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سسء صصثبييجيئبر

الطيبينوآلهالمرسليئسيدعلىوالسالموابصالةينالحالمرباللهالحد

الدينبومانيباصانواتايخاواصابهمريناأاا
اااكاعيالمجزييحيىبنعيدبنارليدعيدةابيديرانفهذابعدو
11خرثمجمهاونخرجونشأقراهامنقريةويبزردقةلوقيولدبمنبجالمثهور

امنوضثعابهيرااللهعلىالمتوصماوءالخلفامنجماعةحوالراقاليإ
افيهااضاركثيرةولهأاالالىعادثمدهرآطويالببندادوأقامءوالرؤساكابراال

االعباسابوشعرهمنءاسياعنهوقدروىبهايتنزلوكلنونواحيهاحلبذكرا

أاحدبنومحدالحاهيااللهعبدابووالقاضيالمرزبانبنخلفنومحدالمبردا

ماواولالمنبجيالتنوخياالصبغبنصاعقالالصولمجوغيروابوبمرالحكيصيإ
أوكانمسدهفيالمبردمجاسفيونحنهائتينوسبينستسنةيالمجتررأيتإ

منعليهصلمقاذايسارهعنجمداوباباالرتالقليلالمسدفيدكلنعلىيجلسأ
المحيةطويلاحمرمثرفبرذونعليشيضضليهفامايهبجيحهالفتيمظمه
مهموقتاليهالجلىأهلمنجماعةوقامءاالملألوقمامهوايهفالفت

فيقصيدتههخهماحدضليهوقرأمابهمفأجشعرههنأياتاضيهيقرؤاانفسألوه
عيهكالمتأسفالمبردهفرآنيمضىثمآخرهاالىرومنكوصلمنيالفتح

جاراللهوعبدثموستراهاقطربلياينساطبناللهعدانييمضيأنهليلقالا

المجلىانقضىفلماعندهثطرنجيينالالجتماعوقتكلفيهايأهضيالمبردكنتإ
فوجدتالحباسابيمجلىيفارقالوكانهاشمابيابنهمعالثهعالىدخلتأ
االدباهلعليةهنوكلناللهعبدليفقالذالثنيءافانصرفيقدالمجزىا

ببضهافيحفراياصاعندهذلكمدفاتجحنالآخرجمىمااحفرهاناوالراية
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قرأبكليهفاابيهبحفمرةشعرهالمحؤيعلىيقرأحاشنمابووكانالمبردالعباسابوا
اوقصيدتهخضيابناناأاصالبااوتحافيقصيدتهمرةواختياريمرةباختياره

هذابععنىةوقصيدتهاصثعواناألرسوأنمنعتالثفبيبئلمنهئلابطفي
خاوداضنعهديانيناطبنالثهعبدفيوقصائدهالتفيدالعناب

وهلالمتننىيدنسعانفيصنتالمقبلالخيالمبذااهألعهدي
غيرشعرهشيئآمنعلقرأتومالمةحينوالتتلومطنتتناغللثياالماا

احمعواناعليهووأمتيماابيتانظيهاجهونالفتحانىذرفيهايعالتيقصيدته
اولمفقالابرالغوثوحدتنيقمابزةيميناأوليبالتهرايخيمفيقصيدتها

يصفوقولهيداريمونانافيااغارحدثوهوقولهابىاشعار
اقالضاعةبئصارباساابردثنيكد5والءالوفاعايممسالمالذا

تمامابىاليعرتانيفيهخاهتيالثرفيامرياولكانقالالمجؤيحدثني

عليفاقبلاشعارمعايهيعرفوناالثصوكلنشحريعليهرضتكمصوهر

اوتفحالكففانثدفيناشرانتقالتفرقواظماالناسصائروتركإ
االيهمليوشغالثرفيذقباطليوشهداناتامزهاهلالىفألخلةايهاأ
أأوكاندرهماالفاربعةراليووظفةبهرمرنيبمتالبهمفصريموهـالا 101بهاتامدا
اعليحدثنيقاليمالىخبدبنالعباسإدتهدءابوفيحدراثبااصبتهمااولا
1151يصلستريتمامبوةالبهتنمانألمهصرةاهلنجماعةحدثنيقألشفبنا
محمداباوحمعتهفاصثاععبذاذتهعلىوهوالطائيعبادةابىالوايدمعكتابا
وعندهاللهدارعبدفياتجحناوقدلبترييقولبلياقطرايناهـبناللهعبها

أقالقدمعنىفيشمراالمجزيصداوقدوبيخأوماثينستسنةفيوذالثالمبرد

ثىالىاالسناذذاكوالثهلفةاهابىنرأثمذافيانتثالفيابوتمام
وحدثنيبكواجمجننرفااالتأبىالمبردلهفقالبهاالربنااهاوالله

أتماابوامانتاشعرايمركطبفلتقالادلىبنالحيناللهبدءابرا
اببدصدقوقداعولياقالر8دألةمنرخورديثيجيدينخيريدفقال

معناالفلهلةقعمائدبعضفيئحثلوانما4زمااهلمنحدطبهيتعاقالمهـتم



ال

أ

قالالمجتريبنيحيىوحدثنيقريااختلاالمعنىواللفظفيختلالوالمجتزي

علىيقتصرانالمتوكلايامفيعليهفاشيرعبادةواباصاطابابهنيابكان

الىخرجثاابىقالهشصراولقالالمجزيبنيحيىوحدشنىاشيرفاخهاعبادةابى
افقاللحيتهخرجتوقدفعادمنبجاحلمقشقرانلهيقالغالمامجبوكانسنهر

بعديالنفىشقيقنشقرالحيةنبتتإ

دييشزوءانلطف4اتيهفحلقتؤ
أنشدنييقولالمجتريستقالاالباريحمدبنعليصاطابووحدثنا

اخفسهتمامابوا

خؤانغيراميئءالجراعلى8هضانالتعداهطلوساج

ريانظآتفيعينيثنجلقياكلهثآظوهاالفصرصاظىأا
أووحدانهشءنكة01الىبيناريمصواطشيحآتراهفلو

أاعثماتجهمناوتدعسصضمنافرهانتثبتلمانايقنت
قلتاالستطرادطردالمهذاقاليادشالقلتالشرماهذانيقالثم

االصعلىزلماتعءهجابريدوهوالفرسفيريدانهيرىقالذلكمحنىؤاأ

قرنهفيهذاالبحؤيفاحتذىا

لاالص4دوئقيرماضاثسأورذتهليقذىاريافها

اإلمجؤيقلتقالصيهطاطبثاللةعبدخدثيئدالمهغدزهذاخدويهوكاتا
هذاعيبوقدعكاكاوجهاومنلهكلخماابوتماماحتذاههاهذاشعوكمناحتذيتا

11واناشحرهببالياخطرصقطخاعلتهاامتذكأالبياءأالمسقالعليك
االبيتهذاىتيفاذلكيئالحبناللهععدابوقالقصيدبمنالبيتاسقطا
لبحتريقاتلةاسعئبنالحسينوحدثنيغيرهائيتراهوالالقديمةطسخيفبا
والالقولهذافيهاينهوالثهفقالامابيناشعرانكيزعونالناسا

واحيةارااالصكاانورددتاالبزاظثماواللهتماهابايضز
عندتنخفكىوارضيهواثهعندفيمئتمنهآخذبهالئذلهتاجواللة
نويلبهيقزهـاقىيعرفنظاالبحتريدففإلمنوهذاالمعولىقالطئهإاسما



االيقعفالانعابعضذالثيشيرخحتيوهعافيتماماباطتجعألراهانيله
تمامابيقرلذلكمنباصوسهلهفاتطبعهابعفيوريودونه

أاالمغدقخبالىلةالمببشرىببثرهابحيدااالمللمجدنزل
جمثتماالرواداروفىاداتدصقلحائبااكذإأ
11أ

الحترىفقال

انحماندهاااقتباثمشرباليهابتدأتالتيداشضاالفيأتت
أاالديماإصانورباسمقكئمممهيخاخهاأولاستوثقتزنةكاإ

امغابىوقرللهتبيناوعليهطالهالىصكرجأنمناوضحهذافيواالهر
جرددافققبليدالجراالالالزالقبلبثرما
اا

ابالفادايلصمجدرلمانفللراوصهنتثتوالته

م61ابيقولنو

غيرمجيباخملى01اتيءدضيردلاجابتيءفسوا
المحأليفتال

اليسألمناسخباربهجيبفيشهـإصضجيالمنوسألتإ
أابىعندايوماجيرهذاكظلةآلوالسهولةقسهنثياتيىفلم

ابحؤياوتمامنابواشعرايهمارجلنسألهتمابمأبىذكرنجرىمنةبنسيناطا
11يقاسالفهذامحلعنسئكوقدوأبسحهبالثصءالعالبعضسحتفقالا

مهالىصياتوالابخترياامابوغالسومنه4إلبهوصتمامبابمحقرياا

أعلىدخلتأأتمااباتارأتاولابحترياقالقالالعباسينمحقطوحدا
أهنصبتأفاثأاواالالتىيدتيبقاتدحتهوقديوسفنمحدسعابى

حذاالجاسفيرجلفقالطيأفتىتاقدوقالجمهاسيدابوفسريقافاهوى

أفيكلنقدعديافتىليافقااياقااحهـثدانئماليكبهفسبقنيليعلقهشعر
ااانالىليالحراناطاتفجعاتهذاعنيغنيمااخاوودكهناقرابتكا
وعاإافقعتتمامابوذاثوصيوفلندصألءلهاكقفأذااألأ

لمتااردشاص
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أولعلاصولىاقالحغظهرعةءمنتعجيكرفلكبعدخهوفييقرظنيواقبل البحترييوماانثدتعلىبناسماعيلليوقالالنمانمعرةالىمصبرقبلهذما
عندنايشدث

ا

جمردأالصبالفلقومننورآىاضمنضيهنسبكان

شهوداعليهيبنيوالفيهعىهنديحلاليموعريان
جديدامايموناسباكخاقانمااكماناوليلىشرف

اانجمبتواذكرتنيعنيواللهفرجتفقالغامالبىفقلتهذانفقال
احدىسنةفيابرتمامماتولمانسيهولكنهيعرفهوكلناخيرهاالحسانهذايمون

عليتدعبالوماتبهاالبريديؤلىكانالتبالموصلىودفنوماثتكأوثالكا

لغراجهاوهويلىءاربنالحسنالىخرجالنهبهاودفنباالهوازاصرزاي
يرئجهماالمجزيقالوماثيئثينوثستوحربهاسنة

ودعبلماتيومجيبىمثيلوعتيواوقدفيعنيزادقد
اأمناحسانعلىاهريةاابحضفثصكزالمهبنالثهعبدندكناالبيات

اتالهذاكاليوهباالميرلهنقاللهجمعضابتجهايهالنراتبنالعباكىاب

اابوتمامأ
سوالهمريدئيخأتوث5ااحلوكتبيخايلىفلقيت

هالهننهافجاههنهعميعةايكاهدىرااذ

افيلهاعرفومانحوهفيالزييسلطلمامتمالبىهعنىافحتزقلابنفقال
ابياتمنرافىاطالرحبمعبلىبنالحمدقدقاللهشيثآفظتالمعنىهذا

كريمنةبضهحمستهبهكنيغدافاعافصريم
أفيوماحمدمثلالتتجلباللواتيياجوللرحمديحاز

لهباوراقهقالثمذاكهذاقال

ىطالمحزضياساتةفيحاهما
ا

شثاستماماباثدتاابىقالقألاخرابنهصافوثاابرفيحد



أل

ءالثرااهيراتاصنتليضالخطرلهعالاليبهوصلتجمدبنيض

اوحدثنييهماصجمغينالباحبهذاقولهنفبعدي
اومىتلفانثدثمعريمنشيئاتماماباانثدتالبحزىقالقالمتبال

جمرابن

مقرمآخرنابفيناتخعط5حذنابهذرامناهقرماذا
وقديطولليسعرىانليفقالبالثهاعيذكفقلتنفصيواللهالينعيتصال
رهطهمنوهوشبةبنرآعشبيبالمنقريصفوانبنالدانعدتاعلمظثثأ

فينانثامابتاهلالنافيحمالاحسانكالىنفينىينييافقالييهم
بنأحمدحدثنيمذاقولههنسنةبعدتمامابوؤاتقالقبلهمنماتاالخطيب

فرخانبنعيعنىعلىدخلنفهثلرأىمافقالالمبردفضلتذممرناتجالامحاق
الفضبهرارهتجرعاوالالثهاعزكلهفتالعايهغضبانبعدعظرضيوقدشاة
احنولصالكدرذمعداالالصفوصدحيحسنوالالىضىحالوةاتذتاما

يقولحيثابحقرياا
ضبالضذالواتحاناالرضىمذاوجمعرمفاهاالماعن

سبب4مثماسببامحبوبهاانىوراالكروهكلنوربما

لهبخلفهزنادورىجودطرخلفهبرقنحايلىهذى

يخبقطرمالغيثوأولابيضهدلالمحريافقواز
مرهفيثلكالبعزياصلواناجزاكعناوأحسنبقاكلنااللهاطالضبىلهفقالا

اثحرمنتريجالأيمنالمعزيقوالوبنالثهخبلىوحمعتثهصمننجوفوصله
فيوقصيدتههئلهاةسيللعربفليىكرىابرانوصففيالسبنعةقصيدتاال

بهةااوصف

نحييهايليمنالداراليهيلوا

النابضاعتذاراتبعدربالهليىخاقانبنالفغالىقصاثدهفيوأعتذاراته

التيقبلهاحديصفهلممافهاوصبفالىديارابنفيوقصيدتههثلهانالنطالي

ااشعرنأالبحرفىألمربهبحرتووصفهالمبكراليختظينترالماولها
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قصائإلونكئيرافينسيبهورقةمدحهصثناالىاأاأفلهإبيت
المطفرنحتالمجونالمركبضكداوانماصتجاالمجونعلىتخلمش

ممبرذؤابةفييباترأثعالتهففياضوقازمجراذا

الفتحفيهاكقولهصدثالمعتزفقدابندبهرهاالتىاعتذاراتهاما
قطوبانثردفلمننيفبقدحالرأيككلنوان

ااوفج

يثوباحتىطفكوانظرتيصححتىرايكاراقب

اوقرا

اضأمااطيراننحاواقننيءثربيمرنقناالياممنعذيري
اههاوقىله

أ

وتمماعادفالمصنعناعادهالفعالابدىمنومثالث

فقالاالعضذاراتلهذهالموجبابيهعلىالفغغفبسببعنالفوثابااتوسأ
خهنهمعلىيحسدكاتويمبهاهانهفبلغهاالوقاتمنوقتفيبزهاستبطأا

عندهعليافييهذبا
الىسبقهابحترىافضايامنيقولاظصيببناسماعيابناحمدوحمت

نهشلابايعزيمتهالاتابتاعنالتزية

اأءهثيحاواليهزاللوااطربفيالينازلهنافي

دخلاذالفتحلعندانيقالابيهسنبيافىيزيدبناحملىوحدثنيالقميدد

قصيدتهشدهواالمجتريأ
اخوالصباواليفهالثبابشرض

لهقيانيبخفلما

فيرتونحنفيهاالتنيرفيقرىقبابهالراقايةبعامالث

المونميااسكاقحدثنئاالجراجمهافعلىءدذالمثطرباقزقدافغارألت
ءااالرردوءمطابرلهانيهالج
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اواللهمانافقولالحنالثعرنثدواويشهرباالميهعداغنىقالكنت

مقاحناحدانثمدهاحبوماالغناحسنعلىاطربعركاالثحسنعلى

والجاواالذنالجدويشكرفقالاالميردئهممنانمبهاحدفهمألالشرهذا
حنعلىثربحتىارطاالهاتوافقالالملوكبهماتمدحجمغومذااالش

ببدرةلنادممطثمرصالمررطالثرنااالبياتالمجترىواضادرطالبانجئصفا

اللهاحسنالمجتريقالخرجناالالمومنيناميريماانالينيمطهااقتفقال
اكسقتلماجزاكعنىاللهواحنفقاتعميوابنإفيياجزاكعنى

ثرباالئهخاقاوسخبنالمحؤيعنقالاتحيايحيىبنحكمحدثني
جوعايقتالماقكاندارهفيمطوغالمألهنوجمأفىعلىفيموأوآلة
يقولومقزآمضيقاأقواتهمابمنالجبمافيرييمصاناتياهاروعمخهماأقاذا

شحرمنيرمافانثدتهعيىبنمقالاجهاكلوأطالادكاايماللهأجاخعألأ
ءالمامضغيثبماهوافقافيهتقرلمالهفقلترأسهمجركنوبنهنجعلبنسهلأبي

دتتالنبالاالصجمافيإنعدملمابروحدثنيئنىوالطعملهيسأ
وعندههأمنتنعتفااليهودعانيلهامبطهودعاعندهلحبمنيبرماالمجزيعلى
اذلثفغاظهعيفاكاأمعهواكلفتقدماطعاماالىفدعاأعرفهالىشاممخشه

االهجمبنيمنشغهذاقالالفقلتالتفهذاأترفليفقالاكوالتفتا
إضابرافيهمقولثالذفي

االراقهنمثابيواالمحيحصنةماصةرياالهجموبني
بطنجمعيمأمبحبماناوشربةةبأويسمعون

ابنعلحدكأقالجمظةوحدئنىكنحنشهالشيخلحطقال ا
لهافقالالقمرمناصنويزصامعهابمبالمتوكلجاريةاتجازتقالابخميحيىاأ

حلتيفيصبيهلظقبحةلستيقالتاالىهذالنقالبرهانقاكاحمكما

المجترىافقالهذاثفيقللمحريقالثماحرهعلىفشربه
ااانرجناتالحررمنبهاثجائهاذهبيقرهنبهماض

برهانكفمنعبثاةشرئمطكبالبخاثبأعاومات



ء1

أبوحدثناقالجحظةجعفربنوأضاالخفكأساحانبنعليأخبرني
تبنصالريثذانأل4ءأطلببومآابادقالكنبتالبؤيبنالغوث
قالطالىوتضبططالميمففانهأبئيادجمهاكايهبدرديقنبنية

قدمقالثربةبداحمدبناكايأبرالفضلفيحدطالىتواالخنش

اتطاانبدإهيرصثوابايثبهفلملههادحاكافياالبنأحمدعلىافياالمجترى ا

فجهاجمأيقول41بقصيدفهجاه4مدا
النيلضيرحمىالنيلنوصإلأحمدبننناماكىا

اياههائهاخفيعابهفاصلرهاالنيادقهـيمهأولهاأخرىبقيدةاه
نردهولجامهاابسربةوداابوثدرابأايانجعثابيذلكنوثرابةابيءهبا
اةءاالساأالىايهفكفرفدقولعوزمعناالةءاساأملهبممقدوقالاليه

11

مثلجراخكيأسووإتالىنيذاتاطؤيمورةلمرةافىوأهاغفورة

أأثبنامنكفرطماتالفيتالنوأضعفتهثئمارددتهاليكرددتوقديدكا

واللهمكصايهاكنب4بثهافشلوصبرناتملنااأتفعلوانرناوا
اثمااثيثوسيأتيكاثنلنيمنوحملشنيأنجننيهاتنياسلوقدشعريمناصنا
اذلىبعدفيهوقالالصدالىارادتذا01االضالل5اولهابقصيدةاليماغداأ

األجايهصمباادايدعادابأحخيهوقالضرمههنيقالعقءأفابرثا

قالحررخلةرنيأخالافئرقاتىلديهبرهوتاضال3ذلكبمدئىاأبيرلصولمألقا
فيهقولالذىامجقزيغالمنسجئمكانإ
ابعدقيمنالماقارفنسيماأضكورياالتصدابعلىصبرياخبرتيدا اا
فقدعلىفقدلدهيافياجمبعدنحصهفههنخالناظريأ

االسعلىالحيلابوابمنباباجعلهقدوكانالوجهبحسنليسروهياغالما
هاف عندهينمقومنالمرواتاهلبعضهلكاليصيرهانويعتمديبيعهن

يزلفلملهجمهبحقموالهومدحوتثوقهبهشببملكهفيحصلفاذااالدب
االخنثىسلمانبنفينيأخبرأمرهالناسفكمنىنسبمماتحىدأبهذلك

كالمفينيذاايهفبعىنبيذالمجهبهجغالقمبنمحمدانيالمجترفيقالكتب



يحبرأأنهعلىالبحتريدلشديداغفعباإلنالمفغفمبالمجزيلخمشهأمردله 4إافكتبجرىبمامواله

الدأإلهناتاحدىكغالخياتنهنفرجأال

الريهثهسلنامعتعفئالمدامالينالمجىبحثت
الديةإاليناارصلوليتالىسولكانالديةافليت

امدةثذبعدعةالبهريفانقطعهديةالنالمضليبنحمدابهافبعث
اأعليمحمدبنايهافكثحباجرىنجأله

الهجراأعقبذاقبلوعالأرلمحشةأعقبراارت
طوياةوغفرامذجفتىغفرامذجفتىاولهاالتيقصجدتهةال

عنىلكنتةالصيمريالعنبىأبوحدثنىقالجحظةجعفربنأحملىحدثني
طشدريالمتوكلمرالبحإ

تحيهمفصلىوبأيثغرتبتمأيعن
المعصمبنخوجفراالخيفةقلقولهاليخحثى

المتقمبنمموالىاللجتدياتجدي

3فقدزإذاسلمتمحدلدينلمأأ ءا

مرةمشيهفيويتزاوريتثادقانشاداالتاصابغضمناصحترياوكانقال

أعندصويقفبمكهويثيرأخرىومنبهيهمرةرأسهوجمهزالقهقريومرةجمانبا

ااحسنتبقووقالممالفيقولالمستحعينعلىقلثمواللهاحسويقولليتا
وقالعليوأقبلثذمنالمتوصرمثلهيقولانأحديحنالماواللههذا

بحياقيلمالأحببتبثافيهفرنىسيدكلطيافىفقلتيقولماميمرىياتسعاماإ

افدعاأقولمايمتباننحمدابنتأمركلتحمهانشدالىويهذاعلىهاا
قلتانالبديهةعلىوحضرنيوقرطاسبدواة

تهزمانكوعلمتألرحمفيرأسكادظت
ضنمقضاقضةمنككوحذاربضركمايا

النرمسيلالهجاقكهـبوالدأسلتفلقد



أ

اقلمجفوبهتكهتعتصمعرضكيافبئ
والحرماحمدوبقرصاقحلفةوالله

المعنصماالمامابنماالماءـجحفروبكى

اليلمالىالمسيلبينشهرةرنكصال
وايخماالراكةحيثسلمبذيالطليلحيث

النعمفويقلوبعلىلوالئفالثقيلةأبنياا

والحثمالمواليرابناكباالصغيرمعوعلى
تاخقمكفوبانيترتطمساخآيفيإ

مالفامابالعةأهنللورىالمباحةابنات

الظمفيأملوفراشلعجمأختكاذارحل
اكميوئيبدفيخانةداركولمجاباا
بهأصيحالتيعدووجعوخرجفغضبقالا

تخهزمانكوعلمتارحمفىرأسكادخلت
لحدثنيزيادبنأحمدقالعيةعنابخحتىويصفقيضحكوالمتوكل

اوقدوصديتييروابنشيتيانتخالداباياليفقالالبحترينيجاقالابإ

وهلكالعلمخضفقداذنبنيرمنبالىاخرجإنليافتأذنعلىجرىهارأيتأ
ئهومضيتجرىابأعظمتمزحالملىكفانشيثاهذامنلنعلالفقلتاالدبا

ذلكانيمكنفعليهوخلمووطهقوليمنمخرالهفقالذلكفثاليهالفتحاني
ا

الصيريالعننابرقالفىالمضوقتللماقالبخمايحيبنعليعزجمظةحدثنيا

صالمنبرالملثيخأسريرهاشمبنيمنقتيلعلى
ياليحضقتلىلوانواللهوالمثربيتاربوالثه

خريعضبنيمننفللمجالفثاثرلهبالشأملثار
راصدابرحارعدذلةاخىكليقدما

انييراالصئهذانقالثممندرىفلوحتىشالقيأإألافدمملفثااأ



سبمكصللسيهغ
والهمزةااللفقافية

حبوسفبنمحدصعيدابايملىحقالصي

ءارفارعيتواللمحباالخاحنظتمااالزداخايا

ءدماالدموعيتركهوىفيانيناتالحنينيتركعذالأ

ءالفيههالمتشجونضوفانيءالعلىفيتلهال
ءخالاويارراحتمابعدخلواالصبابةمناغديهإ
ا

ءافاعهدتغفيالعيثىانبهاغريروعيشعبإ
ءانضاالهوىاردهاادءاعادقفةاقفأ ولرببا

ءبيضاتماضرفيويداهتوديالمنةللبيئان

ءودوالىاشقدانءلفراقبدتحتىحجوط

ءوساوصبوةذىفىوابيذاكاليخايرماضحكا
أءلقافيهالفرانوجعاناسالماهفيه2الودملنافيإ
ءماعداحسبخباحتيالعاليندموعاوشاةالىبيووشتا

أالدععبصيىااعقلواحلللببكامالتلدايقلا
اىءتراغداةبرقهبسنادعاناسيدابيمنعارضأ

ءالثاففاتمجدهسمافاليميوسفأبنعلىنثنىيهف

ءابتداجادالسوالشاباد5فلماالسوالافقصقجاد

ااالنواتخلفمنهيداالفعلرمفيبمدصامتي

اءجزاءالثناعلىيعلىثمءعليهجزيالوطنييعلىفهو

الثعراوزادتلهاهينرضاةطالعةاعطتنم



إ

المايمحتىوبالاالرضيمليسحابم11كذاك
ءلمجافيهالمدجفينعدصالمدجهذهبعنجل

سواهانجاهغايئهنالغيثلجودسيالدجودوجرىا
ءشايهفالرديصرفبهالحزبالفتاذاالذيالزبرا

ءالهيجافيعثهديدنوحينطعناوباضراآلجالتداني

الضياهذاكالنافارينذويجهلوهلقونيجهلتانبهسل

العوابالكلانىزئيراالدربفييقعقعمجلبامضىاذا
مساهراسثحهباحا3الرربةخوفهمنحاضتيخأا

ءضحاجزناظليجفلوالالبحرجانبفيالجيادروصدا
ءابخاءالمجطخلفووالىالملسنيومىصليبهاقىاثم

ءخطأتضحهلمشبرقيدءضهارحعالوةتقصرلم

ءالبالفيهاحسنتخهضثغرعنثوابكفيالثهاحن
إاءفاضاعظالفاجدىومحرومافعزهحتضمعفاانا
اءغناضهمهقنحاغنيالهليهفجنتلتوليتهإ

اءقنافيهماسالقدوالمناانادينحمدعاعنتنملم
عشايداكفتحشتهمءغدواهنهمالملوجاذتغدىا

اءالماذاكءالدمافيقلسواحتىبزودجيحانتسنهمئما
11ءصثااوصمخرةنجماشكعلجهمالنبيرحطكاا
اءاقناكعنزبدآطاراالالموجعلىجمعهمحيئلمأ
اثهطاهاهةالثلجمنالصلياخرشنةاليكابدتحينا

الثتاتنهنيلمحقدنارصدركفيهاءالثتاخهاكما

ءاالباتذتجاذزرقااالبراجشرفمنءاالبناطالعتك

ءحمرانتكلحتىالهضبفيهايصألخوالقراقبظا
هاالمالصالةيعرفونالههثزفيالصالةتوا

سءغناتوهميحتيافكبيرابمروااذبرجاننواحمبفي



ءظاالرماحتصدرولمضلىاليرفتوردلمحيث
ءالدماصربنلماسكراجهاالوفيالمحورفييتمثرن
ءبعالهنهفعدنسراعاالقيىامرئقبرالخيولافرلي

ءالنسااكرتحتىاتاتوحوراحواالحسانوجلبت

اءالثاتسوقانبالسوقجيشكشضلتالالمهاتدعكلم

إفضاولكنلهمعقاباكانماكزوكانالرومعلم
السباهلديهنراوبقتلصرفاابيئسقامءببا

ءعطانيأخذالجندااراثككتائبمنفرقتيوم
ءالظيفرجوطعنصافاانالهاميفلئضرببين

أاآلراوتصرفعليهمالجثىتخمعفلوالعدووبود
11ءشاطيئفيمجدااخالقكمحمدياالثهخلق

هباهفهاالعذالقولعارهبتجودكرياحهافاذا

ايكلدحهوقالصأ

أاءبتناآذنرااالحبةاناالنباهنبئالغرابز
بما
ءالىمضاورةموجوامحاهواكرادراالدمعببردماالخأ

ءعزاحينفالالخيطاثرهترىوقدءامزابافىتأصال

ئيالريومتلكفىواطالعزيكتىاللوعنالفراقزأ را
ءالقرنابفرقةعلياعززوكننيبالمداماشتياقازدني

اءالبرحاجوىهنقليلعافيريحنيارديأقيلمنيفله
ءوالحراءالصفرامنجبا4زينةالصالحيةظهوراخذت

اءباالنرااالنرارمرجومنديباحةلربهابيعالىن
ءسحمانجومعنتلسمقدتدمويارذاذبهاصثاافي
11ءصفراحليةالردعحوكءوشيهانمنمخضراحلةفي

اءالصهباةوزفيالخيودزكلهبهضيارياضزهيعلىفاشرب



يينث8ال
االحثافيضلقدالذىاثوقوتبصثالهمومىتنقهوةهن

انابغيرقاثمةالكلفينهافلونهاالزجاجةيخق

واالندااالرواحاوجهفيشفدكأكللرياضاصيمولها
ءالحسناالىكاعبخدتفيترددتالدصصمثلاغوفى

ءحورامقلةبفزةمحرييردهادرشأيقيهيا

الندتآةعلىءوابداصداءطرتمنوبمثيابهايسى

ءبضياةفلليوسفبعدابنتبدالالثتأنملمجزيرةما
01ءالبيضاالىقةوجهدواسزاخرابحراوكلنالفراتجف

سثعراويبموهارحالملتىةعيسعيدبابيترىوأقد
اءاراديخالالخهارمثلوليلهابغالىهئلقيظهاات

ءالنطهذهغضارةنحافترحلتحمداالميررحلا

أءاالفياتنقلاياههنالورىفيتنقللذودوالدصإ
11ءوالضراءالرافياالفعاللملمهذبمحدايراالاتإ
اءاالعدابانفمىالحامغثىبهطالشوفغشاذامالثإ

ءورخاشدةقنيافاسفيوسماحهببأسهيداهتا
11ءورجالهضفاعلصودهنبفعلهينالعالمقلوبملثتأ

اءلالشاءقدماااؤهاإابدتعاطيئجماعةاغني

اءااليانءورئوامابقديميخوالمبهواافتضذااظ
ءراذللولقدسهضاتضهاعالكراحاالهن اصمد

ءالمطزاللمنواعذباصفىمحقاخامنكلللفيواتهحاروا

ءاالحياونخاذلالعدىطبعلىالممحمدثارونهنت
دماهوسفكهاماتحصدفياوراثحاغادياسيفكانفكماأا

ءوفااىووفيتالحدىاعيمناستكفوكالذيكفيخهمحق
ءشعواغارةفيوتزورهءاقنابابابلثبابتفرعمازلتا

اظافاعكلىاعياافكبنهوةسفكبنصلاخذتحتى



5ل

ابساعيلحاونصبتهقرارهالبذويرهنهاخلينا
الداوالصدفيالطرطمعاءألسكففهإ حوايبىا

ءالجوزاكوكباطراهمثلاعزادهعلىهطردافزاه

11ءعلحرباالجأخاخرياتقيلهاهنتصباىإشستشريا
ءتاذرىفيعزةاطاللكثبرلوالرومارضووصلت

ءالعثراحربكمنلحاتماءمنيةنختقديومصفي
اءفضاخهاسضصوماذتحزونةصوضمنهاسهلت
اهباالساالدالخوؤاصلدارعاشعثصتحملبالحيل

اأءالهيجاضرةفياركطجبمىاضاذايتهافونوعصاشب
ءلياللياةةلفتهقدنارلهالبدتالهيلإ

اءنهامونمهكةصفيمؤخهاكأنزغففييمثون
يداهبقفرةالسرابسيلفخولماالكثاةعلىتسيلببضأ

اءمافيايصخيالفيباخلخثاطخباخااالسنةفاذا

اءاالبومالمماياصنحتهنفوسهمطيحلرصمرتاناه
ءواآلرازهاتاابصواشالظأإدىايدقعارضفي11

اءجرداعتيقةعتيقفجطالقنااطرافمنويلعلىثلىا

ظماهيخروفنعنهاصدرن5هنيةلهنابطاانهولو

اءبفنانجويرهفلقدعمتلوقهءالقضاتبقاهفلقأ

أءمسامرتقاصباحلدوتتهوتراثمياعهاثكها
ءحمداااانفاسهمنبالرقداذابهالحديدارتشفلوحتىأ

أاطةعنالطوصيالحيدعدبئحميدعلنهثتلابايزيقال

اأعزاحميدبئفعزا4ءاسافيحمالدهرلم
11ءالبرحاتبرحماشصئدؤرءتادتفقدفقداماانفس

اءاالدييىيزالالالثئء5االالوهودابهمالسيفيبحص3
أ



يب

ءالدماظكعالصءبدمافبكينافيكممتلاوالمحى

اجزاوالندىالجودوفيلبدفيالمقمالقاسمابايا
ءشايهفالردىصرتبهبلحردارتاذاالذيالزروا

ءرياواماحرةنيةالحراهاعلىواجباالسى

قضاهالعبادعلىحماعنمماالمريجزعانوسفاها

اءبواهنهالفردوسالثهيجعلشيثاالنفستلبعولماذا

أءاللواجهزوالحابالسيفينازلالهنأتبم
أءناانجاتهمنبهف5لماطاالمبوررأىمنافتىوا

ءاالنااالمرالهخهااللهحبدالحياهزينةمنلسن

ءالبعدااالقاصيالتالدوزثنقدماءاالعداولدنقد

أاءواباحميةبلعيلةتميمقيسثرهنيئدلم
أءحبااالديموقداعطىنفيهالذلمهلهلؤثىأ

أءالدهناقفاعليهنرحذرالعافاتكابنوشقيئ

11ءعثابنوههوقدجابيحقواحزنغيرهنوعلىا
ءاالنبيافاستأجرضحفاالوحدةرأىناجاهنوشحيبأ

إاصبهاكرىلماالجنةفيادمالشيطانلواسأ
اءآباامينسبنامثاتفانظرائلااكوتلفت

اءالنساتبمالىجالتبيتاناالضمديألعجزهاولعرئيإ
تالالقمطعيسىبنعليبئحمديكدحالوم

ءاعطاامذاكواخذهطلءانواامهاتيكأمراهبأ
اءنحايحسفالءالشاذهبذافعلىذإمناوبعضذادامانأ

الدهناهصدركبلالءالدهناوشطهابمضلتالذيلشى
ءماحمحةارضفاهئحرهةآللاغرملك

ااااساواصبمنواالقائلوببهمتخاي1اذاأشرافوشريف



با

وفناحولهاواخادداالذوابيتالرحىءالفنالحم

هابهاولهممجنلمانالمدىودهاشمفيخؤولة
ءواآلبااالخوالبهويزءمنهىوالفواطمإلواتكبين

ءوداالمعيئءدوافيهادهسذرةاسعقيأمحدبن
ءوفاالكرامالنفرمعماليرأيتنيءارفاذكراذاماليا

ءفضاالحذروهوفيويضيقتاربوهوالعذلآعيصنو
ءاالبداوالمجهافيالعودالوحثةصرمكاذمرمتكانى

ءاليضااليدظكننالهافصودتيديكبندىالخني

ءلماونياالمتخوفاننىحتىبالجوكوقطعتني

ءجفاوهو2روبرجب5قطيحةويالناسفيغدتصملةا

اءاالعدالحسنهفيكيرويهساثرشعركبليؤاصلنكا

اءالظليابداكاتمخلداءالثنالكيتمحتىإ
الشعرابكيحسدفيواظلفيالصيدكالملتحدكفضظل

مابرابنىعينوحاباوقاليممدحص

وسماثهارفموقعوبعيدعبراثمنالمالحبيبطيف11
جرعاثهالىابرقهحزننهمسرعاووجهجلالأالوىجزع

دائهوبخببعدهمنخيالهءاهتداوفيالالميهدىا

درحائهحوىومنالرامخلمنلثناكغراكرىزارفي 0001ا

لدائهمموتانالمتمشأننالدائكاوالهوفدا ىع

اضائهوفضلعرتهبمريماخضرناضراالعيقلبسىغاا
حوباثهعناللهدفاعااللمنىعندياآلمالكزهاا
اعداثههنالودمحضتعطههمحبةسإبنوحابيوعلىإ
أ

لقاثهقبلابخحتلقدفجودهعنبثرهطالقةتني

ماثهميقالروىالجبماغصادفأاهؤدأهلهلووجهءسضيا



9

اظععميصيموفالم

ءثايهايفعلالثهوانحقالبحثانعلمتأالن

انفضاهالبلدبرضهيضيتىانفانقلاظثععيرأيت
الهواهبهونمصلهيبتهسامفقصرصصداسط

اءالمااالرضعلىوقعتاذاذراهوالالذيالجبلهو

المكعوفعياوحجمهوقال

ءالحستاالظريفةرقلكالماصاطابايابلعلييا
الشعراعلىوحمةمجنالقيىشاعرانتاللهاتقا

أءالخناالءلمزنااتواباالهىالمقيحيناخوانكان

أالبحر3ءعلىتخقجراتهناتوللزناةاسانت

إأوااليمطيخهاخمزباضالكلمحاالحديثتستعصك
اءاخقآلالاإلصادواخذوبااليديبالعبونواالشارات

السوااصةالروجاؤادالهخطةترردوالحمريقد

اءداالخآءنثذاوالاردآلحرفيناظرينمارءأ
11طءوإلدةةن5مرقرتهاروانتأمرقطرا

أوهآلإ

العرصنلبهواسلماظباشاحدققلبهاصابت
اعقةواردةكاتقيسليهمنالمنازلواقفرت
اصوااطولضرقهفهيجءدننيثافيئواهوطال

ءآالجفعلىيقحمأاايظعنيدريفالجسالجفابهوبخ
ءوبالدآبالدموعويانمىإجهوىاالافتىاخالتىوهل

وقال

ءالمحآخروجالمردفيآيةءاميوداايةلىقتياليا



به9
حححما

أءجمبمااثيابمنوعرتخهفقدورعاشقيكاللهآجر
امثعرامنقلقلقالهبيتهوتلبيانفيشاهديأ
أا
اءاالجاميتالميتانماهميتراحااسماتهشلثاإ

ومصبئساحمانبئاحمديمدحوقالما

ؤهثيفزلنشأترصصةإنيليااااباءأااايها

إزهةارإلاكأايعيىضلؤنسالكالبناصدادراكدون

هسياهـتوححاهاركتاعثاآلاصفخلقصدنادما

ارواؤدفاضرتاسوددعلىدلىكماواهالىالعقلحن
اؤهالدمرنبرةناماناكاسااتتباتاذاهوءما

ضجاؤهالمضبالحادثظدآليجلىفيكياؤهيتعالى

اوهرالمرجىالبمذبثتلمهـالفأطضامفضرجوناهقد

هإسضاهـساماطءالصارجوهرفابدىالفعالناهزشو

ساوهصبهالدهرخافهكأيباترايكمانتبابي
اسلمطاؤهتطاولقد7هليعاقينحماانجاحالمثاوا
اضداؤهاالؤاييبقمنالقرهكربماتبدأتقد
هضاـاالءاطيج3داهـنيرادفاقدماضفا

أثههدبنيرفيملحوقالا

إفوشإصلىالرىيمملثطفوالثفرصنهاياأ

وسماثهاندىارضانمارالىشمحدبنيوسفبساحةألمم

وورائهدونهمنمحظورةانهاحماحةاعلىلرماواقرأ
اسمائهمنالناشفيمشتقةاسماوهااجمترمالموارىا

اعداثهضلىثهباوالتاراخوانهعلىألمجاكالغيث

احىلقاثيمزجالقيءافمبإلىمنفراقهبومفارقتحمإ



01ال

قضائهبحقباهليعلىاضاقىمعثرفيبعدهنفصيوعرفت

ناثهفيفنهعتهنأىحتىقربهفييلهافهمنتها
يررجائهمدمجهبصدقاالينقلبلمهادحراجيفديكإ

دعائهخافمواولكيدصفانثنىبدكاردلوافاه

بماثهصمامقدسفوجدتدهعرفهعنخهارءصلوهوأ

هائهعنملهيدغكالمحرهاطرافهاعنالشلىديذجدة
راثهبلغوذاكاستردثمقدرههبليئوذاكالقايلاعلىأ

اعطائهمأكاناذههفيرددتهغداةاخذيهنعن01

هرامنصاعةداجمعوالهفينصجيتكلوجمبتأ
اثهإالىفاروالااخالقهالىفانظرانوقدا

نهاثءفاستديبمزعنلثطريقهخلفقلتالمدجخحث

اىصماعدبئباعيىيمدحوقالحا

ىحررعةهنادنتككموحمزوىىاصفينيهنعطأبداباإ
اقوىخمابانخيطالدفةبناروىقبلىيدكانوما

ىيدبهاهريضقابتعثمهاالذيسىمحغافيا9حلفتإ

اكرالبهوىتاتالحببرخارةاوانمطهراهااىجبمممتواكثرت
ىنغماوبابةسكراثالمثوانءإللةضوالثباتوىواكنتا

وىايشغدالذيالهوكدفيوقدالمجاذوالميقربالرعتوقد

هسهوىشهنبارصللمتهزتمايمالرافيرابوانوانيا
اجلوىسبقتامءالعنتهابهأطارتوفوضاالثبابعتهابيلتءالس

خهوىالذيحرهنأبالديبحبءادناتااغرمتالياالتأن

بليىتمرفهايسددوالنعيماخفضحيااليراالياميعرفومن

تماوىخلفهمناالهـ2مواشكةثنتدهاراقدامنثرتاذا
يغوىمنارتضإهمالوالليئنيولماتالنالقدارشدتنا



إا

االلوييالمرصشلضاهيقرجمأالوزابذياظطوبكافعنانحناذا
اوتروىتؤثرالدهرتزالاللهءسوددانجارالثعرتنىبازهر

ايضوىنضراتآالئهاحاسداترىهتحيثمنماتنفكرمم

إاروىوقدبالصوابمخلوخهمبدجةبغتالرأيصوابملتي
ااوهئوىاالماكنلهادونمحلمحلةالنعرماعلىهمةله

أترىوتيرماسطواتلهمصلتسيفعناالفقانفتحوقدا
غرىطالعزممنؤىوقدبزأنهفقدرالءاالعداعنمغصاى

اشوىفابالمعضالتورىبهلهماصشىثمالدبيرعنتعالى

والشروىالرجاكفينظيرفيلهءنفضفاآحبسنارناهماذاذا
رالدعرىأنخاالماكاتالفضلهنبافشواهدعيىالبىنمى
اضوىايهمااإلحسانأارداذاوبينهسعداالدريننميل

اضوىوالمنهاالقوامفيبإجرحوابزصافتااليامدولوما
ىارةاسؤبريقهانالضيثنخايفةانوجمليهةسقينا

ىأوترقبالعدهالمحىبتأياارضشحماثمنااحاصابتفارض

المصوىةدشالهعلىمعرجناتيمنلمعندكفالمعرمنادو
جمهارضوىحملناعخالنقصانضاخثضاعنهيدانحملنامااذا

االقوىعاديةالموهوناالضمفعكجنتكاافىصانوااالاجدك

11لموىاننخدهارسبذإلىفاخاق5ادالةالحادثاتوعدقظق
ىمثلنايزالدهرعنفعلخرإذافثلهاالحظوظعضازويتاكت

انزىوارهلتفهاضناقات5عاركتاميشسدفقااجلتقلىاذ

االحوىالرشأاكسافبافيويتلف5الصىترادفهافىلىيىخارم
إ

المهرىمقتربالببعفيخطرعلىهعافنيهاوهورشيديضلإ
ا1101

أحبدمجوىاولرالعمنةلهلتءتضاغريمهندينحلدا

االسلوىوالالمذاقهرضيئالمقبهءمجدنمفوقاالمنطمساموقد
تذوىاورتاناقالفيرلذشارفتصناطهنضاصفلةالجت



ا

اكرىاويلفتمنىانالودمنبينناخصائصهتوقدوقلتإ
أتتوىقدكربتاالحبابرقابامنبطولهيفكعيسىابالحلإ

االجدوىواهبالىىالجداطلبوأنءاهلهالراتغانشططوها
سؤىاوعذلبالقسممعزهاكاشااقوافيباتحبزىدنانهر
اأوىواالرحلىوعاتااقفواهاسفرنازاديرترحاخااذا

أتقيمىائانيةادالىفيجطتاذاءاخهاالدنانيرفضلفييكوح
أححسحأ

أادويهكدوووقالأص

براالملتهالدموبفزروفااضتالذكرىوانآلهمحزوناذكرب

احرهاإجمجبهدالىالرىاالئجنراناطزادحر
زألرامتهاةوالترقىدمعةفالختاههدونءالدبمبحالكرى
درابالىاالشاشةاكآلاحاذفيوفاصتبمدراهاإتاشا

راامبابةاخمرانهاتحصكلةعاالثبابنتبمضتويم

مسرىجياظهطيفلمسرىهافى51صرحباوعناءخآصيامنانيفسرى
صصرىالىااذرعاتبئامنذرعنوادفكنغفاألبفرإاا

فياصاالبطشةعنينبىحكأهنظاصدآلايرأئيتلتهد

اومقرااتمردعنهدافعةةاجوادالمجثأبيخأف

اصرااآلافيجنبالىوقتلطعضةبعدكربةهلهءإثكا11

عقرااثاشفيخلارسالإداووابممنصمرممطفرارس

أاإصحرااقمرااالىاحدىمثحترالىءجمحتالحافآخارأيتش
اساويمقيحىالمنقرلمفداامنآدةكااو01محاة

تترامقباةرباطخطوبتولت01بدامايدشدتباركت
اساالحهاالموهنينايسيسنيفانهراقالهارضشارفتإذا

اثرابكنالمقليلحقنمواءبعترفليشالىجدإىتعترضهتىأ

ازرىمانهبهازرىانهسوثى4بئالذراكافبثانزصوال



31

االخرىيراواالففمالبعةمتاإيدعالنيلناألولىوااذ
ا

عمحيدامراطراجابيثكوالىوقالحم

األسوامنولداماوجمغكلالهاووالدايمتلىنف
زائهاضحماثاولدث5مزلمادينعلياصاراتلثا
دائاكيكلشكالهابدوالذيجرحمبءلداىإطياتاا

ادأئيخفدانعببثقاشقدممناثفيالوعد

غداثيقدشلديكوتاقمدرهاخراحيلطيةااان

غائمنبهليأوغداواجلإصدميبمبقينفام

دثصافزلايخاوفالمجى

ائيودشالهوىفادائفحهيمئيىقيخبتخن
رمحؤاثيافحرانكةوقد5كزيرةءوبالديىءورآفي

أرجاببالإتاناضدهخحرتأاصتيايهااصطتا
سوأقيفقااهوالذيفدلمتكأصادقاابمذىفتفقال

ىيمابادحةوقالجم

كيىاباالصسدثقيصدتاواادألتدياصيتر
05إافظإطكاطظواط4اظا111اا عاودكأ

صاوالمرحاادةصهصمنببرافىالوال

اذاقروكفياثوالهبثيطااهـا

بهنارطرزميالص
احمححمحمححمححصحمحسحمحمححى

إاجاالدةانظعافنارةثيالهادكانافيمن



ر041
ا

بالثنىكاشالفظحسرةكثبقبامنفىا

ىشيبافيوقالح

االصداعنهااجلتركتهالمفيأليتنيهراربجلوت
بداهتىواالرضالرأحفيالذيابياضنيماارىالكب

اعتدىالمشيبتعديهعلىءالذيالثباباينياحريئ

الردىرسرلارأكىفيوالشيبكبرةهناننكفاشبت

المدىقرببمدبقاىترىؤاالؤيبصرالهمدىان

سوقالط

عدىابنالاقرلهطعوابكبفيظموتواارقرفالهلقل
ا

مرصىبناؤمتصارنظرويهبنفانغاتبصرراكيفاناردتمان
طالاثزلالمحاوقالطعيم

جحا4وسدروالضهـوفتلمنءارقاممبش

بمهاامردتكفعلىتخنفاتاصالمثعمافي

ىاالقيقا

والتهوانقارنجمعتوفويذكربرإهـابئابراميمدحوفالصيأ
4وجيلىكانتالتيبةصواللهاالكربديوقيالهمئصما

بوحإقاطاكنياديضبيفريرةطيفكقدكانا
االغبابزيارةاعمدودانو5ةمنجىغيرارزإهاثفاآلنأ

االنصاببذىئالىجدداالةأياةمننحيئجثنا

11جوابذرجعدبمحتىنجانهءانغداالىاذىا
وصذكعابعذلعلىييحىفبهاشمالمةمناالنساسدكا
11ا



داو

تجالالمشيبعلىرهنعتصصحماالدهرجمسصرفمازال

111احابىاذعدؤتعداةنفيغلىآنمأقصظكنفىالحظا
الحرابفيداودالىخاصتصبوةادكننيانوعذأ

اباادمعوثهفلمحينايوأرمعاتقلتباطفيوملوم
11بىجراكمنمابكلةكتاهاكابالصبابةترئروكنت

نجابقطااواخررحيتااوادبابابننحبرىمنأ

غحنابديداطئيضاتحسيفهاربهختءمجليغفبان
بغلءيووالعماعدآؤهاحخرتناصروهبحييخرث

11بناابىساماطعدروالحرالقاألكدراليفحصلاها
االسبابرخيصة3اااجدإقهابخاةاستامانهر

االسالببذدقصلىاالفابحتقفيخا4اسعدتهاو

11اباالمثتيبمتحتىعدؤهاليبينالمتوات
المرابسنفاإيئاكحرفتحفيظةفندجيكنصبت

ايعيرالىالناأللىانادودؤيزالاعطافوالجت

أبىءااتجاتيمرفيوابخاصهءحمااإاشارثومبة
11باالحسابتصانأوجوهااناذراواعرضكنداوجككانت
بعابءاللقافيصدقايألإاامرحاالمارغلىؤاستواكت

اممبابضيتىبلمثضىعا5القوىخرككانيرالوكات

ابوابانثوةارقيبسنةهـيخفوسراكضنالمحننقنام

اإلبذاكغيروهمككاتيخثىكهالذيهذحبكاالبداثوارى

11صوابغيرابيتالجبانماصهاكلهكبرهتىهرألفركبخها
المنساباألرقمبردمثلمنمصلتأامتأقكاالء2ئمهارا11

طالباخشيةالتفتتصلءلىائثةوصااغيلمةتحيا
ابصىبباتكءفواثقراترىإنوتانسهلىشمنترتاع

11البشفيإللرملنبيعهالجأشانالندشاإوملمته2أأ
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11االضرإبليلدىرمافئأصيرثازهاراثلممحببالدىيون
واآلدابالثاالفياحليرانيىاداتاستعابأسامنذكرت

اباألسممناابمعثتفيمازائدالفراثيشفلحديد
ضابااعدماكتبتراألكإربهاإستتبتاتتوفريضةأ
أ

رثئفالحااطاباطابايمدحوفالحى

االحضابعتدركأسطورصابامدارومار
جوابنجعراالسائاكأدثانةابغعرائرحابتاكأ

االحبابثيخهبكنأافتحاتإكأءانتجاو

االترابظاحهاالدمتربىاخضروافىلمقالهآروضايا
ابالجفونبملخوىتءيإتصءاؤغريشتجبنعبكوابيض

االوصابكحغالآلهرفىألمحخاةبالقلهقالبفترنو
نجضابدرسفجهنلأناإتسالميخفاحمجفانشفعت

عذابفنرواضاتعنعتففوعتيهنؤمجبت
درضابنإهوىحردات8تنقةاتسأوماتسمفينر

شراباصرابانجعا01قدالمتيكااىظوتثمراكيت

مابكاانلمألمكاخسىاننيصتىحتبئمنوعتئت
تضالىبعدألمثيبكبىاانجخالةالخبعدتوبتسد

شبابىبعضفتعكسلوتاالهوىثيلافدشاانلوأها

نابدؤااحهاتنرخانمرىانألهـيبنسشفيفلال

اباصااصابرواتجغهـاثتمنأجممحع4أاأرعاوباودع
االعقابعلىضواقبهنكحتهءفشااتإكأمااذاخرث

11المرتابوقفةرمادوتبقفالتالدولمعكحماحنصرالى
بطصودزراهانفاقيلاوخمهيلاباصاليى
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مركابالمحالطلبلمكفهاذااقشبيههطلبتوئمن اباالمهذبكنتذممنإتدنخاللقاهنهعاحبت
النابىالكهامالسيبلمادا5ممن4الميزعضباخترته
االنسابطائيةبخاقبلخارهيومعرانبنووصلت

االلباببرجاحةاعالههارستوتلىالجبالونيفحقوه
االةاصدعلىدالبروشىاوافاالتحعىاشىص01 امحو

إبرههربىنائبغرالتاقتحيتالجبليئنزرامن

لياباسودانفيوبمنصبددسبأؤأيةتمكيئ

باالتعطمننفومميمفجهاارراداكارميسشدثون
االحاباوغابراعلىالقربئيالعلىقدمالىوكانماسبقوا

آبئةالدطدءعدطليااالهورواصجبشاطالىألقرااا
امحتاباجاللةحلياهتريهالملوكاجهةيغد

واآلداباالخالثبخصاضءاتفاوتإهـجااوثيالىجالفأت

اآلرابمنارباااجبضضىيمنهاتجاشابحراكأاف

ابهـإاالمترممناالمنوعةمواهبوالمسكرهات

شمالىدلراظفىءواضامطاىاسبااباظحاابايابك
ا

جنابىوراكنءامرجزل5اثلبئداكثفيتراواكن

مبإلنىاطفىالقرافيشاحاسدةاساكابناناإ
صينضالىجووزادحوقال

اارةمنبالهوىهاويبمدنجانبهالنباطفيمجانبنا

جوالبهابعيداالبئبابوقدانوىاعلىاتراشندروال

نراتجهرقيباوعليايصب5متلفعيومأفي
ابظضلوةحبمنإوغاوتطاربهشبوهالمسهامعناا
تصاقبهدارالحبيبلديالثرالءيراالحبيبصلاللواصبحاأ

3
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هآلبهسواهاارضوفيعلجهامعرجاأبنقدبارضهقيم محابمدراكوسالسنحتلىفالجيزقالتيبطياسمنالسفحستى
ترائبهبيفىالطرفعليلبعينيناعاثمبتهاقدليلةفم

واهبهالمبرحالوجدويرتجعيخالهائفيقعيبديرجها
ءبذواعلىاماواذالبيدهثانيقاماذاصهاولم

ساكهالدمعاويمكىالحرىولذىانقضائهوشكإصمرجهذاعناق أا

اأجافبهسهلالعيقوانتجكءالدحيمظلةانأتاهاأالهلاا
صاحبهالحقواستانفاهلهعلىهذمماالمستصاررددناانا

وخانبهصرتاالالدهروهاصروفهالدهراعيتالذاتعبإ

عصائبهعليهاوتثنىاكخعرىءلهتصطفىاناورالدياكمتى

اقازبهالنبئارثدونهحوىغاصبفةالخاحقادىفكيف
نجاغبهتداتقدئورالناسلىقهفيضاراذالمنبرالثركت

ا

بهءيخواخدىالخواندخصهمراقبالثريدجضبعلىتثي

ثاقبهاوالمالثشهابءاضايباادلمإكأانحرامناحتثئمااذا

عائهواطبهطريهلتضاحديثهالفراشريثورباذا

يثاغبهوطورايازيهفطورا5اههايىاالمرالذيانيقي

عواقبهآلتالظامرأيتجمفقرارهقرفاطراثفيف
إطابالثهوالممتزإيجزشرىاذبالتهالمفتريهنولم
منابههبردالنيمنؤىوهرصاغىعؤدبالقضيبر

وكائبهسفنهتحدىالقالىصرعاوجهقيلاتوقدسني

نحالبهالدجاجفيااللنشبوأيمالدجاجخلفالييهكر
ويجاذبهاخالتينازعهبيئيهتاصمنشبهلهأ
يناسبههنعلىخيرابجالبةتنفستحينالقصارلحيةوهاأ

كالبهرلمجهلوهلمجاعويفسعندهاصعراعددخلابنصز

واخاعمبةمحمممنأيوتكقاصلرايمباواديتفاقص
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مالحبهالحقالييبسنننهلىاحمدامةالمتزدكللقد
كوبههونحارتفينامعالمهعفتبعدمامناللهدينتدارك

ومغاربهمرفورةمثارقهتجمغتحثىالملثشالوضم
وراههالظنونراجيهويصدقعدلهويربيرحيمدياهام
صاربهاطرالمصوىتاقاقهايقظاتهامكتدنيامدبر

باربهالحادئاتصحابوراضتءأناتهاليهثاتوقدفيهف

هوابهاضفوسفاعفولساعةاحتبىاذاانيئاصمنضال
وضرائبهاضداثهفيجماياه5اشتالذنوببالصفحتشعد

إربهمضثهتئااستقرفالاهادمنكانآياحتىالسيفنضا

اربهمنعلىومنصورابفضليطيعهمنعلىهصبوبازالوما

اقهونفخرهـافى3ثرهتناصرتودقضلبااذأحصلت

واجبهيدغليىعليبحقنهمكيئفجبمهنصبله
مراتبهوتعلررواشهتقرفاجمتفيهمالملاضتدعظهابك

ذاهبهافتمذهبااالصصحبجمنإأالخالسةانضلواوقد

طوقبئمالكدخوقالص

تنلىعزيمةواىاسفاتكىنمعهرةفالةالىا
ااار
اربربذاكلرللبالزىعشقبينشاإلمفرقالينبينقد

شبتجواعنبتضإالصدويحبرأباقدالفرابدتا

يحببلمنحسدتبقلوبناالوىاشاهدناوماصغركت
تجنبوااجتنابهجرهجرفيحلىةواسعدشناالىهتضفل

معربدحبلساناطوىتصف5انبرتضمعبراتهاتجلجت

سذبافراقباالمداحشرثصبابةقيلاليالفراقتشكو
تذبلموشرتيالثبابورق5كوتيالعاذالتيخكإهيمأا

المتصبظالىحبإلكجررأيتهعايراليالفتواذا



يعتبلمبهاثمالعتابوفىواطالهاالبمقرهاعرون
البالدتقلفيواكرصاليءصرفهاصرفولاليامهاني

االشهبالصباحردفاعلىكفلوانجتدىللظإلبمزميالاسىا
للضبخرباوطورااالقصلدضفهمثرقاطورافاكونا

وتنربالوىحللاالأبرفائدمحلةكاكالزهانواذا
كوكباكايهةبعزاجمازهارابهاامحوكبامعتولقدالا

خعبتلموانحملوكتهفيهوممهكانهالغرابرنفيلواالت
االشيبالقعذالعنالثباببخحانجكدجاهكامنتنصلوالعيئ

الطحابءورامنلمءكالما4نجبابفيحالصتجلىحتىا

االطيبكبإااالصلذالثفيواشلمنالعلىمجتمعيطابن

ويمربابااذابنالهشهدتالذيالرببقيةإا
شالمهابخاباثماربذبااالمسلذاتءاخفراحبةإ

ئرباوثرثهنوافداوءهخهمااوفجدداركلعطن
ذبءاغيثماإعلىفيآطهعرراالعصنئابهانصةاقواأ

مجربواعالهـاماباشدامبرأكرجهةكائيلهمالمثا

جمعصثبإلىجالعدديتقراالهفتئكاالىإاضاحاوتراه
مذهبمنضبمللصكارآماااللإلمالىيمااابنالمامااث

ابيمجودكفلهراطلبلياءنشبسطتاإبطاقيتكافيا
ابىمنهالكبىوارأفنفيعلىفيحياطةخيروتت

توهبلموديعةيهاعهاجزيلحسبتحتىاعطتنى

اومرحبلديكاهلمنورويتنائابرلديكهنفثبعت

11وجندباالكزينضثآلهنءمذحبمابنةمذحبمنكفاتشصا
تغلباالعرمبالتغإليخأالىكارآوالندىثيتنالبوهتى

مهربشوالردىغيرالحفاثظالمفءافبقيلاذاقرما
المذهبالتريكءألالمثلفيحهميفررووئهمالتريكحص

ا
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ابرنجواعلفيىاراالىفايىضلىاتا
اأمجدببعامممفهمعزتاذاجودجودالفيثينسيكا

تغابفيىينتحهجالأصباالورىفيردخهراالوحتى

بالبحرةارجاطىاملوايذكروبالتهإفقادحتوقالح

انبهبماصجاجاااألتات3وحتبماراخاحاثالجىضالمالدهيمعإ
هناصبشصييئثيعنافىالهساصحببينأفيوليلىايلت

رطالبهدهصفتصابايطابغيةغيرفيءالامخترابوان

هذاهبماعايهائعبباتضليهءسربهرداذانررتجعىقاير

ازبهكأصؤاالعيابحبماليهمرعاالعواقبجرءهأوي

ناهبويخةلبتءءباحىاطمناتادواطلمتنىوها

اغااصهكفىاحخئيالحرزتءسفاتهادىشزتانهفلو
ابههضامجحفاعىاحىالقتاذاءإصااتمكلاوارحي

ارشكىءإطاإصنابأصقاصاصسافنسنىاو
01ى

4رافيبأاهـءاسإافىتيمآزراتلصاافرااشاالزتاذا

كاشهكه4دعفتيفيةءخاعربككصشلملثاءو

ابهااحهدياتمضثصقادرايأكأذدتإهاليااء

مواصهصيبهعرضااصجاالىكهزإصلإلمداثنبيخاالذيمازااتا

انبهمفاةادتمااالغةالإحهرءتءافامأاالارضفا

إحبهصالعيثضفاةابطرتهاذا4أاءاكصاحبىدثتوما

11حاإئهءاالةترائيوخلحقبةالثهالىاثيهبكبافام

أاعاشبهءإثءعاقالءشاهتىملعنجبسيمالى3صرنوأ
أاأشبهتفالمجلاتموهةبقوةاالننشكلتباعدهن

عجائبهتاماباىلمدهرتالءبىلبةعمرااماالتدتوما
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تجاذبهوالحادقاتدماوابتىذخيرةاثركطالمامونارولم
ثوائبهتثوبكرتحشاشتهأهمدتفيةالمشرضلقلتاذا

كلربهوالحتفالحتفمنهويمقبحنرنهوالمناياالمنايايبثأ

هيثاغبحينبالفضللههلياقراعهواليكانازدادشغبااذا

كوابههضياتزددحنادسهظلمةلحنكتزددانالليلكا
ا
جناثبهتستقلالدهريوممنءعندهفالفوزالمجربهوريلوذا

قبهتطبالمرهفاتالثذاعتاقورإهحثتالبمدانحازينوكطاذا

مجاوبه3لدعرملىهاخكثبتامبئالعينتثتلمفاقأ
أكتائهتحاخحتىكتائبناترملمالموتاذاماتالقراحضرة

1011

ثمالبهتروىاوداالسبمحورليغمكالخرصانواشجترى

ضاربهءالمايلفظالدأصحبىهلتقاهماقءالماطحميغالبأ
ا

كائبماسؤقفاتخبرالىففلعالساهعينقلوبتىا

واجبهالرقتارهبئينالفهنصرفهالمضلليستيالرديكان
وراكبهانقلتنبلههعارأسهالمركبالرعافئاذا

ضارلهرتهابمأالبيضاالفريبةبئءواعخءوا أاتلف

4اصاالمنصهايركىحثةلهءافتتألرصلهشفانوكاا
ا

4ابموصألهااخاحاتءتزاةورأسهنهاءأ

اصنظرناصبهكأءامنءآبايفتدياضاساصوباعلىفااأ
وتفاضبهنححهأاييافبضسضاتباطرراةمجا

ياتجهعنانززأاصخاءمثلقبتوافهشافييخحجب
4عاتفادطاالالديننقةكأخاكاآلفاثفييبقف
جمهذاثاخهالذياقائمارتاخربةنتاضيماالرضابرةاش

اكأثاتجهاالىيدصشافتنةبخيةصاسرافعلىكانأ

وغائبهفهماضاساوشاهدعزمحدمباسالهبنرفاد

أاذوأئبهبردوايلوتبعقوضهمرزحهكثيواالطانيإلطق
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ويناوبهحفظهفييرافدهناصرأانلواالسالمنامرفيا

يحوزشاعبهالصاخاخاهكفيتوقبياخاالمؤأميركفيت
تحاربهطكاونجوليهتا8اللةصوأسخدوبااتوما

اأتطالبهعديفلتفاآيداكبهظنرتاذالدينيوتراخذت
إاهاربهاالرضفيفاتابهقوإههتعذرتاماالموتوريحرموقد

اربهمصتصاناالفاآلمجققطرهابالسيفصصملكمثارق
ؤخاقبهاياشهرتومنرأيهتممنالباساباوان

وضرائبهنجرهايوديكبدااذافيكنرتاباليرياك

نحالبهصدادغطريفطاربفيسنهحداثةمنهشحذتوقد

تجاربهضظثتهتضهقرءالمجابالحزبمإتبدحكءالمراذا

ىمربئعلىبئضالدمراباحهبموفالص

اصاصبأدالمالهزماتوخطبائبهةفيبرحتدهيأةساا
مذابهالمكرماتبفيرات3فانهنريزواديعلىءعفا

حاصهمايبابابءجذالىدهفاغاصفرساضادبىدفعنا
4هواصترجبالنروالقراهيخبثنيبالجوادهرقؤا

هوحاثبهعنظلمناحمهيلوكظننتهحتىللتسليمرهت

كالبه01انيالكيئوظنبريقهغصثماعتذاراورام
اضااتبهالةءسواناسلثيماقىاذاكنتصفحافادرتجه

بجواالدوإطراساالنتسواتهذإتطائيااالجلاذا
شاهبهالمدويخأاهلطاهاشا0بحداندهددافاهب

ضاربشليمئمتكدىمنصلعلىاخقراافرسانهاناألاذاكؤا
مثاربهامرعنسآكا4ءتنرلهالقصاصمحفوثيحفونا

11نبهجوواطمأسعرخلااديعساانوهةوااجملىاإايمنقصاذإأ
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وحبائبمااحبابهاعتادهأذاعيهماجانيهفيشفلله

منابههالثقيلالفحلحملاذايرهلتكااعياريةهط

حالبهاخفقاليىاالاكنتهـصالحاالثهيحزكالخالدابا
ا

ىكتنواقديوفالصا

اواداالمثلىاخالقهفضلفيءضراصحالهتاالفضكاالاللأ خخا

حابابهموجودانوارهبوارغبده4تيحتلمالندوابالحد

باسبابهكفيهالمعافاالءمجقهماوالدنياالدينيعلمقان

واوصابهآمجوالذيمؤلماتهنءبهانضنتياانفناتفديك
بهتكنىاصبحتالذيالحايابلةمجرعدناهالذيالحليلطامست

ثردوداهعووا5

عبباالدهرعافيءشرقآءأسعائيسدودالىقلتقد
ترجمجاوالءحمااالجستخاةحاةصاقياان

حجهاثيسصفتخزيردواصلىبئآاوانما

احرهناراالوةوتمراضدوفيأراادرصاثي

اقابعلىمضوعاكانبلعةهباحلجةاتحنلم

عثطصحدبئاسحغهدحيقالحبن

ضرسسالهتطاانسحدالماكا بثصبنصحىر

قطوبابماومءاظايدالصيواشأصالقةحخئ

بااحمصاترضيارءأيتجوداملذالشاباإا
نحيبااوفرهمراواالشاحماالاووااتدإرا4و
رصاسهالكزالردحلةلىتدهاوا1تر

صعصا

اجنوباهبتوان4إتهبرخكلفينسيههيرثا

طيباوالمبكاثياويشتبهمنبحاالصهباهتثعمثعكيثإ
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الربباواظلقالداردنوفيهااعدااملحاجة
عترباوابىبسيهوثقتلمايشوبابالهاندبت

ضيطاونعميشنغعليرفاشابصئأنتأقاض

تجيباانوقددعوتكعيكءوحتمواجهعنددعوتلث
يخيباانعندكالظنيخازهرانكخالاللهرضيت

يووباحتىضمانهعليكءناوذمامزائراواصر

قريباعيخهاملتالذيباوخعذرعنيخضضكفان

قيصرهكالفىيروفال

الدوبنهماعفتورزءقريبعهدانهلهلال

بعدقجمراليطببشىاالمانيإباضاتعالنى

النصيبوالالدياتحىفالوليدنياىمننصيعن
الجيبماتاذالحبوماتءاتصابىولىاذالعيىتولى

الطيبإلهالدإكنضوعليهيحثىوتربهكضت

والضريبعسهشوبنديدااليذكرنيهمننى11

تريباونتوينالهعليهاضىمنكنتلسرىترك

أاثحوباهنهدوفيغيختوجهءضوعنللبلىاصفح

11الروبماخفتهلضوتبمفرنوقمدينضجيعأ
جنوبدفبعتهمواتتلبكتبهملمجردأيسلا

اوقدعزوابهازمناوهيبواعصصاهعنهمدورمتفلقأ

القليبذاكيرتوىانسوىلثئاليرهافياللهسئ

اأوالتجصاطريقا4براليصشولبعىاطريقباماط
والخيبكهالنوحزوكيهوتمجاوريهاباكياتاتود

وبوالداهلكدونوالسنءدهماعيكئريهايهم
01
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3قرانيلوقاسنوحعنأعنكبعدماكانتاا ا

غروبننبهاينالحغروبفاسهكذكرنكاذااالم
بمايئسنجاهدألدوشكالفافقدنالجالانولو

السلوبليلمحؤونوماليالنىغالعاماانامعرك

اظعاوببطلعتافالكرتاستقلتوستونستفان
ا

كئيبمحزونالعينبراسهانيفباالعاديسرلقد

حريىماليؤنحرمطءشرلدوطنيعناليعموافى ا

الحروببغيتيدونوشبتحظيحولوادثاطتحاظمت

المثيباحتكممافبواعلىعظميارهناستتمحيئعلىا
11يخيبهنظمأويغنمعلىيحالهنالمناهلقديردأ

ااكوبيرزؤهاالمالرقابسريحاخلفافائتاير

11اويميسرىاصهنيذمعاابخيئيسألذا المحى
11االريبواليضفنيكنتهعزيبغتاتعلىيعنفنيأ

11المصيبشافببانوددتحتىعليوقدكدعالصواب
تؤباذانواثمنيلهتطاطيانيرفباخاكل

الرحيبوالصدرفيهآمحععاالفضلاذاتالنفسفاين
تمايبمودتهعنبسثعثففيرانالظلومفاطط

الحسيبالجدوالشرفوفجبابالقوافيتحاتبانأتغضب

يصعداويصوببذكرمنهمجلىوىإلمنبما
هاتجوبالفيافيمنتجوبعزمتورتفيفا

ضهيببوددهجحلتاذامماباهفجهاءساينافى

اللغهبالثعريدكهوبعضفهايلغبنلماالرضبلنن

الذنوبتحصفاللصاحبهاهنهاضاباطسبفاالف

ويتوواليسيئمنوايكرفأقيانةاالسائقاتوب



ل

ىاالعلىعبدوبنثواتبنىيهجووقالح

اظطابههلهاتطولفيانلمجابهفاحموهااللقصة

11ئوابهالألعلىعبدالتالحرامرقتانالتلادممط

إاصوابهعدمنافالبصوابفيهمالجنيدياسادلاحكم
وترابهورهاثيروااالعلىعبديالنيالتلاحفروا

اربابهكمغدونكنتمايكمشباكفيهوجدتمان
المرئهالعحابةشكزالحفرتمانمحاجماوجدتماو

4لباةجدوهرالغالةهفرباوصاظنجونةفبدت
اكتالهشانهاالئامفوهمداهااالسقالخلى

ا

جو3وفال
ا

اكتابهاهلمناخرتواجالتايادكلتهأال
وابهبنيحمالاالقالمالىوالمواصيالمشارطعنتالقا

حاديهبموفالص

يررممبهلمالدجىءظالالسوادابتخينواظصأ
جانجهاوالستراروقدالوزيرلداردنوناولماأ

خأجبهامانتأنجهاظنرنافيكنرجمظالناإ

يفلوجعاقوقاسحها

سكبضلىدمويسبهاهنفاجريتالصعبانماذكتئوصيفادتجرتا
الحبحرمةالفيهاطرىم01ذلهحفظوامااصامابارضاسير
القلبايخاوالاالبةدبالردى4وقدساهوالهكانوها

افربامنيأقيالدانوماخكمقبالالغرب01مناقىوقالواا

شبالهالحدفيجاوزهابكوعشبحمثيورقبةءاعداخوفعلى
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لذمقارفةرقيقأذىشيدينمقصوراذنب قربوأهنعىشفغلياصرويلتياوالمنىفيكدقتي
نحبىوالقضيتمنهاأببفالشهمااثفالدنياوتذبهتى

نهغعلابمافيوتالص

الخطوبلنائباتهتكيئكريبءدعاشلضأبايا

والئريبالجفاهذاجملةعلىمصنكصابرا

علوباغضابيرضىفلألامركفيواقبرلهانءاول

غيركذوبالىهانانفيككدايخزياناولحل

اربكليزرىهقاملالحا05لدلكمقاا هديوكب

اعجيبءالثمتامنباهرقدجاوالوقتالمصيفالسفي

الفريهبوغضروباضتىقالبرابيشعرتنثدنوالليالي

لبلببئاسماعيليمدحوفال

اقرابهديراالذيعادي5يابهوثحوهالصعاد

واجتنابهصدهالبحدرجعاالالداربهدنتمارشأاا
عذايهالنفوصالىشهيئعينيهبالحاظلناغرأمم

ا

رضابهوالمدامخداهالتفاحمنهبكشوسئونرا
هايهانيرنالىرابهنفيهساعاالعيونينهبنهكدنإ

هصابهالفوادمعلقدينهيتقاضىعانياتالضهبل
وارتقابهالوجدكثهيفيلطاوانوعدقدماخلفاكان

جوابهعلياعياقولوهوفوتلمجمقبالثباباينقلن
شبابهالنفادييهلحهـيقحياكانوانالفتىويموت

شحاتسالتالعقيقرأيتام5عخيلتاالوزيرلدنباليها هضاارتنايىودعانمنه13هقاومسموا
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الحديدوغابهفيالخعلاسلعليهايستهلالحيلقائد

صوايهفيهيبرأنعجىدلحيليصالندبيرولي

ينتابهمعتفأويهايغبيصرفينوبهيخأحق

اغبابهيحطهموقهميعليمالطولعانهافلل

واغترابهاتحابانالاالشاينتأنالفعلمبتدئ

ااوشيةنجحجلعاعلىيندفعنالموأعيد

ارثمءاب11لئدىيمدفلمالعبورأهتزتمامثل
ادابهاخالقهتضايكزاماالمحاسنمننظامفي

ازاهبلوغةداهسللطااذاالحوجهوتالليا

وانجيايهدونهالغيمرجة5سناوفتبدرالمامس
هوالخطابهاالنىحمنكرأوالهـالمنايخأعندرمييبا

اثواجموبهغمننفت5قومبانفىيفتدىيزلال

حجايهاذاطواهبعوتعناسيبهانطوىمامنهخباا

بابهيصبععبافكيفوقدرناهالجزيليخلهيئلمإ
أشحهالهالمضى6الحاأهوحهعالألقةغااا عودعنمنا

ونابهاغنتالسلطانظفرانكفيميلاللطانمارأيت

أاكابهزصتبالىحيلؤذنهربقهصالمقافداةاأتراك
11وعبالهرهوجهالبالينصفهانلثيدندىعنعادر

11ماتهابيدالنازحقربممهنجحفييارامرتحاجةأ
بهطيعزحتىاقاساتبغيهاثيئوجودكيحلويى

يمدحهوقال

هنقلبخيرملبمنىيختلهووالطربمناناهااليك

اربيوالثأنيايرمنالوىاانفاعلةانكنتالصبىعليردى
ليطفيجمضنفاشالصبىانيهـملتقاالنضرالثابحدعاوزت



يم5

المر3ذمنلهنجاوالمنيتهجاريمنربهوالشيب صعببالدهرمنحطكليمصروفوطنالهالشرىوكانتوالمز

بالعشارضاهزاراوالنومنونتيالهكأنليلفيالحيىأقذفقد

نحتضباوردبالصباحخهضأفقعناخراهانجلتهااذاحتى
111هنالمجبمتواتبريهافانصرفتاالهالماديةاوردت
تحبفينوالعلىالعلىنتحبفياحمميلاخالقهاتيك

اربمنجدواكفيمناليفاذنصبننيىفاشكريأتمبت

ابالطمسديهنوأوشمكرىبهاليقومنيالالدهىاقبلال

اخبماخفلمظنياضعافعلىنداكوافافى6نكصألما
يسبفلمونيالطالشعبةذاثلثتعدهاخلساتمأبضيخعللم

النثبنائلهنحالةعلىابئنائلهالثكرانثكرنلمثالأ

رأخبكهدمجميماعخهمغائبةالقومضماهدةجمص
الذهبمنوالمعنىاالفطيهةنرادرهامنبالآلليمرصوفة

بهذبهالمدبخضهنكبالفعلنيونتمدحفياحابك4

وجمهنئهصدإفتهويذكرداذبهخربئللةعبيدايمدحوقالصا
يخهاكانعلةمنبخروجه

تصبسيههنغرضفيترماوتخبالاللهعلطولترفيان
فأبأبعنهخهاتملومااتصلتالتيمساعيههثلتلقلمإ

يطبعيشمنافييعقرضكأظرفيتحبهاالياملىصمليبراى
الثصوالتوزاهمماانتىالاذىعىانافتديهاذاك

ءا

والحسبالبيتفيصاجأمنكأصسوددحاددتفيفارسمنناذا

ادبوفيخلقفينيبيئرحناوقدالمنصبينشاقإصرنافاما
والعربالمجمبينمافةدتواتجتربتثاالتتثااذا

واطفااليامعلىحميداعثىنوبامنسترفيزلتوالاسلم
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الوصهاصكواذاكضبواالجرفي5تألمهكنتمماالبروليهنك

تغبوالفاثمهدشهدنهماذااذحمهمقوماكنتمذكبتأوحشت
نجبةاملوكابنفانكهتحيتثنىطمجنأال

الكلبمننيدماارقتضد5سقمصءالبرءابتاقصدتوان

11بحدادودخولهلؤلؤهربويذكرصاولونبناحمديمدحوقال
القببهاغيروجدتقارتلموانصبفرمبهانيلهاقليلا

غبارضائهبعدوإتجنىنحطهاتصرمىحتالرضىبذلتا
الحباخشبشمابمدالرجالابيبغرورهصادباطملاروأ

11غبارتهزعاصفتيارةاكويهإرايخالالضتاثوافا
حمصبوالالثيبذاانالخلىتألىءاوبعدشييعداصبوائنومن11

اكثبواالصرائمتلكجلدىعلىونحيفتيزاااحسنأسالبتي
اكبيقفالدارانفبوقفتيالىممهاردإاآافرااانكاديرضيتا

بايننرءالعيندمعتكدربيعضةعبذاواوبهت
العضبالصارممااليقطعالقولمنوشىمابتلفيقالواشيقطعلمدإ

رطبرتهضضفيظلاصيقاوالواسعالظلخدأدالفيفاصبحتا

رغبشغإصامباونيالجبم5راغباطاسيجاعالدحاأأ
لثتباتحمااناالالثامالى5رسالةيوديبرمنفاجممات
الرحبواكنفصيلاءالفنانواحيدانياأوكانباسالهابيوعند

اومجبوماينولإدفىالدهىضنى5والغنىشضهيتيءبالكانصا
اكربويستدغععاالردىيزالبمثهااتلمحأداوو

خهبضدىدارصفياالوخيلردىدىسعرصفيلهاسيوفإ
111الدرببهااقصحينصدوررجالءبماجنتفضاقتبغراسفوثعلت

صصبكبهماتوتحيهماعلىانشبيضرأيهالححوثابا

سعقبالموالخصىابدذوقيععيهمحئالحرئمودنثاوإ
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13آععلعندماعنهمافرجسههوالمواردعلجهمتخنى الرعبازجمهحينيتيهاليقثااشتيااحضرتهر
الينبوالمضاربعريانأواليفصاوةعتانحفواالهوا

اتخبونارهمانفيلهموستفسةنارااوقدقومشكوا
11الحربجمعهوفيفيهلتعاوجمحهالطويليرواسمالمكا

11ايربالغنمعلىقطريهصدوقدضقةاسدالبحربابوخارجإ
سكبعللهاوهاياةاطاليهءتحببتثمامريهفيصي

اغلىهنصهادونرحالرقااشنىالتىالمحاةدونوقدغافاتإ ا

عبحإصلهرباطليثنحنق5تآتوتواالسيفيجررهإ
عذبفهفيالموتوطحملماتهدبراوالعيقالنفسحركلنولو

ثقبلؤافىفيلصدرارحنل5بفرارهلؤاشمجاجزلمولوا
القربيبذلهاالبعدتغوجههركباالرضضتخطأعيا

كربفوقههنمنهاوويذعىاثخصهشرقالبالدويمجوب

السهبذلكعذرةالصديقكانعدوهظهراعادسهباساراذاأ
شغببغدرهميخثمىمءوفافعالمفضاختسترلمنحاذيل

البلبعضيمافياوالذفبهنبعضهموزرحاملكافاخافا
دنبلينولوهرصوعفوكهءجزافاخثىنبليوماكانا

بسطامبنالعباسابايمدحوفالح

11قدبداجمبماتخاقفياربهماللزمانقائلمنا

مببهمحصدظاطومجرمبالسببرؤحظهايح

تخلبهضرهاوقدنرىفندفحهالديافعصجهل
عطبهانهالناسهايحسبمجيهانالمرءالييأسأ

بئبخاهليونوهكمءاالمرقديحويسركت
احتسهأالالماخرىالثهنعندقلاالنامخيررألت

ثتا



لهيما

يهبهانصافايبيعحرلفهالصديقفيالظلموامتوت
جربهامحهقومعزيفىاذاالهناهنممفىعندي
سلبهاوالرجالعزيزعرفقءكاحدأبدااثنينمنولى

غضبهنيوبشريفرضىليتخيراواخقرتماخير
أطلبهواتاببهالي5بخلتهذاهبوصاحبإ

اجتنبهحينواشاثالجافيهللوصثهانلييرصدأ
صقبه15علىاشدرزأشقتهأبحدأدرىإصتةا

اربهانثتلىحتىفيههوايعلىهراهناحرانايهه
صثالهاوصباطريفىومرجلدأيرىلوعةلمجرأخىإ

11شهبهتفاضاتللءظاتآوعنضداالخرانبينفاضلإ

خببهاالمطيئذاكتوخيدطرقتانالكموموعدتيا

نربهرخيصةودهرفيناهذممةتابمجةساقتإ

يرتقهالعراثعدعندصفدهنراقالهافيففا

كشبهءااكلفذمنادهباوالخولفيصرينهـ
ا4محتحارضاهيأبشعيهاشنحطيىالقتادكأنواكثرك

ادبهاشفهىاخاللشتىاوتقدهـالمراحفلال

11حبهالهففييرىحتىصبالمفتىاعواصتا
4ضتتممتثمإبدازهصرفتالذيبمطامابنلء
أقطبمافعالهوزاصاالفدنرهاتدارالم01

تخذبهاالشاهظاثعيهاذاحثدلتادطوعالهاينا
نشهيخصهمنضداسعدفيهافاسشانص

141عىافوتهوألسىبهنرزالبالدجمميه
دآبهابضضاثهذفيفدأبهكرهةاثرفيقعوعمن

تعتقبلمحفوقطيةدالدهاوراحطصارا

ثحملغيرهحماوصعدوىيليداهحىهويك



ل
عنتهبنماظمنهبه5غدامنهالحدعيضاذامال

يقتضبه3للصوابهيسراءرائدهتالمثكلماول
اسحايببهاالهرمرهئفيغهألكاالهاتاحا

لعبهجداوقرارجاكأترسلهاساتكان

يحتلبهثمالدريستنلمتثدابساساالفاصيدفى
كتههاتنااذاءالفطلصفىالحيوءغناا

صربسايحى

غيبهاومدبرصهاحاضر4حيثلالطوظلظل
ذنبهامرههنييهزواخوالعجامرهراسمرأهقا

اهبهمأخوذةاالطانبمااليرادخطبيعروفلي

4ويتضيختأرهللرأيموجهةابهاقالم
تعبهيريحهمكفاةعنيبهاليفون01خهميحعل

تقبهصلوطابثنفسسئمتوراذنهتظره

لهسهثريروقهاصاطعخولهاالعيونبدااذاأ
بهحجهءاصضبمشقرفلنابادونهاقونإ11

عمببهعفوهحمتالءكالماجوانبهءابىلهحمتط

والكذبهمةءاحفظفيهصنفكذبيلماوقلتقالان
11الذهبهلراضحرييذهبفلنلبازياتاستبقنااوا

ثحبهديمةغزرامناتبعكاءالثراتأملىينئيما

عليهيردطاهراسهاللةعدبئاللةعبيدافقاا

كذبهاميخهقلهاصدقاملمبهامالمقالهذاأجذ
اربهوماماقصدهياصاحلنااكمانبهنلثدما

خالجمبهبعدانالدهرهنفيءتثككأافايحقاا

تريمهبالظلمفهانتمسألةالدهرمنكوصاعلى
تذبهوالظلومالزملثجواكمإكولعليها
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نبهعذرهاللدهربالقولمحالتهعذرهيمنفن

سببهيصيبهبلنفسهمنبئالصالنفالىو

لمخبهالصواباختياراليسببللفتىالصقلوانماا

اأيجتنبماعاعالىءسوونقشهافاريطبموفيا
11ويجمابهكدهفيبالبريطلبهالثوابحنونيل
هنقابهالمفرمالهيبدىدهبمدرجةريةعاءوالمر

مإبهاليجيرهوزرهمناجلانفاسهعليهيحمىا
يمتسبهءالمرئاتهربؤونظرتانضربانقلا

محتسبهالعيدانيحسبكبهفارضالحاللقمثوالى
تغتصبهاثموقيتفالدنياابنيتظالمسواهوها
كتتبهفهورياوعيهأمحتسباطاإتبمبه

المبهيءللمرحرامكسبهبهيرادانهناجيوالعقا
نحتسبهفيهفوتوالباثلهءإجماواثلماواير

حقبهبهالخاليالزمانندرجتمزمناالرضفيالظلم
4فياافااليعوالتذلهاالشصافهديتحر

جربهابهبيثفىفقإبابلرثالسقيماباظفييداوال
4رصاالهبافيءطا15اجلماخبماليانرات

شاحهإسرقيباسابحدرهاوأسافعرضه

خضبهيئءيمبمنرضىمنهاطرفبلاظيراتخيروليس

11هجموجهبتياخولياالطابداصاحباأضطرولست
واقتفباجزىبالبرلطفآخليتهجفانيوانا

صقبهليالرجااقمىرنيليحفرفيالبحادفيفودهإ
اتجلهنفريااليؤنفيعلىاهناصراارىومناا

وصبهوالالوىالخموالء3حالرىاالهجرفيالالوصل

بههعضهالدهيادااالصاحبفماالضانباوايثاث
ا



ثيم

هستومعرحبهوصدرصبرجزيتانللهحوموعدقى

نوبهخطإبهفيكرتبلقدرخصتمانالاقلولما
عرتكربهانالكففعنذهحادثةلوردعيدص

اقبهبهقاعدونابهبهمتهحاملخاملع
ادبهفعندهعقالاحرزفاذاعقلهءالمروإنماأ

11حبهاهرئتجةهصرحافقلالنصابالالعقلسبواطاا
وجمبهبهيصنىاللدمحتملالمدجنحلتمنا

صحطبهوصاحبيذمهوالديقااالجاريجمدهأ

عقبهقدتممتءابتداذاكءيشفعهثميريبدأبالخا

خطبهبوارعبنطقارهىنمتدورالذينمخنوهوأ
شعبهعالبواوانجببطابومحثرهيالهدىمرفقا

أأقطبههفادهىداراويدهفانهدصالات
مجتذبهاعرقبااليهأصاللهفانصتفرعحلىا

11نتبهاغديمانروعفوعالبالقديمالناسلخرات
هيرتقلهيعنواالسفكلدالحديثالناساونخرا

اعربهبهفاخرتوجنسهمفاخرةلمجمهينصرها
داباواءدادأبهذااباهحماوايغزدلاله

هبهتلنرابوتلدهتقبضهلمحقوقينههصلأ

وتحقبهيمتدهالذخروطيبءاكإالبروزادها

11نثبهحهاصافىوانمانثبالدنبالهاماصلىأ
نههعطاؤهوكنخهىاطثمهاالتداالا بيروصوبا

قضهلهالصدارهقامتمواردهكلتاشانوالرأى
ا

حربهعدوهمنمحيناالحدوهنصلتالحربيندصا

لببهعدوههنمسزخياتنفسهالرشفيمضيقا

علبهنهمادفىذاكذرهممابهجىهذا
ا



ثحبماعرهبثفاضهيهنمحدةواليتمالثكلا
مزتثبهاالنتسابطبىحاربهصرجاالميمهوا
11هنصبالتيفيؤالزالإلدميمائتىالرخاهفيفاليزل11

تعتصبهإسمودواورإحةنصبنهستوفياهابحب

ةأاحلبهيفيعهصىدانالباارةالهفيلالعديقدمأ
كتجهلهغربهاودوخت4اللألدخاطشرقاصلح

رهبهابهثابي4اطذلهاالموربفيشغبمنأ

اهبهتجنتجزطالهاذاألخطوبوآخذاهبةأ

ذنبههاصسأكطعدوهوترىرهارأسلحزا

بهمشطراستقرحتىالدينطوالجهادكابديااوهو

ظلهاتعبهبردفجاوثييرضيأراحةفياناكطفاا
رتبهرتبتثآلذنالهواتاجبلهان001

جمبهافيااششعنا1سداكأوالويخهمجتجبإا
ضياثهابىناليثيمتهطاىفااذاتجلىا

بهجريهطصفزاتجهعضدءا1هعروت

اذهبهتبريغنيهبمذهابلهمفاتاصباعلىيصبا
غبهحياضرمقاالشفيينبتالجناعئييقالىوينبتا

ئهاالإضرألبطلهءهادحهءمدلجداالحق

اتريسااجابهزعحا

نربهكهاظسفإآصوتحفإلاللمجبهالدهرثالة
االهيرماغضبهلهذافقلطدمادحالرضىنال

اعبهعذباينينابذيصمصفرايبتنيأ
شمبهالشراثقتمجبمنزاصرهخبرينيناوفوأ

حهتقاقتال01االنصاؤتراعلثصاالهتاخلىاذا
اأأ



يمط

رتبهبفاخرانافتوانهضبتهالتطالمنكن

حسبهاحسابناتحاوزلمصناقبهعنابخمباعىاو

منقلوساضراالمهالبالعفوقدلفئلوالكرايا
المماسأنتحنيسابمهعتهدااانافياراداذا

اجتنبهالصديقاذاتأبلهاعليحقاكان
إاهبهتطوالدارياقمعبهحمحتفمنيوافصف

اذجمدادبهانقرافيسقتفتئعهـاحيضقلوخيرقي

وكتسبهموردهنضكلربةجضةمنقلواله

صدزبهذبهياكأعنلمجالشعرخطقكمحدودقمونا

سيهومانوعهماطقباكعبميلهالمروحذوايمن
خطبماعلواتبالهذروايراشارتهفيلمحالثر

صهـيقاواضارأالظبينوازنيفضاذاكانر

ذهبهنرايمهحسناالصفريريكالمسكأصالىحلىواالفظ
يخجبهالتهريضاصداتوطلبهمابالدالصوصاجلى
4تنتضبالعديدكزيامهنماكهاصديدبااقاتات

غالطابىايعرفالثزصاستوشوقلالذيارددعإل

احابهيعيشففشثطريه1ظلتالذيبسطامكااءا

رجهبهيحدجمادىءسويدهاسانهيتلازهر

لهبهاشراقهيتحدىاشدداإلشريرآتخالي

ابصوالندىرادبالثهثيخإقاتعليتفان

أهبالاليثوجدامرئيرفدهئغراالصالمكالى

هربهجمصاهنجوتانكانههربامزحطالزنجلحائن
هابحرطامياحداوالتهفحنيابهنفالبراليأمن

إعلبهانبماظناواهرساإلبهوهمهااساختارا



ي9ي

ىبلزعدبئيمدحولحأ
كواعبهحنا4ارإاشباهاعبهمألمأزعابربعكعهديا

ائبهذاعيرتهشيبخطانكدراوىالمصفوفيلصبثبنا
ذابفاتقدالذيالثابجاهمفتقداالحاجاتعنرددتاماإ

اطالبهالمناناصيئبهيطالبنيلهراضاعتبتكما
اجانبهرأىناثبةلكليثنااليامنوبنقلتقدإ
باربهابداالءالمروتوسعخاقىهاكيرابدلتنيتجاربأ
ائبماضيهفاهرشاهداراكفنداتاكحكمعلىاقتصرتاذاا
اغالهماءوقضاعزيمتيءضرورتهفالتقدرايفتنيا

واهبهالاتوربالحقرثعلاممه01حالاةهـبتحبوفالت

حاجهعنهيرممباالبحاحبامحاجزقيلبهفالجهلتومما

اجاذبهخلنميصاوالشاحجمهاإطادارهناوسعاالرض

اضاتهالعلالسالمضهاء3احدءايخماءالمراعاتب

بهضاامحطباوصديقاذاته5جنبنيءالقولئتماخفتوو
ضرائبهحرعلنةانوسائلهاياهرأتعيخأولن

طالهتكدىدالالالضلىلمجعدهباشااكابىفتىأال
وتائبهإديهاالرضلصىأبهستعهنماليدرشوالبحر

3ربهاالعلىشرفانتقضىاؤاتالماهفيهةممرر
اصهغنمافذكرهايتولمء3ماثرفاتتهاذااارضيضيئأ

عباالففاثمنصونايرضاددجصآصبأابمكزمثلترىولنإ
خياهبهاشدتاذاسدالظالملهخهدبدرالنابدابنبات

نبهبهاصاجانبعنيزوزتئليااللدنيئااترناا

اخاطبماجهالكرتلثيماذاطالقتهشاىيزاانيحب
هضاربهآجاليهفبفئىحاتدراوبذاكاضاثوس



ء004

عازبهالحالعضمقمحامالىعةالزلايطارفضاضبئ ا

نحاطبهاقصوىاايةاكالجريعنيبمارأكطفتلاحصادشديدا

يراربههروشلةالجهااذسفهازادهااوهنفعلىجنى

ءئبهحلتقضيهارحولةكرمةصفيبغيةمطالب

11جالئبهجاشتاذاانصالبنىممهيساندهجيثىلهالمدانبدءا
ا

هرازبهاوكرىرؤولةاوفيرتهعثاوسعدالعمومةفنيا
عواقبهاحمرتقدامرارأيتاهبههـالمحرباخذوااذاقوما

يادبهصاثالثاليهااوؤدءالىجرمنصاايرنقأ
كاذبهالقولشرانفواجبصادقهالقرلخيردكءانكان

قه001ثااكقصتىالمدثيقةباصالهاباجوتوماا

مواهبهقاحفتقاقتضتنيحتىبتدئااصمريملىباتبرعتوماا

اثاتبهالششطنحلىيدعوناظمهيظلمهلماضعرامندر
اكبهبمهدتهالميلاخىهاىهدىالعقرلاضلتهماالىفيه
أحاروابردلناوراداوانربلىجاراجاركالثه

11ناصبهوججهاتاوجهاالىدمنتسباجدواكفيانتأقائديا

رممبهاكبندالخيلىالىيزايدهحشيهفييخشال

إاابماصناليهافوتحتىبهالملفيشاليافرتبوان

11شعدابئعيىابايمدحوقالح

طابهئياضذذتإشجلماكىبهبجكلواكماتبهيهف

بهمقضدونبهىااصافةهـاجدمهاضانالهدقترب

لهبهعنالفرامدخانارفضلمثيبصاطعهـعنيرففىاا

دأبهاالكمارمنلفرطاجمخفامالمجوجاصاذلاقددأب
كأبهالىصدقهناهربهاتجةفيلالقهدامجته

ابهقرعلطاهحشاارتنمنايذيرقاربفىرآكا



ى14

وصبهمنتفتديهوصياوابتهصبهنتداويهصب

شنبماعناليماناغايليروىبتماالحبيبيرفيوقد
ضربهفيالضريبخالالمنبولاترشفهاذارضاببرد

حطبهنءاحجايعدصدابادكممعشرفياضيع
رتبهننالماصكينااالنصرتهصئالمجدينفرلن

لخبهعنوهرالغبىاخوالالميعرضهعنيخاخ

صبهفيواراكبعيداحلاناهعستصطقناوثق

جربهمناكأطااخلصهوانالكهاميصؤالمحدثاال
نوبهدهوناسوىمننذكريخمافساالىمانايادينفه
اى
عجبهمن4ازقداوعيىابىجودااليامشكرناال

منكهكأالغيثمواقميدهمناراغبوندريب
اس

قإجهمنونجوي3نزاكانهمجمايفثونإ
11ذهههنيفصلونماالحرةفاقمنيفصاونكانما

بهلهفيوالاالرقابتنوىاالمرروقدجدهفيتبرم

سلبهتءالخطرفيهينرخصيرفتىوالحدالبميهأ
صببهفيااليئيخضاسعيمالمكرهاتفيعلوااسرع

11ادثيضابهوهانءاالكفاكزلةاآلدااهلزل
عقبهفيالملموكءوطالعينفيسوقوعخميزحهلما

عدكبه4عدفيالمجلافىاوالاسىالفخالمفرغ
أشغبهاوالحالفيلجاجهمنتومنبالصواباحاطةإ

عربهمنصعومتمايالهوقهصمنالمجمالجهفم
شيهانىشاحدااعزىاذا4ابررومةاتزدادإ

11نسبهفياالرتفاعيرفاالكابرمنساداتكوخير
طنبهالىقربةطنيمنتخذأالهثهلىجمحت

01كا شحبهنألجيالمكفتهتافقدمنفسهوور



24

جمبهنالاللابدتبدوارةهنإطجابمنهيصون

اضهفيامرينالثاعراس4غزائيئالىتفوتروقى

غحنحبههنالغلؤجفنخاتءوالاهرضىفيالطولنعدمال
عقبهاومانالىصرفءابدامناذرمااللهجبك

منقلبةسوءهنرخاجانشالجزيائكاعطأبمدا
بهاستزيدكالناسفيعضدكسببااولديكعاشابى

سببهإلىاةوكجعلىسبباالفشيبتيانآإ

اثصهاببندتءاسماإنباوثآدجم

شمابهبناسحماصيلهفعلمنمنصفادفتدلالندىهل

آدابفيءحيراإاوالىوضذاخالق4ثياافيالعارض
بهىانضاالخيهوعتهرتههدثإعدره40ازرى

بابهعنوردةفإصرثاتخزىء4إىبفوقتةترمصفي

بعتابهلمجاثفينجداكساعةتثبتلشسباتاحمحا
ثوابهندشإموتكامالليلهمدمجكفييسبرالله

بهاقىتانديإت4لدتجيش4ءاكامافىانشبيقظانأا
وذبابهسنخهقاثمبإثماصيقلرقرثكالسيفبهفاق

وشابهههبثاتاكهاخانهتوهحماخهوجأ
اصسابهمنفلستعليكبزاىىإصاعدوكتمصحبافتىاواذا

11وذصابهؤيهبجثةكيظازادفيبغيتكمغرليولربإ
أآرائهمنقضيتءارفااحقاعطيتهاوذمةالصفاهوال

بفإنحلديمدحوقالحأ
ححصأحححم

ربللههأثرةباكرمنحلدبنيخصاللهارى
بادسوعنرفعاورورفيالخالفبماتضاف



ه34ا

3ثبكاةاتوالخرصكالبمايخاآلفاهـالحزرترى عنحسباتوارالتهرىىعادهمماوك

احمححىإ

اكبناوجمبيهبموقالو

11ارصهفتخهوابنةارحيمءإفنحارتالق
11آلبههحقرعتاذاحاجزمناصحارةاافيوإ

طالصبهاهرضثالصبحمقممدهإكأااشةصاأصكيا
4ؤاقومامحدورااعرشاحملمناتاالؤاذا
طبهفىاكلةوتهـاللهةقدأخاطااضلىفه
11زا ضمهكمهرايتبمذياناالبسث

4رقمنطثقيإواليبةمنوركرها

والبههشعربابنوالإأيرضضإسمامدا
11الحبهالفلسفيصكصيهؤدرأىمنرجكثحيف

صهـااسانصكواوساباهتبثهلثو

لهارنياطصهجواطوقا

بااصاقدتاامساندبشالثببهاذبامتابااوياحارفى

انبجمنرثصرثوداجانبمنجمعيزالان01

صىألسإضااوقالاب
صاجهإودعلىوشهمنفبرعديردءنا

انبهمنتوحثفضاابضاالبلابانهثا
كاتهاكىاىاالاالد

مطب5خيرداهيجبوهن

اأممثىوجرادهصقراإيىقوقالحى

اإبايماحطالطصعاصلىالىرجتفالدهراتتحب



404

اظائبشعريعلىونحتءالمنقضىعريعلىيهيت

تبالبمرابورأيالصقربىابياعمنافاين
واجىتنياوانىذتدفعاانالثهنثدفي

صهااغلمبصفيوقالها
اونحيياثرهفيلوعتيوهنحبيبفراقنببدراسذ

111قاوبوشخلفهـاذاشرعتاضيخأبقرةنهنجعومنا
قريبغيرالدارقربوربدونهواطبمالدارقربيروح

اخرثاوىاولمشوشارنلمهتالمهدبالبهمابوشلى

معحمرلةدخوقالمح

بإالىالرشأذالثوغرةبفياصارانادواعي

المثدبايامابداعلىءمعقباتمانالىواياما
ضريبفييصفئعاحاضربعارضهاتالقوراباذا

روبالتصناتالثمنسناهايرددالمحىغروبيرشكمتى

ذنوبينصكاذنبتوماءايسدهـاناالاراشوناابى

المغيب3خالجضنيخأفانيتهءرابراعرفنإ
المريبعلىوالمجيلعيهرأواسبيالهواكفيريبإ

الحبيبهراوالدارنجأىهدطعلىالصذولتردفال

اقلوباصباباتنتبرحبمساتزادالدموعصبابات
الخطوبعلىباصاكلاداتزتدهيعرفيصبيئوعرف

القلوبثلقصدالسرىنجااستقاتمحمدابىابنالى

الجنوبمحقرةوهيبعيدارىاالرضوبجمنمراي

ربابعدربيحسمهنسبابعدسيبيكلفهن

قليبامنساحاالمجروفيضيديهندىتظنملكاني



بتوابةباالنابمثنءقأثاالتواطكنتوكانا

الريبلىالريبفاكدىارضوغربسجيةغريب
قريبنويحرهنارجالبعثدمنحمولةيؤاضا

المجوبصادقةمنهؤرجالواليمخهلالجردسساب
نمماربابخوبكناقبلخهاالردالهطرناباا

اوبلغيرمحظوراءخطايديهوندجاحهلنامن

ندعالففاراوالرسبضربتليباصالتيهبلىناا

إالجيوبنعإتباماتارانتسابامارخفيلهإ
لثعوبالقبائلاوتعرفهتثنىحيئاالعاجملهيطولإ

نصيبمناعلىفيهنصيبكيومااريمونالنفخلتوها

الجديبالمرسبهاعنعدلتالقرافيضذاناذاسهت
ا

ظاوقالصمأ
ا

أأ

أحريعقوبعنغىاغنتالحوتفيةهصحلىالثصاترظىااذا

والطيبالثوسطراشفيحاكةعنغنىمحهاشتعتاذاالرخوفيا
كرلدبالرجايررهمنحالكقيتبذلهالمبروراطرامنعتنيا
إ

طاهربئعدفيوقال

بناواملبارمانومالسورالىزالرأسكمثلعلى

العجبوحمعناباعينناالبالشئنارأينامحناذا

11اللعبمهورفياثوبخهااالوليئاباشكذضاير
الكتببمنفعالتاليكصاريخأسلطانهموسلت

تهبمماخزاسكولكاالصديندمنالفلم



ىحالىلوظ

وذوائبهاغهاصىمقربةبهارصرأيحاإأالعلىومحرم
ا

مخابتكوممبهيىايراذاماودهارضىبهالبالراح4اذارن
اأهواصهتغنىاللهاجمنوهذاءناوردبحنىاذفىااادر

وكاتجهنيئالمؤراكساهاهإرهرةشيراالدذواصبهت

ىقاشابيابئنيوقالطع

ا

يجابفاانافيفيوجحخبهنخنىدناتجاضلنبر

11ابالمفرنفعطلاوذاكعروبنالحسنفينقدعرتبت
اربحياورفمقعرووالسعيدهنوافياتدريوها

السحابمحلتالاسنبوالقاشابىإثيااللهاكط
اجىجااهثعاصاانجالهداخقتنكئازتتءزا
تعابإكواالناهممتجاتءصعدكإنبكا

مىهريابيهبموقال

100001
دبهيالجوهريحجانهنالدنيامحثراعسمن

سلبهنجواصالرنهددكتيثءاكزولباولوفيا

اايضالمجوتاالاص

اظثبنفيماترىيحكصخلقيحااتإتالديكحركأ
نثباباونتويسئطونكنيأخذاخاسارى101

باكنالاتجراشصكوالركتطاطهظطانهـ

اعدايهـلحوفال

أابهااراالدبااللتوانادهابهاماتعذاااليانثصا
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011سكداأضمنأفاإلباالتمحاسإرةادضوحرىالاالفىوماى3فيأ
اجتنابهاغادةنصدهاسوىعشدحظليالوالمنحظكإ

شباحهاوابتداشبابيشداوشعجهاشحيتالفهنيفاوت
ساحهافيوانمالمحىهافتفيالثاناالالثسممبإ

بماوعىاسبابهنتباضدتبعدهااركلنتدنوانبكعىإ
وصابهاالخطوبشنهدنبسجايكتغترفالعرمنفضالتسؤدش

لعابهامنباةىاالةلوضشاباخفضالدنيانامشذ

أاخراجممانمستأنفخاوعرامخللارالدإبعرانيسرا

ذحاجمأاواناركفاثصبيففمجيثهااوانالدنياارتضولم

وانتحصاجمهاياءاراعيرنتزلطالدهضعنبمذوباقولا
311جهابعديبليلثشقةألىنحلصأنكاويتويكسيرديكا

ااترابكاءحصةإالالدهشنمماخذحاطالمرسوهةفيانتوهل

اياجطاكطتنةمااذارلم5ديحهتوادثواطصرتدل

صاباارتياضتيعهزهانءمصحباولدبنيافياانتوها

هااالرةحسمنهرمجهابئدهاعنىالمشلكبنبسنانوال

اانتسابامعلياتفيوشاكهارهافيارثصاسدترلىملوكا

أطقساباامثلالماضينلىحفظسوامهيضيعانمنمجدهارىأ

أسحاجهامحلفيالغادياتءشركةالخلديعناليدينتا
اشعابهاتعليعنالمجولزللفهماتعليالعطاياعنتزلا

اسفابهاشبعفيبنالقرىاسيوفتعاورواكدتالسجاالسنةاذا
أقاجهاحموكتعلوباطيةعليهمالظلاللاقاسيكلدونإ

وضباجممالخيةنماحدحموتنرتكربةمنفزصافح
عقابهاهنخطفةاالضادىتحوزضدثةالعجابمتحتةوبما
ا

حرابهاوابيضاضالمناياضروبءبنودهااصفرارفىهيجوابطا
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غابهااشادخفانرشحتكاءهالفلفينجرانحهاقىث

رقابهافيرقهرصالاباثهثاللناقدواالنعاماكفرارى
مصابهاعناوعزيتشعرهابمتقدرةةءاعضالاعطاهالثهاذا

ودابهاالمسايدأبمنفهميكءدسونهجالىاجرتذحجاذا

بهاواعتظالحلىايامترادفءفييديكوخنمناواعىنيضا
اغقرابهااشعقمنسوانالحيكونهافيناءاالذوازالتؤا

رغابهاواحتيازالمداحبغنموفىزهلىكالمهالمهلىوجدناإ
أبهاوفىماجودهمنساعةالىرفلووالبحربالبمرجودهوفيا
طالبهافيوقواللتعاتإطالفيماونتالمعاليعقيدأ

11جوابهاحذارالبإديعلىاباهاكللةوربتنهءدىالهتناىا

11قابهافوثاواميناقابتمهلءيلحقوابهانالساعرنطمعاذاا
بمثهابهاهاطظلجتعاجهاططالالعشيرةتهءماترااذاأ

اامرامنسيفهاسلتالدمىمنهالةفيافثااخهضتهوانا ا

ااصمطحابهافيزائدالآللىوحسنءاربىغطتآالزهاصطحبتاذاا

بابهافاغاالكنتالدميمنضيقةايصادالصروفحظروها
ابهابماتثحيءواالعداالعثىمنصاعواليزلتالاعصابا

زابصبناسحماعيليهجووقال

الضاباردآخرسئمتحتىعيكالعتابلرددتأ

ثهابماالتخلففيشهابولنبامنبدكادلم
بالكلطهايرتأبعرضحيهأتغدوسخطيكعاان
11السباببزلمهلبىديئلوأابنمنالسبابيثنيوهل

خرابايرقدامهالهولنجماستهوعمرأن

الذابصمخهراماالعليباكاريكوفامنهموأتاياا
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الشاثباشكشحرفييبتى4هستقدموهررشيئو

الخائبضحركمنبضاعةممدتسقاووقعتان

بطاابيبنضليعلىزارياتنفقهاصانحيت
النالبالقدرلجاجالهعنايبرداناققد

ىايضاوتالص

11القربعلىمناالداربعدوآثرتمبااكأبكالمهوصكعنتعاللتأ

الذنياروعفيانصفتانيئلذوانهالممثيبذنبوحملتنيا
الحبمنندتشهاسحاتوالالهوىعاعالموااخترتماوواللهأ

قليمنوحظكنفسينمحلكوتمناةبلىاالازداوال

والعتباالحبةرعلىجليدااجدفلموفيراجميمفالأ
حصححمحمحححححمحمححمحم

خاقانبنافتحايمدحوقال

تونبلمرهافيرةومعذتضبلممجفوةمنانتبناا
خيبالترابفيثاوقربوماهقرسةهنهاوالدارونازحةا
أتغلببالتجادتابىمائبفرقبمافيناااليامضقبقضتإ

تاكبذاتحدراقيدرعةادعادعوانالغليلاشفالابئفان

صذبالماماللسضةباطنجوىءذكرهانالحىذكرفيالأال
مغربءعنقااليثىبذاكوطارتءجرايامالدهىذاكدوناتت

اخجنبقباياواخرىليئسفحتهاقدعبرةفيءنيوياالا

هىملىغعرهذهماعنديوتطلفشيمتيغيرضيمةمنيتحاولإ ا

الحقلبكثإرقايوالفاسلواإلعىيالمستطيعةكبدىيطا
خربعنهصداكبهشرقوانتأىالجرخمنتزايلناطاا

زينببمدخلةواالتسرعاجبعدمنداراالتبينت

سبسبندسبسباالمطاياوطيالدحىخلىفيباجفلل

طلوغايةآهليخاياءأضاقانبنالفضحيبافني
7



ال05

يحقبأوت12دامااذادلمزةإخرويرىالكأ
فيرتييعاوالراثيئاكينعلىمثرفالماطينبينثرفومست

رمحببلمجالصدبهبعنمءمابدىجثمنالمحظفضليفضون

اشلبالذراعيئوحببسالةمنفرتجدهفيعرضوااذا

مقضبةلخايحاموجدساثلفالفةطردوهرغدا

المهذبريماللالفشرفالىوانخبىمةلاواسشدسالنينفى
اأمطلبصفينفرينجلهترافدتامىيرتدبفياناباذا

باختةالجاهلطيشذصعةإاتثنى51صدمدبخفىا
يثقببزنديهيحدحمتىوقرردىالالسخطحالةفيالرضىيبديا

المجربالمشرفيذاكضرازربرأواوقدالحاثنينرذاتفاا

وهيخدبربابكززاليالهملمثادهالروضاخالفغرانب

خبمهسامعمنحاليرتكملهتأناظرهنلمجبتفما

أاخيباجدقأصفارئقخلارهاصنافراطزأدهاوقد
غهـبصلاالتمنداخفياطواترىانباحالالادرارقيصوا

بولضمضسماافتراقبحقبلمجعاحمصاهلياءثهاارى

مرقبخاثفاوردوثامسردطريدهناشعاكنتم
شضبحرابتالحمسألاذاءعخهمالجذخنوثفرومن

أأمتصوباقاهنتدهدهتمبعدماخاقانبنالفتحتالفاأ
لمذنبوعفوافلماوشثااثفااماناامسدتبارفة

أاويحصبالكلعئيخصوصارعتبمذحجوثفتجمعاطيثاعنت
ااالرإ الحصبصبالعبوساليوأجانبالموددبدحمصهلعندرددأ

يثجبابنةشاسباعخهااياديلتفرقتادتداغأولوإ
هغضبانابسخطهنهابدالهمبداوقدادصريرضندرفدتهم

بخقنممهابنابنيكلجمهاثممتثاآ11لتلىمثلضكبىيدص
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معربكلالىاحساناجثتفقدقلوبهاالكانقادتالربان

بعيدالوبمنشجانفولمغائبندصاضراتتحعديما
فربوشرقصفيلسانهماافيوقىمكقويعنرلثش

أعنصىرهلىنحشالنسبتالتيئمتكعبداالاناوما

اكذبالمشفيبأالخهاازلكبىيئكإدتاومود

وغيىشهودنشتىكرهضلىالحلىبكبلوكماىاذالوآليتأ
ا

وبمبشروزىمنجمندفعتوانماعنيءاالعدابكودفيا
اححمحححمححمىحا

ويمافيدخه5اساوظ

اوباالطالفؤادثإضولحظاخفحيباادااصالباتاا
طصاالحزنابرقاا3إورحىفاصخلعلىوزارتا

ااعايهارلىاطوجرساشياتاببالعيروصانا

أباقبقضيبمبااالفالعناقفياليلتفميطاهـا

اوالنحيباالبتهيبموىىاعليهبممكوتا
أوباطورا5خمرتافعلوراهاعيفييمالىتاتكاأ

باندفرجاتجددتزالانهامنكقرةبهديعنت

افيباايدعىكانيحتىالمشيبذنبضدكتوحمات

اثراغرإزاشيباهناالربعيخأضفلجلىنوأ
اصاضرلفمحرأينااناهقدنرىنبءبلوناضراإ

ياصاصاورأوشعزماتصادثااطلهابدتالمرهو

ااوبأساجىحماحاعيسوددخلقفيتنقلا
هسطثيباجثةاناجراوصارضاجئتهاناسيفف

أاقثيماكضاالحدوالبسهاخالقهاللهكرمفتى
نصبامجدصنفييحدحظافضلصمنعطاه
تنوباانتوشونائبةاعيخطباىلنكفدن
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قطوبابشربعدفلقيتنيفقدحالرأيكانكات
تخجاانحقهاوماالكتالنازعااسباييوخيبت
استرساانقدركويهبربهتأتيالثئيريبنى

شحوبافألقاغترارسيلعلىاغادىانهواع

كذوباظنياعدكنتوماسخطتقدبانظنيكذب
طوبااظواشكواكماناذمكنلمساخطايمنلموو

اوهصيباجمهانحطئاعالجاتنححيرمةنوالبدإ

جديبامحالعايوعيطرقاصاصييسفيورديايصبح

حبيباحبيباعليهمواسيوامالىدحاالحبابم

الجوبااودلفيهيثققءموقفانايومصفنيا
بااقلىاحيواشحءالدافاض5الفراقاالمخطكوماكان
اتوالانفكاثاخالجئناكاذحاإاعرفودكنت

ا

قريباواهابعيداامارضاكاالقيحتىبرساص

يموباصتىكعطوانظر5يصححتىرأيكاراقب

ىاقهبيءديأربئبناللةعبديمدحوقالووحى

يصيهاذكرالبخيلةمنواصجاهلببالفباتتجأزاقالبضرأى
اكبشذلالىهصغوالءلدغيرممسكاطاللهافيغاجوقد

صحييعنفنيانسلييآللكزالاعرفينحجديراكنت
تءعلاودلانطبهاعةوزادناعخهامداااديعدشاس

ذنبمنفتضبذنبااجؤموأبهفتجؤينيجرماكذسبوأإ
العذبالحمرريقهامننهلالىدفعهءالمااليمكظعأوبى

بالغمبالمهخيرخذالعلئوقد5بهاتجدلمنظرةهنهاتزودت
المبالبابايخأالرأتواصكنمذيذافيفيالعينحظكلنما

اصمبالىعطفااكسبتناهنكوانءصبابةبثيكوئتمنىاناعيذك
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باطممرفةيخكنفعتناولوبالجوىباطنحرفيانويحزنني

شربيلولهموبعطيلهميلينتحنيااالنالخعلىاليت
الجربخالئقهمنواضاعلينئااذاالصديقالمتبتىوانيإ

صعبمركبعنمنهرجافيخططتباتيالبخيلفيفىءؤن
11النهبوافائلالفضفاضالخاقالىصتىوجهثنىدينارابنوان

صيسهموااالمنوالقاتءدىثودتهناالاهلىفلما
العضبالمهندفيالحضبوقديثالففلهانافيحدبهلقيت
الرحبعحدرهنيإلرحىءالفضايضيقفانهآاللحااقاذافكربم
اضربابالمرهفصفحالطرفهداسرجهااحالباجالااذا

11الغرببادفيالعاصوناطلوقانعانهالثرقاملتناذر
إاحربابىنحضوباجمرعالشفعنتفرقتحتىاصيفانصللجرد
اقرببافهوطغياضهممنالتيالىيعودةمارالتاهلهمفان

اصاطبكظمناقوماعظيمشذاةواكدتاالبئدانلمدحلفت
النكىزعازعهنالسوافيلتلك5حذارالسبيلقصدوألىمهم

الرعبوهلاحثائهفييسروأ4غرةعنديبتلمحربمدبر

الضربالىيسترجحتىالطعنلدىجملالقرناليشوقويقلقه

اإخلقغناالياماناواحلتظلمةبعدلناالدنيابهتءاضا
العثبناضرالنورفهقاميقمنشمائاليصياللهعبدزالوصا
مجبواالخيلةاهلنويعجبجاهرابالواضحالىيتصفتى

حفقالعربلهموانقادتالعجمعلىوابرفيروزآلفيسلفله
رباطجبابرةالعظمىنابرهالمنصبتتناالمكازبةعى

اكبعلىقياماتلقاموبالبيضبالقناسيالقرافوقهنيمون
القضبسرواحمةاظطغواحهرهزعهدفيااليوانبنيلهم

11القحابعلىالسائراتالبجومهدارعليهمطراصاسانبؤودارت
الضمباناوفيؤبأالحإلمبالالاندىمناوفيباالكايض6مضو
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وكاتهحاافعلةفمالوظحم

كالبهيرامالويعتلإيموالتعايمثضااالياليكطى

اتسرعراقهاراالبوخيرتفيمدصسسوفضقبىءوالبرا

111ابمطاوالمجتعضامذاهجهذهبتواننوحالبيفقلىا
ناصهبالةيثفلتمتارجيرووبمهاالكومندح

واصبهالمعانيكوالحاليكوهتحريلتهيعوبودكا
11مضاربهالسيفمحيحاكنصلويغتديعلتيئسيورفتغدوا
صاحبهويصلميردىان4كأهلثفائههمنالفتىوجمعفيإ
جواذبهجاذبتنيعهدءسووالجفرةالميادةتركتحسبافلألإ

وحاجبهالمطلبرجاودونايااغدوينحباذنليومنا

ثىضهبخروتجهالخايئوبهنهةغرتهيصفوتادحم

وييمابنيلهايربهوالثهمنعطيةالمزمنيئاحيرأهنإ

جبضيلفيك4وانعاجمياةلديكفغفياللهيد

اصيبرجالوالمولىوهرالكمحةاتآاالدرنوايك
فيبومثهدنهوارضاكجمةلديكاحظتهعدك

يصيبورةيخلىالدهركذافاخطأتالنائاتصروفارمته

صثمائيئلوينثرتارةيطمرويرسبانسهوأإ
قريبمنهوتوالدعوتهرغاروالموجالمنصهكبايمدعا

نجيباغرعهافزججاصرلهيلاظريدعركمواق
قإللباماخافيولجتنعيهالبكلعلىدامتاللهءفلوالد

تخيببالواآلتقطحإقرىوقدكادشايأعلىءافي
تووبببعدالنعاتتوبثرىاثرفرحةعلىتءجايخافرحة

بغرلهنترقاداخونهخهحتااليلتبارجهيقتد
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بوصاانءللزحسنكقاةفانماثيئءالمؤيرابقيت

نصيباالدهرفيكااعروفوالءهذنحوكالمكروهوالعن

هـهـا1إزتهكرويئدوفاليح

تأوباالظالمآباداخيالطدزيبارييينفلثاجدكأ
اأالصباتجلبهضسانصيمب3رىاأيجلبهامثاااعاليمنسرىا

ااجبولمألاقلتاالايهابابةولهتاالزارنياوء
أالصباةناالخطرااناةفيتتءإعفاهـاترخباواجنا

تغيبالماالبدرقامتوةاهـالصاالبدشالبدرءبضورتا
ألذبايرااواليمتغليألطفأتاتتهماحقاانر

خلباابرقتابرقتوانجهامامرعداتنيتانعامتكإ

تجبااالكاتانافداللمفئالذيدوداشاارىكنت

مذنيااناصوإنهاانعااسألإمحتااسنيفواإ
11ابىاوفزادياسشحىانالكالوىااراتبعلءزاديالنيساا
يهااالياقطحامنجملعلىاتدرضهعتفيئباقولا

مطاباقربزآندىاعمانهخاتانبنالفتحنائلارد
فتلهبابرقهاشيصأرتوطدهجباخضلالثجاخالعارضهر

الرباكراكروصةفياضوانالحدىاصحقوفيفيتللىهااذا

ااالدمرحمادثمااذاوقورهمحلوخفتومامااذارزين
مغضبابالبأسباقاكانعوتكراضيابالجرديلقاكانحياتك

بااصلاكصانبمنجثتهفانهلمةفيعاززتهاذاون أحر

تحقبااالهورازاثيالحظيبتولمحزموجهيفميعلمفتى

مذهبارقاظبهيذمبلموانكفمقعداالجزبهيقعدلماذا
اصااصنصاالعدعلىيداهواعطيترالصدوداتيرا

اباوال101طألىكالتجلالتيباالنفىهرالصرفوقينالى

ةأصمهـ
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المفيبايريكرأىؤنعبالتييبلغكفضلهنتخلفلم
مهذبااريحياوفحاللديكاصالةاالاداطنقمها

البربااماطالسيفبهافضلتيهةعزنكباالسىجربواوقد
ونحلباجللةنابايحددنحدراليثواااليثلقيتكداة

وتأشباروضهتسايمغمعقلنهرنيزكمنيحصنه

هعاباالباطحوضاومجتلصكثابالظواهرهغارايرود

مذهباءاالىعلىوصذانايبصمفضضاالحوانايخهيالعب

باردتنقصانسربعقائلعلطغدااوضانةغادىءشااذا

خفمباريالاوىملىعيطاشارقصالهأثالىيجر

يااتخزياتيقاوتافالىءينصرفحريمكفيظاالإخنوا
ا

إاهقخاالبيضمصلنامضبامنلهرىلطجممانصضهلقدشهدتا

إاكذباالنكسالهيابةاذاعرثممبىاصدقضرغامعنارفا
11اعالباارجهباسلىالقومنواغابهزبراينيةكأهزبرا
اشضباجنانااهضىلهارآكصولةهالهثمبثغباذلا

رباعنكيجدلمالمىواقدمهطمايخكدلملمافاجمم

سبامضضكحادانيكهومفإمخوككرانيغنافلم
أنجاحدهوالارتدتيدكوالانثنىكزالتالشفضليهحمات

11مضربالسيفتبقالاواخريبةاخهتكيمييكتجمعمتىكنت
افاعتايالىدهريليوعاتبتقوةبعدمناالياملياأ

انجباالدارنازحفامىضلباخيكيرتالتيانعىاألبستني

هتباكركباصبحلمانااذابراحةالياليارنفزتفال
اللليمجمادحيابدىاليهركنضرااقوافياانرافانعلى

مرباشرقااجمنبهسارتفائرانجدااالرفرتقصىثاه
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انبختيااصضبئيضبيملىحوقال

براكتابفيغصنوتجواماعتراضكيثمناثحبةم
كضوببمروالرياحنجمصفالبسمناإلركةوبذي
وبوابتبئاالراكذيمنإرىابىنثرتيينبكدمن

مجيبغيردعوتالدياربرمجوىنوتجيبانألمنازلتأبى
جنرببرخساريةوطفادجنةالالمتبافخهمحلا

المسروباقطااكواردةجلالبرىفينواختدنيخهماو
وقلوبجهغبينشبىهوانانازليهواافضاافىا

ورقيبكاخمنحسناخهاإظشرقتبهوفصارايامأ
مثيبووخطأيةشالجرعنفتقطعتبطالةفنوننت

نحهـييانتابمنونتفيمرويااللوندؤتاما
تأنيىومنعذلهنتوعصمىاداعيةلدتفلركالا
ا

اريباخعرارباسوددفيترىولنيبدالغيئعنيعثىا

يوبذالثوجلاسنباتاعمالربفيالوهادناتخرخواالرض
يعقربابيفناتءرلمجميةاستعارافمملاابوواذاا

نجرسبسرددفيلمشباواليإىالقصىخلقاليحتذى

طفوسورةجوذرزماتعنىرأيهدوتوفيمتهس2ىتمض

نرباعدانبوباكلرخكابرعنكابراتتاجشرثا
يخببابنلستىملخربتمامهااليمونابخابةواريا

بالغرلالفاحمانافيلدحيصادعابيضالفتيانمنقر
وخطوبادثصسإاثوالدهى5كفياحتىميأاخطوباغنى
الموهوبنيلهفيالعلىيهبفانهنلمجتداجتداهواذا

وشصبرفدهمناقبائلءقبائالفصرنلقهخالكرمت

صيبأخيربحيفقوبنيئضامللغفلذكرمنزنلم
8
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وضريبالندىفيندعنصءوشاالعفاةايدىعلىدان
قريبجدالسارينمبةفىهوضوهالماوفيافرطركابى

المطلوبالعلىامدالطسبقتجياداتنربختنجبيهنىا
الرئربذلكباولامطرءفانمارالكأرلقانأ

حروبرماحماكانتفثمبلدكتابةماقالنجتبىاو

ىشواربااببابئهجووتاله

صاجهانتالذيءالداكمانمثعندنااحتثاهكفيمغانمابا
وكاتبهالقضاةقاضيلهاياكللذةتناكانملوتفل

حاحبهسالمةنحناالمياذاتشفهانالثرقداضماراب

تالعبهوااليررملىباتوقدتتقىاهـكممجلىفيهيماله
ربههوالكفرالدينلذلبميناخانهشكثالفراشغلفةاذا

هشلفيوقالحم

لزبةالغربةعاوهنثالنااالثهالىاشكو

والرحبهالقصريخاخهيمنهثلابياضيافونحن
لمحلبةنضرأنماغيرهالىالققذالقوت

وتفيماوعليهنجفاهلهصديقاكانالعينرأساهلمنلرجلوفال

والزحيبالتأهيلذاكاينعجيبفيكواالمرسعيدياا

القليبيغوركاوغارااودالبثاشةيخانضبت

القشيبالىدايخاقكابارصلإلوصملفاخلقرفهازرت

سيتربمذنباكانانالدهرانالدهرجولةتمرنكالاا

وحبيبملمكانفكذافيهانااماغجرنوتعجب
أ
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نجوبتوهماسىىصيمضيعبناحمداللهحفظ
االديباالاالديبحئيعرفوهلحقااالديبخلكان

بوصدررحطلقووجهبعذخاقلهقلقلىايخا
ا

نصيبغيرعرضينصيبينمنليمابدارلينصيبينما
بقرعنكالرحيلفانقيلألكاكنتلناصلفغ

هيكنالرحمنعبددحعوفال
ا

بمحهعايكعيهةودمعمجلوبالبكحنينمنكم
اذيبىفيهاعيكيهونقذفيةصعطفيوانتا

محبوبونأيمحبشوقبيخهماالدمرعصفلشتان
مطإلباالشقيئلدىئارعنجمثالفراقيزالوما

بعدتثريبمنالحكفبعدبمدمابالقرباقم
هوهوبنداهمنبنائليديلاطجعفراباانا

بثجنوبفعلهوالفينابمقتعدقولهالادضا

ايبالثتآثرةالندىمنساريةجمصيداهست

وببمحوجطعنيوجممهواللديهواهنسببىال

األعاجبنمغروالدهيهخباحدوثةنهيكابنيا

مشروبخيرءاالىوكزغنىالحيداخوانكاقل

بمذوبنجحهفيظنيواليفبالفيكامليما
يباكخدآلساالعليجدتماكنتقبوليوال
رقوبجداكمنشمظرعلىوفاوداسمامللي

مضروبعايئرواقحولحاثمةلتزإماوهمه

تجرببنبوسفنبعداالاالمداليالجأتنيفكيت

وئئبمأرطمماهنالثلمووبحاشنملغرهنمىتمةفىك
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ا

المحدغيرعوبفياقولوارظمنكالقولفيواللمثليا

تأنيبىيمفيكاعضذاراومدحيمنكيدزانرلاما

دانينبئ4إابايكلدحوقال

وبءفناتهاوبفينرطدفبسالماما
زينبمنازلعزيمتهتثنىانبرتحتىبرهةالمنازلر

أامغربمضقامنيطالىحتىاعيرصبابةواقافئوهوا
اشنبتثعننيءضالغادةعناطاجالالفراقان

تخضبأبضانةلىمنهوإشتابقدبمبكرعدحاارتأ
خاببرقوويضجرىآلصبابتيأياتاالعههـىدوارىا

معذببالحسانقلبعذابالجوىتدقمدامعضفيمات
نواظرربرباوإدسرباابرؤيزالاعهنادوسا

اأبإامجرئةوقلتصماءنعهبوقدعخرتلالبفجزتإ
بالمضرباقعفلمضربتافيغرارهنبوفسينيوعذهـتإ
المطلببهاكريمينالارضالنتىالىداباآفاثواحبأ

بالمغربكدةليثهفجحنوالهنقلتقدمثرفئكم
الصيبادمحابكضاديةكرملقيتهمحيثايزدانبنىولديأ

اببدرالموعبداللهزهيانجمذكبفيألذالميهـم
ذنبمالتفريقعلىيغدواءالالدكاضلىانهيرقاسىأ

مجربوفيمهـمجغءبوةاابىداصاؤاظالفةحماط

الحرباعالثالىءاللوادخاذالالخرىندبوهانهمووإ
لمجلبالعدوكيدمنألثذوانهالصديقعشبمنافديكا
عسىفضانالمهارىشنلودونناخاللدكالقيا 0001ا

غيىعنغيهبيمشفواليلدونهوالتنايفبشركورأيت

هعالبروضخاللالريعزصخهـاصاددطاوتبماتل
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مذهبالسربالبمقاصهاالاضدوالتيهباشانتهل

احبهباكزهرضيةبضيائهلسامحتمنهالمصباحيوقدو
المتغرباصماحكارثمااوممهالدجمغرتهتشقاغرأما

المتبهبالناظرعينلحظاتحسنهيمسألاالفطارهتقارب

اشهىاوساطعاشقريخهقناعتىتكونانسلمذواحلا ا

كبياوطياالجزيلالنيليسراوجودكشعرىالتئواذا

صياةاضليبئدلىوقال

صرراذباناآماوالكلدتبثواحبطاياتماحمداا

ءوااكابخيخأزهـالى51بنراآلصالىادصناكدص
11

ابضابنلوىنولصحزماشصرهصاتهنعومبعزم

النياهىسواديذممقرياليبىالبدرصاومنفبلفبتأا

ااربأالمةابابمدضاحبامثلالرنءإنصمصهـعدلثعرااآلفقىالوجما
وكبالىيوثالتمثلعلىبحقوحمرهاوعمالدبيضوالمجت

11ضائبيبةبنحفافلموابتشاهدبشنأنمىفلمرحلت
عأتبالدهيعلىغضبانالىصالرضىفاقدمالندصيصلقدمت

ببالمححاتنيقباخايداككاارتمءكاصاوجثتا
دالكوابخدالدهرمنهاعنجالزهراحمناااليامبكفعادت

بءسابوالبجمممذهبالىبصلمىرفدرفدهاجعفرابا

المصاأنيجمغامنوراكمكفانيفليجدءشاومنفيبخلءشافن
المرافاخصوترتيبىاليكهتياجتذابكاشالانىما

الموامباهلدونصميىوانت4همبزالؤافياهلنكصةا
بالمنادلكبعأخرىمناسبتجددتيدتاحلفاجاناه

صاحبضاقيكاعلمبمرداقللمانااذاممصوبيخبم
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بمىبئمم11بئعقايمدحوقال

االشنبااللحوانءاضاختيالربربفقافااصالعارضأخا

ىالمذاصادوددداجخهنءبداوقدالبرودمرهكأفووا
اخينالماخالبرةاناسؤرنراعنااخالمنضناو

باييورأبارقةثهتما4الوىاحكمفيأنصنتووانني
تغلبمارةعابيخاتفاسويقةيومالدمعنهيتولقد

ونعزبالقلوبفيغلحبالحسنمايةاوساةاتديةوورا

التنربانهااالوالثىتجتليالانهطاالابدركاإ
الصيباشامامقناكواصابريضةياحالىربعكالراحت

تكذبالفانهاالدموعلىكذبتيفاناقيامادسأش
ذتانيتلمتحتىوتجتظالمانيخاتحتىاعرضت

اجباالفيفيووصلثمناالنوىتشتيتقبلجبالهجركا
11بفيواثمرياعإزةلابفيدديتاصكأومادتاصيهف
يذهبيحولماشوقدعمناحثاؤهمتوالىسوأنت

عزالمطابثبارقبخااتجهعاثمجلطباطاتركها
تقربهامافةءافاانددوترضتالرىابعدماخالقنأ

لباامامرثاصاصدودسايانقالراقسبناتورس

المهنبالظابمذعيكادئيافقضبخصىنرةطصت
السبسبءافضاابهاثضيقفضلهمةفيهفرقلععاناأ

يرباصماحافييبدعتجذالنهلمواواالمفراتالطالفراتحبرا
مافالمبنهافارامنادونفقصرطبتايةضفي

مااللوهىفهاويوهىخاهااليرتحىيخهإلرسكرأ
ا

كرفوهيفةاظقل8هاشملعائتمسفراقدثيخان
مصامالعيلووىحالداماحالميلاسلى
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وصشبذوالكلعأيةلنيبهمدىالذيبرأيهمانقضا
ومبهبارليبنيلمالثعضدخليلالخليلخذلاذافهعا
االغببرالهزيسلكهاالروعفيسكةالحسينابياالممروعلى
ويرعبقالنفطلهيهركرلىيهزهاحينإالسالمبةولحر
عغربيخهفيفثرق5تهافتراالذينمرةافىتلك

واالثلبالححىقرانمجبالهخهمتجمعاذواظرمية
اأخشبمنهمالنجداوذاكدساثلمورالهفذاكجاثوا

ينهبعدوبارضرفركاضهاالحتوفالىينسزترن

يتقضبيرهكادتخبوالهدىهصابحكلدتاذاحتى
ويفربالحامفييطعنغضبانءعزمههنلهابمالجالضرب

وكذبدففصبهسثعراهالذياقدراانهوافعاوق

تتلهبايديهمعلىشعلحاكاابارقاتواناهضتهمأ

وترسبالغبارفيتصفواوالبيضيمهصالمقاممهورووقفت
كوكبغارفيهقدقونمىفيترقدكوكباالترىانماا

ونحضضهحوومضرجوهزسدرهلولفي

يساجواانهمنحمرةعليبمءالدماواسرقتسبواا
مهرببأسكاخذنلمجدحنلمامموممبااكبىانهمولو
كفئفواشالماخرىبمدهنخالفةخالفتنعقددتد سدا
إفيهسباذاكوماجالطرنلك5ورجمتاالمورشثالتوتيخأ

بالمافساللايشيعهاشيعاتفرفتئمفدادتبمعتو

واجمبواعايكشغبواذبالشفقائمالزىبيعخهمفاخذت

11ويمتبءمماالبالنصريقرأفيركمذواعلىإعاالله
بااوخهامجلىردعاوهضدااناالفةااعددوالنغا

يفضبءالمالهاربيرضىدصةاثلااليوالسابقون

يطلبماربهركافىامزبالوأؤماستقلاذوظفرون
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اخاصبدكففالجداوامأاالبقايايملمحاطاصالرلخالفموزت
تؤبسيوفكمضلميهضاكجانبفيضافىألبواذا
لمبايديمعلىالدهرأيتهانافيأملتءواذا

ىوعببنساجكايوبإبايكلدحفالح

النوببكاذاهمتعنكينوبومرتقبفأخوذااغىانحن

لحبفيامىوكانتواوصثكضاحكةيشسعودالهقدقابلتك

الرتدونهامنرتبمافيشيكافيةالثهامينمنونعمة
بوالرالرضبوفيياالحياةعزلهاانايوباباياتملها

رباواالدلوالكفيشدقد4جريتهااقتدتغداةرجامنكم
أبافجذناويجمحالاأصبهعإلساراهاالدصاليما

باخهاعلحانلبعضبمضنحالفةجاتاخياعصبهاا
أربخانافالدصواشنجائةوافانالدصونحذل

مايكبملاشمكلوالثكردتهواجبهتماحمطدتهقالحد
عتبراماطالقىماالدهياختمانحطتلنفرساطالزأنارضى

وماكذبواقالوامطلواوضدعلىثحينىالبالانتهوبهف

العثبماصهاارفيندماهاخمنجانجهالفخرالنععةنكلتها

أحمصكاخفيهاونيبسؤالحنقحاسلىخهااضلىقدكان
11ماتجبطالقلوبوومنءهتمادطالعيوندموعفنأ
حباوباتفانجلىثمهمنعهمكروهخصكعافركإ

إصلمرصوهرلصاعدوماالمؤمنيقاميررأى
سىا
اأافؤبواتحاناذلكالرضاهذاويمرهةفاةماالنماأ

أبسمثلهماسببامحبوبهااالمورالىكروهممنصربما

فبخلتزنادرىوعردمطرننههبرقنحايلهذى
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يأصئمطلالغيثواولفابلفييأتيراوازرق
لعبجدهفيوديرتفجماعزيمتهجدتقدفةالخاان

ءاداادالاالفااآكا تاخببلراييودبهمصدومعويرا

لمجبوالبدعجمررفالااعىااعظقادتقدببكأتي
شواطثالدتخهأكولرهتلمعوالبتقصيرتهمفاا

العبالومااالمورونفستمضيويدارهاقعلىيطلقلب

نخبرمهفراقلوبهمنختاناالدرمالخوقاطع
جمهبالذياالمالهتبواللتافيااتخكايترفىال

با3بااصئاالحاديثتالثءمحاضرهخاطىاذادثاطحلو

ذبحاغعنمانجروااقالتوخاجمايخفصبهواهبوال

هربكأنهطابنبالجداحدضلىياوىالمجدالابياطا

اوالحقبأواالياالدصواثنبقيتهاااليامخلىسدت13
اقتربحيئيمنيبعدتاذاهتصالالثكرعايكامنوال
طحبصاواالخااصكالئلاباطأصوالخرفمنكصحبوما

ا3وهببنناهـيمدحوفالخ
اححمحمححمحمحم

هبابئفايىملكلىناذهببصاحبالمثعفلكلفصا011
الصائباصحاباسقاهنوملكالبلىنتدشمنارالدإعرف

مالعبببنالدمعخهاوجدامحاينبالثوقجهلفاراك
أاوجائباحبةبينصليئوثحهاوحثاتقارضويزيده

ونحابىافرافاخدخدينخهايةوالحزونولةاترممط

اهـاارابالونصديلهنليناوالدعابيهنواشيمشلم

ااربصادسبااكائاذاكوقفةمنهذهناحنما
ىاربببئ4ايثبمامرانهماشهلوالينهمهلكنحت

ذببوعدفيبالمعظتجدواظلومظدتاقدلمحركلط

9
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ضيرمجانبفوصلترهاعنالهوىوخلفنيمجانهصدت

ماتبكيرالحبفيعاتمنشكيةرجايثنترصتواذا

أابتااولدكنتالكذنئيانهحبكخيرذنيرعن
لمقاربومقاربالمباعداويعودباشداقايسالزض
الزبالصبرضربةيرمارأيتالزبضربةالهجرفاذارأيت

وجنائبشثائللمجدذاتفياخهاوهببنصاطئلطءو

11سايدمعلجاجوليقصرنبالزشوقلجاجليقصرن
اأوجدغالبصبىوالبعدقاتلسقمصيقتلفالمزمأ

وكائباكبعزائمانضتهمةلالحيىبعثتولقد
الثاقبالراقنجمعلىمشهطوالعاالمامبالليليثرمن

اءا

ضيربرالبوهنالقريبصلوعمدهاليهبالمربىيمتث

ومغارب4سإلمنارضالمفالملىشلياباتواذارأث
كائبشاهدعنويربمنهاولآخرعنفيخبريبد

11كفواثراثوكالئقوخالئقكطراثبطرائق
الواجبفراالفضالئيبنيوجوهبيةكحبيةومواهى

وفدكواكبهناكيتوهمونبوفدابوةعاةعلىيعلوا
ائبكذوذوابةبمهذفيكعصافعصابةهناكنوا

ا

ؤناصببمناسبإيمنهارماتالرجالفيايمرموارى
11انبهنالندىاويريهعنهجمانبمنالندىفياذلالصيرى

ومسالماكحارببجميمهمتاركاكعاركيروححتىإ
كتجاربوقرمجةرهغمنءكرويةبديهةاالهورقهرأا

خائبظناخفاقفيفرجعنلقاوقدخطبناظعاوبظك

قاضبضايهتكتهافجدماضبايغيابهاهتكت

اطاربردالنيباقاصيردتوفطةالسرابمنارقفهم

بابئممطورنهافناخبقورة3وبم
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بكااوشاعىاوعالمنانهادتعلمالجرفيبءغرا
وواهبمحاسنسبفسبقينتحرزوادعاوانتانتلثه
راكأمناورنجةراهبمنداورصضةنابىهننوبةفي

الطالبغيرروفبالمهوطلبتلحسدسولهسائالثاعطيت

هطالبىاتضلىشاارفغكنتوربمااضريخهاالمبالعالتني
راتبهنازلاخالففجهامحلةالسؤالانواريتني

اتمقاربلحظىافةسبسطتعنايةالنوالفيليوبسطت
ا

اقإربىوعطفاخوانىووجوهشيعتيتعصبفيدكوعرفت

اواجبقصرعيتوواجبفيلمعذباننيزلمثشفلثن

11ءبمدوقال

ذنبهعكنلمقصاوصغءخطبهعنلمحذلساثلمنا
وصعبهءالثناذالعلىثقالتةتوإتسنحملت

يهانهضفلمبىنهالتلحهابتصاقومانيووسد
4رإاودتمحيتتقدهيذبالخهحملتاكناال

4افيةزاونبلهفيوالهمةاالنساناضف01

ربهنعمةرشبوديفتىخلهصةنهشاليردىمن

ربهوءادهضاصرثعداوفاقدحتىوفرهوهبابنوهب

4حزهفمدبرسيلهالمدىطلباذاكاياتسباث

تربهازكطإباصارديان11إفيفيرعمروقواذانقصم
اووهبهسحيدهلمجبىفاعرضالهلالفمالتدعانشئتان

كعبوحارثيهبربيتاهدهامتفاناظصوصتلك

صابهفيةقعاستكلمالناسفيتبصرجمرةصيدالصيداست

عتبهفياوذكرمانالىننىءرمافاسشفادماقباسارفس

حربهاو4دءيمأيرةزاجطبهؤالالمحثركوكق
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بحبالمتهلالمامءجاللدىءليابولاستواذاا
11هضبهفيالشرأيتايوحلمهمنعتدةفياخبىواذا
أاءمنانهااتتقرذالم4كادىاكفيتألئواذا

11بهفييمالدحيهصاسشبرقتانشتثماقالواذادجت
قربهفييخلهعداومفهبعدهفيهفهيقرببإلمفظ

اقلفيطوقايجمهتدفقنجانهفائحفاخاللحكم
بوخفرةهزهروبياضتنورهبكرةؤتاغاكلروض

بهعصاووشيهاوضالهمنلمتوعيرتكرودكالىاو

محهليخأبدابيباطشصابىخقودهحوالىوكأنها
محبهاةاصىمنالمفاوضتعدىعضدهجالمروفاذاثرته

بهشرمنواحدايرماكنتانمموددسلنحاتخاننىدتوو

بعذإهاجاجهنعداصتحتىخالفهبرونقاخالقيفصبغت

مضبهاالصيلمجفبئصاناظريءاظقدفدازكىقي

خبهدلزنطاايعابنبعدهامامشةيومكافي

بهءفيابتهضبهردانفيبعابهرداالآعيحم

اىسيىاااللةعبدبنصا4صهبموقال

العقبهوافايمبعدجملمنأخرهاشمفيجملتكان
بهقضجدثمرمةماباحناخىفياوإصست

11الرنجهارغبرغبانؤدمنائالمالبصاأتامنياس
ذهبهوالفالفضةورعىقثرةفبالنحامىحلاتهر

جربهوهمةصقيالرنافترىايرهالكبانتضبىيم

منقلبهخرإهفيرطيةءعندفرظكبرتهبهخاستا
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3ائيااحمداخدنعاطوقاز ا

يينيلزانصالرىافيوالئيىبتعذتمرىامتاةاتاصي
أ

محبربضيرمحبفيةهصهنكثببيخآلقدوانيالتعر
إابالثيبالشبانكرحهنوقيئباباعراضةالىمددناذا

مقروبالشيبيرادمرهئمنهربالمهازهدمنبكاهفلت

االنابيبرشاجرىافةواكاودعلىاعاليههنيحنونه

1105001مفلوبخيرءاوعزأصالةالتسفههحلماطمعهلاما
وبيحنفسفيحاجةفيشاوءوقداتالغابايطنقضيتا

الدإبنتحفظأالحبلقمناثمةاالغفالاركالنفرلم
اتأديبىاحكناواصرفيمامأربتيفاماجقاظكلبثىاغ

بثاضابالتعالدهصختلبثهورواناالغراخلرفصتلان
ليبابيضالؤبدبعدبهالسرابأيلقاالقطرواربد

أضيبا3فراوحنتالىختالتعارضةللرججوهاذاضى

المصاعيالنرلغريريةاالسفائنهععللماآللااط 0001ىت

اخرالهبودكاساالحلنلطضيردبهاانالكدراالاقطالم

وبمثاالفقفيكفافمسعرالبفيلزانبداسهيلاذا

وبواطاطيهنالحلءاطجااءالوهعالطاتهاومارفعتوقد

ايبىةفيرامااخافوأوهماباخلقكازارحهمماذا
أاوبمبىقىىسوىعنتحوزىمتذرغعرمنيتعررفحتىإ

مرهوبالخرقههولخطارصشناصخاضتجحفرابياني

المجدمنسوبصرجفيمرددلمثالىمفهامالناننوطأ
عجوبارفدونلىفالتاوالنقرىآذناماابابمحتضر

مفروبردافيهثلاولالمقاصيةبرالمفيغايةعلىنضدو

مرووبدشعباألجودبحاتمالاصيلبزيداشدىاذا
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وتلقيبفرجانيئبيخأمنقالثدهاالعلياظدهكأ

شؤبربحدفيهواصدقعاتبارقةاساضاضوآيكون

السيبمالكزرنابالسيبخلاوابغاالنيلريجالنيلجاوران

بعوهربيوملجديمزخرفنبداآناثيمالثاغيا
ا

بعدمجريبىمنرضىعنهوازددتعمرهعرولهنانااذتر

يبوتأبتصإخالبالدعلىمرنجةالمزنكوارىخالقأ
الهراجيبالهوجمجفرةاعناثبهالضبرضالتعحاىبالثقليخهضن

اممكوببدهنعارفةاسكلبءمحاثبهمنوقومارضىفيبم
مبوباكثرينحاضرعلىهالئنفلنناخيرحاضرافيبثع
محسوبوالنرينحمافيابنصذاحيهافراهيمأل

أابالمحاريبامايقصدهلاوجههامدالمصاليالهتاقى

11بواسلىتسننعلىبريبرغبتهزدادالمجدمنمعطى
الطيبخهىاعلىتطلبواالنفنتبحهصنباطةهنهةكنله

والعراقبتدىاهلصال11علىهوكماوقريسينييممنتضانفكما
الموبيتخصاامنطتاخبعدالذىعداوةهنعجابرسنيف

بوبومرمرؤوكىبينجردهفيازفلةافاسثالناكطاخسار

بمذرحدإتذيمواوقعيجلماذاعنهشيبانبنبتناهـولو

إاتتيبغيررضاهمقوبحدهايةصتضرتعنهانفرازأدهاماا

ثهـابشبئاعيلابئاحمديكلدحوقال

التصابيورسماصبىافاقفيالىكلبفوقيناكبماعلى
اقبابااهلاينالتراوادالفرباالجرحقبابااهلىاين

العذابالثايادونكذابستمذاتاعإثدونسق
اكتئابيواالكتئابوممطدالرجفيابكانفالدمرععرجوا

إباالهنازلعشديذلااليعراالحباببهلا
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3الربابحاشبالربابفستىركاماكانالسحابمافاذا والجضابدارهارصمفالانسالجنوبهبتواذا
واالجتناببالحمدضزارىفيبدتهوالمشيبعيرتني

بافيءجالهاصهبالشبفصؤطعاراتريهال

الفرابادصكطأهلتانممحسنااصدصاالبازىاضلو

وذهابيسراهمنيجيئتياواسؤابتقوعذلخافيأ
شطابيمنعخدماكلنشلىهديكبنعضدخيرررأتاأ
اامحتاادلمونحاعدبرغضالرإ هع01هولمىأ

االدابواخوةانتصافينواخواالقريبالسوددشعة

باالليااوليهمكانراثرتكانافانسألتيبداناولوم
اصعحابييوماقاخهمددالسوصاجالذويكأكنتوا
شيابابنبغرةشهابااظدنثواكاطأذاكفانيإ

االشابأشساعناضىعياسماجودضلىاولسبب

هاباكذاكاخحاللذهبافيارناؤسماوةبيلتالس

الكعابعثقالفعالكدرقوالنجاءالوقايزورال

اترابخالئقمننسقااياليااختالفعلىهستيد

تابءناليخلنهانالمابداهعادهخهاا

الصاتوبحروالمجرطاإودامحتفليصوالتفيوغيث
أطدابمجرورةيافءجماحتىامددلمحالذيلضر

11حابءورامنكلنولواظطبجانبمنضحفنعزمات

نوابيإلسيرفويقطعنتهطفاوالىكوكبيوقدن

الروابيتالىعصودمنصمبةوقاسللدفئاظفضترك

السحابمزايداظهتباوقدبالمجدفاشزاهسام

اانصبابفيكفهحمومنارتفاعفيطرتواجدالقصد

11الثمابصجريايخ6باظعكلىيجريننهاناهلمنثرة



بصعنساتجمهبصهاتمنىلهوسحى

اقابواالءاالسمااقاتيغنياؤاخشلمفناالنفىوان

فهاباقنسامامنراهاعطاياقتسامالفايممابايا
الرقابلكعدلاهـعفيلاللسنفالملكاليخذالفى

شابضداةاالاورهمفماشرالبعنصنتني
11يرغضابهالوصوغنهـابصيرجعادفاداالءمنإ

سيرالسرابالظؤننواحيفيارواوسالجهامنجطرةخطروا
ضمابغداةبرفيا4رواقتثوالحايمرماتالمىااخطأ

اىاببنلإحايمالعاتقالوحث
شابهبنمامحياايعاصانفافيغدرعدلنمدىهل

آدافاءاكهراوالزضسةاخلوقهفيافجاخالسارض
11بهازرىاصهالخوشقرزهبصدتغدرهنبهازري

بابهضنورثةالريفتخزىهءبفناوضةبومصفي

بعتابههائهقباسافداكساعةتتأانافضبالبما
ثرابهندوتنامتهلمالايلهمديحثفييسبلالله1

بهاكتتانيريدلديهجيشهكانهمممم11ينتننظانت
11وذنابهشهقاثمبيماثماصيقلرقرقاصيفكابهفاقا

وسبابهتجهاكاهاجانهترحتىوجمبشه
اصحابههنفدستعآلكبرااكئعىالتباعدالفتىواذا

11وذهابهقولهشةالىتءزادنيضكتبئهنرليورب
آرابهمنقعإتءالوفاصاءتاععةءوذءفااالوال

يوصفبئعديمدحوقال

وايننثفيقفيالويوالدلمنلىبءا
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أيبنهانحفلىايدعلمصكاجبىالوىكتثحايرنعادوت
اسغالحبكاكلبجزوعاووانببالجركفهاجرخفالعاران
ايمطادىااكوالجدنوالكشيتينجماندىاوإكضت

اااهبتالوصهفينقعاخهلهلممهسواوسصلاظووجوهاما
المغارباقاصىحريقائيفبثعداانالمشارقتنينوغدوةأ

الصفافاالخاشبثناوومناحمعتيوسفالبنيوموهدة

محاربزىالىىذاكانعلىأساجاشالجاشذاكلقدكلن

المقانبسيكداثاقالجسديكنلمتطرثأوصدرهفازة
أ

ءبحجاءاقااماعادءاقادشهداركمنقالحتىاع
جانبكانأجحاديخةعزمهلفوقسدديهخضاالخا

نجاضبإلجانيءماوالاجهااهلباالعمالدربفاتطا
اضاالقرأنارؤسعلىجمهايمنينصلهمنوعاضقة
اضبوكلقاثنىثيرباطلدىالعدىخلىمخهايفيضالندىد

واجباطفهـريومايخعنالدتعننهىعرواقدابنيوم4إوااما
ابضابنالىنايصدلحكفامحباانحطالذيالسيلنحقرى

راشتجاجةئيوابنميرتفالنغمبنعيرووقدسارفب
اهفالذالسنيئلىافيكيكنحافهاسقاكاشآسقيصما

المضاربحرونتهالدايلنصلهفلىتدالسيفعهفهت

خبالقواالشوفبهنهيتاوقدرأتالظلومنفسعنونفست

وهاربقتيلنوزيدسليهالظبىتقلبتاذعبمننت

شارببضاةفيمااالعضوالمثلنالكماناانتممااتغلب
وجنائبشمالهنارحملىعورياحنالخاءبانشهـبون
ؤواهبطمندجنكوبردهمحمدادياثمنحدتموكائن

01حسحمالمواثأالغمادابمصمااذاإةعريثلسمانانلومنص
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طالبورغبةمطلوباجارةفتصادفراظلهنيواآيمالم

بغراشببحرفيغروبمءمجنفلمجموصتردوهالم
حاجبكعرمناىبانهشاصبارزوهرعدهفيموصصب
تبءالفضلىتغدووحمتهنفسهآبوهوكاعليكمويفدو
االكشاشواحبظكوامطرفيموادهاارجوهتالثعنالقشع

غاصبوالغصمبمظلوبمةظالجاوزحعهماسيفثمبلىا
بءارغاهذيفقدفيجممورءءالرضادوتفيواالعيخمطملهأ

كواذبالىالظنونمافيبهاردنالتيايدحهمقكلنتيدالثه
الجوانبرقيئوجهعنالبنىمنغيايةيجلوالصبحمجئءنجاا
ا

ابغاواوبةخلوبةسيهنةاعتالثههديهنالتئيزحي

إأالمذانبءوهرملعاجهءغعثعاذنربماراعضمرااعاسالأ
ابونحالهاظنارلماخةفتاهفرائصضكميفرصولما
وغبالعاشبالمقاجوسخطالساخطفيماكاننوقدأ
ياقبىلمانإالعراضفيتقصقععقوبةتعالونرعفوهوفياا

الكتاثبخرسغباراضقلطرتممغضبدوسةبالخيلداممكمولو
شاثبالنصحهوضععنسامعلدىموضعصحألرعنتمنصح

كاذبقولةهاتينفيليومابهلكمبثميرامننذيرادع
سعىالماحدىحواديعداكللصاعمامهاصكلحتحرالتسأرهفان
رالمذاهبئصبحكثأمذهبيملفانوراالهالعناقربإكو

العقاربدبيبجهلهنتدبزنوانتمالعفرفيمحثياعهثىإ
بالتجاربالجتزىيهدتريحةلهتكنأالكيدلوصامتياني

افىباكفيبمطفضالرويتهءستانالعواقببماخاتعابمإ
بللنواويثسذهاشحذالمدىيمدهايبتءآراوصيقلا

الكوممبنقضاضابرعدويقضالهبتواعقامااحراققصكل

برائبليىالدهروريبشعيدابيلحىسعداابحغحاللمينا
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صاحبوانجدمصوبدباصوضنوشااانااماىشددناس

اخرائباغريبهرذولالشواردشارداشعرالثعرثهلتدارك

اةبافسلوكافيماكلبانتيقناالهقواصيهفضبم

ىعدبنفيوبئعديمدحوقالرصم
ا

ندوباحشاههألتوعبابةكثيباثنتهذكرنحاشاك

ثلوباتجادانيعاعنسقافتبادرتبدمرعههرىصى
الصدودنصيبامحضواخذشعنداراقامةالهجراتخذتواذا

حبيباالعدفيهيصطنىانالهوىجمبؤنكانتاعداوة

أاشيباالشبابعادريمانانلمجرةفعادتصرفتوصلةام

هارخضيبااباالمفارقنفاحمجثلبعدمنارايه
لمجبومارأيتاناربرتجماءاتخااليئمنفعبت

المطلوباوادركالطلوبسبقخالههاذاتنابماكهانان

اابايعقرباواعقبهااالدقصنوهاسيدبابىلىاةاتإ
اذاجدغروباالمضارثصصابصدتثمايلهابدرجلىكا

قشيباابخادعلىالرلعوشىبعدهواصبحضىاكاظريف
صئربابدهيرلفانثاشؤبوبهانقضىاذااباكانس

قضوبهذاكنهذيمانصءالىدىحداهاعيرأاوكالحسا
اوباكرنامرالعديخيهآتجاشاصبحايرمفاا

باتهذتفعلهوهذبطءزمحمدإتيوسفخلالئقتءكر

كربااهانقفنرأوايديهصثهالمدججعاهناذاارى
قريبامظابخمديتشرفاواحلقدرهلميفةاظاعلى

هرهربامؤمالاليدينعالمقءفسدهاالهضربثغرتهورى

باجيوالنعرريألخمارقمناوفىتغطرسلمنالنظيروانا

واأليخباالعذلكمظاذناءوعتلواهيةاباولقدعذت
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باجشالراقنهتوالموتثاالخليفةارسلهبالسيف

يافااذاللهادودعاههحوليىلرتضهباإالهدىقصد

باتوالقلوبهماهمهملألتضيغاظافرفيتقنصحتى
كذوباالجهامأهالكجارقةىلوحمزةبنآشوطوخهيت
بامنكوطيحملخزيانفرددنهصواعداالننونظن

نخيبا3اليرقلباكانبوب5عهدثينفضءاالحثامتقسم
ابخوباالعارضاجتنبتاالنجرةبكاشترةثكتككا

باوشصائالقبالملوكايدياتجعلهألذياطداحذرتك

وشايبابهكطبةيزجوناقبلواعمروبننبههانساداتأا

الشيباءصاافىجمهزونفرقاحولهثضاالزدبنوجحاجح

وخاوباحوادثاعليكياترااخهمصباودبنوالصيدهن

مثروباممأكوالامسيتالتياوسلةرتهدانوحماة
11اعصإاةابيرمإكايامتعدانيدنكيمانيةمب

سمهوباسباشاايكاهضايقطحواانالفالعنمونال

رحيبايديهعلالضاللجريزلاااغابالعييخأوء

صاغرفيهالليلتيايلادودشالدام11اف ح3جرحااى

والترصايبالتراياصدقتريمةااوافيهافافا

نحضربامنعهااولالمبدأهادرهعنجهالهامتنعتولواخها

ؤيخاصهدارميماحازوااالودانااذرصرزةلايا ا

امثوبائاتبالىاحابموالبمذمومكماءهاعنأ
اأحوباالمقالةيمنولممبمءالظبىتنبولمتقمرااليديلما
إاألسناوقلوبامنكمصضلابمفرقاوبءارقاارىا
اهبوباتزيدوربميعلودىااعلىكرهبمكمانهاإ
انسبباالحسيبااذاوصلنسباداصوواسطحسبايمفيما

موهرباوناثلالظالميفىشاثاعديئفالبالدولى
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اباوصاناخاوشذذولةصمالهنواوغدت
أخطأوالتزيبافياللومعلطيئؤليمفافادا

هبامصوربئءبئنعوبئلمحيدونالمل

اخابهفرطفيراحاذاافتىانضلابثااباجفر

اثرابهنظافةفيوالبرذونهفرافيوالإ

11النابهاالشرفواخطرالكربمالفعالفيواعنه
ايجابهمقداروتجهلالمدجءاقتناتهوىرأيكا
أباسبابهتوصلاليهوصوالترحيكيفا

اربابهاولانتفااالكريخأانحهكنتفن

باطالبهمايشافلتناثالبهانطلبوانإ

أابهاونيالمسثيئفانحسبةبهاتمحدثوانإ

11عدبنيوصفدحيوفاله
اغرنبيبعنخبرآهشكثهواهتزازالقضيبرانهرقة

قريبالصابيوعهدهنفضفاضالفتوةمنءردافيا

11رطيبالئبانمنبضصنوعثروناحدىوذاكذاانست
ابايقوبياوالروضاضلألقكدالرخوكلنأ
صباونجوبمنوركاننععاكبعضبمدركماثنافيا

إاالمطلىبالبعدمهلةعلىتضعفكأولمالمهالطابىضعفا
بعجيبيكنفلمعنديمعروفكتدبرتلمدعرىوله

ضواالديبواالديبادبمنهديونناينسب

الحطرببرغمليابخحوضححتىالعنايةئوضحتزللم

المحجوباجبواطالمطأعأالسترالممنعايابوراهمن
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اؤحمنبيءزارااانديعآفذكارلهوكانمااطاسااثمافيوقاال
فقالسمااصهـلحهماطعندليسمداعباكالفقالعندليقيماوزكالمر

111العىااخرءإتاثمعكافذبملنافافجعدباجضدكالحايله
مايوعندواقاما

اصاتركانهوعنحلبعنالحلبئسل

مشترباالصنزولءيفهالتطفيلارى

ذهباايةرأيكمحزعننحبريتالىإ
ضبااتجالذيناهعهويوالمروزينسيت

عزبادمجهءفاسىهاخاالدجاذجؤد

احتسبافيناوهاابتنىعافهبمهلمأ
وصاالذيالحقهنكدانههركبئ

جرباجفاضهاتخالغرفنيوسعكألم
غضباصثمركأنكجدعنثهرتوقد

اوالحطارأارأينارنفياوعبتاذا

والحرباالويلدعرناممهغصصعنلجلجتوان

اوكرباقدفاجاكتهالمونجانوخفنا

ارطبابعدهنبيذاقرتنقلمنوشربكإ

عجااهاالبهرمبالشاترىلومحاسن
ااطخهالعباقيااثالثتكاترقدعنا
طالستالظاوتنهنهوفيهاهاتردبهاأ
اادباوالبهاتيتالعقخساراهنكإ

11ىابارحهريايكدحوقال
جميبءشياالريبجمايامنأشهثيبعبرةأريحيات
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صوبإطللةافيوثلثينثالثبعداالبو

يبمشالثبابعلىلوليناديحيهبالرحيفانداا

قريبعنهالظالمزوالعنفيهالصبحتبسليلران
قثيبكصنالثبابءوزدااضصابياذيلقدمحتطالما

ولعربزينبالدميحابضبايىخلفيتدرباله

وطبننهفطيجهنخفافاغنينوانالفواني
ا

ءهخهاهالشئتومى5مخهامضيبمالشئتتى

غروبوىبالردقلتنيدالللذاتهقاةواح
رطيبودعربافيابلهامنقداهافحرتانانهاكحتا

النروبوالثزونيامنحركايافيمزجننوا
اءا

بوسصصكافةعثحماراتنيافلالنوىلرهت
عصابموبفاضعذبتهطاب5كريماحراعضضسبمبات

ندوبعضاضهنعنوبهصريففيالزمانيخوب

صليبوهراظطوباخمتهعرداليبزعهاابقتنم

وبودورحلةوزماععتريرعزيءواخال

وسهوبفدافدعرفتنيثخصيابمرتافانياتافاذا

بوالتأواالدالخجاذباهعزيمبابنصنروعزيم
العصيباكمانههنيعما5امانيوامنزيالعيىفالى

أووبوعنانحواليهنيمهاريانيرويةوسراجمب
نيوبوقلتاعيخاتفقئاالياليصروفشبجدواهمن

حروبوااليامساقيياجمماباياقثتاذامناا
وقليبجدوليريهالليافاداردالجرالا

اخطيبوهوالقريضبلسانالمعلىيابنالرجمااهابقد

اأوايمروبنلمحروبقابعبهنفحاتلهسوددلفتى
هيوهوعودكوباريض5دثطسبعديحهمنننحات
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بمهااكمانواقابثماسبعدالخطوبونلح

ضيبيموروضجمةعذردهنهتابيكبانوجدير

ابقريبمنادلمجالندىمنهياوىحيثاملاعاهةفوفي

ابخيباكزجواحيخايعفوهممهءسوايماطنيهوذراها
الغريباالاهفاةاردرهنالفزهاللغريبافا

11جدسبقالحياهيمينهنمايرحييكلينهنيرتجىإ
صبيباجينمنوؤالوعفافجميصوبهعارضا

الجنوباهايليئءيكلراطاءأهاوالمجدءالمحايمتريها
محوبالقياحمةديمةهروقوهرقالاذبثو

تصوبواخيوثاقهأتكيىحياكفعيناورات
تنوباتناثالمدصانالتيهدكةبممتزف

وضمبيبنثرىاتارةودوسعبجفرفبهناه

ضحريبراوهرطماباإشيبذعافطورايبالغروعديم

بصصالانهذاككا4فيدوالمجىارفاوبعين

وبوادثصوعرتهذراهاةتتاككاواذا

نضيبوسثياإ3نإلرأىاهثءوتالتجرهاتيا
الهبوبذاكاوباظفيولهاحاوناالعايهما

ويطيبهيحلواتكروباساسماحماترىيرمكم
11حبيبمنهاالهالوتلوب8ياطالمهتلوبالىونحالا

شؤبربيناثموبنوهااوفىاديةمحارضواذا

بصنهاالرهاحيومغروراهنهمءالهجاارتك

رحبوباعرهفذصعقالبأسفيهامججةفاما
وبنودهيجمةهمةليالىيابنايكابفبدت

خصيبإنوافيالجمدبثميهالامحريمابالدترىفي01
قماوببهنهإنانياوءغصرصكأماأليخهاهذاريب
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ا

بجدسالمامالىمحلعامهاشوىثاليكوناشعقد

مصانتشئبصطأفهاعيثكورضينابحما

فاراجمبدبنجحفرفيوفالص

وابخوبالصبا4آأمحنتبرسمادالقينارىال

تأنيباوارادثاالصفيءوضذلارالديسالواقف

لتهريبيعهتوشهاقتراباانابيباواصرأ
فجباجييامسيتبالألدفيامتجثمنالعلروثطرقت

مححوبحالهفيوادعهقيموضرفعزبةنية
وهركذوباجالابطيفلاوصبااشر6حماماايلبتا

خروبسرادتااعاوالمجروصالاعلىوارانا

بيرثالالذياخوانكأيعنهفاضربترابيخءوا
صيىاطءالصفافياختانكااودفييختاتالصدلقرأيت او

تنوبإولمةصدفثءيعروجحنهراحيثالثهحفظ

طوباآعااجمحت01مهكباتتااذاابالبما

اوبالقالنوألانيىحراذاالبضناهلهيثيدارصيرأ
اشرتاسوالفهاامالصافارسمنمحلىفيا
01سأ

افعوبتالتاظاوفيصدهممابانثمبفروعيامنحةد

بفيتهأياهـبامافيءالمرياوأصفىافي
وطبابخوميجكرمءنمامذوىعلىقدمتهم

وبيصالمحاليالىصوىيمحرجمخهميزالالمج

اأرحيءتاحولهممرعحضافمالفتهم5 احيص
المشبوبضرامةوارلىارجدابرحعهواذانجت

منهاوجباالصادفيفيبحاللنيالانتبابي

اربافجيتامراكالءبحدالبرموطيمطباك6الح
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13يرحكاضابيروعنالصديقمننبوات مطلوباوالالخفيطالبيودهسالحدومنواجتهـاد

رقيباوعلثاصيلىعلىليممرقيباالالمنامانثرال

اليعبوبالميعةذووراحيؤيخابيبردةنيالدحيصدي

االدسبايرادوالالنىالمرممنالمليحاليصطنىحيث
شجهاجديبالمحلحيئبجءتوعنعنكءاالنباقداتتنا
يصوبالسحابكيففارتمفذيخهاابواحبخها

غربيبفاحموااليلصكفيااليلجانبوتولت
قريبعخهاوانتبعديمانممرواطلقائلثفياطدؤن

واغيبنخاأرضخربانالدهىصادثوعنادمن

وندوببثةعقابيلبالقافييقدحاليكشوثمع
11بالرءبالديمنذاكالثيواناراكالنوتكر

لصيبوبهاحيادنومنممهحظفيكلينجمفزاني

موهربوناثلتهياانحمداالياليمنعهدهو

القلوباليهرغبةاشرقتصيراعبدالغفارصرتابنيا

11مجيباجاباويضانيدآبمبدوانقاددناان
اليخيبالذيبكظنيفهونجحتهنتالذيفياوجرى

اىوقالصا
بفيلمناحسطيةوسطتمتمتبهشفقمالمةالمتا
تسهببةتصالمتىلسربدموعهاودمرعهاواستشفعتا

المتقلبالمنصرفوبريبهبمئهالزانعاجلهاءخيدا

المتلبجمرالغضاعلىذاكهموقعقلييربفولحزنها

تنكبلمعزيزةالخطوبهنهاوصادفتءالعزاحسنفابزها
هنصبوجميمثىجثبهرخفيياثارامنبساراكقالت
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يعرباوجانجعنيىالاهلفانهحنزارهنلظلفاعد متدببرأفةعلميهبحنومماسباالثريفاليلفىحيثفي
تقربلموانبتقراناالرضفيبهاحلوابلدةاليةوانهض

المطابريبنسبمنجمكيغرالوبلصيماالحبفهنالك
ىصاكعظمضرائهكرمتراسيدسرمنفياربيقلت ا

بويجداهيطبهنهبكلرردالظماةتقفبحرمثيا

المنكىاميندعائمهراسشاخاحمدطودعزخضربن
إانحصبرحيبالىكنفالجأبظلهالعفاةاستدرىاذاكهف
االزدقدناتاقألداان اولسعبجمألغبثوعيسعسا

بتغلبارهاناحداثويخبتواثلنرئلبفقداعتصت

ااغاعزصالموثلوابنمجدهاريحةمنالمورثبابن

نجبرمهذيوجهحمامءجمةتاقبذيلكابإهن

اعؤكبسوابذكركمفحتالمساممادونهوعلآلتقاصرتا
مربمناركىكاسوتنازعتمعركفيتتةالواذا

محربليثصمنيرارثههورةصاركأفيواقففلم
محيواقالىمحنتمجلىءسادةمسودفيياخحرانتا

االشيبالجليلأبولبستءيافعاالحداثةصالفىقدسدت

مجربالزيمهاضيحمازممنرويةوراالاعقابوارتك
هقضبهركفكضهرهفمنينفذخطةينحارهففالنت

المترقبالمرهقلدصمتجيرءاجانييبمنامغوالنتا
المذهباماطءهاحمسنهمنشبءتالحيهوجهككان

إامتببوصلهتقربراغبمنوشلةاليكخذهاأ
معشبولزضانقىمنبتهنتجتنياقيةطيبفيتكءجاا

يثقبلمانهاالبالدرنظمهفصلبهاعلحقداوفى
الخلبحديدزمننبذراكعائذاتجيراوليلثفذا
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بخابلثايديكبرقكاناذاحبهنداكن5برقااشامقد

المبموبئهارونبئيثميمدحوقال
أاحيبهنايهديءجاحبيبوثالكلالطيفتأؤبأمنك

لبوبارثامعافةويومخاالواشيئرقبةتخطي
الكذوبمصادقةومنعفداوداواصدقهذبني

11بتيهنالمفارقاطقيعنممهفتنيسائيطالداربتتس
ضيباظبالشحرفرجئناذاوحشايرجنأسباوااألة

محماتو4زاخسرىباكالىيىاسرعتاذلدتممااقوا
اا

الفروبواختالفاتاناوماهخرببعدبضرباغةات

11باخرثاحققديهافحارباغرثفيهاخماحدنص

بالمعيباحانليومنممشييعليإتاخاايعيبا

بالمشيبيوجلىندحميداتقضيوانثباباباووجدي

11والحروبفجهاكالالىعنءانخهاالفرسربيةأما
اكوبمحاودةخيلالىءتداخيلقبيلةلكلا

شصبيةبمععربنيارحيخأزارادبنيكدأب
الصليبعنففراخورالضحيفحتىاالحسابصادثاتا

إاالمثوبلمطياظالهخاتعناضنىواالبطالايخحرج

بوافدالقوارحتلكعلىسامامارقحواكانواأ
طبيباتفريطفيتبينفسادضلىرتمرحااذاما
خطوبيكعششمنباتوخطبرزاياجابتهالكرزوئة

الجوبتثعتهيئ4يصغرامرجيئثمالجبيثق
الجحوباففناحرتاذاهىيرقيدايامنتءوقبر

صبيبدمراقهنمحهاداممهعلجهابداتراتيح

حوبفإلقةءباثنتاجلتائمهستصاذا
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أمححواظعللمثرثبمزوزناابئصواخرثقنالهالفواتوآ
صهصمعلىالريابمفجهكباسشعلىسميةكلى

لمجيباقراعهىهنلصكممهيذعراالخوينعوكثفن
ا

صربوالىبركاالثرثارعلىممالقتءانااتغلبطنحه

الثروبءالماودزدهاجبىاصاورداخطةزعما

كوبموقدفيعدمالهصالبالاداذا

نصيبعلىاوجالفينصبيرخلمالتقدمقماذا
الكعوبمنزيدالرحكفضافضالاديئالىبمرانالت

بالزتدالياشريديردرشيدمنعدئالبنيفهل

هوعلفاهذالذيأامنهراهرارعلههماخاف
إ

والمحبجميااالدايعلالةهاحرانوا

صيباىودلهامحهوصالعرولبياتالقطااسرىكا

ايهبازالهأدتاتضعضعمزيداتصيىةالهحربثي

اوحيبلمدوالىدالهمببصيتاحهاصرالمهابالعلأ
هطيبءفدهكثرعطيةيعلىسوددقدباتهنفم
هييباوةيالنصيىمثيدىدصاللهعبدابنياافي
والنجبمةافيابنسواكايهاترالىيدسوما

الذنوبننقداذاالذنوبحفظانهلقىذنربخاسب

اأاالمصيبالسهمهنالرايالىغبااحبديدافلسهم
حبيبفيوداخالصالىعبيدنصربنياحرزتكما

القلوبثيرةالهايدىعلىتغليئاغلبتاض

ىفيهوقال

شجابهيهوتاواكطبعدءالمحعراالابيمقمالنال



وجمابهسرهباغيهدونيلقباتمنالفتيانوأذم

ثابهماياسهااليهالعلياجلبمادحعنكه

01ىصالحابايكلدحوفال

واغتهرابقالمثافيونأييواجتنابيصدوديفيهالمك
اوكتاببواسطحللالتدعواشوقدوافقدجعلتاا

وهابهلبينالزماليكتمفيئثمتقضيلباناتا
واقترابيبحاديفيوأنينفسيشئاخلفانيلى

اسابردلهواستستيالتصافييمنوناعطيهاخاا
غابفسليلضتاستاوكرنخاخاسترفدتهان

ابانحضزجالىانيساجدهبساحتهاحللف

النصابكرمفيظاطنفيىألماليضرففياليتوسيط
والعضابالمالمةبمراربرنىلمالمسامعووحثئ

الرعبمنالثفالنخىكابطأالحاجاتعلماينخسولم
السبابمنالعتابويمتدمالمالهالصديقعذليرى

11واتخاباختاريرضيؤنوودياخيوانتبشرابا

الشبابمقتلايرامولىزيدآلمنهقرففداوك

اكيبحناذاغداءالثنانجيصيانعليسهجهون
باقراباحرائباومففورتقضىاجاتواطالحضوذليل

المجابفيتعمقوانبماذناخصييهعلىوإدون

بالمبردالىكتب

تريبهناوارردالحرطعامماكنىوعندناسبتييم
القلوبفيهترتاحفغحهرفياالعلىولنامجلى

االحبيبجفإكوانتهىكنتممنلدنيلهالمدامامود
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بالرةاليراككباسئتارفيهديزثبنمحديافأتنا

باعراجهنتنفىمئرعاتئالثباصطباحالتمانطرد
طروباالديبالىوقليالحبىهنراحةالراخفيان

الممثيبالتصابعنثنانيمافانيمنيالمشيبعكإال

ىبسطامابئيمدحونالص

والمغيبماباداشكلفقدالمجبشسافتاقيتدريبحرك

تجنبوليلىليلىفيوصفويءخليةوليلىايفيجوفي

تسلبحينالمجتليلبوتسلبلباصهاجمالكانتلبستاذاا

زينبالناسعنحباسؤتبمازينالناسخشيةمنوحميخهاا
أتقلبتالتيالدنيااقةبفنونهادنياشاعتغفارةأ

انعذببالجناناناخلتومابدلهاعذبتناخاجف

11اضنبالثغرواالتثنيرصفسالفباسقانيربكالكاشأالا
يذهبدامةبالىالجيخأرأيتفئورهامناطرافهذكرتاذاا

يتحينناجودهاهنبمفيهحاهالءجاالذيبعينيهكلنا

اشرببتالذيالتريبمنارىمرهنابتالذيقليفيالصع

وتسكبتستهلالغواديبرنباتهاالرتمجادوضةلدىاأ
تضربالدنانيراوهمتتفقحجنباخهافىالحوذاناصجاذا

نبالدصمعكناوانمجدصرفهاصبحالدهياناجدك
يهربيبالثصدعنمئالشيبالىعريمةردالخسونردتوقدا

اذهبحيثاوذاهبخلننيعلىفرفرفحائمافيفقصرك
مغربوالعاحميةصوامهامثرقهنيينالعورأسنظرت
فغيبعخهابادونامبمنبجمنبجاهلهلالخابرربقنطرة

تتلهببيضهازحفاببدهتهمحتىاالعدابرحوما
بتذفيحسرىحتىالحينالحينعلىنضولهازاداإلرضفيلثسطتااذا



لمه

إبراتأحيناالعداهثرةيمانفرادهكفانيبطامابنوان
تنضبحيئالىكىيأتيالذياخوكوانمااطادثاتجدضنداخي

ويرهبالالحفيويخثىلطولويرتجىالمبوسليئفييرهلا

يمتبباتانهفجاالهولعلىمقداظيلئئاناقهءوهاا
آضرباينااليقامالىهاءىاقخالماضياتاليرفترد
اشبالجيشذلكهنوعزمتهشغباالرضذللجيشبرملى

بيتناوظيترحمطاهتدىذهبهايخطياايممباااذا

قربوجداهيدششدعلىتباعىفيهواالجديرل

اشجبصيااشأنومنخليناوجههالبخلبالملكعلى

ثربالبثرنلونوجههعلىللندىتاححينيحلووابيض

وشصبمجسدتمنيثشراغلعندهجالااخالقتفرخأ
بتبةالجدتاالرضاالمحادبجودهةارصمنهزةله

11يظلبلمرربخنواظهفتىالىالطالبينرحالتحط
مجربيردوهوبكلاظارصتتستخفههالهفيكرالىا

تمصالقرينةفقاثاالثخهـملمةوقرتهقانانحناذا

نكذبانالعيوالإطدنءرغائبالعقولاداتضتجاوزا

ابآتيخأاغنمافيهويضحفءغنيةنزاغرنااجدا
المهذبالالرائيقللماذالمهازيادافىصوخال

أامرآونجبهـفضالبهومخنبنفسهجمبايزهلملهجمبتإ
ويهذبفيهمالظنبفياناسالركىنوبمنالصباسابافداكأ

واجبعنهماعدىالكازلولمالمنحمينالكطويت
صكبلنركفضالكتوالهعدالالقصائدخنكعداتما

بماالثأتناعجبومنكهسفياافىافىمهاشخلم
اتعصباقييومياومعايئكرهاتكفيفلوشاح

بوشكانمضهطيخبرهدهيمثىسءصكبىإفرورالمجألىمتى



واسبفحهمأفتنماويخلدءويسومحشراافتنانيصر
وتغضبمينساترضىالقرممنعالثقخيرالدهيكروايبن

بةثواينادح5قالحمر

فاصابهاعمبىاقابهورىفاجالهالهوىدايدعاهان

4إنحايربميحابالماءجاجهوذوربهءجاماعبت

الهإاالربابنءشياقيلمجعدىينريغداةمريرا اص

4والدعاةالهوىفيالزلاحرامعشصريمةنالجداهر
اا
العالبهخيئراماخفلموقاباحتسبهعيهالمخونإ

اجتنابهاخشىكنتنفسشتىالبماداجتابيعلىيخثىبات

خضابه3اودساعةفيلحتوقدصاذنيخفاعنصا

واذابهضةآالتلباشعلبلحظاعادكزانرشأ

جنابهعنادةزاوذكرةاالاتجاضديايايدعلم
صالهاوخائدمنتدانحمنمزاالالخالنخيرقلا

1001

ايابهانتظرتالقارظفهوءالموليالشبابعنتسلنيانإ

ابهااثمامةيامنصيممارتهزالتثىعيغض

أاالهيابهالمطاودويمدياالصعدالهجومالموجزيقما
بابهتقرعطراثادونواللحاليدعرتهيل

جأبهءسااهثالهممراضيخمحمعاءشاومندعوتيعنصم
استغرابهاضاحكبايتقصىومنيمنهذاكيوملمجب

ذهااضافانهاللجتالعوافيوتلكعيلتىالتخف

ثياةعنهنزعناومالهغيرذلمنزيزحريناكم

توابهإتامنالنعىنستثيوجثناسىايوانيمدحناقد
اربابههتاليتزائريوافيلوالننىنلحرتي

القرابهتنوبانالحقفنهقومبالحقاخلطماؤاذا



09

بهالارزئمهبعدملبهالخألمنهمانتم
ختابهفثيةورباععلوابءتذءاافيمم

طالبهيضيحواانالمجدحفظواامرااالسضيعانورجمال

نصايهمشايريدساعصءاجهغغيرايخلفونها

إبابهاإقداحاممخهأهايجونزالمرومةاجمحتهم
ابهعحعنعصابةوايتهمبمترددهنهمخلق

قرابهعصرصفيويتيالدهرعلىيبئابراذصامكاط

الذؤابهةفجهمالفرعهاكوااالفارساخطارتساتها
واطابهواهباالنيااكزلنيليلاساحمدواذا

أاوانصبابهالندىإلىبمقاهترضىالمجداروهةفيماثل

عرابهعندالثماارفياهاهانعميراضلعندهارتجي
عااابتلكيمطرلمسالرقييدريهفولمالظمايغادلم

اصحابهناسيابقااحرزاالالحاهدبدرثماجرى

ابهبصبزاخراالمجرضءفاىحتىتفننلهاهو

11تهابهؤيدانشرهنينجيكقدماتعاقيشربهقات
اإإبهونالمدخولهناتتثيدبفضلانالنقصومن
ثابهيحالوخكوالتثرورىابعكالتهالجنقلىتردان

وخالبهللهءاستصآقتهوداالمررعرىكتها
ا

ابهوالمهـاطباعنأسالدنيهتمنهيةاروعات

أالبهجمارةعشدهنبمنيكأناحتىءطااباسلىأ
اأمثابهجيجابيتكالآماةعألراغبينهوا

المتزيمدحتال

الكواعبعندالودلطفاحاولائبالذةفيشضىافىالمشيببعدا

والزأئبالحشابيضاصالىمذممآثخضاالثيببياضوكلن
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صاحىممثراللومائودمويحهالصررسموا الداانفكهاا

مالخاعابالمشوقفياجدىالحذلإلاجابةردتاالطاللفاوضنا
بعاعليهخربلجاجكوتطاولتالهوىعقابيلتمادتإ

محانصحلىمنملمإلردهاالصالةقفيتقلتاذاإ ا

الجاثديارشطتوقديدنرةماشننيااللىضنوقديجود
اركاثبجهديستفرغنزمفاششاولالنياماحالمترينيك

ئصطمويابغزرالالىوضىءنحمةبالتهالمعتزمنلبسناإ

111العدوالمثاغبضنبعلىواربىاعرجاجهابحدالدينقاةاقامأا
النوائبصروفيالصيرتههاالموروهذبتقدساكطالحزماض

الجاربتمحمنثتلىابرأيهيأويالزموختصيئ
اصتآلمنالغاصتراثايهإفينخضاالالاىريفخم

ا

وراغبمحبمنالقإلباليهواقبلتالصدوراسرارؤلته

ابالمطاهظاالتقرمظالماتبعدلترددتوهاوردتا

راهبصاملدتفاضىصدلهبريةااعمهدىامام
اجبالموتمنخمعلىاطلتسثرانفساللهبعدتداركأ

واقبالهفياوافررجالذنربرأىدوةعارءالللعآوقالط

قبولأانيببأمغباشفغعرهناضهاولولهمإكقفيا
ا

والمواهفالوىاقمىمدونهالمعشرإقوساعزيزاتوهبت

11بجامنصاالويناهمالنبشتدلمالفةافيكاولوال
اذبااطنرنااهايخآالجاوالزقتاالندوناهااذاالد

أالغياهبتمدالرواحيإبوضةفللفيناسااوىحهىزمان
ابغاالملكءلىشولاجابةفأسرعتئمالعباسبنودعاكاا
11المضاربكايليخهإقرىاضيفجمهننلمالجيلميالوهزوكإ

المغارباعاليصغرعلىاتودا5عوالثرثاذعنصزيئفا
اربهـصفرأقاصجهافئؤاجمهاصتىاالرضمألنجوش
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ادكويراتطالهنهاراارتهءجاجةبهيئادورهددنأ
الجواذبمطمئنراوقينوءوجهةهنصدنجاوندوزعزعن

والقواضباافيالمنايااليهتتطلهحتىعأراافنوقد

بنااطقعنهزوزنفسلمااردئاشرتبعدانضلميهـنوت

الكتاشبدونباكحبكتفىوحتىرشدهتبينحمطتأيخضه

الحاربوسلمالعاصىطاعةلناخاضاهازالمنكتأتللطف ا

قاشبعدوكفيسناندذيهوليكعنحاماادىأ

الرغاشبواصطناعاظطايالغفرهؤمالجءالمؤاميربقيتا

الفرائبهبرذيالنجاركريمتطولذممبمنعدالثهومليت
الألقبجمامحااالشايهكترىورولناالفيصشبيهك

بءبخانجداهالراحياآلهلؤابمهنوالهوارجواهجأؤملى
حمإ

ىايوبالحمدبئلوظ

والجنوبالصبا4إاممكتترسمايرصبالجرانىباأرىال

11يبالمثبابالنجاتمغانهـاكافيالبلىدةابخافا
رطيبوهرغصنوقديعهدفهنبعدهنالعيشايبسإ

مغلوبمتخءوعزاباهيجرصبغااسف

ريبماتورابنيطروقاصيباوافداتمنمايروعراكب

الحبيبللبوصالعنصالبيضاذاحلنسودشعرات

عيثصناويطيبمنمجتناهيحلىنمزبعدالسوادهاأ

المجوبطهااوجدجلبوداعاوجدتاذااصماتالى

القضيبيكيدكاومادتالريمنظركاخلسةنظرت
بماطابىللباناتالمهاريابتمثنااحمدوالى

الدوبأبهنيلومراءوهنامجلبنالظالمنجافي

تاذافعالههعاليفيققفيأههذبااصداتق



ه39

مضروبحماحةهنلمالءدفقااخيثفاسرواهتطلبان

ومصيبباتهممننحطثيالجهااجرىالحظوظماواذا

11النجبفيهازياالبمومصخهاالمزندماجزابلد
بوالهبىمجروتامداهخلواحيخأالقرموأرى

المطاوبشأوهالرجاخبرحتىيمهلسابقاحاجزوا
باقلىاناوجماعتآصكطاللواقيالحقوعامناميناها

بعداقريباويشطجزعاءفيعلويلمصيوماص
الضاخطواللليعوافرطخطىعقاليللهفالتاا الى

ايخاحعلصثخسجثمفيخأحفدلعااكصا طءاس

يغيبالسرورحيهماوخييشهدفيناحيئداالنساشغ

ايرببحرهارقاكالعباساباحريافكشيحةأ

غريبمحلالطشوقارخناوماالحامماطبرفابقط

إاخايصاتوقال

شيبوشاعدالظاعنيفيوظاعنانتيافخانحلثبا
بيجمعيئعلىوأيقرصدقيلحطنياذاسثلتاقواطهاذا

بمذنيمتزراولستلستانممهفعلمعلىمغضوباقرلاا
مستميبعدهذافنحالعندهبىتخلفتلاقىهلام

تتصوبإتصعدولمضدرافيخصةاقتانبعدكسأقيم
يذبافيفيغيركبكلدجمذاقهااناالشعارسأرفض

الىكمسبدفيالقىوالابدابغيرمنكاالملاخلطال

ىول
احصحسحسمحى

اأبااعلىألدهرحصمنةويالضاميتالفابحزاصهىممامثضثل
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احالآنخبلعربالهحمندتئبآنألكاذآلآلتوممدكةةثمإبئنكركاا
اروحمالةنآخرألنتجمالااديخوقدشيأجمحت

ربالهمندعلماصتراكحتىناظرهاحتإلهقلةإصتنياء

ىوقالإحم
سحابهعالهاذاسحابءتالبهرغاىالبحناي11

بابهقااالوفددوننهـعلىححبلمالهبابفغ

حابهالماليدونواحنءممعدالمرضابادخاناير

اطافاعدبنالصالومج

لمجبشأنهبعضوفيفجهبهبفهئرمابنلي
بهـيقحيئعبنعايقربباجمهاالدنيااقتنائيينأى
هايجبضينحالكانءانحيثكاناللهلهكان

جهبالذيليانهيداهوهبتالذيانثتاطهاأ

ربإلىصررهفيوسارت3ايااحالعظاوجفتنياخإ
محطربالالدفينرمثضبهاصامرتفمااقرلاأ

وافيعبمبندادواهلىعارفةاتابتدناجم11

إاءتأتاحرفحح

اللةديبالمهيكدحقال

اجدتقدنوىبيينتخارهلمفصدتقريبنثيبوخطرأتأ
وودتدومتاناأزا5سددتالذيصارصالانعلماتصدا

11استردتيخأالمولفزالاجمرتدؤهامنةبلتاالواالوماا
ندتعسفانجممعناالعيىامقصدناياايسالثاننجتنافيا

كدتيمدكاءالخاسكونءظفيافنياالقمىالجانبوفي



ادتحيثهاءمافأدتاليهحتئضوبتارطفاسابشكوت

وتسديمالوىافيهرالتسدتءبدماالخهاجرليلىتقارضنا
وجدتهزلتانىسببدئهـوبلخهابينيجراناوإكان
عدتعظالذيالثمرقعنوضلاخرتهعالذيالوجدعنفأقص

11حمدتمارفعةافوممداهابتتومجدبالثهتديوإرأ
فردت4اازتحالمصمطنىهنبهوقراممطاباآلمنمراريث

أااستبدتالننشورىاختافتاذاصريمةانأوااالعوقد
شدتلطبايخاجانبضربتوانضرأتبالضمظامفيتدتمتى

رخدتااعلىرتالجدلوهنبخحثمونةالهدىحبمرهوتأيىا

تبدتغردؤليتلاناعنعلبةآخرالميدانقبةجاا

إاتقدتاونحتالةاباعطافمتافتت101قصداظيليلىااذاا
اعدتطاثكانتصيةعلىترقيائالبالغيعلجهاحملت

هدتحيئغاياضهااستبدتوالتالحقتانفرساخمااستقلتفاا

11عدتمكقيءآالاذااتيتالذيثيسبقكهثلوالعدسبق

حدتأالحالخسرسةاالنفىافامظفرآالرفغبالمجدزكوهاا
تباحعنإكدمواليوأثبعيدماممتاقواماتذكرتا

ردتالمظالمانالجداعاابديتالىكارمانواوالط

تصدعتلغمناعصبةاذابيننالمجردالحقواعاالثا
وجدتنداككاودضاوظحظجلقديخأالضحظخىلئنا

تأدتشجهاولمافياكفايةاناللهامينهناكأ

فدتنجيحأاجرتهـابدجلةوقعةحادثاآلمالبطلقد

11وابدتاقرانهاكفتحلىالمثاسارتللمراقكتائبا
تردتالعصبتيناقياللةهنونحمةقميقلتاكلتولماأ

وتحدتبنتظلماعتاهاواوبقتاضلتفكلتاهاكفرا

دتءجرفابهتاةادنجاجرأىاذدةبالقىماولته
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تحدتاوحاجزتحيلاكنيمهيخأفياليدينكأححاذا

الدتاسياتالىالجبالترادىاخهالورصالفيمىموساروقد

11فدتالثرردربهااقيمامدىافياللهنصرةمنعادةلهم
اشمدتلمجليلعزمحةهمحرصطردلهموانت

موديقميناالعسعدقيوالرائديانقصااليتغرأاكنت
جدتالجدحمخهامامتىونفىتنمأالحفضتباعمتىوعاليئ
فثدتاهغاالسبابمقدمةكدتبكحرمةارايغنيت

11وعدتيلكمانيىاءفصارهذخرتهكنتكرأيوصاع
مدتيالشكرغايةعنقصرتكأ5يهالدهسمدةالموافيقيبئ

ثىبادبلهأهـشماآبيهورجموقالحيأ
أحىححححمحىحىىا

االوقاتاخبفي4وطروةاآلتيسحديممابطيفالهاجب

عرفاتربنبمةلسفوحتصوبوالمحرهاليئاهتديتاني
تالضبواضابياباقبابيهناوسثالثتأنمكهدذكرقنا

ومواتغطمكؤتوالدهىافونحاواؤقاشكلانتاذ
خاجاتيمنصنحتلجانيئنونححهاالخحاوبثرةيمرال

أأالنكباتوتحاملارديحيفاسقيتخونفقداليكفيثي
11االصواتكأوالاثوصبزهاواقفآتمخماالمنازلتلك
لجراتينجوفاضتبهديلماحزقتماضدبيدابني

حرانيمجدعسوابقوارىحبصلينجيمريمالقىإ
فالتراباقفرءداااصجراوارثهااضف

اياتالتانيوجروااحساحهملىااجبلعلىتبنمابعدمن
االشتاتهاوطوائفاذلطاطاكاا مرجهىجيملوما

ايهاتحهمبدلمنايهساتورالبهمليااليامتحدثلن
نجاتحلىوراالحصادانغدفييعبالدهرهيى
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سكراتيمنوصحسوتنخرت5بطالتينضوتقدانيابيئ

قضاتيلمحنووهزتشييفاصرختاالربعزنأقينظرت

لداتيمخوالدهىكرصواتتابمكثرهمابيلداتوأرى
اتييجاتموعزسفهايسربميتتيمناالفاربو

عداقياقاربيصدورمألتالتيناتفقداطكاوابقان
شواقيبهموناعةذكرينابهاهالاظندمانوغيت

لمجاتيفانجحواالجبلبحدالهـمالجليلاالعيفيوشفتا
انحاةؤكبطارفدندمعالصناخالربفيوصمنعتأ

الدرجماتارغمهاتورقيءالملىاعمانناصيتانفاآلن
اناتيالرهانفييعثرإسمنءسرسغارفيليدخليجري

لهواتيفيارلالمحاريهمقبيلهضتلومنويذيمنيأ
الصلواتقبلةفيهاواقامءبمننياالذانرغالذيجديا

صاتاكلوائهتحتومالصطيئقائدجانابرابي
تالفعتاحوفاعكروبهاغرىاذحىابخورل

حماتيارافدانواظالدانمموصاتموفزانفاطرخؤواقي

باتواللزواالمرافيبالمالحريلمثإلمناسبشرفحناذلم

فراتبنباسالهاباحيمهـوفالح

اذاتيبهبلغتولمجرانالعاذالترمهنكنصيي
الغاياتصدودفيرداناغمايرينالغانياترأيت

شاةااعلىبالمالماحناصنيعفياالمتلبنياذا
العداةنجحعضدهافيطلبءنوالمنوشوماوعدت

الداةهدومرداازيئعيقصمرارةتجرعناا
والثتاتالمبرحابينمنءاليالىلنامايخوضبحسبكا

آتيصاتقربقيويقرلثماضكللعقبنيسيبحد

31
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يراتياناحاولماأقخلىداالدنيافيتصاواذا

العفاتييكلنحنيالجدلفرطسبيلاقصىالىسيرىارى

وأنصالتيلالعاكيبدوىحديثيعنالمنقبصدقلقد

عاقىالفاقمنسبالىافضييخاضيعكماطوجدت
المعضالتالدواينولملصدونالمؤبنايحترض

لىسالعينهمالحتوقدسطوىقدارمحثرتجاهل
صحاقوحنتيديخففمتوامنيالدميحادئاتوابقت

واقىبهاثيدجعلتاذاتصميالشرسهامهنسوائر

الفراتتضربنياشدتاذانضرعبيدالفراتبنيوعند
اتءالنافاعترلهممجداالنالناثاتصرم

السائراتالترافيءوممفااالمانيخهاياتهواهجهم
والمكرماتالعلىشلمجدبماياتبرحالالعباسابا

افىمناالعزةالذاللبه4اضصديقالياعدك

ايفتاونال

اقونهاانتالطالنفىتلبثفكمءرتهاصمانفىقوتاذكنت
يتهاهانكالمىوفيجاهداتصبرتقدانيكاغي

احوالفرممةبديمهميعيثىاوكاءالمافيصبرالضىأصبرعى
ا

اللةعبدبئاللةعبيدقوقال

االتهوحقهدطلحة6عدا
موعنمعنحم

اتهبعضلحيهموجمدهلكميجوزتو

ىناحيتهفيكانرجلفيحولةالعباسايىالىوكضىصي

الواحدعبدبنناجمهلهيقالثر

ناجينهصامنغلءاقاهنقيالجباذزجممترى
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جاريتهخناهفيؤثنايقذرناانبالاشهىاذا

عالنيتهفيالقحالىوانظريزسفيالقبحالتطلب
رينهظسفلىنخارئهعلىوالرصلاللهثنطل

11

اايفنالصا

اصرتاكاالرحيلواخرناامرتاكاالمقامفيعلنا
كررتاوراالهنهـالمضوماندماطويالاعقبتشداة

ا

ىوقال

ا

الثقات4هراهسومناشيحيئذليثقةوذي

العداتمزناتفرارآمنءجربغيرعنيتلهفقلت

أأاتالمحتىحاجةكافالاندلمودذجأولجآت

اطنبئاواهميهجووقال
حمحماى

قدترلت01الدهيصروفوولصناتامااالعالعمنتنلى

واقلتاخهضتايادمنبهجمفرتولفماليلقدكانإ
لىعذرهاواسناشنتوماتجسمتعاالناستنهيذضائر

زاترجماثكفيورجلالكتذبذبتبعدالرجلاباحنا

تعاتالجهاااليديدتفانخالهاالكيدنوحاجتيارىا
11ذلتللدنيئةنفسيمخلواللمنىوابالمطلدقيمثنارولم

لتاسخنداكمنءسماانلووضعلصيعةيعلىوقدكلن
قلتانإذرباومجئرهاكثرتىانربالنقلال

اضحاتحيخهالاآلنندبوالىانقالذيءالرجاالنبميهأك
عتأبلكيشالركاشفيلنىهرغبالمرجينللركيعكوما



ا

لموةءصحوقالا

بلتهاحالعنرزيقةسائلايكمإ
نعتهاقبحعنبزإوصفءرفقاممبأ

استهاسوىفيهفتفكححرمناالما

ىالضأوقالد
ا

اوحثنهالذيلمجلناواهاانستهالذيلجلسناسقيا

رتهغيرهاخروحفرتعامرابذكركمجلناصيرت

صيرتهلغيرنامنكاثخصواحاضرلنانديممنكفالذكر
جالسنهالذيبكوليأنسنيوصاذكركبطيبفلينعمن

صافراتابئالحنابايزيوتال

والنازالتعضدالمصداتءالعزا10ايا حسناحسنا

مابراتوالللصابرينبالثواااللهفيهيضاعف

الشكرعندالهباتكنزلةاجلالهعنداالصبروجزلة

ابناتاؤوتالبنينءبقاءفيالشكاللهنمعن
افىكرماتمنالناتمرتمالسالعليهالنيلمول

ا

ىءالثاحرف

الياقطانياللةعبداباوجمهوفال

ويثيغرايفجهاىوافيلبثىالمحواحيرهذهفيطال
وارثيبالراقاخألىالياقطانيبقتلالفكرثمل
وخبثحالقهنمجاريهماعنخصتهقفيأووهـجملق

لبثوقلةاحدثخهاامخكاخذشزعةاالخوانتثكلقد
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كأكطالعقابتاشزيدمنالعتابسهت

مويضثييثنيالحديثسماععنيغنياولئكعنيثا
وحنثيبنوامجمحلنياهلالففروهواللهيغنر

وبضالفرحويصفثلنهابايمدحوفالى

لصرجمعرجسألتامابمنعجالرسومتلكفييبقلم

جممشءبالرااشعثورهاممثلميالفضانوىآثار
حبمالمخجءالردامنلماتهنانجلتاوشيطرائقكلثلدمن

ختيلمصبابةيهجناواناصاذكلرناحمداعنيضعفن

ملىجبهننزطرنيعنضاحقدتبسمضيثىولرب

االدئيالزالخازلةضعتورحلةالفرااقداعيةقبلمن
هودفيكوكبالقاالاترىئتهينالهوادارفص

المدجالنعامامثالللبعديهزهااخحاماضاتلخالا

هرتجاوخائفالهامجريهغايةابعدالعيىطفنال

هذجابنةمذجايامسويهانهمحميدبنيسراةوانيأ
ثحيبهمفالحسودمجدوبناةرببهمفالعدوحرباشاد
بافثنمفروحةانهاولوغربةفيقبررممجسبونال

أاهخهجويراسبلعليهمفغدتقبابهمءالئنابقارعةضربوا
اجابالزاهزافيخابرباللمحمداالغروسادبمصادوا

المدجبشأوالفادييتحلق4وهلمجدطابيوادجبمروا

11االبريخاعلىالثىودجبقالافاتزلبةالعلىاق
بمرجالعطابابوالسافنائهفيالتربالاذجئناه

يحججلمبفضلهاالبيوتيحلوفضيلةفيهانلوالابايتا

مدججغيرعوأالسنةخلفسوامويراظيلنوضنجطل

صرجاطفيجاتمحنوةاضطاكلمودداسوداننياحتبىواذأ
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أقزجلعهفيطاردخيقةصحسنهنمتخلق
لجلجالجزيلاواباخضاحيرممنلثهيدايتمالته

ننتجيالترحلدعوىمنبالهجر5كدفيسنرفننالفراقازت
فنخلجنشطلميوسفابنوالانهيرسفاابنانيالمسيروهو

االئجطيانطفناخالبناصاشةاجيالمتكفا
المدرجالكتابفىاحشاؤهبمنطوامدواغزوعلىفاعن

المتأججالىكوكببمثلمنهاركأاعثيباشقرساطعاماإ
هضرجغيرتثماهلمحابدماعطانهطلتشيةهتسربل

بيرندفيظهرامميئاتحتكانهواداصافيادماو
الرنجحريقمنالجناثبهيجشؤبوبهمنالرطيهيجضرم
يرجلمعابمةببرمجريانهفلووطثههواقعخفت

جرجالمألمجةكقنهورايفئيققاشهباو
11علدبممتألئابيضفيابانهوربافنالمجولتخفى
يخوزجموحافريليهنيمتغربباسودبعرفاوفى

رذجبمعبرنصمنبدااذاالعيونيلقابلقاو

11تنجلمةحباحسنعشنامثبىالجاداذاصصدهجذالن
العوجشوكفيائركالعواردهالمناشوكبهارى
جللثشطرهالمحاريرمشحارهللصواهلنهدواقب

11واصجلبالضإيعصبيةويدئيابليهعلىيليهخرق
اظزرفيوخوولةغافقفيءعومةيخاءجاالمذرعشلى

الديزجءروامنتحسنحاالاجدولمارماديصفديزجال
يترجرجلملالمظباكبقوعليتهالمتناعلىوعريض

هدرججهنبنياهواجبشاؤهايئااثمهقيخاضت

اومسرركفبتفمنانمنرأهمةالمفيابدوألنت
سجسجعحدككاألعيشوظالللديئدمهذبازمناانينال
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مننيفيننيفائائهافياقتأوطنخهانعمةفي

المدبربنهـاهيمايمدحوقالص

وجماجهارأتممارهاوكظولجاجهالومهاتماديسفاه

هياجهاالحنفيهاجوانعيدهاعادكنيانونجعها
نفراجهاواضجقةواالوشيوانجالوهاكرةاالالدهيهل

رتاجهاعالبيفلقمزماي5طروقهايلبثلمالهمومتقضي
خالجهاالثكوكاإلحيثالىاردهحيئالعزأألهضيواني
ادالجمهاواهااخوانياجاودمبافيسراهاامماليلةالى

حاجهاالمدبرآللدممطفتقضيتنبرييرالمراسيلالهومازالت
وتاجهافيهمالمجموسريرلهممدخهاالىكرماتقديماناس
ثارحاجهااالرضفيبهواوانرباعهاالدأرضاقتخرافياذا

نجاجهاتيلحتىباوجيهم5إإلدغياخهااتسؤانهليون

انثجاجهايهصياقاسابببهوداتللدادعلىكا

ابخهاجهاالميونظلمجطاضعف5حمغاظاهىفازدادتربعتها

محاجهاايكاالرفقةوالطريقهعليكاالاملفال

صيبرصاجهاحىيهلىساعلىضياوهاابرقدعنديلكيد

اجهاعىاالللمصبوحيبقفلمءورقةصفافيتحتالراحمحب
جهاازدالنظاهفيالآللييزينفانهبنعمىالنحىتلحقفان

عالجهاهانااليامبمدعلىحاجةعندكاذامارستكنت

اجهااعوامعتقامهداهادناوقدبالضياعاكاليالم
خراجهاعامصعليكوكلنواكتاللهاترييعهالياذاعن

كندلىبئاسحقيمدحوفال

الرايلآلملكثبانهلوجدمحتاجسحديوصلالىكت

وادهاهافالىنجيىمجدولةخلفوالاليجحالوسكدتدج
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واحدلخهخهمنظهفيتسيراذبرزتمىاامامتءاضاثهى

العاجالذبليلبعىيذلن4أوثحةوتالياالبساشحصىمن

ثحاجالودثهلثاكزارصلهاتقلالسقيادياركاسى
واجهاجحنمنالعينيمغماخللومنحلىمناالرضكليثمي

وديباصوثينماحاكوحاك5ورقيشرومنمنماصاخفصئ
احالحياليسركطحيثمنساىبلفنيالفياضبنيعليانى

يامواجامراجايتبعكالمجرنظائرهاالنححىعيتفتىاني
وهاجالفيبيريناسراالىطةمسفيصرايهنودمنا

كنداجبنابوببنالمحقفيهقيضوميميوبمارلم
واوداجالورادوافرىمنهوطليبيفهاعلهالهاماخلىا

احياوبضرارالسيففضاربقطرهابالىحففأتضايقلما

وارهاجنقعهناطصنوالخيلتماالتألوهالنفىلهقالت

اناجمبااالرباوانالحياةالدههربمعاللتالمقتمان
11داجمظلمايلبسيطجويسعدهالرجهرقيريهوى

انضاجقيصلويهفقدكوتنجذبوهوواليالهتنلهأآل
وصنلنؤادلقيتكا5كتائبهاتلتىالاظالفةان

واهزاخفيهرملىعلىترجفلمالمجايخفيعودكنزكت
افواجبحدماحضنيهيطأنءنحبطهوافياوتارهتصغ

لجالخيخهوبتمصويهخاجماقعلىفأبقحربالىرجحتفان
مهتاججدسوراالملوبسنيحركالمضرابتخعكاذا

والجءاالعداعلىلليثذلتءفقلخياهاترامنصيبيئكانت
اجغيرازمننسوةلهمظتةبقيفمنالتنورالابقا

اجاجاالبطالعلىيرملهيبءساعرةءوالهيجااووف

ازعاجائمنهميزجنوالعءعصبانواالفافالخينازال

ألعاجذيءاليضماملكالىبهمناسبهتتستعابيفىأقدام
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افراجكالسواديمعقضايخهااسودتاذابهوكالبلى
اطاحيالمادبمنتتختنتءهديفياخيثباشجهتهاناان

إأالمهردالىصابحغبآلمبلهبنلاصيمدحوقال
ادفيظالىفارصينيوالحاظالمفدجاالمحوالتءضوييل

حيالمثإخرآااصاعكأاطوىوكانداترةلاخاتازادمبرءشحي
المإلجالاظيماطيف4فالةحبالاخبصايفليجج

واسحجاالنيسفقدنبافخئعارعفا3الخطوباشخاصلمتتأ
11وزبرخاالمتوفرمناقربحا4بوهرالمرحنوهاأ
11يويضجمتىظلرمصبهماوقدرأضفرناأيخلدفيا
وتحرجياتنرفتالذياىتفممىعزيمتيظنيشثمانضصارااروآا
خهجيوسيقةثياوعسفإااشمكيمتيكهاجمزاشضيا

وعرتءاالفيشبتالنارسرىةاعققوماضاعيفياسرو ء11
محرجفكاتهلىامدةخرياذاراىاالحاجفتكوقديتهبأ

ترطباصلشاتحتالدكهاهتضامهاءاشالرمنحهصمني
ادعالدلحفرةعنارءكأالضيرضادتينالعبزعادقيومن

أارحيراقالهاهلسلىلقلكدهاالهيروابناالميرفلوالأ
نحدحالرأيرعاهنضبببمة4رأتعزيمةتصدرالحزآلماخو
المبهرجاضلؤوناساطيراضاالسا8جااهباننحرةزيراوعمد

ارتجيدهريصرفمنأختثيفىادقيوايهآىالذىعادى
تثيالجغنهتغزفممخهلواليأساليأسطصدرصيئلج
خرجالعيثهنتمعاررنقالىناظريوطأطأتعلىكرهقنعت

الجلجالجمعفيمةبمماقلشكنتقرليفيوطجت
منهجالثإتنبردفيالسقهيوانمافنيتانيالدىيظيت

اليجيىهتىانياخمأمفئنيءوساءالردانخوالصبىنضوت
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ا

خالياوتفرحيفياشنمانهافاكصبلغفنا
11مزصاالكبشاءهطرردرسالة3ةزعيوصلاجمان4يأق

اعرجاجاططلبمنعلمامملقءوسوكبرةوقيذيارانا
فمنتجيطبظنديوالخليهتجثنالشالندنيبعيدين

مضرجءبالدماصبيغوبيئمرملبيئلفتحجعفريمضىا
وخزرجماوسىكربيخاشعماثرىيمابعدالدهيعلنصارااطاب11

المثالرفييقافاةحابتبرأيهمالذينساداقياولئك
تيالىاخأيمرشبااخاطبءندوخلفتقصدااطامضوا

اجحهشدتاليقاو
واحداتسارتظحنعنأاحوابرقةنحبرقى

ادالطوصأمنجعرالضوىوجهررواطوص
اوداخدممناورياهالمالنراطلألالحابستى

الناجيهوالحبردهإاالذيفانباطهنني
كنداجبنامحاقالسيفينذوسيفيهصثغلانكنت
االضفياالشراضاقديمةههغيفيالتاخيضئوان

أ
ومخهاجهقةطرثجمارعلىالحممرددفيأ

غيرهاباخضرباسيفكاءهرهفعلىارشاحاتغدا
اأ

نجفاخالكطرعظيموالهنهلذيمطليثابمختال
باجءوامضهاربضتطفواعداالهالبكريري

المالحيافهاىفيمناثمقاللهالدهىيبرخال
بارأجبحديصبغتاممسودةحسادكوجو

شاجينحتنقبغيظهصااطاالهريضماهغهم

وافواجهخهمبمراممعلىتحاوابخمفيةمرتب

الىاجييأطالمااصثرالسعتوجبواكفمفعلواو
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وامواجبدفاعتريفتنةفيالناسخاضرالك
ارتاجىاياصاتإليفباصهاافتصلماارتجت

باحداجوأينقصكفيبمواعحدهعليوئ

فراجاالمىلضيقرائيئييرضيكاتجةهبارك

الداجيالحادثاتظثيبتدبرهوىيستخسيفك

خحاجيلماتأصبنلفديئرلىنيفديلا

صافيساكالفرجبئإموبحمصوقالح

قدخلحايخامناوقدخاجهحلماشجونيظن

والدئخالودعتاذخالضمنممأوجخهنتةاثارت
دجماخادمهافامنزجضاعئرااجال3ودعنانى

اوجمورخاتصدودشهشثئساعتناوصلفهل

النياالشالماللوااللالدالاالصدكوماكان
لجافصلآللاصابطقددخاتتكاتفا

خصنالبرقسااصاتالىءبفناروضةؤحم
رخواتقصدحاشبفيرهااخدشيققييام
وأزدوجنوارطانقهخافورهاألىجهزتاذا

االربماصوالتكنيبلينخايلخهافبااقياكا
اويبجبهايهماخيثانءهبلحابحماجاسكأ

االفرابناحيعقوهيسارفلمحننيدونهنحالوان
جهأصدءةويمقوبلديهمالياموبأياف

يشهجوالمنيانالاليزبلمأبانواني

وانتفجضخمةساحةعلىزنارهاذاشدعروةا

11الموبادياغؤةءامصاستىاتئالاخبلم
فاالجلهاالجيخأتيارهانمىجمهضاينومن
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ا

ئجقدوابنهكبرةعلىبظرهاعساقدوزوجته
واالحرجابيثاصكلىعساجنىهترل

11اصمجايأقاشلككوأازوتمابمسفابا

وبمدىتكلطفجهااجماذانجؤةذو6لالىوشر
اندجافيهاشاليهنصرياتىالىهلم

ينبلجاواالصمظملنايخئحتىونعتمدالصدق
ههخوالبحوىتشارخهبعدهناماوقففي

رويخهحماطأنوءبط4زتعاطابرأؤن
الجحدهودمخبمفيورأيكشاهديرتضيإيمنوات

رجأططلألقفيوالحانثقبهبالحتاافافاوانص

ماوحالماضاوتقطمسءالقسوجرمتتقبلىاسهفآ
سفرشعياوجاذاشارفياليقاابيةطفيوتضرط

111

بمرعاعافصارىءعلوادإبانالذثانازم
اطجعويصعلىتطلبوليتتوإاألمثا
بمالمفينإظاجماتاكاااوخنتادهنتابهنتؤا

يهبماناموسهاوفارقتنهادثثحايمصانمتا

عغنارمنوبااغزلتهكانراغفورهاتوخغ
اوتستبماالىدتصصاجمااعظمتههااعظهإ وا

خرصأماداخارحمثسافيتردحتىجموزكويمت

صرجنيراخهاوااطفأتمارسرجىسةوهدمتأ
تخغحتىعثائكتحتوالصايبسهاناقبواوقدت

إأالدرتلكيرؤلمطخاحاالمذجفيصضرأتوحح
أاكزوالحثاعاتقيمممشةافياللههنوزاتا

11المنفرجوجتكصذعفياشطمااذاوايرطيس

ابمقاضتكاواصلىاسفممتىيمينا



01

اىجرائئاطريموقالجها
11

اليرحيحيثناالمرارخبظنكىوجهههنحومنالتطاباالعيدع
أااجمىنهتركاننفصهزيةاعتالقهعالجثيردداالصياذاا
نفبااهـءاابدهاحرزتورشأجلهحاجةابةااالقدارانهيهبماذاا
نهجاواوضحيااغجهابظنصلىاقرجامدىالحاجاتنويمسديا

أعلجاأألمهمنواعن4عاواجيرجراقاابنجهلىوها
لمجيالمجوهالىباصمفافيالاهغرقىالمجومنواثقلإ

ثباإلبئتىيوقال
اوجةولالغرباخالقكآلورفركا

هثلىجهلختوقدنسخموااذامانفىونمك

جبثامفربةبمبممسدردةبكثالةبم
صرفاوممزوجهالراخهنمحلونعصيبةوعنديا

دسآجهسقىالخلمعتيهماصدبهجةنواحسنا

ازجافي4إإامدئنوحصدفةبئسيناطبناحمدفيوقالا

صاأرعفأإداهالفراةلا وجميبىممحسىكصثء

االجمااخإقاشراخودزدالمصنىالصذببحرهكفاني
جامالأمرسالمرتتيبصحبيبضنماصدقااو

المزيخمولالشلبئءعنهراءافيءالثنالهحلبىاا

الدياجيترقدهاالياجممحشاتفوقلسالمقوافيا

انجابالمسديالدرطسصشعنبكبيهةواعظما

يزالهعبدبناحمدخالمادرايةاوفيوقالغ

رجالبحديااساصيتموأزاتههايخأجلقايمال
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11الحرجالمأزقضيقفيثتماذناللغمانوأنكمتجما
11بهابؤبمدابزحسنضقاطدفيردىلماإ

الرذلكترواصبرافيانعناننسابمبرمعااتبمهاته
ربمأوااجتازلماقالدقاتبيئمنمبماخطااهـترهموقد
فكثحهاتصوزنعنهارتفعتنمواتشغفيىوافئ

أفرحتفيفتحفيالناساطراتضافااإجااإبباارجالالجساا

نايلمهفينروفالح

دجااقبلهاجمحولمءخهببنايلادف
الفرجابىاضعلبابرويتهحا4صااخواذاباهث

حمحمحما
اعىقالكصها

اتزوجهعايخفىايساذطرنابهاطرفامنيعلمنقد
وتحرجستربيخبماضلىنيحهـشولهواجفحذاريمنفقلبه

محدوجواالنسللواروالقصقرأخهاعرت01أنىالأشما
ا

ءتعرضكوقليلترىقدءففرةاللهجزاكعايناعرج

ييمهف01ارثازديخأيخناحيخمايهجرنايصعيشافا01

طزوتسفارحبامحضديلهالهزاصرفكتحفقات
مرتربمالمالرتانوحاجزهقفلةاقفالسركنود

المباهغالغرتقسمهفقدحبتهاللهندفزادياما

تالمانااجهـاونحنعنشرزتقلىاتياالاتالناز

اأايضاوتال

اأوباواجمآاغذفثاجموالزقةاحراكماذاتلةاتكم
لصضاجلدسالذىالصحيحنج4مقاالميهونفوالجوفاكؤا

لى
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باخراجقليعنالهمينيلهورنيوشاهيسرىهرابسر
رجراجبارملهاثلهنخفقانيجذبهاخينبرشآكاساهرتها

أا

داجيظلةذىفيبدرتنفسيلبسهوالثمصهوجامما
اانصاالصدتفاوصافداأسررسناا جمىرحيرمجمهعنمصورا

أاودبضىثخبسمتخهاهننمافيةالمسكفتيئبكلئليسىأ

ازعاجيجاعيونتاساحتىل7ئيااليلاتصثيهازاصت

11غهرماناجيوهرهنيقدنبهاانصهيرحرواعرتهاردت

بديباجديباجايايمورداشاسفناصالزنيتيفظلا
اباخزلافيوقالح

11جاءمرهاشالىىجابنفهناولني
إابانصخالافينضفقدا

ءاطاةتقاخ

باللةالمحتزيمدحوقال

افالمتبمهنترههتىوخعلالدضيخأاالمعزلا
جغمكالحطائافثالثفنائهفيدارسرنؤىعفاغ
بكلفرحهناكالفانيشئتمتىهشسرجملمىوالهاوعهد

المتوضعالمسفرخهاريوثهسدجمااذابدرأيليلبينيليالي

واعلبينيخديمنباحنغصونهفيىاهاررديخلوما

هبرحوشوقكدهضنالىواالسىالصبابةلتثينيوافيا
المصربالبيانتءجاالشرقمنبثارةالمؤمنيئاهيرهنتك

أامفلحوافالحسعبدوخذالنونصرالمواليعنىتخبرعن
وابطحنثزكلفيدمااسالتبوقمةالجبالارضزرلتلقد

بمالجارتحولنقدعلىعثيةالواشاتالذوكأن
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لبنحاطنيإئرسعانزنابستالورالالمضوقفولو

يترحبهاالباقييثربشالركيساحماقامناذاححتىا
مطرحاركأيموطزحنهمشردافيصلقدشردتها
صدحخزايامهدغيروبانتهظنؤنهاخلفتهصاتدما

خءروجهاقصرىاانكرجالىمحنمفبرأينكربافادبر

تتلفحرباطوالثقريابمإايمالجيقفراراوكأم
االموشصباداطؤنسرابيل3علصآالمراليتيموسىأقيتولي
صدالخاللصوفمهزدءقدالتقرااالهاندطالكأؤ
اي

امحبمةبطنمنريماالجميمابهـتأويمماهدىاهام
أالماصضيناوأحنوزمزمولخرهإلحرامتاولاشرفله

لصهالحمغأاءطفلثاطضد عونصودءعبربروهمتىا
ومعبمطيبصرجديدكلضعايرالمؤمنيئايافحتقا

مفثعحمبانوشيعتههورهزدالهعبدعلطاعنت
نجزيمةالهفصررتدبيرحصرعتهحتىابنىاعاجهرددت

اصبحالذراعينبزحهثفريةءانهايقنتلالخذشبئطو

ابرابئىضيىابانوحكدحوآلصاا
أا

إشاحانجمصدواامخيدءالصباحصنديماليبات

اقااوبرداومنظمرالعنيعنككانما
صاحوهراجفانههنقرالفيرنااهانثوانتحبه
الحاوطبعغهناهيخالنهـارعريوالافديهبت

براراحااهزجوانماريقهنيبجكاسيذجا

الرياحنبمالصبحتبلجوقدعلينارداياقعل
اونجاجهيحرجمنيتتىالذيبمضعنعفميت11

الحاالخإلودريدوصبيمستاالثالنجلالونحر
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إأمماح11وحافالجردوهعدنالدىشقيهتنوحالبيقل
ءااادلعودتهءالذيالجمملبارأيذاص

اءا

ءبعدالنصااكجدفيايخىوانفيتصدالطرفانهن
ءا

اطراففيمذنبلييئلمءفعنروانذنبليكانان
11وامتداسائرشكرفرطمناقوىامتاناباابعد

النواخنرامىوعنيخكالوىاقديمقاعنيخبرن

المراعلىالمفديسيكنواخرجتنيحسادياثهت

حصانفسدتلحالهكامرجعةهنبانالشفيل
جنالااضتوحبيإتتضوشةفيصدكنانيا

الالشاصلمجركوالعاىجلداالتوىتخفكلىلست
أ

أ

ثاخاقانبئ11يمدحوقال
ا

اضىاياإظرداابالمتهاإمهصبالءضوامسرىبرثالىا
رتاجدالجاقابوثجدآسفةعليهمانفسيابؤس

ااماوبىامنغيثرراثهاناهتزازالتتهتزمئلأ

احلىطيخاخصراابيضعنابتسمتاذامبيشماااليلويرجعأ
احواءاالمىبينالمصافاةيربكلنزلةنضيمننفسكوجدتأ

االالحيئيزمعاذاعليكحييلاحدآاجدلمبانيعليكاثني
واقداحاباريقبينللهوفاصرةءاوالصهبالقحروليلةإ

يكرالصاحيولححلنيالصصتدويءمحاسنهلفظمنشظينارسلت
بتفاضاحاوتفجصردردطربمنتحخديثهلىحييتا

ماظحنكفؤادغليكيوتلووصلتالثامجالنينظرةم
رحراالترسثرضامثلءهيهفيجلعلىبايدجهايرييىاا

11مداحصصنهتمراثمدحلهبذاكصىوالنافغالنهدي

حماصاحواودابددكنغرةحمألالالليليمثفح



ضحضحااااالنصنيللبانماضءالمذبهاااألهالالنوالتثذاكرأ
صاحمفىاختءواروةعدمذيفيصضربتمواهب

دالخالحضيخهنتؤركليهخاجوانفييهمىباتكانماا

وامماحبذلمننحاولعاالانافياغالفالفتحفغقد
طماحءالعاياالىوطرفحهمىحانيةالعافينعلىبمفصث

11وطالحظالعاعنةعنهثنراياحقوهجروايالذينانا
اوضاحمنهسبقتغرةعنجهملوىحتىدونهالمدىطال

ا

دحهيونال

حافصالهوىسصمنوانثكانءنصااذالحبئياذلهعا
إااوصدحااالغصانعلىالحامناحاذااماطنوجهتجؤصا

طلحاجاوزنواوأليخمااذابرتهءاناالظهعلىضتوالتة

11اذالحابهدنالبرقوشاقهعإلهـتهلاالطخدعتاوربكالأا

اسالهوىفيدخلبادصيوالذاكمبعتقيضنهاأ
اااوالصعلجباكفاعفادضهابشضوكنتولمةا

اذجشاسوادالليلفيسرىطيفبهاشادايليهوىنسيتاذا

اناصياوجهتبلجحتىفأرقنيبصدعلىالطدنا

اومابرحاخبتهنوجاوزالىمك5اضممناقاتخلىهنهعجبتا
نخاقدبالفتحالندىبابوانقدنجحااآلمالذويسىانها

ممتدحاالقولفيهمنومجنسيمبتدثاالفعلمنهيحسناكز

نزحامابعدهناالجودوقزبفقدتبدمافيضارمالمرد
مزحااذانواحيهتطيشوالهبهالوفارانحازاذاريمفال

رجماحمهرضوىيرازنولونهضتهوددالمجفوالانيخفت

ولحاعاذلفيهالموانمنهبداليبتنيلكرمفيوج



األ

حاصللعيونالحتالىافىتألإفزاالموفىالمالثصااجيا

امصطالراحداهالتشكاديعليكعهمافاساعزانهناك
االقدحاشربهافيتنازعهاالويحزنهطوراشربهايره

صلحابزاصلنلحفاصعئيماشفتىمناعضلاواناعملتقد

خىيكلدحهوقال

جغعلهنجاالليلفاجلىتجليالمضيماالفقالبدرفياالاحاهلى
ع11الديمةمنالدافاوابلا1عرشهءالضرغاماوالضمتا ومى3ا

11الرحبسطةعلىزادتبطةبهواشرفتالسنانمايمضيمثلنحى

الصبحفيالطلباضالثوصائيىااالنورفيبثرهوعنواشرف

برحكدعلىاالوفىمجدهومنتهإكرمنماداطينطويفتى
والمزحهةالففيطلقاراحوانهلجلىاالمورفتمقادذ

بالفغاهافتتضاالاولهنءمطلبعناجوانباقفاتواأ

السيالقاءالعايامةاالىسراخهمفقتاماقيفداؤك

بافحالمواعباعجالالمجدمنانهوعدكنجحةاوشكوضدتا
النصحنسبيخنيواخبارهفريضةم01االنصعحترىوانت

مدحيااليستعارمدحواغخهاديقصرارصفماتصلها
أ

ثخخاقانبئالرحمنعبدفيوقال

11داثحيانإمثااروالهلادحيتانالثاهببمرحتاص
اتاجوانحيافياحداثءذخهمنوامنوابالنرالنجاحيوصلوا
صاعلىاءنوفجهممخهمابمرغجاءيدبيضامنع
ثاصدرايظءالصديقانىانهعليابيجارفالته

راجوحلمامبممذهبنجهموجفوالديانةلةاالماشغ
إأواشحفياةمرلةؤآلواوثيقةاالعجقفيذوعرؤ



611

قادحكفيدوزنادبةصلكلمالئقءفداميئنة

مازحبعبثةبمرهةذكرفيهحرضااقولاواقرلانيإ
المالغاهاباسجنسلن5الوىعبلمجفيماذاترىأ

القاروليطهصلالكلماواقهيتالذيمماالجزعبهترال

أاالماخقومثلورأساوداءتنالقليباثمةةقء
الراعامحىعلىمرالقموجضياؤهايمخشيةفياليخ

اساماالىشعشبالطريملىلمهااظماناريكرعا
واضحضىاجذالنعلىضهىواضحاضإتالتروخاهديته

ادحاهـرفدوحالمهيقليانهأصرةسنةايلنبهب

11ىنحلدبئالحنيكدوفال

ويرحللراييسلىوالنيلالىحلمةافينااصلاللك

11تتضحالليلمكنبممثهورةصالمهابانتاقياترمواا

11وتنفسحتتعالدنيابحيث3فقدحصاوارواحاآلفاةاااما

اوردمنشرحفيرهوالصطخبمىغاديةصوبالنداههنفداك

الطدحابالطاحدلديهيتدتانتالسييئديممامنطاتيأ
اوالنكصدافاالمطالطولبهماضرصربابهعلىارى

طرحواخطارنافيهانشصعرصتهءاازفيلنامراقفا
فرحبنامروروالصأساالىخهمثاقونالمخناهنغث

ينفتحايسضالنحاجظاناغرتهاقرلاإلميناذاطلبنا

111تدخزوالهشءالهجاىفيدىفرقهيابةفالصاضيئءا
لمحليشاشرفنصوأجمفىءضقصنياصليكاتهيرخا

بحوارفايحيىفيالرجوحاولواممإجرخماءفيأالموااناحاح



711

فصيومفيلهوقال

اقدحوااالبريقواليفتكءالفرحالسرورليهتنفل
أافتتحتيقراوالفصعفالفغإمعاقدواولصعيخضا

منتزحليناصثاضاعنفجهاءوالدارقحلربلدجنايوما

وتصطبحدنهانءاالصهبتغحبقاالقطارسيمفانحم
تجترء11خاااار10 ياميسيتهجرحوددا

ا

ايضاوتالح
أ

ارواحعخلخارانيارثاهـاضايا

الرياحهوصالتساالييقريكسوف

صباحهابنبغضنمحرالهيحفنيا

الكتآبفتوقال
ححىححىىححمأ

11بصاعاغغراراااللجاجمممبمنالهصساخعننهيمإ
المطارحاتوبةيا3يطرنسادراالبنيكبىاانوحذربمأ

طاغهضلمفيوتجيجكماعذافمرالنهوهاذانقمت
صحنخاكاخرقرحوماوسبينالمؤماهيرتنصه

واكماظيمةعنىادمذهبويعزيوالي1تريدكت

11الخالدجنةفينجممجشفويخوبهاسرارهعنمجشف
المنادحعنىاخترضمانملوأدهعتعنمندوحةلمكانت

الفضغورهانانحفوبحدبحدسترهااعاهرأفقدظهرت
اخالثرالصدايئصاءعاوارتجتعنهاقاطذخائرذيد

311االوالحداقاناسيسئثمكانماحتىالحاجماتعنبدغ
يدصاالنفوحستم4تريمكأحالممروفممقبحدو
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3الجوععايميرمصكقابشفقدويوممواليايومممطكابفن
وطاخقللعنثبتينموعدسادقوالىوغدوتمكدا

ا

خعندالتلقوموالتمرديهدعطالمريخفاقامأ
الجوارحبغاشالطييزرقابذتوسيوفهماقالمممالتقتولما أءأ

أارابياخذمجزةاذاهرلمممبعزبحدعمنفالكرنيأ
كاخصغاقولاوعدولسانءىاعتعلوامتىالتعدبمالفضلابا

الدهرفادحنرةمنحدثالىوابالوأوانأالسبابتقطعت
ا

مسعمنفمةاواباضغامطالبمناالسماوةيبق املم
بنازحمرمجهامنوالبناصافضالالبقيافلستذىؤن

مادحبتقريظتسحذوأبهرءتفزالحقدلمعربآانماأاذا
صغيرقادرفيوالفالخهضيزمخحمالكفييرتجيوك

بلرراهلقيهامنآصهبمإقلواا

براغعهرالثانيالمطراؤوفهثهارباهنروحراحناك

ماحصفيءالحقاالغالةبكتوالضاياءاستاتخمت
11فاصعالشعرةفيايرقبواقصدمحيخايممتالجهمحملت

ناصغعرالعلمافيمرامارومانهااالبانةتلكنجحتفال
11القباغواالهرريبعةيشاتؤخرحايماناخثىوهاكنت

اثحيوبىحممحريباكؤمندفيمالموضعاكأجرونانوالا
ابفادحالملمطباصاوالببرالنوىفاعليكهأسوفجفصو

ىضاقانبناخايكلدحوقالحم

خالصهالقلةعضاوشئوالفغاللهلصرءقدجا
والصفحاالنحامشيعتهلةدورحيهالثوزير

سانهاالاصثكابدهانهاالثعال



1

الفتحمقاحهفانماهغلقللندىبابحلى

ىعاربنمااالجماوقالط

والراحالماقيلمامنرسالةبهاهامررتاباصاعابليئا
والالحياللهتاوامقادقيبهاقصاراملكتاقصرتاالن

وابرايقدصلالحزنيخطبينبمجديةابهوىاهااشكواليك
واصبايامساثيلكفاليمنيخهماةبتواختاللبةنرن

اوضاحغجرمنغرةفيخيرالباالمثاواحدةنعمةاحمضنديمما
قشيرأالسقيالمثاحبنيرأالسقيالمضطهدقتبنيا

ىيداعبهفال

حماالىوتربالندىوشقيقالصالصديقصاعابايا

صباحكاخسفيخاللقباشرايرفيالصباحاظنال

الرياءمنفيالمسكارجاالبعرفكينيثئاقي
راحوالصبىالطبكلغدمنكانجذبتالصوةانيخرا

الالحيوسارالهرىواقاماقصابيوعزحياطذلحيث

النفيمجبانظاتطءيوالياليزالالطرفهنعظ

االقدااسافلفيطاياللمىاالصاجعلىومغير
الرصدورعنيتصمدعنيخرحربفياقراستبيتاو

الراحبسقياالندىسقالكشفحنايوملربطولعمر

البممركطمعسمابيفيوقالحم

آاقيصاالنوىلمىاطفارلداالاخالقوعكوىامالى
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جناحمنصبابةذيعلىامسبيلنتحنبذيالىهل

احاالمجلجلهزيمفالقصرالمناظرجمانبفتى

الرياحتكلجئشىاقيفقلنااحالرثفوتتءحيخأجا

اوشاحجولخصركئيرفوقنجالتالثبابثرخهنهاهز
احاقجنيويثهداررلهايراتوارشاخىا
ياالقشتتعلىويزريالنظبمورنيغضوثتيتاا

ءصباالهـتفبئدتحبءلثرالدجنةتحتتءاةاص

محلالتصابمنمراضظبألحاءالغناضلىواثارت

اراقبلخهنوعرناالمثانيقبللهنفطربنا

االقدافييدورماالابااالضحممنالجفونتديرقد

اللماحالرثواشرفقالثرالىتلفتصملمابايا
الصباهقامعرضهضلىاليلجانبفييقرممتطيرا

النواحيجمغنءويرخحرانصامنبجيريكخيفاو

فالمسؤاحاتحمصفاعلىفالقصريامبيابالينورياضاا

ابراأيمساناليمالثوةحرقابرحتشداتعرإ

القدانحتارجفبحريريخةتالهفارخشئتفاذا
براحالفراتربتارضءأسصاشدئمابادلععن

وسماحنائلفييبيؤالمقومباحةالسقياتتمال
يالناحنيليدمادودعوظثلئنولسريأ

اوظحبمثروجهكسوىقبرلهلبىماظخلق
المرتاحاباذلللمحاليوبذالينالطالبارتياصا

المداألسنهماعيههنوهوثانيفتلمجديكاقي
الجندربثىتسعواثيثحيئالخوافيسبطيكجانيص

والصباحالزيزوعددالجومسلمصبينشرف
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أجإتااةوصرثيرفوقالص

3الجوفيىصهنءبرجدناأالخحءالدهتهالتأكا
الصحاخلضفىسسقمإبيلعةءلجكهوصيفلمدابقلحعري

بارحرغالثرىفيهقحملمثوىءدموعهابزالعيرنمبرحاسىا
الصفاغالصفاتحتجديداردىاهاكلوعزمحزأعنفيالك

حنلشالدارهرضعدانيبكنزلنزولهالمواليسمخنكءاسا
مازولارهاتمنرج5انهترهتتءناجداذا

311الطونالىظطسوىبثيئنهبميرامانياتوماكنت
حاجالرقابغالبخصابالالعقزىةالظالخافانهوو

11الجوذالتصهبااحباؤهارادهفيمارأيضلالليخا
وتكثيركاشحهضرفسفاهةبمواحضرتعنهإااطاهلتغيب
11ورذاارصفيخاداتةهنفسهتوردعنافاال
ااكالمحيتالعدولكبشانتقامهباسهاعدوااال

االباعقربثقربنخصوانهصابهالمسلمينيمقتل
ناصحةفادروعوءناعرلخالفةبزمترني

اللواغروباطدبيروعايناءالؤتوراذااالققوصمنص

قارحئاللهمعروفبتجلىننزتالرأيحلبةفيماجروااذا
البوارحانحات11الفيومدراكوهصبحممىصفيعهدهستى
11الفوادارماناحداثهالتفانهاالمؤهيخهاميرتعز

3اضاحصاالقوامعلىاقامتبافبحدصباموالكعلتتلثن

وهادحراثينبالقوانيحلىذكرهاصبحمذهومغيرهفى

أطعلهدنوالخلفارزثههثلارمفقودالهفلم
راجصالحلموازنعنغيايقاليوراالتعانيهوقور

الخةألدجفينجمرميتوانماشتأنمافقبهرميتا



1

افىإحاضبمأإلخهاشمعبخايخمكمقممىاجالطروجدسيرتهاهديالآذ
ا

ؤشياكصعدؤوقالض

بارحاوساغارءوجمصصاعفألطجعءالبقاطلب
سحدالذبملقدألفاهعريءيحيابهانسعداظنسماه

حىزنبوراابئصيمإلوة

هفا4فحاريتنآمنالبمءاللهبلارىا
الناثحهاهرأنكعثقكفيءاالسىانجدىالقينةعثقك

البارحهعندهابناتعهدالىفانظرااللجةبمتهاان

الرائحههكحرهانممهعانهاوقدةقدحمطت

رياحابئيهجووقالت

مزاحمبيخافماكثيراولىكنهءيسويخالصديقجدكطخعتواما

رياحفرآلااالصدينمنكردهللرياصاهبارورب
بفاليكهخسريتبدلتبخطهرضاهنحتارابحتمتى

جناححميضاوسييامضاربعتبلمنباوقيعاتبكم
والحعليهزارمنيمزمذنبفلعلىنفصيلهوقفت
بطاحقريثىاصاللومواواتلميتهمجثينالرياحيكا

ماحههنمبسرواحقالرشدةيموقرئألمأرلم
بقباحافعالهواللدينابمذممالصدهحسنهضى
وسالحهيضةحبارىفباتءاحتشاوةنجوالنغيلمنودارك
متاحالنفوحىحزننمبنبتدبرهغرةالثهيقلنافاال
وفقاحهأفونةهحدعلىجدناابراحاالشبابئابرحؤن
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حموقال

جاخوااليلبداكالمبحمعاقالمالخدوداصتشمقلوب
ا

مصاجالسقاةايدممالنورفيمقكلنهاعقارمنيديركوحرسا
3الجوعايهضصماقوالسثىادماؤ4ايجريمما01فالراح

والصفاخالندىبيىبهفيهغدىخليفةجوارفيعدقوندهان

آوقال
إ

العبغبكنطقكونحرييهزيتطيلاييارأيك

11صرجلثابخهموالمرلحيفجهبوصا تإااا

مدمجيمناعلىفهوهاي4اتاتجريمماانحابفال
اا

اايضوقالط

جراحنادانهفيساححبيا

المزاحعلماسبيلعرضيثزيقدصاا

خىوقالأ

صرخلمالصباوصتوضونامهاصنءاللرضىواذا

نبرحالوشرتنااختكناقاصاقدالخزياتعايهبهفت

فلحلممقدنجتفاوقاآ4أوحىغرةابايثهراىاواذ

ىإنزلافيوقال

مازنلعيهرضصليمماقيبيرسابلارجاالياهبرب

اأباخصالىاليالتمبانزعتلهاوقلىالسالمأقرثهاوفي
صاعودائههنجمببهلهافقلسليميعنيسألتفان
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نبهاحاليمدحوفالح

نجاحاصبالصيدانجاحهاولفياناصبهحتاما
وضاحمنهميضاصعنهوالحجىوالفروسةاحهتابةورفىا
وررمماحصلىاواظالفةاعيءالجهمترداقالمربصد

نحلدبئنايمدخوقالصمأ

برلحترضابمطعمويثبنردونوراقاحىعنيخعكلإ
تفاومنوردمنلعنرسفرنادانواذابرزن

إااحسرهنيسفكمرضيمننظرنجفونهنتسواذاا
الملتاحالهاضمرقيمهنوقدترىالقلواليتظاأ اى

للصايونثوةالمحبؤيهاذازرصيتمبوإ
جمايمجكلربالمثيبوبداءبطالتيبصكفمضلالحذأا

الالحياطغوانالثابصبغاذنضاالرايةاعصىانقدات
وحماسوددمنوعتادالجراخبنيعنالخبرتك

باالوضاتعانالجادرغ5جالتقتفارلمننهموم

لقاحمتبيهالعلىسلءوعزارومةكرمةبيتإ اامى
وضاحمخهمابيضصعنلمهاؤوالفروصةاكتابةورئوا
صباحاسوداوالخالفةاودهمبرألمجتقيملمثكتاب

ررماحصداياسةالىشرفالجهمترداقالمبصدور

الجحجاحباالغلبفغلبتهاءابخثاغافاننيالخطوباما

11جناحمبريشوتميديهبندىيديطالتالذيحمدبأب
11المهتاحالطالبصكركفهرالنوالفضح

ضاحاالنائلاهلنزرعنبناضدىالذيصرالتوالنائل

االشباحهذهعنفكفيتنياغيختطالمافداوكنفي
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3اورغزوتيغنهماليك5معولييمرننهمدفعليك احاالديمةصموبربيبهااشرىاكنلميدلككم
المداحسيدهخهاالشكرفي5فاننيصىالمنهفهاسدتان

ياالنجاحلزثقتعظنتهاماقبفبعحاجتيسالتكولثن
أححم

حىاطاقافية

فيباظامالميروفهريافىناجمهجوعبدونالىكتب

اوسخبالجليىيدنسنايزالمدالمصاحباخا

االيريومماربخاذامارأىءستنعظعمثمةيمف
ملمطخسدىمنلمآلنعليهقبضبدلحهيصط

11

قدرسيبموجدبهحالوةقلبهمنرجشيريدليإ

ثهخاوبخرطومهتساىاكرهفيالعبداوتداذا

بذخحتىيكيراهالمنهرفحهايمالهاذص

واتفخيدهفيقاماذاالشراويزدبنايسر

ورحبثاهاخيرااديلعليهقعرالمواليسور

منسلخغهرهمنويخرجاشاههءالبغاحديت

شدخسواهاذاماتامذهصعنمجبتيم أا

11ينطبخلمالبلىهنوفتنحللالبردلمجمادهنا
بالمغفجهموماعظمههاثمبنيوالهويطرى

الدالفافيةح

طالمتودحوقال

واطارفحبورسيىتفنيدومنعذلمنشغالن
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الغيدءالظباارآمبهواكنأتلقدءالظاواراتمأهاا
وزرودعاجرمالعخهنءواعضلىخهامةمنراضنطالها

وقدودبهقضباناخطافتثاجهتاالراكبذيشينلما

برودووشىربيوشىانوثتقىفاوروضرحخالتيفي

ادخدووردوردجنىوردانراقهاونءفامتألتوسفرنا

برودضابالىوسلسالغضءندىمناالقاحيفاعترفيهنوص

ااقردابالمهارييبرحوجدنهودالجيبهقاربةنرجو

دصدمونرىميرمانناودهيصالالىيساعدناومى

اصدبباليخأالرخمنضارنينالمزيرامطلتا
البيددابيدواسيرهافيعرضهيذهببعدالحفالخس

دالسبيالبوارفيببنصيفسأتاالدحييفزبهلمو

االمورودمجرهعناصاااغالشقطتنحوهوردناحتى

لممثمودادالسونمويرىصدهنيحتصرالدىحيثفي

ادالموصهنوترعليمسيىأنماالفالنجحالىجاط
جديدالنفوصيمافيوفيابداسظمالقاوبفيبقدريحلوا

كديدعدةمنانصارهبمحايثاالسالمهضبةفي

داسغابالعابانالقتارضهفياقنااكزاذاص

حديدصكريهألقبراالعدىرأىفيةأضاهحاللواذا
هودااركأيوآالىثوثىميشفءإاالةصاليئوهدرب

11الصدالموكانظرلهيحنواغابسراحقضلىمؤادفين
اصصيودالصشرةفياتهعزممهواثقبتلحينياخطاهتالح

11ثصدقداردارهكقرفيءوقدعدااالرهنيئسوادورمى

عصيدأعوقااطرافهنيمبهمفييىحصيداففدوا
دوجدلهءإإالافصالهبفجعفراالخيفةاحيا

رشدورشدديممهدىعناخالقههنااليامتتكثف



إل

دودالمهالمزنةلكطعفوممهمودوننجاالمذوراوله
مهبمعندهقفاتبأسهمقتدرمجفكفواناةا

11المرديالقينفىنينمجيانورمنالجرجرمئمنعئءا
خهودوالةبروابثالكامررهاناطحينالرعيةحاط

ودالىالفاماالمامهدىخلفهمالنينورصمقدا

سودبدورمخماخارفعتبمدهاالمحجةاريالىصبماك

االمعقودتابهاوربنظمحىنقدبيحتهاضاحقكان
إلجلودسوىهانحيرهممنلمدعنليىبسيماهاعرنواإا
أوحودمنافىصوافأقبذكرهاالنفوسيمااحاديثنيتفأ

محدودااللبانظتحآحءترىولنكنالراصاحدىيأسا
اوالتأيداللنمرعياهلوالتاميرالمؤمنيئفاأ اسلم

الجودءابفنكبقارنرىددينعزعزكنحتد

اا

أحهيمدكالخى
وابدىمنهالصدودواعادالهجرجدافيقدبمحبيبلي

ضجداجفائهنخلقاهمصفييريكذوفنونا
أاصداوصالويبحدويدنوفااسحاويحممنطيتأبى

عبدااصبحهولىوامىنكضبراضياوقدبتاكصدى

اعدابالحسنيمىلوشادياحالعلىصافديوبنفي

نرذاالمباوعزضتاوصلفيفاعاحضاليابيص
وورداجلشارافقبلتفخوعلىاقيخدهوكأ

عيداختوالبهطفاجمازظألماتمرضتانتسيدكط

ايثاخهداجولمنليوارثترقاديىمدامعمنليرق

ندانكواجدااوبديالعثتمابكتبدألصاتراني
قداواصنشكلاحلىفداالفاافالقأنتلللهحاش
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رشدانالدلناياكثراسدإحثملدنياقجعفرالنابم
وردااثالهفاضحتالملثعزيمتهحصنتهلك

ونجداراالبالدضوعمضاألربهفاستنارتالمدلاظهر
تندىالبريةعلىالقطربمفعلىابربلاقماراوح

بمداأفقرامنزددقربامنهءفازددوالجودكالحامجرص
ومجداثناالدنياوجمالوبذالءعطاالدنيايائمال

داحداالنىصونسءخلقاوخلقاالنىوشيها
001ىا

فخعداالممصئنادهيعلىونستحديالليالينستمتببك
ا

اليؤدىالذيشكراحسانكينؤحتىانافيعرمابئاا

دمثقالىخروجهيذكرويمدحهلح

يجدوصالفلمسيلوعدالذيفينحاف
هنفردوبالدلهستبدصباطوهوا

بردويفزعنقضيبعلىيثنىإ

اجسدفلمهراهننحرجاتمافيقدأ
صبروالجلدضلمثليالجسانتباا

وجدبماوقلياجنبماصدريقإصنآ

اكداطىجوىتءشكوانوتفضبتا
اعدالتعففانذنبهراكئيواشتا

النكدقطبهاوعنق5العراعنرحناقد

برديلهااذادمثقفيالعبشحبذا

البلدوتشسنناافييستقبلجث

الجددايامهوالناجددتسفر

الرثمدعلىفيهلمحليفةاللهعزم
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ماعقدمحلعنتجزالبريةهلك واجتهدرينلاححاطالذيالهدىءاهايا
11
ررالحاواةعصبسعدالسردفيس

االبداحرخحااوالعلمؤالزفيوابقإ

أ
المةبلوخهيكدحهفال

سهادهاتصالفيناصربهحاورتاببعضاثماثعلىرذى
ااسعادهعنونمتعنخليتالكرىراذاحتىاسهرتها

ادهفئيهمفيتقااقلباتتضةللىيليناتفزادكوقساا
قيادهذلفرأيتنتهوىالطوعافهانعززتولقد

ودادهعزيزاملكأولمحيهلكتهظامنمضثنيمنا
يحاوردهصدبمدفباصودهخيرسالفامالثأنكنت

ارعادهفيوأابراقهفىءوالىكاملغيياتقدا 11

اندادهمنتفايديهنجدىهقثجهالجعفرتعرضنالا

وبالدهادهءبرراتذكرهوالىشفهالثهإ
اجدادهنءالحطماوتقياءآبائهمنءاظلقآحكلهلكأ

وتالدهطرينهعظموهابفانهاالبعدينضكرقلان
اسادهمحوافساالابداهاعداعلىابقايزداد

اكادهفيفقراصفيعاوخهىءجماتههنففاضءالحطااصا

حوجهاذهنهجىمتموغفالتهفياالسالمياكالثا
ورشادهديهءفضيلةخافيءتىإضكزالمهفيجهيكأ

وسدادووقارهحلمهعنلناابدىالذيالحلمادركقد
دهيهنعهدكانبقريببرنحصءلمردءوهبارك

زنادهوورىهنلموهقافيهءالنمالكتمت

اوالدهمنيبافيابهولوترىبرأيهفيئتحتىوبقيت
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ححلدمثئماتتلهلةجارلذكرويمدحهوقال حموأ
وانفرادهاباالسنفيووحدةسألادهاوصاولعينيضنانبيك

بادهاءبافيصجمااوانتمفبمبعدكدنءاالهموموان

ودادهاحميداذملمترلتءضلةعهدذاكرانيخلييئا
بعادهامنتربهاوادفلدقيعهدهاانفرماكاننوالمجي
11افتقادهادونالعيثىافتقادوابيهالمحبلارديانارىكنت
اعادهالمفقدهووالبالدياجاصافقدهتءكاعاديتبنفسي
بحهادهامزنةاديمحاجمباضوالغدتغيثادمثئسقيتفال

ادهاوباهاالفيناهدأغداجعفرالممةاظانوقديصرنيا
اهاوسداقصدهامنشنعلىتابعتاالموراهضىاذااماما
يادهاانيلىبايراوحهافانهاشيماومالىبمترفالا

طرادهاهافيصاختلفتاذالغعرةاطهاصرجلشلىارونم
انفادهاقبلالدهىعرحياتكوانفدتالمؤهيخهرامتفي

حححححصحححىحمحىححححهححححمإحم

حبالتهديالمميمدحوقالح

أاعهاصوبالمزلتاديشسقنكادهاففليلياحداجضتعىاذا
باتئادهاهائميروياوبهاعاثقانةابتقضيلبثةاماا

ادادهامنالرىاتعلمممباذا4بملوفيامىنفىوهلوددت

فؤادهامنصدةفؤادياعيرانهراواصجحتسليميانلوأ

كادهاوبركسلىمنحواجزولينناشحوناليخايمثرا
باعتيادهاالوىايحتادعقابيلالهوىمناليناتسركيهانكسدا

11واشدادهاانفاسناهنتجبنرقةاثرحرقةفينافسواشكم
المجهادهامماروفةاعيئكرىاشؤلطارقبعناليلةفي

ادطفيداخلاوباخالقهءماقوالضيثبالثهالمهتديضدى
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اريدادهابمدااليامهالناواشرقتاللياليدعبهحمدنا

مادهاءاالياديكرورهواممتالحقتفيهاآلمالكرتاذا

ارتدادهاقبلاظاالهـتبئلهىيتداكواانالعذالاخزوقد
اتمادهاواتصدهاإوفىإاليةرغبةالخالنةبغأهست

أارتيادهابمداخارتهوممخياالدجمعاشيةخبطلحقتهفا
وسدادهاقصدهانسشعلىتتابتاالمورامضىاذااماا
ااسودادهاارثمحتاكألهاكأعالتكاسحاببايتحممفا

وجوادهاالوكطفيقريقشجاحيمهاديضفالفقارذاقاديئوان

ادهازأورىااليامااستعمبولمألتهاعالملكاسدطأماعزمةله

ابانفرادهاغاسخزالرأجماممتفتوانءاختيارطبانبالىأيتشراذا

كأادهاهنالتقىايثارالثهيرىواثقيةهانيثيرشيديةا

واجخهادهاجدهافيغايةلهتدلمالثهفئفينفىايدعشا
ااقيادهنعوةايخحهوقدشيةىالخال4ءلترةوما

واحتشادهاحسنهااشفيلهاشرفتحجنىبهالدنيااتهاوالا

واتقادهااحجارهفياقلمنمنظراصناإدالسافادةإ

أاادهاببصبخراقتانهـالحريسبامأباألألةاولىوالصرفاا
اادهاصتعنالوفرانفوسااتصخرءيمنولمالمهرجانهدايارددت

أقباذهاالهدىالتحريواوالهعلناالمضلميناعيادوعاديتإ

بعادهاقربهامننحوههإتالتيالصصبالبيتسبياوقامتا
اادهاجهمندجمهتنتحاجمنريضةجهوراءفهوأتا

ادطصفيرىطكعلىشغبسوادهافابدتضلتعصبةاذاأ

أبالدهافيوههححاتوردهـبالدهدونءاالصكداتباةوانا

11ورادهاوتمانهاذارمالىبعزهةنارمافربااهاساتشعىفأ
اادهاوعفعكميافهاعنفلسطونوتنخهيالعريثىاضوفثكن

11ادهارفيةنحبجمروئقخكتةنحتجاالبةاكمائمفكم



بمهااينحتزروعولكنسمنذاكعنالتهومنوهاب
ايفادهالمانبالخيليراوحهاممغمننهضةااليرفهل

زادهاكثراللهتقوىوعاجلسالحهاضىاللهنصريهائب

عدادهادونءالرمفماحمىعدادفرازسالموالينوصيامنعايهن

جالدهاوقعاماصيناطلىابادهفلحقاراستهانلهنكأ
اطرادهاصرىاكنرتهاةنجاتتيخلهيندياباطارقهموشد

نفأدهاقبلالدهىعرحياتكتوانفخيئوااميربقيىأ

ازديادهاطوليزدادانبملكجةوبءابماالدأالوالشأ

تالدهانهطريلىوجدتصةتءاالجدواكنرساشا

ىاباصالحيمدحلوظ

اا
مجدهمنشدنمابائهشصاةاييخأللجدنا
جدهعنالمحذبابوهءصازهالذيابيهعنحوى

قصدهعلدسيروهدىءبدعلطحعردعفاف

يسدهطاكمنوجزلذرهاضاإآكلناي

ردهفييعذدراكاهعولهفيلهلالضث5 او

فردهىاخايبغسمحكبلآإفامضهلتهدعلقتا

فقدهمناللهيمنعوانزةانوحماجاتنانانا

11ندهعلىالالفصيوماليدلمنانتصاعاباأ
تفدهوالاللياليوصرفافائباتنلكافداك

ودمنلكمنالىءكروةاليوماتصطنأ

11ايمعهرفبالهجماداذاصيدهنابخحفقدشارف
حمدهمناصحلرباافزت5حايمفيالفضلابواعى

دهءمنالفعللنقتبلمستأنفاالقولعندكفن



1هم
إ

ي7يكدحهوفال
11حححىا

رشدينالعذالومايرشدونوالفندالىادقونيفند

امجدواهنعخهمالقابغلقمسالميصيخاواليهميحهـنىجمفأ
لسهدواالحذيبعدليناصراويدياخذلمحدحبمنانتمل

اكدمناوتثفىابعدامنتدئريقهاخهحاافاضوعدوهل
الخرداالنىصدودالؤىوشك4الصدريفزفيجوىيزالؤا

إالدذاكانهنجزعذاومحادطبراكاننصمبراقدبات
اجدالالسلواناطبوانشههبدلالىارجعاكجرالااصائا

أومتلدعنديوفبينمنعرضعنشوقانوقدتجاذبني

اأالبحدهرىعنيسلىالتربوالهرىسلمذيعهديذمىوجرةعيقال
أتزدلميزدانجردبنيوجدتلهفقاتنحتاالالبرقتنصبا

الصفداالنعامفيالمالكراصمدهرهمعلألتعلىالجاعليئ

اكدهخهمبيومكررينءاهلنبمريهنيخكفليعىأ
بالرشدالنيوباعوايظدوهلمسنعلىالمثلىالخطةيهعوا

ااالبدعاواقناالحياةمجدالمثادواماالمناغيبنوأ
العددفضالضلىغادرتعاددتاقحسنضالالعهامنهيقفون

ادإاالباصارحيببمهثااتةالملكاواخيتزالافى

إاثدممنجوداوحزماوعزمتهمجخهدخصتبنصحا
بعضهايسديخولمكرهامن5لهانالثهعبديضفالته

مانسمديبدمتىوغيثىيفجمتهاهراجنستمحمتىمجر
هنفردالسبقبخصالسابقعنجرواحينالكتابحلبةتفرجت

يقتصداالصفنونفيإمرفوااوتصرفهفيريقصدايمهلىاان

تمدالحقلسبيلهوفقيقعلانيقدآلتالسياسةان

بعدهنتتاذايخلالىيمتتولمالظنونبتباكليرجهالم
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االمدمالىالوجاكرراهاصرايناإلالمفلدخهيرعلىاباهأممدبخط
سندالىواستذرتالئبترأيهومنقطبعلىداروتقدالفةاظتالث
11العضداوههدودةارندمجذوذةءلتخقصهاتملىيداقييرد

احدالىفجهايتنموأعخهاأتعجزكفايتهاالهانةادىا
امحتثدعىالمحتفلبرأييمؤهااالمىالقاعيمشارفا

اعالصددوتمناحلثهاوهبءفقداتللمثرصاعابااسلم
يردولمسعياءاإتنالإوابتحثتارايخهصضاثعكعت

تكديلمتطحاآورالكعفراصلحتدوةساالدطركوإذتلى
دامنالمكفأةفيوالاشهفيجإلهـويمنالخالفةمافي

الجددإهلمنباجمهجغيثاتلتارخلل3وبرفياوال

احخقانضابئلاليورحوقاص

ااشداالذيينوالبذءابهغربتالذيالثرقعلطامامعيئا
تلداالذيالهبمماعللىلىامدشويردسنيديليمنارحوعواطفا اا

غدايردانفاريجبهاثياصربهحيثىمناهىومامضىا

صدداوالنااالكثبالثامنحاصتوقداللقاتبم

دااذاطيفيناتزاورااليخاطهوصلالامتهاجرإ
دابعدمانالوىاقصدويدقزيارتهالناكرىيزيروقدأ
اشبفقداالناخبوامااباشفقدهناكبثخصيناسألتاماا

يادكداابثانتشاصصبابةيمتننيالواشينرقبةعلىبتناا
عهداالذيالوجدابرخعلمااالفيفجؤنيفصالهايعدنيولم

جمداقوافيحثنائلهوذابباخلىواالنواافضيدتاا

صحدااخألقهوحمتشطأطأواملكعنإلكاالوقمرت

حمدااذاظهالذيبالوالثضاصلهالدنيابدأذمان
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31اسوددفيوابعدمصاقربهمانتقومالمجديشيد حسدانهروامابنعمييثنىمقةمحلهراماضربانالناس
سدداقاثالاوحسناوفاعالشرفابانيااالرأيناكوها

وشداضرمتهاذاوعزمايدئوكأسيفالحباسبنيدونلتس

قددابينهمشتىطرائقتادرلتهمءاعداكابأسكاثار
ابداصدةينويليسنازعااوههجتهالسيفيخوضقتيالاها

اوداوالتشكوعرجاالبالنصعؤيمةالمالثاةتركتحتى
نتداقدالجردنحمااامنممهلهرامافلرالتفقدنال

يداتوقمنهايدتزالانماةوافهيخندياياديكاها

عدداصهاالمانالمجزحقىالاماجزهاكاالأانفرالأالزي
جدامستيحاالوماكنتمخهامبتدئاالحافنعلىاجدياصبهت

ا

داوماءامحطاعلىيالمفاناملعلىاهطوثكبتتوهنا

عضداليماكنتاذاابخوممدىجمماانالصتىيدياهداللم
ومصصدافجزبجمائراخاخهااذالحقوقهنياذاخذتقدقلت

وعداالذيااللففيلينجزءتفضلهمنمجداالميرهل

الجددااخالقياظقتوهةنثصيعلىاخنىكرمعلياعن

ردايماىرهوالندىيصخاوقداكريموجهمنيبذاوالبذلا
اورباورادانكردكعبسوددهيومممعبقيذاكمنإ

انجهالفتعاباويمدحيمدحهلؤا

المتباعدافقهمنبناالمءالمماودالخيالطيفهنمثاالث

لهاجداسالمااهدنفعومااكرىمنمنتثينردايحيى
اهائداالنهناهلودتعطفتعطفتللناقهالتاذا
دضارلناابدترتوانتعمدعنيصللموصلتنااذا

جامدالحبجرىعنردمعوهنونالصىالىيليئماقلباتقلب
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زاهدصداوصافيسثااطضلىوصلهاوهالثجديبهاتمادى

وأجدكيرمالكاويبتنيداهالكغيرواجداالالناسوما
اتمقاودالحمىؤلمنالحفالىءمحلةمنالحمىاكنافالغيثسئ

جاسدالنورمنبمحمرعاءيانعاالروضهننحفروالزال

بارداليلامننحجفيتنفىءكااالحبةريايذكرنا
اخالرائدخدودفيالصابدموعنهفالدىمجملنشقائق

فرائدكامصفرةبمتعلى5نظماالرجوانفيلؤكوهنا
وفاردتؤأمننثريردناالفسرونقفيوذاناطجنىكلن

المواردعذبالماهجديدجمصمجودةبالرياضتردتباعر
وقاصداعاجتجازثضآنلبالساتبمنةعيراوحخهااذا

أارواعدقاتالبتالثباتاهلتاهنخاةبندالفتخثكأنإ
الحوائدابادياتاالحطايابمرنحمةبادفيماعناذاطيا

المعاقدالحليفكرنالخالقهمناسباحمماىءاالدىرأيتا

زاعدالوفدالىبامتثوفالمفطاالقاكليئفوقتلفتا

الروكدياحكالىلمعاريضعندهاقيمايخفضطاباظجهير
اهدافياكرومةرواضايداااطوالبالمجيلينصرنا

بواحدعدالفحتىالفضلالىتفاؤتالرجالاشالاروأ
المساعدقيلفجبااالسىغريبءاتجمراخالتفيوالإ

ايدالحسإدالمصدرفىيفرمكيلهباتالنيئهنرمم

مجاسدعليهاأتدالانتاذانمعةهرضحالدهرشجموان
سدالشحرهنعاكأعلىنفاقاحماحهوالئالجليرأيهكق
االهاجداكرامفيمعنتنبرمحنةيختحيثمقايوان

الشواردالقوافيعقللهاقطعتصنيعةمنساحتيفيلهوكائن

ااتصاثدباىالولاذانداهيطولنيالبانقرقواخاا
القلالبرآنماجدواعنوينظمنةلىودالبرصكلهجمك



امهـكم

خالدالدهرعلىشعرهنإئرسامتحلىاذاءجزالعىااخيحب

االباعدالرحالفيقربىاواصرهليواجدالدىودبهلمكت
زائدعلجهنعرفيبقاؤكفليدمبقائكفيايالياجمال

المترافدلسودديالعلىسليلانهالقحابعيثامنوهليت

هاجدبدماجدافجهاتقيلءحممةيثدهمجدامايثدمى

ووالداريحيبجدينلهابحيدةمجدمسماةيطابوان

وساعدالمكرماتفيضضدانيءالخهاالمضاففالمدتكا

اعديبدالىمفيويرضيكذاحبارشدالىهدىفييسرك
ثاهداعدلءالمرخيمسيعلو4بانهموجباتحرعتله

المهاعدلكانجازفيالثهانيتنورفيهلالياممواعد
مجاحدالخنيللبراناوماجلياتوءالنعماجمدك11

وقائدياليكجهوىاجدسائتيابلالدكتائيافياصيزهامتى
وتالدياليهاوىالذيطرفيانهرأيكحنذخريوكرم

ىيمدخهوفالحإ

البحيدالنوالاويقربمنكالموعوديخزانأحرام
ا

صاولبيداطيبلىشامحبيكفرطمنخالضءوورا
ا

العميدايكويرالهوىالصنائلكيسغاغا
دودالجقلبكجقيهبينالسرااسهكادىوعدك5
إعر
بلفالتيعاداتهايخأمنهاتبددبيعذيريمن

صدودلاوصوفيقرباالبادفنيبوصلرةخلطت
صبودعايماجمنااليهافارسلتالفراقوجهةواطحت

الشييدودونهاكادىخالىالدموعخلفهانظرة

يعودينبرامتيويمثلطويريفائاأترى

والجودالندىمهاخاللخاقانبنفغبالفتحوصفا
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بريدحيثالمكرماتشيمحرفنهغدااذاارصكيئ
كا

تليدومجدطارفلسيمجتديهييميصجمم
اا

قعودالمحاليعنرجالءاذاشاالرجالفمويميه

ارماهاتبيدممنهاياعداستأنفتياخلقا
صوداطعلوافصدعنكامحتالمساىمجدكحادعن

اوداهـفمالمثجادنافيهحميدافانذأزمازاشءا
الممدودسيبكقهاظلفيءارضالببشناهخثااخذت

الجديدالريعبثووافاناشبيهاالمحتاجدةذهبت
ادادالميالياسنانورهفيتءوجواضامثرثافقا

ااكا دوفرترلؤنقطانضالةواالخواناورذانون

اأالخدودعليهوردهانثرتروضالسابنقطرات

أاادبراكانحملنفالرقةهنسيئجوليالأ

دتطلىالتيوابخوآمنباقياياخالى
عديدللهوانتيتقضىصيدوهواناسااودنا

أحىحىحا
أ

صحهممداوقا
صىأ

دالىمننجكالنييددافيمالذيأماوهواكأ
والسهادعنيبيئوعرفناروجدياقكلقدادبرفىا

هستفادلقاثلثمنبيوفينايعدنالىمانعقبفهل

ابادوهواىحماخروانيشوقيغلوالموشاةهنيئآأا

امادنزاواليهنردءمحلفيمابيضفاهكانأ
الواديالظحنمنازلخاللخهميالمزنطادضفالزالت

المنادييتفبهجملتااللوققيوهانادأ
اداقىااصىءطذاحذمحاحة ىمالببنوالينا

سحادمنخياليررقنيصاوتمضيليلةخطية
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ا

ابعاداشصكمنالمثتاثالىءاشهىمخهاكانبرالقرو

االمادعنالمجوروتغنينيالمطايامجاجاتيستلحقني

وادسيلاكامةبصوبجردفتحاشبهوممبرانأ

االجمادالسنةسنةيغئرعطالهاليزالكريم
واقتصاددى2هاقوفيهالجودضيراسرافوال

اصدادوامخأماتوؤاالىلميأللمءفخلرربيب
اللسواداقحصصاالاىكحاللشيعصاءاالهوااذا

أ

اوالعضادعنهالميلالهلخنصوقديمعداهـةبىشدا

إدالجلوماوتالرايإيرمذخراجاكطالهوبهتعد

االعاديقضضليسمحبتقوىكانفةخهلممأ
والزيادقباالحبماخلدىشصعبدصبهدهنيم

ادافيفيتماذاءينوحتىاسيماانكإ

الزنادوارىارصلةاصءءخلما11ظمتبء
أبادااليوانكقرالمدتنالمحيةتيردا

واتئاداناةنونسقرداإراتبائيقيام
بكشحاادديثاطوالاليهشزرروهانجاالعظفاير

امحماديازانإصاالنهغشءانيالدهسناثباتكفااني

الجوادتا3اشاثلاحبممانياألمالعرىبهصات

اديوهرىخالتيصإلةأنيئمرتجيى3التأجفوتأ

ديباللواعنسخبواكاذهلنيبإجمماندإكلوءااا
االياديثيفضالمثلماففلبمعنديءاجنيدمنلىقبم
وداديوفشااسرتيادانيباخاصصدنيءانهنوه

اصاديكاالموإليتتاءوأكالمالحيالمصافيلهاتلة

كأاديلهإخذتقدفكلهولثظعنمنانكلوليا

زادجماتزتافتدارحاسالقاهـكنيفتدشلحدتاقطقؤان
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حىابانوحيمدحوقالهوو

تجلىالذيالدمعتدلومقلةواكدافيعنلهصثوققلب
لبعدالقربهراهافيفيشوىءبهاءالقايدنراوالىسليتدنوا
ا

غدالذيارعدتنجزوالهناقطعتالذيالحبلالتصليض

ادقىوالعقلمالهدمفيهلنااليزالاناالحبمنظلم
اجدرسلةاهونالعتاقهنيحماةالهمءوراتلقييهلا

العدديههايفنىاجمحهفصهبانهنوحاباناجمياو
11رفدواانارفدمهمواطلبماخكنتىباناأطقتني

11ااففاالكاحمدواصبهديسراتهمنتاصديكافصرتا
تردوممصبةصدرتفعصبةابطعصبتيفيمانشيمقا

11سندليابراهيمبنولمسىتخثىحادثةالمحروفاجعلالاليت
برررصةميواخالقهعنهءلنقصهمقومفيالجدقداخلقا

11تجداهثاعنايديمءابيفهيدازايانيداهتزالانمما
أالسددزماطيرتثيهومارسالجرىفهوالصرابمايقاموفقاأ
اويتئدبالتقوىيرعلتهمجخهسدنصحمنهيويدالمالمىا

االتنفيذنقدعسروالسهلالسلىلصناراالعىمباشرة

اغداالجزينيومضدانالىيذخرهاليومشفليؤخررال

اوالحسدءالنطتفتيقوليسفاضلةفيهبخاللمحسدا

ااالبدينفدحتىالحوادثمنوممضعايمؤاجاركالثه
رغلىظلهضافاورانبطلتى5ندوهرالعيشذممنااعظلتاذا

11تجدالذيليهو11بهايمونحتىبهاوقيتاسطاعتانفسناانو

محتشدالميلخبمنسريوالراحنحاتمةالغادياالسدانصفها

االسدمثلهاعنينثنيضريمةلرأيراهجمايالقيكور
يقدصارمحسامطويلةويدادثعزمضنكلصده
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نحلدبئالحسنيمدحوقالص

تلددنالمعنىيثنيقدحمنهدهمضندذياالمصيف
وانجدهالسفلىارهاضبينمااضقحههنيسريالرلتجاوز

مقصدهالقلبلرياهتدىحىبهاضمجانينافلألايجوببات
مسحدهاسحادعلىابردمعبهوجاميهأنهيعلطعمى

أاوسمدهوصمنومديهبهنفهوملىسقممنببهريهصب
مفردهالحسنيبغيداللذيتءيطاوعنىلوفوادينهتوقد

ا

اسودهالطرفالجفونمملساحيابيضحههـاظاشلاحوىحبتء
دهتأفيتثنىالقضيبصلترممهفيتعالىاكثيبهثل

111وشردهالمثلىسيرههابينةخجالئحرافيكللتسرينا
دهوصىالجدفيبواديهوعنصهانهحسنعنحناازياص

ومحتدهفيهمقيافىلقرعهخاضتالمجموملوكديالمضإ

هونحامحهاجراحهنيمممصثالءالعيابهرثوالمرتقى
واندهأرجوماالقربالمثلىوعدتاالقصوىامالضاغايات

أايدهمنءاليدالبيضااههانصنالريضةطولىاالحمةنستأنف
بحددهعشنافيالدهراخاقاويمرطعثافيالناسيلؤمن11

ععدهفيفاربيداهفاضتنائبةعندوااستذالرجالاذا

غدهسوىجوهأيخناوالشدءنائلهيوماالنثمصيومال

دهاسقتاماتمواقدراكابحهجافالصراثرفييضيئ
موردهقبلياعىمصدررأيتاهالمطلبفيبهوصلتاذا

وسوددعلياهسوابقعلىه4ةءخليالمجىصيداايهايا

دهمرمحدكريمصوعدابتدئاقدمتوقديماحيانت
تعقدهمنوتحال4ترصلمأنتمرتانتهطلداودوالبن
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صيمدحهوقال
حححىححمحححما

15
تساعدثمفيهافنحاوهوىتاعدممنهماربوصل

111يصاوديزالمافلمدكثرهاعهاقلطاذاوجوىأ
ارارداستلاواظيلاشنىانهرالفؤادشائكةضرما

اواجدابجلاالرمحملوانساإوالابوجودبكات

اونورجاسداخفربيضريزلوالامالتمحاخكاش
داإساضاهبصدبصيهانفيااحانةفاالحيشعنهدتفاند

قواصدالملىواصتاقلشوقااخدعيةراأركادعطف

هاجدوكبآلظلعإشالوىخلىارقاشطيخالكسى

رالداءالثإمحوداوالهنحلدالذيبنصنراطإجهلط

دعاادإءؤاخرىإرثنىباحتىأاقياالىداهتتباة

داراإنءإكأاآلعادثكةجاواغاتساحوإصدفيماهر

والدوصذامحملههذافارسازبعىسوددهعنيت

اقداهـاإظالتافيوشياجمهاحادثيعضاحينفةاظاوزر

اأدالقاقاحطرثالمةافتانيهلهانجتالذيآالالهبإذا
ادباءاامخهـصاربةءااوءصهبنراالمهلط

ازدااااليىويدىاالؤرأتركيىاالدقلحالبث
شاهدابةالممنفهواوغابءجدالباصةثءفجوغاشان

اسلىالفاسحمماصحاواسوقىسديهمقحوةالحرجااختدىفقد

المؤافد4افضومحميمفيهآراتراصالعداةمالث

أداحىابهنمعؤفاقروتالمزدممباحاولهنتيصىإتم
االجاهددالهإظءأمنوكااجدوإصدوابهعفوكبتأ

االحاملىالميئفرفهايرمحااملعمفاناصحتى

إايدتاراكمنلرأيلثاسفمبميدهعليكاياقلتقد
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اراثدالفراتفنرقكوجرىبشموثهاصبافاعثاكاوئ

ا ا
ىدخهوقالة

تأبدقدجةطالدهخصصسألتلم

تحهدعاكتلحالشهاخيثعهادادرست

دضساوحثؤسكابأواوىالماذهـيساواقد
المجاىذقلوثلةالصطاشحان الالل

اغيداواجداالبتيئهرحففتامنص

أداوتأالتثنيطفتهاتيثفكضصمنا
11ورددااوحمرةلاتااإحارفارفبت

ااويعتحدورهاجهةفااالقإقكاا
أااالغرابرمحداالبح4اهدإلها

ادانحبنالحضهـاشظااعرضتالحاسنواكا

وسوددنكرمشواحساناولنماشئت
ألحسدثوالمؤملوالمبجلالمرحيذاك

دإدضشكلموارمواشالتفضلىواض

اليفضدواليذمءارفافيباليماببن
دالمباثهلإناقراءجاهغآاصرلمرئف
أإلحح
األوداالابتوروفاالصرمنواقام

11المجردالزمةونيقالىالرأيمماباصالة

االتدبهيراوحدمنضربحمادثاعىفلاا
إردداالرأييخهعرراالفولسل

اوتعمداذأترخىالنيرببهيصيبظن

دترؤاذاوالشهابتألقاذااماهـمثل
ا

واللمثددسهلالبينواسطااالسةولي
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تفرداذاالخلىوالالندئفيالمغمرغير

وهومشلىويردبلمولوهرصيقمأحكايف
والزيدالحليلكودامافحعىللثتمت

دواندىالمامبشامقدقاصفلألنت
وموعدكارأيتءقدءءلتثاحرمنال

احمداطلأمرتواذاءضرنيتحقيداخد

إكحالمحهكلددباحوفاليتد

ادالمشكيىدةواطلتواديتبكاقداقولحقا

المعتادالجوىغيروجدتهغليلهبلوتلويممبهرى
المنقادقليطاعةوعرفتشتيفيالهوىصىولقدرأيت

أوالوادعنهواثدااحصيسرنيمكرلمنفوسبواطأ
الميعادعناوخلتارقتفيغلستانصارفسشيبةانتهل

ناديبوتلكتراوصنيهذيطوااماممةبجاعت
اأجديدبياضهابوادثريلمةفيتاجربينةالتواخو

بمحادالصىوالزهنفينابمخلفالصىفابنالفيإ
ا

االضدادهنعدداوجمالههحغضارةعلىإباكوارى

االحماداعلىساينيفاحمدمناحمدتالخالفةانإ

أادارتحكلالتقسمانهودالملوكتحييههالث
ادالراجرصادطمانظطهنتمرفاامتامواالةوقذت

البادياجمودااثرهاءاخفاابوقدالصالةيخنيمتهجد
11الناديلذاكصمفةالندىكانمجلىنياحتاذااليدينحمح
والورادالبصفيوقلنيالامطتلفتاذاالهراط

أالمرتادالمجرعىتجلوخمابةمنفاشعاذايمما
وسدادتئمنالبريةادفىفصادفواالمسدوناليهافضى
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واالجداداآلباهبفضائلعندهلترعالنفىفيبفضيلة

صاداطونفاسةالعدىهمهادفتقطتعلوومحلةا
االطوادمنطوداجهاوزنهءوانماجماههناالصالةاور

11وادوحيةحوزتهمدونمنخفيةالحاليثذاكءوورا
شداداالصيلايالىمنبعرىهاعىجمرادرعحتمتيقظ

المنادالنبحةقدماكفرعءوقديرىااللهذاتكالسينيا
ويراديدونهاياحبفنداطريقةقصدفاطاراهرل

والجالدالمكثيبهقدمتليالياانررعيتهودت

اهادبدجةالبصيرةثبتموفقهدىباشبنوالهتبعتا
ااعادىوذلاولياخهممناصخهادنصيحةلهمهستجابا

اارقاداكوكىءضياتمعواءاقمفواهخهاحهلماف
0001احمم

االحقاددارسالضغائنملتىعهدهاتقادموالذنوبينمم
ااالمجادخالئقخيروالعفوتحرياعمكالثهلعفوتحفوا

بالدصاهلعدالثواغاثقبيلةصوفدهاحتياطكفي
أامعادعاليكروزوابدابهرسورهعيثىمنالنحل
الفاديءفداللمفديليقلوانهاالنامتفديكوبقيت
الرفادورافدالملوكملكظمهوقددعرتحلهالخراجاخثى

ىعيىبنعبيداللةويمدحلمجمهوقال

ببهدهبالذكطاوجدذيمرلاوغيلالغزالذاكرنو
قودهاوالظباعيونفيهتانالحبعقلعندك

بحداوالحبيبلمجراجراه5هاملهكفقلتاذادمع
رشدهيخهاناليرىمنهوىالحسانالىوالبودي

بردهفانهجتاللياليسيربهاشرالصبىاناخ

11هعالعداذأالقربهبعدءالحسناتصدعني
99
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عددهابينهانيمرنيبارضهينالمفرقعلىشيب 3الحيثنهيخأبميدالمةضاالثبابعنديتطلب
مفتقدهمنكالوصلفافتقدءخثنامكانجبال

عدهلةمنتقحقعالميقهطاولةعلىيتجاورهن
فدهصالمرتياللهظيفهوبهجتهاالدنياعنعاد

هتئدهالجانيندرنالسطويمثءبالمطاالكفمنرق

لجدهبهايضقلمئهظانيالوفرطتاالحم

مددهوراخهممنمتصلواءايناالسالمالهلءرد

بهدهتفالهماننقيصةمنؤرصعينهيرطؤ
ولدهواشفاقهمفرطبهيرفوالدكانه

لددهبينوالدهربالجودمقلهمعنالدهرخصمقد
دهسببهانيدتنقاالثهعلهمحدفيهم

يردهمنمجتويههستنقحالهفانسخطهتقربنال

بردهبمفرحاالاآلفاقمنتسريدمامظفر

امدهدناثغراقاصيعلىبهااعالاذاخيلارسال
يحدهماارهانصرتانجزقساطاالللعدىرنتان

وقدهساطعوالصبحبارأبمحتفالالثراةجمعواقعن

غدهيمرانينالحلمنعصبعلىاعيابومغداة
رعدههثرفالموتمنباخعارضهمهاريخأنجوأين
قصدهصدورفيهنثبةءاونةالحلىوباتبأللوأ

زبدههثربااكابغداحتىدمائهمهنارابيختلعل
هويجفيهيغلواللةعبيديظلنصحالمواليارضى
فيعتقدهرأيهويحتذيلهماالماممذهبوويجري

ويدهبهالمكتنىلسانهصالحهمفيوهوويغتدى
سهدهشأنهمفيطويلوهوسةمنالضائمونيسنثقل
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بددهيعمهماووجمعهالمهاطالبفياتر
صلدهاوانافيضيقاذاهءذخيرتهفيءالمرترفق

جلدهوالحزيهنفلمكفايتهتمتطكزير
شددهوقتهاقبلتسبقهاهبتهلالمررذةهأض

هدهاالوتارتبيتوالاصالحدهالراحضم3ال
خلداجنهسرىمكلالىاالخصالصاحباليصل

جددهظاهراالحقعلىامحىكرفيالمدهنونغلسان

ضتدهالنحاللهاتيسرتممغوصاالعيعابمانإ
اودهواستوىاواخيهلنافاطأدتاكمانهيلم

ىاللهعلىصدالمدحوقال

السهدعطانيطاخذالنومقصدءلوشاكماطجائرفي
شهدلوعطفاالنازحوهوىافيألقبتعااب

ويمدفيسيديصدفضاةواالماقوبنفي

عهدعااحللموارافىاعهدهالذينضعنحال

دوتبهواناواشقامشابعدمااطبقييهف
11

كدماجمخايخلامجزتوقدمنهليلتيانسىستا

ضخدفاعصنقناوالتقىءبيننابمفكفعلقتا
11تتقدناراءاالحشامألجوىباطوتثاكيناهن

الجدالقوممنالجدوىيطلبالنالاجوازالجافاجها

المضمداالمامغرواكمدءالتفرربهماالناسبئءخل
اأجدهاوجدالديخاواكلىانههضهيكفيكملك

لنفدءعطامناهراهبهصجريالذييثالتاوهن

العدديمزنمنهاللجعفرنعرفهامنهمة

الجددايارحسئأوازدهتهلكهفيايامنااشرقت
أ
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وصفدءعطاالدنيامألملكفينااآلمالحقق

وأحدببدرالدينرايةناسبتانراياتهنصرت

ؤقدطالتفرىشرخالظبىثحيجيشهعضهفر

اوداعتدالفيهاالقنارجراجةرهافيهستقال

هثمفتثلموقعةءالمدىفيصباحفله
الدطانصالىاحهضبهمينتهيبالسقرياتمنا

المتقدبالثهابمنهترمجمهورعلىامحهلباارم
لبداودىكااظيلحولهعلىقداودىءصااوابوا

يفدحللحوروقدقيلمنخبراالعاكيقددليإ
11البلدذاكمعهاوافياوخهاجهعلىاسريعلني

بالمحةالمستقينيمدحوقالحم

العمادمرطودالملكوامحىاالعاديعلىلقدنصرأالهام

الفساد4عاديهفوتاشممشبمنياللياليفتوعىا
أايوالتاالمجاجةوقدتردىافايئمهماتمادىا

ابالعنادهنالكاغتبطافاالمواليهعاندةوضالفيإ

11بادالمكفمادفيوسىجمالفىاقتطاعبدارفيا

11ضطهادطللرعيةوظلمقاضواتفالفةغا
ابالرشادعناالنينفيتءفقدمااسلمالمؤمنيئاميرا

البالداقاقنداكوعمالدنيافقرتاعدتدارك

ىاطاباابادحيوقالح

بالسعدهنطفضلمنالدهرليجرىماعاللنبهانبنسحدمنلياخ
المجدتزيدعدالمجدتمابلهسزالزسدمنتقيل

عذاحمالمعروتنفقياصغدااالادروتوماقآ
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والتفديلفوسباتفديزاتوالالىدىهننفىاصلطابباافدتك

لهاحمدييقلبيضابئيداتجاعناعندءالبيضافللىقةا

يد11قدمعلىوتالقينامضتازمننأيعلىتدانيناينأح
اردمننسيتقدمايذجمرنيهلمالءناالجماحانكمناولت
ارردزمنفياراحوتجفوتيهفارخانتالذيالثظفيديتتما

ابعداالدارمناعلىقربفافضللدةيونحنتقاصامااذااا
أحىاححح

أاجمدنجهنهشلىابايكلدحوقال

جودااالدموعاقحىونبهجديدلبينءالاجد

بحيدمحلفيالنوىدوافيالقرباظليطتحلفسوف

أسدودااوغ3اروفانىالفراثءدنجاصدابمونا
ميدالهالمحبقصاريمونفالحامسلوةأمجننالأ
11زرودمنرأيهموهالمالتنرودرعنااجمصرانناأا
غيدالرعايباآلنساتكطءالظباكثللمجيضترواأ

ادداظوظكالحيونبتلكمرةالهوىنجاكؤوسمن

11يىعبدالحصحمدبنمحصاليامحمدبنفنلالكا
دتجدبكلتعراخهاطيئوابيأماا

11وجودوبأسصلووفضلىوعزموحزمدوعبحل
دالتاجزيلاطريفاجزيلهغيرهاوفيفهاعطاؤك

مزيدمنهلعطاياكقالتالساثاصنفنىقدقيلاذا

الحودرحظسدالاطوفيحاصدهنالناسفيلككم
11الفقيددفووقيناكبهممهالردىكانالثيوداردىا

أكيرالسعيدبذلكنلتأميلهتمالتموو
حديدبازارفمنفكلناظرميقالذلأطأعااذا
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سودالذلمنثيابحواشيثخصهعلىالهوانومد
شديدعزكنوهدلهوثيقاعىعقدلهحل

صيدنجهانشهنصمناديدامجدينخسةعلىعلموت

الجدودكرامالفعالكرامانهمعلىعليهمعلموت
السيودببدرتقاسليستابخومانغيرسادة
أالخلودظودالبقاءقانهشلابافايابقيت

ىيثدحهوفالحم
ا

وفراثدهافرادهإظوالحترايباعدهاناالالسربدنا

ائدهصنوهبواديهفهنءاعدنهثمصناطغريببدأن
وتالدهفيهصاططريفاقاممنظىصاللىضءمننوازل
ماهدهمديماالعهدالىكادتءانسهراجعآلرجتريانأال

راثدهواجدباشيهورقتءحسنههاغاضبعدكقصرحميد

وخاهدهايامهلهفعادتعدالصاهيئسببتالفاه

فاسدهاالثمابهدامىابصتواقوماشتاتجمعتمفد

اوروافدهعدلهفجهمواشرثعخمالظلمظالةفاجلىتجلى
خاسدهفارتدرات01والهممهانارهحتىالحئمجيىزالوما

ا

تعاهدهاالقاصيبااحشنالءنجنفسهاالمرراوساطترسط

هشواهلىننجمكررةبعدانعمماانهبحدنان
زائدهفالتهاللهفيارادتهلهاوجتماحقتضقصوهوان

مراعدهاليديناخذندىحليفقضمازهالرشاداخهدخليل
وروافدهوصدهونجدتهواباؤههعزحميدااوا

شدائدهتلهـيئحتىلخمهثابولهانبرالدهراالاشتدخطبؤا

حاسدهقيلاناخاسيمثرعنداالمجاةالمرفيلقليلفقلا
وهواردههذمومةمصادرهصةضضالبنيانحذارك
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جالمدهعليكتعلوجبلهنهوجهيغطكبحرنكورا

قالثدهعطلتكخرقرئاسةوترتجيعنكجلعظيماتر
اساودهنقاهاومحواةحصاهااسردةذاكدونمنوهسبعة

وقاثدهالنجاححاديوتدنجيرهيغتديالزيمةمنصوروتدبير

هصايدهادكتمهايومااالعىمنايةضلفبالرأيماركىاذا

هقالدهفهنمنهامقفلالىانخهىاذاالغيوبمجريخألها
جامدهاوذابالنقضىيذبلعلىبحضهاانقفىلوءآراصواش

واعدهالتفيلموتوعارضبروقهتسرجماحياكاما

يدههبتذانسعديبنواوسجهخهذهبتانخديبنوعرو

يعاندهوغاويرجيهلعافقرائناوالمناياالطاياتظل

اعدهوس4هاعنهتفرقجمفلوسطاسيافهأفترقتاذا

محايدهالظالمتأبىمنصبالىانهالظلمخطةتسألنهفالا
الدهالريعتربربعيهوحميدهثسهوفصامتها

قواعدهءهؤاليتيواعظماصولههؤالهبفرسوكرم
فيساعدهاشساخهاانيعليهعذولهتدعرالجودفيبألخله

محاهدهوجوههنتءجماابذلمناوجىنحواموالهذهبتاذا

حازوالدهالذياالقصىلحازالمدىغايهاللزالجدخلفانوو

يجاهدهعدويجاريهاةغكانهلصفييعارضه

حهيكدوقالح

فندوالوالعذلضيبغيرمنءكدولمعداالصمبىكتافي
بهدىوعنقليعنالحبحرارةنضبتفقدحمرىذابهدهنكان

رشدعلىاعزهولمعنكالسلؤعلىعزهتقدافيالخدرريةيا
البعدالصداهلحالاذحلتءعهدهمضاناذالهوىعهدنقضمت

لجدوالصبرمنتؤيتومابعدهميأساببردنفيعزيت
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حدامحاهالىحيشيثانوالهوىائىا اياجدانيءريمميولإرافيصلجنءاءتهاء
لجدالىءاالجدهنيخدينكائبشاظلتثكابالىا

أتزدلماشحاعمناخالقهرسبهتاالخالثصقطةفتىالى
يدونمالعطاياوأيهمديضءيتبهائمدراكاياطاكيمضيإ

11اسدبنيفيلوقاخيخهابداداضدىمالظلوالبسا
النجدالفارسوحتفالذايلعزيوفصمفياناسحميدبنوإ

اتقدلمااليلفيمالهياجعندبهارهيتررأيعزاصملهم
احدالىجودصجرزهمفاللخهمراالحسانالجردتحيرا

أآخراالبدالمحاليذكرلماته4كرواللهفعالهملوالأ
ااولدبااالموجدوالجردابسأسباءوجدهماالخالقمعارجوهسض

بحديدءتحوهابيدبيضالمءكرمةايحمدبنمحمدا

فالجدالحزنرياضلهانسيمبينةفيكحميدمنشمائلا
11البردارضالهوارعدوسطابرقكاووكأندىفيوقطوبتبما
11مجدلمجمثالضكانحوجدتحاصةالىججمتحتىاعطيتاا

افيهفقالنبيذاثدتقالحينبئاللةعبداليهواهد

وديصوحماخاجمالهمنعديهعاوداضنعهديانإ

وحديبافيوبنصيكشازعهلموحدهبالحسنبانأ
أاوعدياتيتالذيفيخطأيوارضىهواهفيسالىاعلنإ

أتدىبتماالفرامبرحانتخنيبتماالرامبرحليس
وخددامحمرتيمنورصاميصبغدفيسفبهب

11وردوتقبيلطوراوردشمفسبيليئالثارردوجنى
عنديالدهريدبكلسودهاوأببضتءالثالثاليلةحسنت

سحدبنيخأاطبئارضىالثهوعبدعندىاالحبابارضىبات
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االشدالطويلباالعدددالمحوفيالمصارعيصرعسيد

مجدبنيةواعالهمفمعروساحةاالكريخأاوح
اإددأخصسااثركايؤاظابافيصلالفأعلى

رفدمعظماوالضفسيفرحبرتهممنانتحبذا
نهديتبركأماخيرنءوالصهباالهديةتالىطرقتضا

نداولونهفيغريباحوىمنالمراكبللساكنقد

اجدواسررنهمضرقابضايضيخهالروموبني

ردفتاستثماعشدجمةفاجأتشااقياعلىواقمعرناأ
وردالزفييسئنيرذهاتءنراجماإازرقةلبستا

دحهوقالاا

هاليعنواشعارالثبابوردهاوتجلالثبغاس

بردهوأخهجالفبىروضبعدهاصعالصبىعنالتسلني
شدهالذيعيثاهنفيستخلقيغدالمثيبومعاضأ

رشدهالنيعنالمنيبالغرامالرانيقاتالتاللهماتل

وقده3ايمرضىبمعخهنيوقدالمراضاميونوا

ووردهاطاجنااراربمعليهايبايمانداطردوا
ارجدوجدهبصاحبوينلوبالثضلباطهناالليكلى

اليردهمنرلالمضيردانعندىضابيهرفيالضيمنو
يعدهمنعلىيربزمانمنفاصرراعددتهمديقلي

وسعدهسيناطشادبليانهسعديخأبناطبنيسيدمن

وحدهابرهفيه3يتقدلممنيهصكدليىوهرا

فقدهكلفاعناراخىمابفقدناالحظوظاقيهانبالي

عمدهفيهمحاتماليهدالجوودفيابحاتمالتقيسن

بىفابوالزمواطوالبذل4شعاخهزله

3
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وحدهالقافيسياناعيفانومنهالحاالنفاقي

فردهلالتكلواجدسأشقااالجواداالثتآإىماتجا

رفدهواترعهسوفهمغاضنرأيقوميفتدييزلال
بردهونداهمناناسراحة4ثلىنالبالجماءما
احير
11كدهبابخحاويزانمنجحاياجزالمطالعدهيثنمن

أا
نقدهالمسيئةاتءفناانيناكدحتىمنالناسومن

تمدهوالمجارالمجرةحفوهابراالمساجملونعنهحاد

مربئئيكدحالوعه

ودهاتيومصرجوانفاساتجودهـحماهءدتيالداشك
جديدهااالنيسبعدمنواخلقانيسهاالرسومتلكهنخفوان

يعيدهاالخاياوبوالباهاراللىعلىتعديااليامالضازل

عودهاتدعآفيخيخهاعلىالؤىمجمانقبلبهامنديو
حدهاءواليالياعدوجمرعةىوابالحينمادينبهإ

جيدهارضوتعلملموانطرفهايسقمءاالرجانةوسا
اوعيدهاويدنواحياناالنجمنيحدوعدهااذكانلناتءاا

1001
صدودهواماداوانامجدفراقهافاماالاضراإلدهيلها

صعودهامهوالءصعداالظلممنخسفتبنكصجارمنعذيري
11حصيدهاقليلعافقمائمهاغلواضفاعلىدامتانوقاهت

أويزيدهاديانهطالنفسهابهنصبتبالذييرضىوهاكانا

اورثبدهاذجيكايخزيهءرعبديغرنهاامستماوللظلم
عدهاعدأذالمناياحمامحماخهاالصضيرالرابيعلىوالقت

هزيدهاالمرهفاتندهاضللهقدمضىبماتقغلمهيفان
صحيدهاالفوارمىيصطادالروعبنيامخهادارعلىاخثىاقيعلى

يتودهاصانمحطمنصايهماكعافالموتيحدوان
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اسودهااحارءغابفيتزأرجاجةتحتالديبررانينذء
لبودهاعطماخيالخزجرنصالهاتجفهاسيوفاضهز

سعادتماخطةيؤهضيهأكرامهمانوهواناا
جوأكديدهاكدااطاقتولوءيخلهخةامحخهمكدا

لجدماياديهاسطواتلهترىانقبلبالعنرمنوشتطر

خدودهاسودالخزاةمنوجوهمالكبنسدءافنافىفتصم
ات

محدهالقصدالىعنطالفقدسفهابمهنالديانبنيواا
وقعودهافيمالماياقيامهواصانالىابعنخهيتانآنأما

قودهاهاغوتصدوراعاليمقثواهاتخلدالقراصعا
دهاوتاتالعلىطريفاتهاوممهونهتعرالذياكايالحىلهاا

دهاحدافادممافعسبدهاتراثهاقديمعنتسأرهافالاأا
وهإلهاخطباخهافلجوفيحاثلبطنالخفرمنذوؤامحالأت

صمحيدهايثمحتىارجاحهمصيقيشمائلمنضبحواهلأ
حسودهاهاينامستالثهمنوعلجهبماكفاحهمعنيامونأ
وحودهااللياليألكطمالدجهـلرزارقاماا وودرصرىما

خلودهاجمطكلناالبمثألكنحمةالثهجماورماضالداباا
وجودهاعزخيثافيابتعاولوطاعدكيراظخاللوجدنا

جيدهااليالياصرفمنديبمخحهنلمهرولوالكجزعتوقد

تعيدهافانتهاتبدرأيناكصنيحةفكلنعمىفأوالم
بعيدهاالكالدانيكيروجتنتجثهناالدنونقرابتك

دهاصوعردكفريهاوتنحتطودهاوصاودكجمرفصباأضهدم
جمهيدهافكلنتشاانصلىسوخهساخهاجعيياناالكرووال

ا

عديدهاالترابيثاىانوسؤلكعديدهاتفنىاالبطالفيوتحهض

ودهاالكتاذاغوليثابتدأئهاعمدرباطردواللمث

اتشفيديعربحيئرممءاالقصماريقيافانمافنيفأقصر



6

تسودهاامامرهاعنأتقهرهامذجقبائلفيفاخترودونك

يذودهااالئيمالفحلعنابوهااسةرمالمتأبىانلكابت
اسعوهاوانغللبصفتيعلىتوقدتنجوماالطيئلا

اقصيدهاعلومنايمايسيلوكأنمافيمالقوافيتطوع
ميدهاياهرؤقامانثدتاذانجالوشىمحبوكةمنيىوم

أاا
ىنحافىبئصاعديمدحوقالى

خمودهاحىاطاذاوقداتءلدهامياوسلموةحىعىسواي
أا

حمردهاجنيرماعتراهااوووهقلةلتالضكفارك امرمى
مجيدهااالالمجدفمالتوالامينهاالهداايرديوليسا

اتزيدهاصنااالياماخرلهاتجدلمبيغربايامااشولما
برودهاالنانياترضابسقانيمةالحقيقسيلجرىمااذا

اصيدطالظبيةالمصلىالهلتصيدنيالمصلىبممافمقيم
أجيدهاالحليعنواستخنىإجلوقدهاالمجاسدصبزعنترغب
خقودهاخىمماعنآفانسخهااشراقالياقرتاطفأاذا

دهاوصدمحرهافيمصابخلماناظريموغورقداعرزتنيا ءا

11وصدهااينءاسماعنواسالدارهاقربهنءاسماارىفكيف
تريدهاونفىمخهاهقاربةءارىالغيرهاحيئاريدلنفممىا
ا

ودهافجهاالحيوعيوثلناهلتتىتذكرتانعينيوتدرإ
عهافريدهايرفضحسنهافيااعتناقةارضادثاقطعتاذا

اارودهاماروضةاالثتموهالاطورهاهاخطاللئيمءفنا
ادهاتاتقيمحىوالمصوندهفهاالطرثعيبنيوعند

رشيدهاالملوكجماعنتباعدلتيالموفقاللهوفقداة

وسعدهاالالدشاةمساولةوقدالخقتعدلهوجدتمفكيف
شدهاصإمحوماسارييسىرلبهالسراهالاعكداصراى
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صدهاالنضارةيبدياناقفقدحسنهارإهذخىااليامصنرجفان
سديدهاالرجالءاراواعرزارتأىماحيثمنسدادارأييريك

الجوقيدهافيالعينجدهرىاالىوخطوةالفعالاعلىالىحمو

اجردهاادركحيثاالتعمدءالذيابوفياادركوجوديدماا

دهاويمالميثنجهافتمقومهاوائلعنالمصاليتلقى
أاليثيدهامنءالعلياواليرثتراصهااستئحتىثيدها

11يقودهالطانحربمعاوددزصهااعطتايخلانونبئتا
يدهايساومحرايقتضيهالهواجباهاكانوفتهوانتراه

عديدهالعدوحسبافيتضاعفادهاعدعروإتبنيبماذاكا

عودهاهالاالسالمقبةاذاممبتهضاملالسازالو
ابريلطارحخراقدريثةالىتاثفيصاناساعيونتراى

جيدهاءالدماصيكمناحمربماقنااذالصفرراياتكنمرتلقد

أاحديدهاحديدضإتانيةىالوكمافيايمايخأابايماناعتوماا
أيهودهاوطاحخزميوهاهرىارةشايهودقياخهرعلىشننتا
اسدهايؤرداهنالنالىجمالفاخلقالمناياسودجدحتاذاا
عيدهاالموالياشخاصههابةاكرتعنددجلةولماتالقراأا

111وربدهايديالمرذولونحتارةتقاحوجرساصواتكاغم
ورودهااغدكلننهاالحثاشةبآخرموتبهمعنصدرتاذا

جديدهالديهأيفرصاالرضرىءأنهلوصتىالخذولادبروقد

دهانحوساسصعادتوشيوميعدهمالنفيوقنااختاراذا
أاحثاموقودهايذكوفيالسيفمنوقعةطعميبتليحتىوالعيش

اأبعيدهاقريبالدياودكخهاصاخاللهبالذيعالاوتولم
وثهردهابهتنيادلتهاغدتلماريباههاتاعي

اخلودهايدومنحصيلهموتمتنحلدالاعناصالحىاللهجزى

مديدهاالفاسالتيردبايداذوترخهانعمتيمنصضواهم



إ

أميمدخهاوقاحى
قيإعدهوىمئالمسافةتدقدفمااردتاذافيالقل

وافداحلىاالشجانليبعثتوعيتنيواننفسىفيفألنت
االمائدكالقضيىالتثنىودتشنيءالنياباحالمباتتا 11

أجاسداناربمفيغدتصتىخدهاتوردبكاحهاأهت

إاالمستأسدنبتهتناضروعلىاللوىعلىادمحابتجداهاضيبا
اآفديخأوفيلياللوىزنهةءريدإالاركاتا

اواردهنناوابلمجلاظرةنلفتةاالهاكان

عائدياصبابةابرخمنانتامعاذريالصبابةسفهفيانت

الواجدفؤأدفيرعيبالثوقدخيلهبالفؤادتلبىشوق

اأماجدمحاتجهااريطلبنبنارالعرأقلنجرانقصدتا
إابصاعدينخنحتىمحالبفيصاعداجداينياقالاتا

الواقدصهابتناصرحسبهمذجعياإءااضافخرث

د4إبسفيهالصريفييئرايصبدلمزهانفيالحامدكب
ارأثدعضانيدهفيانولولحةغباركهنئيداجهات

خالدعنبكلخلدرنجنشيمنفسهخساسهعنبنفسكرغت
الحاسدءعضابهاطتسىغلوااذامساجليلثويردشب

الجاهدلمحريصيقلررماناطوالحثىياحقركانعلىجهسدوا

الهاجديراهـصنةاسبابهعلتوقدالضيماديواننجهت

الساعدطويليهالجنانهاضيارهغىهشكالسيفبحريمة
ماندغيروعالكاذلدهبهـصازيزااعلىقسطتفاذا

اقاعدوقيمتطالبههفبقاثمصاالنثابتصاواذا
فاسدياحوصانجلىحتىمظلمخطبءضيااتلثه
شاردلتخطتقاقلباتت8تنتريتخلمالملكنعمبماأ
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اعدالمتبالمدىقاصيةيطلبئبقراةبذكرهااجلءسيرت

أكللجددحديثهاحسنالناصفييرلممابنعمةالمقرأرى
اثدصولوسااتءدومةمودةاتصالطمنعلمتماليا

واحدقبيلعنالقبائاينراننانكوليدنيماوأقل

اعدصبئعيىابادحوقاقيمى

برديندباتتالدكوارىبالديمقامليبالدكقات

حسادمتيألطءنرايسثصوأفيوطارملمكا لىحى

الميعادذلكتنجزمنليماشاثيتوثيوعدتواقد
صادءجداخطتالذياتكدتهالذيالوعدويضاعفا
اءا

أدياخطانياالوعولامحزاةا11 يرجوحمماودعىجلرىا
ا

الوادمموبةفيهترخلمكاثيهماابلالعيلواذاا
ا

ىنحلدبئعبدونيمدحوقالأحىا

هلدالذياللومتتركاوترضإهانالحيرانذاحماجة
ا

فدههنالحبفيكندهنهجهعلىاطباضيمضي
ا

اسعدهاوالمتبوللحىبكنغيرهمنالمرذولويعرف

ددهفحهماتغانواللهواشتاقهماالآلفادعال
هدهاضاناللذاتومهدبردهارتديالصابوال

اصدهاوداللونضهاينحلقفهلرنانالدهى

11المعدهايامهبمنبجللهوىهدنيةترىياهل
افسدهالذىحالىمنيصيثنىصاالدهرهذأنشدت

محدهخيلتحتىبالصغتغمدحهاضهمذهة

االعدنحسهخالفعتماخالرااللناكىنظافيمفغنجما
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الفثدالمسانيلرهابياحتىأحإلالحفلىوأ
المؤصدهابرابهعنياالعراضاكرمتبالمغعغرم

مصعدهحمتواخالقاحظاطابئارىالنفسااصون

نحلدهنازعهاوشلىاالةاكراللهعبداستنما

11عودهالذيبعضنانهثههءجماالذىانظرادكل
كالكدهاالعثىكدهاولضفشسرابقا

101

قيدهالثرالذيلوالعرىاها4نيأبققدوالجد

سددهعينارمقتهألتهذفتىاذاتأمكا

رددهاواالقوامفيثناهممناثالبالاندهرواحداأ

11جردهمنيفانجإيخرناوقدصكأناهاخفمتى
مرقدهباداعلىناراصوهالحسادهنبهيرى

وارخيالدهاصطابتربايمهدىالوانالقنافان

بددهجمحهاذاوفروفرفيتعاقداحلفايئ

دهابفوتودوابعارفةهفيفاضانفىتحالقولفالفعل

إااوردهيصدرماهثغءمرعدهنماقدمانجح
أاهفحىشثانعناغناهواصجداهيومابتلىاذا

حدهانالقوهلثتمهمهيستطعاذالمطول
ربدهبهالبدرمنىلومغزمثراوهرفيثرق

انفدهلماهنهاصجمهازدادفيالفالثلوانضو

المويدهالجبلنتيثواناليهباهرشيت

العدهوتنسىالرزقتسقطانءمئلهاعلىاضثاكماكنت

وجدهعناوكانتشطهالذيرضيناوهمعنانعن



ا

رغإضوااوقاللسإا
حصحى

بعهديوفاعنتثاقلتدفيواخلفتفانتيمسيدي

وجديهثلجدلماذافتءتانمروالوجدتكاصبدبيلمإ
رشديوجهلحنفيوغيئاليئلكيخهاطحتيرمزلب

ورديخديكوورداحيصنىكوثضاياقهوتيعينيلحمر

فقديعضماعزفتكالماعثتفقدكااليامازكأال

إابعديتؤخرانالىزءنوتجإل3قدآزءااعامحا
وخديكفيبالهوىفردتاذبرياةابماحجوناندا

حىخاقانبنيرقاللةعبيديمدحوقالحم

الماديبهيلجحبىصفواديوفهالالممونتمادى

نفادمنيخلةالهرىوماصناثياسفدهاءااالصارىا
ابعادأعداذكرويقرببديالمنهااالخيايبيت

دادااةزيميراتاظنخاللالالزيراجرىاقد

أقصدالسداديمبوالحزمغيرمصتارفقتوشا
الضادمنالصلألحانجهاصاستحاضتالديادبراولى

البالداقمى4بابويفغ5اخواحياضقدبذكرهكل
اداالجغندفوالىفاهءصاطبعزقيضىااذا

وبادمنهاعاثدمدمتيعداللهنسأثكرا
المعادواجبهارلواقومنفوسقوقاابتاذا

ادالجبالفرسزيادةوزادالمعلالقدحقدمةقدمب

11المراديرخومرادهيبتالمرحيالحسناباأملىتوإ
دتاواريفهنوحظيالدهرقسيصروفنفداوك
ركياععضاصكوعلىبهاقصديواليكحاصأتبعد



إ

3اإلالدمحودصتالضدفيهامنلمامفينىمي
زباللةالمحةبحوقالص

عهدهءوساالاسواندهاكءالفداصصين
قدهوصفردفهيثقليخأاصفاوت

هوص4رالتحتءالف4عالمتاح

وردهويشماحهتلحرةضديحضا
ماصكدهالمخيمقدصكدعلىفنورطرفإ
11لزبدهاالصبابتهممهالرىامنهاللحبأ

رشدهالمرااهامالمحتزفهياضساليدأ

مدهاجاشىلىكافيلبمطائهدفقم

هصتكرمعنالتمنيفوالدعهيللىاال
وردهمفزعهاالدفىومغاثهرالهدىوا

جدهالثهدينوصكرطحزمهاطويضاينني
إاورننربالكفراالرضصيهزهجيىا

11أجندهفانفضعزيمةمنكالرومعظيملقيتإ
قصدهاينتسانللمجلكتائبوتطاوحته

يمدهعاديةالخيل4ظيتبحفانلا
ووفدهبضراهتالبربامححاماتاكصإ

مانعدهحتىنحاكمننلناهكئرالذيإ

وردهللناسهمرضبحراللهبعبدواضا

وندهكرماوشبيههالندىفيفةالخاتناني

جهدهانشايذياليصارعرشديدايد

يردهفاءالقضافصلايمضىوعزيمة

جدهويبيراددىقصرمتنهيقمركالميف
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بعدهبعيدنلدتالبحيداالملاطابان

هفرساعفاجودغريبالباحليتفنوام
وعدهاقويفابالتهناجزوعدوعاقتا

11دههباقماذكزهاولهإازالفلق
وجدهإشىاباكؤابوهتوالنيفلقد

ىبابلبئلهتءحماءادحءوقال

حاثدادإركوعنكدواصدداعاإرةتااادعصةرةمن
واجدااالمعنىكنتوانخلوابارناالصبابةمناضالحمماأ

نافداقاصبحبهغنيتكتراذريعةالثبابوكاغاكانا

11اوزابراناقصااهاالحففياتاسعلىقدوراالقلما
قاعدايغجدودوارعفاءناصباصكرمللمحدودوجمبتا
وصواعدانوازاليأتليئالبيخهمفيماإاللزاقوماوتا

جاهدااالرادةحرمالذيخطبوادعااالرادتحرمنخطبها

زاهداواشجعحيثءتلقاراغبافاذهبخاصااغثاا

عامداإلمحرماحتباذكاننحطئارمالمللراحيقدقاتاا
هحاوداتبئانةءاالساصراخخهاةءاالساالىالتلحقنا

11يداالقرآلالعلىفيالعلىانءمفضالاللىالىيديكوارغ
دىابعدهاسناتاطفيشيبانلهمدتإلذيالصقرابشروى

والدابهرمليسنشرمنثهةيمرمليمىانويسرني
لداطناصباالفاضليئوضراثاخالثقاوالفافالت

وضواهداادلةضليهدقتصتلايءاعيعنسألتكوء

يافدااناهلممشارفقدكاناهةفيسقياالوزارةولىا

أتابههاالثهانباليأستوحتىاالنصافنيذست اهدالهااثاراينثون4تجابهخافبغدادمئبسرون



ي

داامبنيناوؤورالصيبغنعرصاتهفيثرهنيلوال
أوافداالقوافياتبحتحعنبوصبهايهاهوفيداأرضساها

محامداالبالدلهمألننعمتضعولمالجامالنعمهبمرا
الباحطشيداالرحيدليسبطولهوهرعنهالضأخريهف

واعداسءاندةبعرابركأالضةقااليومعدريوليئ

واعداثنيئاآلعارضفيءبوارقابرأنمامحاث11مأس
ارداسانالهامصادررجعتايلصاكراليهرجتوهتى

لطامداشروريينهضبلبهنبسبكهعنينلوائمعنىيذير
اابيعبثاتجشهولمخهاايداتعرفليسالمناكبان

أداتاحيئولمجإشرأيهعنفالتسكباصبهانالخيرلاغرى
هدىمامصراذانحلنفرصبفارسنالصفاروكأنما

مماضدانمايميخايربايدهرندتهنمالمجلياتبعتهأ
اوحاهاردىرباطاتموبةنيمودونهامايجاخلفنوففا

يداويماصادتكحهلمااجاغايهنهمااغالبدبيرب

حاسدالكنرىماحتىالسيئفيبواوقاشالرجالمقاديرصرت

افاسدااالؤانبهيصلحونماالندىمنوكظالىنافسوكلو

اعدالوكذرافيقشرفاتطاخهقدمنقيامواينقدوا

فارداششصكيبرزنخالئقرغبةتحفكفئةمنصللم
القاثداإطخبانإقرداترىخرورةخهجمبتمااصئ

إاالواخدااوفاالولحخاتبصلهارىالوفاعلىاوفاالتأب
11الراثدارقنتصةتواتعاوامحاتالرجادعدبرعتاقد

وساعداءالسماتناوالكفايطبوالمالذيتمابىومددت
هوابدات19كرائمهاتحنياللهىرالاذلصايلاسبرت

البارداالىاللبالذميسقونهعاشردونالغيفلنكفينيث
اشداالىوالبخيلالمضللكنتبنبزةابخيلواوحمنكواذا

أ



اأصاعداتنفذحىعاعدفيروتيهلقبانظعتولقد
االلداالماريفيتغوالمالالمتجداالمحادضثلانصربا

الماجدااالغرياحقهببدهوأماناانفكومامجد

داقماالكائهاشرجتخولشإجماانوافالثهشياا
خوالداالاانفسهاكؤرثممهطرالحامالننشهرخهاتعطيك

قواصداتسيرانعلجماتأبىواخهاتزالماهتسفاتإ

شرارداحيرتهحتىلمهدثراتجاتقرمااقوافياويا

التالدااباحهالمثعلىجابتاائريمالذءالتواعالا

رواكداعليهتبحهابارجسفنهتسيىانلوالكاواا

ىخهديوقالطحح

تقودهاواالصسوقهتبتديصبهردهحاباارنكاليرم
يستجبدهالبردعاملصنعةوضصخحةقاشدأت

فريدهوالءافرندهحسثءصحما4عاتجمررتكاا
خدودهتصابياالهائالتسربالرآبمهغنياراهقد
اصمدهالامانهمأبىتاوغزألييدنيغزألمن

وجدهبيمقلضاهاسخمصتصابةالصبلهيرتنيأ

جديدهالثبابوثينضيراتوركاالمشيبئيالمجثىخلق

ييدهزمانانتضىاذاماتعلججاقامااليامانلت

دهفاالياليتهدمهاكانانبحارفيءابقااانور
االشريدهيبقلمشبابمنبقاياااللىباظشيختني

يزوجودهانطلبناهانلمحليئالصبىعنالتنقبا

ودهنهاشةءيننطرالهةصباتغباتالذياباجراث

هخهاحسودهمايبلضالوعليهعندهاللهنم
تأويدهاواكمانيالنفىإتييصوراننكحن
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وصنأتركلمبيحهتتوالىاينناالدصيذهتب
تيهمدهيتاراكالإلذياالصبكيهداننيوارى
إادهةذكربايأمبثانيتعايبتانتحرزهضافي

صدودهالحيبعنولمجلىتناسيهعلىالصديقينصىقدأا

واهتزصدعاحتاهاشرقتخطبتربداذامنوالفتى

جودهالنسيثةوالنداهالغيبخبروالرفدهاللفاال

ووفىدهلىالهانيفارصاوهجاشياخينالصقرحكأبي
عبدهنشصوالولىشعاتباوشانوهسوددمبتدى

أ

يسودهسيدمنهنمستقرواعلىمفضليئولقدساد

هوالمرعودهالنيلهفييميبههنهيرضيكيهفأ
اأيدهوعهطلالحليفهالغيثاذامسحشبالافيثاوهرا

ارودهالنبتهغضعنتواضنىشتآبيبهنتاوان

وجمودهبرقهاضالمفتاوامدىاوجهةغزرها

حهودهتمادىالمجركيخولنفياهتراكدتا
الالدقصدهاضعرفىانروقدساانالمذكرورإ سا

ؤودهقالعذاونداهفيداهعنبهعذعذرايدنو
كزيدهاوالاإبطاهةاروالءإاتإهاكأالا
أ

دهرماالتدتاراناولياراهالالذيارىانةث

11ى4ئطبموعهديوفالجماا

ورداالاوزيردونصدرااخانجدولمارزيرباسبابعلقنا
جدااوالافالافياباكابيهلواتمددمانايدثالطوت

يفرعهامجداالبيتعاليرئاشةارتضتثعابةبناذاقادضيبان

11صداندىكفهلناووردناهنالزىاذرطبمدانتنابعاءر
اغديواللماحمنهيارشحءعهادهتواليهخهالاليثوما
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عدالمجرتهألرتاقييرىتأخريفيتبطيئصاظيرلك

سعدىفلمالترانيانصكلىباو3عائدااالخالخيريامتىكنت
دااساذااومادفيحظالعينيارىوالالحدادلوناصطنىها

جداداجيةءظلماووالثافطريقاساطمانهرالقبهت

نجحباحمداعلىلماعدهمشكنديواسطموعدبغدادانجحتولو

عداضيرتالتينطكؤاركساثراهراكاالنجمبناوإخلتك
ردااثركرهةقيوااذاعزاسوةالقوميقدكاتاعدك

نقداعقبهفيالبذااليمونفلمنسيثةفيكماسيرتوماحمن

ناحتوكانناجةفيحمولةالىوحهتب

أاراحدبءهالكةتقويمنفلبالحمولةاترىحمأ
القائداجرالقوادانفيامؤىرهاعدالحيالقادارصال

الجاهدالنصيحعيهأترىعاعينفاكضصناعتهاجدت

فاسداعسلصالوالمرتجىيصونسالمفتاةالمؤملبتى

ومثاهديهواقنيحسنايايوجمدهبانالمرزالبنوخبت

اوضامدعظيئةءاساعندياحببتهاتلهتزالانما

الحاسدانفالعدوورغمكنتضظهافيخلةمنيضيصت
عدصابنيمنيهرمةولربصاعدكانكصمتطاول

واحدواحدمنوانيكثرتءعدةنواحدبانكواعلم
ا

ىخرداذابنالىبهاكتبعبدونفيوفالم

بعدمناللهعبيدبدأرومااكةمأاللهعبيدلديكابلغ
المدذاالناربيتاصريجىوماحلنهوالديربقطربلتا

اوحسديعبدونفيلكنفاستيءمنبدكنوماقيمتدرماببلم
الدهراوعددجممالصروفذضائرىهمنالجليدنماهاحسباغر



بههـ1لمال

غىمجثوترقبنارناسشضىفياالنلقاهايومضىاذا

االحدزورةلثيئتفتنافالنزدارصيدناانالسبتفاان

أصاحماااخدنالحفردحيوقالحص

وصدهاباصااغرانيخاباكاجديدهعهدالصبىبات

وسودهدفيبيضفييانالدصمنماويانيقدولما

ديدهمنلوتابدىامثحرالحارضاذايفصاومحب

هفقردهشاعلهابكلستشزردخالثبابعالبكهل
ودهنصاهبديالنراآلنيمذمومهاخاضهاماز

بعيدهدنؤنرتجىماميماوالرجحةفائتامانسوما
عردهاضواعآشفجراثملذنواالفقالمطيفنك
نجودهسدراقااارضراغرار4ركاشرفتزاثر

توريدهوفيخدهفييخاالهقيوكا4النفسارب
دهصدفيناماكاتالذيم11كرىفيوصالهمنامعط

ردههفييثهءاهنهاهبؤصساعاتالمحباتظيةأ
خفروجردهبأسشرفاضلءتريناالياالتخلفةمانرى

دهصصالىعاعيابخطابهراقيهساتملىاوا
وتردهمنشعلةفيهكفتالخطبدحيادطتماذادلهميئ
دهزمنكزيدهصيهثبالمجدكافناوكنىحسب
برقيدهالىنمميببنساحكىرباعضفرىأث

عبيدهشراوىفوقهبمهناناساواليعبيدبنيمنسيد

11ولدهدعاهعنطباظارتنعهااذاضالتالىستمثارفي
ودهمنازاوةحاربكازتانالرأيناسلءوهصيب

تأويدهمنالثقافيقتماخوااالصالةعزقرمت
هاسودماتاححهـأوجهءبياضاغثتايىصريخكم
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عديدههنبمجدكثرتالظبتغلبعتادمنتظاهى

تسويدهعلىواثلاجمحتخرقالسيادةمنوهعان

وريدههنئاهرانيادقالحعلوماحعلقنهمأثرأت
جدودهسراةاعيانهابيننزأربنبيعةرفيالقت

مجدهمنالنوالءبطانيداهتنيلبالذيجمل
حديدهصمفالمستلهالشفحسبوهنبالندىهشرق

رعودهقبلالحابوقوضالمعاليااثرهنفيضكل

وعردهمنالحابويهىالدهىنوبوعيديتقاضى

ورودهقبلاالصدارونجدواهابقاممتاحهص

سموكهاتبالعيثىمنواقيتعرتعاعىابايا

عيدهعنصاجمممننحبرنراهاوفاتناقددهىص
ثمودهاشقتيالحبماطكوقدماهلاالعداهبنيعاد

معدهالفحالهبدئعلىحقداافانخراعتليتورأوك

حسودهمنعلىبذيابلىاالسجميعفيوهاالعلىفيحسد
نثدهعندتعارالىثيهايتباهيرونقهاكهاذات

لجيدهحبابمتجيدواانبقايزيدمهذكركز

خحىيمدحهلورص

المتباعدالمتقاربووطكالمتحاهدخيالكلطيفخبا

بمعاندالرىااضايرالقربفي5ويتويالمزاربعداذايدنو

شاردوادتاطينبواغلمناكرىفيطيهلمارادهاذا
وجدقاعدنازلةصفيهتائمبعزميفدوتحير
سامدللزماناتافاهذاء4أزمايذآاويحمدعنن

اإحدظءالهوااسمنأطحدضبا3الهوىياحرالهاإللىكقكعقر
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آهدهفارقشايتمابعدهنوبالدهاتأمدالمقامكيف
الجاهدالفريبتحتهتقلقلممرهصعهنةاض

هساعدغيرالزماتلمغمدوالغنىسعيدابيبنيايوسف

خالداثرمتولمكرماحاتمسماحةتفسدلمشئتو

يكدخهوقالح

بالهبولبالسزدتشكواختالفكمنشدبرقةاناالصاثلاصمبا

االهمدمالرصتبكعلهملتىطرىااناعرصاخهالمحبى

نهتدياصبابةافينجمفبأقيعفتفانبخومواثلدمن

أامسعدمنمنةكحافاروحايغضدهياتوالدارتحاآ
الظاعيخأتجلدىغداةاودياغافيديجلدليكاتما

الشردالدهوعطابفييالمحظوارسلتاساىمنقاكأتجى
اصيدبطرففاحمتهجملهعلىرمتحيناداظبوركأص

مسترفدوسائلالالشقغشسنهنالناسرأيتمالي
11مجتدعافصعليهلبدىيرفاقبلاالمابنااليركرمأ
مقصمدريئفيتحصحصحتىيقصرسهمهفلمالهورىا

المتأودالبانةغصنحركلتنخيرتاندىورقواهتزفي

أتعقدلماكأخاعدابئصالىلهاتظلأريةعقادا
دييغتويروحطفرامملويداخعرتصدرعنافيمغموسة

اليدثنحرترهناهحاالباعدوالدقالنهوائدفيبث

بداالروالحبوصهـال11وعلىوالرضاخاكالغضبعلىيعلى

وباسودوباحمريخممنضبالاظابطيهيستييثكالت
االبعدالعدوناحيةبالخيلانخىاذاالماماالييستقصر

الوردالعيونلصاديةخساىااناالجاناهلال

محمدبنيرسفوفجهمعخهمالحياءابطاالثراهلماضر
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فيبتدىالسؤالعنويقصرونالغنىنالهفيكونيسلونه

يجددلماوالدهىجدكللدمىرأيهفساعةحيناساسمان
بخداءاللألفيفامجدالمالندىغارلمجواديمطحبادى

مويدخطبمنصطرفجهماقياليوسيفهغراريونضا

الحدوضركادبأهـفيهمسىالمهمدانفسئفكفا
تشهداكنتانههملالمشيودفيبيومهأوإحمعت

وخدعنفتقطعتاياههمتقارضتالذينأشواقيلام

أيغمدلمحسامهالخهابرالآحدناصاالسالاعلىشهرإ
المزبداماافضلبأسهنعليمفالجمراكوقدوا

عسبهداقيودصفائحاهناايديلهمكأنماطبعتحمرالسيرف
اردباكجماجسقفتحتنالخنيوقدحملواهشجهموكأنا

اوحدوسيفقواصيهجمعتواحدبقابانصهممزقت

اصوددافطرتنترغكرمانهغباركطلبراةفففي
االصيدالسنانخافخادةفقرةعثرةبضعفيهاخكا

إمجدرثاكضربةتجاممهحملةههنوزحعاتلقم
اوتدااحرحقهابحضالعهقذاشانتجمرخهماراطفأتأ

صكدكاواهاخلفيان4ادحهتعالماوالناروج

داقهالم3ااقوميريتآخرمحرآلفيوركةءدتوقه
يديفياسانيالشثمفأكونادجوافيسفيقلبككانم

بديثواثمردةبعقرقىموقنيبداالثوقداصثباعوانا

المتقصداقناااقصاثدفياربفظراجبفرأيتورايتني
غدفياحسناضيإااهسهفيةءاسااسااالدفىطائيك

االبمدمانإشواادثاطصرفالموفررمنعرضكمةصؤاسلم
دفلمئايالمجداكفاكلوبنتالجدحتىفلقدبفيت
الموعدوعربهالعدوعرقاصراللتلوقيفعالىجعلت



ثال

مجدلممنكسدفيكفارتد5يالبالالعدوأحثيعألت

نحيبيناهلمنلرجلوتال

ازيدامزمايهنوانقصسعيديانهربااماشرق

بليدفجهاالجهضلالحواككطنصيبينعناعدتني

بعيداقربهوابخحبهاقريبابعدهلحرمانارى

اثرردجملبيخهاكأنيبالددعنبباذفتف
أصيدالفتيانصناديدمنعروبنثعلوبالساجورهنأ

الوليدترىاينالشوقلفرطفاواهناكالحامجمعاذا
اطريدحوادثهسفيشريدبدهرمنتربيمونواينأ

حديدوايدجمهمموجواسانعلىاكهانوخلفني

أسدفهنسعجنواخالقءبيضفهنصنحلللهما
حدلدخلقحضمليعنهيومفكلالسضالواخالقإ ا

تعودقولهمءجمامااذاءلديهملساثلهمهااكثر
اعيدأوعدامالمباضعهمعبوسمنيعرفووعدليى

ءا

يثمكولبيدالذيالخلفلبيدتاملهمواناسا

والجدوداالحافييمنولمتقذرلمالمقادرلتأال
والعبيدالموكبهذيلهويصييضحيايخافأنظرأ

اليهودانصارىاالخطأهحظاكريماالغنىكانفلو

يريدهايفحلاالصيجمالءسوزهانانافيوامحق

سحودقومعلىوانحهنحوعىقومعلمافاسعده

ىحماعدالبنيوقالب

فربابنشمالامولكدحلالمصانأظرأنلأأينللىظ



اطناقراشدبنعديمدحوفالص

قاصدالمصدقباالملواليكحاهدمحديالفعلكانيإ

رأشدامامكسهألالرشدفيومذهبعفمالقريببكبوصي

أوغامدالعلىفيكطكدتهنصلاحمدفكنتولمدهززت

1001االفاقدمجنكاتحنوالىانهاالقريةاللرحمادعوكأ
11واباعداقاربفيهاسواكبينناالمقرباالدبومجرمةا

معاندالضاللنصرانلمحقونصرناباالعثقادوقياهنا

الرائدءشاكيفجماهكنجنابجودهتدفقواناالهيران

إاصاحدالنايةكرمفيفألتواحداالسماحةكرمفياوعن
االدكانكحتىوحياطةبرأفةورحتأخاولقدغدوت

كائدءالثناجلبالىبادافتىاانفعداعىفيوبدأت

اشاهدورأيكفائدةحظعناغبولمفيهانأعاكنتلما

أإاالوهابعبدبئاحمدبحوقال
11الرودالفادةفيالوىاغلووالالمودىاياثاياوااليبحدال

لسودابيضاعىالجبيضايرجعهاالسودالثراتوجدة
ومعقوديقوليفيالثيباذملمعرصمضىجهلهنالحلمفيناكاا
ابكصدودعخهاوالصدهاعنيبكلنصرفماوصلىالبخيلةظكا

مطرودبالدمعوجردكرىعنديفاصزهوهناصاصفهابيألم
ميدلمابصمبهثالتعزمدهفرتجارأيىفيباطيثلمان

عوديهاالمجتسللعاجموبانءحسبىماالشتآنالباحثقدعلم
جلودحافاتمنيمرنيلبهمامجوداقصىالمرامدحال

حمردنهوبفعلئالمدىيبلغنياحساناباحمديحس

المواعيدقبلهواهبهتءجماءيدهاشحلرتاذامامالظرطب
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بالمقاليداليهآلقواصكالهاذادبروأارايانهثرمإ
محسودعنداالترجدالدهىانابتالمكرماتوكأنصد

الضيدالسادةعتادمئاندىاانعاذلهاكثارعنالخدواحيد

أهردودعلياكالىمجدوييتلضاكربمجحفريسلملنااسام
مجعردغيرعندييالثفانءريقهاربسالحدتاذا

اهاغرمرحودشداصالمىلظاتءلحألىاكتىوصالمهإ
سوصاو

اغسيرمورودنوالهحلىوربءناخبمامنكءسطاودةا
ادشذاتوعيونامجروحةافئدةبقنرينيهتفقد

والبيدالليلحرونايمالتباختسفالثرققصدتوجهتأما

االلثكرمكدودفمدحالفىمتىءآالاوإخبا
سى113

11الجودعنتحرففامالخراخعناباثقةوأنصرثصرفتوناا

أااللهعدإنهالمويستشفهبالتهالمتزيمدحوقالص

بىاثمبشكارحبابروشارواعتإىالذياواشيمناجرني
هحداليارىانهابحهؤنانهبعهعكفاسدنيواال

اضيداالجآذرترإعيهغزاالبجوماعدتاجزاعاالغيثستىأ

احدىاصأةاوالتبرجمربهشنىخبالهاقياهدىاكرىمااذا
داضاومنيراحبيبآعددتانتباهةيدفينانؤعتهاذاأ

11داوننمايضاظابنعتشآننامثالمثانااوا وار

اصحدادجلةغرببنالبرقاذاوتعوتاجوىانفاصيتصحد
وترتسدادةالديارأنيزادهاالثلومحاالذاكماإ 01إو

الشدانحكغبتفانيولمجرا4جدعنحمةثيوىضابفن

11اويبإسطاناالزماطيرىالذيالواطنابضفيالقربوماأ

ااسودالذل01دآنمرإبنىالبطيئالحيبعاهبتنإرابالمؤهـعأنياهخ ااالبمد4
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اعبداالجودفيالثهلعبدنوافمعشرصفياالمجادبنيرأيناأ
الهتدىاكببهااضاششلويسريبهجةبالثهكزالمهمنعليه

كداامنالهااعطاكههذبةظيقةمنهأليىماخبتكاذا
تزيداتناىقديوماقلتاذاغايةبعدغايةالقعىطلوبا
ءا

الهدىظلهالىياويعاللناودصبتهامرتهبانسررال

تقلداماأمرنامندهوتقلبءباسالدنانيرضربواجمهجنا

أالندىالجردفيبهائانيكخصصتالتيايسلطةفيثانيكيرىوأال

ويعهدااليهيفضىوانبهمالذيالجانببهيرعيبانحقيقا

سدىرعيتهجهملوأمايابمثلهالمسدينصاطومظكا
دانحودمتمرجودعنغنىسناىالدآخرءشىدامفلو
كدداذكراإأسافيلهوأبققدرهنباهةأطرفضلهابن

مغمداالسيفهنواظهرافرنداءمهابةاضدهسلوالفالسيفا

سمداحياتثهمناالع1ايراايءهؤهالوعاشترجيهبقيتا

امجدداغضاالطعنعليهتءافاعصبةالمساورخيلساورتلقد

هطرداالجبالفيمثريدافظلءجانبهنصاالرضسهولحمعه

وقىداطنىحمتاطصااضلصاءحمايرجونواعرابعلوجا

وامرداذامشيبلمجهمالضانرمابصدالخليفةباسمجمونهأ
11دىإاعلىاليدينمشصررعداوةويجتفالوازعاتتزعهفلمإ
يؤرداانالكبءاابنضهيئخروجهقبلااليامشاورورا
امقيدااسيرااووالى11بايديءمضرجاقتيال101يهكاثئا
أحمإ

الوزيرابإضتابئايوبابايمدحقالحم

الموعدوانتبيخااجمعواقدغدياكورابلعرجميا

يبعدواحتىاليهاليقربزتءلهموطنكانهالفراقالفواا

يتأبدهنهمورجتقويحجهممندهنةبومحلىنيأ



إثي

حهمدبالمنافلشجاناحتىبابميناشانماكفاناأو

المسندكائهنالماثالتني5بوضةاليحمالتمدوراسند

العودالبادياتالرياحهوجالبلىاعالمتقاضاهندمن

يردداراتافيوالدهرلوافالبقاوهافنيناحتى

هسعداودهمهفينفدضمهالهوىحقالهوىهغرأيطيهل
تعهدهارةمهبمغدتعهديدةهعهبمنسقيتبلحبيت

لرداساناطفعلماولملتبلىقيلبشساسةلوكنت
االغيدالغزالاينلسألهساتجينياكناسغزالنانولو

اليبحدواعاشققولةياوهبءيدنيهمابدأوهلااليبمد

11مجردالمدومععليسيفوكانهعتبهاتانيواخ
حمداسحبانحيثومحداالملىيجتمعثحاعاحيثيلقى

وددهنهمتكرهاخاذاغداالملوبدونمنويكل

إأوهويلنددالخصمويهدكنململموهواظطبصفاةيريرأ
اتتوفدومةتفيئنفسنهياتموىواعالنس

11مهديةاخلوثهوكأنءمحفللطجبمجلسهنف
االفرقدينلىلمعلوعنهعاقهايمرملوالوقىاضعا

ودداباشيهاحاطوندىاطرافهساالقجمعوفتوة

11اسودبثفهيالؤسميلذبدتفاذاالخهىفجباوشبيبة
ا

وينمديهايفيدالهلىجمعلمجالندىاذاتفرقاليدينخضل

ااوثبدطبئاللثنخاهكانماوالأيطربنشوان

ماتجحدونعمةبيدتلوححاااعنايهتءجا
اخمدعخماماويثحلبهماهتيبلومادجامنمازال

محصدرأييوانالخطاتخطيرويئانايوباباعذرا
داياندىاخيكطىبهفهالندىنضبحمددبنايا

اليدتقصهاواخالقايبساتظويماانامالاليكاشكو
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اربدرمالمالصبابةيصفدمعةآخرعندابيدوانا
يوردماومخهلالنباترياترتفبهاروضةصلكالناس
التوجدونيةالباخليئفيهةبتوطالبدوالصجدة

صجددالهقلوجهمالمجينودعانهايميرونوالعلىجرا
ويعبدااللهبهيدانديناخثهحتىالبخلفيوتماحكوا

التقصدقضيةوظكفعاليرضوقيوالالارصهم

مجمدمااللحمدتسامحتهموربمايذممامنهمفاذم
11

المهردفيوقالح

11زيدتبنمحمدبيهناالمحداالميرهازالل1ما
االمسرد5كباءضوفحليكمسودةانجموبنوثمالةا

حديدءاللطازانرطرفمنبزورةالعراقشفعخراسا

ودباشأماظايلهنىولربماخلةالمصاركذاك

الحاييتزابناللةعبدبئسيدكدحوفال
ابسعوداضمنؤبداقيهبرديعلىسعدياراجمةأ

اثرصدوداالحبابنوصااليروااناعلبينسعاداتوكانت

عيدانياتاابهجرلقلبالجوىالجهمديالهحبرانمنافيئ

بحيدلقودمنأهدالىغرورحاثامنقدمددنبم
ودظنباالفضالويخلفالعدؤتطوالبالمنسيمكف

سعيدقبلاللهلعبدعنادآإيزللجردطعبداللهسحيدبن
حديدجداالسيابومقتبلفنقضفعقبعقبمراريعن

وتايدفضلهمنطارفالىوجوههايثنيااليامتبرحفا

وعديديبهماعلوعدتيانهمالمغاليرةاصمننصيبك

اورسودافياصطشراوورالندىفييضبهاا



7

جودمرضعنبردآسرمتووناخماهعنءخماناباشكرت
وجدودلهاتآوالىوينتمىيمتمنيمدببلى
وشمهوحيهاغيبتيفسيانونصرةقاهاحاجاتيتهن

اأخزجمةطبحترعلىوكانموضعفينمجتمحوكانااطارثيفيوقال
الحارفبوخافابحقرىاأصرففاءاخضخزالحارفيوكلدكشا

اذىشهفاصابهالطريئفيابحتهريواالمطروجاموضهفي

بعثرتهفتأذىوكاناجنديالمحارفيمابئلهدشفيفصادفشديدا
فقالانصرافهكلوندم

والجحيانصرافبفيهزليارضولمرشديبهاضحتيومانهأخي
الرعدخوفاهنقالبسوطارضليناكبهجنالداستوقفلماتربهص

المبديعردههنيالدبهاصديتهكءراىالذيمثلءبالخشراترفال
عندياواوفيهاواخرمانةعنىهدابثالضعلىلجر

أوعدعلىمنهقدبتابوصماعنهفميقاتهعنتعجل

دءامعاشرةعننائ

انصرفتبعدهاجائيكلقوظدتا ثرردااالسدهاديمنهاصارعتيكاالنواحيجاسيلدى

تجهـوربنواسدابصريامسمابايمدوقالصا
11البعدفيااللنجمصركدءالجرداالشبوصلعهدالمثو

سدباطمعطاهديعلمواوصلءثذبهيرحملماركالهجرلم
اأصرلمجاكدهناكثرلذالهرهنيمءوانالمجافياغرقاللىمفيلةان

شهدنالنئضةوصابالرشدلهقلتالرشديلشليؤوض

ولديومنلبرهمتالعداوةليءروهجمهصبتهمنومالنرااصى
بادىواسشحثمنءلمألاالتمناعرفهؤدكنتنالنكرشحتى
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يديالمدجمرالىمددتوالالمناشفصفااضتبم

اسفاوالبصريمسلماييلديعارفةااليامليتدينهل
11غدنجحوعداليوماتروباعثاهةللجداخذها

اامدالىماليهناجركازمنسيديمندكالثه
احدعلهبدياحدالاوانسرةالنحمابمكأوجدت

ابمدولميوجدفلماياليعنداامحماثالثاجهديوقدتطلبتا
11ومحتمديفجهطغايتيأخماواأحاجةمنهباللهيبدلنأ
والصفدأرفدفقبولوهبتما5راننعيثىففضاالتقرضاانأ

العددفياويمزتالوزنمافييثقلمنهبدعخاسوثاذاافيمىالةوفي
ابمداحلاوسلىعاجلهنبهالرسوليأخمالماءجزاهـا

111ىزسيمالبفيالوةعحيإ
أ

بعديمنالهجرتارفنميمااظنهامخداالجررعلىتجريبرتيدعا
فقدعلىفقداالدهييالمجباممهشصبعدطممنناظريالإ

الوردالىينشعنونجاتالىترصالألنهانارةنهلخليلىا

بداوالحهـينمنقربفياهتزاذا5نهدةيسقذالتهابدوقذ

سحدوفيءرجمافيغريبافباتممهعنملوهحببببنفسى

الهذلكعنءاالمحداوإنكلالاالسمذالثعنفياحماثالا
االصدإلىاليونفتثنيصاراقانلتىالوصلعلىحزناكفىا

هاعنديجلوانيماعنحقيقةاحعالخبركالبهوىتمكنفلوا

هندفيجالنبنوالعروبمحلنالهبثينةفيجميلالىاص

مديوالحاكاثيخهىزاجراالمارىوالبنفيممزوجاغصبتكا
يجدياظافيالبفانوولهفاالهوىاالسفقابللواسنيفياا

افردباحتناظبىعنلكغنىنصجةوتحيخأآحفيالفضلابا

ابديومااسرمماهآخذهىااخذوقدهنياتأخذه
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وجدييعدهولمبثييخطهولموصابتيصوتيايهوتخطو
بردعنالمفرخابنسلوحهفممحولهوالجوذعمهاسذوقاتا
ا

ضدابدربئفيوقال

المعتضدمالىصاطفيمثلهعرسبدزسلطانانما

ماوجدفيهكفاهبذتشدبيرفتىالجيشيجمع
وعداواعطىهنهءفسواءعاجلاضجحاوعداحيذ

االسدهايماطاهاسطوةإشداثهفييبدعاسد

اقضينىابنييمدحوقالى

فصديالفعالحميداتمضيتفزروداللوىبينليالينا

ايدالدهىدإناتوعهدهامريعانجابالدنياينابكلةأ

ابصدودلنايخحولمبهجرصفاوةيرنقلموصالزهانا
زهيدغيرمجليهالدهىمنءوحظنافيالواالسقيناكووس1

أاط ايخدافالسعاهلعنالنومصاكرتالدمحتمفا ايىلىحيسىو

ادهبمالعقيئعلىكثبوفباسلقسىبؤصالما
ودمىالىضابمصمولمجاجةءرقبةكأيهرعلىيحاطييفباتا

عيدىاالحبةذصمناألىعلىبيوعادالشبابايامتذكرت
رودالترائبءبيضاصالىمحبباثخصاالرأسادسوعنا

بجموداصىهمملمزوارقاأعيطرفوالبينالقاويومإ
مذودبالغرامصبرقلالىالجيافانحزتالمحالسلوانفزعت
وعيديخاووعدباخالفممجهدنايزالالالفوانياحر

ءوخدالوىاحكمالىدولباعينالملوبينفادهرهين
بضودليالمجزاوافيفليستهةدونالفتىالعجزقيداذا

مزيدصفوقالعثصيمزيدايتنيةزالهءمضازلتوما
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وقمودكطوادعامستقرياكذريعةالالدفيسحيىواعتذ

وعديدىعتيحمتنيالجهمئيرحطتالماؤنالخطاذا

صديلمحوادثيتصنىوقدبضعراهيبعيبنيساة

طريدصصربوآووابهنمروعصااليامعلىاجاروا
شهوديخرالحلفيباوحههميااطويكطرفاضواشهدوااذا

ا

بعدكودالجودرياحوهبتءبدتماالدنياكاحسنعادتبهماا
ودشبماولعدردىتصرمتينفلثيهفماخالئق

وجدودخلت3اباهناقبوابتائهالىاغيرالموما

رصدالعثيئعراضحياصكفهمضميمانجرداليؤنء
حديدوقصاسيافسرمجانكنوزمالقناسكلرمعاقالم
باسودفتاسودزوعنبهمارحتيمشفتالموتاذاكرات

جمودذاتناراغيرالحربهن5وأوقدواالحدواناراخدم
رقوداضرمتشروريجبالكانهاديداطءمامنصهباه

صعيدءيصمافيصحادعرمعامساؤهارباطاذامايريك

شريدالمحلنائياواصالرفبهمرغلغيراعدائهممنفايبئ
هوديالحشاشةومسلوباسيرفوثقالصفيحوخيكزقهماا

وهفيدممطاحداثهامنديليفيدتافاةطؤرتنيق
ندوفىدكاالعافيندآمنكلش5بالغنىتصدهاتنفكمراهب

ىبوأليهءااالمصضحهيخةوقال

المقودبلوائكمعقودةاشابهغدتفقدالفالحاها
محعودمتطولمنبالعزسفاةذؤابتاهعايكخفقت

دلمحصوذؤابةخطةفيجناحهاظلالبأسفذوابة

تأيبدنصروهنمنإتخلشتانهامذجمعتاالعنةوارى
101

االمسردبحمكبطافىلحقتيةافيعاداكوبحوما



ودصنفوتهرضمخهمسعيمصيظايسلملمفاس

المحلىبئيحييكدحقالهص

فاسدوالدهرالدهرفملويصلحالمتباعدالنائليدنوبكودك

احاصدوغضباناالوصديقكالرفانثنىقكاخاتاذصوأ
ماجدانكالمجدمافيواكثروالعلىالمجدمغجالمعلىاراكا

يرقاصمداوالجمرعالحزموالظايحةاركابفآلالاتيتك

أالثدائدحيثارصكوكثرماءصروفهابيبرحتدهرشدائدأ
11قانديهرماتكمنليلقدكانءساثقزمايإلهنيمنلمووا

11واحدعطائكمنيهمسيسليهفانهازمانحرمانطالإكن

وزاهمكأماتهالباكهالضنىجودكفيلمتاوانوافي
حمىححىصمحمحمصمإ

رفعوقال

أاألاهـااإتروفييرمصلىداكاطعإةتاولهلها01اا
اببادارقدوداظلياشرقتحتىالثوفوالافوىلتما

11صوادينعيهنارطباالؤربفيضاطلولاعلىفىقفنا

اأساديابتستامنءرداالوبللهااستحارقدرياضفي
واعخياديءقبخلرعناحلىلمالتجمحرينيفقلتفيبج

االحداديوفانمثرفياقيألحساماترىتريئانإ
ادالىربمالبضزديميرادتالياثناليأائاني

االلالدعبادناعلطتءندكزصيرينيليدصاكبا
اأاوادباوللةايرازوباالصنمتشامبالةات

مهاديووساداوذراممطرحليالعشحطتجثوطني

الثداداالمورعلماوجومواعتزازةفيضصرامنلي
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االدذاتببيتنيتبخترتلجضابنيحتمافاذا

االيادىداودابوفياوءزنادحوكاخوككأفياو

تالدينوذاطارفينتلءواغزامهةمضيانلي

ووداديبتىاليخونانوضالمرمكوكبنديمانلي
زاديوقلةئشريفرقتيءعفايومالدهسكاطهنلي

عبادبنوالحرثبهيروبثكااالحدهاخديثى

إدرايقألظحأا

111دازتاو4المنسافانةداترثحهـوناناكيئااان
داغفماجدثاثباباءردامءدا01واالوجدةاهال

السودسوداالفالمةهارأينمىبىيئاامناياههان

داتحميداوالتوكقدهراانتصذاالدهصاحها

اعإخاهاال41يوثافاةتزداديومكلأ
مثياوئيداثهرسايمثيئبالراويىاعدزاصبالىنيا

وخدوداارضاعليناصويرضنباالكفيتدافعن

فريدااوهفصلرانااضاراهسثتيتعنيتبسن

عودازتاعباورافاقنرواقاقداقاموالليلرحن

اوتصدالعمدضدااوصلاتصلاناتالمهاةلءاةبم

هزيدااصابتلمااليهالحسنمنلواستزادتحسنذات

طرفاوجيداضاوارئماتضااوالمضيببهجاصىاقيف
دااصتجخليانعدالمكءقويرىالعامرفييهفابنةيا
وداوبابوةوحديثاقديمافالثعرتقىمقويان

وليداوعامراواباناوعرايحيىواذاماعددت

وعتوداوبحؤاوتدوالوجدياهراوسيداوء

امجنصاننيغماالجطمناقبشادعلم
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11اونجومغرسالمجنمناعلىإايالمجدإمة3لطيىتا
ميداءطراساكنوهلهمممىىاطجازفالكأهـنزدوا
وثموداعزهافيوعاداعماليئالعليهقارعوأمنزال

وهيداحنظالكلناننوتميموائلرتفاذا
يدانضاوتيايشكلبغادونولداتاضال

أيسوداحتىفيهالطفليثضرفااليافىينبتبلد
وتليداطارفاالمجدالموغيوثطيئنوليث

11اسوداثارثارواالنقعوافاجماؤاشوالءجاالحلفاذا
11داالحدثالحديداحدثاذاثواالحادالذكرعنهميحسن

وسصداكحاإيضاعلىالمجضضنكهفيتخرمقابمفى
هوعداووعيداالدهسروالريدابامعشرينجزون

الحديدصعيدامصمتمنائارالضرباذامااوكأيفرصن

وقوداارجوهتعسيسيوفجضياوفاتعشىبوجوه

عديدانجدوؤلماثقاالاحالخهامةهنالهضبعدوا

ابخوداحافتجهارقادوافيضاالرظكانقبلاالركىاطكل

شأوابعيداافىكرماتفيهيمابرااثغمولداقبلوجروا
شهيداارابااللهلهمقومخيرفومهم

وعقوداقالئداالآلليألبهنهنظومةبكلساع
الحيداالفعالاالهنايعرفهلعرفناهمذالدهىسائل

ووايداناشئاورأيناهرنابههالوشيخاقدلعمري

وسودابيضاالمكرماتعلىولياليهايامهوطوينا

شديداوبأسآليناندى5بمسوحترءملىقعلنزللم
يبيداحتىالتبيدعلىفيويفدويروحمجدنافهومن

عبيداواصطفاهمالناسهالثءابوناالعريبثهىعبدثهس
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وقرداقباوانيشعثاباالبطالوالحزونةالسهلوفى

وسوداانحساسافطعلىالجماخبريالتيوابراالنجم
داصاناوانفراالساسالنااعربيحربءانجانحن

حديدااوجمارةصشاالحربنيشاقالااللهنح

حصالذبفيصوتاليو

بذاجاحمرنصماماعهـدوالوفاالعلميكمصلالم
اوعدوأينجزلناوتءوعدهالبينأفيقدأحبابناأا
هندهافعلتءاالنواربعكسقتباللوىالمامريةداراطاللأاا

قصدالهوىاالرسيساهاالنوىءفالحىالثقيقةبيئايوىادار

والودوصالمنهيمنلموانمجبهنفيعذبتمنبنفي
البحددونهاقىاءحبيبوايبعالنوىشطتاالجابعنبيب

يرياسعدواجاءلمجاوجازتكبامضراخويراءراجزتاذا

الوردموالصيلصلاالفعواظانافاننىمهاالالضحاكلبنيفقل

اصاجدآرائهزلعزماتلهءاخيمابنفانههالناهلىبنيا
عقدلهلص01خرقاكانوانالردىيجراموىالختوتأ

ومدواضالمهااجأظكذرىبهضربتلوالسيفمييباكضصل

يواوالاروحالاللياليصرتهشبضاتيرجاليرد

اأودواالذكطأيودوااالعاديلسوءملةفىتجلالياحولوال
الخمدهازندأيقدحالحرباذاصرامتيلحبىوأيامذرينىأ

إاحدلهبفلمانجادطويلصارمالمضاربعضبعاحبولى
أالحقداكثرمحاكايبادرنهابادخالنراقتشكووبمة

اندلهليسالعلياهاليتوقمةابنيخهالمجزنكرشادكأ
اعبدالىصىانعالهمنويل5كالسرىيزمفيوحرافنكان

اكدافرنيضمنعهـلحثاضةاخرياتهنيالصغويل



ددءباىىمالهليلابنبعينهاجعوسأنبوالذتسربلته
والربدالثعالبفيهوتألفنيجماتهعنالكدرقيالقطااثير
نهدشوىجانبيهمنعهواضورهيحملالعينهلاطلى

همأداصالقوسكقنومتنمجرهءالرشاهثلذفبله

لجلدالىوحالعظماالفيهلمحامريرهاشرصىالكلطواه
البردارعدهرالمقركقضقضةالردىاستهافيعصمضقض

رغدعيشةبهاتعرفلمءببيدابهماالجوعشدةهنوبيسمالي
الجديتصهوالجدبصاحبهنفسهيحدثذئبابناص

ارعذيئبعهابيقامثلفاقبلفهجتهفارتجزتاقىثمصى
أمسودواليلينقضكوفيعلىريشهاتحبءخرقاريئفاا

لهومنهاالميانوايقنتوصرامةجراةاالازدادلمحا

قدواطاالبوالرعبيمونبحيثانصافأضلكاخرىفاتبحخها

الوردعذبانهرظماعلىممهالردىهخهلىاوردبوقدلحر

وقدضمنءاوللرمع4محاممفاشتويتهالحصىتفيتو

11نعفرمردعرعنهتواقلىبهتهثمنهضيساوناتأ
قصدلهالدهرديسوآنجاتمجورهاالبااليفيخاحكمتلتد
الوغدالقحددصفوهاهنهاويأخذورهااكريمففيانالعدلأئ

سدوالنحىيذنيالفزيايسرىعلهضرجالقداحمنذريني
داهاصاماصيفحداشلعلىآلمدعندنفسيسأحمل

ااملم ردلهليساللهءقضابانالردىخثيةالسرىهابمنا

خدلهيثاوهااليجسبالغقبنىحموداؤصليشءنان
الجهدتقصيهاالطالباغداامرفيعلىفليىاظفرلمتوان

اهرعاإفهيهجووفال

مدهفيعزمزءحاب ءوطثكاطكتربنىحيط
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اودهمنءالهجالقداقاملوالخاستهجليسلي

بلدهفي3اللقااتركهويحسبنيعنهقدريارقع
ولدهعلىغلمانهأشباهفقدكثرتمولهغياجر

ليثويهابنيهجوكاتبوقال

مقدودصاثامليحغير2ور5حالوتهقلتوانطويلاان
الموأعيدنصافاواخالفعضتاذاالظنوننصافاكذابلعند

الحودحفارعلىوبرداءمصطنعاالغيملطولكماكان
وتنكيدسيربعدتهنيداكجمتالذيباأللفانكظننت

الجودفيالجوداهلوشاكتعنهممنفصاللااهلبالجودفارقت

القاضيحاغيلابئاطسينعلةفيوقالص
تعادوالتزارلواليااشهىكانعائدينبروك

11ازديادوالقدرهنيفيتكاتقاصالرمالمعلىقدرت
الجوادحلبتهطرتبانكارتيابالقاضييتخاجوما

ايصادممنيمنلمكلكورالفيضاخاللهاعدت
اوالناالشرالبنيئتسودهنهخليفةواشتا

االرهاديخلفهاالنارنهمنهابرهيمونوبعضهمإ
اأ

ىجواطارثييوتالحا

ائثودواديلبكرفيرغازيررششفجهماابوالإ
11الخديدفييثلمنكؤمبئفيهايرملمةواى

101سعيدايىباجتنابعلجهمامنالراارحمحنايك
أأىشعرقالهوهواولوقاليأ

بذكطالنفسشقيقشقرانلحيةنبتت



اجمه

كسينجزانقبلاتتهيهفحلقت

يلاوسياقتلهوكاناقاضيابؤيىالطاخايرفيوفالم

ثررد11الدمعنافرعمكنميدالهرالصطظةمناجز
جلدالجليدوالبكحرزهاليالينالجزوعثاجزعا

وديالجىيبطلالحقانلوفيناالحدثانسمةجمدنا

11لودفخلقناقدكأناالمنايانطرقناوننكران

السعيدحظمنالقرمثقلىتالحوادثيهففياوج

11ارشدعلىقيالضنخملمجمهتتجورانيهفا
قروداالسدقتلىاارتالدهرصتىصروفومابرحت

دتسهاالغرابىالخرقعلىضيماابااالرمجىاعزى

امجرجودعنبفيضهنطيفهاالبحرعلموهاعزيت
ئمردالموقخاالجلهدىقاتلوهيمهلنملقت

الوعيدخددطيؤخرولماهغضاثارهتدورك

11الوريدحبلهنعليهوريدالمحيئمنادفىاليفكان

االهيدلدمنانيءبارضىشفانااالميخأوانوايردم

اأالعبيدرزئخهامهجغداةالموايىجمنارضتكوما

مرداقرباءورامنقيهعاموايالمتيلعلمفلو
المبيدالتلفمنصريمتهانقذتناسؤهاالخيهرأى

وقىدالدايانيشوسفنلسماارسااليلباظصما

عنيدجاررأستدهدأحعليهتجولانفكتفا

الفقيدفهوكالميىالدنيئةاخيهفياعطىالحيمااذا

ايجودمعوزهغيردهوعابابمرففاضتاضيذكرت
لبديدالفحممنيجةمحرعتخقالهوللنيأ

ودوأاضغاظكعلىجماالوالمحقياالثهآصال
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هدودهوهنةعليضاأالتاالزدشيوخنرزايا

دوداطمأمنالناسءحياهاحتثاذاالمحبالهانصك

مزيدمنفيهامعالملىومامهاالدمعتزيدمناع
الصعيدوتاوهيتاتحتحياطبتاباعلىاقرلطأ

ايروافوافلهقوافالمرائيغرمنطلبتكلقد

بالبحيدالمىنوامننواالثالمرحىكانفالتبحدؤط

المفيدترادفطبوانتعنهافبزتبنصرةته

بالقصيدنصزكبهاصول5حدالمسيفاجدلمولما

افطريومنهظاباىيهنلهتام

الخلودمجليجلهواصالحميدعثىظلتهيدافيعق

أبعودسحودموصولةبأيامثامااليامساعدتكا
11

أيدالههذاحأللفخهناوضناالصبامعخكقدتقضىا
11عبدالحيدحميدوالآلفيمثالثفطراالناميرم

والجودالندىهنفيهانتفيماسوركبلاللهسرك

مزيدهنلهالدىيبق1يخالكاستزادتيالم

اويرهظفاسضدبرهالرقةاهلمنالروصامنرجالانوبنها
ايهاتكتبدهعصو

باوداخالئنباكلولستوالعهدوفامنفاليتتصععا

11والبمداصمريربلذىحفاظهيوالءلألضالاناوال

اوعدمنأجمدفيماالصادث5بمنصفاردادحكمفياناوال
االقصدالىالصافيسبياليؤدلمجنيبمهتدلتتميزليوال
والرشدسديدفعلذواناوالءمحاكريشكريرتجيهيخآوال
اصدانكافأتباالضااصلواننيظعنيغابهنواصلوال
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بهامنحدعبدااللقيهقدفاطوعتفهايخهبهعدبلفظةاإججهملمآنادا
خقدواللحهديوماوالناقضممهمودةعنزاثلانيوماذاك

الجدوالالذاعمدكطنيمذوالجلةفيهليليىطبحاوكن

يتايدماجافيامنوعاقطوعاهكذااذاكنتةلبمنفالناس
بالصدورابالهجرانيجازونقطعتهمهااذاانياضكلنولو

عولىتءالمجفاويرلونيصديقاوالعبوننيذكريعنيسثاصن
الجوذويالراكرامالسادةهنبكلعشربليتوكنيلنبت
ودذيكلعلىتعبيريكثرةتلؤنيخمالباافدونيفقد

ابدىماصفيوالعفوبهااتيتزلةصعنببذيالصفحوزادوا

مجديعضبهواليغنياومهوالهودةذامناخوبيخانفعفا
دباولالجزثباالجرفازفقدهوصماعلىصمبرذانؤن

الرلفيوقاللح

بالوعيدالفاتكاوواجهنيءفيددتصاليكنظرىامن

الصدودسببنظرةواولوعيدآكانتنظرةفاضر

الحعودهساعدةهنربواشومااشدالنظرتيئمأي

بعيدمنعقابكتناولنيحتىفيظونكبرحتما

الفراقفيوفال

يستزيدوالهوىاودعهبهفارشهيومترنيالم
اعودحتىالثوقفيظبنيودعتهانااذااوني

بوررنراقريبفينأىارحلةبومصافي
جديداليهاشتياقيفانبعدهمنالثوقيبافيفان
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بمإاوقالح

الحسودهقهسافيروتلحظنيأريدمافتعلماالحظها
افيدبرحمنماتاباذلحلىغيؤضرقاتليوما

طريدابدانومهاينودهيابيرودهنمىبلى

يبيداطوىلثدةداحترأقفيههاموقلب
حسحما

حىوقالح

دمزثمنبلوايفىقمااصدودواالحوااثميا

الحبيدقيالثهرشفاخمرلىوانتبيءاني

محىالجهبنعلبفيوفال

الجهادبطلهلايقنتلهاعناذاالقلوبعلىمقباليا

الفؤادفيياحرارةاتراقيابيخاغلةياالعيونفيقذىيا

ميعادعلىاقغريكاياالفيخههالالذخياط

اكاداتجارجممصهياوصيفصميرمياكودافي
المعادعروكللحديثواوفينااتفانماعناخل

ووادىنجصفىملقهـمااتةاإ عستللهعيربهصا

الرقادكثيراعىدليلوالبيدالمهامهبكيتخطى

العتاداضوكفوقورجالكبالسيفالمممالباترخلفك

صاعدفيوقال

صاحدالصبابةحكمفيوالمبءاخفيتهماصصاشدتقالت
صاعدكانيحتىابدابركمابوحوالكتنفالم
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11ا

اىوهبآلفيوقالصضا

أاآخراالبدسيذكرفضلحداثتهعلىضليالب
لألحدالحيمالىاحديسبقهفليىالقديمحفظ

ارددعلىهايدفنبانتتءقدمدةالمثللىم

لدوأثيولدبلمفاجمزاصاخيمعلطعزهتفاذا

ىالولدبئضالدبئلمىفيوفال

طيرالعودذاكبعدوجرىءالصدودفيقدهريتهنبخ
جديدصءورامنوالليابلىساذوباناللهوقضى

ابيداهلاقريبالرشدوايراناصبامريبافيوالهوى

رودءلضاجمصسصإهازيراوانسالربماكنتأ

أأوعودصببمقتيلنارمنهايقوالىالرحيقجمحتأع
اارليدخالدبنشءوهوفيهالراحاحدثقدناح

يداطحبالالتقتهاافااصيفباالفوارسيضربفارس

إللةكلالمتوصلىخوقاقي

ردامنءاغزجهابالمىوالراعاذابردادارياايلفيالعيش

11طاعدداكصيشرقاوغربافااضلهفىعتالذىلالهامقل

احدايطههااعطاكواللهخالنتعلمشوالكالله
اارفاالينفيهترفتااللجدفيالخيلعتاقبحثتوما

وعدابماهطريهالكونىوقدمحاسنهاابدتفقددمثئاما

اللدايشبهانزستحسنبلدمنالفيناردشمألتاذا

محراثهابدداالخنيايصغاجبالهافرقاعلىحابابكلى

غرداطائرااوخضرايانعااوخضالواكفااالتبصرفاست

ايىبعدماادناهناوالرخصدجئتهولىاالقيملكانما
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أاايدااتجرافيسيباواطولهمواعرضهماحاالناسكزيا
اوراإخاتجقواتيخطءالنساللثتدوماناالاللهمانسأل

إلنهاسوالعبباللةالمتعينيمدحوقالح

احادرشيداالصمنتبإثهدىالعباسابنكفيليهنلا

ادوافيفاالجبهمسبيلءاختياراوأتألبهتاا
اداداإصيحةاصباخاوبايحتهالقلوبترلنه

الحبادمحباتقدرعلىعاليهجمحتاذياالمكهو

ادىواالموالىصلىواراالقاصىاالداقبهفسر

يهماواالداإلصناتتنيلظالكالمسإلشفإ
داخ

ادايىةنهافتلماالخصينممئلهنزلتا

امستقادبكلضائالديكارتجيهارتجيواني

الجرادالىاوجيهحشصاذابوماإخاونماواقرب
11ديبافىئيابجلاوبطولكانصرافيفباشرفانلعح

حباللةتزايمدحوقالص

العتبتظلممنومجأليريءيىالضءاالظبمنعذيرىمن

دداظورددالرةانيوبيضالاليونسوان

وجودالغوانيهفببخليناتحتزالماواالهاف

بعدالصدوداوعالاءيجىانيساعدعبثىلوالعيقو

اكهيدهخهااضيلباضنتثميبنفترلتالتيوبنفسي
الهجودفيرنييزغيرعيفتالقمنادارهابسدت

يودالهنقضالغايخاتعادةهنامالوصلعلىدامتأتراها
حعيدمناشتاقهليسمكضاقريبمنمالقياترانياو

إاوالتأيدإخرباآتاولىيالئهزالمهااليام
62
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عسودسيدلفياللهومحمالقضيبالبردوارث
الجدودفينصيلةواربءوآباوامهساتنفساطاب

ااوشيدومرماتاليهالسبلنصورمصروفةاإشمات

دالمركلوالسوددمنافعبدسلقمنالجليلالحلفي

المعقودتاجهفييبدوصينبهآتنيباايمألكم

المقصودوليتهفراالثهحريممحلمناللهءبرى
برشيدهاعيانوالبثرضىهناكسحيهنلم

الحديدفيمصفدااتاناانمخهاسمكنالقلوبانغير

وداسالبنودمعاالفمترالانحررايةانعالما
شديدالموالهننربرمنصوالخإيمةانومقرا

عديدتوالعدةمنترنءةوالتدرعمناونالجها

ديدالجىءاوالبفابخوبئالففحفيالخليفةاللهبارك

إأشيدحيكنحدالىنيفئييكلناتوبذجببمخبر

أاواقريدالتاليفيبقواريرغرمنممردصرحفوث
وسجودكعمنلخروانسليهالجنصفبدالو

عيديومحشهالفراطفيهجئتهافياليومقدعددنا

11دالسصوافومثالمياعراالشيرباغرةتلمو4زز
ومريدلولوهئسموطضالنرحسهكأنزماتائ

ا

حيدءالشتاوعهدمتيبكارخننوربيناأ
ردوااندىالعريساءواسلمالعفافمزالفضليبقفابق
المزيدسنالنعمىبتهامفينايمدكاناللةوعلى

ىنوابةنايمدحوقالحم

حدعلىفراقنوقىفينالصدالىارادتماذالهاضالل

ابعدباالقربتحتىانغرمةوبالقلىالودتخلطاناولةعى
حا
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سودوعليهامبضىتاقبادهابيانححاسعلىلمةرأت

الشهدجنىمعنصيستيالصبرجنىرهاانرهاعنتسأالفال
11دعدبابخلانفراالعليناوفيادعدبنيابخلهنوالتجبا
بحديةوالختصنىخلةفااحبةوضنءاخآلأضن

ىضقلىوالحلىهقدارمايدرووضييرإاالدهىهذاأيذصب

ادواالىكارمغيناتيإج5تاجرسددوصويممدمثلي
طبدمناتعبنقلىمنتعلقنءاملىابددجامعشعرسوائر

11السردمهاتقديرداودفيالحمتععلصاحفيهايقدرأ
زنديابااذااتاتيفىرجالابىاذاقدخالمرخيرفيخييئ

ممدىمعروفهمدونارانيفممممدحندهإضتنيكديةعااو

11عنديوحاجماخهمفياجةطايهماالمطاياإدابماضربأا
11تهدييزهدفيالرأيانقصاراهمننوالفيزاهدانيذاكابياا
االجلدبالحازأاالقضارقحدااعنالنيئتقصيراللحشأ

الفردالسيدىالنعمانقريةالىوصبابةجرحياقاتبر

أاقصدالىمنهرالحهدونبسيشأوهءوالةالخافسابقاني
اورفدضهجدااالغنالدهىهنضابىيمااالخالقاسضالى

دالهأعلىححونعهدانطالانابةعنمازرتهاذادير

ىإكلاالالهكديايوكشفانمجازياإضاقراتاهدتاناوان

االبعدمنالنصيبوافىامدالىوحلناومفمنيايدةعش
السعد5كبباانمابهوبانكزنهالرغأئبيممنتصدب

الرردالىضوردناوسيرالعيىئهعطمنجمةجئنااينفن

إزررأنجدفيسلطانزيدفيوادرجاتههنعالمرفيعنينض
اخدافيوالشفاليفوقديتوقىصلطغيروصشذأهويخمثى

الحدخثندوخهامنالصفاصليبقارعرااالميعلىعئقارعوهاذا

ارعديخزءايكدمناقتضااصثرايقتفحانهيراناوثوابة
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الحدذياسيمنالجلىفيوإشءدىالهاصتداطذوال

بالنقدمليينوطامفويصرخنسيثةيرحف1اإمرل

ااضدبالضدادغتوالطبمجودهانافيجمنسلوادوقدا
ايخدىجهمالمطثراقاورباتاليبرحنهااهتفينخيهيئا

أالجهدآخراوجاوزواوقدبلغواخفوهاولالقوملاحتضيفعتأ
11نجدعنتهامةانخفضسفلىكاقدرهناقدارنحفضةا

11جعدذاخلفألفاهعاللتهءواختبراصىاذاممسبطفما
الوجدذلكعلىيوماتساطهسجيةإعوزتهالءوابد

اقفداحمرةفىعالعىوهرنكءاشاصمبهدميماسوالفعسرك
الدهراستعدىعلىعتبمدئتمقةالدهرصالىاستعدىاقدكنت

ردوالسواكهنهفثةالىبالجيئعيناذامخىوماكنتا
عدينءوقدعدواماجرجراياحبتيصءجرجراداباسلىتكر

مايبديالىمانمايطوىبوائقءتكفلكاهنعتوالقرب
رشديتبعوحلىالىمؤديمماءخهمدإركافيانيواشزبى

اوالوفدهثليراماالمنطبزورءمهانجأتصبلااتواعاآ

ىوالمدبنأحديمدحوقالحححى

أااتوجدذيءلىوجدآجتلقدرداءرايومإأنيصرلها
ورمحنؤىيخأهخهاترددمنسازالأاللرتاكتهنازل

ااسعدوماقلتفجهامدامعهفتهالمتاطاللهاصاحيشجتا
نثرددبصبرتكلىأالشوقهنمحبرةادايهيلداروتات
الصدىالغلةذاقلماخهاعلىديارهااتحجثالغوادىسصبا

باسحدطلعنونجوموقالتاالحمتفاالثيبفلتاترأت
اذصارمبعدىالشيبإفألحىاليكهقربىالشابنماأعاتكا

ردذاانافهااردىالنصالرتآآللوءازددتكااراتزيدين
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غدىمناحنفيكبويناذاتفافاتالذييشااالحقمتى

ممقردىثنىاعطيخهاوالعلتحكمهاماجارااليامابلسر
محمدبناخدودونيعلوصرفهاادثاتاطأضافحهف

المفندللىماالمجدوالمفندالتالدبذلعلىسوم

مجشدالولوجدواهءرشساهغالتصوناهضوابي

يخعتدىمجورحىوفرهعلىلهمانخىيالسؤالبدروهاذا

امصعدالجدالىنهجصارفياذبهلجقواانالفتانعلىبعيدا

سيددرنسيدولكنرا8صعديدهميروحساداتالتاسوفياا
دافةفلبضصحينؤواضطالعحزفيداغداواح

امبددطجمعلهافيسرجحمضهكلحفظناالقريبإ

الصدرواليدواسحاسىصوانيخانهاطفيفاالثيئعنيضيق

تفتدىالوائبصرفهنبسيبكالتياانفتفديكاباصف

اتجددقدركفينراهارضىغايةمنكاآمابلضتوماإ

يتقلدلمالسيفوذاكنتيربهيستندلمالرأيرذاكيهف
ححمحىحمححىص

اعليهمنهكانتعربدةلىسولبنالحمنبئصمابرياتوقال
اححإصححى

فقيدمحودهنكلرأىءهستعيدةدصبراهيم11
االمديدالظلجانبتجلىفياالمميئبشركصبلى
والحقودالضغاثنعلىتدلاراهاترجمةعييكوفي

زبرالحديدأضهاوغدتنهاءاللينسكهدتواخالق

الحمودفلقمنالمحظاتعلىاضواكاقمابينناواظلم
االبعيدالنسبعلىفتبعدنيعرودقريباليكاهيلا

يخرسديدكصنوسواكسابننبانذنبيفا

بالعبيداولىاللهانواختاراعنكنيتيتكفلما

بعيدبمنالصنعوبعضلقعمعاندتيفيويمنعأ



هيم

جودالنالتهاثمفيبوصفكءسوارمدحمناصمحييتأما
الصيفيالمفصلهاصهىباثفتالثباخهاتود

ا
القصيددبهرافينكوابقتالشعرثبتامعقاليخالكبنت

البريدعلىءتجيبنزقاتدارتسالاذاهاوتبدهنى
ءا

الوقودحطبكاحماعلتمخهاءالجلسايطرقابدعي

شهوديوشهعواعلببهمااعىعمتانومعترضيئ

شديدحنالىاوىوالفيتنهاكقوةليؤاآ
وداطصعسغيراليبامنهاالحرنافشعلسوى

امستقيدثررةلؤتقيبتىوانتءاشاولواني
جؤدفيالقوافيمنغزاكانتصارااقىلواخاظلمت

ا

اوبالسودحرشبالنتءلجايابمطدتخلرئقماص
قوداباااوفياللهوقالءهذافلعاقدتنيوقدا

تيداواالخوةخافطرثءلىثقةمنكاثاازب

موداليومءالرفاانعلىباصااليلكصةنهكأواشص

يدوالوسددالغيرعلىعتنويونعاتباسارحل

صثردواطشحالمرغمخلىفيتتمامنكواحفظ

اوروداعاقبةبأتاستواذايبمصدرسفزماطرأت
الصدودادرجعتماجرةءاليورأىديقإعهااذاكنت

سعيدابيسحدالعفاةعلىسالمطعاقيلتسالما
11دالودصودهصزجهاليالالتعصبجلفتى

لودلىإلمإصحرااضوبههالقوافىيخأمجدهلدو

مسمؤيدظةطظهأطفلمظونياقصىفيالكذلك

دءبدروفءورإبنىومصولذاكجميحنهـحين
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ىابحرياملمابايمدحولى

بزاديسيرالمحبوسيروبحادغدانأيمنعذيري

وسادجمهاسديعنتجانفتمحلةالفؤادهذافياطوة

صفادىاوتحكنذرآكانواننييافامجراصفادىأتحسن

بفاديفثطاللديهااسيرنحلفوالفؤادرجلىكيف
ادبغيزفيامضىامالغربعنعزيمتياثنىأأدريمافوالله

صادللزجاجةءغسافنونيحثهالىوإلمشاوالراح

رشادىصباحاذممشطاحتىلقاصهافينشوةيضىتدارك

سهادىجنبهافيارئسوىءلذةالمساحالنومبخوما

بمدادظةهنباصالغلواالتنقنسرتبابعلىا
ررالىالقصهكاا سيإدازالبسواحصإتنجإلهيحموررا

حدادالساودصدتاوكيررنهءالحرانشراقكان
جراداوعيرندالصكصالدحيثيلراتالىمالصناكأ

لرقادرنقتطماسعينيمهائرضحشاشةاالقروال

برادارضابرقراقبابيضبينناسالتمزجنجتناوبات

سادىإصلالةبادىاكوقامهاتفاالديكثنىحىنفتهقولم

غاداقالقطريناساورحمضاعفااسالماالقصلمابا
بالدىحرإتانمىرهلىيئءظاياالمرفرفغاكسأذكر
ادىشيخضقالاالاليهنناظرماتأملعطاياوفيض

معادراحتيكمننائلانيتقودفىرسالااليامجاعتكم
جوادغيرالشكريستديموالوايلغيرمنءالمجاتنبتوها

ونصبئاقهعبداباحوقال

صدكتعةدودببيلطاسمابنحمدونانجايا
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وجدودكاقدوكآباشادمااصلوا

دكصفرعيهمنشقذصالجدونجار
يزيدكواللهالنعمةففطكفيعظمت

صودكاشملىوالعيلثمساسىزال

كعتيىاجهووامقوبكأيسوى

الغيثيصفىوقال

اوعددوضاصلالذثمجرورةبهدالرءيخأبزطارفيذات

اارردنسيميمنلهالشإكأوجدالدمعصفوح
الهندءجوفبرقولىاالسدزئيرشلصرنة
انتثارالعقدمثلقاتةكأتءنجدالصبامنجمهارختءجما

برديخاانوارالربىريثىمنرغدبعيثىإالرضفراحت
بالؤداحبامرريلعبئمماوصدفياغدرانكانما

اتضيطابثالبطوحهنوفال

وحدىالمدجاهـتسييرترلتخالئفءحباهنيرتجعأ
الرفدعلىوزادواماقرفدراوانهفجهمقلتالذياالصضملولم
الرددائرةاالقطارعلىودارتدصرساخذااليغاراضذفان

عقدومنضماتمنفجهاتناصرءوالذيدالمجالتيغنولم

مجدومنءثنامناكلىتموهابمدحمالسائراتالقوافيفردوا
البردسالالفتىينضوكالديمجديدهنضوتقدشابوشرخ

بعدىاوالقومطةقبلىومجتبيهتبوننياذوالتقسيطأناوما
اجدىوالعيئيجدىانوشرصليتحلبونهالذياععلىانسبيلي

عحدىهطلباالماليمونفكيفعندمالمالاطلباناسابت
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باللةألىيمدحوقال

هيبولمعذراوانهرعهدهعناوحالتشير
هبوعلىهزلهعلىالقلوبيسترثبانملى

05هناورديجتنىوانطرفهفيالسحريرجمدوان

وهفىواخافظضرناكذبوانالقلوبيصف

همئالغصنشاصوماحنهمنرابىااشبهبما

رعدهمنالخهجالبرقاذابحااهطالنارضسئ

فقدهمنايرالصبعلىهبرافاقدكانصريلى

دهصالىاظافاجمتلمهوصالىاظماوقدكنت

عماوجدهيقمصرالقلبوهلدثفامنالعينتفترفهل

مجدهشيدمنماشبائهالدىاامامخاللرأينا
قصدهالىيسريالحقمدىمستقربابالتهتزز

عشدهمنالقسملهفاسنىندىكفهألتهيهفرأى
رفدهثيالبريةوعيىظلهفيالىعيةسكون

دهوعدجميهعلىجموخةاسالفنةوأاا

وردهفيويعذبجماال4صوافيينهلهرالغيث

فركهالندىغريببجلاآمامنهلقدعلقتا

رغدهفيالعيشلهوتمضضهنيالمالثلهفدام

فقدهمنالثهبمغوان5يعزانوحاتجنانانا
فصدهفيالثهلعسافيةسشأننآبالفصدتعاج

ندههناصالمةابعقبىيخبرياوقتهجع

11فربنييوقال

أالمييراحسنلىلدحم2اهقدشيرالهاجعفربني
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يفندجهنيخبرهناحاديثءسراعضاللشيخييخبرعن
احمددونهنعبيدالثهتبدىيربهاخهاةءسوفياشريماذا

الطائيعدبناحمديمدحوفالم

دىماتاضعافالمعروفمنتميدفدالىهثتركزلتالحعفراال
ا

لبعدةءالثنااهلفيعطاوكوفوقهعيوالقربذااؤك

الحدفييهلانياباعدتنيلهنوالعننفصييحأجب

المجدهنازدياديخهاعوضياجدماجاصاكطاوزتنفاان
دىلهنوافلااحماتخخشا15لحدكاناا هـآجصاسل

يمدياخيبةهنانجبمابافيوآسماضهصأاقوىهاقلتوقد
باراكجداوجبتوقديفحلىفيحإلمثلحسادأوو

الفياضاابنحجدقالضبم

وافنادانيجااخيترشداادااعالذيعليفامناشإدشمءا

11دااوااللسوادعظرققدءختظرخالصهوبياضييالم
ميساداالكأأيئوماخقىاسفاتعثأبمفتررفائ
انقادالهيتويالصيئقمايماذاالحبشانومنبيتاتوت

ايقاداءاالطفاعلىتزيدنارفيبهدياقصارييرجوالعواذل

ابعاداءوباالدنامنحابالذلإخاص5انسليينماحظنا
غادىمااكرهواشئبنيةهؤذنةالسبتمنهاغداةغادتك

اداواحنخشاهاسبوتاصارتفقدالفراثاباماثانيهكانت
وارشاداتقريماالقصديرينهءلهعددنادامالمرءادلةأ

ازداداالذىالفصلفينقصنهفيهسلفنماقدمنابنوقديطا

اوالسأديهطابواأثملآتتلقاالىاصمووافيكثرلشاا
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11وراداءااالبنيذكضوال3بوقداودىاالارلم
11فادىوالهناابتنىماخوفهماعلقهمالحظىعكانجخهممن
11كاداالذيالحربلهدعناحمراسهمفيعايااعلىالله
احصادااماتوالحصدالسيفترفدهواالقداريعملزالما

11الدااوءساتراالعداانالرأيفيصرممتهفيالهويناتشعارال ا

يارعاداابراقاكأناتنهمحفظتهجداسكلىعنديلقونها

أأانمادااقصاعنالدهىيورثالهنكرمإلدهشيخأكنوزاطبنو

واجداداابراتإلهاتشيمفياالياهاعلىرونبم
11ايرادااالجفانفياصوارماتدىءوقديشركونالآلوانراديي

اجوادابيالىالمطرجاؤاخبمفاقوامالمحلىساوقاان

11وانجادامساعجهمسكلوااالابتالراقسغعلىنحيمونا
اأادادشاالرنهىتلكاالدسابملدىاعرصامالنامىقبلاالرضتخيرأا

اداااحمزبالهاجمونوثءهابسميرضرنالمسيوالتثسى

جاداسيلهبجارياصعاباضناذارواناخابمتفيرفهون

دايافيههالثدمواتفيحاةتاتخهداربأرحبفازوا
ااإلواتهىجهرآحمداالء4تظناما صممروطا

صواسناداالىثيفضالواكئزهمواقحدحاخلقآخيرهنإ

ءالإدابخاإأداانيرتجتداليمقاخاقصهلبعدالىمنقصحنهاكلدك
آداوانطصفيءاقواواقومندىفليناباوفبهدعيدا

أاا
ساحاهنادنيهقدسادمناذكاتسوددهاالقصينيلحقانعلى

11شاداالذيالجدالىوانظرالسئءضصمنالفياضالىتنظرنال

دااصطالجرفياذصهايخأالهفيأصضرهالاالنجوماصومان
اضداداالدهرصروففوقحضحفنتطولهننعهىعرارفاك

ضادعاودتهوانرياسقاكتجهبادهتانالمجرتدفق



حسادااآلباتدعهثهورةكرمةافيهقانافتوأا
دااالمغهستقلىولتمءلهطلبههاالحاجاتفيمياهينانتما

وزأدااصانافيهاتساندهىاذاالمكيثابخحتسعثلالثة

الحارثييهجووفال

البريدبديرانحسناباوهبساحدبنعلىثثت

ثمودواديفيإبمراءرغافجهرضتارزيرابىواذ

الحديدفييثامخكبثزمفيهارمإاصةنهوايةا
صعيدابيباجضنابعلجهمواهننءعراالثارحمحنانيك

نبيذايستسىوقال

عنديآخرعضدحميداوآماجهديقداركفويالخيرمالكأ
نجدفيشئتوانخرسانثيفقلوطيئطوسآنالطاتشابحتا

أكدعلىجمصياراصرابراحهملهمتجدأوانكدبالاترق
11الودوذوواخالنهلهجفاكجفااذاانبيذكاخالاروأ
اررداولعلىشعبانإخرضدوااضهمالفياندهيومما

الفقدباديةذاتاهنوجوهوتغتديالقراحءالمانحرمغداا

اهردىاجللهفهاليلةالىلهونانثغيرمعلىاعضاا

مجديشيدليمنكومجديدئشلكيداعدكمفلست
أالحدشركةفيالبيضاالنحمةبلكأالتشركةفيءالبيضاالنعمةوما

وياتاكإلماثاعبدبندءدحوةال

اودباعلءارفاذميسالتفنيدالعتابهذابعضا

الصوندالنوىإخطكابيهنااىاذعصتانبلىثمرليهناا
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مفقوداحبصصعلىضراظالمضبافينحنياظضر

وعقودقالئدفيالخييردسحماالتبلاالتعا

ددناقضهنقديساعهداوذكرتيصبرةزدقي
عيدبغيرصبعيدهنوادفيصالحاممايريد
يدوالتضءبالخهاشوقنارلهاخدتمما

وعؤتاغودمنبنودواجيرمنباياندقى
ا

والبيدوالدحيالبىراخإفىةسواىإصاثااطلبا

بالجدودالغنىانيرهآالقائلوالالمقمباراهنلست

القودالمهاريايديسلهااعسهقادةاستصعبتذا

اوفودءثناالىصباباجالىءوشدالثناحامالت

دودالىفةاضارواصاجلخيرمحمدعلقوامن

المحقودتاجهاحلفيالتدبريعملونماربيخنلم
الحدلدحديفلرأيحداالعادييخأبيخهاومصثا

ابخودهقامصرلهاهنقنجزدفيرأيهعزممنفهى
التصحيدالتصويبقلميئاالمورفالقتفيهباتهكابل

اموداآصاتالمقاطتافكراساريالحزمحاضراهزماصارآ
الرشيدبنواراتقفيناالثهفارضيحاللفهمادق

والتبديدالجعبينوقصدءواعطااخذبانأقاطجه
االنازا11 أوالبعيدغهربعيدعندهثريببمرتسوستوىا

والممدودالمقلىيخأالرأييمضييخابهالهوىالسلي

11االطدملروإالوووفيازاهداشروردالروضاإلدواتراواكاما هنااحكمهلصدصمنهلميقاالحثاج
والجودالندىبينوقوفالحدملكىالمدلمعبدابنيا
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ضسيحياسيبدثدالمحدىلمالءامميرنيدكملصالظ
عبدالحيدفنالناسعطلءصتىاكتابةفيلعفننت

فريدنظامانهاهرؤهاشكالبالغةمننظامفي

الجديدالريعرونقفيالضاحكارهركأنهوبدج
المستعيدعلىدهصهايخلقهاحمعاانىصفيمشرق

ظهورالبريدؤاحملتالقراطيسبطونمنهاعيرتما

وعقيدقنحااغانيعنالمعنىاطروباسعمستيل

المحدودعبوصفرادياشاظباااللدنحرسجمج
أاولبيدشحرجرولنتالقوافيفطتهالووهعان

اا

النعقيدظلةوعبناختياراالكلألمهستعملحزن
البحيدالمرادغايةبهفادحنالقريبالفخلانك

السوداظطوطفياذارحنالبيضالحللفيغدونكالعذارى

اباجعفربكلحدجديدياجديديرقدتلقينصأ

صرداطظنيرصهمامجدكومامنكاسدوناطييئى

المليدبالمحوددالطريفبنتمقيسيادةاستطرفتواذا

سيدوهسودبيننفضالىعلىجوعةالفضلوذوو

إتقليدباالالجوقاللمبالهفضلكااللمرنسكرف

فرات11قايمدوقاد

يهديضكلقدباتلخيالوجداوجداوكتمابديبت
تهداوانيعاجمنالرلصحلىانييخطالظناقم

داعارةللزتوخيهامطروقاازارناههاخطأا
جسداالفيثاصلولراهنجدارضفأشزتيريءجا

خيااللضعدىمناصوقارسلفجهاتخطرالبالدئخيبال
ا
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ضداناوعدتحينووفتبوصالوفتاوعدتنا

الهدبناقضحديثآتفامنهاهاالطيفقرب
لحدااللقرفازدادومشالياناءادنااذاليمحن

ءا

يودىقرضالشبابتدرانلمكانالثبابعنسالني

رداإانمارةادان5لكنزيهدةزعنيبنالم

داابانمواشكلفراقءاال3صهالدهوعماذخرت
المفدىالجلاهلهافيكنتهاالاالرضفيحلكماانني

وئدىمراضعنهمليضاقربييراصالمالضمواذا

واسدىانالهاكازاةومراتابنضلىنكمهـفيمن
اجدىاجتديناهاذااريحيئخرقفاةميعجزالشرعن

عبدا4ايادثلهرجعتنيرقىالمدحبتدءاحماقات
ألدااظطوبعلىخصطكانمشيحااظطوبلقينابهان

تعدىلناآالوةتبلغهااكادشاسابىخاصراا
نقداالنيلنمإثةفيناردحتىالمراعحداخلصم

واندىهنهااعالراححاهصدكريمءاالنوايتضيم
واستبداوهصثحااستآثرانالفعالعلىتدال

ولمجداراتمأالمحمعلىالموفىهنزلةانزاصه
واجدىمساياسنىربيرجدالذيالمقلرمبالمليس

تداانمأثراتهكثرتعدفضلاناماالكلوشريف

ومرداهوزراالمعاليبأثوابيديهابمنلهأم
لمحلندىوملكهاعانمننحالكانماالعراقنحثه

وقالص

اوتبدىأرجدمنالذكطنىنقيكوالتلدبالطوارفالبانفسنا

وحديفبىافولممااشفقوافانءأذىمابمنالعافيئمعثربنا
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الجدمنعفمواعضلوقلناوجدتالذيوبمثهنالجدنعودظلنا

تردىاقبلتاذحمانقتسمولم5نوالهاقتدناثاشصفولم
اررداالسدعلىالحهىاغااالعرهطالوانمحمرماالكلبوما

لوح

هسعدهبنعروابنيااديتنامرىاقد

مفسدهلمحقلءالتيباحاديثك

منضدهرعضالطوالفاصاديثك

مبردهقاللالقصارديثكواط

دافبنالعزيزبيءبئاصيمدحوتالح

بعيدمنكوعالمتوالقريبكنيمحكليكقربهانفستا
جديدهخهاواحتلاهافيوممبتفاححثىاقدوابجثا

الصدوداوصالمنءقضاوالعنبالدنوابعداوقها

اليزيدمانقصانوفنلهعهديتجدنقصانانشأنها

صيدانيغاعندهانوجديبظاهرخبرتواذا

ماتحودلةدالدهىفيمنههاتونيامالثبابأيثنىأ
سودوالمفارثالعيثىانمابيضالمفارقلجثىالهارىال
سعيديقالحىغنمااعلىولوجداالثئوعد11

الخدودسواهالىالتفائأعنهوانصرفتالحيونعدتهن

تأويدقناتهفيللذى5عهدتأويدإنياتالتومع
دارفىعلجهامرصلةاديسالعزيزعبدبناحدطلبت

توخيدأواليهوجيفادناهاافةالىبهاتراختان

لمعقرجمرلوااكظاامالبنىثرالإرفاسضإنالبالدكاسطقطر
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الممدشدخهجهامجرالخيلزرنجتياكربتهةا

البنودضايهتثنىكريمكرمانقيظفيالهجيريتصسلى

أالقردفيههاالقاكلينرحمحتىالمضاةافتنةااقعص
دويذوراخمهامننفسهمجيحوزرالمالثصاشددون

خردنارابءانقهاألأتكاالمىالدجمالآلال

شهودنواالخسرهنهاعوفينولاطتدمنشغاب
االيبيدخلنهمنباديخهيرمبروذانجماعهمفضاا
اصديداطفجهايفيئجبالزارتهمعيةصفرمإيتمأ
اعردثماياماتالثقامفادوااانحراسفتأا

هموداياافىشظرعلىرانبنمولمىإصحابلزذايا

اقيودوامافيأ3اثخنتوفداماعهدتباطشرقواا
11الحصودلاابسداهماخهماالؤااتماثماقباست

دسدثورأيماضعزماساابابيجبما1دو
مزيدفجهايراداتيبتنىنداهمننفثةعندواقف

ويرودسامةمنحاهاجهيعنيعبالهنشبي

أالخلودببحضهنلمياكانلقباصالمودفنلوا
ودوافىالمذمومهنهااافاسهذاطراثقمامرقتشد

جمودتستروجيفوفيءعطانفارسفيذوبكا
داالبتجهاخلفومنالبخلدوكهامنارجماناصت

هبلودمزخرالمحالىنيلعنومثلكيرسفاباياا

اليهودخستكأنلمجبنانفيساادتودايئارأينالو
ا

تريدماميماالتاربينتانكغاحتظيتماواذا

وديسنمالثريفيادقدفيهبرزتءابلألافيمذهب
ودامنهااليموتنععةمخهانحنداحرضتكنقمة

11ود11ايكبطااخلتلميالمنكموالنبملناز اليا
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الموعمفابتزرةانإلثاافيللرصوجكأيو

النثيدرالديكقذفاأيعدمكشعركانشدتهاومتى

امخصيدرلئريدكإيخأتهاتبىوخهالآالذكراكالقوئتصاألإا
يحردتقضىاذاضراماطوونابنرجخفياللهوقد1111

زهيدوهوالمحدوايلاقبلوالالبجلامدحنأ

ىيزالزعبدبئليلىابايمدحوةالك

يودالدمعدراكمنتحدراجدماغيبليلىيبديد
ارشدغيهيتدارك1حلم4تهيزجرسفاهلمباطمنخبلا

تثتدرعةعمابمرتهترففىاسرافاكذىعفءالدانفقما
جددبدهاحرقاتترادنتصباتهمنحرقاتاخالتان

والسندءالمليامخهمواقفرت4مصكأيةالحيذاكصاهداكت
اأرداظاالنساناسهنيموثوقدالطلولتلكتأبدفي ااوس

اتخدارساالبهمطاياهتجافتىالبيداوباعتسافكفانالةا

اللدلهأسامنورحىاهالممهلهاآلطنفقالراقالار ار

امتمدوتاالعلىشقهيزدادفيءإايزررغباعيدمنإرةزأ
وهرمقتصديخهالظنيسرفانجمانأنداهفيضساحات

غدءبارفاعايهالثصاكانءرغباهجدمنايومااوخ
احدزانهوفيالنوالءجاوراضوالياقوافياوشنيميل

اوردالذياالعدنحتبرفضلعنسائلهماورادايخبرانامجروا

تجنلدالندفياىالتقتقدءمأسدةاعتاثمنالمفرقمن

منفردالذكريببضموحداتهيمامجادالجدتنارخ

فقدوامااالقواماوجومثلىدافاباليلىابالآلاراترجمبد
بددرصلهإطوإببشهرلهاركطلا
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تضطهدثمالغوادىفيهتفمامسماحتهغزرهنصاثاتكما

يجتادالدابصفيحابعاللهذوابدءالهيحافيالمفرقنعم

االدداطاطااللشاخصمالدهرسبهبالدهرحينوشاغل
قصدخرصاخهاخطيةالصلىقصتاناليضالعروضهستكرهإ

ددالهيحصهأماالنيلوسيدحنثءاوالههاعدةإمجص
تردااخىالىالرفاقضلوفاالخابطيئفيقكلتبءوا

االجدالعيرانةوترزوةهافيسمتهالعوداالرحبئيطالب

جغبدوصعنهاقطرايقصريخنهأيمذبالجردعفومن

بدالىحمافاتهفياغابحافطمجاشاصايخأاهممقصرتان
اافدلحثماطغليلفقديروىتفعلهالخيرصنيهرقرنال

عفداارحدجم6اابدلءعارفةانحتىالحدويرخس
مجدإلذببذاغيرحاخممنروااشتالافضاالاستضرلبالناسما

شئىإخومااوراسسااتفعاءالنعماالىقدلمجلتاع
يعدمفيقطيعلىالجودفحماهذتوتالغيثوانتوصدتم

احدمخهمعايهبرنيرحيفلنبيباطرجحعلىتعنيلمان
دويتبافعمىيملكرفاطباربحاعكهاتجاديماوناممهأ

اخدابهدزافأناعنهقيدهاءبيخهماهيلتانخيررأيتك

يقتحدايداشيمتطيهاخبأرإةعالغادييبتحثالبشل

اوحدالقومنفوسمننفاسةءرجهماظيرتظهافقدتنيانتان

11
ثهءاالىقانيةص

الفطريرمخروجهيذكرواللةكلالمتوكلنينالمويراميمدحوقال

صذرإبمايئحدفياالرواضاالضلمغفيالثهرىاص

11رجهـالنولمجرتالهوىعهدأبخنمنالهوىعلىخنتواراك
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يظفرالبصااكالىاناعطثالممودةمنكوطلبت

فيقصربستفيقعلوةظااوءفيقتضييستطلعلوةثدهل
ااالحورالنزالعينجهاولريكااقيالمضيباطيلءبيفما

ونخطرمثباباظلفييىوءبداالاقلوبافيتمكافخ
ويذكرتارةيزنثهذافيقيمالصبىيخأنلوقي

أمقصرانيالواشإلنوتوإقيبطابعضانبتواناني
ااالحمرواصاردقنيويرشءالمجتلىالعيونمحروقنيلث
جعفرالخليفةيحسنهماءءجفرفيفةيمنالله

ويقدرءيشااهنيرزفوالثهابفضلاصطفاهاللهمنسنه

ثكروتاجقاافيادةثاكتزلواليخأالمورامفاسلم
اوايمثرالننىصلىلىاهافالتئالبريةاضلكفىعت

تففرضيهاالثهوبةصامافضلواتبالبرحمت

مبراناشامناغريرمانهياءرالفبيومفانهم
وينححرفيهادينااطكلجبفلبجفيهالمالثعزاظثرتأ

االكثرديدااجهايسيرضدداغدتقدفيتسإكأالجبالخانا

تزهسواالسنةتاابيضاشتدارساشواتصيلايلفا

اغبرالجوانبرواءبثئاباتميدخاشعةواالرضا

االكدرإجاساافوتاطرشبالفترقدماتةىواإ
الضيرذاكوانجابالدجيهتاالفانجلتكوءوبثنصالمتحتى

تخظرنوضجثااالكيرمافاىثالشاظروضاكزتلتوازإ

يمغرالاتنااللهانعمنصمافانزااقيالروثبدوضا
وبرواالصفوفمنتلماطلهفبالواالنيئبطامتكذكروا
ويظرعلميليبدساطدىنوربساالالمصلىالىانتهيتحتى

ا

يهبرواليزاللتهشوافعخاخمثةومشيت
المنبشابكااصىوسعهفيمارغفيمهشتاقاانفلوا
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ؤفيالمبنهاالحقكماليهبكحهمةاطابالعمنايدتا
اؤبشرتارةتخذربالتهمذكراالنيبردفيووقفت
هتعذروشفاؤهايحتادهاالذينحدورااشفتومراع

المتيرواضدىالمروينفستواخاالجرلعلملقدحتى
نفرالوبذصةمرمنبعمسةآخذينكءوراصلواا

اويففرءيثالمنالذنربجهبيزلفلمااللهبمغفرةفاسامإ
رينالالذيافضلباوحباكالورىفيالحبةاكاعالثه

11روكبراعاقدرافيواجلءلدجمهمنللهاهالألوألنتأ

سهثريمدوقالح

ذصوطجرىصيجنهـصرغضداةءاااتا
اأاصررىاابمثخينىفيوماغيداجيداطرفاساحيمنص
نيرزنينوببقلربهنبىاارانسيامااليخااتجلمن

اخبترالىوجدالعاشقءبرحافيوزدنجدافيئفبمتن

فراأأةشذالسلىشهإيخناديفئعهدفيباط
11جمرفاةإباوحملفلتقزبخلةبسلتداابابتنيالإ
أجفربالخليفةإالايتمءنواالجعفرفيحسنقدتما

ومحضرلالنامىبءرفيلمتاتدارخيرصوأمالث
اربعفيشابمسكوتراجهاحصاهالزافىمرنةرأسفيا

بكقمرليىوااليلومضإألإسحبالجوالغيثنحصرة
المتغزرالصائىمالظظالحاورتثمال11لختتتاإ ار

ومقدراهـنحتارصعناغنماياركواقديراعافكب

االوفرالتالدنإلموكاايديءبهصنتبالذينفكءؤمخا

االىيهؤوقلةابميرصغرعلىداتالتيهتكوعلو
صيبراوشواهقرضوىاعالممنارهكأننجيانافرفعت
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وقيىانافيفينيانكسرىهنضولموكاعلىازرى
المثزيبياضانينهينظرنكأغاالعيونلحظلىعال

والمعثعرالصفااالخاشبربوربهالمكرماتبانيبانيه

اسطراباقطعشرفاتهوعائقتحاالف4جواهألتا
اخفروضكرولجةهنففناوةتحتهكجلةوتسير

امتفجرساخفياعطافهفتنثنيالرياحتالعبهشص
مظفراليدينمنصوربالسمسربالالمومنيناميرفاسلم

يرالمتخوحسنهالجديدالقصصبجهجةالجديدالعمرواستأنف

مكدررغنكدشءبصفاوخصصتهإلهوىمحضاعطمته

ينكرلمالذيافضلباوحباكالورىفيالمحباعطاكالله
المفخروفضلدهالطوشرفجمتىاحمكله51 01منسمص اسماص

هتعنجربوابلاخاماوسىتريدهالغبازوقدكدوتضتاا

تبمثءضاحكنرجهوبدتحاحهاباحسناالدأتوتحلت

اهنظراحنفرأيختواممحهكزلايمنزكقدجئتها

ااالعصرءبشاشتهابقاتبتىونحمةالطوللبالعر5فا
اإمم

بةاط3رويذكلدشوقال
ححىها

ديجورهافيكاالنجمتلوحفيبمورهايامبديياحمن
تصويرهاهصررحنتثهيرهافيابدعكأنماإ

ارهاحرثتءشاكاليهثتفيظهورهاعلىغربانامخمل
نحورءلىبايديهمهوونعورهاناضبوةحاذرون

سيررتنهضجادصدورهافيواأنما نورءضيااالقدعنهابإإارهامرفيالىجتبارهرتأ مديرلىاصغتاذافهلويمامنعااالرفي صررالىاإطاراوممرهاحدتوا
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جمهومنالشقففعلاعملسورهاشرفاالرجالصار

وخيروبفطافضلهافيأمورهافياالهةفضلمن

سريرهاعلىوهوبهتجهىثنورهاعنالذائدجعفر

تدبيرهافيوفقفةخلأا

يزيهوفالح

تاورجيثمالدهسصروفوعادتءرهءدالمقالاعلىالهعلمحل

وتباكرهاذاللهاتراوحهانبرتاذارانذالصباترئكانأ
001ا

االصرههىوحواشيهترهعهمنامزمانوربا
وحاضرهالجعفريإديإوقوضوانعهالجعفريحسنتغير

إرهاةودورهءسواصادتفةءافيساكنوهعنهكملا

زائرهيبهجايوماقبلكلنوقد5االصىالاجدزرناهمخناذاأ
وجاذرهلمالوةاهـذعرتواذبهساذرخالقحروحثىانىوأ
اوستانرهاسشارجملعلىفهتكتبالرجلفيهصيواذ

نسافلرهلميئنوأانيثطبهقمتلمكاحتىووضتا
ءا

زاهرهيشرقوالملكبثاثهاطلقةاخلالفةفيهتبتكانا

سرهيمغضوالعيشوجهضهاهاءبهاايهاالديناخوأب
ومقاصرهابوابهبهيبقاتمنعتجثصباحاالحابفاينا

وإرهفيهمالدهىوناشوبنربةصفياضاساصيدواين
يجاهرلويغشالهلمنواولىغرةكىمضالهلهتخق
وذخائرهامالكهدافعتوالجنودهالمناياعنهقاتلتا

ناصرعزمنالقوموعزيزلهيرتجيكانهنالمعنزنصروال
طاهرهخراسانفيعنهيهبنخهدونمنالسبفنصلتعرض

دوائرهثمالمكروهمنلدارتنازحتقرباوميتعاشولو
ممادرهاعيورادعلىلضاقتعليهمعونالئهلعبيسدولو
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اصربواإشعااسحموهـهتتنالمممهأةروالماليختثماتبالاضا در41ءا
اظامرهحمروالموتجهايجودءحثاشةيوفاتقاضاهصرج

حماسرهااليلاعزلاالعاديليثنىيكنولمباليسدينعنهاداخ

اساورهيهفأتجالناالفاتكىكسيديفيالفتكساعةسبنيولوكات

111مائرهاالرضعليجرىمبلىدهاهارىاوبدكاراحعلتآحراا
واترهبالدمروالموبالدهىديهواترالدميطلبانارتيوهك
ادرهدخالموليانلمجبفهجمهدرةءراضهودااولباكان

منابرهءالدعاذاكحماتوالمضىالذيتراثالباقيفالهلى

اغدراوساهرهالسيفناضيبفاهننجاوالفيضكوكاوألوال

ااأدياجرهصدااليلونجحهرقحمجعفرليا4فوحيالىالدملنعما
ههـأاتالمرهتحت6تءوباوليهمنتامواإاكابم

خادرهالشعصهمنخالتألىاموحرداتاالرصوانيا
111بوادرهفتتادجالناالخرشااذايه4اناافنءارامقابأ
أا

يمدحهوقال

اءوؤيكوفآذاركوتلومني
ووعىخلةعلىسلءالتقينااذاءوماسوا

اسرالذيفيكاسربوجديبمأواناني

المفرظدكمنالكبغيرجرمياظالمالي
حرتاعبدارتةدءأتواحراكنت

ايغر01صكوغرنيخاإكييبرح
انهاا يسرالذيءوسديسوممبؤسىوتيىلص

نضرواكماناظاءلهونافيليلةتذكرع
بدروانتناعايدصللواىدجاهاكاب
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خمرصضكارضايخأعركتريصةلىتمزج
دهريديلاشكامضىشترنودانلعله

كرقيلدفونيلجمعلىفتحافضال
االغياالزهئواالبلجالمرحيالمفشائماك

اارصبرسيبكبذمكداالااذاتحاطىأ

أنجروانتضاإلموبرشادواتهما
ارجالاليتضءذاوفاشانانيأ

يمكفرااوسمرنحىنعىفحلهنكلذاصإ
شنداكيداقحمااهسءيكفيم

خذرفيهاالصاتياألأباذايمريمبوسض

حهبمدوقالح

روالبببيالاصامسضجرىرؤشداطالاوإرثالتكإ
غزريتحااالماقمنوغزروخةدباالرضةالثوقوما

عرالهذلكبهوأشعرتقضىانهفاتصاييدتذكرافاد

والذكرالتوهماالودتهمنصزتسأاعهدامناللهستى

غدربهمأكأمااندتشرانضكحمودممخأشاماالثهنءوفااا
الدهىاضدنااوسعادبوصلىإوىاتساعفاانااليقالههل

اصهربرعثالمصوالصالىءعشدهالواصلانهاماعلىا

رالهبمافبصاشيإاالىاختإدهاطوىييفيجماخااإخبىاذا
السحربلحظهماولموصبعينينصمتس3للودتثنثويومإ

راطباعطافهااتاشالنوبمكرىايمرىاباجفانأرىتوهخها

صاواخاقانإتبمءاافياذاىالجبىإقبتالدفاالصرك

خضرصةوأقيضبلهاداث4رباتصلالدهياليزالفتى

انجراليمثفهءإهدهثكشفتالبالدافقاخااضاأ

92
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ا

اكهىاالبحمهيواخالقسناهالدحيتىالمنيرالبدوهوبوجه

وترلهيضيعماحربومسعرءحيالهمتهاآسماحكا
صريوخطيةضإتدةتخادهءايزالءطاثوحارسا

يرويعتاداوحادثعدىلتفبأسهصولةباسالهتوتصرن

ألنصرةءالكليماحيثطمدوةءقىااالممانةجثطمبيتا
ارصديغشمانوتراويعتديدلهمتطاانقاصاايعدا
ااكبزفلهاكفائهفياكبرلههأيكنصمجدفاننتراضعإ
االجروالمحلمجهادللثدلماطاذاطةدهىابلالثرشوذواا

الحشرةالنداهمنوردهالخىفالدهمرهالمخباعدرجالفداك ا

انكرومروفبمءسوفاحسافهمكفهموضنتجماباهمأالستا

ارفريفرانالقومهتمكاتاذاودونهمهمضالسولحررصين
امحثرااالفارالثفيالهمنابمهسهةححرهاتافيووضربرا

العربكيطولاتاتالبوعرإدىااكيكدانالمسايءبقا

صءةااحمياجرىءاونهاطلتةعظيمراخابرمدعنل
االبعؤفوقهطمالمااواذيهعابراقتثاغتعليهاجزت

الجروماظمظىاراعدهيمبهتدالجرواضاواخيوزالتاا
قدرمدلهوقدراليسكرضوىومةقدصلحاالتحعكا

أكرمواهبنعليناوفضلومنهصنكاللهالدفاعفلىا
صواظالورقافنانهاهنوالنحتحسخهاوالنقمىالدنهاتألظ

11

االمىواستفظعروهالموقدعظمفطهيمكللمخباولمارأب

الذعىبكمذإهيسددولمالمرلمصرةتقعدبعزمكفلممتعلىإ
ابدرااظالغصكتهناااعابدايخايةاالادالولذاكوالكان

البهرنثكرفقدوجباصناوانمحظنايخكالثهستنذىفانا

الفقرالمرنيآلاثمحبتكااالبىاباليئولمكظبنيتتإك



2إ9

اىفربمعروفهباازرىوالالباتيتايراعتالضووالله

العذرعذرلماحسنليووكلننعمةجودكعذرفيمالي

أابالتةالمشصريمدحوقالخ

رفابرذيمىوشاراشرذيواضيبمعنتجمم
أخصررجنمعارضهاالراكنهزةزوت

أالنظروفترالقرامحمنلميماطابيبددومماا
االىكبراذعيرتنيكيوةباشباعثداانىالانىجاا

11ثرماحسنهمنفقالنالصبىعلقنشيبكبأص
اأالثعربياضفيادالهوىسبنحفالتوجوانيأ
االعر01وااباكاءااثنتيندىاربنوالبدا

11احتضرفيملمةابضاوعإلفبزىأافيمينرال11
امىبصانلمجودعلىونحنسوىآلهاهنأيخالا
إأراالفضولوهنامجرونيخهمحرالىارإدتوماذاا

الحومسحالجارورفياعفااليوجفينمروا
المنتمرفيالثهحبانابهرالماشةايبئحا

إاالمررقاضانتعندزمواطالحلوماشقاضند5لماط امى

االفولماقرفيواجملءقضىطبالعدالتطولإ

اطرلنجليلءنآالتعاإاحدخاقعكوداما
أثرؤكأبخإكأتبدائاعضالمالماسيفييسعلم

أبفرويغدوبنفعيروناالحافمحصانوال
اواالخراوائلهطابتمطهاتاءكافىمصنولا
رالمحتلياالاظليمفتةنالبريةتالفىإ

إاابقريخامصانجيمدياجيرهادهطتاولماإ

اصعروااالصثيقجموعزملماكمىالدجييجطصكزم
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اسمرآكأاظلمكفةكاصلكلىومقائمتبهيتاوسسطداد
ايقتدرولمالخحاوببتلإأينتهضركناغوليأ

قدقهرتالحقرقيداكواسألسجعتأالمظارددت
أ

فابذصبربماذيعءمابمداباصأابيوآل
ارلهاتنفءالياادتجفوةادانيهمت01و

ينبزانبحاطاوشكوقدبمءارحاشوالكوصاتأا
اءا

رهاجبهمصنفيتوصماناىمامننقربتا
عفروالعنءتناالعنءواالقاشنهمماين

االبشرزراهـاذونواضاشقاجممبلآقرابئ1
االثويمقحاماونرهداوانضاتهمومن

أالسورفيفضائاعتتكتاباصافيبتقديميسثادأ
اعرمنعندكمداتوازدىحولألولىعياواتا
11الغرردونالنهااضلطيرمصلواطفضلهلهحلىأ

ارءد51نهجهتجدددى9االهدىامامبقينا

بالمحةالمهـتديدحيوقال

ااالصأريغنيانإأقرإاالؤنيناأذمراحمأ
ا

ونفارمحبهعنحيدفيهسناطمستنربوبنصي

المضارواجدالىدراينتمبفاتراكاظرين

االعتذارومنيظاالالذنبصهفئنيايمثرهذنب
واالوطااجاتاطولديهانرارجرمغيرعنهجرتنا

اناروادوخماليلثرحصقبطياحمجؤواتاهت

ديارخكمناتءتناااموبذكبيشاجرىان

غزارعهدتاقاصءوالدقيبمتعييالذيلفالض
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طارونوميصااز4تتصكننمذااخللى
الحشارتزيكاجنوبتزججماالماممنلسوارا

الظوارتحنبثصركاارعدازجلفيصكنهثقالت
أ

الناركاتثبهنبدءجمزحهافييثببرقباتا
رواالباجوحوطاساللراتحوفتضدفاسقياني

واالوتارساحعؤشاطلبتهإوترالمامالدعةكان
االى المقدارلهحازهالذيلكفيفةلمخاللهبار

وانضظارلهجمهارقبةاتقدطاخالفذاللهمنرتة

افتقارايهااساعةبهاثوهااليهفقراطلتها
يتارلمازاختارهبالتهالمحتديسيرةالثهعايم
نفاالقلهالكاكاجعازصهاإنحا
رعهببرحصىهـواج

الوقارخاجهنحبتبيديبايعوهاذءااخذاالود

إاازورارجانبالقبيبمعنفيهايالناظرينوصبلى
اتارهاحيهفيشريلطويلسيماالسجادوارتنا
واقتدارالعدسطوضلىراالخباتينةصابديه

واليستثاريخهاليروىوصصيكعماظالىءرقضا

شتارحجةاوبراثينءصارفدعنينطقينحراغب

مغارحبكالنبتضوىحمل01ورتحملمستقل

تجآرامخهـلميئوالزةبضرتعردةخطايكالا

نهاررممبلناسفهوشصنورافةاصالمآلجهشزادفي
لمجارالمجيريشكرلفوالخريفاطنواجارالدنيا

االختارىوالمرتيخناالمفضلوالفاضلالزقيالثب
اواالقىارانياعمإكااولدهنوساولدته
ايخارههاحمياوانتسنااالخيارمناللهصفوة

النضاروالنضارالمجدلذرىخهاكفيالمباباباال
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نزارقريثاقدتوكاقريثوققدتبم
الداربيكانترضاهقبلكانتشكالدازمحهدنث

اأواالنصارةاطوالموالىيهاالحألتانارتش

داراتوجماملضعاليهقالحديدماجال اي

واسذصثاريروكانفرحوفجهمارونينالناسوغدا
االبصارضوئهندخثتبووجهالقلموبتماطامة

النجاراليماوذاكتالمثممبممقاراابيكنالهدىواذع

يمثاربهامدايدبرماااللكينةسوعلهمأ
11اصاروامااحيروامقالةقيلفلووصكلتاحيرةحهموا
ارواالبمرآكممنآلالهيبالثبرواااتوقإلل

االقداربهـاساعدتنعمةفجيمبانكعاحمم
االعارياعركيدتوالمونالنفوسنشكفوقت

ىباللةالمستحينويمدحصهـا4ابايمدحوقالا

ادرار7طةدفيانهاهسارياالفااحداهآالاذاا
اوانرارروضطلىمنحاكهاءاوحاصاوراتهشاوخيط

اا
ادارمنءايابالرداشكارضهمناصحاوةاغربهنفجادارضك

أزوارمنكيخالءيراهتدا4والصلةوصلفلبخلتوان
ا

االريطيفكن4طاينتفاعليياااقمرااالشا

قدارووقتفيابدراوطالمقةوفيحسنفيسالشضاحاذ

اوعالريقضيتالءاالقامنأربتيادكتاوتقضىلل
وتذكاريحديمنتدكربانهوىنرطحبيكالىاطرقتاما

واخطاريتغريرياطصواشتدفيءكأالصباتنجبتدئيامافطال

إبالنارااالهيبنكطفئوىجمابهاعلىاعفىهرىا
نححارلكنتصبالمكالدنيامحاسخهااللهضاعفقد



3

ومهمتضانجمفيشبواانىامباابنيمنمقابل
واصفاربثرفيباجاذاكرلهءألالالفسىضريكت
اعاربعدويسراعاجمهمتمتهبأسةبحدىنهالرعيةلى115

اهارامرمنجرفعلىاومفتتااللهامينيامانقذتهـ

اشاهـصدأاباقاشاانىمنهفألزاالىضىيزدانيابن3طياع

الضاريالفميمطراتبهغصتوقداضعيفاانتاكأأالمظارد
واظفارأنياباشمضشهبمدميتوقدأقىمنالجراتيأص

11وأصدارايرادجلواومتبماتدبيروالىيرضيكا

11أراريوزندالسوددماافففللهاناللةعبديحفظفالته

وأشعاري4فبهدحيجمهـتدهصهواصديعةنهسناربهت
واغزارسيحفينوالثالىءنتسبيالبحرصاطاباايها
ارطتيارابفيضفيضاوتجهجدواهعطاؤكى

جارىانهءيخامجيرىإستواء4حرؤىثاواالدهيارهبأ

اأوايثارىتقديميوايحابقدماوحيحلتيرفديثيانتهاوانت

واخفاركطباساليوترضىحلىعنوتنفلاسباببتهملففإ

الجاريرزئيفييىيتتآإرفةبهالجاريممازيفيتأثا

حيهةالىعبيداللةويذكرخرويمدحهاوقاصا

11يقصرلمخرمعاجةونأتجرإجاخياوصايفرت

تحذشونائلاهااليرميرءبرعدهواكودكأ

11المسخبرصديضرأرعةوفيهممستهتربالظاعضين

أالتضهرتسلاندوارصدمناالوىوعلىعهمافازليصل
فرمفتألدطالعلىدمهعيهمجفاءتظلافاهةا رىاو

يمفروانعمكرمنشيمعليائهمفييزدانبنيزادت
راالياانجمخطباذاكحاالطاثروااقار
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االمجرصاروايدجهمرزنحهارساالالجهتللهم4احال

المغؤرالغامدبممجتهالذيوالبلدعبيدالثهقتم
النفرالقلىبخائفةومعاذبظلهالراغبونيطيفامل

هنكروعاارفةوفسهعرفايزالالريمةااعضب

المستكبرنخوةبالجديوفيممهدهيحىتهاواقلهؤاضا

الحفردشنهفناالثءيغبوانبينألغافإدنححان

الضمرالمهارىقلصبهتخدىوماسرتالحداةماحدتلثه

المشعروشيخفيطاجنوالضدىحةبالطقلقالتم
أ

ومقمرلقحيئبوالرضارابالىرميخأ

جرومغلسسيرنهءاخذانحوقصرريثربوثنينا

نبرالصحةءوثمللقبرتحيةءبعدادامنيجشحن
11ذكرإناشوىءاتتكاواوبةااللهلمهتقبحجا

ثرن5ترلها5صسرمنفرطا5شوقاانفداؤكنفي

الععبماهلاتانيعنجبمماظماالمالازأةاناوفدأ
االوفروالنصيبءدالمظاطنهايةمشكبغدادقداععايت

أوتسررءاالواياقلوبتجذانصفقسمةءااصامصفاقممما
االزهرمخعدالىتاجدهعدهمادىارضىانتيقومألمم

أخبروالىعنكالخبشبيناصمبحواثائكالىمتطلحينا

هتنظرراقباومآضحوفاوإلهتثوقمتواهن

الممطرصمولمجإلسحابالىجدبالمنالوونهمايكسكنوا
ونظفربمانريدنلوجدهصعدايصحدبناكابكوجها

تالاولهاكطاكءالجزيهوتاابحنريديوانمناالولءزام

ارؤويسفالمحزيكلدح



اعهتخآفآخ

من

ظيص

قبأعىلمج
المشهورالمفلقالعاعص

وستثمانمانةهنذافي34سنةفيكتبتقديمةولةثمنخةعننقأ

ألتبريزبمدينةالثحيرازىاللهعبيدبنعليبخطسنةسبعيئ
واالتقانالضبطغايةفيو

األولىابعة

بممربالموسكييهتهطبعة

م923151191سنة



ابحترىاديرانمنثانجأءالجزى

6سجيمإسصص
11م

سسس
01مزص
أمرصاص

بئعبيدبنيحيىبئعبيدبئالوليديوالبحتريقال

ىجمتبئالحارثهـربننسسلةجابربئبنشاللم
بنعتودبئصكهـتربنتدولبئيبنحارئةابئان

همةجابئافوثاممروبئفيشلىبئنءسيالبئينءرا

ازوأصفوباللةالمحتزيمدحعبادةابوحهإطيئوهو
قدرعلااققتحتىادجمطايكوبذعروعلىةخفيلمرىجيب

يسريطيفهنلمجالؤماقىيخاالسروروخلتنفيهفيعتأ
يدرييمنلمناقياناساعةعلىءبناىفدصبهمطمنوافرطت

االجثواالكمماواحصظتستراعنهماوريتاباوإ

اأالجراثيالذيكانالحدنالزإئباالبينىنبباتججىماقى

االصبرالىسبيالننهسيتستطع4الوىاامنناعاهنقإلالستصع ممكريعلىالمدامدونبألحاظهءقادراوعينيهسيهبئني
اضركزذوااواشياسرفوانمردتياليخونانليواقصحم

نحرالىمشوقننحرلفحوكناالتالقيوأ عسدالسه

تجريعبرةلضاعادتعبرةلناانقضتاذاناقالهذاكرارناجمع

تجرياودالصبابةفؤاداتعلالتنيمحبيئمنشكوىاحاديث
يببهىشهمئايخلىالنالهانهظناذنفرصهنتعجبتإ

مصرمنثرلدلقلماكهامعجالدنياهدورظ



يم

االصمنيداهنالتالذيحقيرالزدرىبالرءرتبوو

امواجهاتجريفيثاويفديروةرب9زصراعدظاذارأىا
قرعكايرالعواليالوتستنزلطريقهخفافيفيالوصلقتصاد

افضراونقالىفيالهعليهموفيارااذاركالممآزوأ

أاجرالغرةلهااكباراتخايخيربنرةالظالممجلوبانمايا
والبضرالطالقةءضوفيواسفروالندىاالريحيةتحتقزااذا

رعالوبحربدردرعلىفينهءااصابدروقابله

الدهيممرمةوياالدآليادلهثامجتهالمالثءبهارأيت

ايزرهيدشالبالىهنهلالففالءبنايداهاتدتتئوخرق

ىسالمعلىالمتلثواعداراعياخقانالفقيرمنمواهب

ابالسرشرديسرالناسبقاؤكفانماؤهنيئااميربقيتأ

كنهرابامنكرءالكفرالضآارىاننيانطكشرفيصاجهد

الصقرابايمدحوقال

نمريحمتهاانايايوخذالنباءومريتقايلحاااليامالشهى
رياانلةظاهراجمااللدهرفيارىوالاقلاندهريارى

مجريخاقعهاخاصراب11وقلتتشبهتدجخلتحمتتألكدت
يسريالذيالخباكافباسسكررتاقبا4البخيكمطلغرنيلثن

نالدسيعةاعمغإشدااارسالةءادابكرابىفيفهسل
الصقرشيرابياليأسوهماىامنأوبرارتيادالصقرابعنؤا
راباضلىاجدرشقتاالفوهااذاةطاانيلااهبتضهنهتأمل

هرالحدلداالقهو القحروالشيريتلوجدجداتنربحىينوساي
البصالىزيدابحربااظخبمؤبيتهحرالبواردوردوهوقد

الفرطارقلهحمهدىانمدنهواشاالعفاةطرقماتقال

11عرييموصاعىنممبتاذاابييبإبموششيبانبنأصرو



كربالمثالشكيةظكبابدالهاخيقةوكاتمدهاكنىشكت

شحرينهجهواليسلئهـسوىمشذاقيأالالتسدواخلتيهتى
عذريسخطةعنىيهمااذاضاقءلمغرآاشلعندييرتجىوهل

تلقآبسرأعريرغبتيثنىءوانماعسريءاجالأراقبغ
قدريالىرجتاوحياثيقنيتثروةعنداقداهنااستوتمااذا

ىلههاتغاليمويرفىبسطامابئيمارخوقال

تتعذرالاالشجاناطلبواناقدشالصبابةاخهتىاراق
واشهرىسنبئالمنايامنومأقبمرورهافارحاشيئاعد

رالىقيضلالخرانقيضوهاءحبلهامتدهاالعمراهتدادواهوى

11قيصرىصرمثلقيمحبلكلءخلةبعدقيصرتبوماخلت
المدبروابنااليامعلىووفرءاسوةوزبرجبسطامابنفينم

أيتنظرولميمهلمتجلءيرمهانزبرجفيبوبرح
يعذرفيحزنهالدنيامنحظيايفتوهنحظبالدنيامنهتاع

منظرالسامعينلمثغلخيقمسعحسنعلىلموالهاسيت

11يتعصفرلحظةفيهتثنمتىخدهتصبغينالهتظلهضي

ىمثضتعلتقدصحهرةكضالصاادتهاكهىافومكا
محزربنااوحىسربناالىلزىاعاذاانفوسكاجاتيشيد

وشصناىبيناشهلكتهاذاالحبذىلبفيارأحشريكلنم
احمرالمحرطرةمنساطععلىجمناحتىااليلطولمقال

يقصرالعيشبهيقرنومتىلههجتبالنفىبهغريرهتىتخلط
هواهاؤضرهنمسططتحدثتالعيونتءتراممااذا

مخالالصحغراصنراطرىنوورفيمثديمبرلمونيقو
خنصرىحملضاقييتحملماصابياشداجمهاىاعتد

وعخيبرالمولصنارتقابعناموردالموتممنوأصارككأ



وصعرصحريىجمرفىإوآجماآعذاهلمةءايبااماالتنكدنوء
يرخرلماباقيخأمنافيواخرهقبلهبردياللوماتفيوكان

زيمربالمالمولمجنتالتيالحادئاتاذاالسغنا

11يمفرفىرولمالناطلنثرهنفورمنباليبيطاا
للبرالصنيعالبردكتوشيةصورةلدبرالبردفيؤدرج

ايتفطرلمذكراهالىوقلبلفراقهتعتللدلمتستا
أطائعاقتصبرأتجدهةانءبالصبرطيحاالمباساباعليكاإا

بعدالتحدرءالدءارتقايرحيانماةدخيهراقانيدوال
اثسعرافيقخىاودفيالغالفيةبراكصيسإاتناتاذا

المدبربنمابايمدحوتالجم

ممطرالمزنصإبيامناطسقيتءؤحجراللوىبينايالينا

بهرالمالصىاروفؤاشباباونثرةافانياتاوصلبكص

11بالتذكرفارقظالىرجوعااجدالمافاتايهرحسنفان

ااتصهروأاصبرفاماسيتاصطباراوربمانياالسىنضوتأ
قصفىاخراشقمرادبهنحابتىاردتاءاابراراصا
رارواحاضاوالتاغاحمةاغدواازخأنافاقا

يعيحينمنالشوقواليعترينيئبىرالمالطفيقربوما

خشركلمنينثىنجوالهحايناالوىاشغلامالسلواتسقيناجنى

اخفرااليلىنشفيالبثسناصبابتىمنحهلماننيءساوقد
ااا 11بلشكرقماربلعناليللناوقدجالدامالرفى

11بمدجفرمنإهـاحامشيباوشربنحلىوواراساالتمافىجمفا
اأمرثرلزاهةمحبلباسالباالمطامعوجانبتقنعتا

تأخرىكفىزروالديمفالتقدىبانعلوآشنى
درأياألدكتبعىء4اروامورالمفورفاتنى
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المتعذروالنائلخالئقهءنبتالذيصالبثرالذىاقول

المشقرصفاةاراىكثباذاوعرضهاالنوقبيضرفدهلمن

معريوملههغنوالمداهبباكههالستمنالهلىكماك
مرمفمرهنعافالولنائالعدتاكهفيربرىوهن

هرنرالمسيعنائحمؤكازمينالمسنئحيطلمد

المتجبراالبخوقسرعليهالتوىاذاالعزيزباذاللملى

برؤمخهمبأوحينعدءالمفعاعقبىالخصيبييناذاق
أنفرالحقعنشرادنفلخواالنصفمايسأواامتىوكاا

اهغرالتالبنىهنماصالىالههجدمفيءانمراابونما
طراافىاحمهشؤماحرزوافقدلزعثمحداءسوخرايعدون

إ
ومقررهنهممقرخزاياوقدبدتيئالهعتوبيهبما

رمحفيصهصفوعهنءواقفاسبالهااطيرتحتىشفتاطى

إاممرالمشكالتفيوالكربراهنايسزمالهصطيحبحداأ
اونظريستتبحتىاالعىمنحيغدوبالوجهاحتجابقيلإ
االمؤخرالمزحيتجقديموصباحتبىاذاالطثباخالهمنىا

متوعرخهادكطبلقرىطالهمالوادةامنهصالمبوااذا

انكرالدنيثةزىالدىءاعوزتالدنيئةإتاسأراوانا
موقرافدقيفيبتاىإعداجصرااطعشالمجخماالاختاك
مبحرجةالصهادبصيرةبرزتابراحارسارسالقوئئوان

المدبرالبنالتدبيرودعواحهايفوتجثءالىايقالقصرىالهوا
مثريوءفدانفيلهوقاتواسرتيينفاساقابىءفدا

بمدرهعزودفاوالحديثااليديخهاالتىالنعىلهلبست

اواكريثىاانضرةناهياافىفطبءصصاءالمطافاكثرتاصابت
وتحمرنجيكنابفىخرايءوشكنءبادورياهنواديت

يقحرسورروالىلمجدالىرىفقداوالةلكقصرتفان
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مغالمامتوهبهويالججابعدنبهياوقالص

الدهىبايامكهرانىزالوالراماصلحاسعاقاباتاعر

نثرابداتقريظنانعندكناثلعطأثكمنيوملناص
ارالقمجثجودهوقطرنريىالزجثإسازدىأتواإ

االوعيسهاخطةمنومشعحبهتحخعلالرضىبعداننيعلى

اخبرشأوييعنديوالباهلااكنلمردةوقداوحشقنيا

11بثرردنيولمضافئمثغطراالندغايتيمنإشوقاطوعجئتفلم
11صفرويديابوابهمنخروحيرأىوقددخولىيأبىبألهواا

الكزاحسانكسيبنهرعهمسزلهمضندكاماألقيركاوقد
الحرراجهبا4رجاتلوقدهدىالمكرهاالمحمولترىايف

خطروتردذيعالحجابنةضغنهلكبدالموتورتأتأ

والسحرديةااالعزمهءلىالفتىايرينتعبانوقدزعرا

الفطرفاتاذرقتكأصاتالمهفبدياإلةاليرهاكنتفان
اأاوزريضفراتبىالهاتقضىبتحفةترسللميخاقخمهدفانا
أ

لجرداجبةيخامحتباالءاضا4انكالايونااهتراغرير

االلرانهامسشلث01الشثرهنايا4عثرةبضعفيخديورأ
شزرنظرةظهطمناواعترضتلفتةبعطفيهبوهاانصرفتاذا

صبراهاعئليسنفسلجةونزوعهنجطيئاقادوىرأيت

صدراولهبهيحرجذزاعاولمبهيفئلمملىاعلىومثلك

ارالههثلهفياآلفاتاعظمؤنلطيبهعرميقدانهعلىاا
ألدهيغعرهالحسنصافيياوليكنولمهنهااليامتصدغداا
قدرساقهااناويلهنهاظديهمدلهمةيةطبخلىويكلنىا

الثصمدحكفييغلثمنابهءواجدفانكعنهلناتجاوز

عذرلمعتذريخهاحيلادؤرنتيفيهلمالتالهتطابوالا
هـ
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رواوصاالمحيرةالةلهآى7أنأللهصكظمبرهانألجرالتناب
ذصبسوددهيبعدلمشفعاللهيثهرأااليثاريرأوش
ندر4امافيلادصفاقيتقدمتيكيئاونذرقلتفان

الذخىيكرمانالقوميمامععسفانماريماعلقاأتعتده
أوفرفضىقبلهوونفقدبىفراقهؤقلىتهواهكنتوانا

ااوشكرالقصائدتبقيهءثنامحلةالفؤادفيمنهوألطف

إأافمريائاثرااوبرمتهءغداانصدكيخنجبوهاقدرهإ
11احدالحطربئاباعاصيكلدحوقالحى

ا

ارهاشحبفيصمبايزيدشحنديارهانالتالحقيقعند

ااقصارهالىسببالمتيميدعلمالجغاعتافاذاوجمرى
هبقطاغتعاقبهخهاعفاحتىرسمهاتناهبدمن

عشارهتمثقويذفيفجهـاصذهيريالبرقباتوباتت

نوارههفاتواجهاواووضمجدةالنباتعمفيفاالرض

إامعارهموهوسالصبىحسنمنلبانتيوهابلغتاوماتيكلضيا
اسارهمنالمثاقالىاشمىاسدافاتهالطلبذاتايك
11

11نهارهمضىمنلديهاحلىهليا4عادمظلمعأيفكجلومنا
ارهعقعندشحطالزيارةوصلربماالدنوعنريالاينأى

هاستارفىوالبيتهضبهفيالصفاأليوفيولقدحلفت
اركأوكرارهصفيكالمجفورأيهالخطوبشبهفياللحصر

نزارهابناالربيعتهفاندبهلمةازمانامنازلمجتكان

غمارهوضظتؤهلههنامفعالهلمثلتؤملهذاهن
بجارهويستجارينيلممااخنىافيؤتنفجيهمييرحي

رهآظلىهقثريبدىاوثظافيدزغنياماا



اوطارهءلىزائعةالحظفياتهادرابالجدومظفر

نارمنجمرةاولهتمضىرأيههنيالعدوعريمةحسب
ووقارهحالهاصالةرضوىكااغرعنالحوادثتجلى

اكثارهاأفيلقلالفراتمعه5اوجرىلكسيبمكثرمنضن

آثارههنعلىيلوحاثريئومااقيصنائحهىانم
تيارهعلىنهلخهاتخثىلمسجهرتمجراذاوردت

لخارهوعظمبوددهبدأت4هاءكنافاخرتاالراقمواذا
زارهفينزورهاسدالعرإنءفانهدقيبرنازلجماشه

اقطارهمنالجدثنوريواانهمدالمبناوالدمصود

اقارفيالليلنجومخفيتبعدماةالكفاحسودميرجو
11ثارهطالبجاعشيةثارازادهمالمعمرابااننبثت
مثارههحيتبعهنوالنقعاحمدرمةاللةعبداتبعن

إاارهفيماوقبرغثعادورهمفيرالكمفيمابال
مقدارهمنوالضعفالحعىفوتكديمشلوهانتقذتمأآل

أ

ىيمدحهقال

قدرنردإاالذيإكيئباحموانرجحباضامناصيىلماوصلت
11الصدربهاااليضيقفاعذرهالفراقهمزفرةاستقلتمااذا

أتبرووالالعظامتبرىمبرحةصبابةانحبيكمننصيي
01جمرجانحةلفيمحرقةغهواكمنضلوسوسكت
سحربلمينيكعندابهأاعالقذىجممطعيناكطرفتوقد

أالهجرعقابيلهمفمامليبلغيمنعرفافلماظبلالسقانيوع
الثهريكزهايومأاختتاهعلمغلبثيبمفيشبابوباقي

رءالهواودلعثمنيرامإلمابقتارتروتجآلعمرائئحنى
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الدهريمتعانالدهرجرأاعظمءمجدتياستجدالدهرهنمتاع

سترنظرذيمخومنعيبهالىيكنلمالدنياولوشئتسزشملى
سكراوالةالجهتستدىلرأيكخدعةالعيشانماراتيوخادعت

الذكىبهايصادحتىاالترادالتيالىواسصرتامذزلتوما
فقرفالغنىبالغنىرنفتعلىنفسهفلىايحطاستغنىالفتىاذاماأ

اليدالصفرشأخهاالمألىاليدمااذامالهبضمنالقومإبضويرثي
وفروالالعبيددبعنشبفالثروتيالمضللجناياتارقتا
ا

مصرعدمانيبيأسفتفكيفالغنىهنثانمصرزعراوقد

أومجتبرالكممرالجلىتدخبهمانهمالمصقليونسيجبركعرىإ
اشحرنيلونهمايواليتقصىيدهاينالونهيتحاطىاأ

العمريؤتحيثمنلناشئيمالندىيوتنفاالفضالفييقونعى

الشرعندهمابفحتهافانفقؤزايدواددسفيتجروااذا
ثرعواحدةصفيتضاعيفماصرةباالياديالقوافيتجازى

العطربهمايرادءشطبطيبارضهمتأرجاالكنافعبتىغدوا
ذكرلهشاعاالقوامذىاذا5ارةمثلاالقوامسودوما

االفجرادككصثوعرسبسيواتباعهاالملىسواتجنبا
برااجماجمهاصزفيوالمنك5فئعىتاباطرادفيالك

بكراثيابكربنسوىياهنسىانربيعةلخراوقدهلثت

عرواوالفاضليحماباحبببلهيكنإامناشرهالبكرينوما
القطريحملهليىعبئالافىهناحمدبناظضرخضرعناويحمل

البعرتقيلهااوهنهاالفيثيدتطتتقولهنهيدبزر

اظفراليقصومسافتهااعلجدنغايةاخدبناظفربسطكم
ر1هثامناالرضوظهراشلدكهااقطعالدهيالفعالتله

سفرناذجماتالىونحنالجودواضحمننهجعلىمقيم
وعينأبهالىومأتاهاشطون5نوىهطبهاالحاجاتلنايدني
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العسرصالحبوسانيبنيروالتهضحعنالبشريخوبهضئ

البشرعنوانهاعنعلميهدتيفةصلىفالمعرووضمن

يعرومغرماوترتادلمآثرةذخيرةالوفراالاليريدفتى

عذرطغمنيأتيهالذيفيلهيرىاالضاقةجهوىاكض
الضمراالئلرفدهمنويمثرهاللخنىربيعةترجيهربيع

زهىعليامهاسقففيانجملهمدهوجدإالثهمنزالو
العمربكيماولانودايردونواهاالاليالمهانعاعىابا

حرروالعالكممنبدعممبفاإرىاهربحومةابمجئتماذا
الكفروالالقصيرمنافالانفناصنيعةعنكافأناكممخناذا

البرينتئنحتارااالفظلهاءينتئيرالدناننتحثىبمنقوشة

شهروروصخهاشهرنهاوغديعةهنهاارجامامتبيتإ

زاعاضتصمابواقيمنلهمويقتنىسيناكديرنتقضىا

حدبئيوسصفيمدحوقال

االه
اباعرهتزتمحيئنرىوإشكهاواضبطاهايلمناريل

مصادرهالحاحتداقبغيراعوزتاضأىباردالدصرناذ

وبراكرهلشحاتهالجاسقاكلجلبدارةاالولىأدارا

ماطرهيجادكرياهتكفرحمدبريرسفيحكلكءوجماأ

تماضرهابنللصىهعالمهبينترخكءوشاانهعلىأ

تجآذرهاسنؤتاينتجآذرهفسائلعناقمنناصوافى

قاترهالطرفاحورداللذوبهيعودقخياألاالالصباتقضى

ائرهالخمرسدغلىاقىضعيفعضدمرهفنسرادااليليجوب

مامرهناماذالجزعحمراتلدىءوايلةالقديماوصلفيذكرق
هذسوالصيهناسانافااالتباينافيهابيناععدا

يحاذرهضاللذواويؤملهذوجمىوالناسابايعقوبرأيت
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ائروالمجدتقوافلهوالعلىلدينالموهوبالمالثهو

عاثرهاللينوالثانيهالغيصثفالترتسحيوالسماحةيخثىالبأسله

امرهوالجودالثرقواميرلنايستخفهالندىالنواحيوقور

يشاورهالحسامنحوطرفهثنىطةمنهيالقربوقعتاذا
زماجرهالحديداصواتفوقعلتالوكأصفياالبطالخرساذا

توامرهالنفوسفيالمنايارأيتغضبعينيهلحظنيالحهبتاذا

عساكرهطرونعايمنالغعلىالنقتمابعدهنلالشراكعقوال

ضادرهالغاباسلمولكناعيمراههايموناالبهوايس
رهجراهتهاسبباولعمدهآشوطبنبقراطوماكان

زاجرهالحلموالناهيهالخوففالحةخسيئاالسالمشاغبوقد
ناظرهاصاوفعلىيثبتولميداهممهلهصبرحلمالجعانالتتىاولم

ا

صيهاورهريداالرومجبالفيوالهيجيرهحرزاجرزانمنرضوث لما
اظافرهتدىالشدقيئاهرتالىءيرةحقادتهيرالهمجىءلجا

عاذرهذاكمننماعلىنافىءلهالثماستلألمهفينومنا

وهومحاصرهشهرينعلىكانلحظةقداتكفإ يصيموا

اساورهصوغهمنخالخله5وامحتديداطثقلنهاا
اشهالميفةاعند4فقاتمضيةبالعراقادكتهفان

وبواترهحمرهعليهيهدهاغلقالمنصوريئدبيرك

ائرهضتسحهلمعنااليلاديطيهتكفلوسآوطيك
طانرهاللباالعازببأزانجرمهلىملهبطريقيبقولم
انتعصرهالذىييهرالوهيوبعدهاوجاجةركمرتهمكع
3خرههوفاجاراكنتءهـمأنقصااودهذايكوان

فرهاشتفالتىاعساعنبنأىربهالمعاندغرالثهلموها
زائرهأنكأاالرضفيمحلتهبهامعنتواناالصيوقدعلم
رائرهتمحاهشدادضوجمفلسامطوعزمحسام
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بظاهرهحديداوطعنظهارىاالصواهلاكادفضولقليل
مياسهقيىالحىمياشهفذجءالفضاعرضفيانبثاذا

كامرهالسابغاتفيواعصرهطيههالهائالتمدورالنهول

وماعرهاوشمالوفيحماةامجمعيالنقيىلحىامحشر
ناصرهوينصريهههابوانييزلولماالهيرنصرالىلمجاتم
وشاكرهعليهجازبانعمهفانهمنكاالحسانيمثران

ثره3عروبننبهانسرووفيءنوإلهففيهمعدالةغداا
عثانرهنداهفيعضرتمؤاءدونهالطعناتثهدانوالجمبا

شاعرهحاطينالىبينبهايقومءالتيهساعيكماالتكنأواو

تمالمهعنزيهيوسصبئعديكدحوقال

والكدرآلصموحالهفيوالدهيهحتبراالياموفيسعيدابا
ظفروالنابلهااصابوالغرائاياشتالوادثلىما

الصراغيبانطالعةةافي5بآسىاسىاعهـبرواستبدلباتعز
البشرمذكؤنبهدىقاممنوآخرهاوالهالدهىخالوهلى
الذكراطيةاالالصبريستحذبفاعليهتابالكءعزااجها

أالقسدربهاستولىوإنبقيةلهالمؤهنيئاميرمنيمتفلم
االمطريستنزلبهعدلامامرعيتهفياضحىاالمامهضى
افكروااالوهامآالثهفيكههؤقتالذيهروناظلميفةان

اهعتكرءيااالفتنةنليللهءاضاصبحانصرهفيألفاكا
واليذراليبقىالسيفحدمنحدفلانامىحدصمكنتا

المررالعقدنهاكدحءيعتهتأكدفيالمسارع هصاك
الظنروالنصرالهدىاجمهاايصنى5عةثالقومالصمودعوة

الؤابهااذخآثسيفكنصلفيبماالمؤمنينالميرالمحتها ونىعلهفانتيراخلمافلثاالسالئمصيهنجزيتفاسلم
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مسلبئالحعابنابراجمميملحوقال فتورمنبىهستفتونهنءالريرالزالهذابعينيها
غيرقصيرالهوواقصيراالدهيفغداليننااطباسشى

أخدوراولياتامعاثماتءيخأةامباجؤلأا
رؤسقامةادمانبعدأنواواطنيةدبهقربوا

الدورتداقاني3دتدانجهنانالقلوبلتدافى

ههبمراصلمنالتصابفيرحظاانقاالشقينفيليس
ديربلةدصعلىادهساوماهواناعنالدمسضف

11الفيورووحشةانسالينتفاكئيبالجةحسنت
البدورظكوجرهواجهتهالىكلراوالسمابدرضل

الحورءالظبااعينمنترالفابالنظرينظرناللواتي

الثضررامحوانبردعنيطالىحواشيءررامنبسعني

ههراسريانلحظاتءقريبقيبسواصارقنوث

ااالميرنوالاورىجمغعنجميعاءوالثناالحدشغلا
يرءءيرير13فانداوربالحسناسرماواذا

يراتقاعدزائدكرمحالصعلىعندهمالث
ديروروصبيخأابداداهووعدمنالوأكأ

دواكاالصهاءعااأاحاا بيرووجهينتمجقسيهـءا
اإنمصرربرأيهفجباكراذامامنهبطاصتتفادى

واخيراولنهحيعواضيرااوالالدهىرق

امورمنلءدالتشكلررااتخهحماشلها

ونورءاحين5والريمالمألذصهءعايهئسر
السريرصدراستوفاههااذاالملدبهجةروائهفيوترى

رركانااليرانوخلتالمسكصمباهبتاشارماواذا



إإبماالؤراثلميابناحدآلضعىفياألالبيغليطهقأ
وصغيرفارسمنفىكبيمارعلىقاللمهرجانوآن
افيهلالناهلالتيجانذويالملوكإالنكعيد

اازدشيروقيلهموكرىزوفييوويزدجردقاذهن

وصريرسندسفيعليهنيغدواالمالحلبةفيشاهدوه

والتوقيرالتحظيمبفضلثءمحقوووقروهعظحوها
امثهورجامعفهوضافشهرصمنويخههريرم

فارالهجيرنالموتدالجوفيعاطنالشصىنيهبحدت
اكبيرالمهرجانذوعليهابالحسنإوثرااليامكان
اوسورغيرهبلهومنالمجدهباشرةمنفيهءفأر

بالمسروراماالاخرىالمجدبضيفلستاراكانيغير

بالمحذورورالمحتوؤإكاالمورجميعفيافثهسك

فقالردهحىبهفإلبزلهلبئالحنبناصماياصقرالخالموكان

ومحفرىاالموعمنومبالىومعشريرهلىدوننفمصيفداوك
أراسيبكهنتهرالمحرعضدهجوديصضشحب

ؤثمرالنباتزاصمورثفنءغرستهساحتيكفيأملكممكم
ومقصربالىهنباسهمهميتاافسادالواشسيهفاليهنئ

األخركلاالحسانفيحظوفليتأخرتحالهجرانفيتقدمت
المتيروقفةعياوقفتبحدماالقطضهارمتورالك

لحبرءكللردإشحربتفويفزرتهودكاستبطأتاذاكنت

العفومقمروقشهنعلىبصتدسةايبرظلةفيألحمعتني
هنكرالندرمنبمذموماتيتءبعدهاالصهنجمروفاتيت

صالمالتناباطرافطحانكأنهالقوافيباطرافعتاب
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المحصفراالرجوانكصبغءحياواجتلىاالضاوجهبهفاجلو
المتوعىدهرينواحيقيءتسلتسهلاصيابنحمتم
يثكراوليتمونيهابرلعنعدوأناستصتىشكرتم

وبحترمعندوناهليءأحباوانتمينالبندونابنكمألست
اخفرريانءافنافيوادرجشاارعنافياالىاعود

ازهيالسماحةفيوجهفضلنازهرافعالكجثانالفضلابا

العذرعندالعذراناالومبكءالتوىلماتهبهلملوالذيوهبت

مبشرمنكابذلبافرحعلىءوالبصرشاهداعصيتماواعطيت

مؤرغيراروضمليدشرك5نحلهلمماالجزلءالطانو
منعلرحسنفيبعدمنويفضلهكلعاالنيليثركهذاونيلك

والثذكرالجرىسلطانكاصيت5الصلىالتكرملسلطاناطعت
ئمرابنحدثامفاكفثنيهالهوىعنسلوتأدريمافوالله

طرايويسالهحهيكوقالط

راالاكمانوعفاعرجهفيالمستدهـالمشقبلبطحك

قسورهنموائالالسراممثلمذصرةففثنىوباظألقى

بحترهنلفارسالثناحلاوجضتلكىيفداؤككمنفسي
يضررلمانهريداكجادتمابثثلجاداخاكمالظان
االشقروكضىبجانبهمالتالصبالوالتهاغرتقد

بثمطرالمطيرعارضهصوبمنفأشكىنداكانينداهاشكو

اللةبدءبئطاهيويرفيطاهيبئاللةعبدبئحمديمدحوفال

اللهعبدبئعدعمالحمينبنطاهصبئوالحينطاهرابن

البوازالسيوفيزاياووقع5الغوادراللياليصرفمنعذيرى
وساثرهشكلمنيبدنفال5ودعامناباناذالندىوجمر
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جائرالدهىمنحمالىتردقضيةيهوهاتنفكأصدك
يحاذرأمااالقدارلهاتاحتوربمايؤملماالفتىيشال
ينكطدىالطاهيفاسافوالكحمدتيالعىانهعلى

وغاثرمنيفمنضياهنجماومقلعقممنءعروطاسحاباا
واتمآثرالعلىاقطارنواحيهادكتخراسانفيقبرفاله

المواثرالدماصباباتويئءهءازاالجاداقيبعىتطار

الظواهيالبالدقصوآفاقعلىطولهابرشهربادق
أاهمم
واطراالرياحاعاصيرعليهترابهاشقىالعصراندونهجرى

إاماطرديمةهتهاطرصارأىومنامافجرداجردهسئأ

اونمظاةرصدهائيالخالقهتجائهمنتغتديننىصوائبا أ

ناضرالحيثىمنوفينانتقضىصاعالدهىهنعهدعلىيصبن

أاالجرائرفضءجااءيطنىولمعاذلزبةالجوديغتلمفتىأ
أيرقاعرءذلةعنصالحاوالصافحغهرقادراوأيريرماا

ومجاورشاسعندىالنفوسابزازهبعدالينبانأحقا
االصاكروأقتيادالزصفءاقاتاركاالعنةتصريفنحلأ

اانواظرالعيوننوتدصكرعتووالهلىرمالمعنؤخمرفا
ا

المفاورالحدوارضفيسرارإه5تغرلمالمعاليدينفلمن

أالبوممروثالتثالامراهبفتنبرىءالمطايتبموأ
االظافرشاصاالنيابثابلثعلىفياصقعالحديدوشىيدحم
هنابروبدرضوأبهتعأراسةثهىانفكهاههلكعلى

ادرافىاالهموداجاستهجمسزيثةضةالملكحجابازالت

ابنامريخدعايهولمبساعرعهاويتئرهفلممسلطة

البراحصموعالدصمكبىبميرسعضدليىاذعنهاالدانييزسى
ابراالالملوكاهافيعليهءتساتبشحراالكرجنبي
المموافروالسوددالندىحسينقبلهتخوتخطبتخونه



الدوائرصنوفمنيخأدبادىالىلهماىافيخراساتداتص

ادرالمخفاوبخؤنصالنواادثتقرنرتاطهلمصحببنى

لداثرعتجديداوفاتاذااهبإرجعءالدتماديفيوهل
فكلهاطالدك

طاهصيخأبناطالدهىدعلىمصبنسيهأرلروهلا

إشاصاجمرابقإاانهاكاراجدتجدااماالثاابقتاو

اضحماؤافياتدحهـخءوارزابمهالجوىااحمئمانماحتىالمىكؤت

ىابراهمبئاصاقبنيمصاهايكدحوقال

إذرتلبهواهانرجةش01عزنيانفيالتل
االسحراخمااقضاسافيتحجهاعزاغنآللمثمخاإ

بهاصبرقاتاوخطرتذلةابهىقاتارتنان

ارصرانياجممارادفة4اةلمالهافتانحفأ

أاراليقىتااتجمباليوصفيخاطالأصبحت
الدهصنىتجيهاالوبعضرنبهيوربماجادباتأ

اقطروااصحاقابواالالررىيممروفدفلم
خرمافيقأصاالتيالىمصحببنيمنفيابيض

الذولهتنااالسوددالالناساستئما

أعضاكاويخهاالخلةءىاعسنافيوصاال

عراصاعددهااناحسناقطارهاقيادريلمست

11اخمراألىياابمالراجح4حداماواضييم4أوج
اواالميانيرخاايادالماالرطةازينت

البدشيعهدحبمنجمفهفياطربةكانماا
ا

علىثافرفاننءندذايستىوقال
ا

رر111 اشخارفرخانبنىبيىوللهصمإندرتبفىتنث ا
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ارالضيمونانثرقرىبنيوماقيئبديراأطقد
حرارءظماالمكاعصبةيثربهرىحيثكانمنفاسئ
1101اهاصمناهخهاالشصتوكمن

أستحارلهامحدثلقعبعزمخيافرغيرانابفا

11أالكثارالحاسنابمصكلنشأنناالكثاراذوعيك
إأبدربنصيكدحوقالم

صدريجهاوغلةبعدوجديطالموأبهجرتراشدما

لحمرييخهاقيلانالرىافيحسيبربمينريوا

هجروصاالوالسلومنإفشدحبشماتعقبتا

برأافاسعفتجمءافانهالخياالتطرقتناوفي
فياإيدهجطنورقعليماشاب11نبدؤفيإ

عضبعدارخالدرومدىثحربعداارجكات

ونحريخااثروىمخرىبينىباتتصىكزدارهاافخا
نزرمخيرلءوناشحعبىآبنلمنتتابهالودرت

ومثرالنراممنحريببالىفيالديأرعلوقفضاقد

يواعسإرالداعسلشتىكانحلميآميحاصااقور
يعرىمواعهـحداللىالهتيااصأاالمنواقدرابني

بعذإيظرظامتق01أوصحيىانجاءاضالرقانهبعا

صحرذنبصغاتجناتفيذنيالزماناجنىءاما

سألاةالداإلىواسأاودفيااطلب

المتأركطوالصاجاتهمدوتبالمخأنيايسالقوموافد
اءا4ةازا01الذاخاصلىإ يدهيلوابدهيدبيوا

بدرالبررخقادهءبااصبعافنثنيثانواينبدركابن

بدخاردىصبءالطتقرل01قإلخئردونهخىاوحد
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كرلهنحلأمغيثلغزرهنأمقل

جررموايرتتيشرتءعنداشلىبهشيمةخيتا

ويجرييالمساهتماليهايءيرالتياخصيهتحتواجد
وتزريعليهاتجنىاديضخصوماخاقناخالقهتالى

أبصرصالمرقةلهاوقدتنورةءانحادونهوتدت

بركةراذفاجاتههلاالجظنهاوقارهمنروعةا

11الىكفهرالجاهمندقيفيهطاقجذالنوهوالمومقرى

عروبنبنكعببنوالحارثهعإحاممقبلغلهتتأيا
وشصرييديهىجدغيرراثيقوالوفعاليناخايتاهارائي

11ذكرينملوشأوئتدانيتمنجريهوانانتحبذا
قدريفرقناكساورتنيءوامحنءلثيالغنىإكرهت

ينكريصدكيطولاناجتيفامنماتيلشخصهيتطاط
وقصريقمرالىكميتفيهوقدصثرتيمونترىشيئاي
اسريؤإقةهناففىورضىسصحالوةمنالصيهتعة

صالدثعفأدتهقبالىحةىولهفضنحذفت

يجرياسرعالسرىكابمفاتسياالتدفقبهيتالى
اقفرييصهمنقامصبادرينضواشجاعاوتقدى

جمرتضرمنالعينخهيةشدسمتمنيعطيكفهوأ
اتبرسحالةامعلميهانترىالعيرنتخدعشية

نجراولشانهنقضآخرليلبيناالفئبغةص ا

الطمرباطصانعاديغيشتزدادفيالحصاتابنعالصااا

االكرالجرادمنمثلياليكلنعمظكاالغروالجواد

االسيفينوقلدتوتيمادعبئكندماجحاقايمدحوقال

الحضرافيهالبادوناذجاورانفراماسويقةعهددثه
ا
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يتدبهرااوارجديتحيدانالهرىلمقوقصارهنانعهآ
سرىاذاالاصاصبابتهيدصينىالهفصبابةاشيدان

اضلعرومادرىءروهبزانمبهورةزورةمنتدرينكم
لتوعراصاريقهونيشومطابليسفباتارشاةغاب

اكرىفيحظلمنالقلوباناخللميرنالهحظاكرىكان

جرىصتىيسوقهالغرامبرحيزلفلمنوافيتعاقءد اح
دحرااناكلهوحاجةجذلىتلىلطارصالتخبنىباتت

يثجهراحتىمجيلليسوالرقتاخالناوماعالتنامط

عكبرافيللمتىااللمثالهخبييلتىرأيتمذارلمتالته
اصفرااونقايهحدرالصباحوقدإماذهواناألهالخااهرى
السرىللورداغبابيرصدنهابنارسارياتبدجلةسدكت

وخهجراالعراثنألخانءخلقافانناالرفيفنطلمحنافا

يكثراحتىالثبئيقلواقد3فذفصاريمثراكرامقل

تضيرايخكااليامتشيراهتدىاذاالصديقصديقيكإبلى

قدراماماقافوتهءعنانهريصاطاوحرفاخيأ
اتخيراانفيهامهكاالرضفيبئوارضرالمطامعبقددنيثات

جوهالفراالصيدفيفصارضبىبنكنداجيقاقاتثنان
يتديرااناالرضفيلمقاقلافىدففارعباوبلضتأب

يثترىانلمقهاتشكللثرإبضاعةالمجهاذانقلتكر

اغزراتدفقاوانجحقالاوفحمارنحطىغحرطبقان
كراانونجحهااضصونافيتأودتالنضيركاررقالوعد

احديثايفترىقىالياروالناائناينولمعليهنثنى
لحبرايلصاالرضضلابنكنحتاوافعإتاءاالاقلتء

تمطراحتىاالرضنإتليميمنمءبعدالعطاوالشكرمن
ءا

اوترىماتأمللبمثراحسنينوالهدودايبشريفئطلق



منفلرافيهالعيئداذصتىاولجتهالذىالقسميملال
ازهرأاالصاثلوضاحوجهفيافرندهالذىالثرفهحدنهن

اعضرااقاناوترمتعتمخاقانيةالمكافيوارومة
يحسرأحتىالسيفيئيعملاتبهصدقافيهةالىبذىاخلق

اويفببرابرمناؤسصيقلةءاقهاسعلىانملةهازيدأ
أ

11قلداخراتانؤجبرباطفيءمجدةااليفيخأامااقادإ

اخراانعاتباويصبحيمسىالمنءالفناقدمكانانا
ومؤمرامملإكاالحافنيلبسهالمحاودابرالتاجقدأ

والذرىزرالذواباظفيكتلممهذؤابئالفالخرزاتقجلم
راببلناوءبالبيضحاعهدوهالذىالىراقبالهتزيدشرف

اقراحتىؤإلمااالتوعصبمهبهبرحتزلمبدالالهاهملى
صدراوتالمثكلعضدلالصيمررداعليهماعلىادى

وهدبراساثساامركوكفاكءصاتراواكعدوكاخزى

11لجثءجاالنفسيادقبولهححبتهءاحيثلتئقبله

ىصكباكانويصفاللةعمدبئديناربناحمديمدحوقالحمإ
الرومبالديخهوغزاإمجراالىوهوكذها

اأشاضيماالىوشىنوإحافيرانجبيماراسرأأ
المتبهرالخائفثخصتسللوإايقفءالتالىاشوسعان

قرءاوزرابئصهـبءاثبساكأفموبطياسعلطرناص
الخدرؤلؤالسقوطاليهاانكااذامطرفججااسقوطكأن

اخفرالروضبافرندمنيثاباحمرالشرمنافئارصوفي

11وجوهييرؤدرنايهاعاءبتتماجماواناهاندىا01اذا
ورالماالمحوانصقالعلهسااضإعردالثصقاباظاا

المتحصفرجاديهافيلموةلهاقفاتةقاتالرجعطفشهاذا
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الميراالتحعىفيماقيودعتاخاحينابدتابنفسى
ضرةءخيلسراونصناالبلألدنأىدونهااقى

المدكرنفتةااليبقفلمءالرىاانصرمالخطؤالدجلة
وحخرمااهلنلبادينيهيجنايزالماشوقوخاطر
المتوعيالمبالملضاهضباتكواساناكاحمدناباحمد

اايكعرلمكل111ابتاءبععرفيأالمجديحتمارساصحةايممىاافقا
رايثصيبالةلحذمنعليكونائلءطانيجرىهرالغيث

ابحريخأ4اغالةإحرمناشداصموهواجدودالبحزلهولما

المدبرللثعلاالعزموالشحجاعةبيزفضحلاتااكاضاف
خضنفرصدراعرامالفييمسرتبالرمااذاشجروه

ظفراتحتالمحونالمركبغدااوافجماايرنعلغدرن

أحبرححانادكلعنتثرفكأطاوصبعمفياطكإ

ممبرابذافيحرأيت4وقاعللانوفئازمجراذا

المؤميظيملىالماطوقوفءعيونيماالشتيامدونيغفرن
جرممءعاافياعاعقابتلهءقياوباب4فيفتاذاعصه

محإشدإءاافثيتلفكلخاخهإاهبرداانكفاثياذامااا
سئادارمحنالردىءيهووساعاقرللغولركابونوحوالث

المدجميالحديدحدوااصكاذاكنهمتماحيثاالماتيل
مقترشواهعفاالليقلعرشتهمأيكباالررثقوااذا

اأشعرااالةليقأدسابهانعثايخادونهمبهـمصدت
أرممجيأمنصيفاشبسفينهكاناسطواليسوقون
ادمحرءاخلةاذارماخهشهالصعان01اكأ روجرامحرا

خفروححقاعناقمنتؤاففحاشازحفجهممنتقارب
اافا مطيروهام3يخهـىةقعاطلىاطاحلترهتإ مكنحىا
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المقطرلمصرتمتلنىارضوالالصباتطوحهنقعالحينعلى
قيصرابنصفاةترهيبانهلياعدهوذاكقبلصىابنيمكضت

محرشطبألواحعلىوطارفعافهالذعافالموتلهجدحت
يئكردمةالير3ومقعابيثكرفضاكاالرجوهوهولىهفى

اخزرةلحظامحدارالموفيثنىعيظادراكنهيبالمالموجاذا
رالمالىدىجرىتنقصهبعدماالكبيرةباالرضتعلق

ننصحرجمنكونتنصرالمعالىندركنصحدبجدككنامتىإ
أححححىأ

غالهابهدوستوهـجغربئابايثدحوقالص

فىارشاهـبزينبلمواوسءبدالدارالدارفيءأجم

قفاربراهتيخهرسومعنمجزوىالجديدافغلالهناك

اأالديارمحوصدورالحشاقفيحىغظثهءاالهراتما
ارىاالدهوعنهجاتواماغرياالثرقالرىاردتنظرة

اقصاراوالىفيهالولبرطببرامةلشاضيشرب

ادبارفيابافيواتلىؤباكل5انقبل

العذاربياضنزالعذراصنولذنحبجلىعذرك

الخارلوالىحرفياشادعىواراهالوىاحلواهذاكان

رباصيطفاننىايلاوبالدلرتتن01واذا

االسحاراصبممنصرالبانءقااذاالالقالصوخدان
الجارىالسرابمنكاراخفمنوقدكالسرابيؤقرقن

االوتاربطلجريةاالسيمابلالمعطاتكالقى

ااويار3راوبمفشادمياشلالناكقد
اوجاراوصاحبعدرمنفاالخصوصاهنىسرقات

والعطصعاهنتلىءوفتحويمرياسرانامنإ

واالفخارختاالالىستمفيجهالنظيراريدال
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بالفرارراعنىالذنبعلىطالوبناحيةتهرواذا

االحرارضدمةمنيفتدينىحرقومياالراقبارضها

النجارمحضالجدودضخاالصفرينىنضباادصهل
جرارجمفلشيرنزثواياسالىقوههترعلم

لنهسارصحرااواليلنهاطرقهكأنماخيساو
اهـ

ثارصبخهقدفيئارأعلىسحيدابوزهاهفي

ذواالذعارعريهفييااصنوفكأنهاظىا
اراالشوافىاكنارقصيرالدهلمجداغيداحالروب

ار13صدنودشايهااالعىانالصغارصففوق

11الكضارتحتعنكتاريفئجالقراطقرفرشأ

اوالجلناراناالضمنماشئتخديهثنرهمنلكإ
افوارتفتحعربئلفحابالةاالالمجمىا

نارشحلةورءاالسوادفيشسهيبثءالذكاوكأن

بهاراصلىكاطاالصءدبااتوجفراباياا
اهـ

واالقاررعىثالضدبرمصدوبدرالحمسصسى

أرواالخعااالحساباهلمتالىبنىوشيخطيئوفتى
لخاروارثةوأحيارثدوزواوساتمهنلك
11

اكاروجفنةشفااعصماربرمةبينسعا
اراالقلىهراخواقاتناياللىهطبوعةوسيوف

ارمنجداوأللنواركالدصاولىعلىالهماظك

رىوابشاليمورواحىعيكموحئفيماملى
تصارىفانتمحاجةانيتاذاخداناستىفيواضطراب
والدتاربالئربسواسللنايالناسدولعرى

أرباالاناللىاخذآبهذالديكاالوعزيز
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ىاللهكلالمتوكليمدحوقالي

لخريثاعهبفخرماوبنتالغمرنأئلكءاالنواابهرعلى

قدرقدرهالىيسموانالثهالىالذكالموضعنيالتاميننتا
خضرواكنافهاىبيوأفاقهافاغحدتالدنيابعدللثتحسنت

مطرايتبعهمسيرالقطرالجهمسائرانكممثاهنيشاالهل

ابدرامايطلعملفجيمؤطلععلجهممالظفاضتفيضعا
11بحرواجودكجارانلهموكانفجهاذكنتيعدمواصحالن
المحهرهايااوإتبماالثنى5نحبراهرمحوداووقالامضى

اأوالهبماقيتولخفاللديكءالذيخوارالثهبتقوىت
ذخرصاعقدمهنالذيحلىذخرهاالثصاطسعياوقدمت

إأالفطرقابالثواالياندإلمجنقبالافطرياالحولعليكوحال
النصرراياتهءاثنافييرفىففلصالمصلىذدتقدىلععري

والعددالدثراخضالضرابوفيهاالوشالنامحفيحديدتحهاجبال

اوالبهرزهريخأذينومالكقاهروخالفةبكالثوستا
االصاذاحصحصاولىبهوانتووقارهالمصطشثيابعليك

النبمالممثاصالدىواهوبورداؤهوسيفهعامته

الفجرسطعواشراقاكاءضياالمنبراهتزوكثسىالصمدت

طاعتكفرأتركاهاهقامأااللهيلمهقامافقمت
رالصمااليليئفصلبموعظةقلوبناألنتوذكرتناصتىأ

واللولؤالنثرالمبثوثالزهسيربخعإلالسامعينقلوببهرت

الحبروالضانالسحادفيهاوالعندهانصمركالمنصورتركلحا

العمرلكوعاللاللنعمىوتمتالهدىعنينسناءجزايتجز

اتشحرلدهيلثهماالالمدياملئناأناهاابعيحثىكاسااتسلمنىآءااسالئةال



ىحمدبنيوسفيمدحوقالحم

الحعربايامكهععورازالوالالبدرالقعرابهاسالمعليك

التهـبششهراذاالحرىكبدااعلىافوىمشامنانلمحهروداعا

درالهيحرهاهنهفللصدراوقصرالمدىطالراقاممهو

الدصظلموهافيهاللبافقدخالمافقدكالختارأالظااناأ
الفقريدهعنذلغريباصكلغادةفاشتقتإلثوقيديفألت
خرلهيونحتىاهلىإلىارضهبدمنيثمتاقفتىوائ

صوالضالمخاضةفيهنانلالىفدفحتنيظئماةفيتاليخثني
فعرلهينالهاحتىتاعدوربماصاوراالبحرويدنوقرار

الثنررضيبالذيدجلونهروروضهافيخطتا01ووالك

االجرابهاطاطواليومأرببحضارومغزووالكان

امجمعناعروقبلالتصافيءصفاعلىمجمحناالودانلمحم
فخرليمحرككلناذضرفابهااعتددكحكمااعددمتىواني

اكرذاعحىانويأخذاحرانفسهيمدحظلارثليوإ أإ
الجردونيؤنقصديترىواينهقىندارايخرداركاخترتوما

شهدالشعرسائرانمءغبتانهبحاحفرالهوىمنكمينتفان
بملهيقالولكنخرى1تتاصازيكانيالرصاش

اذكراالذاهبمنيبتهماوآخرءوصهالديكأيافواذ

411غالاصفيببكليإلحماوفالما
إاراويصطنىيخماالتوفيقوماعداسلعالنهالوزيرقل

اقصائدذكرامنصيرشفيكءللذىفانكشئمنهاتنس

يزادالثاكرأناجمعوالحزمقيفاهاقديمشكرتوامخد

ظاهىوعايىباطنهغيبحكناذاكشفهخافالورىهـظلم
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شاعىويلبماترلىجنبفيامليخيببأناستبمتبمف

الناصراالماماهانتهيخهيخنلمعدلءبدفيالسيما
هاجرويخاالاربافىانلحربهواصحمداطوينار

الصقرابيوأئلميمالثاررصطويصوقاذح
هماابكلعي

ىىصحىحححىحممححححححىصىا

يكروابولهارابرنفظالمتىردادسونبت الطا

عذرىتباننىاشفيتعإلدعنايةاشيدافشهدافىواو
11اتاادظاهـااااالثاهاااؤأ
هنلرءوصصرى1سعرىصا

وابونعراندىابفإبابوتةإجمحرهتاهـانصرقتوهك

االصكلراببافحالفامتثااذايعلياخماةكربانياها

بمرىوفىثنافىايمورفىاحظحرمتىسالفاالقرامعلمؤبئ
اأالقدرفىتزيدابمدحىعليهواجباازددتازدادبأسابرطاأ

ذكرىنبهتاكاصماهونوااليدىمألتاكأااهدسذاص

يمدحهوقالقي

اخرارهلدئمجلىبخياليحودغرارهيانومااطلب

وازديارهطارقاتتالطصلةيمقرثنارتكهتالقع
مرقانوارهالروضجدةتضاهيالثابعيةفوى

جانارهاوايرنافىوردهاحمراراديدمىجخدصبغ
احورارهالقلموباعضتصرتهاذااصرىطرفوفؤرمن

أاونفارهاثهااالاليوممنهوإلىادىانسه

جارهالثهاكأمقانفعايجدلموانكلنحيثاللهجاره
ذارهءوااضضلأللهبكالذاامهفيهالدهىماجمةشرىليت
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ديارهوتدنورقةلىيخلصانيملكالسلطانكأووز

ووقاربغيتىدونحلمهحظىنقصفناووقارهنه

11تيارهالبحرطايايففىقوالاضدفيهاباضانميا
انتظارهيطولهبطوالالنجحهنبحيداوضدهيمنلم

اذكرهاقتضاثهندلكفوكليكقصرةنيله

واحتقارهازدراوهخثلالمامعثروأرىالماليحظم ا

تجارهالرخصكسدينفأحقعثماالشربعدماكلننفئ

استكثارهالبجلخهنيأبااذباتالمالرماتجماخ
اقتدارهداةااعنمنهالعفووارانابثرهالجردبيئ

ا
اثارهدتبحتىالبكرئقلةائاروقرى

دارهدااعلىبنيةجعترانتيمكرماتهرجت
اختيارهيمفالصوابارإكىثهالرأفىتملاذااصوذىيى

غرارهياناذاهشالسيفحسبعنعزمهموشك

يخارهفيهالحفافذاحباالصفاياحروهبالقفر

11منارهوتبنىسرعانهحثءيبدمادينللهاكحمنهض

اسوادانهارهوممىشهءقالتذكريرمالغربزعرخ
دارهايلأليدرألقلحباءاسوديخلهوعلىا

111وخطارهتغريرهيفثمىءاالقدإشدةمنوهوالحزم
اظفارهعداتهفىاثرتليثخوفرهخهمالقومبذل

بمارهاعىبهارقالقيتالعاواكنالصادقونوم

حهيمليوقالص

بكورهنهااجذسالودورهالحقيقارجاوحشت

غرلرهامالقصناممرهففيهااذزالالحولتلكزان
ورهوفتفاتنااطرفاثىضىقراهالصجيمرضماشد
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يرهكسالمحملىفيضرمرساعاءاالصثاوتذيب

وغرورهساريااهيفاكذباليناالحبيبيرفدالينى

ازورهاوهمامهفياطرتهلاسألانمامفيزائر
معيرهاقنضاامحشلصبىطاسيرهيفادىالباطلذاما

تعذيرهاوفىالوىفيحفلهاشتياقىيهيجانالبرقحعص
قصورهاوشوقهاقصارئقالتارههيصالمثوقوقصار

احورهماىالهصمنبسإللافىيدرلمبالسلىامرى

فيناسورهالنرامحزنيمقبفهلحزناالغرامبثاض
يرهارحىاذىالدئمنيراتكانطءرثاهقات

ا

بيرهمنهصيئحتىااليامعلىينىطوبوصحيراصا
اميرهيرضىءالبقابطولاللهاسعدهاالميراتعل

تقصيرهبغيةعنيحقنالممطلعنرصالةقؤدى

نظيرهيرابتاوانجديوبأنجعبمونجث

نورهالمضيثةاالنجماطفأاالااليللضالمةتجلىما

يرهصبحشااغابايسودانوحتمذاكحسنالبثرضاعف
افافررهدمائهممنخضلليثهـسطهنءاالعداشفادى

تعيرهيوفااباتساكنالراالمهضفراإسى
هتثمإشالهاجدهاكلالحاجةقكلفهان

ووزيرهاهرهعظفيالسلطانوزراترااوابر

امورهتضاعانوراجمبهايخهاوتزالانالمكحاظ

وقتيرهمحالدحصلقعبهتبالسالحفيايد
تدبيرهامرهمنوقيضلمطايدرأامرهكنفايثا

نصعرهرانإوجبنصسىخاتناصرناذاتقظث

وحضسورهمغيبهءوااالعاديهراسفيغابتى

شورهاىةانولاطكذاءعالهتناىاناطرصفة
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ونهيرهوعدهفثالتيتركوانالنجاحيعديوشكان

نقثيرهالضلكنزمنحبرتيهفينطيفيومص
مجورهللراغبينوفاضتفيهءانوابالنوالاغدقت

ووفورهالندىخيساناعرزوانالملتىوفركيفر
تصورهليستعااالبانيلبيكاريارةقلكمنان
ورهشماوهبتذكرناشرفافطباكضيرجدتنوا

رهتبذثاوقوعفيرالتىصاتزقلالدكعلهالنجرم
لرهيرىغالاخطريقدهزاعنالممقببالملفات

رهورحلمنحالى5اياهعاتجسالغداةاىوس

ىيمدخهوفالبم

اجوراماصبابةافيواعدلاسيرامالشوقعالاقيم
والقصوراقصعارمنهوالءاوجديبلىفيمعذللجاجا

ورالضسصدىارعدهنواحلىهسعدىصكدتكماكروراكان

اخيربىيبرخانوشارفمخهاباوللبزحاا

سعيررتهانيرانوهواهامن3الجوتصدوفي

الهجيرحمىكاوايقاداحرااالحثاهالهجرفيويحمى

القتيرالثحافجهاذوائبلترىانالغوافىمناليح

11اخريراارشأغدايفترههمشيبذىفيبيئوجهلإ
رالبالزووينصبنا8الليالىمصاحبةتعنينا

االكرتزايدهانيثرفروبهنالمرمالفرأيت

11الثحهورتنفدهنفادالحولينفداالياممعيذهبمتى
البشيريصدقنانانلهءابتهجنابكالالبثيلقدنطق

نىرواالواصموتعتعالضبراحىبهتستباحبجيش
القمعلريرالحبوساليومااليهدىفيهردصالحدىينيح
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تسيرارتفحتتهامةجبالوجيزتيهالفراتعلىكأن

ثبيرااوأئافيويقدمءتبيعاواخرهافييتلى
الحضورالفرسربيعةيدنعنهاهخيبيبعدبهؤن

وراالتنفذهااليهتائالمزموشعكعايدلي

يرالضهمماكىالمنفمجثيقربالسرلمصيد
والمثميرلكلضخلواناناةبهـاتخللميدء

ياقصيرمبالةاقصرعنلهاقصيريطالوبواخا
رالصدويصرهلطلعتهودلحظنايىآا
ار

عرج4مفافييخمهيلىحمانلهفيبا

شواوحثرفضولهاكرراحتإلداخحإلتياذا
روزتوتاراتارتهءابدلتآقتارةاهير

المديراترعهاسكروراللميناعالصنوالهيمرإ

اكورالثالناسمنواصزشئاقلهثلهظيىأ
أأيورخلفهابيلشعثاافييلفجديران

ويستيراديونعلىيضئبزجهالمجافةسلىيجلى

جراصها4يلبالبررآيتفيهسثاليبوادىدتاذا

حررااتكلاالنهارنلديهارحيوردمنوها

القصورجوانجهافيتقابلدجقشارعاتكشعلوطه

قصيرالبافىهنإلهتمبانفيهيشفقلمءبنا
هستجيراوبرايخرضىالنواحىن5اوفودمرحه

السرورلكيدوموالفيحشنهعليكئتمتبرحفال
والقدراممبرالقومقلوبنهضهالالجليلالخطر

يمثيراالثكرلبعضهايقلاللىاقالناصرالنمثعكرت
ورشصكزيهاباتكنبىباخرىعارفةقاباتوها

رالوفيعادتهسليهرراهوغلقمالكاليكخطبت
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الشهيرالجودعاداتكمنهاالمافىاقصىبىوجزتنجدت

اظطيرالعوضعندهكومثلارتجيهجاهامنهيزض

يسيرللدىإنيوانهارانحلفىاك صىءرصىعلري

رامىبهيفكمقفهلحىفىاهتناوكشلوقد

جديربهوانصىباللىلىبعتئفرالرقابواعتقت

علوةفيلوظصإ
فمابيننايسفروالصبحترقبتهمنهاياموعدا

والعضبركالمتعليهانماقبلتاذابناحتىهمت
تزهىانوارهاتوروبارقيحتهانةصقيا

يصبريبتليمنبمثلمحبمالعاذينيانصما

ىنصرانيايهصوفالصحيم

كيارىيانتضرائرعويليارىاطالسفرتثكأن
ا

وبارىبعطعلىبهنضنثوةاوالبردانالعفصنعيرا

االسارىالمفاداةترجوكامسيرلنايتاحاننري
النصارىدصالفيهترض5باذنلناارزيرجماداذا

المهارىوخدطثهاذاطريتييمنعالعذيرطترى

ويادمارىهناكفياهليمءقدراالثقليئباوضعبيت

حبارىمئيمعىينحواسلححمارهنييصبحينحياضرط
رىسعهمصحاتهمتببتبحيرفياالحبةلطخفكم

ترارىاوخمزيابالتخفىعندحمبوترافتقرافش

اسماجخهاتمارىهنوبخزيشناعتارميماهنيصلب
أ

مثألفيوقال

ابرهـاوالثوابامفحماجأتث5ارىالرحيدوماحانأقاسم



43

خرابهافبعناخرلناوليىحويوردمضامحفجلوسكن

ىالجهمبئقىيهجولوظح

النفيروالاتيراافيفالللمعاليقريشذكرتاذا

البدوروالارثماالمنءبدربنمالجرغثانكو
االيورغلعلفيرادعليهتئهاربكوراعطاك

صفورمنكذبلفقتبماعليانهجوحالةإلآل

القبوراهلاذىعنيمفكاوجعاعشغلاستكأمالثني

ىوولإلهصا4بئاحدجهجووفالح

مومناضراطكبانوالذكرالحارنفوقنفقت

قصروبهنفقايهذبتفابمبهالطبيبول
الحرمشاياببحفىراالدالحاهوتيتوقعوهل
البهرباحدىدناهومايلقماريهودئفقدنا

قدرالنطءالقضاانالهالبانيدينعليج

ؤاينزجرعنهميزجرالنبئلصحابوشتاهة
عرفينعاتبهفكيفوالمرسليئاذاجحدالثه

بالبدرجريتهاليقطعءالحيارالدجلةوساور
ادخروعاافادوعااعذعاالخليفةفاين

ظوقدالذىركفكيفمستخفياماحمنأيثرك
يسرامسجلىءبعيدوندالجزأغرزمثلخلفله

خيارطرمنفيهماماصالحاامأختارأيقوب
صرحماريكاللعبادئقيلكاناكابهت

المحتقرالفاحثىعنيرهماءادناهماشيخةانعلى

يعتذرامالذنبعلىهقيملياليومشيةالقيابنهل
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السوفيودلجقابلبلءامةسوىيذكرنوهل

هقتدرمءمايسوعلىواعىبانييعليقوهل

اليقرضمالحيرضراط5جمهاتمادىسءعصابة
دارشروعرفيالخزيهناصبعراانهموهاساعني

دثرقدطللعلىمستعبرعذرهابنان

الفيوالكفرالملذانمنعموالدبتلكلمبفأهون
اغربيوماظماوبظالمنابلوالصقرابادل
ارهرترعالنجومجثالىواثلللتهرفعتفتى

ثمعروهوتلاثطاببنعدأيهاحهبحم

الهجرايحقبقبلهاوصالتخومارةاعقبارصلمجرتكان

ىحتريافاجابهصا

طرىتهاساهتجمارضتفرامذحهفتىعفراحجمذتحا

العذرايمنصفلنميقباليداكبهستالذيالنيليهبعن
يملوئيكبرانطكمناالمىعلى4ارىالذقيبكبرفثلقلتفان

عاراحمدمافلىحملىبساضهاءالتقىفتىاصامخياليهواهب

فخراواهاكهاماالدكفافاءيديالىوصبريادمجديافنفه

شمراوالحعصدافانطقنينائليحدوهمنكقريمنىاتانيا

هجراوتعتدهفياتبنييشاغلألاوصلشغالعنوكبني

البدراذلكلنيضفلمبغمخصيآنسابقربمشضوفافاذكنت
غدرأبهانفرادىلقدكانءؤأقبلهاشكبهاسحافيكانلئن

برزشبرااذاالهىسوكطحوكدهلهااجدلمدرةاالصو
الثزاتفضلبلالمجدالثفرخاف95توةسبيلفيعليهحملت

االجراضبلمنتاانكوابههتألألتالحدحيثنصيبنتفا
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صمهرانيناصمبحخالليوتدعنهوتعاألطفايومنداكدت
ثكرابدهاتوجاالنعمىناتفالجاهدانطكأشكركانافان

ا
الحارفجهجووفال

هغبرهءشوهاشاشهفييختالالداعىعزبنا

هياعيشنتوقائلالعنمنالناسمرفقام

مرهبهديلثأنهحمسرامجنهتحانيثما

اعسجحمهجومحاكاوقال
ا

كرىهنفعلمقهذاليسمهلرالحصاالعىحايها

صىههلكيمانمملىولوبامحعرقطمحلمارأيناما

صضىبمرىبينانغامنء4ملساصفراعصاكرأيناقد
اخرىآربفجهاظنىلىءحسناوليناخلتينجمحت

ىطاهيمدخوقالص

ودثورهااخالقهطثجيالاجدءودورهابالعقيقسليىهناني

صعطورهااحبالرثخىفصعابصبابتيمأضذةخاخاوما
يضيرهاإقوساهاتخثىصوإءحبناالدمياليخلدبانتثى

ناوعذيرهادهيهنضفلةعلىبينناتعرضبهـيئهنعذيرى

غرورهاءالمساامواعيدواحلىءبمتيعنىمنهااوعدراغريحل

فتورهاعظايفياجدفتوراءنيهةرمتانوطفاوينالحاظ

ورهاعيالليالينقصفينقصنيخيشةهفبوطااليامتزيدني

اسيرهاالثبابضصثيمناقلدارهعقرفيأصعيبباوألحقني
يخرهااشيبىطبصاحبفدنيبطالتيونياالرأسشبابهضني

مديرهاالغداةبمينيهقيءاعانهالكنسالوماصرعتني
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يثمهور3هابهفلياليهآوهذيمادحاطرادغدادليطريحتط
اطورهاماحلهلعسئوموسداركلهاماحلهمهاريلطيلى

كورهااالمونالعلنداهواالوبزهساماطاالصاحيوها
جرهااعببالبحجباالرضالىئيرجالطكططخمهكنت
ازورهااليالداهلبويجهجااحاالثطوناالرضتوقصني

ديورهاهولالرغخطرعلى5مائراصرالبطاخننجانيك
وقصورهااسطآشتنيلماوخصوصهاجبلاوحثتنيلق

مجيرهابجرهاطامبابنبسيبادسىمنئوذانالمهارىوان
ورمااصاظلنفمىالىفنفمىوحنوتهاسحعطفتههىلىا

ا

اصنيرالمكرماتكيرهاوانيءديخالالمعاليبداخليهااذاا
اصبمارهالحظاشوفاهاذااخومااحسنؤالأوجهاوتبيض

اوبثيرهاوقتياالينامؤدففرهءاخبارالمطاغموان

قبورهاالنجومقلتاماكنهاتوتشوهىاسالفهاذاذكرت
معيرهاارتجاعاينوىبعاريةاذرساجرذانءابنافيالمجدوما

امهورهاالخالحينرؤمىءنساكانهاأالتيعاسانبنتبنو

بكررهاالمالبااليديايراالىيديعرقدفعواعنجئهمهتى

نشورهاعلحبماوحياهااليهمابتدوهاكأنمااالرضماتتاذا
مسيرهاطالالعيرفتهاذابرزخللمسامينعالهمودون

ووفورماغزرهاالراقيوحسيوبهأناصعىيحفرن
زيرهاوسلطةوالىفيهفىاصمعضلفانالديابهتناط

ذكيرهاالمرهفاتضىواهـبهيررأيهاالعيعلىإونبتدبير

اامررهااليماهلقاةةالرعوتسكنفيهالملقواصيتحاط
ظهورهابهالتابطونتريهدونهصالفيبالوذوهاض

نستشيرعااواالعسفيفنأتمهافالتهتءالمأثورالىنعود

نظرهاماقائالاالالقوممننجدلممنهاكرومةاغتربتاذا
لى
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صرورهاجبحرسدواقعبينتبالقرلالطولزتقلتاذا
ثبيرهاتجحفوقهمالمذواوفىتإلمهاارجحنصثوئيأها

ثيرهايقلحتىيلهابثنحمالموافيامنككوثرتلقد
رمانصدلىثالبدنجنوبوصبمماقوقدبالجرجماىالحهومرى

حسيرهاالبالخيوفيكهطاياءفاخهاسنهفضلحرشمنفان

سرورهااليدوماختالساتجئالتيالمواعدانتظاراتاحب
خريرهاطاشالهاسماعصكاذانفعهايزدادالماهتجاموان

كورهاوحمياتهنيضاعفاطالصلقىالنحاحووشك
إ

ىولدبعضعنالممتزباللةيعزقيوقال

العراليامكعرضياوصرتإلدهرإحدثالذيالخطببااللل

الثكرجبونعمىالبهاتتمثرةبونالتويأتكتعيثى

زهرانجمبدهلمالالفسوفآنفاالحالذيالنبهمافلدئن
البدربهيفدىكاناذسماوالضدءكباوفقودوهرمضى

ذخرأيكناذااالدزتيرفيوالتممهذخرهتقددنياكمنالذخىهر

االجريايحظمعظهقدرمافيضليءانهاإزإةاهذيعنزيكت

الصبرعقبهفيكابافىالذيدتفربكالالمومنيئاهجرفصبرا

خهكلووقالص

افغرامستفربالمحظعيلبصرفالسحرمنعخهحدثتالذىيكت

انثراكاللورالصبوعداراك6أالؤاؤالذننظمعنؤالصحد

الخرنعثوةخدهافيالتهبتامخدهاتعصفرنبضالحرأفي

يسركطاالعبفلىباوضالفهاتكرزهاقماالجراناعداقامت

الفجلدىمنهابالهنترحةومقبلقائهافرحةنالديفيتبم
رالهالىالنهارتباشيراثتبافةالوصلمناعطاناالليلاذا



االحصترضومةالعطفيندطمةاردوقدمالادعطةاخذ لدرىوهاالهدبداورحموبدلوهاالكرىاسعاالسم
ياوي

العدرلوعةثفىحقانهودرباطلوهوكلتييرىعناق
الذكرنابهةءاالعدافياللهنكفايةالمؤمننهااهيرلتهأ

شهرومنهاللمنحالعلىصءفبوركاصعداهرالشهاللاتاكا

اشكرااكبراوجبتنعمىباكبرمبثرامرلبيكبفتيماتاك
رفيانضاةابنلفطتؤامفلحسحلوهاشهنافيكانا

السراالسلالهدرسيرفصد5بهشصفتوقدوادبارعبدوس

ابمرراغبةباالمىرمهعلىلقدغدتئكودمستغوىكلنلثن

هبرجماجمهمفيوضربنثاوييحطهمالنحورفيدراكبطعن

دمايجرياومخرهاالمراليبيد5طاحةءرووسااالترىفلست

الدهىنوبعلطحرزانهارأىالتيقلعتهونالملهتحرزم
وترومنمفذشفعمناديىصخافهاليلوااللبلسوادفيهضى

ثرالناالماعالبيبقفلمطالبهفيهفلحماعليهقضىا
الوترطلبفياوناوالهبنوالحربإرأسهاومستأشرابهسيأتي
بثواقرسالكفراوحاالدينعرىيهسوامواليكهنرجالسراة

ماتفرياعاديكفيتفرىكآئبلمثلهاااعدارفافنرااذااا
نصوالبنصريرتجيافرباوفيومفلحلمومىافالحالثرققي
بالذعرالجزيرةسكلنواقلقذصالعربضةالثامزكللمد

إلعرمنفيهمايهنتتضاعفبنحمةالمؤمنيئاهيررت
الفطرواخواسالهفيالقطصيحاحهانالثهعدوما سإص

اصحراعلىمرياتماتبملهتزايدتالثعرفيهبعثنامااذا

بالسببالنزراتالحاوقدتدركرهطاليهباسبابهتت

ذبموسناومارفعالىحدهابيهجدوىهنلمانلت
البومجاونالمافنىاليسريدبالمحامبىروجاور
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رالتتدواالوضاحإقمرالىميوفجهااللمحاجةوني

البدرالىانتصاراثسىبالتشفعتواغاباالهامالهشفت

والفخرالجردهنتمافييدانيءوشافعااليههشفوعاارفلم
راالهتبعالقولمطاعوقولالجدىهطابالفعلضالكريم

الحصرمتداإودواءعصواواخرنقفتااذاالليالياخرىسالماثى

تهأمرفياعصالبيوقالح

مسثتوةاالنامفيمةشادهناتجهالذيوزيرقلاا
خرةاظكللوضةفاضتفيناجخهاوالدنياحسناعدت

امبتدرةاليكافقصنهقبلةالفتوحتزالوماإ
نتظرةوتاكترافيهذىلنافكالمعروفوعاثدات

هازشتقتثنيفاطمعزإتوالللسداداللهوفقك ا

عذرهامرؤ4افراصاابلضبهاتجدأتلماظارياان
اصا

واالثرةااليثاريخأيختاريدهممسكثيئالوحاثز

اكهرةيخاظرنجطتثنوطةضيمتيغدتوقد

شعرهاروههفمااقطعؤاتعوداناصحربامارو

خيرهانهفينفصيترتابوالارتضيهاللهمن3
عثرةاشهرافالىفيوفينفقدوالدوبامياردهاان

المجصةاهلهامنفبانتنتمدجمةاناللهورقضياا

بالمحةالمحتزيمإلحلوه

سكرىالىسكراوزادنييرىالذيالطيفببرح
الخرنثرةجازتببالصافرطتاذاباطوةو

بالهجرالهدحديثعلىالؤىصررفمانجنيلثه
الخصرههضؤةهشيهافيانثنتمااذاالقدههزوزة
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يريالاللوملجاجانيرىهنحبهافييلوثي

امرالةلهناوفيالوافيخلهفيلمعتزارلم
ابحراعلىتربىيدلهءاستمعأرتاذايستصرالبعر

أالفخرنصفيزهوالسلىمحلاقصىفيعاله

واحبرصجادواقاالخلالىكاملالمنصوربيخق
القطرحياابءاذالقطراخالقهنحافضليفة

امجرىوجههفيواؤهيبتديكفهمنالندىحياا
اكصادرربىاغزهاعلاذاالضاجصأنما
درالبغرةمحفتدنتاافقفيالفكةاكباص

فهركماثرافاالوشدهاشممنياواحدااالهليك
اوافصرالعزتعاءالدصهدةاقصىاعطيت

قدريوفيجافيوزاددوإقيلياصانكدج

يإلشصيعنهاحمديفيالتهنةيومكهفإ
يامدىتاوصتاثرظالميءلىامدتءءختانا
يامىفيالفحلالجدوالءبالمرتضىالديواتماصساحيأ

يشصسوعئفيهؤخرئشرعهمعفاخرني

والشهرالحينفي4عاتبناذاليقىغيرعئبني
دريالتعنانوخزيةبةواعجرفهـىيدريكانان

11نصراوبالدارئالحقانالحقمالوجسهاقلا ا

6اهيصابناللةبيءعدبندحقالص

اجرالحاءلماجمراتعدمىجاكرالمالظلنةءزالال

اداثرورتمقفرومحلةلمةىهناكاطاللفلرب
نحرطاكاتءزاةاتاهاعنجررفتالنوىالسثخت13

ا

وصالصيالحوبالةاثلألمناالوانسقبهاوقدجمرونهـ
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ازائراالابايثردارقوعمدنازرتعاوهيهيفأخيال

اطراظالملمعلىفيثتعيءهبكهونحنبشاآأطيف
ضواعىكالقسيئقىدحاتريركراهمتطشثاليافضى
ااثرالتالصباحهامملةفضلمنوتسربلواالدحيعواأفىاذاصتى
الفاتراساضانمارنيمرنباعينارحالشحبالىوؤوا

الطائرجناحفيتدحوالشمسخلسةبالتحيةفاسعفاهوى

لمسائرعلألقةالمثمكانولربماسةقيوانتسرنا
ناظرهنبلفتةاليلتتثنىرةعمنإخافكمانجذبناها
وأمرباددادزاهامرعنديراالكرلنافتص

الجائرالحلريق3لىالمطبقلقواليرىافريبااثاليقتي
وطاهيبعداللهبدوفعالوهصعبالحسيئسرفمتقيل

وافرعرضجماالناماولىبوااسارفرحتىاهانوابمقى
ومابراسرةادوركانواءاوشسكنفاناسادمطمة

العاشرااعلىءنجايالساسىاذشرالسوابقلىجاوا

زادكلةلمرقكمالااط110 هروسوصسحمنلزومسيىبىا
بصدتآخروختمنمجدكممنباولبدونقدرمالمان

يالباهءالماقرفيترونوانماافعالباصالمحةتقفون

هاثرعديدؤنءقاايومهفاخرعخادهنفيمالرمل
الباكرالريعخللمنيطلعنكأنماالخابطيئفىومواهـ

أالظرعينهارهقتهفالنجماوتشكروااالتنقصوايمفرهان

وماثريخاقيفتلكشعرىوسماحماقدابمسارقاو
الثاعيمدحالمدحيكونحتىالمدىقاعيةيجوزايسوالمدح

ىابصبئلتءاسايهبموتالصج

والصنرةالحرةوالبىوالطرةاالصدلصاحبيا
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هرةاعيتىيقنضنائالتعطنياذلمليتك

الغرةسفرةاالاآلمالبكووصليمدجكماعن
رةوالسحدوالعوفهافيهمآباعكاعدا

شةهصستبهيمءخداجدالنزراذلمذاكقبلت
آصرهءالسوغريمنخذهقىلهموفياوصاخذته

فياالرءصبئعلىدحوقالفيأ
صححىحمحمسحىححا

حجراترالنهوبافىينزجرنلوزجرلهالشيبفىأا
اصحرااكفلىقدمابحاجإةوارصكعتفوديهناسودهامىا

إاالشعررأسهنواحيفتمالمواسعةباطفههلةشولمة
افريهسليذنبذاكقوذاكماغيانتوعثئمشيبقالتإ

أثرفرعهفيممايانعيوالغجاهلةءدالهسجالعيزكأا أ11

اتقرفياالحرارالىانأكبلهنةامجرتالذيالفقيروما

االيسرمنفىلمىصرالهعرنوجزيدكهالانالحظعنىعضا

االم االصورهذهاالافهماينالهاباقةاسااهذاجلمنيبقإ
أاالثرخلفهيعقحتىتيئهنواحدةءالمروحسبوجمنلجهلأ

ذرءالببهففقلذنوبيكانتهابلاالالالتيكاسنىاذا
باليفساشحروارضربواالجهلقوسنذوياقوامابالشراهز

اسأ

ابقرا3فبانلهمعليوماهقاطعهاعناقوافىاعتعليا
القدراالستبطاءرابسرهنهطرحةإليواالرحانأ

11ينتظروعدوالانعرافبهشهراالجدافيعثرينأبعلى

والصبرالصابدالدضمناتبناشمرالربنعلىرال

سفرسححهوادقفاةالهعلىكثبنياقصى9خيارعذنا

المطرالحاحهفيضروربكالءبححماشهتضررولمجوداأع
انشارااخاضاراكيئبيتجمفمتهالمبذولالنائلاليتعب
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ايسرادلباقاخر3اخماايحضاونراهدهصالهاالطضامائنااتجمثامبلىا
صرخدهفيوالالندىوسطشررظهطفيفيناوماجهاب

ستصالحربوشهابومسعرمحتفلالروعصاوهجيراطبرد

فتتترتخفىالئالغيوبمافيءلهالحالرأياعاليفيارتتىاذا
والبهرتعروالتىإلخطوبعنصضاالفالاصالدهيتوسط

قصروالصاولبهيزرىفلبسوواحدةعثراذرعهحكلر

كروهرغربيخهمجااطذيبهاثمهعنىاشجصهاطالمجربا

ازبرآراوةاذفكالىصالندتةءيافام5اآراؤها
هنحدرالجاشلسكونكأنهبايطاالجدخضابحدفيو

نحتصرءاميااالىطريقلهصاسدهاقاحتئسقمازال

مقراحفظتهاذاوميمنهخلقاإرضاتجنمقحلوحميت

واليذراليبىبالليلالسيللهموقلتعنهصادهخهبتأ

افمراقدافيتنراذاتاسمضمريواالكففغكفواا
الظفراضافارهوفييروحصتىكدهمءاالعداشابكاذاىأك

يقتدرحيئيعفوسوفبانعلماحدسخحاضهفيتدخلواانواللى

القعرألالثهنيقمردلجبفيماينفكالمضاجعجافىا
اشحرواوكاكونهانمخطاخذةفيهسارتخطامةاذا

بردونمقبيلمجدصاذاددبنيفيااتداترأت

تنتثربالملىحانجمهعليكءهـاذجعاتباحسرااباحسنأصئ
الزهرارابلطغبحنةفائدةغبالقوافياتتكفقدأ

والحبراوشيوفجهابااليوملبستانوالعقيانالعقائقفجها

تفتخراالشعارفبكاضعافةفيبانثعريمدحفاخرايمنومن
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أؤخربمقدماياتحبمقصرادالدهسرفاناقص
قويىقال

انربسبعةشبيبتهاودتبدماعادبنباقيفاودى

ثراالديداراوالملرفية5القناخافمنالضحاكؤخاول

بالمنذرتباواضهنهءتاجهلعالوضاليجذيمة

المتذكرللوعةوعالدحر5اصدءدبنيواذاذكرت

االدهرصروفشوكخهمحدمنوفلكانالزدولاعخم
ا

بحتراهلةوهمغدواعدداطيئذوابةماكانوابعدمنا
المصحرالعدوءبصحرادفحانارهمصواعققلتوماقلوا

معثرفيذكتاالمعشرفيهمتخبراسىالضغائنوارى

المصدرغيرسهلالتقاطعصضوروبهمانثهاللبنيههالأ
المتسحرالفضاجمرالحفي5باعينتتقاذفونبالكمما

المنكربمضاالبادوتعبهـفتعجرفالجدجذبتتجاذبون

تنصرلموذلةتستقالالزلةالىئاسةفيالتنارخانإ
صيرمقاولفيواسرعنيهانواطهمجرهملءاواافنى

هقفروربعصافصلهنعنتتحاجزواانقلنفتحاجزوا

هسهرصبوسهراجمنوهناجابرفياعظمتضحقا

راالصاالجاجمنلالبرصأتوماعسحرجالفسادوتذكروا

11اخضرولزضغدوحدائقواسعفضاعنجديلةنقلتا

االبهرالجيلدبلليطفلمةضصدغلانامحاثاؤن
أومبشربعدهحميدباباردفتعبيديابيلمصبة

اعفرذوائبقطحاإلشامتاخفرئدواهفبمنواواخهم

اقعرآلثالالىالمزنوصدهبهاافضىابحرآلءئالشا

رتريهوهنيتأودان5وبارعاءالفناثهيالوارى



إ

عكرفيعكرمنحاملفي5اقنااإتهالبعدنالقنابها

المبصريعارأيوعداهاضلجهماالسالقدثقلشيخان
مدبراحيالوالاالقاهيوماتلقاختتالالىاليدجمان

كضرلموحاضرالحيرندركبةلممعناصابءغامن

مظيراوضرنلزرابهماماممخينسااتروناأ
زهراالاالغردكمزهربعدسوىصوهءبذنبرخعن
االصراوضغاعداهججرمانتىاذافإصرتاشرفانوكا

يحىنعلىيلوظ ا

المقابراهلجاريحنيبنعلىزائراإقابرااطغثوكثرت
اتمآثريىردايتفيويرىءالذيفيثةسثااطيتفااليهن

لجازرسينورانهسوىيعدهصداالرميئجوالفنلإ

إضرالمثركيهزحفنرمالمتكنوأينالمسامسرقت
حمححصحصمىححإ

آلاهـخطاعندوهبنناطفيوقال

جبارامصاتطرقأخهيالمداراظكااحمهااةا
ثارشكتباليخدركوتبلىهاتفنىمثلستنهنى

الدمارتمرتفيويدعىبناهتاذااتاناقاخاب

إخصارواروااهممخاتهجرحيازلاكاهلىوها

قارواعارجهانرطوالالإالدهىفيا

ذارءلهالجسالمواماعلىخليدععلىبإحباواهرث
نهارواولهغيايتهبلىسر4قآخرير

ااباياضقارصربءسماامطرتنابالمطيرةويرمأ
القفارمغانيدرستوقدهببنصناطلكففزلنا

المزارفرباذاللهوينات5وزرنابهءااتىلميخنا
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اربلثربوشربناهناكاستالبافىناااقنا

ناروالطباوالمجاناصرفوالمداتتنازعا

اأالوقارأسخنالئربرأيتسخفاضيرانيذاكيكولم
أأالخهاراذهضلاحهبصوتخيرنحارشاوابننرضينا
صضارقطرالهفاسهاعلىءوقدقوائالثطل4تزعز

رواعحجالروضخاللفيهاالضيثدجنةغداة

واعتذارعتابخواطرهاوالقطرالمناحيالريحكأن
سواراوهاللباجمعهاتحيخأجاداردتجلةن

الزافبيمطرداكممانلقدحاربنكحببنياماوأب
انهاواخهاااليلونالدولةآلوهبالدعىاصاب

اسضعاروا01وافرتصاضا5حتىزااردااعارهم

بكلىوايديهيمطتربدآمفاوجكانواوما

اأاانياربواحماهاضتلمنجمهادااليانمعاوات
اأهضاطاسبيىفيوقالإ
اإ

وزيرثمشظإيرويمضيءنهحدآمقيمابمسارىالىكم
ا8بيرالىواليزيؤاراسيهيخةخاماصرفاحزوون

انورواعقباظالمالقشعنفسهبهاشؤميزىهفلوننا
يفورحيثوغارالنحسالغرابشرقالصلحفممنماطامنااذا

وحررردارهوراحفانأكطخالطهسوداصيهتابنوكان

ىمرضينبيذأغهرعاهدعاهوكانرياحابئيهبملومص

جرهبانالصديقواولىادمرهفاالنغيلعدمت

أخرهماالنقصمنعناهكايبهقدمهقلتاذا

يحضراناالببذىسحةحشظمجلسالىدعكانا
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3المقفرهالبهدعكقفيحاهضلهنجيذءافي محبرهبهالنديمسفضارفيمسودهباذا
الدسكرهدقلوجرعئناقطربلمثىكت

ارهلماواخبرهلمكانشربهفياطعتكوإلي

بالشرهاعرفخبنتومابملحلهءالىشرهتوماليا
االبخرهمنالسوادكىيعتريكالذيايرينيما

نحذرهانالوفتوقداوجصاالنصرافعلىفألياعزهت
ا

مدبرههوتقدهوليةموالنبملثعلىافقم

المقطرهفيفكدنانبيتءشلةالجوازعلىوكانا
يرهالىشحماديرهبحدراطظاطلانصرفتولما

هنكرهصسبةبهطبلتحالةعنتسألنيفال
االقوصرهفيشيخكييلةقيامرتسووليا4إأ

االمضوصفيوقاله
أحىحىحححممحىحسحما

اإرالبصمجرهمنتفرفاماماخارامتبسرأ
ونارجنةكأنهىهـوفييرمجيخاليفةا

تغارضرةاكانىسساتص4يتايد

اليسارهثلهاتتااليافييهااتأئيفليس

خهاروالىاالاخشاتهانسهوفيفهفالمالى
إ

ىؤلحم

امركواالعيءسالكفاننيهوتهاقل

يركمافيهاوانمسريىبانواعلم
بركفمامفرقىواتبعتذلكاليهت

بركيخههافيءاوسادسرنينيوهواى
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بريآلذيلفيابمتاقالسكلىالحدالله
دهرينالدهريرماوالذاعاليمنااللمذاإعن

شحريإشلزازيويحممطليفيرماماطيحزض

صىوصاكيمدحوقالح
خزةيشامابفخروبنتالغمرنائلكءاالواابرعلى

قدرقدرهالىجمواناللهابيالذبالموضعاللهامينوانت
خضراواكنافيضواقاقهاواغتدتالدنياندلكتحسنت

القطريتبمهاقارالجرالهمسائرانكالثامهنيثاالهل

الدرهاطكشلنجهموتطلعءعلميهمامالضقيضكافاض
والمجركصجارانوكلنءفيهمضتاذابميعدمواخيراولن

رثا4ءاالتاوإكالالشنحرادتفلومحمودالث أرىا

روالاتيتلغوفالدنذالذيواوعالثهبتقوىعصرر
أاذضاعصمنقدمصياكصلىذصهسياصالحالكوقدمت

أالنهطرقابالىوااليمانفباجمنقبالبالفطرالحولعيكوحال
االنصرراياتهءاثافييرفرففلالمصليرتلمدلحمريا

لدثرالعددالبراالفرابوفيهااركأفيالبأسحديدنحخهاجبال

اوالكبرنذزهوبينومالكقاهروخالفةبملكوست

االمرصاذااونيبهانتووقارالمصطقثيابعليك

وانجرالمثاصوالهدىكليالمورداوهوسيفهعامته

افجراسجضكاواشراقاضامىالمنبراهتروممتولماصعدت
أكفرخةةطتركامامممقانهاللهيحلممقاماتف

راالجنفصلوععاةبقلوبضاألتحتىرذصتنا

اذاوااللؤزالمبعوثهراكئخمابةالسامعينقلبىبهرت
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الجرواليخهاوالضانالسجادعندهاركنالمنصورتركؤا

العمروطاللكالنعمىالىوتمتالهدىعنسنينافىءجزاجز

الدهرتىهاااليامضلىوتبتىسالمايمقايمملانارادتنا

إاوالشكراللهالحدوظيالناعهافيكالمنىاتمامالثهعلى

حمسالمحتزباللةيكلدحوقال

هراواكاالقلبذافيميمىمااحهبةالمايخالمندصري
نملرانوفعالبناتسيىءبيدةمنالكرىباحالمدنر
لتهجرااالالؤأفيوصلتوالفنتوياالفتاطباقربتوها
اقدرااوصلعلىنتوووصلتجميةهخياوالهجررتاقد

يتعذراانابيضإلوقصركناوصلواالوصلمخهاتعذر

القصرااوالهوىبمضلقصرعنالعحبىاولفياقلباهذاءفلوشا

مصدراعظاجدلمحىوموردمزلمألاحدمنهلموحداول 01اى

فبكراامالغوستىصابكاهتقدمابينناغضاكانصى
يخظرااالالمشتاتاانفتاوماتفاتةاجانبئوضكلتنظرتا
تعصفراإسابالوىءتنراكاالبرقمنارجواتالىا

اخضرابطيامىدونولزضايبصاوابطياسفرقكامايضيئ

اصرابطياسعندغزاالءاضاءاتلوالوباعندوأ

وتقدراتحدانجلتالئهمننععةبالتهالمعتزاعطىلقدأ
حوالواشهرااالسلرمعلىاناختعفليهةعنرىااللهبهتالئ

ممدرااقتمعادحتىاالفقعلىظالمهاغءاشصفتنةو
جعفرااقرموااساقاباتراتدهرأيتهامااالسألكمناغر
احمراالموتلحواالىالموتعلىءوصبرالموالىبأسيافاعيه

فتأخراغيرهارداذاسهعهاالصامةصفيتقدم

ااالباعديتداعاهودونهمملالفضلهمعرشفويصبح
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ابمراقطأيئهنوابصرهبهاهتدىحتىالحئإراقائم
ادبراكلنمامنهاصفاقبلفضلهائدالدنياصعلىوعادت

تفجرامنهالبوكأندصتهقرتمنهاالرضكأنببم
تعمراانفيوالجودفسرالدىءاصلضانالمواميرعرت

وتنصراتحاطحىباجمهاالعلىواعلجدالحدمجاطواير

قفراانسربهااقاصيمنحتمحشاارعيةاكأاولى

مراوانداكهنباعاواضيئصافةادنىالقطروكلنجرت

اهصصارياعخهاناظتكافياالخالفةباعبلنهضت

هقصرارميتاذعخهاوأترممثبطاسحيتاذفهافحفلم
أامظفراحاربتكنتوانرشيالهوفقاالمتكنتسهانزلتوها
ومدبراساثساالمهـلوكوطلتسابقااالئمةغاياتفتلق

اوفييقلواانبمرفيشاليغيضواوتعلياقفيفالخبا
تحيراحيثالنبميعىفتنعلىوابنهعندكالعباسىتركوقد
الحبراءوالرداالقضيباليذوصيراالفقارذاورثاكها

اواجدراحيكهنبهواولىلفضلهاهاللستءسناواقي

فامطراأسحاباالحلفيوناشدالظماعلىاطجنياشمنابنوانت

كلالمتوكدحوفال

بهيرنيرصتلوئيرواتاولالمجدفيداث

غزيرراحتيكناللدنياالزالالنيمابنيا
نورنرجهكدجاظالماوءيثعراكفكمحلاقي
دورهااواكبرتلثداودتكءاابلوبالةكةوهة

المنصورجدكماضيكبحلمارشدباسكلكوكتي
اهاتسيرسيرةنويرضيهاتوالالنييتولىا

ورشافكسواهصكلبينبحقمهراثهحزت
ا
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يرالصإلمثوااذوالبرثرتواضملطااافذهـآوااالدفااراأ
تبررالارةوترصدلاباصموالهدىوخىؤت
إازدشهرشعندالذيالهادانوروزعاداهذاان

رايستديرءصانوقداالولىصالةاطالصاضهانت

مذكوررفقذاكفيةفالفيهراجاظوافتتى
بهورالموالناثلفبهبمالعدلومنكواكإهداهخهم
القصوراعطيتهمابفضلالحسناستبدخقصركوارى
البعررضضيفيفاحتءالماواطردءالهرا4فرق

ورسالىوقامافحمىفيهلكودامتاتالسردفيهطا

11النصرونمالعلىونصيرءاظهيراونمابيرالندىيا

إأثبيرنااقإماتمشدئئضوىماءابافإ
دلبلقيماعيل01فيوقال

ا

يدهىروفااعدهونحتصيوخديثءرضاكحرم

شحريبايتترانتلديلثهادحانيشعريإتارددأ
ادريلستانريستإلرىجناهماكبسخطاسألهتى

ذكركطوئيبحضررهمعلينقصاوكانغبتحضروابلىأ
بعذرىشاهدةالسنهـخالثاستصالشأنيعناضحفنان

صياولذللثبضددشطماءرااولداهـحأ
شعرىبشلمحاليثضدوالمساثيدايكإالرضدلئن

بفكريمخهمخدهةالالانيباالبدانخدموكوان
تسركطااليلنجوماتضحتكاءمميراتسيرتهناذا

وبحربرمناالرضضوعيوغربشرفمنالحاوليجبن

شكريضيهيبرانحرقيعمدىقدمتهابانعمت
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قدرىدونحلىقمورعالذنبافايرمنكاعطفاال

ياعويخىهطايويمىرجائييتوىاناوبمتوقد
وشهركطسنتيفيهحانجرمديهشوعدبعدكد
هعذرالعقصيرانيفيسلمني5مداهعفاثيوةيقعرولم

فرينطكعلىنحطىوالمدحينقصامتنانكوالسق

بدريءصإوغابشسيدجتدياريعندياركبعدتأذا

هسترنحىيوهرةاطشخصيعنكانيبوانوما
اعروابنمناقبهافيكشرتهترقىبمالءبواحلفت

جمعابناالعلىعليهاوصحبالمساينابةبنوشيبان
فزهأثرةبلانفردتحتىاالحسانفيلقدنافست

ازرىشددتبإرزيرانااذاءضعفبدسيقوىسببىارى

كريارفهصهنفايستلسانيبعارفةيطاقم

كركفيهندىنبنيلعدمبحديداهنجأتكم

المتعينويذمبالتهزايمألخوقالي

فرارينجىلوالفرورمتحذارياغنىلوالحبحذرت

المزارشاسحةءامماغدتصتىالدميصروفتزاؤا

قرارييمنعنيالحبوهذاتناعتوقدالقراراعطىوما
إرالجكفيأبةتإرويبدرسفرتاناررداريت

عذاركطفيبيلهالشيبشخليءقذاهاعينيفيأجهراك
اصرارهفمقايكفيوما5احمرارمفوجنتيكفيبما

زارداالنراقيومبنانيرضطنارتتكملئن
قصاروايامهعتقةءليالهنعندكضلفتكم
ابداردارااومبدلخاقلعيعيشاباخانافهل

الرارلهاالدموعواجراهظماءاسمالىاعاذلتي
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دستعارضجيعةنجتهبلومايعاودتنيمتى

حمارمنيصبححيناقضمحبارىمنيكىحيئالسلح
للبواراواستحدمااعدءعثساأصسوااحبابهاذا

والسراريالبراقعفياخزيبليللمرقدهاهرىاذا

إرهعهجامدصضلطيتطلىقدلهاوويابوثا
حارفينبايلجريرةنخثىالملكثيابنتوها

ابالبوارمنهالرقههـقماوعالفتدينااستطعنااناولو

الخاريومفيارادويفنىالشداىيومفياراحديبي
أالمداربالدشالعهدقربجلفءبمادافينيحب

بالدمارالبريةعموقدذمماصهيررددناه

قدارمفواشأماوبااذادثيلسنأمافرنص
الفجاراوالبسوسحربالىعادواقكصتىالناستفافى

اوبارفيجديسكابادتءبدناوالمعتزالثهفلىال

هارنالحدممنجرفعلىدجارىهخهمعصبةتدارك

اقتدارخسدشاملوعفوجممنهبطولنالفاهما

والرةارالسيهنةفيومجمن5التأنيفييحببهدىامام
النهارشمسامأبدرالليلقالوااليهنظرالوفوداذا

االنجارفيكرماماوطيصوامافضلالفضالنلها ا

الفقارذيياهبفاخدناالليالياثالحهززناه

كارمفءماماغاضاذارنداكيخهالمويرام

وينضارااجيئواوهبفابالمعروفداألنت

لذماراحمىبهالميكمتتنااذاللذمأمواحفظ
اروانتعابعدمحثبيمنكمارجوناءالفداتمفن

االسارمنالمسلمينارياصتفأدىانلكخاجمفن
والديارخهماالهلينالىيعودوايفهمالمالبذلت
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لحإر3اولمباورشراهدادالاذاهاوثجهدىببصنحبوتا
االختيارفيموفقوانتونصحمنهامانةرعتا

اظطارتنهريرعدخاطرعزيزالكداالوفاهمنءوبا
االمحاردنيالهشركأوقدعليكميؤثرولمواكم

النفارالبدمنهمفيغالوإشقربوهمااذا
عارمحلكلانونلعذراقيقالانءحياأ
إ

البارالرتالىبهمتهيسموالنفسهستقلوهمةإ
ارياالدفىماوصاالكشفيعيئعنبالموافيشكزك
الخيارعاقبةعنهويحمدترضىمازلتالذيووالك

سارءالظلمادحيمامضصورفيبقاعكدمنهفال

حىإفراتاابنيمدوقالي

افيالقمرذالىوبهجةالصضيرامحهيتيباسألتك
كثيرادبومنيثادبهرضيئخلقمنوإيحويه

ا

السطوروقديرمقومة5ايتداهااذافوبحويدالحر

ابميراوالخطرءالعليااواوافراتبنيبانتعلم11
وخيرعنكرممنهيخبرسماالعباسابيكلوان
الشكورنصحعلىشكرناهعلميناخاسنهضععاذا

لوزيروزيراونأطهاليهلرنجتنانومداأ

الىايةقازثح

ربالثوافابئوجمفال

كيزهداله4ريرىانمنءممقاالمجالشواربالبنقدقلت

هزهضابيعالمااليكيدنرهناشظللشدوننكنيء
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نحبزهالفمعيفاصلسفءوالمديصداقةالمصعموهر
اطنرهتلكاهللماحبعن5يرىانلبليةايضاويناك

المجزوزهاللحيةتلكومقصاعطافهفيالخثمارأتأو

زههنرفيثةوفيهاراحتةسلتببقيةواحهو

هناقافية

فيهادعاهبضابنايونستكادعىةفيودال

االنىءالظبانظرعلىيبعدىهتفرسواقفهنفيمهل

االشوستوداالببمنكنوهاالجرىناقياتافياثرن
لالنفىهرىمحاسهاجعلت5يرةضالقوامهفةعيمنص
بصدفضويسثنترلمباثضلاذاهطعحتىبعطفةتبدو

يونىدعرةيسريهوميومااجدفلمالسرورايامشاهدت
مجلسالبزواروإصلبقحةاصمنوسطارصشادفى

البجسالغيوممجاجماتتستي5نورهالرقءخضراروضةفي

اوردفقدالنرجسحضورمحىكسخهاءامثتاأعلىاريعلحر
االكؤسبهاربهتليقيرمفانهيربالتسقانيال

منفىحظكلتحدوعليكبدولةالمؤهنيئيرااسمدا
افل

متلبمىبهاجذلالىخصتةمحأقلوبافيجهكن

هونسوجهبضيااجيت5وحشةعرتاؤئلضايدر

حرىانكعايويصفوقال

جبىجداصعنتوترتيعايدنىنضيصفت
وبصيلصىهنهاخماصااالدهيزعزعنييخاوتماسكت

بخىتطفيفااليامداففهاعدىاميقامبابةمنفي
وواردضشربهعلل5رفهوارديخأماوبحيد
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االخىاالخىمعواهالمحمواصمبحارمانوكأن كى3يعةالثامييبدغبنخطةالعراقاشترائي
يمرهيةالبالىهذىعنديالختبامزاوالترزفيال

ضالدنيئاتعلىاتهناتذاوقديماعهدتني

11واشبهجماقمنبدلينيرابننبؤولمدرابني
امىحيثغيرهصبحارىانحرياكنتماجفيتواذا

عنيئالمدائنابيضالىجتهمارحليحضرت

درسساساناصمنلمحلواىالحماوظعناتسلى

ؤنىطوبولقدتذكراظالتواليبراظطذكرتنيم
ونحىمرالعيونمثرفعالظلفيضافضونبم

اوكىخالطدارتيانيالقبقجبلعلىبابههغلق
هاسالبابىمنقفارفيسعديالليمنعلمحلل

أكبىعنىأتطتههامعاةكأالمحاباهرالومل
لبسءاانفغدونحتىالجدةعنعهدهنالدهيلمل

رمىبنيةلهواخاالنىعدمهنالجرمازنفا
سأتمابحدعيفيجعلتءالياليانعلمتتراهوا
ابلبىفيهمالبياناليشابقومجماثعنوهوينبيكا
وفرسرومبينارثعتيهةءانطاصورةفاذامارأيتا

درفىالتحتالصفوفيزحىوانشروانومواثلوالمنايا

ورسصبيغةفياصفريخضالعلىاللباساخضرارهنني

جرساضرامنهمخفوتيديهبيئالرجالوعراك

بزسالسنانمنوهليحرمحبعامليهوىمثغمن

خرمراشارةبينهالماحياجدانهالعينتصف

بلمىيداياهمتتيحتىارتيابفيهمينتلى

أخليابةسإمكريئاعكلىوثالتابويصزدولمسقانيقد
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شسىاومجاجةاليلاضوأنجمتفطاهدامن
المتحعيالثاربارتياحاسورااجدتاذاوتراها

نفىفىالىمحبوبةفصقلبمىجملىالزجاحافركأفي

اذمىوالبلهبذبمعامابرويزسىءانوتوهت
وحدعيظمطغيرنامانامعينيالثكعلىمطبق

جلسارعنجنبفيجوبالصنحةلمجبهنااليوانبمكا
مصياوهصجحلعينييبدواناالبةمنظنىات

سعيبتطليقهقاعياوعنىافاانحاعنافراقباجاعنى

نحىوهوكوصبفيهشترىاوباتيالياحظهعكست
سىصالدمىهىبهالصعوعليهنجلدايبديفهو

الدهقىستورمنواستلالددلبسطنبزانيحبهلم
وقدسرضوىوسعرشرفاتلهتملوعحرص

برسفالللاالمنهابصرفاالبياضمنالبات

النسجنخصامسكنوهلجنانىأصغيدرىليس
حمىبنالملوكفيبانيهيكلمانيشهداراغيراني

صياخربلغتمااذاموالموالمراتبارىنيف

وخنمىاوحاموقوفخلفمنرىحضاحيناوفودكا
سولهصبيئصيريرجعنالمقاوسطالقيانكالت

اسىاولالنراقووشكاصمناولءاللقاكا

خىصبحلحؤامفيطامعممىاتباعايريدالذيوكأن
أتأسيوارباعهمزيافصارتردهراللسرعرت

حبسالصبابةعلىموضاتبدموعأعيخهاانفلها

جنسيالجنسهنهاوالباقترابءالدأرداريطويستحمندذاك

ذكائهاخيرغرسكرسوامنءاهليالهلهاعتغيرنععىا
حمسالسنؤرتبماةءقواهوشدواملكناايدوا



صىالنصروبعكلىبطعنطارياكتاشبعلىواعانوا

واسسنخمفصطراباالشرافأعفبدمنواراني

المنجميىبئلهلطآلوح

وساوستوتذكرللصدرهاجىاالضافىيخالهشوق
الداهىوليلهنالقالصوخدههمنالفتىنجىولربما

اآلنسلافىولنزياياتوختينبندادحانصفتما

فارسالصداقةحقوالفيهاطيئالقرابةصنييرعلم

إسىفانيمنيضيحتهاعودةبعديأملكمنأعلي
اظاسالحيىمرعدكبعدمنوقدهضىالحيمىيومكدتنيأو
صاسوأاليامدهةمحتالذيالقمرفانهلالهرقل ءا

متقاعسغايتيعنهتخافالهمرجاالقداعىقدمت
ا

ويافسيحسدمنهمنمنباشمتلقدحتىواذلتنيا

دارمىرسموممبالؤافينهجرمداخغاوضحتالذيوانا
جالىنادصفيوكاقيءالبالدوغرجهاشرثوضهرشني

اشعيهنكأناليكتهدى5صباحهاالقصائدقدزففتهذي

حباثسعالكعلىوهنغادفاننيوالالمالسالمةولك

المالثعبدبنالحنابايمدحلوظح

اكىامالهنحيجروحاقاصيابيتحرقمنياهيك

ظيكناسفانتواذاصددت5زلةجوذرفانتلحظتاما
تاسغبالصيرمنككلنادتذكرغبزناطمنينفد

قاسقلبكحينفاجمبايخأوثجامديخأدئكوصيدتجري
باسامنفهلءشانثةورأيتعاطاومملعاذلةتأسس

كلسحاملتالكشكصىتتبدالالمسلمللطيففلتما
ىبطيامنالقصفاعلىحلبفطرتيقويقعناسفربرقيا
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تا
االسيجنىضاحبةفيصصبغهفرافىالوردتمنيعن

اياسيفاكزتقيحشدتاتيهائماشوحشتاذاارض

شيسبدلدذالوذالتالنواليبافيوافيايوما

راسيىأفوايةااهلعنيتولوهاطجااهلىالعارفيتوزبت

بالياسالرضىنفعلواياسبابدئهوابخيلاضودمنورضيت

اباسخيرذكانبحأثيئفطاضدىاابسالذيسناطابااخ
بناسمانالىقدآفياوإيتالذيممنفاصتنسيتاط

االنفاسكثيرةالكنفسىتزلفلمالدعنكاطلتو الر
كلسالحافلفيسهكضوءنفانهالملىجوشىنيمسان

الصاسفيفيطوخليقةنلاصالهكانكأ ا

االجناستفاضلحسبلمجالنامىحصلتهااناالخالقوتفاضل

والباسىالندىعنجدتثىومة2اعنقطخافجللو

االناسقليلةتالمكزافيغايةتقصىلقداخكوابي
واساسذريعلىبنيتجددعدبنىالرجاكغفلىفاذابنى

االخياسفياآلسادعلىدخلتمافبمدالمنوناستطاعتهان

ساالالرذلولحامديكبالمنىمجدكللراهيئقدقلت

اراسياالشمالجبلذالىعنبمواراباصابافنيةودوا
الجالسىموقرالندىرحبإشارومةمناروعفهضاك

جاسالمجيةشرسوالفيهماحتحاذارالحديثالمطلقا

خواعيالعاذالتوحيثزهرالباذالتضواحكاليااحيث

ياالمراستمدءالدالجذبهالىتحوجمفلهواهبهساحت
جاهداويراعييبذلمامنهخيانةجمعتهطريفالهنأ

اناسماليعطكالذىهثلمالهتالدطيكاالذيليس
مح
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داودناللةعبدبئعدممدحوقال

اعراصيبلاتصرباوهعرسيبطاسبالقصرسايلتييا

االنفاسطيبظيانفاسوغلتيجواينتبردياتت

سالبعديالريقفيحانن5وبريقهبراحهاليدنو

ناسياطارقلتهوناصجوانحيمنمعاض3الجوهيف
إلمباسابانحاخالقهءاضاحسنتالذيابرالحسنبابي

اياسالىمهاوحثةعنايامنابهنقلتمستقبل

صواحاسةيطتهصوترتجيلمجزيليرملاضحى
الراسمحلفيهحافابرهدرهاالكتابفيرأساان

الجالسجهاتبسطباالشبثاشةفردلوفيهاوقارقصد

الماسىانافيكبدمنوأالنبساعراالندواخطوبرد

انطاكيةاهلمناقبلبايعرفهاثمبنىمواليمنرجاليمدحوفال
برهعلىمنافيلالرمذااهالهاكانمنقويمويحثجم

اخرسالفواحثىعناللصانضفكيسظريفقبالهنبوكت

باالنفىالوةرقةهنويفتديالقلوببهتصبحر

الجلسحثوومالصبوحعزمواانانتالنداميريحانفلنعم
المنفىاظطيرويالخبرطربافينتثيالجليعىتنشدهبالشر

المفلىىينوانتءالثراخصلجلهماحرزءاالدباارىليما
مغلمىبنحذيفةبنبمغلساخنىافيتنلىانحقكقدكانا

ساالبميارطضلالفتوةدمجمعتالذىالصدقبصديقك

ىلهخابوداعنيوفالحم
ا

ورسيىوعةبينافالعنقتمودلنهثلابايا
مرمريىرةمناديفئانولوعنكالسلواطيقال



ولميمىزينبفقدالنيااميابنالمزياضدك

وبوسحمتمنالدمىيلبسهاوماالعراقعلىحزنيىلي
بصوسدجةماوالداورابالحنبرالعراقترابها

نفيسعلقفضلنجدادخرآفيمنكغلفانيغير

المأنوسوربعكيهوالمنهلجضابكعلىمفما
عبوسغيرارمانووجهموبمذايسااليامفعلحث

حبيمىعليكوقفءوثناراحاللبوذكنتولقا
لرئيستجتمعلمحنالنوارمنكسمائالانىلت
ولبيساالسىمنجديدفيوتغدوفيءاالحثاضروح

الخيسيومالعنقسراجهكينقدلىاطنيبهمان

الحاجةيقضفملهحاجةفيمهبغلاليهبثوطماساحمجووفال
اعوريئافلالمواطماسوكانيجبمااخالمامحولم

ياصيتمكنوعاودنياهليبباخلورينالمهنباالعورت
طاسورفدهسحوداخالصلحاجتيرجوانالضاللةومن

االرجاسفيهرذواينرجسين5محيحتيالمضاضممليبرحال
انفمىوألالحافيارضلمجمهطاصعلىعددتواذا

برجاسفيالملعونهنارمياغاهداهعناقعرادنوص

الباسالىفجهاردنااواستعارمدائحيالفرجابوهال

االيناسراهنوبدرعناءضياوهاظعاوبقرجالظلم
بنامىالمظحالصديقليدافيوااليهسبقاماانسلم
اخاسافعلضيئبعندالكلءبواجدولستضدهانجوو

افقالىابئيهجووفال

يمسولمغيافهاوازددتلبسعلىامرهانطويت
نفمعيفيينسقاهاكوملمنمودتهااخلصتعطثانة
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والفرساراطصبينتخارجطتوقدةضتلومها

وتحبمىمطلقمنضيفانبهأاانالبيتوصاحب
والسعىكاالميخأالمنصفعلىوسوانمرفتخلفها

فنى3آفدماعهدالثهانسيخهافالجمبانكنت

بلداهلىهنقوهايهجووقالص

لجومىابعلىالمالمتقرالالروحيناقاذالالرندقل

ؤشزسسمامىبينالمعروفواالماحجهلداربها

ابيسسىضيفدارمفيءخولمبالمكرماتحمعواثلم
اناقوساالىميةمثالهيحاهالىالداسعنوقرادانهم

بوسفيوصديضمالهممننتفيعدوميزالانمماا

التسيسفيشةحلفنامانسائهموحافخحثبماسيا
لبيىابالفيانكرنسبالىرجرااصولهمفليتواذا

نفوسمناصبباومذهبواانهمعصيربنيهالمايها

تيوسيئقروسهموعلىايةضلباكىوجوههملى

وشالجاخلقةالحارخلقلنائلالوليداباالتدصن

ىتماصقابطابئيهجووتال

جبىجسابوربزرترلىاذؤكسعندىللزمانضعة

اشىورأيهتجآالمشنووكبرهىالمزدخصه
ويعسوالقريضوعنافهزوهوجماداالقريضيتعاصلى

يفسوالجهالةمنءبنبافاضفيهالضارطيئحمع

عامماسويوقالا

واتيبرويتوردكطارىعبسسمناحبلعقول
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اسطانينظرتقدكأنكيدىباتبعينكقذىشكوت

ثطثاوالتنايةفيبرخءيعودفينابموغدألى
جاسالجنباتاخثنبقربكعيثىفكلياطيسفقدتك

اشعنيخبرحماريبردوفيكللزصامتمخط

محطاالقاهابئيهجووفالص

فلالفلمىاؤيمةفلضنهبحثناغداةقاشيماص

يمممىليساالنوقيضحخبزدونالضيوفسامري

اسابيتكوالانتكريمؤطيسيمجراعنفارتحل
فرساالوائلاعاركاندارعارةهابموانبط

تزافيوقالك

اباسالشباباذاعهدالثباببناسيفلستءثيمنانىما

القرطاسمجانباوليدبوفحرقيطويخنيالخطوبان

راصيشيبفيكالمالمةطولاغاالسنينطولهنشبتها

انفاصيمنءالصعداوتتابمادمييىضمافيعلىنمت
مياسههفهفالمضيبمثليداحورمنسولقدشرتجمال

سالمزلجمراشفهبانى5ابيفىعلينابهاطافءبيضا
العباساباياكاشكفضلهن5الندىءهاهازجماومحرخر

احالصيمنضديالندصالليسعدبنايانداكوشربلىما
الجالسخالئقسدالقصريزورهاالحسانخالئقكصمبت

اآلسقضيبفيالجنائبعللندىازكهر1يذكرنيبداا

اناسامابناهاولثاالهابنىالعلبااسعيدما

الناتجمغعنرمالمليتجهلجرتالمهاجرآلواليم والباسالندىعلىاقاموقف5وفعلبمالىكريمالمجدتكم
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أأاتوفيتإةباتمهاثاعئيوجالنيأوققيا7 اةء
ادراسالثامدالربعلو

هراالبعدايناسمنالوحستهمعربعداجتنازلط

اقاسياقلبكحباوعالوالنلصدودلناابدتياعلورشثت

واآلسإرداذاكبينونشوةحلبمنالمحالظيرانسيلليهل

111باسطنهينخنسالههيفمنغبلىوااليامالراحاقبلاذا
اسالحاملفيهـاوحاصيرءرشأهنسالخذالكنيءا

انفاسحرمنفقربهادنااذااخليلااشفىيردانفاسبما

راسوإهاحماليووجيتشعريالىفزغتإصتعاظمنياذا

بخماعباسوىهـيرابياالمالىابالنهمايرديرسولمنهلى

مرداسإثإصعهمةارشيمضهارفيسعدبنعباسه
سأنينءجدودعنأتررغهمأثرةاعطيتلقديئءاجهات

ايخاممرشغاتمنالعزهنازليمةونجممخواالزدآباؤك
ثاسفيتاليسقاهاكؤسوقد5عصثمعززهيراالمقعصون
هقباسضوءاوبارقةايماضتاحظنيلثدقيئمخهرتمانى

ى4ااباضوفاليص

أاالكوانعىالصعريمكزالنبامئالالقناعسالجالتخويديمثوقك
حادساسوادالتدجمنجومدكأنهااظدورفيتافايضي
فركىالدخولءابىالمنووربمااالريكبصحراددنء

اوانىجدوابافيلريموقدترىوحثاالثيبثناهاءظبا

إسىاذسااوابعينيااريحياصتإيملمحمابهقارفيااللحلىفطالمجنخغوفيملى
199



لإ

ماالدلمنضربفياهتزاذا8هائدالبانمنغصنعنيخبر

دارمريةطفىهزلومنالواجمىاالهعومرجعمنعذيري
قابىلمجالصدرشملةاضحلرمتاذاكأنهاتبينهشضاقولوعة

ارواجىاتكاباءانواءلالاكممانيزدابنيليهيئ
القداسىالقديموالبيتاالسعلىعلوهالمنيفاكاكباطذوو

الجالسبدورنراجلسواوانبججةالموكبزادوااذاكبوا

ابسالتواالسودعتقاالقواضباظبىواضاالمسجورةاالبوبنو

فارمىاروهةفيعساليوازيدبوالئهاشمفيمنتهىالما

فوارسرماحكانتنسبالىنصصخهامااذاكتابواقالم

المشاوساالبلخلحظتطافيمهابةفضلاللهلعبديرونا

اواصاالظنونمحلالتووردظلهتنبعنالاآلذرىلنعم
المتقاضوالالوانيالالمجدالىهـبكلسرعنهالدهيشذاةترد

العوابسالوجوهطحيخهعلىانعاوتطايئاضساكإجرا

حارسوالللكمحتاطولمدينصامعللنثالدبيرومحصد
اركىملالمررانطبرأهدهىالخالفةساشابايجاريأ

سائسابنأالالناسيرسىوليثهجمحازمابناالالحزميلتىوايس

طسالمعاشماالخطارنابهواومء4تروالمجدكمارجمالتخلى
المنافىالحعودنفسبهوجادترهبضنتالمجدمثلارولم

اللواهسلالكفهنالوهنبفتماالنجمنمطايايثرفوال
ىانفناثكمنرحببساحةتثقالحامدانصاعاباأ

بخائسليسالدهيرفيفآوعهدنباتهيرفزطبالثرىبحيثا

داهسالليلهندلنيترقدانجمايزداناخالقمنلتتقي

آليرءرجاؤستدمربمآلهلتجاصاتدنيبرحتوماا
باشالسياناوضريكلعافحمهقبلكالثهعطاهوكلن



7إ

133اظاللاظواربابوااالبماذاالحولطءابنافداؤك الدوارعىالرسومنيرسوألغيتدبرمونتيقداخرتواجمنت

ىالصادقافية

ثوابةابنيهجووفال

حسنهاوبصيصهاعليميلوحثيابمانالمجباخترونا
وقيصهامرثصيةوالجبةرداوهادراعةملىاولبس

اوخروصهااثرابهعادةعلىاذجرتالمهذباستنفاآلكا
ا

خصوصهايمويبذاالحتىوجمةالببونفيءبهايخص
يعمهارعليههآليمويصبحثيابهغالياالخوانعلىيبيت

احىححها
عفاصكلويشعينهميكللبئالشاهدحوقال

احيونسبح
افراصهبينبالقربوهاقتناصهاليرامالظبىهالذا
اختصاصهالنفوسالىكلىحبومنالنفوستختصهبات

اوانارنجصاصهالبيتاشرقاالالبسماثنىهرهف
اقتصاصهرضالوشاةقوالفيهوقاراهوانافيالناسكثر

اختراصهالحديثعلىشقعوقديرتخرصوهحدبن
اسخاصهمألخمامالحةءلميوبئبارورراثقاحبا

11ادعاصهثقيلةوتبتتاذتثنتفتنتناقضبانه
غؤاصهحكمهاوقاعطيتحتىالنفاسةاعطىلزلو

سرومماصهالفمالريخص5الثاموالشاالىقولييردىمن

نواالخاصهاشبحتداللزامنشثانسفراتاكرب

هاقعامغلسافيهنكقرفغدشهدتهرؤ

4منااينواينيؤئصاخهنهالدويتبنى



ءلم
ا

وضالصهابريزهحسنائقءالراكالذمبيستنيراقا

اخالصهنفاقهمعناهصظقومتتلفبجمدواجدال
قصاعهاغزارجودهضزتادياضاضوفيدىديغس

اهتصاصهاالرىاالاالخلمحااذايسالثبانهتداف
هلبدطيحاهتاجدششاداالعاديضلىيتإقىأ

نتقاصهواازديادهاحمؤافيخهاتفامحاباازجات

إاثاصهالعيرنشلىقالميأىحيقربابهيتدات

ودالصهسابيزالسردزغفهخهاءإخزاسالاقيبة
11وعراصهوكافيالمقرن01هاةلاذيمابصفةإ

اعياصبمتمجبءرالموالغراخركطراخاعاصءذا

عراصهممضياتالمالىحالهفيهاخكءادرب3خمار

اسداناصهطءجزافادالحسودومنتجغصثت

ااصهارصاكراميجزيمدجءالغالدبقيتااباخاضيا
قالصهاليكجفتارالشبكبعندآمالجدناكآ

11افزاصهاليكاخاحاجةصاليوقديدحاجةرصتا
وعفاصهيوشونالىالألجادافتاعناصريوا

اعتياصهوقلمأمورهاذلبنجحهايتقاتحاجة
اءاوالهعوزعضالمنانصافبطاشي

11ا
اضالدهـاقافيةححا

المتوفيدحووقالط

كضااعمفلتهنيثاضمشيليىالذيآباالأبها
اقضاقدوجمحانويهالثوجداقداسهواكمنلىان

ا

ماتقضىلوعةفيديوفؤاترقاليسعبرةفيلجفونيا

يقضىليسانجازهكداعندكاقتضىأاالنصافقليليا
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قرضاكلنانبالحبوأثنياجراانعنبالوصافأجزني
مرضىأالمحفواترمجفونقايتلقشادتبأبي
بعضاالناسوكبعكمامنهابدىفاجمتحبهغرني
غضعمتالةتثنىيتثنىهقريببادياهنانساهلست

واغضىاتيتمابعضعنليتجافىصتىاليهواعتذاري

أضاوشكالطوراثاتقبيالوخديهتفاحواعتتإ
11وأنضىاياالمماكومحلىالجردفاصالمصالذيالراغىأكا

اا

طواليكرضاالراغبيئءإنواالتلقاالهامردحياضا
ردمحضاواءالعطاجزيلمراجزاللمفءالعطافهضاكأ

واهضىالحسامهنوقحاتواوئالشاممناندىهو

ونقضافيهاالسالمصرومافالرابالسدادالمكد الر
وقبضابسطاإاللهخويطقوالوفالاالحانيتوخى

دحضابالقومالمقامنوبالحرصلهماتشنعتواذا

نهضابالفوارسينهضنافقعمسارنحتالجيادورايت
ضاالخيليودعناومذاذيكضرباالدارعينغثى

وعرضانفاودياقريثىازوياحقاالنيعابنيا

ارضاانشاسواصبءصماهلمؤفاصبحتوالهبالفضلبنت

تمفىنكآلعزترحىخكعارفةجمأإلمجوارى
ا

كلىبئالحسنبئابراهجميمدحوفالم

نقضهسرعاعنرحلثخططتءبغضهسبضتفقدالشباباما

ترضهاذلمالثيبفيكارضاهءعاذلوافصرهشتاقوافاق

هبيضهالىاالقمىدههضجازبيحتىالدهىشعرمحبتأ

مرفضهفيالدمععليهتثنىولوعةاسالماآلنالصبىفعلى
عضهكرالوالهفتقبيلهميتفلستالخدتفاحوليقن



07

هنقضهفيالنجمبمريمةرهيتهبالميبلييدوم

ئقضهفيابرامهواريضهامسهفيبومةظةفرددت

اهضهلمماامضيتباشارةوارثنىفيهاهضيتهااهضيت

ميضهاسظعلىيرالفجلد5اكنفلمقدستخلىوتحاب
محضهعنهشوبهراحتيهفياخدىاصرحالذيابوالفضلهدأ

41ؤضومنخلبطنريرماولمهغعررجهامهنضدعلم
أأارضهفيووعورةجوهفيةظلىثفاصبهالوشاةطاف

إانهضهمناصقالتاصباحائبجءحمكلواحنةحماغضبانا
كضهعنوشنلتهلهوهعتقدألهيتهاخوكههالفداك

قضهاولصديقهبسطهفيخيانةتظناكبراتخزيان

11عرضهفي4اولسانفسهفيهوقيلهيقرلاتمماذاترم
بعضهعنةامربعضحالةفينباهتىبزعهمنحكأنبرت

هكرضءرفاالكلمنرخرجتوبدثهءالحياعودءانصلتا

وفرضهاالصيلاالدببنوافلمرصولةبينناالمذحمة

نقضهاثالشاوحقااخرىممىحرمةاحدثالكاسوتردد

بلبلىبئل5اصيمدحوقالى

نضاماعنهالستينهنوخضاوبيضالالبسيهاسراداترك

امرضاالقلوببهاعالهرضظهطتصرففياغيدهوص

يقتضيانميقاتهدناديناجديدهالصيألفىوكأنه
الحساسوانفضااصلمنواسافوصبابألصىق04اثرىاسيان

انقضىوهالماعهدالثااسفااقةعرةبمفكاا مهرماما
ا

ضدهضىحاقالثيئاذامضيمجيئهللذهابمليمعدد
ضضاندهربراحةيحظىفانماالهماهنعيكخفض
اترففانوحقهايعزمنشانهاالطامعدنيئاتارفض



ءا

ينتضىانقاصلمنونذيرةجاشمهماذعرالبظقمقعت

نضنضااوالنهفضلهدان5تهددااعريماحنىهنكفاك

قيضماوجمدالهماتغشرفاوخلتياكراميعداعضد
اسننهضاارزيراذازيرالىشل5مثغللكرماتتهضينلم

ترتضىانخليقةالخليقنساخطاظالثطنحطاذاكر

واعرضانداهمنبطولألتتكفهالمماجمجالغثرجاودا
تبرضااظصيبالمرىوالثمدادهاجاجاموردنانما

ابيخماالبثاشةءبالآلوجهابهاثنىهنهيضايدمنع
الرمضالبسننحيةاوقابههموصالعبوسردومحاشر
اضىواشادقاءفءاحلرااتالثبهتوالجماصالماللتلكتالبوح

تدحضاانوطأتييثبتسنداتيوصرعزمتينليزالما
وفوضاانالىالىالتىلمةارضتهعاتالذيلست

اومعناانخلبابارقتبصاارىوالاالطيفيستفزنيال

01عوضاالمرزأانالالدرزئامرؤتعوضهمااففسوالحد
وارمضاضاماليظالهمنورابئناشلغاالبنقلتقد

قوضعااوبتهجانباطنابطوىانتكلجارمنالمجرن

وتنقضاعهدهتنقلعنراغبلنقلةاسعةاالرض

النضاجمرعلىضتالاكضيتقداجمنتتياغضاهالتهبل

اابفضممنهنكاعافيماننيصحافضاحباناهن
لينتضىالمشرفامانجدءمانمايجميسيبكتافي

عرضامنجهدهوصرحنزراقائالاعرعىاناالوسكعت

واعرضاشروعهنكدءنامنمحاجاخفيامأالضصاحبما

إلرفاابفىالرفاكماابهاالشبايععرتاليمقكثرفقرفةضىث



ثال

الفياضابئيمدصموتال

راضامشيبةمنلميحوممهناضامضدبمنبسال

امعاضيذاكيدلمبرأسياليبولىمنامتعضتواذاها
تناضىاوغظةعناالفحهمرؤانانيعنيرضىالجس

المواضيؤضبههاتشيئالفنخاوانااليالىمنوالبواقي
واحواضسصاالخاللبسمخهاوناكرتلمتىكرت

اضاالضفيالسهامرصعيرجناقنشعرات

بالمقراضتخضحتىصالواآلاتثالغترصبتوا

اضيايعدهلمعدوخمصمنالتعللاالنفعغير
المراضالعيونفيفيهفقلعينىفيابخصكاالمثإبءوروا

الفضفاضبردصغمنسؤداومالثبابعننصطبت
البياضهذاولبىتيتاريفعوابنياالحادثاتنهل

والتراضيلجسهمالتأسيقلوانأناسفيالحظيكثر
قاضحتفمثليتالفاهبترلمحهولاللهقضىما

المستفاضرايهافنمنخوالثاايوبابنوثةافرطت

الرواضاليينثنيوالارجريكلعالالعنانفيجام

ضاضوالهلدهبالنهىاندبقدبدعةطيفانزام
غياضفيوحثيةسباعتخياالامخزدأخياالت
احراضجمصهمنلجكلرمنروالرويةهاللثحرض

ديدمفاضاطمنزغفالخعلىقناءغالةاتحتاحا ببوا

وانفضاضمجمومنفاحثىالنحراقاقشعواثممدة

ابوفاضماقيفنواهذخيراعالنزالنهايقنياسترقوابمدما

الفياضبنيمنابعشياتضفلطاغلبءآراغلبتهم
دونههواعثراضمنبعدشغبعاللمالنضاتدبرهسد



طهالل

االعراشنبهااولىاالهوالنتصيانةتوخوااو

المنهاضالجتبارالمطلحعلموعلىمابرحنانرجوا
ابصماضذاتتكونانفضلهاأوااليادمبيضةواياد

اضاطاالعدادملكضمانعداتمنهضرنةوديرن

إضقاضياوالقضاتيراهنالتعنياقبلبهنفالتهني
أاوانقباضييمنصاقيهنأولانتافتباب
ض01ادواوفعلىأناسمنةثغيرحدسواكالندصنيما

االنقراضفياهحثليئفازصثجرحك3القريضقدتالئ
واالكاضلفوتامنمكتءالمشعلىصوناابدتنمأ

إضارتاتاهإشمستركهجيئاصرااضواديكاله

لءيمبئاصاهايكدحوقال

11ضامرشكاوانقضنافلومزيارتناعنرددناانبسطناااا
خنبضمنابكلنبسطمبمعذلنومغمنننفكفليسأ

خرشقاخفعندكمعيخاهاذانظرتالجدوىضوهبماظن
الرضمنجنىااتطلبتسضعالهالىارزيركتب

مخففالقدردافلماخعذرفالالحاججمأباحدىفالتضنوا

ىلجدهاهلىمنرتجلىوقالص

أاسمتفيضامنحسواجيرفيحديثاجؤكدوناابايا
ريضاالهيلالعاذأيماغتفروطالتاليكعذرتيعرضت

قروضاكانالمعروفانواعفغالمااتخذتانغالينك

هفرضاوصلهقبلمنكلنودأداالنالنليابنقي
مريكعاءارفاهنعهاعنباتصمنغرائبتاععلىبت

غضيفصاوطرلدناوقوامالطيفاكثعحائاعاكفال



47

اقريضاارادلمنوقريضاءكناارادلمفءوغنا

الععريضاوينهمبمالحظبايجمشحمحجوادمن
هعروضادوتهباتووالسورمجصنهفاعباح

بغيضاكنتالفراتورودناساتمغاناردتماواذا
مفيضارودلكلنمنالشاشخفيوارداانماكنت

دقةبئينابناصالىرتتوفال

وارمضاامضروغالبهاعرضافصدبهالوشاةطاف
01

امحرضااوقامجرحةبدابهترىهاتزالشكووالحب

الفضابرعلى4إلهاصحنيتهتحملقبسمكنالفضاوبذي
مجهضاذراهاعنمحالكثباجمةاهلواكيمىصديان

نضاهااصبيبةاريعانصغمنءنضاوقدهنكالكسبيلافى

كامضىاويثبئالصابزمنبدايردهلثحريليتبل

فانقضىلهوواواناسبابهافتقطعتصوةلياليكانت

هبضاكلنفيهدهيحسناتءتحببتءالعالذيعليبابا

تبرضانالنيلاذامامحاءلمفاتهنيلهيزحيخرقإ

المنتضىساماطغراريهفلتحدهاريباسريمةفىالهممضى

يغرضاانوقحررسيلهعنهءفقعرتالرجالمساعيهتطلبا

الرضاهنكهستومبذنبهمنتائبلعذرةشعانتهل
فانبضاارفاهذكرنابكهنتسرخغيرمابلتماعن
فعرضافيكاتمرجعنكنىمحرجوهفوةموترربدرات
معرضالمعايعةاوتحبونيجهديمقارباالالوصكأالم

الترتضىقضيةولكعنيمبهبااوصالادنووتبعدئ

ااالرضكسمعبمضاقتزنبهفوةبالصكنمدن



57ي

صافيةظ

ثهاعلىلتوصايمدحوقالص

االضلععظتضيقعليكجوىاالدمعمنهتفيضاليكشوق
فيرجعاصنوناؤرجعهقدمتعااليالياتجددهوهوى
01وترفعالركلببهصنىخرقءنهبمودوماقصدالحشافى

يقععكأودااقحىانكانمقللاودغيرااقصىاصنيك
جمعاوصلكباقونالصدودبداواناراههناحسنواراك
فاتبعهواكويدحنيوجديفيفتلىاليكطرببيحتادني

إاولبكبلمامرؤعفافىويصرنيامراكيفاب

المتفرعوعيصهافبىعماباعانإعىاأضفابني
اذغدايستثفعوشفععربهاستصئكطااتافضيلةاانا

ترخ01ووراثةلكمحقارتبةاعظموىرلمالفةاوارى
11ويمنعءبنيملوالثهبمعامهناللهاعطاكوها

ثختيخكماساباسقايةمحدوضذايساجلكممن
الخوخورحاالعدىحتفونحطهالملوكرضىرضاهمالث

اخوحامصالمببيتصماكلمنهتورعجمهرم
تقلع01ةكاراحتيهمنرىالىسقتطالذالملكاجهاا

المرخبهاوطابالمصجفحصمناخهاإلمتوعيةفيجهنيك
اجرعالرياحتدرجهاميتنسيمهمايرقمسرقةءفيحاإ

حرخكرومفضىاالبؤءضهاضاعفاالكنافويخة
لمجمعواالجديدنرهاجبفنا5التقوااذاءاالوليافهاقدس

ترغمنمحلةارفيعاندجمرماباقيبدارالفربفارقع
حوفنياقىللديكثلتمبىكعطالثمجلبنهل
وضزعاطوبامنايهااوىموثلرأيكحسنمنليزالما



ثيم

يطح3اءإيخأاجمحنحولمصالمعتإتجإيقحلبحرتلاآفى
اوحيخوكذنبليناورراصدلئهذتباالبمن

ىضافانبنإفضايمدوقالمح
صححمححمسحإ

مواخوالعيونيخاالوزارتدهناغالثالمامهاوهاآلمت أا

وتماخاعيمعخهاويدلءدنوادكارهاتحاتناىءيإإ
وعتماطأخرىتألىشيهةلههلمونهرىابالنيص إحللى
المعافرباجانبمنبدابرقوسرىاذأرارتخااضإلفيوحرض

طامععيوةوصلىفياتيوالبنازحيدنوالوقانوصاذاك

المدامعمحلهافاضتتاضطراذاولومحينبااشرةانال

الهوامعالدموعاأذاعاندممبثهااكخكنتحىالت
11االضاتسرمابرندسالجوىعامحاينممباحتاجمنااذا

11أنارخاجهاالفعننزعالافىأنزعتانيباصفافىإ
مراجعشبابامؤاحبيبأرتستحليصهاخفساءشفاواتا

هطامعفهمواآلهاليبيتونمساشرعنفاحتازهامليثنى
شاخخاقانبنالفتحمنوفضلهصعخاقانصابناانضابصباا

اوشاشعبفي01ظهيرعلوسماحهجردهنفااغرا

وادعوهوجهداقصىتضلخلفهلقرمالسجدطاجرىا

االصاجاليدينفيفاقيوماالمخالشتىإسااايمل
وتراضعفئفيهالحباصيلبحمغإكأصوبماجلياليملىإ

خواضعصورفاالعناققالوانءكأاكىؤأرؤوسازدحمخااذا
رادعالمسكبهوضاحابيلسولبسهالالححملنوشود

راخالسالةبادىاظلىاطالاذاصثىالىجالهامعكمنيفا ا

وطالخاعدائهعلىربايايقظاتهمنتنفكمااغاا
ا



ا

واسمعالدهس4يأتياوصدرجامعرباطصرتماعلىأن
خااوتغلبخطبالتاثاذاممهوعدةالمؤمنيناليريد

وظالىحسلمخهامطاحهجيادهماتزالحرلبشامى

ناقعالموتتحتهنقعضبابةدضزوجههعنينثجديربان
ااششاجااثرفيعامللهاءبطحنبمااكثيفالصفيهزموان
قاطعالهندوافبعدوعزمابيةنفسعضهالدناياتأود

الخادعاالربشهلهامجاالذيالسراليدركمبيدهقيل

اإانواقععلجيمهصبوبهرمتىىعزمهفرطمنءاالمحداواليلم
11هزاجعأثرمافينفعىلهمعداطترقفهاتنفكخالئق
011هتالىواطمانرضرين01بعدالحسادمجدكينملك

ساطعوالمرالمرنمرعلبوقدنمتنحدىءالحماأكفرك
ضاشحالطرفوالنحفرضاقولافالءذلتيبعداعززتنيالذيوانت

واقاحانيالمعنهماكابرهةمعثركنتعنواغنيتني
هاخبالخيرضناوراغبعلىباذلرفبالهجادأباليفلستا

11وقاطحلالخاوصولوفيهموذميمالرجالضعئواقصرت
إاوداخفهموفالمصتفاضلاهانةالرجالبحضالمثكرفيارى
صاخاهوصاكاخاوجازىءاهلهالحداتغمثلاأرا

وبداخاضعافهافيافتأغرائبنجهاتنفك01قصائد
وذراخبهايحبىنيرضالىوسائليخهطاالنسابكرهة
الطوالىابخومتبتىكاوتبقوجهةصفيالليلهنالتنال
الصناخايىترحرمنيبينتفاهحنترباوشرقاذهبتاذا

علتهويذكرحهيمدوقالص

11جعااالحافلكممهقياالجنولمندهالرقعلاليالإصإليكالماثءاماكفلنا



إب

ماعحاطاطونجاخقدم5وهوثبواداغرولربما
ومداخحاجزدونكواللهبذلةشكءاالعدايظفرلن

المتتاجوصنحهااللهدغفتفردهاشايوادثاطاحدى
جارخاصابكلماالضميرقلقوانهاالمامرأيعلىدلت
دوأمعتفيضاونستييحلوغيرانالمبرحاربيةظهل

جامعوقلبكهتثداتجوتبكلثابامنيتانالثوفضيلةإا
راخالجوذ3روالعزمهفاوالذاكعضدلونحال01

ساطعوجهكوضيانجدةمنساكناناوجاثكدزتحتىا
امعاومحدثفيواعادبدااذاالحاصدينءيسوخبر

الحديمالشاخسودلكاطبماوعنكإناابهسارت

ئخهيكلدوقال

ابلقعءالسمادارهنوحييتوأرخطولمنالغواديسقيتأ
11هقنيءإسماتسويفوالةنجحءراجيءوعوداسماالاربهص

المرجالحميئفرطوالعاجهـاجرتالتيالدمرعبسناحوال

خاساليلمنجزشوشتحتبنااالضيايطيفاناالوصلؤال
الجدتمنعفيحطلبهمتىضلءفسامحتءالدواندبناألمت
المالعالصباحدايواعجاكافانقضىااليلمضىبرحضؤا

واضليحشاىمنتتواناثخصهايخلجالبيننغفىتا
تخوقعولمصصذرلمءالسثاقةوفربؤملىلمءلقاورب
يمضعامجةاالىفجهاتعاودةليصفيانفكالاراني

هودعحبيبهنسيهحيواشصلمهلممنبقربابر
صوفيىادجماحلتزجهتفرقمنالؤىبعداضانوكاث
ادخاثرفيترفضدمع01نولوعةاثرفيتمتادرعةو

وتطايالحىاكلالوشوقيعبرتيفيضالحىاحلجزىفهال



ثال

جلنفعجاللذيالكقرىوهمتىقريبعنهميشصل
واذرعالفيايخأءلطالىجماليارجلىافيافيااجوازيناهبن

هفزعرشالىألتفزلحبضنكالتغضاقانبنالفختبلغم

يخبرعيسكاالوذوكربمجماههفاضتشلانندىحليف
دغافاهـاوضريكلعاننوالهويرحينيتوملى

مطييمالملكسدةمنرسنابدااذامنهالراؤنريبتدرا
حمياخطوالعنالرجالرؤصتقاصرتالصفرفبيئثىهمااذا

اروعاللةابمرفرربلجالبهبصروااذابعدمنيقومرن

عالمرالرواشاابإخعروااذاوئرحداكأءباالسحمانويدص

ئمءصعنالصوتوغضىسواهمنظرجلىءاللحظاذاساكف

1111خباثيراويئةابشاخصافاضةاالترىفلست
فيوضالهيوجفسفلهءيلحمتىالمساليالوقاتمرل
افيرصيأخذيعفواالايهاءيردحتىالجانينعنعنو

عهدفئمنالدصصروفيافكلفااالياليثصريفعاأ

أالمتياطجارراستبحقدهالجهولدلفانءمحلا

الحرعاارصيهىاالناتوقرريبتدابهااوربباطتديوالإا

يقماحمجززبمفيهمتىلجوجضاجرمحكءاالعداوقداتىا

لالحقائقناياتوهغريءينالهحتىاالميالقصىطلىبإ
خهطغعرفييخأاطمطععاتبه5وارتمتحانبهلمنروروقلت

تقطحلموالقوىباقالسلماذافومعرضواالعفواقتبالبهت
جمعالثرعلىغضبانضريمةبعدمامضتالرضىحاوكأفاآلن
يتتبعلماالعيعنهجازويقفلمالعزيمةمنهبدرتاذا

يروخلموجههفيلمجهجوااذابهوجهةهنصءاالبعلىلمجوم
خالمتالعفدتهموإرمسرفيالعباصيبنياهيئ
خالمتبالمدهنفهمولدونهمثكيمةالبالسهلهوفا
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المذخالمأزقفيواقدامهكرهةاالوالينويرضيك
جمعفيصافبتلطاباوفصلىوقففىثيالحموداالثرله

فاحمالثلطءقاوانيعكجمهفاتمدبكالحقانياظعرالث

غيرمضخعجدواكنجظيمؤخرغيرنكمننيما
اخديالمطاخرقنواعتقتالهكشرفابلغتنيوانواني

وضيشعرفيالموضوعةالالياتيتهعااللمغضرضاناؤ اا
ؤصدعيقدلمماهنتحلمقصرهنصبهءوقدنافسدني

وعاخاحسريالمجازعلىاؤاوابقآسجئتغايةابتدرناهااذا
هيامدالىيحرواولملحاقييؤملواأئضآبيكفالتا

ىسثىوتالئلتجويذكرصاحماابايمدحوقال

ودفخخمءددوقيهنايزاطلمالذياللهوجمحا
وشجاعستابرأسيعديمالراقجروعتاناقدسني

وسماعيةلشوقبيحيلميرتوصظاهيناخبيثىوا
صألوكرةليتوباناتوضاللةغيةقرينياقاماا

مطاعبارشدغيراضوأءارشدحينافعاصياكداهرابا
وهساععلىلمنقصيئتراثلهالذىالمستعينلالهامفقل
ور2تصعافيهوالخيراالءورفانهااليزدانالبنأ ام

ذدلواتسلعزموصحةالعكفايةواضصدرامانة
مضاعخيرالرثداقتبلتبهغيرمثنيالرأىتعئتااالن

المحتزباللةلمحوقاليىح

ونزاياوعالهشوقيباتهضاعغيرعهدلدىلك

اقاليمنالعاذليئإلسدمععنةجرىحماوهرى
ارتجاييخفنيهكرزتاورجييخيفغهلوتويت



18

جاساوالحجهنتيشمنءوجدتمالتصابيؤكأعدتني

االجماخموقفبالمجثعادحتىالتفرقهوفهاكفى
3اردعاقاموالقلبءاالحثافياثلمءللقا01أعناق
المرتاعوقفةننايولتحااذاجمبنظرةجمعت

اأاضاليهاتطيقهازفرةهافاستئارهنيوبئ
زماييبنافاحمدتمعتازحللفراقتندهتكم
11ادرايالدجىمنوارتدائيءالفيافياجتياباسأماناق
اصطنايوقيهاشممنالثهوشليالغنىفوتاضثىكيف
الدفلذيوالسيليهمىصزبوباذيكالغيثاليدينمل
ءواالضطاااليدذوعنهلحجزماالثهخالفةشحامل

11
11الباعالصدرنهضابهارحيبمنهارصيبيالثقلستقل

مسذنيالغاعءالضومحاطعوجهاسرةفيالوفديجهت

واشاعتأملحاليعندفضاليضعفجهيرالحطابمن
2وحبصرويرىانعداهوغيظحادهلمجو
تباعالخالعيئفيبفتوحءتاعابالنصرتزيومان

االمتنلعزيزةنتوالذلساريةاعطتكقدلحمري

السباعلتلكغابوالعواليالمواليسباعحولهاحثدت

الشجاعاكمىهنةعنالثكيزيلالضرابمنبيقين
اد2اتركالصفيئبيئالبيمىوسلاظد2علىيحيلوالم

المطاعالميبامركمنواالقبالريحكهبوبنعررافي

التالعفيايايطلبةوأكحرزايطلبالطاليئومضى

القالعوالعنهدفلعنللدداللبحاراذليىقاص

3االطخائباالمالتمحبتآملآمالقطعت

تلطاالنعمةومليتبالعمراهنعتالنيمابنيا وترايشانهممنتبانيماالمواليحمديهفالثهلم
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المذلعنهالشكرفيعادواوافأبدواالمجدالجديداعظموا
اليقاعخيرالبيوتلخيرباالسىواخرتاالنيئخيررحت
الدايبقريبكاهنرجاليخهاآلذانلجيب

واتدلراحةفضلهتحبوالقيالكبيررةقصرشخ

واالرتفاعباممؤلهاليميحزفاحموكرفغفي

هاجمداللةالىيستشفحهونالص

وصنيعاداواحسخهمصرمامداغغيرءاظلفاواصديا
مطيانداكللرايالفينسثلرغيبةفانالمطاعانت

وشفيعاووسيلةصاجتيفيذريعةيمونانأريدكاني
صيكالمرئياوالالناسفيخليفةاحدسىاالماسا

بديعاالفعالفيكرممابهتبديعةاليكجهااهتلولماا

ادبرانابراهيميمدحوقالحم

تستطاعالالتيمسائكاستطاعواماقومفدتك

ااضاصمااطياوحفظكمناشتوامابجمعكعلوتهم

هثاعمقسعمالجدفاشتءفضالتفضالوتبينتم
تباعاقوامعندنراهابعدماقدالعنايةلناوهبت

لنالمالمذانبعنهجرتحتىالجاهعليفاتححلر
مطاعلناسألتانوقولكلنامطخسثلتانمحلك

لناقالعفهىالدهىصررفءاليادلفتانمنكرمه

سماعاودبرللمعيانفجهايلوحاليزالخالئق

اصعلاليدكفيولآلمالسماحعنتصرعاناهنا
جماعلهاوانتمفرقةالمعالىاهلفيالنيلخالل

ارتفاعانحدارفثأناكقدرأبهدتوتواضمادنوت
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والعثعاعههاالضوءويدنوتساىتبعدانسكذالما
يفنجدولمراتبالدنياهرارالكفرشمتوقد

الضياعباخدعكهاكالطرفامنكطتصفحرخفا

ىاحدبنالخفرعامرابايمدحوفال

يزعهمنيغريهفأغا5ولعهالصىشفيداد الر

جزعهمتتمبصسبرأرىالصبريحجزهواذانقول
نزعهشيبهيضازعفودهنتهياانونهيلقد
سرعهحقتتبددالمشيبممهاذاالشبابريانهافي

ومرتدعهبثاخيصلىصتهعلمانصفيهواشصا

لمحهوتثرقنيضقانهيررقنيسامبذىبرقا
ومرتبصهسلمذيمصطافطوقداشادبهولرب
إاشبحهضارياوجمصجدةبهاتنالاناالضافةعست

تسحهوجودكفايةادفىعزيمتيسلبهوالفسلأأ
ممشنعهاليكيثوبحىتطلبهوعالمتاليلبثا

تضعهعندهنلرقكفاطلببهيسزقدينالنيل

تدرعهءصامراليلعنالمطاياالقصورحمهاوارى
ا

بقعهتخايلتعندارخماربيحةعندفتىيطلبئا
ويبتدعهافضااليبديههيهبهرميديلوالخضرمل

ويتبعهبهايهيبففداشيهتهطاباظالىذهبت

يدعهالذييدعالحلىجبومنالبخيلاخفإراتيدع

قزعه6راالخريفسومحقيقتهنحايلهادت
شعهوناصرتعدةمنعثيرتهاثرتواقفرد

11مجتمعهموبيحضااللميلشااالعاعنةكطحينتمايجضلى
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يضابمنقومامحريمكمابوهيرفعهاش
وشترعهتبحثهيالرأيسوددهءاستيفاسركان

هنقطعهاينزالةالضضزلحقتايةنكتبفاطلب

مرتضينحطلمحايحلوشرفالهاراقهشادت

طبعهصولمطابالطبعفيحديدتهنقيضانوالسيف

تبحهههمكثيرقرالىارجالخءيرويس
شعهيزيدعليهمرأىاعيخهمالحاظعلىيهى

درعههريلوبيضهكامواعدهمماجمهتتلوأ
فللعهصفلماالرفحملتلكؤمنالففياخافأ

هحريرالنوالدهبعلىاالقدميئابناترسواك

11يصطنعهالمروفهعروفكألالمحعردفيهالفضالثا

يقتلعهالضرسرفدامقامءيرزؤهالماليقتمظوا
لنتجحهعاهدلجداهعنثروتهءشامثروقلأ
ا

حرعهلشارتسوخانمنمرارتهتمنعهوالحر
ا

ىيوصفبئعديمدقال

وبوعاهنةاالابيتورعاهالمالمابتداكمفيما
حمياالثجيوجدوافاودعراهوىعنبقلبىعذلوافاعدلوا

موعااظهاالحرادثعنهاوفرقتارمانغعرهاداريا

يخحاعرصنيكفيخلفتهاوعتىمجسندخليلوعنا
دموعاالفراقجوىمقلتئفياياخنماكدصيتخطبىالإ

وقنوعاعزةالمطالبذكرقاحهايمرضاالصظاتومريضة

جزوعاالجليدؤزكوجداشجههالصبايةذوفيبدىتبدو

فظيمااابنرإق1لنوااليراطهرانيمآليهآعزالصتحهنهصكببت
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بمفيهدااكاةجمعتيرقيداههلكتلمالمك

طلوعاحاحالىنجممنواحانوتفضاليمرماالملوكبذ
اربيحاوللعفاةيبيدخفادىللهاصغءاالحشاهتيقظ
مطيعاوللسماحالمكرماتفيعاصياللراذلالخالئقسمح
هضيحاوالتالديديهبندىحافظارماللالدصاخضخم

هلىعاخماوبصوبايخلقلمءلضراءساالىمتماج
ونجيحاندىراحتهوبنانوسنانهسيفهيقطرتثماه

وعاالمالصارخصوتلمجيبالوكأانيالصريخهتنصتالمدى

اضجيحاالمشرقيالحمامااللههاتلقىالمليبيتحتى
أوعاقيذفاناظريهعنىءااننىميقظاعالفحوان

االمعنوعاحقهامالماعلىممهفمنيوسفابنيادركلته

أرفيعاالفعاللحمودقدهاءيزلمجدالمنجهانمننجهت
اوفروعاللملىأصوالايموالماالمالعلىتبينتولئن

كادرفجهماالعراضلبسخهمءلموضوعالدلبسوااذاقوم

عريعازكبشهمنيلانجولةفيخيولهميطمعونال
قروعاالحتوفالبواببطالءةارصابابكمدركلته

اوجمرسكاكشافةاليهيمثيارعاجيشايقوداتاكلما
توزيعاجموعهمابدتحتىوالظبىاالسنةبينوزعتهم

ضلوعاانحنيناذاالضلوعجمالقنابهتخالضنكمعركفي
اوكوعاجمداالفوارسلطلىوالظياالصنةفيهثنىانها

اصليعاياجللالترائكلبسءردهراسبشعاعجليته

امصروعاحدهمهصاحوغداازاوهمتبددترأوكلما
خثرعامطحينطرانانوكءالرديانيايوفبظيندعهه

هنيعاوكانجافيللذلهفربهتهببذهمظفرتحتى
ورعاةالباتالفحربعررألقناقدحعنخوبذصال
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المرفوعاجريهاالفوارعىتعلىبضرمنهالرومزكألما

ماشفالحامالىالنفوسقبضادبهضنيالرديالىالسبيلكنت
وقوعارالشورالفيافيرخمغجهاسكلجهمابقىوتفي
ينبوعااوذاجهمنتجرلمناهضتهساندوافيهذا

بصرةاليخرجنحصثلىبئناهـبهتابراهمدلفيوقال
يقيعوالحدداروتردءخلبدوهواغدايثتإ
ورعوهفراخافراتجوداءبمدهكملىبصهرابراهيما

نسوعماطناالزخحثنبصريةبهمحديتو

المرفوعسيرهاالتنايفصعباسباسالسرىاتصلتاذاهوج

رنمبالرخعناسيبينانهربمناعدىالشا

ساضيعاننىالحقيقةعءاعالىعدغيركبحدكساقجم

وررع3اركأنماالزىتريمهموفلكوصنا3ا
لمضيعاننىنسيتكفلئنءمحفظتماحرهتىواجبوبمرتأ

والودجاليئمنكحاناذىوالبعدكأالحسانساودع

دموععليكليدجلةانووصبابةالدموعلكوسأصتقل
بدجوهوءاالضاجزفاعلىيرحولمانتاتاانالدخومن

ءنزنداكعنليجلداومااحباجهمعنالحاقلرخوسي

ممنوعارهافيالماحبذلداراذانرحالتاذارحات

هقكلعدونهاووعليتفدراكاسلبنصاطقطيحة

رجوعاصالحاتااليالىهلىلاترانيهلشحركطايتبلى

المشروعوبحرهابرالراقوبينناالبعادشكلىيكوتذع
والمحوعفئعالجودفيمنهميوجدليسقوميفديك

الخدوعالواهـبانمنهبمتظيضاالمقيمالثرفعناخدص

ودرممجواشننهنحاهبرالهبمثلىخالئقهمباتت
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وقؤععفةرمالمانواوهموابثيورالفحالقنموا ماشوعطواتطيماطعندءمخهورمقصرصلىص
ويطخلهايحصىيلوغهامتتمغيرءالعليااليبلغ
سييعانهاعدبالجدحليتهالذيبالثرفمجكيك
خهضكأناءنجاطبحاوسنائهبفضلهاتيتخلق

دابئعيىابايمدحوقال

يقعاظامكاالظمانوالياثمخكللدارفيلمحبهلاحاجيلب
تدعحيخأىصتدقيكذهلةءنتافراقهماالفاصانثخوهل
اروعبالتفرقااخدالثومبهجرلمأللاطاطبراعلأما
يطحترضجدمنتأوهت15كاقتيلةمنوخيالبلى

اتفرخلهفقدنجهتباثهرىختقصتمنهاذازورة
اصايرهارجعاذنيعوفاقائهفيماالترىهقافترى

فزجعاالدحفنفسبهترد5باطلصيلحقمنويمفيك
قيخجانباالالعيىمنجانبيساحاالواجبأعنا

جمعغموهوقديماوكاننهباهفرفااصىالثابورج
اقغيخههثرياوارافيخفلمطلبادنواسففتاذااست

صوويثيتحيثمندالفتىييفانمااالكروضيئفينصيبك
خروعالقوسعنيريوساعدمن5نجارهانيالقوسغنايقل
يقطعالسيفالاقابافانضيغالئهصبالمجفتنلبنفال

مجدععبداالذماطزعكاهندونكحازالحظاذاسئت

تنرخالمعارضمنحمهسوىيلبخايناقياسدىهاوماعن
يتوقعماحلمماوابرح5ارتقابهاالالمكروهماأجدك
جوعويصدهاوتضشىشباعاهاصيبدونمناالسدتتناهيوقد
اضرعاللثيهةابنلخذرعالجيادنادوناظابوراعترضاذا
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ويدغحرييعنايحاىابيوزارتييمنايلاسرعانوفي

فنصرعالذرلهشغولوهوبهتعىاذاالحادناتعنانصاح
يخدعوحظهعنؤضخدعيعتلىوصقدرهعنبكنخفض

موسعالفناههغثىتغمدبعفوهالذواالجانرنالنفراذا
وضيعوافيههاامىحابواجرائروكاجهمعفوهمنعادةالم

يصنعاالصانئايتظنجهمويرتجيمايخافياقصىمحط
ويفرعهداهايقصوصاعداعالصاعدبنااانالعلىجد

وتبعوفداهيرىمنالمللثعلىومغلىاظارهمنالملثدعا
هسرعهاينولببشريبريدوبشرهالقلوبروعتحمه
ينفعءاالخالصوهااليهحاجتيعندنضاتانيخيل

فيشنعالرجالعدويمهدليءوروصيعزفمابشفعني

يقلعحينؤهاوتتبعهينبريغزرحينشيرويالغيصى

طغالدصهناقبالاتيكواليزلالخطوباباعيىعدتك
يزرعحثمنءالمرخصادوجلدهزامذراكفيءالرجازرعت

شرعصادراتهنهاطوارقواجلبتالحصاوظوقدزاحمضحلى

هضيعحقالتبذيرجمانبالىيزلولمحفبالبذيرضيعفا
حمياخخرقبأبروجردنلقيدعزمتيمنكنوالووالا

توضعحمولةهنرفدحمولة5مغذةالعراقمخونقلبتوال
نئرجكعجهازرودجبالءصدورهانحتالثلجركلمكأن
هشبعااليلمنصمبغالحهاوقدءلوخهامخويلالميلوديرقباط

ويرغءالمافييملىصبيريرحمسنالبنبياضكأت
تظلعالوقمنتكلقدطالخورائهاهنهوهناابخومترقى
ويرجعيستتلءهالجريةهتكبدساجالزياكأن
يهرعءجامزهوةبحيوضاتزاورجاخعناهابت01اذا

فيتبعالصباحفوتوتسبقهضؤهتتبعءاالمساتأيامع



حرعاالرضمنزهىفياالفقبخطماتقصسهيالكان
ترخماجاباصهاتيخرثحزباتباينءالظاالالفجراذا

أأاترفىالاسلوفالواصحوالهوىهنبثكواهنئفالاصح
ارجعاللهالىافىبطاالخهاتستفزفىالتيايايوتذهب

اجمحإشيباادوضهنواقىخلتشبيبةافولامحلمأناشب
خواحاإواحلىلهاصاارخالذييوئخيرعا

ثيعهيكدوقالم

صككوافماتالصكءاحءصنحكالذياخالصصةحأ
كشمااالفعنمالالحربرأإيكايضاففلووتراخلقت

فاتبكذاكالغيثواهتثلءحسنافاعالتبدأتفكم
هصكاوسآكمرودعءصفرمنالرجالوزنيخف

فعلثشالذيبايدمالنرخالذيانحقاشهدت
لمعكءاصمااارأقداالحسادله
طيلعسهمهـاملم

نفعكمناضرلمالنخيرالنغتريرهالخليليخاببني

مثراشيعكمنيتحتاضلنالرفاقانسةفيرأيكأ

محككونانفيهوعدتنيوقدينارزارتذيانيسيرا
ادعكفلنسيواتدعنىوانهتئبيخرادبهركتنىان

ماوسحكالمحلفيبهيضيقودالئقيلبالصاحبناماإ
ىعبأبيوداعفيوقال

بودعحإتالعبثىصافييردعظاعضااللهشودعانومجثر

يرعواالمجىالىايدصواناليهيشرهواالحديثرعاننحلدبنو

11هحماثييمبيؤحتىىاىرحداؤااقوماشيعنانحىاذا
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إهيصابنحمدفيوقال

صديههنغرةخلوالصبحاميعههزنعقةيقضىاليلترى

ءوراطاللةعلىءانيهيردالعافيالمنزلاو

لمجوعهنسيبفنياحق7ادهسنتاقاارتفقاذا

4والييخااوزاهبىهعلىاماتهمبصاانووعك

نزوعهؤيرهتقابصبابهدهانهاتساديهنتتعجبوال

نفيحهحماجةتافييهفءشفاعةالثابفيارحيكنت

ذيعهعدرضاقاومحدثهلمجلهقيصالىكنتمثيب
يمهسإقتيالميايىثطأيئهتياتيدحىحقالال

هلومحهفيجازمحااصاركوهـاء4صغاهبةالدصلهذاأخذت

بنسوعههثدودتمطيتهالذيدارالعزسىنتولم

اقوعهعنمازةقاعتةبهامرؤذهبتاالأاصوليص
صمنيحهءتحسدالصفارسوفلروألنفهمفاراااذاصحنعا

ءوصإقرساشرنفسالالىدىالىعطثىاليلههناختيالوكان

جميحهمنخضيكثبوقدكاتمأئقهةالترحعبالجبأ

رفيحهعخهالقدرعاليزيادةرافعةمساوعنيديهوردت
جموعهانفضاضسفاالسفلبضائهانقضاضكانبصواته

روعهصغلواالروعهضعاعاالورأيهبستمنينقلبولم
لدهرعهموضعضليهكفييؤاليكنوانيراليفلحفان

رئماماالومخيطنئوالدهمراقهتبالاليقضيرفادم

مطيمهبسيفعاسيهامهوتإهيطابناالبهادانبرحشق
طلوتءيمزقااخربايدرمنفلالمهاءجالخراساتتري

ئيميققيظهنهافصتزعيئننيالدظال
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شروعهفيالردىيالقرنكعالبنفاسةردءاالعداجثملقد
ضلوعهفيشحخباهاشناةخماماستتاربحدرتضابم

قرعهلاالعىهذاترغهمشقدكاتساداطمثومرضى

هشيحهفهماالحسانناشرعلىرهمصدححلانفيعذرؤا
فروعهابمالمكعورشيشسيوفهضىاشبرالسلطاناكن

رحوعهمنالمثترىمتقاناحهخاالحالمىانفاللمجص
ات

الوافطصنعحيموقاليى

إأإحدإاكطافياباوذهـأزصدإباطفياءترا
الدموعءورامااطقيظعن5تواتءبزوحالدازكقد

الضاخكاقالفيقتاـمرتهوتالجةاثبراتء

دسحاألعصيةمننصىيرفعمالهاتاب

الربوعغعرقيقبالضظرامحبفيادعإامرقة
بمنفرقةااطحلبتممهكالارخمادهرهاالعيى

11المثرحكالمخهلسراباقحريهجاذبمرتمرترب

11اصدجابياضتءااالتآصدحكأاوخدباتنتحيهى

وعافافيلةمجدأصوعناااحبنوىصاليفياجرىكا

صوعواالمرلبذاكحندناذصداأبلغتنا

اوسيعاءالفناديبإصاثباواصالمقالخضرابافيفي

المجموصوفرهفيطاابىتإعرؤبتدىثفتىمن

بدجالميهرماتفيجمفحالدااجدثكالنإيوبمص
الطلوعقتنحدوكالشصفجهاضالمةبهاتادب

جيخرصصباظنيرادالجوايصزالكأويدال

خالمانورخلفءءماهعرضهدوتنبات
11

برخخلفهالبرثنجاالمجدالىالجيادسابقواذا
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ا

ددالبعيدالثسوعلىفالغاقصىنالمدكافهومتى
رضعالارلفيمحلعنالهيدنوديقالاسوة

حالوصعنءلالخلرءاصأدفاك01اذا ريحوحصروإ

أوشفييمثفيفيهلستءنواالتاباجعفرعدياأ
خضرىاالصامبيئفيهالعازمانوربززتنيااتانت

11االهضييالمضعاوليسالدصاضاعنياإاتضنىاأ
دروعمنفيالوايستالزخالثقكجارواورجمالا

الربيعاياليرغبتناعخهاخفرواممنالخرتفوايالي

يحيىاللةدممدحوقالء
إ

زماعهمناوشكتنفساصاديثونزاعهقهضهنلهيبيت
أ

ومذامحهـبهاخهوىهامحببغدادمحاعزيموماصت

نراعهالقصدهالمدليالنضلءاهاناةجنحوالفراتجحلناأ
ساعهوادىالستقبالتراهقننحمهفرضةالمطاياغلنمااذا

بقاعهمثلنسالوصكفضءقنانهخبطنعياجبلفاح
هنبحاباطالعهديوازيفمشرفازنيةناطامنااطاأ

11بقاعهعنجغفرقائقاعرضتقريبمنالثآنمرأينا
ادراعهالدحينرخفيالعيىمنواخذناارحيلإشاكازالوما

بعدانصداعهالحيشباوثمايايىالقرباطلانالى
وامتناعهبهانوينومحبارضيونبوهمضبىعنفالتسألن

واسماعهناظرعينيظطعلىحصيواهليمشتاقااراني

بتالعهاوالساجورباوكيةساربالمثوىؤسريبوئض

بقاعهفيمطيوشلديهغضةدياىخلفتمنلفرقة

واصطناعهساحتيفيرفدهعلىهعنىالدارنيةغلبتيوما

عهطمندياتفيذعزوقدنهعياثىطامصانكمافي



إإء

عهبفيفبىتروىانالغيثعنوالتقفالجيلاالصتعمدمني

رباعهمنساحةوسعتهاوقدباسرهاعليهالدنياتكبرفلن

شماعهضوءاالياهاضىصبهلىددسيومنلعبيداللهوم
طباعهعنعاغرااكهانيردتكراطباععنبحثوهبم
وانقطاعهبينهمنرتهوعنءشأوهتقداعناوزرااسلى
بصاعههكايلىاوبمثقالهءحقيقةجدعندوازنرهوهل

بحداتساعهالفتقورتقعلهمعندانغالقهاالمييفتحزعيم
وارتفاعهبمدهفيلتنصفهمجننمالعقرلمرصىعالرأيه
واختداعهرخفيذبةيمالغرقمهاصلحشوقارب

اعهاخعلوناالالناسهنواحدالتواصريأفأروا
ذراعهاتسلفياوبالخىوتشبعدههالدهنيصروفتضيع

11اضطالعهفيوجودةهثقلتوانءااالخالفةءاعبالمؤ
باعهدونباعهااالفتضخملةضنمحنةوإطاواضه

ودفىاعهادمنزيهالىاامارعيتلتىمناللهرممماا
وداغهليومفيمداخةمجرماراقصالبارعتت

اندفاعهثمهالرعووبعدانحرافهثمالولبعدانساك11

ضياعهفياهستكضطلمجقضيحتيالفغابنوبداعتالق
4انتفانيمعداامرؤاراخوانماذاكيومضريومارام

عهاجظحماشدفيالمجيجوفدببيتهاووفياللهنسىاذا
وقراعهدونهاالعدواصاتابطميناطولىاوليلتي

باتاعهعنبهاوالسواكبمنعمنفيالحدثتووالله

باضهارفيثايخادهرالفكرتيالدهيصمنكيوهابعتواو

امااراعتيقاالغيضءإوضاعبابئإقثنفافتمكمنوالغبما
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اتسعاماااليامجانبنضاقمالىنوابئعتالذيالفقلاوال مابماكنهفيةالدصمسلمثمحضلةالدهئثصرمننريعة
ا

ماتءابحدالصبرفجهاحاوراانصبءلالجلىاماسماأبوخلى

مرتفحاالثرقفيرهجلباعثشداالشاعجانبدرافئان

أمحاعاكفونسويدعايهبنوخجرالىاديإاةبهاتفثالأ

اسصاحمامشبوبهطفاؤاةاذاوجدشعندمنةاوجد01يخفون

أخقطحامنكءرجااشاسباحيةأحايخكضيوفاألبمنجأ

اوالعحافاضاناالنسيتخطرعنيخاتأإتنسىفح
اخدعاالدهىثأسفيهالمصضاالفيكءإزارتاغتالنيالا

مانةاوزنواطةعافتاصءاولهحبماكفيإيذءمصيماقد

اهالوالاعنهطاارأتاؤبدةزاناااأساممتسنة

الجزعايفخهااذلكوسامحتتأئةتفساختاحإأحاباحمإ

أااندضابتهصوانشإجرعاابىجرإضهتعاكأللمهوالدييم
اصاهةصىويأكتازخالأختدتردااركأىشاكرااب
اذاطلهخطبإرفليىاالدهسكثرتمخيصبنأوآ

أاؤآاقواقاشككمدهلهضضتاعىؤإالب
يدعاانالدخاحيبومولصهمثوترصاتإكأالقدآن

االظلهيحقبوهناتجعلافاقدفيةيرأم01يخراالشقبةفتهداا
ااكا تمعاااذاالمومايعاءةفقاافألاذأحعروهعثهافى

اهفاحزعااالئةااقداخاا11000 ببهلمبلهـحىيءيلمسإبهإلس
ا
رجعايهجاذاماضلركانممهآلحعرافحيخمااعلىءاباانإ

يقعاأنءأرزاقضاواصتقلألءتوبهثيتائءالرزةححوا
تاطالزفدالذفأ4تفاذاكامحزعنكاووإ ساف

تبصالهمنميعسافافااانحىانهمارخءاسونحف
والضزافههاكرانإأياناشرتأااالتنوبفيردقد
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ا
01اضطإحملنهاذارضرىوحنءضصاحشانبئعزيمة

يلصجبئاهاادضتوقالمح

ايرخلومهفيختفمساصالذينرقيفني

أاآواوحاصبخبتالذيالىاشتأدىخهلجاجة
وعالدتالثثاهدصابثضهكلألوقدلموانالىإيآعي
اليطيعرمنيأانأيألىفياقهاشءالمرعناهومن

الضلوطركايرذهاشكدعبإةتاحىانوالظلمأ
بزإىيشاالالفهحاصدمعهاشخزرتاثموقهو

الهضانخههـرىنيريكالكرىأتالملىاحذالفى

خسدويأتيءعسداسمانطاثففأيطهزخيمضي
الستارفحأصرسوممبأشاهاجرتاذاتوقحا

وقيعاالتجهسمنكذابالىادازدتهالتوقع
عناهـيسألهإصاهعطباهاةاالنإصالا

الخضوعلألرصاكاذيبوفيمستأنفازالهفيهاليأس
الايراهماارأنيفقددهيصاالسراجحان

ااقنىكأواالتماثتبههةهاتترقناعةإ
ءاشواهنبدننهـتغصعيدالسثىاهنلنطا

ءالثمواطباهحيثالىخحاالكرىذدناذابحثناحن

رفخ4ذوتقضنهيمسإدالىبالمحيرمرفوعا

اصنيعاالحامتاللهالماليرىدثرهنةءاضا ا

الدروعغليهنتلهاصهضبءاوخالدونهمنوبسطةإ
تلغقراهستعلطرفااصىاطإسركاباهيدنر

يروعاواشرافهيهولهمءؤارسمناالعداويذعى

جمغاضروه01سوىوم4لرفاشتىاؤ51



ء69

النقيعالحامفهاسطوةمنواحترسحالهمنتنتررال

ذرخهوتغرارالسيفوثياغرارابهصيفيرنيمابا

اصرجايستقكاكرحتىفيءرةضيىاوجرهثاني
وعصاكذاكبارىألحقناكفهندىفيشرعنااذا

يفوعغضالمسكنضاتفيفقلنثاهفيافخخاوان
ثمةضاهاعنمجا4اكرومةفضلىفيصخ

جاوصحظهعنفاكثعندهاقسامناالىنجرياا
الرجرعبعضهنطوراثرتتءوتدتجريصةااطواالنجم
الفروعهاساندمجدماررحطهرصناوبابالخرش

بدجلتصينبدأوهمابديحاوالمههايرافدىاا
اسلموالهفى4يرنهاسوىحهمدرأساراالت إ

ييعمنعلىالذصنباههألريهنرأفضلنيم
تبيعوتأياشيارعيوقدنقالالحسادلهايرص
ماتذراهفيكخنيثتغانماييءآالكني

تضصلباوزشمالبضيظةءفىدهمةذظةإضىليفيإدتكمكم
ىقيجمهجوصمامنوقالصاا

رعاعقيسفيويرعاعغيئفياتمانعبنيا

يباععندكمالماوميءبساحتيمالسديفيقرىهتى
شجاعصفركمسفاهاواسمبالجوديمنئبخيلبموان

اليفاعوالثرفالجدينالفيمااللقابءأباالسما
بئالىةةاطأقتربيضانظيفكمبحدسكنتم

شناعفاحشةواطرببمءسايمماصنحتيزيئإ
الفر2والللقويممحلررجفالالدياروتخلية
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سرلومداحممرازنهاهتالعثاثرحيثوخذالن
عاالمصاذكرهعقيببخلوبغياصفاذمجركموقد

والتراصفزارةوالقالتءعليموعبسإفاحمات

الحارفأايوقال
إ

يتقطمااناوداباقيواوشكفاوضعااالخاهسارعلةاخا

فاسعاشأواردهنكاقرمابكفاتاظلمالظلىوباديبدأت
إاهصرعاقطرجهالجخبكبينارىالتيالىيكبالظماناناوما

مطععاعدوأيجديخكالنينالهانيينناهااغارعلى

الثعرنهساواربعانيضغفماببهترتيئانالمديانواتف

تروعااناصداخهاعلىضلوىاشفقتغررنجرانفيةكمملكى اأيذمرعاانإصعراقولونهنهتلمزالمدىالهمرانعنان

وضعاللصعابقيتفقدلمجيتهبانللراسعتدعنيفان

اأوهببنالحسنيمدحولصا

اربهاوبهنلويحاعلىوراودىاالمنازلحخذامنإا
أاوصسعادنهغنىلنندبءاسعداقكانبالمثشاقاناا

اجمعاينفدالدمعوحبجميماروالنوىالاتستغرثلوعةولياا
تصدعاحينالبيفىلفنوناثهدتصاخقدقلانعلى

صاادسهاداخهوعوضنناجفونناعناكراظعنظعائن

فاسولاغراقبانادىالبيننفاالاستجبنثمالزىنوين
تضوعاحينالمسكبهنفبابالدحيالزحللنكظنوحا

وامابجكقابابهجرجتتفرقرببالبينأهودآل

لعالهتقرليلمانوجدهعلىضاعفلزجدهعاثربالشيبومن
مودعااببافياليناواحبببسلمابباكعلينافاثقل

ا
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اجرعاتنانيخأناخاييئهصلمناانيالالبرقاترث11
رفعااصانالغرييالجانبمن4ضحيخأاردلمحؤترغ

بلقعااةلمنالالعنىطيهالىتفنريسوثدونهتءباخفي
واظسأفقارااال3لتبافآهيهماصيخأولماطبنيىالالى

لالفنجرانشإاربواةانءنأواانتثليثنجرانوالبدمن

اواناضرفهاحهمرأتإةعاليهمالتفتاذاهلوك
تبحاالبحرلجةفياحهمراغرقتاالخدزدايلةثأروا

درعاالمذلةويخثرنلمجاالحسرااالسهنصناديدياقي

ارفماهـعلحااعلىهعىابأدوأوهعمبةوائنفاراذا

امرقرميماإازضفبدواةنائارهاجمفرحلفيواقرب
زادفجباوابدعاحتىوأيرضءوسوددامجداالديانقفاسنة

سعافتصاوبلهفيوعرجاوحريمهلمرعاصناا

فتبرعاكفةىجدامحثرةهلتولمشعثكلفاعلىوسيل

إاأوعاياوالفاياتبهتحوزيمنلمالمحالفريخةجواديرى
اتآصهزداهاناالندى4عاخاخمثاءيرداالدذكانتؤلمو

سىذاينصيناطسحاةكفىدوارىذاشاكرلحاداضذاتاباص

دمحااذاالتصابيدايويعلهاذاسرتنهـأراحاضالكريم
اقصثحاوجههتجلييداهتغيحت01اذاوضاحوابيضأ

11وليابثراولالىقطباذاجبينهيمسالاييضوفىترى
فتسرعابذلهالياوحنحلمهرويةشيئافيتخلفا

موضاالصنيعةفيختارفيهساةؤتييملكهدلمصتنعلرس
ا

جماالنزالسوددوالاعالمطاتافلملوالهنخلرئق
مكلعالحاسنوممرأممحالحسنيضيةوهبيةسحيديةا

واربامحكضراإأيوف01بلهوالاوجمودهاالجودهدفالبم

ملالسللضيإلفالسارونوهكغايةلفضلكادركفلمعددت
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اذرعاالريضةاالرضقرىيقايىاالكضتدوصفيكوماكنت

صماواتفأثخفرحخلهتتابستذراكدثيكرسويى

تفعااصشةخبااتآالدهينعرائدءادتتمضفينيكنت
واخدعاوريدافيوردتوقدوحداآهثنىااليامدىرددت

ىفعرة11اتيهصوقالعا

ماالقرافيهنيراعلىتاحالمغيرةإمماايامريقداا

اأمراشاربيمااظزردتتكءحاإتإجديلةاخاياشرفاأ
رأستآصلياالرؤسفيرأتاهااذاتزالتلحييلثها

مافطرااضجفالالهلءإرامنيبدياتصااحبات

وضيحاونتاتعنكأغديااتبلخارعضديستأ

اوضجيعاومؤنساجاياءالثوقداشفادمنزحلي

حميمابصيرافغدهـرزقاعنىويميصمحرتدبر
ابديحااتماصلىاذايرصءصالاإدافظمنالث
هصفوعاادحاءاوحدافاباهفرهاجاينفكليس

براتجبايهبموفالطءحه

اممطعادثارثاذاخلازايككاصلابا
خطورمساافيالثهلشءالختليناشهيتؤاذا

اأوالتنفعتضرالندايحالةفيصش4تناد
حاشدبهوفيلبباصبعااصضهفيترىألست
المترعالقدحظهاذايمجهبينكموينقل
1ضهخزيرةربوصاغارعدحمةإاذا

يصضعالذينضإيحمغءيبجااينفيهاوأيك

االزفيباالثبهاطافانالبرقابامثحريلفي



إصغالثمنذةمندبااافيرجكايئ

عدبئفيوصيمدحوفال

االرجالرياأعلىنحبعدهنفاالجرعفاالوىالشقيقةبيئ
الموجعالحبهاخطضنتاالذيهعالمهاتضنمافكل
االرجظككليلالرنمفىتطعنيادمحابءانواانر

ترجعلممضتاذاصاحيئياانهاوالااليامصئاها
المقلعالجهامكتقويضبينلهثمزقصاثمكلنواا

ودعغيهربالبيئودعوبواقفالجرالجسباواقفمن

االضلعوجناذكرالفراقءاذاانفاسءعداحءوورا
الثرعكلببالرأيلثفوراصماصنفقدغدشراثضااها

الباخءافضااذاكعلىسوراهمحدبنيرسفواليةهدت

هضيعغيروهوالمضيععادالبيدتطرفاالطرفاليرهب
ودعاحفيظةتصحصتىاحفحااليرملالوديحةوا

11يترعرعولمزمناقادماقددهحازميدفياالسالموانحة
تجحونبدةجهراموبميددهاسامةبهدىيدبرهاكءا

خباعهناالعنةيثنياسقاجداكشرفنككط
الهعءاالددخسوىلتءاالاحتىالرومنجاجإىا

االدحفياسىبالمصريةهاءواالوانالتراقطع

يمنعلمهافيهيصعسوفانغدحنيقمالمعقودولواؤه
ينقعلمخهم01دجمغيستيالحقردراقظمانانصدإ
يهجعلمالسهاعاذايقظيقفلمالمسهروقفلاذاماض

اذرعخسةوالرخالحدىصفرعهييلضءاثيجو

االروعاكيعلىاكيوجهاذادجاخاشالسناننويفيئ
بالمتقثعليسجووبغائفىالثنرليىمجرالهل
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خابفيبهاوانتصفواالجعفيبهاغبواالتياتبدنصروا
هفزعفرباقفزصواذاهرخفاعثبذطوافادا

ةخالخمبارماليثمنخلفالىاعهالذيالثبلنرجرا

أاانزعوشيبةصدأيمسوةاضيبغيرنزعةبمعغماغاب
اتمزعنىعاتناواازعارءعندةواضوالدةذاكابنهذا

الميجاطريقبااوظيحزهابهتورفاالاذاانلمثاح
مقطحهماهنوصفربةمندهوثراهمانبةمنصداها

افاخمماالاهـكيدسحمدلمتيابيبنيايوسف

االسفعبناحمءعروويسثيديغبقمهتخةلىااليمنها
بلدبيدالمنزعمنطلبتكءانهااراليةاآلنواخهنكا

وضحطاعنافأاولمفصحهاتثخلاهالولمتعطهالمإ
االرغارصالناقيافوشاقياويفوقمنفمكورأيت

دصيمرينءاالوايخاغرالىلمتوتزترتهاحيخأوصاصك
يخخإاالندىفراذاخاقاصفتهالىاادونومهاول

11بسرعلمالثنفرياججانيفيرادواوثىااكفيذ
ا

صصمايتذكرفلمربتذكرهرليةمتساذاص
شسأهاالحرماتفيخحتواللهيبذلفيأيمطصااعطيت

أاخغهرهثاتيفافيتبمغارةإفيغازيهدكتوب
صعالمصواالرابةابيهوردالقتالالجيشىيهدكفى
يجزصإلمنيةبلوبحريمهبيصنواصيباأالهجزعت

صعارهنبصدصشانهتهماناتبمفرلهاسأاعطوار

مماتديالضحفعنهافضضوكوقصةمرسثىاهلمنواشفرضوم

تراايوإتجردلمهإلجهمتستفدإاايهممن
تطاحارضهممنآلوثنبتسبحلمهخهمنلاييل
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اتااةقافي

االمدبئاصاغاابادحلطظاا

تذرفإينافامكارأتإشصفواطاتمل 01تام
اعفإالدهربهاياتيساعةقضياشاتهعفىن

المرهفضااطذاتتحرقاالاالءاالحثاالتدع
اقرقفاالقهوةئيضياعهءانحطفيمباايفراب

تصطفىالذينالحيثىفدحمهاوسلاراصفوتي

احلفإاشكلثنيعرض5الذياوالاللهتاخات
نحلفواضن4الامحتأتمنهمناقباا

ياالشرفاالشرفالىمالءااجواداعىالإلرجاذأ

استعفصاالحدأصادياغاأفل1ابأاد
اتقاطالمحظاإضتريدأضاارضاه

يسرفعارنةقيمطثانضالجالخدوشأنهمن

ضفاآجالجفيااحعو5الكرربئساخااجمعر
اضفواحازهاطءاإاهرلباللىقعة

اطحفاثااالالفيياالختىالمنخزلماكنت

هوقنيالمحفااسسانديلمجافاكتدىثاخرئضائته

حفاإخرأافيونابنينا01ايكيلصتظه

المردفهـاارالةترؤمرالىكاادد رص

إف5غنىتخافيدمتىعالهالىحاقيتركمأ
ارفيابرلديناامؤبةءغاحراذفاجرجزيتأا

صخارفشإرغباالثمنتالدفيالثماألتنج

ك
11طااودااباخدحماللىالصانرصجاهم

افيفوفقدالهفيحلرعهمدفاضلمحندك
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قرضالمتاصاوتجطهارؤدالمترفد

منصفدينناءاساداناحاطرفيحفيهلم
االضحفضلىاالفرىردمايقرانالحالفاوها

111حححححاصاحممححص
اىصهـلبئالحنبنمابرايمدحوقالمح

نرفبلإةخاشرحطالمطيفمنكمرحبابالخيال

الهيفءااباصاطفياآلضبيهعنبهلهيفءوظبا

غيرخلوفوالحيففلجميبرينلرودوجممزرتميهفا
سبرتءوراهنجصاهـاالسودخةصفيءالظلماوردا

فوفمثهاحمتاساللمبترقدهالمألغاتتشيمرةز
مرهصفمحامصفهـمحاهلهمدرلماف خت

11

ارقوفذاكطمافافهواثاؤوانفاةقىاااهذاخمىءوا

أيمواك3ااطوذباطااهـءلألقيفيماثافقإلأ
صوفالجصادهياااراهمادمتالدصارهبالوخيا

فدفياالثخرقكابخرتتهةرجدتنيه

وارجفارحيتحنيميداالمقاصدثاليفيدااا
بانطريفتضلممالةذانحافةاناالضؤلالد

مرلحرفضدالندىبععللالفنابهنوواثقاناراض

غيرضيفاباالبرقيضاعلاالدبننامنلسببإ

خيفإتءللمثركريمهنصحماارمانعلطوحلينيأ
أوفأالىهنربعانيولؤاقىظلهمدمن

والتسويفبالمطلاليزيعدوالنوالمنعضدجزلا
ا

11الموفيالهاللهثلوجباالمزواريبسطباليومردىا

طاءإشوفاالالدحاالدنفماارقةتصيأالبرتصالياانيلهالتريجىا
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فلاالينياتدبيىهحنهرصعجليلالخطبيصرع

تخوفهموزنهراجثيلبحلمضدخا
الظريفشيقالىشكهفيوهكمنيخرجدقليئا
غريفسليلعلىسنهءعدااطقزةوالالثيلكاا

الصفوففوقالصفوفلفاكتنقضاقياالحا4صاحب

امحثاسافيبجمامنفسرالىفالىدىيكط

وفاطنصبالنفوسحيثالفرالىالجاتيهتديالثااص

ملصكءجاالياصداةيمزفئاياافىتاورلمجفي

وفمرظيامنجمهصئيمكضةاالصبيخاقاموه
اليوفءضراألفهمثرنولؤةاىعلىليالذ

الموسوففضالثدوننلالففهبلوختناقدالفضلابايا

الشرإفاكأيخيصاامجدكفياالحسانوالحسنالفضلسءمجدسها

االنوفشحماوجوهاددبيكماالسوفيناواكرويرن
11اسد الغطريفدلااللالاضجدةاالحديثضكثيت

بالمصروفالمعروففانتأالقومنالبخيلاجمواذا

ىليثويهابئوكاتنحاررانجيكدحوقاليه
أىحمحمححمتححمححمحمإ

ويثفشااطيايدنهراهابحفعبزةباالي

حرفءووجناغربةنوىتحنيهالودلنوطليبما

وصدففصدبينواالابىاسوىشيصعنواناة

صنفالحنالناسرفيصفىحتىالناسجملىبسطةاكطيت
لهافالفخامةفيهويثنيانخناثنهبميلاعتدال

عطفتماسكهزةعنشهعطفتأودانالغمننحمة

حرفخديهخرناناربمبينينهسقيتانيحيء
11

صفواعةطالجتيوصفثفاسواحينالجتيوسياي
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ويحورطرفعرلحمليحيثودحظوةالمشيبيناللن

يرفالثبابجنىمنورقايصاحبلمصعناطوكريبني
وحفاسدكانلووهواهابضاضالغشااطباكرته

ولهفالثابيئاسففيهالنقصاويرالشيبيهفم
النخفتوافوفرينبجماعلىارمانوطأةثقلت

المفالهاالدانيفسوايحسناءالمطاراقتواذا
ا

تعفهثنعننفىتراتينىلوهطالبوازائىا

االشفاالشفرقكفلينلرقاصبهعلاينارتدتومتى

يعفوليىبهمعطاثرمنحالصلىنحلدلبني
سقفلالرضاطوامجديافىثمجدمنفوثمجدا

خلفتدفقماررخأفاثاذاجودابهنديم

وتالناسعلىراتبلهمهاأماالرضنجولهملأعيا

11ويهفويزلثءتفريطاسئسرفاذانوبفامتناسونأا
ليحفراايصفصاليسمالحىعفيالترفوضاغا
والفعدوىاالخالقواشقباهوعهماصاتقيلسقيع
ويضفرالطالينفيمنهاالفضاليآححينالفضلعيا
مفواعليهالتفرالماعوماعاللالرععاملمثلسبط
وطرفعيرالسائماتوفيالعتقتجاذبهمنبالب

عرفواجزلمنهعرفطاب5تبدياماللعيونرغبة

يثفالماحخالهمنرابثروضداهىحرةثهة
االكفهبملياغلقتماأاالنفتهبانالفعالواشئ

نحفمنهوافيثقاالالمعاليعلتكالفضلابايا

وحلفنحنلمحننارغءودطويةعلىجمعتنا
االعفاالمينجمعهفيانكترليتاذررجاشهدإ

عسفجابيهسياثفيوالطالطامنهمجتيالعندجث
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مضعفالليئوالالمدىيتحدىعتالخثونةالالقصدسير كففجانبيكمنءاباضاالريستصلححاليكلىوع

خلفالدهيآخرمنكخلفاالبمالطساصيتلكيرليان
صرفاراليةاواعقببكقبضءسورعيةمجتةان

يطنوالرجعلطقذىصلىواليسرصالهتداولصديما

يصفوثمكدرةءوالمابءقرمنيصلحئميفسداالعي
ضافعداتكفيوالخيفتطويلطولكهيئفيماهشى

نصفواخدجنصفمخهامحماليهاسبقتكرومةغير

الوعدالفعضدهبتدىيرخذالمماالفينصامأرع
عفضقالللذيوهوفصلهاوفىقالاذاهنالناسوفتى

ىالطاقيكدحوقالح

وافاقدتالصيخادعناوائاذاطافاذكرىإخاالخياليهدى

واسحافابذالذنجاؤيالنسألهاحيئسعديالمغتصدقنا
خافابمااصنىاالدنفاملمالناقضنالبينغداةالغواقان

اطرافانصافياذوتيهنساجهطرممققدودعنطرفافتنا
اصدافاينالبصروعنضنةآونةالريطضفوفنضرزاذا

اارهافاالجدلفيوهرهفةضوأشملةالصقلفكميىنراصع
عافامناللهوعافىعليناتقضينواظرهافيىباالثهلناقضى
واخطافايالتثقالحسئفيضديننحلريفيقاربنوقدكائهن
اردافافاستثقانرالمآفيهاررالقاظمنهماخففترددن

وايخافااجزاعاسويقةعلياعلىاويصوبخالقالسابما

ومصطافافجهامرتبحاذكرت1رادالدمعلراقياردتاذا
جافاماعينيعنالنومهنجافىفقدعليهازراهالرقاتغان

وايبافااغذاذاالثامالىاسيىاحثالحيلجرداناازاجر
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ا

اجمافابالليلجمفتاوباالرضمثلتبدتصرىااذاالعيونخوص

يافااوبيروتنابحرامداغمركدهاالبرانخراقفيدواص
الفافااالجورعلىعدنجناتلناالثرابحلوقدمحلحتى

اضيافاالطاكعلىفزوالكناكااعيوقاتقرىنازلةنضيف

اشرافااالشرافعدفيهاطونكزلةءاالقواعلىاقوياناا
صانصافاقرباجعفرابامجمدواجمعنابهيخأكبرهنأ

فاوايقطردعااواخرهاعلىاواثميااتاةوادثاطرد

اهدافاااليامنوبلهاجحنوترالدهرعنفياالوهترمان
واسيافاالهااقالعراقانلهامختننظلصينالعراقعز

اعطافاالناوعارضةذلقدواليتهفباالسابىنكما
واطرافاسهاواسطةأيديطبقهابتدبيرالبالدساسا

اسفافاالخسوساطحاالىينلولمحغيرأاهراعاةعنيرخلم
حافااورراآوخىبغيرهلوعصبواءاالعداشلىعدلباسط

واآلفانهبملماليرىوقداتءافيالمألدانيعيئلما
صعافاوالهنهمانقابهستافاالمحواداعاريبألذزأ
واعوافاازياداطيئالخامنةاالترشيخأاعيدكنتا

واحالفاةةههموتبهتاصراااماميتباشامشههرىماعن
اتالفايأوهالالمصالنعرضفيؤطبالمعروفالدنخرق

اخالفااخلفتاوبابخبمتدامواهبهعنمافيالودتاذا
الحافاافىالطاسألوالجدويلخساقاطااجهدالاليت

اوكلفاالقومقروصىنقضىوحسبنيزدادماخهمجسبنا

اضافااوالههاوضاعفتيعحصنيحتهأمبسمااببعنىقضيت
واسرافاتبذيراعقجاؤيتهوهالدقيقصداهعروفهعن

الفاالعباسالبيانثنتحقبهاالثوابترليتعينانمئا
انصافااالحادعلىيزيدربايدهقدثفيابهميهقدحمن
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اسالفاليديرناعليهبهاارىالرقاباحرار3المدتالث

وقافانخاهمادونآوثاءتفعلهلمحيرمرصداتزلفال

ىفيصعالكلبئدايمدحوقالحم

شافالصبابةمنلثحاكامتالفتالقمنألممافات

أصدرضافاجولفيوالجوىباداطصىحنهوالدمعام

هصطافنوشاثقتغصالديارؤنعكووقوف
عافبوجرةكلىاوىاحلواوقدخصيسمخهمعرض

عايمالسوافيفيفغيرنؤىالىاالباياتفيهتدعلم
كاالثافيصلاكارلظىندواالجمجاتتوائاف

برافيعندسحدينآخيالابرفيأاليلدجنةقريا

االسعافنحظاتعدكأسثلتهبالذىمسعفأ

أحرافيشطهاواشريقحفاستفرختحطتهالثئأ
باالقترافاالغرافذقدجهاقترفتبكالواغرافياا

االشرافصناتنصىاالطرافوفيالعتزاليالناسلمجب
االكنافرجبةلمثليضاالرالتصرفعنوجلوسي
نيكضافرؤكضاهرافيداهابافتروةبنءليس

وانحرافينهفناعنعديعنىاالصيدالمفكبقدرأى
ا

باالنصافدالصصهنفضلءيرجوياتمناالقواموغيئ
ثيالرجالبيهأوالتغانيوالفقدنلتقدرةتنلان

تصافيمنعلىفضلهتمثرفكآبناحمداهثالصاف

اظالفحربيمفيكواماتهوىمايرافقاطارقي
ء11 قذافاوحصاةراجمألينهـؤاوومةييالدىى

ا

ارافيارفتكفةرجمتدرضارزنفياخاكتابان

فصنثامانةودياوهاييخاهنكفايةمولنم
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الفافنزفيمضهيرىنواظزمنفيوعفتراهما

افشراال3خانشرفتهضوالدناياترذلهة
وافءوااليرداكخمااضهاممهوددنابهذيناافيوضد

إظوافيينتآخرإستحيخاخهمإلرتشقوادمفقد
فاالسابورذيبصسايءطالدشاافيسابورذيرحط

فأاحماوزفباالحدىظنباطلعروايخلفون
الحارأدهءياااءبنااللهللثملىاللهعبدابايا

فأممثانركأالابنت01فأصمالرنميفرتك
جمىأفاسهاءوافدقاكدفىلدلجءوليت

11اآلالفعلىكثرةطمدوحماواحدابلوقاككنتان
افاالزثمسافاحهاالرجتنصفالاالياتبتقصى

11خفافااثناتإداثمنءلى1مااالضدادماعا
القرافييرسالناسفيخباالدبموسارافومشهرةهرتن

أ

لمجبقوبئهاصحاقهـحيوتالرحمإ

أاأصادفإدنيءضراوايافاخاءاالوىاسرفياقيالى
افألمتاأنرحهتءضننىيحالجويإباغاتهفواتوليا

الذوارفثرنإاعندترةعلىإونتاتناتالةميوناكأن

افيصآنالصبىوساصاتغنجدتمافبعقبالصبىاالفاسلفان
الهفشكاوآدهادهأالمهاوأصلةالراحيثقةارى
افحاايةاار4ضينيةناذرنحبيمذبئالؤىكأن

الفيالماوحممنناتغابينشفعناالشيبمالقيناهنإذا

اأاصوادفادتلدالخدالىموادانفمعمافربتعاصدفتلثن

ماعفعنداوكنجوانحهثيرددنالحبلباناتفايت

فتظتزيلطاذالمعيهبليةاالوفاشعفوما
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المعارفلحقلفقاالجعلىنولماالصدقابكقبدأت
ئفولسوقةمندرخوهمشكرسيجهمفيالقومبيئيتوسا
الناصفبعضاالفضالموازلنتفضالخليلبانصافاعد

وعجارفلهمعنجيياتعلهزاريااوعبتعفتأناسهنح
ا

الحواتفاياافىساعاتنحايلءتفاقدوااياالحطبساعاتيرون

بالوارفىفأعرفهمصقاديرتفاشعنالصياناذاطوى
ا

ثالمتجاوالالغاليالقفياضدىبايعقربنالصأفيتقن

المواتفنبيهفهابينتلىالهعلداهثتحىااذاالمحة

العوااصفاياالىاتمخاتافبهبطوحتألمجدمناتضاتيادر

اقنايفتالىاستئافناالحرأبظبمهادراالقوبمقيااذا
اهارفدنومنهرااستشراذأابئبقالمدىبعدالىدي

111آسفغفبانكفمنهظالضندهحسييعضإنأرفبأقصىإ
بالطوارفيزدادهإنالفضلعنإخنياتهبافإمرإتلداو

الصفاصفاعريماقيحانقراراتهنروتسموطضىبلهاالنوا

11فءاوملضةمغدالاإوإاألرشلهصعتا
الفءالثرافيتناسبأاذادهوصىشعبيههحلفاواوقعت

اطرائفبارفدهمنغابا4هـءدهاياقريضحرانطراثفأ

ارفارفطرازالرسيماسبطغريبناءجاافاهأضعرإطرازمااذا

إلمطارصاعندهالبزودضوزتثمناباصالزالرشىيعرج
ءفارصىواكزةءابرصفانممهارنااقالىقيارضئيوركان

المتاضفحخهانجمباارتتهشحيثالجودفييدصمناع

يطؤهويسهأضاتبحضداتوتال

اصمفىامالمعروفشاممدى5صفااثيقدبلي
يخنىفايخفىاناريدرأيهمنضاليرمااشر
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فعالظرفامنهتءمستأيابآلمطلطتيءدا
كفااجودهمؤنعمدىهةابعدهممنتقدكن
خلفمااشبحخهاعددفيهنسيةالدينارائةالى

وفاذابراهيمءوفافيهاوالاسماعيلالصمدق
الفامجحلجااليفاالنجاحاالتنويانكنت

نحمحفالبفوتستأنحفنقاعفيكاطيعافبلكهل
محهتداهنااؤتويلهصلىابردنقركاو

خفاااذيعهيخهـردىالناهلغلالذىان

اثزكرطصيومفيدعاهدةوكانارسإنمااصفيوقالى
الافةافي4زشءاضابايم4اإلبتح

فااحلىتإناقداتوالالحضزمههذاصاالك
أا

فبالثمؤخضيءاىااذاكسندزيالثاناقواخمااأماتخاف
ينتصفحينضياصاحزانخهغعضالنحفوشاعرااليمفإ
مخرفجهاجذالتانتهنيءبااعرذلستسناتتحيبنيأ
امثواطلااءسرثفذاقولذاردةعالبححنالا

كافايرهبصئزادوليءشرحهاالتدعونيوللراحليما

تخفطأدالبرفتمناالرضهـخطراببفيماالنراوران
انصرفحينالثانابمافليءالثابومعلىاتجعنااذا

ينطفحيئالمعييقاباامءبهطريقاضاقاذاأبالندير

مراجفاخهايمطفإدبةحلىمررالقهاالمعمايقحنااللربدءقالتإ
11االنفالروضةتىالربيعثهىءإأالسماهاوبحلوالراحاقربال

إنجفاقاطوكالاررأفأيممبستراكانلابفتق
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الويافينهلابايمدحوتال

اوطفاالذعنفيسليناانيسءالجرف13بالعقيقامفيإتأ
العرفطةوهيسعادبرياءتلقدفالدارساتلصرارسوم

صرفنجودبهدمعومنهناكدميمأزجهدببمفنناجمأ
ارتتاوثايخأذاتتدوتفت5لنوىهحاجمةاذراحواانىلمش

اطرفامثيةعنهالغوانيفصيثبنالمثبطريخوادونثنت

خسفوسالفتيرثمنجاظرتيإعرفتآلفجابالرىاوجن
الرشفعكبسالالقبيلعليحراهارضابهحبراثوافببم

اقيجدعواولوفجهمالذهبهاكنلمفذهبحميداللا
اخنيالذيدونالهجرعدوأعلىدفيصهنالمابدىالذيوان

ادطفلينلهمفونيفأنيدصهآغودباوإتاذاتحأل
خلنيواعراضبهـقدايافاسمنعدوعرضاالكانارموإا

اطرفيءاسعكانإصينياهابوأاخهمولرخهمدأصانيجات
والحافالمودةبعدلخهـابرواسهاضهاصاخاقواالدعأني

والقرفبايمدراالالشتماكنوأالضاتميهطواخطرني
زعزصيهنيوالعزىالضحضعوايديشلراوالمحديلمرافاب
بالحصفالجنائبهوجعصفتاذابوارحشمامابنيهضباتوهل

الزغفالدالصيةفيتمضينوافذشردتورضئتحليالىرجت

والمذفالمباذاةفيلئيمارسيلارىانالثالثةالحبيدوتلياب
يخالصفاصامناالقدامفيضتادعبملجاهلعرجمتريضعنواجبن

ارخفمروامنثلمصدقاباشيداظنانيررتتباذيناولمطإ

الخسفخطةسارعنعثليفرتهمتئووجتحزيقرىجمعت

ماتسنيالرجبهاتسفابديرهةركائيثنيتانيئواقإ

االلفعنوقثاافاالوسالالمفيتربئالذلنلقومكتك إ
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حرخمانانحتاللهيرانيوايهـىءتانلانتمااالعداليوقال

كلفواالقراطيسإتبؤفياوادلبالسجمتاناائجواني
اعرفواالبرحاباادهرذيواهعرااترااثلمحانهشلتابا
اشراففيوعدكاخإنمتوالبمنعندنانيالثفياكدرتتكر

بهـاكنيتإدءاازاةباخهاقدغعرعنفيالهجروما
يثثب4امنصداااابعدتاتالهىتالقربءارأولى

فاعنمدحكففردنبشنيةاحداصغشاكجدفيعرتفلم
بمنيالذيندمنكتإآوارمخيلميئودادكألستثبواني

تصماالكاتإفاتااثاورازاتافصاواسألك
01اا

دأااطىصااجميخادعاليكفىاأ ايروسبمسبوروولىإ

صنيجمهاحااشكريلماكأتيةصايدنعنديىوأ
امرفباحبئساانجوخلةاافإذرروالفالصبهأ

صفووإلصبراوثحركرجنحاداءوالثظافيرالىلكاأصي

اخاقالطبنإمغالمحوقالحع
فوفهالواااء114الاتاصاا ى4رصبوويىوءسرا

ا

وقرفهالديارصلىلطاسيانمغرمصابةنتجبواراك

تحنيفهوألاجدىرمهالعاذلمالمةعنالمساخصرف
قايفهالقواملمجدفهـنهضىتدبرأرحناظمائناواب
دحمسوفهاصدواوبدهـعنادهغروبهاافراقواتأكض

زحؤةالجنوبشيرخببارقصهامةهنلتفاذا
يفهحفء11فياالجادلذعىمزنهتصرباذاارواحب

نصيفةهـالرىنرتئإيامءعيداللرىستىالبلاللوىفئ
وريفهالثمآمبرداجرةفيوشاقهاراثبالهركلحت

ححمت7حالعهءتصفيزإتأثتورالسااغؤ
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مطيفهينبمايخالهخبأيزورنييزالاالويهيجني
وجيفهالهدانعلىيشقسيرالجوىهنماتحالضاخءوشفا

رنجبحهالنشذويمنحنانهوىالتيعناروازيربثنالمان

وعلريفدهتيللكرهاتالذيخازانبنفغانائليا
وفهفنالبدوربهايقريقبابهمراقاباليةملك

معروتالغنىوعرفنيجرلءهعطالقيتصفهالم

وتساليهعنيوترفحتابوابهليباالذنفتفتحتإ

الوفهعلىلالوتشابتيههودمنعضايةعلتعطفتإ

منيفهابخومعلىاصاكشرفاوالهبانايياسلىعالي

تثريفهاماياىأغناؤهنعمةعندياجلاليديناي

فهغرتوالرهـيحوايثفينارهارإلمحيئتدفقغيحث

فهترقياوبالحزمةامضادادهابرأفةوراالولي
سيوفهاليهعصبالثنتهمعواروفايهاالعداةؤكأ

حتوفهباالفضالاحيهابسيجالحودابتلاذانم
سقرفهاالميراسيةفوقناتتتامامجدروايالمألميقل

حليفهصخوهانكنالتهخلةافضلفانالماحاها

وصروفهداثهاساحتيعنتصدعتاكمانبكاقيتلما

تصئمبيرشلمحمهيوضامنغعركانولووامننه

ميفهضءالوفاواىاذاافياوليتنيماعظيمجمدتفلثن

رديفهللعفاةوصاهكاالصددفيالبقجودكيأتلم
فهوخرثهؤربيعوهااقبالتتاججدبانغيثان

تضيفهيديكجدوىالىفضلءفانهاماالفيوعدكف

تخيفهنقيصةفانخلني5وعطااسانالخليفةوهو



انجهعيدونيكدخوقالم

اكيفهـشناءارقالمحإلتمأويئالى

وقوفدشةعلىصأطصعلىلوهياكثر
اضهـيفاخصرهابهبعياخلفهاكثيبمنيرتج

قضيفقدهئتدلهبردهافضيبواهتزفي

وصيفخفةكانهارودءالنسافيوصينة

يخفمذحجطودعلىببىعيمالحادثفياصع
الخوفادثاطويؤمندىذراهفياتهـاكىءاترحي
ا11

االلرفزنهعنفذاقيعبدونلله

محوفرفدهعلوممقيكطءلألارىب
11تالثرذالههبطرلهعاجممواعملىشرفخم

فذاتليدرذاطرحيصبدزاهعما

فاالبرهيجمعحابهالسوادوواليبت

اوالمضيفتتاصافاشقبهضيفافاكنتتكلن
اا

إاثرياحابئحهبموفال

فاتربماوترخانانآصهلبرذونةنصععنقدقلت
تردفاكبيخهاقيتطاظهرهاممهيالرااستوىاذا

اويمرفاستافإنانمبولهاالعيرعلىاووقف
اوانصفاعيبثعنالباكألقدقلىببالتهاضهد

تحلفابدانباءفليسابنةعنالتدغانكنت
يرفاانبثلمنقحردهاجممناقوماصدؤرابر

كشفادباعندحتاصبنصبالهوعلمواهابتإ
ترجفااوالسلطانفيتخبرصانالحظاخطأكانشانك
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احرفاوهافراليماشامطإصرؤاللهايكاص
عفاماآثارمنتتضةايهواصيعقوببنصكيى

المرهفااعهـارأااالسىباالابهماسهاضقفيتاحني

صهصيهاظيهجووقاال

والفيافيصالاةا4ةدباهـكحرهرتاتواوتءخر

11االمعفحعمكابراميفهبابركاييابأا
سافاالسةءفيلفأفىاوااصفاتافبتلءزدمننحناا
اا
إافاالصلعلىزافةلهمتلجأتماورأتسالفإ

رافااقيةفيهالط35وركانتقدتمااذاش

البرتاهلىناؤيهبموقال

أا

االشرافودكيكقاطفيوأيمثازدشهروديعةنبمام
فاسالىمجاوبميماتفرسسافةترقفحمه

االضبافقرىالياماىجملرأجهايةنيهناجمثعالوها

إااطافاالحافامندأوتصكفةوهة01وظنتيما
أارافىزاقهباايةاانالكءلمىص لءاكااث
11إ

ثيرحط11وجمفدح5قوظ

وصدوفزيطبمحليكانايفومترخمنحييت

التأيفباحسنافينخأوعثبهالرخزهركميما
رفالمثوحاجةبافىسؤلهخاكافيفاقدعهديم

فقضرانقرامفيلجبقضفاءوشاحهاصبرلرهفةصمن
اأفاالمرهناتلخهنالهوىومابحثتءتهترفيا

باليمنئامااالفيلبانأووجرةبهاللمحالرمزجنضتلى
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اآا

فتواتالوماوءارىوالذولالذاالينهخهني
إذدزفادصيساجمبفيضاوعتيالصبابةفيتفرطحتام

وفيوالديارعلىرنوقيهتىمبابةااصفاخزفن

اأفيوطرتنالدىديهىصدنانشليادوالثمكرن
يخفاماالضدحخباحفيافيواصاولهنيماعد

تإتكثواالبحثفيكلعنيكنوارجالفيناخاعا
وكروفثوادوالدهرشباحهاضطاالدهرحروفكنى
فبزاشةفداتةالؤآلمن01إأنمثيىذئ

فظرثااواالزصاتحاجابتؤيهحينالوضاخباالبيض

وفرصالههـوةلهبمبررابانانامتانخرق

اوفياءامسياابدرالهفوجههاطالقةامنضيئثمالث
ايثريفواأالعزأزبراهبممتعاحيثكنتجاركالله

المأرفبظالكشعذتفيهعاتتذراكااللجأتاني

فإفكدتهوقديشوالخديبمذموضيماا
فشحرثضهرامالتالذيمماكاؤتالطببوايسشرفتخاجةلي

ىالتوتطلالطمالمالهالماالباتدأتوقدأ
ررفباإمروفائئانبمبهرفالجساجمألتفاكن

ىفنامقابيهجوابنوقالعض

ضفااانالشفريةهفتةوأااعزعلىمرت
بمضعىافكاطةومافاصألبمهتةاةاوجهمااتايم

افوافاثكإلرذاتالةبمساعلطاعززعآلابا

حمنياتأتبربألغاوانتءصاشفراحنيللضا
فأقصواءاالنئنافيسنغصنمنافداةابمرنؤا

ابخفازدنهـسريربنوا1خايئممنواخدىآ
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والمفاالبرابخافالنادةاتصبىاالبياتتقولوقد

المدفدرةفتأتيكالحبفيالرسالةعنفترديوقد

واظافباللىتوجاهالمهدضيتيهفاللهقاتلها

تاثعىجرائرهاعليهتحذروأالهداياانيفيهابهنت
مشرفشرعنكتفانحرةلهترامنورأتوقد

فالسرصدرهاناكنونتعرفانقامحايكقدكان

لطفونةحكهنءتاوقووبتاةافيتتماصاا

تنتصفحاسايهتفقأانبصرذاإسضدهندبااستأ

السلفقالةظاحةراستخايرتتجحالعلومبكثتوقد
اكتمنشيرااءوابانوبمءاةالفيحماواىاؤت01ا

أاوخنيلكمواضعنوبعائيوسوسروذههـهاصأا
المكلففيماسطرتالىتفرخوإممهانهباتاخطأتجيف
وهؤشفذأهبهنمافيهعلىالقرآنهادلكيهمف

إااكفاونظرشياالمتعةاولميةالهرالصازجرتلم
زدفوجربردتءفراقالالمم

نخافالرائحينىمنحالعنقنجسوالضورحا

خصرفوثابتاقيحافيايم3ابخوأرتكاما

والشرفتداطفيارهرةجاسدقدالمريخومارأيت

الدنفالنزوراتثنيزاثرةانذاكفيضبر
جمعبءجدواكجاققويمعلطذإوانتاغفاتتامن

افررفرههامعامكديتاماصناعةاهذهئيترذاأ
الثنفوخامحالهاخاالءشمرفاالدهافيبابفطلم

التخفالمحوزهل1شهذاةاحالفؤاااا كلوينوى

اطالتعلىماقدااشداودفشالافاساخوتما

طفواأباإزىبهنارتهاأفيالرأييصبلم
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اإفهاوالبجمررقاذهيرزتهيهفملماتتا
رالهدفاترامباايروقههالالىتقودهاضطة

الجيفهنجيفةالىمنكنحلىتاذاهثلهاكتصبو

االنفضةبالرهنهاتفجعوانفيهاتساهاننيقوء
االسمفمنكأتفإستباماطفييخكقيامخبروهاقد
محنفواخرتقاطانرقاتقءكنيتهباتوهاواع

إتاكعلىتعثفىوكادتإصقاوبالدستبانوهاوخإض

الذرفتحاواضليهباابادياادكدفيذاكتبإوقد
وادضفإتساالباكتعماؤاالدنوممكوزهدهافي

اس

الجافهىخااقدوائةتامضطربكاقدعدتانت

منخسفاضتيئءلىشدقفيكءنابينتقدوالسن

طرفامحددلطوثانفءيقطيخأعساايخأهو

اأافإالذاعىءالراهاالثمنممهقذرتةغكتورتة
حنفعلىفاالتوىلسانهعقلتلقمةفيهفيكاناا

خفواطءااالنحنحبلىفيواركاكةتناصرالؤك

بنعقفءياالوتيسونةءعلىلخخابظالةواعرضت

شرفعلىعطةمنقدقامتومهرأسهمحرك
أباتافجلهافيخلفتفاحثةالعيونفيسطنجة

ا
سفامىضرباممريهذانتكذاواالماوصلىتروم

أحىححمىححما

سيإطيهبموقالص

اهدافيمنالؤشكدوايسوغدايمنلملومىقداهدهالغاله
وافاونسبةنجارايتىمسروقةلهبابياتواق

الجنآفيلآولإافاابانقلمأإاقتيلاث
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ثاءادتكاإلمبتحصبشعرهفيحلقةعنينسيكا

كافاالالشاعيفيفقللمجبايفوتناكاتالراجاكاعس
افواشصابزوابينفرز4اابممنوثتاافإفيء

اتبدكالحيئيلردراسنءذصاللموماآاقدانمدتك

افاالرذافبعضاباكعرفوايمه01بعدتعيانكوزعت

افيخركاالسبابمنليستاكباومماتمفيتقهأني
االشرافكقربةءاارالههاسحمعنةبكرتمافا

إاالنصافغدهاهذامناثفيذكاتثمشحرياصرزت

االترافةحالحارحسبخافردكابنيآطوجريت

فالنطعلفيظةإوأثءفألنيابيككلاوللمان

دءبئفسصيولمحلوظ5

رفحالىفيبثوايفىشىفالهحماخنراكأا

فاالالزإلن4يهفرإهمدقةإحاأيوبملتهإ
11يخرموافاالالفمنلشهلثطلبددثمصفيانمى

أاالذرفالدميرلحثتعلىعتبااجدفلمءارمرعلبتودقدوق
هستوقفواقفلدصةنجهاضلحفلمامجذإتاحيناخموصأ
اتامسبواالهافومبتغصنهمنىالابهانيتند

رفتاذاوجداعرفنوالشبرهاذاءالدجرينفال
محنفهـفياذكنتوعليهماوالصبىالصبابةفينفالمهوانا

فوفغيرتالوفهنجوثدوانماااقذاافقنرثعجبتا

المدنفبموىستحينتودنةهءرأيتوقذتبمصها

يوسفكنيوسفوراثةاددبهدتشهياذاامثرفبااخت

المتقصفبرعدهداقصفدفانهالمزبرايعادوبهولاا

اففاكانهبفيللصغدتشالرومايصجضأ



121

تكفااناثهسانجبهروفيينسدداناالفقنهيسود
فطاصترإااطرافهشاهدتاالخيليةليلىران
لمثرفاذادعجبوفاالآلففةصقرشامماقخل

المتحعهاقناااهـلىعلىعحلفواااليشحلبهمالخجبتزهراذا

افالمتأالجحفلاجتماععندالمالكانهاالسديهديهم
خضدففيعاصياطيئفيهحاتماذقئايخاعروالقا

حفعبوذاكذربيشدهذاضارباناالكالين

المتكثفضالعاسذاكاهرالفيءإاالثيمةفىالهثبت

يالكأفإاحاكواالمورتمكأقيرأيهنبذخيرذبظيركأ

المرقفجكبهفيالبهاارببهافانهضعنالصيماالحعن
ممرفءيفامنتوأاغرراخهاو4رأتمراثتجدا

جفبالجىاخيثاتكأعنهنبخطرةاناستواذا

احرثثةثافباغنيةافحعلاتحلىطبانياقومنياواذاخطاب

ايخاحرجفجضادبهوىحهوىخيرةءقداباتدربفيص
صفصفءقافاصفصانظهرهـشكلىصاجولزاتالىعلىجمازت

الموتجفالمجداالماعلتبعدتالتيخرشنةطرصسمنن

العصفالريابصدىمثفرعةالصدىأوووة01وكن

منكفإبكأعةلقااداوفتبرايةانحطحلنقذاذيةوعلى
اا

جدمقرفجمضىناراظصىطالباموفدتقالخصىجزنأ
فتيلمرعبهلثدةيخانهفلموارشاهوالبهتته

المرهفلمباكانصيرحوئمإلىاحمدمحدهابنيايوسفأ
111االنتجدعالتالىوسرلحانوفهمودواودادارجدمحت

هسعفهننائليطابنلرمثهميةرلماايداخعابت
المصفاهلعنىاراذالياهاثمباالسابانزكاا
آصفمنبةصاشرعابيفوابمرشهاقداطتبكصماتنىإ
أ
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محرفغيرلوكانارضيتهوانمابالبارقاتانحطصه

إلمستخنفالعاشرملكميالدفيءنجاالفتوحبهسبقتت
صوفدبحدنالدامانكازتالىيئفاءعنكفياجم

ا

االشرفبنايمبالنيفلماسواداسودانعنمحاير
المرجفموالصالسفيهجدلالىتركنيبيحتهاكدت

يضعفلمالذيبالحزمصرتوينتقصإأالذيبالحظايدت

رفبكاركرماتفيمامسرفمسرفااقبائلابهكرهادعتك

لرفلمكأنهاكااتركانهفدإببجدبهلى
للمحتثباندىاويتيلالىديباخالقهقإحمته

المنصففىشأواتفئااخرىهمنسوجريتغانفاذاجرى

سىثباقافتافافيةحبز

خاقانبئخحاةايكدحوصال
ا

اقعلقبهاقليمنوبالجدالتفرثيرمبالثهاالتحاة

بكلخلقاقديماالحهدواللديبضاخالقإليالبذلماإنهدبا

يصدقثييشهدهتىودئاءاورىعنابانتىوابثثخهاش

اواتتىشحينالهـاعلواخشىنأتاذاعيئالخشاهاوانيا
قالمرفيالمخهاألرتابودهاعلىضنتوانوانيا
إ
ونلنتيفهاتزدادلضالياليمالونهاإواراشيئصكيعزإ

يطرقاليلدحييطرقمتىبطيفحرهااطفأتللثوقغا4اف
نقالىافاكاءاجالعندبهءاينياءةبراصهـاضم
ضقبالنوانيسمناقلباوالحبمطافوانياوصلماأجدك
بمفرقيالحالشيباضبىنجمفياقيئومتاسيفااضإتوردت

منطتيساعةلبيكعنوقصرنلمتىايماضعندوانياوصد
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فاعثقالحبلوعةكدمنعلىعاشقاالدهىأآلتعذلأشثمت
اشتقالدارعنناظهومتىلهكتئبالخلابعدعنهتىكنتا

المعلقملظهفبللبضانودوقعليادمحثقمنتتلةا
وجلئبهصريبينمقايذممتبدما3رفاءايضااالحيرةال

قيوتشهالوىالالتفاتيوقصدقياقاوداريعزيصقلىيالا صا

مرنقدجاعرضمنظرمنعلىانجهصاقبلتمالىهماصيرأ

هافئكأششافافىنافايخأاصيكسيناقىاضالرثكان

فتئصكفارهنكهرواتضوتنورهنهزتالىجاذا
فاقبيصمافأاباتضاحطلئةوالبيضالقبابنأكأ

اخلق3اابيشاانقوادآكأنهاءاصثااافيشرفاتنوا

لمرهقفاديملىشهرلاابإشاشاقاانحآالهنربأل
بمخفئخباالممتاابالطاوالبثساماجهااالمألصاائذاافالا
االمتبزالديمةسيتلالحقءهءاكأنباخرقصكلا

شرصامةااطباوجهواسفارممةحماحةبالىكفتدفق

اوخرفأشاانحيئاكاأفايهنىاساكضل4ادثاثتتوا

مفرقيتفنوادنتباادمنخاباالمبفيحقنتبم
بافئذاصهالموتشدامتأستصفينفست

افؤتدأقازتزجمببءاتاماالرندرضءقمامتو
ورثهـالمحإشنانفيظلالىاواسندياةاطبردأستأنفوابه

فقاطنمءاالرأيايمءاتاالذيأاالبهلألنلنهبؤجعراا
اقاتمأاصارضابروقتءاضابعدماألخاألفةزحفثنى

وأباقكيتنايإذاصدورواعرضتوايضوقدشهرت

المداقالهذقيصدرالتىممهحملمتلمحتورانموهناالثأ
كأالقطرالخنبهافيخمهثمءاالامتحافرنتفال

صدفقبالادبيسيبلميعدإلشكرمنيمدوالهوص



ا42

لخاقالعلىونيروهـرنجاليسخطيعهالدافيفظله11
ويرتتيذراحايحوفيدرييهفالعلىصكتفىبنانوااذا
ومشرقغربنصوشارفأموجهةصنءاالخداكداتى
ادالنصرتجقكفىةرفييغلبرأاقرماثهرعلىآفاليض
الحرقضهابكاوعزمجرانيارءابصهاسالبؤإعيخأ

هثفق3راحراننحميحة3إايجمالغيبوصدراميئ

محدقلمألفةباظطودبملمجطدداعهنصرهن5لمو
فيابسيكيطلبنحماشذينثبهرفمحالمثطابنءرأيتكا

ومنطتيصدريودااللياونةبفيتإضممىوافضلاللق

11عاتمابهووتباللهكأالمملمحوقالخيمي
حىحصحىححىحىحححى

تعلقفيموىااباسإاؤويحضؤذولااىحموبودي
افكاقاضمقيئاباءيداآأذاداتمادلمرىحبىخاقاأرى
طرقااليلآخرمنإقاالضبخهاارزهـانيأبرز

اصدقوطوراحقأنهبالسذباطورااظنافيهاقم

وانرقارجوحيخهشيفالمهوصدتقافيبحألارصاخاف

ضيقثماعناقاشلىخضأفوافنافيالتاوشكنهناوقد
كرقرقبلمرةءواالهـجحوىاآلاىعنانحصاالز الر

هلصئدظدرداتمازجهءوإشجالدكوالدحبافاحن
الوجدنشرقشدقنابمدوبحدهاتثايماقباتجليومن

التفرثقيالتلامنببطوحساياخااالناسفمفلوا
يثرقنجهنراكادايفةاصلىباتعمالخخالبهرقرناذا

قبرههنودالىدبمعداتوخلعباانياالماعداداهى امو

اخرقوالدهىالدهىصنعويحنقصدهامالاذاالدتعدلبه

وفقاإالرثيىدلالهالقاتمهواالثهإللمعترالثهقضىأ



مربقاللهمنتخظرعصيانهواصاللهمنفرضقمحبتها
ورونقبقيتمانورفالمملكمزهالالمؤهنيئأميربقيت

اأابقوالمجدءالعالياالىتوا5سبقايخالثحممابااللقداقبات

افيةيخهاوردتيظلىهمحب1وقتاخوروزابلزاةاكا
عرأمتالبريةضلثفظلكساخاللهنظلفيفالزاتإ

طلقمنبمافاصالىكنانليوحللاصاماخيىنجانفا
تا

11تنصبطوالمثءآالوانمثرإلحياءاسواواصرصديقاأ
يشزثقيشبانتخصىيغربماحديثحقيفبلخايقوانيا

اثثرقايئءاانيومجدصيكهإلليءالرجااليثنياينومن

11مغدثقريبمنخدضالمزنبصنيعةاشيآفيالذيوانتا
يلحقااهـالاحااقصيتهارباخناافالصفاقيفاتتوعارفة

الحلقحماضاحبنلمجاالكيكأدالينعثرعلىحماتا
المحارقالجهنفجهـنلجودكرتانتبدمنزاديوكزت

واباقافأظرينصيتاحوالصالموجيهإتضقبوه

اأيعبقعرفكطيبنارجطافإغتدىبلبسكفازتخلععن
افنمكأهعارفاهـازللصههرمفكتهانءردااأعا

وتسرثصليفيتبماقرتةإتنحتميناشدتاالاابنإاثانتفال

ضقاالرصيئأديصيهويحصبغهااحنردهنياراتهرارا

فقساكداوكادتاالىارفيقالتواصثهسبرزتاذا

افأياذالجودعندجبدكهااضياضااحظفييبتالاذاا

انحلقالدهصعلىذكرحهابثتوتخلرثربمهااسربل
يصدثكبنعفيعدلشاهدشبينةعضديمنكدصعالمةإ
ا

رفقبانبرىلبهركروالءمثلجاافواصاعطافامثالثا

أإثأبههـصمفكقواؤيهفانفىءإمالرالطلىعنثتليانكإ واخلقىاصالادلبتبري
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اللةكلادفيمدحوقال
حمحمحمحما

حريقنمرفضةشعلامالبروثألاآلناريتك
الثقوقفرملخبتسوىبيئازهاصتحرضعارضفي

فةالهنجاجهنهملثتانيثركلمبطحاشااصالإ
ااطروقباخبيفيجلىهرىمنزورةعنفيؤجم
الصديقمحلباطهااضغخهالنابادةعد

قالمستغيرالبارفيأومختباوالابخولاالأ
لمحقرضاآصبمايايخبليوالهألمالىضناتسآ

فريقريقفينهمتفضمماتءىخأذاتموجإ

11نجيئاكاتتهيهمنتقاهدعوتيإامنالظااتثبهالإ
يقاسعتدتانجاإالىهمابمهعنءالسووزدوت

الحلوقباللإناساضلىصصي4لؤدتكادد5تضاحمسد
تاطرتاءسواعناشجادخحيئمضصفليالثهيخأاوفي

11وثيقبعصدالثهايدهقداللهنجنسافلإ

111شفيقمقتصدفيمايحانيعنالتدبيريحكمنعرىترىإ
الحتيقراماطإيتوبافيهنايتبابالمسىحلفتأ

عيقنجبباصرمننحثوضصةاالكبصكجهأ
فوقوالعنخهمرفتعننحبرالاللهنيمحض
يقثااعليناانياطسياسةشااذسسجدناالثقد

بالعقوقرارلماابرباءجفزبنياسباببجمحتا
رايقاعيخاسباال3اجمأاجئتهالذيإطولاإحهنت

فاضةاكأواجنافيبميفهاجنتفيفاطاضحتوماا

افتوقاتالثترفياتجدأتنعت01بماخاادياالصاادت

ندالمروقدكواللدينذلةالىالثمارىفثيعةا
لى



72

اايلوشاعلقاتدىالرضا4سةمضحالصمصارورمة
فتمضفيالتعليهسصزءاقياعشدالصوةوحماين
اوطريقبهيفضىبمننحلصاريرىفراراينوي

إاالروخااوانادإنيمنصدياأطلمجتيمحشوزكالرال
يئازماتجديدتمنفاخهـلونامذرأيضاه

اطإلفبوجشيلتهاهادجلةلمتئالىانظاشاشرفا

ضخدالثروثاثهىاءخموبمثلوعدعلىاضكلسادافىو
المثوثغيرارانيهماالعينبداقصرااركالمحثوثلمإ

وقالىحإوهذإصعسبقاحشهفيبرزقدهذاك

وقبالهاعقىابهفييخ4فيباكرصبوحط
الىحيقذاكسوؤفحاطنيشوةلىيبثالءالما

يقالرهليسااصافيااايداءحدهايمرمنانحصبكأ
ابربضافرثمزتجةإحنانهمزوجةاشربالالتاا
ححىححححىححححىصصحصحىإ

ىبسطامباسااابايعاتبوتالح

اححراقنضلوعافي01ظالمراقالدمعائدتحودص

قىالملهتستهلزياالسحدىأقدرأشافواظريوم
الؤاقفيتعافحتيوىابدفيعنترقيبانفامى

ارقاقمجاسدهامنيوادالتصابيعلىارقواحثا

إأالوثاقتلبهيفالتاسيراماحلتوقدحلتا
البراقاهليالىتندحبانيشرقنهمدولربببرقة

واختالقيالكواذبمحاذيربيوتغتليدولاالىاا
11واشتياقبثاستئنافمنعديالعذالكماقداغفل

ساقوهبربقنةتغنمفهادالجتربهومن
ااغتاتياهدالىيردينيءففمالفاصطباحييدعفلما



ال821

شا

اعنالقيسماوهلاذيديعضهخايتماحبأقول

اقفمنمراقاموبينلبينيصالجفانفراقاا

11شاقيعظمواستراحةودادكبقيافيهيارةالىواغباب
امرإقبااردشطلىخيرآاخالاصنآماباج
الخالقوايخةيرخالئقتجازتامارضكءوفااقل
لمألخماماباذاهمنتالقىءايآوصلالكفننل

اظافاهثدودالذيلقصيرتحترقيالتزيلتردكأ

11اضاقااهألحاشابربيطبحرمتوذننيحيخاواني
أباقياعتتيفارخبظاآتحكفااناصديقعبداارى
انطالخاوفأيديمضضعلىمقامادىاجإدفيتهوان

اطلرؤانكافراامرساخبانفحيفيص االعرحلىوا
آقاهاالخزهةذىخطبممكثرقمنيتءواقدإ
اقامنىوانيهمحايماعنخهاالنانيعلنراق
راتفاثبقربفطديصنااتتاطاافصااملى

11اضالقيامااعثقالبيئرالشالتدانيالبدماطلبفلوال

ارراقفيادتجارتكراناامجاثافيالمردةوخران

محاقاالعناالفقباقحىهطألالتاملمناماوحق

نبؤوإعتحاقبيدامنعيدارضيانضبلفاال

والنفاقالتصخبتلفيقءحينارامفقديعاشراالأ
11راقطوالهنيهااالوزاممنويربصالدلؤلمأليوتأتي

اأالمذابفالهعيشناتءوفاافياظايخطايايى5فال
عدبئيوسفيمدحول

اواقاالحباويرنمالجرىيخدجمبفرقاتانالحيشعبالوشك
النقاشلىايناناعاليمئتألوإنساالنقاذاكئيانأماا

لى



فى92

أوضقااادتللى5اكااأيخدافئحإلأسخداتقضىمنا
اةوااؤأيحآإلبااداوساةتؤأتفاذا1رافدنادتاا

ذكأندةاحتىاخاكأفارافوابدحاحىاناررئاصيخهاتبلد
قاطاءااطتفاايمتحذكرهاإعنيموماربماباإ
اإ

11كرقاسادفالبينبعدجهقيصحيثامناقإهوضزك
تمزقاكألءإاتلجإسسرواةفتلاشحتىسحريفتوط

اقاوثاكمناإبالهاقركأااءدلاناسالمحرفعاودبرءا
أامحنقاغنماتاطرفااسنفيرأخاردركنوصثيرتومات

كهااطامةظالمةأضا االمؤرقايالاصىمتتهوجمهات

اتقرأويضسارثبكلفةاهرحارباطتضخحتىوالوصل
اومثرةاغرإوالموتواعداؤهممهمحدإنتيرسفاالهروهاا

فاطرقاالناطلهقفثفتجثمانالبخودالمحضأروعارضهإ
وابرقاراثصةباالبسيقوارعدإلهسياقاذقجنباواضحفأ

مخرقاحمتتراكالىاتيهالدروببيئمامحرضا

11صدفقماادهانتلجدالمءكاهةجانبيهنانشبتاذاا
11نحلقانزعناهحقننصرففاجديدهالجقدوبردخريفأ

احةءحتىبرافداالاهيتءثاكأبعدااإنضينانثوبدهـ

أاشفقاعلجهااحنىثلناوالالرىعلىقااظيلارمثلفلما
11ابرقااصبامنحبالاتجاذبة3ةاهاشانئاالالحسنوماا
ألمةماصثمنياناتنءارهادحإلصامعنفإ
اأوهفرةاصاصأهاليإاكاجصايوسفكيرشفواولثهامنأ
إاسكالفاااطاوتدءراحاةعادلماعاةنئوتحماتهناتجالتاذاإا
معلقاالايمادونسادفؤاوإيإلصيمادوزاىصا

امخيفقطالمظفروالابمئيرتإشالرسحمقليلحماحم



ال031

محلقاالطرافطافالذيكاجرهالهفالمقصرجماالفزويرى

وهفرقااصدشءالثقرابميصنةمئابابقرةازيالضالةا

مفوقااليكسفمالهوجدتءارهاغةكأرمتاينمنوتمنعا
تخاقاشهـالضنكانضنوانءخايقضدااذاجادكان

وقاتائماالنمىااالمادحاذانهادمفاتااضافثاهد
دقاصهءقالباالفراطقإلوانءةقالاراالكىإقألؤنادا

سورارخندقااالسالمربضعلىواققتنجباتمجدشرفائيبنت

اسوقاالسواعدعغهزاجعارجالاقهيماايديقاقىيشد

محققاعلجهمبأصاظمشهرتايرهبوااذقيكيماالىشهروافان
ايلمقاالدرعأاليلبىالروعلدىدضبىالدرعيمألنعلىوماذاا

امثققافيهارشىكاتطبوساشلقرامزعالكلوفي

امحرقادعاككأجيهرآكاوارذيوماناةالوحريقأ
فتكرقاترقانمنالهدىاةصهبهاهضنعتالذيالسيفيدكوفي

ااافتأألالحمهاثينراجهاقتتأاالاالسالماظاموماا
التتىسوىتقصدلثيئ4عففتءتقيةكفواالنامىءراااذا

ايقاابغهرككانتهلاعيلستأملوايوماصاداطانصفوو

مرعباويرباطوشتءغايةابعدمداصاومطعتقأ

هطاقاالمسايهمارارادوهوفعلاوامدأالمجدخفطرنوا

اكأورثلزإلمألاءوارحالمر4ودسعالمألبااءلىدبما

إامدقاالزكنتفرضقلتوانحاماشةكنتمذىقاتفان
ا

ضيقاعندكائردفضيكانوانودحمعندكاميفغراراوجدنا

فأورفاالالشلهافضتءالذيمماإالولاالغرسكاناوماا
ا

موفقانأهسفيفرايكجمعةعايكباهاليتوأ
ت



931

اللهوروشاإيمدحوقال

اشتياثوطولغذبفرمنأالكقلبكليرقانإ
انطالقتيشكمزودينيخرمعلىاوصلىاوجدتأ

رإقالةرةراتكانتقبياةإتودعتأتااضا

افاااجلناهواصطورادهوىاااجلنراليخهاحاف

أأأخفااوقكلنالدجاطةجحفرالىالثهقدجحل
إضقاثاواعلىاحهفراظآامنوعصيانهفرضالضه

خالفمندينهفيؤالهقبهمنمحاكيكلمهنا

افعثت01اظيرفانوالجقعزنااضايسلمفااسلما
ألبراثكذاةالروضنحفيةجضةاصبحتقادمثان

المذاثعذباساسالاوماؤماالندىغضافضفاضاهاهواش

قاقصراشذفهاشوايىاكناصابينحللقوالدهص

التالقككشالقربالىمنكشتاقةصكركناظرة

الرافاتىثملىفهاوهبالهوىرهاتؤاليهفأ
ثوالسبئالحنفيوقاد

قاالىلمحبايوملهنيصادقوصإلمدهرهلالصميمأ
إسائقاجفاهاذاالمثوقنضيزلوالمناميافقدلكهالي

اأرثاايالاظرهفهـلبم5رقبةيارةافىامنانتامنحت

اأصاشقانيوعدتاهلهفيمقدارهىاجازيييإلما
فارقوصكنحبتهايكاةوهببنالحعنفليهبئا

صا4إثدبمافاقوبفيوحهجواعدايمدحوفالي

تذثلمشيئصائمشهونوالافقباطفيلالتمتات



أجمم

االرقزورفيفالثااوهتالحزورالثرىالىانفاتببكا

افتثملاثااصاشكعحالدهرصفاالدهراذاحفوة
طرثلمتتاطاابمالوعدتا4ديخهادىصباأغريم
المحتنقلذيذافوقاعثتلمانالملتتىاليات

المنحئقوزاديالثابلغةاقويلفيكاتاوانالت

بعلقهراحامنقابصيمنيانقادردنظرت
الحدشافيايااكانقلىبرتهنإرأيوافالبحالمقال

11قدعشقهنفاحتسبلحابمءقدثرىمحتسبامنيمنانا

الختلقديثاطيخنيويماذسجنانياراشييملأل
اوفرقحبالذلوصرجاهجرنرفرقاحجثاإ

يعقهقخقىالياعذلهالساحباادعأ
إلملقإابيهيءاشنافتىأابهىاالماالقوارى

صااخاقامثرياقيافاذابهحغريمارغفيهأير

إاالشفقلاتحالبحداننفعهيريممثراالشفاق
ابفاوقبولمنةمااوغفاالجحتقهبل

ثامانفئافساسوقئيالتخضلويعءءواخا
سبقاورهانثقبيحمنأكأ51يأتإفسلاوكأن

الحاقذاتناحافوالفتىشااراراطأاتيدي

سأبقيرجمبمتطيملهيصاتاخةاإداتزن

الخاقؤشنناإصادناحالشمدينايجزااؤتآكانا

دقلمناص01ساالخاؤيمأقالاواالفكفىعا

فدقاللومفىاهزلحسصهلشحرفيظغا ا

وزفمابتدرممماصاهسرخاطيركامجهبالتنرحا
11زقكلمنصتعيررقعةءااوحانااقفصافينسب

ثاطايرافقهنحقاكاضافرعهاعمالافخااوأإ



ءيهم

يرقاوفجهايخثرةخصترفعهالاالرضفي3
الثفقلىممثلفتقضينافعهوليايراتهدبر

نمقاابابامندمةبتيتالذيندنضدمتجهفاه
إاقاابثشمناعئوجدترفدهنامالمبناباةاو

الطرقغيرهداداتعندهنحمدهاخاةنصادفلمأ
ذقبالئهقاعايشخاتمهترىانالقجب

11نهقنبالىمجتازاصصواوءالمافيلوصفرناعباأ
نفقماتثراصاحبالىصاحاهاخصىانا

وعنفورإسشهججيةاشرفتاالسرضاصقمر

اخلقاوجهوالومخاتجبوالرقرهالعيرالوظيفأ
صقاومنعشيتبراهناصهنفيقموص

اااااإكالالد8ااازا لحررلفجماخمارىسادصرث

يسق011بادةنآلوؤاوتركفالطأاطجتسا
قالضساراوالمرفهخاخذفاحتةالىاسرىواذا

قاذكفدعهارحنكايسخيزهنااالتآخإ
فأبقاعإاوكلنهنىشاجيرافانقفئكاهع

حرمناورزقاتفرنالولهماعليهحسبنالىا

صاافةقحرفييصثلمنالجهفثنيالمقاديراالدنياأفط

غرقميتامناوبق01فضلظمأمنيتايحيكان

حمئايمسإنيتداغنىاوفقراانلواجمي
تصطفقالبهرباتتبهمامعدجمأدبالخابرزت
االفقعلوفيلصدنامناعدهالنافيونرفى

أيوخذبحقالحظالمميرعكحظهعنمرخقدره

اياتلقاإصااالمدبقاونارتاياادلندإكآيةايخيها
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الورقغضيئلمانهنءصهايأتيهزةارضىلممت
شققطاراذاالمالثبددءتدبيرثيمجمعصازم

السوقعخهأبعدةوضتذحجنالذرىفيلملوك

المقيغزرنالنيلويخاقاضيافميرىالزأغزر

11اورقااثمانوالعيئجمةفثة3اراحدمغيحسبإ

االشقلفحكاالمرطهاليفيإتويااالشطاخهجايذخ
تختفقزوراياتالىصدمةاتاطصفاقثدذولى

إأخرقالمرتخفسابذلانوكتااالفيرثاظالمجب

رقمصفراظرقيوافيهاظبىاصالهندقييسل

فأط11زاوللوافرقدرتهفاءداءإالحصر

اوحربسنقالدهسمخهماخافيتعتقعبدا
أفلئفيهالوددجهبوالوترراالححغرتجيث

برهقنفسصمنممسكفرجةمخيقصتئء

يزداذبئصاعاببانجةزوخالمروزيلسبنجفراليأوتال

انخصلمجلبامجترياوكاناصماصواينتنرخراجواليوكان
4إابحرءوااجماع

اوعراقكشاكءلمااظلألقكخاجاركالله

االقكولمسرتيرمصرتافيخذييال

ماقكغربتمفحللبيناقفاةخشيتافى
واشتياقكاشتياقيصسبناءانوعدت

101

واعضناقكككلودعايبهد01توذ

اهرتئأنراتكتوخج5داسذاكنالجأء
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وكاكثيمسمبابفالمعراللةعبدبناهمإقىيمدحوفال
اصاصموابقنعريئصإعايصولى

يقهشالدافيالجهوالفيثونقهوحداهاليفكأنك

تفرقهمااالالمواهباوبه01االرأالمهل

تخلقهتالداظلتتجدهءمنصاصسلىابامجداا
تقاقهالثفدوايايكااتتبئلمثسومحواهقدجلىهيفديك

ؤرقهثبثنطيصبصيههدتونناطحرانا

تثرتشرقفيكقصدءتاقا4امالقصمدالغرباذاجمم

تعثقهخهواهاظنكنبءروحتهالحبوكلالبلقىالتن

ترمقهالناسوعونتخوثعدءصاوااللفاظظالىبفاتن

ورقهيبتزلةاقفحيبهاةاثناهفيكأنمارا

زتهرامااسوفنلناعنيخبزناافالواامهارزيقةا
سحححمححمحما

ابانهشلىيمدخوفالحىا

فقيرغكاناذواكهفافيتبالتماالثيبهاهو
المثوفاضتياثمنإلقيوتالمعنىءعامنفلقدكفأ
إ

ضوثالمهداداذاعغسحلصرامعقافيعذقااا
سروثفيظمةننريمتالثآبهاألمةورأتا

يئإضإشإياضاتات5ألبصرإالقااحىلرالطولعر

وثاوباكلنءاضتيىإاصصراوحمونتاوسواداإ

هـغبوقصشسنبوبامكءاباءالصهباومزدج
ا

11بنيربروقشدىابرمصبضيمجىليلاقيأ
إاالعقيئفيبوقفةدمريمنءثقالاطرحقيقالىفيوقفة

ألموءأدفئالثوقينرشمماثالتارجبيىمالل



امث

طريقصالمبتنيالىوالعيسهنءعنينالازجر
جميقالغنىمنهامحيئحميدبنعدواستثفت

المسبوقاسزادةتسزادجهدنفسيستتيالنقعسابق

يقبالصالجيادتنضيلبةواقديماااليديقلبته

كالخلوفثقخافيرادعااوفيلألثقاصاجرتكا

اقاوقيفهمهنفيرطاقالمصايخأقلوبعلاتعافيأ

مسروفصاتممنهعنىفااثمخهىتهاالخرجتراا
11دقيقاومجدهافانيهةمنءجليلفيفكرةمنيخلىليى

ارفيقالصناعالصاخيدالصقدتنظمهاهثلالمجد ادطم
قتايةعنبهيرباواالشأهالوناعنالهوىيزدهه

نيئالكدورةشلهلمنواليرمصفيمحتلهإ
اطريقافيوثالثجداههنثاتوعندياولعنده

إطرفكالسوذنيقحسناياووساطاكاالمهفهفاالغيدجهب

افريقادعكرمنالظماندعامااذاخهصلابايا

11والحويقالمحالفهوكهلءغلرمانمالنافياملىاا
عيقبوعدآلظيمافيهحاجزتنيادالحتيقصاا

الحقوقفيفقلعاجمنارلعدادالفضولفيوعطاياك

اتوفينباافيلنيلخذغصباوقديوماحبالاخذتا
بالمرزوقويخهفجهافكرتاذاهنهاالمرزوثاعدل

الصديقشلوالعدضالختتىالقريبثلالبعيدفجهاظل

فدوةالبلموادمنفىزىجادالنامعيئا
عديتيفانتحاجةالىتضدفاذاافنىاعكاصدقاتي
بخيقلهاحالةفياالخالقارىالنعمةهنكالبى

عتميقففصخفةواننعقيامحليةزينةيقلانا

يقبربلتوبأسيمدتشاواسانيثضواقدبضلتاي



ا

قالوداسظلكالشقيقوعوداتزللمنجهانان 3لفرالفسادبدويرءاتفاقاالفصادجمعتناحربا
فريقالفالفريقجمولونيخهواخوجممايماضنحن

عقوقافيأيرجلىواجأمنرفيقينفيقينالر

العيرقونحنحاضرتاصالزيانغةوصالنا
انهيقتصخولمثفاحعثمبلوترضرعانفي

11وريقوضدجارءهانفيهرآالمتنبتوطن

محوقيخروالنخلهرداهفيغيرجرورفالثراجاقي

إابروفيستواالسنانظمندلابتالشفاهتلقحيث
وقالفبهيرائهانثضريضاوصرتقته

11دشوقالع

الفراقيومبقبحتتناحىاالشتياقذالثفيدمريدع

صثحتاقهائمتغليالبالسكبيسكنانالدخفعسى
أقاالعتجوىماوأتدرالوصلىنريااأتسئرياان

نااريالافىينوخدشنيوداذاايمبعثتا

الراتلىباصباهامامساقيآمالثنوهنازار
االخالثثيابهفيوالدجى5الجباادقضىهافقضى

لألقياعدلالنومفيوالتالقيبحظاالتمانأضذناقد
ساقيالنيثمنحالةعلىيسقيكزالوالنهشىابايا

واشنياقيوحرقتيوشليليوحزنيووجديلوعتيترىاو

ذواندفاثساكبوالدمعطولالقاجبلهناياوالتفاتي
والميثاقبالهويخآالودصادقائنيلتيقنت

لرقواألاالرصجيئاالددبذاكحسنواسرتيوبنفي
الرواقذاكأرياتفيبلجاوالمالىالصاهتيدىواك
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لوقالاإ1يتتيالةإآافكى2بالرأاالنفرادئم رفورباريكنواناوباظادى

واالرزاقاالجمالطريق5ايمفتصبحيندواميئ
واالبراقاالرعادبينالغيثبنوموعدعيدبو

الفؤاقااصاشهمالتلوةخالجارهااومحال
االرفاقبعدالعافينرفاقنثويمسدررفاتجاتترىوعطايا

اثاآلاعألضالهباصطجزدبعارضدبرقبلى

افافيالشرقوجهاقبلى01الثررداصوبزمإ

الحاقحمؤجازسارإبداأاقيركانلووجلألل
راقمدمعنابطشوانهجزيلىءاأعيصدرالجودعن

اقيائينعددحيموقال

11يخفقااضذكراطولعلىوقابهترمرقصيزكداحلىأفيأ
وتعثتىبآايامحاسنااناالدمانةفبههادمةعلىا

فرقلىالبشخفهثوءرةالثبقدتبايمضاعلى3نهإ
رقمميخنانالدهدصالليالوىاوضحالجرىواوقفتوقفت

أالقاوصزديوجددونساهـصأرإإشركءا
أ

ابرفزناطابرقاذوىاسقتنارطبةالدهىاخالفاهناللهش

اأمفرقاشيبامناباءاضا01دالدهىقناهامنليالإ
يمثرفابالىباتمنالربءااسثبفابالهبليليثتداويت

واعقالهدانناماذااخىاننيسالهسديةءعإتلقد ا

اورفوااليلءورقاتهولربهااذكرخءاذاالذكرىامميوال

اعتمنيناالوءالداديزكأألمضابيضاليفيبهاخرجفا
تتطاتهاءاليداأبشصجهااالهالمجةابنانيهثن
تلئقطريهبمدمقاواخرهتكدلمقاعاندونلاللقالمجن
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دةقتفيةطالجةعلىواتةقمينبإةنرين
فرقدتءواواعافكلالافرسومضاتطاياالهبحيث

جلقواتةغانعارثمحدوظلانفخالمت

ايوقلديهنيسوالغريبهنحفضجمهنصرلىالازلس

اقمحتصبالصرخوصباءكوهواالصلعاليضاارحنأ

يخرقئمتصديقهفيزعسيانهالشعريمااشعرقييا
افتضأمزنةالبابلهضتوأوءامراقبإأداهتلة

ومثرقنداهفيءاسئالونؤخربماضاءءكضراعع
اتفيثالهنخلحاجزهادهحافلريثالتاخاألتزارعتوفإ

نحلقلءااوسرث4إاوطممهازفالجرداذجهـيهبانا5إدا
ا1 الدهريخفئثاالدهرنلىمنهبحتىءامالياافيويمقا

ورونقيسطوحينحدولسيفدكأوعضوهراالبطألالىضعصك
فرقوثيرويءاكراكذالىانخاوإبدومرتاة

تخلقفيهدبخلقلهمجدينيره4ءحالكلوفيا

11طروهوهعزاالعزمالضاحكوهربذلهاالءبذلفال
وتبرقالخطوباثعباهوترعدالحبىتنقضعندهاوراياءروا

11بلقونقداسالفرنعلىخهمفياالسبالناسوما
فتقافالجاليضثىجبلعلىالقناقافماالثابنيفيساراذا

اوافتتأساااهأةيخهبهكمخمبكانجاتتخدار
صففئالذوائبفيق4ذوائبىبدتوقدءاالواذاكنصروااا

افرقىئماشمحوااقوميهفان7رمحتايكالصحاحيثفيفايبق
وريقفوبلفيهدمايمجشانهبرقاالكرادرأىويوم

أ

مفافيرفاباوهامدهررامعيربالنرارمفهطتواوا

مطلقالحدقاطعانيامذاغضةمساعيكاباجعفرهذى

اظقنعجمهورنيليميكنولماالعادىفالحمتنعاقت



فيلقمومافياقفيانثدتاذاكانهاالقرافيملرةبص
همرقوهومشظافائيلبعدشكرهباتهناالعندوالعرف

ترنقئمجدواكفيفتكدرءمطابيتضامانرجالتمنى
خلقذالثدونبابدكوصصلذالثدونستروفاوك

يسبئدقدافيهرسيلتجاريكأنساصئءالحليافيتبادر
قيليركءهاكانطلبنلحمانابطامنلمعلىوما

حىطولوندبئايهجووقالصح

وخفوقيكرىهنعمنيواخفاقشهيتيوعلولاعوالىلثبحي
طروقوفتكيرفيطارقسرىاعاجماءارضاذاتهويماانعلى

خروقوجوبباسرامياوإيكنىهفيجاثبافرقسرى

بريقجناهمنريقازجويالعدىرقةعلىياطييفبات

وخلهقكصاهعبيرردلواتتيهنهلمالىاهابوبت

صدوقغيراذنايخبرانيصغتصدقابماالحالمارىكذب
هشوقوخبلولمفحرارةفقدشنىوبطلحقمئوماحمنا

وعقوقيجفوتياالمدتابتبالهاهاااليامنوبسال

شضتىنوللينىلمةوداتاصادقيوثصثللة جمبإهر
إاتؤتاهصمنعقدتأكدنثالدهىيدفيءإةاراناأ

كدلطلقفىالدصاليولهرهالقومطلول صرصمنكاس

اأوكريقلوحهبادبظمانتفافرفيناااليامتفاوتت
دقوقامالهعمضةبها5اصبننيالحادثاتماإذاكنت
أافيرشفيئيموىابتعثوألثامتءاختتاابدفلمثهخت
برقعلييمزلمهواذااذيتىموذعاجزاعنكلارى

حرققطإلرباإخيويخصليالعينئهيياآدةنياالعسصآ
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بضيئتدالانمنةظيابخابنهذتولىاخثىوهازلت

فكلبمصربحرالماصفطائرمرحسوةماليوإكان

باحوثسقرصا4تالهتءأفافلمالئامايخاوفرفيفاتفن
بخليقلهاعصريإيمناذاءبغيةتكلفيالنفسأومفلست
حقوقياقلاوالمتحديعلىءايصرراجماالذلبنلاذاكان

وفسوقفاحىخبثابنشليناءردهاانصفاخطةأؤاماطابنا

عريقبالفيعبمثابهعاهصعيرالىادتوعامره

فوثنممازوجاثنعلىءفقدحرتيحزىاوطولونايلغ

دصوفثخصهنضةالطوخرفهواداهماوايم

جمقالراقفيءنجاواين5ضلقنهامااقأالبيفقل

وطريقحربهمنثسةعلىأنااوبإلكبيني01لقدجلا

صدينبصديقاعدويضدوبخافيإكطىاااحمتوات
حمححمحححمحمح

أالمؤمنىاميرالماوبحهوهالرقةبرابيهبموفال
اللهعلىالمتركلر

ارفاكجفيتستقرىاخربامنرسالةالمزنيئاهيراليل

افاسقإسديناجناحقدأيترىانالثهمنبالخعىاعيذك
النائقالكفيخارضاربءغضاضةيخاالرزببريداعير

بدائقثماساكوباععليناكررهالبالدشرقبالعدلننى

ثساوروحةاالخرىبسؤتهفاجرغدوةاسزعيهالذيفيله

المراهقدونبالعفرلخلىتهلبليلةغلمانهدعامااذا

دماتقوالجسفتيانوقينةكلمارولساعراسمحثا
ا

نقافرااصياح4خصإليطربواستهمنصبنلاججي
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ىوالمدلنمواايملحلوم

االمالقاتوصاكاضرتاغيثاصاشاابااالمدبرتابنيا

واالخالفاآلدابومحاصلىاواوةبوالةةءالمروءش

ارقراقعالمكءابترويافانىءالخليآامعناء101

االشرافاحسنبوجهكلبستهااحدائهـاظدتءباخوااواذا

واالبراصااالرعادذىطبكرثأبهاابرقتويئءواذا

11اضاقامنلهوانتداا4حقهالقريكمافلىايض4ظحا
يا01وصذانانذااتااضتياالالجموخطاكانهها

والقيناتااسرمنوحالمتيديبهلمجطتهاعايكاتنى

اآلفاقعدباأااتففبهاالدأصاقسترآللعىمم

اأعراقيراضااااحيمادهعادلياذعرقكةباخرتكنا
ييهبموقالءحي

اوازلمألقىىاضداالوبااحراز3دإابءجخبأ

أاميثاقاعقومنرضاهمعهدهالتانقوموتداعطتإ
أباخالقضباعليمانتاناخهايمامنتححب

اعصاقهاأخالجلرسضشفلمانبطتكيفا
اواشواقهنفسبثعنءخا115بماجأصمكدئم

بخلياقهاراساتهموقدرضىنحفانكواحسب

اساقةمنجنفانكودهاثءحعنغاذاكنت
حسصحححىححححححىحىأ

المعتزبالتهيمدحوقالحم

وتشوقموفتبحقبااليطرقلمنانهيالاظاما

مقلقفؤادمننومضرمحثامننبحدؤقدزارهن



ح341

لممثزءااببافالىاقدياافرأانلىلكرإثادسئأااصرانا
نحدثأومحدهالضاظرينفتنةفصارتمحامنهعدقتا
هاصقبقلصيصكواصدعنخابلقليشبنمنافيئأإ

فرخمافباضالددبثشإبورافياصبابابهىرابنيقد

المفرقالماتفييتومثيامنقدصحوتاجماترينيأ
قخروشديمةتويبمأيعيارساتفباخذالمثتودبم

قئثصاتاطفينةبمأاتص3قعاثيخلةفيارانيدفلة

االينقعتاثعلىأااالقحمدوالرىفشأنكذاعزماجمنتا
ثرثاخورهخالرعتىمادالحضادسدجماترهبنال

االوثقاالصيااارأياللهإتحنياللهعلىتمدللةا
اكأوباخهفيهبيبىاكأاالمورثصللهجا

المتدزثبيبهامجاربخونقديالملوكلهينتدهطك

مضفقحصدروجاطمنفقداظربتالمسينادصفر

قةاتاطالتسإةإأءبيوءاافاصرتاوئ

فاكأوااخيزءنارجهجيضاسةتظرتطالتوكهل

مردتلااحمودلبخاجدهـدهالمحآكأفضلليتا

دتيااللهصشحكايخهويتثبااللهفيىفيويحالا

زكأاآلارايهالخواضاحدهمعارحفااصلضرب اكه

إورقااةامنالجنوبشطتدىاكيطفهاالخالثذبو

ثإظافيوخعنضتالرجالثرستطأطأتوسالعبدىاتفطلق

بزاتاوجديدهاعللتلموعهدهاالذنوبيهبدات
ثالجوسربمطالعهقربدااذااتالنافييونالهشى

رتتيماوتزقيماتاجميفيتإكبافيجاركالله
قفيضناواكنناأجمعخيرفكنتوليتفلقد



ه449

الضيقالزانمنكنفوفستذميهةاالئاترددتولقد

واثمرقاوطانهممناخربافياحمدامةعنهواموعنوت
االحمقاجملاساطانكبهلعقرالماالنامسكلىرددتواقد

ا

احرلحقلمءامرهيمتخلفبزواإإلىمظلماحببفيائجأءهاخرتملى
طزتطدوالملكويوبمنصرةإوالىاءازايئاواا

المستوسقبرأيهلمالهعنكونحذلءمجساناصرن

لقالمضوافتتاحالمماحقصسكفراءأمثالوارىرخىكاطإ
المثفئالنصيحرفرفةفىايماقاشموتنيالمهاطاكألهما
ا

مريقخطبكمقجنةالثاضهمالثوالجالوالهمفاس 111

تخلئخلقهجمجةشابماسيدمجدةونردززسسبتأ

مفتقونمحالتفيردارانخهقغرائبوفيإطالبوأرى

ااومهـنهعىفلىشنحأ رومورثررتصلرسءرا

مرنقبهجهصاراهقزتببءشاضقخلةاصاجاسفنوا

محدثلمجرواسصاةءحاضبيقامةفيحنهلقصرجا

فتبفهالفناوالريزعنعإصاالمزاقاخادافىاا
صفقغيريانبئخهوإولفرطكيءمد4قدزأ

الخندقجنوبقلبالهرويذالجعفريبيئصطتلش

افالمتأاصارمامآممتامرندحراتهفي5االىكانضهر
كرقرقحدرءعاتوخمنطنبفيهامإتالرياحفاذا

المدصعبابهفضولددوادبساورىخإكأياضأطا

الجرسئءشافيدجاةانزاكأفانمااجديمابهتبلصفاذا

إخدصااخاباليوسيئهحاالننالهاادتلرصاتالمص
اقخأعارضاوكأفزهزنةتعرضاالرىانابماا

بتيوماانالىماعربالعزعامتيخأالمؤرأالسحد
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المونقالجديدقكدعزفيلباالثتآمعلىناطلههل

دردقليبصبيةثمآاطهااستصفضيمةخلةةارتما

المتفرقثهليبألصةكفالانجعاذنييئرثانشيران
11مطرشاللىتحتأرواعدزجلإجنيوافاماشوقيفيقدزاد
11طنقعأنالىاصبيلافيماائلإقلتابرقااستطارلما

كيوصفحدكتدحتوقالحكل
اإ

11اطألشعقاامداعخانامغافابىصنصبافاقأااا
هطمقالسلوقايورالراحةلستةداانأ
اعققاقالعقركانهنالونتىأيمقيزويخهاهذاا

اشعقاالخليلقلباقبلغطرتمنهللميئاليقةأف
شيقاترداءجاصءبديمةءإاديةاحمنكاص

الموموقاافكحىاطرفااباابثاششكمطلشاشلنن

أنيقااالنيقإكشأضاكليغنيناقديرمبفلى

ضوقانماشصحتجلدارواافوىدصبهالجأدبئمحل

ريقااصذباطرافاوامخضطبخةلاتانتاذلادكذباا
تريخقاهـسقيتناالجرىينئيلموعدلواقتربتكماذاكااا

شروقامنارباالجشابارتمحدجنابفيةالجزرصغدت

ريقاجودليعزامبوثخرؤتاهـلهءنحاإزتإأ

طليقاارهانجهاصارافياواجهتالسنونعنالهصعت
ءا

سوقاءشالمفجهساراقاماهاذبمدتابرسيراالعر
وارزوقاامالمحرفيمرتحانوالهايفيضىيداطرونيم

دقيقاوباصرمأايلاتربئبرأيهطوبااعترضاذايقظ

قاداادفايراداظفيدحهمحداسألتهالإ

مرقاألاالطموقانلاهـمنقىاثزاخههالثراةوول

91
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وفسوقاةفيلمألفةاصرطبواعصبةاميةمنركنا

أانايميقاثتداتءامراوكدححابتقىتتمونترل
الشقاافوادينانفوةهماجمروارطاحةونلوم

ا

عروقافجبملأاببدعءاكوااذاااالبطحيندريثىو
11

احقغهءوتدخحاارثتبتنيحعبندحمانبرتحتىاا
يتاطريقااورقثلعالىعدابهاإتخذسبراعيهمجاؤاا

ؤرإوبامثرؤ9لمراصثربؤوتوالزواتهصاءطرحوا

اوعالفااسفبراهأضشاتهتبرآسبئءااصعكلدهـ

قاصدشذبينءعداظنحالجزإكأةينفذفيواقامأ
ا

غاحرتيمحضتاناالشهنسفاانالذبميةاطاذاهاصتى

ماوبرتآإنأتهتاالمحختامجاشهائتسلمقىثغفبات
غميقاءالكخىا5راالبئيظندعشمنفظلعليهاوفى

ااتيزيهغيابةعنهغزقتبهاهانيهغدرتإ اإطل اسوالمضإنادصعمنحمالنمدالجودئبشمنصادكت
ايتالوخالنواءااالمااخاهصابةعندالثهناريطلبن

المنوقاقرانهويحرفونمالببمباةجممخابةونير

حاعقداالحديدفريقاوشددتحتفبمسبوفكفدعافريقاهن

شزيقارهمشنزتااضاهمرهءعرقداساابنومفثإ

شوقااإالمرخذفنهمحذفيروعهقوادمجواصنهبهت
ماارلايمظمابابقحبخثاخاشضتآجفاجتازدجلة

عيقاوالعوجاجوزتماهاذااوصجخاضهاعيقر

يقاغرصاتبهمبابارسباحثائهاظوفئاباضإوأل

ايفءقالميبمرةءلمزانةءضوفاطالىالحتوفخاض

قاودقىمرادهحاتطيرواووعورهااصاسحرةيجتاب

قاوؤةالالززألبالدمألناظرلفتةلاخبنفمشهلو
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إاضيقانهرجتالخلرؤسرىلةممرلمجاصإصدرا 11الى
طروقاالهدعؤنحرفيهتخامبوراحتحعهـتواأ

يخقاالفرارةساقاإخصنوااحف151الذأبتىذحتى

اقاالبيدرشاذاسكنقلقاظاةمهقلقمارسصهاتا

شدفصارغبوقاصبوحوهرىصبوحهالغبوثمتعلفاجلأ
شوقااقىاذسبقكومبنهأإدىاكافىاذبكضكلله

قاتتبذاكقنا4كأءتجفافلتتياةاطلزضىاذإتص

طروتالالمخهالافيسزدىوتدكرع4هنرددت

11اتحاوإقاواويرالففيضههـخااوخااوديداصهابراط
يوقىهااللهندتزالماإضمبإثنايمراثأتلىبا

وقاواالطلىابهـاسإايفرىءهضبهفيوشوفنااساتيد

تفريقطجمعههنىقءبدبارمضثآكلتناحتى

قاإااياافتتالمثجممماتنمطهخاابراهجقمزرانوا

تحريقاجثهوحرقخلىبةنرالديئاننالدقياق
نديقاالىجعدحهااأنىزحىتاغمدىحذبرس اؤا11011

برشقاءمااللمألعارضعنالدحيياروقةفوابتلكثافك

شروقاازمخاابهدفيجهززتهإذحإشروقاقبلىإهما
افلينابىإكأإيطئاممهأيضدبالهاكنحتى

روقاوامربكفرانردمتىحتىفابةاياتغلب

يقاصدناشاذاالحيردعوىلةغدبدعرةجاوبونت

ضكقيقطآيةفيلمقاثهمبدفاابقينايخاشظولقد
امحيقااةاعذاباياامىمحدسيفاناوهاضدتمأ

لحوقاالطالبيئيىءعسراخطةترومرابانالتنتضوه

أواعللعتجعآرعابمءبهمصفرتانالنامىبنال فاخهالظالمينألخلىقدرالقاضهادونانانطالفة01 يوإ ءا
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المثقرقاهاءرداعليهمدوابعدماحصنبنقدردهازيد

قاوفييوباةاإكنلهمحقدااجمدهوعاهدبالخهروان

قادرقيثالىاطمنهناكورقاءامامهونمصافيلوبى

ورفيقالهاخدناترضهلماجثالهاصعبذالمايرضلم

وصديقااخااالتلخهمامحكابهااحداسوىوواصلت

وحاحيموقادص

اأاقاضاعلىطفاكواصيحلىضلىوبسطةلمألزااعحاوالذىاما

إاوبالرفقباالناةخاعاومحدتمماوالبذلبالمدللقدستنا

أأالطلقالضاحلوجهكفيوسنتهمحدالنيسمانرىوانا
قواابخابةتالثعلصتلرثههااائامةاتاكعلتوقد

الخرثةءااالسليزارلحووقداواهاةاباالحاتتداح

افقتندزجكأفقمناضصااسناقابحرواقالثروجهلهمتطله
والشرقالغربمناؤمابرماكأاخقاتجايمانخيهعايواوما

11ستبقللملألمةمحبوعفرهرققدرةذاكاذماريخما
11اكرقالمذربةياتوباالكذاقناباوفادتاطاصولوشثت

أءابالمننكفافواكاتموافاعحبصاةبامحليبممننت
الرقمنخيهألمءواليفوفاردىمنالمعتقينءوالوان

قاطالىاسبيلابهاشهجسلمثتالمةالمؤمنينأمجربقيت
اتستستىبوجهككاكاشتءاساابمالىعلىتعدىبعدللث

أكافنازيةقاح

المتوكليمدحوقال

برعدكتنيوخضوعهعبدكلذلالترقلم

ردكسسوءهنواتتيلقيلأالثالساني



إ4

بعلسكبعدواقزابكجمركبعدووصلكواما

كممعنورأخرلمحتوالهواكفيبىاللمت

ودكحقوددتكالىكأاسأتنول

فدكنجمالرجالاعياتجفرنةفاتقل

مجدكبكثلمحخأاوسزكسرامرفياى

دكاونزاركاوقريثكاوقصيكوعلى

مدكتيلمرفةواصلىالنبؤةتمدبهباعا

جدكالعباسبسهمةل5الرسولميراثاحرزت

فابجهدكيخهاميرالمؤياضفوكاتووا

قصدكالرضادبحنسنننافأريضاورعي
اح

حمدكثمربكمجمداللهالدنيالنات
برشدكشهدتنحايلالنيئسيامنوعيكا

بردكفوهنببردهاشقلتاذامحايكتبدو

والدعهدكافاضلينباءاحمدأمةاعززتا

رفدكصهيلوإجهرونصكمدونجميصاف

عقدكامحخهابوثيقببيعةجقتهإ

حدكخففيهاصبتدهوإصوددلهمفاسلما

المدبراحمدبئيمدحلوظح

اؤكسفافياقيااالواعمالؤكيمصكيأبى
أشاوالسبقيوموبانلالرجافتاغدعركي

يمماوكبهتجودوبلوالندىالمدبرابنات

لنارجاوكيخهصكيووربءالرجاعخلما
لعاوكاوحمنابكفتهمسانيلويفوتني

غناوكحدثفييرجلمءاذايرحيهنءفقا



عطاكفيهعايةيذلتانغيركءوعطاا

11ىصبنيوسفكلدحلومص
دراكااليكشوقعنفهبنادالمنشعانتهل

اكافدتبلسأنهالهوىعدلامرفيمحمددعوىبنإعمف

الفعطووجكالهزنيكتوجهواحيثالعافونيدمال
االرهقتحتىلادواقحهمعشرالقمذحاريتتماز

ا

اادراكاوالالفوتارىبابوعامتهغلوائهعلىنجريا

بسوكاعدىابنياعرفوكحرسالثوربقدرماعنصرفيك

قدماكابالهدىساعلثبتتاهويةعنقدماهيهدحضت

11االشراكامكامجعلتلماالموىمحروساالسالمكءفورا
وهالطيمملصبحتفايزللمسيفكانتعلموالوم
أايداكاالخليجواجاخلةنهالأللمجتبايدكاحتضنتهمولو
111اكااعالذياكاعطالثه5بالمنىمجدكيأخذالحسادلن
كاعداصدورالىالفاجلخهديونعمةاللساليمالسحماهد

ابعلىهافسقاكااناخحتىبهالثغوررالىمالوحداا
ونداامحراتفيسجانالتتىاذاباسعلىتتارض

لذاكاذاكوكتجاورضهاهوقدمنىظماةدجلةترولم
اندسواراكاافارىاندىاغربكامانكركالغربارومفتى
فدجطتآإليكموفمطليتعذرعنتسألنىال

كااالنافراقكبعدومدحتثوزآبعدكالرفقطلبتفلقد

طاهرنجهاللةعبدبئالزيزعبديمدحوقال

ومحكعلجهالومفيجافكانيجمهاثيالواهبل

االركالشلممطاتمعادشارجبهافيازللمقديما



أدأ

مايفكعانالحالذاتافكهيتريعانص

قدنهكوضمباطشفهمغرمقلبكرةوجدت
كضالخالياذايثبياسىنزبئالمننيالىاصب
سدكالقلبويهىمونه5فغدامريمىضهـرباخرو

معكضليوالمنكجانبىفااءبموامضالثاماخايا

واركوعرضعضدهيثاقرىعننجدادضوقيضظت11

شكفيهحريقييثبلمتهاخةشبالعراقليهنظ
كبالمنيخأاجريوجرتممههاأثمدتدجلةواذا

وجكتساىاجاهببيئزبدبنيفربيعارضت

قسكاوتغنيبالقمارقيحافاخهافيالنخاغا
ا

اصركوصصرلؤغضامراجيخاعكاتالمةتت

المدشكإحمااله0نعمة4احمانايتنى شاا

والملكاوفكلالمجرارصفيلفةإرصليمباساوابر

هثزكخهجاتسلكرغبتياتجختزدهـالهعبدوالى
الدركخرناالظفارلنايرانهعنالدصطفي

مامكالجودعايهيملكهنجرهسيدنجرالمعاليا
هزيتتانالحضبانيكااليحتلليسلانانو

هالثوفراوفاتحظاثراسفهننفسهيعنيال

بكظنيوالفيكامليبييقلنالحباسابايا
تركاوخهاتتالتخةاخذعاثرعرضتاءحاجة

الذفاكتاضايرئيوقال

واخوكااخيلمجللىهناهفارقايينانجانعيئاعزز

الصعلوسوةابخغيمفنجدةالفرارسعنترةكلنقد

لثدوىافيأذامخهبمءالفتىومازالسثبسبيفتىهـ
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مماوكاالندىاشمائلاعبدلقيتهاردتفانابخارحر

المسلىكاجهنهـونسالثالملأليكأسهونثرباودينودي

ابوكاالنيئمنالداهباتفيابيلثوقدمضىمنافضلكلنما

11ناويهلمأافالمرانكولوبعدهأنكنسلو

ليىبئاهادحوفالعء

اأدكبلشتىاداالنواهتزاوالكتضانمابااث
حادكواركتاكالوزيراخالزورهابهجت

عادكيعوكناانلىنتلاعتاللكانامثلليت

ىبءولمجمانفيوقالح

أأثيشينمرمنوادثاانءهالىكدصحم11

جيفمابثفرثأخهإالالجوىصرفبمزحكاجمغما
حمايعطضإأخذتكاتاذ4ءكاافيكفالدهرا

جيمالذيكيغفكانانالغنىجلالسعيهذاوقليل
شكلبهـننئغرةمنوكأننااحقاثالمنوننلتى

وشرازيركلنانهااطرباالىالكش
سكلوكاافيمساعجهطالتبدماوهببنمانهذاسا
بمبمقدذنحوالسبعيناهيايدبرالدنياوتنصف

ومأداتحالىرسمهاكانملةبغتاالقداربهاغرت
بمنمياحالىنهخرقغصنايومهالحامخضدنماف

تمابمفضاكاومعحليشرفاحبمملىفلىعاللهجميد
اوبحثتوواليكغييمرسالاحملانقدركماحق

يمالنفوسعنيدكحرضانحدهقيتماالمصائبص

يمدكاالاليكأارخالاتخذدلوقيلالذكطانت



جم

اوكايأوالمصطفياتأرالاولمعروفآليتوكأنما

ففارزيثةكصإشجرخهفافانالفقحدفيالرزيثةان

مثرواوالتربفيصيهةطتاراالافاصوجدتومتى

يفدالتفديكردتوصبنفهفداكاالاالرادةفي
يبكيالذيالنححكثجللبمبةنذخرهادريخلي

يرضاالإييخطكباتقدالذيتدنالحولالصوط

اييومدوناالفاصاكنازلارخوهوكأهايرم
تريالحادثاتعهدتمالةحثاكعلطاعيديم

وملوكاسوقةالبريةفيهسوتقمااليامولمجض
شرفيهتصيبتزألاالتخفهءاالناترزعهءعب

11ىلمدءبناطسندحوقال

وانهماثلبجودكصباواعتالثكفيانرطيابرق

كءانجالمنءالمضيانورباءاخاالاضفاو
اوانتوائكاقترابكنحلدفيبنلحنتاما

ثنائكمناحنالناسفيهءشاوجدتاني

كءفابثايعلونداكبساله3نداوارى

ضيائكمنياافبااولىالبثرفيهوضيا

وارتقائكسوكمندازالمجيخاوسوها

فدائكفيصىقيكونحظبانفداؤكصىنة
ؤأئكمنالمجببالخبزاجمانسارتقد

ائكفىوصدفاصثاحافيوعدكنجحونكدثراعن
القتضائكراأوالحنثاثكاغدوالم
ابتدائكعننباالسىاينهاوماسما

لقاثكعنوالتمأخراعتمادكتركويسوئي
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عطاثكمنوالممسيكالسييئونقيصة
رايكغيرعنمطالهذءاانيبمعالله

نوحالىنبيذآمققىتيوقال

هداتلبينأاعلىودنايداكاالبرحمفحلامنقربت

عداارمانصرفمنوفداكالعلىاطنتيدنوحابافاسلم
اخاكااريعاعداذبهتمحبةللرجالنهراني

نحماكاالىاالاظهاأط5تنصرفلمالتييناهباوأراك
جدواكاوأملرابوصاااعزمراآلفتعنتأخرتللمدادما

سقياكاتحلةاوانعنهمءقصرتالرنيسقيايكرلشطم
نداقبلنداهمجيئاكافي4قالصيطالمزنصوبكانما

شااوجميلعرفكطيبنءنيهاكانءصهباولديك

رااالكففيترالتلماهاوشعاعبمفيلركوكأن
ذكراعلىونثربهارسالءاتتاذاالعيونبرونقهاتجلو

لسوايمنلمالكبمحاسنحديثناءالغناعلىالنديميغني

حبسحإنسحيدافيوقال

المبمازلواكالمشكوالحآدثئطءبكلضفلثليىالدهىفداكجعلنا
ضفكمنزلومنرحبكزلؤنهنازلاالااليامهذؤا
بالسبكقبالثاالبريزالذهبصمفاواتاإدثاتاطهذبتكوقد

كالدءلىالجلدكينالمتفريوالاالذىعلىجاشابالمهزوزانتوما

الثركقبضةاالسالمنيبكواضالدىاحبسكفيصبمقدنهاعلى
الجورواالفكعلىمحبرسالمثلثاصةبرفالثهنيفياما

المكالىالجيلبراابهقالبرهةمجن11فيالصبرجميلاقام
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ويهوتالا ونرالضفيهخهددتالذممطذاككتابكنافى

وشيامحوكاشعركلقدكانالدقابيكنفيولوال
يهورأياغليظامافالمألهانعنوزتوامحن
تنيانزهرتهوعاكمكتناكانأبنتهلكقضت

فيتماااليرمرضاذابهشبهاماكنتثواصط

نايهعلىالمجنالعذابعاجلمنبغضكانعلى

وشردااقبلتحيثمنترذلملمياوغدليضل

خرمحتسبامنفيأعثذنبهنفيكيتبلمولم
ابيمنأملثحمثخانةضايةالىتجاريتبم

ىوقالح

اضكيهروهايللاظكمافداكنفي
علكءغناحمعتأمفراشةابهأرأيت

إلمقايخة

ىاللةلىالمتوكليمدحوقالص

المتوصالمسخافبالقاثمتزيلبعدنالدتأمورجمعت
موهلالصالحيخأفيومحببميسراتلمصاطبكلؤف

العذلاعتراضعزمتهيثنلمامرهصريمةامضىاذاملك

الذبلوارشيجبالمثرفيةافؤالفوارسجيادكبمرت
محجلأغربومفيبالروم5وقحةتحاولمحجلةش

بمصرايجاعلىتنيخحىاوجوهترداالانكواظن
االطولءقاااوفينكبالزبهامروراءاالسادثدامت

لىهغيرالفردهـصجنةفيهمأمولةرتبةالىتءوجز
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13ونسكلينالنسلمداعياابخهاللثفياجمعفالبر المنزلبالىكتابفيناوقضيتوهديهالنيئسننعرفننا
سلمرمنلالدىاورثءوانماالضيئعنحقاورثت

فاالفضالحاشمالفضلقسمءاخهاالخالفةبحقواكعاذت
معقلواحصنخيرمنزلةفيتفاغتعزكظلفيوتمنت

هقبلبحعلبشاشهاوالبس5صاعدمجدجرانجهافاكر

لالموصأهلنافستاوسدتطشاأنافساواحسدكنت

11متهللعارضذوكاحالموغشيتهاديارمارجغسى

وادممحلواخصبصبممظلمنجمخهاصفافا
11المسبلنداكننباتابلديفيهنياصثتآمباتخيمؤئ

مقفلقلبصضيقةوفرجترترابالعيونبهسفرجلوت

11كزلوناركمحاسنهددمنزلنازلانتيرمفيص

ترحلويومبهالروريقفهاقامةيومجعلتاردتواذا

أأالروموفدويذكريمدحهوفالص
11صلالمضبههباياتوصىهالشمال4حداذاالتحابقل

منزللماوةهـافأشسةمحلةذثحلبعلىعزج
وتخاالمصونبالوداجودالهوىفيوتبعدأدنولغريرة

11العذلوبماباوساةاغرىداصبىاناعةظااليوعليلة
واجملانهيرافيواحنعهدآصمااطفيافاأفأنتتكذبنال

ابذلمايهنونهمنبذاتوءالويماالمحالتناصاوشئكدت

مقبلودكطثجهعنكمدوااوعةفوادىقياليكاحنو

اوللكوشاقعكابولهردفيغيركبوصملواذاهممت

وتذللتعززفيهوالحبعاشئذلةاذلئمواعز

المتوصساسهامذعريةءسيرةفيتزللمالرعيةان
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يخذكالالذينامروراءفرآجهبالخالفةاترالله

ابمخهاوهرالبريةدونليخاصالتيالرتافضل
يعجلالقادرآإةاالضفروهبضالمميئاذاذأشطكا

مثعلحريقوبارقهقصفورعدهالحابصغوورا

ويفحليقولفماصيهومحمدماسالعبيتقيلا
مزثلمالبمفوقغحهنومجدباذخبهخصصتشرتا

أملواماادصراملكظلفيفانهمالمسلونمنكيعال

اسثقلوامااعبائهمنوحملتآحريموحطتبيضهمحصنتا
يقليفداوالالينفالهغلقراوتيباالسرىفاديت

بحهلالالتيفضاثلكعرفرااعنادبمدومالىوددوريتأا

ويورليخهميعحامكاننافاستصفرظةطاولظوكأط
شنزلالقبلتالجبالصعمبهاحجاواجالبتاحضرتهما

كلليلةمد11ءالماقررىالجيئوضاورأوك
ءأ

ولهالوالكبرواالفصغنطقراانهموروافقداليكنظروا
ذهلعقولبايديهماتمااقرىافكمارامواعاطالىاحضر

وتعدلالسبيلقصدعنتحدمافراالاكهمتهوى
مضأملناظراورأىماءتجبءنجاهتهرونم

الهفلذاكباالمعىضهموجمهبهمبعوااالولىقرمهموبودا
المرسلارسلحسدوقداشهدالذيالحضورعلىقدنافالغيب

المجلالنئابهارفودحيىءنائليفافضلرفدمجلتا
يسألشيئخيرعركفدوامعالحأتعمرانامألنالته

ىحهيمدوفالم

صشكلوهعقتبينهمعنىكزلالىلقلتتعنفنيلوال

ويفعلاراماصبويقولضبابةغليليئقوبوقفة



ترماالحمثمافيترقدحرقاخلقتالدموعهقدمةصارت

وتفضلالفراقتسعومدامحا5لنيعدتكاافراقاأن
يجملهاالفيهيجهلواننثفالهوىجميلععبرااليمن

ؤخهلتعلغاديةكلهنىدةصرباكالزالتداريا

اكزلاالخطوبواريتناكيفءوصرفهاكماندولفهمتنا

لثماليالصباهالمهاعرفتمابعددامةبرصماصبابة

يألالناربهجيباستصفيفكتخيبالمنوسألت
المخهللبدرهافيهءوأضاسعدهاالفةاطلعاليوم
المقبلارالنتجللهنحرنهافجعفرجاللةلبست

هنصلعلهارفيولمرحجهززلهاولمطاثعةتهجا

مقلفئءالقضايئانرلن5رهالتلفتوقدكاناني
مقيلاليهحظويسوكااشقاتيقودهااتتهحتى

المترلاتحابارضىالتيفعقبيةيمناالبيمةعن
االرجلتزلوالقلوبفيهاترخوانفوساعنهاتنصرفلم

االفلالحقوقهبدوانجمتخليفةبكفاكهممسوا
تشماوفضيلةأهرهعنشواهداعربتكفتالهالثور

وتوبلتراحجوانبهاراحتروضةهنالكالدةيانماف

المتوكلاياههفيواعادومابداانانيحسنرىاوما

االجندليجريحتىكادورطبنالدييقتبىكادحتىاشرقن

المتبللالثرىلناوجففيناالمنتضىهارااسوذاهابعدمن

يتسهليكنلممادهرنامنجعفؤإيفةاباسهلالله
وتثقلالنفاقبهدعلىترسو5بوطأةاثعتديناذلملك

يغفلالنجورهالرنمغفلواليملالدهرلمصرفكلان
فيصلوقولمزيدهويدمحصدورأىمشبعةنض

موكلالبالدباطرافطرفعريضةالبالدغدتوانله
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ضلحيرىاخاساخهااحلشةالمومنينأهيراسلم
مهعلنجهاوالحدلغدتحتىسواههارىاحسنتورعية

المرسلالنيثمحفعاطفيءصادقاسحيايثكرفكالله
افضلوفضلكالعليابةاكفيواقفباظالفةإلئفاظفضل

االولفأشتواحسانكرم5انيندبوافانقهمعاثألفيت

تؤملقاصدلحكممحطصزهدشوالنيئبردفيوغدست

حدمقمنافهانصرويذكردحهيوفاليث

قليلهاماكنزرعاشقعلىبطولهيمرداناالاالياايى

غليلههنىصاويثققلعدموعهيثىالداراقزابلعل
وسهولهالفالحزنمنابعدابناوطاالمهاريدتتوزالوما

وصؤلهمائهشالدحيسبمفشفتبهالعراقمحنبداانالى

بهديلهاحبابناتذكرنانجباتهفيالورفاماط
خليلههناوبةخليالوستحبيبهمنمحبارويةفاحيت

ذبولهطولخدغضاالعيشغدافضالالمزمنيئأهيرنجعمى

سبيلهثمصدأهداممجقعبادهلىاشألتهيراهامام

رسولهموابنلديهالرضيئووايهارضهفيخليفته
جزيلهفجهمروفالمهظاهرانيءعبىنهماراغبونيمدومجر

بنضولهنلخساىوبمعلجهاغيثهابثرورهتسئاالرضترى

وخيولهفرسانهمنالرهلنقاعددالنقافيالنرببالدمناقى

أفولهبعدالبدرفيهتبلخاحالرقفاسفروجه
لحدولهشفتواتالرتجالهزحهااحنبغدادلبستوقد

وطولهالجعفرىصنعرضالىهونزاشؤةاعويئنيه

ولهوهناهاقصىلقاوثماالولىاحباؤفيهمنزلالى

ااواعتدالضاهوبردليلهرقةالعيثىبطيبمحل
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قنولههنحاجةنفسصوفيجحفرالخليفةاتلقدلهري

بمءتأقاالليثءفياليهافابمفاراسرمنفيالهوىدعا
برجملهلنسهاعاورحلجهاعاتبدلكانتدانهابط

دضلهنيءصناطفيفراصاكاخررجهعندالقبحفيوافراعلها

جليلهالحلضاليابمقدحمدالبنينخيرابنهليهن

4ضديااومثهعننحبرفهاعهاالفضائلفيفردوصغدا

وثمكولهأمثالهمنأفضلاوفيءوالتقأاطفيالعهدوالةوان

حيمدحهوقال

الهمولفيدهريلجتؤدالرحيابومهحننيأكنت
غلميليشنىءاللقاوالاقي5عزيءافاالفراقالعثه

االمألصياباصسادنوبعداوشكنحدالودلدنت
بالخيامخهااثاالسوالدبقصلهااوصالاالوصدت

لماباظىيئاللومضوةحماواالمةاهاتايم
عيابرقشانطرالوشوقتنىاالراكيذىبتطر

البهولنةييخكشابهجعناوالذكرىودبهرنيك

شولرايالمزلوصوبعالرجفيوضالىيم
ضذولنعذيرأالعيآلمجيفيكعذولمنعذيري
السبيلةواوانتاليكسبيلالالونتجرفت

لحلحالبعلىحمالىياالمطتضدانوقدحاولت

بالذيلمنهاالنصوصلتءعزحيايكهلكتولواني
طويلويمرىجوزهاعريضفالةمنللمهاريفاولى

حيلالمالكرمدارسوأوضحالماياحدانبالفتحبهت
العديلهفتقدءالعلياربيترقاذااقرينابكلنقطع

لقبيلمنهااليلتعلوقريثيىاننبتاذايهتو
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الرسولئفلماصففهـلالىيمزكطظلكضالبالخالئف

الشليلعنهالدخفضولفياهيرغاليلرؤخ
الذايلىعلىامزيزاحمندارهذخافيرعو
الحيلعلىالشقيقفضللهفيهاندمحرصاتافياخ

اصيولاجماتمئلواهبنحهاتفيضوثاتخالئقكا

االسيلواظدريخهااعلىههودابءهارقووجه

شالصقلاصلمجااضاشعاعفيهالمعروفاقتأيكير
رههولخععلىعبسةالمحالباتجتاعتلولما

لتجوىكددنواضرمرتكىدخضىهمنلىصي
والفضولالنوافلاهلالىصثوفالخوائببمر11

درالضئيلااباووصنليالمهاضفاذاترجمف
وللىاحةاتاعلتياهااليالياصداثاقفثاوإا

الدهرسويهفعرواعطياشعضنياالحوادثانندو

لافيتنفثاومحذلزاتهطابااكهنادانفسوقت

افاليلانعمتهبظلخاتكوظبىماصؤاللهكفاك
والريلالصبابةنبااستفاضتعلتكارمثلؤ

هقيلنجافتصمضضعلىبيتنوألمتبدأتو

الحليلالدنفنشداتثذوىاشدتالصصوقدكات

صلاالالجدعلىواضفاقاالمرحيالففلعلىةإذشء

غيرمرجردالبديلبصدكمجرايردونمأاوع
اديخلمنالنوالبذاذاوخافوايرهبواالذووكان

رشلبالاخماماوجرىلهحبفبالحماحالىلغدااذا

الحقولطائثةجدنفوساروهناأقرعنكاللهاعدف

الجيلالحدثذلكقرجحناازالفيكاللهوصغ
لتأبصناطالاهروضأاسالمأمرنكلتوذاك



جزيلنيلمنتوايهوماظيمبخطوماتكميماهن

11الجيلمنبالرزتادتلفالمهلىالقدخكانكفرحت
االصحيلالثبترأيكسالمةءثضرجصالماليئاجهن

عاوتاابالمحرافرزامهءلدجهياقامتاجمااكوص

والجولمخهااألوضاحسناوافهاعريتاللهايادى

بالقلميلطظؤفىابدافااثإواتاحهريمفيتافي

11بءوصرلمال4إادضفوإيمدحهوقالحيم

تساثلهعاخألىابابدىواقاثلهانتمارنمردارالىاصب

لهجاالدخفزرباهتوءتااطألهبىصهنءبرذاكافي
زايلهبخايطاوفيمصاربمتهءدمنةفىعكرفموالدخص

ابلهثشببحالىطاوجادءواينهيماكخفضترادفهم

آجلهؤانكمنويخبنوالءالدهرههمعاجافيإاجمحتوان
لزاقربوااوصاإإقبافهابالنوىشخهموانلهبىالعاممضى

لهءاوانىاخالفحياواخرإهـتجيثوتاظلليفيارجم
اصالهإفاطبهيااتإطحفارصالتسالهعاىاءهؤوايا4إ

اشكازلهاوهفبتغزالبعطيتتبماكبطاحغاابياضفلوال

تذأغوائلهخطبمنشوالصحميدذعندىيداللهنحا
لهشااخاقانبنحاالمجدفادعطربئدالمجالىلىلقدتالت اوه

11وناثلىالمومنيئرصاوسيبوسيثنهجمءالمؤراإنت
نوافلهلمحخابطينيهويدكأحروبالااكثينالبهيثب

ياجلهذافنببدواهوعمممهيصداولهذافننجماهاطل
لهوفراشآألؤهكرتذاذابهقواتاانإضهنااعننهنت

باذلهموالذىبعضبلغواؤواسوتدقومبالبذلئبلغه
مناصلهحجالهتكتقعامتحدنبإلةعنءاالعداكلبى
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لىحاأصدتاهنضىايمناذالمينةلىغادبزاالاصيفاوما
انلهخمواستضارتنداهتوالىدرىصااخيثهرابمعروفبداني

إلهكنتاذاالقداكنتاذاا1ا ريواللثيعريثء
داخلهانااذياالبابتءرجالاخرتاالذنسدةحضرناولما

اقابلهحهئاالفقبدرابابلهمهالةذيالىقربنفافضيت
ءا

عاذلهوحرحاتماىاللديهحماتماالجودرانفبصرفاب

أ4حماةوطالتعنهسرابلهثهرتةالىمجمحوليا
أالهعاواهتزاعاس4ايياناقمتالردينيالرحاتصبكاإ
الهالمتاناءاافىاإدأ
ارمىوومسحبدحمروواا
قألهانااذياالقولفيتاهـءجةجنانيتضاةءاشلمتإ

41امحفأستنيآبإصرالقكأوازالطالرقةتاماتافااأا
14ناسباطاهحمحهحياتءفييدافياندىافمبالتدنوت

شائا4اطسيمارقكاورقتءأخاللهتصفوالمدا01ثلصفتا ا

صهمححححححمحىحا

ال4بواصصطعنهمكلالمتوفوآلببويذكرحربودوفالطءا

رالفيفيجرىمنفزاديانءاسلواالانيكبءعلىممان

ااوصاأجمعنانكبوصلمحبءلمهضابازعابءبوتثوأمىا
ارابهابيوءشفاواندىااإويذادوردااناال

البذليعرزافاالسهبالديكبكعوزهنلثبالمطلىاخاثااوها

خدلىوشهقذمرهفهـشتجتاضحغريرشدللهسااطلا
اشتلهونتحتىدقايخهاشخبفعامنماجموألحاظ
إااتخيرهاهوىمنالهاوقلبابةصتافءاحثاوعندي

يغلواااطثطةفلينناالمافةالئأيالعدومااا ووحودبرا

ذلالهصالمشيبوعرفانتااخرىهرابيباطرانانعلى

ااافهاصاءاساسنمحاثمبىطيئلغوانييهصابئات
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جمكرفةماإلىبهولموجملءدهننجيلطئموأفنم
العقليملانءالمرالرضرموانماالصابيوودعتعقلت

الجهكبهاالماجباكثىعيوالللفتىالمعيثةفيبوسىالحلمارى
اهلطاوايرشادرارأارىتانيئأشزتغلببني

دلاوبهاف3ارسنمنمراجصتساكنجهاواونلجدخلت
والهزلخدلفيه01رباطمنءناجزاتبالمحااهلوازفي
والرملاالتالثضنتناارداعراصرامالقمنوأشت

ناوجممحابمنودارتبيدصمبمهنفرقةيوآكلأفي
الذلآخرهكانعزإصسامحبينااظيماتاجبنيصاح
عسدلمحةبيخهميخماولدوتاجزوااطياجالتقرايرم01اذا

أجماهذهوفيلمباهذهممنياردىالماردسجااعصإجمااف
مطاواليردياتفاخاتفالسةعنددبمهنقرضثاذا

مثا4زاحاالقوامهنوثلفيهبمالقيءاالجامنكيئ
وغاوالالطمانفيدباتالالهانبرىماخاجراخهااذا

التبايدركبهاواحابتاقوضحرالرقاقالبيضتخصهم

رجاوهازقفيوارسهمآلساتشاهداناالالموتوما
الزلةإلخررفيكاوكربالدارعيخأدركهيهبإطن

اصهااالثوحماجممنالرلاءفىدهتتىرالضآلمألالتاليى
النصصاليافيلمجانينعلمتمالتيشفينويرااافيفيإ
اهللهايرالمومإنوااتتبفواصلماعليكموعادا

الححرقاسداالرضءثالدتعندأضاقانبنالضدتنتص
عقلوالاالذليعلىقردفادماوأباعقوقطلتوراله

الصلااالرقماحمهحىبأسقاهممابعداالرافمفتحياتالفيت
القشللمجتتههمانشارفواوقدنفوسهمباقيأسلمبالهموهبتا

قبلعندأئلكمنقدمبالذييثمونالشكروفوداتوك



ا

بلالإلمآلاضغماليإلممنسوددااكثرقعايرارفلما
خلوكالرصاتاازراوئدسكالخحأفقصروااليطأقحىمنأوكترا
رسلشيتهبساميدعلىهافتواضماصااصدرقضواولما

سيلأبهجااوجهطافجاللةمقطعخطبةفيشرعوااذا

قبلاخهمخلتوماوابخعلمهابةنابصاربموااذا
لافضىازهاءورآياداسدتءوشطقاحديدافاعلىنصبت

الفصلقرالثااوابراريماافحاالالصدورسخيماتشات

ذحلالالدجهضضنوالقراكءماكةتعاصاتبرصراصاؤ
11ادخادهءتماجواداادهوذبرلهاةضىةبادبرودجروا

أالجزلناثلكباالمسكمكاصبشبةخنمبنعرويموماسا
اشملغوانهندحينعلىيمليكانألذياشباأتأمابك
الففماوالثجرتىالخجماافنكحمحعافيضبطةنرأوالمحعما

ا

ىباطابئويهبمباللةالمستينضلحوقالع

اشالهخسىفااليثالهاسصوحهىاخيثاما ا

باافضالهالنعىاضاتمتءالذيالمستعانكالمستعيئ

آلهمئهىا3جمواكإثوا4مدفياللهرسولتلمو

أالهباصصالديخاوتبهماصانه1الدهينمجمن

لهواصالمصهتنراعلىثى4باشراؤثالماظكةوا

الهطواودىابازمحهإنبرىبارياصمبراإنال

الهوفيوالهوثينفسهفيالثهاههـيئكاد

وادغالهتجهبغشهءرامهالذيالملقفيورام
حالهنانععةاغثرتنقمةبهاللهفأنزل

صنطرعدبالهلمصعنحرعةالىابنىا4وساة
الهااسوأهسنفيلهوعادتدطدابسادين
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ا

اتالهروهفنالهرهغفيحعروهااهل

ياذاللهاهاواراالدإهباعزااللهطازد

باقبالهءنظهمحىادرارهإناكمااففرحة

الهاعصسرمحةلمواوا4االىساواوتث
01

لهصصصوهنكايدالدثمنصرهوفىازاناصرالدينث

والهاإطنإكأظرتانوالمالألدملحانحش

11افالههوإتمن15ساذيوسدارامالذيرام
اهوالهءاةجمهاتإباقسا4فياممطالىصاشأيزا

حىباللةلتزادحثوقالح

11ذاهلنهـلمكرملمجادياواصلفياجرصصبدوكاناتأ
خابلبقاجمماخبلمنوجنمتسغبيهوشلنارجتا

شاخكللشتءازاإحبنفاننيالماوالىفزعتاها

11الحاذلخ3والاوثاباخلىءذارفإايهناثالتداة
لارافؤإدديمنتياةاساءدؤاالراكبذياؤتوأطق

أاقالئللديكايامءواممهاضارحمحتعدااليامذا01اا

111احلاةالثانحهاوالدتواثجملىالمبشاإالقلبثفاو
اقاباخابهناراكاتفيممهاولعامإيخهترخااا

اائلابوشاصالىاتااقصصاءالىاداااواللهادا
اباحااااضاوخباالهدىتاكطإتتهزالمىاضاأيدآ

ابااذاتاوثاشةرزتبايوطعاالتصكلفىزال01
للمألدإناتاخرقودثء4عطاير3مروفاإخرقات

إصائلباإضرةخاابثمباإخنىاوعداذاطاقخهلماط

أادهىصآصرفنهالىفديةقتانفسناتفدلك
اوو4دتءإأاحماتيرئياوامعتطسانكالمزلط
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االءابتنافيرأباتاصآلوعزيةلصكلتالمىا
وشازلطحظيمفالهنمرفتهاالماوايخأمنوغدوتإ

إاهـالمزلةخطرهننفوتترضموقداماطذعي

ألمشاتاصهءبتجتوزبههساصأثالىلخزتاتر

سواحاعدنجإلبيمعفبتودبإكأجكاحيطانوكأن
الطةاكاللمن4ورإتأءتااااإمارفتفوثكأن او

ثلىثوبقاوسيرونمربينأرسفناالىبكإ

افاالحظاالماخكيخيئاششءقونهميااحةااذهباهنلبست
ااهـااازجقالعاليبخانقرذيفيصباتتواافثرى

11داصأةاآلةالثىوءسإرا4اؤتإكتأشرتاوكأغأ
أاااطاإتاجمامفصربعناصةفاادبدجلةءا

إاوصرااجاتإرهإشفتحمىاباافيهوتنفستا
اوعاصاتإراإليةبيخاصمنممةثحندسةاىامذاشامثى

اهاعاحةااتاروافئلمجاسطاألتوابهموات

زلاببأخيهفيوأزتءهعاوقتفيارردواوافيتها
الىءشاشاامراامءتحراركعايكبررزوغداا

اكاححراافاثهداتءةفيوعرت4إل

لالمتطابدهرهاالتعدالتيالنفياللهبدرأيت
اآلملىحئولاالابهالمقءالقيواليإاترهلهلمحر

111ودالئلشواهدلعديهءبهاشهدتنجابةهنهنيرصأ
افاضلابقخمولتافي1يتبينآطصاحرماتافيوهذاهب

الثااباكنارقاراخذنهفاطجايرقرهحدت

صااراحةاسرةأنرىوصدتهلهخلبلرثدولف

اائلىتسشذرانيلديهكانتسثررةعنايةفتقدمتأ
اجلالىابخاحسوىإليرووضدهللوفاضمانلثوارى
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ىبالتهالمقزيمدحوفالحم

علالواداهمتاحسنهاكانقداشكلالالوىيالموةلهضيد

زدخال01اظلملهونافىلمقدأكاضأهاما110 موالسى

مستقبالرددتهاذارداإهضمىلى3تغريررعيش

اصاواللمااكانلموماضاداحااطوالىلاتلمءال هـإو

يعذالوخذاالذداندرث4افبيباطاداكصاتج
ساذاالحبعذشومالمجىالذيجهدلواساوالاللهص

ندالمنتمىاصالذكبلقياورىإديةءوردءاابماأصا
بالمالفمحبهفزادبختهيخااهقبرتسيومزاجه

يرصالانالاماشئرهعنىدكأصاتاسقلمتجيال

لمألأواالظفىااذدرهـاليساخديء4صقرانولببتنا
لمالطخانارزتوثماةاقطمتواعرضفتيراظشثجابالحت
االسالالرحينيماتناشهراهءرااتثبانمنفؤؤ

منزال4ادااصفياخردايماوتظرا4ادبماحسنا

11أسبالنحهاخيلءااخياإتألرابهوطثتمتىءافناا
أكبالانالببطدصتااغدفخحلاالهوالهثحدتإ

كاوتففيهنالعتكلحتىنورهوإسطحنقضهتبما ايص
ابحلىتالقحتىالدحيااهءضواخاصالدرقيكااعجمهب
واغتعنهومياسراوسفلنمياهناانقبابانيصرفدت
مثالالماوكلهتدينماكانههءازاوتخالهرتفتاله

حالءالرياخخحريفعفاكأهارزتاعاليهوعد

تقبالاسثمصاكاالقااضاباوإطابداردارتثتن

لمجذالجميبااالصرهانترى01اصحماحةافيحاببدع

لمالواففهاالنامفيوأمقئئوتمذالزةاالنامنضل
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جمفالنتفعزيمتهسارت5وربمااالناةبوادرهتثنى

والفيصالقصداووطريقةعرضيةسجيةالنيورث

تنزالارحييهفتريكحكمءترافدتتلمثفيمفاذاقفى
فتأثالدينناقواضدارستبهمومنالراشدينالداةاابنيا

ومؤمماقدتثكلفيطتاالطويلنافيمدةعثى

فخهالءوجررونفءواضاءفترفحتاخلألقهحمتخرق

االوالاالخهروالبوةراممتزىضاساإفيفاذاترغ

عرسالاوانماصاكأرلالموعااتطااالخبرمعد
ااهـ01راغبافاعطتكرمتخاللهومصالياصشبته11

فتهـلطابوسسباشه8قاقيتةتءجاشئتان

فتنهكالتيناماقدتطاوليخخقيتهماناالإثااا
زنجفحلألتقرلاثدكاتعادمنواتتأث01مااةقلتقد

المألحررنانهلمااب4زةتأتااباتعراكن

ىيمدحهوقادصتى

ااسخلمالدخناصكاتاستقاحينسرالخيطان
ويبلىبابهايثحيالهجرهايفكنخطةوالؤىا

تقاللماتالنرامفيزائدءافىاالومعلوةفيفأفا
اترلىودهىمضىعيسثنامناهباذاخااياثنلا

11اهالوسحهافىرفقلتعةساهاعلىأأوخيال
وصنلىالرىاخعالذياصاصلنىوالالوىاتاصها

ولسارحيثوتوالهحىواضامىحيثاللهحاطه

وصالازددتانااذاداصدديزداجريخرمممكن
مالحينسيديبصبرعنففتظعتاستطلووبردى

اشلمااوياةاطعلولعنهاتعزىاتااللهماذو
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ثقالكانواتوعاخهضراكانوانالهرىلبستقد

يذالانشئظمنوقليللمإلجاهداوتذلك

11ومحالصفزلىيالتهحتزإلفةاظرتبةأصبحت

اهالنامطاورايديهفيثهلهاالثهح
اعلىهراواسحيكاعلؤفاعطتهالموالينصرهوايت

لمصوبدربحرطماقاتااللعينكبداماملك

امحلىيكونانالسيفابهةوثارقإرةحالبى

اأوبذالءاعطالدنياوثمالومجداءالدنياسناياجمالا
نتماعاواصالنرعاياطبتصايهماتريسىحماحصلتا

المعلىميهاالقدحشنكغيرالمصىمخهاالنجارمحضلك

فضالبانالذيملاوابهاداواوالحبرالنيئسمييئ
اوالصفاوالمصلىوالمجربةالوافنيةزعزملهم

أاوصاامتاصاموواللههنفليسحمابىمنإ

اكأمحاحتىالمستحارباطليمحودماكفحقكيزللم

اأسالكارمواوالمجددداسوفينجدلكقدطلبافلما
11فعارمواترالوازقااخالواشرفاندىكثااانت

ووباصكساتفيرذاذاتاايمبأواالسردكالفصأ

استبالحىءابماضلبلتتبعفدجونفيالعبواق
اهطالألوسءصمااوحكتكسماحايهاءاالنواعارضتكا

واولىاحفلهالبراياليخأمناوتلتهكنتفضاذاك
0011اطا طدءادطاذاكخاازلتفالااللهنوج

واليللهرذب5ويمدحهوقال

اايضربيديهبردومنوآخرهاالحيااوللههنياا تاا ااصققدقاموابمايمروكانحماكماللهلجصدالموالياما
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فعلوامالذيواالثماللهالىفهخطئخهممناؤاراتمارد مسعدلاالسالميصهعلىمعرءكرمالدلياحمهبماو

والرسلاللهءانبياخصاتقدوالمحبابدعاتكقلمخطيثة
اوادنىاضرالذيايذلاإالهاالذيبهوارطرالصصادرهـ يهى

اأتشتحلرباطونارفرساوباوافرةباالمرالعنكاجاهدقد
يحتملجنقاموالبهأسدهوتجربةحزهاشخهملمفما
اواعداوااوساممفوااواتنصراشوورواانلةثةثا

اباضحىحنتماسلموالكواساوقةصبحاتءد01طمفاسلم ححىإ

آلالىاولفيمحهليارأىوقددحهوقال

االماوصواتنيوزدتءسقاوعزا3بنوهتلة
حاالمماليوةبضاهـحامدإدجرىالجدولاطإرى

الالواجغكةاجمارآيتطوالبركلتالنلقيحت

توالىاذازداكنوآملارحيماباكاالفاوء
الوالمطعندكااظاهناءعطاالىيداكاذاسبقت

افاالاالقرلتتبعؤانكبمقرالروفالمهفيتيصنوا

نيىنيلبمايمدحولمحالكبمي
مححمسها

إللىلموسافييلكبوسوىواصيليرختيشأنكغيرفي
عنزلىبمنتهاحمنىوعلتساعدىبمونانجفونكبخلت

ماولالضلوعماتحتصرلمبصبابتياستخفمالهوىار

هصقولاخماكأوتوردعنالطافبيعالرسفرسفرتكا
بولا1صشاشةيرددبرصفهفياواؤعنوتبسمت

وطاولارخوادىقتاوطابمفيءااللواخلفتما
صلةبالهمحافعليآهضترحشاب11اواا
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اولسجوىءلىلىحتكثناهلهااونازللقحتى

غايليبردتاحهوالوجديمنافرقتأودبانني01بل
ولافىةصاثبرابروارزيئةهواكمنبرئيواعد

ليءماءاإناتكاقيعتربايطالتريدسوىرممالدء
لوحبملهارضمنكانماانتهىنوبختبنسهلابوالى

الحاولفيطةبىيزيدكلدنشآفباطردتكصنع
اخرلفرطبمداساضةشهرجوذرزالذينبيبانييفضى
ايخلادمللثصنءهاعادالهماملركاعقاب
أمولءتربصعنيرساتهصالىمناوارثون

عياواالالثرفاتزيالتاجفيمعروفةلمجهيةضساربونوا

11صلولاإضإاالكصدراض0باسضنصقداحماصاان
لالخذخةوارحيدحمانةنردىاضامنتالضاعملى

يارهـالحزصفعلتءرظءنتشدوقدرآكعزالذإل

صيااإلشذلكنااحهءتانةحىقنرينورحضت

ضاذراكفيبظماوؤلتيم9إصبكرتمالريريةرعت 11

االتأفييثزاداذدالرةفيءزدخهااحيئاحمخهاعتا
لالمأصجزارةبكااصباااذربااآلشدقعت

ياأفوابصهـواكداوابقرتااإرتدماصاح

ولابلماطاصذاانألممهقمأخاطافيتاتإتارإل

لاتأوثباااتزايتفهمرانماااغعايرقرل
قحدياوااعدلالواتيتنااتغئوقدحمتذانقولم

ا

أيربئليبمدخليتصا

الهبىاتلألهـحاراتولماخلأواثهلمبهاقوامنعذيري
ألهافيمرفدختراثافجفأذارتهاصدؤن



ا

اشتحاحرعاكمجنآثةفيافتعانحنتاوااضملوعآأجرلا
11مثالهاومثلهعنرئحتثوىبدااذاابانغصفيهموقدبان

الهاععندآالعدلويصبيكاعطاصهعندآالعحصاكءيسو

خيالهادونالهجرهذااذاحاليشوقهيخنقاثحيلةاؤ

لهطتنطائفمماولهذكرةترضاالأىجيب
وصالهفيخرماصباوزدكنتابةصمن4لمجرازفيخاأ

عالهخاليناعاوالكوجديوجدهالجسمنبراتاإويأمرني
انتتالهعندالظلفقدتفقدماباالوىفاتازريايقالهأصقدفان

ومالهامحريماجاهفييينوانماالدئيالحاتج
احتنالهعندالياردشكاغمرردالياصىارفتخاركوأ

والهالنبهتهاعتقدوماهنىفىلوتصادلواحلفتإ

وارتحالهلمهفياآعنوفوديمإافقفلي

لهاشتف3محخادتابتغلثفاصاتفيفيشاتحمىنفارخال

الهوصهرام11ساهألىأخدىاإنشسبانهيىعيآبن
لحاللهمناةفيدلهةىاعفرارالابإياابغرثا

أتذاالافيةمجنوبدهتخساعااحاااكأساذاا

تآلهاتدالناساقامفعالءسوددصىءفىبهأتام
عالهثمرثءرايخافاعا5لهءعنزه41زعرتؤان

خرالهابمكيئتجاإبمبلفا40شبانفوانفيااطحاهء
وحالله4حلمنصاروابملمتزياتاراسبالابكأن

سوالهتجاجاورأيتيديىجمهامعبولمهفيتؤ

استاللهقبلاالخوانجلرةأخذهيثاصميفاانوتحبما
ضااللهفيإلنسااكرمالشاالندىأفةفيانشأتاباصن

حلهايرءتاستطلماثقيالغداوولخميبايضوان
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فوالهفضالنطكهندتوصبزليمانجدميئوئمنكمضى

قعةالوويألبهرالمدبربنابراهبمدحوقال

اضهمالهاتالدئيغروبيريكاالوسؤااطاللهمفيوقوفك

اخالهاوثضحهاتعلحاولتوضعجنبفياالطلاللإعرفوما
خالمايصدقحيناتابابسقياهاوصمحاب11سملمااود

اضالماللهاخحرااليامةواففاتهنبغضشوايىمحتنأ
حالهاالصدانيوالحالتنواهاإتغاتيدالذالهعلىواياب

أآلهايلمعءدانءصاقامهانحشقابااواتفقد
ووصالهاهجرهافنىباندفةرحاعخدهالموارحيكنتاا

اخيافىفتطاناالوصلوالذكرهااودلهاتاالقربفاأ
رحالهالثوقشدتاذااااابانةالمحليئوخدثيانبلى

اثقابيرآدتأممهإهئمحاثقالهسجماا
اااعاياءادسدجلمإاركاببذلمنسإوأاا

إلهااةاسقضاثثنىسيبكفهمنءاالخباكالمحتى

عيالهاالرجالايدييدكفتنيحاحمالقومقيبماذالمت
ممبالهايتضلحاتجات1ابخحعلىموقفمنهساالضماتجهو

اتجالهايرلفوصافيضصتجيظالهندوسمصفيعنبه
صتالهاااممضباطاقيااعيددةظحاوعزةاربدكامتى

اطعاجهاهالثصمنتجبكءاداتضاجممايرمارهامتي

اعتدالهااظطوبلمجمعلىفزاداتهالخطوبظاىتوقد
االهاوسانخدتالحربصهاولاوكاالنضرفينمحرواكانومهإ

نبالهاالممندراقيومألشؤ4وؤدآلبااذتركءشاواو
ركالهاتترىوايخاابرغالبالوكأفياتقدمايجاريهكداة
شمالهاءالوفاعطخها01كيمتوترافدنعرةمنكانهما
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االمجااآلسريئبميدمحيطا5نجملماهبفاأناشافا
هارجالهايييوفوأعنيسيرةةامحاأاننبواوال

اطارمبماكرانتسبتاذاانهمالمدبرآلفيارتبتوما
مالهاسالكانفيالندىبفاةرويةتميالماذظدتوال

تخالهاغاتاضهاعنيقصراغادعلىمباساابافداكا
االخاالرجالبينوقدسافرتطهحيستطيعكانوراجيةا

اهنالهايقكلممجدوفرصةسبيلىندقدقتشرفبم

اونوالهاسيبهاعنديتناخالنمثمكرياستبطأتونبيتك
مقالهاالمنعحيئاليفوتيزللمغراثبوقدمارتبمف
االكإارصاخهإومحالتبهاببارايراآلفاقفيضوارب

اطوالهااماحيفيديرفاوتبتىءلىالهتججزيةرهنقصائرهاا
ذبالمامالحجثاالزاتاضببممطاالوانحزتادالثكصحهت

لهااحتافىأبينييبلالداالشايممنوالحيبايدمنارضولما

اااعقاضهـاحاعزمصريمةفاخهاالمطاياسيرارحناإ
اكاالبعيدصاتافضنصرىشوقهموغالمثتاقيباخوقدأ

ىيمدخهوقالى

يساثلهمنآنفايخبزلموانوهاطلهاحماباربعهاعسى
واجازلهاجزاعهضةهراالوىبمنعرجفناهازالوال

مطاولهدشاباولذالهويبتهناكالواشيعنئفم
اذلهصوامتالصرهواقحروشاتهتناناوربثاوا

اخاتلهنبهاوجديفياخاتلوانمااظنوناليليفيارجم
ابالبىالرياتدرماخطبولمدهلمجرهاتعمدتانيزعصوتدا

أواطهالتجمضوأهوىدودىاليريبهمنبعضالقلىواني

ساذالبضرأىلهسضبفرةبربىابيتبداامتجلبابرق



ال1ثي

وسانلهلديهاتوالفيهدي4ظونهبالمتمجقطحتا
لهءاصالدلهاردأمااذاطولناتمدعنيخاتانا

عاجلهامهلابرهوشيلثانلووودهاثالثاإلحىالهاطتأ

يزايلهحيخأاتاالالهصوفءيزلولماليهتوقاتعاوده

تقاتلهانالندامالجبعثىختاعتأالتعرداوحرىنتو
شاملهشهدالهووالثيبوأينىالجاعنالثباب4جلمفى
واضلهتواماتءاوجمااياديهبهاضصفتةاالرحهبهاذا

11زاولهتطاانائيسوددالىهمذههلهداقسودداذا

إزله4لاللااوبظرتاذاالهاالدرصضاانتوغ

نائلهانيايقنتمطاالىفددخهاكفهحعفيالتوا
فاخلههوهاالمزنموبايفعارضاوجنبتشافيوابثثته

كاهلهدتهارضوىدمياممهورهأمثمفيريايتاوأ
فاضا4ارومرتنىءاقضااسرجءهثسكلفيهروهوقدح

هيداتثاتلهإاعأقاذ4تحرتيستخفهاحنةنةاالفيىفبم
حبائاللتتهاروعا5فرشهابادرالصدكرةو

با4ايةطبااالساريإرتقبابهجنجمماتصباارتقوان

أضاهويمدحيكدحهوقاليص

أخابفلماطولىايديمنورذبصافلمسهيتالدهركألق
وليعلىممنعصباازرمرعرفنىهنهصروفاحمدتاقد

بدلثءاكاسفييمأردتواليمتاتبطمماالمدبربني
الدولمنحفىودواجممهيليعدلتالتيأياياياصم

خفملباغقيجاهكمنوشتزهيياشعفيبحممنتأ
صكلىلماقاابيحالوتالثعرفوأاالولىضاسالناسجم
يزللماالمينفرأيهمنحسنازادناقدرااللهزادهان



الل

االولاخالقكنيلتتحنبهبدأتضهجعلىمنكنعود
الجلالىاالقصىالناثلاطاباتبعهجدواكمناسهلااتركأ

الطولفيالمححررمايجهدهرعاهيبهدمنليىالخليوجدتنم
يطلفلمليلليبعدكومزغداعنكثرقتأاقحربرأب

اعقىنندىكيكنقوداليجذبنينالزماعاملكتولو
بناسهومنجهلمنءرامنشءارهامالوالجودكبدما

ليأمنفيهالىيئىيمون5لجدانينحناراانظرجمف
11بللالافضتمانهوغلتي5ريقهاالرضفبلارلىصا

اأاسلمأعطىانحتيتح5بةمراعطتفاقدعأك
ثحابنىمنرامالخطاهفاجبءبهاظطااعدولحابظنياري

مرنحليعندأجدىلحليكديجهاالمقامطولفياذكنتاسير

المفلفيالقماصابواالنزوئمفيغحمهمشازوتااحرموربا
الذملاالينقذمالنفيإتطاااهدينفعهدالهنهرتشزق

رصاسهمنوالناستربةنهفاالرض5فرقالشئأماتوال

أالنتخافانبئالفتحجاريةاملعكندرأىوكانالبراصمؤل
اضاقانبئالفتحاحضمنكااقطالتىلىبالضامجتياتطالب

فقاليحينهاعليهإنلضىبر

املفياماتاوتأماتماذاتكذبنياخماكوماالدقني
الحبلمنذدهرخقبةقالجاوزتفيهالمدبرةهخهاحاولتالنعل

إاالفشلونةمأبفيعثلةمفانهشبقاأمالهاعلىانتثعرتام
11تيهندبروقبامنءزإلعندهؤصةخيريرحيى

لقبلاطساافيفياضدتعاللثنىهدالاكدفعمنلقارتمت
32لم
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الرلفيتامحثلقدانتدئهزورضهاحقعياليبترتتقضى

احمدبنعاعصبئاظفريمدحوقال

ميليوالزينيهممغيرعذليفيواالحتفالانمث
لختبلعلوةضابلمنمحذاوقدرتاسطعتانبلى

رسليمنرنءتيوارساثليخائبةرددنالوانياق

النزلعناوكبرةجايتثالصبىعنبينبوة
وجاعلىهنمهنننبهارماناسعفخيرصامن

بقطرباليلةاوءالفابخلعتهتجلىبنىيرم
تبلودأصاصغبغيحعراوالصبسشاليصفرصبغ
سبلىمدهنالتفيماسبا5طيةجثالنهبليذهب
االعصراالولفيخهانفقتايالشبابفائتصلىاشى

انجلبريرةعذىوخافلهقلتللجاونحتش

قطبهايختالدهىكاقدكماقبلقدكفيترودي
محلومنشامدنيأثررهاالمألتجتحرمانصك
سفلاواءاالدياعناضنىوماامحثيرباالثهاغناني

أملعلىعامرابسيبنهبيتكثروةنيمنيك

الحيلوعرةالدهيمنحالعلىونحناخالقهشهل

اتللواارعانفيوائلنارومتهرفوعةنحتا

تبلفالوبىاوالغيثذرذاوتحرممرضاتهتعطان
همصلاسعودالمبمىترعنمحرانالهانااجلى

ارللكزةالتكنيعدلىسالخليلاليلبساشوس
بالملللخألناالفيبغوالءبارفاالفدراليخاط
سغلىفييزيديوموكلهبهمايبينصفنثغلني

وحمدمرتحلمقيمنعىءمنايثيدبهود2حك
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منسدلعإيئمغلىسترفيالحوأدثمنموقيفاسلم
هقتليديكمنمؤتنفبندىلعدىمترنمتزلوال

لمجطامالبنوقالص

ظلكاللهازالوالوابقالعباسايااسلم
قبالثفكرتوصكنابدالناتجقالذكطحن
االويخوفضلكأحسانك8لهاارجوحاجةلي

اهلكاشرطواحاقضاعيكهشترطوالجد

مثلكاعددتفلمثلهامههاكفيتنلثن

ىاللةعلىوكلبايمدحلطومخ

شفالشمؤالهاانىارسصددوسلكلأللهاخطاهاادفىقدالعبىقف

اخالماودكنتحفجهالطولتوبطنناالطاللاعرفوإ

االهثانهيرياقحىفيتصررؤىالعلىدارايليأسىااذاقلت

االووصحارهامنيبانفقدرهااعحدارجووصحاوكنت

وضاللماالمنىاعذيبوأالالحشاتاابااللوعةيبئفلم
خيالهايطباناالوصوالهاذصيعااناالعهدفال

انالهاالخطةهضهطتمنيتاهواندفرتليكنيت
وجمالماصخهاأيهااادوت5جعنرباظإيخةراسومنزهت

اماشماوهبتتهاضبابتها5اتاهاكثفتصفاصهالما

ايااختالبانويهاقطرنباصرباهاوافالتداغبرتنتوكا

وهاللهاشهانهاتغابفقد5هرهاتءوارضعنت3اذا

ااآاإالتدنالللثدأفناينافإاامالضااجمطدهينئ



081

اماجباظهرانهالغيربمكدااذمجةءبطحاكللم
اكاشماسويمأذقريشجمأمحمدماسةالبنيواتم

انتقالهايخافانمانحيمةيكماظالفةانوقدسني
لهاانمطاحمهاااللنيركم5يمنهاولمارثهاوالحقلبهم
لهامعراقدهوانبداراصبهواوسوانصبفيوان

ااكلألهبيناألحافالوصننونرهاضفيظاابصارايغضون

اايشاعفرةفيلمرجعضصمعداؤيهديالذيوان

للىبئالحقبناهيماياتفالص

محلولالمزنمثلءوراخاقعلىئقودابابكماال

قبولغيربرالارجعتةويمرلمألالاجىكاتياذاأ

باالباعليلعلياعضلرلعنقذفاهنيةنفياعبفاليوما
هيلننتواستأذالردمناخثىلماالرسولعرضتاردتكفان

اماولواالعرضذاتاالرضنىصردضلىبمباهصبوالغيثترىأما

النيلثذنلهاشحبةفاشحببناماتلمعليناخضيوالراحأ

يمدحهوقالحىإ
ا

المتهللكوجإجلىتلكفاهبهدلمؤهلىلمكفكلوانإ
أولعنسودداخراغناكهتقادمايئلممجدكانولو

االعزلعاكالىنسبلوكانهمواينالمماحفيترماترة
فضلاغيروجادالجرادغهرهمفانضلحسدنسامرك

لبئتلمهاوبذاتويمرماسماحةبذأتهانافتهيئ10
ملاعلىءالعلياننزتهمةرمالمفيبكوتصرفت
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خراجهفيالمرنةبلبلبناسماعيليسألوقالص

انيلحصيغهرالنيلومنعليبناحمدماكسبنامن
عندغيرمنيلالنيلطليصسرانمنيوضالل

وطولكرماتافيصضذاعندىللثيدالصةكمابايا
الفليلشقااوتالفيهنهيأسعقبفيقاهاءكثفا

اثيلخراجناماتخنينكالئامادتةاكننى

ىالطائييماخوفالص

ولمجلضرارااوقتجقأجلقلتبداالثبقالت

اخزلواجناللهولةإلتهءعلىالشيبومع

ينلىيعوينبعدخس5خرقالتصابانيخلت
قتلالحبافرطماواذاقاتلىدمدىحبىأترى

اضعلئمبداالبرقخطرة5خطرةمخهالمجالنومخطرت

ئلضالوكوملميرقصداسزورللثاقي
بطاالنومفارقهطفاذامقلتيفيريوالييترا
افلتنظرالصبءعفمناتجفقر

ارجليستدماغقرارأالمنغرتياهنبداوجاقني

اثمجماافالاغدرةتغدربمتينهاوملم

طلاظباوحءابهالعباحداثهبيبتلنز
يندملكالتقضىحمقبةبهلفالالحدموأرى
االشلدبهفلالتلتىانبهرتاكرهانضيتس

اصمامنهالطامبلفظقرهمرالمعروفومن
باالقلفيهااطاجةنبلغالدنياوقدفياالكثربنطل
وزحلعةصدصديقمنياضةاسرأىالحرواذا
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ثقليالمكثقيلالعثاهنفنالدارفيايمثواقل

ولإالاضاساجدةنجوأتلمكأناألخيرونإأسشااخا
رجلىاثاهناهتررجلاصازهنرواقد

وابخلهخهمخافياغرقواهدحهمفياغرقتعما
صاالهطولاالجرعلىيجطانوالخسرأنمرةاطومن
قهاءتةانا

وشنلءاءفيمربحومهريهنا

وصلىالجلاذااطبلسنأوتياكزراالىالزرأصمل
اللالذودالىالذودؤنذارسنحانيهذالفا امى

الجاليدتايقيبت1وواريقةالاتدى

ضلاسامردهعروفاأللىاخرالدتفي اا
يملحتىمماياادىكأاذاعالتيايفرابياو

11هزلقاتةوالمجدفيبالدهراذياواصا
شيرالحلالقومائلواحملهرءااالعىايدأ ا

ذلالناحاعزكريمواذا4جاذلنااماطذالاأ
ماوآلاكرايااقيربرقيممهتالىديهتاادىيتة

لماءوثناماتقضيخحتفيتقريظهنغن

فقلىتالحيمجنلمواذاهيدعناصدهصزخالمان

الجبىلثفيطوجبلالىالدصهأثرةتنتي
ثعلمهـناننبنافستلىمنهمااالضةصب

بلاالجدفرسةانحتهدفلمياااتبيررابىء
اضلفهاماناشدالسودديعزفيمتعدمااتساحة

بلأاةامنباخقالفمخوهاتكواآلفاقسبل

ادبخذواعالتيآيطأدفدذيردعزوكطاالجوالوا



ممط

ىحمولةيمدحوقالص

عذوليطلاوفيهايتاجكيلنضافياللهلها
وطلولمجفوةلهاهنانعندالرملالحزنباضلىاليت

قبولويالرجاهرىصرتفقلءباهآبهاغرالرجاحرىوزصهت
وهيانانلبافيخياالنالتؤلناحتىاالحالمزالتوما

قتياانعاسباقواههصابهرطهافضلوفيوضاانبهها

رميلاكعفرانبردعصرخسنقالكرىنءاذهبااخسخهـفي
يزولحيخاافاالفيضذرهافا5اختيارماايهافنالنوىعذرت

وتحولبنجهتبيالقسالىملصقبيئانفسرعناأماوزعتني
وعايلتههاجواحواشفقتافراثاقدبمهتبلى

سياتباعانمنشعهاانييمنثريافلمعنجهديتودا
لبدتحعوناناالس1والخلةبدداناالوصلىفال

لتفيوالحلىصدأهعليئنأى01البزيدكطامأنجبتولو

وحرصقياخاايثاالبراوواجدةاللثوابننجايخايدي
يرلاذيناطألراساضامنبضداثقروالمرباطااإبدا

جميلمةاتشلىءعزانتييثغانخايقاوكنت
حمولاوجالآماالوزناتحموالفيفحنىفهلىا

لوغاتابهادمعلىوغظوحىةالحاسديننفوسفيادعى
ليخةرأجمهمبعجزينثسعيهأذأرامواتعانواو

يحاولاصانهطماخمنعمتخرقاالؤانقموا
جليلاويدقبيديخدنواههعاليهانلقسله

نزولومبالدهىهذانوانبهورحاتطوباظلناعوجتاقا

غولنحاذرماوغالتإيناتصيهمزدىنرجوماناصبح
ئقليالعدوحمععلىءثنا5ينبهماماعندناايادولط
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تنيلتزالماسماتحرىفىقهابالنبتاالرضتخلبمف

وشكو3الدجىالعلرمساوىمناقباالجميخأحردبخأله
حميحرزهنعنحدهوالممهمزخراننياعنصميهفا

فهويترلالمعروفيفعلومنفعلهغبقولهايهطبنات

لجزليئانمنةبمبىبعدصدهجاههمنساعةوما

تؤولاليكالثررىكانتاذاكأالتالىاؤلانقاثارافى

ذأيلمضكطولدلمحتبقيشوشغبعزيعلىواني
وقبرلطبهجةعابهاللهاءاضاحتىاآلمالأوجهجال

قليلداهقدكثيروربغدىاكبيرصضيريرجمب
ؤضولئهأصهنباسايم5تغتدينرلمجملينااننراقب

نيلتالحقاوبحرتدفقواحدزيادةجمماسشدثتاذا

ىالهاشهـفبئصا4بئالمالثسدبئالحنابايمدحوقالص

ليليادقيقابالخكلطوع5طلولهاودارساتالديارظك

اوقبراودبورهااوشماجنوبهسابيئللرجمتركة
مجهولهاعلىبهالفليلوقفبايهاتعنفانالةالجومن

مولهابتسترحالصبابةبعضفاطرحابةالصيالدمرعان

لمجيولهااحزويلفحزماالموروصاحيمدتعسفتو

وذميلهاوجيانابيناميسوااويتهاوالدحيارديةوثرت

سهوالينالدهريوفكرقصر5قرشيةمحابةبروقساهت

نيلهامنتمدهامصرنف5الملىيلةانييدايمدؤ

لهاغهراالخالقمنيأتيوالنادةشااالتقرب
ياالتذالىرياضتهسبقتشبهاتهاتصحبعتاالمورواذا

حلولهاقبلالبدهاتوهواقعحيورودهاصشالمصادرقبل

ظجملحضقطربخالئقمناسناابرالحسنافنى
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ببيلهاواقافمالكوجدتمحمدمابنياالحاسنان
رسولهاومخالئفهابأيىفضلخهافاضثكقريثىواذا
بائولهاالندىافلقدرككاباثهمنشرقنااكبص
كهولهاشبابهاخيروابوهوعليةوصاعالمليكعد
تأويلهافيبالفضللهموقضتتنزياصافياآلياتتهمرفه

ياياوكئيرهابالمكرماتانثنوافةراصرلمالنبوةأخذوا

اطوافيلقدتااللنناعاضهمسفيااليامسارتلو
صكويلهاالىصصوالتبانامثلميالنىالمائرايسويا

اتأثيلهاصنالعغلماويقحراتأليففيءافحرايتير
اءا

حزياكارفدحاوواهباكرالندىمغالبابغاوالنت
انبيلهـابنونبيلهاشريفهاناايفوضبرادهاابنوبرادها

أايرأمولهاخذتاواذاركأايرفروعذتاالبتواذا

االافياصالحبنحماعيلىابناعرطدحتفالاترالخدث

افبعثحلباهلنرتجلىوهوصاعرايفمهـاديباظهثرةمعوكانإ
االبياتصهذهالماببدنانيرصهالمه

واهلىمحلىلهلديئانتالذيحبءالجالوجعون

يقلذاكصالنحؤاترتواياوالدالمجينلجيت

المقلالحديقرأار5بالعذحثيفاكلاالريفط

ىاالياتبهذبتواننالدنالفرددتقاله

قبلوسحيكبدايوالىاهلرللتانتبابي
يقلصالكثيرمرجك5شاانيمزالقليلالنوال

مجلالوالربامنكرباناذبركرددتانييخر
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فضلالدنانيرةالحقيبغبشعرشحرابتجزماواذا

إهيصابنالمةسدلناللةعيدعلي

لمهاتةوصالانوالمنىوفيكارسوأادبزجاضفسامرىلديك
اقادالفرقلتاخباوواحبىاححاةالمنلرتوقدص

اجيلهادخاباصوعناقيااضيغيثبإنعنءاشقيت
غادلمههطمتامهخماصاطرعةاقابافيوقدغادرتوبنت

لهااالطلىوهيخأنداروالرهااحاالءحمااسالبلي
اأوقيالاوشاةاآاوالوىاطجرالمبرحبهااديء

قتلهابرديالمسغرانقتيلارىاتعزاثيألستبقواني

11سيلهاىيلمابوانيتقضتانهاثيبةأااصيباودخبر
اشقيلهكأةاالباطاواستزيدهااالعبرةاوجداهل

احمراالعراثارضانيكطاجمتمشالماننيلقد
اربزاهبتءاالرطالديكلةسريهارضسقثمئداللهعمجئ

11اوصهواحزخهاعنهبمودربيهاههـاالرضإقىصيرب
رحيللىااحلخهواصوشصهاالمطاياتعريسهواؤ

11لمياداتيمألبىاعراقالجلالىردهيخأاطاصمنواسضأا
واصيلهاامساؤهاىنعاداظالبعدإخدادلهتءاا

جهواثالقاالاتغرانبالهلىإتفردحتى4ةتورا

ااالعذيطاعهاجوداتوساقدرهايوازنماحلمتمقام
وذصراكطاوتارهابهطترد51بكلرمضهءجاااؤزرتسر

سدوعنهتجابقرعلىحولهالسرادقءاثناأتوتع

اجميااةيهماالخلؤيحنبدأدنينيرتجباهواةاالقواذا

اقفراحانباليعندعصائب4ركااستالمضدكاخهم
ءبزايااألناةيأبمشيةنشوااووقدامهواازداذا
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111قاراكهوتستدالشيماوالءنحياةفجهاالثبانتخعارؤا

يصولهابأسوالتاوايهيوالءاضانخرمأمرالمجلون

اتنياءارزاتاوتوئياإثررهنوالحداحمدابا

يليايتضيالقرمجايلبعدركوانماجمحاالحاجاتبكوصات
رسويالديكيجدىوقدالكشوافحااتوافيفواهااوارسلت

101افوصشافهااسااوانبىاجهايبهف01نورزواهر
بهراكاارإثالمقتلمداصوخلمنهاخيكباحساسابواد
لهاوحبماوفاحهاسبقتوقدحخلهايؤخرانبصرابوا

ايخفصأناالخةطعلرحمهاتسقابيلماجزاقاا01اذا

ىمماربنصا4ابايمدضلظ

11اظباسامنماببضبفجمااخافاوخاكباتولاترجعانضالأقم
الوبلبالرذالرجباجوحتإصلا4تخوااالالدارممبا

ااجلىهنالمالمتالمىعلىافقفةاكنلامنأاتقففانا

الحذأعلىعادتءبارتاذانفاصابتيفانفاعذافيتثوان

ابخاباالعيئونالراواقصدفيبافلمساالنليونارميا
ابلىوالأيدعلاتباطمنءمرضيكاناذاقىاةفاقدرها

قبلىهنكانأوىواإباصمهاجعبلهاقملمايوىقبانوركحت
هلي0فتىافاالدصفيحمراثلهواتذقديمداهمنركطعذت

جملعلىلبمنفساوبددهرىنعروةعفراهعلىاتا

القتلمنءشبباطومرتاؤاءأسةالحبعلىنضاضمبمرأى

إاوالرحلىلالبخعندوالناقتييديوالالثجلسانيواير
فعلفيويحمدقولفيفاحمدجنهراارواسمارريأهبلي

بمنحلايىثمودادوحبلالدىمعودةرغواعهدكفا
مثلوالالمكرهاتفيلهنجذءلعجهميدىكريمامنوماص



ممهـ1لم

اطلا1الىارذاذينبهاتفاوتنرىوقدهررنمحاباتوتلك

الجزلبضائلهعناتنفردفلمبمجدهقثيرنحاتفردفان
الالىدفحنااتجفاهفلماءضبعدةالندىبحضكنانرى

اظلاذللثفيساازانابوجههثرقاحماحةالىظلفيناهمط

شنلعلىتبيتانيومالمجدكبضعاثروالجسشضلعلىطيت

الوغلالحاسدهمعنبهاأليتللهعاذلواردحزخهاباعلى

جهلابوالنينورهنيمحولمسىاذادمابليعيينللمكا
غفلطالبفيءزهراحمةلهتعرفتويرعرفمنلكح

افقلفادحذمئالنةجبلعلىدفعخهالومعثرفينعمةوهن
ليجداقلولماطراانوةباجادساحتيالهرفيشكرتثعثمكري

ىنصرءبفالتاوجهوكانحمرلةلمجؤفيوقال
حىئالفةعتفتأخر

الهنصرأواقييرآاتباعدنصرعلى

اغتالهاوجهارااليشهعلىاخنىحمرلةلحل

هالهلهتصونحرامقاتعلىيخثىوهاكان

الهسؤالسيفعلىيكرتافاحثااعلىبالهعرموال
ابدالهالمزبدلهان5ارهاحذارفتفيبلى

اخوالهإيةريشاعيعنربيعةوصدت

ةلهوشيهقيومنصناشعرمنافالبورك

أعضالهارهبطباظنهضاصماحماءعاارىكنت

افعالهداكنتؤذداشالمرزبافتوال

اخاللهتلبابخحبلةوصيأخلواانوما
كالهاوالحظوزننمقدارهينقعىظهراط

حالهالحااصتنلبلخطوتبعالفتىوان
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ميهالهالذينيبعليهيتهياالذيوان لهواقسلعوكأرسدنوالثرهنالخارى
أطهيصطولمخحينزلمانميفردوركل

هالبهماالحيعدنحلدبنيمنسادةاني

المإونبنباسابئلطاففاخيمهـوقالصما

هثلهمثلهاعنيرنمابفضلهيلقنأفحالفل

زلمهمنشدفيحصلمبخالزثعبارمالمجمع
ظلهفياملىاترمتوجايرومتىتدشالعلىفؤف

شلههنةقتاالمواعدعندوقولهءارجادركاحانه

شلهكرمداطسيلورأىءومقارباباعداالتالدقسم
رسلهباهونتناوابااالسوددغاتةانتجهداالضلم

عنعهبحضهيخبروالثئهديهالنبىةقربعنينيك

وقلهافعالاكثرنوالمنصرردقيوالممرنانبهوب

اجا4مندنيئةمنهجرتصمجنهقتاحباسااباصرف

رسلهافضملابيكمابنانشاهديثهدوهرافضلالله

11مماربئ4ابمدحقالحي
رحيليدتع01عنجدنايللباستبلخايلىيا

والذاولكبممنبالصونيلكأالمدالمثتىصقد
العليلوضربخدعنادالداممطنلتهالفصليئووهبت

الثولرلمجرماالثابلمجرعلىجلدااصبهتواراني
الرسولابوالصعليهانت01بيخاضابالىجولمبال

تعجيلالعلىفهاديلبئءووفهاحاجتيأتابحا
ائلياسؤالتحتوخذرنظاأالمالىطرفيخأ



091

اسماعيلطهطلتعلتامعخهااغلتتثامأتوابت

الواثتييربنعديكدوقال

ناثياالبيدالتيداتممهلهفانجعفرالبقل

يطاولهاانالدهرسويةتساجلهااناخيثايدتأب
لهاامالواالجدربيتجقىيخنئؤاسعلةفيقيتا

111لهاعاماتإحوضلمتمماجاربالمرهفاتع
لمهمااهعددتقياةانينةاطإالثاتتحد

اوائابمرهابهسددتويدنانلنمالككم
اباكاوضوبوبهاجمهضمرنكناماكجداذخطأ

باذطاكنتاهعنتذكرتاذاصةنهااكاحما

اوائاكااانثكريماالآخرهااتماميتولىلن
آجملهااالحانبحوتنعاجلهاالححاندئيكضت

اححححمحمحمححمحمأححم
يهواهغالمكانفيوقالح

ضلهاطرفابمصاحوىخلهفيأا
طلهامالنرجىأورثفقاخالهثاطاهابدى

كلهبربتوآلت3قوءحمراونجضه

لثنابالىحيمدآل
ا

بالهصفيوااليلدياهانيبنيالهرحبا2بباطهذا

تألهيمورقؤششمنبخولةزاررسزنهيهفبل

الهولمصيمنالمدىبعدعاجشةإلقناوزسارفي

بلبالهمنفاهاثاحمرىاراللمتيمبمى11حمهتحتى
وجالهجمولهبيخأءحيرادجنةيومالثىرشأكان
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الهبوصالهللمجهجرهباصمرورارومنم
الهاقبفيوالدهيصهاتبنهءمرةاغمهامالثواها

هنالهلبدلمنطالمامجدمحدحميدحاللابئ
ظعلهتحتالثصخالشرفءهإصأنضتلصواالواحم

الهلواكفهواملمثاعتالتيرآبتهفضلهالتحسد
سذالهعلىوعمىمالهفياعهاواطالعلىاطاختهملك

نرالهاأدنااالللمصهكايةترشإشالمواهبجزل
اسيهالهالىجرىالهاللمئلسوددمنسددفيمتنقل

الهوشيمينهينبنعقيئالندىقسمالذيالمكاجهايا

االه0فيبروروحمفضىاضدائهفيفاازيموات
ييربئاللهيديكدحوفال

جملدتشوثامالصىودعانيطياإرثراثاإشاقني

حلقيئاخفيفهورأهـحلفنهجمعهتيوارىأ
افشرلاقوشااطعنبذهبركلبيارحتقدقلتطيم

القليلثيراانانيلكهحظيمقومرضيتواواني
وتنيلترتجيوالزلتلالطوثاالرزيردامأيهذاأ
الظايلعليناالنحمىوظلوالدساالدينديابقيةانتا

أاتقلالىاماايقالعزةخثيناحتىطتفاافناماأ أ

لتتتوكالفتانهاوانمءالترانفسعندافحتتداممري

الجاجلايلابيدتمانمااسدوههاجمليلنمانما

الويهلنموموهنكعردناماادامهفيالثهحسبنا
يلعلمهاطبتناهددوتمادىإنةمىيهلعدتا
ا

الرحيلعندىبالمجحشبيهارصاثمدحتىإقاماختوس

مثضولنصرتيعنفثفييهشفغننمعرةحماؤتا



اممهـه2أ

عليلوامانثوةمبتداامافهووعلةكأسبين

صكولمولايامهعدوشهريوفيتنقضيجمحة
اقولوداذاكااذاؤبالثكرمحثودغادانا

نحارربئلمجدونألخيوقالطص

اقالاالنصرافقبولافيالخطوبكرهذى

اياللاضفوساشكوىوبعدءقربهماالحباببدبعدو

لافاوزاخثراعادتاخدفماالحادثاتردتلو

هالإافياذوصلطوكانساعفنايباطذاكتفات
اآلليستفزنيوالالريخاايستفزنيالاتآ
ارالبلمطفقلازريبهشددتاذاعابنلي

واقوالومةالملمالك15وحارثه4كبمنيميه

اصالماللعريخااعدلهشرفعلىنحلداحله

11حمالطوباصلثقلوفاباحسئالحسنىيجزيةالله
االاففىمضليئاعلمالههتهاروهذجنازهرا

ل41ءأإلطالالاوالناسواحدةوالعذااالاالرض

يحمولةحدوقال
غيلهقاتمثومنتالمجلالربوعتضاهحما

يلهحتىالجفونتآثزكهاالصبابةنوديخل

بؤالحبيمألبالذيسعدىانعلىسألناسحدىقد
لهمنالااوديمذبوماالطنونصؤبثماشد

مطولهوحاجةيضاهاإممضفيرفدهعنحألتتا
لهالالصفارنياضةهنبهدمارمانبنهبنجربأن

مملولهعيثعةاويرتضيهشادهىلفعلةكادحلفتى
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فجهامأظيلهاالمخووإحظوظللماقيآلداباآثفنما
هولهاملبالمطهذىلكإلرضابمارضيتهفعليك
مجيلهءتصحدالماولنبتدبيرعنكقيالمزتناللن

الجليلهاظصاوبتاخطكلن5حالياعتبرشظاهىواذاما

دولهطروناينحروريةفيإبالدوهايىافيالمالاطلى

يههءسلهرادفخفهسهوالغيئعالناقةأ
المأكولهالفريسةباقينجثمنهالمذماتاقتخلق

11مغاعداداخولهبصعفضترولمجومااأمهكاثرت
وضوولهخساسةاالالفععاويأبيرينيباتأنا

جميلهعديفيهاللهنععة5نتامرفغببمرهتكم
اأالمرصلهالمطيةواالتمضيهاالزيمةفضلأالليى

لىالجزثاالطاثطةنازلدوجرابرنداحارىها

عادلىعلتابىهنمنةبدقربالفنىباعدتناعن

حمرلهوجماهيثتىجاهه5االانجحناجزدرننحلم
لهبفصدهرهاهلىفائتاتراهالهخهماالمرترىر

طويلهطاهالهالىوجماطويلالبيانانيأصانمن

شلهوذاكللندىعدةءذاعوناكرومتيننصم
ابخداالنلمندىضداالريخييتالم

نيهالمنايالهتأتتامنصراحماماصمابضحريليت
قفولهنيتياوبةوالءفالخبرذكرهيقضى

11اوتردوارسولهالمدحمرساتثيبواانكفالةوعيم
ىاهلهقيتآمنيرثيوقالى

احمانيوالىرمالمفميهوعبيدوابمبشرإبدحى
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اليالىعهداوالدهرفاةارصطافالمجالهأبىبمدو

خالءاالكفامنرجانيدهاسلموقدتعبإئشيو
بالرجالايوفوهاخءمضوكراماسيوفهمورثا

ثستيىابايرفيوقال

11اليزياطصىمنزيالوترحيهالهواهاالدموعتثنياسىباقي
واثاالتعليهعثىهناليومترىفانهارادمنليتالموتدع

الفواضللديهتريفضلوالءشذاتهنحافمرهوبيبهتولم

آجلسيتلوهنجعلخففنبكفرحأأالدنيضاجلاذا
11هراحلالمياتإدونواياصهاودىالىسوقاالحىحياةنتو
قاتالعمر3مدفياجالهظةطيفدووفيصهنلبثوما

قابلالدهىمالهعامغدوسطهالهالمحالةمءوللرا
11دإللخلبماسانروكلحهةورقىابالنةاعترافااناكةإ

راصاوالجيثىمارشبداراقامأنهالجيسصاحبعنخميماسال
الحبائلاعلقتهامدىالهعايهضدتامامرائقااذاكعنصهاعا
ووابايدإهنحتضاجفاتهاجرزانارضجرزسفكم

شاغلمادينالىشفلوهوكداربماشهءاالعداتفركأ

11الىالزلالموصااباكسثضتلقدبه1ذءالنرانزرللقا

القوافلتالثبافيحقظتوالهبكلتمافزاةاتلكظفرتفال
وياول4يطوتالذىوكانمحدااننىالدهىلهذاعبت

ونائلبأسبئءفاودياوديوشوددتبمجدؤضضى

11عاطلفالدهرإلدهروحلىقراهامظلمفاالرضاالرضسراوكان
هاهلجادهاملخهاخاضاذابعدهالجودترىالينعسمكيه

حاملإساقالخطوسرسواهركباينانجرداظيلوتحلم
مشاكلسبيهاوهساوظيرلهيرىانقدرهيأبحمنفتى
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المنازلاالبانلقفرسوأجكالىالمهمنهرتافتى
اثويوءالنسااالويعلىةصوانماالمكرهاتيكتهوتاو

الهواطلأيخوثامنهسقيناذاترابهءبشاوقبزاالثهسى
إدلواامزىاعرضعدكرهحاتدواعرضءءريهنأى

لهاالتربحولهاالعاديوهرلهثقاكااالرضرقهألةاالرضيا
ا

اكواهلاخهابالرزءتائةلمدهصابهيومكهالنوابيأما
اقلمراليمفيوبدرمويرظلتمبوفيرأواثحهما

عوامللهن01رماحاقواوأمضاربلهنماسيرفافثاموا

القائلايخاحزراتالحظناواقبلتاظياةفقدانفقدناك

اسانلوهنهضاالرباعاليناالصتجتالمرصابنكورال

فاعلاتمايأتيهالذيفيلهنقللمطوشااالصيأيهارددنا
والنوافلالمهىاقومافيساديدوفرقتتيتااشلىاجمعبه

الواذلتختطيهالأرىحريموجهةصنءارزايهاتخصلى

ساحل4جنابىصرخأالحريرمحمدبنيرسفتجدوىدوهن

باطلميخهنالحئانتوهمتفعلهقبمندتاذااغرا
الحلاطاالحوزىعهاتحلحارتهالملكمجلىتاهااذا

لقاهرمالاالسطرؤت40وصمالىورنحتالخدهاتطاعاا
كاملىهراذاآلنجالبالديندزاههواذالمدحوراوكان

الدالئلفهةبكهاحكتعلىوصدقتكأاخوتاروقدحققتا

الخايلتكونمايوثالتبلىأعابشالترجمانوالجمب

وشانليهةابيهمنلهيزلفلماإهانانجيمءصاواق
اوائلوتالثشااظاواخرفهذهالمسكرساتفيشرخما

ىبلبلبئاكماعيليمهـخوقال

صاذفيحاالثنوزدتلباقبهدوفرىكئرت
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التالىالالدصلففيومةاصمنكقفمتةوما

غالبهتعئلمانتانلهوارغإعخاليومهـ
هالىلىالترجعبمفسابهمالكليوهبت

اخوالىاعامكفانبهالمدلالمربتعاان
وافضاليأفمنتوليه5الذىءمجزازهنوالشر

11ليبنالثاهجاركشاقعنيطلحةابوفي
واجمالاخسانصص5الهاجرةعىوسائل

الهثالىيليهامثلكيزللمالتيالنعىفقما

ووحهآلو
اث

إااالمرراالصيلفيكيارتاخ5الجزيلانلتانالثخيرة
اماياادعندىداشراالانمجدوىماذاالتقلل

11اسعيلذايرىافانظرظضكعلىالصواباشصاذا

11عذولاهابفدوناببنهءدابمنغايةبش

يرلايىالعلىسارىباتلحريتالىواشلىمنل7

هثخولحظهوئوفيربالمحكودوكفايةمنواحا
وقبولطالقةتءداضالمجوتىاذاكيئارا

11الوزيريخأيخلىوجهسن5نجلىحينخماةالىوجه01
وموصقيلالحسامععدركاصإبئءطاوالهالبثسرزانهأ

والمأهولالفضوليقلحيثالمرتجيالعقرفضلكابايا
ولاغيركامفيهاانتبنحمىابتدأتاذاابالىما

ذليلاستلماجدءلهالناعزهامزيزفيعبداوابن

تقولاحرهالهفيهاتفعلبتييديكنيحكها
كفيلوافت5بيناالكداعرهوكريماخثىيهف

عليلوصححريضمطاب5خهاذللاردتأنلةص
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أبخيلافيهافانتجموداوذوبادجالنالجوادفجهاانت

ىويعافييمدحهوظلحم

انوالابهويتماحلديكمجظىاليكاالنباطرأيت
الالشيغضبهالقومبحفىو5اذاسكتناامحوتابئيغةو

ثقألحملتاذاءسالبيضايادمنكقتشوقد

مااليقالصفاهةتفقءيخهاضتحاجةورال

الااذاكنبمنف5تنيهعودالذىعلىجريت

يمدحهآلو

حلولهاكانهاينالمالااالشعن5صالولهانألالدارمنانيفيقفا

ارجانضىانلسحدئقيلفانهرحيالسعدىأجمحتمىا
حمولماوبالدصهبكخهضدوةبالترحلإذنتناولو

قبولهاياحالىبيننوعادت5اقصطوجيناذتجبلنثشالصباصا
عذولهاوعاصتواشهاقولاتهرىذاابعلىعدشسحديوأوط

لهارصأخحاحبااجهاارددتالجرىيذكرفىطيفاارسلتأذا
11

كايلهابردتماوتارج5مجدةتزالماالغوانيجلى

سجلهامعثعتهاأمجرهتلوالارزيرباهبابتطقا
عليلهاصهواالراداعقاوانلحظهايصرفمعتلنواظر

صيلهااوهرصنؤثرهاترىانالمثرفياتابمفئ

فضولحاعظيغتالانالدحلىةادرالمناكبكراديسصحيم
اصبلهايهانحتاراوازافيسهاخألشءاآلراقلباذا

حولحااثياتتلكانياعادمثامجاالدألمحثراوطأاذأ

يالهاتؤملعرغنيتكاهصوسجوجدواليو

وثكوالبهنشباثههاعندتشاهداناخوادىاتربع
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هولماعحزخهاعدالوطبقءونائالجودااالرضجنوبتقرى

اقبولحافحمديتلهاولمباسرهااليهالدنياوريقتا

ابىسيايجنلمالسحابيقلنمهةبادئجتثنفبقيتاا
اقصائدسؤفااالنعطىاينفنسؤلهمالنوافلبطاواعطيتا
ا

اصيلهالنمدةبيتيفرارةفولنيوادالعالووايتا

اغالمهفيوقالا
تجاتباالحجةتولىدهىيخأيوسلىارجعةناصعىا

النريلوانهدماديايئوصال4بانافراقافاتااسأثإ

اضذلفيقدكتزمنهفئهواعنيالحذالرضارجما
ادمحعاالحمامنصيرمصضولمالضناجصبيفنلأانتعجبئفال

المتوصلهشفحاوقارقنيمردعافيالفتحبانفقبلك

يفحاخاتارزياالوجداوالضاارفيالذيمماكضتالدخؤال
يقاابةالصءااكشوالصالحاتحرثىابيراننوما

ويسهلمهانرمماقربزرهايرضىالحباسأبااإ

مرساانجحاعنواليرددرسولالصنبأرسالةعنهسجهمثى
ا

ثاللةنجابيهعوعبيداللةوقال

وباليقيإهىإااهذافابالتقيةخنياخاساتزاجرهذا

اضالىةصبناموابنابيبحألسساكأنحتىيساجلني
خصالياوسانقتهشرفالىءخحمالهصابقتنيعيإت1اخي

الحراالحاث طواللالحاجيرفيحلمرهيثوربو

اكدومصسكلفىفياموشيىسرايهانتكنزقوماوإلث
وغزاليفدوبرهابعسنانوداصماضطتينباارممدإ

وضالبرفائلبرإنامنضشدهاوعندكمغضونارثورشا الهيم
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مالىجملصشعرىمآففاثتيالغداةمايتراك
حىحىأ

وفالح
حأ

االجزياوالييالرفدوشكءلالجاتاطرواءالنسافا

االصيلارأيمماانهكلرأأنتظارعلىاقيمباثرت15
11ولاريأتزاندأفثوقلتالرسولورافبت

اا

رحيالىغيراذنلوالعنمقاملىركوايربغيراإ

ماتقرلاالأشألفقاوالمطاياعزياوقفتوقد

أأرياحاشكاوقاطح
حسمصححمإ

411حرابىءااخافخلتنيوماالنضياانيم
اأالمبهطهنبتهوتثبيتوصفهونياطنبوقدبهت

11احعلهباقطيحتهالقبالصفاتلونهارحى

14اصاالتاذاوفالهوأفوفيااراه

4اواتختبرلمانتاذاآخراءانفالتحمدن
11

العداوبدلهعنوحالبهظنياخلفيكقات

إملهمابعضصاحبلدىفاتهمناولفاكنت

01محلهااودوالمقةهنالتاقدباخصصكألم
أا

أسالهانحقكقوإصاعاالفيكواسال
والمنزلهالمخاتأتالوجببصانكخبز11

تفلهانالثجمعنومالمعلمتق01جزاثينح
الممفملهوقصثالشريفجدكانيرجعتاراك

مشحمالاوصامخزسةقوصرةبطنفيومسراه

خلالدفيالطيقنومتهتشبيكهاخاتاسدمناذا

المزبالعلىوجدوهوقلىمصبحاهيثته4فال
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قنبلهقنلةخنمثاهكراديسهالذبابالعبى
همبطانهالماختلترقلوتدجمههناللث

11احمدابنابراهمممحويوفالص
بالجهولاونيوبماوبضجهالالمادراخةتلرم

الذولشغقبلممنتنك5لمكأنبمهااذاذلهمو
يلباطوالمجالفوارسولعبطازافيضلةحعلصىو

11وقيلتعربهقالعلىمهايمراليزالفضاخ

الثواربابيابئيهبموفال

لبالالثواربابابنعلىمررنالماالحثثنا

إامالحيىاصاننرسن5تريبيغدوهنايثوتنا
اإلبضشهرفياالرزاقهن5الناهائتانلهقاضىوها

اأالرحالعلىالنساوقدمتايتافإعلىءاالوصيانصرت

اوالموالىلةالكلهنجهناولىتفصىالوقوفواصزتا

اراللأرقفضلةوسافبالنداىاخوفنمثللفالت

ىحميدبئبعضيمدحتال

وصالهمنهلجريدنيكيومواقتبالهالهوىنيخيريؤيك
خبالهعاندهناتابعاودارشدللقلببحماقلت

تبالهأاناالحثايرانتوهاتالصدودتبالان

خيالههنبزورةجيحبهنضنجفونكقالنعمسرد

واعتاللهطرفهمنبثيدمالاوطفودنوائالل
واعتدالهلمبامعصااليمفيهاثرالنفوسكفا

بالهالوةملمبؤقىالخلووكلالدالهوىثايكاد
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اعقامننثطتهبخيلمئونجحعفقبترغبرب7
لهاثعلطاهثالهاحسنءلمر2ااهديوقوافا

أفضالهعلفضالايالمتلغزرافاضوانيرئزئه

11الهشعناتدأثهوثكيغنيكمناوسيباقنوعافيوافنى
اللهواستةالجيلىاحمالفيحميدبنجفرابنكلخيك

اشلهاوالريعشروبمنىءشاخالئقنصص

ضلللهمنخدرخواردقاخيمادنوللرجالصرعفن
لهالاقالىصارهابمرددفبااخنغداتكمإ
11آمالهالكاصلردهتوادتارجاالمقعلعألحئا
اثفالهوالههمنقط5يبيتوالماتالحاسدينشغاا

له6عنثمنقىخقسعيهاذاهاتحاطراثماسفا
14خصامنتستعيرهاخصلةملهالخطيربكالتالي

فحسالهمنبقرلهالكفيناءكثيراهنامركنيلوقاياا
أالهبصصاثرهومالقيخأاثى2سامكاطسالالهثرث

11حمالهامنةحااالرضحمهلبهءبرصينءال لىال

هاللهنهتأنفرجاالفقوبدرذاربسروفهل
خاللىمنخلةنضاعطيتفقلنابدبكأصهت

ااصسيولالاالجهاناادبالرافيايهاافزعاناا

11احرانيصاضطياكجردكفنأالمدانتلقىا
14نوالجزثانيعاصازعليهااراادابذاخاان

شمالهمنناجودهاتهحماءدإهبهيمفريهنا

طاهسبئالمةعبدبنعديمدحوفال

كزلالصموثفيهحيزلوطهوعنينطبذكرالظفؤادأ

يترحلفاوجدبهااقابمالصدرحاجةونيليليةأرا
63
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مجلجلاصحاباغرهنوجمالنتحملواالذينالحيضلىسالم
اأترصلإسبعدمنخلةحمىنجساأثرمفيففم

تحليئاابهاكانضتدسوممبنانبرتلمهئابدارقىوتتناإ

لوشطتستفيئماباعايهءقبتتهءافاآلياتدارسعلىا

نأليهفالفرطتوالمخنابىصباريهفارسميدرفلم
يخدهلببباطىاوتالدهرجها5طويمةوداامحماألبعلىاجدك

نخللاسبابهتثرىوالدنيتهخياليبيلىحىارىأ
ذلالىالمعنىالحبوذش14ااىاالصببهنى

اجلأيلامنجغبانزاصهااتاذايرفهالستأخذايدي

أهحقلىالثالانمااخحتشاعتزاوالالثالمعنلالى

غرلظاصاعنالرادونهايىإقياالدناوجميمة
نجزلفىيهالمروفصومة5فتديعاوزيالزممصعيئالىأ
اأإيخهالثهالهوالهدىيإينلمجزهأداهالفتىا

ليؤهـحيثجدواهيرىزحظهيرلمناهااذانحنا

نساورارايربئبوددها14تلمابفيشدأله
إبهتقياخيهسطقديمكفهاذرقاااغضىإداذا
صالباتانالمزنوصربضريةذاخراباتاناجمرلجومذاومن

اأحهالاوثخهلىغداثمااذادههدكالألميرمجداارولمإ
ملشوائنرناغىاليهيزبأمنوالمزحقاتالقوسحياة

وتنهلنداحاناسلألدتيكامةعوببفدادبهاعيرت

11الدهرهعضلمنخطباهلهاعلىانخىالخالفةانىفقدتوقد

مشلالمزنصيبعنهموبمعندمراواالفقوليهما
يمحاكانإلذيالصقعبكوجيدذاهباتالذىالصنعبكءنجا

تقلوياتتوديخاماليبمساقهاالثهرحمةاالهاكنت
الحجلاالسنهرايومهوايلطاامرهمضمالذكطالعدويوميم
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فتعدلوتقضىثقتأفىونملىافاوتأثدةوتقسوتليئ

قاعوالترفماالجدمنخطةصمدوالعلازلتوا

واقطرلالجداذاكةعلىشصكاتاالتدإكنيا
يمكاوالىاايذيلدثمطتنرالفتحالحيئعئودانعت
ااصأكنتبمةضفواواسحفنىنحادحاجتيابروحىلعمري
سقباومامنيتضيتىالىمبالرضاشرفدىفياطاعل

زاوتااتبأشطصاالذيوإييتحريااتيت01يأتيالمرحو
يفسافياويترلميهضيؤخثحتىخهواه01يباادا

ااصكلوأااألاهذإتفيصؤنهوحاشفضلهعنهفاليمذن

حنواالمحوقالح

أااالمحلإشأاشبيهاللسلالقهرةافيسةأ
أفضااويعالىلفبهمنالرأخجتفى

11اقبلادبراواذاطتدمنيعذب
ايخجااذاجمشتهوردبخديهومن

يسألالذييعلىنعدطالىيخجزاتابي
واسنرسلاسمحبهارااستفاا

اشعامايراالصواحيابهرانفإاا
لكلماللةاذاالرأياللةوزلأ
افعلوااوفالتطألبتالذىفادكتاا

ضإاماكجزاءنوحابااللهجزى
لابتالحىفوثااكعندهت6و

بلىالىءالمزكصوبررفترالني
والبدكلنالذىالعهدغيرماا

طاالولمذهبهوفياالونيسثرتهعلى
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المدبربنابراهميمدوقالى

غيليوهاجتلوعتياوقدتللثموروحةصكذكرتةإ
التأهيالالىجافرطيدنيكهلالمدبرإتاياشحريليت

رسولاوجوابالثوقيصفدغيررجعكتاببعدالا
ظليلفجهالعيشراوظلنسعئاكأشيئاقي

أارالفضهلكففهوستكرهفضلاحاديثاقضصاراعلىا

الثقيللروحافقاكانتوحكوالشاوضيعنهزةيمنلم
األبونزرالخراقماداريفصفاصطفيتفالم
11دولااتعنىومنالغوانيشيبهناخاقبدهتزرهان

11لتطفيلللثحذطادالصاخاخوثضد3ر
قيلئيكعندهمنراءءنمريريدابناغندى01واذا

ابصلاالجوخجانبفيانثباذاالماخفالماكذا
ثالولااابامرلىيخهكانيوهاصحهتىنجةهدى

اوبربيركمنعهوصحتهارماخاضعنقداصاني

أاتحصياابالفهمويزرىالذهنايهدمأيقلويلهأ
ولكاوافرقاناميخانصنىاضاساشارخهاواذا
والمسزلأإسولعيبهفتقناونحنلناهذاقال

لااظبايراقحوااالحمرامامفيهماالصسضربأ
ضثيلاالداةرثشويخءغيرابناالعدهتهمهمهل

نولوااوالديهمناعلىالةفالنهدماعة ط

اأطوقبئايؤبهـابايمدوقالم

الرحيلفاصهإيالجايأذنقليلعااالهرىبنة01ايا
االموصولوانمرامالحبلكيهربيناةالغرابقدحمت

جايىنعأبلنك5غداوالبيناليهفلوباديهفلى
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طويلحزنويوهيفئالجىطريلليومالنوىيوهان

ليلثيبحوقضيباعلىقضيبباعلىاوفىياهالالا

صلالسبرضابكمنصربةاالالصبالمتيمءماشفا
تاءورسسارلمناستالديارفانيعلىبيالتقف

الطلولءعنالحباليشضلاالجةعلىفيا
يابنظاعنردالىناواحنالدارينوتداق

وأالمطمحدعاوقبابنهجمداارماناضحىلحمرىقد

الطويلالعريضفهبمحروالجدالحديشرقبمريم
خليلماآمسخهادصبوباعاشقالندىا
ءا

يلجرادشالنيلجماتصدرعنهبالرضوبخيلإ
11

صقيابفهمغداممنهتصدىاالريباذاوريب

ايخااصكابجاراالخليالروضشاكأشمائلهملك

مأهرلفضلهثخيررخفيهتينىتداناوهلا
الظايااعليكاظا4نيايوباباياالعلىوقفاعلىابق

واالىعنخارتندىبافراطكراتالجودلوص

مصقولضصدرابعنرأيكمنتظشقالحوبوكأن

الجزيلبالثناوكافاكلحايخكءطاالهاجزلتكفك

المبذولنواالثمرحيمناوفرحظاانتجدبكاشئت

اخيزقاياءءالثاقلياغيرفيرءفكثيرالعال

ممطالءحاءابنالمفضلىيكدحوفالح
ا

مؤلومنباكسائلمنطلوكتفياطبصب

نحونينوفىنالبلىاعباهمعالمهئحمكإ

المذولدممناالسىيعحلىمسعدةالخيوقةهبياوبب

محلالزهاقعيدغدراتتثئتييلةاالدمنترىأوما



602

يولارسمهاارفمىقدماالوىاجميهافقدعرفاجمنت

مميلصاواشينامعمالتالهوىقصديعدهاأالتيتالث
النقيلىسبكواص4عذبا8رتإرفااطنضهـلىالىعجلت

مصقولعارضعناصراقةسقتءزإالردلءويبهى

11ليرسوالثابوارذدونكغظلىوالصبىعندكخي11
بطريلامرئعلىالفراقيرمابدفلمالفراقتأملتوكمد

اياوعبصبابةلدهىنهكزودعداشهسقحرتا

ااسالتبنلطضهاللافضفاهةو13تازعراكرامااواذا

لوحبغرةمةرثفتفاوترااخالصمعلىاقسإ

ففمولهمابهفاضامنيدهبسوطةرمةصفيإ
التأيلمزنةالمأقرفانهالثيهلهالتطدبنأ

رفبغيروحرىثثخماسناكلبغلصرىالمدىازص

هعياعامنبطرففتفىالحسودافخرهعجسمتفتى

سثمغولاشفالهمعنالكرعتادالمترفرنالماوكيدع
دوبخيلحاففجهاخاتردهاترطةربالىهـا

ثقيلالثنائجعلىتبامنفالبرجاصرهكرضتفوا
فهجلاإحبحاماكاءفيخبمايؤكدباالاخساؤن

أوااليهلإففرايخأعاحارتبةفياهاشنمجفى
11زاللاقرارععليهعطفتلمجدملالجاذاعرضمقى
اغيرجزثايخلطاسمفامفغامتوسحامشطحللتةاذا

شولالنجعمهلرمبمسعيهادفىالمداجتقولأ

احلىلوااالئهنالعرضفيااهاااتوافيبايبلحفالدهص
لدالىايخةكبردكرمامجرراتالرطبكصافضليا

لإفياذنالزالةواضهالدجمبلهافاهخاقعنتاوضص

فيالرضابايخةيرضاببرصفئاهـلوبئ
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وخليلتارةربكوأخبسيدإلجليللخمبندعرك
للنيلاطثوبهاتاكرمفيكونبانشالرثموكذاك

11

لجمع4ابنااليمدحوقال

العوافلآهالعنباكواشراصتلومأالاصصياتقض
ثلبطمنهبكغينانضاءاعلىانخؤصهاهرسودلداحروفوتأبى
شاغلاوانمحابشفلعلىواخالنيصوةعنديمجاواث

جنادلرقيمهااشضلماكأننهباتصافرزاياركط
111اثلءاالمواذلمالىزاياورودهةرزاتأاكلااعد
الداولبحعهاالتاطملفاتعاةالعصبتيئفيدولأعن

االسافلتحلىذعرامنارئتلمادهوانهكاصهااحلىبااهكايورال

بللمالثاخرشعننحبرةءنحذةاهاكلمثاهقانلأهاا

بصاقاالمنرورمنهاالحاصلفاشأنهاينالدنياوتهبجنهوةاطا

ائلاضاغرلنيرالذيودونرأيهىاهعثرضلىايودايرجى

أاباطلديثااالعادةابممضتإنءالبقافياقيءاالوالجس

لالقاافهوباديواثالثهنومالهباتحريزالقوم01اذا
الحباثلفيناعدادنباكزفرالدهرلاونالمفاوما

االمراحلبطيئإنااالمثحفءوانناوناكقصديساربنا
باجاسبيههاآجلالىسينااباسرعالدةعجاالمن

11االوائلفياهثاالطاتأهلتتحنهاااءلذاعيمثىناخرا

قالجطعاماخراالئهجابهافرطتوانالماضيوماعا

بغافلضناالملشاخرخوهاضفبةاطولااليامغلناعن
اخلصادوعنوناكايدونقبتءالغضاادوتنةث

االةاضلاالكرميخأنجلالفضلبا51قادنات4جعفدضاوما
الهواملالداطعليهكوجرطتالجوىزارد
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اضوافلبااالسىهفروضفيمجنولمرامالهحقنعطهلم
هقاتلعاوبزحفوقائدالموتعسائرالىسقرهدىوقي

ءليالقالايورااصحابئقختاذااكلسيرافيرليو

يجالئمائلغرخرقهنثهائلعربتالعيناعلىمرأىشتجهواامتى

بنمالطيرصيداالجادلانارتالعدعلىشداةمنهطلتاذا

وعاملسنانهنالحامبالخءبساولهالمبرالرحمنوحع

ملالفرطالنقصءبتدااوكانملواتحيثليبنيزعيم
بمويوالالحسنىعلىبوانسيهممحودنمااضةاض

لالحاوائتوالىببسطهمرفياصيفيخرازقياصبني
االناملسبطالباعرحبعلىمنماتجعباتالدروعئضيق

إأإالزلاوالثنرجمارضهعلىواالثنراننوآعراعر
طاولجاوهصرفتآالئهمتحلولحممنبميحا

السواثلالالعتصاأنرجماتءكفهمسيوبتءلواجااذاسئأ
فاعلىاولالقومفيحفىلماذاقاثالترضوالارضينولرنةث

الجالئلارماناحداثعراثكممفبمتايخااتساقونخات
اأالمنازلرزنهقرانيئاقاالراغيخأطظرالو

11ئلظاومعولعابهنؤثإنغمالتبرحناباخانما
افااخرارينأثوراءفرارببقتفاهىلىاجاتدصتكا

ئموطاآلضوننوكاثأايمطنتاالقدارنحفولوا

ىطوفهدبنفيوقاص

11العأميلفيكإظنا5كذدقليلرفيكعلوقابئإ
يلطوايرااليكفكتاباليككتابحاماليمنمن

11لالبخايلثإاأيصلينييكهظكأافيباتداررطعننالك
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3نزلحينفرسهماصرقواعندمربنعليمربئييجوومالل
اوائلايهنمناوبعزكطممانازلاجهندهينوائب

باضلبالثعرالغراالجودينعلىءكأننيالباخليئبمدحبلت
تراصلالظةجدوىكطالبلناننهرااملتقدكت

كلتراتزالالمفخلرئقولجدتالمكرماتدونتقاعى

شاغلداعنشغنأستهفيلهمرضعالجدكفتنالجمف
قانلأناماسوءنريزلحيننايبعدماكلناهدىفالزت

باطلوافكالمدحبحضانلهممادحاوقدجئتطرفيينرقوام
الحوأملالنسدالخيلبهوااذا5نهمالدروعئحتمنضفنون

الحالئلاالتلسوىبثيئعشيرتيءالهجافيأحابتوا
افاضلضيءالحليافيتلبدونفانهمنفيتليدييناءفدا

االواثلالجدودعاداالطحنعلى5تحضهمالخوفبالثرجمون

القباثلعليهتطوىبكالفاهونملةفيايديهماجتهحتاذا

011والمنإصهماالبهايكان5يرىفاالجبالارضكنيتوقد
باسلاروعالفربتالمأهنانيخفارتياسحبتوننيشئتاذا

بلالذواوالرماحرربناجابودونهاالعادييخثىامرئوأكط

اطىبئيرنيوقال
التجهلالتيونعمتهعدي5جودهبآيةحسناباابئ
المسبلإظماصحراهاهثلفييرحلمالخلهبلوتاني

وتفعلالجيلبهاتقولفضلمةذاتزلمتقرلذاها

دعبلوفيههمشتىاوجههن5تطرياقيوابفتيةفي

معولاالعليكنوبةنياذإبمنلناسقياعكليك
بلقعلرلهنتنبالراحجؤداندأىوصعمنأحق

بهثهأ
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ىيهجول3وح

الحالللواطخبافياكدهمنوأالستيالوط

ومالياهليالجهلوخولكقنتهغالياخذت

الغزالنحتالتيسبركاذامايستطيعفوقيمفه
ثطلاالذاتعنكتدحرجينالذاتعالكهااذا

الحالوذواتالكلىرماةوفيهعليهتوأسىصبئ
ياللىايرهمنوتخاديقالردفهترفرمن

ىالخعحطجمهجووفالص

حيلهمنكيلةنسبتهثماعر

ثقدمنمتالعايتهولتذكرنا

علههنوضههمنكبهاتاؤه

ىالحارفىيهجووقال

الدولواسقالالننىوثكلاالجلوشكانتصنابا

اكللالمثارولستولستالدمارلستبانكز
اعى
الجبلبريدعنجعفراباثومهلوىلناهنفبين

يازحلنحشيموانتهوىوهبآلوتظهرفيا ا

العملجمغعنهموفرقتعروةعروةمنقضته

والقميعيىبنعلىعدبنيمدحوقاليص

هطالاوسصبابةهنمقعراقليلفاحبساداالراكذاك

عذوالاوضاذرااومعينااواوحزينااومسعداموقاقف

محيالهندآللربحافاآلرامفالجرخالكثيببينان



112

اوطلىالالمامنهواالياموالردالرجابلت
جميالصبراللذممرعهداالحبابقوللثالجيلخالف

الخليالالخليلرمولوثالدمعمواعلةعلىتلمهال

غلياليبلاوالحبصىمن5نارأيخمدالدمرصماعذ
ضئيالنضواوالحبذكراقالثويردمماالديارءو

يالكلءالكلنوممننبنططوييومنايكنلم
والقائالالمحدغايةعليبنعدمدناقد

والاميامحيقاكاتنئرالمسكشمائالولميخا

ادليالهاعليهنردبعلىلموسماحندىسيماورأيخا
رسيالاكباتسفاثموسىبنعيعىاصعرييهفاه

اوحبمالالمجدغرةمدىفياقىوالمحيادالجهرضلف
وخيوالونجدةرجاالاالرضصلألالذكطاالسعروبش

فلوالمنهالقرارفيكتاالالدهىاصابتماشوكة

أوطوالعرضااليهوتناوعرضاهطوالافىكرماتبئ
هوقيواحداالمجدواوواواخيراأوالالحدرادة

أصوالكانتافروعكافروعاكانتاالصولكا

أفوالالنجومفيترهمتاظطبفيترقدناذاونجوم
االرسوالفيهحبايرضونالبيتواهللنيومحبون

ألتنزيالالعأويلأبظباهاواقاموابزهاابيضاسلبوا

الصقيالالصفيحصالحوااذاشبانااوقيحةفيالشببتحسب
ذليالاعزالمواراذاءعزيزأاذواحاربوافاذا

يزوالانعزئمالسيفمغيومازالمعثعرعزواذا
أاجايالالكرامخطاعلىافضالكاباجفرلمدراحيا
بخيالالجرادجردكوأرىقليالالكثيرمعروفكرد

وأممالبكرةكلنولوالشكريرفونكابخالاظنال
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3جمزواعطتحمدأافادتمنكدغغيرهممنجلقم بديالاب11ريقمنعنلعريمقاممنلجدواكع
سهوالعأدتاطوبالحزونشدىمااذاطلقحهعند

حوالضكوكينظروناسفاوكلنوامنكنالحاسديئى

عوالذابرابالفكرالمسايظكوصلوااذاانهمورأوا
حيراحميالااليردوالموقلوبااعيناعنكفثنوا
دليالبالحاسدينلديهلالففيوجدالذيعلىنيكظ

ىيوسفبئعديكاخوقالص

هواثالمهاهالوكانتهواثلمنازالاالراكمثمفيخأأرى

عاذالكتانعهنعداهبوسانكنمافراسحدافجهنفقف

اطالصالالبساتوانيالتلقيضاننافضباالوىالمغافيمينا

قواتالالدارساتارسوماظنينولمالعيونالمحبهـينوقتل
اصائالفمادتنهوىبمنلجادتالنوىيدءتثالوشوقهواجر

شاغالعضهاجدلمبوشاغلمذهبااجدعنهلمحبومذهب

مراحالالثابجزتوفدسفاهاالصبىالىفالتفتحلصيواضللت

قالئاليكنلملونجافحانءماوحسنالشبابايامفاله

يابالالقصبرالميلالىسببللناهلبطمينالطوليأليثمنا

واغاليممتالغريئالجاتألىاننيثرقبالالفتيانعلىسالم
ا

مقاتاليمىثمالضواحيحماةناوراىااليثوابنالليثمع
نحايالبننوفلعدعخهاوقد5وابخهداقذورةشوقبالنزور

المنازالتالثاشىمنيبءورااتبوأحيثالقرنينابذ

باطالاالحبةقربمنالحقيريوسفأبنعرايانييتغلغلومن

المنائالااكانافاافيارارنطلؤصااتإأاسوورافيهلىا
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ألمقاماأصبنائاحقنيآلهترإلهتميواولمفنالغوناا
حافالاظلفمغبهنورةالربىلفتجعأنظزهماظيرللث
ربالرذاذاووحمياولياوهداتهمفيبالفاراتغرتلهمد

المصاقالتسوقانااليبقفلمهخهمالماقلفوقالذيوسقت
قبائالافلالموافيهساراذاءقبيلةالخهارفيترىععم

صدالرأكطراجالالوفعثفارساالسيفهسترضفيدبرهم
قافالالجقوجهانوساقخهمشازياالجبثىوجهانطليحخهم

وكلعاللأظالحلياسنامامحمدمثلالفتيانحمدوما

ونائالسعداماعداذاعليهاملىإتزدحمالحادعلىبعيد

غالثالالدروعزعزسوهااذانحامراالىماحيعدونملوك
عاجالالقولآجلتثنىرممترعتوعيدااووعداقالاذا

وسائالتضاالمأرفربمهاليابحةالناةتأنهواهب

جنادالالرابكلنوقدتراباءالفالجندلفاغندىاداررحاه

االسالصالعلجهاوافاخافزارةبنيعلىالمرهفاتفروجوزر

ئال01كانمنطهنهموقومافاسكلنهاههمكفاصلح

نازالفأقبلهنهههربابها5يجدفلمءا11فيواصعدموسى
القنابالاليهاالمزجىاالسدمنربهاخبدليىتستطعلم

جاهالهاممنتبالسلمتهناسياماكنبارخالذكرته

اررثالفالقىغضباناإكتاةءانهاطاثلواقهنونجاه

بظلحاتمهنخاجهاميلوتحلقتالتيالنفسلهوهبت
ونائالعلميههنابهاحطتفماهلكتهقرابهاحطت

سائاللجامكىالجدمنتنيلهاضظميابصرتناهضةلموو
وائالحبناكحتىونمرهمابمروتنلبالحيينعلىعفت

يتناوالانهتماوبانلغار5افدىلمسوقدشوينبوهوفي
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ئالبعدهاشخصازاللمايصيبهلوهااالعمالمشتد

لالاالالرجااياملنقدمانهامساعيكاخروهاعنأثن

االجحافالرتحتيهمفهخهمثمايخأفيالفاتالفيت
ئواعالالمطنالجدمنتفادوانابهمالحقاذااماقيفداوك

فاعالقائالكنتهنهمكلنومنناطقاساكناكنتمنهمكلنفن

ىيمدحهوقال

يسلوغةذىقوالعلىيردوالطللخبىىبالدمنة

ذللءادفحضدىخليهايصبفلمارسومآىنيدمعكعزان
رملسيرحاعيرأيبرينرملفيفترىنظرةهعيرىيؤاانىهل

عقللهاماوصالالنوىغيروقىلهاهابحداةالنوىشبرا

لعتوقوالعهلديممرجىتغنمالهنصحازرارةبنى
قلواانصحوادهراالنهمارمقبلكممنهلكتواغا

التئلالعصمبانالتملمونكأنكمىاالرمعمستعصهين
هطلعارضهنهالفذالقطرةنحايلهتدمىعارضاانذرتكم

لجلواليهدوالفناالظبىفيهطإبذصعانفييوفايهذا

مالهاخللخلفهاوسيوفنخلللهاهابنفوسامش
قلللهاصيحابااالاصمامبامفترقالجيمقوكظمناراقدكان

زجلكيرهمالثيئعسكرمنزجلفيالليلوهوسوثفكيف

والهبلالبميهابالمرفية5نحوكمانسابئجالبنيوالكم
الجفلالحادثفيهيصنررأىمأليخاطودايازامثلوانكاز

قبلبهاوبقاعليهلكملاحافيهرجالىجرالىماح
والدولااليامعودسهمثلعنانقطصينفادأهتدولةيمنفان

الجدلاالورشابوسعيدوضربخصممانكنوااللهألئه
والجلصفيئلهتعوديورعدمالحربانالسلمتفنموا
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مقتبللعفومستقبلاالمنلمعتذرمبعوطوالعذراآلن

االرباسوالخولأستوىحتىباالذنتبنلهعنهينرنموال
مبتذلاللركنمبتذالاوعنظاهرسفاظاهرايمنفان

وليقصرالطحتىالصحبهلاللحلكمرأسفيالذىاالرال
معتدلفالرحجائروايمنانمهجتهحتفجارىقدجارمهعى

االملالظنهناعاناجرفيهلمبةوالجوزأالثلجإهل
االسلالبيضالدواقالبقراط5تصفحهلودابقراطوعند

لواواخلوهاذبرصانصليبهنباهنعاشوطابنوماصيب
جملريثهاساعاالراقادفى5الثغورانياقصىمنالبردتحمله

فضليهافضوالثطلالأيدىباذبهوسامءزامنبسر

لشللالهونصبتهاازدية5تحسجهاصفرارايةبهخهفو

تشتعلالباقينفيويربابكعنجانبهالثىحريقيردصىا

والنزواوفىمذالفابندلهموهولمحرببهواثهم
ومافعلواظلواممراتبعلىومنخفضمرفوعبينتفاوتوا

حلوابعدهافادواشباباسودا5شعلتهابعدلجاهمالهجيررد

جهلواواذضلوااذاظوارجقال5المؤهيخاكااهيرعروابنرأى
نحتتلوهوفأمىاياافىمنلمةفياآلصادخاتللهصما

عطلانهققالمنىله5لوعدقتالذرايخأوالساقيئحالي

قتلواانهمودايودوناسىنفرفيالثامبابمطبقمنتحت

الرسلايمباالوصملفيهافالءومغيبةانأىأالرضعنغابوا

يخأتتصلعنهمىاتقطعمربحةفتلقاهمءاالتفدو
ظلارجائهفيليىحمتنينمثبوااذعوداعدذموا

والجبلالسهلالباقياتانارهعدلكماالرضنواصينيلوستم
هاراههارجلاالمورالتيتلك5يبلنهرأىمعهمشيع
علطرففيالذىالوالوالعلزمتهالمأوفاوطنبجذبال
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مرمخلوهوومقيمكروضاعللةومطاياههسافر
فلامذاكأغزووقارافيهعسكرشكحتىلمغزويهش

والنفلمالننماليهقافياذا40قساالنفالصورةعلىتجرى
ثعلاالاوعنعخهانبهانثكرتالتياالولينعمنكابنانا

الغزلبىيحعلىفاالقربضالىمجذبتيظلبودفيكاقول

اسلهااعطتوالضاقضيتارنيلمفيكينةورقلتهذا

مناااللىوفالص

طهبعحكالحلرفماتهتولو5تمت4انيئكانجمهمنعوك

اقلةااليبقلمعروملتءقدمدةاستملوامنوما
مكالعدوحدعلىوبدآيسرلهواللصديقانعلىا

نحلهذراكمنانىظللناواليزلفيناءالحيناابايقيت

ىوفالص

أضلكمحروهايبا5اعلكمافداؤكنفي
علكءغناسصامفراثةابيجهأرأيت

ىباللةالمعتزيمدحوقال

اطباالمردتناهنوبتتالوصاالضيعتصالهاكيف

حعالرانيومواصملتهطحراهاترىباشاتمتوأ
دالالاهبالمجنبارادت5راأنحبرتيءالحسناهل

اختاالالحسنفيتخالكدتلمأابنانأيىقفبهاكرت
هـواعتداالقواموتحكيهواهزازانحطافاثاكه

اغنياالمباعدقفيفاغلواأالتيبماالوشاةعلموقد
ازاولنالصدلولعلىبليليعفاللملمواني
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ضالاللحاالليدوجديوالغرأهالهاهواكااعددفلم
حاالالثهعنداللهعبادارضىوانتالمؤهنيئأمير

هذاالقصاهتكلنوقبلك5مصوناموفوراالدينرددت

وطاالشثالمجدهموبرززيرمعدواءالحلفااذا

فحاالواشرفهمذكراوإعالهمخطرااجالمغدوت
والجباالهنهاالمحهلملكتحتىاالرضنواحمبحسبتوما

نواالالدنياتمألكفءضياالدنيايمألبوجها
توانياذاالمعاباندككا5وايااركلندكفتوح

وحاالظفرامثلهارفلممصرههالبالرغاثبوحالأ
مقاالاجداعددعلألكه5انيمنكميهدهنيصن

الثقاالنالمةحملننيوقدتقصيرشمكريفياالمولست
وماالجاهاوقدضلتنيشرفاولخرابينوهتلقد
حاالحيخألكيثروةوحالبسعدجرىالجديدالحولارى

والهالالوجهكجمالرأيتلماوالبركلتناتلقيأ
توالىاذانداكمنوال5ارحيهابأكرالفوما
والمطاالعندكاظلفامناءعطاالىيداكسبقتاذا

النعاالالقولتتبعفانكقرالالمروففييرتوان

ىشمىااصمالحدبئدحيوفالزي

فأجملالجيلبالصبررتوافأقللالحبلومفياكثرت
العذليمعليهثنيتحتىباللوىاالحبةنأييمفهلم

زلللمودهعهللظاعنينفشوقهفرقتينالصبابةقسم
لثمالالصبافيهتقسطتاربعامديناالمحثامثسم

المثقلالغمامءاعامنهنوالربىاالصارعظككلىح

صومهلهلمعمدبينربينفعويىلحايخنمالريعوصى
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اعلوطرفعذبومقبلبهازرناجيدوأضعفلربا
اقلملاالهىيلطولضناكرىاليالجنونمائلةهنص

نوصللمعاشقظةووطتىافىنثحيئزدشاللوشئت
هقبلبدعىالمرفىبالمقبلءعدباالميرسهالاهال

لفهوتةبنائلالملوكبزالذيصاعبابنوسهالاهال

المرسلالنيآصرةفضلمنحطىااالبطحيئبالهاشيئ
المسبلإفمامامثلقرشيةسماحةيهزالبريدبهءجا

المتأملاالظرينبدر5اتجدىالمستنحلكفبحر

المحتهللبثركعاجلءلىكفاههلمؤملتجدلمانكفكلو
اولعنشوددآخراضكخاكمتقادماجمفىلمكباناو

االعزلاليكمنساجلىكانءهمواينالماحفيقومارغبت

يبذللمماتوبئاومجرسماحةبذلتمافينافبذلت
لشاعلىءالعاياهننزلتمةرمالمفيبكوتصرفت
المستقباتجابكعنفوانفياصامنأكهولفاشاماادكت
اعدللكيقالفاقضيتواذااتئدلكفايقالامرتفاذا

المعجلالفراتمدعكأربتبراحةالثتآنمالىالنراتجزت
المنجليالصباحضوزادخملىبغرةالصبافلقفيوغدوت

مدخلايكنودخلتمقدماسعدتوقدهرحاكناورحلت

الخوصايائمئملثه5اسالىمجيئكوفيفيكفالمن

ىسهلبنالحنبئمابراهبيهجووقال

طهاصاصروافالرفللثفارنجافتىانتالففملابا

يكدنبىالفقامولوالجزورلحممضاراك

علجنماسالنازلقزانالفيلوتفضب
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نسخةوفيئمبنمنصورطلحةابايمألخوفالم
صبنعلىبنصبهاعدبنيمدح

سؤالياوتجيبسالفيتردخواليباالبرقيندهنغست
سالةولهتبنةظتبينوافيهااكبهاتأبىاذا

ليعاالمبرحاتيخونعالهاوهاهاللراسياتظييئ

قذاليشيبالبيضعنيونفرالصبىعنلذاتيماخلىبعدصا

خبالاالطروقالهوىوهعلىمعذللجاجاالالهوىوترب

خالصلمنغرامازيدتفرمصالفيالخالوذاتواني

واقالىبهانحتارااواهقيمةصصنتلرأيليولرثاب

ليالبعدالدهييرينيليالصاصبىعندرغمةتبقانابت

هثاليالطويلالدهىيحذهفلمترحليصهءاوضكتملةوذي
ثقالكيرالجدفيموازيخهماشابةاكمانفتياتوكرأ

لسامةمنالوفىاطارائرطخالةلألجداذاعفوا
خاللفضلتعطلمخالسوىوبدوهاخلتيفيفتىما11

وكالىالمثفقونوخافقوايتضعفمتحتىاناالضتواعني

شمالىخذلالنصرغداةينيتوقعتحتىالناسخذلزالوما

هصالكلالضفيبهاصولورهبةرغبساطاننيانعلى

الويرضفوالنقصويرخصها5ريخصمةوهياطولاذوبهانالىي

هواللرغاوهعادلوضعسيراالدهرعنديصرفواغفل

رجبالىالحدىحصونيكفتيهداجدهممراصفيأصتجرهتى
حالينباهةعنحالخاسةلممواتحدثراالحساداخفزا

جماليحنينفيرابياغزت5وبجاليلةعنهمطااذاسأ

بحباليمعقودةاطوااذاافميحمنهمالخليجمف
جداونوالمنالديمتينعلىمحدءزجاهنالنفوسوضنا
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بعقالاثرهاالثريدىلذكطبعثرهليهيودافيجوهرله

بزوالتاراذنتوقدعزهاتجتالمعرىالعربوفي

معاليككحنحىالبنىعدوالندىاليمونحىالمدىقري
ومنالمرتقىاعلىنالوانحظهدوناشقاقهنزلوما

للبيرتجيالهنالقعموفيدونهالفيثلمامرجوالقوممن
ذبالاشتمالفهاواثقجهمعدةاتقانلمحرباشدهم

عوالبعداطعناتسومعوالتومهاخيلبعدخيلكراديى
مجالصالنهرينعلىوجلنمرينةصالهرينعلىقعلعن

عالالوردذاكعلىبحدغدالمحاالعالهتهردنغداةا
وقتالابرابهاعلىلضليهدةالمراغةحولحشتوقدأ

نهالء01الدفيزحللطالبلبانةاردبيكفيجوما

لونعبرةعنشابمهافاقلصتشهرزورباعلىوحطت

لضالكمسئنهضوالضرههبتغيبقلمالسلطانعلىفتوح

خالبارقاورديوموثهاكغايةالرقالحربيوملميناك

ووالالمكرماتلعكوكدونهمعابانكعنوزرناك
وموالاسةادانينجمعتركطوقدهاكفاكبثيركفاك

والبفالااجراذابقولاليلغونهياعنهبغضون

غالغيركدونحوارخاصوحجةرأيلاسنعمنرضاك
وجمالزينةهنبهعاليكعائداباتالذيخيرحظيهيرى

بنوالاعقبقاقدفانكءعقوبةمنكفيكيقدمفان

وماليستعارجاهباوسعقدرهالنجمعالحتىشرفته

رصالءكنايغنيرجلالىردهاالصنيةفيرأيواصوب

تبالاباجمردحيلوظم

انازلهقرنامقبالبهارىتطاولهعنانياالثلبذىلعلى
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نحاثلهانساقربتبزانر5قعرالدجىباعوفيوقدايت

وسائلهغضاهوصالصبىمعبهايمتللوايثياذالوسيلة
اواذلهومنيثىاواقربمحررهاخبايشالهاخرا

طهنقصاناينفدلثيئيملةصمهااذاالشبابيجري
قابىئميأتيالعامتجرمصبابتهنابرءءالمرويعقب

تقااللهالفيافركفالحزمحازمهاااليامعنتمنفران

اهلهتااحذرمااميتءبماودادفيارالمجصدتيوان
ألونابكرابىسماحذخراتجعلياللدهىعدةهنيكيك
سافلهولمحمادالمعاليعاليوزلهافىوصليخهممنلجيت

ياجلهندنفيهلهؤاحسنبكاليختارهنهقدافرد

سابلهالخهجيمقيالعفاةالىيدههنفالعرفتأهثهمتى
مايزاولهفيهيزاولثقالائجيممنيوممحمالص

النهافلهاوواسطانردولممعهالحظنابغدادلونعدلم

هبادلهتخلقلمالمدحمنوشيا5ونلبسهافضاالالمالمنيعري

ناملهويرينايهففهكظامثكرمحتضراانسجمنريهكيف
نانلهانتماغيظاوحيوتبسطنهءالعليافاتتالذيدع

منازلهتلووانيريستنانبهحبيتهااالللبدروليى
11

11يمدحهوفال
ا

11صالهبيخأزثلخليطوخمالههالقابراجع
اباللهوألمحدصتماهنواليرجمببالهبخثىوسقيم
اطاللهانيسهنوضلترياهقدتعنتالربيسأل
واعتدالهلمينهالنصنضةفيهيجمعالموامرهيفعن

واعتاللهلحظهوتفتيرريدخديهالقؤادقداعل

وصالهالمناممعنوويليقفانيهجرالمنامفيزائر
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اظاللهاوقدونامطلوالصبحيارةاكارهقطارق

ظاللهبالعثيئيتفيأنءمربطنفيواالراكأما

وضالهالغميماثلمرجمنايتذفهاالفعيموتالع
آلهوبخفئرمضاؤهتوقداذاندسةالمجيجاضتساف

خيالهالحبيبمنباشقرضااالالثرثعلىاستعناكرىما

نوالهءالرجاصوالمرحيصداهالخوفبكرابايا

لهضإلبممرسلخاثناالاظاثنقيصةفيهاسى

الهوسهلالشرقخضعحتىالثرقعلىبثتاتسطى
امثالهالذءرشفىحاهخرقساحةالمكرماتتألف

اللهاسجزالرجاليالذواحتماالهمةالدهيرجل

واستقاللهليلبابنهضههنهالدهييسركقابلص

الهواهفالمجداعرضتفرصاالاساسنفاأملقم
الهاآلهلقترباطشصابهادخاجرتحيث

111

الينالههامنالنآيساصفراافسالحاسداكنرخ
الهعشوااالمورفيريثه5صوابايلتىاليقازم

وصقالهحليهاالنفوانهءوالرواشهإإ

مالهاجمعلنابالرداشاليوموتنىجاههامسراشنا

فعالهقريبمنالقولفقفاقوالالمقدممعروتنغ

الميمقافية

ىاقوكلبمدحلوم

بهاوغرايوجدينجرتلوهممبلبالمغيبأتاهاهلأال

وسقايالضنىداهمنشفاثيخياضنيتانيتطوهل

قوابعااالفيوملبالنتسبىلىتضيىجرأذإخردمميزماكحلت



3

معظايكرلفيجمحثاشةفانهمنيابقتمافداوك سجامبدديناظعلىسجمامادهعهالثوقواترمفرماقدصلى

بحرامحرقهالذيوليىبمحللحلتهالذيفلبمنى

ملألملكلوعصاكعاتالئمصعلىءألباواني
لجاياوفضفلخكذاريءبسلوةنفياذاحدثتكفت
غراملكلاخرىمنوثهرتعظيهةلكلاثواباشلت

كامءماسالفييرقرقههصفقاالمابهرمالعيشهل

زنامنايااللحانننمعدشدوهساعدحينشانوصد
ومدامطيبخبعلناءسنااالؤبالىيوشاأب

ؤيامارجائهعلىقعودءبفتيةقصريسيرغنبناعلى

سوامءالىفيطيرضأخبئصراضاتخطفالبيضالبزاةتظل
دوامافافارهننحضبةشاهقنصجتحدربالد

طامحماحةبالىمجرتدفقماوهمجملكالقاطولارفلم
بزمامقدتهاماوينقادتارةيوقفلىؤوالجبالا

11

همامالنبىالمنالبيضءهاافىاسناللهلقدجمعإ

جهامءطاالهنزروالعليناالهتجهمارجهبطاقتط

اطرافهاوبايعنيذببانهالرعةعنديحببه

جسامءبالعطاايادوفضلورقةعليهاأعهأةلهوان

صامالنائباتفيصارماني5جعفرسيفمنماالسلجأعد

مراماالعداجورامهوان4انثألالخوفالثفربهبسد

هياماليكنلباضالصبناقلىمالتأدئهاميناليك

خيراهاماللهعنىبانك5اعتقادنالسالةلمءانصلي

وصيايخالصاوفيتي5لهومنرباادعوهبكلنحلفت

اميخرالثهبامروقتالثيماخيرمحياطةدينلقدحك



ءي

ىيمدحهلطحأ
ئحتكمطرفوبأقينرتبشمثاقيعن

امحرمبااشبهنوابوصلهيفنحسن

لمواناماوانةارشاظلممنافديه
انملمانيسهداهتذثلمانكيهنيك

السقممنناظريكفيالذيجيمفيوكأن

االصمالثوحرمةمالحرابالبيتتا

القسفانهاصالمومبناهيروعلى
موالثاظالئقلهءاصماارباصطىلقد

بدرالظلماضحىاسسوجبينهغدامل
المعتصممبنجعفرالمتوصفليفةقل

تتماكابنوالمنماتجبىأبنللرتضى
حرآفيعدللثاهناتمنيفارعيةاما

النعملهافثتمئكبقاعليهافينعما
اءفاخهدقوضنقدالذيالجديابانيا

افقدسافاذاسلمتمحدلديناسم
بعدالعدموالغنىبكبعدالهالهدىنلنا

حىحهبوقالحي
ا

مامحرقنيالحبشكوتاذأماالحمنفيكعذيريأ
ذاماحبيكثيقارفتوالحالماضيعتوابيكفال

االماانهثالثاحببتاذاعدالوايسهواكعلىاالم
حراهالمجريمنحلكوقدححالوصلىمنحرمتلقد

االنامااوصهالهجرترخىتفثنظرةفباعيدى
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مسهاماولبامزرقةويضامحرقةبهداترى

ابمايبلغهاكبفهل5قرببعددارعلوةتاعت
الماهاااليحتادنااعليناعشباطهثاوجدد

المداماكفيهابعينيهاهاسققدبتليلةوربت
والزاماضماوافنيضاهواعتناقافاالليلقطخا

ذماهاأخنرولمعهدالحااضيعلمبانيعلمىوقد
شعآهاوحثحهاثزةعراقامحناانحتلئن

امااالضبهاازددولموداداااللهااحدثفلم
االنامايعيزللموفضلناعدلجحنرخالفة

اهتضاماتهتفمالمالرقاب5لديهترىاكرهاتغريب
الماماالدرسنهتخالوجهاالدوررأيتاذاوهـ

ا

يساياويناخرانجليلتساىاوتناخرانكنى

قاماوانمبراواناها5افضاالوففمالالنامىكرت

المقاهاالبنيةواركلنوالمصلىالسقايةلكنمد

شمامابهاوطتيرجحفلم5ئبيرابهاوزنتقدرمه
اكزامارأيابمعتقيكيومالرجاروكالخفاهوما

حساماواهضامعوداموازجودااعهمألست
اماماالملكنتبهمجونهقامفياالثمةجمعولو

اثاماالقحقكوهنكرعاصدتهامركمنحالف
وصاماصلىولوواليتكميقدملممنبكسلموليى
المقاماواالسلالبيضظاةثغرجوانبصفيشهرتم

اقتاماتقنحماخمراتأعلىءكرهاالقداموفيواقدشم
والدواهاسالمةااطيتساجمالنادمتاللهينام

الماماواكللتمحاسنهاتعالتقداكعيةارى

االظالالرييضقصنتالهاالكواكبقصور
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ينشروالحزاىوذاناطجنىفيهالوشىبردمثلوبر

3النعاوالرجالمزنغواديكستهلهالريعبرزاذا
والؤاهاالفرادىالىهرجنىفيهاانبتفنونمنغرائب

انسجاماينسجمالغيثعلجهاوطوراطوراالضحىتضاحكها
االكاماختلبريقهكاملهايسخهللموو

ا

يمافيوضانانبنالضحيمدحوتال

11فاعزماهتمامفاثرىاقيماتلوممثىاعياقيعلى
أاقناخهااطهنالعيىالىكنلمءرانشاولوانصفثني
وهومفممهاواحواعطىءناطقفجباجاهدوصلقدضاب

إيخأيحمطاااىاكاسدرىدهةذرورباالمامئكوفاو

الماوماالئيمانكامحةممهألوهولستاخوانياعا
اعظمفتييحيىبنعآلويلةءارجووارجاوقدكنت

هتقدآننالوودايههتيتصرفاالدابةشاإ
المقومفهيئاظبهتثنىءاكأنمحتىللجدوهزته
إاتهمالظثااللواحدةدونهمعذلكماكانساباح

يشرمالذيللىبااناوالالعلىعناناشانياثاانتوما

مجهمربماطليقاجهاواذنهاالثباباربثاانخال

اذاناهدمالمخصخفيفكنتالغنىعلىثقلتانوايخبهس
بهرمالنفسانكاتوكرمهامجاهكحملعنكقيساحمل

مرجمغيموتالقيايمىووتىداالرضترضبعدحتىوا
المسلماضكتوديعااجمعفانطويافصرارصاسمعليا
المقدماوئئىاطظفيتأخرنربمااللياليتاعدفىفاال

وتحرمتعحلىاالقدارولىكنهانيالخازانبنالفغمغوما
لغوصقيضهاقعوبحروهوئمبل5جوخطافىمحاب
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هظلماسودمنهرجليوفعيباشرقاومغراالرضبدزاضاو
مذماالالنيثيذمذانو5اررىوسعبعدمانداهشكو11

ىويانيكدحهوقالحما
11

مككاالضيمشوقافياعابمشياابيتانعلميهايهونا

الحىابرقوصلهامذجاورتحمىواجمتالعراقارضزتوقدجا

ضرها5انءاالحشاسمواضهياردفتحندالفراقحرقةفي
هرمااكباذاهنانجايلمهعروهاغيرطاثفمنيبق

هسلمنهاءجاخيااليفبئ5عنداعقراضهالبرقدوهيضملم
تظمااناخلتدمعابقصونزها2ودعنداانسهاوإ

مألمامنااشلفيردرضىقبخاقانبنىاهااتوقا
وتجماتفيضاناالالمجالرجد4عبرةيخضفياالومخليلىيهفا
شيداوعثططعمينالهوىوجدتاتيالبينفجعةوالتعجبامن

اثأماالطيرمننحسايملقيننيمثربرنقنااليامهنعذيإي
مظالالميلايالمعطهنحارىبعرهناامرئنحطواكسبنني

تصرماانشارفتعتبقيةلىوانطوىالرضىبعضعنئي

وتاوماابهااعةفيتلبثبؤاقدتجاوزحدهااذاقات
جمجماالقولراجعتهواناالشردهالمحظنازضتهانواصيد

توهاحتىالواشونهمهواشخا4فاصعصعنيامدىاثناه

فتجهماضاحوطلقارباهقوعرتسهالوامحاوقدكان

منماناهرؤهنيتتقمومحسنةءاالساعندأمقذ
هغرماةوالمالغنيإلحدىماجدمةالمايآوممطمسب

صبوروظلمااناالوالخوفهعثمرأيكصوهنيخوفني
نقدمااليكجرماوتبينحادثغإناخاكاناعيذك

انجمااللبلمعاقتادتاالنجمير5قصاندشفيكالمواليألسمت
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هسعافيهالوشىوكلنضىهنورامنهالروضكأنثنا

يتهفماانيكمدحيواجالمتوقارهشعرىوقرتأقيوو

فالمعدرةادفىاوتضرعباصمبعايكاوىأنألكبرت
المقدماالحامكانولوعليالدهرهينابهيوئيالذيوكلن

اتعظماانواشييكهدالأرىانمحلكاعلىولكتي
مذممافعاالاودنيئاضاال5ترىهلاتخطتنظرأفمااعد

اتشأماانالدصصروفعلىواهـحتكزفينارأيالعراق
اسلاووبانرجائيفصار5مملأووبانرجائيوكلن

اوتتذممااالنىفىةتذكرانكعرنوهمتمماهاخما6
الحرماالذماناظنباتحلل5يمنلمالمرهانكوبهرظني

ااالمرئظمناكبإاوبعيدامذهماالنيبييذهبفلمءحيا
وشدماحسرةىفاقتللهالذلمجسوتنيالذنباعرفولم

ماجمالومانوافينلماظتتهاو4ماخهزولوكان
المسلمايحااالودتناشهايرسددادالذيالهاذكرك

واتهماابالدااعلىفيوانجدباومغرضرقاانابمحملوها

اوهاأاخالكافعلىاليكمتنمالاجنهلمبمااقر
أاوانطعلىامتبىاولكبهمعروفاواجمنجاهاللمجالذنب

وثمازادالمروفصنعوان5اعادهالفعالابدىانوشه

ااوهاتيكبؤسيبهاقرنت5فهذهعصبناناالالنامىؤا
دماهاناراواجرئهافاضرهبعزمةرميتاعداوحلة

رراينعاوقال
011

اهضرممحزيقاوتجلىوبرقمسلمجيباوملمخيال
وموتوهمالرفانلكوردتمجتمفؤادكتامتثمدلعمركط
تسجمثمعبرةكهاترقرلنذكرةاشتقتمنهاحماتعودك
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وارسمباالبرقهـينلهاربوعهاشومنادصياجرتشعتاذا
ولوتمعاذرونهنهمضونيفيسبيالمشتىاحبهاوقفت

محلمواقنرشهاهلمعفاالتكمانهااالالداري
اعلمحيثمنالشوقالىويسرىافرىاعلمالحيثمننيض
وتصرمهراراتنأىبتلةهرىعلىالضاخلموقوفاني
ومغرمخليحبفيمثتانفتجنبتمنرطراتنىخلت
وززآايمواطالمصلىوحازوجمتثهاقربماجمتحلفت

اومحرممحلشتىعصبوممنىمنيفااذجاوزوامنىواهل
يظلمالليلىاكمحيثالىسناهيرتتىصبحاابتداحيثمنيهاصن

المتجثمطيعهاهايسالمجدمنخطةضاقانبنتحالةلقدجشم
المتعلمالمقتدىعنهاويعجز5دونهاأفانافاترالمضاييبين
يمرمينوالحالفرطفيوبمفهموالندىاليهرمتلقتلقههتى

تقعمالالرفياوظحواالمواهباالاالخالقهذهوما
فرمعادمنوممخهاحطاذاباسهاالمعالىاعباتحعل

الململماركلشرضرىهنالهضبهوىببعضهرضوىقابملوبماوقام
فتحمارجالءادواتعاجبهالذييناميرالمؤمنحسام
اصرمسيفيهاقيقرارايقينعندهتقرراالهزهؤا

مفيينحامضاعواسعميرتأىحينلبثةالرجالامد

وتبرمرطوبااسبابقضوتبىاالمررتلشبتسديده

قوموهرشدنهمخالثفباطجايهيضالملكاببمريافي
نحذمابيضفهوإقيوناعيهءترافدتالحساماصىفاض

ويمميدىبلطردااظبهعارعوارأييهاقياثماهدبر
الدموقمامنيرفضعرجزةءاعتدىبدئأذااعداوفلالم

ئحطمقنااوتتثنىظبىودونهاكمىيغثىبانمليا

وثايماشآتالمعمنيثهشذاتهفرطالحفويردوكلر
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الحلممنهالحلمبعدالعتهبحلهاقاصيالجانيالولو
جرمجديسبادتبادواومعاشرفيكتاستالمكرماتارى

فمالرضواليثبقىالمالواليبتشداطفالهطاياااراص
يلمدامنوالذكرنوالحنلملوالجمودكإكازا اوسم

المتهجماالروعاالالناسنهنيستطيمهالذييالثيئأبنلاوها

يقدمالسيفوحةعلىتراه5منبعضردااجاناعنمو
11

ويخماوثينضاسلمجراصداقىنازءاتالوافياليكأ
تظماخهافيكرحستاءابهـيزيدهاضانظمافيومثرقة

تحمحاكتافمةمثشوافماامالمحاجاتمنضوا

مقسماوتوراكأشعرسيروهيلىكدتوكاينإ

باللةآخدي11يكدحقال

غيوهفاوطفاشصقيلتعغادا4رصحلتحيثدارإجلىسئ
أنهاوحزومهادايخافىاوسهاخيالهاالباهدتدياةفكمإ
نسيمهاويصفورياهاثمتسرتالبالداذابمراحاتحيبا
أااوتؤالدمرعاثاحدلذكركتشوقاشاةالنفساذأذكربئا

اأهاهقباثواليالمتنخىلوفنضاهنكانيالثهقضى

اوههاأثمفيكنفياعدارحهثمعنثبقايايلا
أاكانجوثرتكءالماحسبتلهخاعدتبالتهالمهتدىاذا

عومفاقرشفيمعالخصوسمحمداءاالماالثهلقدخولا
11

ويخمهااخائباتافيففابالماءااللىخالثنهاهنهاابوته

قديماكلناالحيثالدهريدئنصاترالمحديثولبس

ايمهاوقيجهأمصلهفداناحمدةالفابالهامرت

ربممهاجومانوااالابرحمجنلمالحقذلكولوجحدته
ضههالديكمجورئهاهنهواصبالمؤمنيناهيرهنتك
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االسرعايعافيفروىأليكامرهاذرداللهوتأييددين

اكريكةوانتالديخابنيكرام5ومفربسقفيصشمبوظ
وتضيمهاالدحياقارضهفمباوجهجاشيكفياذامامثعت

احلوثاوثاتيهامساوغتمجدهااككقرثاحيثرايت

قدوحمايسرباخبارايكصاععفدمنالريقادسئواني

إعياطالهاقدكلنوقبالثنطقهاالصرعنينبىمحلقة

أاخحليههاالسيوفهاتحتهرىجهاتاصلوارختلكعنتخبرا
حريمهاجطباغجهاتخرمولحتهاحيناالسالمصرزةارى
11اظوالطريقوجهلهوخلىحقهالرعيةهظلومتدارك

11سليمهاسايبلسطواتأخوحداحينالعاهلوبصبصأ
اغريمهانخبرتلمافتبابهتطواالذىالروموقداعطتإ
اتقيمهاصالةاوجاالالتهتتودناجهادفياالالدينهلا

اتقوههااوجامهـديفتهجداالبقيةالثرلياليتقضت

اعهستمرضايامرضاتهلىءاباطالثهقدمتماايرا
ةهاصييتكاللهذكراتتالموتفرداحسبةىالماللمجرت

إأرسمهاشسناتهرابعهااواذوهيباللذاتواخالتا

نصيعهايبئءحسناخرةءشنلماذاالدياوماتحناا
انذيمهاشكرهباوفىقفن5عندنااللهنعمةفيابقاوك

اا

الغنويالهميمدحوقال
11

لمتتولموجمتواناسألفسلمسعادناهدافىهذى
مخهمقدتحملحيئوحدوجقدتأبدئكدربعاتاتا

تصململماندجتجاصباأحرفهـمابىتسلصانانعهالدنجأيمتعهاعقمو يكملمسىيصعدهننىوخلنهاالفجاد



ييما

منرممعقمنالجهاتهديتحيةحاملونمكةكبهل
متضزمجوىعلىالضاخوحنىمتبددكرىعلىالجفونرد
زمزممنوالسقواهالجرففالرمواالجتيكسلضلمان ا

الزمنوهمربالسهادصلمفانهالفراقيرائعةوهنوا
ؤتمممالكيرةفىالينيلبيدواهتمىباربدعنارى

الهثمبسيفابهماصحتىاشرفاضهالبذفيأهلاغتر
مللمالحديدزجلنباجثىدهاصغنىوليتوقعةفي

معمباللوااروعجمباتوضاربواالنزالنزواوقدجمره
لالعصمعمنارضقمضبفيياخفالجبالالىالجبالنفل
المقمفيملوكيماقامحتىاطرافعالظبىمارارضوازار
ااالممالمجلفيكطرات5يخلهالجزيرةعدوالىوثنى

أمجعمالذيءالداالىخاليندغلمالذىالشرغلقاعلى
بماالزاطريقاعنقعنقاعلىاوجفواصتىافرقناهغشيت

االرتمقيصبنايهيفرىءمضلةافعواناالراتمونق
ءا

11طيرحوميفونقعهيحوامقدلغبنسباعقارىا
11بالدمالفرارسلقىاذافيهاالندىيختلطءيدابيضايدق

أيظلمدانبالعفاتنفسهفيظلمجانبهويشإ
تنتصيرمالمالىاوجوهلضاصرةغنىسلفىمنكيه

يللمهضابضمتحلهممنبرودهانغالالتيالحاهل
االقدمالرفغالبيتومثيحوا5قرىللالنارالعقيقةوهورثرا

إامحمضبيحةوكبرمنأعلىومكابدئتمؤءجدد
يهرملموعزماكمانهرمانهاالالفرطالىنانصبوا

ذبمساهدوهجذيمةبنواوالوكأفيشاساغطفاعلىشفلوا

تعدملمرقدهمطالباوكتتهتفملمتهمبجارركنت
يكرملمايقيموتالحقاظيرمابنهالودهاظبهمنصلى



2ثم

لمظلمالهزجديهالصباحدنفسهمالحسادميقتلال ابماينبوئائلمجدهمنبالذركطكنىكنيت
لالنجمفانهالعلىودصاوهبوطهااحمبمايكمفقفواعلى

كرمزورعندمهانمالمنغدفاينفكأبنبهرم
االسهمقصطالمأنرسلفنانكقواصدااليعمالتبعثناانا

ادهمفيشعلةاررأدشخلل5وابخومكانهمالحراميل

يفملممننداهاسبهلوان5يجدولمبذاكفهملمجودعن

يسلملمبتالداغتديتوانوبدئهاأظطوبعردعلى3فا
االمتقداالولحملفاخذتسابقاالمحاليانيجريتواتد

ولفملليدينظناتضىإلتيبكرامحيئبهاضدوك

يمدحهآإأوكللىص

11تصرماصمالطرفافاكرجعاهسااالخياالالصبىاكلن
مذممايخهكلنهاواطهطا5الصبىاحمدفياقصرااليامارى

تلوهاغياانلوبهبديالاردمالعصابكقفيتلوهت

دماتباقطرتنهنهاذابعينهضهدتهفراقفيتالقويوم

جمماماالحىقصدمنتيممضدىالمستقلالفريقلحقنا

المنمااخزالاقكبمااردتوانماباحامناعانعموافقلت

منرماباتاهرواالالنوىبعقاريحيةعلىمطوياباتها

اثباسوبعدماضرغامضىاانيءيقدننيللغوانياجنيغنيت

لوهاجثناذالشيبهذا4طوااطعولموقدماعصيعمالحاذالت
فععماصابالشؤبونجابمحتفلءوقدسىالماملثجاجأقول
هيماتضارعحتىبهاتيئغايةتدركواكثرلتاقل

اتيتثماانفوتكحدهالتلقمنهويلوللمعت

اظالسالذكطاالفقلهاءاضامحاصنااللياليمنهعتبمفتى

03



4

تئحتىظملى2يمهـدقولنرأيهشمقهعتحروبماني ويسالفجهمالدهريعيشانله5يعربنزارونهدتندعوغدا

التعظماحبالعطيمصلىويمرهالحممجدمنتواضع
اقياذاقلهممخويختصهنوالهمنشعبةقبيللكل
توأماالبحركاننداهباناألهـصحتىبالجردتقصاهم

نطاسىبواالرضنجاجهألندرخالئقأستفزرتالقاسمباأ
تقدمامااتهمهستأخر5سوددانرفيجاروكمعشراذا

المسلماالرديكنيدونفوجهك5تحةالسالمكانانسالم
ابوحمماافيجئنصوريجبالنهكاالفراتمدترىألست

لممافتارهمناشةرأىاتضيرعاداتنيكولم

عاثتشرتجهمنتبسمهفتىيلالثتآقيومانورايوضأ
ييمانكدحتىصاطمنضاحالاطاقابمالرأتاك
إانوحاءباالوردكناوأئلهالدحىغلىالوروزفينبهوفد
يمكاتيكلنحدئايخثنهفالدىبرديتقها

ظوشاكانثرتعليهلباسهثحرردالريعومنا
محرمااذكانميخقذىكنبثاثةمونفابدىاحل

نااالحبةباناسيجئحسبتهحتىالرجننمقوأ
لرنماتاناالوتاريمغوماخلهاانتالتيالراحفايحبس

أنجماخثونبدورأوراحراانتشوااذاومازلفاللمنداى

تكرمايكبكدثناناسطعنفا8علجهماكؤوسقبلمضهنيم

ىبالتهزالمعةيمفحوقالص

واآلطامإبفىاالقصوربايةأياىلىيعيدالزمانأترى

كراكبمأآألافرالطفيرأعكاولهوغأيخلممعةرر
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االستامنعقمنهؤءمورقيباتاالهواهمنوهرى
أوكاىنرالذكطلمجالصدشفتمشكورةنعمةعمدىللدهي

تجماماهلهاتفمداالنعمةمبادئاعمدئماالثه

مالحبهمةحماقةتبلغلمواينالعضيبواالمامةطلب
االوهامهذهتعدىسفها5لحاأهلانهوهمأترأه
هماماكيلمكعلىجمعوامابعدالمواليتفريقرامتجد

االسالمعلىمابفةلثهنعمةاصمبحبالثهمتعزز
اواالبرامالنقضحقوفاكبرأيهاستبداذااالناةثت
عزامامرهنيلموفق5ةاستوثقتاالموربعزمهاق

غامسوادفيتألقبدرمنبتالسالحملاذالحم
أاحامييشةاسدساضديعنثهرالحريرأثواباس

أالظالموسدفةالثكوكتجهجليةحتىيشالهقيجفورق
إمكغيرالحدينندانبرىبهاستراببمااسترابلما

يامالحجالفيصرىكال5القذىعلىماتامينوسى

المستامعلىيرخصهاالحربفيحكمالجوجعبوجبواا

وضماميذبلمناكبنتصولةعنونمتمظنموايت
ااالعوامسالففىسطواته5جريخوقدهنهماشكم
امسوطرففصلنعزخةكريريدأحيئالهوادةترك

اآلجامفيالميثمغنيمنهمظنةالرماحواصاموغدوا
ىوتردونهفتساعصبفزافدتلهواليهحصعدت

االقدامعاعةدمالمنعهءتعلوامجةيمونوامقلىولم

باالعالماالعالميخاطان5وعزمهالئاربهاشقم
طاممجربهفيموالجرأواوقدالناةفيهالمجلونه
مواطسيدوافضلنفساعهاالبريةخيركلشفقا

هرامكلورامالعبيدقلقبهمزدلفأالشفشهرتلما



يث

متامدارايهزحنتلما5تدارهترلمجفلمهنوزحنت
االقوامفياخزتهمذكورة5بفرةواالباقالزيمةاجمع
حرابمصاحلالعصاشقءلفادوأهاتوالاالمانيرجو
ظالمبعدالملكوجهءواضاعزهاالخالفةعاودتفاليوم

االحالممفحلمعخهمءحزبهواقربوهءبناىاض
سالمبغيرومضوابدمرعهاعليبمالحيونفافيطاحوا

واالنمامءاآلالبنضابعدهعاممتالموهناميرفاسم

صقر11ابايمدحوقالص

رعمعلىهاوبرجوقوف3اماألبيرقمسفهأعئ
وسمواللمتصابلباسهعاريرىانبالثيبمايحذرالموو

القدمايايالرورعندكتأننىالحدلالايايتخبرني

ونماوالدينهنضغنعلىمطويتكأننيحتىياكتمانواولحت
جسصيعلىقإلمنذكنتجريرةفاخهاظامالهنضوتثمنيفان

واليصمذرفيابمنمكنتماثلبرهمتوحسبى

سقصيانيبالىتراجعشيثامنرةطولوصالعلىاذاراجت

اكمذلكفياالضالفبهاوظنيماوأتينجحسوفانوقدزصتا
نممنالنجحهرجةوالنمالجوىمنالشفاهافيخليلى

ابداتهياذانهخهتهاوعيخههصبابةبهيمقبايناعلىإ
الثمعرانيهامندونيتداقععاثرباتتوجهحوليمذحنت
هياحسابهاميثىروالعطلعنبكراررمتىخفضشداتوط

اوميفالسيحعلضالبنصرابن5تلعةكلعلىلمرفودوافى
ظليعنقآحلممقالجحرانلفيهاذكالمجثىابهجتنيكبوةوما
فدمبلطرباشاوهنباغثراذنجاللرشدهدمحالسلطاوقد

الحلماحعلىالجهلبانثهدثجنجرأيهنينياهدعارضتاذا



مهى

أمالجممالهزهاائركعرىذضءوعندهيبمااقزالملعونوقد العدممنغناهفاعددسوددالى5ذريعةغناهصصللمالمرهاذا

بالذمالمدامةناجوديعلوننمااالصولاخلوسي

حكمعلىللمكرهاتينلواولمالعلىيرثراامؤلمازمانظوف
الرجمإلةهنصيةرفعتالندىاتةنجرهمعنتوقدر
صيمقاديرمعنويعلىظنونيفجهموتقبحنقسيبأباهم
سعلىواقتصرتقليليرضيثجودهاالغرالصقرابوالفلو

ؤالظلميدفينحاظالماءجال5جبينهصقالفيالمصقليئهو
ضينياديمماقدكنتوادكتاوالنمتالذيحعلخمنبه

بالدهمفوجصدودالدهمينيلهابغتاتعنإلدهيبناتتصد

علىيعلواانالمالكوقيرونمعشرحينمعروفهويعرفني

اباسييخبرهاطباوالعلى5يدلهاارضابنالتبنيموامب
إواليدييحزمنمنهمواعرفعداتهءعطاارفضتاذاوعد

السهمطاثثىوالالجلىعلىاليديناخرقاوزارةمنهوالكشفت

الحزمصورالينتعددانيبهمفتنةالرايجهاتكثير
العزماولعلىءهضاتطلعنجاجهايخبهاالثناياطاخإ

للسلمالجنحنجامانالسلماني5وايجضالقومضغناعلىمجنملمتى
الملىندأىبازااذارضاهتنيلالمضاياانعلمواوو
االثممنصنافماادقتالىمنمنازالاففيهااقصىالبراخو

صرمفيالبيتضاربمنهاوالالتوشيظةفيوائلمنيننسبولم

جرمفيسامةرداهـبمامةمساوماعلياغالىالذيأبوك

القسمجممفيلمجزوضقعلىمثؤبلصاحوواليدمنه
الجهموبنوظامرابزاأبرالمجماكتصىهنهاعاريافقديكفن

اثكمالسماهينلالردنهاالحبىبالبثتالندلجملتالتخظلمثئأتلدا



832ير

جذممنالدنياتيأفىوسائرمنهفردالناسمنجذمتنكغ يمنيزادشمكاالالداربناتقاربتماهلتئعدواكأنا
مامالهاليحززناياموصرةحادثصكاملمنعنيذذتح

تريمنالناكمناريهننيوهمبمراسالقومااحارب

الهدممنالمعلياتبناواينسبلهمالةساوكنتالعديبود
ابخمءلمناظرينرفعتوقدفضياةوضعاالعداهيمنوهل

ىثوابةابئيماخوفال

ظالهدحيعنايلتيمثضرمهمنالعتيقءاصابرق
بتمهيددونالهناقضنحيرىباريضذكرني

لممهفيالمحبعاداهلىفياذاتألقثغرحبيب

مخهضعهالوثاحمجرىضعيفعلىالوشاحيععفتههف

أممهمنوفواهورانيخهضحينالقليحذبما

قدمهالىقرنهمنلزواه5انبهصادمجتهمثىاذا

إتهفياطيئ1صدورولريقأبعادادونهمنحالقد
شأمهنيوهرالدارتباعدعلىالعراققرىمناشتاقه

ممهمنسفاتوالمضبطياسمنالينابدارعلوةأحبب

مدتجيهنامالمرجنفيابعهتتجرىروضبساط
سلهوفيطلحهفينحينونرجسهاصهفييفضل

شبعهفييضيههزنوءارجومرفعذاهارض

يخهفيالنازليئاطرقاومناهلهمنأردالعذبهل
ديمهعناروبوكمحاب11بخبركثوابةبنيعنتسلمتى

سقمههنالمريضكايبلبهمالبالدمحلهامنتبل

نيومعشلمهالمتمكطلحرمثليوالمباللةذىبالتهتاق يليلىومنليوبالمص
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بفعههقبلاوبمقهفلنمسلهاضرأبؤااذا

شيمهمندنسحتىالعبامىابقصدسلكقالمعاليأن

ضظمهنيبزيدآلمليهتواضهيزللممعظم
مخهمهرالتدلوالظنينناقصهءالوفاضعيفكير

4قدهنالنائباتلىامعىرولمهضضبايضيئاسيفاما

ودمهمالهعنالحاىجهددهمجنهدارماتالمحائ

كرمههنالسلطانفيغيروالحالتيهالملكخالفما

قدمهمدىعلىيجريالسيللناالمدبمعهدهكلنم

هبذوفيبأوهفيبخموهواضيدنوايحاباالش
رحمهذوىخلناهملديهعنايتهذوىرأيااذا
حرمهفيالحامامنكفلناحريكلهنزلناوان
نعمهومنطولهمنافالهألكلنحيثالثهلهكلن

رمهءهننعاذانوسولناهدتهتدوماقحاجتنا

ذممهوفيعهدهفيزال01أملليديءايادلها

المدبرفمااوابرايماخديمدحوفال

مالمجنماالجوىانوتلمااطابمظمةسلىأمحلتي
مغرماالهابىعلىاوتسعدانهائمااالحبةمنترويانهل

دهابمتابالجوىقدرءعلىافىوودهعابم

هبمانوراالقاحيكفالومنانقاالمسشيرمنالزالاين
ىواللالممنعسالىذلكفيوريهااليهجوأنخاظمئت
تجرمالدئجمزمابجدلمانالهنعتبجثنيهقعتب
ماسااكرىسنةفياعمبايخالهيمرفلوالصدودأف

هرصمادارساوانثعدقذفانيةأالحظبعدهمت
اخاخماالفيهواقرابجعىنربادمعهفيهظالممفكف
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حتىلمحيبمستخبريكنولمتجيبانرباتأب

واماذكراالكلرمكالالمدبربنيجاراللة
مأماألياحةفيوراحابمراءلعلةءاالضانسبفياناض

والمرزماغزارةالعبورالثعرىنوئيهماهنالمافونتتهطر

فتشأماواحدوغربوطناءواحدالعراقاععبحتغيثان

يمعاماطالبالدركاملنااوهذاذاكنجدةانوو
يقدماانولغائبحادثفيينتضىانلمخمداققدعن

تقدماالجبانخنىاذاضثما5عدبنالحمدوجدتاني

قيمارمالمعلىيمونحتىالعلىطلبفيالعزهاتهتقلقل
اظالوخطبوقعتحيرةانوبرأيهبوجههءالمستضا

انطالنوائبيعندبدمثقلحظهواوقدذراعيهألق
ا

مستعظمايرىحتىلميتيجعحزمهمستصغرفطب

يرمرهااويرمنرضوىيبعثندوانمابجانبيهاالمورتقع
متقمااثرهفيمتفرفالهيصبحبجعالخرجف

االعظماالبالدجباراذليهدهمحالةعنالمداغشحل
مبرماءقضالهماتاحلمااعناقهمفياللهبحقفعوا

فيظالحداكتابالذىصيهزولمفيطابهثبئعنيغبلم

وهلومامعذالالمكرهاتفيالغباورلغاقاصاداابخ

تجهماالجهامالغجماذانظرىبهااجلوالتيطالقتكياب
فاحارهانعلىأعيضدانهنكولللكلماوقديم
مذمماءاإلثماواليليكفيمامصردأالطاالرلعفالكنت

هنطاالألعاكالاذكنت5شاكرالسيبكتثمانيأسمىفا

سلمااثايممقنجثتشمووهزصافيعهدبططالطتد
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سهلبنالحعمنبئابراهيميمدحوقاذ

وملويماعنديفيكدهئأاروقدعرصتيكابإالسانما
حزناهقماءاالخاحواشينيوألقواعكالظاعنونرحل

نجوماابعاداوفيرابدالحسنفياسجهنءاخابااظئااين

أليماعذاباالهوىجدناومالمابرداالسلؤوجدناقد

وقديماحادثاالفضلعنهلالةورثوالذيافضلاابايا

ايمصوئميمدهنةاكمصالدهىصمالكاعدتريهلهقد
جسمالمجدحظفيهطإتخاللالراستيئذيمناث

لئيمااللئيماصمبحلماسءالناعلىلوقسنفيكجمل
وئيمابوبهافيارجاؤشدتروحضمسةشم

نديمااككحبظقدحتئالماثربكقدتالت
النجومايقتضينالىثاسيئلالمريخكالناآيرمص

لوماوونجدةصداان5أبنيونءانتمسهلاص
11

اراهماالجودذااتابلم5وجودبذلواكافضلي
حكماالندىوفيقسوريابئالحربفياتلةكروىأ
إ

بهيماخطباالىهانصرفادةهااذاوالفمالالوجهواضح

عظماحظااالدأبجميعمنفنكلمننالقدهبرزى
منظوماولوئؤادرااالصماعفيترصفأاللفاظورقق

يوطبجسهشباتباندفايقتاصلىااتعبته

مرحوماحالةنيوترأوداحالةنيفثرأه

اومقيمااعنافاكلفمتىدواالبذليفيدهيمص
حمدأذياايجزيلني5فيندوالحوذمعافحمد

93
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ابراهم5افاشترنيملهاللهنءغالمنيوقالص
فقالندميدهعنخرجفالسهلبناطسنابئ

نشمجنابمننسيماكبلنجلنىاذاغدوتلمحنهـبقل
ويخوملهظلمعناليلبدرخادموأنتأخدعشمنك

ولوىاكفانكرمسوىجمباهترىولنفيكولمتانافيكرم
مظلومظالمنداهةفاحمحنفسهاهجاهدافنفعصيوظت

نعيمبرمبعقباكافضىانهبعدكالبؤسبرمقدزاد

مقتمسائرمننصال5سائروشخصكقليفيتؤا
ذميمكيرمنكوعهديملكليوانتكاناينوجدينال
ابراهتموباباكتبعيننناولالوصالفياطمعن7ا

ربأيفيهوقالصم
ا
ا

وندبمظةذيمنالشربانيءوائنىاراحانيفاندينياذاشئت

بمقيماعوماشخصيتافاتيالصفوعنياكجاجاميلواإ
سقتمرالصدرغكدفيالىردنيجزتسقاحمابجسصي

بمريمامتلمانالهوىويساطوىكرمهنالموتنمتنانا

نسيملوجهاجالالاعاديكفاقيعنكالوردنمصيمفقلأ
بمايمواقعمالمفيفقلتركتهجمفالنايوقالندمتا
عظتميخافمماخطرعلىةاننىاكحمنراجعالفضلابااأ
غيرلئنمعنهيتؤىوهلتكيمءالعزاانوخبرتيا

بقديمبيضافماالعهدوالعيدةيننالفماالدأرا

سهلبئنابئابراجمميمدحوقالص

حليمايمونأالالجهولقولمظيمايموبانالخطوبأحرى
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ذممامصبرأظليهنومدحتءمحسنابئالشجرخهنتجت حزوماالغراممنالعحهولوجدمغرم3جوفيعذلكوبيل

صلمادتيانالصبابةوهنبالنوىالهجرالمبرحهنراض

هقيماالخليطانسيمناذلمءمتافىيومسنالمنازلليت
وملىمااالفتواظهفجهادامندموعااروتفلربما
المكتوماعنهاسكوطويتالهوىاعالنالدارهنعتولقد

سوماورلراصجمامحوغ5اربعانهاالواشوننماف

والنسليماعليهاوقوفااال5ابثئتههلالربممحيلوسلى

سفماكونانجسعيبسقام5ارد4بالنحولحبكاثكلم
سجوماافضتهنضلوتفاذامداميحذرارضاةنواش

ااهعلوماضاولجهنهجاعلءنوحصرباكسقتإ

ابراهيماحفلسقيخيندهالمنىفصبنتاعطتاقيفلو
عقماابألسمنالجهامناذاهتثمةءغرالمجحابة

لوماوزثالمهااذاكرم5عندهسيلبنضللمةواش
وعوماخوولةالملوكعدبوقةاتخرالثريفاذاهلال

جماوأجرهماالقبانلخافمثهماوانللحقتخضهن
والقيصوماالغترلثارضاوجانبوااكعفرانيارضنزاوا
قرؤالرجمالكلناذانطالعدىانييقرهونأسودانها

هنظهعاجوهرافعادتافترقتبعدمااطواثفاضمالذيوابن

غثومايموناناالالضثكشميقالدووالالهغثم
قديماازدشيرسيرةفاستارسباايدىعلكهاالعراقورد

وروماالملوبءلمخاعرباءاببنيفىوكلناقلوباجمع
تماالبالداقمىفيفاصابمبداعروبنبنهانورى

امذهضائباالسرايابأبفتراجعتخيلهاياسؤضت

وحلومانجدةفارمىفتيإناخهمسلبناطصبنىأفتى
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يهضتكريماعكلمنلوكتمنةاصلكيملتوجمنال
شمااظالفالفراطبيضامحاسنضونهناقضائلفلك

عاوقسضنفافرادانهامفرقواالنامعليكجمعت

جماانفرسمهجرحتىبعضهااالالضابيثنالما

زعيمابذاكمحقوقابالجودفضثهثمأبأسافيشاكته
اثتكؤنانويمرمخخهاكريهةيرمتثاثانوتعز
كحماناالقرانعلىفراارأىوووتعةظفرتواذا

دماورقاطرافاواهزبهجةاشرقنداكيومورأيت

بهيعاانممجياهماجطلرفيثأايووثحهدت
وماءالضاةفيصدكابوودهارضارضادونيخصو

يخماالمشبهرددكفيمبلوذاافيولالجشهكفعالم
هوسومابنعمةإدففالتايختهأمنثناعليكاثنى

نجوهاكيقفالثفيسرنلوبامثحهورةوانكوشعكرت

ايوماكتالعهـينايهاتفضييثاظاهراثاوكنؤواعدا
رحيعاالدوأقألمتجلىنننيغاردتاذاصوداطاقىأ

11جسيمالمجيمالمثوبئأخرىضطيةإابااتداؤككلن
ويعتذراليهنحلدبئعبدرنيمدحوقال

حلماضاليلتكهازاأمومضاطرالحبيبأراكأ
نمانامالوصلفياخكرنابوصالرانععتنمظك

وترىالجارارىكخصوشخصاارراروثتأ

11وحمعيارسالفيهنفتنهاحملهناحخغااذوددنا
كاسييشةاثيننيجمعفيوتغاانياتالضفيجاسحث

لضالميانابئهرتاضةعيروصدوداتجنباظلمتني
بافطتبؤانفطاثمتاذاهاالمتولعندويمير
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قيعينيكستممنوينثاالنارمنتستعارالناراصد
عزمحقيقةاماهفنرالصدذلكنأتيتهالب
كرمصبابةفيالليلمدةمزنابةصبقيعرير

دممشاربللكرئيوخرشاربراحبهعنبت
تدظ4باونالهتارةتنبوالسيوفانوبحق

لياعتدهنكنتحربياصبحأمدصىااليامحاربتتى
ادخذملحرتمباخقا5فيالدهىاداقعانيغير

خصصيستطالةواضيئقاحيفكفىسوفن01نفعيوحديثى
يرفاالمانيهذاخزلتفيالحقاستلكاخستان
المليالباتجلغتق5مواناالمجبابهاواذا

عينأعطامنصونهاثمنفعيبلغتااللهعطلهمن

حهصيمنهةكاوايننيارضىالحلاسحماقلت
رحكصيانوالهفيوليفي5االوحكمهمدائحينيفله
ظميالكوكبدريةينبفحهايرلفهثهورةص
عماثرعلىمنامتاللعمالحمنثدقاماينها

بمصمراهاقصعرهاصقلتنيملديهرىوبهول
سىضيقاخرطومهعناذاقىوانييضالرماواذا

وبمعربيخأالناسدعروبنبلىبمرثاطنجبفي
أاوايفداابيمنيللثهؤايلىعاتباانتبابي
يحهمىيئتفهوريزفىغعرمرىفيرميتانقيخ
وركيالؤالذاكبمريبخيلصؤالفيحبتممنان

مىترقعهنماكلنءالمابلتانانيحعافيوالذي

إاوشكعيئاثيخعامنماترالهارقىمملكفىوابائي
وذيالرجالجمأحمدىقتتكلفنىحالحالتثم

عدياكاصوميزنيهمالقوالجودليموضعاينفارى
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لميهثلاقولهالمكاذواللومالثريبفحالم

خمهنكأليةعنفاعلقضافياالعراضنخ
جممولستمتنيارجيهسواكلجأالحين
عظىنحطكيطيقانعنقرارواغسخطتهاواذا

جريمقداربالصغتتطولأانصطوكمقدارتجاوزال
حليضاخانماضواالوةاصبةقحلمكضياعمناحترس

طاهربئاللةعبدبئعديمدحوقال

هاهالمسالعبوتجوالغرامهناتغهاغرام

المالمعناؤصستبهركاصبوالمشيجغداةعشيضعن
امالاإيلاتطاولقىظالاعنتاقامرابا

عظايفيفتوراتقلبهافييوهأماوفؤرلحظك
في101عاوشغلتنيبهاعنييفافتنيأق

المقامفييثرضكلنغليلنارحلاذاالمسيرفيسيقتل

دامفيكبقلبمحاسنهتدىخدمنكلهيبءاسا

حرامشيرفيالدلبذاكممهحرامدميرافاناعيذك

اكرامهحروفلغاضنداكوالاللهعبدابنيامحمد
ياوآسطلعرضربهمءقىماالطولبخموها

العظامالمرازبةوهفتضحييبنىاالعابمبيتكم
تحايعنهالذكأالثرفعلىيورثلممنلمجالندىيلومك

هامااقواظاالقواممنالمعصيصاحجالنسبفداؤك
مالظصوباوالمجربفيفىعفوااالجئتأشديتفا

النيامالنفرعلىترجولمفيهكلستسوددوأهن
اللؤاهالربثىفيالنبعكقدححمجيئبايداكأراجعتى

اظالمادياجيربرتهاببلواغركللظالمبادهم
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الحزاممنفاسنزادوضبرهنهفدالغنانفيتقدم

3الجهامالغبمفيصق11صمودنيهيصعدناجمالهترى
امامنزحسجالسليبفذانهديهبانحئوها

باقاماالالمعروففاوانعمبههننتمافأتثم

طاهيبئاللةعبدبنسليمانيمدحوفالص

ارساربوعانستخبروقمركيمتماحبعلىمامنهويناك
هخهماتحولحتىألهوىاطاعضايطممننجدعخهماتحمل
طكماانايانهااستعجمتاذاحاجةالدأرادراكالسوفيوما

تصرماوصلاعقابفيتالحقنءبادالمجوجالثوقاالنمرت
باسحللمنوصفالحىوانهقصرغيرالجوىانوجمنىا

تقدماقدفائتاارتجايجمف5نازعااسلوالصبابةانرمتكم
هقماالغوانيفيوقإجاشاعاالهوىعلىاعيدتقدنفسااولف

وهكماظاهرامناحديثينوكادروااهمىناوقداخذاا

ليعلماتيالتوالسيخنىهناومكمالحبباديوماكاناا
هماكموموراسبابرديهالراحهنيرمأالربكاا

ااالليلهنعرفاشرقهعلى5ناثرااالفقارىحقدوةلدن

رنقامذمماالعيشبعضكاناذاةذمباطرنجافيليلتيوماإ
يمزهاانوافدواحرىبخحءطابىاخلقبغدادعلىطعتا
ا

اقاالقريضاحبوهسليمان5وعدتيالمؤمنيئأميرشفيي
محرمااميمثىامنمحروماتخلفهحليهااليستعرمنمنقصائدأ

مالمخهنااليامتدرسفامثاليبعثناالقواهفيخوالد
متجهماوالالجهمااالنىمن5عهدنهحيثايرباباوجدنا

تهجمااالاالصييتعاوال5تعجرفااالالجوداليحبفتى

قوماهنهارزمانصروفدهنملفاقيديهفيالليالمطثقاف
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نجدإلهزليابأالهلى مماتقدفرضاللفعديه6ولدايةجهدكةاالىمؤد
عمائحخوىنقلثهوهفلوعناهمممالهابالعظممز

حيثاضدىامنكراثمخالئقوهرطوعىواأطيع
فاتظمااذاوفراصتهوالدطحفيعاتبامرضفالهو

الخربافاعحلىبذلعلىيداهت6لخرمهعلارولم

يمالحغضاالمالثالهاوحعلى5طفلةالفةاففجهانشترباع

تغخمااليهايثرهلمهواذاهؤيمةقسحراالقرماجلاومأ
انجاتجلهامنلمحسادعاكنتاودهماخرينفهاواصسد

قمارمالمتلكغلىرضوكمصحباصهنمجباشالثوس
وجرمااعدأحمهمفيتحرقصبدةيمينالذاعليهرددت
يتنيهااناالفقهنهايشارفصنيعةراق11هنلثلبستوأ

منهمابالندفقاولىوجدناكةسدبصفراتيهاثلثت

اتعلمائاهايتالفواولمعوغهاالقرميبتدلممةوا
ليلؤمااالريبمالشغيغفلوقد5فطنةرمالتانلهاهديت

هغرمااالدبالمفرميمنلماذالىاافارعةالمرينالوليى

فسلماأئمعهديناقربعلىمالكامنالطيفلوانوددت
تندمااليكنفيطتوماجوامخيايكتاتتهاسعانلى

01دهدامعهفارفضتصايخارأينجحفيطامعذكريذكرتك
هنطسايماناعلىاوالجدانيبلغةسيانادىقدومالث

صا4بئاحمدبنيعثوبالىلعتذروقال

سالماليديدقوملسالمواقامواخنهمسرناالحيملى

غرامنتةتباعدناواماعالقةفاتتدانينامااذا

امسةومنكبرومنهموليغعرهجوتحلينفياكاكارى
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االمرواملياطوئاخانحبيكعفني
وخيامحاضربناهاقبابتزايلتحتىابيناانفاو

هقامشبيثفيالنيفامضىترحلشبيثعنهايعثية

حرمويجدواكلنايكلهاجدحلماالعلىوإنلتتي
نيامونحنايقاظالجدنظناالنفاشتباذلنامااذا

يضامحينالحروصولاقتداريهزهينحالوغدصولاراقب

حسامالرجالاسيافوالصصغالرجالهاصواعلم
ذماميستباحالوانلحراهانةلتالبانادين
وهبامحءفيهولذمإلرشئتالمرعرضواترك

يسامحيئفاظواساميدي5تطولهعناذوداظسففكيف
ثتآنمأنمذللسفراالرضىوفياقامةالراقفيارضىفتالثه

11لمامالصديقوزياراتيالمدىلةصنحوالصديقمنشذاتيإا
اا

زحاهعليهاالبابهموالاالذؤابةالقومباشيولت

قتامذراهعنينأىاالرضعن5الينيالعشياتوضاحوأزهى
كاموامتهلبدرخيلموعداونجئتهعنجئتهمتى

تناموالعماهجمرواالرضعن5راهنلواتحدثناكفاه
ترامليىوصاالهبهيروماحمدوالندىبنليمقوباقول

وشمامنابهمابليئثثقلهاالرضىاوعلىفحلليف

ظالمالخلتينبينوللظمصاوبينكنيمالألظلمأ
وعامبعدحمقعامتجرمبعدماالمصافاتذكرايام11

نظامقواهبجمعولمنصيحيثربهلمأهرهضىعلىندمت
ويصامتقتنيانلهايصد5تربةانداهةأنوقدخبروا

خصامعيههعاذيركطكدىبكنمظنشيجمودان
المووزثسعدىامرتبها5صنميعةبشراالوسكللتوقدس

وإمامافيتاجلكمخطةرمفالمنمنعاالفان
23



052

كرامالكراموكنجمأال5اشثرتمتستثيرواانورشد
يالماليستفيقمناللوهمنوالبىيكمالومعلىجمهر

سهامشاةالثاقوالزفريعتيالوثاةأقواليجرح

عالمطنمصشوعاطالرأبيهفاانايبااحمتنألسناترى
يقامالعمدورتخنىمومحوجتنحلىاخماثماغياياتلعل

رماموهوالودبحبلأهتاكمعدتاالرضبولمانبت
ذمامعوالجفرءبكاويروىحمتهيثبالنبميهتدىوقد

وذامقىازراالبعضونيقائلصدقبلقمماوماص
تمامالوشاةزياداتنلهةءاسابداناالعذروال

ىالحرانيالرحمنعبدبناحمديمدحلومص
لهحاجةفيويمعمينه

الرسومالعلىوبمناالجمفقدءالوفافقدنقد
11ذيمصذممتانشفالحسيذهاانافياملال

لثيمببابوقفةمئالهعةثوايالذىالغنىأتظن
جدعظيمالزالخطرانيمنياردعندنجلةوأرى
المحرومضاهناالحايينعضفياحنابخيلولوجه

كريمهننعمةفيهستميحاكنيفاعلقعداكريم
الفيومحمدهثلالغيثتجباواتياياحوللرحمديحاز

ارحيمعاحمدبنيااهسنتينكبعدبدأهعودة
بثمتيمحاجتيجهفطوجهكوالبالظنيئماتأيك

فرصاويصفيكدحوتال

جماهه01والهضدكرتهال3يخامالوالتتلومطفقت
ايامهعنالعمبواتذهيةانبلتالالئبابءمايرومنلم
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الماههمنيعتادالذىعرفأنهلوالملمبزائرنااهال
بسالههالكرىغيرنيويضن5بعناقهيخاكرىيسمحجذالن
احالمهنييراكالضلوعحمفلوعةذااكرىالمااتريك

نظامهغبالدرمحقدنسبعامتنيمحمدللصامتهط

4اسالونيجاهليتهفيءقدوصاللهشرفينستع
اعاههفنمحطبةقيلاواباثهفنربيئقيلان

وهامهوسيدوولبدهويزيدهعرههنوخوولةا
مهواهضبهمنمعدودة5فانهاالجبالتلكانظراني

امهاقلىفيوالليثأرهانيوالنيثاخذاههفيكالسيف

سامهاوناوهاوبارهاو5نجارهاقرلمجرهاانكنت

افهاههوالضيئاممهنهمحفلفياليقتضىهنعثمب

حساههغرارامضىوكأغالسانهكرامخععلىاهضىاا
وذماههالندىعهدعلىطتفانهاموداتنقلتاها

هنامهالجدجليمونحتىوالحلىومبالميكلمويبيتا
مهبزمالغنىيىبودعفوافيءجايرمنربنداكافدى
هههنالورنثرينشرنواهبامنكلبستاردتواذا

عامهعتنحبرابيومكقيوبلونافقدالجواداها
اوهامهعنيطيروكادسبقااوهاههاالجيادفطارعنجارى

تمامهعندالبدرمجئجاعتغرةجوانبتلطمهجذالن

اظالمهفيءفافماجنباتهناظرلحينيصفتواسودثم
حمامهتحتمالاثلعذباتوكأخهاعرفهانبصهالت

الهامهالذىعىابهمايرىأنهتحسبيناالذنومقدم
استقدامهنيويثباستدبارهفيويكباستعرافقلقي

وحزامهعنانهحظفالطولورااقصراالثنرالقواذا
قداههمنتراظستردفقذالهءورافارصهوكان
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بعظامههنابلمحيزرانانهلحيلهماطنهالنت

بنرامهشيبهعنلهاغزلءبمنرقييلشيبشصلةفي

والههالتريضىافامئءشاها5عتيالقوانييخاومردد

كامهازدحامنيتقحقعرعدجهااستعلىاذاصطتهوكأن
أمهضممئصبغتهبسوادهايرمثىالغراممثل
ارامه1اوالممانياقرفيمليائهمنانقضىقاباوكال

اماههاومناالوفىجودهمنغدافتىاغيرهنهاجودالشئ
دواههلطولبشهقهامخها5مسالالعيونملارسلته

اقساههفيظاتأبتقسمهوصولةلمجيبةصنفي
ولجاصجهةتزرهلمهالمؤونةزائراجلبوالطرف

حميدبنمسمابايمدحوقال

المتقادمالصبىعهدهنتجددالزمبةضرالعكبعليهادهوع
المعالمدارساتدياررلوعباللوىالهلكمشامحوقفنذ

اطواثجالقلوبمثوفاتعزاهافهافانسيتالوسالعذرقيأجرنا
اوالمالحصوتلحىتلومفاقبلتالدموععنربهاضلعنا
انماثماالمهاداراماالنيقةالربىايخهاالحيديارأت

أأالنواماظبااسبامأهامكارىالذيهذاارحثىءظباوسرب
السوابمالضيوثصوباميابالكجمامهاةاعفاكاستيصادلنا
ناماحالماضحاثامالوصلمعتصزتاللوأتيفيكوايامنا

أاجورحاالدسوصرفعايكيالبلىالمثنتالبيئحممد
المتقادمالؤىثهلمنيخمعنشةبشيكتبينالياليالعل
والجازماأطبيناسىكين5ليبعثنءبالبتداقوو

الحائمالضىضلبميتوانمانوحهنبدميىوصات
ماتماتاصدشريخأوسعاوالهامالبوموداوية
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فاحماعمودالديورمنبليناربصبغقدالليلتصفقا
ضبارمبلثمنهالردىبامارتمتاذااعةاترهلكأني

وحاتمزيدالثيينيزرعلىقيصهكلنءلبمنباروع
أاثراالعارضىفياتجمااذأالحياكالصوأعقباساوصماحا

المصاديماممشفجبأللجيمىبه5اوكأنيططحقارىاكر
اماواالظبىوقعفىالصبرانينفسهاسنداشتدالهابيرهااذا

المانماجدىالحدابئويحلمهالهالحديضغحمدأبنكدا
نادمسناصدارهنيفيترععزههيرردليسمدبررأى
الحواتجملنبممعزمبدياتهشكالهانكلنالحطبادالوم
المزاثمماضيءاالرالمتقدفيثنيالجلياالخطببهيالقى

عاثملداعانياسعكوافوارفغسرددليتانييأوىندىحيماف
االعرمصداطعبدبنيحميدنهأالاالالدهراشئدخطبوما

هاثممالىمنابتهذاواركلن5مجدطيئالبيضمنمواعدمذا
صارماروعصمنفراذامهابةمخهمالموتيفراسود

الحواصمالنسوراوصالءمجا5وقبورمالعلىحولمصارعهم

بسالملبىعافيكناثفاسالماعرضككلنانمسلمابا
المرارمالوفءبألالخهاراليالرددتهالحربارتديوماذا
قامالموتمنسوثفيهنالكسومهاارخصتاالرواحلتنوا

والجمابمالطلىهدمفييرعومؤتكلدفييشيدأبضرب
قاتمامودءجااشبوجهغمرقاصالجداتوجهفتصرف

رموالمللعلىاالفصالكاصطنىمابالفيثباسأماوالذى

11الهاسساعبئالملكعبدبناطعنابيانجهيرثيوقالص

الئمهالصبابةدايعنراقصركاممهالوجدأعلنحالالية

عواتدىالعوجادبجمومهترظالجوسحتولى
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كهغمنالىنمركطفاعليناحاكااصيماعخصمناياوهب

سالمهيسلمليىدهرأالحزنانيردنيبالسالمةنفساطبتاذأ
سائمهاوصمرابردهءبالوهوطوراطورامصافاته

يسالمهمنعلىاالوقتحاهله5يىءاضاالدهرحتىسلمومازا
تهاثمهاقرتاالصالمناشدويامجودهاعيتناشداالحسانأيا

4جاؤملمناباومطلوناكدىطابااحمحتالمروفنايويا
مرممهوجمادنابوارقه5الربريخإتهلتالندىرزثنا
حوافتستبلانابقضالهفانبرىانبرىدرامناليج

الئمهاالرضفيوداعلحاحسنهالتيضهداللةرسولونجصن
4وقاديخهاالدهريثحكتوافىمنيةولكنيوم4يؤوما

حمائمهونافىدقعتستطعولم5حماتهالمنوندقعتشطعفلم
يخاحمهألدخصمااويالقه5عسكرالوكانالموتعليهومان

فاحمهالليلحمتمنتجالمه5اجوناكاالجونالهارلحاد

قاتمهالعينقاظرفيفاينجلصي5بحظعهالجريعيهصاب
جاحمهاالفقجانبفياالحزمجرهتمنىشىاانلووث

هزائمهتفيضمطاتيولوالئمااخشالاسكبهمتىءود
هعالمهلبوسىتعفووانعليهاتنسبهالصبانالجودوقبرحماه

وصافتفيبنوارطاصلتحتىثاويهيداسقته

تآتمهاقتلمااغناتقمولمعابصجرخلمكذبناه
رماثاستقرتحيثفيرمائمتقمفلماجشرتهاليلىجمبت

ومقادمهالعلىثقلتآخيرهعصوتالخفيفشمجاالاما

هادمهالفةاظعزمنمخيفههصاعألعلىسوراصاعبي

رمهوممجدههنكمبانثمد5عماحهوجودههنابانلثن

كلنلمهالتنظالمدلالاالعلىمألإاللمهيبرمنكأللدخخدأتلوح
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قاثمهوضالهنهحمائلهواشوهـيمضبالىتؤفا

ئمهعظبالعظيموتأتيعلينا5بقاؤهءالقاالدهريستدىص
قوادههدتلماذالبدعلىطريقهوكلنمجادفيثر
حمائمهترنصاسانبنبمرىغدرهالمدائنايوانوإدر

محارمهاسترلتلمااالسىجميلهصحباصهـفيةاعطتجماو
كزاثمهصبراالكلنفا5نفسهثصكلىهوفابنهوث

ضارمهبنيهعنهخرهتوقديهانصرفتاذالرجلهوعروة

ذائمهتحيرحىبهميعزضاحكوصلمجوهاقربوه
عالمهفانكهذالميدانناءهوغايةاالمرالذيجهلمن

فاللمهنكحتىكااالسىبعزفتعيالموشالنثوميظدكو

قوائمهطنىالفيكقدرجرمعلىواغاابمسيرالىرالذيبهير

نائمهاهملبالماعسافالىفالفتتستمنرللطباناذاسئت
وقاحمهوجمنرأهوعباسهوعليهالمعمطنىالنيئوفيه

هاثههالجدوفيفيهافاسوتههيبمالمنيةاضىيكان

حمسمأباويخصحميدييرفوقالص

كممننواندمعوالقصرعنلمغرمءعزاالحميداقصر
بتوأمأوتارةنيئبفذءكارالتزالعامكلأفي

جرمأوانلتباوبادوا5مأقلهاالاالخيارأهلكهضى

المتهغاالثلةفرعءبحليا5فراخهخلفتهكعشقصرت
صيلمءدهياكلنيجماعخهمضرقتالمكرماتبنوكأحب
المتنسمعوتربكممضاءوتباعدتبهممنايامتدانت
ومخهمأضرجانائيجمدفن5لدةيكريبقبرلهفص
أنجممواخهنهامواقعهاكأنماالثغورباطرافقبور

مأنمكطفيالبايهنعنبميدعدفبرالبذينبثعاهقة
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مايمبمربينمالظجيولب5عشيةكلالرجعليهتثق
الدمسيوشالغوخغيثامنبروقماسقتالنباجأعلىنيوتران
مويرعىذفىتامهماثثبهماوتحعبتنعرأبىآفبرأ

اصرممجمع4اطولرلمجاوجمنأحمدلحدءاروراوبالموصحل
تسجمبالمالتهنهتنهامتى5عبرةسوابقمنطلبتهمصم

الترنمبختدادفيفهبتجاوخراصاأقمىادرفي
المضرمريقاطووجدكدفاع5انةبدحنةعليهملهن

بهرمفنمالحربفيالردىباناكتقادمبنيكاردىخكانمأبا
المتقدمالوددلذاكمفظا5حفيظةالمنايايستلذونبضوا

مثلمبسيفاالوالضرواهوصسلبرحاالطحنواو
محرميخرالموتوعنىعلجهملةملىالحياةبعضولمارأوا

تذملمهتةوماتراعليهاقعالذمالعيثىوقوايئانابرا
عرمرمجيعثىتدبيرعلىأهيرا5حماههأليهأفضىم

ضينموعدوةثعمانومجةصارمجهبةهنهالردىتوني
باسهمفهاالموتالموتكرمنواسمخرفاطاصابتهاحتوف

اتجمقالمافيجوههمواجهفحيئتحرفهملمايضاتر

أنجراقغتحتأوردوطاذابمهمريماتتذكرولم
هنمنعمةنالههنوكفراغدرصاحبالسيفانغيربلى

الكرموقوتمنعلجهااشدالحدىجملةمجنلمنفونفعي
هغرمخطةداانداعموىبهاطلبتمانهاقانصفتولو

المنالفريدمنبثتتابعفتتابتبعدالردىالردىدعاها

ومأثمعارصهفةمسانهااالئقاللمثعلىسالم
أغرمائمهنهمبليتوانجديدهايبلىليسعظاممساع
جممفعميحمناالعادىبصبماظفرتانلالصدجمبوال

ظابنحمعامءلمأفيموتهـطالرعنئسقتوحثئبةلحر
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وملمالحيامسكوبالمزنمناخامودلحعنالزلىأباهسلم
هتبسمضاحكأماعاكاوالهافيثابنينباكأخهه

المقرمأرشيجاعلرافكبوهتمولميوفانهبتمتلملق
هحلمبالمنيةفرمكلالىهحلماالمنيةاصنيأباكضى
مهدمبالحديدجمحرعلىحديدهايحميالدعثقلوحملثه

بثظلمقوماجداثأظكاذاللندىابلسامكفيجدلثوها

ىدأباصحيرفىوقالص

آتقايهفاالحابومآتمتضاميهفإهالعإلالىلران
تثامالدودونأصياتسحيدواغتدفأبىوضعصروج

فاقامرارحلوجهللركبخيولمالركلبركبنجرثنى
االسالموشطرماوالمسلونشطرهالخنيفةحملورزيثة

المعتامالمعمايىمجدونوبهمتهأصافيايعتنين
الضرغاماضيغواالدييجلوالجودوالقصرالذكيهالحاباين

أالبسااالواينجنفاءاذارأىاثئزالعبوكنات

ايتامفهمتوىالفاةوأبوثرافيناودىالحلىقص
االقوامبثكرهايقعمنطجردهنالورىاونيوقدولى
وناهواالدروببافواهدأوافقدهمتراحاصالروهيهنئال

واالقدامأكرذأكالتربفينطوىاحتىالردىامنواامنواوما
وتالمخيلهتعذلياسوانءمنااينيسف7عليهاسفا

واالنعامالبذلعليهاعا5جدىباليداهرجعتولمحتد

هقاممججرتيهلالنيعىمابمزلالمقيمالجدثعاحبيا
االعالموتثقئرعةمفاتنااسرفرقهمجرقبر

جهإموهوعليهاصحابمرايضرفليمقهنحمرممآلن
وعظامرمةثراهانيلكمجفوهتربةبفيرىالب

س
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حراموالزاحلفالحزن5حاالتهاعناالشياهبكحالت

جماموهوالدمعنجىونذمقرمجةوساالبهادنستقعر
وسالمتحييماذابيئمنالدىهكلىياحلشالندليك

قياماالمتونهاالثيدمؤسدااراكاناقيبرنمو
نياموخائفوكهكللمليئبلوعةمؤملركيبيتانأو

حمامالجامعلىيكونأنمنأخفولمالحدوعلىالحامكنت
يرامحماكواليالنائباتيرفئعزكانأحبهاكنت
االياماقدارهاوتجإوزتطورهاالحوادثفيهقعرعدت
االظالموأضبالنهارض5نورهابساطعذهابتفاذهبكا

االعوامدونهتفنىبالنيب5نازلقربوكيفتبعدنال

واالبرامالنقضمنهيرضيكمهذبالمكرهاتاكولمدكة

االقدامبدههناستوتثمثانياوصلىتجاامداحزت

حساموهوفالىيفلسطوحمدبنيحفكضبةوورأ

ركاموهويمالةيتطهالمبعضهافلوتئقرلارب
االقالمرماحهءورارتحتغزاأذاالعيناظأرفىنوار

خطامتامباعلمظرأى5يقودهااالمورحرمستحبد
سقامبهنفاالصدورشمنى5كضاضةبهناالميرنأعلى

ىهرثمةبئرافعيمدحوقالح

زعاكااواشهـههازمهاعنقمابرةيمناهانيبالته
هنعرماالتانثدصاصيانايلستمنيهنيفكيف
قدماوماسحدىمنعداليداستبعركيمنفاتفيماتلفتقدع

اضماعلىشاهتأبدرجالستياوالصمااربماالتد
حذااجورمنيقربوالدهرذحكتالدهرامروفجارشعلي

امماوالقصداساألفلمثاشتهنرجوعاأفستان
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دمايمونانخلتقاكلنالهجرانتقدمهينبعنالدمعجرىمتى
اؤفئمنهاهحتنقايثذعندغانيةوجهالودليهوى

وفاهخدانقياهعطيك5اومناولةنياليكمهاطاحلى

قدهاهضىاخوعزماوشانهعن5يرثهشكأخراماالناس
اوالحماالخعارواضلتاالدورقالىخفتععباارىلطما

الشمااالخالقفيدتدروايهدواولمالمستعارالحطاميبادرون
حرمامنوالمرزوقالمناتعارفةالناسنالهبدأاذا

المدمنقصانهعلىعيهواخنرفتهاخزتاذاءالراضل

والظلمابالريانطالدأشهركائبناجاتيوسفابالى

ماعالاالرضفيشبههنمابواالوءاالكفاهنتلالى

ضرمااونجلوهقبابهاضلناكابغرتهالديعناصطاذا

وهماأوالعلنغيئاالندا5حكلمالظأنداهضقالها
القالجدمانالشفعادةراغبةالملكوزرالهتعنو

وماوالقعرامسلهأالمفااصاللمحصناسلمكانان
سالخيفةمنقاطنهطاءابادامحتانزصفاليهست

هنهزمافانصلااوائيراى5الفداصتيحناعذرابنروبان

حماقتالداهاصابالحعاماالوفالمشهورهرئمةاقوما

اكرمايشمرأناجهانللومطاتالحسادرمهبمضاهت
وعامفوتحلىعاالىنجمففاتهمالحلياالىوطاواو
اقتماالؤكهبالفوجاتوجيترفداضانلهاجاافيهرصيأتي
ندماماالبيفىءاقامالثبابالجودلووهبنيؤمهعلىماض

مقزماسارواقئدااقامعزيمتهيستوفىالحزماليبرح
بتمماااذانىأمناالرضيمألوااضوحعثدوفاطرقان

اجموالفجهاحكمهعليطبوباسحتىالترىخراصاارضى

االرضىاغائرهايمفطتهاقطرحهاصجللشل
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رحماحذمههنابعدمكلنمنسبباسببهمناقربهمبلعن

أهااالىاالثعباألمامامومباهنفرجوالعمدحتألفهلوأل
مهنضماالسعلوباقتداروماضماعبداللندىحرافداؤكنفسي

النعمابعدهااقتبلناثمبالبعئر5بدئتالتياالونيبشاشتككانت

الديماتاجبنزراستالتثميخثحهااونياسعتؤقتكالمزنة

نحلدبخطيكدحوفال

رمالمنيحظناوالتخرناجرعتدفقمخلدكفوأبني
حاتمصكلمةمناتذهبوابانوهاللثقنانمجديوالتنصروا

الكراثمباظاللهناتغضونجثمحتىابوداسملناوكلن
انمارمكثيرالسأدرابيلمجدداازالاالوشيبني

الدرأمنظيرعرضيوالسؤاالهباانالغنىدونخطريعا

المدبربئيم1015يماخوقالصأ
الصريمظباهناصرمتهقديمووصلخلةأنما

المقيمالثبابالىسكوناوقدحمنالمشيبمننافرأت
القدومبطئغائبنيشئتفقالمابانالثبابواذاما

11

الربمذاكنهىءوتناباليمهننعنايمنم
يمالسلببلليلهشرىاصطاعلوالئبابوحسيرمن

المكتومبثهبعضمنيخلءالرسومفيووضةضلياه
اجممدمعهفيضحسبهبدمعادالنسحلهودعاه

غيرميمالحبنيتلومااناومافراطخسفه
المهضوموالحاذباوالمتسمالموردبخدذاتظك
الربمءاكضارىايتقضىخيالهنهايخبماغادة

إمقيمبأمابالحغاشداعايهاالمعنفونراهالو
الهمومطريقعلىمديات5عزماتانيالشطأن
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الىكومالمسؤماتبنقىويودينبالفيافيعبنيت

الرسيموالوخدقبلخرقاستؤنفاذاالوجفقبلالتراى
واطيمخلنهاالجأبرحةتلقالمقذينزةمهوص

3وسهوعتأمةهئمللحا5بهايحملنجنعاعلسبم

ابراهيماالغرغيرالشقةألتوأنعرجةمالهم
عتدكريميمونحتىالمطلبرهيمولنمنفمىطالبوا
مشمرموالقصرصر5عهداالمدبربدطفينثدوا

بوخيمارضمهمالوألطتاباجابحرهمءهاحيئلم
المتقيموالمذهبأصتقاتالملكزبخةهنالجليلالحلني

القديمالحديثوالسوددزبرالذاالخيراالولللندى

يارومنصبخيرفيساسانبنيمننمتمةكرهي

العميموالصمممعداناالسرفواالضرفالصرجللصرج
الحريمموطاألفيتهاسحاقابرجماحلكواذا
االعزالمزيمبهصولمجشوبوتهحبئلمبزةضستومتى

المجومشريكعلوالمرىني5جعلنهبهمةهسنبد

الغيومنيجدتاماهثلهااليهااشزدتلووضالل

والحديمالعدىعلىاثرجها5اناصرأيتفقداقبها

البهيماالنمزنديخأيمويداهنوريالوضاحاالكر
شيمبوجهنقصهمبتنىياقىالفئحياطةنيعابس
العميمنجنبوفياالعيمباشرةفيالبوكأيؤئر
المظلومإلمةظتؤدىاوحثاهتقرالالجلثىنافر

اظصومجماعلرفهمنهايرغالععيهنةووقورعت

الحميمعليكفضلهمنفيكمراهبهمنالثهزادنا
جسيمبحعلحدهامنفزتاالالواليةفيهاتعرفت

االئجصيحدائهاومنالثوبأيضعيوبهانتزللم
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المقسوموسيبللعهاذيكالىأستفاثتالبعرةهذ
النسيموهستهقمعميفاالمامستحذبمقامفهات
ظيمالغيرطمالكرهيدغوالعنهاالحظيمتود

المسيمبموامعلىتسعاووالفتضهالمهلببنىفينازال
تميمدونفيهاالزدخصتفلاوفرفكنتفجمكنت

ىباللةالمعهـزيمدحلوح

اقوامافاتنةظ14لكرالمنامفييحزينيخيال
المستهاملمايلطوبالنفمينشانهالعلىة

الفرأمساصداطصننونارافيظرفاةرايتسفرتاذا
لحساماححممنثغرهاجالعنهااذاعترضاالبهقنظن

النظامإفصلالدروحمعلطلجالهاالمحوانبهور
سالىلييبغعزعليكيومصباحصاللةسالم
إصقامامنمقاخيكفيبكاقإلسقامافيغاذرتلقد

المداممشروبولذيذأفلماارردحنوذكرنيك
عامبدشاماالهجرانبناتمادىاوإدواصاقللق

كتتاملثانيوفورةاليكبعيدنلينظرةمنفكم
المثتاتمأرضفيأهواهوهنوداراهوىالراقاتخذأ

المقامووالمسيرالثرتالمرحيالملككرةفلوال
الهمامالملكهتترلهبنعمىجحدضيرشجمف
بالظمثبهطالحسئالىادفىالمحتزدولةجدنا

سامراهثلهنرلماسواملهوغنالرايهو

مافعالويخالافيشرشوفضالكرماخاللهيباية
المامبدروجههويحالزياجودجودهيضاممط

واشظامصفمجعللويالناحمشتاللهاهين
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اوتحاىملكلدونتدافعوالموألىعدوكردمماكنت
وامتضاملالعادكلطيقعرادتظفراأطعمتأسود

فامااوالهمءاآلراذووهنهمارتهننجلبفةصبف
أوقيامقودمنوفوضىشباباوكولمنقيام
اعتزاماصميلطرأانييأوىالسعلوأتمحاذرامام
اماالسيفمهزةرضيتلحظبخفبابمعتحرضتهاذا

وانتقامضوينبترجهااذاهقدرةبعدغفور

المرامعبضالهوالالنواحمبممنوحرضافليس

المامءماوأههففاضندالناساحابحراأبوه

الحرامابلدصاكنيواجتههمواطعمالجيجهلكلسقت
الحامتلفعلىاشفواوقدأليهمنفوسهممنوردت

الجاموالمنناولاأبذاكتثنىاالرضوفودفقدرجعت

االنامسيدهبفضلهناكائثوامداالناهثمكرلنن

االهاماممثلهاتولتبنعىلماالناماذاكفل
اكرامالثيمذىبهدالثهصنىاصيميلترمثللم

ذامصمنمنزالابعدحمدكلنشدتقربا
ثطعأبناولوزنافانءاضااذاالفرقدانتقول

والعاالمأجمعاظرلمالننييماانهماقرانمحا
مالرالنيمتدفقحمدتصمااثاذاينوسيالوادي

التمامنيالنمايةرأيتكم5فاقنطالثهاتم

المغنالعالأثابئجمهجولوم

مهمهخثمةولتلوخحمهفيهالنجمىشنيك
الكرمهوتفسدصالحاحالهنيإلهانةتزيد

المؤلمهالنافضكلنءالغناصدءلحييهشير
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رمهالحينئهتضفشايههكلاكشوثكا

هادفاحثىماشدااذاالهاهوايالحلقوهنتشر

محجمهتومتهوقاموجههأحمرفياذاوانف
يلضوانقلعتالصوتعلىكطةلهسالتماحاذا

هدكهنغمةومالمجتهةهنميثمثسذرهنكم
الظزلهكفاحاوقلتبغضهمنعومايبظرهه

مظيهزةواخالقههجمةابداائدهس

والهمههالعفلتشديدراضواالالتلفتثير

نسلمهانوحاولتجنى5عاحبعنماجمرناهاذا

هرنمهانياوطاصالىمجاجاتناكتأفا

لحهههعهلسناالخهارطولنعامراش

فهكرناالحياهفلواللهأهلهوبمايميئ

سموقدالثرييوسفبنحمدسحيدأبنيوقال
بتعذيهوأصيالحاجبلسيدافينمركاتبالىص

واالخراجابةالمطافىعليهوالغلظة

االسالموضيمةالمسلميئأهلهاوضيعةاالدياضيحة
االقالمآلسنالمدادينبءالهدىأرضفيالشرككخولطلبت
بااليامااليامعلىمجزي5اعدأعيدىفيسفابنهذا

بإمرعتلوأهيةعنهيمنلمعنهبنوالعباسنامت

ىفاقانبئيحيىبئاللةعبيدبثدحوكللح

حمدهلمإصلزيسالولماكسخهدستيتمنختئسملينالينهعانئصبىتك
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ءنوصاإلىاجومنفقخرمنالشثمدظلصب
لعنماورداحمرارفيمهتزةاسحكانقضمبهيمونوقد
هنصرمغرجديدلىلوحلمزتشبغيررجايلىوداذ

السقبممنحبالنجذلهاحنظرتاذابعينيهاالقلىبتعدى

شيمياردعنعوارضهتنبىرتلواضععنوخكنهااما
منكغغيرودمعلجوجشبثيطاوعنيلوهراهانقدكتمت

والثمالفاالكرممناالثرونانهمخاقانبنيجارالله
اءلقدالحلىالمسافيعظاملهوأتجحتالمجدفيهتقدملمت

والكرمالقاالخرههاشرفعنيبعدءالمحثاعنالنازصرن
واخمربالهصدورمنمحبةيمبهمالثهعيدمجدانفكما
واوحمالداربعيدمنممتاحةيداايهدفىثالندىيزالانها

تلموأتذعملمخالئقعلىصماحتهفيعاذوهيلومها

11هنتظمالتدبيرنبمستتبفاعدلتالمالثقناةاقامخرق
الهرمضلىبالموفيهروالخهدالصبىكثبالعالريسهص

الحلمىهلىيبلغوأاالعاحيعلىثيهتهواشتدتالحلممملقد
آممنزماطوتلتىالمجالهتجاربهواحتازتشاباذفكيف

ينمولمعخهاينمبناظرلميمؤهااالفاقعلىهطلطرفا
بذموالاالقصىالصارحعلىبأوبذىليسيداعيناحمعامذال
اظلماالظلمسواديجليوجهارأواالمستصرخونبهاشماذاذا
فمعنوردالقرلبحلماصنىاننحاواكضاوهيبةقالواان
يهملمالقبرلفييهمواواتلهاءمسترقاافثلمجمةاضملواان

متهمغيرورأىشفيقصدرابدادونهنلهملكحارسق

والملمصرضهابالسيفعنوذدتوحيطةاشرافافةالخاسست

للهفاراونمرلمبتضمكوطوز13ذوليتثيزلولم
3



إإي

مقتسمليعكنهبجمصنوقدانجهامرفوراصالرعيةتلك
العصمأوثقهنفيهمةوبائقةكلمنالمحرزارأوك
دموحقنخمامرئوفرترفيراناتمنانفكتوماانفككتوما

افمعلىءوايقاالصالحينفيتصنعهالرفالصمطنامترخيا
الديمعنالضفنتاالرضنابتبهوحمتاوصدمنكاظلهم

اكربموالسخدثالفعالرثوالالزالبمنزورفجهمهابهت
القدملىوايخلقايالياحدثعنلعادقدبوبامتافى

بالذملالقواموفاوكاالتأكدهايشبهلمبكوذمة

المجبحانيبعمشنربئاطارثبنيماباهبناحمدفيوقالص

اأعظيممجرهانركائبهاستقلتالمجبحانيرأيت
القديمالطبعالىخالئقهجاذبثهانحلقراماذا

الرسومدارسةوعيانا5راهاالىامالهح

فيهابامحيمظؤنالستفجهمظننتثمالقوموترت
مستقيملمجنفالتأتيءوتثدتربدغيرمحتمثم

النديمعلىأندامفيوتخطئالمشقعلىءضاالتفيتخطئ

الذمبمشأنمنالذمفانحرعرضتمرضعننهيتك
اكريمبالحلماالضنانعنمحتمالبورىققوقلت

الحابمحقدمنفيكبابختعدىانالسفيهاخرق
الئيمالقاعضياليكنشطىذكرمأحرجتهتى

التمابئدجهجووقالصص

وتبمترنمذاتكلمنتحيةالعدمتقبريحيىيا
المبرمالقضانرببهافتاتتصاحبالراالمرامفيم
يسلماوضلمحمسفيامسيفثبااعالعلىهنناماعلتآو
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كللعندماديمهانثنهطحتىاظبىوابالسنةيحتدلمازال

3الهمثمبنمحمدفدجرشمرض4دزتأخذضابيراتولقد
بممرمالقاعلىاكريمليسلعاشهاعنددمالبرريقولغرض

زيمطوهببئالحنفيوفال

أياهاأمنصوموراأهعرودهبنببنيمارثاناأضايا
لرامايمونبأنجثياقدصالمباركالثحهرهذاطال

لجاماناممفوااةوواالصنتبخاتملقبره

ابرساادىقدوعليلفيهالتمقدادىغأ
قياماليكليلهوسرىقموداهيصلييرمهفيظلا

راهااطتحلةعللفتىهعضديالسالمةولخيرمن

اااللمامامانزورالمذاتوعصروعثرهشحةقدمضت

صياماالصياممنيرانااوعيناأقاملوارردعلىما
اماالىاوشربناكوادونهمملقينانامعرضاجازنا

هستهاماغداحتىتدضهلمثأرخلىمنكأخذالله
ءأا الكرامايعذءاالهراكريمسعادبحباعديتهنت

داماودمتودمناوالحبومادمتعثقتقدعثقناكا

ائامااحبهنرفيالفطراعداقراشدينافطروا

كرامافطرىيمونأوابدأرمضاناكهالدهشوارى
ا

ىغابناحمديمدحوقالحي

الحيئمبنحد01الماحةافتىوالندىلكرمالعمماحةان
االدمانأنيوجهفيءسعاغرةالمروةاخليىجعلته

واليومحامهباالبيضينعالياجدالالودبنىهلك

برمالمذوىالملوكفانيىانحمثالملوكصيدآباو
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مقعمكيروكلنانافيصريفعالهمقومواصدقءابا
شلومهنلمجودشيرمفيترىاواورثرهالطحورثرا

وترموسماحةنائلفيالندىخافوامجماجمةبل

والملغالصبجويصفالموكليمدحوقالص

وكراميأوعتيمنظليءالمنامفيعايخايزورنيانا

المالمطولاوربءوعنافجها3اللواحملبتغادة

عبهابالسقامطرفبدفىفاضدىالمةظسةنظرت

غالموقدريدفتاهفلهادلذكرتثمأنئتأ
رااطظرفالقلوبشادمئياذاماففلالحاللولحن

خهامالىةغمنمايروىسهاوبفيهايمقدسقتنياا
الوامباعدالطفيهيبارجهااكمانمناعتدالفي
االيامطوالعلىفضالتالليالييمونانالحيشانما
المداممزافيءالمارقةولذتالهواصفاجانبقد

ودارمقامانىوهغنىفخمروقتفييحاواستتم

11معلنابالسالمحياه3فلويستحاحالملجهةناظرإ
بساموضاحكؤنذاكذابلوتاأبسابهجةأا

وااللنرامالحناثفيافرطاءالتقااطاقااودبين

11وستاتمويةفتبومنجرحهابيهأقعاريهتنفذاوجا
أسااطاصقيااالبيضالمابمعبابصنلمستمدمجد

الرضاممىعليهاقتأساهالحالربهةواذاماتوصطا
كامماةايخأوصايندعبحرماأةةحفتراه

مالنطبكأءبهنيمعيناصغواليدرنانالدواليب
زالمقاموالصفاباكناللهعاثالولىانشثتباخ

طاالناملخيرالعدىهجماصزصاصبحاقخوراخيران
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المعتامكلراغبالمحهشبدازوانحازالجعفرممطحاور

افاالماادصفيسولنجمالمكنازلهنحلل
واالوهاماظنبااالتدركفاالصفاتتعيىتهع

االحالمطارقنينراهااواالهانيفينحمحهاناف

االهاماجرفيهاللهيوجبوديخادينءبناهنكرف
واآلئاالذنرباجتنابفيفزدناالجنانالىشوقتنا

االسالمثريموئاسملاالوائلتشرفوجها

ظامالهوالمأثراتالجدالمحلىفيفايةاللهبارك

ماواالدنلمجههااأاهـليدووراليوالشطةبئارائزالوآاهاله
ابراهيمبناخدكاتيؤكيمدحوقالصم

الملومفيهاالممذولهرامحناوسومتالثاتدارسقدترى

مصبهوممفويستزرفيضامنالمخةانييسألواقف
المريماههاة4صزاوشكتهودادحبلبالأطاوممان

ضالومفللمهانباطشاخ5ولوالفالوماظتابعت
ضوممممفهفذاتمححظلمتهمنانتصارلوااا

اديمىمنمتمارةرقحةوعرضيعرضيباتجذالريا

الممدومرمالمالفتقادوعديخدمتاننيمكبرأ

خصوىايياليفاطيثبهءقضاالليالينيتضييهف

يومالتنهاليرىمنيخنيرافيوثااتولمجيب

ودبروماوظالحبينالمضفييوىانالدهيمغ
ابخومأهلأدعاهاواجببكئآمهقدرآتجم
مااللضشريفلدىتلتمسه5لماذاصعبروفالمهأمرا

ألعمايمشأفيالطيمايباترفدبيوننتتعنصتى
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3يمءيرالوباواليدرألومادكلبيدرأكر الرومملوكنالصناديدالصيعدكممانملوكالحلىفي

مزميزعساعقابواانالبقيةمجسنفارس

الجهميدععدالهماناالجدواهاالفىناسماحما
بالمكتومفضلهنحهنلمشحهرتهرمجفينابأل
11يريحيثانياالاوجهاليتوجهنالمكرماتتقف
مقيمعلبناوابلجافيفيناالمقمسيبهمننحن
قديمدينءاقتضافيمرجفاتراهانمفلمىاهاراتمن

ذمميخراالزدىودعمنعهدناشداالفالسرعدؤ
وجومذاتفيمننتوبنطهالقوافيانطقسيد

بخابرابناحمدياالعباسىاباددايااالزدسبانت
مالقدبطيئغانبشهنهلسلوناالندىلوجنتكفك

غريمارضىءاوفابانفسهحتايطالبهاطلبتيمنان
كريماتمغابىالغنىأاراماصامحافكثيراتغاباو

11

عبيداللةبئ3القايمدحوقالص

أقادماوفيالدهرحادثفيااعلىوهببنياعلت

بالصارمالهندشوفصوماطرابرزنخالنق

ازمواطاالقوامعاجزمنشأوهممدىيرجومنوظن

الحالمحلماوقصدهشبهضلترورالمتامنيةا
الهادمعلىالعليااليدوللبافىفاعلىوهـلهمبنى

حاتمعلىافضااليبرالندىفيحاتممنهمفكم
اظاليبههايأتيءاسويمتعضفلمنصريعنيلهمن

القاسماببناصكابوأبننيياكفبليفقدسى
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ىوناكقافية

اللةعلىالمتوكلنالموشأميرحيمهـلوظ

بهرشانهوالصدودعىوراتفياطببباهنىبخ
أجناتنيوالسروقفاخليهفيالمالحةصيرالذي

عدوانهوفيفللمهفياسفولوفيهاوشاةاطعتال

تمزجانهمصرفهنواشيادنيصباالراحجمراخليلىيا
هاتريانهلمواافيارىالفانيالتصابفياللومودعا

ابانهفيارسىواتاناهمللالنهفيارقيقدتمادى
ألوانهفياوشىروضاطوافاددخيناكتوارى

زعفرأنهوهنآسهومنانضانرجسهحنمنضروبفي

بنيانهنالرخدوناالعينتقصرمباركقصرذاك

احانههنءالطاوفضلاللهيمرهةاالهامنالفيه
زمافهوطيبايامهحسنفيناكماناللهنسأل

برهانهومننورههنالفخرينوالالبىلنيعمبنيا ااء
عننوانهانيالدنياشبابوارتدالخالفةبهجةاضمفت

واهتاةوطولهاعااللهنعمنالعبادوراصإ
سلطانههنالجليللطافىكفأظاهانتيهفالثهإأ اعلم

ضمانهنيسالجالناثى1والدضمانكفيالدينجل

ايمدحهوقالصمإ

نهانييخأالثيبنهيوعصيتدعانييخأالثوقفيكتلي

أاانوأالشءاالبرهنيهالذيفياصدقلستاقيوزعت
شانيعنراونحببصبابئىشاهداعينيبدمعأوهاكفاك

الفانيأرهانقدمعلىباقصناوالثهورالإلالىتمضي



إل2ل

االغصا3منكصنعلىيمثيدجنةوسعلاالقارهنقر يدانهواهعنصليبالملييمنفلمهراهعنالتسليؤت
افجرانووتشيعنيبهدااجدفلمالحبيبلمجرانوأردت

انياشلاالساعةوهبمنعميىاضكريالفرسيعةأر

كيرانإتحميةمنهنجعثخجاراتهو
الدانيالقريبوترعنفتنامعينهالرعيقاصيعنيمرعملم

الفرساناجملباساحاخهاياسعدارضهالمإدىضاقت

العقبانككواسمجدولةونهرالصقورمثليفوارسا

اهانيخأوالتاالماناواقاساطعااكتاثبرأوارلما

المرانوضواجرالظنيشعلحدالحديدوخلهممنيئلون
االزمانمنزمننهفعليهمطالاالياممنيرم

أاباظذالنءالهيجاساعةفيواتبعواكبالنصرارثايدت
والسلطانبالتههطلوبةتجوعصبةجمفابخاةراهوا

ااالذتانااليديانيجموعةاذلةالحديدفباسرىتكءجا

وطعانندىايديعلىيرتانهابكلنكاهعهمصفافكل

شيبانبنيفياخرىفهلمصةتتغلببنغمبنيفيالصه
يانعامراواخوةشرفتءاقياماوممبنتلةاعام

11اخوانلئراهبعسدوأدفرصرىاسدااحولدتغريه
احساننوطولمناوالهالذيفياليفةاشاكرعنىمن

ارانيدحثانهجورأيتافضالههنافضاتلقدحئى
اغنانيكافافقرنيبليوشردجودهيدىيداهمألت
اعطانيالذيفاعطيتمنهمجالالجيلباظلفووثقت

ىنضاظبئإفتحايمدحلوظحمي

اعالنفيكوسكيأمآلنمنكفوادكا



2ي

اصانناءوراكلنلومناوانت

ولمجرانواعراضابعادفيهكزال

وليانمطلدموعومنابخحوكون

غضبانوهووول5شراسهسقاني

وألوانالساقيهنلاشعالقهوةوفي

صذالنوصعظكهاهحلحباب

وسنانمنهطرفاصكرمامئلوسكر

هيمانوالصبجاداذالريق3وعا

ريحانرياهنوهراحكتهنفا
خاقانسيدالذيخاقانبنافغكق

نطونارسىاذابههاقدسإسعلىلم
واذعانعدتاذاءاغضااسدند

شانواهناباالهاضلانالفخنياب ا

انواوانخعلىعزوادهانارهبفا

ينحالنالعزمماضيااليامعلىواعداني

بنيانعلياهوفيهدموفرهفيله
ثوانقيلحتىفللمروواهتزا

واحسانوافضالوالطولءالنعمالك

واعوانالدهيعلىءانصارواخالقك

اثمانيؤثرالذيلمحمدواموالك

ىاالرهنىيحيىبئكلطويهجووالمضوصيرضهوفال

ويمنيجنرمنوهنزلتهطزامهبيالنتحجدبعدأمن
والثنانالبغضامنلديهاالذعلىاالرمنيمألحف

لبانرضيعأوتدجارلهيرىانتنكمامحبميخلقومن

3ه



4

نابالبجودحابالزالالنديي
رعدانيناصاوماألياعداحرالدهرصرتكانفلو

ىياللةتعينالمسيمدحوقالص

إأفنالثهضليفةوعثعتللمسياسحد سيى

الراشديناالهداةابوتكوعدالبذالانيتنافقد

مسنعيناتسعىأنفقدرمعاناتبقىانالثهاراد
مبيناسبقاساتهمسبقتلحزيوماعدءالخلفااذا

المنونانوقيكانفيلناحظاانالمنونوفيناك

االمياالعفاسقكفيتهاذاازدادحسناارصالبلداالمين

وديناخثعابهديهرضيتلماهباسالابنكلهندت

العيرناوقررتواليتهتءبمالصدورغداضماشرحت

111وهغتدشينراثحبثكرك5وفودومصدرالمجيجفقد
ا

والحزونافجهماسهلااضاببدرجممسبيلتا

يمينااندأمنفسامحسباوارضاماثميازى
أايرالمومنيناأهياشبيهكالفيصانهمسبك

المسمينادوقيلديكيروهبانلمونالىيسر

الدنياوايناخفضاهنلهمتجددهبيتهضقدنجدد
11الظنوناتلكنطلحقكعلوافيههبنيأناساظشن

اجمعبناالبريةمحباتعليهجمعتمبارتراه

حيناطوالعهنغابتوقدالينابهالععودتتط

سقيناواليتهعلىعزمتفالمحتبساالقعلروكلبن

الفنوىالهيثميمدخلوصم

الهتونالدمعكاجوفرطارهينآلقلبلوببنلث
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ماكونبعمىالهمكنتحتىللواشينوقداصيت تجرينياألالعدلنلهراهعنصباجازيتولو
الغعمونعلىابدوراآتنجانظرشفاقصدتنيسنظرت

اوجنونابىالتعفيبعكرعنهااقدتنظرةوربت
اليوناجناياتهنالحواثمالقلوبتلقهالثهإ

حرونايتضفيلجوجفؤادمنالحواذلوقديثى

يلينيهالعمبابةمنكيتةانياحبتهيذهلفن
ويصطفينىاصطفيهأيفقوبقالقصورالىيئبولي

حيفنيصطيفهويطرقوقتفيكبهرهيعارض
منالمبفهاقهوبهامستلىاظالفةلقدحمل

وديندنيافيلتهرضيبرأىالدياالدينيوش
نونالظحسنفعلهوصمدثاالمافىأقصىجودهلتا

ولينضفىمنبالحيشوماحمنبهجمنبالدهرفا

الثنرطربالحوزالحدزاالهيدالمهفاقولم

الجبنطلقمحهلالضدا5مااذاتهكالالىتروع
االهينأبلدوصاحباالميئترأثوالىالثهابنن

الفنونشتىالعدىفياالماكنشتىوهنالفشحصهـابعت
ممتكينلكعدوضاضعهتردىعنلرىفاتنهـنك

الزبونالحربتثيرجماجةهموصىخيلفراراكوكيئ
إاالحزونهنهاالسهلنظامقتليهامالديالمارضوفي

ينارتقاطحةاالحداثمنعظىالىومعطيموقدعدمت
المنونيدوراقصدتهورغيرشكعضدكالثهنعى

ونرينحتالرومداةشءباالعادكطاالعادكطنصرتككلى
والثعؤونواعدبنهبفرببضابعضميقتل

جونالالوالسيوكأتهاوىوروسبالئماالبداناذ



ثال

3نالحصكلعتلهااطانتهاينوحننالموانيلهتطمف
الدجىمياصوبالديبدرهالعدودامدمى

كيئمهابنهفيوقورمهيبعناالبصارتغضىترى

ينالطليظهربهاولمفينااهغلستجوأد

قيناليقدامالظننفعديتيسرتالتيبهظننت

ضينينجحفيعلفصرتشفييكدنياليهبهت
كللدبرنالمواضديرىاكريخرقهثلرمالمولىوما

المتيئبالسيباهتفرحث5حبلىبفاهبنيرنمىوصلت

الميهنبكنالمشريني5محلاعلىبوأتنيفقد
معينياذامىالحاجاتمناعانيتمذرمااخثىفا

اليينيدكفيايومايهءامريوتداسضدتيديوان

ىيمدحهوقالص

استرعانيالذيعهدهناسيا5يرانياويظننياتراه

بالنيدةبماهنهوبالنيهواهفيقيغاتدالؤن

عصيانومنطاعةهنفيههاعلىالفؤاديسكنسكن

االنسانذللثحبفيالناسوالمالوشاةهاكرشد
نيامفيليسمارتالعصاببتركرقياآلأيها

ضانيعليكوالضاللمنءرشادياليكفافيضل

يحتلجانالصباحوضوأالبلودينبهتهونديم

شبانمنالماللذاكابرفتدالصيامبهانبادرقم
البانخضيبالصبىكريرالقدهرهفبهايدنوكرمبنت

االرجوانيخعهبتفاحاعسافيتثبهارجوانية

االمانيهفرحاتنواشمالنوسنةهنلدىاحلىبات

السططانقاهيأدئهمنزاعزأبالثهالمعنزلالمام



جمإ

باالحماناالحسانويجزىبالعفوساهةاأليدرأهلك

الحيانالمأثوردونخالنوانكاالمجيبنخبربهسل
كضباناوالثهفيراضائفانظرعينيكملوتأطه

انالثمأئراتفيهعظهتوهلكابخومترهقبسطة
جرانطصعليههمباطرأاذابمخونااذعن
وداناالعاحفىنقاصشانيرهفيصقصصنبقوح
نواناابهاهناولالرشيفدوالبردهنةركلص

والبيانظاهرابالصدقبورالخاخبرالبشيرعنقداتانا

ارونانهمفجالساجابمنويوماالعادىنفزعن

والمازجانالبليخوقصورومردفيهءمربعاخدت

بطنانخندابقمنوالمرجثنالسلطحاللىافتو
إ

ايزراناتئنىلطاهابمشبرربواطالرهاحتدف
اناغراجرضتهـعلىخمبىمنجانبحمامال

عاناظاتتىالىوطاناضراباالمواليجمةبخت
عانالقتليراقبواسيريدىاصنابكاتحتفقتل

فوانصوالفهطعروإنالعثاجماراظصفقةيمنلم
الخذالنالمثقآعالراتبئارعالىجلبتهم
والطغياناالسافويواستخنتيهفلوماسفا

اناالفيلمثالمحياةن5وقدكااالمانيقبلوالمكيف
وااليمانتباناسطزلتوالنصرتالسدىاامايا
بانوالمرآنالمثرلكع5طامذاالرضفيااللهدينعز

يقظانناظرألمعيئبقاباليالدجمتزللم
تواناوواشكحزمويتويهناالمرريخظانما

لسانيبسدحغيركمالىلوالماسواكمااتولى
ثاقتعظنمعليينوحقمذكنتبعةواالثكرشافي
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قمهئنعتأنفافيعزاهنكنيبمانللمإنضعهأ
ىيمدحهوقالص

نهانيمنطاعةلستوقصرك5ثانييخرثانكانرويدك
بانقضيبجانجاهصإذبؤلكثيبرأيتاوفانك

أعانيماهوامناعانيليلىتاإلحةامقتبل

الغوانيفيوايةالآثرت5تصابىمنالتصابعلىعذرت

قانالناجردثعصفرعلىجصيمدلجاخمتبم
ارجوانيخداجمعلىهصزأارابانارصاغادي
ابنانااطرافخضيببمفكردتباليبهالتاذا

سقانيومنشرتماكبعينفانعلرالكخحلمنتأمل
اظسروانيالرحيقمنافيلمجتدنوىاابدض

المهرجانسبتواحظاهنمعثقاتاالصطباحسبوت

الدوانيالديموصببايه5اثتياقعلىءاصتااجمهدىاق
الىعفرانرداوردنهويدفىبنرجسهيناب

وافانيأثالمثاوالمجالالنداىحثاههييومن
األمانياكاذيبحقاأضاعادتصالمهخالفةجمن
والسوانيالنوازحالقبعنفتغنيفينابحورهتح

واالدانياالباعدفييحجبالمرحيالفيثاغربهارق
الحسانخالثقهعلىيدلهصطالوجوهئفاضعت

معانياالؤقاممصقريبمنالريةوعاطت

الزهانحسنوعادكهدنااليهالدنيابهجةلىدت

رلمجانبنيمنبازصهستنيراازهيالملثوافصى
وانالىالحرباقبزضدكطاالطعلىعيخأاصوروت

عانيامفهوماللنظشعقيالطثىالبريجالملى



اممهـ2ثهـا

بالعيانظنكبمفلحاسورناستزركاظبراذا

وعانثاومنالثهسيوفوهزقضهمارقوناهـدأل

رواناليومهثلبيوممهماطيبانجبالوقدشرقت
أمانهاطمةاىامانايرجوالمفرورالحائنوفر

السنانطرفطرفهتالتتأياوقداتاإلنتةجهاب

رهانقيالببدجمضىنهوونيضالفتهمنتبرأ
وضانمعزمنضاطيئسوىقديمارعيتهنتوما

المكلنمحروسعزيزالملكفيناهعرتالمؤمننأهير
01إ
ئاناللهوعبدنعددهفضلصفياولفانكأ
ا

بسطاهبنالعباسابايعانبوتال

االخواناظؤنكءبوناقصدننوسهماروكنتدأمداةااما

عناناناأانشضيويزيداذؤهقادةاننفيتنحاثى
االلوانايتلونانقبلمننزاهةواخفعكىبهتالصديق

والحجواناتاقانعكاالامرهفياجمدفلمازابواخ
لسانايخآهنهانياناويدالهاستمغاناكيدته

وعياناتغيبايضيمانثمانفعهاطابلملماواراه
تبيانامبينااكيسريفقدانيعنكأملمنماكلن

اعالناحدثهانلحقاارهاساليكادىماكانلو

الخصيانافكونكفيهجمرتالذىابعثبقلعزذاككلنان

واظلعمانالدياصنئاكنتمادلكتهمتيالمجائبومن

االحسانااتوقعانوالعدلجاهداةاالساهمنكوترقس

غفباناخثونتيفاخقفكذاكراضيامىلينيسرككا
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المدبربئوايمايمدحلوظ

بجبينيخطبهتياريفذرينيبكعتيارمانلبمى
يردينياوالتطوافذابعضفيبالغنىلكيردنيالمالصوخد

المأفونللعاجزالبالزرأيهالمشيعلليقعلوالىفق

دونيمنعدأفضلولمفوقيممهبكلنالحقلمامحاقابولوال
بميييرقنويمينهالحوادشحارهالثحىاقس

بالممنونليسومقعنديجمةايادلهاليدينسع

ينييومابعفوءالثناجهديقمفلمالثنالهبعثترلقد
الجونابالفرقبالهدماجرتاحفلجوديبذالغيث

الحينصدالحينفيووقوعهيخالندىاتصالكلهيكونىأف

يندينيهنيخافاكطقدكأتاضهاعنديانطهاافديك
دينىوالمنخاقيمنماكلنمحمتهحملتالذيان

اميخأالعدوسرعلىكرم5ذيلسانسالصديقفىأيخون

بظنينفيماناوالعبمالوىابمنصرفهذاوماصدري
واقكيئبالزهوصولةاياممتزلالالمدبرأبنى

مبيناليهسبقكلاال5تقصروالمبممفالجديعلم

ىالمدبرابنىواباهيماحمديمدحلوظص

بدانيكاهواكوعاودفيءماعنانيصدوركمنعناني
التدانيايامفيهالوناخثىظلالباعدوبهرني
عانالحسناهوىفيكلظلماءالحناهوىعلىاالم

بانغصنالعطفهنومالدجنيهستاضانصرفتااذا

تباريانعبرتيئكفت5اإللبيننأوهتويوم
جمانعلىيسخهلجمانمقلتجهإمننحرظفيجرى
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ضمانانيفيهزيدضمانءكأافىئلقابالجحنو
االمافىتضليلغيرولجدح5ثبيرمناالحبةذكروما

طدانمنليلىواينهناكليلىفقلتطدانالىنعلرت

ثماناولمطاياوسبعشهرامجافالقائودون

إلهدانقرىواعتسننأفاضاءسررريانياراتجاوزن
المناناقننوشرقتلهن8سلىاعرافبتولماغر

ايانمراالياهنجنوحهاوارداتاياسوظفنا

الفرقدانواستقلفقصرسيلتناولهاعنوخفض

الحاديانبااليابوغنى5اليمبناالبالدتصوبت
يمنفافىاللذانضقيداىفيهاوإيىالعراقهجتيأهب

كائبانالمدبروابنابهاصهوذانىومونستييهف

يتدفقانناثلوبحراويداسماحنصرةحاه
رهانفرسادونهتمطربعيدمجدمدىاتدرااذا

للزمانوذخرىخيفتاذاالمياليالحداثهماكنزي

الحسانلشيمالفتيانفتى5تيكامحاقاباافيأال
انغيررمالمفيواوجف5الغيرالمانيشادعق

شافىعنمغيركاواستكفيتءقصدكطسواكجملتانظتك
عنلقعنايتهانيوبىتاعدشغاياتسديويخك

افتنانيكمدفيوخبلى5قوليفرطالكيسبقولم

اليمافىالركناطجورب5والمصلىؤفىمبربحافت

لمثانيالسبعاقمالوتهنتونيوالطوالبالعبعو
اصانيهنحظكوفرتكاحمليجدواكمنمدوفرت
وامتنانلكتطولقبمنيكانشكرااهيجمف

نوالملةاشرفلهحيمشيرضىإمطاشمندكابوا

االداقاسبابفيهويحفأاألثاصيلباناتفبيشفع

ث
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يوصفإلقسعيدابايمدحلوظا
مصينااوممعينفراقعن5كادوناورائحوناوفيم

ابريناافيالمهاعلىامعبرةكادىلرالفيالعيىفعلى

تبيناصتىاشقيناانفسودلنحنياهنينالبارىما
فنوناافناضهفتتثنى5رملكثبانالعيونءورامن

عيونايمونرالحيئظعن5اشقلتيومالملوبوبود
قرينافسافيهقرينيقوالثوالصبابةليهاجمنل

يقيناوالرجلالحزنيبعثالدارشفيالمقامكلنجمم
حزيناوزادتخاليااحزتوهبينامناطرلاظكان

ثيااريداؤوأخذالفىعذوالاطغلمحافىفايم
أجمعيناوعكمقوهاخصنزاربنربيعةياشرفا

الوافينافكتمكرهتموأخيرااوالالناسغدر
ايخوناانلجدكمايخباوحاشىوالخنعهداهانقفمتم

يميناشطلاصطفتيناييكاوانتمالصفاهخلةفينحن
غصوناوالتفقاالمقاهاتفيديارافاتصلناالحلفضمنا

ايديناسباايديوليستءجمابومقلوناتقلبلم

وثبينامحمدبنعمىجماديدنهضتملمدواكم
محسنينانمرهفييركمدئةيوسفابناحسنولثن
هنعمينابشكرهلعددتمحتىباالهىنماهشكرنمقد
ديونانتءالثنابحزتقضلمالرفمواهبماواذا

ممنونايمنلممايهاالحديمرفاناالحساقواحق
يدينارالىالعمرينألبادعروابنيومءايئزواما
هنونافيكمحدايتللىناروهوعنكمالسيفاطفأ
طفيناحتىالعاسؤادنياليمالمجوميسزشدسار
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امارقيناحماخهمهنعصبةيبنيالليل3جومارقام
بطيناعلهماصلعاغدأاذعلىسماشاهاذكرخهم

العافيناعنعفواتعانيلئةانعالماالعفوأثر

الشاكرينازيادةاالددالسوفاسعيدابايازدهم
سنينادتمقدارهاطالحميدابنمعساعانهمظثأل

هأينااالوتنازواوقدركابيهحفافيفيالموتعاقروا

حنينافجهماالرحامومخنصدورقاهمفيالحلفيرجف
رديناهاانيامدانيرسنجابساحةتنبهملماو

ولفاعطفاعليثهتثنىدوييالثناتنضراصنأ
ابقنرينامعقوكةوالرقةوائكمنالعقدهتىبل

هقرنينالثكرهابجدنااليومااللهيجدبهااننضا

حيناعدلكودعنهمغاباناسنحيرتخبرتسلناان
ا

رضينامالحمثنانونحطناماحمدنادهرناهنقدذممنا

االهينافباالقوىكنتءاذاجااصاجزالضحيفايمره

أاثريهناالمعلىراسياجبالامستللثوطأةالثهثبت

11خاضعينااذلةترادبمالروبهاثهكوقعةربما
احصوناالنجومولوصيروالحاعلىيأمنوكانقدامناا

سكوناهضهءالبحركلتفحادتالصيفزعواباحمك

بأردندوناوقاليقالسطرسوأرضشوتوافشخيالك

غافاياخطبهعنإساليؤاعبوسايحملنعابساتا
صاكريناصاغرىعنفاطواءالبقالارضبالدارعيئزرن

عرياحتىالوجيفوأكفسين5الفيافيطجهنطواهنقد

قروناالرماحاالصتميملكنوهارحنالهضابلصص
الطيناوطقحتىطعانارمناالرابيابىفيجلن

الميهوناظفرافكنتتانفرعقرقىالىوقير
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ويخافجهمالرماخونحستوثامخهمالشوفهألتاذ
يضاحمالوشفيينصامتءرجالجباهعرفتهمثم

هصوناالمصونثاللرقيقااكيققابكبمنلم
دفينابهونانالحقدكبرءهاظهرالذىدفناطاقواما

دينابالسيفاالديانيرداومفيقافليسبضضابممبعض
روناؤالماالعازرونقرىفيهامبتفليقغدفيهمه

بزارميناكممنعندهاحلىزمزهاماولحعرى
جموناوالمناياالسراهألاغالياسينحأبيضايجعل

طمبنفياالسالمبطمئن5حتىاللهطاعةفيوانبهر

وهبابنيوالحمنصليمانيستبطثوقالح

ثمنلهماءئنافحمكبهوماوصلتمديرفيكبباسع
الحسنواليقضيهساحدفالبواجبهىماالشرمنحق

نبااصنداةافؤهمامصرولكمبهفاقىيماخزتما
عدنوالنجرانالمرفةاتعحلىفلنءالرجااستبئألمحالفة

ممنخلتيعننواظرعفيأا5حممحولىدعنهساهعمفيكل
جننممبعضيومنايممنهوىشحل3مبعضيمنيكاركمان

اخبنواسراناظفهوترلونهصفدبلراالونيلمبةاطاوأجرفي

حسنوالفالصيئفيمينتعنابداخائبالسافىألكدن
بدنلهاانتميكانيةروحعيومجمتقذىالاللهحسيبنا
االحناالحقاداابيكبزاالوقلتنفيعلىنفسيرددت

ىسهلبئالحسنبئابرايموفاذيمدحص

يمنلمجمكمنماعنوليتبنلمبانقدالذياظليطيت
حسنمنعلرمنشجوهافيعيئمدامهاتجرىبار4الحيوناحرى
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نالمطاربرببسربالراثحينفيطلعتالتيالشمنلينظرهبا
والحزنالبثيخأصرتيثهمنفرقةاالعندالصبراحنا

أفننذلكباعلىدجنوكىفننعلياثهعلىرملكثيب

الفتناكعلمنكنةعلىاالظهاتلينهنهاحينالعماتقع

يلنلمالبانقضيبكأنحتىمجاسدهافيفالنتتثنىهتظ
غيرمرتهنوقلبوجدعيكبهنهيراليلمقليلعنني
أوطنعلىيرجسارولمللمزخددفياوءلقاذاالهمومان

السفنعيرمنفيدجلةآذئصلضااابراهيمالمهبالى
ةبالرسنهنقادالمامنهادومجنبهامحدوهاالرجكرائب

الينيكلنةهنمثيهانمامدببةافاظاأنحلجئناك

الحسننائلاوفيالنضلابيدي5فيابحتريةتمشيويركائها
عدنالىديهيصباألمماهعاالمحرسالتريضيضالمرنهد

اكهنمنأباقيانافيعلىابقهضقةكانوارءازميصمن

الدمناالطاللعلىابكلافرطعنبشكركمشغوالظلرئشكرا

فليكنالدهرنائباتنثاهماامليمنبسطتكفاكاذقلتقد
نابداالروحامتزلخاعرماتامتزكأقدباخالقمنكرضيت
والفطنبالهمالندىذاكشفعتاذودكعقدفيرغبةوزدتني

سكنكبرالجودهنفالكيهوىءومجبممنسكنيصبهعن

لملىسنالعيننىاوفبالبذلوادنستاالجودكفاششقدالىيدفى

سهلبئالحسنبنالحينيمدحوقال

قانافيقدجوفؤادبالهمالنكرينقد3اد

والبهثبانمضباناظكنضرةافقدناالمكثيبءيومان
تدانبفداقامءوتنآاتجيحبعدألمبنراق
افيبايشدهابداخلقهاالقطالمضانيهذهجما
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مانجدانكلمنظيانكاوانهااذالغيثاسعد

االلوانجمةهنهحالفاستجدتبنفمعهفهااجاد

لمالرجوافىووثيهحسنااالخضرافرندهبينتهتزفص

النممانشقائقنانجمفيهاالروضخفرةمنءسافي
العقياناللجينكلجماخوابيضاضلونهمنواصفرار

وثالتحوانالحردانباقيإقتالقيوماالحبالبويريك

واالحسانالجودذيحسيئقالخالشبيعالرمهاصاخ
المرجانالياقوتبنثيراالشجارتعدرباهانف

وارعفرانالىكافوربفسيمفيهاترددأصباانو
11شافىمنالصبىنشيئليس5اوفلويفاعذرىقدتصابيت

انوالربالراحفيحظيفاستعجلتالشيبوافدوتذكرت
ارمانالاعتهنيراخاستقبلاذاارمانمنعدلعند

ارسالنمقلتينبسحربل5بفترالمداماهزجولقد

نوالندماندمانفحلاالبلخالملككووسهاواعاطي
االبوانذللثفيرعليهاابداالقرانادمفىف

االخرانعلىيزدهىانفيهكبرياالحلىهنيزدهيه

لسانمدحهوصلتءيمياالندىمنوظيه

يانالفشمائلعايهلتواستوالملكجاللةكرته

انمرصوادباويداالريابعقدمجدهواصل

الطعانويرمالندىدأيهمافيالمقسمالماسمابايا
انانوشركنوقباذازدشيرعنءالعلياقدورثت

بوجهاالضحياندوةحينءسوايالنهارالليلوارى

غالمهفئفياالنصاتبلبلبنيلايعبألوفالص

حنهراتباللهمنصنعوزارتهلذيللوزيرقل
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عؤتمظاةوتمضيهألحكمفيالسلعمانزعيمانت
سننهلنااضحهناره5ابدابيئالعدلوعندك
ترضهنهاالياماخرىالثكربهتسفبدالحدفيلدهل

نمنهيرذأوغالياالباجنماعطيحبوكوابس

منحلدبنعدونخيملوظ

اوانهتقضىمادراجعريعانهوالالمبىجديدال
مآلنهجوىمنالصدرهترعيأمىوالخليالفايغيأشر
اعالنهفاضيماوعليهعنيتانالهوىاذسرقاتلى

جنانهخاشوالحبرانهااوعلوةزيالآنحثى
لمحانهبدااوابرقابداانبلءشاحيثابهقمايذ
نهطءيرفعارفاألفتريحروحةاذكرتكولقد
بانهواهتزالملوبمرماتفاشبهالنريراثلهضهاحن

عرفانهيثوقنيانصبحهاجديرءهمينيافىاللى
بنانهخضيبمرمفيمديدراولافيهاوليتني

ارجوأنهارجوانهامثهخدلونبلوضهايثنىبات

زمانهيطولانالفتحبالىظنارتاوخفتولقد ا

وعيانهأهرئظنءفسوايههاالرويةصحتاذا

يانهوالدهرعنهمشدةهتدىتغوعنثماالصادقان
امتانهالصديقعنهاوينبىءيثعابالضريبةيرشالشف

اخوانهبريبهشااعذرفندهوارأبماواذا

دخانهعودفىعتيدائناذءاالخالنبوةفيفال
نهاوطاصبحتحيثاوالثهعبداصبححيثللهحفعل
صبراتسودديومبهيقعدىلمالنجارواليتجميئمذ

هانهالوريجهعانماءشروركطإلعنىعنهغبت
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حرمانهبهاينأىنأىربدهحظكرهانغبتية

جيرانهبوابلقوماسعدومنالمقيمسعدالثاهد
ايوانهواليردماكمرىلماليوانكرىقيضتزورة
كداتاوالمذجميئأفالشوقيالمدائنأبيضيطبى

امتنانهيثنالانطراالناساحرىبامتناناجدرالناس

نهملوالالمروفنءواضالنااالحاينعناغم
ولسانهصفقةفىيداابخحالىترااعدايقلان

عنانهوطاععطفهانثنىدلجواذاريضطيعخلق
ضانهويصحالفكرقلق5لديهيرادلمذيضامن
افتنانهفيهيستقلوالىالرأفيالعفنمنهيخثىليس

احسانهاحسانهافبادىنباحسااالياليتءجاما

بنيانهانتحيثبالهاعروبنبنكعبالحارثينت

خزانهاممجتدأهممالقوفيبشككنلهىمنجمل
فبيانهومهاافيامعالفرحديحهافهوفيتقلان

وقنانهيزيدهسلفيهافزمكيماقديمهاعناوتل

عليهماخاحملوكاناذبهخرالبئلوظصد

ضمانهفيتمامهاحاالعبدونلنااشدالقاصمابايا
احسانهوفيبرهبعدفيواتجعنامودهجمعتنا

حمالنهعلىبقريظهناوتسايرثيابهلبسناقد

أ

ايريدىابئجووضاعدبنعيىابايمهـضوقال

دمنهتشوقناهـاوتاكناظعنهألتهاجرخبوان

ددنهدداالبملىعاودانكتهبرحللصبيعرد

وطنهئهاحتىبااللفداراتعلقهااتجماذا
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حزنهاوالغرأمصرورهذايدكصافيانمالله مفتنهكرورلحظمعيدأعاكهالجوىعدهتمتى
محتضنهوخهأكتاهاثقلتاذالهوىميهيفق

ترخمههستغعيهىوأ5تتيعهمنالقلبعلىابق

سكنهنقسهءاتوايومسعكنالىففىابيصرب
احنهبةمطلىعدووالدهراالضاعةذوبالدهريغتر

زمنهكادثشيئياسبصأدثهرنقتزمنني

حنهزايرغيعثربانارمانصيئمنرضيت

مننةرقاينافيثتودةملكيمرناناالتاوىيجى

عدنهملهعنيتاخرلمشرفالهصنعاوتصغ
مزنهخارضمنكاتعلىفضلللماليدعلت

فننهطخالغمنفرعءسامحهمدححناهزهان
بمنهلهقصرةتحظرهاجعلتاذااذواؤهيمره

اويزنهالقديمفينواسه5اوتشاهدفبماوزارتاه
سننهواضحاارشدمننهجايسلكهاالساطانامورساق

فطنهورائهامنمحطة5عحهاوقدضربترجاليك

اذنهعينهمنءوفانتهغيجهاعينهشذعنأن

لخهالالمستشارفسزهخرمنالرجالاتثهان

سقنهلشقيرهاالتيإسضثرنتهنصلهدوالسيف

نزنهاوبالمقوليلهن5خطرعنالعقوللمجزنذم
يخترنهالمناياتذكرمنءلهيثوبحرصاحتىيشر

يمتهنهالضديقبادكطوالثءجملهالهدواليتأف

درتطامياءبالماينبلالاكثرااللههدأكاذكر
لسنهبهيرتفعلمامننطقاذااليهودمنوضيعابن

مدتاماتهكلتجنولمأد11قرىترببته

أ
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هنةقالليقامنهاراد8اذاالبالدمجمةمنألكن

ختنهوالضالهمارهةوالالهرهزانيضربلم
ابنهعددتههانفحشةزبلةلزيرخاليناادى

ذقنهيصيبهاحتىاالرضقبلاتيوالثروطالتتىاذا

شجنهفعضدهعاليهطنطمنإالصجالتانظرالي
وسنهرأيهافنمنسخطكعلىوطالاداللهافرط

حمنهمتنهفيهزاالعادقدكعناعلىجرئح
يضطغنهينالمفضلعلىضدايمنحهاالنصافيحدوغد

ماثمنهالمعروفيقدرجليل5ولماالنعهةيبلم
تأنمنهأموسوادجلسيحعلىانتالبهرئميسرقك

مجتجنهاالهرازبمالفازيدقصيرلاجدولم

اهتحنهالحزمفيعليهميفانااالجحثكرأىماراب
جننهرويتياجنتالعجزسوىاكجاراصاختياركطما

رهنهوثيقةلعانفيمومهجتهئبمالمولىان
نههغربابدعبهمكابانمشزقةننسايمله

ينهبينالقربهنقيض5بهالمشرقتاجرانوابعد

ىالفياضىابئيمدخوقالصص

هعنىبالخانياتوالمعنىعندبنىلبانةماتقضى

مدودتهجروسنىاادتهافيعاعلىتوكلفلىلمجرتناية

اكجوهنالمجكحطائشطافهخهاتعرضوقدىفيبد

يتثنىلردهافيالعضيباتباضاينفعحاباتتئثنى

نحنىالحبصىعلىضاخفياالالسقمجوىاهنيقدك
اليرنااحمرارهنوأرنتنتالالخضابحادثراتلو

تفنىلبمىذنجيرةالميالىل5طوعلىالثابانخلجهال
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ماتدفىداؤبصلفرارىءماتناهدنياالدهروارى

سنا3والمصغريمفنينحقدرابالمضمرالبيفىعف
المكنيالجيلدونتصابن5اسيربالضيتشاغن

وبناارايلناهاضياتكيريالأنساهاضكل

دناوانسفضؤدااماساهكلسااترعبالمدأمهغرم
اذناالمكراالذلدهالىالىوالاكماناربالحث

ويدفىيبربانإولىواالسمحاللعثددفيالبريزعم

تمنىاللهعواثدمنعودةوارصاظطارزلةيختمثى

ظنابالثهاحسنتأنيلمتولكنسمحتانيفئلم
مبنااوصهراعيافالتصماحعلىفتعان

جنىيئاوالحيهشعدى5انمنيؤلااجنىهر

الممنىاليدوفياليديستأنفوالالمثنىالنائليى

إيهامنامنفالمحرمومفازتقفأطمروفهم
قنارداطاعةفيعبدااصبحنوالحرالحقوقعيدته

وضناشحاحاااللواه4صريميقالانهنوتأبى
الدهرقرناعدهاورالدهرعلقسطناذاشصات

تأقهنثعانهبعضنيواالعحلاتعجلابىشأفى

نافنااالخباربفنونهاطلبوهاظنرنبامدرك

يتظنىعندمنالرأىواطلبرأياتخيرهنعندالترد

اوتصنىجاهلقدخابصلسوولولوساجلوهودقوم

تمنىفيماايخاريكوناننيعندالالحصيفتمنىهلت
واطئماناازلجهفيفرسااليهاضواامراقاملكرد

اعهنااليهاعودنيعادؤذسارئهازىأ

ضضنابانوالنجثاذالفياضبنيبكورنيالبريرذل

وهناهناكلنالمحكالىقئنادوفايىددواسماواس
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واسنىذكرااشفارضأىارتيادأالراقربونزلوا

قناديرانيمحتلهيشرفهرتبعالعاقولديربين

تننىاماقوعللانافوقهمنونالزتباتحيث

تبنىدامصاخواالدترتارمالماالالمسايما

حسنايزدادأميونافينحكريمالصلالنايالكريم

حوصهفبئصا4يمهـخوقالصحهىا

وكزالنهااصريماءظاواظعانهاليلىتوم
وقضبانهاالسراةنكثب5استعرهلتضشيالرزن

ووجدانها3النجوهثنىبهنلحلنالياليناس

وليانهاالدبونمطالالرىبعداجددنصوادف

عرفانهاالصبابةعرفن5بعدماجديدالهوىجمدن

رانهاوالنوافىلوصاتابعاازللماءامروكنت
احسانهاليلىةاساهحالةماصكلاحب

وخاصانهابيعميةظالمةكنتواناراك

واشجإنهانفعيصباباتاستديمانيخكولمجبني

ملوانهاالقلوبءعزااجمرقايانسرفىوما

اشطاخمهااالرضالىتمدهزنةفييلمعالبرقى
ميزانهاالثممسوافتوقدالرهانءباستواانتسأفال

ريعانهابالراحرتفاتلقهاهلهوشبيبة

نشوانهاالعثياتطروبترىحتىاريحيةوال

ادمانهاالثربمعتراصللماتاذأهداوليعت

ثغبانهادجلةتفماحكروضةنبالجزيزةئج
ظهرانهاالنوروقدجللمنخرةاليراقيتتريثال

أرانهاالشسعىجمثتاذاالعيونلحظتخعاتاثش
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ألحانهاأالغافيابكثنتنهاالطيرفرداذا
ابمانهاالقصرويعزشأيسارهااطرأتاتير

اركلحهاتناطححتىهالجوححملدجلةشمل
افناضهاالرجهزتاذابهاتمثيالعذراىكأن
مهااساالحبةعناقثحراؤهالمقربتمانق

أغصانهايلوطوراالصباههامفطورا

ارمحاضهااظيلكاجزت5هااحماتنقلجنوح

غثيانهاالدهييعملبانهنرمكرمافيرياع
ايطانهاحزمالرحلاجمعأنالدياراوف

اكناخهايعتادمتاصيرعزمهيختلجلماذاهتم
11انهاأسللمالتعباوراالبحتاتعلىهطل
خذالخهاالمعادينوترنينصرطلهالموانيتعد

اأنسانهاالعيئكاحاطتصلهشققمناطوتا

أابرهاضهاإتصداطريقتهتفداوالسرابيلنتي
11اخهاوالفيههااالمانةاخفرفااالمورترلي

11طيانهاألمجغرهيفعفةهنالنىعنلمجيت
نهاامبالحزم3لهالجدعنتاذافرص

ااعنانهالبلغعالههالتلتمسقلتهمةوذى
هالخهااسطحتألمتاقدسهافاللابلو

شانهايطرحولمنجاهايفحلمشرفنمواريث
اساشهاملكوجدناهااصماعوماانخلاذا

انهاااعلفتمدلتءالصالحابآالثكستثني
قرصانهاويخلعراهاتليماليرتلنعلى

انهاانعإبمخاورتعاطرتيقهلسعرىاتأال

ورهبانهاصموامعحاجةعلىارينمل
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سرعانهااضايلبخيلالرقتيئعلىاطلعنوهل

اوطانهاللبعونفىأآلفهتذبهرمععوق

ىبنكنداجاسحاقيمدحلومص

نيولالليالىنهلدخلتعيققرةانيخاالهأرق
ودينىالزمانعلىحكميفهوءالثقااكمانلنايقدران

بينبمدمواشكعحقبعدخيئبشاشةمالثئ

لجيئنيخضابهامنذهبافأرتاوداعهافيصالحت

ذوالسيفيئاالمامسيفانيشيدبقرلمنالناساضد
يدينواندىلنايتجلى5وجهانورعندالمحظيقف

رعينذىمنالجيادقودقبلهلىكادالجيآباؤهقاد

ىالحلياربنصالحالبيوقال

تيمعنالمثتاقلكناورحلةوطنهعنالمزرحيلعمكرحلت

جننهعنالدارنأتهارمانمنسترأاناالتباعدتوما

نمنهفيأغليتخاشمااشريهأمرهنأبنصاانيلوانس
وسنهعنفهوصبرالعلرفبهتجيصنيتاوككعبرايرطقتفان

ذقنهعلىعثؤنترضاالعاؤةثذوخهنوماتعرضت

حسنهإثاامحمودباريحيةتعمرلمجدصاعابافاسلم

ايطلهوتالم

انرعدظلممنالوصفنهايةلهانياربضاعابااطع
نومالساتييدفيفائىهنأخابلتجرعاكؤوستطربتنا

واوانيإللوقييضقجمف5وتبةنهطعليافزقناثم
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ويعاتبهحمدونبئامةعبدابايمدحوكللح

ويصبينيبعدعلىأذيصمبويأتيمطماينفكلعلوةطيف
نييحيوهناالزائرىخياللثعلىوالسالمحهدىالثهثحية
يدنينينكفوصليعدتوان5يبعدنيمنكفيجرىقربتاذا

فبسلتييأسواللديكمافيطمحنيالجودالدمىتصرم

يمصينىفيكقلياذاعنعدا8ليقلبكمعميانمنولسشاجمب
ينالحاعينندصفيواحوراظدودضسورداحمرمنوماأما
يجازينيالنواقرضتهعنىصائنهالودءصفاحبوتلقد

المونعلىاعطىالحبكقبلمن5واعهدنياعطيهالهونعلىهوى

نييخافواناحرىوالناساظىبايحرفنيليعىمنيخوتيليما

تهجيمعييفيالقرلفليكثروامثشةقومعلىعقدتاذا
مكونغيرولسانبيرةفكرمنالريضانيوقدبرثت

يمفينيالحلموجدتماعناعةاجلهلبالجمنبرياولست
والجنالنرطنيبهاطعدواريالديةبامرصكنتواناني
هأهوناالخوانعلىوغيبعندى5هدخرالودالهلءوفالذو

حمدونافىضدمرةعهدتانيكرمهردودحمدونابنهل
ممنونوئايخرلدىبهتثقةاخينعىلهشكرتاخ

يعنيمطؤباحمهممعاثرنهيربعديبهالوشاةطاف

ويهجونيطورااهلخهذما5ويخففميحمداارفتا

يبنيدباالجانقبلهنوكانيهدمنىءبالسومحتفالوعاد

تحبونيجكملىعلىالحيابشوهنقعمتيثهيألىاالمامتدعو
زقدبهنتالذىءالصفااوتمنحنىقدكنتالذىالوداداين

يرونياللومفيذنبااتلممهانشوانااهلكلشذنبفاان
بالدوتدىالالحسبومادونحسببمازرىومانرارىجمي
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افىلعرانيناهإهتنالبللىلىإبديهمغييهمرالهاجبما
دينيومنعرضيهنامونبااخقوأجعلكمرهطبكمءاافي

4ابئاحمدبئيعقوبخيموقالح

انوههروحالصبعلىيحثسبتوقلتالصبرحدصتث

انضحعإلبديمةصميتقالقدتلقوغما
نمانيقلبمنلهتراهانيسركوندمان
أرمانيفزيعقوبوعناحمداوالمهبنيهحتوب

والبيانالجهارةتفضهزاذشيروهةاهنكريم
الهجاناخرمبهاتاكمجدووبههملمجان

الحيانبالحبريقاسكيفيبلرمانماثراراد
كلنواحيثرمالملاهوالكانتحيثرمالموماتخق

ىاضانهبحضفيلوظص

مناسوانافاعتاضقالناام5جاناامبنانجاامهلنا

رضاناعنوالنحطناعنيسألوالرضاهنبتنعاخط
يراناأالارمانيانيال5بهقذانرىأالونبالي
كفانابقسعناقنعنالواناالضرأعةذرنيااضيق

حنهنانافقرناأدتهالىكناذاالعبادنبدلناما

الطوسثالحيدعبدبئخميفنجهعدنهثعلابايمدحقالص

جانوفووالالنواختلفماسالمالناعثىحميدافىيا

زطنواتلنازمانولىالعرجديدأضدوامعتأف

انواالضللنمانشقائقياثوأبهااالرضىترىأما
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حساننافراتظراففأبدقهقداالياموون

اناالوطابارقتضيرروزصقاوقدايخافصدلق
العيانفيهاالوتارتسشملمجلمىفيالمهباهالستصل

عدبئيوصفينوتيل

ووضيننسعةنيمضبرةامونلالهسكاقول

طرونبطنروفالىفيرككساعقلةجاوزتأنالسيرتق

دفينثماالجماربكلندرسفتعثرىارسطاسفيترغلىوال
هبينضاكفيضبتلهبترىانرأيتيهانجميبفنر

وحنينيلوعتيوقلتعليهولوعتيالقيبذاكالحخيني

فذرينيخلةتنائيمنوالممبوةفرطمنادمعمااعاذلتي
ضونيجادعينيءماكلفانهبكيتعاتأليوال
وظنونيبعدهفكركطوأوحقمحمدبنيوتمناملىخال

بظنينقبلهامنعذرةعلىميهنيااحىترفواصأقي
ودينيبانيرمبانتودنيانحؤتشلونفييديوكانت

ويمنيعندهثماليلحاستثهدتثرناالاشبنىفوا
دونياغبرالدهرياتيكلندونهاحمرالموتلقيتواال
بخوونقبلهورماوماكنتلحيانةبعدهبقائيوان

جونالسنورفيباسدخويتمرتتيالحيلتطحفالئارحثى
وشؤونطلىمنالنفوسءشفابساطحالمرضاتتصيبوحتى

طصونقرىمنجواخوارفىزنابينماانارتحثوحثى
حمينلعخومباممبمجزارةفيتليمومىبنااللسيفوحتى

لحينقضينفهكملناءبماوقدجرتالبظترجوناللهأ
وكييغطماصاووكفيلىنهالمؤيخأاميرفاين

وحزونالمالنيسيولجنوبلهزييذاصنافيالجردستأتيكم

آقيا
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عرينياسدهيخهناقلةماقطفيصالروعتغشىعواص
مهيئالناثباتفىفىوالغرواهنفتىثارمنطوالب

لداؤكأطحونربقطبجمايزالحربمحارك

وليئجانبيههنشدةالىالجاالحزهرجعجيثروسائى
يقيئمبىتهثلشكوتوهاالستردونهالعينرأالمورأى
حروناللقافيشكىجميةلهكائهافأبتهنلضيل
كينالسيوفثإتجوانبكوقرتءالنجااستخفواولما

وجبينواضحنحربثغرةشوارعالرماحكتفيهوق
متيننداكمنبحبلعلقتءبعدماهصابكاوانىنساك11

رهيئالرابفيثاوعلموماعبابتيبفرطعلمذاولوبهت
حزينجدالقلبوانعليكخزيرةجدالعينانتيقنت

بامينامرئنعيعلىتفلأببانحاكاشكركلمانااذا

بلبلبئاصحماعيليمهـخوقال

يهوانيالؤمبعدمواهراهلحيانيسعديمنبتأطيف

لليقظانيقلىجااالوبهاالغليليشنيرةزاالفيا

اليانتهعدمعلمراناضافيهزشهاإنلفمثعتانمهزوزة
الدانيثخصهامنيفيبعدرويبعدنيثخصهامنياكرىيدني
لمجرانبعدمناقوبالوصالمعكنبعداببعدمنباثربحلنت

شعانيمنالععلمكفانينتيعنليداقعطاىصةابنان
واحسانبثرعنشلجاذاطلعتهالمسعودظثصراغر

رمجانالجوفيتخلجهعلنيثكرماكفهوتنذىءجيايندى

شببانبنخلفيتبنيهداتصنعبماللعروفالصقرابااسلم
جانومنجدوىمجتدىايعناراغبةاآلمالالعربألمتقد

لالفيوالفكهقنباللديكابدايثمؤنهللممتقألنيل
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ىيمدحهوفأذص

دمنالكراهنيوالمواعيدوناوعدكقواإابايا

العيونايكاتصطومدتتمشيرااالكفنحوكرصت

الدينوفيالدنيابركلتتناهتجثاآلمالوابتنتك
فديندينالديكنحاولاو5فديادنيالديكاردنأان

اصتعينالذكضعلىمعيناابنياناسنعتكاذاوقبغ

يزينفليمىيثنلمانمنهنصفقدمرالحولومقاي

جمتالصباحوالنباحعنيجلياليلفاللمهطاب
الفهنادىالغريماطأانفياوالحالفمانوعيك

افينفجهاالعذيراقطتانورأبلديكسالةحاجتي

الدلحنيباعواشباههيالدونانهغط3صريءل

الخزونكنزكعليهلتشوفركعبدالعزيزوابن

سيئاوصعفضلهنياصكأاضحلحيثنظاظافبمن

نجماالمورمنلديهنهوىفالذيطاعةاوكيأليس

اذكوجينماكرتقلللم5جداعالتزامةعندكرأىان

ىعلماصاجولوح

قزوينارضاسطوقدتوفيصالحةاللهعندينلقونترى

مجنونالجهلعاىتطاوسفجهاابهةمنهتثكواللنداىما

دينوالكلبالرأوكاذاوالظقخلقملىمجمدولةلن

عنينايرامهسشلقأصتأقفخهمجمثتمخزيةبأكط
واكوأكيرليلوانتبهورهمدملعونيانخرسنتولم
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المذارىلحمعنااباحولومص

سانالالمنقنانميمناعدهكنتاباحسنافي
واالنسانالقدرنلالفرقماعادقاليضلنسانااأجمنت

واكيزاناظضرالجوارغيرالمذاربجابلسودداليس

العريانوشفيعكقدمتهاالتيفبالمعمانعةوليتئنول

الدبرأنصاحبوحسيجزوجةظالماصبلطمنكثبفئه

بعمابئجهابايهجولوظحمم

لسافىوضاعرأبمنيضاعنبمبأىجعفرابايا
مجانشاعيمنهذيان5كنواللثئامتداحيك

االمافىالوملكننيفعلكهنءجاالذياللومألومما

ىالدرداماباجمهجولوظه

حراناوءالبيضابالرقةالقيتهانالمرداماباابخ
يفان11منجوخدادرستوجنةتندبتنفكماالدهر

الشيخانانيبهاااللهاوصىاغاللصغارالجاللةوترى

الصبيانانيحواثحهاجلتلحيةتفلحتتفطنكل
إ

ىالقثطعليبئلمحمدوقال

برزوفىقامحثىاليكورددتغبرزوناوعدت
اللونهستنربراينهاذاالنوأحىهصقولوكلن

والعمونللبذلةتعملحارجاوظكلولؤة

الجونباالدمنجعتنيانبعدمناالشهبهنيتنى
جمرذونونفبريصدقوانظلم3الميعايكذبان
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الفرجبئبئريمازخوكللىص

يائقيطالبناوبشرمالمدابستيابثراظالب

قنطريقمنكالبخلأمبيمانيورعأدةأمن
الغبنبيمافيالبخسعنهنجافنكببعتناهافان
ديعناهإحمننيقبيحكنعذحتىاليهللناماغ

ودناصيعىفيبضاثضازنتاصمنعنيركي

الوطنحبلدناصة01يحباختياراتفيوبعضهم

ىادبهويمينيمدحوقالص
بليناكابلنههدمنوانتبياأنالمنازلكلعزت

هوينامنتداتمنونمنع5قلينامنتداقمن

يناحيناهرهنعانيوانالهممئئويهنكمع
مبنينااشحهرهاعدادومنشهورالياليههنجمعنا

يعترينااالمنهوابرحاعزأنااذاالوامهننليح

رهينالهيبيتبالستمالمزخلوامبيتستمومن
الحيناتاخواللواحدةالعصابماناخالعيىسركنا
تريناماالصبابةنيرأيناشوقاسلوبالبدأتاذا

مارضيناوذخعدنياامناتانامانرضىيمفبعمرك

ماكفيناتكلفوانصبناعضايزالمامساهعنانا

قضينالمنالحظوظوتتجهبحناالغيظريصميض

يموناانبيفعكالنهجايهاستطلناوانئئءهووما

زوياعنااقسامالىه4وانظرااليامفالتورمن
ادبهومجيناالياسرتاذا5المطاياساريةبنجحكاحت

الخافيناوامننوعلىتوايحتىالعدىخوفاني

دنياودياخيلىهمبربأساهعاالقتيانفق
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3وريناحتىمنااهيمفعفتحروبنيالديالمصاباح ورياوالحمعنماائبشنتاالشباهلماطلبوااذا

عريناعاديةعندواشبسباعااعدىارضحهمواعدى
حزونامغزاهقبلنتو5سوالانقلبتجبالهافتلك

يناصنحابهمفيطوانفقاتواممقكةجمعوكانوا
المنوناغالبتاالقدارسوىلثيئجستانابنينجلم

بطونابجعلهااالرضورفهاأرأقدوقعةمنوأ
يمياأووتجهيئماالحيثتذريهواالسنةيالوث

مئبايحسجهاالعثراتعنقالصمدالفوارعىيصدعن

جهونااناوجبصاللصصب5هااذاحزقلبوارهسا

فيناالحسناتاتارهصوىحلىلالهيوماحسنابو

ييامثااليهتدنووانيتقيلوانالناسيقل

بشويناباالصاجكظنكفاهتانأضرائبباوظنك
ناصراابالدهيصروفعلبحشدتهثلهارم

جبيناحادثةتواوضعجاشااظطبنزولعلىاقر
نسينماندايذكرناانانحيرهاعهدنانيا

زيناماالجودانفمىنلعليااباقياجودهولوال

اعينابماالشلمغانابنهن5االعادييدةمعلىاعيئ

افيناعلمهمالالقونيلقناطبنىمنبازص
الظنونابهتظنانفقصركعااليديهمثالتقعرعن

ايقيناتجدالحيثاليهترىالثكوماهوغيرخوض

تليناانهناتستقناةالمناوىانمتلىوقدعملبت

يناالىفوليلهبالهاافىالحربفهولمافي

ممرناقيقتهاعنويمنىمذاالنههالسيفتريك

ناعصيصاذلهامرتاذااخرىومزيلتهعبت
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طويناعاياجعانعرنحاظيرءذاتفابعت

بديايعيدهنددلبعيههالصالحدوليرى

االخعيناباعرانيحططتارتيادىالربفييزكلممتى
احريناتطولمنونئرىاليناقربوامفرانواني

نالاإلقريىقردونيخصكناوااااالبعدينوقرب

ناالبنوانوالهبةوط5خاالدانوناعمافانجو

ىءرجابنالحسنيهجووقال

لمحسنكتيهغرائبعلىبفيهتهاسحاقبنعليعق

للزمنالدسليمسوىهنهتبقلمنازلةظاللةفيتفقيعهانسته
واالحناالوتارطابيمناالدراكذكرانافوتاعليكقيباا

الفننفيالقعرئءبثأرتهقدانكظتءرجالمارثيت

باوسنالعينتلكالثههتعالبمعرعهعلولمعنهفرر
حيئلمالداريومماكانوانذهبالدارهنمليسركهابل

والذقنالعرنينيموعلىثامبالامضطهدظلسيئأرثعلىحرعا
بدنبالرأسومنرأسفيربدنفنيغثماهلسيفصدعالث

يزنذيبناسيفوالخيعيب1والذاكحرجمككابنفلم
ابنمنالقعبانرمالمتلكءبهطلبتوترنييقلولم

نالمجهؤخؤدجهجووقاد

تنقنجميحدلفاتانادجنيومقدمررنابزحول
اتىالقولبسمةتوأعينيالقبحهناعتخنفساه

تزفىأمصليهاأتننىبعرتاثادتاذاأدرىلست

خونهسعدمالحاأتسعدال
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فونه2وعواهنراحونهادهمهبزوقد

لونهعندهيديلىنكيبهانيممكوقيجمف

ىيهجووفالص

ديانهالمبقياتوالبظورامانهواالمورظيلىيا

ختانهتجدكرالمافهامويراتمالختانتنمتلم
حانهخماروهووعهدناهدهخراصوالىوهورأيناهقد

المستفثهأأبنيلوم

بقنسريناوقتناطولعنصالحاعبيدةابابهزينل

تحبيناالسرىطولمنلغبينناهوىالجازكانوماجزنا

وصويناالسرىطولمنفشبعنركابناالسفرالبيدمنحرت

فينامقدثارايطلبنكأنمابالنباحيكوشت
فرضينازادناطرحناحىناءورابالنباحمتعبثات

وبليناؤسهايالمبلىلينةاطكمنستاببابتنا

الغسليناوسقيتنافانهافيأبتناحينالزقعماطععتنا
ترحيناعلىاوفاليثربية5ممرنااكفيراكلنلوالك

جزريناإوشامينبدنامنءعصابةتممتزيراعلمنكال

جينالمافذهبتبناعفاضبةنجيكانخهوىقدكنت

ضنيناندأةالبهغدوتعلقانهاخاثكمننصيييلوال
بدرهاوبنيناينيكنغذوقعليعةومنكمناقكنعت

إيمقرأبأختبئقسلبئاحمديمدحقالح

نهفقيطوبافربانهالىالعقيقاثيل

ونؤالنهمهاهعيونالقلوبتثيميلىلوحىنان
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الوااختالفاتوبعدالقذالىشيعتأفالسبدصبا

االسروروضت5اكرىالفجفوتوضدان

وعصيانهالمثوقلهجركرههعلىاوشاةاطلح
لمجرانهقبلوصعلهاقرايهالىكوهولو

اعالنهلالموىوسهاعلنتهثمالهوىكث
نهامعندواطلبهفوتهفياثيئعناخلى

واحسانهاوزيربعدلرجعةحسلىهنوامل

نهشامنالشدد8وكلنعزمهشبااهضىتماذا

امانهتنيذيخنحههثمكهعلىيتوقفولم
ازمااحداثالرأمميهالىمبقهعنيمشفصليب

عيدانهشدةالغهنالخطوبعاجماتحاجزتوقد

دانههينهجعليفاجرواالمففملونفضلههنتحلم
نرصانهمجداتتدرب5اركأفيوبحدتهويندو

ابدانهالحديدصادضارفيجدهدىايهول

عرفانهظامىفابمرتبغجهمغيظهفيزأداذا

غانهاضممضاتءسنا5أيحدعنوهانالمجففني
ساطانهنصيحةووفىمنصفارعتهتإلق

بشنآنهسوداطرجاهمادونكفايتهوقامت

اليطانهدأراالعجزواللدبيرهنهجاالوهزفا

احرمانهدونالنجاحهكفهاتسعتكداذا

خالنهانيلصلىلدىعخداهالنايصدق

ييانهبرمهشفقهمملهاتنىاللرمم
بركبانهالمططممريأنبائهاهالقوانييرتس

أثمانهرغفياثعومعلى5صتظهراألجدإرعثرى

طامانهمدفيابخمعالهسودذالىمالواوهاذا
هع



603

بفتيالةهداهاقصزناحاجةأستعلنامدىاذأها

تهتانهفيمىجودممنأمتعارادنحابعنبزس
سلطنبنالحمدههثهلهمجتعطالحدترى

بشيبانهالوزيرعلوالوزيرقربلىالليمى

وريعانهالمثبابلباسنهنمعيايذكرنا

نحلدبئاطنيمدحلطص

ثحنذاالشوقءبرحاهنيشفلموالدهناالطحلعلىوفوفمنأ
والحزنللبثمجلبةيصبرنلبةالحأنالمالهةبعض

سكقانييصبوككقنوالفالىيصبالفهنيريكو

البدنناحلوقلبالحيبنأكطارقهااالجفانفسهدةكأ

زهنالغورهنوزمانالوىاهاجلجدمنالغوربالدمالظاسئ

لعلنالرفيتقاهلضرندىلاهالجراحبنيوجدتا

اإلهنهرمزنجدأوامحعبنكرىوورنهمبحلياماشادقوم
حضناوثهالنهنالهفبكاصماضرفهنيبنونمابواذخلحو

الشهنبالوافيالحاهدوافىديارمفيبثمرىينفكوليس
الحتنشؤبويهفيثالتتمايفعلبظلهملذنااذاأشاعلونا

لسنناالعالمدهعروفةافيمأثرةأهلفانغانتملئه
نافيعلىباقكرهاونةبهاالئنابفىيدفيلكمهل
ناالىاياديمءببدوالبمرانعمكمصثتحوهافليستان
يزنذكطابنسيفيهدممكلهلهمشررأنانوردايام
اوعدنصنماهنوالضرببالطعنمدافحةخيللهتزالىالاذ

الخناطولابعظممبمالذمن5بنوونحنالجدئالمنعمبنوانغ
باطسئالحعكفيظنيوصنصلفتالتيباماليوقدوسقت

تهنلمتضعفلمعزائمالىشهامتههنيأوىالقضلايا
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هرتهناواللماوشكرفيناالتوصفانينزالانما

تازالوعقداريخلانارادوندالكمثماصمالبمالوظص
ىالمدبرابنجوارفي

بهالنابنبهليارحلىتزيلانتطمعاجماقابجوارأعن
وغسانالحاالكفلخهايوهابهاحمتنيهالوستغبينة

واعواناانصارالمدبردبلعقمرفياالفعىقطركعناعتد

اخوانابهلياانحطمفكيفلسوددهمباباارالناسيرضام
ناالذىبااللفاصنعتيمنوالهمعنبوفركطغنيتهبنى

ازمانافيهوخبطنابديئه5علىاكؤوسعاقرنااالنسعهدهن

شباناااليامبهقطعناوقد5بهرتنابعدكهوالعنهنماز
هانااوعزلثيئمادولممردتهمأكذبهملمأصادق

مجانابهلىياتطلبهموانتعبدهمبالرغببانااكنولم
ناامحاولتلماهصيباوال5بحارفةمحغفالاليكاذهب

ىالمدبربناخدبنغالبابايمدحوقالص

اثحانهامجرنيلعحذر5عانهااوالصبابةتعاط

الوانهاحدثفيتنقل5لمةلوعتينقلتوما

ضاخهامنويمبرالهاالذوليشيرشيبأوائل

اوزانهاهقاديرنيغالاجنهاميتالواحرماذا

عصيانهااعصهاصفلمءهطيالهاالتجدني
اعالنهادرنفاسارهاالهوىنيلقةباجعتهتى

اعمافهانحمعيمئلتوقداتالمكرعنرجالتماى

أدانهاخلىوراصبهاهقالوجوبتولم
انهاصالمودةوبكنىنايخالبطشنههيدىيخمى
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لمجرانهامندافارقهاانحيظتىلجتوقد

اوطانهاالكرامرخ5افجاشاالصكنافي
اضانهامالابدتوماداالماعنننعيوبعدت

وايهانهاالخطوبلكسرغالباياضلرضيت
ساسانهابنبمسرىففلنىقربةفارستعدله

مرفانهاباصدققاتاراعندمنهاذاضئك

يانسانهاطولوللعينهبانبانهممنهيعأولون

ركبانهاتبارىبخوضالدحيجماباليههتكنا

وقاسانهاقتمهسافة3الودانيوميرطفنا
اسناخهاظلمعنقبسمالفتاةطيفحميرةوسن
ابانهاقبللهاطاعتاثلوجلمعاناستثرفتاذا

صيدانهامثصرةفيابخومقراقيمطاياتبيت
واعنانهاالحابفوقجوهنفيالطرمرابهه

انهابانجالمؤابعندهبتتمالثاني

جدانهاوالحاسدينهنالنفوسبكثنىالحإموقت

نيرانهاءاذكايهفيك5تكناذالمالمحاليتبوخ
اعوانهاانجزفحالكجمررنحتىالقومفيوتجزل

خهاعيدالحدقصماللالىدنفىمىجراتحمىفتقضبألذااا
بثنيانهاطولءوابدأمجرارهاالحطايامأخذت

نهاامعنديذلحاسوىاصازهاعدبذلهاىأ

احاكاعنداحسانهالكرامهأثرةواخسن
فرسانياغيريخفرعهاالمكرماتالىيتنىوما

انهااوليبنقعىضصدحظولكأتواحدعاىاجتابدبيكعال
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أيمانهابدكفرهاعلى5اهنتعصبةوماعوقبت

اديانهاامعصتراهمااعالخواتيمفان

طائياحمدبئاحمدبمدحوقالصي

نشهنبذكرىوتحنينيالدمنكحعمبانيهاالقل
وسنمنعينبلضناشدأجوىهنقبهمةاجدا

همنابهنوانالموت8لحم5اشىدنيتودلغوافي

فنعطنااوئنىرجنسم5صرىاوبرقاومضحما
ممتدالنهالحبطامافيالصبىاريحياتعفتني

صعكنبدسمكناليوابتغتهوىبعدهوىفيملنني
ضنينقصهولمأسعاففيهيزدلملسليمىحبغير
االرنالمهراليكلميامنهاحيةالخثىتحتطتت

علنحتىبههرالوجدظيزللمصبسزخىا

جمهنلمءفيهاهويلوانلماناعىاعلىنمهاوالذ
بغبننفسطيبليقيض5ابالمئيببايعتوأمد

غنكعنالقيعةعاجزقدرتاواالعالفوهن

الحسنالمرأىوسواهاعندنالناحسانقريةرقت

ودبالحجلقبة5الىصليأحينوكأنا
وطنارفاهاالجرةنجفوارىارضاالكوفةاهق

المبنالدهرللئاويبمقامحللأولىالطافىحلل
الزنصرفلهصخثى5والاطعلطأالبحيث

أسياشمدنالعثهرحوهاالىالواقيئملكحاثز

اليئاتوالالهيبةتملكنالابعدعلىشماضاه

اويزنئاورعيحوالهنءخيفتهناالذواترجف

ضنذىهريابوابعندروأدممعناالقىامنسألي
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اذنأنخواأالرضىوتفيض5وااليسخبتمجباخشع
اخنهافهاودداماءششةعناخالقهصزحت

تمنقيللوالراكبهنيةءوالالمطرىمخزهاصمفةلم
فيوكالمكنتعراقبملهلتلتىترقبتلر

ماضشىادالدينصعيميهيلطعلفلمالبشرنهن
الحصنءبابناأظيلحصئ5ناقكحتىءاالعداانتصها

الثننحمروطئتماوممطثنت0البأساالاحمرحما

فعكنالنواحيجباشكانوقدادبنهشبسكنمن

يظنكانهالهيمماخاتوقدضانداراتوعال
الجنمهاالنقشوفمنهأثهرةخلفهشاهرات

وقعانكياذاينابانفييتنيوعتىالريفترك
الرسنيترعهالحيةتنهث5ومناصريزهااالرصلىمجسب

ناشحطفأذامنانضوالطىرشدااستأنفولو

نالاليدىالبيضوااليادىالغنىتفيدانيميئ

اذنألفومولباوفرهعنراماالاستنزلهمااين
يبدأيثنمتىالنعمىرادتمنالجودبغتاتشأف

بمدحسقفيهحاهنيمدلمبديرميومائ

ىولهآوهودارفيوءحريقايذكروقالح

وعدوأنظلمكنرهاونععة5احسانهثعكؤرالثهمنهيق
جذالنالوجلحاوهوطلقاضحىنازلةالممربكليكالبالمحر

عيدانالناسدارلهفاالرضأممنببنيهماويعرينى
جرانءاالحثادقلتىعنالهنبيتانقدرحريقكلنما

إنسانواالنانلمذبئوجديداخلهانشفيقاالوممابل
احسانبدالسوترعواردتماقبةالمكروهجلبوربما
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افحانلاليامهنهواليمنالدأبهةولىاليفعقحى
بنيانوبالبنيانمالبالمالموضفاتهمماالخايخةند

تبياناالهرلبعضفيهوالفأل5ظونحاثندتالناسلتفاه

سلطاناخارايملكهاالدنياهوالحريقتثويرانوايقنوأ

ىحميديهجوبئودل

والهونذلحماوصاراولكمالزحميدتولكي
البراذينواعطافالئيوسلحىفضلمحرهةتالواانلكمبتا

ضينىياعزصمءحاقولمندهشورهمانيوزيدعدىنزى
ينالديرافييسالممئوخعمرئىمسلمابوفى
والطيئالتينينبمرفولي5ادبايدسفدمالرقاعةجزل

يهنكلطرافااللحفيقتفر5لهواناظصدرعلىعبوسجهم

ىنضاظبئيحيىبئالمحةيدعبايضابحوقالص

شانيبرامةثعانهمفيكوناالظعانبرحلةشعرتاال
الهلنالمتلددجوىروىانهلوالريرالرشألىمابل

يلضافيكاذلقييعى5لصدودوكلشح1ينازعدسبهق
عضانيالمثيبجممىأباطنيهقادقيالعذولماهلكولعل

نياوترادشاكمدالذىبتىصبافرطعليكاليذهبن

هوانيفيكهواكطنذلي5يماعتالقيانوتطي
عانضلبىهنطلقاصرتاوظاعنبيفاناقتأما

استيمشالذىمومحلءقننياللواتحثسقيمعاهدك

ماقياوالقاههتمرفاالكرىحاليزايخالكوارى

أشحاقوفيفىعقوتزيدلوعقيتضرمقثامعصيتى
الهجرالطمىابدالدلمهماالوصايمعبيهىالييدلى
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الحساناالفضالمبنرافلحلةأحواللهنبدنت
الحبرمانكضاضةءالعالبدفتيدلتصائرأترحلصى

التهتانوفيضهلمم11بفقدلخكلىانكتثجحلب
اواناالمعجباهروضاضنبتهيزهويوضىانيقاوعلى

قانواحمرجسدومضرجءواصفرفاقعيققاضحمن

البلدانقلمثاكربهممنمتوجهاعخهميجعلغيث
اهمانربعياجوانبظمثت5مافبعقبفارسأسقيتهان

ثانفراتجاعممسيقالنوالهالنراثاهلفيعاجاو
االفنانلينسالمغضجنباتهنييثىلهاهلك

االعالنوفيمجهداالسرفيعدلهحكمهامنالرعيةاععلى

يشالوافيالالخراعوالجمعيجدفيحينلقطغيرالعنوها
خاقانبنيمنالرئاسةلذويتزيمعروفةلمالسياسةو

اطان11نصيحةوالمونرينوخوفهااللهتقصلينالى

بانالقاخريهمليطولهيمنلممجدبناهالرافعيئ
زانالوقارعلىلمبجليئهنهمالسواالموكبت

منيذراهفياحمدزلتما5الذىعدابءفدانفي
االخرانعنغنتواخالعلىضربرأيهبلغتخل

لسافىهدايبلغمكريشمجزهلمالذكطيجزيكالله
ؤانيوحسناياىوسحودوفورهذاهبىهنعزكاعتد

دانيخثهفانقىبمدتمعثرنانلالمسافقدوناذا

نيوظمتههبئيداككفلتعاللحاجةضمنخكلو

ىلجدل15منجهجورجالوقالح

االفايخأالعيثىالسهلوالمنعلرابساجمهذاتحلبعلىامرر

مأفوناالخالقلمضطربتقلجمتهجمتواجتانلمروانوقل



إييميي

والدونغيرالقلتعطلماعطيتولوالقمديساكنيلكسكتا

المجانينيرافيخلتافكيفامللياالسءضقالنياكان

يخأشوجمهراموالجورامبئالىابوكينسبفلمالتفحرن
وسيرينكرىعنوالتجمبهطافوالنوبختالنوشباتاال

ينالبابفيقمساشيوخكراحتسرنافرصماشافضؤفتان

اطواحأليناواصؤاتارهرتاسجعيطربهمبتالبوعلىمقوسيئ

ونمدموشفيميتندىحيابهاتانلماخراحيادى

أاطيئواالخضراباعنبهارغبنىالحراهعمامنبقية
تالدالدنياوفيفيهثلثفمرت5سافتالتينماهتاسيتفان

ححيحيىبنكلبفىوقاله

المزنوحيآالعدنجبمفرابووالكنىءكاحاماالتبمبقري
ناالرباطفيالمدصوفارسهاممىالخىالسلمفيالمدعوربالهفتى

11اخصناهزةفيالهندىعزةلهصحاذاحريقإعلىاذاساب

حصنالىلجأيافيههتناكننافمعروفهالىلجأنا

نثنىباضاتناولوءئنابهاماينينسةعاصيرربىاا
تدقالذيادقتقصىالذيناتصىبهاتتحكبمكلياالعلىاطل
سجنفيالبحريحظرانخلتوهاهطافاالبحرسجنهمنغداغداة

باالمننسيووفاظبمدولديهبعدضفهامنإلدهيصروفاهنا

11صالذيإبضأخذالجانياذاآلتجنطاياحااللهتواي
آصناأبهااصدعنالحدتجمكلعزيمةدالحدتفيتءلتقلة

اركنذلكمنوهالموالزعرخالشباذللثنالدهيريبفافل
الظنشجهةعنءيااظالةبهكئفتاليقينالبداصح

الدجنجانبنساشعلضروجضارجوصسجنهمنلناتجلى

واللهقهخهاالطحال4ثتآلد5تتالعتمالظفاضكايفض
ا
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تبنىالذيفيىالمجدويدالىأاصحالتياتزللعثىمحد

بالمننكازهىمنةوئقيدبمنلءيدبيضانفكم

ىعلبئحمدفيوقال

الدانيابعادعلىالقدظباليمانيالمالثاجهاسالم

انغعنفضلصهراوهافيتالقبالمضيئقدثصان

اأوالترانياراكواليمرءبيرمعريمناعتدوها
اأ

11ىالحارثيصهصوقالحمل

الينءايكووآلفيءدنااتااثاللهالله
والدمنفيصبحواصالرسومبهمالقديمشومكالتغرين

عتهنيوقال
حححسهحمحمحمىصحصحمىحححىاا

اجيراخمهااهـوصفلوصالتاأوطاخقريبةاضفوساعلل

فابانهافثماههاانجليلثببرحاالجبالرائدهايمحهـلت

احسانهابهحهااساهعزفقدحسنافيفاشكريدااليا
الؤاخهافتغهرتاونهنقريةتفيرتتراه01أو

11خالنهاجمهااودىخليتوالتيالنفىانهافداوكنفي
انهاالثاعفتوتضحابرحاشبرحتالقلوبمرضفيقدزدت

احاعلبهصزبرنالرلمصرماميلالتحمهاعا4ا
شاضهااويصنرماقتدشارأنثمالفيباانبأا

معانهاهتيوبهررادتاوافهافقلتاوصفوحمحت

ااعوانفاخهاالهمومبعدقواصداالموااالتبعثن

دوقدألدولفرقلاكاطالرلدإابختخافلىلم
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وعواخمبمرحاالمداوسكدربهدرانمدىمقدينقيهوابيف
ااجافتنيرهالدحيظرلماخارتروىاوالبدريمسفه

وفناخهاعرحاالعشيرةسدالىلحرعثيرةالتعدم

اانهـواووجنهاالصناميدحاهالهااحسننعديومفالنت

إيعاتبهوهببئنافيوفال

انهاءخدادءافيجاررفاحوانهارعالهبنهبابيتا
اصانهنفمروابشلههناالممياوهببنصاطياعاذل

ثانهفيوآخذعايكعاسقانهأراهماشأنكتان

ميدانهتجرفيمالماسيرافياذاطضتالمثمالالرجتجقلن
4ارازفيارصرآيفرتالصعيآبائهوبايما

وقضازهعرهاووحصيهسهقياودهوسحأبوصها

اوطانهوفيمحلتهفيبازئرغريبللنهمالجدالأ
ولحانشقانتحارالمقلداللذىالثداصقاأ را

اغصانهفيالوردايبفلمجا4ةتزددوالهنها

استحسانهعلىاقواماوتبرءهبرزانجنوآفيفيهاحبنت

انهبايىاإااذاخبستالهصيقرلالخينبلا
اتهاضلتوانتهفتخوطوارقا3أوبراإمقرتهنزات

وزمانهعصرهفيلبلموط01ذخيضانواثىتما
وهرانهواسدنامهيدهفيءإامااآلاطأتواذاه

انهحرفبايخهمربمخيربكاقتدوامخرمهاكاسكأرآكو

جيرانهؤنيالعائيامل01نفسهمنماخلاشفتكرن
سلطانهفيالحربذلكذاكنجانهايعالىفيبذلواالرض

4نجيامنلتاتوسفإالربيحدؤنإنبئفوالص

أانه1فييأتلمماالناحهءفعبناالجكاافيثبالقاضلم
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11ىالمحتزفيموقال

ناالذيلءفاثهاالهنصرأالهلط

انادكزبالمنائلياترجعوهلى

سليماناكرصىعلىالمائالجسدعدمت
نالوينقالهالعنهاصبحفقذ

ى4يهارادكريسالغالمامشةنصراقىاكلاسراثفيوله

صماث4ديارفقزءبئالثكايقوموكانصيأ

عينبزدإجمايومىالنصاشودجاللرضىمتى

11بيئغرابشراهفييحكمحسنطاووسماترىبوا

اوقالإ

االحاننقابينهمناعدهاباصحنابئ
واالنسانأقردابينالفرث1صادقاليفقاانساناانكنت

واكزاناضمراالجرارخيردداصالثابالمذارصجالس

اسرياناكوشصاقدءالتينجالمصنانعةوايتولئن

الديرانصاحصجةنضوحسيبظالماحسيبكهنكسبنالثه

إ
ءالهاقافية

اللةعلىافىجلىنالمؤمنايهيعيادةابويمهـخوقاله
لمبةبنيلمععويذكر

وورعهاةشاثنحدهابهاريستطيحهاءاصمافىىالقمنى

يروعهاارىذتفىلثيىتصدواغاالصدودمخهاراعنىقد
ساو
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مدوعجااوهنتهاقدبهدعلىاالوىاهنحرجيومهراهاحملت
تجيهااخانياتاءوفايذمفانماالفازاتتبيعكنتا

اهاصطشيئصاالىوتصصنيحاوربكاصصنلموصاه
مواصاتهرىتعصينيوالنمىدماوأالقلىقدىلهاخبت

بقجمارتاألنسانغريريةالدحيسملتلواالارحي

شوعاواغراضثاتجللملش8اوجىاضدرالملوكبزوموإت
اديحهاوغربهاتالقيثببل01ارضرمنضورالاقصاتوئم
قطوعهاازتزدضرصباباررينهالالمابرخاسفااذا

اهزيهاليلءخالميالتاسوذاذاءلمعانهىصالماقصديخئ

ابروشعرصبهباالبالدسشبربودونهنيئالموهاتهررنزا

ايذيهنداهمانااديثااأحاكفى6بادماهبطنااذااا
ماتةيرامانانشدواؤدامدىاآفارتدعلماالوزدى
رياءالضالمخفرالجدبعنذادهاآلارءسربرولما

احهااليصانهفرالثهضكجفرصلىمذيقضضدت

ديعهااخاإلمواعنا11نقالفةابحارناعنالشكجالأ
طلوعثاإقلوباسرفىواشرقتررحافاطروفابداثهثاا

اا

اربوعاواقوتخهاصايفهااذاعمتربيةاليالضاسيتا

إأكاتبموشفاأئانجصثاوءديارماخلباتتانجالا

شروعارفيااحالىإقيشروبافبحدماغدتمنالموتشاقيوأهض

إانبهيهايطل01ءادالخرىجمصتههموقعةعناانتراذاا
يتضمبمهركلاراادونباتاذالهابةشالرودإةاتاتذم

أاخضرعهاإرجالياعياةعببوعزةجاهكشنبجمة
أدروعياتفىيئصتىباحقادهارحاصدتجيثىءهيإلاانوفر

إاتيعيادمابايعىليهاثاوتراعزنفعمنتقتل

عهالففاصبىالقوتتذصدماوماففاكأبؤااحئرتاذا
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قطوعهاهلوبمارحامشواجربينهمهطعارماحشواجر
اردوعهءوالدطجيوبلعادتوطرلهالمومنينيرافلوال

وفروعهااغصائهااستبقيتبهاحةتتجرثرمةوالصطلمت

صريحهايستقلاتيذستوقدوائلابنةتفلببضبحيرفعت

شفيهاذاكمفتحعوالكجاتهامولىالثهأميئكنت ا

11بخفجهخظلونعىاجميمابصنيصةضرفتهلقداصري

اهابطأرصاخالقظحناشردلهابهم01دمناغهمتأإ
اشوعوداتغالهاواقصرفاهتدىإدجةوجهابصرظافأ

باورفيبهراضونحفرضها5نخاجزتبيخهاقضاهوابضى

اوصيصمجفوهاانظبىرقاقاكدتحمرالرماحفقدبهزت
أعانزراصتعيرنونامتاوصيجبانقلوبفقرتإ

اةنزوءاصهتوباضدهاص1ءيوالضإتوقدثاكاق

أاادرإزناطلزضسبائبكأنهءثضامنتميدوتبدىا

اأامحأيافلبمعاصيةالذنباقحأباتراكانءتصدجاا
احاخاتاهنجءشفييسمهاحلىحلمانوالعذراالا
أاشربيحهاحتىلمعبثعلىانوااابقيتكأبمبةأ

جمرعهاتالقيءجاهالولابنهاعلىحماهاىقةةوط

11ضلوعهاواطمانتحسثاهافقرنافرجاثهاالقرمبطحطتر

جمةويصفيمدحهلظم

اهليهابعضعنوأصألهانحميخيهاليلىنالداراكهيلوا
طوجهاوراكلاتنشعتتببهجخهاالرججاذتجهاادم

ويدجهااحياظالبرقينيرهاضافيةافيثحالفيالزلتإ
اديهاخدوضاوربوعكعلىءرهـائحهاالدانيبارابلتروح

ايهالىوأزكعبافييهمطيعائلتغالنحيآلمانا
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تدنهاوالداريبعدهافالهوبعدوفيقربفيتاودمرلف

عرادجهالهفيدتلهالنعىانييسالننليسعذارسوادلوال

واصبيهافيفتصحبالثبابلىمقتدراءالبيضاالغادةاعأرققد

واسقجبمااسقاهابالريحعلقتآخرهاالصبحيالماليلةفي
فيهايدهاخراومننبتءشمرهنةاالطرافضةعاميتها

فانيهاالحتأذاواالنساترويخهاءصنااطرأكمالربهةيامن

ثانيهاابحرواواحدةد5رتبضففحلىثياضهامجسبها

جهاطوراواطواراتاهالحسنفيتنافهااخيرىكادجلةبالما

االمجديبنيئوبانيتحابانمنؤهابراالسالمكاكأهارأت
01معانيهافيفأدفواالداعهاوراانذوسلمانكأنا ددا

ثهاتمثيالؤثيرالصرحتاتعرضعنبلقيىبهاتمرفلو

بريهالارتجنكلشيملةءفيهاوفودالمطتنصب

مجاريهافيصبريالمسبائكمنألمةساءالبيفىاالفضنما

مصقرالصراشهاالجواشنمئلءيمطاابدتبااااذاعلتها

يبايهاحيانااليثوريق5اإضاححاناتااللثسلحاجب

افيهاركبتءحمااحستليلاجوانفيتءتراابخوماذاأ
ودانيهاقاصيهاسيه01ابعدايتهاءالحصورصكاااليل

جزخوافيهافياطيرتنقفىمجنحةاطفيياباينإ

ااعاليمفيوبهوانحطحاناذاااصافلفيرجبنلهن

يوازبهالحيهبهءانزولمحهاذالدأفيخايوعررةصررالى

ايهامنحإلعزاحاثباعنبرؤيهااتصوىابالحخهاةئي
اوادحمالماساليدالخيفةتدفقهافي لجتيخأكاشها

اساهيهامغيدسيوماحمهانرتبتهابدنربوزادط

ستحيفااخرجمعاازابإاضدثجإااكهترىاليعزنلليثصهيخأكثل
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يداتجهاصففالالؤاصفينبدتيرالمؤهنينأمسااذا

امانيهااقاعطيتبنرمبرهااهتزلماراإلفةان

تحهابهءافاختا4وناعخهادعةااناهـهـالؤاضحعابدى
امااالدساسهارأت5بحليتهاالدنيالهتحلتاذا

ابينلثنالمجداعدذروةفيااباطيمارضهناالباعابخهيا

رايمانباالانترعيةوالحفربدفيالثهخعماص
يايرالحدلندهرافاجمحالجوريسخطهاتجعكانوامة

ويهاالمجدتباصمونوهتالملياعددفيزادءاععاربثثت
فهاابالدزواكاقابلتؤيئياؤحببحرادازك01

طجهاتاللهبحقوانتاهاللهراكصئعنالثهاعطاكثا

يمدحهولح

اجمواخةاةإداب4وراجبنرطايدءأناني
ائهافىيىمنبرصعلتداقواليقاربهاهنلىاالتقااربام

ساقيهااراحأاممىانهامناجةهـسىالصبىاوقدخديهايضاه

اشيخهنزصحيبوالقضيبهئاتافجثاءارردضكلحمرةفي

11وإشيهاقىاطناسغفجهاوإكانئحهاارضإاننيقدعالت
ادحهااتاألظوصداحمبابةعلارصاعهاابناصدويوم

اصبربهاالدمعتراممنابقصلمجالوقدحدهـتتودعنيقامت
طضجهـاالعيساهضىالخيفةالكلخهافقلطانىرتواستن

اقيهاإوالدنياسالففيدثثرفنتمالهإمءاالى

نواحماحتاصبنمالىاالخصرفماجداللهخايفةا
راعيهاانتاالترعهوالحماالتانتااليلةفضفال

وكحهااإزآنأهلهفاتتظألثهياجمكطابهلةولما



اانرماثاصاغرواحئبستالرضلماتإمحللم

انالعزايهاءوحلتامغرالتجرتينللسهسذقيالوقت
واديهاطالاالقرارةوالاواباانهلاالكاهةفال

11اإيعاوادمانةىاصخرقتشمنءاذجااوحقوطاعة

تراقهاقييببووالعيرردعتراثجمافيقياكودعبكال
فجماحاولعهالذىلقبىالىمسارعةقدرعلىوافتالفان

ءا
تهالهابالحاظاجكاراصيقفخهاوقفتوانسارتسرتا

راثجهااللسبيحايمئرلةجحلهيرينوجهالىهمكيرعن
نواحجهاحزعرصةفيبايخروافؤقتالقاطولقطعشبهاحتئ
هنانيهانهفنىالتلوساصةمواردهاهنوردنيركفهر

البيدعاصيهاوسعلاطاعكلماذيرفيكعرفتهالذيرال

والتجهارابنيالماصتظروأالملوكدون21حزفضالن

ثوابهبئاخدبحوفال

هغاةاقوتوانالعقيقضلىاديهضتهمىأثصاناشدا

ليابعناليأواامهإاعنتفكاماالارىءللي

بواديهتفقدوإأفتنىيؤاعوائدهتذعملماللهوعهدمن
واهيهاظصرضيفالتثنىلدنفاترهارفااعليليولاطوفي

يلويهثمدينيويمطلعدايخلفهثموعديويففيايط
صازيهالهجرانعلىاويعذلنباذلهدالهـيضيجزينل5

ظرفبفايرجيالتصابىللصنوتقدخدتردينوهل

تماديهويحنينىلجاجهبييبرحقلبمنالنعلقلوالإ
ارجيههسوفاوالوصالكاحاذرهوهاصلمجركماكانأا

داجيهيخابانالليليلبثلمطلعتاذااقارثوابةبنر

حصموممضيهمخهمنحتازهأيمتسقاالدبيرترىمللطبصحمحححم



إل

4وراراالقدىسايرضاهسننفيالعباسابىهدىيقفون

اياديهاستهحنامنواهافضالمحاسنهمناستحرنافامانغدو

مجاريهوخالهالعناطولصاسدههلحتىالسبقبززفي

يدأنيهنوفقدنامسحاتهيقمرعنمنوجدنااردنامتى

والتيهاجمبابينالموموانمايمرمةاالنصاثالتواضعرأى
فيهمذهيأليهوميللههقةنالحدفيمذهبهكأن
ءاافيحتىرالتالتاتذحانالناسجمغفيمحبب
تشجيهالعباسابفيبنعمةشتفلالحباسحاسداللىكم
يبنيهواللههدمهويبشيرفعهوالثهنهوضايروم

لمحمرمصبيهغادىصبسلوانطالبهمعنسلوناوباخلين
اا

اأواديهبالعرفوطااضالقهءفتصهـفنعمجفناعنهما
فيههنالصدقفاناوبمذبرنايدهمنلابتايمنونافانان

11

11ماعيهتغضضالذكرلمونابهمهابتهأتغمضالقدروفر
نواجهاعرجتوقدخهاجهابهاقامشديدااكتابةاولى

توقيهفيهامناللوببيضتنزههفيهامناالمانةغضةأ
11ىحا

ا

اابنهاباعيىنحادويمدحصحاعدبئيمدحوقالحد
11

أ11 اهداهالذيفاطاليبعدااهرالةويارض

راهلحادمنهممحتلالىاهلكرىوسحهدرعاد
عصاهالسلوانوالحيفاءاطاعهالرامانالجهواك

يناه5استعبرتحتىعيناكتزلفلمالدهوعممتنعنقد
ادناهاواودتاكننقسهرةضآلفاكمشير

أتاهخاالوعدبنححولوتعذابمالمجمىجمالشبهاطلبت

افضاهوالاقضيهالدينفيءبييختلفانالحكعمنفانظرالي
ذكراهوتبددتايامهدتتأتباالبرقينلناعبثى



23س

هاماتيالعيثىلهفاوليىفذفي4مافارقتهيثىالله هماثخثلربمتارتنماحقهاالتجاربأوفىلوأتي
تعطاهالذىالثئمناجدىبؤتهتكونتمنحهوالثئ

يسقاهثباشائمماصطالبهعاشتآكاسىخفض
15عدإايسمهاحتىفضيلةالالالبادىال
وتراهنحبرسوهءفىسروهحقيقةتخبرعنءالمرما

ا

بناهحيثاللهبناهشكلففغضهاإسديناطعيونت

إألهاوتثاهوجوههمتخزىطرلهنابصفيةصكلتمكم
15عهمنالثئفضلبكلبيئوجاهلائاما4ؤمعادت

نلقاهكتيبةالعدىزحفبهايلقبمضيبةستظهر
قناهءالحماوقابمحمزراياتهارضهيزبةصبنتا

سواهاظصيببنهرابىىيلىئولميباابخهرابىاوىأ
شالهمثاالزاولالمجداخيذةيداهفرشتاذااسد

مؤاهمتءالمذجضيفدهناتيالرناقبيسألمنحمن
واخاهوصاعداالهسماتصاعدابئيدىاذاعقتحسبى
يرضاهنيضثاهناقالهاغسماالحفارضا

جناهيطباالاعراقهلهطابتثجرالذيالخذر

عساهقلتاضاطولمجعايكجنصتثهاسوماتفنىعيابراواقا

عالهتغانلكقصدوابلىوانماءامالااسرتهحمنه
شسرواهترىانتبنىصتصيبهالرطالتبشالذيكل

ادناهاخراقصاهكالمجراؤابلهبادئسيان

خهاهحيىاللهيراهاقمنحاوةافاحثاتا4طا
اى

15االوالتعبدحماعهالىوثريروحانالدنيثةيلنى
دنيادينهيديرحتىهودينهالريفدنياارتضىال

اهيثمثاصاليزالمقوقدارىلقرينمنقطحمازال
أ



ثم4ي

مواالشباهبارالفيرجمدانعندميالسيادةالفردليس
خطاهاليهطالتكرومةىهدباقصزنترجعهالطرفما

الجاهواخرلنايطوعجودفتارةالحظوظبسوددهصي01
وتجاهزنهلمهضلفىيعتقدالماينفكلنيك

اطلبيةعلوةقوقالح

11ااضرهواكمنولوعةاسهيرهابتيخكللةع
لمسصرهااورييعودتمتطفثهطوالدهوعوحرقة
أمجرهانظلوصلاياميعقبنااكمانعلياعلو

يحصفرهاداثانيفيقدرودالشبابءبيضإ

ايوعهاومنظرهاصقلبكفشجاالصبىهزهامجدولةاا
االونارتخفرهاوالتبيتبهالحودتستعينالتبعثأ

ابصرهاحيثاالمنعينيامتألتاجارلهاالثه
كفرهااباالسىءبيضايدعليقويقالهانأ

افريضاللهآضوىالتاطثمقاناصثاكوليلة اأء

حاجماظجاخحاجبترضىيطقهيئماأترى
عليهمنهانفقحتزالمنفضالبقياليالمطاترىام

إااليهشفييانيشفيعمننيفهلييايخواالشةلت

رياحابئيهبموقالح

الباليهاالخظموبعئرةاالمورهاضيردقكفي
دنجأفيهسمةلهدفصارتعدتقدحامالذيابوك

زانيهانهافاشهدمامهعلىالبرجالاقامأ
إجهالخاصاأيامامانة4اليىوافافىعسدوالزاو



ثم5

غانمابايهووقال

جانبهمنحثنقخالءاضمالباخلأبا

حمهطيحودعلىوشومنفسهيعردعلىبغا
11كاتاكفااالالداء امنصمبحدملهئجبنوا

اأىحىصمححصمحح
ىالذفافيحهجوقالصص

اهااعناسزالثكوىهثتاثذفافيارسالةابلاا
وردماوسرسهاحىضمجنىحابفيلقصفغداةرب

طواحااميإااطيبهابعلوةاتاازلثه

انمااتابخانرطباغناخاخنثجتازنجحأ

شحجاايضاءابتكن4قدذكثحتهءزابمت

واحزضهاهاءااقدهنهمجماويمتاخهسااضتروم
خهااأثاحالمباحابلنيهثيئتهالبوركتءلوثا

ابةالىبمت4عاتحفبعماعدوكانالديكاببابنصجووتال
ابجهصنواصعوهبهوراجعهانجهفتوقففعةمائتيهيصانأمره

يالمذلكفيفقال

قعهالىفيديمابونشاضهاإلنياحصملتاناتمن

تابزواذكا3اخرنظكوفرتقدا

صنهاثتيافىعكازالشيدتياللهاشم
وااثوتافيةح

اأاضدبئىياحيمهـوقال
آلحزوىءومنذكادوأ6وحزو1اروىفيهافينهإثإداالناإ
أاقوىكزلاوبانعخهالدفىبنهزةاررىةبلصيدصالناا



جهمول

يدوىبهامربضقلبتعثمهاالذيسوىيحانيلهاحفت

يمثرالشكوىانباطبرحاهارةوانماهراهاشكوىهنوكزلف

فثوياوالصفبابةممكرمنانشوانعاللةوالثبابواروىكنت
افوىيثهدالذيوكداالوقدفياللهوذوالجااليقربوقدزعت

مستهوىهنبارعلهترلمستماممكلانياضالهـابوانلمحاني

جليىشبقتأمءالعنقابهأطارتءوفهتهاالشبابعقابيلعنسال
خهوىالذيكرهنأبالذيبكبحارثاتهااغرهتالمياليكأن

ابلوىتصرفهاواليعددنعيمااليرخفضهاإمااليعرفوهنا

ىتكلخلفهمناالسيلهراشكةرائدهاثنتقدامفثرتاذا إ

يغوىنارتناهمارالليرشدءيمنولمالنائاتزشدتالقدأ
االرىبالمرسشضالهنرتينارزابذىطرباظدافعنااذانحن

راوتروىتوالدهىالتزاللهسوددباراإسحراىبطبازص

يفرىتآالئهانضواحاسداترىهتحتمنتنفكمارمه

11وقدروىبالصوابنحلومنهمبديهةبغتالرأيموابهلقىا
اومزىاكنااللهادونمحلىممهمحلةابخوماعالهىلهإ

تعوىوباتهرهاسطواتلههصلمتسيفعناالفقانوقد

ىماضالعزممنىوقدصالزماليقدرونهءاالعداعنهغلى

اشوىفابالمحعلألتورىبهلهمانكىثماخدبيراعنتحلىا

والشروىالرجالنخاجرفيفيلهنفضفلمحببنااذاهاذكرناه
انخاالوالدعوىقمااففملهنباحشواهدعيسىالبيبلى

اضوىماأيلالصسانارتاحاذاهنهولسعداالبدربيننميل
اشوىوالمنهاالقوامفيباجرحوابؤسانحىااليامدولوما

اروىبريقهاسئانيثالةمنظيفةوكلنبخليهسقينا

دوىااوترتجالشربتأياوارضصاثهمئحظهااصابتفارض

القصوةالعدعلىمنههعرنجابهنلمعنيكالمعروفميقوواد



س

رضوىبهاحمناعنماننانقطخثمتاعنهيدمانحملنامااذا

إالقوىعاديةالموموناالضفعلىجتكاوارهاناناأجدك

يليىانفخنايحصبذاكفاخلئادالةالحادثاتوعدتامتي
مثلنايزوىالدهرعنفعلاذاخىفثياالحظوظعناويتلثن

اتوىوماالىمانبئهاشنافاتعارضتاجلدنتالعيقاذاقلى

االصىالرشأاضعافهافيويتلفالصبىترادفهافييسلىارم
ا

المهىمقتربالغخطرفيعلىءمعاقفجهاوهررشيدفي

صبهرىاوبهدترتاعمنةلهلتءتضاغريممندينحلاذا

الملوىوالالمذاقهرضىالمقبهيجدفامذوقاالبينطعمؤدسام
اوتذوىيرتهانالفراقلذعيشارزتسناطهنلنضاتاسيت

اوصكرىلغيريتمنىالودانمنبينناخصانصهمتوقدوقلتأ
تتوىقدكرتاالحبابرقابامنبطولهيفكعيسابالله

واهبالجدوىالىالجدوىاطابانصاهلهالركأاتبعانشططوما

ىاوصعدلاقمبايزهاكأنماافيبالضتجزىدنانيرأ
اىوالمأاوحلوطتاقناوأمازادسفرنايسرتاذامارخلناا

القوىارادثانيةفياذاجعلتهيرانهاالدنانفضلطفيويمزك

ىالىمانذمنيوفالص

بوالخلقمذاوجمغءسوزماناكمانان

ووذالضعننجوابهمندىسألتهمفاذا

ضوفلقيمقلمبخالءالفمويملكون

ولوليىلنماوبقبالرماماذهب



ءم82

ىاألقايخة

المدبربناحمدقغالبابايمألحوقال

تصليهلمافيبوصلملياتجديهععدهعنتسأليش
يمصيبماماشيئواعوزتصبرالالذعنكيكلفنيا

اعيهاصتالعذالمنوقولاطيهملستاالوامكزنكو

يشيهديثباطمرىزياداتواتتيعليكاخشاننىعلى
ونوالجإلدبريصقوىمخارعةلابةمنالمحبءعنا

يديهليسبباطوقاتلهلهينيىاوعدليباهملها

فيهاحمعماتحتاجالعهنترى4شانفساأخوذمناهيف ابر

بفيالتسفهااالالراحنبكفهتماسصقاييثفواا

سفيهحلماحيانايصيبكهماخءاعطاأاالياغفا4ارى
لبنيهارصدتالزماننجاتتهاجطالحادثاتنسإتمااذا

نجيهخمرلاالترتقىفالخامكنجاهةالدنياارتمتى

بشإل4لهيأتيانالدهيابىذب7الدهرثلصرفاردو

يخهاباخاينغبئهااذاواصبالجوديذصءابابر

وذويهكفائهنالطولذوىيهساودععنىيداهلتكل
وجهاكرامفيفاجنابوجهمالةفياذاهاتوجهنابها

بيههءالحلياالىيقودسيداالمدإرآلنتقيل

ابىنهجدابفيكببعدهعدوهخدنابفيوهاتاج
يليهحيناالمياقعىومجفظيروضهحيناالعىعبيذلل

بسنيهبهرهالرجالوبعض5بفعالهبهرهالشبابجديد

تيهنحيلةمنهاشتهرتاذاكانهاالندئفيحامنحيلة
اخيهاساببايحصتوحإلفهاصثاحيايعطوباتاذا

وتقيههالهتفدىبمايثصحاتمنءأاالسفدالمن



ثي9

جدكريهفيهنينعغجمدععدمحةئفسهالفيةحال
مبئيهأجمفتحتىالوفكأتزلالماماةهنكومطلب

ومريهالفلاينمههدالكتنىابموفعييولوكان
ايهالمساصلذكربهعقتالنكطسيبككراشمناظفايثلك

المهاببئيزيدولدإبعنىوفالي

وفعالياالعلىعفييةؤولساياعاتبهنيديفدتك
المعايااحبااذالمعالياليكحبباوالمهلبيزيدفان

ناياكلنانيتاخيرحلىومابعدهفعلالالقرليورثاكولم

اثغاضياالواهباالاالسفتى5ترىولنالماحئيفرضىالناستر
االعادياينالاوفضصلكلةواجدااتانغيرصديقواني

باديامجسنالنامىفيفتىوكلعائداتحسنحيئاالكدوال

اقوافياافيهاارسلتوقداليكءحاصتأخرفيعذرلكوما

ورائاالفاوالعشرونسرتاذاءوارضهسابذغزوعلىحرام
ادياضتكونماالحابلخيرلمتهءمنااعألباتفسدتفالا

بماليادهريطولشكريشراؤكفانهءاثتراالمجدفييينوأن

ىاللةكلالمتوكليمدحوقال

بالوكواتجلتراحتثمالومقىبوييياكربضا
وعثىنحضلةاةففىدهيهمىيخفكاسىثاةاوارى

رقىالراحسالفةمنفاسقنيمنداهمنرجهااالرضفق

والجعنرئائصبيحقصربيئوامستالنعيمبهجةاجمت
البهىطاظروانىاآلدهوالمنزليبءأبناافي

ابنورهفياالجهاالفرمىتصبوورياض

النىتراثكفةاحرألت5المامنحتارةملكدار

34
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االثباافاضلاسيرةمنهللىعيةاللهوهب

المرضئيوحكةعلجهافيالضاباحانهمحبوةفص
والمهدىالرشيدابناويالحقصاحبوياالهدىأماميا

رضىوعبقباقبعمرسالنافيالمحببكدهيدم

ىالقسكلبئلمدوقال

الدالهناتدىاكلالمناصكنعفرابا

ريهااضالمعتفئم5المداسبثالينابعثت
4الهدتالرسولواتالرسؤىممبنتاطديةفإت

ىاكواسصعدحم

ءانتهابدعليهاعرناوقدابوابهامنمواضحهافيتيةاالالقصائدنثبتانفاتنا

هذهوهيتريابديوانءتراههاكرماننردولماكتاب

ىءالبافافية

الةعبدبناللةجميديهجووقال

ايرصوابهاابخعلىقايألشارةفينااللهعميديمد

بهاعاللمآصيخأنجتاذانحوهاالحارة2باسرخه

الدالقافيةص

نيمغالصؤما4بئداجويوقال
ا

بدىفااعنوتئاقلتطوعدتاتاةيمفاباب

وجدىئلتجدلمانتانانصفتومادتاهامثلتجدلم
رشدىوجهكحنفيفيالىلكفياطعتيومرب
وردىووردخديكرضايىك5وثضاياقهوقكيحن

فقدىعثماعرفتكالصشبافقدكااليابمارتدال



ثم1

بدىترخرانالنبنومنقبننتقدمانالرؤإظما
حدىفيكبالهوىتفردتذاأخيرىالفايمونانحسدا

ءالرافافيةح

اظزاؤيهجووقادثر

العشرهاعلىحرصهداأكلنائلهقايلستردايا

صعهاكرهأمإعيصمنفتأخذهاافنىافيهاظننت
ثرءلمالدابفىارباعة5سفةااخابمد

لمجرهاسجانبفييغرشابداغطألمهناردصش

حءالطافية

قحرابايمدحوقال

ونواشطهعيضهاالأصفرالريرفواسطهاقواناجلأهن

نائطهالماليهةبيئعصية5بقلبهافاليلاناطهنرم
واخطهبافيالهجرانوقارضنهناشئوهوجلهافوانياوصلن

فارصاعلوةحباالوالب5فؤادهاهواوحنروردتوقد

والقطهحسناالدررافىتجبءلنامرعدانقاواالتقاولما

تساقعاالحديثعندلولووابتامهاعندنبلوهوئؤؤن

ههابطهبانقوساهنافىبهفااو5شنداسالربحلكنسأشبم
وبسائطهربهاقاليقمحافىابكقلدئالسقوماللستى

الطهالعلىتدانيهنءأبنهوالشيزاذمافىرك

وانابطهاعالجهبقطربلوتافلتالربالدهاقيئحمته

واراهطهاهلهافيأقوامهةفيتمىخسارينظنة

شاحطهالخيرنازحضاللابنلهيرىانالدمابهربحجاموأجيم
وهشارطهعرانهابواباهالصنبعةيدمألقىقدقاتاذا



طهم

باشطهاللهالذىالرزقيقبضباناصلهزمنالنفسيةهعنىيبيت
ويالوطهاوالدهئيزاصهءمؤسلابنهويحقوبويدو

صاقطهالقدرحارضالدناياكرببهايحتصبلمماالفىخاللائ

يضارطهاتاهميرنابنهااذاعندهيوجدوابخدنزعيم
4ويمافعاحمقهمالمركنثقريةزنيديقاالمهماوا

رابطهانجاتقوافرحربمهيزدعنذمةالصترابمنأتعلئمتى
اناساخطهالذىواليرضىلثئءجحداتاالذىيدئاللياخ

فوارطهتشرفالبكرئلمصقلةبمتومنفيابمرئزلمصق

وقاسطهدراويلوواذليهوصعبهدبناهاهعالا

قطهماريحالحربيؤمواشاددهشعابهبهرىالجوديزمايلىابهـس

اخابدمالهاليرورئاالتندخبالىنمائلصثهكأ
غطامطهالراشاتإجرغلىابلعطاثهفضكشيبانومارشحت

وشرائطهدادعهااخأللعضدهاشوسالتدبيروقدولى

حائطهضالتالمهتلكوواقهيفضهمماالمالثواقىوهرغدا

11وصزإمطه4شضاربيأبااذاردهتصاطبارأسوممق

قاسطهالحمجاثرعليهبمفامهضمعنالخيرجوازىجزك
أاغابطهرافلكهنوراحمهانثنىثعدنوثالتاتاهال

طهشاشاطماندحتىوادركتواقماهالمابعدلىتالفيت

الطهيضهناقضادهبالغبئوالفارصىزوثىبالمحمبوماكنت11

اطهوتحااسراتبنافحيماظهطاطأتيومخصميوماعن
طهغامبعاولمثيسداللطوالثغامطاالفان01الأننفان

01

ىصاعدبئءالاليمدخوقالح

ففقطالنافىمىاامندذأمصببياإطدمهطكيكفاللاءلبكص



ثهس

الوسعلالدونواخوحابفيلييدضكالاالخوانك

طابعدمناخالقينقلخالياتمنىنوافى

ااختاطارأىاذاالرأىصسةشيتهالذىالحرايها

الشططليفتالجررشلفتنىمااحرجشطط

اهبطثمعالابخمهبنىحادثةعلىععبليليى

أسقماجيكعىعدادفيمناسقصهاذاءبالمرلستا
لظدارارتعدفةخغضعندىااليامعادة

الخجميحفيالمجتريشعرمنوجدااخرهذا

11وبذلوالدرالفريديدالالديوانهذاتمالىالثهبحولتمقدا
فيوترتيبهطبعهحنهذيبهيحهالجهدفيكاية

شهراوائلفيذالثاهرةبمصرالةهنديهمطبعة

رية9231صنةالمباركشحبانأ

اأافضلصماحبهاعلىا
والالميةاثعاا
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