديثوحمعشئ



ورينلدا7رأخباى

الإمرفوفألجهبطنهدهمأهةليةاهـكابذكبل3خهئمكالؤافاشهوغيرذلمابسواوالمنربلمأصاصنرماتلىا
كيرهبهفاقتدىوذويهاتبهاعهبنلكوالزموزاهيهالشرعمعأواصذوقف4بدوااللهكأجماةاوالفيءعمعروفا

فالالقيامهيومالىبهاعلحرحماوأجرمنالهكانحسنهتشسنوصربئدؤايهمأصرعنهم9ظانصحبواواسمء
ايمانساللهفايذكرفيارحصيرةوالاأل4تايوخسمحةالةأحاالمالهبارهدءنفيهيففائلفالفان

نواوتصعلىتدحموصلم4عإلللهالىونبدازمانهفىهدبنرادوسوهكلكهمعالمطهااهـوثكللجمادبنا
لمؤالقلصارهدوانماالدارإهديهتسبالحقعةوءلىواقإالىاامالفو1صإرباحرشخواواط
يزكلمانهعدلهنكاوأعدلهمبرةهـالملوكسىأفانهكانوأماعدلهثالطدءنملمزالينياالضاحةمن
لوالموطيهزيرشواباملثهاكابالدابمللهارحه1اءااوليوالعئمراسصوابيةكروالدتإإدصفى

سارادحونوأرثديخاهـحمسةصائةصيؤتصفءلمالكاسانعإلءويمحموغإرعاءصرمتودثط2إوا
عندهتوالصالقوىانكائنامىالظالممنلموماظاصفواحدلارىسانوحبرشءيرلهتؤلموعذا

سارأميرفالجرم9وجبطالىبهاذألخاو4آلسهتالهكمدفولىولىهـماتاكوىكلعإستوصواءسهالحقفى
مخرسنفصولوث61ءأححدويرفءةهرهالمصةإصالئهميعانهكانعدلهومنالهءرحمرضاورقصكرد
يهايدهحرويوىاتذاساالصسبرأىداليقبدصصلمكانالالاداخسااضكىهاميأطىلهات

كقصطالحممجاسالىلمجفرهىماةالالمذاءومحوءةادلإ1انامعلىل9ءطلهدصاألةرااروة
حافاقولهقانذكرلهغيراطمةقبلذجمالةوعاالرجلثذكالاقىفهيءصانشءإولتادا9فىالةقااعلى

عاءكامللثبتاووصاكهساشساانجاىسثبحؤلطغيرىذحمعممدكهااخللىكادلنجاةاسهفأوخرمحائدلدتائاموأ
اكأوااشيقالواالقاقعندىلهئبتلستوا2ءىللغابءذزراوصؤءإلديورتألالهاوق

لئاليظنمعهضرتواغاىعندلهقالنهاأءامدوروقدكانتسلهوهخاحمهثررطعىاافاثاهدادهوكد
وهـكادرجةنااالخكايةإلافواالزالعدلخكايةوعذائيراالابنفالله4وهصقالىاطسانفثافاط

إمدأضصملكشمنوهذامستقلتهس4فنةاكالاقللىةاخقادهؤاهـااتربماسلنهادفىلتامرلورا

اللهرضىعروعلىخلهذمينلمتهامنعةابملحمامجاسلىاكىالىادطوتادفةلىواةراقىقوبزصنهفي
يبطاهرقربنعبداللهحهءتابميروالتارغف4اصاذثىكانةهـوورخصراةآلىنحودلذصالئم
لىالمبيأةدمماصاتلىاتهللهاهرلدكتلؤراانلخنىوقد4إلاشواددعخنمصاطتأ4اإ

اللهرحمهوهام4ءبفاكرعاالحأآبالبابولرسانواءإلممجس4ءبهءاطلؤدآؤالتبه4ف3ما
5يألثممنفوص4فبماخراجواسوسثاطنبحغبربالعبورمنمنمهءرمارفطاثادووحكا

الملوكطصلعاالتىلةالعقوافابمنثرومىءدلدانهالىاشالحورلسالهدكتءاءظ الى
اشرعيهاوبةالعة4عاقسعمةامةا4اىاءكأفانمخاودعلىلئمماإظبليحممةوا4ةتاارءلىعتذدا

لعقوفياوالمبالغةلسياساشذةمع4شيروالفىداشاك5اساكءااذاجللهاحدذغير
انهيهأنقمنلىوحكلفالرهـاطاالثمرعاعواتحدلاإجمدوندلمةاإوحلسعغمعلالدتزوا4ذبا
فقالاذكأ3جومنوهأرسلىيناىكالالقاتانيلف4كأألؤ5آبمدمافيمىفزلاطانةخزالىايومال
فأرسألصاحبهعلى5داالدينكاللىاعادتدوادهكأوامص4ابدذفاصالالببتوالاالالسلمالااذهـ
ينلؤرالفدتلهانهعنىووالهفة4العادلءةالمالثاذاسألوفالنالالخزاالىرذهالدبنكالآلىاطشانذلي
ينالىكالحولذصواله9باكأطعلىالمالاءيعادهذاكقااأوقالقىابالىزفأةفرآهأخرىةنالصنرا
لخاصةواحلىيقأطالجقةةكأدفرفيأناوأصالاطااذهـلشتهدرعلىتةأيناللقلءلأروقالاء4اهت

بدصكانزسانااانصكالوهنآلمجاماوهـابعدهوتهألهعدومنثالادواقوالليعازمالىللهاىدن

هفشارجلهذااالجنادءلىشبذىتفىفىطاللهءإرحمهجمتلؤرامىءدلرأىاطبهااماوأغطبس11
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طامن4دفسوماورأيؤناينياؤراويقولوهـبهثوشقوقديكلوتعيثإسوهولقلعهامىمترلفينصلى
يهأاالوحرالىاطلوصخروسبكلوكاهمىتسالمماالخلقمنومعهينلؤرابهوقصدشلكعدنايس
4مهواالسجمالدينلؤبةرعندوءلالرذلكلىاذأرسلدركعنواالخرجةوارءالبلدحفظالهقيل
خابعدذعدلنيساهـءلىافالتيلمريناصصالحلالكاللالؤلامنذاثنصفهوأاثسثووهبهقابهطي
جمنافاكلعدلراادفياندالهسءرهؤاتدطضكنهعدلتيناه9شىوكاطقاساط5ذاهيناصالحقمالموته

4ءقاااطاانهطالغبسودنداراشعدلوحماءطفءففه4اراإفياولءناللهرلؤرالدبناالثركان
ياصاسددركااكالهوعالمرلىأنصمءفووميرءحهكإهـآواهفيإفيتندينسدامأوفجمؤتاأصطبماموأبدمث
وىصابمثرتطرهأرءقرررثورهطصمىمءلىرضواصىدءتوأكزواكاالمكخنواواالكافى
ينلزراالىلطاطكاكاسكركوهادينداعهأافءلاالزحنروالؤدمءلسسمحمتيكففايناكالالى

ءفأصااحمترراانعإواأمالوماظكأستأتابلدفياعأسلمادللصراادايخسذبماص
داإسبمابلارالهدارستتأكنووايهتاذعلىكالبرعادىراهوالكىرىوببىرباالارداهذه

حعلىتذلكولوآفكاءحالىنىباشوارت4الءاطلمراحصاثااافىخارءةهذيخهونمبمنلىاوامفا4الصلب
أيراانعلىءنلأسميدىحرالصءاخروجازقااتاوافىظاساذاذاءإراتالناسانوالهفغاجدىمما

وأرمهأضالمواوؤددءءااهـرعآلرأطحةلعاهاأصابراوليئاوىويصأااظأتبعينرلؤرا
9الشاسرفىاكوكانسصاتهـالطفلدكتلزرالمىدللكلرااحرخىذلماعإيمواوأكنهدهم6طص
دااركاللؤرالدينقفةبنداآسررببمسصالأ5سءضدتبلىءكذلكءوإهاأةواى2الة51وعندلوءين

ؤت2تطكأالىاكدلتالفيارثالالىالكيهرتلىبأللارر4شكأذةيملفحداثحسمناأرىا
تهـآءتاكماةييادذهـلىوااغأمادلةإادذلىراذحؤتر3الىانجاالآعندناحضورلؤممهأنة
وعدثررقهدالرواءطوبةزتإلغدحماردإقيرلنالدىداصعهـاأسذهـصاةاسمهالى
ياواوريممفيوأرباطاسبراأالالاحم4االذالمنفعدبميهراقصهوصوأمافء4قال
عؤحهماساءبراكاآثإلهـيمتذالحاسلاذبصتوبكانراءمضادوآؤآلبأموراالء
ذواصإمباسض1مصصانءنلءولمإثشكولى4اقءاطفبزفيأسهـاةهـاظحةيرواءلم

ورهبهاوااهدءااوةليوذرساريوةكرابكأءطبمنوص4راسحارعلىثوكافعليهالم
زذاتربساطتذااوبرانبرإللهانااسائةفآيمونوليطويمن3والجوالقىىيدهائتودانيىا

س3تكمامالومامهركاطءألمددطللمحفشتإخاشنمولمانوهيرإلةشراالوينثوكأ3
امتدطنلثكاقيوالىلمرمالسوباكةطرتالىدتهلىلطإالنررلووهـاألىالشه4ةلةاصابورىاني

وءداريهـطيافىدكقالءااتوأتيفذءاداالأيىاىالكاثلقإبااوالبتا
اطعالشاالدبمرحمههكانالواالثالهوىااللهذالتيرمإليودوالاثدثمنلى9اهلهالكأد
لجوجمنماجكمعلالكهمماسارأفدوءىابهدءوإماكهشماىوااباللةخؤلهمالفرعمعلخداحواوالمالص
زاهليؤاوكانصاتوراس4دءتإركالالقيإوفىء4حشزالمانهفاروباحباالرءاءلث
رصشوءاطريقالمكسولل4منيهالءواالارحزاةرالدءانلتهاسكاعلىلنىاغقولنوس
صررلثهلهتبذهـكذالطاطلمارأيت4دكأءيىاليةذطاضسجزيماطلب1بالحومسهبألداالمننالأرادفبذاامنها

اهرينلؤراتوفىثوقاللغرنجالىعدناوسامحغاداوتعضاطلىااخابكألفلتأالسبماعلىاثالظا
ةءرعظ4رءاومونموالملالدااللصخيراءناتداالرءدةاتولىااملقرثالطغيرهذاكيرهملكو

اإولدلمفوت3دهـأتوفىاذانمانهىنادهمعأكدمكلكاناالراءمانأوهنقالرض4واسعاليمنوضق
االأصصولة4صاقااةالعاؤالر4مخيراؤتنوانى4اطتبذلنةببرا3وافانكانعايهاعاالفط

بهاعظسذالتوكانايهادنقاتلصسوالداولدءناط3لمألكاأذدحوونفاديةاالنصبؤجم
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صبهحرصسخوةهموسالنهديوايرفأهصلىجضااحماءاتيضاتاوكانبراطاضداهدهاللصبرئةالموجب
بمنالنفيرفاذالموقتمخنصولةوعددانهـ4قزهـءيىصاءوشإصرءلىةانءلىيرلان4اءؤاالمص

ابوأقالطفه4اللهءسكأىصدقفدوالالماالسرءلىاوهـالدوالعددمدداكاءلىاالصاكافةاجنا
ثيرذيميناساظاوفالىاوديط3صاعاإسالممهالابالدفىذسلوأحماثألالا4ءذاحافافاغلرأفعلفي

اوتيرزرونجعوثوبارصبئشودءوحمصوحماتلبؤنهما1ءاوشاتبماماوارءرنأسفيانهذالتءلخيمءت
لبارسدالمكاأيوبنىقوساظحالهامواللىااءنعاحمواخرحازااواصعنموونواطالحلةامن

اءصنفىالخهايةاليلاواؤعءالدفياايخألاهحسابفيوقيضصواطافوءيرهاكودءمضشوحماه
منلوروهـاللهررالمالاتاالى4عاجواطنئرتدأصءطذنركقند941ماءلسنأومنتقانوالى

اتاعمادواركأبال6حابىءنأىرلأاتباذاوألقاللااذلمنلخاذانافزلالحينالص
لمفاذاظلمالريئانهأكأحآغلبءلىالفذاتاوواهلرلمبامعابوالفاالوكاتىرفىإندلم
صرانعاءمحامناءليحامالتةداأوفيكألمارويألكىءنافىحهغإةهواذاومقالالعلىه4عااالغكانا
اناتتيمارالبوبىاأوءيرهـامابنرلىمذصمدةاتماحعالجرانءطاغيرهرئآوبر61ءوأكأهـواهـابشأحص
انمؤااوذءاءلىءلهحلماورىباتاذرجيراطكاندءخايمصقثاهارارىجمارصأليا5عرااومنالداليث

شاعحذاكألموانماابذاأزمشعراا49زوكابعلىتوودوات3مىءمخاووقرإيناالءلىكافةتب
إحزوحؤهأنإسحاءواغانشاساواللهقبراءالعةياعءاةامضالىءنتهاللهقذرههلنةحالعامةءلىألنة

ىذررازرألبنىورالحاذحاذنصصنمقراءواااالكأدت4اباجتادنمنهااليمنعيررو2اليةالدامن
فالمرضهوس4اليجماحافندزابوكالينراءوالمنضةالءلىهـورالحابأتلةحصيماوقدالسغيرهلىا
4يراجاءنهـوقفاكابفلفولهقفىمواالثو4فنهـسلبباسابشسلمربلله41رريندؤراانوروىعطكاأ

كابرموكأبعفسأسفىوقعللهارحمهاررينزراانحرةدنائاتلأفبلغنىوأعلمواللهأعماى4ارصفاصسخع
لمااطالتاربعدمأثكااءدأمىبناورلزرالىوثماالءظفدائهفى4تطحءلىؤةالىتاللهذلهمرنجالة
ابهلمألئاليهليألاقهفأطلىاخاراللهدمابكلإىاءلىاينلؤراوماليناساالىالؤسرمن4فكان
حينبالمساهـينلىطتاللهفطسامنبقبهؤفأءلمأارينفئإللمغوحمات4أحشتلمااخطزلاطالموتى
اءياالالمالعوءانارتابماهذاالمالجمدالقاند4ريرراكفبىكىاذتراومرتداالةوهاشاتلهمبهع
وبالؤافاومأءواتفظواساىأرقإىافىناتطاطاأتوفيساالابنفالنكئمارادعىابمتالنله

كاوم1فةصسامنحممألوخوالةأليىاساإيىهـارقالىبراجالىنخاأليفيرااليردوامنت3محاءفثا
العالؤيبهلغفلمصهمنةوالىاطوات3حذرهـاخاصارؤأخذاكلواسأدادالعدؤأواراافادلىوادالطءورا

ووقفةوؤالبالدفجميعنتاهاتواطظإالروفيثال3ششحاوأم3افأكهذامنقوسامءرنم
موللسطديهمو3بزويةكأررهماصؤسثمجصوكانةالصاطاراتاالدمحموأدزءالىكاثيرةفوة1عإل
صحديثهعايهويشبلارفسبممعهءلى4او4ضةةو4ءابةحءذبلهيقوم4لصاهمررأقبلأاذفامحشاو

لبالداوهءكخظرذواالمجثدعمحبموملالحظوارقيرواكيمظقكلاءىطاوركاأيضايغعلكانكذألث
ذلكعلىدوخهمؤهاأصيوكان04اوأعلأءلىفىعندينالأهـنىوباباووغيرهصحراسانمناصعةاك
وبلغنئفاقدؤبهذتمناركاملواءالمعصومومىولبااناسالمواءنواذاتهماخ9دفيهمعندزايقعونوص

فىلموبانسهخرامنخقدمهداسةنوىفىالشا4بالفةابورىالنصينورادقطصصاءكابراالصأىنجان
زلةنمرصتةنةهبمولطاناذيا4فقالريندؤرادعتيومامنهألميرفناكاأذمحسده4اليانواالههكرا

لكلثةلمتاووعةرفةنةرعوليستدكرتمامافأصيمبدفاوانتأتاليايهبوالعلماوهىقذص
واللهاكقعلى4وومعتانذاهسيماتيئحملأاتمأذإلعدمصعبمميالأوأناغركءيإكءن

لوالغههواالحسانللهثيرهذأواالاابئفال4كبمفءؤذصؤالاوغيردإكرتهعدتوانسل6لةذذزكأال
لم
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فلينةصاقكاهقهاوعلىعايمووؤفديثاطارإفاداثقابدوفيهـهاكءلعيوناعلىتصانيمكأيىلذا

رىوأمطتالتبم3الدتيثاءيخافاآضيرمنو15طءبزداىأإلحديتوهوآؤلءتإرةوقوفاغالحديثبعلم
طالمارهذفألقرآنااقرأبمتمنوءلىحاإحمهووزفااحدبماءإتأوفيؤزوااياتراابيهممعلىمءليم

عةشهرتعصئاءوسىرزطخمةهذاوهوستاوثاديهةنررارفوانشاماباعالعارفمبلغنىاليهصبقيمص

4ابءاتأومات4وورنء4اليتءلامالدوالاصاوالحمتاهرافشررمكفيهاءليسيدهصرديارآالف
غيركلرففغيرشفىاشدررزحلكاءدصاراوحمابع41رهووة4يبماتممضاوأذأل4هارتوصنجهـلةابألرن

مراسءعأوكاتيمطدآلعضالىءايئبطساددواصعأجتثااوسالهوفاشدخيرءمجبنحمالملهواجغكف
إوارصأيوبيناهـانجماإلجلىسهأصرانرءلماءعنددأءلسوايسوارعبرمالصغرءغدمةاطبوظائف

نزيتسواءندهتأادذانراتمانمكطهـوءايهاكررادركاصنرضارءرهشداتديرطمغداهمنوامايوسفالديهة

قيرأوالهأوالو5ء414لءادادخاغاالناءرساذوت03ءتادذهحندوصبالةهمأصانالىماز
قمألءهؤانليتزثمألشاأىاءان40اليساكبوا4نمطلى41طسولدلدوكنويمثمىلهومدة

4اللهءالىألناللرسخاصىروهـفرو4بماسانوخاوسءاامفا4نعوامناباكاذاحقالاابيمات

يرالصاطحوالوايواكحلمااال4تدليكر4اسطناوفىعداالحرم4فبنآفىاءالوحبملمسسوسلم
ضرصعنهاللهىرشمشقىكراعساابنؤتاطاانخنىاذكاذتررؤلوإالدالوقصدخهاداأهيفاورةواكا
ضعذءليهالصماويهحلوسابصنبالىفىرسهـاالهـ40راقثداءلماثااديهأيوسفصالحلمس

مءاسلمالوتينإخلىاالفءخفالشدادواظاناهيمالذبنلؤراآبكانينكالدالحرحصذثس
علىوسفيهتاالح4سفعاضلهءتاماااوركتالمرححترهحاوجألعألااابلىمذةبقومطفه

ميموابدئماوالفالى1وخرس9وؤةالىسمجاشرأيخهككتفامكاىءنهنفتشقهالنقطاعها
ناةأنفاذافكامراوضاواصباجمزحلؤياهـاناؤسمرطءلمى3إغفكأكاصيليرزرالدلمسنحؤصءسوقدكاباو
بئاكالفظحاأهـاتاا1دغطاحرتمبرمهسواهالوإبألىااألربخالمةوطشخعءواذافكا
لهابراءطنبمفادنأتارلاثةبرأدإ4ف4بوتتالد4رلهوااكمانتا5ذاالثيرة
4بدعفسبابطإذذتناعامخقدماتىوكأاطففيارااش1اسءظااحمقكادأوالاهـاليم

الديهةا2لخفألاروبانمهصعلطابىلم1وارإؤخاصاءشحنرقاتؤخولويتسداثويبالغنوص
لماوددزس1درارهإتنقجمنآدتميمبورتثرصصاالاانيمرالقلىراواقتنهماعضهنعوغ
رجميعهبا1نيبدفهـابحهةترأحصحارا4ءرأرضألصابهتازهـاخإلحذ4بتثاءرارررتأفاكزاتاعه3

اللهوإسرقثالماتانالىاكاوأثاماندحرفشثردكشادأءتآالييإتاشنا3اظدزصحزاذا40عإلوزدى
سضةشعبانقشدتدمافاخماارصبرقاحطابوااسكاااشاعكراساؤاكأخاكرالبرالىطعنمصارالىا

الوعسعاحهط4ةوؤراخؤعزسدبنجبمينزشرااشدفالأثااولةئذكالوخمهنوتيناثن
احمباوأنترأموأثقبماهموأنهلموكاأءفلؤهـاارلااثاكطعدهزىاوا1وط5سمامصلالاحابألداكان
ألمرأفيالهمء4وأصموأقدرهـمراوأؤمرفىوأطاره4واشاءموأموأزهدهموأعبدهموأءد
4وعالواصشوز3ءفاحفءالعنوصإوالغدعمرأآقولى3وأصوأياموأؤفالرأموأرإأهـ

فروط4صطفوساونوا4مما4وءتجه91وبوالكلصانهحموايباطددورفاءالشهالهوؤغعادال

وبةمصوروغمشمأمونهمأءولة4ردوكالحزلمننأثوأقىالهإنرلأمترهءإهولىممتهوأواصقيء
الحره4والمضصهنات4ثلكلواعدهحصاوالسعاددةرائدهواررربءلثااسةاممسوامهوارياسهمصونال

روحمثنمرعواورىسخوزنداروىيسالم9اأرظىسوأزراعافافواالسهصافواالنصاف
سوقوماللفصوقوقسشولقىنحذولسكوالثهر2مضيدوالتومعزولئمؤامولىدلوالهوحهمموالحم

عقاثلهالحىفواساها2افاسفخفزابلغفر3الىغابوقدأمثاالدهـالىاالسالمدرونقأطىساو
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عوالىواوفصحبضوالةطبمصواقخىوالةبرامراءواالاهـبحفىسحثارااتباحوأث
اراميعليهمالهوءشطارصوءكاومنهوعفئاةك2اوسبالسامالمبالداالسعلىكيريامأفاتللفرنموص

المدارسثمهلموفيارسالدأالدكأوأحيامعالمماعنوحاحامالحغورمنمآضححادسلىكاوإجفأسرهلوكام
وفهاقطضانهجنىمنتيذللواوأدثوقزرصروفهااوؤوز3وبلدكزدافىكأ4الصوفيكاخاتطاطوأنشأ
فكافتالتطواظإطارباتر3ااثوضقازفياطحمىواراؤقاوأغىادقواروالحتاالصهوأب

ادكراادولنهاشصالهاغواحماطخثروأخىوحواهـغاححلالىذيوكنىوحاخفالفتضائلحنحوفت
لكتتيدررالوهلتاشةاساسوينوتحنةهـضهحوادآئناة

كاولشواسنامفاراالاوتثفيةضحورة11وراهاردالموكافوالتافرالىن5ادأكرنرراالسنةصذهو

فاوأصفالأكاجايمقوتءإطأالش4قسمنلوصيخسأاواظنريئابرىمأؤكاهـاماطةثفىلدخلما
يرنزادادثحاراءباللىالففيءلىف1تىزسكلناهـاسرونشألفصس13تببمالداليصعأدلبرإمناتتبيم

فونديهتويسألهمكشءنزااللتأهاحماعةءسلدالصدذ14فاعادتهنتديارؤتألصنالئينعلى
بلغهالدتةدالأحزفيسهرمنقكررأشانمتهبرسماومغداىمنبماهـفيتمتلحاامناءاوارهم

ذقصاهتفضلوباتور4وجماياطهشآكأالمهت44وحوارنمقصهوتيمسا5سذيحىطيىأئأ
إلوالكثيرل31ال4مةشئفىفساليض3انفانالمرحيوءلموكأدارفىهـ4اصادىيموأكاماكانئمراخراافىبه
الباححاءمافىوتفذمجوراجدالمالىرةطعفىيحرفوتالقاهـكأوصححملشسل41يخرجرخااذا

بلدصفىقاتومدبذكروقرتتغلتوواالوقوفالهوبهـهذألثرامصفأمجدصئةماحلىناففادمثق

أسرارالبلدانوبمانالبسهاباتصنتءتخنىلمرسعلىلةادا4أبمتررتاكلشدرأائاباغوااتلااللط
وواظبصبرورصغبوللنهوءلمالهـلطوفءسخآهـاولهنبارااالترااذامبااتالفارسءلىإواأءداربط

ةىالنهباديهأبثالشءعمبروأتعافئواوارآلألالترلةثماسىوابؤعىأوعاظاالسعقدىعلى
كافلهصحهةكبراالالمجيبأيادعبناربغداتشوو9راقباصهمهذواعتامائضاطهسكةبوهومشغوف

شوروبنلمؤمناعبدارربنافضهـحهشاانكحبماهنصه011رذاذ3ولؤتنامكل4را4وعغلهوشماافبرأسبوح
النصتعزلةلمحذوااسبهواوؤلمحؤااتةابينزراتفأصادالشاكثوأبركياماالقلكأجمنوما

اؤساتواحألءوراالترأنتارتورىرهـاداابنينااثكافاتلررت11إلتءؤ4الرصعنوصرف
للفيهصلمابثاثيهتافىدؤرالفياثللهديواوصامليائصرالترالمواوأتبمادلماكاللشرثحهاعلى

دقلدتدحملىقوألناوتىحرفاحمتةءلىالقاصاس3شرانيإنبوشزواجوفرهالحاعيئا
النغوروضخاالسواركأنأء4سذيبأعيءاواخفهوطوخرااروتهلءتافعوروبالمعيتصرفان

ممهءسهعانهاللهبةحمدبنجمنالحسىتيمألزالدعاومورقاتلىاخهفالواصافؤنادولتهوكافت
وصلمعليهاللهلىالنبىانالحريثأنناء9فىفىريثاءمىثاعتند4اكأرااساللهرحهالقالممابىالحافظ
يريفيثلىالمدةاوسعليهاللهصلىاللهرسولنسوشال4لمبمتيعرذااصيئدؤراكستعاداسإفافامتقلدخرج

الفلعهتسرناالغدصرلماكانحالمأرساطستيمالخمدذفعلىمذاهـبئاةدعاسصالىا
ومومتقلدقلعهامنللهاحهرلديىزرارجعهمايهيخراوضناةانلمالصوب5لرونطعوناينتفيلناسوا

هذهبمثللمواللهءايهلىصخيىاالزضداءنجفىفىطألةداذخاالمةااالذءلىءذ4فرهكذألثوجميعسلسيف
نيبغيرذللظنافاوصمعلبهللهالى4عننبماعالمابلغهاشاهمدعواعنندورذرحمشفسهخهبللمالةارو

القيسراقبنكيئاوزيرمعوفقلهالمنابرورأىعلىعاءاهاكفىالفابهباسكاطأهيانهبلغنىولقدنى
هذاقسرهناهكوفالوسلمااسقاطبةدصأميئماعةسضي4علصذئكوضثيابهليغانهصنامهلشاعرا

اهاأضجتماللهواوقاللاخاساهنلتاسذالصالإهـأدانبهوسلمالعشمارانمرلقول5دغنوص
ينكفزطخردااللهرحهلؤراديكانلهابعلىمءن2خذهامنهاليمبذليعتنرادعدؤاالسالمجهفاال



روصع31ناب

يختارنجهاقزئغلهةررأغلظ3لغاظعاثهلتنالهاواادهنةواعهلوغةاشاولولميراالساشالملىك
رىااربنأبىبنلمنعتانطابومحهـعظواأضاافالاللهرحهالمستوفىأبنادينلنرفاربل

لسببامئاللىراخساقحتزلكلسدبنحيىدؤرالىلىفراوعظيمقجوللهوصانبهاووعظربلورداواصمطىا
زرالدجمأألىعررةصدقةبنءدبنصصيىلهسدفهارذهاعليهيقبلهاغفلممالمىلةبمادينوأقذلهةاخزاا
حرشىهنلغظصمهانهالفو

اءتمورواتالقياهيرمالمغرورطأيوقوفكمبل
زركاوماكفاحنربأنمسلىرتؤرالدبنقيلان

محهخعرطاخاظالماأسنضصنوألحوراعنشربأتهيت
ورالحرامتألاتاوعايناكغاتالمدامكاصاتلت

برومبمءكؤاوبلىاالىقلفااولاتماذ

سورسبابررمدايومفىوأنتلخصوماؤمكوتعاتمت
دحقبورموودالاصيقسنتوأرونوداغنكشقتوتة

يرأاالدامالوالمايرراليةساوليتاندووددت
حقيروأنتالموفعالمفىرةبعدالعزرهىوبقيت

حيرصسامالانئاوططفلةيابايناحزالعررتوحئ

رالىءكورابافىطدارسلبكويسانارضيت
جورءهيوأنتأبدابقربهواكاىاتلتار

المعذورلمحارلعائايومبهاتضبرجهسكءكلتنة

للهارضىاتآغمنتالئاالصواتالمظالملكبطالافاناطالسلمحركهاإباالسهقوىمنأياتاال5هذولعلقات
عراقاسماباوشكاللمطالبطالونفلتءنيهسدااالرامتووفقبسببهواثعظاالعظعن
معنصللها2ريندزراأنلفخههنؤطعتصنفهاذىأابيخالركأبددصحراأبلتدبناأحمدنجاهبةابن
احدىصنةالولاثحهررببعاحفىوخهاقلهوصعدلصدذعليهاتلجحبروةقلعهصرابوهطفصكلبسها

ثيرةالطذفىوؤحلشبانممغلرالبدحاطلوألجوراورفعلعدلاتفيتلرالىاوأحسنئةوخمينوآربه
بناعةربنللهمنهمأبوعبدالهزوااساءأجانعةبهاعنودمشقمجلبوحذتبيدالغرنجكأنتلمبعلمن

محصيروأبىلحسنااتالبراتألفالحمدوأبأبمتلجوخناثمنعهبمعدهروىامحرىادىلسهكديرا
نصربنمحدبنوزيرظاطفيةرفتءلىووفألفىلشاالتداكابةبنسناطعدفيعبداللهأبىفيعبدارحم

فيهماماجمبحتةحورلىابينوورقةالىرأسجمأءأرردؤراوابهاصوينتررالىاالكيسرافكبمنجاصغيراا
اليقولصلمنابراعلىبهلهمملدهاصورةلالخبانيمشفيسزنىابنامنلبلرقعةثمبللهاروكاتقال

ضالدنجطورذتاوشةلهلحاهاهونحالفوعناكأنبصويصونهنيهسمالهالخطيب
وويهووص4كأذاللىترااطاباطنرفا4تموتوذزيةنفسهئلهامابلغهرينالدافىلمولىقدراللهاأعلى
السلوكلهيسهلوانوالديهتوعنهيرضىبانلىتعااللهالىالهشهواعاودخاءفاررعلىالهلوكوقص

لثرظهازادداالشرفلماعلىمايعرضهلملوكاىقديررأشئعلىصنهاوالفوزعندهفربسنهورضالىا
تممالملهيبتكالحاضعخكرالفقيرالىعبدك4اهماورطءأراداالمنبراذاعلىطيبلذكراوهيلن

هذاجيعهفانخقرماصرأميرالمؤهنينسبنآقزحمودبناءملةاااالعالءديخئارطلمراامبيلثقوئداتجاهدئ
صورتهانجطصىاهؤرضةاضلىرأسدبنلؤراصلىبمتعالله1شاانواحمىعلىارأىوالكزذالواليرخألال
بهمبأجيدكسا5لداعظيمعلقاآلاكلكالالفرحاالبقالمانجالفصالالمنصابحلىألبمدانودمقع
وفقهاللهمأنمرااسدااالحقأرهعاءاالكمنبدأباكنمةئآضارفالبالدحممببميعالىحتىنسيرهزمغ



وايخالدا31بارأى

الميداتلىاسونعصأببنيناوثفيوككانمأكاناوعلوراويالعادتالقالوالدهـثنىوحدفاللجنصىاذامن
وطغشئأىروابالندانظخاوقالاليتتادناعايهحمظاشصوروانلتءلىتبرحهدناءارأبؤلاو

نشيئاالمولىماقىكواللهسونعهأبيهأبنالئرفوقالوابالكوالفواءةاعاءواطنردؤابرمنأبواب
ادينادؤريامأفىرخلىال1لىدالوقال4تاالوخدسبقهرازلفدإمدالحدمنيزكوالهالوقدتالبراأبراب

تتدطنهالدبهرلهذينلؤراالىكاخابضبخبذيمكنراالاوصااصوابملفوابماتتاجرهؤسحلبلىا
الخزانهالىلطاانيرفعسصشوفيمتعثصرءهـهووله61إنمارأووودفاأكتسافءثووشاجرهـربهاءظ

افتهأمئماهفااولىوأماالله4ذرالميتأطترقهعلىبخدتيتالخزالباقىاسكوبشئ4ضخيريرضىاتيهبرالصلىا
ممرنجااروطجوحذئنىاأغيرلؤراديهتكايةءاطذدهـداختنىوالالله4فلعضااوأكؤاللهلطاوأما

واقفينءلىأالوسنقريومادالكنتلناكلادماطنماذنجتطواةاتكالءعالنورىكأاذحسشصيئةسنقح
هفيبناصاالرمقبعهأتجتتلوطذءاءكأا3ءرءتراسواخربالىتتزبىرأوممانررازرين

قلناشئاضالفقلناماتقرالنماوكال4رأسرفعكاأنكات9ديةرداائرؤعائدفىكأأىقىىفماو
والفىافغاكأواللهفغالصهفأو4عائكفىشلمااتويالةموالرافوراطاامىبضافقاقواللىافء

فبالتهبذالثتالمطالهفوأظوأعواقلىأءطإيخاءىاااإظيمنأومفيإمدلذملميناأموراامنأصوليه
اآلماهاوأرةالحهاالوأءأطةطهنكأوخآاسفعقيتةدإنالقىحرامحمكاعاضؤفيلىواعليم
انشهررفىةذكاستيخدؤرالديهكانفالكأيمتةحرابنفوطصاسلىاأبايناذبماتمفاءاكأىاتوس

ينؤراكنيوغيرذكرقاقوايتلاكيهاسيمال41لبازةتنذيم4ارطةشيزاثاالراعخاثيطابءرا
أعيدةوصلالهارتلمانورارينوكانالاألساعيخاثاأمطكلاالهيأصاللموصلاقدماذاوكانرعايهيفط

حافملنؤابكاواىةالقاالبرلوانيهلقاضىاأصادااثحرعالبااثالجملانإوصلاةسكأيمين

يمينوقاوالال3رادولةأكافىتاكءيماتوبطةجاسبالىطالانفالرالمألثبخااالباص
ركئلهوقاتاوركتدؤراالىتفلووالصلباالبالقلهذاشنئبىءمىوالالغسادواربابرشارعقد

4كرواوذرواعضضهـصاليهربمخبعثيخفقوواثذاسءلىمهأكأوالااهـفى4اليآتباالأالمفتال
اهذكثلجاسةسدؤعالىمحتاجوقدكاكرواكألطراووهـاخيهتدلمفصهواعارلدااتلهوفاللديندزرالىافكاتذلك

علىكتبكابهلؤرالدكتقاذثملببىءإنهدلهيةرافىانازذمالأواذاضبووصابطاالالخاء
طفيلصسلهتهموانءعم2بمارعهوأعوهـةيكلصشلهموشرحلهخهمتودوأءلملمقاطخلقلىتحااللهانرهظ

اللهشرعهماعلىةزالدلىاةاطكؤطلهـنرلحةاتافىادزةيهسشئهاعلىنووء11طفمكالااوجهىلء4ءرش
الىالملكوكاالىآلملكارإعدكاكأبانضرواوثالبالكلمراوأالموصلأهلاألاتخءراهحواللىحا

اتوكابمالمرادىذظالحالماماتيقولولىالدايعنىمقلدحمعشوليةدلرالىصبنيبقربنحفدوءراا
ونا3عهأبىبنينالىسفشاثيخارتنصأنوأردناالمذهبلىامالنكتكرادالرالعربايئفتئاا

فوزارالبرجماةوكانورىلنبهااصلقطاتحدصهتانوأرادلمألفرراطظاعلملىاالمناوصلاشداانوص
فاستدىبذالقيؤراكعفاانفهبينةففووزحتذألشابببمص3كهلريافوقبمماوالدلىعاداغسذالمه
المدارسأردناببناءمانحنلهموقالداعنالدايدابنمىارريهتمجداايهموخرجلبالقلعةهاءالىةفياعةطبم

لمولىاالوقدوالبليقالمجسنلدعرئىاكاذوهـيناراهـراظلداليذهدمنلبدحاشوداالنهـئرالحم
عاهابهيعافاستدبورىالنصديناوقطصنعمواببنلديناونستدمماشرفئفتينالطانرضىمخنينلؤرا
معيدافقيهكانخطعامنوعلقتأقألدينالقطبفرىاكومدرصةارينسفونالمةعصصأبابنمدرسةوولى

قالسيرقتصرةينلنوراوجمعمثقورددممنوكانشترىالاتسبنلحسناأببننجةخأبرالهلهيقالمجلنظابا
اليطلبلظالهةاكشفلرعيةرارالخظهـذادلدارافىيامأوكسةأيامأكأأرباالسبرحفىبقعديهةنورانى
االصلىلفىاروءللباللثواباللهفاةصابتغاءذكوانمايفعلصحزانتهلىاحقىياددراوالزوالديخالئادرهافي



ينروضتا41الب

حاوالهبرةواىة1فانحما4اليقصكاتراواليهـطاطبازالةأصتاء2ةطءوالةرالكإلبألميو
حدلالفوىولىأللاعدإاناففإلسفعفاثالإتاءحكأأمتالتإلغغءبأءكلستوألمادبملطسباكمهـوبم

أص49اةكاااولىاتارلاشىشرءدإكأاءةرزاااسهبكنرفوبلطاللطفساتا
لىتارمحزجمرمماقءندهراطرعدلهوشاءىثاتدمءنوإمجزاطتعافىءدلها36خغلبلهأاواتبممص
يالا4داألحالسحسوارةاهـإكأءورااس4اصتكاكاواتىء9اساءيسألش4رصاكفواماسوفافى

ةفصرأطممعل4مفوا4ورارءأصرفطخواىاراءمحساراسوفرمه9اوأمازعالألإحىالشوض

لممايهاتتاتامداتاورانمخهاسواإتادارصررازاءازريتءدأءدتيرسوتأسمصرحاراارثأظ
اسفواأمورءمهـإلبواهـليوالىرازكأااءصلىاكلسفعروواءسرانحةواطء1شالىكتارتزعاتو4وأه
تافواداأوءاراااداوءروفىاشداأوسممهصاءصاالداطحىمنننزحم3هاؤبئواأورءلىآ

4نناوايمترراتخمماراال3احايررىولىابمح4فيوءت4تافيثءناير3زالفكسول1عافصآو7إئم
ئاران2رالاساكأمؤاساذأئعشإلبركاقىاسساهـى2مكا3اءإفامارادانناسحرال

فتاذكزانااصدأمرءئإاءتءواإراكءابأتووللىحقسيتةالنصرتأمواقأحدمىذص
اكارودحاوءبوءاور73آلااوأرغءشاذسءطغافءركاغساراتص1افىذرتيهت4بوإحف4ريغاو

بمولوذم2رااحاكايخهءنالنرداردشدساالرالمواددنعأؤوالهمرءإساإحادينةروتذثىاءنجماءضاعنوبل
بااليللىلخكاااليلاالبوتعاءاوراارءخرانمادوعىعنددسةابمتارتئحاندثاسلتدوسالهلقسيماابن
اكاررعإلةتةدخائبهـةومايرذدليكألهس4طوإكاءدلهءحبإالىوزسصاسفالنهودعوواللهدالىلديركعو
أسالراداال4ءؤخسإوءليوراءبءقبرفخادماكأذاخآدارراالزشكالزفىمارراحاكاذ9

ذءنأادإهاندلاالمالرايبمخاءلىراذهـأرتكأطغششاإاحضررفدلاارادفطسهـتنال
راسأوآط2اخااطدتممونكأزفاطخاذإاأاارراازفاقدصاء111توأناثابونيرشالتلهما
عاهذامهؤننمأت9بليخةساهـسلارثيرخارارثناكفىنضأطهحماحيهـماررهـفاتلمأقاحشا
نءاأفمنهواأاراختءفأدادوالخآوالىعهءروثاوإهـات4ط4ررفزاولاالسرتكالدلا

4ليردتدخةارطاايعةتبااضاتااهدلىتهـدااىىادلؤيرو4وريكلنالياأبيهاثجممدودعاقدوكان
حةاههـد1برذتلهءملىانفسافانرحأئانميرالالىنحاهـااجمهبفأوتإلردلارذا5قأتي

الىءسن40خاحفولتخاءركأءكااوتذةإفاوليش4عايرتحإثإودبمالىفيعذأفءاى
شئهاواذهقىألوليرةكأحدتانثىااو4ترليوحلطلمهكراوذاقحأادلإءااااهـءخاطتوغره

انورصصاماصمكااذهـخءمماإطال4ةفاولط43االتكارءاتارتامواذءسدلطاءاالمأثا4ءسهإللالط
لىطالتدزاناأليماسدلطالصاالاالت4فكارءإلىاسالالظلدخاصنربرءةىواىصياطدعوىبتهءنبر

زالبماابابقكردقاصوكلءلىحسراالداذااألمواسىلرطاتمحمطاذاظنابلهئولرة
اءةسهااولةانبئئرءتةإتسصارةاءساكاوإتنكفكالسجالرتاهـاء4صخل4لءرلىإفلماعامجبة

اللهءأواحراء4زساواتاستيراكببرذافىراءأقاادلالوحمااالاحالحقحىفئثاتفتهانهـالال
ونصءصاروشورؤشبدتطفيتىنصرتىحإنالتهراصاناروجواءةءراسصفالنه4توأؤستاط

واءطوعمطافىالديخارىري9لورالدسامايدءلىإمدالمعانفذكرواقطاطةبئ3دلءطاالمالحافسأل
ينلؤرالىعلىلحاضربهتادءنواخاررأشاصلىبدبنوستبعةسوتاشارريسضينزرارةلىباسالقراطرمدودط
إتذاءصالوةاساعةفسالكتدكايةباراطيسالةهالؤالمدعيةإللدنافيلهانوجال4اربااساصبإتان
االفسهعثرهتقةمهااواحدمنعافانارءيةوالبخرنفيسءراطبالةالمعاهاروآبطلتادب
هذاءلىوأكترمىبهوالأءظمتءقهفأىفالبيتهراببباطس9نيونبدلشزأىرطاستأرنصوعت

اورصاقسألءىوجصرامىجرةأصحرةعلىبوسأباهرذكرانلحادلاحااالادوكاتحخرصبىفالارعيه



ولتينا51اخبار

االجمزترةررقدتءلىلهوليسالسخفرةتورثكازاهدلوروكلرفىدالصاسهأبىقاابنياصيااذواحكال
3روااوسزرطاسنوبمائةاواءؤاأيمكمالعادلإلثافسألخةاحؤط4تخعإلانالىفهـاال3و4صه

ذمةءدؤجمارواالجزالى94صهـدرلبالةاذفىةصضسطأنحنالوزوأنعملهذرفيثىوفتةررطيرتل
برناأقهناالزحامكاءناكرحةانهـطاطند1ؤابكرلىاوررفىمسابص4خراخاوياأرد

ابى2فادرفعاانخدوربنةعبدالكلاديناتاتفراااعناانشفالطءىالمضشابداءبرراذطآا
زشلهءلىانفذرارطفاإحنتكوالحماسيراومصاطتاووردطلبرصصا11اسظزرؤدماسء
كاسلغتانهشعاطىحالى41وادشررالالىوراءش3ثا1إوإرىار3اذفيءوصااك

سوررإمقيطارفواطتىلدلءالعوحالميدانلىادءصوفيانصاازران01صتكأساار
ماتاجداؤكذدزرالديهتاولىااءلىدءرلهران3راحروذضوإكراندىإنمااءكاإااددزاطهـهـسواللىاتا
رزقاولىاارمقياليزتمصلهالزحاتذيلؤرالىءنروألرالخزندالاءبابئ3اداذربماالرإرثا

أءنأحياطاسبالىالمولىلمبيلهارميناالإجانرمماونالأعانجاالدتاجساركضغاالكتالى
اليكاش3محارتشنررالل7اويماتساثالىإياتفىئغصهالردفىااسلمماءاثاندبنءا

غاأطخااءولىةانمغليرمولداورسالندهاكادءراالىجماشءاوولنكاطاغإطحماالذالىاااراتالص
تثاغالهل4لمءإهـوسصاندينالخىالقاشاكأاملهحاتاراسودشاتإيشابرااتتدرارربمخ
كاعسهلىابمبوهلىأنااالرقيماقىزاذهحىلمرااسار4اهـرارتاطاتبراصتاضاالرسادتأاا
لاؤناشت4وزثصادعؤىاوسعلأواففىالاشاءاللدؤثانستأيزولستتاشاتزءرىا
كثدصمشامماالي4إوربتع4وررتاانأءئاخاأكأاكأراوإخحاسزاتألاتى1ارىحمما

صرطتاالمألصاالناالىصرلىغولثبناءازرااإءاكافاوتؤء15وإشت4لدويإلفالص1أتءحمالى
اءضلىمالررتلهثافاشؤاألاليبهودوكانسشاداألمصاصاصااورشاضاالىاإتااثأرسااليتاار
حهاتضثالحافازوراذوالىبمكلساائرنواصدبراسأتطتاذهالناتااااارفىاءزشينألادسللو

ملمإزرأشاتءشاطدهذعاىمزاأركتذاكادلىفياثذاطلمت13اداثرلىياهااؤلفىادا33الىرالاتا
4علصاءدهمهابادقدنهالهـأزداض1ىفشاشبنإااااناااااتاعماارهـنراإنل7اارف

لهركل4ء1امتولكافماكال4اسابتصاانإراورقاردتؤلألاأثلغآااذلىاءأاهـالأة1ءاكأ
داءودلجتبموكهـانلهلكتالالالااتوءسارتااداإفءآإلباساثارحاآلابت6ناهـذيرش11
ذالحامذك9ثذااوخلت4اتحافيلىا41أيزلويهاتهماالدطكآاف411ءاذاكأطءءاولم

اهـش4اليدؤحينإلزراكاءنومانةارأاداكأأاةهـونا1شوبئيركلساعي3اهـلىلىرالىا3شتنبمطأء
بوماعاهدتتااطحخامناييهـاءاأإتجوشاتفمولششإلؤرا4حرزباا4هـصدسيمإت

اذانداسهآصرواو1ءثاوارلر3ىلاواوناقهـاب3ادقاحافيحلمعهزانحااآنكتوالالوفان1زرا
يىء4ضتحمماطهـألربنابءرفقفعدالئمالهءا41أثالباتءايخرامكأإتتتاقا4أرفتمءرزحتؤ

فقالنىليابرحمانافكام4يةاصة3كمااوريزصورالماءوليهايهـكاساليمرتوريهالألخانلميمابن
ثيابه4كأعكاهاوشينلؤرالى4سطاالذفىماءحوكاكرركاوالىةثرلررالطاكميمواوؤطصهـشدانيىأسهـ
ناصدئحمعفساالؤرنممهابمارفالؤبذخراذلىاسااالاافتصوفىدءءقياءرطالتدصإحاواإ
ىواتسرلةاعتقهبرلؤراأيكا5دأابوهبهيانالنورىبدالتدجمنردكلسبنلطءاصينافلسش
لىايهوديرفعانوقالالإللكلةءقع4فلىوأيصيكلعاوتايلءافىلإلسثلذ41شردش3بزرانرقولث
إخدادكاباالىزدؤراصسهارريطاطحهاةضهةا3كافالىثالساجمشارااامرارلةثختءعوءويبكلءال

لىنلمصهاعبموصرطاصسالمرامنإميأنوعافاالىاإمدءانألهإوافأتاردولقأطط4ليهأطلمر
يناىرةذثنىصبذالثدونيئاااعلىوعاظالوبذكخقذملهمأءواصيعىادرحملكاناعلفى
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بةبلدينلؤراهفأصخهبلمنذرابنأبوغانمرخرجزخذالضجحيزينلؤراالمننرانبنالمنمعباللمابوسا
عنهتبفصالعرباسوعدةبازوتلوعزارحبةوااروشوحزانوحممىشتىوصكلباتاللماالقإطنشور
تهتؤيعا

إرعاارعامن4ةصعلمانامحاصلمقهوأطااوتعالىصانهساقهالىبهذاماتغزهارحيمارحمنافتهبسم
4رأذالعبالمضوظيوفيالدعلىستيالكمادعتافتههمدكفارأبااىتهأررأخرماعارةعنلضعفللها
خادالكلأدلصجاورةمخواسادابلةصبصحانهساللهمصمتالدينينالمرابطفابالفعفاءولطاكريهتالمثاينبا
اببرأجورهملصابرونالونماةوئواباأحراماللهوأجزلحقسابااواسفالجرهمواءظاماختبارالصبرهما

االصألءولةاوأقزداريهالفتوحآمنبهاعايهمأفاءاللهالتىالكماهسضصبواءلميهاشماواعادعيهم
ورومهـدمابادألحامعامصءخهـظالمالءشالىكافيةءنجمةبممهوامترجعهاتقذءينااطةابعدماطرأعليهاضن

بعؤ4اللهأعانهاامئماءثملمنيضاءفواتسأحضالهاعثذلهجاءبالحمتنهتحالىمقزلقولهكأاخرالحقحترىاكاركان
لبافيالوممانهـواكضءلطاابالعئةرهةوأظالمالسااششهتههبفرواظوسالعاديتبهوغنجمرهوأيده
امصلمابغيرأوااءطاؤنافامقذفىاداالصهمقرنيرفىخرجمتواالرقادممنوحشيرمقادوهاربقتيلبينيخعليم

قإمهبأنارائلواتبتىءبههاالرخزالبازحمهفاءحدمه4ياشاتاانمآتءلمنوعندنارقلهوان
سنةالثغريومالجوادصلىلتثن4واضعوجاذهدالمواحتاتارداذادماذةقوىةدفاطالذخراوجعلىهأما

نجهوادمناطةسهوأراكوشيباصاباجمأااحبماذريبراافةركاةحزدتهيركئذصوالجئالنغس
ززوأ4إكواابدماسابابهاؤكانباكصهاةواعااالسهااوصهافتءلاليماولطهـلىصاوحزمه

أشفونموخةوسآلفثماالعينمسنةصفىوسام4طللهالىلبصوسنةللهاابعالماصهاالمي
اردصأالفصةعئهالمسافريرءلىلتاالهمرزتنجرةادتذيمسارعزازعىديألفخسونلئاحلبذةرديئ
حهاذمصخخ5واعأهاهسهتخد11لمحرواكشقرددياالفأالبئشةلمهيارادلفأبنسأحدوععرتلقاث

وفيىوءورممنةسصأذمميؤكانصااومةمءنءةفهوصحالءالعدؤاسمنوأموالهممسهموفاعلىت
رديناعشحزأالفة5راألنجارألفيئدالفأ4سرحزانيخادلفارعثءيتةلصصديخارألفوونعث4غا

مائتاديرثمنهةباصدقاتالجزواهـهوواتيراتسءلفىوأحرابهقوكهديناروماوةنمهأالفسةعثادالعربعد
ةكبذاواكةهـةاتارسر411ءلىوذةصاذالبىرهادتألفثالثوناةتسفاص4ءؤءاامنلرواؤقديراديارفا

وامعواتاناترسالبواورصصوابرارةفسلصدوراوماوقغهءلىاهاغاوذةبمومدزطاوأثمتلحنبإلتراوالمادكيت
بارومقزالضامساالايمواالسرىفكاكوقفهءلىزومااطبرقطفىيلالىعلىفهجدواالسواروماوةاساوا
هذاهديهةوالشاذواتياالوإلطلجاءتءنلالكهوصايينوالعباسكاليينااالشرافاوقفهءلىوميئمراءالمسو

ادةوزالمبلغمذايكاهىذكرهافاتدمتركأاكاماللىءنأتحاللهاالثغورحزحاأهلعلىبهأنمماصوىجميعه
ادعمروالعنادهلأفةشاالواسؤاد6وابنراهاتقأنةمالىامفماشالاباوتقزاللهعفدرعةللالرجعلعإل
ماماءلىواؤاالثوابن5دللهءواللهاعندلبالماطورهالمذتالموروئةلهوأهوااسورهخزئنهءن

عاءأالءبالىيوأملىاناصءوعلىحكهذوينةعزمهيقوىورزعضدددثوويوديمدهقادرانانوصلطعدل
حمدبنحدبئعبداوايوانربنبنءبدالمنمارحمنعبدتفىوكذئولتهدخادمارصالغواطراتالليل

دأارواابوأصاسهبناءاوفةالدبننأئمةايهايصلصءىغالىىورةورلهغفراللهالمنذرالحلبى
امنبذالءسواليثمكيةالخيرتةاغراالىوسذدمتوذيقهاللهناحعواورافريهتاتجاروكافةاثيعيدين

ارجعوااتمقونذرواولوعلببم4بفيللهاانمايعرفواقدرماالسفارمنلماليوالمزددينالمحلرمنسهم
هيزجيشسروجهخدمةالفىاذكيصرتلمفانهخذمؤنقممىامماسبقتويبرئراترجمذوبأدعيتهماليهم

لثوابافىشركاوهكموردحكافررهعالدمجاهدوسؤلة
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يرافاالسفابقمماضتهئببمقولهعلىلؤرالدينوؤفظالمنذرابنبنأبوسالمارضىلىقال
لحسيناينعبدارحملقاسمالىأالهينااشعخطونغلتءمندذدقلتبموتهواتفتىحسئباقطاع8ووعد
منالىالغيضةسوىالميدانانبستكتراورألالمولىوقفدمشتىازدىراانعبدبنالحسينرابناابئ

لمحروسهالشقمعطورهابأفكأءلمسااتحلبيمابلىايهاتأجماالحوارتهحدحاخباية
لبيدبدبنالجابيةإبخلداصةابنءطمحدهيلزرالىحددعاالتىالحنعنةهمدردهشقلمعةةمع
بسوقجمدالعباسىاشالماقادداراافءإىاوقإساقاداأحاقهابنالرمادسوقسفارببالة

هذهعلىويهفىقئئحودوطيببثببتاتيقاسيونصحبلينالصابمعوطاليمآلمجواشبيهتاالحدجددؤرالى
ةلسوتسعةاجزاءاللرسهحزانحزاصعثاعلىسمةلنافاانحفقاواثنيمعانصفاااالماكن
لىولياتتجاطالاموموايفهسلثاوثاتالافىعاكالاهذءـيبتتادواادجزرصقيةابااالمساجد

خطهأيضامىولماتواإلشينسوابخهالىطةرالجراءعالجعةدعةرقتألجسعياموأواالءياشهررمضان
القاضىثةوشكالنسوحعلأفىةرسنةسعغهتاممعلحيسايومقإصحةظسعندتحضلدهايهزجمهدفراان
ينأبرعزاوالخطيبونكاأفيالديهتشرففنخلاءاتوالغةلكزئىايىبنبنءمحلىلحسنرينأبوااص

بنرهاباعبدلقاسمابراينداوشرفونافاككاالمابنعلىلناسمأبزايهتلدعزاالمامواعبدبنتإلبما
سدانجاعدجمنانمادخكالبرأيىاورضىالحنبلىوطعابثبدااورانجمالمالساوشرفالمالسعسى

لةالعداشهودمنالءيانواصثلىدوزاؤاالمتامتولىأببنلمحسناامليائواينااموظقرثرئيسيمىا
لىاالمضاتينحثئاراافسأوضرعمينلحسهاأبئنحاثوالولحدبنوااوعبتميمدبئعبداوهملدهشتى
بهللينكمىمايعلىؤمدواينهـرصرحعاعإلءوانتاكالهاالمكاعحمبدفشقرالجامعالممعأوفاف
الاكيريفولهشيتاممافيوالذكرهوراشيتاذالخاحنميانوزالحدمنملاليسلهموقالعليهدعهالاهـلتثع

هذاوعلىبهدون2وتث4عإلفونكصااالءلىلعاسوألهةوبءعىاطقمححذكأالمشمتاوالساعهيبمو
قصدماعلى5شعيهتضرلحااصفكلينلمساححماخناورونيقوتحعونعليهمفتهارضوانايتانى

معسىبهوطالسببلوذئانرطلبطوادالىمعواطابهـوثاأسلىةينلوراكامصغلبقاءبالهودعا4وأثخاعإل
رقفادونالماعانهونووماترحامؤخايىهوتؤفايبةضرالمذكوربنبمحفرمنيقرأعليهانذلى

لهالسوقبمهذاهاللوابنيمكاكأوايألفكالانيمارسةصجواراةالمأدندالخرذتحفابالسوقزءخفا
اغرموأحءدأبررهباثسف1بؤنإاقهرشهـث42الحعالجاهـومنوليمسلميناالمصاع
أيضاإلصاععغةعضادرعسروتساذالومبلعواشهدطعلىكرونرراذقهموؤفهقمنعارتهءلى

اطباوالمجرالتىنيتواواطانلحتاهىوالناصبلىالتالصفلبرلدفااوزإدالقبليةلجامعامافنرياد
توالحواناكىوالملخيلاراتجدبهاوافرنواثامعااتتاطخراءصيوتفرتهاوبريمقارثلطاوطبا

رفتسالثفلافىاترصهةؤدانعاعئرصاواررلاعفاثيناطنىاصزتوطلحيلاراورنيلمجاا

وتاوممطبترصاعئثاللةوعذغمحلىسوقلىالةفىصااسدذةلمسئاهـجهاةواؤتاوفصفاحتموراتا
القبئىلعرففلاارسةلةبالؤتوغائر3هىسجةالملصقصوقاعلىمىاحداالحففىوايخوثالث

الحدؤخرفابسوقلضيتىايساهـيئوللبادياوتحترارلافزبشواكألميادانيفوحواقاالةثعلببكنى
اكعاعبنطهـةوفاكاركأوحالؤتاإربخمربنهـتلىافندقعزحسثسلفاالصفلزالنوصادرارالثمبرة

االحدسوقاكيعىالىألصفهاكأئداوالعظبءرمراإأمؤجةوابكةوتلبياطزامجفرةلشاالصفافى
كالخفراءودارنىأميةعىصيراتبعضه4لئاكاؤفةقالىصاحونةمنأسهموسةعضادكأخىوهى
فاحلثبعضهأولطلهعيهولمبمالمرقوفإدأىذآت4فىبوكأالمصاحعهواجمالأشزىبحضهوالخيل

سذالمصاعاهمانيهتدؤرافالالمحاعقيفارشصدطحاوأذإامناخوانمارزجيعإصغدواشمطفالطريى
غوهوثليهأشارامافصؤدوالهموأمواميمعوحرلمينإسالثمايدلحندقوابدمنقلمحيطلسووأاونجاءلمينئغورا
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سفةفتىفأالسينتوجهاةلىالخندقواروعلاالسهرةحااقوزءسقبههلالوقافالفواعنسألهم
افىالشهأبءصرونبنالديهتسفأثصبخاظروقالاكلةؤءةروىمنمومغثصبهوازذالمالكليهتءبداوهابا

سذابذألثدمىوواذالميمنةابةءننإثلىالجيينمشوإلوإهـهفلىادموقفءزايخصرفسالصس

لاطالجتبامنواضالةاوبمونعلمصافى4سذيىساحالإلتفىميا4إامن4قزكأاناالطريغة
صوردءشتىعلىليوماقبلئشأنغتىملريتدؤراسرنأيءبىاألسثمتذعلىكلحهونسالحاةةالا4واذفة

طحعلىاحولاامررصاوءلىلمسربالجامعاتإكزصافسه1اثاوعلىاهحابشأممن4كألساأءوعلى
فىلىالعاعصمبلغاالالانلصقاوشذنءولىيراورلىاامعباباء4تهااحماراتاوسائىهعالجامىاىلثارواقاا

ناذينصالورااالجامعمىبهتالمشهدءخوبالتأصناوأذفباالاوالشئءذألحاققايندؤرافتالذالثحل
وهوالمجاعذالقفىماجرىصورةوبىبمالمحؤساوقدراتقلتىأعيياومؤدمبلغاعنىوكبشننت

طوطسلمحضاحاوفاثسلئهاواصأمع4سؤوةفحادااذةبصسمنلنةدا3وتأسنةفوائدعلىءخل
لقماطاأبدحدلبأينهوزنتازعورعإذالمجاساستتتماافىاااطا4وصوزماكتسيلحاءسالجاعة

يهمابنمصورهيمالمثعارارالمئهادةماءىابالىمسباكدوطااورةاكمنكلنهزماعلىدتو4صما
وفراخحةطباطقيدتكختكقدوىكاالمطءنابرطهوماورة3المتاصاعافىوقدكروحوارةرابابدبهردرأخلوة

ااامحمدبنيعيبنابوحادعب4كتهةيةاتمصةاهـوءحونإاايهااجسالقياماعى4ةوصألالمجا
شاعراولتهدآؤلفوكانبهمدحمافوق94وآوعايرةاركفاللىتحالله41رلدجمتلؤرادمدحوةفصل

مواضصهاطمنةجمأفسةئةارفاضه41فهامنيروبئداالرووائراخيربنسعدبنللهاابرعبدصاخزط
ورأذخهوحنافللهاسالميهتزرالىاضيتيسرافسالةنجاتتدريواتفىقراتنامنهاشيئاأقدمانرترأوؤرر

واواكمئالطفهبوالجممرالخاس5ابجض3وخواحمنرالإصورمجانهءلىءنوروانهواءت
وأسىأدتهطاعةلىادىوارهادواادلاتاشحزساطالهفىىزواهاابيوفسللهاررلخىانالؤى

اكزلسكرصومسكزامالللىكافارفاءقهالو4ةأوطاداإلداأطرافتسومىأددمللهءيرا
وصعابانخراانسبةمتؤجةاالسالموءالكستغورالنعناحةكأاموراكلبهعادتوءنرتهوأوأعالمه

خايرواااومغاراتهءس9ةالرسموااكأءدارسحذتدارلسهعاطرأىوءرابخهيازضةاتاادةةمورءا
سنثكلوءنفاثاءلىالفتزءنكانءغذءىةوأررحماءفشأساررخعوءنااوحواؤصهواخنهـفأهءنامسهث
شغراالمانجتىالزمانءناسذاكوأاالجمان4أالربوصؤديعدلايامااونحاتدنشرواالفضلماء

طءءحساورولوطولجمحماونقعدؤعاءندطشابذ

أبإضاءءاالموكصعالاءداازتأرنملىاكاالإالسا
اضاءاطنمميراسافمشتدادللللمركاديتقد

االتةءاءقىء4اتهاةأكاالناسفىصاماه3تفاله
صاءقبزحىيردمهمىوكمكرككرالفىينالصاطبم
طءوافحدتناووردسدابالىشاسابأنف
اآلالءسوى4النسبثلىاحااصسن3التكط

طءإءاصهـالطصنكأغاكزاالةانو
االنإلبءرقالالضاحافأتدناأفت
ماحياةصؤاقتداروسصفئوءكنهافةئحهاهـفىةرأؤ

ببهاءوجالءهـواللحنطقعوجمال
ناءاكدرحعايكززتذماكاملممت9ضالحوكاماواذا

الثمهباءتيبهارحابشمبالحراظمنكأخاساجمبا



ولتيناو91رأخبا
هفصاهمنهاماعندادتأضىالماعزمكمنالسيوفوكان

ألباءواتطالمباالخومادفداكستطاعالهوبرى
رففبهوله

قهرعلىمضاربهحلبعتوكأجفألمحاسعزعكلته

عأللحعنتافياالبهوانالالحربمازفت
البدرلهكاصبأداحديمغيؤكاؤوالدينوجههاط

تسرى4جيوثامامأبداهطقيكلاتم
القحرحممءالخاظتثبصاعقهدهميخنم
ءأفاصااللوآبفالةونهمبآسؤحتقىع
الئغرعلىثغراالخبىولفيممتحنامحةىذالعراضمعحم
هـوالتاطشتالصاصتخاتفلهماتبسافاذا

رابارانستاحتىجشدلهابمئلالغالعورى
محراهامهرقغيرمةهليمسيرتهنهجصياصماءلى

رباكرينامجيىانتأمألنحقيقلط
االجرتماغمحإلءعقلتتخالصاللهئهاهةو

إمحرمجاورأاليبيتالاواردءلدماضزكلنل

علىظهرأبداولهنائرحلبذرىئالخيمذاهـ
رهدافووقدفيهولال

هغيارسهاواحسمنأفقفىشسدارتغارا

ارظادالهةسيوفئنلهمايغفيهافيزأر
جمارلهزوالعرشواللهكاجارلهاووؤمحىتمسى
تاووتيهوماحاشالىفىإمىالباشلسبت

إسفارإالرمقفىنئرلهىدذكرهكارهاالقدءأل

ريهءداطراوأنماالقىءرطيبهابيحنوع
وخطارمقمااجابهاشفئلمبهخعلرتان

أخدارلبتهسيونكأايومدعاداعيهوان
ررأنصاراثمألهءنسلعيوانمامارمه

اراينالهآدنيهاولاوريااياحالتا
رغيرضاءاطدمفطممىئهالالهاوإلجؤادا

أيضافيهوله
عذهنهعدهانالىذباحرباملىتدارك

فدليسحىلشركاجلىفأيخوهىحملعواارىدوحل
زهداالموالصطموماكصإعفافاالدعنلدثنى
بعدأنشإهماقبلفاهدرياارطعنايهوساحطرأى

وكايمدواقراطوكاوقدشرعالعدلارواقوهرلها

طءاليرد04رومهاطهالعرشوعندباببات



ودعيندا03أخبارا

جندهالصيالكبماوشبيهيدفخاللمالابأتملى
حمدورررسورىاكاجرلىتجفأانهحصهاعم

اتنحررفدمنوالكاتهللهأنجاحدذكرهاللهقذس
يرالناسدؤرالدكتتعكأآلثحكانهاتإسيرالصبخكت

سمبنريادائعاباوايمةبأنفسلضبىالمشمترىا
اتاساورعاءيعلفااق4نفمجرسإطءالخلىوس

غاسىمانالزتابصنوأالناابعدبمالثملخطءباراض
كداسلضبالعدلاوزنوأشامتهتروددؤراعاوا

عىرافئسمنهةلسياسامحىهحاسسائالدينصارواض

زحانخاويواسىوجراحباسمعضلداءصيرجمكلذهوافي

حماالتاألسادفىااتتتحزةلنفاقاسلطانو3ذل

اسحيشدأرسهاطوىأفعكدهالخطوباقرانأوعزله
سطمفلىاغرمحرتبنمنيلىفاثحقالنيلفيضووان

دكامىبعطفيهنانتوأطيهبعدادهرشعبكنتس
لياسبعداماعنتالوطوأذ4زالبعدلحظابابمتو

االعراسصعرسلناسفامسزةصلحلقامختحتى
ةيهوله

يدساغعلىماعنتوالءقةصيالهاءوتآمسام
موءىءيرعواواحمالفهامصحتالثغوروأعخهاوككرف
غثبغيرنقاتفماودعوتخهارامنجمتءلىالتىنال
الحادمقام5نالهارهاافامولةداجقبتسادتدوادا

لحازماعلداكتباحظرتنفافيرفىالقيببألدككن

دملهاايمينعلىانبناءطالطامعمحلكفمعطثيهات
المدعؤعافمحلقتؤاطتئاتص

لقاغباواأرجدلكحمدالكصبروالملماالناسانآنوأف

القرانحمالقرآنععئفالىالظاللهيقولقلف
والنيرانالسعدانعاضلساثالوالانيالراقب
دانبالطواغيتهنلهدانحتىلقدللوسالمبلءرت

ألذاناوحتذاناصكلبةطكيىلؤادزاهاتتريم
المجاتخالليبارالىتبتىلدتصاويرادىءنكو
سرالبحانفارسفارمنصنبرأنثأتومذا
ناهكينللهامنكانمانلتهالخالصبانالمن

ودانفاصمئصودانياالحياصوبياشاكابالثام
لعياتصخبارهملكأعنفوعةلمائصاوفهذى

نطاىبادعاءياذللبمفتنةالعدلبلعاو



الروصتيناعشاب

انالفمالحطتآليالىباطلءسفاكاكالحفئأ

ارهانملوكتأديباجعوانياكابارعاورةعخفا
حصانمنحهوةوشاهدوةنعثهنامءلىمنيبن

عوانخرىواببللقهجرسمهينئنىيومصفى
لىتعاللهارحمهينلؤرابهاقصأللديمدحنبلصبىنطراميرابنحداننانوقرأتالف

رقدهدلبلىاطباثالنصمننصرهياولعدلايامحيى
ووطدلعزفباوارعىطالوطدىاكآلرالساتوح

لدوالتسحللقولجمبنادالسفهالمعروفوشارح
مخاللليالاخالداعليهلجورمضىالبتهامحوتحا

بارصدنلحاالمالسؤقاعدالظلحمامننكا
البدلهتورذراامنكلهاازاولةليهودداشالرانف

معارمبتؤوصفاوفىعنىدطابقالفظدلطالالملك

رمد1النسيمجرىصمتهعلىوصفاجرىمالنعوتخيرا
كدمنهأحلىبرئوسوفريعهحلىيوماجنتعدل
زيغواوصمنهيقيمعدةمنكلموشالمالزا

تقدويعذونلشاتعذشرطوالموكأنتالناس
يؤتأحدلمأوتيتمآومئلرمانهمخوبههاليئألق

فيهأبضاوله

اتقدفيهلكعدومذشاحرهخبطوردينياا
داعتينالعثارأمينالقناةصليبالصلبراك

احقثمدماطهنجوتدقاقتنىها4فتسنبتمغ
نعاماثرففضواصأنعنءسخدءأمسزبنهم
االسدةيثعلبمعراماآاقيلتمكرعةاويوم

الصفدأعمعنهوعفوكالصغادمآيههمحإت
الجردجردقنمضموازقالرهاثماررتملوف

خدانائهقياماالنارظخرققىقعبقيت
فدطبسانعولتوىاطزيغهصنتئقف

اعبدوالبريهداراالرفىوكأوالذوىالحالحلادنياياملىا
صبهصليسافلحتىات5ودليلهاموملجحثوكاالوامست

وتعغدلجيادجياطباتحلشقودتنالنزواتكالهشاأ
يرقدليسالدصئنوجةبهاءهارهللهيمسوبدكراانل
البابسوصدردمؤروالاقألوتالقاعدألكرقابنلو

هؤيدوعزمشهابئورأىلهستدوصمحماتامي
اهدعلىآلوتدأدبئقوبزنسادراضاللعنيخكبسأ

زالعيدالبوااشيبموشائرتفامسلملوكامنولبهسدت



كنروضضا3تاب

اجددمسيحماروالأويمممنارهأنافاصردواثان
شفءمبداكأفصوعظهزلهمعبدفألئدمآسخهزواذا
مقاداوراعوراارضاهءثمهنداكامءتاككالبشامقمه
داتفاسباأبرماللهبعروةاالسألمءنكفههوتمم

بالردادىي4عارضص5خكادادثطنههاءشهاشىمجنت
راتوجن3اافافاضوث3واداطلىلبالصباحلنت
ااةهـمجدالامهتجمنابتصسلنوىابلهعتكأإيوملته

قحداوفياكعطوأمالحغاولةاظبىالمثتنشوان
حداوأشالمشرأفاماالدونهثابأسمماقامرك
دااصهحاوأواتلماأرةع4ءفتشمصولم
اوحرخدابرهـاوطياسصابوثرموطيمررطوارقيلىايوم
دااءتاالحاكا3حمم9كهـماانلكذساكاالثمدمالث

اد9صوفكسطلكانففهلزإالاوامألبعدمامىأهدتهم
يداصركاوأعادهاصالعصهقهافااالحىءننجومطلعف

دااءإحدالتساقفلالمءنطهؤتخزاالوحزبهالحمامصوىوهـ
داباالبرفعتوقدبخقن4ألخطكافرفاكألىقبس

هفوله

نجارباطبزادانلرؤاسعلىاربهـدامح
رلنوااوءجىإطيمادلصمهآثراذاتإلتملك
جوارطلىافشمءلىتظمفيمكةوردمهةالفرمأل

ارااورروباافتلهجوفعرقةءفيومايزيرك
مئاراالنطنافإأعولىذآلفضاالردنرفاسو
دمارلمةفالدارومأفأوثحاوراحريماتيغا

االكدارفوةءدلكتةووفهصرلممصدك1عنى
راسىاتهرا5لنهمراشتظكلمءاظااو

رادؤراهمماورهفامالءودهسألمالءضبان
واروهوالسورذاككاحلتحدرعلىلدتعمهتصوحذ

والعشارلمهاظحسرآللقالمصمماكسقيبلم
كدارأتوهادمارهـصشمصهـدوقادهمهدتكاهدوا

لناراالحسابيوممباء3وباباسهقواناثاافارا

مخارلحأفقينافىلهارفعتعريهيأليهاأميرةآ
رالحراابدتستإباوازطكرتهنل9ونرا

اراالثاةتوتطاحعلهمقامساناروالصريئستقفوط
رونزايعربنتفا4فىلذائلذدزهـدةلسياانفسى
ديخاردنجهقدمعاوهىأمحكمذمماماتدعإلاومتى
تاراالسمنكنكوجالنفتالمنىمنكبهكزتماظلته
ؤطارعليهقطرتشىأجمفاز4سىأكامافوس



ينولدا33اخبار

نضارتءتلصاسفكأاكانالجتىالغضىضارةءودككادت
ار3مالةطولصىلواإلهدطبلولىذأماخهارك

أماروالنمخوحتكأاأبخاأدلةبنش3هـااتاأءطلى
لىعلله41رضاأبراى

غروراوغزواشالساءكأتكطحالمصوؤطوكاارأيخا

ارئيرااالسؤثيزارفائيكأدررانالتب3
اعموراذايهطكافنارهايوماذآجذو

يراهـكططبمطوسيوماءقمىءصاكاكءلىبء
ارؤطاساالهنطسسهااالبااذماكمسالهلقد

دوراالتمئرلؤاوهـانبلوةواأرماقهتداكت
بورانتوضقصوراوشزتاجصؤكأاوالجثاكفأ

وراالذ3بسووكطاتدىإةت2ألحامىهـ
حشوراوعادتزاالةخوا7برردىتكاحميرااذازناب

ررااائؤةينأسادتبصأحاينتءوتع
وللدبهأؤرارناراةالكبرارالوكخادو

صالوراداسؤمبوأماءبدت5خريماولىدءتاذامات
ورابراعنىبالحرتسورراحابروبااماح

وقوراطودااااالةفئاررلمأللادهذىننهتجاركءن
راوعألواغميرااسهطفاسألتاجءدةصفىوألف

فيهوله

يادؤجماويرالملىكأتلملمدءاصأقاابلعة
وبإنا4توافضهولىممطوأفكلال3االذاموآس
صاحرأميطاواصكأراباءاساماءتأستأ

يمتافرربألفيمءكونيخفاكسءط8افىاررقلح
كيناالرحهـائبتقسمللوطخواءثءاعخسدةء
سفينااكطسعامتكألهـاالحلمهاحاأجمرألسااائ
لؤنالأوجاءالؤنلطاططمطالمحبنرل
لبؤالقوارباعاناءوءفزعاسكاهص
ييناالءهاجاؤتمداوحصواتلميقاطوحااقاهـأطو

اوطاايمحسبوهألكساثعاديذايتذبوص
ناذاكتكلانمىأءاأؤتأوفاءتوحاخاءنهتالت
نابتحاه3بلتاممسم8يزسءصثربحزتبل
يهؤالانحروعماتأنتزمانكءسفاللهءسفى
الجوالبذت14المناكراوهـئاا21يرابافطبنءنيا

حصوناعادىادشلةينءنادعذاسحثعنهءلىوعدت
رليناالحاجاخلفعلىفأملشااربطاهلىتعاع

موناالمطويدهوالبأسةهـلذيمقاكأدرتصنواكان



اروضتينة6ءتاب

يناضامحماكأوطنوامنسكندءوهذيثااللهحمع
ذينادالزابرفاتامنكأفاحييماالخطوبمدىغزقهم

ضاووثوانجاتطخةفااديماعدالثالبسوا
تأءيارءأكافتفوناعوأالكاوسهرتءيكك

ؤرالديهطتانقبلئة31وخمهبعينأر5نعتساماتافانههمعا4فبمحايخااينأشعارهذنهـوذجأغاذذكلت
الووعدكادواحتميادءنانيؤطامصزرقنجةوءمنويهأسدىاإمدهاياينلؤراوبقىدمشمق

ستاطبنلملمصلمجدااواليؤهاثاياخلمنشيرطاذالثتولىضدنهامعئحهـااداسائبفهوصاالتركاذكأد
4فدشلحوىايمذسابئ

4ااوالضصعلىدلرخبمههو4طالمنمجاءةالثتجد
ونهصوسهبأصهرةمهلتهاتئدناا4قظفوورا

في2حباللهادىاهذاهاذهباللهءمحعفىىاكهذا
عزيخهالعلىشالى6واكلهثارماننجلالذىحذا

4والتلوتىحشثرورهلىترشؤنأءمالحارىامالث
اقريخهرطفرااثأوساركا4نيصهأتليداصفلئهماحلان

عتءءإسيباراونداأدهععصأرادرخاذلءنفالدهـ

4ضاافصكوأكؤاهـانهإ6ثوالدين
4جميشاتيصءفىوالله4ذدشانثقسممازال

حصؤفالفيالصاملأبرابلهءتسةاؤءالرهاباالمس
سنةسشؤالاعةصادروصاتدبئاجالااحلبنالدصمرانكالسأزخطوجمراطللهكثيره41ريؤراوممادح
لدماءابةعاسجزبوقدقلتينىراراطنجبهراحهرسهد4ت9لىالؤقيغئقدهةلهوونوثةعاوخىوستينسع

زماحهمفىجرىوماتة4ءزعلنصكارسوارابأتأفأاالذبعدنوضسجم4فيمنامنوهزاكرطرفعندقبره
تعالىاللهشاءاالختصارانسبيلعلى

هنذكروثميامهأئتموحاذكرد39يئلديؤراصنتهراقولةاذيموقمهولاالناتثالأكأفصل افنقولأياثوصاتموبيةالىحةأصالاالدولةوءىندبمرماءدغزدبندحندبمروغسامهأفىوصانمنر
اانجامتشبهةدقاقوعموءالنارالببنمدحشاهكتاألى5ادلمعانبطأمنصنقرقىيماقان
لملىكاجلىمنمالكشاهسلطانانوصتدواذثوا4ابأتفيمسوواط41بةوقبرشقدسلخانلذىكاناارسألن

تىواشغرهفطمعهربىوكنوأهـابهابوأوركناذيمممهىبمراقابايهألبعدفيالبالدينءلىالممغلهلهوقيةالى
فاواتهدءلميهأوليائهوأءكىائهأصانأءمىلهجحمه41بعدأنةالساطت9أذئايىكرهالىبتهصفى

مفاشارظاافلالكةمى4جنلطاسا4ءلىوزيرءتحاالملؤثامتلصصاريتقيهانالىعلوادرهوزادمهماته
عندهذوتصداناخدمةيعددعىانالقبئداوألهاواءلمصةرمدبغةاقلىيواناطاتسالمألحاعلىا

االطىالتيدذمعمونتهبطةاالتوصولةايمقى4تاةتبتهالدالءلىءلمزصومناالئيرابئقالهيدابذال

امنف4اتوجزنوصهالصبهاولةديرمحراوزاثادعطاناصاسيرائةطوأروصبعينسجعخةسوفىطءقيما
فا3وايممروإمخوالموصلروصهنةساقوونةابمهقمشابالمتثذمءلىليماولجشاءظ4وسيرمكلالموصلالىالمالث

لموءاحهاؤترصاربواءنالموصلواسمحصممعفئفاتيرومارمحناطلوكذشكافىزقاالمططريقا
جمنيشقرجمنلمصولةاسفووهيلعفياءأصديومئذالصتوبم4طفردانالسملضلىاتجارمااوس

رحاواالكاحتةالفراابالداحامإلخموماسصلىاىرعيطخعلىراقتالاسنديهامنملالكهوكانلعقيلىابذران
4السيايعظمالسعرةنعادالحصهوكانحلبخةمدوصالثسءطأوالجزهـةيارجمودالموصلوئهاايرو
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وخميمعاكاسنةعانقداستوواوماكاننطاكيةاانوذلئاخالتليةنطااحبصاوويينهوقعانقواف
ثقونهصاحبوسسلمجهـهاغياثوهوجذالمالققيماشبننطليهاسةلساهذهلىابهاواوايزائهورفا
ببسهتءتطفانةنةسأخذهاصرحزيةاروىطاصازبصاحابءلىصاحادولةسفوكان1وتير

تحعأةاوهذايئطماءأناؤءلرإهونالروممنيأخذهماكان4ايحلبءةولةأسفلفأرسبلداأخذلجان
االمابىالدولهتئسفشلماروممنزهتأفتكتماكاءطنرحتىواستكاسالكةوالخطبةوابسعإدتاط

شيننةادولةتاجقاراليهاءددممفوسءىحابلىانطوسارطهواضهزمءصيولةاصففتتلضاىاك
حدبمديةشانوءلىواغزمء53نءالطفانلمهوندشلمتقىءحاشاهمداناسدطخوااالنارسهاا

4ابنءطانالهسالبءسيرهوكانطدبارهـوهودوص4باوهاارب5ملكشالىااءةاةاأءاللأرةطلدون
طاسصإيئءغالواوأراأبواهـاوأضخدايمتمإويمرداأفيهشربروماامىداءدكانرىلخا

بماتساباجابءلقاالأأتاءيىسلفاليربنانال11كالوأفوعصهـتنةسهاعذتفىطاليمادلىحرهطذس
اسافلهوباحابالىصانحانلوقدءثالىابلءنرولةاتاج4باضالىيرهمممهابلغؤإيهمسارا
إجهقلعةطاعنهعوالسلفاناهوأعطدحتالإنساطاالى11ذصهإوأاثرفوهوابنءمةادررانبئأتما

اوالىواوالدهسيدسالمفبتويتىأبرايخاعثوكانجعبرافيرىطحمصارصهمذههههـاقروربؤوكان
اقادبنابنعلىبنصالميرااليهقمأرحابنلطاساطكطأفكابيئألراداطلىاالمالثمنهماأخذ
أشارءليالكانظامانثم3فرطابهيهوفاةؤأرذا4إلااوس4اشفىءلصودشعزرعهـالىكأاقدت
وبقيتلجيعاضطعهارغسآقولةاقسملى1معهوماقيةذوالالوءفيوحماهلهاطواصلبقلعةبتسليملسلطانا

ولمانطاالءيرإلكاسضليةألنها41اسلطانءدتاوأحطعميأحطكاممائهرأرينوصاسبع4تارقلالىيده
راقااللىاعاتداانلطاااتغلألدهةعبمتوءةطو4فارتظلشاماولةدايمقىهات
لىلعوداباهأميغعند4اوءفىإألثءنهشاتحسئهقاربثمىلثالناعسئلمبمنعظيمتحلاإلففقدم
انينوءلمىا4ةساوفطكايميتهـعالىيشاولةايمديرؤصه3كثماملنلمطاالمامات7ذحاداليهالمب
مىمرواهدينووبنانولةا3فتمعاؤينولمألثسوفىابلىاوعادطبمولهشيزرفلدابمسدةوعي
الرحهوءلكثمااةءنحاءتنحادولةيمهـصوءاضءةؤينطوأرإخ4تمحووفالىمالعبابنىوءاكدء

قتهـاقاهـبنبئءلىالحسنبرءلىاطاإاامورالنينالونةسانسرءشطوفىلفصمم
محفةفىوحملاالناافمنأصضميهراءوءءواواالبراءعءفقهامامهطاروؤدتهنئقاعىداالةطىدىص
أيضافحدءتالصىوقتلفزلىاهشثيمخت4ضهبمزبهمسخعشابهدشاىصبىفلقيهرماطةالىبهقرسكانك
لمنامافىوسهامللهءلهاصلىيترأىنهالصاطفيابعضلهقدلةاالتتالثوكانقىمثلةلملذىاطحدوانيااد
قدبلغصتوءااطلبإلواأبنهذاوقالوربههرالشيوأظلذالقانثاافاستبثمرنظام4هففمحفشهوأخذهءنأتاهنهص
رغمومجزاطوعءالميهقاأهلعادالمجباغإيناحيماهـاءتوافصعالماوكانيرهايخلءاؤحبامبلغاعظالدمن
لنجةاالنلهلمساثلاعنءوامصوتكلطلىاثميخاظرهـوكاندلماها4اابهموأمنهناساربأنبم
كامخهاشئبلدسلفلمكورةاثالعاف4ومدارسهررعاحهافالووزوفهصدفاتهوأطمذنتهاحدلطافقهبا

بمدرسةرارفاكأتاوخةيرةدرسهصنيهافيعوزءراالرشصزاويةفيىرالتىصحزيرإبئ
وكانبعفءنءدأدروالألزمنكان4ةلمغساراكفىمذكورةلةا4نائونةضهاعاالوأعاديهترضى
ظةمحألةتلصلوااىاتأعلىفظاوباظةرانلاقرأوكانصملىالاأنرشوالؤضأاالدثلماتعباداتهجلىمن
دماهفىلحاسأءاالذانعاسواانداالهأصنالمؤاغفلإاكاقاتكأةراللهاثمفزغونفجهاقذمهالب
ئافىادبلىانذبلاهث3مدوالدالنسالباواةورداإطادعدوررللمصوصةاللصالثم4باجاتشتغلوافيه
دصاجهنعشسلطاذأبئااالمأصىالطغرلهتقىفاددازر34وسباأالملىكازلطغرلبللسلطانااة

دهييروسثمتوفىانلى41بئشلهخةإضالىشتضيرتزاثألوشابلمجزعنهوركأاالمقاموقامارسالنبا
ل4
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ومحبئيالمماشةلفخألعلىانحداليقدرارمهلىاقدتحمعليهوكانقتلانلىااهملالكئلسلطانارر
ئوقراتالثيربنالحسنأديألموهذوعدلهسيرتهنلحس4رالخاصةواهالعاللوباءالمرواساكرله
الحصنأبرعلىالملكوزرنظامذظفىلهعدااهمابرابنالكعبداالسيرلمحذبنعنولنيمبىوالمتأخغلمعارفاكاب
منبالغربلووثالثيسنهبعاار5لسلطاشعقكااورلدهارسالنلصالطومىللسلطانمااقابنعلىابن

وؤيلقالفطورههنفرخوقدطنمهلبااحدأغنالهاعثصريوهاأشهروتسعةوعئمرةسنةوسبعوتصتوعرهخهاومد

ونياائلمائانظاموقدتقتميامأبشهروخسه5مدوماتكرهولطسئمالنهتالمنعإلالفماعمتماهالسلطانان
ووففىلشاابالرساالمدوجمتجمروتناسالتيرومحمالذفالالحلقاعلىوأففملالعظيمثعقدم
ةومعصنرثرعبرجميغلتههمخهمحديلغأولمرراءامنمنتعتمهحلىيهطواكلحلمافىدوقوفرزااعيهم
نهمورالعساصوثءطجمهوكانوفاااالقىاكنطلةاالمالصفىهثذهنعلىبمالصرفبانطاكةلالعاءءلى

نجالقاسماحمدابواهامأالاعىنىنشدابغدادفقالرخفاذيلعانىداأبروأنمئملىقلتلبمممامنكاماو
مماابيللظبناعصيةممنمقاتليعنىولةاكللالميرشيللفظهمنةخيرهضافىمنصورا

لهـسفصارصاصاتثمجنهلؤلؤةالملكطامالؤيراا

خسسنهشؤالالىثماضئممفاالالكيريومنجرالماثايالعدجمهاعاجمنرآلسطاالتعرمدكشاألفصلب
لىالصينودامنحدوخطبالهلمجاعاتساامفافقدعلكتهنتكركاعاطونصفطثونوئالنيةوعرهكايخأوفا
زطرأحبصاعهوأطاطنضينيةهلقاطكصنلخراجيأخذلمجازوكانواليناوأطاعهفشامارعقصأومرااك

حبكاثغرطاننهرغرراءاماجميعوشرقدوءألثحيدةلباإتطامنوكرهـونلالسمةوكاشغروةواتمجاب
يىاوأحسنظفر4شليرولمطلبرفىفساحبهاهنهعاحاشغرهربربالقااليهملطانلفساراعلبهعى

كةسبىيؤطالمصاءوءالمنأصميهثيراعغاماالؤبخوابلخرأاهنالسلتالنفهالالعلالىأمعهبهوا
راددعنداظاهربغددىاكمعلجاافيوعليهللهارفهحفأبىالهاممدرسخندقبرافيروألبااوحفرمن
قيلضلهاجمرقندأيفافيرىهباليعرفنوفةالأيلىالبرطرففىأءنرونمناؤآىفيوهوارالسلطنة

ائأثتاشاؤشلهناكوفيزمةواابقربدبعيهابلغولحذبوزانجاابجثموديمفكوفهامنصنهخجانه
لحروباعتدوداوروقاتانجاهوتازعبعلمؤلهطريقهوفىإهاصخااكااشيةولحراكراوحواالحبىنقر
حلالهالفرنجاظهرتالحروبنماةمذلمحدشلطخةلاستفزتوااروقتتوانلىاصنةعئرمانحوثنتىبيم

وأعالهادسثمقمديخةشنةالدولةتاجأخاهقدأقطعلسلطاناوكانلبالداهنغيرهاثمأو3كيةنفااومايهوا
الدولةوبهاشيمحلبلىاذالساعلنةفىولةاكطمعتاحظاتوفاملكشاهذساةوالبريماورهاكطبريةوما

ونصبييهافأخذهارحبةغوامعهوافسارنطاكيهابامكأسغانودارانناطبوناسلورافصالحه
مقيادالفامتنعفابةالىطريقايعطيهوانلهلخطبةالهيأمىرازبييثىقربنابراهلموصلاحبصايأرص
كلفالتتىسارالىأذرئحانغبارعكاءهاوساشدصءافارقشوسارالىلجردهتوأفوتخلللموابمافهزم

بالدهمالىاورجعاماكلىاولةلدافرجعقاجروقاآلىتزكبروولةاكرضيمنتقفا5كشاصعروقأخيهوابن
بئظنحوحلبقاصثدرفيالعساصوساولةاكنجمعتجدهاانالدلىاعنولةاكالنعاتاجروقبامرت
لموصسلاصابعدجمارهاىلذوهوابوقاهرعالباروقينتلداانكنلسلطااهذوأوبرزانولةاكض
تتمتةوأخنىآسيراولةلداقسيمشنهزمفاحمعفراصتةنحؤنحابوشبينه6طانلسهنتألبالقربقؤافا
والرهاصانلىالأسيريخاوارعهواخذماطهسحتىولهاكسهاتاححلبفابزادصربوحلوصبراولةا

لىافلىفىلمجلمى4نهفابوقاساصوأيندباالموفولنفنرأوابزانقتللمسليماهنبهمامتنعمنننافياوكاظ
وحفظمهرصسةسياناساأحسئولةلداقسيمالليروكاناابنفاولةاكتاجابيهبعدقلارضوانلمالاخرجهفاا
تىأخنكندبألدهفىقربةعلىاهلصوكانقدقرطسعوامنوأملشاصورعامعلللنن5لألدنتبمله
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سءذابلضتالسيارةانتيركصلقيمنموالالاذمنئرضماجميعاهلهاغرملناسائحدهاؤالفحدهما
ىصناربموتحدثرقاطاتفأتلموايراتلىاموخربالقريةلاهـوقامبنآتوناصامالغوارصابالدهش

اللهدوآبراالتاسمءوهـخأةنتهاصةامتدكىالخاحةاتوحاثهروأرنينوكاطسبسنهمنلمحرماوفىيرقه
سنهعئرةعإلحتتنتبمإلمؤأبشهروساصيةونماسضوثالثونتسعوممرهللهابأصالقاغالميرحمدبناابن
دىالمواكئمطالهبنروعيلقبحمدواسطلعبأبواتضهربالتهلى1وكبعدهمنجدووشكيةهـوأمهاضهة2
فةلخالافلأللصهاةحياماتفىيرةالتهبا

ألزنلىخبارذكرا
بفئلعلىينراارندبهرأتغوفاتهحينلىاولفمىختحارفىأالبهعلىتعالىاللهرحمهدينلؤراوا
وكانيلؤرالدواكازنحبنادوهوعاوالدتيرواالاهنلفكسنقرلمولهآقداقسيمطلماتلعنينا

ايضايوهوعلىينلىازينموفيمبهاوا5واليكععليهغفاينرنحوعثرتاسلهلجياحيئذ
هعهةحاوقدحرانلىاوتوجهائةعروانينوثمابحخةولةاتاحدقتكردبمنامنخلصيهربوقاالاانغ

وساريلىانصةولةاكشرفبئلىعنهاكايههاوازاللالمولىاغـه3ذكبنينلىرااساثمايمهـاععر

ولةآقالايمفليكءشعاداللياشالةهـفيروقترولهارعةطاوهوفىألهثوعظمكدكهارديهتنحوما
قعلعهمما5كأحفروهفاةيهبترسلضاولىآخاوأناأوابئهـوقالزنيينادطضارلمهـمسرواة

طصدرفيأعلىفىمجاتاثازاسوصوبةصبهمكأاستحانزبنعارامءلىوجمكليةتاالقطاعاتا

بصاجدأرتقبنشانديناكأنجدفاشكانااءنأميبهاهوطمداابهم4فتو4مراذايزا
نةتوئانلىابوقاوافيلكروارهآبعدزفكنشفطمىؤلوموأولهيهربوفااقواممبمسرهـصناط

مئىجماالولةسالموصلشوملكوقتلررتهتطلءفلمفىالتركاموسىدءبشمالقوأرجمائةينوقأرح
انلىاصهبتىةدوانة4المعرتوواتخذهواحهفقربهزهمكلذفاتلهـاعالنءلىكشاهاليكعوهوأيفاص

صرنا5ذوكاتنهفانبالدايرهاموضاإوعلملثلماشابعهذرىزانفألجرمئةنهمضةسدل
الموصللكهثمصهراتخذهراعندهالمنازلأعلىشلتهحلوبكثيراعااةطا4قطهوا4وقدرههفاسبهورىاك
هعهوايزلمئهاءواةلمعاداماراتاعليهرتهـوقابهروظزدفيبهءأداتصلفاسقائىهجاولىضسدبميت

لىاالساطانفارسلرفوانثلمكاالصالحراامنالممهالئماءلىدعبراولىجاعدوكانالسلطانعلىىكأحه
ايالامنوكيرهزكأفارةولىطاطنيبتصلايائهحماوشاهئينياهاصنهامهودوروأظالهيراالموصل

فتطملىفغإلشمامةالغزافسارئردرداقحروبه5ههدشأكرمهزنالىبهملوااىبالمواستقرهردودةا
لحصرلؤاتوعبرافرحلامخهيهسهاوارهامحصالىاراسغممبهاصنكانلوفرنجضتانكاتللةمنخألعا
صاراةقدثحبصاطعتكينأتابك5حمرعندثمسهامحصحماناارةلىراساثميوطبعينواربالفركأل
جنفروطنمنهكانفىابمئاطامغامعيىلمعةطشزنكلتابكاوظوسمنالدشدالوقاتلوهاقتاسوهاوحاطبريةلىا

سبظامنداغزمؤدهوذموعنهذمخلهشاولهيماضدظث2وورمههوومنمعليلدءملالمنالفرنج
خيثههنكانبفظرومولإقىولميهتموقاتافئبهفاباةالىارمحهللمدوواليخلواررةالؤنجدمنالبا
افتهلعهمالؤبمفونرملجعانانتتىاثماأخم4سالتأؤالومنأقدامنسلضابةاطوءادسا4فاحمىحديرالم

بألدهمالىحاربحرفىودودنلصاالميرذننجدطموطءخقعوابهفابريةطلونشمضلىالواوو

نلىاجواصألةالجعةلىيصيوخرجبهاوأقامدسضقلتفزوادضطؤابيعلرافىاليهقاعواال
دارلىالحملكامطوكانبراحاتأربعرحهمعهبكينففربهسان41وثبءلييرطييدطولدالجاح
وتوفىتأورتواءأظلةالءطتاالصائمافاكأءاللهإتالدقاللةثرفطليةتجدبهواطهيمبن

خيراوكانلهمرثةعايهفوضعيهبرطخافهإلقتلؤويلوهةفاضامبايةالباانيلفةللهارحمهيومهقعةفى
لسرشاآلدط
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تقيدههايومممهليآجلتانطعتكينلىالفرنجامالثقالكللهارحمهىواكاالليرحدثنىابنفال
بئهميرحبوسىوكبرعالللبالدااوالصلطالطعائورموةالكلنألالجمئدهااناقهعلىمعبؤءلحعق

الىبهتبالفرنجقتالالىروصيرلعساصقىنقزقفى3جانهغالموصلالىصعملىالملىوكوسيرمعه
لسعاصائرفكلنزهـاسيئعاديمروافسالمسبرهموغرهايأميللموعراعسا
الميرةوضالمتواالؤنالفرعبهامنصنرهاومحلفارسسألفنهسةءثالىآرهاقلبرئفاراالشاى
فرنجفيمخربسافاضانلجدلىداورصروجوبابلدهاخربفاأيضاللفرنجوهـىسيساطلىافرحللعساعن
بغدلوأقامالىوعادالبرستىنعهـجمادتءاالعاثتحسناغإالءالموثفعافضجملىوأ

وظهراحمهظروقدطثةمماوكبعوعثءيندشةأرابكيرحبوشسؤواالدلهمعاإلموعل
غرختشارونجاقهارحمهزبنينءلددؤرالعاثلىالملكاولىنهاعانروكأدىاوقسنةفصل

ولمعىجمرةثفىالمهدلقكهحلغلاب4دلليىاانمابجمباخلنىكثررمنعصنسوهلكاطاسيلمن
لهاورةالبالدابوغيماشلتأربلشاايضاوفيهالسباحباهـبنالماشكيروكرقالطفللماءفسلمفعاا

وعزبحلكشامحدبنكياثاأرينالسلطانشفالجةهنذىينسارابعوالتفىومهاةلةزر
عتوأرجماوتعينيخارزاخهلجةافدالهيغدخطبهاواولياماتةهروسأثمبعةوارصنةزنوثال
السلطنةلهصتقرتاسفئدفيروقتكلأخوهتوقانلىداألغهارصالمتالتوااقصافيارولتىميةعدتخط

عشرصشقوستهائنتىأخجهموتبعدعليهلناستهاعاركانلطاعتهراتطداابوامىالبالدنتاردلهوصغت

عدةاصزىانهعدلهومنابألدفجيهحرائبوااكوسلقوأطاعاانسيرةدالحسنأصهروكانحط
لتاجرخضرا9باومطلبحضاليهافاصخحزستانملطهنفنانايوفىالمحازصاصابضىمنليكطء

جباءطخادلهيستحلممنفأصاليهثتواسنالسلريقبطووثكالءالحاكموأتمامىا
نهابرثمطاكبهالويرنمخوزصتانملضرعاافبالحالئوأميرعدوضحاقءافلهطانللطاعموا

الفتلثهوالحكمورمجاسقىصعنحلىلقدندهوحمعيراوكانالحممجلمىتاصثمعلىندم الحقاادحدعنجمتنعربخيرب
ضافدمزوبنحياكلعادلاللث4افاناوويمتلىشااطههاقذضنضيميروهناابنلظ

الحقاوادالعدلبةانادلطاقتمن3اءوءيرهـاالصعمواذلكدتفدموةقىصهعلىعداسلطانا
تمصولحوعزجمدالسلطانهبعدوولىوظهرالحدللناسانظاقتدوابهليمنومعاقبهالظلمراهيهو

بغرصدعهالمحؤوطدجمانهزمابرحيعهبينونهوبرصماطنهبادفقامصضةشعقوهذاربع
وطدضهانواهمذانثالهاومنمالئبألممىاررماكلىاحزصشانمئالبالدهنواظرمهفح
وبالدالموصعليارعودوارمينيةواذرجمانوالعراقانوخوؤوفارسوبألبهرصانبهيحهالجبال
8البالداثاشاهذوماشارسالنيدقيغافكهوبلدالررمرانشعامدريهلجرمفروووالجزبرة

آاالمائقيثةطىوخمثرة6لنئعاآلضسنهدسءخرهـيطوقىانجرمنثوورايتيراالابنل
أئريتةسنةبنوأرىحداعروكانافنهبأهيىالمفنطاحدافيلعباسابوأهيرالمؤمنيئقهباالمسئظير
لهمخطبسألفيئألياهه3ئوءضىيوماصأئهروأحدشثاللةصنةنوعيرخهأربعوخاليامعتةا
اوشوأخوءضباثمدكشاهرودبنولةأربهنلنثسولةالدياجاحمشاهوهواخوادلمجونجهمناخد

آوالمابصلممارامشحىلجافبالينالخالقايماقهرتظاوكان5صدحمثاخمدبهت
لحطحنااتالبروالمئوعالدااكنيارحوغيرهااالصعل4الغةاالكثيرتفىمايخفاعنوصنفت

شفجاءةب2اوفايا4نفىجمركامتؤةصدإقهتزالمعليموكولماتوفسلىجيداثوقيعات

وئصماىاالمظفسمحدبنأبوةضاالةتوفقاضىئةطوأركلوثماننانسنةنعبثففىااهن
تفسيرالفر2قبهبئاتذمىامصندعتزلىاكالعزداحمدبنضبدالسآلمالقافىقنهالقدفذ
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االعامأبرثمرفالجةذىوقالمجبثبيرمسيمالفاغمنهرايتاالنيرابنلاكبهلدظلحكليرين
داءطرائيالنفتةيبادكاملتوئسوحدىاةسةشؤالوفىاسجينافيالجعمصنفلحيدىا

المجهمنهانوفىنوفىفوىاإآلتبريزىتوئابرجمروصائةوخمسبنشينسنةوفىتصتنحوتسعبنولهاردنن
لىهدالنزاأبوطالمامتوفماجماتلهسستئالمشهورلحطاصاصلخازنابنعلىبنلحسيناابوالفوارس

أجمنللهارحمممالفقيهثماشىااأحدمحدبنأبوامالالؤفىهوشكالسبعسنةوئ
طيعافبتىبككأحبوكعاالموصلاعلىؤصسهـأخاأصلطؤاطانإطادلما

وخطبظهرالصيانظالسلطنةرطلبطاعتهعنالخروجلهلحسنلهطوخعأربعرةسنهالىالخيه
لىغعةالعصيانقيةومجنرحمعليهلحالفاوشكالمهاعالنلحاعةيشيرثوكانزنكلإلسلطنهحؤاهىال

االستاذأبواعيلصنهمالعيانوااءاالصمنعةصرجاصسمودواعسمكلزمبئهيمعسيقالخوااةاقى
قدوكانداعتقالمؤنجهعنروفاخدحليحودوظلساطاناضتألودوزيركأطغرااعيلاحماابنلحسينا
عحشنىوثماثشرةأبعماوارسةاثحثثسفقتلهاوقيلشعرقاتاجيدبةلنىاسنوكانسنةوزصغينجا

نارصهفىعانىادأبوسمههررنلثاهالكشادبنبنطغرلهوادلطانلهتتىاكانوتيللهوخمط
ثاهـحسانارانمعاالهدوآنطىلدادانجاعسدعلىلحسن51وحما

مطيعاللمااصبشكنمطاعاهلاذامالميمن
جميحفاقىمماواحيكا8كاادفيايثا6لموان
ارفيعالئرفالفنىاينيالنونسألمنمالثسيانها

بعابهاوصىهذبنسوىبشئنيالداهنبؤحومن
طلبرستىعاعاسنغرااقظعهامخاظالموعلذوأدلطاناحافاهنبدحبوشناباكهمسعودراستأهاغ
ونفدجمهديهزلكلادمماظواصلياوسبركأسةسبمصمرسنةوعيرهائونصبببنرنربرنزشاروكا
ارصيةآإااللىوالدرموتةمجاعةوالثالعقلمنجمنلموزادعليهلبرصؤثلكالهعنداشمارتهوقوفوا

ستحثمرةوفاصنهلسيرتهإطأرهملعندهمااناسامفأءظالمتبعهمكالنهءدكأمدكشاهسيرةوكانت
أزدادثأتيظنهأحدالبلدكالمثلثرصنكفايهوظانبصرةؤمحنالكيهواطمديخةزصقطعاتابكالهوحما
واخاتيووحرولبرسفئاولنجمنهوبرتحيتهنااءصهـاالصلامدقةبنطسالميرداوهابعظما

وأءسظقسنهموقتلصبشءدنرمماخ4خهإلدتهرشدأإسالحإلفةتبهعه4تابقصدبغدادفممتارالركالرسد
واطسبعضرةسنةالمحرماترلإتؤالحافيىبأيضافيمىوااهناشحسئرلديادايروكانك

لطانالأخيهعياعلىطوكانابهاعىواتسعهمدوصارلسلطانبنرللمالظللحقغزماولنهفادس
ضالالموصملالىالبمرطيسيرمعهكلنزمكلستدىوافعادلموصلالىاعانيرمحدلإلسانلساطاميوأحمود
تارةبالعراق3ياؤوارادتهاختلتصرفيءلىابالدأصروشميااقدماليومصفيهمخئطجمزاءدة4االز

تبمختايفوكانعندهقامعودفاشسلعانفيااالبعشنارمبالبؤالرةلجزيرةباؤالرةلوصلؤالؤ
لخبرالسلطاناأقغبهروهمنهوكوتقبلىمنولةفىاقسيمهواقامووهد4أبجقتمالبمينهعلسلطانا

ضىالمطالعاماخايةلهائشعنهياهالمابلغه41طهواابالمسيرافأمرزنكلليصرةاونهبتكتاهـبالان
ربهوىثحنةامابرققئسقدصىنوصلهوزادلسلطانالمءخدظذائماةلفنهلحروبكرواالعسااختالفوقت
تعضرةسنةفرجبالسلطانلىبغداداسارعنيئثدةداتلىخنفرةلقرشالمسالحديفهبيناثوبغف
لىافسارالماطالعراقنمنعهاصعازماعلىقدجمعنهاواءبهبهلمشرشلوحنراداطافيامنشايم

عاشرلىاداببغدالسلطانقام3و4كاناعلهمالىادوعااائعخمرقاددحروبالمسترثومنينهبغدالحوجرى
زجمذمورفولىالايضبطولحلياصعنيؤهنلعراقوادبفايةضنيلىانعهلهآلخرونظرفايعر

إلجامعسنقرابرستىاوحمائخليثتيغالدوئعنلسلطانأراواالظاعلممنيادطمفماظ
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ررقتلثاللةمخهمبيدهدتمتلفسأسةعثهمابزلدءلىالباطنيةمنئارالجعةيومةبعدالصأللبالموصالعتيتى
ضرربأحد5وضعوقتعيكوالمألةسيرةلةكلتيصلىنوتيحثمزاحسناالخألقعاداللينوكانللها
ابهبرةوفيهوحملبولجزيرةياراودلمومحلالالمىالعااصإلبيهكانطعكسمعودالدينمثراولدانلساطا

لسغيراخوهابعدالميالىولمكالوعشريحدانةسوتوئياههذلمتماألبرالدعألمالفكعبطشاباوكافءروغيرها
امظناالمورءلىأحسصانجرتمماليكأبمنشصوهومملىكولىالميرصااستدبردولتهماوقام

منسنةشهررمفانونمةلرسقىاتكااكألألداالبمنطوءبرهـالموصلزواليةفصل
ولىارسلطهمياوتولىالصغيرأخؤبعدهلبألدبام2طلؤئلماالرستىلدبنعزالادوسببيهتوعثرحدىا

رىرزالشمبنأبواءسنعلىاءالدبنالقاضىبنلكالمرسلوكانالبالدعليهيقانجموديطلباللطانالى
بطاعتهواليرفميانجاولىوكأيخافانفلئاقالساطانابغداديخاطبفراحمدالياكبسانىيناوعمألخ

زرشامادالبالدلبايطانمافأشارءليماهرةقزلدبننصيراوبينيئاالحنلركانبههوالتصرف
هاوكاكنواعلىآكزهنجلفراقداعتولىلشماموبرةلجزنجالرالسلخانآواوزوكدءلتانتالوقاضعال
مشنتللبالدهخيروالطفل5ووهذاهمدطزدااثلكذمتمعارحفىفلبرسقىيماوكاقشحمهمتوقو

نسصلذفيناواالماللصاعلىأووهنخللرىئالليكمالحالانهيناادوزصهاوترصيهىوعهابوناح
البالدلهذهعيانفىوقالءنبفابفلساطاالىاوزيرذلداكافانانالسلدمنوأيوملىطتهللهامنالغبا

شهامتهسعلملماتوليتهالانهـلطانافأجابخيرهكزشألىاوعظزنكللديهتادعافيهمعهفذكراجا
انثىظومجعاهأبهااويخقوىلكلبوازنجالىدارءربضداهاوساورفثالبالدجميعاكبفولىسةلفا
لموصلالىا4ففىوعادلقائهلىاصاولىرجالموصلالىاعليهاسارعنستولىاظاالبالدصاولىضعه

لموصلاقلعةيالرزدالدينصيراافولىعد4شرقواامورماويبالموملسهـقاملم3لهاطوابةالرلىارهذس
جبلياغبسافأميرطاعدصالحلولهحمعهالبالدبمايذئارلمزداحلواجميهواليةاأمىليهاوقؤضى

أعظمينبهاءاكنووءدهمجمالهماوولبالدانيفتاوطجيعهبألدهقكاةقىكادينابهاةوجعلولةرا
ةقاعدمأنظامأحسنمورعلىالاوؤتمنهؤمربايخساظامعهاتزهموأعليهرمهموأهترلةعندهلناا

ينالمسالد4الىوامتزتصولشهموزادمتمكلتهوعظمأجنادهـكثرتالدهمةتقداالفرنمتوكا
البالدشررشزهمارفىطواتاحذامهاوالمسينامواوسممتءزواوديهمعالفوضعفأعلهاعنأيديهم
وحمصوحاههـحلبلينءأواليةمندنجانهسمعريشالىانوشمارديحيهصننامنهـمملزتوات

دةوحزأنلرذاآهلماوأعينيخرراسنعيبلىبزاشاراطدونهادأهـلىاياردكاكياهـساوكاشسودمثمق
جلواحتىالثشوعظمزاداالمصثمالبربةاراالعلىقئهدمالىرقالطتثأةواانوذكفىآكالؤا
ينةداكأأرسلوانجلكيقنعوالمغعغمأذيهمأمخهموخهااخوةتاواجاخرااورهمبلاللصاعلى

دودوابممعندأربالمقامابينمنيووةلضحراادبالوسافىالرءنواروماممنأخنعنلرذيقاواشونوادهشق
أهلوأمااشاوعضطينذلةإالحالةبهذهنوناهأخذوهدلىأهافىالعوددأوشكوهقامختارااكنهمالىأوطا
خطوةنهصعتلمديخهاليفاوجمةوالجنانباباكأعلىارطاكأطعااةاءخامةذواءأرخاحةفانحلب
هلمساإلدالىنرتعافصطفتههـانظلباليهأذلمااذينهـأهلصالتذءأأهلهالفكانلشامابالدباوأما

وسيأفوصعاقلحعونامنهممتضغذرامبنارهـمغمواخذلوحدينيارهمدكدعنملهاشافةزينلىاادوالهاع
تعالىللهاشاءانبعدهصن4واولاالسألءيةابالرامنومازمخهذلكتمنصلي

اثنتينسنةفارهضعانبلرامدينهعرغابنفيبرةفتغهالهـخذالذا4رزصشرحثمفصل
لحابررالىاناوصيرمغااضجارفتسلىاوعثمرينئالثشرلىاالادىبموسارئلالموصلىعاداغوعثصرين
بلزيرةرالعندوغيرهاوجصارهاكوكانتحرانلىراوسايبيناصاغقىفايهترحبهادقكىكلالكاغ

وهادنتمعلليهمامولاعلىشوهفواسعةبالصازفساصلواةابمضيقءفهمحرادههلىوأاللهلعنهمهـنجللة



ينوااكل3اأخبارى
عنداهالااوكاننرريةواتالشابلبالدامنلهبئماالءعلىاالسذمنعفيهيفغنهاحلمثيسيرةمدة

روطعةبزانومنجبنةمدثلفراتءلىزلماعبرااميةابألداكاقوضيرهاهحلبمدبنةومالثلفراترا
ثالثسنةوذكوحصرهاحمصاحبصعلىضذلىكهاوفياهصاااأهورهاوسارءفزلبلهمحفثم
رواعحماكروبههالوكامنميفاوكيرهـصنبماأمرمعبطصقايخاسوعنأربرحسنةوقينكأء

االئاربنفضازلادالجهوداراثمءمممءلىةصرومالقمذكغمينذلةزنكلصدواالفاوةلحصكأءين
اقاصلىالكلبقيتءضالملةءظمص3عماوقصم6فى9ءظجمطرنجامعحابعلىأصهـثمئأن

لرثمرهسةاالرفىلكمنوأزالأشهوحافاخربهعنوةكلكهالحصالىرجعثمالطوةهـاالرعق
واليع4ءكةناالهذونوععايسأونمنتجشوهالفرنمسالىكالمنسلممذمنفاصارمنمحالى

وعادعممم7ادةسزحوواارادارثإتلواراحاتب11فيمتؤكنبمنءسالع9وذالحالىافاجابمصارم
مديحةءلىزولىاتوفيمالدبزاحااابثاشالىارتصولساكوحلىلألاالمىاماممفىالمونااقىد
ارتألفينم3لألؤاطفىابثمرجالهتفاورىالملوكالجبئسوخبهاءارفيفيهموكانومافيهااد
ونجسهءنقءىكانءظوأووز4اط9اقاءكنرمثبراقأميرابشبئ4دمىبنلحصوردقفاتة
فىعوكانالساطانءردصهمذانتوقئةءطوينسوعثسةتسولىأوالىئإسكردالتتإاوأ

لشراال3اداللميهاءاذالحلوكانةسكأشأربعتماربمماثتهوالتوكاةةشوعثصرنانفىس
ومعهاهمدبمثرفيخسا5وصءدثماءأوق2وسحودواهواضحمودبناوإولدهدهباصاطنةاوظب

صلطانبنرلتومكلمدعشاههـتساسرفيهظالكاتكاءبرةواحروبمبرتفيمحداخانابنرلط
سارسيهتوعثءسءخسوفئلالدابوساشوارىانةوأانذفبالسانلترلط4أضالبنطبو

فىغرضاوايلغدادفيلىعاداثمأضهرائالنةلحصرفارسلفاإلثينفىللموالى41ةالمسترشدالحاحمفة
وصاكزديخةشوكطوقلعةتميرامنهافاكةمياووالدرةثاطساشؤالعزكأءلىاسمولىينسوعثفحخة

حمدبئرلطنالساطاتوفىيئصوءتسعنةسالمحرمنهاولاوباتهواشفيتوؤيمإهشققيصدتثمدأكل
عيرمذسرءضمانعاثينينءسعبزشدنئءااذوالحاحةوهـقىعودواإنءلالسلطظرحماكشاهابن

مناعةحمسوهةةلخاتاإلكأجمعصيضفقباإفدلىانحنهاناطااإفذوأمهوءالخوا4خاوحبش4ةليصكا
انصوركاراالىالنجهةاللببهوأمىدادبةةشروالىأنساابتصلموه9ءفياشدوعوشإسهاةءلىةباطا
إبئوأرلثألئارألمعمزشدعوكانشدراباءومدلاذىمنسينممةواإسالافمارهـحمادثقيلممابنا

نوكمحامقداماثثحاطكاماشوكاننهرأوسيالكأنةسصةسسبعخالذتوكاشامأةتائثهروئمازالثة
دالمحخصتبماناال4الذشالىبالتهصدالمنخصمنءاءالحاةمدمهءنبئابرهلمتمظءظ4خألقىفى

آلمرئمتواسالدونممكالىكداثزالىاوامعيمكونوءالخاةديماصخلعونالهاليثاكالؤاةالنواكتنى
4اطظألهـقواهتؤساالثهطةلمارثإولةاشفراضىالىراثرةبهءالحألؤةهـتفزااشعراقلىء
والمةءنالجماناالطصاالضنصاالىلبةواموستعاداأفانهالماثازكامفاوراتيسردرس3كانما

دالمسترشوأماالدونذيأتفطاحالخافاءااللمبمنالداليمماندو6التكذلحطانااالىكانبالعراق
تمعتءايهواةالحطهسوىاتوايرمنكةا4محودإصاعالنوابمىحودصالمانبعداراقبااسدبدفانه

يهااماحمرنكلةبلاوادالىسارالراشهحمائهويوئينسنةوهـوباطزوإالجيوسدؤساكرال
الالألحوافلت4رصوظإلكالىحهمحودفأجماصنالسااادلمحاربةإمدمناطنروجحسنوالهعةانكو

رهـواستظوحمربغداداطاساوتقذمالباقؤ4ذوظأمحابهأعيادمنجماءةفىءلىاالراءوقهفىوتلزن
عبدأبممهاحةاومبدراثانجاعوأهيفداعودلودضقالموءابدراؤصزصلىاكمدماتجئالىااظرجعاكا
هبأميأتابكاذنجرأرسلساطانالسهفاندرااواماللهاالصاقتنىاولفاثماضهللتهبااسخظهراعدبناللة

آفتصافوايماانوسارالساطاكركثيرةوءسملىك4اليفابئهدانالىثممجانأذرارالىسةبلدهعناضاجه



لروفتينا33اب

ئةطوضوثألئينيناسنةانرهضنرينمواطمابعافىبهانيةالباطتألفةاصبهانوقصدشدارانرمفا
ثهمىماالميرجاولى3دانجهزمئاكااصفوالؤنباروزؤجضافئأونألبينناثذسنةوفىباصشهانورفن
كأنخاصمجدببنصيهاواقاقلماباختأكاوهـكأتاينطعفبنبورىالملوكتاجبنىوتهوالكالاالصرك

حص4كللموفزواءسىأرعققدرصقبألىالفسفلثابأعلىحنيفةبأبعالهومدرسىاك
4مكل4يفطتطلصاومءنراثلةفيينوثياثنتينخهىفكانالفرخادربئجهفىفصل

كأاخوفاءلضاسا4ؤاشامادانصارىا3ءدأؤاعوغيروالفرنماروممنشةودبماليمعظلمقت
ىءلىووحصرهـعةبناضةمداروممنكهـصلالمورقةطمهالحفذكرهبماتقذموالؤنيوكان
علىحروهىشميزرلىاصارءنهالغبانفاشهزيةايهولتهطالمةملهاعؤووؤفحلصهنةحهس
اكرأوالسهااحلوارستءطرشسعثتطعليهاغوزصبانبثتثصصهامتحمادمحه4ررحلىءنعى

شيزرثحايراءيرالىيمواكرهشاعصيوميركصصحمادفكانحترلءلى5ستخالؤكأنغدالىابنساطان
حدرنجوالهوماشكاروكانخراردغبوالمالميرةمنءساكرءميخرجفءنباتحساالمهلويرصارومءاك

كأناحمقىراءاالىاطعبراأ9بالابهذحبمشةصسءأعاميقولزنكلمليهاشيزرفأرصلقىسفزواعلى
يفعلكانطواغمدعشتكؤهحهملهنولميمشرعمنلينااأرحتبمظفرتروغيرهاوانشثتمأخذظضرتمفان
العساصس4مانونتأتإداحاامخقالحهأصولؤا3وودخالهبلقائهومالرملكخأشماراقفرنمءلىلهماقىاهذ
محزععاقىونءنكئزعسهءزهئيتدهؤتحرواكؤاهـدةممنلةويمونماهـواادكاخيرةتجالداولهونقىما

أخذحداصناواامباكألثهـانافآطواروممالثمرهذسوالثامنجفرلايراذحرنيالأتاقوص
رومواافرنجاحدصوارصاستشعهالنرغات4يووذدهروماصلكبراسلوكانمنيديهميأشاالدلياا

التوآالمجانيقوشكيوماوعثصرين4ررثطعايمامهإنءةوحنطؤافىعارومحامالفرحلصاحبهص

خلفوهطحوأخذواشوؤحلممنكغمكرالعيؤةسائممنةائبطنروظم4فهزنكلفسارالهالحصارا
صنماكواانارومانوءإواموؤقداضضذخبالشامونالىإندوألالقهأدتدالمؤءنينوحلبةقالى41ورف

لمااتاتدبهلشاكراءلىاحدحفيلةااهذرطحالتايسراوطربملة5مدينةيماالسهقامهمهلمسلمصيزراليقى
أؤلهايخارنارجتهشطكرغجددتبلهسىاطعسيمبنلمابنساررتجمنأأبوالمجدالىهمصخأكزوا

يموتستةاالكلاصاتذكممتلااإث11طأيهرحزمك
يمالرالملكانلثنلمااروملبانشالم

ابهيمالاتيلةابكانيالتلمواتالفبقإطاء
مسابالخطببهططنفكل5طرصعلىلزماناوقدشك
لدومالذألحاانقنفخإسوكحهربمحين

يمكأرواليى1حزنفااجإلثمنئاةفاتافىوابصحر
يمرانطوثودتولؤرئهابالمجاجنذقكا

حميملهاطحامىسوليماسهفولىزقاأراد
يمراتوبابهاكأوأيهبهاطتجودانلؤقل

يمزءطدابرهـبقطعوأنتعفوادارنجالغرسآيلغ
طيمةفهءبمتيومياطاكغصصطحرءشوكم
اللئيملمينهمجوةصضبادامءكأصطاانولما
يممعاقألمقعلىتوأطيةفاقاؤفدطقامأ
يمسدلهطوعادومايكءتطدلهطيوصارطف

الجسوماردءطماقأؤلنفوسقيوفكاذاخطرت6
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مااؤالنؤتاىدطأاأيوبحدبنيهتابهاصالحدحةهـقصهمقطايوله
بأءااألسدعلىطعصوهلاةبممصىتااللبارومبجابمو

الغابالفراكةعنهوقدكإلتومءةطمتهاثلبانطبماراش
3إلثابواالجإشخاحكالثدءفقاصىثهااباذيهاوكاذتم

مبتيةاتإل4أخحوبمءانناأنمارصاحرافوأطولىة
ونهالىطتهاءاللهشانارهاةمدتتحهاءخإبهرةتحأفالدس4رزنكلأتابكمدحدتءيدهضيررالبئ

لنامنالجضاماقبالتأزىساتأاالوماومكاوصا

لاريراءااالليوالدداثويمارلثبماتاك
لىبماريمهشضالكللموببئدصةإكزهـمإلدته4تمات

الشروالسعةانفىصنهىأءتبأنكإرىوماصعسامثاانوهم
لواالهـالمال403ارذءاممذماؤهناكأااروتاط9

أخوعلىشدبنيرمسلىاامشيزرلرومادمحيبةلرصجرإاطانةلماط5أفىسحائبنءطثيروهالابناقال
رمدوئذاليكاقبضنىهوماسىتقسانأشلتهءعاء4منقبمةااددرفارب4افرفتءبهاوهءيدا

4وذتحسصهلحبلسراطعالانوهوعركهنلىاوكأتانزلماللىاوماعادولماتدبعدوفاومالوالمأ
وفيهايهأتمرالشاحساممنارادقلحهثاطغاوذحموعادساوأخربهرنجةامنبهوأسءن4مافغبعنوة
وفيهاولدمالحعندهمزلةالناسماخظوكانالاالكاالثاضىكرزورىطةااسمالةبنالديهتءلىبهاءتوفى

يتسأوببنيهأيوسصفا

البالدبراورهامناوماممارزورواذشنتنإيمالاابنقالفءصاكأدصوبعلبئاورررزهـكفصتلف
عتهطايرونممموداشكأدتىىكاورمحملىاطفذالامايم3النلزكافىاتاشالنرلمصاخماندفلدفالجبالوا

كيئوئالأربم4سذلماصانت4هدبموارداأدرشظمهاتعاططساخزتوا4قمدوالتلملوكااىسؤااحفرص
واصعوبالدهالىاذرزوروخيرعاخأتاحبالدةثومكءسمه53زمؤسحدبألديةانتضىاحا4تلثاتادالشبلغ

اليرىفانهكانالشامالهسيرالىعازماعلىالموصحلكادالىولتكلونهءدالزكانزادمامءغ7قوخطلمهأهـاحوال

وجاشالسربنتلئغوروبموسدالفرنمروااماواؤعددالدلواءةوعدلرذاصاءخداليراليلألمفام
االصمن4سالذفىالحااصمواتواارلىساعرضىمىيهاباثلهاممةاحراسةكرفىوااهادوثجرامنأشكأده

وفيهاشاذىيأوببنشاهنشاهربنيىاتقىواورينروذأرلىحسوهىقيتالىردوفاورعأيهلكررسال
بنبورىدبنيهأصاجمالحينضذطحماوزقامحهءهادمثةمدصورالىرزنمدءدحابهجنردهدفىسارالمة

يهتاأهضكالثازداتاوكانضكيزطدمملوكبنيهتلداكعيرهأصعلىلبوالغا4عإل3ومامحوكاننيمتط
التواثرخكاافامصواءةمكاقهواسطرضاضاورناطداكقذخاعألبهاتبهةرىرزوصلئهابنلفضلأبا
وطواعدهـودوتوالكلادءليهمذوديهتاكاللىافئفيدترالبلدوخراايملىنخيرالق3تمغأجابة9ذكملفة

أرىالفقالبذكالثمهيدأتابكادينفاءاكال4لمدالىاليواوالبابوالهلمددورخساليدالىبالشم4فيفيز
اكثرالمقاتلىنورلفميقهفيهءتالمنونبزحالجمهاالصعلدتتىرعءوالثوارقلطايقالبلديافاناراهذ
الئالمصالضيقالتفزقلىارنافطاادابىدخلنااوارتوططوالممهاالرضىعلىتقاتاونالنهممومتممقالمجزعنؤتلنا
وحذرنرمهتلعزماذكعندوعاأهلىفيناهـحفيط
تغيربالناسشذلمالبادسافياالمورودطففبسهبدصحهوأتاتوفىقارءثبصابورىانءدجمنأباو

كينتجلطاطحثمىأيهنمحااحالافى4رضوىبوردبنبنآئايهتديرا3حعروادأبعابئلىاوأرسلحال
ولمايأفكاسمشمقدزلكلبنءدلديراخذأمنهىاذهواتقرالدينآصاوهذبوهنزروينإفىرراين
لجبئالىذلئسارالثمحهيدافالعلمطلمهـوذس4الءاليهايزفأرسلايامعينبعلبكقطعاقمثدلدينيرادخل

ل5
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قدثالىاالعودءخأراوعزمءلىدزدااليئصألحواأيوبينابهاخموقىكطءنوةوحمرهاعدئثهورفدكه
ابهايخهاومارألهخطصبىوفىضللمشقذفاوعادعنليافأجاوالحمابةالطاعةمماحبهاببذللنجاثقرس

فىأفسالواذضاشهافتهببعاطااالمراءلماشواءنانفقوالحلبىطىابانجاصحيىقالحكهوتحتطاعتهئ
أحعنرافحكلافالناغأيوبلديهأعدبىاصالحقنلهموآلوكانلبهمومبعفوقتلزنكلابكاعيهم
اتابكدالمولىببكسأكبهتاإلحلصاكبخآلرفقال4ؤاةلهبمعأهيولدلهوصعهثةاكملغيخشاالصالةفى4

الحلوطيلثيخامفرواضاأيويئلدانجموكانوالموتاتصعصيعابمراهالئالولدتاالصطبهكأقبل
وضعليهوولدهالشيئوطاتابثالىاديننجمفذمباتابكالمولىخوفاصأخلماضالتاطيئاك
وهوقدملكلداتاعلىوريهتانجمانيلبعلبثاونحفووهبهلجاعةانهبقطألقامىو4إلطالؤذنفالهقاما

لؤرالديهتيامأاذابميزلولملىفىفيهاهووأةبثلنهامأكاواسهلهبصمبعلبكهوولىلهملةأطةاالمراءفلهأفصبعإلك
فوردتالبغاحقنرلدمشقسارالىإحابثهانابثابعططالكهاتغسنذكرءحامنهاعلىفأخرجهسزحمودبن
فحابقبولزلاللىعلىيناكحأسارتجمحمصبويعطديارلصخس3لعودويعطيهالبويطثعشمقحبصاهدية
البيتموتمزدؤاا4ءتأهوقطكف3بلدعظودهشتىإإلعناءوباليهبيربالتعبوقدححلامماليكئيرتلو

بغرضهيظغرنالولملهضاأشاربهاقبولمىتغتىلكل5ببعلبئافابرتلتىاالحوالادقدبلغتهممعشيسماعلى
غارعليهاواكفأنخسلةابألدلىاوثألبعأرخةلصوهىلسنةاهذهـثممءدئابلثتاساراغفضل

العاابمئيسيمصبرالمفصبرالفريقانهـنجةوهوبارينععنبالغربسنفلقهماليهواوسارانفرنجهرك
نضالفلقدساملثموفيمبارينحصنفدظاانهمرفرسلفرنماهلوكوهربليناونمراللهلهريراليلىعن

حصراشديرامحصرهريبانملىنمهيداسارالاغلجاكثريخهمدهموعتامحمملراعذوامصصش7حرب
لىاارواقدسنملةامنلسابامنانفباتراقهأخذهمااللىؤأتاطلمواويرلمواليمصصاناالابطلموءقساسة
بالحصنوهنلساحلالىاواقبلوالمواوثالحصرنجمعوامىملوكمفيهماليهماويفوقمؤيسةفيلههـنجوارفىما

يتهمفلةومحاررائررصاوتسمبهمنأجاالماناطلبئلتهاسواصعادخأهمالحمرعللقؤذلكسئاليعلىن
اويومينيمماحفظهعنفىتمواباؤفالهوهمممناطايمبشفأخبروهمعنصالهممرهـفسأيةننصراادمداا

تدأهملخانمننابارءنألطالتابإطةاآلنلىواصناهـبرنزتكأيماخاخابولممأبوصوتلماذا3ءافوأ
ؤاكا44افانيىلمساعنلفرنجالجودأضرمنرينبانحثيروكانالاابنكاللحصنامبسلياناثمامىناا

الفررالعظمرزاافتهاشهيدرجهباتعالىانتهفأزالالعبلتالبالدوخهبوهاوتقورمنوحلبحماءنبواساقدض
كاوطعليهاستوليدتجيحرافاوالاصاؤلىهسطابالصرتزلىاسميرجندهرينباحعنصثلىصقاةمذوئ

7ولهاميدةترمكليمدحوهـنملةايمةيئكرهزصائهلجاوخدقالقلتوقرىءظينوهـحابالدكابيرة
والتذرالتتىلصوارماوهـىذرهـاةحرمناوافحذا
لقدرجندداسالبلالنتءلههنطئهمنسكلثالوكووأين

واللبهروانصالواكدكاواصاجهانسيوفدااكاسيوةالىاس

البصرلررقمنسناهمازققالدبنأرهغهمعاداذاطكأ
والوزر4أفالوألموتمأيههذرطءسالهموواتضيق

أطارهاقصرفاوانكانولطلهمالمحاةدونمنالمسافهوئ
أشوالوالكفرالعينيخافأشاالعيناوألالدينوأصغ
نغربهموىأروانةانفالقومبةقاطنجاالفدهابهفالتخف

حصصواهواحاصماوااطأوطاردحريواربواأوطتلواتتلراظان

عررارأوملكحئأقبهمالبهيمراطظبئفصاسوطالما
اكءنملعمااقيلهناومنرأتفممهممقترحأبيفواهـ



واتبناك53أخبار

وااالعداءمالئرمننطوىجكالالمحهالعدلمحيلى9ظرختظل
فمروابةلزاوانكايثكانبولنهصارددسءنالنصئاولوال

رعفهمأكائحلكاكاخطلشامئغوراتعودحتى
نيرافيوفال

طأبرامهلنقضكوداماياواالمحكفدتلث
حماإقدابطشكليوزا4اقداايئمكوزلتل

ممالمهااواهالماهـالقلوءليكالمتلموو
اياوابتالبراأماىلمانعاالحدلأيامحى

أمنامهالمحارباأزالةم7نمالدينقدوءس
اميجاعراوآلىضلبوادرالسالهاتنتفيكللفت

اشاءحاحىبمنماءهفالسيوجزيرتهاجزرت
اخاصصراتشهئتض43رىعوارتوصا

يخابالرابعضبهنازلةبتهممباتأرادواببرقلالصا1ورأالثاملىاسنملواومالىوصلولماثيرالانافال
وقىلمنحازىنمفاجمعظيملؤائداالخهمهمطياةواطفيرليخاطبرالشهيدانذموحححروحلبزوافنا
ينجمألداضىكالقااوأرسلعيهاارةالوالعدترفيانقشاراالبالرمناأطرافنمظالميرتزبيمنعخهمصنهمقريا
طصاالوارعةافيشهلبوطوررالرة3البالدبأميالحالليهاحوديخالساطانءالىورىاالثهرز
لبالداتوسطماذالعساصظاوينفذجمةهذالسلطاناصبهعلوينامنألدلبالداجستانالديهأأخافكالاللهضا
لملىنأولىفاالوعلىصلحالمامبالثيتىلملمبوانأخذالعدترقدطحئهذايداقالئكالكوهايل

فيهزكذياولمأهلحشرغاباقاانوعلدالسدهارسالةبغدادوأذثلىاومطتادالكفارقالبهامن
الرأيتليقاعداارادعلىفالبأضاطر3ناالعساكربانضاذدرةابطامجثنىءلىلةهتاكدالشلىبكئبئه

اكناشهذهفنضاءفقلتافىعنهينوبنناوهوفغيهصفضرتلعظيمأااالميهذاالسلطاناماهعلم
ممعنتواموالقصرقاامعلمنبرصبهاالخعإلبادوصلجعهايومكانذاواجمادواالطبغدوباشمنأومرخهافاجاعة

وضعتغمستغيثينارالساطنةدلجاعويقصدونامنسجونوتاحمدوارينعالعاهاواوأحدبصوتئواواصتغا
وكتىثو4وثقلقيهاذكانرقامالحطيبوصوراةابنتكافىالإطانالصمعثافذهثللآخرثنساالا

روسالمجةاوبيبمفامهنالامعبالجاخماتءفلملبواامعياحشاينأولئكوجهوصاحرأسهعىمتهءط
ءعندبامنبغدادوصتجعأهلاممثاانلسداعمجالذيهتاصكأوضلوحدسلطانارادلىامطهلناسا

لجالحبراطوقالأرهدالساطاناتوالضبطعناءاالهيوخرجويستإئونويصرخونيكوندارالسلال
خففاظ3ولحضرتمثندلظورىنشهرزاابنحضرواأقالافزاةالىكرااالقىصلددثارواحيمشلماساكانله

خكخمدالناسانفقاتالفتنههؤماضىفاالقالدلختعليه3الالحقوقولدتطحزمتقداكأاالمنه
والحبأخذوكنسبوحمخو3يفكمغاالعدئرواوينوينهكبرمايحلمالسلطانانوالثزوالشكلفتنةاهذاخوفامن

ونهجلتابمحتى4عداالعىوعظمتدادةهمءنبالكأاليمالإلوليمسوفىالغراتقاليكواانحدر
العاتلىامحرحتقالواالمدادظقكبهموسالعساكرماثئتعناوخذمنالعاهةهوالارددفقالابهم

فارسالفاصةث5عحتصىواقواوتجالعورفعادوامىوألحالاوعركهممفأخبرآليمانفنماومى
نلىوالحئحلىدبتسجيرهمفأمىذكفىنهذاجذداصزواسيراكييقلموافلخبراثهيدأحمزتالىابتوص
لفرنجوالرترمابأنمجبرالشهدمننجابوعلزهـاواذكةفىإتجهنحنالغرلىانببخاسحرالامبرتة
فالاصزلسلطاتقاخوطىكزنمالعساااضاببزكفمنهاغرفاويأهياينامينلبعاثعنرحلىاقد

ظكهالجةابالدبطهأتطأعاصهانضدخذهاكانوألفرنجاادبلوصمددطلجالىالعساكراذاتعلى



اروضتين63تا

الثيراابئلثمهيدقالالىاوسرتسللهانبابلىالعساكراأعدتكأولةكابرأفىزيروااهعألؤصلأزئم
ايةطةذالشهيدفلقدبماللهادجمأرحمايعنىكالفارحمالفآحمئرةادكاموخيرمنجلرمدلىفطووظ

قيللشهيددلىوالىحكللعطاايوفرلهمدردوابىنطهمكوليركبهمواارأىذوىلارطكأورءجمة
بخمحاثمعكيقنعيذوخيرهميرراإيناالفآشثعلىلدمايزهنكسنةصئلهمجصللدينااكالانء
يخارةاخسشلهاقدروضيىهجماهذا4أكةالدينانكالكطوىبربرونوالر3قلا1بهذالهمرفقالد
فعالىظهارحمهكاللمكانكاإيخارألفئهماخيرمناديفيهكالقوماناشغالواحدفا

لبالداوافرقدامشلرادبيدانوسيئلهكلابلدالىدلنيمساراالثينؤسيعمنةوفىقاللفك
لشيهدحمرابلغهاظامبألدهـقلملككئيرامنكانرردبخوصللثيماانلسلطاثبجقرنايهتصيرادانالاالغساد
تمذهاعخهاوكاعوك4لمحاداةقالبناءاوأهى3هانلالكواوأخروأحصمخالءأحظممنوهىفطاكلعة

ااقاللهملتىابالداداهملتابلثاتامالث7نمابهبره4ظةعنمدلمجزالكراابةزأخرالييراءحصضايةاحادا
لحصنجنى2نغاذأصاعزمذانته4روكاننائهفأهينرعنهأالتدالفأنامجولالحصنهذاجمزاالكرادعن

احبهإطلبلىاذأرسلرإنوبآمالبلنالتاخصضةهذهوفىريادطعغبهالاةدلةالواالقلعةوحماه
وفيهاذلكالىفأجابهلهبةوالخطخدمتهلىالكأءاواالحصاحبصوداولةراس3فقهعىتوااالففصالمنه
وقبصتىقدمثواليةوفشؤالفىطوؤمخاخرىصصةدرريفءوفيمعاناةلمءرمدتثامالث
فزقرتةسوالثهيدجمالاوخهقلوقبربوكانبعساكرلموصاقصددعلىحلفانادعزموثالفيثمانتست

دمجضرالثمانلبوطانالسلصدالىاالئجملهـاديخارأماميقألفلهصالحالءلىاتئتةابينهعاحتىارسل

عنلسلطانتاخرافىباالسباصنأعظموكانلرهااغحهعاكرطفعذرلفرنمبالهخاعتذرباشتوامتضعفامتهخد
مثلالوأيهاقهزرفانهاالديدطدنئءجراتافيةص1ظةدرءلىةاحالدالثا5بهةانلهابؤنهاوملادق
واللثيرةرا3ااءبايهذوغملسالطينانكابروصالامنوغيرهمإبروافهوروحبولشومؤوةسنهاولىصا

السالطينصنأحديمذهنماتابكوايهاانلىالبادبعدالبلداطمأخذونالفرخوالينالفقهاعلىثقدرون
وعزمستضعةواةكرمروهزههمياتووالمونةؤعذررلهادإالدامذومعلطوالحاوارسطةث

السلطانمةخدغازىيناكصاالكبرسداولىيرالدكانملثاانيصالهنعةطاالسباالحاوهلداالسالم
كاءالىبواربباهدبأص3اك4إاؤأرلبهويثقرعاويعقىباةوببانااهـأسادانو5أحروالىموتمسه
شسللهوقالذلكفتعلألضالهرالمساوهنللمواسلدتمنعنعهانداتىإلمرلناثبهلىاوأرساوصلا
بالعودفارمهعإلناخطالتاطنانتاهاريدكاكأردالجوابطتليهالأرصدحنهارفىتهأفك1لىا
بكاللىاورددتدعبهااذنخيرارمةارورقفاىولىانلمابدغنىاشلهيقولالسدالىاعهرسولودفعا4دا

انينارثمدافينأسوعتسحملءتلمالتقزااادوحأاأرادمالىابوايألكبيراىنلمطاداذاءل
لهاتهالةالبالهطلقيدوادالرراراالىحتاجظلطانلاخرجواعلىاالطرافهادامحابواالمورقظبت

لمحاساهنهيأللىاالمعدنسةوماإمدخردواشةبألدمخهاطةذةخءذإرداريدلشمارالسنة51هذفى

مرآصدوصاصاقمدبهوملكلجيعأموراورتبضعمواعذةردينماالاعدموأتفيانينهوارصنيةمز طقبللسنهاذكرهافىوتدنقذماكدكانةعامديخةلىرصلكسيو
وولينوبنتوفيثالاوصؤإلثينتصحنةسمناآلخرةادىفىايدارهـاكؤخففصل

حمالىرأعادهايوهاوعثمرييةحصارلجاثمامذةوكانتمأؤنىرجالهمعلىلممغواموشيطاافرنجفث
تالبفأشرفهاعندهماسىارءررىاصهاءالوهىرأعظىالمالنعندالمدقفمنأشهـطوهذداراالسالم

وملىككالمىشزعظيمجمالرطالذفرخمنيناعلىنوصلرهاواخليأيةقسطثمتورغ7ليهنطافيلمقذسا
تجلغمخاحثاروكانتيوزربرالمعىبموبرهليواوجكسرحصونعذةخأنثريقطعلىالفراتلىاماردين5زا

لغاوةبامحوهاقديوملحزىصمامنتفماحزان3ررقهراعيئررأسومارديئإلردمديخقتدعى
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لخداحواالحيلعالافأخنايئجوصداماخرضامامغيالالنهاوعلمممنأذاهلحالاب3اكرأىال
وجبلفاالسالمحيدالتىالرفيدامىوألابقصدعاطمعفقشاكلحهـالبقاشإلىامنهايخرجصسلينلعل

ويطلبهاغيرهامجوماوءلىبمويخطفهارنةفاكالثصويمهوروءباءدقض2لءرةمدفكانوروا
جوسلينظارأىواجناحصغامنأنصارهوفراغمىآسادهسنهالمرعرنجبرضمنبموحيراهايرومهو

الهية31بألدالىارهاففارقعليهاالقدامالجةوانله4ادلهةهـاخرانهنيارءظدصحربأحلالشهدالشتغال
وأنشداالةليرالجدشىابنوصفئمارهاالىامفىصسىنندلئميمافأؤصللهواموالذضاشهوجمالهافيالل

سالحالبربكراعنطخنتكأفرسانباصالشبحيش
لرياحابأفواءعفيطشحرإلتالعذهنوألسنه

باحعودللصشفوبهيملاتجإتوحوار
فاحصاينماةمحهخاقايلولحئقدرتعندفوح
لمجماحخاحاوءيإتهاقلبللقابثباتهوكان

ااوفرسانوقتلتمجعاقسوسهاورهبانهاباوأاخهالبتيمزاباهلاكأوةذلىرهاحطهيدفىاوأع
ائاثنذهأتمافأمرباعادةاخرابدمىلمفذاحادفراقهالاءدغشاديالهبالدكمءنالناسومأل
ادابعدانكاناميملدعااوالنادكأقعاتالشاتاالم4نمدهخرلمخرعمافردواءنأطنالوجوارهالوروسىوهال
وجياكرلقراوارنواررادناعىنمالفربيألكانطعلىشولفاسرزومهأفتوأمعءنأبىاؤتثم
ارذتحالمجاطوكانفآهنينإحداكانمأءاصاوشهمالنهربممعقشيارالجزريهالدوأخلىيرضاو

ألولياءوالحينالطخلقكئيرمىوشهدهشنثبطاولرهذاآلفاق
يهالوانبهأعلىبنللهحدااباءالثعترهااعوموارأمانهمعهـالأعرفبهاعةلىحنىألثيرابهأافال

غابذكرواكأءانهالظاعرةالالءاماتسءكاولهتالمنةادنياوالزامدجماملقأطاادمنوكانثمافى
ثخاتفالمحدة1اتهـوهأثلممارياحراشورعندهستإشوموعتيمخرح3ذاث4يو4وزافىم2

ررباتمافيازنكلكشدتطقالهذاغصنانخهامحهدشوانهارامدينةلحزكدااانوأشظاءحش
اكيخدحضرواعندهذااالجنامننمراانئمغلكلابومنيمةومالىاالادهـؤترااىولاغابرددعناايوما

بعضلىوصكلقالعيانارأوانهمقصونودمضؤوهويئاتخباتكابرأبهاشاصننرأيأكءفىوالهؤا
بهارهاوكاناتلمالفرنمامىملثبخزيزضقليهكانقالبهارآشمنوخوأعمسابالخباروابالىطءاا

انهىعالرعندهىهـءلىرويةقولهالىويرجعمهوءجكعرهإكاوكانفيةأاالمغاربةىهلحينالمابرشى
خمبواوغارواانريضهحرالىاايئاخاحيذارخالةشارءهـالرهـ4تبئإنياتوةانزلماسميناغسالوا

الملكفأيقظهالناغهوهوشبوقدسعسالمغرلمالعاخؤاوءضددهـرعبمالىاءااالىتادجاءتوآعروا
لرهااعقدحخركانلهقنالأحرحهمعىدكاتينأت3وكيتينةباطاافعلتد4بشاو
كيريمفىنمالمائهاخدهذخميرءاواافالءنالزححفكوأفواللهاطكارانفرنممنعندهصكخعخا7

نيةلرفاعندالنمراالخبرلعلؤمترلةنلكرخاهىلىاهذاشذةاهمرفأأليئااهاطلحبرلفصاماهـكأأدليل
لطاحسئفالمناماحهيدبعدئالئلثارأتقالالصاررينمنرجالانلبهنمانقنأحدأيفاكيرولىوفال
أؤلهاةيدرهااةمحععنددالفيسماخاوهقلتاارعفالاذمماظتالءغرلىبكللهاافطلهفقات

االنجادمالكاالقشلوإلدهاالصيكاليصيفهو
دهاتقا01لعيوافاتوانهاسنالظبااخذخحشأتأاوعنثغرهذ

والحادهجمواديهلذولمعلولهلحرااالسالمقبةت
زيادهطاعتسهماالثاللهعنجما7ابنالدولةقسيموؤاد
ادعزاواطمأنءرواسبهقىصتمن3االيهاندفييم



اروفشين83ناب

هارمعيوكاالمعامدعليهآقوأكاققوبالىطرلمحفغ
غادهاءةملوجعندعلىءبرطممداللةارهاغئلقدكان
والدهعنهكأدالقوموايغننصرةمريمابنصيالديرجون
دهحداطلهندعادلديفل4جمنمنذخافدةمدت

8طرفاسؤدنظادءقىقفاواارحتىاالبصتفوت

ديعألطئناهامنانالىقيهادهاالملوكعزمحةو

ادلذكهكريهنبصيرموثخالعهاحزيخأو

زفاثيهبئولحنريمراولهالسنةاسنالمعصا
هواخهداالسورهاافاراحوخلحكةحرباانارينفأضر

خاشادهيفلىاوهيهاتكان2غااقاعندلبيدودازتف
ادهلبألدفاحدمحمبهنكانلوحهالبالدصفياظفراعم
فادهوحلادوالمونقالوشذوثاقهافألمطلق

أنارمدادهاالفوالترخءودهبراالمفوال
سهادهبهيفللفعلواالياللهطهنجااليثكلفان
حرادحريقعنتراشكادونهامعىالوصياساوبانت

وعزرشادضكاوعذكلقدبعدهاالفاللةألسىالىاين
القكاءعنادهتدأسبايرصمننعاالمروىرف
8ادسدأصالغريخازىذسرىمحزمهوانالرأكاامميعم

الدهالبالدبانااءعابعدهالمالكفرففلوكوقل
امتدادهالماااماللمااطاجماالىظينتهعجطريقكذاءن
دهجبطعشلمأركطفأبةجندهتالمحواكاملومنكان

مسزادءيةيئؤصماةوروضةدهؤنامهماءسولتهءفىم
ؤلهاأالئهرزورىبنكناورالخوبمطلةاهنأصهاعيدمنوله

بضاطمنل6زالمأوىجنةهى
فبهايفول

بئابمشوااصعإلتعفهرهااتثطيومخطالصان
صدرالغاراآليبكالمحرقتجاهءمبشرالعتوحافغ
بصاثبهاأليمنمحانصرتبدريةوفألةلته

كيرمحاربفربالحربناملقاحهنتالدينظفركأل
ثب4بثوثةاشهيصةتالحاليلاشوأهزبم
لبمحكالهامئهللنبؤةجنداالكباوقدتهورخبوراكيخيوا
العبةالسوؤبوجظنتغنعتيومورهاءارهاأقىى
الهاربنجاةعلىالفضاءضاقطءبعدلالطالمهسىأسياالأين
االبثتالطعلىبادرانبعدهاةرنجةأرعقلىااشذ

اطالبالحظاطراقمنماكاندمافمنوالناررهـأفغبم
رأئبافهوعينالفرلسةندجمعنفصهالليثواذارأيت
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نيرابنوقال

للهااكهعطاىاكترداسفألناهكا4ةكلفاتص

حذااللهاعادىلىوفاأعائمهقاللهاينياصارما
أشباالمالكاذابالشبيهمنفرداهالرمقاهلوكتدونا

ماهسعاكءسءنالوقجهـةءكهسطحاولتمىفداك

أعطاواللهخببملتهظكداكلتوابهاالهعادىللقل
عيناصالعروفوتستقىهتهاءشاءاصاتنامه

هماشظيؤدىاتالهةيماصخدههالمواالكلنايىمازال
لجبرزاءنعالهاوزتبروراةمئامحرلشزىاحتىقعالشص

هارايخاهوودوأينمضواامراخبالناساوقدروى
هجناطنيااكافقمظلللهأتعنخععنلخالثااين

لمسكرياهادمهتقوبةمقطرجاالمخاهـمنأنجائةلى

وامزعطفاهفزبوا3تجتهاألسالمعلىعاداقع
نساهواالماضىعحديغابكلتصالسلتهبمعتعحىتي
مغزبهغزااليسراهن5وصذاكاوريةكرااران
تاهوكاخولهاالملىكن5أحدعزاهابغاوآكصالتأت

صرااخمافوقيتلىرأذلعزمبآلهادلفتحتى
لهمائمارعقباهبدءغرسعنالشض3المالوسنواهثوا
مغناهلماخالجودسيوعازادبهقاهتاذءلأايامحي
ياصفاويستقنىاكريللشهاالمزلدستصنىاللهياشة
الهوالتاجااهذكشبلممنحاوطولدنيافواللدينابقاك

بعضهاتقتم5نكيدمنيضاصنرابنوال

لنكلاكاجمكلأماتهلىأالخركعكاالنألقىءلىيامدكاأ
السوالقتلوالننيينبعكصكسذبابهارهاعالىجمت
لنقلوايةرواصطوراوتؤجيمهحدقعكلأتلقعهوا

ارسلخاغعنحزاءالمدقجزيتبحدهتمالخوامضبهقضضف

لواءتالمذلةتبئثاأسبابلموكهصدونتجزدتئالسالم
يلاكأحنكةالةيشموبباقدامممةمامفالقراحغذتهسبءاطا

أخرىهنقكيدوله
المبينلةتجاابهامعصونالديعروةتينأاجماد

المارقبنكيدادصاعقمنمالضارولةبقسيمواستزادت
الراقديهةهتمتشرمدطهافئللماسهرعناماثا

الحاسدكعيونكيضاضأترفضدءالمنكلالظت
ينعائددفهرعبأيامهعنمريومصل

لمؤمنيهةأصراوالماكانافهوصاافافطالاجرىو
السنبنآيرىلهماخطتضلممسطرواطبلاراونماروى
جيهةتالهاألفجمأىأصباتئناخأنركافا



اروضتينخاب

ينداخطعلىاصالهتقطهمنلرومابريبطاتوضة
صينالصينانالبرهانواضعلهاضدقاممحرحمتان

يناتخطعالعثكلكفتارهااالتحنولموارها
طينخسططمجومغومضىلميفرعهااننعئينقمم

الجبيهقفاوصكاللراروكنذصاولهاملكمنمول
المبصرجمارأىمنهكاشماخهااالمافياختهى
العرينآسادالذلهـانبكائدبإكأ4تيتت
النينارار3منالسدتجدلونماأسطفىرهايزأوزا

يننزالكلطاغسافالهامصثبعنربمنابالبيشوب
متيهةالشائغورالقلففيتأهـهـهـتياء

جوسينحوايابعدماجاستذلةبرنىرأسبرنسض
عصينعها1جماءذرقتمم4مذوعتأسراوجوس
ينالفانجيرالماكىعزمهمنافتهرماهاضالأتلك

يناالصيفاطفيفنهتئك4ودؤبرفامتءالشامشام
ادفيهاظليفىبعداروحمنهطراءحدتكنيماسنهصع

القطينالقطابحدلقافأتآجالهامناآلجالدنت
ينلبرافارىطنفبيضبيننهلبالىفووهنا

االذينتويبالناقوصقرعةتوبئكأضالبهصهقرء
لجينأولحيهتئمهدهرفىاللهاقومهـحماتلغمصا

رديصاردتيومصنداسقتحرىمتجاحزاتسل
رينلمناظنهججيثسنظمبهاططحميستأمسط

الدركرس1رسلديىطلغدحااعلىلمحتوكأداث
صكصيىتحطهانصنلريههعزمةىوتمعمىةهـ
بعدحينذاهسنتذوسالهامغزلقومقل
للعامليئصافزمنههنلدركدىأاوتاانه

تيهقالبلمناغاحبلعروتهممسوهوبى
خريدداهءيرةكأدسرفييمصسويطختممى
دنياودينالميتايق9شاصوحادردتالمعالىسياشبثا
ينالبيهينااالوضىغلكلكلفتنرزاباقمم

الجارئينعسفهؤلماتاقطارهادلهـاؤميض
ينففوظةبالطائكعبهخقلتاليفداركلالفئ

ينبفزاربالمدحيماسظهايدررينييومصل
امينلقاطسأقالتدعوةيخهاأخلصكا

ياتالبالدوارالهنهاوراءهاواالسقيالءعلىصالهاواصالحاهيدمنأخذارالثلمافئفصل
نأئبهلخبرقتلافأتاه4وضايةمشايضالينوسوهوبفراتعلىنطحصينحصنوهىالبرقلعةسارالى

لىاتاحبفتئالدبىافىبعدهسلمثانمنخوفاطعنفرحلييعقوببنضرديننصيراسقيةلثوالبالدالموصلبا
ليهماالؤتجااعسياحبحاردينىزايلغابنتمزالشديناميهاعنهاسيراالرحللمجاالمسيرا
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البالملكان4ببوئينوثيتسعبررالةذىيرفىمىاكقتلوكانطفيأخذهـماليميعودرواناالثخوفامن
وانهالنارسالبإلددكأبيدداجمألداانبرونرافالطاإبوأودصاندلمطاولدايلخةبااحروفارسالنا

مسعودالسلطانروفادورظالتكذاكذاوكانافالرلةفانماالةرسعنرسوألوأجابارسلااتوكانفيهادائحه

السنةهذهبالموصلالكااهذوكانذلكلفةاافعاجتهنةاطلىاويطلبالصوالاسجيخوحمهلعساكرباالمجمع
والهوقاالةاللمكالمفسدوننيعودفغاعةءسعناقفوهيخديوماليهصوهويترليننميراوبها

نفسهفىزافوغعليالانرسوا4عواللجثلدبينيقيمانجزاتابكوغيرهاولالموطكتلتهزندانا
اظاأالىلؤوالقورأسهفالكاخدهةفىجاءةعايهوثصعادتهاليهءلىنصيرالديهتللمادتأةمحيم4و

يناكاتابكابوأاأظنوافانمانجالفالصاوكانالبألداالثاويملكتئموات4واراسارأاذصابهأصانمهم
وىالجالدذائالىجاللثمهيدمملوادولةوكانتابمثيرلقاطممعواتجعلكاارءحبارةاتلوامنلمارأوارأسههعه

لفاسمايللهعبدابنيينباجىضرالقاةمنلةبمفىنوصشئتقلةااحهذفيرعليهواتجربهقلمرأىا
ينحداويهالصعودالهوهومجسىلقلعةالىاددأصهكأعهوتانالسلطراندخلادينسكالأالشهرزور
فسكنلحاقاشنرنهيهكتاهـالىالمواوأرسميراكتنلوايهألذاانالتبهاوبنوهلقاحةامداذلبالداملكتىلهة

فمملئاادعإلالوا4إيرافقةوكاىبممللمواقلعةلياءلىوابنبميمينعلىارييهتزوأرسلقلبهواطمأنشهصا
رأىولمارةعالبالدمعهادتازدواواوأءاساكأتفاطالصاهلولضصيراهاكأسلاطريقضرالناسبا
خمرهاسخفراإمةنحوأر5حمابينهاولبوثيز4قالىانرمنهاحيشافيلبلاراسلاوساأصدصالح7ثا

ارسالنءلىغيرالبسفاطةطباطقاصىالمعروفإلنارالبقولهثموقدوألثراابنفىكابوقعقاتكذا
محدبنمحودبنأوالرالسلطانمننمعزنالكاملكانقالفانهادلجوقيةكاتبلااداماكره

لخغاجماالكابارفيهواهشفرضفآلخريرواسنجاؤلمطمنصلوفىوهـارصالنبىاسىيهاأحد5صامل
زلكلةزنتفجرتحألبزنرفىمنهفانتزعهصدؤةبنليساالميردالىالمكءشاهزاوكانبالموصلووكل

ثقلواناواالعةعقلانويقوللساءفيهللسطوعنانهيغبضالنميروكانكأبلغ4قىنيةالستونضا
لدكتاتاجالقاضىأصعدغالمداثعلىالماللداطرهادلزردحؤفقبهالةءعأتفىفدلتهالثةواحهطب

وسلههنتنرفاسرسالناضابىالمالثاعلىيئعطفغيههأشوالقطءيرلهفلمالقلعةلىاالمك
وتوخيهستولىكرامهواغرىرتاوجلوسهكأكوبهطفلهوؤتباولؤلؤءقيةلهصبوووبمهأميلبتفاصب

أرسلوكائةيربكلأرنةسرفىيأفبركاسقلعهعلىؤنيوتهـبهرزمةأتء34ألكجرىءىفاءسات4وغر
فأمامواجالةوارسانالةخاقاكثيرامنفسيرفننامجمرهحصنالىعسيالبارهيأصالدكأءلىزينالىاتابك
البشخويةوكرادوالورعابنورحزرداهوحناطذاوهـاتابكثياللىالتةبراطمأتااناقارونهك4عإل
اناليئماىينالىسربولهلةدعلىلمطونالحصهـخأوهومنششةولطافئفسونويةوصذةمعوموله

عرعقمقميمنامافيةباضيهيمزنلىدادينبارفهءطنيرهدابنأتنةمالذهوفىظتطخهاو4أهـبينمجال
أترلهاقميدةرجليدهفىله

ثرافااالمحثصرقكواليرمقاوالأظااليابدر
ساقفثلمفرحيههتزسكووهلالؤىنياوابالديهن
االعراقائتاكماادااالويجركاماؤهااقفبادورقلى
صاقاهـقتهطبءنللفحمىفتياماسارعاان

راثاالطقهحدثفىقىتعخمائاللهمبالعدلكرست
ارهاقوالتالبةفعادعاذبهااقىادكتبةضيا

والعراقاالشامعأفألراحالوقاتحطهولم
والنغاقركالئوماتي4زيفأقإمهذعمادذي

ل6
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اقااآلزينتهالجتتسرظهئافالعدلمحيى
االقالقمجنبئنبالماادجنبههدللئنال

قزط4وماعدضتمنباافانجطتمنتشبراسحخه
الرياقتعزذ4خمهةولمالمصبزع
قهالسباحقألااعزعئاهذاأطراحمىأطرافهلوك

االريأبأفؤههمساكتلماصالهمابهرىشقولم
الئقاقدهمأوشقالرداهندوصهمصجشغغت
مأطألمواإهكحديثأاءيالهوكتهمأقم
واصتزقهعترجىمءأهوافىدلتايرطيتلما

االضاقطفيوالطمراةامالهمءالعلمتاتطاو
غساقاشربهموسواصجلتامقاغكتوهوها
طراقطلنعاطخدالسممةبقدمالمآالش
واالرزاقاآلجالبسرمملدالىمدلدهانأو

رقراقوسناحسامحدوصتهصذأصلىفالنحمل

االغراقاشعهأوزوراءارأىءنبعليصليبالعرى
سياقاقرصجهئوالعيماشرسلمجىاطخلفهنولؤم

ازهاقنىارههموسخئاشارةءوالماتوافالهسى
جذقداالضورقوالعرتكستءطاالبالىمنثالصبلت

بنلماالهيرسالىاملكنماهلالناالهاعبرتدقلعةنتيمالثاأبنلظاللهرزجمةفاشفافصل
فساراشجداياوارإميناحدىسنهلىاوالدويدابيدلفئفلمحلىمديةولةاكقسيمملداطقلىالملك

عليهوأقامواالحتياطعندهىكاناكلمحزمقلوأنيرماهولف3بألدومطفىيقىالسفنكمحمرهاوحه
يهعاواهـبهولمفقتالياصممانفرمن4عإلدخلفبيناهوناغلدعسشهرربجعمنمضىانلىاضغسهصر
جمهمصيالهلىابهامنماحالكللىهـالنةابئواأصعدلماةفىبمحابعمايئولملقلعةالىاتهمليهنبوأوهر
عاله1هادبالنلهللهاختمغرصقبهاوائلهفأبههليهاابهدرأفبابقتلى

مجامسيبتلىالحامانسقيقناكنأولمالحامالقى
رحلرأكأالصرللألكالنصبهيرسالمأفلةمأوالخولدالعبيعنهرتخلىاالجلوادبههاالملنهوقدتفاض
دنغسهنجمأفرسوالصهوقالخصنجمهولمرسعاسداوائغربرمبدرمىوانزلدىواى

فاصاربعدالقروالقدمثاوضنيهافىبعيماالمفأتاهوحرامته4حفظومأذبها4وساتقيدالملث
يفهعلهفطءيتاالماقذماليخفعهلمثينرصوراةرامعةراباوبعدوثيرالمضاجعفىامغيالئتى
كابااهـلرحراات4كأللهاىرةلحةلمؤمنينيراىلىأبهعندأصطإصفيزفنلمسفةئصوموئوق
مججهموهوالصباحمهاخذمنعذحولهيخامنااذازءاوكانحعبرقححارخلعةلضدالمجوقيةفاكاب
علىاذالعمافهبهمىدوكاتوارومركاالقرومءنمخولاعمأنجاهنهممنمصمعاوظولكنهمهـمحبينه
وزيرهمقرجرلعبكااتاورافنرحانوموصيليلتوتهفنامخصاءوامكندلىواصتبتىضاوالبرإددا
هومالنوبةافرسلبفراتووخجففبكشسيواملبكلركبنامطفوتهمنسطفؤممظاوتوعد

الىقلغظتوبرلرالحديثهفأخبمالظعهادماهلاءفأفعريظالنهاليرتاببهههمءجمىفى64
يالوليىوطالشيصوخطهقدلعينينااجلمووةاحسننوسالئيراأبنفالنيالقوقبرمافدنجالرفا

بوقطدلطروألهاكلدايهأودؤرا5بعدولىىوهواكظزليئامعيضتاالكلالكأرخلفهـفىبالط
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ناتاللوروالذمناشاكسيفمحقنقرفانإللنتاميراميراينااكونمرةلموصلبالملوكوهوابوااودصؤا
مهثالميمنلملوكداأوالذنظفتهاقدأبرحمهرياقمابعقبفىالالمكايقلمدبهورامىينروؤرا
ىونادقلحةامختووفياكحانابناليلجعبرجاءفاحصارقاهةذشتالمانهاحكلمالمجيبومنقلت

وأناإالوزبروالصعينوأثكرادتسابطيئوقدقىلالراانابنامماحتلمولىااهذلهفقاليهفأجاعاحبها
لهتنتظرفقالشئفأىهليةاواننالممزاكاناءوعقبئاتااولىاصنكاثغيتناوآخذةفىأدخلانأرى

هنجأتئصروطحسانيهاعلىحلمغدشلبابهرامبنبلكوكانانتظرأبركلذىانتظراةالفابعا
لهفقاللحصناتسلممااظتشئأىنيقأسارةأحرتوبلحسانيوطوقالنيقمجاةعذعليهونصبرحد

محرميتايهفاوقعغربسهمصابهذاانيقايرتبيخابلكالغدمنكانالالللهاسهامهنانتظرسماحسان
نلكحسانبناحمعفالرهصدعلىوابززهارحاكإلسقدالنهكاننلماالذلكهراظاشئدهمنولميهن
والعبراحيبةااللفاقاتامنهذاكاناتابكقخللةالىوئتالةعنهحرجعبرقلباهقالةمن
حيهاللهاديرةاكابئطتأيبنمجيىتذكرذبهالنر

زشماهلامنفىرعيمهوكانتلملوكلسيراسنأمنوصانتزنكليهداتابئالثاسيربعضفىفضلمم
السنينفىتسفىابننامجزقىالصدلثاقدمقالىوائالثرحذاابنقالالصعفذىءلىادعنالقوى
وهومنييىاكبرارينالميرعزااامراثهجملهقنويملخيامافئصمالهلؤشتملعةباقزلالشتازمنوكان

ايهودىمنهافاستغات4رواىيهودنسانارابدلهـبادوشاليصىرافدخلعندهلراىاوىذومناثكابراميأ
أحدرزلماحمعرتةىلهاجمانجهراىيمرحفاوالئمهحدرااوكانسبفأتلهصاعنألفموهورابرالئهجدلىا

وأسضعحبهامهخياوأضجابلدلودرىلقهةفتأضادةوابرطمهكةولمنظرمغضبضىارلىلحبرنظراااتاهـبئ
لطينايخقلونوهمضينشالةافلقدرابفاللطيروااوحلاثرةعليهالخياماوضعقلسالرضىاولميهىلبلداضارج

وكانقالعتهطمنليهاارخرجمفيابواونصوهاتبنارمقالاعلىجعلوالزتهرأوااليختهبوالي

اعاتدغنىطالةافاناالمالكلىالكمتطنافأىلبالدكاةمهايقولوالمالكااءقتضاعنىامحابهين
ارعيهواظاللطانابالالمالكاصارتارمىمعههبتذالمالكاديافانأالبالدعنخرجتوانعنها

نفسيرتهنوزلكلبالموجمالبالدالساعارمنياء4أدقحدرماغدبمغوكصبوهمأمألممموتعذواعيهم
اركيرااللسلطانولمبهناوصلبالهاكةناءدوراأصىوهؤكمةفادارا5بالدوتكأتوتالناسيقصده
قالينسبواليهادىالبابافضىؤكالوهواكدخشقسورهاوعرفعغالميدانبلمقاالكبداراالمعروفة
ارارانااذلقلتهالعنببهيقصمقرأصقدهعتساكهبمونالةيبحىاكوكانفاممةللهبالدالأالموصلوكانت
شصديدالحنايةالهكانشآراثهأوءنةالوالبخهاوفىبظاءرالموملبساتيناالدعاتاليرتفالعيزنه

الجزيللاولذألطعلىيرموكانصاطاناركاتدالميمملمواتكأفىبهااالصبهرىوطالطرافارابأت

افيهيعحلنفوتيرذلالوجدرهزلوسصلمحربشرهوحهفمابالاناطلهاناليفما4جمكللياخبويميطالعنق
وكانيرلمةاعلىعلالطااليهعلولةامورارمنرصوراالبالهفااثمعوكانصديقاعذةمنعيونهيومص
لعبررادرسولمآذنهاساواذهبضيرامي5دلدبريههلكربولاليمنبيراوكان5المغيربخايرفلمذاايقول
يخرجوبألدهيدخلالرسولنفموالغيرارءحمةهنبأحدعيحواليريههمنيسيراليهوارسللهاذنبالدفى

هتهـحفظاوقالدارلهطثتلىافكةنىتيوطسلممنسابهيتعهداوكانئالهاثمناحوايعمعخهاولم
منديلافىفأضلخثكأفياينالهقالهذبعدنىدال4يخلبهاتانخوفاناقياطنئثظاليفارقنحوسنةفبقى
كواشىؤلعةبدزراريةإمرلهغفظالحصنصانبهونيدكأثلكوقال4تذكضسنفالدلهالنوقذمه
فنفيسءعليهتانالبالدكانيقولوبالدرقةطمةمندههتامناحداليهنوكاناتابكاناذاصيمفبتى
الحصومتىقوطلهيبهالعدوفيمازالتماعااويعلىءررلدكههامناخرجفاذادخولييهابالسياجرجهوظ

بواليةواسمكهمالئاملىاالميراليارقامعيةيواراالزكانصسيرطائفةانيدهؤائبوايهومنقالليهاا



تينروضا4تاب

الفرنجادوندؤارفكالهمطوجعا9فرنجالباللهنقذوهاستةكاللحهمومابجهادالفرنجهموامىخلب
2سالىملإل3أفىوهفغماجميعيزلولمظيماسهـاتاكوسذواذكدلسوااكثيراسخذوا3ومويراوحوبالقتال
وبعفهاضهانجاروابالموصلبعفمأودحيرةالصاالمواللهتجعالماانهرشاراثهقالشاثةنةهـ

خيرهفبالمالوالخرقسعلىشتاسللنهولينىيلأوخرقتطالجهذههبعضعلىجرىانوقاللب
واليهانبهلىذلكرفههفىويهفىاآلمتالبكأنتبهوماذيةال4فاليوأقدامهاعتهواماثقالي
لهاطواعأرمنيةبطوأمسعؤرروالساطانالمسترةالحايةجانبهنصوالمنازءوناالعداءط3دقأ

وكاندمشمىبصاغنرنجالمارديهأثمباص4عوابنطةرسبصااوددإرولةورنسميت
كانبلسكصدهاليباتمسعودفانهانططلىاادطمإلدهـوثءخرهعقردائ3منويغزوكامنهمفينت

طاعتهعلىجمعهمان4ابءوطاليهمحتاجاانعارالسلطلواافا4عااروهـوجاالطرافءلىابأجما
نتفكلوأتاكيزلهقال5يدواعدءلىثىالهخهماتم4تويطابلهفعفيواريدبلصلىالجيععلىاطفيصير
جندانليةوكاناكأاليغفرهااؤباهنننبمالجمالتالشضفمانخاداالاثعلىطوالشدلدة

قلتوفسدنلحنهـ3حرملىاتىضىتاسعتاغمخنانمعندأهاجمونطورىأسفافىاليفارقوق
للهاولرسهقامغليحاعزامالموسعليهالتثيلشاشجمديثوذصدرىررسعيداأبىثدثامنسهجوفى

علىلىيسىانبيبكنبيمابالهاكيفىلرخاهـللهاليىسقةغزاااةاصلىأالابطلموسهللهءايهاصلى
بطىلبرالديهأحسىؤرا4اسدزداراششابلعةبةمامقدأوكانيراالانجاوال4التكاتاذالثلفلبراؤفاال
بنالرحجبهمافأصرملفىفىتات4ءتلمةفربأاى2غيرمىاقهجمأل4أهـاالناسبوأقمخؤامهمننوص
لىاريهمالنظعقوبة4عيدلمعودبمفى3حوةىالبرإطذلموألأدادتاالجزيرلويدتاذيسيرصسانهلىالباخبا

لمدخلفأصرمهلقاثهلىاخرجبادألىاوصلوؤدالابررطىرابمفذامجدسارالصالحة4يطغيماررس
بهيعويوليكبىقلعةاليكلموكمترويرحقدركلىانويرررعليكلمسكاتاثالمولىالبلدوقالفعه

فعرح4صدتؤسيرالىالموصلالىالماءلثافاذرطسونرفحهيرالدينفمئلناكككاسنالدالشاميه11

ازجميعمنيزفئجلقلالموصالىامجدرهانةصاألىداالنةلمروال3خبرا71لهيتركذلمءيناذلك
وأماقالأفعالهكأمنسلوفيءلىأهويىصسطسلدفلمماءخذواأمسا4فوأءصالحاهذات

بهيثقهنسرامعياماالهنزجماعداهضذقرارثاهـظيرىديارأذقىء4ءطكلقذتخصدكانزصدقاته
اناسرعلىوات4رولهكألمالمضالمعهأميراصدىتقاسطعغطةدذهوراببهفعثرتوصالبو
رباذاوماحمالثءلىكماذتزولهتطكةرباعازماءلىلىألدءوودخالىآرعنهزمنهمههـقةبى
ئجمنهانأضافالبهكيأعصماخعلضاكلهكرذفاايةعتبئالهينزعراانلهتؤقالحالاسلها3فذ
الدنانيرلمزةاهذهذضلهوقال4مفمحكلهصيرصااشفف4عزوتقؤى4جشا4زوتلفئذلملكغالهرباصن
املكلشرهذهارادءمانهفاحكطبأساللطفةىونةدىفللهاللهالطفدأرالتىاىفه4اطواط

أينءلتمنوقالهميروشعيقصدالصدؤتمىفرخفالبهرزقتاندفأمسنمكءكأقالأقالرآهخين11
يأخذهاااهذيوصواليليأخذدصلىءىايىوسللقالااهذبمثلوملياداهفىذقتانهلهؤقالالصشدأراانه
شذةمنلىوحكلقالدامحهلراذنها1كفهلىاثوارسكالرفالىأطكأكاديسةبهحمثرتسةادانبلغنىغ

يقظهفأناغلهومألحلموهسفالمهبابمىيرةلجزبا4الةادسيملثايوماخرجدىواالاهذمىوأضذماهصبته
لشهيدقإللاوكانقالصيتافوجدوهزكوهقالرالىاسهظهدارأىطينقحدالهوقالالجانداريةإمضى

يرالشيوصبذفالاتل3انلىامذملكابهخيرعلىأحدمنادلمشملهيدااعغيرشدواالاكأبطلتنقل1التلؤن
ونويذونهتؤات3فلهذالموتامنفممسمنرارياتبةجمتالذهموالامعهكالؤاالذكتوالمقذموناواالص
بصاوانكانوهنجادوأضاةاإلعإلشنىاياجندانكانعريبهالمبهنهعدمااذاالزسانركانلهنفوسم
خيعودفيغروبزنسونلسيهاونشفصلئمهرزوركطافيةلةادقمىلم4وانكانلديواناهلقصدأديوان



ودعبن814ىأخبد

ويوسعاالبيهىواالنةواالراءالطائةالعيهالهمذوىارجاليخطبانهكانجيعهجنوصبأهلكانه
ققولهمنيرهنأحمدبنبهأحساوصعفهوماقاتالموءتطناحوابئيلاشلالعليهمطساالرنىاقعديه

ضيمة

ستالباواعطاءهواكءملكذرا

بانسااواثلبتبذالثفمن

باباللنمرأضةصوجهئفاخ
اركاالللسيركافاحراكيافىجف
اختالالواضطرنجات5زافىاوت

الشمابانأهيشهاءمناالعدوقىى
باروارصاناكقماواذاط

ينصاالاكعلىتالزيهأاكعاديا

بأنربعجمااسبفكونهعالعند
اطبترطاالذىناالهلنطءئاابىا

تدصارواشابأرراءكاءانعيشاوأصيف
النهاوهوابنروااحلتسئلتليأناينوعثهصيناتةمناثامالعلىاشولمفتبادالالوقال
االسالملىاجميعهادوطبالدجوسلينوجاسلينارهاخبةفتصنىفروهلحادةاىحهاواخللرهامحنوهافغ

ائلهاوعقوهعافلهانفرعورهاتنتسخوأفخقالحينفلثاشعقودالفرنجوصارتلونالدينقحكهدودز
بدالهيبتلمسادقداختلتواضطربتبعدقتالزلرقدااالعالافيكانتسىأبريعلىاروقالتفترح

وابضغطهـالنواىالطراففادئسيةهـاواطنالةيمىوانطلقتايىلمشكورهاواالمتهالمثمهوره
قميدةشالحاالباتهذهفهقمتوظواالكات

ثدطوخرتعنهسعادقهخاذرتزنكلينالىعادلذاد

مخاقهاحوديباجاوعوأوجوهرنضارمنماليت2
وخؤدمهجندهعليهااىهصوتحصنصبأعلىوأضعت

وبرابحليهاالعادىوعمطهمصاطدصلصاءناتوش
تناظمهراأدركبأقالصاعاشياكاوصفبلمورامتمالتىة

كناثلمتفتهحعنوثاخبسيوتقدراههعقلوصم
وخؤتصتبهاشتهموالعىمهااالرفىردةوكانت

وأعاجممهاعرابهايراحفييسقطصئمنمق3و
وخصافطهعنهمزالفقدلذكرعدلهنخموظالم
حمهنظيريزايخهالهوليىيفهلبالدبمماسلطانوأجع
يقاومهاالمالئعلكفىيبئولموسوةسااالمألكعلىوزاد

راثمنهوراعتوالقاالرعقجاللهملههيتناال
ومغانمةأموالهضهنمترذيهاعهالضاءأتاه

اكهحيةبالةعليهمتوطعاعهءطفيملمحينوأثرصه
ضادمهفيهذبتولىصاصرمجدالظهرالفراسقحملىواخى
وصوارمهابطالهحولهوهنصبيتهءاللهامالجيضئوقدكان
نافارلحثتدنامدتذبأصفيمحو4لىألعواوسض



رعنيناا6تاب

هـالطيرطيردىءنابأسههتدفئلبتهذاعصبةدونمن
ثكاغهتعلووتقوىوتهصزراتياماالئراموصم

سؤثقىاحكألنوصرح8سب7منللحمفروطظ

مراحمهأثركيهلماارومهنبسيفهحوا3صملفراصالم
احمهابالدمىاىويخفذفىأفهثلهببيميأفىفىااذذن

اراتهناكلتذاراخه8رصربذصهفررقيت
تمهطواللهاالمياتاعاذااالماهراوشىاكذاخئ
عاومهواطامعيثىمفولهفيرىياةافاصفومرامدش

صبتالدهرالشكأنودعهبماصطياتعبطالياكن
هادمههركفدماتبنىرولدك4فظط2نالحصنىلللذىوقل

زعهاهوطالهريتناعىبهاواعظهذاعبرقووعثل
ظعهمنانغصلزيهناداكعالللاالحادمبرققئىصالسنةشآلاجمالعثرفائاشلظ

توههماعلىالحالانظنامنهخالبمابهاوصدقدأشافهيقنادصشئفوصلطإلممنهحبهامئاجبرلحوف

بهالصرالهوذالموصللىاطياساغأبهافأقام4إوأوظهةمنبهمنحلبوأفقذالىعايهضبض
منهاقهارجهزشلىيداكطائهيدثيهصضعيدالمغربالحمأبيهمرتظ

ضدزلكلهاعلىخلىواس8واصالمداهعالتذضىعين
فىكطهببهءلىصلهنتانكابهىارصهيهبلم

ررءبناماالببنوعظيمزوبهاتهبذىاخير
ستلكلبفهاسطمهبلمنوالجيادالماليهب
بزكداراحقعندى5جايازارباذنارافداان
ومسكبزضرانووا4ورد8مافوىتبرحبوافا
قثاأئارهااصنغبعدعااالعالثلهبرىشكائ
زصرعجنىريسبرفىهـاكلؤببهاتخطصص
كيرشكابئدمنومجوىماررلهتدبنانمأكادبهء

توجهيعلىرئىأبواليوحمؤظغازىيهوكوتلكبهاهنتفزقأزلكلقلداجرىفصل
عاداديهأمازشابنالإلينيفومعهالموصحيةالىالمهوانفممحبهيخنمعهالمقيمكانورانسلطانالماث
وكودخلالبابغ3بلاءنىرتنةحبنلىاباماأعلىكوجكبالموصللىرااعلبهمرامننعانابك

لخبسالياايوحمسبيعنىيناكسويروصالحرلةاموسيفالوعادابهمتصبوانالميالهستقاموا
المالنفاقواالسماكرجمعفىوشرحبهالوحعحودنجازينردؤراكالاومعهماحيقحلصنالىاالحالتلى
شاثهااالجميلالجمكلىةجماوحصلاكييرصالحاالعنهوفعلعااكسمكنتاالميلهستقاموافي
انهتانلىادوالىخدمةلؤرايخلزمهقلمارالغاعمأبوافظلحااوقال4برعايدمنأهيقسهكللحوتوا

كابرعتعنالموصمعحماالىرسعودالسلطاابناوسالنلبالملئحداالاةجبروسيرفىعلىظعةهتته
لشامموراقررأفأوانناضفاخدمتهفىأل3لهصىلموصلالىامحمازىياكزوصالكسيفلطوقايهدولهبم

ابنقالوالمديةالعلعةبلنواايعاآلضوؤرابعالثنيناقلعتهايومودخلضحلبغليمواشجها
زيرلماانعمالهوقالي4برالموقصديخةعتمنطكبئمايمىاويصالبااتابكقتلتطلالمااطىطىأب

كليةانضوىاوقدطالمولىادهوقصاريسيفيكاتقديمملىوعولللمواءقدأضذصينواجمال

طلحلبأالاقأصيركرأيتقدنمأمرمجعليهاقاوأراثفلىاجاللوخدأتناالصي



لوثمينا7أخبار

بثلبجمملالثامعلىالناليكالمريصيرجيعهااتأعموأاللشامعتدعساصانجفىوعقعطكرعى
جضاالجظحظلشاابراالليالديخالمانوأميةبهبسقلثادبرعلىستظابىمائاومن
هاتتلاالديناصحلمجإءولمادخلواالؤلايعابعرحلبودخلىهالىايهألؤراكخدمةاروافىو

كانبأنهفيجمناكوأصدنلىلؤرائدكتيركلهنفلهوشىأحوامييهاوقزرااععدزراكئواليهاوانادلمح
المهيدمعناللطاشمعولابنرسالناباالملثكباثهيدبلثتااالليرلمألتلابئارقالتوليتهنىلسبصا

ينناورانماصيزكانةالهقولالعالحلىيرااررالييئاجاوصللممؤدوتالعساكرعليهكأواج
البالدلىقدطمعالملكناليناظالحسانهتعبزاهروبناااوالدالممئبهبتىطريقاماورناونظ
4فأب4رفواليهنإلستعزالجرقخهبدافىؤشداكهأترلهفاالعيااهذتألفلمالعساسولثئختحليهوا
فبابالدواطعحهاخلهونجشلمهالمملىالمجالب3رفبهصالماررهنواوحلفصنلىامألخا
بهعاحقاوقزوظنهضبلقويعهنألطوإلحمكالبالدفىكاننانباعطة6البثااناللهوقاالمالحو

لىاالرسالانهدويأمىلثهاختلنهفىفالموصلباينالزجماكالرسالخرفتحصلعلىاوانيموةاعوا
منأاظابثمهرزوروهىوكانلالموصلىاحضارهكبرواالاكلزيرلدادوهوودكاغازىلديناصيف

ينأسدابماشاؤونظكماحلبلىاراكحلالخدقلصاللمايءودبنلؤراكوكانذوينازينلفض
نتحماوكاعلبمدبرأميقيزرامملوكألىأتايسيرالمدخالراىامنانإللىلجالابذلالوقالعليهششإيم

بالنساوالخلوةظرابثصربفاشتلوقصدالرقةفأخذالملكمع5وحدالجالإئوفسارفأصلمالحاظاحا
اللاوشرعفرةرااوالنمالجزيلظاحالافموقاللياحلىبهمكبلانوفاهنت4شيئاتاءاالصدعطىوأرادان

لىبالميرايأميحلفمنحدوكلاجمدواالنجرااتابئبنبناكلسجف8ااالمررلفواتعسيليش
لمؤصلاقددخلغارىرجمتاصيفوكانخارنحوربهساغياماةلرءعذابالممعاالماالوأفامباهناهـصلهارا

واللبلداالشملهارهاوقالزددلىارفأرسلطفيسلىاهووالمانثووصلالديهتالجنانهئذضوىواسفزحما
ارلزباضليئااطتالموصلدخلتكىالموملافاتجعلهوقلالمكاكلأروريهنولهدرراشيئأ

ذغيالخدسةالىضجاءنهبقراذاحمعزىظممايرطةنظالموصلاتانيراالةالمالجاالالثضالز
العمبمفاتعنفىفبقىلملىامنهارفيالموصللىاالععوشرتلشارواعنملرلبالدفاوشمعليهبضقه

بنابابزاالميرعزاكوارعللالموالجالطءيرهادخلخهناكلالتندقوعبراطةيلدصديخهلىافاروا
يناكواسقرصسيفخراانفلموسلاوأدخلخنبرظنفربوهوفىعالماثائلىاسىبا

ضلفوهعودظالسلعناناالوأرصلواوزيرالجللوجحللالموصواليةمنكانءايهطحكلىاكينوأقرز
سسعودفىالسلطانخلتقدالزمالدينهذاسيفنبملخلاالوارسلالدلهاعلىواقرطفينلىتا

شوفولموتقرهـالبالدبنافاةلماخوط4طوشهبةويأنسىجمنيراصاداطاننوفراومإمأبيمسفراأ
افثبتاماموهذامخدوينطقوترعاؤتهالميءعهدوحسئيناكجماللى11هـنواالائال
لاكيئجاليرعثللمرالفه2وهومعألحدلوامالفلناحااقالصظلولقدرسظالفكأصةآزعنهفيه
وغيرذسعردواأنولمطنكاالرعبداماكانعدالباللمايعللثأطاعهافينالىيفتقؤاولما
البالدعبوتقريراميإفهوفداصنةاامىمالحامنديناغسيففرولماقالحايهاتغلبوالهاينورلمجاافان

عياورعنألاوقدتأخرعنوهوعلبيلؤرالىآخيهيخاوينهعدةلقاويقررالنواصاستقلىكلينظلشاداا
زاصاعلىيلرواسنقرتوالةقلبهاخااليهبهاثيثأنرراكلب5فالكاوجميأللهبزليراةتظ

طبمنوريهأريؤواأكماسالميعادايومكانففارسثةكالحدخبواعصوحصالسيقلرجحمعلف صىقربتادينصيفخايخلؤراكلهـلعرففؤركهكسصيمفىينيففىروصاارساثخئ
دينبصلظيناكميفوضدلراضاحودعنهابهوأميايديهسقالروقبللهترجلعرتغبؤ

دماللعةاهـباوافتهماقسكضافنىملىلنتكبرامنامتنعتديئاشيفضالمهعتنعاوبيمنماا



ينلروفتا84قاب

وساكنيهترادؤصأنفاطقىاالناسالسزمعأكأوأحبذحلتاعتفدااى6وأعيثىومعءنالبالدلىأريد
عندهعسيودوشكبألينافهفاميينافسأخيهخدمةالىهدبعصوطفىتجهةحلبلىوعاداروعه

فلمعنهفباالسؤيرلدكناتعاقناوالفرنجالملىكلميهانىوانماغحعندىضامكلىالغرمقوقال
ؤرالدينهنرفىاليحصيدةومىؤلمفبلدهلىاماحدمنوادصوعا4العإلكاقفياعاانلىاموينؤراحير

صادءلميلحاهموأنفمماتوأباياخيرالملوكأ
أوأصادشواردمنثاءهميخلناساوقالعلواوغلوا

ادىالقسابمنصبليوابناهموالعلىوااختسوما
ىخعادواىالااطهتفشعاعسنةسوىحلبوهل
أحمادااتذمجتفاةش11نهالدبنادعابهأانفى

مخادواغطالتهـمدصبهةبذلوعدلترفا
ادياتآحالكةيهذب4مفاوددبهامحراوفى
يادازدنفالخلوتشقتبهنىفاينلنرماوزتافي

يومتحمابطىأبىانقالصكذوليناواالفرنجدمشقصسابمنزنكلاةبعدويخاجرىفصل
4اصنطبعساكراكايومهبهندمحرجاةابزطاحباإبلثناابرمقتلتصلابمجلصيهتراتقراردؤاسن
اتينالناسوكانطلالدقوعاثب4بهءلحاكارأءوهطةجالىكالأففذهحعهنهصوذم
يركوهشدينادأسحرجحلبلىلخبراالوواوحبمىصلدلىالوحتىوكادىلمجاعالماوسبىقتل

نقذواسةفقتلهمالسرىاوؤونلرجالةامناعةبمركوأدالفرنمالسيرضأللهلعساكروجدفىاهىبىسنكاتقي
كاالماحتاقابموابلدازالحارةءلىالةتشهانالىرنجالةطريقخباءنسوساراخذتهفرنجالئيرامماكاث

بعلبئاالىعفىءقدثابيهأجمدسارمجيرالدالئلؤاالهليراابنوقالهـامظةلبدالىوعافيهالفرنج
قدمضعالانياقرالالكهالوماخذمنهواليهاهاإفملديناالحلمطانمصاوادأيوبالديئبهانجموصرهموط

نصيرأيوبأحابرنجمولقتالافىمئمقدشتذصاحباطىأبىايوهـالصهااموأدمشقالىأوبوانتفل
البلدهنونتمذةلقلالفصارأهـشزمنهيبقكألمخكارإلجكنحصهنفتهطءالماثالماهانصرفاتفق

نيدمشقصاحبتخلففاسوالمحالحةاالمانفطابوافاشضذاالميالقلعةالماءمىيرلدمنحنعالبلدلكلما
يهناأسديفسدعليهانخافيندؤرابلغدالتهاولماوأقرهفيهالهحألقدأتابكلذىكاناالثلثوأقرلهلدينا

جمحأمورههودحتىيه1اائيءبنينداالىلؤرادينومالعندهينانجممجصولمشقاالصاحى
سعأشالديحينزنكلموتخإلاتصلطلويعلىالزليساقالالدينأسدعلىنلكفشقطكتهعوص
يمضولمايهاوعليهافترلخيقاتلمغوالحربالتأابآفيتحهارالفروابىلمثبهالصتعدادلقصدواأهصاف
فاشترطباألعورةومهفىوعقلجهاذاحزموالىاوكانحكهولءلىالالىدعتيمةيخهاقالماءكلحتىقألئليامأاال
هنيامالةوآةغمنفيههاؤشلمعليهالميبماخررالهووفىاليه4قلوادلياوسموغيرهاقطاعمنبهلهقامما

صالحةدانيهوموادتدنةطهلينهولينهوتقررتصاوالىالدينمعلوأرسالسنةمنولىادجمالك

ررذلكبفأنا3نلئهامثلؤلقررببجماينأهـاصالحبنوينهالمراصلىاووضتعالالاوعارةالحوالا
بهادىمىياماالخبارفاأورردتقالفيهاواالقامةلحفظهازبمىوشتيبلبكبهسفراغهحكقيبالبلدالى

النصارىمنففةكفلىترالرهاعلىادمديةوؤناححةمنالفرنجاجمعلبنءسابنبانلسنةاهناآلض
نفمافاومن5سعفىلببايهتلدلؤرافنهفىتيئلمسايخهاهنهنعيهاوقتلستولىوايخهافدخلهالمقينا

البلدوقدحصلفواميرووااشذةمنهـقاتلطافوابداوضتوفارسف3ااعشرةزهـوخيرهمناليماناليه

برجلىاخهزمواقتلهناوالنصارىلرهـارهنأمنوقتلفهميفاووقعمراعليهمفيهابهوانجوسلابن
وشرعواابلونابهموأحدقامحابهوجومنرسافافقفديرعاثرينجويخابنفيهمنصللماابرجلهيقال



تينوااك94رخباأى

منكلفبالمبومحقاجاقوناوأخذابهأنءةابكزبئجوابنفانهزملبرجاكأتعرقبعليهمالنقبف
اصواناثال1لاءاميركأاغوبرهينلماامنأس4فيننسهلصرهاوااارىفتظفربه
ىاكالفرنيينجوصثانزللثيرلماهـبىااوحالدظراففىاوسالجالىاغباللموتهـاوانكفأ
الرمنانقمطنصاااءللاجاورهـافراشوكفيراتغابهءواليارهاصاحبكان

برفيهاءنالنلعةوامتنعتءلمهااوملىعهلؤاياسارفىةذلكالىفاخابوه4فياليهميومايحلوواعدهم
لوخىيئربالجوسفهبعسصييهاراطفلبسوهويوصئذيئ4دؤرالخباخفيتتالهموجدلىتاكمادلمبنا

ليلااالصنهههايقولممنأهاالوخاتوخرتتةتاكهذهاوثأحياارهاوغهاويعديخةيهتؤراك
اوريهلؤراطكراوقدكرعااةوصلارهالحساصرالىفىافيبالموصلزىغاينفئاسيفلىالفرنمساوصح2

االصااضنأرسلجمألؤراانيعابيرجمومنفالاوريايفلصأخوهيهاةيعارضهولم5يدفقيت
ئلفوهوجمكوقداءتسلرخلينظراليهقلددارهلىاطنتلجواركامنلةعلىالدبننرشلىاوأرسل
طمعهلجتأانعلىاليهاضزءسنهـنسىلتمايةجاركأصاشطةبمفىنحميالكلتاهعرهافضضلماففالنعن

كانةولطوأطلقطاشإضهسرعلىلمأذاههيباتشنولغناغوالسبىاذدحهاباالشهيدوهوتأميىشادعت
يمدحلةقصتلتللفيسراقالعوفاءكاتارواريهتخوتالق4فتضالهكأسمىئيؤرااقىأرسلادن
طاتررهااعحهارةذلموصعلزبراوكتلداجالبها

لالماهـالعذفىيئوانالباصلءيرهقانآنأصا
كاةلإلءناقسيفالضاللهلوكبغبكمالى

الباسلاالسدررزاوفىبكذئاوتهـانةفألف

فيتاعقاسقاماولتاالفتىديهايمنعوكل
ملحمالبدركألهاأدولةسقتجعفرأأبا
فاعلوالمعلفانطاءلرفعبضهصاتظ

العادلالمفاوماناله4النعرتاذرجسلبهنك

البارليلهكرمالفدنفكاقلطرافطريقاهقاقفقل
فىكالعلىبابمحتسدالجهاحقنتهاوجاهد

رالناند4يهطيشهطالمالسورءنكأحطوهـ
ساحلرولحدفساحلها4ارهابىحالفال

راحلصهاالمقيمرانياالدتلكعلملءلمتة
3الظايغربانبدوالحارهارتذيأمللمحمىاأرى
تلبعدهاطقلعاوهل8رراجاهـهعافلىيغوى

الحاصلهحسبفاتلمنتاءمابرافطبفبكحف
كتذنرراغىضيدمنرمنوالبن

اكالقهأالأءزهافطارضماعباأذلماطث
بافاساكئميبعارضاالهاارهاءازيوارهائ
اعناتاعناقهاثفالهنتفئاليهارةلجأت
عرافمدساقوشمات8اعنفالشاملفتوحاقالثع

التأطءةايريخاقطاا8ومحنكادالملوكأيهت
ارهاتهألمامةالروأبؤبرطبشاسنة

هاخظفيدونجلهعاأملاالضافقاقلبه
ل7
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4عر5واوشءناتالةالمواضىرايةقس
4الشلةخنك4خلةمنعداماهاياأنتذا3

4حااوالمحهسصاوفلومحابابنإءسانةاء

4اشةث41اوريبهظاءلىياهثددتسمئتلم
4قاثعنهصدريؤضصقممخافاحااالردرحءلىلم4ر
تفاقهفتكالءنااتحالمهفى4ذ3رهامةقطكل
انفاتوالضهرلهليألميئؤاصادءنو

رىأذدمحبذسذيهوله
بالوجددكلنياان5لقصرترنجورالدين

طاكالحباتسهاداسفصةثعلىاما
مجالمنهلمرعاوضىتاوبفىصعدلهوءو

الةهـتااللوفهوتقبلالألالمحاصرأىرأيهتعسر
قاللدصهالعصتيغوتعزالمرممالصدتاتمدأ

اطءالثغرمخنءصاطممتوو3ادواوأصت
بالمةذوهوايوصصهصةليهعنوأرىاخةسلقعدهاىذفاتببحتؤعلىوضفمصل
ادالميزربلددته41وخهوءليهءالهبالحاظ

يومئذمتولىوكانضلاءعاضىعهـوادالإوهـتافالالحسينبنالحسنجمقلمجدعلىاأباالسرفالقاكأىالى
صارواقدللها5حماتغرمحسقالنلأهـمىذوماانخينأميرالمؤهحفرةلىاتنتماقدعسقالنينةبمدلحموااققصاءا

ادةحمللئهوجبينغيرمممتمعكوخهملهمتبالزروزشلماشهوددمنةكيرشبممىلهمأزواتقبولتوقيعاتونءئؤد
مذةوشاهدقولالسعهاصوخرجءالىمفعامىذالتاومنينراأءفاالقولاحماحقينفوال
وذلمألنذألنوهموسلمحرراالئةشهؤانازكاهاالمنيفموضعءفىلروةكود1بالناسواللحالةابةطت

أبهدحسنأحمدبئقرشبنعلىضلمةئفلمعيدالهعبدارحمنبنأنغمسءبدالساقىوعدكانة
تلكاماممايؤرحءنناحصذاوؤلتعداللهبىكلدءلىاىعبدابناهةاسنهبنحمىغبداعلىابئ

وأربعيندىاةستمنشوالوفىلىأبويهسىاروقالتعالىاللهطءفانأفمابللئصريعةءلىةالمباالدولة
وانعقدتتؤضىسىتواصفةجملااعلىخمواررإلخقرتاانهـالىادياوسينلورالدينبينالمراسألتشددت
سححضدمشقحقدفىابكابوتامغاكترحصمااالءورعلىيهدتوتأينامعينابنهوبينلؤرادينبينةارص
عائدةالرلتهـتومنهافراخهازوءفداابيلصسفىوشرحشوالمنوالعثصرينالئالثئؤرالدينرسلصن

معينوتوجهالقعدةاذىمنالنمففىااالخواصجملتهامنفىومىينامعينانجةبتهمفىللىا
المشبارروفااوتلءلىوشرباطالتوالواربالحيلدوبصرىناحمهءساذادين

بدمشقمعطاطلىف4تية5الارسهلمدااليهبنصصلذىهواوالخلتااملوادىكاناالتاجما3يىولةكشتلدامينا
ادهمصيخونهءلىاالفرنجوانقدكنفتولياعلىجمونقاومءثانهلة6بتهقدحدالتؤشاشسنةوكانتقال

4لذادينمحينمحالملفسادمعاحوالوتقريرابهمرطسفلالهـنجاةا4نالىصدخدانحىنقدخرجنوبم
ءهرحلباهـوكانءبرزابظبهفأطفرةالعلىدهساينبئلؤراوراسلمنأحدالحمتلىالعوداوبين
جمرهالمايصأفأقاملمجهاذىمىينسلعثواسعاكفىدمشقلىالقوصبوأجدالمسيرالعنةااليهئنى

وعدته4سئتوهـغهعهنسناهدمثنحوصرخدولمينلؤرافتوجهحمائةوشواربعيناثنتينسنةودخك
ذلئامنهموكاننلماوتبسلمياماالهلمهوااالمانإقسوناههبصرخدامىلوارسانلعسياتمعواوةورعدتهو

نجلاجمعخبراصنكللولىتعاافته2ضىياهملزالفرنجاعسييماانلىالخاتلوالمغالفةاعلىسبيل



فيداارخباأ

لهامحاصرةالعيمنؤهنواوعلهانرتةبصرىناحيةلىادساررينوراجلهبمفافارسهموكهموحتشادمموا
االركرمفانالى3الينتووفيضاومنايهاخاراهـنملاوافسبةسىتتنالىااطالفىلعيافنهض
االحدالمايوموةإمشقلىانءوعادالطلىةدوءادالىءستىصائدكنمعينلموفاالدباراوو

وضالمهها4الفرنجهنءسخدالىضجالذىالتولحاشلوالوقتاتوالمحرممىوالعشرينإحالسا
مجةالقهةالساءابعدنعوثلهيهرمانهتوهامتئذأن2ايرروالتكيرأصانهالقرنجبالداهندهشقالىال
حضاتاسدلههوزلءينيهمنهناهءاططغخواإاوطاالحمالفافأعملاالسالمالرقداذعنوا

اجمأوقدزصظتبهاكاكامورمثقلهدارلهاواطألقاخاهللكارغالفصاسبواحمليهواو3ففااءوهـالفة
ااهبحضقدتقدمححيدةكرصفالتىترقطاصخيرهاشإموىءفمنيروخة

لحاتالملىكاعيىءلىاللهيهتيالؤرادكتشأناس
نطاؤصهالدساتلىكمازءتسدلذبااررطنطق

قهسبالىالمعالىاالاىليدجوالحاقىابمارهم
عتاترؤامالموتارفساتأءرىيومعتفتابصراكمل
خافباانناقءتءلىبتثاحؤتاعلىعرئملم

ركرباتاالصت3تالهاواتبحهاببرةورع
ارتفاقهطواهءتاومحنطباصوةفوقالذلبسط

ةديوفىلىأبويهلرهافالازؤعسنةالفىوفىأيربكأألوءدصايفلعارلاتلماودديعبكلسنةاهذهفى
شقلدلمصيصاوىاكيدبنتةبنطدصاعاأإلماالتقيهةااانوفىالؤلاعةرمىالنالثالجعة
تقىرتةخغاالجمادىوففالشلبعدلفشولمثمافىااالماممذهصعلىضينطءالمةالفقاالئمةبقيةكان

موظيهادخلوايمانووشرةلغوالمالمرمبلغعلىمينمابنبزأنينهدااجمرمرخدللوصمئوالية
يئالعثمرالحادىوفاقالالضافوالتدينحوالميراءحبصلماهوعليهيضتلكإلناخبشماهلبهاوا

ثكانابلدسظالماشدحهاتوةفىاالرحقتأظثمال3ساصلجؤوشلءاأطلمررسانومشهلوهـشؤالس
رطواشهاتجياليصماورحماوكذاكصفزطاليمبهأنراخاايراشاءفىءيفوببيرالعشاللننالغدوذلك

لهذاتواطفاروعبرقوااالرعدمرأشذاشط3وجادوناتحيوانهليهيظرامالىةلغوطا
إعلهااياطيخودفىلدلكقلكتسمرانوااتلىابميفاتوابىساكلهااشالحاالممزعةوارجفاتالمزجمة

وساساراالرمزراالعلىجوأتعالىالقرة3دبسثمضةالعشاءالموقتالىالحالىهذهعلىاالميكأو
بالسيفجازاوريلؤراضأربعينهيهتائنسنةوفطثندابنفالوالغيةقاالببالهواءلنرقةالنباتءجمارفى

ظارأوالممنهمأمانيرذيدلاالةبعدنهماؤطنوطمعواقدلفرنخااوكانكفرليصرفوتوةباراوحصن
دهثهوهاسانالجذعلىاهذالدكتفراكا

السنةمزشلىرثيىابريعلىافالعنهاللهاخذلهموقدمورجوءدمثقعلىلفرنخانزولصل
آصغبالرهمشالفرنجاهاربلهورصلوكواوصروموارنمالهبالرويةةتمسطيةنارمناالتتواعلت

مهـدبألساشوافانادبعدانسالمدالالدسلغمدالمجهىادلعدافىرهمعتمنبموجمالفنشوااللمانا
سخحبواالهاغظهإكارامناءتئايةخاماوأءلمرابالدهموماوتفالسأحرايهاوالنةاالنغبرآوساقل

فرسلنوالةراصأيفالفعدغانبقالثبالصحمىذىاكنيرالثمئاوعددمم4واوأئىهمذضامن
والتردالعلىالمقموكمارامالفىولتالىامذحمهاخاجواضمطنرايأجمةالاعوءلبواعلىذشمن3أيقالو

منهمقريبماالمالبارافالطوالهممةااالالعاذوالشرعتهممىواضهرخبرممشاحينومكاأ
لعبورالكليمنعوهمنمعابرهمروبودممناظواوؤمدمهملمجاهدةاادعلىثالواهـةاالدبأقأائ
منهمهلىانلىالغتئبوامفمطلةشاشوام5ةطراتحلىأفارااصلواشوواالسالمابألرلىذانةو



ينروضضا5عاب

والمرممقوعبابالكاصيرمنهمأفنىمادوواسعراتاوءالءايرواوالعألاتالقوتعدمآمنبوحلالعددافيير
كونااضبوسالمةتبمثينيروآرإتتءاأواخعلىامإهاءاءداوؤبهالممملعراأخبازمفئلولم

لوايمعلىعولهمواففرختنامسولبوءخبارارتوتواكالثةوشنبوأرثالثخةساتود
وابسحوالمرعقلثضإلممفنىماهـمخمااليسونجءرانهطبممعءنمتماء6واصرروعةاحاتالثغوراا

مطثءغدءرواافى5إلدالى6ءغامنوعادموقحكراصسوراايتحهاوقصدواتآديرثماممائمتةلوص

الراءاختافتواردونههـنوأمسملوكامانهايالمءنءالحاوفملىاهوءايمفاالخاكأوالمرمقاوتبا
وريئحيزاهذكوبلينقصتدازلتهملحالءلىءااسنذقىتادالىةالءاالسهبالداصدونءنازلتهءيةفيمي
رؤيهاالصاولبترقي9وصااشلهاوادقمىالدغإاوددؤاطلةأينمهخاتقديرؤاثمبمهـستعذطفا
م6اورمكبالبالىاسااطءوزدا3رحهاعليمراريخاةبدوانفعافةصقتاالماذواصادة

لطاالآمنعاحمألحيخاواةسةاوينررهـباوزثءكأولارخكأبادسالسالتيومثمافىزاداوناسافوو
شةدجلمبناسارءلىطحالةراش6ظواسيراتمابةزاوالوءةطوااراااثحدواقالواادواالتراكواالص

أحدبزكنلمكانصلزافحادوانذكاوقربراوضراشابمص8اسواثوانقثالماءاالءدادوغاجمواءلى
بقيشتهارحمهطاوىأللألنداوسفماملىايهصةاايؤاااذفىدفى3ستثوا4العساكرقدجماوحديثاهتء

ثمزىاوابعتوفاليماليكابهلىتعاالمهأواصحامغوحءاروشكلموههوفىؤوفةءاعلىبرةار
برىاحذاهأصبرىاشته4مدرارالحولاطكذلثاءبدارص

الشاملىاوصلاطرخمقاغاااللمانثمطاراناالكأبظدف3صبنءآلرأسؤبرلراالءقلتلفمه
كلندالوىايهإفهاجماحهموفىمتالهماافحاشأءهقامحرتءددءث3وفرنمامنلمئمامبامناليهتجعا

نعبدارحهلفةامالمربرماطأليناسإيارخمنالوكااللهاهرحمملحولاطلرحمناحمبددلزااوالثيخالمال
هماحدروانمالفزتكأفغاتالمذطةاللهاسمصعلىسقالوقوفكأمخىهلىفاقاللىقالمرااصاهؤالء

لاروطهذهعلىاطيلىلالثلؤاوباطافىكاجهاوعذشانإمخصروااالسءطقطحوشءوافىلىأبويثالثملىاالله
وروباكرواررعص41متوصحرلقاوبايدتمةماوهعاطويمواوهرواصاثولاعالزامنلناساروقوقد

لاوأكثرواهـنءلميهماطراهـواتطمإغاءراداووقعاليهماءزدواالودوماليذكغدآفههوراليمالظ
صاغيرهشاءدفىلمصاالتإسووصؤاعت4رءرررلحاوحلممهبالءمحربمفىاديزايراالميرمهوأوليمذحموالجراح
قامةرو9لماالحلىألعنهـابهفارصليمضمليمداشتلحوبارطشلوئممرحمادعىئوالينةادءمجفىالقي

باتونهملىاممغعاوتاةرااوسىالمبتولأالوأزوبسأالىاسانلتماافلىالهمرصةلةاهات
وكاتممخقرببامأعداءهـإثماهدونموءاطتوالالرسالمأسوارهـلدءلىاليلوأهـمندبازاغاب
لىظرافاورجمالةلساصانالفىيلتماتودتخاالواساختالسباالطرافاوالتلىاذتةقداتاكاا

لوتامحلىافيهموااةوأترائهمباواوثموء4رمعهوزاموونةمكتمشهووتوقدفىلموناامالكرهـوتتتمابح
وصيرهارجمالةقاعااتتداسمءنالامدذئلوشلأوبمألوةارحاءوفيسرافىمهـفيثغتمجيثالجرح
مءنباكروهـواحومهذافىتىهةت5لىايقؤرصلثصذواالىعصتؤمالعذاهمؤهـزادتةرماامنكثيرة
وقدرطباالشاوحذننشاباكأشصاالرووهواذرالإلساتينطتحصنواباتوقدم6فيبهمواالءوأصاطالاكخديوم

النكلراالمرمغيظهولملةبلدبروناوايهيدلمودقانهمنررشظأرمنهمهـيظولموفشلىافواالبروزوظأجممواءن
دؤليواسمجااللتهمدواطصصانلىاةبماتوفاتةوثطواكاشدايلسءلىلروااافياليسيرس

لمساتنئاليهمبهمورتو3اعااهمآابضياريملمعااكاحدخمهاطاب5لتصآرطنعؤحمم3مأبةووطهمجصطقرمىإحدتمنلونأييهبم
لمواواعرساافحواروحولاوالهألكباايفأمافتمثالحةواسامدهملىاارعةاباةالسالبلرااارأت

لىصااالربعاءايوملىاسءلمفريلاغيرالرفيواحصالتىالمئمباكةهنخألمجدوالخغوسمنماالراءبينهم



وأتيناكأل35باخبارى
أعقابهمتتلؤفىصكيثبالممهامئارهماوصارعوافىاليرممذاؤءةاليهموازالمرززألالمسعرفوحينينمفلو
ماالءددلهولهموتقخالهمشدظمناخهموطرمرمنازثاا1دوهكنيراممدضاوابوادولفيوارجالامى
الثفىالدوديةوالقهارلوةااؤراوبمافكادفمءهأرادلهاثلجقهصوال حروروءحكااد

معادبةاطمنمأوالهـماتعالىءلىلهعراءراكوأكزاكماقابكلأساكأاةشاك5بهذواستبشرالناسةاا
لؤرالىيئمعاورييخاتجاع1ارعذهئقاءواتةذاحاوالشالحدءلىطتهالئأزديامأفىلموهواىا

التحصىةولشءفيفىذرنجابألااللمانءنناثهرضجاالابنوقاللالنجادلهطصشقيةءددرعندة
والطونازوقدمثةوقصدواءديؤاتجعوارغغاشاماكاحلإوومنهـكحابإالدالئامالىالفرنمكزةءن

عدراهواكزهمالؤمنوحالاوهؤفاللرهاواوءبرهاركاشتجوء4يمايمافاالااللمانكءنثإمث
دمشقمحالذلماصامرواعظمواعندهم4صةلنرفغيرمذحكموانكاناوءدشعددامأذكواإبالموسهوأ
حذءمملوكلىااالمركانواطشئاالهسمنلدولكيىينطاندورىشىيىششقاكتراطحماابمو

صصينامعلسيرةاناحىراضالديخدىناوصعلمدبرللبادوالوامروانوىذايناذومعينوطغفكاش
خرجنفيوكانملدلمناالوأهـءاظرحالترلاربحدسرطسليهماراةورالغرخسهملدوآفطو

يراشاكبوكانقبدثريمالماتاورندالوىالمغربارونادبنفيوسهواطجاجأررس41ةةااكخآ
قؤةبدولالسبئجكمعذورومخنآنتعياثلهوقالعإلىلمالديهآفقصوددوسمعينجالذرأىراخرجابدعازاعدا
أنفسهمالمؤمنينمنشزىاللهاانلىطتهللهاكرليإحنى4تساللموتالذآلرىشهاتقدبثالاللتاعلى

وافتروتقدموارنمايةاأمياوقوىهيدنننيربعندااهركأقتتلئجفىوتقذمآليش1لجنةالهمأنلهمواوأ
فييثستةاديهتفشالىقدارسلادكتكيىمهوكانردحمءلدءنالأهـءوغعفاالاندابا
رسلواصمديخةلىااطارإساكزيناذمحمعءيفاالمصةذث4ويععاقدوماألهويمصخبهدهةو

الفرتجولعيناالجكاالجثتانبألدىهيرحاقإطكاصءنوستقدلهقولاديهتمصينالى
الدناعناوحيمئذتمالقبعدحدمنألالميىعإلةالتهبامياذواجمةلهرااتوبىطوأزابىيدصقدستسهو
لنمرةاانكانتكأحلفوأناىلىالقألىءالبلدالمفتموأحاتامهـقاأانتمأردفانوغيركلشقهرخلةا
اريئمعنن4كاطبالدىالىوأعودطدؤعنالربراسماةهـايمءطأةوالإمضقآخزكأالارنماطءلىل
وارسليرحلوالماندهمنهعلى4اآ4ويئرباصلتقذدكملارنملهاافزرينافسلذأرسهـااانهـنظرمايمونلي

لتعاواالرحلتمانتمفانبهلمالعطكرماالطامىوصعهرقالتخرءالودمرلةاايالهماوريناهعين
بالدممالىالحارجينرنجةاكثوامءقوهشامازفرخلىاشارسل4ةءالاقونهطذالأولمداليهاا

يتبألدواناهنيمورباطعليمرنةالتشقلغرباارنملاءهؤرلماثانمؤءرميزينمىأينتمألهمولةرو
انيأسايهتمبالميصهانلهمذوفياقذساحيتاصنمنعهعلىلقدرونالتمالمونتمفأديهناسءتلىاقاالدءث

كزةاريهطتسمنوفوهوضالىأللمانبملثولخواوا4دزراوىالتتفأصابؤالىقءممئهنءناطالاعالقلمرار

فرحلدمشقارحيلءىالىحهمطذلاللسامقام4مكللهمتاليقىإمشقطءااثورربموادهامداابعرشعساكره
كرهاللهكاسنذودرحمهديهأعلؤرا4كأذصمكأءوادبنايرنهاسباحصنوتسلىااحلاافرلور

لمنامافىرؤىالغندالوىالفقيهاتتارصهفىطهاعساكررحهكتطءمفيأبرايخلرركراذقلففصل
المكلىاثطالصغيرسناببابقابريراراآلنلميروقبرالصررمتلىتتءرنظفىالأتاين4لت

وهوشرتجهةفىبافىاكصقانبصفقبرهولدأراعجدوأمالهصاسحشطهيخقورةصبرةصولالطةهوءيى
اللهرحمهنلماذالظفباتهفىمقامهانووتدطاآلنااسوفارشجانلممىذلمحماامحبالممه

هنهالقصةا5هذفهاثرحالندلسىاعاطرأبىشهبئقصيدوقرأت
ديخاجلققدماءااكةرأواسوأقوامتؤاتيناماأنوركأهردارياطىبشه

فلسطينافىءنراندلىمفبهصرمنةيزيدوناأوعدلداألفطأتاناما



اروفعتبن5متاب

أقوامامجايخناتأبصرأبصرنهماذا1صيداوتبنيناومنروهنعوص
اوالميادتضاألحدواكالمرجوجازواا6ااالاطلعاوأحرفولكن
يناوالقراازركأااعوامخيامهولبنحرازيخافطائرهالبواوقدلهمشط
فينالحتاقهلعلهماذاراطؤاخاضاتوناجمدعلىناطباوياتورا

ينااءشياطالهستخالهمءكنطوتوالدياالخلقنأىخدعينحمالهم
فدفوناالتربفتاءساليورخنوكادرواينارسقىشنهجالمرطلبونفووا
مينانحوبثمنلؤاتغاياناوفنجادايعضضيههاياالواذتو

يمزوناضلالةمنناآلالىموباضامخوفيلو4عبحساماومنهم
ترلهاالفرنجاقىالءدكرخميهاهددحيثذضعشقبالاصيهطمجيرالددححساشقوللعزتة

رىةرئتبذصولمنسثرىهلعلىنجدعلىعرج
فحهايقول

عندالمشهدالسيلىصئلوالحيلةكأدجااالخرنخخاتلص
نهداجردبكلالجياروصنإسلنجبكلاالمانرد

ئةءأصدإجومنيوفبهاعضبأبيضالىرمن

لسةعندطيامختزاللحىأشدءادءفمجالملىاتحتبرائهمدح8آجاإلنسالمعدبنحىالقيمءقرأتذديران
هعلىمخألة الغصلجهاترلينجيرالىفنرسءتاوانثبهراخةىوحمائهنروعشرتالثأواضسنهلىدصئن

يرالديءقتسمصأءرروساذممشهفتوالىمبتهجقاط
لحرمواالحلفأنتالعبادنتبالدوأةاصالجيادوخدت
الحزموساطياأفىنىمهعاقداط8وطهاامراسحىعنلخيلباوجئت
ظم4نيا31يلتكاالحملبناالمنصيهونأصاطاذاماكت
ماالعياءواذسبهيوودطعددالاالفينالهواوأ
تلتطماليأسبأواسىاموبخهاهعتالماذىنمجريتأجر
ندماشمادحنىماسياسة8بمشهوارجنجندكتوس

فوكياعمةكنطبالنمرصخاضةالعالمواالجيشقفت
يعتعمبالتهمنيعممواللهمونتصوناءناللهمجوطك
االقبالتبتممواقبلتأوجهكأفاراءاالاذابدتش
اذاجذاوكأرجميانجومفيممىمفرمساياهـتاتت

وتغتنماافاتهلئاقىجواقبلىللهاوتيلانلنصردوا
الديماءطألةايمادرواتهامءعاوالمعيهمافامصاب

فاغتؤااالموالنمواالويصممةفانتهبواحماراالسوايرفتهبوا

نمالغارماحناوعلىنونةبمنجيلدىفىخيلناوأقبلت
يموالباردالثوهـحزاالسنةفيعزحمهلطماكأالملىاوأئر

العدميهمداارقوهاوئاغاحدةفخنوادمشقفواوا
الحيمزالتيزوراسراعآلمانانهمبماضياءهحوأيقثوا
واخهزمؤلطبانأكبهراوخلفوايخفلراوابانلقركزاأضادروا

3آمةطكادىالقماأكرىوقدلمسينااليدى4ينص



وفياك55أخبار

صنملردى51بفمثماحبئكافصقاتالهـندلجسماالثال
قدمصىااللقدمصداعنكاعبرلاالدنىرلمماوحابرا

رهوهعلؤراكالىوأرسلبعلبئهالىايناكمحارصينالفرنجءندعشقثيرلمارحلادابنقالالفصل
طراباحمايعئميرعليهمابقصدبصاالؤصاكابالملوةفامجضرعندهأنيسألهالديصحصهخيك

الىاناالملىمعخرجحبصليةمالفنثىوكانذلىسببوكانانمرنماهىفيهممئوأخنبمةالعرحمن
رتاملثفىاوجدمناتأيبلسرايرلدأخذطظهرافؤصلىامىخذهاوالعربمةاجملىوتغلبماك

يناكوينؤراكقصكانبالعرجمةذاعلىهستولىااعةلغربارايلسطسنةمدوذغيؤتفراعزاهوالذى
الحصتالمددفأمدهاءمرواابانءتوطروانهدتفيالديسيفالىبابممجاهفذينساليهفساراخصدهفى
منعنوأخذواصاءمرلونايرآكالظواوألغوابأواتهـنماورفأذعنااإواوشالغنابنو
باسوطاومابلدنأيضاؤراعواياكفبسلىادواوعانادراوألفنثساابنيرقهممراوايولر
منفيهماوكبوأتهالملكواودتراوأفواجمةدادرفىئي4فكزمنكاناخالىدالرئيسأبوالو
أسومنوأصهالملكواور4ومصبطلىادعاينولؤرابرستلىاكتأيفالثءرااللعددوالخيولا

قدحبهاكاطبنلزراكبأتلبيهفاالخبارفرجبساورزتكالدهمئمقلىايناكمعيريهافأاوا
ولعذةوافزاالفرنجيهوالمعاقلالحصونموخلفرلعذةةوقكداماباالفرصإالعالناالىئءهتو
أوجتصار6هـاعهوأثقالهمحيمنفمالينءنمالتنهطوتصدههـنجاجمعاتبماؤخاحبصاواننخالخرامن

وافرةعةجاراليسرابدقتلةالغالاقدترويةلمهعمصيسالماللىمماداودعوء4نففىمواخارلةرارانالا
لوشلهلىومماداالعغالتمىآ4داتاحوعااليزكشتهذهبجتدماشهإلطصحلباامواءداالفرنم

ىيومئذوينهعلم4عإلايةاكابنزنمديممنزراريننفسهءلىكانلمطادينأسانهماوذكربنأبىحدلم
ياخوندغالانكسرواةفدوالمسلىنوختااهذفامثلوالغفالوذواذامالهلذءدؤرالدينيهوهضهـايهوحعه

بعديأسداتلبوطيبذألثنررالديسكتفاسالصاباكل6أوءةررالديتنمايخفعامخنتهحشا
اللةأيوبأضابنثاشاالكسمهؤءوقتلينهصامالصعوأ4حةلدياالصدسفبهاننديندابرنمزياوأ

ويةلعنراااليهاوبلمضاراعذترواعياكؤلقىادفرخعفلديتدعزاوموواتلتفيعةبىنهسؤالصروة

للهارحمهمعثقظاهرالعؤيةبمقبرةةلحساباةرالمدريصجواميةلنبابةوياآلناومشقلنعربدايابخلاد
قالالغزاةمذدفىاراعأجرىاءخذدمتةهـقصمنيرهنبنوكات

انذالتذادعنهااالثاباتتىاالانيغراماءمنيعئمنهلم
تلنارغباننىصنشبالاالحمىالعرينضفيهايىكان

ياتدرهمواءأدابزالفافيفيومالنبىلجيهوث
بأساالنياتتءغةكرالمحسناطاالحربو

مضئالفرنجبهاكعاوتحدبصرىلىاينايضاصارلؤراكينربهاثالتخةوفيرالابناوقالفصلي
كئالىسهءلىفافقهأشلئمئذقتالاواكتتلواضاالثمبمافئاالسالمإالدقحعدوامحلىتدءفىوضعيضهم

أؤلهاةعجدةسلفيسرافافولآلتفىفياحذدوفئواسرقتيىدؤاببنوبرنمرةافىم3وا
دودمصالنومتفياوالآصدودهصدوداانتيالي
واتعللدحرومغرمعنتثركطتالى
سوهذهولتنلمصالظبىءبيضالبيضأعيودواقا

وهونهويخضىوابفطفنئوهىهنهايخاف

ةءالالمدحلىاخرجغ
حمودوالسلفانحميدعيثالنالكأعلىوئحم
ممدودالعدلواقاترالمنىظأللاناسظبئصي



روضتينا6تاب

يولةوطالعالىوهاجةالملكونيزت
مقدودرابهةاالوشلواليئنئالماالسوماوم
ودموولؤراديناالةهوجوتكلممناقب
مضؤامااتاجءعاحخيغلرعهمظفرئ

وداؤدطليوفكاطلطلىالمعانال

مورؤنرالبطراناتأاالفواهنرتمئمف

مثهؤاالئركعندملوكطيوهوقعةعنلهو

وديالعذثأوموثقصرعةهقمىاماوالقوم
يبتهءودوالهمفالتامئلهاالىثرااذاطحى
دؤميتماثذصالظبىفتهةبئارطالب
ومطرودطورافضارداوقىجمالوالةوالكل

وهطعادواؤدءديىيهابئمىاالفرتموانما
بحودثبأفلبهفىصدكاجالحقاىقد

ثغربلثءصدودصلىختللثسفحل
وتدحصنحارملىاوهزموميعراعلىالفرنملصراوقدإظاهرحلبمايااوآشددفيلؤرافىدةضهضاوقاأل

حأترلهالمواااترالبهذيئلمساهزتالفنيكانت
مادرالالدينهاوتقضىالحدادالبيضطاخمبفتنى

إلدابهاعزاغمنسفوارباخنصلثارهاوتدرك
الئدادبعاساذبفبعهيضاهاماحومةىوث
الزنادفالدينودؤراضشبوهـباطنارافاظنوا

صادواطالياالاففضواعلىاذا5صقوروجندكانصقورعلى

بادوا3موضأبدواعداوأنأخافواحمميدخغواحااذا
دممواتصششىرهلعفاصاصيتدولةؤءسة
خاداسصايؤنجهبةبآ4ماتلتالقوائلتوان

لهامداديعالنيسوىإلسالعوالىبالنصرأقالمجرت
الححعادقلوغجفالكفنادخصباعالحداأروصلفوطا

والطرادهناكنرالطممةاتلءالةفىكانمبطتأ
وصادلهتوسدوالسنانراسارعفوقوللألبزش
دجوالهلعناةاسوىوليسرسوهفالمقىجللد
سادبهوليسوعايرهاوالنعاسالمفلتينكضيعق

والوهاداكبهـذالاالديافتوفممرواستوعب
إلدذهسلىبابعنكنحبيباركأهثوىوزربينى
الحدادطبإفارسايفئغيرثصفارسبابوالفى
لبالدالسطؤللثنفادقدهاراذىتنطابال

بادالهدعؤلألملمبةمخابتواالهاكواذعنت

تعالىشناءاللهانزكرهالمريإيآفلهاوانثموانلىوقدبهجمةنةكانتانبووخةقات



ريئا75أخبار

ييهالؤراصابالحلبتناءاطوؤالسنه5ذهنبكلراقمىؤفقاألبولعلىل
اراثدلبناو3ختلئهاهلابريىلتظاواةالغداذبناخزواورئاابراتعلىبابطالبألأص6الابن
صلررمملهوضاقتيعثلتاواملالحماعيايةاعلىميلىامءذاوعظمجلتةلتالاحصمنعةجانالثعلىاعدهوس

منيرابنوانثدقلتالمحذورهوالهيبهالمشهورهالنوريةوةالسطضفءنخوأوأمحمواوهاجواءماجواغ
رهفماق

راؤيثهاسىسنوهراومنأتمبطاكدذ
هـابرعرضىزىيواىوهـ3بىفتفدهألاؤرىاوما
سىالثسدوايناااظامكاتاتحتتساوىرلء

سىالهواسفرتىددثطكمإدنهديناللؤر
فىراسغادرتهلهموهـأااليهتدىسكالثحمهوع

أقخارهاصملراافسعممصدرهصادىالعياطك
ظيقؤةمندفلىأفالمماصاولىاكبنوا
قيحطكأاعاداتغصرمحنىكاميمسركقبمنا
اشعراأوصافهااالرأىشاءرطهـصاةافممات
هـاأطهلمجنىءمااأطيبمالهخرعاتلأصىلته

المرىأتملهـاالحرامزرعهاسذالبيضاءماحلب
راممئهرهباكأءلكلحمورارجاحهاثب

اهلقأوحللهررااانؤباذاالنادىاصغ
ارهتىأواحصرلمنممفهنككهمالسراالعلم

وشابهاراحتهأجرتجنه4تساط6كا

أشهررقدمنأوقاتهفاتالئمهرالذىصتعزم
االشيالصبراافيهجمنتاغزاخهارفىليلدط

برالماصاوصاقكدفىمامعطمايرشعهأصدق
صانيرااياثخألكمنلرياولديكأب

ستصراهيفثهسرافيقدلفدساهىصكأترىء

فبداهنلرسموالعادةاصارىوربدمثمقءلىلمياحلجاافىمباكبموعظاريتعاقىاأذنرجىوابرلعلىقال
لحال51هذمءنصزةأوجبصااليهاءرالمذاصثبةالطياتخعاثرالخوش3كأواغراأحوالهمخخالفهما

كئرفسادالفرنجمنهامالآخرشعبانفىوذلىسفثاءاالوعادمعوطالفسادن5ئعهلمايخواوعظوابطال
ممالهماعلىادينرصعينفاخطإمئقمءنماإحدكأةشةازالااليةااوالثغوراوروعاصجمينا

وألفتئامفىوريهماوأطلتىفىكاناوإنىتمنعةجاخدفوالعرباتبمونلسيباحورانشحيةنافىيموض
المعاطلمبالىألجأممانالىلهموالمضايقهآفييةالنإيزلءلىذمب

معينلىاوأنغذلؤرادبنمذقسنتينلمحزمافاادنةاددتفيوبركالئهوأربعينبعأرسضهودخلت
عسيقدبرزئوانهبيةاالعالادمساالابهمابربروظبألدهرنملىأجمعقدانفاكيهحبصاانورلمهدينا
فرسرافربقفىامينبنشانمجاهداويلدينامنجهفنداحدتههلىاهاسةوالحاجةللقائهلبظاهرلىا

مؤنبناجةالحبافالدينعينئوتهومخاصطاحمتهردثالبئوجهتهلىتىإلميراءاالعي
ولمالخنولالفرنجهـلحدعلىاولهلىتعاللة51اوالجمايندؤراك5تلبشاشمنالنتوردتااوفامفرمنقال

مقانالرصااالف2الساكرصةمنتجعلهاالينلؤرانااوفلثارهممطيلورهمواالمنأخبريامنهميغلت
ل8



وضتينلما85تاب

راجلوألفرسفاإحانةنحوأروهالنببالمعروفالموضصعافىالفرنجلىاهموالسودفففىاالتجاحصوى
وكانيئرالللىاوحلصرفوقطعرأسهرأبخطالهجاتهبينصرلعالبرنسىءقذمهماالعينووجدهصركوهمفقت
الطوةوكزةلهيبةنتهاراالكهصعاطوعظملابوةوقالبأسوشذةلفروسيهبالميههريناالغرنجأبطالصاللعيناهذ

وقدفينطاعابابعلىلعسيالدينلؤرالشححدرغصريهتلعثوادىررطاطءاالرلهيومالثمزوذفىواثناهى
ينهسالتالمراوشذدتبلدهموحصالةددممعحآخرةط6ااغيرأهـ3يخميقولمعنهاحماكاوالدابننمنخلت
االبعدفيهلدضولالحنمأصذاهـبأنمغاجفالامورخلهمأمواوصيانهتيموايهانهمالتليمفاطلىينهمو

تلوافامهلوااسغوالمالفلضامنأماكنهمعاوحملواقصدهممنلمعيحلىواصرلومالنالهئممنافقطاحاط
ؤافاتمثمومفمايقتهـلمشازلتهالعصعابقيةفىونهضليهاايصللمنعلمواعليهامهظهـالصلعىابضالينرا

انطاقيناحيهالىهفاعسيلدينؤراالؤالوانكعأاعشرريعفاصنابلدئاوهلموافأومنواعلىأنفسهماالهان
دنةطميالحالقتضفكابهادشالفي3يهنفااصوبلىاالحلايةناهنلةهـنجاوكاطانتوفوقد
لىاعغورحللهمنطاكيهاهنقرب4ولهلحلبيةالطالعاصبمابمونوتقربراندعتهمومواكيةاانطفىش

بئانملمغااوكيرهالمعاقلواواقالحلحصوناييهصانطاحولع4لنوبة51زرهفىمالثةرريثكانجضكيرهم
المثمهورلبالءجمك14فىواتوضةاهذهفىلهدكاوثالدملعسياانينهداكاالميريوضلت

طىأبابنوفالالحروبواقفرفتواارأىوالبسالةوأصاءالشهامةمنبهلماهوموصوفكوولمشكراوا
منبقتلواهحسيوجوهصتبهاعةةفطااصاحبلبرنصاضلوفىدفغتلفرعاصإلبملاعلىينأسداكحل

بعمىطحههافبيضاءاليدالحرباهذهفايناكالسوكافسارىالوالخناغباوناداوطبهيقوممنيئلمسا
فيهاقولةلبيجضبررالشعراا

الظفرراوناواتءيدومفىبخاوااد3خسذآلنانص
لدصاعةصآربااتطباأثماماكفرتظتلحطييافى
المعئرالبترنفوسالحطمعلىلناتوالعبمبيغرأنهاباناوا
صغرفلاكفرفمصقوالناستقدتواعريالخيلاواتقودا

مفاشيعاينانجميهفأنفذالوخيولكثيرةاسارىسالحكنيروعدةمنهذءادكاشبنالسداكوصلظ
بضهرمحمرموخزبوهوللفرنجرمحصئطلىايندرلؤراالثيرساابناقاللدينأصداماصعظلسنهاذهو

هليرحليااروأوةذطاصاماحبلبرنىامعالغرنجصرصاتجعتنبصنلىا4شرحلربرسؤد
لحربالصبرفىوااتينءرالددؤرالهرمنووصبرواقتتلواوالفريقاتاوتمافلقيهمبليرحلفعنآنب

يراويخنخلقاصمهمالىلمونلوالفرنمنرجمةهعنالحربلتواىالناهنهبمأسنة6لةحدعلى
نااخلفابرنىئلولمألملكوافيهمقذماوىوذلزرنجاعتاةهنتجاعانكيحتونطااماحبلبرنساكل

يقاتلوهموديةولجإشبرابة3تطابااةآخروأكامكبرذههأفتزوجتبهيةباظمعأتفبتىوهوجمندصغيرا
ابرنسىالسىانفجموأسوسوقتلموهزهخرمحااغزوفرنجابلديرخزادؤراكانانيهبربهندثملىابهم

تسعصنةارميهةانأصؤظلىابهاوكأمنهبلدأبهويهىكيةاافجمفتملكاعرطجمندتماوجزفىلثاا
البرذسوقتلمحعابهذانفتهوتيزراكدحهعراثكثرالوالىتعااللهشاءانمانذكرعلىثةوخاوخسين
لهانطاكيةالولبلعببنلفاصلالدلجسرالحدهـيا51نشدةقصيدشاعرصالقيسراتفيهقالفن

سعبهالتالماظرموذىآلمبءالقصالماتذالعزاغهن
روظبواالشعاراهاخلهتعرتخطبتمتىاللوفالهمذهو

دوصهاتبإلساىحهبراذروكاافيممادبابنصالحت
النبماوتادهافبهحتىايتنىصماهقةصجندئعنىمانىال
بألهمتبهاظشاطااففىطهضىوهكأماعزهكقه



العينا95رخباىأ

طربواالحثماءتفوثاتجالالقلبهاصةأنالحوارفالساهدا

صباال3برىءفؤادروميهراجفةءباالفرنجسيوفكآغرت
الصلبكاوانحطتالملبهابقاصةءاودمنمضربت3جمشهم

اربنجرهالقناقلصمقوالصساهعهاصتوانثططغاة
كثبالوالبغرابعيديوممنلةداثإلمواالهايومآنب
ظناكزفالكنبالحهلصم5ظنكماآلمالخدعةاكزم

لغضباضاتعيفدىاخينوكارضىيفتكلمحتىينغصعتلد
جنبعندماسيفطهارةصصهمدطشعالاالرضىرتأط

بضحتطآلجالواتخرمررهـفاقالزندرارشراضطااحتى
والخببالركفىهقخاثمقواقتالهألدقرتحتهنوالخيل

لهبوسختهلظستقلاصمامنعقدضبيأعقالننقعفيقوا
لياواليخهاوفتةذالبيفىالجمرصةهامعلىلسيفههاموا
اصبموقهوايىىلضاسوىلهوليسهطالبلكاخبلو

ضربلجهميخاالضربنمابمحهمذاتحلوسظةظبىو
ظبأمتاالمصادرأقلوالصدورهمفىعاويالصنة

كرحوالالوعىلخوافاسيهمدفأحنلارماحففخالؤاضا
قصبوالقنافىعفهالعدالحهاللهء3يوقالممنلذاك
لعطباغاجماربععائنهمحتووصكمايوةكات
النوبهاتحبهامنمحليهمئارتمءطوارمنكانتصارقالطحتى
لبواماسموماوكانمسلوبةمدطمنبفاههمجصادا

لعرباياطذجماصهكأنسيتأكاذصرتزاابناءلحمه
عذسبيفنوراككلملوامنقسبالشركابالديغزوامنكان
الجبلضاعنخسالتمزق1ءوالليلكتماذوغزة

للقبامحنوصفهناثبووجههدثةافاصكاحمهلهخاا

ضتضبفيهمليمجشفلثحهفامنىلصييومئص
لظبالهالمنالغايأسرالهـلىسالالسدأسىابألنتمن
سلبتنطاصنيألهوهلقاتلىاالبرنىحواساباكا
ؤتبسخهيسالشهاهنواننوارسهالةتجماللشتىمن

عناجمبعاراانبرأسهخرةإءالاصعدةجمبض
اصببعيداانجوبههارالماءحموحماعليها

والمحنباجالهنهاالوهىهغرتعاجااترقتحما
بمحراتعلبهابداجمةرأسهئاتغىالقناةاذا

مختسبىمالرلظبىاكفلظفرافناأطرانعذحمىنا
ذابربعتدهذاتسليمنكاهعاظهادوىلبافتونحكعت

نباكالحيةبعدرأسموىاكابالرمقبيمقمنههموىيقلم
تقبيلغدفالماقمىيوليكأنجكلساببقمىالادالىاخاظ

لجبجرلجهأنتغاظحلىتطهيرسافثلموبواطن



اررفمتين06اب

لئنباثغورزانهاعنالظبىهنكاحضالحمامورااعايامن
حابطاوأختحنىأطرضائعصبهاعاقزلتها

لهربافهميئالىواضفلتاهاهعاظلدىااعقامنحمت
والطنبالجوقيئبتيف2مراكرهاتتلؤااوايقنت
حصباهابارحساءالجفونىاأاتمنثغراالءتأشت
باشلهشهـءلحدورساعلىوهنكالىائقناشتومار

لهاحسبالمأوىضةلىاوكأألصالحةمىصعاناتفاسعد
لضلباانالتارىلمفقوىاااطذااللدالأأحدالجمكان

زسبعفهـةمنيننديمطءبها6ادأفالكبفلؤضا
سبوعبادالهوىدتاالشمةعلرماثائوهلكانمذا

أخرىفيدذيهءنوله
كرخاجاءبايهرمصرجدزأىدزكلتهآال

وجمعميةفاتنماءصلىسساهولىاستىاككوعس
جيالوبمرءنسارصالعواذبنتالىووضتك

وحصمئلغزالةاالنقعمىاصالمذأبرزتيومبآتص
الؤيمنمىابعبرملىامنحمرارااصىلصاانماصةغدأ
لىتخالفدراصنله7خحتفباالبزساكواوقد

لننيراودنجفسهذالالنفمىباخمشعصاكتلف
ءجمننمئاعمرىسولسىآفاءمواهـسآكأسا2تمال

دالجنوحبمنلبدرحمواداحلصذرالىأوعدت

لمحعزءهنكاصتنمالمحيمالىبغرتلقجليتفان
المرجمىتعبيمشثببفاذوالهجاانفدكو
المسترجضرهئمفهعكوقتالحيلارحتاوانفأث

سالحديدىياهاا5أيضاوأنثدحابلىارأوحملبهطوأبالبرشكرظفرهولذيرجمدتألحمدبنوظ
نهذحماوتببئلهدىاعأللهأعرصرثواالللصآئرىأ

دماعبراتهعاظبتحفىصحموإهحمددينوالحاش
وثباتهدونهمنتهوفيبهسشباإلمء4االسعلىردت

هل6روسونميديمورءامدهحذءدءقواارسى
الفونهوصىلاصالتهناصعاأبيعىالحقوأءاثوجه

تهططضحرتوتقاأنصارهذاتزوحزبهصللؤالما
اتههاطبهلهاعنرجضاعزيمةفارلنورالدينرضت
6لهشذالصغوفنلتمتوداتهثىلهوهاسمجامالق

اتهالالكؤسختةأوراننهطاليراحتجثهتغرى
لثاللههاطفىالئغريعبئال4دماقانثغزلعدىويروت

ثموألنهتديرهاالمفوسنطفوغبوفخرالطلىضبوحه

أغصانهاعذباتهوهفتءلىرهاءامتع
تهجبهااحهاوفلداختاواجمولهبيضسالمالاسبغخكلى



عينولدا16وخباىا

اتهصكينهاالىوستمهطفياأللمجينفوقوانهل
ساطلهوشيهذبمواليومبهمحصتليلىولجةلته
الطلىصعأللهنىبصلمملضربحهابعدكافبهصلعوااحط

لأللهوالقناغاالفوارسفرسداتهكألضينمألحاهـنذوا
خزواتهضيهلتهغثضباتهعرتنجرال
اتهونهاماشؤىوتةيةسااسهتصهيقضىمخيا
اته5براعنبتكالذودناعناقهاأضعاخواللجبادبن
رهراتيعقناشتجملراللمبردهـمحقولىلىنشر

حألتهحالةراعتوارتلهاءحيادهجضاهرومق
واتهقههاههامالتنرباشنىالرصالكأعلىساندبن
فرأتهاصولهصافروعشبرصاحهءلفاألجاملمتنبف

تهنحبطهذهكرسسإلتلهجدحتمامجداالسالمظ
نباتهماكنتانتخيرالرىااررلحياصوبااكألدامقىو

هل6رسلسرالمقرصنصبك4وههدتعنهالالسريرونصب
هل6رضاضىاادءواكصاندلرهومحلتىادهداماضز
تهدرصانزتلىبماامهاسكأفممتطفملتستطلومطا
اتهرارمانوالسنهمجدافارئىاشسوكأقا

ابهخطحرهنهشفعىرازالطروسزاهالولىالايخأ
فناللهفاتتهمسهرمنلههاطلالعوابأعناقغدقوا
التهختعلوالهماطرتفتوحهحمطاصبعفوخمحلوا
ينالمهوالقنافىالقؤنسفوققيونهاتتقنانيهتمسى
يقظانهوجماأللهحرلملوكشكرهاادونمنصلتان
هاتهقطوهمعنبهوحمتصيءاوهخطعنبهمخدت
مزماثهلسحهااييمللرطالزختوأعلجمالا4زبكنواه
تهاباتأترهجملنآثزخهسةإئللطوالح

شحثو6لهمنتارحتشاليخهئببرىلماوهبا
شمباللهسباىورافرقتمهحملىصالبةعلىالمليبحعدم
غدراتجنتممتكرطروحىاذلةدبؤشووشاكأ
و6لهقىقصرتوالحطمالوم4لمنيهأنفهامطدفىفاققا
لهزفرزوافريخهاأهستهةأنبتحتيؤتىوم

هل6وشالسنانطرفخؤتخآتفلغرفكأنبرأاصد
لهالحطاللهلرتوقداكضتخضاولطالماالمحوموند

ثهاتهلهالكفاذابدمأاالصادعختهنجيؤلهتبى
تاتهداراننيرينثنظهوهوالذىأسهأقناةاغئى

اخبأللهفيههدصطالراكرفعفيومالعيوقرعانق
لهاهلراتهوالهمتكألزامهكادقبلكانفهاها

صألدهفطاللهسطاكنطقترهلؤطالعرحاحلفظيا



ارروفنين36بألتاب
مجستصايأللهنمرفييضبفوقهرأيكهسودلمابدا
طصتكثراتهكتاليمئلطاحتصونجيوفثاورأكام
حماللهلتهوأافيلاتحتظباككالهبتقدشرولى
ماحؤءعفاتهصبمبالبضداهبسوالنىثسالظشك
عداتهوالتعيمامشداءآلمطالعدانهاليميتوحاربظ

يقتاللهرهبصقبلساكانبالعرايقتاللهملتىواآلن
فاستئرتشراهاتقالمحهالقرعمدكأاليوم

بناتهلينهنزعاتمتوهماالحالثللكلوكداف
رزفانهطفهـبمةفتتفاذ9هامهالسنابكرافأطتاوط

وشاتهفىالحصفاأبداربلفتشأفخدثالمفاهذاالزال
هناللهاليهفحلسرحشاءشفدوفهلدارنانأخطأتئهما

مصيدهبافاأرواحبفى4جاتهالحياتخلىااكأنت
لةصثةماحاههديحهوبينلينهوأيضارنخوهوللةةفاصنلىايدؤراكالئرويخهاسابنقالقصل
حاالىاعالحيغيروننالهمنبهمىوكاناوامناغالحصن3مىتفعالميتلمنيعلىوموحصئ
بعسوعليهوصقحرهوايهاينوالحغارفساردؤرالىالذلتخماالعالءتلكفاهلاووشيزردي

وانحوطيزحزحؤوسارهمإالدسألفىشلفرخاتهعتفاحةالسزااومنعهماثعتالراوتابعايهمطرارليالءناثه
بلغهطفيهخاجماصسوجيعلورفيوسالحومالحامطذضاشعنومألهالحصناالرقدءالثيهكافلميصلوا

اخذمامحلىصالحوهانهمقعاراوكانمحمواببالدهـواوابىهملقافىجتهرأوالفرغصارنحوهفيناقرب
قاليثمنيردبنلحسينأأبواهموالثروالثعرااومدحه

نارماالشغاردهفةصكلتوضارهااطلتماااللكاش
لمرهاأمحدلهفيمؤفوأهلهاالدابمنءالثوأحق
شارهاوزادهـوىظصنناطوصامهينالحاساممطمن

اسؤرهافارسنروةعذوانضاربهطبعتمفرية

دارهاهفغاوقألعطوتعافةطءاتجهلوهىارعيهآل
زارهاجرءتهاواثبتوأساخنيهاوأنبتتهافصضفأ

لجرهاشاليأجارهاظتطكالحمالهاأبوملث
رهاناظيرالحلىلهاوشدوضعخلفهفألهالسبيلصهج

مارهااالبلىهاشولهـبمنأحمدةباعودمأنثمرت
جبارهااماكاتنأتأونااقواانداعدلأتاةان

سهاواصارهاراغ3ااهنيمذغدتواحملهالعممعلصشع
ضارهاتستردانخصحهاانضبهاعرةتوتظت

اهراط7تغقثوأريشتهما4طمطاروردهواملتأل

لمتأظفارمااالسودكلبغؤةمميهاولتءدطع
هدارهالأطتبسطللغلكرحمتمنسرحماىواف

اصفارهافرهسجملللدسورةكلتوحكهنيرمفىص
تقصارهاتنزفوقياخطباءخدمنابرارالفومطيرة

ط2ثااقتفتومالعثلىابدم4هاوراهالصركلتهم



فيئالا36ااخبلى

رهاأحطءااللفرائىانهثىآلسادحمنتتوفىمثموعزا
ضلرهاأؤدطيللمحرفيهرىءامشرقهلعصرطلىأبد

ولرهااالرانلوبلرأجناعاكتهذكااميةات
رهاسصاكلطططقحنضسثئاقطئئهرارهفتأ

طتارهأحمد7تنحتارالبغاموكنتئناركأدكت

حمعارهاالمغيرقمنكحمالهايراالزصطرية
لتأعيارهارالضاللموأاطضيدتيرزازأر

مرارهاوابانتشافثهافوقهـاوربماضاءتجعك

شويرءامحولنستفلىشعراءالعبورواصعالثعرىمعهـ3ص
قعذارءطالطعاوقلدتطبمقرباتثامثلىقرءتولم
سوارهاحالهاصناكعزاهاسأشرقاكلتكااذش

طارهشمرتجحلو46وأستشاكاعلتوقدخزالمليص

هأصتلرهاروطاصرتجةانطاععوعاهألما
جورهاتمتذوكشدرهمن8مجيرهاتمتستذأمحترمليقا

وزيوهاتبهاهـاقأطززانأخهاحرعتستذوقبأنلت

ازارهااثعراعقبلعتالدبىاركاباقرعاذهامق
رماديربلقألةأصدكالصعبةرواذامجال

ءطأصآبهاسزهتحتىايبالدساهباوطبةهأل
رهايأبإلظريفضىأبداالعيغأقاماذاالعيونذ
ظزفرهاالنيلحعاضهومافأعاثحهاءالنالىرمالىأوما
رجخدأنصارهاانصاركانمالفتوحاقشبيهنبوئ
علرهاوهاتتعاوأماتصهاالالصرمحسالأحجا
كطرهاايلىقححرخاجفتمسارساررتداق

اوروصاارهاالبدوربدشهببهالفروبهأوحلخلخبا
أفرعتمخيارهاارببنغىالعلىثرجشافسواكالمواذا

جبلرهاالضتؤلوسطىلجبرعاتدكيضتاذأرحمى
رهاالبهاعلىور4اياعالعود2كد

حمارهااوثحودعااينجمالدائالتينفماعللعاا

عثلرهامفرخاعنغاوراءرالسابغاتسىصاح
أوكارهانجاثوهاصتاضحهيمرصزيااذالمفزا

أيمارهايهايغصىئعوظنررلديهأانطعرق
خيارهاتثىانقمارمحزاعلماوالهاحتمثورضط

وقارهبتآرهاتبهحطأنماهووجيئاواقه
لشفورسفارهااهبؤوتحلررصدورهاالصدشفىوالبيض
أبارهاورتظالمواخجنباثمنايهأرئمختتدبموالحيل
ارهارصدرالعلىظياصدثساعزالغتوحلىفبقيت

هاأصطنرهـكأرزورلطلىراكاخيللنمرذوفىف



ررضتينا6تاب

ارإرهالدأكيقهءعنتدوالصولمحابهاترهوهاةفارين
منضيدةأخرىفيهوله

وزثيراماهاالبالدهألرعرمسزاحيرعاالخنس
الفصورحبوهـاةنحاجعلتذقهروطلرماحاحرةطشكوا
يراتيالفظهايكملراءصالتهفلفئلمحربرليب

اظغورادلمثدسابمةظةهنعاداذاطدأ
وزفراظاتالزمانألهـوةسضداءمنهيتناذراال

انذوراأءاالسالموفمابهاوقاثعوقعالدينلنورعرفوا
صوراظافرامحتشنجنىاررىاعلىالقضاءقركايظاب

ياجرلؤراادفاشتحلوكهنتلمةشظطالطقعفانتقؤ
لمنصوراششراوداؤىينئعاصمدهساعثامنصمالعواوعلى

لغيايلىالابرفاةلست51عذلصوفىابنااؤليسمنكانوطقمثبداشالدينحينهوفاةفصل
فىحنواهاليهاذألحاوثبأوالىخرالصاواخررشقدالىووصلهـرانسهمنعسالدينصعينفصل

وعاورانيتبناهعسيالىامؤاذيمالدبرهءلىصهادهاوحمليهغادىانلالقاالكاووممصياللك
دصشقلىاعودلروطابفأوالكبدلىمقميعهودولدقؤتهضتوؤدزادبهنطالقاالهنالممةهذ
اقىراالتابهيحةاالدبوانافاآلخرودفناحرمىينسلعثوالثلثليلىآمخبهىوقضزوصعلثداواتهمحفه
4واسالناارالببغدكطشالعويخهتجقاقبهقبربئقلمهطرالتىلمدرسةالىاذالقبعدنقلاغيسكنكان
مرلماقعنليهااببمنقدصنجمةولهأسالداؤيدالحيراولية4وفاحمائممننقلفلعبهاباعلىءتوب

يخاولشةةيد4اثاذالصابهتبوقدتتهتملزالدبحوصرخرىبئأرعقلفرضا
روقهاالعاىواعتألءعلىونحرمبينتيومعا
ثؤبرقالوتاكانررينااهعيننفأفيكلنعتاصدق

دهرالسيفأصهاغراربألفألصقااالسالملسفانت
جهرأبكنحينأعلنتغمسرادطجمرابفئللم

أنأجروشباقيهاكيغنىءذخرالموكذخرا

رجهءنااالضةبطالبالمنبراعلىةلصيعداينصجيراأءناةوراثالمةزرئتاسعرجبلجعةايومدقال
الرثيستوحشواسفالموسلهاسإتإعاءافكنهـسبارالوارنجالط2رسحكمهاوتعفيهوازالةارعيه
نهالحارشوعكاءوحملىوااتالحدااءكأممس4أجعصجبأوشاطسسآاوينرامنوأ4مؤدراك
سكشرافىثتمءلميهماودلثشكروهلمبطءلالصرحيدالدولةزين4وداراارهدولوشتيبهمهوامالالجهل
ادالتوالجعابنلئاوجدافوثثااخانغميبويطصااتسالكغعالديتمنءمالتارااتووقةرب

جاعةتنغرواصوافهقواصواطكالقهاوص5لمجنابابدوافهةختاوأئارادالجنافراوبهانعوامصى
زتالأبهمنالتجمغكروافعلراوالذمثلوصلوالفصرختاابايادشفوخالسهمئاغورامنأهل
منصحزاتماأصذواخرجاترذلسالحلكلإاداصموؤاتجعوافىابهءتوأرالديهأسصينءهـفوالدرو

فسألهمفييهلنحاوابميقاعالواالوباشاحبمعلىفراعلىواعغصلاكألىوفرقتددؤالهلمرح11
صاواطيقررس1بفالبلدساععمهوثالدماءقنمجيثفالمجلهينكالمىااذهفلميزالمقدامنجاعة
لىاأجيباشروطوأخوارئألششترطفاالبينذاتاصألحفىفاتوالمراسلىاووبتاتاجابسشالهملىاءليه
لىاواليرييوانافدهةافءفهسلدأولدهوبمونارهكمالزططونمجثبعفىعنواعرقىيعفها

كانتهالىالحالنغييرعوداابعدهذاحلثغوهاءاوسعكنتنلىعلىلحالااليهاوتغررتدئستدىاملعةا
طيه



وفياك06ىأخبار

6لضواصلىولفالحينارعاحواجمنوالمقذاالجنادالكئيرمالجعوبهعطدالفبئارةلعنادوااهنليه
نرباخررجرنشبتأوافىاالعداءاالعياننعيزسكليعسبهاوطلبوحمزدألعلعةلىايض
احماعيليناكريناللهروباندفقندوواملىاصنهمفريقعلىنفرشيرو4ينهموفتلوجرحفريغبن
بعاداالضجمادمنالصوؤاتاقتاانلىاتملةلىلىشراشةثاالحشلولمبعابكحيهناالىوأخيهضنة

الضاببواافاوممهاوأصالسالريارافطلنالدىلقتأواطالفتنهتوسصيمجيرالىمىكأخوا
البئمجيثوارياصهوزارةالىارئيساةعادوالمعليمماراوأخيهارئيستنفييبظاليلضرمرةابرعت

نعرقهايقولالفتنةهنظتروالشاركفالمعترعقئ4

لحرماواويلتحرانقمجتألقخلباعنكحزبالعروافىاكالنرا
جمبافواتخربوانأسفافواتهتنش

القلعةلىالمازصارثسقابآل

هالالهزهـاوديمةكتالهؤلدهيناكرحوىفىيتعالىانمناراداذها3علىابنيانردعلىافةالمجد
واالمواالالنغوسوحيتخيالورجالأظالماكاثفالالواالابهؤعكذاجمباسجلتىتناديكركد

متالاالمؤتبناللهدنىضدمىصالمرابلغتوبحنعاحزاالاككانكالابعدهابعدوهنلنتبالى
يدبنابواصهعيدبالحاظالملغببهالمففاةسلوفامصةنابرمنرداتوفيهاوالتيمىاألدورلعلى

بالظافوولغبصلطوصنصوراخرااالودهعدهاالمرووقاآلخرةجمادىمىفظلمستنصاشآلميا
ألمغرلىلةغئعصالبوالجيوسقأأميرالهرةززااوولى

ركانالاابئالكبرفالالدينودؤراوهوأتلموصلاحباجمبنغازىيناكقسيفوفائفصل
بناكيخسارايهاسيفغصاردينحصافأخذهاصلفانلىدابدبقيتوراازكأملالثجدبعنىاتابك
ازطؤينصرطبصببهاغبندهاردينعلىكنيرمنمرهاوطكهاراستولىابعبنواربعوسنهآرالشهيد
ضالويخربونفابلدهايجونالعمسيفتفرقواللبالدبعالحصأإلرءريستعيدطددخلانعلى

يتعذهووءمماصعلفلمةاعيادامدحصرناغيرصيفلقدكأنتوأيهطأيامهاتابلتومننصاحبمارريبم
نبغرنتبناكفاهنخذواوحالطانا

عليهغيرهبهيتفىءستزالشهتربدهرص
لالمووعادالىماريعنكتاسيفورحلتوناطظابنته4آرادوزوماعلىومالحهيناكسيفراسلافغ

آلصاأواضجافىصهاوذكاخلولمفتويضىصوءلموصلالىالتفوصلياوسيرتلؤنالحاوجهزت
اوروخلفالموصأمثأهابباطنألتىارسةلمدقنصورقولناساصنمنأوسنتبعينرعرمنحواوكان
قاأجهـوالحابههياألفمودوهنديناقطصممهمةاوزترجهبيتهحسىشأ5فربا4ودصيندؤراخذذكرلم
سبئراسهعلىحملمنؤلوحوأوحزمأعزماءاذسعاثنؤلدفيايفعقبهعرنهاقتوفعواشبابهعنفوان
البربرانعسيعياوهوأترلءنلمجوقيةاسادالطينليفلالرمنيخهملميهنفانهاالطرافابمنأ
يهةالاالملرصتبالموصلوفيرافاالطحاباسغيرهبهىكتداهوبذألقأميذنا4وسطفىفالوايىامأحل

الصوفيتاوكأرباإمفينتوالخةالعقهاءالئافيةوأوساوجعاهاوقعاعالمدارسامنأحنوالعتيقه
ياشهاب5دوكاجمزلالكثيرةارفوفادرقفحايالمئرعةاورلبابلمجاارباطوهوااليضااوبا

ءرواهةالظاديخارأيردسوى3اعنهازهفأجاشعزجيدمنوهىهورةلمثابقصيدفحهصتدوابيمىحيمى
آضهايقويغاعرغنرئالمجدئيراكالمعصيدةاأولتالثوالئبابالخلعوسوىمقاصهزة

شائرلافىةسدودبقةفسازياضهادافىيمصلداناتا

نئمعرادىالكفرباوااوصدروقهالقاليواكبهاوكأس
صايقولورراالبهوالجذبناقااقلهابضهابغذمعيدببأتيهمنرؤرالديئأحمدبئوعزىأبوالحسن

ل9
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قرهـايناظالعلمابهنتتاللحاداجنفماصسوى
يرابدرافمنكومألتخاالهأللبهقواأساءن

الغديراءنيختشفألغروانأتهاخطسبااداخ
راملياشكتعثيرمااراهبقدانناوهخروامحه
وراعضباتاكدكمأمااارهرذاكأكدوما

ازراوأءطحاكةشافاخيمهالقمونمعألكشيم
نظيرا4فالثاريرىمىنارماغارجمركنفوكان
بوراكقوزلؤرااالءىن5وطنتاتبلثوسفدتذنه
وراوحمعالينهالممءويولىراالطربدوغيرك
وراحسإفوأرافاذاتحمداالدهراءومانةص

وراةامماالمهمتالمجدءقىالعووأنمتف
را9هـاظودظةابتءنءوأارريمفأتألط

ورااالتوفااردصتوكينالهامعزاصصتبة
نهايدسافوالقيما

افا1كلصاملفادالسيفأاناالمقسقأكشاباطرقما
قالةههولىءنينىممالثابؤراوريننكاالءىدون
رقادجفخكمنىماءالمأراقئوىفيالضبلشغيقاقافهوالحث
حزقضسءحثالاحهاسينةشصصبرااسمنالكأاتلقى
رقدوخهاطن5ناأطوانتتضانالمحتومطاالومزه
بقرتءطالخكايةالىلتطحلبغصكارحنوانما

بقهالملهن5المؤخرفيهانالصضكانهوامابتحدراداداؤطث
رقاوروااالكاطخارسهكفقفدوىاؤدئوىعدنوكنات

شفقياكطبافعلىأيدىرةاالهواءناةدهبمجتأوأص

االفقالؤاركعىشليفالاهلكلبءدآفاقهءطكستماغاب
قحنتثواذ3يئتهلديمافلىراطءتذتكصاما

فاتفصالاوصمودودياالديهتطبشاكانغازممايخاالىنمالملمالؤفىثيرارابنقالكهفصلمم يم3سثيراقامخأللىاننتلجااايهاندكانفاهنهمةيراباذهـوتمايهةنوليتهعلىيئايهأوزلديناالص
االصااستقرفىوافااءواالاالصلفوكةابدارالمونزلوالهلهـولهموهلمةودارهنهفاحفروهالطباح
ولماءلمايناوزينالديهتجمالالىكةالمعصىفىنخالمرالناوينفبس4الكانماجميعوأطا
فولدتردسمابصاترالشغديناماةالؤنااطابللدتولماكأمات41تأت5أمساوجاشاالاقرفىواست
طوالدهـأحدكأكراالدينبوالدؤااءنجالخذكؤولمماعلىهإحدلالموالذينءاحالوا5أوالدالدينطاة

اخواوفيوحهاوااوأجدادهـاداحاعشرصدكاصنخارهاعندخستصحانلهاصحلتونححذدالخاوكانتقال
بنتطمةلئافاذفاآشبشرانهاوذهمطوسكاالثيرفىابئامذكرهـوأوالرأوالدهاغوالدهاجهاوأروأزوا

وهمعثصرخليفهجارهاءندثالثةفعانطكاناللهءتىركدالعزيجمنرعزوجواتعىبنعبدالملك
سرمالجسطعمابنفانهمحمدوانابنوصوهـمسوىآخرهـةأءبآخرخافاءفيلى41كأاللهرضىيةمعاومى
هاويرلدجذاجدأءيةاوكمعاويةنلديزتعاقالكةطأمهانذكرهدهـالاثذالهتمومالهامحارماكوناوا
وعربنخوكااوبزيدوممثمامانووتيدواأبرهالملكوعبدالهاالهاذوانلهاوصبئيزليعايةومعاومهاال
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عشرئاللةمحىوعذخلفابريهسمشالوهـاخوغادأوالوايدابنفييدبئوليدوااوجهزحزنراعبد
ويةمطيريدبهنبنفاعاتالكةامهدالمالشاإلستعبشةفاوانوهالخ4فلأصصوهذاصكاهءفيءكقات

تضعانافاطمةالكانلةانإثاصواباواءرشقدهيختاراغزبمفىليناهماعلىوهيةنرتأةميابألميا
لهاسوىمحرمحلجهكاعاترحولأماحمدبنوانميوىلمهلالنرماطبنوانآمسولخاماءامنيخارهاعندعثؤ

يدلمبهنويةويرررابوهاودعايةوءحاارممكاةلياءشرتاإفدبنوانوصنريزااربهن
وليدبنوااابناثاداوينلدبهنءزووالداوهثامندوصلإللىليوااوالمااحازوعبداحموهوانومشأخوط
ةأوماطهعاقالكةمحارمسالملوكإقذلىايفاوواوزبناخااوليدابئاهبمواولهيىاورنجافىواارحيزيدابن

ردالضويىءاتاكةايهاويزيدبنددجمالدبنالهوذنتفماءفاالتوئرالواالتمواآلعاالخؤ
وماذكرهةأمبفيساباشعرفاهرلمنفودتىوكأيرهم11ءثرافياللهوءحةوءمص2فاعموانصابن
اكزمنذك6تجلهاءنباسوكمىارمكثرءغأأيوببفتلشاماتفدينااملزتأميالئيرمناابن
وأوالدوالدأوالدهموام3أوالدومنالماالسهـوليالوايناإلحوصالمعظمةالرااوتماتماءمنئينثأل

كعاحدصماالا4دواتاوفرختحماهابأح4ذزتيهناتقىأيونال3برشاهنشاهاأخيها
وهوأكبرمجلببنوراأخؤكانالجزريهرلبواالموصلاليناباظواثيرالاابنقالفصل

رفيارندزهوحيثمذالمةيياصواالمقذممخمالموهليوطاءاالصفربكاتهةارينصظمن
رغرهااياادبهاأبوعشوححداوه3يثهديااثمصتوبردأصاسرسفاسجعينفىحرلدةفسارألرادس

اكمخنةلىالحواوأرساباباينامرذآيدذللبااروعليهمالمطشديومفىأنفسصتةفىكسينمأاذفوصلوا
4الراهينريننررالوصثكحدكومهظاإستغذإكانغمالجنادكاانفرمنبرودبوصولوا
سيراالنضمعهولرساانجارذوسالىوسارمجداصورابهبهقكأطاوربنارفترلهالؤرااعنوخرجهـدقبل
اقذمانوصولهورتةلاةبااعدمالىالوأرسبهشذمنيرةصمغورمحةعلىبئبظاهرالبلدوألقىخزل
فسارالىيهآؤرالرهـذلىأيامعدهواليهبهافارصلواصإلغيهنراكبرهءحضالنلالموءنشدقدا

ةيافارقجمنىمرلةارسيهتؤرالوصىفاقريقالضاألخرانالهمحاروفالاريهأسشابنهوشكلالموصه

خافلؤرادبهتلىاالحالىواخلخبرباأسيهلىاادفاصلأرسصبوصولهلديناسش3طايندلؤراروصلنجاس
وكاترينؤرالىا1وسارسهاءارلىال4ألىامذلماابئبرسىلقاصداكالووصمىلىاذوات
بهتاعقطصلمحاسندهحسليهرافسايخاقامة4اسذلودهنعناطبودصادايأرلسالنرارينفوا

ونفيينلؤرالىالمواروأرسهيشلوشوالزيوالجالا4ونجاروصسوصارعنوساكرهااطنجرجمعء
أفااكاواابفأعادختياراءاراانراداابامىجهخراوادغسصدوهذدوغلهإلحمهماخذوامهحداأعلمه

واليبئءليهممكرسبهراميهزاءاالمضالىكتبابعتااللماتوحاثكأءخمأاذأدبرأمسأحقاالكبروأنا
فأنابالقتالياىافأماخهذدآألدصإمنالاليوايخرانةءلىواالنةىالشمانؤفتوارينالجاقحنىت
ودخللعسهعابافعليهمئآليخاصيلقوهانفواخامرهـطاتهجاءة4لىاردوكاندعحسراأكاتلكمما
ريظيئودؤراكيهتؤراكنخاشحاوالخايفةرللساطانذظهنحىقمالزيرايناذجمالشاربهوأ4هااءفىالميا

لفرنجافيناطمعبهرفاظةوانالناداناقبباطمعظفرفاناهروطخماهثنجافانصهمصكالكناويهتدنهاللفرنج
حمصاليهلمفانواراىهذهمىلهأنفعؤلكتلكمنطأنفعذهصبهارفهعندناصارلهوقدحمصبالشامولنا
ؤرلىاياارجالوسرأىاهذاعلىلجاعةافاتفقساعدتهويتعينالمرنجبازائغروقوهـذنجارونأ
ولماتسملاطاخارمنكانوأخذمادلؤرارينوعاأخيهنجارالىوسلمحمصوثسلماالمسمعهوأبرمكتاك

ؤهمتحدتآراواكاضهمتفقتوابهايمومةوهـالاليخهنتحمصكاالنيناينرأقطعهاكنجاسديناقطب
هنعندكنتألجالالهقالعندجمالاانيمونفينرراوطلباخيهأمصعنالحدمنهمااليصلروالى

كافرفالناسعتزكالنماعنداخيكمثلاالعدامنعندكسولهوهشيروزيربهءنخغنىصاايةيهةا
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اليثاعائدوأرلدمنلنفعفايكعخدأتنت13واذمبءصيقوممنخاجفيلمونصكوأعداءأخبيانةدورفعونه
برلحفااخرجكنيرالجلعليكأنتويناالصيلهلطذةذألتلىافأجابخرحىمعونةءلىكثرةبالرأخيك

وسثعزىسنهاصهـخهيصالدينلنائبكانبهالهفأص4سديخاصلىالفابعئرةمنكاخنعمساءدتدوأال
كلستولىاوؤدومهدفتيندؤرافىوقاليسافلةاديوانوقراتخلتملةويطالفربممنألمرىبها

وخائذبعينأرسنةةاقعداذىصفهنتوذكلغراتوالرحبهاعالواشار
رطأالالبفاوتضتراالفلهوإتاذىاهذا

ممارااارهـوىمعووردتحلبهىلماملتلهوحرت
انذارطيموالقواانءبرنذهـالقوابهثوأ

غبارماءليهأحرىحءحبالمايفكلىعت

ارإلاحهديهيهأبزوردهطفيلالمطالمالثطايمال
ارلمجدودبدطصابةبذسمحرتوهلوفايىأينبا

داكأارصقءالكجمولالحاءدارالمألثءسمغارقتفار

الخطأرةاطلمكلةطافبنقهيلىيئكواكبعؤء
جزارلجةل4وأمازوراطجايالذرازا
رفيوك11همؤرية4أكبرهـياتالغاالتدف

قطارال11نظاءماظادلة1ءفقروظاكأمألت
رشاط13تمختاالبلدوماهنارافيسستو

اركاؤوآلمالابهاطالتإكفاطاصواط9باتسط
قرارسواكوصالسيولاحرىابجادثراببامداوبرت

ارالنهابلتصلتاارابوانهاكأيلثيالىاالفراتؤغا
رمعطانلثكاعبلامنمجتبر9فماةرتوط

وصهارشقاثقخارفبلاوحدحارحالجاءتد
لئارضبهوماوانوتوذةصالقلىبوىفاهعانزت

أكارفلهابهط6عنأفةاناناءتالمنرهحمافأخفكالئي
ؤارالابهفتلسزىاليليهخأثهيندؤراكانمن

واالغواردالنجاايخيبكيلظااصنةأكالبالرعواتد
رعدءتعأسنتهبقنارابنءادهاريهةكأممدل

فاراالسنمتثغزعصجصفادماوضلتءنأسفارجذك
ربصاالاتلهعلىلتعآامابعدهكائىلؤرولياىيغنه

ديؤارلفلىباورمنلحمداهـرهمدقلببهعرتكأ
اجصارنطاكيهباا5غضةكيارابفىىأن

مغارروبالداهـافولهابأيمتةمبالظدكجياوغدت

حضاراومسيرهلررىاصرفىامداجلىءاابهبقتهم
روطوجارولأليهاغكأظخديحةناسليااترىو

لختارالنىهاصهدمواطنجرصهاغيرمحقوقلصنيعةاخان
قرارصنهلدنلممنقداماياعاأخدمتماشااذئب
لغذاراركأافالغدريطعنبابغيهوكعدعلىلسالحاىأمض
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رلصغجخهاافيصئكالليلدلمجفللعنااوىذدعناححمظ
ليقينصعمارامنرطيهدوهاصدوهاماجزحلىجند
رانصاتهكمادوصشفبيحةخالعىالباخاقد

االصارتسضبهجيئمووفافعدلهمنمالءله
القداراضتبهدهاوارامحمايةعنشاظتالملولىذاوا
الخبارجنولحمقاممتقاورعؤلنةالىايمتهااوا

4فيقصيلمنرهنوالبن

آلمالذورشاردعاكلمااروراصطفشخ
الحيامقطناعلنكئكداةممروواءالصععدكوزر
كاقزمووقالعنمثتوتماخوفهزميخار

حمامأمحئاهقحمامكضاباهبيدالحيلبعيشك
ولهاقصيدةأالقلعهفا5وأنشديخالحمىصنظعهبتسيم4ايهنهمتيرايصابنوقال

لمغالىاركاتوقافئالىلىلمعااازالمهافهىار

كرالضاللبالهدىبتهؤضقعبكلنأماومفبل
لظكمتدمتىمترلةالحرالحواثىسونكوأى
لهعتالاالطلىلفطمن5قاجزطسهشساكنقآنهوا

لىالليالممأوارهايبياثصحرحربالصليىلقدكلب
حاللحمىنهصتحزمفاساءينأكصسهذاوكأل

العزالاىجؤهادوقايعنجصئأشعتيعو
نااجمالخيالىتقاضماهمنسىدينحممىءنتسالدل
طالصعيغسنطلاووعدابعدامجماختأوهىتن6وف
لدايخالانالشالعلىوشذاففهاءفىاتشاغ
بالرامنصلمإلنيهذنفضافركاككازالت

لىاألمألوحةلىاوآلطالحسنأرهـانأطلقالى
طوالباحنلداالشمالقتكالعنيصداوحه

ليللئهصراانالى3والمواشظمشهابمبنك
قتالالءنأختطإحكاأرضاعليثاالقتالذاذيخا

سبىوبالننيةالحراالعالفابافصادالفرغنىرادينلخبرااتعلالرثىأبويلىقاللمفصل
لفبانعلىالمعينة2شتدىالجهادمن4علىعزمعايعلىشقبدمنلىاهممحتلغمدبالئأعلىنرمق

لرعامنلمميمشثلىصدواادانيهويؤاعلىنفرنجاادعالؤاوقدبيهمعضذكللعولليهاتصلفارس
صثمتىبيعضوزناقربعنيالعىوبيبرس3بموشلطارذعرفغاوغولطبئعليهظلمينا

ظهعوادماليهؤنجادعالامئىرواوبرفيفنناالسوالؤاراوقدكاضدهأينيطواولمخبرهبهامنوعرف
امخرفلالوظلبمظهـضريئلؤراوءرفياسبالىاأوائدهمووصلتغزةارهيقسقالننالىا

اؤاكذالفالجةحانوأمياعالضفادفهلىواالىيثعنأصابهالدىوهومعونكاتجهادهمعن
قدانحبىالغيثوكانفياصاشالبالرواطرالهاوأعاشأهيحثمقمعفعآمتواصلالطءلهواعفميفوا
بطبثالىيناالنرراوصلالمىةلماواستدامالحورارحنهاهللرازحأوالغوطمولمرجواحورانعن
رالكاازاتويمالوبمتماالعيةؤكااالفروىلحثلهاملمجترإالثكأاالثالالالمطريوملشاقق



اروضمتين07تاب

لدينلنوواعاهـبالدشدالناسوياطروالفباترحامنحدماوطكاحبارارتودحورانبركوامتالت
كرخالعساازالجمنالمعروفاشبلخعراؤشلالعوجبامنزلهصنرحلغوسيرتهلتههعدوحمسنبإبهههالواوقا

طلبالمحاربتملثاذابترولقصدتماننىاوفالسىلزوايىلمحجيرااوأرسلفياىذعنوالعريالسدس
اخذتأموالهمينالفالانباقليسورانلامناسنيةشعصكثرالاهذاالىفوانمادطموالمناز
رةاالقتدارمحلىالحدءنولهألذءف1أعمافءحوأناصراوعدميداالقرغالهمةواطمنساؤوصبيت

بواكالماحفظمحنامحزكممعرخىمعتلهمصاتوالمروعافاقلرصاللمالبرااشة3كينوجهادالمثميناسا
ارءيةمنبمفياالكعغاءوالىأمواللهموبزرصملئرطلىباالخننءاالستمزحلىادعاكمعقكرالؤىوا

احماصفارسألفاسونةتنبدهنولىينلمامناأوالرتعااللهكأااليروهذاهماعيوتعدمال
ارسالهكيسذهوابءنابفكانالوغزقالنرثشايصلتلمقتميناعنوراعتهبنيونقمنهعتجزدلةا

بهذاعارارسولطالينافيلتقصدنناوانذكددينناعلىماياالفرنمىمؤفياالسيفاوااللجنكينناو
فأرسلاليومكدذللفرتهطبلالومحاالىالزتعلىرءنرمواالفكارا4عبكزاأعليهوفىفالجواب
ذلثامنعهاطواءكاواالمطاروذاهنالله

انذلمافىاسببكأنراصبابر3ويهتلددزرانلعاشراتةلمحرمامسحهلفنىبعينوأرخسصتةدخلتثم
نلكالىبهءنأجناددعتهاتصلاهـلهابصقةطوالمفىطحرصهأثامءلىانلميناسادماءشفكهناشفقيتؤرا

االيمانوتعتوالعماكةكذاانوالسلطفةبعدالخابردصشقعلىءلهفياهـسةوافاهالالعةبذواماوأتفق
افييومهخبردمضئعلىابشصنرخطوأعادهءماوقبالكاملىةخلهمجيرالدينعلىؤرادجمتنماوخلععلى

صابجاعةاالبلدلمخرجالىأجناوأءادملنىحلعهءعاخلعالخيملىاالرئيساستدممطغمحشرمحرمرابع
دهقاصىماضابمجيثاضعراءواوالهلمالبطاحهءنقااسهنهـووصوابهخاطوأضالخيمالىاالجنادوالخواص

ميسراذاذلتايقولوفىعادبرقلتوتكجلقزرماكامبعداحابلىااثدطنحيصعنورحلدلهصا3روىاوال
احزدبئمنلهاعألئتشوانفالنصروالةخبتارانالله
هحوصوحاوراحارملخصرالةافىصلىيفالاأنتوهل
مخولفناالفمنكأغعكأرددتماتهـاردسقيت
وارعالسصوايغضبالحزملىااشارةالنراالفكانوما

خوومابذاكاتنوىالىالىرراءمذبتسعانحاالؤقدءلم
الذجلهالجطافمننتعفعناصهاتثاماأمادمشقاذ
والسهحالفساللوىقالمهمهممىالىعلىالمجفليننغعمفامبئ

ادجلمعدطةاالؤنفقواللليلخكازشابفىازاسارؤرالديهت
الحرحاندملوالىو3كالتفالزاحياتشاكوحراالشركقلوكأكت
ألبهيسىالماثااليكفسيقبرخيرمغبةالصادفصبرت
المرحغرهابلقهيرطلمتووأهأمر4وعنافلحولهاصانأ

الةجماعرفناررسبهاووالضدهاجالعؤاءأعكلدو
قبرحهامسهالعدلهواردهذاوارداوباتالظبقرجمنونم

عنحالبعهمازالانهعلىاررىلدهرجوداعلىهذاابك
وصابنبتاليومشاهونحنيلىفعفجمورسمصوقدكال
واطردالمدحابآلوأكرتالمجىبموااالالبابتهجبك

لسرحاوعزبلقونياالئنتورالعلىايكنتوعاصقىابكوالذت

افيجالمالوالصسراالقدىظحتهالقدظبافال



عينوا17خبارا

ارجفافءاورىةاتهكنرةاالصبهطاالمألكفىودابوما
صحاكبهوميفدطاءبرعكأاالالتقلتتصرطاتولم

ناآليمهامنعسيأنتيىةطخمنفىمالىسصساطظاطنرفوورلىأورعءفىازفال9فىالكصل
وتوجهساظاكافةغالةسهذزحابةقلهقىاالسكةفصلواقوابدبءترازوأانجوسكأمربابهن
هىملكهاباالمانتعالىاللهطسانالىلهابوواظطايهوتطعليملوفئلىءفىاز51عسلؤراويهأ

الىفراسروراعائدااظعلوربهوثقمنثقاتهمىاؤيمازبتسظاوارفحةوالحصانةالنعةمنككايةعلى

أترلهايدةحمىفىدمشقوأمىطوغيرعزازنيرقيوذكرابنزلتاالؤلشهرربنشياماب
بأربابهالموكاهوساحبألبابهالحوبلةفدتدا
لمربهابتقطيعأصصطمنبصحااودقىىثبكا
وزدهاوشىأسالبهات3ةصاحمقرامىنننتاماذاا

بهااحألوقعىلتهوبيااكسبئامهاتبرنس
طمحاببئالنصارىوسآنبتءلىغةثصع

أحزابهاذعءوارنودهادشزوكام
بغالجهاموداغلصالمصاعيدرىلهاخجلى
ثرابهارسفوااولأأبمنكاكاسأرمورت

عصابهااشمحهاهاطدهـوةأعصوصبتااهام
حهاطصمنقاطدحطلموالشلئاجىىمض

بهاطوممضراقىحتادبكلمناكبؤوءى

طأثوابمإخيركءلبسكأاليابانجدكمهواق
ا13أحدينوكأبورازدلجيااقاممثقمدحتص
اجألبماجمرهررمالحساقبلراياثااتوا

باسابهارقاكوفازتلدلىفمالمكفاع
تأخههـركابهاحمصمنملزماالففتصرفوانت

ظبظاحهاأءباردلنابضدكتالجورةاسهوألش
اذناحهاغطانتمجالتاباورسأتوفا
ضراحهامأزالينااترمفحتىرمتط
ابهاكاالءتمفرىباشتءحزازوارلوء

طورابهاعذمكزوأبايماأزةمنخهدال
إترابهاايطاءاالمصمالصوأمطاتلهتدلكل

الحزابهاالليالىظنوندتاصمارتمدعوىذرا

بهاأوشامطثئفجاوشهبفروصمهـعتهاتة
بهاطثالرصالذكاءاكضتتانبضاذاوعوج
خطابهاألسئألفظوبتطيرالخطحدودباتوم

باعقاصهاطزلنغكأهـالمنونريبعغبانوبه
النصابهادنالسعابلهضااشمولوماكعت
طسالبمالمالكشهوببتابالمجمعتنجالذت
مابهاغيرالسرىهوسوالهدىازرىابمغتص



وضشينرا7مناب

وأربابها6كافىاوومفحالفتوءبوصفالمحلمحلى
ابها3فاالابهبخيطفىهؤاخهاوتص

باحبابهابهحرصايأبناتهـدهـردلمبدائع
مجساحهاأودت4اللومنافوآاساجمةأين
خطابهاابنعيوردلهارعتيتىيالءطهن

اجمابهاقرطبهاديطتحبورمنيامهط
أنجاصهامتأدلةوقادابياثكراانلفضلاكله

بهاوىقأهواهارتمطفبالغرولمؤجزأقول
الهاحهاثكأىمواعقالغيوامفابحذارفعند

حهاأببردلنارئثظوالضخلحواباصرارالليو

حاباالتىثهالىالعالحوهىالدجوصلشالىبناردؤراكاالليراينلظلينوصفةأسرئفصل
وكانينلؤراولكوالمهمورارسلقمفالفرنجيئجؤعفيلححونائوعزروغيرهاباشروعينآب3اتل
واخذألسيراينلنوراكاركاندليزسألحجوتوأتنىنجوظفرالملىااخهزامعنانجلتةديىوبثيم

وغيرهماساوافقؤيةصاحبادلجوئرسالنازحدغعودنجممالملطارلىافاقذهالسالخمنمامعه
وسيأتيثهركبسالحءلىتقدأفغاليقولالىلسألحامعوأرسلحهباترجقدشاليندؤراوكانعالالطكمن

لقصدهالعسامراالسالصيةهوحمعانوعلمشجؤعلىالحيلىلؤراوينءاعللحارسعلىاخظمتفيربعدمذا
الصوالوااالقطاحمنارغائبلهملوتآلقيامنجاعةرينضرنرراوحنروامتنعفانجاجمبمجوسين

ننالزمنائفةطرعلىواضطهءفىخرججؤيئانناتغقاصراإلوامااطفرواصبهوسلينظهمان
قأخذوهاسيراليقالللهبم4فرفركبهـكاناصاجلشاتحتث5خال3مىأتمخهالسىاصنفاضسنوصى
لمالفارااهـسلينرسلفانديندؤراعىهامىفواوأتالظذالابوهوأطفيهفركبوالهنملهبئنعهمعلىمالضا
وكانهـاهـفىركانامنلينوسواتأاعينسيرمعهلحالافاءلهصكلبدؤرالدينناثلىانبمابضنأف
بمحثثجالةثاطيئعاتيابنشيطاناتهكانفابنالفتوعلىاأعظمأسمعنوكانجمصذحملشلؤرا
إللىوتهعداوشتةيهوجودقراعتهصاهننيعحرربههائهـنجلةاعلىوكاتهوشعذموةالقيئادار

كاهملجروخلتبصدهعليهملمصييةاصتباسزوعظفةكايةلنحراا2اصييتاهلياعلىوقوةظبهاالصالميه
دهواليمينعلىقفاللمكلواروكانآتيرالغد5بعدإفيااعلىهموحمألصىظهاوثغورهممزثجهاط

صاقوالرهبهوصاقغدررفلقيهشكداوائيقبهثوثراإللعهـألبهصناذافادنهوهاينلؤراصالحهطالما
بمارةانوحهانولدراواوعزازؤمورستابعينفنهامومباللهمناصرتيسرنخعبهكلظاهلهباالاالسئ
وكاناللرصاصالجونروكراعشوميونيككأعليممجبلصقوبمىولفرسوبوكفرالثاكظوتل

ورفرنجذبضزصنخوفاسعئمرتيهرجاإلوذخافىيهههىيمالعنهاليرحلاذاخاللهرنرراكين
صنهمروافأ3هذهالحادالشعراءوقاليثئالىاجةخيرتعدهصالحصونفتكلنالمهـيئعلى

بالدوافسرجوسلوأصىلبراكرقلذوميهاستغرذاوالورمحنثمشمقبعمحينلىاكممدحقالدميهراا
االميبهماحباكاالكايالكواالمىالنىادمماشخرهمادط
هراكعنأتهيخاشاءتمرفعنانهااليهالدناثنتومن
عرالتوالاهاثمعرىاركظنتدقالعكمفىالمدثاالراهنومن
والنرالنظمكاذاعىانايماخالمنىغايتهدونىالحذأافا
ألنمرطاللعهمنصجيشزجمئاطالهالثهكأأآلءفىءلم

الصلرههعناقهنئاصطرافحبىملحهانكرصىعثغلهئد
واند



لولنينا37رأخباى

للسزانسرهاعنكأامخطحمتخهاأرنزرتين4لىنرراوانك

سترمادونهبالسيفالعلىبوعنهاوايهاءابفلمخطبت
خضرازديةالفردوسمنعليهاالسناوريةلداالقبالاجالهـ
جهروعرالهوىراجفاكتكفمحبةهواكهىكنتخلوب

اصروالاسرتخافوالتفاصةصسوالعإلاالمناليهافتف
رتقتعهطالقىاحكظرهابعدمنكلناكصامحتفان

راالوضعزالحياواقالددتمنعفاالتحالحصانمماوهل
قدرعوليمقدرلهفليماصبصداتهااذاماكستهاشول

يفترالةراديسبابعنوأجمعبضاعا3هـادسبالىثغرأماهـى
عرواكالحوفبأصكمناةالرحةاالبةبكصسولمانهاعلى

النضرورىافوخهامنبرداعلىالصدىفعةنايلاطماوقت
حمرعلقمنضاببواطرررغوأصاوكأةهـصطوردغ3لحابصذن

والشقرهاشقرشبمبلفالثجاتهاأضاحطنفوجانتها

لهانحرضحرصفىشملقناالقصبلنهرلماصاشااعال
كرضاحهوالعاصىبرىانالىالعدىبدمأجراتوقدشرقف
جبرلسردماصبرهالجاآلاللداكجاعصهدعتهم

راهانشاإلسيارزكىخرداثلالةبعدهامىنخلقالث
الحزرالمؤالحاظاعتهأاايممنةافطابمنبن
الغإلريهتهثالذئبأنالذئبألىبكأعتوالغدهـهاليثأخوا
خبرالنسورلهعاسوىوليسشلوهوغودرضاررأأف

رالبيضواتغضبولمالفخكهىمنةتبقحلكاسانوقد
االعرلدحوهمنوأصعدفرنزافضاالقدارأهدتكا

واحفرفزنءررواهالبةفاخلواثعلى21عدوينىطنى
عسرابهالجاطوطبصبهوولمحصونهيئااابالديوالتت

لرارهااوالنسرشعلىتشقعزةيلثواحستحزازصنجها
ضرالسنااالىالدايفباالفقوبهبةياايخااوامألفسر
االمىضىومدباالقمىوأقصاهحدهالفلالعزمبهذاكاف
طهرلهاالدرىطسيوددسطاهرالمغذسالبيتبموقدا

والطرعنتىسيففالعهدةفروضهاادلحدالبيخىاوقدادت
ماجدهاوقىوشفعاجدهاؤرممالنبمابهعطتو

راحللسااكفألجمبأنلحاماراساحلموان
البلرضكوفكبصاحهاحتىممةبلدةكلتافسيوطسمت
الفبرظطلعاالفكفقواللليلفحكزماتهيئدونالدساراذا

مجرعسكيقسههنلهنلنجولهصنعسكرسررلمفى
الرهراالنجمتبهابهزصتكابايههانابرامسكلتمليك

النفراليرترعماجهواسمافحكرصامازالفاصعبة
لشيواطدانأعالمهامالبملعلىاععللماالضنىظ

ل01



روضشينا47تاب

دادواغاثغربفلهاتفجأللةمنكلشمأمثغراوتوجف
صصرمصربهيلصيخناك1بنياصرعلينارفال
وءصلكهوأسىوياطالماالسهالسببلجهادالصعبارددت

فرمنهمتادهيهأنتخؤفبأسهمنكانفرنجالافاوأطمعت
فركفركاعلىيهجملمووالكحصوخهاحرداطيخألعلىوأتحمت

ذكرلهفىعندالقوايمنلمذااثركدصلىالئهلكففىيدومن
سرورانقهاعدلهدهاطفشههاوفالحافظاتالقالحاتهى

كأعمبعدكرالةانهامسوىمممالهاونضلهاوولميهن
أترلهاثعهمنوقافهافيصةبفهنوله

أماال3هـاهذمنلقدهاجبهأفيزارالطوتاما
4خورصههبافجمافرت3ذالصباالىلمحبابياذاماصبا

بهالقلبامدففعليماةرفقاالشأماتفيا
صحبهمنمعالمزفؤادفانذؤادهأينباتسألنقأل
طارلهمنءقاستطاركداةلموعامرهـاالكوارشعصوفى

حبهسلئميهتابيرلؤرسضاهكاكاخهاغفىنوراهـيئممم
حمبهجنةولدراصقءههولخطامهمفىحمامااذا

بهقىألثالثةأىفسهمناوالتتىوالليثأالغيثينتود
بهةالسيفاالعداءمابهاقللبهالوضريالظفىامدل

بهوانقادصالنحتىاآلنالى4ةارمانكأارلجىاكين
بهوالطحانصردوأوتادهاكدتفابارويلاالسالمبةجمى
بهجتالوللذلانغمشعتافاارتحتمةاباأوقعنبنهـقكم
بهتالهندواهـبرعاك5الخوالهاماورهاءطارهـيرحرم

بهثينقضرباطاحعاوايلحهاوكأصرخدقيهاوصهباء
سقبهغوداذرغافكوادىتفاغتبالعريمةيومماوعارم
خطبهفصلاأجكأؤفاالادمطبظبارعنى2لعااعلىصىوعا
بهوهو33يةاانحببصاوانننىالمالسبالمابآث
قلبهلرأساتؤجحتىولالسعراسهلدفرينشطهوىخدا
ونصبهالحسامضخةيعاقبهفيهءواملشماىحينعلى

بهكرالسيفموفىغرببابهاعنشللمصالنهاثحءوديةو
تبه3ثالتىافعالوتفعلوعيدهفيهاالجشىمقاميقوم

بهقرلهاذواوهونملمضىبهقراهنعزمةضتهلاوحين
بدهالبرارطاالمصمنفليسبلدةصلرحهادتلىأنا

والغدرمحهالبنىرأسعلىامبههوىجمصباقصولمايرى
قربهالسىفىالرجلينبعيدعلىخطوهيننىيناقفاصغ
البشاهـممرضربهضربفياعانياحصونهبأخذالبئصرىتعاقبه

وسبهالمريملعنخيلعنهباشرتللماجماعزانرالحمه
طنبهضاحفرقدلكذاعوداةكرشهالمعهودمنئلطنفان



ادودعين57أخبار

اليثينأرخلبهطريتىلناعنصهصينلحاالملوكضل
والغرسكراردينياتمجم4رولشرفاقاالظعنوخلوا

المحرثربهالقنافىخغنظناالةعلىطاخدربإلواليعتمم
صدرالهاثرحبههنقاذافاذاخلرعنفظءالحمرحيب
الضوبلىاشوقابهيحزجنىداككالجاقعفؤعن

حصبهفالتهباقتهيعتصمومجتلتهاالخالصخذأ
طبهتغاللماابأوللرومعنوةاسيفبالئأماسترداأبوك

نبهلديناحوزهكنكانتثاءمماياأكنغاثدعىذافبا
غبهيسركىرأمحنفافرحتخيرمغبةالحقاتباحرأيت
منهوربهالمروببهاعرفسنهالفريقينصابينتوأو

حزيهمنأنتاللهبأندليالللتىماكاندؤرارينوبينت
ىهرابظينلؤراكيملحصنيرابنلوظ

االزواراوهاقكومناقحذارسأرلتهيهاتيعصم
رعيااوالنناهاالذربعهلبنبجوسطدمطيك

رارالمدوهوالناتقفيبفخلغتمرىمازلفوسعادة
ذاادوارتهكيفسمخينوهوظةاؤكأصفالتدط
البروهوبوارذاكحيلظطلعهاإلركعلىعورامض

الكفارفيطجمواللهتياوهوجمانرطؤلتتنمط
قداريلعقزلفعمنفوكأاتامحلقومصاجمز

االظفارظفرهلدممطالزالياابراشقصجفااصى
ارمجاراحةاانالبالدوماحوثءدهناالبيم

جباروالالترفالهل6وملضفىاللهىضيقظا
االبراربأقىكذلالقهاالمراقبمواقصناظرانصص
خساروصدوتفلسوهاحسمؤكالواشالكاك

اآلفارلدحمرهاتاءاسواصهمرفاصلفوأثرفيدرجوا
االخيارصدورهاأودعهمارطيهفيموىوالمزمن
راعكابارحهبةماصتناطعلىلالؤلىناهواقل

راوليرهملءيعسلتهئاشءبطثمهافتهالتأمنوافى
وجارراالملوكمحافناملطلمعادنرالداذاصاف

مناربقناهاممااصهوايدفاثدواالهأعلىأبو
االعلىتجيداكتحثلىهاذاءظآثاراالمحيلىحمود
االصارظلىفىلهدانتكاصاكرةياماال4دانت

فيهايقولنجادحواثالماالمالثاماؤلهامناضىاوله
هحسللىبهثهدتطللواآيهملمح5حسدوتدين
وطزقدكرهالمطحلزرجيوبهالحرباهاذااصى

جهالهالضاللواذلفاصتءالضرضعهدوارىا
هرعااثرصاكناوبرتوقدتالأللبىنسامعق



اروضشين67تاب

وادهةصفودهـفيستلتى4فونفساتؤمدسلتولي
استعدادهوالعنهردالمنازهالءطهستلثمامستس

وتالدهبالرهلهنخهبىصفاصحهناحهولجوسلن
دهطفلعنفهنقوديدينعوارساسدالنهب4دجاءت

دطمصأردتيرمنهـتفيثعوقودالصدلئاتوبه

عؤادءثهاتةطارءناهمءئماأدهـ5قجنالهداف
اقتادهلهفرشتوبهجورسوإةعزازعزاءدسلبت

إلدهاتبينهصسالثرىلطضطبالنمتلضالديومودظ

عدادهالغلوبجلباحزماتهرخابهصاشرظاباوكأدا

أعيهادهثماتآهـدتعااكأاشكطفينيهاانت
جياده41تفخايهلميانغورهنصيممنماكاثوحبوت

ددفساا4خنااطنتثايخمئىنلرحافاغاعنكدفيال
وعنادهفياندالواغدراتهلهقفتثأشله

جالدههجاهـطاوفيتنهطلمبلهأوىاليثفى
دهعباحنوةدكعاوعدتهبهدالللصهاوبئمتمدوق

وعوادهؤهبدااهولدد2منبهآياتتىش
دهووكالالعه4تأكأعلبتواءمتاللدالحرامأوانشط

عوادهالدياهرفضتنطةفكاصاقأطؤصنووان
طءرفارهواتررتيهسعنبهلىالتطواستغالخلبنام

عادهاامارونقزانصا4يألمهالعزالقديمالصارجعت

6مادنطلمالثازرعورايتفىلطيبطانعقبعدمانء
ادهادعاوابنويهاه4وارالتاررادتميلافى

فالتقوالفرنجاكعتاثاوأبئبعضالك2ساينكألعلىايهأارلؤرابرلماساالابنقالفصل
طمخنيرقصإدةدياولكلامفنهوغاليدوكولىءلىةهوافىءهم6ذبدوكدؤرالديهتخ

حضارهاا4ضرالسمبليداكرعتاتلافي5ى
رهاأظفاتةوسرتطافواههفأدررتاذت

عارهااذكابدحلرباتمماخروقوااالم

رهاوزاألحرباتضعانعهـافاأىمفصلأما
أوكارهاروتأنمالجالهذامسانعسى
طرهـأشعاراسهافتودعهحدواغلتهنومايوم

طرابهئارالفطفعوتقاولاوأيئ
رها9نخاخركللممذتمحالجااخافكجابتافم

رهاطعصوالنبىاوحكأتالتااهذبعصركأعدت
ارهاانصهوانصاررأيثاكبتابهابرهاوكانء

رهارركءطوءصرباساحاسالملمجذدت
اضبارهابالبوحالطبلك3تباالآنبيوموما

طاكرارهـطىاالىيعيددهبصنالغرهوأيامك



ودميندا77رىاخبا

إصارهاايالظتباهباءحتسيمرىولماهببت
رهاعزفسعطياطةلسرااجونالجونويومءلى

أحارهاالماءمعأذابتتهاصدءةنرعصدمت
اسوارهاتسوربنحفهـخهمباشرباشوفاتل
اارأتففصدشذدتزتمدوكدخهمال3داوان
طرهـأدباذرلتكطلعتءاحهاشداصوشب

هراسطارها41صةعلىغتغهورةمثمشاهد

رهاطاسهفرالسغرتؤاقىاقشااليلذ
هاتاراسلمعلقارصةبلمنىوفداتتبة

اخبارهاتثسدتبرةصفاالراضىمدكت

وارهااشعثوثلحاهاتكأمحونندزلتط
جبارهافأذنلتلتوكاصيمءنىزتفوصلت

هرازرارهاالىءنقصتأحمنءلىلىوصغت

هـباتلقريامنبازاثهينانانصارضةالاسفىةبظجمألدلؤراهـنانالتءارهاردتورجبوؤلىأبوؤال
عضايقهىكانخلداصنعلىتولىسوابيهمهآوائمءىءالرراتتأل5واحهملإلتكوافيهميهاككايموعظ
عندعودهمابطريقالمأخرذيهنانوضاسراقاجتءنطبملوصرمالىمنيامأوفىقاللهومناز
ذاهـفىكانرااودبمهإصعأطوناولةاالحاشسادفىابأامفكالشل4صصواوحلفارالحربانصىجاءة

ثير3العددالحرمراةلمطاتسلعساكرااأصتينوآخهاوضحهاوقضاوطاحهااحهاوؤةواءسانخراوجوهمنلحاجا
هاالمنومالثوسلبنلنساءاتوهتالكلااوسكثرالف9وإثذحبمذفأترةوااقىمتكلواةابالموالوا

أوطاخهملىاعودهمبهءلىلؤااستهاما3اواظممرىاابهسازلةااتاهذرشصدااقتففىشطلوامبالجو
ليملىيرادفىيراءذلكبدمشقةاحروعاابأمى

ينيراصبينمغترؤلهحوادليتضقدأصون4صهلىاتوجهناقدبنابناداداصوكازباللقص
ذلكوتملفولحالامالحالينامجاهداتستداالحالتضتوادممهالهوافىاالغرااأياتبسعارئيماسوا

شزمنيتعرصقولمواوتوجابهنبادمعأايهأءنلديراشابصفيرممهجصررطاإفاداطصبولصاطهء
يرالهادبنوالبئااوزيركرجمنلىارسدامصحبارمنالاردتوواليراوارء4فأكبعلهدهوؤلىمواا
ابنابمىوزيرواامصالابنلقتعىالحالرتأسةانلاماءائاسرباطوقوحوإلرممهافزبنظا
عبداوهابىافةاابندالمكريناابلقاةاتوفرجبسعثإحاسهافوفيمقالارهوزا4وضرالرسا

تهعنداقاعليهكانصاصحمفةحمدوابىااالمامينبهـياءلىءذلمرءتراممصاظامامافاتإوكانلىةاط
يوملهوكانزلواذابالحديثىسهوهورءربىامعلغارسىاانألارفيهنوصاختذموالملالخلمهنجراسان
ولةراالحقيبىالقاةيفصاللهاتهوبوتوفىءوريمالشحهداءقاالافىءةفىهذروارايهدفىماثهودودة

4لتوشرفلخيربتهالناسؤفحلجقاأيابئصينأواط
منيرابنحهوصدبهممواصقنصاررنجلةاأهيمادةلمعاتدمشقينسلؤرا2اصاوميمكبنوأريكلليتسنةخلتز
اهنلهعرفىسعقرردهةاعنافسوؤدقاصردهووولحماهمن4لياصهاجاعليهمفيمجرضهءدةبق

المنبرلراةفهواتصديقلهكلنتةىاكاللهاخليغة

صرصرشقتاليهالوالمستطسؤصورهبمصرظللطالمتال

اكوالكوءبنبنوالكوضممادهوابناللهياوردين
فراالنجاتعنادكعقلوابداراثايسيفاصكدصفر



روضترا87تاب

رثلىاكدابهمتخشالراوأوقدواالنفاقصرحشمدواهم
والمشعرالصفاتهابينطلنىحرهاواصتسعرتبهلقاذكوا
لميهفرماظاهزرعفارمندامستنيمخلةمنمشردش
عرغرمثاعلىلضاللادرعاىاكفسةلهداسقإلالتعف

الخيبرىالخداعفىحهمفلقدبلمركاهدكاماقلده
سضنهشءنكالضتختشلمنصرانةأمهشعالغثسما

الغبرالملوكسقككارهنماالخبتاحزاغالناهذىاجمم

المستنصرةالعزيزويقظلحاتراوخفقالمعزاراءائقاب
لمكيرمئمحياتلغااددركالرفابهااهـيكاصذتدثصر

الصيأنفلمعروباجخصواعدلهةشلهامالأولستءن
االمغربالينيمالحفيهمااة9البرالكبيرورأاالبحدب

هـابمةعنيتولومنيؤمنحهايعحممىاالصالمياهضبة
كرذجمكلء4بنتانبتادقالمىالصلمبصلبكالؤاعلى
هروطدنسوهطفصنقصىادافيااذالصجسآثارهم
ر14قاالمتدءثبلهامكهاشمبغزةومنطجارالحنه
بربراولميفجوتاعاسعرىوعهوعاطفمبحرمي
كبروداالسدالسهلدؤاءاالالملوكلكعنيفز
ركأيريمذنحسهالاوتهمكيركذبالفرسانعنطاعى
السراوشمحاغابسادفاآلافارسفللمحاوالمجاظابدرا
3شلمجمزابانورالمقلذفهاأوصفالناساوىاتساءال

سسه3منهلاقساشادجودهالمنادىالمااايها
هـالءااتككاليوركاحالظفطركلأيمتأصبالاارءان

سىلمهاغبرتالفاوجهلذىافاناااندبنالتانكمتأ
امجترىاصواتخوااوسابنبالمموانؤهـأناسمنأكرموالنت
تظفرأرتفاتلتغزتغنمانوالترلارفابكوكلذلت

يقولجصامنافميخالدةقمشقسدهأيضارهومحامنليهاركمص
واضدلهبخوموطءاورضواابامللناسكالوكاناببوكا

شتصمارماهشىاللهفاحمهطلمةدكأثماتوط
دويعةلفدأسىكاوكادطقدهمخلللغديخافاامماذبناصلحت
يسهدصمزواتذخرىبأويبمخةعينانحفلهـبالفتوملب

ذدلمجزصثوبيومصلهوجدهأبوهقدأفيوالغرو
ممدبالذلجيرونعلىبيؤالنفبةرضتامافيارابم
أزبدءالحممهولهبنعميرهوهوينلمبيداوقل
وأدرداتالفوسوثغركءطوبتهباغياابصليبحملت

ااحمدودبنلناءسهناءسواللهافتهحزبوصاربف
ودىبهيوممنوالبدهثالرءوالبحيناتنصرت

كتنمنرأسودمناوفوبابليمااليهودماذاقوأقعمم



ينارو97خبلىاا

المؤيدكاكمندفيهوأتهفمرحزعتهانلبعفى
مؤبدعلبكفنلبعهوزهوانبئاعزلوالبمه

تحمدباطقصاءقلىسىايمنفقلمئبباقالرماك
واجلدوالجالدأدهىتذكرتمؤثوانتجالدالبم

مقعدأنتانمازحغاكدراأوالشىالففستطارلت
تعضدملقبروالعواسنهاأاودوتبنىوينالؤلمسعاةا

هؤلدحملعالقعناجتئاصاممةسيفاوساعداسمؤالمحو

بديعنوصاويؤنشوانطاوسدسارتأيستوىوهل

ددميالكفرفيكوعافعرق1واتجستبلاهامرتت
وافأفسدللثوركارصلىاهالكلتوااسراالموفىتختفي

مدههواناوتوموالىااتبهيعهتأالعبدركملنم
فدميلعراقوافاعىالئأملهحمنمقشماوسالعالتمىليكما

وتحغدخاتسىهأصلىاالتىارهماساالبعفىمصوط

وافىشطالنصعوافلىادينخلمالهرممةدظفيوأرحمالبهنببؤا
يسندالمينالىالخعريروىأعمكنالمؤلدافقىوالششفوا

مجحدوحمهاليسإداعليكممملهىوأموالكماكفزوا
يشهدحورانعنديوممنهله3اكاوهروالله

سنهنبرعدلموتاةهـلصرعهدوالظبىجوللجوالناعلىةاخد
ورهضوةصمرهونوعوزممةواربذوجههاليوماكضولما

ردبالجردفيردلىلجراراابان3دبروجابيرمىتواية
صرخدفىهااردبححرىبصرتوحدأخيلهوصرخذسىبصعلىمرد

شردصدنعامامنصاحاكاطالهمهزالمرهفاتواوطار

تتوقداوكأاننيرومازجبنكهيإلمرجالشركالقىوديلة

دويثوحدتانكفبرقطجمثوبمدعسلثامغربوهوأرى
ةبردإلساةابثولمأنارتخذةاالرفماءردتكذ

فيهمديسرىوبسرىايخهمداطامارمالدشامتهشفياأ
ممرعليهاصرحومىكرهاسحهلقدسااكادمثقدثق

وءرمحددحتمأجلبهمالمدىوقدباخجمواحمنرهثكل
وبغؤافاأرطيرفرفصادطعطاشاناراامى

ايلةاخرهنوله
ومقراهااربعهبركدضنتبالغوطتيننذرك

هاضنالنوماصواهائجلمجبينكمنلمحىالهاأطلع
لمجاهايتفىماوطىسيمتاهميلصورالىفا
حخناهاظلهوعها8لهلبالدانتامولةد

ياهارطتبنىوإلصواهبهبهايلمقالبسؤها

دلناالهارفاوااصثقنععفرارعقعلىاالينؤراصيكئلتأوالمحرمثراطوقألبردعلىظ
يهقرهميرالنذارحيهماامنهاعلعيثمثقةاللجبلاعنوكوالنبربوالغاجةفمنافرؤيقر



كتبن08

الىلنءلحراولحرتولعتدواإلفاسعيرنملىهصبعؤرالديدشلوفىالبلدالىفصراجمأغزبؤعد
لعسكلاهنيتلمفسداىيدنبسطتألضيروالجياامنيروالخلنىلالاووراضىجيرالندلىاامئلجهاتكلشراتما
وتحركنعوالثاغبالمافنوهافارظوئومامدلناسازروحلفسالفوالعيثانأهلشوإلوماثمتىلدا

الصالحأصأوشامانااليقلبالاوالةلىافييؤراضرسلووارانأجماووغلسابلىاعتالسعروا
دااكلضألوتعانحثيثمثقظهوتمنالصلرثظاهنمأيديمفىهنوخصيهيئاثاثوجيادين1لم
مهىلجغبكللئرقرطغرامعئواالوماثعلمجماللغهأرعقتزبيرضااليهابلجوافلىلعدمالمراهـخ

قالدفأليوثعدمارلنمحلمعترراةزصاشأفىيمىهواتتالبلدقبلىلدلجدداالىالخيما
لنغوسالبلداشفاقاهقالىاالزفوأهلسنينالمنالعماكرجماصلفحدمنضدىنزلهأصاهعذا
سمموزادالمالحورأهلصداقتففسثقداصمالنجاهـاهلتشادالؤعواخبارباالالتو

محيرئالثلىاقلىفلهـشلالمحاربمهحفهاقشئكيرمتمىصقموسالمنالمنيفواالاحواال6ملهنط
عرفوماالمصاخبتبلدلحامصينواياوطعبحمينكىطاأرالىوشلثزبةاهنهعننوركالعسياصهنىفرص

مرسثسرالرجافاداراليواملحيةدفامفرأمنفيالعشرفهرئهعفاادعلىمنأقمارنانقديمفى
كايتواصلبمادايفىدكلتىدالعدلنوركادعاراوكمثعاعلىالبلدفئكزههصفرتجالا

وءنوالورموايألاثعربمعسهنالحداليأذنلطاطهذههعوزرالدجمةنالنموطواثالجهات
ضلهعلىوعزهمالراحساللفرباالعوجيةنالىالرثمالصورةهذهعلىوأقامخلىفيالظصرسا

جماعةمعفاولفسناهزأريعفريقاعهسافرقاضرارالهاربداقالماجتارحيلواقتضىزني
لدمئتىالعسكلاوخروجوصولهموشخباطقلفمفرعالالحريمالضدنعاحوراالافىيرليكولؤاثذاهن

يعرثناوشلبفىالعوجلىارحلعضبرحيللغرءاخككالاتققعهميقغبهممواجماءيهما عنفرةوااهـحاعةنحواصينوعؤوراكفيمجيراوجحوائحهموحعصاآلبلدلىخلقكئيرصغمخلراس
لهفىضتررجنهوالمحرههلفوساكاىعنلشمئامماكوماصحهوحواآدكبخعواوارعمها

لعكلاتهأضوحالماءولمدرأساكواالفرنجمحلرغلهط3أضحاللواقابصرىحصئعلىىينبالعسه
لهظتالرباسليهمااتاتفنودنورىأعاترانوبمنكانوقحدلمجزهمواختالنهمايهمئالدث

رلؤلىلحراابهاوفيءشمامورانةلجألىاكرنخلخاعممكراالوامميهلبموابهمللديفاحفرنجالاكثيرناحيه
فرنجالاوكانئلسكراوالعالؤعوطالباضدتدثلىاأئدعاليفاحلجرهنااحملىصينرفىولدبهةضحل

كاليهاواسخاكليهموظهرالهمفلالقيأفلناربتهاومحاهايفوابمركملماضمدقدالحثمىالعكرامعصواحينا
ثعطيعةابلينيرقسيناومؤلدينيراكسلوارالرأعالىاقربمالويرطغأحمسدصراصرينعفاخاوادوعارط
لخراوردامالفمنعاصلىالبرظمرححنطندفصىرلىواوقامثقدعىجمتلؤرأقىحيلعلىمولةالمبذ

عنكابرلبهصبعئصعتضكرانوذ5لالؤشادترةغايةءنئنغورالساحلالىالمصرىالسطولابرصول
يثأديخاروقربحئوقربئدئهتيثصاحكل4مإلقه1وقرالحادةكنتلصاثلىصخجولملثارطشضصية

وادغضقرنجالووملرااكبعيمنقوةواعدملىستووااتلواواعرواياصقواماظفروابهزبملمنثغورا
جمابهامنوالفرنجيةةلحمالحرالمرافرفعئتنويهكفصصامدفسثضعلؤفرم
لىاجمسيريئووعديؤرهناذكافىوضلمالجىوطرارتواوضدو6خرصيدعياانطةونجير

وحدثيقهاهالمضاوميميقدالبأمضمغاأققالفرضثظطريخقحمكلىعاراللولمذاالصظؤلاث
برضادينأميرانرصاتوعمهـآلاليتهمرضاليمواارءيهجندواالابفضهلعيل4لبمالكهانفس

قيلغفركداركوبمبأرلفيلبعاعنماعلمنلهعيهبهوشلرنم6للةسةنالثينألظفبلغكالصماكره
صيرممنكالياألقلىلظهوههميهااثالحدواجنادالافيهـوجلبلدافىونرىجسرالحثمبلىايااردبأرصق

منكملفردعلاينزشةاللهوضتوفبنمجيتؤبشكبلدالصعاواالفطيعةصرجاالغمعنهونزل



وأتيناك18خباراى

ونلاوفرهمناواابعصمىبأباطيىاقتللىاجةالطالويئلمساقتلمنرجاسربةطوالشذفىزحف

المانباباشصتلمديةنياالميرحسنائبهنالمبتميناؤرلىالخبراووردقاللمشركيزااةهدمجافنفوسهمبذل
سالتلمرااوترددتالحواليراقرهـإشركتلجاء4ءنأعياقصلمبثاردمعروؤلالاربيعمنوالعثصرشهسانفى

يهتاواالميرأسفىاالدينءلىهانيهالفةوقىذديخهاتواقزاطوطعلىءدمشقهعأهلدانصدحءة
ووقعتتلمقزالئحروطاقبولعلىورالقىاتةاسانلىاحاذالالصاماربوايوبينلىانجمخوهواشيركوه
للترولبصرىيةطالباناالغدمنيزرالىلرخرئمالاصررعطفىبهرضىواقظعلىمىالجهتبنااليمان
ومال4ذوخألعصيانهدشاحكانسضاكيهاءوانلحرباالتألمنآلحا41ليماتدعوادهشقمعليهاواق

ينؤرانيروالبنزلتهعسيفراسفريغاوا4اإلواكتق4فلكءيىيندؤراذ3ؤأفاعتضدبهماالفرنجالى
أؤلهاهاقميدةوغرلجوالنا4وقبذكر

اءهاالبتمهالديئثالااالوفغامهافىكبفصمابرحت

اعاءحمالركيقاجلدصرخااجدجداولمحدعودا
اضاهامنكبعهدغاصلباخمصروماازالملك
طنعاء4منتالدارتصةواامسالجوالنعلىل

هااعتزاصءوذامنوفلونهاقدجرءهاوالجون

اشباقالقوطقودءتوداكليالقذلهوشذ

اطااكفىخفصارواجفاءبةسلهالرهاصابتوفى

اصهاالهفءنتجهمخهاعواصفلهبطفىوهب

ااغماءلىابتظبىلنماجبهيخفىفرالهالالثو
طمصاءفضاالزيافىنظموقعهاتحتبرذصحوقاث
أيامهافىصبوطءروابسذدهاااالبيضاعةف

اإلءاعلىدارشهبيلمثسكاكصصلطواي
اايامماححدمننقضغهاثطتواؤامجة

ااخطمثرفىمشتحربااارالراىياتارامرهـ

ا51انجومأوؤاءانهـمممن8ءالذالبهذتء
ااطلىيلرأءفوافزيزحهاجاءالهحلت

طءحمناككلذفى3اةظضرهلدىثأارأتدوهـو
ااءفانظالجوزاءطقبنةتبصفىفىافوذة

هاصالاىهساللفمهطصتهلا4االتسالمالبانغفى
اامهالتثواصذسفساقلهطاعتابشلخطءلى

طمهطمستردفابثطراقهءايثارهلىااتحرف

طقواءمنالفاشحدوااكأافاتمنىدوننحمىولم

افطاهرعندايقمرباحرواتح4اءمتكوا
اقامنالشرفالىأهـهنوخالرلجاركالجراومحا

ااالرداءاوامؤاءنفىشقىالزلتودوحها

ااعألمنآياتكيقرأيمىوشىاللهليتتلبس
ازمامنكنتوبازلبخهاقطىرينافانما

استسالحماايةبالىاسلمممبةمنكمالاالامتبخا
ل11



حهدايضأقال

لروضتينا38صتاب

طدواءوىاللهلىتسألةثغووارشقتنابك

المبينالةخخرهواكغنروتالجداطامحبدك
ارمرالخؤونمهارقوااليالىولمتسيككنةو

ربوناالحرببهاوقدزبنتضىارااطحلةالمتوضك
ونالصاربهمضهمحذتوالإر4فلمسيفاوأنت
المنونغراريهطرءنةولياالمانىصةحت4فوقشقرق

واليهونركانثيرالفففقاربذىتماحمعاوقبال
عريندتهطوسهثاواليرسلىحماوتهثحهوال

لدالدماجبينوالناجمحالاءارلهوالف
وورينولصاءوصتقاطواواوعةندىجبلت

واروزوناالواعةأعىءتارقبرااالوطعروهدكاحا
ونسواكعندياماالاذالىسراللب4ءألتحتتال

والجين4لثماغيبينراطصدوىأكتوأت

وناألاربهاثقتاذاءزاللممىاكمئصربدذوءة

ىلطاروالمنعنهـيدتوقدثعاطصاءطائكسج
كأتابءراكلهتتيهاللهءفىادينهـتاشهلقد

أمينابئفاسئءىفوتوالناسصهنجصوفام
أكنونصفادكفأسيرخيوفموهـملوممممتر

وسلينوسثامضوجزيمفضطعلةسزالتفبز

ونأوالهلهدياحفتهيبعلالفعااذاما
الغطسينكمرألصدىاكأفضمكأخزوتمغنوا
لينصهوقناكفرذتهطاببزمليباساهـوكم

االذينحوازالناقولسوىهـاالسكالئهبداررتطوءات
حريهتبرلتهوكمألفكلاماعظمسامعظألت

عيونط3حبهآدطكانيحافرىفطالقف3وبين
كينبةبلفىحزاذبىضركحرابو

وجونصاالاخبرثلهعرامقةهـهـالهوجماءن

درينطلنسةودارتهغادرتهلحارمحرممو
اسونلىءصاريهتدارعراثصغنورسثراءوفا

عدوناعدنعلىطيوحاءطيراصصرنوقائع
دونداوالناسهصقىاقىباطمصانتعذاذاأبمماك

ينوهوابهقيسواوؤياالبرارك15الكانطش
دينهاهالبنيهأعةطاذاالرصقفصارقضائره

رالمصوناودذضرنفءاقالفشباليوملهذا
لعيونابرؤيتكزتآاذخمنىبأنخكأونحن

يهونتبئبأنيددؤازصعبصللنافأناتس



ولتينلىا38خباراى

القرونكابدولضويغبالحهافقوتلدبطناقىا

مفيمحدثلدهياطأهـبانصرياردةناوورداطننمنأبويعلىقالخةالىهذهحوادثبائفصل
وفاثحصالفآ4بخباخينإوأرمسفاسنةملمغقودماىأحصثهـسوالقديمثحدثئ4فناءماعهدمث

والفيهااكنالسةمغلةوبقيتاأهامندوكثيراكأوضسألفاعضةإأرسعاراذممثلهمينبكلوأرستسنة
قدهخطيبالحدلدأبىبنبيإواروسهاددداولظءباالغاكأىخزتوفىالىادىشوفيهافاثانىلهاالبط

دناوحدثوهـولدهولدلفضلاساطأبىوىسجمهمنفىامهمةومةمىلهولمبمنمايباباهـيخاصيماتاعفخطوكان
انميلىفتواصحدوثزلزلةياتلحاووردت9ءفالمحاومضلهالصواسألشابالناسلىومصوخطبنهصحنصب

سافىمنالهاواومارانوحصرءسىلطاقاترجنىذلرثطصالرازتاهآلخؤاادىهنعشرةلثالثةا
قالوتعالىانهحريهاتدرةءنبتساثموغيرسىببازلتاانطمنوافرةعدةوهدهتالجهات
حبهاصايندؤرالعلىلاليهاودلووصعهواتحابلىاضقدالديهتمجيراتوجهجبرعثممفاثاف

النيابةءفنوصاعةالهلذلبعداناعليهاقترراتتقر4شرموحقهلثاحلالةفىوبالم4كؤفا
لىراالقيقولاذالخاوفطخملت4اثدساسسورائصهثهقدملىاورجعقثدهـ

طدهأال19لةداتيعادكحااالكوذت
هادنجااهةفىعإلكاخالطغزصمهوؤررتوأ

ادءاأجتاءةطئحةطادهفسناءأقصدتتبنى
ميالدهايومحمألايومطشهـطاآةلصخاضه
ارهـرؤادقألتؤأرس3ملىارلمابرقدءمفقشامت
بايقادهافقدادأشرق7ىرالهدنالدينلؤرارأتاط

وزادهاوردىداليااضىنذحيامضكجمممت

ادبرااودأوردهاخبرةعندينارألفاس
اأؤطادهـأطنابنارالء94عزهاتؤاتءن

ااسأءيناحه9تدولةعلىالناصىفستا

أوخمادءاتةانيمهالمرا9لهاالىاإدىاايغدو
1ءوادعاوابرت5ائهالاكاينياما

اجماوأعىادفىداجمعنء4ؤوكاأاعالساؤأخد
ادداوندلىطلىافنىرغبهمن9ءكلىإلعاع
ادادأصناطرفيمناهـربراجالشالمسااالت
افىادردأرهـقىاوفىذرسانافرسأورىاىيغنه

دهااشدثتوأنتلهاالداكأيثنسفانت
اهـدحماعباشاشويناأدصتتأأقةفا

رادهامناللهحسباحاتغوىيةخكالىرابداوىيط
امادهادأعدمتهامنعةبخهنكمذا

انادباالنظمايهةويارامتمأشوء
طأصفانجرةالامنواليهاليهمامحرجسباسهرباظاعلىلركاناضبأغارمبانأواخرثوفىيعلىأبوقال

ثببئلىوامانهضفأواشكاروألبقاعاهنةهـنارنجالةضردفانرهوفىوأسرواتلوامعليملتركانوطههـا
ذابعلباحاهـلىواتلتتلاآمفنكواناسمطزحااكةتداالثلوجشعيهماطفلوتدارسهموهـةلهرجا
أهلخرججاباعلىلنركانغاراارأرإحينتشةىاييقالفلجأيولصاصالحلدواينايوبلىاآءكلة



وضنبنا48ناب

فعلفأكضبهقدصببصاذلكواتصلوهمفكاسهـعإلملركانفصاداذوهأتمااستنقذوارنجلةامنسىبانيا
ن7بمبراتتصلواوذأتمامفمتعاداسنيملالىاانفذعسيفالفرنجايينوينهةالمنعقدلهدنةالزكانالكانا
الغناخمنميأيدتكرفاتفلىنظوالناسلبقاحاعلىلغارةاوشنواعظيمجإشواوخريشوافرنجبا
دمصابهوأدمشقعسهنبهاعةبعلبئاوكأدهوهوفىأيوبلدينامبنيلفرنجاسغارةتلوافالصارىوا

وولةاسءشوأكثرهمقهلكظعظيمهـنجلةاابقدأاتكانوازفقبالفرنجوأو9حفرجولةاوراسشهكهعليه
الدينمالحفارقادنةهذهوفىقالارىسهاالمنسنجمنكانءندالةوخاصمقتأللمجةفيهمفمكلتلمتوزطونومم
وثلىألويقالحسناقطاعااهوادفقبلهيهتلؤرالدىبينفقذعهابصاسداديندمهتارالىوةوا

وراالوتحزكتائالهـهزاتئالثاالرضلهااهتزترزلزلةظاقبيلوافتضباطمنوهوالثاقشؤالثالى
قصيدةيهتلؤراكلى51حماأحمدبنءنيرمىكتباالولىجادىشؤثةاسشاهذهوئقاتكنتسموالجدران

االصفرالفرسويصفعصءونأبىاديهأبنشرفاكيخلدعلىعندالحإلفةدءنابغدمن4اليالحلعولبريهةي
طأولعربافهوالرفطلموالقواغااالسود

ايهيلالتأبيدواساوالأجلتوالتأيداإلثئالص

ادراكدوتنيلرىعزاصاخالفوتفأبداخألم
رسيلاحألفورسولأئبلكالابلةتكاباا

يخلإةليسكفيلفاكنالسعادةرءيمسعدألىهنلك
يصولغصلتيئاحينيرلمؤلهولحوتهأمالحصنم
ووليكأهوطاطلىبشويقصةعودنهنىاتعؤد3س

ليلوالغوهللىكابخمادكأطرمرطوةكؤىإفسذ
الغرضماك3بماحبهنىمنهولوالءبئالىالقلىبفثنا

لتأؤلهالمصرالفآيالةوداصعراقشؤاموأ
ليللتةااواليميو3صقيإاال4ةلخااىرأصساك3
لليداكسهت40عاماءيفهزشرتأكضيفصالمةكنت

أوالمهءفإنحثصتصطاتءقرطةالماطفيوسا
ل3اححولرواامجفصكانراهـخةوةنطليسعىأم
ولعةؤداهلائالءلبماجمألاتسثامءصعسهالفىثوم

لالتهاإربىاحللجالهلالذ94بئاتلبسئوبرزت

اكأيلواايماكتهاسدكاسةلمربلةاعلىلمعنضلعت
لوتسهرقةرىسوةءد1أءالءررااراجماهزضخرت
عداليألالتالكرالتناكرهاكعديللىاتالقضى

تسيلفيءايهيخلءنءلىالاهندمنذسلتهاأنت
وجوللملالكهخندكأشهءرألمتالمامائمهنىفاصذ

ييلاالجمهءدعايرطلبدوأتقدراواليت
لكلاااذرماناصفسيفردوخهأخالكستؤ

لمولالمسدافيافزانعضبصذممتاكاكا3لدته

يلالفيالهمخدىراسرةالىقربنحفهينبركاوحجا
حيلإالواونلحبمالهالهادىسفهـصثهأصةباقعت

عيلأيلالارونقهعتاموالشوىاشوافداينةلدبماقم



وفيرا8اخبا

فمجبريلمصزفحبزومنهامخخكووهرااسموتغا
للبدورخيولاشواخاانءالاوركحبثافىتخال
لرماحيهلاطرافباهـفطيخهزلعروسئبصوااذاتمي

ليمتجئسزفرواشمتانلهلباتحتهـاتتاتخصاعق
شمايلسواهبرقعلىضللهدولمياءملهصص

هنهادفصأيضالمكلنةلىادهفا5رأثوأ
معدودوقللعدومدهافىسياومنلداركؤالدهرأنفا

عبيدالبامواجندكإلمالدوادسحرطدا3الاوأرته
قىلدينفاحرىامفامىذلمداضضةناوءورتورىاذت
ددالماكهمهدهالدصصتيرىلمجانس6لذأباكتال
لموجوداإمضةعلمماوممد5هـااليرفعصلياوسدتجلى

خلؤلحاءافىتاهلفاانابوالكطجذغيخزملم
صودثرتهكفبسدفالمصىاوأضهاحليهامنارئنىخت
نجودورقعضابهتزافاصؤحوهوسالملالوهببت
لمثمهودايومهاجنةالاعفيلمبمىلميهاجمزوفتأت
ودنوأرالرينانفسنجعوايمطفيافوقمخطمغ

وئيدللظانسراتوئيدهـحجولةمنكوالتولارمواءلىو

جؤيخودكأحضرلتمارقعابعرقه3معظاولحا
حميدلرماالمحمدهزرحوذوقهالسروالروعبائتوث

يدمة5عكامندمقحامألثهعرووثلزعنواعزاوعلى
ألسودصوهقاالساودبأاافتشرباضروكباول
ثمودفميلاغوىاوعقواكادءيهاوباودىكااودوا
ودهـنلثفااواغدرااؤاصاعلغرامااواانآ

رأخدكاوازحبهذتلصوجملىء6ءطؤعتهم
عورلبالةالواناتشتىلمال1هإمصائبوعصنجهم

ثعارهاءودومثمهورةواثارءودةالرهاأ

لدروهوجدهـلدالدجدلىطبساصهةلاكامنلبست

وقدوداءطاىوععهباطؤلاآلجالوقصيرة
ءدمووخزاىلهدا05مذحمزعهاالسالبارورةمط

وعقودبوارقمماجنتهأحمديحةسسلىاتاشرء

يدالتغرصهلىصاتغريدموقفالمجهلزتعو
المعقورؤكواقناهعقدتمالسوإلمهظسناكلمو

وتميدتحتهفالرمقوااؤوااءوالسزحمهبوةفى
عودنتوالقصوىادوتادأاكانكايخهاضربت
وطائىكزلدلغنماءانرجكلادحصكنخومنفاكايوم

زيداهشدمابدةوتسيغفىفرغانه4كاسلعانةىبىغ
صعيدللععيدومثارنقعكمحإسشصالالرسيفكفغرا



وضشينرا68تاب

قإلدالارعيها4اليملتىأتةلمقلدااهرالتعدهن

مدسدافاللوارفدصذواجمرلمسارحوررقرواا
ديلءصاالثحمارغرواوااتملقاشرقأبغلعيشوا

صهودوغاءالىءفاقامنؤراممدورارواقوالملك

ودسابإوأسالرفاتنضانثمربىبهبهذدرلةفى
ديبتعندهاسمواااصوديةآلناراحموذة

طصلمقصيدبلمبقلعةنلابفاىرلالنايصفولميألدانيهبليللوظ
حسسقلىدوالميالدطءواكصوذراكروزىهنتت
فلفيهأنهلتوذاكلد4صفبانحلتفذاك

فرقمنقدالقلبويينهآ4اوخبسامكصدراطوجه
االرقالىرهاطسطسقثكاقظشوقهالةومف

رقا34يفايىاستطالفااثاءلهادتلمجبفوص
االفقبهاعلىشمشرفةبمشرقةطشهيائرهـتجتو
مسزقرجومطرفطرفهبهمنهكواخهادىجؤ

ارشقااؤألارشمنتههافتتانوارسةاتذهلقوارس

قاا4فالةخءشءنومنوىالهواءأفافىرامن
زقطموفىعنالخضرلتومخاولهالخصرصئشاو

اقااالمناالضبكالفماةالفروديخهمنيغول
فقاسهائاالشفاقصوصقاالرهااالسطتضيداثع

مقزقجملىالحمصبددهنايالتهاجمتدولةفى
فئقمىلالرزقةمالثعلىأطوافهاتذز

قتكلالدمكاصبواكأؤلدىوميممطااود

رقفعلىفمثهجمثاهاالمةشىتفاوفانهططبق

لتىتتهحويتماادىافاتجهافذرالخلقيا
طلقوالدهررىسباهصصتمألهالذىاذهـمد

صنعلىلديهتلؤكأازوللمحرمابرفىوورداطدحلىأبوقالئهوخاينوأرببعدخلتسنةغ
الىفأجيبواصسىالمهاالمانءطونالبالمبوطاالفرخمن4فهصكانوقتللهوافتتاحههفأعىانطرسوس
وردوقالنالطواالحمراقواالخرابواوالسيفباديوناطمنعذةومالثدعنهوطلحغظةافيهفالصاورتب
وقرأتبلتقونلباافىمنوالالكثيرالعددامهنيالاهـمجيثبغزمهـينورلمجاافرنجالباعدسغالنالظفررايضا
اصصيدةفذكراعكوروعودهورسوسنطاةخبهنيهوينلؤراهنيريمدحبنديوانو

ضصورامؤلداتءوتؤبحطغزوكابدايباشروجه
بدوراهلتهاوصنامحقت3هـوارسالبملارتدنى
يوراطلحنكأمطبهاابفىاربحذووابتنىمالسلمة

فوراالظاعرتمابمعرقتواعلضجمصعالكهانبنت
اليئامشيراعنقاقداتلعتوارطثالحظءصافيوعدون

يرادبصطتبههابمحضواهدىعنتعاىفانالظبأنت
دمجورااأديهاياعقيفرىطيفمرلظيوانكعرفوام



ولتيناك78راخب

نرراالبسيطهوطبقتوجهاأشزتالغزالةمنبالاكأين
راالالكفورزلراالرضىحسامهيماليثاقسمغضبان
بورالالسوارزبهيومواادراغممنقزاالعواصمكسل

توراوالمولمضطغنوقىاوآمديقياإينقابلم
نكيراصثاوثمغداحتىاوثانهانصكياراكدلىات

لقصورقبورااجعلبعدمامنمنضاتدهاءعلىورلقصارفع
نشورالصباحاوىوغقطامللظاتملوفىاللياطابئمواص

جموراوحمرردعارسعاكاانملطرسرسسصأنطضكادرت
لسيرااكسرهحمالحرمسهالىهـكاتتلفتنةالتالدوهى
خوؤخيراعزالضمنمطباطرثفاجمعطرابدطتمت5

خبيرادضهص5بهألواساتإلتوقلىنتهاصاقلجد
الغزغروراابواغزواوؤدر3بععكوقاامتاالولىاان

تمميرامأرتودمىمنهمىعهوصعأطالعصاجمنالق
سعيراكافريهتاتصلىشعواءهاوشقدمنلتان3هـاليا

موراقنىكوصطافيواسهااطهفزقناباكربر
هيرالهاتطشطقمىااشاحةالريكاالمعهيكوتر

لهاتسوسامقتلواهعاالقنانىوااذاكوماواسفءن

وراهـرهااارمحلىالشفاةهـواسايرةغرليراعابواطهماذوا
السهاتأثيراعلىلمطلاكاازمةكليامافالقى
ونذيرامبشرافيقلغاالعدابواكاياماالكتفي

كأبءظاهراووزيرااذاشالذىوداالمالثءمااللى

التقديراحمنتأتمهمهاحدودهوراءتمثى
صراتمفلمحاحالمطوىتءولةدفىلهينثصرعديغظان

خيوراالذاوىعيوابهطمقاثماعنالخالئفلفت

روالمنصووالسفاحصنواثدىوالممالبروالمع
رامنشووائهتحتتحنادهموءصهودهمسوابهإث

أترلهاقصيدةدت31ذفىصكلبنشدوأ
وشعابهبهشعووتثقفحثاهضابهاكادرعتالمجدصا

شهابهوصابنيرهفأضا4حمدتأدينمالشاف3نف
امزبهتمرهتثالهنوامهاحتمرفتحيثفالعدل

وعقابهخوفيرمبوبميربراتهتوالموثمتهلل

اشابهكاعقودتنحلتوماوساربقدههإللواعقد

بهمحطرية1اظفارهوالظبىالفوارساسدفرائسه

وفيابهواهابهتانهوسانهجتمنهنفدالحدطبع
احبابهاركأتحتاعدأؤهاغوبماوبانصوحممبى
محااحتذامابةااوارىحمدأيعةجممودثرنثرت



وضتينرا188تاب

ابهخطنجطبهإلءفاروقايخهاوالهاشماصطعابماخ
احزابهقاسطمنتاجلهانمؤبنقاثمونقيهانجا

ابهفالقلوبنلضباباحرشلقمجالبرشامحاقةوا

كالبىهـانهاتحعكأضالله5طبةمنبىيةمازال
4آالاياتفئوآراؤهيلتفئاالصرمينوحشماف
ابهوفىوزصابهونجادهنجداتهبهتاالرنطدون

اسإلبهبأسههنتخهلمضميغيدتاجهدزهسبته
بهصلقتالالىالبتهـجنائبجوسينمخلبوات
اورودصابهرامانالقاحوغرهساهمنعتالاسرته

بهوالعنتاعضهمنىصسدتالصيسونهوباشراللل

بهاكأعناتهاعلىىظاغسعادةوتهشفاضنت
أمحابهمجاعاتاهكأقادراردفدرميئصازال

جابهمضروباعليهصالمعصركيمالانقمراالماق

بهكبالمتوحارعلىيراوحمى4تثمالغنالىتىامجرصس

طدةءنادخةكصهذهمنالثفىابنثدهوأ
رغاملهيينهـثااديماللهءفىادينأتداوطلف
العذامطزءبايوهـالهياارزاتناوثوقدكدط

فثاماقزفتماذمخيامىفووالناسنصركت

طاماكلهمفوقهنلهريمفهنكهبضجذبت

النظامتحضنتامامثلوالءقىتمهـمعادعلىوملت

الناماحدهاثهنرهـوفايعوثءنرازيمراطظستلص
وإلشامالعراقجواامسىوتئممتمزفوولم
طامعهتحتقواهأسصايبيباطاعلىيفص

لعراماأمقرهاالشراكعلىفاتكانتبالعبرويوم
معخورغمناعتقلوهوماسغهاصلوهلشوككا

ذمامبئوانتذممتولكفرالتاوقورمىبوهـ
كامسهمطارافكانجمنمىبارعندمهمص

نامبهيفايروحطلهمحمافيمظفلمليوأية
لرمامامنهلثرىاتعفتعدلسصنثادينوررا
سواملهااننحماذلبعدكارالحنىوط

ضامهةاواليخماففألحبفسطاهوذكتعدلهتألق
أواملتيمابنفعواهايرجؤراجخيروكما

قبدثتوفىغخصائدهبعضمنيرفابئبهكاءأحمدوهناهابنلنورادينصمجموكالسنةهذهوفىفصلي
ؤبعفهامذممنيرقدابنلصغيروقصيدةامقابرالبابفىيرةالحظاذادخلعنهقهاويةرضىفبرسالمفتوقبر
لموودذكراومنهائلاؤلأ

وتجدالبقاهيايمدفياالعبادالؤلئاتوالت
رالفط



ولتيند981رخباأى

لمجدفامبدرابألقااوودوواإلدوابهـلغطأ
حمداسدلذصهالمئاعنثاللةتعربثالز

أمدالىتاتلحهىودولةهدركوطالبكنغءب
ولرةخرىأمنوله

بااعذكاذمكلردكانموادالوءتباتوث

بالبااألثاأاالبألقواأهدتمدئهايوم4ول
ستالواالذووحيااستالجةثكدرتيغاالشبيهك

بآكاءناالمهإزاداسكلكحزانراالايمصقح
اركابارىاللبئنصب3روجمناقىذيومأاللته

عاورلوشصلىنناتلىوزراايهتارمؤ4وملعساينراوأراخرصفرتوجهيعلىأوال
دبنامجاهدسخأذنمادتهرصرخدلمئاهلىاصيراايهأررادمجيراوأورهوفلهفي4ليواكلممسفسامحاس

ادبافيهلناثاعدادينسيفدلدلىاذوأنةلففوالءنوأالفكاثاتلماهذالهالإك4أوا

قاليهودخللارالحصنءنلىوأتيطالمهـومعهبهطأفىرنلهبمامجصيراديهتسويلتىاليهاجتما
الىاياماربهاعذةوبصرىط34فيوعاداثذهءلىصيوثطءداسديهطصلوآءبءروستربذكوامه

المحسنمحدبنأبرعبداللهدارولةاالصرستوخاواليثاونجدمثقالىأرادوعافواندضلاعهعزااسان
يرداكفىحلبهوافذموتةدآؤظحسنةوظؤرةواادب4ب9وكاتفدءهـافامقانودةى14اابن
ءأابهنوءهدالىحهمدانمثاهصلدبنوربنالساطاتءسيوفيهاتوفىنيراالابنقالقاداالوءرفىةءايمهوا

مسعودلساطانايامكرأاساوالبالدالبءلىعالوكانلالدابمحدوخطحودبنانطالطدكشادبن
محودودبنلملك41ءأالىىببشءليه9كأل4ءيرتيوأاهثباصءلامىبلنيبنبئكماضا

ضازحصههو3يخلوضا41عإليقبضاىكخاصغرصقوكان4تأسلطبالهلمجطب4البدءيهتإمصتحاناصفورس
غوابهذانومو4وساراليدهررفورءالىأأصابهاحمدكافاطصهةكةاصهاابيؤشذوتلجووبلمصاءن

ششاصفىابهال41صرألحدوألقىمحوفهوبئخاصلءايهذدالصكانال4دمةءظبدتضاصموف
اجمامماهـوإفوحينوأرنطتوبئضاسلنز1لجلبالراعلىلى5واسمهدؤبتتررقزىوا
صاهـقمخاةذء94والطسلفانا9خدمنيموالدالابعتقصكانداءابتداءأمينوصبحونايتهأ

كابراءاراالصانءصعودغانالشاغلىتلساطأكنرالحوادثفىادببوكانأكنرالجالدوتولىءلىواطهاءاالص
كأبيرتئهـنجيجسوزيروذكراعايرمامفحتوالىعواناآبهءنايقاكانطعهأتبنفونءنكالزايخ
ارأىاتفقنحاربةباهرةطابنيمولماالدباءردوأساصابحىأصاةاأللياطلماتطاولءلىاتاحاالف
وهدىرافاشموذكوانرءلاءلىسيهطاطهصلىاللهولإعارسشهراكادمحىحودبنهـلىزذعااعلى
وأريحىسبحةستاالولىدىطبممنوكأسبنحصهلةولمحراءندءو4هـفاءوصاكاوا4ءوان
مسعودعلىموتكانآلخغاىتطيأءنسوعقتسعلةلصإنذلماءاةاصذاعلىالحس6تئاواسحائةوخه
لديدهافتهشازاليامأخةدادفاسالىانزنهاهـألبئادالقصهليوماووتعىواليةمارالشميزدءنلمسيره
جمأمحدلتيخاانهوقالعجةاالددمحوةيبلمينلعااربللهاياركآةرهـياودمأرضحهوأورثنالواقاعن4اتباء

جميبلدمماةانعظمءناشودمووعلىأدلاليضلىس
انلىاأيديممفاوبقيتسقالنشتهءامذربمضالأخذتط7فةوأربعبزوكأعائةنطسنهدخلت3
ىلقاإيرابوؤاقالتعالىللهاشاءانتىياسزريىبموثماثألثسنهللهاممرحمهأيوبنفيوكنلداألحاصذخس
احزابللغزوفىانوالبلعالساشالهناشكانساكرواالصعؤةءزمهءإبةيزراناجةبارءنااللتصوتوا
وهماشذىلالبهابالبرجحمابهاوقدفابغوهابارالمازلينبماالخرالنءلىأءلءسمرةولىءانوالطسكاك

لام
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مادفىاثمعاكمدعلىهررررجهيرعيلونالىاصثقدماحبينمجيرانوجهلحالاقتضفالكيرغلجعااف
قيضمابفوهوفالىالسىالظروفالماررصئكألدزراوقدءلكالاناحيةق4مصتجعواعثمرمحزمثالثفى
طالبينؤولكعيراألشتئوالسبملمالاشلعتماوحصلواالرمناالفننهن4فيمنكانوقتلةلحمألوالمنضا

الناهليعسهستغانةادتواصلتوهتهلحماتدوتسهكامابالءفروقدتاضوشواعليهاسافغر
افاجفاوالورارحلحاالفاتقديرضرةآوشلوالةنممبةلخلفباتعالىافتهفقكىينورالىمسنتضصارهوا

الزلةمعاووعزمواعلىباالعوجالمعروتاثزلوشراءلىهمرهةزوالآطرقهـاالشفرقاءنمنءيرطا
اسالماودخايثقلالاينساوعامجيراؤقزموجبببردخإليفديعنجمواعنبخذهاوأتياسباعلى
ولسطاصولارخهالاووررتعسيهاثوشالحصلىاينددزرادوعاألوللمحكىءثرريعاجلتمعاونفسهق
المجرئلفرءعاكبامسفزءنواةإمذطفرواولفىوالهوالرجالإلمالبهاننفوسفخويتظاعسسالىصه
يهاعلالمحومبابئمصرتالى1واتهزذايهمابابرجفاوارضاومضايقتممحاصرئصالهممءلىوه
لظبهوالفروفئالجأتلثيروأالخلقايخارلجفلةامىاهـتلدااءجموامدصةبسورهاجؤفىبصن

النفرهذاانلصروغيرهاوفناحيقكللىراالبزوايبمنأحءالخروججسواايبوافأتالطابالاالط
اقتويخأءاءسخالرلمهاالذالحرفىهـاعثجمرومرسعاالالللوالميزنزاوالواالهءربةددأاسخالم

ومضأ4عندنفوذتومأهيصفذقنهاورءاليدفعالبرذنانمجانتلهثرححدوتآلفاوقفاءفتورالمد
قتقتاوصاجراتصثاحناترروراوزينولةعؤكدلهاينولموئاابنرظسابينوعرصققالقصللم

خفاتلقلعةامالحنمويستدعيشلرالىافأقزخيراورينالولىاجاثفىلديهتمجيرالىاةالمساعا
ونةبمعامنهولةالدزيندنلىالاصداتوآ2الخوغالبادااتهـنءتبالصتموهـرهادثوجاسذص

ابوابنانينهدامجامعنءصتحلىاتطوبمالبلدهنانرشخراحاايضرتمزر4عا8يرالديخ
علىالشغالاونفذونهىواميفمالصرلةزينوأوتقاداصأقيوصككهوماستانهوبدارهقاقررلهبعدان
لوتذبعةيهنيراورأىممالالاأقللىءارشتماسواؤحالالاوعؤقمىيرلبزواكذاعادت
موروعادوهومعهتدوبرالمنمنىنوبلبارمدمشقاإلهعمهواستاءالحادمواليهاءطسسنةاظبعلبكالى
صهالهمجلفيمنيغيراليادلىا3عؤهىتوحثسفاسنيهصيرتتتةوركتصيرانةجهاينبناتلداحدسفرمجاوا

3هغأوحشهماابهوأدينيراصصضاطزءنفىسهغثقبدارهلىصاداجابهفوعدبارففسهئتاطءلى
ربؤركفأدثرهأوقص4بى4فى3ابرهتعرفيىدتيماءسساطالبلدسمنالحروجالىشاذعاهفد
إرةربرباىالرتدصنبهالغباءتقاالبمبهاواعتقلمشقبةلىالالىدراء4عإلبضرصرشءن

لحماوائشفىانهالمسيبا4باكاوعنهدينيرامجسالألثضىائمعءتياءظهرتائدبهرهدماا
بهعدلثموخيمه4ظوءخفحالهلوءارلاكنحفماءاعنغقلةحينالقلعهءالىاسترعاءهالحالاضما
فغلخضدقاوةصاعلىونصب4رآخرجواجمز4وضربفءنةدةافاذىلسةالغلهلجساماالمااريئوناب
الناحهعلىأموالابردقاوقطاحوصاةسةودطفاالءتو5ظماأمونوخوةيلوالناسبه
عوانهاصننوسبموالغوعآءتطاازحنتغبهبتهجوالروربهمرعهلزاوحايتهوندبرهشقريرلمسزباتا

أعوانوغابواالبواءكامافبمظرهترظناثواونحاننءإلتهمهوخزازلهمقالىاثالعأهلهندالفساعلى
درنظرئوارإلساأصيرورليصاتادمنانكصالدسلطفلمإلكزةعلجاجندهوانطط
لبلدمعائفطافكرذثثدماليومافىكأعلىصدبنابنلمجدبنثعمادعبىغابىينأبرراىرةرثيىالىا

قداستبدبتدساءالخادموكانلونفالخشابهاظزاللظالماخؤبسظطءوبولغانتوس4وأهافابه
باكأتمالهيئمجيرالدذمفتكلالشغالاسفاضعاوفخابالائطةجوواباالهثواطلقلمنظاقىدالصرومذا

سامااتوفيبتءزوغءشلوكأعالمنفيطومابعإلكإقسليمومطالبتهمالمحرارهواآلسيمالرءعلىوءييدد
رتبهىكاثالسحراكبابنالمعرسادلاهصرإنيةهنناداتودولىقاابهراأسبابهوتوضكةءيأا
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رالءطافى4كدعإلواقدقدمهيرعجاسباالرفولديجتهلزختكانتمقدوزارةافىومتررتقدعلت

رافطعفراثذوءوناغعليهلفداليهبغيراذنالمخوليلهعإلءوأذنوزيروأنم41ءذولدهذالعباس
صمصلسالروزيرخطجممهابهتلحسنءلىهوابواذكزتلتسيأفماهميمنأثمكاندلالحاصبمتعباسوحمل
أةبمواتىمالىسسطذلهنوصاللهرحمهلسااهراظأبفظرصايةدرباالصتلشفهارسةكأصدةىاتوهرا
سىرارفىعلىصنأبواطارينبرهانانفقيهتوثبانآخرشوفيهااطافظبالظافربنالملقبالخليفةت

ورعاحرعماهوثكاورثمذءبعلىلتفقهامنوكاندابورالثممرإةولمجالصضيرااابمقابراليذنؤةلحنصا
دمحؤضيةصةهطرثعلىاساكلىلتودراواوالتواصعالكلموسناءظووالتحمؤففافلكلوالدينرا
سصناقفىلووصةالاجادىعرفىطصنيراكحمدبنألحسيناأبيبدالااولب4نااطنيمنووردفال

رعاءمجيرالدينباصتدحلبمنيسرانىخيرالهبنسنحمدبنأبوءبداللهاءراااالديبدصشقالىبانش
تبلالمحادابهمادمثكلاووفاماكهاشماعرالمتببافثمنيهترثلوااالففىدامأعضةإحدتد

خاوقدبقليللفرزدقابعدبرهـوماتواةسةءاوضقنهرزثقوجريركذالثكانافلباةاطنريدكأب
ايقالهوعصهونسلغرمق4هـموصفىحيرذكيأفءوتتقصازرانتهرحمهلؤإديهتمدحفىخعرهامى

يددقعصهـنالصـ

الغراروموالىصبرارالهاحنهأءزارينحيفاياسأ

وارهادخاصالرحقاكانقطاررجفاالاجواعتءر
وارطيداوفزنيافتاجاحلىءلىءلالك
رطكهاخاسزمانفكلهادصعاعدلالفسشتأضا

ناروأنتكرمنهـقاؤماءوأنتعصاكرقءنكف
افزارشوألحةحياانارأكوجهىااللته
روانتشطحآبواتوللمبصرابهاواكصيهت

رطنتنهابهللرؤصوضرببمشظاايللقلوبطعن
البدارءدراعادتومامناصتءبماكانتبادر
هبمكدعدارصكبهءناطاصاالصليبعلىانخف
طكاوكأتنندقرباتكبالمنابمشرفة

ربنهاولمقناضنرأىسطلتاأنبنببآبين

وارالصالكشممنلىأكاخاءتطبمأهبتهابوؤ
رارديروالفالعمتهحريممىصارمفيفىصم

ولهءرارططهفلفااحننتاصه4اوانطا

باأووهووءثفامصىزازطبغزازثوصغ
صارلهءقالفراثفاالخراتبهادصرشق

أضىمنوله
اباءخطط5دةغصرءفذكمفءرضبهةاومايوم

يابالملتطماخوردااثاسهشلمإماءهـاالرثىأحا
لعنرابامئبريمهامسخطامالهممباطظييميموا

الصالبالمنمحبوهيرقعالماصليبانديهماشوامت
بطاكهنشعوبهموتفبايالشناايافىلمنااتلة
حهباالذتطاببابذبخنتةهناكبشهممسشتطاا



ناروص39خاب

لكعابااعقدلعقدمنانمجاتالوعنهجلتامتحال
العقابلظئمنهوأبهىأشرونفالعقابعلىأناف
اباالزىءايةعدوصوامعوفشرفوهوءنثرففا

الجوابرجععنهضاهثناومغضوهشحؤالشواءتت
المابيومالىلهيؤوباع5سواراحامنلص
عدابوطامنسنالصدورفلحوهافيئماصسوطوكم
أولناباخفزشفشاصالشامابارحقتهمقى
بالمجابالتوارىحما5بئوسنىسواللهجابهمعا

باباكبتذلاقامصونالهدصافحبيكفىءنا

الشبابقىفطواتهوصفاءشيمابوخبالثحمةله
السرابخدعطعالبمأرتهصبهياالظراذنيااال

إلبواتالخلقعزاعلىثالثاااغهاظتجطنم

صرابأصلالىطنىوالشعاعرأىالىيأومحاالذ
التصابسةمحاةعىلقولىاالماوزةعحصترغء
لترابامنأبيكوىثءلىس6روزدلللهاصالة
رالبىكألنوائبايطبقباعفإلمالسالىالقىفقدأ
بىواكابفانلهاذبروايمىاىروالهتجيش

صحرىامنوله
طيبنيماويرالدبنالمعكارواقمظغرالزمءدود

طذحمئااطووارخافاللراناتفحتاللهدكائىكأألارذ

ؤيهاواصفىعباواؤشفاصقيالتهامنااعدوأوردال
طفيهسضوحيقفاالامنهرلدةطكادرجتكاثرااكسكوث

ااءيمميواحضلتةآلرثءغرثهتدسائيابدرهذأشرقت
اءساريتابهاعلىاشقامبهءالودهامندأأفام
يهامعاافصاخدجمتواتهدمتادمامى4شرلتي

سوارجمماتعرتءلىاستةقي4تطءحهحهبءواشاة
أضكمنوله

ااءتطذكيرمدااشامواطراقءرافالوفكبعزت

حااحراهىلماحرمأوجردتحاألطمزاغالأكدتن01
طهإءتاوالصنهازةطجمة1افوسابهافالتءداكت

حالهطاطاحهكسخمهدأتغاخهاةاحهامجفبسر
انراءهـوسالنةشاتثناراحانهةزفىاناالالماء

اطءهـحلحهاستثواوكأايومأوزانئمأيهاعلىتخ
اهاوصدخجنادبهافيهصرصرتاشالشاماحاناكأ

امهكااوابهاوهداغكرتبحدمازيرةابرداناورحصى

طياهأهافيالخطوبوقعطزلهأ4وثأبرتراسف
هصياللقاحالحياواصبفلىأسدهشأبىالغاباتلخايطبا
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اهـابمالصداشبتكأقاوتدانطابابهاتارر

ااءزادداالبمبهابردتنهاشفاعيافراساتلقى
اهرااصنسهاءئوتوزعتطحهمزاحساعزارتدخغدت

صالمهاالذاناحرمناننرللىالصتأوارىهةلةاضاللابرمثمى
05االعذابيمزلهامذباصواحبالالخلههااشوءدا

امهتءثوأدىبغياجناحهحصاللهاورينباكض
هالظلهناتالكهنجاواؤرهحهلشورفاردآلنفا

ااقداالغءوزلزاتضاماذاداممااؤو2حمودا
ضغاصاثلوبالوفرا1افياجمتشصمالعظاماباليالفارج

أضىمنوله

ثمآياهازبالديذزكىفترشفاخيالىعاااما
ياهاودطونجدتبالهاالقومالعدلجتسذ
للهاؤحكلخوفاافاصافاخومألتاو

ياهمناالىمناهالهارتقطالتىاركأقطفته
هاأخراأوالكىفىشدىقىدكارسواةأؤفىانب

اهافاشباعتاعاصوماالبرزساهبوتملهأةتبأث
هاخداتحتاورلاحتابفافحهاطصتساخاجوسلينو

صاءطصلايدطيداهصفرامىكاماماكفردته
محياهاوجادالحيابوسارأتلىأوجهتكصصطساس
اهاأشةانعئتسايومئذطفار3ونيةفاءس

باهااذاساكفؤالهايثماعنءثماحماءاكظلالزال
ذتوالهاهاللهرهاأممدهمبعنجازلهوانته
ياهاوالالجدوتيرالهذلماالىلىالمعفحمود

هامغزالتهسونةذباوجاجذكأعطاكد
سؤاهايوملله11ضزهـت8حاطاررعىنفسءشوف

راهاويالعلىاقكأطلهاالناملمممهالذىأنت
صاهاسووشاهةاتذحلىءبهقاطالملوكمولىوأنف

واهاولتىبمنإلبدأؤهأحمدالقولرهذاوالثح
رىأمنوله

جيروغادالسمالماانجدةياللمالذكاابنال
وتغويراادطاخالخوفقبرلمشاموفىالشامنفصئ

فوراباواظناجهانثانإكدهنارومكفكاب
مسطورافرقاصكذالىفواانصانرقثالىفا

وتأئيراقااشاحتكدسفاسلئهاتخلفسهوارهوىبد
منأخرىوله

ععىائجدبادبهذمنسالمالاىك
ايإتعإلليخهقطبرثايةبهيملشااجىهعا
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التلذاظارهالمدونهعنصلتاضمولم
علبالىوحوثهبالعرسضاحمدواحمهصالحةصأبعدحهثوله

واءهـاصهبراءصاسممغ8اباسوابالجوتههارفالده
راسىوماثهثابتالمنالراقومنلبئختعاقضهفخ

آلسىاحهااامحادأحسن8قلفدحمارضاعنببحرىنصرا
وعباسىاءصتهمىطظمنوكءضتاالدياكىياابناك

ايفافيهوله

عدمامكينادأيخااالمساىباحمكيناكغدا
الظمفيهالظموقداكطثىيؤرابتلنلث
ماداطإيخأاوخفتءرىاقاتقررإبصتأضا
حزملماأدركومثلثاالرهامروأكرهـشغولم

كفافانهدمسالهفصلىمطاطابسبسوطاويوم
ارمرناندراكاتؤوءستدولممرىو

صانظملهالصإلببرهقعىتوطالفىكجيمفرمذذكق
خنمىييعفدالبزسىحتوءابافرالون

ثمتاالءقهالقسلااردة
ضطمطمأطجألأكصىحزعهموبسزويوم
العرمسيلجيوشئهعرامغشاهمةثالهوذوق
الحرمصؤالالحريممباحلوالحبئيرطبهموانت

مبئفلببزامابارانهاأدنتموال
لمالفأوحءنكافىتطوايعلمواولمراوهات

انخرمصاراقعدينناومن5كوامادملدظ6ر

يعنجتختتابفكمبدسففىقهدلنيىهبئ
رموكاالشاجماشتتكااشاةولحةترو

ملهشالهزيرافرحندماليالصواقهاجملموان
احيممىعزلماابنوأثتاتريطالعلىممائئرنابئ
يمااذىهـىينشارسعهسقتيتماخمكابواقم

سلمنيرتوابنسافاكإاهوتبصدبقولميلوبهاطونفسهةلدينكنيملؤراصدحرفىتابنطوفقات
تبدالااظمانلىاشعزمنصئيأئوصسالموصلىدأصهبناالانبىينكارراكتبهظيصفلشعراها
وأكهالعباراتاحسئباتهغزواقبهومنادلؤراأوصعافالمروعبرعناايخضشممذتثتتيناىحمشةماثا

يالىمسماردجمتصماتووفيمااالثيرابنفالتعالىشاءاللهانموفذغنظماونزاوسياقاص
راءاشهاوكيرفاهنوالرتاقيسرافاوحلمدبترائئالشبنلبىابنأكرووليهابمدمخم6
مجيرطصاجاجمنؤخنررصقراكملىاالثيرئميمابنقالوكاثمواربعينلنحلشسةتعغأ
وهىليةعسعالناننةهـافىهابهواالؤعانلجتدملكمااعلىدينلوناحملىاكوكانعدبندينافقا

قادمثالناعجمازعاواليقلرءلىيتلهفكت4لؤراكاندكاكالؤامجحصويأمعممناوحصانةظصطيزديخه
متقطمعؤاحتىجمدبههادقوىايصطئلفربمجمالالسبرالمتراكرماعلىلهولبسلةئ
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اذجمااطيناالمربارزاوالىيبهاوالنهبالوركاممالعواكزواارةءلىوتابهواليهتيرالىنهوامجسثضعوا
ذاصالبلدغامنأهلجميهـوصدمشقلىاىءمورسوكانضةسصيعةظاطديخةرنجءلىأهللةالجهان

بينوهموتاالنهبالدئىساراءننبميهطاكآوأبناءرضواعبيدهمواستلفرتجالأرسأهلهاحينعلىادالء
مجيردينعةطااتوزابساروطنهومناحبقىكوهلمئهاماأحبألنمأوطاوالعودالىليمعنلمواملمفا

الموربهااتصذولوفىاابنايندالدمؤلهيقالئمإناسانءامعلقلعهاقحصروهـانلىالبلداأهلعن
لهمتجابسهظطوفانسمابهمشفانيمودءوهلىشانتهالىاوافبئالعدؤوامىوأأهألهاهكذاخاف

قاالعادللماثوااويرهسثاهموامآطربمهوأحس4اليداحبءبارهعلىيهفمماهمالصهمخىثدأذن

ؤبالملالكهرامان4انمةفيهأفيذألةلماخحرلهروعهفىوألقاهالبلدةاآلفىىالى4احورءصينؤرا
ألبقوقدكانخاتلهمتمااسهكماتتواسرعلةاخاراسلذلىاصشرأىمثىبهاالنتعنرءاحهررصاا2

ةضيداشرمنيندامعيرأتابههلعرقلكدحافالالثولدمنذكركأذمتةفثواسبذألق
ابالثعاالالسدثامارسانهة3جلقانرس9يهتالىلألحنيظ
رراكاماكاصفىمرمابصلبتبالطاماذالر

بلمصلهإطاذاوداقلةآءرخاالتامايطلعغد
خائبوغيراليرارطفاءمأخسةتواالسنقعلاللبلها

زانماواوشيفودابطحينحذابهىذالمئمررفانأيوببنفهويوسهسرلي3ءالمزهذاديناوصالح
مقذمةفىركانهكانرااذكزميوخدتقذمرنكلابأحدآكأحماهحبطلىاالباكهايوبيهتءدبناصالح
ابهاقالأعلمواللهطحمارزنكلنزأوؤصااديماتواؤاييناالمزشكألىقصددثاطالنورالجيماش

لهوايستومعاظهممحصوخذياكانالنهقدصادينؤرايمالصااننمنرلالىاياشلىافىأبةكانليرا
طهءفيالدمكانءفانش1دهشكذالثكراالىفاوانضوىوطذأضاذافكيفقدءت

يهأيرابلخزسلةابكالالىممدااذهحفالاطظمارأىعدلولىحمةوافةلرأامنعليماقدجبلكانلما
افألانلهولويةوؤاتافىفاب4برلطغاليهكاوثقاهـودةارلهرأظهابالهدلىووالهظبهاواس

يقبهناؤالرةاعأحدهمذافأتإفتاؤحذرهفالةءيىلخاصادكانبنىةيهتندلمجيرايناءاكصداضىويذكر
اعااشلموكاناروادمإىااظحةبناتعطفبعندهن3يراأهاءؤدماالهيمقثدءضاذياضءاء4

العندلهفخالوؤخألينيراكفقبضءابمعهدثقمنجمكتنزرالديهألىوكانروأهي4اوذؤمق
يدلمنيرماابنقصاذفبكلوفىظتووتلةقولهلىاأيص9أقولماركسإتهنهفااثالنصعليكدتهتفىلةاطان
كالفافتدقفءسارريلؤراصعلهنهذاصاانءطءلى

نسامءخلحوررصاغلمسجالردثقودص
خوكاضالالعارعافءنهـأمعحماوهـدوسغاى
4رواوهناكرأىوالؤحمالجناتتعرفانت

طاواتاقتياوامكنكاءأشاقكهنراب5حسلى
عطاطهفاؤثطهتوسىرباءعطاءطاةودازلم
رفاابهباكظعلىبهونوعدفالفال4هـباسلبا

اءمةاكلحدتذبهوهـقواهشرتشالذىبوالمهـ
ذكاءرلركدفناروانحسامانئممزخهانيفو

هنابهإءيكالحالنقصرأىفطادةاسهااحا4جنض
وعطقذااديمجيرلمابلغالسببنتكامعنأهافىوطابياتالاهذهنماوايثحدذالثفىاللميمننهصزابه
خابأتافيمأرشوهيابياتببيتاعطجررةقلجثبرقىاباباكخارجبزءعال4بيفلذىمواذا



كبناروص69أتاب
الثيرةلماابناقاللشعراانونحيرهلةلعزا4وقدمد4إعلوقفوهىهئقماوتاراببىلحورقىارمنبم

بمارايلبلدذايمسالىانأصابوهمصشاواالبلدوزناطرتهحداتانراسلقفادمثينؤراطمععطاءتوىاكظ
واجمهانلىفاعنهينلؤرارحواانبعابكوقلعهالموالالهموجمذلافرنمادينمجيراتبفياماعشرةرهمصنرط

يهتاكاثالحدثاراقاعليهموضصرهملماطنهفالؤرادبنوامانيننجقفعادوادءشقينؤراأخذمبلضؤا
طورالقلحةائسصفروحصرتجيراوئةعاالصانالفدخاللشرفاابابامنلدليا4اليواوسبنلىؤراهمكات

ذؤرادبهتأفىابابنوقاالملىاراوصالقدعةتسديملىاابفأصءمد4بهدتكثيرمىلاالقفاعالهوبذل
ذالتاوقالينمجيراغلىذمظمفارسافوهعهأيمعظمملفانخرجقدثاحبلىاوالرسيركوهثأسدادين

بمرجؤرليهتاأصدسئوحشفااءدمشقأمسنهـحداوالقائهلىاالحربرجدتجاسعلىوادةيعدهلةرطهذهما
وزحفاكرهءمكنلىرلؤرافسا4علصحرىعاشفهيينلؤراذلاذؤةوالطلمةاإمشقحبلصاوأخاظمحلسا
رالسواالىاقبمصرعساكردصابوأبلىاللةايهتداهأشصتولىعاشرصفاسباطكانتشرقيهابأدءنالىا

مقاراللعص3اكشرتهاوينكانءىنرراالنوتلجااالخاذنلسورصاءلىاقااحدهنأوايمنالبلدقبلىمن
وحثحلوابلسوروتعلقواالىارعوافتمكااةالسورمناخكلىاسوالحلبصيةرالجاندامنلديىورامعمنكانوشأى
وزصبوااءةالسوربمرحلىوم4اةديرفحتادررقدعلىصانتاهارأصمالورواراالسعلىالحالئ

لبادابابالنباطارالأهفوقعءلىيهقلىإمئمعارنرراوارصاطعواوأضىةطبمىدوصلملمألأصا
4ورذاليهاأميينلدرالووالهاووراطادابالديناالالصدوصقصنديىؤرافوءالثمنهالةاطاتودا

وجمملقىمهـاملساقالحشرافايعلىوأتالشلىاوحاللىحبةايهتدؤرا4اةحصلىذداهـوفآحوالهاحتبم
اللفيخاحيزاعسيقحااتهالفصب4وخيمقظاهردصلىاينرسوالمرلؤرايركوهيناكميرأسدا

لحالاضصتهاقطؤإلتالمراسوفتررتبهالختالطوا4لةلهاوجاطشالوا4سالشواناوقعوذلثاقأع
الىهعسيلؤرالديهتلووبالغالتاواصابناعنةحراالقواتوغالسادصلبوالادسهتسفرعنولم

البالءنالىفوزانغوطةبارهنواإلتدونزلالورومةعنددسرألطالةإميونيمصفروضاللثوهرعف
رحفغلهمالىريكلينةاعاعاءنغنههمرادبطاحيروواللقاتةاحردواحدمنءايهافوزسورث

رسقربراششلمديأبينفعفاندمثتى15كالعصا4ليرافىروةعاشرصالحداومفرشاكدوتأريوميوصا
رغيرنةاالمىبارصؤدراسقيوالبايةالكلدمنالسورآسءلىوأباررالى3منباءةرااندسياب3
اسوراصلءلى4دؤإلفحباااتويذخأرسيأةاصوءاالىءرالىارجماوضبذسعميؤبهصلى

منادوارعيةاالألضصورواءصنعكأواؤراوحمماوالىنمصبؤءلىعاوطامواعلى4منعهدوشأعربةسولم
سبمسفىثاابلى41زألصاطشبكتقطافردوباذكرهنو4اوءشينلنوراةاهـءىعابملماةأنماا

ثممنهساكاليفاوتكأمابابخ9ويهمأبىينروأواتءفرفاتط1وسعواالعسيمنهلفدمخه9و7اضال
موفواطالسعار1وظلجوعامن4علهميةالعسعواالجنادااسءناكفةوسزكاواصهوضيئلدؤراخلد
ومىءفأايرذوأفلعهلةالىاحهوافاتشمحمداكلزوالؤلبةبامسألماجمتبراصوكاتارارءةافرنجاازلةء

ديةاظباواصذكرهلمقذماوماليفىمةةألديهتترراليئوللجب51ووعد4هنفمعليبةينلؤرالىاوخرحلهوطئفسه
اثراؤكبوافوغيرهعلىرقسلىاراالوباشالرءاعدنومصعومدوشهـثءنشاباثاكحءن4ارعبمانبالى
نصلحزاشرابالقلعةدورهفىلهكانمالدينجمراصوأخرجهـخهمنةرالواوسمةسالدحاالأهـلىاؤرارينمذوآ
4خوافىعىلىاررمربا4داتقدمياصاغأاموأفىجذاتتاليالاراالىأكزتهواالئاثءلىتالصوالاطا

جندهورسمبرحمهحمصالبااثتورباوطاعهءدةالملهكتتانهـبوأدلباء4بابهمنأسهعهونادأراتؤمى
رطافترالفقهاواالقضامىارءمةتلأمااليومغدذالخاسلؤراذيأغشرةاكةالقفحصءلىالىوتوجه

لنناهواعاءلهلىافأكزوالهمواأإحالحبهايعودانظرلهمانوحصهمورنفوسوشاينامهمبمازادفىوطبواو
اراالكالنوةمغلاؤسوقطيخدارابىحغوقابطالتالذالقثمايهاأصارصادمالىءلىدتهوالثيعإلء

ثاواث
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اكلدعاهابرغالناسوأعانالحالبصالحناسفاستبثهـرالجعةبعدصأللمنبراعلىئموروقرئالمنوأنثأبذ
وأظهرعطيرةمةميمعأهلىلبلدعلائبننرراكاصحقللماالثيراابئوقالأضالمهونصرةيامهابدوامتعالىالله
بدعشقصحزفالسالماوألقىيخابعدقالهمرقةأشيامنهوصيأدبالثاولذكرقدتغذمظتماعدالطهيهم
واهاجمتاكؤهـيدالهيهالاالبالدبالشامءنماوعارجيعلؤاتوهنواواوربالبوارالالكفاوايقنهأوتاتوثب

يشتىمامجدثانظافينلنىاكلاياالصفاةالففائارةئدمشقأهللوارجمصمأظنهفامجيرالدين
يرضهاوسارفىبامديخةعنها4وعؤتلدينمجيرامنحمصفاخذفرنجالاورةمجامعطرالتعذبماربلفيهتال
خافمشقديهتلؤراكولمامماحهافالوتوفىلنظايهالمدرسةتجاورادارابتنىوامببدافأظلعراقاالىالثصاماعن

عنانغاليهوتقزدواصكندفىضنئاسقتالهمالىوالمبادؤغزوبالدهموعنماليقعدانهوءلمواالفرنج
منغحمهقفاوادؤرالديناميوهوصنأكابرألمنبىااالميرحسانلىافأرسلالجهكاتسليلهبذلواوسملىهباشررابتل
فى3ثيرةتاطاليمنهاورخاولمهؤلبهارافساممنهايتصانهفأص

ووصلارهدلىاروأالعتقالامىعايومأطاقأنالديمجاهدوتدكانوبعألرئيسأاقالالفصل
لئئالتعؤمقروصاوقىكعلىعؤالدارهلىمرخدافلضائبكأاودهمعشقدلىالمسيبايناكمؤيداريهى

لداداصناهحخالفالىوالعددلفسادكارااتعنعربةااالسبابمنفبدامنهواالعالعمرفاتاءن
القوانطعقمسلحقهثمونسيهبهطالدةةخليهرحدىاوكانيةيخهاافسادلىداءكاتماوارشاد

ارهدفىفنلىالؤلاربيعبعرافطنحبهضضىئدزا9يهفوحودمتصلقفيمعقوتهواسقطعليهفرطااركمتال
لحاقماابنفربالظالملغبهمشخليفةاالخباربؤلووردتقاللهسؤاضامنحةراوابهالكهواصتبحزلناس

يناكاليرفارسبانوردالحييرغالووعباسلفاشباولقبوهسنيناهزثالثيوهوصنرقاعيسىهوكأخيم
مصرعنالحبروهوغائباليهكىاتلماكورينعانإلمذاصبناءالمقذكابراالصوهومنارزكبنطالئع
ئهـبفتأهيللالغابهتجمعظبماعرفءباسممزلمالىوداالهدوقصدحضواجمعومىمتوالملكلق
4خيامنجماعةاليهوغزخجعصقالنممالمنأقرباظاوسارمعذلهمااصوماغوحرمهجابهواصهخوا

لصةاهووابنههزكلةتجنهزمأعليهوالؤاعاوأمحابهأفشل4علحملواظاةعدهمىوقءصنغتريهزةفاقرنجالا
ربومنالفرنجىاعهوحصوائألدوفىمالهوحرمه3ووادالرمعبنالعادلامحبيرادكشتلوآسزبنه

السبفذوفعاديهتارسمأشفىووصلوابوالناساىيرهداال3ةلعداومادةشهطشلوالجوحانهـلبئ

الهربحلىأابمصقفمهيممىئتئعةعآصيميقوضنلىفظتآلعرفافاآنزعخصبعهاألوخرااأمنفعظعأش
فيهاهواطرالموتبصموافىظلكمالزالرزياثيافيم

نمرعباسكاسالعوقاتوبرورأبراإفتلصنارعئائمحربىءبيضرآنجلىكامنقدبنمةميرأصاالوذكرا
الناسببحقبضىوضربممماثعوبمذلعلىهانمسخوحشىلنلىرهاسسوءالظافرويخالطهشزلحليفهطيه

طلعظفجتهفاذئسضاالكيرهيابالعطالمتهومواأيهحملهءلىعباسابنافرمعافاحوشبفنوهمحى
هفدطنهماواحدسبانقىوهمايهتعتعينالظاكروكانايخرطتتلحهئىروبهولضفأبوشالهظصداعلىهواك

تسعسنةمحرمسغوذلكففتلوه4عإلخرجوالمجلساقزبهاتلماثمراارنةاصانبفىههابهأهنرتبوارهدلىا
يحعظرزارةاصجلىسونجهحمارللسالمممرصوةالىاءاواجمعباسادارصبمورموونهاثةبعينوأر

فىالستاذابلدفللسالملىلموالناهامالقصروقالابزصامااستدحلوقتوزياتجاالظافرجلوس
فوبهثحارموالنايغيعضلهوقالأينناماندرىورياموالىقالالغاوبئعالوظفماحءايهالجواب

لعهلملنباوامميخرجكلتهاتلىالموالىالادالخإلكهخاسفىثققالالوالروناهوماضالحورفضىلحالا
جيألترومبعدىالظافألبراالفىلمهوالدناعزإلءناواالصشئفىماككوونيةلىالموادفالدوفضى

ل3
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ضىعرهظافرولعلاوكلخرجاهميةوقتلزنتمأالخوتهيقولانعلىفروصزملظااقدفضلوعباس4حىنجايه
لحاظوالداوفيهاموهيطأيهمجلىلىابهدخلغلناساويوطعلعباسخنهفأالصتاذاسنيزجم

خرجولعنقومخدالاعناراكالممريينامنكرصنافرجلعمرااوفاجوسرواقائونحنهنقدابنلت
وطدكضىلمقتولاهزانظرمناارمنىلىلغالمظتنساناتتلفعلىالسيوهـفاذاثعاعةالىاىمجلمجلمىا

غلمريخهذببطنهحداشقواانغقدقتلىهفظلحاانجبربلهوالىآبراالمانةاهذبنسزماهؤالوقال
معأخيهمبناوأواتبقاءيفورصنهالىواسيفبةضروفوأبطهاتحتيوسفالميرارموآخذبرأسكأ3عباس

التىيامالامنأشذليوماااوصقئيالسيفانفنةلخزاالوهماوفافاالفصرصنةدضرهماخزاانصرغانجه
ديوانهنعدفىبنوذكراالهيرأصامةجمغطعهوبمانهسللهاهمايبملفسالوالبنىامىالفارأيتبرتعلى

لجعهرابعثصراصربومهنظراداروروجاجنيبلوماسابغلوماكالثقالهجلثةاأرلعباسكانقال
خبلهذتقذمماراوثارسهم1ءممروعأهل4عإفامدوثةطحهوخيروأرتحةتولالايعر

االلوانهلىاضرالسططانلىااءافضافالوقدمألتدارهبابطاصارالجبحءلىونحجلليفوجالهوبغاله
خوارواركابيهوالحرشديةلمجصارينفقاليدهتحتماللهكاوخمالهبركانءلىأششلهيقالكالمحم
لطغاواباكجكتمنصحرىماوكانمةهتلىيقاالمصريينلىزهوانحاواقعلواتابماكوسييوتملىا

قلىفىونحنكعيرخلقموهـاليهوضولاومنعتهمءنالمصريينوبينبيةظؤقافانهاسذتبهتعالىاطههن

وثماكاثهلتامالخيوليالجيادوالسالحباالمكأئتىوصاالفئلومماعباسالنوالربخسينمانلغ
فئرحاثمتالفزراسابيةاويخؤسينهلذىلفضاءااصافىلمصرلرقامابىمكالخرالقىاكامنرسظ

حتىؤافىأشالنصروجابابمنسصبضجاليهوإطرقمظاحضوالبغالاءيلوالجالنىالممريون
علىيتقؤىبرلمرسفاألفئالثةمننحواالعربحفرهنقداوكانءباسنهبالوؤلىدوالوطباأضلىا

شيقانلهمياماستةئالأشذوماتلو4وامصرخدربابمىظاخرججمةباتءظووهبهمشلفهمواالمصرفي
واحدةصةويحعصالناسنبطخيليمءلىكلرنربركبونئمالليلنصفلىاأحملوفاذافىاإيلبخرالىا

الفرنجاوفيءنيلهالكنفصببننوفنيأخذوتوةمنعةمنهامافايهمرجووتقطعاللحيل
رخ7ىلنهاراىفيايوممئمولحيمالحرببينهمتوداقالياليهالفرنماليغصدهيئطسلوكعتمنهءاشتغاله

وهموانمرفواكهاليهمعؤلهانمظناميوكمووانفصهموالهماحسباءفىوأخذواتاليهجائراغالخيسيوم
ضتلوامومألمتفيلعطئمىراوعابمنالناسملكدواالفرحقمحدالاويومفارسفآمحرمنئالتا
غارالاداوالوأسرواوخزاثنهعباسنساواخنوالقاكثيراراتوهـلبرالانهاوأسرواوسطالاضها

اويهأباالفضلرويلقبالحيرىإديسالمعزبنبهآغالغتوحبنأبهذاهوعباسمحباسقلتوأنمرفوا
هنقدبناهةأسكولوةيهأنقبهولتهداطوزارتهيامتبأالمتهئعالورأبتلفضلابأويمئ

يصوبحيثثالبوأكنىءناداورىااالفضلجودلقدعم
افرلظاقتلفحماللىاسعدالكأأتوهناب

عنهشافقنوأظهرماقايمالبهمنعاكامامنقق
ابقابعمرمنهابأهلوطتهمابتدطورماونديدا

ذائقسولالعفهراالوهلهالعضىياوماالمناربهكاسسقى
هاحضزلمثاظواالموزةهنالماعالمفبينوجمنهروجمعنمصرلمارولههنأماضكدشيلقديوكان

فأخذأهلهدارلىاحمرمهثكلىيدخمنارنعنأصتاخالففاحىأيقنلمغعنهاليخفملنهاضلغهوا
كنالدصزناهوينيعنىصراكناةبواكصئرماعنثطهمطتدلالوقاوالدوأداهلهعتكرمممواللهوا
الكاالىتوانةسبلبهمنمةأصادهمفاطصهنحملجمزعنودوابمدورهمصحرجواؤصهبتالواتهوبا

ربسحاالجاوىروأبرهمميهمداقىنأنيهمفىاطوأنتويكاحمأوالممشماملىديلصاعا



لب991لمخبلى

اوالده4أملحالحاقصداالهوصلطفلهعمروموالرجوحافكاروكانالحسانمحأيهمليهماوأحصئ
بمافملىاتصللهيقوللهفأنفذالممرلنناعنلقصورونفاهنظبهضةولىاصبههنهفألقعرفةال

اينناوالثغروهىكاطتباالموالوأتلدجمئهأءالثذوانفأسؤنةاليلثندتلمثطايسللقادسسولى
بةانقديمبنهورتومايتهورطفاقرءررءورعداكربىوأفاائغبرثبستغألتانفىطوددا
لىشاترارجوحالاةلحيااتاوكماالنةياضالتففنابمرالماثمالعاللاففائاأساتستاظ
يعتنرماااالىأامةعمبأشلمىأهلىنذأددعدهأحسانهفلىءنناالوطاناروالبعدعنأال

الصامافابوخمسونوهمصيرهمانلىارمتعالتاواثتباتلفمامتوفئتسييرأملويسأله
لمخنأمنرهالنحشر6محوناهلهوقاتسييروافياءأواالصالغصوبهراناهلدآضواليتهاصامواال

االهلبمصرمنلههنكانانبرفأتالنوركلجبادوهوئعقابحعرحأبعفىووصهعنهمايمو
دمشقالىيصلواولمفيماالفرنجصباونعلساقبهممرتانبرالمراوانوعلوابطواالصواالوالد

هةقاالصادمشقلىاظهواواحصروالهممنهاطبناراصلىادخاثةاالفرنجاعطاهمصتكوانالبأففسهما
خيرىبالهموموابرتصولتطلمفرققوياللهاضحوالى

طيركاقاالشطوطارتبهاإللمنىالحفمىالذتانالىتماثت
عرورىطريقفىهـىدساهـضتالقاءتصااللهقضىطن

اليلبويخازراأبرءعدناثبيناكااليرمجالوملالترلضرببعاوئ7أبربعلىلظفصك
االيةهوأبنايهذاكظتمجدطعاراوتدحلبفىمنصبهلىداوططأمواظامنعيعقيبلحمشق
وونينأصبراخرقهاكومجدبلتىاائهذرذكرهموسيتيخوتهاوعلىكادعليهاليبهئرالىدؤراوكان
ةيهلهفاماإعضشايسرافىذاقاالشعراهدحه

المجدلمجدماعرفارالفافسملمابعدهذاخبلمنمضىدعؤما
صاضديائنايتكلأنشىاوصافطعفاتءحمتيم
دوالركالوتةواوناونجواىوالندويهناهوالباثرىءيا

ارضديهوفر2نىالحصلهوفىلغنىوعساوفارفىةفاقربه
السعدبألقادرابفىكالضل5مجدبليخغاؤراكاذاوجه

عاؤأرسلوموافهلثميسمقا14الحرهينوولىفليتهبناضلحرعينأميراتوفىالسنههذوصمفىف
صروردالحبرمنناحيةاالولىىجمادئامنوئلىأبوقالذكرهيأقويئلمصياراألىالثماعرايهالاليئ
عيهاتفوينءكالتناهلهاعديهتنسىعلىالىوصطتصقليةمنالفرنجبمرامىفزواعذةأنه

المجرمفائهـسبعادهنكانغنكبعدهامفراووشكيامأبعدثالنةلغناغتيوطونهبتوسبتوأستوقتلت
وردانينرههدناثكرقظوهالخبرالصيهذادانهاحالمدورءوضاقتواختفىسمومنالحادئةومد
ظهواهضاضيهذوكاقالطرسوسىدبناعبالرعدبنمنصوأبىجمتنخراكعاضىاةبوطحلبحةحهنا

الرريمإلمالفااحلبعالائوتمرفهنفذأمرهوقدفدووامنغريببهيلموهنهووكدارهفىةطاهرهؤوص
احمداعتزالنعناعتزلارتفاصاغبهأشاحسناتوفراروأءئ
شفىنفهـطساالثيرانذكرابنوايهانحاكنهبعلبكيننرراكففيهاتسنهوخاخسينلخاتحشهئم

اكاشنعتشتىديرادينتىءالمصاحبعحضيخولبصبعلبئمثنالبقاىضاككانلرظوخسشاثحسين
لوطلمجاظكهاواصتولىهفعمارلىامهالحالظطفالفرنجعنمحاصركالعربهالينطنتزروللبها
طوتليقنابطبئظدقليمالنررالبفالنايوبجممفاتعلدمثقينلؤراكفغلماقىأبابن
لعةمناجمتاكسفمدمثقأصاحبيرافينذكرارقدالمؤزخينبعقورأيتقالابههوأت
صبطبثمواممترللىضجاصثقدبةنرراالءيهلهضاكاليقالرالتذلبلدءولىائ4و



روفنبن0011لب

اليهقيخهالردنظررهاثفامظلالثفهاوسيرهقطاطاطعهظيندوناكمعالدجمتأخيمشمفىاصلديطاسداولوسط
ثنيهتيناكصالحنودتوفىاندافىالهاولمسةنساطحنسيائصشئضنالتوراهءوالو

ماتنهايقولفكيفينلدامالحياماخيهافىايئغىاالدولةسظمشااهوالملىنئاؤؤوظمهنا
وقدرأيتفهذاقريباديصالحقبلىقمشبداشنكيةولىلونهوأمادمثقضنكيهيناكصالحفىانقبل

ىشاذبئبهوهصبئدازرأرممهدافىوهقبدمتتبملث4يهفوقال4العرديوانئرأتةممايؤكده
لبلدازاروقدااكقالسحنلحسداوافهلدررسادلثزظ

االسدفابرجساكاعاتحلعهثارذافالصبوا
هي3الناولىياللاصالحئلظ

دطاصةواوبةالعةبهفرهاذلؤبلؤبواءناماكوعىا

فسادلملصالحاىكوالصالحالفصاللماكانلئ
أيضانيهوله

مقالىثىنالمافالثمايالمورولد
لجالابرواربيوصفالنبىوحمىياوا

لارطىطحألدامةدءوهـالصلدىأطعمةفذاك
ضهواجلالحللىاراوقىكهياماغأفيهمظظوالديواندمحشقنحنكيةارجمأألخمولىوطتابىابنقاق
قلتخادمشقبهوطيفوحاقالحيتههمامجمآوأخذابنهـفذلؤراظهامسالميوانأبىاصاحبويينينهجرت
بقؤ4يتهحلتىلىراشط3وصدتفىفالثباسىاذكرلذىعواهذاآمحاابئ

ملعاديمثىحالةقاملماقامبنلمساكاب
يفوقوكانحهشممفروالئيفارتالىفصهواصشلحقهوأيهتذاالحعارريهتاواتتخصقىبنأبىاقالغ

انحتصهباالعالعسهكرهيدؤرالىلونرالأبرقالءةببالهبينلددؤواوكاناليفالعبجميعاالناس
وحصوخهاقالعهامنتةخالةالهاواوصافيجهفىالشءالنشاننمسعؤلمألقابنبالمفاةلمحىارسالن

ونحروانخنداوالدالدبةأرطمشتغذينوالتوءوتوأتواءذردرنخماقأرسلممتاوكانواالعانبالسيف
اهذعليهظمىبالدهئيخهدؤراكمنكانماوعرفأرسالنعادقلبشعبانظاصائبافكانتفاوخةعليهم

فاددارءيدوالقدلبواالنتبةبالموراسلهوالحهرنهااواالموادعةنمعمابينهعااالهيءاشإشحه
قدمفلىااحلبكتءددؤرالىوعادالحالمذنهمامسزاعلىلاالميقىولمقالهـااالعتذارصيؤراكيهت
بلسانلمجريتكعونمنرجازاجاعهفاختارلمجرابآشغالسبصالبأسشدلدمقذمرىااالسولفالعرلى
وادكاءننالمااكأفمجروأقلعولبةالسطاالمراغبنهـةعذمبمونهضنيابهموألبسهمالفرنج

يهابريرةورميهورةصفباندكرلهعوروقدخاضمدبغواوتعزفارومالبرالمعررفةالمساوا
عظدكالوعاحمرذغايامثالفهارأفاموتهطعلىتولىوافبهامنوخلوطكهاعليهامفزرارمالرطلكثير

وردأصلسنة51ذكقلتصرىالوالغناغعالمحممروانهبووأسضتلفرعنجاججمراكبلمجرفظفرافا
اجديدساجبابهةلمتىابئاابءلى3ران5بأمراشبنةاسمأميرالحرءينلىالمقتفىوهوايغدادلخليفةا

لبابابخثسيراليهو4لنضالعاليماباباطيةلحرصيةميراخذايأبذهبوانرطلىفمةذخئبهجيعقدالبس
انلحرهينألنىاميراالثماعروطارةعاالضيهظوفرظوتهدفببمفدفنتابوتالمجعامجزدعديمأ
مهمئوعدتيدلهزاتكورمملفعئراوزصهاخسةومبلغنالالبابغاأخنطمنالتىلفضةايعلها

صمرضىالىعنهلراووالزهنىالميرالحرميهئمانهافدضتمالموئتوجىينوحدىاازصفرسنة
عمثلىطمجعمروالثحامخدجناهابجنايةنيقبسبامى

وصنكرقىظعتطرممرزواليرنجهاطابننالوخاثوخعمينحلانهظششم



ادوثعبن01اأضبا

مننجتجتفالمممينوأحصهافعفورالحصئامئاهنعومماهلهاعلىأوضيقنطاكيةامنباثعربحلب
اليهملمأرسرأيهلىاونيرالفرشياطينضيطانممنبالحمنوكانحهلمهوهساروبعدمهاوقرب

ويشعيرعليهعلعةاالعدرووالعددوحصانةشمبماعندبحنهواكلحصئافظلررنءلىقاواغمميعزفهمقو
عليهاثتناحاأطقحاهنهضظغأنفسكمرانوكيرهارموأخنمانرمموهانلهموقالللقاءاوقىكلمطاولةدا

مناصمفهلىااليبهممأنفأيرمحصههنطيعطوهانعلىالدنجلؤراسلىاعليبررااشاربهخلواط
هنيروقدالشدهفوذكرابياناءنمنخيدالشعراضىبهولفاصايةثوفىوعأمفصالحهذفهلىافأجابرهواليها

هذهانيرطونهاواةالغزاغيرهلهعرفىاكاهدصنيرقاليهتاكأبمونامافاينوأركانسنةيرتوتبئااقصبتى
رمطةكرالعودعنبانيهيويمدحهمنروفالبنايوانتفىوقدقرأتةاكغرهنهةلخزاا

دطاالجهعزصثاقلقحالمةممدادهضالعلىشاثركمافوق

لهاوعاداباةالثمىسادقاءاءاعلىضربنهم
الحمسادبهاعزفتهافضلوحعادهلهخطبتافتآ

السنادألظدوانجليلندالخصماوسمليلاكقام
ميادوحهاالميرج81فروحهاالبالدولتككزهرت

ادوالهشيممينجمفالبرضىقروءممابالعدلأحياريع
صهادحاكفىاالواننوميتهدجنااالئمالشفا
صادفاضىخزمئهكيداواحصدوااقالنهزرعؤدى111واذ

اطوادنهاوكاالمالجنمتوضهافوقأنبالمقربات
قياداندىواؤربرظصفورهاةالوصومنتداث
دوهالهفابواسهلفالحزنياماأربتذااص

وقادنيربدربحرجئهلقعهافادجنهالنواظرجمكا
إساءدلهاافوقالهمحزاعديالؤرهتدينألب

ألمجادعودهتنقفحتىالقنابميادهمازك

ستعداداوالبهبراحعدددشنهكمحزتأرذهـيبقلم
االعوادخفباحماحمدتدءقحلمايقطالمنايران

دمعاربئالمراالىآفاذدىالطامنكجمتولش

الفهاالدظباصابممشضرصجيهنتيمشهدلىطبملماف
أوكادواشكيدهمموابرأطىاردوعقعايظوأظاط

صادوالمصادرمصحاحرطذلةتبرنىدرش11ورجا

الحدلدحدادئتناسبضطجرسفأخرسفثعاليه
اددونءلةأحداالصنوبالقناهنضربتدواو

ادهامنهابدكأنواااذناومنحابفىيركزن
رعادىةالشركجميمنهدتبأزعازعاءصفتإايامن

ادميليهافواناهمعؤاوصاوواطووكجمبالفو
فؤادلفملىعئمنهمفأفامخافقافوقكورأواواءالنمر

أدتاالعارصقذاكوأبر5الرباالسيلبنسفانمنمني
زنادالثهابذاكلهاناهـالنايغيدالشصكاسفهاوان



ادرضشيناده30تاب

الوالداشفعحىطيااثماسكماهنبااالاليخفع
عتطافراالفدادالوورجاويقيدخوفها

اميغولواماكعنطءماثلملحكميدةاولهارمطبالنصريومليهنيهوظ
باالساىدكبصضاساوالذبالمعاقلمعالىامنحظيت

المساىالىخلمركابحيدالمراخالىطشىيناءص

القساىيالصكسلدلىالعياءالىداكا

اقامةهذاهىاشعرتاذادىاالطقمالمضأبرك
الثآممممنواطالبهكنىوقدتالعراقزكاعرق
الحيامممدأبتنئلفألحااعلىخومكأقالبوجدك

اذانخرالمنافربالعظامعظامااباءففترتت
الختامالعزذارئوروحداتءوضناوالنواظزمعب

نظامفاةالمنصأنابورمفصالتهـكارهـصماأ
مامواعهنىبينبحاةبالياهصبمكىك

مالعددتفىوفاةاأيادىورهنرتأيمع
حسامكالضااكفزاللكألفلساطهلضفأ

ملدطاغاولوقدجمدااحمطتخاللمحاطواذهلنا

بدراقامارتدىفاالاأمبباياظضقلاالمتهل
لمالمامةمالءعنغروبفسةالعلياهالىبههـيص

المدامالىلوك11اذاطربدامهـضرب4يرحماوخى

االوامغانفعنانسعةجبالنهملالعوااللهش
عقاماءدتءنبهاوصعقيمأهلنهـتسادفم
اماعيرهنتحتوحتطثوالأنوارعالتجآلب
والمقاممزمششمقامحاأرهكأطبطةكنتمغا

رامأبرمءنتابارهـجمنارعرصرصهم
حاموقدتقاعىوقامراعوقدتخاءسصوكت

طامبنالتثتورمنمالىهنصجبتذرحارريلفاسدى
القوأملعزبزالقؤمهاوكانفيءينااخلت
لسهامبملمصمابمسرامجرشاراكمارموفى

السالممنوطثتمازفصاثغسالمالالفلوقدث
هاممنغلىاالرصقبانوغزواهفوامدعينأكذب

حاىالبلالنورالمببئعنصىحااكهذابعارعاالأولى
تهاىالااليلضيافىصموالاظلصبهلوهىاقراعن
هشاموىسفسحمعيروا8نيهضليمناللاهوا

ألمناماضغاثموخمنبهكاالهابعمزالقاغ
رجاماغهتؤثوالةأطحقصلنئرأيننجورا
والنعأملفوارسالاببنتوتصاحتىالسألماتجبةوطالت
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االعلىالطباقأصألهكأوهلفظ5السطابق
رهاماجمةلراوقبلسجتينبنامهاقذجرى
ىالتتشمناالهنوىصكيثمالضشوكان

مرنطآلطأمنثيدتتا8بنامارأشخضاجئت
زمامارمازجمالبهكبتجزافتهإخعتااطاعئ

الشماىدرجينهاوفاضلالساىااتفقياربماأال
منحامةصياموليكا4فستغواتانشرظجنى
لحامفطعانكاتدشواشسوتةالفئهقىث

منمفرلعئرشبعواواافىعسصبعفىحلجحيةنالىيئلوناجهيعلىأبورشاقالفصل
ألالفرنجالحلبىربظفرعسيالمبثطريقهفىدوطعمفمادواحابكالافىمبببهأنجبرالةتعندانتهاء

فاوطيغبايلمذكافرنجالاهنرزسفرةتوالمبثرعذعاشهووحلطمعةهغجماوخعلرممحلىطينلمغسلا
واصتقزتعالهاوتغقدأحؤصالمابعدكليبحليوارمنانبعنهى3يامفىدمشقلىافيوعادؤراكلظدمشق

الموادعةلفزرشؤالوفىينهماكاشحلازاواححغؤحودمهـورادلمطارسوفيبنهارأدعةا

أفاليخلرةظمندمئقمهيآ4وحملاطعهالمقأوانأولهاشعبان4اكاهسنةةننءذةالاالملوينبنهادنةوالمه
كدرالمجةذىالعثمراآلضمئوئفالةالمشثيقوالموااليهانهالحدتأصببذألثالمواصفةكتبتريةمو

مئههرونؤاكاسبهغرعنوصمجكملنةاواالموادعةسنفزساكانولعضواماالؤنج
فالصوعواملرعيهوايةلحصياخيولجشاراتجمامنوقالتجعانياسلمجاورقا1موااكحنةفالاوصهضوا
بهارادكاونارالىاجةفيذصصىالىميراكالالثئلفالحينواوالعربلحالبناثىومواالضياح

منهعرضهأفقرواواوماوجدجميعقواتاواهـصةةاتيزوايرفااتمجفظوئنووعإلندلمستفزانةلهدالىا
لصفوورالةالوالهمقاةلماشولىحاكهفىعادلللهوامنيزفرشاسظامحطوادوعاموغرهشكانهنصروا

روسبهأظاحماعيلعودبنالقاضىأبوالفغنوئوفيهاازيةالنةحوادثقماستيأذعلىزاالصات
سعرهفرجلعليرمننىوأةلحرورابذادالايخرهنلهمياطرأملهالمصريةالحضرةأشاءاالكالص
لصالةضاقى2صاليهبركانض

لهمزوارعدةائاكثؤعنديخاةربقىاوفا
حزعلىلىكاصيهةميفىبرسبعبىحت

فكأبزوو
بنهدوكبالهفبالورالماسفدصد

الجراالسودفيهأوذابدهإالافيهفدحلصأنما
ركانعليهالغاضلاثمنغلمنرهوأحدالبالكتبنوجميعذالبيرالكانيعظماضالفاالقاضىانبلغنىر
لالفاضلعمرطعايراالامزلهبمصروهنمترلهدساعهامنالفابهولهامنمالباداقتباساهنتححئال

فىالسنههذمناالؤلربغنانثالالءاشاتافايوموالثعرقالءفإباالبةالتىفبينئومجاريه
ضديخاممياضىانالىصدنثأصبباكهلطرياحسئوكانائلحايئحدالمروفنأبنيانارأهدأبرابلفعيها

رالحغيرالمجاالبابمةسويربقبزأعندخروجلهوكاتالعربنمغةوالمطالعةدبلىوايامحباللمضيغا
السنةوقىوسنظتعليهننبنواالمتاشيهألمفمهرثمنكثرةيوماششهامرفىالمثهدمنابةلقبورا
تخبلماثلةفتفدلةهاواالولاجمخالبيعوالعثرنىلبااليلةيلىفابولظلثامرإلنلبماالغرتبعلط

ينوالعئرالحاصرليهوفىاتصعحيبحيثأحصبندوخهنبعفطائالث4اج3لياوبىلفاراوبعدهامنلهاذ
آمياضعبانهداوحماحلببةناالخبارساخزدتواصلتوارطناأؤلئطمغالناسزالحاةل2رلزتمنهإء
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ومابعبنالرمنهاتقديرادهعدلذىأحصىاوبهرانلمبابهةاالزالزليبهذءافامنأبراجبرجنهداموالثيرة
رفاخرالآزلزلةفتواهربعينهالئمنلعئصرينسءواطاولىايةررراواالعطيةالماضفيالتفىتذمئلعرف

وقتوأخرىزالزلالثرمضاتوفىثالتوئالثةؤالوءتصزرلةطثهررهضانوفىأوخرهفئصيةئايلياو
قطبعامأهائالزلزلةفانرصفزوفادلةيلكااافتمىاالقلىلرؤعتلنياماتئدأيقظهاوأخرىسلظا

شريلوالثلباالةلياوفايؤدبكلىاداليوماوثخرهاواولهادأزرتمايليهاائاةللياوخرىلصباحأاوعند
زالزلهبعأردجاىلذاومواوفارهعثوصادسسابعهوفىنقذمعمظملنرلهمساثافوتصنولة
بهمبرأةتايهاؤذااتوالىطءنلهأيهاماضافوضمواقدءثتعالىءتاللهودذحهنهفيوالعفالئاكأوليلة

يزرفانشوأطلنهااامءواكدؤيهاالقدشلصبميةرمنناخباالاوررتلكئوالشطدافأللهمورحمته
رباهلهامخهاخوفاءلىهـةرطابنيروأءاكالعددالهنهمقحلحنهسكانهدممساكفااد3فيرءن

أعللهوااهرةالباالدرهذهمنفيحدثهاعرفقاائةاللهلاالعباوأقانتكناتف5حماوأتاحهمواار
لجةكذافاخرىلألطوزلزلةءظيئفتفرواعهبرالحلهفنىوكائةسينواثنتينسنةدخلتغ

هنوالعشرينلحناصاليلىوفىلزالزلدائيرهذظمتابهاشامابارمنالالتوتوادهابفواليوملعثصربئا
تواهاآلخرةدىبمبعراليلةوسثهـواتةوالتقرجتهاهـليباناساونيإحزالزلرافتوااالولىجادى

اكذملقة3واأزجمحأأثيراحابفكأتأرالزلاهذهـبأنلطملثاقيتذاارهـالافتدوشان9ز
انوالزالزلرووممهمنفيكانماوهدتوافاهيةحادكفرطابيهاوةهوافصعوهدمتحمض
متاودتعذمايخارمثلمةعظزلزلةممشقنيفتواراانبرابىعروئهوال5أئيراارالزل5قيهاهذاشت

كرةخصوافىواوأشتنزوافقاوروالىاالمىبواروهـمعحهمومنازلهملناسءلىانةاحتىضافافار
منرةخابقدىسغلحالافىيهازلزلةمحستفىواغدتةاطزصىثراكالثمئا5حلجااهنذصوؤت
ولةمهـزرلةرجبفاعنابةليووئآخرشرلةزلزلةوسطهاذكولمزرإلتراليوماليلىئأترلحذالث3صكا

والجةحدالاوليلىالىليلىؤخاكذتئافاجمعاالجاعندئانيةطعفففىطوتألسالأزمحت
موسااويرعبساعهيىطالمحالناحيةارمناالخهووردتاالثرحدولاثارذتابونتالا

الوالنمصوالطالطةواانولشيوخاهامىاأهـعلىطزهـثررهاومناوسهوظعتها5حماتانهدهيثبذكر
الو7برخكاناالاكاصمإضروأتاشيزرفاتيرملياللفاادانهمعثلمثهـةيربامنيروابلعددارهم
ضارنكاقيرعالدساالمنقدومنتبعهكربنلعطاأبولةبنالحهاتاجواعلىدماورفانهالمثمهحصنهاماوأ
ررءت6حابالظعتهاوأتاوتلفت3صاكغهطراوتلغتظاهرهاذلىامنهاخلغوااتقدلؤاكاطانأهاصاسأ

روصنامنلمحغالهاورنامفاواوماةةساواضطابولبلداهراامهاااأوخرجطدورءض
العبادوالبالدرركلدووااورهاوطالرجبةيةناالىبهااتملوماةلبةواهـصلفتلةرجبيللىاادلوالى
قالنائسنأئوتدنظأفظعالخطبنلشهورأطفهوالىتعاللها

اءاهـرباضاءبدئاتطزالزلروعتنا
اءلقفابسؤهلكتأهألأةوشيزرحمنستهد

بناءاوثعاتوراوثةموناويرةلردا

عدهابادعاءالدمعأجرتالبهاعيونوازامارنت
ءبالمصىحبادسابقأصءاللهمنماضىاذا

ذكاوحسنفطنهلهنكاومنفييبابئلمب
بلوخطهوعامنعيسالعبىصصاباوقىاه

والسفهاءلجهالامعالعن4ونعالىاكهقجلرب
قال
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منفلواوأهولهاسلناسازالحارجبسلعثصرينواحلتااينالالةليفىلرلزلةافتهمواظاقمثدلاهـوأمماقال
فةخاخرىإملذكفتوواممهمأنةىعلخوفالبنيانامنليةلخااكناالوامعلجاالىاقفةااكنوامنازلهم
وجمونيسبمنالجزعالحوفعلىيامأليالراءوأدامواعذةوا6يئلبمص1هرهظالىسطلتاوخرجدالبا
زلزلةفتدثوارمضانمنرينوالعئبعاراوفاالقاملعغوعخواصهماللطففىم4وراؤلقهمضالىاخبونو

الخبارافففهاوواارالزلالبعمنبألدالشامعلىمماقدبرىموحممئعؤوازمجضالناسغمتروعت
أهكانتاروااءلعدداادورهاوجدرانهامنهائلقغلقألتفيهاطءتلزلةارهذهبأنحلبحيةنفا
فىصكحيرةياطفيهلامفحهادواليهااتاتجئبيوتهـفيهاءعكانعادمتفاكيرهاواغاهـمماكانتاعظم
لهمنانفسلمزجمةاصفةلرعيدالقااواتعلىاتوفىتلفاتيتبعهاجماتتةلهائاارجفاتهنفرةواعذةيوم
لةهازرلةفتواشؤاللعاشرهالسبتاليالكانطفنغيرهـصخفأليةمتوااتردوظألذالثواالهسما

طغدوئلقعدةاذىالعاضرمنفاليلىوكذامةخاشهامزةوتالمائتوأقلهخرهأزبتئماءالعابعدصالة
ابهاالجاءوااللىاهولهاننفرالناسزالزلاأصنهوالعشرينمسلخاواينسلعثواالثالثلةوزالزل

دةالةذىانسالخالجعهيوموفىلىتعاللهالىاوالتفزحعالدوايمواآليلبالتالكبيروالواوفهاغثا
ثدلدزرلةبالشامكانسينواثفتينسنةاالثيرثابنوقالالناسلهازجوااالرمقلهارجفتزرلةفتوا
ثرةباخهماخرباشبزرفاوحصنحاهبمديهأشذهاوكانلعباداهدكتواءإلدابتخرابعةمتتاعةعظرجفاتاتذ
للهااالصيهمااللقاطنلهدمامختياوهلكلبالدوالقرااهنوغيرهاتئواباريهتاماجاورهاكمنكذ
تىالواالبالدوضظحدينعنورايناااعلىلىءتتعاللهااتووالوالهالحورواالصماراذمتولىتعا

لمكتمهارقفاذصانهجماهسيناورضىانلهلكلالزةصولقدبلغنىقالئالوالبغيرحصارفرنجالاطدخله
لهصبىكانعنيأتأحديسألفلملمعماقالميهبمبياناعلىضبالموروسقطابتررلهقأخراتنجالمهم
أهلكتئاالزالنقدوقالشدنجاتميبناساتلدولهامؤلدللفاالميرااديوانوذسأتقاتا5ءتئ

الخلقمنلكهـبهاصوهلككائةوشونهسينحدىاسنةرللهؤهافاضهرااداوكانثاماأهلهنحمعيرا
البالدشعاهدنالنالىالزالزلواوبالمذاكضاهـقالشهالفآعثمرةمننحواوكان

حالماااليقينننانظوالمعادوأصصالموتنمناعن
مانامنينامواتيقظأىرالزلاهذىار

يضاأليوقا

ربقلمقاطفىوخواذالتإلموععنفلونالكلكاا
لطريقاوضللسارىراطةلغفواكللثاهذاعلىام
يستغيقؤاخلىبهبالررمقاهذىلزالرلاصتهـاا

لزالزلاذهالئالخشابباالعلوهاكواخفاأوروالترهةابعداسالضايضاوقدسكنالزالزلوقال
الهاالوالعطبفحالزالزلاهذىمنعادكار3راحميناارحمما

يضطرباالنفاسمعمجرركاب3خثحتىبهمأرضهمتاجت
يرتقبلماضيناادلمفلمصرحونصفهموافيهاممةف

خشباورلسقفهفهكافيركواخربالمنازلااتشيدمنتعؤضوا
دالهربأكلطمالفيهاوهمئلتقدأسفنأنها

منهاةدشيزؤمجعنرالزلباهلكوايناأهرقوقال
اناحدمثنىمزروالهالكمفاقوىاوتاستدرجاها

فيهممحزاوهانادأحمدالخطىمبرءقسبامبرمحنهمفكنت
أهالوجيراناوكأرقوااظضدوافمقبلىورىباواقندى
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ذعاناااالذقانمحلىالحروارموسطياالمناشيتلالكئ
يفاناالموتطؤوسسعتهميا3قارعةاالمنجأكمو
نافاااماشكاقاركهوامعرواجاطوفجيعاصتواها
الفاورثةناببظةاعلىبرواهـمعثمنهمعززعلىا
ناوسواصبراخحهألبابعدفقدهممنهركايزكلم

الاثمغاللهواالصانرعاشماتأسحدنالقارارأوففلى
تييانارماطفيوضععفمنجفمنصنمالموتيزكلم

وممراناعاراباهالةفطحبافوائادواجيعاوطبادوا
اسهنقبلكالؤابهاكؤاكقصووهمأمستخبورهمهن
رانامملقوافىخلتنىلرنهمذادئذاقنئمعحركاظالرالوج
ناحيرالعلبالكسيرااحييتمازلرالابحدهرماكالتتىال

نااوكوفاباوضصغممواللمتصاصنيدالامعتمرىأخضحلى
ازهانااالقرانبأسانجاثرهوالرهبتصبهغاجميملم
وخرصانااسوارهابيضامنيعةجعلوامتشميزرهنهماضرتان
فااساثاوخفاهدتلشابهاوهمهدكمفلوشاحوهاهم

رهبافالمااوفاخيثامغيثاورىأصداويومفدىاشاثها
وتسنأنامخاواةواقأروفىآدصدىوضوممىسنوألى
فجالالرإلاالىوخلفونىلموارانهمعنهمسةلايطب

مفاعن3هاليدهةيعزخحيدرزيلثالصاعكأقيهاكتب
والبعيدالقريبذعياففياليغحبىاثخصكباب
اليغيبماليئنهفكأغانشامالاخالىا

الغصوبقىذانبدمغاوالمقرإاالمأمضبتتا
لبيبفيهاليقيمبانقصمحغوفهآهالثامكر
وخطوبنىالزلطكيحليالبالحرعنهصبهلتان

طروبالجؤوالييماررعغنىعشيهرضهارقصت
جنوبوهابرمىلتهاثهالذأصااانهيصوتثنت

كلبفهاصطءفاتو4هنأمالناغوبال
قطوبفامؤبوالسنضاحكشاهتاالبرقهوأرى
أيضاتذربرللمكابابهلذوبانهذكروا

لؤبااالفمورفىراللهأبذنبأمابقات
بوهنحطىانهاهـىاهـيمهامثلنظواظنىان
نصباسالمهـوهاللألعداخرتصاحةألنهذاان

وانحبوبالمحجوجفهواللهاشرصولقبلارصمنزل
الصليبمحهانألحوسالمجررواتالحنازوسطهشءلت
منسوباتنحرواشالءيرمقلمادج2يم
بفيهابسظياحاتأةوتيارمننضمىصلىه

7سوبلعمدونرمنسوالتهمازانراثبارشكصيصم
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مصدباالهممفومربمالنساسعنعبالاللناسأ
ضروبلحادئاتبرواينامجدقومكماأحتسمساا
لكعوباوتقمفامملرروحهيوالتهنايمسرقاكذاك

موعوفابهيدهذاوكالمولىاممعبيدظيوبايوسفنجاادينصالحاولىاكانلعرقهافريوانوقزث
لةالعرفعالأكلىاكلبمتافاقسوىبأسهاصنةلمدافوضتلةارريومحمابمديخةتئالقلبا

ممامكلبلغعبيدآالنداليرربالحلقى
ارنر4ناللهلثا4لمانضاجمهبئعله

وصالكتربعينوأخمسنةلقعدةاذىفثقبلموحنهاعىثيرخهزىلراالحساصتبطأبوقراتيعحق
فيهالعاكاملىاتهللهالثرنألوأذحمرهضىعنهانحومماحكلعظيهزالزل

لهاحوابعلبئلتضداحيةلىنافيالؤراك4توبقاليعاعئرراثفهنايعلىأبوريناقألفصل9
وخاالكالاتلكعلىلمالعينلفرنجااغارةباوحماحميةنناخبارالالتوتوالهافصوتقريراصا

ثاليالهىلماميرأميرانلدشناصرابأنالماءالمنصوربراسالابثرمنورداالؤلأرسعرعهسظ
سوىرسفاوعلتهمشائةتيهمافالبتهماسحلتقوياسحبةنالىاددلافزواسرلةضوا3قداانهمنجلفرا

ضعاىفالينوقدبمؤفأحمألكانجهامنالهممنكانوقدضجنياسبالىاولارئلفأدكمارجالة
اسيىانعزعلىللهاالكناءدشلموظهرعليالمجالياتررئئناوريهملمسلرنوازرغاذاالقىاضعانحمتآهن
خيرلهماطيزمنادىافىلسيروحوأوشلوبيموحرقتيلفيبأجحمرواوصالقليلاالامنهمغلممجيث
جبللىوفنناالمنثهمضرعاسيوتااومحقتمجدكزةالممامقتالروصوموأسراهـلهمواوأموسال
2دكادابئلمتوموطيفدهشقلىداوالعدعتلىارؤسوالسىاوطتوالهملمضائناسث

ؤتيفالبرامعنماابفحربسكينطخيلمتاسأصعاعهثابهابعلبلىالديندؤرانفدوايؤاشوراوكان
يهينملمافرمنقدظنهوانيمالانصثايهءنيراابمدداتجاحبايناكمنأسدتالنالباثرىاورودالةخهذا

ووصالصدقالظفروابهمىنهمنبماتوصشطمانهزتلالشميةمننامفىءحاقاهـرتظفرةوابسرية
بنراالتجوايرواللجمصيرواردالعدافاهادوهلهمبطارانيمثامنضذىلعسيافابعلبكلىاارين

زجائدءشقؤرالديتوقدمنياباعلىتداءبالترولالوالينلتدويخهاعلىضدبالدالماثوتقزرتالحال
كلتبحهلمجاهديئواةالنزافىبدهثقنداباوأميوجهوقييامايسيرةيقيمأيثالعسصلىاوغيمهاالحروبالت3

وفااالترليبيعنمالغشهررالسبتابوموخرجخلقكثيرلمتدبنبنواوفيةاءواوالفةوالمطوعةالحداثامن
طاشمنبدثىسقطوالحرنماتباممايقتهلهاواسباعكوبنلؤراولشالضعقيايعرصابع
سكانافىهونينحيةاينسداصصألمبثرمئبرروعالمالابةجنكاهربانياسلمنصوربظااالعممص

ىاتباعهمرظمائةعلىفئلدالهمبطوامقذميهممنأعيانيةخهضواشالىقعاللهخنمفرنجالاوالعربجأت
ةأطبقؤفراثطالىوثبوالإللليوثمفادافائاوفوانهميولملةفىبأنهمنمماهظلوريهطالمألبهس

ضضاالخيولهنوعددهمالفتلىوووصاالسىصووصطتالاالهنهمسبقرالسإلولمواالسربالقتل
تدةابةلموهاوتالهذهلمذكورقالااليوملىتاينالثايؤمفيههوطيفدمثمقلىااتلقنطارطوارقواو

إعلىيفغجاسباصريخةختتاحلمذكورروكراتلواللىياءاكيومئسانياسلمحووسىاالمعتمصيلطاشمنصقوط
ومولمنغوباالبرطيقورفيهالناطالقواالنقصهمالمذكورعندتناالمالنأيوممنعاتإحساىأر

للهاجمشميثةحذهموانأبهارهمماضوالظعةالىاننلمخهزاواهـاوخمطيخهمنلسيغماتتلاورلفبلربا
لهنفرىاستنقاذاعلىعازمينهقامنخمعواالفربمانبعلتلكقوألنوصلهههيعقهوااليطئخالى
لالسؤفؤئوبالرواوالهالكرقدأضزواعلىياسبانهةبةلمحصورينابهطمناهعهوهننياسبما

وصلفىلمافيهواورضرططلىفلىمجبغلملينواحوتهوهاطعةامنيهمبىمافىاونبوانالايلنوراك



رلحمم01تاب

بانياسعلىلنازلاينالسصيففلةعنعلىحينابخبلمنقاحيةراجلطالفارسهنئأالفرنجء
ضلصواليهاواامجيسرصلواعهااللظحاصهليااكمفتالهااعلنعرالطريئاكلىزوالنارهالحط

لابعدضابهاظغايئصؤمنعارسبانياكضاخرابسوهاوهنازلاهصراماعموحجمامنكان
زرالعادلالماالاالعالبهأنخنإلنورىالمدسيمنبيمتاالطعارباشطتاالءلىجالوفالمنع

المنصورمحساكرهئفنموبانياسطبرقيينباالااالفرنجءلىفرةالعانلمإعرفكأسأعزاللهبئلىا
سالحاابلبسوالرباظلتهمدافيانهراهدراوثماونرخياوهممضارةلسيزلمافااتولربفىاكواالامن
البطالاكرجلتسعهلميندؤرادلخاالمحةقىجاغألقيخحندامحلىوحملوانرتاربعنترتواواركوبوا

يخااعلىنصرهاللهفأشللحاملبواروااههموقدامادبهمقىرلتحتىارماحوخرصانوكمجمالهانموار
نلنفروةمنهمءيرعئرةلفاتادكاصرنمدالكلوهملةالرلسيوفاواصتأصاتالوأءساىانهمهـةوامنءبرخ

منايرجلينأحدوووممهالمالسىكرايصدمنبرولملهيعرفولمالقملىجمألفىانهيلوةفيهمللهاتلمؤيههم
شهيدامثاباهنهعاضىوصيعرفليبخركرواالاللهرحمةالىعخدحضوراجلهوقتلالمذصورياالبطال

ناثواعهمكرامومددخيوفملعساكرمنلمحاالدتألتأوااالكفرةمنضعانوقتألرلعةماأقهرجورامأ
االصرىاعزيراووطتونصرامببضوكانالمئهورهالكابجمطراكلنيستهميدالممثوءضاأرهـما

مياتراهنصارايةومعهـابطالهميخاءنفارجلدزسبىاعلىصوالةخيوماالحدتالىيومدسثمقالىانقتلىورئرس
فرسعلى3عواالممادصواقلطلماةووالمنهموالمقتمونبشمعرهاعدةجلودرؤصهموفهاهنضشوره
لحاقااالبلدمىأميلوخرجحبلزلىوأقلوابعهوارثال4صلةيةوارطمراورتةوافئيهررراوعليه
يينافةذكربمشالىاللهممانمىلمايشماهدونهلصبياناءواوالؤانوافيعدلمنآنشميوخلهنمىالمجالذى
ربهمخاءعلىواكدونمالمراىمعنالمحاىورالدينواوعاءاالىتيهراللهثرواوأيناساالازهـءن
لمعنىااذأساتخنفافونجظم4اتلمحضهوا

بهاءافاغايهالحسنكاولقميوصاماراياذكالتف
لبالوالقاءاالسوابهعلتهمحينلفرنجايوممثل
طءوءعغوذلينهـبمموارسثالهآهلىياغوبرا

جماءوالحروبامصافئريبةذوهـبعدمحزلهم
شعولرةاالظشنعنددىلمظااهالكاهكذمكذ

دادادعباحهمعمباالوالجشاركانأخذشوم
رفاءاكيدهامجسئبعدتألسلصالحاهدنقضوا

واعتدامادمجزءنمزمعاكانلمبيمقواظ
االمضحذتفوقهبمواصق4شتاتهنكلهماتهالحمى

وحزاءالشكورضرالجزاوأسرانحفورءزفي
اءاتواصلصعداغومخرحمدالعبادورب

وخسينيئاثنتستةطىأبابنوقاللموفقوايناقلكهاوتدويخهاواللهمدأعالهمةلىيزراكوثرعقال
وقعفأكحفاكرالهماغضيهطدنالظبنوراواتصللعيثاضلواوأكرواوأرجاهلجدحممىعلىالغرنجغارتا

هنالمحافئاضهاصارحتىأشذححرهاوطناحطلفزلحكلىحىيئاكوضجبانياسأرصقلىامنىوبهم
وأنفذمشمقدلىالدينمعاسداالسلرىواةلغنواففذافيهافرنجهاكانوأخذجميعالولاربيعلعثرينثعنوا
ادجمةبأسداهذخيالتهاواتصلخطحةدينامعارضهأسددافأنهضواتعلفعبمالؤنجهقدارافرامره

ونابرهمسجةباقاءلإربىم3رحسلهايدىشيكلمنمماجاعةالمتموتاتذمفىسفاهـلفرنجا4ةثهددكل
لىادوعاحسنةمنهميخهيأصروكنمويعتلرفرضيناضدوتبعهملىهمعليأكموارريهورلنسكوانمتحاربا



دةثعبنا901اخبو

امؤبوجهتهونوجمفراظالهاصا

الساطانوكومرليالجاؤاصلتضهاجادىهنعانىالعثراوفالىلرجمىأبواقالضل
رتوقياالفرصومنررالينشامنةلعربراالصوأوجبتنفاكيةاسعودىظقكعيرفدلءلى

هتزلىاراوصلةيمتعرعلىعيولمالفسدامجيثجراتلمشاواتمتراطواغماصمالتهـاا
لىابهنزرا4لؤبرجبثؤفثاقالبهينالمشازاءأعالالعربمعهيهرضذبافيهوأمهغسيبعفىفىعز

بعحساكروقرفيهانالمصرثاطعندحمايتهالنظرفىاواهعانهاصديمماهدلهاعاواحلبناحيه
عندثأملبالثالاهنلحمعفمقعصاكرقهوفاليووقدثعتنذكرؤرافمادلمنهاتمسعؤبئالماثاا

هثمتااصاتواارالزلءنحلماجمملهاوطهعهموضدهمللهاخنلمالفرنجتحعاصابليهبراانتهاءا
نأهلهسممىيناسعنهاوالذبوابتهالحاوثغورهالهاعاائلمنازلواوالفالحلحصوناصهدمتومالها

نبملواالالواقلالمعالرلغفيرمناماوريف3اددعلاالحهمفيامجيثوضيرهاوحماظابسيزرووحمص
الفسادعلىامالقداعلىمنهمرسرفابقدلمكيثوحمرهمنطاكيةاهنعرببالفنيبازاءجعابهموخيم

أظصتدففسهعلىمنهماتوزبهادةلماطقعياتدايتلنوراعرءتنشهرومضانيامءالمضتأ
وتزرواستصوبهرأيهاكمضاهاليماوأرصىينلمقتوااالعيالؤوأعيانيهأشوأصدايخااميرأميرانانمرة

مغطدنلباسجماةوشذكامةبالتهارهالثقدهلسادلنبنوادبعدهننصبفى3لقااينانمرةخيههبمونأ
ضتتبهاظاتقزرتالقاحمدةهذهعلىلجاعةاخلفواافينمرةنيابهفىسمئقاليرااسدبإويهفا

اعالهامنفساداالفنيلحغظصثقالاليهنااصدوتوجهفاظعهالوصطبلىامحفةئكنوجهالمرعق
االعالضطربتواينابهوحفتفزقتلقلوبازصجتواالنفوسظقتدكنبنوراجيفالرااصلتتوا

كئيرمنخلقاتجه5عدمنحصبمونهبواهـواوأفقتلوافيهاوحصلواموهاروشيزمدينةوافقصدهـنجلةاوطمع
لباكيناكنمرةولوصتفقكيزروانرجوهواهفمضتلىاعليهمروارظوكيرهمحماعيليهالارجال
بعداحبناوملظواهناحلبرفاحداثااخعاعليهوعمىالبراباوجههمجداقيطعهالىوافأكلتى
متفاالبلدوتوحصلابهأيخانمرةولخلاءالتالبلدكسروابابالىالسالحقرصوائأخيه
فىمدهـرساعاجمياقحناخزاطالييننصرةكلحترحواعيدواوارواالفإلللومالعلعةالىوالىناالحدا

وثفذرهادونزلرعدوالهملقولاحسنوأ4فيركبوامالىبهملبثرفأطخيراوعلىعدلعلىخيراىذتيلتأا
والىنمنبماكلجةخلطماالىكانوماقسهكأيلؤراكوالنايقوليلحلبيبئالىوايهالقذارالى

ممنهذاالوحالثمفعقاألنمجرمموطفأنالعلهومايعالمايعولحيايفهميشاهدنرراكطعفعنالىوعحدا
لبمألفىاعثرتالخباروااوشاعىدنهىعيدوولىاكأصالالصالحطلبووطرهلباهمخذأؤاواللحطلا

صةالعاوفئايدتواالفئعاجقلتىمدالنفوسجتوااشةصبعداالسالفلىبفأنستإمافهيهاالقطارفى

افسيغةومانطوالمديخةقدينانصرةوكانلمالعيناجهادلىبالعودالمغؤهينباقملىاالهموصرفت
هاشلطعلىمهعتزاوايناكفيةبعامثمقبجمناألىالصحبارمبشوااجوهاولهاضاصرتتراليها

صمالعياهفادينفينووافايألنحليهااووملحلبلىاقدنلنهوعقبارحصادهاسالميهالماكرا
نىاهذاياتئاالهذهمتوظقاللضالللكفرواامنشترعصصلالابةحماوشرعوا5وثحرهسعا

ماقالامنبماربرتوفزت8فىيازماضانلثحسنتلفد

انصععوباالنرنداكفبفورجمائافبمشاصبىتجيى
الجباناهبلاءوصلىالبرانالقلىبفروكأ

والنقاصالسألماعلىهآشصأذاففتنهرتوثا
لهاتامعالمليئافيةةعايرصدقبثاكبعمذروائ
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افصيرامنالادوطالمباقفدملحوتاس

مجدلىوشمنقدمنكأخنماوادينيؤرائميزرظرجهدتلىافىلةاكاتلستةماهدطىرولىابنجياأل
و2وصاهلوحضوئمإلمحاهنهأشنىصقفيهناكعرفظالؤبمحركةبلنهالنهسرميهةلىاتوسارااورينبن
العفرخوظبمجمظوقدمثلىايهأاكفسارأسدافياجمرإصرانلمرةيهالبعدهاالميوانيئإلعساص

فيةحاباصنئالهصتهخدلىفعارايننرراتعاحىهناكيزلولمأوكأيرهادتدقجهةلىارغاركبف
حرانىالسيرفهحىهنلدبئلؤراينظمافاقدؤراشميةمدفىحلبئصرظهقدريأخومتعرماوكان

سبذلههالصتشمةلممئلنفسهامعلجآطاكمجدوكاناقالللمواحىايالىقطصأضادجلىلهمد
طاراواوغرهاحلبالحارجينءنتيماشبارجالبوالسبللمحاتاباروصنأحابأتهوجاناسالى
ائرهذصقينةفيمالعاينلنوراننهصنيرهـالبنقلتميا

رااللظنرركنوالخلتوالكدارتفالي
السرارولهالسراياالثطتكاورعتقوصالب

بوارداثهاهـوئبرادوائهنوصالمبرثرك

ضاربهمفرمتنهعنصداصداالالسفانتما
البصاراونددصههلجصعنةعنأذىوالىكان

المصاراقداثثافىلىذمتحاأرمقفدتء
لحيارراانوخيرهمأجدبراانمحلهمخمياثأفت

اصزرثهشفىلتهوفعسريرالهاالمنهاملىء

رماجلننهزمحطقانواباجدااالرعقضرملىك
رطلىاحمارهازعتأتخارلةدقواريالىهمحلى

السوروالسوارعليهىذيدهئوحلتجمحاحلت

اعتصارفعيمنظحياعمرطعودالمحو
اراالذهـفيبمرلمقهظ3اظيالؤزي

الشارااصفارهامنكبالم4نخطههايامكقها
رواوطفرطاداذاسرحهكأالملمنط

سلرافانبهاطقرارة8كاععلىياكظوتض
غارؤهافاهرالشصمااشفامىاالومقكادنخوت
نزاربزنهسمهابنسبركانؤتعإلك

الفباربايختارامنمصىريفااالماقالعلمتحنك

جبارسناجمفكللناناتبتىاوهرباعما
خرىقميدةأهنوله

راقدالبريةعظمبأل8اثصياللهالنمالنؤرى
عنراالهناةالمنةجعالذاالحالفوافىروزعنر

قعمرااالحقابممواهنىمك8اناامناهضاكأم
مجرىالمجرةر2رلهاوئامماكانالهللى

ظمرادشبارهرمنامصتشبالمظفرالادلاجمعا
زتطثخازفيفلثمهراالمنستهلامااقهج

نصرامالمواالزهرفىتكعلىعاابداكلئرئهانى



وثعبن1111اراا

اصىلطيفامنمحرهمالىوارظالملولتغساانتاصرى

خفرىتهرممالجودواخألفرىالمشماربعبلهفا

صدأطصالحاويصطنىبنركرهناللهفدا
لراوشعباعدالقيقكسرىهتسترماصتاعمثرطلى

المحرنحرأاالعداءئوتمفطرفطءاتصرالطيمات
صعأطولهنهلثويقفصهعليوممىعنكأيكأفيقتنى

نؤالنمرمنساعيئهشتوكأنتظمانتخلى

بعداالصافيعرىارتبكهاللهءنثاعينعانءسف
نهياوأصاطاضينكالمانلىحصالضللوءوتؤك

جتلىاضكاوتمليتهنىمالبىأجمف

اثاللىخالمرحيثهالهاللالبدرياجتينشرقةأضيدمنفىالقيسرالقال
اللىالهاللاكاكيبة4عناصناهاجمينلمالعن

لطفداالرقهىممهشكوىياصبملميمتطالم
خيالامئطاكاننما41سفامهنزاشاكانوال

باالعتالليمالضوجمعجوافتأظعتوحص
للابقرطاءسارالبدرعهاعلىاوماهنهأ

صالصانمنههنالالقلحاابهاىالفتهاه
يالاالذوالضرانألبستصاقاثوبةمنولباس
المعاألفبهنجصهنانرانكاالبغاءفهنيئا
وشرالعوالىالظبىجفىالخيلوهعربةوالندىوالتتئ

الحعىعريمصلرثهنكرلتهاذاالتىاوالخألل
لالموالىالموافدىمحعقمألشوفالنغوسوقتكان

رإلمتهنرلتتاتقوىاثحارشأوتحصنت

عاءواالبتهالياكصرجواثيهدهنأجلفاللهفث
االبدالبعدقىوأباالانحافةأبدلهل

لعلىصلطمالبهممهالعافالمالملوكاجوهؤ
االعالىنجريةينكسإفنوراكغاالنيرانواذا

الممالاماع70يحوممايماادلطيرجهثوتدأرت
عالجتكواناالنحمسامفىنجكاناللهوضى
االفباليدعلىإثهافالمحيامحبىمذيرمصل

طمفنحوههفعاحاتثيروموصنقريبىالاابنمنقدقاليإكأووالرئحكللألصحصنفصل
صلرسطهالطربقظعوقدلجبلطريالاطربقمنفورفىكلجمرطفاعلىوأوههنأمنعالفالعظ
جمساعنهكاأنيؤلرنالظمنقداللوكاناليهالجمشلعنرافععوخشهآذاتطعذجصرهنعليه
بمدماشمنصربنهنتدبننعرشلدبنابئعلىنمربنالمرهفالمرأبالىاالحياأتهىانلىاصداسابن
يهامؤماضاعاجماثةكافىوأروقسعيراصكابنرنىشهاعالىابتتويلىفبقلحسنايهأبأ

حعفهألطيقلىلدوهوواداسامشالهاسالشميدئدبهالهيرااهأظفلموتألااضرظاماقوا
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وكانأصغرعلىبنطاناعالعساابا5فوالهأظالدجمتيرالمالخوالفرآنعالماوكانههادخنالادمن
ووالبمعزامنهمواوسادذكورفكبروادأوالشدعذةميمةأبوسالفوكارنانمنعذةمحبةبهلبفامنه
دأضالتكبرنجاءهاوالدالىلراذوكيولدالخيعسلطانذوكيرهاولممرثبنصاتالو4مدومؤعلىلحسنا

يونسالاوسىوالدهعلىأفهموظفساءكموصيادوالدأخيهدكبرأدمغرأوالممارأنكافطاعلىذ
جيعهبأبإتفأجمابهبلغتهعنهأضياءيعألجهكلىشعرااجهلىاالهيرسطانافتنخيهأكوهفصاعلىواضير
فخهاعرأشايادنأهربمهاوكاهعنائ

الضاهيااوالمحرانالصذوفى8االتمادياايخدافىأبتظ
جاءشالمظمنقياجمباذنجهاوالذنباكازشعكمت

وواضياهاواعنوالفىعصبوطالماثاراشناوطاوعت

لدهرقالياالهاامصىاتوههاتلقالاالىاتجالبهاتلوط
وتاسيجفوةبلهىأوانوثطودعمنعياوالنا

والمعانالىقيهلىالمعاجمعتهـجوهنقرلضكالنىأولما
ضبابيآولىحينيفيحاتولىالنهالشعرحينالمجرتكنت

عصاجاسنهلقوااذارمتادفضوقيفظالستبننهـي3و

ؤناميايخهمعهلىومجفظواصرفيرممافيوظتأخا
ثياقىامنضدأعددفلنغسىلهفأعفهلمهعامجقو

ماضياكانصارطمنىوتلمروقاوهرحنىاناطالقط
وتائياجفوةمنىوقربك8قسوهكصارحتىتيت
صائياسبيلخدعنىىليأاكذا8عارجوتفلفراتظ

ياودادوناوالكيرتضدتهعاماحلتاكاعلى

يائهاواالنامسنىأراككتفالحارناتاقالكروعند
تعاللراريانجومحماءلمهابهاعنراءوقرنتن

انيالغواللوساصضظومكانىانخهازاصفاللدبلرمنتحلت
هياوكانطاالحسانيدامنمشواهناكانعابألسالمجيوعش

رخؤالوالدمظابظوخافثبنوئألحدىاسنةماتترغالىاضىالميراةطفى4االمربوكانقال
السباباشيزروكاناعظمخرجههنفاعليهمقوىانلىاينهمياالالتوتمابمايسؤهمباداهملمجىا

نناحاا4علىطعلىالفداموااعةامنقالكنتمرشدبنسامةاولةراهؤيرماحذثتإعنجهمفااضا
وسرتوأخنشسيىفرصىلبتداضاربافربهاأسيغالمبرجالانخبرقانسانأقدأتانىبمييزروافاأنافبينا

ومشيتبطتهورفرصىعنقىلتالساهنقربتطثذمنهنعاإلكالضاسهنعلماحداولهالتا
فرسىةمخالفىراصهعليهوأخنقجمزتانفلقغظراسهعلىيفدبأتهضروثوسقراقةلمانحوه

كأتجزفروجلتضالحالامهاوصديهادبابرأسالقتوأفواخلتحثلىرودئعيزلىاوعدت
الوالجرأةامالقداعنهالحالتهـعكوأنغخوتداآحدامنواللمغامامنممثااليهضئاللهضيزرفوامن
لعادلاالملىلبالدفتهصدوااقنافىقهصلقيهالمارارفنابهواجنامنعندخراباحاميلغدأاكاق

دطمجمالشتغالهلىاوطألامدواطوالاالخذبثارهمدكلفمدعوامنهايهاوشىكوااديهت
ينراكمنبلغيؤبعدءأوالدولىالميرسلطاضراوتوفىقسهقىللؤكلداتسمشيزراابفونجولحوتعنان

صطنمأصايملمنهاترلميربالنلعةاخربتةاللؤمةولئظراففابعرنجإشتغطسايعنن
على5حابمدينهخللالابضابهذبتلمنهوأعادسؤرهاواوعرهلالدالىفطااوالكائاثرالبهاة
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فىأخبارشهشصسامةيوسيأقأليهرأظتكانتماالبالدكاحسنفعاتلهارراجمهنهماضبمبالث
رقياظععئقغسوطندمنشيزواخرجلمانهاوفلىلشرابألمنثقفهالمقدمالتىالمعنةىوسبعينئشينا
المفارصضيدة6ولهابابئأيعالمبهعاحبعحثمقبلطاشاةايناكهعينلىاوكبلجرالممريةلماا

حكوايناجماجالفلبهمممة1فيلمعدهـرجوناالورا
تدمهمماصاالىبىوالسعتمايريجهمىبضييوماهاص
افهمصدرىفودائعهم8ءطأطلعتاوالعولهماضعتوال

لسأماعوصلىفصذهمملؤحرهمستوجبتابمعرىظيتعث
نحرصوااصلتوارواكدذاتويخجنؤضيتحيناضيعواماحصت

ثممبهافصضرىالارزقاطدمماودأرجومنتصشاص
همنباثلتاكزينةتختارهن8وطماذاتحبلىرضلوبعد

اواجنرهوارواطالمنىمحلقلبىومنلتئمةمنانكرىمجاللحم
الحكمأوظلىافوافىاذهمحسبىبدالءبهمابنىوالتبدواب
وتأمنداراكنازحمنمانآفي4اهعينبلغاميرى

والكرمواالتالمنواحاهانضكركضراأفتلهوقل
مواالعربافكرتهماضلمنصيآءأومحافظةانغتالهل

دمرىاسنانبروولم4الهندصكدةاطمناوسيوف
والصرمشيصبههاليعقرفصمواالكناحسبثمت

القمنربالجرىالكىهبالوظاصاصةهنبأولىعاطمان
واطسآاالطغالعنرفاذاجنىذلؤباليمغرهاجنيناهبضا

فالرحمنطرءكأءدىطتباالفرنجرضىئيغمالة
قيمماصحربوااذالفالرطلمحبرهرجممثبهم

ثئلمصاخدتسنقرهربحناقبنزلكلاءمرالاهلكالالبكشصكاندملمذكورخااطوللةطمانومما

لحدهتهردهانالىاجلهوقامللعربيرهسؤيهظاخوحماهنسيةيىافيمعايهاخلفيهوبمفطلبه
شدبنعىولةعداكشماخالؤنجوالمراذكرهصبقعاسكاحمنهاخرجانلىجمحشاسامةبنومئقبد

ابرشاتقصاللهواقالأيفعلةكهفئمةعاالراشيزصابلمطاندبنءيئناعؤكحهبناصوطلب
بذلقدالمعئمطوبلهيفايةوااهقدىرسامنماقوهبهلتهأرجهريلونادلالااللكذكروحسخال

ىوراالثهرزبنويهناضىكالمااانساصةابلغالسرواكاأخاهبهالفديخاكاشلصآعثرةفيهللدفرنج
ناكنررنمثدا

ادصاقوكانولىهنغدفيملى
ملكلمنزيندشانوتورامتبرواوانظروافا

االباتاصامقهزهفاجازهافخرضسهئمدالتمثلاثمضيرههلىبئءعكلمعروفوا
ئعالكأالقينإأاليعئرىزوالالىالةو
كنصكللىلماازالالااللحقالطبايزلنالا

وثثهاندهوهاالعبادباقءرباقه

وقىكه4صااكركباالبرابظملمئضل

صحدنولجمرتجعنئإعليثمتمبمعهلضمسى
ل51
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اوصدتعبدهنعليهنجتنىرفاحؤفا

برههئطاالظطحسأ

واضطرايمدىرجلىاءقصجلمئالضضثطنينمعا
تقدميالكفينتعشهىبصمضطربخطاذاصضت

راالباالنافىبعدحطميءنالحملهاعنلدىلفعفعبن
ارحلذالجدقأخووجلىكانىثظتصىوفهكنىشيتوان
والمدورراعوافطولهنمدنهطوللمحنىتل

اثعتنىبظيوراميرالمومنينالخباراتنامرتولعلىارئيىاوخمسابقالئنتيناثفشةحواطفىل
الكعرورحلواددلهاصفمكلوكيرمبيثالموصلعسيمنيهانغاوهالهيصلخااالسلطاهعسصعلى
االخبارئألماثلورثتولطلمصاالمحاصرتوائضامىوايقةلمظابعدسرينظفطيندمفرقبربغداعن

عميسخالمهنراصانصلطاننطرابىانجىاابرثضربنلحاابالينااكياثاللطانةبرنارجب
وتجدانفعلجميلإلسيرةياوحسنللرعاالنصافواالعللمجبوكانالفيهئكالطوالتىوغفيهاااثدةمن
لحاللهحمادوااليهابالهشوقويئدؤرالىالسنةاهذءخرصفرمنواافىبهردكاوقدوصانهـعسنهوطالعلت
4فهلىىفهاواالساكيقعالتىالثدةمنحالصهمنأدتحليهبهماءقواعالمهاخالهجمملمنليهاهىومايد

السدطنهمنمنصبهصحيهثكادالىاوقررهاحكهادبرهاوسياسةلةينيماللكفرككااالعداءرىا

حايخاةبئحلبناحيهلخبرمناوربويخهافاشهررضانقاليهاعنهواتجاءالعساكرالمتفرقةاثهوره
وكانكالبابليغاحسنؤرالدجمتمالضاشعلىمينوهوالىلحلبىاةجزدابدالغاهرشبتلبماابيناك
معالمشظوفهالقديمةالمولالمحرؤلىالخطاوحعنالبديعذهيبامنالفنونضسنولرانظماغةالبال

رادينيهاوابانبمرىناحيةوردالخرصنرفيهارابعئرشؤللوظوالذكاءصفاءادهنوتؤمدالفطفه
القضماءاليغالبودكنالنيقظالمحرزواشالئافراطفيهنواعتهاجماهنبمواضهضلءيلىكصرظ
يامافىكنيابصالحاالميرالملقبوالهابوفاةصشبرمىوؤاءمدةالةذىاوائلوفيهائقالفعوالروا

وولارأىوابولسمنارةالتسروحسسدااأللمنامحهوسدعفمهولعدمزيهتاممادمةخدفىحظىقدلبتهشب
ةصولماالعاللطرفىوايرآالحوالقهلمحمةافىألجللىلفرورتاالجأقهوالحيلامحنركوبضنعفعلتشسنه

امامشقهووردالمقالاليتهفمضابرأوالدهبعدوخلغهوفاتهادحرعلحهايحهوخومههن
واالساحارسيةوالةةالعربببالتنهطلمصمنصمأمارأيتعودارةوغصشبابهعنفوانفىالجاثمةمن
عدةثقثحمعفيوءعظاشلىرابهأعلقاسماأبلحياخدبنابوادالفاكأتجهممهطإشاوالببراعتهجوابهقى
ابئلظوصفاءطرهقعاوحدبهجواوسرتنهلساوعالطةبنهتظرفويمووعظهيعسنونلناسواياما
اءيأخؤالصكابراابنوكانهـابأعجزهـةطىماحباكابيهالجمرعزاكاتوفالمجهوفيهافالىيراال
هـعلاعاحببنمودؤالديهتقطبالجزهـةظوهدريمروصزماذارأىقالططوكافكهأخذانفه

يهتخولؤراكا

لفرنجاحيةناخبارمنالالمحرمتناصرتاوائلاابررجمىالظوخانةرضينظتضثالثغد
ومائاففأناالالمجانيقباهـةرهيهعلىظبحهموهواعارمبمضايقتعالىهالذالضاثخنلمفيا

ااوفيااهعالاثلصواالعيثفىىاالروإلقواطالشاميةإلعالقلغاراتاثنئطمعهملدوشاباليف

لىالمثبئهاولنه4العارلمرص1بضإسلوراديئمتغالبينهمراغالحوامبهالصالثرالعانفرفيمج
مثىداحلبالتوجهيهأمنلؤرابنزوللمبثيروردالحبراوفوقالنعلتىالغااالضميةوافعاالمد

لفسادوالعيثالدمحااواطالقاالقليمحوراتواعالالغاهـانحىشنافىالطمعقفزالماليخاتوااقغقو
منازلهااحمراقمفرنسألخافاليهازوواارياالالسءقععلىلسبىواوالغبلنيحافىالصابواالصاقا
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كنعواهزكفمالىااالحمواتجمممالحماثوصواواكرلةالهميبهاوظهرااضافلتناهىمعماواواو
رطلغظرحلوائ2يهمالظاهرالعلدالىكرةتعااقهارممفارخذشاهدينوترلواهنهماندبصفمن

وطقهففهائالمهاالليعسادسرورظعتهوحصدسئمتىالىيناكصلواالقليمنابلىارو3ذملا
سالمتهعلىلىتحاقهوبالغؤذثكرابتهبؤوالمسعيلىلحهلملعاصتبظواقىتييوجملحسونىبأولقى
سشورداطالللا3لالجرااوئقاللمجهادلتأهبالجنادواافىتدبيرأصاياسفرحلجراملهمالديختهواوط

بهاشكهنلهمالهاوحمحاعلىارواخواوعسقالنكؤلىااكرهاعفرسفريؤوانجروجصههناحية

رادوطبهلبسيرونجزاماظفروااالامهميغلتصحيثمختالواسزعبهمكالنالىظهرقةساظالمألعيئفنيا
ضتلواسرمبنلمرغتومىليتثرالباهىمنزطفربعدةآةئلغزاامعدمانويلفريئسايخةطا

ولةاكلممؤباوارسلقاضعماكادظافراثيحصىوطالتاناثهوااموالهرعددهمزعنالكعيروطلىالعد
ةلغزاامذلطفيمشرحثقصيدةزيلرطالفينالغاراتابوالطعاالملىوزيرهاسمهنقسنمهبناصا
المرضةتلكمئالعافيهوالالمةمنعايابهتعالىاللهبهامقلذصهوالمممركينقتالحملىفيهاؤراويهترفىو
يدةاثههذهعلهاواولزاقلئهينبالةراكاعالمطالباهنهجملثيراماكاألءهاوكانا

الصؤرمالسيوفبارراوتمضىلزاغاىاللههكذائاال
سأللمرارماحسوىسوليسعزهمطولاالعداءهنلوتستص

غموالؤفرالواحماهاويوطىرهاعقلعابهغرفىزىدجوشو
جمبراغاخفوسامهابئلتءانرممنذرونالناذاملغاويوق
وحوعاغنثنىاحنىفهننثنىافرفاالجيشميرانترنا

ثجادفهنشثدالوزوطهةماقاطاشامالىمصراصبعبناه
بماجهدالظماواعزيمتهثىواليارهاوبعدالىكا
3ليناواالعدااالىويسرىبرخرفورئواليهر
مورقمثحاعمدافقضتاذاماهىكامحمافئالخيوالجارى

الغراغمالاامسشالضبوما8مارقفىصامضرضبهاسير
غطلمنياالئوانمجيىوماتمارمانعينورخته

إغاففيهانطاعلىيهون5جمآننالفجمعوواجههم
جمالكفزهنفالجعمعيهوانطووااالعمنةزرقظقوهم
جمااثضلعسكلاتماتالاذاالعوانأشزهارباومازالت

آتالهـمجرعوجهالجةهجهالحمنميعشيم
كالحموحزنوبمرئرسضطعتدحزليوفاوادوط

لمساوملياوحداذوالقيلنحبرذاكيرمهفملميغة
العالدمالمذبرمناتدوسمولمرةوراطبالرأىفىتنلهم

النراسمالليالى4بوالصكتجذالفلنالخوراضولى
منكبمارممممتإنورارقآلعدووالكنءوتظأرمقتجهزال

إهماالللوكفىءيهايوالالبهطضةاكامثلهاتبدى
رابكانهىلمنايقينامابهمنكطافربكندك
غطقهادالضضساةثبارركلاانزعمبعاعالث
العظاغواهىانلىبهاوحلتتدأصابهاتاالرعقأصايبوتت

محارملتهوباابفيقتشيزرأركاالكفرئاجيشيموت
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عادماانهخويهومنصوهلمالظدفدكانتاريخ
الزمفلقللهفشكزامليماحمةهـيمالياللهواشي
سالمالانخاداجووغلفنروءهمدتهاقدءةخنعلى
لهضاغامناالقومنجاوليماسغزعنهمتوغاراتخالعص

عاصممضهلهمفألحصنماليمساشاكانطأضعاففماسطولنآ
والغنائممنهمارىالساوغوىبهتجهمباوفىجوبايختاح

اأيصالبكعب
العليهلىتالىاتهصوياسيداي

يهمىفاأوغيرهمرحسينمغاصنال

لرضحيهاالشيمباوصتبعدوانقلصدثاأنت
4اهلبابفعالفعلتجيوشناانجمهنيك

يهصلماسماإطالهاانزاالعداالىسارت
وجاوداالخرىءشيهرةفتغيرهذى

4جملصرراجلقوافضدللفرتجطمنيلا
السهـريهرؤسلىحتلورؤسهمتط

السويهعلىالجنودنفقدوفالثع
لمنيهالىالوسرىتقاراامنثمرتوخالئق3

الجليهإللحالدينابدأنجيتففغفىا

ميهالتيكبواعهـيئورالىوالمم
هافعاالؤيمنهاصفيمازالوالذى

المئرفيهارقاقضىكغربالبالجمعويد
4قهاالككايفنىفةخميضهضفعساه

لمحميهأوهأومذ4دلنصرةاما
يقولأيهليها3كعب

لصديقاونماكقصدثدلباعلىنفالتدىلمةاأيها
عقوقالحقوقاللطالصلثماةاصسنتهتأطفيليس

يليقعاليكتباعأاكتبموامالنرىفاهذا
ايخثاخإلخاابالقاثهانتاذااتبالمهوشاجيك

قيقلتىاذحندناهادالكفرفاسعامصمالموأهم
وطروفالهمهربهورهنافاشطالعراياوامطمءنا

وحريققتلءصالزمقومبادفاديارهمتإوأ
يقجةسبانطعاتدؤرالديىبزحفنابروانتظزال

يعوقابسءوصابعتريهاللهأصاتفىراالنوهـ

فاشاحقيقبهضنفادالدبنصئكماامالهذا
خبرطركالكليهدلوالزاكاعداصرأاللهقل

والمرموقالمرجؤذاكالفارطاغمةداهأننم

ارفيقونملهرفيقاتلتىدأجركضبالجهـفاغتخ



سااليهأيب

هعين1فماخبر

ضبتصشفاسابأفابا
وجحوثيقثصالمرقىيخوواللئياميم

تنليقطبهاطيك8ظباابرعئأ

ضمفرخهاالصالمفمينابهألمرللطهمث
غلىلوقالحيراشاثوضللالكفروالعدء5اد5عنها

مسهوحدزليئلبنهصدرعقبلصاماهوسنل
قاطثكالطيهاحخفالغراهماالهانوان

ضوقيرقلظالمبماطرنرصالكينطظ

اللاففكظطةامنقالبنقل
ميالرعهملىمماالأقدأضظناك
الجماسرعةررسعانحوكخدثحثةص

ارصالمنمحامشكمتراحيفاعوسدلت
ضااللمتبنلالحينضالنابنلتهال

احماالالموتةإفصبليكالضامع
أوطواالضماراأضضاتءاالخيارةبثثه
ارطالنضسفدالشامعسابألسارت

االانباطاللحبلبرالعالءجمالىقى
صاالونأنيناربهاالتصىضان
ارضاالديدمممندىاالعاراملفدحى
اعااصهدوايخالم4سثرةارملى

أوحمالبهاجميناجمففاتلما
الرتحتالرمنضيلنايهانخعا
المااللهندواالصلويفىالصهببيض

حالالئارفهاحباصرالمصأنضت
ثعالالجعلىعألل8سااولهتلاه

ضورضنعاصتغااليحليىهيهيىاذ
وماالاهالصثبهمالعسحزالءاستا
االطالهالثااابآنرنجوتت

خألالتءقهاقماطيلاالارعقصارت
محهممئاالطناليجالييناانفلى

قىاالنجازلهمجهزصىاالجندوشبر
ظانبهاشدطناوالهلووئ

اعكالامعالإفطبموفررأيت
شالآوضونحوانربللسيرنجهزوا

الهواعضر4طرااطيابوانا
عنألمالىرلحبتسلصألموعدأ



اروفنبن811خاب

هنهاميلةهنغدبابنفاباب

الطفمراخالقاوارزراءياايثرف
وحاالقدراتهفيطالماداعبنجهت

لىيئلناصنراو4فانلفوعتبف

اشتعاالجوانجهفىليشىالعفذاكلحن
وماالمساءتةالى4فللطبطاسة

ثقاالطخقبعدجعقىينياالحراأما
الوطشاصقلبنءبئباوةودعادحذاكة

المجاالفمهاتبتنىصأرصلومسرهأق
الرارافئالئاقعدمثلكفضفاكذاك

ارنيامثاالفيلئاثىصلشاعفا
ارجادوررالقرادجمتوديديألواشل

يذاالانعابممدالثبالعنالمحاىوة
االالط3جمورجرفارةإلكاهـومبيد
الباءابدوهروالدابتيهملى

الالضطميدعفلمتالصالحاالالاجمع
اركاالمعيؤرأتنظربطلكبدافاذا
سيابهاالدوهحماتللىافي

رالزلافىاذكرقحميلهققذمهنلصاعايهاثحب

محسوباجرهاللهعلىثالىفىاناصعاانولمحرى
يمتوبمسمصلعلىللقووالؤبالةلعداادجهو

روباطذتشبامذكنتيهتمرالالعليةارتبةاوالحا
سهضريوماالفرابوالفىنهـطافاماكاعصلثافيهاانت
يبلخطرايقولهيخالقلمفاعرالشفاقرضتاطذوا

نصيبفابيرصدتاانالتحيفالخزماشرتواذاما
مايبليهلصاملىطعلىى8رأاضحفانيقظمانرأىث

المطلوبلدركلثامازالبامثاسعاةساآلنفاغض
ممايريباالقآمافىؤرارمنارسالةءندألق
يبثبردققبالالااسليهنوعليههلداملهلف
شببروبوفىشبابيىهوالالذىالعادلأيها
وباليصبهلىضهنرمبالالمالسصاقديماعىينللملذىوا

الزمانءصيبمنيومتواذاالللفرنج4وغدات
فليبقلصفاصقخاهنفالشطاحقدهمشفيرمان

المكذوبوكيركملبةيمضيهىهاوليةصرنامن
بتجهالظعنابماذنالاعوماطاخاصةة

مسيرنامفروبفىأجلومنماانيمونتفصدنا
رحيباضاالةهمنابادقامالعساكرابنفلديخا



حيردا9ضبااى

صبيبعالالغيوثنممالشاءعلىيسقلانوعليضا

دامخضوبالصمندمطه5شاهاالعروسأوشاهامثل

تطريبأهلماهامعلىبعلصافلقئلسيوتالطنين
هوبولهمملمسلبحمنجملىشءاثلعو

مغلوبفانهربسكاوكاذاكااللهوصحول

أيفاليهاوكتب
ولنيواابهررمتبالشاالىالساشالمجداأيها

المأهوليابهرالريعمجداوينارإبهابلدةخذعلى
لصبهالطالت4اسالمافيمفقرهوإخيارهوتعرف

لالملصديقالكنك3ابلصديقراذنمأثلهتل
تحولالبعدبالماللالوالالقرفىكطبانماظننا
حصولاتلليقينبهلروالوابوالالكاب

وصولايمللبرااصرهنكذباانكتبللؤاناغيرا
بهيلمنهفلةعلينافا4اتفالذىالفغذاكرين

نارسولبهنفاكتباتااهجاءنابعدماذكز
التأميلاليالهمانجنرالامننالالسطولابعفىان
القليل3ىالنياتوصدقباللهومازالقهفىسار

وصولالشتآمجانببعدالىلريرلهولاالسطياقاوهـ
صيلالضبهايحطلمعذةوانطرسوسعمنوى

وتصولورىاطوعلىدنمفرالانتبهئمديويةجمع
مغلوليدهولينااىيممهمقذطهمهوقيدق
لالغرجماوالمفمهاسيفحدكواباعةبمبعدمثوى

يطولشئااللهإلدىوتعديدأاالالزحمةذههـ
مولوانهوالمرجؤةرلالعاالمكالىقولنابلغوا
ولالهطيغضبانارفاحذراركةفىيناتماصللهعقل

الغليلفايعفنبالسيرصنكللهافىاكذبحصوادساللىساء

وكيلابناوئماذا4فاالمسيركاأرطماواذا
منهاةبقصدمهساأإلجافأ

ويخايقوللهتفىمطاهـعأعدلالولثىيراباءيا
ولاحىتعرفمراآهلرمبالمحايتتأة

يلوهذاعانفهذارثلغزوشطدانجلفراعتوش
المقبولوهوالمفوهتحريضواالنيابةالعبدفىفيابا

تميقلجبالواالرمقالهدتلغزوهاكاايمةمنعزى6رف
جلاراذاحسبناونمفاللهالمقاديرواذاعاقت

ترلهاكاأالطاثيةاضيدتهباجواليهاالطعوثب
حمطنحرهافى5لجوزاانجمومناقرطلهايالثرارلالكنلبدا5

تسطرجلرانالرمقأاليناهلهمالتالفرنجسطاهاذضنا



وضةرا61اب

الحطاالاءطمجضرتاماتا3تبجؤبههلكنامحعاوقدكاتجوافى
لنقطوائمكل9اوانقنالمواضىابايلرهمدفغعهالصطورخسول

ماثطالرعاعاالفاسنانأثيثاحمالنفعظامنفيطأرستاذا
الثذوالربطفرحهثبتهوانماعناالفنئمىاجمأرثدنابه

والبطالطباكأئالاتالجراطلحافليىينضورالنوراك
لخلطاالمدنفعلىاستولىاذانببببعالملولى4ااكمأصولوحم

يخطواولمسواهمبهماورانحطىمموهدنةرصميالعنكقدح
الثمرولنعفىغدربهخدجماوعليهمءسطتششرطقملتا

يبطواولمالجيوشوجهزناسألت4طرراعنابكلنافىوثهرظ
ضدلعاازعانترل3وفاشىهصركنرماملطانرزييطالراتلغالصاعأبوااةلخرورابثفاقيأساتال

درحلجلساءواتخذهمالففالءوقربوالنئرالنظمزهانهوففقالقصرصاحبواستولمعلىاميمعصر
يئكرفيهاقيامهاثاملىاانفذهاشسنةضاوركئيرةولهالعطاءدوالقامى41اعلىمقوأظهذووارليها

باانفيقالبالغتهمعافقساموا4سافموأحروتهبذلناشعرأحدانوطيصذقسنمراالسالم
اوارةولماجلسستثميرحسانواجمبيرديواولهألحبابكانيبسنهبةولبليسلهينظمأبناربيركان

صههبدياثالاهنهنظم

زمترصلممفوحتاطوسيثط7صئاعكمئرل
اكبيرالصغروالييتىوالتصاذهبوافال

فنآجدانصيرمن4اليهاصارواوثعل

ارعصلعشرهلهاضهاهىثزنامجدوحلقثرةامحرلمحاصتضأسكنمنلحبركنهغبلىفعزعرطعتجمفصل
شقمندديناالضرهـرلؤراريعمنالماسعاوئممادتثمقدغتواروعتدمشئفىزرلةوافتربيعاالق

عنلرمواليخندللةينكبلاأوقدكافرروهارادالحربالتالمنصورالععصفىشمبمراطجلىا
بهاصنكانايهماوخرجوأوفرهـيخهحصئأغؤنةترلهكااومايداصالكااعلىأخكاربهملقركانافرصانمنجلى
رمحمنحالحولىاإثمذموكومهملباقونألصالثرهموقتالثنموهملهموقايهنواهاورطنجلفراوخيامن
الترلفقلموائلشهركوزاواأوخالحدوارصغيرفامقميصبلملغنينوالقتلىاورئرحهالسرىبافيساوادوط

لشتاءاتنبوكفىلعادةابرقسيالحركامنهحثحيثمطرهطالحلبةاوائالسنةمنالضةاجادى
لتارخعهصصذاذصثلرثمجدتعالىافتهدرهنأثارةبوصثرالنالمحدصثقاووملالىووصل
ووردةاالغدالةاوقتبعداولةئ3أضكةالغداعندتأذينزرلةواقترجبصنوالعثمرنثالثةاوفاافي

واتتيألسيئالحالفىلديننهمؤراالمولىوانالعسيلىواوزتحعوانجلفراوربانالمنهالحييرمنا
ؤراديسوتفرقوابعداالتجاعلمقحمياندفعواافثللبعفىفيهحصلالسالماعمعيانو6فقاناء
ومنضتلىامفمالسهامواطلقوافيهمنجالفروجوهئخواصهوابطاللمانهضعانعدةيسرقعنتئاهنا
ئينزراكلجداولهقهارنجىالسالمايهممنعمصيظهوطلينمنخوفامفزبينوراكالكعيرالحدديوت

سكاتوالمجاعتهيخهصالمائلىصاعتموعاداوضهشهاوثباتحبأسهوثدهتعالىاللهبمعونةبأصهم
الععلىينفهطبلنوراممالسلرالهالعاالىانجرالةجعوتفرقنجلفراىشعدفأعهفاالسبب

سالماقدهثلىاينلؤراكوعادلصاطيشوينولمصالتالفرجمصابينوقىتلتعلىنفىوالقوا
جمعهالنورسيرتكتصرةانظاميقشظنبمالمالثمزكالمإيمايمبنفصشأابوتصقلت

الن



عينواكاع1ارالاخه

فققىوخاثةوخسايستصنةابمادئلىاضجيناكلؤاتابلهوقالاللهمنهارصالعؤمشئوقدياك
ربوقدجبيثمىتللهيقالفاعلىتلةوايسيرهوطائفةقليلةمعصزنةالعادلالملكويئينلماعصلتعبثهزاما

عاءدالةفىلىاجهموداومذاالعاثلالميثالكفارفوفلةصعرلمسينالةرطاختلطالكفاربكجثعي
عرتلنيابةاوأعيتنىعنهراليةافطاكتنىالضعيفلحبداأناالعبادالربيقولربهاهناظبهيعصاضرئح
شعاروأظهرتينهمهناتالمنفزخفهيزكأعنهعاونهبتهمكأبهميتجمعبادكءأعىتوالدك
والوسلمعلمهللهامحدصلىونجيكديخكالكفارأعداهؤالءدغرعلىأدرروأناالثونلىازمانوقدمبألدديك
ارجماواوخفاقلوفيدطءلىتعاللهاتجابفافالنبباؤالمحدينكالعنذاايهماثهاقىمدهذاالنفسىأءالث

لحيلىاعلعليهمالعادلالمالءانوظنواعليهاماالمدسرواعلىوماممواضهفوضواألخذالنمعليوأرسل
وماقنهؤمنهماحدفالينفلتلكينامناطينمحساكراصرجعليهأقدمؤفانالالكينليئاعسيوان
ينلمساءنوافلتكاناوينلىاواساحدايصتأأللىتعاللهامنإفامذالشاالورالإنظمواعليهف

5لزاىأروالعاللالملىفأصالبرازهنايطلباننمفبنايينوالنصغمثانزاوالكغارععيفوؤف
ررء4وتحيلىوعلساعةثهمالفقتلواحدهنهطعلىوحلينهماساعةلوتياليهماخرجلحروجباالئيدمولى
مالشيئداوداالررصىظوحدثنالظالصفالىحووخرفتتاالطوحلكأرالصفقرببءالىور

قامعوايومفهذلداايعنىمحلهالنتراوفيمحمالقدسائكاناليقالسالماشيأوعليههقبرشعيبءلى
هيلواباخيلهمظدكفارخميتاخيلرائحهبغلتىكتمناوقرواراالكةلوصذنادللعااألملك
هزلماوضوامعلبنامنواالكرويلىاولوالوافلدينلؤرامعلةلبهاعلىداودراصباضاواهذبغلتى

صكانقزجلصقاليهطاممداواءلىسقوقفواوماكأظو3نألققالييرةوالطانفةالقليلىالنزت
هذاوفىلموضعاامذفىلمينلىامجيعأنتالملىأيهاراوةلديهبينقالراواوباليهاثفعواوتالعارلاهعا

وحلفلظقداركهيضدرعلىالدىذنسينالكفارعلىتيالءاامنوضضوهنوالعماذبافتهجرىناالظيمظ
انيرحلءنالعادللمائااعزمفاكانوعالموضعامنذرحلىاوفرسهكرهاحنانودانهمأخذوااغاهذا
مذقبلوكانقالجمهذلئانداتعلىندمواكينوالحيألعيهمكانمافارذفاراتلافىالعرلموضمعانال

يناكعىصالححكلماعلىخلقاكئيرااسرنهمغةصقتكمنهمكغاروقتللامادلااصابسنة3وضةا
وحدىبالصاجازعلىهؤالنركانايرمعلفأاةلدررافىمحصلعليناقلبمصازاقدقالاضهحصحبا
ومضىالقلعةمخرجائدلعليهنظاخلعتهالىودخلالقدسقالنفلتءااوكان

اعادةعلىلنوراكيربضاعلىرعزموالةواماهاةألىمنتومتجمعرجبوفىأبوبعلىفالفصل
اناعناثشارامنماوواالغاراليقلوعرمةارالبطيخهـمرشدمشمتىأهل4وساعكانأبطلها

لىاكأأجيبوابنلى2ا3كسديخإلجضالفابعشرةالقياملخطابالنهنوااعقولهمفرواالجنادواوحوالة
لهمضبهح1صؤبرالىأتدافاياوالرطاناليوالمقلميناصتاالمألكفرخهاعلىأربابوثرعواقماراموا

ضرفيندؤراكلىاالستغاهلةواصعلفاواآشوايثتألمواالمببيلناسافىعسفواوالجواخملمخطاب
عاشرفىفأعيعليهكانماالىاالعادةارعةفوابثارالعدلةالسعادلهتستألهيااالنظرفاهذلىاهه

بطالقسطتبرعامننالىواضافثاشضاغااؤلعماتؤامنمأكانتعلمهلىاادةالمتالرسومةعادبارمضان
يضجميعهاورسوماهذهالإطباالناسوريقراعلىكافةهنثورسمبهتضبنوالجبزواالهرشهنهان

منلعثمرشواالحادىدفاتجالىوالنثمرلمحاسنهواثناءعليهاالدعيهلىصاصئفلكعناخالمذكرهافبالغ
تولىالطعالمالثمنالمراسالتمئهات4مجوابصرمترشمدىءنناحيةحودالمالحاجبوصلرمضان
والجيادالممريهالثيابوالؤاعالنوريهالخزانةسمالمنفذلالمطاكاوصعهاهيمقدهىومعهرسولامرها

الزرالقليلاال3يتنيبهمفتهظفرالمعابرالهفاوااطهقلفرخذلهمالفرنجمنفروكافتيهلعرا
علىنونزلدرسظثةهزارجمالفرغتامنافروايئبظفرلممرىالعسيالحبرهنأودروغنالذ
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اروضنيناكاعتاب

منتأمرتالخبارأوقدكاتقالالسوالسلبواالقتلعليهمسمولىامجيثارامنلعريثىاحيةناف
ووصولةاالصالميهوالمعافلعاليعداالدالكئيرالعدمهافىارومببروزملىالمجةدىقةلقسطنطيفاناحية

ظفرواركانامنقوماواالهاوانومانطااكالاعلىغارةوحياسايثوجمايامجوتخيمهاكوجصا
اهذفينرراولماعرفعاقلىوصمونههنعتةاالرشعالالوجمظكامنافتغبعدانهذاتحمتهمجما
هادلتامبواالتيقظحمالاتعلىبعنهموالروممنهاحلثباطءهموالمعاقلباالعالإرالةتحش
محصرمحوالملطانمحدبهنسارالمالرنهسينمنةلالثوفاالتيرابنقالمرمنهمفيجميةنواالستعداديخهم
لخبرالواووصلرالطرافاابتبأفهبرةبناكبنعونومصوزيرهللهالمراتفىالمقالحلمفةدوجهاابغد
وأوالدءمجمةمعهاءالذاءاالميواخذفحممكركبيروخبمودخلهاقصدهمدانمممصابآتاظمحدالملىالى
لسلطانارادوشعئوالمنقطحينلعسكراراأوابوافندأبغدهلاوخرجانضوهدوعادمحدلحكرونفرقوااختلطظ

لىتعاللهارحمهارىحعالمعيةكأبمالجاوابعلورنردلىالمحدثاالؤلاعبدقتتوفاأبواخةامصا5هذوفىلمف
ثنتانهاؤلالرغاىهلزلةزفتوامنهالومآتزلفايحلىدوألظمينوأربعد 4خلمص

لمضلينراددوتهحساشبهالرجافاوؤعقؤتهكمضامجيثلدبهشأقصينقدعرضلنوراكوكانونهاد
واشفاقامنخوفاعاحهالدالنغوروالهدورقضانوفاقتاالتجنادياواعيانارعاوارتاعترءتمئعؤم
لهمليوقاواصأمحابهتلىاتقذمفلبا4نغىمنصأولمالفرنجوارومراطمعأتجماالايسوكمل

قىمشعقاذمليهااطوبسرومطيعينشخكولؤالهاسانفسىئكالوغاليموصةملىاننىتدعزت
خالفاشاعرفادينوانأكأنمرةلجاشكتاوالظلىالحاهلالةابعلرتممئكونسالمساتةوهـارط
متولىوهواركتعلىأكأؤطبرىختماوقدوقعلمناسامرامنأهورأبتوليئهمعهارنضىالمالهضاوصومح

الحالةصأخيباعالههالى4اوآنفنرلهخلفواعتغاداوسةودينصدادوعقلمناليهحدايرلوا
اليهلخولوجللحسواالنفىئفعؤةالدوفئاثراشباللهبالىتعاالكلضعداغلهاليكون
قالمقيمطفرااعلسالكينامجفظمنتآلطوتقدرتبغفاحلبلنائصاديناالميرمجدافىكانلالثثليهوا

بصلبأمىعليهاظاوفحلبدجمتءتولىمجدالىافأنففاوهعهكتبشتىدمنآهلحمالجلمنيغبهر
عزاكبنوعننهديواتولالقاسمالحمأبزيهتيهطاكررهامنامينفولديندؤراالىالاورنغذهافىوأضملها

بامحالمهحبعرانطيرأميراندينأافصرةاخيهالاءجابهاحمدجمأجفرىومنمملوبههلقلعةاالوا
عركاينملكاكلؤلمطاعرفليهالثمشقلىاالصراحوالمبالراعلىوصكضزله4خبامناليأسبوتوح

ربافقدوكانحماندفياركاسههـرابهوكان83عتفابابهافاميزقواعفااربابهاعلىضبلصا
دمثقلىادالفراةادينانحرةربقطعجعبرصشظعةبصاالحالكابوردئوبيومقملكلزلك

فيةباكندهعرفتههقزلىابرعودهتفانصابهرصولامننعهودلمصوررداالعسفاشأصداكفىنظ
خطبأخيهلىاخملوماوابالموصلحيهناهنلعادلالملكارسللتووصئدتلىايناكداسدضاأخيه
قأفامجمثافيتهتبهلاتصلاواعنفصلفيطدهشقيةناالىمتوجهاعكلوقدبرنرفىيهالورارقوهاك

المامناالسبتيوممحهدءاكفوصلالحالفلكثلىعذرعدبنأباجهالدكتلبمهـهنفذوز3ومثءو
جميلمنلىتحاللهارزيرقدالهمهااوهذلالكنيرظالحلقلقائهلىاوخختجلوابىشئحسصفرقىأفن

هدينةالثاراسنلمالقروالحالغاتلبروافهأيوابلههوااىقاوالنفساكرملحاللاوحميداالخال
حمدهعلاعفوتبهرهشاعقدمالىتللهاشرفهلمعظمابرثواررسمااتدوسالكهلسالماعليهرسولا

بعذاالسامجاتهلىاكولهقهاىتمامايراتواكمقرلمفاوضاتانللنهماهوجرىنوراكيغحواوشكر
افزالحالاخهافتصماالمالطمههىهوخواصعهخياكينأبرصمظبوامحبهمحظاالصعىؤلوفبتهله

ونيهلؤرالدينامموكبحلبتلقلىاالديويرجالاللهاوطىابئأبوفالاالميرأسدالديهنمعهوتوجه
فياشاصاعونحبهالصااوأعيدالكرامامايةلموالواكرمادارابنئواظلمديخةاولةكبراءهـاكو
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ياسنيةهداوانفنعشمعهيهواثناطكرلهبالثيناكظبلىارسواللوضافىالميراصوسيرمهءا
بلدئفصادالفرنجامنلمابلفقدثلىااءروجعازماملىينوجددؤراكةرماحلفساروعاثالى

طعهاليضاأسدنهفىاغلفرتجالمحونىلعصالبالناصافأمىدهشقلىالديننرراوصلوبتهأضارفاحوران
ثوهوقدطالايمثعزلفرخولىدهوالواينأيوباكخومجمأرمعهروصافساايدبلدرتحلىضكالعسكلللألاصن
هوماتقذماوعذقلتبلحثسابعلىينلىراتجغجليلىترعالفاغذجمةوغنملمجالمارطوالماوقخلفي

والثانهمجلباالولىبهراقوأبريعلىصحلبروةواينالمرجعلطىابنأبىنصماالولىةأإابعدبهره واللهأعموهوصعبدشتى
صاهديةبهرءومصهمنسولوراملكمنلفدومانوقاالبرصلىلهـ

اناللهخذالسنجةوحكلءنءالصا4تذلتهـملوةلوتخطابلوجهرغيرذاجرلالعاثلالماثاجها
عاقبهرلذيغهمخرهالىصاحدصرايردبأسصواللهانعقدتوالمهاثنةتررتالرومتةملكسوالحتدءالمط

االصالميةالمعاقلوقصدقينطاااعتزاصسكلىاروملضنناحيهأخبارووررتفالكدرموكره
اللهخذلهمالخرنجاومررامنزمجاشهمامناأهااليخاسالثاصيهدلبالالىاوجهبادينادرنررانج
تجتأريعهوماهائزلزلةذتواولالاناكربحوفىحيزرقالو5وحابهصصعكوصوبالفسلرئلىتعا

لخمعجمادىولظرءررعنهففمحلىطرتمحنمىذىوخافصاليقظىوازجمتالياموأيقظت

مصدتواةوضتوكافارميفيهاأكترافاتعحماويىيؤكامتفا01صقهشمدلدطيمرهبتاالولى
لنورةلدلمؤاامنةاوتجتعظفنفالواازلمجتموجشينجتهاطءبئافتآضالليلزرلةرغاالضا

قصممنامالىاالرومملكبرايراتة13فىتالتزاطواسالتقىرالمرابعدتحموماملكيننعاك
هيهيضابهالغضلاهذاأرومعلكبلوقابأسهمنمذهمفأيدؤراكحبمىئيناالفرنجاذىطالقا

لعاجاكهىويخةلنفيسلجوهراادوصالعدرافرةااالجماسلختلفاخرةلفااديياجاثواببأالتحافاش
الدهالىئداطلهمكلمنرهعسافىناثعقيبطرغالجبليهلحيولاهنسضسنناوطلهاجمقوافر

نزعاجهابعداعدباطمانتظإلولىجادىصالعشراالوسطفىالمايناصنيؤذأحدولمحموداوراث
لمقذميناشردصعهولمنولععكرهارينبخطصنعالخمهالشلوراسبانرواردبعلفووفالوظقها

بيهالعرالحمئوقرفامنيخئالتاطاغاهافرنجحماالوادارومرارديهألجهاابهموامحارالةوا
الكثيرالثئهباكتخوتواوغيرهغتافاطجراددؤاعمن3عالخلوسردامحدالصوالبغالوالخبول

لناساواهنوجدنبمالغرباهنعةجماانواتفشملوالحسناامئهردلوماوكاقلكثزاعلىئدار
وردالميهمموافؤنوارغيرهممةساافيهلعرواعلىأرخابهلححهاواآطباملىطبامثتهةغف
أخنوهبهبعما3ضمواخاانهماغوممردطرفألامنفراوافريفااشهميندؤراكلهفىلخبربناوا

ئاكنمرةلدأخيهمنستعادكاواطازلتكحرأنمديخةلىاتوعلىالنورىىتىرارأقالوتةبابهأرلىاواعيد
سالتلمرااصهاترضتصاطوأعيهاطاشلخرالادكاجما7ولحاكررحلذلمالحائنعحناوجما

اصاوقررتاالصجماىنوالعئربهأالثاكتابىيومفىلتبهاومنامانعلىاننقررالحاللىا
بيرأمورهاندليهاوفومققطاعالاشيلينسثلىاكميرزشلألوساأهماحوالألنظرفىاحسنوا
أحدمقذىمينمابنكأبزانهداكاالعرمجاصفرتوفىيعلىاؤليىآبوقاللينوخسسنةدخلتغإ

لصالتاضاكلىمواظبآوالبسالةوااعةباموصوفولةلدافىهةطالموهوصذوىاالصاداءاص
البثرفاالمحياحسئجلوأكالديخقفىصعهكآكليرموالفضاءوالفقراءمعارنانالمسائوالصدقات

اليومفهاقفنفدباعهكورةالمةالمدرسةلىاغعليهةالالجامعالصلىاديسالفرامنرارهببابوحلثقاءا
البرمفاعلىأبواباوقافرلهظتلهلحألوالهفهالجيلىقدعلىوهتأشلهبنوموباكءايهشنجلرلم

بدرسبقباوالضىلمجذدواانهراديىابإبريقوهىاالىدفنهصااحدااليهصاوثاثضلمرستان
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وخبرمشقمعدلخضرمجااورةصيوملسبعصابقرأنءلىوولهللهارحهلدجمتدؤرارلممةمدصففالغرا
يىمحدبنبنعلىأبواروسنينابرالقاضىصفررغلسغوفلىأبوقالوغيرهالعرقحهغدمدذك
بأطبهالاءواالطتبدلقهامنالعفااافيميسألهؤخةوريؤراءادلاحااااالىدمشقضىقاثىرالةعلىابن
والمعرفةهملةاوصغالمرالوقووقذموهوالمشهوررإكرىورزحاابنيهتاضىكالالقاخضاءدمشقوولىلهسؤا
هواهماالمرعلىالهستقاموالموالظوىاوتجتبةالكلوالعاللوانصافالاتهالاسوثروطكاماالنينبقرا
ينالولقلتهولىعنداشتغالهالنائبءنهواستقزانبهونأدواتهبعضهنالقضاةانعلىويرضاهوشهو

لغربامندمشقامعلىلالشباكاينسبليهواةجمكلقراجملىلةاعلىبعدهيةارب41رالمدتحالىاللهر
يعلىأبىارئيسمنكابمانغاناهالحهىهاهناوالىزصاقىالجعةفيهعلونواةءدخضهالهفيهحال3توهوالذى

فيافتهالمسالمقتنىينأميرالمؤفوفيهاتواالثيراممنقالالله4رصتوثضةهذدالىوأخركأبهفانقيهىا
وبؤحوشهربهطسنةصءوعثلمبهأرخالفنهوكاءترحائةوأرشوكأطسسنةوهولدهللهالمستظهربأميا

الناسلىاسواعلىلديئاريئوكيهاتقالرتهوزاعلىسةهـبنقأقزالقهدبافيةاباقبوفريوسفلمظأبواولده
قصيماوكاقلةوطنتكاةلخلالبسال7لتهتخدباا41اكرةاددبكلوصملطالصدقاتشاوأعكةيقطرئ
كأدهلمنوقالمنهذلكقشمهواليهدافيهـافنظسالجبةوف4وسذبهماثخرجواراتهعلىا5فذيدجدا

ؤظااطبنالظافربهنفئلفاباجمصرالملغبلمفدفاتوايموقلتالمثلمىلجنداالميرواايهونتثل
بنالىاكأبيألزربناعالصمنخزخلفاءمصرووصلوهوآطالحافىبنفيوسبنهـلعااحهدابئدولو

4يرابءةذبذللثساعةادمنة
الصبربهقومرؤالاوصىاككرقدرهاخلءنتحمىهنا
لطهرضحدالعاافينابعدهمةماهـباباوفامالمامطهرافاشأاضى

ذاسراقامةوفىكراضهالىذانقلقفتهاماماهدى

قعروصادثةمصافعفتدم6ياكةيالهمواسلمأبداحعش
تجلوخرجالمامىيهطاكاسدخدنةاهذهقىأبىايقالروكائةصبنوتسةتسصاتدغ
امافىاعليهمرىصسشنةلغصآ4منهكاناالوةعأشياءدواكمىالزواامنمعهبتواسئقةراوشارةعظيم

حهؤالءلموسمازيرصصرفكانووضرككامأضصلهموخلعراقاشيناكينلمعروفاكعلىكووخلئصرابوا
ورودهيوموكانلقائهلىاكندلؤراسالماوخرجانديئدأسدلمجازوعااأهلببهمإمسكأواستهكئيراءننلالنةاك

وأنفذتظهعلىلتدعالعاةعانقتألببسوكانبممصرزيكبنالمحاعلحمهافوأفيوقالايوماعظيم
العاضدةعاكرهتهواغقالالعاضدتلىحتاطءوااالموالفاستعاداعالصهنالحمافباخاالمراءالىاالموال

ولةلداهنوكنمهب3انواءالميامنببهاجماعةبىعلصاوقتلمواللالوحعظهلدولةالموروااعلىالستيالئه
لاالجزيالحتىأوقعوابهماالسودانمنلقومبدلتوعليهلةباطتواحا3عادتلعاضداعةانثمحسناتمظ

عكوسمعصرودخهـاالىلبعفمررمضانتاسحلومكانظافيهتفننقصرتدهليزبيتفىجلسواله
ظاهرفيفلصهبامأحدهـحنهفطيالهباذفعثرالعماعةاوضفوقاعةاعليهخرجعدهمنوخرححافسدا

دارهلصاعاولماحصل4ةصفىيكزرولدهلقمروأصيبابابلىالارقبةحدممودىافقطعرقبته
نخفضلشعرواررراورخصلففألللاسكنكسفتوااداالليوماذالطمنبعدساعةاتويكزرودهءى3

الحظوسةهمربعدهقىلفلمكالملالدهرذإناصرفحاؤلىرزيكرؤابنفضالوعمفضاءاوفاقالعمءإ
رماونثصرريموالمعافانط1جعالنانىاايوسفه1هال3انلىايةاالألكوصةههيةلرااالجذهنكوسةوسةمم

مىانضدعؤاعوالحأتالمسالينفارسلعاواعظالديهتزينقالخمرلتزمواضرهالممصوتاز
اكإوساالبياتاهذهمملفجهالتىاخة
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فرقوخحقلبىاصتقرتةالظعنغانسعإلأدهز
تىطجبئلنوظىقت8ينحماكأوالمجبثض

رقفربموساشلبعتاولنأحبتىيىالبططارك
دئبعلهليافراشوحعرتوجطإضىجذىا

لثصيافىطاعوفيبتىاارانظنرئهربرئوقعلسةبخاحصدمالهمالألشهمال
العأوملمحرهلمنانسهيصعاالاسرتءلميهىمجلعىازراءاعليابهنيرافاكابىل7دؤجلبما

يزعنوالافاطثماطزتلالكانصآقامهعوالحروبمعاميائعاكرقوظمذوفىيهالئرعيقواالد
العصبيقذهبصفرطولحهأنيسهسطيجليسهموأهلىعاالبحرامجبئركانظكالماجالف

بخثدكليشبالومخلشلمكوالسنةمافهإلةفىنافاصيفالمللفىحيوكانالماميها
سامهبئلنىيتيحنضسرثعجيهمؤطيىقدايىوليا

الضامهظانةتعيونولوودؤممخلىخن
مريهوتالهامشعرىسنيناءيىتاطامالىقلرحلما

كرمنصهررضانددفىليالءاللهداربمجداالصألمابنهتافانشاالقفاقامحيبومنقال

وحمالاتصطاوأشستمجتهفىنسطوالليايخمافكأوالسابعانرضيلىأ
لمواجباليثاضير4ممرهطالوانالضلمىرتبت

جمالجمابثريفول4اوالهصونوظاتخالحك
قولىرثيتهوممابعدثالثماليمانتالولظ

فاهلىاللبذاهبلمابفاف4أظهأسمليمالنالأهلذاائ
قائهـينحرساعيهولذهلحندمدالحسينصد
ومامبكاقلىمنعوالستاارىائلحالمنثاهداضلرافي

هإبرلمارجوافىلىتدضآفيءارجؤفوتأرىأ

لجهووابحاهاطلسيأنجمبصلماهـكاعوفىد
وأرامهايائهاوأواللضدهونندلةبالسبصولم

صرظءاجناطبضاعدفط4ضارحعسئ5ضعرىفياليت

صلحهيقطرىكنأموفريعمكمضوىابحرم
نجهالةذصوالدمواشىمنوله

يرتعدبهاولبهال3منجياطخرشهعىاغفثهراب
واليمتثسيراقماىالبراعنكحامةلحيااخغضى

قدبرعليناأهيقرااليوآاهاابىد
أمبرعلبضاإالصىالمءهـطبامبرالحيوش

لغعيرركعهفههراظلغنئحاتهقبرأن
صورلندىوالعمباوهو4ىالولبساطاننطوىا

منثورئناوشيمتلمميتءانداالمإمالتظن
اوزبرأووزبريخبيلضااثعضىكاقل

المجورلليةطلو4قعالحيصال



روفتينا63تاب

بورسسكمحالصالفىقيلكثبلنواكمراشاكوناما
النصيرونماولىاولنمبالعوالىنصرالنامرالعلى

طوبألمخهاةقصيدفةبالقرامشهدهلىاتابرتهنقلبصفوبقاتليهلظفرويذكراايفايرثيهوقال
يماراىوتدطأسغابممامىاعددثمامىأشرقلنتتد
صغارهرمضهاكاباخطبوخصنىاظيسيوماورىعم
تدارحمليهالدنياقطبارسفارقتاونياكديةأوحشما

قفاروهىاالجداثبهعرتواحداحرماتاخربترلوح
االبصارنعشهبرثريةتعثثهشيعحاشاتالجدودانعش
الملص4أسفاعلباونظاء6وكدتثىنعنجاتوذنعش
ارؤررالاقدرموالرفعةخفضتنارةتحتاليهالفاماصش

االبرارةاظسىيتهاكدصانذطتطاماصهـساراالمام
رمطأطبهاصألبهةتحةدصابصبهاحفاةالملوكومئى

اروؤسصءنة4ةدءتألىفكانهاتابوتء
انحماركصاعوهوااالسالمضربةهاضملحنه
صريمةدارلتهلنةنجيتريارزارةداراقطنته

لغارامحريملىوءتإلوتهفصمانواطوتتيرالهرمان
الهضارافتهالهقراررتسىاكصفباك4ساتمهكأتأ

ارؤارصرهاثابةوقىوصثابةبهامناوجعاتها

اروثاردلتكأظاعنلةنففقلواندقلتة

رالبتصارماوهوبسواهجذدكدهالىاالكانما
االلؤارحمفتتضبرحابهمتبذالبرلبلرفارقوا

رارمصاد4فنؤساخرىانخىثمبلدرؤىوافغيث
االستارلهارضتالدلىماذاجاللهندتاراالسببلياس
رشاسوالاذنوالفوضىافيارواروبدأرىمالى

واأشارخريهتواالعيكهـمواد3أصالرمحلىاللهاغضب
اروقدقةدهزالفلكلعطخةدارنأبالفالفي

اقصارسودوهىاىابالدةيصولتتطا3يفضنمبواتجلتا
واالحراراساداتاوعبيدكعبدالانغردت3يغىشالواحس

الخطارولىعاهـعآءتمصاليثالمجاليقئرصدوك
رطةومافشوكاهونحف1ضاعىمأخصرباءكانها

اقدارداوساءذالخهمدرعلىمصثباتدئبتولف

ريولءباكالحمايهنلىلملدهيبةمأقداءوربزت
بؤربقاتلكلأبداوىسقألتاصادآحطت

ماضارواالىاورأتدهـإصنواءمأاهلتثكايتيا
غباراءاموأينكأيروايسوامقنعابهمالغصاصوقح

افارواليخامدتراناموربمااجفياةصصهمضاتت
فرارالقضاهمنوأبنتني4مطيهافرارانوتوهموا



وفيد7611خباراى

ماطلروامفارمكلئركاءلصيلممطارواكذأبرالي
الخصاراقبفارجعحليها8وميتةنىيلالصحراببافتهن
يارانفروجالبتولوايعهوحمزةبهاارعىمات
لمحارااياويتاوالعلىوالئمهادةالسعادةنلت

اصصضزرطاللىلمرالأروحبعدكئىالحيطثالأو
رأمذسيثاتزمألشاأعنضاللهىالذىدلهالناصراا

واالوطارالوطانابعرتأحدأمةظاسنفامءلما

فلعقملرموصارالعساكراينرزواجمعألئرفيهاانجالظثةوكاسبعخسينسنهطتد
الفرغعنواجبزعوضعألكمنجالفرفرصاننبهاهشررماشهاوصتنععخليهقتالهاظوحعرهاوجت

صيلحالاوتلطفواسلؤوراذحلىأمجيبوهفلمصاتانهمطلبربرهعنهافاالقاليرحلوهوافوهوساربالدسافىا

اعقغالغايةامنوكانهنقدبنفعيامةبنولهلداالميرمؤلباةلشافاهزءامعهوعنكانبالدلىادا

فالاجلىلمافىسافىالعاافىدخهـقدوكانسيرشدلىاخلحابيماالعادافاليرعليهالىالمشا
دخالءهئذصبحلىحائطه

ثكرىبهالصحيطوضطك8ءنةهياصوالىلدا
االبرعنموفورالنصيبالغزومنفافالالعاملمجدافىلتمبهذا

والمجرركنالتعنابنحومحىلذىاىطفىىلعيرحلتوشه
ظهرىعىزرالشبإلتومنتتطفواسقطتبؤوضىيتفا

وتغيرشزضقكمفوقدفرآهأعميلبنأيراادخلوقلىبمدينيضااةصااكبهمااهذذكرنىقلتأ
بياتالاهنهمئرخامرحعلىمجتب

رالغصيرتغترباوالنيااورمنحنا
إلغروراصمرءتةآثارمنوانظرالى

لعصورلمنازلالاامعن8هاشاواوشادواسء

مبوراسكنىلىاسكانهاعدتروامنوتحأل

4وابعمينرودصعاحبعقيلأدبنعياكطبناللهعبدمحدبئهذاهوأبرالحسنعقيلأبىابنظف
آعللهاألنصسصورانجهكلصتولىوائةوأرجماتينوضسنةهات

عبالدخل4ينعحاصصردبهعثرراقيهاثيرالاايالثةوخاوكاندخلتعسنةغأ
بضئالناسبلىبخاطراومنلىلةخوإلدهمدعلىزطعاوهوللفرنجالكرآداحصئتمخلبقيحةباقزل

عبسوهالحمنعليهالذىالجبلوراهنالفرنجلبانورالظامايرءاراوسطئخياههمياكبئالا
العادلالمالثالصوقصدروايخةوامتلاكزواالسيفاالرنجوةحوفانهرهوابطيقواآفلمضيدلمسلىنافأراد
انشاتزلقيئلجيهوفير3بهولرعتهلدنوبةنئساهنافركصرقاةبطظهريختهعىمحرج

لصهـفيالمجمفاحنىالكلثذقعنتينررالىلكررىفسألالوقفجمةنرراكضطعهاصادالكراا
ايخامنضرمنهارابظاهرمافأقامحمصةمدبلىايدؤراوسارشانراالسوتفىلعتلوكانكئرا

انهرةلنونالناسوكانئراغبهضةأرراانمربينييفاصمنفرحعلىقدسيرهبهاعلىوفالحيام
شليهكلاتجعامجيزقدسصشللطعشصاواشىعشطهانرحهبمطبرنديفال

اليناابرالطمعلىالفرنجرجماطيمهاهنافانقيمانارأىمنليىابهصىالهقاللةالمرنجاش
يمستظلرواوواللهبقلواعملىبافالأرممفامىألفكانذااساكشهقالبخموافولحالاهذعلىونحن
لمجامالطقواواوابدلالاالواضهـالحطبيمعنميئانهارصلاىثمروناالسمبثاراخذرحتىااببهد



اروضنيناع8تأب

لمفانالدهأواعففراقطانهفالوأمامنسممنعلىكزوفرقافالجميعهةأالجندليهاتاجوصاشما
صدمحلىزهيىلؤاطغكاالفرنجوأصاروأنهديلمأنهبمرضادالعاملىإحضفعولدلهيئ
مناالوعندههذايفعللمنهارافاصانرؤوينعندمقامالبلغهماليهمالبالدأقيبنهاالالهزءتمدىح

غيرهامنوىفالينارصاثتىأوايومفاقحمانلىاشالخرجقداللهارحهفياوكانيمنعنالقؤان
ىلذاعنواحدسنملجندويسأواصيحضرواديوانهالىوتقذمونجيرذلثاالحراوابوالخياماك
ذطاجمالذبهالنوابإمضعلماكنيراشضدوادافيفىبلحضرهعوضوهاطيثاذسثسفكلصنهاخذ

قأعادطاماالجندصلىتحلهفىؤفهيستأذواقضيةا4اليينهونلديدؤرالىافارسلىالهمصحالمعرمحهم
راتدراابألدكلكانبهأصالهوقألكميرقليلهالصوعلىوالثراباواافافاررواعطألالكذاللحواا

هذاوقالمشفغفبثلانلآلنابهاتحنتعراءفلواواوافعردوالصوفيللفقياهومالخأمةنهسيره
ناغناوأمحنىتألنطيةخومإلتطحةأفقعيمطضعةوتنصرونيدنماشزقونلنمرفااولئكبأافالرجواللهوا

نصيبلهمومالةهوالءغوتميصطىقلبسهابم3راذايقاتلءئمنلىااواصزةطىشالهامبسترضى
يجبهمفملنةاافىيهتنررافدلىالموالفربمأراانفعكتواغغيرهم4اعإليفليهاحرتاالمالجمتئ
االكرادححنتحتادثهاطهوخلتؤلفزموابالدهمالىدواوطحأجميهمنعنداطفتركواالها
للهأترلهاارلريبهايؤراجمدحفائقةقميدةيهألمنحصبلالموصلىصعدبنفتهاعبيدأبوالؤجيقول

نفلمنوهماحمازلالهىضوالذبلاالقناطوافواضىالمواظى
ليرمنضتبأسوعزوعزمولهتحاماكافقلفاوكا
صماداللحيلالقدتؤسابالختللحبمنزوههاطلعمضثاوما

لفصنشباب3اذلمبمدحتالىخلدواجبناواتم
الزلائتومالنهدرالينفذغفثمللهادوأراواتيقظوا

جملهقميمنلظبىكبثاوالصنامذىلمااوالمتوحتىا
لهملامعشذبةطوالحيلخيرصركأةقنالغاوقسئ

لوسعفروءنمنليهواءطرةوالظالنابالليثمايصنع
سلالامنغاباتتحتلظىالمواسمورولصاالسداابهبمالوحد
شلثقوامنولمجمبهمتهمةحزعوااضاواغاهم

لتأخؤلهانسانوالمكلفىصرحمجمافرمانلغالانحا
لفلواواالتباحذلالراخيرايهماباسرىومارجعتم

لخالالبيفىرارميكوزوامدبالالجردمعراسلبتم
والطوالالشكلفااهذخ3يلاثصفوارسهاخدارىلهل3خذافي

هعتقلهنكفاشةدلحربوالبهكسافيكوزارعالبصاأم
ىقىاالكيملعينامنصخلىومااركالعينآاصابجيش
ارسلضاتملمآوفيخيراالناوهماسوةصنينبوملهم

لحللالدراحكاوالبيفىلبيفىاعنداهرنهبفربسيقتفميم
احملافعىخالالوالفولائلصدشباذكفالدناساهنبعيوهلى

فئلوادلمواالطفلهافرادبماأفلتسواتصأصرهافال
تلللمنفاللللوصيمابصاكانوا8ظلممنلدينبنوراو

نجلمىلطرفاوفضواالفاهاعندجبنلطرفسنالىمحفوا
لبالىالذنملجكملذتمالمحاعووالمهلفبغونطلبغ



لتينك9311رخبااا

نجللمشالطبربغاهابنت4فأسلحموولبنملمفوها
زجلجمفلثمنقهنخجافلهطتوقدانردضام
رهلاةعنشذهااالذصزتغياللحهدهارلبوثثيق
وجلأبعدمنعلىقلوبطارتوقدلجناناثبتلمهوىالعدومط

وقدمحرنجههكيرمحتغلبطترثغيرارولد3يعودعن
مناالجلكىاتأخرالااننهيةعنملياادقدمايز

فاشغلطوزامنهخهراإحايمااسهنماقراكان
للاالفهبواونباتالغرنغالبماصدورالحيلئثبالله
البطشذوالشللهـلنمداوالبصيبفالغاالسداتصاحينماص

لالامكالئأنكعاأصمامعههيتضعوندللهوا
البدلهتهابلدهنوحرتبألعوفىلهمملكمذدطكل

نقرالطل3حرنتالعواماثاكطمنالعوانيمتوعسة
عنأملإمااللدكوالثنتارعنخرعقالقداكالبمبش

حدواضانصدالقنخدحالناسبأكزمذاكيرىقولهلمتنبىئاولهعصيدشاطاصذصعدابناولطظت
فافلضيهأسعدمذابنعخاوءبيداللهاللهاعنىمحسناوقدااخهزموناهموصلابهأااعتذرعئصنه

خرلدتهىقبلااداذكرهوقدشقتاربخجمةلمرلههانلدابابنفصبهصرسامدوشاعرمفلقكان
وسبعينوستسبصخبلىسنهفاأبلااذيضافربهرهامأفووشعرعهعلىكزاثناواجمرهفأحعمن
مهخاعلىبنعبدالمؤمنتوئرخاثةينثمادوصاءئسةةأتاوفاكذهلىتعاشاءاللهانوسبعينوثمان

يوسفابضهبعدهوولىغرباباعتتوميمحدبنورىه1
وهومنالولىاصراثرلىاىذشانلوهثصرلداساراسدهاثهوكاوكستسع س

اشدوكاقالنوريةكةاللااقواشضاحمايارالمصريةاومحلىءئمازططالنوريةلحدتافىاءالذينكايراالصك
اروممماورتطصأذربالدشآضبلدةوسينبالدوصذىءثاخساوهواايوبريناضبميهأواضاك
جروزالحادمينهداكمجطوخدطءماءالعراقاالكرادوقدوأشرفهيلالفاوهذذيةاالكراداروانالمهوأ

وأتومعهليهافساراهـبدوتبتيدزدارافيسيرةنوياعقالورالدينانجمممانراالعراقاوهوصنه
نسلطانءوداالساخاوموأتابثاداودش4طشا41وبالعراقيننرراككواشيمازلالكااتابكزماافيهةاأسد

فعبرصفنالهوأقاملوبألديئانجممهفديفتصلىاوصلىثةوكاوعشربنستسنةلتهلمسترشدالوذفنرصا
ابجرتةلمالطيفنبابترانساالاصليئررالىأانغوسيرهمبتمكتانجمفاحسىبهاأوتبعهدجل
خرىارمايةمجسنانأيوبكانوقيليتفأصحرجيمامنتييئالدصبملىاخيهوااليهالديهتدمحالفارس

ينأصداكلماقتلوقيلزسكلهعوخدملثامنحوا4فتو04علىشىضتلبهروزبحهممماليثهخصامن
تعالىاللهشاانمةالةوسنوءهذدبهايوبوالخقالمومللىاعزيزاعندبهروزهربوكانالنصراقلوهش

لهماوفمايمافأحسنمهيدلاكالتاضديموهوشأيوبانتمستينثمانأخبارشةئةأيوبذصوفاعند
ةلماقلارافيهزالدينجمبعلبثاجلحمنةلمانحىجالتجندعارامنااعاحستباماوادطعهماخدمت

فميهاالحالينهىوالديبالمفمؤدظغازىيهااكسيففاافأرسلاكينجممثقدالثهدحصرعصي
وطلبلعةثهاتسليمئفأرسللهأنيخاوتؤخذعنوةانيهأاكنيوخافبهامعلىالميارضصاتتوخلمحابلث

ثعتمواالقطاعاعإلهنبماحلفلهوفىوحةاثعلاوس4عاهـسقدصاحلهوحلفنلىلىفأجيطذكرقطاطا
تمهزجخديمدائبعدكلتللنورقيادهةبالوشيناكأخوهأسدواتصل5االميكاساهنأوصارعند

عاخطامافزادكهفياعتهكيرهلثزعغناراومناهدهآبهحروراكشموظعهواآلكأنرراصزبهوايامأ
ل71أ



وضتينرا03ماب

دأاصصثقدلةىلنررقيالهعضاتتطهنرالزوجالمقتموخيرهماوالرحبهصىلهرتصاباحتىوقر
هووأسدطلصيرالمحصغههالىابفأافضدعلىعدلمصا41تصلبذصعاوهوصهافلبتامخمأخاهسلفزيناك
فىفولهمأعليهافو4لياتالهصامافبذلوءيرهاسطالدمشقواالءالكنحاعامنكثيرالؤرالديئهنيندا

لدينعندلؤرانداليلؤااجماالهيجميعفانديئانجمالبالمنازلاصفااراعتاوماحاطلهما
شعسنهكانلماةبنلىيؤميغيرانلمنفيليهاخلذااةافكانينداالضبهماثلهمااآهـدأصانالا

فسيرهيندأسالاصنآشجمعوالقوميرالكاميالاايرلهذمرولملىلعسأراارسالاعلىينلؤراكعزموخسين
دةفؤتنط4فكلليةىاكرريرشميراوالملقبأوىلسعداثحاعبامجيراشاورينانصبمغلكوكاد

رعدمنصؤلفهوروثادالحدرللددرمن
فكقزإزماتحنفثجمينثاتجثلىينلياسدارماناحلف

يعرادسسونهسينثمانسنةفىممئقدلىاقدوملىسكانجمصلمسصصينخراللهآاينبالعافدكوهوثزيرالملفب
حباصاخلباضنهااثصرييندةعاثوفيراخعنصبهتذهـأمىء14ءقيئلؤراكلىااالول

كاقعانمااقؤتهمنظومحنوهورقيوهاءهـصنهمواثنزوفوعرفوابعنرحعهنصبوجمزماحبالمنصصا
هستقزةممعدؤقواهشضيئخحهمكراواشفةلمايرونلؤاكاوما1لسلفانعندهـلملقبوابغعكروزيهوكليهون
الصاعبنالعادلحلؤرزيكبئنؤصاصوارةرااورقدغلبعلىطثوكانالمثالهذاعلىهمزمااولمن
اضلعبدارحيمالةىةمامرااوالذىضاوهرأاباكلغبوزيكرهواوزربعدأبيهلذىارزيكاين
رزراءاكابفىافيارةذكرهماشعلىالجيديوانفىيهيدوبينمجفرتهواضدمهيةاالسكندرمنعلىابن

شاورعلىخرجالراغائوكرعهاصلياثابتافايدةقظمباكةنجرهباللملللدولةغرسءنيوقالالمصرية
وأخرجهحلبهقبلحهالهلميهنميرةجوعالهبالمنصورفيحويلقبدنسواضرعنهامءيقالميمسابرهـالباناثب
وصضنمراديهأهستحرخابهلؤراخدمةاقاصدامتالىراشاولفحوزارةاولىءلىواطياهوركالقاهرةص
يتصرفولهكرهاذتحالهوبهونليهااهمبرليعودلى3سالعساارسال41تفشلبمثواهلرموألقاتفأ

دةيالىاوروطلبشاقصديةخمالرعاخرىتارةيؤخزوالرذلكفيقذملديودؤرارهختياواونهيههىاعك
لخطراضمعلبرفيتعرفمواافىيوغلواانالافيهلفنناكونطريقخماساؤالرةيمنعهالفرنجلىوموىواطثا

وحبساوافدالمستصوخاضاءلحقتجهزالسيرمعهباينداوأمسأسلىطتاراللهاتضاغالفرفيأمنالخوف
بخالىياالماالنضسوخؤاتامنعندوكاننلىينفااىأسدهووكانلهاواوتطلعاعلىمدالإ

القاضىوقالتبخادالاالئيرواذاذكرابنونهسينعتمنسنةخرةاالجادفشاورقىارمعووفى
سينوسنةعانقصمامكانلىاورافومقدانفتهدمعنامالئاقولهذئلقولواخسكانسنهفاندابمابن

بهشاورانيءنحعادةباأسدالديهتلؤراوريهتيرقاواوأصءوشسنةجادىالهءكاتدؤرالديىوارصال
بصعماكرلفرنجالىممابالداالسالمهـافاطاكينلدلزراهموسارطحرواشورةلوزاافىزء4ممنناواالشغام
صرلىالمارينسااسدالووصريهآدؤرامنمبألدهـحفتلفرخاارىفنفلديناالسدالتعرضىعنمليظ

عارةوكانمنصيهمنوتمكنزيراروووعادشاأسهوطيفءوقتلرةرزااورطكزحثنااهوومنمعخيرب

واالجأللاماالصشفانشامنلوفةوزراهمنفرغاماقصيدأحققمعدح
االحرالبقؤكأسارها3لهففواناكث5بالخلةواختص
لباالفطاالعاءحممرفإفعالهعنرراءاوتمرف

رتجاالاقاتفئقاهإللخاقافأصمكنتوكىيخاسهءلىزوابرولماعارةقال
رفاباصيدمجنبهذارسيفامرةررااحنكأرى

والمصابإلمنيهبشيرواالىالبكالمأرارو
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ئرلهراشيهوزكاشاوروذكرمدحةتصيدمنلمجىاارو

االقدامشديدةوهـحهقدامر5ازرلسببضاألوففىفنمرت
مطابهءصابكارطيراخرقابةاالخرىفىستوف

مصرظلدىمكءنهـنزعاربوزاؤتسوارثاراادركت
014دبقسسرلهيمفىراعذأللىاراأثؤتي4ءباورواثمحابمنأأئرالضوخماموكان

نهادكأابىتنجاءدوءفواسعاص4اكدبارتكوزانفكا
ساكالهسدتبعدماءىيرهوسرتاجهالرغصبت

وراثفىخرىأةدكلفمنوله

البطةءفوااتثراؤالاوزاربرزوكنته
حبابكيصفىبيصربووذهنةارظالولىافىشها

رفابإصباالذلىهـكقةصئافهحإاوجماءتدتبنى
زصلاتسذةوءىواءرلمص3أثءكأايىدت4انلىاوزاؤضحمهذاأصزةنورويدغيرشاووزيرلهميغلبوا

اءلفواانلميةاتصسرععلىسوجازراثانرممنئريئلعوامناكقيصكايومطىولدهل3وفالذألطعلىمماؤ
اءالصفاقولىظتحهواحدنذيموكانربالصراخيور

بقرالداالتةوءهـيمصياا4وةصؤينيناوفىىاث

االخزجمادىينءنضاواالناءىحةابيومفىوزالرهطسهوأدركفاليصرغامرأسرأتحىرهتيكازالت
اقذفىوقلتأشهرقالةصاتسنمونذ

داواتحقابهكنتحمهةزازعوارجالهنطثونزعتءلى

ردلىاأرديةقوماوتكأصفئلمبينخكارداءكجذبوا
الديرداانلباصيمتأمسحرقةحرازمنكقاوبردت

أهوكعبرجاكأسيبميوماآشناتصعهفىاإلمالاحمالمت
أيضافيهوله

عجفاناوصواوسرحتدسهبهافضوتورادركلته

صجىعحاعسااوادركتءوالثاررالحفيراغإاالصاكأت
برجعثارواونلتكاالىيزنإىاقامخطلميةؤ

لردالممريةبالمورارينءنزررهاكانشاوروعادبهروءرةطرالهإكناهيرداأساموأاالثيرانجاافا

نماسابيطوابعادابوألحالاهذهصذيهتااسدنفحايماكلىحودابهتأصاليهلفارسطأينالىدهوال
لىوراشافارسلةسفالثهالداليعلىمولبيماسمدبنةوادسبهؤاارسلذألناظارأىرالبشاوامجبتقرةاس
ذكلميناوراانءلالكواباقدأبةنمضانوصساانءلألإيهطدؤرانهـمويخؤفهرسرررةا

فرجمالدطءهـالييهتءنداأسكلخراجالىعدومطسانمويطلبءنممةنجذتايهمشاورالارسهذلماونخائة
رالىالءلىمالهمقدبذلوكانيارمحمدءالثوافاوطهمرتالىاباثرةوادعوتهتتلبهالىوسارحموابوهمجتلم

واتنهنجالفرافىممابألدهرافاطفكرههايصهـسارللىجمزهمخبرفيؤرالدبئباخطواوسارذتجهزوايىا
فزصوابرهمساطظرفثرزمنهمراثينأسداطاداءظمهقاهـطرقاكانلمهمهـتنعوالىالمسيرفمن
لفرجانيرصحلادالىادوصلةممروكانلىالباقينافىالقدسمجفظهاوسارصكسالدهمهـق
نالظابالدلحهافىبامواحمهمصعهةبهاروسنرعانأرنمالقبهمءلحانةفاسسذاةايتااإلؤأمجرافى

تفابهناظهرايغوجعلههبهاهووعصيواقامابيماسمديخهوفيناأسداعءصرفارلةاقارب



اروفشين331تاب

بهاينلددامتفعااأشهروقدوصروبهاثالثةبلبيسيهجمديهةاكاصدزراونابهيهلفرواريةكرالعساا
والغرفامنهلغوايذاوحهمويرامتالرهويفائههاجميهاجبجملوالخندقلهولالصقصرجداطينمنورهاو
لحيئذنياسبالىاديرهولحمناريهننرراوطاثرمصحارنجةارربربهزتااذآتاهمتبهظفبيظيثاتراهةا

ااالوقدمذيدكوهااةقبألخدهابانياسلونلدالدلمجفظوهاوالمماليالعؤالىواوأرادلديهم3ئشط
هنهاايدوشسليمصمهوعفارقةالشاموالعودالىالفاأسداديهنوراسلوالىتعاللهاثاءانيانهصاشةفعلى

داسىرأىهنئثييرتالاابنلظحلالسافابالفرنجلدينيؤرافط4بمايعلملمالنهفلىابهمجافايينصاالا
ساخهمحدلدجمىمنطتيدوخرهم3ئوفييديهببنابهراخرجأورايهقالباصمنخرجيناديهط

نجوالمسلىناربثامؤالءيغدانلهاماتخافالالغرباءنناةان4رفيةفاتاهقالطرونعرالمونارا
حأقهوات3تقىشلهمالمقىىقاكنتفعلواياليتهمشإبهوهالقتبهءةكلمامهيقىؤرابكوباطوابكقداط
لمإلدثثفيلهمبطااواوفنىضعةوقدينراكالعاثلالملكوحيلثنيقمدهمالعارقتلاحتىاختلقالتايخهم

حماعلىالفرفصلبمتنعواالكهميومأةلاليمواطاعنىءكأالءيحنىاصابنرجتوواللهسنهبتىمىيفنى
ترجعغضدعنزالممواآلنمنكوخوفهمضتكئإررتالغتهملداهذهفرنممنبكأ4ءقالوج
ماهعدعدؤهعلىفالغاهلمحئالؤرالدينلىورائماوصادكاتبدطاوكالاساوعاداالثماملىايموهرشوسا

الملثايسايهطبئواكأةوةيمدكهاوخطلدركاةبغبوتوأمينهقرارعوسيرمعهأسدالديئءلىصش
وءدرهبداومهـظابادؤهبعدوأظفرهبعلوهوأظهـهـهصوضعهواعتردلهمئرعهلهواصنىسونصكفى
بمديخةهعهومىثمإيهوهنصنوصلواالسالماربخمموهادافرنجاسلتعراوكات5وعدفىوأخلفبعهد
نصرفقطيعشالهرافبذقياذىلىارصفانغلصثالثةاضهرصنلفرنجمصروانيدورضاعرهلحاسبإلث
ةكللهثحارةنلكلىوتداثاراظتلمحىاتلكدربفتمتبهيفالحرضزشاورامننلبهوئاملثالىادوعاعخهم

ونابفالتظعوهئففهتجمإلهصرعلوابمنوروذصاإلأيظحفى
ضرابسوقلغومختبهاأمةصدامدكافروالمثاببوعصدمت
بىاضركيرلؤاابهاقرمضائماصرعزاأجنادوقلبرت

بهضابشهمطودارترحاثعلهاحفافرنجالاعىتووا
بثياببدلتهالهمثيابالةتسعيهظلجندادروحأقاعت
وصاب4صوبايصيبوطارحهناكبينسطروحوهم

ضذموجعلىأيوببنيوسفاكينصالحأحيهبئاخبةرواتلىالدينرأسرراساائدبناثاضىلوظ
والسعادةاراالقبالشأنهلهلماالحيهورابهمئمورتهاالواليقزرطااليفصألميوكانيهرااحبوهعسي
معروقعلىارعولهموكانهمروهصروشاوصملواكأوارةتوسنىبحركالهساواتترانجةلاةرالقي

لهارااوعرفالبالروشاهددوقررقواءد4ومرلمنمبهلىاوأعادهخهعلىونصوضاورأصعرتأهلظعظيم
السابعئلشامالىاعنهامترجهايهـرابتداهوكانلمحالواالكاماردامورفيالاغثىخهابالدبحيررجالاوعلم
لقواعدهقررافالبالدالمصريةءذثانجاالىرجوعهةمةءرافهاالعىمدبائامفامنالمجةمئذى

قبليفيهووضوالنرلثمعراءبااومفالينداامعضلرمائاوولفعلظتومتبناشيخهسضلىالديننرراصسعظ
لهةجمالقعيدمنعىاعرقلضالداديئامنأموبفئءمخوسنذكرعلىوبعدت

ورعصرثمائزالحأاليألماالىالقشزلوهيوماهتملوهـ
لغربسالصداالثرقاذسبئشذاىأكدورواآلثمدالملىهوا

ويؤكؤالعرقالتملحهضالصثقدانييناسدالدجيرونبعدراحزقتلجةاذىاوفيم
اثمونأهاماءلؤسئوسجىصكلارثجارمرت
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حمزيئقبهـجلكملظىلمجياوامستجنةاص
ونشمهالشامفومماصوحعلهااكاليذرفليف
حصينصنلكلالبهان8صتآيماحهاحبذا
بولةزمجربافوؤبونرشفدااعلىسمطفأب
تلوحالمحنوننارليلىموظاتيراخات
المجبنغنىىهوضيراضيرااسىشلاغنىع

حينمدلهاذاطشعرىليتوردلهاحربئحين
هـحيناتاظورواوئرقالضقبةطالءاهؤاص

اصحيناغايةألدكتأسد4وحزملقدردهابعزم
نجرهايهاءمصصند2اثوبرالجامعالمقدس

ضينفىامالاضالبلباوالجةبدضلهملك

هنلئامخلؤالؤرالدياختنمونهسينتحينىشتدنةابكوئبلاحمادااقالرمطفغفىلفص
وقعووشلهمفأسممضهمالصخاحالىتعافتهازقهفرلمصافامهذفربرمطعلىواجضاهموقصدالفرنج

تلخريرةالغاوقارصضانوفالصافىارومودوكاينلجووابنباسهـاطوئئمصةنطا3اارابرنىاالسفى
اشهربعدثاللةهـنجاةبراكصبنعثرةسقلأثيؤرافلتوالمينااعلىيمةضظدؤبةالبقيعةلؤبة
وجميعوالدوقسنىواالمىوأخذالقوفيألفاواسمنعثمريئصنهمواحدةعوكالفاوقلرمطعلى
ماسبتىدمنهزماءلىطاؤرالديتانارةخهذائاالثيروالمببابنفالاءبإنالمجاوةفوكانءخاملوممم
رهعقرثبرغزوالعدترئالخنبئارهدوالمجهاادستعدالرادتجهالجذواالاعلىقبلادالكرااحص4كزوةأمئ

ارسالناتينسالدوتلموصلتطباالديرأخاهنراسلالملكرونقدويبرهنامبههوالفتقنلىويرتق
جمعحمسحزوسارمجدافافبلثلميناتاااعاقطبالطرافاابهناوكيربمارديلبئاينلىاجموإلحصن
عزمتعلىاكالئئعىالخؤلظانه4بلغنئءنهماوسالنالدينكرامحراواما4ناءيناكزيهعسيمةمقذوعك
اوكاممكاااكأملناصنصهوايلتىوذالةواالمومنكزةفثقدتلديندؤرافانالقعودعلىفقال

باالسبدافارقناكهاعدائكاولهذقالةفىلزالذورعالهلنداءفىباالغدأميظاكانفالعكضهوا
طاعتىمنبالدكطاهلخرجألصبهدهانطريقاهىقدسلثينراكدؤانضالذهاغصالقارمحاولعلىط

القرتجمنلوناسالذصلهالؤنيااكعنلمنقطعونوادهاوعادهازهانهكاتفالدىدعنابواضحوا
منحدواقعدصمتهدالنزاعلى41طينمجتواانهنهمهيطلعأهاكمفمووتهدآلسروالنبمواثعتلاهنلهمناوصا

دعوتهذالبذهنأجابةعلىعونولديلعنونىويهونوبندؤراكيرفيوكروموهـبهاوأعهاتباوءأولئك
خالساصسارنحوصارمتمعتاظااسيرعسيفانهلياادينجموأط4فيلؤراوسارالىتجهزأيصاغ

البزسىالفرنجوهعغراوجاواصرلحئمدلىيسرالمالهلبالسارنجالةكأصنصلىأاطوبلغعليهاوحصرها
هووكواكلهابطاواخيرالهشاوهومنلينوسوابنلهااوأحمبااطصابقمىوانطاكيةاعا

اءاوجبوابغسطلهماالرعقواعاءقدمالاالعليهالثطاراجلمنماوجموامعومقذارومرس
ومواحازلىارمطرحلهـنجالةرفالظلراعانعلىموالالائىقاومرقدبنأمحابهلؤراخزفى

يقةاوهوعلىعممحنىشراحىفسارواذالبهاضهمرتحكنيتبعوانطعحاعارحلواصتاحلغاكملىا
خيروضهمكلرطلىاخادوالهشاعلىلهموالقدرةتجتارلهمالطالحةانهتقنواغالنممنعوهصيف
ينعراحلببهاحصلمسايرايهنةلحلةعلىبافرنجاوبدأتراثعآلةطالؤرالديهأذلماتقاربراتجعهم
بروراتفاقولمجنقثناالفرةمئانضةوكانجفرروتبعهمبادالاولواميمهـاقدأراوزلمكمنظاهفبتلرا
منهمهـكوالمبوفالمنيلمجنريضعرافىمنامنعلبمنجمجاعرالرايهوهوانؤعرولعدومحط
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يرفهموتافنارهم2ئلمغزهوناويعؤيهاجاللجؤدذرايلقوالملمنهزيخمنأشاكمعادفرطاذظكالا
ئصحمرفياكزجمتلمإلبعؤلمنهزمينءطفرنجالةمادبروافانعلىيالهينفآخلفومنألديهلنمنلته
دفواضالعطبامنجلهمراعلىخوفالبالهنوائولمحهماتوعادتكلتالوألمرافافناهمموآجلهلعلىواا

ذلماوذراجممرقاوخضعتخدغلواماوراؤاألدحهمرخسقطمفرجينبدءاكموريالمايدهعلىراجلهم
خيثذحماجانبصصررلموناسبهمحداوددوسطاالعدترذبتىوااعنتهمءعادالمننرعونرجواعطف

شسامىوصارواصبابخاةمهايرجوالؤررهنقتالهـنجةوىاتلووالريإساروساربوبالشاارطهير
فألتىادوجعرهمفبدداكزقوهمالطجوربغاثعلىلصعىاالمفافىعليهمالعصراالسالصيهكضتوالحياا

شآالفعتعلىلقتلىاعدةالوزادتالفيهملمشرندزاوالفراروالهزتااالساروءنىواعنلىابأيريهمافرنج
وساردؤرالدينوابهمقبلىمنيناكوهمواأشملرممماندلالعلىكزخهموبمفيكمجصواكئرةفرىالاولعا
ليةانطاابالمسيراعليهابهراطواثنشهررضصينسثرالهلحادىافىطفلكحارمالىصةلبه

يعهمىلهاةالتىالقلعةوامالسطفأمرهـالمديخةأمماو9الغعلفلطعمجيهاويدغممنهالكهالح
جمنداحبومجاورليهاوهاإوصطنطينيةاصاحبلىاارسلواناعليهميةحمارواذاطولالتؤخذاالبعد

ذقيةإابلغوالبالدحتىاوأوءلمواساوصبوافنياتوالوالطالعاتلكياءفىسرابثواروم2رتملكتجامناك
حيرةواسرى3ذهص3لفيلطتنطااباجمندصلمقاطيلؤراانغلمينادواوعاثسلداوكرنو
ثالشاعدكموكانحارمعلىافرخواواالرمنالروملسرورالدينالعاعمدواأالحافظوقالللقهمآلينامن

للهارحهلؤرالدبنانبلغنىوادخلتابفىانغقهعظيمبهالخفومارمدؤجمندئأسؤفوحعلألفاظ
شالءعبيدكهـياربوقالوتضغههوومضخعزوجلجمدلربهرمطتلتحتنةايلىأوتجلجعاناالتتىلما
انلثالىيثيراوسطفاعوذضولايشائناولماءكءلىأعدساتصطاؤكأحدوهمئيدكوهؤالمأرلياوكو

قالاففيوالنمرغيرشقمحودانكانآلنصريسمبصفألتمنعهمنصرتفدنجكفيلمانمرتانيارب
اخبارقحسننذصهامنامببغالبميخصروجرىحهوعودالكلبوالتنصرءوداهىيخثهافصرما

كتلدلؤراعلىبهللهانمونصرحزفىأعظبماخعليهاوهذولهمفئبعدجاطدعنالفرنجعندرحيلوستينخسسنة
و6لفتىوقعهاعيبطمناوهذسبقشيركوبمرحطاكهكبيرهنهكانئذعايشهانمعىرا

ساداذكرهوقدللهارحمهةاكهذفهتهوفاولهدحادلجواايههداجاللموصذكروزيرالفف
الفطرةوعصرةلعترةانجصرةلموصومابهكأفىحسنافعاجمرلهيماظثناءعليهثنىوا6لهنةصمنضععواتجدفىال
لدفهاناهن5لدوانمنصورصأببنعفرمحدبنألىلدينامالجمرالانصصقةوزراءأخبارافا
روغظنلسلطدااموؤكاداابرمضالووكانالمالثنظامبناألظاسبرثمراحفوهوصاعلىملال

الملوكمهااسذحىتاافؤئصنهياوارالميامهأوزادتيصايبأهلالواتارسالنباأبن
اداعمينىالعزينأوالدأخوالشبغتالهزوجوبانأالراءالحوادتفىيرائهتواسحضأارارزراء

أرففىودزباالدفى4وضءفرأفيادجمتجالورهاللهءطالعزبزرلنالخاقالفاخلتبل
ئواستقامبأالببماالقىاكفنعتهاللراذسليتهفىوكلبالمجودىلسلظاالعرصقديوانفىمارتبهفأزل
بذاوودماضماصميركيدغداال5ابأهصفئوجمطسنقراقبننولزلكلانهالفقوافهجابتهعلىنجا

وكاتبةافساروزيراصبكلعزينلخاا4فربايسيرلهلالكأوهوابناءرواولةك1امرهنغدئايبهد
ومساءهياسوقصتههنادعلىزنكلمنىتقوالبشاشةبتشاثاشحووالةكاهةهضقبولامقبل
ادفيرلجالبظهـنمنهوهكينهتجالحاليوزانزادالمالوديوافانراقفىثىاضععليهوعؤلاهمتهسعلى
لةؤأالاويرفعجكالمجصطهوشجصتأوقاتإلقواتههـقتنعنهكانموجيدظلهوالعرفنىعانزمكللى

هنومهمباصاءتهإصتفزهنففماباليوانهمنأجككنهبمكلىاشباههوالمشعالءلجاههاستبعاهككل
االهرغانرىبئواستوزرهمعاذاالقسنقرىاوللبينالحرذإلئابمقيصارللدولةالزنكلباحسدولماكاك
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يلرثزرزبرواينااللنوجرىفرتهومظاهرتهمظاعلىلهوحلفزارتهوعلى3وجكعلىرراززل
وزارةادينجمالوتولىاعداثعسوالتعاعلحلىاكحافدعاقدحكلىاازىخيناكسيفلوجتاولينعلىاذبن
التالاصبةاالقبالقبلالموبهادتوحوفودايهنادلىاعشاالجود5داتخعاشواستوالهلالمو

االمنرجحلهمابالرالوشالشريهينرهينوعراطجؤههحفاقاالرتوطسحودهفأنارتءضالى
عيتىفيمنكلاليهواتوااحالفصالفاظحتبافنالهفصاالفالحعلىوفادىعاحرالوابرىصاطث

الممروفمحاللمنىسعدبنأبوالفوارسيهوفدادممنالشعراءوصداءالعهقصدمحيقبلدسوقصدمنص
أثرلهاةقصدفهنفسهلقوأثقالبيمىصحيم

يخذلأنجدكالمنمراومنآلذبلوازماحياللميوارم
صللموبالعلىجادالزمانثوهشيثةصاوء

لحجةفىهتىمنلمافيامجاشغاعلقنىظاركفا
ىقولوبمارىولأووكأمقالةيوماليوهينارسانا

الحيلماوكابهتاكجمالتظمامئلولالمهضائلىيت

علمناغبالمدلتفساعلمتةنفسههنافبوواحؤصمد
مججلالمزادةالىالحضملنفيردومنامشطعتمابذلانيتفا
لصصجهتايهلئرءطضباعمنطاالحصكاسش

اسألاذالمبالنبمودوروفهئلىاالجزيلطى
المعفلمايرمحافى3ابهنإكونا5طالتةاررحوبشوحماورهء

المئقلاكلذهطرتفالهامىالندمقمناالعناقبهنت
هسدلبالمجالةعنصثهمدحاكانطاكاتالقىفاذ

صمآلبلهطلقاتراهفطنيسفكلهماأسراءمعروف
اتيللحيااعلىلجالافضلهدشامةط3درقندامن
بالموصلارمفاههويممرىوجودهلطسماةتمصمحبال

واثزلدريسىءلمهءيحمدجممدتىعينوتة
ناهسبمجوأمتهينو8ديخهفظيرددحمارعى

لمحصابالنعيمجمرحواننثالأهـإمارصمهالمديضةجعا
السلسلالفراتثطبارءطقرباتهمنبالخصبأنهاذ

المترلبصمسورالفامدلهشتعصرهفىلموانهث
المحفلوصيمنىيلاليسفودادو4ضبةئاخور

يليذروهضبةرظبعبابأووردكيصهنياطخزق

رتوخانةبعينوأريناثخهسلبالموىحضوالمحو6رةهابغدهتدلهاذكنتأنافىدلمحاافال
7ولهاضيدبهوممامدحتهمسألتينثافةامععندهمتوتفيمعفبالجافياكعدجمال

الجماالجماالثنؤعناارتحاالوقدعزمواظهم
طلالداوصلحالأطالحواشىمببضىصجمرواوا

الابالعلواوطوصالهمنسكيغسلواإللاااعتادواهم
الالكلاورالسيرانظرضابالتهعيصهماحادى

الظاالتجاحاراه4ئبهاظالراكامخووجح
روتمثوحيابالحينجدءأت1الحيإلموبستى
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بالاالحزنلمومناتبهخللناسماوفخالا

داءعضاالالعدىولمانئةىضحصيصدرلماشفل
مناالمنحسبىدففوالصادااصرصتهناثيدافال

الجاالهوالفاوالوالشهجاليباليحوالوخدت
هاالالحطتاذاماىهوا8المزأقرىاذاماهوالمغنى
الالانوأبضلتالسوايهادناعائونائلة

االطهذينحوىهنظكذولحرااكرطرراعلىطلتا
الالحزتورىرادفيارثواعنكسبلمجداءحزت

نعادبهحباكمئحالىوفعسلضبةخصصتحكل
منهايدةقكلهالعزلةمنهم4مداءفىظتكلقدكزالش

علىىدبنلىلمعايهوكمادودكااواصبهنبيهوى
جلوومهظألاصزقيرذىلهالادينجال
لحولوالحيلواغيرمقءنلهقاصلقرىواالقرىمعطى
بلوابالسهلوغربائسقاشئلهنافاروقاؤتوحمثل
لخبابقومماجأمجؤاوسحنذالممنقال
لارستمحميهكانظسامكاالصخاغمحد

ةهنيرهنضيدلقوألحمدبنوفه
يلانفسلغزفضموهامتكبدشلبمايناررفىكسى
ارسواللمثثهـخنفامنااجدبلداالهبنو

الجيلىاالشمنلهاقممااالسيياوالةعشغ
المجداالنيلعرىعلىيدبنداهـفثغضغيوطارلهار

لجليلاطبرباهـلداهارعاتعذسةؤلجابابيوت
ولدالبتولمنآوتهانممةصونافصاباذالهقوكانا
يللمةاطيهتنىوالامجنىيومتفيتآشم
ويخلريفلداءمنتنيلالحدباءممالإلوبم

خولطاكفراسطشالىحمببلحواشىامانمبفعبرودا
قصيدةشفيهلهوىالمحدقسمالىوالء

فاكصئصروالبدربفىللثواجلرفىلناساسبصرمنهكرا
ارمنهمةعاياءيقصرعنهالىاتسطافهمتهحما

اصزوالعلنالطاهرثلالغصرانيليلواضعيلقاك
اللسنافائلعبنةجماال3قرببالبهالنهونهالعزكلةهاضى
واالننالعينلىرحعطمحفلمقكزدهواسقليتطماذاهـ
لهتههارعقلعااروموبالاشظرهحينفستمفاك8نافىكا

حمدالديناليزيرصادءتوفا6رشوخسينسعبسنةومىالنةمنهذنحشعبانوفهاالثرااشلت
لطاماالرحبهليإااففسفأكايتهوظهرتكثصيبينعدخدمالثمجدفوالهكانةة08
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حثلىالدزيننينهءلوكانيناكظبغيناكسيفالشهدوزررورىالصريدغقتلآالىلفعاولميرد
ادلجأعدزيئ4فيمونويةونهكنءالىينزمحابأنوىالتفاقوالممافااعلىئيتىعهودوهواكوجك

أوغرواحىيناكتطبلىاالحصادبهىهضاتفنجومأمناصملهوفرمبطالمهأئلالموتوكامطح
فوضعكادينمعزيتاتهطشيئابسيبيغبرلجهءأنبهافيفيتصذقيأخذأمواانهلهراوقاعليهصلره
ينعلىاكينندهبئغلموصالمعةوحبسمهلدياضابعليهفخبضتالومواظتهمصافاعنكيرهمنيناكزين

ىوااالهصفىطواتيمصصقافيئاجمالذكلنطفيلؤاوأصابهكالديابطةواصضالنؤبضهعلىفقةالموا
علروالخطواعظيملسبيلضىومرصغسنةننحوالحبساقيناكجالقبتىدينازينغرضىخالفعلى
لمطمروئهنفسهمتافاوزراءهنحدااناالترلينوئكاصلملمسنةعةسخظيرفىاحمديمروردوالصدايم

السماأبالسيغعنأعةلىاالئيرحكلابئقالألمرترةكاملحؤةلايمعظقدكانفايناكجمالسنةلهحتاتمه
ةدبأمسآخرتهمثمغواللطافيللمقال4هبلىيناكجالتتيتولىكانينطاطانليوهوروفىلها

اذاجاءماسماألبايامالابعضلىقالمقصيفاطلقبرقالالىالدستاصنقلأانصىاتيقولكنتوكانح
اطالطافىوااذللتعنئراللىاكزاذلخدااكان9نارجلاختلطقداصىنةفاضكارضرفىالدلىاطاشابيعق

وتوفىلىطترذصاللهأمئهادةاعلىبلوأفىقءاط9الحدجاءالطاسفاسصعبشرغلهفظتخدعقطئأليرلمابيفى
انلمااللشغقدقالوكاننةنحوبالموملودشمعناهئشى3رنهالتالطاشقالتوئطاؤلىظا
أضلكنهاساالنبويةعلىالمدينةلىاقىاحمالهصاحبمناقبلصاتمنررالومحكهشلديهتاأسدنويئ

أسصلىااسمأبوالةشجسارانوفىذلماوذكرهبامضامفناافانطلمهعلتىاثربةابهاففدفنهلسالموالمالةا
نقرأرمنالصوفيةمىجاعةمعهبجانوأصةلمدتواكةلىابهملىلحاالصامافاعطاهالمعنىهذائلديا

علوافعهالنةالصالححلىالبالدفنسنادوقاطسائتجرنو5روءلوالرول7سكأداتابوتهدى

قدارتغعلىفاذاشابعليهإماللناساتجعاررلحهافنرفالخلق2صديهصفعإلبصلىنف
بأعلىصهـوتهونادىهوضعال

ونائلىالركابفوقهسرىممارطاابالرفوقثثسي

4ارامختبكلاننادىودعليهرهالهفتننىاوادىاجمزعلى
ةملواالمدتالوحملوهبالحرملراعليهوبةطااحولفصافوابهالصلىاوصلوابه3اليومفدن2هأعفلىربايم

الذراعاقلتكناعنرةسلموعليهاللهلىشنبىكبرابنوينههاونشاداالكأاياطرالودفنوهأدظعلحه
القبرالثريفالنفسوسلمعليهفتهالىيمجدالصنهسألمةطالحاآرادولعممان11رأضولقالاآلثيرابن
ارحإاللبذالعطاءوشهمواناساشىفتهارحمهيناجمالقالكانغ4شطمحلىوصلىافتمشرفادهزا

وفيأمواالجمةعليهوغرمبمنىفدبناءسدافيجدانهشةاالهفنادالفجهمطمتعطفاءاحممبالناس
بالذالكعبةوزخرفئهوصءطوسبعينسفسنةغيرفيوكرمظيهحمهاورأيتلكعبةاافلجرا
هدفيالمراللهقتتىاالماملىاارللكأرادولمائه6ظوزسعفةسلىالهوعهـذأفيهاءنمافنىلنةوا

دلمصاوعرأيضامنهكأمكنهية3ئيرةوهدةخلعاصش3اهـبنأميركأعيىلىاوأرسلفيهأذنش4تجي
انعتبعرظوكصعودهمئذةثيلقونلناساوكاناليهيصعدنيهاىاكرجلذالوعرفاتبلكمحلىاك
يعطىانماال3حميراوكذعلىرمفةباركاسةمبفالجبلتسحمولهطربقفىشانيهامنالماءاواجمرىاالء
بهصبهدونالناسنفبعرفاتانجاجمغامياماماخ3الىاجرىالمالواليزثميرااالسنهانصأهل
كانتوسمفانهاعلياقتهالنبىملىهديخةسوراعلىنهفياعبهاففعاالتىلاالطومنأءظمةالعظرتراحة

جمالعلىقىحمظافةايصلىنساناالمديخةبارأتوضرهعهمضنئااهلهافىوكانالعرابابغيرسوريهها
ونكدتىوصالشاكافاةسلهعولدانبالمديةشلعلىلمجبفقازعنسببلنافصأودعاالكتا

ظستغنينايدتاب4ممنبرنااصعليناصورافبنىجوحهشجحوتيهالحالضامايوراليةبهونربلهامععإش
لالم8
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علىبالسورحمدبننبيكحرمصانمنحمريمصنهمافاخطبتهيقولإللمدنجةألحإلبوكانقاالندءوتف

وغربهااالرصقتجوبشرقشاصدقاتهوقيمخراكيفاءمهدكفااالهذلهظولميئالمنمورابنا
يومالصفالكانالتعهداتراتوالدرااللفعراءصوىرابابمحلىيخرجهالاتهقاصدديرانضولىعنوحمعت

ةدعلىىنجاهلذلجراامتلهالناسلميراالنىإضيتهومىقالارهدباببهاعلىيتصذقةأميردينالرثةما
ايضاجسزنىكهءفزقبلقبفالنههغنممااالطسواراصرواوالحلمدوتربالمجراخابئكأدجزهـة

الرعقخطاراامنالناساوضمدهوغيروشارونصييينلبالموبطلروسنئالجزفئايضايادعندارغزالعلى
قصداانهدصاةضىظفىلاوابنباصهانعنهللهاالضىااكابارظىلمجنلاينصدراانجمصه

وطأامقصدياأفىللمواارتو4ؤلثاوثايخلماهلوروالصدائاكيرهمامنلنهوالجزيالعليهملماشجظ
عا3لنمتقاىواكلىصكلاضصذقشهوقسهعلىضيقنبمتلصدقاافالمالااليهاالشيااوكانأ
وتمذقوالديخاريزاقندلىشتروااممىحمتراهذاالنيردنابخسةليوعلىلزخعدلديهينؤمدأحضرعنده

فاتعنراالقواتانبالموصلالالعذمنليهائقاهنلىكاوفاليفعلنمةضرمئجعنافزثالشونانيرقال
اليهلموكتأالبمحفررالمالفائجالهلقااماروينثاصرجللبالمواالسعاروكانوكلتطالسنيزضيه
لحرةالمالنلككأفرخيسيرةيامثاأبمضرغالالنفذارصلاخكالفصيهاءلىتهجلهالوةالط
خذواشزبرلكنلتصاعندىراإلظرسواجالضالمجرجهيطلمامارسل3اآضخنىئاثفأقذلهجيئلمحشاا

لمحافروتمدقوااتغءرفبيأالىاشئآشفزسلىنىيأتيانلىاكنهابيعوهاونصذضأداوئلىفرالمحااهذه
الجيع4ءأرلرأسعلىتالتىكاةامةلىايلبممهامعلتىكانايابهاءأءطةهايرسلعندهنمبمتهـعزفؤفلكمنها

حفرجمهائشعتصذتهولممهاصابالموصللشغلحاثتراباصعلتمثيغاكراثنممعاتاهنعفهنئمىلطليماليلللرصكلتلللبثصج
فدذاوالتفاحفرعندكانلىادشئفاحفظهتافاذخدهناكشاأكلصرزيروهوبظاهرااصدلىاونطلق
مقكثيروثمانيضاآلعهواشعصعلديناجمالنائبقدجااوأذلحأموافىلنصاامىالحماأجمللحافياهنبلجعأق
كأبااذوارزمئهذفقوصبةرالىساوتاالحمالرزهتأخذلىضاللحالمنديخاروعدةكرةعثمرالف

اوملىفاذاوتسيرب4لاالضمماوهذاارزمةاهذيهتوملالربفألنااضرلىألنفاذاوليتلىا
والسالمالصالأففلكنهاساعلىلمديةالىاوهكذاابلااوهذلرزمةاهذهلافتوصللعرافالنلىا

ةدلجراهذقتضىأهـساالمديهاعمعايهىاكلمالواكعمواتالوهذالحمالاهدفالنكيلىلىاتومل
كذللةفسرنااالخرلمحاقالةيدالجروجبيهاوبهتصذقفييراليهايسوطةاسمعليهىايأخذالبائغ
ليهااعناءةاساوواظاريقالتاصفتمقدءتالمديخةلىالطعاماخلجملثةروصافرايخابهعرىاثوالىا

والمالالطعامرأواظاىإدعثررطالبالبغدنجسةوالصاحبدينارمحرىينصاطبهافوصلعاهاوات
قالواوىلىوحكلقالناأميهعلناهاممهأفسناغعاءلهبالدتالمدتنقلبتبديخارفاآمعصبعةكلاضتروا
لعطعاثمياميمثسدهاشيئاوقىدداهنهبىوزيرافطيصيرانلفييه6ذلرضرعندهوقديناكجمالرأب
عألغةغيرميؤقخأقوربلورادالحرارعناضرفاهكذقالغعليهفقهفرثصانهاعنمحلفسأل
الطلتلهأعااتعفرحرررصضصفايالساردبنونغغهلعةتيهافأرسلسارنحوماردينانهضبلت
كابمنقدبناسامةالدولةيرمؤلدالاذصأكزهاوقداشكاظيذيانلىاالتحتاجظاهرةوخرتوا

ينهينوكاشاجلىاوانامتوجهوحماثةوخسيرخممىصمهلىالمويهتاكجماليكعتأاالءتبارفقال
ذةجلثطاعلىمتىمتضالشلتمفالموملارتلداالدخولاكلىصرفرمؤاوعثصرةمؤكدقي
أنتظركفأناوافلبارلمايقولذاهـلميالنالىالدقببهصواتالجسرمخونيبوىايونعلىكعلوهعاىص
ناايؤدمنحيثمىشفىلهضاتبىهنأءطةيومامنةخلىدتفوصدثفأسيرأنأوهوفاكب

رفىايفلشرااقالهلقلظت6قالالسامةخلؤالوقدخلىةلىومايتغتىافى7سيلىشهىا



ولنبن631ىاخبار

العنلمنويحبكمالم5أحدارتعنإضامانامحتك
ارءللضئمنعلىأراكإنتسامحنىءانتأبصاموذتى

صبروالبل11ااحمقكمابلسالطينواانبزوالمعروفووجوهالصلقاتفالمالانفاقفىلدكوتدبسطت
قدممالخجانظرلنغسئاكيفطماالبرامدىاهالثااوهذميراثةمننجرجهالنساناورانعليهقفوسهم

المجازوءتلىوستماففارتحهفهتخادعبرعااالميخيرئكنألتهجزكوقالساعةطرقفافيهظتد

مذالاتافاسيدبنالحالىيودعمظتالحبسوماتئياهـبمبهبهاللئاماطريقعلىهنع
نكبلمالجواديزيراا

الغيروالخيرتأخكلغدراالعلىمنألمجركفدحطما
سبئسددئنأوهيخلولمانائلهاالرأطاكأت

البمرعخهاهاراىوصئةوااآلفاقعغأللدفاصارت
الظفرالفىرفاخرالصبريالهنيتقدزمانسففاصبرله

غيرفىأهألونالهرلهصر8هنيسلخلقاكاقىىأحرافى
جهزلماقلرراووسوانحوه8مواستبتلدشقصسوا

فخرلعلبارعهسربهالنهنىساتحيلىاالماقاال
الىىءرأحمالميزتابالعيالعيوداذاضظقالناسوأصدق

الحفرأزرهويقؤىيزورهوصنالىإهدالعابدالبرالتتى

رزفيبناماوارزيرايناكجالرقلةيرفىلاوفال
لماعوايناكبعدجالأهلهاوالنجااكخيرئال

المجربالماعماءكانماباكيهمماراللمححعران
الصانظرفاعغيراواقيالنييةءند3التإلمالااوكتلريراهنأرىلنتواوىقالاالثرابنقال

لشهدابئاتاامؤودبناليناطبالمألقلىاميالارعلأيهظااءكاهنعلىيمسهورلماحماتحاوالببرها
جماعهاروينمءندتطبفكالمجايتقلىوأتاكجمائبهبئينءلىاكرزينحيثنؤرتموزيراديوجمال

لتىاركفايةايوعاأكأليثلهفقاتالصورفالاضبليهه4وعلؤهعتمكضهالدينجالنفبهاأهن
ايلءناهذاضلتلفايةماعندىواالقلىصنهاشيماتاضالاالقديةمأرىالشيميامالائكاشاهاضك

يسألانكفايةلاكاازمانصفىروالفعنرةعبالحغايةايستغزصبىانتلففابفش
ككليهالعترااحدعلىالئحاسافىملهاقوىكاكنعاحبارقتكانا4ذألؤءياسبهمازمانفىصنسانالا

4عذكىموهوغيرككننصلنافلناالاوأمايةفالهوالهأفهمانفظناابهاقوالباواليتلؤن
هوادكفايهأىاافهذ

يدصاراولقدوكاننجلفراهنبايخاسقلعةنرراكينإلليرفيهاعاابنقالنةوكاستبنخلتسنةدغ
نياشفمننجعليتوأظيرانهيرلدبالدهملىايارءبالعودلالمووادرثحسيارمعودهعى

يتىوفزلهاعهاونانعينلهااطابافيهاهنبقالتنلطهبانياسلى11مجدفاردساكييهاوتفوضظها

يندؤرا2رظاعينيهصدىامبأذسهبهفأصاميراصرانأيىاسةأخوهجألعيمنىوقاتلهاركاعليها

فلمنجمعواربنالفرنجحمعحمارهاوجدفىاالخرىتذهبانالنيتللةاالجراكممهأعذعئلشفرلهقال
اةمداكوأعرهممجارمرجالهملؤاقدضصؤقللفرنجكااانعلىلىتحااللهففحىعذكمكامل
يخامنلجوهرفسةطاياقوتسنامىبةخاتموراوددشقلىايندؤراكوطالعذةورطةوعذنظهـ

ضفاعادببهالفصءلمفيهفاحالذاكانابعدمنظاناالفنةاالثحارمكحميرةواسيشعؤءبا



روفتينا01تاب

4وأظينااكراءاكفىالفوجرواليفعاثوافاعنهاكوقاألظنهكاتآعلىودطلبهفىابهأ
تلياالفصوعؤاةالغزابهذعيهبهاوةجمدحهقصيديئضيرءنبنأحمد

جالاكجرةطقدىالهنألفاكفكانيمزالشكل
وجبالطلعنالنمىالبا4اظانضالدىالجبلةظعود
الفالءيرطالشعطالرديةااصعادةاجعالئامستر

االجمالارقاءجموشكتنامموقداناالسنايعطلم
لجدرطكسرهـهءنصافسوفافيلىحرحرئن

روالافىفنهقذهنوأميأسقويخهرألممبعةفلوالمجا

ؤخبعينوأرثماسنةتوفىانالبقصنيرقدبتاأتةلضزااخيرهزهفولكصنيربالشثاالبنياتالاذظت
وفياحخمزبودمنإللىخيهويمدؤرالدشيعنىصنيروفاليمدحهاشديوانوقدقرأتينستفاسنةإنياسكاشا

4لصيدوقيامنهضاحتمخاووجدانشةيخاروثساهألفومائةةيدباللهشتغااليدمنجبلياقوتضى
فهايقولنزالويومندىيوميوماكاولهاةلقصيايئكراحممىابغاياهـاوأنشددياروماثةالف

بعدصيالاطاحولقؤاكدتهوفىاللالقهثهثةتأخرس

لحيطبعدرباطخيهاتخالمبصىسصينارالمندورميت
االطفاللؤاكىدبفلذعراآوفىابمهمفىينوسعرت

لىبغيرتوابقهسواضريامخطمتزجمي2قدلخطيمافوق
صالىالصقالبيفرهبابهحزهنهـةفرصتضربامأل

غيرحاللالنوماحلنهيممملغراءهمرمأحرمتطتجوب
اديردصاليعاذمهنجعاهاجسرالحديدحدلدلمجمواعلى

ارلزالشطاءنيأعطتصؤعقبوقع3أرفألتزلر
يالاالذمسبلوالنحرفوقكخهتحسذيلصتشحمازق

غيرعزالهـداءالحدبتوديةكراءدولةئ

فعالاالبباهرزهرالمقالصشمحوتجتقنىابهاالغتوحقنصى
االذضالبغراصثمراغادؤرحدابنوراويهتلبمت
يالحواشميهاعلىززتبزأرةالمحريرئبملك
االبدالمنبدلبردئفىاتهذكنبدذىعنا

بابالاجمرهقالخيغفرىيةاانطبروقارواقرخ
االنفالسورةعثمرةخمسمنناءاااختسسةبدرالربعجمث

احتيازالماليقعدهوسمالىلطاضصاءاظتآلفونا

لظيلاوكأطعمعتمعزلعلىاينبالصئنصمءت
المنهالللوممكاك15وييامحفلثنامنعتطاالزلت
االطالليلحاسدلدكاعلىرائالبادءواتللءلىان

ولىلمالهالاناعوسىامابئياحلوالهالكاتمفاومدلخاتماانوجدلسعادةادرزبيخاوعط
فيهعليهفاعفاصتعت4ظارشيداخذه01أفانفبلغهررىألى4النىاعظيمضانمعنصألالحالفة
وهعهنهبعينالمقلخألفةأقادلرثاوولىفىاماتفادجلىةنماطفرطادجسربغدالرشيدوصكلىمحنق
بقاارشيدوسعادهنهـذنلىاالترللحاتماشرجؤفاففعلواقسوهرااصينالغطأمصغفرماهمىرصمنتمظ
كاعلىظالفرئجالىابانياسىحسلمنراكاالدينينولدعهكانبانيحصنبن4نررافخثيرولماارابنلظط



وفياك1خبارا

يومالىطتللهاالنلضالكيشفاظخانفروواحدقرتخاكذاالناللظليهاالتفتاراسه
دادوزيربةتوفىونيهاعيهاالفرنجبهاعندشطاشلنعصالهكاناوتدتقذمجهنممندكوابندجلدة

ديخااعاركانلحصنابنثعابهابئشعمانبنذملفيمفىالشاهبيرةعدبنبنيىلمظةاينأبوالدعون
وكاناحاديثالطاحشفىضاحالامنهانفاتعذةولهالمسةخدبعدهغوزرالمقتنىلمذهباحنبلىمدبرا
توفغفؤئدحمميرةمجضريهمومجرىوخيرهمخاةواالربعههبزااعيانمن3ارقتصلأفامجلسهفهجمع
حسنةماتهضالهورريتعاثةوشتينسنةاالترلجالكأصلتالحدتاامنبومجلاةصالفاجدروهوسا
رفمناعالالجيل4تقريةربواوتسعينسبعنةنحرساالريعئومولدهلففمالامنجماعةومدحه

منكانلبعفىالههوربيزومنخطقامجنعنمجألوألعراقاآصفياسالوركأوسوممحانوهواورباك
مورسزالعيوبداولىوأصالماالفىيهمءيباهـرظهانقاةلاجحهدانتظلمعروفبايأهي

وقبرهاخوناصرالدينيهوهثادينصدبنأالديئنخعلؤفعهاوخائةوستينحدىاخلششةلى
الخوشاهنبنعخهاوالوسطاقاقبورهاحأرطفيمقبتبنايوشماهاهـثحهقرابننبجالىاشيةابالمقبرة

حسانلرحلىيقوللدبناؤغبئصراكنا
والشعهافهماجبناسدفادرالبثلته
ىواصراللهنقدجاء5رااالوقالأقبالما

لفرنجاسخرةعلىليهكاساراحمزاجعوالدلهضبولمرنمومولهفئياامنلىايهتأيصونجهاسارلؤرا
عنوةوجذفاقئالهاواخزهاوحصرهاتئانيطالىاراوأإلفرصةفاتبموجعوالعساكرحذروااجمعاننهاوءا

علىيقدرالؤعاليشعروناللمموهـبغتهللهاخيلبالفأخذتهملثيزالسءنةغنيونموصبىهامنخلوكهراو
تفرقواطكلثميرظاجعفىالينؤراانظنوانماواالسرعواةجرلدجردنهاووعوالالكهوقدالافكلساتمبان

فتهاعواسيأقبنكاكأوسثاسنةنالذلككاشذادانبنالفاضىوذكراالليراابنقسولاهذمنهوايسوا
بنصيناطعبدالزيزبنلىلمقاالجطيساواىلفا01الخريداتابمكرقاللخبابابنىليابتووذيها

نظمامصرأوحدعمزفكاقوشعرهطئورضهى4عصرفحبصاجلبسلنهياىالسعدالخلبىاابلحبا
صئصالالدينبناالجمرنجملهأنشدفىلسبعيناعلىرقدأياتتينوىابسنةوعانمبهافىألوشعراوقىونثرا

افميقولةدعبفى
كوزذيوفاوايفررمعاءصهمكجوفاسااننو

وربفواالناراتاكفهمأاغافامنذاوآلمجب
ركااثراكعلىمجزفرتهوؤاقبلرزيلطبناعاصالىااصميرهـةدثفدريسىالاسرثداريفلثالهذثطدوأقاق
فيهايعولوجبرلليوسفاخوتهوقتلوزرهمقتلهاسافروكانءا

دىاعابفعلعلىعدمضرهموشهداوغيباقوالمأصاد
ذياهـةتتاومءضرزمدعنهاونمرفاين
برظدشكضللمموهمرملغصريؤبااكثينتفلؤ

مجصادزروحاذنتيابةنفارقينالماجوحكزق
دثلحااهذمهىأخرفيهوله

راغافهاراتكةةالىحىالبرافىاىو
العظاغالخطوبتلتىبأممالهاالتىعزهتكاليءمقلبت
ظالمالماهةاقصبضمابهوىبعدماممدكاايهماعدت

ورهاونثبعثهاكانبرصوماطروحهـرةرزااجسملىاعدتيقملمعنىائليهءأقذا



اروفتيناا3ل

ورهاوظقروهـاالوانافيذطاثاخميركعندزماناأقاهت
ستعيرهاةهـعلىميلعهاوخقهابهايحظاالعدلمن

بثطالقمثيرهااشارعليهلفؤهاءسمنلهالحسناافام
ربنسكوطببب

طعرلمبهاعاالسقممنغزاقدمنبإلخهواصسل
ينىوفيتىطبينيقرق8بينغرابطبيمبطبه

تينمضبقبابضالهافرذوياختشاختوقدطىاظ
ينأوحتصنانعىهحيخهءودبرهاتجبيرلط

تينلؤفصيرهامجذقيومفىصلؤفيوصانت

دببفدالخليغةفيهـابهامنقصيدةيمدحوريوافصهاصددراوههىاطيبهاتمثلئيهراااالياتظف
وأؤلهارةيزاالىادمودهيهنيهوجهيرربننصرعدبنبالولهمخفرا

يسيرهاليسيقضىنفىجةوطغرورهاصيطظبلحاجة
سطورهانثرملقاضائفيارصأنهااصغوفائدضنا

صهانظإتخوىتاقىأهذىسواغباءوالظلىلبتيقول
هـرهااركاثفوقامامذجنةاالرصقفىلرسلىقليوقد
ثفورهاصادفتكانالىوطتلةوهـبأىلىامافئأراك

نحورهاأمصهااولىأمواههااعالمأنففهلصهاومالى
عفءنميرهاالحبفىرتاذاظعصابةراناافىرسلكمءلى
أهورهاالساعدينلدعبلففىتقلىشثتيفصلليالمضل

نذورهااشقتحىبهكنههالجثزارةأنفسأماففه
ورهاسعليحلالعاطبمتعةطالبعنصوجهيارت

ووقووهاذوطيئهابهتساوىيخهعردوناالقوأماذاثل
ورهاطارئرستلكعلىشفيضهسنتدلماقدأبىت

برء4ربعدووركانخرايعرحممزلىاينداكداساطوخائةتينونضينادخلمشنةئم
عاوكانليهايثقعبكلبهذثليهااخولايصاعلىوصاودكاحرمابعمدنضمهيحذثصراليزالهن

وسيرلؤرالدينوصارالهاقىفىالسنةهذهكانظاملىمماعضاورعلى4ـحقديادةرلعوالىعر
العرقلىوليةذالثوأيوببنيوفلديناصألحمهأتوابناءالهيامنبهأعة

ويبالطاحربلىزرازمعتالشاكوااشل

والديضوبامنبقمذاحتهايوصفربكا
ممادقءصأوالدأيوبفعمرنافىجمامحها
يباالهشابوةضالعدىاعامصراببرللمهن

ومبرداعلةجرليرالمصريةاكالىلبرءفوعبالداالفرنجوشكالبرالسيرعلىجذفىاناسداوي3
يوماأربماوخسينبهاواقامالبالدالغريهمرفغاوصرضابلبالمجزةوشلالغربلجانبااماعندالنيل
فتارةواررلالصعبعلىفأتوموءستمرخهمبتيثبالفرئجقدراعليمجىءأسداكورلمابلغهشاصلى
العزحاعلىعورىيهراالجمذحمنمخؤصحدومموتارةيرثيلجذوااعمرحلىملكقىمطممجثهم

والصكرالفردوكانأسدالدينالجانبالىممرعبروااظاوصلىاميووالخوفيقودهفاربءالمسيرفى
لوهفأثاموراهنوالفرخلمصريةساصاالارتوكانايعرفبمالبانينبلغوايدةالصهلىاقدمحارواالنورى
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همعللىبهرةوأخبروهوادةطصيماسجواليهمالارقدناوولىالاجادىصنشريهطلهوالخاصىا
تضعفانمنأمحابهخافانهاالمطوليةيوفالىيهمضسوانحهماولةلهمقتافعزمءلى4طإلفىوجدهمدهموعد
بألدهمعنوإمدهماقألعددهملسالمةامنقربأمحيه3عضبمىالخطيراكلمقاماهذافىلثباتاعنهمنفع
دىهزخاوهواانحنانلهواوقالشامالىوالعوداالشرئلجانبالىانيلبورابرعليهشااممهمةرهمااصتث
رشربواونعدترلناويووفالحىوطجندىياؤنراهذئشلونحتمىؤبئناتجىينألىفافيالشثا

انصمعأرفلقاءعثصراتصفئاليمأنناءصهموقلإلرهمدإحدواعنقدفارسألفعذتهملعسشونادمما
الضبهمامنوكانشلديهأبرتاالشرفلطيةالنوربةكلمماامننساناوافلئاقامافلهمؤعدابالدااهل

وافذمعتهفىلفساءاأوخالصاةبلبهونلموكايخدمسفالءوالجراحواطلصايخافنوقاللمشهورانبالم
اخذتموماصبهميعمعليوليعودنعامخمصااخذنليأ4ذرونحذوبالءغيرغإلةمىادلأاكالملىارثنءرتم

مرتيةإلرالممرادهذهمئلصلونومعدوهعنترونوالمساليىأموالائأحذوندكمولوقيناهذايوالى
لقتالاعلىلهمفتثونلمواغكثراايوبكتيوسفيناصالح601ووالاعبهوارأبذهـيناسداقاللكعاراافيم
القدفىلطتاالحلوخدبجهتسعلىرهنخهـلةوااصريوناحهكأنهنأكاماللقاهعلىمحمهاغعتا

نهوقالعلبافىيهأتاجمنينلىاالحلجهنهاالدغاليأهـاجخزغانبمالهيزأنكاتلموالف3ام
فألمذاحملواعليفاعيهموحملتيئهيازامبهرخمونسفهمالقلبفىاننىخونيظشوالمصرثنجلفراانمعهولمى
انشهنختارابيأعقافىفارجعواعصبهمدواعاذافاملديأبينفعواواندمنفوساكواوالتقتالشهمتحسد

صراخهـاةادلإنطائاابلتهذاخةاافامبووقفمعخطؤئيصعبرهمرفويليماجمايئقبهاا
أسدحملينئذآفتبعوهـجمهمدأياخهزواثميراالثقتابسمذقاتا4فلهانهمظناالقلصوحملواءلىدينادا

فأثخنفيجفاحوومزموهذينطانحلبءاحمواءلىالذيهتالغرنجتخففءنىهعلىمعهفييئينالى
هنبهةلمعانرأواملغلباكالؤاورينافىمينكرالمأمىرخةاعادطظقونلباانؤمواسالسواقتل3دوا

عاصهصوفرنجضهزمرسفاانألفىيؤرخمابأيمنهذاوكانأيضاوانهزيارفادممغكالفعاليماسومبماأ
لىاوصلموالالادمنلسواواياشرااامنكايرفاطماوجبىيةسكندردرانةلىاديناسدراساغلطاا
جىوصعيدوتملكلالىداوطيهأبنالدياإلحبهاستنابلهاماأحمهااصغرقتالامنفتساالحءدرتا
عوعقاصواوامبمااوجمعواهزهطاتالىادواعامحفاغرنجوااحريوناماؤاانرتضامحهاحتىامواكلهمراآ

نهموقدأعامامهفىءمحريمتحؤكاادينالحوصهاصطريةبماألالىدواوسارواواوحشهواصتىكاشممملمنت
حيلىالصرصينأسدالىانذالحاغعلىبرأءلهلدفاباحامطاوقلروصارتذااثرنجاةامنوظااظ
الكنوبذرامحطىايطلبونوالفرعيينسااولرسلهووصاللتهركاامعهمنبعضفسدقدأوكانهـهـمخس
حذواهنهاقريةلمونمرواليقيرنالنمرالةانوشرذاخالىامبفأجابألدااخذهءنماوىدينارسأ

الصدةعشرذئئامنقدثلفوصالشاملىوعادالحواطواصنناىلىابرافأفييينسالىلعاداريهاالسكندوان

هـآأنبهونينالمصرثبينومدحقراآخهارنجاةاواصاضالنفءمحهرشادريداالسكتلممريوناوتسم
صرلتمنئجللفركونيهمكراهـتماذءامنالعادلالمالشاتنعليمنمادنرحمأبواكاونوةتئهـابا

الصامنلباهمرفليماحبفدلعااروأماووثلمنرتجابيجريذايههرهـصادتلفاثةماسنه

ومئاهيرهممزرسامنعةوشكواببالرهملىاوررنجاوعاد4روجمبوشاعليهمحمؤدنالصنئبئواليعلمشئ
لدينالدينسعضابنوراشاورراسلبنثحاعمللاانغلورةالمذةالفاعدعلىهرةوالقابممرنهمواعيا

يأصانيسألىورواله4محفيخهىفيوويناالحوهوخالحادلاالملكاءكابرأصوموهنأمحودالحارى
ازلىابهفأسنةصل4المجهمابذلوالمالساكلةمجببموطاعتهصرعلىةرممعاوجمعالحالصالحب

اللهشألانكرنذطهافكانمصرقللفرخداخصأنلىاذالتعلىالهىافيياللىنجزمالؤرالدينلىاوحلىا
مروفةاوهىالثاتيةلمرةاممرئلىالديناسدذصعؤلمحاسنضىأبوالغااقالوستبنبعارنةبارساتنىلىتعا
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قىاكاالمنالبألدعلىوفاطخلىاووراذإقكأبلغظلناسابنفابينلمثويخاأطديزللمنيناالرقض
البالدلىاونجبهمامروزرخةتبهاثدمنلهبداللبالدوأنهاصعفىقدطينفمدالمو

وأسدافيينراابلغذنايخهاوثستعرقدمهمجيضئهاسمثصصاليأعداعلىبعينونهفيهألككيناحمياونه
صالدينرادؤعذوأينلداهؤشداليالهـكااعلىطفارضستورنااهاجملصرانعلىاخوفاشتذ

جالدالىآوعوهـبركاناالولأثناءريعاقمحاوذاللنالضههةعلىصابالهسرمعهللهارحهيناكواكمصمالح
حروببخمرىوصحسرهمباوالمصريوناصدالدينالةرتجءلىورءحشا6واليئارجالةولوضارنابةالممر
لدينلؤرااتهلعرنماوسببديروكانواقفصالسدايهلمعرياراائدعنالفرنجاقصلثدلدةووقعاتلنيرة
وكانوعادواهمبالهـفواعلىالفرتجفلثاوءلمتئوأخذالمضيطبالداالقرنجلىاكرالهاوحيدركلافىدس
واالاالمنءأيرهألااكعالؤءمئوطلمحربيئواالفرختعةمواعكؤبسببينضضتعيدأسداسبما
حاقوةلىاوقدانحمالسنةبقيةفىماكالىدوعاصزعنمششاكاتن3علىرنخالةصاعشغادوط
عزماىاك4اوناوءرخوهـااكاكأقدصثمفوبأنهملطهالفرنممىعليهالخوفاشدةالبالدئ

دسينااثناءسنوفىقالمرلنلك5سالرلغيزوقدفىشئالىرهوانقفامغلقلوقلبهمضقىعلىبالشامفأةام
كعاهنهارمضانلبريةءباكافاقلعةوصبرجبينلىابعدمسيراهـةلمنباينقلعهوراكمماوستين
ذىئطشموالءغئوبناهـمحزرخالةبالولىاواوسارنراةةمجاهيهطاوزجمتيىالىوآخوامطبيننرراك
إرصبدرسالناقرأماتوفيهسمصلىااورينعوهـأسدصنهاكانالقعدة

افالادبأمحدعاصداببلالديناعادإصتققدماصنهامىهذهبانوئصل
رىحهرزواكينالقاللهامحدبنءبدلفضلينأبوالىالبمضاالةضىظشلهظلبرقوادالةخكأصنف
ريهألؤراالنليهابتدوانمافالبملىاالنابهسالمفجسلاابيرصاثعندحامةافعياكالتوريةبالمدرصة

وأسداررينأيوبامصسمعرفةادلهاعبالوكانبناللقيهشعابعدوصتينحبجشةرياهااوالهللهارحم
اهحدشودبنحلسلطاناةةداصاهالعزينأحمدبنعهاتببإتصنهذىاثايشئثوهيناك
لىالصالوالدكتنجمبمروالسهناكصبحمالمودةتتهايهافاوانذاكالدينأيوبويرجةتكرلتبقل

اتراةيدتايوبيئلدامصسدحا11ركرحذوروضإبموهيطلداصالحندىيلهترله
بمزسوباخاعيئىالفراقوال8سسودصىنالنوكلرشيوم
محبولىمحبوبيالهيهابماكرهنزمانأفابملجعدكاتشما

يوب3كتالىنجمةظفرتفخدظافراجمالادحمدالىااربرا
يبرالشكاا2امجدجماالطعلىمرتفعفىمالمآضىالم3ىموفق

لميئعصوبابخاجينجبعلىنجلتهزهتذالالتاحبثاا
لنمروعدكيرمحذوبوالتهبااااصشدقانجكواأخوك
قيبأوعراضربهامتعوداوكركطوكالوىفىانهـاهما

بانكالشببباكمحبهعبامحهاثفارناروكهالئبانضادس
وتطببىبتانيسدفوساظىفانجاغدئرمفهصرونمرايا

بيعينناثبعدالتغزوبهيوشفلمتقزو
غرتثربهنبعهيمواللهكلتهفياباتبوصفءيلت

فنظحتحينقالقرجمعلسكهوموكائةتينوسشيناصنةئاصثزالعصيالةاتهـانشادركان
سادسالووإلؤلمنريعالنصعفارمامصرفىلىوصارابرحبدوكانأسداكءقالالضصتغدبرصاف

يوفاواستعاننيفاوكسينعلهاصرفافاملجيزتحاذاهباناخوالغرباالجاشبلىاوبرهنهاطفجاالى3شاعر
موافامفسالاطجمتاكوعلمأسدألغربالىالبالداليرقيةبهمءشوعرواعاهرةقاسهانىتمه04اللؤف
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نهصيمالمعريينامناوممنتبعملفنياوكألشبهصاواينواسدسهمافربخبانينجموفع
أهلياةواهساعدفوجدقيراالعكندليارصلوالكسرةاهنغتمةلمانجقمرمنظرصاالسارصبعونفما

علهاوجبىتولىلععيدظابالدالىلههـوالصمفأخذحصرنفمىاطعنىاندبئأناالاأسدقالثمخلوهافد
يالتكنلزأهلوصطئوةاريعهيتهرميرغخاايروليمثفسلىايةالعكنلوباينامالحمتوأجهاضا
نبءلغرخائهعثعموعىروللالقومالقحعدشنمقواقوعدينوقوىاصالينداهعصعالحلقتالا

سيعقفالراإنبالدصعأسدالذيئناثبمعنجاعةتهالشاورقداكانلحممارانفرحلوايقصدهم
شؤلمنالنعضفرداالصاكنواخردتلمرألفخسبنفبذرالهرمهماغمحومقهفمبىوطالمهادنةأجاب

صيامهدوأسضيالبأسدافيظلنوريةامةالحدلىالواوطداعاثرتمقثامندالاووملوا
العدرا4يعنوظنساجمزتالبئريبلغهاالإلجدلجغت
أفىتهامامنلنهومنلهاهنديتأنفيهنللطنىهن

ثضراالسيراصعكنلرئفأنتيتئلطونىالرابسراكأستام
ضورردهاالمدسيقالفراتاصصالرةالحينضىخيالتاور

ررىصرماكداالحديبك1لهاياظيسلىاصكظتتنا
السيربهتجاالذىوزادفوقسيريامالازانتمنفأنت

السوردةالسيؤاهذفت6تنقهاأرفنالرسولط عرامأنتاعلىضللناعنفزاابأاللعدلباصت
بهرروامارأيخاصحئفيكارحالحمهكنلؤصروالخباص

براظفعياالرفيكوصاعتهضاعنبروفاتورستم
ضعحرنكعاتدلخحالرمقأنطممامكنأمحرظ
ضرواذابلطلتنجنبوااوطتنحمكنيااهضبلفرقموااصهرت

محتقرجنبساشجؤئوذاكلمجباءالرصنهالضيعمتعظمون

لراموفيقاقكراوطثعنبرهبمالقضااىقض
لمحراحططمنبللبيفىااصوثعكتيلسرىانلطاكفخيو

ضالضمكمريررأيئلفأيسزهابالدصانخيسرت
أسفمالسفوعنهاماربفاتسعتلضمامنكنرمباطقرت
المرر4القوىكعفقماحيياصدالينضورايحضوم
لبصراعاخأتمنهنجبثجمهانلكفىمائكبرايرى

البترالهنديةامكمفافيممفتنفرنجالاعثةلقدبغت

غر3هاملهاصاضارخطهم2مممرمنفاأرضكرست
المطرمواالحإلكطبهوكأتحعقامنجيعمجروسال

هرعملنييشواداداسفا4رىلصعينهرتمفالماا
نصراكاءبرواحىقتاعنبرواموااذعدعبورألنيللمكارأو3
ايحريرماضثالموئجتحتبهينكاالمثماماتصوارمتحت

ففرعنقبلياففرومقيط4شكتنهشالقتظاننتسيو
نىمنتظرهوالفالوحشهنخبثفتهطانىالاخلم

راللهثمعورعلهنادىررةراثهاهركلعهاوالساكون
الحنريدتنالدنمورهـفعصرهرظمما
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نممروامخوةمننأضعتهموح8جلودهمفىموقرجمهامنكانرا
منتمرينواكآلكفرضنلواللممفالئركشيركوهمنوان
غلرواقبلىكانعنوعذوفتعنداثفاءثةعلىعؤل

التأسيدوالظفرلهوالقائدانماأنتجيشنلفيكيف
راانفامنبالليليطبهندعوةلخلقالهافيكباب

يسهدكاللمرولممذةرمانابهاعلىلىتمتةموداخيهبنيوصفادينمالحلنوهنىوانصلتاداوقال
هالهنبهفأؤالخدمتهسحرىالىانهيهيلويئعرئنشىىنفد

ضوربالفتررواراهافتورلتيهقلغصيف
مسميرلومفأيوبنبامنهنىواشيرجورى

سورالملىمحلىرأيهمثاهاسولرارمايىفىفضأل

كزهـونضلسائغوندىبردعيموسابغرم
لسريرراالمهلسرجهوهوفىيهامجنيرللممننتأ

لمعيدوهوغديرايدسباالءلرتاخريدلغاادممن
وعرقصيرقاصراملفيهمعاتطاولتفىلكل

وعزالعبوراللوصفذلنفرعومثلشاورالذبافيل

والنضيرقريظهشاكممااؤنبالشركيناركث

رضيرنهاازالعهرةبالقااالمامةروىوالذ

هـورمةنهمحىارتعاداذسطأاالمائناثفامنكدا
ورفرإلسابهاعبومنففروالؤاهاوضوالهفرئ
زئيرللوسودكانحيمشعاعواء4كلألباتماصا

أسورمطلقوبارعصةوظيصعندالفرارسليبء
فيرالكبيراوانواودةغرللبمامالاسوىيقوالم

ورعيهمتدمممنورريةعنهمالممكنداحميت
اوضظهامحصورعكذبمنناكىصروهارماط

ورمنصبهالهدىاونبئقدماتيبالصاممصارا
النميرونملمولىاصؤلم8نصرااوالكجثفتهماثكرا
تأشيررونهمالماتذ5فقلنااالعادىارجفولم

صبيرعيدللألفامبهمذالولعيدعودكورقبناكا
لبشير1جابالتغياتقوبيصلىوامصريوسفدمنط

النذورتوفىبهيومالدينصالحيابامنفاليوب

ممورهاكراكرذعلىسصربالنصلىاعودةولم
مسخعيرفاففيهانظممنمةالمااحتىفاصتردوا

وصرهدعئواحرهـ4الهبمدلهاترعيأجراوا
المسيبرالهىاقصدكلىوامنىالعزمطالعصيرتأنا

اءطيرالخطيرانمايألفالفالملحكوأحناطرى
وحرأتينساعداعنددؤراكلهوكانريهتاادبمسالحامعرنةتتظفارلجتاتططتبلهلىواوهى

راتالهقالباحعناطلشعينررصلفىشإبهؤوقداخذايمدحاسماللبرقاتوظايوانف



أكدمبن31خباوا

قارظكلدةبعزم8العزقلىافمعغاعنرحلم

فيابئاخرىكومجمحسنمقمراالطا
بالقاقاالوبعوقيقهذاكلتالمجيئككجماث

فاالمداوالحينيرظقبلىمنمضىبالحصنفدائرك
قلنتواعاهاظااذإوسااالسألموماضيىعلى

ثمفاتوتفخندنعبهصرواش3زلانا
كوافاصبرشكلىوطحاتصارخبلءاضمبرانأضلة

فارظالمممخالوف8راحاانرفمالعؤمنى
بطالقثالعنلفىشممربدءسلهمحئحثهط

السبعالطباقعلىابفجطالعىءمازاداهواالس
اليهفراتامكلانطلبيهطبااكضيهلىااالينراالسنةأربهلهالثيرواابنقالفصل
مترر7راالنلحلسعلىينراجضافالكثيرةاكراورئيناينبرعارهولزةخيبعساكز

وصرواعاوصرعيهالىاوعرخةراوقصدوأسوابؤةفاظرواديالصاحعنضازعلىواالفننبالد
امتحمعىلىداوعافبناوعالعرعةاونجبئالبالربالتغيروطوشبمينااطينمتحساكرالجةوأشدوهاوتو
عنامافالمنيعتأغزمقألفرغايفعاهنمىونينضلظعجاسسارالىثمبهاضهررضان

العيضتاللىتيرلىاخلىادجميعمواراهـرهاوضبلغدامنلهانوبن4نرراهاضمدماواص
هنمالنهيرئطرنجهخنماارءغمديخةوأطعهالموعلالىفيااوسارداثعنرقخلألوجب

ؤراديءاايهياهانأرسلااتطعهوهوكانيلؤراكعلىضجبصاىةاحسانبنمازىاالميرممى
لماتابهافبفىالسبرخالخبراحسنطنبمجسانابنيخالبناكبفاظحماحعؤبهاواظماعنهواظ

ارببرساحبعلىبنشيدأحدبناعاضىانوفىوفبهاوسبعينكاسبأق6لنتبنسنةالىيأخذهامنعمدخ
نباليهوصتينيناشسنهرحبراثاكرقتوفضلكزسذاعمكانةالحرلدادئالتلجناناكأفي

بنةقبهيتوفىرنراشعرمنهابنمحلىبنلحسالىثهنبأبراخوهوأضديركؤئسبهنشلركأمححالكنها
ؤلهاريناافهابنشزيكروصالعاصدحمقكراةبهثيرمنهضيدوالثعرشهلميخفشعاتأ

صاقدالنيرافىبالقلنتجاورالحيانحيناءلت
طرالمملباتيرفحتى8قاغعقنجاجمراالصنام

شكساتلماضيناصقومكباللهملحشصئتلشامظ
الجوالنرتطمنشاةسلاوطانهمبأنهابمكتذاوا

كاروايهافاسن8برهمانتتيطأورعت
لىهئاأطهانجلذاكعابلامازبتأرمق

شسطاتأةميعصعلى65كليارسعصوغمصشال
صانتحولحمئالسذشبالؤغحالىاطفمصنت

فمراترقلآاان8صئقيليمخولمالرحالبسرا
يخككالنيفانوصي8همقئابتلناعت

ينبافزبحاثمالضا5حكرونهريثيولىتةث
مجرالةعاهممهنموبرىانلمطرالجاكم
يالحباتمنحمبنبأشدلم8بماهزاحنسطواالاودعدإق

فيمنبيتالممبرضبل8فىاليهاقيوأضرسالبئ



اروفمنبئها84ناب

نقمطوهوعليليامأيفلرأصيىاناليئعلطو
الخؤنامنأقربوجعلته8الضهيدابالهبعدهنوأراك
نإلمليعذئمالمبهنالعدىفىزاليفعلطىوهوا
والعدوانالبنىلمامحساقممأعاتومنماىالبرذكل

المزاتعلىيدوميآلجنىعاثرأصهحيالبرقيوأرى
نصالالقارعفوقوكانطرفهئزرحةوتجبوامن
الهـكاناهدمنابتلمبوال4الألصاذيعنىيديهجمبالجؤ

النقالناهلمازلصنناالبريةعاظشهاعناق

اقداعريبابمنزلةالقاصىصجوافيكالناسوىساحىذ
بوعزفلاداالافتمطرحهاليننررأللسلطانلشهرزورىابنينافىكاكرالعاالسفمذوف

اصلدهحهمدفا4ةضيدحايهومرمق

محودهابعدلهمالطبلدةعيشحدجمد

تاسدهاالعلىالسراتهنبعؤتررألدمؤ

وعودهابرصلمهطلتماصولمحمالنوىارضظتيوم
حميدهاائارهلزمنوانماءروةثاره3

شعهليدهامنبعرف48بفىصكبهرىاان
رشميلمانهظأضدىبهكنرشاللهبمقد

خميدهافلىالثمامأرصقعنيننرراكالظمجالظالم
لدهاميمستوبونئيةءرطفىيانهارطان

هابهامجوبليخافمهااليسهربللنوحما

ماضيواللىكنهمافيامهلهوالملىئبا

برودهاثغورنافعلئمثمئفورالحفرالءوثأبه
مدبدهاوارتظالألعندهلنابكلاللهسبغفدأ
عبيلماركهمعلىوممهلوفارومرككما
هاجميدللظبىضىأقههاصؤمهابهمالماا

ودهامهامافان4كودهاسيوفهاننارقت
6طيدهاوصيفهحهاعفتا8عزمهصوناظقاتحنم

وكرووصامبيدطصنكنجترترالفرخرقتقد
ضيمماأتذدشحيهاراحتىصر

حصوغاءكانماحعوكالحولفافىأهاكارعبك
يلطلبمناالسيفكبعدطخنومعراههوان

جبدمالطسناهابئإلهاءعاللالنزاظوالملة
هاحدثنورهامحضطهعنوعةئونهامغتزة

داؤمااهالكهشظ4لهطجارغبئوان

هاصيدلمداكنوتىداالماثلو4ابنقبماإ
حقودطادبميذببانمايظياظالعددح
ماوضبهاوجمععالصاررىأمنلؤرورو



مبمو9ءاخبار

هاوارمىبداجمهنااكمامثل
نرهيلمافأليثومزهدمحنقطرةيرتنهادىااين
لجيهدهاللرطعامفىصدفائرهمللنابقظ
جلومهاممعيدةودو8هاسعوديرةبصة3زفى

االعزازمنهمالاكللرجدتآلرنجئالثمنبامنيمئاالستهنهئدبواؤراربنهفرطولوهى
يتهكنافااالنثمدضدكافيلىاغمضشجمداللهأبوالبحرضاكرتالعتعنىبعداقوفظتيخهوالف
جباليرةهوحميداآلنبفىمةاصدحنهولهسنىبرلمحيربالثامالئايوانتولموقالالخرميةدالابرا

لىاللهتعارحمهزىلمراانىحمداالكربماأبوسعدعبدلمحافظاتوئوفيهالمرسةا
ثمىغحالىاهضى3صلىارصلالنيوراانداثبهراثةوكاوششسنةلالتدخلتغ
عئروقدبنأيوبيوسفيناصالحلىاىكلتفابنارسةبمدحاداوشللعتالحواسدالومعهاطببقلت
تعالىاللهرحمهدينلونامعوهويلعببماءةفمالميدانفر

رإصاالحفتموقدحملقدمعثرتجهلساجالخكرن
صبالراسالمهنافهوى8هـفهططرفكاللطانعلىألفى

قاثرخالفكملىعناظيسزكارياعجريهصبتى
لراليباظفاتلتلسجاقنهئذكرااقواهضعفت

جوناماطرايعالبرقأويتطشانحاطودااريميقظومتى
صغسألسغطحينيلبرصيرعندالبرقفاعنرشوط

العاشافايقيلالجؤدانفهندرتعزةالكجواقل
ناظرابسؤناظرهاالكاناالحصيعرمزهعينمنوتؤ

وهؤافىراهعاضدائاتالحافاررىسلطانوأهلملنورادت
ضاشاطهرللدصنروالمجمامالهلآكصالحفاذا

ده4ادقبأجمتبملنعهأدبناللهألمجسعلحكبدلحييناشرفالعاماندوللماانوبرت
تآتكفظبمتالثااقيهتاكشرفداأ

فأللهلىيملفلتثعإكاصاءمنكرمكفك
لهنعافياعنخدا5فاضعرفهوانثامن

جكالبهااكجماتلىاخبفالح
رادعهبتالحيرطعنوامطارالمتاءمااذا
وحوشمعضنكاتأالبعهنهااحمطالستلهولن

نعهكلالحمىخنبرمااالحتثواابةاوكف
ضهبابظورأرجمب8لمحاايملروهمتص
ا8كداجكاليهغرىبمطوقمىئ
واصعهضاانرفومزائدبهقرالىرشوقا

بهاجواالهفكنبتفال
رعهظأبانوولعلىائ4صا

هاإلمرضاميةلماشلمومنصفهدجمة

ضهنابضاثعناضةاضالهمموقن
الأدالتاطعهمااعرناوحروزوهلكا



اروفشبن05كتل

هـاسعهازرمووجةنوازرلخبر
تراشهرلهب8نركنىاليئألمرت
وطبرضمتىطاثنسامياأواحمكأطعت
نرسامكتودرحفدكللرى
ارابعهعنكافهكفكالئتاءوصاأما

طامرماةبفعنهاتامترمظخضى
نعهترنايوربخئلمافاناتطيق

ننزصاتواصؤئشطنررانبعئيماضالهاسامىحدصنجصاحكابأكانانالجمهسمنت
يقولههابصيددفااحهواحوالهايبهذليا4جمدؤرايحهغ

شنيسصالضهظيهنهؤانيظعةثابارىبن
صخباببفغصهائبهءقاطافخاأعطيحذا

كلرعرجاليهاالجيوداعق5ورآفتوحدشروائ
فؤنيجااللرالمنيثعدسيلوخاأبئرفبيش

أبرجلىخؤرجةكيفلمباطاأبراجفهبلئاجمزتكه
اثبعبرجهثااشالعبىيرأضراثيصعيكوثلرك

معنيصنعونهائكدبنعمالضباسةكنل
جمجاباسزبلطراوعلىغازياقزساالبيتلىانعقظ
نهجوصعتأوسلثورةمأسيرةاحسنالمالسافىسرتق

ىراياوهوصدهنيهبهححبعمهانمصمدهاتحعهلائولهرتوعبرايرقلعقئمسينحميهماسنيئرنررااهوانال
دينامالحلهوتححبةيداثانجدحهارهامزبتهلعةالينؤرأموأظصعاووالياأليهافنقلىهجارضي
عرضهاومهلى

المنشاالمافنيلمنريغت4المثىارهانأميمن3تأد
المتيهاطبع3مامتآمناالمةالملنفئقيتهـ

ابهابهاالمينناكزتالهنمافىنالنرراالزلت
االسمعالمهارعت4منعد8لىظئىاالعتلإمحى
ثاونالزطلبهاكاضكمئأياههالمحومحو

محيلىالأللجممعدطيلعدكمىالهدصلىالنداررىمولى

النهاوعنضاهادافىفلى28راويععابهاهزونة
هياودهاوبمنفذسءنسفىحصانهءحمافههتلبى
هنأوهاخوتعتاوبامنفضراقهاللهأطاحماعن

المعاثاالوجماعاليرجههءالمعاثىفاآبالتتم
دالعانيهالفضضخهبرمكاالهوروهوامص

وارهاننفنوللئرولطرطالصينعنكمامين
اسهائالعهىصاذابتشىنتىرظهوركماللى

مالهامنهوالموجماله5منكالهواوانكالمكان

ثمرهالنرقلمألنوأبهلحياشرهخه



وفيا01نجاال

هنبهاالجيلعلىالينالمنغايدولمخيرعنمانمت
وهامبئصالعالمينطترلولمصالجاهلينأخملت
اوتجيرهدلحاتتىضيراواجباياارطإرطلدأيت

منفقياداودبغمت8اللهمارضعاءض
ىعاخهيتهطامةمنكمأصلهالامرهمجماو

ماعونأطالكبيرهينقشثتغللمعونحمظصغيره
كجمبهاللصافأرد4لمخنأملعندكباليأس
كاالصشمييمىيبهةرظقسككاتنالاتعبت
معنبهامدهنانجهمحىتساتةوحااثروضت

هااروبمكلمحنصأصتفدوخهمالجيعارعلىا
صاخطآاتيفيادفيركواءصاخطتصغحينتحمأراك

للاللظناهؤاالخرالببتبناأوتلفظباحنلجلبلىاالبننرراافوضدنظادافهملنكلحم

رفاخمنهكهعلماتاقهرحهيلؤراوعففاقهرعاعماأبالحاطابهمنقلظالفاا
يةعاددؤراكادغاقالملهالوالنعوتافافألافالواملىمنحظلهمنالملوكمنرقلصروالنى

المدخربماهلابفربلالكانهودتضرلماانلميداراسفىجمتهوفربتجزشهررحلبالا
وئروطهامةالحدرهوعارفطابهافهجياصجمأاكيركبسالحالمسفرفايفيلعإليمببهاظ

لنىقاالياعكفرطالههنواالضىحدبنياحاحاماصضيحتيناتتفىوأقطههقالالمتب
لنبوشطلبقاليه

ابالصنبوشواصراكطالوءفشالكشبظتىاجمت
ونرمابنبنأوإلخئىانعندىءلحبريوميكلقتلت

وكاالمأن4يلبقومحيفرالثعرليوافرص

تطيئىانماعندياكأتبرىلىطارضرت كلبثمىجوعهفرطشدأجراهنتاءاكفىتوماط
لجيوكهصألالملوككرسيئااللالحمجيعكنىوافثتى
منقوشضسنجدبشنبوبصللعيونكوس
مشعوشعهوولىخناربالزمنم

النعوشفوقالهوانتداهواالهـاالسةعلىوالموالى
نرراريههوكانبهورصاوحمىهااموضبطيهافدخرهاراعالهافاراصىيهت4صالراظعالظ
هيعنئيننروا64خا4اابأسذىرالمراخبالمغادصنهالؤغفىوحصئثورهابتعصورماتد

لؤاإللشظعهالطاععوسضواقيمدأفحنوابماطلبتمجحملولمواضتقدتعبعصتبنبمصروقال
السنهسهذهلرادنثداسادالقرأتحتماالصتطاعهخلوجمايرو

نشابهومنخاسداكبهت8قاذذااآصالممةفىدمت
االكغاذاغوااللحيربطثاعنصينرريم
فسحذالسالماالهلنالزلتتالسالااتكيف

الآالبهبعدحفدحلرعبكظباركافالى
ئألرصشرلمحفرئنمشبفعببنءصابظغإت



جمةارءت61ماب

انفاذايهاالنركمنأنتوبألداالسالمأقذكا

نبنابمهكينبهرينعلىاصارؤينئالثرصتينسنهئوكيرالثيراابئليهأظاكقزينمائضل
بلأراريخاعداظبلىالبالدوالغالحامنهماكانيالجميعوسلمللىثرالموصلكناادنطببكأ

جميعهاريةلهاوقالعديهلجروبعتكةوصاناركنناللىتعااللهرحمهابثنرنكلمن4كانتفاغا
فبهاناثهنوالبذلهتكربتالبقيمأتابكلمولىاانضاللمهالب4لىامبرتبرفأرصلاالريتالتع4ناهوكان
الميربرزانابهانورفشهرزلحوأهابغدارةمجاوجلالققتهمحافاآهكنلهعنلىظيصالنائبفاليلىاوانا

بأربلمواظوصمأمإلعىانهينالىزيرفزقوسببويهطاظبطاعةنفدبأيضافأقرتمئلهضال
حسئخيراعادالوكانهقؤوضضتالهرمطيهقداصتولىوكانالسنةهتهقعناذىبهافىتوئالىأن

يغعلهنأقالبهؤلهئبوعداذاوكانعديههبلالعنرظيلنةالطاواثاليداسمنعلىمحانظااجوديرةا
دوفلئوكفلتهصمرسالمةيدلءلىمادومنهشالوالاالمناجمبمالهخطيراوكا4تكانوان
فأخذبفرسلهفأميلهنفقبرانهفرسذت4اأحفىأتاانهبلغنىهااكوكلبةكالىاطافرلىماط

رجالاكلساعثهـنجاثاللالووربفرس4يمأبةلهدنفقوذكراففأحضرهاالجنابمناكيرأاننف
عاثرثنااىعنداقألحفرهذأناعنكمضىمنىكاأيونلهمأماقالآخرهمضرذلماافرصايأخذمكا

والبمرريرمتبغيرعطافىصلن3مردتواللهوابلىأعرتالننىادكماتظنونألئالتجللةوأنااتغارجال
المنغافيدكنسيدفومهمرمهيالفبممهالغبىليمىلوقفمت
امعلىالياواالعطافىجمي5أنفدائلثصصنفنملكتيرةالبالداوكانلهلعلمجا2وكانيعطىكثيراقال

وخيوطوسومطرهوفشودفياليصنمجتساصوسطهويثذعلىالغليظسيلهوكانالناس
نيتهمجسنمنهاءطيرضسلمالمقاميقوموكاقرايهلهشيزملميبةةاهيرنالناسوكانأضعذوءوشترك
الحيعىحهمدانهوبلغنىوخيرهاللموباربطاارسمدلىواقصيراجذلعارفيناضيفللياصراقىيموكان
رساوخدةروأءلحايخانجمسمافيلهفأعىيأمدقىنكاعموللكنالالأدرىانا4لالنثادظأراماةالسص

تاجمازيالحممجاهداكبهاالحاكمكانبأربلولماتوفرءكيرةوملديخارظتظءمجوحةثيابايكون
الينحاهداوسنهكانانجلفرقغمتبرينكوثمظفواوكساكينبعدزوولىهاالصهواثمولى

ممابههبعدلموصلاقلعةةيهناابأتابكستنابالاسايناكينزفارقذكرهاولماكللموربطأوجرتزقاجما

ئاخبارذكرعزلهصئواليامهتنلمؤنوالناسهف3رحينزيخاائبالضرقةلعاطرلتىابسععبدايلحر
منوأخذهاجعبرظعةلىتعاقهاينرحهلؤراكمئاولهاأفىحائهمومتينبخلتسشةأر

يامامن4هنقبولدآبائهبيدهوكانتلمصيبابئمىلعمنآللىالصببنحلىبنبئيناصاحيهاشهاب
وقدمجصارمعهاالنيهـاتلهاامطلىكلىوأنلحمناهنعاوهىجمرنلكوقدتقذم5مدكنالسلطانا

ومااحبهامنهاشرجااتفقوارؤرارفيغزفكلينلىاادوقتلعليهاءسوكاخذهاصنهنألمجزجاعه
فرجبحنسنةلالثدفاليهلؤرادبنقغرلوابهصيراءأدنفؤوحمألمالىفأخنرطبضاررسصعيد
الشذةالىلؤهـادينبهخدلعلنمالقلعهليهالبسلملمالاالفطاحطئورغبهليهاوأحسنلحبسممبلبوستين

ةمدلحمرهالزصرانىاعلىفىعودبنأصينلدالهيرظراامهامقدليهاعمصيافسراأثلالضلةوتهزثلعنفوا
وموبهايةادبابنرلبنابانجراالمبرمجدكلجيعاالطبعمكرآضفأمتمفلىلظنرمفابيئ

اللحصروراىأخذهاضيامجاالفىحوايهافاللهيهاوطلففأقامعاقهواليورضياءيؤرادينمىأ
صحتئأفعنيتوسطوايزليننررامنومقوأصلرعليعبأخنائافصفاهعباجهاطرلتىمحاالمتعنرا
فأخذجميعدنجارصلىومثمرينالفعةبوألبابالبناكلقالالمألحةعاباواوجلميعطىانملى
الينظتاببرمجالفيمونسلمظمنيمجتالكثهظلعابئاالثروهةطرهافصورقحتارظماهص



اموثعين351اخباو

نرركاغسلمحرمامنالعثرينؤعلعةيماوصعدافساراويرسلبؤراالىكأبهلووملمحمافالهامنتصوصعد
الودصحدكألميماالودلىاضيصهذاوصعلىيناكضىاضاافوالهالدالةبنالدتلىاينا

وأحناجالاليكأكاليناكلشهابقيلنهاالكييلغنىااجمةلاهيشممنيترعهيثاءولممامناللهايؤفيةهانوال
ظعةنرراداثوأنشدتقالرقناهظوالعزإلقلعةاللرماهذأأضاللظعهاأموالشاماسرهمماهط

ولهاصمد

مننزططداليلماثودم8هعرطرالقموحلبما
الخطوبضلعاغداببتمائابهاالورىأدنات
شعاالمورلاضيتىكلشمفضيرهمتهميضاقأان

اتضعامابعدألحقوراغ48ميترربصلعدلايامحى
والبدطالفاللوعفىثركااغىاكالهدىودؤردتن

ليحعاابزمدكوتحكلا1551وفىالضافانالفستأ
ررعاواليقيزاشوفىوراوادكرموالحياءلبقااحزت
تدعااكألقاسطوابعدلالمحممىمنوجدتاقطتاقاأس

ثاقولنالقعالناينالدةابتغافاتدحولم
اتجعاتلمنالمعاقمفترقالملوكفىماو

ماابدمونواباط9تبنبوالمدارساربطهمتك

إلصزرطلحاكيوبعلى5موورةةذافطفمازات

رخاوالطالئباكابعدبتاوالطلىالبيضببأسك
قدوفعاوهوفيهشءكقنصلهلهقعصائدلمم

متبعاهطيعاللألميغداظعفرمتحيناوما

ماخشعااالغيرربتربحخئسوطعنا
صطعاابابنورثعلىاهافلكاعلىامفامغكان

فانصدكالصباحعودالحهاتنإلهـاداهبالفلحنما
دضاببههداباعنها5واليكاخاياطلدف
لروردهاوهاصرعلىزحلؤيعلوهالتىاهـى
معارقدينوالفحافتىفىاهـقاعطارقاربتالتىوهى

ودةخةحأتاهائالىصزقاذالهاامنكات
مافرطرآلكماثوطودارتقيتمماكزرالكهفب

الجنطالوقىهن5اذروارتقاءقىماقبلت
عننعاعازالقيادااعلطنكالثحدلمالكاعلىعزت

طرطصهرماالةءاصبهالغدطترحلالب
هلرطلاالتيبئوبداعوعردئأهوركالزلت

يول4وفااخوادايةدفيهكأبن4يرممرأخومجداابهاءئتوالسنةهنهفاسابعشرصفرمنو
ةفصمدنمسنلالعمادا

واالحمااالضالمالنىتمحدلكالمحعودفغأ

وصناشسناعرالممدجسناللهرملىيتلوأبا
فالذداألمولوعلى5اىالمرصالطبه

ل6



روضتينا01رآب

خاءواالحسانوواذخممملمهجدمجماسناوققبل
المجدوالعلياءئاورىنداالرىاخوتهلمجدالدنفرعت

وبهاهشرفاوبدردجنة8ادسوشسابتىكرماصن
اهاضزخملحروبأسداىغاشهبلندىالهدىءعباصرج

مفهواالكبردالدينسوعرالدين5وبهاحسنوبدرالدينينعلىاكوشحماننادييريرسابق
للهخسش13
صاكراوودالوزارةالعدتروكعلفيزمتناةينصياكداراليماايةإلرالممساكنختالسنةهتهوفىفصل

اوريهاعلىئبهمستعاناهاالواتنابتينضوالؤائنفرنمكاااناوصبببناكصالحفيليهامات3فم
ولعننهمتؤهاوتقضواماكانطاصعواذيمفطراغلعراعلىءهـواطيارالممريداكاقدخبرشإيهوهينأسدا

رينلزراقاوايردناغاردناهاكنواذايمدنابمصرمنوقاواعاشصدواوواعدنجمالعواامىالدكتوأصدالممرين
مصرواللىانفضومخندئفىااظبلدممغصضفرقلثاماومحعصلفراتيةاوالجهةليةليطالبالدافى

ؤمويخالمراماصلناعكتدنكرننجقعحمساكراثامانلىوانامؤيلالهلهاورمعقللهاليسنهألحصرابهانطيل
دحممىعلىاغمرواواظيهتنااونحوينايماساشوا8فتوبألداالسألمصاشملىإلهـالمصريةاكبتلك

قدجعؤالفرتجوكاناءشاوراعدوغيرهاشخرجالوابنالحياطكاثساحمامامصرجاعةفهـلىوشايعهم
فطمعوالبيراواتحسحويهرهاصبقعلىمعهميملمفاواالبللينبوانيافرصانهمماهرءاسكنؤئمصروالهم
قلككوفهاودهاءيستدواتمنلىلثامالىامنخرجواالفرنجملكبهنولمىىحهملىاالباللوارصلوائ

عقتمواوذوواراىالغرنجنئسانيرواتجعالىالىجمملممجه49هاعاتامسلىااونعنعواءلموءخلوهاهنالالد
الينافطلهاتسلناوامواةاماالنقمداندلمحااوأكاءضااللهمواالستيالءعايهاايرايمإلىوأثارواعليه

لينااصهايساليهوفالبالدهاهلوعاتاكرهوءبهااهافلكهافانناخمدنحنوانفيدؤراكبهاعلىنقوى
لفرنجافهوهالكيئهاصثألصداكهاوصارلهذأتواندينلؤرالىاالومحلىمنالخوفاجملهمدونهاوويعالللونما
لؤرالديناخبرالىلىصهانوالىلهاوالحافظالمانعمهانوقاواقولهالىصغواثفياليامصنأرصقواجالثرهم

ريقدفالالسالمةصنايندؤرابدثفسكنىاواصنونرخنااهلنى4تدنضسليايموقامويسرهـفىالعسحرومج
قصدعكانهمدلدوتجهزواوأظوهـواذلكعلىكرهلىاجابهمهاظاصلهمفالبالدوابرطمثحكرفوالؤاقدوكامحليها

لجبيسوناررهالىصفراهنيومأولووملوالمحرمامنلنهفافىعسقالن2توجهواشحمصمديخهصة2خاملثا
سمةهـعاوحصروهاهرةلغااعلىوااناتغيامأتيهاشوأقاموااهلهاوسبواونهبوهاوحصروهافلكوهاكرا

تلواثونهالبلدوظعغظوااالمتناحعلىمماءوفخملهمبىبلباءلفعلهمشلصهمملواانغمالناسخاف
تعالىللهاولكنسعةلغاهرةواسلملكوابلبيسهلامعلسيرةاسنواالفرنجاورانحفظهفىمرهـجيرابذو

معيملفرنجاشولصحنرقبلشالصعمديةحراقباوراحيشاوكانمعواللتكااأهيللهافعليقضىحسئلهم
ألحصارفاقاالترثمرحضاءسالىيوماوخسينالنارفيهاتحرقهاأربعةفبقيتالفرنجكلفاعليهاشواحدتبيوم

محبتهصدتهيدكرلهاالفرنجملكلىالوارسالحيلتحلئسحالحايهقثعغحنيضنهائاررإءواروعرفاوخف
لخنحاواعويثميىليهاثلصليماكلضوفيواالونلماكاوافدلعاينانرراكمنشوتمهواوانالعذبمةا

ستقرتواويؤضالبعضلبعمىاصلدينارمصريةالفلفخذاعلىأصلحىالىافإلبهيننرراكلىايسماليالدثال
الاذوةاوانايئواجابواكارينلؤرالىاتورباسعلحمنعتاتالبالدانلفرنجاأىنلدلاعدةءلىالة

ينلمخيرافتهوااللهواوووالكيرمعهانجوواالينالنبالىالبالدبقوهلىانعوفيالرجالرهنوبمبهتتقوى

صرالحاضدفةخلالنرحلىألفرباوكان5معلبلدلاعنارحيلألهمسنارودالفةروالهمل شورالنساالساحمبئرسللفرخومماتاضفومرتبهيستغيثينفراكلىارلصراربقضيص
بزضهئوضدوشعفىكدوراويضامنجفمننلتقنبكخغئنيىسىتششعورنساقألهنهقال



وفيللى05وخباا

كلمسكالتىطيالاعالواسالعاضدصالمكاودالمافعلىصاورالفرخصاعولمامصرلىراالعسا
صاعنخارعابمقطاءءواعصاعنددفىشإيموةيناكأصدلبالدسمصروانيهونئاشمالهبذلولفرنجأ

وارشماماعاوخدابنارحيالدفثه3طرنجلةاشاورلملكمحلادلىااليروقالبناشلاهذلدينرالنولذىالمث14
لمضادوانويقولالكفرمخبراهناالسالمنابط2قنغراتصرخاصدؤرالدبنصاكواصلعضبهوعاطإلواط
أظنرزةفىثبيكصاوزهجسئبنراصهاطوئدمااحداسيدادهاكاهدودملنهتبلبالدوسيرااذهبت
منتظراوأقامساعابهانجالينوأردفباعااوارسلاروسبليةنبماعراهمارللألشالفمروراهلاحماشه

ئالىيلهمهـيصيمعاالوماؤال31دطلبمنماالحينقدهمفىصبالمطالالؤنجملاشطيرامود
اللهركرلؤراديبعساالغوت

ظيهالدينلهشتدأسدلىالعافدقرأرسلاوالمنالرسلأتادالمالديندؤراينكاندؤراكلىجمافصلمم
الممرشثعبانسببومولهوكاناوصاتدلديهناسدالقىلبدمنلقااخرجزلماعهقطااوهىحعىهن
الدصرخافضوجهاطعفيقدكاننهالصطبارالاضلوبرلتراالموبفبتىسالااهذئوعملتهأيضا
بوصولهعةالينساتجعصنوراواحلبلىاحممىواحدةءنفليلهفصاقلؤارعلبهايستولىوانلدمن

الثيابسوىريادلفصاثتىاهوأفذكممروالسرعةلىهزابالشواعيوئيبههنفالصاوقغالنرراتدين
وبهعنواخذالمالرسظهعألفىالعتارمنفاراشساكرواالوحال43واالطةالتواالوادواب

لىاينؤراكوسارهوصبرغقلعهلتسلبمينروراسانلالبم5شدمدةفىنفرصظتةألفنبما
عئرينينمعأمداكينلذلتصااسرسأيصلىلؤراكاىلماءواعاراسلىلعساكراارحالئجيحدمشق
واالليكاءاالعيمنبهاعةلدياررأسلىاوأضمافلهىعراراامنكيرمحممولةالطرلقعلىمعونديخارا
كالاليابناولةاوعينيرطينالدجمأخاوناصحبنكثىالديوشرفظجيناكوءرسجرديكعزالديمملوكهمخهم

وفالشنتضالنصرالىتعاللهامنزلينممرمضدورحلواعلىوخيرهماحنبىانبنيخالالديئوظب

عنالفرنجيلالمبثرهـفوعليتظرورودالمبثراتوأقامالماءسمعهفياقاميئنرراكوخيماالثلرجع
لؤرميواسبقصدمهرعليهمنأشالماثكلاوسبيندؤرالعصيلحموابولمالمابالدهمائدينعاهرةفقاا
السلطانلىلقدقالالقاضىأبوالمحاسنوقالثبظاآلفاقالىالروبالدهساهـئماشفىالببفربيهتا

جاتقرلهومذامنىلظباختياصمعىوماخرجتةاكهذفىلمحروجالناسالديخاكنتحمرهالحينى
مهتههابوخيميهناكميرصالحينلؤراكحبليراالابناوقالوهوخرلمشيأقيهواانوعىلىوتعا

العاثلألملكنيهمرامنلكبالماوردت9الاله4كألىحكلوملكهوفيهصحادتهالمسيراللينمالح2
صبهمىاسداكينعكلىاىوفاللاررطواىلنىةصقاوضضربنضرخينعنهاللهرضىيؤراك
ظافارقناحلبفطتلاالمرالتاخيرطكاصحقلالسزحاعلىانتمإلحصوروفثهياصاليهرسوالهع
هالوعدمهاينخوفامنكدرههتنعفىالمسيرظينشبيدلؤرالهضالشلمصاامذفىعاقالقيناهنهاميلعلى
ةاصمهالمسيرالىعنأنتتأخرتانلهوقالوالرجالاالمواللدشدؤرافأعطاياكزماصاالئ

اكوغيرضالغالتصبالثامهقاملنامعموالتبئلهسنخاكثاهااتأهلناأعيابهافاتانةصىنايراأانمى
ليهاظقداصرتمصرطملكرأعطيتللهكالظتبسالفيظفربكافقماللوصفخهرياآدينىاساالك

وانااليينالدميظلهفنرسمامسيرممبدمناليندكالنوراضالابدانساهاالقحالمثآامنالصكنلرلةيتباسظ
ينالفينررالىلىاللمىغيرايبقفىلمآوغيرهاثركانساكزناليندااجمعغلمجلساالمضىغاستعله

الىوكانمااساقبهماتحهزتعطانىيظااحتاجومارواباوقألالمضايقهاليهصكوتةكعمغسيركمن
الكتطكهالمنقهاافاعطوتولىيتقرأاديامعهتحرتورحمتهمعلينهبامخوفارينلؤرانبمالميمـ
بهاقالقصيدةمدحهجلةعنشعرمنسياتبالعرؤلةاأيفماحسانوحرفةقلتتوقعها

جادابالمالهايرسفاذاااللؤاءبفىهـىثوءطأ



اروضنين651تاب

دامهفببرحلمرلالعداءصالطببرحلمةكأللديه
البالدا4يعافتهفانصنااديهألؤراعطاهلش
كادىمصرلمعاءتكموتدهثقفىالتوافذاالى

دايصولنالمعتدينيدردهزاسىيعاهاعروس
اداوارتلفواثهوراءيرواسضااالسدامعثأال
فرادالىصمأمبرماكنسالنالىءاهىءلذ

فؤالامغاقههـدفورهادعاسمردألصزبرلىاالدينالحالصارم
العذبوالمنهلحآوصالؤانلتؤدضالحاتراراعلىعبرت

واجماوأسفىاطيتئلصعزصهلثوالءسراللهة
دؤرحماممنلماءارىايهاواعالةاوارقيرساريةثسطاارةب4سفيتاالطاركأوقةاهىالديهثالحارصو
بنأصامةلفاضلوللوميراكأماحيأعلىينااالححااوكأرخلةايلرزحىءماللهافضىفتهارحمهيناك

فيهاوليسلمبذىعالرصمصعلىلممأولهاقصيدمنكناصالحمنقدفى
الديمكاءنيدفهحدى3ومى4لذءتالموفىالمالثالناصر
مليواضابيرهااءاءالهـفالصوارمضابااذاحردؤن
الخدمالهندلةجابشهانتزاعهفاعة3دامنالكاوىومى
الحلمفىمركانامالرجاهءناببرنمال41طاكأور1
ندمومىيأسمنبعدالطماعةألتوقدمكرحتهوراوق

روموجكااكهلصأفعاوالفحامفاغمالىونءدت
ماالفاااللمنأرادشالظفرمكوالالسألءرث
لغغلغابصاالسودايهادمكمأذحنرىثااسودموهـ

خرىاةدصىمنوله

سعدكأفيطاخمالضرنماآطاكأ4اأصانيئاودعتا
والردادلخيبةياعليهمخزاكأرددكم3فحاصتررتوجا
طمدباقرنثياماالمدىوألصرااخمادملتقدبمارتأف

والنداللؤةمصرالهباحايسرىكاففاقاوذكزك

ىمشرخالةثصكارزكرفيرةخصهنفيوىالذربنىاوالبى

ألظننفوسهااهأكأتبارقاأشأمروماتأثولكم
صجزرهظبالىوحكتوقدضىو3ضهاصصحردروءفاكوا

ترههـالالفلهصذفيلمواتهمولهتيتواة
قدحهالمجالءماواحللاقنااعذبارأىفاعقدالجه

عرهذنفقطصشطارمنكةنهذاشتآمنكراطردوا

دخليفهإللعاغنحروااالربحسابعهرةالةيناأسدوصلالوفورطثضءلىالففىفصل
مناكحوراظولمصكفرةااوواالفاماتيرةاال3ياترااكؤابعلءهحريتءليهوأكرمهوأ4عإلصرمحلع

4ةهـنفسهفىرما1اظتجاسرعلىاذلىداتمنحعهمداصاوىىلدورأليهرابظاكركثيرةلهاىرأذللت
وولنورادينلبالدادءبئفرااكرواالاحجالواالمالمنلهلبئكانيرهاهـتةئيهتوءاالوهويماط

دعوةجملانعزمءكلنهاغرورامالاانطالشهآيدهـوهاويمنيهويدهويسيرمعهريناداسلىايركصكايوم
الءشةناالصهذاعلىعزمتلئهنوافتهلهوقالهلالانجهفنهاهعليهماءويقبفىاالهيمنهعهالسذالدكالمن



عينوالى751اخبارا

ممايناوالبالئيالصرنرنحنوالنفتصدجيعافقاللنقتلناهذأخللمألقفتهواأبوهلهففاليهتلداأسد
شرصوهعلىإللقبضوايصاناالأفرنجعودالونونكبفلهيرلفرنجوقدطنقتلانخير
سيالالرآىعليهعزمكانماالبالدفتركوجملكلنادىارساوالبرسلمينؤرالىاضدالهذومشىوحب

يهطدااسدشاورواءيوالفعلىوغيرهالألجرديهتوعزايوسفيهتلىاصالحمقوراشامنالمطللنورىا
يامالاساربضيئاأسانقو6لةفأنينلكصالهاعلىذصاهالبالدشئفاطنالاليساوافهاهمبنلك

يألبرديئوعزايئاحصفاقيهبهاعرادتهطعكورعسيهثاوقد4اللهءىرتافىثاقرزيارهلىا
ساوروهقإلالثمفساروهامعهاءكفىأفقاليارةافىأسدالدينأنوهوأعوهدولالمنجمعطو
اف4بكوتوكوايخةفىومحضشيناداسذنبغيراحلىؤمبمنموواخدأسيرا4طاىنيربرسةعنوهلةوأ

أسدلىاتاوسفامهصاحباللهيهأالعاضدلوارسلموهماعاتماملىاوأيمففعارسرخاالحالبنأسدا
خراالمرربجععابعوهوسيومهشاورفىلبذالحاتءرسلاؤالبحلهتعلىراكاشاوروححئهمنهبىيطريئا

لهمأميرفقالسهنةعلىفهماظءهمواتجاالخلقفرأىءىكرةالقاهاسدالديهأخلسودةاالىرأسهرحمل
أقامادشذايهتالثيروقالاابنقولاهذكأشقوااتيهبرضلنأسادهاورتاارتدبهنس3رمادنالمؤت
شيئااليميومحلةنفقةامنخسروهطبكقائلطوءرهموكانيانالىضشاورفى4يزددابمالديئأسد

وقتكلليهافىاهمقىددبالدوانواأحألفرصهوجدوامتىنمرعاانإلدوءاالهاالسدفبليوعلقتا
لىايلالبانهواوءمعنضهورةااعةدازاعلىقدكاالكاطواضىفرنجوباالتارةبهميلعبشاوراوانراليإ

دوناسدمخهخدلىاونإشددوكالؤاهمالهماذاخرجفهفممءلىأمسواجمهشاورفاطبةمعالرلبالىزالبا
ايمرينملعلموالبوقوالطبلباوزارخهمةعدقاعلىيرينوصصصةحبنادأسلىاانالاقربموتوينزرا

وأمييبهاخذبتالنبهلىاراوسراصاراليهملماافوذالتياصألحيعنى4مهنفناالسلاالامبفهءخءلى
منالتوقيعصالروعاوفىةرمزضلىاوررأنزلشاءفىوحسياموخقىوافةبهاءأخذواعلىيانالعس

عكمنهمقوىمنتقررقاعدةفىموزارفىمعادتمحرباعلىرأطهءبدصلىقولضاصملدضاعلىينراا
وخلعخرااليواناالشهرربيعمنإحراافىريناداسهخلودداكقاللجما4نفذواراسهوابضهرمحزتصاحبه

تللعصيالضياظوأقامودادصاتأكداامن5ددبيغسووودداورفياسدادشاورالىوقيهـصاناالولقىهعا
ومعأهذافرفهايعولومسألةولرطمساهذايناصألحذقاللميرهواواتلحالواةواساممةالطوايرهفي
وغادرفأنفذاراوخاذالءشاورالسيمااسذمعكوألأمسلماويلاالمد11يغصرعمةاباالمتهقاواقيلاكاله
نميمترثالناسعندىءنحإلكىأخضلهوفالشاسالباوريشإلرعليهاشهلىاىعلخقيهاكتلداداس

يعادتهعلىلبوراوكلوراءالتاالمسفىارينالحفاعزفلهكرساوا4اطمهايلبولمكبءلىقاله
لبطتالقصرمنهننجالهآطولوطلهخرحهافاخضبهلىو4وأئدوذبفه4ولثعفبغتهزيريهاتههيز

القمرهامهلياوحملحامهمدولاالتنجاحواانيروأبواالرسولسولاصاءوياسرلاسإعلوراسه
وأرادافرادهصبهنبهساربهاصطفى4لصلماديناالحصوكانيديربميهتدءزاوراثحزرقبهممااكانكألويت
8مخيالواتررخزقدتةأعينءذالنوىيصحردطاووابهجافأارشمبةبقةالىامنهسفاسياءن

وءهوربغالراءشوقدكزايخةلشاورداعلىوجردلجثاريالحصنهواقبضالهسيوؤمممابحدواءن
عرقألقالحتى

وزيرالعاضإل2شإلبمولهخايفةيمالعهفازبالمالثلغد
وشبيرشبرلديهعلى4وصيةوالمالحشاذىابنكان

كأورلللري3ووشابهخطجلىلذاالضارىدالسهوا

يدورعيناكأنطضاهـعلىئلقاقاللقدحىطىبى
ونحبرفبهاهيوالزالبرهفبةفىارحمنفألرحم



وضشين8511أتل
أيفاوقال

أبوهلمعلى5صرالذىيناهيرالمؤفان
شيركوههاعلىموساونصاورفرعؤشاعكنص

قالغاالولىوزارتهشاورفىصال4نةصلذىايةالممروزراءاكأبئالينىعارةاعرأبوحمزةالثالفقيهوعفوقد
لثكلاوأوجعه4هروعصاهوصجرصاتهكرقتوأاتهوأحرقتتهطصفحفيهاجمشنةوزاؤضماورافا
اانافهواالوطوردهاالكذاوالصفامندلبدهاالننصجفولمدهورطجمرهووثمادكرهوباتامفه

صهافأقامبلبيسطألسيهتالدأسدلسارهرةالغاخلدليأؤلواحهاعنطعولهمومالهلمفوباراحه
وتعقبمنهيهوتبركاطرةالةبابعلىيبمحىوأوهواسأتالتاجصرالناحمايومففئالقاهـعأدالىغ

تالغسىصارباوالرجلوصالغرنجهذاتىءبعغالثشةندخاتحتىعاهرةاعلىالقتالنجقلذكاث
سيانوابنهنجم4أخبوخروجقيماسامناءومنواتةنفاقتالذلكغطالباللوزارةالحياطيربنقيامذلك
جاببناالثيرعلىضهالمذبئاءهذهأثضالعسكلوتبفئكلالنهاروجكملحربنهمكامنعةطو
فقالكبرووالنوائبابأمنجاطلىاينأسدارومدالخبرمنليهاملوالهىثمفريمبنلىوأسمعاتوكبرا

وافعادللفرنجهـلةاتالللغزغينتابالثرلجزامصرمنوتوجهوالدولةصريننالفرنجاومالغزقدىء
فىةتجالشاملىاهموعرهرواوأظلمضمماساحلعلىويخواالمالادونهماتنقطعلمالامنقترحوارااالصر

خلؤالدأذكروفىأناقالالبالشافعلىبنهـبدالرحيمللفاالالاضىالقاحذثنىاالفرنجبةسإلسملاا
علىنحموءشمرنجالةهعومقلناعلىلهلافعزمنجمواخوهمللابنهثاوروانماهوحداولسىتعننهةفى

لينااوصلكأنالثقزنحناهوتصمىاصةبمناقائلحأالشاورال3نهاوقالوماوراسليمآلىالتغريب
ودؤبةالغزبالجيزةصامالصلااهذلىرخءوتةلاطازصااوقدهروعزالثااوصنيعهنقوىاىبدبناااك

ةاونامالدهزوراناتوهمانالهوافطهمبعدرنجلواجعينراالغزنمراتواماراالسكندريةوالبانر
الىفرنجاومتولمننكوموتهلىانتقالداالقىوذوووود9االزوابطالفإماالواذااوعةدتهعاعنغو

المالساادبهةسوايملفابنؤرالديالجلاتبةسوممهاوجسرقساسهمبأسرهميخهاوامنلوبإلسى
طريقءلهمبااالذرنجبطدروةهمفيقلتالذيثنالىاهنمعهومندالدشبأ

كاعئعلىممطعئلنيايدىوقاقيالتهـصاالفرعلىأخذتم
الجسرعلىرريدرمنرصءثرمفانجالبرجصرافىوانصبلق

عىافرنجابرحيللغزاحدومفقضىرةطقالالفرخاثطواسمهـىومئسضأف3يدةهىالبيتانذانوخلت
ورشاوزرفيهالتىاصتواتاوهذهريوماعثقينركاتاذومقددالفماتشاورانيلبثولميةلممريارادا

همرباامثالولةلدادحدرجاأيربولمقالهولهأكئرمماوعايهماوفيهازللنواوائعوقااكثيرةسةلثاارتهوزا
مثللهمأصاأتلفواليناررطرمذةأشمةتوزارتهنتوكاصككاممثلم3أعياأنخاواليلثزربنالماع

شمنأالسكندريةحصارادهنعاااواأهاعننتفلتاكأولةالدفىالفرغالغزواىأطمعرهـساكشاوروشاو
ارجلىالقتلىاسبغرارةأرادنالبستانفاقاءةيهلدبينالرقاببفربيأحينصبغيرادماصغك
ذالصامرفىالىواتضعوخترهخدرهلماعرفءنهاوروثرشهمنفلماضأوالقالممفظطاطوقايااراال

جرديكثبةعادتهعلى4دتتجاريافىادتهلعيداقانجاءهانالنعإلليقتنصاالسدكارضواستبان
فانهالدينمالحأىبرنالثوكانوماشاورامىشزهلحردليبادوالهاوأراصاضتالشاورايهتلؤراكموليارشكش

وحنثاالخلععليهوخلعوعلىينالسدااالهصاةواء4اوهبالميمةااومذلدههعلالقبفىتولىمناؤل
السنهوظهرتعةيرةلىاجميلرمنهوظهادهـارعلىوبرتأمررالبالدعلىأمحابهستولىوا

وزأرهاخلعةكتلداسدالىانفذلقمرأالىارأسهورؤشإلذلمثتلةوذلدعقيادينداسوزارةففصل
كانلتىافترلهاررارةرااددوذلمنصورأميرالجيوشالملكبأولقبزيراصروقىتجوةاخلفلبسهاوساررد



وثميئاك95اراا

الممالاوولىرالمناومنازحفيهلهيجقولمالصاواستقرفىيقعدعلجهمايرفيهافوزراءامنقبلىاوركنبهاث

االمسوزعامهورمقررلهامباضرلللديهتاوصالحمعهمتقدصاكرالتىالالبالدفاقماحلىاليةستبزباوايهاقثمن
القصرعنئمورمنالسدالديهتلتصادواقالوممياستهتزأنهوحهـتهودرا4ىبهفالماليهمفؤضىىوال

ذاعهدالعهدوزيربمثالهبامالبمفينهاوالشك4صنهطقىتهفدفاطالعاشركتبواكلطىايلوطلشرحارصيط
ينأميرلمؤتكابذشدسبالاصسالهأوبماللهاعندعليكلمجةوااهاللحللمؤمنينأصراراكنةوتفلداها

يدهبعدتوااليمانوابيالوالشةوزللهواتخذالبؤةنبؤالىخدمشكعتزتااآمحاربأنذيلواءمحببقؤة
لسيدالىالمؤمينأميرالهاضدرينلعاامحدابىووليهللهاعبدمنورثااشةعليكمكغيالللهاجعاتموحد

المؤمنينةدطوهادىلميناااةقصكافلداريناسهيراالءتاالثمةولىالجيوثهاخصورسلطاناالمالةاالجل
سالمواعلىعشهقدرتهاموأدالموسينأصبقائهطولوأمتعلدينابهفتهعضداضدىالاشيركوهرثلحااأب

لىاوعلىوسيدالمرسلينادبيينحاتمعلىءلىيياناالهوويسألهاالالىاكاللهكام4ؤالك

دةطعلىلوغرقلوثللىطملءلىكمضوروثاذكرباف3طالموسيىآاتالواينهـاا
اللهصلىالنبىفالذلكش3اعوالبالغةعبريايسيراالمعنىعننيراال3تاللفاباقىاهميناكربنالمتأكابا

اختصاراالكلألمتصرلىواالكلمحواءصدعثترسلمعليه
يأعبدارجضلافاالقاضىبا4ليافارسلافئااتبالقصرمىلمبطوزارةباينتقألسداس1وا

كاتباقولىيارالممردااقضلالغاوخرجالنةمهزقضاولىئملشاماانبإمنأهلهأبروكاناقلبيماا
فولأمرعليهمقللقصرثابهكابحموزاجمخاضماوربنملبادكاضلانهاغاصملرةابابهءلىباالسكنلري
منكاقتلتلةهسينراأوانتمالثأصاانءرزتباتلمكلاريوانرؤساوطناليهأرسلتبايبمطابأسدا

وولةا3زفىواسهنيمماهمسنأ5نلناففامشهنؤضشاصصهضليةلهاواوقاليهافلفابارسلوافأ4فيكان
اؤلهاالديهنالسدثةضطوللىةقصيداداوأنعذللهارحمهرايهسنويةؤمتمارمدتالايومصيزددوا

ءخباتدوهنيتةراكمالعبالتارر3ما3تاللجدأد
كرابحخبرابنفشفنادىدعؤتنالمالثشاذىنرءوهياث
بطنماحزتالعلىفىدىااهنجمفهموماصازواالحوكاحرى

ازباشسفطالفالملوكاعضرتصرؤتجألتهلءتءلك
عنكثبالقدسثخميسراتصيربهاوانوأرمصرتفض

وثبوهـفبالرصسرلبألازخمنلفريسةالديهتأسداقداكنت
لجبجفلثعزمهصينوا4سفردمنهواددات

مجبلنةواثحنفىلقلبواشعاطاكوىعدهنلثعركاذىقفى
المجهفوعةهسبهاياحمرالمنايتلةالىنحىابفرااالفيزارت
المجبألمجبنالحرصتمسارىدأساخلةنقدمنوان
حبىكتاالسالممابهشئالفىخاالدالرحمنالىرفعنالة
الحدبواامغامفيهمكتمإلمالسخواليكاش

ندبعلىنوافقالبامبهادهانادبةاالتهـنجمندارفىص
منأرباللهبروقضيتحعةالعبادقذتاةشرشاورص

ألقصدوالطلبسعواحىسالم5اائاالفرنجأطمعىهواك
والقربثلطاطاافضلالحشرمنفىمحقسبللهاعنالذكوان
دتضزبهذاةسكالثلمادعامنتمراالمنصورلمك15اذله

بالغضبارحمنرشبلةاالضاصاللهينوطءفصبت



روضتين0611كتلب

الحطبفىالناروقوعذويهوئالحفرهيبتهوصتقامنوأنت
بارعبللهارسولنمرستفواهزفارظلصالىاصترحين

صآوشعنمغوممللرسدصبدعوتهالهادىااليمدا
تقبصعفوانلتثوابهتقباعياللهحهلماصعيت
الناكبثدتهنكتعتقولضعتءممرنعمهاعذضمه

ندخيرمىقولنتمحدالاظاوأس3لبتراسسنانأ
شرضدهيصادفجماالدوخعباسيهردالحالنة

ظعارأسكاكبعندفالحزموقىسلهااالفىذتعنال
أهلروءالتينقذسلؤرالدالعادلالملىوقداعنىدنغصهابوالقاسمالحافظدفنئالحرلدادفىالهءظ

يهي4لياتبمصرةيمكرهءلىالءبرباصفرداخوبالخشمبلمطالبةاهنلعشق
لنشبافيهامنبهامعوضتبئبالحلثاماالهلاست

أبرأخيرمحذبجوزيتلالجرمحتسباالقدسلقعبنلتوان
خيرميفقبعليهيخاينيبنقبهيللهعنداذاكفىواالحر

لذهبماءواالبلنمضمهاخيرصكسبهالناستبينكربالحيروا
حلبلىسامهنتماثاصتاقددابقىكتعذونولست
النوبنجأةنجادرلدلماقىممتثالمجاءالةلالموصط
رقباعنلىالعاهايالحتىعزكلتهىصننناساصمظ
بالطلبالدراكرالعزمافىوالحزم8قرنضرونانلجذوالجذفا

والملبساكالثوااساتلضانوحوزفالضىادلمصةطهرا
خيرمنقلبتلتىالقيامةوفاانيامجصىارفىنظةءصاك

بتلايومةنجأينلىتوفاأسدافمريمالحايئاخيهوواليةهو3ريشيتداةأاوفافصل
ذادكاناسلابنلهفاإلموصششتزوزانتةيمةلسه51هذاالقوةهنمنجادىوالعفصرينالضاف

ةمعاناهـبهطنجوهنفيقوالحواتخماتتواشعليهالظيظتلمحوماولقناعلىظبهلموااشدرودسبرلنيراالصا
تقرتواسلديئاالحصالىبعدهالمياونؤعقللهارحمهلىضعظيمدزقمأراعوادشديمقخذهنأجمةةذت

شةكلكهاوشدنيااعندءوعانتالىجاللىالصوالالفيونطامعلىأحسنالحوالاتتبتوااثعواعد
الجذااازدادوالدعنهوهاطواالجتهادابتببماسوققمصالليوعىاسبمابوأعرفىثراعئفتابعيهالله
خعارادنهالتيةإلرالمحرارلىللهالمايسأليعوللله41رمنهعتولقدهالرحماتعالىداللهتوفاأنلىا

ضموبئاواالىكركالىافرئجافاراتءلىمازاليشساالمىاستتملهوحيناةعذالئنصىالنهالساحل
وهووزيرمتابعطهاهذياماالعنغيرتلىيؤرخوالنمصالمالضاذامنصائبلناساولجردهاءضى

موبمنصأليهيهرعوناينموالناسوالدمؤفواكهلوالعماالبالداملغارتالستمقؤصذهصنهومثد
صالحراميتمعراانالزراعرفولماافدواواليعدماصدقاالصيبلله41وهورنببئمنيىاونلغد
والآلصالحماكيفيةالثيرماابنوقالالسنةعؤمنوذلثالفرجبوينااسدنرابمنحممىبمصرأخذافي

رعبهطالهاخهمرزارقالساكروواليةةالتقذمءلىلمبؤمرطكالؤاالذينالنوريةاهاالميمنجمامحةاتينا
سيضومخمبأربلصاىكانلىاذباتااءاأبأكاوهوابنتايلبنتصروفياوخطىلياروئارولةا

صالخوهيألالحارىمحيبنكابلهآريهترهفمنهاقالححبصانوجيرىلهأحممانجيناك
بالحضولمفأمىجمةاكمالحالحافداالطيفهالبهافأربءلبغلبخطبهاعدهؤالخدمنينصولىا
اديخفانمظنمالححلالفمحلىفعحعكاكوكانممهباالعويوليهرراراظعلعليهقمرفى

انه



ودعيندا161رخبااى

انعسممحلىيضعوانهلخالعنةاصرءلىساول4الع4والفئكانوالرجالكرلهوليسيهأاكالحهـولىاذانها
منميةاكرالشلعساامنوءندهالمهلبألراوتعودلباقيناأخرحالبعض4ارءهـذاصفا4امغيلهرمناىلشها

لمجبللهاانكارهاخذ3وبهفآرنملمقاماهذاعن4سبئضوفيهتلىاالحفامنعيهتووراكالفرنجيهامن
بالملكوغيرهاولضامماءتوالجبةاوزارةاةخلعإلالقصرخاحصرظابسالسلخةابلىاادرنيهقوممن
همهألنؤاالمييرلدوناءالذيهتاالميأولئكاخدمنابتلتةبهاولمفأكسامادينداراسددالىوعااصراك
انوقالاليهائأأحدبنعلىيهتاسيفىءخدسة4كارىءاريهأعأليهااضمياءيهالفةوكانشخدهوال

ارىاطينالىثهابدةغكتالدصألحلىاكالتايلبئواوالحارولةاىودءومعالكصلاليالمرااهذ
كأءجهاخرافاىيىمنأولذالكىلهالميافقامأوؤدكلمالكهواختثاهوابنيهتلىاإلحاصههذانلهوقال

أطاءقديناكصالحانلهوؤاليناقطبلىاعدلغلهوحلفهأيضاعندهسهتاحتىبهيزلولمليكافأليصل
رجفالفيدرااالسلهأصانلديناصالحبينولينكلعفاصالوعلىصولياروغيراغيرك2ايبقالناس

لياروقاوكاناولةالىعينلىاوعدلايضاينلداصالطاحأقطاعهادوزاووعدالقىاكالىاعنهالصا

كيرهوءعهنرراديلىاوعاداأبديوسفدمأأناالوقالشسعنفؤفيهوال5رقا4تنفافلمجهمكاشهـوالجاعةكبراأ
ئبوهؤالملالصورسخيهتاحالحموثبتدخوالكانااصللهاليتكلضىمىالافاتوقدفرافمنكرعليمفأ
كالبؤرارينوكانأمرهالعناذونبالدصكاهاواليضصشافىينلنوراوالخطبةؤرالدكتالعادللمالشااءن
تجهبلبمكابقواليغرده4استصأنبميماظتاركاخبفىتهعالتبوبمسالرالسةالميراباالديهتإلحصص

الناسقلوبالديصالحلطأواشكذاملونكذةيةسايارااءبالدالصافةوكاارينسالرصالحالسماالما
وأحبوهابيهاسىاككالهنعهزلمهـكنه4دشيأيخرلعاصامنلصوطقدجعهينااسدكانعموالالالهموبذل

لرسوابظلف4حتةعثاضدوكانكالبالايامفو4فاتوالفالصااذبمالمعلىنضوقوبت

فسدتعليلثأحدمنهميخالفأناخافوقالذلكلىاحبهبهنمخوتهااليهيرسلأنيندؤرامنطلبيهتالىمألح
ادولةسشصفمالدينصالحوةاتحهم9ور3طمعلاينصرلؤرالىيرسمصر9لىاسيرواوالهتجاالفرخانالبالدغ

يوسفنهاأخيكلىصروتنظرالىتسيراختان3لهسيرقالأرأراشذاليناإلحصمنواصسأيوبناهنثتورا
وانكنتمخقهبماقبكعاواحينئذضركدوأالبمسدنكذلرتصرفاعدفاوأنتكخدتفىيغومالؤىكان

وماعكعدهوساأررهواسثدد4أفسرالماكاصخدمنىسنةثوصشدء4ىطمةايم9اغوسبات4أقفظرا
مدلمافرخالمحادوقالنكاقالخلىتكلاءاللهشاننىالىلمايصصاء4والخدمهمنهعهفعلاقالبصدده
فاتجعاليلتئمللواالينتظمكلللثادوصمهواؤتألطخةوامؤارااختلمنهتيهتابأسدحزيةالمنياميرثةأ
وةاواالوالءوااوأخاميوالهوارايهالرأىالدينإلحلصدواوعةاعدهوأليرم5واحد4اءالنوردةءلىكااالمس

بيتهوقىاكاقىتيبوشرحبتإلثءتىعادةالىدتونافبتولبسةاواصاصوألزه4يمهونحنممهمقامقاغاذهـ
فاالدجمتأسدهاونورالوفودونرومابسطودالموعلىوداباكأودفطارسوموأبضالخزاقخومتعقو

ةاةءلىغاليتومازالتوأحبوياتهورااويتهتصساءهاولهورأىياتهااناةلىااراتعلىوأذارتاف
أميمنرنموتفرعاطحلىاالتأصالفااأفادهوماشقعالكاومازادهبتهذووقراغمأم2تقرلغوهويبا
رالحأللهواالؤىلىاحتةألييمبالمثالووراوالقصرمنباحبلعافدالهمنثوراكصكاناالمماكة
وصفمنالزلافىلمالفلهطبماتفيهلغلماوحرى4علدكتوراسداث4وهوشباداردهأوغلزاللاوالعذب

الخياموظالليواطنثهوظهورالخيلجمره4وناثدرهيعروالجهادأنتالمنشورنلكفنىوسإ54دطجه
صكراذبوخضالقنامنقنخرعنضاؤبكهتتلىؤازلهأعتهابوفااسنكلىصس4اطفتظوكنكس
لفخبااللهئئحمالالرباوسهموأرفعالعدىبدمارهادواسلااطوئبقاتأدتهيةعةفىوأحللالظبامن

كرهلذولمالعاضدىبالحططرتهوفىمقامكايومداالوشياءكالهذخوراأنيهونوأميرالمؤمنينديرا
كاباميروخذويمينكبعهللىفأوفعليكشانهاللهعندوجمتهليكالمومنيندأميرااءهذكأبهدفاا

ل16



وشنيندا361قاب

تماصرهعظمنثبعتهولمنتبتىئنصوهاشحليموسمأحنالىصللهاولومجدناولمنمضىجمينثالمؤمنبنا
كاوبنلديتضىأصداجمنيعنىالتقينقبةلحاوااضادوالاالرعقورحدآئاليرلدللنننيآلخرةراااك

لتومتظاوطضودهاوتبتدتونهتلدولةابهتلىخرصنشورطوتآادوهذااقالثهويناصالح
بالخيمولمىتأخرعنهباالصتدعاءواالسقبطابقعدهولمنالمرامهنلهجماتسنىاماكلىاالينااريئالحكت
العطاساثعربوبرحصاشاالتوشرحلفراق1وشكو3بأيهراالشواقالعالحيهالكتبوشقدتوالعطا

أراوجوعاوراونهاواليأفؤيبمبلااليعرفؤهةحصلىابإلأداثركوامطكواوناراهقاصلوانناصابنان
معقيدوعلىمخالفينالدينلؤاثتأجنادصصركاظرثاعسهاوعنئدمتيقظهواعيناالمعابهبهمهناك
لهوثهكاصلقابعفطاكيناكحكحهقدينمحاهعا

فاجيرابئكربمعلبىوبهنتمواعنىلغائبوناأيها
ا6ككليرعنداابعيونالراضدنكمذكأا

ضلتبهجؤلتاانيهالمكنوبافألض
نااالظاليفارقوقلبىعنىألظاعنوناأ

ناسمجواأوهألجكاذهـوفاظبىمصرمثلمتاكوا
العلهعاسلطاغماليوفانميخهماعدراظ

اناروعأل14شهأررمحبرظببالهوعواالقى
نانابربعمجيرالعيبىابهقضينادمعهادب
الخطوباصاناذنامنوأتادثأشاءاررذاءناذو

نجاناالمغالىمنوسظريامقفىافامنورتعنا

رسنيمالمأؤسضابهعالىلى1والامحفىعنصادرةارالهواصلةعلىتوامدادالمكاءالهناءوفوروبعدظ
نصرمساوقالدجمأتالوكيفلمجدوالسلىامضابوفرحوبالعدوإللملكالظفران4فليالمحروسصنفه

حهوقالحههونجاحزمفقااسدصالتأواومال5
نيالسدابعليمالفراتكابهاحألتذصرالغبطملى
الفاموهور2عنواقديمابهالملوكاواالكاننلتم

عغانجهاكنجمهاظبهاوعزيتينلدلؤرابهاتخدةبقصيدلديرثيتأسداادواقال
ثابتلؤرهكاواليناكهنالمباغتاصاباذامقتضعضع

مودوفائتعاجملىلناخلفايرةءدامتءرينراامذا
غيرصامتقاياناطلماممراولةكةالتصامررىكآبالنا

مافتاقةنياصاكهنرنرجوقاءناالفناءفرارتؤملى
خالناعولمنهاممربىيدارلغموناالصالناسوها

اجمناصتضتحظلمنهاوواحمعتيااناارسللقدابلغمت
عتناعننحتسنررافابرلرمفلحماائلطلثمالىتلىنىفا

بقولامحدفيصرائاووكبئأبوبنجم5اضاعزىمنأضى4و
ثأصفاصغوسالعؤلاررنفالعنىعدلوعثاها
محؤفرلمسطاتممدانحوتااسطاعلىانالدنانكيفحزاما

قىلمنيروقدتامأجمرأمالهصورفرشةالسدانذاراى
الموفىمأقداعبهمزلتان5سواةالدونمنثابت

لولمكعمفكانأبهىالنعىمايستترالعصررلمكانلمصنىط



ويئو3611خباراى

وتعرتدتعببينلتهومقمتزللمركأيام
فمهنلرافىأونايةامناوتاليالعبادةادمتر

نفبامنثالمرروارروصاتمكوالبأسءتالندىنجع
المتعففبسيرةعنهومضيتقدرةعنوحزتهفزتاكابا

فبوصىلمبماماالبهصدطدلدبنداألأتووصفف

يقتىللثمريعهصنهتدىوقداهايمالئسلأثاروتوف
فثمناالعارتوجهفولتعرفتهاحينكطرنصةءن11

لفعيربضاةعيالىصدنتجصبراستعذارينياالصر
ويوشاهصربملكبدالزمانانمهعنهيئاوتعزصجم

غيرمكلفاوسعثطاالفكلناادعاءىسيعطتمالة
قولهمفامخامدينالالحيخافىارةاو

سالنمهةلىااراالثمرفليوهراعلىءضالباالحسلك
الذكرشرفالىالعليااهممطبماذاستالملوكمحسيكقكذاة

إلعردزلةاالفدامبهااؤلتمةباعباءاوزارةتمضه
رالكأطهرالهلؤايا3هتهكاالقليماعنفغث

عراكمنمانالارىلهاجريتمفةخألسبذرنجلهالاهنغحمي
شبرنقاارااالفوداشةصرعبالنبىابئاستغاثولما

انمراالمنالنصارااضتقتاوماحزرجاواوساصراةا4ادجطبغ
صرطئىشامنلىيلباوأؤلهاخرواأمححرونكاث

اللأللحراادشوكانتهااسةففاطنحغكواك تمطلع

عالسفريومفىصقىاسايمدولةايوبابنيايمابتو
سالساربقهمنالمالابهاكغاصديهعزيخمزاحم

ىصىءلىمئلارراللدىخلغتثالاالفرنجصأخذتمءلى
الجسرحدلدعلىرمجرمنعبرتمفانمالبرجسرافىواصبكت
بالمضاوالمضتقرحبمنىتمفةانعدىامععإلمارءغاسط
غربالاالمنفىومكالزلحزهتوفصرمن4وأز
عذرمنلغيرلىوتثركبسيفثالمطضغافتلماعنراءوخةح

صرالجابرةبالجودطنمولدىلاسةكاسبالبأسوألدبم
خروالنفاذسجمرالهوأففافكاذخيؤتجابملذىاأوك

رالهأوسمعوفىة4بمثاالفئتهفالهمعروفاومنكنت
البلراءكنورالبدرهنسنهانارزنادهأصمحتأفك

ارقرودءنماثشعنهوتحلةالندىيراوطتوقره
والجرالماءامنإدااهـتوالفةوبالتحربالفهشو
اثغروادستواطباتئسهبماسوزبةوجودألسكتبم

الشممنقفابااشعلمتةلمالجاداتاللهقووأنط
حراوهراالىأيوباعآلهابشلموناالداليقوم

والجريةالاركانوامنيفربأعظمالرحمناسيخ



رضتينا1861تاب

لمجرلبرواساصةهنىلهدابساططوىفرالزالرلىوررجت
الزراةذثمنيشخقهاظلةغدا4رةبوزاازوهدتمولحنشد

االشعلىلىالكلوبشرانجلاتقذمفهيغ
رواالبيفىفيذمةخهااالقيةتعداالثركوط

وارجرصهانةاوملرراأجراامهأفالملكآتماوعند
واالجروبةاكيلطأرجمابقربةاتءدحكاعتقادىءرال

الثعرعىمنذتبتنواتولخاطرىشعزبعداءفاءلماظت
وباالميكتإلنهىسفةمهفاخماحيرايامااللىوصظ

والبشرالخهبالىوملقاعمعلفىاتهيلتىوط
ضيدةيصامىوكال

وسغنىكأهءحاوتنريقءدالوحسناالصىضمبيه

صناحلكأماساليوسففيهالمحريوصفهذه

ئنىو3وحدهاللهبسوىنيهااثاتحرأنت

معئاعظاوففيهانمروحجسموزاؤوالمالثاغاا
ةدزصمنالهأوقال

لصالحواالبقاملكبهأطناالقؤضتاربنألشحمإلحهـ
باحالةالليالىوجهشماكانناثءةصخدلسيرة
راحالجمباءذصغدارهاقواالدنيافصساة
العالحوضأكهـأنغعممنناسع3صوأيوبالبنخل
اصطالحسطءليهههفظثاءانجومهتلعلىرط

المزاالجترتطالىاعرافزةعزوأللمى
باالنهتاحيوفردىعلى4اغسالفداذنفالخدحى

يدمنفأيمسافال
سكب3وا4الحياسكبكانابءناشايوسفالسءونبت

جبلمالحؤككأالدبمواديهوه5نداجملىعلىحذوت
بلحط31اوانءتؤثبكاتنبحلىلءعناكفىضتهووا

أللةكلطقحيدةسنالجليافيهمءبدالمنمو
المثليضربونداهصسكهمضطهدكلأتلفرمأوىأبوا

يعتدليناالحصلمحدلص4ئتوطشاصهماجم
قبلبهحمافتكهاهنحدترواشزةمحاناةسامللهاابهحها

وتشتعلولهاتذبهوؤالرهماومنعابهاورلغرنج
وجلشهعهابقلوبدبرواواموانصورجذاصرااكطفأفأ

بدليلىهنكهذالوقالالصا3تقالمكتغلدسلكملى

واسأمادراكامفييءربالقلىبجمالمالاففرق
رابئحووامامهـإللمالانرلؤاشاهمذأصالذينالملوكاافى
وارزتشدةوجاءلمليكاصنلهـارعالجنادفالسياصةاذا

دياصالحوزارةتمتانلىايارالمعريةدافىهبعميبرىثاورومامنقصهذسنالنااومذفصل



ينلرلا061خباراى

ذكرهفأحببتالمالحيهاصرةائاطبىطىبنأبىيكابوفرائدزياداتمبسوطاعثدالعلىوجدتت
ةبتدللىءوكسينستسنةرءفانقىللماقصريةيارااهـوزيرارزيكيرشالطاعالعالكااتدصاخصرات
امفابيألاداثنهايقالثهوأسلمنه4والتمنتئرلهاللهوقالرثرزيكانجهمحندموتهىوهـا4فدعاهاا

ووالسعدقامناسشاالتأ4العقدكاتدشتذافا

لهحواستفرتأاولمادللعاولقبجارنريكبنهرااستونرطعلصادفنازااألءلىلصعيدراحوعىورمتولىئاوكان
شاوربعزليوأشارواعليهسامبئآعزاالتيبمو4ةأوالدرزيكلىاكصاوارطةفداالهعةلىاأرسل
اثاهزلىاالصعدوزصواوأهلالعربانجعويانربالشآورافيوبدخفأجابعايهألحواغخفات
وحمليوتطفجفوقعنداوتاالطريقفضلالليلنعفرزيكخرجدؤاكالبوهاصامنأصجاعةاليهوض
ولماحعلهأصوتمارةراخلع4داوأضجتاهؤوتلقااروقددخلشاولىاوصعليهوافقبفعرب
اناالبهللماعوكانلااليرىزفيااهذ4عإلدىرنالهأفىاكوصلصشاوراكرمهعنديكرز

شترىوابهافأقام5حمالىوصارابأهوالكرزفيعالكسببنىضاكأحسامالدوفياليفرزيكاصوتهنرق
دراغأعايهوهاورذلههـارفوةلغالتينأسلفرنجاعتودحاخروجهفانجمماتفاأنابهايزلولملقرىا
ورشا3شوالعكنهفكفعنىتأةاوتأخنبرذهاكألىفرفياانالنهضالمنههايهاأتكت

امضرخبواخؤماوكانسالامنجتهوااطوتكاساعلىوافتبسطايمانوسمللواطىأدالدثالثةلهوكان
لصاعاناسلةلؤيثصائاخذبسبصاوالدشاورعنالناسصيلهدواشاظايكرزبنالصابناثممن

موفلظأنتلهوكالعلىابيهورفدخلشأنجبطىكطواتملرةرفىاالىادتعاائلهخلاوانلسعاوهوئ
يكرزلالبضأورطزاليهنتالاهيرامنعةجمالهاسشلةوارزيكأصفىئرعاوةلمكاصياقيفسدوضرخمام
جمنهثفاقختهرزثعلىخلردطى5وكشكهةللىااهذأتببهإلودأوالالصاعراناوشلهفقال

وزضااهالهيامنمناشلفاهفئارواوأئارامما4وأتلمضشكاماطنياوكىهتهاقهضامتورنالءثعمو
فقتلهماوأسرلمجانطياوصهولديهامضرخوادركالشاملىاهـبوههرةلقاابالسوخفىمرفانهـاتلىكرابالعسا

رواشمعهددفكانلأللهظةوممالتكن4قخضرغامدوأراغهـدهعتقلىواطهمأخذهةادكامى
دواءىصاالجماتانبلفالهىاصتقربهاولماالمنموراكباكبرلمعلصوضوزارةافىضرخكاماص
دارارزارقإلالضتلهملىاحفرهمراعليهملحيكالطإعخنفأاضامالىرالمنوبموراشا2كاتبواصغروهوات

تابوتحلىكلبة5بيتتوامحاافيقالوسبعينأميراصنهممتلافؤليزلهماللمناموااليعرعقيعاولم
صرمحسبهاالنهافعفطلدأعنالهمريينولةدالكدوخروجهـفىابشأكبراذلكلفاحيهاس

ولماوعليهكمتتلبحدتحدصثقالىكأوصلهوسارعلىهرةطمنلماخرجرمانهالمراءوأمااالهـ
4ياخفاالخفرواحسنالميدانجوسقفىفيلهواتلقيهلىاجاعةدبتينورالدينبرتاتصلبصرلىا
خرجواالهموفالومشقميناوجوهصعةجمالصوفاواابنوينحضردؤراامهضدمنالمأبطسبعهمهكراوا
ردعلينانحتاراوننضظتجهماحاقدميخاوصلوه4ةيرعقيكلارنافاعذاارفوهوء4واعاوسلرااهذلىا
فيفصعءنوررلغيرفوانكانزمانهعلىعوفالهونوبأريهءاودهقومرهاتنامايهنثيهمنافردنالهمامةلل
لمااذاللجوابالقومافسألهذألثوراعاوسكليندؤراساقوربهرالرسالهبا4ابعةطاطفرججتهط

ضعلمااليومذلدكدمنبالعوداليهفأهىومهسنهممادالموعرفوهارريتلؤرالىالفومداضاااءفطعهـراىاييت
نررصزقوافالمحلؤالرأىتماءلىاالقاهتهاأطالأوريلؤراراىاتقالغطالواايفزصعكتالجوابواوطا

موجوهفشالغدينلمدؤراخفروكبالاانيىباكلظعلىجخاحالاانيهونبندؤرافأجابمالتهينا
وسطوانتقيافىلجوسقاكبشماورمنانابظادخلشارهكلوأاحسنزىئممدءتوخواصلتهد

ثمخرهالىاايدانماوهونصفعاموضعساراهنخ4عاحهمايزجألحلمغولمضطبالمحيةدانلمبا
استعزبهحبننهسظةاكروأماالجمعنخ3رنذهـوادمثقظءلىاددؤرالديهترطهناكنالها
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سنررالدينرفأظاوالننجذيعزواعةطرفيهظثشاسابنلمالثاعلميدعلىينؤراكلىكابانشأاالصا
كانفاالرمشتىالملكءنلموانفصلادكأببءنواطاطهـناليشاورثومعروالظاالغبولاالطالعلم

الىوتوجهبنفسهالمكنهزمءلم41مكانماجميعوحصلءلىالفرنيقالرةبنجافليببظاهراركركأخذه
زروكانالرحبةهىعهاطايركوهءىثيناضرأسوايهتؤرادنفذاإلمالاهذهممروفىارالىوسساحل

ولماحفرأصدخاالافميقئيولجهولمإالنجححأهيفىويرسلمالنهنقيبتهجمؤونبركبأسدالديننقددينا
ةعكداراحلدينلؤراوكانادباالستعدهممووأمىأعىفىبأشيامعهثرتتديئؤراخألبهدمشقلىاادين

وانهاملفى4مصرورغبفىأمواللؤراديئمعداطاورلفوكانيومهنمصرمحرجلىايريدتسييرىلعسكراكا
نمويخاشير3وهاأسدلهلص4علصمذلمةاعنأليمرسهلاساتتباباسوراشاابلغوافجمخبلمنكانايمهااذا

رجلمسيرابدامندولمعضدهفىؤتدهفىالنكلودسةابهذكاالزوحملهبهونمةالتغذانظىاللهفلكلهبيط
رفببلبيماسمنقريبالحوفوبزواءلىيهالرالمصرالهرافأطكأوصلواماوسماراذكتبأسداوابئ
ممراءجمعأصلشاصيةاكرالعمهبالديااوروأسدرودثروبفرضكاملافواطهناكمامهيخبوأوضرةسطل
وبصدرويةكرالشالعسااتاةجرلدشهـجرواسلهاسكعاربأنتبنهـلخالفةااركسفأثستشارهموا

سلىفراااالنملماءعليماةقنضعفاءولمتىلبريةاخرجوامنملكواليثبتونمفارةلقاامنيومينءلى
لخروجاءباالمىاضرخكامفأمييابيسعلىيلقوانختارواواذلكيروانميامأالثةايهتسيرةءنلماامجل
ىكانالضلاصاطواباحتىوجاؤاأخواضرشكامملناءصاديىمعليموالمقذمعدةكلوانرىصئ2افاأر
لطرقاتاافذواءناوسكلاتابمدمدكواعليمةلعساكرواضهماالديبهثرةأعاينولمانازالعليهيىداأسد
ولنثااوراليمثلهفقالمةالثعرذهاقكرطضاصرعصحلعسانهوغررتناوقلتادأرهقتهياهزالثماورقال

اسذابهمنككاظلعصاارقهموتةالإللمجمعهلذيهناونالمالواالحاكةفأكزهالجوحالزماتثاهدفن
أريدانقالغمهـاذالةاذالقترىوطمءىودهـوعهعندىاءفانكمبهماالميواماالحربترضيماسا

الىرحربفصمصطفينهـتقاناةاورفتالالةشاورءهماوملركوبدرااتأمرالعساكرباالسحعد
راعنونرالسالحلعوالصغاروتارالخيمههلكثزاأصبذأجسادالرجالالحدلدءلىالفاروالتبمحمىات

مهزطوولىعنانهوأطلقذرسكصصصمهأسعداهلنفكللةهـبالخاسوراثفأصلظلاوجلسوااطيخول

اءعةءنأصطوبمالحالفةسوأشأسدالدينابأاعلفاختوىاظصهاارسوأموالهممخعواوقى3
أشالناسورطوثالديهتأسدربواوساقةعلهمواالحتياطمدهـتمبشاورمنوابمنينالممر

لهذنةااهرةلالىاخولادئلهيأذنوانررالامالحادفىاورادعاشهلسهورايامافاتألهاألقاهزاعلىراونز
جهوعحلىحدفذهبأربهنمفعلااعلهالسأئهنبنيدأهيرالمؤاروقاللةءساتحتلىماراكرشكاموكان

لىاوصلنىاضرخكاملهفقال4لىكلشاماهلانرجلقهسفاخءليهؤتلعنهمةوالعايلزوبابممفىماوخرجء
بماجرىعلىوالدجمتأسدالىاحلىحتزرأسهواليهاوقىلفارداحنهذطعليهوحملمنهيقبلنممناكولئايئاممدا
مضرظاظماهلههزوقخلشاورالةورودخلشافيفشفعدقتواراضرباوجعهراسدالديناعلىبفصاغ

ايضامعتقالحيهاوكانالفاصلاضىامص4وخرجخهامعتقاليوكانمرارملهـهلءنالانجهوخرجالفيلعندئنكة

ولةثليهاوارسلدينلنورانريخاءشاومسراظالمقسمعلىيهتااصدواقامرزأرةااورئثاصتقامواسمعه
نااالشحلحاروقالدالفوؤإلثشطثادفارسلروالغباراطصنعرالوقداررنجاثمغالقدله
شاورهلكذاا4كألىتجصاضدعضاوصافىلؤرالدينانحهاالرسااذاللدينااسدحمعفدءحهوفىاللهناهفى

سفهيهصالقبخرلصاصالاوانناثللعسيراشاولىلثاالثكالبالدوامغلثلثلكويهونكأدصاونت
وقذشامالىارواعاشغلىانقضىاذفاركندؤرامننجدةلبتناطاتغولشيئامماقررتماناورااثالفةمصالحهفى

رعلىقداواليئلؤرالفهمخااليمننىآنالدبىاسدافقاللدينؤرامعنفملاناوانصرفواظذوهارانفقةليمايرتس
ايناكتاكدرواستحداتعدادووطاالسذوأتالقاهرةبابقرباظشارعيطهميالبامفاءااالنعركا
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هـلالكونتاليهوماتدعوالحاالحطابواواالتجانلغاللالجعسبلبلىاالجيثىهنهةطئويناءسيرصالح

طلعشإبهوهانلهويقولضدهإىصهـنجلةاشاورءالولبوكالقاهرةاقتالخذفىرادخيرةاسبلبيمفىإناذصيم
عيشملكءتيملمالشامبالهـلىاامصكوماطومتىفجهاوالمردطاليحملوائطضرككامعلىمخدةءى

فيبتارشهأالسوثبهمواداروقررثألقضيمدرألفياردلىااايرلةميئصلهروخنوالقرأ
قغيارولمادفاوعثصرينسبعةاعشوقهلةحسوعشربنسبعفىقوسفالىاوعهبمعسقالنهرىهض

شاورفاعساكروخرجاركأانةاهلهااليهءتنفافواسبلبيالىاعلاهـةاهـالةىرنجاةابصدالدينءا
وحهاوأمامواعلىويرااصالحرببامحاءساالسدادينصهواصاطبلبيماسكأخيمءلىوطءرنجبالةمصرواتجع

لؤبمخبرصسيراقوهوبدصدينراتصلاوكانينلؤرااعنبمارممرومنأضنقطعتأشهروايةئماةدذك
حابتمعوابارمقوا041بمعساكرالشرق4عإلدمصأكرذةلاقدومرافالطاترفحوروكدرشاالردلىا

دشتىهنؤراريهتحرجوازالحوشلءلىصارمتالىمجلبيئألرادنائبوكانايهادبنلمجداديخ3قزل

صنبارفصفطلىبهرااطريقهلوهـلبجيهقصداغاعظاوأسرعاؤمتلللساالىلغاؤتاوشى

جماعةادوقألعمدوهـجمواالكرااعننوةالتالفرنجايهارججمىوشل4غنيرءعظوغنمرضاارظ
ساكرهبتمعاانلىاينوصاردؤراموههوعلىواروسالناساسكيظذلمفالككالديندؤراعوكانلمسلاهـ

اضاادصقابهطامجيعلانتماسكلمؤرالدينعالماينفاالطهـحالةمعينصرااضهوكانزالحاضلى
طملتلمحربالناسطفراوجههذغءلىاليهيلتفتلم9يهلدبيناالرسلوقبكألصنهربطايهتلؤرا

رألغواارومولواعنقكلمعخدالمجقتلفيوال3ذدجعهاجاراكوجدتعادتثمالميممرةجمسرتلةرنجا

يهنصفلمنطأكيةاعلىالترولوارادغياذةرمالىراوسااللدىاباكاواصخذفأانالماذعنواوايماس
عصويةسبلدطارعلىشواامخهفافبايخاسعلىوشلقلدهمثداقافانحرفلمينلىامصرمننلبهلشغل

وصكبراسدبإلسلىاضلافالةابشلانارلدلهوقالنجابلىاهاوسءتزفالطجكلووشعافهمهـخالةعالما
ممايفتذلثافادسأربلبإساعلىبنشرهاهوتأصافلشواعالم6امذهيهطوتنلمساالتدعلىبماخينا

لالدهمزواعلىوظلذالقلقواتمافواالعالمارجلةارأهـذإحاظاففعلعليهمنوهاخللدوأءفادالكفارفى
ثورةآلهاهاصجعياماواللياوطالصقبةعأمنفوطاورلدكثفاشبممالاإنةواالذنراوسأواشاو

انعلىيديهالمعءلىفتماليهذهفانةالفهاطحماشياالبالسعاتماملهوجالفليناسدابممالحه4ااروافاث
4قولعورياجمهيهاوهوياسدااقرلاشاوراانوديخارأخرىألفماثالينأسداليشاورالى
أرااافأحدهماينذلئاالهيفعلتواغصاعإلكمكالؤاقادرينالخمنكرنجاءدالةولمعليثاحتابةاننىاء
لناواهذهيخهاوقاطمعوابلبيماصىواساذاخسالةانخفتافافىواكمعليمنجفراوأقوىيناصرصاه13ان

افىرتواصانبهصوأسألهملمالانفيءارنماةرالىبمامذأالالوااضىنصلوماوصاصنوتإبعاالنانخنا
قاصدايوسارأسراكلا11ةجلىارنملةالمتروياماثةثالعرووبيسىرظاالذيهترراسوأدامفالارحفعن

داديهةالساحلفهالتىينهوالشوبذتأؤلليكابصارناالبرشاانواتفقيةراعلىيرهلءوجهامصثا
عسغالنررالىوايومىارفوراافالحقهآريدأنوأناالبرفىصرهوالءلدينالىخماأسأطصافأناحلفتومالي

3وبهليوغايريةمنأسدالدكتتقبماخروجؤخدصهناكالمقيمعيمجعووبكوالمثلىاللىاهنهاوخرج
الغورلىاشقارناطفيهىكاناكنلماخلفطريقاهنصلكينواتلحدسبارذاطامدةبملدينواأ

ارمصردبفعفوأعهالحوالبرئاوأفرالدينبخوغفاقدمتلودفشهلىتعالخه41وشالبلقاءمنضج
بعدرجل4رفاوفىأماشالرجالاامضدرواالجنااتجنيدهوأصينورايخهاهافركبطلىانجيهاوشؤتورغبه
بهوأمعرفةديناأسدوبيننهلانعمالتقيعءاهةلهولميهنهـةقاهالىداعابالدهملىالفرنجوالديهأاسدا
ممرأهلمنورجاعهثاوقتلطنوفث4قطهواليدىاخشزينممنديناأصدسمنعةابماستفسدكان

كاراحعبارأكغيارالممريةصداللدقاضينوساثنتينسنةالؤلاربيعفىديناسداجغاضينوض
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صريارادمدقابعساكرهسقدهعنقدفصلينااسدان4فيرفهيهفرنجامالقىميودكابور6ااوراث
ىفسارصلماضىاملطافىالليانماعلىالبلرعصلمالاقىرمن4ةوادةاةاعادشعاورمنهلبظ

شباظاهرزواءلىورخالةاليرفعمبهساشافىدادينأسىالمجروكاننبجاصمرعلىالىكرالفرنجفىءس
رإشارنمألةجتاحالسلىادأسوعلمالدكتدارأستطافىحاجمهوادوفبالمالثجغحبعساكرهمرواشاوروخرج
لواتصلغاؤهناكأنوثممرمننوبابفىوهـىىاعلىوخرجالجبلوامطريقهمنفةيمببلبيصعلى

صونهبلغحتىمرأيدحماندغاذاليهتابأسدواتصل3شاشهية4بتفىوالفرنجفسارفىءساكرهبشاورخبره
وضقطىاتضورردشاأدتعدليماسولمابئلغرلبراالىاىوعذاحم3اكابمىممرومحيلدعىمى

روسالفرنجاوجيوشيوشهجميعديأشأطدافىلنيلاطعوباصطصرأتواحفرشاصهمفاوقعيتهءول
بنوالقرثيقهـ2ولوانعفريابالشرافالهمقومابقالتالىواسيومارنهسينابهاضدوخيمالجيزةالىديئأسدا

آقيمالائأخيهلمسمءنابهايثقيمينهووبئوالهاالىاكابالتهاللفأأنالهوليشاورلىاأدينفانفذاسدا
أؤملاواعثيهامعككنتفيهاكعارصاليهاومنعركطاكهناحدكنأاوالأبدااياعاوداوالصسيالد
انيدمخكوأررع4الودةهبعنهانجدةالبالدواذهبمصلالحدؤقدوانوهـطفةالسالمساالفاخك

وماونحدناشتهشافتلتأفقتقدصالتىةتواتكأقدأفياغرصةلا4وننخهـؤأناوأتءليه
هؤالءماوقالفقتلبهأمىالةرسكلادوروأثالىارصولمارانمابداأايخةهذهلثلالسالمموديتفقبهمعاله

ذألحاايهاناوءموابهاولهموجذدأجابهطحموأعلشأسدالىبه4اهالأرلمهبمارتجلةالما3اهؤالءهـة
ءشروصأنشامبيبئلمعنىوأطااللهلعنهوقالأىاذادفىشاورلهةمخالةأسفاعلىيهلدقاصينالىأسال

هموأمصلباربئنحنتب3لمرابامسوألجزيرةواالجبزةبينصرابرمملوأمياقسمواآللوقشاوروشللغرئجا
رشاوعلىبهمدفيةسالسكندريةالأهـلىابتالت3ذلديناأطمدرأىولمايهتاأسدعكلخافمنيخواان

اليهتانجمعايهمواوامىمعهفقاءوافبهملمسلينامالميتأصوالوخييعهالمالسدارالىانجالفرإلضالهاالجل
تالهذهرفىماظمخةدريةءساالسكتالىلجأوكانيينصاحدوزراءالممصالءهوابنابئ

الدينأسدلىاكابامممالابنىهـتبومثذكالعنالريةلكنتقالبىلشالدريعىالشريفاحدثنى
ضرتوابيوميربقتهـمةقالإلحلصهاهننةصحزارينامذالطمداوكانلصصوالسالحاانسكاتالتلهكللىوفال
بعدالحزايةوصلتثمالتوااللسالحامعنىامابنبرسالة4ؤوساكتاوأعإلتيهتداأسلدىهـين

رببةياسأسدشخعامدابنلدخمارسالفونيوميلجيزةاقيناعلىوقألعوفابن4لفاأختابئمعيوصبن
دأسفاحصدلجةربكاجفحثيئاوسارسيراحمهيثقلوماإلحاغوالخيامايهتاآفزكاةشباهيأصرهثماور

ليالعلاكاوأوقدتيلبالىيهتاررألمصأهىكأهاعايهتمصتنموابالتعشيةالناسوفئلففبتهبهابديهتا
وأمصاللفشفياشاورعلىعليهاوشلخنرلرلجةلىاديناسسدادوعاومربالناساقيارىلجاووشافاذارناول
لثيرئزاخهزمرابهاءيهنأسداكابمنأفقتلوالتقواذلكمجواعلىفاصتعبيةواءلىيانالناسيهتاأ

زشاورافتليأفءىوأنفذهريهتاالحمعحلىوفريقامعهفريقافريقينبهامعاقزققديناكصدأسوكان
واارةصثاالابهألهمالءافكواوءلمواسوظحبراينداكأسباصحانثمقلمطاهذمنفضهافدخل
والمصردينفولتءصاكراالفرنجالليحلالىقائمةالحربفئلنمراخممهناالكتصالحوحملوارطلعالموتعلى

لىاملفيمالماعلىيهتاوسارأسدخصيمابابنمنيةلىاصعهسماوروسوصارثبؤسفرنجالاطكىدهيالدبارركاا
خهالحملبيرءضولياديواالىأبئفهاوكانمأسرهـيناكتجسلةامحبماس4ةهـوجعللقصرااوشلخلهقدلمراالس

ارفأمسررصهباىخربهاتأذمروهفرنجواورشا5صديةانينأصداوضافسالحباوقؤاهالموالاويهتاروأسلىا
لهلفواصضأوضعفأوجراحعقميبهلعيوهناهنبهاعة5دكأوقىكدريةالسكبالمغامباكتاصالح

يةخدراالمموشاورعلىفرنجدوءلالصعهلىاصداقاقويادصهأفىلوربههماوورية3خداالسجوهو
ولماغيمجماعةهفملوؤةوأقممهملهموالناصرأالملكاذصرةأهلهابزلالالفشذاشهرباتألشةةدوهاصروط
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متدادابهواتصلرهضاناهـيغمحىهناكشلولملمجةوااللبالدأاتلكئلحصيدباينصارأسدا
اورااثالبالدوبغذااحاتاللوأههـالنااصيرةجماءفيحهجقهاواالىؤسسمنلفراالسكندرلةاالصءلى

اوراثانعلىاصهلحارأمسسفةذكفىاةبرنجامألطفاتلفرنجأثاننتوعالىاراواافرنجمووالفر
وطابدالدهلىامنهمطاويسارلفائينثالرخاةاحلىغرةغلسهاهذهـفى4غزماحينلدالىأسدامجل
فىختاالدريس3قالاكبصلهءذةةلىنا4ااءمنأةضكلاذحماجملاكصيالفرنجلكصيالىصالح

ىالماالمىوصلأنلىاصبالةةسمعصفواءصقاخاأخذناناعبالىظاوصاناالمراكبفىخرججملىتن
لهمحعرفىوبانطالهاوراطثمخلفاإحدانيةرالسمكنداصناديناالحوخرجقدمفلىاخااطرفأطلة

وتتبىحعليهمقوضبريناعالحاعانممنعةومحالبناعلىضوروؤانفذشه3لديئأسداجمهكعبسؤوات
ثالذالقف3وقالاليماناشنةراوشاانلهواونمرنجاثبمككعفادئاصألحذاللعهوابدرلةاالسا3هلا

هلأنحدالسنهىالتتأنلىعجرتاالجمانانلهوروكالشمالىازرةواةذآقلهلرسلليناالجأمنعلىقبضالنه
منهدضاولمايندارصالحاينودااسهلىاررلجأدعالسمقالتتفخرىأحضا4وأرتدريةبماالوالمصر

اورمحرجتتذانصلوااماكرالرافىوارفأخذوشامنفواضاالحوالافسادتلكاالسدوالصالحلىاتجأا
مءنورغوأصالهممهـائةيةطواليهماالحسانلهمءلىفوالشامالىلةارعلىعزممنجمعبموجعغسهص

حهارضصدمصرخاطفىمخطرارلفرنجاانينداأسلىتهننهام4واورحليساكنلممنمومحمافالىاننعم
خوفاأجاب3لمالحاانعمفالهمواليتعركرمجهاخلاللدأنائماايمينصرأءلقدسأللهووالميالكاملفرا
طالمفومحلفيناابدمجدنمعليهحااطسفرحيارممدد2طرنهوراوشايئأسداكيخققان
خدفأعظطاأصادؤوطمغالخمدكلوضاهاهـهـطثالنههاوىدااةر41قاوصصرمندينأسداجحيو

شاورأءانواغيرثنىذفالالله4رشثنىأيوطواعاصمهتوأفىسءليهمصاصلؤرالديكأصهوين
يندزراورانشاباغواطآلاالسمايارءدعنصةسصفىملسانلهوصاذالفىلدينرالؤتا
داتإوردكابأولهنابا4كاوأكبسنيهحهديةرسوالأنفذلهاقرنتهمرواجمرأررينءنادأسههصرف
فصتملتااذكاعدىجةلهصحءلىاكءطكليىغاسالصصءماكأدىصلشواسوحمدىشيع

تههاديخهفىءلىيظهاوءداللهىاينوالىوآءلىاإملالصولمررتؤعدىقاتءلىواشظمماكأدى
يزلدهواللهعلوحلىداطتاكرءلىوتعهابحاليراوثلىشدهعةفى4اتعايرصيمءرماكهمثلىبأنبمون
لسالىودعا4يماصرةعلىادلرأأسؤاوهصالمرهاكاللتوديهشاءلىوباوقوةتثإانه

مافقلمنهءلىوباقماححدرمىمىادهذااءكمءنوأ4هقإتادارعالموباالء4اعووذرءلىءت4ااتاا
قبسهابهاوصلوأ4البليرا3زتكااسوال4أخةلما4تفى6أظعاءدلوالفلحةااأتصيرعنالعنى
هايااالالفئوأنملمروفابرروطوبتراهفنفسبموقوالوفعالطحالرهـشصصخواحقوقمنالعادلثلى

الىافاليصلببأنووهـا3قدراوذمألكالىواؤثمءرانجائرهالتكلدعالرىولىوتهلىلىاطدبالسن
انتظاماالعائقوتمااليهمما6ظاسهةالىكاروذووراءيرالجوانبهاالىقطهافالتطومجوطلالكدرامواردها
بهوالئقةكلينهمحهبهوكأ34جميتقولهان3وةاهـصا4هـاكلينباخؤلقةاوكاموذورالمأالاالعقدعلى

تأللالضاابسهأهـقتطصندفىدااعلىحتراسالابتوبلهلمحبةواخالعلىصمةواة
ابهشفلمماونالتالسمتيالءعليهاليهاوااخولاعلىمصروعولفىرنجلهاهلثىصعطوستينةأرخشوفىقال
ميغنجرتالسبتاريهترتئاورواواولةاكبراءرنجلهاملىك4اليلجعفيهابئمنضضمنوظهرلهارعواقله
هاوفرقاؤرالتهاصرطالدقطاحباهوأصيرهزضروفاصريةراياالىاالخروجلىبوهغأطوبذكئ

خرلهاوتعرفصجمي02قرىاأسلهصحمبابهأإلرمحرقدأقامءتدلمادخلللهالحنهوكاناجنادهصلى
وسيرهبدرانلهيقالنهايراءنأمىأوانلخبر41باةداطشاقيامةمتفقاواروماشلسارحتىاعاغاؤة

انعلىةرضصلهوءكلنجانجهغأستالن4عإلفتلوصألهبهفاكأحقمدئالسببعنيسألهىلقاءمئلىا
ل133
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الحيالتئءلمامرييناعلىمبأنعلىقريةسةعثئالثهأقصالمالانويقاللشاورصالهموالبهشفمعنيوزى
خدفةالخالحماوأحفراالهيرشرأضفقءتوطثولماحمعذالتبدرانففعلفمةنماقصدمصرلمحدانهاشاورا
فسارثهسالفرتجلطلىفثوتفأرلدتخرجبئهالفواتقوأنىيئولمطكشنىبدرانثلهصليوظاربن
راذالةمرحبابالملكفقاللخألفةاسمرخبالهلمثاكالاعلىظادخللفةاموايتركمانمىقالىافةلحألا
بنفيوسلدياحورهنشابنمللاتاتزوجىعيمبهلفةاانبلتصافالاالىمكأىارراماالوا

ذالثووفعلمحهلهذاليسفةلحالاخسلهضالعليناعلففلناهزايناكالحأختهللارخؤشايوب
طاصينليناوخلبؤالعإلاراكصاوخرجواالمجراشهوااوراصحيطانجلالمائاالهضالعهدنمق4فيبكنلم
أقاشئقدطلبواقالىفالخالفهاسشيضالطفموبيناالصطمحزجتالنتوسخنهناهنرالدلى
بلبيسلزالعلىنالفرنجاملهالوابواعودجمابممقالشاوروأبانهلىالكأأجمممدينارضاللفأ

دتءلىاطدتدافلهيمولورثالىباوارومصالىوصملاطالفرئخانءالثوحكلقالتعؤانالى
عدوعلىاواذاةدمكالبتاشمىكطاغلكقررتداتةورانطثفأجابهمطفىصلعظالىءناقررف

ذىواورىحبدمنالكاأنحسمقررفاجابدىواللكءاليكلىحةفالطاالءرواءخلوبالىءنماحفأ
صمدالعساكروالجناديداسذففأالداةاعحدطواتجمانادىلهرتقحخدررإظراتطفعمالمقرر
علىوراليلوىشهبرسولافسارأفرجادانءلةوعذءغوءفيهمشابكأمنصسثبلبذالىةوأشالقاهالى
وابنصحيىلخياطاواكأسالضابنللثاا3ءلممالمصريينمنجاعةمعهنفروصفىبلبيماعلىكأخيمقول

بلبيسانأمخسبلهوقاللرهاانحةلىأسقالءلهءينلترلقالنببلبيسوصشاوربنطىلىاوأرسلقرجلة
ولحتل5فباذخهااكأراونهاليالببيساتلغلدهزفئوللقاواةجبهىنمىمضيهرسلفأاةتأكاجبنة
واثفاصكانروائابلدراتتلىارىلماالسأخرجئمرءطأدالحبرقاوأكزهأوخربعكظياةاضوراهنأ

التىكانفعنءسارهالفرقةوأظقلنفسهتعننتحمهالتىهـقةذالفاتفرقتيزمزكهيحهموحملفاوسط
هووتهابالشكظملسفافردمصفعصنأوالهـصاعلىتعالىللهشىءالقتمقدألمرقتهوقالءه

بابيسوتأهلفاسوهمالسارىامنمذالععالصنميبوأتحملمتجههلىاالنيلمأكثرعدىانلىا
صرلناالملكاتهاليسيرالمغوآفلتمباأئكئرهماثوهلةلفرئخأعرافانةلزمنأربعيناوالذيناسرا

مراجهـايسلأهـمحهوساؤماآلسرىكاكعلىكزتهإلبيماسءلىلدوؤفسيارمهمالحاداطاللهرحه
والعددلإارطامحنوثالغرنخوانالسروالالهتبلبيسأهلعلىجرىبشاورهااتصلواطالمهخزالىا

كفطقدالبالداناءاالوفىلديالبينباتجعياضدااعلىاالذنلمىوهـفاكنأشفقهراظصلومالهم
رأرساذالعتبرومعونتهنعزلهبوتطماجرىلهرحوتنبنزرالأللىاتبجأنالايبقولمعنينا
امحتحمدبنفةلمواطيهىبنىشهفةررلمراصعئذوقالداادباعايهاأمؤتبا3صحتالماثبرخاىوط
تمحاخذبلبيسبعدالله41لفعندهىمنحرلمانةرفةالحألمحسأببرأممابلنيأاتفاكتباقال
عإلءفىبئالكلعأباكثاتحلصبىاندئعدافااابىافصاناليئعندىاهىلهشاوروقالبنهلبال

ومذاحمينلديننريئرالفيلىنجالفرلىاالبالدلموآخرأءااصابرةلى4نقدوطنأباكانلهفاللهحلف
اركأسمل5لادفقصدغيرهاالمىلهذافاسىتلزرالىاانبمءتحندوألزمهلعاانياعدآنتدفاالص

فارىالهعيسىيهلفةاوارلمناهمنذلدتوغةالذيننفذاؤايماعظجااصظاشعجينلؤراكلىاوصلطف
علىأشيايلفهانوامرضدالعالىايةسسلةطبرساةلعطكروااانلمهورشانياقئاظالةمصرير
الناسمحرجلهاراهمصروانذحراقباورشامصرواميجهةلىاصارواذرخلهاو3ماشاورناهذالواننهخمفا

بمتخلزأموالهمالناسأوشكياراديئثأللقاهرةالىالجلاوباغأجرةسولمجواىءالدهصجوههمومنقاعلى
روبشكهأنزوائانته3غللهننانيوماخوكسينأريعةفيهالرنةامفروأكاصذمهءفاتاحواحرقت

عليسأاللظاداطهعلعنهصلىافةالحالصاورخمميخأقذبهظفرواوتخطغواشفطرالىافىبثتأتبارهموا
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ضانداهذقالنماءقالاألنافأقىىلهصروقالجهةالحالخهئهتىفأراهضلايخةبابلىامعهجصةان
مايؤهلطفمفيوطحلهفآسةطءنيمتوفزطنةرورةقالفأبعئمرشداحؤتالوفاتيت3سمامه
انالاألقوطكيرهلىادتنتةمطلاشاتومخاتائكنعاظئمداعنكالنؤلفعمقلؤبر

رحلاثمهتاتلهءواكأدحراءفرنخءنوصىانقاهرةولقىوالبذهنهوكاتقوصالعاهرةبانئزل
ياماأعالافقألللبىا4فئتةعاسجاآطارتكألباداراربوشتةالبرافىاقاهرةمحلىلق

الئامعساصاطتانهلىاحةلمضاررتوالمدافوا4لخاتوادعةالخطيتىطرفىاعدللضعفشاوراظاشيقن
ذاانصبوئواليهرمنودابهغارحهافىفبلويلطتعالىبرسالةاللهصتمالحتلىالحالفةافأنفذكسى

أناوالوماتلمآتعظيمعالمالغذجمصيقضلالبعدأناخذهاوالالبضةررلمحهكيروالكىخاق4وفي3حظبلد
رتصتةفالدعفوامجصل4أأدفبثلربطودماءألاادقاقنفانوالرأىائىةالمن

ذلثالىاىديخارفأجابصألفئهمامهالهلديخاريأللىالفرترةديخافائهممأبعارعلىلمماتا
هيخاترفشعاتحمذديخارئلفوحملشاورادءهأللهملهشبركداطالىورحلىصلمفوالهدنةتحتدتوا
ءالبرجومءارنجلهراتثلمةوالألاميرحنهااضويوعمالصلفدومتظارااابالىخذأغالوقاتا

4واوسؤفاعلىونزلرفياصلكرحلغاقسغباندبنراونرالصبالىالىارموهفالرأمحمعامطاك
املةلىافةالاطسمحمدرألنفذشراالديندأسورومحولبثمااتصلوصانتابلبإسعلىلوشكتداا

ممهظباالمرنجألثضالالمالخاعلبقدقلوفالبهكعواضاراليهالمالبععقصنهلهغطلقالفرنج
وورزلدطلاثلهأنئباماالقةاءتسسلةظقدفعلتقالفلىضهصاناشهىشيثامال

حاواخملهوراشاشانقلرجلننااامحملفرخاناامالثضاللناطمثلألتهملغوملهبهاهذهمئلءلميناوهب
صرةصرتىلىاقدوصلداظينأسهناتصدلهضالقدحدثياالالالعظيملمالاهذاادانأهبمعاصأ
اتهـلصاورضاواذالطأوفقكاتلهدنهاعلىقونباونحنقىحلادأرىهـلرةاووهـضامومالنا
مزءن3همأطرخرجنافى3تصسوانقلرنائهكالبئءط1وحكنئالمالهذامىارفداجلءخدناا

اليمحلتهعلىفثالثبئبذالحاواقصنىأالراالفرنخارفقالءلثالمفدمنطعتىءليلماجماإءاتمحدالمالذاهـ
حمهبذءدوالناالساريامنعيكقمىوبمبحشاورابنتطاقاطىيحداىلهنقاليلتالرعلىوعزل

وقالهايقالبارصقيناصدالالغاهالفرنخءلمتولمارذألتيهالىبهفأكدانصرافثاضيئا
أخرجانلرأىاراتءبىكتاسدشاوردافالاطوادكاميرةلحدمواشةاطماتاشاوراالاء4اوأخرج
وزروآعادمسوأبىفرالبراعلىوالفرنمب3ركاناذهسداديهةاضالهمولؤقعهـنخالهندركواناناوأنت

هافىااوقدكهبوااضعفامىلواطالبرئأامنضدخرجضومحنميالدلالبرالمتعلىنهمفالالناال
كنيرةإعاوةعظهديةضدلعاالهطأرسهلوقبايفىاأسدلاشواحوجاصامصفالواتراالىاومخنشرمم

وصئرةتأه4ااوآفصىيمتهفىبهعوااخساءاإللفىلياخرجانهغبهاأكابرأخدمتهلىاوأضج
دوةرةوزاارالددكافهرةلةاعيلىويناأسدلليلىرأىهـوراثوكاققمزلىادعاشاورغقتلطمخ

اللهلىطهافاحدرسولهصلعهفسأل4بأقالطمنوقعوهـرزارةاةلوالديهنلرجالوريرملعلى
وأخذوأبيوحهمالىالناصحالدوشاااتتأالفرصطعنملوانةبهمةيارالمهباكألسذالذينولماحوسمءليه
ما3وهملانوامةوابباماكأفنلةدادأمةدلىاهـالناسونقاطوهرروأذالفرخمثهتطاصالحلى

5تبتالمإلساولعيلهموأاءالبالىخماوجدمجبملبهالىوالمغرباويررألىالوددااأخذئنهثماورظ
ففسكأحرسرااففذالئقلبهلهفاودكهفىتبإةولؤممابهعلىتاشئلغزساضاتوات
لىاآ3تتتاةأمواقاةرهاوستشةرهصروبأللمارأواوربمفاوأماسعالشامماصالثث
غءعبملواالصتبدادبماالشيالرئعأطئموىعظمرءجةطوائجورءفيأرساواصكاةااال
طاصنجمع4بضيهاالعاءغقدنقدموكانعايهرربلةالاءحمافأخذفءرباتماوذلهاليمنهاءلم
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عنرانتجماوقدغاالسىءيماوحرسكأالبالدوهذهطركأئمت1ءدقوفالروطثاهيفارهموشاو
الهااعادوامخمخرجتمتىافتوفاصمرزالطمصااوعلوامئسفواءورتاخهموعلمطدىامماكأخنجالة
لطواملكوثوبهمبلعليهاأانعندوىوقدصاسإتبةوحلوراراالسألماموهـىاعإلتوواوا
البالدهذدوالخآآؤزرضبيغاوةلتيضربوشوخزناومبمواتيلعباورالذىثءىواتخاثتهمممل

الهارقدخللىالبال51هذلىامتونسبةألفياركندوقفإحمناوكماكأتنجالفركااوؤكأى4وجمرفىء
اقاايقاحروتفزتراعلىشاضىءلىالةدباوأصلهميتماءاشاللىاالصاالراءويوتاإآوهلى
مىركاناالولىمعأدعلىلىابوااللةسنةاطدةوالىتابالالواب4اشعظيمةاالبمورءيكانبه
ررونهيزاءاالميلنجباركالإورقاثانوصوقوالااموكبهئجلذاعباؤزيراانمقواءدةبه
ينأسدافتأؤلهتهطوسيفهولهونارادلى41ليالدوراشاولميلتاورشهقبفىقبلديناسدأىورأ
وكانعنهوأجممواهابوهاالصا4فاباط4وجاللصحأفىيوماب5ااوثانغبهخذءوأ4عإلبضبالة
ودخل4علبسلمةيناصألحتقدميهأاأسدعلىمللسرطتابابأورءىوجضنولضبابااتجيوما
ووقحوا3قويتءزماتعسصالشامذلكرأواطلكربعليهاحو4تالبل51رمذغايرهبهوفا

تلىواراديعنةلطيمةلىاالاورارااناصيناالمألثوحملطءةثمنمتلواهورصالهمعماكانوااورقفىءسيث
بقتلفهيأعسضادميددءلىالحامنتوكيعالديدأسوردءرالحالىوفىرراديأرمشاودون4افىخهذءب
ربفيهأورقتلاثتمليماروبلغلةالى41رأنهـنهذوألحالاكتلى9لدينالمرحصلىاجمعشاةادنةشاورفأ

شاورورؤسبنركاءلارأس44فضبقطلهوأنغذاوزاؤاوقلددلديهتاآلىحخدءحاالمعوتلقصرالىا
وأعيدترحالةغايلبهوذرحدحماالثرؤسعلىراءتهبةاصالدجمأدألىاوشارةنئوراخرجولماشلهأوالداض

اديننجواتصلوولاليهةمادبدبحنهأودعاطاراظواسيهطاتحسانااستطدتةءتةءاتقرا
البضمواصيدوءلىفازمنهناذصلىزحاللهالىزخناوارراطلووااديدفرصاثبدلكفرحيارالمحريهاهـةخ

اطارغيرافأثعذةاتالشعراءضدهوأبؤناتاحترالهـاو3بالديعبمىيوقى4والالبشاثركاص
تءطقيلطتهـتوظ4اوأزاذال4اتةحااتذامصرزباةقيواستطزرناينالدداسانبهلعىا

عةجماىحذايةابنينداذسالإسزاىذوالىليادوكرهأمسؤةافعافاطتوةصاأتدوفلتاتكأط
سمصذكرغوؤدحرلحلبئ41سثنإاسفامحودبنوزقاالفذوسفياديذأكأصساشابنالديءلىكلسعن
ارامالىالديناصالحولديناليصيرأسداوأتءخالأنوذهديهانلةبحتماماللهواذقالبخمجاتارريئدؤراوات

ينالحرحودأمرأسدارينإفافىالحيلىلدأعولة4ووص4ألعاظفىصءلدالتحةارحراءرتولقدف4ا
لذلكوايراهدرأحداناليةيامأصالثةأفامنهخزاكأءصرفاالدينلمرحوله4بليومطالسألهقيذط
علىالعادللمكاىخضاوالحرىمابرءلى1باوفضألباوكامهومنص4إلامخعةأإيمنوإما4عافضىاكأ

بصمايوجدكميراالنيحصافيهـلهلعهسذلملطالحالتمدوااأهىؤذماتةروعذصلهاتصواقدصلقذىا
خعقرالعبدولقدا6لهمبعضكناتماللكولباشاهب41ووأميذاسدانةاباضحرالةرولعأالىاكتلؤرا

ابهبشلصاللانياطيركاثهافيالالنهلغيإلمينلىاعلىلضاللاحزبتذواثنقيديمنوأعوزءع4ثلىا
أسدالدكتنو3كذىأقلقهطاغللهاريهتدؤرالعللمتبلصااذلنا41سهالثمركلةىويمالباقب
طتأيابنماءلهانهذاباسابذلكدءاندسالبةوانبهممذهوالىمةاالىلهسهنافكأدوزرنمها

الىوأمورهمعدهمقوالىصتابءاكأاتراحرىثدثأيرعلىأفيوزارةاولىطينادوكاناسقال3ءلملله1
4تصاتوالخماعليهفتواشتليالوحهاراصءليهويراظلمحمااصبسهـمماةنويممهاعواساوتيامهأانقضتان
فاالخرفيلجامالوديرةاليومءغهذلكفىأكل4ايقالوالتفجهاقكانخرا4خلةظهرتأنالىضأللهمي
مولتهللهاذاتفىةروطأتهءادكافااعلىشدورنهاذائلديابارعاقوآعاوكانقالالحناقبهاانها

وخلفسماكافيهوكانربهثاوالهعلىأاليثإرحدباوالعلمكثيراينالامجبلخيروكاقعفيفاديناكثيرا
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السديةاوهمئدتملوكنهصيالغالنمنعةبهايئاكميراوخلفثلحالواوابدوالخيلامنلفوكثيراالما

طاحاعلىيتتيحبصامعيخدم5اصابتداوكانيةلنامراإفالكةوايةالشاولةالاعدوايدهمثوكانوهـ
تدسبواليهقلتياماثألثةالعزاءبالقاهرةوعقدلهيةيارالممرادثانءلىالىلفمخاروتتدحاثةزمبلغه
الحنفيةائفتين4اعلىروعىالخفايداناعلىقىلمطاىوهـقتظاهردلىايصبالمثرقديةالساةالمدرس

تألفالاوغوفاتدوساعةأباطكأابنقالئهيابدربةلجاابابلداتسديةااللخانقاةواةفعبوالث
عنالعوسألضداءنفذاالساعةتلذوفىيناطحصلىايةالسدالتوطكأادعادتينزاضلىايولىذجمن
وضاطبهفرهوأت4مذافأةيهتاصالحالكتءودالحارىاذكابشاءالىاالمسمنجاعهفأرشدمنللوزار

وحصلفيهاثذسورةوزاافىقدفىكبأؤالرىلحاانسويمىخا1لمالاراليةروأشاذالقهنفامفخوزازانولىفى
صالحفاتترربمايخؤلهذلهاشهشغلانافعابهاوكيردوقربابنولةالاعيناحممضراىفاابا

وأجمبهوغدلعاانهاديهأكدوتخاصالحوكان4ليتات4حةأبنافىكانتااياالشاربهفالدينا
فسارعؤفوالوابترإمىأميجاءهينلىوانه4ورفىءر3ثعلى4واؤدا4كأعبوثرأيهراتوسدءغ

الملكالىبقتسزارةااالوخدحفالطشتهـركطاطينابط3ةوماحرجورارادهماالى
تحتهاسغالطونوجبةذهبرىهـاطدوثوبهبرتيبطمىاءتنيمةعاوزارةاخامةثتوحخاصرا

لمجوهرخيفلىيفاروسدألفعثمرةرآلجمتهوهـدوعةدبذيقزدرا2إدقيانوطيلهبذزىبطرا
قابيارالمصريةبابمندينارلمألصهدقيهحهاكايخشلطابامصنزرصفرارسوةصاردألف

يعارفىجوهراساناحبةراسوفىيضاءذبرفاطةرؤوؤوءرهبوسرفسارذوتختوعلوقغ
ذهببيضاءالعالملهراعهامشذةوسخةاحممارأسفىصذهـ4سوقهـصوهـأرإحءقودالفرسكواثم
لومنكانوأيأطاسثوفىطفوفوزاربرومأتءراماءآواثاروءحلىهرءذةبقىعذةالخلعةومه
أط

النامرالملكلدلىإينالمنشوروقرئئةطوكأحينأربىءوستخرةاجمادىمنوالعشريىطءاكينالثضا
علىسلطاناتعجماوضعظيوماوكاتت5ت1يةلمحراولتيرداأرداحشستوورازارادفىلحويوم
ئقدتتهرتاسولماوالصالتباتبايعهمبمالناسدوءمالعادولةالبلدواربابوبراءوواءواالصااءةبم

نابمئوجرىلإلدهاولةراهنيرهتدسنمونطاصهبلىواشيرةإقاممنمقامةارفىفامصهلروارةارزا
وصرلطانامن4بماصاراإلطرافادوكاتبلهرفدروذلىافىادىحنلىهخ3ودالىلهـوددهادلءلىا

زوىواالهلاباالسزتةالىواستدىنوالمنىالرتبةيفصحهءدلءبمواالحباباالصدفاءقلوب

صالسهووتيوسهاعنإكرللتدظهـوتيهالهعنسوعدلخلىاؤالبءنفللةامنأهلوقرب4دءبكلمىسغكرمه
وجودجودمنكرمهالناسعلىدرافامقنهاارردواالاقسوئمرءنبناالئرغناموسوصظينابلباس
بعضثنىواهراالشعارحذوباطظسبنماروأمسرواواادلقصاوردعإلولةلكلاعىنائبافضالشأب

يهألدخلننةالهتىمنباحوعظيهةةبوأرالضاالمكانالسلطالعافدءلىبلأةالاءالىض
الخاصرعلىالملكاستولىولماقالمقرهاأيالثإمثرةواكزاليوم3فىمعهقامعندهملازاسرابمغاالى

كابنةااءالثاالصمنصريةيارابادمعهانصسدهبالددرمالهق34وحفدالهاليهومالزاراوا

جاعةحذثنىقالاللهرجمهأبوحدثقملضاالىاارواوفارقوهخهم31ديندؤرتظامنعةوجماوحردبكوقرا
قلوبفبةلىامىلهنعقدؤداوماريهتاإلحوزاروينراسداةوفابهلاتصيرلمالؤراانلؤرالديأبمنأ
نلكقكتبىشبئابغراصجملانارينلحألحصدمأوقالكيفوأمجره4فءفىوتاممرهواذإتاءظمإارءا
لؤروأمصشارتهوارأيهقبولمافارزدوانهواص4اتطنيخرجءانهااالقولىالنامرالمكايالفتةب5صء
يقولمانكئيراويليهارامصروماابءمنهلبوط4لياباطنروجابوأينراألحصمنأهللثمامباهنينر

العادليوتهنهسباللهااحرىوقداالدبلةوايةصلبثالطبايماممألنقتصيهذالتةايوبابنمانث
الموالاتفزةئينفىاألحفراطواريوراجمرهاىجمراكعرفعنرؤن6لمفومىللهامعالسابذك
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لديهتدؤرافانبهماالياقدؤرالدينلىايخايفسبهصتسهمطئأيابنانهذامعرتهغيرمثاوامنبنرشبداد
افيترؤشهمةءتاكلدابن1نوسفةالأهوقؤىملءشاءروأبطحكلبيعةاكقدأذلكانانتهرحمه
ؤرلىلحللهكبيرالذىأبالظرفىاهذفاضعموافرقافىفىكابهطىأبىابن4وقدجمرذلككاحلبمنفاة

عكتدؤرأكرأترخأحراكالتاثمكاواقمالأءللهوابهقممااليلبليهابهمايؤمنهلففالتللها4رصيالى
الناصراالثاالملةأدكانرلف4اذكلأثرثمبالاهالواءولطرفرقيهتأسداابنناصرلديئصوارحبة

كاحمحأ3نجهاومامجزنحاثتهـءىمصءبصدعالىالدينألمهمادااالفىأخطأتماقالقلماهيانهيالو
القينهكابطلىالاحماءبأفيفصيروااالمتاالطفةبهطأالىتالتهغأيوببنفبوسسأهلىليئطبم

4ءبرؤكأؤلمهاشياءبهاحمصأقوالوالدينؤرااقوالصرستاالكايبغاتمدكافطىأبىابنقالكيرها4عد
جرىقأقسهـناسااكاحطخوانههلزوكاناىةاابنعىأبىثنىحررعذبوخلقبيلقاهابمدررانه

وصاالبراووادىحزامثلعلىمنهبرتغدشتهوافالثم4عإللزصمخأكزاجمردؤراركتاناسلطايدىيرسابين
ولقديفدرزلمعلىايئوةهةلىرصساناأيض4ةوراجتولقدنباثيعتدهعلىظيجدانطأمنرأحدور

خاااللةوسذالقنصيرنيكونسرأوآتضالىالهاليمبرعلىءلىاالشياااسالفءلىرصيفمحاطيعورفىكان
اللهرحمهالديالحمىشكرذالله4رشدؤرالديننجطلىكابرورخغتخلتيوماذطاربهبل1ذصنابذتى
وححابوك5د41رشصونأبىءممناررياسفشيخالىاءاالتدلدينؤراهمايهبابىابئلهثامارزتذإث
لىغيرضافنجيرغواكاءاوينضفالماماخانتهاوفقكفىللهاحسبىررتهحقضاليوليه
لىوالمللعوفيئاكوكواللهاللهاففيقىيةوطكنافياعفىوضصورىىمملىغرةحهوةاناعلماالثيخ
منس3اةظرفيماناقدرةساليوممسانألتادكأبدهءازومنلفاعزسنيئكاكالتعموانتنيتى
كللمكلزمءلىاانالاررواآلاكملتهقطمروبئارمدنتبعدماصالمداراالىتعللهاجعاكاراقىدااتالفتو
وماشدضلشرحراأءومنةبخازوهـىقاياهىليواصانلمتوأةلنيابهاواالصلتكأاررينأموراضئ
رالىشظاناوءينءاحكدفةنواالكارضهىءةأصوالىأشتماصرأداونثاالسحاك

عايتابسزللهادعمىكأتبرأذألاطادهأوالطأمورلىراقدأوأنتالااوماليررلنإلوطاهعالحه
وبتجاأنتكألدبرترلهالىابكاءقيلمتطلوفىاخاتزولىعحهاالاقصتشرعناناللهؤتمك
كأاليبئءكانحطىذكتبتوتبرأذءكأوؤقلبىبطفىالله4وفأبرالمعالىكوواكتهأتكنتفادااطه
فأناءللهاوفتهيهتلداصالح4هواتةيصاةفةواحسالموسملىايركمأسكأىعندكووأفتتصلجمة
لىاتهاملالسال3المةومنيمعصارصالحالوافياطلاقاءذفىوأبقاخيرااللهيربمإهضيرآصحميرحظ

ابنإقاللمحالمرس4شلهواسيدنااللهءلىلىوصرقياونبماللهايروحمصاتاالخإرواعوانيهثرهن
يارومايسضنىجدفأناءكأءصرمائهبديوانرجتماوالمظالمالمكوسمنالدينالحصطلوأألتأبى
السائرأعلىاذنةوأنمثاالايواتدمى4سلبةجموأعسالتذيخديخارفساعالفثةماربةوا4ءالالعابا

ارزءةآخرهـةيرتوالعاطيزلعذةيندفااهاتوير1حرائداوياقهصعليهالمنابروءرصقراءلىةرءص
لهإسوأذكصبعفىاعفغلأردبألفديخاروألفىألف7ييفءدا4لةبنفثةوخىتينوسبىعأرسءة
ر3وآرلمحأتالىكاوسنروسهـزاطبابلمجاجاىءنأدةماهـيهاىواخلننامااحنطواسةويهتوواامن

ذالتيأفصوستاظسحهطشلاهأنبةوالغيناصمسهاجمازءطالأةذأغاثياعبعذةعنهوعؤصق
يامهأوفىلمهارحمهاررشدؤرارةطباثوذالوستينسبعنةأخبارسفىالىكوسططةسهمفثورامزتؤ4موفذ

نهاايرقفاكأبطلدجمرصولمابمال4ويلديهتلؤراطحهدحةيدقمىنهيوادفىطادبرافصي
اممرافتدعنثصروادفاساالمماالقهحراهنىكال

3يرماثشئبعدكلوهـشالملكالاشدإىا
مبألسلقتعنرفالومولى8إالكفطبعلخيرءناعليافا



جمأو157خباراى

ثبمضعوالثثملغرشفيبال4رتبمدكهاثشلمامةووا
3حبالنمصعنرمبالصاالصنيندؤرادزكفته

خخغيرباداالوسزهةوالرماالفىكأئارعز
االثملمذنباوفبألضرتخافتنئمرهسانالواالعدلبماهن
مالىعلىاقدامااالعنهشصعادمةالنيولمصرأوردت

تحممطابدعاوقفبمط6ذوابااصندطسفأقبلت
مأشنىفىداالصاقراظاكأكانابمالعدترقنمافىصاحىغ

رحممنمالدبنلوتوصى5واببسهنسالكةصاطحلتةسرت
اعباتاياءةادبىطفىطرقوءوشالألت3مسته

شمواطاالطواقاوفحوالقيدثم4غافرنمااللرتءوعا
الحذمالعدؤبكدالمارممنت4واملسارةغتةدثة

سممضطاالصالمفىرشاوشنهـاذىاطصاءفىاللهأعاكا

فىواالقبالكالحرملصوامىلالطخهإحدفصهركتوأحبم
مواراالحساندولةويئوءءتاغدعةواصقت41والمه

حرمكاذوىامالدكحهاعباعبداوءداصارواملىمماالت

هرمالجورءنعنءخزفىؤالبأسطبمرمحمايوببهاةكعفبتاة
ملتزمأمورالدينلحفظلءمألثصلؤرالديئزكدلته
وضملىلحاءطوقهدثطنرخدلءمصحزواليةنتءكا

طتطمكضصهـنواللبحجاراكألجمارعلىلءلمطمكالض

الحطميادابلبهوعيممواحطموهـاوهتءنىذؤةرنجأءزا
اقطماجدلاالوؤببغاتاعلىؤبايباكسرهندسلةوطهرا

ظممتسالماالمنفىءقدءفىقدحتمااماكمصروملئا
والنمالفضالواصالعدلبالة51وسمإازىلةاحالماءودا

فملدبصحاح1اودحاابدقنانسيهركللبا
موجمتشعوالىتضكمطرءنرورحمواظسمصثكاث

اللهيهأرحهؤرافىالفالشاالدولع
ررراسضالكسرىوالكارسفيفاافاؤكشطمانال

رتقطواالسنةيأالىبمفىابءادوخاصقكباخيرمن
صاتارزهمنااارصمحرومكصازغيركهل
مسضظهرهصتوحجذدصبهدتتهباضىتاوا

قيصرعادعنهاحتىينللد8ورمحابهلاأثبالأوسد
يتسعر4فااةوالمجؤمنهصكردموعهاالرمقفيروىيبم
وفئأرةلاتنصمدتهواالارهانخعبسيغهأبوكاوما

ةمدهاوشأحروافتغاعدواءنابأسكاالرعقاملوكهابت
تنثرالبريهبيناتهوصةذاتهالمنيةطكآمافره

الخرشهورةرقاتعيةصئالملركلىصفلم
الخنعريثىلكلاقبلليكمنافبالالفامعتدناذاوا



روضتينا61تاب

ريدلبسالةافىبىقلنطقائتمطاحةافىقيصلرأىافى
زتجصلهفىآطؤكوعتعافهافت3ويااكداننلك

وتحنرتخافمنهالشرىأسدوافتمنكلىعنكذايعحونالعينن
رقطليهافكتبملبوسهصةدحاوأفغنالطالعيانامنصطمصرخلعا4يهأهنامالحثوأنفذاكقال
غاالمعنىاهذف

اكمانطوبتلعدلصباسدلغااىأعراينواصمالحيا
ثاففيسالأمؤاالمالشاممزلىنلتافيأفت
نهمابالنضارجاريتةفضلفيكتنيلهاوعلى
الهافبالناآفتلقتالغرغزرااءطيائركوصلت

نالصاروصفياعىورتخالعيوناقتخلعرا
الجبانالهلقدأهديترفوانانهاخلعكامذهبات
األئهانارفيعةلحساناتهبيااكطرزماوتضرط

لمعانفيرةوقزوالحراماتكالغماماتفا
واالؤانمرساارءلىوالفالتيهبهامنوالموالى

يواناعصبةافلقءددونادباالدوناخصفي

الخلقاننالملدحالمدفى4لىنسلميقءات
نكأبالحرطائسضلفاضلاتخمىلىالليادةعاوكذا

الخانكزيرةديهئامإدولكشاتلطفئلم
النقصانهنفاالمنىمحركاالدهفئلمفاذا

مخهافيلالديهطصصالحديهناخماعرالىوكتماا
بافافئمغتظرتينالمرفيولهادسضءبدك

امتانالحالمصباعسالتىطنىلديناصسالحفاعتب

ليعمباألظمصليخصعىرمحاضىااكفالعثقصاككيعهجم
سبانبعمنخلغتملبوتهطلىوقل

هبااالوطارتطنصرنفاوزلترقتعاصة

هيهينصعدازريعلىاحبلهاوكبالىعةائعمايحتنرمحنتصوبةمذعاتينرراكنلىافوصلقال

دالعبدفكاالاتاريئ4اهـاهـتقلاصدفافىاالىارااالحمتذئ6لهتعيردسايقول
العبدثمقارصالىزرصهثالعمادفتدتضاعفأط

رلىالطرازايدوابهابرقصغمامةفميبةلعمامة

ببئوبهتهعاشختواتلهتأحسئطعا
ليهاالبهتقا

معرفىالحئىدندينبنياهوماحمدربالمائاوبالنصرالناالملىأهنى
اصرمنوماضفعدلمنأحياهوماوالحصربالعدعنبرومااسدا

لصرايوصفصكقصراستوليكلىقدعمراببوحةاللمسنةتعألوا
لحفراوفىالبلوئنالحسااصنةحياوا

يقوللها6ضيدةعنقدفياالميرماتحمباليه
زد



ودمبندا771خبالماى

الهعرالناصرالغدقجروحادكدرالقطلمكطحيايارالهوىد

ممربساهرمتامنونفربابهاءثانعنفورجتنىبه

راصيفهطباناهاظاتالىبككفؤهالمردنهطبظوم
صعرىعذامممنعيناانكاصانهاالعرثاجىاها
امجريرالوددالعذبومن8عتفأبهامجزحاجركان

اخرىهنفيهو

سرعداالظاللةمصرظالءعلىلرالللمالمحساالأفتكا
روتهطتىانلماكاكانلميزلءفرعونبهاطغيانوكان

الهدافالضاللتحتموأرشدىوابعدالغوايةفبصركم
أشىتفيهوله

النامرلهماماالطياءاللكفروهفئحزحواعنقالللوك
المتثابرلقناالمحيافاطلتىحماهاياورفالايعطى

الطيالمصؤمباولغيرصهندلهاقذصرولناالملىاارلىائلعرخلترقالاديوانئوقرات
عالحربهايتتلمفىنيادتقدأصبئالمرحف
خموصاىوحدلئعاوجؤعوماالنالسالارستوا

قيطايعقوبصنهتلتئلمايقلصدافكنتكيوسف
اعطااعتىطانهصروعدلىالصارابدهشقكوتياأيناكصالحالىاثيزسةجمالعرقالتىوكان
قعغاصبدلعركألاليهابمصركتتأهيتميخارةالأف

مجوريماليالحرزماناعلىافيموالىيناكمالحاليك
قعيرالهاتقبلىلدبهائىضراعدلىيمااللفأبحراقىى

وأسيرونهدقتيلسياجينمكأوبالفرنجواوهيهات
رتهفبالثأمروصثلىذوغنىندايامجمبوصن

أيضاوقال

ديخارااللفهوالىأيئيإللفعندامحساشىمعينىحللقي

طننارالغؤوسجنةتنىفىطأرضعملتاالسانيطسأخثمى
أبوالطارىاكأاماخلفبعنىهنممهمسطرةياتضدطلجدبم

ارواطقاألصءدافىطةيغبراجميلممحمراكاسياة
يضارضاللفأينصرعشرمنلهقزوا

صنىعلىثالبامخؤفمابرحنلماال

حألجميعااللفوضربهرمحنهااشلتيآللتلع6وث
دمشتىدالىالهثاخوتهمنواخنلهنلكمصرفأعطأهلىاالديهتالحضدالعرقألانةلداطفيدفىوذكرالما
وكالةوصتيئأوصبعسغسنةفىقهثبدفاتلهوظوثأأجلحياللهختامفنرمجبوروظوهومسر

يدعمرالمحروالنامربداللىالمولىعرهاحمامعلىووقالفيهنهصظقدوعلىمايدلئواتوئظت
أفىاككافدائىههاهنياطامياداخل

الناصرللىصتوعقدزضفتالجنةتامل
رامدسارموزرمحاأفافيعقصأكا

ل33



روضتينا871خاب

نقضىئيناكصالحلرشحمااثاقالوغيرذعصرشايبنلسوداقاووقهنيةلحرقالمؤتمنباالتفىفصل
خملخالفةابمؤنيدىلقصرفباوكاناكرالصمنمعهصنجلواشمنأاوممنفقطعريينااقطاح

يخرجبناكصالحالتالحيهلواالسديةاعلىفؤيضهولفنناكاتبواانعلىمعهووسجمعلقمرفاافى
عالةتبوافاشةالدعليهمفتكلترأئهومنيتبعماهزباابهسادىعنفيؤتصهننجافراالا
كىمئمىأبهاالجسلإلكأحدنعلينخلقانتنسانامعممفرالبيضاءلبئرابراركانانجالرناتفقوا
مجرحمهمريرجونالةفهماهنأهلالفرنجتبةمافوفكتةيناصالحلىانماوجاءبهمافأتنيمافأ

لعسأراحفروهكاارهطمنحودىفدومحلىالخطهذاثبمعدرئوقالاالفأخذلنمرامول
المياثيدممنوجماجناعترفكاسالمهحمةودخلههيألقبللشهادةكأبانطويقابلوه4خطعلىهـهافيوث

ومحرفامهاعضوتاسالمهالسلطانوىتءسناهذههءتهـىوانهاءالتمؤبهمياالوانبخاه
العصىالعماشقعلىدجقهبانضىوتىلاىهـافيواسضمهالسروافاءهزااورؤىاشسالهه

يعصطفيهاليأميغىمةوءتهغضب4الدبئءاوصألحعبعدهسافهلمواذأخرجفهطالقصرتمنكاصاهـنحألهـق
لخزماتتالهالقريةبةقمرلهنوصأصلالشرالعقيمتأصهعاانشظواستبسلسترسلاانلىاوالقبض
بانفضالهواتتضاءساطذتهيومرانهدولماذلةيوهاالفيهفليوبربوبةوهخرتهنئعمحليههاورغلحرت
ىمىذوالعئصريسأروطالربحاءامحايورفاللباسهبه6جاصنوترحمهمىأخذرايناعالحليهافانهفىمولته

كئرمنأوكازاوئاروادودانراخماولماقتلقالمشرحادونعلى3ردامنخوردمواردهأربءمغةطهةعدا
وافبيضدثحمهانصمحسبوالوهواحوستباواواذوهوهاجضواصلوهوزبردعلىاذافاصااوكالؤاألةخسين
القمرينئنالحربواتملتاااالصيرابرموءقذء4االىاالدينصالحبطعثارأسؤدمحمهصل

احرقوهاءليهملةالىلجؤواكأطبالجبناالساحمسحتىالشربوميئودامالجانجينيةءنالععمكلهمطتوأط
منلعيرينوامنالماالسبتوذنايومالمحزينهنازلهمىىانفىباذواواالجيزهاكواواخرليهمواماوواو

تلواتقتيالذواةأتهـاماودةيالوأصبلخالصالىادواولملشذهابعدهامنالسودانفاخلمىدالذى
ويهظبهضفأالقواعدىحهاهبفيافاخلىممورهاسرةفتبهوالمنصورهىيالتحهزوبابعلىمثو
هقبيلءفياكصالحالىلقدووكانفال4قيلملهاسجنهاالتاءواتخنمابستانافهىاالحيبعفىطصصغ
لماشبهصرزرهيداثق4دمنلديندؤراليهازهأبئيوبيأ5نشاتوراولهراثالكبرخرالدينااخوهنوبةا

فيهالهوكانذههـلسوداناةوضفسهباشرواللقعدأذىنالتفىماهزالالقصرفوصلوأافرنجحركه
بالقمماصءنأنهلثالفحريئالحرببنيعاالمنظرةمنشللعفدكانلعااانفقابجميبحاوصعظيمأ

ولةاكعىفأمىارغيراختذألتكانءتناعلفغعلواؤتجارةواابباألاصيهكرالثااتفؤذيفان
وفاألصفىلخالازعيم4تنيوخيلمنظؤحدمحعاذاإلبحؤ8برسازيناحدمفدفحاامنظرهباحراقراقيناك
بازالنضساذةةالعبيدمثانفبالدكقاخرجوهمبدكااالصصمدومولدولةواسشعلىلمثنينالمؤ

لساودعلىالكتبهوءطوادبررااذواشواوففىأكعنصادهـآلجةلماحمعواذإثنجتبفعالهمصقراالعاضد
ضيدقمنهاياصالحلىاخره

ثلفرلةا4اوعحرنا4ستنارتمرالناا8لكبا
لواذلدءنثءرالماطفروضىحقهمنعلى
الالروادأمالناثالهصراككالوت
فائلؤيلبهيعنيشاهافىنيلينآجربت

الالمفىضبياحكت1حىودانلىاقيتوط
ثلجمالفه3عايفيغا8خالةارصسيرق

علواهصبهالموأرمقعغكراىوصيزا



وفياك971رخبااى

المنازلواضرقهنهم8المغاقمنهموقدخلت
الرلعطررابرافمكالبطامبواوماا

ؤافلهمززاكىندأدجؤشهوالسودباب
ولكواشرهمنتهلشكاحتىضانلقومامؤتمن

ملعارأسقوقسهثرأضىكالحناطصط

حللسوااتةخانن2دخيادىاللمجرياأيابخل
ذلرا3لفرختمرجاس1خياثمنلقدسادسفة

بعمهوتعزبةبالملكلهئةالتاربخثذإاكالحبهحتحدوممااداقال

اواالميرالمحىالواالفالفضلحومماخيرضءواروصننطااليايوتا
فرااعزمهلنصرمنوئغراتجلىيهبرااجاوىالومن

اش4لةخاؤنرواالحالقمنوزهصصاهـرواارريورإحمى

لحضرادووابراورىعممرووممهصالىااالأباأبره
اغراامحعكلحاثشارصوهرمابطولهشيركوهلموكلمىاوطال

حزياهـآمنا4بوحمرعوايضهالمواعنجواالصفزالف

واخبراباثقعاسؤئالحصبمنورواضهـسانايومأببضوما
النصرااليعدماللهبتقوىلهوىشلوااللهتقوىالنصرفىراى

االخرىلىاهسيراالولىااغذمنصأللةفيبهيااكىولمارأ
راالبدتخلفاضروىعمىثترىكيفصافالبالملكبهناكالحوقام
والعحرابوسفاللهالبهاأعادتبوسصصرصالىبضهمهولما

انمالعشرااررىشاهاصحاراردهصسراحصجههنبهافأجرى

ذعراثواجمولمخوفايلبثوافلمبرعجميهينالمششجتزمتمهـ
جبراأهاهانهـدالكسروطلممر5مبرءولءصرمنغوفيت

راابورفاصشامنوأطفأتمميابعدارعافهاوآمنتم
كراحوااطدابديخبهاوحزتمئيرةثحاحطتملحمبسفك

غدراطبمالغادرينثطءىدحممتغادرواشاالسالميرتومحاوما

واالسرالالليفاايقرابأنابهاعذوطساالفرصعلىواف
ايركرافزعواواغازيهأضهعلىواعزعواالمقذسالبيتوالخمملوا

لكذصاانتديموااالالملكومامذصطيببالمعروتتديمون
أشىبعدةئك4ضوانشمفالمالمنأشىىاكوان

لبيتاهزاخنهكابذكاأنجاللهبهبطبشرقأئهأصدلىايناصالحكرتحممبفال
حباليوماطرضيتومبالمنظوراكعثعتما

قامنهاهذهياابهجوافىصلت
جوعورةودةعودمنءضأللدةئعيمفلسالفهليا

بطلىعمصرةكسللقلباذنتهاعنناظرى

بشايعخدوتاطبطيبمالحخايهملمطاائفعأكعت
كرقنوحبتوقربممكملنوىاعلىلسالمتاقنعباا

تالاذهـةكلنهمنهكاباأوملوقال



رنتين0811تل

ياقؤالجفامذبنتملوقدطأبيضامنقبلهعراكوانثر
اهظأيألظضالجوا

اةدكانصقؤحنامنبأصطكهايوسضهنيئالمحرحوز
رتااوبدحلالاثلجما8ثماورا6حشليرشافيمكانوما

ماشيماتاحزتبلاهاتناتحاكلدـبالمنىابثحراليوملقلبىوظت
جادىمنبعلرااالئنيئاركةيوملطاايعنىواضامللوراكأئمابالقمرادفىلعاافسنهقلهذوفىقال

وامتنعواسلىايناكاسدلىاواجامعبرفلؤخافزوفنماالعصرفدوافىلمافتلشاورطانهصرظادص
اخؤتلهوروكانطثموضاءشصلااظتذرصاطلهبامنصاوانوربصاءنهوصواظ

يخهفىتارلروصرالسراحمدبنأبىبنمحلىلحسئأبوايهلاقاللطارمحاالضاوالهذكرختلخرغامطىتقزم
بروسهموديرفقتلىالميناابفارسلماقباوهوأتمظلىباالملقبرىالطوالهـبالالفباورثحاحشاانجاخذا
جلمنأوتعهـادكرهوهبألاافيأهلظررلوثالمللعدامنوأظهرلهمرعباسسيتصالءولىرولماتا

ولماعانتقالبماظلىابيوكهعاويةعكمظوشتتارسهمبعلفلىعففاوأخرجاخزفئلقامنوأضجهم
ادشدينالغزوئأظاملثاالد4جليلهاوضيرهاوكزاردهااثرهاوواصوسلمااعرغجميوسشيرصثست
شقاويخاغيرهقالرحلببظاهـاكأاالمحلىئاروفيةالييهاورىاكالروقنوفىنهساذهمنلمحرمافى
خزلتعازتهآكواخذتؤراكافيسواقهعحابزاط

ياراكمنصياطدعلىلىتاللهخذالفرنجصفرنهاقىلأولفنىوخائةيخةوخىخلتحمةدفي
الفننتبواففواوايقنؤإلهالكأمحرقديئأصداكلمامكالساحلخرغيرصاناابنلظالمصربة

طواوأرالمقدسالبيتعلىونةضانهمواممرملكددمنهاوبعرفؤكمذوخهم6يروصقلبااللديناك
محكحمدواوارالسالحرجالوالحركهتأمذومبهالمالاعلىلناسارفونبانوارهالقسوسمنعةجا

وفسيقواعلىهاحمروهايارممزناشدبهذونهاظهرايملكونوانهيكلدألونهامفمظنادنياطعلىلنزولا
بعوتافىنطوالسالحوالاطجماوأمذعندصنوحشرقيهاصلنيلالعاصفىاديناايهاصالحفأرسلبهامن
المصريونصهاخلفساراواقعلغذكهمياطعنتخلفاننهوالخاوتاهوفءمنبثمكوطيدؤراكلىاءرس
العساكراليهزؤراوكتفياحامهمنفرنجواخلفهوصاروامن4طاكأجوامنوإلممودهعومخلنىء4همخلةفى

صرمالداعنصنيهأفيسارؤراكجمعفهابعضاغلوورليهارسلثاةسارت3طائفهزتارساالكافي

راىنعظاالحلوالبالدعنقبلغهلميممالىالغاراتاوصلتحهاسقباوارعليهاغاوافهبهافرنجالابالدخلفد
اصضعوهذييئيظفروائبرنولمضاجوابهارخراواهاوخهبهابالديندؤراخولسودلىلعساكراااليعفرنجالا
ماةةسذركان1عرؤعلىريةاأوهاإالدهملىافوصلواأذنننإإلضادترننتطلصمةنعااذهبتنلا

لىالعافدأرصلامنبهرمعارايتلظنهعنهمصكلالالفمىمواارينافيهاصالحخربمايوطخيدهياطعلى
يآفينجعلمصذامالبنالقاضىالالميابهـوخيرهاظاهمحافييارمعرغالالفمعياطعلىالفرنجقامةمذ
ومجربجمأجمحابالدهماكألحانعلىايارالمصرلهفالدالصااصعتعامةهناتموعسكرمميرلماشبرىا
الرالممريةمداكدةموجميعاوحذئوابئوارومالفرغحافاجوالماللقوةاهنلهلماحدثماثارهويقلعالرهمد

لهملحهلهتمحصلتاننهااماواصرواالبرمىاالالقاصدلىيهندهياطوراواقمد1عليهاوهلواآلسنيالء
املثبالؤبماحمعولمالحصاروشيرفاالت7ولجروخواباتبانمقاتمواكاضبوااليظونهيأوقدممغرك
راادلدخطجمىيمماكالنوراكواصابهاوكانوأسلمبئارمنعنحصضرقمامماصتذاميظظ

بعلبكصاصبانوجبهوأميرطبنلؤراحبصاىادتوىامفاجيافرإلضنهاريعائونأظ
لهارامحامالكركعلىقزلقلوبهمشغاتقصدهياطدعلىقىولهملفرغظهورارينلؤراولماراىوتدمي
بةدااينبئبهداوفابلغهغهمفلىلقفوالهوضدثافاعفرحلاالحلفرنجصصالعنةمنهذثصبلنؤ



هرفي81وور

صنبتحصرافاصلبخبراررفبلغهملثايطلبدخاميحمهاكانميانهالضنغلظبهرمنانمفاطب
نلاخيهقطببجصفاريطلبترالورتوهودعثالستمالمذيعقلخعنرصماوكاتالبالد
للوسلابإلدمطاملوظيلجرفترهووفيلمجهاعنفئيرلعثرروادثاننىحمتلإ

لميركاالتوارلفرصاللالإلبطالبرالبلدواردعمأقنالىغحيادضاالبرضمقةطعممالج
لغقليسطيمرافىالعدئعنهرازطجويالتلعساكرالمدالمفبهشووعدالمقعليهأهنماالسدخ
مزوائتدكورللذثلربخلفرنحطاشفشغاليركأعىهـافوصوالهاتا
لينقهونصراخلقكلمقألسهعطاحيهنخارمجواالنملراعليهيصنأقهوهىةقتافطالييا

اصنزاليمانوظيرعلىالحرانإنمحتىوصلمماتتهيصممعمرتدجمةصعئضيؤورمم
سهمالثل7هبتؤمضقتجاسيةرينبيأفرحلؤظبنفوسيمةنصونبروعهمانهشأوا
يهشرظاوهدادارهالكافىبالقاهرةريناصالحمادأطالرقالتموصنهلبلمصمداا3عظيمظق
واليخاموجهارضمشرطأظهاررالضييهريالصدالطعجيهاويرسلعمدالممدالمدايها

يناإحمافرحبالاههثلطانفأجمابلحبإثعبمقلعمببقنصارألىويلفاسيصلجمنلبغومبيم
عهمملىتجاوبرصولهمسؤراكلىالحبرالماوملوكانوالصغاريألئلللالالباولاكيعسوالعائري
اديخصروالهغبافىالموظبعدءكيعمقتعطحنوأغمبالممواستواهغوشءاخغلمياط

فالنصغحنلاجكرزبهويخولعكرانييرو3هيالصالماهقتعاوهاالنم
يزراكاماوبلمنصئهقلتكلرسوكافرفروعهفوقعسبوحالؤنجرحيلقبلالؤلاربيع

جمألللكءفىفيردابةبهلهكانحدثجزسةهـكأءليهانهدمياطالغربمءلىظحبنبنالمسبأصافتهر
هلأةعادهنعرتالسمملةالننمنبسمانيثروداظبةفىهنهفطلبلنبممسلسلحديثشدالطا

ئطةإدفرخنمحاصرلينواتجادأنيرالىتعاللهامنيىدالاوفالذكمنبالحديث
انيفراكاعلملهوفالوسلمعليهللهاصلىانيامهفاظعندياطفرنجارحيليليخراىلنوراكمامااان
لهقلصالجمرذطتلبمظاقمربماالبمشلجرصولضالهاليهنعائمباطقلرصامنفرنجا

تهتةفاصرقالحادكلبهومحوداشرالتنمرمحييخكنصشاياربوتلتعلىتيعارمماجمدتبعألمة
لجمطصلىحمهيزصعطوراليزاليهايخلكاننهينا4زراةدلمجدنركاثخطالىاوشثت
ابم4ينرراضاللابهرلتنةألمنضشاالابهرتثاكنأخبظأصفألنىحسض

بعدفرنجبرحيلحرا8نجايفأرضتتوئروصتققهاهاتهـرحمهوأمحرشألتعا
لللىانلثقف

تعىت3ططربالفنيعنحيللصاحباالعصرعبالعافالىكاباجمةؤرايرصلآلفصل
وخؤمهيضرار3صالءاصلرعلىاسخوفاصففناالفىفىصعاتالعلفدصتلبءرثطه

لهاليىلهثفرحنطلربأاحمعطبهموألآرسيماتوبطهقىاكجمليؤرادتجيهف
الهنبهاعلىهاوضألامبالالمادفامطمرأرالءماالمفالبرهبالؤعنظاالفىالىصهام
ضيدةالهئولعملرةظتىاللنىاخمهلىااالضىمفاماداسرغقهلظع

بمباشخممنماصك8اصأطاسوانهمنن
ددظقيصبمفأفغنواالهدضراضالوتدطابا
ابهوففعرالغى8صارماعياطعندلجبو

وبألتاولمبةنجهواالصالمبلواعن
كىدبنفازحعتقاؤههولامعراعافلنثي



فتينا381عاب

غيرلبيبتدأةاللبابوهم4رمحطراظفثلناسنظئالمان
يقولةميدقيمقلثاغورىاخيانانهابو

احلثركيبقتعدلمورلم8هزيهةدالفرنجطوانوالغر
اوسالساشرعتارماحيهكحظهمن1ؤاعداصدالعنت

حلساالقوممنكثزلهوإلصكالمجرطاميانوادمياطآولما
وارواحليهمفالمأوفآجموالعداالحصاءعنيدفي

الصياقلاحالكتهافارقاقاواالقائديرآاصداراوادونهم
حائلالموتمندوكاسذوسصانباالمجرمنصفىوداروابها

بلهاوملرواالئاافأممحافذمخهااكإاذارومالكلبصلكرجا
ذلوامطذالمكانهضهاعزاالعقابعلىوادذط

لذلمعااوهوأهمممالتعميميالدهـواومااعلوالن
منهاةؤصيدتنيدجاطبالنمرفىكنئهيناكالحايالالئلهكللانالملكاوسألىكريملعمادالظ

هبطواؤهراأصاعداسذياطالحسانوالحسنايايوسف
ارصط3افالهنوميكزاكءسسفالعلياءئوسطحدضمن

والربدواخاحلواالفرخلحااتجتالتىثصاطسونكضيت
منفبطبالعدللهاأميصلىثرفهتمعريوستفهألا

غطأياءمنقالمصاعهاأيناكصالحواوحين
مغيدةفالديهنإلحصنيارتهسمادوءطالصقال

المليثايوسفهاامروذ4مالوحبظبىكاق
ااالءداءيخعةوبقتلوهيظلنىالفؤادهذابسلب

اذشيئلحطانهسصبهأبداكالالناصراكلك11

فهاناوائقالهاطيدبرهـطكالباقام
جمنغلجيلوالضدكاوبايعمرهاالحوالهبحد
ايخظةىلعدخباتومنحضماصلرجملغااىندمن
ط6ززخميروقخلدةجففهايوهصمابمكوان
اماراحنفهافاوانهصاتاساحقىوانه
اتعرةبأوصافهعاءت8طالحهـصرالدىفلوس

امصفيامهبأااليخاالفيالتواهـختب
افهالبالءيقذجومبرمنبهااذاصاطدمياتو

تأسفهاشفزادمنخيبتهاالفرنجخواةالقض
ازلالتصالقنااءشاوشيةمابمالقلوبأور

اشزعاهلهاوالنانهاضاملهاصكلوليتها

طقىهفهمادعزعةلهمقتفىاللهصايمضىإ
اضىمئصه2له

لحالحابملىلدناصتقرصالحاكاحمخراامجسب4فبأمورىستعرتاف
المتاحالفضاهعنستفادوأعياحاحماهفىأإلديهتنيرض

فبتردبننتةيامقاليشماهأرءنالمعروتنيهأسذظهيراومتولهاحيخألطلىااوأرصه



ولتينر3811باراى

لمعارفابعضلىا

ضوئاركدانازياافىيخاوشداركقربطوطلبتصواركقدشلناؤ

غيرمشاركالشهكزنردباءتناموتةتحداركولبطماليوناأصفتدارك

هشقلدوشتىاراقاكنصلىأبىرعهاوعاردجاعادكأدارالىابنلزراكشجة51زوفالرااال
بهامدحقصيدةرةفىاذلكءؤدوصفلههـوأ3والدامرببالىايربألدينانجمسصئلف

طؤفيوليةحماثتتقذمينراالحعالنلساا
بطيهيعنلمماقائمفكاوسلىتةوكاصمتبست
يبدلكلروروالدهـصهفىءاالمجزةالمجه
رابلتةامنكرباعلىةففيوسضبدهاللهارذ

والزتيبالتدرتءكرعلىلى51وادووتهافجاءت
بهيوب1رياكعدبودساولةوإلرمفاباكرمحدفاس

يناصألح5وعمدهؤفىينلىراايوبيناآالميرخساذنأةالنيروزوزادالفلداادالعهقال
وسارفا5جددوضوحبانانلىالبلدبخاهرايمو5بدوبدهوسه4توبهلىسبأهـمالىشقدمنلخروجوا

وركبماوجصقدومهققصرالعاضدمنابصاىوقضرجبمنينشروابعسااهصرلىاقوصلظ
علىفيفوتوفيرفالهامالكهيئتفرفىصشعالىلارعلىعزم1وباقبالهبالدوزاداقبالمقبالهالس
يابيتالعبزكاقالدربرباطاداصلووؤتقلت5لجؤخموجعلىصميأصءوجودهصباستوماهاشرا

خرجثبهسارصىاروصقعلىللعلىوسببهرطصرمضلقصدأيووينانجممحسبدولماالهفال3لبرورا
بعدتودءواوغاءصحقامأغدحداعتزامهطارردئبوأرهفوخيامهههـيبرالماراسالىؤرالدين

بألداليكلىاخاتوجهثمخرهزاوصاحفىبوعبصهشوطجضدهدىضرباوحمهءمصكرهاتمعتاانالى4ءتث
موردصرهاونحبماخاعاهـحهاءنجنيقينيامأةأربكلاليكواكناءلىعانإمابالبلظءعلىاخاوشانشلمشم

كسزالهماذافاناينتصأعنتناوبالتهحطفانهـىينلؤراالفقماءينالىراووصلواصبقدنجةءاالخبران
وقاوارابرجوعناسينفووامدبريناليبمذرحاخاالدااصعوماساداأدرحأمسناهـوأسماخاوموقسرناهـ
االثيرابنوقالانرءاشزاوبصلحيمحوراناوعادلؤرالديناقصشولقدحصسارومءترحيله
ورينسفسيرؤرامصالىقإثالديهأسارءنالحواالصىأيوبسانجمانكادحصرلؤراريسبكان

لىفسارا3معلدينلؤرااليعذمحافماوموزةؤساالدينصالحعلهنكاناروفيامنمكعفأصاع
لخبر51فاتايقلمجااك3ااعلىينلؤراولصبالمينصمعهوهنأيوبيناارصبهموسصشهو4عازليكا

ابمزمةاووتهمافىفىرخلةاارسفاوهاقرفابنبركاوفيةاابئوانليهارواوسهاواقدالفرخان
لفوأرسفاشتىطناوكارنجاةاحهمابالحقانبلومناهـالكاغنحوهالىزرالله41ريندؤرافرحل
رصطدؤراكوضدالفرنجمىهمورامنلىاقراالطصمارجبمراقكئيرفاالقااالجلهنهمومهكبلى
نهخوفاخهمميبرحوامنفلمليلقاهمانمرنجارحركهاتاموأبعشزاوشل4ةطرثعلىكانمات3شبالدهم

دوسفللنبىصاجرىمشاممةالقسةعوروءسلهدليكلواطابفىيهتاصألحتشسذادأنةافيالو
انفأبالمسكهالبسهوادتهطكانالدالباامنمعهوسالواصهابنامخس5والفوصىلسالماعليهلصديقا

الخرائفىخاكهلسعادةانخيرموقعانفاينبنىاالوأنتكمؤلهالصاامداللهركخظاماياولدىوقاليلبسه
وبهللهارلعافدأبوعدعهماتانلىامحوزيرالديناالحيزلولمواليردلقيهاطللهكرارحمهوكانطمرهـبأ

تأضرهنيعاتبهيهتلؤرالىاربغدامنلتهشدباااطنفةأرسللحلىاطتابىابنوةالمنالمصراص
اميوهذااهغرسالةوحهـبمصربذلكولدهألىالخروجرمهواأيوبنناكفأحفراالميرتجمسئمصلهعوةاكمةةاا

رثامامالشاواوحضهـورالفوتلموتاومالنبيآلمبلوالمنغبهليلىألآبلفميابهذهلخظىليهارةدلمباابصس



اروضتن81ناب

وصوحمرالنالاللههديةسنتدزرآكيوأمحبويوسلرنجممنأهمامنبتهوهوعندتلالبزلىصتطلعا
حلنااضهدهيوممنألمجبوكانلهمعادتاربنالوابالهديبمعندكأرآالفتوحظاهرالبلىاعلقيهالعافد
جمزهنرالسهلطانياوأظادهـوامحفوافاطالمزالأى40اوحملاالفضلالمكوثمبهلعاضلحكليهخلعا

واقطعكهـةوالمجمياطوداالسكندرقيقطرمواادنجافيلىاداراالجروافردلهلبموااحمألبهمرتعظيمامي
وسلركمىديخاروستينألفوستةلفائتىصالسنةاعذهفعبركانتوكاابوعيذرصواواقوصولةأضارا
بهتسيررسالنقدولةداساشقطاءافبلالسلطاتوكاننحتارحمدبنفةلخالاكىاوالوتصعىالةار
رسالنضتىهيمفيسسجوالعبيداالءرابمنجماعةئشادىبئعباسعليهخرجاخراصرربايةضىد

مافيوفرحعلىينرانواالفضلاكاهولىلسلطانارقدالفطرلياتحالحنةهذماهزوقالىوعادا

فهاةزمقدنةانمعبدالمجكمدقن2لصولابهربهجمامتقوءطىورخلعلمجا
فوافألأشهبثهأنجاوصلمطلعهلديئاشمالمجدانرقق

واثهلىاملئاقرالعزيزمنأ8ءفىإوردوااالسباطواليضوبجاؤا
الوالزكلخبحنيخمولمخوتاصااهذيوشلحن
شلمئالرجالوصنلهاتهمصرفائهاأرمشواوهلص

صثلهاعتبرالضاسلمزرلةءظجمةنتعائرشؤلكانافيروئااشةالبرىابرالزرلةفىل
بعلبكتكبالشاماكانوأعظهاضذحأانالاوكرهالعراقوالموصلوازفئوهمرواالئامالبالدمئكزأ
الناسمنوهلكطهاأورعلىاكوعقطتطوقالءاسويرماوكذمفوغيرمابعريوحماصرصيرزمىو
يلغهلموصانتهاخبمدمءنأسواهـهاوقااحرمالبعلبنهلىواخبردؤرالديتافنالحصاءالعدوانرجمثنءا

جميهاويرهامنفزلبيعلبهلهاامنلباللشراباسوارهاوخلوهااباقاخبراه6اظاوصاخبرغيرها
رينباقلعهالجاهـنجفةاالبالدشنرعلىاطيدشدوكانبارينلىاغحمالىاففغمثلضعلصىلىوسارا

ثمىرةإلعمالبيرووكالعىعهعأميرامعلحةعائفةضافيهاعل4تاشئمنصورهاجبئمفمبراقرمعها
عليهابىاقتانتغامادللبابغيرهاهالسرلزلةمالراناقآفيهاهفرأىلمصمدينهعليهافيالونهاراغألمحه

ودكمعاماطلةرراخوفاصتلهلخراامىلمةلساايقملىاونريأروناليقددزافمبلغضبهاصجمنوعباغاو
ارخهاشرعيخهاوبامامهلهوبأبهالةررامنعتصامدثاعفافرعامنهرحلبباونيقفونصخاؤاوكاضيرمىة

طمهوأوالدلىاوارهاوعرجميعأسحكمحىأينلكنلىولملينائيزواهلالطامحلىهوبقفوكاتضفسه
هذامنقراررلةبهافعلتابضاالىتعاالقهدلهمهـنملهابألدوامااليقذرفدرهاالموالسخهنرا

قالحلمحادوكانتاقالخرقحالالنهبالرنئطصنهمشتغلصفادهمبعلىينؤراكفونخارهمأيفما
لمثمافالكراحصنايماالخرفلزالزلتجراافوعرواسرجمةفيناعادالصااولحعىلمينورظبهنجاالفرنم
جميعبلرءناالتوتواصاتادهاهفلاوفىسؤهعنهمسعولمحممحورفثظحورود4فيعليهسوروقدتملهييق
ىبربهاساثعلىوتسلتالنفوحمةرعهاكنتوماقالامدراالضهلىااالكدمىاكلرلهحدثبملثامبالدا

ضتنهاواظبالحقرجفةاواخذنجماالشقالمضباظقلخمتهمخزهاسوحمراطااركارمناصالبمادهما
مفوفهمنضالمعزعليهردنهابصارهمثاخمهىخرائفأجمواللردىثىوهمالظعيدهميوم
لعهاارلزالتطووصفدؤرالدينمدحئةميدةداكرالهذثماليشر2نحيثمنبلعنااهموأتا

هادىالصبابةدلولسارىاالءصفادىمنالهوكالعانىهل
طلىوالبهالنوىسوىخطبصاليعادنسهلخطىجنيئ
ببنهطكانبلالايومصاححتىلبيناصخملةفىكنت

السوادمحلظىءوسووراينىحمتىصمنقدحغ
هناالجوادختمقولباشاصنأرصالرخلغ

نخو



ودمايةد081نجار

محوادىنبمضادالف4الفاتتمجمسىبنبو
االفدادفحلحطشتيافاءوتجلداستوق

ماداررطضماهذيياقصجمداالحبةا
اقادناروجدممندامذالدمهالءالوظبىذاب
االصباداالفتائتاالضواقتحترهاوءالتىاما

ارادىصةءيىكنونبهموعهدىوفؤالحاحب
ررادبفصنالثآمدوأيايةلىأهـمطباكأتمنى

دالجوطاالمجبلىطتصاللهيحمجهممئىعتياشما
لجوادايماصردلءلطاثلانجدمةلىضغادأ

ادىادصعىئالعيشراتعسيرسورىعلىاالمنه
رصاالقادصرااليادىااليادى4مفبالشماميدتنىة

فآدبهعادسركتلةومالمجراقدوؤت
المعادلمعآذعنداسونمهـلداناثبالذاههونم
لحدادايدلبساطبلبى4قيدواتفاسعذزؤل
صادواالاالرواحتنارالالكفدئانضىمفارعفزقط

الطواداقواعدهدتعقالراخهابلتكلؤرر

ىلغؤاصروفصرشحممبأسةجفرقبهاهـأخذغ
مادهاكاتالراعادتعالءصخالحهمىخففت

وإلدىعظهرسغيبهوماشذححضللهانفذا
روباالرشادالتوحبوأهلبالهاكالئركذوىاكأتأيه

عادقومعلىحرىدميرمافدالصمعلييجرىواالعادمم
دواالطساكاالشاةدبيزالفروقيىالهالكفسكتأش

الدبغيرمعيحسمهبوالقضاءخاصىرولغدط

بالءالبالدمهلطدافعمءصاارثافارؤوفواالله
ووهارنرلةفارعمهعتبصاتمعنىدومفاشعماافال

الفساداءلمفامهىاشتكتلمارحقاثاشيبماتوتجق

الحاعوكانيهزورالمئهركضألللمعرصاتصيهورالهارودمةفىحلباذولناوركأفتىالى5هذممادفىوقال
اثعاسمبنعبداللهمحدبنالألفلىابلديناليامكااكدصا3ىفاشايبىد5ابوينالاىىةطالبها

العدالبسطئنالظوانةوعؤنراثاوريوانموراايهواكامالفيذاذببكاقالدينلرخويمورىالضهرر
مىمنوعمىصبهاهواهورديوانهانهاوضظرايفافىوبلداالقضاخابفى4كأيخربوالفياىوانالوا
وشعروخطبونزنظمولهالعنضلاهلمنياكياذهـنوصنتحكانططوياتضىفارىارزواك
ينسيداكخناصينجرؤبالثيزوإلمدرسعننسنةيةاانضاالمدرفدادفىارفضيامائبهمعرفتىنتو
اربتقدضمجلباررلةزوكافتنىالطهصصمعاط4بعذعنهشااللهرحىىطالثبرزوكاتزارزاابن

الىمدةت4ااتهنيرهافابتوارهاصطتوكاقيارهابتيهآو2اك
معدالمبابةعدوىاءلىلعهمتالعبابةشكوىسركاق

المحييااالمامفارجوضوره8حيافارلتفاتاربءمات

محصباللففألللمنهمنلست4محدبنحالقفاةاضى
ل86



وصتينالم681تاب

صهياثارهناعلىوخداطاظالمء2اقضتبهضظ

اخماارنالتلهامغرراب4فاأقياكاسفا
حبعيطكدلطتجدكولم5عندعئارهااالثتنعشلم

هبعدءفىمكطةطنحوطارسمكأاوتكدطرجفت
حقيااجمازكاعلهاجملظلتةشرهممنتوتظ
لجياننهاأثقالهاورأتئاهاضتالئقالءنيمناقت
الميظيعالةالحطبالفتانالمداءمءسيللهاحابحلب

جواصياالنمكبمبعدهن5ودافطزرالدينوصرل
لمبدفيماوالمعروفتذ8بعدطالبهحهاهباتى
عتواماالصلمألفاتاكادبراكاتالموره

ياممعتذرعادبظوالحقمستظهراعادبعدلهفالشرح
يياصسرخامطجناهطعستضرافؤالمرالذبوا

بئياسابئخملىيئائهابركاناالابنالاوملااحبهورفاةابيركزوصاحبئقصل
الىلاظاوشحمفوءيةرشااءدمهاكاكارسثطومهعقدسارفىالبيرةتقلبصاقاربنزىدإا

بالداالسالمعلىللغارتدسارواالفرخمىفارسفاثةفصادفادفإطبئاكباعالوهكاهرادوة
صمنهمفارستالناساوناالسبمانقانساةخمتتلواوعبراواتبهعلىفهمذوقكلبهسابعيرشوالقذ
وودبلالمىارههميخاتالسرفوالتالةكاموعرنمالهقىمواغمبخلىش3وخسسراق4ألفثلحلة
رؤلىلصتلىاؤسررىسىبارشاحوالرمارشهابتاكاناصللهاىفيىرودءلمبطائالخلفتمتمعدتوا
صسكاحبالستاربةاقدميخهارأسىفرألقتلىارؤسصرىراخرمقواسثهلقاىالصووعسيفرينزرا
سضيررأساراهـأزأللجىلىاحلرقفزىلهودكممعض4ودتعتهافيتعظالفرنمنتدوكاالكراا

الاوصابصازجمودفيمودينأوربؤطثة11ؤفىوالشفىاويخماطفالحداودتهسوراافازدافرنمكورى
اثءاحبمزدمءلهوا3برأوالدهودوعوافييزلدياداعورهبعدهلمائهبااوءىضهضغدسياوكالخا
د3التكانربئفياادجممازعءجامخرالديهت4دوكباميلئذوافهبيناكبذطئبحكىالناكان

نرروكانيبوعزينهوبرانابنتهوحوشبرولىماالله4سيؤراأحادلاالمال4عندأكئرالمقام

رفانحلمامحبالفطموردلولبتهءلىءاقؤباضاهريلرمهلذوفيهكاناعللمتاداشيبشارين
ينافزوبيركزداشامط4اتونطاهئيافاتفق3رويبفيعزلهمرعهءراهوراقدادينع
رهأربعينلزعررواونوثغازاديهتكأتوكمإةواصاءالصساداحالغكانفاطالرأىمذاعنونرذ
وضهـكأسنةوءثىا4والثثحغؤالحوتورىبرهـتالجبمراصعأرتراأسجهكبيراامهالةقامنسسته

وكاناوسنثراشابلدينلؤراهلىامماراديناطاوشحلافىكازىينالىاشهرونصغاولماتوفااستقرسيف
شبابهكأفواناللدفىداءةاالمصاسالديهتلسيفوليستفطوبمياكامورسيفتولىهولمىخار
يرةلجزادلطةءةمقاخاتسعرقريةابنهـةفيأعال4جمنلعدلكاناعلىغثدئةطوهذهقالاهـتهحدوعزة
اقىاالرضسبربكلوشخذعلىهأرحنكافينمتريبساببرلنلهالةيفصادالثرقايفحلانبابمن

بهطعالصلالبطمصح1فامفطلمقهاهـوةءلميهابرالمسااءليههبهمعلوترضئقدزرعت
اطدالىءالىكأكلمحراصاءناكا9اىوالىرلحكلين6نيابهاعذلتوكانربرالةالفهاالنه
ساابميهفةاأمحالالتءذ6دفثقاكسوكالعقضاتينطلفيبأنإيأمسخديواتوكزايالوأيا
ملدلدانأر6واللهوادطكلطالاهذدأقولاالتظنتلهوظكتهةراتىام8وازسبهمولىلحونءا
تثرالطاكعويقولبأهيالماحةلجواباادفأقالجيعهملكلحاانايناكقطبعاءيولىالدعلىسلنا



الدديئ781خباواا

اهوبةيئصالحانرجالنبالعقوكانونالنوابفيرحعإلءمايمونلمقنوغنغيركبكخدى3
مرتخأظلمحنىاثتهلماوسأالثدالداذراسصوتضساءنرتختادضءواتهابوأ013ص
احةاافأصزعلىالكولتذحاوجعهئؤشاإأيضوكالىيمرانئدثركأبراباايرروابءظطفى

يخاجمبالهؤلضفعىفتلتلبااعلىهـدفماطقدطااذوارىادلىايوماعدتباماةعحنىذلمالالحافزخا
اهـاثءيءجممكاجئاكأالاواللةلههلمتأقدرعليهماالمنىانبوهماجفاياميقدراينالنئ

لىاالأكنهماافتننتقضمىتتاصاانزتلنهدسانحضولمالصدقتاهوليفلحالاوقدرأتحالمعنىا
الضالهياسىىاتاوسهـكيفالحالماءوسألمىدخحهمادارىلىادخلتذالىثفعمرثالموص

مذاتدىنوغءآنالبمقيالأهـجةصاتببىنكالطاايثيهؤداالالرراالصارويررجالءنات
ولاذاحلىتتجداليفطمدورسالتسرتاؤاجمبالهماأالحساءلملهااأعذالرةالودع
تاتمساطالقبفيأصكاباومعلاصدءاوصليامبعداكانذتافمهضكقعاالوادالهويعت
ئفأصتقالالمرعقشديئاقطصاناسفأضلجبالىدءىالقاىلفثروقةبآ2صمونصطالقوا

وصمهاكرائلبالعارأثاخدالرجليناىواكورأدتوالهداهنايومينبلوغمنهتوتيلهما
ادمتلرعيتهاعفهمءىأمواالملركأحسىمىالديظنوقاليقواتخذهاحداثغالهسقتكو

ليكاوادىنىلخبرحذلطنةداحسصالمزعىطحلوكبيرمصغيرهملىاجوبامعليمالنعاماكاص
ءطودصااالسفيأخا3قلتالصاكقبكأئذالصاطأألؤفتلضبردنروهوبايوصاعاقررا
صلافرءرتارةاضعتحقلموااوقافيارونياوستاوىشعريخنهنتيدأورلىاتوأوعالملوكعوالءشبه

وبهتضطتكىالمااهذدزطفهئرحفأنةطداواذبفتدزاسللهاجزاكليضاهذاعافأهنها
يهأاوجالاوينزبنلؤالهصبرمىقاابهأمىلوالىكانبهيرالصبركأعىقالوأيزلعندهمترأئ

اررفياردةشيرالمسايهةدؤراكالعادلاال41معافاالتغاقنههوادوكانصرطيهثلمطوءيرهاءلى
كيرضف5ءدختياربابالدوتلهابيخنوحماسؤمخهاوذتبإارمبسامحااحصشوأمواله5وععم4بنلض
لتهوباماليفعلىهناقبويهروأاظلماشتتوكاتيضروالمهغرظبمنتابعاصهأسابلىاحساتأنوص
قخاورمصسمفياللهجمعوازريهتبوةياكودزينايىدؤيئاولىالملوكثاذاذءتأ
ليهاالملكاطحسالتىاهـداسغيرداللىاةزيبارفقإلدواااوممارةهصهـانوحسالخالاتاسو
عرالشادكركولا

رىسابهاسىئاوماصالث3همجدتءرتقلمممتاقص

حمصاينادبطكطالهألهوالحالحبنبعضلىا4كأبصفىاشهاإلرحهراعتاكطوترأتبئلتفى
تاذصلىخيرارتوأطلتأيتهوالئتوعيثرربالدهيرتداسحعبتوذايافيهوكاللاسا
روءمأزهطمعامفهةضاوأتواماءوأعوأشذهمرحمةاسآشاكأومهـ4ارواالحالقسبهاللهصهما
أوررالتاالحزأحبهعلىكأالقد01دهورخامغفباوأمرءموأبعدهـاصبمزهموألطلمافا
روره3وورفاووةءاضاءوهىسنهفهاولعفا

ابدالواسفبعدهالدينسيفواورهثولباالديظيهأوفارالدينمولمابلغاالثيراكأقالفمعل
حلفلماجادايبغضءنوىقءليهرثديه3ومرذالأنفوفيافعلىوحكهباالمورواستبدادهجاا

نحطئنفرلهضاذاعاررقالينارفيللهارلديلؤراتوصتديااماتافالئاوةلراعلىخثرتءن
ماجبراولقلعةدحمراقهعضضبروقتهرهنصاغومدكهمىا
ضئلىاطغاعأالصأسثبماثثبطاكعفارقةادوبوخانةينوتثخلتعمتدغكل
ساصلهامعبهابمراظنميعينملكثمجميعهفالكةابورالىراوسااوقررامورهـحلبهاؤراريهلىفا4ةشا

كراال4بتواتجارءوداررصبصاالتارقماحدبنبهازرادينفأتافدسارجرسدةكانفانه



اروضتبن1881ب

شارلىاكرصارالهتاظارءيرهمالفرنجمقواطراثنورلحانظامبالئأكئرءسيرقىكو
بادصاكاالبراعاةدادبمبيرمنوكاشبهاعصانىاعيهاونصصملحمرهاوأظ

ابئلىاوسلهاصارقاطابرتاملءنملاللةخارةروابركطوأتايهاتدبينالومايالمرتعلىمجنونه
سفالنبروطاالىضةءندهاكماتحلبلدوعبرءةفأدالموصللىساراغالىزالكبرعادالىيناأتب

ورسمنسفطوقىلومافإءباوصلظادملو4ودجألحعننبنوىعلىالموصلوصارفترشرف

بالدابياصصاباكانالىايناالخطبصسعؤبنيناورصيرعزاقداصغعبداوكانكبيرةبدتلموصا
هذهافلهيقولكلاراصددعقاينؤراكلىااياليهررسوالفأرسلدهقنيوكيرهاوارانذربانوا

ظاولوقالألركلاوالىنجارفسارابوكان4رساكلىاينازرات3يلتةاليهاةلوالصبلطانابالد
بادشامعثاعلىررايموناملحلاصاءهـاخءاررءاصهلمةبئفالزرتفهتأضبعنىأرفقانابثااصا

االوحدىتروعابهارالغابئالغورواهلتماالسالدمنصفتلتدفكظهدأن
محليناصجبنهظعبأثصاخاعلىأشكاتأونلىالزآلموحهستواهمبالدفأكأذتالفرخلناساصعيأ
اواصزهـاذينورابابابهذرعولادعفسالىىلماظاوأرالةبألداالسالممنأهملتمامجفظكياما
يعلوفاالمراء4وكاردلهوءسءتهصنطمعهوعاىكجتىهبالموصلمنوىكلوكافتالمبيبهننم
فبعلىوتقرهـهاليهالبادفاتسلمفلنراسلىاسىعبدفالءلمالبلداليهنسليمعبدالىحعلىارفىبكل
فاقعندلمحإلالئامبلبمءنلبالمواثتجالىاالصبلالوالىابدفأجالهعابموناتواناالطلصلبواديهت

إالعلىالقاعدةتكلافاستأوالدبقىاأنولىوانكاالساصالتختاعادئمىأورالبالدالخذاتالم
اخبقلهوولىآلموملمحلىازىخيناكيفوأقرلفلتارسكىاالولىىدعائرجماذدخلهانالثاليهالموصوت
اوالدهيخارفاقلخلفهأماجيعموقنجهافرداراجعلوشيهينينسعدالهيقالعالعا

واطاقيناكسيفهاعلىلهتلموصااافالدخلفلبالخلفهمىةخائهطصحاكرالموكانواطالفريفه

4بئالمعالايختئلموصللنورىامعالجاطءياأمسالدءسساوسألهـلالمو15صالمكوس
بهااكاموالموصلاكأبنكالهضيلإمدالىوساشايوطكتنحوعاثرلبالموادامئهعاوضيروبسنةمالث

العدوابطاهيون3اعنادفىءطارصوتلمتكاظارةألمنكاظيرقايقدتةفنهال2دالأصرعترنراك
دوعااوكلامع4ابنأتغارىكتايفعرابئجزشحوالخابورالعساكروأتنحيبيناخطعثمادومالزما

ربظاهونحنيزراعافدأمماداصتااءاكئيراوكالهـامهطوأشهداامؤحفغيراحمهبداهـتصسواثامالى
خفىالرمقركغيفالياغعركقىاكآاانارألفزةكيرتوأالليكاوأهنتبكورتقدآلىوقالازمه

ستطومحنىىراتلومعتىنحدتهـاوتهىرهبةسدصدلةرصاعىؤشدىحرلدقيلعزادوانورالىا
منلفاوااتبهأخاطبجارحةتااعذصاذنافافوخذلىخطئهومحادشهلهىواكرارثهلببراواكتاكتر

هارمأهوئلربالرحةلىايسيرنىانوشيرعدبناصرالدبنوأصركأرفبئءوهالمنالسمايصلنى
ليفةثاعندعمنرغجهاارروصيوحمثنىثبهرانهجهخغافييرصدالفراتغرالبريهنهاعلىوست

نررركمررودبنبهنرفكلررياعاديهاابنختنهلىااالامرنجارفاخذهـاوووهلؤراريهتلىادفداا
حالقااوكانمخاصعلىلةدناكلولجد1فيموصمحعواتإررمدوةوعلاعزمعلىرحلغقال
ليلهوطاجمبااعي5ورأيناداافتههلمعباوسضتماظيخهالوا1وصتصلفاسىا4تاصصوهم

والنجديميناواليمارالالحدوالخيطوراءوصبرمناعرضاامأطوالوتارةرةلةديغطعوودقداصناقىكاق
وتيلناطائةوادطلئمرقابرصاانبالجالىالنرباالجانصعبرفاهىئختيارازابراخافاسوكنماا

تلويخناعلىهاصالمنالمولماءلىونرطكرغساثمومعتمحتىاليومفمهقبوأخناوبهالنابغالنا
آاغفعرفواالجانبوأنانأخذعليهفلىمأنانعبرإفيرمراكبرماخطرياافنوبهفاثعظمأهلهانلثئوبه

لعطااوبسطالحرقلرقعالتاحاوتعذرعليهمالنرقصنلسبلاعحنهموامحسورونمضهـردنءمورون



الرثين681اخبار

ومثلواخيهعلىاوالدادؤراويوانماالصضىلجسرومدارصطاوالممالحةلههالمصفىوتكلمااظاكثض
خاخلدالمستفىءغشعنيننأعيراوصلىاكاثشريفبسهوأأيهةعدقماغازياعلىلديايفتىسوأةيهبناد
ارءيرتمابةاءواانقصمنالمراتبهنرىرتوقيعاتبالمنايراهلاتذيوماوسعثتهبهاشاموألالمو
إبإالموالقدقنعناشحمزافنهاخاساهـرابمرأعلىمنتالقوأنثابئإضراثبواوسداحميعدباسهقاطوأص
وثربالمحلنهويقمىاررضىعبعدهىدالماوبتلمةألحقيتىارامومحقاإستاةالحاللهن
يدءلناواليئصللبهصكىةشاباشاطصوتقذءعليهوالاالجبحافىرتوكاابهضاواللهفىالا

سمهواحيافظيعهاةإلمةمظونفىصسرئقضنيعهسنةصوشوشتهةجهةكلوازالةأوقرلبت
3تهاعواخوفاسهـرهظالىاالموالمىألخذالعادتحرتكلطواطالقتاكيرعفىفرصةازصواصت

لحاعاارسوابايئاراراضيااللهبهالفيونلوالعياجارئىيتناصرطووصحففالبزورةايثةرا
اعدءوهسناهاوشةوقاهاخهحىكأسضل13أذعإلناجباوضيناهدتهوهذاحقلالعاالجالم
اهـغةأفدناتوفاثددفاهامحكض

بمثبئشخاشابيمالنغالنهينلكعىالسحرايعرفصاعلركاربانؤطدابثاللف
شئلهنوقيارارودوبهفاليملثرهظوادواءلقداسؤصورداءوصقيماعإلهنطبهت
اديخاوالكرآناباءذامعرفهنوصارمداذك3قراحتبفاذاجاء3فيهتجرأخفسهشولديهالصمصفوهبه

سنهصوا4ببرلتىصونوهممهنيكونوخافىاووررتاءينواالصاءوالملوكءوالمةاادوكانلهاثعب

صدونوتراءاساصوبلالموبثهماصامجضروسم4عإلاللهصلىللهاسورقيليامابهائقلبعوةد
ثتجهلوحضورفىيسقثيرهمحبيهصمى3دكأنرراوكانلمحغلااإثذلموسعليهللهاصلىللهارصولمدح
ومعؤذهمهالصااحارماشرحانهعنهالبلداشيعاهوواسعةحزبةالموزوكانتأصورمماع

4فتتىرات9عاتوالجاابحفيهمطجاءحاتةطاغاورذحبابتياعريىلؤرارءلىخاارافأارميعلىيتم
ارةواصتفتاةوصلقديباومدزساوكانفيهخطرتجلالمرصضياعىةضيعإلووقفالكثيرةأصا

يعالجااألؤبئزامدانيمودطلهأفمجيىحمدبنمامواابأسفىلثاالتودافاالويهتدافىعاالفضه
ديااخولهمنولبالموبةالنولحسةالىااربلحبكالزقالدكتاهدطسوحضالمامنشررابدلهوكت
دءمهالبعفىكبراءآلموادالىابالشتاكبوحةفى

رحلوالطرقخيرامةشداقصدهشلحادماهايمنع
وصلالىفيهماجمدىأصعمةمكاطاص

السبلقهقىاكارصبهاتوفصعرلى
لاسوىالححبفزساليرىحاطشهعلى
بالدكألخجمحلىصعلنابهاءلمناهاومذد

والسهلاملبالقولطمىأهلنلغااخبما
يسلىطنهاليتولىكننىااهواءلنت
العطلارسهظحيةنهطاجأمنوأنت

ماونحلهـلالموبصااعناةتصعهوقدحزانأئ3وارمااارةدعفأعأرطالىوعادلؤراديلط
ابنتهللموصابعاوزؤحبانففلحلبشذاددابنخالرجىخاءسئحلصووصلمجدلوالحابورءا

بهانرافولىأبءمرونشاثرفلئبئالىراوضاروالحابنصيبيملحغواالقعأوفؤصقاداقال
ستولىاقدكانلديزراأخمابنيهتدافتسلىالالموعارتطادذثابنفىقااوقالابهافيهاعو

دارهئيعهولهصهساتصنمباقياعلىصاتوقيل3يافانعراجكانعبدالهيغالرجللبلداوتولىاميعليه
أروشالةفقلكمىلهسوتنلىينلؤراكفبلغينلماذىوأفضنهغئعدهمينواكالعمبابوننبعار



اروفتين091تاب

صيفملكاورارصهتهاوهىوامتكالبلدةهذهالاقاقلوفالطنموينهوالنطالنصانبهنالموصلءفى
ألفكدادجكذااعبدئالىكعبررفاتثالبلفىكاضمؤوالداضعودىانائإصلهلوهادي

يدبرابلدولدكرلمسحوءبداكالىالمسايهودخحركءااهذوأالعفمودىأزيليناساطامعكاليتكأة
الاخلالبنمضاللدالمردتلىوالفيدختقياينأدزرالدفقالينلنوراكعطحابذلوالميرواكيه
نانء11لىالوتمراسيهأاينيىوبهتزراكببرلسزخرتاءربابالأدماررينزرالؤءطشالمهدابمى
وداغاشلهوكالأنسصابهعىبه3عفيالسورينوربيىليحرحوحالعرو3حاءبدافى4مابتاطنب

سيفعلىخلطءكباوربننرراابالةهفىوانت4قدصايئاسيفاطبرضالمافةغاذتؤنتدراح
رربمفالجةطاقةلىومابللدتفاحةاتعىلمتوزرعممكقدصالحتأنتلهوشاليدبىلون4شثصششواوريا
يةعلم4اتاتثوءواللهلطممرالمالفتإحكعاسورك4ءفدبىة7طاحالىلهلطؤةإءتفىانلدشلثاتإا

لهاليمعاتمنؤخخرراايهشاعنسمفأهـااسانتثالمىإيروأحىقسكاصحرىدلى

ارجاليدىيحامسومالعخلئما4االتفتديرفايديرخوقفاآلء4كقءادبىريافاكأطفىلخبراا
وعلىفقالمالىوعلىضالدمكعلىأصأنتففالدىحتهىاتعالبءواكأ3تءبئبلفااصتلىيبكل
رلىازربنسيفحيفحذضالدؤرالديئععروناببهأيلىاوكانضرفلثآوعلىففالصالىاوعلىفتالماالظ
آلىسوصرجروهاسصافادااسةلىونمهبنلىانورايزصةلمواعوهاءافيصالمحاتداتحافولمالاا

وقدخرجتفئعفيدتكحسىيىيوتناسائع4اضال4كرهراواكا4تاله2ضجازرينئمطذيؤرالى
لطببةقنةصونعأبئوناثاالبنطختهرتافبعلتىالةاذا4اواراداوحرصفى
حهانعاآإلس4الهناحهاءلىلعىاذاالىيدهففالمخةذدالثكأتثولاىالكرااكتله
وثايعفىيمانانهصبرىكالؤإورجمأانلىراإطأخاحآعلىدوااصرممآلالدذتمابلىفثاقرمهد

حمسالناسخدعلمنهالءفكالاالؤراريهافأجابايالرل4عاتذطنهبالحروح5تصوزثالىءيماستوص
التأصتالءرأةبئلى3حقالياصهبدلىواللمهااتوذدخرعدكحموحقولىوانخعةيدتك

لصالتداهاالفىجنتأالمالوهوعيهاوخيرفوزفنحةاتحهذهكتحافضالصئامىنقبلولىطعاى
حقالدلهوعلىضالنفسهعلىقدأصةمالحىااعلىبتوالهكركانحابءإالطفةمنهلميناشا

قاؤدأءةلطةاهذاءبركماليصادلهداأبنرمالمالهوعلىالزةماتدصاارىىلط4اوءدأ
سصهوخرحاص2وامشقراجمهء4نماذعلىلهلحلفلهماءلىفداتادلالموصبححانبدلمتمراوحولهلهوما
لىافدخلالجهظلهنيزلمؤأصراخلعةوحلىوكانبندؤراكفأكرمهيفئنكوضارريراافىتداثا

لمراليهاادبابهندخلجدايىرشدطزجاانالىالموصللىاخلزوالىاائطنبجااتملىبهاوادلالموت

جملدكالىجئتلهوهويقولةليراتوسلمعليهاللهلىالنىفراىكشكبراخيمأمورماوولىبورةةبهاء3اموأ
ركيابهملموالبتوااليومذكفىازرسمنامهمىهفئاسشااءآعدادرقتالابتبدوهـ3ضاماالباو
اللهموكرطخرتتهاسار
صئبف3ونررالدبناللتهقتفىابنفيو3قرااأبىيافتهدةاااالصامرتلخبراقوقحلبم

موكوكانأرءررارواللهفىءبأصك41اونماالخروسحريعالسبتيوملةوأنتتوبدوصللءايو
لىةساوهبامأةبوسةسكأشرفافنهلمألتتةوصقصوشصنةوساالعرانلتهباررفيقياا

الدباابضيفول4و01واالالملجلاابحردلهالهاواساابئخلطءسلونرالال
االخلأللجلاابانءزرححمالعباسكالمنحالتاص

هقلقواطمبميرارنقبهدالناناءالرعيهامعيرةسطااطسصرانوىتيإلالوطةالاعزماماوكان
بلغنىالنبراانجاقاللناسبامايةعادوالىوالةيثالهأهلاعلىرفداوكانممراقرإيتركولماعيسآصراا
بذلوحفيهيئبهمحاخفربعفىأ4حبىالفأطياتحاالىمفيمويملكاسبايسىنسانكاناعلىبضنها



ولتينك111رباأضى

الناسضزعىلفالبسهاخرمثلهاااهنالىصآالفاليخاروتحضعئرةاعطيئهاالهعشرةالغاليخارفقالكأ

إصسنةوذوتاكقخيمدينءيدارحدراشهدارجدهدوعارصآبابعيلاحماالنيوخاضتؤيامهاوئ
سنةوفىذالتؤحدتفذمطءرانلىيراصحدبنوأخرانكيسرافبنتؤلىءفبعيروأرتمانسنةوفىوأربعإلررىا

ثتالةواءرالحايالىواواانريىسودىاةسوالئاءهـاالنددىبراررعالحكبم3لوفانوأرتح
المستضىءخالخةمبثصيندارالحالتلدوجاءإرساالاءتاقيهالهالصوامجيىادتأبواتوئت

نظرصناهلوجمراىلثاواءلبالىوااءوداابفىداتوبذفعلىلترولايوموكبلةعبورديومفاتنفقوا
هدفطالمهنوءطاالمامخدفاعندنأخدالىاعزناألىورافادارستماءلحداالوا سس

الننئأبردوابنءماواؤاستعىءبااءاكسانقدأت
ابكةرزاااميزترولدواةثإلتشفيءباط

كةهشبهاحمهحدبؤسثشادمافوابغدلطنيئاالحصت

كآاارصانرفلهفالمالمارتيهاننأكأو
اضىةتصيدهنوله

اتعوحقلمعسهأسفادبسوىكاننىاالىزصعلىلهنى
تنففىلمبيتىنضءئصوالوانهاباتالغاصنقضتء

ىصااالصاماصوديامأااأوالمباناالميا
وضىاواوجههـاءاللعةاوالزرماسقيتراءهاتذوالبه

وا4بتلالحدقفاارقاورالى3ماالىقصم
اركأىوارواكأاقواالفصىلىالةابااءألئقارولرثلف

نىتمةماددطوكتينماولةدينثؤءيرااهصفا
الىزدتوأخرحياماتلىاادوصحرحيامامحاواذكاذركزشدتلىالىورااللهرحمهلؤرالدينووكلفال
خىبارسنةأتفىمضتبانبودوذراالرتلىانبرحاتسناهاحمادثدكراصخراملاوشلخمئبجسط

يراابىطدصكلحختينوسه
اونالفأعادبدارارفريللشعسحبسهـنرانطالثالنةهذدادصففةجماجرولفصص

إاللحيه4مدردارافزلمحرمامىصفافىاسعصتينصهتسةأولفيهفظرسةمالاورتطألح
كاوالحنركتالثاففاوذالضططوآعصطراكصهـرالحمطءافااسودشااااددرالديءصولىو

براطلهوزنمشاهالىاخغزأررفشم2وقألنلةءهـارارءحالغزاءوالىاضجحزثمالىجمادى

ؤلياحمررصفالثخخرلركاءحتبانبحاواءفالهاكأفيهادتلةنجروح
ناالاوبىالجاللىاحليلسالىاوحمانهبارلهامصهـفبادءتأدلخهـافئالعفحةظكأتاةو

اومألفىااسراروالدالصجماحةواسااذخرواصاالجعرمنزلصادالعئالقلعةاوذحدارجالطغوثاكص
ادادسراردقاعرةاكلتعلىبهموصارطعديملهبأخراالجالدوالجددلاباهغوحداحددوالعتبا
هكأاعدطعاويرتررليشماثانبصصيهنخشروالنالثايذدرالالىرالهاوسااالولىاادىلعشركأص2ا

مىصفاداوفىانبىواطوابراكالرهؤآسهابوأهساتاداهاباوءتمانهاسيامأافىراليمساةدؤاؤلوهى
واشىلىافبةررصوجعاهاالعزعازلتيناالحاكأوهرافيادتكلاسكأثيناكققثزىاانص
أخوولةاكخرةأغارشساالدىطبمكنمفاوئهاووؤغهاعلهألكالهامىوءهباكوحامتارو
دتؤفاآلضادىامىينصتلهواالثلافىانشرشهرراطمزكلعاالدتغلعرالنالصعيدعلىبااالعلط

انكراالنتاءالىديوانبايرللململاالكاصائلادسنوصلاءظبنيوصفأبوالمجاجقالموىاثماة
رديواتففى5الخريدةفىوقال4اوندءمءهدامذةبهامؤلهأكاناليهبريوملالغاضلاالجلوكان
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اضممرالفىكيراوعهاعاشيهبحايئراعلىحؤةولهاالئاالوكانمعهفاخرهإناظرممرءانسان
شعزوصالقبرسنهتعؤعقانالىمينهوامزورنم

ىيدعأرطالمغوعظةهرخسصألنزايأظ
كدمنتخاصررظةبهانلتذفهسياتوشا

حلنىالمرءبارشىالمىبه3اقفىلجزرىنيرااالبوتعدالمعربنللهنمرالفغابرادياوبهرضياءظت
ليكانمالةوخألوغافينكاقصنهحئقبمدينةنتهالبيسافالحمهاعلىبنيمرعبداحدثنىلمنظومقالا

ويعمباناالممسداصيرأستباتالماليخلوريواناوكانعبيدخضاطريائزهئفجمربةلافئ
صهحضااالدبعلمئامنناشولدوثنشألةاذاواويالدبابارمىيانأالعادةمنوكانالسخافيانهلساط

بئغرعسقالنفيافااكافؤنويىروافأرسلنىمالعوويرىربيدوبةدافنتعماتياتلمايوانلمحلىا
تفافىبهىيراساوكانماتاكأاانددلىامعيراكأباراحيحموهواحلخلظافظايامافىيةيارالممراكالى
قالغسهلرحببلىوماطلبىامناوعرتيهيدبينومئلتإللواناحفرتداللحاللاابنلهرحاليقاليامالا
ضاللحلسةاالعزيزوكاالقرآنمطااقعندكضىسوىسلهفثلتالتاالعنبةالكلقلفنأعللىىلكط

منتطرالجأششأحلانلكبعدتقأصثميدبهينازتوذ4الىشددتالزشهفىأميغالخهذاوفى
التهنيةاةهش4أاتفاميلىآحزغااأؤ
وساراكزهصهذمقدكانالفرةعاهاربورعفىيرالىصاليعنىكنانالىاشرحلسنةاهذئطىابنافىألء

حاررثبتضيوأيهأوسحاالقصررعلىبضوةإماءط2والدلفراةوشداخالوالخاريرطريقاد
كىلبويخهاطالعباسلبىة2اطاباهـفاتموشرحللىخيراعلىذأنوقحعمنمماءيليهال
تتةوقدظتاوكيروحمنوديزابلوأعابوشقطاء4ازدادعلىاهزوابالهلكاهاإعرطان41منأتولةال

دواظقوصمديخةلىابكلاوكانوزارتدنزطئللهارحمهياهامالحدغزاغزا4فومففملىفاكابعلى
سؤسهملمفضلللهامنممةدلعلبواوابسوذانجهلساابريألءنناادلعماايهااشارالتىادسلغزااهذ

االؤاليعرعشرمنساهاطيىاظيوملجباناصبئكةلورةيهيمعخاذوففلىواللهللهارفرانتبعواوا
والصءبلاشوالهممءلىهتواوءهـصلالسدبهورءالساكراراالنههـئصرشحوالهاالىهـثبإااو

قشلصجتمالبعاالهـايرلوماكناوكا4اطءالمخوراتهاإلىدأورارصقافىداورررجمهص
لنيرانافيهلقناواطربفهرمأخطلهاالىلعاظابارضااشقذفهاببئيزالدخيظمضببخاعاحمهوندبايررااحمن

حدجررةوالجعلناصلباباللباللتقداستهابراحوهىابراجهلىاخاوزالنواناوارمكمباكلارطناو

البوابغيرامىالحربقىتؤلىيوتوالياالبراجررعدنمارالنشابيامنالمنارلاليهروصحضاوبامفردة
4لميهتؤتيآءكاتجراة1وتثاورهاولالمهخةلىط4وشاصاوؤبلتمافباتةابابذاطايهااتذةو

تاجمهأبوعفرصريراصريعاخزكتعالهاداراشواذلمبهىوداالتقودآالهعناتلكفأوؤيسرتسيقه
ومحزمنكاناثعبضهئلحضلتؤانظارهبراجارمنأصثالهلىاوتواثتجارهأعلىارجالتؤمتوايعاسامعا
نقبظيىاسنقبلنايومواوالفرارىلنفاعليهجالاقولناروايفبالىابالعدمهاواتمفهلافهاعن
العساكرعفامنارلهتداوالنلمربلىزاواالمارقوتخليىثمتالرالبيلؤتيالمننيئولمديمشقلعه

وردتأمةابةنلماةالماشلدمآبامالرمقرالسراشوطايومتبلىيوماشبهوأاشلداكنزالتفيتوض
بربرلبناستبثسشنملرجنوداوياؤدصودوبلىونا4راتجلهررارسهظخزحسزحفقدلمائهاربأنخباالا

لاالظاحماقبهررقتالطراداالحيلتهوناوثخلفهومنيهيدونفاحطناسولقيناتةبسحوقضيننهبزح

انةفألعرضعلحربارجاللهامنالتىوصدمةموغاليومفخبللهاكافالتىحلتهتظرت2ادباال
السبوتوأررىاعقابهلىوالقنلاولوإلبطلمسيرالويواآلوالبقانجألللوافيلذبا4صدؤىورعباابهة
جلهالهآطثمراالثاممنلهئلولمورجليهـلىيرهووتافىحىتحصكابهفىلنىالارماحدواو

فندمبنا
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والويخرجيهارنىيرنردلهبرتزفوااليهبالركوبضايعرتهلتالىلمجةالحصارفقاصبضا
قهضينصتويتفىمنىصدكدناوجعلنابالدءاصامورنادراءظفيقحراكهواستذابتكاكستافيخر

ابهاوأطالمنصورهبدماكزماواجهناغرةوصتقزبينللهامنعدتهورناوصباهـوواءظقىكهفىالمغفبينمحانهس
اويويةقلهىءطاهثهأملطانالموالحواثبمرعهاالمجموصهاهماعلمعلىوهىصورهنفىأ
ووردفاهاعدالمواافصرصالحخهرانجزفيهاصناثمواعدصهاصنيايللهااالخئاوأفوداهيهجرإلثركمهيناك

وفخيرئدهاأفالبهبدالينافألتتهمهااكأهحاكاهىذووطثناهاوانبخناهاهنعذقجوالمواردابايمن
آلثقالوحؤوالجتتأصركوخانهماكاةمؤوخيولجتضطمدالتىبألاصخزبمواشبينخن

قكالمنصيناوأسارىاالجنارواصجتمهاصرتمالكضتوميرةكثرتعساكزالوفزضقتءنوزوامل
لىاينأوريهماكرنجلةاوأسارىوءطةالرثرسافأمالجيدادوةدايمسؤمنللهابلطفوأنقذوالقدالقيدوا
الحاليوقىوتيموقداقطرمامنهامابهيماوبموتذهبثهمدمافرمنتعهالفضىفاءلةاانبرعهماعنا
أوتخاهـاالطلىاليهنجاشلهمقىىلةوينتغلعنهاهعاولهيخقلانلهدموبالبهاوتثخغلتثنابالنارانامى
كةصسارإلسلموهوعظةثرللذصىلححاعبرةطبقيتليهخهاظسصاسوحمرايه2عروثهاخاحملى

ضاملىحزالناهـا4يخروحدامواادصءلىلجمبنراللهارزلهتداثلىاالسبتيومابقيةعدفرغلل
ويقرؤيغزراستتاربغراؤتعيرهنةسواالبناعليهذ4كدجربااوختلهفدزانهفاذائمياالنتغام

طورالمستأعلىلغايةاقدباخللهونمرا4لمضاخداثعلمحمبنحرواالاشهرربعالحدثااواصنايوم
مشقزالىورطنارواحتةفيرارطاكهواذلؤقرعقرهلعدترقدغزهـوالهسغيرعيناوكبيرءشالسالمةوا
صتغبالواوتشريغهعليهللهاتاعلووالىناقبسلورظلمأللنهرااعيرصلحادىاينالتااشافأيومصل

اوصادوتجلتاطريقاءاومجثبهوزالتوجلتالنمبدءتهصاعظبهوبفشرادعائهركابعومشاةهتنابمقبول
ينأولهاارصالححالؤتئضيدرمىظتهاتتجودفافىافئللمالتىنعامهاحما

مهايقعولرقارجلواوتفؤاثناراك

ويثثقواانيرقوا4تتفلتبهاصاعانايوبفيلعل
مطرقصحزيانلشركارفوطارازةلمثركينارعقرالغزوا

قويغاجزصضهااالءفنبارءنقالنعموزارواصصلى

تطرقليمىعهاوكثمنطرائئمؤبافىاساكاءسطوكانتءل
فقوامخكيفاوتألىتألؤاءعاةلاالمنكوماصهم

وخنلغاسورعليهلرهبوانىامالحربامنصورةجلبت

رقافيةلانييفطجمزعاصلهبهاطصابتواض
ازموفقخصفأبثمراةالخلباإرةزأجرالجهادالىتاضة

شوقااليكبهامنهطلىوعةالمقذسالبيتتو

قتثمتىحينىافدلمصعلىيبظهأيخليمكملغاصئثق
ومطزقواالرأئدفربباهنحوسلمهذاوخزوك

غلقاماكمنبابدهفافاءلللهواهانلببتهوا
جمرهنيااالولىةافىلخطبامةباقاللهايهنرحمهاكإصالحخهافاسفتوخاوستينسبعصهرخلتغ
رباصوراعاضديومالعاتوئمصرولفاهمزترانقطحيهرتثمابالهمخطالئانيةلجعهاوفىالعباسلبنى
خطبىاكانومبعىبمسيأفئنتيناأخبارصتأيفائدلوالعصروبراهىألهاامرباتهاصاولةاكتائانعفتو

فايئىالىابنأيضاوبهرفالبعلبكللمضاابنأبىينابنلمحسىادبنحاللهاوالهوأدوعبدلعباسرلبنى
انقهلسببان3يماالبناقالكرهيأقدسادإةزيرودالهكابفىفللفااىةالقارايهوقدأ4صؤتار

ل03
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مىببقبهاولملمجفةوهوافدلعااأميوضفلهلفمنلخااممروزالفههقدتنبتلماايرببئينيوسفداعالح
يهالعباالخطبةةواظضديهالطتجطعاءضبههميعودينلزراكالملدالعادلاليهلتبأحدالعسكرالممرت

وبندونايصغفلينلعلىالىانحالمبلمملىابةاالبمنمتفأممرواوثوبأهلمنبالحوفاكيعتذرصالحن
قطععلىقدعزمبناكالحنوبمالعاضدهىعقانواقفيهلهمحةارإماالهبذإهـءيلزاليهوارلقولهالى

منوهنهعصهاشارواةعدلمااعلىشاقدممهمسيةئعباااللحظبةاالبتداابهمفيمونالميراستمئمافالهلحطبةا
يخاوتلرالعالمالمبايعرفاجممىنساقممرالىاخلتطوكانينوراكاصليهتصاااالللكنهانهالافكضاف

الخطياالمنبرحبلمعدلمحرمامنجمهناولبهاظاتدىاناامالالجماماشفيهيراظارأكساهمبالموصلص

بغطعلقاهربممروالحطباءاياأمرعالحلنانجةالجعهاكاقلماةعليهأحدفلىأيبمامراقهالستضىءعاود
يارافىاكسلىابذالقبوصتاعترانفيلحطبتولمثذشلوافللهاتضىءبامسبلىةررنيامةقادواالعافةفىت

نغضىانيبنىفدتونومخهعلمانوااالبد4اوأأهههيحنمفشتدحياالعاضدحدركانالمصرية
يرللعزاءوامتولىءلىاكصالحلىولماتوفثاليعمشرراءولمعايومفتوئاجلهصبقعتفالتىيأماالهذهعليه
ارجعلىكاشبافدولحفظهوخمىورقوشةدئاهاءلعاحداوهنالفيهتبقدسوكانفيهماجمغوعلىصف

وعومتهاوالدهوجلظهموحلىمنغرنمالىلعافدالاولعليهتلداصالحتسايئفبهضظماالعاضد
بعضاعتئالماءفاوالعبيداصمىبالفكان3وأممجفظهمنمعندهـجعلالقعروفىااليوانفىوانجا

خبوتعايامالممرايضيرودطالكهوليالينمنانندفوسهاللقمرمىأاخلىوالبضاالحوالبحضىاووهب
عمتوفىنالليهاجمضفناتخديعهانفظىديناحالحيستدممافدأرسلعااعقضتدعياولمافياهوراك

وهووستاثةوعشريئمأنشةبهتجحتاوقدلعاضايلفتوحميرأبوااد6برفأتتظعنهشلفهعلىتدمصدت
آجاعةوالددوهـانايعنىةءواسوالمحيناكإلحعتداس4مسئهـأباصانجمصلأبضيدبقلعةمحبرس

طبفبقطعشالهاعلىنافصفبلغىرياعالحندمواماللهانارحمهحزاناوااكرالتزمبنافاوصاهرفاصغا
زاءواغربالسلطارطوجلساالفالجموتانالىطعتهامااسصقاهذامنبمرتانهرءلتوقاليضيوهو

مزوكاندفانهخزائنهمربمافيعىلةاتسلمغبرهلىالهوريعواكهاهيلجمافىالغايةبلغوءلوالحزنائ
واستنابههازوجعلسبالةءقوشقراكتاكابم3وعمرءعزلاشهوزمامصرفوئلالحالفةؤكىفتىفا

صفوهمنرععلىلكبعدكهـلةالهـألوالوسعضهكلرأثالاوالضجلقحرشئالىاخلفادقامهوانفسهعقام
صضمعخارجواوالدمىلهاهـعلىتاطالانالسادوأحىقدالمطتوهـوعدعوااتذثلعافدإطلتافالنوئ

اتأرالمتوحاضرقظتراالروادقواتدواواتكصالبرصحلهموقررمابممزداالةبرسءلىحهعمرا
ولةغداكنكلرايباثماطمئهمععةكانواار3بيرةدىوهرةبالط4لىاسوبهلمالحارافىاربرجوانقالجعلهم

هـءزكممصكلجمارظتراس4بءاطواقراؤوشظةفىايروالىوادالقالامدواءنمالممنهاجةالال
جمكلنلمانألتزحمليهمحزواايواصرفىالةمئرمحزخهممعومتمنالياقيئوجعرهاؤليلىفىحزبعين
عدإهموقدنقصرواايظمحسورونمحصوروناالنالىوواشاءلثاليقخملؤيخالفحدعنهموانام

صاشفوجدأكزهندثاواربفوالطوالعدلدةوالعدبيدلهوالجوارىامضرمىهنعرمقكملدهموقلمى
اوزنوابطلاواحلىجودوصاطقصررهواكلقرورلىوات2فرخهقفومهقجاتالباوجمعفاطلقهق
هـوزواررفىاسأئهاطواممادصوطنىامءاوأصلواللهعممارأخدكلودلمعدوالموزوناالعدعن
اثمبالغاليةالعاقيقوتهواآياؤالمجهوائدالفرائدوالعرائىصىومحالمالبىونفاشىالجواهر

والزوجاتالمغربوالمنسوجاتالصيغيهواقاتوايهواالوادالفهيدالتوالمموءاتبريهاوالمموغات

والمشدو8والمحآللوالممضودلمنظوماوالنقؤواقاغوالعقودواليتاثموالياغلهالنضاتوالمجهبيهاك
طوالبسعواوالعبنىصبرواكواؤيررارربيررالعبرارشىلىاخوتءاطوالدروابوتاوتءالمنه

يعاليوأطلقالعطاءاواصرفالناءعنهاوكأتالفناءفوفعفيهاشقماوالجمدايعداحصاومادفرشوا
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وءمموليومصوخوحمولهنقولصلىوغالرخيصالواءوبالقوبولبهشقوعتحدثئصذكبعد

ديواننهـونقاتاصادرينوااواردجمأيناذالىلمردباياالياراتةوتتخينعثسمدةطيخمببحخمراوا
عتوراءعاث4افىوماباالميموسصالهفىسندالذىكاصالىوتيرتاوصلواقال4فياالهـ
طغدةفذكرفىاالياتذههـالمؤءخينءلتسأهبالتهالتضبمابةبعدالحطمينوسه

صسذطآلبدءإءحأذهاندكأألذءاصاتوق
صورتهـادطيوسةداوءكنىانةصفرءوخهاوء

رمااتياانركمىباحوقداخواتارةبطمأتوا

51يئدادءاوءقتطبغامكالصالحلوصاريرء
كااصلاباطقأوااسبشعاربزامعناالماء
51منتاالشراكرعاءوءسامنتصيدوالاداءوبات

ىوغيابةسءءداللىظفاللالصأهـلوظ

لماالبرطتتاضاءلمالمظالجاهلىنتوازت
دمادكانءنمقابناءاهممىءتضاوعادبا

اهتضرطمادتكراديهتءوادتاضطالتىاورلةراءضات
وابقسمالططاالفزلغروالبمالمءسادفشءتإه

لدمارسيههارحفليةفرصادىهـ41أوئمرتتوا
ضتسططغااوذكاحااهـاصامنتماالحمداءعادسم

سءالاثكتءىبعاهياخربهاالقصورورأهلف

رءطوانفذالاتونها3طسالىكاونبهازءج
ضىخاطااأببنيهتادسثبصط01لىادهـدبئزسوالىادكتالحالساطانعنطفاوءنكا

وحمجوحهـددالسوادتوسخوعدصالجةاءلمصوعءثةوداينقزودصاءدءذههادماطكتصنينالى
ادنالمرديلاليارتوماارشاوءرخوأليتلؤاروقد2عمهـحغادالةبوسوعوتمةاالاديخادا

ارواعليبلمالخالفاهلجمرحهااارالؤةواطأالادنألدماداوااريىففامارحرماحرااإلروالئه
دوفمنافدهاذواءاتمثناخذكههطثاضاللاحثلهزوا4جامتواثلبدء4وااناوءالسءا

آناركذوابالنارنجلتتجحاوكانمةالىأمصرذواءاشصليهمصأمرا2مطوياءةااعداءاللهوحمواءاوليا

مدايرهـحؤمخنقكلخذمواممرقكلؤواوحضفصيرم3نزاالمرؤسموفباالظقألمارتوالحتوف
ردكاوبلثروتمتكاتحال3وشرلداابهسةاعايهمقت2نابرهموازفهمترشكابرهمبهماوءظر
منانيطرالصلمجااححاءصورغيهميرايمهعناسايلرالائمبصربملفارامءدهـاهسكافايىولد
ريمانتقرالىفافالفواالسالفاالتازعفباضىوؤولةبدوقامعقدخالفلىو4دعقدخالذث

فهالئمرتاتيصالقنهيةؤالشحوانهصكافبوقيهـح3وال4ءوقدمواذضحماوبباخحيقاررماومانصح
هغزوصلءنغزوتهوتوصهـلدءشهأىامادءوفوقامهاالطلالجاداتوامدادالتةالمهلوقتوا
فثالىتماللدرلهوفوائدهدؤودءوائدهتذالثذجمكل4واهـابالضآليهلوتر4ترصاابآبدوفهوش
بهاطستالنيبىطبهاابواصنيرتاليوقدأفهابأصاماوالمناركلرغ4وجردسيةطلنصهـ4و

ىواصروهطءالخلىخطيبتهطريئفيتئروصساتهةلضالاليصهواضهضبهاظبهوابقةاواووءداءماله

السوادعإلدتهابهعىاالعظادواادسطباةخةواسمنيامالعصباوقامادسلمعوددرجةتارها
عقبهقصفاللمدسوبهعةفضلرجاءاإطوىبما4لييعؤانهامالمعظالا

لى01للهارحمهنلساشاذريةنبكلحفى5يدفسالرللىيرا4الظدبنحلدينمجدانااول
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شهدفاصاويهذاثمعادحهمرمايلىاعوآامنهليك
مرحددصطاالعزئنصؤمونرالنوحبنمرياهم

توددعنالإركمنرالهمفدابأصهمافررواكلبذوعم
اصوالثركعنليلفىوتيكانرألمقدسيتالاليوؤوا

ثشلدفرالوفاتلبلىابهامنواوالججاعهلواسبلوهم
بدجميدعينفاصكرصخوضونمجرابلفرسانهوقدركبت

عدكالغالقرأىبعزملهدادعوةلمامما2هيرجعرا
ومنلدطرلفحقمناعادوبادىالحالفةابهنشميدرمم

دبالرسولؤضمنوط8اقلرالمنابرلدوهمشرفوا
المئيد8والعاللىجمرالعوافواةواموهبواعزالهاالناوهم
اصيدفاكأاداللهجمرعىقفتحطبىكميومظباهمعنلفممى

كيرمسندياميمأعنكاناذالندوالباسوالعدلاحديثوضف
بمصرللعباصيينإلخطبةتاطفىالدينصمالحعلىلحاحهواينالدؤرانبهمناذكرمخدقدالحلىطىابابنلقال
نجهاولماولىفألتئيهتلؤراكلىاددالخلياطكتباذلالبأيوبجمتألىاالصيرنجم5ابااليهأنغذوانه

كمانهالىااالصبهفضىراطلبئديناالحعلىينرراكواع4فربنرنبةمابضاعلىأقبللمستا
فيمبانعتذرافانلىفعلعلىاديناكالميرنجماولماقدمذئاقئوللةكزاوابسببهوشغعايهياكصالح

مصرمىفطبالديهبيرقشهنىقةحماعلهمالممريينوانلئيروناواعدوامضفربةؤوألضقربعدقلملهحواا

النامرلملىاسلطانلاغافاطوالهاالفسدتوارجالمدبؤخذعلىاانمىرامذاوانونجرهملسودانا
لعاضدوقبضااطاحقطعغدورهمئاداجوقىكارأخهوظامريبنااميويمبالرس2ابادودان
معافدصرمنبالدلهوخلتالحادموبرفيهاخزقوشبورزرصالفعلىسترلى1البالدىدكانماجيع

امورهرأىفاآالييساالنةوامذهبمشمهعلىعواةلحيراءلىاناالشوأبطلشرعومنابذغ
بالزوليابرنجماال5وااسيط6دعلىعولواطحاسالهلخطبةلبنىاحيشدفىشرعظإلنؤاواءتيعواءر

بماهويأميابابيحفرالخماين01ميلسكقوااجمعةاولفىوذكارطهاءدوواميابهاسجماعةعفاابلىا
ئاربماوعدوراهـآت5فادحةربماشاوخوستقهارااكيؤلىاصيالاوحلىسفألظالناسلاالكالواكأتاؤ

تجهبالصؤشالمقيمذاهـبهرتانلهوقالبءشاطظابارواعادينجمملاراذالءذراهوةيمون
لذكرلمضدزكرالطالىووعلبظاصعدالمنبروخاءالعباسىبقالأخطظىفقالكعضة

هءالنعوتهاصتفئااممضالطءلتنق4ضللالناصروقيايااوالسلطاندينادعاألرثمه4احدالكت
جارىوااللقابءلىمرهـاالففىفعلىمامجبآلتهأثانفعلايةاشاالجعةوفىالجعةتليشئنلىالتقررمى

طبفيلملهقحلبلمنقالرطبةامناسعهظعشفعلمابهاتصلفدلماالطانوقيلقالظفمثلالعاثة
علبافيواصتولىالهيليةاكمةالفيماتانهكأوا6ىلر2نطشىاالضةافقالالحدصى

ياماكأةتعالفافامظفعزوارهدااالليدتوفامهنماخطبنهمتاقنهاسمعافهوفيلهاتحتىلهمواالف
افيهذهفىيموتانهرعالقالاصهـالشابالمتهلافاذأتهيممضةسنبم4خاصةامتصانهوقيلصات

لملحطبهاسمهاقىضونماانجوعمصلطانللقالفلفاااهاءلناانكللحطبةمناسمهابرحكصصناما
رزيرقالابيزابنؤسيرةالمارستافابنوحكلقالعاشوراءيومموتهوكانقسهالعاندثملاناسارالىجمت
أنثةطوكأشوصحمنةالفاسيغدآهـمىاتافراىانلمعريينااصفىجرىجميسامىان

قىكاواشفهنسيمنىأديبموولنجاطاودسلحية4وعبألماهتالشمفماوا6ضالؤرمىاحدهاابنخر
عيصلموأمواتلحانباسئنيةجماصواتنهحمعاوكاانمى3عبرجلاوكانرمقالافاوظاالحمرصحما
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اسنقبلالرجلوىنبامامههآلانناصسقبللقداراماهذافتهاضالحفيمنبعفىعمألنهوعهمثلهاظ
برادتاكببغدرزبرافابيرةايمااهذلجغولارسقيقظياوابرأقةاماطرانعواقهدرهوتبلى

حتىعندهذااءوقوئالسؤةاانلملعباسالبنىعوةاكجمونيعتبدلجمرىاكاالهامبأنلمناما
لدعلىحهالعباسالبنىالحطبةكونيظفرجممروتبأنهةمىمرئاترللىارينأمدادخليخاحيندؤراككاتص
بطوكانقىكانعدبنررسينبئاالففائلأبىالمعالىشةيدغاذامهـاشعالارنانقهذلكوقيلت

هفصالحىللهادينبماسيفربطفيالناماملىاياينطهنثةصهبيرتآلهاحينابئ
المثففهـئلمحهااتقاصرعبهمهدىالطاهامبهابتضر

رشتلفيمتاالرامنبعؤالوغربهاالبالدقصلىابعثت
يرحفراركرعاسشاالوناطر8ظلصيفوالصيفاعقامقات

تكيرعفعداسظتضلىلاهاللالروحارقدتطاجيشاس
قىجفاضارقابرفيهاوكادتاخاربعنوةاىأفبهطالكت
تولركاهباحومى4ليكاتبهخاشتاةوالىيايهنك

الحتىتقذفئهمافاسانئركالوحهاءشصراوقممالاخذقبه
ويأنفمفيت4وافئاافيهجةالمنابرعصطمغتدفوتد

دشضارمكريربالمأكربدوشركفطيرهاشص
ؤصرفالبالدصعكلتيه5اماشاباصمجمداللهقها
لتشؤفئهعلماالىوكانتممرهليوسفالهتدكروانوال
يوصفضىراعصبةمنوخلصهايوسفحمعراقبضةمنحماتمل

قتهبالمستضاالئاديوشووسم4عإلللهاصلىلنبىاالصديقلوشااالقىفيوسهديرطىأببنمجيىقال
البتابعدهذفالأالشاهالفالسبيلعلىلهيومثنرفاليفةاط

يخلفاالرفىئارحىعنضلىوعفهءطخلقاوخلةفئابهته
بنىتغييرالحطبهبلةاتلمستاالنبنأيوبيوففيكالحصرالناالماثاباسمالبيتئلفالاوجمرى
انكاعبلىاصببالمناماهذاوكانالمذ3سةميرةالثلمارستافالرابنوذقلتالقغاقالمجيبمىذاوهـالحياس

ضاوروزيرصاحبنربه7لتاءذئايهاوأتغقاحروالبثقتىنبنهءلىربئيهأبنوراكبيرههوزيرابنا
ستطلعسظهبيرهابنبهكانكاتهممانضسترئكانطذزكينؤراكلىاوولهارباعبهقدلقمرا
قالسبقكايهأاكأسدليهاافسيراوأوفشرحوطييتلمعراعلىخولياكبهايمشلاالسبابوراشا

قدرونءلىوصارواالتموأذرهـموهمولالءكالعيايهالىعالسنههل3خالضداتالحابةخطولماخطعت
لىاممرعنهاكرأهللىأوبذالثالذقيامتوعضبثيااخذمعرإلاالنئاكمىأحدهـوذاوامدورهـرسلظا

ندبينرراكلىاخبربكدمارولماوصابهخطاروتحقثالالىابهادكاتكنبتكبئالناسالبالدوفح
يمزبهامدينةقرآجمكلإضمارةضهمعهكتبرونأبىبنسلمطالىلمهاأبادينابشدابغدلىاللبتمارة

ررامنهاجهكوأوضحعأيديخازالجهاللهءلىافع5عأتالباالالداليجعالىجهالمذاصدرناافيقولهـ
ومصركاعريةوااليهصرواالعاراوالبالدراالقطارلمالتمجيعبابلهاالهاديةعوةاكحاتاساكدناط

قومىوالىالبعيدعرتاالىتواتهوالحاخزباديةقاصيهوعهاوارافوساشاالطالخاهرة

لىههومابرحتدفيمىهضتلىاالزضةاعلىهـلهتنكلووأهـاهذرفااشرفومذالممعيدبأقمىرواسوان
أراتاتجفاالزلاقدارئواالبيعاضبهلهاديةاالدحوةاقاتكنافىعزاموقوفهاحهافتاوعلىممرممروت

الحغبعليهاتوطالماميوقدرناعليهاوقدجمزواعنهااسالملوكيأسابهابعدظفزحتىيهضععدناقاهؤوص
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بغهساالمثياطينصزبكللوةالمبطلينعوةبدعنوةسنةنينوثمايرتساكريامراماالالاوكاوآبضلىلخراا

اائأشيلراضةستبثاونظرةجملكمااطهصننمرةالىصتقرةالمحالاالمىالمحلهقفرةفاللاللهاف

ضدالفرنجوسبببرلعلهابالعالجااباالنفعاللهاعلىأعداكاحىباءعدايكفل4ابتلى
تمااللهظكفهماضدبراروعهوكعهوالصفرانغداواالءعبااالسقهصعافى5االحموموتو
الىوتقذهناركاالةامامةمنااللحالوارفضازالةفهاوقدرناعلىماحنانؤمهقاالرائاوحمى1لموالي

ويوردثهناالعباسيةالهاديةعوةاكبقبمورادهادلنامىمابابورقضخولسعادبابيستةحانامتنياهس
اببنبناكوساهـسهابعالاتوهوملغرمقامنهخحرتاطوبلوهوكابالمهفابهااللحاداةودطدعياا

لحطرايملعظلمنشوراهذفيهاوقرارمداةليبلئاراهذخلهاالدامدينهبتركثخداثولمجهةالىععرون
رروهلجليلكنهمعظرورودهطبنددابئخأهلوبم4تتلةلىالباابغدادلحرجلىاكأوصلواألبهر

كاسيأفيناوصالحدؤرالدينالىبماتاللمنرلتوأروبهرامناوحبىبهاانيراالنعامدوشتءليه
ؤجميعوهـجعاالمينالقوىلهءلويعليئدؤراكهـجءداعيالفيالديهتصالحنصاحماااثوذكره

محبهامورهاوذليلبهلحطوصتيزبتغيراستنةشؤالىفىراديلؤئهنصوقدصلمتبنارايهالىمصالحه
اماجلةبئقتونطهيرءموحالكهصكلوعمتبوحءقولههأهيانوأبضارقيهالقضيهءفرم5هذوافراع

بهذهعحرونأببنبناكئرشوفابنلمطهراالىالمعاأبالديناشهابرينفسيرؤراواموالهطنواصالسنا
صةارمأبفرالسالمبالدافاسائىنقراهةبثارنجبانئماءقواعياالشاصهامىلهلقذمعةشاوالرساؤ
تجرأولهالخؤبهاعلىلةثحمدةفمتونفايكابينإكرنغلسالماةمدتالعاماشالوينمحضللديوان

العحراصامالمصافالئبالستضىءبمحرءبناقدخط

لقمرباىلذراألةواداصالهدتلاالانمشذوف

والعاضدقمدتبالعفدالحريدةكابادفاحالاارثررئيسبنينبغداثحثفداكلعفدوزأرادبا

مالغصتهكتلحليمةزيراووضرةنسهلمجاا
خمروجوهستبئرتفااسالبفياشعاربألناو

مرجروتسادلوهوثبؤارعوسبمحآاكوقىكا

مرهارثقفىاشثالببالخطبرالدبنوتباهتء
حصرعدوقكىكلواالنمنضاعتوديخا
الئرممونلحىاومحوطركىاإتئاديافاكتدك

الغمايماليندوناكدلالعاالملثعزاغستارتوا

صؤنحاتاصنوهبرصقوامصاهـاالصةابنو
روشزمنتبينقبلؤاهمروصهلىألحتىاحمرف
خيرهةألوقةوراقز41احسبككألداارتل

البماعباففتهاخعنالبراارويرنبهوفح
اككرسنولئناابروطففبرواوالحدصلناباو

رابيابالمنالرزقادى15راحهودلصاأعالهناونششال

لزيدوعركينهمةضوقاااثتحألوام

عهرايخضىانحطة5هـاهـبالةاالمامهدىواف

ارمروفافىللبمعنواواليطضاصفىهلىانهظ
بمهراالالحسناءتحلزطاالصكقاالمامهايقام
الطيرلأهلحنوالطاسهالهفيةدىءسااخلفاه
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لعلهراقوىظاهرشةنرمعتقيماليرظابه
مرارفصمهكالغكاالجخىكنلدالنبرص
الصبردعفىلمرابلوخوادميصلصبابلغنافد
شىفهرلخماصاللماحضلرامؤىليى

توربرشاهـوقلشارتأثعصفعصاحببخوفذالم
اروثصيومبقومحتىاسابىفيثبملتمرالهدىمد

ضانرفاضهررسابعالمجةحمبومالءالتطالحضبةإناءبرلظطوملتمىالعمادفاديراتل
جمااظلىشمهلهويخألطيراقهأصاصثئاالمامالوالنكعةداصنعنركلخهررايومامرةسرو
البرتلفطالقعيلتهاحذفدصهـرالىابهاتصشرتوالعافىدسئىمىمجسراتلثومخىضلتا

لهمةءاروىتفوشذالحدماكأبراوسوثحندلينبناحاكعلبئارةاذبجوافلحالراامردووصل
فىوحمؤلاليهمثلهالريخاباردؤرارمفأعفاعضدافىييناكبعدعزلكالارالعزبزةاكاستاذيئوتولىقويهل

باعبتهعاللورالدبهأكالمشئاألنرلفوجاهباثعنوفاالءلنجحفاوعلرسرلوهوبهرممءلميهاااالهىذأ
سمجضصرمواءلىارسولسنجرصيوبموعيلميلابولواثهالشبلوطوفالموشيهوحللهالعراقيهلسؤاه

ت7زميعزةاندبرفلما4ارملوماملعيامحضسوارجمألؤرافطلدكرالعماضداالونأديرصبظ
زافانبايررلهلوفىاضامفىمحنددوكانظلةيصرائايالموفقمىكلتخارلهلطيقر3هأالناولهنده

علىوراةةوأالعلىاصهاهكأالبهىظااليالىالتالوئوأرشداردعليهأيعراوجمتأررارجمئياهاريته
وقغلداالقيفرولبىتاالباالدرالتأفالاجتإلاخلسغواصتىوحىجمتلؤرالىجمبظغا3

نورارسنوعمئورواللوا4لحلهابهامحليمسلوموطالفلتخلا5بصىوطركاالسيفينعتقد
امالىلتاليفينهعىتقليدهعىتوسأامجنورومحإلتهضواربهاميكوأحداكءيغاننإب

رعامعثرشهالىخصرغنالميطصنتىائسىحتىشصاهرممتلىاضجلبحبنانميمرءم

محالكوقلمبركأزنربروالاالمظعلبيفاوالممدرنحبرسيدالموردجميداراجليللمنظراحيل
فتنيكلىفااللهلجاووكاشارائعاراخافالظتمئريفامااكينالحلدوجملواحمراالبهـاكيارهيألفكرته

بهإلصابهصنعندءمابئيرايويهظىبمعرلصاليهصتهيرتشريعهفلهرلوابناجمزوأنشلالى
وهىمنرجبهينوالعشرلحادىابهافوطافمبمهاهـكةاافادحادةصهـمىن3وولبممهااليهالحلعةيلتنما

رضؤاعالممعارسلعلتنتوصلصإحالدتالءنحاعبتياكأبعدإلرالممريهاكدخلتيهعاساهبةل
عروالجرااأااسعرفىإلءازريىالىرلشاحرلهذيرااقىجماط4ثءباواودإلتيرا
بةمنامزءلطلنلىافغوياثىبنأباقالىووهبوأعطواولىفبمممافكلىلحدوالطاواةشاوالحطباإ

رساالنلمالكبيرأمىامنيرجدفيوكيرنعهوسالحنرشونتهـثاليخهاجيثعمؤعلىبعبىص
ويخاموخيالوفرشبرالشجلياذضهاتحدبهرهامناقذقىاالمراتفىنجلفراهعطالافنعمحي
اراالبهمجممصتدحمتركاتةلممشحوتعحتراحدمبرؤمطو4فيمفيزصوجدمايىهرومنوجؤ

درصياضيبوهرعأبهىصهجاثيخهوجدنعلجرالمااسحظيموونجدنيهابرقيطجولنيتءجدف
انلسداظعفرفلخعنالثالسلعنلنطفرمالصانعخغهافأدألحاليقطعهواضرصاتلحلخاناتان
فانفذاالبرقيماواخربءعبقالفهيدرحاحوفكسرلرادةلماىلهاوححمافهواواماطبلناثهعلى

ثثلىبرحمالكعرصهخارجفىافدواوالدمدهوضعالسلطاركألملاحتاطلوابغدالىاللطانا
لىاخكاليرجاللنحاهواايننرفيدلخااقوشروااهمجعألصوتررفهايمعيهمألمعردا
طنءغصبماففأطحدظىضووالطيدوالعدحذد2العبالجواهـىثفصرمنمنتحرصقواسفيمراا

كثيرااثشهرتواالصابنحمىااالهيلىنأرادمبتهونرتبوبماععألمتق
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فأةاموكأيقلدررئكلالثذبعدالبيعواطلقدرمياؤمفيبقوتلياوالخمشاطعوليتيماتاهوعلىوص
بالدحئلميمىنهيئ4اجماثمنفتوكادكاضبانةخزاباعواجمالتانوليقاسنيزسقحئسمذعصلبيحباا
تسهونوعثروماتيحانصهأللفكانهائبهاطومنلقمرفاالتىبالقاهرةاراالىمناحمبأعظمالسألا

وصشثئكئيربةالمفدطالحطيخهامنوكانكابأفالنى1عكاشامختوىضهاايقالولطبرىاستاهـخ
رجاقطعلهصعصناباشصيهاواءتبرهادخلنهاصحبماؤكضففث5نمكببرقدرطلفاتاللفاضى

لىاإلقيافىهـالتىالةةبالقفااثزىتبل1منعراسطالتفىالخغهناكنتبربههضفىاهور
االصرممنالمصرفيمنجماعةأضبئالذركاضباهنعلمياوهنهافابعدغتنحروطأنها
اءمريلىالفصرالناطفانداواعطىلقصرثادوراذدالناصو6فتمممبنءهوعىلحالفةائبص
الملثونفلفورىلابستانافبهارىالحبمعلىترصوعظيموهرلوافايناكبم5اباحنوأسنوهي
نفاركأصماالصادوزااكهتورشكاندتماءالعساتواتنهنآخرصلىارلالعا

بعدانكالو6مداحتوواعلىمجملهاياماالكهبتوتهاارولةبرتعاضتوانةاصاجهاوسكفاماضتدارا
قريياكانرجلوهـالجليىيفصاكأنحكلقالوكورتنينوثيماكمينالعبادمواواادالد
وأختالخرربعدالقبضءلىالسلخاقأيوباكأولةبناكسدعوةعلدثهوهعهلسالعاضدمن

اكابراالمىانجماعةأيضاسالكثيراوأطلدءلمةاهتيفءلىراثااذهـوكرممدوراعقايخهاوانة
ضلبنىنملظالقرمميمصاشاهدتحرمىبأيحزثنىلشريفلهذولةالىثهسىقالالخعامالجلسواعلى

وقالنىآقييخممئلصةافيعليهم6هـركأمىمملىكنفاءندهوجدالندماءظالحخلناعاحهمناعةاواضديوار
هيثههذضالططكساراتاكرىاهاهذايرالمؤمنينيماالهكتطقكمتاناطقأوساطيوفىكعالفع

ومنمالغاكاسبقشالقصرفقمهإظخذت3واداقالفىالويأخؤوفاموبناونظبارنادركرنيناك
ألفءلدةوعنرءتماثةقييبعلىلة6تاهفىاثنتتوسبعيزوكاهبين1سنةفىجمكهفامفافىأخنتاجمتيا
كالميراثوكانتالتعذىحهراختطااليدىاختعلفتهاالمنوطتكلطوفيهاباءطعديمخلدادالهششوره

بدورالقرالحواصونقاسملثعامالىاحمالاهفانمايهكولهاموااللتفهابثزااللهابتمزفاليتامعاضماءا
واسؤتعناخيهثاناباديصيفادلااالملثاليهقلوالحمورهخخريبفسكنمنوشرحصوضوؤ
وشاعتدوالببكأبوالةوالدافوالقاسدبروانواسذومتضىءاالصامناوخطفيههسظ

ثورهمعلىالراحاوضرباتهماتأهألكالسلطانركلىوالحاءشالبادىبهاروسصاألمفاخروذاعتاشلضا
السننصتأتوااقدبثاراالاوعفىهاكنبووهباحأماكىولياهبهأوخمىاءياطاكاافيورباصم

اوأهياهأرالروهبماارهنهاونأفئلهلقصروأموااعلىيامالحصتولىاإليرلمااابنالوبا
وممرالسنبنقدجمعلىطولالملوكمنعندملكصضالمجمنالنفيقالجواههـواالطهنفيهوكانامنهؤالعو
طوطباتاضباءتباوغيرهاوشالياقوتوالحبلونمفمخوقبضةدطولهلزميالقضيب41ذهورتا

مجلدالجيدتخومائةألفوطواالمنسربة
السالماعنءزالتارللتلكايقرضمتضدانعاتالعباسوطلبنىلممريةيارادباخطبولماقصل

اؤهأمىهماللهرلؤرادفيقبلمنموكاولوابهوأهلياكهمرصالخعلىواشولىلهاابانقزبمصر
العرقلهبقولونجهمبهواصاصهوخد

شانكاالمئمنرفابالملوكعلىآلبعدالماثهاصغ
بغذاذعلىسفئهوصومممجسدالغربللقوالثرقوكدا

الفصالذالفرالتوعليل4عزممجزماالماحووها
واالستاذلحصيببهانوالعزبزومىكاعوعوتال

ضفاهغمأسظرواأظبهالمسضنغنيداجمبذوولىئيعبعدالوقولهراالخشيدىكأفوباالستاهنى
فاطعبين
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هاأرالنبماحالديكوظاخههمكابرالعالناعهوقديخرصتلحباعهرولبالدواكليوتهطظ
يامنهذايهودوالدحمبيدويلكانلمجوسىطداالتذاحفسلعبيدهذامئكوخهيسنوءبيدركاناالمعروفبل
اترنرعماللهبعشالمربالدخلسعئداعهكانايدمذويزاداوكانممنبالدالظصليةأهل
بالنسباالعدمنكرجاعةذبلالعلريةنابالامصننىحسنابدبهرلمبسلنسباذواحماحىظعلوى
وكانالهونسبتلمغربلداوكأىد5السوتورانلىالحالالهشقتغصرذاقذتوموماخالت

ثينواتحذهاالمنلمالصألميةالمألالةأزايصاعلىحرلنثيعضسرابهلشظاهراسالمزنديقاخبيضاعدؤالل
مفسادضافدهـاعنفيفكنصبخهاغالماكحبىارجودصماعداقحدوكانعهكعيرةجمالمالحينوا

الفرصهامكنحهس2نءاذامنطوجمأمجةفلىعلىهذربونطثفرونالكردؤرمتمواقههموضال
مناالسالمالبألءعلىهذاوفيالعبادمناضاللهأءكيضألنءنالبألدقىمنبئونفمعاةواكوهاسواال
شتيامهم3اوئوكاثستينسبعسنهلىالينونسعيزطتسعالمجضنهذىنالتلىآضهاواثوالتملا

لأمناندطواثفدتوافكربهمواحتدىساكالمكوسوضعتاميواضةارا
ولهملضعفهفمرعاكموكنمنهمنرحهشإجولديةواورزيةالنعيرمبئغوؤثكبنالالجبالا
بظيورالمسليىعلىللهاألنقلىالجزفىواالدتنثامكزايلفرنجاوأخذتمنكيرهميقكنوالمماآجو
عثرأربعةدؤاالعبادوابراعىولةاذههـ1البألدوأزااسردوايهتداثلءلرحوئغذمهالتاابيتا

الملقبوتواحدعثربممروهموالمنصورغوانةرىباالملقبونوإفريضهصفمضنفاثالتة
والعافدوالفاشالظافروالحاظعىوااشعلىواوالمحضعروالظاهرروالحألموالعزبالمز
ولةواكلططعيةاولةاكضاروايغورتلعواماخانعهشحهرءماحتىيهؤىىاومجولىاونسبتهملثرفاعئيذ

بنعادالحطباءالؤايأمردانهممقباحموثةالملصخبهالباطليهؤيةاوايهلمجواولةاكنهاهـىالعلولهترا
لهمنحهويةسلىيارااملىأفىهـاجوعبالهمطبوتهاوغيرجدالىاجلرانعلىونهويمتالمنابرعلى

دقيالهاديةآالعزيليلالنبؤكرةكراومبالكمحلىملماليخهامالويالطبهخطنجضهالمعزيةاثعامرة

كنبثديهتاراالغةخبىاانمهوعااهـششالطبائهاعلىمليتبملموهناهيراللهاينزكاالمامائميممعداب
للهارحةبمعزلمفهرةلطااوبهلنبالعنرةراقينلبااذرتهوالئأجمينوالفاسلقهفالخيرفيهصيئااقهعد

االسالموعداوةيهوامنوطكالؤاءليهلهماؤجوااذكلبهمفبنوقدولدراالالصس3وعلىآشاعليهم
ليسبمالنباعوناهنفيأىدعياةيداكأعبالامالجممفممتورحصلىلماءوائمةالامنسفكىجمات

عنأصزرالياطنيةىبهثفابهكاالئلشففافلطيصامحديعاءىأبىاعلىطهاورحهله
علوهوألذابرقالدعماامندالعهنتسبرااىاكلقذأحاوانعنهللهاىرةعلىلى1ؤالنسمبطالن

فياشاايابئوأصولهافىارعألمستقحىفهظلبحرىلجباراامحبدلقاضىاوأعاطهامطقلعنالقراعاةد
محبدشجمةفىدمشقمزالريختفىاكيرألموالتذصافىءقلتوقلهترةافيقثبيتئآضكاب

السألماديامعولهنأئمةمان3بيراناماالناسوهذانبؤسالؤينيطالفهالالوهومنالياسبنارحي
اشاعالئعرعندابقتلاتواركفطنالمضياتضلىمابعفىحاالعاضىرالجباارعبدواظ

ليعدرءتهموقباخهميمصمعنعحاصخنىمغلطديعتقالطلمننلىتنفيرامنذصثئمنالبدودكن

إلمهدممارراقهالملقببهرعبدالجبارانمهـضوأقىامتهمءاطفأبممعذغوظلممبدعتواطهمدوازالمن
رومالىاوأرسلمفرشئصحونيذةاءوافقماهالىانيرسلوصلفضلااملعلىمويساط4اللجهناكان

ظرعلىالناسنبفطيلىوكانارجالوقتلاالموالستعفدالجورواكزهىوأايناعلىوسلطه

فيآلضويقورنظقهعلىقهاوجةوسمعدمهللهاصلىللهااجمالسوليهوالمهلفيقوررلبعضمطبقاكم
انهرتبارديكالمثروحداطهلهازتآالرااالخالقللههواالضىتوفىكاقهوجمةطهالرهو
افعافايهلىشراوزادثرهضامهبالفاادابنهقامولماهيثعلواكبيراالظالىنوليةطالىو

لكأ
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ىاالغارالعنوامابطوعائثةااللعنواوخيرهديةافااصؤقيادىناالنبباءفوجاهربشتمضاعغة
سببكانلهمشانىامررالينااابخرةألكفرةهؤالءلعنوهرئيلطااجهوأزوالمحاوانجيكعلىصلما

فبهملتممنمواجعلارجمعااواسمكنهمتبوراولضمسعيرالهموأجممقريقديهعلىجرىومنخلعهم
هرالقرمطىطلىاببعئاصلالالىارجعنمامعامنونههحانياوههصسبونإكالحيافاسيهمليناك
بأدايرلنمررضللمسبىءااانجهوفامبعدلمصاصجعرالمااحراقوالينالكعلىوحئهبالمجربنلمقيما

يثصردهمويقتليمالجبالبأهلواثتغلوصابهفيدكزولمقذماصالورمحعفيعليهملىايهضجالنامخلد
جمالةىاكدىمواورفينرامعاتهثفياحزإللملغصاانجه3إمدوقامينلدثافىمنألبىيثورعلحههنأنخرفا

بالدهموآحخبلروممناخذاالممالبصإلملينيترليسرمابهاوكانسمغرتفدعالتىرهوائحناالدعز
ينقلهاننهـبمرتمدبأشياهسلهواخبراسااافاثطوافكانليهاللهرفاانتمطهروأوهمياطالناسأءت
ثعاهرةليهاشبىدرهوامم6كمخلةاافضول6وهذهنهاللعاهـضواباقلومانتألفالهسواباليه

خضبىئليهامحملبلحىلخاانجابعرفورملىاهلأحديافيعمحدبناماكيهبفةتدىراسلمعزيةا
طنىارةاالنااباحمتىأوذرالهرخاليشالىاللهنجاوصلبرلداوحشىفغلخهباص
مأصصنبارواالملقبامأوفاقلتورابالفكانرلكوبغوولكانويقولليموذصه

فىالالتحمتاوالفرماترارحاسرواواقيالجوامعحيطانمءلىاللهءنمرضىابةتجسص
ولاكأنجرورالعليامنغورافاالمحعةائمثقبرابضابهفهقلوطرأكهوأالقذإبقلععياغأللسبطاالغ
هذاعليهوؤدىمغربلبدمثقوفإلمهوفاالمجراشازداباتجاباجتدنفاغذكوآخزعلىمركا
الفاسمالناباظحمئلأشياءمءدمخوهذاالهـأفاهـىوكانعنةبضفروممرغاإلعإءمنج
اوماقبلىتطحلصانهذسنفأخذالفالحعلىنهفىأذاثمديروقالاتأذنابكانرلحينلطسطىاحداواا

منالمحنهاهؤالءالمالعبنقيوألكانتوطفىتاريخهالواثاصيملحافظاىهرالضابللىولىلمغراعلمى
حينبقوانيفاوصءواوثكربهأمةدخلفاءفيعدضهمعدفانمعخألعذكمممذوفؤاطانتلىللهتعاا

اصاللهرضىمدشلسباواهمحذمايسرئنعلىلتهروفاطنةسيننياووبسنةبقوامافوهؤالسنة
كأنجاعلىرحمنعبدالضملرامأالطام8يضاطافدصواوحمهمبهذمبايخرقغسورحملهمزاوافعهئ

اروطيامواحشاوالةاتالكفروالمبمعإلءهىلزاكاماكرقباقرباطنيةااردعلىفهكابلثاسران
اؤلهاالعذاحاعؤهرضاحءناالطهـحماقميدةقىفيهزااغبعخهوصفانلىاصيارءوصابعد

رمشفروكقتعطيلممنراخلعلىمصاعلىص

وقدالسالمادبنمنشراعداهلمالعبهنفانهمالباطنيةممرلغزوالىالفيااءحةلمرفوااالسألمملوكروفقوةال
فرصق4ةلادلىوتعيرادارمنكفرماؤتالمالساالكظهرقلماهرينالمجحدالىاضينمنحذالمناحزجت

بمافيراحايةارهذلىاادهاطصبهيقمملراذالمرالصةمنلىوأهاالسألمجهادهاوفررهؤالءأئذعلى
كانماحميصهكشفلنهباككافأفرلحتياناحوالهمصنهذايغنعنىلماف3ظتاالرمقمافىاضررهار

لكابنوفيقفاف4ضايهلهمواقفاصيألعلىرفوفأراداكئوأتظيدواالكفروالكنبمنشرعبيدعليه
اللهرزىايفصاكفكرصعلىكأبصوؤفتوغرهممنغونااالئمةمؤالءماذكرصتغبتعاق
لبالداعلىهموفلبمظيورفيهواوتمحع3بانتماصولهمفهامصرفببنلمغاضلعزيزاللملقباالمفىأركان

ظعةجمتهابهتلىاخنقدفصنهنحرتواوالعمتىلصندتاالؤاممنيصصرمغكانومابعذصففاثحمول
طمبقصيدةأيوبكأبضىشمدفيهمقالعاأحسنومافيقلتادتهوبهرة

لمذاهوالصانحمبيدبههفيالكافومنولةدفىمشالتم
لهمأملالصالحينافىومجوسباضنيهيئثتمالمه
الجولمليتزلحاضبثايعاتثصفزيظمرلنيرلته



وكبنالى3حباراى

ارخوصاحبالقرامطةبهاعةتىباثشيعقدفعلىوالؤعليهاللهوضوانعلىالىاالشابمؤالءمناماض
بةمكأركاناسراخبااعلىوقفسيرهمشعرفماعىرعقدااغسديخائامنوكيرهمربمأليمزولحا
للهالفوصالبالذكاقمدعو3لىاالبفواصلهممتتباءواسهالوابادواملىاالتقركموانماغرةفالفى
وصهالتهوتوبواحمثعفالباثعوابالضدفافىلرةااليريفاتوالبغترباءيئما
فلوتكأللهامحطرتطانبأببئلىءلىامبمتالايباخظاللهشؤرحمهوراكدطايفاليرحتعهوحد

لىطتاللهلعهممطةلفراامنهمخواراذكرأتقىواطفتفصمالحسنا
يبهااكوعالحتقامةالاالفراعدعلىخرتدواذاابنكالالسنة5هذفىكركزوالؤنجذئقضل

الدعدوةالزااقحأمبئشئاوتريملنغصهوالببنىانهاماثاخزائلهكالخوهبهاعالإنةعلىاصتولى
لقوأبئأخمهالموملباالغزاءوامتدعطءعلىعزمفاندينلوراككألماهـقواعدكفاوتقرالعياةررةوتعباله

طكاكأابرقالوصتينصبعسنةالمحرمفىاتابنرنتءشؤءرفافأخذهالورالديهتوصهخدنجالعساكرآلى
حالضااوغنمفيهاطجميععلىحتوىواطحتىنخيياممااواالتاكازلهاومحرقةلىاوخرجعساكرهيهتدؤراكجمع
مملىئينحماميكييئهاللوذذفالفرنمتفأفشامالىصطمنكاصالهيرخرجتاابنقاليعظكنيئ
لوراصستحظبرا5ايهتاسمواباطنيمنهاددديهطؤرانوصنميناالروكدرواوابخاالمحعةامن

ردكاصرفيهماامااخدزدالبهببنكالماانبأمهرمفاخواوخالطؤخنراسادعاهباواصذلىفىلفرنجا
ااحياليهملعنهللهاوكاردرصكأتهملضظدزاكاذليزفبزقبلالماءؤطخللدلبميليهماخذصلعادةاوكات
ايمنطنحوابعضهممبالدياقدساايثلجزسدواوعلوالئاماآكرمنلعاطمعشيئاكأايردنمعيهأمولهن
وعرجمهصافيتامنىرصاالهشاثفةرسواإفرصحربمحرساصسهووراباسنحوطمضوي

طهالعساكرجميههسارفوهوبرخةيهاوادلكتيروعااإسنااوكنموخربونهبوكذلثاءيرهافأخذماعنوة
لهباصلماتثلبهاووفىعلواماقيااتلىاسارويناكوأماوينهبحرقويخربلجميراطخريصلىا
حهملهدتءقأجاامزدمعهصسوبين3رامنوهخذشماعاد1الدورخلهـاةباسهـاطراليةربومحريقوا
حسنهـكاالتىازاردااآهوالوادأطاعادسةكارززكمبائقيانجضاليعطىاليهولءكايفالذفىؤاكا
موااالناسلىاأعادوافىاطكأةءشصينمحاالمركبينئىواكنوصعادوهاماليأوخزبتبالدهمنهبتظط

داتحلناافىوكانخؤهأنوبأوعلىيهعلمحهاصانمفكلخاكمجطيروصاناالاانانلىصاعللم

فاومالهطسفؤهبوءالمتههاءاء14االذاناذلىهـراننوصامانةافاربيزقيايهتاحدهدوكانهلهسط
فاتحىاهـلىاىفااكرايناسمطاطلهعلىاكلئرصآلناحمطلىاكوكانالسبمهذالثيرثئ
واجهدبهالنصفاوأالنصفخذضاللفذلمعضهالفءئؤامحهوحافكفاآلجيحخدأفتومالاخذهش
قاشنامىاذوكالوكيرها4وئراباالمنةعذمهؤالمالهاءاقدواذياماالفبهصطافعلتلمةورىوا

هذنرأىلهصاإحهوقدأعادوابالمرادتبرينكانعياصاهلناناصاااناضوروسبليومخدضرا
لساعةاوحفرعندمىوسنىوقدحصدعنىوسألعليبممدهاينىصانعليهيسهافممحليهاواساالثواب

انألهوسلارتىوأكدالجهدوطلصاءعنابهاعلمهفأخذالفساذاطركأقدشكوقالاقىاو
رمانااهذئادرانرجالداآنوهدحالبلدلىوعادايفعلف4تحرفيالثاليطليسمعنداليعم

طواجمانللينراواعدهياكصالحوكادمادااسقالمهلىاخولاعلىينارعزمئفصل
العزملمحزماهئوالعشربنالثائرمالقاهـصظرحلمشتركاإلصالحهـيويخاورانيثاوالئوبكانصك

تيألوظهراوعدمثذالسفرةألشافيفليئذققدرعواقاقيغترالألولمعاثقتجاعلالفاتفقاالحزموارأىاالفيم
يوننفرةوجبيمساأشعومشينايضاصنهنيروفىاالاسمالالؤلاريعمنعفشادهرةعاالىاوعادوجمت

حهاوالميريةلممراكرافصاجمعهيأمييناكصالحلىراأردبهتلورااتلحاثاوكاناديهطصالحمىينلىا
افرتجحمربعلىهناكطوججفاءوييراحمرهأيصاءهمحمعومحامرتهاءكعلىواثزولرغبالدالةالى



وفتعينراع4تاب

رصهصزضانادلىاكتبزايرنعنالعنصرفىهؤالهمنالحاوينرصصبألدهمعلىالصدلألوا
هوفالاتاليرحلبرحيهدياصالحظرورؤالحبرشيمكلتجهزواظجعثرقدينالاليتاضوكان

صتنربهفأتافياليهسلىاصالحينتظروصولمواطيهافوصلضداليكعلىزطىدثهنرحلرزالحبر
صبوكانعذرهينلؤراقلفلالعفافعاداليهابعدامعيخاتمحثيهاالبالدواتختاللباولرصاصفيه
عندهوكنمعليهذألتشقينزرايمتئألميخيئلميئوراتماعاالمنشفوهتوخواصهأصابهانعدهما
منجهاريئواكنجمماهالوفيميهتاكمالحلاءساعفانجلغيناكصالحمصرداشجلىاخولاكعلىرعزم
واخنحمرهنهضدعلىويننرراعزمبلغصناواء4اسافىاالهى3ومعورىطاطبناكشهابلهظ
كيرهألدوواابسصدناوصدماتالهناااداممروقالدياتتىاخيهابئضامئبئمجبهاحدمفمفلمتثارا

ضدوصبهالدينالتتىوفاللودي3يصوارأىذوكانهخعظواسوأنصنالبوبكأ3اكصبمثةهألهن3
الضاللنمافنالالخيزويرلللككسمنمهؤالبمفىتظتالءأفوهذاضهابمارينوكأاياوينالععالحلظ

هءزامينابفربدفياالرعقونفبلالبهزجلااالالكلنناينهذاخاألحاشاكرهـالىاالوالدهبنضاك
وحدهيراكىلسرزرأوااالمرامنقىاعنوكغيرناطونليفهكذامخنكاالفعلناماذبالسيفكعن
فيهافاتقامكوقدالبألللهاوهذهيهلدلناالرمقوكيلالزولالاوالدسعهجهسعلىاثباتيتيعرعلىلم

وقاللدلممنبالدهوبولىخدنهلعصشصجابعابتببأمركىابلىابهجهطفائعزكاراد
فرلىالزهمباة3وذادعلىقراخفزديرلبناطيدعبيدموياكليدكالخنعاقومؤملمجماعة

موظلهطعالعظيماهذاتيلمعرتاظيلانتباهلالفالياكمالحإنجهئايوالاكخالنجمبالخبرولماياك
لمكوأوالهانجعملررضليهموراااهملبالدجلىمىحهتعلىعازمألدفينرراكفاذاكعافعلى

ويمبلىيعزفوتوليهاتبونيملمجلسايعدهذاالتقاواما4ااسلىكلؤاوكااالعيمحدهذاهنقىمعك
كلجهناوادافهعنتىفىههيهحبهليأخذهـبىءنجابىقصدلىاجةصاأىوتتولئلمهااهذفىوشسلليهاأنت
أثماربهااكطحضعلفاشانرقتصواللهتنرجيامواالعند3هوأهـتلراعدكصعدل
يقصدولميزراتوديكبهممالالصكااوكانضدعنبهناعدلمىالاللهارحهديىراظاراىواك
الراءوأجودهااسنهذاهناانولهازاوال

وهـكادىلهوااطاماباتخاذأديئؤرادللعااالملكوستينأهصسبعنةسأالئيروفىابئفاللجامافىفصل
وطالتبالداتسعتالهسببخوكانبألداوكارهافاتخفشسالىاالبألدالبحيدكأقحيرمنخاسيصا
ورالثتبعضزرارايتهلعمغملفرخاوكانبالداففرنممهاسوىالاهذانبافااحدالنوبةمنتتكغعل
وأجرىبألدصألهـلى41كتببنالذاصخسثالغرمقبعفىقدبلغواوشيرايغنيودؤناءصيعلىانلىفا

شومعهمتجونميلنغررفاصلهكانركهآالتهرآلخجاالانتكبيرةكاحةبهارافوجدجمبهاياتطاولمرالجرا
مونهاالتىلمديةالىالطائىوسرحوهاوعلفوهءلىتيؤأمياوكوارأوااذفاورهمئفياةالمدحمام

انلىاومكذارينفرافيهاالىلجهةاؤيجاكرهمادىالبلدطاشاضسلىطاشامىرقعهاخنقلماعتهفى

لعساكرالىاببملحبرليوافأتالهئغراانجنازالفرقسطااتالئغىبنفاحضقتظالخيارالهاضل
عفميزراكلبعددآمنوالفرنجوافظفرواناثقلوالعدواوكبىرعةبرريرواكاعاتنرباالوؤنلىنجاا
المديةةفىاليقيميلؤراوكانلمحاداوقالالدالودطرطتطاناحسنذعكهرءىؤراريناللهرحمة
لىاخباراشفوهومتصإلسيفالعدؤالدشلياىالحيفوفاسلثرواعلىفظتمحاوالصيفربعاياما

اليهملالطيرانمجهاعلىالممإوتدرتخاذالحامافراىاعتأللهاجمقلهااعتداقفاوتححراواممر

للؤتاىدنحلبوائقهؤوموحيئحتبظاعزازامحاكابهاوااالرمنشلىيمخبادتقتملبلللنخباراالكبا
حرضةغمنالصنهدةاسابعتصرزىوذوونىألعدوانعلىاهلدلنطوانيالننحنمستظيروشد

ئلارطفيوجوهىاوااللهامااليلةبففىفصوععاتابرائداالنباهالفطامافيهتلمدشورووصا
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والمومالتيهأدلىئالحامالنملطلخاالسرارفىأكربحذءاالهتالافىلهوحاالفاتوابطهالألألعرة
إرالضارالبالالىمحامهافىطعاتواثماهدايهصاالسارمنأقاصىوحهاخهاقيصمات

ىوتممامهثالبعيدتوالصهاطالفراختطوىوهالمراىالىبعودالهامالمرامحوالنافزاتوالمواى
أخبارهداااافتهيلسئمدينلمجاواوالنزاةإطينبهاتةحالمراوقدعممتطاعهابأتمالطاعةياتعناىأقلىا

لهمظهرةياوالحراالطاليعمنهمرامنلىتبههنهاطاكأةبموصعلىءورهادالةمىاطكنهاالكغرتايم
عالامينذإلسفاريةههداراالعلىسالمةالعثارونةأالمطارونةوانااالموطياخيامنأحمالها

اوصافتههـصلىظتاحغلربتبأالمؤعنينالىسافئإلقطارمنطالمالؤباصاداالوكارالىصاتجةالعرارا

االوعافمنهؤضهابالطفوانهدتعافتهارحمهفلارعاالقاضىعنةزربلغنىشسنهومحباراتحصنه
علبهماالنبياكأعلىالمالترالهراءشءلمىالملوكولهاءلىندانيثيرالىالمنوكالطيورمألثالكةواخمرضال

صتنبطاضاواباخجماومففلقدأحسنجهتهاخيانةشوههئالنةالطافهاسطفرطاالصالالم
لجيغاللهاوأعرفرحمد3هنجوهوو7لصف
ابئالقاهزتومالمنبرعلىعحرقرئالهكوسطجماياسظهقرأتالسنةذباقاحزدلضل
الضنالةللهافزفيحمهيامالناصرلىاالكاالسلطانعنيروخأليةوتممبعفرصنةثجمدالمألة

وفرمقفألناكلمناداعندناوحسنهاالرضىكهلناماءعلىسانهاللهنحدالامابعفافيهالمباشريقولوذاك
اثطيلنيااكتاحمنوزهدنافيهجهادهحقللهاادئابهنرنأالختاواعيادعىالنمب4اؤابنالعسون

ويوطواوبناكعليهكاعحاكعاتطلمااعةسوأوالنامنوالمتينقيراانفسناعلىاستوألهمناص
االشىهااحدةالجوهرتتبعانظاموالمسارشفعاووقىاامنالزىثاشئالالنيلصاصغاه

امورالرعيةوالففادنبروالجامعاكوأرضتناحوالالمجةطفواممموالمطآمعأمعااتالقدلمسامحاتو
محردموانآلاتكوظنافىانلىارنياذالناتالكونانمىهاهلناولمارآ5لغابممررانةيوااككوس8ايخارا
اففزممارعيهفونعغامطالبناونصونسمخامطونطهرهاالجرالغاخزبانونهاللبىو

اداهبونضعيافالصالومصكلنعبدهاعلبمالتىكافتلالظوالماصرهـونفعنهماليهتوجه
عليهابماشأجرالتنئورأيانرصةضىاليطكلاطعولمجلناناضزالكاتبوالتلمسبورطبهشخهامن

الهعاديناضارالمزايعبمورصرفئلقاهالآهبمساالمنشوراهذتص3إناوضجامىىواليغضرااالب
مجضوومالهعنحةنىريغيبولتاجرفيرداارلواوحرهاصالمكوسأبأبوابتوالمفلمقماحلسالرا

ماصترمواليألتوالفيعندطاولطشذموالالصحهـاومحراوظيراعيحراربراووريقارحق
ضتلىكاوالمرمهقباحوالبورمنهواليؤخذيشرقبريقهوالطربقهفىفواليستغردمهـوأورداعا

والواليعزيئالاتحوبلوواليلاليئوبهاتأديخارصامحةألفئهمالعيناصنلسنةافاالمامحةعليه
ئماههفالضهاومنههاحرضهارذتعأمنالفيندقامطكةفامهطاوامدئمةداقالاايعتور
اطاعجاكشاحتاطاوسغبه2فىفيهاللعنةتعقبهاخلدترمنلعهالهاحلكمناقلمهلهازلتازاوهن
أطرأدوشارفوقلمسيفحبعامنيالميةوالشصعليهأشكأقزكنحطبههومنكااكالمجمبه
سونآبوءيرشالمئجوقهاتوفبهعضيالمااصضياربهدهرصممزعلىيعهواالحيشمثلطعلم
فيالمنصوراألحالظاهراالعزءنروفبهاءلىخالىاللهراوصلاوهونزبلالمحوىاثعرىايمرا

صبابنقأللمعروفااالعندرىللهاعبدبننمرأبرالفتوحتوفىوالثالتوفيهائيهةاكتتىومحدبن
خىمناعرمخوئهتوئالشزخاأننتينخرسنةالابعريعواريةالصاكضدمباوسداببيذعرلشاا

اصنةوثكلين

مبالمادالفيهافىتعافابنالحنإلارضيهانوفاهلىوصتينوخاءسنقئهانلتلحخغ
عليهقبهألسذصيأظنايايااذيهطنررآلىوكافيقالنثماهاالبةكألىاصافايؤدالدبنبديوانفامئش



اروضتينأ6ب

فدالمحابديناصالحعرصدولماقاالفنالامنهلففلالغيراهلتأهلرالرجالانبوككليهوالحوالاال
التىواالوافليشموحطعالبلررواثمنهاتواراضشبااالصتعةمناعذبسيرمفنهلحأوجضاصزاثنه

عثرجمغألجةوالثاامنقالوثالثونكيرهانيفاشالبمنطوصهاثالتارمملىاليتعوروجوده
ئبخرامنديخارلرصلتألفينتهبسامنامهوحملومالكنونهامصوخهالىاللؤبهامنقردونماالخرىوا
وذكر4هةرينعدؤرافثارالءثير01فيارماطواليبطاوءنرطواعاراصئ4هثعالااصنوعاتا

هـلعمذهاالقالليخلةتبنولم9المالهذاالىجةبنماطكافتطلطصفتهؤغلهضيووصفمكتهلمج
تمامأببقولوتملقدرنابهجدمقابلىظقلمحصولاالهذاوصرهصاكالىنجامعرهلثفىهباكاققنااناما

هبلىالىفقرابهصاواطعلىلمرببمشتهاهصاكقيخةلم
يةعأنيخبالدبالءاليبالفرنموكدءلماالنجادووفوراالءدادمناذدادالىهفتقرةئغورالشامانجملمركحه
دبرافوقىؤىحررهطجنبمولالىواستقلاستغررهوحامدادفاستؤرهواالبالمعونةمدادادماقدعلىاك

لموفقبئويردكأكوغؤراكسدالهدفيتهـتثعلمطىأبىابندألويؤصالميهذاصمهيقتطفيوافي
ذالهاظصرفتأطاواينصعالمأخبارحاوارتعاعراهـادالدحسابلوأمرهممرالىوزيرهـالضصرا
تنءامخذهمصروامييأدؤراعلىوعظمشصفىوظيعمجملهاساكصالحقررعلىجيعنقل
ةكرارينزراصالففيلمفالأبئنىالموالاحلفىسلتهاميوأكزفىعدالمةيملمة1علينداالصآ
االبعتشتذوالهديةاانفذهذحسوالصميماالعوامبهزثوتاءدخياالجنامواجيعدنرثعدعلمصرطاكالملى
زروكانكادقالصردخولمىبدلهجمنووطاالعرحؤلالادكشالفيسراايرأطنذاسامىئ
لهوصكعفحاالجهادعلىكفبةضعبنبلحملخيهاماليقررلهيؤشانصلنهاقهالهترجهوهنمالكعحمرالينا
منهوالورشدوبمايريدهسهنةلبتدىءيناعالحرانشهؤنتضولهتطاواالعوامفلهكاإمواالالئقلنهـ
إنىلقيمماخاربنالموفقلىانفتمالوصهلىبموعرفحلىالحاضرطلنأشوالمالئرامناضاحلظاستزيدوال
الوأوهاحزازهشاميديواتىفرفىئوالبزهجزايدةالىالفماالالعالصلويقتضىوويطلبصنىأن
نئاءاواالستيفاءومصبثرافاالنجصرفياالسقيخايوانفىهاقادمقاواقامياالناوالمحغتيارااة
العتابيةوالحارةالفيلومعهوالثسفنصىالزرينامالحادوخرجاقالبهرهماسيأفهأميمنكانغ
دؤرلىاييرهاكزسهةالعصرقدسبقناهنودةمعدوهـىحرالزاقدتخبمااكانئافلسةتثرارظوا
صعصنةالينطوصلفافهالذيلوأطالنظارلهاكثرتالحارهتومىواخسينراانوقولخباالصينا

معضئالموصلماحبغازىيهتاكسيفيهابئاتلىايهتدؤراكعداواالحعنرالميدانالبفىبنسوينوت
وسيراللطيفهالمحفمنيرمعهعصاإلفهبغدادهديهلىاينالديفهصيرهوالعولرالعنبرغالنابةمن

باخامإوتحفاهدعبغدادلىاالعتابهالحارةلؤاررش
كوالثموكركايءلىاكالحادوفئلادثالخهاذهفىرنمللهدالسلطانىطهـقفضل

نهووصلتهرابغايالهاساعااعلىوشتتاعاراعربهاوضبعنهاقيوكلمافبرحلحصوناوخيرهاس
سافباوكىانهاابدوعدأسلخالهللهلعادألعزااالملثانامولىاالحدمةهنهسببانفافلىلكابان

تعىماربهاثاليقصدالموالبأنجمايؤشهاصلوكاعلمأعواتهوأعانوشمرأتماشأنهدإالصألدموتنهام
لهةات51هذمايرومهءتعلىحنةااباببراال3وأمبألدربفيوموادهمعوهمماتويغللكمأص
وعلىجتهادغايهأالحمدء4ااشعزااليهارلىالكؤاتذل8ينتفلواواتافعربانمنبالدهماحاليتىات

المجداذاخهفىلعومئمأشصارالعدالىدارهمئديلفوالحرصفارهمالجيادشحيليخيرهىأمنأعظماسباب
عزاهاغزوؤل4وهذاذفانجلبالنىقىكرباغصبصدىواليملةبودنحتطيعدلياليديهلن

ستمعالطريقوكانتغاليهنتأخربكانهاالبكلثووالركابرأيالدراكالمصريئإراادصاديلرح
لطربقاحتوبدفأرالعدؤابالديعبرماسههونجةكأصخرجلةةقاقحلاناليهنوكانلممريةياراصداكة



وفي703خبارا

رهاخادستيتثمانصنهأتنالهافىصداظبهخرجدطاوتحهلءلىعمىالبالدبضهابللتيالف
يخحاتدوأمالؤرالىالثرابوححلضةاكاتكأتفيطيظفرصخعهاءلموضاترعاهـالغرنجرينجهجرى

العاولشندالمائاادحضراكالمماافيذىثبهسنىوأخؤهذدالشةمنالصدةذكىئعفىميخ
ااالوحسىمئمقديبفرىسرريثداطينورالبشرقالسؤ4هـووفرمنيئصالضخاشمئبدهزراركت

فكالريهابنايطجمهاواومجبهمناجمدصلىزهرحماخهارأرضياطوازبهاكاجمةو31موايىقة
قلتروالائلمعنىاذاحرتجلتفاايخمأرخبعنهاكايلينىد1اروبااؤرالدين

ثمشقملبللتجمعاءطادتيرفالم

غىاللهمببلفى8كأعهاويسا

ئويفبشتىيزكهاومناااللنتىوا
رشتىالخزكلبمهعتاغليقعر
قىقالمالباتءئيةشهاؤامؤسوا

ظتلساتادعلىابمعنىتيماتيناناعلدواوراكألنىوةال

مىأربغيرهالعيشفىمالىواليهطرلىللغزونشماطى

اثعبئمستودعةلراحةوااطنياصجحادبابالجدو
يفاأوظت

يهتزالطلىالىضرباتأغزوانلوىالحيشئالراحة
دلمجزجغيرئرةوالقدالعزربمونالكةذوىذليئ

يفاأوقلت

ربىعناصؤئحةراولىاربمالجهاداوىسقسيت63
لحبجهادجذألوالعيشالطلباليالاالبات

كلبصونهاجمعرانةحممنفاروادعلىةلغاراصدلةأطيناكجنودقاللعينرومايبوجخيقواتةقال
بعساكروأخدمايهمبالونازلزرالدجمأوهفركبتجسكينتعرفراحاقريةوضوالعيانالخبرصثرته

فأنفذزصاجرىوقدئءشتراينلؤراكاللهنرشلراباكقيالسوادغالىلفوارخالىارحلوافالعزنراوصؤلجمم

الفرنج81لحةدتكدوهافاالعاالغارةصثئوحدتلةاالتإتفأدبالؤتواكتنميةبرتلطالىايةش
يهألؤراكورحلالغفيهبكلتوانيهالضحتىءبرتااليماناثبتهمىرثبتمافافوضهعنداشاضه

تمفكيفلىقولوهوالمحادلالملثمع3فلقاغباراونهتاداقالزبظاهرقزلعشترامن
عبرةفدحتهماجرى

االحسانآقيبدلخحمركو4االجمانرايةبنهءكضدت

لفرسانامارسيوثءالمائدوعاسوكالغلبالبكاإ
مجاناذوىنحارعلىاحمزتمىأربابهاصانأكابإسا

لسانجلىظيماصلفىااررلمحموثمابيزاصودص
ثاقهالبهاحائمتافغيرمئاركالففلياواحدافى

أمانلأبدابفهمؤذتالمجادواتكتأطاحلى

عوانن3راثقعحربباكءنظتهاوكغغ
انبلدواقطارفصاتدحديثهانجلفرثوخة
آبسناتابرذرأسوترتردىنءردقومصيمخصت
انواالااليادئلذلثهمهلوعيوشرقوت



وضتبنأناب

االزفاتعلىهوأتهموصبلهماظأعناقيمئوجطت
عاقايعصبيضبواراققنااتحطملواخاات
لمزاناعوالىرضوالهامالطلىاثرفيقكناوعلى

تدظخاللمنىفارتاحديدماءلمعالنقعينكلكان
الظمآنارمابرئفيه5هحفلاوريدوؤمازقفى

الحرمانهأنجمنوسحثغاحمانهنجومبهاجاكطى
الطيانوميكبلناللاطرتعاوثراحىاكذهموماكفاا

نحوطلىوأتواصيرفاصفاتجعوااالفرنجياخيبه
البرمانبواضعاتيتاط5مكفرظنررالدينوجلوت

عانااعةلفيواواى5آلقاغقبلإراىوهزصتهم
ضعاالدكانوالكفرمنك5رصناياتاللوصالمصا

الجماتادوصمشعبالماضىبضمكلفاللاحوفتاساحه

اعالنوئفىءشدته8مجاهدالملوكفىثخألي
ارحانبنمرةتوثةاكنةرثبفؤةثقةمقلهلم

التقالنبثملهاليستقلصستقالباوىعزمكمازال
ناموالوسعئماكانعبلغأيدأقمىولجغتع
دانىكذاصلضفا4حقفاذاصيهاضادفيا1دإنته
صانأسلىاقوصلىاممرذرالىاالثاملىاالعراقفن
همذانالغزوعنفركتالهاك5وانماالبالدباقىعنلمت

والعربانواالكرادبالرك5هصاثباهنكواالفرنجروم
نالذباصالكادأوجهطا4اذعنتنالتهاذعنت

ادعرنومىعرفشانمل8وجدتالملركلونالؤىاانف

نسكهفىقسنطقئحمدربسالةممروفهبأسف
رآنلفانهـرنهاثاثنزلتيترذاراسيرران

اطانتلدالحياةصافىالمدرممتذاسلمطوبلن
حهمومدعهادلجافرشدالحااامىيخهاتويلةطةقصيدىو

دإالياوصألحاتبنأيوباتوراتولةاكسغزااالرلىىدجماوقدااوبهقالاكالثخفىفصل
ثمالبلوىلمجةالجدرىادعديهةبلواليريمواالنيمباءرتصتافىواثرهوبهااسمواراالنو

نهموداالتجحاويخهالحلبىاطئبنألىالوظالسؤاتلغتاكافىاصابهعلىوفرقهلىأصواناوعادبةلبىارجميا
يدوءمحمواءلىاسلىاعالاوااثباللعروصارمدينطتعظيموضجوفاأمالدالنوبةثدمنوالعب
يخاقذقطعهنحدتالناءسوطلصلمكافأنغذيعلموولةاالمإكعأبها2كانهاخرانموحصارهاوانضمدا
آأرضهافألبعهلبيدقدءادواعنهابعدانأضدواوجدااسوانةلىافالوصلالبغلبكلطحلهناعلهشهت

الاخبربوأهؤاالىااشاحورجععظيملمعالفرجمأاهئطفيقتلةصبشنجرتلواآحا
النوفيفوجدهمطدخألابالدلثبفاعولةاشرأخاالنافأقذالمماهزبألاللعولدويرطهمبيداله

وكألبها1وسالنو4دبالالافاءاميلمبروالإررافىبهيؤلاؤصنصبالدهمعدفاظ
منبهاعةامىبرتلمالمبراععواللاقبهامنانجمبءوكبامباببدئألتهأوابمالعةةعلى

السى



لمعئ4اراى

اورىعبنأبرالحسلسلطانأفانشدبذلسلطانالىا3لنببهاوهربصافيطالسكلالأسرمشألجدها
منهالةيمابرب

منحهاقاالرصلقمرعنفذامبتداهالمزمضدم
بعنةطاآنجهقىكلىحتىالجيشواءعبذيرل

ااستقزتلهاقاعةعاصاأنمنسؤك
انشاوتورتشةاذاعااصاحودحبارومعليك

العداليتأمرانيهتبرمصفامنيمابرضدخدت
4االكفؤينطشضىلضنىفيشنويةالبذ
انائنهكالعزتمنسويةءنوفيمنتظل

لغزااىأيرربتماارضهاطنىلعااةلنزاتكسوا
صالاللجتارصدكاعينسؤوحمرافطباحولها

القابرلمحائانئلت11أوالفرحما
ضفزدصيتاالبنصلاليمثنىءصنلتجرثههلته

البزسملوفرسانخحلولحهاعقبانهابين

لوابمةاستاورالطنيهمبقوقاسادحربا
ماشرىلخيراظالغدرانهوااالنهارواستألتقلدوا

حنضادءىابراهيتملهيتالاميرخبففانبمقوالغاصؤنلى3لهااكحضسىرقالغ
العأللزايثنونوصفرتفيهاقزقواحصلواااليرظاليطالصاداكأجماتمعهقذوايامااظحهظيمملظولهدا

لىا3عدانهمواضقمواصبملثرتمألكتأرزاخهحتىكثيرةاصااللقسبواراهمبزحواحتىلنوبهبالداعلى
ظالىمفمتىمنمىامحابهءجعوجاتابرايمهـقااميرممتبدانذمجزفئتعرفيالدالنوبةيرئ

النوبئوأقنصلىاليهارطكوهطبةافودضالوهابعدمقاعبهاصواتيخهاماكاقجميمواوأخؤيمأهـ
جواكامب4ريةوعيديةهدلراومحعابىيوهعهكابىيقووهومقيمولةالدمسلىارسوال
وأوصاهانيميتلحبىابمسعودرسوالجمرفنىسهواهذالاوابىعندلحاوقأنثابزووأمطابهكا
اضيتظييودفولججاللالملئظهديخةوهىلحنقلةوصلارسوستىمعخبرالبالدليدخلهاخسارالحلبىك

نههوعرايوطحملظانصفااتبأوعلكممددصفداميماصغارمنهصخل3وعندؤاكاالرحلهغ
ضىوساكلتهفأصهمئعرفالراعلى3ليسقروهواطلىثوبافهتفوقداياعرفرصاتمابهب
وأمادمهلظمرفنىغارقيقرطألمىبقدرنهسينلىواصبصيئةعلياهيجموىىهـاانتالكواعيب
اتمماصبافجهاففططثنجهاعارإآلداراظيس

بهفحبابربالىبنوبهبعشمادلداظشاخباروطرفيناكصدخا3يوبيهىاصبهمةرفالىفصل
ئماتاشصالوالىوحملالجهذهـعمرشمنعاكاالثنينيوم4المحىالنمروسطعندبابيالقاهرةفر
وهوحماوبابمضعطيفاحليماايمارحوكانصالمجهذىمنيهأوالعشرالسابعءاورالافايومكأ

فدفنباالعزاقمؤظعلىشويكوبالالليكوغائيعنهاريصالحولدوكانلجودذليالموجودصتلف
فاعلىاثريغتالنبوءالمديهالىقالبعدسشيئغارالسلطايهإكميتكأئداكخاتجرأنبالب
بربهآوجماهـوتجلمووص4آوعلىواالجالدواالعظامالكرامطشيهواوافمالمالصالةاضمل
شكزاتبئولمالخررالثزلدابنالقاضىكالطهارحممالمنتذصلموعلنيهـااالصفهافادينجمال
لفروقوهمئاتوكار4صرظلمحيثعهفئروفحايهانجميهقألصععروظاوصيلهتبلبئ

ضممصظمرالشبهاطماجمترآميبالصكلعاببواثملمدكارحمما
ل73



ددضنب0131اب

ارجضراقهاكالمعابمبالهولىشءفيهجمرفيفرخثايناالعزالىالسلطانصبفانلىصبمالعرس
دنافاالحسزمائهدلفييتناعنوتفاعضتاروعهدتوااللوعهماعظمتبهبهبالرشفىنجه

ررإىةبقفدابواتزئل8االرزابعدوهأللتالزاهعليهشدداقييخالهالعبروانحدرتبانصبرفاب
اصغعاذانتفضرتهبنى8نجبتىئكوراروتخطغتهافيااعاالج
اباكأوحدىصاذكزشواكانسبهصرفغوالىذضابناكينايوباليرضمهوالحلبىاطىأبىانجتال
واقبنميبنبقوالساتمنأناتوبئكأمروانشانفيفوليدعريزديناتتىصانلظلتهر

فالمعرالمجدىبنوانصفيمنضهمالينهلىاماالسيفسابندوؤداطىابنأبقاليخوب
جميعوانهذاكذبانهنآفيأيوبالجاعةفاجمععنفاثتلصوتيقالصىأميهاضخلفااريعنىبا

فىاتنبيلظتللهاسرءالمفاالسلطانانىصااخكللنألىشاذنوقاجدنيوباليعراصا
وابئلىالعادذىطثيدأيوببأبوياملىفءفئ2لممئمقبدالمحمىرالطاوفصعلىءضت
البرصلىيالىمالحالسلطاننجاأكأصاذىبنبنابوبطختكىبنهذءروالرالفداءأحماعيلاالسالنمسيف
4واميهلىفياهاشمفيمالحالتعادهاعلىوعزمأمبهفيهانهذراخألقسعااولىانالىظونعايعداب
نجراءالئيهيرمنوهدبنجزلمؤصاللهأهينالمعزوراللهالهالىوتلقبباالهاماضعاكئيرةفال
شعركنوماهوفيهضأللهيوازو

لجردراباالغلصاوسرقاباد8ىوافةلحلالهاثاانانىوا
بردننسراكدرواسصهاوانتبرصاوكاداطبفدوالبدهن

جذىاسكانبهاطحىهـااشرفاعلىعالىانعبوا
دالنوروانىاطهواظقردين5ضبرهاعلىصلىوصخطب

العلىبلخيراتواكزهـالصدقاتوالمالتإلةفياكنيرالهعدرأيربيهطكوكاشنمبةابىالقا
انكناصينأيوبيلد4اموالنبموكانضانلغالجملىتبلرااامدحهممعسطنوسالصالىاوجميل

اعاباسالرثأالموصلبلدقىردجورمجبلكانفينيهورانجماهـثنىهنقدرحذيهنانجامؤروص

قيامحنواليتهامقضاحلمةكريتفوالوشهانةادداوعقالوتأطفرألمحمفاملمحدشلتطاناخمم
اهاألصنطارضهاوكرتئيثلهالهـوألطريقااحوقضيهـالمفاؤنهامنوأجلىبطضكرمطهفب

العراقبنادومئولىنةخادمبهروزاديايعباهد7ةاظعمسحودالملىظاولماالسلطانبلهاسمنتوا
رسخمسهألفمطخيالنتفهاالؤكاالىالالمولىاالبصرةلىالعراقاجميعفىجقذاعيبهرونراميراهناوكان

مسعودلسلطاناعندهوخررأعيلهخهالمتاوراررجميعلنظرئاليهافاتواتييفواليهئريناالميرضيهماقظ
متهبهومغدوظيالىنجمسنوطاباالصرفجميحوجولضاثمهيتووالهخزاتةايتئال3بهروزطهوجعل
الابهواليئلعمنأهلالجمراحدوكاناايىوحعنواينبالدالسااقسىئعظطربنابهموكان

بوقدذصالوادااليهفنطااالمدينةفىادياليصيباحدصأهلنوبماطيلىفةوالضياالمالحماالليه
حشاهأخيرهشة5ووفورأمانجتوضتهتدوبهرهن4عإلوأثنى4ؤتىظيهآاالسيرنجمالمجومةاسرةئ

انالىينينجمبظبقتلىيواايزبرابثزفينجههيتتجحةعندبزحبرسحبسالزممهضبهحكل
كاقوطعهووأالبئنرنللخذارضمجفىأحشوالهالطاناانكأغبربهروزنغسمبماصقتلى
وهوالاقرامعياايألوتألثوتةابغدتكلشطايخالقىاكوصلراضاعيااوجرددبناصنقرقابنأق
نعلهوأصابهبهاعقمنوقتلزنكلنهزبعسيفنممامةاردعليهمرصفمحولنردالسلطانأنابلث
الهلىالماايهومفةداخؤصفيالىالميرضمابهتكلعبراطعذةوبهبروفاولجاسسيصا
لموملادصلرايرطغخضصريتتيهامدفامليظاوشرصمدصةصن01برلالموخلماوثاجمبال
صععنسطيهاالالبفرعلمنجليااظقههرمنعندهماكانجميعطمطياعالظصظعلى
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اللىءبتضامهةباوااللطافضبالهداينودواملىالضهذلهاليدهـلعرتالبوبمزبرىنازفاصنعنه
يهتخلىكاطائععذظحهاراطاحزحزمهولستواارحمؤجضابهربلظطعلىعكصل

صاعانعلمتبمافهاخؤشإبهؤمعهوكانظوبهمحباتبنعملىاحنعياشتىببالناحطسطت
يةانأسداكنفقصفاظواليزلقلعةاالجمارقبئاكشموكانوططمهابهابفىاالويصعالالقلعةهنلإساليكل

فقسانجاانرجالفركرصتوالقاتحبهنعرلىفيكبصادايهاوكانطغ4تألبضعلعةيرطاصقىل
وثلسيفهساكنجزاصعهبرطمهنجخهالفلعهالاصاعماالينفاصداصاالنمرافانيومنعئ

هـجلىضصرافدوأخذلنمرااأهىطرضتماسأحمكلىيبافلموكانعلعهافىاصدوالنمرانى
وعثصريرلبيرواشذةاصدالربنبراخؤفهشوضرعنديخسابرىظعةءاحببهووزالقلعقوبلغشألتى
مماصتدركأسهللقبفطتخئىصفعأحيكانطرنهواياارعاقلربزعلىاقديهنامنيواناظ

افادينجمظصاببالصبتناشسيرلىاالظعةبتسليمياصوباتمنجرىمافيعليهيننجاكا
ماعكوأسداريهتوأخوخواوماللأبهامن4نحاسبمالقلعةمنلرأالطاعهنعابالىح
مأهلتكلشروجوأعظياكنحمقبللالمولىاخرجكانيخ4اناسدوخلاوعلباديخزنالكاعادشد
ابئتصلاضازتهولمامحلىالستوالبمراواظلتؤبالضجاايبئولمأضهرشهنيناكنجم

سيطاطيلدشهررور6مائخيجماوااكراطءظموحاماوثبلقاغايمباوأصدافرحهقدوصازسكل
حلمظواحلفصحتىجمهعظارزبرمودفياكوجاليداكىأإلموزروبرمحطعأصدادبناافليو

اشكأقركياكنيواصاخهصداكاامىفينرازبهالوبعدوفاتوتهنحعياباصيقومألضأنه
هاللعنهمالؤنجالكفاروقتالحروبوشهدامعهالثاملىاوضجاسهيمهمصباثعزلةددـاكأوجطابكألب
ايرحزكأمعدالو4لظاقهابرذكأولضااخالولبيظااليدابعفىانلىفىداريالوكان
عاالمداقييجمةاجمديةلح01أينابهذوحدثنىلظايوببناصبهمابوكانأحداصالمؤملىالمياهن

ينأيرباممأاكجمالعرنعاسنقرهذايخدموكانلبطاأبىيناكميرنجمالاسضقرغالمينلداحسامحذثنىلظ
سرمنلىالناصراالملىالسلطانأبنهلىازفيكتنررالىنفذهالمايلىاالءيرنجمافامحابةضصقالني

ضشاقحمتطفقوكاثةو6سبعمتينسنهولئالعباصجمتلثؤوامامةالممريينطعخطبهلآ
غاحموالمجىحتراحدةرقرضداعلىطرارزارةاراديخلىاالعيرنجماالفاصرووالدالملكالسلطاقفيوقدا
افكانانصهـلبزمزمكااالن3سانلافبيناالعقولهلذاقدرطووادسلةامنلناساوعندثعين4اباببار
ينلخااثففواالمينصبموواكالناصرشلملاانسلطمحايديينالرمقاضبلياكاالصرفيخدتفه

اخذثمللهواعلقتوقالادينئمجمالسلطاناهذكحيرالصيلدباضالتىيلقذاتاياصوالىلهضال
يئطالنصرافىاهذمكاوقالاالهيواوالغفاةحولهالذيلجاعةاالىتوالتةعليهوانأهوشقهحمدائ

يبمالرحلىخنهابسببمطشيأكاقناصرالمالسلطافىلديعنىااتهليالرزقضاشوفجميبة
رطندكاوسااطعهأنفتلنتحدوفمرافاوكلتدطهالومرحمهثينأسالكاكأنلتىكانف3كلعا

بهضشاءمتربوالدتهالبائمفطارقتفوفىنألثتاواءتخيرهالىعنهااخؤلواشهاوجالحرعلىفثقلى
وكاثههذاأحيهأذكرمواطيرقإكالقلتءااجنامناستبنروولمبهافرحولمئوتفيرقمالبم

ننتهالكلألمقأقىفىأكاامنىكااحتدلثأكلولطفلاهيههنصابلقىمارأىذالتباىصلنحراا
مكفصضاجمارلذنبامنواكهكألهالصىاهدلطيرةاصعندكقدحدثقدرأيتعاياموالىلىفقال
الطعلبميناهذفىائاهـروهارررغةصاتقهامنفماطيكبرىىدنيئاوهزضنىوالينغعواليفصء
لجاعتئهنااتجب4طكانطضىكلليهرماهوقدامضقىعالمقدارجليلالصيتعظيممل

ثهاتولهطمماغيئهاكفىلةولتلتنياهشانومالتهواكوعدالسلطانألنناو
لعزضسمادامبدربههءممبدا3بنينرارط
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واخرمالحلفيحل6كاوماوخرالنيلابكضا

منتظمبومعنشهواوعواقا4مننزياككتبنونونهل

قمعالرفىالجثملحظظاانتهمقبيروركالأحلنط
حمعمرهمفىبقظتناكاناسركمممللرركغاتصونا
لهاغتافيدثالحواذاامضألكاتكلوالناصحزبنك
والعدمابناخونفك4حوزصناحسانولاعزببأس
لهعموالمنداالافدؤعنفطهاظعنعنابربنبحالست

ملقاماتفاكأاجؤهولعلىصبؤءبانفناالولىالعدمةهى

نجزعنثغرالمنبةمنبنهءاظاالرسإحافم
شمفادنسزابكطصفداممطبهءجمنجهئالهدىأصاب

رعذبانضدضدألربعلى4ذنجمنروناهـواالذفال
الؤيزوءصشببليراحلىوخالكراتباعالمات

وظفزلصليااهلنابهثرىصبنمخيهمىاشرماهاالىا
أمرهتمفمادرامماكبأهيودولةةحيانحبىفالضى

ينهلئطؤقطرالنيليببتوابلءشاقصشاقبتاعمز
ظؤمطوكهغنااكف5يألحلقالدارلتنر

وقبرمرارفادارابركقرجتاسجاوذاهوواتينه

وجمزالجينتاوإلفحسييفعالهاهلتوقدضض
وحدرلاربئفوقوقتزلهنرعؤوالصاثساتهنبا

عؤافهاالفارضىوماطالادعيالحباةطولشواصرك
مايسزابنانهئفيرأىبعدطماتعناللهواصعدخلق

ظؤكلىأبرالشهادكااغوهوربهظتىضهيد
ؤقظالغيمنثتوالطلضيق5ؤمدترملمعنكقومرراضى

عزفمؤأجليمشثمانيهبعديواكاالسالمحورة
هرهنموفحؤ4اخوفعلباناسداالوبسؤكيغأب

رهزولبلرمغااجماوؤرا8افهىانجماللعرفللهار

وذصهلرباةكولمفانهلنامرىاالمقاموابقى

رفيوالممقىالللوتثوط8ركدالمدطالتوانصفوالحيا
الننرآلياتاراكأتحكندنايخنرأدهراالنافيال

والكدرالكنسالموتقاعادنيامطاهعناكزتقالتل
والصانئىمنءهالمبني8الحباتجهاارلكحبامااذسكا

رثاركبارانلقاعاأتتلدهالمن4أالؤالقىكأخ
لضفروالنلباسمناخشعواضاوقاوصرعنجيلكلله

روالعرقهاأبرولمضبهاعلىئرحاناوى
عتبراظرركبرسلىعينهفىاكمأصارلىوش
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ريهدضهوىواوالمحسيرثمبهلرااأهشصهوىضبهم
تتزوعضدالزياهنهلهفيصنأصحؤلجوزاءصنظوصه

آشحماعكلءشىقاومنبماليهعيأةث3لبف برآلحبرواهايىيتحمزنابيدلناالضجمتسداعئجتثت
الذكراكارمايعبرعنهكريابعزموادحاظافيقد
العطرإهىأيوبترةسنبهتمدطمنائرفاحان

ذصااناالرعقلوكصاوننمىصاءاذاطلصابصنإلضنى
والبصرعالسمنهفماويوسثلاحعصوراللهكانما

ازكرولخليلوالكدسوالوألكركومصضالشوبك
هدوأوثمحمامباحاطنهااالوطفالفاليرتلم

بثرضسهاسبزلملمجدائصزبعدالاايوبماالت
والوطرإلقاربةتيفى4وليىنااكمضىصعيداص

حرويشواكحقىوالندىامفابعه4بامارتللهاطؤل
3بروالادهـاضاصضفىفتهمساضدتا4الملىشرفوا

والفيهمعامنهوهفيالسأمماتانقهصعاوهن

لىكارااالصؤلهنالعناختلماثلسدنيالئحالقاصهـداجافبادوصارلؤراديالظفصل
ادومضخملىارسالنوضدبالدقلجساوجصالمعاعمنهاسفاصوضلحلصغحسالىوصنهاطبك

ديق5كمبااساداالملحنىابقةلطاصفمائصواتبمنىبهنخغانصدءزىلعثمركأصنائعثىي
شاثوهوزمنطضو4يبطفى3بناكلؤمعطفرعنمساوكانشمقب4ا

يعشىنراثبهاوخوفعشءصيمنفدشئهكا

صاالكمىالنواظمحغصبمرطفاطرةمأمي
والفراالخيىيمالخسأمنفأرضهاوعاحل

عشىنفلبيلمرولحىماخرلجوئتبزاسعنىريخذ
تثىميحبممحامكأرصوةههصلكملتت

حيىحتاهبنارالغرامهغرمانيككييلد
واششجلقمضاهاةاءوبلوطابىبمرعثى

ونحناياهـافاستنئصدنيهافانئمدتهقالررالدبنالىررئهئرفالقطهكأههـارتضاءربدةادئااالل
وهالحالابهصافىهتلديتينبهببرهعوانىفىلنط

محعنوحشهنىصنجاطاستأنستالعادللبألمألث
ققشتنكرذاتبهتظسواصربماالالميافى

بنصيبنارسقيمينثزالعالمالاليةشنوايهرنرراساوصتينغانخةالميرالاابنل
نسبوصهنهواخذبألدحربهعازماءلىواقمراؤنرألراويةماطوهىوئلىاننجاسلباءارسالن

دآخذاربالنمدغبالاتلكخيرهامنوسيؤططيةدصاحباافلخهالتاانهفة
واحسئأليهفأصركز4ظلهدارولجينضبراراكؤلىفسارافروراداواضجهخاطرالد
مصدلىاتنرراديحمثالةوكايهاخرقمدووعدمالنمرءورقلىكاريكملايإلئجمل

لجمئقءمصسضلمهئمعلبهاالفرنجأوفوتخمتالعلىبهالبستعبىوؤاماضرالابنلمااليةاحلس
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افلىبهابألررنمنعليهتعاكلبهدوسفعاينااطظيمارسألنرلطلنفيمهماتصمنرا
ومميرطاكةالحصونومايفاهنطومىنىالنعئىوصوبهنىبصمونبتدأبنخثومطفلروو

قىتلىعاسارمناطراقدباللهاليننررافبلغهرسالظااظجفىكانظاكوسيؤسنيمنعسي
عندؤرالدبنوقفءقغاواحاأللهخعطفهببننرراكلوراسطماخوفاوقرقاوسالىالئام
ينوراكالرصاقيبخوكاعالىابهظازجمهماالفرنجشبغيرصبأتااالعمعتانرجاهقصد

صكسصالاصتجاهاحداانميائالفالأقىكوصماشصتسنهاعدوتواضكاطدركاأاليها
دالعتقايتهمارسالنظبمهؤمناوكأناععمكاللههظبالداالسالمعاتزركلىلحيرسلىمك

وقىكتسالمالابالدتجميبهظطكتطرفافانكنيرةالزاكياطليتحاذهعافافالصعةهباعذ
وماركءومجامنررتجاهـانماوالؤنجابهمالمألنلبعسيكلدتنين3فأنناطوهادمم3جهادواروم
ودصاهرراكيرماءفاوداشزىظياكلعسيفنجتكفئؤجانلثلثاوجهارهمواجمنىارسعكبنل
علىىالاجتداالمحاطلبأالجبتهوقدافيندباعلىعةالئمناالالؤرارجمياضدقاارطارصالنظعحمح

فبلىالنونضذىخدفىلىجاعبدالينهعكراصيواسئعوقىكيوعادترراكلععتقرارطرصيه
االمامالفمهوصلونجهارحمادمموافالطارسالنوعادزاجيهرءكاالهفرحلراديلؤاتلىانبمااآل

لواقابابجملرستمجلبنزلهواينفرؤراكوحدهونيعمؤوهوضيهلنيسابورىااديناالكبيرظيه
ثرحلجاروتازلجملرتوللهارحهثعتىنصزكخررفةاانريةامعلجااويةرسبنافروصتقاغاطد

العالحليةالمدرتقلتأالجلهالراكءدتاالجلوابثهلفنالفعيةاهلرسهكبيرطمئهانتيننى4ا
بناكانمااالوفلرأيتبتهوفبهاقىياكأيوبأخوصالحبهأهـهـبأبواملاالملئنجاهابعدالىنا

هـورةالطبئأزالدلطالاالثالمابناهاناثملرابصدوالىاوهوموضعمنهابعدهومناليىنررا
بهعلىتعاللهقتراويهاالهثوىبهاوىالمأوهىالمرارسنحبنياندئظيرلهافلمحمااثقنالبناهذا
وسحنعنقكاناناعرماالتوفذأنالىيناكتطبوبتىخوىثزلء6عزنعانالاقماهذا
افآدحالاقهربهامباخرتهاظكائمزاليهافاظالملرصةبعدنجاءهذلقلتالعمطلبةعلىلتبه2فقد
بندؤراكعليهفأتجلحومهحمدبنبنعلىبنهـأبرالةخيداكطالئبوخشغخينوسنةاربعوفدئكاه
ةدباعهةمما4رفهابهلناوهنإلشاماليهالحسانبالمقاماق4وريلمرفيهاةولهومضإنساشوامي

ظتطابهالىاهاصانباصذجهاةديخاربرتةفهابهففبنلصهنادينصالقنمااقدكانذهبيه
يناكتاجهـالئمئياهاواطىآابناالنيرابندمشبالنئينأقرنررافىاخبعماتحرهنشقتد

ورباطيىالطواووقبةياطىالعحرفربافلينظالمنثموروفيهنرالعطدضهئهاقهممبداقعر
هذمنبانئ7صمانهكرالعمادغوبعابكورةالمهشقلدللمموفيةىاكارباطهنوكيرهااصرنةالط

لحسنكأسعيداينااالديبمفلالعاصديقهادنأهدىحعئقلحقبلالسنه
ايهلنبظنق

ئرناعلىرقداعتقلنالحدرفلضائلأوصشكونهستطنلتصينذتممارأفط

اربرناررسبيومارسلهاداهتوطصرجنونالانسبنواتاوصاقائم
رزالمعونحباماتصالىيعفىإلترنندن8موناشنيقنيعبلالمغريقإجميين

لينابحاروعونشالعرأهضالجمذمنونقتموالصفاتعلىوقدائمقلنمناللطا
والتوللاللخافريقاتصيال8الحزرنمئئنابميولواللنيذاتهق
البطونرالمستلذاتثطهوالمستطاباتاللهنىالمنىصلىفىأضهئلفتى

بثأضخنفالحاطىانبساحدكأفىاصعنالمفولحيمليلمفوتءضؤبمتقإتاد



وكعيندا3ضباالا

كنجؤنهوئطاو4الوراالىوالمحاةبالداالرهنهفذمالبنذكرطجنلسبقدإحاالظفصل
طيماصتولاحئىطعندهضبطودروماطبجميهاوسيؤسلمصيصةوا4ذاتحتووباكفتوكاالرهنواروما

عاضىكالا4بننررافأرملسيرارومثالهفيااىمغزنبرلنوروفمالوأعروصاقنححرهمونبنالهلج
البالمنرضعاخعمئرعمنهبجوامهالمستغىعباصيألحليغةلىباالهدواباالسىينالنهرزتررىاك

لظالمادلوحشةهمافطألوفسهلمناضارافىلفتوحاأمددانمجرلقدصواينيةوورطنطفيءوبقول
لحيافئالحادمويونقالهالالسالمينالفضظافورفىالىءمهطهواالمؤانسهلرعباحتظعلىالمدقى

بالهـافوفيبضفتعاحاالنونجمنمذصفىهالهشيامالمداجلىخناتوهنطاآضماالماماضىي

استولشسأرمصرلنوراخاليهالئاالسالببدالجلتطرصاصنافالممواضعلىاوارحمال
أدفلمىفظفرواالمنربحدودابلغواصتىخهااومهحامحمفىكواتوحصونماقةعلىاأ

كتعنامعطالمصريةإرالىامنينلىاتتىتوشنجالمتراوليوةف3هذلىاتفقظتهغرببعنفاء
ترتونىووصظقىديةافرلقيقاخالاإلدكثيرحطراباسصتوالكللعرلغااسعةاليهمنفمفا
دياالنحاصناالصلواضاءعبدةالمىىالستدناءقؤصالتسفيقللهاونأذبالتىآخرفلد
الطجميعالطلجآاجياثهومقزحهفىدنىناعقتدحدامرىثذح01البيتسعلعوانضىالا

نهاةدقصردوسيرابالده
مالىلممينأمطرجتدمحدالحسئءصىبةت
نابتسلمحطب7صوأفتخطباةهاءممردعأ4فأرعق

هينبهتملموبنوكثالببرابثصرمنبرءلمسثتضىإلأأل4أللمغ
يؤرالفطنمثصرقفطراالماتومنفيهكامئعرالنبؤت

لحناوعابنص5وىلهدهـاعوهنبنفؤىأب
الدناوالعنىأنددالعى4خيلرهقاعرفتهومج

للهاررادحدهاومن
كنجمكلرضاكينىشوحدنحلعىزلكلكلئنشللهـ
ظعنناتألحاوللتيهئمحربوحارلمحراباىكورح
ونجيعفةسالرفميفىىوغيردلجهافىجوجمسى

فنمتتتياالضراك4بذومنتصراصاالسالمبعزةو
هارثنلجربتوقيحلنوروري4وببغدادمنعمروتأبىبنإليناثهابصلووفيهاقىأبابنقال

فامصردفتبالحطبةبغدادبالبثارةلىاائهابالىدتيوماكأنثرترانثافيانارصىديارامىوخسينوصريفين
4يترراورككلالعراقفىسأعايفينومرهارونيتاثربحنانتوعحوااقالنيردناديخارعئرةكل
فالثمى4بهمامثاهعليموليفةبهمايرنمفأحفالرسمتاحياءنيندؤراكلأهيرالمؤمنيننعامانقديما

حمتنلنااعليهايقفصيقوئمانيامدرارضايدجهناطئادعلىيشوهبسبغداندهاعىمننليموكاا

لقدرعنقدرتفرشالصأمراراالدرااالهذيمعصضهاغلهذقيللدهرممراعلىقىلباالراابرللطلبا
الصااهذعلى

بنالوكرهامشمىمارونمنفغجمتراوثةوكاشعوستينصنةخلتدغ
صتمايتلضروابحلطيةضلئمسعؤبنيناكضساينااخدهتهلىاصلوخدتفاالرصكلى

كتبهاةعيلمكلفضيخرالهرأاالجمللتتراالبرلبالطاهمنرالمجدلسايالا
وقدمجحمادبنجلشاردطةمعانعةلجقسبياالالصديخارعلىنهمينالوةلبرااالرفىشلف



وضصالمم61ناب

محظيتامجلمرمقعلبابهرمقىوعرشهالكئاتلتأتحرسقهطمثقدلىارحانيمدواراطلبفىكط
تحلعلىمحعهسيرهاقطاغكانجنرروفشفالتهواثزمابأرفمتئختصصهريهتيشجهثموبرت

بعدالمعرفالمعثرىوالحواالخدمجملهاصالعمصيعحلماالطربقوسارتارجالغاضةأيدك
دعمىمعدةبرلدةوتأضلؤرادياثءتهكهورنهالزمصرقوتقذمامهوالمضىحملهابمئلايرلمرب
عرناعلىواصامينزلهفتضشوأطورواطيفهطرثاسائىهاناكوتفذمواليئهفىالماصينائهوأحي
وحمهالعنانالجياالىخىورلنلىقداغارتالؤنجالحبرانمهفيربرليهوالمئمالبقبةطريق
اقةيهؤحمهلقاكابطلاالولىجادىتظفودخداثحشقاظفواكالؤارومابشاوبقواخفزبهالؤنج

مميملطثلةاسنتنانفانبعدوفيهبغوللئهلجداطعليمفىعألتهبئنثمرررأيتوالخاناريفة
الظالمونخهماسواعفاءرعمظلىماأصافواوفالماوأغاثهامروفاعةأنمالقاصهاأئددءوعواهرهالزاياهناا

اممالقرئونسحيافمنونهـوتولرياففتعونالحسانانجذفلرعيقزكالصفىالوماسومامنصألهـات
المكوسشجمماضناافىةالصوحماربواقىمنمايزعليهوظوائوائبلنيهاونصفيهافيلمحروصةابألدنا

العادةوقداطلقناجميعماجمرتبالمطادبلوخالمواهببسبوخلنافىاللىتعااطهالىتقزلوالفرائيه
سنيز2ضرمحاجوجبلوالمرجصغورتاوضمياعةلمحروادمثقاعالعلىاثعسصةاالقبانمىفربفةأخذة

الحوامىالضياحإنءلىالامىصتاقاسابعدبقسططجمعواالهالكةالجارارمحهاومئوائاغوروالعضبة
وايمنخامهاصلوهرجردونوابهأيهوعظنتهاطلبالمرفاهبهباأرعلى5وونرناورةلمذاعالآليساهـالمتطحةوا

بأوفارانتدنىواالحترازهنورارهاءمناواالستعةآئارهوتحيهالالوأمعلىذلنلئواساطألقاوصبيلعقابه
والسمنياماالتعاتببعدماعلىوماتينوتسعلشةالصتقبالادوأوينمنوأبطالرحمه
ففاءكاركاننالىاادكأالحصخوةكبرااتورانئاتوجهرجبدوئادطقالنانحفىفصل

وقبضفدكيايدلزاغكهلىزوسارافض5نسادنورالمدحوربهيرامرويلةعرااثفيارةليهالمسيرااعلى
ريهأعزاخيماقاباسفأخذماعدنهلىاىشقنوسياركبيناكجفسنائبهبهاواهالكهلخارصاعلى

لدظيعذكراواواقالسيمعءظيمالموااقلزةحالحالةتعزوغيؤصنحوفغارنجيلىحمان
اانبلغهوكاباوقوةكثرضثلداخوتهشقسعهيناصالحرأىوستينتحسضهعالءنضؤادابن
الىسطكهينثانهمويزءررىبنءلنبىاصدعتشث4سلنةابيخعوكاوهعليهاوهالضولىاسنساناا
صنجاكأروكانكرعانئاهتورالمعظمالملثالكبراااظلهاصيراانفرأىواصتتبأصاالركاا

ففىقسهملىايهوفىاخالتصطوعلىكرمهالئشاللهارادينصالحسيحنىاالخورحمتحنه

ةبمذصإليئقدضجالخارصأخوهذاوكانظتبهااكاناكالخارصوختللديهعلىاقهفغيهاا
لمقرئاتبنصمثللناسااماثلمنعةجاوكانفاللهكلومةطأثصئوزرائبهكاولافاالمجنىرةعا
فدزيدوكيرهمأهلىررلةزالراىقامبادرالقاغاىدبنءعلىلحسنااباقيهاةوالنيلىعدابنرعلى

فزصاضاارشملكدىبنذعلىاررنىلدفىتالطلثالبهمايتطقالفذكرحبحدنالطفيبغونىع
بالميرمجتننفسهوكاننضلىاورعامةواالطالملكانروادشربعلىوأتبللميناالمعاءوعمبىهذاعفك
كىشبنرفىجابطىكانلمابنطحلىهتهعلىيللمرحسىولهاخوهبعلوتولىستنسنةماالكل
ساكهتظمقداوكانبمرولهفىوالفيءتؤتهشمسالجمصقطاعهاداوكانكأنكركالحظاتلىاالىارولة
انضوكمالىدولفملتظازاليهموخنتىءبداأرححررلىاالىوركاليناحلأسالضاعروكانممارة
المأخذاواغاقريةسلهاوخيرهاوفعفاليزكثزأمواإلدلهتيخالبهذااوكانحهومدركاثهى

يدةاؤلهاقثمىقووناألفنجمقئعرظتلمئطبها

اثعلممحتغنىصالسيفوضانرةمادامحتاجمذكانالمحم
فمواالعناقالمواردقالىاظامبةالجفانائبيضا7لرك

ماثا



الرثعبن7131اخبلر

بمالحيلفالقىنووسجمنومشامصنالمغمئهاط
المحعمربالطميانراتشاالمنعىصمةاخمثا

الصمرالنارقوأسواكالىبهدشاتمللنضثهخلتىظ
طاعلىءنمررىاكايقلى8بدايتكافتقدتقىعىاجمةهذا

لكظموابباالقاساكوا3منلدهصمسابااقلىاوتدقىقى
كرهتهصنلرهـتةوقلكعنراىاصيركبط

ضىووكا

ماومؤملقضراخعلىص4جمةوسلنيلايأغأرمى
مشبوباسناهاجمندلبغعدانانتمقاخمتىءهدالنارقى

وصصلصيننهخوصنعاواشأالحمعينشاوتفؤط
ضبومسهلصنكيفيرمنروطرتئمنخالتوت

العلىعزثاالعلىعلىأحدءخرالمجيلملوخلتى
رىمنأ4و

السفروىماثرنهيبثئضلترحلتالهبرنالينالىةارا

لخفراعنصلذاعوطوليبئناوطيااوفييسرسسير
باليررماصفتعليكتلخففىصةالنارالىلهاالتوقدن
الحربئوهذاطيلءحممعدوالقوميبصءالمال

النهونةلمعاائطمعهوانمغافيماصملهليقاشربفرىاهلسارجصااتكاشبفألفقوواقىبنأباقال
فاجابوناليعلىبعزمهابهاورله3سشفاءلمهاشمالشرإفهذاذىءلىقدالبرعبدالنبىكانساب
كانمافوقوزتسنهقوصخللهطلقرالهذنظلمناهـلدتفدواصتأثهالسلطاعلىاخيهرخلضيزغ

ساسلمحرفطبراالرواحلقتهوطرقمنصعنرجاظرلفراوهقدااءمراالشجماعةبهوأتمهفى
متوجهاضجفمخلهازاشاغتعالىقهااثرهالكةلىافوصالتالموالعدواالزواداجملالسوللصرااونى
الشرافبنواوجيعلحعمنىاغانمبنهاشمبفليماولقبعلبهافنزلشؤالاوائلوريدئفوصالبنالىمفا
لبئأكأاالينعبدبماعلىوقبفىفجاماعلىحتوىراامزيدوفيكبيرفوعدجمعجملةفىسليا
نحالفاسارالىغارتجيلىووالهاعزارينفئهاءةصالىابنصبتهوئعدنلىارحلمكابنعلى

معنعافاحرقتكيرماالجندمدينةبعدخع8نعالىوسارادىمحعزوكيرماابنءفعدلتىكانتاوناوتم
الىفرجعالصرثعلىاميتطءانمغيامأيةبههاثمافاقاجموزااةاواصالاذبهالمدودةاخلهاضق
المباركولةوأيرسيفالهايدبنسقضاباقدولهداسضوكانىدمهبنالنبىعبفتلقدهنغذبنفرجدايدز
يدمنغذبنابنلهفقلهفىةافرأكلهخساداعيصنقذشابنولةضافاكبعدكسظاجملهأميعنقذابة

لملوكابائهووصاحمطماروصالحهاليهفذايدوئولةاكحصلكىولماصتموبهولهحمتل4اىفالبلغك
لىافارسلنامرالملىاآخيهلىاهبنكبجميعماتوىعليطظعالحواوناثتتبغغلاطااداعلى
يصتبماابرينلؤافارسلبروالبلدانمىءالقوخؤلهاالحعانعيصناقتهجمافاضصخبرينلؤرا
ادبغدلىابنفاارةثلهالنقاشباعيحىبنلحسئعلىاابا

يلووعفهالمسننلببزملبأمننذلمباركيبماولة4اصيفدياالمبرمجدامنااادهبهزفصل
العننسزاففلحمعبيتشاهلفلوهواالراءادهاضؤوىهـعااتوالمنت

هنئهاصهماالصهبهقمهاخطلصاحبىءيرظتالىلتنرا
نبراسكلمنالليلفىهقبوسههاضعصاسوالجمناهقاف

ل86



اروضنبنامباب

بنكاسهخزفىنطوكامنخذكاشهفةطفىوكا
اففاسههنافياحمجهاوالىقهءصناوكانك
جالصهافباتمصلىهامحلىهبغنالبهالىلمانىد

براتبتمرذالجوابط5طامالمدايسقينااذت
رارقلغظاهنهارقواألافيةفاعلىنفم4ااظننيضاذا4كرافصيدةرىارركابننابراوهدلمتة

معنىأوفا
المذىاعرمنالمكعربوءلغوحفذىربيمعبعرحا

فهابفول

قذصبنغيرانقذالقصادوهلمباركرربابرثاميشمبارك

روقىاوهقئحهميئةهيومالخركصراواالينبغدالبشارقباصياحدهاتعلىارزرافيسادغاآل
ئووخسينثةروخاديخالفوخسينابخةاوفدصارمزيةمنيراكنرمندقدجمااصيراوكاننص
غيرعشرةعشرةألفنءنجعولمبثمارةنهكابطالههنشعبانفىوفمةلروماأسرععنيرأطال

لىيهأزراكالنعلىالضةاىدفجاداطةضيدرتبئيربنفعاوقبلقسورمنمرتحمرستنغز
أولهابغداد

غععالهوىاس4منجرعوالفلبصىالغرامفىوصبرىلمىاطاح
لحلحاابلىاحهاتياقانالا8تريطصفوحياقوان

خلمالوامنواسعاللظبلواحباالووإدالعمضاطممهط
االسيرعندالعدىفالغداة5والبمفىىتمارسيرىأكدآمن

صقبصاشلمنزاديرقبهطمحودبهاظفراعبدكقلنال
صصاةاعقابهالنغورعلىأمراذاهـالىاتسطوتهخوفمن

كسوةوتوفيرالنفقاتتومحيرالصلفاالظفىوالىإدةااللطافبافادةالسنةهذقىينورالىص
الفظءعونملببنهالراواحامالاوصوناانجادعابعداحداهرعيه51راكناوااياياىواالالنوة

يومالمحادوئثالبمهلاوافعالهالينؤرامنافينهاركابأولفىذكرمافدمناذكرهثملهدبهلمقويئاولمولة
واحسانهلبسطحدلهايوانهسةالطديوانهلعادتوجدسنهانحىاالينءلىدراب3راإليخراثحصهررهضان

لسنةهافبئائهوبسطاشالهاالتىالمدرسةالىشلفيشاكاتشاخبرهـنجاءفصلطاتءتقيذأراص

ناجاواليجإلعبادةأبمفىضارجاهليزاكفهفلقيتهصاالاالعلىوضيتضغالحالوعالهاالض
ظاثعثقرارلزياممنااشهاماسىالموفعخدتشرفانلهضكتنؤفولقولتوقفنظاراأدةالط
وطيبوئسئماسثيابموجولهحملتئمالنضارهحللى3سوهورهالعنعيددالىوفالفلبثصالهراى

ياتالاهذاحمبعهوعتر
عقبوفمديه3ندرعلىيانعند

حماتأسلهكدئوا5نمعنكويمغرا
بالنعرهشغؤ4وذمتىلهوطكللموالالل

زهعلولهضعيفههنتالحتىيقغىحميف
لحيرمجبولهدطاهرةلرىامولىواكاشيه

طاضونفذدلعمارظصهطيبخيرنحيبواوالتنعرخيممهالمصرسخيرمزامحالقبوقال
وهوءورفالمنامفرأقيلالموالىودضماكاههطرعناوعاقحاهقدحمكمباغهنمبة

بثةهـعلىللونوانهثحرابالىأناراانهرفتالصةالطوقالصنالمدرسةالىمايعؤاوقولومالي



النبنا916خبارا

نعمنهإألصالممثمبتىخلتودممارنهفرحرجمثاصمدهـاكانىاكهفللىافكتبتلحرابا

فيوالجرالمصرقياكافالقيسرافبنالموفقناللؤرارسوالالنقراهذزطئأبابئفالفصل
ضعبحعالمغلمنايهوارضعدماحجمعبحسابوطالبهينلؤراكاليهرساالىالناصرواالمعةإلسلطات

اراتفقيسشااسعلىوعرتلحمابامرجملظرالضلهلمعالحمياالحهمنبرالطلعمىاارادخقنلللطعلى
نررلىاهديةهعهلارسنلكبمحملءخداظمضانغةواتبورمهتييينةعهماظااالجنأدجمبالغئدجرا
حداهاضهضاتنهىوممههـالميسرابنالموفقشرحيانجطبمبرنامملىقغتولظممىعأليهاللديهنكلىاك

وضقصطيانىطبذهبذهبءضوبةاضالوعليهاذهبمفأخةصفببةباطلىأزرقجزاصغثاةثالثون
صةاحدلصطقةوذهبروبقفلرامجلدواباليابننجطعشرةاجزاءوخقةفستقىديابمراثدشئاة

وحمرفناعثرسثغاالاكزفهثقاالوجمرونعئراشتانجروزنهىئالدةأحمارىبفدانماقبشطوضه
قيلمثاثةثالاوزضوقصبةبعورورفالعائرمبقاثةلألوزنمامبةرزمصتقصباتسفونقيلهئاعثصرةوزنه

لفهياقوتوجمروثاثقاالنوزغاصبةووسدسإحوروزنهاضقاالنبهرففوفوزنهاصثغاالنوضبة
عمبعةعافتماطجمهيزنهاوتوترروهرعةمائةسدسهئالميلصتةوزنهجرازرقوقيلمثاسبت

8اءيقوبرتفميلياحقبزحملىؤأربعضعئرذهـحطتتكأسبلسانهنونتارورتلىوخسنامتقاال

ركزالنحتيبمشططيدةءظلعونارجوسمىدوزباعمبنىنبمذههيناسقرقيشمشتطم
هبةمذراقابيوحمنصررناربعهظىأثوماللةرطالوعثررنحداخرىالرارىبارطالئونهاتالاحدان
اببىصفزعححهضىمذهبفاملىحلىشفيحرسئىرائوباصوعنمرونأربعهئوباحربرىوعئرءىةأر

واالحيلشوعذةسنارصريهدنالفروعثتيمهاصاثتانءاشامنالؤاعاوذصخيرنمامذمب
اتصلالنهمينؤراكلىاقصلفلمالهدلةوخرجوابهنهالخروبهفاختعلىالسالحئئماكئيراهىووالجوارى

لثرهاباواصتبذواضهبهممنمعليموضعواالقاليمراوابن4ءبةلاالنلمةستماامماأعيدومنافحفاوفاتهبهم
صاهدهفىسوحدثنىردهاقالنننةظلؤرالديسموتتبهتصلاالنهلسلطاتالىاطجميعهتهاراوحيل

يهأوهوالموفقنررالرالديمالحلىاالالوصلاوقالراعقدايلمالطصنماديقمعهاعئرةلهكانايةلهدا
4ماايخارهمواثبتالنجادفاعرضهماهؤالوقالواتاكيفالطرلهى5وأصفيهاعلىصطلعهااد
عكوالدعةمةالىاعتادواشهماواووقوغماءهـاكابرارفثمأنثلعظيمااالبالمالاالقايمذالثبطيف
والمئمدائدلمواؤهشفوههارتعاعهاظيقصنمسحونوالثاشاءهانموافعالوقدتحرفوائانعا
ونجطرمجلى4حذصبههدومحعهسيرهصالجمعوشرءفىدوههصهاموايوحهادءوروالمقاوههصم
هتدأفعافكناطرتوجاهلدهتفلميمىمامنهلحاكصلو

رلضىثاجاختقدمزأألطيةإكابروبخعغانثاطليأوياكأكولؤيئارحةط6المورطلبامصمصاللىا
نعازةوصبذيلواعليهوصؤلجيلامرهمىروالتدبرزتبيتواارلمواواهـوزوأالخليفهواوعيبعليهال
عنواخفظوأذاعهمنعنمقدأودعوامزءوكالظوصيدممقريهمةللذءودطالئاعرعقيدهمالمنى

علىادينزجمتراعظاالصيهوكانوعرفرهبهبيتهمهمجمفىيةالناصرولةاراكهمناةوأدخلواعدمحهأف
ورالىانهواواعلىاحوطملىمطضوجهمكزمئخلهملداوسؤاعالهمصلهمذجمازينايخاجيهمفيابن

مئسؤروطفسادهمملىدينواطلعصالحارامظيناكزيهتنجااالدراكلؤمئورمركادتآماواالمالك
داللطافىفبنلالموحؤوالمذخورماالمنوصوراكرالظمناىاكاكلماالبنوطلصادادميمى

يرمصلبيهالسياصةتالظتقالهمواباحفارهقذمبهمالسلطانأميغورغيهلطتهمتجاصاطلبهبمحا
رنهمامبهراتنهحبطذلواقنىركأمنمممارةلناامعةادجارضهرؤناالسبت
رائاإبداكلوتجيتتلىعفبمالوابزالقعروياعارفاصنباوكانالقوىدصابنالمىاةداىسغموكان



ادوضتيئ36ل

واالطالعالبهارعولالىقهايافنانفاالركنازغازخحتفهادافنظنحزعهاكأشتلىمدت

وفمذطىبنأباقالضوراالعالمحمايهعلىبهألتمانةالئالىامامجمل8هؤالهنأموالحوعليها
وساععارواامرييناولةدالعرعقوبهواءلىخفيةيقواجاوتآميالممؤبنوالعوامعاةجماعشندجعلسنتاا
وغيرهماالمىاعينوهنوجاتمحواهمووزيروخاءمةتجحواأنمحلى3راوالفقرغاجؤلامىليها

ثسيعةراعتواجماعفناجمأمعااالعيزاهـحلوامعهغواصرالنايئبؤبالملىوانالفربملبواوات
يخامصالابنكمالمتررظاارمانخالثاليهارمولمعموفرروابذلفرنجاتبواوسعينوهاالممربخيه

واصداواحدافرهمفأقالماصحرىمةصبماءصوعرفهالهاالثاارالىالمجالكؤعفاوئعليهونهدط
دلطانفأضراواخنتأموالهمقطعفارزاقهميموغمواعزفواواعتنروافأقيوالةلحانماهمحلىوقررهم
عكالييئاشزهزياناعىاكانوقيلبصابهمفأصونميموصبهمومبقتلهممفأيفأهمستفتاوادفا

بنكاهللاكهامفملبوامياوكانقذإجميععفاهفألاوارلعفاامنمماراالبنطجميعوطابعظراا
الياصالبونالقكاءجمظالنظرخديوانقدتولىوكانرالعوريىااكلفوىعبدوابئالقاضى
طريقماناصيلهمقالفارشكاننصشضمورجلىلحااالمصرجمالنحاححدامراألقشهراعاوعبد
ليتماذيخنااادرلةءلىص6كريضهفؤاكاكانانءطينغنىوظتالشاعرافيوعارةومال3
وضهالحرورقيادفهاقالمحنهيهصوناهـالخيهاوابعادكتاكالحصيكلإلاللكلفيهالناالصهذا
ولةافيهاشصصالتىةلقميدائيعنىلهافبهرواةضدسيتليهانبنهابهلتهامحيبقسماتأتفا
العحلىامحماجكانامالهاأالينالميراذعلى

افيرهذتثاليواطكرهاءفدتقذ
االمثكومسيدانلىاصىرجلسالدينمذااترلكان

قاللمثلىتجثلهاعلىالسلطانوحرضوابقتدصمصافأفىيهعلودصالببمذاالعمالرمجونىانيهونلظ
بضصنوكانوصلبهلصاعافظفربهزيكربنالصاعلىجخمركاننطرظلهتمالبمصرثمعلوبفىطعمار

وهىممارببهساا
وموعالحذعوقفأصبرةردثزعلصتبةأراد
لطالضولءلىط3سهنهءالجذعصليبعلىومذ

والضاللالغوايةلىاغادكلصملهشاالرأصون
دثقلىارينزراةوظيومديناصالحشوصلبتارانفهثرظصليهااآللهفمطرتنالعمدلط

الفافلضىعااوقدكثبطكاابنأبوقالالمرتضىيعنىقرينىاسوهونجطلقفيهئفمنهذماحاب
مالرلحلمقحلىضتدسال01رهذبلارمطلعبهضاللمصلبيناضميةفيهسرحبايئكأراكزلىا

اصفرتحنااأللمجهلهامقشاتنتبمبعدا4يبماكعلىظهلرافىللهاوووءظهـمزننةةبثاوواهه
اسستطناقمالماضيهنهوفتالباديههإلكافاالصألمعارجتكنافةاألنهاالمجهلهأوائلعا

اطلعلىصانهاللهناييألءييافعليهكفريتمانكاتكالجمعدالبالدصرانهفىوضربكرماانكانني
منيتحملميزلعنبهراالشيعرفىبربهرابأخذئواللوكبلهتمناسهوآظيرعلىءماساؤةأهي
انهمعكتهمهيهنوضشعوالهمصركمنوقعقبرقهممناقتهازالبعدصاراوشاهلصرجند
واليقبعدمفهئراحقراالمجتقرمنهموكانالسالماكلةعلبمةصوافدادوانإلمالىهموانتعتتأعال
ليهمحزسشميمنرالشهيغتمرالتخلوصنهمتصلهزسهمهـالتىىنم6رطخويهرقامدهوعبوفهكبيرا
عؤشمباتااليهونهوبشفطونبهكانبرثرطيتموصهادمجروغارحيلىتيالعهرعونيتموفال

ثمفهاعدالمظومجمدكماصعلبافيهاصبللهمبوصعوناشالخنعمالفرغلىاالمرلالتعاثعقاطز
مداقهالفربمدوومالمزرواتخلعاالسالميخهاريقهومظعفوافالوماالفداضنه7اث



ينالر13يارات

تسهطمالؤنجكاسولضوكانعادكمطمعههكلىيغمالقطعوخبلابئبضرفعى
لجيلارضاعلياعاطناليهمراهرالينألطااصيربرجكاقبرصوالصاوفهمفىيارواسهافصرالص

شغأثناممروالمعراوالهلعلينالقتهءلخاتملىيثاكتجغعهماقدواتأةطماقبلتهادى
سطوااليأنبهمئادلمستفادةاهليااعادةانعالموالمولىلظثمتدالفرنجالىوصبتزلممدرسلاهده

فألسيلهموخلىمسراالسؤاألطلتىخيضولمالمتغالالهمذاطالراباتكاعذاراليعذبواكاباهؤلما
ؤينابنكهاالخيرقرسوالاضةراررجمرصولوعندؤالقااحمعاراوالرالفزالضواهموربز
وهمناغمحديهالطبليهوصاصلمجاورالشسولمخألللىرسولانهزونقوهنبهإبالكابعنالينا

دوفرهاغاردالحيهكوبماقإليالوعيقبالحروجصفتوملوالهايصدرشهلكليقظاعنالغفالا
وكأبهمبهمكألوالهوالنعارىنجاعةوم3وأمبايينسالمهوباميآهمهوخداصهاثهاثبالجماع
وكاداالقوالشتولماتحوالينااويرفعااخبأرهماليناشفلةمامخلمءدداطافتشيهافحسسنا

قدالجنسئهردههذاهنوطائفةضسدعةبموتبضخاعلىتعالىاطهااضرهـالاللناحهذتهريش
هنأقرطالصاعنداضاؤدهفمصخغبئنجهاللهافبرطألالمناخهوالراالمارتاداتالكأةاعلىاضت

المرادغمشتلكلصربراتمحندناصلومهلىضكيرونربومهىخركانتامور3فاشكشفتبهرضر6مرد
رجلمةقااطلبمننيزفاذدكنهمخلولزيراتةخلفعينوامانلهعىالطدكزغلغسادامتفقق

ئرالءفاتعييئهصغراواخلفرانكاتاالضدكنأوالاليصالجشدونهملحاضاعممىكبرالن
قعيينئكرعقكيرانجموتمنلبتمرةورااارامهرفكلوثا2اهليكانجورزواكيىوكحمعئوا
لفرصتوابعيداتمرالىتبوهومالعكزقدباوالئمربكءكعلىكوانرايخاتقذموكاال3طيغها

انالسيهالجندوطوكاقةالقمرشيادايآلالرتطأوادصدرلفرصبهىاولذاوصلظقداحنت

المألهلىاجرجكئبرالولماوقالغعرةبنابالقاطرأهاخابأرذمحتةءاالسمةوطاالرمنوجوح
ماهزآالبضهمشاقللموانهمءرحممموصتربوءلىعاكماتطادؤافىتجاعدةالعساسسأنالفرنجي
حمآلالتورةجرمعيتقذملناطوحدهلبالافىبقىوعندههنهحافالاللثغراابضلىااصطوالبعئتواذا

اخالفمافيانوطمصطواعؤواحداواطنبثإبانعاحبسنافاكاصبواهذالمذوفاأفنا
وحبل4كبدةاوبببتكبألالملوك3ءلىصنزتدعواواصضرهررصذبهبسوالبهعهااليخاالبفزق

عندالفرنجاخنهبنهوواالقاالمعممزلحةابنلايظلمصراعنلبهمارسولاوكاتمحيطمورامنللهوا
اففتاوىالعمساهلامرتؤعنادبهضجنفياصاللهوأدبخذبهامااونياللهالحبروكاوسحمعال

لمطيرجماعهااشحبسيفقهاوىوالظلمراجعاتاخممتأخيرالقتلبحمببالمثورةوشاتنأهل
ضمورهمأبرابوضنغواعلىنجارصنمنأضلوواضاللهمتامليناطالنارالىةمااالغالةالفواةهن

ونفواونرردبانيرحلالحماعيليةائفةطاوفزرتالتباءهمعلنتباووقعوركتاثواجهالجذوحملىوصلبوا
الشرضرختالحوطتيلصعيدفأسامنئبالدااضىلىانسولهاجلرواالفصرنيهاالنجادطكافة

وعنمنمنوموالمثمارضارانهطسصواقهالمودرأىفوقوالواىيخهموجمرأىيضىجمسفدانا

حمعاضؤيخهخهمرظاهنلىأصبهمأوراىالحدودصدلدهوتمضى5هـكتظيداننةمنظيبالمأهل
محبمبهلمؤلعالطهاالظوللبدحبيعهوهنحونالللمحباتعنهاططحالاألضمقيتسا

محتقراهخبيتاامىداعيةفيهاناطلعالمجثاامذهبومحعلىصكندريةئغراالانالمولىبهوممايطرت
وطبقتدعومشدفدمئيارالممهـ4افىالمابهصءكو4وانقسدالصصيىغمكفزضصه

مناليهظراروافيائعىوانوالاشكعبمبئجمنمالهنجهايشاإبوان6ننهرمعتوألهل
رالكغعريمالحنارفبهاظع5علثبهمبامجزدوانجوم4لفبمقهندماالءلمرلةمفىووتجهأموالهق

بهاقوهمىااالسألمضايملجلةاءلحؤلبهافيهامألبئزمنهنجاطبرقاحوعتذاراالذكلساعنه



أروفنبن633ناب

خطهوكلتهننقهاالكندكهريناكتاجالعالتيقولهذعارةفضيهوفىخلتكضوصر

صليباةبيهفيطيعوبايةجناىبداالسالماارقلى
لمليبحليبااحبفاصعفاحدابضىفالنركايكشرىوا

اصضفاق1ا4ءوفيررتلمجمضهانصاثوكانت

وصليبالظىصدرراوالجر4ىبنسجلتىءداما
هوالصدوروقيلظامااؤكرابعوااسعالبةهىراالشهلموبمهحنىوالئانالنمارىاالبلالمليبقلت
ولةاكاتباحنلهكانراشهوءمايصالغزامىحألصتسارةعوكانمهاوفبالنهتالناصأهليقىماييلأى
اعهنئنهلسارففناهـاريظوممىءكابلموباكتمفهاذلمروبههألميبهاواصاورفعوممنلمحريةا

وعرثئوصخذكبرطفممدحيوانادافانذادفسافيزمخأمننوموهـىبعارواشرزمنهامايقتفىونزه

تدوبؤبماطهوىاليداطهلضمءديجأيابهراللهرراءالمعريةابصفىالوقدصميرهبمافىفيه
أيوبيندابهاحبهممدحتصمدهالوبعدهمنتوهـضدمم

واالربكأحمرفخهامجلكمةلافيلموكهفلىوكان
متختدثالسىاجمهاحرئطحمةمومابيزبإكأووكان

مواليئاملىأبمااكىسمعوازارىإالىوماقىال
الصدم4علىءىتجودالألدالماقيلدكزت3ىق

أءتنيءداالحساناوالةموحنعهولانجهلإرولست
3والهعضاثافالوالعيأصاحاالمالدقاتالىوال

وفمناطقانالكيوفندولىلموكلررصيفأناوانما
اللهجمؤ4بهاصالءامدحخيدةلوظ

سناصنعحرممفىكانكلـطءرزبدرزكاالىسرتة

سنالقوماطحنىمافئفنواملىك3بعدهـوأتت
يحنىبمفكااولمعنىنىطااقضدأمابرعوف

خرىمنافيهوله

جياحونحنطممنثمبعواألةطبأسهـايمانبااكرتطضد
وحماحأتبارناسففىخافىكاولؤامماترلدونااذالم

احنراءطلخهخروحفيامامةآاالفهميعلىإسو
يخااتقىبهامدحةقميدوفال

معمنمبمعتااؤسأمابحمدكأارالمنزنتأذهل
ضيعكيرليومائلمازالىاك3ضحتىسيعغف
3وف4قناحاكأتلميرعنىالسلطانفلوتغا
فعولمبثفاتلىهحتشعندهنفعذبالثفاعةوتور
فيرموسعالنطنىمجالامعىلهطضاقارزقنطاقذارا

الصاط

نحعيئلاخعلنههكألواالجاأطابمحسقيعت
إىواخابصدميتادىظ5آياارإدالنيلملىكونرت

خعالكصالصنع4هـموافاشعمايةنهىاتبأبئوك
وهطمىفىرباىميمندبهازا8فنىموالجامشازربكابنربا



لوثبأ3661خبلر

هيحبأصرمهنىخيرتهشعرهائعودحمىلىاوأوص
مضيعئهدىامحنددهواليهةفيشاوريادىوللستأ

عارممالنائباتارءصههبحرتصازبهالىوارعك

ثشميعاعتقادبالفوفظوانجمسنههـمذلجودمبههغاامذ
محهفأالىالمصنىالحاعمنةالمبنءالعدالئأفهلصالحضل

وصعضاقارىلصدفولأأشهرئهثاليعالحمأكف
بأصبىاليقومحوهاذاكةدلسانسعالبابيوفوصإض
ياوجؤععرامنصياعخمرفيتركتناالسالمكيفافياراى
اذادصارمحألبكوالناصمدفهومنقربمحوناك

ايضاومال

حداواةراقعلىمالاصفالمحافداالصامزشعلىاسنى
اكاالئناأهلافاعيمنوسبتونررافهصلستط

فدرااامازدصبماكيابناذخكصكقصجمراتلهفىءلى
كداراالحفمواجلؤاصةكادىاكركصاقرادلىوعلى

لفاسداصالحسعنوففيمماميفةلخالاشتمىظدت

دل6وعجيلصعاعودتكمعماليفئاقالىافعمىاأقال
رحيموالعبدارحيمعلىطفءهرطأكافالادقصضأفة
كلومفيهاعلىالعدىدمصرةصلآرائهعىاللهعفا

فميموارمان4باوحاتضلهبهرزققفعئ4واو
عدبممنهتاعتمالىضيراماتنىعلىعيفلهلالهـا

دارالفافلخابجهةعلىعبروابهليصلببهوالمامىرةعانبلغنىوالتدرافافلاموالقاضىارحيمعبد
موالمجبالخالعىانذداح3ضالءبدارطريئ4اليليىذكيلباالجطح

ذرىءتوالماللوا4إاةفىمقوالخماءننامبمابةعحءلىبئاالماذكرسققسدةالقصوءذهكال
كاوننئاثهشمنوضلاخلىاالت

بالعطلالحندهءحلىوبالنهـللالمجدفرميارهـرميت
فاستقلالبنىعثراتدرتءىبذالعورارأىخحفىتسب

لهفيواالشينسببزنةفاماةفاالنففااالاماربخةذعت
لهىعلىاماكثىأليتءسةلبعىروف4اقاعدةهدمت
اورولرمأصؤانجيملىزكاطبهمالافيولهفلهنى
لهااللىاربماادكارءىاركأعئممرفارقدت

لاولمطءتاخطكاالوهـاالوف3كسببعرفتقوم
جالفىصانيهاديهءلىاطرأسساستدوزراءمىكنض
الخللقرطةحرسمنوخحرمةتاكالجيماشعظمنونات

عذلىقعرقمنىانالمالمةالمهفاطأبخافاموىياعاذلى
صفيهرالجلصاالعلىعليمكصوابكالقصرينتنررسابالته

جمندهلوالبرفروصفبكمتالكهماواللهماالهلهـل



وضتبن466اب

علىلكألهرالمؤصنيناالفرئحفاعلتعاذاقىكل
والنفلالبىبرحكمطاحم5اكيرقإلصثئقكانهل
غيرمنتفلواببحممحد2ءجذممواعليهاحملغوتد
الغبلقبلةوكافتوارءنةخاتواالرإلغمررتمي

لميملافيمزاالعادكاووجهمنعخدخوفهىحماظت
جمورإلسبلوكدبمرطخلتكداةدمىأسبلضسنأصف

للموعايانارظدطمرمشقىاشماعلىث
طللوششرسملييمأوحشوأ8وافدمنىاثارالفيافهكافت

لأدهرحيغاغيرهنتنكورهمماناممغتوفطزألموم
ويلىهنهاحدمدعفمورثقددرستءالفطنفىالناسكمو
آلجلعلىفيهيأدتجلخلمكاشحراررلمحىوهو3
ودليجمارظاوبلهنفيهنلمانميداوالعامواقى

االسلمنصريمةتزمابين5جمالغديرعيدواالرضتهتزئ
حللوفىطئالعراثىضلثبةووشىهنقتعرلحيلوا

نتلمىاااإلعبئالضىاهـحتىطاملئنبراهلاخثمتم
ارسلطاردمنوالمقيمفوالللذهتينمب6ورانت

لعوفىتصترفحملمن8نمسمحبهنامعولهوا
لالعيوامحتبممحلولةحتقلهاثصاونيادتورجماط

لشاةاضىدعياءظجممرالوةعااكداكانكاملبنعداللهيناقههبةمأبرالقالحرلدةلمااداوقال
كأالىفىالتىاثزلةطالغةواكرتياالعاالمحلةفىموموعندههـاالمنافيونهيلةاالشقياكالؤ

عنهموأجلىصرهنهمتلىواتضممموعفدطعدقاواقيمرترسومموتغيمنجواخلرت
للعوابهفداأوالاللبعمقابيعةعلىمارقوطظوالشذضهمعنماكتناضىكاهلابنلحركصرهم
وأحكتاربوحمجسومنرتواالجذوعتفاثمرتلدالممنوصرالمفامدمنهاتخيل

فراورشرلحد2نيزاوروهذاصغباخرظوأالكبحبلفصاؤلوهذالنسوعلحومهفا
مندذءؤمدلذصياكرصالحلناالملكاتعاوضرصتينتعشنةنمرقرضاوفجمدو
افيكانكأاتامروألمكااوألدزماغالمالبيتيفىيهتتاليمهبواوناالدبلبال

اعنقادىيارشاحبهونربلفعاضقيارأ
فؤادىالمحرننتماعئ5قىفوالارعىفيف

اطالجىفنتلئعاعالمفأمنشقدلبصاالببههدتجببرللىظيهمجالعمرعاظتنفالصرالعمربرألةفصلجم
يلمصبنهـصابوياكنجمنثدتصاا

معدلتخيظوكظتلملهىظبىيومكاظمةان
ابالكظماالدمعفرأيجظاالدهعنشدذفيضأادانماامال

ومادىالظاءخيننداهلىاتالعبابةمنكطكةطب
مقأفلىتجابعداليقنيرقيالفاصماتلظنونوشأ

مىهننعتإلالمهشضرمهمحمادرظأتلاثدما



علتينا36أخبلرى
يضارافىواشدلظ

جبعلبئرشتواءرظ4بينهبشرلجمهاذاظمف

جميزالملىالثمابرابهصضحتجمينهتاذا
صغديقولبنأسامةبنمرهفرسلفواجمتأبواألىعضدلهقوأنثطقال

رانقزاقرادمعدقيلمارضاءالعنرىاعدارهوىت
وأوطارودلباناتاضميرفالحدءلغوفىوالقادلى
واختارأهوىوهاأوالفدعىبهءرضيتانفوافقاخارىهذا
أطوارتالحبثرفىسنظ5مصاروساءئفيافالمنى
دارلهاظبىهـرطاهاحئراشفداوىفنىعذلىوخل

2النؤجتمدعبهمالديهتقخحفةيدمىالعنضواالياتدافىفأسىفنىوكركيرىىلمظتكل
أخباؤصريخهكابصفيرفيهاادبياولهيااءرذهعارةوكاتايوبوالتناكسشدحئالىيأيرلرارائية

قمل6رفلائولىقالعنهاللهرضىافثافىمذمبعليهيقراسنينجدئالاقىشنةابمصزدغدبايخنواحوا
فاشسنهشعرىصيثاعننشلقهلزيدفااصداضمنويخةوازكازارئوثالئينتعضةوليفرابالينمصنف

صعرلمابيتوالأاتكهلةواالناسبذماقككلرهـةعإلكاللهفممىشإلدبانواللهتعلمقالغ
شحررزيكيبتىابنيحنىالماعالملكمجحنؤهـنساناهجااعدىاطحدابمفمأبطهاترلطلى4ظفت
سبيلمنولئثعاعيهمظورلمهبحدشمرأولملعزءقهاقولمتأوقعلتانهأجيبهمحلىلصاعافاقمم
غيرعذابرشئولمفالعليمىعتداطبمثواكليهفاعتدعليكماعتدىكنتعالىوقوله

وجميعمحرانيراانطجاوله5حطيينيرالحرالهموموكانتيدزثتكءفىكأاماطمحوجمت
تتفتطزاتأموساغههوب4كثرماىاحتىاتفعفادهاتوجاحهـةكحعلفذصاتالطربقتخفار
ولىفليتةبنهاشمينيراءسأترفنةاهذصوسمووخائسقالواربعينشعسنهوتناهربمئان

سنهاالوليعخررضستهافى3لممرلةواالالى4تسالةواعنهالسفاؤفارسنىحاشمبنمقاسوواءسمين
للالمعلهمارتفىالحضانجرزيكطالبحالماعالملثزيرلهالظافروابهواءليفضهايوصثنالمافئخمب
نثدكالحليفهاشرامنالفباالتاعة

النممنأولتبماحمدايقومموادالعزمبعيماطر
الحطميخهارقبةالمجمغنتبلالرصتاءكأعندىجدول

هىامالعرامامكارالفنفرىارالعؤمنبعدمضتربن
لصمواالمروفذكعبةااوفدلحرمالبططءاشكعبهرحن

مالىادحرممىماصتـررزلرتهبانىالبيفدرىولة
عفوومننغمشلضيخينابير8اصرادمفروبفةلحالاحيث

ظموعنظمشلبغيفينتجلواتمقذرزاأمةماول
حمومىحمعنييناعلى5ضىءلناياتاثرةطنب

وسصمبأسعنالجزبليندح5لخنااإماهـرمول
شيمشضلمنلحيدياعلىهامحانتثنىاهـلىو
هموعنمجدمنلدارفيعيئقىفعيابذاخاالنهءفةررا
اثعلبرفىوأبراةفوزا8هعتقدافئالمعصومبالتاف

للغعالضوزيرإلصاع5مافياواهلهـواكيادحى
واثعمالسيفاالورالصنعتينغالثلهءشجنخرلمااللوبى

ل9



وضتبني666تاب

دمكينكجوررأعدمفتراطلجدأحيد
االزياغرةتعيرأنفعلكلءالعوالمحدتقدماء4

جآللحمهنأكايقظتىفىومتىتأطاعظببمهقاطأرى
الههركبةئهاوالقىقت8علىاملريشطرنبرم
بهثىلرضىكضولحدحدفانظعمالكوافيذنرليت
كرهقمضاالفةعنالطإذلةوهىفيهاوزارفىى

ارحمالاراىبهيلمنقزبئينهمااناىثعنامواطف
واالماالسالممفرقظالعلى8عدلهماووزيرصدخليفة

اكيممنةيتعاطيىفادمارفهعندهمىالنيلإتنر

الضسانافهبونذ4وجمبرااودواالميواالمتاذارالنثميدصادطوهوستعيدهائبثعاعوعيدىلظ
االستاذجمذابضصآرواخااعااكردغلحالءمؤمبةائيابمنعلىخلعتقيضأغمذمبص

نلىواطلغتهؤلىلىاىلمالوحلكديناراضئهنجصهفظالحاماماالاديدتبنتصعنلىنيق
سالسهالصاعشغرقوامنازلهالوالئمالىولةاوأمراءئوصهادبقبلىنطلقلمضرسوملنياارا

ىاالساأهلاعيانمنمجضرتهجدتفىوبرهوكرفىالتهعليشاكانسهلمؤااقممفهأهلونظمنى
دوصطمحؤبنغاوابا4االثيوانلىبصالخأللابنيوتلجاجااالموفتىوالحباباابنلىالمحاإلجيماسأا
إسةوارالنفسايخةالفضائلفىأحداالوتغربلحلبهاهذشوطوكيرءماريربنالحنعدلممنباو

ظتمفزئدهسلىنىنظصوفصصمطراأحذوعلىزلفطيباوفرتعيصاالنا
مطراادعناألضىء3عهدكصتى5ممركىشامنالنهسطاطلياك
العمراليعدشهاسشفىمضىحاورالسعيداهىقال

رالغدردمنيامال11بمصفتممالياالقدارفيهاأفادتى
جرىق3بنزالىكواورحمحهم5هـدارالتاانعلىقىاصوا

ةررتشاعلائوله
ئللفضاايه4قنفقلملفضلاسررىابهلبماألرىيمنو

احلومياجاللهسفراحغطفبيتقوسمناقابكانفئ
هناحصيدةررزاارارلقبرشومولماعشمالالاقا

ثشمادقالضطاطعلىيلوحغيريإرقكلغثقدعواص
عندصذصىمياالركهعلىعنفكلالحىالدالمفامنروروا

وظضلمقاممجدعلىبوفضلننىالبطخعؤ3مالصبهعلرا
وكلؤقدعلىثرصىمياآفكلهاتظةسوالىلاشهصلوالكن

وقرءاميكرزشىمنيخارناالقلاالافاسفيفلخطباءووايلثعراقىهبداراكشاورنىولماجاسقال
رفأنيدتهالةالحياطابئمجيىلبابالانا

المهرشابتلحالزاسسقمإمالاوثكبدت
خيرصنصرميخهاموالحدواكغزلثوانحرهتلعليالىز

يقمولميقعدضدادرنافىفمديوماومصأقصا
فىمكيرصجمعنلىبأنمأكةالظيبعنىنظزوحم

خماذتجامنكان8نهيالمسرظوقوعفذوقت
العرمانمافرقؤشلىانجهذلملؤايهونراولم



الوفي733خباراى

لمرلعذظثأنكظيمةسوىاكرليبتعوصتوط
ندملهدمئطندمالمدنظهءطلبابهمورئمكوت
يحعذلهانياضثثزيرلم8نجمهميوصافىرضت

طمادفىرصاااعنويهىنهرفةعاالحسانيامرباللهوا
رانايصطقو4ئومحتنثمررةحرعؤخلترزيكلبنىروأنجاؤءررارظئماكللت

معكيريصكزذعلتبنىانوالالجدلتهاوكقامذافامفالهةعظمشمرةفاصيدةاصافت
والحلتالسلفراداستعمالاطذلىوةرايةاربوةبفيةالفأكاذالراكلهالحدفلىلد

يرمعيلحماالماعالملى01وكيربتطينلؤراواميدلععاالظلىشاطتاردسزراةيرخمضلقهثنهمورفا
سرقصيدتمهاطيوإلعيكاونظمتالإلهااوخدءأاالصختلغنافذاوعيدالفطر

وابرقاهنافيههاذكاسقىبشةغ4هروطفطردأنجم
رسوفحلأعنهاطابطهادةخرلخاصرسمقىهاباوقبهما

االكرانكريمل8العادالملكمحؤصجرضكلهزصالطيزالمعلىنجل
ازروالثريعةدبناخذبهموتقرءالعيسونعالصااطاوبإك
كزريكااكاغراءاعكتأ5صزاليومنهماد8حميااللىبؤر
لفربغضكنو8دينكوانبرخلىلورشدتمدكو

فريئوالعاهـنفعوإلوالينيسرمشراككاجمنجمناكلنا
برنداكبارفدرحبنادكهكأصبكفيكرصابوللعيط
كرويروبيروجؤيمعدليبئركشبوطروبمذر
بهرسر4الضوىضكاستوىةصيةابوفىعويفالئ

فدومللغبركررراالناصامونحرعةسالصعنداثاواماك
حوثكلرموعادالوفاااعتتتقروافيثماكانامواحينوساهرا

رقسرلمينالىظمكضلووفىمريهينإلنكروهراكوضك
وترشفعههىقا8وفرتجبهرومثغرمكتجساالى81رصليفزمن
صنراتقامكخثميةسواالمافرصءادكمىعلىوخعواتصب

نجرالوعزمكابخطديلدسلطهـظفرللكهنالصفرالكفرظقيلم
جبربركاصعافيتيملكسركلصبرماثاوعنه8صعبالغزوصباأ

المالثضر4رملىتطتمل8بهر3بأسكمندحعفلصفىص
هرالمطهرطمرطايعمبمب4وصلرودصتبهبروتاحعربزهكه
نيرطاببمختاملحتانوذواميارضانعلىالطمورظيررهذا

صهرعللدطالماطويالراعرزتت

اشالمدوإلرمحؤاهـإالللهاهننوظلمعادا3رعلىياك7باالحديوميدايرموفلظ
وكالةاتجورممالحلقاصنلطلفزفئطيالتلليدانئروفصالعياداض4يقولاثطرباالجنار

اثعآلفىمحدبنيناككىثاضىابلهالمنبروخطبوضعالضرواهاالقبلىلميالنافىجملمالنه
3وعلىامااليااادطواغى84الطابهججمةاطالع4اثاهـلىادوعاصروبهصلىررانبصالعص
عااوفعياإلغاصاالنتأضشسونلبمولملحاصفرفاعلىخواغالكبراالوثكيالقىا
اكانماوبهاللموكب3بالعيدءناقاالكلتيوفىبرموأبركجمنهسنهوأضكننؤوافبصز
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ئنصاهـاشتهدوالبلوئجاللثهوالقددنىرفهعمهاهكالضرتابقبهروراابتارالطونجيرمإر
األكابرمعليوهينىجمنصثؤاهامويخهممجاررونهوالفيهاوالعظمأليايروتالميدانحلوسياز4
عظهرمهئيضاالينىاكوالضطرمحلبادمرمجكتهوقدفيبحلبلىو6صقدعائ7لكان

النهبعالثهرفاتقلهلبمونيننرراضالليامااالعامفايوماهذاصئلعامنافحمكونل5يابأيغشلم
غشرملعامالىايعللملهمامهررالئالىايمللمينؤرافانبقادفاالةابهبرىماماهنطةعلىنجرىبعيدة
يظانمهفأحدلماشوفالبرفغشهأميرآظلهفعفاعزفالبرؤخواصهمعبالبمعباينفدا

الخضدخلساقهزرصهاوزبرفزجزالحيموخلفيماخالفذهبهعلىوافتاظواالضاش
الحعانمنوالناسلهاديثلهعاضإلعنزومئمغوالنجامترلهفىابوطفبتىواءقزلصبووفهـ

عاإالتراحالااالفراحرالثتةافا4ودبروسأكومجوفهذايروحانارهماالوطبأوطالهون
يباكاروجعوكارمتغفابالفصدطباالارعليهواشدؤرازريمقعيو6نعلقالالعالحاالكابحدالملك

وعبادالمؤمنينافتهولياامنولقدكانبفاتعامردايإحالضعيشاالربعايوملكضرشؤالوانق
الاصنالظعةالىاضعلاالهرافىعلىلتىراكفىصفةلهفت2سالتغينأعتحدنجناقوصارالىالعالحين

مأموناالخمشابنشاامفهابازاءتالارلزلةفيخةتةاطةوالاالجمجعفىمحليهاحجلوسهاو
لحاماسحىتاتىاذالبيتذدفىذدفنواليبرحدتهإبويخلومجهـوفبيبيتوالضطرابا

ذوفلتنىادالظباالهداملبانهواذننجاؤ
مفهياصافىاالىاتىالمويهفجمبت

لمكاوصطالومقوارمقالايرفاتداالفاثوىويهف
لىتمامااقهر4يروله

صظالفاضلىلفئللمياصهاالمال
ارإخزثضهالفاأنملككيبتلجرمعذزامحآصتب
ألاالصغلكصوسرتطوخلقمدنباكعلكت

صالحلىطحكلنراالطباءحرعالجيابخوانيقاعترتهببباللهرحمهنرراوينوفاةوكالتشذادابنقال
تنبأنبنايئيرونجماعةاوكاتيةيارالمصربامدناجمارلهايهأؤرأيملغناعنكانيئمالدا

قالشالمجوزانواقولالفهماو3شموحدىضدهتحققااذقىصاف5وفئعصاهونثونخالف
3اثقديناكدكاناالثيرابههقالدرضىءنهاللهرعانهبراطكأوصيتابمالنظيرلولمتذمى

الموصمللىافأوسلجتهفامنوالفرعمفتورارأىءتاللهيناكصألحسطهمرالخنهيرافهيزا
المانعمصرركانافىليسيرموبعساكرهالفرنجمننعهبالثاطاكرليتركماللبودلجرءبياللجزبرةو

البالدمنهخذالفربمأريفةطعىقألالؤراريئانينقدلهكاندايورامناطشتالغزومناالياصألح
خألللماركاوطاكلتههءمجغزوالجتنىالااليرىلديىاوكانلهمواليؤهـاستئحاعليهبهصحىنف

لىتعاضاللهمادايناكلمرطتاليرىاكللهاامىاتايهمرالمكرضمشرفىتوعلميلضارعالح
جهادصبننررالى4اعاعلىفينهظعينهطعزتبعالماويصألخمدارولبالغلىالقعوحمىصالملل

وصفابالريصبدسثمقطبيبلىوقالتعالىاللهمارط5ونيااكاأعلىث6بئوقاملينالمي

يتاالطباءفمخلناعليرخمهسخيرىمعفيهفئىىلىفماصفىرراوفيعاقاستدلظاالطباقاحذمن
اصزنىعبيخلؤوكانديعوتفاللهالكاوقاربمنهيقالخواوقدككنتصثىدتسغيرظ

اتلىاضارنااليؤظانينبنىظتكانبهوراياطخلضاعليهالدعخهفإلمعحقلفيهالمرضتجدأبهظتها
فموضركافعالجهالمرمقاشفامذافلىتيمنملياانتغتفلبنبنىالحذفالنهذااالمرمقئتتبك

بلهصلمةلفاارطوملاسؤكانالنبرابناكال4شعؤاقريبرفىعناتااكوعظموادايخفعفي



وديندا933ارا

ةكلإلراروفىؤجتافمثالموملقداتعطكلكاتحلرالعينينالصورحسئ4اواصحوكاتصالفاحن
وطبقياكاوالمديخةالشربالحرمينلهوخطبوافيمارالممريةراكمالظيارءوداباعهاوأط

بعدمامأبواثمافنذلحاأقال4عإلتعالىاللهررحمةدثاذالضااالاهثاليهنوروعدميرتهلحسنذكرالرمقا
راراىالمتيزلالعنلهقتهاجعصامعذا5بالتىاهذتئجمووقىئةذءلمتةاايألابيهتراكراوصافذ
قصسلغسحغملسيرةواالقمفالعيالحيناهبادأطلشجهوالمافيناللفبيرةاالقتداهوالرعينلئاقبا

قدوكانواحمهوسم4عإلاللهفاصلىطالمحديثكأروىووخهلهمطحغظفىلهمالقباحوامحئحم
االتعلىطحممنورجاءانيمونديثوالضاباالدةسااءبرفىصصاتءلى4وجمهممىءنجزلها

لطامهمنراىوضهذالمالمايهرظاوهيبهالسلطنةاخاللباهدمنكنوآالحديثحديثالإجاءفىاربين
وزةجاعتضمياصحتمءاواذامهمظنهثلىساكويرورويواصعيمالحالحبئببوتواضحصامجير

حىلهصطلممنأذىعنبالكفأصوالتساحدمناليهاثكايةومتىغرتورركهمباناغممكرا
صهجميهأيقمتيرلهالحصالييفغمنلهاللهةالجمعرالزلياثزلهقاطباقاإلااالىممحيرلم
خطيرثيروضاقبهبعدكادقالغواقيعاحلداناافى4ومكىوالتالحالححرخيهيدعلىوسهللطدا

لشعراالبتهاجوهوقليلضروابلفهالاوصفيبلغراولمواكزاكراءفأسعةحهوبكثيرومماد
منيرمىاطوحوقتللهاءاكرييعمشأبرا4كابمادسلىعلى5ومورلقداحلؤاضعهتوافىةيادز

وستيتتعصنةشؤالعثعرمئىلحادابصاالرايوموشئوكأعاثةثمزلىاسنضشؤالبعءخراالحدسا
جوارشحنهارضىحنيغةأبىالصابنجاهالى41تجاورمدرتبهقىلىاقلغسيىكلىبقلوئىكالئةوش
لهالعريقولالمدرشهنهرقاتاطهرحمهابغربىارحاثالىصينوااط

ونسثاعمحمىقىوتبتىشئسلرسصوهلرسة
نجؤصكليهأحموبرراكوغرباذصهاثرظقفؤيم
وبضرنمكبغيركالألةوصدتحقونولهيفول
هلكليتاتدارسفىوهذى8ـطكليتالمداكأفىدمتق

بنمجلظلخلغاهداالزينراعبدبنسعطريقةشاورافشعراءوهىصلملمابالمدحقدانجهاجهنفىاضولما
هدميرز3وصدورالنةدىوولةسدلدشمهؤاررينرابغدادصفىئلوقدلهفمقاءعدارهراق

وبالمحلالسبيلالبناربيلباثرىكيرانهءرفمالكواردابءيرلقفدوتاالفألكاعدهدطقوم
بنخقممولهمةعنىأطياهواخؤكشعرعندءمىواللثائزىوالخابرفىىاحمراالديبللئديبأب

منكشراتاررعلىفكللهررواقدروالناسسلطاتازاهد
شوالعوحماآبويخالمحاءىءهرةاطوماشهرامثلياأ

بهأعبداللهوكانكاجماحتىالعبادعلىيحؤنفعهومالجوادالئابناأمؤليبذلكانعاللهارحمهلت
ابنكانالثببادقالعنضرةذثنافظالحانجاسفياقيعفوبقالأماكعبزالخاساداتومنينوهمحبر
كانوةالعلىلداابنغضبيالفيسنرجلالمجلسهئصبنفذكراخؤتاللناسانصرامنلىاك

الديايالدجمدحلخياثلفهواعتباربهاقدفألصحرابنوأماثبونضشيخالللهامجبثاواد
اقهرحه

الناربااليقاديخهاتثبليلىءللبرقيمطلئ
دطجروناناراننارخرىررىاندمنيندورادكى
لميالداتجمعليفالعامازوبأزفهاندابداأ

جيادالاقائالطواكاصناباصنهجيدصلق4ملك

بزديذلطكةوأمزهحمىلداوأءنعهمالملركأعلى
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والميعادلةفرمسأهن4اشلنوالامنلجزيىايعطى
بنرتفاديخااماداتالئموهسعدئالزال

يرمنهظيللجيدمااباياكمدحعنفوكيرهملالاادوانىعيسااوابنعنيرصعزبنمىرموقدت
لىتعاقتهالناسكاقاللئراواالشراءوانما6شاصنقدقدرلحدناسعزلشربمانجاندعلىمنةوابنرعرافاقول
همايثاللهفعلواءالعطمقوكتوماصثضطوناذاطوامنيلمأءطواهنهارفويرانفانقوموصففى

3اببلغولملهوحلفلملثافىعيلطاسالكياعالمعةانجهؤراديهأجلستوئيرلمااابئقالفصل
لبهاجممروخطبيئ4اوصالحاملبألدائطساالسطاعه1بهاامواورصتقوالمقزموناءالميافوحاف
هدكينرراكوطلعمادواضجوايرماقالالمقذممحدبنيااالميركىعتهتريخهاوترذباحمهاالكاكلضرب

ونجعهممانجأهسصافطبابقوقصفىوزالذراثبصوووالعولالحزنوقدالدىلاحمايعالهالكا
قلبتوىكلفاشىولةاكدتاجمنالباقىلتصوااورستاهنلىااااليوانئلمسوهوايبامن

ودننااللةولماكفنوجهبرنولتليفونويكطربرنيضطوهونالناسنوشصشصنهوات
حفراريعهواحفرراهاكويخبوالفزحركأفوالجزحهـاوقارالمقاء4دمىابىابرضؤنبابهافروفة

اهماامينبنلعدألبوصاعوكبرالحلمواوولةرمجاناكجالالمقذكوبنياكوثهسيناكضىكالطها
المقدمابنوانمءععاقدهوءنراواحدهيهمأبدأنيهونلفواعلىاوغالمالتخانذاعيلاسواكيخالاالع
زيتهقاريصألحلىلصاالملىااليومكاباعنفالنثأتبئواقالدرلمواعالمر4وادالصيهقذم

المفهفافاواجرناوابرالناصروعظمالملكبغاءسيدفاللهااطالوفيهشاءعاعيلبننجوراريهأشجمتم
ؤقافريفتهوهفضيمقتنىماتابومقدامهامولمومالحظثغورصافظسالمابلالثامنبالحادا
الصروماهاهنامايشغلزظيرهالزماقيرىدعزنانهعلىوحمررطإالضقاقواورثناسفضومحى

الحادتاهذاصلاالاليهومحوفه4عإلدلطلهاالكاوالالاضادوماكاناللهخذالفرنجاميالاالفغو
واطهربواادواءالمضالتلحممماحذنوائبتلالكفاضداذخرالمذهلرتالوالحرتالجال

لييتهصاظتعالىواللهباقلمعنىوااالعورةاطهكاضدرحمهغدهفؤتهوماكنوودهورجاملنفسهولغدهولي
سبرأيهليروعقرحابرعرفناوامرصناصرالتاالجلالسيدوهحوىمؤازرصحموامغيرملىوهلرواق

البداريهقيهمءطوالنضدهممنكانءزماءليهطيارالدذههـعنالكفارشغلمواالماجعاالمي
قدبلغوكانظفثمائناوجناخاماكأذصناراخبافااحياءذكرارالنضدبدفاالحسنىالعارتعلىرىو

ذناأعارادينالمولىعنلعدواصاتبربوردتقيهلغافلىافأرسلكاباباثالكنجمظتينكصالح
ايلهروعزمجادثقممواالصدربهأقوإلعي4ضتذفاوارجوالقلوبربعاحيةووهالصيصحماح4شالله
تصطعياموللولنصالدثتلضاظحؤعمىااطم4وفقدتملتهبالعياذوواعوزالمبرفانكاناثثبتت

ادهـحقهايومإلبذراالنؤدىااالرفىنودءتاسهواالالوالدهـالكهاطكالموماؤتازصال
ياماالكأخبتالنمإوقنتقلالراءرضادهاوتعدادهااالعداءصفتبلغااللدىالقلىبتختلفااللهفالته
رالتختلفرابهاءهـوصيوظواباجمهوقضساعالهواعضاداهبمولؤامداواحتيادحااداعطتالىيخها

3محدقة2ةلعدظاالنملطرافبااالمىوالألخذدااالرجلامثاطوقوهواعلىوالتنازعواكفشلواخخكلوا
البضاسبقتتووتيكانتالة3وقامناالمرالصشذلهابدتاولهذاااليمانكلفرءخءلىوانمشص
وقبلتيقظهرتراقكانتظيهلدلوناالالبكسبهثمتكيناكوسعدالمىبامالقائموتبهانعكمدناورسا

اصفرنوهططمنوصيغحلىالوآهصلدءلىاوكلهذاوإلةضنوضلتشوالحنوراذالغيبهفوالطاحة
مألحبرفيواصراقالوالقربكيداالعلىلبلذىرالنذرالىباوالغرضىدمعافالحبرعنا

لبلطلبهيطلبمنالحادمهنةوراءاقتهلهذالعدؤتوأطئآضدؤراويياالبنمهنرالفاضلىنجبماسالاور
يمالالبيتفرومقمناقلرفلكهظموابعى4سنوقةمخاكههنانيزجمهالىلفراريلولخار
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يماليباال3الخطبهنيهأذجمتالذىوميوهواالفعدرابعذىالجعةيومالخدمةاصدرهذوايسررازمه
رمهماووفمهالحدفىلحادمأمسهايرمراشبهوالنأثيماللغؤنيلذىالجعواالعظيمالموفلذصءفىفيهوصزح

وعلىبهلعوالحاعالملىالمولىيخلدملىتعالىدتهورحمهالجاعةنلماطاالسالموجعكهأنههاشحقوق
تؤيقشسنولهلماالخادميوفقعليهباقيةواقيةمجعيوسالميهكراهنةانعماللكهؤويؤلديه
ضومنكابمفتهاشاءانبعدقرببونأمرصاسرمناللوبدوعيملكلوشاعفةوتشييدهانهشلط

ققواكلهالعيااللرغلكلمتهاراراالمراصتعرضىهاوامرالواالشيؤفامنهبدلمهسموعلىلخاا
ترفيتتلىقرنحرالحدبهوانيرىتلعلفوكثليؤميالنواثرقبهرهاوظواالحوالافىصخدتهائبرا

ىهيختالاينلدلوناتوفىثولمالعماالتخيرعبدإلولىفيهللهايومايهشفليةلعااولةياالكويوفاأبهد
وزبرالهالبمحابنعدلصغبرافصارالصاعالملكوكانىدااضدمهاوبلغميوعلتحسادكاواعتلصى
محرومبهعلىالتىلىتمرواواةوصزذراولمصواوزادواورؤواأرادكاولةوانةلخزاائرءونلمصاؤمزت

صنهاةضيدينلؤراكثيةصئوممانظىشهاالجامئعوةاك
والظلرالخقاالفايتوقدأالماثموالعدلالكادلالعاالملىلفقد

لمحلواالثروالخيروزاالحصوزاللحفلالمأظعنازرادينغاوثا
والغفلالغضللاهـنلماهاوءنرالنقعىلفيويأسقعادهـوابالبأسومات
ضلوالنحلهلنورالدينوماكانالجهلذامانقق31ذرانصسنفتىوهل
غاالهىلهميغانورجوألنووضدههإنياساعلىفهـإدكتةوفاحدالؤئخشولادواتغقاقاذلمفصل
ملبالداكفيالحتجحدوخؤفهمالفنئسلوراخرخلمقذماابنيهتاككىانوفألحاداحااويانعتهمخظهرت

منحمذة2ضلوهااهوححلىاخطيعوالفتنهلحربمؤداتيعالهدنهفىوقكلمواادهمعلىقدعزمكالف
لةانحمبادااليابهاعةلىاكتبهبهولمفأنيدينالحالحدالقبلغوالمصاطوتمتتطلقوهااهماسارا
ألماانهيهيخبرهعصرونابابنالدينثرفاسالىصلىافاالطباذكابجلهاومنوالمالمالوجمعا
دفعهىدشالمابنلؤفنةالمالخبربالهدنة4ءكحلابعسوصارأروخرحتجهزالفرنجبقمدالعاعلمألثب

قياكنللهاسبيلئمزدوطوالشوفدلهىاكلهلسامىأطاقالنغاولىوسيدنارىالصااطالقواثعطيعةا
يااثرانلوالاقصباحثويشقلنرقدهموادهـسلفالكلامنس7ووفآخروكزدصتعذىطدفييقطح

علىوقبل4امفيهألتهبدفهلمجهاعثرذىنافتاضهاريومعنأفرةصادلةذدوهـرشاحاأثناءتعزعقتعزضت
جماكوحسامالمقذمابنيناكتشصفمااالصفالجمتلؤراتوفىاالثيرلماابهشالفضهلمرادوأااسنىبالغا

ولوابهيخامماليئالؤراعنبنالىصألحانقدءلغاكابراالميوغرهاهنأالجزاصبنءيسىالحسين
عليناوهوأحوىمحةذمجعلوالماحلملثاعةطاعىضآفئييننامنوالضخرجهنفعلىيخارونثاانةوا

خليدأتفواوخاالقولاهذماءراتاقةفبمايواالملكادمةكلضهـوتولىأضجنارمماوسمهلثلهمناالن
لملئاويمزيفبايهنيهالصاالملكاالاورينالحصخبصلتحتىغىيرقليلجمفىف4المرجواويناكصالح
بنغازىالديسارسيفئاطوافىكاكاتلهلطاتوابةظاررانويعزتاحمهؤليهاعريهدنانيروأرسلبايه

الحالحمباألشوالاكينالحلى1االمرانلماعاالملكمعمنلكلولملجزرلةإرااوملكوياقطبممه
انلتاءاالمسلىاكبوجمنعهخدمتهفرئلصبالدياكزمدسيفلمهلمحيثيعتبهاعاالملىالى

ورلمتهووالممالكهأعظمهىسالتىمه4لهادلمبىتثةلتاليمغاىاويئقيقومميخكمانوءلمالعادللملكا
والىوابنموسنجدمةوأرآعقدتغردتمسؤقنجدمتهوالضاموكلىأحدبتريعهدالمالموتعايهجمل
واهالصؤمنيعهعلىهنكيظيزاشهاوافابلحمدنجدتلدواحاماتزىوافيلمحشدتاأصلفوفونىد

لمسيراصاءلمجمواالميعقمنشوهعهقطميالماعامنأالدةأخذتحمعالحهعاالمامي
لذاخدهةأضعند6وايةرلنواا3براالميأنصنهفااثاكبنعلىيهتاككسعليهملثاليناببىلىا
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وبعدرادينحياةلىموءهامايمهاىواصكلبهوواخوتهوكانلحقهلمرمقاديةبئالعاع
ءاالميلىالوار4ابنيناكفمنبالدالييئحلادعوهيدالصاخالملىلىاأرسللةالحرءلماجمزعى

اخذبسشممالعساكروجمعاحىحلبلىالصاعاالملىقىسلوالمولشلفراتالىايقدملىاميفانلهميغول
رادبنوكانلظضدحلبمنؤوالهءسلوفنعهعلىواللقوىحلىالىالفراتاربنواالعبرسيفصة
نصمملىضاداكطزراكممهلحبربرت01أناقالطرانببضالمحساصهقدارسلحمرضانلفش

رءلرهاوااهاوصلىخذأغياماةخعرهاعذحرانلىعلبهاوسارهواستورالخابررظالىاناوأرسلفلكما

دبهصيواسطفارقوكالىجيءبداراكلهجحبرتالتقلهسييبارالجزيرةسافئصلىراستكلءوج
ارجمأظبهواكهنلهخذالملكافىوقياخدمتهيرممالهاوينصيفانسنهظنايناكوضسيفدينلؤراةظ
الدباوأملكعبرالفراتفانعكمنلثامباسلي15صيالاعندبمبعضوكانكرسماكرةمجنلم21عالةاهاجمزعلى
المومللىاتعودفرجعان2لمصواكواكهىلماقدهلكتائهكبرأميوموأاضمعهشمارأسظ

وهيعدادبنكهادزدارالهلماطاثوملقلعةملتدكاترادشفىانليرقدسبقاالانجاقالفقمل
زربروفاةأتاءةلماةحميعلىفسقذمتهمكاتالظلىايهتاكيفرلماهـااتلحصاهخدبعفىكثتكين

ايةرابنكاشررءةفيكوفلبلىاراووابهؤفنبمشكهركزالدكأهافىيتاوأرسلسبسبينا
لينهبعزاالمقذمابنخاضحصثقفاراالدالصاعومجفرالمنفادصثقلىبرايىانينهومقرمحواصتواخوف
هاتجنىنفوعلىشقلىاوسيزفئجلى2منهأتتيةظااكبنايناكصثعليهخلفخلبألىاازماضال

مىحلصالىالطعاالثضداآمافىاءواءاصراداعاصصااباكعاوادخاكتاسعداةلمادصابرافش
أراقيابنجمطاكسةعلىشاكصدمالحاتتلقاتبضلىاوصعداحا2لمانسارايهاهييرفلىابواظاماعا
لحلفافأقوالحرثامنصكىتنهلمينلداثهيعقوالميالئيرواابنقالحلبرئيىالخاابنوعلىخوتهوا
صوخيرالمقذمأيفهخااعالىطثامربيراتداويرمدقبدسقدرامقدورافاساللههيانمورهنكأوا

عبرالفراتيعايهاتبهونهكيدةوضافيئثذرشقاليهإلطواياتبواسيفوصمشتىورارءيئااالص
امراروصالحهءلىالماعالثافراالثبادراءظهزفألبمنهمنممهابندنعنهاولمصقثعرالود
قاللمجرعليهاجمايقاربتمظمنهوكلكىيدشضيهشايدرينمداوصكلبالماعالملىويعيدأخنهنا
ابفعاآالظلىامرلائزنشاتفافاضينزرازررمحعءرمقلوبالنائباألخادملثتكنادكانا

صاحىوفدمومجالهونجاجمالهوالسهالسيرةاخذالبىكعؤلتينارميوسوضاهرضغازاوينسيف
صكثكبنبزللمتظرهاطنهاهال2طهرتءلىخارهعةبرفاعندركانتلهبزطارفىعلىللموصى
المكوسواسقاطورلمحظاوازالةلخوراباراقةقدأمرالمرحوموصمذيمعلهلجراالصفانهكانمتش
وتدارمرفوزالالوحهارالجهارالضربافىصةبالةدالحبروريومالموصنلكعوتفىالبوحاطاقمصامواعد
قدحدناوعليهلدهعلىلمنادىتزراوقيل3لجهراعنداكأساوالسةفىهاابنواثدقولالبم
فاصاالعوائدوفربتثبالفزوعاتويشربيغشمنعلىفألصجأصبهذاخرجاةوزحموزمي
الالمركىترهناكواالعرىجمداقومباحالههـتوئلحرىماجرىاقبعدلىلىاوملنهفاينكمثت

ينردؤرافأحأوكراخينداوكانلعينلىامنم8نهظوهـاومينداكواتخوتةوايئااكابنرينعلىا
وحسونالىمنطريفهعداةجميعجمتامجدلىاففوعقبعلواكالنامهحاانلىاوتجعهورتوقدشد

لحاضرواحلببقلهئعندويسكنونةرنهحهنتوكاالبرأبهاوالتمقدلفالالسلكفىونظمهالملىفى
رمطحمانشاكباثرمعسابقجعبروتلؤتعهملىبناكمهضوثمبزرمعاتاءازاطلبهوبلطعند
ساطالولاتقربوانىواتحمرتتوهولصوكاليعيهاطمهاتؤابهكيرهازرعزايوعينتاحنوررادينمع
يئيهوالميفراؤئفىالواجوادها51مجاروااأرفهاوأوتادهـالوابدماوأعفمادولةأكأعيانوهمطمنهعلى
قلهودخلاجهوابرهمولينحكلىاككىقامظحبوتواقغالجلومجبهمتويررودنيكاكفى

حلب
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ذحااقوامناالتجاحشقبوعرفساجرىواعلنهاولةاكلهةواصزعاذضعيوصكنهاثبهاوالياو
بيدالحبخليلعانءكانيناكسابق5وانغذأخالعاعاخدمفاشهئليهاوصولوامرهمتبهمفالططحا

ووصالابهونممألموهو4عإلموابهويغد4ادالصاعاالثاجملواانادهاءفاستقراالهصءلىمن
ىاابهأوالعدلوهعهكثففيوصارالصاعالمرامصنبروماثعلىفواضهمياماالقئدصتىلىمثقكيئءا
الثميعهذممةلفضلابواابلخابناوطعضقلىهموابفهـوهملثالثةايهأاخؤتجدنجغتولحازناواصاعيل
انرياكوبهالكاااطمصوعساكرهامقذصاعلىبدصئقالمقذمابنالدينثهمىوأفامففكواد

فذاتنالحاصمالئهرزورىاتاالصىكاواساجماليلهبتيهاواالصخبلىمننواارتلةلىوا

اظلمجقرخاذىنفرالعئربنانثائدصثقصاعلكعسيراوكاننجمهحبالثاالعائبسهمهحالكه
انواتفقواعلى4دواءأهسغعاصكتدزرالدلماماتالحايطىأبابنوقاليمجدالدينبأخوةلمايهاكصالح
رفبمىأصابهالضاصربدداشامناعلىيومئالحبباوأجمعواوكانبندؤرااليعالصلكاخدهةبمودؤا
الماعلماثاايرتقروانلىوتمالعسرمةدميناكسشذماةبنراابدعلىلغرنجاءمالحهملثباالذيهة

يهئعساكريؤراكناباعلىوشليالمقتمأبىخرحكأقصددلىاتصجقفلفرحانتوكاله2خطبشتىبد
لىاصنجالةدتوعاالصعأصوتمثاحمالهإينااعلى3ظيعةحؤحواانئدهفأجانةلهدائافرنماورامسل
مراحلبعصأرمنخدضيموكانسلنااالمابالهدنةاخبرحذهواتصلدمشقلىاالمفذموابنبالدهـ
افارباناءاالميمنوغيرالمقتمابنصلفراضعة3والشامادلستصغماصواهاواصبؤمأميفأ

فيلىابالدبعةويينةممةواهـنملةابينعلخبراردوعصرونأدابئلىابهكافىوقال4عإلوالنوخ
الطاعهىأعتنمائؤاللهمالوشرفحدوالعدؤلهماوادعاتاهذفاسلكتشظهاوالالضدئخلتهاد
وانفعارعوفاهالغفهذخورابهشوكاناالمهولكالحىورسولهلتهالمضبةيهحذءالمئالجاعهةوهص

السببالسلمالىوجعلوايقطادضؤكأحدووهوشومحمدهثدأتهمروفرساكاكافتطبريةصاسارى
ضيهافالعدؤحنححدوانيدنجاغيرصاشواتأكمتاظىبيزاورودوالمدرنابهوحةاءسذلمابافناهذا4واوتد

ةارحضصناانماشدورفزيخاراابعداتماءهـشافاالعساكرلدافركىوانغيرلعيدالهدمهفىخلالثغورالئىلمتد
الستدراكاعىلمجزفيهرتجااصوانهالرتباك11رمذشخطبىمفئيهمىخوتهواعلىلحسىاابيهةاكاالميرش

ساخطبنالجاعةفانكانتالرخصهالىلزالرصهالةضيع1تثودلوجادالياليغفلالعدؤطالوانا
صبمامايئولمصدللونغيرنغاردتهاليهاونحىنجزءداالضساالولهفاوالجمسكيرعهواأشطاباراتظهف
تبهقوفالىلمالاصارمحيةنالعدترايقصدانرفاتتععرقانالعساكرصنعنا2ثدبيراوصؤبرأىلرحبه

واللزهامرانيزايلاليمتمحعونطابهوعلىتمعونانااثامفانممادخطوتهطتبهنبواوتهتوقوف
يةاكبنبناراضدلىيهآاشصوكانلنورىاالخادمفتائقلعلبمتوفىوكانقالنئيبادرثاهـ
طبحولالتىالمعاقلجعحوتهاويديددوكاناكءبميةحسندبئبلراخيهلىاوايوانوالجيشرااليهاص

يهمالععودايتغلحنابفااابنكهلبلدغافطوبواامقعدوكانفقلعةالىديهأصعدالؤرااموتدبغعلافأل
اثعضتسباباالحشابرصتبناهعيعهرثواورااهبئحلسنةاملاابناساشبوصسلةارساليفموشددت
وهاوحمبوهاواختنىظلحشابارابنادلىاوزضوالحافرةاواهللظعييهتامنجماعةيةااكبنحسناناأشل

والعركأمنلتلناائحلصلىأوسارواالعاعلملىاوأخذواثىدبنتالخباراتمتمنهالخابانجاا
يئ41ابننحطيندابقوشحاالحانعيلطوأسكثوفيكأقيينيهتاكصعدماعاالملثوسارمعلمجةاىذ

جاحمهصمئقالرقبفاتمماطيلةلقاكموكانلىاسالهحوضحلبلىاواوصارلموهواليهبهعةلجااوقدعت
مووحماعضناضدمجليشعليهووضتعينهالماععاءالملكلىاجةلماخيويقبهمالحلبييقيحع

رتخطفتالحالينأخوقاإقدممانماوقبضرد4خافأكبهوجذبهوستمهدهوأخذبرديكفتفذمأصابه
لمدينثهالبهاوقبضراعلىوصعلوالحنرادالغلعةاسبغواحتىوامجديئكليههالسالمتبطواجميعهمابهمأ

ل03
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فركهلجفنيةلمعروفباارينرالؤحدمماليثهامنغبهـظلصاعالمفهالدىجملىاوطإشصهفمنيةاالىابنكل
داالجناجميععلىبضؤؤلقلعةاجبوحبسوائاجميهفدوائمبغقتفات4جوكبهاعلىصاد3جلىبهـ
كاىاكالمثثىلفرتاىصئتوئلسنه01خرهأاوفىظت4لقلامىجميعاوأخرجوايداوالداالحلغواجمةاك
ةعثكانكرانماللذارومابسورفيكأبغافلىوبةماهـالممرعلىاخؤاوأثءفلفاهرهمشط

نارتاظكلواندمهتقاث4اعذابالىملىواللهتلرنمالةىءآلثميهالثالجةاظيمىناسعذى
ثقىادالااللمالها

وابهأاجقةأبوصاعاابنطبلةانئأترلهاطحاةابيكالئةوخاسبعينسنهدخلتآلغ
ثوغالحاعالملىعلىندصعلواتلحارابنأميزائلهمانهبحردواعليهاءصماباينخعلاقئهلحرداردولة

الفلعهأحدابراجعلىوءقارأضتلالقلعهبالى3رخفروعليهولؤدىابررثابنامانادتمهوأخنظ
احبهاصريناصيفسدمةتوعرمتءلىدالللموالىاكاتباممادااوءضىحلبقلعةفىالصاعالمعةوفي
قىهرصاتوعلقىالابنينحخأصالحلىاابنليهاوصلغراتحذالىابالدالجفهـةصنخذوظ

غصبواأنلىاإلرهونوتقديملحيهوقاليمبفوالزصالغالالادفىالفيهفاعيهمفيقواالعتقالاىررا
معخليدولمرهراصلمزمنصثقبرفىمخىوملقديحرافلةابن1فلموفتىايركاالطمدراصررؤصفورهم
أحقوفاالالذلكالءجرىماجرىالربنادضشداتبعددوالةيندؤراوانتحقدانهفارينافأماصالالقوم
مرتوالمفالمنابموضاقت4ابكهامممةاهؤالءتفرقفراللةرتاانقالهموداوالسىالعهودبركأ

الكلىمىتقرلقعليهاقدمواالمقذيهرطابنالىثباءرفإلداالسألماخاهلالشاممصرعى
اوضرخرشروحاوامصحماعصمهيلىوانههاهـااهلهاواتبلاوأبمرونةاعضاداعلىجروااكيف

فىانئاطمعتعنكاليقاللهفىغولبك51هذاناصفالمغو4العزهذعىبردعهايهالمقذماابنثج
كاسكأبدصوفىململككءسنكوألبسئهواضىشصربكوأصنىوأسسكورإلكمنكرصثهبيت
ؤشضاالفاضلىنئاالدريناصالحليهاءتإتخماواثلمكروخالحالقكاسنوساكال2لعتى

وجبضرهغووفرمحهاصلهحفظاالمانتهااعالالالاوابيتواففكتهمبمعنجووماالطداهلهصالملل
لىوالوالظااالاللجألوالعداهاحشاتعندتثارطرااكالتتوامابعدارفاءاكايمرنظهن

ولمنقادحالكألحالقابطالواليةمراد4جمعدناءثولمىمرادامألحامىولناوادفىالسوهشاظن
رحنكالالحااأئ

صطولاحدهاوصولانآاصفاعزالصتالذءالىايسارحعلىأناسلطاناعرمدغاالظفصل
حالالدساالنيومناالصولولاماووهالكهماتاليؤفيواثافكهلراواريةناالسالىصقليه

ادينصالحنوصلباذكرصتاصنضبعاياغلمحرماكاكزمواوشينتعنةنجةاذىمنلعثرينوا
لىامالإلهحواتيزلولمرضهاوقفلوسماولالاأظهانلالوطلحالارحيثامبالاهاالصبعضىالى
قداالسطولكانإفأحىالحبرخاءصنحينهـالعلىانظ3كليناكصكحيرلىذللةوكانالحمروقت

الثشفاثوهدةضعنيف4طفبصاشاشالروميهابوهذديدءفالبالدالمريهافىالمزصجمبئااشهروروح
ملثغرعاإلحمىاهاالصرواشتئبهخارضصاطرأاالسوفرطبهاتيومخيملثرخكذلهفورعذتمن

لمرافيامنمورائدرااطانهـخيولهمتزلوافاسلنزولاطولالاتملسورفأابواسيقرأنيهمنيرطالبرغا
رينوئألصتهئدرااةجذوكالررارسفابنما6كالهةناللينالفوصتواراسةوخالخيألننهاانتف

التتحملىلتىالسضاعذةركاتجالراوخئئةماشينىئصشينىمماامحوكانلخيليمخمالدةطر
رجاالربعينوادبرسبماالزوالةلحاالمركباعذةوكانتوخيرماسعسةرافاابالخثامئالحرتجراطصار

خصينتحهايئنيوابأللهباودرخفابراجلمركصرااصناحلةلحيااالنلملمتفرقاللرااهنيهاةهىبم
أهلمنوفقددورالىاحملةأوصدوهماسيناعلىاصحرحدوأاسلبرضارجيناعلىزدينمدواياولماتأفرجل
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لةداتالفرنجلبامىوحذنتجرحوبسهمبمارودينتشهدواسانفىهزةةماياطلاوتتالثغرفى
ايهاخقوهاوغرخوهاوغإلوهمانجاأخسبقهملحسساخرهاميمغاتهلاي4وصانلمنااالى
ةلماأصصواتقثةثلطمعذنبملربابواخيامماشكراذالىالضال6لحلمتهاحترقاأخذهاواحرقواهاعلى

سيرةثرتضرببجاالطبارايخقمجاثةوثالشهاباباتدثالتونصبواصرواعاايقواويخزحفوا

شابهاجفاءأئاالبراجفانهاتضباباتاوأمارماوعفمائرهـاشذامنابأوزعبصقليةصنوهابات
لمذكصووردرالنهاامةطلقتالاولجوالسوراقاربتانلىاوزضوابهااتساصللهاوامقاوكزةافاؤوا

لئنركأالالحسكرا6هـفاسقخنالصاجناءالعدرعلىنزوليوملثفئالالءيومخوسطاكربةلهاصلةلىالحرا
باباتاكوقذمتخراثعآلوالعدترالحهاوفامنمحالفههاوامياغافاعليهاواتاحزازاودصاطامحلرية

صوااناخاعلىافاتفقالدورهاجوارالصراراماجبئمنهصارتنهالىالسوراحتوزااتجضتقاتبتوض
فاحزقياتطهـأطنغرسجلىالأهاعشؤاالبرانخواثمرربالصلعةموبآبهوهالسورلغاصنطبافيابوا
واضلرالقهررالخذالالكطرعفىالنصرسيناعلىاللهوأشلالقتالواءخدهامنوصذةانصوبهاإلإلتاك
التواحرختبهموقرحركهمعزاوقعرتورعهمالفرحوقدظصرفئسلطءاالربهيرممالحصرالىالق
الحياواخنحابعغيامالصالضاءفريضةلالغرالالىلموناحلورجاوايرابلقلخراواكلتا
اجوممفهالظالميخنلطوتيكادبممحلبملموندهـاغعدرهاباوالهرباصهلعدؤعلىواالمباكرهعلىوهم
فاورلبسهشحاالهنمنهميسمولملةباطلمواؤتذضنهاعظملةلرصاايهوائيخهاوفبماااوختالحيامق
طءكاالمزكبماربهبقيةفولتعسفوهاوأتلفوماكبالمرابعضرعلىانجافىاصامورنفا

غخنتخيرحةلفرأسصتىرسطثةثلمواحشواسروفرقاوكرقلذالعدذبينمقالحالبهاللهماص
نجاوبراالخيسعنالثغريوآاالسطولحاءمذاوايملثاصالهةواالالتواالاتاحواخذمنقتلواوأصروا

وضرفلكطهوبدهوطراشينىلينطةزطهثةشائطحةائالنينلؤافروكاهـخئدؤكانالهامذولشذادانث

بهامفأطسوانلىاااتزحقرلممرييىكانامىضذمنسانركاضاداذثبناليصالاؤبةوأماقصل
انقموصاخلوبيهسمصرولةايحيدولبالدايمائاانهفملشو4عإلاسودانجمعاوهاصلدشلولم
صدقومىوالسؤاننفروجمعوايرلقكاهتكعليهلحاكأدهعالياال5تصغالذماتسيبنالصرةواااص

يالمالدذاقؤحالويخلىلذاصنالحاافىفييماثاعظاعنجزرلهلديهتاصألحلىاخبرهفانقىإوأعا
فكسرماففلقييالفومأفحىبهموساراربنسيف5مأظاعلهؤرزهنهمنلكفوتعلىفوايذوظسلما

واستقزتتراعدسبعيئهـصنة5مىالسابعوفلدئموأنهدنافىغاحغمتستأملخلقاءلمجاوةسنهم3و
السودانالبالدمننىمنكاجعشفمالصعدوالمعروفبالماطهسقاسبعنوفااترالسنةاداقالاللةا

هناكوجمنبةثتكفاءاسيناادينالحساماءاخالصاهنعندوكاندالقريبوالببوعالودطدوالعب
ةوعذلهطيموثريئوعزاينسيفأاطاناخواأعدهارو4ارتؤال4حمبةأترتاانلنغطعينءن

افسيفرافوبهاوضتاليهاالبليةفأسعتنعتتواعليهمقتطوظمديةلىاؤاوجاررجالهاثهصامي
ربعدوظدمهفغكوصؤاتوسؤهوعدوانهطغيات2دوئخعدافاغثزهابئبعتوباعلىاهليا
ينتطمولمدمهوطلثزبعدكزماللدولةيبولماصؤعلىغابهمودماءسورروارتععدمهظيوروجود
نقايضا6وطىبنأبالوظناصروواقديخهصرىلناللهواضاقصمبعدافاالمارتونواهـتدععنزنيه
خذامؤلبهاوأارضؤبهبالدقومىؤالرقشاذىبنمىبعبايعرفرجللهاطويقاللصعيداقرىبقريةءنخرج

العساكر4بممرنجمعقدامتنابهاطانالوكانكأأيوبيناهـءاكفبالعادلبالممهنواتصلالناس
صألكثرءطودبلدضدوكانباسانلىرااضدبعدكزالرلة33لهوجموعهرفمقوبتدكهبهوغوأ

عتلىادالعالماظاساببعقأوهولظبثه

خالثااسادقالإلترلضشهرربجعبن7االتيوماليهاقخولهودصثقداينامألخ4توئفضل
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ثثثرلجبيىثالىارحالعصثهتجغاحىمامصفرواسهلهـالبهةلىاضفرحمالثقمدبهرمخهزمماهؤمإله
الحثفانستورىعندلمغغابنيهتاكصوضدعارامديقبمرىحبحارياثسنترسلألفالبماريع
يرابالعلىبصيراسى4علىكأأالحلسيربالسرىاصلروائلنروصلارعلىووجندوتنقدعهزندهوا
الخسهالىولفردبالسبىصرخدبصرىالىفافىواهوصددآمسدازرهوثسىبهاحبهفاى6

لعمدوادلعدالبثصؤوىرفىالنهروساانسالخائنينالايؤيناصالحولكؤانيامعهمةلخداارفىوترحدوم
دخلحئيشوقواقبآلهوهؤسوقفاقبلتغلقوااللرابتؤقاالطرافوانالبلدانيمتنعليهب2

فالحادماانراوريجمالكأوهايصممكئيتىاءةارادلىاطودتطلةتلهلىتطاللهروكاوخزمادمشق
لسلطانوااالسألمأتشيفلهاللؤنرللقلعهواالمديةثاو4يؤاوأغزرلهلهاتهاحىفراسلىتاببعلىعلةا

لتربيةلمإةنهوأطهراعلهاوضليهااشارائالبتهطلهذلوارامحيمماصرهدانماابنوطايناكصالح
راليةوخلصأءيانهابهوابئصيالدتبصوأةوتدبيرملكهالمصاعهىلهطوحفظالماعالملك

وفيووااالصامصحقهفوفارزورىئثااييهآاهـالبمالقاضروزااافاخكلوعواواعالعااصرارها
وصؤنايرميعفهاوقوافمرامعاالصربهذاافليهطاةئالآربابرنفذتالعخامواالنيمحظ
كرالنواادواالهـاكاالاءواالجنادصاونواففشتونحتوشاوهاصتؤدتبمركرتبلالى

بعماضرهوخماثبكرمخبروأصلىكاببعدصقدثمنكابووشارجالوخيانالاالوراجل
قىولمالمباركهكأدنافإلالدالسفرمذهنافىللهحذلهمالقرنجوأمادالمراالىمذعنةلقيادالنةلبألالذسان

صموعومررفاصغرورقابهمخاتروحكهأراملؤفهوأوجزفاوصهضناموعيويمصشاسالحاامةةاابهاكناوامآ
سىاموراروكانحمراوفاكاالعءأعناوفامءالمدورولصالمعداؤاذالوصليزمرهموالله
لضناامموؤاراءدمةاكابثروطااورتصاحجهابينوقدتوجهؤلادربعممأمىحواالرانحاءاالريوم

بعالسابتالاشفايومبناينواالصيرصعداكختوادام4باللهيهؤحمةأسدالمولىاابنبنناصراكاالجل
خرولمأبوانجامزابعلىوجؤواذهـاليناتالدمثقيهنادادواحلجسرالخشبدالنايوموقيوالعضركأل
اكعاسحئنيناريومولماكناحاقبهاقرلنفسهنفقدانه2دامدبااءومى4طوراقبكهوأاالمن

صورةالمعساكرالفدعستهملارطعددسولدضاونادوعرمقافتطهاضرناءلىالئهررصوالحئرجمآصن
عيونناءستقرعإلقررةفتهاانجاداروارنارحمةتهرواالباللظدتوطهماظقاءبهيفيهونوعرقهتموصال
قدساءتميهماراليةفوصالمكوسوارالةسسالنةابةباطالنداارجماءالياوادعنافىوعمكؤصاارعبمحون

االشهااوااتالثمرحاصلامىهـنائخنرتواجمهلهمواالىامتذترواكأياتهاالدواوأيرفت
يخاطهمحلمنالصاعاألصاواقمكتلقصدهـاناءاالهصسبدمشقمىاالثيرلماخافابنقالبرضعط
يناالحراسلؤاانالخوفءعلىبهمءمليمصذلىليهااولمرخكازىيناكفراسلوايةارافيبهصلبماعا
بتوتفلمرسلاشها2ياكاظلمأباهبأواقدماابنذبئاس6ذالتميرهـبوكانكلمرأيوببئيرسف
وانماانصاعالمائاخطبةيظحولماءودخلهاواستقركااالميبهاسصناليهاادمثقفالوصالشاموسارالى
جمةاكهووسيفصطحااورامورآخرهاحرت4عانجاستىأتتءابالدلهواسزدالتكالجثتااظيراق

فىطفألاليمولدهونويت3تزراثفايأالحكفققسداشداابنقاضىاوقالهياهاعلىالصاعالكا
فىجمع3فيسالمبالداالاقموأعلالثاملىازلمحروجالبالدتجصللهعدؤابدحواليستقلثالاعباءبا
معجممهوساشاوحرجوسياسقامورهاماونوحراستهامجفظهاليةهنيةامرالراباكرخلفالساكرتء

فتدبراتهموظواخنلتالصاالكااأختلفتكةعاوااءالبالدوأمياهلتصوهويألقاربهاهلمن
قربنيموشباناللفصترممنوفألباتسببوكانتيكئفمجماعلىبعحقفىوفيقربهسفهمبه

ايهونانعاعالدمفالبابالمماذالبافوصيناكمالحذماابنتبصانلحالافاقتضىالثبىالناسءن
نجهوارأيهادلىاخولهدأترلضوكانالاطىربيعالياايوممشقدةلمخللههوكأيقماعييولىانهوا
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هئعييهزاظهروابارورلوالؤحظهراماالطائالوااليوثمالناسخغلىرانهبهوفرحوايهكاالنا
االولىجمادىوأخذهديتهائصفنازلحلبلبارفاطانذلهـللبثطاكهافىواسنفرقدمهعدالفلةوبه

لجغطىأبابنلقالاالولىضةاكالمنوروهىوإزلهاصعنجاىحلبقأصوصاربقلعهاوايحمتغل
استيالثةالموعدحبفياكصيفجضفىدباوموكانلثاعاالملثدضمهالمقئمعناانانالساط
وقيلالحروجالىودعاهالسلطانكانصذمالمهابنانوقيلممالالصقالصاطإللكاتوةسفالبالدالتءلى

ومجوابضهمجمضوشغللثامااأصختالفابببرنجالجانبأءقثحمركةالثاثخوفاشالىفاخرجا
مابداشهصتلركواكاأضفققسنجمةادالسلطانخروجالمقذمابنيقىولمالمقذمابهاورسشع

اراالحالعملنئرعبقعتهاوطىوكوقاتهاسشقعلىولماحصلقالانيقدصتسليمووعدهلهءتذلل
والضراثبوالمهنوالمنمات6عاثصمنبنلؤراكوتء9رزفاةوالاكارالإواوالعدوانلمظأثاروءئ

ؤلهاسغالنأمصابعدررةمنغدتنساليهأادحعبوصقلتلمحزماتا
وصطؤةندىعدلبسطفلدالىكاااطولالق
كدالجناناوشفاللدنجاافاليمذلداهنوذصااجز
مجتهدالجماهـاقبفركتففدصنعتىلذاتقلالف

العددوزاطصاصبطاأىهتواىامداقأرحتهمو

ااحدصردارهمفاصلوكاهمىنجهـلةومارآياخز
حمدامحتىتلقاكبراراهـكأفالمألامثالىسا

فصداشإللعدلكعهيأصألنفهوضراإلحنا
وعدءكائيمالنحفبةخيهيحفيكوالله

سدىهلكلماوأعطاكلعدلاكلهواورىاباكخا
اؤلهابقميدةقدثذداضعضديئاصالحسدىاالوحيشوهدح

عباالنصرهؤاالفعافاءبرطنظقالنصروالنوةكإقد

وثباانيامااليستهةرأدفأسدصياكنعحعالحالته
بافىىاكامنماعاعينجثهايرلهنغراالتفلقرأيتب

اهربامنأوطاالحلقوأزمعسهاناقللمالباكنادتك
ضنمباكانماعاعمناعدتدصراحعتطخلحمقاا

روالمبالكوأهانصبيهـتءظلمراالشالمهذاآألى
باالمجفلانيهنيوشهزمتتدواالجمانشاورويوم

طاوفشاوفالةرروةصسنةالحيملهابت
وهباالزيااويستصغراكنرمدرمهمقخلىرالمدحيست
ضرباضعقاالرهئالفىأصارهمةتدواالسالحمعلرلةهياطويو
افتآياقهورآسترنداأمهيداركرلملمباموا

بزخلبحصولقصلالماطىأبىاشلظوحصارحلبدوخاحمصفغمنشقدبعدنغيخاجرىفصل
يناكلحملؤقطباسلتهميهواعلىوأضفقواوابمخافواعابمذوانعاليهالناوميلطءساكلكلمدسثمق
جهاحوثالتىوارماحيأمرثدهلككلتىايرفلىاهذلهواوقاوابرقرايهاراأرعدالةحانربنينال

وانتحدتدوحاتعذيتال4قىقكالساصهىائمارئشكالالواعلىاكاقايينقعورالممر

لسلطاتانعدمعارولمايغمجبصيوصينيؤراكالنرأشماحدتحتدوتجادزشذيتطورك
لمحاعغأجفرنجدفالنةالبهسويالصاناكراوبالمفىنجفسهوبموكب4دلقارسوصاخكليهبناورو
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طرفاقهارالسلطانبرلملعاطلايهاتلزاكتوقغلباطالشقاشتىابتحسانابنظاظمنه4رصاا
فاوجرىفيااناوفيطاحمهجوابهوتىكإضياوطفنهضرببلالرصاضفاوالردعليهوالحا

لجعكهالثاملىاكأوحلتاءلمإهذالهوفالرقيتىلطيفطومأطبهئرتهمصسقفىواصقسالنأهـعيته
صانابهأالفقالالمعدينيةعائرفيدؤراولدجمهولثحورمدالحوسراياطهووراالكذيباآلسالم
باداالوفترطالةخرطفىوء4ودوظذكعلىوعكلىالنتىوصسكلنلثاذالفانماوردتانلث

كادبعدانيهيدلننكامتهبا4طلملىاوأوىلهاررفىوقىاثمالهلطانالباضفتليالوالدفضاموة
البلدوقاتللمففجمصىدااألتوشحقورفلاالادامبارثخدارلقحدفىعائرلخمطوعليهي

ينزاكحهااهخرجرسقالىوصةلماحماهةفاامرهاورحلببهاسفوصاعليمارمانولميرتضييعطعةا
بهواجغانلسلهاكألتىاربردركودمرباعواعلىبناهـاكس4أتاعةحالبطالهنيخهاههنوأمسكصحرث

بحلبنربينلينهادفيرانبموقألهوسافىليهالملهبدءااتجاعهةسلؤوظهسهنوليأليوطعندموأظيارستن
انهقحبوهؤطالىاوسارجؤيكفالجاهةبقلهاخوجرديئبئوحلباوسارالىادهعيالىالسلطانبهفاط

الناصرفاتهعهادثاةحاطموأشارحميياصاعايةوااءصيعبارفااصحلبعندمنوحعملخدضيشيئا
عليهالقبفىفىكينداديربهخسبمولحمالطالكافاعتغوأشاروابقبضهرتهواثردةميطاءبانىاالعي
وشؤفاجمرديكذمولمابقاليهأوالدالد4االىبلياالىوحملدلداواخنبالعداببالحدلدوئقلفقبنى

بالتهوحلفبسمالاوسبهشغاتجعتوثحسىممنيهافامادايةاوالدبهوأحسالجباذورلىالحبلصطه
وتوعدتمهثنعلىوصاحبابمحعوالىيكيهيرسعداكفاءلمليتهفمتنعوامىظليقتلنهاليهمأقىلان

بلىابآنيوصكالممحسصهواايهعندآوالداكنفلجبايئهبمبكالترليوامسكحسئمكن
طنقصيدةحابنهالشلؤرامائ4عإلوازاوكابكوصحرديذاالوالدااضبءنصلاحين

امدرواكفادمبلضىدفلةطاتاءرانفالتةبنوا
لبصرالهاىشةلمةهونعردصةفىلماعزواصوابعد

والوزرهرالتجأمنهواكعزسءجردبئاءروصدأ
بماهكلواتاناجردلكأحدءايهفاالركانابلىكسارااالمر4عإلالطغرسقاعلىضطالسلطانينلولمال
4اليحماه3تساكصحردامنأابحمادوحماعائدالى4دءاشهنلمتاالىلرذروالالاالعضالجرديكءىعلىجرى

لعوارساأيبنعلىيهتمبارزاحالهاووروابرأعواحماهظعةلىاانداهـاوحعدلضيهاتعلىبهاجرىوأخبره
ائهرئاكشهداركهفوقجوشأنفبخبللىلمصوقيلءالىسحانوساراخراالدىبمهسقلوذ
الوعسأرهاررءألمةعليهماليقذماداخانانيظنونلبمىنقيالسعلوالىامخناحيهالىتذتءسابهروا

أهللالبادكافواارأنلحلبييىامىفواخاضتقدعالء4وان2ءبلتفربءلىويخهحابقدنازلت
ضفسهطبهمويخانجفسهعليهميقبلوانلميداوحبويمأنينليراابئشيرعلىفألعامةاقلوبئلىيبوافأرارشق

لفاسباكانالميدكمىئجتحواهلعراقابابانميدالىالناسجقاحباكاينادأفاميأناوارزراغما
ليبمءنزياعكارالبأهليالهموكاللليطامنانالميدراسقووالخندقوصعدمنلرجهامزللماعا

العبرهوخخقتهفالاوللصصوصغرعندىاالخجمزلةدىكأبموظاالبمنزلةعندىركمليمكباراللرصى
مخنواوقاوالعؤلءإللوضوامئمهطإواورحدواةوااوصنناسافتقظصهأثترعألدمعهاوسبقته
لؤاقدوكايهاعلىمواثرلهطءاكبلواعلىواةاأموالناواقتونجذليديكئنللكوعبيداعبيلك

خيرعلىصسوأرجمهياثعدبمقاعدغعلىنيهانالجامعلمضرقييعيداليهمانهالصاعالملىزسواعفىاث
تكبيراتخىمعلىأموالؤعثءراناالثنىالغةبأحماءافىاابئدامواالسؤقذكرفىوالءاالذانا

لناهرسواميتصةبيةلعصاجمونوانزألحسنىزبنحمغرماهرأبطايفالثمرلىاودااللمجةطينوان
قىابنابقالذلىيبوافأللهاروينلؤرابطهداةاقترحومامماكانكعيرةواشيخنهوأزعلتمارادالة



وكيالى133اراا

خلفالحلصنوجوصلىمسالالضرقةفىايلىوضلضراعلىمحىوغرهمالجارةنفىلؤنالمؤذفأكا
انيخوخكقودئللئرن3وأتكبيراتخىالمواتاوصطواكلىئمةاالاأشآشاتاموقدقالشاؤكروافى
االيماناب4فحاوعلوابمواليهيةاالماهمنالحإلش
وكاتالهويداارهائحةالماعظشجثالئبرلبزاديدةاتاذنتوصحآطأببنافالكمتل
الماءوحصدالمظاالثاملىاءسوخيخكرعليهمىاتابهحوسبايةلهلرلههـايةداكأودخدجلللعنان

اسىبفلبماكطاليكلةحابرالىانالسلطلوأرمشأواضال1داأورالصالشأتيضأغآأناولولة
مهاالنجضىشاللطعاالثااروعتعةطالىلياوكانتبالاالاناهـاائدتشتذفايميىخعفات
الحشيشيهاسلةءتادصاحبصعلىمآراءهـفاجمعوا4اداءوهوارعالمحألللتهفىءفيوللسدانبائلاط
جماعهفأرسينانلقركاامنوعدةالجةاموااذنلهءكؤكنوابتكلهمنالرواانلحلللفخمااادارئ
النهكانيىبوقيحبصاهمرةفبالعسسأاطتوأسثهولبلىاؤوامحطاراصااجالءرابدأختاكمن

فوشومهظافواخكائفيهومتلىالعمعياتالىصولاسرغءلىتجطيفاع3ثيالهمضالممئاءساهـ
وبيداحدهمالحشيشتنوبدرالبحقوقشلىاإحوانجز4كأدغوجاءقؤالكلضعههكطخلوعله
طلبهـأيرجافدارضهريلعترحنهايخةابالىراحماذلماعليهيرحموانكاصدليةهثهوؤكينه

كاسبماضالحثيتيةريق5لسلخاناانغرعزشابمنكاتولماأللمواجاعةتافىفدابلمواكونابر
رملسرقطضذينأصلؤرائللها4لهنوسبىعىلساصاتالكأريرباء3أفلهواكأوطراباس
سعودبنين4خراكالهسدبنلؤراعوتسفيفالصانلدينلؤراالقبازدخةااالموالنفسهفىبذلقدوكان

ملىموتلسهذداأترلفىهوابيرأسألصكاكاروفىدلفوخسيرثةئلغطيندؤراكأباعهلىرالزعفا
فأرسلرروزاغأفضضمرملمجذادودبأصكصاحمذالفتكةغيرهايهسولقدسابصارنجا

ممىلحتالسلطانضالوايداواحدهاوعالمدتعاخدالفرعاتارسوفيوأتالحليمينآضفىلطانااالى
واوعادحسنةكيمففشانحنكباصدبةحموآسي4جيثمىةفهق31وهآأهـاساشاليهمالفرنخبتأألببيره

الغركاوحصلبالدهلىاجعاراصفنما3نالملحعايهااحلبىرزانالةرعرةقصمدا
مولظعخمنحعوئقبالكالفهاوالياصوزلبالظعةلمفقصداووصلحلبعنناللظلصر

وستأفخصيدةصتبالعمادال
رظتحباكلعلىمانحواأيوباسيابإ

ورالكطوتثاميونقزا5ءمصرواياهـبوسف
لعسيرافقوىامهاتاكفوافياكالهاحمصمنكرات

قدشاهدحهالوائيئىحممقلعةوصفذيقولواءظاطفيبنكتازيالىالسلفانعىفاضلىبوس
الهاللاالصيلكاناذاحضجهاواعلعامهالفماتلهاوهابعةابءعقاسصافهافيسكومايخمهدبه

اليروعمانجلعهعلىأنارمناإمحصةدةعاهـقرعه41اسالانوءرعلىااعاروجبوةعاضترطمغ
العداوةفهارتفأظارهاببهاجارةوضربتالضاربحمصجبعالتجقاتصنصارببهاعةصنغتماع

راخننرااالالسابمتصلبهاولمرروريااؤيموقداشتالحذاالنةنءيرثاكفلألاالفاربيينالمعلىمة
نتفاالبرفيتوةفلطالعاوالحهامولدهـلىاالطالععىهاسدسغطراخالىهـلحرقاوافحنها

ارنارفلوالجماضتودونهاماوراءهاساغوبيرىبدتففاشنتحهافلجياليرتوبرابا3
الغالةهذهاليغدناجكعقداالاأخيهلىاالسلفانعىلىفافومنكابآصحرافاءهاالمئعاحكأهالثعاح

حمرسيالتهصحوالاشتصمدانالعدكمحىنجرحىاكالحذالىاوحاثهتوتفارساهـأسبعةحمممايزا
لألثكاثدالعماهـممالحمعلقالالجحادطرقمنوننظفهارتمادمنيهعلىءانشجمناواللههحمطلىاكعوج

ينارخلىارسلواواوكالبوهمصلىوراصلرالمواأيديهمئطعةدبارالمؤيناكصالحالبااعا



رؤتبنا043تاب

لىطخعكمحرواشبيرايوفارهذلهقالحعملنبنيخالرياقفبصنهمصلاوكانواالحغاظإالغألظ
انأىبهاطبهوظاضودعافلصماراخملالسلطانعنهلحمالضتكوممافذيتكالثاشسيفها

ينمجدأكخوةولمتقاذااريوووشبةوصذاثالجموروكبباالمكلبلرتوصلءبرآتقبهـ
اسكعلىبنىواللجرسكوالشالحبأنسكوالنأنسفقوصثهاللئزحومحنررالممئنفثافىلهأتققال

مطلعفيهلسعيكحيثمارالظعمعطفيهجماليسعرالنتحماشئتجهدوااواحيشجثترجعظ
استنابمأخاهانهغتمالإلخفىابصمالهىبدواالبالابكلحالالأططنجالصقطىمنعيبونال

الولىاعنصرجاىنالتألئااافأخؤمايومحمكىعلىوقرلبالعمارثقورطغتاكينالمالصيف
علىزلوءضىيآلصجماىصستهلفأخذهاحماهلىاورحلجممرهاآعليهامىقافاالغلعةوامتنعت
عإلكأوعينواطاستغانؤباالصاللمصاشاواعوزهملحصارالحلبييناتذعلى11ملئميراسهاثالثلحهحب

ياكاحإلصرمضرفتطكومصفامنشاتبارديومفىمهمنجاعازاأالبنرلمنالهمبذاطله
وطارصولعلىتجاصتمجئتيءيهفشالىألءعاعيليهصالمثاخرانبمبرقبيىعاصببمينخ

قاامهرصحوقدفامقاههالسلتالنعلىمأحدهموعداثخنولدغعنمظمنوجاضتلىخييخ
مواحىونالباتلوماراعهباليفشلاليوملحىكتاكنسانابتندارواضوطغريألمبر

رجبمستهلالىامفأ4قيشباسكاكينمىبةلنوابفىمثاشنهاللهوعممذهثالقاهممنرالئوو
وقعنصرححارماسؤرارينوقدكانمثىطرابلىضىكاتبواالحلبيينانبمببىلحالغ
الفرنجيهاؤاسيرخوجهأفهكديخارونيوخسيزآلفلفائالطجمبلغانفسهفدغاالصزكرشعيرصنيىفى
اللطانعىوهىكابفافلىعليهويتمفيهكايقعوظتعضمهصاعلى6رحيمإللطانصىةلماصعالى
إلصالمعلىواسنصاواوارملبانهمدادةلحلبيواللهصااوخذالعدآنلمجاساكناقدالعادلالىا

االكراثمتعلقاحصلىدافولقاهلطلبهالطالباقىتيبوأخننافىفررناحماهبلدصىضمجاوانهمبعدوا
نظالمحسوبالقمالفيهتعالىاطهبهفىوضفروانكارعلوباأبرالهعوهذاكىمامجيلىجمبرت

4ثياطضقىفعهنتلبياخوجسيصونهرهصدضيراكانوولىهف4فيتاغختهلدترقدصغطتا

أولهاةاسعدبقصدبنذبا51ضدصبظاهرلسلطانارورتالخيماادفىالوت
اذاسىلاببرتهيطالاى3دالىصضثبناليماالم

سااالتالطريقدكحسلثاةالعاقهءبعداكلفصربحم
خراةاكعرقبههتو5دالتفزقامىوعح
ءاأماسطرادرانفذلماداكدتثبحمبىالتىقئ
بحقدحمثيراالجيشاآلالن5سطورهافوقاالقىابمجسنلم

وكامزلنركاعندزالعرماثواوليةاث11ذهـرينالصالحلفاضلافىالقاضال

مدقصيدتقاللىظطللنهااوءكأوالفيعةالحلعةنالوحمعفشزفهظنهديقوببقرلهىتكبمائى4
فيمتألفىفانالولهاأاطكفاكلتىأانجزبكلصاعا

محرومقعنالحالوركهدفىافقراالجوإنياصعبةنجايقي

رجائفىبمحعيىخانإجدرنجعئنئالاصريمارفيءن
وكامزالنركعندثعرمازالوالعندهمانقلابنىالركألهدح
ياديحااتخطتنىاريناوا8ممرفدالسالوقةأماهدح

نحواالهععلىكااضلكط8سفركافىاملتوماالترصنى
شرصمبعينرتفىاخباصاصضعزاسيأقرصنةكالنوخسيرخبااهنافىبنأمحعدظضكعفىذص

اوفاضيدةمنولهةفىيكزربئامرحلىاالزلمنهاناكبنضجطأحسنطوسبعينوثمان



ويئلى131خباهـاا

العاالضماتجنوالقأضماعالجنايئمنيقاذاالح
فبهابفول

شارحالناسفلمعروتباوقدقامنحلهاهاحةفهطىبئتمار
طالحادنحاءحسالعابدأطلماعتذداكليلبسو

ضىلتهاضننسالةلعزايواناكالىااونيهـابىابنكتالىممسالخحيباطانالىأرسلغفصل
ينغزراكةحيطفرغقالداهامنىإلدالاىالكاالدطادتخلىثهلفائقاثئقاالراكاباطؤلاهاا

حقلتسليماذاضىفاالرصولأترلهفىبهايقواباسيةابةلحطاكاواالمضبرافأطصجهالهـوىليمحررا
فيهاقالانأهوروارىيفترىريئالكانتحشامدحوادحدوانيدالدعاهاالخالصواصتالىماءاحعلل

اليصبلسرااللهمانقصرالىوالاالوليوضناصدراصحصاليئنهاحدراوليئحرحكيراظكزمنعاقدجرى
ولالمأطبميعمارشعقتسبرعراثبانالفرادصاومن

محولورهاظفوقوالماءدىاكطمازنأقللعإسص

وغيرفاضدورنادالسهامونلكيرسوسواناياالماءباببطونستةقنيراوخيراالناربا3كانقبسفاال
4شذىاكالعدلعتناجموقفتسزدبطبدانوالالتكديرايئوكيرورنابصالصفاحونصاقحالتصوير
شاتداكانتظراالاالالعاثتىوماكانعلوباضرساخذناكااالدظرطاعتنافنأخذوتالضوب

ماثكاثااناأمساؤلانجاباللسبقكااصيئلحقاباسوادمهباطاءناشدايضامى4بالنييفحراللجانصا
اثااوتفضمديةىانافىووادناوعنحناكزالرثقزميرامكظاونجاحعدابانةكتسباثهتىحنةالةخ

ونمدةالجرطلىماناولئحدعدؤالشارومضاهلخاحسىشب4مكلسالمافىأودءللعدؤصمراوصاف
انبهونواليفرنااأكألناأجرهـاالصالرااشامائرتظوانلىاوندبرالتعيبهالمماتلىوشتبالجاعهونتقذماء
صفيرعلىكلبةمنهاعليهووبماديخهاصسؤتدبرعليهسالالاانجااخياؤكزستصلوكانتناذكرهالغكل
لىاطلدبرهساحتاجقدوالمرنموتعداممىةصاهاهعنحفقداالمممالمواداقدذامالظوانلبير

الئريعةموأحفانهاكوعهجموعهبهاوأنكانتألسنةوانكللهاعقاديرخطيرهياموالكنيرهمانيقاف

مواالسالمصهبفراشكأمايةيخاعلىلضالالتوتددالممايهلىبهاليدخاوتله5اطمانهاوانكانتءحما
اقئهلىفشطمووتحظماللهيعبدصدونتآ4قدتحمابالةاوللكلدموالمحمالهمنالطأخدلمدهباوزلنه
ضفلهاتحمىانلىاالرعقاعلهماهمناددنذحمتالبالدلعروائالذينفقلبغزهلمىووبللعياداضبهعن

بأموالكلبههجموحورفتعسااليهانسرناشهاالنهبناكونعيدعلىشاردهائألسالمحونستر
فايناواالمرنجوءتاسارىذممناوكسباوريخالطأنفغناهاءوداكأطتءةإووالمويهتا

امبابواجلكاباكلطعترنجباصادالةرسلشإلصرثكتوتوتتءواركقءةرقبضذاف
فاخلوةبالممرلينافرغدرايماوىالةاررمبادءونأاالحسىوجهاالكايمكالءلىاهؤطفدراللوكان
نبنارضاناذلثامصرفىسلمونااتبنابممحطهاالسالمالحتصالكااانوعاطاوتخعاجمعظنةهد
زياالغدفالىلىلميوممغرفعفدلماليدوانعىواالضخاالميفدركلمانباساالوانافهلئامامنلموتاا

لوهاالولحاودانالقلىبقوتقزرنأمراندننابهاقدبالدلىاالمعروفةهلالاءواواالعىاكرالمجوعةاسهبا
اذاهوفعلحمثارهمواقالةإرهمافكمننرصايرجونهواالدماالواحياءاررقاالقومايثارنالذهبهن

ابجماسمالدهاضياعهاوردانكانتيارتاكصأذرجشهبهوضافتحبلهلعدؤكالتكتعالىلخبراوطءاأهل
اللديههطباكانممعايسرانمنوايىبهاأؤالنهونمبتعليهاملبانهتوخهياواائمفذتاقدورأليوا

وعتهمواتموافموجيربموسزدعددهمكثراجناتالبالدوكاووصلنااخالبمهمافهصتنغذطؤأن
جلوبهارلجهرائلزتاانفذشهمقىائيئوالكفراحربعلىهمأقدرسألمالاحربعلىوهمجا
والقبلىآالضرإيالساكئراليحرفونالنعاماالهمانماغتامالمجاماتكاماثهمعلىيدالسؤانينهن



روفنينا4عاب

الجزيهكافتسعوعشهميالنمرافعلىإقيناالرصوبهاءصاصكالكنرامحالاليهنماسنر

نلىنحالملوبوتصيباخالضاللخاااعيخرمنعرهمثحواشولهوحميهوحمةوضتثبلهم
العغيرخد3برنملهاودولةنحلسوادارجؤصواضيهعواللىرزامواالسللأقالصهمأفكاتجصمليئومن

ظامرهرمطبقيفياسرااذدبرااوأتنجطفكأيمبرلاخهماثكعبةاوهيرداكرهـوايعرف
بغركفرمالمنرليباغيرمراداللهلىاوعدلوللإلتأيعةئيغونحرجاءهـهرقيجاةعادءلىثمللفراطيلرته
ائبوالنهأرلايفتورخيعهمالمباردلثفارحتهمفازلناديغيرحكهوصعبيتسزرسرعسيا
رالئر2الخدركميلىآعنكأنماتوعلولطيفالساطير1علتقديرلىوغرائبجمرالماطمخقلهادبيرر
طوامنهماودةكة2ئصأطسلىاورخةبلبيصلىادسةفرنمااعلينا2داتاءفلىفىالمقاديرانةاط
ماءئوهـافىوحاملمي3سءقاتلألففىزوهابعرانام3فااطدبلؤبةافيووخصلحنداالوفروالمجهرابالعد

الصليبيصلىاالضالاونهايكابرنهاوجماوحينهايهأجمرونهاويراحروهاشهروجلورارسكالفا

ختىلمنااالفذينونمالظاهرواباطىينؤالعدقأنحىقربنمسالموتبهىيخادىاقزخو
الؤنانلطوائفاتائاوضرعناوالفرنجلمحرييناشاهعااأبتنابفرواوربامزقتهافرحىأدواج

وطورابالسيوتممنمةماوتاؤباالموالهمهاثرواصتارةبارهالفاسضادفأخرتجناءماالوارصدان

دعوتهتتوخهبرعهوتمزقفيعهذزيذقدننزقتضومنخدممنبهلقحرومناكأحلمحرتناراوبالمرا
الكبراالطاغيةاللهجلواالعظمفرواءاالسعوابهرإللخطروواطمهااثامةالناتمفهناكهضألوخفيت

مههالكفتىوواروعتهلفرطلعوالطهئهابقااغحتهإليسرصاثمكانكلينسررسأناصوفنالهصب
فبهاتأصنةاالعنسنةتخرجفلمبالرالكفارلىااتلعزارناقوصعناظرحبولماخالنرءناثولنهلوكهـ
راهلماخطقلمطمخماؤفصراساوةةمرفابلنىوهـأصاكعالأممناهـسانأالىهراظميبمراسبرا

يرفيهفهاماحكتيهمأءكاللمزوالركابهمعيهايخلهماوضفواوريهمصؤأخذتمنطفيهاالسالم
تلوكاهواخدالعدوقربحاهافاجمراكانثغرايلىوومنهاقلعةثصابيدارعليهاتولضومفالالخراب

يستولىانالقبلىتفخرقاالجانبحؤايهفرفىارضتخلقاطءمنهةالحرمساحلوكزوالينينالحرالى

وضعوسالمخكيربرتنارهبهتوماقالمادعلهالخليلآومقايكفاعراهلهاانرمثاعرافتهعلىاصلها
معقأللمهادوصارتلفلعة51ذهـفاخذتالماالسهنبماجاءبهأللدينمىتئة2انلموعاجمهاللهلىصارسول

رداابدعالحدالفمالاطىبنامياماءامنىباقويمفالتممحبادالعبادسوكيرلبالدومؤياللسفارا
راستاحسافيبافىإلعهىاخاالصالشراثفبىتلىوسلماللهءلميهعلىانيارطالبهوالمولهآئارؤاال

واصاحهاومةتالميااروأحذأحراللعبةعاهقرأيلىاودتمبدعهدداننضهعلرلمسلمالخطههىجملى
خذناهوسارفا4رائهةواس42سوااتنيرطفنالهإحدانإحينانا4اظالياتاخافىباوالمحرءاسوجةاالوا

ادلهمعنرتهالسألماسايقمضلىوا4ساافلىاللهابريثةهناألتامممةوالقصألاهفدتهوانجزلجداودته
محبدالمؤشفيانيلىلبارراونادلثااانماكابم2مطنبهامندالاعالهاعدعربالرباظولناف

قدتمدكأعاجمداللهونحىالبمنماقهموأمياقالفوجيوثحمرفدعمرمدءيقدأمماميقداشوان
المثاهيردلبالاومىنمربعدنجحرعرةزالمجاىسعابعدوصيرناحهراعلىفئيدهساقيبهاورنانهبألدا

اللهباصهىةااالماملموالنااءلجةامطهذاتةوزرصلبهطف4مةبزابماهيراليمواال
لسنةاوفاهذهمفاالمنصوروطكابعماالحىسنفذفيهاباقامطالمسوالعهدلعليهللهاسالملمؤضينأصيرا

لديطلبلسلطاليمبمراسبعونارهضدوابصلرحماحورمومماراالوفيهاثاكاشحندناوفدقد
طعاوسيرناهافاليناايتالققفالدهااللهعناجمألرورتوقدهمعداومناوعداونحافوبركلدا

يقألللىخاوالحعاراويهزدالبألداءالمحدضنالعداماظهسيواالاالواميجمافيقاسوالمتاصيرواالريه
بوراالكةرتوابا3براالكيةالطاوهطيةصاحبفهماسداداالعفامءالعزغبايا



لرفي3431خبارا

نامعهجرتوغلبتكالط4علىكتدولتهالدىيتالنمروفاغهرونربتالىلىالخااالملكل
كلبينجمينلؤتواحدةجمعهلةلنناروصامصرالىغجءتولمرعريهوضاقالتطاهرةريهكزوات

هعنالىاهعفاوهنمهارالىامعاداةعىواالنتغالاسالحءالواالجناحىركيهظصاثحدمموا
دهؤالءادكمارهذاوهااميمجفلمالنىكرهوعااكأشذدبهرهاا4راسايىصقليةدشاصصانلرافحتى

سااوفغإلطيفتفتقدايةختحبوصااساماحبصانل3يخكانصقإلتصات
كزعذتهتشنالالهةتوزطلهايخهترءبوالطراذفلةتاساكرتوتديظأرادانساغودفىط
رصثلظهمالغئتلآطمائليئعوخطبرااهىاالسكندريةلىآلخأليةامنةااقتطصاتخااعذتهونخب

للهاانرالخديرهتظثملحتفلاوجرثهط4فغاأبلقلبمامواالوطورجخيلىصنامدرهوالماللهش
والضرهمرضراالتطاقغزاالربموونالءصررنريةواةتبياسوانادقةلباحموشب1هؤالهو4ضذ

تملداالحوئمصرعنىالمجلويهاالموالئالماالسيهوتءتحسسفارايخولؤنؤالرهؤضهمفأسش
درتي4أاعاطراثفيناباعداءابتقربوقنالهءجهآلةبلدياالىمجايهنهواالالص31تاواهـهوروا
طواليؤشلدسانوشوءموعهونوروشعلىطالمسالمهممتوانتظالمواصلىمقدقزرتو

لوشدبنزتوالمضاربكرتوالعساحمرقدتنراةاانةعلىتةااثتيوكافىورطةالحاةبارلمصانهساللهقضى
طااسرناصبهابناصاخصرخارحااادورأومافرصقعذوااتيازاعلىواشرفواسطبأعلىرنمال
اتطاثولبالدالىاعدالماغحا3تطماسيرنماوالالتىصقيةدهالمجالهدتوعوعادةأمياإلتملا
فهاخدصقلعةجلىواخعهااالصوروتهوتشتت1وتورءةالرااتشعصمىعليهوريةاالملكةطبارالضا

بهايقونوياالسالميههـافاالهـهايضفوتقالطتحدسافرخوأطمالباليهحدنبى3صاحب
طزفخلفواللدينالعاداكاكلمالىصدرواواوءواوعؤرممصىخدحوريداولةاءاكصوأالساعيهابالد

آيرغسوسارتيوفوادواالعينىادتكدصذواالمحفورالمجاساللقعودكأوجعلواالقيامالللمدور
البيتانخاوعالظهرحاكمورانهرنمعتداشذحدقيواصلىالمروفعىىوالبالمنصصألث

ريأاواتسعتدعلىاملعروتالنتوالعهخازدالهشرااكخرانوأصمحهسبابدتيسرااانالمقذس
ارهاوالمطاحاطافهبعدايصصنهعيماالوابانقعوراثالفادركتمواثدتهافيوكاتضوت
واليالدواليدقادرحهصإوالمنخةهباديتاتاتةنةعاوررأذاترهداصادااءلىبالتىاالواوكاول
مانناهافىوااءدهاواالووحاسبهركنيرةواشنجهصلوافيعهصيرواوالزؤكنهقزبه
ارلدالقائمناوح4غاثوعقولمحالبهماحواطاءضاسدراصاسدوأراءورمخشلىوأصعتدعقافدس

رواراداال4ابنمطموهـخدهتهفىاالورون3ويظ4ءالدنيااليونيأوترمهنأولىفانابهدأسه

طبقثواندالبكبقيةويفعالراتوجمىااللفهوصحضاالومجضعارءشهـثر3وثالدولهؤىماوصهـ
3فىالنوريهراليةاحليهكلركاثشاملمرمهوىواعصرواعرطوهوقعاالعهادماتطبغهاحباسىصاإلالسم

كأتخلدالككلنواثناتقلإحأوولدسواالنصبر4ءرأخاكرعساوسيوفابسوفتباسيهاليدولةلله41فط
لهقليالمقذسبيتوابرفيهاليتظمأمورلشاموبالجالكالكافيهاالتىات6آدبهمايغعادبوللدءشت

كأمجلوالسيفامحرمرنااليرالوجملىاالئرجاالجملمناخايعرفونفهملفرنجوايهجمةودهوميقرن
واسقنقذنابررتحتصؤمنويدصاللهبمشيئهالمنىناوبلضفاءدهيقطعفتلرأكاضرنجابدانهاشذرااواذ
سلهدمااتعدفهيواناكلىالحطاتاعىضلىنكابآخرفاوصبدهة4البشتهاسى3ىادلمصابءأسه

التىدوضوديالروالىنخهاالضاللدؤخياوسننالتىالهالالهىلركايدعلىلله01اجراىوااليااال
دوصاهدمئلثرفلهاذاهفهالمنةطبففهمافدلىاارندقهوجمجارحافتىلطلبطنابراواه

ماففائغوصاغركتاالموريثحملىبيامراالالىاتزواالفةلدهكانتعونولداللهاالرجهه

يدطابريخالىللةساابدةث4براساعهاةالرتطالعهبدثكلحوالالاوخيرت4بصنا



تينلر9امم63تاب

المحيراشفيهاخؤهصبالقريتينارىتجذمتى
لخطيرالمرامهذدجللفلمطىاأزصامجيلونحواب

رالضصرارطابرامطايايرصبأدئايغتراد
ورةدسماللبهاقطوفلمثقاةا2فههـدالقطوعف

ابكوراذاكرىعتومفميرالنحوبهورىومنها

البشيربالمحاحتجاءاذاجلقمىبثزىياطيبو
النؤورتوبىظهناامالصدفاءالوثط

عبورخماالتاابطدنيوماببالالمةقىى

حهكبيراممرامىسىفيالصغيربطوازىوان
الهاسعيروقملاوفىدءشقاالحاجنةا

يرحتافالعذباسالهأوارحاباطقرفمياديها
المستديروالفالظحنيفاهكلبةوارحبماجاو

أكاهنيرالحارمهمسادةالنمرلىوفطقبة
حوراإاىأنومعافردوسالفرادثوياب
فوراصىفىاامئخناتانءالنيرفالحالمواالرز

ابدرراصغاتطلعبروءقامأهولةءالجواصأن
رالسردبىبردوتهابقيبنيريهاتتستبيرالهمكلم

الغرسلبالىاألبالحسىبنشةءادوةالىوماكزئ
رمغضىالقلتعلىارأاطيىيومركدالمغارة

بغتاتغورناسهاكدىهـةالجاينحلمنإادوء
صورابثبىلنغسىسفالكونغواشثمجسرابن

صورافينسجسرجهعلىرالبصاانىالاسوط

يورارةالملهيافاتبارووبقربابتوكم
افعصوروبثاكليالىاؤبالغوطماطىاضئظ

البصءإلخايسرعكلطصتبدتطراوآثحار
ورومجرجمورتفكعين2رلدفلثاتأطتراكى

نضيروروفىوزهريروقيرقيمستنفواين
سنيرلىالصناوإيمميوناياالغساواالم
لؤروافثامللدينيقلم4االلؤردينثرىوثذ

صروخيرةعالحمالحاانامراالثدااسو

يرلبموا4سر4عهومطبألدائموالثضأفأل
يرثطكماطالليثفاءثوايأواماسطاذا

الصدوروتنئققراديوتهإمهصروابوس

فصيريروصلىصواك5للبالدفافاجمحطكت
سوريناكعلىصوارومنككللعزتالملكمعمموفى

الظهررونمبكق4ماقبتغبلذاقه
فوراليوميلرهمدوهذىجمصرعصوكونسالمهاما



ثيناك743خبارأ

ورالعزايمنئهالبعادممابشطتاالدعياءبهااعا

كطربرمبروسبمالقوكاذانخاافاويوم

ذاعيروطالنهتوحءخلالعليئسىمدساالىنهونما
قديرثئلفهوعلىبطواتبتسهيلللهالص

نظيرمفيواللههكاناارمانملوكجرتاليئا

ورافياحراوفيجميعاعرآنواافرسىةيهونجرك
رافىالهـاقوءندهمعساادهاءبرقاشوأث

سابعانفبىطبكراطصنهاسوصسانلؤلىافرخدولمالمحااكالفابعلبخئكصل
وراسلهفأهيافطءبساطاناهدكنزمحاكراثطزلهقالدماخاموكانطتابىابنعالررضان

ومنأفدطافالالسلطانالىابئوملمالمانرةطلبتممنم4ارحذايرطافىجتاححملىصحلبمى
طمنبأببات

االيامتشرقسكنونجورثمحراالحمالمسكعههتوح

شامالخاواستقام4اهذىبتتبعإلدغكلعهورءع
بسامىللهبعركفرحغرءنرالولةرماسؤاطو

صسيامااللهلهامخاتاامالصكأفخ
حرامطرفيهلةوالنالمتدسعادةالصومفىىذارأمى

مطاءتةالرصرقوالهاانالدواكادبنالحاسدى

مطاألغكولفتولهصسلذىاءغقصداوالنخك
االسالميعزنجعركواسلمهاءدطالدومحتىعلىدم

رعشددثواتانحزءارثصوهوبكرجاتئدليلكأفيبترولهشد23جدطار4خدترمتفال
والىطزعلىتأمألصوقوفوظصثحغوفوبوهمنقدبنعلىسدلدالمالثشدبنميبناساهةالدولةمؤورصاال
قمرينيملمضاطراوانبففاةرائيان2ااوعاشطائيةنهقسيدةقداخسىحروفصافات
كنهماعئمنوهخصيعاطواساووزنهارويعلىمنظمامامهمنلمحذب1الشعراانعلىطمماعى

المرىةحميدوهطلعلخريداجيعهافاكابتحدأونيروكررابنخلصرافالرواصينهابوابنلمرىا
يخطولمةنوالاايمواجيرلمى

طصيهطاميدةةشبانانسالخبعلبثابتارخونحنءلىانادلمطفنظمت
ضطلملمحباقاصوغقسطارهعأيهارعماعتعاللهعفا

والشرطاودماهكذايافيمتوخنغاودادظنشرطتم

حطوامثقلءخنهمحطالكمبمتهامدادغاحعلم قطصعرفةيئابىفاجمالمكانقاصؤديجمالغهـظ
هشطائوهويتهاذاصاكأبمااللذمكأسفلىء
ويسطمئلهفاشاضعيةبان4شطهـةسطفيأدرىتوطص

بطرلىبكانطامجلخصرهضضصقضظللوهيفتوا

سطالهاثاالناصريالزمكفظاضىالقبالهوىفظبىالزم
فبطباإالليوكربمبضبطهالعقيمالماالسىطيثا
البسطظثمجألاللهسااومدىرهضفالملوكألدىتىاذال
واثعبطصمربوالردانمراقااممرردجلهنيلطوعاعنا



وضمنبن841تاب

طوالثنلللراجبنويئبهلجعهتجىشطوللنيل

لقطافاسدهاصالحعنق4حغدهنارونامثلعدوك
لىاالولمارصكلهفاذكرهاجأقالسلطاتطائيضيدةالعىايتاولسعادةلؤنوثمانيةروهىكا
صىأءدتلهقاواادىانعرفتثممومألفلىولثلفهىالميوجدتهاالحسانقمنهررغبتالسلطان

اجلرهوعندمفلفالاالوهذاصنصباؤقىدواالخادمحلوهوالشكاداالىبةاليوانهـ
ضاميعنىبهالنهالفاضلىالففلالىلجأتالمعنىهذاظاعرفتوتشعشرهرهصدهـكالضاقالمنازل

وشذازرىواراحسرىقلرىرلوهىإمي
عاحبريهطافحساادولماشذبناالالسنةفيفاالسلطانمعصهؤالحبيبنالمواذجماجرىفصل

الدااوذءلىاعنهانءفلنهاوخاف4وعلتشأنهموعظأميخعلةقداسرجلاانعلمجر1للموا
واروساعوداهسيعزااضاعليهموقزميهاوجتشافراواطيزعيااليهمىالاىوتعذالمائفىهعتقرقدا

منكانليهانعنم2اجمصرالسلطانحابالىفوضلابالداصوؤالممافوضرباقاءالسلهوقبربد
آسلهورا3حمابقرولتعمواظارحتىسيرهمادلطانعرفطوحعظيمرائورالسممجلب
مظءمجروااالوفروروالماالكبرالنرضرجماناوابهصافاانورأواوهفاصاطيصاءهمحمدانواوراصل

نهمرجاعةرأكلدبإشانكسرواانلىتعااللهضىينالبيىالمعافوفامينرونمهاأءوروا
حلععلىوقىلافكارهمصارءقيبغئتاسمعشرشهررمفانحماهعندقردنونلىملمفوأطعليهمومن
فاعاداكبعلظعةانالسلتلمادلمالاقالارنوخالةورةاخذالمانعفىومالحوهنيةالماضهاوه
باررمونسئغوليالساطانانولماعرفؤصبهدةحلبلىالالموحبطأخوهسعودايعزاكوحدوصملجمى

أوغيرءصىاوابنتكينوجابهفبهاأسمنخفانلساطافقدم4فىلمواخعروهاورااهلىاجاؤا
وعكخاطباوالفاعالملكالئباعنلدصنقبقنعوانالحصونسدعليهموانماطلبواالىلمخانااراجابهم
صنهقىطمجيبالكلةلماراواالمافسبيليخهيسكوانرالهامناخذهمارذصوانهواطالحهااالكاء
ناصركىالبنهىضالالهاارحإواعفطابوااطاالفشرعؤفىسعارالخبرسكعيصبفوهو

ىالعاجأللبالىيلارمجواعلىخنفرساوجفلىاوأاءوهاعفارضبهالحقتويمثميرحموهحمدبنينا
حارونغسهالىفعبرالسالحانضافاالوعزمافاعلىمانهـهرواوأظالعسجعواوشيزرفرياس
يهأاكواخؤتتى3افرخثالمقذسءكمعئرقعنفىالعصيالممرىط2واعالهمقابلتهموكرعلىخيامه

بهوهحمدكأشيهفاصماكصدحثاوفحمذصتنىنطادومماالطمزثموشلفنالماطحهزههماليقواوا
مهاعناءوبالءحسزننهالهدكانقصيدة

نفاراءالظفياذليماسيتهاوشنفارهاتولقدألة

رابرواالقاتالىفدىصاشةالكللبرةيا

عتارهعليإدارتعانقةاظكيقماثرفلبىكط
الخطارايالثدهيالخطرتالحثاخزقصعاكبحتب

الحفارشيههالفوامذاكحىحتىخطوالهوىمنصفشلم
خزاروه1يمثلمالظاالبنعوارفنهنحصدصارىيئ
وشغارلهادمص3اركاالعلىشاالشانديشادىنآل5

ثاراالالحوالوارعالواهيأماالدولةحهمحسنت
العماراتغبطكمزصرئىاكيوفلثاالثازطط

الكمنارعفعوتفأيامهفىرراالسألمفتوطضرالهل
وهولئارنظماذاكيرتىعنظوهةجوءممافيتلما
منكتبارويالعداثمكلبزليءلمألسجؤلتىئ
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يخارواكالعدترعليكنطه5مأووالصهابفاالى
راالغابهجرتلمبدماهناثاصالعاكىاماالمأجرى
رظفاالبهواياالابلىكاتشونهمعنالثعرونصتحط

ويعارتارةجمائاوالعارهعرةينلطالمصةعبروا

االلذارط4بمثابعلبككفهمسيومهمكطاكعا
طصنبقكيدةأيربيناشاهثهـشينالمظفرتتىالملىاوهنأتقال

المذىالغرامالشهودعلىفهىصااالدالفراقمرقسالتفن
ئبتاحعاهانلقلبثاءونأفهتاستطهاصبركواصقبق

ؤعااتصباءكان5يزلولمالحيونبتهعاكلب
وذعاوذعوفىولماضنىمدورهقدصذعنداللهط

الفلطاعتلتوسأحنهمفاظبمرتهكأاايرالضومن
والفؤادمشميعاىجمكاولئالثةجضهماذثتاصص
االلرعاذاكارينكفيهبهحينرعتماتقيغأوما

اتضهحشلشاماملكأركاتميعاوهـاهءتثهةطثربن
يخضعانعدترخموحقلمتززبعدوذللحدؤخضح
ضيعاساحفيذرهممهجيعمالمنوكأريرمعئس
قبحاماعمرفاقبعاليوفصضاجتليناوالمجىمصرئ

االربعاباالحظانوالشاهبروكأر5عائاالحاومان
دضاطوعاسيوالح3بدماجرىاالعداءبالعاءىعصتىط4

مسعودأكأيهتعزاكوروبهلتماظبلوقيحمصعادالىاعالوأزاحبطبكاناللطتسلملماطأبىابنالو
نازالعلىاندلاكانلماحدباصناصجاعهانورؤسببوكانلصاطاحاالألنجدةالموصلجمأصاحباسيف
ضدااللهحلباللميمىطكمىالسلطاننواخبروءعهابننجدبشفيواديائواسيفوكاجمعؤآراءهماحلب
سبفوكانظجبناكوكرسحسانجمننجاليناكبوقطاببعاخصهايئامبنألبئرسوا3ولالمو
ادلحطالهفاصبهدهـلسدانافىراالكاءاظهقدأيننءاراوىفىفيبنيناهـاادعاضازاللسنناروفيهايهتاك

مماصاءأظجمتاكسيفالىالحليييناوطترسالةفصهوببهمداليئمءاونبممسهفكىجعشهمىبتطحه
كنمةاالبحلبلىاعنهاملطانلايلبعدشلبمؤيوردصفيلدعزا4عأفبمصبرزوابئوحشدغمعيياك
بالسلطانواقملمارهاذوافىواتحاهعلىكأيخوايعاواواوضهـفاحفمعنادلطانبعدلحلبيونا

لىاىالعاجههاكلزكاناببمقرييالهءطدءفعاينعزاباحعرولىابعلبكهـحلءةنلك
ووفعاوزارالقتالالحالاصالحفاكاوصلتالهمولاءوارساأببنعلىاالناشبمالوراجمزرثنقريب
وحسنالسلطانالىبذفاسسلةاابنابىكاخبالفرتباثثادكاصحبمحيخااتلمتاادنبةصوطئه

بهماا4ااابلتيبهشا3فيوصعداحمىابهةأبوجماعوقدمفاكلضإطاءايةفىفططواررله
اذاوبمونهـاوقثوريقةحولألدواليونالحصحميعايهميردانهاعلىأرادواؤقرراالصممالىاانأصاطا

وحماالتىاخذهاحصلحموناجمبحزولءنوامأالىالسدطانبةسعدالدينأطورالعاينلحاعااللث
لوالصتاليفضالواعالهاارحبهلبوالتزاحازاروذئاوواندلضاصجاةنىطصموبعإلك

للطانتهدافاحهكانالنهىاصاعابنابىابرذلنوسفزنايهيربينميناكمذمطاخذهلىم
وهئاللطاننولينهماداروحؤثهحابعدنازالعلىوكانسعودعزلديئالىوخرجلابفةهـجحانبه

صسابهمنأتتسارقااأهيفىلماكؤلبلمفانلىاوكانسهلىتقتجوأخوهلسلطاتاآبوصاعاميعليه
ل63
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واصتعذلحربهمتبإقاآمحابهفاميفىواشهازالفرصةوعولواملىلقائهألبهبمعوافطبنظاءلموا
والللرفلطالآفاطوراعسيعإلإلقىىيقدمياماالضةمداواخذئحاقيونعلىلانلىوسارا

تسؤفالآليفتعلطمصراكهمعزلفيبطلهاوقلقاثهزصونءطيومالؤاقكلولطصعيخهمفم
وافىقدنازالرالزعوممحدورابعألتتيهوكانتععيه4لبقدمكأثرماقوزةطوقاتالأل

عسيمىانلطلىبعدقدوصلطنولمقواارمفاناسحدتاسعصاديوموفقالانغرمقمنهوناراالفرصه
بعمىبهميصلانءرالوحاافعوناوبويسرةصةحلىتوأوأحذاحدواونكزلسألظامعاعاتا
ابأوكادمعجطوممقضاحدواحيلسلفانامحاباعلىلىالمولعسواحلبخلحرضرىا

النكسروتأضصاعةنهسافانخاعادلاقاميهاجةلحارعندلدكأعاتقىفومعلاالدباريورنانساط
الناسحاءكافاالرئراواللحربكيرعالمينمواالصامنعةممروحمافاعسيناكنوصتتىعسكله

وكاخهمررضفعلموصلافدمواشاترالمجنهاوافىاشمدانحلوأجبعاراوالضرالصفى
بهمبطأاهواككاوهذااالموالليهماوحملداستعسدواهمهنعةجاكاتةهـةلمزاهذئاناالط

ينثعلمئتذالفتالاظاايوقساعةاططانءلىرالىةلممعحلبحيفابمراالكرهدانالصلتلىا
أنمحسياداطلممواوتءضهاذكدانهمآغءغقراصفينكانرامئبصبلينالسلظالتىكابهارراعةا

علىضوايدوالضهزطوواليهتتواسللبهمفاإليوكنواانبهطالسلطاناص3وحمموتلهمموااوااوأب
طرالةثيلىحتىمناكيرلحصارولمقراكرجنرفىاصوتءرشغطهمزفىلورحلبرج
الشلاالشاممىحكهكلجارتحفوماه5يدفىساعلىانماعطكيقزوأنادتاونهيأالصالملكارسلنجائه

لطرأتهاوعلهاخطههحاوحلغمولىبئفرضىبهغرطابةاكقىحماهمع4نجعلوابدمقصلىهطلدلىا
عمنعاة4اليضيراكوانفمعنهاودوجيوشهنفسهترحضلصاعءدامتىضدالملىنهانجهالىفاجما4وكانه
لماعألملكواللطانااحلفباكةلاوانصنأصايهيهورلى4ووالتانلسلتداحتلتىادلبالضابر
ينهاتشراموضىءااالخليعةرساليهلمتدرطداوصلاطةقمدادثةادادلفانطؤهاوأص

لحاكااسعدانابىولثذلحلئامتكابالبثسلقالصهفضلةساللغزلقعكاآطآتوالسودمواالتيلةلجاا
ودطلهتأانذشرفاأميرالمومنينفى
ازفياامادقأاكنوكهءبرلحمضاصطاردءلىطارحك
يا5أدقبائايولهالمشحزتىلببىاورك
ساوريارو4حصجةشاوءالروحقفاصت

لمادانالمللىاضجبهانراقالزعةابنصعوينرانيهطوكانبعريلى51حماصانالسدطورحلقال
دوطللطاناننركايهيلتغتنماكرعلىذء4انالسلطانقونجوخدمه4عإلونفارحالشاملىاوصل

حصاركرااللفانئهادشلطاررالصنهلمشئصهوط4لياراذالالسلطاتككىظيعرينمىلىا
اهالعدوالتئزوابنالىءاوهذغأفبماوااقنهوقالوادالمرالىاوأجابوايادبالمئةرسأهماءتراةت
بواأطينراخؤاالمعتقلهـنفىلهموصأتقزلىاالئمااترفيناعلجهمواصلمعزراببهمكهسطستزثافا

لتوبهاءدعئوصالئايخاايومحماهااتوظاقريورحلماظاهريالصحوععمعاوتمعفموافربرا
مىوتالحاحاددطاروأثاربدوافاضراعلىإترالاأرادصوالتقايدبمايفاتبالتثرالعزالديوانوسلاليه
لمررغاللهرحمهبهت5اسالكدوارعايهلخقنهوكالطانداعلىاةاربلهـربهزبهؤربنينررانا

لمحهوفاليناءفراكابراصنأوهونىارعفراينمسحؤاسفراكيماالميروكانينبرحصىالسلطات
لصراكيهطناممهبناحصعلىنمعودوايناكالهرثهاباومهزلهظالبنحاواقطعمديخهواضسؤالأ
إلستثعارالقلىبعلىوكابلنهاراوادلهمالثيأكسفتوقدفدجمةطامىمواذصاناعبرنانهراطا
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الغعدذىفىءشقلناووالبقاعغبعلبلقغوجئناحمىالمحومرتوظهارسوموخفيتاالراروطاحت
بتجقوهىءالمشغواوقالمطانطرالىظقحسادىقررطذصادخدسبقاخالقصل
شذءمعوالملطانبهلووجهبرفدجزيلفهشاتهوحدالفافلأصرآهصفيهيبتيىهـوالعاضلاالجل
اخكرالمجدوابذىإلعصضاىصذةتقداةئرختشفمحامهتاميئخاحاضهوروجهرالىمتوضارغف

امانحلومناكانادمىولىواقبالوقبولواضالروهوذوخالهسبنبناكوالممدرااليرنجمومورداءم
مجدوررثمفرداضءمدهئوزرلمحانظظأبوهوكان4ونضهونادضالالىوتدمالاجألليتلرلجالله

فهاالتىقصالوالنوبداتدالساسايرشولهالوافوالظلورعواوادعهطواالسنهسأهلتوص
لحةوعتناواشالكورااححانهركاتوراباالساكندريةدكونهاليهاشوالبراناالمحندمروأجزل

اجمصعذقهواالفافلاالجلبوجمىطاربلتهالتوررلهفرمفبهـواختارفىاحبهدلماصثاصشهورا
ليهاكتبضهطفنهككىوشعراررسالةةظماوننراصعلىتةطرىظلوصائلوا

شغلىئيزكرالفافلامضلاذايناكنجملصل
لىأمنعباليبفكىئقلرافسدطالاان

سلىمنطداوريملىلبايعتشهنومثله
فاشعبانءكاجمصلقيمهحينملىلاالءشههـوأوردمأقال

اضلذيحرووردتجةفصحصىورأستءصيمهطودسعايفت
المحاررائللدبحانهباطسابالغةتطهورأيت
باقلماهةةفاتخرفتجمزانمصاحةئطةأبرصرت
والناثلوالننىةلحاهـواتعاوالىوالفماتفهمااطحلف

ساحللحالهءتالمحبابى4رالغزيرلفاةامجرس
اصلسأفيشىوروراصسحةسهالرشافىماجمبح2
ولنقاآجلمئأبماكانحريهلقلمكفهئ

لاظااقضاءجمرىبلحداهاداحرىاروساموالجررى

فلوحماثصتامبهزبلفصببتشا4تكابتنا

دلادطبرمادلهفى4روهـدتزفحدثرضى
خيرمناهلرهىلمحاورا3تئصادالىعاءامىريان
اكاثابهخيرثضالرىابدىساىاددياوا
لىطوجالبابفيخمصىعخهمكأفاغشىالجاءلينوصالى

لىثبأطصيلككرماثبىنالساعتنيهالدىأرجوك
غلالثيمالمف43اصإلىلءلمياااخقثالىلمتى

وءدفزدكتاداالمالرتننىاساوقألراءبفاله4ةوءقىانيسااالىلالفافلفدلظ
هـوةاحتاررإتبددتطواجمالراوحلالملطفاتعقدعى4لمفاثوالتستغنىجمالطاملوككاتبك
جلدلفاضلادخلاانعرفوقدشعلىهنلىعامحررهنالملطخطذلىوأتارهاننريةمقدولةلفافىعرف
ةعحيدبهزداارلمعةالشدذىالمستضىءبالتهأميرالمؤمنينمتوخدقالضلى

اكفعيضالحسانالحاظواتكيفالغانياتعقؤأءع
محيفهاهمفيلحعنأطرثرس5مصلتقبالبأصجمبومن

بطلضارمنط6ولمغرباشاملوكانلنبؤةاىدارجلشقحرىدصنعئرةتري2ظهربيطىابنلط

شهربغثىورعلىاهادوصىاءاواعلحيئالامنغيملمطبهوالناسابهماضنيهاتقووا
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ةاصاوىوهـلعلاواةلشعبذامنبمايريهالفالحينافسادعقوللىداوطحببلدلىوصارااليلاصثغزفى
سالناىثالمكالىوأوصىالبيرةصاحبأالرتتىألياسيناكشهابوفيالؤثلالنبؤظايضاواذعتوءياف
عديناكشهاببرلديناكصألح

يطابهءهـنجارسولنجاءمشقفرمندلابهرجزلاسلمطانواااقالوسبعيتحدىاسنةدخلتغ
رلدمساكرللطااننجدباظالعامنالتامالرموهاوكاقعبمأميراشزطابعدانلطانلىابمرنهتأبا

بصددهكانإنجاااكدعلىواضلالماارواليهستغلوهاخرجوااواذامدهـالىصلالرئالمصرية
صحهادةبةحمااوصدرراعباوءلىمدلدارائالجلوسعلىساضاناظبواو

تعيئااناصعلىرباثايركثانلىالهلمممواك
اوحوشاابرعذتفىبأسوباماذصادتبالبرالناسس
الروشسبمدهتاالماثزشربانحوممرمنستوع

اجبئواالءدىترءاءوطرواهذمثتساباكس

صةطهـثارجفألدايرتطهيم5راالكأصتحماةويوم
وءكابيتانقدثواليةاليهقدمؤضوكانهيصومهصيدةبةيناتقىاالترلريعتهلوهدحتلظ

بهماوهاأسبقولماميهلمحنىاتأتجي
الغبئحظالغنىقليصركالنغاياليضالعاقليفيد

الضئفىاجاعوبهارالاعتدالمءلىلاصولم
التتئبأسموتجنىأط8دىطفدهريقمرءىءض

حغركأوافىقىبوثاوكطلىوالمصبربءحلعت
فئاتمبعداالطهـرىاهـيرتايوبفي3الب

النفحمحنرامايمازفاذيالحبفثةدلموايغدانخرجمااوريناعةلجااصثقدلىالوخةداهنىزلاوفاال
وقوىضديهادإلماالأؤلمىيهااالواةالىكااؤطمانويمواالحرازارلصاناءالىباال
صألتابرامووأخاةالبالءأدؤاحثرساوصامهارسرزابنوزيرالحإلحعةءغدااليعلىيهتصالىياماالئ

ارماراك4وعقالعمىقرليعنتاطلفثاجمارفاننمبهلمةوخالتجدراويهتصباطبراستعاذمنه
ذىاوائلررلهالىالفيخهزمواارهتبابحالةاارهبديطالماثنم4حإبالقبفىالحدفهفأعي

قرىمضئوفتابهاوخذلهخوافاوخافلو18لىاوتو4رجانجبمبمامو3وفىوسنغسبحينلقعددا
وئزأدكتكريكاويهتحسامصهمالئاممنأفممنادبغدلىاحمرر3فغالداليفىيهأعطثئقوادمل

اريوانالىحقهكتبإرالمصريةاوفىكطوعندهكرجماظجماانرادلطوكانءازكثىبنورىافي

اكاجمارعضابعةعندههبذفييمى4تريلوممأترزاخزاشوكانلهطضقامةوامالهتخلمىفىصفاعة
لساخانابناكأاامرتينعزاكةزووهىنجتهنيحاللمطادوانالداتأتروجىاقبوكانةحاامبل
المتناصرةةالمواالباالخاصالغافلىبالمثالادضدةزبرولىااتلطداعىسرةالىادكاشبصوئظت
الحقحمولمجاذقاءعهساالزءيهملمنالكيرمتقاكزبالغةمذدالالولةلنارأتئكافتاوادخظيرهاهـ
لطبنةوالباعالطوالبهادةءرجالمنةصنهاجمالاعنماكوقاثمهتلهمرااتعالىاللهومجقوق2ات

حهةاردفاااذاعنفعسباباراليقبل4زسمطيعدفيقررالذىلىفتهاططارولةلناهيرذصؤاحرالامن
ولكه4غيربهماي3صاليهنعؤضهاالىياتوارألكيرضحذرهالواالءكالصراصعهالجبارءندظ

فالبرهاغ3ااالوياذحيردفيهالاناعزارالبأسوا4اكأكيرصلخاطساطاناوالةءنااءدصتماباع
لحالافردالمف3الطاءلىاالخلقيدوقاببادنتناصياطيعئبزثمناجميفاالهيرصوهذا

ظناونسألسخاتوثهنأللدفعجاعنكعانغسنانثفنفةلجاءاببوصنجربحنااحلعئأمكوامن



ولتيئك1ع3خبارىأ

وفالالتدبيروكاالميرواقتهمذالىاعىولندبرالكاميرااالايهاوأنترصللالسالمبهصعالفال
لشغلمئابهيأصصاامفذراددلافادمثقبديألدالناصرعالحاحالمكايدىيينداجالخريدتكنتادفالعماا

للهاعبدصعيدبئ5ئدضاعلىائركتبمثقيايولداكلبعفىعابمنوصحمعىمناصعىالادةخضرسا
وصبعينحدىاسنةفاطءسشعباندةلقصب51ذينثخومف

ثباكاافئتقيهاعلىلما3ياالغدوعالفايتك

ليماثتى3دىوصفترخزلهامسدلةذكراغ
اطالعنالبمفلفاالذئأيوبابنالملثانهاله

صهاطوفاسنداهيومصبهيتلؤحالماكنأرلمهبا
بناخهابينروتاقدافحتارىالىاوحسح

نياخلىفىقلراالرغرختهبحارنوالهاذازخرتوخى
حدفانهاالساالعلىافحنىفبلمرهفاتتىفاادشا
هاافاليلعدايدةسرصعتصملعرائسجليتاذاءلثه

انهازصلوكطركذلتوولةوابقينااالحااث
بعدحرانهااالعداءكمحادتممقينلوااحالىفىواض

مفاقصبدةنشدهفأليللعدىسلطاجاسوقدياىاكاليومرفامفالحتلةطومى
دعتهكلهاموؤدتحللاباىآتاالبحدجلقهل
لبلداصاطمنهالكعنادوتكأرطائصضخأتككا7وتد

يصفدينارفنهاايفعطاظئيهطاعيدةبة4داضاءس9االملثممالكةأترلصعرقلىسافرامعادةوكاال
بالرهنغزاذالقدهصوكزهعلىضكارته

نحطالهويارضىنأىءددظءيخزلوالربالحيلمذغزفتى
الخطبتتىداالامأوربضامسن4رطبأسط5ر
طقيود6طغاماللؤبزكامىئبىحهافراخاتو

احدسنهلجمئقارالعدلالناحزميدرئايااؤرىاتااءباامواضغالخمألسدانلسلضائوله
صنهامبانثينرفىو

قؤصقأوعفاذااهـدعالسالماهلىصرءسصصيافىياظبيه
فلهغاعليبولهءفأزلهعمرقكادمءلىاامبو

اشتنىلحسؤوالاكتماشنجراااسمقصولعرباطاتأ
تعصفاعلىالشكوىهررقةانهووادىااعوات

طرايوشااللهقأرانسلطفينأموحاللاالءاب2بر
فاائلفيوابفىواوالىالصضابئهـواحارلناهبا

لةلموااعبهاللحلبيين1انلساابينسحرىىهـاعبراحدبىوالحلبيصدألوانجدفيالفح
منواوأنغذلنكثوالنقفىاعلىمححلىهمالحزمريقغيرطويوكناتكاللمجكالىاؤشبوممصخوهموعليهمعحبؤ

أيقاماعندويهشفعهدالسلطانلةءىليآخذإلواشدثلىانهمللر1ذإوتوجهلمراثيئااخذعليهم
عتىاوافتأطياهاوناولهاملحايايميىةمةهمنخرجوافغلطرأىاتانهلهالطالبهالبهظا
طهولمقدخلطانهارسلمرفاقدتبدلتلعلهرفالالهوردهاعإلغوااتمالعلىواطابداهوماحز

لنااالئمراضهمادوناميدماضنهمايهاسطوصنةلملوالحلبيوناحلفبميفاكااافالفرطماتالفى
ارجعإلحروبالمواعلىالحبرعنوشاحفوضىصواقوضىدتالاناليومذلكمنوعرفاصهماصذذ



اروضتين453تابص

ضعبانقادفروجكربالصعداالىأعيأنوألحيبنلىيهجمصرومؤالئبادلاأخيهالىالملطانتبف
لالحاضعوالمااوصليشواالحلبيينيطالمبانالسلطانبفدادعىجلياللىفافلىهـلحلطوئكأبظت

كلفرالىراتيفئابالحلبيينامءصماسءلىايديخاألدفىاااقتصرنابعدانكانفالجناحوخففو
اوامياءبىقضرسلاااحبلفاررسولناووفبذرهاواالبماتلحملوهااالمانةوعرفناعلبهم

لمالحينامناسعرسوأ4وإنيفاصنسبمعلىألاائبموجمتىفيهاحاللهعيناجعلمشهد
علىقاالقطاكلوةهـلمبيينواطلرالموصليينفتيميىصةرخكاارجيدوىطأتواحفرحفر
بهالفوفنجردناوةررلىولمارطةتسرادات4انرالىقساعدءالمحربناالىوأتداىحزبنا

نااليمطينءى6لمظناهذارسولعينيرالىاوالفرردالادتيمسناسمعهوبهاعةمجحهاءادمكشتكين
لعظمالمحنثعزخاحمهاأنيهولغللهارقدشخنابابناصولرسانحرفوارجهظللهداوأراعراوأرترظ
االوامرالىآلرتصالدهآءإلداائنبويةةبهساكاواواقديرتخذلضاقدبميروااانوعناالذميموالن

آغخنألمةفيبتىبنافىرامحةاءاانيرطونراماخأللحهدبعدبةللهابنقضءبانهوبهدباهابتىالموصلى
وعدجمفرظواضضاضخالمالفظاواليوونالسماذاف5كلتيثامرتراعدبينوالملوكقالغالفرنجصاص

علىالملىكانبهوواافاالطملوكجميعطابسالصاضوءضابغنادهأالا9يقارزيموالبالدهاظصجالرهم
وداذادعاسهوباىاذصدوداالةااتبمونرالمواللهءايهلىروءاحنببأصلوانيمثالميحريراعوانا

القرارترهتتتارؤسأتوطأطترسءننارالطابتزىارسكااالىيئخفىاساضدةيقعمواعن
مخذغؤاالعزاغبهمتتفاتوهعزتاالئركرصراقماهطصةقامىوالعزاغرتهالسقءلىقئ
ابنقال4ااءودااتصاليصينءلىصدهقعىونهيلة4أءواناعااليمونراانمنأؤلفالالغرمةاللهقى
عادارمجاصراخاهسعلىاوحهـلاماصالىيفكاناسااواواالحليبنمعاالولىةرقماادلماوصتسذ
واتنعامواعتازرينحالنطاناتلىخمءاراربىأفواتوص4اكأفاودخولهخذهامنهقصدايرالد

هذهوقوعاذذاالتفءلىسصورظمكئيرسأغصتهدماشخنيقبابهوكأسنحصارالمئالديطسيف
واهتمابنن1لىاوارمىسهغ4اطة4افىذراسلجاتترهـودررأصفيثأضاهذلالانءاخخافخةراا

يهيهةغوراسلىااكتالفراصانصعلىيمذوتوعبربالبالنهراتألىرحتىفيهاوسواالنفاقجمعالعساص
يخاعدكبيرةءنرمجعاتاتاميوءاليهخكينكثفوصلماليمعليهاملخقزفاعددتمجتالماعوالملك

اتءافاةلقافلىااعاوضجحلبووصوسارسابهوءااالضبا4ءءرآأسكأالعودمرارا
بهاحاموالةابااجمبرليكأشوصارهرطليماضاتلغلهالىابالعودحيأغىليهاوضهواعننقهلقلعتاحريب
لالىالوساراراوشلفياهاضنواجرلدةدالتلهوحهيؤفصخدمتهالرختوعىءحلبةءذ

سقبصوضمكرءطداطلبفىتنةأقداللهءرانصنالريموادلجمتهبيروأدومعهنلسلطا
اشرحمهسفمصعسموصلمبرحتىخبرتدائانرونبتآروههمنراتدأمورهمزدأخرونوالوحوصولها

وعلحددواؤنراالتموامىكثفووبئكوابفأقارلمثيءمحدافهفبلغهمقرددحاحتىأقللها
حتىمبرواعليهدعةالىادوءفاتلكنمركاعللدنلرارادائيىهحمموقفرقالزكاتجبابلىدآجرور
شالطالعاشزنشاظكرةؤإمصافعلىومالةواصرالةةحواوتبواتعبواصغعههورءخيلىئ
فهكانفاتيصصفرابنلدينازينينباللفاناشواتكامرتعظبمصالبرىوماؤلمالعبمانالتىقا

االميرضفرالدجمتمصاءميرادبميهاعظطرامحرمغملقومفاتءسرالسلفانبنعصوحملاربنسفجمنة
هبالالىوعادراتغئءبرروساةمهاخزاذفأحلبأنيكتايفوعادموأطلقهفنءليهمعبداذج
علرناماحلىالثقلوادأبرابمنظقوماشحيماليومفبقيةفىوشكالعبععناللهوامئاهور

ادرحلنااالوفرخضصاهبنعزااوينيفتجمةواعطىكألخزااووهبطبالتاالرفاقدمملتوالمطابخ
تطرنااوالبلدخاعلىكاعرإرعينالمسارلىواطاثعيندتهلعامىافبرناصنأجماعىلهحشىروهنمانى
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فارحوكوادهمالفعثرشفىنهملحبراابةءبرقبيىصجويخنائ3حماوجمزفاالغسولةوقرلنامدالسوراما

نعجكانوطخؤوشددومكلودئلزلدمواهبالفبمالةشصءشواخهممادهـاوراءصوت
لوولماحزبهمالثحعهمجزباللهوأسذحابهبةوبابوقؤهـعملسلطانافرفرسظةلفصوىءال

وقزروااشاوجيسليألكاابرنىاهـناطممغرعلاملركالءسمنائأطلقواصنكانحلبالمواصلىآلى
فعبرناالسيالنالىتلبوصولهمالخبرنساهـااالىلعيدناوفاطركاال5بئضعدطصلوامندتانمه

أكاقهادلطانبثؤدفالالىارضةاوصفغهاءلىاليالفقااوأعدنالعياوكأقبشاعندضيزرالعاحى
يخهابنافاربوهغازىجمهاكسيفبسرادقوىم3بمابرقهموأمخياميتمماخرحىفهمروايهمصفنل
أنظبالحلعلحدانعليهمنرميزغالمةاهالمىاصجاعهالسءاووقعتعذاانلهكأءم5وراو3سنصاهفرت
ورواسىورواعىءفئانجهوءإللهطوااشو4تخزالمهالبادسادقهنزلثمدموأطلحماءالى
جمتفىورآىرفودوااللرسلنصعنهاؤيئلئهودرومخيروااعلىرفرذكالودابوركاءأدجميعفطفب
أحدالندطخدىفاحاسرافىضوابرالهزاربلربىوارىلبماورامىطالخاحىسادقاكابلساباك

الهاخأوصاالديلحباكابواذهالخالسبهابىواتضاص6وارزهخذهليوقاصهفآالقرحصظقرا
وواولماكسرالقومفالالمحذوراخلهـذكتوتلىةاسىةيورلا3بهذاللعبلىاعدلهؤلعليهلموص

وكؤجتمتيو4مجتةةكضاورا5فهءمابهروصاراواةشتويقعلىم4غهبههـذلملىالىديبن
ئكضفانهيهتاكيفواماساححطراكانيسو31أبوان6ويغاحابالىلمونيصف3وعاعذقوامسيو
جمسزاناطىأابئوفاكابابطء4ارقوهوفرقاء4صتتاالسشتودوبزاعهلىااقاللطتلمنيوصه
أكانصاوااضهززمخدااورعلىاالكأاخظندررلهاوهـردالىيموقاجااكهـكستاكمهزرياسيف

وجوهوممنةة3عةعبموغرقاوأءسجماءةدمءنهلذتةاناتاامكأؤشعلىالللىىهوبارءلىة
ماوجدفهوفرقأوخهبباقتلنهموجدثىصعرحقاوكأكلناسايفءالابزةالهواحراحرب3آاغواص
هالطيورظابهذهاللعبلىاعد4اوةطضاصىبأد4دااوأرلبلىاالوتاواريروصيردشاتخزث

شوالمغفوالجنوكبهنرالعيدانوابراوراطدكئرصلخانهةعلعحعيالمولدتاارووالحرباءطصاف
اذواطصهلأرىاتالسلشوانيئممائهزهأالدييفسعكانفهزهـاواليكاخيالمشو

نادردطاللمبرهطالىموأرسلاحءليهموضمرذءغجاهالىأصهماويناعيأنغذانوصةهذدالباى
طفمنصدةهـ

اوفاحهالتعالىئحلوابلهطافهىاكددتهظء

ءقدخباممباودلاحلفاءسطجههـلمؤدالصط
خاضةازىااةفاقبضبوقوعهلمه44وجناعإل

سالحهعاثنىاذىااقومادرىءاقاةاالىالسالححمل
ا5رئايدصبهاوغدودمسد4صلصواديرنحا

صالالحااناصرالمألاكمجنئهمءةرافدألديهتأفان
الحهةكأفالحكارأفيامصعلهالألعزصثانندص
برهراردمةتاسوقدىاالفحلطسباكأوك
طفامىضدطاالجاجلموتافيشردواالعراتالقومعبالىظ

بااصالماهـلصركبارهارهنألديهمعغثامن
طتاحهنحوضمظبحزانفمبهالحالالحرآنوارابة
صراحهالحيعفىبادمفالمرءالباللبالدمنانجوا
ءفنالكمبمفرنجاضغاقناكاناسفتواس
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حهرجاطائاتالحلوماىوكنرساتلههراكرجالانغ
هماحهمناعهقفارفرا4نسافضاكه

حهطب4امقدمطعانههطعامهوابرالمظفرلوسف
حهفوماجمفلفىغدىافالحييهفلفاتدىاواذا

متقمظيذله4إطرغلىءلمحواعثباوأهلىللفضلوهومحبيضالدرصةهذدافرخشامنىلعزاويننولظ
ضبدفحفانيه

شافضاهـفيملهوعالبرهانهنصراناراالككم
سلطانهواوالمظفريوفومظفرواالسالمماأصعد

كزانه5وعهوصمدلوهقدارهلكموعةمىاا
جريانه2الالمضاافهلممةكمالغرميياىهرواك
نهوراايئارلمعلىفلكمهاحفىنماطهوكا
رهاتاضينالملوكابذرمتانفيابوبغرا

نهباانهاكافهالاعتقاحوحسودم

بعؤعأعواتزلكةوابضرععزارينءفىالدين
حينانهواالوبسونوا5خرملمجرزاحتدكان
نهفلسآطوفاوغرقسابأسعسعليهملهلكهمفطما
افزالبهغانهمفعالزفضاالكرمينالملوكضل
4عفاروة4ز4حلىفىالعدفضالئفى

ساتهىاوفالظعبءصفىالاوفىاحافممهوفا
بنيانهعألياظببفلمجدهالئائديضاذىمنآل
ايوانهحهااليعلىكأشاهقالعلياءسامصطت

اتوغهمالتاوس4مااصنأرانلتااصاهـ

نهخزاتمأحمدلإوالهرزأأنتممالوابآ
وسقتاالؤبوغلغواباالاوثغواواءلحيونرتثاوواهـعودتالموصالسرحصاحبانغقال

ابنوماللدواوصبهادراغ1تلذدوتاذواواروضافواصلمحصاريثواصهمءتعذافرطوائينئأوريهم
شصهذمارصلسلطاناحهاصهنىصيدجلمنلحاياانسعد

غالبانكالجعانقى51كداثآعليمحجفومةتوماث
نبلعدؤهقاانفسلنفسئهالغتدىالمقاتياتقدبوولم

ابهسالممىبهقالحتئط3امفأعةبزاالىلهزجمةابهاهخدتانهياكواماسئفطىايأبىلظ
وثوالفاانجطلشظباسابعالىوصاربافءحلبالموصلالفراتوصارالىخمهاحتىضجغ

خذوامافمدلطاناضدهىحلبوفافأهلودلكلواماناالفقضعلىستالومونفقراحفاتةعرا
والقالحوالمعاقلوناطنقصدماحولهامىانالرأىالياماغيمءلمهاأوضالساطانوحاءارالصاالسنعدادفى

يلىالهاعؤاةهـهاباالمانفةعةبزاحلىفزوافمؤوارايههاامينوهاحلبعلناندثاضمعفتاذاافافافنمض
ءمكاخنزبن

الثاقونوفبناعةعمعلىالسلطانشلادغاقالحلبابالدحؤلىبهلىشنغفىنصل
والساطكحسانبنينالساكاالءيرقطبفهاوكاهنهمعءالعثمريناثعائفغمنجغضؤالصوالعفرش

بماجههديواادبشرطمعهظيحهوالوالمماذتصببأقوليهايالمومملبرعئبلكانضالوراحسانال
جمال



لتينام75أخبارا

ومنسوحعنوحرومطرحمصونمونعؤهععنشارمنهالفداسافهصكانطفحهاوفؤمهفعلافسلم
الموععلصاحبالىىوعاجمههبوجصرهختسهنهكوئتفابىممجانءلىوساوخالت

اسادالشوسبنطشةفاانيتةحيمنهاناظلىاذهاانألىافيهافبقالرقةقطعهظ

لرخذمخثهسالمرونجحكالظغرابهجءلىفاءتجصنرفا
المخهجوانحةمتراةورك15أونرفيلفماعلىلدد
يخجلمقبلومنحصنهثوصكانثحىشتىمنكنألنؤىدايناوشأ
جاالصحجوم5خترلبئلث2كادرجئمبفئاليرذالهيقال

هاعرجضوءنالبالوظتاتوئيوأصروسرواتتعبورالفرالجممة
ىاذايرالمينااعنوح5ضاتنتاوارؤضانصث

نفشهوذفانحسابنأموالحرصقتتوجلشليهاصعدنلحاوتسمهنعلطانلمصاملاطتىابابنلظ
هنلحانيارتالفحزئىمايئشظواكلحةواالبيةاورهأنجهواالالفضةوءتديارألىائتللهاموائ

احمولؤشبصوكاءضيلعاالهذاخسألءفطوإيوالتيةراسيماالعلىىفاتخؤاكادلمطات

فالفلىعىلناسابفتلىشعاشوحدأخنيوسفاأألساخانلطلهموالداهتخرقياكانيو
ترلهغاالقالوالاالهوبدلالقالذفىوقبصعزتطيمبءلىءفىازونسؤردءتحمنهـخولماة

وثالثيننيهثمالحاصرريخعمنيعوعوحمنلجوازاالفرخىوهـلحلبيينابوقعهععزازحصنعلىلطان

الفرغدنةطحمليمءلىءهالغيظفانالحلبييهفرثخضهمواصاروتهذاعلىقداشغقاالطانوكانيوما
اصويحرالمعاتلعلىطعتاناخاناافرأىمأصرحذاللههـحمهبهتتعحافىراذالذيجمممواطالق
طهدةياقادقبوماورةالمذععماربعدمددلمجةاعئمرذىدىءاطفةالعقائل

نىهاعزاادكأثاعؤاهللةدلميزلعاارب5اعتال
اخيازهالقاطاحقوه5ورأسهز

امحمنازهاالجتكلىئصركاافنىراأة5ب
انجازهاافرنجهاارمنهااهص2رارطلئركااهللث

زهاوابابراصسضالةطتهدساكانههـإلمقفاصحراالس

شازهاهـائةاالعدأوؤحتعزازخر8ذخمنخهى
عززهاالزمنضالنتصفاخألطمهحانلتيوبموا
كازهامندبغداتانتةكايههاكالبو
ابرازهائلحقانهبموضوحىلهدحراتش

انجبمكأءنوراطزجمدعأدأرعلحاهـع
لمازهاهازحاوعذصالممضحضكامنحضزانجع

حمحازهالىالابحماجةممباكمىلهالواثر

وعاثوافركصأمحانجالىغؤوغفقمازواعلىفاتعزازتمامناعلىهنافىءتةزحلبءلىؤاغارععذال
مىآلحلطانجمعإألموروذضلتصدهمجكملدهحبخدلعناتاافاصاواالفاراواادركاطلبهمفى
الحديثيهرعلاصزلترطرلىهذاحمنديخكلةومدركصملنجدهذادغلحاليقيلءكأشغاعهعاعهكل

عاهذاوقالأصداديبنينودخلناصراك4صةسالوسرئبحبهوامىورحمعأطفتهوعادتتبسمحتى
قلاعتولمافاارجلهذالاليضلمرمالدذأروغفبرزصحرولهمدماالكتأخاانتممحتموانواكالطافئ

وتمصزحهواطلقزراضىووازرةوالشوتالعليهوتعطفهكضبهومحىواممتعطفهالسلطانفوعظه
احهفينجالئ

ل33
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اهـاقالحلبحملىاالووصانتعزانىعلىئانيةةصاللطانعلىالخيثيهبرففصل
ىالصدايرجمارلىالكانعززعلىوهونازلالحداليلىاللطانعلىزالحخمعشيةدةاعثرفدىفط

لاروحضالميماتوقىقإلبالتاالرراشاهيودارصحفرفيهاصالتاصبنيقاتءكاقامنجمققرية
لواردوقوفاالجتزىفىةفواروشعواديهربهفادهـقارءلىإلديهببثأوهوبارالعلىوالحث
تفوتمكينهعنلمنهفىلحديدآلمدفزله21اقنمصفابسكينهصباسهفصاذقفزواحدهمهمفوتعند
واثرحمسيفوكبهقعليهووجذبهاليهئىاطثكأراسرطظبهالساطانوىشتهكدخذالمدية

وجرحهفنعهبريألناالجمزارثنإضفاعترضهربطعهئرربفالحثيثصاشهخذظباربهوجيا
بوصيتابطيهتسمنوخهالفوارسأبياالميرعلى4ةرضاآتوجاءيامدأبصتذطجنبهيئىفااطن

ضدقتاكأامتلوقدىذاءباسدكأمساءراهوالتجأفالهشباليبنكىءالورانهمنىالحثض
بمىالفتكوعلىنىمامايخةخرمى3وخرجيغهيهوحإشبنينداصزكفطعنهواذهلنىقؤتىواذهف
وقرعهالحارتخرعهوخدتمراهـلىاءاوكانهركبالطشاتوأصافقطعوالوتأهلفنارعليهمقدطيلرت
الضرفيورثغندوطوقكرئلطروعهوعلفصانلخعدهوئمحسورىوزئيرجهورىصرتهرت

واحرزورهصرعببوص4ياةجموموأثامالمتهروكانكالمتهنجحمفكوك
وبرزشباظبيثفىؤجاسرجيرا4ووقةتازيراركاهاطبخثاصثسرادفهءطحولوفرببواحض

سألغبعدهوكبهأفهـتبهدالشوأبصواذاركبصشرتدلموءعرفاالصصرفوطووصصناكنكا
محداللهوالرااطهالألتالعادللىاوصكابفافلىوأسدنههمدالسعنكانضثصاأوصسدظعنه

انصعتخفيفةقحراتدممنهقفرتدشالتاالملعونمنالحثيئىيخلولمصألالضامركطمممالئريف
لمرامايعيقجمداللهحيادولأليرئحا3والحصارلعرازعلىرحمهعلىوالركوباوالدطتلساغممها

للمطامىلديهمأفىمانجروجلبصصمنلهيةعأوعةركأاحصغاناداغلماطىبىبناايثغلسرايوقالساود
الموالاثانبقصغبوهةمسيشيهاررتباماصااثبراصتفلالصانلحبائلانصب3ئعادلىاضادواوالقالح

يناالجنادودخلواهـنجاذابزىامحابهتىجمااللهلعحهفأرلبالسلطانيقتهذمىطانةعلىصدوحملوهوالموا
يخابنتهزوغافرعةدونملهاداطانصابواباابالءوامتزاأحنطفيوابلراالحربوباشروااثقاتلة

يةثررصاخداعلازوئبللالىبالنظراولمشانسلهواقاثربواطولىيخةساقيرماطانطاا
لحديرعناسوالصعفاورتعناررديةاليترعلحشيشيةاهنطراخاثةمحترللهارحهركانراعلىبكينةوفر

للطانعلىرأسلدلحداعامةيثىالحشسوألحدباصفاقثفالىكانلحثيشىاخربةتمنعئمفرا
اذلحثيثىارأىورفاولمااطاتلىاعتعت4وجهعلىموجرداكنجرلحفاناخذلىابالكينةكزيد

اخنتصةدهـممماةبىلمطاناءاحومنوكانيىخره4ور3االهـفىعلىهوووجذبرامحهالساطانآعلىهب
لحشيثمىاوفربصفهسخزطفراططكاننهاوقيلوحاربهنبازرفشسيفاوحفرفيذالطمبعغو4
وسبقبالسيفبهوضردىرعاألنالثرمف1عزكاإكانيقصدادأيصروصيثيهاآخرشاوضتله
وشاويامبصالحشثىاضرلةسننكلاتنطتوتتلتجفانجررنمنلىاائنى

صثلىفأخذكأفيطيضءبهلباطودخلكأالياطجمءلىةلفوارسابناباالعيرعلىسهمفىلحصلنيهالباط
محدناءساديهقلحامعهفىئوااديوهعلىفصاحنربهمنالبهنوراثهنالبافىرروقيتبطهاتحت
بمآضوالغوارسأيابنبهامتاوشطحتىفيهضهومازالمؤيفهبىباطنىبطنفطعنئشإبهروابئ
حعديناكشهابطريقعنطنىالبافتنكباللطانلعوثظيناكالميرشهابافلةيهصفزطشيةلحثامن
رقتاذوأخنمنئلماخدعلىمهودزدفلىاوقتهمنركبفهظللطانااطلمسيوتوقطعؤأصا
برفهمالاعليهخلورواليخاموفيهميهلىلحئبكااهندتمراحووضربزحراالواحااالحزافى
فالجأتبعضمنبعفهماسااوخاتالطربواضطلطانادعلىالناسفوةلبوماقفظلحرينويط



وفيناكعأ95اخبارى

عزارصالللهامزةقتالوأخزفايمتهتدانيوطالعيكأصكىفركبلناسالنماهدلسلطانالوبلىالحالا
صهاكدمماحوعحداليهاوااتىعثشىدأماطفضالمانحهارصألىاجمزصنكانكيوماثيزوئالئمانة
سكمنأخذهانيألسثانحاذلماءلهدينلوناغالمهفنيهترالعزازاعروكاثيئاكتتىخيهاالبنطعهاغأ

لمامجلبصنعلىعززحقدعيمقالسلطانافينمولماذفهيبلغمرفملناالمكفظهامناقلعهاوخؤاالصاع
روثنرقاارأسعلىيخنهوضربتالجةرذهـعثضاءسحلصعلىسارصتىترلةةالحشدثأهينلحوت

يدخلبلكاتجمغأنفامغالثهاءهلمعولاهلهاعلىوفيتىضياعياواخطعاتوالهايوجوشنجبل
مداوالدمىالزءاوكاندزابهسداقطاعهقىتوكارمطئيبهئتكبنساك2كانأحدمنهايخرجاليهاشئأو

مهايتتقلافكأيميناؤنىعراعلىلماترلنسلطاناانيهااخروجهسبىوكانصهاناعمىانبعداقياك
الساطاتيخهصبهرىفأنوظرمطلىرجاظونهثجماعلى3تدلبعلىانالسلطنزلفاللبهااخرجرمطلىا

وبقوللوشءلىلحال41مهطصجالسلطانفزسلسمذكروالمهلهفاليمونصعاءالحلبييناالميوبين
الصاءالماساليفاوراصلخانهاوصاصعلىواصرراالصلخدتفاليطسارءتلىاخولاكئ

ميرورةئلىانامرليأفنالمثثاسطلبىمنورواليئاوقدبلغتنىرطضاقدحصلتلهميقولياءصحلواالعي

لىاخولاخالهاالشفىنانالاالصاعلملىالفراالقرمنىاليماكدىقدححلءىاكفانايما
دكاتبوالعمالخطيبالمضااآبىابنيناكسشيهرهـمايهذالسطانفاتةكأءخهطراابواوطنأذنالهحاب
حلبخللماحملخاداقالتبايثالوحكلربئايكأاهـاصةفرهيمةلسلطاتاالىحلبرانفنؤمئالىئشا
يزكدءيئىربقافمباحوالحامسلتاةوابمناءلماتوتطتوجعلنائالبهىابنالعدلاىاخذال

عندنبمالصاجلمائاامجاسلىالمفاأبىوابنأياستوبمأفاالحلبلىايهينلحالليآدخليدكوفاب
خذيززثداالبمىابنلارالكارمباصنوىولةاأردابموجاعةؤعرمسعودبئعزادينممهابئ

وأفافاعةلىاولوهممحاعنىفربو4تبلصمويزبلثغته
الزبأميزالتبرصثرآصالغمربأفرصادرى
العضبلحارمررىكاايخااكدحتىالهوالاركقدعا
بريع4مابشطبهههرنلوأاكءراتد

صاصهفابهابرىخبراهواانصاطاالىصاراذمناتللتةوصرفضاولمعايذطيناليرضةتوعرقال
منازالولميزلحلباهلتلوظالدينأمرةقامأطذحابلثيميهطدخلحتىليزثالنهكانخيانلهوانءلما

يخزاسيأفغكازوكاثهوسيعيناحدىسنهنسالخالىالحلص
أخووصلشوالصابعاثوقاذاللمغربالىاقراةهـوشخولودضةلىاضثئحوابراقفى9فمهل
رووبفاللضانولماحمعظتالجةفافقدمشالداتوذصابندمئقلىانا2لةعنادسشالسلطان

عدناننحصرلقداإخرتاوقالاللهءليناقدءقأشذاوأنايوفكأباأولهضلىاةالبالمةاليهلارس
سبتطىيمابابنلظكأغرسهسرهالوثيسرطملىبافىوخرسكسهخرقبلءطعليناطلحدلمبمنراا

نمجمالساغيرهاواصاثلوكيرىلناءسواناالملاخيهألىاالبالثرالثوكأهيهدكرااليشتهـوجه

4الةجلرإلينليئكاناشولةلىاتشنجروجلناسلماتحئفااتوحكللظوالواالهادمس4عإلبهالله
حاكأباعلىعبافتعلفااوةوياسعدبيزعباسوكاننحبءارربيىبأللعربنصهروكانحداس
هالةا4أتدساكأاولةاكعىشانفيهغولصحاءاكعروبنطدزيدبناعالمتورتررعليهالسنط
واحتاللميقشوةوااورامنايهناتحكخفامكواطالنمنحفهخروصببالثاملىصراان
ولقحلىثهعراظاوفمجامزلحضرابايعرفححىزالعلىوكاناوولةكصالىبالنىوصلشث
مذاؤمدقزبتشنثامخققاخئبأهوةالكادهـهلظوعالمتكخطكهذالهاللجسرااعتدىبال

انهلفياسرفالوثءليهادكابواراكاقلأهلعلىكبضبهورفعتالدكعليكواقيتلتكمكل
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ابثهسةعرايهلدنلضتلبهواحيلولةادعذتكىلىةخبولميعمالحؤمألاوالواليعرفطكتبه
لثامالىاوتوجهامةلىاويرحاكىاتملطاعةاكلىلهوطفواالموالايهااليزوحملواهدكاللاك
فرموتلىاوتوجهعلنعلىلىارعلىوعانبنصنفذبنبنكاملصباركولةاكسيفاهةضلغحلىوا

ماحبانامذذغبهزارصدىراصامثتاء4نوصرونطهياييىالكررجهار4كأتناواهاقض
ياذوتثغرتعزممفوكهرولةائهىورلىاميأمصخكلرادالابتالثفىونرطوعاثجعفقتلوخزكحفرمو
صالمواوخةقبلاقالسلطلىالةاديهىوصولمانفالاجمازممابههبحقلعهوولىالجندامىلياوجعل

فيهكانعالمرصلابصاشاكسفثقصراالسلطالففرواحطااوصببوالاكشوكعركمءكان
هقخاتالسلطانالنالغرخ4وافىانيهودواميلئامالهاواوادمتقهوورتواال3اثاللفرشامن

وهلك4أخهايسخدكلهوىصىإهـباجرلةتصدإقاةءلوئمالحهممارلفرنجاانيكانبوالحيا
كساقترحاةطإمهنهبىعايرعلىلهوحلفلطاناأخوارلةاكسشتبهنررراومرخدضبصرىبعد
هإللرقةاقليلوكانبصرىاكأىشبرتجالضمرىمذمنفأعليهلمفاتبمفهومايمدءللةاك
محليهترليقأاليهخرحالةاصشصطبكلتقشاالةيلأواوجويهاقعىبخالقولنحلتحيوا
يهأاالمبرغراىومهاعهفالقتألبعدانضهاتزهاغةعشربهأضقصعهاغحبضهويناالرلةقىسشء

لهتواررهىالمأوصلمؤاسعمصياءطحلبس4نفذالىفايمينلثووستجرىطألمبببعاكبتةاجبم
تصعليهالمحتوىمتاد7لوجاطكلىاالدتقىياخيهستتسنقيالولهسشهلىولماقالصاله
صعانياءتئرنارابمومحعرمىلهوقيلطبحمار3فأشيرعليهباراوكانتالمغربفهرسهىازبرىظعةان

اجنادسجاعةهـلىوقذصهترششاصهاءالديمذمملوكهفأاءهساوراكتتىقةءاألراذابرقهمدكت
رلدأببألدعنذثهطربالمةلءتروشءراةعرخهاواعوشرءوافىورهارزعالقاتارالىكاضومالي
ابهاسفاخذجاعةاليهاخولائورغبهاهلولوضعفط4وغزؤامواخيرهاوضلهحمرةوفران

أوجلىمديةعلىوأثرفياماةمذنهارويسيرالليلافآنيهىالستدهذلمحرالمنعشرادكاطارقو
ارتفاعهاناثولهالعربهندلبااظويمهوفىؤجهدبهرءعندهالمفاموصألهضاحبهاواصمهوايه

لهرعلىوفرىةءةآألناديارذأخذعئثرةثالنوناحالرالخاصنلهلخصنلكقزقوشفخل
حرسنهواةأوجفىنراؤوشلحيعهلهافبلغأقيةررالىالهاليةوجلىتديةأنطلىاوكانافاأعئرين

فأجابعليملحاكونهغماعلىمامبراليماوربروءفائههراوطيخيربمشةبلدممنهواواليهضاروامالت
خوشامودلغرامحصلابهنأصتسعةقوارسحهامحولةيقالابهرجالصاخلفءلىأوجالواتظعلى
اكأوةافتىماحتىوحاوساءقرافيقياقوشاباوجالقاخالهلا4تاتبأطصاناقفقيرة
الىوعاررنجوافىبهأمبانلدغاا2لىءلىئراتاةءطءنمحابهاوءنهلرةصاطرأءالحهوقتا

ياتقىئرجهرزلعوداعليهوفلاقامااسطاببمعهحصلظام4عفروحدهلفماتقوكأحراخشىسمص
ايماوآعوجاللدرعحمازلىاضىأهأناالهلهاوكاللةبأقناايدوكأنجواحدىبا

لديناجمالبنالحسىعلىاييناذجأللالموصابصاينرراؤزرسيفصثاعرفىطيروفيافياال
عدإقؤمعرفةبدامنهاخاساخحهالمايةمنهكةمرتظالصهوفىوقلححنهترعالىاللهمارارزء

اءفزواالاروسابةبةارصناءآلبصعموالإتباررادةائقالحءلىونفربراالصورواالطويناااعؤاوادول
هعليقبهغسنةوعثسشحمسارهرااولىحينعروكانيعرفولموضطناءالنابةظفىووفعالعقولحيرت

وسارطلئظثه4تربلزفىوكانامدوزيرصعاحببالنبنالديفيهكاوضغعوسبعبنئالثسنةثمعبانفى
منهاحلثههافنندوصلادرحملينوسبأربعرصنةبدتفاؤهارترفىثميفاميراسدإوءقىابا

لىتاللهرحمهؤومعنىناسامنأحنوكاندوالدهتودفنلمدنجةالىاابممو3فى
وردرمبعينىداصتةلجةاإىجمازفاقابن4اهدالهيرمجاالموعلاقلهزدارادسقنابااليناصيفانغقال
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صغيرفيهاوكوهعهلهاعاوابلمديةأويةرالاهذئليدوكانفىلخةوالرغوالصدرالاطرفىالهاأزمةيها
كلتومعنئصورةوهولمجاهداكيتحتهاالهعنىاسينازينابلدرلىننياكأيضازيخالقبهعلىيئالركأ

اللهرثاكلتاريخاحبااكرصبنلحنابنعلىلقاسمبراااماكففطتوبعشررىادفوفا
عبدالسالمخوحأبوالهضحقدهتم19يموةالمغيرلحبرالبئبىوازلهجةادشاصالحانضراداطولىتعا

لمحاداذكرهالحوثابنالصوثلجاهرىاالتنوناوكادادباالصلاقاورتمعلدادفيعبنابنيوسف
اداوذلمبغدادلىداوطإيهاواحساويالحصدهوحخرعلوعظاوصديقىكانوقاللخرلدةافى

مجلسهنندهافاوأئقلحقااائمخطعاترهناشعا

لفيواالفلبفىددافراضاياطلىياهنتىأحمجتىايامالص
رالصيمنغثاالاذاحرتحى4الةأنفشابمنضلمقتى

راكاثاءفىكرفيهجمرىصنؤرةروطفألبىئأجريت
لرلنمىعغتهوهكلمنؤرةءفاروحهـبينجمت
ويابصرىىفياسحفرتوانوالشرفىفياخرىفيئهتغبان

خطرقمنكلبىخطرتوانلهكمففصرىاوأتجبت
باالشعمثتئجيتءكأوانتمتثمورسوىةد

لعموبئاابهاإهااأفطبرفظانمكلحدطاطبويمأدمدلاسللمجاالااوادالنذأشايخهئئنينخألجمونجاعاتيينهغا
خرذعااالعزازوارادلهوأفالهاعئزلهضةرىصواعالهأحلصاضاإالالوأبقىئهتووصا
امعالماتمطىبى3بنافالياهاافومبهاعزازصنهصألتحغيرةاخورأدينانجة4أخرجوايىشزادايلوطعزاز

4بانفاذأتاءعليهماشاشاالهي4ءزازءوطلالاتالاصعلىوراعااالثاعؤلااليمانقدتوا
لهاظعشزازواطلقثيرهأشعياءطودذمااكراماءلسلطاناطهفاكرادتغاضصغيرةوكانت

صالحلىاينلؤراكثنونلحااحتالصاعالملذبعثغيرهالاووغيروصيرهوعالحلطيخهامنجميعماو
حماضالعزازيدعايهمانتافسأديلؤراءلىواالرضروقبلط6اضام4عإلفدخلتالميلفىينالى
فوماةحمامىلهالصاءانصاالاقءحيراواةثاعثالاوافلضوارلجواهـامىاوقذم51يااعطاهامااءو
اضطهماعتتذرراعىصواطهماصعلىافوالهالمحادوفالايةاورأولماعامحالملكاظقوافمصلىا

بهاعليهيفولمفحدوضاواماذاغدرصنماتالينمخةففىكإتيارجمالواءللةوالوام4ماطعوكانا
ارفاقاضهسىويرجعالىماقفاءواااكأءالىدحمتعاقدوءزيمةاواحدهبعليهجماقوناكانصالف
قلعائرلجعهايوملفريىائىبتقحدوهكيف4االحماعيلثارهءدبهرالسلطانالحاحمانتطذاط
ميارهـدوخربمارإةاساوساقزوأت3وأوصهرايماقاافي4عإلبونمهاتممنمتالمحرمءصرمن

قلراصلوهوكازاحماهحبطصكاشفيءودبناكشهابيخههألهفعشئماسضاروهتئااعارهموهدم
يناكاليهمشخرجقاحباواعلىخداغارعهـاةاوكاننالمغتقموتدامعنرحليرانههالقظف

أمؤلهائوالمضعطوادبراواعالهاومقطعبعلبكوهومتولىاثعذمبإكأالمعرءفءرريءبدالمثث
غزولىامنهنجذهـحصارمصياثوهوعلىملطاندمءضروابراتمائىلثزصألمأمممل

الداالصاعيلمهمشوضوخاناانالسلناصالحةفارااكبراوهؤاطىأبىابنلظراالنجعاثلفرنجا
وغاداسنافعاعبطالللبالدانواضهنىفرءدمحنهإبوهواالعلىامالصفىنمةأنخافالسلطانالن
الحروجعلىالفرخانسححيندهشقمناطانتخوااولهاكسقدخرجوكانحماداقالضقثمالى

وصلولسالراالدينأبوكربنيفصفماالسارفىعذةابهمىاوقعوالجرفىنلدالمروجدعبنتوباسطهم
لى41صأزمعبعدمالقالهوأولوهرةدثاولةالدسشبأتيمةحواظفرافيوقداساصلىااصلطانا
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قدنوصواقااالشتووطافراقوروعاتوتحذئافاالحدثانبالميداتلخيمافااالخرانقرتعاالمفرنا
اهـولهاالمحركاماإبنشناظ1أيالحمنهةينكاببالداتمغاتئهناءنديهمناتانالسلطلىاوص

هااليدمعهمنصالمارفعواوجعيالغربأولمالثوق
أجمعداتحملىماإلحمىصؤابوجداالعىوحملت

هوضعرالزحلاالنقافوفاموفىحالنوىيسثقرد
موبمالجواخضنىبعدمنيمواننىءاشاوينصالحلىظ

ارابرحلبحدوالهواهلنرلمارصءكبرعالب
جمىفعالغرامءونجببثصركبعزاكأمقالبفالرصبن
احثةدصعااجسأفةددطس41هدفضائأ

امغفذكزتحيدفنلترويهاوورنهاعلىهاوافىاكمبلهأنالسلطانفسألىدفال
ظلعشانناليادسالنالمالثولةاكموالىءس

مةالنواةصسسواكصالىطأالحوالثسواكمالى
الرفعأوكنىلىومألذآمالعلىافىقرىظراكفتولى
صعاللةءخدىءقىماواللهؤىلةالمجىخكصشدار
عمتعدرصالمىلركءنأرجوربئاعايروفي

صرعوىصساسرعتانمىوا5لهصبنحوىاقبلتانلنمر
وعرمدولةاصشظمالمالملىاخيهلىاقاهالورتوفومقفربعثمرالجاسووصلنادشقالىسرناغقال
فرراالى

سادسفىدعاكالالىفاهذقتفىذكراطدتفيعيان6دهراعهذكرجمائفصل
انهواررفحيرائنتشسنةفهموالنسنةلؤنئهارورىرنراليمبئيناكلفىعلقاابدءمحقوئلمحرما

جمىيناكوكالبدنقتكيهاحثشحولىافداكاروينومألحكمامرارراكمالنوريهتدثقياماالفىوكان
لهرفماصفىوءاعراصهحبرلهعىوأبدى4صاغرات3ورمماصعيهالثماالتبتوجيهمقاصمده
وصاركالالمكالىآلادسابةهشانهاللهنقلةأنالىوراضهمجله4جماعبرءلىوهاعتراف

قهتهنماصتالفيههـوماهـاتشهفرطوطفيهممافرطغابهئوكانكاالسالظالمحتظمةاممافاةفىمنينا
إنرلولمجؤبهتحهواب4وخابابعكوابهأسموانرابهحزمرايؤاخذدصجرحهلمحكهبراهكلى

فدرىكالسهرردينادتاجاكأءاتفباأتبئوكارديهوبدهمايدرأيهعلىيعرشويشهدلهها
نئمجزثاككىعليهنموأفاكهةابادارادتدركئرتجتوأذةصاكهنطرصرثاذبنرخصىبرالىط
ورتبيلهجاةحالىمةرضة5ارابالغاإبوملالاكظهءووفرهبراسبدابمصناق4اراومندحىزرا
ارعقاديهتالذفياثولهااماالندجارعلىواميلناملىاديهتصالحمعلووعثفاباوخصهفؤطأله

عالمايهاتابنبناءاكإلقضاءلصفورولدهفوصىصعيهذرئالقضاءنىيانأراالعرمقجوهرهوكاديفارت
دشاهـثاهدهوسمئيخلفولموماتشءراثدعوارفهعندجلهوالجلسوالفهـحىالسلطكبأنمنه

اللهريننرراكدقؤاهوماالحإثماامألعرطخيارءارالالبرارتبارابايةوالفضلاضلا
صنهزعليهتىفاليانالسلشمجضكأفذاحتىارالدلشىوهواكاىصاىصدهـررردمنىأ

فاعدتهعترتوا4طسترتظارضانبومدارعهاواصئقواردنجماتودلهىوهؤك3ناكوالطزلذوى
431نذصبئيرضيدالىيالدثاءسادفىوبهراكنمحاصرفىءنحىصملىوقيلمنالسلدولةفى

وشحمماظالىجلئبادىمجلى5فمالواةاصيونوابسفص
بعدالمدىءدفىمراسأل5لمنىاناالصكأكمإو



عينواكأ36باراأت
وارحمرؤفاالماشأحناواكيةالبرعششكلفدعد

انجملجودوالمجرحمائءملتىصدقخؤناجماوال

هـلظمخاممنمهمكاكان5آرؤسمنوقالعدلواءنيرت
وش3حييتماشفوكاكنتررعفوتصنالرلقمت

وكانحكهذنجاةكاههوأنفذاعدؤابوابئانهاتوأنهفسياءالدكأمبأاجاودالهاقال
ظلثقبدضعندءلهوخدالسلطانالىاحلبقدماجرمنرنعصراببهاأبوصعدعبداللهياكبش4الفس

ادبنأصسيعهالحرمماتقتفيهواعرفحمواالقوكاإلفتياعشهاللهرضىالنافىمنمبوهوثحتاالحات
لفاضلاالجلاالىادهبسرهىفؤىفاالضياعزلواليرىالغضابمنهاليهلفؤعقااليؤشانتوالسنجاوا

ظفاعقاباالستواشيرعليهالعزلمنافياه9اصقنعراهصتعصبينءيسىضياءاكالفقيهنوص
التىالرعقاالسلطانبؤكانةتشتريتاطدوأؤلاالهالكلالءافى4لثريتالةوصاعليهقيتو
وريهالياماالائغحتادركنتلحانوالالصطواروواالحامصضعلمواافيايخفلىاوحثبقزستاني
خرالحثاروبسببئةوضثابعيزؤبىئالتصضماكنالازرهبتقدخياتيهلكالايامالانهافىحل
نالىماراالفرجبابجسرالصىخارجصنرجنتظوايرداصافهريقاءلىطوصارتآنارهاوكأصهاخرا

باالوحديحرف4اراءتةامنصبققلمضاءالةمىرزورىالشأبناديهتياءتافكالداناا
يضرترسهـعلىجرىافأصءالسلطاالاسمحىكاليوكانالئاخىرلحربئبنعيمابرابئاؤدد
ثيئاوعدتوقدسبقشاوككرمخاقبهشاأركومماصالبهبءغالةياءالالسلطانوكانحالكهئ

انعلىالضاواالنفازولحكموااالقكليهاوعقفمناحنجازعدتهوبطلبهوراحهروناهـبنياكشرف
درانوتيوردانيابتهوهاعننمجدهمثتىفىويالوحدقاضيينيهتالىزلىءررجمةأبوالمعايهتامحيىيتوئ
نةالمضاوالحكمنعرداباأتولياالهـسونأبىءينايناكسفثايزلوااساطاناوخيعمنماتوتولي
رابفاذهاالسغملئامالىاالعديالدينظراآاحطااألااداصمانأصالليمافىوعمبعيننالتاثنتيز
اويابمحىاتاالايةالفاارباالثأءالكانحادفمؤمقدؤوصىالقضاءلوردفااليغوموانهيمؤ
سبيمشةأشهرصالقفماالىمصاءلهقراواخوليهعادوهسءصتمرفطدطورابصفاطكادءط
ارقوفريوانوةونيعدوالةوانبناثمواسعلمئهومؤةأقامةبنالدصابنبهقلواسحمرفغيينؤع

الىوقوفااعالمىاداتاربرفنوالدالىابنفيداكصأخيهالىداواكالمساجدشوغيرهدهئىصبهامع
طوفيتلتويعدهروالساطان4حالىآضقالليادثعلىكتاكسوأتولزالهابحدأدباراالصاعهـف

الصيهاليهؤاجبعلمأواليريعةتيءلمثخغالديهضفعلىاعلىحورانهنوإحزمترقيالملفاتوورتصفرئ
هومنوعلللهءارصمالممذصىحداربالفقيهاسوفهدءثقامىجامعسةالةويةبارادروسوالحثردعاخ

اللهرحمهابررىالنألالديبطهـلةالنظل4الذءركأىىةثامطاصابأثسوكغااذبيمدرس
العمادوفيهافقالتوفيتىرلهلحدلتهااللهرحمهضانة4ءروعاررارزهكلذاإثءلىارضهبظورايت
وهومثىيدلمضايراكأارزابنيهةهىترفقدلىاولراريقطرفىمخىةرعشرالضاطعةاليل
المماوصحكرثعرا5دقصالعزيزءيواناورالىارصالةاشولىنوصحباسيهونةيهيارالمصرخطيبعازراول

فياهتعين3ئيتهوجرش5ووقربانط4لمحهمغراشحهعلىبدثويبوجواشهمم6لىححشت
آخرالىالسمارةدهذلهواستتبتعليهفسنجالهءخمباوصارريوانااالريدمدرسالةرزورىاكبنااوري
فاتالشةفاهذهفأماالمرامهذافىبعديخحاطبفافالثاممحروالعؤالىلىاثبعدالمضىوفهدالسلطافاله
المنعوتتوتلحابااللطانعرصغرشترجوفيهافآلمحبهبمغاءرهوصتؤداكبهامحرئلىصسيرتائكان
مشقدسةلهابقامفىهتاطلؤفىظالله41رينهـنرراوكاشغاصهاشكأاكبنتاالميرمعينيناكصة

ءالتهاوحرتطحفظانلطفأراراترولصاالطواالمدقاتايرةهاصمىداقيصلفدرايعةةر
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اديالصيرسدااالالهابحفرتهماإلهااهونرؤولهرعدصررنابنابريئاحفرشرففأاومع
ةودكرالعمادبعدوفاسمهالىبعديؤينجوتصعلهاطعندهاوترنابىتبهاوللباذنهاودضاممعوربن

بنعلىالحمنأبىالثيداسشدبنصبناصاتلحارثاولهآااليرمؤيداكاضاايأبوئيرزورىاابن
يماءالضالةاءاالميمنولةبدااصتضالناطبوصولطهكأمطاكلى51ضقدوعود
اثامخعانمنالمعدودينوهوصالبغاءولحمروطبااللهوتدمتعهالحظماعادةاةوالساتالبراء
يردلمتونممنمزلبالمعلاتحرولماوالصيادةاجمعواوقدشيزردمألكبنونةشلولمالمالاوفرسان

صوكامملبالداوغيرهاصمثقروسكنواوخالةوعئريبعخةأرفىنهواصفرسوافيهمعهيموننا
وحتحروثمطبوحزظملهاالمنهفموماوعدلواحسانبذلواالذوفمكلفيهموطالمجاداالجوادا

يامافىغلهجرتتةوصباالدبموأعرةارربفمأعرةولهمؤداكذاوهـضطوحولهقصيدةوهن
هدلمزوسعبابالفافروكلثلالمنعوتقتلبةلؤضتينالمصرإلمأفاسنينمشاكصررأماموسافرائسضينماك
دحعنكيفاوتوطرحمااراوامالثلىاولةاكادصؤيدحزفلهزاامنالردفوطوضبالفاشالمناتاخوتها

ؤمالسبعينةشقونلىدمتئلىاءلصالاإلملىكعولما
دؤباالدقيهآكثرتتوان3اياتاكرىولطغلىحدت
بيبادلقادالعدزصبلقيتانالىتبالفى

بعينوأرشسنةباصفهانتهىلعااربلهامجدلهرفوأتببيهاكبامأفعبهانوأنابابفضئهآكعلنتال
قلعهانقنيهمعااتبيمنوهالبيحيناهذين

دتسكلصهـدلضفيشقىهرمحبتهاملاالاحبو
البلىافرفاشؤافركأاخاظبداطيننامذتاألفهلم

اتفقمالمجيبوهنظتجنسهالمبهتالكرسشعر8ئثئيرمنصالنفهأنندسبعينصنهفبرصثقلصةبئخال
وماتبلممىنيراالطراحمدبنأيىاديوانأبىفىساتبعةارلمجحاخربنابهامعشلبإجمأاهذينوجهاد

الفرسفاالونهوريواثهفراتكالووأربعينكاناجمأنيرصنه
ىبيدحنؤئوأىةىلةيي4رمحبذهاملأالبوما
ى4وومنلىحاوومىتالدىسىبصوشحمىسعلبالىاأدف
إلدديرنتقصائدنىاادمدضهبوخالصببىأخلو

أهذجدتدؤاتاكايرضمخإوإذادعييرأخذهاءزاابنانالشبهمالبيماتاناامذألقهالملظغ
كمالمةأنثدثاأساونورانيمومائكسحالىعنابوعاةحستأخرىورةكلىترالالبيتا
رسلفوااائجيئعنداكوووشامدتكااالعلماللهماداواارنيجوزانيمنلئه4تمكاناليمالمبافة
بحعلىطهيفشبهوعوكءفياكاصلشعرأسهنهيواضبوتينبوأياصالحوجليماشمفارعي
ؤروةالصاءس6وتؤطىاخركرلىالحامسواحبالهمصاهفخندهيالميزااهذزلرلموبنوااك

تجرىقدكانتهازعمحنجالمعرةاعالسوحلكهمنعنبوأوردهامترلارحبأنرلهأدو2له1
ذارأىوكانودارسهاالدبنطوذاكره4واثطصقبدنداراوادراراواذاقبدصاهـواءتؤاءالكه
واءلمهلحيهفعكزواتهكاكأواذاعاب4غياءفىبرأيهويسقنيرزاثبهتثردفىفهورمهذبهوحنكةوتجربه

نط6سنةهموكنظسهينستاوتسهبهر8وإلمغكلألتهصوحلماتهمهفىكفرايهشءجاأللدووخعالهبوا
لوفياماشيبمهالسدئافاحخلصأخبارهوقدتقدموخائهنينب2إحارسنةتووأربثائهوغاني
ممئقيخدرفىتاحسنةجمهقىلهبهرتأبفابثزر

تفاترهـالطالظاالولرابعئهرريعلجشايومقدمثهنجهصرضالىالسلطانعرجفىقضل
مملطان



وثيناك56رخباا

دجمنبعدنمحلتوفداإلبهمراللىاازمعوامسهناهجعلىوامنممأامأهوربالمئعلطان
أخينلمببلىمزقباللىرحلءخهغةالحهحولزلطعةاوضجصلملوك1اءالصاوتققحهبردالمصاب

بالجارعرتلمسروفدايرمضلتيألالاصتنظاألصترالنزلتكااهلىلىاوحمىؤملصمعهجتو
ارامافىبروانالىانزلإللحيارةركباظ

واوعارخلغوكقدمباشهـادرواهالغداةهبرحلواعنك
رواألنرامرافامىكلبهانىهيههاليرىضقياقاحليف
روطدفطويإممافىضندعفؤارىالبلوىأجيرواهن

لفغحعباوقلترلناقلت
ائعااصاقاضعمناضبحبالفقيعصنفردارأئ
ثعالباهصغبنفامنىخررعنجمعزثبعت
طاللىوأدمىغيرهوىوماءانعاواثعلبميرى

لفواروظت

الجورلجيرافأجيرواصضلتفورءعلىتقربالمراردمى
رالزرمىبزمذنجتميفالصقانعافالقيتطواجه

يارنآك
ثنذمصيرةملتدىأالوداعناثومباروظانىولم

مباكئركطيبحىبميتكاكأحراهأءيانررأعذتثا

فىءشمىوايقذموضالقهمضافاكأحدهمتأخرقلبى
فاغالتيمشمعرىليتوهلليهماعؤالرىليتياة

صرالىالقاعديناالفرتجفتوفيهامخالشوبكمنقلعةافقروقلتزقدعبهاعلىقال
فاءطاالشكساللث4اقاصمريقط

اثربكفاصبكاشصه4لمىباصارصحروحب
سكالمةورةهبرجوجةوخهاكعبةدمندكانما

يثيمالمهأمىليهاىاكيثاكلدينابهاصالخ
انو6لفتىدهنهاوالغريب2لببواتراديبباثرانالذحراعلىشبئةررفطريقفىونظمتلت

بلماءماهـويطانثادهافاناديهاالضاديههناليستدىوكانالدبنرتتىالمظهلملكمعطالىالسلطانحير
هؤوهىثهلىثذبعابهموجمعاللههلىأهارتتفافحمبدثلهقدفارقوكانحمابدجمبو

ميادسهيماثمدورودكنوالتدراللالعيهـجزتع
عذرىئؤنيذفيئوعنرىفراقمئثطتافواعم
هراكفيئرانامنأصذوألرىهرتححىلؤباللدأرى
اكذووفرنحوىعنوتمىغثاولغياسؤمدابعينى
رىصوالتلبمقلبىفالسبرفىبعيمرقاظومبرىوظبى

جيرى3وبهوىتحهدونهءيعركدمصرىىداكااف
السكلصكأدففاصىوءهحاضوقممنكاالهممحرععحرت

راشىظيفيهمبسنىوطنىيرلسىزطنو
صاتسقتعلهحااداوىسننالبينيضمارلمقموا

فاصرفياسىمحبسمصروظبىأسإبمأسيرالى



نرو6631ناب

واربخوابرىاءىزورؤئباللمسلىاالمزاوظفدسطاخالى

كربالىيآزسخاقواثقىحلتدهعابببلقأحبابىلذكرت

صبرىءعلىدمىلجتفابهءستغيثاةلموناديتحبرى
سابعلىالمضوقاكصوبدطباغباشقدثفءنامىواط

تجرىئموجماكماءواردمن8اصالماءعندؤبرأسفزلنا

رلةافىمعالماشفيفواقعهنغودرتقيحلةارافزلنا
منشىبالىكخوباحتتقفاىهدابالفوارفيضوخه
رداويسرىاىمرحىلماواايدبومىارسظءمنهالىااسي

رقةادالاافىبالجامتوقدوأهلىالغصيرحاميذكرت

روالاالدمشلالغوافضافىسوأيعريىاشينوبالقر
درلىمدرناحىسحفولموايلحمىربتونرردناسا
لعطرراكدرإللهلعطادبعيدةءالزىةيابرحاوالغواشىءشينا

دادءرائفن5ريافيدوءىالحههبىأضدىباعليناوفن
للعيرلهاكالجادكواررربمىرامطيتىصدظسباساشنقلت

للسفردارذليخاءرسىلىااتصاةالموابهاعينرأيخا
ساروعبرناعلىحتىاكفحفهابرةضمحينىءلىيعاحممرت

رسدوصدنضطعمنإقحانةوديراأركقالىوملنا
بالمحرالمبثرالجببركهعلىالعالحىأصبناصباركاوجبنا
سإثوازرفرارفدستلتىبمنرضتىبئرتالضطاطولمابدا

عروعرووشنأمنجلتىالىوشيثاقىعروسأمبهت
هصرلثائومنتبنىاوىوماذاباعرتصيرلىاتقول
روالنصلمكاعلى5دوانجماتالدىلمالثلنامرااهألذىضلت

راصاعنالسواتشنىلوهـقلتلحيرعندنااتعدمداقماتةقا
سسطئيادنجدذاتبقنفىورصسللهانيخبرجوعق

صيصنهتقدأععنتهوكلارجامخهتعةقدتعيته

سلطانوتلكلوالعزاالاالجلبالزىوذادريععئرسابتاابومالقاعرةالىخولاوكانلظ
اايناكرااووصلفسيرمالاالجعروتلظرعرانعلزمضاءكدروعبرإالىاديسيفادلاالملكؤالئبهأخوه

االمورايرادبهبحئافلهوومقداؤدلمطاناطاسدتالباوزاداءاضاطرنجاداعلينازمراليتو
منهاوصبومخظت8ابمنااحملبافرئوقثملىاوأهادمتقعلىخثفارقةقدععبتوكانفرهصدو

طصشإبمشعدبنجمتوفاصرالىااابال
واعتاللوزتفكساربالىولةلددالذتفهالهثكأته

بخهـاللفدىاتبهرهثقسمثمامصالسدالصنئامجدثصالبا
لهاللاكلزمئلاهـطلبفىسيرألالشاعببهآصرعنتظت

لىصارأسداتاسبخلىبميفلالحبأوجاهالبدرراللغيلم
أمالىملصتهلدقأمالىالغزبرالنوالبنالدعألحصألءلى

بلبالفىعليهقلبمءياناصراوين



وثمينلى7631بارأتى

امغتجصيدةمدحهوقداآلفلاالجللمولىاهزوصيدهمبالطيهنيناداكراذ3

دعبدارحيمعبوأناشهرعداءاكاليختدكالىتع
دوىضلالظالةيادضلأظنادبلأالبروام

ومابداالرواحابءالااخالدىتنربءاراا
رمتولالمقلبوححتقدنهواالمماكفىلهـ1ط

اقليمحلىظاحاكافخطرلحمينفاذف
بمباتحضتقادطبهأرسقفىالملوكشلتى

جسيمبصخرظدهرصبصبدذوخخابالجسمحلنا
اريئومحامبهطايرب6طوهوشاعثطانااكأنااوهاخاجمأقروعزاكريهأالدذكماالخوكأقتىنم

طسحههميدةب3فرتومدحرانقاهلىواالسمباشىفيءش

خضتابمااتتهـبتفئة11نكضالبائادنكا
عززاددلهزتاوا8جرىوصالرامكارهت
طرزهلثقائقافىلمسكارقمتتمحععذارللمياص
وبنهلغراماعؤقد4فبارثصطاانوعرهـعلى

ئيرصزوالمواف8للىنونصصارأتىاز
واالررنيربينياباماكأأاالنياطاطالفلزالصاذ
المزصباءعلىجسناايىلهاوارىابالجيزة6ذ

عؤللهادخالففلاذىينعزالالعليهنعيرى
اطايهزسنكلإصمالغمميلفأفىطارحمترشنزخ
كراب4الدنا8بالمصالىخهاتهة

العزيراكىوااليؤوابالجزبردئتراإلتىاالخماثعصرفطالمهكطحاالعلىونوفرالحاداماق
وربرحكرافهوالقصوفىااعلوتجارىالسفناىوميرالمكياسلوالفلماؤاروارومةالعزارلو

ثعامىوأقنرحناعكذاليهاالوالمعافالذالمساثوالمباحنههـلهافيدثاالطوروايآل4الفمياذ

يهاودرناارسناحماايهاؤطرءشااماااىبأخبارحمشغهئدهـامهاراذفرثأنالشهرزورىابنصياءالدي
الفولمجالوعفهفوغاقبرالهولالنوهرىوالمةالمقاشرأجمدنااصارىواارمال2لبرارىوىبراتنث

الهرمئثهـاطناوتداواصناهخهاطصالهرميننجهصغرنافىواتثالغماورويائبطافيوراتجا
الضولارتوتوقلدمىيولمةاليهالصعؤدواوانجلىيمالىلهفهمابمانةفاويأففكلنجاهمى
علىإتلحاالقرونانغرفتالهنرفانألدهرقيلدمومن4فياحدوددتواالذكارءنوطارتودهئء
سهبأئ4ياتمةءلىوعلومهيماللوونمؤدااتاثبذكرحدتخبارالوحمارادوجدئهآ

الشانحينوكالجليناراخيئلطوديخوماصاساءالفرقديقكانالهريخااالرحماقواتوجؤد

ثعراباقىائصدعلىياتثداالرمقكماالموكائانوهاراوراثععاصرتوهابافيانورورهـقدفنيت
نسيباناموىوقوررقيباقرطنمويقوهماالناالهالدءاقىصوالىلمانالعالموللطانغان

نظطابيةاوقيالثيرشمىتروثورالعنبانخوبلحطاعؤدىوىيمانلمريخوالزمن
أوالدمؤذبعلناافذكرمنهمعانالوادلففاشلهوكلهلفياايقمممىكانعةجمادادكراغقات

والدايوبيهتآضم6تمدص4ت34لخىاوفىالاللسانمكزخملتارمثصصكهءلىد4ونطاطاا
دإهـىةلصوفياكلىدارماطانوقفشقالبدهشلمنفيافةبرصمايخلششاطرايضاعلىداولهاصلطانا
لثهوتالنعملىانيند8نقلا



ادوضنبن863ناب

اكسرلبيعيركتبمىوكانادالظارستاقوارهتوالماكلعةكابوعاوةيحفىفمل
ضرسهارفوفءمفوتإبياثعمرصوخزئنهاؤحانألبأرخمىاعبوسيومانصألسبو

اثيهاةدثتبطماثاف5الطالميواوالحاللقصراتولىقراقوشجمتابهاهميرريلإلمروت
4خجالوهوكأصارضهالىانةلحزاايرتجيامنرااااوعفضيىقمغعنوالكىثحميفاوالشؤصاوى
تفأضرنجرموهاويعكسوهابوكسرهااننباال3داللىؤهوكانباسفاراالدبلهواللحريةبالكعى
ؤبتوضتتخملهاتأدؤارهاوذصبتاوكارماوضمساكفاشوغربتشأماكنهاصاكائهأغشوهى
ومجاهيليإبمباهيرهايرهافاغألهانجوتوادجهااوطرنرعيهاجمنطعهامهاادبييااختلناحبلها
ارستيبنتهسينعلىبصلكاظهااالخبلىمماتاالمملروتواريخالحبارخبالفهامىكان
بافنصءعثمرشعثيخرجلاودكانتبهواتناوراتفاابدانهافيواليخلفاذافقدهءادا
ازااجناصطانأعندانيعمو8عذمنفيماوطدثثحرفكلاللافونوتباحباوزفقاالشب
االمرةلمارأيتقالبيهرفعلنغهبعهبعثزعبإخدتغؤمكاالفقاذحىاابتياءفىغيرهضاركوقد

سنفاوحوبتهالمبخاحالمناحصضكزتوواصابمارظيتواضزراكاالقصرءاضزشهصرت
صافاخزلهاصأيلىدهبذههاغشاذصتىابهاعلىبمثيناةموكانابتعخهماالسلطانولماعرتااللؤاح

بعضهارفىوقيوهـمرالةمىلهبالمةمجلداتكثرهيهبىويوط4عدودخلتتبهامنع4ماعينتء
جتهافأاعسشغنىاومايرفامشئهذهوهالضالينتماكنتطلبتحمبكحعبضهاقاليدسطيو
لؤالقللىءعاحهأابالفافةمنههذانوبممجماليعندش
حدةوااضلتصاقخالاسوراليمنعيامغحدةواواثعاوررتصمصانمصررأىلماكلثالسلطاناكانقال

ناءقلعةوأمسالثافىلىاالشافىنادأديرعليىاصوراواأنارىوانىميهارددءةلىاجتاسوكأاص
صراعليلىابهتىواالمقمميرعالقاهرةمرااظداشبئفاالمفطمبعلىرلهسعداكعندشدرسطائ

اشابلديوهودرجلهلحابايخهعلبنوااليمارحعهانلعهدفىتووجدعفمالالرجلهاببروج
ظعةلشماقهنعانوفرالألفةوفاأدونوعثرتسئبالجبلامجروالقدعهاحلسامنفيهبماعامرةوامحر

ئططالىلمقمالظعتاؤفراحوخامةالفارةهمرعثحلاالحرااركاسموالبرحالنيلصاطثعلىملمقا
دجوةمنالقامةئططؤبجاوعاذرامونوتثنانواثة6اوئاالفاةاؤولةادسدبالجبللتالة

سانها3فحاثألثوصعدا4جمدجبللقلعهائىاودالذرخومافحرسبعةبم6الاالبرمجماكوملىاولةسعدا
القشرخووفحبماعدبلواقيقفعلىلنبلالىاسالميلجهرابراانهبدأقوسمطولوننرعوعائرا
لحندقااوضعللامحاامناحقهواعطاهـابليعلىالظعةفيىالصدةسشةرااكيئاباالميرضهبتولى
عليهاؤخلتطهاظتفاثولةالدحدهاجمدسدمرفأاجدناكوهـسيةطوتضييقسوأديهرحة4ةؤقي

سنينفىمذاكهلهأوابلماءالىينالىاالجبلهنزلةارجفهابالدلبزايشبلابراسرفىولجكائ
ؤكاستانوظاتوكرهؤقهالعوافحلورصوااسوقدتللطاناوتوفىالميمنربهعايرضقائى

يخاكالزاهلخميهالوتوالحاااليعيهطعدهابةصوورتصالثماضيةةلمقدإلتريضاءالممرصةيوالظ

دتهواصتضزالرقىعمرجمارستااباتخماذدارئواميظذالنتىلتقىارحايهااإعاعوهواكجلحبرساقا
بد6رضوأفربءنسروفايمراوأئاحلأبطوتيوقوفاوالمدرتانرطالبمعلىووثىوأسزةتبذ

ه3ءانأداولؤانلفراثضوامتمفأسداهامواهبلىاوهباها
خرجغااقالنةاهذهـحواتبراقىمنطرغيرظةاالمحنالهـلىاالطعانضوجفى4ضل

طربعهوجلنطزارالعزعإلاالفكل4كبواباننثحثريءرااالرباءالئادومهرهالقاس

فاهتذورفياالهلبهصكامعهـبهالهوكاناالخباطهدتعلورءثلمذالحفورباثظفىرأىواطدبعلى
طاهرابىتطالحاثجلىآانأطاانامعوفئيةدشثنراالصصالىوملناثممنمإريئلىوومبيومينرالبلدبظاه



ثينك96ماخبلر

إمئالتاوسناعليهوصعدهالجمانزراوبههخليناشوالحنورمنداصناوالحمدالملقأحمدبن
ثىصبنعاكمالعراهىاثالتإمممثاالنرنافيصقواختبرمنمانبعضروالبتاررةسفيا

صااتجاهحىسالورالصلطادمنتجتهوصماملنامااخرالفألتفىخنااخرطفى7
للطانلماتطتأبنأبقاللبيالسطقيهـنغورإكامحىأميصفافيماشوالممارا

والجمالقبالدالكارلىاءلةاقام4يهءمئوأمننةلىالفينهاارأليصميةندرباالاثام
تجيريالسطوللسوشيالخشابفأعيترلعيمتصغنهربأخورالصطاإىقلمئرصينا

اجمتامجاالصطلىوالحمدىالالحقعقدالتمجعلالمياكبأمىعلثيرلجاغأثعهوالصناء
السالباللتطحتبماإهؤداطاعانحعيحاريرا51ءافردابتأحمأوءلىلأليعوضنإرب

ورءسرالانلىالاوأهيصاصبببمجاجوطلهدالجمنعسأخمرطااالصطلىحبىظاالقول
صنىتنقيدالبالدئوظتداانالسر3إشالىاوينزى

إيخنيرمايلنضاوليرماوممقدفويومابئيرما

لبينوقطاظقاوتيالمعاجحىكا
اهؤلحرومجمظتيرم

بهالمأصخلرءامنىربوصهارداحالحمدإتيا
ونفابراثدلفؤااقىكلسالمللرضعفردكانما

عللمئالحربقطفلمارافدامنأحىثعهوضتلظبحأل
للهـحلاطشدطىدلهوىراقتىتحالرعيان

إلميتلىأضضببهت1بتلىىدفظىدابلحذحنب
حمنونمروثقيمنيةكألناشوظتوقد

ثىاررعلمثعاوبماألفىسوتالمنيتيئفىلتيأرمق
دافموحثةإنعتدتؤنس8ويميرصوالفبلىملىط

للعلىفثرهرومتوفرفللسلطانلفامرخواالنرضناصبهررمعانمنإلمحلرقارعدال
صرلروأشاعطعمواالعالنينجانىموأعليهالىولرهدفيططخكنمارهوااماعتوانعماؤوا

اللطانومنمماخهفلؤظوالالبطلوافاءاعالمقرارعلىروفاواتجاواظهلؤوأبداشعلرالثح
بؤلسادإاولف

ثإخعربئمبثومنصفظممنفديخثا

ابرنرايوصفضموفدكضدهرىدأببدخ
يوصفلمثعلعناالوفيبغيراقىمرتيو

تجرهايخظغمساجمسغكوااثعدسفغخمروا
االصففعلىصرهتالضتثهاالبناوالبناالهداا

اتناتصك5الالالكنزطءخلعىمن
العلىاشاغثلطاتطينسصترفؤظمحشقدامنولؤننحبىاوصاصلىلموارصلونهاومل

الموبلسددسودفيأبددااليرقاافاقحمبصشصصاعرسدمعرووواصد3مبناسبتباوأ
احنربهاللطانوثرمالاابصغرجيهقيقززورسهالدينطثبمجممادينالفاضىحا

جمرلطلىاااتجرانحمثءشبابهدماؤيهةصوساأرصالنؤافديلعرصلوتم
أخلاجمم3ضاالثللالالصخاكأونلميرلقابماعاررسولعرفهمنا

خلصهغادلأفنعهدارجعهعرغأراجعادعاصاالبخالبالدرةجلةودأويخيارجعقزقوشقال



تينلىوص0731ناب

رهابدرالثزيئءالمنقوسظميجلىاصانااقخرجدغااباسءاةالبألدكرانتيةخفرخرنجعئما
ظفيتويصااصخانواقزحءخآرافرسالتفريخأخبارلىالعالطواللحيدوانقنصوهوهـكبالعدؤ
ذقكةالألصمداواخرذىالهاءكاتفبلبنالثيخاموسومهأرنمعيدةة

ثالبذبردهرسا4فرخمثبنعزاكءوألى

دتءسلمحيااظتىاذحادركاهـاسماقل
فاءفورابالعلىئتأوشانقه5فوالباردتشاق
طصثلمواللهاحزوباالوربادئدىلديم

4نعرئهاالجعلتمأببتمعارامألثع
4رالننتيوماششأة4نالضالشركغخؤف
مننهايدث1شدذواالعلىهـادولداأورئد

لغرددسياطراالساكلريةيلاطصلتاغزوقدالىالتراةينءلىوسءحظرجنحنبمروراطئالو
ةءساداطادثرواتبنرارتطرثاقيدئثدؤملدأسلصأحملىوخدأوختفاردايرب

اتضيدتدطءوالعباراصرمىاكاظثاوعبهابماوصرنوسبعافنتين

دارافهرهتوحزم4ربءاغطالقد

ىةإرعلىكمدوأبراالحبالعرنجالىافاق
مرقدبكلدنرىوالجوارىباباجا9و

نمصعلىوحتانرذأبؤلالثمحأجميرور
تبغناالمبافطوإبسيقوااعندريذيومزهت
وهىبعدمهـالأنلوءجعوايسرىفكالمالهيرون
يامنرتبيتهممءخادهىحاهعوذمأباثء
رحمىتسالقتناسارفماالروكأائرولهحا

سبكقادرنجهرأتحنه8باخاوبراآلأثا

يصءتبأسا3ديرءلممهحلمالىلملوكاأتثىر
لراابئثاليبوسآربعترذكزوسيأفطخاطعلىبمنىىالمكاللفانأبفلوجما
برالمؤصلرخاهعاقاسصارظتاردشرىيحنىينمجاهداكبرشرعبواثتينصنةوئ

هـفافبومالهعاتحاورانوكاانتوالمجارستوالمدرذالءارالبعدفيغعالجواالحسروءومىاحسى
داءاتيئووريةاكقابكيةار3ولةاكفلحاعواوشمتوليهاللموصاقلعةينوتسضسنةمنولارجع
عنهالىئراحرإاالرأءيدالىكالنيعة4عإلش3تمينبهودىاةسةأطذىفىةالكله4والت

دهبعلى4مةلاتعمخيرادياظتالتطوصذنلوهوطةامغذوأتانفيثأعالمىأصلهنوالنالىاكأو
ىألحاغيرلىاكئيراصيئارراتوارخصاواكياتطالسحاررأفهءدوكادب4عتللهارضىحيأياالمام

للمومحىهرابظاىلدامنهامعجؤةعذفيونةاصدوبمشألةاءورديصايهصولهوموكانبمشلحسصارفلمعاا
لحاليرة4وصنافيماعامىكيزيالىراضهاالاناطرعلىوسلمبالموصاولمدالىامفااتنقاعذقأوفي

فاخيدةلىمماداالصعدبنابفخاداالوعرعقالجهادفرمقرلقصالجبيركهنزلناةلحروراادفىا
صبعثؤصيهطاضهلقعداذىونائهبديثعلكانفافبالشطرغيعرصوالناصرالمفا

لمالؤزفاداجءى40تااذاطس6إةيسآ6ثريمصيفاتيمافىاءيمالكريم
الحرمفالميدلصاللمبالىالتصدظبمافىرفالهرهاةممهالحظهالكهكب

زقمطاالاوءمتهرفىعادكةافصفالمالله5مذبراياهلينايامالح



كعبنك1731خبارا

موالالمروالحردلألتذءةفانادفهى4القدروالعقىءمشغفيهاكطأصاا
قىبالغأكننتفانمتهاالحرفونمبتاثصادالجمالحطباذكاخاعمتبوركم

روماركاطالتداوأميكالارترتقدلألفابق
جمةفهعبطحمدبناجارويودمنبئاتاكدثماقاثلهدادءاجمرلفصاكلفافايهلمريمتباالنوفىوفها
فمالباحواسعوكاراسمطلقتايتهىسدادأبىباويعرفعفمللهاىنطعةبنكانبنهـوء
وقوكلشررطالمفىشأوحدءنظماامنهقلنهالضزاالواتامافىسماالرقيهاباايهرئيراثمدالطا

دلخرفىااللهاثرحهاالرذلمةذالحدولعلىكلالمشبول

ضلانفالالاأتدافنظمنهاقوسعريمتاطانلىواوكائةمبعىثالتتدخلتفي
ترهـاأيخمافبهاهناكمهوخدلمحرماتخفتةدقمم

كىينحمينيهسغصىبرومريمءضيم

وزءىوالهوفخائصعالصاعاذلىرمتان
ىخمانفأمتانتلىءقلخراميدكارهك

غضفطيعتستاندرادعراكسوميازمالىا
الملمبئهفعلىعوئأخعحارارحيماعبد

االشمالسرفاالمفضللاالبالكضلالط115
لموصودروبودودوثطءيثء
خفعزصاكرجتسهخهالمجينفاعه

اكاوظرفاكاووشعزكالالمودلاكأنواادسياكعلملمحرمافىتبالعبامحيمعندالباوكانحال
ررسلهوجحارهدئفىلهوأاهخرخثينعزا4تتآوالضروالنظاى1وأهـصلىاوصبعينثتيناخةدسوة

مقلعهامةبخمبالسلصاتاركديادلفااءالصاوص
احرىبهافأنتادنيافسرواعرااللمةقودابراالنصركدا

ندكأاالدهوأبرعلىماولتيرةدضألقامتمثماواتالبيتكيرهداهذداثعحيددصبىكرايذخلتم
اثعصبد3هذكرفيهاصوهامحرلفعبوذكرداقدساريخئحمةدله

منهعابشرىىلندلمنيرجوافبشرىيسرىاليسرفىوانلياميهايمينك
الفضالبهونهايقولظتسااصهةرقطرهـاحةةالسكعالمادإحمادركانصارت

رالصةمهأطشايىىدثاأتارأاوتاوفدبشوا
والجيضاءغكأتءاسإحرىضهوسابهاحزصتنعوبةستظمو
صرئحهاعالئوغهخرإلرسررءقتجوزالىءتوا

ىبطثالثابيومفيغؤوعسقالنالىههةوإلغزااهبهاغأموأفئةاالىاالخانعادامماداومال
خذوازاىزديمنابالمبرزغوتلسدالىا4مناتعذغ4بخيىمسهضابلبيرربئسإخاث3وتةاللادهتولىاال
بتإحللأللعممماسوقلىاةركبتعاداارثاليارابهألددؤمصعندزذكوالعواهارستظإفىةالدزأضىيامارةعث

واضالىاحمالىيعلبفاعرصقالىالخطرصنجوحرالىطوخدتقدبدالىىلغلتاالؤءاحوخدأخذالعرفى
ندمقبةعاافزوةمذهفىنفضحرتةاصوقدمحمالصاةآبوأالصالىالسعرالتهذاةروانتهزة
واراجصعلىكلاالسالمالضناصالمةصووتالماالبةتولىاديوفلؤبةوهذهدشلواروظببعيدوالمدى
العذقلةوأظمرنراالعودءفهقداستأذدزاازريوانجماودزابالسسالزخلىوالحدواليتعذىشغلهيرنمانمنا
فيتارايثارىالسلطانايفماييوكانالىناواحساشعاحاءلىاإفصرهلالمافاالجلالولىسىظيرتوا

تعودضالأولىفوايختاربىالولىاالصفلتوالئتبعناتدعناانأرعزمتهعناافتلفقالاختإرى



تبنش67ت

انالبخفغاثرينضادألهكبتانلنعرحكعاايخننقداتصطعوثعا
ثرمن

فىصنماالالموفورحكدعارهدفسرنامميخد
قالفرالكاقىىو8اليطصهارناكزظ

الميورمئنجلماوصنناالصيرفيهضينلبرمل
إلسديرلنامنشصدراالمبزنثحوالىبرز

مسيرىجيالبقلغ8ازوطلجهاددبلسمرا
رفالعوبزرابرسىوالنوبئالجعيخوكعص

ضورىفمعأتالةىاقداثبالاللحكتب11

إمورىالندىالفألعقالمانلهطميميتيعضلىكاذ
حتيرصبوعهئرافالمنهصالبىفاحنهظ

الرسكلصلىحابقضللفينىحظؤطى

لسلطانافزثانكافتلنييخهامنفهاوظعظرالفتا4فعخرواللطكانمطعادماآلل
قتزوننمطآالىاؤفى2ننسنحنتهرطالممرقمارصمتدفيمهاأتمادوهامزوربعد

إكامزتأظرأشلعيعىاسرنيشبنمحبناكالنىشروينعدالىإفهـبلبيى
هيهتارترالراضهالجؤبطتبفأضعاللطالافورتواضثرإىاالحبلدممظ

رايفكمبنمايى

ضشالجمتىكيروربغوفىارفاكنعسارفيغاذ
لدرضافلىكأمستطبظفىاطعفحىوانصاقيشناء

عاوالمناستنذاصتعالضرنهتجعنبئأثبنانغ

اصاقابنىمقهخاشممحتئممتعظابمجتأ
عماتللمجبركاشعندآقشىعبنىت

جمرضانىابحنر3عناجنامالنغانلسن

عنانجرفغاىاةانحبتاموالامبمفاأعمدكنتط
ضلشمعىلىمأفىففمعببتمكينيقاالةقدأظم
ضىأوطلىموضىطآضولماجتهمنبأكلطت

ضترضااالصامتثاليضلواذىشمحنةجماثفخوامي
اىدايمئىواآربأفيهاقثبلىارامورافودحط

منقبظىزقذكروابساطكمءاشخدبخيين
رفانالتطهربنردعتكبمواعبمضرجمر

امرفادلىجوهر3ونههاتأمربهقوالهالصيمتحلفغ
كناافاشلخا2ظثرصوااتجربهمرىمدصؤفىضدرا

نهاتابهايالمغاعبف
اذاظرخبمعوضاظتأرضايمدائلراشبعق

امنتأالعلىترا4كدتهالصدقادنوللرد
صدهصفاظيرسضىإستابمببددطىص

لمضنابخاحثابتئمنضاههاصضأرومرت
فال



كدمينا3731لمرأخب
وضدتوخهفواوعدتوغلظ

ورحليهخزأوناادكابمكرةالجعةيومللوبالجلهفيااوكائاءلىارملكحرةنرفيئفصل

خلصهوغنمامهوذياالولىدىطصجمتوالعراسعابحاءاالريومقالنصعلىفنزلبحسأرالسلطان
ممالالائهـءوقفرققهمعنااففربرىالساامنمعهصكانحمعهناكوصمرلسبوأصروقر

ل3تايوملتصالبالدرااتادلمطكالوتوط5لواواسزساصدونخالفرنماانطارأوارمبيدينمغيريهت
صرافالابىضكلىزدحمظالصافيهتلءنهرعليهفاعهـثعاقلاضىلقصدراةرمباحرةاالجمادى

وقلنفرحهارعاويةاثاذابدتبزبهتاحزاصمباطالبهاططالبةكلنجاالبالةكاشحروافيهخواصاة

المظفرالماالفوفمديرعليهفادورهماروربحاوشيرهمةفياجافىيىالمساوساموزفرزفيريرهم
منوهكدارالمقاميمتاكتقلوالىالكراممنعذةابهأفاصقئمهرمىؤكلريضيوباشرهموتلقاهميناتى

الدينلتتىوكاتفارشامالارلفصاهـبهستشهدفارساربماطاحمدأترللهوديفالياكلتتىوكانعاخياضاالفرنج
تجىءالىلهومالخلكهبدمثقالفرنجمستأمنىبعفىافألثوسالفرنخثأؤخشاهنشاآخراحمهايضاود

اداالويةوحمهـوتيروغلهسذؤالقهلماتفردبهمعهوحرخررتلىانبافىطرلةونهلملكاوهويعطيئاالمما

وأطلقكعيربماليالسلطانكهفالصسنينحسباكزهىالساافىكثبماالالوآطعندجذوعاالوأخذبه
زرناالزوةولماعادمن4اتالكارلدجرط9دعلىقوىءبىاضاظاعنددءلهممنكانيةصللداو
العدؤوصوبلهمساهـطصغتفرقوارراءاثقالهماالسدكامماالفوماءالردىزالديلتتىورانفالمهزيهثمع
جاعتهيشيمنوالنولهطايومايحفوكهتخلفمىتقدههلىووفنبتالساخانعلىحملتهمبلتهم

قدآصصنهططلغنىدقسنافنحرىالىكأبوقدعانهغوكرساصحثيتظؤاقولفىبها
قردكانوقدغكنوطحنوهقباثروهمحدمنوالىحداواخرجصابصأثالئهفرأبجعالتعأنهعاشاء

واقفتىرالمعئوءمانعالهوكازاذرسانسىالملدبنءثمموالؤضوفكملقنابربنيمابراهـوهموني
يسيرانالسلكارالهالحدترثرتدوفايغهومارعواوهاكارتؤراضوهالعالتهؤالءانتالسلطدتطالسه

ظيلوارإدوالمحلفوالكيرمىوالدليلوالهاالزلثاواليلاومخللفخانهظىمنببقلمحتىضه
ياروألخهاكاالوصلواحىالزادبغيرماءياماويرالىأبقواوواالوعاروهـماثواالالرماليفأتكالسلوكوتعسفوا
وفتدالغقيهاكأرلهظهواستلهيعرفلمدكننوخاباالوبةوبالرصلوقىالدواببتلفذك

رابقربخأصاءالىئىينلؤاصطونممعهـيقالطفملمفيفىىكانويرالقهوواتعيسىضياءالدين
وسىبهمليلدنهاهنزعمالفرنمعليملفعارهعلىالسالمبلداصلهملدصىرواتظوامغارهنوائفاالعداءا

جاعةكوفرديألفوسبعاننيىدئعدساشواعيمى4اتفإلصواوسافاءساسحدآصعطبهمئ
بهتمتهاماواثغتبلمالثهلعدبزافيةالفاناسهوالعدميءالضوفي3هذزتاتوعاقالالكفارص

الماءوادليلعدمهحثلوسلوأوصادادكللالبالديتلثباطنروجءدكاااهـ3تءثمؤصنفىل
بالدمرفادخولظاتضلالطاالجلاتقامهتالاالىايذلهدراالسالمهأسبابنعالىاللهرهمحاقدارمل

لمانهوابهبدخرجاراخةتقاوفلغداءوالعشاافارقؤلهكالؤايظوانههاالواالباكايهصداصتاالعداء
وأوصغوقصداخذخبرالسلطانحتىنتاللوهادوواارمالتلكفىابهإثأووأئعالهلهوأددابةوا
ارعرفلىصيلةلطانأجمعينالحةخدصئوجمعهمالمنقطعيئوادعلىاالنىصاكانقوشدههـدالثها

النهافلاالجلخولواالجهالىتدلمؤا41دأتوفابالناستبمبرادءصراقفرواشتربعدواذس
والركهالسالمةانعرفغسدأليستالحربنظبهأولىوارقعدوتخلفكانرجماتحذئواوفاالبالدلىا
اللهصهفالسلطانبأتلبواواشيعمحلعليهمءاضبهابيناهؤتعهاوجاءالخبرالىابهتااةكانتهئوا
فاتابيردايقوينذاهموطينانكراقته5يفامىاحديثالحمعوغابوافربرلبتكسروانجاان

وماغتمتكمهءاالوتيلطاتاابسالمةعابثعرئرثفقلتون6ضثانصسواكمواصالمونلىوأهـاناطا



روضتىا7ءتاب

لخيسايومشافاخلودوتوفيهيهيمزممنماعلىللهاوضيأليماقيهخرجناولماقربفمرالتصوى
يفاالراالسنةالخراسلطساافابطاواكناثماشالبهاوسيرنارادهمنابونابتسالتهالشهرصنخحف
طلبلطانالسجنذدضابنعاضىاقالمائألووضماؤتهاماثألفتدكاشههـشاالضمنالتأمينواورال
قدبيعوكانارناطنىالصلغرخامقذمنوس2لىالاىجمادئلأوافاثوذارملىعلىنجالفرفاواحتىاالحل
اناداطدحالكاةواينالىاليومءلىذألقفخللوحرىاللهرحمهنرراويئزءنبهامنراكاناسفانهبحلص
رأىالعدؤاربفالحربفدنعبؤتعببكالؤارريينااناتوافيومفألتثكسرغمورتاروحهاللهقدس
معروفتلورهموراءاللقاصالديمونكلباتجلىيسؤوالميؤااجهةلىالمحنةتغييراالجاعهبض

صلهمجمنولمعضيشكةمحافكسروارهملله3ومذرالفرخاسماشعبيهاهذاشتلوافبيظالررمقبخ
عيسىيهالمفعهطواحرمفمصذدواالطريقلمارفلوايةبارالممراكهفطلبواالبهيأورنقزب
ارطةفكسرةنيههبعدعشروفلنهخاتالحدوبلهالمئهورهحطينبوقحهنعالىاللهجبرةرهضاجماوكان
كانتوحيثتبادالامالوثمانينثالثضةسفىنتحطىوكسرةوسبعنضعناسحهئالتهذ

طمدقصبثدتهايضالبأليدالغزوةاهذئينالىستالمظةللى
الهتونالغيثجاياهو5لنيهوسماالعراقاللهستى

مينأوافسوىمؤيمومامغالمجورهتاتوجيرانا
لخؤونامىالحهدباوفواهربخدروحدماواكفوا

يوتوتتىسوددتجليةنممالمائازالؤاوايوب
خيرديئرعيةلخيريالبراخيراوااكه
لمتوناتفعنضعالعىدبباداسيداا

البطين1نرءكالهاتوأداتقرإشاءئلسنوايو
لجنينا3تئالدافبليرىمعرمنداقالمركاأخغت
لقطبناشعجنركات3زسابأوبلمرارهلةاويوم
حكينحمىالىمنهاشىالكفاااللعيكت
ايقيناعيننارهاآراوالمااكثنخلفاعرفوقد
دينصولىوانحماه5هحهصساذيلوتثبتتوأة

رعوداالمادقةباناوا9باالضاسإفتعااوجوداؤعرقالجودبامافبعدذلسلصان531واظ
يأسواولملمراماالبهمذسواباثمىنعقطشثوتالمددولكيمولؤفيرالعالديراالوفكجبرالكسير

عليهويهونقالنسعلىفعللدكرماوللعتانايهداخلىانسعدابنالوىابنابىفالأصابهمطعلى
ةصيدمىشالهأمس

الالهـاىفصتقلتتلنائبةصعسقالنمىقرت

البلداخيلخاعيفأجفةمموهىعيهالفحامقظ
الجلمىرىادبالثارأوغجيدكمرالحذلىفرضبهيهق

االملشورونقاالرمقتوارقغوارطالعةوهاصقىتج
اضلامنالجودعريانمنكاسيقدحمانجواصهنننىكا

لطرمندغرحيفرفوكأنهحسبهمياكصألحاالعدحسب
العسلةكعلىاصبعيهتميسكلاالنفظوهل

نالمنافةادءشتالعملظالفرنجحركةبمببصرمناللطانوخروجكأخكينةرفقصل
عقذتمادماءينكشتلديندسهوكانىاانجادلال5امىعلىتولىواماعالملىبرىمدلحلبيبنا



رثيرء1ع57خبارا

الستبداديتدبيراىاالبنلموافساموالخذااالميسلهصثاارقدحدرمحاصىوعاوميرالمعيروا
فيهضكلمالصباواستقلكشتكلفكتلوهحلبعامعفلصالةبداةايوماالءعاكيليةعليهفولهاك

رحماعيدجهذحسنصالدىةحمشضكينالالحمحااابنومشيركوزيركالحماحعاقنلإلكراوفااثه
وأوقعواصارمقلعةليمبتىوطالبؤعليهفىكأفيبهوازاكااواصحمسكلةكفبمونلسلطانااتلهاوقا

دضرصاألصازرعهوخوفؤبالكلعهامخفبهووفشاخملووآبوارافنهابهشجمتبآلىالحظاغبهاالجلى
رحلواغاغرنجاعليهوشلالزاغاليهاوجررمطخلت4عاحتواترياالمورأواسقبدالعغاربعدعره

يراايوفاللصرخكيقالأمملوكاالبيهبوولىابكمثتتكينأعهالواشلصاعاثالمكبذلهافمقطيعةت
فطتىصلبحنهطلىامجبتميمبهابالفسليأحميقبهظسوهعهكسترمطلىاحلبمناحالكعارالملك
الملثمادأذاابنقالهابعدنلثأفنايمدكهاغولمارمالحاعءردالملكوعاتذطبمهأتحتودخنصنكوسا

رتجةاعيرلمالهفقفيهنعلف4لياصارمتسليمتوطلصدولتهحشكأتجينوفيهأصصنبصفافلماعا
املىولمارايةالعساكرالفربلصاعاالماالعانلوصخزاالرممبفىونافبهاطمحاصارمعلىترواظه
بذثاالنهرنخوثاعرفضانشبرزنالحنمراالوافالعاعااذلىالموهاالفرختبفيمخطرهاللغلعة

السلخاتنبطلىايعبميلختالفاعلىبالحطأفىلولمبلىالعاخاعاغمبالدطالبينرمطرحواعن
اكعوبرطواكمتاأقلندسلهجمريغاللبمكند3ااحلءدارلىاةتاذووصلاداكقال4ررافتهقذس

فهيرطأوملكلهملىذااهماالمرنجهدتوييبموالماالصرىناهنامواعمقدخلوالث
والنتروةاتاوهانتالهدتهكأكانتعارعادتفاذايخالعونهودلفونهوصطواليايونهيعاولؤلهانهمتديير

حبهاوكطاالولىجادىمنيهتتاحمادوشراعلىخودابدراتوورثاطدواتسطالثاذهـومجم
اءشغورنوهرراالصتورانثيومسذأخؤاالكيرفبداتالسلضاثبويضركاصحوداءطينكتهاب
لضربواالفاليهارجالوابئربذدخلهاوضحبالقربالمثصشبدابنادكأمحلىيفنوفيمبذاغ

ارإمداالسالملىهـاللهسا4وروباكخرجوهمءاالبلدهم7لمرتخاوكادتالحروبمنضروبتبم2
دححارالىلحهبلحاعلمثثاعنهلثمخمرحمزعؤمهـاريمححسونرواعلىلمالعيناانهزميامأتإهـمأر
اصربغصرامحمامريمحنلعخايمصينحايهدالثادلىمارألارجبغدادافاصلىوءالكابأسهر
ىهلعئرينواىاالئنيرالحارلومدرحما15واءلىوفياحرصسدبابنلمأصاالمزوامحلىصساترزرسمة

هنعتلىااقوبالمشطإحىيافببظابناوزتءنامحمارح4ناايهاقىواةوزالولىاادىبم
جموعانصرفوا31لضهورنصرواااعليهمورزقوردامغللهالىلورارسمابيرمارجللفعلىأدفئرنما

النبوقيالئريعضالمديخةتؤصثىاكالمحروتاالمديةعىبهمأحراهمرقةاالصالبوتحطمالصلبتكإسلنلهم
مالحعلماأولاشاوالماالحرةلةاصماماصمرقصدمىاريومروابيوناوشامعادامالاالصاب

صرلهبحدلموطواصيناكصالحلهمرمحارواؤبوهمركبوهمواردوهموخهـالةخزمعلوارمطيهانسماك
ادشهابافسلهألهتولموهاغترىاالطمنوعذةاخذوءاالمالمىبقطيعةالفرنجفرحللكأد
وقعهأوانوذألقيامابثدلةقبلالسلطانلظيقكشوتوفاواهـآلضاجادىثالحارىفكثىعودبنيهناك

عاشرالثمهرىيئالوحساكزوالمطرثعيدالإليمذيوممىرحلصارمعثالؤغبزولالساطانواطارءلآل
صشقدلىاانالسلطلووالقابادخةئابلنيةالعافبلعامىابهاايضافامراالعالل5بممرأخاواستناب

صرقولهلىافتثوقادفاانظمهومماليشؤامنيهتروالعثحرائ
يطبلمبعدعىعيثانبهاطاعهصرصئ3سا

فاتعبلعدهااصنفا5اصقرراحةالعدمتم
ا5ثبخبارعأنوابهفانمخبابالعهدادبه

لميغبفالهوىتءنيوانافمرفتممراليت



ووضتبن8731ضب

راحذعلىىصطامننتفيثزىنطواررعرفنبنى
الفرارفىالطودنحرحبخاتأمادقبصرهىمحينقبم

ازارىأرنررنماصللكيراكتسالعلىنفارقنى
والديارظاتيرعلى5كاثبقيتالملوكسأ

خعاراسذاتقىللمزكله5نارلةعكارتاءاحماك
غدادوزيرالحليفةب5اروممارظسيندالدعضزلةالثعدذىمنلعثصراالؤلوفاممادقايافصل9
لدبرانهيرعمضهدفلدحهوطعئاءسهـضيقفىلهفوفابمالىرلؤجهوكانالمالحدةأيعلى
ارربربنرففلأبرايناذلبدبمولففرهزفيهغاضهفىملفأومأليورهالىورهيرشارنرالىار

فاتاسوجايلبابابهاطحدنجرحلهنلحدرفيةاهللجاافمعوكانبسهابيهلقألضتل
طارلهابابنسالمروفنصهـربئةلوصءارينيرافقلواسهـايرأحغدلمالااحوةةالقصاخرووفاضىاوجرح
يغدابمصوتبعدوبالمرجومواارهذاالعطوابنقلتخدنامماخياللصلطانوكانولةلمحزنباكااب
اريفعبرضداجادعارماعلىمذيغدلنشحيثيرداانجامالوصبعىنهىنةمثرواخرافىذصصيأف

اجمابهكتعهلهليدعواالعاءةبحضاليهتقذموراببررامابيرهوافناساتجهدظاركبرةفحثبلهد
ورردادالهقالبهاسؤذالغربىإببالجايوه40تطفيا4ادفتقدمعنهاررأثراالانمواهىفزبرهم

عةنقهللعبيدالمتثبكوماوخيهااوريرعضداديهتغنلخالتوكلىلسلصانالىاالفافلحةمطا
بشساليهاهـراايسربذنجهنسءىالهماوبهاعةرمقافموهبيربنارنيهـىوكقلاللهءت
ئالقاغالخليثمةاخرءإتوهفىدالبساصيرىاقتولواهوجدالقتلفىعريقلمهاهـاييتابيتوهزا

هذفىفهمنهامسلولهعليهاويوفااومازالتولهتلىتضظشلذزيذلموحن3حزلحنعرإلىالملقبياما
لهتوفدلجاسةاوتىاوهـفظحساولىاتالوااالالموتابردنير9اكاهالمهكلعةاارثةطاط

ههاجراوليتهيئومىانهصسالذكالاللهتلىاتىيماوموخارتالهارهالئلهبهتمتبماالسحاد

اللهاجزعفىفكلدوعلموتاركهلدثمورسولهاقهلىا
اتالسرورجماكرهـكانـطورقدتسراءالىان

وزيراممماناكإثذنأوذىهـبراليروزراان

فالقفىقاللفطةاافبلغنىولمتاساءاكأيرلوزاؤلاءاللةسأبقيإلفىالبيتانوهذان
زراءاصحمتيالترحياهكأللةرةيراانبلمنوأ

ارزيرلحادثةالموحلقروادوتوقفبفلىاالةالرارئرفىالئمهررورىييياءاضنوصالعمادفال
بئينامال2كألقاااحمديينداكطعنىعااابنء4رفالموعلالىاومرلهفقووا

رينعثابنلىلد4وفحلذكرذالفلطالةابوجاشابانوصالشهرزورى

المقتبلانشبابتفااوآلهعاغتبضيهاراتمصالعونواؤكللده
وانبممملبطالشيبانليعلم3ال3ثاالمشيبئصحوعرارا

العبدحذراءنحونوليبهانعليىفىالةالثباب
المولىيليطواللهاالحؤلئصلبغتاتااال

منهشعالقدرفىلهطالارصماا
سنداويبقيهفيهحعوال

الحنينىدين
تجاأن

يهغيه



فيا973اخبار

لخلشمنهاالنىمالجزءافىتعالىللهابحاناالوقواليناووفتيذئاخباراكمنكاباالدللجزضاذاب

لاالضةقالناسغخزالىاأكابراالصمنالمقدمابنيناكسنثيماساثفالوخانةوسبعيناربع
أربحسنةاالخرخهـرعئصرضانالتفئرايومخهتسرغالهقبعءواقالطتاعلجاكنيقحكلالتى
ويهووالهللهغفراللهاعبدبنالعمحمدبناللهعغوالىاموجوألخلقاضعفيدألىبراثةءوسينوئال
اقطاهرممةالطيبينوازواجهلىآلهدوجدفاءلتهءلىرصلىالعالمينربوالحدقتهيئاكأاودط

هاكنهاهذولانلادةدتءلىشاهرهلمااراذههـأيضانصالمذعورهاالصلزضةوعلى
رالجزاالولعلىدت3شاورتديقوليمالله41رىاداتصلمادياصبهمةالفضاضىماانجطجميوهى
شاصصنفهاصنهافرنمروضتىاكابمىالولىذالمجلدصرافالمؤلفنجطرشةاذهمنهانقوليالالامى
ياداجمثيرزعلىابيضةاتلفاتظتواتشلةوسفيدحاحدىصنهركالمىفانرادىءخرشهرفى

خدعليهىاكهواالعلمحةاورذستقلصصلىةودالمسهاخكولةءانخراكاذمةءلىدة16خالفاتت
عنهللهااعفافىااحمابرابنحماءيلايعبدالرصليهكتبهاويركى
بئاعيلمايندارحمنديهتءابحمإتصولفهعلىلمجلداداتعراسعجمصحماصورتهعاياكلوت

بنعلىيناكوزينيبلىاالسفرحنأحمدباسااديناحابحمدوأىدرااالدينيودالشافىهـامبما
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بيناهلقضيةالؤتمنجاالاقلفىامالعظوحالضذفاولىاورانشقمهوبد5دلالاءاغامأم
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ندوكافيهوتابعهكاسةاصالمصغمموالىالمالماكوم4اراثالحربفوالمسبعاراطليامىطتهاهل

مماالىئوالمحضىاصالحلفوبعضيهتضهاهراالرحقءنجومكبيرالوصغيرانجاالعألصحير
بةارعمىللوكافءاوونههكأدثذمماهنهاقولعرضىايومولحربايوملقىوالقؤانفرحزواال

الشالعظيمااالولياقلوبيوقدفىيم3الالجمنديالطواررقيرلهطالمبرعاالمولى3التياتراصكا
مفائهوقىاة3براسجابشأتليةءدحافاببلدرحتصاذالغولغيرظيلالعيىوظيلقذاة

اتلمناعنىفىهوربهانوأماونهايتعحبودسنصفسمضهرظكوسبثالمياكيهوبلىماءيؤفافه
بتفالتهكهبومةموحلىوتيعتهىصتجىضموفطأبواجواغألقجابهاأسرارالةهرالظ

نماالوظزموالحمميرهلهـاوأورغبواهـضرعهح31علىلقاطلرخمبهيرضيهغكبمىئوابالمولى
وفواتدكيرهاذكرسرهمغضلكلفطالتلغاضاتاالفصولأورمت

جررعىالىنعافتهااضزمكىاطانلىااسقبهرماأغدلمتهصالةبمومنداطافالفصل
فيارسمكانالمصريةالعادهاباعاوقوفةصياعوتءهـنةصاليهزالكلىبامبرهابوتعويض

فىدىحىص5صاجلتافااكوسائبكنراالىابهـماؤسادعدعلىلمغرباصاجلوخذمنان
واللدركبرقةارضةهويفؤواليزكإشفمولئارادنحةقواذافيقسهمنهابرنهاجماويعكيهه
اصغهاضياعاواقاعطينابنوالعنهونغنيهجمالياكسهذاعنيرصكلأنعؤانشلباسطانضال
اردبت3ايةمبلغثماصنةصفىاليهكلانررهعهنصيبصكهقيمالهلفاليمينفاعاالططار
931ابدوامرولةامنالحرميناهلوبئقباثمانهاحمةللوايلىتحااالصربهافانجدهلساحلاغ

قيامالىوخلديهاوقوفالهاروالئرفاصوصهناكالعقرارئناطلمجاوراادالتالةفماحملوقرراي
البوسوزالىاواتهرتوسالعيلبنروزالوزاداالنفوحاتواءخبصلمكوساتطفسةالساعههررفا

صرجليايارلحالبمالءلىاالبثاهنجمهبعضصقلكتفىالغاضلءومنمينوبائعمينسنةو

حلالسوميةعنجته2عنصينااكصاعلحرماواصحرهاعلىبالحصولاصريةياراارملركالصسالحم

اووجؤالحاكلمعتياعلىضوطهالةتدكاةفةاءىبتهاىصعةاةسبموبةلمنواهذتمامانطفىو



الرونحتبنأتاب

نهماصروتبايتوشباقوالهوضقاقالىتعىالتىتفقملاالرزاقصناولىادعلىالئقدتهابرطكزماأ
متهفرفاعتيرفالىقدريخهعاعمنملمحررواالقتداااملاصعافمنجررياالرجمآينلحراهذينمن
3وتوافيموبعداوقرماااوحروطراوظوعىبراومجراعدسبارنجالةموالنامةفحثنوكبرظالبديربزك
انللهوصاذاياماالميعلىصاللىواايملمرباكأهليهرةنلىاارخهمواالمحالموهواتئوجهءحاءلى
مسغلوالهلوكلطابسعة4علىاهةالتوسنجافىويضيتىفاتمخنءنصتوفالفاللررافىيستب
الحعه4وتعةبطادخةـهذقىنوالصافىقوالوفعالريضةغاءالةالجازالهلىسفراعلىهعولاللهيئةترجب
ىألمولوانلحربتطيوتالملىكءهـتانفليهنهفىاحرهمشرلجثوالمولىالسمىخلقالمكىوفعصةوبة
يرلتقصاخوصم4علللهاررلنيباهىالملوكلاشذتومالمولىايتيراننهجاكنصمهللهاتس
الحفعاهالتىالىكرمةاذهوفادقلت4حبالخافودكاىخإلعىاوهاذحوماةاتهؤقنيراتوتفى
بهاحيمخميدتا4نددكامىدجبيراحدبنابندينابوالحسفلطالةاككأليإلحارشءاللهاد

خطمىاكاتئمتبهابعدأخبرديخارستأقيناكالح
األميالثاملزباشاهكاشارمءسرضت

ااعلىبراانةدلبالافاعنتوأ

درصالىوواردزكنةفيايلةيادأبوسى
شاصسبالغرباثرطسبالسرقظص
رجاهـلحىسحمةبرمعاصمعاءوبهاك

ضديرءالىثؤةنخألفىجةؤدبةيت

هـاوةطسمبموهـ2سوث4اداييتاحتفك
صاغرموفمىكباثوميرربأطفحئو

تررالدوضافهمصواةدابعدمآتدئزتو
جرطالهغلىالبنيوعةالبالعامرء6وث
شس4ءىءسفاثحرت3بءرصتوا

اكالءهـلفادرااالمعلىعرتكأرافمجظادس
كاغابرالمسامدبىاطاحرمعلىساله

كنراروهداكفياذلهزجرعازانراأل
ذرلظاحراط11ثلمالىاثصآمبلغادئا

ارراءصتذتتتبىالزكامالد6بومخا
هراكافىثشااىوىالنةايهـمراط

راراحدوثةبماية8الهدأطحفاو
سآعيوبالعرفواكزاصحرمىصلطفابك
ادرضمىاسااكا8رحمهاقىللماتاكوحا

الناثرطاركرداءحأءنالهامولمورةكل
شبششاااوخأقهلحاتجتىالفزوأثارك
الضاذرارفاهءلىقوفمفىتتاانذرت

اءكصلةتنىاوطفبالقربانطقنىوحبك

جرلبضاابئسوييمىمضطفىكانوال
رنماهـلعكثمىهيكفنالغتىشعاراالشعرصاراذا



لرفي51خبارا

ررناالحمقيلضرثرانالهىفطحانوان

ربالخاطدبفنتصالهوىراتخطءنماو
ر5انيافازباليرفدفالعلىيثبنىانواماتزد
الزاشالحصاصةفتاثانهقبولكتوانكان

راظروظكءله4بةوحاهـحسكءسيهوجم
هـططءاذكركبماصازمىلحيااغبقاروظسكلوس

لبغدادىالنخاشابنلمعروفاثبئءعلىلحسىبزفينااذباووعبمتوثلسنةادهذمنرمانىااطال
بتخعلدىاضياءصندثانحتىفنهبررفىوءوهمقزبالهضهبةهلتفردالملركتاذءخعتوكان3بدمضتى

لىلثااوفا4ررجصرارفطااالؤتأوأحياحفارادلوم4بكفدراوأادتطةةرذدالسهوزراءليإلنه
برزئهانلسلتاخماموزافيىشىر4بوحأسبمصمالهبئيهتاررامميرخصالاتوحاولىالاحمادمحسشعت

هـلهماكانحرىولألبعدهصعديةسلىادالصخلفوحالوحدهطثصتعباءثيتفىوجلسذء
رنىقهاناط4ويسماتخاباءوالواالماتلاصعزءونطالاساعهطنوبم3ععفظدوالرر

طاليمفآتبارحماهمرالفرنمءلىةطائةعارتانادبولبرصادالمحثكأودهعاتآكاعليمهطا
فهتإفكوينسفأءساكسلوؤىءباصازبنيمؤكلسااىبرداعواتءص
ولىوانمأعنازضباناارفأمىارىار9عهاتوصرخناهااالىالخدالىاويناادم
بىالمغريماطلت31مصقبءوبرىلتاالفبااصاذمكتةفربهاالحاصلديهتواالمحاخاذ
غ4كأؤعقصغيرامخهاناايمابههاتلبوليحتحتبذظدوأميطااواتوقياكأبنكاهـااللجراثثم

ودظ21اصحابمحربولمخااصفضاثئاتضيرساصحاافناكأناكاطالزراحمهاطرإقاعلىانلسلارص
وءمغيرقتالسإرخولواروخاتمىنعباصماحهـطبمصلىوصمتىدهالىعهاخاناالستاءفرحللتة

ذمالمفايرضىانلىمرادارىوتمابرخرحرادساتالهؤكأسداتخلوالجاتاشمضرلععةجما
درصوالمعزهاصرةامىبعابنابصبزلموبادالمزسقرىهلؤاحانؤرحالبطأليههوعالهوأعركتهـتج

تمناءودهوالشلهلمالهطسهـوحاالهتطوأنجنعأاخزهثالف
ذءطوالاداناناىلىاقمفبدورترااادكتبعأعاثالئئةدبرواتفىلهفيىألكايلفمه
أربابراتاقواللهصؤنجةمرماقوحربياءأءإماتالمىأربابفهوان4ئهاشاثاحطادوان

تالمدنتوصصاتمءمىلمااتذرادىتحلحتاتوارااوصواوماوحارءاتطاا
مولرداخضاءمالاالوىتحذحلىودمثاءابععيهاجميكابانىلطرفطدتسألفدعىمبلعا
وققالبهاصازهمالوادارسؤدازهزدثتفبصاءثا5ةهثءكأرلالتاءارشاقلوخليئاأماما

فيموصحياسةااوءداال4هـأالى4انءاتاؤشصظتاسماولىتلؤالسنةهذهانهش
مقسوترحواالرجوبماآلهـاءصففناكءوكلاكياساروالماءرإدترحرفنجاسالعبدحافائحتءء

واشتولدالفديمالسسدةوتمواعاتالجابةرتاحالجرشءدابفينوبتسعابعبار
صكاتهذارداداباافابلغنىقلتوقرارورسمزادراتبولهددااسوالحموالزامحةباالهوهعروف5ادارثاأب
تارتخثرأوةوافعلىبعدهصوسطداقيودخااللهعلىنرالممؤكلجصهرالصواالكدقاكأمى

مصروحذتؤدمبموىىدالرراابنالملصداقءنتهفاإلعبداؤلهدسهعرالفموافىلديناخرالا
نىوذكرهأدوصعيدتتينوطخينوسستسنهبرصىبفصلسبعصتوخهاننيلياتلءلىقدجهوكانبها
اضتذالغالءوعماكزثتطوخصبىوسبعحنهاروئئراابنالسمووأبؤكلوكمهنحاوحالصحرأثمل

وخمينوصيخسسنةانقضىانلىاامالبألدوهيرذثوشلمئاموالجزهـةياراوديادءودومصصالبالدالراق
اروسار6موأرجمتالةلمعيموأنرلهمهـولطادهرحمءلىشاللهاانسفوافيةقونشتالداافىأفا



روفمتبنا6نماب

ضفكلجمنقداخيتوكالجوماتداشفيهقىكانىفانالفيمالجزسةفىكأكعتانةرادتغلىجمسط
ساء3جاءتااشيختالراعلىوتحرخيبم2وهصدحظرضاكاخبزا4اشزىمنرصلتفالجوحوص

لهصرراملمطشتذاوارسئىمعهقىطاليوأخذثركاالحبزفأصجاءغلناساوضبمهـصتفزقهطففص
عقصيروكانةوباءشدلدرءالبةتثمةروومدانكانتاالقؤتدتمارواالتصفوناعة

للهاانغله3نرهبئاماضهلناساولقىاليمصوقكرةبلدأممىصفيهفاتامرهوسياحلىيتاوافلناسا
لمالعاخضعدووخاثحينوصترصمناسنهقعالى

ابئهإمحلىاناللطمقامةصدوفىددطاقالرىلهنةاالحزفاووةمهايترهـصؤتطفىفصل
يومزةاقثوم4يفوحزانايتضةطصغاعلىفبنماالفرصةشفرنجتهزااهاباصواستغاله

وكاقراسالىلنرااءيمتنلحصااذهـمالطانءئاللوتبيومفدوطؤبصفبنوت4و
عهتاالصنفدراسالمصارسوماهعلواحاالالىوهدمنا4اكوشلناباذاققؤلارهى

ؤكدههمىالحصىحهاواميامفأثقدنالسلظوصلبعإلنضىاصاذالضهعدسمابركفظه
ماصغالسألمةخوكاصهاثفانسنهذهراناللساوقيلماطدبمجدباوابلعاماكانعزمهصحصار

فاسلرعدتئالالابكأاهفأمصبالرزقدكفلبابأملبهاانانادططلفهحغفالمجضاواق
وموداراررالولولرةاتهذهلحاووفالدأغفالمياغفلاومنفلىكال3ربماكافناحفنأفالصدق

روضباءلىالرالىاهخبهرابهاللضلنوفحالحدمباضلندبلخدماأذفلصركانفلظالحادم
ةالمعاهلطوئامبهاعهالعنرتملسمنوغؤضهوبيعةاثدبالمئنحونماغذاىاصالحص
لههنفرعاووقعةصتتلفعدةاتلصغوئحالهأهعايهيعزمطوقدعروعأدلطاعهاهمجها

فدمغزةءلىلملىاروجءلىاطلىوذءرهعام3وابمعظتتواقهدفيهلؤاباننرتوارحباارانإثفى
لىيفراام8نجررعلمان5وأصملالئعرةلىاسانعيوأعساكردهثقعلىفرضااحيهايفلط11
كزةعلىلىئرطعالطوهماصادخئحرطالئعدتالدفكدشسصراميربلواليلقايؤلال4يعلمطانلىا
هتفرطوجمرححصانهرحتالمكلبيهمغذسحاعةالناحؤوحبصالنتهاووئعتة

يتلصبخرسهتفإومشالىبئخذءتحارتفىوقعتابةأحدمافراحافوقتصيهلالهنفرى
جنبهئألناوفربكبتهؤواخردالىامزتةة4رسثفىأخرىوقعتوفكهتتستوخر

فىديومجلىروحاالمجسيخمايىيمنجزدعظالفرخلةءرجعتوابلةارينوقتلتءذبنضلصكعسله
رهاوصلخاللصاناخرجدمقلىااليومالقالطيرققةبضردتووبتهاصاحةجراسمقذمجموتلبئمرى

غلهنهنىىابموتوافكسرتطبعدهضمرراويخالفرخفرجعصكفرابهاةدصءآؤاسراؤسمأالورابهوةا
بر3داالأضاانلىا4وغقال4العوداإعلىءنرموعامذعرهـمأقأزنجؤىاناطلىااطاناراطس

السلضاقءنوردعهنوابهحإلكةئفزبالبالدحلجلواالجخادمىبرضعفصمصلىاامادصتورانشا
ووصلرعدلىالهارالىةابلىاومنهالزرقالىاوصفابعرىعلىوميالفدةخرذىأوافىلصفرونألاعيج

طفالراالانموالرطاخاروااخلقكيرمى

جرطوبىافيهكاالىخبتالمجرئررءبخةالىذؤابالىممادوصافرالغافلقالفدل
عئمعرمىضراتااياداوالدىاكهىكعباكعبةولندئينراذوالجداروابىءنيلابذىصرالجون
مزصاغدتموطالحرمفىهرمرفىومتىرلمحطيمقارالطمطوهنيماءقاممنيماليالقامالهلى
تيقصدهاكهبةيالمجبادكا62طهةبسبىوعادعكاظهلىاعادضلقدالبرالبررسلىاعرالصساب3رومتى

ابصعؤعندروىاكبنابوالحسىومدتتواالفبالهرلةلهقبلماتجآتبوواالضاللال

نماهـنجصيدحسنة

طحشامجفشرصفامعى80وافاالحلقلىرا4اعلم



الكعيناااخبلى

بابتالزضكاافرأكضبرأمؤطبه2كدا
كناجهرالضىابمنكحتازظؤرا

قعستطكاصعباهتئحىعافىدبئهائج
أرصتبتهبوبيمروبتاذرصصولفدنام

ضبازمنهندجدبابطةمنأياثحيناماعنعته
صبىإلرعنتقيريديفوهعتأنهانزرمتكا
بهجاشفوانتاهاطجلمالتهككعبظتفمرأت

لىتمحولهالجودأصممجديتصهحثابالامحط

رطبااللينأجثقغجامجميننئركاارصنورأى
جميايظمرالمانهومحيبامهاربئاقمزوزمت

صحبالمانمئاءوكافيثهعنمحهشجهتالدينه

وكرباالحنابهسارثرطنأمتلوثوحءالو7يت
كشتبافا4ئاالضاببقبقتهواغبتححنهنتحئ

لتبافالليلءاكبعثتومغيممنكفيهىوازاست
سغرالهاالفنرعنهللطافىيرالىاطهرحمافملطلةاعاكىاالضحمنبهاالرخةعلىحفتدو

الفاضلىاتصنفاتقؤبهبلىايهاعلبهاومابماللهرحهالسلطانكنبومافأحببثلماهنا

هسليثرصلهظمنشأللهراقهأسفبعدانةارفالهدهذهيتبارحىارحبم3اقهللهارحمه
قدتعئابمفللهاوفرحئااعقبةلعلماحركاللسلحيهمااشالفداتوهويخىصةالاهدلى3و
لىصآجمرواثئةالحالسفرهأمجنامجاليفىيمذئبلناضرثزلنيبهادولةاحلحبتىعندلمولمحباعدو

31يجتاتتدفهمقامهحظهلتهأقعاففاجمهلمولىاوحظوالمثرمهادتهانوهمابالهنالمرادي
فاواطيكلمولىاللجيبفاءلطاقهجمىاهورئاصابحنهلموانالضهناكمعفيوطاكفى
ادنجاواالصجةطوهذتفيصنيعمنالزالفىلحىالفكاهاليكللىاندوإلصسؤالفىخطكلل

رهايسرود

هايتحاالفالنغسىجةاللجفطلموتامنايأنض

يدواليرنىهررباظاورضىطيبهستةعناسشورالجورمايرليريالداالموتبثاركتثغعجمياتلهرواأرلوصا
اثغبربرحنهواللهقناءالمفزكبنى4ذلزمقخالفما

هوسكلهررو7اصيدعلىهمالووحدهلحدقها

زفاهعمليقنىكنتتعالىاطهضرعلىماصررتلاللطانانحهمضرابىارقعتراس2على
النوابفىبهالىافهلطانرحهمنخطلكلبحاظاىلعطوظنىخطهمىنغلنهطرزاعظي
سنةالولىالحكنجاالعربعفاوؤبتارفياعالصرىلنااالاالحطتابدمشفحل

طكناردجمهشعيحلىاجاحلىمهتبصوهوفلالطثعاشىوصائكابمهريونهبعزبعار
للعيعلىايمليآلييمجعمقمفايالىالعيالببكريميرمناليراتةحدايالبعدثتتينفيهلهالأفع
ضمديهةلىاايكثاعليمغفمافىوعايوردهوقهليلىتبمتمالمغاطعليلىارميلةءدونوعلىارم

حتدعنىالجمعذاريبداللهوتؤلرلىيخاالعدلجواامئمالتعطيهتالمجاورومحااتلفعبرو
قاراتاالشطلجهيال9سشلهمالورالناسالطمممفانأصفىأهلماهناءوالمدتنجاط

هذاالملىاجداارولىآلنخبوإلمالدة4باانيوتعطبهعهالمبلغصنتترضئىمثلهذاظئئظيلان
عيروؤغنينناويقهايقفىحرفىكألطاراكفاناهاناالىائمجئهقىقدثرطقالاطلضرو4ا



روضتين81خاب

فىشقىطلإياوتهاكتلمجازوانندائسبعلرحوعهبهةايخثبعضلىافاصلابولحثيزا
خرعياونثىاطشالفهعونانؤكأانوتجاقاالموااهاعلىتاككرجعبتهخأىاكالثوقاسهام

اظمأوطولددراالهفة3ىيامأالياماالاقىهىاىولعاصالحرمذاكورىبوحنىوحت
3وصاصكرحصبردانسىأنالومحمانسيتلهالطممفالشضاءاوطيفبىهصعاسولا
هاةماوضناهلألتبئالنىا

الحلمصوعألالتشىاالالناماشكىآهاحمليهاليال
بالذمابحهدراغددفةتوفىتمبلفاطارتداإحراعى

ارنجاأوالتالىالعغبىركانتاتجمونديثكوأطنوشؤفيهاخحوبقدجرالمباكهاطربقافاصادالغ
هيناولفانالراللىووصكالءالنولهسباتعالىمىآلتهجاناغخعرتاودتكارالرلمدوةا3فىاءك

فوأواهداوتوللءداراافىروحدناهزأءيداثارقفؤاللالفوزألتسهابفهفالعفء4اوثذ
قفلهوعزصشغرت

نتىبمطأبىابنداعيونجصتووفاالضىواولدتهذدافلفىلدرعاهعفلطفلف
الهابرفاففرعلضانااطفراحمرءفسش4تفيالمانءلىادخراونستقدصهـرتفرخا
صائهبلغانالىانرادامممعوااردآلصينسلنانالىلهمفبذل4ىاءرشاعإليعكيناانالىهدمهلىالسبيلى

ةيناافلقواااللرماتءلىلفطحوالفقاتموالباذىقرونزالداريذوصالحصهدانريناروصألف
اصقذإفثنىيهدحهوصاطالىبهمويخرجاجمىاالنجاداالمالاببذلانالسلعلىيهتاشثارتقىذا

عرشىاكضاطدزصلعرعالالةمحلىصروبعأعارلىوزهاالحنانأظوخدولماالىالسنذكره
موآحنرمغلمنهزبالرابهخاحدواارونموبلزصاسالراعلاتاءغائسوخصإلسلعانيمروح3صاءوانغضاباد
ألاصيرؤولمدوائةابفرسانرروبحأخهراعلىفيلورابرةببرمبوموكادصمؤاالنيرانب

قالهاةباولكةواجمالهااصي1ودكأثتصهيبروصولعداواغزتدحىوتوبرولدحميدالىاارررب
سوتكللجرئاذيرءبرااىالمفرنمرأىىاةالنهذهفادوفااراازرعجفحتى

تركاناساعة2لجراداسضةدراءيزرتعلىعاواةنضاصاهـنىيغدراحدوا4علىمطءا
لدكتءصلىكأشالمقذمايكاارراحمسرءهـادلونرشرفاارركتاتقىحهأتااناداتبسحداالعان

برسونائهوهادلالكل4أتاتالسلخاناكتئغاابلةفىعسرشالءبرازينعابنتبوكوباثا
الحدؤعلىانثامبممبمقؤىثارساثةلفاوشحشرسءصلهصسبان
انيخاءلىالمابقيهخرأيهاجمع3كأباناسالخاتلعلىفازللساخانواجماوسبكلنجىضةدخنتثم
اعاوافيعلواعوسغحفىيؤواالغألتىصهبمأيدفىضرعبواسوروإرحماردكاعلىصرات
واكألاكظتؤدضرعالصباناطجاءهلمثانأاتأفالمحرمالداددلةوهـىانميالةمواتالثذا
الداويةمغذمجمألآالسىهىففيقااآؤلفئلهـرتشاضهزنهممابهنهمواصرفرطإيقااعفىنحزاظه

جيربرعاارأبرداشزانوايتىاكاثجميلبوصاصوأيةحلبربوصااالسبضاريةوهغذم
كايرالكزميرااسوغيرهميةاراهوعنفدسالةاتشوعديهحيرةةصحبطوابنياماالنف
طدوأنالىاالصكارىنهمنةتهادوهمسارىالاقدغمرغوىينصبوؤسيفعائصينعلىرمازا

قدالساهرايهتعثرشدعلىلمينلحاضرامهوخراألىنعاللهاالطافوصوولمى3ستعرشانالسلصابقربصالس
كضاوعطيناامباحاثرحالصباحلمعده4لىبمالةباكموخلهفي4اعليناللهالوفداقيعلىببعينقواأنا

بذلخهبعدفانهبارنرانابنماظصمثلىالنقلراالساغامنالباقونعرخماالحئاغصلينابهارىبارضؤ
ارمدؤفيسعيعمىاوربئخياءالفقيهكانلمبنااأسرسالفالقواطيةديارصورالفرخحيههفانفسصاثة

ابنؤمابهافكاكهررزالتىيعةورادالمذكأظئرذدتوانادراكهفالترمرينأامءندهص
ةالقمص



وثيهلىخبارا

نهجمىاتقلفانهاويهاأودضتموأماالدنأنيرالموريهألفاصفيوةأخهاستففانهالقمصيه
وهوعانلكمنمفغباقينأسالوطالمؤمنينمةدىأسيرمنباطالقاطصدوهفافيلمبتفطينسلىا

مدصوانهزممقاتلالتعثرةآؤفىالعدوكاتمجكليونصوقعة5ءىوهذنؤاطضمجبقطيعهمومنم
ععزاديىوكاقيرنستميركنجادينحسامصكلبالءحسىمهارهذهقشاةسينلضاكوكنروصاب
وبيننالبعلىمينواشاثةمارسئالفننخيلاهرنائخالبسيصناقدتقذفيارسالئالمأخلقظمال
اتاتفتىماوشاحسننرناهمذةالسلطانخاسءضعلناوررةأحبرالفرايهمبانبنصمارحمزكالماءفاينهمو
روعاخرىاعليهاوعلىهاستولىلبيرثتالمصرىالسصولحفرارحءيزن6الفرعفيهىكسرتدايومافى
صاهونجريهالفنتيخاعنابأعنبوماالمحرينفىينصلنهاأتربمالونذايلىوراألفرأساصالثغزلىا

مىءطثمدالفعهذائاناطاابهدح5وءهـاابروا4وىوصالنهلقدءمكتاالصجمتاالص
ولهااالجوثالعرائبنءلىاءسابوعلىبخرالكل4لهر

جمنةبسبمافاهوعينءاءخيرائىبإ

جطبوفعالبهطحبدفتعرعزيزأىاطظ
لمبنلاابمعارليتارحيفالمغىإزلهالنارحينأدرك

يناكصعالحاررصرمولىطءاكافرالمالالغصم14
المسكينالمذلقظإلى4ياجبانارأنحىاملي

ولباعوضقمحتىسثابألىاونرو311اهافتقذ
هخهمجلصالمفكيااءبااواراحصيب

ألفكينتقاهمىولهيىقاءاعندحلصالت

اليقيىخاوصدقاللهمجولالحروبللقىمليت

وروقؤلعيونلصالشفاينةعرزاهـان
نروناطئصهنصاللهل3خ3يومبىأويومهـ

طلبارسالنقاخومارسلضانانوظبغيرهاعخهاغلراتوقعةاتهـعكائباالديهىتئحمادوكاناقال
خدهركاعاعاالماتوانادهعىخالفعلىاللهرزريلؤراهنهذهاط6وابالرمىانهوادصنبرعباال

اجمعاعمارسإلنتجعفارصلالمقدمابنحالجصنهذانوصالسلطانلعنهعلنمليهابعودىرةوبدعايهما
هالمزلمقاألفئباشاعلىلدبنايفسومعهالدكتمراقهادرالحصطططالةعئصريئ
صراىطابايوقالداالعداءأنرفاباعدادهوارغمداومابآةزكانهرالنعرةبيدليناكتتىيرلولم

ويذمماضهيضلبرشلهلىودمتقدخلط3ءشنرعاناخدفاصعقدطارسالنلىحةاتبالسلطان
ودوعدوفىجرارسولانالسلىاءتافبهماخليهأعقدأالطعألثاراتنهصاهباغتزايدؤرالديان
تتىفندبانسلطانخاصرهاوحمعنهادراحيرءوضبفةالنارسءفىصادارشدواتءذطص

عؤقدمثتىفارسضدارطابهاهدمعدجاءةآنريربهبارفارسئةط6طرفىعالدن

غنىضالادعونآسنونوناروتمصا11قدسذوامفرادالءرظءإؤالنسفءاوسارحى
فىنتغرقانبعدفيهماعةاخلانرقدرأيتلمةوالغةمواأنينئهطهونفىطكلالءعلىفىالسابهيالى

انمهواعىباقىءالىحداصاصابرافانفذهذالىلوفاجالناوتتدئةمفاخثهمتءهممحموانى
مولوقابهوساكمبواسةةالففاذاحمواوالبوةاتاتمرالكومهفطعةلبفاصلمجاوانأطالمرقواد
عدةوكانجمانجهفىابهاوصرخارسالنقاجعفاءلانهغمأميضعلواطابهةثءيروابء
وصطبتحماثىالحيل2قعةوثلبوقاتوااتتىلاستالفواافيرسهالفازةأالإلنارقانمعء

خيورافىكو6لبافيالىلهمذلميهىيماعظبعاةوجنواقدانهواتوظإاللحدلدهالهمااجرامكطذاارجال
ف13



روضتينا01تاب

وصواالسالورلميمريهتاكئرتتىوأهـمجاواثاتالهممخياءابممالسيوتاخذكماةاواياوطلعر
الحبرانلوقيفالبالدهملىرصرحممكراء3واباعلبهمومنجمعالمأصورياصمحعةالجميكالقىكؤعلى
لبئارتاناكتوافتعيونمرجعلىفرتمالسلطان41سفيىاليومائللطانالىاوصل3صةراهذه

مصجاوقعةيهرمروادبةمناليهمذهاأصيدالناصرتالملثانالسلطععالرلذىاأبنوقدهدحابالدقالالىا
ايقولمحيون

ئرنابرايهالمكنرلم5ليدحاهيئااتثطكادإل
ونمثنظرلهاعنتمتتثوراءبنماطعداو3عى

المدفرنصدررهايئبضتدرىافرررحبائلءهادفنت

نالخزبسرهـحكاافضتترصهمنواصاخةوعدما
كينوشامىستظهلغيصافىدةطهئاهنكينكنواو

عيونبمرحماشهـطأنحمىبالهمىوقضمهـدسهومفيوتة
بتااضرحذافوجلثصذكهئتحاواابنديواتهةثئش3دقوسوءوأنمتدهاعقلت

دهالقصمذواولالميرنرركطاش
يتالمطئبرقىضفدكأءايبابةئديكانكان

رللةاكامإحدفال
ياكمالحهناحةاصبومللمحباعلىالفنينيت
متيناظافاعملءلمقتلدلنعامهعلقتاذالث

مووايههنبمعاؤلخفىامادالجيادءحاقآلوان
بغيرجفؤتوارمهتاهتجدطهتىعداجفونسهرت
وءصريخلهظبالىلجألماهتسفىاهـلليثران
اصمكيرارموئللدهـاطامأوىتردابالتوقدقدثتات

لوضاسةعزفىوتواصحقدرئدعقض
رخروتاخلتامعىنوساااوىرماكجميلوأربنط

يريخافبالصيساتبهمتماياءهـإعاانءيتتوة
قطعهلمحزمافافندعيوذواةممرتيعرفىاكلمرخامحلىساسسباصىلفااتلعلىلسلطاناشلطتابابنال

بمخرانفادواالثابارفرخاتوفبكبأصغإطلثنرنمدابكعلىلغارادكصافريمعزاكمىعيه
هذءظرةقاللىئرديةواصقدالغياهاههوكأعلىا5المراسلتقدأبايخاسغناماكأرأىالخمس
صثلى4تفىتربارواورجمروارنخالهذأكأبراندتااحعوصلراتستراالسالممالتبلبمافأمي
االرعزنهمفرشتشئنادباايوفمغفأخىرعلفافىافاذاءنماكعلىكأاشرففساراكقفال
محموفرسهبهوةحانهويقالهالصالثفرىدالزتلثاواصارىاةءسهمآوشلىاحرمصشجماتوالتى

بقكرنحوماسةارىاالساشالستلىيقماألصاووصيفههمالىالسلخانحرخظهرعلىمهأحدخيا
سبعينرتمامللهالعنهسىةاطاشممدؤبربرتفالمضهقوقدسجمةلهبالىانماضلوفىكاب
رفيطومملتهنجاءدتمنإقيهمعضرمقوصاطالظهردابتهمىءلياممرنماهثاوطالحرالخيالةرساعن

اينتتلاالرمقلوكمنالمآلتبلىنماصالذىونهانمرانتهئرراجلاروالعدللهاومدجمعلحريقاوادى
القالحنالحصبرألبهبصوروصاوأخواصقفسبريةكماحبوابنلداويهاومقؤمنىاتبالم
همامروتعطراعليهملهنىمصنكاوماثللهاهاحريذأطلنااليداتحتوحملامواشضليمالظمواطو

لهناصداظثهرةصرةوتطءصاغرقمناهاهعلىرغابيررتومرروغاللىاكراهآنهادخولولعاس



وثميناك11اخبار

خاعهلثواناارتفةطروراوعنريئسقستينبلنتانلىاعذظعفتقدتفالمنمورةاالصاطيلاوكانت
وقتلترفاقيداالاصىضركماالثجواسرتهـضجيهالةحلادواولؤختالبالداروصبهفدخلت
لديأراووكررهمارفعكينالماعيهامكانتفىالغزوةاحنمنوكتارالارفاق

كنيرةوعاانلهاعاإدبرعااالترلاصهرريعقوفألطاالحزانيتمحنربشئفصلي
اتمرلهيااغهيملفربااونمدلحصنءسرالئهرواحمثعتاتالهيرمةشاالىافؤصللهرراالةلخامن

صفداحدالى4ثاةانادلىةقاتااصستاشالجلةالىواحتاجالعصيالمجءىوفاخلى
اليهتاجاصافأخذصاخشابهالرومهاوحملحواصبق2عيرالبليهوهـئذللداويهصفديوةقلهوكافت

تفدووادباشورةحداتسواعلىمالممماءاالراممىكااهصربعدالحمناالافرادابخلهروزبحور
واقدأوتيرباواذاآءلىءتزعلجموتكرواباالالفلمالةرضبمانفواوخاونيل4اولالتواثطافي3

الساخانهضرصبرحاالنفبعاغااألزااكسماحمصناحأنفااءتسارااساراسآأءليتأرابابكللغهت
بقرلدكبايهوهشبنيوضدنامرالى61كتالجانذالسلطوابلىلهاالجانبافأخذفرضاءالصاعلى

االحدربومالعخمادكىنقهخاءصباليمحخسجركانماتلهجعلارولةصلىكبيرفىادينتتىكن
عرضهفطفردثالئينطثباةايروحزقءكانتاداتبطباطصىووعلقالسلطاننغبتماالومد

انطءةاطلىاينالقايومتسصاناتااجطقاتفاتأشلدأذرعحلسوزاعركقوصاناذرعالهـ
ئاغرقواالماءناظينوعيةويخاربععايةالناسراشادةالقالديخارطءفلدءبعرفيمىوحالكبهيتم
وعلغؤحشوهـغوفلفواجمرهوشةوفنقوهووقووعلخزشلوحمارقدبرءدتمعافحاثظعدتالثقوبقلك
اجضاتمرنجباقبرأتامماطالنعليهىرزاطواضتغأحمرقؤاالربعاءالنالناءيوم4افرهتوا

وتباعرتالجداهـرانقضافموتحالىااللملربحمىالفريإحراالحبيومغلمأاةهـحمثثئيةبؤء
راحرقتمالنارعلفردتاللراخلتلجداردالماوقعةباحتلواقعاذالئاورادجوالضرنخاانوراالبرا
وشلىااناسدخلالضيرانتااةالمانانبرااداروثدهااانبالىاتمعواقامنهمقةاوطمبوغ

سارىرونيهاوصءبااالقواتئيراهى3ارثثلهةاالسلزاءاصعرريرمىاطمىةقحلفوأصرواوكواهائهم
ارىرتاةعذوكاناشعةاةلنزااالئريقأسخلالفكزصوأفصث7صياأررااتدصشصانلحلطانالىا

ءلنهفلمعالتالىوأفامقدالىهـطالابافولماثزالسأبماهنوخلمنحوصبعمائة
السلطانيرسولنءىاثمتلىيخهر4هـوفروحةصظماءمعينجبتماالساسلىاالحمىهدوا
آلىافزادهـيديخارفالففيتححدفىلهمبدلانالسلهترقدسمدةأهلىوهؤصاحدبايهفاطالضمص

بعدذألسمارالسلطانأربحهءثريوماهاواب4ذتأياماصامءلىانءروبوعفأبراألفماثبلغحتى
يومقدثالىالسلفانوربعاليهاوىلموبهمفرأرخكارءايهاأةرغيربيروتوصورويةطراعاللىا
فبعدةعليهالمغاملسلطاننرلرالقلىفجتاوأنهشدركاناطالنوباادكساءةشقصبعار6ا

مصاموعالبتكمبيراهـلميزورامضكانليصيدكاالمئقداوعادااعيعشرةبركرمىفتوئهلمهكيمالجل

صداثحهجملمنمثتىسميرفلبةقصموالىكدآمخألهبلفرتمألقأبفغهألكالضحراءالسلطانءنأ
احزانهايبتصتلماععقددناحتفهدووولم

ترلهارةأتصمئمثتىاكغفلخرااالساعافحمدنجر3بنعلىالحسىالبى
يطرفمجدكونددىاالطوطرففتهكالقناعتافامجذك

دتصاللهطاعةفىهدىوسيفئالمبءالنك6فاظهدىابشه
ميتفنى4اليوحقلموتفوالهانحاعقحصنعلىومخا

قىجفوسدالشرىطكارجالدونهلطبلالرفىا4وئداة



تينادوضامصاب

صقفنوكررىهوأبفىودرعءكاعفسوباوبرال
الودفىجفدهااتانءدالىالمفرساعهالثاءومارجت

وعحئيفلينوشادبه5ويعةيهصإلبأعاصبامن
كصفوهومامرتهلقدشالاوصترلعبادالصايبصليبة
تحلفاوهىايماىكأحصبةالنبييناوطاناين

يوصفضتيصوبثرواماتواجبالنحعئواريهتشمة
لمحىيرالصراةماداةتصبص

ااشدااشرىتصوستالمسزرااىاالتفا3حمت

مةءداشاعداءولمزأقعدتعتالثاالألطءياوقت
ابماقدؤمؤرىمةاحيوصلقنمارإوالفيفاربنعؤ

شتىاياالسائنهحزبإداكذحزبهذلشطلماالهدىنمرت

ادغخبتاناطيترا9شقاتبنأكءصبت
اوآتيناقدغارذايرررامىبىفىىءااءيرسففة

والندىىإلبأاشلتابهيعفممفوكطىوعلتسلملدىرصلت
آرءرواواشماففاوقتاااالعداءجيثاعرصساالىوقدت

ابددعاليهاررسالألكأفولممابمنهالانالطبتبقةلم
ىلعداتبهانثافآصدف4ءبهتضنجيشصهيكفنا

اتؤمديمأجمااللبدصاةفئسواذفىذباحملت
دىاهردتأمبات4اشذ3تىاررالحمىالةوزر
فتئهدالماعثانهدتهورشاعليصاصطصمتجهه

ذانكاحاصاقعيدكلتءيوسةةهب4ايىببت

اوحددرىخهرالدلؤاصهافخهددطشوة

لهبارزاقابئؤبألسافىةطقوبميةالمزثلةاطاءاحمهقىراااراحمدياطوديالدينيرنجمالامونمال
ط4وصدةمى

لباكةاسرإالارئاقشيخادس411تباياكيئاحالة
يمالدهرلىآافىيعثسوعالمىمحامىفىيهأصتوط
وش4مءعت9دبئآأفناراةصثاعلموتز

ردابرافيوءايهيمبقطعتخرمماااتاحبلبهارصلت
رىيسرمواسوادانتوخةدحمارموهـعااحاصقصاءت

برالصىأصصنهوحمرصهماباصنائخرخاالوزرعرف
شاصنهتنا2اءبالبفأت5معؤالمدنواباءالحصوظ

اطض4ةةعلى9ااناملفاورفلرفطعتابمنهمضتفافي
راورصيرالفااامالهاىدا64ةالغراءالزاتكةأي

عراكسيش4تةلبوفىكلـيمكاذصانضاىامفىوا
رالةيمةالعلىالقواتذططاعةدلنعدهامنفالشحق

امرمناعلىالمججمونالضت5رقىكهاائااالرعقفصرءامفا
لزهراالخماهاتعلوعلىكباشقبامنا3ايوبحودفياآل



اودا3خباراا

الغرائلةلغروالفحالتواذونخفارارقاورأليدابهـاذا
المناعطراوبهرلىطىالوبئوالتقحمطبأدتاىاكوأنت

رةلحااعظاملهرقطعتحمنمافرحدعلىزاانلىاثطهسماعردرةنررافوصدئابغاللىافاضلىبظن
والنهمرئمحراليستقرابعشرشالفلدعلىاشوعذغسادوحهااارءمانوعأذسبعامنمنصكل
افىلجبالالؤفابهالمرغم31الرورةااب2منحثينفاطينطوفيافؤدالنيركااالالئيحةجانهقابلف

جرمهمنواكلبإوئقبهحاوحهلفي4هـصازباورفتهفطتط6اذالدمماصبالشيخهدجعلتيق
طيفينالجعهإلةفىناساإتوقالالناروصفئوصنهلهدمهقشعرالالنالحدلدهنصهفىالىو
اللهونارممقداطفأمالهص4خاؤدلهتاجهألسهاعلىتوعلىكالوعإلةيفةطوالناربهباء
قدعموالثفقلخاراليساسقد4تنماصغواالجدهبرجةالالثفيللهاإدجزرواوضعهمةراالناراثة
اعنىياكاابهاماصانيادىىوالمناوالمجارسالفدصايريمتوتخاتهارااطآصاالوالعىمجضفملىاال

ادكرليوكااالشالىالعانبأءلاونقلتالانىعفاويهآصااصنعيتىبمانازهـااتفوبياجارهكاداص
لحجراهذاوهذامايسألاناتعةضؤماالرفيغنىوانجرالتاحغهالمطانلملاولفوتاالكإلسىاالكاا

اورلالعكروباتاعئبطالحرؤلخةبالخدردابرلهتفنجهالمفرورفرتالتبئعرزكاإلطوددفت
نورقالئضقواةلزارداتاامفاحائهإعباحابداالىالىرزالوداطدهعاأصوكأت21وا

ىالجيوتجعه31رطمىانالببوحاصوفمهااجماراالدصلفىاهروأدمارمنتدنةذراهـداهـهاحبغ5
صاخيئىاطلمونالماثكرتم4بولياعلىنءةجاضوفىنعالعلىلاتءىوصفوئىا
لؤتغااعاتكوازرديةدالىسفوكانستهحهمالتولءرحنفسدرذطبالتزةودابهقتيلايامراما

ؤكاروحذاشصجار6باسااحاالىالءذارحمسونذمحخكلءةللرطاكأصءمذ4وحنهمافاش
كيوءداوجللحمأشعتلرمائةايرسافيلدعلىإاىمىاصيهنجت4ارأتزاحخاحثيرفاويلش
ولماذؤلينلىااخوتالخفيهاةررنجايبهنتالمحوماواتؤاحبت5الأقواتمحيهتةؤضرخااأراتو
سالنقوبءلىطءتاذاطوئحهمدوادتوأحهمرماتفترتلىالمةسحماعة4وذ4شثم3يوبمأ

3تحمدلتشهغحسشالنارتؤدغشلولماررالبنبعرضىازهـحهراىابوةهـأخررقوعانإلنيريفثوت3
قتثواتصوااتوفىيئذحو8اطيومفىانافيبهاةتلةوأاهـباريتفورامةاتةكأن111
وكانولواحيهثأرفيؤلنيراقاصعلتواث4فؤ4كالفىاطانرنااثطباكلدلوصذءةدا
قىألىمتكاالنارااتووارأعواابهباانبالشتوسايانه5لمارراهـلثصاطروممة4اءت11
لىعذكأيدهمعسةاذأسارمحأواطراصاارالىا31ورد4اةةلحال1ؤطحرهـعلىصابراناشدقش

ضررهاةوازاشه41وتعاروصهؤاهدمعلىالهمهتاتوةامءالذنيصءبضوطوليرإةداثاط
االادضدونبريذيثىرنغيفرحهداواةءكىدشاأشابعدعيرفوصاتراعده4اأءأكاتاط
ضرانئتومؤويروتراالاعاسالىالارتودفنذرااالهـورودملئصاطلىاونسذت
دئرانجبهاعمولى4ومدأاافياصكىدبالدالفرعارتوكأذلىكهااتووءفشمارتصتناحا
خروألزاأاوزسلىااتاطالىءخرظاصخابوموشودأ4فانهلاطنىفامحنذتد

العا3مى6لديهتابادإضالزهـآتتركاوىالصهاتحالبلىىبهاتدةثحتهاااميمخهاراتو
وباضصشناقدجهداواتيساناسعهواشيناتقىيهأتابالساىلمجاصادطضاوكانروصاع4دؤ
شريوانكانتمنورخاطاليفرىوحذهاباثلىتعااللهكىثعيرالمشمىقهءانيىدا5تراةزواإشاإ
يغفرتدوىالاوديفنمفتوجاراثقهبثارةظعقهارةرهابفبهذدتدفياةافىتمةاشا5وا

الواعىوتوجهلىاليراتعةعزوياخزاصالمهسلطاالانثوذإالحمهتو4بهثلىانا
عزنيصتفرغفواوقؤيتقواضختنهل01عذفىعذتهكانفرىاتخجهامنهاقهمناخرىةميالبالا



فتينرا1تاب

بغزوبألداربةاذعنهوهعروفنولبرافىوفتكونلمجرائلىييناكرجالابهححلفاقصيتأدواصلجيا
امابخيراباهاتمرهياالااقورواكدهىمدالهاموقعىنهاتمرقاالارمهكاكاوعلىارتفرفا

ففطرةبغالمرلنهاامنبئرمجروعجوارممىوقطاماأجمةلىعهاوتنيزنالغريامنهاحمىأمحبفال
الماكرااصنقهابدلهااهـهموداركةنفرنجاينيهزحاقسطنطعميناالولىاعثمرجادىدىحدطاالفى

رنمالةبعبموبانت4مفترستسداىةروسمةتةوبماءالطتوحيداامنوخلعليمابالىاالئمركوخاحعنها
عذعلىالمراصرالبفاءكاستؤتريخهالميناعلىوالجةذفتانالىكاءى4متروكدتمحز

وإلشرتمشللهاقتارنجانةلساواخلتثبيراانورايقلقلنطوخسيرا2صسلبالمرامن
والضفصالمقؤآلهاللىاورهرالفثلهارشالىولادشدهنبهاممالمومذبترولهاوتراقااطا

منفربآثالثةخفلعةعلىوقتلباجزالئمربفهيفةارهكاءقىزاللهقىزالسيراءبمةءبئان4صبيطكفرو
جموراباهابجمداعلىقىراسوتفواوارااللدىخحرضؤامنهامماصرآمنكاؤاوتغواعنهاأبعدطالعهام

موالبلفىسيهةوالعلسلهمغلميخاواليرفعلموسابحالةلى41سينتقلرنورارثرسصنهاليرخون
ألطهاوتخافلهمواتقابايومين3صالمراواقاهتقبلمبه

فالوغيرنالالمسمفىءبالهلحايفةاووفاةالئاسهلىالفاصةمفاالسنةهذهتحواباقىفىفصل
ممةسسمهلىمماداغفياالىقثدهىلةرحينوسبهسىةةشؤاليرمنالتالعثمراوفىداا

رور3برألثصالىءهـممهرطئمثقىلهيعحفإفالقابنالالىلغاضلاابةعلىضتظت
ىمنوالحشربهتالحاءسبوماللهثاشرةامنرجضالالمجةىظءسءشرفبمكةذهبتجالهوكانت

4نةمفصومىلعراقىايرالحاجاهـوانزنهوظسفينلمسرافوادينلمادتبسزايامادهزوفىالمجة

4اطءذىرينوالعثعاةااداالددتوبمالىلنارواتحادوأضافالمةعأططاتواصشفاقى
الفربرءحزكأااريماورمتسلحهواةباالرقىلي4اثبقوصنهلعركتواساالنالئارؤيوماهـناوجم
ااأرؤسفىبقدناباقسمبالتهالبالءليالىلمجرمىااظيتيرروىانتوصبدبابالدايرتسيىمن
33اتبواوءبهميطاماخهوظخواذابالصالوتهالصلةوتمنواساءاالوايسماهلةاتئهفى
بهـ3لبمورثءبالماءالرلهءيثإوشانهعقرءدتهانالىومبراإدفىرواعلهاباالقدارالىاش

اناوواخازوكاورقيطوءخآئرهـأأجرتهاولإالتبهاكروارالبالاازيىءداجاةذاانفذناوا
اوكبوارادرجبراكميراالخلقكازانداوعضوجوءدطا3ناضعفاوتعبادعشؤأيامبهالىءيذاب

ءااالمالردناطضعناماحةحملىواعاقاسلحىرثسكاطقكانتأتزاصؤنلىاابعيذيهضلبرا
وارعورارررونفاصاشالعهفالبلوىءخهنتفالمزادفىاصرةالهمةوكافتهيتينلةدكاعثزتيافى

دلدثوحراكءسربعالمتةوالزقاقاقالمتضكادرببايإينربقااالميهونهاطبرقيمافىلىيدءصىذ
افروىفي4رللوبظتصفرسسمحثبعالىصرفىوطناانلىانتهاولطفبعيدرعدجميهعااوقرب

ضللفاافا

ومو43اإليرضىميهدكى8فادةاوجةاطنتهاللىء
ورئئمطبماطيشهـىوطوراعناوارمالصوادينرةقافىى

انجمراءساقااحمالهافىكأتاالعبدارحمحاعم
وتيمرىاظهارضلفىواةدلغيركباتخلقلمنككا

وهوالىءاوالداحبنوبملسلطاناابندارينطععاتعزبزابربةالهطهرافدالنةهذوفىاال
نوذكرهبقكاةهوشخينقيصبحصنةاالولىجادىجمحرئاشوولىبعديرالمألبتدىقاماك
ادوأنشدأوسبعبناحدىبستعاشررضدمءليء4فاستفدهاليهضوتزادالثاملماقدماسلطانا
شنهاصعنرفمومهللطانا



دثعين1ارات

ثبلنلبااحمعهنئتلعلىايخمرجمىصالاكا
لمنمدطسورصنررىاينلضوريناذكاانغ

إلالملالفرحهذااشبهكاقداماوباساامجاكبك
خبلولانمفإهدةشاررشدعلىائلنحا

ستعلىاالرفىملوكعلىانهلههاللىوملك
لعدلواانالالبطالتتاسلطامرااالملإ

واتخؤووسبعينئالثتليشؤافىاشمامالىامبهطغوسبعينتين6سنةممرئلىاعتابارتالمثم
مورةاتالطمطالشائاعصعاوارزتهناوىمحكلاررباييوسفالديءهوصجمالس

يوانواكصانهاكمتولىكانالنهالقابضممنينافىفصرطفىاالنماقتولىوكانبورالسررروابة
وعاداالولىجتهئيهسكملءنءطالةؤيخاخمينوبأربعسنةبضالقاانجلعنىوفالصشقلطواالكل

فانياباجالغافلافمودغماتلىااالولىلتطااجةمائحاظارقلتضىالعاابنوالناملىا
فالمالتىيصفدكرجتىىدابصباكابهغطرجوعهفلهوتمنهربرسبعينوهوصنةبلالعاماهى

مذهقعرلىدرجعاالثامساالنيةوصقتلشامالهاصرؤسجعهنالولىاملانفاجمةوكانترجوعه
فيهاالىبالقبهتربورارلةاصسالقبلىلةاتيهويهااصالحاناطاابنالمنمورحسىاالكاتؤضةا

الىءفىارينابعلبكالىخرجواادونياكالقااهردصظيالعويخةالمحميهأيوببافيةبنشاهنشا
قدوكاتةلقعدادعثرذمىصفدثاعلىلدينآغارعراوحماقةشايقطروهىديفروااهـلقفسايمهـاطمرخشا
لحليفهاداخدبتوفىوالنيهاثمعدةأذىمسهليوئألسالما6طغاحورولهاومابانجاسرجالصنلهمجمع

صياءلسلطانأرسولوكانرلعباحمهاأبوااللهيهتحرلدطاكهوكواضلفيناميرالمؤتاللبااصتضىءامامالا
البالدوصىبحفىلهةالخؤألىاطانازبادراالحالصبهايةوأخبرعاوضراءضرطررورىااويهت

وأعمهاناتهبهمدطبتحتىبهلواتوألزلىرسود19دابغدسعيلحمااسبمراعبدلشيوخاشعينحدراك
خذواوسبعينسفهلينارسوالنح1لشيموخارجعخعلماتمساندحرابلزجميعفىيدالهادعؤاتوع

ةيدثافصضائدهـالناماماالفممدحداودكريأفمجركااركبمخهاوتمصيلىااخئاتلىا
وصغاذكرفعندباتانهاصيأفوثدلاةخسنتبهاصدةباث

اباعرالمنصوزاالخدمةبنىيفمادامينصردصاده
بطايامللالباساحمدبالمتؤىء3نجاسناااعةيه

تنةسصىضعبانشرىئاللمستفىءاموكلجورىايبمرلاابنمدتتدييلتاردسىطالهمحدبنؤال
وكانرستينستضسنةاربغلويعتايوماوعنرياحفووائهراوستةييتعفضهخالوصتتثينونلز
إقبوكأتاواالمألكلماصاردانعلرمصرعاددادئمصاابءشءةرادالرصراارصكر

لىوايمعبداراصحيرخاخنملىاؤكلذملرخحواحمماضلمكوسراصاالهسقاطرامجونينلىاعىواالفراح ةرلىاثهصهوخواعانجوغصورماشمميرأدوصالالناحرأخوأبايعغذصاياعإللجوزىايارصعبد
قبلداليهءخدء8ضضاواكنووكيرهمسانبالدحرمنجونفدواواانالوالمضمامبابابوار
خذكرافثىالربنافانفىلمهبهيقواحدفارارباسبوح4حو4طشقلتكذانقلتهواحديرموفات
علىفىلمحدباىذصاةفلفادسىابنافالغشؤالمنثمريوافطاكلجعةايومالهيدبوالمرطك

ىكانحودامبالنفوقتلبهجغلتىرمنابهوتقبحأبهووالعطاربنينأبيراكظنحزناعاحب
مةالعاوستهحبلرجلهوضتنىفقطعظطظبهمنلرحمةاقدشعتلنوىابباأحداالعوانوكانيهدبين
ثعابرظباالابرتهفربهو6مةاقعايهلعاالرميتاءعماابنحملدكيعفمرهطوئصامالبعدناصقوغاتلرعهذ
بهاومحافاروو4فزدوصبغدابعبمفىبمهـاويرسثلهررثذوافىايطءذنأتبراوهـلحالونا
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اءطبهالجلمذانمحنةثاياكىبنلبهلوانالىادارحيملقاسمءابراالشيوخيموتوجهدالقططعء4و
سعرهايواناككأالشيوحافيكابوبواوخطرو3ذملااحلووثعليهمةلعااجتفهاذياعنوفذ

اددتباودالغالءكئهرااتسنةهذداوئقالورهالعرفادهـرهقراصنرحالجنوححمعصةقوالحالفألن
واكااوئزادذصواتصتءبمقرخراراواكاشالهطيرخاسهرجالوذكرانالبالدغيرهاس

لجبالافىرلةاعادتسطاكجاصلماةإالداربلفوقالعرتدبالرصاكزرلتاتعريىبعئوفارامال
عثمرواللجلوالجلاينبكونننيوبمرحرىوتكتكيرةحكتوصقطلمجارةاووغضجادمتفته
طبواقااالحماعياتوفيهإلحرققىأبابنفالنهماعالىورانقالطفلهتيلرلرهـعافقذةذرا
بلسطرالىامقوىافوشقراجضوفيمألاوأهالببتااصلىاواغابحداوكاتتبذكفتقراكلعاوا
4نفالنيلىاتفىاحابضاسلمغربأابالدخلدىاراكلسالحداهمابراصوباحوملىادبالعلمغربا

ماليخحأالدئماااكقراقولشلهتيفعلانمعتهأهـ
خلادبهاقبرهزرتوقددريةالسباللهارلمنىلىطاهراأبرفطااطاتوثيمفوسبعينستةتدخلتغ
ورمحدنجاقزيئهىفارومبلدالىاوتوجهالفرنمدبناصالحدلمطانادناادويهاهـاحالالخسراالباب
ذلجودبهتمسهبىالنارلمهمحاعدسعراانالساطلنتهاصنكيفاوسزوجصاحبأرققداودبنبنيرسالن
بالدالسلخانونجهادخلفباتواضاالفراحرعواتبارااالهدغوكزسولهحوكيقالنهراجتواعلىارسالن

بغمرمغالمانبالددبأاميىبرعواحىفتوكانامنعاشالانهكانبئ3ابنموركامعلةرهىالا
الخئصاصقبارعبسالمسساللهوححهادهوأتأعوانهوأذلبالدهلمقانالىلوناسرهفصرملوالو

الىواهدء18خفؤوابراوشءتوالترااماخراحمافيمالىهـناسوبادراداناباتءرفاصثخلعه

لظطوللىمالهازوةةوفضهنحاسالتاامملؤااصهرفاارترلاولمجداطىايأيفالاالساس
يشمترىوافلمالاادفىلهنيممالمطانلمسابرمقنمرىساالامىعندهصيخلقنهوالمالاجملىشألسطانلذلو

االرءشوأدعىدادطكالذاتيئةءلىرهررصنهموأنالساءاقأجابمهـورحةالةرغبألدمنيرأسساثةخمه
نوصنحرةاالادىفىاواخرحالىالوومنصورامؤيراملخانااعورارىاالسءاليدطواطلقودل

منهاالمملطاندتصذخظةلغزاااهؤههدشاالمقرئلخطاباالبنسلخامحدبنبوغاأصىراالجاال
وفآءحانهليكبأوفىاورىخكاللهلقدجمل

االتيانالنغماتاليامئادتنفالىشهثى

محيانخبراعنهبداضسىواءالالونايأزرت
اناللدعاتارامىاراحديرعوىدلاهنودان

انلدبمهـإمهلهوليستلتصبادمءثالف
المجالىخادم3وءادرأليرهمنااليملىوات
فهوعالىالتاهـيسألةحناساءااباوارسل

انااالزفهـكاءلىةتاكاساوأكنرهـبصرتفت

بالشنانرعبهنهـغالفتاللجوقابنعتو
فىولهنشدوالىاسعدالموبهاللهاعبيدبنالىحمذبالثغيهأتابحاصىوخيمحمعىلىاليالناروولمافال

امطلهاهرقضيدهفااخمدلسلطانا
ىصاوأنتمقلتيكةعواحاالمرضىونداماوصة
المالحائفرتكاافردااقالفاتثعدأ

افاحسمءنولظبىمجذويرلوأففوقفىالفصني
وباألصباحبالظالمرفآةلنيمابيبعلىالةوقدءرس

لوط
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أالريامعليمباناللةلةصواليةارثجهـعومال
ثفالحعلىحمآئلاناالوشكومماءصكتبيامناظ

الصالحذايوسفيناللعالحنانرمجكلاحبماوالح
فساحليبآصالفناداهعنحدلماضاق

المراحوالنمرطءالشاءسعدىوابنبهعبهرفن
اللقاحدوابألمجاناذاوتهوماجواربالبالد

حوطجهمالندىاداسئلدةوجهوجهثاصاءليفد

احبلهواوصوثغولدةبظلمهغرىجليمملوك
ارشاحثلةمخطويقدمولةاالبطاليجالفمااذا

النوامالكارقومالكفاالليتمابينوونه

اسالحاهعلرجالابهتهتلجمعواؤمدفزةهم
فاحالراوأمااليطاقحتىدوماضعالؤص

ؤاحلمتخوترلكىرداعآعقدصأركوما
ارهاحغاباتتحتاأصوهالوحزنابالدهعالت

شغهمالناس7بهاركاوأثامالرالمصرلهاكالىارملكأكسرةسبإحداريماطانعادادضذاداطابنوةال
اليهويستيثضةالموالمنهقسوظبخارسالنرسللهموصةلفزاعودهنؤ4دلعودااعلىعزمامثاتخبطرعلم
نهالخدتحلبعخاعمروأخذحعايفرالوش4محلنرساذانمةنمرودالبنامخوبالدحلىفارشالاش
النهراالسودطرفالىوعبرضهممدءوحصمىرقابينبهسنىنهراالنىاعلىجتهحيوحاذمحاحاائشترطقدكان
عئارسالنظجراصلىدعفمغوط4ااصنهوالتسوااسارىلهراوبذوأخربهحصماصفمفأخذدانجاالثفأل

والمواملةرطالنااجةعائلوروسبعينست4شالولىادىطعاضعه2ستغزااياسهماليردييز
قنحورلسلطانوسارالفراتالىاريرىوهؤ4نهرفعلىنالوكانالردهلوا

ازكبنشاكيسيفالموصلىبتوخاصاتالتهذهئلوثأواعاالطلموصلامابلحفادئخصل
سعودينعزاكاخوهنهموجلسالرومدالهـودحدصومنهـكعلى3يهتلعالنلواالموصلصاحبششوتنصود
السلطانالىالبغدادىهاناكابناحصفرالدينأبوجمهالعثةخوااجمازويندااصرءلهمودوروابن

يفعلفلم5ميبيرفهرولخاواوحزانلرقةوارهاواوجبقاءعرامىيخهمعأنكاسمعهاتيمشنمنهوطلص
السلطانيقؤىافطعلىأعتلتةغازىيناكسيضخابطكاشواالخليقهباطألقلهمحدكاثالسلطان

بهاتتقؤىشللبالاضذراحانجاللمهلنامراحعةانلىاالملطانديبماصيفتلساكزنماطبا
فدحهائرانمياامنالئيرخيخثعبدارحيمسدرافىلىبااالأرادوكا4ءلىماايىتضؤورائامئة

ادعوةاقامةهناقىتذقالاليدواأحدبهصةصضلمنجويهبنإحزلدارايهلعبؤوااء4طامنختصاصنااعرف
مثحواحيظرداوخلقماهمأدءيالحرثةاااالكاليمنطوازلد4زاديمفبهألمرالمربصروايرحاديةا

ءمضطوعانتستةءصينشحاكيئبلدكريهويهعظخايمسامهانفاءوالخلفاالغوايةبلسانا
عناءاليهاءنأعنتضاوأطلقهاجمطلقاتعسمدعبيدفيشاشعزوجااللهأنقذهاحتىلمجهصلعاينت

هامصفةرالبزوامنرغلو2رلالبموطوائفأطاليومساذاكغبرمأصودوهمثموماتبعةوفبهابدص
طواحخرقةاراؤعوانسعلىرنقهالعضلفتقبهاوالعياذبالتهفلوحصلحهايتوفراتهاكن

اهنمنترمابفىنينحمىوالمدايهاصىالعسصالمهااالىوئغوريالسالمبالدالشامفاضظ
رهاموععنهالثرخداقتطحتةجدهذااتظوءلىاواتماارهـعلىءالءاةارلمئتلغارها
قايلهليمابنوقالكاصيأفاليهقوضتمحرهاكاسبتىغاللهرحمهفيؤرالىنتعناتولىوسمنهذتاف

ف3
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لمالناساانالمجائبوصمالبهوطالالسلفهسوكاقوسبعينستغرسنةفالماالحديومياكسيف
ساراكتفمو3باديهتلبالدخرجميفائالحادثوسبعيهغالخىسنهبالموملضحوابسقفؤن

مساكندواوفلداذلناذدخلواالىبهمفاطلجراحبالمنعصيأمياننهوطلبوابهمستغينينهوقصد
لزابلىوراإداابآضثطةفالسمااللمواوعالوافاواصهافيلركوأراقواهاونابرابمابواورينلخاا
بلغاصالناسدخالدىفىلهذولمبهىثادالفرآئوالهيقالينفىللمانرجالوابالثكوىولسلطانا

تسضذراسهعلىكربصبالقلعتحالمامنهوابنمنهاهمالعامةضلارأىواظورانماهؤراقخل
كأيتهغواللهوكاليفعلطهضط4يفطفارادواتارأسنزلءشوفالقلعةسليزلاطلقلماعاصت

الىخههىوداماوريايفحقءصتعقبهدغارالمباشرإلذازداقوفىحتىلغيرقيفىفلىلمنىفىاللهيممقم
ورمهطلةاتامكمورةساىأحسننلحووراوشمخينعمنرسوالبتهنفوصةمخؤلالئيزشعرهنوؤوكانان
اذار3فاتاالكخألوقؤهـاقابكانوصاورقيقروابيزاالبدنهتوسمتيةرومشديرااللونصيفىاايلالش
الحدمصناحدابشكلمةالئدبكيورانوصالحفةحافاالتىبطالسبانكألؤكرعنهلمضيفاجلىذوا

لئفيهحعمعهوالادذاوالمااكةالمجصنوالحغارلخدماعلبهقخلأللبراكالوراذدورنسأللهيدخل
ايوبكانبنسفيدبهأاحألحالننالتهىلحافاخبرشهيننرا5ءو4ياقإددءانارا4رصااو

هدوخردحاءالىخسشاراةفكلىابهاالرعادراالجاحايهتواصتنعأخوهءنراكتشووتوةامبالثخدككى
حماتروقزاكضلرالعهعةافوامن3برالسىاهوحمليهمهاتفىدإالماثابهعلبازايمازي14

اساكلمفذفاوقءيللهممافليبتىبناءنراافاهههصونوالدابىبعض4ابيعطىوانالملك

الىفركبوكأأيهقولهاثحوالمرفيهائبءتراكوسالمديناهداصنةبنايفالتوفاالخيه
مهاالؤرتظانفي4ذنحاةارءؤإثلممرللعزاءاولمهإلؤدضرادارالملالكةلى41ورصوعزاهشيةالهالحدمة
وصارؤيقاحالتاتغيرتولىطاا6اراداصاذبناكسيغأخيهفىااليلتفتوكانيخهكاتةوحدوحراءته
فيزراكبنالصاعاكاباسبحستسخةسعاخرالمحرموئدادايدالماممبثىالهممحنارعية

لثافصفرلمواياصاممهبناوفاللغهاحيضا4اخرج5اخللةخديناغرسعصيان
عالنالسالىاكوبضبايواتاكرسلوموحدسالاصلطاتكأاأيوبياندولةسس5وفافىقصل

بهالملحصفاليهاديهاوجعلرلالمكندالىارولهاسكلسهنفذاظأتةلسلطاقاطىكانابايثالاطلبهف
الئحاعاباساالفراداءماوادناحداالوصسكدريهبقحراودفىبهكفهالقونييعضادركاتتواضه

يدةدةمنلحلبىاانسحدابنوللة4فيرممذطالصواسعكبيرالنضىلديبتعظبم
عبداهالبأصالجودافىهفاصوذيسىجفبمانالمكهـ

يخاهماوررودحظذماراياهجماللهبنتماسثممناتموما
وعلواهكرارحاناليركئنجيرافالهءرابفوو

جدواءلمخائبجورااتاذاكتةئبفطاللمحفألتع
يسراهرئميسريرإيرفازقاجماويرسلكص

وهوانلسلؤالىاكبىلحبرالووصتدياالحخوأ3نثاتوراةردألصصغراهـتوفىلمحرماادوفيهافىالوظ
كالحوكانامىةالحاذبنارزوصااجاتآإتااليمضوادبحزناعإلطزنمىهربضانارل
بطتيماجأصنةأوصلذحينؤاحدىسنهاالمدمتئكاقنااغظكطالصالىلهسأرمصلئهلماياك

طانجمتاعؤابئائلياتوفيها
النردالراجعزالواناممةاكالممالكلءبلالكألذ

تباالمزبةلىءخمهـلملكلإقاثصدمنوايوموائ
اعاهعوااالمنىأبصارئوفيايكعثءينااللونوايبق
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وهوضاشع4وتخشعاعظاماااذابالملوكتحنولكىر
جعالسواامالنوحالتطببعخكابواشهواقاتج3

بعاالاسونيااكعلىخنمزلدهاانتحةالراالمأثاوصا
القروبنتأيوببتامالىتاتلجهاالتحهن5هـاةيةوثالهاءابةبالغاالنارانثفيوؤتظ

يضرعيأتالربنيناهـاصامها7تيماوقبراوعلىطعهوهوابئشيركوهيهتءحدبنصاكاناوجهنررعلىءلمجه
وابئالسامقستوالثاوه3شيرالبنووارهطكورافقبورالبمثألنةذكىاثعربةبالبءتفيهر

عبد3لقااطصخاكشيئيصدراكسىلزبرئناىايؤنارسلكرجبوصاتويخهاالمحادليااللهمرحمع
ربهبواقجدبالتعظيممتلصيخاارودشروابرالحاحرنإلفوبحروالغلبدإثالدجمنبخموارحم

جلوفىشلواالعظامللاالمبوواماليارللهائخاالفئبثاشالالهـدنحاتهوءلىلقىلكلطانالمص

كبواغاالرصوقبلالفرمققملتعايهفيأيرالموصعنواةوسربالالروشلودؤسعارربدوا
وكافتالملدالناعرعلىالعاحصمداالطكدمتخلعهولأتوكانتأدهىاياثاديخهااحألو

رطوتذهبهسؤارصثذةهب5جلساناسؤوطءدمذءبوبيقارأمذواسعانمودأسفىبأط
ذهبمجوهروضبةوطوقأءواللوأسودءمرحالحليفهءااكصصصوابهيتوبوصركساروحخف
لسلطانرظفرادابىكالجمايوماوكاندشقلهوزيفبالحلعةلسلطاناورابحويوليتدرعدةا3و
الثيوخغكنوالريهلةاةقاوسلولطريهلمياراإرراقصاعلىقدعزموكانصدوقيربمدقراكمدمن

لقاهرةاالاصمملظاجعلىلسنهاهذفىكدمحزهتفقالعنهللهارضىفىقبرالثرةالزمخبهوىفصاب
رضانصومالوكفلعلىابيذرعصصلىاسيرمنهاواضيهالالزبةأسكرياطأدخلهاواواليوميزةاابشرط
فيارسولهولتراوابيرفاثاربهطشهابعازورابلى11بةطمقائوهاابهحهواعاداصاذالهفالزنم
ديديارالممريةوالىااءادموقدتوجهوفيهيؤناكالىالجواببادظااوانطعئهرزورىااشولاك

اعداثهاهددودالىوواداثهانمفأواللهئينلرفيهاال
بالئاماصتنابرحيلاعلىلسلطانادءلماعزمطلىامالنةناهصصمراالساطانرجوعففصل

مخهاصيدبادعنرتوديعهافيهوؤاللغزرالالمنلوكانءنىفرخشاهجمنعزااخيهابن
انمرهءحيثاعامالفطتعيثانالعلىرااللهألا

لديشاالفرئثاوابنىفةسوةميأسوىكدكالست

والعربمئايهاطرقسارروفدفءظيخلوسيهف

قددخلوافاطاعهالثصرقهلوكانالمبالمنرالةالىاألعارلالملكعىصنجللفاصلثالثةلىتو
يمثارباالسمألمىوامررسامااللهبيتالىروواصهاتطروصومصصالىدومةاغازمءلىواتانصاط
اصدهاجمأخركأبينحلىووضتاالعالكاعليهشللمعمماواطواالزوادالمالمىمكةلىاجالهلى6لعءط
الملطانغاالىللفافلسادسعلىحمابوؤضتقدومهليخأهباألصابديعتعاهرضالىوالماميركةلى
ءرجطصبعدلهاالعالمأهلواصبطعهمالعداءماوتمزدصناميمنههلىإمةلملىكالتطجعليخهيقولنلى
وفدئالسنةذطتهفوفامادوفدةوجعلدخبفلمجهشءصئماءادبرلبروراتهوففءاشهدهو

يةتاهذاوماالبالدوغيرهامننيالداالرئكأهاوصادطابةخ5دطيهاللهخاءبماخغوضيفه
الثيوخمعطخاجلهسخظعلىسبقكانةمذفىالداالرمنكانانلطالولولمراداصنهلله1بلفات
اكيوختينزكص4رجبصننينئامىءااليومصرالىلطماناددءرحلالعمامألمحهماضعهلهماغ
ايكطريتىعلىالقاهرةلىاووصلنادالعماداللمومادركرظالعلىبهةلىاطهنمجهذكرونمبماسدومفا
اوظصبهالبحيئمذاداطانسااادلاذلمالثواانءوادرايناوأةطاعابلناستةوايانشاثءثنا



اروفمتبنأ03اب

شقكارصيلكايومهللمناواالمناننجهاصتفصيدةوخدمتوصواهصبهموا
صفاهرةلعاصولالىا

افراابوجهمننىألتىاسىإمايمليلىطالاحبتبى
نيأقاضىإرمعنكمفهعدتالغابمصذحيافقدت

براالاصثوتكملجرحيزوافىامنرهمجالمجبروشاجرونجرانا
لصبرااسنعنمسواثطلبوالمبزظاتآفذظت
غرىفمقرىردرىوسقىقدنبامقرىتكنمقرىومذت
عذراعنىفىانعذرممالهوىالن5واخحنراوعذرىالىاحق
أعرىبهالقلوبهمراسكطلىانجاجلقملىلمحتومرالغداانا

عبرىلنوىايومخوفعباؤكينسوىرناباعزحفبارحلناذط
ابسفراارخةةسمابادتوقد3وراءالمحانرابدمشقاتركا
نيراايببابخاطامىفالزالنثرهاباممااكالمرجالىوجثشا
راظفطتوفارتغدوةيىلمفربال31رحلناجم
بمرىعلىتاالحىرساعرتدماالديربهالىبناحتوقد
لفزراايهاهكلرالبضطبعدودهابهاوالجالعبناحاكترلنا
راغدقدغادرتبالسفهاردمراوصكاهاينلقروالحمشااوراس

رءرا1لىمههـكاناالوفياللةوامهيتوناوردنامن

ضرايزللمافيفالبحراوللىنابعالىاراىلةتالى
صدراصدرشارفىعيسنابهاكتدتالجلروفةقمترللىا

اثرهاصيزلطلملموعىنعثئنارصاحثالماونود
بأبشراوزادواقساوانجاصتآيرهـارفيتلقاالهناك
راعايححرالندىقكدهوةمجزتزمصكرالندىلىاقضعضا
والجسراارمدنمكيهاوجزفا5ودهمدمنكاشااليعكلنا

الكالكايأملباثعلةولمربصاكادبررناماءارلم
صزقربفالتىجببركلى1بلهوالمحانعلبوبارجبنا

سأالقهىانضارىامىناوكانصيرةلمجدكيرفىأةعزهـلىا
مصرىالنيلالعادلوردنأءفهوبةهـطثىرقىولماقيلنا

اصلعندايوانهوايوانكصرى8عرثتعضرهكداتامراءن
وفزتعىفإدينسمامدالغزالاالماماتصنيفجميآءالسعادةتكابممرعرهالسنةادوفاهذالظ
عثرىويخهافاضاصفال4اتجااكامهفىوكلنىخالهاشفيفاضلىباصىونبسحاثتينيخهطثرصلمقر

صحطبنيماهبابارزاروفادءثاكيروالىوهذظتوأنابمعرورصكأيمرابراهـالمعجىطتوفىصال
هغاةبقصيدحبهصادااورقديضاباأب

رئهبىعقحزنفاوركاضدتهمنعلىاليجدىالحزنارى

عهدتهماأعلىاأرىنلستمابمبعدكالحوالاتغيرت

عقدتهقدمااالقداريرمحلتوائغاالصحبااالجمانبكءقدت
اءقدفهجماةماالتنىخاهرمعدىاكانكامتقادىوكان

اردتالماقهاراداطسوىفيفبلهـرالطاأرت



بن11اخبلىى

حممأستطقهطركأذصارظ4اصراذحمهعافدردخ
فنئمااذفبهصالئمىكوخبر3لناكداضدتاحب

مفعاحدواتضمالرلعنامرااوذصتيييئفالوزيضه
تأزارعدهحمينضدتوجهههىمنكانعلىلهنى
نارنيهاريماطنماتذيأللهماوغامقدترابامحن

البربنجماعتمئوخوالقالحلجألشفذكرمحامرتبىداتوشنرتراسالسنةهذلنطكهأبابنلظ
انعلىيخدالفعيرةآالقلةاهلفيهدفبنلصيأعيقتلميوفيهمواميتعلىجماعةاصنهاوعابهره

عراقوشوقذهفاضهاوهعهالقلعةمنعلقيحىخعلىستخافاوقتلالغنابلحانةاوهقراودفأباليضال
ظاخيحمهلنهلض01هذوالجالكنتاضظسواهلىولمبمنىوكخلتهاالمبىهؤاخالالخبرعنفسأله
الموااهنهذوأتلفلعةالى51فزبضخهموألمااشدوالالىاصارتومفىفيدلقلعةاهذهبفيتانءلت
بقراءةاالحادشالنبويةساعوطحيهتبالقاهرةهقيملطاىلواداالطعوصبعىسنةلتدتغ
فرخثماينعزاكدكابواضتاقاعنداهوالمالهلنأهبهوجعفاقاكابوداالنبدهىيهتاكتاجاالمام

إءاشخبهكاتمابهاللهوجلدلدالعامفىثرامالوالدةطرهاالنعاهناالنامعلىبهاللهلدبهرمامقاثامصن
دارهئاواعظصجابنعلىررمنينأبراالىزينجاىاكلحاماودخلفقالوالغألءلجدببعدالخصبباوتفأرا

ضلت5لصااذىفههرلقالىتبزبارجظ
االوفاروقىحضاالذاياغاطبهرخارءخرطفبمنيرىلكلها

غتاربرىلمميمكىوالسبتوكارءفيهوالطيشحرهـفيهوالصئى

رنامىلجنةإلأجمبلهنارتطيب
واحدخيىصالمحبتثيوجدنيه5حالحدغلهلحمدخلىومترل

قاللبرفألثبعدهبالرفىعاتماللهرحهماالبنرانوبنكالعيلاالصاعالملكذكروفاةفىفحمعل
ابابمنهأكلقالثاثوالعريئتاعرجبضمعى7للوكانبالقواخمرضهوكانادابأت

منهيضراالحاصرزلموملابصاثلعزاكسالمواحداكالارووااالمياستدواضهصضذةا

جندربنايمانالدكطعلمانموتهببنىصطأببناوقالاسااقلىبيمءظولمؤلهوكاناللهرتوفى
صفثخكهأطاتهوقيلشرائاالسدىوتالشاهالذىوحيلمدالوموفعنقودكأبسكالفىقاهس

ورةالناساحنمننوشحزالعمالهالناسوحرنالقلعةفىرىالكبيراماةثباودفنقالالصيدوهوفى
تهللهارحهيدؤراكتسكراطكانصغيراالماعالماموتانيقالكاتئابلخنىوتلتافاعطامءوا

4سشسيرقرطعلىأءصاواانقبلووحجزئرجاتوإلنارمهنأجزشيئااليعنباتلىتعااقهصأل

لطاويابهافةرتداظسباالطباءةلهفوضهاشتذصولماتسبهتعثلغيولماالئيرابنقالاللهما4ر
نأاعتتاداحسيعتغديخهجمزلةبهيرةالحتىالفغيهافاكاايهتاعالكدوكانالفقهاءئحميتةحىلافال

ايزخرضربابخدضبلىطاورءرتنالتهانيهتياحمالءاكلهفقالبهاوارشفمافتامسفاستفضاوءمه
ادالءنانذكرالانهلككعلىحرصهطقداخلتلىتعاللهاعيتالواللهكالالواللهرقالاب

نفسهمىساثاالثيرظاابنمالغلماءواللهنجالتهـمؤفانذيرىالهكاتالسازذالىبذهن
ضالايهتجيعهابتليمهمواميعزالدينالبكأممهبنرملفهواوساشاالنجنادابهومفراالمىا
عالالجمألولىطبكنلىأوصيتايؤاتلىاانعدمنلبالدالموصلرخيرهاساالينمحراككعابنانبعفهمله
وسرفبيروقدلشلواالمثلفاكصاعةريمعوهوأيضاندشوجاواةهوقىيئماقاحسعكلبنا

علىاديصالحنظبفدءلمتمولالكىعنىبفيهذالمانضردبهافقالاقوالحاللاالخالتوطهارةاالعراق



اروضني33تل

لمصفانالدكتصالحظياهنزءنأوشادعالىحلىلتفانومىبيدىطبالدالشاكسوىعامة
لهمواؤاإالدوعاصالكزةااريكةلىءنرالميرآعنهاأواذاسالمغامهالهلنافأليتىادشصالح

لوفاظاظمطةابااثبهومىضهعيشذةهعودخرأيهوجمبواهنتهوءلمواتىلهونصةافاصغسن
اهدصبرواطزورداليهلموهاإابالىعونهلدحمزاالي6البكاءالىالصوسافىوشاذبختوارحابدزدلار
البكالىاوارصلساتالةلىطرفساراابرودعندمافاتالضاصدينظتىعرمقمياردمالىراقدساظيهازياك

يناكمجاهدبهاقاالمترلةلىاظاوصلاداراتابكفىفىيقظلفراتاعلىوالحاماطحيربتبمويئينعزاك
اهاردتحلبالىيئارذلهأجمبناددواودرومءصواكاطصاضراالصفيىبىليالوأرسعهأقام
اهمدجهارباامفسمارعننجغكديخةياكاكأصالحفيءريالىتتىلهراتكانولماعبراايوماشيوكان

وهواطمهدمشقبفصديهتحزاكعلىعرفأشارسعحاالديالحوكانعارأتابتهإواونادحماهوئاراهل
بكاباموأفألنغلربهلينأيمينلوطلفإينهالتاابيتاأطآلوهأ4اأشالبالراامننيكلئيخها
عوفهاوبأخذمنهبىادبسمانلببضعادالدياخيهرقيلبهاوجاءهامظةابئالىسارمعهورغعذ
شارفايناكطحلىرانينااكالوااباكلمتمسانوفالشاكممادتمخاناللىاسبهبهارفمتهمد

طنأقابكيضراوراعارلىاطليتئزفانهعةايمايهتداكذلئا3برهغأانوألياسالجاعةحيفئذ
لىااروعادلمرقمهألىالمىلمريخصوهوىفواضهبالدهعساكز3شراةائقكغهمخالفتهلدينعزا

يخاحمعاتابئاالىاذامزأبرزعندبلفاالئاملىاالودسءاثوقدالديبمعرحالحوكانللموا
اقفقيلىاصألححابءنخؤماعلىوصلاوسارعىعساكرهجمعالتامالىيناصالحبرصوليىعزلى
اامىأحدمنلى51بعديمقءلمذبكراارادهوءبرالةراتالديرمالحلىاداالكابرطااالميبعخىان
لاوصاؤسازللجزربةبالدالكوالفراتديراوعبرصألخالمومحالىخاداصهنةفىيراونهمااللالنذصا
دشكلمحلبتسلملمابنعزكانللكوسببيهابهأاكداعطوححرهاحابلىاشوطعليهاللتراصأصتهكنة
السإنثوارةبطربمالرمىكايداذ1ءط4وزرل2ااالصقلىيتاهـالواالهلسالحامىطخخزافى
جمابحرثوبدلثهياكظبحودبنبرءسعزاماعلىاسارعوااالحالمنائؤفذادواثابنقاللمجائ
اثهأصخادمظأولنةسلطانادراصكاسببلىائراساارجصةلهراساليفوفايهةرصاسله
اتنافىوصولهنبماءلهاالصلفهمأمىمووصلبمسحباوالدفيزكبنفيإفراكابالى
فاااؤحاموقىاثاوفحاشهـخزائعرشولىواطعةمداوحاصلىاعزالديناومنهالعثرشوثمبانث
4جمدانهوعشالمحسضصادسلىاحلبجمأقلعةمحزاأمامغثذكورةاشةهـراشالثصظفىلصاعا

أنغسهمورئراتالزياداطاباءفىالميا4عإلواعانسلحالجلشاممألزمةالى4لحاصالموصلمعالثامحفظ
أذأمييعتدءشاسلمصنالجقصنوصدايهازرراوكأاسهاعيحبصاوكانعخنهوصاقهتداخاراكم
عىمماداويهنواتيهدلهارقةفافحهاويئايهتزابنيمظفراولدوخلفهراابضاحابسلفراشثام
شوالعثرىىؤطدمحلىيداكطعالخيهينعزاكلفرطررحلصايضفرواتنهماقرارل

وتعينانغسنةلمحرمراءئناروفىئمهنيتءنراكجارهنابأمنبىاكادعنبطوصارس
وهونألدبهةرخشاينعزاكلىااسلؤاناعنضلىظصابصىعلىوضتدظتحابظعةمدممادالديهتى

أشارثمعليهاخلاكمطاحوااءلطداواثالماعالملئاصصاطوءفناماتجئدهنكأبهوضاعلىبدضمق
أكأسالن3تراديارءوابنيئةالحادثةةالقنرقاكاظهارفاعدعيناتتى4اتجههعالىفيءنة

واتو3دتواخأخرالسبصااباطنهالهذومذنفايلهنادبصلعاكةظاهرنجكونال9لهالةوالتوجه
ألمعابنوجمنيملفزتاوبرأبطزىاكايحفطانلورينالمذلباطلظاهرواالىسمنعلىاصهانالىينتتى
حماحمامبأقبمونيناكةئلىاناأوعدوقدطابلرقلطراجىباشرووتل9ضجعكلوقلعهصلنا
ناووحلبئصحمامصضققثدهمطبأنبهونينصزناالجلالىواحاقمشقوحابحلفى



لوثبنا33خبارا

نةظالمتتحغةفانصصرىيفينتبهونرنبنبمننانحاةوقددشقفارىحامبأنبرنايهدبزصعزاك
والظهرقداصتحد4والعساكرسزباحهصفالحلكلوعدأءنجاوفحالخولىالجوابصكماثا
صالعمالاانالسلطقصدكانالحماوفالقطهمطالعضيه5فاعذقدياكقادالآورهافىغاركةاطثةاطوا
لسؤعالجهموتجصيلىوصنمحطبرهبخأخذتكهمماليعنهفكدهلهامتآملقاغاوانهلصاعاالكا
خذوا4وباهظاهرلجمعحلصلىاالمرملصاحبصسعودديعرا4ابنوصلولؤلىانلىامجلبزخنعفا
احبهزدلىشعاداكفرغبأضاهأصيسمزءبهارانهعرفغلىكأننهوأدفائنهواشجتظ

رندمعزمهتحركافصطاثاكاةوطفهمصوللؤاناولماسعاءورغببئالكاللمجبتعوبضهالهرقصبمط
صهياثطاميوحادلمعرالهويتولىويهضتؤاكيهأتابئلىافحممىرامااقرالهذعالثمامصلزوحاعلى
قبدثئبهالنجالشعداثوحمليماعلىثهمولهمنباتدسرألمششامانؤابهفحكزاغرزالحاوصقنهم
جماررعهبةنفصصدسصكانااالبرفصفانكبادعةسنمقابلىأدروغفرثفرخثابهتعزكيهاابن
سديالففسهله4ثحقمالىادلمذاحالعقبيهمينء9ابهصئمقايلتهئهطثفرزالذطيةلبر1ذ

لخبراوضاخةفكللحةالحمادىظادباقهلبدالطاطتابايئرحدبهتصالمهمبهذااشتخالهالملطانفعرف
وهىاراؤلدانرءلىاطعحلبانءأيتناإعواثمبالكوالمألسبىوألواسحارمعلىانطاصفرنخبغارة

والحمبالمعتادغيرضافلةااروالمراثعنيةرالحثوقدراسلواحآيعريهمضدممتعندالعرخورسولهمعلنا
ففحهفتهوحذورجالديتجعمفمطاغيةاناطجازيةأولفىامرنجبالداتأفىغائبكأ3وابنتصاف
وابياءامذفىمخصبةمعشبةالريةواكأمكونماغساع4ءلىاينالمدإتردتريةافييثة

والقيفةيخازحلاوصاصاحبيخنىكوروالمذبهمهثتغلينوسالمهعليهاللهحلواتياقبراعنمخاثاا
لمؤمنيراندةبطالذممموبيناالتإلصمخواايهمررءتلبمهمجاربسيئحدفي4لناليأضذها5ى
أرالالفارمنلهااأمارالامميةءدالهافىالهادولةواد4يخةتولذاتاذروفىمأعزامعصوالارمكرائمايمامجلىو

بهاللهماضلحاؤدعرفبجمرغبنعروفانهاحغزكراآوالولىغدالىوصظغدم3آالنهمط
يااجلفعلناالماففعلاالعداءولمرجسابرمنيرالماءحاوردالخألفةيارعنهنىتحولةنحمادمط

عنوالغنىغالصالىءيةهامحلىخمخارهـالتوفيقوااليمةاكاللحدمةوارشبعاالدواةناخدثأءيران
غبماالماءاآلحمدنحتلصاااللدى2لهـفارسصأوزحقهوررزيلىحمأتالمدكررإالىةلنمرفياواصالزابر7

ولقانرناالسرابعقوتمضوالمرصاالعارتمرمرالماانثلالمحرإخيرط4فييخفقمغرملىاتاحوشاغل
طلمفذحمالبيتااربرىفراكللعدترااةعدمجاكهليوشأنلمكثالثميقىاللبثلعليلاراادكاهذه

رةايدارالعقالدبدافوماوادكاقالياسالعلىارهءتطر5ملواسأهوروملوكدعليهومضفرجاسلل
عفارحلمرالتىبةخماوفطالدهربدرحمهمفاوارةتبلمعاتضملخاتالفاالارةودبد
تاقغانإهاساعارالعباسىراكقعائهاابعدبياعقعدغلىداوأخأأعوادهاالرايمالدعياائاط

شمالئريكاليؤصنيخاتصسء9ختاريةانالولىبتمايدفابىيرعزفذكورفىانةتصةلاراصلىا
عليدعايم6لاضالىالبالرجلىشلمصانضحناهايامااإلإبوصتالفايركامماناتفىلحماالصاثووإل
ودمحغهـتفالىحظيروأالنأبيهجلالديهتلزرابنمماسممافايدوالهاللهعىءبأعيااتالمؤمنيىسام
اكانبغدهووصلحالوةرعقددهءعنهادركأبصتءالواهذاخائ4وصدمرففاضحلىبفيمى2

منابرخدقرعتبفةساكطاالصفتولاالفكأهلربقهمىله2اواتهـكالئركنرفيهىقداعتىاالسالم
هاغرالهلمونتوطنيهارالىبمونالدصارالمئملىاقدخلمىلص11يالىنولاءهاخإلالصلبطالماعزلت

باينابقوموأغبونرامعاطموفالسالمأاهللهةوقءنهمكارهونلهدااللهاعلموفدرلهبآتفيوفى
نهربهزمنهمالغلرصعذوانساسير3ليتمفياترتصأوأفلالظموصوالعهفأراراشكال

النهلمصأبىاليحدمااويةباسةلاولةواالسالمافابقسوايعننتهطدوالحادمواآخروفىكااالنفاس



روضتين431تل

اخاها15الخالفترديخازعهنكانظعللهمجدالخادمواجرإمرغطغرلبئاالتيةخيوولوارىغوالى
شهابراكليبهسدوأعزبتأالمناعلىةبمارابةاءالكلاالفرحلسغعاءهاقكهلالطحرئتهالتىالضة
ليومائعنهالجزاهومتوقعائماقدبالالععنىللألدضوماوخلآالقىرالالظاهـيفبطةالياناماال
الساربئتغليداللطاقلةداثعليهاوكاواستيالنهحلبالموصلصاصخولاضعنددصنكابخراال
فعانوانهلالفأولياخهمأوجهئوالمميوفرلفاءالوضودايابهاهعتدوحملتوالحلبصدخلفقال
الحالعاالحيهفتضفلماالزوجذبلراقعاعلىوحيىماوخرقمهالسهنوأبعدندامنأدقالمنازعةباب
ياالبالدكاكانكوناالااصبممماشوجباراالىخولياكواللطابهاباتارالفىاالصتيالءصهسكك

دلغيرالحقءشبهوالعقألاغربفاغيرأهاوالحالفةمسزيهةاحيثواءلهالخادمأخهحينلممرية
4يهاعايرطمةارفانوأطيطأل13قكانادخلمىهسلطأنوصامضهاءدمنأولىاليةاقلى

اةرااللمنبالباطلهـتبالحتىولمنهاتورالاظدهالمىةامماقاكونيهطاالثريفباالصموالمنابرنجها
ظروابهاابوامنالبيئأفاولكنهسيضافولمجاولميئاورولملحادماخلهامصرتركانتحلبكاص

يخهموواطشالمودلنهىبطانةتحذوهمواالمالحددالحشيشيةراصلىاالمراصلدبرانغبهألالعطارشصاا
بنصبطبداردعوفطبونوضعلمبنلممهامنوصاحلداالصالمئةلعهبعالحووعدوهمفركتاالفرخمنل2
وهـثالوذويهكهانجفسموماطوكاالعبديعنىتبنيهوهىحقدولةجهدملحمماسابوبأئنغالضاللةاعلمذ
العدكفائدهابشاعةوالهىهاشامداليقومبدعوىليستناوكوارسائلهمودعؤهلىيخهأعالقبفئا
صلتبفاكدواابلازهوهـرنمةهلكصلقهاعندورصولهمةحفلمالاصاحبانعندستهنارسولهمبل

هارغلغرقاافلروقعوالحدلالةلعاوأطالسبتىدمظطالتقليدلىاالسبقطرقاماراليةاوالشابصيرت
ضتاالثمامئركةالمنارتساومتىلحلقاىلداعنهعمرتفيهررالقاهعونهرلىمهاصافهلطاءالثارباباوأما
انلىاةاالفىقايرتواؤدراالسضطراخوازعنهاخالىاوكأاهتسلكالثادوخوةانتحفضالى

صضهاواليوجبونبقتهااليلترمورراليهموالمثاالجمانهوالممالحاتلكالحاوطهـلىراكالهاارودرويريعليها
فرةولدصلهدةوبهـقيعاورلدتألتلثاماافىتجعتاذاواميالالمؤمناواليلدخاكرهعنهاببلضبافىو

ومايرلدحديئهونمديقحسابهجحينئذالحادميخفعولمضينهباالسالمعىوقحرتربقنليفاركةنهعى
تجهابهيغوماالطراليوشوهوالطاعهاليهبههاجقربثرثرالىوالالجاعهوهىلداللهعليهيهوناالهنالخادم
دلتفلاالاللهانجرحمهأكنركةعندوفاأإلطالعبماالعمطفدأطخرابوسبمعهلسااحموميوموالبوم

باالضبهيقولمياراوحصوناوعاوامماكالنهرماظقدنخعاوكانبابالدلماوميالمستفىءاليريف
بتأوصماىاكددالقصاالستترالءةلىالنزالاوعنالنواللىاالكمالعنيناكوواخذهاعدلوموعلى
بهالمغلواللغالضة01البالدولدصهاوصلموناثباالمستقالأصمالرفرطاواليةعلىفاقيربالتىيانالمحافظة
قبداصهطتىمخبهقضىانلىادالعافىافىرمائالطيماصاالمرهعهىوثبهادلمالالسالبةصيوت

االكادبهونعليهانجةبغيرمألوالنمرتالدكواتعزعقبالعدواناالبتداءاإلجمانلةءضالموا
المنابرواثماعتهضرطلىادتهكاتمليدالذالتةاهذئ4لجإلازسابنهبدالالتواسشبإقفيهالديوانفطالع
خهانمز4التىتحتثأنفحهااالورىوغلتهوالغربالضرقالىتوسكل

رىلسوااعندوخيملمجيرةاطريقعلىريةاالسكندلىاشهررمناندبدللطاناونوجهاداقال4فصل
ماالطختحياةتميةلسلطاناوقالتمامالهواتهامواصباالدهالقااراتلواجتدهالتىالسؤراعناهدا

العثراالضرهنقالطرطوشىعىشهبرواعنهللهاموطأماللرضىناعإلوحمهاءخدهفزعوفيطاءأب
أل1افلءثزأماضئووحدظتبنكراطكيوعثذبهاعرواوالىلعالناوالوالدلهغشزال

لميناالسالماطاناسريننياواأكمرصالحلتااالمالقالمولىدولةفتهاامنياديفولالهـابهذايهنيهالسلطان
ائمالحلقوألذحالمجاواومأللخبرابهذخاساوأومواكلالبهءلبهاحلمحاظرأسعدآهيرالمؤمنبنلوامحى

لنعشه



وفياكم5بارىأت

خراتكاناالمافيههسحقزاليرخاتاليهظبهواودحاالبايزاعههاشلىاالتوصليخمانهافوةلنض
يغكيرمايويخحعالىاكطدلتهوالحبكراحصاوماميوهاهاللهيلولىعاهالتهرحئورفاعهايدلى
صعلوسمعليهاقهصلىثلمصطاهحدبىياالؤليففىلمهتنرفاليسفنادمويوملمهتحتاتحادم
الناسوقراعتغرقطهرالاشاعينهيخيلالفألل6علىهديعةصخمرةمجفلىاهـلثاافاالنسترعينااش

رابفصيفتماذإثومنفوافىمحاء4واثقهطافىواالةوااعه61شالحدثلدةريتهمفىاكالءهم
عروعلىافىزيروصاالنسنرةيخليزنةضاؤازحلوالتضوتلىاراهـامنوارغنبيهواللهممخريض
قهعناناذمهفالفعيهفووةدءفىبهوسغللملىنفسهالرحآلمدنعبوصاحبات5نبصدالم
الخيراذهاجراالبعةصذوتبهكأموؤيخهللهالمقوامونوتمطبهيمنواصاخواطرطفىالقولفاالبى
وماعاتها2لحظاللهعلىشعماففهاصفزاافىورااطناحلهبووهللعمأشذضروراتهؤهـكافيقاوقافى

خلطانهعلىعليهاللهرحمةيدهارلناالللرثلمالهئءبىلةرالثظكتبينبباانكاتبايلوكمجسب
يةإلناصرضيديهلىاالهمتانتتاىالموطأاهذاماحلعلهفتهارحةمالىايهلىبضلبورحليارئؤلهنى

المأمونالمينا4وردلهمجعلانللهاراللرشيدساوقدكانالشخاعهوارحعهئحمالرخبهاعلى
وصئمسسزهامنوسلموغيركعإلاللهملىعكابنانهاستلهمامعناضالمصنفهمجلساضاصاالحماح

وملةارشيديخامقاميلقوماليهينلبكالمبةولىنللهاكامبهاااليمانفولى3ولذمانافىيةثارحالفهذهنثمرها
لكبانتخزعلينىطهارمارسميلحكابرحماحلموطأاركانأصلالميىراالمأمونوريهصاموصافمحلب

بهنواالظبلصىوذخزمدعهربومنعبههوبربهةفرلهالنابالحزانهمدحملفانكاتمريها
ولىأتجاالعمالخالاضليموبمثهـكماتوكنأيفايخهافتبماحارحممونةاكياجنرئبنمرصخط
دممنكانعاراكطاحصربقهفىجهامضةوتوفيتهاولىاصنعمنعابثربهعلىالهلىوفضعلهمنالله

البثمرسيدعنمأثورةوالفالالبباكةقالقاصذدالطهـمختةتاوقدممنصاالتلبواسزواح
ماءبهاصتقالثامالىةوطراورماطاحواصهالفلهداتظيهصهوهظتهنهجمهصهفلىض

الموطأالىالثامضايطبتويرحلمالالكااللهالموطأرحمالىلرانهرىوأالسلمخظموالنصر4يتمل
كؤاخلتثاءاللهواليرانلمقاملموالنافماباهـكرثالفرصرفونيامجققدتةلعالىوممابهاسدالله

غيرالئقالثوالتعليقللهااانقولهملتعيهددبا1تشواوهللهحمتيرا1رفلالفابتقعق
ضراالليماليقألحايممموعليهللهاصلىاللهرسولليظفال4كأاللهرمىيرةهرالحديكنابفىيةالدإ
والممصايثلهيفعلتظمسئلتهليعزمضئتانبزقىاماضفتانارجضمائتانال

جمالولةهباركثادينسيفصاالميرنالعمادقالادخههدئلينابوالةفااميرشحلقمماضل
السلطانمىابتايمليدغلطريغراالهاآموامنلهعلويدشانلسلهااصولةواهنقذنائبالثسبنكامل

بهربهايمةعضدحوةفعنععايهابزبيدوأبانأخؤحكأوبممرلماعاداليهابالعدويةالمعروفةيةطاك
قوششاالميربهاءادينااذأحلبهملاصزطفى5عندفبيفاانالا4العضالمىووغيرهاضرانهاداد
اضومباتعليحندكثرواصهوخراطانلسااقاربأان4بلكصروصباغقلواولةاسيفعلىضبضى

عصتتدكطلمانصهكثرواوقيلىأانالىافعمنهوهولفبفهبئارواعليهأسددتءا4وانمالالبيد
وقرمتجارمنتدانةاوالضاححارنجمظهثلمدجنارينالفإثماةامرىالنغدامنضاصةلطانلدحةقلفاءب

وزلومحترماصرظمصطصرظوضجالمسيكاليمضهجعلىبهظهاطالملوكوتاجافعادلانالسلتالخيى
امالكاجمربتقديرثالنينأإءغذتئلغوياابأنلدخطمنهبماخبوانفذاليهمتهشفىلطانلا

نابقالوأضياعهاثياثئ4اطهوبالكاقطاعهرنرادقىرطايثارواختماطلبحناصبذلوذيلر
بنبدوقتألخؤحطانقيفهبلوىوالصمموىثصنهصتطوحصاةبئعقغحةاالصرصنربهؤأ

أشفقولةاكىشالمعظمالكاتوفىلماوكانقالههباوهةنزاثجمئهصلىانكراءاالرمنهبظذلماخذمماله
ئ8
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لىوايىارتيبئاناالميرجمبينرىالحبربلووحناالوالكامنينحرماونبانرابهمنلفاناا

اكاواالدامالحالدابىلحغغ4ااالميمنزبدعذةالىقدبالفقزيدءنواكاناالجمرويندن
لؤابهبهايفوم4بهانحنينلهراليةالباوبصفخصيناكالصرصارمجملتهالاوتالفساد5نعلجايخخى

انءاصولغيرلهلهاداودبهرافي4دارءتفىءارةزوجتهرعتفئابهاىاهلىراالىربرصح
ناااتئزبناكأطعتكينأإلمالسابفنضسطىكاثأببنالظيهتفاجليهفةكاضيا

ذنفااتفييعرعقةميأللىيانيالحصعدانابنيميرايهافامينكاويثمتيدولةاسصحيئحاتاخوس
هاخبكوللالقمداانةالىاالصالماسيف

فىالخرالذالففأبفتنهلفيانصالسيفلهادص
نالجودويسفىءدانم5فاانرالعلىذبهث

ؤااالصلنالباامادقوالهحعائالالقاث

انكتاركهدارلىاصتهالفؤادبخامإدى
ضولنجط

ولفىفيا6العلياتلقفورىوابخاادءامابنيا
وسنالعلياءاالهيخاكااااعنالتعدعيناك

لاليأموالبعدك2اواختىىالعدوتدطاللملكانسدهـب

قردمعالسنةهنهادوئاوفاللحىاالمسيرالىالمالافيىأذنلقصيدة51هذاللطانالحمعلظ
والهافىيررولفتنابهايقضحراذقوعدبالدايروتريداككيمانايوبمنيهينطهينراآظاالسيف
لوعثماقةدؤامنضاحسنفهاعلىمملزوجرتامكالىفساربعدمسيرناوصحسئءيعدلويزل
صسبدولبدمالهحطانصلجمعاثامىااالنمعالذأذتيلهغوطترتبترأصنهعنحطانوحطزسداف

بةيرناددمىاكةوسالورءهـابوووعددالتواونىءيحاوياقوتولجايوعسبهدومتلدطرت
ليوذعهاليهفردوفازادورمبكأزاضافهوله6بئقدامهوقذماحمالهليهاتلورجمالهحأغحساب

عانلىبضىالىقالغانفذنراتتوالىتهاقمىلهويردراءطاعتفعلبهظالخلمعهلب3يئبحهو
يفاانسىالحاأنملبهألصحصرتنامميلمايعيىاأاكله4وبهخبرمنويخاصللسلفانثأل3حبه

واماغماحباردافأتفةهثشتانوئزمدرالمنةاألسباهـمملؤةالزردكانتكلففامىوصبعيرظ
االحيزكاولهذاضتالمناملىاتربسالمادبميفلمأيهيمنهظاريخلىبنحمانبناالهرمحزارن

توطبابرجفلتىاالمدرسةبمهرةايابابالنالمتغوارباالمدرصةصقففاقودثوايرتجةوصدذات
فادهللهاسالعلىاءؤكنفيوأنتينةفيهاعذةالبالداليهأالكامنفاففىذبومناللهبدمشقر

بصوالقبلىاءبداعديقالللكالمعىفيويذبالببفةبهمجظاللهبهعهيمبةلله1أعدادبهاهمىلىا
ىاكهندالباطللىفطوطمرطصائاوارحصربرظالمحبريئوجههبصبوالالكفرواالسالممينالسدادإ

انالئاوريههفانناادحاالمجلاطقااالالكأكتدفانواللالنطلبهانالصورلنا

وكانافىةاصصخطلهاقث3منلسلطانالونةادذهادوفىاافالدخةاهذهدثحواقىافباقصل
خقمدبااليقاخآوهشويرجإلكاخنىاهفرخثينعزاكلىاورضهمنادلهمنااليتفسالسلطانقلزؤرعلى
تالاالدرارنالمبخضتؤةلهتبانيمنؤرتءأميطتحعقوقاليفألكرثبرعلىططلعهجمرواالسلطان

مابشذثوطالواأئهفاالصدبتزويرهوأفيحالوأعمعمواالهطلقظخطهعبمثلرهوملىبهيماماألوكال
عندةراصلطانالاخوجاحمهوالتلفوثارفانجشنهظاداثشياتصجفىخزانهوالمتولىيوانهـ

استبدلئخيرعايهواءقىطألفهمنخناقهءامرباقفىنمحالرآنهكبعتراظعبهيغرلحنه
إصانجارقسنوياعلىطومصؤحمدهمنفرنجفهاكدسالاماظستدشغلىالماسادلالوماريدكير



وثبن73اخبارى

اصاعلىتحتهىبريهلهيعالبللعممنمغلعةةسنجية3بالمراعظاتسلهمتتعالإل3االلهلووغيرهم

خعلالصلبيموكلرثمنغوؤمياطثغردلىايماحمملةظبطاوااثعوملربمننفىهتوخس
2يخهاأبلىابقالالثاميرالىاباتماماالداهامثنشواتمساوسبعينوستوخائةنرهاءالفاالسهنهمئ
ريوماويخهاءارخبهماأربرحالةص6ومابصاغدأاوالمأل1نثاهتورامظااالماثانهسلود

ابراهبماقالتاناغعيرللؤصرباروابنربءيمطماحدرحمابهصاوامبالدفرخلظيهفررةاالىقزقوش
ائهونأشامحدايخلعةوساراكهيماافهرب4إاخفرهـبدوتراتوشهلأعلىضوىاراهـحطس

تينأبوافياكمكالاالطتوفابانىثئامنيىاظوكاعنيةإصىثعااابنفألبمابراهـدبكانماقراخوش
العضبوراعلىالحيئىنبدااعاامخودبئامالهيمنوسوىاتارىارثالسعاراابدبنبنارحمىصب

فينفذاليهرثافىةلمحظراءالفةبدالمرفيةابةدؤصرئنثاوصاأحدشدهرواليقبقيصردالحوموكان

وصنامليفاكاناشب5ربليةاتارئسارشارزيرابندبه3سنوعبللةدوالفيعيالبهواكاقمريفبا
ادوكانلىطتاللهوالعلمالبىيماتبابهنوصأرزاوماثافبرعورثرالحناطهـحملىطبه

ذلالخجحلرطدبهةمئاصكوخذصلهيقولهاتاذاضيزترحوحهصسعيففاسأحدمماحض
مظنانرفااللهءتكأراثيرازاقااابىبةشفىردفىتمألجفكثيرنفلىءكدكالى01رركأ

لالفاخفىعرهصذروتقذمحينراحولوتءهـىاتىبنعلىخوأبوالحسىالذروىاسابنجممراك
حدبألىقولةشعزيفسفاومنمنقؤونجيرمهـابنمدحوفى

لمحالطننابامالت3يفعلىلليااكأيرتااخاكيف
اللاتا5فاوافيالاصافافانلتهءحمى
اللبدم4فثكجوجمثابنحااوازع

لخاواوالىلنبلاالت4حزىاكانماوصفتذبوا

الهاللصفاسنذقاتكلظورمحبابهحدشالت

والوالىاهـالساجمىوثوررئىاو3رزاك
لجالبابهوسصتفلموهـىكاتصالقعخادودنانى
جمالاىدعالقرومءالسنامماعألواذا

لاربومحلبيقىكاسمشراهـئاالخباءوارى
حمتداليواداسواموحوربخيهءالشكانتصوابزلت

لكأطكرفىا2الرافاإنحناءليتسقد
واناهـاوشتافىفاءهـتاافىوندكحملاتو
ثقالالاىهاتعلىيااوفئاحونلؤباكعاان

ضالاالومالهالفصصثتثانكحدبهتيللهاكون

إثصألديمصاوموكبرسدرلؤءلىماث
الاررصخلءدتغنتاالالنساءاهئ6رام

الواةارثشيللةختصورهـيمالفناوالىعد
اثعاهؤالىرقياالسكندسادوعدفامنافالالنامالىإرالمعريةأكنعردالسلطثفصل

وأبتىالعفصبواتالساكررالسالحنجمعرالئامةادلىخعداالوتانالسلضضرححدةالةذئ
كأباشحلطالقنوصلترةلقاهـصرولىائىت4االسراراياكامولشقراوأعىئفورمعسمجفظالامفاث

لهن4إنبلحظيواوالدصراابروجابمرداادليتا5لتكأقهسزافىامعرباالهلتوديعه
بهءلهورافط



ضأ83تل

رعرامنضيةددافابهدرغعمىخيممحز
واليقفىبعضلىاابنأربعفتوهغمقهضعبشطونحندبساطهاباالتباعقدلوتجاطخدثهظا

اشلحتىيارالممريهاالىابعدهـدماطفانهالضصجماهوكاكأفىقظ4عكلهاالدبقىكمؤدبصنلمجصا
لىتبريزاوصلتقالالخفابربناناالخطالقولفىايئالمعغتوشبئتمالادالمنيهلمنىجمن

ضراركانطهعلفقالابملبافرخففلتعلىمأللحلفنهإصسأدليةوكلمىوادارهائرتهيرطضرف
الىواليكرقرسهلالن51وضصؤشآدابهفىابهدعلىواذابهخطاءخطابهمنتجاتفاجوبروالكلبنم
مايعلرهـعتلباااللىالجزاءاارالدهمأعزةعلىكماالجترلملوكاادالداهادالونحينهامقرهـةتبعه

منافىحتىبيظوههيألئفظمنلملوكالسةنيعواكااالنجامفملعؤة
جمدبعدهاولمامءاصدقالبركهامناناالههادخلمحر3ادفىاالظوسبعينثمانسنة3مخلف

لمجرعلىنتاهنارله3ضابوببفباتوزاألطؤدروأيلقطرمحلىوأخذالحامئأدصس4ا
صعسدالكفارباءكإلتجاعحمعوهناكيلةاعقبةوحلليالسوحثاوصدرويعدشصحىروادى

العدوبالدراتاطعلىإماألبثرفىواغاينىسلةا3رضاثعقبة3صىنحازبوارافالطافظحترزبظبقالط
بسبرمبانراميسطاابررىءلىالملىكتاجوأمصاضاهىاررلىاك3راتءموسلثكاتهفىضؤالسلطانغ

العمادفالفىحثاالمنصورعزالديهطشهالةرابربخهاطلوووحبعداباالزرقواباداشأنجفاغضهيمبهبهم
صمروشلسلعالنيراحموالمارنخلهاانتوذؤدالعالبالقيضاابهاكهريعزاايشايلقبو

هـجتمإلفهالقارنةفية4فرنفىيقملعاريقاالماهـصبلةكإلقحوااراامنخلق
بالوادجلدكيىلى1ودبرريهرفخعيةكلإالدطلىفاءرمرارهدخلىرافتمصقهـخرخثادمى

ورجعنيممافاءررائءتفيفي411واحفبالدالمساعلىيثرففوموضف
لوتسىبهانلطاساوعلثماالنعاممىراسالفناسيريرعمئرءأركلراسافتفوالغناغالسكأبا

سانوبريةبالدطعارعلىوأالسلضانخرجاالولحضهررمنلرارحئرئفالرةصحعثعةطسقدت
عورنرشالعلىادائرةنتودكاالهسبنمىتئهدجماعةواصكو3بتغلهمعهمواث

هـوفاةاصمرطالبالزاةهنصكروجهصانعلحادماانكايوانأكلىالىاسإئالوكبظانراللهجمدااللطان
لمصاففارعلىكليلاوفيلفرخادمختيوسايننأللقعرءيرلىابرفقوالمثاملمىصهصإينفة4ساوا
المحىالماهوطلباكارفاةتيواصبعدطالظرهاومحلءالاداطارالىالاالعتاومدعلىلحادمابزلولم

واذافدتسالواالكرغات3ولجاراالجاراليفاعدلويمبالناروأتباءدممكوورظمإزرأزرت
الحادموسرحتيخاةءتيةاالعلىئلونكلوال4تقرىاالفىيقاتلىر3افولياذاتجازااوتعلرابالحمون

لصوكهكيرظومفممةؤغرظالعدعلىريتىوائالموساتعنهمنمنرتهتقرلهامىجلىواالرارىثالىا
سيرلالوئتاصئةاتبالداثليهارراللهدناراكفرااحاروشالتىتتميهلحااالسالماهووحمة
سفرأىذعاضرفاالففتعواأتوساالسخومنجنموااصهاكالضاللموفوالطاءيهالضرك

ثيابغردئالحوفطبمعليموروايامحدكااوازفىيومطفينتكأفيالمقابالقمفةااادمطزاثو
قيدهاللذل4مهغانالياوعيرناةعلبهارصوثبدغرتالصبةووفابرمولاللهبراولىخلوما

هنجااالولناحعشرربيعالناهاللةيىامامءبريةلوشاالؤلهرريعسابعاالتينيوموتوجهااطواقه
واالررطالبتتالءاالسالبالطاتواالاءاونظكلهراثحألبهبويرحلوافىالفرتجنا

والطرفالابنضرتوالتطفامئأضج3نهمجكاالماالءيرةلىدوكارزرخبااثركعليهراشرت
ومذعليهمهارمالصالوىانلىعاءااالجمعينيناكالممفروجقيايالالحادالبزلولمطرفالنى
فهمؤادهوخبأهمهداهمففرروىصاللوألناابسوادهماووجوهمناصبهوينهطرىنهظتهءكلأل

نهمفافنىجوافطهـكألافقاووفياءفيمنقوهإانةكااررعنهمنمرميةعلىاذووالمطنيكسلهموافبرى



نوكاد93خباراا

الحياةرحوطارقمبراداقىكلتفاطحيثآمتايقودماوفنقأانكردتيغاثهمشفةءطوضدواصها
يقظهحكيلةحالماتأذلهمالليلىالسهامكهاجعكفاثاتهواجعذخحابروارلمتاوطتةب

العحجغيظامنانثقفطبهاكوالماكاثهنفاكلبؤتاءتزصالهمبهاصواميوتواصانتالحام
األء4ىكالؤاالطوراكنحهاكاإلباءدءتيوطايتااليهؤاىكااكمغحبنءأروعدواثمفاقكفرث
الحطةفرأوااقالطالبالحوتالمجنةعرسايلوكوساقصافرلوكالمالمبرةءبهاطالباليهمفساقتكطنا

طةناةمخأرضهلىطيعهعلىثهالنصرصنصللهاواشلصة4آضنافتغلىابالءاوئهاداتهمتضايقعيم
هندنامنهممنوئبتختيارالاطرارالالااايمحمالتالجأهماةسنجامناتوتوا4إفرادفدفىمطخلنلموا
الىوطارتارتايديهااوضهاردارفلضلمفىتعانختباباالءداءلقاءاالوهموهمولةاالطالبنهـلينا

دداءهممنكانعلىاالسآلهيةالحلةوتمتلهلمحاليشحياأفرنم8عتوصهـأنجهلهاابلارجلضارتغاافز
نحلىااليالوالجأهمسلىنارايةتسدوعابفرشكااوفزشرءحكأكفأخذافقنلىبهيراوخلياللهالرط
انونديلرراسصرفصدولممومتعلقمنإكأبارومحاةء3وهوفيشءطاءوفوسربالةصف

ارشاطالجيمفهافرانسمتاضطلذىاالمالامنليوماخاظوكاتفاأفصارواخرطاواكضهفاصنهمقلتماء
كربدهنتاءاومورالمغارمحودةاتمامنيغلنوهـةاخايرةلطااغوكاناراثكاءارواحقدمهاصان

بهاهننهوطااومنعرنةيهاحفزءل5اااقشتااتذحيمنالمزادبأحميمنواردورانه
جمااليطاتامواالصتواالصاراطاولةالىراالكاداهـالاسدتسواكءابافر3ماراؤذءناحواي
اللقاقدحققواشأحوالرفيناياتونهىلذمدممراسااءتءلىوالمسدمروعاوأتارالهراطقىنعاسأال
تعالىلهمالثالمحققةوالمراهـحنفرةءواطوبهذءاكهىفطرانهلمهلوفجاهلينكانؤابهط

هتايتاالنواليعرأصلمطالمهحلىاشام2اطوصذمامالراتالبالدفهحروا3انذيننغلبخرنلثدث
مصافؤبفربكدالعدلمرجلىخالصخيلتهعئلكفروهوتا4يواولمىأمهـخفلىةحينعلىاللجداا
دنافامايرالصكد4ذستثيالاعنهزتاظقاءاالعلىهجمعأصلملديزاغالهنتالواستا

وتمرؤامجربهبهمجرونالمانى

انبعهوحلبلىالميراعلىعزمانللطاان3دلطالتئانيةةميصقبألدالثلىالسلطافمسيرائقصل
كبعلبحمتعلىفتوجه3قصدهـعنانالسلهالئغورليشغلوالىاوخاطفىبوهمدرستمالهكاقبوالهاصاا

فبالرإلسلضانبيروتالىلوالحبرانهذبلغهبألدالساحللىونىاانص5ولقدراعداطنوصحبالبةرت
وظؤطبتاالسطولظمسينوسيطوليبيروتاعصنرأىفالوصيفوتانلدببلصهحي

اكومغابحلبكالىورحلدمثقلى51فرخثعاواحدوراليثتكعلىنراللظفأظمماطلبيختهان
يدةاؤلهاافاعمدأنالسلطفىولهادحانءدبنابنعبيداللهبالميالهنقيهظرجمى

معهـادموعنلمواورضىإالبرحوحفتىرركبصتع3

ومؤجمافىاضلعئارفذاويامزليكارمط
أدمىعنخصبتالببمانعةصلونالمفلميهل
أهـلىيطيحثصواقحدبلرطةوساشاءاثملذذفىاالسىكأدء
رعنباالهىأودكأءشظالم15فاىلىا
شوز9لمدىضهايهف4قذطبالالميلىلف
خبرارجوهءضايهدون8وفىاكأااسةهـدرو

نجيرتمتعزبارتضىية5دائباكضربربصمابال
ومها

قىجىانالىألىماهيهاتوصاكمحودعدتاندننىووهـ



اروفين03تاب

وتسركارجدىاضفانممةأيحرناثلجنلبنهل
تععنىانبىماشفتنىاغمغرممجبكأجهنىة

وهنها

آرإحلةبدرااستأبهططاإرونابعاعفى
دراالنفعبافيوصفءىثفسيلشصقتهوراستطه

موضععنيدمململلغبن4يفجودرانفتىيحل

لىالنهالندىصبياضاوندفوداإبفيظبممفاذ
قىعزىابياوالتإلصاارجفىأرعقسقالاذات
قىفعمطابمالهفالتلةكمالىدأالمجرالئهـاذا

اشاررشاوصأضداوكاحائوحفه

مذأراماسارقنلربدىةوارمالمفاهـبدكوالناس
بنكبرىدي3ساةتاقبلابمربةذلمايهتاكتقىاتابئمعهواتحبحاالىللطانالوغقال

يعبرالعراتانواخارعلبهعرانلىآلىبممنخدهتهرفتوطإللسلفانفاجئهعحيئحذسانعلىكوجثاصاحب
وعبرالهنراترأيهنهلطاالوبنىلمحاكيرطعىغلىاخالتبعدذلكماالىحلبويزكهاراروزماو

يامانالئةفأمااميبوسثمافسنهاالوكجمادصعثناستقلباللطانءلىصدادشلابنعاءكأافال
بمانوىيرالىزيابنراالينرتةلوتلطقراعواتالفراتبامممنهدىنرالعئريطاطقورحل
ءنراتطعماليهوعبهرااندالىاأاقيةيهداكطسفسنوالموصلنبمنسصوحشوكانىقداحمزن
بؤىطاعلىنشثمصوجوينيؤالرقةطهذاوأتراتسادفهطءندهسللموسدبألعلىعزمهوثوى

قلاالصتيالءعلىبىاوركفكيهدكاناريهتزيبنفراديرفدالسنةأرازلفىطىابابنالوواخطعه
وتحافالركةاعلىجمتاكوكاديرعزاكواناالجغاعة01رفىإمدولهرأصوككنفلمجممهابأنلب
يهافاراحلبيهايعزالىغسلمعزادفيلىاطروكرهطسسبددنماصبرلىاعادوسلمحدواباطعلى

علىبهوإخعخدعتهسارالىحلصانمدالسلةبهلاتظاراتالةإراريزءكاراةمظصفرحودخلها
عنورحلملفةحاتيرأصوتأتاضرىابألدءلىيالسواراغبررابانلمكاءلىوأنانيمالباب
سالىعدبنبناكالببرئزفيهاشهابانىلرغامااذتالاواكامءلىيامأعليهاستهافامبعدانحلب
4ابماقزالغلهمفاقعلهوخذمفأبابالبيرةظعهلىاالثعووسألهيهبيينصقالاوقبلاليهتكألاالرتتى
اسنأتهاابنحبصايهاذفزلجصلىاأنملضلورليدتردهاردبزباكانماالصتباوعده
سثمالرفغطذاراتضالبيرة3فعللطدأع4حماتغابزردممافىماردبنصلءاوراسبلدهالىفأءاد

فلىظثرستانالسلضخدمةكأيكونزاسآللدالارهإبحمالىاوالىؤةاوبرزينابنالىلىهاا
البالدصاةححتفاالموالنناكابمل4وثآخرهالحالإ4يعاهنرتيمزاكلىاانالملطءن
وتلمناااءواطألاعطالحواصلفدلهتواسأواقااخزطالخزاكأتكيةواصافواههاالمطاهعحهاخدفابرا
لرالحاجةامقديعدللالىومنكأبآخرالاصهاةنفىاالغنىبهاانكأنابالمجروعايسدهمجرالءئ

نهايتباارفتاكأقداالموراتوبخرهـاائبتمتىنهواثااالل41ذكاثسىارلخرجاكزةإتاالنةلىا
العمادقالعابهااليهاواسارصولالبالداالث61وررمايهاناعالارالتىكافرتلجموعارتوقة

بذولهلالهوهىألنظضكخدسوردرىالىواصانرانفكابوقاثزلتطينللسلطاقهظفراكءقال
نهارخبركوالحابرزاحقكوإحفىرقكلرقةهاوامىعحراالرهاالله5هيخاطلىواينامنأهلوبأولعالتك
فالتلنابعيدوانينافادنالاأوانذاوماولالملقالىفىثمولووماثنصيبكببنؤمودارادارك

صشلىلرديأواحبمايهاخعقدلبيرةانتوكاصابلبيرخومذاغربعليهاصالمراتوخيملىحراارشمل
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صوأالرتتىالياسعإلئيناكهابيهااصاليمافأعاداعهتحلىانلطبالىحقاالهاأنمواضععلى
نهدواالىاليةهتواالحادمخدمفيهقرليالبامائقاطعندعبورالفراتكايواناكالىكالضلىالطانبمالمثال11
امضمىلهامايهيىعناالجولةوشوضامناممالهصاعهامناوصتدلهوادثاشارلخألالدخادلفهالمئ
وتحينهاآتاالنشاهاعتنهصحولمةغثصالتاالراةفانرواا4أذكادوابمردؤنءيىاءاالءيفرقرررارث

وردتخطبحهاقبلالفتوحولةبعقائلاكمختخةالتىالحادماةالضهامواتءذالآتاصروااالصابات
المبرنيةواليهمهابرعاهاوامحكلرةالكااالءفتلكتهاغربعدطولانبرنهاصاوطاقلئربفتاءاالس
3الزاعليهمقربمننوالغراتتعالمبعدصايرةباصنالناالخادمألبو4طاكيةتاالحاخلهتالياصثوت
رايهعزعىيوانهدهدوجماةالفريببةولبالنيلكىساانادوموضحاواليلتىحيدماءو

حماسوقربهاليهاصاءتهاثماطالىفتأفغدجفىالمحرحمذانويمفناصوهولفولاذاصط
ابهلمهـالذواالمواأوجبتهماامناوذعراصنابههىحنانهعلعهءاصتمثألفالسالمالآشماأفاالسالمبلدارالسالم
الجلالئرىيقبلواالكواررألسروحعنليكاريئابهاكابركاالىبوانرارادؤاءتسوطالحت
االخؤإروسولجمةراالخواطصعاءتلكمائهيارويقرأعىاكيمرلضلثالنهالفراتماءيستنعنكالجواروشرف
النظرالعالىفأدنامنزلتهشوتتوردارالسالمارلفاارسقرلالوأغموأ3ىاكنعامالافالقبةبتمعذوعذو

هووطمصريرىاواكلاأريشرلمحاتعالىواللهأمالىواالتالبهـاءنبهحرزالفوزجماذمالهواصلغحه
هافجصالصتملىعمواالفرنخحلراواحدالمزصلانملحااولماغققيهالمهمنهوبارهابناعهصةادبهويهكاليها

ثىاشهدعقدمعهموافروعقدجمواالمحآكاتصمىيدالاوطخمتوالراشجماكانينطيعواءلملضماا
ديارعثمرةآالفنةسكلم2والمستةنهسشعثحدىاهمنءقألوصفىرهؤالط4ءسمنلىاوولثهوصاكز

فى2قبأيديهمباررصفلفرنماواسارىجلدكوحبيسنتيروشقفبانياساكعمارهنالىالمينلىئغورالمفانءلى
مجادلهالحقنظنوالنقدذلىاخرنجالىوحلىاالضدذاولمانملفرخاساعدلحادماسلجديسزجونةكل

الفرنجانبهوناالالحهميتوجهأنالبمكهمالخاوان4فتقبضالسالمافامرتنبسطالىدوانفيدحضهلباطلا
روعاهذانجواعلىورهمامذاءتراعلىاقممهمصماوالزاثهبازاءالضرنمالعاكزمجعليضتمتطيعانوالسلما

لكثاراارجلملتنخالغزوالغزويعداسبهومبهمعلىطممخرجووالخطوهاقلتضاعلىلفرنجاصتنفواا
جيشاجيؤمناالصالمالىوجرتبهاالهمجلىدلهاهارقتنةواخزءلى11طحملىوخبرتهاظلهعلى
سلفرنجالبهايطوجاتبمنالحادمراليةليطلبراسخلامألخالمواوتواعدحرتيفاولغظامامميى
جذلجأمحعلينقحيبسلىاصالالموافوصلقبادصائطرميصروالللمالخادملىاةالمئايوصجماونظروانبج

المروقحهمدلمماجمىواوتاءجانبهمانأميفالبرمينكرفيزالوصوظتمالظلىاللنووجالفرنجوحركوا
التحرزعلىاكهاقادلديفمىواشغقواءلمابااللهفارضوارريودااصعنالخروجوالاوريص
الضواليرمبالتهيؤضونخوطهـالتحصادليلىفاقمةارهالهدكاءرمورحعبيلهوصلالكوابحؤالحقفااطءمتر
صفنهاقداملوانهماىولمارائهاعدبايهدعلىصتعالؤاازرىاقتهباعايملخادمانهفاصتطولهورصاداللهسهنديوا
واصدأخيهشادانؤراللوكغرنجالزاءقثبداااأسماطظفرفدءسرمنلهأكمأرشص
لىعزوودتهنهبماألمحامهاندموكامفىناكفزالداس4مايارهصؤمناضاواشنهنهىفيههيهعاالنام

االظفافىوفيمعيهأيسروكانبهواالقىاكلجانبامذاالىسيالمحرىلحادكبالهوسارفرصت
علىيشفقبالسنةصيفالىراويعتدداغدضابهالوالية3يدىاصاءنلىلحفرابابوامنلبيوتاالزيأتواانخظارا

إالوانمراتاآمناابطاالباليتغدداءلصادحموافيهارثاماالمأقراواواالباءالفأجمىابمرط
صوصاحبحروجصاأهيرصئرهمءكنوابنهصغوضذمكعلى3ودينازيناشصاصصان

دوءررهالمللىعلىبمحصووراقلدههنةيهقدالهالحادمأهان4واهابلدتيئمفايدزوكلاب
تحط3أشاونخذارريخزامياؤرعاتباماوروضمشعااقفاونذيأتالذيرماأهستصمبوتوا
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وركواالغذاذعلىالممكلفىوصحئوتاالنفاذفىاورادمالىيرءبونراتضوراوامحرساوثوهقاطعات
امنتفاالحادمالىوفىوسننهاشراثعقنجهموالقننىيهمسننهاةاليسلىالمعظمهجواؤارالحالمهمعانهم

عايههبالخألفيلرائععاوبامعالوعلممايقيناضدالطهاعندلالفريقينتىتلىنمارما
ومثرااعرفوارمافؤةرعوااتوطابتدءكالف3ونهمةدتقليداخادعوااثالنهمالمحرافويعهدلهم

النبىمهايةهـطوقدخلطوهااهنوبأخؤاالصالوهاوقدبسدىاالوأمروبهفامتئلواصاقإط
ياوالميعوصاطهـادطالمئماشرطالعباليةارعوةوأبنوهاطنجهاءاوقداضطولمعإلوافتهعلى
رقفالفرلجاهـوربأنيةلمأووأىبالطاء4لهواىسررلمزالوعاهامنبلمنحماباالواوما

ثعدعيهاقهلماالجماستنافةدعاالىابرغلعاىا2بدهوالسئيبااالرعقلوسلىىروندفاعهلجااهللم
لحققهاعلىىوالجمهعالضواالرتغاقانجلىااالاالغنتياالفضظمنادمانلعب
تقراخرىاصتلىااذهـيالرارروظ3وجنوصجباهومفتكوقابهاجمىعليهافىنارجهغيوالحتير
تبواجيمابلغهموادالحاوتاءلموبارقهاوانكانصهرعلىواليامالحلوبطوالتدرعيالجنوبعليها

خالخألتالتوهذانعرقنهااباالمتناحوقدأعيلهاالقاعةاولإلارفقكغولةاالالتىمنالجهات
شعافيامذحئحدواصلىضالسهذهخيرةعلىلنقويلافالصختالمبهاطةدأوقوليلأوا

عزمهوتبثمقطولهيخاهـاولىيخةىويمإللهالفالرشدويثبتويسلبالعدالهويراراليهصى
انيوطعقمتظلمغتاظرلهبماالءذوييظقغيرراوالمولىطالبئ3يفوصطهوقاصقهـقيقضىط

اذقدساففاالربخيلهاددنننفىاحتهاالعياعؤلوطافواالطاالوائلاال4اتملادمعاا
بعيداعلحهاهطالانكأناابأهاواثلهطويألطحهاماتاكانمعدلهصحظبمااراليهمذالىادته
ماحاهىيراللهبتفودفىواليهااماعلىللومةبكاااافءلىكأتماصفةاءواطرالمئرشلفتفقد
صنجاضلبهوصيفواخداروبسطهستظهارواكوةالنروقدضبهذدتالولهضرماجلىومقعهاتجابهويد
ا2سىالفرالشاملىاالمصرىطاالسثولورنعدرالخادموكاناراكيررومزبهبهادلوالنإرلجايسئ
هامنخرجفرمخيهصةبطكسببألسمهمىووردكابوصوافأل3بهاصمنوماكهلهوسوافهصانهلىف

بطشمخحغواففرفيحاخسونالفمرمضتوفرصبههاروطيىيخهاوحعتلعتنهبنبهاققسطنطهارإمن
وذخاشبمنوريهمامألط3زنلمجاهداوغمبهرساشلحمومقذهوفكاسالوميهارالبطثتهمهاهذ

صلدرخمنبعدلةطكلآرمايرندءلىاراالبفةةاوصارتوضلاطهمننجةبواا
صانيمونلىدلختطاكنفيقطرففهطباالملوككاتبعالسلطاندغالهاقال4قصل

قورمحديريروهوزراصنكيفاياالذعانبصاكللرلكفارخافاجهاداواقباعهنادالسلطاتا
والقادعنفاذسادرعةامممعؤبنلديحماخراوكاتالرهالىوشليرةبىاالسلألفاصلحارغأرسالن

باالصرقوفهاارلي1مصىفرتهاواةانحمارانلطالىصلوغحرانالىلهزةصارالديامضةلمود
رارءانالىمفالبررالسلطاقصطحهتلصااطحييوافقولملمفاؤعنايفاوحسانأبناركأنجال

ئالبالدفىالعدلهـثرمنوصابالحابورالسلطاناخباروعولونؤصلتهاظمنوامعغسداانعزلىاغ
مناخهزءاورشقألبنوالحوالمجدلرالغديجمسأليهواكينناكودوريىرأسءصتفاةها
اافهإينااكحامالسلطانووالمااصتسالماتفضياساغاظعتهاتفاستنصيبيننبنيرالىافئقنطعلى

عرناغالبةلاغأبناليناالعالؤظعناالموعلالىصرناغزرشزششالحابورجمالاوولىلممنا
فصدعمناعلىىغلهودمصروالفراتنلى4أشثرمنتلدأديلضافىأوردناتوصدجلهواشرفناعلىدبخلىا
السىارحولواالراوىزاءفااالصاللطانوففذمإلسولظفرصيألص3لرصافالفزامناوصلا

لحصاتالهـاليةعندباببىىلملوكاواخؤناجثرفهالجنالبلدوننىاووراههمفاماقزلزممهعبكل
مهـيشةحانيزفالعزيواناكليرفىكأتببأحسنتدالبالديمازصظظلدينمجاهداونولىيقهلمناوالمحاصرةا

الى
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نشبعهافىاالطاننرحلالشغاعهبشيرثيهتلىابطفىشوخاثاختينلىراذلئاصدفىضذماناصلطالىا
ضةالدالفاهذهالموصاطاناءلىازولروادكاناسابنىتطالةوفاليناتتىامأنجارتزذوحصد

يامبأفىولهقبيلداإفالىرسوالفسيرتللموصىبااذذاكتوسكينبونطةةطهبرعثصادىإلسايوم
هـىسيملصبنممبمفهءشداالثاوماتامنتنطوصينلمابغدوأتيتلةدسعافصرتءاللش9
لموانبلىوميرا4مكللحالافوتاب4مثرورتباونهيأصجهمةجاوالرس4كأفىوكانيوخاايتشلىذاالنفاا

امأغناللتاحربرصطاؤخولانصررسطىهـسلءدجانهحصنمهزخبهثلالمونولرس
تاقطرثانورأىاوجهذالىتةلمحاءصباثئ4لءاليفيمبادءظانهوءاياماالالموعلهاتإالسا
فأفامبانعثصرثصادسشارعلىونزل4لءفرانالزولطمافيردوالب51والءداوولالء4أفي

هافأتررصخانثالكأكاناالص4ئتذعاواةطويناكشجمااادينشرفطاصرهـءاوفيم
سرحليهتاكتتى4أتابننلسلاطكلوأعطالالمولىافوريئشير4تطويهتاشرفوصحرجءخوه

ليهافأصاطاساشاوصلاامنعيخويارنجانرذنىلطفسادلطاندهـدلمالاوقالذميبينلىااع
حباينودؤرارالخالارسلومعهنجارلىالوولةرطلاوالىاوردهممدوءخياخذوا

مافباالقلعةاءوصرورميتلزمنفاسخنعلاوصاحبطاخوصاديرشرففاسطمكانطون3ص
طنرليلىجاء15غلغتالاصلساطاناانكفررمشتلخاودصحفظىبهاحيهالسورامىةدطهمحهدمفا
فالواالعياتالمقذمينهجماتهموكاناليهلمهموشم9أوفمءتافأرسلامةالنتالثحمظالمبهينات

االميراووالطرغطورتبهاوائىقلعةااناطاالودضوصالهلهبألورلموسذعنراسصاحبجا
رئاوكانالسلطانلةبافاادينكاثحينت41توأ4دعإلضانداانواحوديصياكد
رحلثموبيعةجمدبناظفربناصينزيناظاممءخالقضالىهمفيمةالريالمصفزكيصوبفيرعسني

اميرطتييننمبأهلكاوثةرالخالفىادلرساودخشءباردةوتكايامالانوابمامقأنصيبينلىاالطانا
بأحسنالساطانفتلىالرتقىاحمهمامديناامصطميرهـوأارادلىراوسا4مكلطاناطاةاسينااءا

هذاوالمواعلةحماهالىالديناركاوإلدءلىاحلىوعااخةلالسضطصهاموأحرانوسارالىفأجمرمهمالى
لمطانالرلالغوااءواهـتجشحروحاصحدمن
شقتوفاباالولىجادىثتا5هذاحمادثاقالأيوبشاهننماءيبناهفرخصفاهلف

دصااللملك01ودفأقرالسلطانالفراتعندعبورهانالساطالىسهلووصاهيخافرمورءزااألثا
ابهقالااوادئقعلىنالامواليالمقدمابنينالىذشءسوانةآببهتلهامطوأبعليك51ءلىمثراهحه
انهمنكرمهومماصحكلقلباموأنجعملرأذهمواساخألقا3رهـاوأطلدالناسكرماشاهءنفوننهمايمأبى
مخهابعضيبينئيابارثةهاهدعااروثإلاراىهوكاديعرتلزماقإبدآإلقدقرفرآىايومالحطلد

ضءلمانهلبهوخالاردبألفوةصنجدتوالمبهلهوأصليالىلاراصحتاجميعاستدجسده
مجرأىوضرجلافسلظاضعللهلةةبىواالغالماذءلواابهوتهـذراتياموضعفى4كااذهـحلا

صنعهطخصيههبرالغالءبراتإافتقدمالثيابحهدهانجدابالفقالتألحاىءدوسألالثياببئثيابهموضع
أشوهومنمولامنوخرجلنيابارفإلسشارافاكلديهتسعتةيثعليهأجرىنهبأوأضرهينعزا
فيهامولكأثبهلهامىةمصائدبعذانسبهنامدطذعخرخثاهوكانقالاساك

ظفراناباوالهندوافشاناوعوداهلبدادابرىذ
ونزاوظطهعمهسابالءاستنسابالاألمجعى

نجرادثلحواارصدتوأعاالجةثبلتىابهمتصكل
ئمحزعالوصمالؤزدخفالوكاالعصوكالمازفذلما

سعؤقوالوالنزكنالنظمطبوعمتفنناحميراالدبلماعا34ولهثحاكألىاضافافرخشاهوكانليقا
ف5
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بسهامفؤالىعينارشاءترصقالغالمذا5هوىالىاسرالسقاما
املمدافىاصنىالثدالشهدئاصنهذقتوامدحزلىدظخارثفكا

حمنالفاضليهمصالوئاهثفرضالسلعهـادبهنرارءتمادغلىأيظشاعروصاالجصنهاخؤظت
اندانستبونتثدالقتالمصواءدهاالحوالشوءادبرهالفرنخبخيصرصحركأبهلوافياتلط
ىاكالمحلاوللدهرمجرىوانالالبؤيبهؤوااكتقلبرهدةبهقللوانلمراداممتدبببهكلاللهيدنى

فرخشاهلدبهأعزااديمنلاوفالرصادلباتارثأتذابهـوتىبهيناشأعلىبهيصبرانخرصااتومحدبه
طفائهاوءوواصهتوهناخمىررلهذالبمرماالدتيهرامءتاكأيةلهأهـعلىلفصازةالفثنلمنأهل

وعألتردهعبوةوحدتخسعهحدأوىكندااىاأبراينداتاجلمدكابيرالعالمدرااصهالوا
والقسهبيبو4ثوشعاعدرسهورفيق4افجليىثيروقتهتووزيرحسانهاوحاننهزما
تسممررءىلىاامالنالىطفيمءتةسأؤلكاقحنهمدموسوتهائيه3دنماضبتدهعالملئافهذافى

سةقىفأطيهاوزغاررويهااحديهبريهالمجىأبرويناالجوعارحعيبوائئثين
حالبارشاخممارةلاطصعوىىالئمشكبااصتحالفيب

رالمدسالبلجغمرهاءنط9بئرتملةاالابهومب

مولهلغرامباثطبدان8وىظتكمتشاتكأ11
جمنتىكتلبلئرتوصتهبلصنئبرىاناليمانهى

ىانعفؤارترصنىوابتفدوءتةعفودصداهىأما

دهىمبينشاقباءرلىكتمفامبتروذههو
جمووامعندالال3لمولدكرىتكلمأبدالزمانشوقمفى
اشهىصواكمحاثعلتدزداهـهمنقئهىمالىلرف

كأادشإتىيىادامنوالدهامحيئتىأرتانصا

بسفهلماذىآذواطسأيرقتمظاننىةالسفار
ونها

غبرغرجمهطليمادأجلفارقمايفايهـاوضاب
هاتشتمثيادىملصتانماوالمصاحومصرممالى

نألحا4بهاتوآتىتءالهوىارىفأالذلىياطالتنهنى
4عهقحروطتطءهضهوقدفادلمحادىخدقلت

فرختفرئالىشتفلغداكأأرةبدللزمامتمحت
وتءهقيمبينشتانتصهدحبالطصتحرم
وهاورةماصىوتةمجدمجدوهقاجداحسارذى

أولهايتابعونوأرثسعةالتاةثمصيديتاوانوثمائألهى
ىدمنهيرمعبمثنلعأووتولهةءنتراهال

خهغيرعهالفلبرسنانهولهعةقانلههاتير

آمقهلمالهوىمقصبعذحلفاكأالغرامسداءبلصئ
برهرالبنانرخمىاظهدساصبليعجعهأكأاقى
لدلهمدلليرقوصتى4مئدتملىهشنظابئ

نشىفاالحبافيفبهكاأناصنففلثلحسسااإضرد
هـىلحيامواتصباعنباللومىفاصاشرامكفدالم
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مأومايطرويثمهقةبلوعهأفانيهلداومما
صوتغمحهقةينبنعندهلىط4سهطاالمن

موجهجمنيينهواهفىلىحدواظبلةاجمرزان

لغظلىصابقولهوصنهعتتنذتءةمارآبقالوبتفيتوقفكبهغترتأىلثمئباتتفكاهـيقالقلت
كالذمءليهاغؤلهطمنذجمبوفىبالمحاسنكأحأىصةبفهوفهـنتغ

4ثمببندجماءلهاننءسزهدارفاندءىأفاء
4ثفىعبءفونأءلىكاالىاكصفالثذىكننراكدلعب

المهيذكرهوشذاطءاةئرهتفضسمواردهطات

ممذهاوطحتاأبداباصتتايهلك5للديفد
يفقهلمصدتهبساقوادا4رفاارابخوى4ةاليه

كالللهااهـرشايناأبىينلداتاجيخادحثتةتاصاالهصاديواثلعماودبهراتلت
بذكرالندئطابكهثحدبةطعصءسوزاداخزمنتذ
رإالفاصلينفوقأدطذانجاهةفاضوارأيحاوقا

يدلنزهعبداطدهوسظمهلتدواولحبثصدكت

بصهالبيانررافىصىليالهنزطفىصىوؤعاش
الدهراعدادرهرهفى4ناذتزلولملؤراس6مالثخضاءله
هلففلمنمبزانرىوانخاإللهـصالسهوابان

سهحرداوليخوابأوال3غأمجرةيةروغاهمءندفلذورالة
ثىجمابغتااربمرتأرج4عرؤالحدمىءهـفمهبيضوح
صهـعصأوجهيناهـادتاحأوااونهتصةىاكهذالهمضلت

العاضللى51فرخثافيهرةعاللالفاكأالقاتمجاسقافكانفرخفماهاترلءمرفةانبلغىوقلت
افاضلاقاضىارسألفرخشاهجمبذأبهقكالياادبناتاجهفمذيملمتنىابطاىشعرأبمىبيتذصنجرى
انلىاورتبهبموخرناجتاذببدألطاحمهابكلناهفرم9ؤإنهبفضوعرفهفألناذههقال4ز
يخاأجمهللهامرحهتوق

إلهـطلىاادرإتجارنمتتارخنساآذفرالبوأأآلكتلاباعدلةلبافينالملقلىصحرااذفصاا
علجهافىالارمجروسطفىىايألوه4لكلدالمقييئبايهآصبمصهـمالؤالىءفي4لماصعبءليزكالب

لبغالساحلالىلطاباءلىأخاباووقلسفضئاءخيالهأبوابوعحتيالهاابأصبعرأنرالالهـ
ىضقاءالماءواعمىأهاهاكنعافلعةاصحزيرةمجلىباص3فءوولقتالاوآالتوثحنهابارجالالمراي
ازابأرمقلىاكىاتوجه3الساروااغصواائلاراتسءوشاتجاراروخماصواطفقطيذاوصسبهبمىفىالباقون

ووصللمخطعلىممبةوباالمديةالأهثرفوأوااوأعضلالبالالظمحزازفاال4والناسوشذرعلى
لمجريهابارجاليب3اعىملزمهـاحلؤلؤكرفىادينامبرواافأمسانلطاسوااتالعادلابسولىالخبرا
خذواينةةساخرتطعندهـئطفرابالمربايلىقظةلىاراوةوابللديئاشوةأهلشتجربةاذوى

فأوفعبهابعدأيامفوحطالعدؤص3اصودلءلىذاباااهادبأهوشاهـعذابالىثمءذىخدها
ابارامنهنرداعراباالبرخوجدلىصعدأغ3داتماورذعيهمتجارانوريهتالمأسواطلقطوواتبها

مرهبأطضهمقيهالماءحصسفىخصرهمرلننالطرقظئاأرصقوكالؤاقالهاربينورايلهمتفركب
خبفارىاالومأهرةاوعادالىدىاكأكاررافاالىيهتاسيرماقءخفسههرابماثفىذالقاتو
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يرفمااظةيقصخبرطرحدوولمنهمعينتطرفصحيثاليبئابهموفطحابصهمرقاصربيهاللطان
شعارعنهاارضةاذبيبملؤلؤلحاجبافىوىنراابئالحسنلتوالب

الدوراادسفيهىسصيبءكادتبارمانسنيومهي

فادالصاضيمخزتباءسىجلدااجبذأداا
دطو3منكاوعلوجلعكاكقمالب
الجهادهكداهكذابهرنبعدالتكييرلمانبدىكات
بحادلىاللامىوسواهعادى9ايديالؤلوحمبذ

ومها

جمهيضدصدهطج5داإصوتدصانرتظت

4فيءلاياربحرئلمرفيالحاجبصاراقيلاذ
4هىفحؤناللهلؤلؤعلىاليعدورا

جبهالندىثعليهإلسكحالهاكلمجدابايا
صلهاااستييصدمااترلؤاءعوهددء

4الهـروصاته4فعمىللتط
حبهعناحملرادعوذمتالعداءالحزبلاهـلفيت

ونها

ؤيهيدلجودةاكانختلىيالؤلؤالاباذامىلىبمنف

اخيهمحرالمحاحسنفاةكلةاتوطد4تبملموان
ذاالىايرالداصسجاءهـلىلؤلمءطاأنت16

االخباراصفرساالمسهنرءىدحدةاذىنجامىلموشخابهظلوانماصلدلءنكومالهالىاكانالىكعب

نإللؤخرمبزةاللهكانماكفايةحرطالحرمجعكونمرةممماتةنعىناراساتبسماالمنبعءى
كألؤجبألحاكانوعايىهاسييرهاوتهـغدتءكألمجراسطبهلمجيبهطهـبتألمو4عإلاللهصلى
كطتاهوفبءاشتةماا4بلموانالبالخكلالعايهورهويهربيعنهألءطعوحمدمسدإهاصابااالسفها

وكزااوحالخووختالكاهـا6وخطميبمالسابقينطىواتمجرابراويلينالس3لبجهاوراحمحوفيباجرجهاده
صدفءاالسارىفىلىوقةإءةاذهفىاكوالمالأنحلقالغزونههفىىاوحبؤالعنانالغزونجحظ

تلشاذبالتهوبسذالققولوجرىوفوءطؤظصقبلىاوابالدقئوظوكثفوماالسالماعورةاعلىضهر
والهواءسهماريراالرمقءدطواللدءتسقهثوااءوبائبالمذصةاالواظلقتوالحلقدتهاالعذارالى

لروااالمنالذلمازدنالطيلداكلاهذاانلمينااعوراتلعارعلىدامخبرلدلصنهماليعومجيثمانفاهى
لمؤمىاوالتجورتقه3صدالوفاتافىكاكلنالىاكلفتقافرحدلمرفاءهرواااصةحرا4فيروانممظاهذ

البملىولمإظذشالىالمجلسانهنىوضاأيصدللطالفىكابآضارتشهظالئلهلمنالولىيهنىواشص
رروااستبقاوالئ4فكماقافىثروالحهاادكفارمىهؤاللقولالوييهلهاليهولمضعزل

لوالخبمشكلالعمعندأهلفىاهثالهمظهاوالحمعنرمقبولعنداقهعفمخاضىاكوالفهمف
فةبعالهابلطاللهؤرافابمثاالسالماطرقماجمةوقدكانتءظمفعلهليتناهىأمنالههكىقتلهمالعزمى
ذالتذرلجلزبكرافينىاصارىرالقولقدتالحالهلىااطئضابوفاصلهامعنأهؤيدمنهاعلىاط
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افيوكاحباالاالميجنىاذابتىفاقلهماصحراالنارابعدطءاواللؤودهميارادفركتالشاالرمقعلى
وكالثبةاطاالسالصهباراارتطوسهكدادةضالىنكاتوهاالتقالالتقبةمااوءدتممنحةارا
عوراتقاءلىورالبمتدوؤداوظالهاكبمستوض4شراليةازابراكبلةئرالمتهاجيمكبالمرا

افاطرقهوجدتهماغيرانداامىمخهاذافيعيذابلىاخوصاترحاكابهاف4أفربءااصاينلساا
هـاحلسلىابغرالىازىابحلاكسااوتمادتوعثتفيهدتؤواتعىوضهزاعايذابةذرصاوفى

البدارواالساعحكمرخبهيةءلىالةراكاباواذوأضطعذايةاثكاوةءوااواأعااوغءايمناكواررواء
وجبالشعابهناكفاردوهاوأخذواكأوانراءولآعمشاواأذركابلطاالىكاذءزرضس

يفوبفهمفيسطتآمالهموامحلفرةماطحمطوأكمار2ادفىأشدزوناادوهاطاوؤكلواحماءت
آجنايتمواشتذتيحغنتنمتطالبهابفاوواخاطوااددساكطاؤهـلهمفاكأوكتالماريق51ذمارالعلى

مواكوالىويرتالىجويركبواغؤربدالنيرانوءةءويطيصحرءراهذداالقرانممرانقدماءملوكوعزعلى
شدعداناالاللدركىالعدؤاكلدر3هـاهذاووحهالورركادىشهدشاتماطاسراهذاقشوتجا

رواوعاالمجرجمالوامنوافتصنصادكبواءداالصهالؤنمنضبزدادخرألىاكابئ4ورواللهمالثالكة
البالدزواصخنواوأركلواواباىاليلواجمهاسبواوتآلواالزوادطوالىثفاظةوهابااثءتةحركمبامي
االىاسناطاظنوطخمبالعواالتنمايمارضىاالفبللأبللجواتاثلهلهـأنحاتذراث

ومقامالمحرمليتهلفنااللهظرءفواطاهـمألنوروىوقدطاوادااشراطوؤدزضرءكوىالساعة

نميةمحذالبصاشآيئذاناورجواولمه4عإلاللهلىمعظارنبوصرجاالددمائهلبباحاوشااالكرملميلى
احدهامغصداناللفرخوكانرجماوونممبمرصبماللداالميالىووكارالاهاابأص15ؤذاالبإتهذا
لهساصنمالدرهتجاىراكحساادهـوتهىاطالوا4خاررجازومدراةفىهعلىكأهىاايلخلعة

بهىموردالماءاكأهديامنيمنعقذرانفانهلة41قديفىاإقنئافاماريزكن9واطوسديندشذسواوانكمعه
طريقخانضذرالمجازواليدسواحلاقاصايقضاوأكااهتاكواثاصارالعطمشمويقاتاهـالحياهكوام
والعباذبالتهجسالحازذلوادلموعدنرمواحيمناراستيأو4فيووس4بولوب4عىجارو

لىوفرقوطءباعكاهـصشتصاريسيفاالخوكانحاغالكلدوخماةلعظيالعربصحزفئويرتالمحارم
امقالماءاؤقصاطصعلىتاؤةط3ءكاايزاحةالىافىةامحاطقتاكمهـوراءوىإناهـمصواينفرؤا

وعتلتابرالعدؤبراصداخذتطءىاحشفحءصاكبفذ9اغوقذةالماءساتعلىسارحاب
زمواوائارهمااكنصوابانساكانعادوماعصتقاأودفكأدوما4بهضهاقاالءالطضرطكزمةأ
المجازراصسالىائرةاصهاوأمارهواعةطاأمسناقدءلمن4ودوااىءدبرغاالءآنجءنمذمرعا
ندهالبالودلهاعلىءواربدارفالذتواخاتجارافاخذترووراءالسواحاارازىابااسااتدتعذ

المبحداهاهـحوذهـةباءسهاباسااوأحذتانجاأحاحموحعءكطاكاشء10راوة3تهوأتاالءرابءى
لثشلوخهمالعربخيلماوراءهـاأب3واطبااىاطوط1ااوىبالءطابوسدكاوافهـاكبا

موايةولمبرالواغنهمشكألملاراوخمالورجالتياماخمسمةوخهيتبواوماراالوسااسخصونهمتورة
ألبثافىئرشآهيرتحخابآخرأسيراونبهوعهممائةدمغوةازمسهنمالىننبهفرواايتىوس11
دوطواخرابزاشاباءلدؤكاشهراضكامماغااسكأعسراالةصولطاالطصالممرءشاواص

علىانجورةاباخمألثرنجلةاكتاصشةءةطروةفىربظةجملىتاومنحماشواعالالانطمه
بهافقدانتغاالخشابوامامبعونونيفموممهومنسابخارونفاسوالىشهطواصغايبشانجارونو
يهتاثخمىوعاودبهفتوجهيةافرىأتقدبلشعسيالمغربولخادمنونشاطشرفى5براهدونا

لبالرروالكفى

يندؤراعلىاناانمابعينرسانكاسنةوهىلسنةاهذهادوفىااقالالسنههذهحوادتفاباقىفصل
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نررادلاالمفىقدكانهنصعاجطهامنةلماتلموصاليةفىوكانعمبارالهيثمإعالأرسالنتراحمدبن
قروكوعدابنمود4دأتوفاعندوتينشسنةاوائلفىالموصللىاترجهحينللهازالكرحمهحوديئا

خصهاالمحذاجاءلمساعدتنافىوديخهابهربمووفاءبوعدالهامخديينهاعدوناليهام3الحيئملتارصألن
بوعدبمنوفىلهةخأمدووعدهسثنةتروهـىالجدلدهخهتلهلهوهبغاماالالبهذاعاالسلطان
تمزالشبننجالىألزىبافيعاحاصاررصالفىوهـنصبهتاررظهيراخالطحبصاارشئوكاقالسيأف

لىادبشفعرشافاقذئئيهبوهودصعودبنبنيهتعزكلالموصباللهذاهوانجوصاحبحاردكأ
السلطانيعملم4عإلصابهاعرانوهوافيسيفاليهأرصضاروضاررعوعلىالمومللملطانئا

جمؤجموعالمعحلبصنءموغيرهـولدأيىارننحبوصالموعلاحبوفاتجعهووحاحبصاؤيهتضفاعته
اهمنارينتقىوجاعمأرهالساطانلهاحرزميقالرديئطمناكالوترراضصيعهالسلتالنوعزمواعلىلقا

دوعامعرقواوافرقوايئهكلبوسحمواعينعممسطالساارصل3برظاالالهيدابعدلمجمافسارواليالسنشنصالىا
وهمكواالماردصحصتهالماردىعتممواياطهاتملىهـواصوعلىلىاورجعالموصلىخالطمباختالطهدالحالطىا

هعظممومضىهبتهنىصهنفا4طريفعليرمخىيهااالحؤابعكروهابراؤصزحرزكللماثروا
رجالمؤاووقدطمماهاابوابقلوبوذهـبالناوهمسرمكهـؤعانهادوابروأنهعندعافعبرالفراتالوصللىا

فالاناخواللطكالمتاجفيهمطظفهيتترهـيكاننيقمرلماحععطومهاحرزمالقو3متزلةالسلطانترلتم
يامبهليقفىالمدينةخلودأهلمنهنقزماانلىاتلها9وتزأبلدعلىخراقوشعلأالمسنهزطى2ابن
نلبوااسجاعةالاصجدفمابهرتعداوافقامرجلتاصخسةرمقداضيألمدثحولذايوماظخخاءظاثا
يالعفظنوخرجلبابافع2لبوكقيضراق5مصفااحدالبؤصهوراىرىصلناساباقاواريةركابوا
لمجيدهاعبدافوكاناعليمقوفصهاخاسرطراددقصانملزساامبمرواقدثهوعسقراقوشان
وزيرليهانفؤفالعليماأصعميغرراإبقوايئوانلهمحنالطاشه2طلبقوشقرادراصسوحطابن

خالظايهاصكغاجونمجميعمالهموأصممالداراتفىلهموألمجيداعبدمخذهـفأبهاجوهاومنوثالثة
خأخبرتفيهفأحدبسلكمملوعاصهرخلىاكمتإقطعوهاوفامهاحىوتحاخؤلخاداانليألخذوالهم

ذمارهـتشالهـناذاوفالنههـكانمامعايمودحرلمداوجوهسحضفأنيءكمدبهاصلمجباارقبابحد
مطروحسابئوتنعواحينئذالبلدفالممبؤعلىءيدالمجيدقدأشارواجاالاوكانبثممارهمنحمظ

ضالمهشطاالهؤالءالسالةأحعرلم4بضياثاعاالذالبلدوهوومعهاراكلىااليهمالغدص
انهمقدعهـلوااثعوميفبالدناظقالنعرتىاكوفيهاكلواطحامالكلوبمأنوراالمحادجددالهمأحمرما

ابنضالوابامورهنواد7كلدخلهـضالالماء4بعلىرذالىفراحمرتماللىارجلوترل3طنواصكا
فعاالاضاكمهدناوقدشاالرعالكموانبمونهـليالدزب31اث4زمينءعاالالجنااانابمأدتماياقومحرط
وانطاراذهـبراففيعنوةاالحدهذأتجحكارناواالفعلىتنءلماهداانقلتمفانضاهاما
الىالماروا4المدفأضجوامنهمباضااحيغفاعقهحنهذاطدنااكمرسنمموخيرمنكممعنصكان

اتوتيقىبداأرفتصالعاعلجهواحمةةقد3اوعلمبهملفتكاأرادالصاعليهعظممهلهاوعمراقوش
قلوبنهربهامحابكماجللبلدالاأخؤحذادرعلىبطلستلخاقوشقراريداوأنفذعبدالبللىايدااالجملك

بعدانلءضمسذلكلىافعلنافأجابعنالوقىكأكأسنةكلياليانحلةجعاصبهعطكانرأيتكانصلها
نفوعهجبلوصارسفىاكالاصرسثاثةممائماكأصارفىهمحمننطلفرسايهافتوتوالعلحهمخوىا

حماالنواتلثوضاتأهلىوكلبوغغبموذجمملرحلةواضمعالموامنوفبرضزروملىافايومينغبىقاالى

ابيدلتاهـبعحرصذهإلجآماعطهايوطإلليقلمجإشاضامملطاألمسلطعلهاصةفنمذتفىنجثيفةاستأضب
كاسيأتقيةاال



الدوفي93خبارا

لسلطداخأصلحامضهااقنالصواضذلنمناانلساطواطىأبافيحالوسبعبنئسحخلتد3
ابلداوصراوااوانمهشاضأصلنلنعتالاامواعلىدواترعأدءومحدوايعادواابراقجمارقاحبكب
مدفرىاالىوقىىاليامظءعلىاتتعلقأنكالميوالضرائبالكلفصنماعيهموانفعناليهمصش
دونبكميعأموالهيخرجعلىأنفأومنناالطابدطانابنشارواعلى3والقتالواعنشىيهعيرجةءدذ
ةاكفأقذاليهالسلطانالىفأرسلبهطاضدبهنقالموالهظاعولءلىيامألثألثةواهئىوالسالحالنط
قعذةوالالذهبهوآالتثعماشواالماليشنقلىصدرحملىطيقلجعلوبظامرآمديخةلهوضربتوير

4حمزمماصلهمنأمووسرقلهكانعشرمايقلولمنساائةليرتاعلىتكينلؤاكاعظممالبهيامأثاللة
انرهـومةاليمىشيابهئيرةمداالدةاكأتيسانوصنصفهأوأصلزالوأخذاشيأأأخرجماالنه

الساطانتسلمومالردابالدارفاوسصلأخذمااالجلمضى1واضبوالغاللءادواالمواللههسا
الغاللروجدقيهامىلمحرمحعمئرراةوبالئاأسوارهلىأحالونصبتفىهاونظآمدبأمؤلهامديه

ووجدجمابلدمثلهايوجدآناليهنثيئياءاتلزواداتواواللعبانيقفياالحمارمنوآالتوالسالح
كمبكانخزافيموكانطشءيياءيطولوأنتساامملوءجمحعوليوبرجنهعةلفماثهمفيهابراجيامنبرج
ازةسبعنرمفاطبلفافلاىةلقااحخبالطانالىفوهىخابالفوأربعونلفالفافيها

منالرمقامنألتاحتيمذءسبعسنينبهلهةالصاممانماوخزائرآمدذظمنماحارسالنكأقرااانيقال
لهوف2تؤميطلهاعابهاهـطلهكتببمافيهاارسالنقراابنجمأمحدراكوههالنوقسلمآصدلماالسلطانوكانشهافظ
ىالنعاكأهايساوالنأئروفهامنالموالافيهامنبماوعدتوطبأهدوعدتهانكللسلطانوفيلفوعدهجما
مدفغولىوأمحانجاقالاتباعناحارشقدنهلظاالصايخامىبهاعليهالأضئضالديخارألفالفآنهثال

انلمطلصائةهنقصيدلحلبىاسعيديقول
هاووعاعةآكاحماطلهذكتفأفناتااللصارىآمد
صورهاوالرديهاطاشوالطئغرمامعتااالهادعزفاكا

قصيرهاربابهرهاازلأكا4طبنتيسانالباترلتوا
قورماسثىشااطولعلىىتقهبهانغاد11احىلهاخهفت
خيرهاوراوطورافاورءاطتبرهـلظلمناوتيءف

كرهانداكئطقيوكان4صالغكتمهاماوطكت

ضيرهايرجونداكالجدرانصركهاءتكبالدانجدوان

يذسضىآمدلحلبىاانصعدبنافال
هاطبالموتلىعارضايارىآمدءسفحارعناءمناساكنىفه
قلهصاىوهذأيوببناازةطعروثيمعايحعاكضبتلش
إجلىوأدفىنطأباهرسحتءلقطواهسايوطرررا

وفاآلضظت

اذملاالسالمفىصخطبجاءمارعرحتآهلحن
كاسأللاالرخمطعلمناةسارثمميرتأعلى

الفاغوفهورخهابنتيسانامدبرآمدركانلمحرمامنقاللعئرااالحداضهايومعللعالواطأقدالق

وسعيصيرعندلبهءودشجوماانقدالالطينامأهنطدالهيقالآلصدأهرقدوكانهاباعي
عنذأميررسورجحفرواذاجابللهواليؤربهالثغوانهابلدلةظعوانهومضصنعيهمنءلماتافىسط

جيرساطسئإتوآمنرهـالسهذعلىفظكلومءطوماانهءالموبقوليادتدىهاوريستد

أنالىالحصارءليهميزلولمكرهنهـدعرفويهرعرفهرهومجهظءنمؤصياتفياالمنمانهمبلالجر



لروفشبن1أناب

بعديخرجىاكعلىلطاندامثناالطيطلبنالفافلىلخيماالىمجرانحاثرهمرتكيادأذعوالل
فالوارجالوالهباكاالموالعلعلىالسلطانوأعاحممالناثوالمالهنماقدرواعليهومجمكثالت
وعدللطانأوكايخالهاوططبآارصالنقرابندؤرالديالىوساالسلطانسااالماقمذةانققت
قلعهآمدمنالعمالماكانوصفثموتمناهافاقدرعليهامدهاعاناولوعدوقدكانابوهانجزلهفأقذبهاقبل

منهافطتحوللعلىالاالثةارياماالتالثفىدروايةلمابهاأوانالمنعةواواصلواهوالالوافعافىا
القابادمانلىاوئيداكيوانبشداالىالصلطانلءنالماوكبايهمبلهاغوفىالمساعدوزطمواسعنى
اهذلعصدومالطاتيافاصضاءبهاقومااوصعاحيااصفهذقالستقماعندظارآهبواليةآمدالئريف
ةمارالناسإلفاالزرايمشىاحقنهابقرطاسقالمحانعليهترلاتاكاوراالوقناولهصباحها
واياءلالاحظاسماورالباقليدهبابهرقياوطهندلقلدرئةاووالعليهياوحولنداستصمالعادةاووال

لبذاوركاناصنىذاحمعفلوكاتلبناللرسالإلماةالبتعليداثعيمشرونانقبالهطاعوااتومايظهروهأن
بعراادوماعدلهائصارهاناسأزكودهانهاللحرلالرابآمدواحمقرسارهلفنىايامافيافههضتافالبى

هاةءرالئثكيزأتاصابتبمابههشالانراىغجلدءاوزيلجلدتليافأزالوبهدهاكررل

ىالدنيةصلىافوردلدهاإثهـرارزالسهاممىلتهسىارتفوالبأصأنقةسطكدامنعذابلممماوان
البرجةثداصاوتلاشرالبشربانسربوالجرصربسطؤسوطانورأىنيفهامملصاحبهامنها

االانلجوكالطاشارحعتابكائذارامةعينوضتكارامهعلىوتأهتبعطفهاونأتشأنفها
المجربعحاويضرعاكهاالغياروقاماحىاتااماءةمولبمهوضمثابماعقايهاغرىنيقا

محىئياحاأصاالطمأىكذرقنهلالمدتلمنلىاالعطاسقوىقىشالماءولالشسلالنغوباعينمنصىفته
وكلتعيةاراىلداالوعاتردزناآيابهزابراصتهفتككأكاوتاويمارهـثثفالثمرمحاتصن
وفضثشناارتأنالىغارتهعلحها4مجنيتىاوشجفنامحيدورهامنسعلىيقفهمحيةالمحمادىاال

جندلهالاجنلله6داتدملخالويئكخالاغاووجبحهلسرراكاصاامفالمقفالوضلتالمجارةاديقصشا
الىدإتصلالبلدزاحسأضارراباوعتكابالنةءبجراافاضكنتفيفالااليهاورخولذمالتةفأوعزفا

ماكاسنحرعلىئالحذالناصتفاجمابأنألءصورولدتجمهوقتفىلجإشاحعرتوخثهالقلوبماوراءمامن
كيرءابهأبمنلرالهاليارءوابرازاباءدوالادباراشاب3سةاتفاعادالىسوذسلمجه
صهنارداةوعشمونرذفهىماوهىلهاءرارالكاومهفىرالننهسهفىيعاررازهنواصااصاؤ
رالذةمنجمهشفىومهـاتتووىيرعنءعلىدااطوغشاءطرودهيدوواالمالذوثهعهااروقوقتكاة
اتعااهالعانجمرهاةمدفيفهىدآيئوموئقههناأطاءجماواثرطواستن4وخندفىهصوأتخاها
فكلتراجركلجفالوراىبواتلهصةمحالوقرءكالةسيدااتيوانانمهوعارزخرحعمنتقادمنجهاطلماحادمطا
وىطملىمجمهـشدببتالثلهفاعتقداكاغأائفنجروحميه5ينمهالنهابدمافواجرواليفئالهانه

ابهألىايهابهردثممأيدجوايسهمىاملإيقركالذالمسائلبفمابهاووؤهاموردنياالغليلعلىطره
االخيرفراسلنالصبماناابمابتنىفخبتهختصاااعاحممياذأرعينراىوولالغالراقرا
حبأرزناردممأرصاماوماحبارمن5وئمالمواصاةاتجاعبهرثمنضينائافينلضوراكفهاجموقلالخدتاببنل

رارلةا4كأواذفأتبهمقعواانهظنوقصدهمعندمىظابلاتسوقىرامتررظداؤعلىموغيرهدرلرسو
لعدؤوبنيتطريقعلىفريقرحاصجؤيومندكأشعندهمنتحموائدصمنمافسلقاثوبهرواقو

مدلمااكهذمالؤاهقرلححلمهاحعمانمنفيهومهمانرتأتاهالشربفةاالرافهمأرالقولوالحادمصديق
عكلعظمتبهعيناوضياومامنعهاتاحاالموصلطاتأخرعنهوهذهةمخماثقليدوهواحاحهااليهأرسل

انمرالتاللهمةوواحدهلحق3وعدورحلىنتتكوناليايمالنرتغرغمنارهفائدتهفىظئدتهطاالصالم
وحقصكقهوأفوماعدانهملىوأشذابرئاولياثهظرأبهموشزببناولياثهانلمومنيناارأىةانهجطوا

باثها



وفيلىاءخباراى

ملىقهجطرعدواجمفهواحهلرااطهلبجردسرامذداللطربقتكهـوالمميدوايهمأقىئالفراشآإلئه
صاطء3اطلهاصاللهألءاالتخنارلهنهـديهطواحصرعارتنؤدرمجانهنلىواجزحههضمى
الينحىانضلىوهنيقزعيهاىاكالمحدلعلييوذأنلهكىعدخيرايتبودوصالافاصشطاعتهابرمن

رررلورعلىفاتبالجزيرتوماوصعتشاراليهاانثوراارردوردلديورفانادورتآلمثالالذوردوقديهاالفضل

االلحادأهلارفظبوالعائدةداالفأللالهلرراوالبكافرأؤادللانكيدالخادماسبوما
ماالطةوالمنطحدسالكفارميامحلىشقوأالظينظرهلامبهزوريالصضدماامصايممنأعود

لطئومواليثهطسهخفىفهصالاللما3ئىاءطاللالضلالمحىصألهوالطاعملضانذف
سيمييبرفدوالمجظىسهالقرطاايمهعهئوالبئالصولجاتفاةالوالا6سالهاموالتحلالميداناالفى
هـرمأخذهاتأخؤاالانالىولىالضلدسلطاتواطالاالولىحقهالمعالماادشذابأصرالمومنينداكلهفاط
خرفافلىاحخابوش4أنموردءشياموأ4اازعراساالسالموذاقفيوطاوقناالواعتداآلحد
ستفنيايافامنةجماححعهمعوالعلىكرمهصاىلىاالىقيارصدرهؤادبغدوزيرلىالداناعى

رهاطنلبستكاةالتىالمظالمواقاذعاصناينفرحمانآمدضراالمدكاظإنهالاعىدتفياالحالبشمرة

لثرهااخعصرعصزةاراالكةمواقباالواظالثامالىساروايناكبعدحاصوصاراليهايعيهمحيههافي
الرفياناالقاهاافا6تعلىكانفيوهالمناولؤىسلمروليظهـإلشالدالثدبهيةعلىالرالممرعساكراكمن
يغصىذلئحاخنىدكظرادانجهمارلؤالهجاطهلتدبعدغزونينورالميمىخةأصدبعدسراصرففش

ويع4صؤعلىاالميجرىالرادانبضو3لىفالماؤارولةمارعلىأوليائانويعمالحاقدويضىارراسد
كراهنيبماناليهفبعثاليظضهانارفقرأىءناكعولاويخهخهيخذرالمغترويوولنبابهمئالميا
االدل4ذاعريظمحتيالنبابطونبانواليتعرمقالذئابضأوفيصشفسهالتقإلررقرالقيفيو
مابعدعرتاحديومئعتالاقوقونلهناكالطعارأىناكةاالباالشراكالبمادرلدتهوطلعراكإ

فطرالسورطرقهامطرفأرسلنيقاتاونمبماءسفكويماءرروحمةمناالشفاقووغااليامس
ررصئالحربأملوترتبهخايضراواكدالمارم4باخطيبخطاطبوففطؤىاكرة

اونظرتاثعلعةوجهاشاالبرجةضزتيالجباماكثيبااللقاتقربفصارفاأبهحزعنمنهالمناب

ايهواعتنراهباليصبرعلىالذىراىتفلذدالسورانذصتؤتانالنقوبختأماذاحىطراكايال
الظماخرمنهاوانماوخرجنؤءعلىاالصانالىفأجيبوصألنقفهمىفالبدبفضهلاننجاهرى1االبه
والقردثلبابالهةخاللمؤصنيزورالققيداشالغلحمامنإطلحماساطلمالتسىوه3و
ووقبلتباتدرصامدمحرفأخنتمنمذتلدالتصاعدسنفاصاعدوالوالمعهاقرلىالنصراعلهترل
هذافبمابوهوضغهابئاورمجهات2ودلجةأدءمارتولجهانلقاتقليدالموصلته3

رسائلزوإلسنجراجدهوفكوترةداالميونمرهووااالقالمهىركماحملكلهوايمذمجبمئىانةخ
الحغيزيرةالجزهذالنولكى51مؤدونهاخرتبماتصهنجاكاموالرعواصيمحربعدهملآتاحمامىمولة

دارفىالصالمعصاختظمدثلفاآلىتضاتورااراثقهمدرالفرتدوهـتجيرهيزآشابغالشبعث
اهصركمنوبغزىلديهينومنلفهمناالصالملغثاو4عقبعلىوجقلبيةيالمريلتىالنوللمركا

نامليئهبهاولوتكلممباإلبدجمههطحلبرلحغتاءطظرأبيريرذأمماائدةلحنرأضعىفىححصافثمامىاأميبحنمض
مايةخدأالملحويفكدالنمتخىاطلقهلمغهاطنابموعدتثبستهادولتضاوبعداظعتهاءفاغ

هدبكاهدوجلىسطاندخل3الوادقابعدشلهعلميوماكلكلهابالعكرشقعالناحمها
لطلنويهياعاطيعاالجوروجمعلعدلابهاهكلنهاعلىازسالنقرايئبننررالىوطفالمارةدالى
ظفىنهالفوغضالصدمناصكأوانهنوزطوتتئصاءالنفاةعوهصاالعداساداةمن

ف6



روضنبن34ناب

الطرافاشعركنالفراتغعبرامنذوعي34تلصدطانامةخعئينررالالكاشدناقاواسعطئان
وصاحبعاحبساردكأمفماالعوانجملشذواناالمانفصاجهيطلبالسلطانصعنداخت
منشحآلللطانسلهبفالههـابواطبسولهرشلللمانصفؤآمرىارمالنوهاقرياابنقبنمياط
علىنزلثمهافأقرأهلهاثربمهبهاولميهنإفىعبكتتل4طرفىطموولىئقاطبعدكلعبرالضاتاكآ

ابندالباالحسانمكانهلىاعارهفأالسلطانمةخدلىانهارزكبزمحدبنينااالجفبالرصاجمتابعى
دنزلضالليظضلىطخابرسرمديئلجراكالىابقرابعمئرالمحرمتلضاكالسلطاققلمطىأبى
ورشاءلجهاوانلماواوطاغكبهاواايهاالصركتاجاالجلتدتقذنافىكرالمحرمنااناليرم

الفذصةلقاحلبوأرموعدواضبهزئعرمادقمهابدصآلتىيأتضاراعايالتاولمالعاجليا
رمداداراارطرساااوركاناءالنستوعبهااختدادققبهاودالنحصبهافعداداعلينابنماقتهوقدانم
صزلتهتهـصارقضاالاغههدصارتيخؤماةوارصبهادالدفيءاسمغناصقدصارتلمنصورةاورايتنا
لطاناالهضدةصالبلغوىمامالشآومانلتارالمفصعهاالمحد

وحعطيهايااكتتمداقآ8مماجممواءسةاليكقا
نانىخذهائوأللهااوعيقزلضابظبداانناتعارالماداشدبناعاضىاقالحلبغفى9فصل
االخعنربالميدانقىولهوكاناولالمحزمعنصرادسفترلءاكاثحلبسارالىثميىوبنةسععثصرالمحرتم
تاجاخولروربرحيرموفجمهرءغدرةنالجضاوبابوحلبياريباسطؤتءجمهالخن3لهيرالمغا

حمنوضبوصبعينثمانسنةولالاىدجماقاسعزدخزاةظحموصفحفاقدتبلزاكيممادوكانلملوك
نجلعراصراتغاوجرتاريبملمدباشرنمتلنةانلضااخدعارصسهكانظاوأخذهاصبهعشكفر
خلقمحيرغألجوافاهىدصاصاتداحلصعلىنللطافىللماالاصلااختألفالبالدمجمئ

ياهوجههمأءعإلاالحساحاىهنرسقلىقوكاال3بلهاشنهارارريناعادوخققصاالثدلدا1وقاتا
يشعرولمعاحدةاصتقرتوااليهلب3وتابالدرداءفىانلطالىخعهـلهاريةطمانين4احامخاضارالى
وزينصحرديئارينعزاواعنفأكذمهميرانهذفىلهمؤذنحهمأغمياالتمحىالعسورئنرعةارأحد
رالعوخرجتسصفربعشسافاثوذلبلداآهلوعلىالععمعلىمخلنهوهوايلالى1عندئاقبقواثالدي

اشغالهبقضىباثطعةاريعادأتامبهمقوطيبوحلعاصهمحلىومقذهواضرتالمبداناليمتهتلىا
ىكاناكحلجمنادلمعانىاألملىكاتوفاتاخوفيهزرسدصئالثءلخيسايوملىاوخزاننهشقالكثف
وخسينتشههموكنادءىالةبهرابنأيرهـأصغزوالوكأتظتألمزءوجاصموتهاسي4عدأماموشق

يبلغلمانهديدراثكتابكالصدلعماامروقالثثدلهوآفرةصتيسثنتيهالعثاعرفيكوناخمةفالكأ
حدمتهايناداعاليزنئلداالوئسقاهـشأبرالمحاذالتمبرفوفعلفيفنظمولهيهآسنةالعئص
وخلعوخيالجميدفيرزتتةلهوقدمإءنجةعندهوانزلهاقوخديناالحصروتقررتانبالميدوصارسه5وعزا
بعلحسيربالخبملططاناضارواماملىااعارطقرالىابؤمنيئ4احعارعادابههناجماعةعلى
ايومنعاصحدفاصفرغسابعرىاالئنينيوملىااجصرالستعظالطغيرعكرنبأصاديعا
لعمادافيالخذمالخلفقلوكانصنيهعوةونطجمالىحصاموعلمرؤسرصاتحلبظعة

صاحبكاتمحاكودصبئيررالىعاوفيحلصالىالسلطانعلالعمادوتالهوكيعركاش
بدونسبهايظةانانأرادالسلطماتاصهواطانااوأرادمقاكدوالعمدطالتاشةبصتحمنهـوةجمار

وئفذصواوأظمراالنزالبواوأحلالشاراموااالمحابالوابلثاالبههجالوعالرالعتالمنف
دياكلباماتيعدظغلحذفىطعنةاناخوالسلطبرىلملىكفيتاعوكاننفاليفاهمواللطان

رسدلجعزلالئلىمالزلللعلطكأاوكانينرفكلدمفعليرةقديومماالسلضانفنبلدبمعا
هاهنانحئقالالفعنهىوجوشئبللىهـزلورحليعاالنفركارءفزموذاالخضرلميدانا



وثينالىطخبارأ3ا

ؤكأفاضكلعاداكينالنرصبهـابمواقنرسلالعناداهذبلغسنه4اناعليناهنوطالبالدنستغل
حلباليهيمحلفسلىانرصاروطمانيناكاميهاتذسزطللطاناسالحةالمؤبانوراكاأمي
ةلحدهقدفزمكرئلعالطارهعديثزطواوسروبمرقةوايبينلحابرروفادونرالففاربدددمديه7و

وعؤضىالهمماوطارهابهالغتونرارحاالحراحهاتوحتتم2ظعتهاحلبجتفاتسكبومنحمصصخا
همغيفىاالوردكالةلةبابمدطوعو5ةالخدبه4عإلزطصئاددالنهعنرجفيالمابصا

بالحقيقهوصرتةوجوسررقةبوررالحارحنارونسيبينبرةلجزاالدمىعنهاينوادىوحمؤصنىومحضر
والمملمحاربدكافؤاخلتوهااوسرادساحماوأحرفىاتلهنركألناعنرااريخارواحمطينااكاخذفافيه
ادنمالثلىفاشظماعابرواانزوواكأنورواامرهفىالحدمةاعادالديضشطناعلىوهوالمالم
االهبئاخنماةذتواتالسببطواببواخداخصاوزالاضرا4ألتالموءوأتصراصان
نامديخضحلبومنهاشافاؤاراالقغاقشعةواهعهفواواقغهالنقةواالطلبهةكمايةاذووعلف
بالرصاحبامنقوعؤقالعاللهاجمشيئهبعدهاسماتمحنتالىفلعهالمنارقضاطمجرمحالشفتبهلمعا

ربلبالدااثاصنمىالندناباورقيقهةءحاوصراةلعذادلجيفااءدمةبهعليهاصترططلجزا
إرلىتعذقالاتقهافرفالحدةالفىمفيوانحهاللعدةالناومناظرغاسالزهـقاوشوالأموالها

وقدبلغواونسستبئهلمديخةل1وطذآتخلعتهابأطرافياتواراناخذءمجلبواالوامياواليتملمالى
علىةالعاصعلىانبمونلجزشااحاللعنصارمحوءتونكازامجذروامنواهايوملونكازاما

وفىوهوععكونابهحرفاخإمتناماالفاونرنامغزءاايغلبالدبأورتظصدقالصتدعاءمىاالعداء
لىنحرجةاصالقاعندالعداةعلىرالمظاهرةكاوطبئمافيينكاداكئرطناعلىهاوهيالبهلدصاالنضن
ليكثرنامضافهعحمألىاعساكرطونوبرهوف4محنامؤملبمىاسقنبنافمهكاوادعمعاكرهايناطاتنالجداال

حلبتفغمنللهامقاليربمانشحراومنها4ةيقاتلونمكاكافةبهينقيلمثماتلوااولىوتعاافسقوله
لحدمنهذيهايقعولحداحقهوتادارشاالرمقبهدمارستالىءىأقلعتهاوتلمالبالدضاحمةهىايف
مماثرهالىاتالبزكاوالموارمقدادذوصدرتتابىولغايةابحدهذالمطلوبةقيالظالونأل4اك

طفاعقيهلىوقبضتررائرالعلىاففهاإفاقداوقليهاوصاضرداباىلبفافذثكامدبواالح
بهيقفيانءإلمجالدؤانادابمى4لناذلزركاقثاءلانورايخااةبرأمىقائهمنذرتواعت
شبهاقصيدبرادةفىخادسلخانءامدحفىعافلساابنباوالبخلتلبالدافىلعروالذينقفلبا

دللداولةوعذلملوكاثملامىلعاخيصحاكبحدما

لقللاعرتصئسروجياظل4تادصحلبلىانهفىفا
لمالوالحلتىاجمغلياداالمالكواتروهاغيراظما

بتذلدهمااعألءإهملتهابغلكنهمنحةوماعصت
نفلفبصاءىغيرماباله4منجارانهافمئكترنموخثهظ

ةضيدمنلملثاضالسهيدبناوظقاضى

الملبةببلتوبابنأيؤبالعربعزتالولةركارلةب
ارعنالنفسهابنعادقيمعااىحمافت53واالصان

نضبلمرهىاعنبوطالماظاقبههياحملىئماجليسة
لنربامنوأشىرألثماهنحلىآمهكأنعضعحمعئوقوط

وسارعفابالخدوالكضبوالحضتىءخرءغابالغظ
ثببلظاطقطيئبهكأوأهيهاالبالدظوى
ثردربطشاونطكطالظفرءطلمشيرةابأرمق



اركتينراب

االيراىضىأوبشلععبى5مدبرهاوربرهالممما
رعباعنمحتلفادكاامننعفانالامآمالححىاتا
يهبولمنيااييىووافهبةهابعطحههايأحواوقد

ووصأللبالدالغيرماطبةاحلبربعهصذءعنومنرأت
نكئئبوجهوأبيهانهاهفنقرثصومدترشحليهظ

بعنصاذنادتهاصحاكبوأطفهعواقهافواواصعطقه
غيرضقلبوبرجعاءلمين8خبرضضفتىبأصنهاوحل

بنءجماللحلىلهبرنمانفضليالحلماهلسلطاملكعلىبرفغرضونالثتعراهننمغضئيروصهمآانجاأبوقال
ةدتحسمن

لساطانوانلملممررفيعا15صلرحتالايوبابنيا
رانبالعالصبوالولهىصآكالشاثكلطب

ةدفمنىلحااانسدبئاودأل
النملطؤاوااالشهبةونارهلفرىااملحسناوادونك

ذموخالككلتعناالبةابلىالعبلىالبوا
ررماالبوالالسهمرمالرىااجوتلعيدفىافكلوارم

والندميضبهاقالةالمهاءزررةأخفدالى

يماكتوساطالبرقتطارح5اثطءخرةني
قدعزمفارمانعليهاواعزمشمذازرهاساكصالحايه

االمجهقيلمغلقاوبابهابهاقبامنتناودوفك

وفغلىلبثعارالهوفربتحلبسورقلعةالمفرءلىاالحلخانعنرحفزشزصقمنثالسبتالفاآضدومظ
وكانعواثاتكالرطنقلعةللهنمااخراجواخنفىنحيمالىاليالالكللعةىوضبمبندالمقءعرقعحا

السلطانوأعطىبهؤالخاإلرالىواسخاروأمدبنايمتيرسلىتوائحتىالفلهفىاناديهيرحامااستناب
فاينداادواذنالجرااالحلبمنبدمانهاشرطضانادانوسينوردعااهيفىورةرمحاراطعان
لهواطلقحملهمنيرمالسوقصائوالحيخهاثيأياكدطكبشلمةلالقلحتومايهنهمائجميعاخذ

ألميدانفىفياالحدناسعثرصفردعوةيوملهومملحللىااحسطحملوخيالبرسمبنماالوبهاالالسلفان
النعاء1واالخذواالعطاباوعوةكتعلىانالسلضيخالظحلصاءوهقذثاالميحوأتءهابههصاالت
اضعطرب2الت6يحغيررفحلبعلىالتىأصابتهةافربدباناجخيهأعرفهوفامناذضزليهوالحبا
صفموكظسظانوتوعمحكديهتزكبمحوأصوبذألالحسانرحوالةالناشةعيهءنعاكاناوال

عؤاينقفتارثذوفىالعمروقتالى4تشاصطالقتهيندعلىولمصيبتهوحصرمحلىهـزبتهوأخنى

غاهفنفدبهواميعليهوملىصسلكصبغأصيهاعلىوجعواصترصرا4رقاملثذفيلناساوتغرق
بفيحسنسابالملولىاتاجتولمافيفيفنهودثقدلى01دتبهحملفيلبربظاهوصمعليهللهاصلىبراهيما

علحومقداطعاباصاوكانالطعبارعلقوسىالجمةحلوالفالعبارةعذباالعطافطج
فنهبرسطتنحرسديوانفىوالدبافىوادعينحرمونالىبهعقدكانكاللاالهـ

امنمامالجغتليهاقربحلنضاقوأطياهته
اماقيهالحناكاسواكمالىنظرتءمذفارفتمالعبنانكانت

وؤأالمؤللحلبييناوبروفزقارابعاليومفالناسخلعلىبأخيهلطاناصانزفياتضتولمالظ



بنادوث0اخبار

نمةالحابررفنىينونعضاربتسليمالعالغيهاضرواوأبنأممادرداصابصفرسىعثادص
يهوجؤأصاداليرادلبعاللطانالؤابلىاااولمابهطراناليرطاامحلبراشلظعهتسلماليوم
يظاهرىاكعافاتجعامنلمئمهداكماللهالىانادلمطلبهراورطظاطانمهخدنىاخج6لهرأعي

فترجيسلطانممادبنوكينبدحادارجاغحبهمالعاأحدعغليترولمفلساللشاجهةحلبص
فرفأجلساالتلميدانبخنحيماالىانالسلطدمةتفىوسارهووابرفربمداوءاواغنفلهالسلضانجلوتر

العخادواالطلمىمنثوبصفرفيهلماثهةعثركطحسنةتقذتلهوقذمخهطرامحلىحادالدبهفالياطان

جملمو4اقإواثهوكررصمبرسيخاصخلعوخىروسلمؤشصةوعتخيرنمةلهرسوأصقرا
وقطارعرصياتوتالثقرجاللقطسبظوشاكاديثىوعيرةمروتجينفيباداكماوبفتيتينعر

ركوبننالططاننهمرينداكءعااصابلطعاماقدملهديهاعرعقسلطانامنفغولماتجا
سابرحشينايوموققالبألدهالىيناداوعادوسارعوودعهبالىتبتالىوساؤمهاعهرلبورممه

حلبظعةتوهوصاعدالىرولجبابابنالمجاوءوكانبخلعهلىوصعدالسلخانالبمفرعحرى
المديخههذبفغمديخمصرورىىلتعاسررتواومالالتةءاثثصلملكاتؤقالملكةااالممقليقرا
الىاللهرحهينزراكمعصعدتيوماوفالنقزوثبفقداطكلانوىلتلبالدالئاهـاننىتبينتفرالنوا
اووتمينقراعادالىبابالىطانالوثابلعفالاآلقيالمكإظما3ةاقلرأبفتةةلقلهادههـلىا

اروبمضؤغابدفأطالغركعتينضلىالمقاملىاراووماغتطواموالههـأرضالميأرهمودأرضهم
وأنشدلعوجلناءبفغظجمةبأموالوصاعوالفرائبالمكوسوأطلقيهأتدعاداغالقلعهبهيعفى
ةحصيدهنلهلبراايوخممكراهاامىعةجا

وضياءوصبالقابمجة5الضهبامجدكبساشرفت

واباقىفعالملوكصقيادهاوبهاعلىاليكالفت
بعضهاوتقذمرةمنلهلحريرىاسدسعبديومفم

شهيرهااليفلقواضبحزممصلتاالعواءم4اشوصت
لذعسيرهافعدوعادييرا8خباثراعاوبافيطمفاطيت

انعبورعبيرهالثرىابعزعلىننرخعيكاطصواوطأت
نمنورهارصالريهاوكانتوحماعدالئروحالهارورد

ةقصيدرمنفياتابرطىاووقالقال

وجااليوعفالالتلدوحعزلثامامةشماحلب

وضاالةظاهـهانعالىاعالءنالشاشارسف
وجألالصبراوعزةتاهيهاءحلهـ8العالومحل

وجباالقسداسهولةامزالراملىحؤهاعلمن

ارفعاءوطاالاالنجمنجملءهرفاغرعيافات

الحلبىاثافىجهبلينبنالفقيجداقالكانلالصجهيلنركنا3ملبييناطكارزكأجاءلىظ

ادماالانأبايةالرومابتكدالملىطقودهصندفيهدفوباتاعاطالبتفسيرنقؤن4داقدوغ
البدلىآضااصالمراللأليميردولمقذسالبيتاويفعوخأئةنينوكالصنةلالثفارجبيظبونرواان

عيرطفغججلءرالمجدبنابىلبحتبلخانالظافغذكرمافاكأبهبأشياهفمعلىواستلل
اعلبممبمىاالتيهقالوفعسىايعهاررقعطىوافههىارفانافيهيعينولديهعلىاثعدسلملتا

وكانشتىعاضئاكاادينينبنتجهالىلمحبىررتةابمافااللطانوحتثعلىصرضهاضاسرحلىثلم



فتين641تاب

لسلطانارحتهضيدلويثقضهحمولااهذعلالبقدموانهجهبابنهابعقلوازراابنجم

فربعدساثعتاحبالمضى8صفرلصيفباطباجمافعولبحاشمحعحينبها
4ئيوف4ئالهمهبلددبنااليهضجاثعدسالبيتغةحغهمنءقامبإثالسلطانذعولماس
حظايوءكيرادأجحليندانجاالينامحيىفلىاقلسبقوفال4وفىمنالسلطانضبةررقشاحد

عنهعالعرنجحداضتالغدسلىادخلىاغيناكلوأ15لنةامىلعاخصلهخاحدغفيهاليزاحمئا
لتموميأقاكبربهمجظبمالمحظىهناكؤكرثرساخلفدراعلىهالةعاهنحذسدانهيوا

ادالوظرفيتى4وبالتهجاسبهطيروتفيرعابواالمنبرصماقالهلفالمقدسيتفى

منهابأباتلطانااالرصيهةبناامحىالقاكىومدحالسخةفصمفرمنؤطبخغ جبفكلانقدسبشرقوح5رئفاحلبايا

صوصبعصلبتاثتينصنةانىذاهبهقايوبئافيصبمنلهفالقدصكاذسخفقفوا
وفابياترفىلمناصطولالامنسبىريةطالسلطان

بالنى4الوثدلتمملوكةلوك14شمل

لمحىكاتيرقبطلعتءوسوادلمئضخرجه
رالمىالبلباليسواكىالعزبهقدس3تءفوحده

ادشمىادقوىأحمط8شيطافيهدمخمالتدح
المىياالسطرلايممابهطلوليوماحفوت
سورومنهـشفكزهلماطوهاباالزلت

لقدسالسياكراغهالعدلءاراننى
اسقدمماخامطنلتنىفوهصالملاوعلىاالهينجاءفال

عالهمطاليهمهدطواالفرعمجارملىاراقىكابابابنفاللبدخوريهاجركابفصل
طفموافتؤاميعإلعاعزمرمالنجادبغلعقطائمالناحروثث4ااسجموهاتإشررمطعلياالشالءئ
شأنهليحعقصنترلالهقفافاتهوكورهألىيهاداصهويقالةامىدليلىارااهـوكان4عإلالإلضفى

تليملىلهبذلورمطلىواسلراالسلطانوكانانلسكسعارارواوالبابهاواخلقواجلماخمالقلعةلأهخؤث
ادبنألوبشبمةالتىلعقيى101وياءطاصيملصثىفاوضيعهبعركلفأخياجميرثهاواليةحهارمط
السومفىديخارفماثطالتاةكأصيهوالدياربأأئونوقاتبدهـالصيفىوحامجمنهاالحلطانواال
الفلهبنصانل5بوصبهدكميطابرنمةصكاذددهوتؤددونمانالما4مذاليفأالعوصقفالىوسا
لطانالاليهصبفرالىاعلىلباألسلطانلبفشيأهنهلوبعالسلطاتعندسوقهتنفقارادان
النقيبانوقيللىارا4وفىألياباءالمناذكرفااالمرعلىوجرىالجاصكنبأثمياووعدهذتجيم
لجاؤلنرهيوقذفؤباثاظذللبمتفىلفرئجاتيتجم4عإلشنعوامهوالبابئأكلقوالماعلحهاواهل
وأهلبنةامتنعديتلهاظرملطابنااالحواالنفذتنى5ذبالسدطانهتملاولماطانبشعارالمدونادوا

لفاحييناوهووالنصب4لبافىلعلبمأشرفةالةصحرروصهاليهانجفالسلطانفرحلليهاالقالقلعهس
ايةاابنحسىبدراويوكانالحالذئوجميفيهانلعلاضرراعندولمافىتاسعشرصفرليهالموهاو

انماطالثرتوعاكانحىكذبراعليهلىرااذواهذانهثمؤالعمالالتفتياموالفاللسطانلصاخراض
وتحرفحمصهنهاحتىهنكذعلىبرىالقلتوليالهذكنتتطاظربةاالعناحاظتمذبهوعد

لفلعةافىبقرهملساطاناانأرىالوالقلعه01هذنةخروصسببزامكاوهيرلددؤراثجصهأهلكلىأموكدت
اية4االبئلظكيرهمررالفااثهلهضملءليمواأبههرعكانبمالهموأصالسلطانكربؤاكلهنى



ولتينك71خبارا

دطليحمينقلعتلرمالسلطانهوباتررأشقبحالمالطاونحزلنعدجمالمتىاخذهاوشيدنةيخينألدينالا
ءوعثريرالفصهرؤبعظئصوخررلهدالظاهرصلطانابهاوخرروكافزبالؤلايعفائاثرحلبلا

جالحيبميركجمتكحاموولىاالسدكىأياكاصيفيووجعلوكيرهلطعاماهنيهاصحتاحوبخاوط
الناصرىآلدراففىسبودارالصربيدالدمشقىبناحماعيلالدينفاءحلديؤنوولىحلبكأ

فملفاالفاضىافارةبرهاشملخطيهابنالبركاتأبىلىاديمالكلفيمنلحطابةالونفانستمخاالدىسكته
الجاءوولىالبانياصنجأبنيانابأباابئءتهفبفاستنابيمتىاكالديهأابنجبهأاكلمحيىاءالوولى
كالزسيممحىوتأبنعحىالدكتمنعاليككلوكرمطقلحهئادكاتاوقالىابنعالبواوقو
انفذادفابنالؤا4عحاهائرأصافلسلطانالىاوأرسلؤالفرخاتهجمصوألمامهماهلهافأضجه

عئمرىالثالناثامنيوم4اليبرهملفوصلفوندااجهيهتاككذاالجنادفأةلىرااماودالمهيحارمءلىا
اوولىاروقررقواليتينبهاوالتااذحمفواتاسمعشرىقورمطلىاوقتهوساومنلهملفصفر

اموابلدهالىمنهماصلىهخطالحساكردأعطىغالؤلياحرفدحاكائالثحلبلىوعاداضروهاههـشا
ارىأئصاجهاجاعةخأرسلرعباإقبعدشليةنطاادورجفتطاكفالعدحلبرلدبرامصهايقزرقوا

الديئازينصماشنابهارالدجمأبنيئبىالقصاءصالسلفانوولىانالسلطمانأالىواسعادوسارحالمسين
يفخلعتهاسوولىاكوساالمظالمءأرالبىنءنيزااثف3وأليانجاسىبايمروفاجمانطفضلنجنجأبن
وكانلطامرغازىاالملكولدباسمحلبلوبيرلىابنعيلسااينععاليزناكوولىيازكوجيناك
بهاءفيرمدكلديدراشراوتلكظوأتىتلجماصاعلىوأقرعيئتاباماكالىصرعدوصولهعنيها

مكاصحدنهخوسااطابحتوةوفىلتجحدربنلمجانيناكلمىحلعةءفىازواعطياروقاادولةبن
اوفيمآولهالدعلىوااللشةشاولهاااليدىءلىتمرتاومارسلمبةبمدانينااوااطانأاحنالفاضل
اماهوومبالمجاالئواالمفاماهوعلىتدارعندشئالعنروصصمقداساولهارفرااياارعاوارفاقةبارعا
وندحمامآوءطلهاونفنخالمااناللهوخدرأيناتاطلولهاماتىاومفدهوفاالمركولهوالاكعلى

اصهوتيقيالماموأشموشلسبيالررىماءوأهـؤسثثعليهابأقالضاونضربياهناقهاطونفربحح
جمااليومارعيةضرهوأرجلهثاأالله4عوفشيئالتهقىدصنكانهجانهونتأحرهاللهاحظرونحظرالله
منينصرةواكائناأوليااللالالتاوأهلىكاخةراجرهاتهمايرغاللهتىتثرلنأءدااءسهاعغمءنيو

لاالءميزانفالهاميزارواليثغلوامرررا3الظمأهخبلغواووواليرايهاورارووااليمانقبلنا
والعزموأثمضاءالمبرمالمحمصمزادنران3ولياروالالبقايلعنهيغنىاللهمانهـاممحميراطواليرفبراث

اخذمنالحئنوآبعدهمالخلقنرلوآ4بهنيرمراءصاأثقىانذلنابمنلراهنثسورأهلوفىماك
الاامس3ثاشولمهـفأمماخاوفاههـفااللهاقرعقوءناءترفثتلتهشكوصاررقاهسنمنالباطل

ااعلىةأوفييوصانبرنلاميوايقطحانبهاللهاهيممالموظيؤصتسءلىائرفناهغارقهاةخلىا
بلدارقهحتقوالابأسرمليامبثافىايامنارعايلفواواومارسيضعواحذاتاتبلنمنارالة2ءلىكا

هذوتنسغلىوغابالبىانسذهذهنابأروقداميومحعهابوهذدالرسومفيهاالمعللةكامأتولمرقمام
بهايساعكتارواءمنلفرائباخبرهنهإئتمنزالوفبابالعدلااثبصولذاالسباب
مالغةالبالختاءتالدوأماطنودضالدةدائمةياماالكرةكامءاال4ماصيخساءرالىااالغنيايعجميعها
نيوماعحفايمسث1وبناولهالدفىاليهانافبضمحمنملحونااالعقابئصسنونةالحقامحلىموصولةاقام
الصطولااحداهماابشارنانحلىعلىلوالنىوهـانللاددعلىوددبىالظفدبهااليوملهطمععلى

بعوندفاثترخقويخهاالثامنظهطهرسبطيائرخدابعدتعةلرجععائرالمحرمهىدناكزلمعرىا
يرف5علىمالتقوابهممحزبهافضرقيةالىوابهمفننركتؤاروماكخربمرانيةلئاوالةكلضارخيامنبما

هطاللهالماكارواهمطكواافرغكانراقداالنثعطدءدنيمبعدادكادوااداونعليهمفاستولىإلعسيله



روضتين1ا8تاب

اادايرمكأباشايخبمازلهحلبرجمعالبمثارتينالطيينيغالىااللطاقعنلثباألضلظتاا
تقديمموجببههنابراالمقارححىرثواميرالتطلتقديرالمزلمملكثتلتحنرلالعزيزوالنرايوانا

لبالدمنهاكمماديهىالحادمكسيرالجمعالالمةبهعمتهمابألاجموعةداالهةواثمدير
نهاطتسبهثواربالدالكهلىاثفارااللىاطريقاؤكاكاداالاافىغمداوبثر3تابممكوناطلهو
شاىرصحرىبرىسالملماللدبهرظغرفهوستلمقذصةهذوعلىراالطاالكعارمىالمطاراالمايألبسهبه

من4عفمؤنتوكاربوءدمأخوألحاهااالصطويخاللذينأغزااحدحمؤارىاحلماوهوادسركه
عالوسبعونةفيهامماثةوكألشمامامنظةفظفربطشةإلمانسعهلهمياطلىاهعيوقتلىاضوجهص
فننركمةبخيدسافداطاومرااكفرنجمقونلبرىوحوانىلعاواصعهواورشواراوضنرثاكاوازعه4خاهنهم
لةإلصبرتمابهلىانالفرقوالىوسروازمألوعروايقتالجمالفرصاكابهبوهاليلاالبهمب3ربالشروالى
ةرلاانالمزحنفظنالرزقهمصبقرزفهاواووردبوقعربلىمحاالمالىالسابقراموردتهلىانجالفيبق
احدهاالفرءاالرجالقمئفياءفلمباانجادالمحاهقؤةنجالفرالى3ئابواالعطشضمتتيالممينوزوقهى
طالفرئرسحهمنهاوبارواضنزغزوقداالقناروشئعدؤعمبرؤسونوعاداليل4اوالثانىليل14

هنمجزدهكادصيصائلعليهاوامصاالمىمتنابئصطدملحاايننىوقالغكاجراكابماوقداطفأوا
الكيرالعلياساللهةانيموناليؤهـاالوانهلبلمهذكرتنمورلدلهعزمقهنوعوردهيدفياستد
وتوهابكلدالضااصدةءلىءدومحاتيئاروجوشتانوالفعيروالصكضاراالارطيةينثاوثغوالم

وانمااهوراجميناعإكيرةاانيموناصاءوالكينلمثالضرابهونانيهتالعزعليهاليهاأعورسربان
ابئهـةبالروشيداكطعضؤمقدالهاثثاءاالفىلاثدبرلمفاذاععاوحدهسراالالمخقحالنالحرب

وىاللهغزوعاذصرااكزسثلهااورهينئرمقهفالتموتالمظااانعلىوسوجرقةواببنونصرهابواروضاص
يثقلمالينآدامواقااتامولةالموايمماعانمنةيهألصاسلىاممارارينالحادموأصاهنمشووها

اذاعتراالجنبىاالنظيع4برزظصءناهمطوينهسبيهاناليم3راالمجايطمقولملهمأضاوانكانبهم
ءمفاالمعوندتالمواصألعلى4شرسومنمقفالطقبكسىفىعوتبمىةهذولتكنلميثق
وأظرس12ئاكنةارعيةكنوالكونوافراربواصولماسالمواانهفالكارادعلىلمطالمامنروجواهكزو6
لحليعةوالالعةحباداللهلممعىفحوافتهسبيلدفىابالألررقااهتوهراظاللهاحزبايمون
منأليئلعينيقالللونةاالعالمواللهضهاااذيخا14منومغيضهازالبالداامنادالخادهحاهيهالل
االهذهشىرالاكاتمنمخدشممائاالموراذالهراليرلدوالطيىشقشيانواللغضبيمالكءيبى
لىاعمفاوخرةباتمجدليانبعدةلحد01هذلحادماؤتبوفيتميمةطرثخيرعايهىلتىاارية
صابالىياأنفاءدنفاأهلوالفغزماهذفيعقلديخوالاليمدكامموصاسخفظتوصقترمط
ايهةيإجمزشنرجالرامنشةذناقلىوواطأءورسلبهةربموثملبفهمرحاءنقاداخهاةيممراللهطكيةا

بهفثوتارظوسبوالظالمفانهرالهارصامجابرونهااللمندونوالاالمنمحرفوعرانىقاطاليعرفوق
لدفأخذبافزئبناخيهعرالهلركوظفربهنعهعلىمنتابعهفنزدءهالجنادالمسميننجهاظمن

اكابلطرىاكاللبمعلىجملفىلمءرابطهميةسليا2رتببهاطايهافةوصارالجادمحلبقلالىوارسله
دالةقهؤبميئتىاكلهجمستقبيطالعالمألبهورإلءسزطاوى4صطدمكاطالعواكسطضدوا

شللىافاواللجزابثهوالرغاصيرهةالضصبرالأمرايئفارالتلنحوافروجوهنأهةكلمثا
القصرالدميةداكدعلىالظلتوالدالمهالفراشدعوةيبوالتىاطفىألتنفرواالمقدساراحةطظ
الففرعلىبهرفتىتهلانىعرتوعلىبرالتجيميومالجقاوالوتفؤاديغاةنةاميرواليعطغألمئيدا
بغداءصبيلاليوسبعينصنتثهانحيننممنوهنصتابآضانفذهصماظشمرحمنالنظحتد

طلفوكاواللجبادالمسؤمةاكوناعنةمنبمولينبنهوانبخزقوالبئلمنجهوبوفرطوالبهدمنىيأنالحادم
وصزض



طتبئاك4خبلرأمحا

موافئكتروانعواطئ4يوقكلجائامواله3يوتلخااانففدسكماواليخفقؤلفضةهبوااكونوبم
وعدواالصالماالمكتهاليبىواليخالعنالشعيههانياكمنخماليئوانهظاللهكتياههتركمضاربأ
ئاالمفسيرممالدأحدمننور3لنضأاحاأضتااذزجللهبهأعلهعلىضطوم7طبهالسالادعلىضد

هوجامديابطاالهلعزالنافرالؤيقحذامنافرةالىفرالطؤالهزااضةمدلىادفعشاثاويعذالبالدله

شلمفراينالمؤتصأالوالهواذاخروفىكامابابلهمخوزمختهماالحوالاوطلتهوقاتلىهـمارباطولفلدته
اوايعاوضصواذاباتبماتبسيففرتتهاظلولمصرفاظللجداذاصتواطرفهئمحعراوسطهئ

يتواليؤاصاداالضبدغباباتلحالةاأبراسيغبوتالذياليحاررالقنالوصتركأصجأصع
نوعإلكليدغيداالهارةرموكانايدخالاقطاحالهماكوكاققاالستعبادمؤامىماسنفئ
نهموكا8واللحالمانعهفالعنرعندهمعندهيؤبعةالحلقهالينوكاوالبلجاهلهرهبزينةالحال
فتهاعلىومنمهاللبالروةالدكتمنراضينرهافاتسصالاجدرمرومفىمصورةدىالبيوتق

لالكغاراحاليةءسرالميباالباشانولة4اعلىلخارجينجهـاداوشبيهالحئترباكعلىجمايصنه
عئاوالحروجبدصاسالحالفةطاتومنهاقااصالضىعنطحيهاكةحابهعومفايهقفربات
الىالمسمايئونعدطالبوباثهمويثاكرعاهدعغمنانيمنعواالىوتالساهدبانهمفاليقنعوناصيرا
فاذأباءعيفااولهواهاالسالمووورواارلةوطقليداانالشيطكلدتوارافرالعدترهمميماعدوامحلجىان

االرءالمحرارالخالفةفزعواصلىتاالمواانبالهذافهلفيغالوقاللثيطاتافزميبهمللهنحرقإءادعداال

االولينانحنى6بعؤوحمواخاطاعتهاكاحموالىدعووقدبمكاطمعواوهـاعططاثطواالفرمواان
ةبافاءاقوقافاوصنؤلهماعقوتهمىعليهاخالحهمضتماجبلتالشاكشولةاكأوياءعوامنهم

ابهيفلثرألتاجويراهوقمباصرالسالمدوناصروهمبادارالعزشةالتعلتىينكانحقوقياظ

رصهموكالموافاسمامالخلةفونيماوالماماتواالزوادواخاتوابخةلهةباالسامحامروبمدون
الحالفةيثهوصجركاصنالهامجورالجوارللهبالداوتاهمنوهىيتاردردذىدعززدنحالفاشفةم

جؤانبالموصلويرجؤلحادمالخزنهبالدهمنىولنهفي4ؤالركاليمورتحركاالقدارذوى
صنفلوانمجالبالدحلهبعدصعلىالقطنطينصةتقرالكفرشولهوسواالقدسالىلموصعل
ةتعلىانالىالنارالطفاعاصهاعنفلهاماءبخلوانحمبدالموهنوالدوبالدااراكحراالسضطاالسالم

المرفوءوالصلبععاورادتعبدةذابمواصساجدئىودالظوتسااكتابالهاراليةوتمالالعداالله
صافاسااقهجمثيئةيرانافىويصيالىالمشاهدفىااشسلماهلاوالناقوساىاقدطبافآ

ىاكمناغىىواكوعانو3يشوزستانووالبوارجودتئظيتهتيمثلويمتاطراةاكا
الدأبهنخهنطايعنىظتدحمعالذىلثرمنأسارؤىىواكيظلعىاكىطلعاكزمىاكشغ
توبوساعدتهصاربغرادلىزفلةسلمااالمواطةكلواشاربهسهابردتىاهذهمنمأعظ
عليناةءاللهالسلطانلنمحنمنغنبابنحطانالىفاضلىابوفاآشكتاعمواللهالزمانذللفىالعادعلى
وطاامنهابالدالثامباضراصغالتبخأحدأوصاةلقاكرافميا7مخهانجامماأخاذهبالداهاخوأفاعا

عياضدامعليهاشزطمنأعيدعلىكهاهاجلتهابدبرةنىوبالراقلهاوالمديخةهاطعمجم
أ2لدالعاهوفايناالبالداالسالميقفىةبنولمالممارالعنأوليماءدضاال2والنهاليدكرفىاوصفاماونافاي

المالعينللغرنجالشآ4ونلبسونحدالثىنىمهالىونئنىلقؤانصرفانةةاهذششكاتلنامطيع
السيوتشقانالىمبرصارجصهممنالمقمسةالرمقفنطهرااللهوشازعهلىامومحاحيارعمموفننازلهم
الضاخبراالتالطانحقعنعينفكونشجوانفضنكمااعتدلعرهةفصهبههاعنلماعىلثرفةاللممرة

ابنبناايتعفالىواللهفيطاومحدفهاوبنؤبظاهرهالحنىعلىالالغااعليهطهانيناصلز
صحيينادماااالضابهدعوبئيلهمناو

ف7
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فرعلىحلبمىالسلطانرحلاالربخافمةةمنهاللغزا4وخروقدهثلىاالسلطانرجوحئفصل
العالىاالسبتيومالىاالفاحلبالسلطانيقملمسذاتابنفىداظهـحشقغبلبث3غءمىحما

ضواصدتمقنحودمثجمزاصىاوالىاليومكفاعرجغزاةالكعزماوانظعاالضمنروالشري
فيبؤصلولميومهقيةئرحلئمنوصلياحماهلى1تسكتابعرالعتاىرحلتماكرصفرجوايتبعونها

ونزلنيوماسزنحاغشهالسابعوالعئرشداصتأهبابهامظودظالاىجاصئشفثائدحتىدخللان
هفروتعبىلفؤااكأأفالصاجادىمنثافىلرغياماتعةلمواطلعاكرمبرزةاوبعتهجمالحشعلى

خدقيحؤمنهاااكلفوجارسسانئوساروءبرالمحامقبمءلىوأبهالقحيرفباتلفيرحنىوطكلصب
وصارحتىافخذلمكىاواصاحغواوغزالعاعهبهاهاواالهتعهلغاللوائضاالهليمننصلواطوفى

يهالنىالماليكصعةوتجايئاحرددينعزاقدقؤماوكانبمظمهوعندمامحايحاهـعاصقريةوالجايت
فألنجنجدةريمهرالشوبكعاليكادفراءانهممقفأالفننحىقكثفواخصاريخأسمملحلىولىو

حدواصسوىيئلمسادسبولموعارواهـفةماثةزهامفمواصرواعظبمةلىمضمنهملواوقاعليهمفوفعأصات
عيرموملىمعادوفآلخزاجاثوهؤلعاشزافاالكشيومإكيةةاليهفوعلووسالثاراموو

ةلمافعاتغرفنبممروتقريةوهىلفولةالىلمواورفوريهجضائخدااففرنجاناتابرافمادلطان
ينفموهمبهاوجرحالحدؤجماعةملومحظبمالفيلتقواو3اعدواءارلوطتعبىللقتالعفلى
اللطانوترلاجممفنزرالدنحتىأتوا6رينهوايراولمعافوايخرولمرصمفامراجاىىضبلىابعفثم

ةكزؤاقكاخهمايخاشاذملخوفسنسضالمواصافالىارحؤفمجمللجرحواليحولهمواثعتا
رصابعئمرجمادىوالطسفرحلمصافمبةيضلمونيرعنهملعأااللتزآحاللطانفراىعظيئ
فرحلبهمفاكمىعقااوعلىحينهـنجوامغظفرصةممذليآتيلهمشقبلىهلالمحتتزلضل

خاصلهمتالطاينلولمبرايخرفمورعظينحافاإلحهمقنهاوالنئاباسرىجرىضوهمقهارحه
ادوزرعيويصوخرجمغربالساالوأهماللمنصوراصبىطانبالدهيوعادالمملىجااارالفولةئئوا
الرابعوالعئعرجمأظيىايومقهؤوأقكأالميراارمنستوراتاناسوأءطىالفؤارزلررةىوقرى
كرضسهكانالظفربهابلواللصذاالغزااعنيئظلمالتىالهمةفانطرالىءنهلتبهادىآالضمن

يااثالمرفميةممالللووفقهخزكأاالفىاءجسنلجهادداللهابالبالدءلىعانةالاعليهاللهرحمه
فوصلاالخغجمادتعتاالحسيفيهوعبرانحاصترت1يراروالعدوطراةوالغزوالىالصلطانادخعألظ
ادفتويرهاؤالحتإبراجمدوافهاركغدةرنهبوظخبراننجهاالناحاطلقااهاخالهاوقداشانالى

زضالبااوأسروتوولمهمضتلكرىهبنامقذباسومنفابربنعاعرعءنرالرلعسااصغقمه
فاتاهملرابسآالفوكأةءثكبلىومثلرعوكائةألففىقدافبلواالفرنجالحجبهاتووصلفالجبال
واصندواظهورمملهمواأفوالحنألعلبهماالقدامامواءوفالىعبمؤهـفاتاررارتعلىءشونالمسالون

اعقابهمعلىوبممؤمخافقنضسعنهموارذأاوذمنهالمظاراىياماخةظلؤممااواالجبللىا
الضةاعثمرجادىادسسسنيايوممحيأوباقلعدترصغاايخللمالصارىوابالغناغلمممونوعاراالنامرلىا

فامدبرعامالوالمواعاقثنينتظولنبلباويرمونهمجانبهنكللمسالونفالمغاةمذلزاوقدكا
ازلاادشدماراطصالولىابهادىمنريمالناهنلماكانبنبفداهـلىاصنالمطانرمنحماررفافلىعلرا
تنبوشفتباهواخنتومياعرهمنههولعبتالمالماجثودهلتلكفروقدئاالدلبالداالسالنمم

مالحواصجمراهىت6هـسترادجماجليلتوصارواتنهافىافنوابهالعيغومثلاثزامااتاعوا
بسورعلىمهالمفروبافةلخالكغروا3واإلسالينعللفاهرالوهواالرث41ماعلىسبيلىنىقهاينياهموا
ظيىايومونفهلجريقنشاوباثررىالماهظذانطغمالحدلداملفالفررونعانومحانع

ضيئوللمقكلمومىأرفهالررلتنحاعقاضربفبألأخنالخافةزاولمابلئهرلمسروهوقىاائافيرم
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ذااظكارثرمهامناوتطيرالجبالوتقلعقالحامناطرااالرمققنتصاالسالمرجالواخذتشاعق
هاهوحراذاهىظالمعاليوتصاعلىوعؤراكفذالهزممهمسالملىناافالحقهقراخهزمأهلهاالبالد
عنامضياماكانالطاليايهامفضاماكاناصتروعنيامنامطتجلعزمكانافبالثعدنءاوهذصيرء
صوار3وطلهوقألحوانهازتلهظ7ئنوبىوهلهاقرىتابألدمشاهـجيتبنوزرعيزبهفربالانبمئل
نحزنهيخهامناقواتمارنساخمباكافعلىسيالمدناهاواتخذواحاطشبهنباتهااجهاعلىبتخدفي
وكأنقتلوماركغاامنالاهلهاامحذبرهاذةلناءسكعرهاوصاوأصقؤلمضطغنهازاتحزامفاوضوا

نمارمامجدوتاتطتحمافاحمماجلىاعنفا6ئافيالسيفكانوكاقالحرابعليهاو3صبؤلهالهامكانرا
تجهنممىقدكبشفالعسصرهـاطبربانعيرلحادىالسبتيرمكاولماالالنوىفيهاأسارت

وتيطمتستىفنالترالنالواليالةقفموايخائالمؤوىوالخادمصفر43وهدزء4بالةفوز
نيروذخاللهرهاركافساعةالحروسهئىالموتالىىشفبتفيومننفكليهاليطإصفاحعليهم
دصغأمندملحاافيوصفرومنحدليحرالحادم241الكروانيعةموبهآعىسكاناظلهاميرهمراتاثومنون
بهوخازانحطاعنعرجهالرصقدالعدتراوكألالحارميصفولملضارباتوفاتالشففربة
ولزااعمتومحعهفاوتهصابوكزصلجلرامحئصرسالفزهاوهحلرابهحدق2أخاغبرخهوسال

نماسيهيامأخسهبازاثهواقامدقءفبررااطلكحفرفرفىالاجمعنمافررقووراوشلوالحامل
اليهيبعثنفيرواراحدادومفىراليهوعلحقيرالىفيهويةهـموتصالحهلروائعيهوتماثوتصامجهوقائعا

هافالمتوددصاكةالبءشإصمهاواليرصزددةافربتحيةفيقبليرالةلحربهوفىالمع
يغددؤيرإخراالبومىشكابلىيرولمرموالمعوصهاصترمجلىولمالعزاغوتلرأىراحهاوتجهلنى
لهمالسيفاكاق6ابروابموصجمرواوكأصالمادمنمهـورامنايلطتلمجاجلةفراذيومأتارواءلى
طلتكروضطوظتالعيرمنافذهافهاوفغذترصاخذهاطابرلوداكفواخذتاناولهمالمعتركاليغاوكان

صاعكمنازلهاالنوانؤصفئراصكاهاونالعيتشاواصصعهاعرالنيرانغاترجليششخررصها
نوملمتذطحملهدةطزتوالإهـاالبهوصاءالعدؤخأحلغتالبالءضتولهبسموفوصرلمولهماالطالل
بوحئكوىالىشاوازصامبلهابفنودنهءبمكللؤلماطرأوأبمكلنهميخمفايلماللهاثةللمطااخلقما

جلبرافاركمواتقىلألتايهناطدواءنوتيناراالرمقالىلمدواماتهيخمياطثالىطوااذاتادتهمب
محصولميئشراظللظبهمسحمهـأوباطرات4فةوالذهالوالخيرفصجفنهموالذبورامحهمبنابلى

كاتوطلتهمندرتينروتتكفرثكانكاوالشأصصتغذطوندرالصدراسالوؤارناليت
الناسفاليقلبالقئاللهيقدقحماانوالبهوالعيعةطلفاانالميفلحنئالنحلوعرفمنتمز
حبف

نائباجمرلعادلاادوقاكاناقالمهءوصرذالبناتتىءووالبىدلالعاقالىايواللفلفثم
اتاليهلطانبالفيهيارالهمراكورحملهاوطآخهلمبهاتيطايهادلبكتبانالسلنخعكأط
يارالمعرقيالىفايتفيبانلمطانداعلىلغاضلامح2لقافأشاراخهلىفانهساشاركلالىكيهيرا

لسنهولخطرخشبلاهذهكلالىافكلجبصاراللطبهظجمتاكتتىيهأابندللطاصفعأته
جضئااالصعليهوتاوباءوبهاطنيئلمجاالورماهكصاليغربةاعلىوخيملبهاكناغاوصوله

الحبرانلرعلإلرداوضريببأخؤاهوالهمفيالالكفلريةالمتعظالكنبىالضهنهحملوطشعيررجب
لملطانيههورامحماايرهىكلوتالحمهلمياصدمحلىرالهباروفالموفعاوكعوااضمعواقدلؤنجا

نجهزتىاديهألكلكاحلىبصواللعالندلعادلاووصمضددايلراعلىضؤليطولصراتأص
وجيعوهناعالهاملبلعادلاوتودلهفلالهظ2كأالفاببةدوقرممعلهاواليايارالممريةالىلىا

ضلالظلىاالعادلكتبفاتلسلطاناترابامرالظالمالثدمثئلىاغاهبعولمجافرمضانفاراقألصا
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الفاضلصتابايخهيهنكبعصرمجلباكعؤمقتححيرئ
انمرفاتهخاصرت5ماطرانماافتكغيث

الصاءلهنىوعطاءاكثضعليهجمانصاليهاصرىالبنحوقدءرمأيااياص3ءبىايالمولى
والفلكنوادورهسشأؤرمنادتهسفألزالتهاثماقداالعيمايهاوأدىظيتههانحطوبةلهلتظ

4والىوفبتاطىوقماىاللهامأأدليهبآظوهنصاصءهلةانخعروباقياامىءادهرانعلىرامجازال
هماكانابانجاقالدمامجقنسببفاوهؤاادفيمنعحالحاهذماهاماننهلبهابقومالمريةالنا

خالفهىبالطانالعشارعلىايافواليعمئمررتنووفبمحأبرأيهوجمقالعادلالماليظمللطانا
وانرأيهشفرئهعطالعادلمانكاناءالشوريالمىعيمانالسلطقالكانيناكنجالناقاضىحدئنى

حزكألرحدنحاادظلحماظرايهعوثمالحوالامجليةتبهلئلمهماتاافىيصعاعيفرالمطلنلم
السلطلنهنكبممروبعلثنالعادلملظارابهدوالءالعارلالءناءعنليسانالسلطكانراظجاط

عهالمناخعاطنكعيربنلىوتهةفببهبرامحليهبرانلىضاالموراارويؤباالتنبتهمئيتكلفلحلطانصار

يهناكصتقىوولىابهجيعاوؤاعوابعيالهليهباحموراتبهغالنههذفاحمزليذذلهاهلوللدولة
وحذثتىقالياها41يودصارؤواليةمعرغوالية4ءشيهانسهةلىوحناداداادلءالصلولما
لاالجلهذاضتبصالةوبذلبراليةجلدمصرالاالدلناطاالىنمااخدماقالقيعرالصالسديناعم
قدظتلالطانتقاالبم7ولهبأمواندلمطهعضدالعادلاعللمالظغروحدثىفامالهواالهوعلهمواإ

يخارالىوخينالفمافةئققرةانارلدالوفاللىحنماالدلفأجمةدعسمتهزظدحملتءتوقدانلطالعلى
ىلمأث3وأنامموكاثللدلنايهبملىاموآإقول4لياوص5هـنءوخرجقامغاء4لطواالبمفقالأيسورا

للهاكأواالسلفانفآضابهطوقلضلىةمدتعوصأعشهرنوطانارطمةفلىاالمالهذااناحمل

انلسلفانارصألتانةالحادللإلصج8عندطفتى2اضدنننرحتواذتداحلبكيالالاتئهأتدما
دوالمالاطاطاكاقكوخلبوقالاللطانمبغفاابيحواالثراءبمهـكاوصسحلبكابمديخةلهكاث

البالدالهلهاانلتوطبالدقباحاانتتااندكالهلتمعأطاولماارلطدالىالعادلحزراظ4
لماوقفالجوقااهكلالقانلمطلىاانعاتمالهماهواالوحراسفيلدةورعاكقسلمزنةرسوصهاإكماصلمراا

الىلحبوأعالهاالعادلانعواليةلسلطقزراغءاالفقمنرالامضاةامناحدطهملمشاصانهععلىطبرية
يبنالحبسالجهاثورجاكنتفىارارؤخألماتبرسمماالءحلهرءليوتيحالهبكادحماالفراتدارعبان
دلالطعهلىاالولبدالعؤباحضراصنيلبالظامرمنوكصتدممارادمشقلىااللطانورصل
صسالنوبه5مذئلبكتاظااواليةثلحولألالفيهشاباليلتةفابىلىاادلاسالوسقدثلىعاداففعل

ظامرحابءتاالجمارلخروجاناالاليهرتوالتنقوارهخدعلىلاهـدممئمقلىاهراعااولماوصللثهرةس
لظلحثابابندارينصعنابىحدثىقافادصدواالتمهراكالطاعةالاهااليظهرصيئاوهومخءليه
امنصافيوحلتوطقدمعلىظجرىلمااالملىلمصاععىللطاناانشىلماقالالظاهرلمعةانىحد
وهاولماهوالىظبىأجهاوتبلواوءابالنايوألدخلتمارأاصنلمافووتالفوعقاتدرعلىمالم
تدنوواالءيانالمفذمبنوحلعءلىرمفانفىلبدلطالهودخلنالانواتوأثايماحقتؤضبمظ

وولىكتبنغمئىواارمثطعةاهروولىلتالالملكاهنؤظكاحلبلحممإلصنيعروتايهكالبهررفتحة
اللضاايدسللصنيضورابأوصاجعلقئااالولىئهذباخيضاوكطصبابنينراعاتضاحالفطاواوريرار

التساعرقولفوفىالنصادمحاصلجاعةرصافاخالبنفولىمدالعالحلعلى3نمر6سياغألن
باناالدعألعلىحنىدلالعاولهدفىلجدبنافاق
اناكعلىمنرتلوذا4وذاوايرلذاصيرؤأذا
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انبببمقلثعياجهاهتخرجكعداتغرىإساايهنباصرحلبلللحااالملىولمبزلفال
البهرانورسلقزبأشالهرانطغرابنورسلالحنيفهرسلمهنمعذقرسلالقعدةاجمعندمغافكالطانالى

حبطارسالتقبجنجارورصلحبصالدجمتاكادورسلالمواصلىورلخالطصابرهنشاهورسل
صلويونجحؤلعرهـاروكعنهاالحوفياولحضرصائلاطعلسمحادلحضاراالساطاندفاراشالا

السلطاتوذعلرسلاضنىأجوبةولماوفيألافىعندهءهاوسرسائلالمطعلسلطاناأحفرقددمثااالدل
مبففعالجلمصرعتبالدكتءهدابواليةشقىبهبالساتاناالسالمسمفولمابلغلظحلبوعادالى

يرةاوجحثاصتهصاطويةالسكنداين4االسلطانقتىوأخحعفالايعهبمربهنعوداطلهالسلطان
افيتتىعلىالسلطانادأعافيظويخرعيرذوحوخصميمىكلنودبرشمحىعؤغبوشوفيوموا

هديهبادإلدالثماميهعليهوألولوشثبياتاوزادداوصاليهاهالؤاحهاصخوصاالفيرميةلبالىءط
اليؤشمغارقتهانادوكانفعلىبرالعاثمدبامحراقتدىلىايناتقىوصلولماجميعاعاوقمهاو5حما
الفاضلالجلالىندبهاتقوبخامجنىاالعاثلطرلمررةفيهوصتتبدالىاياكتقىتوحيهدمنمجكالم
لطانلارحلغافتهارحهشهيدلنورىابنعثسيهتاكفضلتياهذهئكلياعلىوقنلداشذابنلقاضىاليخا
ففاثانىحلبالعادلوأعطىانحبرابعثرىثئقثدفدخلدسثقلىاالعادل3إأخابتاع
ولدبهاوكانؤضانهىينرتولئافاةافايومثعلعهادو11نواوسيومانرقىنضانر

قليهلىا3والدههرأحبلظااوكانلبلدامميدئاادابنهبرأصورياركوجيناكهرومعهصيفلظااالملثلعسلخاتا
اسالمنأنصعليهوظهررذيرإلمخفواكممتانووالعقلطنةوالةامةلئماصبهاللهمهلمالفدت
ينصآلكأويلركوجدالعا4اادتحلععاصخرحطوررآلهصحلبههولكىأخذلهمواطوهبراك

لطاعهاالاليظهر14واكمةتفىفامامثزاذعيرىثامنننينالايومخؤدلفدتانالسلطتتلىا
لالموجانمالرسالصأنالسلطمهررؤناعلىاكذوفىفالسوالدهنظتءنالنهباطارفا5حوااللثياد

فيرللطأنالىاوضفيعارسوالينراكصدوخاكذشففاافاللهايهةصكالنالحليفهالىوصناخدشسلنما
مجيثكأداللطانوكانتءتهصافىالبالدوفطالخإلفةدولةئالحرمةعظةبنالمرووكانءبغدادصنامن
القاضىبتهسارئوصارصنهابعدانلالموالىوصلقداكخنئصفاياماالممعظ3داكانءخاداليهيزدد
الىلطانجوضصثقإئ7لياوصرنااثعوممعكنتالصبامنتاجموكانيهأايكالالدينمحيى
لدالموفقرضجناراجاكظثافىلمحىيتعقفلمليطفعلنراجعلمحاياطالوأتخدتئومخئدتالقاه
جاتمئوشتاوكانفقينفلثيخقضىانايومننكوائتجهدواالقمرلىالثخااحمودلىاناللطوخرج
ادصصاحبلى4أوااالنهاءالمائجرغعلىيروالجزبلارصاحبانيهوناشزطاالطافادينفاتيء

وفاليظهاابعفكاسالحيىيومعسيرناوصاقالحاليكلفةضالنمكرهائبدسالينامحىضال
تئضاارححالصرخوظاخلولمفاعتذرتادجلسانصرمحلىلجااعمؤملخانلاحرصقءكلةاكثةتل
4قىدمحلصقبدالسلطانوأقامكألهررهجدتالااحرفهلمكأأصلمئريفةا4نفئتتاثلنبوعلىلحالا
لهوحلفبلاوورصملاليهكىوالنفسهلمفهصهظبهرةماحباالجززاوقةوصهنبلجواامنرصلا

اليهمادوطرسالظحلبلىدادوعاودعندفأداماء4رابءزىنينايومالعادلاخوهيهاالسارواووص
الدجمألوضزيناربلاحبورلربنودموربنخكانرىيهتاكيفبنرشاسلدينفىاههيرةلجزاماصب
مىانيئلؤيطلبونولميصلاماسيتكينيصيتلحدبتهاصاحبلورطتكينبنكلوعلىأن
دبعدواالموصعلبوصاهخنهازىيناكبصابوجمرظوصوناقلسلطاملليهاجمةااللطاناليا2أ
سدالجزيرمولودفبغيتصعودبنينعهحكزاعلهابهاشلبههـضادف4االىدفهفصزعذمكاوعؤ

احبوالموصلالىافةفافاومايليهطواعارللوكانتفيهماتتابهونى4يدعتحتوهؤننجرشاد
الموصهـلاببنهوحعبهفأباللطانخدعةلىهكالالنحيانرلبطفنغطعلىهوالحاصملمرصعل
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لالموتدلعاحبانانالسلطلىثيراالينوشهابالشميوثيئهنهاانأرسلالىلحألفةراورفاضثفع
محيىادفاةضىارمولااحبوجامرسوهسالماللمنبهرطحراالعوانبهلنالهـكيناالجمان

واكلظ4رطا10اقشخرىلئمهرزاالقدمللهاجدعدبنديهاكاللقضاةاضىجمأتأبهماصدعدريا
فاناالطيناالودكسشهـقدسةأرررولكىماعلىضهطضىاةأناكالالسلطانلهفاالنامحومافى

انراشارالىااللثهذوىسارناءلصالعدانيمونواراذلناظبىاولهلىاختيأرانيوأردهمبهماصنف
الموصللىيراانلىامحزكالهذلالنوالسلطانعلىنضظممامكالمجلىاننجوتجرهمم

ىءيقاةايبعومنزلااعلىنجالرباطالمشيونغمترلوكانبفألللكيرظافريفعلىلارسورجت
وكانسشقالثيوخسيئولدتوئايدانابشرصحوفيرالدوضهابالارربشانوصقئادي
للعزاهااالصيجاءةوانلىالىوحفرعندهـللرباطالمحاذيةالمقبهةقفدفنه4تئ

باتكزخاماالهطاحمهئيرةتاتهـهذثتوةوصتتدطاكقالالىالخةحالىألإللمججولافصلياب
يغلبالمذيخهومحبميقبلوجهبأىننرارط

عإل4اءولبادمعانسانعينىءسعراانسانيموىلىما
لالماالوجهكالصظرىنافىهرللكهاك

عندىاسيللموتالتهجرواظوالمنىايخةبيخيرتم
كألبقلبىوهمينياراحفربفال3ىوهمياعأءصين
هنهلعيرقلبىالصبابهمامنهجدىفؤالىااللسلؤ

صئلآلىواسولهعنمدلملىذعنىرروالال
ضلفهوحطبلتمزقاال1ىلدحمادلخطوباص

رطواألقفالخمامنهرةزئطيفمصبهدفلمان
اضلذاإلبنرطلىلىخملىلىالكضالفلبالصبرلى

وهويمازظرياهدمجاأتابنحلىلديعزاقبفوسبعتسعسنةصالولىاجادىليروفىلابنقال
أشاربهءنرىاوكاناحبهفرةهفىينظيولمسهاغةلهةاعهادهىأراىهـذكواتبعقبألدهفىينثذنائبه

ذلمااءكابرأالصمناوهاالغزافصاابرارىكاناررصابىحمدبناربن3عودزلقنداروئرفيناك
صغيراياكسبفبنهطخئينصكبهاوكانكرابنوجزسةؤخوطرووشهرزأربليدفكافي

باربلعلىيازيبنيوسفيايهتتنعزاقبضعينالعقرأيفاقلهوينالىمجاهالىيخاالحم
صردقوقااععلله1الناصرلدءلحايةاوارللجزيربابنمعزادمتعواريهأهدامجاهعلهحكميخهاالوكان
ابرفمةتقلمواعلىأكرثئينضالتىكاابألدذومارنوراالشهرزلعزارينصلولمكلكها

مىكأنعلىينعزاكوقبضطاعتهلىايعدلمالبالداخنعىىاكانالاالموصلةلراليهقلاوأعالهجهفا
تبرلهاواتازالةأصرمنحئلاكعلىصهالحغيقهوعلىاالئيرابنلظيهداكبأسارعليهءقبنى

انةالىويؤذيةضهومايواوعالجهضهاالنسانءعيبهزجلعارفاذقاعابصنكاالقنظغير
وهومىعرالثاالبلتوفىاالتنئجادىفىةادة5هذوئافادسىاابنفالهعكنرممابئقسدالهصارفيه

مهاهأئالؤاءولهاوكأنهعبداحمدبننجتياربنللهثبدااالضدالواحمه1احما
طز4فدنوادصزارصأجابنورت

جغوتهفأصاشطولخرتنثرةيالهامن

اءكالىالمنصورةبالعسفىالسلطانشبمارطلبردغاطاباصفيوةادوؤدالظلمثمانبنمعنةغدخلت
للفطاوالماثلعسثرللثرقيةابعتوتالفافلاجلالوالمعريةلسكالنجايئانتىداوارسلىةاضمي
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تجعتفارديههاحبشاروعيماوأخواراحبالهموصتططصاحبصعاالنمراقرابنينزواكو
الحيزإلعوداجورانالمابرأسفأظللئاقامامنقرالرصالنابنعلىالصلطانوأضفق5لماالعإلصاحما

قزارسالنابنفوصلالساكريطلبهاالىللطاننجئدادسيراالقاضىولحالمعههةباالظاللاواص
لباطامعهرحلسطهباوعلعةا5صعدوأاااكردلالعالملكاعثرصفرفاحمرمههنحلبثالىايناررلؤرا
روكانلفاثهالىضجارسالنقراابنوصطبلغهوألىنعافثهاشفاهياماغاعققدهسلسلطاناوكانقدث

يلؤراكوخلفممثىلىعاراغالترليافىتاسعربيحلجسربابقاحاعلىغاهظعضيرمةملناسارميللها
بهاماطغدمنقارسالناوابنقحادلاوصلوجحزلخنبلىامبرطوحرجةقأهعللنزااقعادلصالمعا
قرسبامهافأقامسطالباللكلكاآلتريعفافالماهمشدأسالسلطاترحلنبأللطانلموايرريماغأ
العادلالخزانهبنتئعهبهاديرواتجعققلكرفوالسمعضراكصرالىىظفراالملىاصولخظرلياسا
دزهـاكأاخدهنهلىامساكرااامتتتاةكلياالىليهارمولاكراللايةبهوالاليهرتفذمليهاسرة

والجزهـلةوالنماميةيةلممراكراانلتقتوقداعليهالمجانقلبوراالولىفرابعثرجمادىباكأك
فاتكاتضررعظيمفيهيندلماعلىوكاناليكفااكلىامدفارصحجلمبراخرجوافألظلغرنجابدغط4و

كونمثبأهيلسلطانافاهتملجةالعممصاالمعالخروجاطاليمكغفلالقوانتكايثعرضدعنيقطح
تعبئالفرتجروجخبرتانسدبدغواطذبعدطن4حمىودارروااطودهذلدفتهويممابلهاقثساطا

يقصدلسلطانصاراغالعهعجرلدةلىلبالدركالتلنفلرسيراايهركرادظاكرارششرجافعمماواصيتاللله
اهمخبالةلهاحسبانيقاليةتىبالبلقاءعلىزلكأساراوالهلهيغاللررابموصهـةفياوكاتالعدؤ
خزاجاثمنريلعثموالسادسالىالهراباكونلفرنمواينمايلهليطموصشلىامغاورحليقيطرئ

الفرنجعلىضيماطهرحهارولماراكتخرالالىانخاتلوهموراءهمالصعنساربعفرادعكررينرحلراطغ
يخهارإيبقوامافيهاوشوبهوهانابامسجممواعلى3كرالصصلخلوهلادالدتاحياناامسادصك

فىفجهليمكاصىالفاضلالقاضىوةرووصفتظالماءطشانقوابالسلطراينجضواخذرااهطاال
اوطؤ3وخدبألصادالعزاابخنفهلاآلطخداخنمىالمحاجروقذائالجضاجرائهوفلخمظصتبه

خركبيماتالالثوبلثيسزقهصوهوواجمناللهفرثضةركلتوعذراالغجفاأثوصاؤنمباللدهرفى
سدبنفالواا

مادنأويوارجالءمهاالوعندايوبممىمأ
ىاجنكتوقدجريخمطصاعلىوجمارافرهتعليهنيقاتاابمفاتالكلكوأصاحركأب3وف

يستعذبوالسلطاتالمحتظىصعبهجوافبهاوعزالمرتتىكلجهصاكاوالسماشواحوأسبلتاالبرجه

المجارةوقدجمعتخرومنحمابالمبتمهبرعالالشاءيبهائرجراتومامنهاصمادىالتىالمثقا
ااباهرنجالهوألمتلبهإءايتهايرواواالشرارثففؤتالجاالررؤسارئراجبررؤساالسقاط

معالولهاسيفاالسالجرخرابوعانملعفىالدخلاراسابممغحدأحرجماغايدغوايتهـااردالىا
نجراالسنةسنامنالحوانقحمنليلةوياالسرافواثعبذيرمحرانجرتوماعلىاوصلفرقاباأكفرعلى
بالمميوفروع4وا4بهمءيطمةواراواغوالحاثطدقاات3قىوشرتالعالترباكأولقداخذناش

سالنحرقدظدليلواناغدصمالهواخواهلصباطاقتهابحمذآخرأومنكابطهمحبحبئوبالهه
الطافىةالجارةلهاقنلمئاباكاالعالجوئبالهدماالبراجئتيمتضطالمفاوأنمانادوتو
السوارعنتوصتىبارسجوقفناعلهاواطداثمهارايمةيالوطارهاعايهاالهامنوانقاثاجارةليما

نيقاتلمحضفالسوراثعابلعغارضرهانيئاةوعاطخهاكفارهشضاالسترحىاووضرتجادسيها
لماشنرصععيقوالوديةاهوواثعنىاكدقاءرالوواركاتهقواعدوانهلتوأبداتاجهاقدإكدمت

لحصاصانه3ئصرووطؤضرطنتالحمناومنكتاب7خريقطرلمعلبم83واليمالزصالىا
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نمفيوالشىنيفاتاضمىارهعقواماسيبلفباعايهوعدابالمجارأمحمؤالمجارتعنمعاروت5قد
قدأفراالبداناالبراجناضتقاتاكاقابلاانخقايالهدمعتوعقلهيبااقهمنأعدارريمواسها

صحمرلواثقهوالقلىبالعدتربالخنقبعدذللنواالخذدقااالطمجقفرانامئمافيهريحلىا
النوبةسوالتسفرهذ2الضمنأررطلاللهمناصكحايسزبربممتشءرالواحمناوءدءلمصاوفغ
انوعوالىرفالظإللاريقطعلىالماراسمنلفانلىالادرالوفالصوضفرنهاالعنلىتعاللهاشاهان

ثكهوالىللعساصفياتالتالحهبلدمابفىرفرتةاغاثرغواللبمنوالنقوبزيراوارقمكوالعلقا
رامعاالحندقهانعااليتىولملهاكابلالسورافهدمتالبابصفاقداميتىبنصغاباتعةكال
ويؤبكلاالطرأىاولمجمنىالغاثلهةالغافىا11لحائلهاوىلمهاواالهائلهديةالهومنايقا

بفربلسلطانانأميرابالزطتجرهـكاالرفنهوخذرلحزاصعااالمطمنخدذوؤممكن
تفياافىهاؤأليهشقتؤلمطؤشيفهالخندقادالمربضالمقابلشالحيطاناءواالختابوجمعاللبن

فىىماكلوأشياعهءلىإالنهوغلكاواتبالاوتوافشرجالياهباكالجاثمهااليزحمدروباواصمعة
طريقاالخندقائفوجدالناستواصنجيفالتىواالسابالتىقدتبابمالحندقاطموحانذلحندا

حنراناليستشعرشفيرالحندقعلىلقلعةاباساابرااللشلطينطراحامنيزدحمونآمنينميعا
الفرتجرىمنونجابعالماتوالىاليهقمدرىآيراءقيدااتكأقهـاتيالوقداءةسهمافىالحمراوالصخثون

وهـبلالمفالخنادقامنليسنهواالرادءامننعلماالخندقارالديةالعماتباببعفىوعليهالمجارةرى
العدؤمنصدفلكواالخذالحندقطمالتداقينمالموضعمدسحاثثلسهلاالفنيهوااالرديهوالمئ
الىمنهاضارتكامناهاضغتاهاواباللبنأصراباللةالحندقشيملىاونيناطقتمناهخلناثباباتبانحنتى
4يومذنررحاوكانضاكنهموفلوطمئنةهممهاوقومدقلخاطمفىاسالنوشرحمطرقآمنهلخندقاطرف

وكببرصغريبنىولم4عدازدحوالىاالناسوتسارعيأردء4ونم4هـكأطثوقداالولىجمادىساخليسا
المصلىئكازلطغرانقالقلعةاتحموازدائتجحرواوقدماالاصغمنتظرلبشركلباوهوصعتبشرالا

رموقنؤوبالنحسالمونالجراحمىاللهجمدوهمالسعيدصفااليكورمفبمامعدصتقلجالالعيديوم
وظصجابهالمجارةخدخرقتصريم4فوصنوالحهمالنصرصريعالمحدزعىالعدابطأوانلمونط
المنرفاتياوئنامجدرعهجةاالصاففابهطنةكلرءرحلتلماملكابهءجرتاالبش4ناولىاسبابهم

قفاالسواءضاورمبةلسقوفاونإطصوزهملءالعواوحروفصوزهانلدالاؤصرورفقلوعه
علىصكمنملحربأةواعلملنمرامثهرمنناريئوانسورهلبواشراوجالرهسلوخهلجداجوهوهعغوره
ؤديزحزاليكالدولينواتجدقدتجعواوالفرنجبرانالفوهاذاتعلىانللثاواثرفقالقدم
فافنظراالمالصعبةالمواضعضبفةقيدلكارالهوكالؤافامترلةالجمرالعزمعتالسلطافنىحصارهاعن

لمااكءفئدالفواءلىديولمكالهـةواوههـةيالبامدمءغوتةطالبلةالىهـاهـحشانانلمطا
وصهاسبسطيهعلىلفيعودطريقوفىروكنيغاظبلسناعلىقتضفايخاالمنلفرصهااننادلظوأى

انورهسوفاسغفالؤغهاسوثنةامتعةوأودعوهالنيسةهـنخالةوطاصخنهالسالمثهدجمرياعليه
لنهابوآببهابرجهاوهمطمبطإوججشنيزظعلىاالخغينمعتمإلالهانوالذواطينضدوماباسارى

الفوارلغورفىالثدلحواابالدثوتحالفوارعلىبهعباغواياوالمغارباعواالاوا
دلطانوالمرالؤاووصمرثويوخاثاخلخالفةالسكاءصلالاالدمشتىطافالسرحل3فصل3

صالثيوخصاناوعادادلابهمانجماعهاتاووكازاءرص3وثرصمءجك3محاصرا
4الحانلىرعلىدالرفالصدوربمالالئةطءضاقتالعؤفبلأذدزافىواءتبالمنيمارباطوليلتىيو

صمإ4عمتذماناليهطحسامكانورالاميوعاوداحتلاتثم4المااعنللهاضالعزةاوجمزتتائا
ارواشفىءسرهمبهموارلسوايندراكبمرافقةالعؤواصفىلهفاذنلمجاداائضحألطالصلطانمع

على



وكيئلىا75خبلرا

درصرانهبضيرايناكالمنيضبثامهكفاذراصبهاصبههتلكصاتاالجمرطفاختنمالرحبهحمتعلى
يممصاليمثيملضدهفاقاارظءبعهدهعلىاللهثعدتوفالظرنيلقىوهناكادارحبهالشيوخيئغ
ثالمضسرهـوعةتهوقلاالصقبالعلىحيافقمفارةاللدنياالكلناخالماعالثن

أحدالساوةهناينحلواظتكاابخاناللهيؤأبارنحئهاتهوكانتاالرائكحاييقلهووضعت

عداحدبئسدبنأبعلاسابنيملراوعبدوهـانالزيخطصوخونطاالياكاش5هـووأبره
فىتلريخهافالمأصعدجماذكررجذبأتهاشواصثقدتاريخحمواكترجمهكرتوقانيسابورى

اديصنقثيئبراةجنبلىتمةفىؤننطوقبشاكالبئنرجببريندراصتوئدسىطثهايودال
ادجمأوالمدوالعمضاطائالقنهوخاغانضنهابذىمصوكوكانرحبىالمتقنةاحمدبن
نظمببنجمالمصهصافىسدلدآلبديهةصهالمجلبباغتةلوقائعواهالمزالحواثثخاالجضانئابت

احدىسنةالولىادىفاجمادرانوفىلشيوكتامشتالطرافعرقبنىالاوكانيرسلىونزالزسللشعرا
نىضعرومنعاعيلاياكصنىارباطمشحهبعدهوتولىتوأنافنعلىبزلولموخاثهواربعين

ينراكصد

بطالصااالتجهااليحارىوموزيمئيبىأخضصءلم
بطثاتطبؤب4بفارهدىعاانهـبرافصىبئو

واالففاظالصيبهامةواللطيبهايهالتعلىأوفيهعفكابجواباعنليهافلىةاكابووقغكلىقات
صسناترلهاللواتثابهاتراثلابااخهااالوالمسامحةالعذابانهالىوالنعيمالغضاباخهااالالعذاب

اءعناهبهااليرةلمهوارعف4بسالمابمشجافويئبالهنامفاللتلمحبميلماواتأ
أنتنطرتلهاوقدآنالمهدهنهدهرأصابتعين5تقدوجبوسبملسدهتدآنباباومذلؤفاصلا

أشهافاوالخطاصابتادكأيننظريعدهاالهـفالؤبهمفتنالكشفاننقلطموالدرةوتنصرف
والشيمهحمنهارضىصمباباعلىبدوالعدنصعبعبدهيدناعلىفافحنلسبامللوالكنطوتالتىآبت

المؤةثثفلحوااوالحمتحديثاليدالكلكلهالكيررقهوالملكالقلصرخيبلىوحبيصمنيهن
الالعكليرجعانهفأصينلداتنىعاؤصععاعلىوشبانثئشدتمنتادوخجالعمافاذالقدب
ومدحصكزعصءالىقاوربدهثياماكرمقهادالىابفرمقامنررغالنمممفءممرفسار
اةأجمتاتيىوثمامخوخةنائيةميدارهذهاوينالعمارتتى

االليلبتالهمافيهحلفاتحدثاغيرقلبىعنسثقاذاا
محدئاووجداكامنىساقاىالاةحملىكاصدئخاهدخذا

اثوشأميفالخالئشمهاخاصاعلىئثابمص
لهارفمدوىصالمنيكؤالهـئأحهجفاءهنعدوىلىرث
يتنعثااندالاكضىطنعنتمات2وحداكود3ءة

حدجماومحدئاالجذوالجدوىانهـاالمظفرظاتالثباواملك

لنثاابطرضىاحملىلنداتهيالتحسىبااصعبالسطوفت
ئكالعدليرمسرانابهاوركهـاهنصخرا7حفا
محدثاالديئئظقكاللمذذمإلالهدىلرلةالصدئواورعلمء

النناالمحرعتلانبضمهء4صهملادتطوكنىغناف
يدهمصاوعىومنهافى

ننابينتاءوعندىفالفرق8اوعرمرتقىوالثاوقمطت
ادينصالحادىكانعظرااجمأاكازينحاوافتعريفامبيزمصروالئلةافاذكراضوىءلىفصل

ف8
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كاسبقيةصيسريةالنارولةاظبعزصاعليعمنلؤاجماكاأصابهعلرةص3هوهوابرقائثبهي
فلالفاىعاةكفدتممولامذاادفىلطالدابكمبهصربلضبلفاعمحهواانههناكروس
ابلداكبعافدعؤالحمنآضواءمنكابمينوببعأرخبارسنةأئاواثلالنساممصرونميلكنهز

لجرعندادئشفعىاكبردهارتبعالجبالىتنفشاك2لمجهائومالمحبرالفيقةعينهاراسوهناالعسر
طيفادسوكاصأقارطهطالعفسألتلقطنهااقدعلتهاوحعثنكبمومافيهقىفغاالاوعؤواففاال

نحمهولمللهاصاهأككلملغيرجودإخيرةانيموناوهوابفمهلسهافاهذهوفالكمدىاالنيلواواض
اجارنبملحلادابلىاصى5بردليلووولشاماثغعلىفيابقيمنطوبغاضايماوماهفيبرابهروا

وهىاجسامكمابرصةاخساتقبلعلياللهئأنميامكمالكاوتعصبههواةكرواواتكيرطريقعلى
اواثراأوئفاوانجاكااوابنيغكاوهؤخغرماكادخالخترزكالمانإلطتاماهظلىوأطأحواكابآخر

طىةوااكأطمنبةصفيوطءساهبردىوائجااهاوخئابةهاصبمالنجتهأراكعقبمصرطلىوهنوقراهاوقرناشها
اذاحتىمتنهاثلمنتلدالفضائلبهعوماكااظاوالماثللللصوداكاظوفىهجرصادمايفالحمن

ابنعلىيناكزازبهتالاةألالتحدىالنرمبهاالمالوضلوالتجدىدبالدفشيامجدلم
القلىبمنوقبولصهللفصلحمةوبمهؤصاوعظقدوهونووثوعنصمنأهللحمئقراعظا

عاتاواالقطارآلعطيابااليهاططاناواحنشافبلمووقأثلوقدتأثطوبالحطابضلهوضرل
بهريمهمعركاليلقديمويميلويروتتدبيريستئيرانالسلطوكانمملادمالصوأغواجزلرأجملءاصطا

فاكهارةوالرئامموثالياصيوساويخهاامصرويخاداينوقهالسلحانداكأبلسنقتاضهفاووصلجميت
31فيصوجمركاعزهاوصنارلاوضورمعزهـفاسهاىنيىوااعهاومارضمهارانيرهااوخلجهاوعره

عقىوعاإلسوالنفوسمتالبوابقإلوبهاالغلوبوتطقوعدويتهاوعدوتهاثهاوبرحمهاوياوجيرغاوخير
ولؤاظربعهاومراوصثاهدماماوجواومساجلطوجننرضواخهاضانهاولرعتالهرصينينءمىتتىاب

اغرليغوشروقامشارعهوحالبشوارءهاوصابفضائلهاياتوااسواحاوتوساطينهاووصناظرميااتبنهاب
نوميناءاوغراشبنجاهاولمجائبساهااوعىظامجرئومسارصواهاطويغاوطيبهاشرميوكروب
ؤهاوصاعبيربيعنضيرفىكبارطالفىتائرهاوثأعالقهاوقاتاحالكالياتلجانهاباصانعألحما
يلرالدتلى4روكلثلفىكابمطعظفىاياكودبهقيخامالنمادكيرنلكالوصفكبهاعنبرىوقىاىكو
6خزهتفقدتهئبم4دوعظوجلؤلهبلغظهالوردتهبهوأوظفرتواالدابءاآلئارواالحبارإلتآلمن

ووقةمدالممرلةاكفناطيبءالسلطانشفايرايهاراءظيهتاكزينالىنبتفلطمبايهأصكمت
انأففلانشامانالريبلكئنسيهاوراتقيهاورقةادولوفيفصبهافطالمسثلىلهنسمونحناهوا
أعدلوئمتاللهيفهالهواءفاصوانواخهلاخلردبهاليالزاللواناميل4فيالىاثعلىبواناكهاجزلابر
64عبلواروحأررحبهاثملوبكالناخلفيهلرالاصيخهلجالارانأكلبهتلنوااثبهمماا

عيهانسانبلاناتعنوهىالناظزوحدقتهشااكرحديقته4شوطالموعقلتهافشوطهعيلمهوشق
حبؤخبوفىكلاريهربووصاامالمعلىءبمرطمهسططامهفس4لجتنضارءعينفىوصيرفانفود

يألكاصلىوشادعنقاناتالباهنقدفىمعاتةعلىصآودرقةوعلىكالؤرهاشيبهنشاثبرلكل
واثمارإتعاروعواجؤرساقياتوعتهامنوتعربمالررابوصاجعاكاوظربؤطرىواالا

الىهااالنتدعليهونحنحنامووةوجميعطحانوخيراتنورطسةوظاعانءومحرعانبال

االدلةكؤهنانوتبهاحالواةلىوا4ئاباالتموفدذبانالسكاتنجمهامنعفنتلوكلاليتاعهـأن
لهاادلالليلافتهمنعموالزيضرنالتيزوااشو4بدمشتعالىللهامااقمااحيئواالختراحألاعن
دمنيهاضرتايثسوقسأرفنتهخيرثاماعليموسلمتهاملىقهااهاظيرهليالمصونضلهاعلى
أماغمثقيارالممكئاتهءاعلىمأبمعااللهرفؤنااأعاخبريألرانهمحلىقاطعهانأفىفعكلاهد



وثميناك95بارىات

خباراأللمالمبنضيهآتثعمميقوادبهراكاالرفلالبهرمصروءحماتعاقهانبمانوطالمالاقدث
غوالسالمهالةالهاضلاليهاهالعذيئصفضقلالثامفيلشالهلسبتاوانمااءمافاثليالمحلىع

المقطبايقوربياللجهاتساشامناصالساشةللحواللثاطبوأوباطللرباقيلثامالمقام
كليخاالمحزمءهـمناءهـمالهرموأيىااالمشيفسفثارذروةثترفامنفذرىي3وخيرسشاءصن
ونغالغإللنقعفىربردىسيلهواصتطالةذيلهوطويالوليمعللضيلوهلوافقلمالغرقمابينالرق
الالسرظهرمندفىاخرنابالجامعوقهواذالاصإلااهـويللقليلهذاالكلعرطالوةلذاكوطلخيل
اسمهاقنورضيهبئابيةلطاارآسوطالنصرباالحقعةلمحاسلفرادابابانعلىلفصررانع
وهعهذااالجمانارطنعنوحبباضلودئأبنجغاهرطنكأواصالونحاساثصقياسالىمجتاجوالم
رلولىكنميروأأمألقلهااسواتاشصدهـواناغزيرهـدمااسواناناعظيمةايمممراانيفال
فىمانانأتايالمصزالشكيرمجونانقشتىدانلله51اسطضلىطالةاالجلىىطلسهالمجلسالءظ
4ودعذالماوىفىعحتىالماوىانجمينعقلمخمللثامتعرمقباللهوفقهديهتوزينالدالقابى

وصدحهاشئدمثقوترقيرصمفقلتفته51اتاشااالوفقلىاتوظويعيدسعداععادمرالحقلىايرجم
بوضظوصفاتنمنحسنهكببزمةتتعلىقدثتاريخترليئاتمطثهلوالخروامظاتامنحمير

يليتىاينلبلداءنومصرووصفثاهخزئنلمفااعلىتشزلاتمةئللهاروىدخاابهاحدعلىلحممنا
طو4قرتءيفاستقرفيهالماوطنغحبمعرنظماونثراالىتبإلمذذصادمثقماقدماولوكان4
تبلمبحقئضدةاللتهرلطاخااراوأط4تقلفبناسعرتصوبرض6روصحيضىق
واخضرنتهاهاوورمضهاشزبرحينلمحروسهقدثالىوصلتاننىبىءاءيموممإلصعصرالى
صثغورخزهراتوانهأشواةازهارهـاوبساارأتوذءةفادوائرهـاوؤهـاةاطوصضهانو

جنهوتوستمياديهافجلىرالحبساتيهامن9هـبتظاانهاوكتثنىتمانمهباكاقضصلتوصكزالضها
وبلبالباضاتوكراليخو3شذدويرددوهزرافىايتحمطحمتمعضدفلىجمااللهابخهورأتصاراليها
ضنملىمغاوميهابعلعاحلتخلتيامااسفاعلىصعاباديهاوأكادلبادعاعلىاننىشضتيرح

ولؤصرراألقيعادترءص

نجهاروحهادتعاذلكضدفعغبةتمابذداينضىنفوكا
صلىدقعالأليروهواوضهلهدةوبرضىولهلىايرجعسمصهمناهلمثىأيضددووصفقلت
الساراوعروسالبمارانزهةقدثقاللبصائرلهافىمحعابشيلمعروفابابناعلىبنقهينابرحدعبدااك

ومقاطالدوراظاالصارستففريناارومعبداالالسفارومعرساالكاروموساراالومجرى
امنامحاهـقوعهاودرجتهاءوأاالمرست1اناؤئرةالمجاوعاسالمسلىبهاوصوبالمسوساذهاوالى

لذربالىتعاإدتهسفهاوقدشلبيلالمؤهاوطاالصيليرهاوهالطيلارسوالعنوعهقطوعةالالكثيرة
بقرروبؤدأتالىواويناهماالمبيزبهفىلىتعاضالواحيابهختارهنأنيامهاايهامنو2وىئكابه

بقكاعيلتةووردفىمماتصاااربابوسحكنارساالتومظالنبواتومعدنتمقرالبمفئلولم
خيرةادبألصتتهاصفوةاماكألوعلمهصلىاللهاللهرسولقالاصنالهصةفىاليشكااالخبارمن

وحهاكأفباركووأههبالشاملىذكقلللهااتاللهفصعظمخبراضعلىفىونجهعبادهمنللها
ارآانهاالىهـاالفيسناهلالمفسرفىبهؤهبالنامسبهالف1الالمعليهتجواالسالمنهإلهلفي

وقيهضاءكلباوغفناكآئىباستعالىفههاأعولمامئلهافاالبالأفاالنجلقلمئاداذات
ليهذالوصطتالماحادراكالبصرمنهبادراكوضتالجامعطههاتبأنسألطوانىافناغافى

جمعابففلإساراجملواالوفألبهالنهالىالحسنمنلنفاوريهصغرالرواميآىرأيفبهلدلحبىوحالت
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واحدااليهينومنغهالنهاررافاطاطيلان7ىفشلىاوقزرالشرااملىبهاثشوصرلةسارلحلىخوح
رسرلعدتالطواومحار4يانرنحزدانوالعلومجموانجهفتتإلبمواالعارافإشاثىاالمئ

فالتخنىاعرهفبايهـواعالمتشرنجألتطوىالنالبندىاينولعاحفوىونرقنهافهعلبهعلىافه
وهومتالشبهلوالجهنيهفاشواالعالمالعلىمنقدنؤاهلهاماوهـاءهمحلقالىمنضرنوالحلقوىفي
لماردفيواليهودواكالمجوساتخذتهمللكلدامهحوساركمألتخرازوجعلوملعبادتالؤرن01امما
شرتوطفاللليالءائحتهدينونهارهديليلهوسودالمتصذقينالمتقبنوهويفوتجلههيهألالماالن
عاراكمناظرةالفةثاظركنيقلمر3بشاليخاوارباءفرابتحادةمشبمكاشكثملوباضركمأمله
يموصتاطيجصارواتعلمعى4ويفسروجلدواحعنينفاليعدللهاعندصتابهـضونوده

صدصلىأكمءزثمنخؤوناشبالمطشغولونهموعاسئاراالةطثهبهرىالخباعضأل هنهانأؤتفالاروالبعيداكهفبمفى4نمارعلىعونوالأكماررال
افردبهراللهيخهاعندملوبوازكارضوانظارالتىاكعنؤنالجناننموذجااكأاالبلداتئاشرف

هيلثؤادلحردالنغوسوا

ممالقالحرادلاامىههرىسومااربلممتصيمااافالالنةزهاثحودباثففصل
انالسالىاالدفاذءىوإستبذبالههةريخةانلياربفأرادناطساواليةقمعدودةالموعياتوال
رهاواظلحقزاعزاائوشتءالرالنافىايهنللهاانوفيهلهءضبه5دضشورايالوطلبهضهسبهوكا

وزرعووننعرخبيالكناكاعالبهةعلىلوففشيألفنوخعللهاعيلادئاقفرمذمانرايخاالداءالفرعق
اثهصسشنهاستزالعلىأرفالعلبائكلتهروفعنجىحعداثهاالكزواالسالمبالدامناولياءالله

الصنيعةونجحبكسىالجزاالعوالمفنامنصسظىالففمجل5اءهذواثالضريضهاداءمذهمحدناعلىطفن
اهقبلضاةابلحاندنباهباطلعلىالإلالفيدنجهعرجقواعرمقساههـواتيعاالركهوصاخلدالىيلهارم

ماظيهعبملهاواعا2قلعقااربلمنشيرهفكمهصاصيؤةعزلنا02ارلناورغواتجهواناصرمحلى
وفقافيواررزاريهضااكالفرابلىتقعارشتجاقيتهعايتىضعرزورواكالهاكيرالبار
ايلغازىبنتمرتاشبنابىبنزىايلتادلجأوهوقطيهتبسارماتوئخزارجمادىمستهلالسنههنه

لؤفرتجاالمنو3ءهلمقدسابيتوكالؤايوونالأوالمساوقرمواينامماالرتةباءواالميرتقابنا
تثافشسفيمعاهلطهلالمافبتىبنالممرثصؤضعيزواربثمائةئنتيناستالؤنج4اخذوانماينالمصر

اكيئبقطهذالىاأخهانىكابرالىياربركابراويؤارئراتلهاطوأعلبواالهوايارجمالرطالرتقيةهـا
ارسألنشاعدبنسرراكممهابنالىىواعنرصنيندولهوكعلىشصتصاةاطريوطميافارحناممال

يلىااليهأصدوقدكاالقطبصلطاناجهاوأضافخابلىلرداواليليفاوضتبرتحصرتقابنصآجمانوديادبنا
فةااهذهوثقاتعتهاطتسودخلنالداأذصغ4رااةااءننمهاطلالموصاحبمصافاةاوالعلى
دعردالملطانبهوشذادابئالقاضىفيمايصوباتوولىعبنعبدالمؤسبنيوسفربالمةخايفةترفىأيفا
تخلعاجاهياصداكبناالعادلوالبىاخااللطاتظبعهالحلعامومعلخليهارسلوصلكراليصامن
يناكزيلووطترإلدلىراطعتعراتدوأعطاارسالنقزبنؤراديعلىاطيغةخلعةلسلطاناخلعغ

واوصقوانهبموانهـازقاعءدادييمعارهـلينرراءلىرلوزاوصلزايخبرانالسلطانالىسضامهـته
طريتىرعلىوسالحماكرفنبعتهالىافذمابالدوايحلبدمنتىرمنصانفاحمعةلماكعرهممرعليمةنهوا

الىبهافأفامحالىاغصالىصهاوصارالسلطانادظءطعامقوصبعلبكالىالبقاحويبىسالغار
ادااساردبنأواسلمماساناابنالحكمنأرسلبدمبقلالعاادنيكانبهاهوابادثنىان

لىتقهابعينجمبلمنطبمنةعللوليآوعيومفىبطبكدارمندمنقفصالمسبهرفيعلبك
جمهفوااطات11لىالرجهامياممشةالماةقدثافرجع



رولتين161خبارما

تلقاهاخؤالعادلحلىلىنسارابظاهرحمايملسلطانوادألىلكلىيخاوكاىداتولخك
عبوربهايائالنةانيلعاوأمامالعراتتعروطةطعصدالمورصةفىمنهالعأرخرجابهالهصتوا

وزورتتالغرسغيمثارةصبااهلهوامسرضياعه4ودؤاوقالعهافعراثمعاقللىقدسيرالسلطاناوكان
يوسفبناكخوزينبموهالدينزينيبنهـالظةوفهاهحراتالىوحلغوضربصنرقاءنصووميكب

بهاخوىتترااالولىالمرةابالدئدتلثضىطواترلادلطانخدتدخلمناقىوقدكاناربىصا
دوحلبوآماروسلموصيالبمحعارعذةفروالساطانلىطءاالنغفهاالطرافبطمىأصوخيرة

4وكابرسولهلمرةهنهاوملالىلمميرااعلىنلىااتلنراطوكانلحسابافىكانفوقحاالمودةوأظهرمن
لبالهعنالثاليمصحتاجطويقومجمكلفاترككطتيىالفراتءبرتماذينظفراانسلطاتوقالرسأل

انادلطلوظابذالق4خطتارودينأصفصحرانلىاارصوليومونعذمواالزوادصاتوالغرافقاتاا
قفبرتقدنيتهبنالوأنالعداءفيهاووثتةلمواصسءاالطافنوظبهفازالبارسلىزمهايرصنمعالمحرانلىا

ضبضىوهانقبفمىعن5عندنزلفاوانجعاهانوهـبأصبملمهـليارلتزامابرواتخةلمافانلهملحاهـ
فظكالتاباشبقاثوبعفةباتالهمفأشاربعابهااورئهوتهيأليقبمينراكظةعلىادلمطان

آخيالقلعتاناليهغأعيدت4قاءقةوموصرورذلفألتاوحرانالرهكأقا4المبىانعلى4شاصاطانا
طرجهعلىحرانهحتىأفرسارالسلطانشذادابن3كأانقاليفامخسنهاااتصكمنانماللماراىالسف

رسواللموصلىئايهلالمعدابنكتدعزاليهارصلقدوكانلمحرممحثزئافئلبيرةباينظهساكقاهوايها
انأكرههبعددسورافأعطاحرىيختنرمماجما4خلفلخليلابأبئوبملسالمعبدابنعلىسهبمابراواحمه

فدحنةلئصابابنلمووفالعرنجاعداالمومىصفرةاهذفالسالمايءبدبخلتءخيرغرمقصارس
طاؤبقسيدةلمطان

ئالتشقدبراهكلقصسءمقرتئااشاالشىوامىالحىمحلى

قرلهلىاامدبلغطف
الموفقفانتبانجاءايوبقاالتانكتمالاالاللتوط

يسيرانلمشطوبابناكفلىاانداوتقذمىلفاتاقالفيزرء4كأةجازهط3وغفوةدةانساطلهقال
قبفىمنهبنلعشروادسلسااصفروفىاشركأهنواكألثااحراننهلسلخااووصعينراصرلعصيااقذمةفى

رهاغواحمانذمنهوأواعليهيقفولمرسولهعنهبلغهوحديثكانمنهجرىلمنئكانظفرالدينعلى
لىكانت51وبالدوانشددعليهوأعاقلبهيبوطلعليهغاالولريعصهللىانأديبالهالعتقالافىامأ

بعرثافلسلطانارحلخحهاالرعاووعدهةقلهـىلهدمجلفرلمواالكرامالحترامالؤلضفالادهأطبء
تكأتهماتفهقدبأءسهمصقالتلىكانكرهفيإلنارلمعرسولهـمتاذكفلهعيرووراسلىاحراتاالئرلءن

فرحلنمثاانأصرعلىحهالمحاففربملىءشممنموارديهتطلالمويعدعىلمانتصدالسلطاتعلى
السلطانممالتظينلددظعسوصعهرسالناقرابنبهاداوفيالقاعيردنيحرفومالثامىيطلباللطان
العكلنليصحيثللموفزلبباالحماءلجياتيوفجموضيقىلءلءندنيعرنحوالموملرغلم5واحتر
دستورانلسلطامىفطابدؤرارينموتاخيهسألناقرابنبنلدداعااغذلوصراصسةجرلددؤبةيوم
وداراعينرأسفرءلىعاالؤلرفىحرانمنالسلطاتدصحرجاحمااالوصتورافأءطاماثهأخيهطمعافى

وآمدنجابةءنأخيهياركردبعصناؤطثرابنابربميناكعادوقدمالخدتفيطرجأميرهابأص
4الموصلقأكزحبامك3نباضرثاسزهـةاحباصوقدمفيمبةلىيخقيناغعيكانيهآتررأك

لالىلىأغقالخرربيملجدمحلىحزليولحيهاكيقرطوتنكبلهشدقطرقاسارمن6مربكالسلنالن
لبادفيعلىقىولهيوملسلفانابدأبهواولمحاإلاربصاالدينزينالسلطانعلىوقدمجملياتالءعااعلىيموت
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طيهمزمبلحليفهلىافهرزسىهبنخبصيياثاسمالفنالللأبيياءالىفارصالاالحماعيليات
واكمرالراهمنانيراذاواوناقثعائماملسلطاطبونظمعاكامواصلضاهانظعلهنحصرالم
ضدالثررعلىفوسهميقؤونوالفرنجلىانصلمأفماعانالطاغواالذالعنازونبابالانجعززون
كالوايمكرلاظحواليمبهثاحوالةثلشأدةاوالطاشاتفافةاسفىءطماوانهالجهوروتفرلتى
الظممنواعتودواعئادوهشفماوالسالماونمرةاالمامطاعةلىارذهمالكلىوهطلوبهيالعلىمقعود
وصلىالجارضضسعايهمب6امواراالجمامواصوتطعهمءنالحرلاضاللعنكظمهموالظالم
اضغهطوابعديهاتذهةفيهرعلمحمدآيهولىلراساوهؤبناكأالجزيرةماحبخهناالرطم
ردخوفدمهالطاحمنهوويهنطعرحمهشحرههفوألننبيهوالزيةامنمايسترجبهوصمهوليهواإالوث
اربلوهذاصاحبربالدااعلىاالصاشضات1واالجانباذهـلىاتجأالماعقاربهدجمبمنهوتوقانجههن

مجورهمصكوجوارهفى3وكوممذاهيهممحياائوخلفيتهمحفظىلدهواعلىديازينجارالموصالبو
بالشرزبهظتىالتيقهموامخاحممصيتمىخوعينالتحنىصادئقالحميئةاحبوصدش
نعوستألحدبثةواتصاحب4حرعطادشوقتاالىقدتحببنوساكيؤنلىانالسلطحمنففلية

اروارسطذااستأذدرضهولمىهذاوتاولىدافيااستتباعهماصعفى
الغربمجراهافىرىغيرهاءطفىمعالعزاكيوانؤخاصرىالىا4صاذالحادماايرىوالكمااخالفة

اخمارانإلنيهباوجاهماخممعنماتصعستفنأهافىالهاذنفانارادتلكسفةفهزعاموادخولالجرارس
وئمحارمنتخمهلفلميفالنرالحضلمهااذاؤالجلمهقداعوربردشرفوهؤاالبقاءعليهاابهملمالمئ

ساطتسنانزبركراعاشجسيبسمهةربهفاطاركورينااخمالئاللهبشهادتكاوماآخرصتاب
أترلهالففلايخاابااكمجسحبفاابهامدحقميدةولراراابواحكهئ

يهدىانناذاظاللدصفيافاشجدافيقالانالوجلدقفى
لجادليىنمرالىنأدتطكللىجلدممحب

لمجدوالفملبافياكمجدابوالففليخصمصارحلمحبغداد
المجدىنجدنعؤالءرعاولفاءسابهاصطاكاالساملمنم

ومنها

والضدإلثدوالئدركنهطهيأالجاءاويصالحاليك
ندالجدوابغابىفبهومازاللعدؤمصماصبعلىطيك
لرمداعينصياالاورةمسارماصاحابفواتساورا
الهندىنهاباالاالصفرالروىءدمولصالحربا3ةياالمنال
تههـيخافيهعيفتىفىرالمؤمنين3يوسفالءومى

لمعروفاأحمدبنعيالىيرسبالوصيراالجناداعلىموقيع3والبالدانظعافاالمملطانوشحلظ
لحديهاءاالميامنوجماعةريهالبلداشيعتهالصادهنواقبيلتههنااالميوهعهالهكلرىبالمثطوب

حرانماحبيئراوعبزظةاالصثمحروءلىابونصبفياعهاتغاللواساتألحاتالالعقرواءالهاالى
يطيبانلىاالغتالبالصبرعنللطانافأعيايرشدالىوالحراذدوكانالغربنصوخوئإلجااءاالصمىوغير

يهننهازعمخبيربهاذصبطريققدقلؤهجلىؤكانحاضوياللحصاروأشرطيهافاالموصلوأهلنانا
الماكحااذاوصلاوتعطشنينوىمجالىونقلهاوغريلهالسرهااضىفرفةوءهاوثقدجلصد
نان2ازماتتدكاالبغداحمانلمابناضاحبنأبىرخرالملعااهالبافمحلىراىقلزوكالعرا

ولماحموءمعلىاكينابزيئاكبرشضلقالموصسكنفديممنذصوكانانهناوعينالغفلىعين
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وهنكههـستيسررالضعحررالحقنردهذاكنوظهالمئيربنضذقضلىالىوغرففيأبظهالمملطا
صغاالماننىيبديثعنهابالموصجلىديلفيمهلانهلحبرةااهلصالمهنمسضادبغدلىاعاى

الفىوالتفييقضررىصولوالليابغيرقتاتللىاححثمذيفطرأهلها

أرعنشاةضبروظلادثهلاليلبالدقااهامنوكلرقيرومياظخالطفهأميالسلطانخليخاقصل
فىموتهآلخروكاناربيعمنالعاثريفىهشيرورودضوكانلحزمابهاوشخلعزمااليهاولفضخألطصاحب

لسلطاتالىاكيرهابدليهلاصالوليااووؤكمبيخهاخلعالهطونبهاقراوالذاوكعلفولمضهسعطا
أميافصاللىاباالقاتسثخنالملطانعلىلشاساختلفشورماظاتاشونمولهاخطبيفه
ىجمراحرتيةافعستىتاببامامئلظوغيرظءنةالموصلفانالرمنادبلىاالاسيرصثيروسآلمومل

بعدخعهطفيياريهروالموصلودنالداالرطيد4كابتاسيطاءليفةالىخىفالمسرالبهاالسلطانءلى
الموصعنالسلطانرلفيملوعااياممداعوالنظرياررامصألضظرفابتقليدهـيفئرصثالميافارقين
عاواصمعحزنصايظفراكوعهابنشإبهومحدبنبهتمراكناخهضذفىاالتروكذمواضثهررقا
وتغلبدتلمحاوحماهاةروارهىنائالييجراحدعااكفاس2عالوجدطارتاطشبامىخآلطالايسيراان

خرالالجانبمناقغلالبالدكبايلأليهرصتولىلوجعنهرمحدبناينلداسوهوشرالشرقكساصهلىاندقااءعيهاو

ناصرلىابوكاذدخالفوعلىوهةناواةلموذااذلضهـالضهثرثيئلموذقابنابهبكتاكمجدوزيرخالطوكان
اقذالىزشئضااهؤاانؤيلطاليملسبقووخالهفعحلوالرعبلفهواثقلالرطالقربعلىيقيماىيناك

اليصعراصلهبمتزوحلالبهلىانهغاوقربارصانولماغادىواالحسانالمؤتواظيرلهبااليانهواميبهلىان
فدخلهاوتخيهاعيسىشياءاك4لمةاالهااناللتوندبالمحزنودعتالىاالصرالأؤشاهجةزوابته
عباالتاالماسدوواسخدخنالهجمدحهوالبهواناعلىلحالالفأطيزبروشاوؤامعويرطمكاماوتأ

خرالاادوقرخذثابنضىلطاوفالنصاصنهالميكاالنغواالانالطادوااليىسلامىبرتغوهان
خبهارنعدلبالسلطانخدمةلىارسوالوصملواوىكانممافيوبلهبعدهءالمووكخالطتؤدصاحب

االطماءحوهذاضالطضلفرلما4اليوااوالناحطفأطاعهيضهصؤنافتوكانالطاهللىاوأحسن
جملتهقدراوااليهخالطتليمقررمرشانالسلخدمةلىسيرافثهىةلمابلغهايلثزبنالبهلىانةمارنحو

قريرظجكيناكوغرسىعيامغيها4يرالونحوءطلءتوجواعوارتحلنجالطالساخانمعؤط
ئعدهاتافهواخمعرهلسلطاناءنبالاخؤفجداالبالهـماربقدبهلوانولاوسفوصطتيرهارصحرالقاعدة

السلطانرسللىواعتذرااليهدلبالادوأطووالببنتؤوزالاصنابهلىاظلبلسلطانادالبالداسم
يقعيهامجااكتااللمجاونصبوقاقالحاصرهارقينمياظعلىل7قدالملطانوكانبدةغيرزمنوعادوا

صطتطتوكاناالضانحركهمنماربيددواةشعرصلوكاليطاالولىخرجمادىومدكهائ
وساتشابةابئلدياامنظبتدبيرطكهلقاغاوكانعيرسنيندبهيرولهارلدراليةابقيتومتتهارديبم

جمداخطبابوتولىلسنةاهذهنالزلابععيرررابعرسالناقراحمدبنينلدمريؤراححطصاأيضا
الفراشبنارجمتكىاليهمالسلطانقمغذمفمآمدبالاتيتزفواوضااطاناامنفاحززوانس

لطانالراهبينءوصلومنهراغبينواليهجمينالطاعةعلىفوجدهوالمالمةالمحاوبةفىتبرحالهم
حثىمصوابرتقضبئالفمآرديأسدصاحباءأصخامامندانويناةارالىاالولىىا
طعهالمغادهاوالموادعهفةالسددراأميرءاصلنراسليطتالالةانرأىغوفانلىخاصرلسلطاتايخهاعلى
الميالسداالتوففاطكالىارديهتاحبساكتلىاتطبزوجهوارسالنقراانجةتونلمديخضظافىوكان

باالسدبهاويماعراليهاخازالانوعدهاهتهلهاصباتطلبهرخبهاوفشلملضانالهافزسالحاتونعلى
عشالالفراخلهاونالهتاخاصندطليتكطخداهصمطءكاتباسهاطاصلسلطضررحتىالنا
افيداءكالسلطانصارعودالةواحكمررالهموابهيع5دىصااقباارينسزا4االسلطانزوج



وفتينر861ناب

السلطانخدمةلىامغرسنهعلىيلزرابننسياربئهلصبفبلعاحتوافارفبنعوضتباقرما
الشةمذنيخألقرمضانوقتلصاتحدبنقهاينأبوعبداكوريربؤموكانضعبهلىادعاوأظكر

دفيعلىالسلطاقمزلاكيئصنقزلحألطىحاميارعئوكهاككودبلموصلءمعدللطانصالماثمكاسيأف
ببظليهاالنساءةالموملعركأمنالمحانفلىئيشئاتملىومحرمضعيانئالموعملبقرببهفرزصار
غة4مصالبدمندكنفاحتاحنثؤدقبلتوقالإالحسانووعدهننلطاالفاكرمهناعةةضعرفاث
وسيطافاالموملارأخوماحبصاحبيهالنكلداكطعانكونعلىشقراالعىوااعوهصالحة

الحقينطفالراىبهؤاراىثفاعتعمابقهتهكافاالجانجبنةايعؤاوحالببنذاتاصمالخ
خحدهنلحرتاليقيماتظقوكنبأئالهنبماطيقةاالمباوأفواجالفئنئالوتلطفتعطف

فدخلئرادهقاليوذنمسلتسوالديونهق4ؤبمىيةونوقىحةرفاليهوانهنضظدقوالي
ثذاتءفطاتداللهويلطفتهتزتبلدمتلوط

لسلطاناادوكالتلىالطمجرانوشةاكالمرللطاناعقوصالموصللكامعأانتطامقخصل
ابيرصوت4ضراقىعاصمالططسعقليلوابالصيامشلواوحفظهلعرآناخراءةاومئهررمضاىرودخل

ليعثقنرصلىانهصاحبشارفىعادارشوسيرالىردالسفراةعلىندمفميوطالوقعنرعالجه

طلألدشهرروروتألءببمثفىلقولاقؤدسهلمنوكانفىايمابئياسشرسولهنومملإهودبسولهما

بنيئاكسشخلفددنجاقوفيعرابامبالورالرستاقلبوارفئامنارإفيطساوراءلذصاوضياوححعنها
عيدقبللسطانارحللملرنمااهذعلىلعهدخذااللالمولىاجمناجامنالعسيضىظديادضئال

بلكانالثغالبرخازارسولعؤترخبولمفاينمؤالنصبيينويخنامحلىعومفسمجرانهبوهوهنالفطرجوم
4دلهوقياعخطببعدةلطاتدإالدالموصعمفىصوخطاألهسوصع4استمزغاالرنحالعلىاالرتحال

كاداكتبماشفوملاالثوامخلرهمأرواالدربباحمهوفرتقب9اياتيارءايفماواوالدوفى
وراصاجيععنللناماحبالمووتئلوفيهلحالابثنباليالسالماسيفاخيهلىاصتابالسلطاناءن
المرابوواليةخاقفيلهاوواليالةاوأاخامعارروشهررياحوالفلحصونوالبالدوالقالحسبار

والسالكةلحؤبةاوكونرومتلىاويخفذسءبحكنانبماتالهامحلىاعالموصلوقررناعليهوعانهلبوافعوا
إلربهرورهـةزبابمىجميعومنلاوصااىمنكلوفدحصغاابواليرتالمظالميطلقوانناباس

واؤختالعواكىزالتوفردزازعاللهلجيلادفىاالىزاغوال4رالىيبةاوءتوالساكاوالخطبهالفاعة
وكانركالمقامدوأسنالتمثثطمكأليارصربئاايخامجاشداشهرزورممأليههلىااسانونفناكالنعالموا

واتطعالفزشبئاللسالفاخىثاالعالكدبلدظرنحةذالطشتبهائةسستودةااليوائيةنبمال
ووابهاحسانالواالعدل6تستاالفاهـميمورتبالبألرنؤابهوعميرالىالهاليكخواصهشلبالبوازفئ

أمرالساصانءنإسادادلماشبنى2القالوألادغدباكءوخورثهالعلىنجافبترفابوازجافىيعةنم
مذةفادامرشدلدافىاالبهفرزماووكانبقالجموفمعالمالثة4اورفاىبعيداعنهاوفنزلالموصلعادالىخالط
فاشدوراضافرصالسلطانبهفرزطمقوميبلدلى31دعاوافيواشعالجزبرةمناهضرتاالمنزلهمهذءوفى
غافيوللغآلىاثرعقشدبحرانووصلففجمبإتجلدولموكانيضىوموهنجصانلفرمحأئلحهمن

4هعببقالءكانالطباطولبسدلكأإلهاليهأتووصلوتهفواهـهنهىواالفف
لمجهفلمحمالىاصوسزوردمنةمجصلنموضلالخليفةلىاسيرلموصملابصايئعزاانصلىلمواا

رأوافالساطاهبمميءقلمابلةصجدهمنبسالةارساجوابوأديتهـابغسوصلتلمازيدهضهم
اذوفؤمقاريصيناكوبهااالعيرئاففدبرزكفالألءاياانةوشعتتيرءلموازمهمة

ايسونموالناسضالعسي6نيضاقسزالحتىاليهوطاخجيدصمسايصلاموقاراامراشه
مرفءنجلوسلناوكانأورتوجااعظاماقىارمنافالجهاذىلاواالىوصولتوكانأنادامن

وحاف
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أضالفتومةخناللةوحلفتهطاواءطاهارشااخذهامرسينالنهرخذنامنهواعرمهئيوموحلف
برمرتووصالتوقدتمألنلصكراقوهوعنهوسنا4شغيركألم2اانلثاوهوعلىروحهللهاخذسوماتلعاثلا

يامكانتالانمالحأوفهفىدلالعاالعيوجعىفوحمتعرخمأليوموصتتفيفاتهصىصاحصيأسداابن
سلغفىأتفيوكافتابنبهوانو9اةبروصللنهرااذويمعظخلقيخمحلوواالصادنيمالوخة
والقلوبلنوكااىالقينابهاعهحرانلىالرثمياماقالئلأؤصييبينءلىالساطاوأفاماداقالافيذى

منمشفقعاإهعلىآصفسادهمنضائفضلوالالجوىكتواصالقوىلساطاناءخاذلةابمرمق
واشابيئشواكونصوبحاقحماقوفوان33هذايقولاحماحوامحمرهىعراواقدرهنخفاضى
فارفاروالعذاراجيفوالكفرفىهمنغوء4لنياتباالخالسومرفوء4تعالىاللهلىاوااللدىب

يالونهاراش4أواالمألريهتوافتهقوىءطفوكاباناملللهافلطرادكآلزادالمهوالسلطان
قيالحالبهشتذتاانهجددلثهرمىرإهمحضاعفاتدحملىلىويفرقياءاوقتفصعلىحلىرهووجهارا
المرتجوتوالةاصدون4بالىاوارافدونامونالىتمعااصغلماارتجآوعدمالقنوطوظصاالطبآبيامنهايى
هؤالءرخلدضيلهفلءفطالصمضةا1احماءوالنتهااكصنهاتسأرتواحنوجنابهجنى

لاولهن4فاخزااتجعماوتفريقأحماحمهمهـةقبمسوافدعاقصاالبكعلىمتأسءينبابكقداخؤمحلى
تمرواسراحةلسطاالهةدثوةاخلثلشكلاللماسباانىنظوكائلسالبمابااوصاعلىأسعايهم
لىابنابيخاطهالطنطاحسن4لمةتوكانوصضهلهرماجوهـبذلعلىقمهتمرارمياسمذه

رويهزونواذالةاطراففرتةنرنخارنلنجاههواولىضلذوىهنلسهصوالنحلوها
4ومحانأدعربهوألفاظشعريهتناطواونهتئهيهسائلوضرعيهمأحئارةذالمحآءدأعطات

يننرادواالعتحلهالتأهبوفزئضاهـابادصفعنائلىذفتفيمجادداوشبميثمااالجوااطفاةوص
فيحخلالموهاطةةصاةلحافباطارخوميذدالمرضةوأعفادمىكدرهـانوبهاهذهنجؤةمنلله51خلانانه

لجمادوااللهاةأعضالةاالىفىعبقيهاليصرفوانلهسالنةوااالموالئسنغاوريذلاثعذحاالببت

ءفودأءباواوودهـءدالمووالالجودنجهالنركوانهببهعلىمباللىوااالسالموانجارأهلسببلى
رةالالعالىوالفارااالليلساعاتبعحقصتروحارجمافالنجازالموعودواودهالهعلىلمحانظةوا

سضسمودظهكرةوتذوتترحمهاؤبللذاللهصاصمحبارضىاثذادكانواةحالتواعهـةاكالجلبهاءاالط
وقفرصادادربارصولحرانالىووصولهلطانااأضرمقفاحلىدلالولماحمعالوتنبيهاالغنهك
ارعيهمصاعاشلىيهادنطيةالنربققفكالوملجلوسوانجهرروسياصةاالمورضبطرقاماثعبول
وتفيذمامجحمنرمالموبثالمقالملكئفىالتهباالحتياطيومثصلاواعاطااوظيتواط

لقدنصنالنيابهامجسئمهمفىكللسلطاناعنواثميامالمهابهوضظفنقورتقصرقاورغكاتاساسما
اءوقارااالرجاذااريطوىدواؤتثارخبرشقوىثارجافمنضحوففقدكأعلىبيرهاطتورتفور
يستظهرونودوابهماعالفهمنيعزعيموبابعادطرونيستشهالناسترىفهبلكولكلءراجلاملمافيه
يهاقتدعابيهالملطانوكالعزيرعاتالملثنوصنهاشصبرأنتهاللهلمومخاتصحضورالحادلصنرال

المألمأيوتموئالمحتوماالجللنىاباتائهوارجاءترجماسةعنداشفاثياهجهترصامئوكاتهضتفيالمز
تتىوبهاويأظبأبىءسيففعنىالجهادهليااقامةفاجمرادىاراهوجملياأبابمروحروكانضدخلفت

الثحامفاالدينوتقالينايفسلةأفاوسأىفضلواحزبزادكاساايهوروعلىانبعغواانجاالدين
عايخه3وصلوبالياتجاوشالقلىبوطابتوءالمنهاجالمزاجانرعالىادلاوأقامومصرالمعؤل

الملىصصرصحالىبرمضيهيأفوقاالنثنثذالىفصرظنسيملهبووثمشتىالحمىساوتملبلىا
دوكاءشهالالليئاالمظفرتتىابعلطلمصروصاالففملالمثضصوالومينوثماصثضيزفشهالش

لهوعرعقهقولمامصقضألثوفؤوالبتركودإلووعبستوانعلىوباالبرارإرهدارهةارامأللهعد
فا9
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فيالعضاءوالماذكالعلىانوالثايةيةياراثمررؤفنوابالةاالىراحمبقالماعرمنىااللممن

بمالحاتوطبضلهوملاالماكافلالصةاثعيبهبثتلرهعلىجمانصداللاالمالهن
السنباتننهواستنىصناانباتالىرإفيونظالءاردقلورفعالبالءبالمدقةفدفعمجببالكاثهاللهوهئ
الفآبخةتجصئقانبضىالقابنلصابدمثقفائبهلىاأمحمبذانأحنهاتالصدطجآلللوش

بافعاتالنواباخوزسكأةآالفيهبهاهصيصذقيفقاليهسكيردنانرمصماعندماتديخارعوريه

قداضضرمنوكانياماةاوشأربعةتيفبضاموصادتارتناءياميفهميزمانراتولمالظ
امنممةللبرعاهاداروحماضاء4فهاتعاخأصكهمواومدكأشراتاصغرينايهوكمثق
رالمواصلىاللطالهيىاثواعلىاتصلترلعدمااليهاوصاويهأوجعلياللأليترلمجاغحيغااخألهالمثهسقامه

البهماسيرهوتواللهرلؤرالدي4رالبتهوأماتهبرااوعلابلصاءفيةهدالهمادلطانفاءدى

الدادعلىكالمواماميوجرىوالؤثبالبريعوالنئوالطيبالحيلوىسناررالفرعثعلىبىبهاير
وسافىالمقدسالبيتخنفاقالىإكاولوأالجهادالاسماصأثعلىيةالناءسالبمرةزواخوت

اللهوخمىاامجطينتباليسرالعرةواضتوحواالمآلفيانجالتالمالباللوتجددت
كيفموضعهئفعشرحصللهاشاانأفوجاكفسفكاشلتىالهوضىطمدسانخعمضيلةالملطان

ستفاضتقداانامربةاةبولاانبممريئاتئلىاقدمثمنافاضلابصطلعههـالنصرمنسناهئرق3
صاكافتاثرارهاوخدغبارهاانجلىفارهاواطفتالعألوالجددتهوواتومحافتاؤارهاوآفارمااخبارها

وطكانعندهاصرهاعا7حلبهانفوسناخزىللهاتهفشلهآهااصاالصالميمهيهوروعظثرهاللهارقاهالفل

وقد2عدننواللمجلفنرباكطصريقتداناالجابةوالليوضالقلىبوقدأخلصتهالماءفيمالمج
بالمماحبءاابى

يخاالعدبوسعبهعفأهريهاالىزادفيهنئ
عانيتطلعواشىارايفدالالنذبربهصدقوط

ابصرالجنهالىثاطوالن5رربصافةوالزتورجدففيةالنامرالعاحمااظاالسلطاناوالستقبقدا

سمفى4لجلخوفهاكادامنالىاالهرالعلىوعرضنامخئالمراطالحابءفيألىوقداالبساطوطمب
اصرىراارمنالموهوبةإفاهتءظمافيدوالنيخقلدالحضةءوالاالونحمماب7خرالخياط
وخيلانمادهاتهتزفىادقدكادتابفسيوفواقدرماونمرنيمااناسوعرفعرفهاجمةكر

ن7رعامنمىستوحشاجمابثرتأنبسهىالخالمجدواططرادهدلمععااكبىأهلهاىدتضادقدكاالله
لصلبانعليععونجىآصتولىأمماتفهيره

توفيتالنةهذهخأداقالاالعيانمنتوفإلهذداررومنواثقىئبا9لفص
ورألعادللمألثاثءتوكااسدينامعينةايناةعموهىدةاقياذىفقمثلدمةحمانونالخا

بهانحشفئوجالسالمالبالدؤخرنححبالثمأملطانوخلفتوفىذلماللهارحهزننىحمودبنوينا
ؤدنىابالعروةبئاكمنواصمهنءفجانةالفىوأجلهقأعمضالنساءمناوهىوسببانشبن

كلتورباطاةسممقبوالموفية6الفقهانجتسبدفقراءوادراراتورووصلطتولهأمرنافنرهعرو

نمرابىوارباطةارجالصرطاماقربجمرارهبةجمدممشقاخلفالمدرمترجماهاينسبكاز
لىافمومنسوبربلهاسلقبلىاالئرفاخهـافىؤنجمدفوامالىةالنرفااؤلفىناسنهرلعلىلبرا
ؤدكؤحممدوكلزلزوجالثغاقالمالهأختولىدنجتزمئوهىذصهاتقذمقدعةاخرىترنظ
محرفىانصكرحيثذالننلاانياديهاأوعواؤماعتعهااعلىوقوفهحوىوناداقالالله

فىصقدوهوهررختنوقىأورعلتهعلىخوظأكافاخبزفاوعنفوانهااللموعنفوصحرانهلمرمق
حىحمعنىآمروالضيحمالقيالبةالتئتعبهيتفعلىبلتىبالطوالبهاصتاتبويمرجايو
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برصينناصراكةوفاوكافتونالمةالجهعاعنهوقدتعذتتونالحا4ابكنعيت4ابنبهوهشبىلديهتءا
بأحسوعقابلته5راماكانعلىيهوءوشأسداالينالساطانوأجرىكقنجأةءرغيرصتاطذىحالئ

اليثسيةبرةقبلىألمةمونالفحااصماوبةافبافيالنروؤالمذوقبرالخاؤنولتعواثده
لغبراالوسطوا4ذفىيةاحهابارجمدقبرصهاكافنتهذايوببنتلثاماتسكهخةا4جضزو4فنقاتناصزلديئوأصا
ننىلىافلطالهكبوالبروالحدفاتفمعراليرةمصطلشهاتسنتوكادتهأمريمسأضوقبهاين

مغةااالحدوتتيومكانءابأنهصتءنابذىعشرمنادىعءاطاالربهيوملخبرعشيهاوردالديهت

لمحعمنكاذابمرعرطافتهرحمهعاارينأإولىادبنصريهتناصطلاالاولىاوانهورصاللهرحمةالىانقل
أبهابلىضالله51ياأكأ3سثريئاسدا5واللىدبهحاباصهدارتونرابر4لياالرالتهفاالهـالندومىالبءس

المطتعهولمنالصواتالمرجعحسنارنهفذألسهزضةراسرتهةارثلمصو454فوليةاللهر
باليسالنةاذوفيذكرهنبهيدبهرهماؤلذكزبأحسنأضيهغافهوزخصارعالماذساعةعلىنرالمعونة

اعليهةناشافىفاننافداطمأنةراللهوجديهوبيءذماهصالطءنخمباذمرفيةناءصاتالشزةلياله
تؤابنءالهظفرثالحاأجرااللهعظمرااللهبوالقصءالاليلتاذالتدفىقشةوعازممةكاهى

أصوورويئطدفلهلقاطحطتإالاطايمف61واسفلهودبهمهللهبألتقدورااءعاذرأ4صقاءع
عنطماافقيصسرالحهصطالخبريلتمبىانإلمركارفترتحاوالنثغضراطفاناالنمالثلىزواليهسالنة51هذ

خغاالجمارىيهاالعمادوقالاالخبارهذمنبهقالسهقاجماالدصدوشباالكاءواالشحارلمواضعه

كابرالاولقدكانءراالكارمبهاكارقينذمختابقدونحىاحودينينءسالىاسورة3لمذاتونأصوالخالرف
اميرايةوالصالهـريةاكادولتينفايزلولمعركاوأزصطاقيت4صأحسىومارأيفخرطاةوااآشااذوومن

انأختوزوحوهـانلطالسرغبتوحذصراشهاءتذالووفورفواولفورفضائلىوجماصيماماءقذ
رتعأيوبتتونفربيصهـةىوخلتدهبرىكو3ينمرامظ1اكأشؤإهـ4فزؤتأتجغارهوأن2مب

اصاوالدأيوبوءىقياوسينرأرررثالتسانررءثفىاءةاراوطارأبىقابدثوذيتانالى
رينالميرعزااتوفىوفجهاالاردفىفىورونوشأوالدممطخوغأوالدامنلملوكااشهـعوكانصؤاللصابه
الىيافارقينمدفعناةولماعألغناؤهدقفوثلالؤدصساءصسافاةيمذموااءولهاالمىكاأوهوءجاولى

وافقد4عإلعلتغلىستوبوانكلئربهوائاتعصافبهعلىانهزصكصقةربقهطرءقار4طؤتاوصلا

تمالسابئولقدنوثياثنتيننةوأةلتادذخرآحموتوثق5لىاستقلواهسبهالوط4ا1
أبويىاكوقوامالننرارخرابآمدوريرابنقتلخانرهنامنإحاءاالريومذحهاهكالمارالكفرخعكتجصبئ
ديوانهسافىجااتكانوذالتيلمتلبامباكألموالهرفغيلىوء4دممالجئة4ذتد4سمءاذبندءجمداللهث
فقاموحدكعوكورثالالهوفالممدوا4عاخلد3فىما1كابرلى51وكأدنهتشهبمتصذرانهيوارا

منالكالحواآضثملموهحروقةالاالبابهراءيروأغلقااللىمنهلىاكاباباوقدأخلقايزكلاكخلهـة
عبدالدينمهؤبهءقاطوفيهاوقالواثقينوكالؤابهتليناةاايئأوالفالكااءاصيأحدار9وهـوسه
صدرشعزفىندأوردتوفىصهنففىوزسءحدعفىرماتعالءةوكانبماالمدزسوكانلىأسعدالموبنالله

قألئداللؤلؤححرهأخرجولماألغانباغلىكتبهشزيتواثلىفيارممنءقموانهفضعلىبهدلماتبال
الخدمهئوفرهككتازينيوءبرىيهتالىءظقراوحرانالرهاكأقلانردالسلطخةاهذهوفىكالنوالمربئ

السلطانصصاهرةىورغباراالميهالصسوأوجباهارخاالكأبهحةسا4صسصوظنينالغواحفظعلى
المكونلتيبعداسحررناندوأرامطألة4نصتقدسصانلمطالىنوممهالخاقالتاطوقوقلدد
ينصراونانلخااردنىوطجمززضلالواقالفاهربدهثاالثوالعزاوالملكالصاغراأوالددهوءة

خزائنهمافىعلىاالحتياطالىايضاجوادهود1ةلىبألدهعلىوخيفربىافابعدكتأسداكرخالثمبلى
الىباوقذمفيلمحصءرالحركةواثاناةوأوأوقافاوشاناالىاهتاةتالحاتونكذصدفاءئهراحخضاس



وضئين861شاب

اءسالوادصلمةساشافىووصاهمستدعااالدلرقبخعداباالسوأهي34احبهواجرىعزمهعليهمالدا
بناأسدنانولدلمإلهمضىوانيخهواجرهحرناأوعظملذا4ر5بوااب115قدعرنناوينصراناناودلىاو3تب

والبالدياتوالواوالعألءانالمسخقرهنهموفىةارالبغأءدالىواوهانخقلن1الصاعالخلفنمالله5ياا
رارخةاسوبهيونقرةلدناواالعينهللهارحمهوالدهمنىمنىومايهيدمقرزفىاليهاةصعليهالزيةاماقلوا

ويعرفسؤلواليمفنامدرهوفليشرحالثواثىاباياهناواسهاوأامابساجبربه3ىاكواطددثهالعمكون
يناصبهمىلقاااليهالمندوبنوىمتدعاعلىباقوننهمايرهاوةلرحبواجصبهتراوواللهورأمحابهخواصه

لماكالسنةاهذهوفمالتاادذهفىجةالساطامةررداغارقواصونعىأبابنيناضفاثيخابنأبرالبركات

ىاوالهوررحملجمنقتماورفيميفاإاللهكأصرءالشرسراصانارليباساطفلبولصسريةانامةاميالهفلىتآلضركمفا
صستوثممصخةهذهثنيره3فاتآلهورمتهتذانىجماالمدالمدئأبنمحدبنءرأوهوسىالحاظ
ورى4حالادبنأبنإبنءلىأبنعلىأحمدبنودنجاداءأوأبرالفةحأبواهتاريجالالشغشعبانئ

نطأوسالماح04سهاذودةاحهخمةةإسادبة5وموافةهـالهامىإصماريةذرودالصابولىبابنفالمعرا
ئبماصهوهماكمفامجدبنودبنصناطالىاباضجدهنوخت4وااابئباعرحهةوقاالععبدارحمىبنلاءاس
لىاونرلبهعوابللهارحمهزودبنبئزرالادلالهلملكاتزهمثقدهذاالصاوفابنلودضهالىلمحودبا

يرالهاةيرهوسنرهسفيى4للهاكارتذى3إداماازباؤهدقافذكرلهقلدصتالقامةالهوسأريارته

إنمانهاثحيمبعظتبمويدهاعبهصيم4زوفاربوسودهارافخةسينالجاصاواأيوباررينانحم
الشامالىودايمتصلمصهاللههرينااءصحالحاةاثالىداوولمامذت4عإلقبهلواواحدةاعةيعبرعنه
4ماصادعطرسااإلحىرأتوتاارالىمجبأفىوءوالق4وعلىءقبريةيارالمادوقعاباعإلووقف
اورىاوذفاةغه4كأكأخافهءدوااللهاماادلااالمةالاالح16سممصبهنالماكانمادلاحاالمهأالىحقه

اتخأةءمالمحماصىلهاحرىوانداونىاتابىا4الثمفحآ1ءإوادورت4لتديش51رخهالدينمساوالدهأو
الىءوضعءيرهلهفاتماتحوالؤةبثة2ااتتابرىمااشاروبوضكأاديرانجمميهال
لاالبواالخهاءتامإهالعةؤءسف4صذثفوتجاءاممااناأمسمليغؤةسواط4اءاخمقطحك
س4بوفيه4خءدإمزر4اراداالىقثفصاكءىرخالب4شكتوخاتهرامذةرالعارللماثا

رحمهالموعلىرالمالاضحاطحضشأتولىحاشصاءالدبان4اعابذرتوىءدالثمات3طهاالتأووصإل
فولمحدالمألربنوهآتآؤلهصاالوإمفصاءإ41ذ4لبهـكأيراايىابرضااانجاالىباصالله

الء9اطلاورحاحاهومكلاحكارافىغارقةالهدخإروطملغلىاارذةمنليهاع3ىلؤدفابر
اىوصعامخافينامغاماتالىاخرىكأتاؤوفينةصذااممةالؤالىاحنىترةعمباكابلبرىاألديرانء
طءلالةلطسلىط4شهاوصانىوابالعطىدرضقتسهبمدواالفوردلمبركهواطنيتىالامجااظبة

غدارتتمضذاولىاكأاصاادراكيوىاآمل

ادلهاالفرىلاللأؤورطامىىقاهـاوط

هدىوالمحمةضالةالضفألئنعابينممربمضوا
ورالشفتصاضرمضوفيبقلبلىخدءراللهةوارأتةاشدةبالىتكركشرجاءانو51دذوالىبأجمزالحاصااتأيا

وكاللددايفءسسالكهـعبماللهسلوتةوانتارادااخزىرهـعلىادعائكيؤوار
ويقول

4ظدةعالدنشدلىمكاكرادبتهىال
حداالىةزصئرصرفمشااثهموتتميتهوانعدايادالييهفانلهاصتجلغهن1أالزاليكاطوقدتوس

ذيهيلقاكيوطهيأوخيراجماخواالعاوخيرارآخرخيرصتجعلوا



ولنيناك96خباراى

ددحللفراتاهئنحعهطمايهظفراودخلثاالىالسلطانافرحلدافماقالنينثنتايوثماادخلتحمتةغ
شتبلمحرمامنوسألثشلعااحلبفاملليممهاهيامسبابوفداثعذعلىصاجهاوالعاللصوبالحاب

جمةيهأظاكناحبنسهنكينمراالاديفئثومهاحماهفوعلواالسلطانبونؤابهفاحلبلعادلا
لحارثاأباينلىعاهداصد3ارتررأمسحمسلىاطانالهوكطغنةالمماوا4ضالوقدبهعبوقإسوءوعساحب

بماقررعلحهمدءالهكتبلجغبهجددوالتبه3أبرئإحماهصنةكأشثألثاكعرءاذكانرينصرايناشإبهو
برحيةلمكوسااطباآضضثىاوكصوزلبيالرحبهواميندىفيوواوتدعيوطيهجمصوفدلبالامن
واالجورواردحفياوهىرعأالتئءالرصومالىسصفاءةااشبالدجميعطاتالسدادابوهذوفيه

ياغاشواصلبظعةلىامملىغحممىقواليهظعةرىلهوشبئيمابراهـاليرابدجبالهيرالحااواكدعلى
يعرتيةمناالسدميراأجممىينامعأسدلسماناورتبزالوصبةلطاناهـرفىفىآتلعزا4ورنينس

ونتبالممهمدكرشادوبلغادءدلىروباالصسحتىتمررابانياعشولىأسابهعلىبوغابارسالن
وكاتأختاتهوقممناصناصرادفناخزاثاتكأياماهىأصحواكناقاللمجاحداجماملفىرشمدرطا

اومفعردامجاملرقاعيةوخلفواالبنالبنتيينوالبائفىوهىءصناصزرينوجهحشالحساءاالطا

ستطلصانلىافماعارهدينارألفلفأافءوارادرصقدةانمءماناتالينالثاواافىلتراابلخو
وثأعجانتوطلهاابالمسازشحواطاأملحاخبريؤالثقبداعولماشالاكبمدأهلعلىفىكهل

خلناودتهاسهولهاوحزكأحهاصهاوصيمارااليناوقىاتحماكأنروحهاوظهرماارهاوعؤباوواقتعيؤكا
وصوتنباطرتمحةوبالهدىفوتعيودمنقكالهدىفارجهارنهىوصكينةرجهنباظاكوزينهالمديخة
اومااءجعواللثفاصىفراشغماقلههألاواسهرهمسالمهانصهمءيقىلمرصقخبراقدساءهمالناسوكان
وأمنواإلاليناساالمجاشصالةظفرواثموانمالياسيبلواالفألسارغصوالزىالسءبعداالهـار

وحسنتوجهـعنلمرجفاوأقلعأهألةلفلعةافىددطاناتمعواشوسواساحنأدحبهددطارالواالددابمثاهـ
اثمدبالعادةعادةالىوعدنااءبالعافليهبالمناهدةوءمضلالهوشاهدالوالهـادوأصنتاالحوال

مهوراواصتزازةعي2زارغارهجىةءجتلورهاكدابصفورألهحتزالواأسماؤفبئهبهاناللواتجع
وافامةءواعمالمعالمرمءاحياالموبثالمحالمفآرالعدلكعهدئالملعالنوجلىواصتمتارهدولتهماعفى
المجاوصولهقبمحلبجهةلصيطلرخهمياطامىاندالساوصوادادابنى7طالةالومراا

ئرحلغياماأربعةبهافأفامئهمولفافيبعاساكبرودائدمثيوطوكانرملىعثمرارابىحاالحديوم
خدتبهومعهأختهوقدالسلطاتبتللوهصيرحمدبنبنويرازرسالفةقهخودتعثءهثاهن
ئاففىاحهاادخوالوكاندمثتىجيةطلبسارغيهايامايعتبرتركلةواثامأعىمجيعليهومقئدةوكربزاةء
رسوراذرطلالسثلميوماوكانالوليابعلم

انلطاانادوصاةالده9بينأوياتوالانغلمنءصوالثاملمطان41أدتاشذكرمائلآلف
وعلىربدايقاالكبروقدبممروءووحلىراوياالضلانمااوكانرأيهالىقدماللهالعادللمالذمةأخيه
يىاتنىممبماخاعهولهءمجماعهسبماليهلتوتدطتؤنىالنبويةدثاالطواالدبرحماحتجولدالحط
ستنوصلرشتناواهالألصختاهـصيفبمفاعهففيهصخوختاساحدأصهناكالنآثب
يقطلىفولمحووصكوزححارزمماء3واسيزهاعزلىءكريىكاوتبزكاداالعزلك11ولدل5اناللط

ادتهووا4كأوجمالىبءتجأهـعيهتدوتثزقهلياتذيماملسالىالاالفضلفلهبدائهتقرس4ووروهذ
الشقبالهلسلطاناجرالولىاجمارىمىينسثرالعثالنائيندايومقدتلووهرجبهاواثهه
الهكانمحشئوتبخردبتهجظرلخالهالميتةاقدانهياكتتىلىابوصنهاررفوافةفدأشله
المثثانصطهمنا2الدابهاكاقدمثالىلناىولمالنتمبرتهحركاموانوصتهالسلطانوكتفى

حلبقدترلحىلهضالرهةقداشتذبمصاهزلهروهوءالعادل4فزارالدبنغباثانرىالظاهرض



اروضتين07تهاب

وصاءيكقىانكانتيكلبهامىفاطانالساطارقأوالتالخدهوألزمكاناينطاعبافنأاقغوأنا
رالظاالمائادنااوهذأحقاحموالددأحدأانآرىارنىلبمبىإرغبزفيهاعابهذهوقألانالمماطلىا

حهاوداكدمحليهلىانيمونبئصدنرلزفانءالهالمكوذىبرتداالقماانادلمطافكالابمشهاانأحب
عسنهابالرابىومقادلالىصاكالعارل5لظاهروأضلعزشواا15و4ومكلماىالىاورصليهاهابمواطمند

فلالفىالأمفانهالعادليرمعهمن51أباألؤمفاقهءلميهشابزيزااالملثدمالنرصاصربيموؤاس
هذادينانقىحمعاوايهصاإثالمفىالمسفى4نياتفىعايهوالئمرقيهباروذةااإلدليساانءلتس5فأعطا

مزةاببرالىفهـالعةألوءتولىواذاذحهتغيرارأىوعارمنرواركدةتاخيرواستبدلءناآوذسالحبرنازة

ممالصلىاتتوسمماحهالموكسمىالاتاتداطاألببىةوتماكملىألدالمزبلىاكلضىانهرامظ
حقداقوشبهالمعروفاحدمماليكهنوقدصسكلطثوءدنحهوبالدواسمدبدهللظذاتواقالمدلده
وهوافربؤوزالىطسعامادالدلفوسةهـقهـللنفاشسقىاالتزتهوهـ31ؤابالدبرقهوسارالىوشابلرف

د6وددمايهتاكذدلتقىفيزلىصاثبهلبالداانولروإلكهاتلكبهريرزافالد11هاصاآلىابدابمخص
القدمةيوزالفىمملركددموصلبذلهاكرءهـعس4ااتوماإسهء5سفربذصالمكلعادلهدصادلطأا

بهاتدةواأهماقدسابيتامحازعافربءهمافعانرىفااللي4برءزانلطساالىصاتؤلما
اادافمناءالرصالهـقعاذهـامروذانارجامعهبواطهالديأز4واذاؤوأعمصأمنهةاصوااتم

هيأص4اليحلةالدحةشاتاؤكربالدينتقىوءاخراجلسااالمالكالحابالىاوتالطصاوامدساخافى
خاءسالفاعؤتئادضألالعاص4وسارومطوأجماؤوس4راوصصصتبزالىالصزفىورهوهومءلبالقد

4هـؤوربااوأفابسافىدإلعهطحمعايهآموأاباالاناالىدصرذالخاإلكاوأمامشههـرمصان
انالساوتاقاهصءانهآخئفىبئافةقدملؤالاومعهاندلادطائوبألكايريئءااحشجبلحاا

هـلهنماصرعارالىدءصتىخلوببورصبههالىرءبربلماحالمصامذفوقسىالمصلىيوت
سماالب3ولالءطمناالقايمذكفىاصوجمبحافارةيرااأنحافثمطاوساشاعوالمضوخعالبالد

رينلوكهوىصحرسثاماداوفارقوااالصفاءخئلىاالىابطبلربإازمريمتأضمواعألمهضدعاءرجالهالس
فاخذهافرباصددفغ4فريةاالدثوغدعلىبهعسةهوالححىربالمةلىاسلملهزبنهفاوزباكتأك
تقىالىفلطالةوكاتبقاتيهمطذتمذضمكوراوراهـلفادمثالغورفانغرءخزوداصع5اعزاوراغأسه
تورايىوارسربالهادفرالىسذعاموالالفىلررسإلملوكءدشلاماالحدمةإههـببسالدكأ

باالءساندعاالدمامىامريمااذوساهوغىالىاواخذادالصالالطلتازاذنارظيم
عهخاتوالهمءفاوعاممنوطجموطلالثموةبىكان4عدااحالدهوءبؤررواليومأبلغهااالااآهماكان

يةطاكومااينالىوالاليااخعتماوالواللهةوهـطةاجابواالحتوقدوتءاينافىاادقا

دراللهرءلىاخعدمءيفمىشالكوىأوفىبالسلذءرعدداوفاعدمرأوفاشعىمهصاثضلوهـ

الىل3يفداراطنحمبئونحىالجدبذرزحفوادودداوتفيندبرالليفتارلنااض
تمرلالابوأروالجيثىمعالئزلخدامالحربأماللحربمنطاددءوالجمفىىسوعهاتاخااالسالمحرب

رشيدلرصؤحمألبسالرارا
ئهـاوادماتهخااطاةرهأواسفىظةوالرأىاصتع

يامأ4ترلانيهاتذخلتداوراننهاتوالقبهوعابادية41ظيهـو4ثطاالراءىساجمضرالءوال

الولىاعشرجادىإخاسدوفىشزاابئالفاءكاوقالؤاتذكرلىااألصداعدفىدخلتروجههافأتفلعان
الماثارواحرأنصلطاناوكانذكفيالنامىراولمجمندثقلىففآلالاالمالثوجلنينربإلتاثتصنةس
لوثقىصحرانرعلىرذكثيفاوفهزالفرذطالمظالملكمنسالهاالأزسكانانه5ستلىاحادلا

ادلايطلبسير4فتبعاللهاومنشمقدلىانداالسااعافاطيةاحرإلراادبنهكانماادادلأةفىإثز
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عدتقررواتاجاتوميأصاديثاطصجرىانلعماطلممةضئمئقبدهفاموأةجريربىزقهثدلىا
العزيزالمماوكاليهللطاناطاهروسلماادبالدحلبمصرويسلمداللفانفاستقرعؤااالصدىبطلىا

هرلظاالملثهلزيرواالملثانجدتتجتاحدهلقاامذهرتصةاسلماالعادللملئاالىولقدقاللظوجعالتا

يهتصهالمةانااءهصررأنالىاخدمتكيرثاانفىقدأصايسياناتياموإلىللعزبزاعدلموقاتيفماجلست
معالاضالئألاصلىضلعثاعزمتفانىمىشفكضوزعنىالمجوصايقولغلوعىكاوغداكنر
أشهواناخاالالالمفسديرجماحمعفئأتوالأخاكاناعرفالظاهرااقلىوبىالتفف3نلثاحونليف

الظاهرالىسيرولدهلسلطانااتخيرغرذكرصاركبليصمىجانجهدرىصمتىضاقبخيعوقدقنعتمنك
أبذالةاكطبهاثابولهذاوفاعدتهوجمرنوصتهالمالثامحعلهـحلبن11يهافلهرحمهوكاناليهدهاوأطحلب

فتهحذايىءلماتاالجهادفاعلىلمعونهواعةإللظمموخعنرقبالدالهامىاعدعااعرفىلهولماحملت
بنيسىلديهااعلياسوواببارلديناحسامنةمتهخدوسيرفااركهبىالعيناافكأفساروحفغلهحزو

ضاصطعهعداوخرةاالإىجماتاحتالىفىبملقاثةالىناساوخرجالمباكهبالعينالجعةيوموقىلبالث
دلوالطزلمزةاالملكواصاضهـبلواعلبهمضفاواعدلهاحجتالناسرعلىوائدرصاةبهالناسؤنرحرن

عليهثهفقاثاملىارسوليباهسويأصبلىاصصيربرهالخفرتالهثهالىابولهماقررطانساطانفان
4انوهوءفئولةاكاأصجماعةعليهنالةعبرتالىيارالغربدلىرالىاعلىوعزمظهرللناسحى

عهوالطبالسعواجابيرالببعبئلحتىاىقرأعدذالصنهبهونممايهسهواالاطئلدههـجءفيانا
شدلدأذرطولهبولمفروفرحابمرج4ظزلقاثهلىااصانارالىفانملطانخدتلىاصمالواورحلالبالدلمو

حعقدفالعادلباتضلظاهروبعقدبرايهاوكانوسارالدحماهوأعطاشعباتمىوالعشرينلئالثاوفف
مرنافتزوجتهعلىاالذكنلالملهثلردسرءكنانشمسكتصاصواادسسااالربعابهايومودخلنلناخم
كعرانالمظفرالمذاثواالعادللمائااالسلخانلىالىوسكاالفاذالسنههصزبئشمؤالفوهبمشكأحمدبناك

كرضهيتولنهراخعشكضيرادمؤصالهواسكلممطوشاواكالمولىداتاليعرطانوأأغلوابناخا
القيدبرموالبهنرروأقليميمدكهرفالطاامخدواكلفاليوارخاخلبيادقارصمغاروبمفيهلشطونجا
اررفابممربنقوليبؤسوالعالساهحشارولىاارصئالاطكاكوجواواخررريهقتطذئ

يتءوالفىامييربرتديعلهقجمصأصدوحاعلىواتجاوكوووروايتزاانفيالعرواميعنهللهارضى
موالناذريذتوداظهحلرزقاصدا21وأقدارولتهاليومفىليىغدصورفاعاكانتطياماالاكادكوسف

بابوهومىطلبالفاالزلدااال4كلءتصامىماذيمصهبارق1اةااتوواترقدصتأنفسهابيزلدب
عالولطاالممآشبمآكواتاسلواظادئةمولىقالخلهمنالهداالولهتمأوالدوالمولىالمنممالثقةء
دحتادوال9الوردوابىسسالتلوحالبيمذااذقعلىاككوروسواءوءئيزاالماتصهلدواوعلىالمولى
شحهررمفانذثالثياماالدتهآلاليتواربحسمائعلىغلتيهجتممةقهاداظلهيهسصيميهبقحيدةبناكتتى
طبعصهاوهفلعهتواوفيمشقدخةاذهمن

قىوامنالملوبتلتدوأفضلئوقاانوعنعفمللهاعفا
طساضبرماهـاتآنمعهؤسافشوقمنالىوتبالم
مجبسىهـطيفمالبعمخءاليىنألفانهاكأببتمظنن
حمايوقفاالحزانضليءلىتصرفالرورفالقلبىوليى
سنعمىعينيهسقممنوصسبههـتهـشيقظمحبيهلفتك

ساقيعندىلادليليقولهـمناظناظرعندالحالفله
روهـسحبنلرساصطبارمحىارسومترأاظهرستالحاداذا
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6ؤلسوترمجلىبئلىعشةالحنىإلحىرأنح6سىولم
لىاصهاأؤىصيقهبرطمارفانأيئلحىاقه
ضنضىهلماراقنفىانجالتالمظفرإلنورال

حندسىآعىوهلرتناصلعالحتدسالفيالجتض
صمعسلليحاسنهارافايهالمصادامذصاربه

محيصألفدظثبنولواننيطرحلضطألافامعا
وعىصنهوشنغاالسال8رأبهلصعلىننجوليى
سفيحابالنفعنظاعننهرممااثظفرئاالمااطلقلذ

سنحةالحقدعوةعىوعمعداصالبلبرنملىكفداك
سبامملقيوالجورفيفاصرملىكهرباليئاكاش
وتؤصتؤدنيعثبمالنعروالهدحاهديةااىالهش

دسالمغارصيكلالصفىاىممبررنجالسدرثكز
صوسلقصرااسورامنوأبيفمصهميرموجمادسيضت2
اصىاوالرمادالطومارسيوطاالصبهاسدمافا

تبحهةنصراققهصداءالهامروولهاظيتةشصص
صوديضلمعاركعلى8كصغجمكخاصالقو
مقدسعابمىصويتمبمخاثلساليعتال
خمىالوحيلفهنحروااذاجهالححئلثفىيوملله

ارشسالنركععبةهنافطتءالقداههةصاليناكاذالنتى
شسعالعداءثبتاسدلدءلىحميههيهـاالوماع

عذفالمصنرابالبالليكضجمبعقمضاكاناانفمالادهدهحؤدتفققمل
قالنجعصنرحؤفواشالبلدانفطرخانبطوالميزانذالضلباادفاحعندافشإنالسنة

قشرعوافاحفرمناراتمالنيتأثيراتسواضحروهموارومجماالططوكمئاالينئلهماحوالباليقينله
زوادواالماءابهاوتلىااوطعطربفهـجاعلىرسدمنامسهاونوثبفهااالسابخميقببوتولألالمحوم
إمليلوصلطاننامنؤشاعنعفولهمكاضغرنجائاصبهاسنابأخبارلميطسوامتظروبموانغلى
ددعلرءعواعيفاالتىيلىاكاشاادينكذبوادمبنىعلىقولهانموقلىمبن

يمثقىدتناإفاءالمرهراتوحادوعسطئانططادعندجألسضنضارقاالميعاد
ؤهادهدوفهاومدارصؤماصدهالالبهودتفارايخالياللؤارمسيمامنابتممطفالهواهواللصرح

صرنلسنهاهذخرةمىابدىمنالعمرياصائانرماآأصابصىهاداابنلهظ
ناالثاليوموئويقشفعسواءلمجاويخعرميانالميزفابرجروافاايخةالسيلرلبالكوا
دالثالئاايلىعنربمونأخدنيظ1ىلىالىابؤفونهالرمللابراللالالحيرسحاال

رابركداطومافاهلرجبصادثالىوضروااركاحكواوالداليفىامألثضعالكفاإحاهالراديلنمف
ولمهصاليوالحرلغشتألثطرارطوكانديتههوإجملنعاليومطاللهنيخرىاهلش
للعميعدبنحملىناثمبئأبراانهبمصاكممفىعليهخعزنرفهطصاعغدعااللثرثئجمثبخ

المعميأبرالغناغولىعاوفياابنسبطوأبرايتقلؤلرظعةوحبنكيينغريوالىف
زىللوارينهالمنضالملمثىهاعلى1
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برأوبىجادفىفشقوللفضلاالبلة
ذتلهبداكو3صوالواكاشطزءوماصحرت

كباكهاقرآفىىأذتلبأوالاتظأرالكار
هذاهوالمجب4عاتيقضىمارحلمسليعلجهاءنمحيقض
صاطنفسخيرسواالصطرالبراتالنههـتخارم

لذبوأكاواامقالأىوفاجماافيرزبخدبان3

سهـببصادثصفىحللؤئدواالصدبراء
الظوصالزعباقلزودلمطصىااال
رباتوزالخادىاماوانجاالحقمىالتاركتب
محتباوشرتمفاكبوضعواماهـندااطلفليب

ودمودبنىعيصوقال

طوهـوارج1ويمالتهاكااطقاءباندذوارتالخقويممققا
الهوايستولىالميزاندفبنزوشاءطوؤةمابراجحضالصهقلت
وبالهـابوخسفالركايمطءلةانهلىيمتصلراوتثير

شاهمااالمالحفأبىوحكمغرأهودالهأطوكافلفنيالقاحصوي
آططءمنممحكتضكةغفبنجياءاالبهذاتطوالالشرحألىما

اهمسالىاالاهحمافىعكماطماغحراءفاماتقولنرياوعاراتبحم
الفا2لالرابطليموسرالبطافعلىوااساهماخاظنوباوافاةحسلماذليت

ااداالرادتءلىماربىاطوءليه

الجبارعبالبنبرىبنحمدأبرعبداللهتوفوالئهصوالعشرينابحااوفهكالثاوياااابنكرضعرءطلذولم
اويخرقصاششديوصباطتاجمحدث15أصفىاوكانءبلدعالماحاطاقةكأسااوكاتآيهتئسىفا

العامخالطنىعلىنزلىكانوهوالدلمواناحمبانرالمعروفايارعكاتامحدبنبلثاتانىجاةلتاهذهودلبمافال
مناليرموالىهانصةابفضواالثالادلكهبمىهـتهـواصلجدىرادابلداتءوكاتولءكا

وسكسبمقى1األابةفازالءالنارسقزلوهأخبعددلىباوأوزارسباطتماوضىينوأربعةس
وعدمتالعراقفىخماساقتوطململثااوافحالسلكحوافالمالحاتفعفاارذءبالىفالسحيدالثصهغ
بالصيالشقبدنينؤظاننتيننهيةفياناطارصهلواشتقالاالشزقخطمطنمتوأفاقاالكأصاالفا
ايامينالخواصامماليخينوااثوايداللزاللصطدراهـلىالبيروكانرصةواصبحهاؤ1واروالة
عزصيدهوعروعقرياصبهازيحقوباحوصفادكمهـفياحرقلتواسارحاكأااذربنهرىكابيناثو
صشطفاطاتبمونفهينوااواليزاواأثاوواويئواالةأةقالمرالسلطان4لتذط

وقالطيروجلشةقطرهعثصبحلىبمأذإطنمفقالوأولىوانةلىأرجزاوالمولىبهلىيأهس
نيمطادبهاصلطواصشينتساهيناكذالثونحمتلبعلىهـوااقطفىخكاسا
الجارحأودىانالىظامالخةالنولهذهطااروقاخاهذالىءلىزاقذ4اعتولىلىطرلهقنصهولى
امعدلىرواااب5اعادمضكأاالقفذكركلذصةتلملطاتسمندرهاللهفيامخلمضاصااورءتنةوا

نوعغهررمفانولمادخلتالفيوسفءلىأصىداءان5رررةويوتانلهصىلىةىرون
لىامخملهاقطعةماثةأكزمنىداقنط4ماياقيريخ4إضاءتةاتجاربمبعمقانقةوابمنطالامأفا

فاشزيتمنهتطالجهبعضعلىاكافامصمبألىرااواصذوهتوقالصساعاتبئتطالسلطاءتىانه
الليالصتىتلكاليستطيفانهاموبراذاعرفذصاتتهلطانثيممءىصوصالربممنجوهكانبما

نى01
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فنبدائأهلكأملموالالفصاهلعلىانجلهضىعاصقتىوقد3ياقيروكاتدألقدالىففالجوداقئة
جملىوةيموحفاظوءلماهابلدوعاظالومناهـفدبناوائنوصالجدوىماونرحظءنجعلووالقوىبناك
مدةشتغلفاالقراوعلىمعليمصكلع3لمحثصرواثلبواواررراملولذكزالباطالمنبرعمءلىتلمندؤفيبكرةيوم

يمخىنهماالحهرلئامئالباقيةةادافالىازةاراابتىظتلهاايرفىفياوضعوعظلموابااسبوعين
ينادرحانيومؤلأفاستدلوأرزنهماوترهمإلساسوالعنهمةانالحشهاعىطجرواالفانيالخالفابهم

سصأرلاااللىكلمااوقاكاتصااحااواعزفىءفيهالنوريهاممورةاادرسةائفيهةاطمدرسمسعوهـ
ئصسبانداكانرفيابئرينايعضاةاقاضىعليهمرفرعسصواينلإلرافيةاءصشايخ
الؤلارريعشوفىشدادشىالقاةليقاماليهـاوصركهوغيرهائمطالمبابتياعميلعيدأادنااللطائفيوم
يخالاوقتلءتوغيرهايييندبأرضىواالكراشكاناببنيرةؤخاتكأوهـنينوثماشثفاسنةمن
وزطانكرحابلىاتانيوندراباىعد7اديخااينهـهـبنينايناناطانلىوبتغاعظمخلق

ثادروالتاذأليةبةفىيركاصالريرجىوأءطيخاوبسضانةسسارئزلالعثهعدبموكاناص
ابنفالافسلطاندتالىغءضىانطيناكلملى11وقدسأالراوندانمنينامعينوصلاالولىادىصع
لدنانيرفيهااوضربملثامحةرينالرحالسألمءخاصاسيفاقشرصفرفأخبرواممافةخرراموتادسىائف
بابلوةانبموراررطواتاجاطشذواالتيدانالعلىعوشرطلخيرالءلىولهمتخعوهخيهابامم

راناتياووالةأمىوالربيننعصائونوثألةلهأرةالمدوفاصاتولماخوخكأتعسحاعمبه
وغالالصانلموانالببغدادإقتللىاطءالووهـلميرةبهاغوماتتثيرانخيال3خسرتبالبمرةبفمجاهـر
سابعمنذلكعلىاالمىوإفارسةتواتبالمذالاهواقتتلاالءسالبفوخالمحالواحرقفاكف

ودا1فىلطاورةقشادانأاهيحبكزوسلرالفبعةآلىأرالةننحرفاحمواإالرلىار
عهبهاووقعتالتىةالإمدانهـصةاكاضةشعتبقدقزلوكانالناسكافةاخوالبهلىاقنرلوقامادل
لبلدسبعايمنمأهلبانتزللىزواوصادرهملصلبوااءتيبرارساوالبلداهنزالفارسفاألف
عيارفتلفوثصالءخيااالءناذلقزدمانأتةالمماطبعضقالةرافةادليااملضةزثالهينارنقاليهـالف

طسنانماضىداراالىروىاطتابنبداراقاءكأبئنةاكفوكأارلجدىفااءلىحعلةالعباروكانالمصالى
ذللضعلحزلبأىادانالىاتخطوايقطابلدوانامنصنةاكاجلماوتحالفاعلىبهلميهينااصخياله
لتيهاوكانأةاواصلرمنفقتلىعليهشروثبحداعلىقلبهئمنزجكللبلدافىلقتلشآ3غبرشوالطفى
عرفيومالقتالوبمىىاالبطأصورقاالواحراقبلنوالحزقهاكاندىاكابنامفىال

لأوإقىحابمنسطالةماتوءالغالوواقاالتوضحرشاحااالناسءنذووطيدوداماتهويوم
أمرالذوناثاوالعياررندفثوبايلبساتمرأحدفأليئاسالابرتوأاررنىفلىءرمءمانا
هانصةمىأاساااروهـةواهقاسطاك

فىرولهغصضكمىعاطرابلناححمهكهاهنصمنوألهباطتأهلصباطتهدبلهلىغلىوافناهائأساتجاممإمالمطقالمصافصإلأ
تقلصرواازاتالهورهأشهالزجغيرفتزووحهذدختهابالماالالبناوحىثهلةلماوملمجذاالمكوهاات

حساببىطضرحاليهالمكوفؤصتفتزؤتمرانعرذمينفرالمةإالىطعيانهامذتغامهالىالمالث
فقبالالتيعاصهـالهنعار4ةصلطانالظلىاصدهااتجأفالدلكلينهمالختالفافوقعلقممىاالبالدمن

وفرالتدىالسيىمنامحتهفقوتتبهانأاالسهفىنمنىإلطالقوشذحه5وقؤااناطا
اعهطللطماعهممغلههرتوظبهـئجلةاكأايهوماليقىلالولسلطانابدولةرصاريسلم4مكأهل

ياالعفامنصتدناهاديخهفىيةادوأعطتباواوخرجتنالغناغياالسراانجهمنبالدهمالىولخلت
حقكلفىيساعدونهعدقفوممىللقهاونهتجاروفارونهبفتارةعومجذرونثزضونلدفعلىالض



ولنبناك57خبالاى
ادىىوهوصفمثبنأصارىالمالصاموايلمجذوماالماشاوحذاشاغلخلفياالحللماهمشبلىوإطل

ردامذااكشهرخلفلىتعاللهاركتراكماستين2عضسفةدهـ3توفىامارىذصققذم
كلاابرتىوكانقالائ4اتالبنءصافزالموتظامضاعاطخينرءعن5زءمجنجتئلمجفرما

استانطواالكةالمحيئإلرااهؤادوأثحواردااردىجمكناوأخصهاواتةاخدرالفرفيارناط
وصأازاعلىانهبمومئالمجازطرقعلىشرأمهتوهىذمههاضرشرفحهومعهوأحثهاوأنك
بلدصرأهلىنةوأحذاالمالماإمخعولهدنةاىزفاظهراالصيومناويصإبنعرووإلليوائقنغزونهفاكل
كأواداهبالجاثنءيمهـتؤصالاررههـابئهصقمهلءنصالءادةثالهاالءون4ووسوفومه

نهوىفأخذهابأسرهاجليهنمافالئفيدفاطووغلالبؤواخاذاهـاالعلؤقطعفىفرعهلهالحت
والئتهتاكمسالعذوايلهمواخذتكاللىاوحمليمسكالثئمفأوةمياالجشادسماجماعة

ارافىدرئدانلطذرالىةةرواالفرااالمراراالفأييالهواءاحيالهةوفينافعالهؤ4إانافارس
وءكللست01قيتهذبدتتىانالساتموأظالىضاءاللهاتكاصيأقشيضاالالسضةتوفه4زابهاعه
تأعلىامورهتهتظمايهلمصوجةالمثرايالدادإكزبفوحدارلاالصتعدادههادكأ

وقدورداالطانقثظاهبصزءثستجةالممذهكنبتاخؤنهبعمىالىضلىوصنكابظيه
زانصدفيوفىصافرفيهيمتهادكابهعفعساكرهيخعمهـفىالكبالدالىةللغزاعارأللهأعزا
لااقتهعزتبهمجتوالكاحهايراقهاليرصمةلهعتوقدنطرطاطالمحصلانالاسالناظملهب
هـانوأربهيبهاالثركاللهصيذويعثققاالسالمالكتعأكلدففسااللهوباعاعزاضهامحؤرمقصمفا

قدكشلطاتومالماررةأصنفتثبهقدللهاوانيموتلمحضاهاءنرربهثاالبيموتسرةبدزعنفيحص
للقبم

اتقادالمحطيناقذسهواالرلاداوخيئنةكمركاءويثنوءثهـالثدحلت3
نالموطوهـته4االزتساتراةتاعلىفتباندنرارظافتاتادضةوهىلبرقابص

ثرالئركأللهوخهسادالمقداالركاالمجهصالتتضهوخلصتاالمحنههلسالمبارىالممدس

الثإلثاحمناشوحيدمواتة4ساهـاالموخزلتلسالناولةاكؤصرتهـحبمالسفكطةدماءاعلىوحم
برزدالانجملنهوالبرقفيعاةبىدكرئمدثلىاصالبالمىباماالنحاطالدوساخ

الىلماوصةغ6اهـأهلبخهاباإأؤصىمالعرصالحىبمفالمحزماةليالسبتيومدمشتىمىلسلطانا
رباالطوجمعكواالطلىرااارئياليههـررةبضاكباالقاصهفشلىارالمئثالماءاصررهراس
فيالمجاجوكانالحراباؤصابوأمامءلىصالالصهفيمءلىوتصكابصالىنوصاراللواالكأاكماالعا
رابرنسىذكرخدودررتغدمساصاطمنعهطبمخانلمتاتوواكيالعريرربهتاويهتسام
خلهم3منلسلطانشطشوتآصفاءطجطووواخاجالممرىالعمنيتهـط2علىواليك

يلث4اكسارالىثهمكروماصارهزرعهمءتطحورحولهنصاصذ2اتاهلىفواظكالعلىصاروشل
فمالةفى10ءطحذعلىو7مامضبنقلهاأعاليعلىوكرتتننمرفتنقاءبإلةعمكللوواذمئلىبهوفعل

الحافلهالجافلوعندالعخمامنيممظفحعالماءسهـمقموولاالضلفهواانجافبشهركت
وجمتفهايهويكلتبمىايهاهـأمىيدفوهواورالقاسفومرصاكرالواعأللحااوالحواصل

ممآلاعلىهابالغارةوأصيهسيةصمنهفىفافاطانطارالاهموطالشهزنالسنةمنىوانقض
عيوعكطبصاين3كلكبىاكفىئارءمظغرالئرقجاءمنمىالجزيرةخيلملىرقبيهبرط

فارواىاآلجمازاصارمبالدهاوهثقعسبموعلىوقاياركألرفيبلراكتالئالبالدواحلب

النمراللهحثدهمأتاقسخالةالييخربمالمننرينوساءصباحيةواعفوروصوسروامدلجينينص
ضتموهلىوأسرواووفمازواوظفرواياالمناعىرأدكوافهمياخااحنبنوشفوامنهموالظهسادكأاقى
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لهملمبمنباكونووقعصاصىولهدةو1اقذمفاتوأارالاقبضةقمفرساضتهاعةشملوتارالسا
ابمىاعابعدومغذءالبركاتهذهباكورةكاشتةغالبنخكايناليصينواسوعادخألصافألكامن

زبعحثوخيمبالسرىادصووصلاطاناارذدالثربلثكالملؤافىونحنسىالبثوجاءتناالحركات

بالمالومالردعرضاوطفزخالصعإواءةواذرىاارهـاللهلتءؤدفوقىىشتثلهولعدروا
وماامرفىايوممدكراوكانايومءهـضهراالكفروالكرثأوالاعبررالاسكءخهاعرأيتوطوالصوناوص
ولمامدبماحااالفامدتكأصألفىاهـمسيفىاوءرمقواالرعقجنودالصراتودتهتالاالمنصاعد

النادلرتدغطحماالوخيىدابؤنرصقواافيبأفألكاتاوسفركطامحمهالعرمقتم
ألسبماتءلىليلىفاناخلصاارلدخلىزماخألباحصرتءابىحءثالجهيومارواصاباوحزلهإلبااطصيلله
طواطارهماءوشاالحىدءجماءوافوةإمااشاكحتامواحواشةراالثضالىاالردنصارفاغفينت

جروسعليهمالماالمهحكاكارنجالهعسواطالبسبحاذامهضطااقوالمجطشبميزظبرية
واواصطلىوافا4سككاؤدبرزاراكنكاطاالرانلهةدلهمساالء4مهـتدجاانهواعميهـاشاروذئا

مياواراةوهـعليهذتوركط114ءحاعادخلدانإممرهغالواودتضواوحثدواوبهعوا
ادياليهحفاالصابوتباصاتورتلاةواوارامجسالوارارسطااسدواواالويهواوبصفوريه
ماالءفلمبواللملبواالثالأهـأفاديملألؤادىونادوافىوت5واالوتااثاللوصالطاغوت

فاااءكسينزهـروافووكانراءددالحمىمادإواالالواءنوخرىعصلهمءرطماعصيمظيالته
وناليريرناك3ودوقروبازهـامكأ5دواءلىقدلواةصايميدوروبهيدوناوبزيدون

ريرذواعىواقىصةاشصزلهموصمونييئواءحمهمومعاسفتثالهمسرصحباحفىصرالسلطان
ررممتءيااطافزوالفلوهـدواومانهضواوواواوماضذرولهسحهمثارءنوبرقابرم

واومفىءقابلخمواإقياناأصأمي2نروريذالتةهـباوءدرناليبراخهماتاهـاارأىفاالنتصاف

اليهاوعمولبادرواولهءلحهاإشاذاءلموم3اوءلم2ئنيدعلىءديةيهسلص41واضهـهوتىلماغأمةعزمعلى
افوأطريئواررهـاساواطقابينوارتةسالجااغماتادفىوحسمدءدقتاجمحئذت

لودتوهءتمصإوافلمةو2ههـوهـدوهةبرجثبخضاابوخافاتزراكرأتهـرهاهـلبهـفىثرعرررداث

عءوحرةصةااداصذبمنلإةاتتراحؤصدااوولءلىلوسمهأغاجاحوقالا
كعودلىموثالدهلسصدهبهرنجللةوحادجادهعررخرجدهفاةتسرهذطوأتيةسطفيخصافا
صصلىقىوماحالدوارافتءتوزبالداآخذتيةسطتذأضوازاومالطلةودالبذنناءنومادابه

ياطينهوثاعهوأتيمكلورحلفالةذعمةإضااء4كاخاعهاذحداناثانويمجبرصلى3اااتدهوماب

واووثيركبواهـنجانةبربأتاتلورقهزالىءطوغاءترتحسرصقاكادت4ياءوأث
لالساحبموفطبريةمغ3تحسواذاددبأساوورنحىرلدالماجاوقاللمضاقففرح

ريع3سثالثءتالخيىوذأشايومقراراموءوسارتعالىمخاراللهراوازخ4توالصمازحوتما
اإصةمتاطأمراخؤارالىبوائىهالطالمكابوحام3يوفكامتةبريةطالىساثروتوانفرنجاالخر
دجمظوموالباطاوبينزضبموممهخذاءهبصلواطالبهقابتهمفىالساحانرتبةدصط4وأفوا

تروءمثتالنيراندجيئتوهينبلمالهلىارولءروالفريقينيزالإللحاهـووللقومءيظ

وؤطوالروححولالمأليخملزلشرايرءنلذالفدرتليكذصرضوانوامتإثهـماألثصوالحنوالجت
مفيلىادياقاناعفقداخرهاالالإلحاخاتجابمكادفتوح11اصوفىوحريةنئمرالظةءصرءط
قاتهفشوا3وامفروفتوامعروفنةنارابوبةخراالثوابنوتاكئوبىاللهمفأتاهـ

المنامراالواللهلهراورقاغوالظلههـقبهـظالواالفبيألمحعءواةلسبيلاواتهتفةالحلدقا

4رماةوكابالنبالطئجعابهاؤالبىطجم4ليضابكأءفيالليلزإلثرالساضانوءومديأل
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راسةاذاحتىابهثوفرخجعابهخلتئاركأيأخذمهاحومةقجمازةسبعنووفحملثةاارالنشابمن
والجيماشاكذواليومزاكاتوتارداوغضتلقسىاورنتنارأملالعهآيرانرقف4ادشلجااضجلصباحا
طافعوالسرابوالغراليووقعهـالثصمماوامتثرقدوتدالحرغدضميظءغوماظضآفعإلظتوللةكطء
يردوناخهممظخوفىتءيثاوإلثانمهمىادعدبحمكوالوتماقوىواطءقواررءاءالخاظوا
4المجفطصبهسوحأهلهالجعهيومفىوذالقانجارهـيرةهـالظممجليمهـتخواهـارهـإثغ6مقبلخمءفا11

اراثهاباادطوبوامناوروديقسالفرخعلىوقدقطمتبعد4اتوواوردعديؤظبريهسووراءعسينا
وشضشارضائوشربواطضراوتهمبواعلىحةضابرينبريخامبنصصاابركتعهنؤفوااوتودذات

السيلوالليلودخلالمصارحالىالموأشزواعلىمعكأطءالمداراواستترذمىءوارداوواحمرصا
واستحذوابالعزاغالذهعلى3صحمأفةوخؤوايرهيرةباخفثعلىموهـكارىشالعضوصهـنياروباتوا
قااليوطلبواالءفأجدواعزمالغواةباغوااالىميمعةو5اواتساءام3عاافوقاوافروهات

ذاوهذاتانهومذادثاحذانهرتداذابرث4عوذماتوءنصشاتاااكرفافاضألوأعاكأاءءافىبارءورط
فيالتهادللشموهذاراجدهطلدذاتاوكليهيررءتوهـرخرالوءذاسقموةمذاشوهـشكاةمء

صراللهتقدوثقاللهرحمهانلطاوااكهدالتللهاف311151طبئراتوءنالثاحراسهااتيىإمىلة
دفظوءمباالوفايناثايخرىوالمأوفشاللهىمدهـ5ومت2وفالصهلى4ءبنةيمصىهـة
وكانالتاساؤللرسبمو4اصمملوكناشآسنويمونوهـدمدواويحمدونرنذسوءررتمياهـا

لهارتاحاةقفاثبترنمإةانضدبفانهذراانهادأ4ابثولموالداتىزفاباراحمذسىصانه
شاهدرولرارآربدالى3اءلراةلطانإرأوالداأالهظنوا4وارأسآلأضطذخلىواةبلضانلىالوما

يتهتاوالنكرعلى4بببالجإلثسءلىعوامشمثدتهتاوخمغيتلألدهوجادءادهقاسإوتاا
وأبفطحشلهاافرنجبابرحوشاروحووفىشالنصويوماالضوهـعرخشربهتواسالحاىورتايومءذك
شثاثارفاااهدياكأعةفىفرىهااأزتخسيثىوالحتهـايمءداماءالنيمنطشتانطعزت
فارووالملرواراالصطئامحماالةاهالتاثءدنارالأموذحاواوارمااوتوجااراعإلمذعأت

حرارومحمحوهـاصرواصرالمحرم2اطرإءرعاذرجاكاماؤاهـاوامووارارامالالض
محاةالوبقتءاكمهوموغوالئصم71نارامغهـلدفمثااساشمءإحمواااءصوفمومافيماظرء3واكاهـ

وعاواسواصشأسواداوثروااساوعوادراوتاصراوقياضر5واحرواصكالرووألمجزوامخموأتتاءأسا
وذادمودهـأسفعادتثاباةامجمالساصضواامءإواطربوااتوارواتلىمءغترولهكامنمإتاهد

طبتفاصامازاوفانطمءايعصنءتاكىاؤواذذااهـقاطمفجيت7نىم1انىخيتهاوكأ
ياارزاورقشتهمدالراليتهمرقرثاناامسصمث3وياابمخمةورشرثاعلىمصهفوذرىاامالضورثوارارارف

طراالاتمبلزألتوكان4زافىالتوا4نراهامنتالوأصهاروساحذكأسءصسهاستاىأاوا
روسعالبرقىكؤضىهوحوجثانوماؤوادىالىاواعوجالحروخحاثةرجقرلىارامطاحمتخا
لباطمأسباالابهالصكألوكاتدورهوذذصالىتةياصولمدردهمعدةثفاتاالخرقصاحا4اخغت

بارزانبنداوباليانببصابهومخاذروءقذمينامىوحاءتوومؤازررهعفاجلهالجيوائكدك
يناكالمظفرتقىاشااافبتاكبالجاعهءلىوسصاثعهلخهاخحاتاونلةولونهماشاءلىواصو
ولما3ومحوابنفوسرؤثهمفواعلىافزماءهءدابىايةهـتمعفكينواكرفيقباكاللهالدفىوو

جلىاستةواماكأؤاعلىواوئبشلؤاوماالاضتدواكضواودالزاوهـلهزاونفدف4ذبالىاصالترهانعآقياعرف
ذكاارفزادفىطةاماءارردلدألبإواررلفاءارثاكقوحآاعلييوودءلواراولههوالموايئوا

اتهـفيمابضرباطيخآمصبشمءناناهـنأييصينمرأونابحينصطككاربآءلىاءطوات
لافيتجلؤءنيراةشهـاتوتمعليهمواشدرارتمااكمايمهـانجءنهـبالةطوأبباصواكعنتمراوابا
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ليباالمليبصدواشاهولمااالعظممصمصاؤأكاالعظمالمليبوصائاعليهمالسيلجرفالسيفجمرفهمو
نهوضمدونضلون2يةزوحؤيؤسكاراكاكبصبالضواثخنواأبغنؤبالهالكقرجاىالرهـرقيب
واءنممومابمءممعقدءاراخاومعاحزالسءينعلونالىاثعنلهمارعوشنيثقوبالجونوللوئوب

رونهدساحبصابنواةةهـىكلبنوهنفرىلجبحبصاواوكجفرىالملثوأكأاعكاوابرزسلملك3ضاصش أهدهاةءىارورءدالياامهبغاويئاالشؤطفاراولألنلةالةبراءنوأليرمىؤبصبو
وأسرواوقتلوامبهرهبراالسالرو3خؤالمالثوصلث5رتونايثواصراالطروساءقأصابهالبوار
حلطهـخءلىالةومذاستولىكيلضاكهمالطاالصرىعايهتوسايرماحمضاكقالساهداثعتلىتبأصرهم
صوهدااسوكأجمزعنهماعلىرهدلطانر7اصلطعزوجلفالتهغليلحطينليوملميننىماالبام
رخصهالسلوكالوايالهوحوالةوفأعدائهتئلهموظالمسلوكالبرزهـضهاماتوشهأصالمتئالالوفيق

المكعلىهتغردانلاليوميالهذااإلففبمنلهورلمالدراوافصحالسيزاوااللنمراالغرواايومابهذا
صربراكولمعاهقذصاثكسىفنعنتبمالمباكالنوبةمذانفيالزوالومسفالهملركجمفالسالفه
رعةيذللمططفرسمادامفارسهمانفاكدهألوغراثب4رتاهذجمالدصومنمجمهمبرهةاعدهوقم
ذامائاانرصهنكلكيرمفيديهاصالالصردراكحديدتطحهكانهدمهكانلىاترنهمنرنرىالبسههننهط

وحمنالوبهكالماوارىااالوافارسلوماقىاارفامادوسانتركاحهمودشاخيلهمشيغنمنموهلكفرس
اظيمالضخصازهـمواقذلنامنوحزووكلدالثوحوةوضونزءفكنوءعقبيسصرماال
يوماخصره01حذءغتالالكسر5ذتوركنرءسبهروانرونتلمنطاصبجطونئدصوىونمص

فرائامنأملتكاالنقدامندافروصنؤااالحدلالسبتحلىأهذلةأهلبفوصرادبت
تيورىعريإكالغبارعنهموانجلىفىوالهباالءسكاواعتألاحداداالعداءاال2لثكاصابهوماداطاال
ظةطينطتطوالجنوبيةوالجبالواهاداقالقتلىتوفرلقلوباترواالالحبفىارىلىثاتوق

تجالااصضلماوشاهدتاالعتبارلبهاخالفيهاوعبرتااتحرشتافشيوطاأستنعنفاب

والجسومغاشهلعيونواباثرسوالنةاشالرؤسرأيتباشاالتخبراهىمأعياخوعاتبارداباهل
مفصآزقااوإممزقةطقاءبادراءعزةالملتتىفىلمولينالءالىواسهرافىطغدرسوالرسومالسوافىرسمحها

االقداممررءحمةالهامةمطلزباالرفةهقساباةررورقطاةاةلةهةارامىافرقةإفاملا
هطصهكاداالةضممماراالكضخنهالبتقىبشنالبممقوةاالطرافمترعةافاد9مجذرعة

ارخارالجاربينصباءاالثتإلرراحتعدالىخنماقمائالرراقاالسائالباابةلصشفاها

فراليقولوتعالىاللهقولتلوترابااوقدقطعوابالترابملمفهخدوددمابمرتولماإصاراالعيؤالولى

أحسمىولجئثابئفىالعذابعؤباتألهبومااءبثونالفجرمنتببءااطكاقىابالنتياليتنى
فقدحمرتقنلصساباهذالحالثفئكبرقوحلبثافىاصلواأجزاوصاالشعثنالترةبملقاوباراتط
احدئاليناالحبلفىولقدرأيتوشذلقيدهاءبمخاباةفسأسنمقوأطوعذحمرعناالمالسنة
وذوواالسرةحرلىداتوعنااالضناكوارحطجممماتثينئهطواحدبقعةوئههمارسيتهوصوارد

اويةءوابىادشوءصرضااالرواحلىوغواتىفراوالفوارسقنائصالفواصىعثرىفىةرارأأصرى
فىبطلوالرقوحرئوكةوهإلنءةمملركطاقفىدوفائدفيدوقبيداصيدفاالخاممىتتحوالرؤس

جمدلهررغواتيمصباذاةى4وهؤالطاخوتدوتوأمألثلصلبوتاأخنحليبلمئستىيؤشولملمحتىلدا
االحرهبوقدخلفومإكحبيدهمطبتلهاانهونيزعالالحئبةمنانهودتيزوهلعونصراهـضلى
وطهموساتهاضفاذاكأعوداررهمعبولموسمكودالمثوحاذودليومرواءروالجوهرئاكو
وأخذعصصفافهصهأنباعهعنوشلفخانااعنهررهماواليىحاراعليهواصالبهتباثرراصىار

سواواللهيدمومقالسلبهالهالمليبفانالمعزكذالقلهابوهواشذاعرالملكهأغظممندهم



ويعن971عبار

ونويتعاثفمالمكأداشغاسمئلهافواههمرتجمباههرلهتعةمفهوالههمعرضىعليهملهواصألهغرعق
بهونلهطجمعءثااوتهويذرروجدوهاذارنشراجدوثاهدوادابتغافونارالظونحالومارهال

عظمالصليباخذمذاياونهاويشهمبولهافىونثوصشاايبدولبألصثالصاغواعلىبلالفج
هزااخراخلماعرفوامنةعوفيآلمتاوواطورحمفمالىحابنبملمالبهماتمصابهمءوه

وضىاركاصعولماوملحماتهراوقسراااكنالوأسسفهدصيبلابومهمعئأحفهلمالط
روقائتىاحماةاليهفتوتوارقليرالرادالحومةقلثفانفملطاضربرسارعىالنحروتمكناالمى

لمسوأسوافيالهاثارىاالصءندهوااومثارقراالردوءلوصلىأالسلطانلوقي
دىطصدتمصافىيهادون3راركبراالسهـضراكاللضانلىاوجلسلةحابفىوقالببهتبلمالقا
واوكوأحوكجفركىالكخراوأيهاالضباروشمبوعذبهميراولهاكزممةاقيبذمفرىال

4تذلمدانالسلطوكانالنمركفىوحمنولواوفىكايمابصاارناطواالبرنسىوهندرىببلصاحب
غدرهلىوخرعهوالمالئعيهنبااللئاخبلىااسهيهيدبابصافررافءرروداللمجادعفوفال
قغتعرقارظلىوتقبلافيافاؤخقضىوتبرمثيموفدوتوغوضثلفسلهنموفالهبذوذكر
حأمظياالمكوكاتالملوكخيرالسقكلكتاوالملركىادةتقدبحرتيقوليانهعنهالزجانضال

تواشءبهوسكىساورىاكلوسؤاوزهـنأوصاورهنلضاا4قأفهنتثياارعىدستيلو
فقاليلهةءبردبهفاصتشانهالمدحاالبزشثالملاولفي44أبهواطقشربهمثقويمبمالهوامىقلبه

الجمااونجارارهلوحالهاكب3ناأمنىءلهذفاليوجبااذكأ4سإتأخذفااللطانالعالم
سادقهلدضإعأقهفيااررومةاطىءالىوعادتويارتهاعالورتسرادتفرباتالىيزليولم
كأالملكتاملهوبربرطح4امربراعينوتقهطخلبالسيفوتلقااليهضامءضاالءنىا
روفاواتهستدطظالجزحوصامىوصاوؤالهاحدالخزعخامياتالسلطانفقعيجمحواقيثالملةاحفازجأ

بيهوبرخيهوقدهتثغادهـفكاشاهوكدرتهفأرةؤاءذاكلهالوومكنهقريهمنوعنهمنهوطوأعنه
الىموطىقيدتحتلهمافتمفقالرلؤااخاقف5ظعهلىواالىمؤإالمعروفيناالسارىجمعغ
ىعليمصحتاطوبومولهمدسثقئبعقالقاسلمىايأخذواتانمموأصاليدمماحتسالكمابها
السلضانخاولمافالليدرءادواامهادضاسالدىاديأسدىالعيبركأكلضهسقضةةيرفمغاللهم5ا

اتوللفملهاووئإالماناصنمص1واخرالقملاورطبريهعلىيملجددوتاعلىستقامإلحدايرم
جمالهاالقعى1بلدروبلسطأالىرسارتلهااحاولمفئلهابهالهاءرطلخرجتأناالروططجميم
الصلرالبلفامىالبالدصغلعفاسمءلىتةسخررالةعهيذئثوفاجمارالضيةطكلوولىلهاوط

وصفتالمناصفاتمتظلرانبلدالىوصايفربهاسدابفوتاوالوادوالحيانيهعوفوجبل
يوماصجةالالبريهقدطءق3هوالبريهبرزدطيهاوررعاصكأنازلاندلطهذاوفاتاتوأتالعفات
الجنمنهذينمنمراالرصقأطوفاالناريهتواالاراوبهساالصارىطلبيؤبنعبعدااالثنبن

الكفرأتجثاهلسررهاارفىنصولىنيالمحاداهصنوالبقلصراهابالمةاىرطكابرتسينا
انصءعلمغابتعىاعإلقيااورآىالسيفحمفيهضىلحتارواوىأعميردابأضارصمخعقذ
لحالاففأتوهلحرخسيراةارفامامنيرضمبأسبأتشلليعطبهوالهعاسيرالبعند

تصونةالمالهتورعهؤعهالمتطمنعةطبممجمرتةوكانوحسمابهمو3وضربرقاجبامحطابهمفأصبمئين
سوحسيفهسلواحدواحدفاقتلمسألكلماكهدوالمعزالمعرفهلهنمتومىالمتصرتعهواالمنصؤف

كهموفةيناطااءفميوار6فوفوالحساكرئرواكفرعابىبا4وءجهفيانوالسلطصاعدعن

صوكاوشاهدتضاكعنهسواهوينومنهكموءمنأباونجاوعنرومغفصةرىءىمن
برانقبهاليهراعتقةوابرابدماستدامهوأبراحمرزوحمدانحؤوحدافمالاالقؤالورأيتمنهالقتال
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ليودعوامشقدالىورينأساكابرهمحأشلمويةااقذموبيلحبوصاوهنفرىوأخاهالقرنجوصيرملك
ضاسصالدااالىم3وسبقأيديهمءدالبىوتكراالرؤفرقتهـونباصهمحركادلؤصبمجونا

اويةاصمجدهكأقاصبببدمثوان4نائهإضالقابنالصفىالىبفكىياسالةمعدإايتعءحلى

لماوصالمبانفأبالماالسعليهمقنءاالهلذةطم6خاذأسبوشذذمافىصارلتفايهارثسالى
إنرساالدمةاراتننذراداهـابصثءأءترحادوطاةالهماديئءزاهدباوتأممالء6انصهاصارا

لاابراسادبمرذوألبإتوصبادثالمعزكتينتهيمدفياتجشنريزثاليزعبدفىلميراالاكأكأحذ
لصظالاالذصانارمانذاصءنئىالىوارئويئءلالكهوكالؤايروانرالةقيةازربصادهوكان

تتثذاةتفىلىوحرانعلبقابطصكأصارصهدالمرضةحرانهقثدلىادعالمانإطالسهاان4ذش
لذراواهسشالىهذاسيعيدكوطاللهذفةأةاهماهلهنغلتاالنينفارق4قيسءقاوهؤؤايخا
هافىونراابددالميراااهىزلالتارانكمزصقامنمالتهومجمكلةارءقاهذاسابالتاذااشك

دحمماقةبارااللهالىبضةاليكإرشواصبالةرةظعزكافىاللهاذانصركوانكداغبأعداءالله
4اخال4لهصوتارءسمنالعذرببركهخذاونجاداللهنذراذايدهءلى3اذأءدبلنصراوجوداغألط
يءدثمهيضوةالغز9ةتإسبئالةنةالخةواضهإخملةاهـفتههيمنلفأداللهصصلى

صئرةوعرمءهعسيفىايوب3روشارءثاالسالمجوعفانادايماماحرىساواابمقذمات
لالمباكةءدااللمحةاطءاآبلةفيلااةالىقءباطوالقذفلااسلودتلألمراوطىلفساا

ارءفراخاغيرسوالكدفىدهعذاللهةأشدواسدكركلىنذركلهيملهفخاللطالة
اللهلىتشص4بتال5هذنهكفوذلياطةالمألثبكءنتواورطهاالثصاللهطذكأذركء

زرفىثاليأبزسكاافىووقععروثوتل4يويفسروالىكةصالقوارءصازماوصازاالررنعازما
رءصظء14فىأخاذطراباسالىلوطوحذرهمالهزيمةالملتتىفىذأضفأندهصهاةاوأمالدرهقهشبسث

رةلىاإشاما4و3دركأصةفىوطأ

والبرقانحعافىكاببهاللهريناداصابهرهوءبنهـيىصهفكىشنقذمهـاكذاهـآلفصل
ثرحسلمافيه4وعلىايرادهببتزألءكالغيردفىعلىكارمتوقدوافيههترلءطوءاهـغستفات

الكرهساذصكلىلياءةطأواالدطالرمقةبذلئالمتعاقواذناتزيأدلىهـغلاءوروتقوتهماتقذم
لمفسرالىدادكركتادءلىاداعزمانينوءرتسنةالمحرمكاناطادتجئهبنىأراولىشظا

راشعساتتمإحالمنتتاراكالبارصقكأؤرلارذرماهـففتفدصقوبرزهحاهاصتسب
حلىافلنافااسااالرااسمطريةالغارةءلىماؤنبئ4اليلةتراىاصااهاوأصواالبةالممر
لنتومعهمصرطللوحدؤاوامنواغائلىأمالفالىالشاىالحاجحلوكأالىحركبارمقاللهرحمهواثام

كأوبالرصانتبارصقرنجةتغالهااثبى4لبهالصكراط4يئءتاويهصرابالدثلىكانوطرةالمظالثا
دميانلتاسااتبلغواهربمألمظادثانوصثالباالونأخيهبنلىووءىقدماتنصافالتؤلالاي

نارطالىتققوازريقبندارالعفيففىنزلحلبيهتاتتىلوهناشتحاتوابالدالعدؤالىبادخول

وااثالىلوةانصاااممادولهـ6ىربلجاةااتاثؤلهالميصارماكلمبمسال3فرخرجناسحفى
4هـاظاإالثاالىذمهبوبراناصالصحوبمسالدينةوءفلاالففىرده4ولفاالؤذسعصشثعساشابرنرل

دتلبرطحماهالى4آردؤدفكاررواجانبفىؤااعالبالرخخاترنج5اخالحلبىنباروطصارو

وعمعيمارديىءفراقاحودبنصميقدمهلاولمامو4ةتبئفصلعسأوالثاارتز5للغزاازاطلىا
بليعرفتلاالخرءلىربعفساكرتالهانالساتغءرصقملمءالساضانءأقيهمةشاأتواعسانالى

4اةصالأركاتجماالسالجعربؤتاتهغصاثأبدركالجنهاراالعدؤئءسطبالداقاواندفعمرتبويلت
أرمقإفوريةجمىفىغعواالفرنجاانبلغهوبهاالطلىاربة6كانتطانابرخرااءعلىالخطعابدتيكا
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غرفيولزلهناكمنورحلبرهالصكلىتطبريةءندقريةصحيزعلىلاروفيذسهمالصافمفقصدغوع

ةبرلدتزلصترلتهماشمخركمؤلممدوهذالقمبلاذاالفرنجانالحربءضتظرالتعبيةطابسطحعلىطبرية
اءتفوأحذهاعلجهافطفوزطبريةعدؤونازلءاوقبالةااالطالالءلىوشكطبرقيلىء

وضدواالفرنجنرحلوحدهافلعةاوامتنعتلوالقوالخرثواالسالجبااللننااليدىغاروامتذتمن
لفذلثا4عرذنهلطاناالىاسوافالفرنمكركةااالصالبالساالطالئعافاخبرتعندغةطبر
الليللوطمغالغرلىابريةطبلطعسعلىانلعصهالتقىفامعهتهووهالعسيلتىلماقلعحفظسمنبريةطءلى

قريةبارضىوفلكاالوفانالحسكلفركبابتصبالىالحاينشأ3صافهاعلىفباشالفئتينبهـ
ثامالميمهالءمرابوا4الحنثعوقاامنإشماكفىوبرىضالمامغبحالانلىاهـباطتزلولمااللوكىت
صباحكأكانالهرضعىاربدهوقدأؤساءكأفص4كارتظت4صالفريقباتصوتقذممعن

ومةمعدلجؤسامامدحورةنماكسورانآلةطاتصوءمقاء4ئينالةهنابصنط4فبوركىاكالسبت
قدقدراللهوكاناللهاالمنحموالالدالقوممألدبمإينوءناالردنوراحهممنانوناققوغسالنة
وماحواالقلبلوتواابإلميةءالاالساآلطالبلتماقدؤءوفقلىعفىاحراهفيسرهيزنمرا

كاذصهالةوكانانيناوعلينانصراحةاوكانربنادكاةقلوبفىارعباللهفالتىواحداالرجلتصي
أوائلفىفيربيقينهعى4جاسنةبنوظثولم4دلباصلتقدفيالحذالناتاافرأىوألمعيهمالقوم
واحتاطاالسالمكيدهواساوحدهصسلميىامنجماعة4وعمورؤتجكلسرتوأخذطصتدادهشهاقبلمسار

نهاواحلىيغفملمينااالبطاافتبعيطائف4ممغحهزمتفانبجامنصلمنروابطاكةابأهلاالسالمأهل
لمرناففايقهملبالماعليهمبماثوعندهاقبراك5كأدقريةىوينطلرتإلخرىائفةالطتعتمموا

مضلياهنلالسخوفالمونإتسؤأائالصاموضاقشطلاموتارانتاحووأشعلواالتلعلى
منلىولغدحكلرفسهعلىسفاالسرتالىاداشحهميمالطدوااوكانؤلمرواشنادالوقفسمقدموهمفاس
معليوغنجذالنوحدهرهمسيراايمصثونؤنالسيصفيهتخبطنباوصصهدنخصاواصحورانلتىنهابهأنق
السبتاريهقذمواماوأطبمللهاهالكهفاباباتذبهصحاوأطرأباسلىاوصلندفاربهـىلذاصلفاوأما

بهظفراندنذرانهالماطاننفارناطسالبرذواسامأللمواعنءةءةم4اؤتااانالسلطفانواداوقي
وقشلهمفغدربهمباالمانواعندهفكل2الةصاامريةإلراادقعلءدبئوثابهعبرالهكانوذكختهـ

اكووقالوسمعليهللهالىصىبالنبىمخفافالساكلنفماشلطذةيناسابينو4الالدىوالياللهخناشدوه
صررالظفربالضعليهللهاظاغقشلىبهفرظنرانافعلىتواطكتادلىانالساطدكوبلغلصمصضع2

الخضنرصبماتالمقذمينمىووجدبزنارىالسنىاليدونستضسطك1نصلجتفلمكأفانفيدهليزاجاس
منضفياالثاولوناارناطصىواخادوالبررالكسااشغ4عاببهللهاأنماشاكراسورافرصاصهوجلس
االثهتللحرجمانلسلطاناضالارناطالرنسبعفماالولغشلعطامنصالداثعلىوكانمنهاذشربشبمجالب

مالمنأوضبأصزاصيرااالسهانخالقهماكريمالعربةعادحميلوكادءلىقهأناماواال4تسفىاكنتا
واشيثاغضواولزولهمعينموضعلىامبرجمراصغالقارضرممرىءلىاببنلكضصدصأسؤأمن

عكواؤصهرناطاضرالبرشىتحسهليزواساالملثاثخدفاالحدمبعفىأحدسوىعندهوايبقعاداضفرهم
بهاخلحمفبهوضألجاهالبسملغةءلثفلماالسالمعليهعرضىثملموعايهاللهلىهـنتورس2اهإلناوقالمافال
اصورةاعلىقلكقداخرجالمألثرآطةتاطفبابفاخذورىءلىالنارالىوحهاللهلحفرومنعليهتمم
نجرىذامافإوزحدهوأمماالملوكتلواانالملوكدةرطتحبلموقالقلبهوطيبفاشفرهبهيثنىانهثيثسكلم

هليلواليهبيرواصلهوالشدتهبالحدحبورشتةحاصواحملاعروممرأتمعلىالليلتالثفىالناساتماجرى
قلتالايوملىابهاواقامؤلعتهااليومذكبقيةفىلمؤسطبريةاللهءلىرفزلالحدايومفىجارلعطحتى
عبداقةعنثابنهاوضةاهذوصفادئبغدلىالسنةكباوردئمؤهانهالقادسىلمحاتاريخهمححدبنوذص

ف
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نينوثماسنةلالثاالخرةعمئحرجامحائالثالتالهمقالنيومدمنبالتىاهذيتبتفيهيقوللمقدسأحمدااش
العظيملفخااهذمنابهاعإلأملتىاتهروفينابعشرهعفارنراماعااولطلعزوللهاورحدناوفيهفونهسط

يناكالحصىنجمعيارءواربلوالموصلنهكأباءالناساالجناقوتالالديهتعمعيصالحالىفاناضجنا
لىمتىاأدرىوماكبرتخلصوأفالماالعلناللهاجمعوقدالمظرهتىصالذوملياهذاالواالمسا
جندارفعرعقيمةالقاءمكثرأرأىوكانلجوابااختلفواأجلىنالهلىتعاللهوقأللوااليومهذاكتزاةا

سارواثمشالجنافىدعابغيةلوجهالقلبهوفىوكانإلسرةاينوءظةراكةيئافىيهتالدتقىجعلومورفي
يرزلهمانظرونيتينيوهـاموافأرسبتبهةفىواةكأارواولهمماابهوابهافالتحوانةاكأنزوااسهمميعلى

ورصاتهوحاتهفرسمانهزمفتهتطبرثعلىنزلحتىاديئالحادفصؤأيرزواصفوريةارعلىعياركةاكفاروكان
اظإسفاننهبمايومونلىالودتوقودنارغيرمنكالاالنضهءخهجاةشلحاخلواتحتفدقابونواك

الينافارتحلواارقدقىةالبرانجاءاهـةطاات3وكانلماةالقلهؤقبفاثرعواالجعةواصبمايوم

مخلهالمسينوصاروابمبميطيناطونارائصونقدايزاواغفلتيصفوفهعلىيناكصالح
طونمولموناوايةكلهـدونرفساراد3ةحواؤأغمصاذكلملىفزقاءوباتصمخرامواصاعة

ونصبوافترواءندهحطهـيئتللىافانحازالمثركونرصالةوخيالةوقتلوافوارسممنماطوناقتلعفالرىبام
خمأعلىاليلوونؤموافاممعيلمسلىنامذهبرياحاتاروالنفصالانلىاحولهملضاساوأقاملحياما

بالدهميزكوالمألغاينسوعثثالثهوقيلامماثالثين2اثينلقيواكاوكاصائحيناالمخوسنهميفلتولم
رنسراالالرانىااالميرابراهبموغالمىاركزرباسهتيلملكأسراىاكوكانالاالقيالقتالرعلىقدمن
طبريةلىايناكالحصىدعامصرغطريقنهؤلةاروأخذوركدالفكان5بيبرنىالابنلىاعالحوقتل

الذيئاعناقفضربتقدثلىاللسممواراؤافىكاالذيهتاالسارىأعناقبضرغالمانبافأخدقلعت
رأحديصفاليقدانهمعتصرااتإمهذكراهذقططبهعكأمااحالهذههاضووردكابقال3امفم

واجمعباالمانطفلعتهذتوايفبالىنختطريةةدانوناطابثمريهثىاكذكمىااالمسالنذرك
مااالالثونفرخالالءنؤوسلم4عاللهاصلىيالفزسثمحيبناعصاقوابالتوامجمعياالفرنج

ثالالسيربذمثقانبلغ2افاأثونالمالوأسرمنيورابفارسبينلغااتينوسثةتالفرنجالاددوكان
عسياهنذالصاومادرأحدبصفالرفيثصساثملغضواالهوالواالسىاهنالسالماعسمستغنىوادنانير

صنزررسبى2الفرنجاأمىيعوأخذبمتجراطئالثومجروحوهـنفربعهأرصعطرابلىاكصوىسهـنجفا
وخمسةأتميوالىرضورىبدولقدبيعحدوابيحةةاخادافىراوالدهوزوجتهلارحالطفالالفساءوا

أبايىةالفابهلصبمساودرتهطافىعكملقزملبوتالميبوأخذديخارانينكابنشانواأوالدثالثنجين
كأءنبهلمطلوالبظلوالخهوالغخرةاوأخذمنطيخابىمئلالؤرؤسصىيومصلىدعثقالىعصرون

وتتلافاوىصفميلمذلمطوأربعينألةشضنجهـةاكانرفىكأبآضكالاغلوالسبىايشتركامنكزة
نعلالىمحتاطوكانأسيريدهوخعفقراءالعسيشبهانكأبلهوقلتوكااكذلىواستأسوهمالباقون
هنهمبيعانمش3والفرنمسىاءهوانمنبىخيتهالولذكرفالحاانأردتفقالذألثفىلهفغيلبهافباعه

هزقصدهوىلذراابنأبوالحسنماقالأحسزطدومااولتهحدبنعلوا
فىتليمنلمجؤمعنىكانامنلظبىواكلربالىياكلمقشرحت

قنقضالمهابةمنكستانلىايبركيدروماشاكادو

ىدلدفاهـإمواهثغوراتفأحميثلغوراسنن
ينبضالنفشخوىعنعرقومافيه5كالكفرحتىملوكاسرت

يهقدأفامقهاانلمولىاليهنلسلطانالىامببمبلغتفقبدمئاعرةاهذعنئبامحطفلافاعاضىاوكان

دتهوالباطنقوالظاهراانحتينعليهقدأسبغوانههسئمومولىصاصتسوالىيلة2انهيمااوين
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رصحواودهاهننرفعلمتاالىواوؤسارردمهذههـالملىكاالخرهحمبوملىعاملكالملكين
ثالثللهاانفيهيقالكانكلذانوالمساجدودوهىتالبيعانفيالخادماواخدودمىتمسحلم

خيرايوشهوجزاخهجسضيضوتارةلسانهضرسفتارةدتهءاجذتاراحدانهفيهايومالطيةتالنة

علىقدعولبدضقالحاملفيىارادانفكاءنامرالمولىظرونليكط4واسمجنههناخراجهءن

يزنذىابنالسيفالسيفرذالتوالننطالالةخوذلدلبنهنالقعيانرمااتلكطبريهحمامدخول
طفيكربنلمحطينقصائدلدكركيهاوقعضللهاثرحمهولللجاتوقولطويلصحشلةخاادخاهذةنهولىوا

بهمغامايتعلقنالماهذلىافنقلتالقدسدنضىكأةابوناباسكرفغدذعىذكربعفهالةةاأه
فالنهطدذكرفىوالبائ

قدعبساساكوجهاجةوبالىعابمهلطاواالطينلومال
ساقدقاواالمعفراخذهغرمحتقراايصمعظفيهرإث
صبهساقدإالثركصنعظمأعابأقدةلبرشاراسبرىرسيفياط

طسااطءقدائدعةصكالهدمهفىالرأساذطارذاكوغاعى
سادعطرلغدالمنعيتفلقتلوارتهرربفماضكوسيعطزالما

ا5بهطرداسكالثمنسادرخةكادالامنظباهىء
ءفرمنغمساافىيزللممنلىمىسالقومءنفدطءف4ةبءن

كنسا3رهـمءنتصلبرواالسرفاتتكسوامقتاامناهم
لله41رديئاصالحاطبحشأيكاوقال

املسهةداوخطبماهيةردطالقتمناالردتاردناعلىءعبت

فسامفرجناسأمىبقوأبرملوكهمقدسطعلىتطط
والدهساطضعدللحا3راءن3فلميرحطللخباالونم
سادالورامىئاودأسطلقتضقلواملحرباسوداةغدا

صااك91خالاداتاقراحدودتفااشتالخالقاستواضعا

يمطواردكطحزمابمحاهـتوعكتهمالملتىفمصىطرد
االىارتطلقصاناالودأبكمرؤسيينالمثمر3جماءمحست

نكامهرطاذتهموفمفيمعزءكحاذكسءتهم
اومهـجبابستكادمارامماالرعقطبهـرجتحةبواة
طرصلهمانجمونرضأقىضولمورهمرتطصرعقالاثابذونبط

قبساخودهمصنفزادتالءصمخزشيىاواةناراعلىوطارت

هساينطاصذلنالهاحدايىفاطابطاصاتاؤدثعت
علساابهانطتيماارىكسفناس3هملوتقادلداماءالدساء

ساشؤدعرضتنجمصاوقدشريتبهملىةللهبألراياسبا
اركاتوجبغرة3صهاال3لهاالراغباالسماقبميطاف

طليباذماحمطمطقنرىبهلدىالبرنىاساراسلاتث
بسىدمهرالغدرهكانوطدرهرارلفالةمامقحسادء
سااسهمعلعارواطهرسيةممهبهتحميدادىاهـمافلته
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والبرسانلعهاراسهراسىفأشبهإفرفيحبزسراس4دنسص
اررسهصيف41فصالءبشدمجأورافىتبؤغ
الحبساذكهاارناطامامفزاروهارءارءتأهـامامبعثت
طوالكداسشاةطفالذسفصطهاتطءالنصءنصولته
حساالئباءصدالمفرابهلمطربفربةلاداوىعنقحص

الخسابهينالغاغتوصوأؤتلنايوماموكأتدعوهايوم
ىسمياغمهياياورطبهفىكبريةلىياناهـرطابوقد

اللهرادينإلحمإلحفمبشأقيدقسمنالساءورىيانزبطوالن
الكيرصضونونءلىيتداصمغلفيومائصركايوشجاشت
الحرابخيعاعلقدذولةمصدورهرماحاأطرافأوردت

درجمباشعؤفىلمفيرمجمبرءلماكذ
ايؤسمجمسنىاومنمجترملممجيفمممنىاكفن
حقرادساالإليباشتارفىئلطةعدبيحتةكأ
رىالهنةاللئيمسقتسابهكاصلىممماماليالماليئاسضت

محسراصإلبدالةاواكوسستدف3صايمعودومحمت
سيااحهابالصوارمءنبنىتوأرضأستمماهاالاءلى

حرتدعؤالىوداع3كثدكرحهاصساالرضىحاتءسقو

تنيلمطروفهمجغأودافعوناافصال
راالظفاءكالتعهمودرأتمحألنتوص3بهصصنتا
وعمنيبمعروففيهماآمياالزاراكاقما

لمتكبراكأسطاتاةإكوجاللهجلدتهمتواضط
سمبثحماعوجمطاإسئهـطءنصعسلأت
بافيوافستاماروافاستصهمحاشرباركأكالتاضعظمواس

أوءخعرحمنءخ4أؤىعشراكتلولملموكالىفضت
بريهطفىعفىعاقاسابنعلىنلىأبواوقال

المؤمنيناعيوندةشتففلمبإناالةخاعزمأللكجات
عيناةابمفاءالةرفغدالمالمرمالهـازربأترددت

يموناانالعوالىيعزعلىؤدماوكانالصليببكوهان
ديخااالعداتتاتلوأثياءماالرذىصءقاتل
داتادالءوكاضاالياماالوجنةكدت

عيؤالتويالتهآأهـقلوباسرتمفيالته
مسينالالاف3خااشفعدئالهـايةوماط
والعمنيناالىاإلاكلوسبسوءتقذفلميلاكانح
لمحريئالجعانليثيصدا8ازومنتسراختاطتضم

الزبوالالحرالتاجهانفالعوالىصمالمجهادلة
القروناوضألعياسواكطرااالركاأهلندىهناك

يايناانقاسكاوغايةفألنتكفؤاراتقهشستة



فياك08رخياأ

انؤوالظنىاالماضوصدمفاسالمافربصةقنبت

اؤعنثاكأواوشضىابهاجالغدساطضكزم
اصنيمانادخلوءالنادتكنطقاقديطبطالجفلوان

يناأةبهاالزئبروأورلتظالمااكام7حابصت
هقنعبناالحدنديخوضوننساحوزتماجاةتخال

الحنيناالطترعملذكغناءجاجمهملبيضسثات
غصؤداامفمل3ءسترماالعوالىلمثضهالىاكيل

لماهدياالعافباتوقصفلرالءطهايئكادالنقع
وليناناكالقنااورقدعنهاقناكودقدزتفمصا

اوعؤراابكغيدنداكتهن3روغيدكالحآذ

الهتؤالالغيثنجانتفضعخىنكولماباكركا
وناااليامبهانتوقيميىءوهـىااللىأمحدتبها

معيناوالمااخوسغبخصعباميمبعاتسفي

فيناايدااكبهانىتضبىوساكنوهالثتآمعدمفأل
الجفؤساضىالنىيخسهادةجصطحفونليهاد

المتؤالهاماقاوأطليلطاصيرذمىلسوأبالممظ
دتحمعباحزسنالساكورالهسروانحدساضلب

ؤمارصعليكموء6بموتدتألقتلفرنماعلىأثرت
مصغديخاأتوكصفدوئبؤسامنكقوااذببسانفنى
كانتركينااصرؤكانجمااثاالحدماءلقد
زمناخوؤدافىجمبةظستهالمورالزمانهموظ

طورسيناسنانسروثصرياشمانالقدحرت

دياسالالكو7دباهوتلهحقاالحدبقفكنتكيوصف
لميناافىحماثانوصاولالمعالىطلبنلقدأقعبت

االصحرنجاحدائفانذمالكوتآحرانئهوان

رراخاكقررتكالثهوخىوخسيننجىنةقءبالموصلارقالكنتدالئاعنىواكيثحذطىابىابنال
لحنالزيرركاقباةخهامملو8اوكاالأءيهخربارصنىلنومكافافاارحتادرأتاكغأيهااللراليهلفدت

القالالمهدىاهذيمبنىهناعيرجلخمغلف4أايلروناسةواالحنازرلوهوبتنمسغهبرجألفى
ارىاكسيقتلانهواوقاياؤهذدارهنالجاعةبقالذعلىازادفمفايوذهـكالهذامىضات
فةلحالارلىقددتهصداايكانالغربحبصاعبدالمؤعنبنفيوسنهالجاعةاستوحلىيوصلهبقالرجل
نفذصكاحطينسنةكصرةكانتةالارئةهذهانايضواكالمحليهعهالجابعفىطدسلستةئا

رأصاكالملىطانلسااخألختانداتكاخهلحلبهنصمابمهنلىظئردشنىوقالللهارحمهالنامحرالملىيوسف

فاسسبطنكفانلهايلإلسلطانسلطاوهـىلؤخاإلتاخمتخبرالطانباةكاءنتلتحاظ
لىماللهاسيوف

جمىوطووىاليهامالنمبةالليظانهذسثلىلدوؤابااللفهاوهـىوخيرعنضىفىلمفصل
مبضويااللفءنهرتوراعرظيغولوبعضهمرتصئذوصثلاباحاكايقولموهنهمهـقديمثذمافى
ضاعليهايوماالربعاهطىريعولهنألكانعطالبارحاللساطاندغشذابنضىاالقالهاءقالاهرتويول
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فراهـلعة3نرازهاوكااالصاوىنيخمانقذمنكانفأخذماوالىاالجمادىمقلكيسةسيمو

إلدفىلعأاوتفرقترلضاظنةتفاغاكااسحواوالبضاوانأفىاالموالمايخهاشعلىاصتولى
والناصؤيةوياريةوصفورحيفافاخفرانابلىانيعهلىواالعاوالقالخلحصينالساحليأخأدذا

نبليثوالتوحبدظاهرعلىناادريومظالسلطانلررابىقالواالسيابقتللحلزارجالطذءكان
موئيهر2ضةنؤوانرارنجودمابازهارعادوايةهـكشيهرقبأرلوقيالخبيثمنمتافىيبخداوالط
صكبهساكنهاعلىللهاصلىاتلنبورمةالاليخةأميروكانيءاكباهلباواثياصرظعلىاصاشاجأغ

عاسماظمتهبنجمأامزامكلاليئربهوهذمبهبزىمننصرتهلىاوسلىسرعديهلاعلىاترهـلنم
عأنورومابرععاللطانتقدكالحراجهوهؤوضيصؤالحاجاناادتتلىقلرفدئينىالحالممناابن

والأءسقاالمجفورهنينلكئخعفاكارقعهشاركائلعهأطامباركالمحبهمأصنبهالصجمونالماش
أأسيروامثاررامحاورالهانلسلطاورايتصائراسلطانليواففىخرأيتهالضمراالنجورصنهطلع
عليهاالسنضنالبهوزهالؤخيالنكاعوالحتأعالمحافالأحمعيمامهعاؤتوقدصما

طهاووعرهامنيهااالصألمنرتسساسااتووتدهلهالعنابأعدتتعافكالناتعنوكاقالحوفتتشكل
نمدحمهاونحوكافذقاصفامهااهنذكانفاهاهستبفصريايقناولمااثرقناعبهاهسئظهرين

وارواحاضهاولتهايثعربقلوكاآانوخالمدافعلىوالنباتنعهالهاالجلالسورأهلهاوظمرعلى
كاعساكروانجثتراءالتلبقربهاولطانالوخيمحصولهاونؤملطلولهاووضنالصأكلهاارجلدم

خالمجدناوالخراراواالصاباالصمباحءفيمقولاالطرابوقدهزتناالليلىبتناقفاوارعروالسمل
الرآزندااقثباسفىهعهمبقدحوجندوهوصضعندشنلىلسلطافيوفراراالؤحمنءالوجدفا
ساظهلوموألهضاباهاةيئمناوعاهإديواعلومنامرفدهيستمجوضاهنضزوعدووشاهى

أهللخرجوقوطاطاللهوأطمناعلىووضنابلزاءالبللصفوفاعزيسهكاالسدئووفبغاخيسهفر
واالموالاالنفىووهبطمءصهتآلواالناثامبينوخيرمممغمةناالذطنليذليفلبطناالمانالبلد
لثخو6ظهنيختارالنقلىمقليياالحأموأمهلهونساءكمىذردصهمدطيتبجانهظنهمنىوكا

الحوفعذخؤشطالقومنظاءصاصهذوىمنالبلدجاحةالىخولباتغنىوا4فابابرفخارو4
خلظاديغضافهمنجوابأنفصهماذاانهموعندهملحونجمافيهاودورهميآيهونلمحجكيفاوالفرقالمزجمح
امحابماخالماإبهاءاموالاراإلهثولماتطملىاعلىيخهاسرامواداررمحهعلىواحدهغمصركلالجند

يةمنواالدطكانرىكلالهصمىلسلطاوففيالوصهانهاالولئكظابغابهااالهانطالوكا
ارواواتحازنوولجواشظاكرتجواواوتاعخاللبمايهاسنأخنماوميأضعءطحوفت

قباحواواالمراكزهـاوفتتالمحارزواثودزابهلهوو2أصابهلاالصالمالثكذمحاليكاالماكن
الملككبراالهوكالوهعاصاوقالصااوضسياعقدحومقالسلطانوكانالشياواجتاحواالهرا
احضاطوابغرءلىاغمجملىتعنلظغاالموالهنتوراعليهاماماادأحرا3علىينرراإلضل
لمنةأوظلرنىروأفظالتمهامنآوأخلىهامماصانديخارعاببعمالةمنهاتااعواتجبابرعلىرار

ظحابويقومبصوكالىصدبقغألمالىلموهاورالهعنأقسكانتفاكاارالىتتحصيلئ
االئرلينوانديخارابعونبماجمتهالكابعدخلوماامنانتفعالغالمفذكرانفاءثوكاواكعهاوارب
الملئاولحرفهعوواصياللهعلىبواواثعجمنهومالعلمانماوضعمذوالراظوفخاامنهامنسلوا

جؤهرهاوحوىضهاماتلورهاواملاصتوعبمكلجوباهاننىتنيليظراادفينيلىحلنرتتى
هالمنأخدوترصوهاومخزوكومذخورهدالبسورهملىعماللفغحدتالوامحراخها

تلكورذخرتراءأجنائامنواهشغنىالفرنجأكنياهوافتفرمنتءطحوأهاوماانونبذواماحوؤ
وعدةالشالئدعذتليرمنلارافرالمجوحالمالفالمالوجمعلبيتءانناوحصلتتلىالحوافل
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االتاحلبهاوشليهالهسضطالاحاالطسروح31هـائهاوبيفماصةفىبلفالضراكاقرشاثعحدلمحع
وذالةنالمسهناىومخزالإلقدسخاابشتليغصلطاناعلىوقرئالبتىلىقالالهظحنجعا

همقرادفىياقآلضوارارحمهجؤمنهثناناثالثةعلىهنمرفيعهالسلطانضالنينوثماثماننةم

االضللكئهوكابهرههـىوكظلينلؤراوكسالبائوباآلالدكتوتتىعيسىيهفةينبالفحنى
الىنجئنافىاالجمادىستهلاالبلديومواومخالمهوااصهاتكوىبلولحوامهلههاصل
جمعةاؤلوبلىترسالمنربهافرتلفاضلوحفراالجلىباالبؤسفازحناعنهاالعظمىتطكنيم
يباالمغأبطيفبهنكبداياكجمالقيهالةفيهاواالماماءطيبوكاالةخبعديومباأصاحلاةجمت

لىاسبهمابفافلىرضوالحسبضوا4ضاوالحصابهاتولىيعيليراصبعنالسلطانارالهلحهرورثا

وتفرقلطيفاومعلهاموابالسيفعذرخضطبريمطالحادمعحطيزلحرةفثبحدكعانجداد
يثعزترلممنكفارعهوشالمائوطءلختلواالحدخيقترواعلىفالمياوعاجليمفتلالسواأهلهابين
لفترلغرارارفلهماعداللهبهابهرتأاتشزرناراذعليهمدمطاطصرمفاإسفاروقتاكغرقدآنليل

حمزءجمةنعيؤالمهالحدادحرالسيوتمنانفيرمرجاءصبهوشواهصلجياداصهواتسصعههوومئ
فركنلايوماعلىوكانراأسفاخذالمالصااوتادهادؤافاطنابهاضظارجالوتولتعادهااالثركوضعواعلى
دولتهشدىشوقىحامةنذربذونبيدهلحادماوبذرخصداللهلعنهوأصرااليشعيرا

ادنبفييومتصاحبهومنفقهيوالىحدهىاقلمألفاولدعلىأربجةشالعلىوكبراءضاللتهءكانت
فاوفقراقحمجالهوالمشالمئغرعمنالخدمةهنهرالحالحمصداواالسالقتلفيهوتداولاوالنسر

باثعومأحيطاولماحطشجمالآلبشألسيهعرةادوءنافالودتآجاله4أوجابثبتتوالكفر4ورجااراف
زتوحلجبهاسالحدالتولىااليومصمالعااليففاالعوممنيهبليالىطكهموى
رونااراللهاارعقالخرةصاوااكفىبقتالمموكصتباقيهلهبقولموأسهمممجزخاينالمؤتىأيد
مضهلتولموهقدموبارونيتهووأخوهلملثواشايهاباامراالعىيخنالىايصلكايطاءمهيهاروالله
الغالرالصكصابنساالرقبةموهطلىبءقابهناننزالفربةنبثهوالبدانومومسلوبالقعمىاال

وواسطقسابههمبيضضلكهموهىعالىوسفاعنقهسريعاضرطلمارأيخاةالناريدةنثكافرالكفار

وتمتفيثاالقنجاتصرخالمقذسةرةواداهابالطكعهوححرهمبرهمجعحوبميهفرهماشوصكزهـ
ابعض3واخوبئالقدسعلبشارتوايثاواراالصادقللهاليبمومحداوصلتبونالصاطللهاوعباد

وماجمسكلهاسكرحمةللناسنللهاىطجمدالصالحاتتغىاكلحددتهصوفرواففعلىالىىا
5بعدمنلهصفالهي

اهدةئماواالبئؤكربعضحمعببريهكاوطخهـتليهاالبالدوجملىتقناباسمةفىفصل
ثثبروكاتمحمالبالدالساصاشعلىليخااعلىيامابعدفبئعااتالساطدرأظمسااكالن
عنوةلجأووريهإمجدلحمنفطريقهوخبعفوملاشإلرجماضهالعادلأخيهلىا

بهقعكاخابجاهعالجانب1فالئيميةبانادلطانهوأعيدوفااووفداليهالقمادفادسيفقصدهعن
لبالدوالتامزوضساريهاال4والعسم8االعيصةعدوتوجهفالسمالنمرهمراالهمنراصونا

قلقداوقيكى4والةهامقالخيراوبيلىوابوآبرا2الفريتىومضىصوطبريهلعرةلمجاا
حميعلموهاكانباحافيهانىيمفاوفنلؤلماويهاذعوجطتلهموأمشنخاء3وكطحصيه

يهوطبرهالعجبحوميموايسانونعوامىاكتابفىدرزا2لطرازرعينوينويهطكدبوزدرهمجهطط
ؤالنالىظضاديكوصبرىجهوقالتووتواسكررت4جصرمعلياوالبفوارلجوالاش
دولالصامنعةوبقلجينالاضرسالعينطرملجراجهكامنصومقرشمعوريةاضباظ

واالآلطراالكسوتالثوسعلىتواصلىتصاحيفاوارصبلمتةإلسيفصوهافاضشارية
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لمينكازاءااومعظماهلهضيالأهـتفااوأمانابلسقالرساعلىعكاوقيساريةيفابينوالخسوف
لمحاعرفوااراشرعاوالشهلهمرونواليةفراراممغعامبونصبموغرنجءنتظميناهعارعيةوفطك
واوشباعورواافىالفيماعاءلبمهمبمفتغرقوايئالمسساكنةنخافوامجبرهـاليرجونمراكسرهم
4خف3ابنانالسلطنلجهاهـوطميائمأقوعلىوناطبقواوضامبضعفاغوأوقعوالمتاحضافىوااكمنماوجدوه
عوأعاإناباسلطانالم4فاقطهففالهوابففلىمكلهوهوعزيزعندظنالدبنحعرئاديحسام

وؤدالسالم4عإلثمهدربهرياوفحها4طبةائاخءلىماذأؤليهابعسالمفتواوؤاحيماوقألوضياعها

إلففةوحلىهالستارباوقدجبوهلمئمهدالصيموالمعظمامتعبدوهواالسألمرقهمنذفااالقساكنبسةاتخذه

خفدجمهطإةهدمعهالاارإلرةإوذنور4ءكهؤترهاجمينامنهوقوتلزواراصواسملهعيواوالنفار
ناباسلىارائممحراواظهرالصلينينأبراعوصالمثلىهنحلىمنأنماالءصنلمالئهمافوحوى
والبنيانرةطالىكمالهمءمجراهـوايعدزصانةالجز4عإلبضهـثامنسمنكالواياألمانطه
أؤلهاضييدةالقدسئخومتهادوارالكالفدهبعدلهءلمرعرتدهخماالىبيدهوبقيت

كانهسابزتمذومءاليوأظلماأزكاغبغذالقلماهساصتوح
نفسالىاسمعذبتلساوالنةشيأبعدكمستساساوالنفصطبضما

سااضيهتاطزنهـلفتئاومالسبابواىوكىيروصقلبى
مساباحصىهوشؤءيتوبمىأويصجيفو
الفبمادرسافدهوانرسةادعررشباهايمعادتعا

حدمماجراناداصادهاوةجمدامكمصاحدصوكنت
اماذرارءمتبماإليىقريتهةممطفتنارشوئلماهدت
ائساحا4أذهـعينىانإابترثحتىتاأيخهورمت

التبسابهمنيلتىفرصممازالمادالماطنيكأوالالخيالانا
ارحزسراصروفنكنأذلماطربا4تقضرونزعلىقهـ

عساابارةءودالشبراأرئصاوهـ2نابالىودثهـءسى
سدضترسااشادناصهفدتىدنااالطرسيةوشادن

لوسااخلقهجنبيهةعطياليزوسثلمرتاواينفالعطفى

لسابنالجينبنالحسامالفئىالىمضبناالجثينلبسىانبانيماولهافىوم
طاثكهضسهىىاكرصاءياساونائلىراعدايت
اهـفاقعالليلليرم11وؤدثيرهبمالمنسولمارقاممزق
كاضنعاداكومنلحفاظاصنوفىنلحطاوالفوقصالزلت

الىنالسلظتابءقوساللهريأصألحالسلطانهدحئالقدسابياتءندخأيفااميأتىو
وخرنجسابمصبثفباباةامنذكيةلعساكرالمصهـباللدتانالعادلاناأفثاييهاسالمايفس
ءمايافالىاووصلالبالدمهتذالتأجاررمزارادرريشخازالهالسوادلىاقدوعلكانووريةع

بعالوإعينةالبألداعلىعااوقداثهلاالممانمنهفطلبتياباررلصحمرغعنوة
ينالفولهوريهمةرالمامرهاكوتينهـبنتبتامهـيمخدرونهعليااكبعضبريه

ارسرفيافاالبيرهلسارمجاايبمنذاباس4اناربالعةدورعينالم
حبابمجدلالجليلبليابامجدلجبيلالحسنأبىقلعةوتإصميداررمرذيفاجماريه

3لىلالحليلبلوريلبيتروناالطاالحمرلاصهالصاتلالنةكزهءسارومزال
لذ
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لضياحالقرىواهنوابذصماغالقالقيفاكاسلعءةهرمضلمالتمدسااقرارملىلذ
ارحرمضرقرىكالاهاكرناائالبألداهذهمنحدةوارركلعواونالحكهرىياربةابمينةاطالهـاجوا

ترمحهوحالصشرحمنأنشأتهاثممادوءقالوغاللهاطوعبواثمارواساالخالسواقدطحواواماكى
لحددتهاوتالماطمحبادىايرالركاوكرانادةبورسرانافواكدءلىطبقولهوبدأهـيواناكلىابه

ؤداحدثيسراسبعدعىوجطبعدنوهبلةصياطاريهألهذاستةنصوءلىوعداهذافىشأضسطعلى
خاعلطأولقدسبقولهاديهتوطبرتبرا4عإلعنسالماندماىاذاالصوهؤتاأصرذالقبهالله
وقدةءالرقاشفيألعتقائارىراالابهاراسلمحمإلسللهاصلىيافىءكراثاالولىأخرىمرة
افتامعنددمننرقدردماراكةقراسدار4جى2قىادواطتدارافوارماف3رراداحاريانحزاجأ
سعامة4نحفرانصمإفاؤءكالهذاجذنادانصإازيةدبىالمأءاداالسالذكالحددتدخارما

وء1رمااليواظا2الأذطءهمىحصاثوالخادملىطتفضلى حرلموخينيمرحمحرام
هـخرالىاالشهرربعصشرنوالهاثطاكالحيسلوممىبهاللهمأممادالبئرىودشاابورركافهاط
أجمازصهاصرىكاكأمومالةىارفاكةعلىلتضاهاشوطيامأصبةصاوليالبخشاصتفىصلخيسايوم
فربايههالمىعولكأكانتضاالمادالىهاورأباظ3دءلىءروتالباكأرأتكتارأثوايهضاوصخل
مدهاقاثلهمماقىاصةلاةبهسروارنم5ارلؤتإسواحألاوميذورطمختهؤلاالابومفي

ورختباالمانعهزءتالثخيرءةاطيوموئااظوهـرىذالةأخثهأوابألدلىأعدااللهذوأت
وظصمأسورالصلبوبيىوصةلمفالهاداصدرهذوؤ1ممااذاتماسختوأابرالدامرصهانالبماأعالم
صأرخداالسالمولكةرإفربالدىكاسافىكاذراكديدواطركلريموايمامجيثسهيرالالمركاةاالة

يردارواممدتهالمعوديةنلىبارعوارالمإلهـوأنصاالقدامرعنارءةواتخطلماءوقحديداء
أعالمدرفعتبريةو4والةالدهبمىسةطاوربرالمةكأ41ذفألتؤلخهروءلقبضهتاررورتطررأ

وقدمريوميماستراالسالميوممدتثأالىرتوايمرعلىءةالالفيةعناتوااالصألمءايم

ارنهاواهتزتبراالخطبامواالمذاخارتوخراالومةوابالنهنآارررثاجمعاليارت
ةاراويانةراطلةآينالعلىررفئانهحاسرىواالزفأرةدكاالموزفكأارفيالماوشاذحهاالىلموتف

البرنساوفشيملمةاقاءاكلىامنمهلاالرويمرابناوقصهمبمطعوةميمةللهاحمىفقدأمهخاربةالبوا
عطبريههىتففافهقلاحاراإوااركايملدؤتلمرمكاءسدافى5لاخارص51يدوثرعكاركافرا

والمالةيمبيرةتبينالحوقيفااررالهـلهاؤاإلاءةيتسلجساربهوريهاراءسه
باوصولكؤتانتهسهنادبنفالعارلواالخينتبماةنصوورمضايقاللهفرفيهتارقتىةاظا

تأخروماعلىامورةااولطاب3ازمسوصسفألنوءشلىطروقهءولبكرطالهدهعندهعن
جمهدىءنا4هـرةبصةانوقدآنالفأللايلعمايهامدوإة4نتىوأواناذزهـرمدساءمقال

ادلطاندارسلاءاقالوسصالىسالمركىءكأاإهـرفبإلوروتاويالوعينةبثئفصل
الونرلاصثألثلجهافىالفوة4تأةأنتدلمالىاوحمب1ارةةزركتاتتىب3البننينتلىا

راصلييامأاخسهلمووأساالمانأراوسانالسلطفرايسلرااالولىجمادىسمىعتادىداطالىعابهايوم
االصارىخرجلمينااارىسارقوتقربراطظكالبمارذاواووةهيهمتمةمنوبذرارهاشلحوافاءهـوالهمرأه

مخاهتممغايبمالىمدرذبكلوآنامممجماهلساهموموقربمأقرهـرحهمنبانلامبمةمسروإبئ
تللئطلحلصطجودهـمهادعددبويايورهذحهلماارىاباالبىاسديربوءلكلدثءمخهخاكل4وهذادأ

البقعهواخلوالقلعهلىاولمافافارمائلهاركضمناسرهفىيرورقعاسفأعشريشمناالءسأسةالست
وكاولىاجمادعثمرهناالحدالئامنايومارالىماومامنعورالالسممءدوصمسير
أبطالجالبهاانءنوةءكاناالظاادنحثابنالظووالنراشواطواروابرلالميممج7طء
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ةمدالىالمنهارغالقضلدبهابهقىوأسزنعايهمساللهزتلدةمعاناةالىهـافاحتامدنغفىدسدونث
خعصدىصيدالهتصصدسطاكقالبئسثالدطاطإطاالرويوماواثالهومنعليهانزلصيداة

طتةلمالىرراصبالىفييوافىاةووكيداةالعدءاةاثأارداباورهافى4نتوكادهاا

االمسهنظوؤءرىامهللالسماوءرالىمننرراواديهتلباارونهاالهلالحقكاوعنعاريخا
روأشطنبسااتلااكعورودلاسااةءلىنطحةةمدىصرنندوالىاالكأةنمرنناانهيهدرماظن

سورهاعلىةهـاةالصرايذالعتاوطتغابمظبماصرلتاوقدصيدعلىوافأخذناهـوازهارينداور

عليهافنزلبيروتتعلى4يوفىارسثماعهلادتهميانالهابعدبمترةواسعهلجاوالمجةابهاواضت

جمادىمنوالعئريهتلتاسعايممراطهايومؤتمنفأاالمانلبواطثميامانيةثماصرهاوصا1ةوفاثسنايوم
خمالسلطانلىادالشفاءوءدوداوادثمكأللىثسالىورجعبروتعتابدفاملى3العومرمقاالولى

منهاوخرجبورىاوبفضرىصإللىالجبمننفورىبيروتتوطقالالقدسكاسيأقا

خهمأبهانىيناوتوطنتوطالىفجهاالغرببوعاداالسالمموراننالىاهألبرمالفرنجفلعتهاومن
ذرعافضاقاالسءاالامعشقدالىلنفىبرلةفىكاناوكصاحبمفانلوأماجبهسا3تفىوسكن
صىمالمحكموقالإصش4اوباحهأصبضلقاايالكنىمعثذبرتداابعز4شلهلتجالذىى
الصنىكافانميامىامتكفدوهـقةضفذوعاوالإلحماساهابنضأسوأنارائدهببلخوالغنينءلىفائده
لموسليفسلميروتعلىنوفبهذوصلنعيدهازهواالدهففىغارهبافأصلهواستصوبسافالهط
تفانتظههاوتييروتهـعاتبعههاوسألهاهنهامالواذساتوالهاصهامناومضىوءغنجاقهبمور
ايدلأمعظموكانفقتصقامةالاموأمصكأفهوجااصكسفىصلبالىقةناسالىاإلدهذه

دقفوبعدالقلىشالوا3وفالهومدالىالعزةاقوافذلمينفرخءالةلمساكنةمساكايئلمينوجبيلويروث
توخعالئميطانططواستثرآنالةركأ3وعابحيربمقوابيرءيبوظابرااصرصدالبشاش
يمضىالكهثارمننصأهاسمنوكارجملىوسمفوانةوءوسهمرونإااورذيسوااكلمتوإطسالنوا

صلقهفراكأوهـى3هـدونجأشرمرلدوطجأطوكرءهمغئ2رعشصارتفهالنحارسورمحىلىا
طراداسالىواوىالاخألهاوفمنانالسلتتىبصالقهولماعرفءحهميومبلميوكسر3اليها

ص5الةصورعنترختوحالة4ذالكهـصوةسصنىراحقيلوكادبمبماصالثحامتعوئواها
وضمبطأءمابعداروعروعظوأيةفأشررءدمانحارالضفأرركبابليماصاناكعنكاجعؤصقسلهبالمر

سىواةشمياطينهرواءولالتواءتسطأميىءنالمرنوىيهاةصغوتاةانروىمهمىفيهاصهـورجمن
لووابمنالهاويهالهوالثلهانمفتارى4اراصيةخوهوالظربهسواصئابهشألوأت4تسا
زمءلىفهلذاهـلميناافيهاصتوعاجمامحلىوإءفوههيناعالىوصلهقغوابهذارعاملفيلالساالى

فازالبادىءرتيراكغسالطرىورأىيضااتهاليمنأحداهأنرىماالوبتببالميناغالثعنىارساه
ىاءراكدوانجأةافاجمابربمفألاطاألءتومذء4شؤأت4تنذوبانتوذةرلارحمادثووازالح

والاتهبسصسنرجيفخالفافاصدوؤزه4أوووقفزهالضهيكب4اليرجوتفانهراقدضاءعنهوالة
المناحمنماصخوألأدئأساالمنهذرالىضوفالالبادولىمضفصألءنتهضدسهـعللدت
وهوبلدهالىدهاالبهأنزلوال5يداالنجطثقمافقالباالماناالففىماليهنجىالثقلمناعندى5وا

بعدماوغسكاكمىوأفلتلعفأجاذطفكأوالحيلاويدرسلايرذدكارالهالمواارجينتظرهبوب
وىفىوذلجزاالىالىرسأرسلرءوره5طدبهانطاثإلصراورهدرإكاةادوبراالمورادزممورومارفا

ويستنحرتنهنركزوربجمرتثويىرسزىادهليبءهـاةطةفىدحويتويمتدممالجرائريستعدى

رواقاناطاءظفىلهارأاالاتباالبلدنحئوطتثصتنهالنهرنمنهاليبمحوصورونبتقىوثبت
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ضاليهتوكاةفاصتالتالمقروحهفيالمغلهالمقهبالقلوبوالدالماالأهـيهااغفاررلمحذايأصنواودربه
اههباقارخدتفاارتفأتبهاتغلووشتتدودتةوتخلىزنتوحالتوباليهنتوكاتتاثاهو
خانضىمنصنخهفانالمقدسابينساوماهوأشءفابابهاططعىىواالسحهلىابعدمقابلغبتوز

يؤررقتةااتحوويبربالمؤلققديو4حعؤلخندهـايحةذالطءاأهـفىيسوالمر3
ىهـوبربيلوتبيرمخعةانءنالساحألرخلماةاامالط6هـهوءماررغزواالن5فحءفىكصل

مرءافىتحذثوألههاأمسهـثهـءكراءطابراءاحمواتيهاسااظورهـءالىسفندرراوسصعاثداعلىنهءظ
الاالكةففعطصاممبللبالساولرسباوأتهاشولثاتمعبطانءلىسهراالةودلته
مايطلهانهاقاهوامشوهما4مهوشطودهافااويةامذموالفرنمتضءلمثاسففنوص2ناهاماهو
موربهاانهاركيساوماشكعورلىورالعيرنوعبروايهلبةاالداليعانتهمامنكأيئمى4اتواالصراحما

السلطانكعواتالرواؤالرالغواتهحركوطارهراافىاقايقتعوا4ؤالأركأصامحسور
تشإالعشرجاداالحدسادسيومقالنطءنيفشلماطودسالةلرااىقاعلى1ارلالى4بأض

جسربهاورماهايقابعليمنلطاالىبذوأوخبروايممارواطبهاءلىنلدسزوشدلدهاقالالن
المأسوروقالثاااادزألمءناورالمصوالاتدوااللةادواثةاباذرحورذاساوبابصالنهاتماباك

التخالفوااالسيرالمذثموقالالترسادتذوقيسساالترتربمالتبرت2رالىبنةينكمذوربات
ذتتنةاصواذااصتتاذاتخلصفافبالمرواكأيرىطوالصضمادعرأسذهوىءصاوارأسوااشيرمابه

همخروعلىإلناةاءلمووألثسىذ41خايمالةجواخاوخثاكوشاورواروموناالمةرجوتاستنقذت
وأموالهمماحوخرجواباالخرةبهادلىالنسالخبتالىيومالتويمينواثاقاابذالتواواصتئسالمينمبأءوالم

ادهـباكأميراتخؤلفئوهـهـافاةايربنيمهـابراادسامبراءاالصاالمسمىدءلىءشالن3اصقثوء
ونحلمكأفابرأكاملميلطومطلدتونرثلةاريها41شرطأتداتاالسلوكانحادهبا3وات

فسملمقهاطمصارالمسصتىارد4سطوإولالدمقإمحههـتصىدانوصجمريرتلهورون1ةءنرةاواوث
هـيمايظاهـهالسلطانبرحوماهـدااابثآتوكالاةءاابفىغدالعماالاكززراهـأخذكا4ةؤشامجعوااهذد
هدولحميتووتبتلةوالىهـفىتارومذكرالىالياأللمةفجمألداوااإور2براحاؤلاااسئالنء
حةنايعنىتطابذاكلسانالسااللذرخلمااورابنفالاررنننوايلسوبيتودالماا4مجإللبان

وزهبلادافىهـقتةؤرركاناناؤءتعايهارشلانورلعد1مخهـاليراالشتولمدءصفالنقراهـبيروت

وريسراللهفىتمعداةنوىوالترالرباطزمةوءدءالالالفواءدسسدؤاؤدةوعاهشيأخذلنهنهانافص
ثرفعموايقههـفىوتسلمأيسرنهاأصالنقالنقمدعصزرأىللصاافىإفرفىةلاذغهـ
آلىاعليمرأماماالضهادىغ1آددراوثاااتاهاؤتويقاتاءةاافأكامءايماروماكينةولةكار
يخااامنلهانفرنجاذوأمحسعالنفعهـبروصانفالقتالإرونوالظيلسبليتوخزةابهأافأن
اثةوضإحينوأرنطغخةنرةاالىجمامنيسةمواالسابخلىكهافالعدؤمانةستوئالؤنسش

وعسقالنلقدسافيهلذالجانبالىاانتقلناوفيههلافبهلىااناصلتابهبكاةاآلتزالقادءىوذسابن
ولةلروايافاوكلفوارسيةارحيفاوقيوهىابأسهـنهومدتهازلالمجىوماجمهونهرحامخفاقالعهكافي
ارفيعوالتلررصىنراطجاالمحقلىوهالنخاعسضوالزوالحإللادير2بريلوبالصاةوتل
األوكلومعشريومامناسبعةاملةطاساذاوبئفىصليلمالءنصاالماماوالعدوالدةالقؤمنوفيهم
وكبزافىذزنكفارهاسصمىصنوخلتنبارتوعاواسوارعا4ااعلىوحيداكأعالمبتونصاعليم
قصدعلىملعزمورواوصالقدسصسوىمصورراوائللىالجبمنحلالسافىستىارهاقطف
قالجمربعضهخرتقذماابوفاوروالسالملىاامكاقدسانضىلىتعاللهايسرافاذلىولهيسفالتهاقدسا

ينوتإبالسيفرونينهـتعوروفغنارالنءلىيهتالىرتىديهتازيواشالقدسلىاقوملعممهعهـوتوجهاوقدتفرق
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ضالهانالايطلبلمفدساببتملىتبهمعوروعلىوشراحراابتوئيفبالىنهصكدروالمسيف

عالنكدةواعنب2تذهـالمفدسميتلتدضاننجمكعلىونهساالهضالاليمأجماأناادينالحال
لمؤمنينمبرادصدخطوعدبقفكأثىصوروماءدامرذ6رلمقالابارراخذىابأنقدرفميت

وجمعابةرآءبلحكمالنفعاءوانالسلطقؤودادطالرنمبألدالنبراشلىثألثبناللهينمركالنا
قالتأإفاضىالمعروفاثعراكبنننهادعبددءاادينجماللىاواعالهاقالزعسجمديهئةالمورارا

خشدواعتضدبو4رتءقألنستمعءعلىوأنالعزفىءالمالثممروررمنلمطاقالىالىلووم
اداضبالفكهـاصاااةعكالمنصوؤقواالساطباضدىقداسفىكانلدهئبتأييداللهلدووضع
ئبهاحااليلوتخبكمطعابهاسعغارلصاتدبعلىحمافواشاوأشاجتالطمأساطاصاجنهات4وب

لىقالماثويقلعويسلبويسلوصسفقبهفابهارطاهظوضرغاماداذءمارعةلؤلؤمة
لىنعاالمهتانت9ذكرذأدو4أهـسءلىءذبصحزافىافىلهفلةو4اسوميارعدوسفن

لىتعاللهاصتالمقدسلبيتاوح
دالواابافاضوسدهةيلىاصىالماواألنءانالسلطالتسلماشزابناثماضىقال
رصسطفصفارهوالنهص3لبابعدقللحاافىمتفزةتالتىكاادساصاليهكعتقمددواق

السالمبقولهأذاثزءـطاسعلىالدكأحتيىااروإبغنتهزاةسصةنله11ااصضزفاللههعرواص
سلحاحداالايوم4روندهاقدسعائئوناوونهدلقيةمىاليعمنهفاهزهخيرخايبالهفخهى

عذةةررالولخمتحانىر2لرحالةاالةنياوشاءادنابامشعنلمصبلشانبإلبنزلفمثؤنرجب
رآث4تلىلله41رلاتاانالنصاءوالبماا3لفاطءابهىتيزلدءلى6للالمةمىبعنكان

تبارتميقاتويخحايقهاله4ونصجكإلرجبمنشريالالجمعةيوملهاسقاوضاتلىانالجانبالى

صنبهماعداءالتمماقيلراواطفربهاليهفىهنموادىادورممافىفىحىاخدالنكبلرماة51والعتالوا
مضاأةممابرىءلىفألبهفىاللهافقدأنوبماطلصذالحقءلىنعارات3رتونلاليخدغىااالص
كافىوت4لباارواالسأام3ايواذيالءواالتاالسمىمموخعلىجرىواالصررماصل9والسبىمءنورجا

لينإلمراسلةافاعدةاقرتواتناالططلبالىدؤاوأخلدواتاظلموديةهاخوابهقتلالذىكميفو
امحلولمضاراجلمكلالهابنت4كأيلتبرمىلعشريناابعداالجمعةيوملهأزنوصالطافتين
ببهمااالدزمانقالمسإينألدىانيعؤهاللهصيى3يفيبااقاالتهاذرالىاظةرراالؤآن
دلةفىاحداالقوالحذالتلىتللهامنلخاءاهذدئولعالمةوهذسلمبهووعلىآدهعليهاللهصلى

مىكديخاسشطوكافىالقاضىثهال3أللهوااذفحءيرموافامحيرثكزالهالفاتذوفىالمعراج
حلالسافتوحرردمنءلىاللهمقممالماساكانوذاإترفواططر3ااربابوملىعظيمخلقالعمأهل
صواتلىايختوازلحضوراضنمعررفلمفتلماثصمطصواثءهطاهصدسثههفطح
قبهعلىالذىكانصايباطوغهيومتالجحهرصإلت4فشالتكبيروخطبليلواورتءوالمياح
عىهمآنصواءلىفمانهما4الةفاعدوكانتالسالءبعرئزيزمضلراونصراللهعثبكاثمخزوكانأته
أفوثالزلتكذااحدراوافيرجمرأوانئىوعنصدنافيرخىأةاميوعئصنانيررةعثرجلص
كلومأدفىرسنخهبومالمقدسيإتليتالجهءكأانافاللديصغيردنجاشعلىكلاناداصامفىكا
سميعةلصافىأحعاشقالغقالاحهلجهايومفىعليتةذالثعنفاقذبخايومبأنهقصريمادالعما

واقامسنةالآثألثهزهاءاعظيمطاةنراكابنلماسأمرى4ةنفيصقهاؤنرجيراخذاءاالنجغسعوا
قالوروءوهمأالىم3ةتطفعددمليووارصلماء2ااالميهـقهاءلىريةاالموالمجمعاللهرحمهعليه

رحيهوكانالفاينسديخاروعثئىالصطوكانممثئلمالاننكمنلقولمعنهرحلأانرحمهثكدبلضنى
شأنىنينكاثالثوغصنةشعبانمنرينوالعئمىلخاالجمعةايرعة



مينوالد39اراخ

اناداطرحلالعمادفقال4طوسوقدوعاخحرابمتالمقدسبتاعيءفىىشالهيهرهىدااهذلفص
اعروسالقدسبءنيخطالمواالسءافىساالهلواحباسمصهـتو1غمزمباولباطااغدسإلنةىء

رةتالهةعءسضوساوبءفيإصرىثويىسالءخمهاحايهاعالهـوباوسشةااافالذوبه
عادةواحاغرالمصابغزهـالحواطنداغةوتداادعارقيوافياأعداحاءلىءرراغدرراتادمحيىا

ىاالفس4بلعتالىتهاللهماهـأفأورياواقماءأءداءبهنهوعونهلىادورآل4ةوطلىانهاريبالةاالبهان
االيمانبايهان4رعتكهاا1ه3كفاالذاىاقبا4تاقرستاكاتوامحاتخكلاسىاا4ذادذتوجذب

رغجاواطاشتبهمنلموبرتفىظاءالقدسوطاراطبرالناساادنىناسوأاستاالثبمنأنجاسردطر

تبهوكانتيارانهاماعاثاالأءتلماشرعالةوتمنتتوجاثإلماالجألثنوخاضمدخاتدةوض
انلثايمالعظلخيشافىوا3فىمالعفااركلبوابارزاناق4ثافىمووءاوبارزانبنانلبارنمةاذممامة
وقدنسواالوىمن4والباروتاربةالسهوالاواتانهراراهـبهينةحاتهمأعطينلذوا

لمدواوحيرتهمرتوخطغيرتهمرتوطهمآلهتإفيماواتتمحهتودواسواوثوثواوءدواصث
اؤتوبطركاراناربنجدتبالنيرانلتواثباليانباللفاثواروصثرلواؤىواوقعدواقااإررتا

رنجالةإسوارالىكفاراتصوتةاالدبارحقامفىواللتدبرساهوسكلكاءصندارذكانفكاممنازقومال
طاهـاثونهكمااكونسهخفوسرسلواالرؤسراواءاهضاذطوجعاثادذللىواءوابههرجمن

ءرماوءخناذاتيةاالطكىذهذارحلافسئىباالرواحخمهوحلجراواجزاحغروحااحضاسونصبرءلى
ربألمغااكراءضنارباكراءااغراصناصءلبهاخراتوحم01خءروخااصنعؤعاءيخافعيخاقياء
ضهاتءالمتناوويخاالءالزءتضاعماواذاتحابداىاسامرراةاءووتيافاهـاصاصهـاةوباسإمتشاس

قوالىمبسالوااث1اسذبحاراهـالمروااثوادواعلمجهوارالاوادنموااخاباشلبا
لصاررارواالزتلويىاالثمكلوالصقىموالىالهـواوالخزممضاواوالمراحارثإمطوالمهفىوالمضاذعبوا

جمارهمأبارفىادحواردمنئعوراررشارياوفيماحواالشاالجسامهاالواح5دواالاحثصراالاهراالث
دةاوااولىاحيموايدوالىدةايىلوثاالهاألسوالىملماءاضاالقسام4واهفىفيواراء

واقالساتواوالنارةوارووالحارحبثىاصورماىاوااءدواأاوايئإواوتاتوامؤواوالواط
امويبالزامةواتسطاؤألداألءوتادوفةخاذربؤاعاحلبطصمكاواسدابوا
بوداارديةهتهـوغاحدوموجودبااوامزجوملىآلطالطببتواردورحساررورالخوراةنزلباةتا

رقاوادونالداللىالتعيخعنبهتبا4ذلراممامتالاهذهمندعمهالىواضافوااوبارلالتتومخش
ىورإزلونازح6ه3وومالنااللقالوءاصهانرارجانداةعوعمانفرتافوغخوفءألرضامموتءقبرة
لارضاوصاوتأهبواوزباءواقذواهـدشةهاهءخماسءاكضاخرامماسرسنئدءالم1ذأاكأمركهكأ

وصحفمنماطثاطواساالنراروهستافىبرصاتطوستروارشانىكاابواصووااهة
موحرضمغوسهمقمهضوسءمصااجومةعاحبمكلحهمامصاتاوأضمحىهـاضطتوطماحينهس

حفرارىالحتفىفرواوقءصبهنيقاكلواعلىؤمحممبواادؤىسمضممءموفةموحرحمهمرؤس
واعادشاتثارردطاالىكاطارقابالردثالىوجهطتفربرجوذرفواءلىصاةخاوف3رجانبادشافاصثاة
لىمءمنمعأبمكأحواةطلفهلهالمبمسمطاءخلسورءرثررعؤررءبهءمهطلحواجطاض

مةلمقدادمنقدثوصصاقرهمامةدلألاررقطلىغارهءنجاطأتمىرفواء51واشالروواليفأدليزكاس
رةرة3ربممتقداتوهناالددامجراءةلهصهقداهـانتوماظتحرزوالتحرموطاءيرئمدمورالمنص

اسقكرحمهتبيماطدالةرفموفميق4واعا8فوزرزارىالىنبنينشروينابهالالهـاوهوالمالسا
الواثهـانهواتارالدةالواذةكعانهالواثصاندلل3إلبلأغ4و5اخبرهاتاددواانته

ونينيكأالىوفرفيدقاوطرلقهىاالخعنأليىجوااثهوعظمامأوليائهأصكرامالهوءمماليكه



روضتينا9خاب

لهلدكااسعدنافىأفاسالمقألتهمنأعداثهاخراجعلىاللهمدآسانفالالحسنىهن4تفنمجسه4عإلللهاىما
المألكهموداءتتعافيصهءىةاللهبلشةلمخةسينوتكلدىهـاصخالايدىفاوانهءثألدنااذاعندنا
حهابايوباالالل4لالدزالذادؤطترايهبهءرخالاكأوضلميهشعنهالقرونافووعشهدونهء
وءووىةةاسءلىالموسراالقكىاواوىاالةدساةات04ااةحاليهتمو3يفلحوبالةافبولبامهـاشته
رافدوصوالمدثسثالىوءتاءااومألبئازرءنطارآبدالشرابدارومكلحاءاالوشفىفوجماءاالؤممة

المعراجامنهاجوماالحهاجمطبهاادةثاشارءع41خهشرراإالمعئرأولياءاللهىصها
اجالحأللمولسسااالسليوافاءتالبراقوبارقامرووفيهلتاجكارالمهاعلىكأهـااهالشيةبالةط
صكأسليمانولموداطلىالتاارر4الىلىداتبويتىاحمهابابأبوابدومنفاقاال4يرذ11
وثالثيتينااؤاللىينيئاءاؤلورردامقحوشالىاواردحماءنكأتمثلاسلوانعين4رداودترابو

ل3وارجمالحهااوذءقداارصالطمداإغانوىااالخإلساكأجاءفىاساجدالنالتهوأحدااوهـالحرءي
ىاكانحسكاءلعزمىلذءظورهسأولفىلمتهسفاشهـحذكرهترخهكاورهنأالىا50ليالله

االساءنبموتى2الصساةتوهؤلطذخيولهمحاؤالااصبالىاراماطدلمىاالصلي3بأصرى
طءادإوعالماتماءاليكراماتثمهداءومثصاظدااءوايمءار6وآإهاالةاتؤشأوءتإحماءاتسوالرحنه
الركةتوزاويعادمالهتماطومنلىااللةوالةوىءرتدالفولىمسارالارحموهـر11ركاوفهءهـ

اعليميممصرابى4وذىعااءلىاالىنماحإهـواالءيناروحصوينابالنببنبتلىدداصوءلمويها

داردوأوس4أسادراويالىالدوالدالهردطوهـابهـاياعايهاز3دخلعقيهاطهقالىارا

رقانالةنورةبتشروؤواةءعاادفوارىوهنساالدسسسالدهانزلإللهالوالنطااالسبئ
تهدطنسواماءتوابرككاتهالبوأوأكرمهاهس1الهوأواءاإلد4وأتوأشرفه4واعلهأب

من4قبومركضاحولهىاكبقولهسلهوولهطراللهأطد3و4اتصتجوآبم4مباءوارينسنهطوا
وثقماياهاومشخصائمهماناطاووصفويهصلهااءالفضوعاصوجعل4التدنببهاآراالتىإلتا

مالصحمويارةرهـالىطشوءئةألهـباءح9ريو4سفعمكأصسحلى1وائسمهلىوامواثء4استعادداالبءف
سهاقاجممقيارراوءذندادانحشصخةالىكأزقدء4ولةاك

علىادلمطاردفزلاءافالأصءوماكانءالصرهودسالمةتاليلىلصانءصاقزولفضل
فارسمىلطمةألفونسرخالمىذثبدسءذازنوبضررالحدظءسايومسداةاءربى

وإونبمئينعئمرةصلىينصإحثرءخاوالفاواتمواصووس1امدؤرادفاستموالبلائفوططاررا

ارهعىويقممءلىالبادولورادأبامةشقالساوآكامالسالهدةسالمتهابوميامهاوبمتة4اصطا
ارءنصانبلنة4إروؤءةواالبصارءبمكالعلالسلمجالرءآلسء14اورحأرحسارصياليهفىصوألدابلأ
يقاتسالعلىءاالسبتيوممأكابرثممىيرصثااةايوملىطاكالمترللىاقلفاارنصلىيزاش
صورهاهـموعاماسرهثابطادونيباشرونيومفصاخهموذهـوالترالالقضالامددإالنحبعبتدد
لمونفي3ماحوءردلونمعلبمدتهونيتاواومجاجزونءنونوطاوجمارزونووبنونورهالمحثرةا

وبين4دوايشررادء3استثوءنويفتلىنفيقتلوناللهصإيلفىخدونفيهملىتعااللهكامحاللمونوغ

وأكثرروداءنىالمحثمراارلئهادتهكانهمبرلمعةباصأمالتكانعيسىاالهيرعزاديصاجزاالجنة

اطونااءتمإسالراالمنونوهوههسويولمقىوفواريزضسدومفىصوكاتحوشاردناوالىالموتا
لحرقوهدىلحتالىاوصلوائرهـجاافاصوافربمتهتالفءإءررجاهـاألفامعليومانسكأ2ء

ئرهوصدالعداثهالقتالفىاللهعدوصدقواواحرقووثووبؤوءلةوركنةقوابالىالتفرقوهمبهوبددوا

وقعدواوؤثممرغدواماعةبالصلناالهيزوهانمسءييمفبةتاورواتصمعالىووخباطنرغصتمو
آ4شخؤواليواخرجواكبزانوالحرطالحذالنانجطفنداخذأنتطاالاالااراطوورهزملييما



ولميناك5ارخهاى

دذايئلىاسوهأخذاالاخذالقدسالوقالمالهمسدواميروتداقتالاانلسلطأفأبالصانا
بئذبرزاادهمضاءهـىواقىرجالهمافنىفاال4يسريرتهـفاوايزكواطلالشواقبااسفانهم4توشعين

اضانورعناهدوقألوء4فىوتساىلسلطاناوغنعوءلةالماناطلب4وثةلسلطاناصأصليبارزان
علىاطؤمااالرجالكءوزسةلمروأسراودؤسعمءخعراماكتونأخذألهواناصمنديماناالاهواداو

اءرأماتمأاذاوفاوالسرحاةعافيترنوهوصحواكشاالباءتالىنهمتأبوابىاصبااوالنساالنؤة
والء4والسلموالوالصالح2والوالنجاحالنجاهانهضاةوأيماةامنوخبضاعاةسلطنوخفناه
اأإوالنلفئاراكاءلىسأنةونلقىاوجودبالعدمالونةوالندممالىالقضفنقاتلقلثفاناامهكرولةنعه
ثءافاعايمركوبهالةزسبوورالىوانامضرقسشكأصجرحدناوارحوالوالعارالهلكةالى

لعاوافمصصشاصامواايمنهلموانسوءيىرميهازالضووجمةسهاعلجهادعولؤمخرهااونغلعا
13ثتوثيمءدأهزرسصغير3وحيروذءغىمايينيرأسفاصسةلمينالىوءخددامنشاصة

بماإلعهذالاجموالداء6اءافئارعفاورارىمااواطاوالنحمهإتفاالمؤلوأما
دةظفايواناالجادوالوالنساءوالمبيانارءوالنفماروالرهطروالعاعسوالثسىلكملواليق
اورثتاوىسفىااصعوالحشرصاءاجاءتءنةوربارنمهذاقىمسرللىامئحااهـفىع

تلساثليدترئرسميدلمغارابساومنفؤحممفتتبارىاحهمانوابلالهلذفبهاأاتلملطا

ومتاهعاتساوةوثفاتوتةوعاتطومهاتاودوءاتاوإحدصشالحالضةواصلجمرؤؤصهمص
راتجارجالوضموأموامأنةااءةوابم8اتالحوطهطغلسو4طالغببهالهةجؤطعلىتاطوشة
ايههغفىبتوارقخربءليهإاوعءفأواصاكء4اعإحيريومرجمزبعدارانهمالهمءلىوأطءهمو
كأزءبااركرواالةأوعمغيرديارانبهاصغيرةحةصةاصاوءرصيردناةعئرةلروءدصلىوكلقاطات
ارتالرزاتءلمالثريىاسورزلنطلضياذاهـارقىسلى19يرواوالدقذهـوهركواليعسبارزانابنلوديانس

اريومالمواوساساكض4داليولمآءخايئخرجءسلمفىاوكاءعنجمبثولمباالداءقام8الفغرارءندتا
كائةآشمىأ4ذكانؤ4وابصرالةودبالرءمورذ4طالهتعلىبرهثمرينوالهابحالىالجعه

كاوالرابممادلرءجضواسم2حركأوؤكأاالبرابمدرخأغاقت9ارصإونسالرانسانءناهـأ
فىت43عابملمىوحضفنىجءفاكنينوابراموبنرعصاتسيربمومقذمأالبجمكل
وعميلماوضةتماكاى4فةبأوؤرلطاإلت4زطلةفةقلاطاذكفووحهادمحماوءاط
لنهـموءغالسوربالحبالادلىءقهمنارربارثالرجخاهعبؤتىامثرثعنةشليطا

بلطتةلمعةاءةءىاةثصهذتحروالمغوهداتاشلىيخفصمحرجتلإلغيرتصنمونارحمالاة

الالدكن3واذممامففىالدفمهةخواراذراامبرونأىاهرفاأاصتأبوااالكاصقاةثودال
ادابراذلئاصا3طأمرالهعةقاهـأطإفىوءدااردثنإهـمنءبممهمانيبرىكو

ىالخاضوهذغدهمهمةلدالقدسالىمغهـلاواوانلدهقهمجمراحارءكأائةكاءزهادكاخيرةماءدته

وصمصهااالراوقؤمءلىمةراساالعادلثالملتولىش1ؤةصلهلهـصولقهااستهعدةوهبتا
فيناوطحطاالةةحماسجةبممضوضاهـشاساءتوتوؤرلاجخموالىاالتخراججودهرطلالسلطانلىء

طمديوانثصدواويهتذةرزبءةنااااوصمانبثصفى4رعالمثبفافازباودسار
الطلغاءاقامعأازطاباالداتكتواورراأنذأفنااهفااوفيهمءنالممريينالنوابذةءنء
يواتابءشفىكانادقالىفىكثهأالمىرربهرلىفواوضاالهءامنبالبابه4ءكلطدءرضرتإ
الؤهوناهاالالمالنراشركاءبتفميسحاأميوتإلشمثكيىنقدهاىاطواافيفرلهطيرطلعلىو
بئءنورديئألفامايقاربلالملبيماتلحصذالناوهح21ضغناهوماوالنةحلغنىاندصلمالىء
بدةمتروميضملكبالقدستةوصالمطلوبهيعةهـةباوفاهاوالمجزعنانقكاءالمذذالمهءويهرلالتظإساريرقتس



ضتين691ماب

اسهامتصاعدةةانتعبهلمتهامتصعبةاقسددلىبهمطابهاهتاوعلىمتصلبهايبالهعبادةفىهزهبه
إللسلطانفاسشاذتوإلباعوائمياعواشاومتاعلوطلولهاالمزنمناتلقصهاضدرفؤترااعإلزن
واتجواالظاالكياسلهائطبمصاوادزفاضراجباالفمعوطعليهاوعلىكاهنومقافأعاذ
ونساثالهايعالهامايعهتلحربافىاتثمحراثمونفافئلمجوايةالذمبحلبألحماتممسظمىعليم
توانكافرفراصاتاءمامنلمبمنؤتءهاهطباقنهاوالمنادإقواءراهاطاةواعورفي

معلضدسراوافهجمةففصرىاطلملثاانجةوهىيرصلماالملضافىوتذلثخر3فرصطغرسء
ليرمبهيبىجناصجماقرإفوكانبزوجهااللمامافىتأتارىوارووادمواولامالهاس

همفرىوهىامتاالبرفخرجتكلىط4عندزووأمامت1ومنتبههىظلحتلهافأنن4وءدتسرب
يأيوطهابمبواىوبكلثووالمك4ماوحطيومدمهكسهىالاشالاجةوزوفايبانجة
ءتوزتاةوأطتخي3ءأغنمبراسءلهاغاصستهتساناانؤوءدتتاالاوسائلىتئتث4وط
اءاالمنااالهصأمنهـوصارطعبؤيتهبروأقراليماقدمىهمعرىاياهنفرىزخعرابناتعلى

ثبهدليدظوهاوردوماودافهلهاطاصافاتلفموكاالىتفخرجتالمعاقلتلكمفمنسممن
وناطثتسمقكاداالتباطووعدسرالمأبنهااالسلصاندعتواصوركمت

وباوانتارريومةدالىنااادفائالالبالدلىسائىاالهكبشبوعاابهريومفىفصل
وقترفاقاالوالالفإفاطلبكالناسفظهاطابواتوأغلةشرفاكاعلىصريةابياتاوارصدعتصالكا

ازسمثغوالئالحتجمامحرابهالساالقمىنوصماؤماافلمحموئروءدماتةمعهاداؤهاعزفتوتعذا
فايناعاكأحرمااماساترابامغشولموظوخلىكفرترغوحاهكوأخاءااأحدئراصمملؤابهاءالحناء

يوجشرطهمأنالىموضمبتلىموهوحغظاالصبماالنيوادئمفعاالهمإدشتغالادسقعةاوالطتطهيرمت
اشأجمغصراالاااجنمنوذعونماجااتاخهلينلفىدانيومفىدسلمةالبيماتا9عءقواآذقسإلويوت
هيثةعلىساووهاءلماصرففوااةوااءمى1كابروااروللقاااكتدسظاهرالتخبمباللخاناجاسو
وبابهظافرحفبهشاوأهلبنرسافراوراهووارادجدائهلمالهاففنههاءوأهلياراووعيبةحرااك

يفوحياوروحثاهويمقبلوبساطهلمونشاطاحموعوخطافوحصابهوبمممنوحورقدهتوح
رونءؤترفوالثعرددونودمرؤنراءجلوسةوقرالدهالةزوؤكاالظفرصالةلهدخلتة

تخثمهانمرةالوالفلوبلةهـحلمسزهتدمعافرطمىوالعيونصءيخبئكالمواالالمتبرزاتنثرواالءروتويستنث
الدينصمشرعركمؤلىاالخىالىءنجالمدالحرامئمشوهـعفاظهالىبتهالبالىرااللسن
ربنااوخانميخاارسداوضراالساخلاوصلومضالبيصاءباكءدةشاررجراالسوحنئىهاوعى

سفبئالمصالماأهلبموأدادعبهمأبرشعااللهحلىاتامبعرمهـااماموءواالفببسلا
ابااعواوسقهـعبممنصردوانلزثؤوبمحاإءتموايمعصااةادا2ايعنالوتساعمين6ته
بقوقدسنجىارصقالرفى5هـاصاتهرقنزحوامانعتيقالبيفافسالمةدتاليواحرموامطرلقكلفا
اباغدسالعمالشلىاولسشتهعاوألهآلمىاشلملالوتإلىنواداطقدمتالىترجهالعمادصانان

بئرفاتفيالموخهمجاعنفادوطلتءليهخايومافتاديومسةواليء4وتو4ميس

لهمكواودهـيفولئمضبخزدواابخئاشإيطالبوتبممحاباركارئربئالبشبرقبلوخلعلىوىبقد
وءيارهيعرتئجمكلبظكلارهصتنجأبيئشوماتذفافيكتبتفارالمأدبئاذباروالقوست
مافبءالعالحالوعلىاانؤصبممازريختوعداللهاالبهذتفاداادنربزبغديواألاكلىابالخها
لحدللهتأهبعدخؤكمهىميبلداو3رنعىىاكم3ثمهـشولمباةصياكاتااالرضىكائ
نيواانسلوخصالفواتالشركانتوحيدأهلؤقربأءلاالشالفوعدالحينالع5انحزلعبااف

صههئساالهـوالضاالسنىالفخايئوذزعفيانهاالمنإزلوىالمرفديخهوملرفهاط5مزيزبهأا
ماىاد
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وهذثطواقي4ايىباعتزائهقزازهاعصصواتأولياثهلملدالخادمأتعلىالناءسىبرىالةاالماى

شةووقىجيه5وضيهحممزايهءلىانوالقرونالماضحيهالملوكهـضتقدانيمعخحوابمظاةخا
ىاعادالقدسىاكفاطدفتهاالمامالكصارلهاالتعنوصؤاذلتماوالطعنهعامرتونيهتنيأسا
باالذدالماالسنهشيخهةلةولبئوالنفسؤماكانئخهءةوالرحمسصعاذهواالقدسلىا

وعبدةمسوالةهـلىهالبطمنفاللوالطابداءوادالءإهـارفقه4وأمحتأسىادلئاعزيولوج
موماادطحوةاينالحافئبخناسدلبنلضااينالمئمرععلىللهرا9رخدأظكلساكلىتقهوسلصا

بهاالىضيلالةاتناءهذهاعزصواءلىلهموقالاالمةهذهشرفاللهنذءهاينالربوالحددتهالظالمين
قدلفخااذوهـلكمللهائكتصاالمغذسةالرعقالوادت1يمأجمألاولهفىهأصالتامحفىقوحةذضلم
واخرجهـاالحثوانصأروأظهـأءفىاالمنلهترهةالىيرتلهـووانابالحرب4افتظلىاللهءاقدره
النزباللهاعانوااحدواللهوليةنثالئةثاكللهاانيقولغءهـكاندالالأحهاطيومدسالعتهن

نزاانظالبإصغفوبهيطباتلىوذدزوحتاةاهؤالذىصحصالماكبرذاوأفواررحالمالئالكة
اسالصاوملمتهـابراوغوراوصبهداووفاسطينالراالردنكتوساسمالمقذسءصاوأافهوعمدالله

رودلالسالمحمداصبهشيادتههـواطسادهـخهرهـىءلتىاكالدينديندمطاطىوتقاةرالئتكةكالنتوم
داءحسمفىمؤارواواااشباحةاالالخادموأبثؤةذئتوجهبيرىواوهنرلدوونصرايومص
اكموفمذراريسبىلهمرطلفمدماغسرةسذلمةاالرمىهيراظالهـبئنهواممأجفباهماجرا
ثالثهشءنأعوهملمينااارىالاإضلوفوالمرتجاهاابمامناس4لمرفيابهاائراواسو5طباوامنيىاولما

صيعلىصمبماجهانوءهـفواتألفواحراقبهدمناومالادءناباحمافىصىروونةثموانالفا
ادومازرايبتلمدااماللوشرطءاسىاالساطالقوبدواخوظأحىالىصخظآظخهمتدءوءمموانمفيعث
تحراخهااكأدسةالمقذرةصعضايفوادونطبةاغمشاالهصاستةكأونثشوونولذيعنرعونو

اكسابهاطاورجعميوناإكلبراتطنأوضارهاوأوزارهـهـوءسلتهامناضصهاقاالبهذالناهضةتوبر3
رجبمنخالصيومفوبهرتنلمجلدباالابعدهاللوفاوصومحتااليمانسأهلواظتوفديتادحمون
التوحيدرميمباحياتعواةدارسساركأعتراءهـناءالسراجسهاربااإلمهاظلىوصسراجالمهبايل
ارحثةمنكاناطفيماالنسوبتولمزهامناللههاوزرثشتاسةوراالءتدوارسةعافس7الرسوم

حدمناماقلاجميعالمقدسبتييملمناوقدفابرهاهذهلىعلهةواكالنصرهدذهوالحددتهءلىوالحسره
قدتأخرامزاعهارفاكاااليبئولموناباسالقالسلمكهمملالكةجارالفنماصصلىاسرادطالىمالدار
هاجالليذبعوبوالة4تولبتأييداللهءصرهىطعاطتأمالهابضردحهاةنجأءسواطاعهاصفوتقذم

نمدونهايماالطومالتفيهمحيفخيهنىالملىكءىالىالمقدسااللهتدحخرااهـومن3مئرت
ناوليألفىالمؤكقضىصفرهميلرووءألكوتميمشربهواعذابهدليلعايفاتاللهكنفيهمعظ
دعوتهافأجيبتعايهامضإتطبمألكاساركايااوطصخهتنحزاتوقايمكالرنجرهباعإلغن
للقاصىىالفداااودناالفواهالبقبقجوإلت2لثانااتقيرضايواسعلىفرتوتناهاخطويبصوأ

شرصنىزمرهكاملعصرهلفامحرهيمكدرهعظيمزاخ5الرافعينشتوةالعائرينورالواراف
وصاءسهروكةةالطثوهلةش9شهـوظوزهرزهرههاوضسيفتفىىصضوابناءهرقداقمقالحئمرذكرهيومالى
اوتس3لجطواالطلى5واافىمواكراةرمواالهنجيرانمقيحرااالاأبناهبدثعالاعلىرنمماللهاممن

ذوثالىطريهظفىاالولىالمجزةجذححنينرةاءتاوحنتراجالمةلي4ليكمثلفىنتبميوفىالقدس
اقمداللهعتوخالمالطجاصنفيكانوبساؤالمنهاجهنوخماسلوكعلىطدتهواوهاجااسراجا

وهوغمدكأهـزوطسكأبهونظمنمرنايهولمجلعصرنابهاللهلجمافشوةبثطجاطوصسدقالحاج
فراساعيامااليهوامتدتوارتدكفراهراالماإلسمنواكتمبدهرانهرهـغلقىاكالمقدسقهايفث
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الكالنرساكعلىغموابالم7راحهتانرواعىأل4فالملوكزلدلدوأاستغتاحهعناعوتغاصرت
اعتزامناامفىاوذناالالالتدأعدالجرمشايامهجزااافينمءمواظةتهلواطوا4واترا
نافأعونالماالاعالءكأتنأئرشهءنااوايئاراياماالهتهـفللةعاراافبت4وفض

والعثمريىحاالىالجعةيومالقدسفلمشارالمرهافيمهاوانكانفيهنومنىصاكيهااادوأالصعضه
االسالمفيهوتولىوذهبساروذالالفدسالىدساةوطءابماوتااذادحقوضينامنرجبمن

المئمركومالثمرطاوثبتارجسوءىسوزادالبثالنشرمحروطاباوظماالجروءظمالكغرعنهوتولى
اللهتعادبللبساشفؤالبوقاطلىبهوسثاالساجدالىىرراالفصاانهىوأفركالبطوذل

أمسمافىالقدرامتوتضارتهالسعدت4والوبادتهبهسلتقدالممانصنهقونطه1طلىاالمقدس
اهوأقسادناهوملظءداالؤمىألحرمالى9الىاللهوورأعادارتاإهـبثسابثاوجوهوزادتواشارتحنجفابه

سواالسالقتللجيلسهوفىوناللقورمارموأالونلطماناوعهطوصنخهصكأدولمناجماسناواس
وتدعصيخاالنلهمضلينالملمواسحتىاالذعانوناذوتاالمانلبونكاليرظساركودوالسبى

الشرفانفىصوناليتهماخوءرفضاأوفمسحايناارىأفرؤعوابقتليتمواتهألكمفيهبماغورض
قزعوابهمانقساشزوابهمالوتقررعليهماودؤقكلارلشابفىمفرواووافصعواوثفتروفمجه
وغساخارهصاابنادعوةوابارمىرناهوطاقدسالىفاعدناهالغدسساوس3ملبسمالحوفمن

واسهلوجمنهلداركفزاسشثالرط4رغاقىاالمقذساللهيثةخالمبرهساتعنهاوفرالكرب
رجموناالكةلدفىسنهقريساثةواتدوزا4وفشاتوزالتساننادباوعأ4نارفيوأنهيامناعيبغزا

بةاصنذعصرالايمنوهذاؤمحعفرتوأءدمتاقهبوأذنجارونقهأعادافتهكأمحؤياصاسركاوبرجس
بتأييدالهالناالمذضةوحناتواصامهـخيربه3صنايااوشفمنيرفببهيهناكفقوايرنفلهعنهماللهرضى

وصالتسوكيثهسطشجم4نراوتوعرعلىرالملوككاطركنيهطشلمىاكالمقذسالبرتتمةتأخيرالله
هفاجبا4فنةاللهعاناكأروطوارؤهائميالىاثوادةبالماالسعلىتوواؤهاوطلفرنجاياتقنطارونهد

سناهذاوذضلعهضطبناهفاسبءهـفهوءسفنايىتعذباهفاسفاثهردناضرعوأوبناهوعدنابالغوز9ا
نجذتارصاسةرالممتصاوءارترارسدااءاالسأنرلتد7خيقاتاتأجمارارأواتؤلناهفاسفوا

الموتوشاءدوااماطوافعاعالجااالعالحفىبملؤءصأالبراجيأثناتغوهـسارانانقاذهاهئ
قئالمئنمرةمخورنىالايتوتصلهتيباثرفاتهياثناتووافماردابصهعاتءلىاصبنيةاتاكاارآم
نجقمالاالسواةالبلدوسوبءنءةاكصتسواتداكهاالجماراالسوربسفهمعلىرتوالمباكه

اوكارآلمجانيقمنارتوور4المقذسفئاصاصراخلضترتشاالساجمئافيونألحمشفتوا
رصغرانقاذارايمهارااوتللون4هالمساحراحرااالسرهـحهأضبالءكراماطالبيت3أسقورفالههاكا

أررانمنلتواقدتوهئصوالمحزاالصالفءواروأقااجانواررنجواوهرزؤأوأثطقلوحهمصنعالمباص
ايدىالماوطالمؤمنينديمضفالمتةوصيتلمطحهالىيونااياد4سضبهالااسارنهـتوطسهدناقرواال

ابةاعهدلهافىاهـماس1الوابةبحذدكرربهاولبعدطإلىللهلياذكراداوأصصمديتالثرك

مهاوالةادالنموالساجداشسخههفاقمىىداالفامباورناالمجهنهنصماللهءىر
ىاكسابلىائالسالماراتوملىاليمانبنىاللانذباوسالنابوأبدلسىواركابطانمواطقى

4النروالبشارألقدبالةالرسفىفالنؤدندبآؤالىحوانحمعظادالةخذالىطتاللهكأوقدسلمأس
المضوصبهلتءروسرألحرامارراياةافمحاقررالىبااأوعادالماالروءرس3صاااتماآبالى
اكربصنهالماوكانألهـبنارالكلاوكأتءخمااياءفرص7االحداق0151لميهاتتوفاريناظاكلعيون

منءنبعهمرفاصقوءأءهالىوكادخاشفهوزالفءيمفنالنوطاذتويهن4توطالىحخر
جوضأرلياءاالمهشبافمواصعتلموتانجنهتوحالفهااناوعألسمطعهمنأفارالتو



ينوثلدا96خباراى

ناالووجواتئليبهادوارسياتوامدارساركأثسوءارتاالئمهسامنلهسوناءوااركةطالي
والجماعاتالجمعوقداكتارواءصالليالىثبئيامذءاالهأياءتوصعواابالشووبشث
تسنىالدىدحتهواهـبوالمذفكط41فىوررسالمحربهـاباخىثلىوصىاصاتااحمالستطمبلتؤظ

صاالصساال5سيدوتسرشأاالمهذافلىة
بهلىتاكنبذناثهةإمفاللهنىءنحسصارغىقبدءأضاالفافلءجلاالآولىاوكانمماداقالفصل
بانهرالدلأءءلماحملراطتاللةفانلياتءنرءذثارواتبركااتلةكنالفغما1ايهقالسالا

السلفبصاروىلةالة5زهـوالحقنافىشرفاذاوخحنابمبمهلهيرلهيقاليانتءصاابمواهصبصه
فخابهذامختوةانارسافىطة5اءواالهاسوبذانرااؤوسخوااأليارهـارخةوقدبذل

ساناكابوابولدخفىرالنصارى3نىنجمراابادانوناراطموقىاخانابأبرابسالمفاللهلتهن
هـةالمضلمتوءالحابنىمنااالربافثفصيكاناالمالجمورؤحهـابهـاؤيهتالىاربلىوم

باهلهـتوطباالذواهوبوثرتبالثغاءاتودةواههائقءنراؤادالةافاءاءرنالابهاهرألمالمباكةءن

ىطااسافوراباالوزهوزالوثثنصوطدتهاط3ددتهواط5ةاوالابلاءادالسالحلمءالالعم
ثهدطاخوالالةخفذدوئهطلةسباادالةزواللالئهاالبرواارمىادفالهذاالله5احما

تربلىاساازارلناهوذت4دسةاصخاراوألصهاساط5ذبمتالىددثهواطالثهانو
مأهإئاوأظاوطهدوارررساتةوقأشوكناواشذطنيالىممةاكهـعلىلتهواطيهاساملرك4صرءب

وأوكا4روأفاوزيارفصهـاماوأضابىتالذىتبياهزاظياو4وعوابهاروصفالى
اناللهونسألتدعوهدعوتهاجالةالىيهواندوهصساالعا4انهـأونحوأضارتهشخازبئرا51رضا
اضبوسبميرهوتدوترتجاأصيرهللمدااللخااورابهذاوماغىنمؤىةوقؤتهشوضيكل
اككورضابابافصواذددالبألدوازفىءناهاأواسءاصناالمزمنينواولمائهنالمسوألبماللهسنانه
والموجزةتابالوصفهالىلغالت4تيوةمزهـوهبةهذهوهفترعناءطواوحرالةأبالعوانرباهـن

ضهاوهوصبهلىابئمرىوحلىهشوالمصةرىالتةلأهمذاقشتئوحظوالمسألطإحدمالؤبةسمء4

باؤارربصدوالةااشاوصارءينؤغلمرالبسربواكمئرقالأولرفيوابنثصيبيىااابمإلوعرتض
سترظهولهءهـفتدإتجاحالىقولهاكأا4كلابرتبرعتاضهـرأطتوتكأبااالرضاادرشعادالنةكربها

هلباالتثاثأكلمناغيةإالءااتاوآلحتوزهرتياصارههـيااوزءيترتوطةاقذساةصا
4ياوأأميرالمؤمنبنبعمرموالالنهـاكذوااموا4صؤهـادسابروااشراتواسرتدورالتو
طاتاتارصخهاةالطلتوارركاركا7احاامىةوانا51خاغوزسةاالبالدالساكأاوتي

ضذالكوأإءرهسزبل4ااوكأف4هـةاحألبهواالمهدذهـبهاللهسففئشكاحماررم3
هـهة3الااعماكز4ءىدتلبأوكيمسهفةعادمنأاإدأكاناةططكىبموصرهئ4إبناوف
وزالتشاخهاطبمفتوشتااتستواىشارايمادمسليةلرداداااوءهـقبواقىنابؤوحات
عر1عروسموزمتالعبرهالمؤمنىلهاءنءينتوفاصامزهاطتء3ثؤإلمبرعالجموعادتهصااعنها

آنارالقدمت2صرتاررهتهاصدفىهـست9وفىالوالختفىالترطرهذالطرفتضءنلممحصنة
الهاطناتأبأبؤبتسوذاناد6كأحوسفىشاالبونطاالتتدهامههددتوباالممانالنبوية
االسالمتالىومىكاماناميتمراءلىدمانصاد9ذاعلىلتهلحدواالنيراناهلصامغجواض

وقوىئهوتتموأ4أشفىوطال4ألررءاآعصنةنيفاوتسعرغلقلذىاسرالمقدللهاييتفخينبا
أمنهوفاؤةخوفهواصعا4نهصلمفوأت4دارشامنبتجاواضهوزالوزادحزنهنه3رعفوسيه

ربعوافجهالمانارلدعنتعالىىاحداالاواذكزيهفىنهوساء5بسإبههـاالسالمخاطواششغل
فابىاستنقاذهتمنىاعلىمورراثهالملركرجهـودصتهنهىدحيدفىووافرراك4لمبوصلببهفهالخنليثيهة



اروضتين001خاب

ةبقراوطنتأوطانهمعاذهالىنرةاالفىمعادانااللىبالففىوكانواذهواغيراستيألثهالشيطان
صيفالهاسرضانرزارهافالعروسجلوررسه6اهـةمكضايئوروسصاكوررشاطوروايةارقرآن

معزطسالمللوجوأطقدسارلمقدساتاليبآخرغنورأوجبارهططةلوليبجصرصوههاباغا
وسصاجهـوتالنالموسوبرلادنسوذءبهـسابوصرسطئرسكادكانفةالتقوداليهاهلحور

حئلئقاةاالمقدستالبهرابفىلتهـومااناالأهلانناافدساشالمئوصوطتالذانباذىلىاوزال
رضاهمادافدهءنامنمنهاضىئىالفاادءدبفغىلرتاتمومارفياتذرالممالرقابمحاليلبفىصلت
المعراجللاكهالقدماموخعوخبالنارمنواهلىلمفراالتبرأحىةبئانفواههفيهالمصلىلمااومماتبوأ

ىاالفرالمسدوعارىلقالأواليةترولمرصانساهـالبماالخالصالاللهااءالويىوقالىاباال
المإلتالوأرابهالسالماربلموفاراؤارادلمااإلقمينانكانرحدومناراجنةالمقربينالصتين
دسالمنأصخالبالهاصاجماابابدعالمباراليبراريهةصواهـبالخطسلرنماةاعوقيابهاالفى

تحتمنوتعوإفهوقمكهايعإتاردواجألءداويهـء4ورجمصشركرجقامنواخألئهدسهفالىباعادته

سطالمهراغمالاليتكاسفشةاصفىوةدسافى4لذالىربالفإلمورداالصهباالهدىمنافاللا

هـابهصواالةراجءنيهاالعهاالءإلممنرهقدارفىحورخاماالتحاكامةالءىداالبالمنبرللىبوف
عاتوالجا4فبابحوافاءةضكوالكباتاكأحمباثىارادءتاسشف5صكاكافبمىرنهرحهدثابئ

ىبألبماسوترمالمؤمىدمعساةادكابدمتلمعدساةءلملاوكألالؤاعاتاثفووطاتبارالهدرااوامةواد
معالممىدرسكاقراعالءماالنارأهلنسالجنةءىناقوتتريألبناثواببافاضةوبكهىالى

نضاللةالمظوزهبتسارهمنبهآلرالهدىسجوتدارهلىا4صربباالمالساحؤدراللؤاراطالموالبرارا
صباحفيهاوبهافصارتاشاوفوأمنتدرسءةاصبهوصوفةكاتماالىةررالمةقاالروعادتبأؤاره

وناصطةا4ونوازداليدوناالاللهمناالقصونىفدار9بااىءنأقبىوريسالتهومخاخاسىا
هـهـاباقاللحينااولبدوندإةاسجإوشاااطإنىؤوسخارسوترلوناةاوالمالبمةقربونالا

عالمالاورفعتثهالمسألبمعماصاتوابعةاطمةكااسلمينااعةبمكللوالحباواهصلهالهـ
ةالىتاتوغسربوعاللهدصسرهابالسنةءذوتاتلصبرهأوفىهـتذ5فاضءتءلىاد

سىفابهربهاماكاددكأاوابةئربهاندالالررأوصكتنالمتدنسن5جمأخفابدموحالمباركة
4تقديىلىااآلدساقبيتاالمباسالسالمادعااالجمازالىمدفينبراابدالئلهوأقامتلنبوىاراجدالمهصء

ارحمةبابوفتيثةياسص4اكصتإحلو4قوسةموسناوزال4سهاثلىاالتقوىمنيانهةةحرو
آثارالقدمجماءاالوالدىوصاءتمجورهاحسمواط3باهاطوباشرشألفاماتافيهودخلتطالهله

ىقهمجداااودناثرافهزراالسراءولجاحورأىةبراكأوموهـاجافاموشهدسدهاتوربدصءويةا
الميسوذكالظتقلصإفدادلىافاضلىبظنوهـجدالماااالتقباضاالةقألذكوادوالسا3حللرا

يوفاحماتوادبكهراالنصركلأهازفلماللهوجاءأسيضروطاوقعالترطلماوزعة4دصلأهـاللهوصدق
النائملىطةطبهرونةيظمانوامذلمطقفةرواطإءطهمعقىاثاكانابونشداواسناثإلوالى

رالمحربيسةانانقابانوامفارهالمنربالطامميارهامنردالىأتةورالىبنةفوفىومضهطارقا

بمربةعتدهوحلولهههددبانيابساءعركضغاالىفخقذمرابالمنيرتهسرالىيعمدابراننقابا
اخارةفىوتراتأللمةنرقدتانملى41كاقفاستيثةسثتئلمئأعوالم4أكالماحلىاكااالحراق

االقمىفدتءلىوتمأقداباالعلىشتءلىتةاوغقاالرتبرحعليهاموثقافلندالخرابوأضضبههـ
خطهالماالثؤلم3اطبافثهـيمبهاوانكانفذصتوثملفيرةالمضعلىوتألثماعالمه
مطهـأطممراتاللهانالجرمانروفةمارتانلىاكفرالحلمهانسبهاثمنةدهكان
ررديؤبهمناالثهةمىلهأفامالمعهردعهدلىاىقالبردااوءنرالخارمكطهموااحقاهلوارفى



الوثعيناأخبر

طربدالكوحمبمفاينفطرنومصراقالفعضعبانابعلمهابةيرملحطاواجمتالمورود
اصاتحكدودوكافتالثبيارظهرخبوراودوراكأطوحيدوكاتاكلةللهاافورفعتيشزن
ا3اميرهـوجراحفريضدهاصىكبروكاناباقهااللصنةرتوودماياثحليثوكانرصاوأجمت

لطارمجناحيهفلوطارصروراحفافيهوضقءلماتمىيفىبهبرادنيمناالشرفوطنهفىلمؤصنينا
منجماربودالنبماالربءمذالبؤيىتلكواليقاءىصىالعظالمقبهااللهدىمعالالحادمنص

يخاكشالدفالرضالةضرليفرفىمجوهريهلعليااهـىللهاةيمفتجموعتارعمةيموناالل4تظ

جلهافأطفأمااميلميهاتحؤطرهـكاكاقوكاقتالوالثعاإالقلوبهاصعظبلهديكالااللسنهوكاث
ووضاميخطقئغحماالختلىوشصررائحنبعففةراموعنهـطخطيراظطلصوهىالصعطباروادباالخا

واسرسررااالسالموكانميارظفاللااوكانشهودالهالفياوكانتاشهواليرمثوضاليوآحطيئفيه
بأصتهصادهواوقاثداهاللجبروتالمابوتوحومايبلعهوصألبااليءعالوسوثاوثقأيدوالمل
ناؤعلىيتهافتانهالجرماعهةضةاكذهايدينمدوكانلحبهاعهببسطتىضهمبدماكمفيالوثاما

ونةميئافالويرونهواصدءقتالأصلبإدالصليبتغايرتفوثشمختاظالمهظلئصبهةحفراشهم
اللهلعنهوكانالقممىاالمعروفمفمثءاتولمخنديلسحوافركسوراتحدوتووأوثضأشدعقد4علب

نعرالرعهوطارخفامنأنليفقيموااخيالباالالحذالنايومويئربالفتالةافاليايوم
لىلطاللوتملىواممقلثفزامدوكاناهـعدوأهلجدبامبعدأدالقغاخذالسيفجناحو

تمةالحاةمنعاكالبيضاوداءصبظالىالرايةيسرعايهاصطصاعافضلبالدالحادمءلىاركعزصوب

آوياكإوءنىاغهـىالعاليهوبوبأعداكات
عليهوهونحيمبةءالضهسانالسلطبهاناتالتىضألورىدومنادطقال

تكرعالحثعتىأنساوتحتاعق5نغسالمظيبسظباباط
خرساناطقةالحالانباغدتدوارسءتبعاةمعنل3وأ

ثارمادرطلرسمنوثثررترمكهإلهامامساهد
الحمحاألفهـجرجئمنوططارقر3مصىحدسفىوقدكان

ىفالينهنكمديثالغدرما3و5حدينهبغسىارهرحدنانر
ارسحمفؤافىنىامصرترثاجاتالراسلابرلفئ
قعىاالهيىصكليهوةءىاوقلى5وخدالعلبقاصىحبيىتب
قماصنكميطيبهامملوصاكمةرترىايخالكللصمأما
حسالهماحمتمصقذستحسهحأء6صنتسرورىوان
ئهساوالمباطنىابعركا8صارلياللبعدىرنهاوان

الخنسماعلىخرهاقلكاقدبمتبوكمتستؤبعلىبهيت
كأحبساكمءحبئعلىطتاننىالجيوامحىفالمخب

شاممىوأكرمواثرتمئأفىاخدمىاليانفلاالحرأيت
الخاصلىإلرلناكأىاجمرتباالرصقوقيلناق

الفصىوعزصتهاالكبرىوبطتارضىثهخهاررشتجه
مسا14لينالمييرلىطيضر8صثرفانامنهداهأصتررفالهـ
االناالدالعكالرعق6باجنعدمءوظةادهألكانولك

عسااخعوغممندىانتظرلافىغركالغدسناليسض

دعاهـواالطالقكاتقالعدمت5مقذصاالقدسكتخبلوش
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ارجسمابذهـىاكبالرجىفأذهبثبلماغمرجسهممنستهوطي
اللبسافكال3ثاالااليسخهااأاهارضخدسرءنالالككزعضاباص

طوالخسهطفيبصباسبمذالبط40دبماحاقهيهبدتوط
اةاكلبطقددسلةااناذبانبثارةمحنكفاقاالفىوقدشاع

اساطاجنادكارحمنالثكةمضاءوظاءرتاهوىىباكبرى
ااكروالذاللهاسباواذعةانشدةعبدايوبلبىو
سىاعسباحسويامغنىافيهةطبرثربألالعلىدطابر

مكنساحانهمدنمصالالمافعضدصمانكاوماوع
اتسوارغما4انفلفىافكهبابروتبنببروتوادو
اعريوالظضلىابهائنتخذتكأوغزةزدصوارسوفياظو

اربذوارجساهاهيإلرهحنظبمدصءمانكدنرلعصغالنوئ
حساهم2نهاوافألفمبرقبونحصعمبةبصوروصار
اقىتهعهدرمما4كتاصصىاكالمهعلىتوص

فدمديخاربسيرتفانكلهماتثواالباقينودمرعلى
اظسايالظياتادصسلىلطااياومرهـكغرالئرقشركسوالض
اسوالةواتركينسغواضاممان5ذتمظلةبالدالئمرقوان

املهمامىواءالربئبهمالدهـدفاكالافرنجمداو
اسايصذئابرم4وقدطنىدتءت8مجنوحلناالمتنجاباظ

اديهةشامبهادحهـئالقصيرةلةنحاهنادأولالينحطسةلمهذكربعضهاثوقدتقذمطويال
بعفهاوقدنقذمجبنالانج

الفرسايركباومنألركاعىىيهثهسكرمايناإلحإلليكقل
سابارافافخاورفانىسسلالقدسللتثابعالمن
االاكيةانهيلالىحتوابذابرترسانطتوملىاشء
ساريةئوسةادلاس4أامااذهـلاخلوأ

احمفساواالضفسوتبأتفاحمطصهوالبئسانةمهخواللدع
اقدعلىنرلطرابلساطتة5كأوءتفففابالقدسنزنت

واباالرفىعفاور4أففياتؤااليإهاالهأخرىدقبومن
لبابااكلقلماخامعبوأرهؤبالفىصكانايخطما

ابحة51بلواناسالعلىمضتوثاالقدمونلملوكعنطوضام
فرانفمابالاليفىفيهنفلءصوااليامصكعهوب

باصعولالبعزهاصبى5ررلفبئاكدصالحنمرا
طرابهإسنصنحقينةلى5سبهيطرباطبالظبىلظبى31ق
ابوالنمركىلهدالىلقدفرمهصلنمركاصاتواالهدىاا

أبواباالشراكطاءبةغئقتتدهالألسالمالقدسه
واجمابتيهلنالحرامابيتهروساثصالببتواضةفنى
محرابالعتهارالحلقوهماجه6روالجرالمنوموا



وفيك301خبارا

نصابازالمءاكةلمتمننغيتصعلباالغدسمنز

ديمفرايتتفالبرقلتابخرأرائجمكنلدمنادوقلذكراقدسادنحعكألدلمطانلفضالهاوكثرمدح
االندلسىحسانبنعبئلمنماديلثنفلاأبالحكيمةقحيدألثذذنيدصلمطعايهوزدتقرتهءكاهنااتما
شالجلمافا

جمهـنحبزلهفعلىلزماناأخرىلهدىلمجتبىاسأنفالمظةأبا
جمتهلنهنضىقدانشلهـالعلىوقدحزتفلوراك

سرتهشدىةأوعبيدهولهفىدسالفلوأهوورآك

ستهصمضولواعورابالبباصة4كاتفىالنوامىفيواءداة
رملتهقراافىابةاداعلىنخنشولاالىابكرتدا

صرتهئرسامالمظةمالقالىجهطوصديقواشاكاءعك
ايثارنصرتهعلىءتل5ءيزيدهكانالثةاكوفى

بهبمنهارلفىراىبكمفاواهرفذووقربىصاليئا
عزتهأخيذابيئسالطكلقالراةينمابالفغيثبه

مجسرفملكذىصكأؤتقففتيومحالىأمارأيف
سدثنرتهفىىمداوىطرالت4برصفىفىىلهدلنشراىأ

ؤابزمىتهثالقدسفخفاسدهخؤات6سارصمواستة
عووتهصتشراهوالاكةوماذهلهيناحصالباسن3د

تهلصثياعثبدءالفشاطهودوءلىوالفرصانالجوارحىث
بققرتهمىالبلجيشانصوىامبمءكةالارالمساقاخ
رتهبنثفتاحةالبسيطءحلىمطلعصرالثيلظشاابثر
فترتهيامأفىصافيكلصسمةيهتالهذايهونش

بالقدسانللطاوعرفتهاعلىةقصيدلعزبزىرزيراراالمجاويالحسينييوسفينانجمهعينفنمئواقال

انحتارأيصاافباقىوميأتىقبخرالتىاجمرهافىاكأيأقاوذكرالهدنةياماونخعلىثكاتيرهوبهاذكرا
أكيدأهيفاتلصةتموةصيدحماعمنافيقرضا

نخفالغوايةمعفيهوالهزلمبلاكمانذاهالجذق
يوسفةفاادأب6اروبلالىادىدىءابانامرا

ارفىابرطهرصنصوروالمست15وارائقبربهحعبناا

الموففىدهطبحهصلتوفدألةهـنأرصقوىذتث

واشرفيؤممنالذواجمرمممةجنابهلموك15أماذالك
وأرافيمولمنمؤباعفرأبوابهالىأسىاتواراذا
فرفمترثهأطعلىحدباورواأكرمللديندافمولى
صرفوهارفبهءرأءفى4ءثثولىغغرضرلءش

فالمصلاالفيوأقامههمررانمفأؤتوحيدءرقل
ارءتاحوالىاديثأطيروىهءالارجالرجغرى
مؤفزدسلمدادفوله4ءربالحربئلهلك
أحرفبسبعةيقراوهفلذاكلمىمةدطالجلأصوعإل

خفاالوحلمداسعيابنزمكانءتانعياطءوفيمء



روضنبنا401ناب

وتعسفرضىخلقاوسيوفه4باهـلطىاالملكياأيها
اثمعرفنصركمنعاقهطاذاعربتعروبةيوملته

اظفجمةصءجذهبتختانةارؤسفىميؤثامفت
ضوتأسرةفكمءىيافاندثهمءباتوافتمآفاغ

صهةءلهفاليفىيفلجان5دعوكاحينكاالعالماراىأ
لمصتضولموططمنقادةاتتبلكاصصيانتستطعلم

ؤسيفمينرادحتىلذاك5باخحهاجاركاوشفاستدح
فهـصةفاورمحىنانبشباظةطهـككربحلالسواط

فعسعالكمنإثوبنرهىةغتهاستةسازاالخقرلطاهذا
زءثمدطولبهمنوسشتهواترودينءأحييت

منرمئصفثولعامنملبعادكاابيونىدوضبطت
هـفاطأادىافىارأىوالصكاالدىنىمالترو

فوموظحزيةىفرشواشأداكااةبامنخذاءساج
فطتهجناحتهابسطواةادزهـبألفاداعلىقبضوا

تئنايلعنإلوصدوصهاثارهاتطلبوداللهتجاءت
فلىتوبمالهالان1وتناصثهصروتظبهافىخهفا

صصفرقتحملاىيثفصفىاكالاخميةهم
فطرفمنهاليرونظالداعةصالحاميخوضونخوم
ضصفحمماحمياررادقى3ائرطاخهمفىاالعداءجمواان
اعطفىواكادرالمصطدثهخادصةلفطفيتهماأنت

بنعلىنروكاضناالرالثحدإلحالةالئهتةيةحخهخفراالزاراطااهذولهبوذحمرتقلت
ثهطوخهسبوتالتسنةفىموفءسءقيبرشيقبنئلطالةأيىاةمجطؤرأتقالاشاوىمحد
وليةوهوالنصرىصئقدصبهامعثططقغاعلىواة1صاداصأتنسانرأداقا

صايخصانءيااكأبعدللدصرىنااسوالصىالميامائا

شقيهويقتلزلهساالطئرىـاماانمذساالبيتخو
خابثححاثجدتءلىواقالابأضرنجطوؤرأتخيرسإثداباالينصالحبةحانصلاوهذقلت

اجميتيئكراخلىفطيررخحددوثألاةسالنرمرئالشهذاينشدهمنراىانهإللرقةكانيبظيروىءن
ةهمصاكأءبألدالماحلسازاالتبالطوافيتئةتيناصالحمولدلوفةوكأينتنباهـالةخوهذاقبل

اثنماءارازفىاىهفيبولمرغيرذألظلووديروتيداووءكاقالتوءوشةاروماكرميالرالصعلى
المقذسيتلهاترازأؤالغالطاذهـغياتماسبعلىاالمساناصذوهوعادصببنورهـوىذك

أءلمللهوالحرمالااةارفىمتمؤالسوملوثمالمرروسكاننهالبيدهقتلىاورىاالممرسبقيمرعنش3و
ط3ءهـتلىقحائدهارتادينفزبتدلناهـسبههالمقيمالجوشسءلىصاطأبرءلىبلحراوكانمماداقال
ررلهسشماعاينلهماواالمالسالموكذكزيالعلىثىوالفغفىيدلقصادتلهأفبتانبتفرأ
اغ5فذكرماساسطا

هاناةغاذاةليممثكشاعرانثالملهلهذاءرالى

ؤزمانأزمانقبلتوقدذزمنيمبالناساتاراىمى
نطالباالتجمالااوىملهبباءومااالخميحالفتوحهذا



هجعناءانجلر

نراعاهاصعانشواصيماوطررلصيدلهاالفراطدكاضت
ونسواتوداالنرفةخفيعروبقمصألفيلىن

انهنهتغاءغافىالجقظكنإاضعرخت
اوهوصيوموكاالكللطوكالفييدطظرطهناو
كموممانصارارسالم5ا3نعبألدأتتهعاماتصعنى
معوانهوالعوانمنىبامءدعوتمكناصألخلبىظالق

مدكانراالملهاهحتفنوءطىفاصراذضق
ادأماهذاللناحالحلى5بنعرالزسصاحبامرفىادسش

لجداناظارعنهظيرتلماصنركثهسكضفق
مروانبالىوادأيلة4عرواطعغصلمةين

نثالرمقصألفيتبعى4رظفرنجهكلمذحدسا

نوقرياتفيهتترق8دالفخفاصرالنصارات
خذرقابرفماشؤغدقدمبادالعليباوجهدثج

نرانتقإلروهلوكحمهمششاتهـماإلهآلعدخزشت
وحيرانيللفاساقءتحرسالمبتجيلمقهظ

يتلىفالكفرتخنتوالنمر4بهاسفهسمأومنعصنه
طبانرسقربثونبؤهمنبغظنيلبههعااجا

نكيرىالبرصالكليطديواظعبالحغاءاقهاناطوى
بةبرالمعربلىالنرتتيبلجفاقلمعرنيالحلبىحمرابنصصدبنأعدبنرىبهأافنسافهـل

ضيةمى

سرفرنجقتجمعثطعابصمابينىمناصاأفىى
روزوالهاشداىالىجسالىمنكتقامة
يؤعرملبكلهيرئلذاكولماثعيدهصفودفىدعديه
واواستغفروارحولوعد4ىاصعاافهفعر8فد
افترالتاماجمامةهوئىاوطمرالفدسالئالمغ

صعافاونديقالعادا4هناضبدسصان
االطمرعراالمامظروتهاطالتالصدقإبرت

رحصلنبةعرفورئتبدءاالنريعةالنتءخان
زياوادضمنجمببهالسالمااشمعه

خديزوالمهيخظمظرعطعنصضرابهوتظمت
قفردصاصعجثمالجباعيوجتنىافحصاارظب

صنيرمامهالبئيخها40بتخطفانجمعرأظ
كرمعهافالضنخابئهءباالطلىاذالنىى
طيوصنورفيصالهامنه5اثركانطانتخنلراعواق

83لطامحرجلوالقنىعلىجث
طلمىجبيرألبرلدوظ

فىاالالفسعوسنارألهرانعكلىأطانحس

ذءاا



ونتين6011تاب

الباقىسفكالىكذالعدافازرظاصرنا
لراألصداظقاحكتمنجممنوصي

الرنلوكفقه8عنوةصليبهمكعرت
منبابرهرلدالهاسثخهانارهابمآوضرت

العاشلجذممفنعما4كزوئتجلكوامضيت
ارابرمهكارولىبالثآمليموادبر

أوصابرشثتفناجزمتىمنصورةبجنوملئإر
ضراكرععبتياخرضافكلم
ئاشمنافتهفاشكالعدافىالهدىثأرتدين

الناصريابافكاكأرلالىعروقت
صامىجركئقهمجتهدامعابرهدتط

السابرارئىفىوترقلضشهمءعلىالميكنببت
الناضرمطيبحثدعلىالجهاءعيشهدوتؤشب

رهـااجفنكفىسيرفميكمنحققىليلىوتسهر
طاهروصفهااكضادتالمقذسءنارفهف

فرلايرمىصغلمهالمزلفىهلىقاوجثت
اداشرعهسواحييتهارالهدىمفيهواعلت

الغابراالولالزمنمنح5تواااءتاقئحف آلخرفاعكصطناالروقهبعلفاعنو

رركطافىافىبدبهرليسءالنةفىالغيتتا3محب
سافىمثلهنلمنلىكلهمعضدبهرالصرفاكم

اداعافمحدبنعلىشابراطوفالبعينوأربحاخبارسنهقذتةالقميدلبن
ئروالنلىندخرالصالاليةالصعىاآليةينتموقدطشاأ

االعالصلاامرعانلىاوناحطامنطقفىالقدسيخموقدس
كالوطلهشخاياكذطربوأوثزدصزبالحسنىحبام
عىايوتمنالميفانقيئهد8هدمخهاشلحطاباخىفليت

ااالمجسنالعضبوكيرالحسامؤأعإلواالداءوطصاداال
فاتوسعهاالكادوالسنة5جذالىباحماينثغراكواص
االالصاحألصادفاكانكاواتهعنثىالساحلاسلىا

لحملطاناقمنضيآلضىوو
االفففوراالالحطوبغمازطيمربهصغت

لهتلشفاافاوجدتطابعدمااثعذسالبيتنقذهر
4صلتمحتعبداربواكابونرتأسسيت
جعاضتلعنكيينومىجمانلاالمداآصئتم

هل6وفهواليخثمىالزيغهالحروسعلداأوتيعحزماق
6لهحسهبرةثالفالوبئربولضحقايتباأحسنت

جمرأنجتكنلبلونهكءهـماتهذلمجصيغ



بنالثا701خبلىاى

اضىشضبدوله

هاوءسادناساداتتحامته5بعلعاالمقذسالبيفهوالعاخ
وأنتهعيدءامبديهافومنخليةناقانخفضيك

لسلطاناتاربأبعفئمدتمى2له
صاللمفذحطابيتافئصضفنواكمبسيؤالولىاثعوممنلستا

الكأةالاظابهايهدحدفمنلبلاادو
المضلذاكبئغافؤيخملقيمنداولاءصدسةوأ

لمتبلبهملحنثثمؤصنا4ةتمنىلىالملىكدرج
ااالذلرماناذدنطهاقدت8آخرانفافعزطوأف
الالمسنقبوالاةىاافللفدستحمدةبمسنوالطةكانما
علصالمءخئوحطغافىرىعدمىاكبنهرنما

االنملفىلبهبلواةبهطلتمعىءصخرامرتلموكااايدى
طلرالمبوساعقبهمفيزلولمسامىثحأحييتم

ؤلد11لكاامدحقةدفمنوله
كدقتأصاالمالمعلى5فيناارربناطحلبنىم3و
حدضالللقدسابةخسالالكالاعلىموان

رغازىاهظالمكعامدفهـىأتعنوله
مواربراتاوطمنوااصاثوااترتوببأشوذوالملوكمم

وفواهـوصيداوبيروتءتتورىاقولعىالعدساءضاهم
هـتمفبأرتملهصأفهوابقهماذاالئالةنىنمحيش

الممةالملطاناظنهولىجمىصهاةءدحفلىاطهءن4رضاوىعلىينءدنألبمالحعىثصلىسأف2ة
ظهااهبهزحماهـاالحبئأحمديننياكظىلىا

سقالوالةالهامحرماوقواحالهـاغيه4وأببهما
واصفداموناطبوواهـكظبقاسفءىمايرهـ

عداراذالهصاسواروحيهتوايومنهأبفالنا
دىعراثنلهيقالاومنهةابشه4ثاوم

الهدىسدين2ناخيالورجألرحبهااكنااهافابل

رراوزراهعلىبماتارخماءبقدستالبهاصوت
وجمداراكعينالسرادقؤخاذايلقاهمرلوكآلص8اومن
المرداينمتنجغصءالحرامءفؤالبيتوإلاف

ممعداانااهفىءشدهراوسبلهلمدمادرمتبع

بنىهموتداثعغيومننامرطثرالعزلىلدتعاثرى4بالاباقامةفةصقممافصل
4فيوصلىنجفحهانبرفيهعلىبرتاكلدساميتياحالحخلطنههانجةجماقرأنهضءفىتارالقادصى
بخاسموانكانالرإثمخدموطتةضذلمماعلىثزلحفبههواكمحاالساطاتكنولاءصؤخلعةءلبى

نبئملمحراباظهاراأمسالقدسانلسلالملماالهاقال4فيلجسةاعألةقفراقاهةعنارتفضاقانالا
بنواشوكايؤافاوواناعدصشاطتخذؤارةيلكانراللغالمرووقىراجد4جوفىبنواقارا

وهدمالمحرابمنصروسو3خغالنقابالمجابفألتثففأوءنررخجعهكتايةداراوبعهالقبهخربى



شلروا801خاب

امبراونصلمنسمهاةحرصافىجمصإاساكفصسثب4الفنصهراماحولهوتظيفاالبنيههنشذامهما
كصرأطعوفى4ارفيطبالبملجةالبأثرشواوةالسوارىبيندؤهأماونقضهراطالمحراب1واظ

فتوصلاالخسوعزلانالفزتولىلاالباطاكأبوالحققؤالتزيلونلىمناديلاوعلقتالبوارى
واضبهاتباتءانجلت1البركاتوصبهلتاورعواتاتوأدلمراتالصوافىيمتاداتالعبوصفتداتالسط

صالمؤذؤنتوافماووسوضساالزانقطوياتالىاوأعايفياتاالوتإلتياتالهداوانثابتالغيابات
وساوأدبرتالسعاداوأؤبلتصسةاتواسطةاالوطابتوسرالبويسالوزالقسوشاوغاب
لعبادواالزهادغواورادالاوقرأواشالةاوورددمعدنلههالففلوطلب4وطتلىالغريبمنهاالكالنداوط

واوإهدىواردواوابوالخاثحاوالى3حاداوتواةووحدالصابدوءبداراحدواالبداذواالءتار
المنبروصدحائرواوافدوادرروالساهـتاخراساءداةاطةواوالجاهدوالمجاهدالثاهدوارر

اءؤخاظرالةاءاكراوتذاوعاظواالحفاظراملىسوالمحمهثوذكرالبصالمعثواشبعثالمذكرومدح
ؤخذالمحمونودعااراعونلممواضونةتادىوداهافوتحةالمحذتونوروىالرواهدثتوف

ئرالمترثحونطباء3اطورتواةلمألءفالحمدىوااوروناوفصيسونالمفصولخصاثرخصونبالعزكلة
ررتصهاربطاألمنميخمذط4اذبالحرفونالمو4صااباروفونالمهباالصابهونالمتوشعألخطابه

فائقاإلغةابنامبخىوورماالحلموباطوسودكاةارالفظثىو2شائفانشأهعنى2اررظبها
أءنيتهيهانيتكأوذإتهوسحمهـوحفصيكشخانركنىبتهمنىوظبخطبتهكعرصقءصنوفبهم

قزبوتلورشخبوثبأتاالءىموماءنه4عيهاءتزابمرااليموسالعنقهاءبااللمالىطالر
اسداهـسهطاثوضربوقراباسهواردوقدإلسىمةثوفويتثصحتوترعقيتهمنويه

االولىةابقبتخطليتنىيقولهـموموالينصنههصردجمنوالثدثعينلصانواراسه4ريا1ورغلهذ
جأررانثرابىعتايوملخذذادىببرصابالىفامدىسلعاواذاظفرتولىباليدالطوفز
إصاروالمسامعاالجستوقىالمجامعفلتواهحطابتألواماطاتاالخطبتنتهئأونبسالت

اوافعاالجاينابةباوغمتعوائالىتجةبماالثهاءوالةرراحا4لىبوراءتالمداءالقألبرقةوخمافف
4فيتجابذايومهـيهعظوموسميملوفضايوصريمذهاساكوقالضنونآتوتف3العيووتوحمف
اىوطوبملونطاويتعظالغافلونظويتيةاتالئيوراتاللطؤتةالبروتمبارعوات

بةرالعالحاءضهةائاذتهلزفرطانتاشضالمسارانتعشفيهاراليوماتحعنعحتىشط
االيوبيهالكةوايهباءااولةا4ارضابواالسةاصريهالسةلن51مذأكرموماألالظاهـواالصاهؤالط

ؤكمواعهااداذبالخوفيقاللهاكأشرةادالجاعهذسفءسأثاالسالمإادقلوالمالحيهدولة1

بواكملىمواالطريضانواخصذزابالتهسوفروثالتهوافىتصاوباكبمونواطبصسجمن
يثتالضشارفينامكواجواالهمفئدبمذراوادتعصسعاتطلىراعةفئواالعواتلىوى
طرالحطادلطاصبتااالوااايعلوررالعتاوزالاروالنكأبتعرفاتمائ

لىهـادينصدبنعامالىاأبىيايثىالقاشنرالىرأوء4دخصاخخصاريهعىوابانمهت
الخالذةفصرثساردكأساهـرىقءهـفاءرتهعرفى4قدناةانبا5جباكالمرقىذيايرقىبانفرشىأ

رالمعنمرافأطعنزتاإالمنرفأعطاهتزرارداولقىالعودفرفى4ؤواالصةاالفاضىشرفلهئبهل
4خطبيماقووءظبمواوصحزوالمجزوالمجب1واكرببدعواواعربافعضاوسقوظتوامواةبوخط
دهـجمز4وتطأسيصاؤلمنمجداالةاوا4ديىوتةذسةاالبيضففلنواباتخيهجموعظبوخط

إلعدليأمىللهاانلىتكلدمرلهشوتدلطانواةالخلمفعاود4قمراجوات4ناقوواضاسمسص
4رانزولوتمالمهالكتفأمكأبااامهنارحيمارصاللهمدواذخرابلىاورفىوونزلواألحسان
خركأنهـرالقبماسواطنقداالبهاحوااليخاوانهزلناسانتفزالالعىزفبتطرممهاكرلركم



دثميناأا90رباراى
رجاوفذصمنضافصجابنحملىلحسنأبواياكزجمتعليهخلىلبيرليهنىمحهرلفباتجاهللوعظنصب

مادالئمبهاتظلمشورعظانهوجالةالجاوىذابمحةىلذترفوتنجاومنلماثؤدشئومندسومن
اثباكونونيهغلظهءافتهرالعداضهعياللههالوابظه5صفيونلضاللراقديرمولجهعظةوادجمكل
المنخونوةثالبءاتوتحذرتانعراتوقاعدتاخوتوضةلموبالفورقت2ناثثا2بم
ساعاتوةعلتودءواتحلتلمواتولمقالحماالتوجرتاالوابونوناحضوالونااحوصنولياتابوا
رهاقبةفىالسلطاتوصلىاحروتيةباااحنايةانوحصصنرمانتالءيهوارفرمىلتف

عليمقبلىالقبألالىالموجوهوامبهالصهفبدراماللهالىواالمةلههاتصاسعةعلىهـفوالصة
تقزتواختدبتهكزتايباخىالقصامجداافىرتب3ممرعهلهاورعواتوافوعهياللهلىاىورواال

فواورعلىلاضرىبعبارالبرقكماؤكرهكااعغادبهتابهـلفااذكلادثاافاظا5هذقلتزماة
حلترتطاتمجلتذضرتطااةإنامادكااشاالفابغرااتقذمرمارفىقال13زائد

الفمىداافىلسلطاناختقزمالةمةلماقياةلجصايوملماصانابراتفىصرالعمافمالقصل
وددكاناالرجاسهنطارجاغفىساسة5إناساالناةةاوتس3التارالدلطواخالصالعراكىطب

يمائيارضعالىموضوأعادلقديمالمحرابوابرازاردحمتايةامامناكبهدممسداصدأمسءامىسبق
وطلالعاللجانجامستراطخهواواتخؤطيهارهاوتيمفىواددارايهبنواكراواويهنمدص

اعتورونقضرهاانقاضهمنونقلهاوخأوضاعهصوفحاوشغإء4ففليمرعاافأهشل3ريالةهر
ابئاررجابمنذامه3تظوهـدازالةماواصالمحرابنراحرموكأ4اءرافمىرالنةيرهـهـب1ذ
قدوكانكأورشوصرفرشوهةونولثةئلؤاوتعاودزاوتعاوح2الهدمالكذيقلمتةوعءلىاذالقؤطلقا

طروالحوااحهمياحهءاعميالللوجدناةاايومحساولماووكوههـزفيياماالذصنبرقشباأمس
وزالةواملالخطجهبةنجطقدسبقعلىءخهمأتقياءطوءبلغاففالكطو4ناهىاحهلىهـطوردالى

افاحيعلئعقاالحصافتهقرمهنتهفصاووقةطمقاالوتاخامداواءد4ارتثلةص3و
المزرصرورمباالصزعلىاصاريرهبادقيشالصعبةةالةاندلؤحخرااالافرمقءلىانتىارا

اريونانتقضىلهتتهاينكوآنافعجونللهاشبطهـحلفمبرواتوزوااصالهحلبتلألوات
المعالىاباياماءىاوعيرالسلطانوناللتوارضوادوخشعثالفلوبووجلتارهونكؤت

قالمهطواثتوأتهدوحدفصعدوسعدارتبهثبئوةسحورظء4واللصألةالزكهبنالزممىثئةالىبن
فتينالمفربالخمابتينوأفالمدامعوجلصالممامعلو4قاظارافوارىاالقاسوتتالفاظهبةصاك
بابدعراالستعاراتايهفى3اماالبنخاوذكرفىالموفوعوالشرط2حالمفوادجحالهشروحارجهءلى

الثمرقالقربفضماللىبزالةرطكأازبدوقداطوفؤقورقاررحراراإصابرعواارربراا
بانوايهتالفاظهصقياسظهعئشفاينيبسخىابشرالمعالىلهخمايبافمسلنضرالمعافىذ

يرالمومنينالودعاراضهماعنلجوهراساتةواقرهالىهـاكلتهاالورءناتهس4شباابنوأكأحالهسصى
رراذ4ببمالورفىمماسطوادءواطممضبىوأر2كمقايةبمألتأصاماحاوقاملوقياذلميناناصلطغ
فغدأخنتباالبصاروحمهصبهالءبصرهبورانهرررهءوامتالورفنجمبهالتوسالسااءواالرفىالىلأ

والقريهاللهالىلنىصاشاروءتبههـااطتفىمابةوعضختاخطارافاسؤداالصابهأدزارالحاسعه
الألهاولماضتداءالصلواتدتهوتنضمألرعاتطااجمعكرافامتهيباخطبعدانالسلطرقبغ

وقيحالسرهـليغعاءظايازيهتالىانلمطادوتألذم4ابرفةاالثظالعريرللوعظنصصالحعهتالث
ركاقوصوعجمعوأشرفلىوبناتررمجلسفوحمعمنهىبمرأصملىساوبيرتلمغيرواابعظأللة

لبثاراتبباروبثمرالبثمرالشارااجمعسولرالعسلطوالبماتالحلوةبعبارأنهوخلبقواشهدوا

بااسوالظةعالمهوالقمرواسارتهوادكعروتوجسازتوارينوطهارتهلقدسوالةخوكارتوذكرا
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ارحهبابمىاحهاووالرشاساطواامةقيواطهطوالنارومراخهاوافرارواطخهوامراهـةلمئوا
الغتهؤصففهالخااشقألدعلىاالهمنأفزلهومااثقهدالطلهذإعدهءاللهوممااالمهونجاهالهذهنةواب

ائألوووافيحئالهدحيروواظالاوؤفه4دوفرائطالجووصفواعمةاااللسنةنطئاليمااليلغ
وباطورةوارفوينوالهاروساصوالهاوؤانالساطحسانواوءوائألوادنبومساثألشرعوا
صسراوسوطجايومارانوص

جمابنرينامحيىى2طةابدوخداقالاللهرحمهريناي2كأالةبهبطماتالماقفصل
االولىاطنيوذكرتباذشاثهتعتثوالغىصوأودءهاسائهأتراهطجمعكااربعفىبخطاربحادكت

التاالاشهابهذهفيهاطولىولدالعصا

اطدلتهينايومماالتاكداراطارباطدلتهإشاالهرلحدللهواطوايناالقوماة
فددذاكاطاآليهاروياورىردذاهـاوؤلوآلنورتاولاوجعلاالرضىايممبراعخلقاممط
االرثنفىوطواتاسافىمالهىااطددتهفطايهتاكادهاإمءلىءوالحددتهقلابالعدهعلىأترل

الرصقاويواتلهطرافالحددته51
هـىوالخطبة

بئءماكؤصديمهبامىاالمورسفوزفىقهانثركلذوءمرالممعزاالسصدلتهاط
بثنضوافاءينإلتةقبالحالحلودالدوالبيامكذراالاوعءفركتالوستدرح

4خإلءتظاءرءلىوانعفالرؤوقءبادههـطالةاديبههعلىهـدينهوأظلهظمنعبادهعلى
هارهواظاظفارهعلىأحمدهممايرلدناللداذخماواطاليراجعبمايشاءفمىواالنأليخازح

دراطثداحمدارهأوصصكاكادناسذسءف41لألةيرهؤظالنصارهرهؤالواءائهعزازا

هلهنواايلدوايولىاددالصيااللهشريكرررواللهادالهردانوأثرهروظاسشباطى
رلهرسهعبدمووصمعليهاللهلىداحدأقوآثربهوأرءكأبابهيدواكرطنادةمأحدفوا3
ىمجداالذامهااهالىالحراماسمسصباسرىىاككفيالىشوراسكاككاودافااففعرا

صبرماالبمازاغىثيمحاالسدرةضىاتالمأوىةتطعندهـىانخماصدرالىلىالهواتيماالى4صبهوءرح
أؤلابالخطبنصعكناكأءأءيراوعلىناالالىابقالىصذيقألىءاخلبفتهوعلى4عااللهلىمخاط

نيناوهاهيراوءلىالقرآنحجااخوريناذىأميرالمؤمنينءكانوءلىارالصابأنشهالبيتهذارفعءءن
الناسطايسانبايىاواابهوأحعلهوءذاساالوثانوءحىصالشركرلعضابىطافبنءلى

اةالضااسزدادهذدريديمألىهلاصرهلماتااتالهةراوروىفايدهـالغاهلذىاللهاوانواسبئاهـ
ير6وتيعامئةمانقريباهينالمشرىألدفىطذاةاإمدإلماالمهناهـمقركلىاوردهاااللصاةاالهمى
واشر14عاصهارمتهااندبرتطصالشركطةماوا4اسلدبهرفيهوانيرغاناللهأذنىاكيتلياات55
وذلديهإبنومى4لمةمقالتقوىسءلىافانهابالتقووعايهفيفانهرربوباكقواعدهورذعرحمهعفبم

قؤوءسالمداءاالساتاينتصختمالىيملتمرفلحرمالىورءليهيكمومعراجيماءاأبيمصوحأ8
بوصكلثراارعقوفىوشىوااالصتزلوضزلاوهومهلومقراررواالولياءترمهاءال1

4عإلاللهصلىاللهرسول4ذلىمحدالذىووالمبينفىكأبداللهاصهـالىسةالمقذقاالروفىوالمنشر
ى4ءسورويمميالىالزأنقاهـ4صورسولهعبدهجمهااللهبعثىاكوالبلدوهـربينالمةبالمالبهةوعملم

عبداانبهونقاتيسقعلنالىتماليتهويزسةوأيزصحهءقبنبؤته4ثرهبرسااللهضرتلذىهـ
اللشدرصاطاثوثااصدكتاؤالفاتينعهاوأولوهـيممسبنجواالهـاللهاتقاواينلتدكهراكولمحالدته

عباداللهءناختارهنانتمعووال4االعلبالموطنينبعدوالتعتقدالخناصراليهاالديناصداالرحمال
آافطوبىباراهةشرةفىياريموارابفيم3يجاركأالاضبألاةابهذهلماف53بألدنسمنطفاهواص
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ريهالوالفتوحبهامديةاوالزماتالبدريهتطراوفالصبوتبئاالدمحملىرتظيشمن
الخيبريهوالمنازالت4اليرهسوقعاتوايهلقادساياماإلمسالجددتم4املراتتلوايهاالارويوشوا

حممنءمابذلشهلموضصيالجراءلأفلمو4اللهءاءلىحمهعناللهلجاراع4الحالدثاتواف

روارحممدفأمداءدارالصذكلىالجنةوأتاتتمماءاهـاق40ءدمهابهماتقروغمنملوتهاالعداءارعةتفى
صكموشالفىبهـزهمصإفعإليمتاكنلىاصهـبوالىتعاوزوءواللهاتدرقاشة5هذالله
المقردوتالمالبهةبهبمتوااءاظاسهوبالزارهتوثءاصاوأبوابتذضالدىرخلساارورءه51لهذ

فىآصالمقذسالبيتعايهةحثىاكشابجعايممبانقىاهـذاعليمطارسلوناءوااالعيناشقربههـ
هلبرأبهالتهاقانيهونفيوشكااليمانمحالماالنبؤةمىرةدفمجؤبىبءومدالزىوابنارط
طابهتعليهونصكابهفىافتهره3دارىاجمربواهـااليىالغبراءاريرأهـالحهاقشءناساءالخض
أليىيةاالباكناحولهىاىفالمجدارلىاءدالحراماالمرمن51إحبدأسىىابانتعالىفقال

طإسىألعزوالهممنالمزلةإحةاالركتب41ذتوتاالهراعايهلحتوألموك41شعظىاكبيتراهـ
اليماسهـلقربسنخهليتبتههاخطوابينوباءدربتانلىاليوثحعلىاكسىلعزوللهاكأصىاكالبيتهـ

لتيهافىفالقاهمالجلىعلجهمصوغضالنالراصبهبهلم3قابةباسخومهبأصانللهءوصىاأصىاكتهوابي
لماخذلوثرجمولمالعافيعلىمنجدفضألساوا4لماقعدتىءنراءجالماءتالدىاللهررواثاىصءكعقوبة
8كوسوثعنوحدكتهكانأيهاصموأتمخاثنفوصتملةىالجعوالماضيناالمممنبلكمانطهقه

المزونالمالبمةكموجندهالهويتكمخرداوجعايمآبعدانكاختمروهلبدفىقلاليهركاماداللهفتيهنكم
منأدىفيهطرقهمعنأهطتموماميدسواىدؤئرالتةيدالتوتيصيتءدطاليذاالىغأمدطعلى

الملواتطيالكموتصلىواتادامالكمصراكةيىنفاواالءتقادافاجراروسارالتنلينالئموك

6لمبهاتمسكمنالىاللهىدنجةكمعتانهةاذههـواوأحرس3ميخوهبةاهدهاللهفاحفظوارمحماركاتبى51
االعدعنوللنوالقهقرىاوحورررىاقةرصاوىااحةامىرزرواواانجاوعصمآروبحمتعماومن

رضاهعانةللهواعبادايب5د1قللهافىوامهـدوصااامىبئماوازالةهـصهافتهازالةوخذوائ
النمرادهذالكملبيانالطمدنداتواراناقيردكماريىواحيرءبارهمىاذجعلكم
نياللهانعنداللهصراالهنالةطللهالواالدابمواطفىالكمويادابوصيودكملحدادبسيو13
هوأعلقالمبينىاهذااكموتالجزللاخواالجليلخاكذاكامشرةداناداللهاءواحذرحكم
غزلهانقفتودؤاكالتىذتأصيهتأتواءيخاصنوان4مناتقترفواكببراصانالمخينهصكبائدقيم
ترد6ذادهادابواباويئالنءنصيؤنااكمهافاصنخءافاألاتأضاواوالذىئااجمدقؤبهءن

8بزداللهوا3اشيذكركماللهياماوااذكرصركمتاللهرواصاةغادايهمرفوأعبادابهماخكل
وأقطعواورسولهاللهاالرضرالتىأغضبتةيربفوتطاالعداء9ةاثوقطعاءالىسمدوابثصيكموي8

غلبونمواللهخبرااللهديهافىوالم4الساربالساراتياماالفقدنادترلهأثواالككلرواتفروع
8وجوالهافأومومةفناجزوهاإروةهزوهافاتةفرصهذهاناللهحمواءلموارمىكفراللهاذلهـوقهاللههـ

حهذااللهم3رفكقدافخاشهافيبكاوااكلواباورفاالهوهافى9ويهاءفىصايمماوسرواوأبرروعاهيهم
تعالىاللهوقدقالعشرونم3تاواحدمهمقبالةوقداءىفءيفأوينورونضئلكمولعدوالخذول51

سمعضوأيدنابره1صارءالزدواهأواصشاعاعلىياممواللهاعانناايغإلواماجمهثنصابرونوتعثصربملمانيمن
بعدهميخحركمئاكذاشصشندكموانلمفالضكابىللهالميخحإنعمدهسمنبنهينلى51

تةبعدالدعاءفلبوقالةالعادبهمماجرتقربسيةالثالخطبةاوكام
معاألوفهابكماطعابيفكوهبتكتالمضكالثاكرنجكبىالخاضععبدكطسلطألتوأدمماأل

وقامعااليهاتحكةالشاصربالماشالاديداالالهانعصمكعىالتواكالمداغديكعىوالمحاى
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بئيوسفالمظغرالمقرسالبعترايرسطهوالسالماملطانبنواكيااالحصعبذالصلبان
8بناكعىوأحسنةمحبلأللهيراكمالبمجعلوا4الببدولتعمماألهميرالمؤمنسدولمحيأيوب

روانثحوزفللألجمانووقجته4المسللمابقأاهوعزمهالمحديةالمألواشيعناجلحنينى51
اشمنوناوابتلىافانونضتظالحهـبالمقذسالبيتلدهـعلىتتفكماعوتهلىوالمفارقارباكأائ

هاةالمىاة3آنبمفالالقاهحماودزاهـةالكةىاىمىوملاقاصبمواالزضىاادافيدهعلىفغفاهـ
نمسيهمصعاصهاللهعدصلىاءعىاللهم1بهنصبة1اطءاالةبعدطاوالطافةاالفرقهاوالجماعة
ذللكمااذكاواقوارجاءاالاةالبالدواطرااوصاطبهواععمأا4وفيهلمغاربأميواالمثارقأقننى

االقطارسبلثياتودهوأثبءصاصاراالكلملالكازوائبواننارافياأزبهفىأرخمكلفارابممعاطص
مقاغدهددعهواياميناالملوكأيوبوفييهطفىفظهوااالبنيومالىوفىءقبهفيهالمالثبتمأا

لدوياماالعلىتبالئىاطسنةمذهاالسألمدفىدابريتءلىكلئاموليا3واثهباعزازأولىواضى
8اوزءئربخولهفىعاءهدواجبداراثصينررفىآلقيالؤثاالبدىالملىفارزتاشهورواالعوامعلىمرا

ررصالمالحكطصفىبرحمتكلنىوأرتطصالحاشلأوانئلىواوعلىعلىتألتىاأشيشتكأن
فلحادةابرتماحم

ووضع4ونتنضهسلي4وشتهـابلىاكيراأصدسافؤناحمادلماافالبراكئزصل
لهوبمائقثلهوفيالئقصحسنهرائقرمالىحدنلىجمعواالفرصإلضىيوماولئمنإكأرحمى

هقبلالمتهدستلبهاللهرحهزآللىحمودبنيهتدورالىدلالعالملاأثادىالمنبراكفدجرالساطانئقف
علوعللحملببطبحالىبانفيفاهصحسفه5ءنداللهئـسنظلهواودعهسنهوعئرينجيف

ؤراذيئاللهمامااثهداحدثمنوكانرالنظعدبميراررشعواسالنسلروضىنجابمتنلواامربهما

المقدسالبيفانفلوعهئوعلنورالفائضضامىروتوقدأوقعوانعائهاليهياعأطرهالراللهرحمه
هينالممالمحذثينوعبادهلملهصينأولياءاللهومحوشستئرلهالسجةاطورالمسينصسدوانجعمد
يننرراكفاصتجرشوصنحته4براءتئبهبفلمباحزيهـفتضيعهكأسباالترتيمجارصلعبنو
وأحسناحاكتعخهسافاتوافىخدمفىالنعتالىتبدارتأقىاجغلهوقالالمقذسللهابيتشبرللب

وبهرجلدماله3ولتخسأمساذهـوونيةأسواككنساانهاسقواشخينفى4وأراحاال
فانظالماد6علىفباالمبحويقعنىاالسالملىااقدسيعودااكترهسلساليهكانوأجرجزللجميل

بلوابأ5فراوحواناكزاعالغوالعلىأماالنيقبرد6يالىاعلىوممكاءرنتعلونمستور4عإلرخلةا
اطهانومحرفاليقينقؤةلهشيقولالنوموقواقعبعبأكايوماالىاالسالملموكاوتحدأكأااليهان
كلركبزلولممالعايهامي9ألثنعالسلتعالىاللهفالوهنجأاالمةفلزذءوااادبنحرةلكاة

واالتقياءاالءلياءاالبراروهومىارهادواعبدبادالهأزحطئورأيرةبكمواهواشؤريناكمنظبهفىأرريئا
وتمذهزممجداقوتويزلدهبببعدفضورعاثهواللهوانئرببتالةانراصةلوقدنغزضورااالخيار

وظتلنقاءالجيبيبامنههفيسالغيبعلىوأطلعهالببسمزاللهقدطمدامجياءالحياءارالية
القعسنىوهووأحبموصباهوباهععرباهوهواكتهئماياصالحملكفتتاحبخوختكههءبالصالما

طاكوحسنالمنبرنلدبفنصعبمنئلىايمفارقاالنوريةيامالافبىجاعانوانفقاخعاوسنى
صثالعلىضاهلنهنارأكهحبوشارعمالمنرفىلمحراباوشاارقملىالىهـابارعلحيمثداوولى

ارظهرعرالمثهألضىتفربقالامحرابفيوحعمجلىذمالغدساللفانولماخنالخطاصىلمنبرالقد
ونالطوةألوالنىبنمرةياكطصالحباينعاءلنوراكباكااللمنوتناصرتفوراالسالأللسألمهئ

لبيتاقصتهنجورفراعرفدفىللهارزنمحوديينرراكلعادلاااوكانلبرقاخرمنكاب2مرضع
برعواواسضينفيهالشونوالصناعواالثناتعباالفدسباتخاذمنحابفامرقجدهمناكذسنا



حيناكأ3فيراا

مأرظاالعلىلترئدالنظرضهوكانأرظأيخهبداعشوامحاستلدامأفاوانفتىلمئزواماالحليبهفاقى
رداثانذبارثااذهفىدلطاناياشبامقروظلحهاانقأئنصوبابحلبمجامعانيرانوت

منكامبمنينبعدزرهاأشرالتىيهألىدؤرالالبهراماتبئرفتفمىعدهوضلىالمنبرالنفالنورى
انهصاتشاللهيضرلؤرافىالىنبىاكوهذاظتلمحسنينابواللهقيهملىظاللهقاليناالمحسنين
لهاعاتسنىذمخايللهتبدتدطهارحمهوكانذلكهثلندبىباولمصيتاكنهوصنزلتهجمألئقالتههامنصا
ملإبهنفانأوالطمىهتهفىمدسادكانافغراايهضيدئنةرالعالوقهالبالدالئاهيقوالمصريهخمن

راتجطكهاؤأصوءململككالندبراهنلهماطبنواعلىاقتهمرلهالفاغيننتسيماظلهفتهدحصلمبلثرة
أخبرنهئتفسرمطنسىالابرجانبنعمأبوالرهذعاعلىوفللهارجمهبهوتانلئمواجناددواشياعه

7لرئحمابهالنألتاوقدرأيتثةصعتىدااكذذايئوممرلؤراطفيخلتىانةاثدكطالففغعن
يريهمىيواشاراتائةبنبرروأرسبعوعامطروماعليهصتوثاالمقذسابيتاانارومتفير7رصورةف

اللهرفكشبعدزراوخاثهيهتئررعاتنتينعامونحىئفالصنهشوئماةوثألثخانةغامالى
وجميهطاعتهنبمايديهتعالىاللهالىنمربامنبرالختالبهقيهحتىابهأشهيأةاليهيمتذعرهانعليهثلما

نايطرقدقكلموتالمرالمةالهذداقفقطجماءنهيرهقضهفىاللدلىاإواررعبهرىاكوهذا
ابيتعنفغإخباالرومصورةأؤلفااللدلىالحكميرأبتةقوغضالاالؤليرلهبنعلىطسنأبرا

سفاكيانهاءقهالةفىيهلىوفالمالوكائهانينوثالثسنهرىافطىهنالديزخوانهاثمذس
لهكازأخذنماوااروهـوفهأخذذالقأرهنمذإتضفتءنادورثز3ذتفاتفالالسورةتفات
لحملىآثاهـمميمضاالميفبنىبفعسنينئشعلبونكبهمبعدمنوهمالرعقاادففىمرابتا
نجامةوهنهلالعغديرظواشاتفيهماتعلىكذاسنةفاوكذاسنةفيغلبونصراغعا

الحروفعرالهومنجمأخوتمنفلك9ليمىرنهحدقبلفاكثابهوكانوقوعهقاالذلدقبلنهاانءعامابةواقت

ارادلماالصوابيواصالمأوكتارنخوالتغتغرالىمجسابإليهقسبهـممرافانماتأيضاااليقبيل
3رعمرفاصورلظانهدلدويوفعرومكلبامنالغيبةثمىالىةذالتاالضىةثعرااكلىالحسا

تيرغالذىثالعالعراقفيهلىأقياكتةا
ريسهعديمقلىااوأعادوأرسو4خإالفرنجكازانجواءليهمانةالمفذرت4اوأماحمادتالفصل

وبرثعابتصاريفماوطؤوهادعويهاهنهىاشنعصوراكوهاالعويهاعمااوضاءوعؤجوانجيهالوهاباز
المبثهءلساوالللعيوناثبىيآبهوافيمااللدىولملهاهنكالالمذبموجعلىاغنازير51اشبااجؤبثوائ

التعظيمأصباب3للؤبهاالنحلاومحطارهبانبهامواصعوعينواانيليخوهابالصوروأوقلزوالعصط
وموشامالمجررملؤاوظصنصبارضامررباغيرتمذصقبهاثعدموافزوامهالموضعصيلر

يالنجيهبهاعليهاصرالمزةاثعحشرةوامارظئمنبئةاالنعامفيهاصوكانعوااثعقديس
عاوقثررظوحممرلثاههاحمابهاورغكابهاالسلطانيهئمفصظنهاسورةنيةالتلىومستور
وبانتالمئمينمنةبانتنألطرشدارواطيهناثرافىوأبرازجمرهااولالنيغوتقفىوفرهاورحفى
يماليمجسبهاثوهدتتحبندوشعيالفدبمارمنكانفكافعادتلمغلوفديتلقبلحببتللين
وعفرتأجمنظموراحناالنفظيرتصنقاةبأطءالكفرئتحتهاشنالقطفغمرنهاقبليظكانوط

يرمصلىابهاالكنااديكحدنباحظيرقعنوطتحليهانررعلىنررافوكاهنلقناديلاوأشرقتشور
وقيلصقليهلىوقلواضبقسطظيةالىوحملوامنهاطقطهراقدقطعوامنالفرغركانقاليدعقئ

اعشالماباظعتمواضعهاولماطيرتظهرتباكضوهباإعوهابرزغات
ولماابتنىآللاحنرهاوحمذهاصالمهصنطزهاياماالثلىتيهقىهايؤفيمبرزتاالى
نجاتزااال3ضضرامىهلخيرهاشثرأعتواوددزائبالنوالهاناهاةمدأقتجدوضرةرتما

فى01



ووننبن1نل

اجمرهانجمينبهااالصبألنهاذهباوأبيعتاكاحتىخيلبدعاحمابحواوأبالدهمتططلىامنهاقراالغرغ
ومارحديثالقلىجزازاتنروزهافىبقتهايهاظضيمليالغتذلدعلهااسفاظماعضامابضمنقبا
ئبتحدلدصبثمبابيثهافصاعيمىيئلىافبا4لةفاذلىوشالهازاتواالتبروافاقأئهافطد

وارضاويتاالراعليهادوقفوسنااهاماغرتالصقبةئانلملطادرقبالفىوقالحرمدتالكلأركا
لىاسماعلىبناردكسأاللزالتهدإلماتونهاتاحفدأالؤمىامحرابلىواالهاوط

اصفبن4االعازبنمنقومةعامةذسالمةوأيبيتةخاعبا5لهذورتبهامونوعهوءلىاعرصيفوعة
ودرتوحاانوءالحئمانوحاوزهرتلجموحاضرتاوقدليلجهحفراضبناإلعبادةعاكينا

لهأسعثاغراليريةبهابرويأملبدربهولىاكصنالحارفيزالضلوحعزتواقثمنلحقانارموع
ويرتالرآناوصنتمهنخاككلوهـرسوسوويسبربالحقويفومهالليلمىمجىصوهناكاليهاقهراقمكلى
صعدنهارهاوصرواالفالوراد51اشجدالفتهوهنرلمعرفتهاالصعزتومنويطلهانأسدا
فيملوكوتاضفاليرمااسشالحهااقلواوخملذداترارهاوتحارماؤؤالمالثماكةيستقبلحين
وأحسىأجملالمنافامهمااللسنهوشملقلوبوذابعلهمصكوئهااآلثارالحسفنبهافيرايؤهـونهالو
وعرصاعمجمكلهـعاويهتوكتنعصالجمكلأوحالالصادلفوأوزينلىوويينوجلىنأصاوفل
جلوالرداحمالهاءاقوصهرةالىبؤبيومافىفراتالممورهماتدرصالىيهوره4اضاجملةوش

كسلماغوالعراعىاالصاتتلككنسبدهاوتولىابتالتىلةالفصذ5لهزفرصةظمالالعدتخواوفد
أفجدراخهاغوكألانهاطهرحيطنحنلكهـتتطحتىارردماءجماءااتبعتلورتخئارااولءمي
الياكباالنفاقفاقرانوافضاالشغاقىذفهاءلىلطاذفرقغوتضوعتفتصتباصب

وسيأقىارخهطلبوفركايخاالصنيعهبهاطوبصلىكرمجلىلؤلمكلعلىبنزراكاالفضلوجاءالم
العزيزالملىواماحفهورامعروفهمنموابقامجبوأجمربهاوضرخنادتالقدساصوانجمامئاكدفيءا
احماالبأهوالوكانتقلوطصولهايهابربعدولمطبالفدسكامالصمرشلخزانةمالماطناتعان

وعلتهميزكوالناضيلهملفرنجأناعلىشرططجملةسوكان4قيرااوعدد4واوذخالباالرءا
لمجداالضىابمرظالألمداردعلبهمحرابوامافاللمددامنلصلعا4شنىواعددالبلدنجلكقوفرت

اصاوالسلطانفرتبلىوااهيمبفىلحضدهوالرفعطوسفعهنيعلمديخةبماصئعنلبافىتظ
جرديةلقامج3وددو515فاواراخينارالغاديومىينالماوهوهنافيصاوفظموفنين
موضعهذوكانعدوارارفاءالموارلحعاواالمقاصدوانجاحالمثاهدوعوناجدالمحرةسوأمي

عهيونسةلنفازالفىالعادللملكاوكانامالفيهعبهماايعوكاتانمالموبجماوعليهعااؤاثلعةملىد
ينواالتقياءاالخيآرئأنبرارراالكابراال6ااهىزجلساوعزالطعالنظبابهاءمونعلىواجناله

باامبابعندحنهبصندالمعروفةلكنيصةاخبزرلدرسه4الصوبلحاطاللهرباو4لشااهارسةمد
دازصروظالطاتحينلىابنلدىاطيهعاوقوظووقفكاظرباطقرجمنيسوهىالبطركاويخش

لعرارتاصناوالطلىاماليضيهثفطوامدارلمصاا
باعماوامهلىاحتىاالناثوالقوتصنوادضماسيعويوتبااخالءفىلفرنج31وشتالكلقفالفصل
متعالىةاالقهوكانراحمهوصبههالجاماتعألرلثعلةنباشبيهاوجهمضوكانيالنمالبأرخص

فباعواآخرئرثناهألموماووافيصلكهفيهافاكالؤارخةحرموخاوزروحوعيوقىكوامنجنات
والمنخورالماعونالدورمنفىماوكلبواعلىاكهمنوامجدالمداقريصارتجعلىالبيعاخزهاكيألهم

مجالهاابعيتفاامواالتاالنراثراهامماترفرتصنضهصمجرىووارخامالخناواالمنادلققى
ياواكينابهبهعونىاكهملعظىوشعبداستهمنيخاتومحانتوكأالمألنئمامكىتلىيلمنشص

نغبرميىكروظلذالذىافىاالظمهنزوجيراوالحممحؤتإلسشابخجناعضروسئدبط



وثحبنالى511اخبلى

الحلىثسقاهنهثعللنفارمفحينبموادهاوهصوضياتبنواللضةابصفاعلىلمالماعليه
كابالالهماالمانكلىامكااخنرامؤالانلظتمائالطالهوفىمنهءاطألابطركدفأطظرباال
ليلا5ينالماحمرمناامنسبييلاألاذاسفورطهمصاللهمطاثةئجملوتهوبارفالمالهذا
االجمانسنبئكرىريهموتاهراالهانظعلىمنجرينسودةادلهظواولمررالهوااءظانهمورنفىة
الثرلجهسمرقضرجلجعطيعهاصناداءماعليهعىئيوطبحداربعمجزهناتاتوص
الحبسحثرافلنىخمسةرتاممنفرجليههفمقىولقدسامنامدخروجالبوابعوالهملئريعهافوو
بارزانافينابنرنىبعدانوفانبويانسوانباسلىءكملىوانلمدااموتناصالسلطانمفزقىة

انهمئمألغاواعنضبةهـئماعدوكانرناالصبصحضبرلهلراذسخرجوادنجارألفئالنادى
طيحآلجزيةعابذرانهمعدسلنونبااالاركلهالوامابهميربهزطمحلىاثدبعدافيوخيرضيرببقلم
قاقواملنماردأربعةاوأفرمنقسوسىمحبيهلالوصاطهفأقزوارحؤوالويؤمنواواليزلمجواوالي

مهافاكموخزصوالمعزسواوكررافضوافاموأمماماهدسالة4بمداموأالغرامهبهفهمولماعفا
ضفيناوقبابصربرهمفارإبعنلرورقطصومقذءيهمنجالغراالهيوكانتؤظوتمجان
زيارتهاانضصارىعلىشموهخاباغالقاكنيسهاناللطىاامغفهاوقاللرضنأوفارهانارها

واوظارهاصنهجوشيهفارهااوتعفيةمبانيهااربهدمأث4كهمفيهاعندهالناسوقفاومقمهاطإال
مخمتوااراعدادارعهاطتااودمرطولهاوعرحنعبتأرضوضتوصالمقرةتوتسهدمتاذا

وهدطفدءفاهدطالرالناس3الوظريارهاخرتمااؤخزنالاااالنارواطماحأهلمواعئقعدها
ورنسصيةالنمرأجناسقمداطخهـهطعواللبنااضناهدمىهالقبرالوالمليباموضععضعبدهمنظ

ولمنالمهذاسههكلىادصلراالصالمالقدساللهءحمهىهـرأمزالمؤصضينةحواطاساءأرضها
صالدكفربهااحراصتبصونمربهاسلمماهـفحتىدسلةاعلىلسلطاناوأقامقالالبنيانبهدمبأمر
ضهاظواصتكزواعابذلهعلىكزوأعدلهفأهوانالشاقاذوكطمنىفيواضزتبهعهصالىعداغصونمى

يهعلىلهلمنةقدائ4اتيوادأتقيهوالذىهـقهأنمالذىاوهذمخقيهالحتىءنعاذقاليكيفبفضله
لهوقيلاضعاقهاوىكفظهابعةودىفىىافانوناقهانئلمفوياالمانةمىشاشفانة

ارفاوكانرالمطلقيناالمراوهألاالفلالاللهنقوىاملىضالالللااطهذارترادت
ضزوضررفاجياسفىجمعووطادآشاقعنطفااصاهموادهبموواساهـواصاهمآفيكساهـفياامن
قول4يادثأفىنالملطهـاطةذ3دارىوهوناديهفىرريخهئناءايومالعادلااكاعتادبرقئوىا
ماضحهليرمامدومالأزلهءديخارنجاءديالشبعمنأدفلهخأنفذتالقدسفاءقطيحهفاتواسا

لرعلىضرالافىرىاراتدشالفأللهفنفنتباىشئباالصخاعندنامماكاناالفادفى
ادجاءلدالنوال

بعهاعلىخلتحدوصتالفواثددكيرةطواباتعائدقدبلالةائييمادوافالفضل
هتدحتهظصأل4اطهمىبعنايةمؤيدنهاعلمعحراوولنامراالماالمالثولىهامنأولأزللمفالانفلىخبلوئغذم
التجاشعرفىميتماثةعلىفمميدةقيوستينشفشة

االن4المظفرحظاخصأباملكوهبمالملتظفين
االوالبهاصنمعىلمرموابالحزماقترنت5ث7رافدليل

ربها

الحمللهوامتدتمحسريهتسنفى5صاارمانقدساداصكندرأهل
والمتلالرمقاومألكلهطوطضلىابهااالوالاللينافىوا

اشةشصددكؤةفزامنففووخدوستينصفشمبعاوممحتهظ



اروضتبن6111تل

يفبزارعانالديىاتضبأباالمظفرفاهنأظ
صلرمابهنعمبملىىلمامناكدراكبىيخازهدت

رلحطالهولالاحيثشدموجئتعازضناعنوطبشط
ثيرعبااصماقيتنةعاعلىينمايخالةنجيدعشينمحتهصنققانن

ذمطاتطفربالراعةافي8اااصطالعفراثرىأراأد
مالسااارعقيونانمنكلىاشا3بىطيناشبى

المالحمأهلحذاقيؤاصكتاالماللئرقاوتءباوتعنوالها
مخهافهااللعاقمةهنأتهةبقصيدحمصوهوعلىننونمايناثسنةزةفى4إارفتل

طفاضلععادعاآلصألمعلىوهت5كيرللمبنيبقلمطفي
االفوىىبافجناحيهضمىطاشالئامالثرئنريقئؤم

هاردبهافغاجيأنظاؤدالصنمفصينتخ
قدمااثعرىامعتفاهقدساهفرصاصةاالصى3افرتعناذاص
البمورميتكوءالوعزضكالملىءثهمتالىمجداالقعىخذا

لماامالخعقصماظفتوحوقداتفمتانفامواال
هاابنياكاهـيقوىادىذافنةبوثالفرنجقىلمأتان

كاتقتضىجمنتلطوالصالمزفرتمحنحمينصي
فيمايوسفوىمتلقاهاانعافالحرمنيهالقدسفخوليى3

امنهلديهيينعبهصتوثمانينءحضتيناتئأضىدةقمباثوأفئفال
زاطبهاالمفراذحبنمنآذرتقدصعإسالبرأرفىااطه

واهنانىبهاسيريهمىءصرقواولهمصيوسأسباط
سصانوتيفىالعلتعنهاوااكمعدحشافاسينى
انسأحجالةمرالصصنىةأقدسءنةنىجاأزالجيختص

نهواضىدصسقدغمنلمحرابيعبدصمالنااسمقبلوا
واالنوالصقالبومالمرانهظمنءرتجفلاإيخهؤمفو

رهبانوثبالناقولويرهباطبةركئأهلديوق
رحسبانإطبرعلبماارلتطمهسخاالتأيوبغوالبن
حنانالحلقفىملئاصأنهكمللمجعاباالركاسقوءدأ

ؤلهايدفأصرلمااضية115ةلفيداكالوأها
يتاالحداتفىةفذوالبصءهـالفالغيبسااللدركنباط

سالحوالعالةالقواضابنقعىفىصنجاالةلكهـارىماق
اصضروااذاسدبأجيغمكا5واالنأالوابةالىواالصبنار

اسيربهلمفاديرهاتلىاوفىابسيراجمبميلعةلنغىا
ابشرصنبغتلملحماتلمجبهنتمااصالتلمةاياو
لطعنقسعيرااسأبهواؤصبتواثعولبطاىو

كفروارجفاجماثواصمليرامعوامجحاهـثنرجو
درصوأاالذزالسامةفىغبافياصاحطوامجطيزمل

ظفؤالظفروهوالغضنفراعاىمقرساءيالىصألخالبهماهي



ادويعش711اضبارا

الذصمانمىاهاطيرحواكصربلقعهوصاضارواعيهمصلىا
البطرصفورديخهقننرموعدلللطانطهزاوا

وهوبحتنرياوحيىكاشعزومهبرشالالمقاوعايئ
والقعرىوايخدمهمواطبعهاالرعقوكماكاملراى

منخهراالذمانوهرئوصختى8هيبتهاالعيانسل6دبااذ

لناصدروافيمنالمعرورءعلىبهارفانرىائرويلاتقدم
وذاعرلىفيويةنافافىادسيةاصوغامارأهـ

دهرمشوااليمانسطةهـلواغبهوالطغيانسسيوالحق

ينتصرللألسالمالبنىفتنةفىبهالنبىسىفيىالىالمليكاهذ
أئريهبمالمةاروالهواعرفتلمنينالةتمألحمانمى
رابهيستفنىللهاهنعونوهولهلخضربااعندراعين

طراالحالحفههزاكيفلفألتةبألسبببداجماسشالىوصنع
االشارمحصهعرنجالفملكااصثىلىختجلىياهجاببنا
وااعرالقهرقدمجبلكدين8حلينطالىؤءاازاء

زبرلهقعيسصلوحولهمنتحساسيقصلبوتيلوه

الئغربهاءتالتىاءخ4صتاطءصعوفىذاقىوصس
ولمزرقألبااذء7ارومامقايةهالةاصافئأ

فراللهوبىبةصةلاليكعدسءالةلعلذايقول
تنتيرطرطوشلىاعحاباب4صفناذصلمظضريئوكاأبرا

اسعرتدحروبوسمعابهنأتطارهاولهةبنريسبى
وطرلهالكيرىروعةمىبودبمنتبالقدسابنافبحعىو

الوزرصاماالالنقولجعقاد3بيرةاالرمقضخزبراقي
وبسذكرالحهلصبفابداتكاظتفيهياصداطلتخارا

نهونراثنانعددماماةالالكبرىالقدسبوءنهاجمرماوزرتقذملهئيةتااخمالهالىالقدصيات6نداةاوامما
مشااترلها

منتمردااغرتوبسطهامىاهتدىلمنعرتدهراتصاهـلف

بداصتصاالفرغمرعهوفىصمغيبالغدسعلعرعه
روداصفيهافطينافسغناهمالصارناابرعتمحبالاتوا
االندكسارخمىبامناذلياكؤتشزجاضاراهواصا

اممدالبطاحقكثاءفأضمتالصراعلىكاليولجيوثا1وبر
صبدادالقيودمنالكلاذاقضادناطوعاالرمقوقاراهلرك

زصدأحلقصطنارعفأموضالعراقالكنداقطعءقدأ
األمصفاؤاالؤنكاوبلجلىخيلىيتىو6ممان
مداقمقرمةجمالقصالئىوصمهءصعتهقهنجالنوالىفم
شدىقبلهلكلشىنف8عةقاجمىسانانممئلااف

االشداإتاراوالحللاالمحارإتارأفاصف
وضرالصبرهـجبابرناالةفيانافعضعباكلبومةوو



ضنسدد81نل

اكمضقسهماقتحنفلزوالبركسعمزدقمنطيهم
ياهياالبابينطدينساقسألحهيلقىالمنراريوىقىى
بردايشاعصفورمنصثملةحبلاثمراغاعراعونيا

وىاالارئمفحاءتمجلقنمارىئفتص
فاقتيداربدأالغادراالبزسدمنذردقصىلللطانشالم

دارعندالمليكالصوعأيخهجخابهوسطإلفتلبانز
االمفابالموتلحرصهظكاربارمقلىاالصاوشاقتنجضى
دااالتىتلتعلاعمةدآدممنءاالحماعوماطرق

الهدىارطانفهاكجمضبىويخباكانجقمازالواد7لوا
ألداشعيبيخهؤأذرافىوهىةلياباصكتبه

جمقمالناسءآالاكصالحصلصاهصزالنمرتهيخافكأرى
لميجندااعوصلمعداتهرعبيردىجتوىزوا

ارقدىلمبءفهامنجيوسبهممقاقلالفخمسوتومنلمجب
لنالجسىرابدواسشيدبئ

بمانذرواأقوئمقهفليوفهـظتماألمالىكانتهذ

ررالسرارهرأخهلفسائيتحساوالنالالالمخذابمنل
هنصاليياالعباطيبقه8فياممالمانرفينطحين

ركلهحلفابزللممنونامافاجهئجنوبقرتآلنا

وهرمنتسربعدطكأمنسالملاعلمبهىاذالغدستا
والورياتاالبعدالصليببهوحدرفعتاالقصىدهيالؤر

الجرلهيعىطقتذىببنربهانيدترسناهابننشتا
هـتنفطالرمقارممالوكااكشمرلهتقىأصترصرتللها

رالمدينظقاغشواكسأحدذططمدهـاالرمقيامالأل
رالمةاعالمئابهلععلواثمراسازاالحلىالطاخفرهذاما
لجرالنذراائكالعدعيهاموعظهالكاسالصفراابنوىأ

الوالحضرالببتقهااررىصلى5ادبلصارواحديناوكاترا

وفدممسقرمنكألقدصمحرت5حماوعصياادولةحهما
كبرراقيامزواالرموطا3آهثيثماالفرنجصلبىاهذا

ذعرواوالهلىهااربعوالعاطهنماتلخوفاختطاهااميكزط
المنطيتيضتمروالغاثلالبالدضدهاسهتهطباسصرحوول

الررقترعىاةلفظقضصلهعنتولىاصعاليكص

ةاشىهنتصيدطويولهو
صبعةأمجرصفمابدى14فاابدارالتاصرالمم
االدعكعصرصثاخركاليرعوثوحهجمآةوتميذا

4ضرذوااثرابكلىحثظوصحعبمهمجاثانابمرت

كيمرنطابتهامماضرتلوالدوالىكعرلىرئثاكوكعاكيانثمابو



الرفي911اخبارا

رهالملكفرالبأثاذسالموبن4اصالحاصكه
االعصرندبمتلمافىطاهاهـابؤزخلمالحماهر

صةرازاالضبالطبهارادتزلالتىلمالثاخلعةليهظص

االصفرالنحيعراتمجوتنفنىفراتوودإلهوا
رأثقاثالئةلالسراملك8وتلهالصركضوستدنلملم
مطيرجمكلنجسذىمنصعنوةللقذسلبيتستنقؤاوا

لمحشرايومهولاقدساتبباهحاناالتتىلماموأدىلت
مسفربوجهداالضىبابهوبعدظاللهركأوؤث

اتجرقعرفانشريمهفاتطخباالابالطراعدت
المشمصوبنىالعظئئالصضنالمالصىلمعثمراجمعتئ

ععضرضللمعنضلعندالمجحراالمفذسكفؤهااليعتارة
رابمحنىهـاصصيلغاكورةعيننصاناهف

يمققلقدسهـابظالطمقزالمااناداطاندالاقالوغيرنمونبرورونغحصارحفهفصل
بروتبصيداأللطانناثبركانبنأحمدالمثطوبعلىالدييفورثتكتبحتىاالموالويفرقاالتال

الحامىالجمعةعدسيرماالسلطانءنفرلمارصورعلىانالسلطفكمبإسصارثصوروهإوز
هصرلى51ردلعزبرفي01ولدللطاناورحاكوتتىالفضلاليهااعوصبقهخذعوبوأشعبانلعثمركأمنوا
نترللراغشأنمئفاصعرصضانهلسعداالذولعادلابطانأضابوابهاضعهدهنن

حميماتكهصدروساالبللنىسوسظمالخعلىمنهدادوربعب1بازايمورمضانتاسهحالجمعوريومعلى
ربراثوفيهـالىلىسا9اخندقامنرلهاصورتدحةئالدكلالسياوكاننهاصفينههـكاافامتوصطة

تالثالسلطانمامفادسافبفغلسلالناتغالاتواغتنمدلعدلواتعدبحكثيراسنظهروانحابتبرروبرواع
حؤلغنيقاتاورتبتاربوآالتالعددلثألتاالمدادكأتالضفصيوطءصوزإلعئىالمتزلة

الفنلاسهميهنبيمغمجاالممكيألشبلوقامصامرهكضهلرربثرفاسجمهقرتللىاضاربهللطانا
بععيلساطانوراازىلظاعرخاشاالبمنيامالاظثائوومليقوهمكلفروهماراوتقىلعادلوا
امحرافىفرنجوكانواقىعثمرمنه8نجابموصسىالمهاالسمولواستدبهلطانظوسالىمالحلبىا

جمالاصتظادلطانطولرئابءاالدياشرشوركاتبرهورحنوالجروخاةاونهاريقبروصامرا
صننهةالفرءعذهماأوصدرهنأوردرواورظةاهغجمابراسمحرااتلوهلمواذبهماصافاطوابعره
بهرافىأندنسهمجماعةوألقىلفارعىابدرانلمنرياوضوليهاالمالعبدامغتميهاورئواصروانالمصواف
قدؤكبغماالوالفرنجلبههواافاوماككابهمالمصغيناصورالىهبازاهأياقت1سهرنهاؤوماناجق

الىانيسيرواالبائةالمراكبلىالسلطانرقذايعلىالمهااالصمنوأتاهمننؤوقداالمسلئفاصجونكبته
الزفيالفظرواوالباقونجبيلزثيىصاسهاثيتئالطاكوتعيهاعبدةانيتولىحهاسطيهاوظوتير

العمروقتدوماعترحتبعدمذاالفرنجانغموجوالبرعلىلىاالماءوضجؤقمتفالقومورإه
خسرءالمركبىاتهوظنبرفمفربروأسرهقتالعلىاشةافتفالملىنقاهمفافنالممشذة
الحياةدبهلهيههالمرانإنببمتالمصقإلخلالليلوكانظمضربحنفهمالظاهررالسعالن
اللطاناعلىشارفاعليهملقعسزمنيألفؤلمراواماالدلميناأيرمناصكاحصاؤحتىففطال

ااالمىنمعياءهراللطانوكانراىطيهمتذدخداثالكلكانلاالطوتقلرجاللثالقفنىوجل
منتذمماحيفالعالىاالجنانبتاكأانوركالصئئادبنوعزاطمانينالىاموصجمممىلفغيه
ربلواوالؤومابرطاتضاءفااالموربىشالقاسوراللسلطاثاقدهدمناظأالموالوانفاتاالعال



روعتر031تابا

السلطكفلىسعقكتواللوظبرلراوابانوضالقتلقوادصيخاهافاأفضةالمواظيووظ
لعلزورص1نئأليخالباقىاوأصقوبيروتاميدلىارنهاغملأالضالجمنقلفاصرحملاالابعالف

سصاكرواضهونينطريقعلىمثقلىافيزئوصااالؤلزنمنكايوموهوأتولفىآضشول
صلى4صاحلألتافافىماادماللطأنلرحلوضالرماردينوالجزءةوالموصلإرءودايائرق
النقالطابهاخبرجملالجملاحهااليعبرعلابهايفرالروهـعلىفيقههططريقومىالناقوؤطرلهتى

االطانوخيمانيعرفواعبورالثقليلىااعونصورأمرإءممنلهربيومعينوكانكاالجمالخاصبوم
رحيلعتةوفالبألدهالىادالرقىرمدلىحلبربدواوربئوالظاهرالىمصحرلىاوصارالعادلقلعنال

لبلوصئتحتربالفىدصانهاولىلىيخبماخحثزصوداياكخبرصيفءنصلطانعنصورا
والغورطبريةاءاللةمئدترالثالههـمنبعدماخلطانعلىقدلئكانانهنلىفهالمالالفنيللسه

افىصهفىانلطالفاحتاجيهاالسبماتارفئهـبملبكورئرمهاداسةفدبمفىوكانحضناصفذ25في
دبناالميرسيفاحعنالىبهوكبولصدتىمعودادحممهةاناعريةيعرفونعةبمفدجافوصالمطاولةلىا

آعلييوفيقوالمشربالمفمفيهينالمقصءلىونةصكبحمنشقبوهـالعفرصنئقامعؤاظ
باردةيرلةوكانتاششوالدلةأتكااط4لسيااواعكمهالحراختاتتاءظاثاندخلالىلمذهىا

وافداإلكهعلبهمبثصاالونرنجامضقظرافالنعاسانغلبهمربراكأكأاسيفبصساصطماطرء
األميرعولحذاديخعتيههذاوكانبهاكوكبودخلوايخاايخةوأخذالفرنجاسقثيدواأحتىاقسع
وكانروالمجارالنهيننجصعدامترلىوقدجحلواهمسأكنرليلىوموسعينالنسكهننوم

برابطكوءلبانمىفابمازالنيييضصارملىاذموتةمابهالىزادتألماوابهالساخاتفاغتمدحمسيرإلجحها
ظايماصرصوالساضانهونينتوخمضلصيأقرظختكاةانلىاحهايزلولمقعلفارسكماثةفى

وهوالسلطانلىاخبرهااالمانءطلبوااحتىرابطهاوفارةفوكابهامنهويخةعليهقداشعتفغتبنين
ادمملمنأيضاصنىدةوكانبناسآسطكاسفيهـاةاجاوقفرمكفنفذاالمبرلدراكصورعلى

ضلاالكاقباثعلتوادخاغناظرافااهوررعيتهبظاهرعالسلطانرافامارلؤنرثغيضندابعه3
الصوفيهعلىصفاواالهنمفاعلىنصفينداراالسبتارووفيثاجرعنمادينعوولى4واألرلمب

فيهافاالىيعذوسلمستهعناوأظهربهمننلىبهفايةووفعلىصانارجماووضعااإالسقف
ففاصعببرهرفىيبالشغابئالنيدابناال

رعلؤتووااقاالالعراقشالعاتبارسولقموقدوماالظافحناودردرصلففصلى
نيمنعليهوأفدرميلالمنبهقهاأفردهبهالطانالى3نئووالعراقصانوظاررمفاقخاا

هيمفتكهوةاولةاثطآالييم4تلاءووليأالمرونارنهصعلىكالرجتاكدسوموفغاارصيل
طبنهوكهحعلىويزللهعنزلوثرجممبشيرءويغترترفاالهنقاهنهمالطولى
المستولىلىورارىماحبرصولهمجمكىفاقااثالثفاءواوبقباعدعىقاظواالرةوسخرهمداق

هـلتصلورسولههمملثاالوئيريخقضىجمضىيومكامنوازانانواذرقداقصلىمماث
ابئبن6رسالشرهوعماناقزليمظفرابثارسول7الرهوضاقاصاالىالوصنهاالبرقلداا3ة

كاءاليمون1دهـلطثمكيراالكرههبجاصشضتغالبهراندأخيهمبألداعلىايلثرالمسترلى
الرحبراصداطهطخمهالرالموصبهراظاالمذهبهبتكانالسلطانهـساطاغجدوالبئ

بالسبفهيامشغوتإساحوههنجررتبالمروفعهوخمصروفادالمجادعزالنحزالكلب
فألصموافاكلبالضنوناواجووفالقنفواالجهادفالسبفمهبيلمصهبالبالدفى
واءكيجمداجدوممضالواعموأجدىعزطمنهضىاالسلمةكالمقالاللميهنقيإلحتىعقبااضتم
ملىضفهحينبالحقوفئفالمعبومارسالحرببانرنجغمهفاتالجالدوأممئداعلىالجهادل

باطل



وفياك131خبارأى

امنتماليمالطهذاومئأترلنفقهاواالموالفوساكنفاثىمناللهلسفىحذوالعذلماوالقهفازهـاط11

سالبردبروعضاطمضواثعزالقيفىفصلىئلقىإلخبيغرلهولمعدوردهشبخفىولملبدردفشلم
القدسؤحصينالنمويوممنهاتمصلىالغريمحقكرامهحابكدقشهألدينقوقفىيماليوجهه

وضدظهرؤؤإظهوراالسالم1تظواصورهوثفالصفصلفىفسسهـإثاكاتسنىلبالرالسا

اسياتوصففىلالةافىدللقااثمايلماوب
االسالمالنمرصبهدةفىهىىدواوامالدعلىاتفىما
كامئمعواعقخهااشم5اجردانالساطانيمينئ
باالقالموتابهنىبهاثكاوتسالهامكاطتضعم
الهامجمودلظبىاوكوحلتضلباحريهيبارفى

عىذهبسنهايرذاليهاطاالجفانالمرودئخولالكدالجنملداماالصدؤابينالتوسطفىيألمهوكرمن
بعضاعلىبعهطفياالغصانينانسبموصاالنوروافض

دشهوأطفاتاحداثىلضافىالةسخةلخالراادمنمدابوفيطيناووصأكأتاجالعمادتال
انهفلىببوحمارمورلىوغنشؤالفىوذالثشعثتانلسلافىياتوسعاأشتياتاووثلت

أوزارادباراالكفرلميناسااكبالطومحيندابراكحتواالظورخالنوءمموصراالمخالةلماتم
وخذاحكريمفقلتالعراقالىبهالبثمرىديموزفاقااللىالبثاشاتبافثاءالسلطانفأميطيئ
هوعندنااالمىواراتارحمةعليناسللهاافينهطلخالخمهارابئردونلجحاىفالتلحبنىعظيماللهش

الرفيعاالبالعظيمالعظيمفاليرفعباداءارساثلوأءرفالفضاثلفنونوأجمحوأءلىلمواوخلىاجل
ضنونصرترتللرهمبثوصوصصبتصصةفهذهلطفةيعوارنةبمسثرفهحيتصالشروفنظ
دظألسترقدهاجراالجنادمنإخداثشاب4الحدفىوكانفيراسونؤخرلالجاللكاجمزتابشيرانج

بهالهوشفعاالغذاذابهاكداومانهونرءمبغداذالىشارةاأرفبعدنهولهؤنجهدوصولهوتوجه
مثليسيرئانراجبوانفعليهاصلوالثوقعلهصاالبمذلفافىلضاباشرفكأحظىكابرالامن
والحروبالعتوحوارعالاعنوشغلتاندوبارااكبرىكبيرغصرةاهذفرفىرويرلخطيرخاهزا
كأروهمفانهكانوئئوهوطقرولجندىلبثيرااووعلكابونفذبهاضبهأبارتبةلأرتالمقذسلبيتانحىولما

هثهمالأراالطانعلىوتقملنقدوالعينامنبهيليتىطبووالعينتلكسوفنضالحتقاراهنظورابعين
ذكزعئنعرعقمانملةوطررسصيوقاالهنسبتديثأطخههبدرواخذعليهمطالمندوبوتجح
وءلتقاالئهاالشرفالرصقالىواتهيتنارصالونلفظههاصاللانتوظيه3وتضوصظيل

مذيووجداالعداوروفأللهذاقالمنواناهداالىسقوطلهبارطاللطاتكلومجنىجهاالته
اتوقاراهذاينعماباطلولفقواايلاصاواضتلقواتفريقابالخدمةاستسعادةلوطلبواقاطرالسعايةالى
اثعؤترالحساصرمنبهالهدلوالنامراالمامتنهاصراكبالمالثتبوانهالصولهويغلصولهايقد
ينأخواكاتاجراهذوقانفازوآأكأرسالبالمطاحاالميزاو5هذمنسطاناالعزيزعلىلديوانافقفاث
االولياءاالبرارسلكفىالصراروهومننظماعلىلعثههناكاخادانبالمرادساالمىلنافىكئمفلىتداد

وهكلراتصدالعتبمقاتط5بمويذكرلهخبوالبشاررابوردمعهارالةفااديوانعليهوعؤل
الىفساراالخلينهاالمابفشتخهالعواطمعتبةوالمطخهتسنةفيهاوانكانتوالخاطبةسراردالقرب

وفظوففبعتبدقدوصلجمكلهـالهأتيمءقالضرراللنعمةيابنادباعاهـلموبقدعاداكوكاندمئق
اظيارسنانيواناكالصحماوطاعةللساطانوتلتتواامكتلهضلتالمؤلماتالمالصاتوسهنظ

عكأالعيلسلطلنافأمىضنىارمهلقداصتولماقرباكأظتمانمضالمانالحاغاقيهنكالعتب
رالظاهروالمظفرواالففلالعادلارراضرونلملوك51وتلقالهلوإبقدومهلهبوتقذمبأستقبالهماتجص
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ترليرغوهصارعلضارفعاموائيرابزلولم4بأتدصمممنعريهمبنسهبكلةرغ
صدهطمةجهوو4فتمشافىنةالطاىفأذوحدهولهمجلسهأخلىوقداحفرخبالقوبواترد
ععنظةعدتالقانتوضراكاعلسهرءوالبماوقدجمتمذكزضراوأفمؤحهفى
اظافاأللفاظهبغيأميسنأنأالماتماانلظخطهوطبتوخعلمحقهغلطهدىالش
معاذاللهمنهافضالوأومىواوفىلفظاوأرتىصنهاارقالمعائهذاوراحضدآبهنالغالظاغواال
قباواضعالستعطافاالهحعاعرضءاعرضغرارقفىمتعفواأهلىبطويمعلىبطأن

وبهرالسلطاتاالصترافبمالعارتاالمنىاعرتذفحرنبهموعماااالعدثاخملهلوظعافاالسض
مالوفخإاالعدواباددعيةلىاوازانبممرواالعباسيهعوةامةواقاتالموطفىالسالفهلحها

المتضئمداالطاسءذةؤكرفيهالخطاموضععلىونجه3افالنعتاللواماتالمقذس
عامزىعرفوارفعواواشبرتواباكمححمنلىسىانهظصرتاامنأميرالمؤضينبهماياتزفىنصو
لخضسردفيهنصلرئاشخندب3الميركينضيئلمنارااوظغلمؤمنيهاالهيرالفتوحالاشاال
وكانمضىومضىطقبرآلأرارضىئدإستوظضاكهافىىصشفاوارعهمنودعهغعمسا

بلفاضعصبوهبانوأرادواحقهئلونحؤلمابفدومظفرالداءكالعارلواالهيكالمنجا
اذجمأالصاحمبتوامفيبظووضتءلىظتصيبطغظررحيببمفوتلتىونضبكيظهمحمق
فيهيقطرالعزيزاتاذاكاينيومئؤراقواموكانيناكصالحاللطالهالعزيزنجلدالىمنأديراتيامهذابئ

بلكانالمجابدونهوالرغلعنابهـملماجوهفيهوالمنافسةبهوالثحدمةمناافيصالحأرالمص
العزلزعليهيوان4اائاخذهااباباالسدبهرتقداءتأللهعلىالجرحولدملاختأللهاالميعلىئرك

فيويلىئيمااتهائويخصفاالصفيهار2يهوبستورىيماليحمهليوعبهاوقوصامنكالهواصتغرب
حاحالمواحضهلماالصهناعلىصلىجملبلوضرطالومينلمذالمراءوالمؤآلجدلعلىاعنهاكيرعارج

هىقماحرغللعايهلمجتاباطبيمابهإلمقراليتهماوارااصطنظألحواالانتناثىرأبالنيةرصلق
االبوكانعليهقبالاالعندفوجدلدبناصالحلىالجأاالسبابببسنباقلامنفىاهناناالصأ
انباهالعوامءتيحارماالستبئغراثاامماوانقالغيهاكربهنولعرببعدعنهاادهنيرصما
ومغهامابرىاداختالفصكاذبشميعافىلهاوالىالمذاهبالخوكألفىمئالثاموطغاماالنعام

أيقادوشعاشهقهامناسكعلىواالقدامجفياوارهاجتاظلمجاجاجازبالجازمنالسالماسيفمن
فجهعلىحمعوطبعماففرمنهصطهعراابداهوا4ثماسطالسيرةواحتذاهنجهلولؤاءهبعرالعشة
فيهروفورقىاضهالناقفىرصنهلعايخهواومهسوايخايفرشاخيهيخانبرخماعنانيلىؤتمألخ

مباسيةولزمانأدصاوقوقدقالغنلموتبهأميراشأشاىاللقبباتلقىاوجباوهوطاللحبوافىماط
االللةواستفصامواالمساهاواخافواياراكالفيصؤتوالعنادفىوأسرفواالبالددترخراخؤرجبتهالقه

الحموهنبائالمثاركةالىوارجمباحصبنجاهملهىاافاامةاأشققلئفااواضموامن
مواطنصيواقاكأعاليتاخمطرفتبةصممفاالحبمحرامعلىلولميععىاكنكلرمبيزاأقصفص
اليهرشنوهمعزغهمنلأتداممبمالعؤباستزاللمابهاوترحداكموماصثهمادوميواالابير

كاطاألمووطهاوهذاكابفىآضاآللعنشالفالالةخالطاءابوانبرثوليخطداقرعيصاالا
سهوحمهرجالوكهوةعلوقهاأدامنهظلمؤمنيناسبشلمنىقشجهللىهيرمواصثابئالضالحغدلجال
كغاجمفىاقاررىءافاصاردواوهـبعدمنياتىموعلىلدولةااثعشصلنمنصنعلىلمربوا

طلويلىالمصمةتهمبنخرتافزالمجألمساعيهنكبادةبطوز4فكيفقشفارطص
لتصرواالحمباراتميصيزءالومارااليلئنظركاشسدءلظكلىأحعاتجةضؤ

ظفاراالميضبهعلبهممنقرالهللهفنغاداابماطيهمألقبزونلحاارقداالازاليرغلطيممااالبيتاذا
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ومنربتبتىزلماكفنذاليخثيربنقروناوقبواس4بووآلسامانوالطورنوظفراكدأبآل
انيدعلوماالصاوللرأىثقدبلةماالاصإفىفالغتافاخهوقدوهـناراوأىتحصدؤىاك

بوفىابالرشيدبنيعرفرةطثلبياالحلهأرالدىندىابانىالقادصكرابنرذالىئاءافته
بغدادرصواللىاوملرتينةلةاارباسمءالثلىاتوجهثمبغدادوبدركلرافياحمعيراالرالرطصوكانقال

هذاشسألاميزناصابكئكاناطلهوقيلرعيهيرباالناكعالحالىكتبلمتهبمزالغياهةمتظ

الئامالىحيزوصولهفانهفالبرثابنماأعذروقبلباالكأذاربهووصلفكيايوانناعتذرصالحالىا
صحتهزةنشالءتهالصبوحاضىالعليهذفأنارينالحعدرمكزالأ

لماالداكلمحدبنءوهـاكذمابناي6اجمزثمىااللزتيهاذنينوغاسثلالثتحزباقئفصل
داصنهـمونإتالمونةقالاءودنامؤمانقدحىخمنرخلماةانصانوصالقالبهاعرفةيوم

إلماالس3لناوالجهادمامالعالاذفىروساةاإتذضيآنحعدراكاوزبابونةرررامادلممصالىاالقمىا
اءاالسالمشغاميمالمةابنينااالميرربهموساأمواكيرةفىبارعوابدأهلمىجمجمعفاجمع

راانخامافقالاضتهميرىءنىاالضسنةفىعولوافارقتهكرهءدعلىالساطانفوذعهامال
سءادةواكضىرذانقبلكاتاالرصةةغفاءراءذفىوالفرصققدأتذروالمثيبدبلخبواالصدفرغة
طبووضربتهضواحوإهوصوشاحفاتاالعرفوطهـفاتكاـالىوصلحتىقىورادة3واكودهتة

اظبرقاتهرتوتراتهلظهـتكالعادةوانةأذلمااءإلصهتةوخةامهتوخرجمتخيولهوحالتسيولهوسالت

ىكاناكاللهميوبمابهوحمحهرامإالوابهاوبأبهوةعفأبةحزاافىليهالبفرالراقىلحاجأميراا4ز
خكينطاثاميرالحاجونقلوافةوامارهـأستتوديمواروالثصامصاحمىعةبمذلاسبابهداولال
فاءاللهبةنلىوتملىبالمهودفنضىثالىمعهوطروحوفيهروحصووهـقيتالىذمالمهابنيهتاكسش

عدافويمحرمهلواافتهيراقبلمفواجترطجطراطأوارتاعوغيرهاررثحواتقلبفىوقدره
ساشمنلحاجااجمانرنم1شايماةبعذره4دشاماضراعلىبت3الكدء4كوسهاللتهائذااجاعلى

بلالطضربأفمءليهالهنءذرهوصيرضمكيرثهيراممشالمرادمنماءينهعلىمخطوطحبودالب
فالبرمياسديدارادلهوأاثضحالينطضإشالىجمموابراتابمخرأفهاتاطالىلةاررطتاسفالفأبى

عفاغعسلحهاوأط4حإسسنيزهـبهابهكأبمبهالهسهـوادهأصووهـىوزرهلهوافخدرهفىدهعتقضعا
السلطانالىرصلالحاجءيردامارةاوولىخراانتزسبالدحربووالهشدلدروةفومديدهدمذةإءف
الجنهلىاياروشغازاللهدتلحسبهفاواضاءتنىماطقىكعلىالمهوجماحمتهمذالمةهارائتثحبرا

4نقكفاتاريخهالقادسىرربنكالطء4ا4ءيىرأداهـ4هـبألدهئيمهـبراارينعزابةااموأيداسهههقد
وبرتاشتكيرطأميرالحاجفنعهاوقفبالابعلىطاخيرانالمقذموهوايامباكروطجيراأراداخحهى

نجرحتجراطوجرتاليءثشالبعضوخبماماكاجوهـاقااحبيزالخموصةالىفضتاتاجهمىإنهعما

ىواجمابمفأخبمكةمنانجافياصلتوالثافيومافىبئالمقذمابنوعاتذاكفىةددطوايغيراالمقذمابن

ترالثفانىوفىقاليفلثرساأفاحبهامعذالفقركأطجابمنكبئلثحهوداشهدورولمعؤماابنبطانء
تالمقاططدكاقبابديؤنعروساضاايذىالتعارابندسبللهابدبئالالدحدبنءبيدضحاواتوكقالسنةهذءن
عاهىففالسمائهولعءئمرةةسعاشررجبوموكشهـواضرفىآارؤسارئيسابئبيتروموف

هوكلماعاالحااصهديهارافةكانلمنىابابناكروفمطرابنفتيانبنصزةخابولحنبلى41لففاتؤلىرصضان
يهأضرسعبداراصدبنبئعبدالغنىفضذكالحاالحنابنائمةطءةبم4ءايهوتفةكلعاثةوءروىاسنة

بئنجمبنبردارحمنوالناصعراتبناترربنوامةقدجمدينبنأحدبنللهاإوققءجدالثهـيئوابراهيم
وكيرلقادرالجلىعبوالثيابئرزاشوعبداهابعبدا
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منوسطالشرائلبعلىكوصرلعنعنلسلطااضلعاداولفيدثاثهخلشسنتأربع
معهكنولهابطصابرتوميللاهاعتاجاامفالمنعهاوحصاشتحكنفمياطأغحرهاوصابرهالمحرما

حدعنهماوا6لداصلىرواطغرلبمفدومىفيزصهاقافوصعهخوافىكانوأمماهروأولياهجعأص
المحالنيقةاالريعهوكاقمذماصنالسدىامبهينسعالكبكوالشوالكلكدعبراثخمفى

ثهساليناحب3مدظصصالرطصلبشنرااارلبلتألاضشغلالعلطانانغمالركالمممعبة
مواهبهمنكالتدمالنهااللصانيعترجعهاننهمأنعلىآمدئعينوكانؤاخارطذاقزلمحدبنين4ابنا
وقدمهصولىالسلىافالالسلطان5قدعلىاخادلطوكانالعادلشاتصألقاحدىئفرافاتقاكا

ومبزضزسبنحمسرريراخيااطوكىسطانوامنوصدو7وددماينمهتآنفافىلمسو
محقبزيخهميوخوأنيمزنريديهلىوأرشىاجواريالحلىسبلههغرىارصولهذاوكاناؤءنإلوم

اذوكانءومرتةبرءدفيءتاودءنعلدوفىرةجمةصدهادوينهقيتصبواهروبواحميلة
صذادبناىاثاةلوظبديخاركليبصرولينظثربخضارهذاطوقالنجلقهملرطقبسمالسلطانشاهر
قربتبفحالهمالىلباقيةاالحصون5هذتألتالشتغالادلحطاقاراىوثمانينعنهأربحلخلتلما

اتيىبهوته5ابدبسهوكانالمحرمأوائلفعلىكوكباللهرلوقيلذلكثغلمظاعيهوروكى
سوممكوكبواءفىغذلالوأتالؤنجمحرجطاوئرلبهمااخلللىانونهامنفظبجماعةكللهاقدجلكان
عمناقهفاررحهلمحهمالصراواتورجاينأشاكبسفبعرفايألعيوكاتوكلىاضذءممبألبقر
لبردواعناكبمةشذطؤقهفىولتىلساصدستورااآطىقدنهكانابعمهخوامنمعهبركانعليهارتئل

تصفاقمتررضالىملتوثزلةاوقتلكقاليقاتلهامذةعليهاوافامالنزولعلىقيامعفلكالسلخانلحملف
لحاجنأميراوونهجركلخلفعرفةعرءعلىبوموبرحالمقدمابنوتتركانتنينثكلثيبئصتةتقدجمى

لشام1اكرأهيمنأوكاناثعذماينتهفلعىإثاهالحاجفانأميربةورواالطبفربعلىخكنثول
عيديومسنيايومبمنىوصاكاتسهنىلىاحلغعرنهيومبعرفثنهءحاصثراللهإكعرافيكايرالمغكا
اللطانذللةولجغتاسادانأتماوهذلمعلىبازنودليومافلىةبقبفىالحيفجمدسئعليهاكبروملىلذا

صبىزللرةرطوايارتوؤعدالقدسلةالثامعلىاالعومعئلىأقتىغقالعليهقروحهدتهقدس
فبلغهلقدسااذخرجتدشقغلىفوملتاوالالملمالةاعليهماابراهيميلىةابرفىوعحمليهقهملى

واامسراالاالصامق2إعندنىفءضفاديثقلالمونبمنسلتدافظولىتبروص
منلعؤامكندنحدتلاثبأناعواكوابلغنىفقذء44خوابعضقىاخرجلقدسالىااهباذوص

ؤبورحلعىصيليوفاالئىلقدسالىنعرفتوالموسلالىميوجىنهافحننتلقدسا
بايقاثدادهنرجالوفيهنافوياوكانالساكرظيهمعالاليؤخذامنطعذانعلمالتاقهر
دخولىاقمقاليوموؤفاالءكلربمصادسفىيهااولهرتوكاندءشئالىافرجمةوميرءظاسيفا

يومقالوئعثرشهؤمةارعأثبآعنهالهوكانياماخإمثتىقاقهقأظالقدسعاثدامندمثقالى
لعساكرالىيراقدعنوصلحبرابلوخمزبخداعةفرخوأكتارماجبيلواضانهمالؤنجخبربلهلحامى

كو4بلكانمحفواعنذالةسونهالفرفيظاعرفلمطجيمالجوانىاسالشمعهاص
لماحلاطلبفىداالكرافدنحوحعنةموردمةاملينعلبلىايقرارءللموعاوعجمتادغ

اوالملطاهرواالكالىيراقباالخصناالكردغعلىتل4ءتهـسممقيريعولمانىالفر
اجقعتحتىوسارخساصالثرتضالبنفمالجاباالآدطاميقمظةتجيزينننومجقطالمظفربأق
نانحميقولدءلىالىيراقدسننهعا4تالمزهذهفىللهااليهروصلتدالمترلةههفىاناللطنجدمة
بعنلمنذلماضرتهمئاالالمياابهنوملتاهزافلالموالمبرالىعزمكلعرجتصى

روبهلينتتعنهمهواحابهميمهابهذضاىورمئقادالجإفافيأصرضىكننتدجمعه
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ضوكأستدصونالظعنفعتىاولدؤتوهـكلطلبدستورافىوسازلتأ4لعفمطايالزمنوبهفأ
شيرربحتلكمترلتفىقامفألجيلباياىاوذكرهخائرهءكالحاضرينالشةعلىلغنىويوقتفىصخدءتفى
تحتوامارقلرثاكاراهـبه4بيوطصراالكرادوطصصلىاأثناثهالئوراجممالتا

كرطلانبهاالبالدمغيراوتسالمنلودهردمعتيناكاهذئإروطرابلسواغارءلىألجوانبصالعسالم
بخاطوهومحباالزولوقليلوحلالىلىاخلوننادارا3نىأواخراكانطفىنادىغبلعساكربالغناثموتتثو

العوشانيمننىعزئليسنهادتىعيلفقيهاهعراكسرغدثحملوازافانبلجواصافىامنبألدهفى
تاريخشوخدضهذلكالى4ببضحادظابوحىذرأيتهشهقلبىقداوقمالىتهاللهوكانبالدىالى

ممنبهكاهوروايذعىاثقالةمن4يعماوبماالعلىحلالحاولهدتوهويوماالولىجمادىل
لموكااللهوايانلهاربتمابراثتبهائقمنبهخبرذوأأهدطشاالمماطرااسمالتاريخ11هذوهنشاهد
علماغادلحطانقداشارواعلىالعزموأولىنرماطاهلمنبهاتاركانلعهاقالللفمه
قلعةبئوتهدكهاواناليهاهـخخألنأمىءودالةحهاصالمحاصنالمرابطونتىموانآثارها4زمتخرييها

أصفولىصنتعمروصساوانجمبةبةيرءليهوأثرهرةكئطوعمديهيرلبرهدذهـلهفقيلصهـدمجفونا
ممروامىمنهفاستدطهءصوالقاهرةأدارادسرعلىوهوالذىقراقوسثىيهتءابمساالءاوتدبرهار
ابراجهاورهارتعليهنحتدلداشءععممارة4الهففوفىبمكبوهوخمايهفقدمارةاتالثفىضنيبيسأن

رحلبكو3انءهـلىالتاطولمازبفالوابقارهرروابهوآال4وانغارهلاسإليذالعه4صوصصمنمفىءوكان
علىمجتعوانهببحاالمعاودتمواعدةالصكرالغائبءلىوكانصادسهفىرمشقورخلالىنرلرجعلضء

ولمافاربرفيهاالسميعاببق4عصنبوصايمشمنطبريةيرةسعلىطاناهـيق4وكاتبابعحممى
سنةنهمعابخالنهشهاطلىاشتيئومز4رفئلىاطثينتهدكالؤااءةتالناس51قلقاقرثطانالا

كانتلتىابالدااصباههواثتذسلمةااالركفيهاوذخساالسالمالكفرونطسفيفاكصياماةسرينو
منتدطءاالجشادالتبصاءارعباسقرارهامساستةذلمابااليهانءشسفأجفسههـتغهضارابا

قالالففلاهلمنطءوالعالفضاةمجفرتهودلدارالفىوابتدأبالجلوساكأالبالدادللتطاب

ومقوةمهاليهأفرخثماهكلعزاوهوأض4تباكالمعروفيهتءودودابدرادمئقولىقدانادلحطان2
خدكألصنىاوكانطوأةلحزاامعهتفبفالقاربئابنفالمىمعوكانلديواناياءبرالالىهذهفى4ليا
انهاتقعرتحسيخهاوظىءطفاغلغويرةالعأطعيهانفتىوادتبألةلئرخيهىاطلىكلىارادلطاأل

عنعزلهأوجبتلتىاانططاادشرنوبهةجوكانتءتااسرفاوالعارءاطاذكانالساطانمى
لحقيمادضمقوماثادهألسىاسواادهاباالخلخناوماالموتيتوقعارمنباكمايصنعوذالييواناو
فبالشيالفراشأيئقركاوكانلضىالفاياضىايارةأبزفيةنىابال3ثمقالبمالشاناشومو

لودعورايلهرغالىعندهم9افابابهاالمناأمساليأقانربدفعيخايرخضاءبرأيةفاتانهئاالءلى
بهاحهمدةدمنالراءالغاضاحةافىروىاكابنقالطأحسنوماظت

ولهؤمبعصلىورفألقيينسالورالنهافيهـرايك
إلتقذملفالفهعرةط5ىوالظنةللوسيهةواتكان
محزازصواطىحمزملهاسةفرامنكالسالماتشرءلى

مفذامحبزاردؤاقواطعريئاكاغاألفاظمهو
افدىإلتءلافتهلخيلوظتراهئرتفغتجذااال

لموينالمسبخبموالىمناججاءاالنامدناموركت
رحلادغاقالبالدهتعالىءئاللهسوخعاتاالضاالحلاللهرالسلطاندخولئفصل
علىرحلغعزوصةجمرجيموتبعلبكربئالبقاحعلىالجرادارلهعيهادءيننجوسبلمجفسالسلطان
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مىونزويثلىقدسوجنيجموعهقحبشصاديناممادلحبروصاروصلالراعهاأقىثهبوةحم

السمدانواتجالنيرانوتغارنالقرانابلتةلسلطانلمومماوكبهآىولمافىانهرالعامىعلىحمصعل
يوعاالسدطازغزبدعؤبناطجمو3بنملظالورانفيألودنحيمتالساطانلحملجعانسعدا
الطباقبراجوضلعتفوههفافرحدمشقمنوطرصلاككلشباموكانأساعياوتصوكاددعتطمفور
وةاظزؤالتالناصريةتنمرارامفركاءنهمصبوزرسوباكأثبرماشهاكراتكاومه

هووتمابوالعسلاووجمدمنوينابالمندلالمندلمنصأنماهوضططوظنجوهربدرنظم
قمدتدألىاكالموضعفىرالممارتوتالنفوسجمافىوالتناصوالجرسلوبالىئوالسلطان

حىسثهر3طالىسقاصاهبئظكعطؤباساذاطكلواحمارهابرتوالترعرقاوخرهاعلىواقفقؤ

البقيعةعلىداالصاصصبقربوخيمالضايعرأؤلارالسلطانسغالربانقبائلووصلتاباتجعت
حمنوعالخزرنافيهامنضرفاارومونرقلىإلعرجمةوصافيناالحعىؤاصعلىاالغارةشنغ

ريجبالتنصرضىطاككرفوصخيلىاالصرلةبفىوهمماراتوالغناثماالفئلولمهوراكوصامةجمور
ايهالمعاتلالحععونكلوتاالذتيهونغخياههـوجمغلدمابالملطانفاضارعلىمعهحماعةلف

هببئحزاسهااهعبطراباسالالصتاانقالنجهاعليهوعؤلنطاصةااششمهاإماالبالدظناثاءكانت

فاصنىإللنعيممنكشقاوهمدليالانمومكالتسليملىهـصبهبألتجبووناسبرنواناالهترتويةارمان
الىقدبواوابرىفرلهالوالفيبهزدصجبلاليهإوصلنؤولهوردطلهواصعنىقولهلىاالنطات
مأشباليابهمبواأنباعيم

كروالمجافلالصابتاالحللدتعلىلسلطانابهعاحادوااةالانحاسطوسخفىفصل
ئوتلولبوشطوسهولوحزونهمعتكاموا4مؤثاجامفىفسرناولى6اجمادىحراثلجعهايومنرحل

مادسانطرطوسلياوهلنائاحلميئألثفىالساحللدااوشلناصهاومؤاالحلالمحاحةجناض

هاينعظينبرواخواقالحصرلىاخرجواإللدوطانهرنخالخلىءرظاسالىالىمنحدقنابهاالنهرظ
كأجيهألوكبرىأحالالبرارريهآعراسمحصعليهماقلروازالالانآايهونفلوااللطرطوسكاثعلعتين

4مافيبميملثوارهمجرافاورىاؤلهوجملرااوالقاهءلىكلبصناصاسهغباالمانلهمأقي
سيهطضرطاثماسملمااواطشحطيوماسىاكمذمهومةمونركماهـدةاكوفيهاالضليرجاوامئنع

حمالواضاةالمسلىنبتعفبفاشتغل34فيصئنعرظألحعإلالتقؤاهجالبراجمقهذاباكمالبالدغا
أترالوضذمهافيوسارتاالطالبورتبنعمؤااءيهتبعلىاتاحلللطانالخلشذادابنانقاضىلوظ

وصطقلالوسارعلىياكزكأيوضدهامتفزربنالخراوالمبحركطائوالقلبرنكلءاداوي
يعرفىأولمقابافلمربمةوترلءلىلسرسامةصفىلرثموإلدالعالفىةاتخإلفىفغاظائاقالعصي
زؤزنفيهايظرالهاخبافوفعلرطوسالىالرحدالايومررحليومهبغيةعلياماظوكلتفا
علىبالنزولسةايتواصالمجرجانبعلىولفيهاوأصاجمنةافسيرثألماباميةظجبلىمازااالج

بهاوهاصهاجميعمزالعسيوغنيالسورالناسحتىصعدالخيمنمباصتغكاراالالجأللبالمحرمن
بقولهووفىوالبمبإلىكااثمغواالحيمنمبالنااوقىكلهمراوأبايديهمالسىوااسالوخرج

وراسفرحا4قيضليوعاداتاليشاءاللهانطرطوسلنتغدىالغدائمالعامهققدعرفانهكاناللهر
ماراالباقيينبنالبرطدقبمدطعلىطواوأوحخرالناسجماصىومداتطعاممهـمناوحفرفاعنال
ورالبلدباخزبانالوأصفيهوأخنيكانخربهاصزصى2زالتسظعراديافسمسدما
لىالحيالةوالمقايخهاصتجعشكأناوقدالتخرحصيناضيعاجماإلجرالضيتاالبرجوكانالمراءاوضثلى

همهوابفالةواالثسكلمالسلطانتأخيرحهفرأبعدعنلناسارحيرجروحبمكلوفيهفيهالمادتوختفيه
اليهامنافغلربالدهمبوجعندهمعظيئوصصعةانبيعةوخزبعليهاقىالسررحتىفاضتذفهغرابشه
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رابعئرلىاعلبهاتجربهاوأظمثعاليلىالتكبرتفةصؤتصالوابهينحرتائنارىلبللاوأمررلوفع
لتىكانتبحيزينالعساكراهجبآويتىسطاثناءلظاهرئاهرلىوجبآوعرمقوروصارسالمثهر

ثاشمثمرفييومادجبلةاللطانوصولنتذابابناثاصىفالوغيرهجغقىاآلضلي
لبلداعلىقدعلوكانيممصحكمعقفىفيهونمقسلونفيهنىاالبلدالعمعيحنىاخؤترفىلضتمالثهروماا

قتاالقمفقوتلتالقلعةبقتالشتغلوالمونالهدتيلدوقدباادلسياوةفىلكلتنعةلعةهايتفيوتخفل
طلبهوسارعتهاوالعسريالثاكلىاطيهاملسبتتاسعشرالنهرواظانيوملنباالطونجالمنكانعذرا

عثرالئهررابحاالئنينلوماللطانهنرحلحمالليناراوصعلسطبرسانطالعمادبعلهخلوظدذقيها
جبلىكلىايقالطنىتوكاةمالمظوطابدأفهااالصالماهلايخلحيمكاحهاقدأخالماقيهميعلىوترل
لهقوروالطهعهأهوللمربالهبقالاالصبتارحصنلمفرنجوهناكلالمرامهالمسافافيقةلالسا

علىلثموافاتلصطوالجهزاالساحلفىسنجافةعلىتمماااشلمامفاحةطاكيهانتالوانقىاالتحت
نظوماضروالنفعفوصلالهرعريطلهالوقزمءيياطاكيهاوتللحقمناقلعةوامجصبكلفطعةصتين
خعحارالىفكبير3ميرالىجونمجتارجلالفآعيرةوكانرواهنهراساومارضوابهاالحلفرنج
فرمظيراواليرىرأكاليظهرلههـاهـطرباواروتلتلوابلسوتردمثىطرابىلىارجعثمصور
وفيهاقافياراةوههرإقاطاوازاةهـاءلىةووائاثباجاةلةالىلعليالسالمبنبعبورعساكراحمع

االمىكازالاورانةارطواجاسسستافىهاراوقعفيهاالمناكينفأللجفاتىادلطانصارماط
وخلصاالحمالبوعاالفالضهئالمفيئلكةلمجشغعوكاوعاتوتحىبرىرطوعلىون

اغفيملمسلىناتحيمسانعفاوقدانيلهابلنياسقالهديةرواعلىطثعةبغيالبقرزنالم
دةوافئخطرواالىلابردءوهومطيقرمافيهحيقضىغرعركرضهمظلارعلىأصوا

رمنابعساكربواختلطتنالعراسعبرفوىهـتىوابعدلابالىنايمومفبالجفلاالطانهنكهاف
كلاالئقالوصرلقبلللطاقاوترليخرهاالىااقيغنطؤقاظمواتلكعلىالاالمتاحوترابسبين

المجرانبنجندساناالتناهاوبئراشاطئالفرءطمنىغرفبليدةلدصرهىابلدةهى5لجد
لمحاجبلىعلىولادنءخرجمادىثاةابومالسلطانواعجروطوتفرقاايضأهداقدأخالها

الماالهـأءلىاةلماوصلوااملهينكحلنيباؤتىنطاودتققدسهكانضميهافاانوقتوفعاافزا
كااحتوابقلعتيهايهاصحصالفرخىوغالكفرةلتمساامىلونارخلعىسرهايةعلىالنامر

منرهاكأجبلةاكيهانطواهنيرانالىميسترهانسطبئأستترلهمكأوبرعبهمؤفمجبلىزاآلضى
ففثهخدالتىالرهاشانصاصيةبدحماحىاطوالمقذجماالفرنجرؤسشجاعةعندضبطلمينيا

رقؤوخيلةوعدسالحمنصستنظمهمواة6لكفرونجنعافىاظضرالمياجبلةوتولتاضىبهارهاكه
لابلأهـوكانصرائيلييعرتحماهطريقعلىحمتارولوفىهطعينسامعينمقذموالجبلوجماه
وصبهلضيزرحباصانبناكسابقلىاجال3خاههمأفيالسطانغتيسنيئصنذالفرنجلؤساستط
ئهوضاحاكهفاواليةوحالكهاثمالكآافىوصرتووضهوةقا ابالكللجحبىصمهجبلى

ميناصثررولهلقلبمخيرصسؤرولهاعلىخهيخفاجبلدالرهىشذبنالقاضىاقالتيهاللالذنجعفىصض
محدقااالوثهارابعءشرنإلسايوم4للهءليارحمهالسلطانالبلدفترلعلىيائرتكلشصلتانتانقله

وعظملغتالالبلدواثمتداحيةفااالمىاؤابهيععنلظعتيراعلىمتديرينزلهمالعيمناباليالوأخذ
مهشالضاسمنهوكنمينثهلبللدالراخذلنهالىآخراايملفاوقوىاالصؤترقحتوالترالواكأا

منكادخنثنعوبالىمجظاتتأللالايوموأصجومهرهباللملناسايئفرقرابلدنستنعظمة
لزصاربعأنرعةاخذ4عاوعررانالجمهعثرئذمنلىخسطعلىطوالبغحلعتبامفاتتما3مآلحا

عصرىرادةاعالباذكاجمارةمآلةاحىالعتمالصلوتوالسوراربواوطالجبلحىصسدالناسعليه
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عدقاالمانظليهييقزرلهماضلجبألتدابوافاضىوطيالمانطلبفىستغاثوااالصغاروالبواراقهماخلبمن
وفدأخنعنهمخياعملىاسكنهمفعاداتناالصابهاالمانطلبمفهىقهاراللطانكادلاجيبوائ
ونراريهمبأتضهمبطلقونانهعلىمعيمواستقزالحاليألليهمضىطودختابىةالىفبانواعبا

حمصئصغطالىرغادوابءبلحمواطلقوااررعؤلىالتوافأفىواالغاللخألوأموالهمكمونسا
اداكالاالولىاألحدصابعيرتجادىراكناجمايومالميتيرمالمنمىفيقيةالعماالسالىعليها
ايوموعصدكافربفباتبالىالاىجمادمنلعئمرينناكوااربعاالايومقيةذاللىلسلطانااارحل

جبلرأسعلىهنكاتطضناسةلاطولعلىصتالمقماتثالتمالعومىوقدالذأهامابقالصاظيسا

النامركلرفبؤادمحقلخلبوااوفرصاأطلوشرءفانستأمنافرعهافسهلشاخ13دفرراغ
عذةيخهاهنجماالتالحتلكلتوالهانزلهبماواجبلىضىفاواصعدايمصاةالةاالورعشيإيرمعلى

ؤتلتهمورجافاكمسفوابوانهلهمواهواسمانةواهنواعلىيرهواولوضوميروأملىهحكل
انطاكبهالىلباقعنتفلوااحمىوكأكوامجبلههسخداكفمفمجاعةودخلاففالهمضواهنوواطفالم

بعدأتاعافهانهصالىوهزالبلدوطافهالىالسلطاناب3رولحالطصنقرابهمابههاللطانولىغ
داربستانكلفىالمعاقمتناسبةالمغافمتناسقةبنيهارجامعة4الففاواسعهلجدةالالرأظفهأظعا

اسقؤنرههندصةءوهساكنهامحكمهطوءقودهكهوأروحتهامي4تئنتهاتأبدانسظوفىص
يشثاأيهىهواهواؤهاؤهافوار4امفةوآظماقحيهواعواوظوفهاالنهعاليه

بالثامهنلىلهملىااحمآالهنهونقلوامارظعلىمآرظاهالعيامنعذةهنوقعنضاركاداذهبمماركا
بافياداالبزا4تديرةنفإسةءظجمههيمخيذوبظاهرالطالمحاصنومحواسناكناالمافشوهواوجو

يااامتوازيةوامتثرعهتماثياولوأفتعاويرهاصتنؤعهواجناشمجزعهمالرظبأرانعي
وعينتالشمطكالخؤنينتزاالمؤمواجافيهؤرتواالشبااصمباحيرتبهاقمياالبنامتوازنة
مهاجرا3ضروطالناوجرواعالءاوشؤهواخرحوارخاصمااالناسدلمادخلهالعلبانواالونانالعبلة
وضتوأضرترتمابافالحمابعدالغنىكحواوحابالسهالباسطعلبم2اوألهداساعهاالصىوأحدر

ضشوهةىوالضوعىالعانالكنيتيهذلىراطبوسهالبلدعنوفيلىالنفوسطابتلمابتغوفى

وعلىتلىزالتليفاراتاتلثعلىلزأسنىعدوقالوتجزعدهاضضبهط3كحبأركاعهمت
يثفلولةالممطكلووكأبعمىمالألسعادتبأكارىزأدمروولتلحاليات3يفاالحاالت
الجزيهافىأرغىوقتخقظوكاأظوراقتحتلثضاللمحادقوضدهاشفيبعلطهاوطمجلها

ارواليهنهخهاكالىلؤآيخهالمدمخلارصيلسطاناكللمإلرادوطىحباواالرمنعالنابلنس

طصياوادايخواظايهاثموافيهالىلمجرللنظرااعلىوةضصائرأقفلىهافىماةاصواخرقيدهادخألل
السلطاننءنباليالماالسيفالىدىطعوقكأبالكلمهصوفمدكيامن4تمكيضعلىوشيالله

بألرالحلوءىاحالقىاماواعدفىماالتستاماظهعهظومهوااالذقةمديخهوهذقال
وهىهاصضعلاراردةلبإلروالميناهالهـااائلحوانربفاأعاالكلضسياطوأزورهااواص
وفالدازبالسالمضادتلماعتجالكفزاربؤسوطالجيمأهليكناكانحنة
اكابصادلوطوضدتلعخبتانارماةلماضابئأمتناطفىطمهألفقيهالمجراللئقدقابلتضقلبه

بالجزيهلضعاشتضيالبقاءصاننفومسواببذلهالبلمةسيواصنقلثيمكيفشاهليافيسم
لطانةيثماهد2ليمعدنهاطاثوانىتعقدمطلهالمجربساعلىضاطئيلسلطانهولماوضتؤيها

احوروذعدوقلشاحوصيمومعظيمسطانإنتهعناصاوقالوقيوكلسماعةفععدوعموبهووقىفامنه
افاقياهـعالملحتالحائفهيهاالالطخةمنهمتنعكلىفوظهراصانئاطامئهوشرضمه

افئيعاالمواجالمجارفاعورام8كوااليمايالدواطابداجمطاوعارربألدهاالهااعمت
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الضالمعيقحوافاشكامكهاهونوهؤالسائراالفاليممناالقانيمىذكملوكوساراليهدأفواج
يقلزىوهواكهادابادفىالااعإلةبالفرمقعتهطاكونقاونحناالرمقيدهساللهناقدامسدالحان

رادباءنجالولمقاافاتهلىطنارهـوالحرصقالطرلذاتاالرش1أهلكعلضوراالداخلىهـ
بهخطابهءنطيضنولمبهوكب44وعلىفمبالعداء

االظييرةذفىيةاألرانءنلطاهـالشدادرابنالغانىقالوغيرهاهيونفغفىفصل
بهايءساراتدفاسئركنوالعاسعاكنالئألافزلءلميهايومونتصمالبطالولىاجمادىنهوالعثمريهتلسابعا

ضءادقهالبرففطيعههينةقلعةىويقطةاسعليمونصباالربعاةلؤاحيهاحمن
وولىخعاوالفراونتكللهارطقدواجانبوراالسةندقلحاتوليماسيغهكاتراصهاثلىوديه
موبصلطاءقاصتنءلىوصلمعةلةوسورالمعةةاونوسورررصكاروندورانرأسواثالثةجرولهامرفا
اعايملغتالاتذواشالمبىكخلالةءسوااندواوعوناطافاستبشرلذالتوقعبىوشامدتهالىاالسالصيلافيلحين

وكاندكاراافاطحطسورصةقردتلةاة4نرلمكانهـالظماالمألث5ففربهانجنيقنبلجوامنسافىا

طمناليهرقىارمنالىالصاعدفىيميمةعظيدةادوؤظحههندمكأبهاستبزلالجرنمصمائب
بالفرماتةتانيفىتوتواذموتفسورعفالزلىالساطانءنحغءفىمالاجادىثافمةايومكانولما

دواثرإضواراألمونءلىلىاكأرقىالساعةاوماكانلهاتلالك3بيروااكأبخاوعظماالصمواتوارتغعت
فيهاوىالقدروقداتدوتألفوممسطاكداشاهـنتولقد3لررضاناااوءحمالمياموعرحفا
والهمالؤمنأنمأمكبماتاقلصالىاضةادثصنرمإتوالهلمعةاقاتلونموءطيونلحيأمطلطها

السلطانفامنهماالمانابطاستغائواالكاهـواعاتذاطةوارالقلاتلىخولاءطتداراواهالباقىكص

يخارالهالصغيروعىنانيردةشرأهاوعننردناةعئرمنهملحالراعىيأخذمواصواأنضثملمواميءلىأن
النواالطهـط2نوالحصطحلةاوغيرهامنسةإلطصرولهؤالعكاةعدتسمحىانالساطقامؤاعلعةالتة

واوعأرأوعاث2بطومنافذوشعابأودتفىصهيونلىارريئاطانبماممااالوإعويونشتعاقماكاكانت
اءوهىالثالهيومجمناعلىءجولويناالالئالناءباياليالاووبوعيزفىيقالطنىمنالجثطوانجادواغوار

عظيمصخندقمنههـحمقطابلجانبوااايماحوورانوعايهاانقينكبيندثوابينلذروةعلىقلعة
لذئابعتلثةابهضنهاخىسواركسهضأاتذةفلهوايقءسدرسةوافاءال2ىايهاقاترروعقء

المتعواسؤاالمغالركنعإلخاباعتنحهوهىالربعايهاوااالرراايوممطالعيبراطبخضوأساب
الىارادىجانبنحهمام3وبننجشيةاسبصاظاهرضكازىاوأةاملابثجاالىضبرةالسلطانونقل

طربقجبألمنلىاآلوصولبنافيلافالهلىلمتواوالجدالىالجدالعاالقلعة5هذفخلهوكانرليمطالعادىارد
واشصواءراسانيهوالجالداريه4والجرخىةوالمص4ابهاطالىجال4ومهاطاهةالبوقداستمصحاه
نازالوكانواضاءفائلفضاءالةوأالراءررالبفادصهيولتعلىفأضاركتغواذادينطوريناب
ورصودرللسيدوقوحوللجالهسافيمجنايرموااضقاالنةالجدارئرشرحاءصمقابلارادىجانبعك

لثرمقاتلةأوبرحقتلئكاتميانااسهامخاواطخاقىانجموصانهقءنالمجاتاتزاوطوكوح
هـارإتأسافىهـبوصحرطخرهاالجمادىنافتاوأجنايوماوهنمننيهكالدبنوهـاء
الحتفيسلكحتىطعغمطأفتاكااعارملمقاتيعليهمءنيتخفرنهبناهنطارقوظ
وكأللكلقيهاهنفظماعلىصتوواواوارأناله3واعليهمولسوراصاوتسلةالصمضرخعلقوافىمنهامالبه

ونادوانالذطاوابئاالمانوماحواالقلهالمنالخوفمندواطوتةلىلةافىلفرنج31زدواوابقارولواب
وأغلقتعدساقليعةمثلقزدةاءليهمئسوالنةالمالامنواصفااكاناولخواالمةاكنونامى

الصغاروعمارتواكرهمالديورارالهجاسضحتىمشخروجاتومااخؤاباالهميرتوسالبوابامدوخ
منوسألسماحماهجميعأعالهيرتحعنصحملمفدارغطابطرديئاكاسصاعذألرتولىإلصغاررأار
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وحسنهوحفظهصنهوفاحكهبووبيمجهصكاجمينبنورسبراالصرنامرالديلىاالرامواشذظ

منالىصوندبنسبالحصناالثنينويومينالجاهرثاالحدقلعةويوملعيداقاحةتهـالىأيرموف
فىالملاوقىىةذفلالىهـاالمنصلودتصلىةخوثقالؤظمهتوحالةلكسفىوصلالكالمهفمن
اجاووضععارتاجابابامنفولىببوسبهاباعلىمةطلفانهاكيهؤطافغ

سنابىأتوسفاالسلطانرحلضدادئمابنالقاءشكالسيهوالثغرلمادصماسفيمثفصل
العاصىثاطكثلىالمنزلبذالثالتزولوكانطغتحمنرصشرجشمولهاالعاصىجانبةءلىحصتظعةوهى

بهاحدقفامىالطمطلءلىجبلعلىوهىالظعةالىةجمرررانألعدالىونحرهاالجمادىادسالثالناسيوم

ويسراللهالخراىجادالسعأيفاتايوملىاافاقافلىتوايقاتبابخةاوقاتلهاقخاالشدلدجانبمنص
نهابعبرةاشغرفرياشىتافليصوكانطفكانعاجمبعوغنمممنفتلمنبعدفملفبماوأسءنوةتغياة
الناعرلهمنهماوراواةلجواساشامناصبهنيقاتاعلجاتلطةليهاطريقاليىررخعهايةخمائوهىههاصجسرليهاا

شهايسرافتهكيةانطاإمنالستئذانيامأةخرواثألانوسأراعثرنالثلنألناايومفىوذألالماناذطلبوا
لثقلالىاعادالسلطانثمعثصرهدسصالجعةاغايومقءالقللطاااوصعودالعمفتماموكانافالفأذن
هاوظ4عدامفابقضدلداوضايهاقتاالثافقاةبعئرهساسبماتلايوميةسمتتمملعةةلىرزراهرااوك2صير

وهوعألمهحايامأفىيةسما4لىاةمنحليالاذشوصاتقفالمذكورقالرالنماعيرىلثئالجعةاايضايرآ
قالالححناتئرابنيهيضاءفىدااليومفىوحاللهللهصااناإلسلضادولمينلىباءاخطدطتيل

ونصفغيومنانىانارالسلادساكوقاليخنارفىامثاقيتةاافىءشاليةلجعافىتوطدؤادراوهذامن
وحولالئهرتاصعةايومكاكىصنقتسلمشنههان3لللهءلىااعةطفىمىالهوشلءلىيةقرثاحمتعلى
الكفارقدأخلوأوكانيقرادععلىلةمطالغللأءلىستتثفلىالشغروهىتروصارقاالجبلالىضصةيمةت

السلطانفاستصعبليهاانجانيقاطالتيةمينةإبةعاوهـىالشغرتكعوابقلهواارعبمىكاس
االمانطلبلموافىفارالرعبملهقدداتنمسرالةألثفىومةءايخاأميطولمنطءخافأخذه
لمونالىياحفخرنرصاالسكةاكرفغاثواةاررمومواوأصواوفرون4كبراأيامثألهـواشلوا

ىكرعلىاالءالؤلكسبقلهاوبمنلساطاموأنعامراافىوعدلودوابنسويهسوتمرفوافيماوكا
صهاسفىلوبذغفركناالر4كتجمةلوهوردبينكهقديسلمهذاقبجوكانينقلجاك
اتوهوحسنالسبثيومبتوعادافىالممونأمرهايالتهباصاطالحصونتلئااللطانفوالهارءغاية
لهمرمفايقالهاباطسيةةدتىلءلىءسمارالنظعةغخاالظاحاركأرواشنغالمكااوكانةالالنعتكريم
اهاارعطممارلطفاطادخلهـنم5اخرواط3اؤتجاؤرركلبعدقطيعهكوالئمهرسعثاكمةابيوم

وؤالحمدنتسوهذهقالولهابالعرعقطوخلطاباالرضىواهسكحوصاأركانهاوهذبتيانهاوهدم
والنفاثسفساالبهااقواطوشمانهثغروالوكاسيوترحميخهارابلىجمعشباحصتثضتة

جبلافليماذوذهالتثظمالمازالتءغهـرالذفعدهإيناساارىأصنلهذءالمعافىضدكانالعانيه
ثألنهسوىالحصونمنةالنطاعبقوأحلئت4ىءاكهوصسفنهئتئاليةاانطهوعينألذفيةوا

خالتاشاؤارجلهيمايدحتقدقطرافالطاهعدوتمتوقدأبساكورربغراسوالفصير
حمبنةقاتحهوبرزيهفلعةراةريدصاقلطسارالثمادذشابنالعافىاقاليهبرزصثئنجغفىفضل

شطهنةأودثبهاصحبطلينوالىرنجبالدالةجميعفىاثملابيةسبقاهثجبلسنلمنعةءلىوالهوةككايةفى
واستدسإممرويتهااحصارهعلىصرعزمهثمذراعاونجفاوسبعينراعذكأكائةنفاعلوقاوفرحجوانبها
معالقااللةبرمدةصعدالسلطانجمادكماالصرينءنوالعثامىاالحداطوقءةاجبلهمختقزلالثقل

وضبمنكبماتعلالقتالب3رويهاؤاسألسمنبالقلعهحدفابلابالحصارالىالتوآنيقاتوا
ياضحبنلعثيوااالبعلثألثاهايومراوقانلهاحىكانوكاصأللىلفرباقىةثواااصبغاترارهاباا
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عفالقتالكتراكيتالهـضالثطراالالقتالنجسلمفىبسزيمغارغهنساثطألللقمورتبصأقامثاللة
الناسوضرسلؤفياستوفىكأاالشدندضاتلهاصاارحبصفصادينعادااالولىبةاكصاحبوكانأمال
جلىكملىالناسائتوصاحةخطواعذوتحركوركببنفسهطانلساايةلناالنوبهاوتهاجعواعنهوتراالقتلهن

الناكطرقحتىعةساإمضاالنمبمننبورمنصالىررواوفجدرااجلراةمصصاحؤراحداارجل
خمماجماميكنلالصغاليرىاطئتدةالهاناستغانوااخنكؤوااطعهولحضوارصاالاملى

فألعهموكانتهنعظيملقالهاتوىاقد2كانطواصحميعمنكاربيخهطكانجميوخبملماراواباسنا
وأحغرالنقلالىاطانالسءعادجم6شطلم40باتلىادالناسرعاطيوساحضيوكانيورهااوحصؤ3المذكوره

لسلطاناعبهمكنعيرنعساتمىههـصحذمن3ومناهونفمنهمؤكبرجال2صلعةلاحاحببهلدببى
لطاتفاوحادلوطىاههـوبهفاغمكانرايتطقونلهاتهاالانطاكتالحاحعهللتتمءانفذهم

لفثجورفصجوارهاقمىيئ4اوانحمهمةضنامولههنأتةافآسالحصئوازيهقلعه
فنابحطبهاافصفوهاأرطموبالغوافوهااهاكاوصفالةاواثرفءلمالهاانالسلطووضواعرهافركب

جمروجزلجبلوالفقاءبصقرزدالحنساءبمعضكيفونهاتحركولمفوضفاجمارهادوحهاالمجانيق
زحغاخالهملىحمنفرقءيتناالمسيثالثسقيةانعلىرأيهقوىفمةلفانارأىالجمدرلرالطر

االولىوبةاكوكانتذلففهمعذنمونقلمكأعدغلبلعددخصورءطووهمفانهوايمعبوهم
الولىءشنامرتافوبةالرطدتوعاالالنيةةاكاكتضزاثمعهرخولطانللحنةشارواكحبلصا

الىعألوارالمانانعدتراعللبةعراطصبرقىعاقبةواحدواص4اكآلصتنألالزالعلىأنصارافته
الساطاناتاعواللناسالعيادهاةمىعهجاوءناكبهمطواواطصهموإلسطوهمأمحابناحاوكانالسلطان
نيافداههمكايسوالبالثكساقوأأوربؤمنهمرشانالساطاردفيخارامفمولممعنمالعالمفرجعيؤمهم
باعوهاالبالدالعيافهوحمافروابهاصنسبابىأبدسشابالتةامؤحرمانهموماخوؤاوظأغناعم
االير4والرةاالجمادىصنبنخوالهالعالناءاالبعيومضهرهـزيهحمنالهافاتوتسكسارالفحموق

وصالمهوءرراثرزيهرصمناظابداباووهاثعذمتجدبنيناكسزةاالصبنيمابراجمتعزا
وصانتقالالدهروحكنالئغرالمإرصفاص4بباظيدطونومبادوهانرالجألببنريرةيناألئتبين

حتىاظهروهايطلبهافازالتوضقدسبيتا1ظابصااالبرقزوجةزيهصىءصاحبه
مبيلبدامتعرفانطاكيهبرشاأةعياوكانتوصهرامحابهامىوبهاعةلهاوزوجهاوابنةفروهاوا
المحايهدىوااكهعانوالمملطمعلىأءساروتطله4وشاصكاديهوالعدعلىعينالهالسلطانةوارفى

السملطانممهلميااىبهمايدرامرقتعهلجاتاحشفاوحصلزبهلمحصنظاكلخياالهداأنفص
ودامتطفعلىتهفثالبزشاةااصجلالكيهاطالىايرهمووجهفىهمعليهالمرواامنوخلعهم

االهئالفبكستخربارىمرزيهحصنخناضما1حماديهالبمثاشالتبعقبوئالينعطحمامش
لىحا4التالاللوموةفنالهاة2هفؤنخناهعنوهفبالوقداخذناهمالايهذروتيالىوالقىفى
تجهالنااالىقهاوركأالحدشاىاهذامجديثرجمةهاالفتوخذصعنالمؤمنينقهفىالهىاثئليثاه
هبرنىحعئعموصلتصتجالبشادأالطانادبماضلىوسئكاليسرلجانهطكهتحفريغيئ

دمذمهـجلالجبازتطادإلسىاقادتأيداذثيزنويممالاعنهربوئنال4سبتتىوهواك
إلنصالكزأكاتتطالماحعينةكفرثرغاوكانلاخماواتمنبلإلاالراتمنلنيهسا

صنالناسوقدكانادالحصامصيفهباللهجمبمودعواياناالصالمضظمعللنطسلطانيشداهل
اللهضرهارطاطدلتهغافبهاهولامتوحخرسأيفماالتحصحافهتهفتطبمتضلققةىالتحعاهؤهبه
لضؤفوالنهاذمها04رعتوقدوكافالزهااإلرمقضدألفتسانطا3يةتيستبطثالملوكعاءكأاءبر
فرهاصرتفىنرجحانااودحربههبهاثرشجمئةدالنعرفوجالةبمثليانئاقهنمنرقدلم
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اطددتهرافاإنهمامهداراوأدخلىيامهايمهناهوالنجااممنشاطهالحارفيههيهاواخالص
طلطهرباوكانآضدعواهمانلهذااناهدىادتهطداصدفنافىعدالؤىطدقتهااررنرنافإعناادى
هوازينوثقلتبهوبوابرصوابهوابهءااخرامطيهموأثنىمعغررضىفرفجاطدههململاول

وعلىاونصرعزالمأللهوعلىاالناؤضركياالدجةبمعلىدقتهاعلملىونحنصوافرجمواوماعالى
للهاممهنعذواوانطوحصرتاالعداءبهشلوبرؤتوعلىوميرنهارىاالغىوعلىومسرشهاعلوباةبه

فانجزحمرهانرناعنجمسوانبهرهاصرفىكااهـ3ثضرنافىوانالنمموألنامنتثثوثعوحالتحصوما
السبلةميطارصمتوافيةادحودرمهالعفؤصةصتضجمداللهالنمحاوقكقدرهاصضلالمرص
ثمجاهامنعلدرسالمنابرلماوكاداالحظهـرفرءحبلونالهلحىىالمساممازلماعدماونهرءالعوائدظ

فالةكاسواهطاكثلملاغلهـاساوماثصألسحثاومدراالذ4ءفبماكلترمنصدكايائراظرة
حممراتذىهةالحدعديناالجيدؤعليهاناهـحندناومنانابعندموالثاذنالذفغالبلالماما

الثاكرىفتيانبئالنيدةفوسفوعهصاللهالىالصرورةواعالهاوعهطوعقوالممتالالجنه

بعفهاصدمءتد

ظهرمنوحزبهلصابسطاكبةاونحصلماعلكت

ومكبرحرانحعدبموبرحىصمنلمشتصارليت
سكلصللبىعىدامقتالتىعزتكبرزيهالىبرزت

سيريروحمثلىذفىالائذخميدما4وخات
لمصؤرلبفيخاادهيمةعورهاحسىلكررفاغض

ورلمس23مءاهـارسلوهـمنهورعاصمورماس

ايللهإللجدياترانخااقرحتىمنننرنغقله1اوركاجثصىألصالجحةكبالوكافىطفغحمنفصلركا
النقكنوهاجمبرتفاذوأجمةعظمةوضايتههاضايقاتااورقتاالشدتلماعليهاوقاقتزل
وصنمامحضاهدولعدفالفيهايصعالممىجموحمانغرترجالافىوووالمقاتللرطوحمومباوقعحىمنه
نرطواواثمانالمبواكأطضذاالصواوئيارءتالجدوضزاؤوهممهطكيراملمنإلركط
ةايرمالىااللعماعليهاالخيرورنهمبدائيابمنغيتزراانالثاعدةنتص2تنطاصاجعهاص
عبرنهرادغادمالالحإتالغدءةمنارعنوجندربنسليراناررياواعطاهاعلمرجبسثاخثايضا

إلهالحدورأجعراهوجمناعلىلجزفامفعمطالفراظألسهوتغرءلىلوشدتءعندشرقيهالىلعامىا
فدامهـقلفغصبأنااعزاغناالبهااؤتحو3انطارببةومخنلهـوتيلهراطصياشكلاكأ

يتوهوحصنللدارربساكئلهاشناءلىكاكواجاساتافادازهبتونجمايتهاهاوححصون
بهمضاقانالىلدوونراصبهاكفازاانجنيقاتاحهكهصناعاواصتنعواكلنحتهبعحرو4راضواو

انفمهمواوفاالمانظإلوافووسعواثرتبرلنقصباواتبأصىتوهالىاالنغابرنلتىرذلثناق

وخونخيرةوعذهخبلمنناماقويدعونصخهماوثيابأورهمبطنجرجعنغمافماوهنؤعلىا
ينوالعضالثانىابدومصناوتصإلرهمدثمأضجوامنالموأءكلواثأل4ووذهبوقاشواثاث
كااكدرالكوموفغوانصراالسنىئاالهاللغبابيشتجةاتهذاديهامحبابعقوفىهىج
وضجتاقزاحهالقرحهاوبطوحقصالحماوقلجناحهاناوقدضكطاالتاالبهألنطاكيةلىعى

فيرصعلراابنيرروحنجوهربألوعرضايعرخساللصتجيتتحياارواامنواليتهاباضامجحعو
اخبرهذنىارلجناوالباهذااالفىحظناالرارنحنواالصلوالبلدوابالنفىكصفوعلكةوامصروح
ةجميعالعداقاصازالعداتالاالثهجوكومالناكيرالزاهوالمنزىىالجهاداالابهالنناوالاالرب
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عوامقويانايفدواقواالاماكميناراحدبنالمومباحانرمبناثباحاءرقدساءلدأصضايوم
مئمألصهضاآالتخسهواوقداوابئبابابدانهموسهميلبسواوباسهملعواشمابحالحرب

منثرالكانطاكيهالىنيعةاقربوهىابضاظعةشذادبناىأقادافأليغزسقحئفصل
كلكلىاكامتماتجنافىاااحةابرلدلععكلاوأحدقلهاصجفىعالقزللفيوارةدااتهيرةركا

صحيثانطاكيهبابعلىمآالبزكففربصيامءلىءنهارجثألفي3يةافخاجانبمنمجصظ
فيهابخارالمدثرنحبببابلدوزيارةارويةياماالمقافىاريزكفىانينصأفألىاغمفيصذعنهالفي
لطافالىالعمدقىديةنطااسمذاالعلىالماناواطلبئةشدتتلهطةبغرااتلنةترلولمالسالم4ط

شاناساموقدشارفوباالبغزسلناهةيبئلمكأدربساكدولمافضطالىوفالأنشصحايهائئاى
انطاكيةعربوهرمابسمإءياوارفياءوبهوللالوبةنكىوحصبنصنوموذتءاباسفى

ويمئمنوندتاللدييقاضونويغهاكيةيرانعاالعسصقغدواسهوومادواءداواارهاوحصاره
سإللعلىيتأبردنهخاوحتغاةطوالهامفايرموناكيةط61بازاوقواليرياتالونتوراتطالة
المجانحقواعىنجصبلابلىاةجرلدكدالططانةهـخاالالرنمسوامزكالىااالعالعونولدكالي

وأفاياهالمجيعطاعلىوفرقسرأإلهواافىوبثياهوروااطاواصقااليهاوتقلالتالتلكحولهاعلى
ويخمارررصتتموشونيخاينفوغنبنبوعاارةابمقفيمنضنيقمنكاليهنجرىامبوطعليه

منأخؤاالمانالحصنمنوخرجوقدخالحصنإبذرايخااالفيدوتحبولريطبيوهذاالسكون
معالسلطاقاوغزرعشرألفإثنىخسياالنالهىهوحذرماباالموالمن4كالىرراصلمولهال

3صلالموجؤمناهىالفلعينفىعإلءجميعماجفلروكتبتبنسايمانارينعزارءلمصاارلربساك
شفغؤوشىالغلهباعؤمدعلعةاتولىبمنكاففقلمتالمعرغاليهيةابمنطالغهتانتوضوالمعدودزونوالمو
نجارروخطرادوحفظهاعلىابقاؤهاغرروفالا3المتزمويبهاوهدهـرارسفالغالغأثا

إلمحريبوانهالهأخالهاارتتاسناظهأنهالمؤمنينسةطوعاداخالهـشترربه4بتمااالهيءلى
الحمنانومذانكالناشبعصتوذاالهوغارافوأتمهافدالونابناالرءنءقذمياجاءالهات

اذ3ررهألحمون01هنغنساطفتميىرطاركااكيةونطخاحينناالزطاكيةساسصوبضدرباك
والبيحماجدذالظوعارتالعظيمفعاوتهاالقليمافاخلمىحتىاناكثيروشضصمغاراتابراجصح
مصارمنالثيؤدةلبوالمذابممعجواوالصرامعبىهعا

ضدقدعزمءلىالسلطانحمادكانقالوعوداللطان4انطاصصاحبمعفىءمدألححنةفصل
واراتبالدهمالىوتنوشاالجهادورفزتفىوضاتهمقدفعنهتاالغرالحااالجنادممفرأى3يهطاا

الىرسوالجففنفذأضانقصدغلباننهاوعلملهألكاعلىفداشرفانطايهةحباوكانجهأدهمحم
يسرةمء3برضدهامعمعذوهمينلمسارىناعندصإكاقتعلىالهدنةيفلبمتدللأللفان11
فيسقرءحمعادهاواتأفآلواراكارقبلالهدلةصنااكيالحمونيأراءااالىاالؤلسشقئرمنأتةئما
االصرممعنقذلمحليصابنولةاكخممىوتوجهنةالهدبفةفيالجهادفرمقلىاروهابنويعؤاالجنادطفي

دالسلطانطضعبانوهؤالقبغراسنغبوميعروماذقيةوفىشدادابئضصالةوفالنهاتاذ
اصبعاالكبنوقوةظتىملشذءجمرالعضالحهماطلبكيةانطاأهلله3برورااالالخيمإلى
ياكرريناسارىجميع3يطلقواانالفيرعلىكعةنطااهللرينناوضداالمتوراءللصالصن

مئقحماميايطمابفثعتهآثالقامالىثمعالسلطكعثمالشربئاخشصماهمنىصنفابنصرهمفاحلصحىبعندهمرووالظافرس
سادوونيهبهالياتواحدقفاعطامحبلىةوإتقلعشاالىعدارشراصبنايخمتفئاضشماعترتلىلح
مبطيالوقتهكانيرىومارشانخلشحتىثهاظقدمثقصغأخاخلوميرجيايرماوأبعلبكلىا
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بمجاشهاصفدوعاجهامننجافلىاراننالقربيةلقألخامنلهإققدوكاقماافكنهادررامن
والعساكرنجارصاحبارينادالسلطانروخددطارقالإصوماشيزئالممغارمانصغلانفراى
نمستبشيتىبهامىصخروقدلبالىصلوارتاحالعبورءلىلىاوازالح4بافإلضواغفهمالزيبه
لسناثبهروافرهاوقوباحضره6الوووناطيرلمحاصءيوناارانظاوصاهدنامنالمترقىتفعاعفاباالتجال

أحعمنطرفيمرقدالظووألفىيريامااقدتهافافامرهاهءتبادطتجالإراللهالىبسطهايافىيروا
دالعزيزعبربنشهردبىءالمغريازاراهدأبىصغازيارةرروفشالمهطويقسارمفاعلىثمسير
أثصلكنهاساعلىبويةاكيرالمديةآ4ومهبقلعتهالشةطلىاوحلثمواطىايتابزيارةجمدةةاللهرحمه

اضدتموءلىباصاادفرواتبهيعفىاندطلدوكانااابنالقاسميتهأبرفديوهوعزوالسالمالةالص
صبضبوكانبشيبسهويأزس4لغجوريستوحشنالسلطوكانناهمخساالةنصبلداوحوماحضرمعغاعلىاوافي

وعقبهارغيهتااتئالتوالهطحتلذاتحماهقلعةوكانتاإصاعليهرهولنظلسابئلطاناد
ممهالمظفرالملكووقف4رتواالحعانهراىءنطوسرلقلهالىااليألااتاالسلطانةطلعأوحصفاخندقه
ررصهـلوةواالراعةالطريقعلىبعإلكرجاءالىيقمءصرلمالراالساطانجوا4رسعلىالخدمةفىوبرى

للهاسبيلفىوأربمرويدموردهمهعافادففدأءيرخبانلسلطاناشيرعلىوأمانرةبلدمتىلىا
نهفرالمعتوقدبففاتاولالأرقاتوللفرصقكلونصرغيرواعدركيرمأموناانفقالضؤ
البألدوسطفىاربةالسبماوايةصاالداوفانكب7مدالشاصصونانااهىتلاطنجادرلموانالحمرن

البالدذهلمتاتخاذافتونقعدكصدهماظاررضوءوشفمحرجالدادبهعاواهيةوالثغواالسالمية

الغزوالشبطلوفالبماوالالغزاةعلىدعزمهوالكضءثوالتلطانالمفانبثفالاالورادتوصة
الشخوههذهلواللعط

اوذألكامنتسليمفىركاكنجيحالبشرىورردتدطااقالوحصونهركارخئ9فصل
والسلطانأتايمادلاالمكوكان3يةانااقةالمفاصصهااثنهتعدملمطاكيهابألدعيبتنامذانهاى

دلبالىاعندتوجهههناألثاضانالىامهأثىامدوالاغائألالبالدصزاءلىشالعساصقكابتبخين

سكتبطءاأعلىصاظالحصونلىالمزلبينايالالهصومةبضبشبن5امفأ4ةدجبالوالالذلةاشاليه

حاروقاغلقبىهنهبمنطوبأموكألبادءكبينكثسعداحمفىوكانءونااالمورعادةفى
ممصايةموأمحترعإلمصبهدةألتوءسوامنمموادررتونةأزوادهمتننيماحىكاهثواهيمعضأل
تجددتراطواالكرددالىطعاالتفازالتالسائلةفراسلهوأبدواالعادلإلملىفتويسلوامومشانيم

وخلصرابالسالصهدامهوغصناطوسلىالمالىعلىوضجوااطعكأدخلوافىيفنسذدوالعادليلينونوملةوا
احروسواصئوكالثوبكبهاسبةالىصوناطبحدهاديهتمدالمولمألمهامنمعندقومهعذرهمبافامة

وكانالسانبهاهوهاصاحبماوتلؤابتبكءنادعطتشهررمفمانأثناءوفىشذادابنالقافىلو

مهطاءىكاناكنلحصواوهـاركركمنعسالبشائرفالعمادقكتبطكهابىحطينوضةاعرئ
اطامس6امأولكافأدقنااالجتيازرفمنهءورطصيههاشراكصبوونزطقعدابةقسهمجدت
البيتهذالبوتماالسألملىاإلمهاسسئلكةوافطوالعاماهذافىبهيعتممىكاناكتخاحصوظ
صروثبتهاتالملكاموالياساطانللهاداماعةاشةدلمطانااكلغاضلاىلفاةاكعمالحرامالبيتأمن
علىؤةواهذالملوكخدمةكبهبجفهانفهوأرغمطتأوقاثالواخذعدتروانبتنجبورححمنعلهمبلو

جمرهاركهـقطقالىتلقوطابهذهوحمعافيمالمرفقعليهوتياشماقىلاابهولمإلخطيبعيذابمدفألن
هاأملليألساريانىيوابيرعيذابرمن5هأبم5لدكلبرتلمنصهايملىاهاماشمووجب

يبوهوقردتىاهنانىكلموشملهوخطيباتاكركغطابةوللعفجمياالضةالحص
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فوضعيفوالمأيهورعائلكأتاءوالمقرسوهوجميباكركالىحميذابوشالثاممرالىمنحوقي
تعالىللهاشاءاناعلىورأيهيفودموالنالطبوالخلقتعالىالله

يلنفتولميريرممفدهندمنمقرمفاناوائلسارلىنجاشذادثماضىعااقالصفدخفىلف
ظعهسوفأتاهالههبأفيهكعيىكانايننهانالفرايصاىلذهـالشااتفىوارنرطواهلالامفارقةلىا

االصطارركانتلمجايخقاهاعلرنصبتكا3مالعةأحدقبهاشجواطسمىاوديةلهامتدتغاطيعةة

حتىيخقطبخمصةواصعرقدعينتهدتىليلولقابهنتجزهذلالعنيه6ولمهعوارحولشديد
رضضملميهبرونهشليمفىاورسألمحواكوملىانيقسمصظسهابشتاممالجةاتالثفىضالضب
لحدثالهيففروافهاخنازيركلكمباالقواقاتامخنياوقدقركتلصباحاأظناحتىنعونكف
فتهالئسغرحطثلضارسبآالتمسههنفيوسلم4عإلللةصلىأوهوقوله5اتصةبثمرتهواحااورفىاك

يزلولمقالغرببحسىدصةدهوشاوفاللحداهذالترمذىاآخرجالمؤلضلظللهاجةخثهنوءينبهت
هنملطمانالبملمااداوقالرابعثمزشالفىنباالطشكحىالموممعالبالنوبمتواتالاله
فيهامنمنوحدالنفدعلىوجاءاالحزاناغصةطوعرتبرخوثجعيعلىريقهطرجحلالغاضلبهمشقد

صالمامقدلىأناعيهايقلمجاااونصبففارصانسالحئراالوسضفىعليهقزلمدزادولفرنجا
صفدغرجلماناضهملمواوالموقوتالموتدواوجوالقوتوقدكالؤاعدمواصورالىوراحإالمانشوالتئاهفى
منهااليتوقعقنالسالماعينثتكاةنهاواالجيادوالجالدالصفادتبرووامىائاهمأردخلتيهمدتأ
أطماقلوبفىوقذفاالبالكرعنكشفبهاوأوطأكلبهااللهلفسوأذىاالمضرةياماالعلى

واحضروارهائهمووهفمرشوابهوامحصنوتبرئرواءنساينواشسلواوامذعنينطررعبها
حصئنضاينبموروضالفرنجخواقالمصشناامىكانماوندمواعلىصتاءهنقلفىالي6لالس
اضتلطنجردلهانجدةانوارأىينقطحهحفظوأطناعىخالتفانكوكبحفدمختامىوقاصفد

واقفقلهفابابواالئهفىاالوديةيهنونائمافىرقوافتةلكأرفسيروامانامجرملونئناتواانلىا
ظنفىوجودصمغربفاقصهفىائىضطوحصلقنصهفىماحدهفوقعمتضنمانجاضجطمنأأميراان
يمازالمحىظالديئالبمارماكالاكاذئابهنمكادلءلىوأقعدهللعذابوأكاصهوتوعدهذطداكانا
اولئثهلمنيهتداولمووجاررخصصوقلقهاددووالشعصذلناكامفآاالوقدترواعإلمرهطوا

االصمافىمقرنينالسارىقايمانبصاوعلحتىمفدألمححارعلىحرناونحنكاثرذرانهبعلىاالضألل
ييتىماكاناللهرحمهانالسملطفاترطافيوكدأشفياءلىاراالسبمنضذمانيخاإنالجادايهتصقود
وناحيابهاكماحيهامهةطللهامافأنطقه4بكالسلطانعندضراظيهواراكتاهـلةاالأحدشعلى

مقالهضاألىكالوهاميبقآانفعزتولهقناسثاتابعدماشاحهناكننضماوقاالكأددخولهمانجاكا
يخاثمالعليناصفدثاسافتهوفغادمصنهماتومال4تء3صادمممةلكفانباءتغالهماواص
الدكتضاعالىفالقلعةوسألتادهـوابوملاففياكأحنابين3ورمفأنمبعدصخهتسصومنفركنا
الكأرأحالكهماسواستبضرناالنغطارلدلجااطغرل

علىقرلكبيربدكوحمليهاقهصاررحمةحمادهـثابنالغاضىفالصئكاعبهفغفلفصلي
ائطالمروعدانثااوزمرصنحالهاتخذصكيثطيةاروضايقهابالقلعةأحدقلعسياوبردالجبلسي
وكانتملبساطوناألنخيسهبابأحدعلىمفقدرانوألساوزهوالنشاب5شزورامحأللمطينش

راشدهالمنئدوأهوااشدلىوتعفمهقةفيالارابروالماشىأتمفحثبولووافئهمتواراهطالا
افهرحمهيزلراصبامي3مبيالجذولمبهاعةوقتل3ونهبعلؤمالعدترمتسلطاعليهمكوناالمطاركموشا
ظلبأخؤانكلويرممادمنكنوقدبالنقبالعالوانحذولصأولمااسورهمنالنقىيمنحتى

ريموالراةهئشدالثقليقدأنزلوكانالئقللىالعورالىاوئرللقعداىذمنتعفوتسلهإفىمنهمفأنالطا
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فىدادواءكوكاثهاكرالعنقاءبك3داافامناطدناهـفوبالىكوعوجئنماكادايوةاللاولسطعئ
مىبدااللىا4لصرترلحهاالسلتلحةراحدصنارلواقاككاويهحهاذئابوتركتعاولهكلربنرلتها

ايقلتها2قبواكيقفنيواإللرىتاللهاومفارغخاكهشددأفنةإراهذلىاالفرنجعوبدمنوالارلها
تةكاؤولااشتوتصوالؤثمباصاوقتنوصقالغضييقوالحمرواكروالتعميقوا

االوتارتغلعنضطثكلشهوصنافىالطينءريقهفىماطتقيويقهاص2يماوداتاوحول
االلؤاءوجودواالنرارمعدومةاالنداءطمخااطيخامدتوقدطاماروووقوحاباالفىووهىوتوتداالقدام

ياتمسوهـحامعزلقهقرتوالطتابههللعلفوعىبابهدطبنافىحلراروااسيولمفقودمعلثرب51وما
ونزلتارهكالارلهمالهءراطجارهوئناالموهولتقريبنالمقربالىتتانالسلطفنقل

يخاما4ءنليابنر3نحنتهومصالحصىااصرةعلىلسلطاناكامواإلغورتلاسفللىالجمواالثقالا
لتؤللافىرةحةاعصةلموباطالهموتحمنلقوباكىاماجالابلغئاهامايئةرتللسألموعشيةبمفئ
متصفوذلثاقىمنهعلىكرهفايهازابخعىوىاحدستهوالقبلثعةطبمعلى4ءهـباالصانلحصناوسلوا

ددفيءطانلمطعننباليالمس9احفالىلىفانكابوافوربايمافيالىنالساطاوترلالقعدةذى
وكافمآوذخرالحههلموءوهمأصباقحتوءسمرهـاكةولحتارلةاالسصرحماوهـب3و3ئافمجفرق
رتوعوامنف1قئطويهفشطنفواسإالدالهخ4سإءتفنغاةدارأاصبلائواكقاعداطرقايم

كنأقيادهاخانايماصالقزساعواادفيشسسااانوالوراالنبابرافىقوأختبالدهار
وأمواتالؤاطاقاءوانارىأسهمول3ويسمجنسفىبلآيممجهعنفاداللهصحهوماهماقداذعنوجا
دصطذخسدانتئولضاعلى3وكبوكانمءداانعذاعليهملفألتعالىتهاللهقالاحياءكالؤاوان

اثقألوضميتااالسألمءنءئرتتهنءلىخطاءاىالوالمجاسوحصونهالصكمحناوالمصونهاويةثلداك
مالماال4نسهـالصفروزثتصبمماطوىعلىكاوراصالىطنهواللهالمعضألوعلتهمحهاك

وكبولناءلىقينومبسالملموهـرتالمافالمالحاسلرساالاووالنأءيمالفيممعاليمهاليومامبالدالثفان
3بماقدءتوديةوااكأءالخطالاروسءلىتثلوبموا4مواالؤاءفىمىلمعوقدط34و3ئوالشخاه
الماسقاتلمفاءضةواالوصالطشالالابتوبااالرعقخرقتولىاهـاحختثكأدامتالغوفاضت

وقدتبؤواالىبرناوىكرطاللورونطتااءاهـمخبمالحلقاتالسيرفىايفيهامحفلمقاطاوهشى

زلظهالجبالرؤسونرالمنطافأعانءلىنذو2نييراالماااةاةردهأةالضاللهلموعىبرالمشزالحظس
واليصبرونناعالمونإالالهنىنجانلميهاىاانجاسفاواالنكالثم3نقامنأصصقرارعلبهااالسكان
إصرابعدعسراللهجمعلوسآأيديهـزرقاللهلدمىةالئيوشوىالتحهأمألتهلعنهمواخهمخاجهـعول
وكالؤاتكلبواررواواسهتأساسجانبنص5ازذيةلموانوتؤدتةسوشياطدزحاوت3االكاربوماهم
والمغور4يةططةبوصاخدريهباالصدمونشادكنب3لمفىخاافناناطراواحضاملباطله
اللهاجعاربناراوأوقدوااغضاللهدهمزاواوكبانوصاولاامسوقداجمعالعدبأنذرونت4المغر
واماغىماميعادفتهاأخلفلهمضالجوعوتواعدتكادهاااليبهعدأنيمولؤاوفالبنىوسعلواساطبمعليم
سصداالنضفريقلوبفتغاداكادقلونجايثبتانئنرغبواليهيقوماالنطهيئمانطندفعفبالته

يهيعاوبذخزربصلميمذنابخفسهسريعاجوانووديخايادسنايخأنافتهمنلونؤادعتلحالهااضاناوندعوه
وسلم4عإلاللهصلىيصرجهانبيهانواماالحهادءوتهربهطبيطيعانيلبيهادعؤاماوانرطلهىكاناةاك
مقصفىايبدناتدفعدعنالمجلساوانصهذاالشذتهالمالساةهاشذفااخاهابيعيناقوامايعتكاشرفا

الجنهوالجنةبدارلهناكابدارلهاماكلميمنفانبدارالمدارفالالماالسعقميقعدءخاقفألهـاالجسام
راليقفالوالملوكالبالمجارارالتىطاافانالهمهلهمهواالناراهلحلىاآلبإعاروالحربالتنالتظ

صتقرواطرابلىالديالمظفرتقىودنايترلوانطاكيهعلىلزلنة011هذوئرلملوكايأقيوبرء
با
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عنالغقيفرقمنهامسواكلصءلىالطواناهـقحهاتدالعدتراتورةاصز3صالالعادلىالملكلاركاب

دصغشاطبيفغلماففالواطسانغفايهونءلىهـشوطينخرطلبالرالساحكرايئصابإ3ونان
أفيفانيهماصافتهيةوثريهاواألقدارذيمالمااالبراءيمالصلموفواليرصالعظيماالللعظيمرماورى

إلجمعليلهاتوحةهذعاتاخمااقباللهبأنفاناالشالببالعدداالغمعفالعددالمكعفسناءلىيخص
ودئسزالخمراخطوالكهـبرصنهءوافمفىءيراثأيواليتساهمئئشطغ1افرقليةاالهتعلينا
فاذاهوقدبيضواحدهوزبرةشاصدهةفيسىنمارفااظغيراكفراكوفزاليفرغيرالقتاليئرهيقفىان

انضواواليعرفونعااواعاثططراتلةنبرويستاتءالددالماهوليشهواككزيخضر4وهكأتواا

سارفثألانارهتاتبلمولىءلىافوراطعنرهعتذااررينه3رمنكابآتليهاولهاعمعههعلهم
انادفيفاقواثههـقهافالعذرالدفاقامراناضرىؤالؤررسالهةاولىفيووصحزشومادابثارولمرسمى
تغصارعزمهافوالفيحرجيهتالمصافىدرهفىفاليهىرذدهىاكوارأى4وجعن5ردىاكنصرعن

يىأوزهةكربانلمرماالفوبوهـدهانأاءوودهدهوالفابمننهمنهكرجانكداوت
يئالتؤفالخرجالتوذيقكماوبيىفءنرمهرداصهصوحمهافىذومص4ادامنؤهـالموكالزالكدهئة

لنافخدخلصواالن4ذتبقوللبمركووطوالثوككاليإءخاديوانالىدىعتابوهنكامهعن
البالدعلىوكلواكواكءكاالمجارمنموبوءلىالعريشمصرءنتزفىاذحاوالقدسمملالكةخ

الىاوساقااصنط31ازايعايضاوخكلرالاإلىكة51زهنهواتبئابيروتلأكمنتلىاحليةاصا
والقميرمنطهـسدبمةيةنطااوإقيتالونايالدلىاةذفاواآلبالدىةأمنهذوواالرءىرنجالة

تالمدبامعانهافاطراباسوىلهاصااتكاعالشولمآعالهاخلمئالبالدمنيقماولصون
علىاالتئرالخادموااراقعاللهعذابلهاءنليمى40اهاباقي1رالدحلالمولةاتءليبوقدبيل
الىبيلحدالثغورمنؤثحندسىادالواليلىانبطابقدرتبوالدولءاكاالزوعزمايها4التو

ناوحيهاطعلياطلاالففورهفيهاوربدالهدالمتواصلوالعدالعداوآآلتوالواالجالباعسقالن
اوؤطأحواسباخهذيمإلطاماكةرممسيةءورالعزلزءكان5ووقلدوأليت

هادءىالمالىوترلالقالحلتثنهنالسلضاولمافرخالعمادقال4التهذثوادبافىفصل
مستهلالىجها2أماملالمانهـاالىولسغإوداعنااالبصخرلءفىمء4طالةلذدللوفيالتالع
ثامنهايومووصلاقدسالىلغوراارإفاطصوساصدلطلاسهأرومعهالتحمللجعةايوملرغلجةاذى

عسقالنالىينتادماروسصمحىاالحدءيدادوءيدحمايومالحعح4هـفىةاوصلىالترويةويومالشهرو

وأعطادعهنرالعز5ورةزامصرالىرداالهئادللدأدنثمطءأحابابوؤظمامهامهرفىللنظ
خاعبريلدصدر02موردفىطموفةعبهعكلتسعلىلوراتشدقارابنقألنمنهءسذوأتكال

سلبهمسلعارمقانبمنيلهعندردمثقالىصته4تالعمادعنوانفصلإهشعدوعددهاالقوى

هذوفىالجدلدالسنةصفرشلصستئهريهتإحدمثقدادلطانلوانلىانغعالمحنهوعازالناالم
منقدوكانيعلىدبنمىبناساتولةراؤديناداالصيرتوفىرضانيءنخموالثالثافاةالت

جارىمىوالعثمربنالئاءىوفيهائستتسحينخاسسهخئةمماوارثيزؤبألشانتيزرتصولد
صغركالمصنغاتصابدببغدانىاالهمدزىاءطحازمبننطبنءصدىدبنأبوعظاررتوفىالولىا
افمالووصللظتعالىاللهرحمهئةطصوإهينروتمعأثمانتسوشرويخرهماخوالناالةاهنها4ةس

قربلىالألبابزهنالقمرورخلراهلبشعارأواعلضاثنىءثررجألاحصارصفدانعلىممرونحنشكئاب
بقبكانهوفؤممهمقىيالنجادونوهملهاطبىاعوةاصرةةهقهراولةاكلةاالدالسيوفرزوبىصةلةءاا

رثبهمثرثافاأدالوادارواذواائاروااذائارواخهماوتويخاولهادلباسيقلبونإباسومالعوله
ظاواعلىدوكالؤاالمضمواروباشقوافىتةوالداعلهميبالغمالواتحفعنبعثاليهمايخعثوال

ق81
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تءرردامروتهم014عرااالصبهذاالسلطانواطءعتتقذواواعتقلىاواتووتذوامخلواغاخنراظ
السلفافابابدوندالىوكانوردهممورءهمظاوهممنهمءدامحملةتىالىالمروونورمن

دخولزووافقالمعروفينسوفالمهلأهـوتءينالمةبهااالمي1اوالدارزراءالمحربيناء
ةوموارعيخئابهذاطاعةفتدءالنعنههزلىعاللهتشازببهلهئمالفيفأخبره4إاالفافل

فتهالأنسااللهوزدفيلنكءظانصفطبمددموراسوابهناحديمدعويلبلماليرصيتنةباضس
ليناافدوااوتهفىواعلمناندةةواالنالبليهمفوصوذحلريافمصستممذصخابلىلملوكاكانالساخات

اللهذبشادانتدلهفةصرونابالغصاوإللقمصورونااتونزالبنأفاذاررأملؤالونغروناسوأفعاحتى
لحرصهشاسوذوىمهواوتائهواصواتباعهوخدصهواشاعهفاحبصاهصبمصكانرالههذهعلى

نم4اهعلىلهحبوصاوالادفىصلشامباص4طنهايآمقرفىلخاقايرتعمنكانصصهلزاواوجهاته
لىاهالصنااتلكفىمالالافتهاوتدرداانسلطأنتواليوماالواالفاربامبثومألكعبوهوا

ودكاالبعداللهنالمجدونخابكلىادواوؤثاباعلىشتونألمتهولئكتمعاابوةيىحالححسنمنمما
واليصذوافداااليردقاماعاكطانهموافيداهوباساحيناموحبادثلمفأءسفأكرمءفودك

اوالفغىالمههذافطلطانالىالىحالبقاتاقاصمدبناامالحواصديخاواةاقوقاقضاءالحالقتقذم
دابغدمنلذىولتعااط

ذلةماوكدعلماوفوازدطنمهـنثهفاليضع
فلوالمةوادسواكبةليسزمنئنكفا

لمرملاصلباشاوقاجمتاءاطهأهـقلوقد

ألينالك41ومافخكامى4ءيركومافي

لسيرافىلمثممةلحزواالهبديملمامىقدلجؤكأابلتىصفراولوينهىلموكاضلالةنجطوقراترخة
راقطاحقثهواسالقوةفوضه5عضاادؤنحافةاغادوالقولخعزمالالالمرخامعالسبعينابنلطيفجمون3
اهذصثلرزققطعتبأنلهواعدفرحوالالولىلدعلىأجرىللهاانظنأوصاراقطاحونظيراىاكرزقا
سهاوفىآتماكموموارمادارتخهـىلتىاوالدايامئألفااواالديبلراافواطسنةالبقيةا

ورجماللهادةطيخاربثدألفئتىزطرراتباصااط1دوفئماحمااأربابلزاقاانالمولىايهانوممامجب
الحلرزقطعيةوطضلطالةضىالةةرفعلىتوقةلمالصاطإلطقعةاوقديخارلفكاستثاكاثهم

ؤقطيمدةثلعذصتلجاتاااوعلىذبماللذاكأضىسالمنكهالغريملمخىالالتهـبللىطتاللهشاان

الخينىذكرالجالالرقعةاضفىوكانتعالىالتاهثانلحماولغعرهاىاكيهاةكباقدءلتاحدواررقة
ينجمهالئاللهامارفياجةالثلهكانيهح

ضرهاكثفهاأميقأحملقدرابهناالصفداناعانلرادواللطاقالفينوثماسضدخلشسنهئم
اويهتهاالىذموتةوامتثلوااميواواتهلمواوحىانفصلكاالئغرمبيرىصمهمنخفرجماعةوا

شدادابنالقاضىوقاليهطفىواظوالحهاواليهق4وءثرلءبإشارةيهتافىاموولىراتطاكباغامتراقوث
ومعهفيهطنابالسورواالرةسواصوالياقراقوشينابهابهاورتبواولألمجلمحزماهعظمبعفامأ

شهرزورينكتغدىادفارسمملووولىدطااقالصفرلمسغيافدتددمنقوسارهـبئارارينحسام
سمحاتبااليةادمربذفوالاقفيةبنيحضوببننبآكأعزديهتقدترؤان2واعالها

فاواليةلمشقاودصديهترابلمطانالىموقاللمصااصعالمنامزولوقعدوريههرزالث
يواناكفىسىبهوكلطواتلز3واغاواكالهاوالعثرىوجواصعبمقدأمسقلدأوصوفهئىنظمنمئىاوجتدله

وشلىاويوسبرفىادىلمجلاووالبةالممالايهاشاضافوطتالمرجوالغوطووالبةنةقئتماحوماي
شبلشوأقاموصلثمدربهااجمدلتهأطبريهلىاالسلطانرحلغتلطرتاحغظتاكص
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ئلوورالمطرعبالثوحممدلاربداصحضوردولفرمنوذلنوعزهنآهرقدسةبهاريهنووجهفرشهرح
يأمربالحطبهديدنجيوهدهعزادبنهـوارنى4سكتنجأبلدينءبداوهـ61غيااديوانشءعفررسولناق
طبوتجناوائرهوابراوأوالدهاالخكالنستقبلىاألصرفامالطاسعدبنفلالغهأبىبهتاكةالعهدعدرلى
انقفتاةدولىازلدبىءالملثمءلقاابواينااءدشقسصفرخطيبءاناةابيومبذالقله
توارتلالهدامعهيرتورزورىالثيسبن3القايهطضمياءاولهر4مهصيرالسلطانولوعادارتالخ

وهووالمليبوالطيبوالمإلوسباديىملىوتاجاذسالنةعددهالفرارسسجالةارىواياادخا
ولهمرارالفإآنوالمدتابالامنمناككانطهيرماعلىلدل4المقدسصعرباحةلةافوقلذىكانا

حمااوالراوبياؤططواؤفىكاحصلبهرااغهفراهايومهيعلىرنجاتةاركأدوأاالبركأدودضاللطانولور
ئسهرنروىبئاقدمدلىهاابئوقالقلتاوفهحوحناهـعلىئتص2ا4لؤةاتعسهتوابودمتببم

شنوسابلشئيقبينءتائريفارباكبابعتبةتءترفىةصارىاكمهطىاكرتالصابصو
صليبقالاالضكذاعثرربغدسصوينا4عإللناساقاوبهـإالرجلاسلدخعلباكرمدطلىمخاس

الخيضانغأعلمواللهذاغيردالثوهـتئاءعافوقالدىكانالصإلبانهعلىاقبرقالغمادئرقدنصالمإلوت
نضوأشهدعلىلضكدلهاواللةمننفسهخلععلى5دوارائةتماوسىداةةباسدمذابكلهذ4اعتقلالناكرا
رء3الراكلداعلى4اسشونةلكبئلهبؤطثرحرعأوافىدلاوالية4يراعادتانالهستهابضىغبنلك

صاصتنهاانجهوولىتوفىرغبالظاكنبراث2تسسمامابعدهرتولىوعيركتفتينامرسنةالناتوفىانلىا
نظالىواللهاالنةسالحليةوهـلتهبااتءصمااولىينأرنةتوفىببغدادغالمدرشاليهالمنسوب
السلطانخرجياسباقريبءنينحصهشدادوهوموضعابنىاالةقالارزنشقيفضفصل

ادبفيومنغداكبلوخلىسجميئزلئرخساالؤلاخرمنلثالثاقةاطدعالةإهـقدثمن
وهوقريببهمحيماالمىجءيوناوبانياسالىورحلسةعثصادىالىابعصاكرلهوابهفاقامبرغوثجصفى
نرصفصياعااكنافاهـبصلمبهءالعساكرتجغعوتجودوبيثارفهيركبكايومصحيثارنرنشقيفمن
نمايرىفهـالشهحبوصادداواددلهاةئدممتزاجممزيومصفىةهـاللعساكراالصوااشفيفاعلىيوم
وقاغاالوهـأحسشابهوصا4بنفمصقزللحرهضهسالىطرةهـطقدتعهـيئمعهصالهاصالحانفرأىالصةااعدمهعه
إلعرثيعرفوكانطوعفالغسنجيةلهراسبمكانئرواكركاحزتذوفاذناتطداءخبابعلى
نا01وكانءخدصهوشممرألهتلمانهكانءخدهاءئوإفألعادإثواالالتواريخمنشئعلىاطالحوعند
كيرتعبمناليهيسموانهطاعئهتوصسأبههكرانهودالبهغالطعاموأصانالساطىلدبينسمحض

بهتقومئلإلثقطاطوارنج4اانة3اسهذالقءلىدسالففافقورث4عايسموطىااليهواثترط
كنحتىذحهىكاناكومالهآريخنفىأثئالثهالخدءةويشددالىوهـوغعهااالنكنوانهلىوالهـ
انولطادصةضلىيزدداماموالئاكهدلىاجضفا4ادهذويأخذمغلصورئعتهوجاآهلىتخايحىصن

الناسفيصداتاغمهبأفىكاألمتأدصاورةاسنوكانالنهفابطرهونناظديخهةفىوياعاسناوقتفاص
لذوظهرتالزصانتدفيعواكاقحدبهدكفىدقطانهالغيلاولفعألءىطفعلفضاالثحصان
صليقربالجبلعيصحدادأناالطانفرأىاالبؤباتقانالصرهلمبسئاطءضيلحمنيرشت
احبهقزلالمرججمرارشوالةؤارنانشددذنكببرافىهواظليهاوهيرةبهدةولدتمنوكلنعنالم
منبهوصغمونأخنرايملجاعهااونجمعالىنفال3وةال4نسهومآاانطلطافاطلىنةتمامانألو
وكانمقدالشوبكلحيمباطنيلوؤلار9عأثناكروفىقالماسيدبهرهامىهانكانالىهـاليثثب
الثقيفادكاناوقالاتباالطوهوةسكتأزوادىسنةمدةاصرونهكالباءظجمههعلالسلطانأقام
رأشئالثهوسأالنيهلىلصحاندامهرفلىازلياطءةالاظاللوخداارناطاصسيدورسابئ

وحينثذلهجهمنفأليسلهبكاللهاخهسكيصى31زمننهراوأظ4بصورمنأهمىكلمنفيبقاكن
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يهليهينهدلابوعن4يغفاقطاععلىيخدء4وافيهومساساطاناطاعةقخلولدجمافيهالموضعيسلم
ووجداليهإخذرصيئولمبقولهواقتنعبذلهبذلهعزبزاما4متوقبلماسألهالىبهواوقضىآربهةاص4وقربه
خؤفىوعنلهوتدبيرأحواوتوفيرغاللهصهدمهيموفئ4وهلةزاوامةلةاذائارناطففعريمسكؤالوسكينه

لهانوفىمرالغدرأوبىضراكطزفيهوالميرهكزالهبئاعوكانقيغفهنرنحسنةغغظهس
عثربهادىدثامنااليومهاءاتدةالوكانكذبهبهءلىارائىقملبهالظنشاصاطانواالنمر
ابهـخدالةمدااغئان4فاؤانوضافناءوتسايمةلهدةاسالخسايتظإللمرجاالطاناواقاماالضة
بذكسالخطهلكبباثثماماوريناتتىالى3تبفرركاهـشاءالاكيهانطفبايضامنضاثركان

واعدادإهاانجاءفىإلدقارصهئىابننسعينابظاالصاحصآءوانستدحكارىالهعيممىالفقيه
لمرافيلماالنالىقوىانوؤالذعفزيماناالساشتأخقبفابطهاءمدةالحربطفانالسلضالزم

إليخاسهظذيابرتالاراتاطلهالحوىازبنالاضرفةستةاهاانبهونوسألفاكمنعمتصرروقدأمن
سوقدقىمىاطمنيقربجلرابظالىيماكلإمخوثانداطاوأمساملوأرصفأركأطوبياسومارد
سهـتتوابمثضضبطمنلمرتأبكلةاناالضناثحمءةلهليالحفتفورصايوصانالهدثة
الىوالمجوجنلهألولماليثمنظةوبهوكلو4إكأريهتاشةالى41فأمرمجمالغادر

كلحاوطاعهسوقالعهوضراصرورةىبىفأوتساىتتمىتيالمذةمننيوطدبقىلهوقيلويسمامجةا
وقدإقدموليمالففىنرابىأقذالىاالوقمالرقمرقامنكاماوماعندهدلقاسانهوفقوماهلقىلهوكان
الياسوبانفيهارجالوببانياسقاتالىلكأدوةكافوقاواييتىانهسواعصفأظوالتعليمبارعيةاليهم

عدةورتصوسقدثالىيرهدءذابهوأصسابهطديةذلمالموتوءدهددهورجباخمنرفاصادسفي

ىوأبمبهمالقوا4ييامسكصدشها14سانلىااواكفافىنصالحصاالمراءبمالزمةمن
لحلماحمعليه

مهـوجرترنمالختااردؤنقيفثسةلمحاصنصخءعلىاناصسمطوئءدةءةفصل
مىاالثاكاااناتمحسقألنتسمس4نعشطامففلىاللطانادىدثابناضىاةاكالاثوفإينامع

االكرادحمىوضءلىسطوفاءباكفأطلقهباطالتالمالتوسلووراذطالبهط6ابزسمكلفأصلغهأطابمساجمها
افتهلعنهةبهثليقهوطمملوكهوانيمونأبداشةا44ؤوصالفأنواشزطءلميهوسراألطمنأطلفه
يىالمركاوكانترةاالثذفىابنىصاكسلمر3ثاحبهايراياعلىيماظليماخولاكظبووأذلجوحارجمع

فىأذدؤالىروطراءالغويهتاكالموكااكأنافلهفقالةعظبساءوهـررشدساسوذاراىط6العظاللعيزر

العساكرالتىحةوصسفيلمماحاعلىبمايخفزأنماعلىخشفاعدةاخقرتسهواةجلمرااالتوطليدااتسل
االولىجمادىإحءثمصسايئدتااليويمنولماصوربابواءلىوعمعيالماينعلىاصفرنحيةوغيرهامنصور
ائااالرعقومىاصيدؤرصقرأرصزاهبينلاةمرالجاقدقؤموارنجلةااناليزكنببأمنالساطانبلغ
ضلجسزااعةبممعبرهغالفرنجانوذكوضةالتةوفداةذوصلواليزكنحسانططاسابةبمعليهانحن

الفرفىورموالمواوةماأضعافواجمروميرااعلةت3منقتلواملوهـضابرقوةعدةلؤاوكااالصالمبزكليهما
اممارسربباالاعاباثوكاثىاالضكبايعرفانلطللمملوكاالمساينمنلةوافغرفوايهاعة

لحوضت4واعإلشثمعةبهاذطكأباديفغىةكأبطلعمثباقاتلالىءعدرةلمجأةفرسهربهفتقنط

يمعظخلق3ااحذتعادتهلىعىاموماءلىيثمرنطاالطكباالولىدىطربمطءتاسعثاالربهيرموث
فيهللراجللرس3طالىكانكانفانعيهموضافلموايةفردهمئفته41روصمىكلتلعهوانراةوالةلةهرإرب

الةسنجلهمءنتمعوايدشدقخالبينهموجمرىمايمبهاحةموءسمالعالؤواوناؤالجمرالىلةاربئمثمأملب
منكرةعلىواحدةلةمينءملواعليممهموراإلسانعدواصكيثملشمفوهـاليشعرونموهـعظيمخلتى
دتصالعاعلىقيرفاعليهماكبواالالإيخرجعكلفانهمعهوايمنامغبعيدكأننهفاطاناال
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واشقدوالفرنجقدفرطاالميدواةوبليردومممعهمنكانليهمابعثفبارهاكلرلهوظوضةالهبانلمايوم
لةارمنقلعذءنواعرءابهاءماظفراءظررابارجالةوكلنساولاثبهالىيةصام3ضافتئ
وكانعدةأيضاهزموءهـقعظيههأطاءذالفرنجشلوقتهـابئينوثمامائهدااكعددفكلنيوماذكق
االميراسليناثنينالمعروةومءنالبممتائثدفالكشماوادهمءظيوكانءةااللمامقذمصنهملتى3

عينهيتقطرمنولماللهسبيلفىوارحرتواعااءنااباوكانطاروالصودبندادبنءسسهبنمازء
اءشالىرقائع51صفى1ألءرنجفيلمهـ51ذوهةالالزصوهعةعاذكؤبمعلىعةدعإل
اوختهفمئينبالمسطحلماانالساطولماراىاداهذفاهححةواهذمثلينالمساءتيخادتهاولموشاهـ

شاقمويستاصلمطالجسروبقابرءلىيهورنجالة3ءلىصهانهمرئئوورهمطوبهاأصحردظا
ظافرسغوزائدعلىارفرخدسوصورمفاببينومراببقرثراوقيورعنلمواقدرافرنجانو

ظيرعيرالىاناللهرحمهسأىةطرسسلىيراشصورطلىاعائديهطلفرجالردالعلىالعرمحمم
دوطاحؤلهافزبعالىففىمىجءيونعلىحهـواينتألعلىفراحاباقاصحثءلىاورهـسإكأس

جماتانبلغهجمادداالضةادسصبماتايومكانوإظثةءفااهـاصلةراءخظصعيولقحهـاداالى

عظماميعلهموماجرىالماينلةكأجاشوفاظبهونطصوتينبئبللىانيصوقبسطونوشلعدالةرصامي
لجيغاللقاءصلحعاتكأضلمتحفظلاخيمايضهمراءجهـشاكم4رللش4يرتكينةعديقزرقماانىفرا
مهالىفىمونيهمبعتادترانىالهالضرانلةارجالكعلىيرعابريربنةفىراسحمضأنزترنينلىاذأنةثه
عصيوراكأيمونيسيرأتطلىارارلآلضادىطبمثامناالثنينةببثذوانيمونمطغء
حىعيتبنينلهزيمةاكأصاةروالىاهبروجمفلبوقدواخيهوممابحثرةركوافىفانئودلا

روابظللعدوحىؤايراانرساوأمرهمظينصلصءنهطهنصمخرجوااطألبنةطالعيغورتبنط
مكرهمععظمالفرنجمءترهـوظلواذألثضهينالالىلمواكأيىايديهمشواويخوشميناوشوالمع

الغزلمامنوأنفوالطادهـلةاوالزءتددثقتالاليسيرةالسرية5هذيختوللنيجرىواذخهلهثااامذءي
إحؤالةءمثالاموقدالمرااواضفىانلضبادالخبرلواتطانطاتغطتعلىابوحماغمدصهمأب

وأربعتالركمناثنانستةاسايناومىانةعشرةرخةامنقتلأعقاصهمينءلىناكصرنجالفعادكنيرة
اففدفربهستظتةانهلهثلوكانحرتهغدمءيتابلثاسسباياماطثوكانملالميرزاامفمدرباءى

االستنقازوبرحخئيةدالعنزخألهمدعسالفرنجبصفلالأوثاللةءنوأصصعوأيفارتطفترسهةممهابن
ثخنايبكالهيقالانلسلطامملليكصنمملوكاانرقعة51ذرهـددؤاوتاللكثيرةوخائفخيناطالثيرشاقض

امحابهفتفقدهالثالالءيوميعةمطلىاالحالثعلىأبهعلالوباتدطبتتثنهوحراطلىالةبئكأوقعراحباط
وعاداقهوعافالخيمالىالحملراقتلىايندوهوةئهاعنففقدروأنغذمىفيادلطانقىفوافرهـمجدلمة

وفيالفرنجنسلمانىتعادصاداوفالرامرورنرطمعاشراكاالربعاءيومانىلىاانالسات
رامدادالهالمناوقدتواصلتصراطعنضارجمحئرانحناواالءصءنخامالذى3مايمهـلىء
يضدونماو6لضواصوروبرواعلىبطرابلسانءمنوالعارهذاامنوأعذنياللثارسة
علىالحهـبرانهجاهبالمددوالسددغمورآمنيمذهسلياراعإلوقوططالىنالمياهـالداة

باعماالسمنفاووقعوهمفرداليزكيةموؤختءليمسورابلىءواءوؤدجسصصدادمصحص
مذاصييوالميناالكفارشبيصلموقالسابعلىاطؤعةاةالغزاماهذكرت3صشقدتسصلىايخملوا

واخذالناسالمغؤزررهناللهفايققغاالمرههذارةهستالفتوطناصأللناانبعدوازاتوناالبمكيرهأ
ةذصومتلىواهيهـنبئيناكصاوعبادهلمنةولخةفيةقالثللهبهذاوعداراوظمحذر
الكينصدواليهساعلىءنرمالسلطاناهمكاوطملىاالعربامىأميإعةارليناامعوكارقالاركين
3راردظاثعينماالفرنجرففهاالرمقبنلك4مخبروالأعالالطريقكالراىدراالاصةوسايهوا
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الساقىكايلهيغالانإصاطركمعهموكاققالسشهدواالهزيمةمنالعربوانفتقافباالىرردوهم
فرموهبلباطاليهاماالعلىةءررنالثموثابهابنمورطوتكبكاتهبهاتراالىءخرةفاعزل

مداءالثنراعلىووموفادلمينالىالخبرالىلووصدماتانهوظنواتالجراطحىكزتيخهيارنجورك

نبمالجامنلهالصالتانهخونيظوهمالخيامالىففلواروج4فوجدوافايبكاذوصاواوقبروهم
بالعافيهعليهاللهفنبايهاجلق

وربصلفرنجاانبعدنالتبلغناثمشذادابئضىةاقالععلىاللهذلهمرنجلةاولقيفىفضل
لةرصاوبينليفموجرىندرونهبامعنرلبعفحهمواتعةجهورونيررالنوافسارواصسقدالملكحومنكان

4علمعظةابالثلىامحركماقلعملطابلغواناكهـمواةاؤايراسابنةإوناامغموقتلمناوضةلمينا
ميمالىلحالطيهثةدامفانالمدالفففالمفياهمءنقىمقصدانبمونمنوظتيرالمسارعةولم

لىائلهمااووملمهلمواونرواعبنرليوماذكيةإةفىالدرنجراناتقاصدفوملرجبعشرالحدثانىا
يوموجوأاليلسارباانلاكلىاوتقزمليهاصبالىطرافالاساكأأربابلىاكتبذالثعندظمةاريب
علىاعهبمروسواالهـلهايىعإحاطرغاذلميمبريةيىهـطلىءكاءلىاساشاباثاكأسرثايناال

رحلنمبهاساعةقزلارلماعفتروكللةاناأثوكمرناصربطباناععالعدؤوبواتشرفونيىنبنبنطريق

يفلشةاحبعوسيرعاضلىلفرنجعاقىولبلؤاوذتالثااكجمةالمنبلهدكأأقاموضعايةاليلاارطول
عدءهوعلىزيىاثالتحبتصءبعليهخفهواشتذ4صدوسالنددةءلىإمداالهانةقدصالى
جمرحتينينطريقءلىررأنةىكاناعالةتمعصهاحىةاتاجريدةءنوسارالساخآنجملوانجهائيئالم

العدؤنوفطكأثبزلواروةجمىذرلمجه14اناتمقالىاوتقدماليهدهمواكانفانهصفورلة
حتىثبعدبإشاليهاايبعثوايرلفبهالمنولقويةدلامنغرةعلىعلورض3الضببعثولحروبةا

ينزراءلىانلناساوأمس4عافنزلطصجأوائلفىانكيمهتللىااطنىوبةوسارصخلقمميمطفيمحمل
الىاللعاااطواتاضميهالبلرببهـتراوآراررلموالطرفعلىنآخرالميمرةفالتعبية

صروثم11اليزكورتبتجعتواميةكراالسألطلاحقتونألشبافىاررواسمىرقالطعليهمخذواوابالعدو
علىطكهةويمعرءنشطدؤءلىالوكانءسملأورحيساحدامنماصخرجمجبثخيامهدؤفىاله
معهمسرأيتوطثالءااثألئينوعددراجلهمفارسأفىبهم3عددرانوصالبلدبابمنارالمصلببنل
عظيرةتالتايزكءقطاورينملوبرءقطحرالسااصنومددهمذالقبزيادءلىحزرهمنورايتذعن

شاصلليناكراتءوثلبواوقتهلىاذلىتهـهميمنوالسطانقتالىونءلىتطيغلمونوالىتواشة

وفالحالااثضاءهذهوينازيهتبنبنهـاوهظةحمامنبهتاتقىلوورالقطاأنزاالصاوالملوك
رواادةانجسالةآصلفاصولماعليهاطونافأسصياداعازكانرودبأسهاتةوفاسنقرالحألطىلحصاما

فتيبئالعايرتوتارتصدراقوصالسلطانعلىخمظمرسغرذالثمنهاراءنروجخرلاكمنعوامنصكيث
لةاطهـفةدلدثلقةامءشعبانوفايقهستهلمفباكرةدسالميرةبااليهالسابلتمراثطلىااطريقا
مجراالىلموأخذةراطاالىمىلمشهيمهوكانتالتلولوامدانالىصعدوارزوانتنالجعةصألةدب
صالهمعلىلناشاباتواليلجوملفتتينابينحالانلىالحربالتصالعالىماىياالقلهلةقبمويهنن2ا

القتالعلىالسبتيومشعبانوانافوأوىااللفسهامنطائفةرسصسالسالحفىكينشانىابمن
صاندكنءسييمالحدؤتاكرهنولمبمعلىئهارمىاصالىااسيننطهمىةطافيوانفذالسلطان

ينواهـصفانكىكالىءاراثفرنجعسلىاينااثحمانركملالىالىعثهالىذبرلدةقدات
أواثلالىخلةاوناامومخياءالىممنالسالمونهفتوابيراجمعاعوقتألاهغغيةسأيديهكل

الىالطريقنفتعراخلدااليهلاوورتعمعيءثأرجمنشسجانامننهطاالسألىايزكووتفميات
لحواغاويهوئيعايمرفبهلطويقءوصعاراجذدلذىااضشبلىاالملكبقلالمعمماةلقلعةبابااهنع
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المورعلىورقىعلىااليرممارنخلكالسلطلعدوويئاوبينطرلقاببنواليزكحدوالمراةوااارجلإوجمر
القتاللىاوايعلولمخزاراتوأالدوابهـلسقىالظهـصألبعدنغتالاعناساكوشابمزعيالعدلىساونظ
الصيالمميمويخرجوامعلماكاكهلدااخللدانلىاتأضرالفتالاالصاحضىنرادااليومصواوا

اراصدالرجلحملةمجلواونبلجواساشامنضارجلعساكرمناوشفيئهوراؤصنالعدلدعلىالهمنأبرابجم
وهوتالمقاطحذمقامءنالسلفءنابذانهصاحهو4بنغصاالءرركاهاذهيعافشالىاللهرحمهوالسلطان

اإلحديوملىالجعةايوممبقىالهأطبمائهنهىبهجمقولفداضيمكااثاةاكاوفورهضهوجرمهشذءن
نفسهفلعدؤوامنعةذتثمضوا4كانءشمواعلبمالواوفكلتهامههـاهـةااالشاالغذاءهىرمناوللم

وهراشزبرمنصلىوساحربهارسطولنفائسبافوساافيهانباحئمةفالحرباسوقافئلمهخبفى
لعالىهـهذواواموفارسمرهـامحرجموءصبههاطنىوجترعلىالهعزمشعبانئامنلجعةايومنحتى

صابعفهمجلوالمبنىلوراحولحربملةلرفيواجلهمرامنينروالظوسمةةفىبنغيرمفرطباكلارواوسا
اءدترفعاداحداراارجلوحملواحملىهمفربهبواباجمهيةالكرارابالاالطانفصاحاليزكربوايخامقاحى

قيهـممإحزصرءهـتهزذونيثتسيمطوالعاطصجرجاسهمفادطفيهملوالسيف4عفكماعلىنا
اتراهمطقمهوحانياماالقآالعنوانكةواممنسلمهنمصكيالحقئصقبيلهمعلىممنالجاعةواليلوى
ورقىلدفممنكنثقالالهايزددونلونواعطريقواشرئعموصحرسوارؤولمحنفوعهمصحظرا

انالسلطوراىشعبانعثمرمنادىاطئكانرالنعالميلمتصالالفئتينبينقتالاودامالسووعلى
لقبالهوهوتلالعياضميةلالىالثقلقلزمرعهطمصالىيخرجونلعاهمآعيياشةاكيعتواللهرحه

ودفن4ينااثحعانصنوكانطمانيناحساماحزلهتؤؤطاذههـوفىالعدترياموععلىامابإلمثرفا
دالعدةصخرجوتجمأاننالساطالغناوهـثعباففإللةهاءةالةمنبهاعةمع4عإلصليتلاااتفاس

ذصنواخيلهمعلىلخغتهموقصدالعزباحربامنبهاإمفال3بتءانمرمماينهطرفمنللوحقشاش

عشهوفىسشعبانالسبتتامعضيوموذألثلديهواحفرواروسالنواجماءوأءسعخلماءفيمضوقخلواعليهم

نجينالةلينالميالوكلئفتيناطامنيخحءظؤيهاقتلجمةالبلدحربلاالعدووليىبينوقعيوماذد
القحالنيمونمخذنانكانحااطائفتيناانيثضىاباضالبهوانسوخبموسبىجوبملثيكلويومءنوط
تلغالىعاواا2ايوطوسبحدساعةالتالةلىاعونيرثمثرةطلمااطولفىبهاورتمىفىاليغنىطو
ينءنصلىلبلداامنصبيانخرجفامغكميوهناصبىصبيانرحطيصانلدشيمغارحظرولألسار
صاإثواخذاالرعقفيوءسبضنهتشايئفرااالصإبئأحدعلىلمينالصبيينحداأفؤلبرنجال

خيلفصهمرصابووصلقال4وأطلةخذاريخمارينحقافاوقاواهواسيركسنارينبدالفرنجفبمنهفائتراه
وفيقكاصرناوأخذهيناعلدئيردونهولهوهميغاتجرومازاللىووغفرساممفورب

يقالطهـفىأيرهميىاناناطالىرأىهكانوقاللمجوعةالفاظداكابهدرفىوالنواوقايعاهذهادصا
واتعبالهمقياذانزواصعبفاخهمالترولعنولدفعهماومولعنمويقطقدالمضتكأميوا
المالحهيقطعلىلاألهنرالئقلطفسقالطلأء3لىنمفىءبلاءأعيلعنىوقاواآهـب
بعاالرايومناونزلسلةبأرصقرلنالسلطانلثالناواابومسئناعصو4اكلىايوشفجععلىرصرنا
يخهالعتيقالملكوضربحرابهامحيطينالمجررالىانعرنجءحلىالةوترلأررنروبةلبلىء

بمجونزعبرالسلطانمجيشهغالموتثبهامالمجرفكانتكاالإثإثااجممصطبورابادللى
طناشهوهوستشواوبالبلدمحيطؤفأحطضابالسدينلمحاعرامحامريوصرناعلىتلكيسانع

ارهاوسهاوكمورمنالطرقومنعناهلهاالنائىةاحااحعرةكأوقناواغثيط
ارتصتدوااصرونعدعماولؤجدهمموضدندذمناوداسباعنونهماليصدفيررجالنواواربءرتبنابا

المألكلشادنجاواأسالتالخررجبفىآوزلثفىزفتىسالالضانبناقدواشبوزالمركزاشتاكاكبعنفرنجا
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ارتفاحعندةاللاؤت5نةاطونانلىزالرااانصتشعبانوقدتهلسلجهايومالسلطانوأمجخهباسئمز
مصاءشاربوظلضومثاربهميهترعليهمبهمابراالسالهـالعيططظالمنابراالصالالكواقمكلى

وكاطقةللفيتطالمرصوصكابيكئابتينطغقساعاكلصارعيموعلىىواموافعمملىهم
ببرحوافلمالبهمفتاقرصتعلقصافيهيالنمركالجبلهاعلبهءنلقطالمحههسولابهامدتماافرفة
لالدتحتىمهمانرواحدوقفمثملكاوهيطولمربةالففأخدواوحملناعلهم11فلىلترموفرين

نةخوارثهعنداواشلقبهنحواالمصلبنتلىلىالفرغافاغزمعلىرثهانببمنالغدوجمزوحملرامن
انمتاءانانجارأواوأالهرورقدرواالغأللءالفرنجقدرهبواهااوهلاريافتلناطربقع

لغفبروعهوعفىاالولىالصدهةنظاحروالبااللطرعهوراكمالعزعهتمامفتوضواعنالباديخهياب
لجروخوغربووالراحوالفنطارياتياتوراءالجنوكالسىمنووقواطربقهداروجدالىرقهالعد

راواسادازدفىلومكلقومممددافللعدراكازافىنرفوهاشالربالدعلىالعددوجحؤوفؤقوها
تاغليتيمييزصاهرللطاتوالطوارقونصبوصتالمضائقمادقحنراوثرعوافىجمتمبماالصداد
هابهاباثياطينهمفشقؤيشيةلجالفاصتدارقمبرصاتافابعقنكعلبآفلىوخهارهمبأميهغ
تالدراالسالموفدازحهااثمرارذامالقتاوالنشابمنوتجنيهمبهانثطباداوكاراثدوكوى

وفداشذظهقدابثارةامممتلب4عفقفالنصرصاشزكرهاتدريملىاكغراوانخفضهاسيذكراص
ذءالباثرالىالمهداةالبفرىالفاظواعدتادالمسارالخواطرفحأهبتكايأقىقعالىاقهوكنابلطف

الصألمصقدأعرلجعيالبهواالمكوركبلمحموركاازللناواالفرعمحمورودطقاأالضبئصاره
روومجرجلىلكفروا

اضىاكالكأبالحصوختبريدأتالتىاركاجمكهارتوهىععلىالمعاناالعظمئتصل
دةممثاماطلحميكنلمصكةكرالفرنخاكتءتححبانثثمربنءنوالهدىطاططبهالرايومكانابئشمدادلما

وريهنلالمائهالقلبوئويممؤوجمنةقلباميماهـحخفراواصوعغيرهوكبيرهمماورارصهمظ

هضدتوالممااىيدلننإسيروهمفهطراادعةأأنفىجمسكاربعقمغططلىابئوبمتورعولالصبهعلا
2طكوااذآخرهايهنتنابلةمقاقلعداسةضدتهبوالى2خرها1اسوفىمنلميناميصرةبلمقاضا

اسيادىاناووشابنللطااوأميالمجرلىاسفءيسرتهموطنهرلىامجمنتمفطنفاللارثرس

كوكلهـكبونالمجرصلىاالمجضواشتىلجنةبامانةباعواوفدالناسفركبالموحمينوععاصطألسالم
وظباعلىشومصنةلناهـلمالحمالقيقداالسلطاقلفماوكانابهناللىالميحرتاخعاقمونينرو

الففلاهوكالقلبكيتيةالظبفىهوكانترتيبيدزتجداالمجتاجونةاذاوضتحتىالحربيةتب
بصااويهطبقطخدهةياربهرئعسصدثمبمرىبمابئيرااليهنظميغدلةعهـالمواالظافرغوكغ

فىالمجنضعيبطرفستملينعظيموجوححمهيهافىالهظغناباسهبعرتالجايماادينحامعاءمن

كتالىلقلجيفاممافىنايزتائلأواسواهاسعلىوهوهطلوعكزصبفلهاكيلمظفرتقالممةااطر
اويئمدومجاالهكللةيةرااوجماحةالصرمجلىواوضزميمالساارملوكبنأحمدالمثطوبحنعلى

رمزوأوآضالميوعمولمجيناكزينبنينهظعركثمالليكاشعةوجماعيضاومقدمتقش
القلبهغتحهوفىالمملرببمينالىاالسديةوبهاعةبغادرسألنيابرجيناكلسيفسديةاالالماليك

لىاموهويدأفتالعثههكلىطالببنغسهاعلىوفلىيطتعاقهالحانرحمهوالىوجممعهذافعمجعىا

بحأر4بهضىالنهارعألحنىممةنجوادلوفىشفثصونهواوابرلفهكأاوبرنجهمنمؤةالزال
طبايخألبهموبرىشاباكأ4افئلهمجواضمةابهنهؤعلىدامبسؤلتفعندفأعلى

بهمأطنتنوتلعليممااطماعشبثامماهزساجعاجمنةءلىارتطلىنجالكان4اقىعلىرواون
جعتوظبحتىقوىعلصاتعنالبمعآصدمماطفثنظتأضقدانكادثعالحلطغرضافينايض
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جمنمهضوهنعلبافمعفطبمفابأللىالذيلمارأىامرالىهـسفضزعلىواجتجممزألعدو
طقلرأبتآلرظجلمرارااجللراطةبرحملواانحوجنهلوالطعوتحراخلهمالطالبواهنا

بهموكانلىاقهضاشاكابةيارراعلىلجخداخبباوجايحرونااوهميعبقوضواللحبالهتسيرصيرا4رطا

ؤالعدو6لبعةلمبئاسضمنصاحىالصاومرىة3سرةاكعرؤواالعدىيدركوايئلحرباكؤكن
كاناراطتشلىقتلىااطانالىخبملىواالعدنةءطاوصعدتملالروادااتمظالعياصهلىازميناا

كائبنتاالميسرةواطلىماالدهاهآلررواواشالمحبسعيلطاستنهداساليومئاذوفىهناك
ضالجيهقيرعيايعلممومءياالطالبعلىفأخذيتظاللهراللطاذصاوأمالمتماداطلىفان
عثالىوآوىلصفوتاهـقويتئوهودطوفىااالخسةعهيولموسالميابدويخالهكلجمملى

منموتمجرطبريةقاطعمهاالتحوالىابتمزيمقمنهمشيفاامنونفىلمناوأهاالحيامعليهاكانالا
عاثديئرجاؤمعغربرالجبلاوادقدملماراوعمةةافلهااكماتبعوهفانهملهمالمتبونوأمادمشقلىاقوم

جاؤاغجماعةقتراهنهمالجلالعلىنىمينواالصضةوالحرنجألادالنتجمعففلقيهمالىءهم
لحيمواصعديناواماحولهمعظيمخلقفيهالسوقاكأنفانجماصنهموقتلجاعةضتلواليقاواعلى

انلموااالصالمنابتةؤواميصرةنفرثمثالهوهقتلوامنذصتاكايرقسواشيثااصعالصوىلممظالسلطاية
ومونفريسيروهعهلااتحتوانهكانفاانلسلطاوامامعميفلبونتلاهنريئضدوافعادتغلمسةال

انمبرالىهمفاميلمارادوالقاهـايتلعلىنازلينسنجالهؤنارأىالعدالجلىكلىالىواليعوالناسجمع
واضتذالطمغجاعةمنهوحملواعليوطرحزس1افىضاحابهماواشتدءابطلبئوواظيووهم

ممددغه7رورنلممنهزمبرنواةالر3ممرآولطردوافوالضابهمروحنىرآهمكأالناسن
ضنتواطالهزيمةمدعالهشطبهموانرفاننمذامأنمانجاهوانهقدفتلمخهمحملمنثطاثمبرظنوا

الناسقىاجعوتداعترجالايأاوالمجنتهنالمظفرجمعهالمالثوعادعيملميسةالتونحزلهزجمةواالهربفى
اضلانالىوبرحوفربوطرحتملفىالناسوظلنطونصراالالثيطاناقهبهبنبشبرول

يتنخثزالعترهاطالبكاالحبممنهملحيامافىلوخايماملعنواعلىالمونالافىسنالمم
الناعىقراجعممداوالعرقالحوفالتاسفدأخذهناثبوكانللمفزوةاالمرصرهذا
تيتذسخدمتهوجلسوافىانوعادالساطصوري5نرحبزكمودطلقتلىائلعمرنجوضوناةصهـألبعدعفم
اضمطنىلمعروفيومظوكسايفزماثةلمجهولينواالنألمنمنهمقطمقدارمننفحهضدمن

عريضيعليهزونهوالناسكاساوهوخهرأوثقهاعيىرحهلعضصديأتظهيرايوماف
ربرخلهناظجاعةعليهلبهوقتلواقهافرصرهومنقدوغوكانالعزااليومالهناهؤأيومهـقو
ىحلاكمؤافىالقاقالغرىلاخليلجبعوزادالعمادواطوانميابنيعنىاالجمرمجلىكيومذئ
مزرليلقوافلنهراساطئدادحملواآةلتمرأقرالف3ةبسبهعزرتالهمللخذلعدترااالمسايخماطش

العيعليفانصترمقعلحيامخلؤااوورأتمالهقخهنلميناتمعلىولماالتبرشبت3
جيحعدزيهبوينكاقتماظنواطوختالىكاسررأواأحدالجمفىقلىمنىميالمعالللينالىصا

مئعظماسوضهمبنالناسأهؤلفيهافينجميىعالونهبوالحيمالىأوريهمشغعمامااللحيم
هبص3دأذصاوحوآلهقكلةالصالابنشلناساعلىقدنمماررأىالحبملىاالسلطانداطةدصاالكل
وهثىفيقبلفتضبهحىالمعنىهالقتابعوارصتشذمنبحمندثصهينفصلوار طالتوجعيالقثننجمعذانطكفثنشاعالعبمصوأعيراضالمينمكؤموا
هذوبريخلفىليهيسمعرنحئعجعاولخمكليهبموسالىاحويوموسكتموضنوصطسفادوالحيلا

اطنعرديخهحمزمقىةدتعادقهواضابنتقبملدأىهنبسطوبرحبوملبفياالحوال
اطلطلفههطرحعتكمخلشخهمنهوفدخلتنجالىخعيماهتلمحغودظلعلؤاا
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أخذنهالااعيولىسفىبهلىولقدحكلقاليخهرليلقواالنطرفلىالقتلىابينبلمجلعمنجضان
خلىوةبيناقتلىوإقىبهسرائهوطآالفأربعهايسزائلىعددعقدعقدهتبلغاخزقتيلطخيطاوكاىص

فلعاجمزثوالمفيموافىوأقا4نةحمىمنلىزإمدولعداسلئوكيرمهأصولىفانمم3يعذلمقلب
روفعافههلالرامنارجعمانهفايمةاوربخيرخلقميئكرالىاوتثنبمنوعساكرهملميزا
راقامابهاالىااعادوااخهوبةااالموالجمعقىالسلطانزرتوأمسبيلهصالفىذهبواوالباقوننفسهلىهـ

عدبهثيراالكشةغءنواياللدلنرقتهانجفسهتةلىوهودرعمدوالتمالالندااكروقرنالفىلمناديةا
منهضاععلىءيخادىنخروأوامالاالحرفافىلىلجاارئرىلطوفيىاأحداسلجااانحتىشهتفى
والجوهرةلهميمانالىاةلخألوابلاطمنخذهوأ4عاحلف4تطثيئاوأطىعرفوصارهنلحاقافؤضراثئ
ولقدانيهاالقبولبيديسابقعيثيعلمتعالىاللهمنةتالىذلكواليرىيمةهشقةذلكصنولقى

لجعةايرمفىفلككانمنهامأءيااذايرفىئمةداللعدلسوقافرثبهاارباعلىتاالثتغرقةيومحضرت
حىلبالنهالساطانأمىطتناونوسةارهذدانقضاءهـوتدالانصثوالعيرسءنصاكا

منقريبوهرصعوهـماوتن40وفوآثارااراءالقتلىالعصعلىخثوبةرالهبقالموفالىجعقىا
انيمونوامراليزكآلءندالنقلتلهبتصوةليلبر4فينازالىكانانالمنهامنحبعداانهاالةرانم

ألمهلىاباالصغاءماصثملشهرالغسفىرةكلاكوأرباباالميواسمخفرانازالفيهىكاناكنالممقجافى
وتدوعدؤالللههذاعدزاانعلوااانتهرسولوالصألةءلىواطددتهالدهبمقالغالحاضرينبئمنتوص
تعنوالثاليسيرالجعهدامنوقدلئلىتعااللهاثانعإالنمرةواغوقدالحتإلصالمرمقوطئ
االثاتتظرهاسوىنانجدراهعسكزالليسهدةانتعلىنوانتمادكعيتقدأوجواللهبقلعهتمامااله

عندىرأىاوالراىصمددعظيمهاجمرجاءاينغغأنلىاهاميوطالبقىالعدؤاناتوهـوهووأمللعادلا
فانفصلتسيةهوراالثصالتانىيعنىثاكءشرتشرينفىذالثوكانثذثابماعندهمنمكلبرنايئةهنافيف

نفوسهمجعوفىسالححملمنتجمتىياماالعمابيقىوانةلخروالىلعياخراتألهةالمهانعلىمراوها
غائلتهإلتومنلغوىاطخألفحاتحىعلىأمراممحروتكليفاحهمشنةواستوليءلىالتعبمزهضدأتاليهم

اراحةمنحظرعندأتجمامنءهـكمجرتقدشوالخيلانيوفوقلسألحاتيوماغونشلحموالناس

ونجصعلعساكماضذمنمنيدتللعهوارأىايشارصنائودللعااالملكيصللبهاوااهجعنفرصقى
معنناوط4تيعلىحملماشهمن3دقدعرااصشلتياثالله1رانللطوكأرلةرجاافامقابلةليقفوالهربا

ثرطلىكراالعساحعوصبهائعمامكأفا2ورآهءوهلمعافافوقعإلمالاتلىفىلفواالسألحصحمللتعصا
نعيمهطذونماورهمعيونبرحىلرااوأمحابااالهىجمععوقصدهدولهخبرالمابلغهنوفالرضأن
لهمالشورارجااجعلواراقياناللبلدوااعلىولأشامنموتلقوماسناجزةلهةااقالنالله4ررايهكان

تمعتوارااذاصغماطءةشاؤاباوكانتمحالبلدلىيفوتالبهمارصرلاوصعبءيئالخنادقرضروا
وقالقالالفعلكاومئاهدتالعولهذامنهمدحمعتواللهاالميكاقالواحدوكانيومفىاكرقلعناال

حظعلىفىثوبارقوفويأعيوفةجمرباوءؤمرتهافتههىوطلبوهيصرتهمنضهالسلطانالعمادعبأ
انتلووقناحلىاليومبنافالالقدرلالففأهلعةءنقوكنتقالالجآلدوالجلدعلىويحثاالبد

لياورحألءفيخامهنركهءنطنرمانوالعكلموليا1فراإلبةبغبراهبفالعلىونحننثاهدارضة
هلذامناحلىئزيهوترلناعلىبرةسرالصلىافسقنافاصاكفالمدأجفلوبووملجمنطبرقيدافوصلنا

علىجوهوغيردمثقالىوصلمنموموهوكيرضيقعقبةيخقبلغمننرئنانماوهنوريه4بعن
التلفامخدرواعننهممأشياطاعوثهراراجوالولطانالىيخةلىاافرتعمنبهامةووملطريق

اسديهكازوادرفيعميسرتناوكانمياةارقابهموحاكوافىمأكاةؤب3يفبناطمأستقباو
مئللمجنةامن2عالمنكانإللجبالباحراتنمامصئلفرنجامينهوحملتعليمراوصارملرالازا
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اعدادالااالعداءدمنلمةلمجاهدبناالبمىاهبتؤالجينبنوالحسامامحهىوقابمازايناتئ
3لماثهوجمرالذىكأاطلقفاايةاأاكمقذممفارمرمنالف7خمسةازهنهموفرساداالهةالمن2قثولم

يناكانالمجبالعمادوساقالفاصوعشرةخالفىدقالصاعنضزئمسألناحينآفاوعائرينالف
زرهيخايثينالمةمنقتلفقولداراوكانفبعدكلةءىاللهواتاهمالففافؤوامائةايبلغوالمم4صناران

وقدكأالصولهالهلبتينايمواولهاباتالفىالثابتينمنانااساانوصوعينمهوقىكهـمينوأربه
مدجفارسشمنهزطقالكنتإمفمهمحكلؤمااتثمأترلاللهانكوالثالمساينعندتولىوحده
مانهكألهافاذاهووتكارتتعلىظاتاابثموراتءرفاضهنانهسيوهزلطبقردحصالهد
االثهدابمواراةواميمكاربهالىانوعادالساطقالربافىوصنعىأءساانهرففدتأبالقربوطملقى
وصوموشاعرءزلقوارجاحهاشاعةقدأكلفلغزيرالةوصمانحهروابئوعلى41الفصبهلتهموس
جعفرهعموتهيوماالعلىستفهعرقوالئهادةثافىارىاالزطبىااترواينولدءبداللهمنمحقق

كعبتبهزرعةحلبءفىعاأمقدأالسلطانوكانبرقافىقالاركفارلقافىيومءاالقربوطرتارط11
فاءعفيبهلجةاالشاانالسلطالىتؤيعهوحماترظاالالىاذقرب4تحوفوارادالتهتوفىيهة

يتردحجمتهتلىاىفضؤتىدايطولقالمناغهبمرارقعةاساعةانوفممموطكتفسمعناهفىكأورا
رامىالمجلقررايتجااطلناالوكانواداحيةانلففىعفقطحناوراصاقباندفاعضا3ة
اوالدابنهومنوإلستاتمسالمدارلىاعةطدسبهاللهملىالحألماأفغاثاهنهذالهضالمنامافى

عيلاسطومنهمقالأعلمواللهيختالمااهفىنوتدحهروا4اسمناجدادهوانمافىمبإهلمذاكابىالمروا
فواوونواالبيتأءينءلىالحزانهلىوغالمشتاالعتفىصةثاروطوخعبنالمكبسىرموىاوفىا

صاطاناوأجمعارجعهكبلهصواوقعهفىوقعمنوىوهؤالءسادهالثهمتاوبالسعادكمنجاءلءنداك
غالناناوذالوراباالصمنبانلماوزدشكابفاذا3الدواةضفةقومعانهلىءاالراوارذو

محفوبادورحهـلىاعاتذى4وعذوهاكنبالثةالاواذنمءئزفورةاتلكانظنواالوباشوالصحريةا

فرقمنواالظقرالثابتفترقاصخرامجناواذاوأوالطتيلتىبلطءخطنفرخانانهظنهفىوكانلوبا
فتفزنئاالبمالهبااسيقالطلبرهذالمىبهـذامالهمنصماذاخلفذفمتندموالجرئمعدموالغنى

لفتءنأتكصارعيالبفىوجألتهمالثدهكلمواءنثوأذهااثتكفىرنجالهوالمعشاطوتأخرذلكنىما
الكفمأهلصدلدهنبسلعثالنهرالىلالعلحماتءلىفالجىتالحارائحة3كلنانتنوثماهدموإنتءدنم
عداءهـوبهاقاإلالمتقالانلماايرءلىوأثالبصثيومرقبلادطالىحملتجثهآالفضكثرمنأمحمل

هـنجدالةزوأسبابهاكامإوصهاآبواكاباغألقلأولوأهينرمظبىحلجهاراارافبهالمضرولطقالثايهت
فىرجواماكانواربصاسالىصساكتوالىءجميرهمةهـخندقءصلىوضرءواقفربمبذأخا
الخندققتذفىوابمفىهأرمنظطومنجبرةاليزيأتيتيوئموفىصالحصرمنآالتم3جاص

بهاقىاووثقواتنفوراطكالةعحىماهاهلهبلملناهـوأهـماغغلناهاناقفاءاللهشنفحتفر3يمت
وراتوراهبلداءمفعادءةءراكلموهـفحاطترابمنويعملونونمةووةءنؤايخندةسنوراا

واغل114يتركواولمالر4ورتبراعإلمرودوتزوهوواسسوونجوهاشاطيرالطانومنعوبادتاشفلؤوه
طعت5وااثتلوبالحصراالمىرزاولمازرغواءنواضوجاارااذااروامغهـظليابواداوذروطوتركواور4اال
اداالىلفصاننهببموابرامحنادماانهالاالننهرأىضمفبانوالىءلمبناالىرلقءالط

مجاثبمنفانتعالىاللهتزةتشعلىسابحرىرفتوفيهوليةعجمصبوئهالخبهؤيخهبهظعىوابا
لثولأناالةغربكانتوالألمةأعظماررفوعواماعظنواالصىحرففدناعلىشالمةسقدرته
فقدوجدوامالناسكاهـوقدعدمداواذإواقدساخاسافكلاداسلماللهأءنىهوالسلطاقسلمأدنهرلكن
لىالهومنكأبجوهرعومقمنكلماعنهسإالحقيفةوجووعرضىيهجوهرباالفافةوصواوماعد
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ثؤالكأبرىاللهوايمناذرميضتومارسيهاالالمؤمنننوعلىرسولهعلى4مكيتاللهأقىلغأؤلهاللطان
ادلىالهالمجلمىالىالناعواوزارهاالحرتفعانقبلجهادهوتوفيقوجألدبهحمعزكمنموالالنجط

أطوعألمبةالجنةاهلبةعاةكانتكبفبسأرقوالنراراوهماووتكلمحونءنبارالتاثسخونيالعزفيى
سلطاماسالمةدعاأدراكسلطاغموعالهةانهملداهموقلوبيانهمأدسالمةاللهءلىودشكرونالضار

3الذاالهيناسوتصورحرفا4تقارنهلمعوطابانوقديفرالحرالغنىادالثلايهانهموكربرية
هاصكأشاللهوقا

طنإحاخذلحريرنأدافااتحلهإالهـدنااأبروقااللوإلعدألهغيررلمجلىعحوفولثرمفلهـائحتوالفرنجافصللحب
ونروصالوافياعثااكصعثرواباظااطهمصانبضولنقهمطهـجمسرثاوقدكانصغوهوكنيةحلىه

الهافيالىبهمنحتاةفأنهاالحركهلىبعلىالفرنجوندمونوالقتالعلىويمسونيمرحونلمنرلقت
ضبهالىاعفببضوفىعلبموالدخولاليهمهـلينعذرارينقابلدالصوءلىغحاداموارابضينظ

مجماومادامهمهيطزبومئاشهـتكينذينالموهممربكفوتعالىشانهافتهوالمرجومناالطراف
ينااهلونخوةاينااحميةفأينمألزمبأدوائهمغألبعقومسداثممالبألدبفبألهمواليهـأليصذيمذهم
دلمناوالمئقفلمنادنهمفألطبىيبناضودالبنظافرالمنسرنامنيمضىومااليقبنلأهـوغرة

غرموهاموالوايهمانجدوارأيهنجدةنثدواضالةواىئدوادثواكاوردواموؤاىرنجةلىاأنظروا
كبيروالوالعظيموفيافىهمبألدهمفىطكببىولموفرقرها3بيغابمبهعوماوتوزعواتجاوواقفوها

مونواستقلوافالجذواالتجهادقزظيرهوبارىراالنجادطقىارهعارىاالمواكابرمعظماغن

افعلىامافومااركفاحكفاهامعلسالحابالؤاعاالنجاسجناسسموامذوالرواحواجابذلطهم
اذاصلكاحلانصيىتئعرانرصجيةالةنوليسأحددلمعتةواشؤةمثمعبدهـاظيةلمجرداوابئمارابذوال
وغفلوااقدرهنواوفثلواذهنجالفلمونوالىبلدهوتهتذبدالىيدبادعننجرجتكوجمابءفىفيهور
نحثرقلماوباوخباشاوشباممنانانلالعألمءاذبافتهوالهنىدوالالغيرهوعدمواالحيرولزصوااو
وانرقوهداأيختارالباطلعلىاررقصتلنهوشيغاراللهينكمنئربهاوفاقالبعداوبألدوكربهاا

وعآلاشاباخألصولهراجونلمرهافامجمداللهعلىواالدانىاالفاصىمناطيةواسندفاءأولىالتوانى
قدإنالساطادوكانالعهقالناجونآمنونلمؤضونواهالكوناللةبازانيهونئلموامناجونالخالمىا

الممرىولاالسطلمىطالضاببمشؤالعلمهءننمفضدمالرفىلعادلا4إريستدلىابص
فخهاووبغننهاالفرتجصآكبعلىأةفيتنجااتقعدةذىلؤلوصصغىالبنااممععلعةخسونضدمت

لؤلؤوهذاقالوغأللهمورجالهمأموالهمبمافيهماصبهبرتينتيطسروظةتجهاوسطبتمىادشوبد
عننجالهزىواأحدونجهاشاكهاردبغزواتةوفديالهقيالعدؤفىوشكرتبالكفرسكاتهقداثمتهرت

وؤثوكزو6لهرفداحالملىيبقولمرفيخاتطمغميزكولمالمجازرقطعلهمرقفونحازبثرا
ابلداالىالسلطانونقلقالاقهءلمرلهبيلفىلصداالنفاقمهوأولهذبواموالهكورهمذتهوفت

وكاؤازهااالسطولجالفابرواستظورالبلدأوادهموأزوعددهماءإلجنادهماالهصجاءالمراكبفى
ئكانويالوالسرقةسواالسخلهامىيقؤكمدذليالكليهماطرقونبنااالةهذاورإلفاعتصة
ولماعرفلواالسارظلجؤوهبالةفامادفوافارساوردالمافاذاالنهارارافصائنبالخإشخةمجرجماك

سيرواثدالباسبابامنت5ماجمكلافيوتقويةتالكثيرالعدهمنلطاناافيهصحمالالموماحب
2دهاواقوهه34احاجفسمنصوارماحراساومنساوجدجردوعزةحاالبيضطالنةحمال501

بهيععلى7تلمملىالهاثطالحروبفانشاحالانكعراقروحمنارسالموالألحلوصهشكتبنافى
دىاواالكفرالىرولفاالنباتالحصادكاخماوكوعلىالعداومايفنىلعدةقنىاانبالهوهنالعدد
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االكفرجناحهبسطوصالحهلتوحيداالشئاسعلىثاللةأشيرشمربهادمضتاليواناالىشكأبيرده
حمأرسالهقالعئرشلفأمحرشتدكأوصتاروطادتىرومتارضاتهملمطنرغشل2
لندليراعفبهزدواحدإلعدهذاولبىيمارصسهماارثوالفااشمغاتعهمفىوأراعجلو

والوالجزبروالبلدصدينةلهملميقيلراالكفرفانهدوجعتسالههنورانماهوصوارعداطيهيأف
وطارلرطهـهاوسماوأزمغانهاوبررمموفرزكاشهابهآوانهمميزتاالجوكببؤفيرة4خطة

تواصضشضهاومملتكاكأفيأخافىمابذلتهاوطتغظساههاوارضعخزانفاطالهـها

السليبمإلعونصلبجياومسعهانجاالفواجوضنبماهاوبطاركمابصلباكإلصحوتاسهاشدظ
آلمأبادهاالسألمثمدسأبارهمباوإل3اتوانبألدهملبالدهىاراديهمنأنفىوادوناالمصيبعاببماتورو
بعذتسفرالسغرجمزعنومنعبوبهحفوززدوهبتيالسالمبرالحربمهيتهمنضجشوانه
لبغاميوولظالمداداصلتكموتواادلحداأإالبيندبطانكالحداالببننجاةاتمرمنءتهو

بنرووضلنالنمرباالساتواكنريئىللراواصدبنلجزاشانجنىانةشسنرامرأةأئةب
اننوزهـبانةهذاشبأفضلسةهـشالانصرأيننربانايهمنوانصالعتنصنالضفياءاففتسبيل
براادواالغبيااليكامنحمزعنبقوالوعزبهبهكرفيهشتاالجاذجمنئربهافوةماقربةهذه

النقىفالهارعلىمنندموهنهم4بالزةللذرضىسهغراتبعواشكوىجتبمالهىجماعةالجيال
العزإءلىوماعندالفرنحيستذعليهالهوىبابدينتذيههالكاصهاالهاربوأميالقتذاليرندطنفان
وماتاوقالةرجهافرجالمضيقينءنللعزباناذاكانسرسازكاهاعنداومابمالعزبهضاتكاذا

مثأضياوءالخهموأتباعهمصنيولهمرسظلةحاهاحموفوفرفزا1دراامرابهبيرةرالعأيعمافى
مجالكاهـحلىكا3ءبمبونبروهوتالمهكلبهاقنغقهنمةزاثالمؤنهمناليهتاجونماوماكافه
الفتالحومةفىزنيارجالزئوفاصرقجدلهنفؤرسنساالفرنجوفارثباكايئبون
لمضهوبسعادبهتفدنيىانهويخانعبادهانةذابعنقدنهصلىلابرباتوهنىاباربابعلىويلن

اسؤإدفرسانفئوقمفقارضنطلعتوفىيوملهدىأزفقانهجوعنلمهق4الذىانصاندلهن
يهأوائترسببنعذبومنهقسبنومحزينئكاعرشووابالىرىلهبرليمىقمؤويخهقعليفق

اليرفىالمإتانويفلنويخينهـمحرفنويرخينلمدنتارةيثوهنلزالمزبهنضدامنالتاثزاأما

لالىببنالفالللىاالنفاقلىفانظواأالعداهاصتيالءتحتبورواناقبراالبالفنالهاللقاءوانهبااالبال
ادكبوبثستنفارواالشنصار6االصاراالظاروداارصلالسلطانندالسنهخرهذلذلظلفاهوا

بالتىفىوضحإيئاالسالمدسيفابانيرححثدنانءثرراصلرصوحثوكعببالبث
قزألرسالنكتظفراككوشببالمالنةاالعامنهوطلىلالحوجاحةووصفارمنحؤدتمنبرىعايها

نالساطاقلووساناالةلىاهددأاليمانمحةرجملىوعانود4عزمادناءثاند
شفهوقاطينوهوآضالسألاهطاشعدبنبنطغرلنجنرطىبناطنرلريررعهالبهاتابنرسول
وارصلارالجهاثحعاالشغلمنبهاهوطبحمذرالسلطانظسهعااادلطانمنويطلبتزالرصالنمنممه
بصاداو3خبادادنسمبهعباجمؤاحماعيلبنءرربنالةخباأاديجالويرممهادفاؤبينهرصالئ

قالهرلصهوأشياعه4شهدلمواالرررمتهتلىعوقررزوريفيوناءبلمجاقبنحسنوالىاربل
لياعلىمماوقدقتمهخلصهموالسلطاقاعاليئاصلحألطىاتسنعرايناصامالميراالمنةوفىمذوفى
صاققالينطمااالميرحساماتوفىلفافالشثرصعباقلظمشرجبوالعئريإلشينليلىآتهفئرظوص

وطلتفراشهعلىموئهمنناسفايفاةولماحفرتينوااللقياءاثهدسهديناالمجطارضوهوش
ي4االبيرعزاتوئرصعبانوفىتاسحصقالصعاشهشعادالىدايننقلسعيداشرإلبهبهصصانه
المخعكوعلىماظا3روكاوشذهـكاشهوموشأكابراقاربهللطلناياجروهوابئهحك
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ولمااالكغرعازمابهعغوعلىمألزمانرواتدالةطفىانالسلطولمءلمألحظاالناسضوقولقفماهطامحا
بدمشقتوفامانررعثادىقالجونقاسمجبلودفنهشقدلىاخولاستأذنفىا4مصاشستذبه

سنةوتسعينألثألناعفبلغجمماثهوارينوتساثؤشينةسلأواث5ومرأبىءموونابنيناشرفىاشاةا
نويمبتىسلطااءسصقنههمهرادحالةبدمثقطأزرأكأالمدرسةباودفىعئرسنمذةرفائهلواضرفيفامحهر

ياء4اففيرااالتترإقعدةاذىعتاوفىفالواونايناغيبتهتثوأوكلدتيابهدختوهىاتاثيخ
اكامينصههلىامعهضىوشإبموهندينرابآساالخروبذركازلخةبمفىرىألهيىعييهتا
فدفىالقدسالىرنقلإزاقاللناسلمفاءتوتبرساطررزتدهوعفحلىوتولىبعدهناباداتصاتثم

الشةذوفقالنانابالىاللهلألفىناالشفذفىابفىأهـومنانءامنهـكاناةظادر

الشرافالهطنةنلىاابئبهتابهالولىاوطرزوروأعشايةيازرداالدينررمجاهمملوكهانلهالىاظح
4اتجعببرسالذيالعزيزالمالثينءدابنناصراموكانخماهلىاالعاشرجادىوفىقالقبدث

صمنفاضلىجذهكاجمريمانلطلىانياالصاروردبذينوفسبمخةسشمفى4أبةوفادرهـبهطا
أوراؤهثر3سعادهواسعدهزاتادهوارثرشارهامالناصرالملكناولىىلدبينالرضىالبصايلوكتتز

أوآلروهذهالملىكآرماذليةئددههـافتهوافاءخضادهمفيهباءضأدهذواتادهزواوءبيد
ذريهيهرتتقمانقماماهـااابمعلماارس1و5أااالمالزاطدالدولهاوانم مىرصووسريرءررددى

مقدمهوكانالرققاولكانئبموناديههواآدفىوالةتدجونوالدتيفصثرتوهنإمضاءن4ب
بالجمرباقىثمدالاأهللذلولجعةالأهللهفىالهباروبهددلكلاأولىمةابسىواالحدلةفالميرنا

ضمنسنهشحهرؤضانلدتوناددثابنالقتاكأىقاللماناالثبرخروجورودتئؤصل

دةفىهينالقسطنهلىاخرجااللمانانءالثقدءعنهافهاكلشالظاهروالهصحلبكبنهـلوصنينوثما
4مءلبوءظلطاناللىخذذالتفاثيهالهإلداالساليأفايريدخونوسماشانؤيلفامأتتالةيخة

حبطلىلمسيراباأمرقتندكأردفاسدثةطاط5بهذوقتاليفةتمواءلإلمجهادساتستنفاراارأىو
لىرااللمصنىوأص3وعساكرهـكمنةكادبأابراسغدعاحهموابلرابوصالاومىاسوصارطس
اذذألثبرأفأط3اليملةأرساوابألخعةاافىرصولالىطتصاللهومانرسعثصأدىستدفمهاد

ربيهعخاءساليرعدتبهيلكليواناووعدهصممءظبماالدينعأللالموبايرصوسم3وسبن
رفىكمابادطوفألالسيرفسرلذالثبهموتأهـمبرتالباجاجمغاكروأتسالبقتوسينبوصتخةساالترل

االسالمالدلىوراالبفرعلىتلهقاألفثةبئصنيةنطتسطلىاااللمانمالثبوصولصاطوكىعا

اوأجمنوكاشميإمىعلىلمأبماأكمهـادينمااثزصخلىآقلدمهلفرفىواالورصضذرلى3افىاالمهبإلصارحصح3و
واءقعثرهفىمطرقعالىضينالناهـوانرفىليناراصانطعوبةقاواحتراالبألدلىوتخؤناء

وصلواطقائلالأهلوبمالءةماثلالمحس4فالىانهكوالث2أبابهخطئبدعواوارءدكابهف

رشويمذبرنذقونثاخهمعلىردونيضطسكادانألمنهاالخبروخيلذاورردهمعظانهوقيلاشاهزا
قعدونلناوالثيقومونإونافاالخبراوءعءذرالحطاأوكأءانوقلناذبونسارأىهنحبلطرفص

فاصوةاراطهاباظوحقصرناظاهـوهؤازرناوهنامرناانتهانوقءلىاليهانهموالبرفوننتهجونيغو

بوبعئناتتنصارالاشارسلوندسواعيوناوومالدارهـلىااباالرساقبثفوأنيماساثهااص
ألعةهذهـوطابئفىكلاالاسيةألثهىةالىشةالىهذوقناماهارطةاالمحاروارجميحاالسقنعأرالى

ادثابنيهتاكطءبمىاةالارعلىانالساوعؤلقالكىاالصكعشىطوالصحضرهصكرشل
القولتوفىوأثاوءىتاجأمالهوقالولكريمرسالعزيزمميوانالىآلىبهادجمرحتميمبنتربنيوسف
ياهاضىوبىالىلارووةلهمفا4ااواودعهلهرس4بةطئسفطالىصلهملومىوزستة



رلتين511األبارأتى

2وووصلىراغاولارمذافادالمرابلغقدوذكرانهعادادقديغدادلمطانرسولركطالمئهرزوابنريتا
ءلىلهاواعلىبئاعلىوندماصلطانإبحاغاكاديناءبمالقاضىدطانةونسبوتيرءلىشاظت

ىاةالكاوصادفبغدادالىنجبوعادعلىاأهىالساحالنوؤشرعيموالقصدقدباغقدفرغالثغللهومال
هـوتدبهنسيرهديئ1ضيامعفبهانيماتصاوابحيلدادعنشارتهرأميةإاةثدادابنينطءاب
دسيبئلراوئدارحافأنءنءالدءفسائتىاطالىصلكنجروبماررتلوالبرقابفىصوقالصيرهضن
كأحموروساروافىكاههإللقدسيستمرصرظملهثاروايامهةاممئوحوأقامالوارودرلقباالر

منمنمأمأناالتمولويارهمدخروجوآءنرشبهاإأخبهارالينابيمةارومملثوكانخطيأحةوصلواقسط
لتومدادأهشتبدلمجىاطوءجصراماداالسموحزةاالزوامفكدعممنعهيقدرعلىوالمالمامحالعبورة
االوجقىكانمإمادواالوفىراجمامواالاالوديةاصولمألمرروربألداالسالىلمواولماوازوارهم
ابطالءوازاالءددهمقواطالدوابكلاالىواحتاجواتاءثبنئرسنناءادكاالألجوقىاآ
مونةتناهلالارهنهـمملونالدطباوهمجامدةارالللناهـوالحنفوأوماوالعافوعدموا

لثمىفىيومعلىوهـمساباالميءنوخهـكهاطمعايمبمهالبركهمعاللهوقدأذمبفرخايومينفى
فونشر4عزونءدط4ارئالببرةاليإمموعد4بنةاماءالؤهـنهؤالدفنونوودوابهمممهأن

لعوالتطاأللااشالفيحشوهادوالهفاباوصدورتلثاباتاظكالحاامنالسرارهفاتخذواثقل
زصروابموجركاكمثدواطاخاوجالةبابالموجمءبابهـهذاوباأحدططنوصهاومدفونمعلى

وقدبادذمدتمحقتحمدزحفأسصبنفىمءرضواغلسهمظوانقطحرهمشنقصوقرزارأببعةس
يالىالجللةايمأبلمخدعبومنقلتماخبارباقىيأتىوصاهمباطابطالممعظوقىجلم6اأكثررا

لهتدتارلذراحءواذداذبرةسأدىدساةاذالءخة
خؤأموناؤعداذقومربيفؤهمزبواذقاع

ومخهوأهليهارسانيعىطحتقلاأيوبابنامارايت
تغلغلىهوبمسنمرواصاشت4ءتواوقدخاررنجالةطج
لىصنهاثحفرةفىلىبوااشكهواكيففادسةاكالماس

الغبرواالقدارتخذلهواسفارشىاقشصلحملميكةفم
وش5لةاالخوامعالىفالفيلق23تلقىمىو

فدتتساواالمالعشراواتوومتمزودوىوالهاالهلخصرخوااص
دمقتلدمابكالخصعهفربالهيبلفراشاهم

الصصيةا15غدمجارالمفتمماايرىحينصفلامامجف
يزيوالطعنغيرضربمىمجمهذلقدحمذوااؤدآ

تخيهـفبسبهمالعدؤجيمشكرفىلذديناصسالحاسموانما
وبخسلمهاهاضفىبهلحروابمترتةبعمميممةلسلطانواللهادرحمهدطافالينرغاستخاخشهدغ
ةابطمىوءوءلىالحمنةهذهوابمرضصتصورهوعوالمظفرلاالةادلالهوعند24المحبالةاطعلى

ومةرباتالبعيدةابألدهاهـلهاكرالامراف11وقبالسنةاذههـئلأوافىوأتفقمبمالمحامرينا
تهذبهاليزكنزتبهءاالحواللؤبوكافتوالترولالركوبولءناورصالتاالنداءوااللزاوتوالىصااك

فاعفريو5بافلئاولاروقعةؤخفثمالزاهازفرعةليعثمبالبزاهيوماللقنصاصاطاناوربماركب
دعدفىالعمروفتالفرنجظرجالمجرطوساالرملجمةءلىواليز3فابعدمتالهةربلهوطابفتميد

واخذواعليهمخياصمالىواعلهمودارواءليهموحاليهمفزحفواانجابهمعااهوتسالحهقالورخل
النشابكأفنىهصارعالىهلعلىكرةصرنجوؤألثعالهنةدفىصولهمموامالمفخاصن
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انسوانمامماالهااالواليخكيمالرمااالزهمالؤالفرنجابثاك5إستداباالنداهوشاحسمابااللهوبئ
بهمهبثوكامىالنهرالىانجاأبهاررواحدةوحملواحمألواالشعابؤمنتلىاامزواعلىفيبنجلواب

انهمونلىاكعانمندجماعةواسالبنيانموصمسفالقومجووثالعادليةمنمئبترهيدا
هموالمجوبهالحأللالالىكزتبهملبسمبسافزوابعدةارا6وصرعواساناهظحواةهـنجالةلماؤوا
المجددالدكثىالحابمومففدهنعلىالتماصمفوالجعانوافترقايلاوأظلمواوثبهلبةارءن

بهذلثعرعلىهنأسزفىضبراخقرعزبهصرالهلمملوكالدلمطانانقعه01هذئصجماومنلت
سلطاندوطلدرنمخاةم2هـلمائسذصضنقريعدوهةصيضعرهإضلدثاففرببهسوسلخرصيفهنبض

الحماروكانباالماننارشقيفتسلماالولربيعالحدخاسءشرايوموفىقالاالمىملنةاوقدلصيداهن
انهالسلطانواغتنمقالمورلىوصاراصخالمىاالسففىارناطحبهوىزادكأفىقماشرعليه

هاابرومألهالمرالبافىوالقؤاتبككابتسييرايغألتبقؤىفازالمصرمناالسماولاكصوحضررمصاءسا
وثذتعقاربهاوافاجمهابتواهييرالىالفرنجلباميدتتمانلماةواركاةةباالضاشواالسلى

نالعلىوحملهماحهإلهـمبثرامالهفاشدبلمدددخولي3وامتنعليهخبرالبلدحوانقططمرايمنانىامي
احتياطمعصهمبانةويخاطرونآططأوعلىادجضالانفقاتكأصارواجملونكاللىاانلساطامن
لمالرحمةباطاماةاجعلىضاابرناتوبمليهمابفييرروطونبهفيعورووراوطتبالونسو

منرهوارىخشبلهابرجامنلرعفىءشلتهويترليمتهتعلىطؤفامااتخذانصءمنفىطيهاركان
وضفتقشتعزبةتبئحىجمااليةحاولعمالهذامولاكضالبعدمنالطيرانودزجهاءلىضب
االرساليوجودهالكثرةقلحىإرلغواالليلىلبهاتنصو3ضا4ارارحةببالوأتتتمهوالغليل
بالعومفاجترأوانسلقومارامىامرسممنومنهمالباقونارتدعفامونءنراعطولفد

القنالزعاننرطررانةخواتاءالثىانفضادولمااقالاالبهراجبقوحرالملوكرمقدفىفصل
بهوارحممىصاحبهوصجمتالىاسدلمجاهداالملكوصلمنأولنفالبالدمنةالالسكراجاءورالحسا

وحشودنادواألعياناالمنبهوحالموؤفدقذمابنابراءيموعزاديشيرزصاحبكاقاوينابقوس
ااالريوموشلءلىتلكيسانالعدؤوئمملبطعلىوءفىموتقذمانالسلطفرحلوالزكانربالهص

أولقفلواالفىآصرالملمرهدلماونهآخرافىديناتقىفكلوزمحسصيهالؤلأربيععثصرثامن
بهرامينءوربئوكاراكعساكرحلبالظاهرفىوعلئمالجنبسةءلىاباأؤلالظافرفىوأخوهالقبيهنة

االؤلعثمررحسادساالثنينيوماطنيفةورسلووصوالمقاتلينالملوكمنمداراوغيرهـبصاالرتتىا
اراطظالةامننوطالطارلنفطامننطمعهووملاديغدمبناهشهدبابلعيبينفؤرارفوالفوه

اعةينالمتقتالنفاطينارراقينمنوكسةاتجاراشفىمناليواناعلىقترصقديخارالبعشريهتوترميم
رذالتودعالدىكيرانهزتنروضهالديؤنعاهااصراتسهةأماادلضأنجمكلفاعتدلناربااالحراق
ب3وأألديوانالىعولةنتلادابالىالبالرهذوالاهووالصرفيرالمؤمنينأنئمنماهىوقال

واقامددوانجاالمجتملهينيهكدبمايناهدكأيئهمتالاومعاركاؤشالهياركاراواراميارسول

واستعفىلرسولامعومطمابهيعنالسلطلفيشدادابنلقاخىاوقالحرةالعودفىتأذناويألغط
اليهمبفروضابقوهالبلدرزحفواعلىالفرنجانانالسلطبخاليومكوفىقالطبمواتنقيلارقعةمن

قللىافافتقلدقالبلدامصهبانانادلطوخافالليلالىاالشدلدتسمطفةالبلدعنتالاةآبالعشغله

انهكبتءكنالبلدعؤامهنلواليومهذاةوفىقالثعربولاربيمععئرخاسفىاتجل
لىاخباحىانجددالصنطانوهضايغتهالبالمنازلةررشعلىالوفدقوىءزماطتدقبعضالعدؤمشدط

ايرماوفئآصنيالظاهر5ووملاالولربعكسابعاثرىالجهوفىءمرليلةلاوعلىبالحثالعساكم
بهملووبئالعالالىمبمبسبروماالويعرتنمعليهءمابقدماللهرلمطانساوصانمظفراوينوصل
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ويررنهييأحيثمخياتعنربغفبأجالؤاكااذابهمقلوبهتطيببهاعايهميخمواملطهاآهـيمذوفايخته
اذصعلىإلحلالجلوثمسغاةصماوالهوحديدخشبنةاةثالنعطالعدترقداوكانقالبهاصيصبن

هيكبةوهحالسواراعلىدموافعناط3تدهانشاالابنهابراجكاالاذهـتوكاالضيراندفيماالتنةيث
يقتعليهصبيالنهسهـلصحصلفىمانفرعلىكالثةنهمهفىلدءلىهالةالمقامنهامناوايمسعلمجلءلى
طيةابالبلداعىالناسواسسشاليهنمالباداعلىالخوفامنودءواناااؤلموبفىقدءطنالقكان
دأعلةللهارحمهانلساطانلسوروصاقريبلىااقىالاقولمامماهـقدذرخوكانةء4ةاقاتالحوبةمتطوتة

عليهقياووعدهتمحراادفىطخمالافىمثوياطينالنةواقينلزراامنعخااجمعوطلمألحراءهاواهـافىوركره
فدبهردمشنحاسحضرشابمىلةبمصوكانزكآعناوضاذتالجزيلىياالطاقرءالعطاباالموال

يعبماللطسأحرزهايعرفهاالتىالدضلةالهوحصلاذخولاهانآكننهواقهاحراافىعةنالهان
صبةدارغبهزنهلجيعراطكأاسلناقدورءىفىانعطاصعالدويهاعولمجغتالشالىاودخل4ماطا

ةالالنارطنيملعظابلركابو4ووقت4ساءةمنلشفدرفاربفهـاالظلمالثاوصولحديوماواصجا
ساكيخافتذهبعقولهمكأكارترحلةايروغابهمحواكبالتهايللمون11خاثتفاسامخواؤابتهذ

كرساواداطاناوكبفاحزقإكاالولاللثالثكواكلئافىدرابالةلىلئااابرجاذرىاتجهونوثطرون
زسالعدبظهـذلمخيرفلينتهزهبابلهخشلمو4الةءالىقولههـطجزمصكرجوافضواننظرانوساراليهم

مرهـفمطوتفيأبىوطيومصئمالملطانااوبيمركروالليلاخينائهلطابينالآوخيامهمى
أقائفىملنوصلتىاعواقىوالسالءيةكراوادصسمفربظسوااشيرالنصفهـمدامخيامناليخرجون
للهارحمهيهتأكأدؤراوابنوهـراصابزودبنمودبنزنكلينلىداعخرصالارصيعتهينوالعشر
عارحدؤاعلى4اوقةئوساربهئههوفاسالهلهورتبيمظوالتشامالالاناصلطافلقيهاتزوجوصهره
اتحفامىلهوقذمابهوجمبحاوسطهايومابذلكالهالاالهصنعوكاندهصلهوأفي4تيمالىمعه
لمىأطنوبالهبسطوجانجهلىاقألتحةهـاطلههـحهبأكرووكاتخيرصدرعليهمااليةائفواللط
بعيهأضبناوصلاالولىجادىعساتحاولغرانبجاعلىسةارراطرفعلىتيمإتوضردخولهعند

كألىممهءاداثجالىاوأقىلهالساطانفلقيهزلكلوتنموديزىشكايناريفبننجرشاهسلدينمعزالجزيةا
كلزوديمؤودبىسينلدعزاكتشاهخرمين1وهوءإللموملابصابناوصلولىاالدارعتاوفى
ت4وأفي4صواسقأدسنواوإحيدهووأهـوتلقاهءنالدشدفرصابهاننسلطارحفةهعنآبانا
ضأوموفىروالفطاالريزولدياليختهرصربوأص4تخفالهذموةبعظرمةمارمهو4يراطفى
ثسالديمظة4عندأفنرلهوأانسملطافاصمهعلىينازينبنيوسفينلىازينلآرحبصالثروصلا
والحمرامهااللىفءعمواعنزراءلىذرالهرنجوصقالذمةكأماالملىكهؤالوكرايادقدومايمؤائ

ابراجالحديدوبنواءياحاخجهءاظاباحمااواختهـآالاصساونقلوائالعاليهكامانبمشاءاالبرافىفئصرعوا
هانالثةفعاتكاؤلالاربعفىالاامخايفركواراثبعةفيممجوالدتارقطاءمىمواثألثةفىةءالي

طولفياتبئغألظعالياتواناتاصطمنأرعاركانهلهاللدجطبقاتهاوررردواءدادصتكقداطواد
وثوقوادرلحدامدثمكسوماجملئىاوارعلىإسطوهاولدوراسارتفاععلىليشرفعاذراونخحدةواكل

واظركشفواوصقوهابالخلييرهاشيسيرفىاحسبعاءلىووذراكايقرلؤيومكلبقروالسلوخاالثدورصجلي
بالعسيوالزصمسكصةاناالطفاتعشعؤاموجالخدقاطمبلدوثرءواقسوراالثالثهنبهاحرامن
ررانىفااجألاضحرهعاؤديقاللففريتىواشينفترةماخليميماثاصباحميقالحعةالىاألجعةمن
الولاربعمنيهتوالعنيهنلئاالسبتايومرنمةلمأشتفانفطرورةةااججمكلاليراثورضعفرمقلهيقو

أهلسشاببعنانهوثدظهرتللهاقلرةمناتةوكاتتووحعتبتغواتعلتوقداضاالباالبراج
مئووقصيماعقاقيرهامتتبعامولعاارراقينوكاقأبدامجعآألتناساعريفبنبعلىيعرفلمشق
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تاننةجمنولممدورالصناعةنلثصأهلبافيظوصألراعفامقائروفقدالفوكافىوابهالممهحمرصنه
كالظنظاظواخالقىظولمقرافوشااليرحريقهاطءالىيومظاكان4ماسصهاللهأمنوصناءضههن
هذادقالعناحامفهؤوقرحرمونبروفيقاوليدتهوالبرجالحرقيقالمىنصويبقلى6ألذنلو
فرىواضمانهوضهاللهانوررهـيئ4ووشانهدعهاساةاضالاروااشوايخداوبعمعارواارواوطتدملالث
وأردفهارخرتقدرعاغرواهانمسةسفئءنارمنفةتفدورقطالؤلاالبرجلىاالعربفابن

براشيالعلىوكانيوماالسعيرسعيراأهلعلىفرمفابقاغطارعلىاتمداطضهميبأضى
يبلفلطانلمالاوحملومبطفهيعذؤهلومىارلياءابفذونهاالصابعليهدثفاجغوانائمأصق
سبعونأرسابعذكاغبطعمأممالهمالبرمجاالؤلفىاحترقوقيل35إءمنصالدبهارفاقهوطامملتهعال
مرافعلىاوصاوارالفدرربظالقدظيروااالنغرواوسدلخنمقالبلدفنضفوالنامناسجاوضلهابتآماو

المتائركشفواعنتنمباالتىباتارردالرمادعنوطوااهغمالحدسدشجواواسضلفاوأطيالبراج
ئوانىتدكابإصتظهارشاللضانوكانقاقثدواوحضلىاءررماوجدوافاخدواطنهكتالتى

انكالولااالسطولبهصتظالثهرظنامنلخبسىايومولهلخبرافوعلرصولاقبهاالسراعاالسطول
راقعنمابمادهمهالؤغواشتنلابهجميجمكفرمنطواطاثبهجميإصالسلطانفركبغرإ

لباطلالحقرقابلوااراصلىولطاالملقىواوضإلوعدرادارحالكلالبعهاسطوحيزوااالمينجتواذ
وكرعهربؤعةرمازاقاذوالناقطعهوألهالعدؤبربصظواخنتوتفينلمناوتجثوانى

رشدورهقدالكةكافتالمفتاالصطوالنوقفزقرقانالةافيطةفلاخلحتىدوصرضوعرعه
ظيرتوععلصاحبابنيناكعالءلويومةظادلماكانثابنلقافىالوظهمطوتمبياأل

لىموفرنهافيرحووصولمبنبقداميلهكانسممنولطالارظفىللهاروصلوححميررالى
العالزإالسقولماعمولصداالسؤليئغألعناسدشايقةوقمدالقتالوتعبأقعبيهخدستهوكص

بمرهناكثالهمفللطمانئتذاواالعدةاسطرلخرجلماعميدضولمطيلهلقحالهعنعهراوعتعتها
برفىانلعسوارادوالناالصطئالهورصالهواياساصطولزقوبقونجالاسكلىجالناصلرا

نصزباقثحعنشلقتالوبرىالخرويةاصتيبراروحهبقةسرباعكلستعينواسبناراهـتهـفطوا
مالهنواكانؤجمرعبايضالعدارهنظةفيهمابهيحبموبهعنلوتشينىوأخزمنهيالسالىاالسول

شوطابتفيهاميردنظاالصلابرهنقدصبصوكانعالىطورإلمنمااللؤتطنطسنيهة

ي3ادبينحععالال6ومغمقدأخذتنتكاالضالغهنطورمدأخرحتوابذلكالبلدلاقإل
ظئيوماففوجرحعدؤاللهمنوقدلتبالىفريقحلىوءاكملثلنخلانالبلدالىضارجهن
فاواالصطوالنقعالملمثغيمعناالطوالالبلداشنذوافىفآنااهلهواضعالةثلفاكآتراقمظ
اهناعلىعمذوقتاناهفمللىافآليىلللهوكانهاننصرجمداميقانالرصوالحصينهعا
2قتلواؤعرواسواوصسواجهكمراواندزالبراوافىكابادتجمكللثزاناهألفكثرمنستينأسسين
ارزاقيموفطعناواصوالهمبدأقبنااقممهمطنتهمالفخامتومدلفتوخانهلسرواومزمؤ

وصلنا2با

للئزإلثمبرعبقالغنرواممعهبلتمنامدبفاسيمامقمكعظثهاللممألنكابيعرالئهضارسعلىعارفع
3لمامبرادرفاقهفألشنوهولمالباهبظهراصفابخنيارصالدوكانجمعممنهمهفذموعدمخلفه

رأنفذلنداشالبأللىالوعلىسنبقدفهعلىمرماتوأعطارواضهكاتأخرلفاثاالبالهأنليرمن
بضافننهموفدلعواانهماالظمرصضبهموقلدوأعوزهمعظبمجبقومزههلىنورالهه
دااوااوجعلىهايدحماوسالعبؤءاعنوآالتوخوقياكتيركردجواعصاكماطفناواقه
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الحالعلىمنهوصلروامددمنغمرابيةبقبتمبعدواغابهاأحدلناللتنلضرالينتفعااانرعوا
لبردمداوكانعاءضدفهيجتلطحععقطكهوانلىنيرلبعبروطنأظلطرصرساسلواحق
يهلقتاليالرأكلحاصنلىاشتذلباعظيمامرضفبمببلهعرعقنهواعبامن4طخببحاالوكان
جملوليمرفىعظامهمؤبموخلسلقؤفغماملىرأيهمطأولماهاتبتهىكاتاانجهلىاوءماا

بالرلخلفهاالكبركان5والفانبهطأنخلفناءلىئ4اتبو4فنؤفىولدالئرلفاثدسالى
عليهمبمابرىفضالويااصلعسمافذءفرفىارووآخهربرواساتهجملونبهطأمنبخعاعةءكا
الببمبفاتم7فيلتىأنمارأى3طكموتببثوالفعفلجيحرالموتاس3حلومالحللاصن
منلتطحتابالىاوالطومللمنيعةاقالعهىبعنههتىعتعمفينموهوأرمنىظهمالصايئ

ةولخيفةا3الاعنىهداالعراتوطرفقىعلىروماظعةحبالرسوهوصااوهومقذمفيسلا
صرجاحكاتالنالمعاالعلضانالوطمزالنالمومبهالعاطمماغبكوصلالخلمىاىااكماببالظ

لهجرىوطااللمانمثثىناافيوالىالماالانملضياواريامالحواالحانالعدلعلمراغاالجمان
هبهاوالبالدوفغارومصقتمارطدتباثمنياالدةلإربئدصماضجاؤلانهوذظهورعند
قنطاراخين4متدوأتلصانههـاءننةمو3ربعينموأخاوئنهرهاوأخذعهأطاانلياارومعلىدأحو

ومحبتهنبطابمذاالىبهاوعدىلبالمرالمجاواكتمبمبلغالساطوثيابقنطاراضةفعباوخمسين
عوتالوءاطةاشاوشإمأثالثوئائوؤأرسالناظجحدودلجردالملكاالرحخلارهاش
وليهمنالبمابينالفتاليمالبالثووقعجموامنوالطخلهماخعدوابقائعواالمالراءجلالفنام
معنربوقعدالعساصرطنأعوروكيربماكظجحقربعىقؤتفىولماوساثالضوثالنينيرطءهبقوهـوضا
ظتعجماليهفيقؤسبةسكللمرئاشرومةعظ3صركحرااللماقمالحامافظةضبهعظساظمعه
بهاكأم6ررسوالفلمينلىانهط4عالماعاوقتلأمميفباؤيةوهـبمكسوركتمفردلممميناش

ريهطعئكأرالملىخنشهوة31يدواسئقرلمهتهاعدثلمافامنهالماناقاعأرسالنمنهظلبمأ
دبرهندالىاوقبلوصولهفصلحصةهـصوكالالمطعلىيهطسلانالملكوأئعارعلىكاءدوالمهمئأ

ارهاخياراإلرازبهذماكطالبتيموانههـيقهفومالقيهقصدواينلهيثمرسولهنفذكابها
وكاتبهإبكتاجلهمماللقاعةبهالخواعىانوصهومحبتطسألتطظنفاذااالحالفافنضى

عزفؤلجوابالاواعادراطيهالكبيرلمثثمعواباافىالهكئاانأرسالنبالدقيجعلىسحزفؤأنهـههارصعيه
اقتعبهراساعهنامبئاهـوأصاالنخطثعلىؤفىللجوحاكرراالغ3شمحلىهـافاالفأبىاالحوال

ابارد8اامنمعظمقمينحزكءلميهانهاللهأميوكانونلىلدالماءالباردنتحماالىالىنفسه
هواالعصوئفتىهقرسلاهربلمجرىااهذ8نابرىالملكسافىانجلتئنفوامالىئنالئلءماتككثأياماة

ياراددمذثهصنذتوبأبوهنخاثاابنوأطهناكبئواحصونهبعفىئفدخلواخبروئالحالايىء
لؤواحفرهتعطفمفأنفذوافوندهربرطوبلكتقواصدوتأعوفهسهىاوكنصب
قفمالمائرعاينتابرتىاكوانالمقدسامتجلالرالاقصدهذنماراوالباابكأنان

لجلىاوفىخرورةبهتجإماالورالاكعضىواالونفوآصتباوهدبقضالبراتواالبهتاطاعنئمنمعبقالماس
ممدهمعدفالمجمىارحانة4وأتزألفبعوار6ننينئكانةسعهمدعرمقوئيررردعفهم

يةعتمصجتىمنانمائلىتء4وسيامآعيوجتيمعظضدعلىموهةكريوخلقشفاوتاجناس
معتظضربهةاءدذولهعلىءالمئانهفىأكابرممبهاثاتولقدبلغنامنصتليذبمانالاجليرله
صكهولكذلىافلىدلتغتعظيمخلتىشهمنالملةاالىوخفعمجهالعالحموالاضىتظعليهمالقعوس

ينللغدسحزفاملىنذموكلرعزروهبروهةدغعنههلجةهانحتىمأضثلىالمألفقىمواوقد

نيعلبمحنىأدلحلبلبسوايهمولمعلىأضمقىموهاطوبمذيابدلمجرولهمهغجعمنهغولق
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ارسالنطجلديهتعزابالداربوااحادلمااوفالعظيمصالصكلىلتوالشقاوالاالصبرعلىمنوهمذالكابما
ودخلوهاوحرقؤراءهفساقواونيةخةتلىءاعغندفعاثملحربانهمفوتجعاهشاملةيناكبظ4االيممنهض
اليهونفدواالمقدسرراتطشناكطواغخذبألدكاللنصأناالنأرملبعانصاطاالىواذفنةهااونزاسواؤ

يعتذرانبنهواالنارسقلجنفذوادرودواالزواالىواصنارادجماالدبالكمىفتقؤواحهمادفهالهدنةياوصاحواارر5
منذجماعةناالنظءأرسطلبوامنيةاالااننلدغ2اعلىغإلمنصوزوااهنمغبرتيسلطانالىلىا

ذلىووافىوعثريةخىمعهمفنفذالؤنابألدلىاصلواكأركانالصرصسمايهنعوماءمهاالمي
علىملحماااللمانملك4هـصفىبأنبهوؤاايهمافتقيمامنلمقذامن4ءار3فالهكايابظغرعق
حىرصاللصحهمؤدتبسارقرفعصطربنءلىاماقدروافىمفانراءضاؤمزطووالغررفىم4اؤورسالخط

فىموجعلوهـرووهموقيارهاشلئكأواذفأضونالنانجاةااصبنزوناالمصدءوءةالرمنبالدالىاواو
الركااضذموودلينةالأناهكأوراأسربمخوهؤيلبمالإمدحينامىمنمذغمتىدوهـرواال
وازشصرسوسطدفىووالعلوفاتأفاتولبالضموقامالمحصدهداهمواعتهطفىودخلخدمتهالى

رسهبدفىثصلمقسضاءالصسفوةامىبهماطةماالنماجثاننالادالضوسالنةليرصحواب
بعدهمن4ولتبهررهومايعبريهموصلمصوراهـوامجوجامطواكرارازدال4وءاعبرتاوقيل
ثحتقئشبالىالماوزهلجدبتهاعاحهاواااليمنجر4ذامن1هـرهـالحكلمخاتذاتمخاكهعلىقزل

نمجهالىواحمالهلهباااللمانمالئاهلكفتسلمجرارءلىوعاطنىوج4ءلىؤلفواخرجوهاصهأنةتسوراسه
طعوانةواربعيرألفكىففىهعسينىعرلوفنهطوؤرسرجالهبعتةواسشافوافعنهمانجهجاصو

كانهمءنفرقاثألثفىنطاكيةاتسعلىرواط4ءسأتلىامخميألايهاباعليهختلفواون6ايعنه
بهمفتبرمبيرغيرتسلكهكاالرضىباوصاحيركأوركاحملءكثرهمااجداثصوامنقدالمرفى

ارلهسالصوبألثآفىواهـفملبالدقطموحسى4اماامأتموط4عإلوثقلتهكطااةحبص
رجانهوالوألهماحافىهـط4اهاااوسالهالهـاضلهرةاوازاثوضمالهاياقللت4هاارقامةاالثاوطلبءة
بغراسنالىاللينهمئئ4ةوجاءتعليهاةاصباظاالبرنىترلىهراطاليدلمةات4روسهماعلىوكان
حمالهابااالسراللكصلمواباالوأخرجابالبةامالةالىزةءاالنجاسمأجناأيدىفىانهخواوظ

فرقهموفرزوابينرقومطلى11وجندابهللددذ5جويرةوقتلمخأشلهاباضاادقوالص
حدةااللمانيهةفواتاشكاهـماغرمنواليرىثألثمأءصهإتدواانويافىالخروالمءووالتقط
لىاسايموانطيمالىااكنالسارصوللهـوإالنجسااكىباواقالسافىمعوالوالنضمرافىبةاةالذا

خفالؤابلسطرالىافاوصلواوألمروامخلوامنرجالهامعابمرج4بذاالواةبطرادلممريط
واعلىهلغموهـجهدوافىوملجهعفغزشائازلينءلىاكالىواوكأيرألالمالثطءهـحفىيمفولم
عنالمالقينوةغافىوقالانينتسةس4ابثانىءممرذىإرخهـضاءشذهوازهدانفضاءمدهح

برعبافااليرااليزورءلىسهعددهـفىاابفر3ريق7اكمنسفاخهمطقىوعهبمتلمالهإقاالماسالسيرعلى
ظوامجسبعدقليلىالثوحال43طوش4هـاحمماتطةفرنمءلىالةمعاطواختانفرركأمؤضورررخلب
يعبمريماوأمامظطصمصهامةدفامالذاللماناكهـوعقادمصذثابنىتاةاالولغلببنقع

بقطعوائليةنحواظاهعزءهـاوإودونوارطفاروعثصرونةش4مواؤامفونإالرالهناتمدا
مندهمكندعظيموضتمهاراسةاتحتازتتالىالاةرةالةانثممثىتفرقثالتموؤتجاكألق

دلدااوالمركطالعظيمبالضعفمعنونسشبواتوعرااوزهضبلثائزرأخذهن4ؤامععسيبنراسوان
اغايهمءانفذوايةالالداالسافىسبالنؤاباطهذالاتاوتروالظهروالعددوااليلاطلةوث

وكلىاوأسروازهاءعلبهمغاروافالعلىفةالبلواخمقديمعظجمععلىاهيفوقعارهمجماأتمثغونيص
كنروالعدقوأظبلىالخيلضاهمبرال3عددكههمولويةعنهمبرالسلطانشمنولقدحفرتنفسخاثة
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وجدتبهعظيمطتبرمهمالعتبرهمعليهيعبرونجسزعلىتوافدوفقالضعيفةحميروخيلعلىمتهم
نادفاواذوادناواحطانجاياماوقلتاوخمابمرجافاراذلالفعنممدرفمألاندااوالرارقةطمحدهغوامع
4نطاكلالىاوملىالكنداكوماتهاكاناوامامجنافذالحيللىااكضاويمظاقمناتوماتعددناممعظ
حراقىأخبارفئلرلمتأخرمعهدىاوقألتجعهوضعفه4شالمرفأأخذمالعلىعزمحىالفونانيحوط
بهعالبالداالسالميةهنوئزبهالفونبألرلىاااللمانماحاوعولانلسلطاممقمخولماقالوالمرمقلضعفبا

إقلطرالبالدالمتأخةلىابعضهيرسصياانعلىرأىافاتفقيخايصنعموشاورهـاالراءوأرباب4دوكاهأص
ارصاحبلصشناقلمنصورفالعسياياكأالعدؤالمقابلصنازلةعلىللهاهورحمهبقيموانعلازالمحدؤا

شيزرثمصابينامجدوغيرهاغوبارريلفرطابصاحبلمقذمابناعزادينثمكتاكتتىبنناصرادكتمني
االثراساثمشقدنةيهتراكللالذلهعرمقلمرصقفضلالادودقثدلىراوسابىعصيلةمنياروقيةا

منهايليهالمظفرروفظلملى51وسارإمدلبألداهماياباروحفتاالتاكشفيئلماالةيأالحابلظاهرالىا
عليهاتهرحمةافاصسارمغنهمظفانخةلماتكرخةلعساازههـرتطسوالمجخازوالعالؤادوتدبراصلبا

العسمووخفىالميسرهرففاطزتكليناداعوكان4ابرففىفىبرلداقمترلةلىالهـنادلطالالمالث
وشفىلطانص1لظافرواالملكبعدهقومصوضفىحمراثحصطينازيهتبنيهتامظغركرصقعظيمعقهي
لثرؤادالعدتالمرمقوكانالداجمداللهسكانالمراناالماالكابروغيرهخلقكثيرمنفىومي

اللطانمادوتفاقالالعدؤابطاذدصمصابراعلىاللالنوأفاموتانءظيممقزناوكان3شاوا
بعفىوفىبيروتلىاصا6اأهـونقلورصيداوجبيلسوهدميهويسارفوارسيافاوهدمورطبريهدمب

أهلونهومقالجيهذوىشكسأوانوهذاوماجانبمنلارادؤالمشؤمناخبرالهقدءنئانيهالسلطالكتص

ذابلغاوالليلوداسابلابلىااذاوصلليىواالعثرةطريقفىسنتمسةفىكزهنهمواليهالهةأالصم11
لمونلىاوأياتبينرشادااحهجفىدونالميواينلمتعناالجهارفرضىونالمؤدفأينفرابرطمففالىبمصاالى

مقدشالموتعلىتهصرالبمولؤافىانللهااذومهلدينافىاقدهوناوأينلمينصألمءار2دؤاانوطنئى
رواينبىاتلفققبللقائهرالبدمناهفىؤاالعدلىاةصالنأعنةتلةالطدواراشهاذبيالتالو

رلغاعيمدهمعلىاالننهماهـخبرالةتوبضدادلىالىفاصبهتابوجمناللءهـمفهوهوالءينا
فمايغاقارحفرعلىملوكشاضدتوقدأجاجهمنوأهضهـماالمسلينمنهوجشوااموهـةزعدالببرا

هـالفىالفاعوضهبعئوالبرافىداواالمطونقتلواذاشوكهلرسسجملىييهمالمواويرس4طائةفرقةمنصايهما

دروعاصتينهاظحادقمنززعايهداللهلهقالمقابلدؤاالهوهذاذاذاب6كامناوالزهماداطشمنأرعفالى
قدالجموعددهمهواصألومنقطعاحاسراومتدزعاافصارءصوراوبفحصينهمجصونناناتالجمنتجىوأ
والكلفديالماالمذةفيهمابناؤدأتوالاااطهةطدةكالنصلحتطقدالغلبورقابمملةاةفىاكا
النبويهالمناشدةفبهماشداللهيعرفومنهصلىمجاعتهمالفىاحرالهموفىاعتهـمطالفىماء3متطافىلهالن
قىموقداالجابهشائرتدسيدنااصراوعلىويرادءاويخلمابهل01زهـلكانماالابدريهاصبةائ

مادالحدواليءكمرلبسئىالظمدوغمذخوروأغلقهفمكلخرجواسولءباحوعليماللهءليهلروخةمباباهـ
ورفه4جهمفابهمئناتطتهأئ4أخلةإلم41عإلحمدىمصةحاةالمغبرهلمصواضيىاونالقااليزاانعيهم

بالعتباتروفطنهرألةعبدالصكااالقولاذهفى4ةالحارمصثلوطفىداثعهحمندكلموننافاناوالىذلحقا
4مسهبلاالعألميبفىوثاقلهاجمئقلعوااعنهتوررفهصادطولبالةوناجاهاقىابهاخاشعاوئلارط

ريمبالضالةالعدمايؤعلىمرجافىانررالاضلسافرقوالولبةأنعمؤاالسألمورامنخامى1101
بلمببمانفسهسقائمتفبميمنتظرلنصرافتهمحذبصاكلو3مهالغلوبيبموالعيونلقالمايكل

بذلتؤدووكىمقبولهبرجوهاهبغليكبرااوقمواكجذولهشمميلىوهاالففعىااملقالنىا
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قبلاالمرسنولنهالحدعندهذاوفففآوهيميموفبولكعلىتوهانموتمطاحدولى
ومن

ؤعدشدادعلمبناضىلةاالصرهالاادىبممنالعشرشاهالبىلها7يومظععلىالعادليةركةافىفصل
منمبألدؤربمنهاصعاركانسمنم3هالنفتقدلمجنةاوانلبالداهـافاطفىتفزتطصذررالسانفتها

واغةواواظرنجأالمينرفجمونءلىويملغضهونصزرمانعلىتفقتيهمواجمعوارأيهمؤفاالعدطريق
بررااورمالمعاممتآوخرجواءنصاحماثحهصهمبمراناسطفالعادليمويهاتتالمهطرف

جمرمىهـنةكللهوكهتمىرقدركالصرايته6اراكبارلللها4روكانسالمالأليهمنادونادىلسلطانا
اءاالصمحاتبمفآجافياكوصضرصاراحدءاغةالثاارلدةرولغاةوصوكللوبهمايستتموالناسصهخوا
كوباشامقبلالعادلىالخيمالىوملوائايمنةداففىرنمالةيىمطوسسطالصوكبطكاماهن

مىلحااخيةلىاوعلواوقيلرةوالةببالررشارافواطوقالىفىميأولرتواقهوفىالعساكرودخلرا
فىارينوءزالمحملىطقا2اشىكالطتاامنيليهنهب3شواسلعارلابورجأنانهطسشراخذواهندا

نوكانكاظببالمويشتغلىايخمافىمطمبهمكأيوغلادعتوقوفهـووراهيجرىوالنورىيدجرد
يقدمهنغسهوحلبافاسرزلالصاحالهماشتهظاءلمطماموافواكهوأ4ثواالالخيامفىعاثىألديمفانه
لىااغاللحتىنةااعصالصااقكلليامنيليهنمنىملتهبوحملودهويهتاساكبيرياوك

ثوتدواكسربعادوايثاتووثمماللهاواكنهمفرائىاالسودعلىةؤهيالعمواءلىوهـ2صلاعا
الموحديئابفالالالناسفاانالسامصاصاحفبهقتلاللهفوسيننأععقابهماوعلىينهارماض
حلقتهل15دعوتهبةادرالىفيافصتممىئءضىاهعالهلىذداوتاللهأىنةذاعدوالله5
العساكرحثحاوصنقرالحايمورمهصمهعثمءسولدءفىامءالءاوينيفدءوصل31غنهوخا
دواتواخاويهزصشلطسأمحرىكانمالةرانجاحىاالساءة3تةرباطسوقوقاءتلإطااالتوهـطو
واوهادانتلولءلىاحدؤصرايمتئموآضيةالاالاطنيفىم4رامهخيالىادلادطيامتمىسوحينط
فىخضتولفددرقالىطالامالةنخواثنالدءلىنازاورعطرشةالخيهينبيقيلةايهدةاتمغدارماوص
قهـتولتينئنأاهىمنهماحدرتومرتةمدءش3ذاإتعلىكاقدرتمأعدهانكدتوابدائارماءثلة
لطانسإسيرفاننفروملياذالثفىالاواسهنتانارخواشيقاتلنأسوةأرعمنهمهدشامنلىو

وتدفيفىاالبهملصاغالاذاسايساوامالبةامقةالمينفىاكهةاررأاالةةالثاناساةاتدأصكان
قاغؤظهرفىروهـاصرفانسوالهفىلطاينطفيمة01حذنتصفتينطصامدؤلبعدعلىلقضاءاىوطضاالهي

ثملماعلىماذءمورآهـليناامنفةاطاتكأدتوملةوابمصراصهالهدبهالحربلتظهردوانا
سأولماغيرسروذفيفغساصةعثوىماذدفىررألمينالمسىقدهوةحءاتراباالناسأميانلمطاذان
ادورخرجوالىاعاسرضاتاونهدزاثثاكمكاوقعةانؤهالعدوبيزإينلىاينجرىطإمكاداللهجت

بوونودامطصواتسبيىالرردنهواعالنصوةوكانت6تمقتلةيخهموبرىلداليولعدايمتلىا
فىلناساخلف1بنستعمنابلصووحاملطأورفيهاالقدكأالكةوالنسوانامنجاهنها

اهدترلقدفاضصصازرعنوإيخقصهمف3اصبعةروناتوقالالفانيةثمااخهمفذكرقوممخهمدالفتلىعد
صفوفلنيايسالجندعاناطايتلقداةررؤاخيمرهافىوآتلعادلايمتفىاوإصفوفكسةممغ
فلهاوهيفىصفينعذقيالوكانينةسنيفاالفآل2ارفاهالىافقالدتعدبلتمهـربعدلقتلىا

ببتىيامأةشبىعنلهبطدفيلةانهـوجاهقالابافىانادررشءاموفلصةامنىمئمحالثالثا
واخؤايهمالحلبىااونهفىالميغاالصالداليرافباطبكاللنرتالعدؤالثحالىنامةحجاعةاننختث

هنسألفدالعدوذكرانمنكفيرامنمإلاردللفىوقالللها5شانالاحداممغببئرؤفلمالطملمبمت
ورمكهـىحيلئلعلوئناوأيزلكمحللففاآشالحديثافىنهمإلعماليصقانادلمطنبجا
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نجروصنجالفمعندنماحاثااوقالبهروتأتىلندهرىالالم3ندثوملحىلجانبامنهامقلجناحا
بمعولمعدمرضةفذكرارئرسناعندهأتوتطأطظونااتظسرسالمسفىويطكهملواذاراقاةاللماا
هنادءهصارحوعاينهؤلمهـوصاللهفلرفو4نجاماسهاةطةهدهنؤطانالساطووصلأنغاللىا

راالىالرملتأللمنفوفتسعةوءماالرمقفزغءلىمدىفىروشينوكازاهةالبالءومشارع8الىءدا
الةفىوةوتلكبالالئبلنولةاهذهنتوكاقبيلقىكلالدرنمفىلغتلااعوثتلذلفأيزلإلعلىفوكلبالرمق

وبخئراارةفيغترانفرعشرةصيلهااتباعمنتشياسمنتبلغولمالفارةعثزمامنهملوتئبهاإلمأل
وابرحالمعالىبابلغثاراتكأباإللبإصوارلألثيزاصدرت4الجاءوالشصحرةثباراولماعرفتقاليشب

االيهأجهاءواقاضىأفاتورمشائرهاإلثمارةورألىضزطبدالوباناولطاذاترلاتوارحبارات
م2بطؤذبقرتوفرواوفزواواراوءشليماسلصافاادجمصوامراضالهنناكماهررةاهدادكثبئا

معليينطوفومازاتقائمةبالعبرةظءدةوسءناهاوهىمقازلهدكؤ3مةسلةااصورانجامعيؤوةقثت
الدارسهعللوللكعلىارقوفالواطاطيخامالىلحعدنابالظالمنثااارتدىكأونضبريهمونفنيونعبر

حملوايهناكوكانحزرتقإللبلالحزريمئيرقتيلف3اثمرةبهموحزرناهـالعابسهوااليتلكوهراسئشرتوا
زادرهذههنوحهرهساةمساعدوراءهممواممنوعد4فاعةافااففقتلوافألاوقتلىافىنواو
مستنافآدهكدفافبب4فعلفرضبهىافيرقببرذونراكبئزبهسعةيهئارفيفرنجياءممةانوقعةا

خساراعداطرنقلبفاراخانيزديخاحهرسنلوىلهندادمهسوروىرنجىالةنالقوخعللحده
اتالاذواتياتاررروببتلحساباذلمبمنلعددطاسلوحصلسابالواألبالممبالدالاتالوات
اولئثالىساللنظرالخروجانلصالص43وازنعافىراأوسلةوالمراساحداتفىفرنجوحمقالصبالر

القشاعموضاقهاحافتاجيفسءلىالثمتوتاةوتواتةرتورثوهـىالمروجركسىا
اشناافارنكلرهماسهمفسااففاهالوواءنىاءع

صزلجكواانلىاهبعدعسةمس35اآعايكأدانالنصرةدبحدهذاراىوكاتدطاكقالفصل9
نجاعتبعكالاللمانوغيرركانراةبفاتالممناجاءهانالساطخغلفاثجمرهلهمدوافاليقىويه
يثبواولمنهمموئبتواوايملمنفامحواسالعلالوالعددهنصنهمصهماسافومددأالبممئوةرعألة

رافواظراجدف3اسةفىءثوانفقجاداواشدماالموادشقفرىكندداروف4ايهمداووص
عاكندعلىوزممبافىالىمعليمليوصبهالخرومترلةالىنالسلطاولةتالمعالقاءلىاكرج
قنجمننصبغروفونوأسعذةبعونوارسالةشنهمالهواسلرناافاحرميرقاتف
الصفارسكبرافىوقعجمألتنويخاردئةطلغاوضأررهااءلىاركندقداوكاقشعبانأولحرقافا
ترفافاخرجؤاليهمل2اباطارةوايهباالصوالسغالةمميبهظووقتلوحىاخذوهينأءطوفا

قتيالعليهاعيهمتوينولوحاصممذههونءسولذيهلؤحانجدبونهوباتوعويالبعدالعويللجالفرنج
يظيرولمأميتحوابعظدةضذكبسببعلبمتووفالترابرووسحهمخواءلىواالرضربرابنفوكم

نقتووبهبونيسرقونجانبصصهـبالهعليهممممأصذكبعدرناطواصتصغراصداءورءشا
دالسبامجوالمراصاالطيوروأيدةفأاليهاءلىوتااالتعكلصشاصآمنهذاواممتىونءصو

اصتعطاظفكلنيخيئكأبقطنطملكشلادوواقالولعالاهنساروةوتدخلطلصخرجاللطآ
راتجالمؤكرعلىصوانهييهواءطصطيفيةقسطلمينااحفيةاافامةهنينهويآصتموامتسعافا

افسعفهمماالعذهمىونهالثنونالباالهاقريقهقدنجعفىوانهااللمانىعبورالملكويعتذرعنالمحبهفى
ءقدواكادبماوجموتواليربعهناكمعرعهوبمونخةحأوفينتفعضفسهماللىااليعلوالهواوها
االعتدادبهاووقعادصلىاذكفاببائوالسانسلطانمنبهدركوالرسبىودضااهابلغفى
نهدصنبهوسملةاميقسطغطينبةمالينوببزالسلطانتذادكانابنىافاةرفالعئاداطئذكز
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أنفذهكانرسصرلبوابىبرفىوإفينكسسنةعيونجمرجدلمطاذايملياالبابليارسولهنهرصل
رلقالحطبةقامواارسرلفضىبيةنطخفىالخطبةؤنقاامةراعدلقوابعدتقريراالسلطان
يوموكانلعراهوانينالمؤذوجعامنواكنياالمرعبفىأنفذمعهبوكانزائدواصامعظيمباحزام
المنبرواصخيبالحطخارورقىايرءنجمعغهدشاالسالماياماغامنيومانطينيةقسطالىدخولهم
الحاليخبراللصظامولالىاذعارضادهعهغيةجماسهةالسألب1هاكءوأقامخاربهاوالمقيرناطونااليه

صورمنانيهونمايفرمقسنأمنوهوئجعنهميترجمانترهعهالةلرالمغهدتهشاولقدهدهفاقامفأللك
مائاالىخبروفاتهللماماتربذهىكلمةتكأباراكرةوتذومعهآتاببهمصكتصىاكزيهمرعليهالمئايخ
طادعناوقالء4ظطبألة4وءبرعتبالتىالقاضىفوغذكةفىالرسولفذهذافيينجةقسطنط
صاحبهاوتحخمىماأخذنطماكيةافىمهقداصتقرتانداانهاللمانايمشلكحدهنوكانقالفالثمعنفاغنى
ارعنهالاونراشهتاوأورءهوخديضغيلة4تاذفاتبرهةال0الهوكانهيخايفذاوامييديهلنوكانفيه

هنقدساراليهوكانباسطراكأاقالالذؤيةطزقاعلىبهوعهوجيوشهؤسنحوعرجبعئمرىضامى
الثوذلجوحاكأمحىفىلالوهوابأساشدهموأفيماعظهنوكانصوربابساسابهيلتةالضرنجمعمم

دفنىاكبرالىكهاشأغاوفويعظمونايامجونلىالقماءةاعورة4وموبىفييمةوؤكظتمؤرالقدسانه
يءعنلىسنةلفىورعليهاكولقيقدونوعوادديصمهـاعلالقبرهـوفاثمبزبعدصلبهفيه

القيرعلىرسلةابالوقدجاوقدوطكأقبراراكبمسلمرسثا4عبفرسوصؤرعليهورالقبرفدأعياده
ندولمسوحاوعليهمةورزصحهمكشةصحلىنوسلهوامعوابالصاقافىرلصاوراءورهلهاهذبدىوا
وكانتعالىللهااالمدهعرالمجصىالئقتكبئفهاحمدينلأفانهامقلوبمفىلروالثبورولمصوريلبا

قؤىاتصابهدالواقعةاالىءذمتدعااسفىلألكولهيىالمر3فاقهموجنودهااللمانملكبهلتهممن
جانبمنصدلمونانازلهموحماهلبإلدلىهـافاذاانهقوفاتلصالىبهثوكرقيالطرو4في
لحربلخبيريهنابعضكبعلىتةولقالهمسحزرالظواختافمعليمراتاالنواشيلمعزأو

معانتهصفعلىساماظذكربماكأألفماجواعلىوررخمؤاانكادبهالفسهآماراومتدحزرفار
لحياواجمقوالرخبففرساقدطنيفاوستينبهماعقاوافىدوبلونيرورريتااروامنطولمارءأهـرا

راوأنحولهممىمتخطفيناوألدىينراسافىوافياهلياطوضعفالحوحتثمىضامالهألافيها
ذالحمافوحمواهنقدومهسننهمعينءلىالنآزالىوأرلهزتجماشبهافأفامىوقنألحتىأتواطرابل

اتالصورضلمافىليهاجعىيرعمواكالمللسااوملثوجفرىلملكاوكانمشورتهحبصالمركيىاالن
يمرعايهمفئارتلمرابرهووعيهافىفىاللمااالممثلقيبانخرثأواوفىملهاليبقىاللمانىالملكاعقدوم
لقدوههوكاقرضانفسادسيرنفرفىالحكوصلورغالىارالباقونولبامىمنهمثألثةاهدكت

اليزءنرعهالقدمرامغلجاشاثابتوالملطانانبثثامنلسهـراطالىموروتلوومعندهمعظيموقع
تلهوةفىوالهبممءيهمراتطالةوشنبهاالتازلالساصدةومىلهايئعواطعةحراسصضننلك

راءالفةمن4قذاإلمنموامألببرالناسحوائجلقضاارجهبسطتتهداعليهشالىاللهداالاميعفؤضا
سالنةقؤهشضداجدعليهاذارخلتكأالخبرتأشتمذابلغثىاذاولفدكنتالدباوالمثافيواوالفقهاء

وأهألالسالمنصراسهوابيقنملرىمايثصرحألساةوشذ

وأودعاطوكرهـبطسةقدأعذييروتللهارصدكاناشذبئالتعلىالبطسالدظائفصلأ كبهماميرواقدأدارنجلةوكانالميراهنوكيرفألهوانغغللبهوالجبنامنفيهاووفعحلامنرةغرائةر
فركبوالميرةالطعاملىافيهامنجةطقداشتدتوكاقلمينالعىكبلمهالدتانلهاعنكاحرامةهـل
بحيتلبطسةاسطعافيوعلىظاوالحاهووضعواحلةئلؤنجابزئوتزيوااسبنامناهـةبروترورةلى

البهواظروالعدكبوامراضالطشروالبهنلبدررادىرجاثرافاايانالموعلقوابفىكلمن
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خذتمأتكووااولمرائاممنانهمواعتقدوابادامديئقانراملهمراوقاوانىثقادواشااقعزفوهموا
حتىوهمفانذداهوافىاخرىنابطسةووراءالعسماقلغلوعنردانساقالبلدبعدانأضلمراالبلدضا
قصدوهافرأوهافنظرواعلعاصديئامجرقاافىماتفقتقدةسفربطسةمهـراهولبلدوكاناالررخلىا
لمداودتهلبارروستاهيناخلتكأرريمالهاهتتقايرواسلمصافىاالسالميةالبصصفاشتذتالينذروه

قالرجبالواخرصسالهاقذلىانالبلدوأهلهنددأخذتكاتالحاجتفانعظنروكان
لولؤوهوالحاجباالمطولادواتفذءلىاليوواليوهقرافوشياصهاءشعبانكابمنثراالوسطالعرفى

كأيرفاسزهايومفالانمبثمنلنصفالةيىلىالبللىاالقدربهفىارةهـلبلدبايبقلمانهيذصاظلسلطان
لىاقدكتبوكانلمينساقلوبفتضعفابهالعدؤلىاابلوخانرحاكضوالعامصيدهانوانفسهفى

ذلئهصارمجيثيهفيهماطفى4اليمامجتاجحوالميروامالدواباالزساتصنةثحماءبطحيزالثشمص
علىاتحاالالتىريماصهاةشاتوضىسافىتوبيةسيارالمهامنالئالثزلمعتماقبطشفاالشماولط

ونلوطماعندهمالزوادواقافنإتوقدجانتهنصفاداحملةكالىالىاووصصارواحتىارجلهمظابت
والناسطاالدلثامئتثاهديةساكراالحاللهواؤيقألالهاطولدالعداعليموضجاليومذفافىالناس

علىالبلدواللطانلىاالتهابسالقضاهقلىتعااللهلىاببقلىنرئرسهمرناشفوقكبيروقد3ىظيل
مافىظبهوفىغيرورامالمالقومشذةمىوتيءلمبخصرربهلىعوايدودالقناليشاالثدةلساحلكاراا

ارتفتورالعوكواتضيمدواعنلدفعللهوانبامنصسلبطاحولرحمللقتالايزلوايثبتهللهواقلبه
المطارعنافئعمأهلقاهلبلدواصيناذالميئساللهجمداوصلواحتىلمجبارقشعاءواكلطاثفتينامن

السلطاالنابماتحالعئمرشعبانحصرراثلهاوقتدخولهافىوكانليلىتايالثفهاوكااجدبرامتاروا
لميفاتافابطأتثنعلىااوتسيرهوغلميرةسصطهـروتمسبمطزبئكندريةسالالوابقدامي

نجيزامةبينعزابيروتمتولىالىديهتبقالغربهعلفاةءنيبالبدداعوازاالقواتألفربالمفين
صلبانابهواالحلىممسوشالحىوسالمرنجزىعلىةجماءاوأكبمخيرهوكلىهاميرمألجمسةلبير

هابزصفامرالسلطاننبوذبيروتلبساوهـىمأخوزهنجالةمنةابرتهذوىرهباياحهموخيل
لمونلفيهارورنبوالنفطصابالةواحالءتلمةاثةضاربوأروموالىومباكتنوكييا
بهاارواوازيرصبواتتوانعرسفشدوازفالصالعدؤفىاطسستشتبهانوأرادرابيروتطامنوشارى

ريمهانحوهاواؤواحوابهاعولماصآعنبسطينومجاذبتهمكممحادوالىمختلطينالفرتجبرربمراافى
خرواجتزاكلتفدتالنافذقدصذدفؤهاكموسكالاثطماهذتقولطباميمنوالفرنجوكا
ةتظبئهوافبحهاثألتكااكبميزالثانجمنسشعبانبعءثراستوظسهثنمفبهاالبلد
اكفروعينوءجمتزقهايخةمزسةسبتوةالعدؤصزرقتهاامبتبالولملسهامطاشيماكاالءالماعالهـ
فىىوألثغربهـامتألواجم

كربئندبوافراحنفعالهصدىو
المنعوزلقةامبهنراككهاتظاسجمينهفانيبظالهااترابوبكللءرهأدكمتفمصلخيلب

الحربيزلولميساننلالىوتقدمالسلطانوكبعيهمؤارتاليهمفثارتلهالمووالعصبةنأمريه
ظقوبرحمنهموقتلانقاضىقالزف3الاعلىفىةااكوكانتالسالمالماالكفروكفالظالمنانليا

وهواليعتقدالمةاليوممننهظالثمصكروبفياوصلحىهابىدينوهمبقيتهمفىملثوالسيضمظيم
لىطبغدادلىاخاومنبهاتكبيروبرحنانايوماذفىبندامنوقتلخوفهةثذمنسهة

وطبروانراالوطاراالوطانالمحبوبينوفارقواالموتضابواواالموتخطابواقداهـمبةماالسالم
وكيرمبخممي3الصاواعتعاامبلةطاعةزككلفيالىوادوصجارلجرواولاالالمارفين

والاالهألىماالبنشذباليطكاهتهمقىقاعلىصوممؤبر3لىروض3دلمعنةوحميةبدءمال





















































































ولتبنلدام3باراات

الفزشينيهواادلداثهرمرمققدرةيالفيملكانرقالهـلرأاجمعأربابتمعتالعصأرقداالسلطاندلمارأى
لىاياصماراالعهافيدفاوفانيافالىنسيراانرىواقدخلتنقاغمونالمجرسءيرشكمبردجبرواهـراراقدصا

فرجيناكجاليكجردلءشالدينفارسفلكلىئمؤءواغرضاةبلغنامنهاالوقدادلغامالخةاحسقالن

عليهللهاوغواواكجدكهاطلبفىالقنقطحيرىالفياورسلذاهـاراامنبقيكأيموناجممانثدس
افيان4اشمفاىواكلرسضواشاحبارالائمفويقمدكلذكيمؤهانةلطاكانوتواطشىسهؤا3فهص
مهمطمةفىسيةفزاوببن4ليضنرددرىداربموانللالمتقولفارسءلىئتىالماكروطقولارسءلىثةثلظ
ابصليمباطمعكلتيرىالىوجاءرصوليالرصألة3الىلمطدتاررافساراهـتوالواوراعبعازصنءلىو
ترصلفصيزدلالعالملثاالكأثءكأقللهقال2مردبهانهبهرأبوبمراوارشبمت3نخاباذهاصاعلىنلملضا
يأختاليصيرةدإلثمرذمةهذامعصهضوهـدوفىواعسقالنمنهلهيسخوبولص4اكأداصاتاالىا
صنهءوضاصذلىالنضسةعناعالناداينلوانةذرنجبصاهكاببراافامةاالمحافإلسءرشمبالددخا

فىبتدلعسيافانكمزصاطالنةمحنفىوااندلالصلىاانااسلرورءافاسهرةععلىرفطفف
نلكعلىاواسءشكاءتعخحومقاوعنقالنعصنزلءيرىالفيااتغروتقدفةحمقاترواكاليالزت

لمذالغبالومجسونهاملىةلىاخرجاكاواوعوبهريافانبالمنءمئئتصايومتذيوااضرالسلطانفا
وقالورتفىابحثبتوامألوريةلناصرةاضهاخرجءاوااواوعلهروحيفااوطوفروامماواقيسرقي
لفسشثالهضعذاذصيدىكداءطيتمكباركذكغءلىصاطانيمابفىتبقىابألدالتىاإدهذهللرسولي

بهمطاواصاتاقةخراباوانءألنانبمءنءماءدةتءراوطومماطلح9دعذاانلمنواالئبمرةءد
وثرطافىباحماراوةاصتةاصولدضمهـراسزطوا4االصابالدخولدصزطواطحمخراءلى

لعثريئءنوالىالثاإماءراصرانموحايوممخاطاعداغاارتسصءةواةوراصةموبنمابهةالمصإيودرمألاانيمون
هلوهرعا5ورواأخذليىقيألنختالمفواباالفي4فرخبماوطمافىمقدىوالدواارورالسبمااورضىشعبان
اغظفتءااايءرىادعخافالجاعةحافغذلكلنهانملاوقنعءنونلةدلوكانردانواش
لىامييمقدن5وجماءكأازرانوابئفرىابنالووبريةطبطيئارزانبابنايانوبااحلالىئعدغه

وباررطدينابموروسااشالظوالزف9وانعادلاعةجمالفقزحؤواعا5ءلىلدوأذفاتلمملطاتا
آحلةسطبثينلياوعلقإاسراوطيةنطاعاحبصاوحلفدهماورلبصسشيزروكلحىاولمقدماوابنرمود
ضررسوللصعوتسييرافتهرااواعةكاادخالطاحبكتبمكرراتسولرسلووصقالينلمحس
الىطشدألويىميميدامنحذت6اخهاواءراوشعارخمقدسافاماكأاياراتاككأرجمرفصهجليا

ابرالبروافىعاءتقىدهـدتدرعةااقالوديةوالعةاءطاذلومارمقااحبصووردرسوللؤابهمألدى
ووقتيةنطا1باسطرا41اوروأدخلوافىعالاقيةيسارةالىيافالهمءنوجعلاوعرفىلارح
قدغلفماوكاندالمبانشمنينسوالعثدىافقالمواايلولراولهامبتدأاشوثالئةخينسثالثهدهلحةاالى
المقدسلبيتالفربهاهنوغوناراظمهـلتكونلقدساذخهاعلىليةءواقواتواالالسوارجالايافامىصلؤوا
تئمنعاباكالنهيفااورهـكاتهذهببهسنماسمعرابمياصةرارفهاالقدفعاتأرقدضإللماااظاللعاوقات
توفكهانجزيهيم3درشجهاراارالءغفاأهلحئمهدرواالةتجعباقداذالله4إلغدروهولابرطتيرةائا

هعلىملفرنموغالراوالنصارىالمسلون
لهاءهداليدوماندهاعوابعهدهـتاوة8حسناغدرتاذا

لهألكااصاهأهيالمقاديرعنهمافمحعابرطتيرةسالثهـشظوواونحناهـاذمخونىيةضضواددؤالماطهـالقوم
يعافافهواتوامام3دسبهزعدمنارغزيلهؤنسااللماتوملثوكوالدصالمبمبةاالحهافيلتىكلالبأس
وبممالشزالجزيهىفدأبدالكة4ذيقيمانواماتغريقهسقىإلبحوعسلىوااللهةلضلىابرجعاناماينأميئن



اروضتين493حتاب

يدةفمنأياتدنةاهذهفىومماقيلليئبورةهزوالءصةلرالفروالمتعغبيهارفاءعلىونءنالمل
وهكاقذسالبيتاوخفىنقدمتلىاوراابئالحسينبنيوفارربهتاصبم

عفقالةءوخذالجنونعنكدعالكلبتيرلألالألف3يامماح

فأهفيورااللهودكاصعفاطلسرصاذدسالة
نعرفالبباسدبالهاوتعمنتقص4نعضىاالفمجداوا

هااجامةةتاقىكواناهحأخبثىسكنةختواس
هغلبارماةلصميفربواطمترؤسبارعواجمص
ترفوقىفتهذاحدثقدبحرىلحطذتاعات3قد
سلفولمبهءبمهأدشروطعةحيفالمهلؤلىسلف

اتشلألىاسلمموءنرلىأرواسوهظ
زيهايقولللهااهـلحريمانطلطاحهاححدةسةفىحرهشائعذترىاليماضاللهاابنورسنوذكراوا

باثهظكذأشكوهرزماوآف5وبااشىباءظءخت
اءدائمارينصألحيكظطعدقءاظانجاوفعات

ئهانبانشزتكاانهخهثفانتيرالف3اقلب4لءس
ئهإطفىنداهيلسلوامداؤحتءيريالامكود1

ئهأذقوسالتلزنمدما4الررسالونةوبمت

تلحااقالىواقسواوكاتوافصادىاناءاناااضغاكأاقالدالهدنهبهحرىطةلف
للهارحمهاوأثللحهفاتإهميأللىاللدفبألدءنشاوءنحلإنافاحمةالخلدالدمنضاةنحمظمداب
مابحيرسائةبسهانوآصصاصحرذكوكاختالمجاسدألطاءقعزملهووحامخءراوضقداجمرلقطان
راالاط2عوحننالىالفرخحماعةءموءاوءخمااوالأممكلتمألزا نمرجميربيرحرجتسورعىريب

ينلطاءبمتامنخاصاىتراءث3مشيوط4اايوموكاتبتسوتزاحلخةاعامىئهمينااءنحمثصالسورت
راتمحاوشبكلفىلىكالنهفاارهيثارصىاامحطعااناطاواللهلىحاللهارا4إالرماروالعحسالن
إدةستالدفيرجونإاهلهمءذوقدروااذهوىةبهونءكأزتإشاأدرىااعأاتأةافمحئحافى
ذاذلمونااوجالكانزلاالوتكأحمىيهلهةرأسفدقعدئاءحةانيشالهدمنواوقىىصأالدة
4راهاذاتءعلىوكاةةبالخمامومجاءسغصياأماسمحهعائلهةامحهارأىكنهآلل41روكانكاكالصهي
يمااكانؤلحرضعلىالماالسنللوتااثناءفىإقذقانةووكانتداببهوفاتهتفانهلمحالىتعا

جاعةءنهبوسيانهاواختلطروناكلىاالسالمان24رحلعإلاللهرحمةاللهمنادةوتمااالتوف

ذالتفىبابالحطاناالهموذغلمجعسلةالىلعدؤاامنخاقاعظيملوومىمحاؤابىطيافافىلىاايناسا
ارالرةهنيقفواوطرحسمانبذكسلطاقاقهـفانءويافااآوهـدحىهمالحفرامجفظوممطونفذ

انهالسلطءوصيرالىعليهمححبمنينورمنهمالمالثكثرةولماءاصهمثوناذفيأصنمبالدكلالىويرجعؤ
ظمذلىيةرضسلةاوىلتابهأوبجانجهمىحدحضورءإلمةالادالأذناليانقزحوارؤاراضعيسأله
لسلضاناؤشحمتنيونلموكوءوأوساطمقذمونجموحكثيرةمصيومصفىيردنفانموافاراطعليم
وءرفهماخفىالسلطانلهمناوأذلمالثراناوعركمادثخهمومغسطومبالهملطعامومذابردصناكرامئ
نلماهذازيارةمسويىالبعدذلىقدوصلوامنفومابانالملىلىواعتذراظذامنالمألظلىءنعابئءتلمنها

ماتنهاوقيلانشعضمنلعئرينواالتاسحالربعاةاايلىةرحلبالملكارمقااشتدثمهنعهماستحلالإفالشر
ادلمطانأعلىإسيرثمجزؤتمروطأضةالصاإفافىقلوانجحلىاذمينقىئىاوساركاارءوواركاصندهوس

منهمةاكتبراءعلىعزمهوفوىابمأصللهاراعواعنواطونجارلووااربلفسارعصيدستوراللناس



مىو0031إرات

أمىموفىماءظ4مإلاللهحةمنهوقعولص4اكةومفىبهالشارةلأتوبىلىوقعحاامذوكاتكاالقاقال
بمازئدوصتالطريقالسنالدشعذمجمىحتىاءممهيئبتءامناعلىعزممناالجملىيوانا

شييرابعرونطاكمن2هاورحلالبالدابعذلىايرهاوواالزوادوكأيرنالقاءلعمىطريقافىإلهاجطصس
انقطعقدوكانقدسلىاراقدوجدإفاصهاةهىوكانادلادأظثءخةحمويلرىماأفكأوساررمكان
وسارفسهعلىخمليادتهلهيلصرىمالىالسلطاناجمبكثرفةثلقدكأطوكانالمرمقبسربءذةعنأ

جهامقالعنوسأيخاصدناهوعادرعرفىلىالوفلروؤإتىلولمولهوصوهواؤلكاناابنلليهكألة
وعرمقاخففداصالهالغدساثإحدادلماناطداعادطاوفالوملىاذألفيةلغدساكأأجميعاراطوس
وقفزادفىلملكلهرايقوتئ4خنادؤقوقيخوصثارااحدشوثارصموتوارهداسبتئمهلواشتهر

يهفاتملاركاةفواورعايضهافىةالصوؤحوالاخارتبذرغابرنحاوغلذرقاترسصالمد
اروآدالوانواوخانسدترالبرواقالها4ليالؤهـرستانطأ4امةكاثارثفىالتىوغيرالكنيماسة
يواضهنمابملىالعزمءموصعاعلىالخنادقارةإتوأصادالىاواخصاذيون4ء3فعلىورالقدس

الغدسواليةوذترفىنطصهاالوأكامقررمفاتهـشاموازماتهقذمءةدانذهـافالقدروتأسفءلى
دسالسصادونفبناعلمبردوكهوولىخاربنافىءكاحسامتاسينالحردعزاريهتالىوأسا
فانعازمءلىانهصلطانالاذفاضلءنىحالةإلمغولمازاتالنةوءواداروموغزةالخليلل

معئىمىذالعإافىدءم6وقوالوساةالمؤءىوالسهالثمامدعنواترصشمءرنجاانيإنبمشرااا
مجواىذيسرواليلةانذيبةالمذةمعلىطمقدراهـا3اسةرطرولمةنارافىء3ذادرآطعلىبغآءالفرنج

كأالتغهنرشاادنز3صيراجوإلمسادفىنىطوثبالتهاذوالهافيحدخاواالغكلعلىدسالة
يومىهلأوأألفاثةوفأئتىط3إلسأسانوخراراقلاحإوطقالضلطالنتهلتىالعئراتاومن
ماهذهمنهأعوزبالتهوتارخسنالذتوادوافافمومإشووتممكنارراباتقدسارالساتاليةان

ألسصستوراكافلملوكاأخهماأملهلمولىاخمفحعتدتاإصتولاةءدقبوالوقوعاالشناتءشنعه
قربألماتمىصأهمهاشةالحاقمااياموالالءظمغيرءوالمنمالمن4يهاأحدامثاركالانوالنا

لمقلطبناتساطعطروسلةاوتوعمعهتغربمايناللهامن1فانمشقدالافىدةهـكابواوماللهالى41
جرلهقطردصاماالزاىاكفواكأااالفتنهماقدوابردىوادىحددوفىوأليخادىماالمتغطعلىء

قينضمخيلإاذنحهاحسجديراطنىوتخلاذجوهواءةاءاتااومنانذخيرأتحصيناورقىلإلثةلميىويلى
تصودونهواءلشإلولىتحدجمثكئيررعر4فهحدتقذمأعىذاءلمرأمىوفرعلخيرحامى

لثايوإلسالشذةذمااثالماللموييتتمنءودعاكانأعأزاللهوبااخاتفاطظلعمفيهاعلىاالحوال
لحوظاتعالىللها4شالمقذسلبيفاوايرلقاترمةحيثطدتمثيةءننمااتحكعلبذضرةامطالي

خروجسبمابمخهارماخربفىفانهوشائهشعئهستةسضلىانتهابههلمالساخالندسءينامخفواارةبا

أبوالعادلالمكتوفىطكأتجليانحةلىاوق4ليالحهمءاسمنالبالدلحيفمنتصارواللهالعبمالفرنج
اريهتشمهابالفافلالرئيس5ورثابهالسحشوركبواءنرابهبعدالناسوتثآتاخوالسلطانابنايوب

ههاةمدرولمجااعديعتكوسنىسفأبو
بالبكراتصالاالالبئملىكراتالصمنالشقىاعينئ

صاتابءنالةافىتوقدفيفهايطةثادمعيولسلل
ساتالحىيعثباذكارخبضكالدكواسعرنارالقاو

حرباتامناكتىمايرؤحاللهوشكدإلثموداغنج
لصلواتواباتالتانهوطعلىؤقدجلوىاقصىالاصدااعلى

دالتلبواالبددااللىىلهدواصواالمألكاضزلعلى



وضنبنرا603ناب

راتعضمناالرمقجماقفتاأقااوالصضةراجالمهلمسمك
أتجهختالفافاياابراةصالتطااتحبالىاالولىبألالةءلى

اةبةلخيرمبنىواشرفهي4رمصزممورواتعلى
صداتاارصاثهفىيواوندهعهبيينلك4فيومازال

الثمرفاتلىطالهمماداعراحولهركإااالفمىامجدالىعفا
باتلةواساقواالجمر4ووتماهـيرانقدضابعدما

لواتاطبرداغوالهبفاتتأتل4اببوافى
2راتلواياتبالتؤعامقيمي6خلإلمىت
ةاوئنقىاحهـبفىموحزسإناانينلحرسض
تشطهـاواباالحرانلنوتباسهاالبالدالعدسبكءلىك

عرفاتالىالقتىصكواكوعأختسذماكةعايملنبئا
هـاتابرمأفىصوطيبةدسبالفلمالتبكءلى

تفاغارخههااإلطارطوربءهـرواعقدأثء

ناتإثمؤرعاوصطاءأةجماواءنمالقدش
رقاتارباذخاكأنرقداال5دبمدالصالحواتوفدهد

اتالغزمنوااوامعظ3أنارهولوقىالاكأدواو
السرواتعدزاشابمسمآااطءأيوبتاماءب
راترانالهارءلم3مفئزهالغدسافتضاحوان
ةطثلهىداصواتتجافالذىعلىنتثنجؤاحلىفن

يراتاطتيرةتبةبنشثكالهشاىلكطمإيرردن

مرالعرصاتهحماومزلستألوةلتتياتامدارس

ةالىوهذهلموسعليهللهاصلىلنبىايتأطلبهايرقيدةفأؤلممااطتىابنءلىالخيردعبلافالبيهذاقلت
افتهصخردمباطعلىاللهمذضانمرخافىيهارلالىلنةاىدسالىيخابخمئةيلادلاافيمكأتوا

لموناس51خذأغععلىلهممحومماصحرىمجرىاندبهتووااساتلىاعليهؤقاموافنرماتاالولىشاولىات
أخرجواغمنهةائةإناءطإئذؤسءواكماوسوءثءينسخةساص4توواعلباسنمالةانوؤخلواوأسواغمخم
دلالهنجاىعيىكتافظمالمهاوربندالدينالحءسلملكاارئنادىامأخرينصعنوه4ء

اللهرحهسوحنءطسءقاريئالباوالاكءرذاهسه1راشششذ4فالوأيوبنابى3
مالى

الساشامففصارترتطسعادةالاالضىديدء

فاصرالهاللدثهيانناوءتاللخفراذاء

اخرارهوناصرطأؤالهـهفناصرط
ولةدثهطوشبعينوأرسلئهورضةفىفئش3خذتامأغقالنوءسبرطعلىأيضاالفرنجهـلىغأت

ايفاواستواوتييوببنابلمالعادلدبئينحرانالهالاهـالثابنايوبيهتاكنجمعلهالمالا
يامفىاالعلىاءنبفىينيولداواالسالملأهـالىعودهاليىومغدواللهقيفاثاعلى

إلاعئاحؤلسلطائينآائعبنبالوسفئنالبثقبهااتجعؤؤلعداحاأئقاابطبيراالسلطإوارتهقفوملفمك
صبرالىثعبرصمالحجعلىوكانعكزموفىأحوالهاناظرااالثغورعاعلىدمثقاريعودالىكلاميربهريم



وبئالد703خبار

واتوا3لثيابواتلنفدواالزواامناليهتالاجماكبصالمراقلهلوأمرأنيعزمبماعليأيمنوا
انريعمبرىنهانتاعيبثايظنلىحئإغكوءشفتهكيلتوأينلمؤفيراأالىوحممبتلهفقيل
سماثهاعلىترالبالداذاسافرتذهـثمفاقالخبرااليبهلغوقدفاقتساوةىمصالمضىفىحلى
الماكنهقىقبعلىلنهومافالهدنهاوالذءبزبعقدالهورااهمحفظهامنالئغوراكأفىاقلالمعاوهذهاك

ممارتهفاواليتهانقدسدةلمحاءفاترشبسحفثروجالىهـحلواعقدعزء4حىالجاعةبهكازالأبهموالغدر
ظاهـسدةالجهيوموةزليةاواةبروباتءلىةيراةوزالحوتوالظءساظيماسيومثدسالمنخرجغ

أهلهاوشوبالمشطاوينيصبهاوكانرممووظتلممظافكأكتتبظوكلبوملىابهاواقامفاباس
كلضمعبمسحماهظةعضدعباثوتظيرالىبعدررحللوىالبرأزاحمحوىافأزالتنربهةمنلؤا

ودعناناكوهـصءيخينعلىضعرةطشونرشاراحانجاصسوأ4يالة251مياثرنويدبالفريعرف
طمتةالداوبسانلىاينتةالانحؤضنالمدلمياحدواارحمهلىايامبمدألاففالهالبداورخلمشطوبا
تقلصساوبات4ظطرغوتخزص3و3باءهذهالصوابوفال4العاليفأءصذلمها4الخادورةاا

راقوش3يخاإبهاءاذيةلةكاوالثوقتإطبريةونزلإلناءااوةلىءمخىوراوصؤبفيصاررأيهوصكوكب

4وتوراالمنامحابهاعضادانوأثاممشقدالىاطاناامعووصلسوالبرثبالاالءصذخاءيهأرهدخرجءن
اغارا1وواطاراالمطلهاضاتدأشااتتواشثالقاللىافىودخلثرولهصنوخرحمالهيزلنضضاققدهصرالى

لرفي1ةيموكلدالحموصدةنلعة4ىءيىاكلابةعإئئكإلساوسزالجمماالددطءيومطفأك
عيرالذهباءقويمهؤنندءلىاالوجازومينتبضقاءةألىلةعابلقهرطعلىالجعةاريومسوالعدد

اقتوضرتشاجسرحمامدهـوالىحألمينحءتصالىاثمءسلإلثةالإللةحاظخاببروالابن4اعدنزوك

داصبخءلىائووالاشغيماالؤارعىطلوابشالئمهةكأداةالمأثوطدخاءر3اووادىيداىلعئن
ورحلنابالحاالمساالسلوكالىودنعنا4بااصاناءقاوليتاغصجناعلىوءر4تيماكادىلويسره
وبهارتبيرسىاظيومخلفيالباسةمببنااربامدويومجصرطعلىطتاشبقاعالىالالثايوم

اللهقيترالشمنيهتصوالصىالحافىلصنةاد9روتأرادءنولمابالياء4دهفاهتماء4جمأسعزاطوايم
ؤفىلنهطفمنىء4الحهـصهالخدالىقدودابةءعسامعجمندساالنصاالان
ص4وكان4لمجلمهورغوأفءتىلهوتانولإسفحصوصارخولىللألءزواذلارتوماامرأ

االعتناوأبدىلحاءالمولهنرلوأسطيةستثمبكوءخفوهـياعثصربارتأرإفرسالهذىهف
يهاسزمالهاوألمجبهرهأمحابهصودبخارفاينصشبمبلغةمعيماثةنطاصااصفاتتمنلهكتب

عناكحقلتقدالالاركاثرتاداالصدومووذء4اوواةانهحالبا5تاتماةالجرمعليهرامانإولهود
البوسوقدرالتبوسجصالجزالىعينحيناآلوءبريوميمافىفىذباتالبقاعمنطيهلمجاقامصالياسب

بالطرفونالملتةوىوههـبايعزاالنااكزلنايوموةطضلاكالوفواوأفائلهاواصاإمشقنفداسلؤاوهناك

وكاتيناانخاغيروالينمآتطداخلينقددثتتاالربعاءالىمجنايومواالعادوالخفءلى

سخهايومنتقكللهاهاوربنساةزتوأاثقالهاقثدتفأخرينصفأرحاطالتالسلطانءنغيبة
الجهادطالتئالسلطانكانتءيبةرطوةاراقبثارلشاعواضصىسالناسوحثالمديهسرجصوض
تبئاروالسنوإالدواوواالدنابفوافلهوأزفىتالعديناإفضائألودشتتالتوابقدومهتفاهـ

فصلثولنمفه3ءروالءواضالصعنلدعاءابصاعلالبئاألدىورفعوااالسنعبارالستففاروأعينا
ولقلعةافىلوملاروهوارتدعضاثلففاءالةمعواريفاطدباليداررلوانصالحز
النةوخرجتوائاراللواواصاركأجابلارالهدجاصوهاموفىحهعححارسيواخذتجهاحمافى6ال

ربيةالةلممانكالووسزحمائهباصقرفىشونرااسواكبهاثهلىواجأللهىوأبهسضااسنىفىانوالسيل

الزيعراثامواوتوىرهاضشابانحسارادهمويهوهـنه2وبرفيوبنطرونءزهـفوطلهوعلبرنهتفيفالض



فتين83أبكت

بوفرمىصنهزمنالعمرإلمعبدوالقنئنهشتغلاآلآخرالشقوالسلطانالعزئمهذاوأكناملىاقراؤ
الناضىلظالغانللباواضحاصفاالحقالىكاناحىوطاليطءوصلفالالةومداادلماء

للىالمصريةوانفطعالذالهـرالىشأهصدشراولعطهمطعالناسيسالسبالنبامأبوالمحاسنأ
شعسهلبألدانخنرقامتوجهآالىاالنكتيرةمالثت3يمدبهييضضهـححتىبزلكنلماءجالىشوفه
يرخلكويابالىاريةاعلقستفقداقوجرلدالحلاروخلانعلىعزمهفعنحررالسلطكشؤال
يمرسقواعدهالحاواتلتعنقدايارالممراكالاماشايفساكالقدسلىياالخالئلرلعوداأبهايفيمدمشق
المدرسةوادارة4ةانشاهجمارستاقرةلطتسدحنالىاللقدسبالمقاموأمرتقالطهـمافىهـفاوالنظ

فابلسبلدعنعهقظالمزاذكراثمبهاالبرقونزللاعتهوودلغدسأهجوضعوحينليافيهالتىانشاها
قوكمناقياكبهانفكواثرشعؤالعافالوفيلىاهطئافدأحوالهاغفطيهصبوترلرحلثم
لسلطاناعلىسقكثيرةةلهوكانبدادفرحاثبهففرحالسلطانيةبالخدتوضللصئمرضظادىالسرا

يعهعلىفطوكافتشائظلهقأذنبعةطلةالتحصقدثلىاصيراافىللهارحمهصلطاقواصتأذنوالمشالم
سسزطانطاكةصاحبالزششهخدلىاوعمليروتلىاالسلطانلواطوقالبلغنىئمانينألفاط
صارشارثمفالراككأةتعطارعماروصشزوارإللعمقعلبهوأنمومباصتلتهحتراوامهكرااوخااكفي

ذخانهاءاصألخخقدموبأءسماالساحإةالقالعأحوالصخنبعدائفزاةقدثالىإنمأنحان
والظاهرااالذغالدهأوفيهالثمظسىشبعاءسادساالرقبمرةفدخالمثرصالاكاباواخادهاا

وضربخيسافيةوجلطناسلبالدسألهـاخلىماالاويؤشخميهبلدنجبلصغاروكا01دوالفروألظاوا
لهجناحعدآينثولظلعاواالخاصلمجلىاددوعاصعراءاثدزوأيهصمشؤوبلواالناسعند
لمتينالفامييلاالففتشواةادت4اوفاتااليافىلرعاامظالمفصوبهلهؤنعامهابطوجمل

لنظرباجملىحتىبهافأقامليهااالسلطانيم4بلهقدثصلاهرلمااالظاهروكانخيهرلضدةدعوةاف
راعنعددفرموبعؤاميصةوابئفودعمدلسدطانااللؤالدفدأحستلئربفهكأئتانفسهنالمهثاناوكا

احأراثبازأتهنهوكابهمتههايليقوغرصهملفبديعاأضهوفهاهنالىءفئلهلففاتخناوتاالعه
ورلحفاافته4راالطانرشسألواطءآنبااكاربابلمحروسؤحخرهـاحلبلىانجاوصلبهخدهه

دهاضىلتكالملىالمفىللخدساخررضانئارائللطاناشأفنقدالعادلادكانلظطبهخفرصا
بعساصثقدلصطياابالناا3اعطااقىلفراشهالبالدالىاىاثضااادوطاصألحهماقكدصالحواص
انجميعابتصيدوسارالقيهحىابهسوةالىصاغبدحولءينصهامواكالئهالىاالطانوخرحةالاىتىعثصر
تىجونتوواوالدهدمووأخوهتهقبدثادلطأنموآظالعئريءتلحادىاؤفادشلىادخولهماوكان
ونعبوعثرالليللنمبوابتازعةمألهنفيهكان6حةوجلبهرانهوكالصبئاومواطننحىدمئمقراائ

أهورلهلممرىوءرعقاعزمهونمىعليهللهاثسرحةوهور4نزبعاوعيوالدالودخكاالاالثكاناألنهاروط
6اووحالعلبدثشتاءوكان4خدتلىاتدعينىسالقدساليأبهتوومائكيربئأخروعزمات

لعقاالتىءطىطالم5ضيدنعلىحسنةقكيدةكالنابلىيدالردةانشاتهذمنعيداالفىوفىظت
صدتهيعنىفبهايقوللجراتاالببحىزكط

شعرازلالتففىلمازاتطءميبارالشؤلوإج
لءااعحهصراودتاناالمفه6عمدشاول

براالبريةمعاهاشل5االورعدالططبق
فىآخرهاقالئه

ولحراالملوكعلىباتمبهاتوايامنملفلت

طراونحراةلهتاهالقوزعاوفطرادالياخمل
إمحبر
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الهنانصزعلىطبكاضىانفهالطاطتيسر
خركاوانيادلبئااكيطكتلمجديأصالوقرعااتقد

خرشثهرريعاالعطلهنوقإشوغرماظنةذمابراموراضففصل
فوظنت3وكالدقاضىالعمقمناهللفراشابنفالمعرمؤصبنهـعدشيلىيناضىشاتوئ

ادعماوأكرمقاهاالمددعناصدقعاضىااهذوكانرومباارصألنفىاوالرقلعرسارأاندمنوهوطيةبمل
لهلتوششدلديالعتناءلهاإوكنتسارالضالسرافىاللهرين4دؤراالعادلالملىيامدأمافارتخا

فاططانعىادصإبةتولىغلجلبوافيةاالمهامصهتئساوالموصيهلةبالمواصيحهكفهصندالسلطان

رجعريلليئصاحباهظفراليافؤضتةلمارعيهانصافواصهااثمطعينعلىلحموارريههرزةالا
وكاتدشصذابنياكبهاءيهرهوضعهفادالتولىوكانسنينبعصدةفرةاطحىكيبتهودامتياكثهى
لحمواايهمولياالينفااضىشىالقاعتمكلىالعططانأموصاكأهـرصالناغقينالسلطأرالدخطب

هنوالعنريناالدسالخيسفيموفقالططيهحةبهدالمنعهثهادوأوبضىيفملهمبتأليفغات
الصروهـإثذكرهذسبقوقبىنامطولملمعروفبماارىلهبناحالجمأعلىداالصيرسيفاتوفىسؤال
النوببهوشش4رعأسداوقدحفالحطوبفيولعذمههـوباطقوأقدامههواصاهواعابهبسا

بهمسمناظيؤضعفىالبدللىاخعاولماععرامنتهىلىاي4االحوالزمآضهاهمرفغالتىلتالث
قسهوفدىاكغرعليمقبضةواحتوتصدافىاللهقضا4وحصكقولهولهءقابالالصيروتاجابوفي
جأهوالهاوخصعالهاوابناباسعليهاللطانوأنممارجاخالصهنعضشللهاوأتاألفدينارونجابخمعين
نهزاةثكأطعنةهناجيهكبالثطمثطوساتعإلشجنةألبدالىاوداعيينررنرناوزعناعتوحيز

عالهاواظشهأبلىلملطاراصداووفصئمسثهورةماتوضاوومهلنيرةلجهاافىموافولهكنرها
ابنالقاضىقاليهأاكالتزامازمهاااحفعلىظةعالنلنيناوأميروكوأطعالفدسمصاععلى
عزارينراليهكاننمااليهراولمبهنبهينلمفيمغرااجملهمنبالقدسالمئطوبخلفللطاناوكانشذاد
يهطصلىرانهارهلهلالدفنمنشؤاينسوالضاالحدالناكيومإلقدسلله1طوبراإوتوئكث
بنعسعورسالناورلمحىابمينعبألدارومتونحملطانمشثمحيانتلعىادوفىاقالقمىداالائ
صنفضوامرتقدولمجقمؤففعفنليمباوضريهامفمتجبروالهاكبرواالدوكانابقونيهارسالنظج

خالغهضرأسبنيخنياراكاتواختارلتدجمرمامصاعفىطمآغطبمكلالرهـفرقفانهبرضيم
انابين4وقالاالقاسخذعليه3وواروغلحلىنجاعثاهماحبيؤساريظبالوهنأعليه
الفتيالوابالعتلفنىواواطياءمهخوالىوأابعدعنخدهةكيألاالختيارغاخلىمنهاعومقوربك
ياخذهامنأتبجصرلةلىاجامبهغكاوهوفاحبسهعلىطوألممهضامهواراكآمراء
صاداردالىاردبهاشوالبلدؤخلتحوحلهتخالصهفرمقلىارسالنفوجدتججإمىايهرانهوأظ

بلدائىلجدعنوملدالىؤلارسالنعبزللىكيعاولمايهارملكواقمرايهلى01مدكثعا
عاحبيلمجسراغيائعنلرلىحصلحتىعنهويعرمقمنهيبرماوالدفةدفابألدمحايتر

وقوىواكنخلىبهاوماتماعطلىوافدخلههقؤصالىءبهوميةأوأدالحضرموآبصرفئكلو
تىدلهاابيايايدعوفاذحدوام4ثوااكتبفالةلابجحررقالربيعوجاءقال4باعلى

اولهاهيالمنتىوهوميمملهمعئلمعيوداشلمثيضألوالماوقلداالردقنماهيجمادى
وضرقغربعىجلىضدأسرجمواجلنىكنىالناسذاتلثا
بقبرتسمحنهمزتالواللشبأصلهضظيئياعاداضم

ثسقهنأصفراتواصفراكلونصثيقاوسوقيحن
وماكأمنىتبطتفحالمالفزأدومالنىمابلتىطنقال

ق3أل
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وفنقزيبلبومعحومامأصثعدسائاظوىسظب
ثلففا4وافىظتطضالنلطانارضتأياللحلىقال

نلتئالصعلىنهوءوغكالقنحوكثىبقنساهلوا
بئقالضعائفايتحثقوشالمتطارقدومناءتكفرشوت

وضيتىصنمنوقسالفىلمارصلناءبمحطتابىاداحضرت
علئنجزمنجبىفياقدتعلتبالةجراتحكل
المتألتىنجمهعنحيرقياة4غصوتوقزرضانجومكأن

يحئقومجبكنيرهامئوجناكاحمرةاوجنا
طرقلجينفىنفاركراتنهاالضونكااوراقلجقإلين

كاتسهرتأفافانزقغرمواينىبخورث1عإفالتالبههذالساصاناأنشتقالظ
عدقنفاربارعيحرات

شكاارفاأورىدنانيرئ5نهاتساقطهأخارهاف

قتكفزكتنضىشهادنه5ثيارجمبتانوجئى

قثمقالةتانأماياباقدثرفتىفامقول
اقبالئتجنىالضالناوصوتيىلبراباباذضات
خقىافاروصياميهءنالىلىوجدمأعبمملىانور
اثدسوقادئذةىذطمثضالوقعاعنمتاضتاذاح

متلتىحيطاكافىعخاعلةلبسأللبناباربابعالى
وثتىسونيتلصاوكفهنىبودهمانتافىشقىصام
الموفقجمريملمحيىاوىثناثكأروروبقرىمجهنثموما
قاصبالىحدظتوايرملاامنءغيرإلسحدوايومنك
رقهارعةاليهاآشت5دعوةشبالصلوقاننىعلى
وطقلمنعمبنادىبنائئهحد8نعمارمجلفاظفيجئتنظ
وينتىومالقالدعفيكلشةلضيافتىجمايخصلصل
ورفقشفتكيفصبوعنوقلهـىخاطننريئأخواكسخ

واعبتىالحدراركنلمجةاقريئءنواعلقوماتو
وظكيلرروااالهلظتوقسقدثقلىاقىلدتمضىصأنكشققوحمهعنلماالنحانضاللت

4جؤضائكمبتاقاللداوايهناواوظمنرهـالحالوربهالولالخدمةئشوالكنالجادعنهم
اتفتىيفاالهمانماالساطدبرأذتاته3ويهرشاثوعفة

تلرحالبىةوحغاىأب5الميرنالعلىعزىخدصع
الوالالمداارضفصضاتباتدبالىامضى

شعالوهوجامدقيىبهملؤرجمببلممؤر
طوصطشنهلغراوفكلوىجذرمنهاالاقلىبننى

النارفاحشالباطنلىاجمأالنضارظاهز
اذاوسالنونموفهفحكفالعنئااافامابغنى
عطالمنقباماتثكتنأكماحراشلىحلىقبر

حموالهاراأفىخضرمنتليدوهرانحر



حبن4ا113اخبلر

لهاكالسب7تجارهاهنخدورهابرزتعراش
مالأحدنتالحالواتاذا8اكاماالجملحالو

كفالتجطظجناةجنراجمهالمحاهفىهرصضهب
الفلناابرزتحظةبفىفبناارمدئعيونها

يرناءالمىتدمبطاواالثعأخرفىذاثعوافماذ
انفالبةقبلنلىصن5إحمهامالىصاظلو

لمحالوابهافاكدىنعطىهاالحزانهصىسناقداتظ
بدالبعنىضافامحدباذهعندهممنعدمنافات

لسيالاونصرشاناثالارفعواوصلمانى
عةفيمررظفلظ

العألسنامفشالىواررمنى8فرمهالضظارفاسا

شيفبهكنلهارالرفمذاالوقتضمخم
الفادعىقالءروبناراتظهـااصتدعاائئوففذادلهاراالمجرعيلىاالساطيلنمرتاكمذقال

ثالثسنةرفاتذمالاابنياسشالشامصطجقألىاكيعنىجمينطاثلحاججمزبأبؤكلرهسهل
أستذرظهواظولةالببلتىتهفماطهارفياكصالحلطانادبهبمكمااتوصببهعليهقبمقغوحمانين

حداديمفياكايقفبالدالىانجئوالفرنجاصالنةلهةالهوفيههاتإقيليونىصيالمظغرشارأبوادا
انمىالفادذكرابنئممهالخدفىوصطدوداوأقايهلكمنانى2قتماومذلعراقاغطاذابالللمو
أيراطجكيئاثطوكانيؤسءلمبهنالطفتهالىأوشبخانروبمونرطاشتكيزقمدفىستبد

توثحاالضوفيألافرليخارظألغبهاثهاطاح4والصرالمؤمنىبةءطبعدبماكةلهيخطبينسنةعير
فلربهنبهاوصابنعنوروىديهارستاناقاضىمدحمعارايبلئاعراالدافيرىمنمورانصربنلمرهفأبوا
قائداكوالمجتاجهضهويمةا6يبمزالشياوكانصنةأربىعءثصرهولهرورىواخرباباالدبأهللطظبالثا
رمادوااثدنجبنوصابوضظهعرآنباشغلذثنانزالطباافأيأصه4ةءوالمدالعراقاقدمفيهثمىافا

فاملىمحنهذهوصلبيرثرالحديثؤفهءيريوانالقهصنأهل
قذمالافهأجداوالهاوووالبتيلعليااب
لهمهابن4والأتبرامنصماباالذىانمحنالفىاوا

تمفيسؤهمقوملىاظست8مالحديئمدبنىاهلر
هخيرنولهايضائ

حمنانصافقهمااالصبحقءفىهلف
بربراااذثاباكوغلستجربهمالمالناسهم
اذاققربيففلنممناللبعاتسمليتك

اسظارفاقغالااوممادارئصورثمقيملعلطانواادالظفينسنةسعوكالتغدت
مهنعايوتفافيومقلضواذلجواسدمنتظبهعلىاالممارتجضورسلجمفالعأدؤررقةمثامالوا

رمالموثالسعردوالداالسداءالجودوليهيومالصوجصلونراصدقتهريامقفوالفقراخكانمون
وظيرعنيهالكلوأبعدفاظمعهواضىيوطثدخمسةبنادشتىئرئالصيدوبرزالىالماكثف
فقواعمثرصفردىجمطالاعأئرمغالقنمياليوواقىعيافرصلهوطابتالثرقيهادالجيةيهـضجرض
ماتمناالحهنفأل4عيناهكيفتجمتاتاجاولماقىالزقىئأنهوسادطتىغربمالثاىالحاجعيف
واعلكلبهراواطصرومرتثئظدكوصءيادخعهاااراهبرواسءنأحؤء
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اهفتالسألموداخيشيغنالمنلوونهاجاووفوععربسألهةالحاجاوروأتبهاءالحرارا
وكاتلمحرمامثرياثالتواةايومالئربفالقلصمنبودشذاابنلقافىاقالباالصام

وأرإبأاالمصمنقضظخدوفىلىاشاانااليمفرافىاالضحماصفروكانسثثاقدصثقلىاصولا
خلتفداحد4اليمليدانقبلووحدوصضضرفىاظاشعرمجضورىلطانلجلوسينتظرونالمناسب
رسصةعثنالثوئعينهمعتوداربضىعدوفيهببرهانتعملنىمارأيتطتهنىضاماللهليمر
خدمتالوالناسالمراالحدمهوافىاالضلجالىانإلمائاخبرنهاليراقظافاعنفسألىرتطبنى

اؤالثهوءندالبسنانقةءحعفروهوقظيرواةضضرنىاغاقبالولةاكجمالنعلىولعتنرافيهمن
نالمنلىلماونجاشررسلكابرظالوا6المرااعةلفرنجهـحماارسللنصلحاضرياعنرفسألالصظ
وغفياعبهعليهـدللهاوكانرحمةفزوكانطبميرألاالجمىليهالميلكيرانوصضروكلهفىوخضر
لىتالحممجمعتهوولمعفروابعالصرنملبمعحنرامفمفمعافوراىآضرنجةعلىبمر
زكلضومابلبنارزاضرواضظمالناسوااحضلظثمسةلمباامذهللهارحمهعادتهنتوغمأثيومبرطت
ليالحرصلناسالىتنراإلمالافضؤوكان5انماعندأظنتصاللهرفاصالحفيفةعةادطمن
تقداصلتبرارواهنكاعندكاكماقالالطعامفرءناصظاسلتعتلئاوعندلدنهوكانيهعل
وهذمملقالىاللهاشاءانضخرجفقالدخلونآئءداليؤولكخلدخلواالرحلووالكرةعهالطريقجما

فصاتواهارطرقكاالفىاياهااتماوقداالمطاهـزفداالاكافتخايهحيرتافالمياامنمتهرظبتنظيفط
4عإلأواالحاجاقىوقدلحقتهغةفركبايومفىكلدءمنهاءعااطنالفئحندهاجدولمخدمتهعن

معظمتاالطعلىوالنفرجفيمالناءاءاججمفدااعظيوطوكانهلجزلصدةطلهكانوماندنىات
اظهصاررغبنألقاتفكلفلبىفىوقعافتهوايوجدليإغندفافطلباسدقظنهكاذثىذكرتهالبادظفىن
للهارنهآخررضوكاالمعنادفهأوهوطرلجنرالبمافعبرعلىالفلعهاقكأبحالمنجهةبطلببسأللنابن

جدمما2دنومكاهرشليلفاباكرطنهطاوكانفنجالا3ىحألصسيتهلطاكانغ11افائاكسالفمهبن
الضل01وفاضلءدخلاقاضىواانادكةستحضلالكنناسثرذبظوالحىاقىا4سارسعنرصفرب

خذمذعندهووبشتاوانهاالظهرغقربلىاديتاطلهوطابيلقلقهوأخذيئكومنجلوسناعندوطال
القلىااليوانالىخلتودفانصرفبنلىعادةللخاضىولميمنالفخلاوخلحةالطعااليناإللحضورءلى

ادومشاذفىواتصاشالىستؤلىكاقضومانمزفاموضعمطلمتدلالضف01ووكاوتدمتا

ليهاخلروادننهااطرئدلزازمونحننألذحيثمنورفئافىلمرمقخناغأ4صوفوبجلوسؤالابهاء
وكانفرأضهميوكانضةفيهائمجديامالاعفىطريقوبعطرااالفارميفىفللفااالوالقاضىأ
بعراافومنىضدهالطبااىرراصفرئرحضراجهاصلفقدأاكىكانيركيبهطبيبهاءتماراتماانء

ضكايةلىاهىامحىلدبزاللمركغهفئاولملمجةغلبةالنفى4يغلبوكانلدنهوباتاترطة5تزميفاث
شرئايبنبعقحضرمامماقىليئصربهواررتلىاروأسندناظفهمىهنالسادسفىالضضرثمدأجلنا

بضبولمرريافثحامىجمإلناوعرعقضيرصهةئذمنفشلحرأرةاشدلدفوجدفثبهالطبع
منوالقاضىالمامقرجتأتعدلأحداااليهناللهشانالكلماتمذهصيقلولمقهاحرءلم

مفارعاعلىلوناالتىتجدأشرفالخألقنظرمذالىيفولالفاضلضىوالفاالبنشتمناوقالعنده
السادسوالسابعوالثامنواشتئصضمفىضرلناسكاوطدضريبالقدءأسمنىبرانامذاراقه
تالرثشذاوالمنرالمتنعمنكحارعئضابهعصدثتاس4اولماصانبذهنهوتبالدمتزابرولم
نتانالقابتهحالجمكنابئالمنسركضىاكاالصؤمناالكمنمهوملواالناسرضاتالبلدقى
طرقارجلنانإلبادوفارفىثهيعنهأوقربالبلنكىمندانايلىحدصثعاضىالفاضلوا
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مرؤواحبوتعاالىووجباالناسءفغبيوكانجدانمرفاعرفنااحؤلهواالاوافكرقدخلناوضاهدتا
بضوحسلصةلحعنترااسضتيروصدضنفهمييومالعايثرصكانولماوجوهنااتمنلهأحؤ

هزيحاللبلمنضىانلىادلعاداكناعلىاضدلدةهـالناسوفرحلحاصااراطءالثعيرضدمنوتناثالخفة

المعظماءأأنفذادةكذدفدخلاالاتعربفقسنامنهالظاقباولهاكاالرفوجدادغأقعناباب
رقالانأصناقاخجاقلوبناكنمرفناطيبةواطذعلىاللهفافنياقيهخنوصالرقةمدأانيقولنثارا
رتااثمؤقواصتثعراالطياءوظطداءكلفئابهقدفئابسانيلواناالركايهكأتموثأالفرحتىضنفهأفرط

بكنهلمعركلفةانطمالرفىوجلملمساكفمخليئضحنرعليأساوتحققهبواكحلسااالفلمعااولماراى
فبعدظمنورال4حمذةلطانلحلفااسدخنمختصرقكصبمينةلهوعلاةواكفرا
برغالملركرىغادةطاطاعلىاحفالاوماقكلهذاومانحممأيهونرزقداالمرمقإنالنااعتنرالى
ونهصاحمحيننهءناصراكوهيالبنصمعوداخوطرايسدامنهمجاعهلىافالفافىممن

كلواترلماوألحؤنمذاغنتالمنكلوعلرىولؤثروانأررزارئلهاروخششبنثيزبصاوكتابقاو
لمشطوبوشقزهةسابيروارسنقزلليىاوشثثمرىاحهشيهونارخإلفامجاسعياللعصرااكان

وبضهمفمينهشزطبعضورةفياليىصاموواخواالميرسياروخاالذطسكوألالفارسواشبكل
عنوالعريلسابع1يالربعاليكانولمالهمستعرمقلمالمصرشاءاالميمنسأحدامجضولميثزطلم

امنتوصاليلااوائلاالمرءنأوائلفاوغوقؤلهعفتوفضهاشمندميضهعئرمنصالئانىدلةمفروعى
ارتذاءفورفىعادتهولمتكىلىالذوابنيالابئلىلالمافاناوالقاضىتحفرتوااءانذ4بت

قيوقتيفظس2ليهـالناسكالؤافىصفانلرأفلىلفاضلبرافيتءندانالففلاهالمعاحناوعركط
نرولناواضفارووفاافافرآىبهضهةلناساضىبمالبلدورافهلصوتاعترلءانالافلفلعهصا
وبينبيةلوطحضرعناليلحتضريااانحتىبانفلعةيتلاعوهورجلسهلكلامامارخعأباا
لطاللهعلىةفائفىباتبنغسهمنايؤذرفداصلىفترلنافلىللىتعاللهوذكراادةوبهرمبارلنساءا

داصعالياليهغاثبامنذهفهوكانتعالىيئكرجافتهالوالقزربقراعندهاكجابر2لىتللهالىاينلمنتقاا
ادةمالغمروالئلمالهوعاالهالاانلذهواالىقو4داىاتملمارتهفشيخابرودراانالافىبهالفىافيقث
اقهرحمةترظتهوكانتفلىطدعلىافلتهبهلىطهتامنيةوعناتوراتئئظبوهذجولوقيوهـء

لهالفاوخائهءبادرالغافىشرثماةصعصغرصخهمنبئسلضعوااأديالربعاايومهنبممماإحدععليه
لثيغبلغاطانهلىحكلولقدشهلكراوللهارفوانلىاتقلواآناودلماتووعاتتهاغروععحطبعد
االسالملميصىيوطوكانربهأطوطي4وظلوجيبملؤكتالهوعديهاالهالتعالىحولهجضرالىبم
لىطباللهااللهالماوخةامننيادووألبادالفلعهغشىونشدلرالخلفاءااضدمنتغللملىنوا
اخوزانضربعلىنلىلأفجمتبنفيسهصزعليهمهافديقنيننهمالناسابعفىتاعمنعابردتهوآ

االضلوكجلس3صبالنةدفداءاففداهوكبلانهرىنفىومنءهنفافىءلتالومالفلىوالترخمى
ضغلكلفداعضيوماوكاسمينواعياالمنالخواص01عزاالالقلتاابوضظلىليطااليواناقصا4ء
يفشدنيهانعىلمجلساوضظكيرلىينظراانعنالصتغالةواءوالواالسفلحزنانءاكأنساا

فولطتزهقمدالنفوسالناسشسمتغيثيهةيخرجونأوالدهنفأووعاظقعاعىيخهاعزوضكلمش
فشهيزلندتعحناأنتكصنهوتبتغسيلهشتغلارغالظةالبعدمألفلألءاعلىلحالاودامهنظرهم

ارقوفلىابتالفقيمونالدولىالطيهنركسهكباكالتبنممنفشإلعرعقالاواحدحبةهعا
ظحرجيعغفببوبسصتافيسنىصالناطهبعد3جالمنظروافكألتوةلىيكنفغسلهعلى

ئاهدتالمؤخكنداعرفعوارقفعتحلمنوجهالفافلقدأضرهنهئقئيابامىليهاحتاجاصا
للوالالبمنلناسئوكفموتاواحداتعجكهاادنيانيللةلعااانحتىاوعظم
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عبدرحمةكلربههاربنبنافىمحبىعاشأطناساوكانأولالرسالناسااعليهلىوعةعنالعمألفلمماث
3جماضرتهئولهقيمهاوكاناثعرصةفىحمرفاصهاؤفنأنىكانلبتاناارالتىئ4الىاعلهقها

الناتثفيمبمنىالناوصكنقيهالناسالظافروعزهـالغارلدائناءئلزلمنعألتالصرغ
شجعسماءاقهالمنكيآاالدالعينااالوالفسادكابرجدحلبعناالضتغالءواباءفىن
نغلواثلحزنامنالطدتووؤسأنافرنااناالاالليلبئلىمناحديعدولمرجحبيوكماقغلىااكاس
جوصاعزا8رجلفانيوماتالحثثيخبرههبهذاوعهاخوتهالكباليضابحباالهلىاليومون
اشزالجومنلهرضفنجلىاضانةثاعرغيثلالمكلميشرلمواساءوتكلمثلعقفقطبابوأطلقعاط
لميلىالسلطاىاالوظاوعلرحةوادعاءلىالقرآنةعرايهحضورالناسءتوعشوالحا

نطأمامهوبنابهعلىغئحدةدثناونحنورهثلثهمناييلمضىئعندهفرونحنعئمرساالسبت

رضعقتظبرخروجهايوانهوجلسنافىالسبتتايوموأيتبطينمتنانهولينخبطصلناباحسانهواؤةحمامه
خبرشقمهسخلمهوخربهنالنهدرواجنهثعرعاضاولمإصرهنهبخالققألغلقووجلناالحوان

مزبعاهواكنمتظراءوانلبسطااليرانئيبدبأالممةاالضلوأعيحرالىلحوتحولو
يونافهلححالعبتاللهاكسهاشمناوتيالحالهمطرنامنتلىموضعالهصشادئبانهنشرطوكان

ماعفوالقلوبفيومتضهوفىصالزيادهق4عىأدللاالايلايهااناودضونالدنراجمت

السابعحرملهـؤخلالضاءاطاءعنوناسربعاارصزنومفدارالبغاءالىهدارالغتمنواشفلاإلوب
ستوظففالثهمهضاءارببغروأطاءارجالربموتهلؤارياتامطالعتةالسرارفاوالعئري

ضكابمدفنهيواكدالنهضلمالجاعودفنمكنهفىرهشقتجةودفنىاالعاتومخاضتيادىاال
وشينفياصنة6وراعاثالبهايوملونةرهلجامعرؤاالىاباكإثوارفاالجامعلىطةلاالحصالم

ذالمزمصهرباعيةبماظتدقاونستحيننضعيذبافهاناالاواصزجناوقلنلعاك
فإلنعفنىبغزمىلجؤائفنىمنمرانناالملئافال

لفنىصبوماامنيبئلمفنىوواامايلم
الضعلاوعازالخلىئبالقلعةتوفىلماللها4رسطانكانولزمانابعتبىالموسوترصالتهفىادأيئاءقال
نىيهدالقدمعندبتهقىنىيبانتسعينشئ4فأشيرعاةذلدرئثواايىيخقالهـوفؤىبن
انراالجلهاظدمثقالىخولاكعنياركاكلالعزلمأستغالملىاذاوعلدقاراللثاضيهرصةدهامدكأ

ويمونلحصاانااسيدلىفيبدمئقفندوصىاناةسزانكاننينوئماىداسةمىلماعيقهارانلساطا
انزوأتقوعونعليهلحافردكراوالباردوالصادرراايدعوالهموافلاوطريقاالئلثهجعلىعره

عندجدالربةليناءاضلالةافأصقريبههنهةارصبنمعناالرهنهوانتنأتراقاالعساكر
افاحاررعؤمطروللسنهازتدثلعقاولوفاتغتىلحعتىيراجمأصلىرابدرحمهاعاتولىعدا

لبضىاركالندفوفقيخارلهثحلردالجامعلمجعلاالضلقرائمالناءشقدارتغعماكانظزب
وتلخمرتفبةركاطوأصشآهامنهدظاضيفلفااالجلازادىانحتائلحينالما
لماءراداوادىنابوتههينلاالومثىبخبساونسعبنعةاثتمينصنةهنعاشورابومالعاطاناب

وحلهالمعادجنفهولالنىالمالحةأدميتمتلةاالففلضالمنتهفيهطالتىآقىأعناعلىحملكاءفيدوا
الىمنهرأمخلالببابدارالحدينمالىكلىاولدخااأخجبمابثههوواطياةعهوخدصكلمما

اروسمحلىمبهحلإلضلئمبافناثرصىبنعدبناكعافىءىاعلبهوملىالغميبابالجاءووضعفذام
لجاهعاهأثنىجلىوعلىأبهلباباوسزوخرجعهذأودلحدلوثتوحدالضطاءئملهدنبطالى
يرمولىلقادساقاذعدبنمواالكيرهالنوبهم5ئسلطانأختضامسفتوانفةلمحزاءباماثألثة
وذككدشيوسغبنأيربديمالحاادمأةشيفدبارياالتشاعتاالةربيهعرألثلسبتا



الرفي3اخبلى

لفافلكقعهاوانلجنةالىا4سنوكهماعنسالوقيللفافلاللهبرأكنذلجيالائمعهكانافعسفه
ألصافيشفاجماعةلموطبهاللهايبىملىرأىات4وصلىتظتىرضيبععتلفافلاتودكسهـكاآل
بالبعفىقىووجدتجمدواصالداعندانباكاطواكبماقهيخرالىرصالحزارو6منهماقهرضى
االشنوهوادصننبألنوسفاقلخرجلهئالبعولنقهكانالسطاةلبألوفاانرجألرأىفعلبهالط

صارايىمالىامهإالضايااكفاعليهللهايوشعارحمةكانلرماقافرالوجنةالمؤهننيااكالنبوى
مومنكالفتوحامنكلنيرجوفهوآخرمابابالجنهلهوقعحرالتهثنتلكارخىنسفىالاخغفالا

شرشهابهافيبذهىيالىاكروحهالتوعدالعباحاشىالظتالىاللةسرحمةاطانخرطوفاة
ىكالهلىالتهصيفواكأههـلجبانواشطلمحاءاهاعثلشااللبابطظدلهاصاعهوتلىآلرواحا

طورهثانادضدواالسالموأمبمتميدانجمنعهاىكانالىجبلهامئاالرمقوخفتالمحوورثاغاعداثهعلى
مماوالىبىسودالةئيب4أصالحبرعنحمرقاالناسوليسأحدمنيدنجفاقدالعظموأعظةهـحيد

الساطانبهارثصيعلثاىبخاالرقسابهعابهءخغحراضولصلموعليهللهاصلىللهارسولفىدقيولظ
حالولهاهوثألئونمانواهالنماديرانهعلدهافاللهر

ممناتهتعلقا2ءاسوهواكستاتهاللصواالهرونهل
6لهوءةجوقرهباتهعىيزلءثتمنمىاكأين
طاعاتهكلربهصبذئاطاحاشثهىاكاين
يالمهمففلصهقتهىاكالنامزلملكايناطه
سطواقهوشتتىندا5يرفناصلفانامازالىاكأين
ه6الفضالءتثمروحمتءلىفضألأرنانثرفىاأين

رأأدرصثومنهاذرلبأسهالفرنجعشىاكاي
منالاررىاجيااطواقأسياتالحدااءلحرألعحاق

قهبيراندساكاطصتأجدوموصملطبيبامجدندللىلم
أل4ئاكأررتبالتءس4أكدتمااحهادصةاروفىنهـ

قناتبالصياححىتوارت8دكفرصعدرقناللهامنفاعدور
اقه6لذقطفىمذطولميرطنءالجهادئلذالمتاعب
ضوأنهميونةتهروطحمودةكدوانهصعؤة

سنعهالجنانفروهقيطوبعمهوداكاءصالمادمزئ
مماتالعافيفماتصواحدماتثخعىالتحبو

حماقهعهامااذااا5امحابسالمكانعنام
داراتبدرهمناتلماتخاثورهصذغابأظلتفد
زشاتهالنشوريومالىكااةبعداءنجبشسفياحادفن

4رسلماأنونغواهو7ضصت4بوصالمظفرأببعدالبنا
كههداكلكذأأركاضاكنهقعضقعشضهجبلت
بناميزتكوىوالصعبمنابخاطوانأعلمماكنت

زخراتهىوتعلمقيناث5راطاهياانأعمماصنت
ضاتهبرفودمحفوفة8شلولموارديهصحرخالمن

ررتلهفوضمهمةطمتهحبمورامالراوىصطيتا

يألء7بهزشذصؤلىفيلتالنبىسعقركان



ارنتين63زنلب

هلعرثحبلصيالرفرلدربثاثاايعفنكلمالعل

هسقيالربهلرحةتحضربالمطبنانلمحرعهمعإ
عربلعلعهآرااتلباحيزنثداالبيتةدلعا

لحاتهشدطالحولمنهمااحدنور

خزو46الووسبلمامنوالصماهألذخكلخالصوارم
عيالههديشنىاذليس4ابهلحزنصداءجمههـهـ

عزمأل4للوكأفهاالتت5اكالهاقىتاللبيضياوحث
روعأل4نمؤقبلكنتغيوماألسالمياوحث

حمزنهايقضفومانلزطامضى5نارختهبأياحممرتام
إثهغابالدانررأفانهلبالدابتامألت

عاتصانواتهنماف8قضىالماعمرمكاناسط
رقدتجكياللهالسباتدىوهوالبهالسبتيومانىلم

شاتهتتألءصنهرجهوارهأنرافالبثرمنه
ألدهصلتجهاميفهحضحكةتالمودته2يقول

رصبانةضبئئأضتلهم8ظاربهوبهتاعلىلملىكاوفف
السريرمثآتحواليومهمركانيتحتاصىكالؤأاوقوظ

سعأل4ىتجئكضلهساجمةقظاومماال

فأينحراتفبهاتوقيعهققتضىلهاراثطتهذى

ميقاللهوقلالناريعهذربيعمجمعهاافىوعدكقدكان
ضاتهعتفيتاميذاواعرفجتديران4اوالجنلفى
ص6لهالبهتضدجمل4عيونهاليكطامحةالقدس

بغال4هداكالىقنئشمخؤضتظرطلومئهوالغر
نطيحمماللهئلحهتفيامايرجوكأيحزكلمرقوا

عألكالصالةعليهفرفت5نماالجبلعمفركلبأسدا
نمذانهاءنمذخلىأمالفرفضاؤلموكللىهل
سعألوظكحعبهرجمتوفصرسعهمعوالمكاواذا
تؤميعاتلوفيتىباصكانهوضألطوفيقماجاص

ترفيتىوبهلهدقهاددوافكاشعحالهتهضةاررطالعقالءجدنجط
رطوامسلتهادلخههنه8غكنتحبندتنراحيا

4والديخاظامنوصلت5اعماهيزاكتماكانينرك
مو6ةلشدةتصابمنفمفكناألقتمنارتاك
تمليةدرااسقهليامنللقاالرتحتإتار
راطباقياهلودصلتنعباغبرإقرقتطظ

بهحانهالفىىالدنالوصكبهبهبرةمحينىامززمك
بأللهالكراممايابزالهاءباصانياكسالحا

العبمسناللهطببشدا03ضهبسنةاللقدوا
64شكاتثلردصكبمرحماحهاردعدلهاهههـ



لرثينم71ماخبلر

نروانههضبأليههنيعنيهبنيتلنالندجبلوئصى

لناصورانهظتورظاهروعزعزفئافضهـلو
سجلى6نيابزهرجاللهدرتلىظهىلىالملىاضلالا

التهيقلناطنط8ءكاللعزبزعادالممبارافي

شنماتهظهارالعلىالصتنلىالظاهرامازكاظاألظوا
ه6لمطياالمائهبالعادلصنصزهـأظياوانابسبف

يتاصيبص4ةولمحماد
ئلللناهنبأسمجميهىللهدمظنرىعال

العاجلملىيثتىببقااذاجل3لمالكاالبقاطلب
لبالدادطصتبسيغهوبرمجزلبردامجرول

للباايرئرنأهلبعزومهياقىألحتىاهلمنصأنا
طضالبغيرمسالهتا5رهاابممندسوالةوفتوحه
لواثألودكءتبورأيتواباليركشأسهاكنت

الهاءلالغصامىسغياألرالننىلهارضوانقاكف

ايخلفاتاطسسداداتابنيخرالقاضىاللهرحهاخالفووصمفادلطانافاشحمهفصل
داراهليخلفولمذهباصورياحداوديخاراواإصراروأرجمالبعةاالةلواهباكمنخزائ

كألهلعادقاوفاالمالكاؤاحمنااراتوالظاهوالمسقفاااافىثرعةشتاالوالمضوالوالعفارا

كيراورهاءألهرأيئعنروراذصراوايخهعغيراشسبعههالسلخاألرشخلفالةغ
المكرماتفهدئؤلامنلصابدتباضاضاننهماثرطائيزوئالحلرسنةديخارواسوىعهخزافاايخهولم

اعرفواارمولمحنبالحواالتشائئهتعنويقصولاطةيملجوثبألمالكانوماغرصاتوالزط
يلصألهاالجبهأحدابالرداذتباصداروطضائالةىذحادمنامىومافباوقعليهحملبوصول
اللنوالبصوانهطىوانكانبعطىانهرواالعةماعندناشيقولتظيلهاتأتلهنلطف

هاألزاالطاءمافيوفىصإلاالبادنااالعدأءئعزمهموقؤناباالنفااللهولصهقميغيطوكاناكاوال

العراباءيلهنماوعبهسبولهفلهفهمنوزأدظهمااالوسصأوجرحفرساللهسبيلوهاعقرفى
رجبصنضفىععلىالفرخرمذنزلرسنبزالتمتهالجهادصفلىاضريءحهاداواالكاريثى

صانمنراسعثرألفىانؤركلفكلنينوثجشةكالنشعبانلىبالسلمقعاالىيومانينوثماس
الوهوموهوبابههفرمىلهولميئلتلةابقداارويلاائمانئالمالمنأطلفونعاكرماكديشواوجمرة

4اصجافاذالزليادرلمجراسعارفزاةكبهءاالصاثرحنىوصاطابقمالزموصاحبهأؤوءهـدبه
هابرئقالالجهاداضهاداتعرفىوهويستعيرجواداخيريطلبصميلهءكلكبطمفواستعاد

بلهادومماءحذيخيعللطأناكانلهصيلعربىاليهوطتيدتلملىاعندبضىبعدتوحفهـ
الفنوحاسنمبتلهفلىوبمثلمنامبهمفاخزواعرضؤعنذصهههعايمنولسرفوعدالىابهاجودونبوا
لمعوفاطنهوانلتىيقسبهيبوظ4لبالمامجلااليلشةخفىقالفيطاعةلهت2خله
ومحالعمنزهشبالطهوضتسةوخلو6مهالحظرمعوكضىعاضر3كلنتفلمواصداائنجركسؤر4

عكطءيغلظةواللعظهتعطظكةساحمعدلهاففلبأهللةةلة3ومحافالطالهزوالهزلحمن

اثرطتالعمكأدادلماههـكلمببماالسأليداالطاءجمأءيوشحماعإلؤمنينويلينافابرينفرشال
ابواالساليرءمبالطمنىاعلمماالفىمفاةاوممئمأطةهاءالمعكلوملمداوهةوكانالمفيد

نوصاالخؤنىآعمنمجاليعتقدانهلالسلطتصكمالىافااليصهاكانعنجاالمرمحيهراالدلةقيالمر
ف83



فتبناتل

ماؤساللجهئروالبهويالبضصصنىونباعضاضحبااففواتضاشاعنللعزاتيامقيال
االسيرأيوببنمهنر6ئهبضقىعنهتاضانههنافبهبهلةومنلوالخيب3مالفألانجلقأوالوالمعذناثأل

لةنارصعردثرلفأننىفىكانساكقبلهاضرفرطنجاظفذكزنحلفعنصببسألهلالوحمعان
فمنابممرانكالبهسنقذيبنوالىسيصالشهوثمانىبرلتبثمانهفسنهدولماكنإللقدستراك

نجاءمنأخبرالسلطافا3لنبلرلجفضالبابلىابهاوملورصديأرالنىصنهاناضنفىصاملىتجبلغ
ظناانبرحوكرمهطههبنامنةعبنهداكاللقعففاجلبكذبطمنةابنانلهلضالبالبابلالران
حوسبصاحىاتبحينوائنتينممرسنةالىهعهفسةاؤلئايخؤومماقالبقدمهيخهالىارجلقم
رأرأبهاوالذصهاخاطعادياباتيةاطساحليسبعينألفساقةشنزمانهمماروالمفىنهديو
3كلهحلواوتحصلواضواعةكاضولاالعالسنيرةوىثالهماطاويوانصاحبانعلىعزماطانه
رااهبصدعمرحمراناهولماكنمابأفالجيشهديوانفاللىاللعلهيرمقلمثمادأرودوافىجيخ

انبمثحقبئالقابنلصالىاامحبلىوةالدقاتاباضاجقيرالافىلوابهلىاوصتبءالمحاكيى
الفدفيراولتفحنصذقضالمصرىعنلهىاكهبااكاىدنجارصوريهتآتنجصيخصنئ

تابراللهرمغصحةاالجرائامافىكسبيرجمبماحرافيكونررىبالصى4اصرفمنفئوأثيهسمه
إلبابلقىانظرملايرملىوقالاناالحهوثالفكلبهاأنامقحراننيلالىعلىرلماعرموربم
لغعثرةلمبييرةنراعدةوكامرهاتداعلىبقماعليهمراتديئفائةومذهلمبيلانديأبخاءراامن

ركاناقالالفمىبهابرمابرضالربعاسماسكلكمىاوظتهرظديخارجمانةافبلغا3اصينعتكل
عنواليضهـللبمأبغضمصكنةالمماعفهطردهيهصماهذلهلمتو4عارةلعافأطلقادااقهر

والمراهفكلمماذكاوظبالدادامىوبحتداالمروضاداالىيهدىوالهدىيرشدالىفىالحغر
واكأبىعدباالثيئاانالهمافانمهإلمحالةةييادوالىوراىلالعبادظادوراكأصاأجنارر

طوقاافىأوائلغىالصلىاتااعلىمحاظوكانهأبعدبهاعندفيألمصرهائمفىجيارزرذلىالمعا
لهوكانصاعهساكالىبئصأليؤضلهولمجماعهاالفىصلىراتهذانوناو3تهـرفا4اداباعلىواظ
يأفوكانالدغفيتقيامفاذاعرفهالعمحضرمعىاهلنبهضكابيرماملىفانموظهالزماتباها

اذابلوالكيريتعينواليتطيرواليعيفهلغياقؤيزلولمأمصغيافياالىلنوللىبهوإلئرع

لقامعاشبساناهومازالعلشااالبتدقيلزمانوالزطالعلىيوميوماعلىفاليففلافتهعلىكلفىآتبر
يصىكزبهايدفىاهلرطضوالوممعتقأللهاسرالوفؤطالمذمبصافىثمبدمدالبلعاهلجع
اوافالعادنفعدلهجيهادلحامةالنيهاصادئاهةالفقيهضهاصتفادةريريمانئمبيهاأمل
شهوالعبالقاسنهوالبألدفىفاففد

وفتثينوظاثنتينورضةمفىأفتهرحمهاللطانمودكاناشدابنضىلةاقاللقمى
أتق4غمبدوبنمودحناالخألقيالجاارجماوالبابهاوكانصضادىبنأبوبنالاربمبعنيبظة

مفتمامكفرطلىواانورعشالىافىبهامواظ2رذ01وصلءامتلالىايتمنفكاسلظالا
وةبهامدهـأفامبعلبكاعطىالئالىافالالتهاراكوانعقزسكلعبدأفابكيركؤياكدأوهوواخو

اماراتادطدشنهحتىأخالتمحاءتثدىوبرقعغجمرتحتيزبىوادتروتنىفاظالمذكور4
ايهونظراصيهعؤقهارحمهنرتكبنحمبن4نررالعادلالمثثوقتمهراليادكعقتمااغ4طوالت

دبنااصدهققاحتىعلىصنهلسحؤاعمبمابتتنئمدجمامبهفلعايمدشنمبزلكاولموتممهوقر
تاويةلقواالىهمواظبتهنهدناهذصماشادظفاليهاوقدمضىملغوامعراثهلحراشيركؤ

خيملىإلءمينىماللمجوسلمأاقهافىصلىيمءالحديهةافمماشسصمورالتفىظتط
صنقهاحهمالحراماقهتسدالجواصيصعنانرفياقيلصالواتإلاقهالمالأنمادةث
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اموستفهمكاهـالموأاليخأهحثافيبواائليلمنلتهةأخذةلىتعابهرقهديرلثيراقي
فقهاءبعياؤائمكنحسناكانهـبفيهولبةيهيىبينلقدمااناصحرىكانيثنفههلىطمامجتابمش

ماالطارحمعلهقدجمعوكاناالمعتغاهة6طجاريةءلىطملو4عنكلراثثسالتءةيدتهونشضصل
لهاعليها4صمنشذةنبمبالبامنااليهمجاجحيعطعقيدتخمعللهارحمهالنيسابرركليهأنطبما

معليهحغظيتهرئروخهاعنوهممعايملمطوهويأتيخهرادلصغرااذهانههعنفىقىكحقلصغارشاوالدا
مقاهياتوكاناالبهاعةلىصطينصتلهانللهاذكررحهنهاحتىاعةلىعلهابابةالمواظشسدنمفانهلصالاإط
لثعاتوكانارو6بالسىعلى5يواظبدوجماتلىويهمأتانفسهسبهفوحدمالطبتد
حهراولقد4عبلهدامتالعالايئرككأناوجالصعاللفياقابهاوإلالليلنبرقتهسقيقظانايهابمل
6أببهثهاذنوفيهاذصتغيبلتىاالنالهلةياماالاالفىالصالةيماوعاشكظفيهاتاكحنهميئدصلى

النفلمدقتواطةالزخبهعليهتوجبطظصرلمعنهقهرضىتطفانةاركأاوالىووصألسنزلوعألةا
لواشتاببباهيفوائت4ة4علكانفافوكرمضانواهااالمؤلكامنماطبرعاشمغلىغاظ
فحعتىفرائتقضاءدتاللهرحمهوصرعيامالاتلكثبتقدتولىالفاضىالفاضلنورصضعاناتحشقدهيهط

نراثؤفعانينعإلءكانشهرفالعلىااراز6لدقدعوعلىبففيهاووااكأتوئاالسنهفىلفالئمقدس
الفواثتلقناءالموماقتهلهمهظاصفقاليوالصوماوكانضاغاعنالجهادومالؤةاصقاالصكلنه

يغولووهوالجمعهيلولطبيمابواطاثخاننىانقاناظموثاليامالاأنبتواناوميتف

عازمايزللملمحانهاوأماته41رصءعاقهكأطحئئرثولمنححهةاصامانهكانفصايهونأعلمما
المسيراالةوالةرواالتوآهبباواصىعنىمالهصمفاتةتوفىىاألعاميمائالإللهووعإ
ضىطاللهضضىالمستققمطافلىافأتفىبأمبالهاليدعايليقوفراغارقفميقبعنفألصابىعتاقظ

شيرانهكانحفيملعؤاافقرانصاحصحبللها4روكانلعاموااطأسبهلملافاثزكاثئوهناقال
وولبافىضربمنصستهتىىثنوص4ظتقنايمظامرآناابعرماطأنبمونعلنهويئزطههاط
االتةلإللتطجرهنالعاملمسهيفىبسنفرىوكانعتوهولمواالربإئىتراينفىاهـ4سئ

لهوجعلزبهثهزهـاضسىظثعرآناومولقرايهايدىبينجتازءلحاعغيرااولقدذندعلىرراشواضث
5كلعااذحةلداقارقيلقلبخاثحاللهاربوكانرعةصفيأسئجهأوعلىعإلووفطعامههنخاعىجظا

ذكروايةثمحتعنوكأحمعإثالحدحماعئارء5دلدنوأكامظقوتدهـعءينهقلبهصعالهنريزفيقرآن11
ياصعاداوالدمننلممجمرتحمعمنواطبوحمعضرلض51مجضرعندروحماعحميرفانصليةط
بواباليطرقعىأكيخصانواناللهجالاضلحدتاطثعبدسإلجلىسلناسمرايوكانفيلمحتسينوا

عنهوروىبااليمنريةالسلنىلحافضاكأذداروكعليهليهاىهـالسهمالحضوركإعنتحاىثالألطين
يكرأولحديثامنصسشثاصحضو4خألفىفرفيسضشكانفلحدثايقربأنصسثيؤوكانديثأط
ثىهاصامارقائاليعثيلتعظيملثعا8هـابركيراوكاعينهعتوهقلبفيهءصبرةرقيثمجدميذاوفد

الصفةصبغفاثحهـالرثعمنشرصالداالئراحعاوردتميذقاكبالناروالممىورضةبانلمحعاةومجازا
لهنثأيقالنابكاىلبقشحلبباسه1الةدولدعدأميورةاطايعةسلثبعانداومهريةوالمطهنراك

خبرصرعزفمنبلفلمذكورلما01طيهءوكاناقدقبضهبطالئحللثراامألورنهكاناعنهلقبىؤكروث
عدواليهابةااليمعظلتهكيراالكادعليهبالظئاوصالماصتألأبقتالوصلههفأميالسلطانب

واهتناحدسالمفيتالفرنجقمدمنحمندخوفهتعالىالقلى01اشاخآىكايهانارفقحامنىهدشا
صزاريهادالرؤفاعاقه41نروكاقالغذكرتقدوقدطةفيعاودصقعطءموحغو4يهاأ

والعالهةرالقضااءافزابعاملىمجفهويخي6لنبنبومعدلمدصكارميبهاسوكااثهلىللضهيف
صممايفعلذوكانوسيئ3برهـمةوجمزهبيروصغيرايىكاأحدعنايئينقاعالبابللهفغث
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كادجمغلمظالمامناليهلفعمىكاشفالمالغامنعلهباللمايعرعقظةنجيعزفهكاعلىوحفرا
رطظبهعلىافهبهابطلقضةالفاروبوفعلىصبألوفىابئطءتبمعالعبلسيومفىصمىاما

هناهلانانيهاامشغكشميولقلرقضبتهئفتباخظالتهوحمعاالوضاحدداخاثات
ممليهاضهدانالافاخلعهلحماببنقفرهلصيهوابمذايهبناتاويناتتئلىنرميرابنذيظرمئق
تفأمي4لملصفعضدةلشهاداقاطفاالخاءعةفىحماهقاضىاقاسمابايناكافاضىامينقنهاينسامد
تتىثلىالاتراواطفىلمحاكةابرتلسلطاناجلساخؤصمنوكان5فساواالحممةاواماسماأإ
الحمبهلىيرمايصنتقالالحتىئاولمعندهعإلءواعظههمساءنرالناصالديئتنىوكانينالى
هحهتلوظرمحهصامىحومعهكتابعرلخألطيحركاجرعلىتمحىحسنتاخلفدالئريفادسثه

ىالطساخةسانادكلكوفهيةفضففاشثدأىطفيغالنثهاعناوقدلنرحبساطهذاناللط
اللطالنهعلبهاشولىواعفاتوطالىمي4ـهاوالأورفىنجمتطأنلىادألكالىيزلءولملموسعكاث
تابالأخيرومذالحاالتبطالحقوقضافييةالظتههلىاأقعدكىاوماياخظتأهطابىوأ
سنقرتصبشنمنفوجدتهمضمؤتفوفمنهبالتتفأماتانالائهاينللمبأفهقفيكىلح

لىالىكابزللموانهايمذتامنذ3رشمنذطلةاليومافىئئسجربارالخافالنمن5شاقدانهواالخألطى
بتءنرخ2ىلاوطالثبوجهوكأملعنابنروجهالذايهذاوطءهـفشهودهصتئلدحمنتأن

انغركثمافعإنجهوصنتبرىلينحتىجلسندفاواشإبئانطتادواطتالفعةاهذه
ديئممننيأنانلسلطافال4فيالبروقرئوتحعكتاصلراداشلىنعاقهاجمهواساحتىحتهشامنط
هذاعلىمتقتمتتاربخهابةغظهبتثمزادارىلدفاطثخقرهذاكانان

ينلمجاهد1االمراجمانامنضرحاعتاغعتقتهانأالاوطكلييفىلفىلمنهواإصهالتاربخ
رجلوالناهذيالهلتتلاربضالجسادعايماراككرهاوبهرواراقضيةابنحرحكواواقيع

االامسدصءظلمانرصوماالمولىلدىنفروقدنالسلظحملمرااالطإلطماضفلك
النوافعمنبيهاببةلغرافىلمعاامنقيمتاهذمافطىلىسانظفاالةالؤخقةنحلعةلهونفذمآخرا

كانهوكرلتعليهدتهأرحمةالتاترةلقدعاةمئصقعالمؤاتليوانقسامرظوالحتئالىسياالواأل
قعاوتيهاورأيتهيا51عطافأفرأرسالنابئفطلهامنهونحعآمدليمالظبماللهانريسطركارمنانظأ

رهدضهفلرلمءلمبموضمنائملايتالانقربةنجاممبممانعهاءنرانهفىولمبمىوفؤبالفدس5عند
حنرانولنجفوتصنهثناصأءبضايزاوكانلسعةاذطئبصىكةكافمااوففىوكانيصىحدوا

ثهفالرابلىتظراالماللىيخظراسلنااقنيمبقوليوماوحمعتهأض4ضىعلماتمحأهمملعلى
4رجطببلكلحيرءابعطوصإلنةينايؤألطوماكهلبالطايؤعلفوقطىوكان4نفأرادبن
دراخممازيقولقدزشصقطخهوماوقتفىصيدوتشيمالناسانشداو4يعهلمهنطعطى
ومبرلبلىفهحبلوللمبونسبهثرقايطنبلكتأىوسفىعلىلساكانجمونناللىدصالشاا
مزضرفاعدهماوءبضالإوأهاتحددعطاكأجمرلاحدااليأكنامعنصظوماخلممطنجعاطهقا

ورءاصتهاانكماثدراللاذهتقلبهمواهشاهدوهزالفرأساعثمرةنعالكيرفجمرجألحيل
نشلضط1عظماقععئامحرحمهوكاقالاراحبئرحمللنكورفوابرحمتكعايهقاصمرميناكرمأنتا
ونجمهسجالةظيتنقهتقهارايضسابطاعالداميالئباتالبهولهظيملباايدشدالنفى

ميةنبوسبعينمفةلددياتواصدردفدوصاتىالالقؤروواليؤاقىوعساصغاصواصل
دمتوىكافىوأداالقئئتىحمالهواليناكفروبدلعمرااالةبعداعذهامواناعلى
رملرايمومنبمنرانارإبادصألت4ثدئيرلكابهقذمقادشيىشرنتقىهـبتىالشتاهئلالىأ

اتاكلشولينهنهضالحرجانمتهمالععايإيرمبينىددعاحلءمو
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بخمافهفيونرناتحاعليهقشرناشصورةلمااصيينمدطعنمابهمالعتاليضانأاعميد
أهااثبضرمبالفنلأمادفغامغمهلىتعضلتةعكيلطائهآلفبظوصزنها

ميةومؤصلعااووليطوفأنمنالبدلهنوصقالاالؤلااللمالعارزوهارصءهنلمفاليوالغرقبالموت
وصخرقبصبالووءلىواصبىومعهالكهنيبينيطوفلحراتألااذاوكانامنىاصناقراذلبنأوعي

العلؤيشألفاوكان15ضعموافىرتوفواباثعقذم3هيأهيواالطألبكلتبلميسرةالىاالسالرصنالمجة
دالىاطعورشدعاهـورلهوذللرءادقلتينتاينجمتالحدمنجزطيهقرئلفدومجاوره

مناكانئضرءفافلمافىخافأننفءكانيؤهـصتانولىاىرأفانينالعةيئيمانهقلوطشتاك
ؤءصنكرالابتههلرااخرىويضرةتاىلحغيزجمثاظيوراووابهينعلىوتحنعليهضرئحماعبهمنله
صلىصأويرتاالقاكلهكرإيخالدوالتدبيرلذافىلفطقءنلىوظمممتعظماهىاوالاصال
لهولمجاالظبئعآلكبربهرو3المصاففىيوتماسونازماولقديعتريهوالغضكيرحذةهىضنضاضم
يرجعوائميخاوميردءاساكجمعلالىانحازاسيروقدثنهفىلقدماهشالبتلملراادكؤصووقع

فيلولماظرلإيخراالفماآسبحهكزهلهسؤرخلفيومافلوتئلعداعلىباون11صعحتىهلميزلكن
والهألكرهفعفممنجافبصوولشوهضاعفيالىضعف4سهظانالىةفئرااةالزفاولهممحابرا
ويمعقرلتيماالععوكادرحهافىلماثوىماالمحوونحنتفيالؤأبذتعونولنيرأمجممكان

االذانخحوتعونوباخاقرساصوتمدخءنهـوانارانوتزاىطاوهومصإهـميولةهاصاليهرو
أقتىطانهطفلفوربهتمامااليمادعظارولىبةالمواظشديداللهرنالبمظاالصنقضكالىا

وحبهدبظمألبمويهينهبرفىدلمدقالرظاابمادوئالئاياراوالدرماالمجاثدلىابعدخروجه
دااللى2لهوالنظاالئهررثلهكانهاثصسطظزإلاسسكال6وسخلبهاءتولىءلىقدبهالثغفئ
هوودأوالاههللهاببلدفابمحبة5حمرفىوثعد4علوعلدبهرمنلىاالاوالميللهالاشامهـاور

لةهـثاءبمةعدجمهستولقدسةوبياعيهنهأرهابغنجةظلفيابالكوناسصافىمالذموحنع4رفي
قاتوئراهدماذكرتهاماابرقواهوءمالرغبةايزلدمؤلكهوتلتهالبرجفىطنفلواكامرجحملىرصكه

الوصالواالمطاراصصوالىهساقااصاخقهارحهزفىتىقةوقلصبغتثهكئيرذهناضى
لهةمنضميدالنالجىلرشيدبنالت

يرةبهالالفتيرعفدقيأنإبمادكاماوالىيىاكأبهجما
صناجرامةوضاهىيهروزكوتاد4ابئجادىتسارث

المطراغدقوالقااللهرضىتوقدعنحرانظيرلمبثني
صالحهوالضريئأةبخبديعا4ينهضال

عراصغمعرحمهيطنئاروعاالطهرسلهبهوالبرى
صبرفىمإلكلمنهفكدفالمصبرجميلكط

ركدفاادأخبارارويئامزكزأويئادالجلىهـثاليميتعزبانأرافاارجلوكافاضىقال
نرحتميخىحليررحييهايئدوصابهافيهفيهكناباجمعتجمعلهاممنوادطيلىقةعذ4كب
تونفىمنهتهمالعنهوالفيفاللاالفتوكترزأفكألثرمابطدحهافهروكانعربيا

عومالىمرلطعلردصتطءاخزااامطىسنهأربعانينالقعدةىذكوكبفقدأتاتكان
عىببمإليلةقضعسالعيدالثسبعالظىوعهييفساراثلماككاثاهقذمهصمر

عيهلمكويرقتادحليةالساالبالدتقدثحلالساطرلقملىغاللميصمويردمسقال
حفتحترجمةتةرآييرتويفرنمكدركعنألبوطءازاظالسنلاليخفى

ياللهبضاثتهوكانرلطابىعسعظتغسرناعلىاالاسءتءك
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أليلتحنىاهرعنلالمجرفقأصاؤنشثهدبردوكنتدتعاللهاللجبالكاظوموجةاني
بركصراكاهتةفوالهـةأنتنالماالىاملكتكدواربافىدفرفيتظلىللوظ
لهؤلالصمسلىخطكهات5ربىالصهادقرايةالمنضصنتزىوارممورالىبمشررجا

بقيهفغلىشاقههـادمانه4فاللىوظلةااذاتفتفخأافبيضاغؤجهرومنصكهآهلتهطثىة
الرمقاوجهعلىابنئالفيهااتبعهمجزأشلىامجرااضذاورصعتوؤيتوصوأالداابنلقما

عارمقالفااسلهلهوقلترلىطفيكانمائمىيتناعندىمالهذاوقعفعظمأوأصتجغرما
ييرالمولىابهنبهيلةصةالاهماقلتغخطولىمالهوحاكيتفتهاديهتنمرةق4هتةوألقوىلموليانصاهـ
وتاظتالميتاتاشرف4يكاستخاالنا4صخاطرضانوالينمىسالماكروءوصوراسالب
هذهوالىمبرهاصاالطويةتلىهـانضاقالتااسفإوتأشانلباامافاخثايةفتالللهاملس

ظقدبرهوأهالطررحاعرحمتكيكلىسفافهلبذلاءلماتكمالهاسهـاوأبماقيصنن
ءيمنجمجيثاوسطهعذءشظهرتكانتلابدبسبمابكئرةاعزامقمسمنيةمحماوعلىوعجهـارته
لجلوسالمجزعئيهدبنالطعامصذشصتغوالخينافىكاناذاطسبصاعلىيمجموننماوالجلوساعىت
االطالبلىرثطوفءاظاإلةلىانهاراامنبمةب3ريهذيثعوكاناداسسقءاىةانألصن

االللهارحهفيقولفلىمنسصوكانهاظعااانضقوةاللماضذةابرعلىووبسلمةالىقعمرا
صببرلابخرعنتلقدتأنوضلحروبةعلىومخنعقولكدصربايةعناوهنهقىلاءياابنولءئ

لةميفىجوافرلنهرالزفيومىتميبببضأطصامنرايناانفىطمعاواففرذلكرنجلغاةضهص
ربالعساكرورتبضورمصللهء41ركبةنااثائافا2مأتاررترئائرحلثملفتحتاآلبارالتىلى
وراكملىرريرارءوترطالدويطابراساالىساراوكاطبطلبهوماثوراهولوفيلصلافىرالدهألو

سالنقعضذةمنرأعلىفىبمندبسترءؤخلليترلشييهرساعةاترحمهكلوهموجمأخياهلعنهميقطحئ
لطهمباةهوءليتلرشللغابراسدؤابقاقىلذفيل3ؤضعفاولمارمح9دكهتخلهبيخود
لجبلالىوتأضهواالسالحتحثبتراوانبرةاااقلىاتعواحمرانالصغاصاليلالدتانلى11عاي

حىالحنوىامتيقظيوهويخامتارغلىفاؤغهـفبيلطواالاحألليالاتلىبتوفهطجتلهوفربت
جانبالهنيخهالىدوعائدااالسافيواحدقتعإلعدؤورحلوكبتاللههـرولبوثاغءساحلمبا

ظافروالظاهروالاالفكابااحةيهورقذمأوالدءببناليومذالطوفىشدلدهنفايقةلمونااهاوللنهرالرب
ليريهملمانواكشلجياركقامافاوطبيباالعندببىلمحتىدهتصهثوافيالبآغهسهةوحمبحءن

اقهرعظيمحديعلخلقالوااكاسولإلسكرالقامختهاتبعدانعنلهالراقاكرفيخنالرقابيواالمهـدا
إرحغعابتواباشداتراعلىلانمارفيأصخرالمارلعدرواالهجاةلحيلظهورالسأزملىوفعهفاربتى

يتطبهءلىولقدر3الالعطويقةهتنهسالاله4عإلكانصاعالىوعادارءللمباحالىعلهابنناوبتاعلى
وكاطول4فوينقوطيئمنيووتبالكلمجانبقلناكسةمبكأافيلىتامالصهاءقالوعوصحاهفد
خرالاومىالفالنىكذانيقامننمبإنهجمةلتلتوالرصوارغدعيعثضواههفاكقخلمتفاتيلا

ورلهةخبرهبادوة4رافيدونةقالراماممزاوطوأشذلىاللباطعلمنفتعفاوصوففرخلصباحاحتىافذا
يظهرءاءولمكأحمناسنغيرنعرفوابعرتأحداولمبالعلىفوفعيلاء6ىياهقأبرصاغ

ونهارريخبئأبتىوملويمإتقدوقالاقهرحهدمعمخكعنهباللماقرمانهذللوىهنشص
لوااحلالىظمراحلىلناساوياتضامتاكهمظعاصةايألفعكلوفاالرطةعلىفرنجبرلدةلةاى

صظوأصينابقماراابئوالمقذماروانجادجتوابندلطهضراالخيرفاةرسشبرطتبرورسنؤمؤيلى
اجءضدلداحتىاوعليهبهدرفغاظيرالظكلىتمهماحدعنحولهالميقثئفياءننمفاببد
نفهلىاعدتثمءالجاعةبؤكلتذبثظبنالدتئتوفىعقهلعبروالله41لدغابنبفنيانغننمن



ةادوفي333خبار

رهاوأخذفتهستغؤااأمللهارحمهفقال5صوااواءرفواننميناأنظرواوالةاا5مذللهانروافقلتأيهتعف
مقراضارقتهمابرءلىوهوارمةدهباود9والثغفئرتاشديداللهروكازاصدقالهذالماليهقالغ

ذلىكأكانهالوماتالىقسابالتهاغيرذكالتامةءلىرةعالقدهشراءإشمراصمابراعلىوكانتطمم
عيونبمرج4نجدتولقايهنتضبلتاقليلزاتجاوليللهارنولقدبمقالتفارمقتكارضبتغاءاتهه
كلربئنطعاماتةياتغوبعاؤئبيربمانهعادتهمننوعفضقهيمرالىءكاافرعاخروجقبل
يأيقرأثمتهدفمالىواخلرةمجاسلىريصخامهسيقظ5غطفيمخاملهخاعةكةتلىاضيئغناسئحا
يوماتهـلدقهاصربارباحاتملءلىفياوازىلمليمحراةباتظولقدقرأعلىلفقهاناةارثالحدثصن

صلىوقالالجلوسلىفعاراقدزربطرةالصوثانئهصليلخهومقاعلىنىمتثميهيدلوناملطاوبدتهءلىءا

4عإلوعرحىعندهشممصرلىبرلبيراليهفتقذملذمالممىانالملىروخداتمتفعيث4عتحذثاغمؤظ
هادؤتجدالىغيم4وشيبئىلىاطوبئليفعةرهاراتفهاالنانالهفقالدينلمجاهامضاةى

ةواواليسفالؤلمولىالهيوتعإلنةقاف4لرةالرتحهاترآثتربلماالصماعلىنوفاهـئرهيئ
صدرالحزكاهفىلدواواليهاالدخولدااليستطبعأبميثاطنىكاهبابفىسااااللهرحمهركاناالنصرب
ضارنجاادااهىاالمعنىداصلة3نلقااقال5رعراظصدفىةاالوادابطلىظالهالفةبيره3ةاطنرفي

طسهتوأنىاومديدهصىيىايدهلىدفاغمرقللهواالةةراباذفراىفتها4رتفالتةالغرواةدا

اهذشاكةهـالالمولىاارىاويمعظخاقلىلهكةواوصلم4اللهءليلىحهكأفاتداراللهقالقاتةلهووتع
لقامهـناس9قماراواقعةا3تهـتؤووىطالةةالالثوابلصو4تميناءكأضرناثسلطالخاق

أجرحيصةواللهولدان9رااغايةذوهـذلدل34احترراهوفباصخاطرانيةىاكنوهوخد
يوطنفرتقدوطفىأوخوالنصاقهالعرمقعيه6مزاحماعنداستدساحتهطنتيموللينلمحضا

لىيراطرجيومفىيهيدبينرخلتقدو3فيوواتاكأوكهتفربممتهخدفىكبرانارألجالامنبغلتى
خرلمأاوأررتيتبمملمو4عإلكانحماصمأهدكثشروريناشإتءايهاتفنتلرسصيرالمةا

سبالبثفلىلقىوثيمبعانمايهناكلظلميناظواليهامميثينالمتمنجمعزرلقدصركنىكاذفاببىعش
علىءالثوماهءنعىعاءتاحممذكرماتسفذ1اسصثاثيدرانيةحتوىهـالةقالثمولوالة

رجعةصساطلكلألمابنلكانلساهاحافيجهوراخوابهماطأانجمرصرأمحابهيىيرحودوئالعيرا
فخلبفاممةكثيرةقدثمنرصلىازورؤزرل8وماليذلئاؤقووتباطرافهنمغفباوظادلطان

للهاروكأنقاللسروراالصواةلطادمدثامانبساطهواإمثرهمنةراوالحضرواطواليأاالصا
وانكانكافراواقدرفد4اوافدءلمبمإضيوفقياهظيهيردلمنطمنايرابمحايىىروءتي3ميرا
دمضصرتترالءثفىالدوتئحيختهبابواثءلىاالوبهأحسفاا3يةأطااحبابرضا4عإل
هاتأضدكاتالهىاااشبأفاعهمفوطدصفالطائلههـصقدوذنفذموقدضمقدلىالعدساص
معهواصوأكرمهفاحترمهصيرابصاأليهوبعخلتهرالمدرأسانينوغعإأرضةلالساخمطصنه

لمالبابوآرتخاكامنيردءليهمنموكانععإلثونهنءاسرفاهطوذكرلهالماال4علوعرضى
يالهمعندهشءضرالمروفينمثاخاامنلخيمصبهنازنعإلنضلناكيوصنوعاالفدأروذوىفلوالة
عابابوهالتداروكانازوىمننوصترفلتهواالعمبرءلونلراينوكاأربعسنةبئقدعيوانها

ورأىهنهسهلباىولماذسااللهبيتزاشاووعلوبخاوالرلبالفلابإواثفىؤشهتوريزفاءسضى
فزففاوصولهلطانلماوعرففبهتورحبصيفلفتهلهالىاليناافوصلزيارفلهوقع4ةبطاناإر

المسيرلهتعىوريؤأتعإةالصلتاايخةئعندىوباترفوايراهـعلىوحثهاالسالمرثرءن
رتوزيخاعدفرئرتلىءوالكرعقئءصافتوقارذلللىبرتءلميلتةفانالسلط3ودونبد

رءلميهأثارالعفيمفمهظملهترتةفاتعةإتارذأليالذكزفىتنءطستأهاغ
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رفىلنكوشثدايمسهمناحسانخيراهنعنايخمرفوللراهذااهثلرختيطألكيفو4وانخبؤ
صالوالىجلالطعندؤالائهكلفمهىدتقاضىااليلىءىاكأباانآتبتنادجدتبافاو

طنىوكانانعودائيلهوحسنتبهعغيراصمن4روالطانارانباطميمبرتهأطىكأبىاليهكتإكارضة
خلعثمإمااصاكهوالهثىتوواسىعهنجسطوابهبخحبالسلطانغدواطإشاذلةكهقغها4وب
عبميرتفقونغوجيرانهواتباعهتأهلالىاصلكتيرةاوباالئقاوثيميئرأءضاتةتعإل
أميرفرفيىلديهمننلسوتيللهارحمهرأبنهولقدقاليامهعاءالدم3وأخلصلهلناساومواضيسفءواف

قالانهساللةعلىاتخاففاجرىشئاىهنالطبمرالهفقاللجزعوارووفاامارات4رطظمجيضابهوقده
4وأطلدعليهيرورحناكالاارىماافايةيهلدفيفورىولهيىروحدفي4وااهزارممانلفيفاظتص
رقالتاةرشدةاامس4واإلبهيضبعضلووتالفرختجالةياماربعضررتءئفىراتاالكتلورق
اليرىاللهرحمهكانقالوقدمضتسرقىاكالرضميعائمعءرهافذكربازرقءلىقىةتراءالبصص
ذالفوسمنالمصرىبهيسينالذهبمنخهكيسانخزائدبدلولةالجنايةفىأذرطوانبهاالىءدةساءار9
ههالفطالقاالتفلطسةالعئهصىالله4رؤكانيررءمممامنمانهءصؤطيأسوثخؤابدالع
ناوزاررهـاثبإمجااععايااالنسابففموايرهءبرأعارفابم6ووقايهربلابعالنىفخاط

4دسوثمطدارافومصاعنحدهلىااألبوكانعره4ءهـألمما4خاخرةءيدةلنافتث

ررنياالباداصعقعيمهانبسفألعررنروطاءرالباار9دأيهلدبنرئذكرلمجاهراطانوصلهوااوئمابات
اححنرفاوفاهواداىوكانظلملىلدلالمهبةفاكابهـالقمافىوطشغثاولعصهرأشكاهراللسانوط

وااللىاو4عايع4لمجبرمنأهـانكانبئمحدفت5واءط4رظوخلفهعلىوترحماديتبمدلب
ساسو4ولهالويرقايخاثيرحمأوكانصهبزكأالوثلىءنفي41وسماجماطبئمرارولهدقأ

اتالفهشءسفربنوروتظركأوانهلوصهمقررشلىالاللهءشتوفاهاتالىاالخالقهذهعلىيزلولماث
0031ثاقصيدةنء

لخطبافعدالىا4افومدبفىادابلخاانبرىفرلىيمتألى
وخارعباءربرايإكىااقلوببهتمااذىادلماص5اكالى

وارحبلالسماالعلىإشا4فلمبهنماالموتأتاهحريم
محبالىيمثمنانجلاوليماحمالخادالذإنالذ4صبووظ
لغرالواهـقاكفىاوفدرصالطتوندىانقرفىواالمعروفقضىةقمى

لعربوالبماعينأعليهضحتفةلهؤالنياءادلىمقءا19
الشبمناعبنانرنادموحال1فقدرلىبنهووا

ذبومنلخاعسصهلءكاهالههسافالماال6ءنجزا
اغبهامنعئديداءشفثوكانداذنمدءذالابئبهتداكه

الصابمقارنةهنباصإلعزماذمنةسذالمةللبإتجوأ
ععبشععهنهموعمهلعهمذأطاالعدااللهلهانل
إلقرببالجوار4تجمغمزآداراللهلخلدعنداس

البرقاباثغاتاقالبعدوفاتهبرىماءنحىووتهواتاوالديخاممالكهنقسامافىفصل
سنهرطالةعيديومبممزومورعلىينأبرالحسنلؤرانضلااللمكاكبرهمأسوداعثمةبلطان11خاف

ئنتيناصنةشعبانفىلعادلاهطصخدوتوالهليااسجخهـانالىمثقد5بعدوئولىنهوكاينوتش
ومولدهاخءئمانيئأبواالعقفىعاداكالماالثميارعؤوالجزيةالدالثمشبالبكاللكللىافةفؤشحبن

جمر
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وتسعنخمسسنةمحرمهنلعشرياحدالاليألفطآ4ءفبهماومحتينالولنعنقمبعاطثكلرأمن
نماننةننمررهفاتجمرشتههوكزىظهركياثادبنثالااااثمدسماأحداوالدببزلى

لىآضسنهالسلطانابعدطرايمانعقبىواصومقبالعىرسادآانشاتلدلفدأفالهامماواحلبتصتينوتولى
وهـوالذىالبالشثذمعوصامجرىلرادادمثقطاالضةلملكاتولىممغكمابفالظتعبنينائح

اواالمىلااالوخلعلىوادناءاالواياءاالالءايألتفىيهاالقداءوفرمق8زابمةوقامواحفروفاة
الصبهمادعءوأنفهحنزمضفراديافرتاافىجرفىأخاجماتؤماخرقهاليهوآوىطءكالدفلواالظ

ميهوقدملهاداالففليةالهدكةئ5سبرىفىمابعلبلى2فيوالمناطروامىنذكؤدكاشتالمحاددكا
مقامىشبتقراالفضلالمافهالوابةساالةكدتبيهمفتأدثقلىالمجامدواالمجلىانالملسفاياهما

وارعذةوأصبلةلرصااذرىهرزلثاابنلدين01فيانبغررال1بانهايزنجاشالهيوأناكلىافذمواد
فانهواماضنفدوسعهبحاالعراوارولفإتياواالهداهنذلكافوافافوحصانهرعهويفهوسالغزاةث

ابهصر2تبوكأأحرهالةياارراأرادمنماصلحهحتىهاآلضخألجمادىرا3االفىوليراركأص
شجتلىانبعتوذإثنخوتبفضلوقضلءتهاةضدمداراوونفؤباانهئكأاليظرسولهبهسيروأكلم
حملفانرمتهل8االثاليوموئالقادسىبناقوطينك51لعيدعذالىوأميرئؤمنينبحئ3رهارواداك
دأخألكهكانرالملبوتالميبارءشفىوهويوانارلىاالشامحملهنفلةالابأكانمارىرزلمئماأيهت
زؤيتهيهافرسوحملتنحدمختصمضاتعهرولجواهصلعاثريررطالمياعلىيديرذهبئربهرانهوا
اجهيقاتلبهاكانقىكهاهذإحنرردسيخغاوأروسصيفرريدؤبرسههوكاتءفراءتثو
ديىالظ4جبصاحببنتوبرزانابنهفينرومالىكاتبارمنأربحفاجللنيابءحماتامن
رالباسوحصوصدرهةالخدهذدهراررامنوتقربرهااصدلمةاوتكريصاسيروغباىابانمثسقوأ

ابةامنثابفجنانهوحمارشبئءقناطولسانه5إلىبقالللألالىالىفوءةمييدوبالمغاحموروظبه
لفأبمهجماتوومتقبلهنرمقوصلقرر6ودواءابشغضستوطهواربالحوفعلىةواب
لديدائديدالثىاادحدرراابانفةثمرلعلرمضاهـوتدأطفات9الهذهقواتدفواوذضاشالحدمن

ااررفزفةصونفىهتليئداجركاءلىصاتهراعهالىأنهأياميزللميدابابيرالممرك
نبعفواحالرنظرعزههالكوارفىالنجاثواواهداابمادمادبامماراربلوداببذللىا

تاواسطواصاعناتهاوكلاضقصلوكلثىوهواكمءفىستانالعقيموالمالثتهقوطنىالمقد
ورذالثوسبابهـأموطجناحهاوءورااليمانوجمعكةحأمالبهاوفالعلبانعبدوغاذخنالاركفروث

وح2الايااكشجرمانولصالحووعءطوطوزرمحوطواصوطلهبوعدوقبفىداالعىوسد
ارارعلىجادالشاالوصيهلهلنفولمدارالمعاضراحلالىارابمرهاواخلاالمايتدعةطامفى

ءلتولىلظهقامهلىو2خواهأوالكفالمماليهاططاعةارالدعلىضىكاءانرعايهمار2االت
طختاللهاواعتالا2اثبثولعاهاهنلهاارواشلىهاارابةلهاروجميعأحمانحزيرآبر9فغالملى
اتجاريؤخذهئكانواطلقصماالصاساالسياسهعلىحنعنلقوامدارنبتوالباسالجيفتىسواحي
مثرةآالتيخاروءطهذحااللهاعىيتوتتمالضاهمبرطلقثكانماصاعفاربمموكيرهإ
علىبرديكتزاوجمتاتر2ةلالمنعايهةفامقبالحلذهأغوجؤضرورءفلتمرفمريه
باالنىرفائهمنادلطانبرهـاةودسءأبدلاهنءعرئىالتلةاحملالىوورئرعايته2قوىاليته
مجحمعغالمبههافهاثعدسالبيتطكرادءألحتتىطولافدنهخةستجفىكدرالهمنغأئض
الجبيههغمنكبنامداحاغوئاكاثهماسالومدخوجولوشايحمموموباومنأصماداص

وهزىلفوماصبمنالعادلفغوندصمنىروالىفوعلراساصفىوجرارأتمالاللبأهلاءواصتمارامي
وصوكاالهاوأعحلبكوشفالواليأحمدداطدأمن7نافرأكأمفىممرهـلهنةتاالاتامهنهم
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الموازىودوالجودالموازنالطحتوحماحتهوهوسالظاهرغازىاالمااماادءدوعقألثهكزام
رالبيربواسالعدلرواهاوقواهابماءوماهاوحؤهاهواهمارهاشلهرااقطارهامماكأوملى
فأصساكتقىاسبصاهأصئلودتداودجمت4رءيراالزاهالملىهأتعلىمعاوصاصبهرى8وأكال

نخبيةوعؤرا4ابهمدرالخوتهامننحاجملىواعقبهألفاهنهلمالثاابئ5رروايةزوكوعتوهظءو
صفرئالبيتمكمذازالغاالحصانولىلىتطواللهالناالىهعقفىدقرعلىواالسكاعليهرمحما

الفافلكأىبامفيوبادإصربالواللهلحرداليعلىهـةالنتاراال3ةخبةوخاثهتيءبوخسيننطنهث
كثلخطابعلىلمبةوطحوالناطالعافىكابخطالمملوكراىصتىانالسارموت4مةوردعلهائ
هنويعبدصتفيعديمداادونلىيمالياءاقاوذثايماثناللطؤاليمتمرالالثئلئة
السلطانخلعادلاالملفاادوكاناتالامعهاللهبماخعاودهراللهاطبرفعرميموهىالعظامسي
ذاومضىخاودعهدمثلىاانحاناداطاط64مقتفا4ةءاوصىؤمواوكانوفاتلدالصفى

المقامليولميامبعدأدضقلىالوذناعرفئبآلظالىئجحتضاراسوقتمجضولمالناءسهابهفكغت
البالدمنلفراقاثرئهومالهصجعلاندلانوخيرهلجراحلناراعايهاذيرهفىبالبالدهطاورحل
ووصىاوالهياتالوالحبروسيرالىدتجلعةفأفامشات4ئلددفهوجدممافالفراتالىلظاوإتوارال
لحفواخفقالهالعداوءلمنك6رهاؤعفاطواوحزاناطوسبافوإفاؤاستابغاعاهاياعا

وحذثلناعرابالمالثاءبولططاناوتلجئرقداتخألطبطرصااوربنيخىنبموصفراوعرفوا
ممارديئمماردي4ءنالبوفمغارالشهاآكأوطراليمرتواوملااحىلوراكرسازلهأملى

سنهواالرىطحشررابحخالةمحيابكالاالوفئكاطاثاهوذطيئشاشواوازالشوطاروءاش
الحمنانوزروعناحصنعلىوشلماريمتولىاإداللطانلىهـخ7إررهاصلداصنواولثؤظتسع
ابئاصاحيااينعزاكتحركثهارهـباثبهالنااهوااهاكااخحينممالهعانربنعاأكطعهاطاتدكان

حألئبنااميلاوذتدنابالنتخرجالعادلالىرسلىااكانصبمابادكأرجماعاووأتلالموصى
رهـلظااخيهمعأاالفكسلررةذكرزتزمتربأاءدااوكانرهرامرهـةاومهـتة4أتفيا

ءانالربوزهـضبحوانمأدلواعينراسالىالواصألأتروعىجازادبعدقدثلىالةرالعزبزاراجد
وتضرعاخوهكتدورجعاداكتفامة9اقثولملالمواحبذرفىوزصابهجهالطالئعتواحتىان
اليهجمعبفراتالىلظافراا4أصابنؤرروم4وإلمةكأرلالهكاالكابرزهـة1اصيإللىعونتحبحارديخاصا

مهمالماكلفاعليهائامىرجبزالمغذموابناوينتقوأهذدبابنمارديلأءهنووجنازلةس
وثرعسهبظانترلنصيبينلىاوفيءيعهبأللحافيكضبلداهاوتلرفالىاهنتمعرجبلعادلالور
بلدهوتسايملالموباحةبروفاتواتااداونزلفرحلطعلبفاطامماديةااقىصلاتنجافىهافظضمئ
الوديشتدانافراىليمالفرإلطتأهل4تهصفيىينهومبىوجرشاهأرسألتدينلؤراوكلىا
صتةهـدواظبمابيننهتعاميارسالىوتأتالطتنحالطعنوادرواءأعرمقحرانلىفعادامارجمتدمداطوا

جيععلىتءليالثانيمعظصاطاناكوهوصادباالنايوباكأنجالمءختكيناالسيفإلفهظهيرادبن
يربيهكاتبسعلىاالفضلاصنقرالمالإمءالبأاسطانوفاةبليبالحاجووقدوعلنوصالبلدافى

السالماسفعه

بنعلىلحنعزالينابوالظيالدالئرقافتنةةاخبارهذوالموعلماحبوفاةئافض
يناكسبهطصارعميهأفأيغعهىاكصتنارفىاالموملءفىادبنحبعالىايناكصألحوفابرتوملاللهياا

اهذقايمازليسالدينمجاهدلظقعفامنههاالطظإلاللجزريةبىوضدالحركةافىالصزيمباأبوالسعاالت
اريىبوظفزرينصالجزيرحبعطومزاريهخارحبوريداكاولىالاصراوسكبرأىة

بويرتئرماضاالخانكهغقعليقورنويخرط3ذرأضأضكبلومرتصافرااراىونسيراغا
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مسايراومتبموجانىالىااذيبرزهـانلراكطانمااترتكمةوالصمصونولمالالنهمذاالااليرونمفانملموافاف
دقهامنوتفبان3ةمنملمزفاسالحرةلىانهمويعمإألديمهاينءطامويبذلم14توب

ثءلىذملتةيهصهاايمنهايىبهونالمزاموماخنلموالبالرآلجزربةتذهواارااذجماالسوالتجه
ش3اعةاصانتكاااذنماالهطاتلتإطتالخا41لياتساليتطلمرفليغاتانأالدااراوك4فقتوا

روومتوكانالنهفىكفأصىاديررامجاكلظءلىالةرتاصاراتفظماالعسوانكانالمضرةآقدممن
ورثعذلوباثاموآينادمجاقوللموصلابمارعنىوماراوافحمفيبمكمرراواغيقهاطءعلىاط

ماسلنمستتةاشاءاتفقاءلىالمفايناداكيهغيرأتلطنهمدأبلينهيختظمفلمينالمذكوريراط
نكرعالهاءتهوكصاموأحرانلىالشامانايوورهبنابوعلعادلاثلملالولالحطلناانلىا

وإشالاممدالةداوةيينزالىالموعلينءهـىرءفىاذوطلألداليضعتواتابدوطوصوقدث
يتذالعارللأرس7ارفىدالنجتانشمىموزنتللىا3سهاااراقءوينالىد4ءزيهابأتجغوا
فإمجبهسءشالدينحا3االبيماسيدهءلى81ومااشتواوحراناريةالبالرالجزرجرنوانالصابرط
سنيملىرطمحرةدالجمرةةقئافىلاواإدالىتروهـءتاأنءجزءنالرووائتبلمرصقارحوىزلدلىآ

توفاانلىالكذصولباالء3طخىصطافيلالموعىلىراسوبذةصأكأتافالدشدضعةرأى

4صفىلهطيمئللخاسادمناعىكلعأسوافالثهصساونينوئماتعخةسبانثمنريهتوالإحااائ
الاردانأئرلدراوامروينهيقهعنانامعذتصسادااننهاقلىاتللهاكراذالفيالكانفانه

هدانكأقديروأثترءلىصوررنراهوتروهويميفرربياطولهلملكالهلهيكصس6د5رروافاا
والعراطقاويهيرمبمشالوسقهـةاوءذابقاالموتدان3واصولهددورسلمءواللهءليهلىحمدا
لىد41صهشعندهلمىيقولوبورالفىمحثافتاوانذحهريبآلاةاالىوانقمزانواق

ودفنللهارحمهتوفىلمانادالثذإينل3راناكيقرامرصكأدهوأحدثلىاوديصغلىطللهاهـبهذاء
ؤلالثفتهغال3ويميةفواطآلبطاكفييةسللةىولممدكةرادالقالاواهابباطثأاكأاترسبالمد

لناس41وأثقالىرالىوينارالهيفدتيةلىانوجهاسماجأنوصهـ6أثةوتخهسشءث
الإلطفىصهاارجضاررازصءددابؤئترآخاذاللهرحمهوكاققال4رواللهدسداكصجده

فيهالىىووقىاافىلةراعخاثااصتاتزدكانترسرةويالهنفااأوراتبةلىو
يئططلصادكانوروالمذاقهـاعجامنوفشاخرقةللها3احزبهةولبستدوكان
دؤربنولفزأتيواززقكلدودبنهسالدينسفشأتؤراهـشاهالنرساينلدلؤراوتربالملثوأوءى

راداطنةاذاءدلاسانابباطأأزالىرسةبالمدفنودمغابشوهـرفتوفىكافوسبحنةسلىادينا
وسقابامارةووالهخهردبأميغطلةالؤلؤاينراالميربااحلصسعودوديهتهرءنراطالةالبنهبالمالثررعووكان

وخطفنجأةشتهاثةسخمرءثنةاالؤلءنعرالتاهرثالمالثتوثمافىوالعتبائلالةةوسياسوانعساكر
فانهارفيسوهوصاصاللهرهرلؤراديهنربئءبنءسدودبنؤنيعاداديئوأماقال6رابنينثألثة
ظورايقتوأربادلهـاوغإلدلياعمقدعدلهوكانخةسئالثينراليئترينوتسهخأرسنةلمحرماثتو
متولىركانرجحمالبنينابطبرةداالمبعددووثولىالبالدأفاءىالىتمل4صدفاوكانتثاربهاذو

فبتىوتسعينصسنهؤردينماائوبيأبوبهمدللعاالملكصراوصاقالىداابرتقشرينادمجاهـهأمي
لعزفىصاحباالملث4أتابنادتوئااصرالعادليئطعايهابالصألماالاييقراولمهـصشثدتامحاصرالها

طزانألنئالعادل4كامنهـولينهوكانضلءالىوهأثطتوفىفاطينردطدلءلىالعا4مععءصوكان
وعيه4جمهللىءصرفهاوعادوارةكلطفةاركلتةبم3هيأمى4خىاكصمحهاءااللىالرصرامالث
ضمقدلىاةجريدصاردينعندلمافساراممهمندتهااصتوامشقءصدهعلىزماسعاعنفضلالاجضغ

اتجعانلىاعرامجاعرالهامللاالك01وكيزكجمتمارهـفلعةلىاففستدطلعانمامجغظيابه
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ابئأبوبللالهصارالموفحشضعرتهاثنالنرحلفىجالحنهاالموملءلىضاروصابصاب
بخبعيهاشصضرهاوقىليارلميه4واوالجزليتيهصلمهميةءاثالعساكرضارفاالىمائمن

رسهلحليفةفذاوانصاربخاملبأوصالموعاحبعاكأشهرواأئالثةممرخينقااوفى
لمداولتهالغطموااالميغفا

برىيخاسقادآضصتابشاراليهالتىاالضبىواةيلهباوفةلمهاركاتباداالةرساوامافصل
اللهرالطانلمانوفىانآليخهااصعليهاوضدوضتاثنتيزوفينالىلطانااةبحدوظ

نىالاضلغاليفزبليمثئىيدطفراءابايهشباكريةالعزيزندفيأووطكت
االثيرأبئهوالفياقلتوزرهاأوىنررىوزبراولهعمارودجماعةطبذ4وأشارءاالقاصايبعدو

التاغورىيانابادبقولويهومجدآريهتالمؤرخاخوعزلدين
قلعالجزرأوانظااللهقلعه5وزرنماالءزيرآءكأارهـ

واهعذلىفجنيفيهاولملحتثادأونمروااناو3الههـواأفلهلفواباناميامنحادةلماصلىامال
نهموصامريهلنااصبةافريقرالجزركاذبزاوئرعهمرلىومارامحألشيههلاموراالففقلفااراى
رامنفي4االعزيزداوابكاةهـذساتلرءاليباتادئفالىيرخداتتوريضيارااالىمىفارقاد
وباجماعلىالكدساثئهاعلىمعاعالتفاتوففقدعمالهاوانابلىنفذالخاوقدصالىفاجابلهكالثضليفت

متحيرنموصافرةالىايمالدنتواكرادفصاالااالميدأةثابههوبطاثاحدأبنلىصيرءاالهاي
بنيماالعزفيفنأشالملكالمجموكنلمجملنأفكألةادالىلهأواةممالزفىعلبرالمالحاانزقينوامىو
لجيلصرءلىفااقادثومعناركمرالالناكريئاءميقاراايفارمنثتياصبابداوىواة
ياالالعقسالكاسالمءشةءلىادتكونكةانواعلىةناكلمورفينالهمفاءنرهـرارفطوارصراباال

وضف4بعنىضفتاهنيلىسرلفرنماآلباادشبابالةوصمليلبأسراالجؤافىواكصنة
االضلولجغلعزيزبعساالبألدفياعلىنمرنمترلتانيتتواانفللهضيلشالصهاعنالففلا

ظاعهافوكانامجمىفايمازامعطفوارادانايىالماءبرأساالصخلعتمعنابئعدؤواتجعخضاق
انلاالالعزبزوراكطالىلوربلإةفلمايهالقارادوءماقلذتيراد6ومينهوكانبالسوار
لباطيريهمينعاكناىمناالشلويئعليهتهاحواالترإعألبمهببطأتيهجمالىبمخب
واضهدتبيرنجذاانتماكبيرشاليئاوقيلواببغيرالهفاصيرعليهاالحنذخابئتورتالفقععكين

إلحناءسعليكيناعاقدونونلدثبونحنفازالذىوالجبناخلكالحوراالبهذاابكأملموال
لعادلاعهلىالالوصيرالاهرللثاكابرباالنجادالاالموكامندكاخبراغاهلملىارسوللر

بقرثعنبهيأتىوليسرحضجيبعلىارتجيلىعمانلديسيرعزعإلأابالاورسألةوارعاصلوهوصحران
الىاليشعراولمتسعينشهورصنةآلصبنىدجمافىوائاوناةمجدتهمرزعلىبعزطةاكبه

خلودفاسالفضلىايئاكرالعزبزساتساطتوقدطلتارلالقوارفيداقدوعلبعاكرهزبزلوا
االنضلةءيزلاالحبومصوةؤنىلءكلوضتىبارتابزيزيومالبهاركرقىلسظءةايرمدهشق

لمؤارالبنبخاراواعداثصواتجاحالالهدنريزبالىافكلتبلخاوعلء4احتىفعويدانعجمط
قدبلىوكانالبلدالخناقعنسشالةهواكوانباحرفاكعلىضالفيهكاتعاوامحظهاخيهئضذله

عندقدابمجموكانادياواالءوهـالموبزفىااشأضاةارامفواالنهارقطعساقالفيمالبلدء
جمدواالمىحبساشإبهوحمدبنينصرالىنايهؤبنادينشرالمجاهداسدلالعاكهايكامنولأد

عركأاليناتتىعدبنصزديءمورناوابطبكحبأيوببنساضثاصاهبنفرتبئاثاررينبهزممجدا
لدعقديؤعلىانفاتفقوالمطادابنيخنهازىالدالظاهرغاثلمكالونهحبءصابنأيوبثاهنئا
بانجهبنلتالأرثماظتوئرمغبهآرةقلمقاماكلريئفرلههيجلىبزالشالثدوعهد
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9بيفممورمفزرديلفلعاثلاالنوتجفعلهنهفىعتدطيهواإنربركياصيرلخريلىينال
لظاهرالخخحدلموابهاحروالناباأترللزشفالملوديغلملوكاولعاللاممهضةالعزيزاشوج
ئوىوطإلخبمأرتفيالءالاالفغالعادلوخرجرجعغليل5عندالصفروإلتمقياوشألبمئيإوالوا

بعوألهرسويخالاوثمصمررحلجماعةاضوقامبنىضىدففلالصقزاولمابلدلىالرحاص

باليمأكملالاانغنارهاوطبلدلىأكرحلييمشوهـرهضمانلىالالمحاشمواظرضعبانعن
بتةلسنهاهذهـعضنعايلىئئاشيهونماخماهذتسعاكنضفارقتلوظلتهطواامعطاتزيزفااخيهالى

صنينمنققضتإلتالشت8صدقحمنرهـتثاظظ
بينمنقربءفيما8كدرادهرعنهاطرفوكمق

العيعنهنصيونامرقتناهـفابرىصتلىادو

لجفؤتالىاجوعابهبعؤبرصلخهرلمبافوع
العكعناعدمابلثيعبدالىبببنيضبهاغفرا
لكينابحدصبثىيرحتىعربارشبىديبوال
اربوناررهـلثادارترصادادمنكمحلىورفكلر6

لمنوناحمبهاورأمضى8خرىبالىجمحهرواظيت
قصاالدالىواءزوااواشفألفاسةالىفدارىزالاءرضااحتىالحولكزالئرعىخأل
ظانوعزةويالناءسيةلنعزالىالضءأمالعزيزءلىوحرمقةصاسمصرعزاارالىناروإلقألقرش
نعصرابكأيئءهـاكياقاضىسامصلىساراوممنراالئزمنحولهمنمعالختيارامسدبلالا

الثامعادالعزشمناناتتهرتوالتظينوتحىاحدوفمسنةعالهاصوابماقفاةارضادأثإوتولى
ينراكتانائبوكانمثىلىافيوسيئاكشرتبنعلىيئازيلىاءلقتعاداواضزلعادلاوتبعه
بعدغمغلاقدفكلداانوانيهعيداغنعمرأببابنعزلغاصتقلغدرباسبنىعببنالملكحمبد
ئماقلعءنذقاابار9وامنمعالئرابباثعاناسوراكأوالءطءاتبايذ4بأتضافانه

توفهحميتهرتوضهطريقتهرحسنتطهبضلحرعئ3تبدواناباككرواروجذئؤياب
يخضأةميفمجصرددمقالعقانلخبراخروعلفربيعادلمتة1هذوئؤشعيناصرىقىاواذصف
عثرإحراذرحلازلالكضاهذاعكأقابهوالعادللىء4اليربانيرعليهفاثاالةضلكاثتذغم
االةخرةبهادىيماتاممعاادلالوصلرضعلقدثلىاهعهوحر41توطلببمفينجمهئشرالولىاجمادى

وكنلىلمفامناعليهكانهطلىنكالاألمعهةوثتىالظاهرخظهارباتلمحووقعدحلصالفضلاعنهلفض
لجزرىوزيراابصرفايشيرأبلاتعاوكانالعادلعهنعوالمبمقلىوومألجمايناتتىبإشحبل
حتىنمهوازالةعهاكرامئلاالفاخفيايدامضاكاالهادلةءنلفيةةاالفضلعلىولىتقداوكان
شةجمامحالقامرقدنفرعإلوصارراللظاقرمنهزاقأخوطوممهمةلبريرطضغيرلهقىك
ماثلافزسالبارينبطتملمةابنايحماهوعزاكصاحبجمتهممنطاعتهفىهمممنءوإلعيلملركا

عهوشظء11عقلىباصفاحبتلصاياروقبئظولةاكابنالرملجراكهنجماعنهموكانبهعتصامفاا
الفاهرهنهيبهقدثارمصبمةواسهـءنجهمماتفيأكفلميلفشعائاثحعنهصليمسنهوطد

االمدومإفىاالعلىمجثالعزيندداسلالظاعرلنللةخغعبهمورلهرنجمرغهمنترعليهبفمارناةا
مجغيززاابشأالسديةااءالميابفوئحاالدلئفعامورالىئمعلرإلفؤالعؤيخغيمافاقبل
وراصللعتاصربهذمنهءنابدافىءضااالصدوكاتولحآةلممحزباالةالىاحواالفىصعلى

عرفهماذالبنرفكلنالغلمعليهقلووتانةابعرفصاوسدةاقبلمنيخوفهالعزبزالعادأليص
ادكرأد6اوكانأصيرامرهـاةعنهسافارئىضهـمادصوصنواللوكرهـكبواعنهةدنيرءلمم41وجئ



اروفتين33زتاب
فرصلوجملوارحيلهمأمرهمابرهوايصرالناهنعيكأهنأرااوالكرادحولهارتافينالاأبراله

آصراخباكابالى3العزيزبمكثرالعسيواءلماؤا2كاشؤالرابىعاالثنينمةواالسدلةءثصةسااءوالمهـابوا
لى11عائدرحلغلةاتالثيماصصهخوائوبقىوردهممعابايأميأمحابهوارهماكدونامنةوقال

لموازرثروبيأتووحةاوملغدباهيأصيفىهـخائفاواللةبرحثسادللهاالىادعيناةساآنيسلرساعرفي
يرموخرطلثاناؤفلوإلئلثاللعادلرانبهونمالثلءلىةروادللعااأفاسزيهصرادمالث

قارصارواخذطالعزيزفانهوأماهوكأااليبهـقصالاكأإخاهلدثفهاتنابواوشاباءفىدالرا
الصرامرومهمةالبلدركادخولنذيخعوهمخواايفعلوافعلانربالقأهيناسديةاصوفرقرالرءلةلمجونا

اوذة1الصفاءعلىميمفووريهايارابأزفيااقنابهقدااالسديداءصوأعبراوهدراقوشياحهاء
لزيزاعنفيشلهتعابافالفالةواكادلاوأمارقوهاذروةلىوايتالقودفىالحهوصذولضاواد

اتباكالعادلهسفاخررافتأواويتغذوهيررانواكروابررروايةلعزيزنمابقواسثديذاتالىوحرصت
خهاوأسبهثراافجمفزتوالعادلالفضلاميباينلى1مجاابراةللساالاطمجاوؤءوطالهواعدسلةاوتسم
أواننوبملمبيسعلىعادلامبفنلىيهداءصاةالهودتسارمخالفةصريهالرااكالىمبمواأص
منمءافووتوضوعةممعؤتةوفرريةةنداهوظوهـترخكالاطءواهالىئفىيلةاذزيادةأت

العزيزفارمهارهباالصتثويترشدهكزارهسا5لستوفدلالغاة3كأكالألالىارصل5ممشقرالىلوالعدءهم
مورالمحاقعاواوافراخوتلقادءلىادلالهورممبحالرطءهصكشوجشراكاسراساء4الهءرجشاسباجابة
وودعهايهايزخرجحزافاناالذضلواطينفىلاعنددللطاامواديالسافيصنىااوءفاريقانةبصسماءلى
انغينوزاثفتيننةهـملىاغؤدمثقلىالالذضهالووالقدسوتولىينحالىابرالمجاء4وسصفأ9ا
اصااقدوليرىفىازفيواره3ؤ4روىواسارهمثروطعاء4شاوقامهفئ4ياالزمففلالا

يهاتلىاجميلوننهمواعإلمحاوامأةبل4ءنيووليدوكانياضالةالثعلةةتوفىوياال4ت
الثامهاجرمننصوصاريصلفضبهبل4مجبصاوالاعنهادلااكارتخجمالدءيهغلةاكذقهيصة
تطسينذالقءفىاإلعادلدلهفيكازاعفانوصوزبرالجزرىابمومنثنالةامخهـسومالىا
بالدهالىورذهاونيوالجزريدبارالةفوعدالجاءةمراالغءصءستوفىهـادلانوصرهوظادلهـالهاهـاو

بركهألجبجمرالىالمفاتالمإالراالسافىسفىثالاقاءدةلهيرلماكاالىهصمييرءفئنىلهاوقزرمع
نرينالهيهأضالىلبداودهـنيىيراصرارإثالمللوواالؤلصعرلنمصوذكشفىلثداجهـوت
شدادابنبهاءارينىاةرالةثيزرباتهاناركتكأاةوالثاشاربماكيرهألههراانبفيمن
ولمااماثلحساكرغوافسارالبيرالتدعينةسآهفيهفقهيراوصيراعلى4فيوابانفلهاأرءلىاثرلالطانغ
عدرضاقصالىمنأطلىاالاقافاطواثقبىواطلبواصطصئرنااارلتسةأا

لجزرىاراوأثهلميهووءأخاهليسبانولةايوخبارفاثاصزشاراواهفوطال
وتولىبرهوصفرففتفراالالكااخوهعايهلدضغوالمالضفهالمجامألوقىك4المحالةبالصهءيمءلىابهئرص
واذرارجاالؤةرلبةمحدةلموساعلىءندءاحوامافوقوظينوالمقذهااالمىالةصيروأخساابأ

هارالظيةهـاالارسءتوأجالوادواالالىزاالمرائزقوالصيلواةلبيافىلحفضوبوناالبلدي
عندرلقىوغزهارومباكلعمصيالعزفىىالىاوالةوملرهنهاليمادلأظدينامالثالففلاؤلدبالمظاهرة

وطاسفنهلالااششطواعلىانمكوالثالببناتزالحايامائادخاكارينثمكتبئلعزهاقولهمزبزمنا
انرلةايوخوثالغاراىذلمافاثالفضألبىارانذفضفنعنلجواباهـونينتظموابهاوإقاددو
شرءواتدبيرهشؤمئنماقدعرمعوزرأىعنواليعاللالمحاربةعلىعازمنهارايصنالسحفضلاال
البلدعلىلععيمذعاشررجباوأفامهلنضركلهتظوالعادلالعزفيوالىافراهنطاةافىهـرهماالحائ

ادنريروالعادلالىبالامنليااالتبفحعبناإلبلدالىثيوالدناالءدتدوالعددأكراباءستظ
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قصدالمادامءنصزكاىرحصنعثركأواالساداالطاماوتأصى011ال سربهيويوومرارمرعه03

سدبروهطلمزدترطةالجاإلظحملىقالبىعممهالظافرالكااالم4ريةطقكانوما
المينيراالهاوكانتوبابلىادلاماالووصالتءشاانالالملىاالعقلسثواووولممحادوامسائ
اراوتالعادلوالتسقىاكابلبواتومابابهابهوأالعادللذدفله4ففةيمر4با4نماتخد

هممنرعوفيلتيلفاالةاليهوخرجاءبادارعفىوباتالفرجبابالزفىصلودضيهداالس
منفكلالةاتانلىيراساالتااندلمبياماباأفامأالعزيزدمشقملكهماسقيهلمالكهزوال

ريفوتلهفت40اقاتطةاث4خادبةفىطةترىفىلجىارزفيوأحرجبهطوأصعلحهالهةااتا
أموالخزيخمذاؤدبالدلىاليالب3ذزبر2ورهوطوطتونلمألىءايامالاثلهلبالذاتررسو

صردلالطخةوقمفبدهفىفيلهايميةاندلالرخشيهثفىاانويمقالخينسوأعالهاثألثقث
كاقمربماوبئراليهيعتذصلىافىالذنحلا4أفلىاذةعادبرهخورشرهصاعلىندمقثدهلمةلما
رريعةتذربماكانتولالةبهذادعاواالتغفهسبهلةينووافيبهادسلصاهذراالفضلفأظ4عإلشطاث

العزشةصراغلبنىتفالقفي4أعنهـدلالصالىفأرسلالبرذالحاءينبرىفانهسرااذهلىالحادللماأصلع
فأنيالحالدمولحكوأوجدءىادموغافيلهوقال4وأكأبهاةجمارء4وة4يزوءبالواتجعفصلاد9

شنمارءاد6ررقوسد4رادءسخداخممنازلمجهاألفضلالىووجهرامهالفاالصعقةاوااواصا

هـاهـهراكوأظحلبلىاطور4ت15رواهـفاوإيخهوبد4ربسالءتةالظىبمرمامافىأسكأؤراتااجمهأض
وكأءتىطهااليمحااركتبخوأخاهلحدأقىلواكرخدومحخقاتصارالىفافؤكألاوأمابهمالاالحت
لعدلراائةلجايوماصوحبانثبىعارااالريومايهايزافىالهلدتقثدهـقلعةمنلفىةالاخروج
ةارقالرداوقأنالعادلالىذموقفليبززالرراالوثعروابدفلممعندهاء4هـةول4ايمدالناسواء
حرابتايومطبمعهووذهـسؤلالىاقىلصسثمالقدمءدةهـقءيمباتروشلالثعتاثنينايةعثقثهـد

يعبمفى3أسواللطواالغالداللياشعزينورهمثبالجاخئسنرين3ااوإخدلءتدادطاءرفصالنم
ريئاوكأسب4برةااسمنةدرفيفامداسبررظاإوأوصاطاتالمزيزوهبناانهاحواثررالالا

موال9ادلجعيدطوبصدللىواظإصئنيزاريوىوجاستهوشوصصهبئوىراتوأظتسال3لىهـرواذ
كالصغلىاجةلحاااومعرزتوخز3

صااوإثاالله4رالسطانوتداتأخبارماجرنشالهلةرط4عاطوتاآخرماهذالفمه
اداعاللموتدهـضدولغيرتاتاواالاواناوهـمزذالإضامخواأ4ذكرةلمةاسـهـلىونجسهطابآخش

منن63تنملعادلاممه5وءند4الكلزفيذةايهأتلىاالةرسلفهدابرىالىوآراشوارادارب
بالعزيزتمعوالفارالملثرخوقالاراذااتفىثررثكراطكرفذخرجااللعساااهـاالوعالر
هتهلىوطالرايوملفلهينازالناصراماسلضالىابنماتاأفرجبابنويخألانابدأفى
امةمبردارالىودخلاوجعااقابسرادهبءبواصرباوافايىدحفىءثيئالدهءتءخدءكأجا

المعروفه4رسااىقلتالحربهةصررسطةصبأنارصايناياضىةاواصالقبهيةوارفى
هدابهؤنلابمفيهكامحنلقااةلغااقدرمافىكابفوتجهرفنهةبعظقربةطهـيةلعزينبا

اوءقبجهمافيههبهمامماوتعلقشذبمرطمنالفيانهااليرتيناكولتينهـالنهءكلضوحات15ماشرط3ءن
التدسىلةخواالبرقفاكتاباصاخوفيةواالبرقفىكتابأشاراليهادكونهالعتيرفى3ذطفيدداحشاؤ
طعةلبيرهةذدالىأضافواصنطاهـمنهاصاوأتإهـناعلىنسهـاابىضىافابوالتأاارتخوا
لمكناقتداءبسرةالملوكايوفقتعالىواللهاسالتودواويرومىنفاتعدةعنكثيرهذشةتوافعءن
ازهـآطؤنكتابفاضلىبادالهعمصرفىظرضاكركةاىأورمنالبألدوتخإلصدالجقفرةاهةافى
واذأ4يةصثئةابذلمفيواذاغربايموالغواةاتآائناالوانانغقوافلالكوااألباءنهةانتالبه
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مليخعممعاللهاكانإواروتقتوطوطههقدرطريسذعلىانوهبلتاالغزقهفايليهئولربقشاإل
يطيقهفنهعهللهافنكانخصم

انذمنبلظاابهذتهلحاالىحسنمالىوضتةميعهحمابواطلااهذإحدانغفصل
هذفهومماجرىفيهكالباالزصكتاابنيناكيىةالظلىاوتسعيزنةلالثسالمافلبهبالقالنى

الموعودليوماانالناسنوظيامبياتاونحنرقطللهاسبآسالعاديةامفالتواالجاريةالتاثامناذةا
الثلتفىلالنياكساعهرنكادتداعهعلساعةاقتعالىللهاانئاممفاذاهالممدودالإللفىرققدط

وريإحضغهعاوبروقئفهتلماتظ4فيرصعاانهأتىونلىرةتارعثمرجمادىناهـلجعةيألأهنالسلا
الجدرانلهافرجتتهطلةاتلهاتوتدالهاصعقاتتوارتزراشتدهبوبهاكاإوكوىصفهط
تنطبةقداذهعلىمذهللهفقبللمجاجواالركاءالوئارستةعواطدهسودألتصطفصرا

واضةدالبرتيوقيولى9أشاعلىةالناولمجفىالىخرىدةواارتبعامظالمقعلمءلىهةالبروقءرتواك
انالىارخصفوزادوعدامهاعادنهاوادالقدسنمجهانالىتحسبواذبوعىوقاكةصتعاقبوهى

اخةسكؤساكنرفي51مذفئالوالرقوماقفوتكاتماومحتمماةاادمدتومضوماجصمأتنا
مالديمدونوكاقلناواسحواعقمنذانهماابعهمانصبهعتعالىاللهكأكاقالةقاتئعاودعودغ

الربئوفزالناسالستغفاراقلاالءمابالخطواللجأمنارالفطاكمنمهالطرقابهـراامنءلىأعينهم
ربهمونستغثاذالبيهـواليهتدونقيالبستمابعونوئقالىفافاتحدوروخهفوامنونساءواطفاال

مغرونباضقاتواقعاؤشحوقتتونسمصموجباتهعلىالنهمالعذابيهـضغربوندذنهمولذكرون
وسءتونجهءابواطظطءباالعناقالعالنازلهيهاالينلضومعهطداببالمساضينف

معلقوياةاطمنتلثطهةدالىطبتأىوشنفىتسفطصررنيمنظ4سادلالهـوااالموال
لىاوقامواموندنابأنهممنانللهراومواويدونفادعايههمفيصرةااووورتمطرقهةافياعنتوع

تخظاسعاتيت3ياءضسلىا5نتهئمكالداذلىيزقولمثمونعابهاداالذينركالؤامنانوودوالواصهم
رطالروابربالغهالحىلىاوالقلوبالمذكورةاليلاخيراالئلثكتقىصاقيلأخذتهات3رب
ريييخهرفبفعلىلميىجصواروبالهبطميباوديهتط4افوالودارفىاللهأننانالىهازائفسفعن
بعدانكادوأدبهرهاقدردلهاللهوانيفوالهبعدالصءةوافاقدالنعةؤدبعثانهويرىتطريقهيسال

هـاكمنالعاديةالعلىوارزللعارلضاحترضافىكانسهامأالمزياطنرانطووردلغرهايأفءلى

رارالةكنىاظب3روياارياحفدفض4ناثمانبمهلمسافربناهنالطرققوانافضالنجماهالرخااعاىعد
بواطسلماللهودكنمامظفاالصنرفاصصوالقولالقمءسفاأرساتانىالمجاسبوالياثوامامه

بماولهناونبهخاجماوعظنامظنامداصانهاللهاهتكلونرالحقخيربعضالصهذاتوالترماياثاا

مئلهافىاالذرنتمىةاكابألدنالأاالبرهانابعدحايهامنمىولمعياناالقياءراىمنعبادنفا
اقهصألووالغبركألناغرعنهاجهانفضألمنىاكلحدلتهواذالتالمهفىسابقةلها5ءتراللمثالتا

دميدظالعمحذامنعلمعلىلتهومالمبهذاخدمتهوشغلتوالغرورازاعناقالحرعارعقعظانيصرت
ربومنص4لمغلظاودهة5قااقلتهودؤسوذباحدوللذ3سىاوعقهاخانياكنتوخأليميرتظءمن
رالبالدوخطبيروتنبجالىاوءبههوافيلعالاوصولنهجلوفااوتسعينثالثسنهئادلالراآت

فانلمتانوهمةزلزلتاققدماروموسالموسعهرنجهااالفتنفقضائقةوارغفىحههيعلكلأما
شواوالفؤادثبتوانمااللهناقهادجةنيالمسابقهالهمةالهمةوتلىدليهالصالقدآدمةاوبئملاخمرمنها

نان2العوالضرنالالنهانوالرودوزديثيخرفىوالتادتابيألتابزاتهرواواالموادذ
الشتفاناللهظلوابمسدكلالشدبرزالى7إلاالءايمالىانأسوامرفيهسانءوهنالجاعه

ينخيرالناصراقهنالنامرظذهبوالكولواوفهابربئمعاللهانواوامبرلهاظالناءغافتهننلفسبها



ولتبنرام33خباراأ

فتهاامدالعادلالملىلىرالهآتلضابوبمباؤوقىومجؤوليلنقضىويعةوهلىوتفاالكرةفاهى
ماعراملوكافرءلحفوسادواالايخهامنللدنياوحياةالمنابروالطروسمفارقعلىتاط3االنلى
ولهقيلاءط4تشلدءلىوالهئبيروتفالعافبةبهوحرستةالمتاهلى4اقتىكاالصن

ساشهيماممدافيةةيمينهالمزتدوىشانالم
حألنغعابةرابلىادجابراظةصعار1هنقموصنليهاقفدصموالنانبرليهاتدةكانو

ألص2االىبباسصدفمات8إفاشصدهاءوشموفيلىضرارفعنه
وجهلىا4وجهصرفساذاةوحلهااممفاوثحثمماوفرباطايةحوالنافاليأمغزوهآؤلصقرهواضص

وسضينالمعاللهوانابكسمدفينالمهدواوالديتهاجوبم41الياللهصرفالله4راحدرهوو

2راروورايزيمءعلىرىسالتىوهذدالنفقاترطاالفهاءراشئمأالتىتاالطذهـخرالهضاب
ليهالوعىطلبهمنماصلدىايقهوتوة4علبللهاأملكتيهلدمافتهايداودحاسعدصوطرارارالةدفى

نهصأتأعودبالطوساحعاتادتلكأكاائفامننرباكقىرتةمابياعقثالمواذهـثاجاوسوادا
رجفات1نأل

نياأفكرفيهذرقطاكوعصفةرقالبافةطضخرسااتابالتارحمهتبلكلاوللعمادفصل
تحلقةىاثدعلىفلكلىواثثةط6يرروتسهقضهئللهاورحمهتوئانلىاحينوتالثنةرثكال

وتولىصعينوثألثتةليكالثفىاجمنباأيوبيطغمكينالسألماسيفوفاةفلكمنابهاقهاطبتفأحهفذمطبم
وءفىمسىبى4تممهافإولحلبلىلطافراااالثالمهاوقدئقلدالعادلوالملكاهذيلاسالملوكصشانجه
يرفىسثمكرمفأالادبأرربفلىامميرلىامجاالصرأبواابوذهلدالظاهرعناوهأتضزةدبغداضدعلى
الله4الناصحررطالملالتىءقدوهامعالفرخنةمذةءهـبدخوقاوانقضتماتبعدرجوعهغهذانالىجيثى
قدوكانأللماناطثهقبوازاصكافئيافاتوذغسفعرجلماءاسبدلالعاالملكعلتقواواهـاصفر

صرادفىله4وكاباديياجيهلتاوتورفىفىاالنالىابامانءظواوقاالبليهثفىاليهفاصهوامأثصقإل
قدلميناافانخصاصصغالمنهماكانواالناسشلصاذاالماتدساليقبراالبالبيففانهساالفراجمنتظ

الساحلفابهمتوامتالمحقدزقوفنمسعالىفتدافعتوفرمقصنةولهواعنصمضبعفهماشتغل

لوطلىربأهـطارسصاءخهبيداخرجالىرواطءعيدوسامةاالهيرءشالدينوبهاوابيروتهـوفممدن
وذكرثاحدثكزفيهرومةوالمماطومغيرطاولةصديومبهنجسالةاودخاسلىالىوعراالصص

آدعاورانهابوافغابرارصالهقائلومنفكبشكبآنقبلوبهوخبوبنلقافنوالخبثالطيب
تبنينعلىرنجواتةبعفممظشولاووقعلقولوافخابراأطط

السالوملذىيرامايالممالمهعليكمانالحسلم
سامهوتسنهاييرضةسغيرحربمنلحصوناطاءفه

مصرلىاتوجهغالجباحهراليةابهبحلسامةبئو4لساحلىالهاطواعوتفايرلؤنجاوتصرفت

يناكمحيىىالقاةالعادللوأرستبنىلىعمئرانحرمءسادسرنجالةكوتسعينبعأرودخلتسنة
هاالؤلربيعمنلعئريهتواالثاكفىلووصىوثبلغزيزجممرظرجالملكاالىرشىحمدبنءررالة

الطوربةابالملينعيلةاتااللمانااطنربهالكإهلمواورمنامواضادؤابعدانكأالةءبم
صابهدطنياينثعلىممعهـوكانلهمتجعلىاءترنضلاالوكانوالمؤنينرفروالمهالظاخوتلعزبرااوصع
بالدهمافجعوااإةغالعياناهنيوكيررمدكينوررادوذماابنينوعزاكبعلبكالمجدماحبواحص

قإينيوخمهالعادلبنعيمىعءالملئمالمعظمابئملىلمعتإهدانسمهورصءالزبزالىبعدعقدالهدته
دأعزأنفونالظفيهوصسنتالعيونبهوقدقرتقدثلىاامظماوعادوااللدئمورلطىلمناواللوا

ف03



عبنويم33اناب

العادلمواطالنئقهبخثيثروأمحابضقصلطنضقدوالبمءكمواخبص3واحهعندالعالل
الميابهاهنورقليالغشرقوأقامدممقلىكاداغالمكنهتبنينوظوستغاعارةلهدمهاسعرتاحى
عاحبعغبناعيهاستولىوالشةاهنهتوقيمالنهايهزنكلداوالدمماداوؤبلفحقورتقرقط

وكانباصااليرمزريئسفمالمومل5اناعيجماعةدلءتوفىالطايةالسلطاناطيه3نأنجدالموعل
ليثاقهمارصالحادبنيامخرااالىينلؤرالىياممناومابرحمهاوءوومقداء4االسالمفارس
خرعمفىأعدساينلىمالعالوروطثحملىفىاإلعلىياالحأعانوهوالتالعرنينأضمالعريهن
قدثهنضلاالخربمظاافيالمجاأبلىالمهوالالففااالثاغلخمنهبعدهمنلحهصام
ئهرفىماؤكتتلعةعلىالعادلوقىذالسلطانقالهنهلأعنبادكوشالىحومقواننقلءنالموصلاذومل

ردكتماانصدأشكومامقتيقلمأبرواجصرووثتاعليهاوصافاياووألاومدابفهروهرمضاق
ةضيدمنعين4رأسمنأهدانميبنهيمااصهحهمالثعماهحهانأوفكاهللىافةضاالئ

تالمااءلىاذابهرالبلدانفاؤهائاصرامتثهفان
االتلعزطعصرعنم40ضروابنءعتقاص

مثاركمنلهاامئافكاـغيرهاخفىشوكتقدقكفان

اتمحالجاعداليلطاوندوقداأالعننصمينجمأجمأواولحاتدردوصماكماؤحارليرنارلاالإطالئوملصعينثاكأل
العزالملئادفىرملىاهنالعثصرياالادلةؤحمفالملءهـاللمك1وديارالبالدودتلكئوناثبه
دصيخافورجأانهلففيلىغنداالهرامايتيمالفيومعالااميدفىاعزمعلىنوبمرحدقاهربد
اليستطيعأوثالثهيرءفيوافامقمألمهرظنحطهارفانبماعلىعتفصهلهفبعداضىةصلفرسابهخم
حؤدمغاغدارقرارهلىافينغدمارداوفجفافىاههاحميحتهدتواحماحمغ4مااوالةاقمخله
العاللاللكبهتعزيةللغاضىالفافاوردصتابهالثاسةالمقدرالىاضليهاالياماالف

القىاوفشهيخصرالسالعزنمراواميبأ3ـعلىأمىوأرئباركودلللملدااموالططاناللهاالدام
اموحأمواففىهونجهاواالسالمبقفصببهحباةواحياماقهه41بمههـتةاغالعظللهغراوأالكلممه

والقمرمعنضاوالوراويالوالعدمارلهواللثمىاللبواقبوالهمورالمسالةيخقلبحنهابالولجسيها
اقهالعزفىرحمةلملىاقدرئماللهقدراولماطراوالهورداظلدرلهوالاظباردبهبدلهىأصكلالالدالوالزله

نرحم4اماءوهالعةيهءطظالمماببديمكانتغورأجالواءمهلامىصيرتايهرياتوب
شبروخةالىالمسعبلا4ؤقررجهانللها

الحسنالزكسكوجههفافلجيتأوجهسنآوا

عهاالبهوانقممرعهالعزابسرتثولهللهالهالعوالالقلصعلىءلاالواباوعلىللوكاقاءززعلى
مدةوكانتنرابالراكعإللداتمحةعرهـرابالىاؤفأبلئهثوبلىياليالقبالفىب4ولبا

لطلىلوكالمحراهنرفيالحدالعثايألشبعةاالداءفىاوكانتومأسبرءفييخمنطبعدالىالمرعق
اللهردكدبماوالهالمولىجهناوقإلحوغليلكبدجعاطرافوووجسدظبمقميبينلهورحمتطيرها

لمولىايعلىطعلىأوأفيهالفافلنادكابلحهاداهذاقبللووعليهجدوريومثاكلالسىوابعيدغير
العاقكيفيعثىخدالمنونئلعلىأنىالاالعافيةالهلاوإوإلألمنونهونابلومحونمااالمنالعزلة

نماسيدناالةواثرأنارعدبههةذئىوطيمطرأنالئماىظارابقتومخنعلىالمجنوننمالزصااق
ريفطيخهابالبالفهأحسنالتصلىضرتوقصانيماوالنصويرءثيفسلررقتعالرحالاا
نجينالعزقىحلفلللكتوفىالعمادولمالظكاالفةمنآ3بهاصادذةىنحتعىادلماعلىهاشغنشمش8

بنمبماحبأوألديهلىأاممنكلءخرنوفتعدظأنادءاناصلهد



مبنواك533اخبارى

يازابنظرالىمومقد5بيرهميةاءالصالاالميكعظعليهونصيهكوقداختصرسدادهبمهثمن
واوأخذالممكورلماثباخوهوتيناصراوكالمياواوعقد4رافىيراروزينسنةعراريئأسداونهمكسء
ريهأسلبهمءقزقيألوباالمهينمغصوريةالناءصالحزيزيةالماالاالسديةوكانففالوراايمانله

عواةواديةالابرحذالحاحفروإلغهذلماوانباسطاتعزيزشمافيةوكانءندوفاياجموجيناكشفكبيرهم
لعنااهذثقلاليحاتللنصغيرالكنههونريزفىالهصظمنماراجموهنمممالرههـاظاهرالةيةلصألوام

فابألدالنواوهـدلاا11ااااالاهناوماينلقوااويرقبواوينبراكولد4يرتاليمنمبيرمناهلواليئ
ءالمالحيةولمراتاواراىهذاهديةالساضالالفكلاوالماالوهـمنههواخربوهامناءنصشغولصقالث

البريةروسلكصةصركتثوالهسعاءالظبهاالراليلىمنظرجمنءسخداستدعاءاالضلواعلىنحالفتعماتفة
عسعرتافىمنهمتربلسيزنماغأغذايلسبىلىاهعهوسارواععصيههارجوتسنيايومالقدسلىافوصل
مرذتاثماكآتبواالناصريةوكا94الولمرسوجروادومهبةرواوالعالرقوهاقىهيالىأءلىوهتلةلاالؤ
صرخدفىهـءخدعوهـوراالهوضبطبالحضوردؤرارينالىلتبد9وكيدالميئاقوتأكاقاالىااحوتاالامبالث
دهشقلىالوو4رصبفكسحواوالتحمنهوهوفاهصفىجتهدوافادوهاميمسظ1اوصلوان

االربعايومصرىالىلواررفوصالىءسضاعرجءرصهـةهنوالعشرينعالساةاالثينيوماحخبابعض
المقذسبالبيفلالسالماتلوقيقدمثلىاحوارةوخيالباصستصوالمالأدخفضلداانلهمضيل
ىآتبهويأرشكساينرارتأنانجابلطفةرههـوورريمشفوآسهضمفاشصرعاصبهماباهطريفجدئ

تاوألهسيلفاقئقاهالىاوصلذخدتوعادابخابتبدامنهفقسم4سوبهيأنسمنلىا
ارينوزينعسكرهعهوفضىؤخوردلكلحشعزنفاسالخبربرأتةواضايابهأبصرنجابهواالغأهرءسموقؤم
الباقينهنلاالةوتوهمنتقالالىخذواخاظالحالةلىلةالناكروءسفبهوسدسالةلىالألفو4قرا
بالحطبةاالفضلواصسعهالمالهممتوضتالمجتعهبرطتةاسقتفتةموعرضمهـهـوهكلىومض
تعراولمافالادلدوغيراليااورئضاباءماتادتونقثرناالفىعاءلهاخابرغاجميعينمحلىالعزالبن

أزلمجتفيهالمقاموعنجتأصحيمنهالذىاطببالكوالهصهاوقاوصىضددلموهءلىصرلاالفص
رصةنىالةاتملهوفالإلهارهدحلبرسالظارسألخيهجاءتهايكثابوصيةمثقوصمايكفيئفىعاالث

يخهايومالصوثلدعنبمدمشقصخروادهيافالىمويخمرادهماردبنمنيتمأنوالىولةاءناممثفعه
والتضابصبا3تحتىكازاوابهودواالساودواالورفيودوابالتعإلكوأؤدمالكلأوأالكدهعن
فاشثهالممارقينية2النااالءصءصاسنقراحداالمردلالهالملكالىلووقألنهجوجيافى3يناسيف

وتجردعنلقولاءركهعندماصاثاالتمنمكأدهـدبهعةجمايةلضاصراشصلوتواماردينعلىءفارقة

ولىىواورجبصنينبةلياللخسوصررمرلىبنوبدراالمقذمابنلديئيرينءنراالامصبتواالعمعي
صدىءتطاالثينيومثقدالىلووتهبعزضدىرية4ةبىسارديننحصيقهمضايسيرأنملال

بابننىابهاعةورخاصثقبدطتوأطظيسايوميةطكرالمصرلعسااتوولبلداعينتحخذفىواانث

راديسالةبابوامنهـالتدبىيرئنهداهـدءلىاميتبهولمبالةيهبيرالقعواوأءكالكبيروقااالىئلغوالمره
دهليزفيهاالخضروشبانلمدالىاوملفانهلففالاماواإيىالكرامنوتفلمنأعقابهمعلىكروا
انررهيدراتفزلهمموكانتاسإللتأخرمنتلكؤاأهيرعليهطفأثوبوارتواعدوأقدمسادت

دعتالصوضرتلىاالمةالماففزتالخيمفاربضاالةرامتالذكجمدالقدمالىخرراقثمطالحه
كطةأشهوتةسكزمنامورموامناز8اثمادمةاتالطااالهواجتالقواسضالتارفعاررمادادوالطولى
دثقبخنقاخذرنانهموظنواوطلةالىاىداريإاقمنيامهمتوامندتررراكاالتعدمتفوارطوتمت

مزظصادثطودترقوفظصىالصءالمصاهاصهنجماءصةالملدالعارلوكاتبالمضفوطه
يئ4ادابنإنملط11تاتوايلحادماومنقالاندوايبمىيايازالباوالميراقاطرلمضمواحزمه



رونتبن6331ناب

النباحوالرنرسوننابعتخدظىافىتكاةمفيااسادلحواوراء3نانلفااملوقواالكشب

سلطاظدنوععكرحامدعمىصاجبلمحاهداالملىهمجاوالمزافرالظأخواوهعهالظاهرالماصومل
وهونينحصناللبنينحايتهوفىوبيفاواميرهابرهاولةاكوهوشيخياسلبصابباريناكوحصام

اثارعلى3اواالحتاوالسلمفركبنالسالتواهونينميعندهللهابدينلفألنجالبراهمناصرىبزالوما
هحفدصاسوشمأيضاسعداكههوبقبهلمراوابالمقاربةسبةوالمجانبهاعضهـالجانجينصءن

خلأيرومثاركمشاالالضاراحقواصلوألحمارايقهامعنجنبواواطموشئالينرخويرراوا
ثمموناالضامريةآروكانفلوالنواالؤومقوصدواواقلةاوازئوغني6وءؤمنعمةاررمنا
ومعهمادمارأنجهتوالهورفياوبهاهـانهوأخرحؤيهازالبوابهفواممنوظ4داصتوواءقيباقدسدا
محهوشلىلحبربارلوكيسانوبك3بحاساديزاوءباسناايهونلديئارسميرظا

اعالبةلىابروامنهاويةطصلىاوكالؤافدوصلوامدةطرراعسمالمحاكريئخردمىدمنقإلىصون2ا
لعانبررفاالمجسبهاماوكانواالحالئاقالارمنهملمبئماالىاوصيرافياحالقلكطكنواترف
تواوقدفادصعقبهمندمثقالجباالحتىأضرفواعلىوتوقواطعوعاليالوةالوتجرلوابللطالهاالم

ئحامرونوحفزوالبرقبوننعسصالمصرىامنيفرونلبونوهـونسيضاروابلدعيخغوىتععيا
ثعصغاالفاقطعالماظهرصفمفالجلاوعلىقاللطدثلحصارششاعىرلهمطخنلماعيقاتحولهم

ررادلبلداافىوفنيتمتمالموادانحاذاكأينالطواببوتخرالبسماللينحراقوايرهاال3اضوالمصكرا

دصليماعلىوحملوهالعالحلااعلىالرعيهختملتلتأخيروالتضربمادواعلىرواضطايمالىاواضحروا
العغاراذاحممحتالاد9رعنبدوياكفسرلالطاثرهامرينلىاالملوكأراهأتففواالصتسالم

زكوحكئااداتاةلهوقالناطرفىالؤاهـلىازخةةعهخدلحرافانبدعهنلكفىولرسغتيالالى9على

االنضليهالظاهردقالاللغيركانهاتكوتعلىمقيكال3أإلمواطىءأالطكىارجميععلى
تواهتوالهاالانالثالسقامأاباتقاماالتخلىهذلهفناللمتففملاسنةقورثنعامالافدظ

2انفاثاماغرضاأعرععيهمماواناعطيتنىعهاعوفاالنواءثذتتوأناخذكادواالئب
أرصطوقبائىاالمطلعلىواللهلظاهراذاراىذعغيربمالعثمقالندمماوانتدمثقابهيفىتقا
اليوافقوننهماوظنشدلىاكلعقوغنوابمبنىوتعبربصوقىسبعةاشفابعلسثثاليملموقاألدلادط

اهمفنادصرنانهععرفابمىاكذا8االصتفاضافىوسالملهذاابراطظاونفايتسارروف
ميااناالضلابوقبلكاالعدلسقالىوردهمالبنلهذافعادءنالحعرقادءوننعا

ابضاثبرئابانسكوحشىبدلواصئاةذلةرتلمجاهاسالاامعاهألقيعانهواسلظاهعاانفصل
لىبايضقابكوصتففىالمفاءنيصءلىتحىوانككاططارضىوعلىقدصالحنىاالضلكاهراقالى

تلىبئتوتطببريخالمممافيهيبهموتبويلمكنبقوموبةايومفىكلخبجكالاوقيلنجهطالمة
من3لنبفنعتتاثالماطفاتذافنثواعزعلىالمسايرظهنلعداوصنعلىشقتةلمنىءنجهالملطفات
لمهمينفماراعشالعسمهنابنيلخااوعذوامنتفيلهوالعماله
الماالخبرومولودههمأيكامهتمبأميهوكلواثمضلعقدهبمفعلىوهمتصعينسنفصتدخلتغ

فادكأورائحينوهفمالموشثعراالناصيقغعىايخثرونجماعةمثقمنرخرجافرقمنملاكاا
العادليهلىااالصاهتمنالمالومعهالحافلفلبفالملاوالاقدومدابهؤتوازفىاراتوأرءدوأبرقوا

جبلفعاتأخرظيالفرحلوانوالصوابالقتاللىالنهوعقكنفأليوالرجاللاطواخفهربرسفي
وقدواموننادمنهمصافرطوعلىدمونطدظجمالكليآومماأتلىوالآمملو6سواقيتأرالعقبه
الرجلراحةالىواضطروايلاالمحلفافطوبراالحرببلالحالةكعرةوكانفتلكالماطمربحتى

فاممبئرأيهجوسقلىلوجندرهاوصانواشبنيمسصفروفدجعالهلتاحشالووص
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إطأهعهصادصرفضأبوتوحىواظءادكاهلبأمنهاقهخئيهوقنهتانجهوقدوآبرحيلهماللطان
اصروناوأماايلعنمررعدىطوذهاأعيبهواستقاموارهاصاناواستهلدوإيؤكأهفلياعاغ
قيةباوابايخاسلىأليالضآالمجاهدبضىاهرواانيرالملالصفروجميلىاالكسوةمنمقلواانهمظ
البهارمصارأاصعلىبمدتواعزهقؤلىاةهاصاربرلدبهعاةحرلىاننلادالمحالالا

نواواتبالالىرجواوااحدلصفر2المجراعلىاصجوالفلواعنلهبظفروالهلمأصفواماكلعنالفوم
مويخلغومبازفمبعدهميترونالصالحيهوتبعهمسىلث01عاووممداص7تبهرالسيروالممرىئ
اةاعلىالبرئاحقهنمفلقواصناالطالعفرعلىبرجيهءرثتانهمظنواالقوموحانكممناطفى

لجانرنامارقدكالزنفايفففيوةالبىالاتموزاليقيمفىالنيجبلبقربالمرجهذاوالال
يمياظرءبومئشوإلهلىفونهسثوحلوفإالعادلئاااالىيةالعالوأرسلتالقانرنابرمواحيث
فلةالااقوأرسلاتباءبئاكأواقامالمجولتللياهذمهوصاروتالمنلبادااعيانودعواالؤدريعقاح

فامهامويرصلهتهطخزعىمنويهنهسنهدحالحبعتقدفاقتهربناكصألحاباءرروكانبادلا
وأبلغثهلىوأاللككارايمذخكساليومعندكالحيرخامحلىووافىلسيراكاارفقارسالةمدرلوكاناثلرا

اقلةارطوابيرثبانجاعتهضلافاشارءلىكافارووأوافقككأةأخاواللفكصؤكءاطهة
اشتاطواوشنهرواالمالحيةاظاحمغوطهصثفقتىبخالفتهوصاضوطهللمالحيةبمباعدقكللةارلتى

بلبيسعلىاالضلوكاتااالءعافىاراحلافطووامذواحتتوجذجذهمسواظةانعلىواصتدرا
فسارالجعاناءعاتبؤاالبطوءلىوهتكاقالباطفىالعادلمعفموجماعةأخبارهمالىابهاهعظمئىقوقدتة

الطءسدرابالىواغلقواهرءطالةلراندضشصواراضلاالهبطممراصصفاواكهترابالىكمة
يناكسيفلفةمااخبهصلهمسااصالحأئالعادللىاأرسلوامنهمجماعهانضلالىاتهىوا

يافئزىباىاكبيبالمءلىفالياعيكيفاكاطىآتلاوانولكلزماناممللكلليازكومجألرففى
اخربةام4لطساوصالصالمسثممجكهانبمونوراسألعلىممهمعالمياالحائلفهالمحفش
اقطالىايرونفذكعطيههالثممرآمناصبدبئتداابركهبالعادلاوخيمفالعالماواقببالهدبهماط

ياكشال6ةدتوقبلتسعطيكعلىعااختئواانفضلدالىاوأرسلضياحمهمصالحفىونظرللصالجه
نكزقىلموانفنأماماكحيمإضمبارةوهذهوشقبهذايوىظيوانونفزبلىاتالصن3امماهكدد

رتاطةاميفيولم4ابض3ذل5ااالمينقاإلهلوفبماسزوكاووكووضزوككانهمءقىواءلم1س
بارءفهدضلوففرراالمعدوسأللهلمثاعصمدقضلاالعرفاليلىكوجاويسبفخلمهمأ

جوضبهاسمءافرضىرقينسياظنوبةاوناوالمماقلشرجملينجوروطواعالهاوجبلمافارقين
بدارهـرياستةالتهاهـئءتهاإحادلالدتالتىلةافياالربحسبعءطالسبتالليألمتوجماالناماقا

مح3يخاقىولمفيالعزبنباقاءالحطبةالناصريةوفىسقبتى1ياربموعوحالكهاديجفوقدمالساطنة
وردالقضاقالوزيادءقىغئوقؤتيادوارتناحئيوموهوكلماظزوالشحلنةالهكاالمعئىحصيل

الناصريهمامنلممريهياراباكاةالولميرآلضىىلياعرباسثلكعبداالينصلزاثكاضىلىا
بمرفر6بهبزقالعزالملىعلىفلبون16االعراوتعصصشتىالديوسفبنعلىياكالقافىرينناشهوكان

تعبحتىياكينرتارئئعحرونابابنيناجمتيتارةمصروظدبنصدرايزلولمنائبهرتوليةبنراكم
ينيعزلصلراانحملعليهماكاناولاالفضلءءلنرايامالعفتاةالزالعزينعلىبعثولهاحالحلا

لمدرسةباصورذاندرمنبهلىاينالراالسنترضهذلىلعادلانربئالجاءتكفاءادفيزيةتؤث
الثميوكدرفيالىالمدرسهحماككا2جرىءلميهالحسينىريفوبالممثهدالثهاثقدسألربةفاحيهةاك
يهالثرعمىناموراألجزراكهلممادضاورهثوقدكاصتدطمثأبدوهواليهكتبيحموبنايندا
ووألضوهادىهداكاووالىضأل13ضىالعوفيهءصظالشاضيهءربطومدإرسالهونادينبهو
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رزيرصنىاصاةاالواوينابعرااصتثفىالماهالعادلولمادخلقالابأ4مراتوفىلواببهنائ
كضبظهوثهرهنتمهألمموتمآلرفىالفافاالمجرةسيهلسلطاارارائوقىلشالكرالظاهرابنالينا

االموراللهواجرىإلريهااوزارةواخذقوساثمكبربنووضعجمريوقعافيرامتهيفوتهشهاه
جمصالبينذاتإلحالالثامالىسبهبيرينامةرالصالاالسدقيهنالعادلوندبقاليماراحسىء

لىاوندببهاصرخدوأفاملىاراسكةإلبهعهلاالودخوافالصنقركربموغيرهاوهاصابىووحماه
علىنيامانقبلاكذامفارقينبتهلهلينوجدالموامصيعنانفصلولمالمهامىياربدالبالدالنى
اهلهاسف2اوجوهعنهصرفتفاذاارتوحريافموفئاالجوعفهيبمدداالتواردتءلىأحدوالتمته

بئناءووذعهإحطاءحزيلدوواليهاحسنممهالظاخرفانوأماالالصيوهيمامموهوأحلواوهاعنه
لسوصوااالمنوبهانهالصجدمامجوعليهقوثالسواثاحوفحزرماقدتعالواسحطعهبهيل

خاروازواالحزاسحرااالطريقةوسالثبالنيربنهتامبجوصقفىوسكنخزاآلجادىرابعدمثقلىا
ديهونافعياخطيباثالنيربصبهامعالقاضىمنلبوطالمديةلوالدتينهالورمالناسهقاربةالبعدعن
الناثماطبساطوطوىاالحتياطخكايةواحتاطبالبلدغنياورالجامعحهفهءبالصالة

لبالداتالثرهوفححرانخبهاوكان4ببسلبسفمهلىالكااانجهالعادلستدالمحاداقالفصل
ايهوسقوشلعثمرشعباندسشقدلىاووصلشطلة41أتلىاواليةاعتكفانلطائبنا

تدوتقالومثيررمالمعلىثوشراوهووزيرهرامىبقاروفلمصادءتاكسوهعهتانهي
اؤلهاطمة

العذحهذيبىصكلقوتقحدونتعذببىباالعرامقبونستمأة
مقاكأءمبىعننتىككابرافياسلىارفكأصاصفيساروا
أيرتبنبحرأبىحءبنفادلخاهـىديههنمنىذدكان

مماريبواالمغهاالعاجمرقلهحيثاالمالكاكااملال
والطيبهربالط4تنحرطوءمةهـفاهـسترهـمع

الشناخيبئمالفىبتأيلنىوالالمجرالخفمجودهيد9ر
غيرمحذوبقدطءهافهوسلطانهافاجبصالىمصرعتك

اناطولكسوةالىاشعبانهنرينلعثوالناكافىرجممرظلىافئلسةاهتهـق4تعلىوعزمتقال
نصرتوادعهوفياءالميامنعذةهعالمارأسلىا4وملالصاضاصلطانايودخمالمعظالملكقدث

وارخاهوارمفانشوالعئرينالحادىفاالعباسةالىووصلسفوادبكاملاراجمشوتثزش
علىلهدؤرونروىاالثلهءلىأحواارورتبالدالىواستصبهبعديومينيهاكبصئمبالقهواشلهلعادلا

ب3ورشعوالسابعءناالثنينيومالعادلعوأقالطفيءلييهاليالهفادتاللهلناصررحمهااالمالممهانجة
مصروالقاهرةمجاهئيبينوامرالحطوالضودالمحلولهالمسلولهوالسيوفالخسروأقلبوالمرادلمطاقيادخق

ضراالعزيزوكانالبنطبةاطنقعتوالهصاعاءاالالحليفةاعاربعديىدهبهمنلهلا5وولهلحطبةبا
هذاراضايرالمةواليةعهلاصمتشيراالمشفتىفولملوقاوالواوالكبراوالقضاالفقهاءمنعةبم

الىعنهينوبيراناربميموزإلولىلفهضاللىوالةتخابألبظالحوادثتوغيافىفألمولعلب

اخطأبأصراه3روشالنيابهفألتمعةنياراليةاذاكانتراضاولدبرلنيابةاحكماالموريرتصوطبرأن
وبرىسخهلحتيقهاعلىيحينئاالللكبيراكفيهفألحتىالخلية4فةالتهىلتىانةلساطافىألمىبهاالطبه
والميئاقالهبقاطبهمألوظوالسماعةالطممنمكسوا4ااحفراالميمالثمعرففلىاالتعانلمعنىاهذافى

مناجبماهوالمتمقدقالغمالقرءاحماعومالئابهاراصممطبفأبواوظوارفاقوارحمبمارظ
إفيراومجاطمانبالهيخاطأعوماهذاممرواكوتدإبرالمماورحئغورإلسألمحفظلىالتظافر
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مدناطثتالبمخايومأواطقالالحالفورغاالثتالفوحصلوأطاعواذءخواطانوالساطالقدرةذى
واالعينوبهالءوالصوامجذوبهلاتوابمعاقدهقهصضوالسوالدهمئلقدركبملاالملك
السابعايخيىيومب3روقالقىبثالسلطانوالىببساليهمنركابهفىىومثذاكرهوااللسنفىناظ

وهواراالبهجمديتبركناكوهـيزارلياشاطىوضعلىهوالمضمالمةءمجالىشؤالمنوالعيرين
اللهخهرديهتاالحاصصرولمالىعنهمءللهارضىابةا8سشالداتتلغنافءقصارىكانا
برجافيهبئوقسمداهرةءتقاالىاكأبا4اتعلقوشاالميرقراولؤالهاإقاهرةممروارعلىالسورةدابا

احمارةاصحاواتصلتمجداكأصوةاءالفتيخرةالبناءوثيققاتذوطبومعقلذوصرفاتاخيلاصفءلىهومث
رةامجروالبربمناظاوالىصء4ناتوبابارواالفذارمترهاالصكعنشةةوهوهـالمددهتتابعةالبلدالىهنه
فىواالعياناءاالميتجعواالعلياةبهلطائنجاسبم6نفريومافيهصجلساناكاملختارافا4موميكباالث
آؤلهاةطهغمدحهدانهذكرغحالجافىططمذالصياغابقةطا

يفواواوؤيناافواواتوناوعدفيوليس5وجدفمدالقلبمغرم

أبومنصورواحمهالمهكلهوأتتلتشقدمنرلوالعاأيناذالثتدمؤالثمنينصثلوادىاارووفىقال
اداقالخبرهطوبمقبمحثرادسالةحابابهءاافايهاتادرسائسىواليهلدكبنشررهابننسإلط

افىكثيربأخيهواتدءيهوبصيرهيىاصئوالعادلملان4يوافللعادلبطتايوماهذاوفى
لخضراصيرادينعليهموأصالبركةلىصرااجالشهرضيهتءلعثراوفالحهوردبقدلىعاداغ
ةذخهاءااالجنادوأصمعروفىنء4ءهوخيهالصاليامارمنوالتهراوءوهـهـلهاالىنوصهرامابن

لخيروامداكهلنمواهد3ابهخةالىوكاتفسامهيناالميرعزاجهمودمشقصاجالنةذهفخوكذالب
رةعثالثمىاصبحاوءثصربهتررىاالىلمغأوقاتهافلفيمجراازيادةوانتظزقالتامعبواطعام

العادهوفاءعلىاأمول5هوارالثوهرصالنقصذأتاعاغصقلبلبذالتادذراعاف
لزاحالدالالمواةاالفآلحونءنطالالةئسوسالسهوءالرزالمحلواثاساليووقعالناسقكنط
ئتغفارالىرشرعدائ4ااراعهحهدصناقصااذاهـانلوفطحافيابطابخاةةفأارواوط

الىيامأواثألتةهاصتغيهفىالتهفىةةمصأصابهمطوكاغيهالزويوملفيبامأثألثةالناساموواالنابه
ستالىوالضراعاتمجتباالدءيةوةتاالمالئقباكتوغصذكراوعيدفىيباطظقوافادالع

عبداقهبئيببهتالفسمللفضألأبواينياءا2كأافاادايمهكروتسعينسنةىتجاكاولتىاالسنةوفىقال
بغدادوصلالبانخئأرافىهـجصضوصرولءالالقشوكانءصولىةالقضاضالىبغدادوولىاىالشهرزور

كرهلعذمكاطالمعيننرسالهابببىلحالحيةايامالافعاتوبغدالىاخدقىددوكانموعظصبهل

يهادىاحادوفيهاثالثءثماقالميزوفستنةأعنىالسنةهذهفىاالعاننهحماءتوفاةفىفصل
وسيوفيههفىللهارحمهريناالحابأبولىتوكانلمحمىزايماقاريناميرصارمالابدهشقرهادفىتوذالولىا

وحملديمةوشامعذرتهفتفامنأترلفياكونعليهضهواصتأه4الي4ابباهـارواذانضىألسئتاذايبرل
ديخارف9دابعهدبسهوايومفىذقوتصعظيهةأموالعاضدهايارممرعندموتدومنبادآمدكأدفغمنله

دضناابصسوصحوفيرروتباروفروبارهـدياىذءضهاللهحقوقمنقمىنهعيناوأظهراممرية
الحمرصقداللهلفىداؤولمامجابررةمدرسةولهلؤىورباطسقينتلمهارباطبموسطروالقنابطلرجمناءالمفاخرا

دءعدواوعددهقوىمناويهونماظ1والثاخدءةليالزمدسئمقلىاسفرذهمصلىادلالهوراةنهض
اءناءالقافىضهـورصالهوفتشتئشتأءوإلهدفنواطقالارهحصافتهءستوكأثزعارخلةئوكان

وااستنبطوهعالمهخماوكأيروارسومياوطألنساوخطوالنةوحموطياوااكيأجواخباسواتوءحمناءاوالى
الكنوزعلىواوظفاراكأوقارامنملواالجوارفىلحاماوبركةالدارفالنأعاوحفرواههرنافرموإرا

قنطارلذاواذمنماصكرزبهجنبفئوهوقاحلريخارالفعائةعلىزادتضيلهاللفياواوفاشيها
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يعدتهموالمتنضاعهااراتومضياعهصارىشئوتبلكانيمنناكوأخفاالحزنطواهطوامشقل
االئرتالملىبناهاالئىهـىقبدثودارهوالفاءمنهم4خأبابذوتأذىورائعمعندهـلهبأنةجاء
فىوادخلهلهارامجاوىكاناكطاماواخرتمائةوسفةلألثينسفىثثارالعادادابنمؤىلةغأبرا
جادىادوفىالقالازيهباروفةلمهامدرستهوغرئيوالطالحندقالينههدمثقوارقلعةونلكاربه

رسانالةوافرسهاتضااضعيهاصالايامالافىلؤافىتركانبمعرالحاجبمنىتوفادضةهذساالت
زالمحالىاولةرابقضةارالفرخااكبهسوراضنىواكلمداهلاحومواف5فىالةافىتمقاطوله
أموافمقلتولمحاراعلىابصكرءيذفىطريقاحوابلؤاوكازوااللمجطداالجمابموأسصهـمفىصوأتى
الالكعارالقاهرةارلئكالىماقوذاتئومانزلواستنقذفأنقذاالسارتفمموبعدقيألءاالتحت

رنجالبيخاطالممرىةتأبىبهنىارشولدةرفيهقلتوريئامبواءخقلهموريمف
الغيرنكاراليخثهافىوررووالبمسسكنهلؤاشمعدتر

لملضالىاوبمرمذكانفامرهـىظصسأنحسامكفأص
دتهاماثحهكالدالئلومندطالقالبنبوسنبرسنةااتفىبعضتتمذميرةرحطأث4فيلؤدة

لبالوءمالغالوتمءالمحلءووءللىرطأمعاطاطاففىالظبرافنينؤىاحتفىفىاهترا

جلسأصجاافادةرغىسألفتئالةاببنصصزنهكاناوذكاأجماقأمةبرعادصباطااهـبيا
رعائدكأنهاويدواحددبواتهسجيئارماامفاالبمنةخثمراءثم4ساثفيهىاعالموبابءلى
هذادأبهنووفاالرفءلىاسقكأيةاقاعدفايزال4نريراتتنلدمنويرىقرصهنمهيتناولصة
نلىالنميبىبكناوقاتهطالباباخرثواتدفانهصدتنوعتثطارضاءرضاحكأاحألءروائ
اتوالثكبرهضعيف4فعةاوانمنىررسفأهبامرارامىحياتةمدة4وتفىعأإليهدتىاللهملخدباب
وأناالقعدذىمنثري2الهدىاالسبتيوموفىقالاالعالالصاءىينطوالطالاالباالواجاءمن
فتياهاليهواورئيسهافعةالثماالثهةوهوأصبراالحوسىوينااكبيرشهابيهةلةاتوفىلمصريةيارابا

يرنوتوالعرفمنعونهماموآنيءليماساقباطالملوكواجهوميبحمدبئأمحابناوهووتدريسها
لمرسته3لورفوالذاتسفألمجبهطيمتأيوببناهتثثابنسعياسكانملىااوولمادعامن

عززلاصليزمنازلضاوخلفوزهبةميماكضةزئفائاةيدافيقاموأنىفوأبهالازقنااحروفةاىصرو

االصاغروحناكافةواالرحمةصانالقراتالىلوابهفوصمتوجعينوعليهدحمينمقيرهسولالناسوأمج
بهقىامنمالديواولماقخشاوىنةالباسمنفيهطوجنازتهنماهماالهيوااسوككابرمنواال

فولىادينتقبنوعرفحمالىاطنياوغىمفطؤفيعليهوالتاكبفوجمناراالهـيخامشهبرميارىأنغفواشا
ارسالهموؤعندحصاققوكانوتؤيهنالعسلموسيرفائيهسوقوفأيهاربربمهبنينايقثدىقات
رثيسعسبنيهتلىرابدلعالماالفقيهتوفىضفئالابهارىمنينلعشراوفاللضاللهالىابرئدهىتدفا

صابعوفىقاللضادهابابئويعرفالولىاجادىعنرتاعفىتهوظلكانتوبقلتبدءثقيةةاء
فمانالىاوردبارحوأفقهيهفابرحوكاقفارمىالألماعبدينيراكلكبيرظالفقيهامجلبتوفاانبعثش
ثخرالدبنوقرأعليماننغةوكانخدابافيرعدولطوظالمبرزينلماااهاولتىربعبن3رشعسنه

فىيئسبثنتينانةصريتهولهلعراقواانلؤابألفىطةوفيببنحمدةمذمنأصبرتألزىراا
بروعادصفعبروطعنهقهارضىفىالئبرابةريىلتدااليهايفؤفىألمقاكل3لطاناههوسالصألصادلها
مننذشعبلنثاذقحلبسارالىثموتصعينضةلىاالوىدطفىدثقلىوفداثملبالدالىا

ونجهاصميىبئاويئءابنءياريهتبيرءيالبنيسابررالصيهدالسنةلوختوفىقالبهاماكانتهون
شعبانمنساالوصطاكقشورثوفيهاماتأرسالنفرايلؤراكابننحياكظبحبآمدنوفى

ربيةميمرهنعبرابنعلىبناحمدبننصربنءقيلبنعلىكألبراصوهـاءسالبغدأدىاكبدىاالهعام
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ورقءودثالعادلدالملىيثعتهوماناهذافىشهراوهواشعرمنقسعينخسسنةثقدوقدم
فىعاقألثدرؤوفرائدسفىثديوانومعهلىوحصافةوفصاحةحسئتذاساعرهءصمادفعة

رهثمنبحابكبدصاصاالمدحوتؤنىءلى
كاملالحظفاتعىنهمسوآضشناالحظكاصلاالافاسوما

طائلالمالهنعتدىلمبمقنوةوعفحياءاءصنوافى
امواقبولالولتينجمكلاوالفىشنبمبناناالثيربنإلماصشالثةالفافلقبللسنةاهذثوتوفىقال
منفرغراهبهوةاكصرتهفىليوفيؤوبيعوالسالقفىفسالفالسلطاوكانمانوا

ةبطالهلهإرواإصهكلعبنهطفىاسوارهلمفئتةواسارهمىبرراراكلهانعام3رءطابةلى
اموآل4ةلوتبطوتقازرزتهتغيرخلقحتىالعقوايملادفىامألئركيدالزفىواالضاياماأدركحى
حبرافىواستوزرهالمغرفىودبهنرفيوكانوزيرالغاظهوممنونارئسهؤحتيايونبالهطاءنةالى

لللغادقالتدراخالقكاتبعىوءلىرجتوتدوكتأدبصصاطاحصهلهوقال3رههواحمعما
وكاتافكارركاومهمدفىصائدكةومذهدفعتينكتودافحتئناورصثيامألممتئاآا

ضوهودواباك4هـفإلتالغاالىبالمحاأربابمبادىالحاالتفهلهقارررواتعولتفادميعرف
يهراايامارئأعينهوأنادارىبابدارءضابلوبابجارىسهااءباوكانعزضوكالئباكرعقطوا
يانهبأرحونهوااعانهعبا

هكاظالهاوالىالكبرىالرزيةتمتنهاذهحادواقالاللهرحمهالفاخلاخىاوفافىفصل
فئبالقاهـدارهفىدارالبقاءالىارالفنادمىلالفاىةعالهالةوفلكبخانتاواكيهتبالةالأولجيعة
شاطيومافاضلاابوبمصالىكاسزيوملالففاافجمهإلوماذلكيعنىوكانناطىاكيومسنلىارخسادع

ماشاحهتسرصهاوصدصالصةابنقيهالةخاصواءالصلىثءدرستهالئالئاءليلةرالهوذهـ

البدنجلهشالىوانشصلالماميوطالتاضرهاهـطارترقدشوأهأبسمشاليدءنصوثىهـ
حرث1ذهـالالعالمفوافاهالمناممنىآؤفحينوءسفئاماطوائجرتبلصالصهوقالاللسنمحهجة

ولداء4نبادراالحامعىايهوكأاغناامنارتهـبطوثوتوانالكلألممنحمىطام31لدرانكاولمالغالموتهـص

وفىوداللهانهخفىءامنهاألانينلهعاليومهفابثباءتالقدرلهانرفباهتوصاكتوهـفافاه
قىدىوانوهايهتواآلخرشبداالنرإانتموالىتعاانتهفوقاهايديداثوصنىحداسقضىغ

ابائوالعهداالوفذمهاالصاهياقفاصذةيبئلموالنهعليينكسوهفىالبقاءحللسرفلارداهعن

الخرابعناوزةاتفىاصبلعلىمهوأوقابلرظافا4صناثنظعهالبراالاوالعقدافىاحكهاال
واالتانمبالمدرسهيهةءمدروارهللماواافعيةاكطلبةعانوالحسابايوملىيرااطااسرتكلففهاوقايهاالس
اللهروصاناالنامياةعادةواثالبهيومالىثانةحياهتةياماالعلىارةاكوالخيراتببالظ

ووجميعبهلالغفجاءوشعلوففلهيعطلهوالساطانمطاحانهصاالحقائاضياوئياقاصوق
فتوحهتطضتضمناللهرحمهوالسلطاننواالمفةبالمافثهقدخمهالقرانبطوصواحدالزمات

لنتركنائهومقاليدكناوآراثهالباقاليدأرايهاماقااتخاةماياصهاوغاهاهورروومبادىكاتماوت
ةبزبنةايخبفاعتهواعارمقمتىصشاديعرتمناعتهأعرفمنويهاالمنابوالىوبامحهحسناللهمن

نرىالشاءلبالحطبقاذافتفلىفطاب4ررادمعرمانفىرمجلببفبىمجنببزلولمبضاعى
بالكتهوكاثرمقدافىفثةناوعبارتهللبرباريهعتهوبراهرادئعةراويراعتهالنعرافىنتكأبتهوكا

بديعهالبديعهتالفتوطقضايهوولفلهساشإلعارملىسالصالصلعصدكلىموالملمجألللدولة

وهوانبناللهتلرفىإلهمنجتوعئعلىسنوالهتاواغصنيعهأفترعهرالمنائعونحترعات
ف13
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دكرالفينثرردعاوماالنربهنواورعهاالبداحمنواكربهاالساليبهندمهةصاءثعديبأنغ
رفةلعرفصرالعرنانتالمبتدهةصبتدعةبتمضرلهبلتأقمخطبتالىوالرقدبنهصئ

ضدمنعثرائالنؤشهقلوناكنطلوالقىالبازاقهوارلةالتد4اولةباد4اثفوالني
السيادةونجناالظدهومممددةارظهنلىظيهتزونولهزعطفحطفهحايتهيعزكاىوبعزينقيلون

اداوقدوصفمنقادونوالميراجون4اليواالواناقهادهمواكالةيب4ىاكوارردتهالسطدهى4و
ذصأعيانئوقبلءسوىضالضالءمصرواحاهاذكرءاصنفىارابعقمالحرلدةئابأيضل

يارمحؤقطرهكارالوأماثلهراكجمعأفاضلبناقتذكرائفالومضصالصياأوعيصهاصمروأ
ابنرفاالفىطإلةبنعدالرحيمأبومحلىالسعدالفافلاطالاالفاضيوهوالمولىأزارنجرهلستيبل
لبيانالماثهربالثمانالجنيموواحدرضاناالفرانالعديمعبرانابصابيساقابنالحسنيعلىلمجدا

ماحمعىاوبفضلسزلمطوالبديتزهوالبدبهةدالنهوالبصيرةاوقادتمرمجةووابمانواللسئ
االثرائعتالىيكديةلثريهمسةمفماؤفىاوبرىرههبغبعطقزماتفىرعاشنفىائلاربممألدكله

ثهافابارااوهوضابطاالزهاردعوياالزارويطلعراالبتصرعراالفعزحثعالحناحماررصض
سةأجمتإضاحهناعقخيراالالهـكاناماردونساتئرربلوايومأفىتاناشاءأالئهباالساثورابط
هقالالاالئالعئافئولهونجتههلضالطفضألباوحماستهحماحتهرفىفىوعشومنط4تصسهآمئ
ثرتروذرارظباليمافابقالثيمادقالصرفدوالبطوعلهفوالخلفقولهفىوالمينخفى
وتالىالفضلكياإلتوصالىيأللهوناثررالمالمنثردخاتوالمطحوالندىوالمالحتىوالتفاءوانفنؤهواس
سعلىحاهناطوفبههاللهوففهقدراليتهامواوات24ابهراتفاديختاللهااواوهؤناللهآ

اليضلجلالهفىماللمالمترقةوظلئاللكةاائألكمنمايوالوعةفىنلظاآلعمارااللفه
وبثاعفادهأورادصروظاكهوضظصالتهفلولؤاالنهفللؤاةكلىلمواظاواليفترعئعناآلجد

اباولرتيوشانأفردلنظمهواالمزورمنأءاللهماثيهابفويضلمجبراعامنبومنجتمصوءوارت
وآالنيرروأتيفا4كارفىيامحوكايرىءثؤبم4فاشاكأاقى3لىكاميئمعادكرذأشكاؤنفألش
المرناممتثلنلىاثباتاليؤشايضالهوابهااكؤعندائرازرانغزالةسجبوجهاشتبرزاالماذ

فىبرطظلنهرالملىنراجمنهيمينىعبفالذنهوافعاذنىاالتاعقانرنلهزممالمطاح
االمايصرضىولىمسوآدقينىيثاالوالأقومويرابهعامجمعاعترمقوالفتركرضاهاأتءظلئ
السشهذامباقثلىالتوتيوقهاوأسألبصلروجعلنىااللمارالأنصذىكأيريداءصنىلداءرفءث
طرتلاهمأهداواوالهىبعدنهضهقاوأحماهمهضعامم5وابمداحقحلرحوهجددنجهاجوا

شذصمفاغموفورألندهاعلىمجدةوةمماثهوؤصصاهدماهوضاوممثورصنضوتمداعفيهولى
اسولهاةيدقممنفيهولهبالظامنهذضعذصفمواذمقصا

االعحابعدمعنلفسويبعدىعندصمطبالصم
صرااالصكركبواصمدمحبةالعالل

لمجدنجعبدارحيم8صرمافىفلفديفواان
ادءدوالسودشااعالىلوالنرتالنصراهتلرفيذوا

صالعبديواررمرلىفبعلهصلنمالناس
اتقابثيانيععاتافىةنجامرمحماصم
صؤالياللابعىحقالبماشان

والسدبطونغورمادبهلضبهلمأظف
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جندمرئاكصبهيشفزبتتابتهيمامعا

الهشدىواالشحاكهقى4تابصاالحمرالحطى

دارومغلولةمثلوتدااذهبوالناثبات

جمرنفألووالفضائلموربالةرتواعفلانراالسطرفالظيرمنكألمهورأوردتقالكطؤلةو
بهاتهئصنبهبهرجوالثبسواتزجالإقمردهاةاؤفىانفأناالمنازلئالعرشوالالجداولرقالص

قالتوتيؤلت4رهـمنكالخااليعدصفمهفاذالوالةاالباذنهاليهليىفألسإتذفىلىدأذنواطارررناه

يهةىالبلطالةخابىعاجول4ىطنةحسهأياتفيهروىاكبنالحسنالبوقدققحمفاكزوافيهالشعراء
يمبدالربهبدىيمدربرلته
غبمدكاانوىلىءساطء

يمامالىءاذرىئشرفالىيفكا
لموموتقىتءنهصاثحازءهذب

الكلممؤىدىوهعإىيمصنانسك

بيملاببرعفىنساااتالجديرى
العديمسآنالفأىتلوسفالطد

قميلىتهفيهالمالثسناءبناللهدهبهالسسضىطوثه

طبحلىلءةبرحبتامنترحمةالبرقيلىيمءعيدار
اسبابهاصألءنعاءةالىنالةبابهاوءإسائالعنه

بهاطاتوضلاءىطفي4طءتفيصلانلملميهـواك
نصابهاإلبرسومنصبهااررىعلىلاالرتبونقدعلت

خضابعلىتاءالماواطوزارة4ادبةاطواقته

القابهاعئ4أغتتاحماءهوواالنبهاوتبىصا

بهاقىااصنتاعنكبتشاذرااخيرالزمانامال

بابهاأرنهلستكوراعرااةامنآستيقكطذهبا
صعاعاصشياماالمنذلت5اءيرغيزوويعزصيدنا

ابواحهاالىىىالكالىأبرابهالىسعادتهتوا
قابهالبابهتساقالبلهابوجوههركوالمتعت

سابهافىباكصضغرلةونصء5يقولطالملوكلسف

بهااتعاعلىراحتهحمانوتاتحباوالصاللموم

وطئطمامجسنثفاتهكاالقالعءنهلو
دكابهارسءاالودمنهلمكااشنيافلتعنراك

وهابهابذالهالهاععألصاقؤاههامؤعا

ايفامنأضىوله

المعدناارحيمدصبىتنوطسهثفالمعادنمنأىألتو
طمنهمداانقالمتةوكارمهطألهجوهزتابمي

نااصوى4ايىىطالىالورركلشباركالمنكألمالزاك
دنااذامايصونابعداانهاالمطاالةمنيدز



فنبن431أب

ابنةغابىيةسالمهولةاالبفيتصلممرفالىاططالةونةقيوابدكالنءةاتولىواكانقات
رعلوقدمنلىطتهاللهليماضهاافامصعصرهلهـافيقاقماعةاداةتفىعايهللهاوخوغيرهفاروس
نظمهمنوقراتهامىدلعخيم3دطألتهقىسمنقوقدب

رعفجالفةبياباتراتملفانالؤإعفيفو

ريقاليهبابحاودحصىفدلىالطرهواذبهفزربا
اروله

تحدثأوحكليمنوماثدآةماتمابجملاءدباستمس
اللىامحعذلىتبمحنوبهدقمصسااانضنىوقدكان

ابتاريخذيالعلىىاكالقليوبالااسعدبنبنءنعلىابشارغثوقيأتفةرالةباجمقبر3نتها5رودؤ
الملكولدقاللفاصاموتيوماتياالحصانسلطادبننألىاالمالثدثىفالافلااءمالة
خرفالابابمنزةطابئرحنانوخربابمنالعادللدتفالفضلأخصءاابنذهامنأضالىءصرادلال
فىفاوتمعتأبالدقالسافىامجبعهامنوكاقاديلفارماثةمقداابمئ41تهانصيذكرونمهشأعل3وا
أخذلعادلااتلماسحاضلأااماضىاناالمثبواليتهيامادأتيورىرزالنميىبن3لقااياضياةخاا
كاننةطاهضهفىاومجرى4شيايىابنالدينصفىوزيرهصخدء4انثتبالموت4نةمماءلىدإرالهحريةاد

بئواتقاتللهارحمه4كألكاذكرواثإالتءإللىبللهانىةت4املهءتةوامضجفاةقاراءبنهه
لماويئالحبعدلالفاالقاكىاناللهرحمهالجيشديواناالجاجابابىوريىااءصبدثمماالقا

وابمعاباتمصروطالعادلولماقدمؤفاقالانالىضهدتلىا6ألدسلولهذاتةوصدهرر9اامىحدأدمك
اضرذوافاطلجاجاابىابنقالذفىارهانماففلبراأىوصاععنهللهاىرةاشاثافزارتن

فالمقدمامحدبنبنبناضبهنهمبراايتالميرعزاايخالوفىإدافالينأوفسبعسنةاتدضثمم
جمدوءوبئأثمشابنرسالناايليييمثمىشاهخوارزمانالسلطتوفىباكاستةةراايموة4فاصان

قالمهالينءقااعالءودهقامقاولماماتراوالهمانخراخؤرزممعلهمعوالالكهأصاجوفادولةتزاىاك
طمعهومامجرىلحولهواإلنياسوونينلمتبنيزعاللصبميارثااورينميرتالوادلالهلساعالناكب3وفي
خجالدليااذدءشقهنالسلطانابنكاعيهالمعظمالملكوانجدهصرهلحابثارلدياامالهرامعنتوكا
ادءومةديةاميراالاكراءاوولةوشيوخماالقدماءالال3وهومىقراقوشءارينبماالميرتوواوضمقال
اتتواةواالغزواتفىولهولالىمآشأءلهمحالإؤشفىوامحولاومهتةالمبيرارءولمارصيمهاو

النمروذاسبابمتوليهاستمبتحثلىينإةءسااطءلىالىوهراوتمواتاوممعروتفمواة

بيهفدوالطربواستظهرعلىاقافيهجماسلقهالسلماصريهيارابامىلعباالينىخطبولمابمددلعااموتقبل
كراهوهالذاالرفياتجاوكاالمعازاالظاهرااجمائببافجهالىواأهرهلةسوابمهتلمحيطاالسوارارةععوتولى
بهاحوتهداردللعااولماولىتمممعؤلصاليةميكلكادوالجمووفرطتهفيدةاجللىالىانسبانه
عةبهاانالفطيىاالميرايبثهعنءالمالعادللىاوفهاقاللهالاللكاقطاعانهرتخافىواكهن

مالحىوكودصاؤنيوافىاصقلمهاالمالكينلىافالوامضداصلكوبهصاليادلباالغتكعلىواخدءفى
مالحبهاالمردشفئاكعبمنئروروقىحالمزوالمرواءخةولمفاتوعحرضرالغالمفاافتهرويئا
عوىاوءالثئحاعةاثتوبالمتداواغدالغاثالنة5مذوفىقالضلاهذهفىادثيااخاساطو

االمماربمعرلىفبرقوققزقيارامنحذرالموتالناسوخجيفاينبهيفالمونهكالضعيففي
تزقمارعلىلساالقعلىاكبومياألحمالاإلكفتواادمالكاثعلىملاالراتورأث

دلمااوتولىبعددااتتزاقلتخعىونلداههـقلدانالاظمىمانلىامنءلبخالجباع



رفي031اخبد

وتاكلصثبدلجلعهوالةوالضلعتبىالئاللماارصاثلوابتالفغبخ3الاهذهمصنففهارتبال
لسنة51ذهوفىالفبلىبالثرفقيالصوةبمقاودفنهل66أكوبنوتسهسبعسنةوهىالسنههذمنشهررضان

شنةجمياطلاالففالملىوتؤفاقهيمروكيرواعظالجوزىابئعلىبننياللرأبرالفرجاكيخترك
ويخهاتهاعثعزصئالثفاسنةلظامربحلبااياكلتوؤبهادشطباللىاوحلاثشبهكلمحركأوشاثة

دللعااالملىوتوفاللهامموكيرمرلجبلوبنباكنملصناررابنلدالينابواابعلثجاورمئىشق
خواهوالهوشحوعئريارهـفىأواضستالمعظم4صااثةشعضسغفاستلدمشقابرءبنايوب

لنهمآميناتذمعواهميهلهناقىمنووفقللهامربمثهاوسنوثالخىتشرفرالالأ
بهوألهلرناءعلىوصاللهقهلحوابالابهيعتموكاروفصتينامندلثاالجزاغ

الحراماالدرعاءرابعشهزلمحرميومقخهتإمنالفققوليلراونمناقهووصال
واللحينهوارأىعيباولمنوقارثهبهلكفزدتهوالف4اعثريهآثالثشةصاحات

ميناوليةاولمنوواوتلمؤضاتواوالمؤنينلماتاوا

ورسالمهالمدارسومعبديوانالنرجةبقلملمرجماالعوراقندىلمدعوبابىالمحيدالمبدىااللىءاالفقيرلن
لمجبضيدالجيلوالسفرااالشالجايلمذاطعلتهمجمدتمالعصرالفيلبرطعقكصءصيفهوادىاثعاغ
وقدكاننماهربهالحافرةسبههـاللهالببثملرعالمنجعرببعطفةارفالاالقئةاللهلألكابلواد
واهياباليفرحمامئكاناحييناشالهاقهلهخباعافياطاخهطمالمنتحريفبطالهنا

اكناالذالحئفيتوفيقجمرورارمنفىيخةدأنجدارايوكانوأطينارخناضارهضاتجلعدرإلتهفى
الله4مزبوتىمنبرفيهيطلعلىاحوالىانداطيهاواقاءانآشالتاريخيةعاشاالمألءيهاحياءالثر

واحسنكبرةاجملىطتضاءاقهانهفيلهبمونطودوااءنارباعإلءطالحللأل
ارنابمظهاليدؤهـلدةاصلفةامنمهنةحميموتمامطبعهخغاموكاناسؤ
س883ةالؤدسخرشهررجبفااواالحديريهلةالممضانةالئ

بوالدالورميهوارفالصالةاجهااضلعلىلنبواالهبمة
بالمذاجفاغلطبعقعاجمناأتقداذاكات
أنقدواصعبلوالااملقيلطبعاليراسفان
رستةمنهطبوحسمكنابوهلهلا

ردعواياسقآخطأوصؤب
ومحمايةإلخابضل

نامنمحبةر

حبابالا

وعالفمههنالعبببئ5افمالحالوابخدعي
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المؤلفرجة7

ولتقلدخباراافىلروضشينبامىااخابالىمؤلفوهذههىترجمة
هـلمذصىابخاهـطناهفأوردشالمالبناوفياتذولىولةءدكأبمنةاالصلنحةتعلىوجدت

النريفألليفاهذايمةيفالةهـوتالمصطيفبا
االصالمقدصىآتوشامةالدكأهابثلغنونذواتالهـالالمامانبنصيخلاسطبنارحمنوهوعبد

ينوسضشفظدتوكالدسشقئةوبرينوفتسسنةوإنحوىالمفرىااغقيهاكاةالثلدهشقىا

علىشعثصتشةااتبملقرااحلعثمروادونولهيملعظالمآنالةئرأجمقابرباجميسانويخىئهبوس
سنهلهلصهونرينوخيرهصدالهينءعيسىاسمالةأياتجانحمندريةالباوحمعاوااركتعلملشيئا

ودرسءلفاوأتمناملوماصيرمنلاصصووقرأبنفسه5داوالوسحثدترردايةعناثينوثالحتى
امجاديهترعثولالائتحسقدثخخحزياريخواةطبباالكشرصانموصنفةالعرفىبألح7وأفتى

وريهالهاورولتيناخبارافىيناروتكابلدولهفىاوىقحأللدالنبويذاوعرحرعثفىقواك
وكأبلموس4علباللهلىطااحثبضفىالمةالحديتشرحاباطعلملالذثوكابوالمالحيه

بهراالاللىءلةوكابولالرسهبافحالطىتثطفياالصولعلمفىقوالمحةلبارىالىارىقرالىاش
الكفواكاابكاظوروادثوارعراانعلىباعثاوكاباالصضلةاليبوصمجلد

وغرأبيهتيايوخوثالفىمخئمركااصاامنحووظدمةومةرااتارداتومةولياالصفاولواالفيءبيد
ارومسشريذاالضمةقياءالىقيوولىءشسنةوعشرونىصوعالعشيبلهحصلوذكرانهنلك

أحمدوالثمهابالكفرىيناابشهارتجاتالقراأخذعنهامطرصالدممفصمواتنوصاالشرفيهلحدثا
راركالاويهتثمرفادةباشاطاراءليوجاءواركأايوصفربنابوبيهأاوزيناللباال

ضررباهففتوىمومعهشنالةالاحينطوارهـتآضرالىىالذليتهالجليالننطراعليهردخلباررطب
لوقيسرادثنةايابدفنعشررمضانالسعفىافتهرحمهوترزاخكائهأحدولىلدربهولم4اديتافءتمرحاصى

لىيلولطفالهءاللهفآلهمناناالشينبطوابدارىمحنةلىيئشالىاللهرحمهقالناسي3باهبب

راإكناوتلتوهوبمفهلىتعانتهالىالىآهينؤضتأناتدلمتنالمي31بوالعا
جليلهـءظيمذماقدجرىاماتفتقاللمنخلت

للهالةفىيرثيأخذالحقمنالعابااللهضية

وكيااونماللهوحسبضاعليهكفىتوكاذاا
شعرولهاالظلهالظليوملهإظاللهماإتكناحةاسافا4هظوهن

الباسوةسطئفظمصلوباكمتصدقناشئمحصامام
فاسالظلالعرعقيوماذاصنبظاللجليلاأدفآللظ
سكامفبانظمبافذكرهممندلءيمظطبألةتآ

ايفالمعنىاذوتال

لهبظالعظيمأدتهميفاهـسبعهانالمصطنىنبىالو
بعدلهواالماملمهوباكدقهناشئمحبسكفيف

اصثالبنرثاتافواتمىبهماب5ا
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