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ع1علىوص

خئئيرعللدأصىألسخما
االباللهىوماتوهإ
أ

ثيعبيدبئبئيحيبئعبيدبنوهوالرايىالجترىقال

4كأخثمبئاطارثفيمسهربئصامةبنجإهـفيلشماا
عنينفيعتودبنبحتربئتدولبنجدىبئصارثةالىابئحا

مةجليفيوثالمحمرونبنثعلبئسالمانابئح

المتوكلاميرالمؤمنينيمدخعبادةبلونيتهوطيئوهو

ثحتلببنىويذكرصلحالقءلى
وولوعهاضكاصههنوجدهابهاعهمايسلوءكالائالنفسمئا

يروعهاهعذارىفىلثيبتصدواكاالصدودنهاراعنىوقد

ءهاصداومننهاقدكبدعلىالموىمنعرجيعماهاصحملته

تجيحهأالغانياتءوفايذمفانماالغاشاتتجغنتو

صغيحهالئءحصمناالىصبوتورجمانيحانلمءوصحاا

اواطيهاهرىتعصينىوللنفصىدهاوأالقلىتبدىلهامحتا
بقيهساتصباالشطغريريةالدصاسمكاللواالوشيى

اسوعهاواكراضهبهللملقالرملىالصركبزوارولسم

نؤمدب



3

هـطروغرالطصالقىثبكدابلارضمذايمقالقصورتؤماأ

قلوعااربئقدوصباباررمهلذالاجبمااشرفاذا

هزبعهابلءظمناسوداذانهلمعطالرىفصدلهأيضىا

اووسيعهرجهـاابلألداسهـوبنهودنالمؤمنامرورقىاا
يذيعهطدأاحساناصاديثااهاربلدهبظنامااذاأل

منيحهـسابراملنانعيواوقدالعدىفارتدحاالسالمحوزهحىأ

هاثعصاللرعمخخزالجدبمنذاذهاةءارسربرولمطه
يصيهاالانهادالدةعلىجفرلىتمذنايعلت

هاصدالعاإلمعااظاانفىخالفةابصارناعناشكجال
هساءطلوالقالعبسرفىقصوادانورهاقاطرونفابدىساهى

ربوعهطتواضشمسااايةمهعفتاذريعهالىالضأست

جعهطوشيئمفاشهاووححثماديارهاخالباتتانبهر

ثوعهارفهاالىاحتساقىبائروغلتمابعدمنالموتتسائأمست

هايهلإطماءدماالخرىهصحهعتهوصةعنافرقوااذا

هابيضوهراالردونباتاذاالهـساشارودالضساهذم

4خضوعهاارصالاعيايمايةوعزجاهلىشفحيةا

اطدروعهتضيقحئباحقادهاصدورهاتجيثىجمماهوفرسان
نطيعهساادماتبايداعلنفوسهااعزؤومنتفتل

دموعهافغاضتبىالقرتاجمرتدماؤهاففاضتبرمابتاحتراذا

هاءملوأقطوارحامشراجرعبينهتقماعارماحشواجر
اردوعهاءرالدماجبيادتلهولهوطالمؤمشيناهيرفاوال

وقروعماااغصانقبتافبهتحلجةجرثومةوالصطك
صريعهايستقلانستءوقدوائلانجةتغلببضبىرفتا

شفيعهاذاكيومغوحوالكيانهامولىاللهامينلنتوا
يشيعهامنجظلىونمالبهبصنيعةثرقحهلفدمرىلها
كاءرجوبئقلاحفاثظمبةهاشدتلعدهطعافهتأا



شوعهاوداقاليهاشصوافهفاهتدىالمجةغاويهافابصعر
هورفيحهابهراضىهاومخهفشاجزتابدقضاوامضىا

ااوصنيطمجفوهـيالظرقاقواكدتارماحبرركزتفقدإ
اهوعهـمنزرانعيونتومحاوصهاهانقاوبفغرتا

وعهانررهتعاوباعدهامهالىاالهـثابتوقداشئا

ااريهجادالحزنروضشائبأفىشسامنوتجدىبتا

طهمليعهفاليمعاعيهطاذنبااقىباععناكشاتءحياتص

اخاإلجناهصشفىفهيصحدماحااناالعذروال
اظاليعياتهرحئتغلبلىءناضباابفيتمذبقيت

جموعهاصالئطسالولاسهاعلىماطتختىومشفخة

هاءظوسأنتواطصعماهافقرجايشهانافرالقومبصلعربطت

ثريمدحهوقال

اوقليدطارفحبورسيىدنفنومنعذلهنشغالن

هدالغهءاالظارآمواكإهنأتدةصاءفاواكأآموائا

وزرودعابمرمالنعهـواضكتدتماتمنغرراشاطاله

وقدودبهبانقصافاعطدهتطتثراكابذىبنمثلما

أووووشىربىئنىثمياتهتاقئوروضجرحكقا

دوثووردجئوردوردانراقمطعيونفامضالثسفرنو

رودارضابالوسدكعقندىمناالقااعزفكنو

دالضارىاهسبايبرحوخدودونهالحبيىمقاربةنرجره

صدودوييمنوىميوماتودهرناصالالويساعدناومئا
أدبحبالينالطحمزتبنااريناميرالمؤمطبتا

ابيدادبدابوابرهالىئعرضهيذهـسسبحداظفانركسه
41الردالوادىفىيدرىصفأتاتالدنجرتهنجر

رودالىبكرعنطظهـاغاليئفتةوهوردنافدحئ

فى
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اا

ثودالودداانصويرىعردمنالندىيتصرحيثق

الموعودمنوقىعيمىأنماالالنجحالىمحلا
احدلدسالضفىوعزاوراممعظفلوافىلقدراوأ ا

هوعديددهمنانصارهمالتقحيتاالسالمهضبهئ

اسودشكاببالتانايقتهارضىفىقاازاذارجو

حديدمجرفجهقتأبراايلىرأىفيءاضحااسالحواذا
هوداكأ11يومالىشوقايثفهمءلمااعلىربينويىءا

الصيدكالملىرنظلهنواغلبقسراعلىمزادفين4

دالصيضالصرهفىهعزماواتمبتدينانراهخطالعتا

دقدارضدارهممحقرفىعداوتداالرضينكموادورىا

صيدوقائمانلرأنهـاحجيوفداحصفغدوا

وجدودءآباافعالبفعاجغراالخليفةاحيا

ءشيدرورصدمهدىهدىعناخلرقههنااليامفتشكش

الدودهالمزنةطلعضرموثوؤالمذخيخاءوراوله

دمرجىصدء3توقفطبأسففصتممضدروأنا
المودىالقاجلضىمنيكيهنانورهنرجاقارمنمحناا

عهودوالهرواببنالثاهورهاناطحبئارعبةصاط

ادمودقخااألمامدئوخالفهمالنينورقدامهـا
هسيبدورمنهملنارنحتماصدافيالسارىلبجركه

ءدالمعضاتاولؤوشظمهضصىشهـيهصمدقاانوا

لموداالسوىفيغيرهممنلمدحنالبثابمميهامااضعى
وحعمودمنافسلوافاقبذكرهاسالضاديثاتبا

اايمدوداانالئبنفباتهترىولناراحخيناحدهـاليأسو

أوالحأسدبافصرعلياصهلوالفئالمزهنثيناميرفاصاا
أ5الجودءبقطمنبقسابئؤرىمحدديئعزدعتنعتدا
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يمدحهوقال

وغراىإدىوجرتوهللمرىبالمغيباتاهاهلأألا
ودسقامىخئأءدأمنشمافوانهـاتضأافىكوهلىها
امضوحندلعلىتثنتاذأمثتالقضيبهزومهـزوزهأ
هالىءاللقايومسبببالحرمتجرمغيرهندىاحلتا
ىعظانحعلفىجحممحثاضةهفامنىابقينهااؤكفا

جمامخدالخديئعلىبامادالثوقاقىقدمضماصلى

مجرامتهءحرىارزاوليثاجمحاللصهحالالذىفإلس

الملصءضاءوعليك4الئملعلىاءالواتا
لجاعىاوذضضتعذارىخلتبساوهنضىحدثتاذاتوه

غرامصولاخرىمنولبرتعظيهيكلاثوابىتوالبا

كامءماأسادفىيرقرتءهصفقكرمءاالمااميقاهل

زنامناىنطاألطننممحدخدوهساعينشاندوس
ومداميبطباعنسامصنااالبازؤيومناأبىأ

مطوقيارجافملىدقصبفتيةيسرقصرعلىغنإط

سوامءطصافتيرجاكأطحوأضافطصجضىاالبراةتللىإ
دوامهناظفاشمخحنبةقشاهـكلمناللدراجتحدرهأ
ا

دطسامصاحةسعبامجرتدكاماؤهملمجقادطولكاارفإ

همامفىتدفاماقادوتيوتفكارولموالبها
هاماكىآلمنالسعقلهاىالمحااللةلفدإ
ىرحا
حهـامءالطاؤروالالممالالوحهالماللفملفا ا

ىويكطاطراذعنيذببانهةاوكدمجيهأ

جسامءدالحطااياوفضلورقةعلبهاعطفالهواتا
ا
صامتإافافىرمالىجفرميفمنااليسلرملجألعدا
امعصكلءاالعداراههولنافثالههالخوفالثغردسديها ا

ايئا
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مهاليكاعقىباخالصقلونجامالتاللهاميناليك

امامخيراللهعندبانكدااعتغادناالصالهواكلمدصلى

اوصياىعالصاونسكلسالقلدقءورباهصابمنحلصا

اقيلمخيراللةباصوهـجرحياطةاللهدينلقدحطت

ىيمدحهوقالا

أ8بوعمكتفىوخضوعهكبيءلذلالقىقلم

ردكءيرمنوانئلاةاالسألكاف

ابعدكبعدواتزافيركبعداوصالواما
صدكعنولتامخروالهراككثنغىاللمتا

11دودكحقلماوددتككاتسئاسأتولق
اندكنجمارجالياءافرالخايعهقلء

امجدكلىبميئاودزكإصكلوئاصاهـ
اهدكاواركشاوكترياوقصميكوعلى

دكقبلىوانلالفةوةتابهكدباح

جدكالعباسمةبىلارسوميراثاحرزت

ءبههدكناالمؤضهناهيرياكمضوصمات

11قصدكمجناردشادننسفأريذطورعيتنا
حمدكثمربككدامهالدشابلنانت

أاابرضدكدتضمخايلالبئسهامنوعليك

أردكعقمنسدهاشتهكاذاعليكتدو
دهدكءوالةبالفاصلبناحمداهةاعززتا

أارفلكجملويمكلونيحهمدونحمجافهما
عفدكقبرثاعنهالجبعةبنبرا

مكويرففياصبضوثدويمفاسا
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يمدحهوقالأ

تحشثمطرفوبأىصحمثغرتألائعن
ارمإبااشبهسنوالحىبوصلهقيضمحسن

ظوانءاساوانةالوشاظمامنافديه

انملموانىداسهتذقلمكاصكتبا

غامنناظربكئالذىصكلىفىوكانإ
امهراألثاوحؤتم4اابالبيتاقممها

3قىاحقفانهـانءالمؤاميروعد
والثيماانرالئءطالرباصيى

فداابدرمحالشبإنهوغداالصاا
صمادبنجغرالموصلفةالظقل

هقمالمتابنوالمغالمجتيابئالمرتضىا
حرمخقعدلكاماتمنكافهـةثءارامأ

الغهطمفكئكبتفىا4لمءنما
فانودمقوضنقدذىاالمجديأباق

سافقدسالتفاذاعدلدينلماهـأ
امدمابحدكأوالهبكىابدايدنلناأ

يمدحهعوقال

صيهروصصالفسيلكدالذىفىنحلف

ادثإدلوبادمسفبالجنوهو

ابردويفزمنقضيبلىءيذئه
هاجدفاهرامنمخرجااللبتفدن

المدصبروالعنكلىليثااذتألىال

11وجدبماوقلبىاجمطبمارىاق
وشفبت
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أممواباجوىتوجصضانوتغصبت
اعدالتعففانذنبهواكواضساق

ممد81قعاهوصنقالراعنقدرحنط

برداياهااذادضقئالعييثىحبذا
البادويتجسنتارمايتقبثء

تالجيمايامهوااتجددتيسفر

ارشدملىصهلميفةللضاللةعزمة
دةءمالعنالبريهتعبزمالثهإا
دواالديئااالذلىذدىااحامبااإ

إحدااحداحبفهالسحوبحدصر

االبداخرفسالمووالهالعزقوأبإمه

ألتجىررحه5وزلمجلط

لوااأدمخافيئمبالةلنربعدديئاامعرهعتأ
ذملنطاصطاقومحببسصطلكلبموفئأ
ذلااعزاضعزمتهيئنلمهاعصصحرفينجىااذامكاا

ذبلاوالوشحبافشرنجةفوفهاسوالعرلىجادكيمرت
لىاغربومئباروموفعةنكطولمحلةغرإ

بكلكلئجاظعلىةخحنوههاودالفىانكواظن14
األطولىءالفاوفىمنكبالعزبهاورادساالعبادالدامت

لمعغيرفردوسابخةئهمأمولهرتجةاعدتوجزث
لالمتةوشإجمأدامحباللثاشفىاصححأجمرفأ

تلالمزفينابالكتابقضبتوهدالنبئسفنطمرت
مرسملصتكلصكقهدىاورثواغاالنبئعنوربكحقا

مألألفصلىنا3هاشالفصلىقمممافهـطاظالفةكحراكطذت
صقلواحعنمتئخيرقفاغضلتكنىظليقكنتح

3دب
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مقبلمجظبشاشتهاوالبسعدصطدفيجواشهـافاكر

11الموصلاهلنافتاوسدتطاهحئنرانافساواحسداوكنت
هضطلمارضذولمروهبرذمبتهاديارهماربيعغسا
اوادمملىكلواخصبهاهظمالحشصلىمنهـاءفاظهإ ا

المسبلنداكهننجاتابلدىىفيبالشاتمتخبمهئأ
فلمةقلمبصجقةوفركأاوابصرتالعيوتبهجلوتسغردهإ

11لهزوتارك4ةءددلمزنازلتالومكلفى14
ا

حلىقىويومهروربهايقفلاقامةمجالتاردتواذاه

11ىالفطويومويدجمهرخروجهيمدحهوقالفي

واعنرعبكصعدالمواواظهصالضطوعفىالثهوىاخقإ
االيهجرمنرتووىادىثحنلممنالنوهـلىءخنتواراكهإ
اهيظغراللبططالمعئاناعطهالممودهنكوطاتا

افيقصرقيستضعاوهظاونجقتضىيستصاعملوهديئلأ

ااالحورالغزالىعينيهاويريكقوامهماالضضيبطيكءبيصاا
وتخطرالشبابظلفىطايىوبداالإوباكئفصكثىا
هـوذتارهيؤنثقذافيقالصبىليىمنوكلا

مقصرافواشوناوتوهمبطالىبحصقجانبتواناف
أاالحرردوداوردويروقنىالمجتونتالهسرليشوقئا

11جعغرلميفةاظايحسةملجعفرإخليفةمناللةه

ولقدرءيثامنيرزقواللهبفضلهااصطغاهاللةمنىا
وركرءالبقاققيااكىتحعلوالفئالمزضيناميرفاسبا
ثروافىالغنىعلىالمقلطفيهفالشقأبريةاالمفواةعتا
اتفطرارضيةاللهوبسةصائمافضلوانتبالبرحمتها

هروثالدإرمافىنءءايخايوملدصامججهحسفىافئامءرلتتظع
ظفي
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ااالكثرالعديدبهاييرعدداوقدغدتنجهتسيربالابخلنا

اههرشواألضةتلعكطأبواتدارسوالعيتصللفانرث
اغبرانباروتابابثقانمبدضاشةواالرض

االكدشاجامالوبطوراصحبانوتدماتعواثكلس
يرالهذاكببطوأالدالصابهالتفاوجهكبفؤطلحتحئ

شظروعينبهطالكماكىهناصبعافلظرونيخئاوانتك

فرالفالئاللةانممنبهافازواالىرؤيتلثمجدون
واوبمفوفامنءالمحتلمافهالواالنيبطلحتكسرواذه

وبنلهرعيكيسدودكطانورالبسساالمصلىالىانتهيتحئ

بروألتهىينالللةمتواضعضاضعةنيومحثيت
افيالكصىوسعهفىهغيرماعامثتاقاففاوان

بموالمبينالحقعنتجاةبحمانرططبفصلىمنايدت
وتبشرتارةتذرباللهزامذفياودووقفت

فرتؤمحاوشظيعادهاالذىمندوراتشؤوامحظ

رالمنىواصددالمروىنفسلصتواوولابعدلمحشبر

التضفرصةءوبذمرإمنةصثاخذيئكءوراصلوا
اويغفرءيصالمنالذؤبيهـبيزلنااللهنجغرهناصبم
رالتذىالبافضصوحباكورىافىالمحبةاكاعطاللة

هويبردورافىاقدشواجلمدونللهاملألتوال

ثىيمدحهوقالنبم

ردامنءبالمطاعهـنمرواراحابرثاذادارةالتئالعيممق
همماعدداوغرباكانكلمىضرفادفواضلهعتالذىلالمامظا

هاحدا4طبهمالماعطاكواللة4ءخالفئعممنوكلكاللة
شداوارتاليختعرفتاالبالدقسلاامحطحتوما

بماوعدامصربهالئهوقدوفىمحاسنهاابدتفقدثضقااما



31أل

ا

ابااهـيشوزمانصصمنبالدمننادثملتاراذا

هيدداءرافاإتاجمحوفركااابااعدمحابالىيهقا
غردافىااوطإخضرايانعااوالوكغااالتجصرفلستا

صدامابحدمندنااربيحاوضهتبعولىظتالةأنماىا
وراالمكرماتقم3واطواسواعرضماحانااساكثرايا
هااقىتوانطءالنحطكمتداناالالدةنممألها

ركأهببهدوقالىاححىا

وابدىضهدرإصىاواعاتلألجداجرامائقيبلى

داغحجفىالةمنخاقامليريكزوفؤن

سدادويبوصلالويدنوفاصااوينعمنعياأبىص

اواجمعمولىواصىنغضبابتوقدراضيااغتدى
اعدانمإسوإيايشصالكلعدافدونجفى

هفرذا3بالسالصتءشووحلافىتاطخءبإضابىص
وورداراجالضطفقباتفخوضلدالىهخلىوجمكمه

اعهـلىختوالفاجازىظالطنرصتماانتيدىس

هدأالجحاجوامنلىوارتهقاقىليمسءدامنلىرقه

ندامنكواجدااوالبدماعحنتبكآبدألمصأقىاق
قداجملالواحسنواصلىنطافاأافننانتلنةقصا

4رشدأالديئوضماسداالدياقيجفرااللهخدق
رفسطاكواكهزعاخالسطامواةسضساكإرما

خاشاوردالهصصفاالث51عزتصالثفى

بداوغوراالبالد3وضاألربهنارتفأيسأمدلاراظ

شدىبربةاعلىدصفآهـقطالىعابربلسطراىو
صدافتهرامنددفئقرباءمضددخاسودواباحصامجرهو

اجداءطالدياثلطوبموبذالءطمجطالدنيياغالا

يهوش



31أل

اا

اأهاجدابالنيونيبدوخلقاخاقاالنبىوشبيها
فنعداالمصئدعرنالىءونسنعدىالليالىنعتعنببك

اهدىاليئالذىانكاصشاكرنودىحئارمانعرفابخا

يمدحهوقال

اكضأاطمفلستاهـنمليثايرضىطتابالههااا
اهاذدومفىنوىالصاتهاسذدافىوواكمنرطانهإ
ا

ماتقضىوعهفىوفؤادىقاقىيخسعبرهفىفوقبا

هيقضليساخازهوعداعدكاقنفىآاالنصافقالياالا

اطقرصكانانبامحتولاجراكانانلصصفىباؤأجزفىا
ضىصفواتراللظببهعرنقليلمقتيشادنبأبى14

بحضاالناسواكخبحصانهابدىفاجمت4قشأ
غضاصنالهئتينثنئقرببمنبادياانساهلست

ىوانحاتيتمابعمقعنلىتجاحئاجمهاواعتذارىأ
وعضااولثوراغاطوبيالتةخديهتفاحلمرءواا

وأنضيااملامصفاصلىصودابطالبالذاراغبايها

وعرضاطوالغنارالسحاالنوتالخااالهامحاضردا ا

محضاوالجيءطاالهحزدلمرالمنحزالالحطافهاك ا

وامضىمصطاطمنوقعاتلألواوثتاخامامناندوهـأ
اونقضافبهثسالماصالحمافاوابالسدادالمالثدر

41وتجضابسظااللهخبطووضلرقوالاالصاتيخوشا
ا

دحفااقومباالمغاوكانبراطحولهنعتتصثىماواذاإ

ضازاغوأرسباشهضنصالارتخاالجيادورأشاأ
راددضاهذاذلكالدارعهتاف

وخمىلعوعرءىا
وعرظودحانضاقبقرازوياطحةالنبىعابئياإ

اارضالناممطصعواءحمافاصبضوايلزلطبالفضتجط



ا

اىمنكوعزتكأكءارذةرينالمجدوارى

11ىومويذكروفدالىيمدحهوقال

لها4ربملإوسرىأللاحدتهاذاابحماقل

اهلمزإوهلهاذت4مأؤلهمحلةمحىحابعدعرج
وشبنلصوناأودباواجرداهوىابعدئوادزيرهلض

العدلوجبهاالوشاغرىالمبىناعةاظاالطوعليلة

اجمليرفىواحسنعهداالحثافىألطففأنتبئقكةال
ابذلماهكنونهمنبذاتوالهوىقالتناصىالىلوشئكلدت

مدلودىووجهكعتواصدلوعةفؤادىوفااليكاحنو

اولاللفعطضواليكاردقغيركبوصلهمتواذا

اوتذالتعززهفبىبواطعاشقذلةاذلثمواعز
لالمتوساسهامذعربةسيرةئلقىلمعبةالىان

رزلىالثالذىطناصرهورآهجفراالفةبانلىآؤاللة

افضلىهماءوهوالبريهدونلهجالتالئارتبافضلىهى

اجملالثراقاةاالساكفربحفوالمئعاذاذامائا
مشعلحريقوبارقهقصفورعدهبالىصغومغا

ويفحلبقوليخا4ووصمحيدعباسااقبسلت

لموالحرمقضاضجالشإصباومجدبهخصمتشرفه

لموااماادركواملكظلفىءفانهمالمسلونضكاليع

صقلرااهاماعباةمنوحملتحريمهموحطتبيضتهمحصمت
اليقبءوالفداشسالمنفالاوقدغلضمحىبافأشيت

بههلالاكفائالثاعرفىدهمعنطبعداروموفدورأيت
وثصبهلهمفيمظنمنفاشصضوالحنةاولوكلحظ

ألشترالقبلتلالجبعمهااجتلبتلوجماهماحضش
الجموليلةالسحدءط11كريرىحالجيطاحوضورأوك

هـوانظ
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لموالهـوبروالالغصضقراأطعانهرووادتقىاليكظروا
أذهللعقبايليهميتطقرهـاراموافكلطادمماضروا
4ولعدلادبلقصدعنبدافواههمالىفهمانهوى

هتأملىناظراورأىمماشببفبساهتلطيمث
01المحفلذاكباالمثاهلوصمبرابهاالولىويودضه

اسلالمرارسولحسدوقدشهدوادهالذىعلىالحفورالغببنافسقلى

دالىالمالهكثبهردواحيىناشلفافضلىرفدجملمتا
أيسألضئجرعركندوامصالحالثراناسألناللةأ

يمدصهوقالص

صموهعئهسخئلشالىلقلمتنفنىنهلوال

لوارادمامصويقولبابةلغاليعقهوبوقإ
هترظماصااطفىتوقدحرقاوخلمصدموحامقدمةيسارتا
اوتفضلالؤاقتسحومدامعاافخلنىعلتالؤاقانا
مجعلهاالفبهمجملنشمانفالهوىبلصبرنااليا

الوتنهـلنهغاديةكلمندهصرباكتزاالدارياا

لالزاظطيبفبمواريانيوصرفهمانالتدولتنا

ألواقاااااعرفتماإحدرامةوصرمةةبطاأ
لىةيالمنبريباتخبارئفكتصبيبألثمنوصألتأ

المنهللبدرهافبهءواضادهأسعناخالفةطلمحابمما
المقبلالنهارتجللهعرفكأؤهاجفرجاللةلبمتا

مفلعلجهايسثهرولمرعلهازشيهـولمطائعةجاعت

لفتءالقضايغحانقبلمنضكرهالتلصصانقداق
مقبلالبهحظويوفهاشقاقهايقوثهـااتهحئ

لالمزثتاباىتاقفهـعقبيةقناالةيعن



1

ااألرجللفئولمالقالوبفيهساؤخوسالنعهاىشملم
االفلفهقاطنهـبدبهسهةيببمفماكةراسم

أتثماوفضبلةهاعصعنءبتاعرشواهدالشيرىوكفتهم
هؤوبلاحقىاذبهابمراحتروضههنالئاديخطافكأنما

لوصصةاءايافىدواطبداوماارمانحسنماقىىأوا
دلإادمجرىحنورطبنهدجماابسىيةدحئاشرقنا

اقبللالرىلناوجففيناانمتفىالنهاراسودبحدمامن

يتسهلندهرناهالممنجفربانرلجغةليهاللهه

لوثافغاقدعدبمسوقىأهبودينبالمهاذلامال

يخغالالودهارجلغةوانكللالدهرلمصرمتانكل

لصتوقولمويدةوسدمحصدءورأمحثبعةنفى

موكلالبلردباطرافطرفعريضةبيرداغدتواتو

ضاللصيرىناسواإحبدهالحسنةالموهنيناميرصاايى
مههلىفيهـاحدلواغدتحئاسراههـطراحسنتورعية

المرسلثاكثماحغظفىصاشتاسيانككريالله
اففلىوفصالثالعاتابئارقهوامفباظالفهفءانرلممفضلى

االوقفاؤتنواصطكرمالىندبوافاتهمعاشتتألة
ولؤملقاممدطضثىوهديهفياكبردوغعوت

حيئبركةاحفويمدصهوقال

اهيهابحمقعنونسألهايمههابليلىمنالدارالىبوا
ايهاونطوطوراثرهاتننبيتهاةارججاذتجهادمنةيا

ادإوبناابرقاشيرهادفبةضهطثثلالئتالز

غواديهتغدواوربوعكعلىروائحهاالداقبالوابلقىوح

اعبهاللىحمعولمالكنيبيوملسائهاتنملمبلةالفان

مرت
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صاقدادارواهـاإهجرفادإوفىقربفىنأودتعىها

ايعوانغىتلمحإضهىااديسلنىليحاعذارلواليواد

واجيهافتصبيئبسنالىء4مقتدراءضاابيالغالمحهاطرققدا

اجهوااسقاهاباراحنتتاخرهاعجايالمايلةفى
كاذنويدهاضرامربتشرمرهمةرافاالطغضةاعادطت

تمونألحتاذاتنسواأل1رؤءاطاجمهةأارأهـمزيا
ثايخهـارعواواخدةتحداهرتألفلىفىماانكبهـما

نجةاهيهااواشواططوراسنابفىهااشلغيرىدجلةبالما4

طيبتدابوبافىبتهانمنصاهـدكائىاأللسيرملىرأتأما
طهحافىاضفأاءدااهواويئذاأنلميجننفي

4اوفيثغارصرحهوقألتضصعنبلقيسإهافالوش

بهـامجرحبلىمنضارجةلنلىابلةالماوفوداؤبش

إهاارمجفىتجرهـكالسبانسائلةءظابيحنهةتاطكأ

هاواثالضمصالجواشنليمحبطابدتالحباخعاصهااذا
يباكيهااحيانايثالهوريقهبههاايعاحياناإثهىامحاجب

اؤركبتحمابتابالااصفىتشاالحوماذا

ودايهـايهاقابيهقمالبحدطهـشكاتالمحصورعثالىبلخالث
وافيهائمبرتنهصق4فءطباوسطافهنيعي
هاةاعاوبهوقمانانراذاصااسافايبرناهن

يوازيا4بءانراهنهيؤشهـادلفعناصورةالطصرر

طعزالهـاصحائبحلألاعن1رئئموىةامابساتيئ

ءساواداللمايىفةافدايدتدفقهائلجتكنصاكأنهـا

طثاسانورى3يوعهءاانرتبتهـطدمنرتبةوزادهاه
ككيهاو4ييوبحا1عأاريمثىهترىالفئالوياضمحهفوفة

اتساماالخرىبازاداههااغدتكينعرايرعينودم

أيدانيهاوصففالغيئلموابدتالمؤنيناهبرمساساذا

3دب



مأل81

ماامازاقسىتثاعطبجعفرمنبرهااهزلمافةرلمماانء

يهابهفاختايتهوناكاكأادعةنالهالماالتواصثدا

طساوإدشا1تمحارأتدهابكلبدشطاونكالتاذاا
اروايمناعددافروههاباطحارضمناالباهـلحابئيا

بهاءراألصمانباانترعيةمرحوالبدواللهخماص

اتيرصدأاحصنفاصجدهراايسكلورابقجنوامةا

شويهاالهدبامنوصصاالعاددءزادقءضفاكافبئنتإ
يهابماالدنيوالثقاباتاوقدفؤيمتافيناضراتهازألا

تحطيهااللةمجقوانتاهاللهرآكحقعناللهاعطاكها

بخصهفىوقالزراحح

الماءمحتحراطبوتخمااذاألحمنذيكذيرىءا
ذاماكحبقارفتواللماضيعتحاوابيئافالا

األماانمئالثاحببتاذاعدالوليىهواكعاالحما

حرامارىمنحيتوقليالوصمنحرمتقدا

االثامااوكرهكجراتوكأمستثيبرةنظفىاعيدىا
اماصوقالبطمؤرفةصاومحرقةدابمىقىا
ثهالمااداأبئركصلءدبحدقرلموةءدارتظا
أ

لماماا1يقادنالحاطيفهاعتباعليناجددا

المداهااتويخجهـاقابتقدلةلىوربت

امازواصاهواتحنجطنساقاءوااللاالقعلبظ

ذماحافراولماعهصحتاهـ11باقجملصوقد

شاماهططمثرقةعرافامحنناختالق

غرامااالبهـاازددولمودادااأللهااخدثنجمه

ناماااليسلفيلمنضوامنودلءجعفرنةخلر

فرب



91أل

اهنضاماتهنضمااللرقاب4لدىفىثرماتإاغريب
اماالابمفاكلسنةخالكاورأيتالدورواذا

يساىاويفايخراناجاتىثسااوتفاخراننجنئ
ماواتغطمبراماطوانهوفصالافهاالضاساعرته

لهماوالمفطأفيالهمانواروالمصلىالسقايةلثنعد

ماطخساتوطإيرجحنيرابهاوزنتقدكأمب
اماواعحزرأيالمغيكيوماجاروكوءاانرلوما

حساماوامضاهمعوداهملوازصاوداماكاألست
اماماهملكنتبهتثونمقامفىةاألصححواو

4اثاعاالقحمرصصوصعلصللةماعصمخالف
حاوصالىصصوويتوالدمصلممنسالهسو
اماالاواأليسلصضاضاةالغركلوانبفىهرتمث

إمااقنقشمإخراتاعدكرهاالقدامو3شاواقدتم
والمواهاالسالمةومليتلمجاالسدمتاللةامين

صامااغاواكالحتصااءتصاتهقدةوكااكارى

ظالمااارىيصئنيثدتالهعاتكواكبكاقصور

زاىوانلىينثروذاتاطجنىتسهتالوشردلوبر

بىإتاوارجالمزنغواتهصضلهاربخزكلاذا

ذإماإواىنراتاهرالتجنئفيهـماافبتفموتمناثبش

اءارتجامابلمبهثاااعاطوراوصاومحىانضاحثهـا

ماكطامركشتبريقهامءهايستهللموو

ثصدخهيوقالحبن

تذكرطوفيىحرصنسرسغعغداةءافلبىاان

اصروىاكنئافءوداكأدافطاصعهصء
رار



03

ئرنووينوناوبةاصبىامالأحااوائنلمناؤأ
هزاتالعاشقدءبرطفىوزدنللىوجدانج

ءفرثلموذمةالوالممنبخنلمفؤادهـفىهدبال
اوفاكجرداشوصلصربفاخلةبسلىابداكأاالء

جعفر4بالخليفااللينبهنولمالجعفرهـحسنقدتم
ومحضصءلالنامبدىجرفىاشكدارجرتجوأالم

بعشبريشابسكإهااوقىلؤلؤحصاهامثرترأسئه
بمتهربسواليلةومعنببسايليسوالفيثمخفسة

ادخغزرإصائباتكاماظللتوجاوشانكاللمحزقتظ
ومقدرلهامخنارصلضندااغياواخياركضفكتقدير

االوفرالداكهناملوكايدىبهلمتبالذىنضكؤمخل
رتالمتؤلةصؤالكبرعلىدلتاكهكوعلوه

صهببرقشواهـاورضرىاعالممنارهأتبنباشافرفضه
وقهضرارمانفىعىليانمنوغمقالملوكممملىءازرى

المشزىياضالىتيظرنأنمايونالهلحصعلىعلك

والمثحروالصفااالخاشبربوربهصرعاتالىداقبايه

المبرطرصصابابمذنهيهرةنصوطففااهاصثمله
اخخجروضويكرفيمنففناؤختهدجلةوتسير

رمسماغئاعطافهفتلثئارياحقالعبضبر

مظفريئإبامنصوربالسصربالاوشينااميرةاساه
المشيروخهدالجىالفصسةيمثالجدبدالهمرواسنانف

حدرنجركءودفاظصوتهوهـامحعقيتطءا

بنكرلمذىاإفحنلباوحبلكالررىقالمجةدالكءاأقه
خراضلةوبهادلموشفدأكتىكاسمنتثواسم
خربوابلمإاوصرئتريىوتازوفدمخالبخف
ستبثرضأحكبرجهوبدتحليهاباحسنالديخاونحك



أل3

أمنظراحسنفرأبتوابهلمزايمنفمزلتقدجئةا
صرءاالابةبثاشئتةونعهـويلاطارإمهـبافاعرها

الثخهاديوص

االضلحعنهفتصحكطبروىاالدخفتفيصقاليكشوق

ارجعوناجعهوقىقدهتصلمااالبالىتجددهىوص

لهصوقىباربهخىخرقودوفهـالحيمقصدومااق
دكاردعحاقصىتانقاللىجمرالرداقمىاصنيكه

هعااوصاوبانصدودامنكبداواناراهمناحسنواراك

فاشحهواكفويدعووجدىخضلىذتإيكاطربىتادق

ميمتبلمفحسؤاصافويرقمراطبكبكالعا

المتفرعسهتءوضبى31هاباجصتممانسااثشرفابئأل

يستمثفحغدااذوشفععربهاستسقىلمذىفضعيلةااتله

عتنرماوورارةأيحسعمحعاربةاععلموهىانللرفةارىو
حوءنمايمنبحطواللةهكبحععناللةاععابهوها

يحمغفيالمباسبسفايةمحدضويساجايممناحن
قيمصاكرداهموىالعفهوسمشالملركرضىهرظال
ررعاارماكنبيتيماصلمنخررحءميمم

4تقمعااامةءصهراحفمنرىاتسذىاالااهااتيا

بمالمروطابإهاالمصيفحسنازكاوصالحةاكفىيهنجك
واجرحارياختدرجهـماتتانسيههـسايرقمثرفةءفياه

مزعومجرهفضىهسفيحسنهاعفظاالنحافونحيحة
وانجعددابمنبرهاءطبفضقواالاذاءيااالونبهـطسرقد

ترفعهنمحلةارفيمانذكرهاباقىالضرببدارفارغا
وتححفياموللديلثثبتموقفعافكاآليرفيهلأ
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مزعوبرطاهن4ءاآوىلءورأيكحسئمنلىزالىماا
هلىزمكناركائعهركابىنصواقبالتديقاتاجمضالمأ

إعليصهذتتيمننيلممنجافييهعخفىيمئرخواقام
اوعمضعركذنبلىاوكاتواصحضدالثذنبجمناالا

جمألاإحضىاوقال

شاةابروإصواىورانهئالحبيبهذاضا

فانهاؤوادعروفعاخديهفىالمالحةصبرذىوا

عدوافوفىلمهظفىاسعرفووهؤوشاةااهـال

كزجانهماسرفمنقةاواساجصصاحاهـباكراخابديا

ياففىماالسلشفىارىالقاضافاقصفىاالومودعا

اباففىوساواتاضادههصلر46ولىاكادىقدلها

وانهأفىوشىروضوافاطا4بنجهينالدصصوارىاا
زعفرانهت4آسومنالغصقرجهحسمامنضريبفى

انهبأمنؤاددونععناالتقصراركقحرذاكه

احسانههنءالعطاوفضلاللةرمةؤاألمامنالفيه

زمانهوطيبابلمهحنطذتتممثاناللةنسأل

هوهاومندـنومنصخرينابسالمواالنيعابئيا
نحفوانهالىدسااضبابوارتدفةلمافلىةإكاضعفت

وامتانهولهوطمعاتاللهنممنباداورآك
اةصهاطمنلاابلاهـكفاعطااتفاههعا

نهانهالفىسالمافعيثىوالدشاصانكئديئالج

رتجىجدصهولمحالحنن

داهطءواطابدلطورعةداطحضفرطدللىعضأناذكا

اهايداذهنبوصالوالتداقربهـاتظهنلدتقساربالاما

ءبضا
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ايهاسااحاشامدمن81أةائولىاصبىادإاوؤدءفىبا
اطتتمنبصبتضداأطتامبمنالورديشكطحرةفى

اواشبهالمناتهحولمهافءطءثارضاذكألملمتءرإ
يهـاصان4نظهااوحداةاصلماءارحيلنحهـاساجدويوم

1تجرإدخانؤاممذسوابقدرتوقدلىتودعنىفامتإ

هاممفيمىاامضىانرلميفهالىهافقالتحثنهاشاحئواسشثرتهإ
وباقيهااالديإفسافىديضحرفمننمالاهامالىه

ساءتواجمتنمالىاألافمنحصدلحهمااللةفةخاا
اهتءراازتألايهءروالاالبانتااللمهتفضني

ودافيصاقأصهيةءإالهتفالذىاثلسكالثامال

اطوحديأقماهاتبناكرهاتضاللةندتلكوزلفه

حاجمافىحشباحمهغراشواحترضا1لءبدلما

صاعزادهنتوغاماغرجرتسلايامشوذت

وادبهاصالاألسفرارةوالوابلهسالانهـاالامةءفلرا

ههطمآؤلوادمانةممىاخرقمنتكءجااذارحممقعةوطإ18

كساتراوتحدوأتوالعبيرردحبهساءقىافىيففىارودكاعب

هادتهصاوالذىقبولالىمارعةقدعلىوافتفاتاإ

اتوالهساظطبأطكتاصرانتوقاقغتوانسارتسرتاناا
طراخيمزالتةبلألالهيريئوجهالىممكنيرله

اهطنوافسععرصةقبافيبرقتوافطولاابهاقطعتحئ
امغانجهـمنمخنىافلىوساخةمواردهطمنورديركفنهـراأ

11هادطالبطىوكءااطلمادءيوكذتهعرتذىاوال
ءوالتبراىهمااجرتظوالماوكدونحهماحزلمرنفض
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كىبدمثقمالهويذكرباريةيمهوقالى

وانفرادهائباألمنضىووحدهسهادهاوطولعبئعنانإجمكءة
هاباعنياوكلنئاكواشضبىبعدكاعندنوماواتأ

ءودادهاحماذمولمتولتخلةهدءرذااقخيلىا

دهاةمنحهاقروادقلدئمدهطءازتنركانماابرضإ
ءا
ادهاافندونثاثإااداقوانابهقبلاردىاناردوكنتا

اعادهالمسهولرالبلألدىفقدهلامنتعادمنبغىأ
دها6بنهعئغواضىعإلكاهوألكدتدضقكأاسقيتنالإ

وبالدهااهلهافىناهداغداجفراالخلبفةانصرفىوقدا

وصدادهاافصديهنسننلىءتابتاالهورامضىاذاامامأ
يغادهالمانبالخيلبراوحهافانالتثصكلارومتيمزفال

صارادهاكرهافىاختاصاذاهلغرةاتجديلىالارولما
هانفاتلفالدهرعرحيانكتءوانبنالمومفاميرتبهأ

بخهـابةاطولذكريمدحهوقالكل
ا
ورهادمحفىصاالمجمتلوحبهورئجلانلىمبدىحسنياإ

هاتصومنحسنمصوركيرهاثفىابدحأنما
حريرهامنافعوشالبرقفىورماظهعدباناشمحهلى

نكررهأادبادبماهوواطنعررهـمنالنبواذرواانإ
سيورهطهعاقاجادلءصدورهطفىبلوابنهط03

نووهااهضقدظصوالثىرهااتعا وصئربمرىعصإ
مدبرهاالىاسضتاذاحئ4شؤبرهأمناساطعاارهجئ

وكورهاالىالطرتصيحدورهاناتهمطوادبت
ا

بهوهامنالبقفضلاعطىلسورهامئحرفاجالاصأرا
ىا
اوخرهااوبئفصلهائامورهحائاالمةلمطأ

جؤ
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طبرهـسءفىوهربهىءتفورصاعنذازراصزإ
تدبيرهطفىفقفىفةخلدإ

ىجمددحهوقالح

هافىصينالثبنهىوعصبتقدطحبهوقافبكبيت
واالتبرلحنءالبرحامنضدىالذىئاصدقشافوزعته

فىطيثعنونحبرابصبأبئهداشطعئبدحككأوها
اخافىارمانمقملىقوجناوالعهوراأللىكضىء

ناالشمزغصنعديمشةصدجواالقارمنكر
ورانهرااضانبالىيكنفاعنالالتسىرمت

تطاوعئرانالعلىثعئصبدادابالحبيببرانوأردت
فىطابئءطاألوهبشمباسعرهـالفرسيحةأر
يرانآيةءفبثخصاراتهغرو
الدافىبالقروقىعنلحمهـهيخارعهقاصىعنشكللم

والؤسطنبانربلهاتماطدىلماارضهاباصعدضاقت
باتالعدأسصمجدولةوصرصعورالبفوأرس

امانحينوالتاالمانقألراماساءبسناارهجرأوااال

المرلنوشواجرالظبىشصعلوخلهملمطديدحدمقبئلون
األزمانهىزمنأنه5عليهمطالاكياممنيومء

باظذالنايساعةسطقاواتبصكالوثبانعراورت
لطاتواهـبالدهمكاوبةةعصتضفويماضااراموأه

يألفأناالاألبدهـابهرعغاذلةدبداطفىىاسجاءك
نطودطندىاولعلىسصتدهاانكممامهفافكلةد

لهشببانمئفىاخوىصافيهنرةتظببنكغبئفىه
نباعاصةواضضصفتالئامصسموهىقلةاعأما
اخوانووائلبعدوارلحرالثرىاسدلكمولدتئمربةأ

4دبا
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اصانومنطرلمناوالهذىايفةطاعنىطكرثنء

ارافىثودابنهجاتورأءافضالهمنافضالتفحث
اغاقاحكلفىفىفافةنجلىجودهوشرديدىوراهمالتلأل

طاقءاالذىتتطءفاهلمرمبميللىابانرلمفووتقت

فيصثقءنويذكرانمرجدحهوقلىاكح

صلهقاالمنامرفىعامثغاءهولهإثيعوداناالابلالابى

لمهضامنممتصبشفىاولم3ؤتدمومحهداريقاافترابلعل
ولهوسملرفاحزنمنابدباحهاوطالمهارىدتتزالوما

لمهتوفئةماعندبىاوفسحتفتوبمالراقنبدااتالى

ديلىإاحباسمارنانذشجضانهقورقامطاطتقل
لمهخامناودةلخاوسرتاحبإلهمنةرؤتمحباتاة

ذولهطولغحناالمحيحطغداوفهلهسيهمإشاايرونجكا

اسبلفصدواهداهممقهعباثاوداللهبرأهامام

ولهرعوابئديهارضىءووإارنحهخاليعته

جزبلهذصهبمالمحروفظاهرالىونهـمءاراغبونيمدومجرا
ولهبنرنبماحهمىوطعلبمرورههاثتسقاالرضزى

ولهتونهطفرسمزارملىاصقااعددهـبالبيردمناقى

لهافيبحدالدرنيهبثكأغاحمئالثرقوجهفأسفر
هاصدولهوالتنتركتالقبالهازاحسنبغدادالتاوقد

هوطوالاروفرىسنعوضالىدهاعهوفئمشوقهعنهاويثنيهه

اوسولهمناهاقموهمظاالوداحباؤه4ذلهزالى

لهاواتحدالهعطضوبردلهرقيكاالهبإماثمحلا

11ولهؤةمنةصانفميحكلوفىجؤفرداآبدكرىا
أداغيلهءتلقاااليثءانكغاالهطكفافانءرامنسرئىالهاهداا
ألمهبرهطانىطعخهورحلطيهطلبنقدانهماعدأ

مااطفروا
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الدضعناسناط1فراطمهخروخدءضعافىاوافراط
دهلمهالالىعادابدوممحيديناليراحهنإ
يلهعاوضدهعننحبرفهلاكللالغضافردفىوهركداا

له3الهااالةااطدالىوالها ووسمنتصولىحاوفلىودا

ثاقئربادراككمئهودحهاوقايهني

ادهساانصالفىفاشحركبهاورقاورمقناقاعردهـ

ههايحاثعنونهثعهتاتتكرىاهبىاذاحىرتها

ؤادهبمصفىتقالغلباتتللوعةياليهانفؤادكساو15
دقيذلتفرأتءةةووئءالاوطتافدعززتةو

هودايزالثاولموتتههالمضااكاصفىممن

دهصابدودهبدتإتؤودهافيساغرالثاكتان

دههثارطفىوألحاقههـائوبماركامنتقلتقد
هانداتهزفلستيديهسدهـصامتصفرلجيقرضنال4

هويالفعباضهجمروشآهرهذواعلىشرفهالله

اتجدادههقنحاالىلؤآبالةمنلفلطاصمالث

دعولمريفهطعماابهـمهةانهبديئ4ا1رييثقلىان

دهعلىاواففاألابدادافاشعدءاابيزدا

هدهاغفىغرجالصهووفبهقفضاضءصااااعىال
اصههىاحهنهصيمومةتهغفلرئماالسللىءىابا
هورشاتهديهةيففىهـبينتبئنرالمعزفىثتإ

هوسداتهووقاتحاصشاءناابدىذىالماطادركقد

المحهلتءمنالتدءببقرهمخبراكامادلمتومجارك5

هزناوورى5هاصوبهطعهء5تـطنعهاالثتدهأ
ا
اوالدمنالشيبالكحهولوقىىبرأيهبئتشحئولقيتا
أ
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يرسهوقالح7
لرهثاتاالدهرسروفءتوعادافىاقالاطةافىءلء8

روتلامااذيااوحهفىانبرتاذانذورانوفىصبااكن

هناضرويررقءحواثنرقعهـدهثمناعزمانورب

وصاضرالجعفرىبادىوقوضوانسهابيفرىصنيرت

رطودور3ءهـدتفعطعطفيوهساصعنهمحملىا
ا

زائرهاياليومتيوقدكانهاالسىلنااتجدازرمحقاذاه

بأذراطالذعرتواذسربهرحأذالقعروحمثىانسولمأ

وسنافىاستارهلمجلعلىتفقصبارحيلفييمواذ

امناظرلنلعتحسنولمانيسبهيقملمأنحئووححثته
زاهرقثباوالمالبشاشتهاطاقةالخالفةيخهتجصلمكأنا
سرمغمقوالبمثىهاوبهـهابهااليهالدشافيولمإ

اهومماعرابوابههابهيبهتمشتثثعباافىجابفاين

اوآصدمريخهماوناشوبنوبةكلفىالناسعيدوايتا
ابماهرلويضتسالهالدلمناغرههمغتالهلهتنئ

وذضاوامالكهتداوالصنودةاياافهنحقاتالتشاا
أناصرعزمنقوماوعزيزتينمنالمترنصروالا
اهرهـخرأسانفى4صوغببفشدونمنالسيفنصلتعرضا

دوائرهثموهالممنارتالىنازحتعرباوميتمقورطل

مصادرأعيورادعلىلضافتعيهماللةونبيدلهولو
همقأدساوشمكتهوحتفقاهتومدهاالماقاحنتهاحلوم

أواواصربابهاسثمنحتولمءرهطهبفثىلملاإقومضمب
اظافؤحروالموتبهامجردصثأثالسيوفتقاصاصربم

سرطاللبلاعزلاضراطليثئنيولمبالبديئعنهاداغا
ااساورليفادحالنالفاتكدرىدىفىالفتكساعةسىتولو18

اا

امحر
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امائؤاالرضعلىيحرىبلمدماهارىاوبعمكاحاملىحرأم

إأوافئبالدموالموتورالدمرورواقىالدملمببانارتيوهل
ادرشدالهولىاتجمبمنغدتاضصدالهودنثا

همناهـءالدطذاكوالحدتمفىالفثطقىاثالباقىفالمالا

4وساهرهغدراالشفناضىالسبفمننجاوالفيهالمشكوكوألوالا
11دياجرسودالليلونجعهرقمجفرلهبئالمسغوحالدملنما
وثاالمرهفساتعةوالغيهولحهمنلمواتلمأفكما 01أ

4دريفطالضشصهمنخافالىلامورآتردانوالروافىإ

اأ4ادربىيختالهبالناالخرقاذااناتهصافصءارابمةهأ

11اقاقفيخالةيمدحوقالحبم

افداالذىوالبيهةراعابهغريتالذىالشوقعلىمنامامعا

تاداالزىرامحفىبدوامويؤيضيمنااارجرص

اافدىديصانبىسفاهطقبهاسرقكيممنامسىومامها
4صدداوالناحباالبالشامةفيعتاوقداللقلكبفأ

عجداافاطيينااورفئاأليخلطهوصلالاممأتهاجرا

هبعدمابعدامنالهوىوورققصدزيارتهألمنالرىيزيروقدا

داشهـفقداخياالواماشكابافقدهناكنحصينماتسمااما

هإيهداواالبثنتشسا4صباهكنئالراشينؤرفيعلىبنا
عداالذىالوجدواعاالففيفضطبفهطيعدقولم

جمداقدوالفيثنائيهوذابباخلةواالنوعالةيدجادتأ
صعدااخالقهوحمتواأطأازامالعقاألهالكممموقمرت4

ادااذالىتذىاادوالس5صالدصطادتامجدلمذانا
اامداوددسفىمابعديخالكمافرانتمانجدضيشبدا
01حمسدامضرواماخثىبثنىمقةهرمظاماضربانلحسواكأ

اسدداقائالاوحناوفاعالشرفاالشااالرأيناكوماا ا
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اا

اوفداضرمنهاذاهاوشبدىوغىسبفاسالهبئدونسيتا

قدداملدشئئقطراتاصىدوقماعدئبأسكار7ءا
ابداعودهىتىلينازعااومهظالسيفيخرضلدتاماإ
أ

ااوداوالتشثواالعوعبا4كلالمالصاقاهتلمحمئ
اداذدفدانةإصعامنالزاحمافلوالدنتفال14

يداوقشهافورالفئانماهمحةوافهرىعناياديكامالا
عدداااحصلماتالعزالصامااجزهـانفرارىأالا

لهجداخهىانتومايمطءهدئامتفهنالهإعداجدىتا
وجداماءططءاالءيالمفدنلاعاصاويامعهكشببتومن

عضدادكتاذاماإنجزكلامدىإطاشاحئيدىامداللمأ

صداماؤاجافىهطحماواذالحعوقمنىاخذتاذقدقلتا

كداالذىااللفالؤزمسلهتةمنمجذااليرهلا

ددااباخالقىاخلقتوممةءبىنثعلىاخنىرمعلىاعن

رداالثريمإلمحروهرافدىإصروداوفيمالألهـوتجهمنيذلوالذل
ورداالحورأدانككحبردصوددبومبللذتذاكمنا

لمجدحهوزالح

الولافىدموتوقدبهارجليومنفىأضت
غلبلىالمفاشئوالالىىصءافاالفراقالةعثا

يلاالخفيالثىدؤبعدرشكوداعاعنددنتأا
لبافيافااالوالدصبةهالارالدتوصإ

باظيايفرىالمرممقوة5حباموااساعةتايمإ
اكلليبرقسنامنحاوالىكأوةومضاالراكبذىطربت

الثكولبذتفيكصثمابهمناوالذكرىوذكربك

اولشراحفىالمزنوصوبشكاللربمفىاروضيمفا
مذولمنعذيىأالعلىيصيخكعذولمنعذيرىا

نجرمت
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االسبيلةاوانتاليكإللوالالسنوننجزتاا
أحلرلحلبعلىصالىاياالمطتخداتصاولتوقدا

الءبالذشهـصاكلمتوىشالكمألكتاقولود

طويلىوصرىزهابمبعقعينلرهمنهارىللهـفاولى

ءالمحيلمالدارسعواوضطالمىداناخبازكتا
العدبلىمضصدءيااربىتراذاقريناممل

ضلواشطاببتمحلرثهاترتانآلساذاتولها

بارسولفلمرأنلىفضلالىيعزىظلطالئفباوفضالإ

امثيلواعةالدرعفضهباسيرفعالباحرفيع

لهيلىالذعدنريزالحثىندأهذضائرهفىصتمويسا
دهالجلعديقاكنضلىلهصافييعدالمكرماتئاخ

السيولجماتملهواهبعنهاتعمقلغيهثخالئقا
األيلوانردالحزبنعلىهصهداءمارقووجه

يايفافىىاشعاحنجهروفالىقنأيريك

ولخطرعلىمحبسةلىالمعطاصصلاعتوا

صلدصجرىمناضرمغزيردمعمنفعقمنقنحا
ءوالففولانوافلاهلالىتيهفءثنوافىالما

لفاالقدرصحاحبوتخعنودالىرفاذاتروموجمف
خولالنباههعلىلالميالىاحدأثوماشفكءأ
ءصرلىالدهرصعروفواعصنئطاوعننىوادثاطانفلوءإ

لابصنفساتهاومحنيىلحيااكمنادانفىوتت

11الصايلهبظلعليكوغطىهانخثىالمحةكفاكا

اوالعوبلابةالصسبياعالناستغاضتعلتكمئخلارفاا
الممنوصافتمضمقعلىمبيتمنوثتبدأت2وأ

لميلالهالدعمنكداتئذهثكوىاشداصاتوقد
لاالثالمجملىماتاوأثالمرجمطلافامحانرةا
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اليداموجودغبرمجؤيئمجرابردونازحطوعا
االميخلىمنالؤالذهباذاوخافواارهبىالذىكاتولو

أايلريىدبرمالبوجرىلهفالرحطيالدالةاذاا
اقرلالهطاثشهجدنعرسادمنااقرعكاللةدفاح

الجليلالحدثاصاذعقى5عاازالفبكاللهويصنعا
الجبلصناطاوظاهرسراالمألونحكلةوذاكأ
ا

اجزبليلمنوماتولبهعظبمخطبمنقكفيهوماأ
11المبلهنارقيبقاهقلالمعلىالقدحفركأصانكإ

األصلاثبترأيكصلرمةثفرلبىلمينالمهيهن

طريلىابالهمرالعوزمماملديهمقامتاكوصك
وابرل1ءإحاالووافتعوهمااللةىاباتا

قيلباوتوعظابدااخاباقوانتارصثيرفىتعافىإ

حيصيهعلوسالمهايهادخولهصفويمدحهوقال

تساولعااربموابابوابدىقائلهانتماعرترالدادهبا
جائألالدمعرواستففتوقدالحثاهبأىصمنءوذاكافىأ
أايلهفئيطاوفيطتعرجدمنةكلعلىهوقرفالدخهرا

أووابلهارطلوجادهموليهيماكخفصقعقىادفه
آجلهزمانكهنوغيبنوالمنهمالدهرجلطفىيكنلمانا

بلهطوالقربوملبامقجلفهلوبافوىمصبالهـرانالعاممضى8
اوائألاخلفتئحباواخروارتيالظنونليلىفىارجمأ
باطلهقاطيشبهخبمالبطبفارسلتىالعيعلىهزمناولبلة

اازاشوهابتفزالبئتثبثىطالبعاالياضفلوا
اكوائلهتذمخطىمنولمبعحمدةعندىطلوروما ار

ابههأظقافالغغالمؤإلمجداودعفهاإلملىاإلىنينالمجدوفقلتاك
ثب
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انوافلهفابطينبهودنوحروبهثنللنابهيعثعبا
يساجلهذاكنمجدواه3واواليطذامننجثأاطلا
ااضلهوضآالوهـتصذاذابهييقواانالساعينمنضتإ
اداذلهصالذىنالهلنرالحاصحواوفقرمدالذلحهأصلا
ا

ههناصلهالمحجاجخكتتقطهبهانجدحدعنءاالعداطبرىأ

صاهلهالسيفمنامضىيكنلماذاصةلتشكاثفئاالفابوما

خمائلهتنارتواسنداتوالىزلىاافيثالترسروفبدافى15
11آلهكنتالذىالقدربهونلتقى6كنترزىاالدهربهاهحتإ

إاداخلهاناالذىالبابعنرجالاخرتاالفنسدهحضرناأولم
اقابلهلنحاألفقبدراقابلمهابةذىالىقربمنفافضيتدأ
11عاذكوهوصاكاالممىلدبهصاكاانررداقصرفالىءا

لهءاتءسراصلهنرتاليودمحبداد

اعهوأهرنللطأنابيبشاردبئارعاننصبكا

امنازلهاصتهلتسناهوشسود3واقهلبدروإ

اآئلهالياالذىالقولعنىتنإءصبهجناقواكاقتفطت14
انحاليآنستئببثرالىوانثنىالقةطاتاملتفيسا

اانامهـباطسمحياهصحيلئاعصيدقالدىففبلتدنوتا
أثهائلهسيمالكارقورقتخحلهالمدامماتصضمثلصغتإ

بنهاالفتحاباويمدحيمدحهوقال

اتباعدافقهمسااآلالمعأوديالاظطيفمنمالمثا
الهاجدالمااهدانفعوماايهرىامنمنودانتشيكيى
مازرالبانمناملودتعطفتعطفتناقههـامالتاذا

أهعدلمجرناابدترتوانضدمنبعللموصلننااذا
اجامدالحبىعندخوروضالصيالىيلينماقلباتملب
زاهدجدوصاهافىالحثساخلىوصاهأومكوجدىبهاتماى

5دبا
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ا

واجدغيرماالاوتجنىلما4ماألثكيراالواجداالسوما

اققاوداطمىرملمنالحقفالىمحلةهالحىااالبسا دالى
جامدانورمنجمحعدعليهالضااروضمنمخفصزالوال

دبلىلاامنجغفىتنفسهكابةاالريارنايذأ
هالخرائدخدودفىبىاقصمادموحفحكألفندىاجملنقشقاأ

لفرازرمصفرهنتعلىمنظاناالرصلؤلؤئومن

اوفاردتؤامهننزجمردناضكهارونقفىوذاناطكأنألا
المواردعذبءالمالدبكلودةبارياضدتقىرباع

اوقاصدحماعلجمتازيبشادهلهابهرتنهئراوضهااذاها
ارواعداالمارقاتشيثهاتاقكضاقلتقالغعدكأن

ا

وافالهالبادياتالعطايابكرهةئباتاتمااذاملباا

اماقدالميفيطدونالخالتناسباحااهىالندىرأيتأ
قاعدالوفدالىبسامنشوفهمؤساالشائمينقضتلمفت

اارواكدكارياحلضمعاريعقعندهاقمابخغمقطاباظجهر

المشاهدئاكرومةواظهرهميداادطوالمتجيلبايخصونهأ
بياحدالفعدحئضلالةالىتفاوتتارجالاشالىارولما
المساعدقليلفبهااالصىكريبانهغيراخالقهميبوالإ

كايد11مسوداطمدرئيضرملمهغاباتيظالههنمارم

مجاسدعلبهاتدلللمانتاذاؤقةموصغالدهرتستبينولنا
كاصدالثعرمننفاقاعدعاقسكالوألقىلىارأيهكى
االماايثرامفهمعنتحبرمحنةخصثثاىةءوان

الشواردالقهافىعقلاالقطتةصتمنساجئنوإ
ا

ازرفباالولتهاذانداهيعلولنىالباتقوقلهحواقا

اهالقلرئدمنظجدواهعنغلنوهيةلتالهودككن
11ضالدالدهرمشعرمنسوايرامطىاذاءجزاالبىاكأصبو
11اإلعدارصالطفىبىفراواصرلىوابيىاوبهكتمل

هال
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ازائدعلينرئبقاولىفلدمبقائكفىالليالىجمالطا
االمزافدوالسوددلىالهسيلداةعاابىمنعيشاومليت

هماجدبعدماجدافيهالتفمةبيشدهمجدامابشدمئأ
ووالدقيلىيدسلها6بعبدمجدسحاةبطلبواتا
اعدالمكرهاتفىعضدالىههانجانالمفافالكفمدتكاا

ماعدالمجدالىهمفىويرضبكهناهبارشدالىىهلىئيسسكأ

شاهداعدلالمرضمسيعلباتموجباتتحر4ا
دهالمواعدكنافبهازفىهالالىوركبئفيهلاليلمرءمواا

دبباانرثتبراناوماجليلةوهىءانعااجدكأا
دىوقااليكيهوىسالاتجدكتاكأداللايرئمأمئإ

دادىوهاآوىالذىطرفاانهرابكحمنفخرىواكرم

حعهيمدوقالحوو

حفسكرالهوىمننثوانوكانطناذباطفىعاذطماعا4

دحااواالغصاتعلىماولناحاذاامءانرحصيهكا

مططاصاوزنواونأيئاذاجمرفاالظانعلىوالتفيمقإ

المحااذانجدقبرقااقهوئجمرتهاألطاللاصندعتوربماا

فطموىافىدمعباولدمىوالذاكميهصدحشوئنما
اوالمنهالىالشبعفاكامجدزهافامثضنتولمه

اذجماااليلحأدئسىطفاصادلبلىهرىنسيتاذا

ءفاتفحطالصبموبحئنأرقنىبعدعالاذدناها
برصاومأخبتمنارثوصاوزافممنعالفطتنطىمنهجمبت
ففقدبالالندىبابواتأقدمالاالذوىىسانها

ادحاعالقولفيهنونثىبتدئاالفعلنهمجسناكرا
41صاماقىبعدمناانجودوقرتدهفقدتمابصدفينارمالمردا
الىصاعئاذااجهشمقيلخوالالوتازانحانارصةالا
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5طرج5رضوىيرازنولوهفضؤوةابوددالىالىص
طوطعاذلفيهالمواتجه5بداليبتىالصرمئوبم

اضصاءيرنالكألمهشالئؤالشبضرتهالموقالمالثايهطياها

ابمصاحاالغداةادىشلمثعلىلهماسااعقانهناكإ
أاقدحااطشرإئهءازاالوبحزنهطرراساشرير

ااواكافطعفاعيههيشففامناعلاواناعتالتقدا
101

ايضاعلةفىوقال

هافواالميرويعبشكوالهمالئئنحراالمبالىتخص
ءاقبهماتسرصاالموروخيرفيهماتحمدسهىعقبىءوللبرأ
إللممعلطوأعيتضا4اهبملىيهذهبتواننوحالبىفملا

انامبهلمبالةيشنلهتمصاريمووعصهميرالىوعكمنوألورأ
هواصبالمعابكثواخالبكثكوتحوبلملكتلوبودك

مضاربهتاسيصياكمصلضدىونجاعالتقاسصتحفدوا

ماجهويشميردممان4تءووفاثحهنمنئالويكفىإ
اذصجاذبتنىمهدءصووالهالعبادةؤكفالمخسبا

وصاجبهللالمالبرجودوبهاااغدوالحينباذنلىومناا
ححهسوقال

االضاسبالمنظرابتساشهاامباحمحعءضرامىسبرقألمعأ
اتاحعصبدصااقلبوثصوآسفةجدصاميهـنضىيابؤس

ماحالوحمىمنغيثورعصباتهاخصنأازامزملغزأ
4لماحالمحطيىخصايمقعنصاةاذامبيضاالميلويرجعأ
احواالمطسلالمصافاممالةممزنضىمنشكوحدتأ
ا

االالسيزعموماذامليكثلمحىاحدااجدلمباقعليكاثنىا

اوافداصقابافيبينراادهقاصرةصهبلوامعراوليلة
ساتار
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الصاصكريظوطحعالتدوىمحامنهلغظمنشغايئتارست
حتفطحاوتفطبوردورداطربمنحملتبلخديكحبيت

مفاحمنلتفؤأدغليلروتوصكلوالثاهحياللىآنظرةه
رحراحالزسظرلممهئجملعلىباوريهانرىلجسواله

امداحصلعنيقصرمدصالهبذاكوالنعيافغادنهدى
احاصبءضرادايةبدرعنغرتهءالشمناليلقعثف

وضاحالسبفنصلملباجضفاالديأيهرقةمهذب

فضساحأماالقيمنشلطداصذاالمالاالاذاالنوالغرا
ءاا
ممنأحواماكأبيروةعدمذىكلفىصربتهبهوإ

دالحضثناطمنتئر3ارجوانجهافىوباتمانماه

3اواسبذلمننحاولعطنطارماناغالقالغقدفغه
لهحططءاالعاالىوطرفنهىصايةالعافبنعدفصتيهـا

وطسالحظالعاصةصههثوالهقؤثجرواالذيئان

وأوضاحمنهمكتغرةعن4دهماوىدونهالمدىطالا
101

ا

ىبواسطةمعنالمتوكلوعفويعهربصربوبدبهريمدصهوقال

يخلوالبكجوىمنفؤادىواناصاوالافىعينبكعلىنخاا
الوصلكنامانمنكبوصلمحبغلبلبلالجزحيومتشىلوا

4اظللهلولصاءشفاوأنهصدىالهذادوردالواناالإ
0001ا
اوالبذلزياالسعافبليكلمزبمصمنكالمطلوبثلطاكوماا

خدلوشوىمرهفوقذشتتوواضعغريردللهطاطاعا
شغلالبصعنحئنخلينحهبفارخماملتهنعبنألحاظا

غفلغرهاهرىمنوقابايهاصبابةتساقاصثاوعندى

ايغاواوواخابفىشوقفيفرطبيضناافةادانأىباعدوما4
اامذلاهوالمثيبفانءوتالمثىأضاهرالحبيبرانأنملى

االفعليخالغهاءاتمامحاسنللصبىلجيئكيفاقافوامدمت
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جملبعارفةتجلولموجلنعدلبنيتمولمثنم
الضلبكلانءمرالهونعرمواغأالنصالىوودعتعفلت

هلاببهاالماحباكثىميوالطفئهافىبرسىلطارىا

اهلاماولبىاستدبارمىلىبأنعلىاعززئ تغلب

الوبلبهـاشارمنابعصواوحشتساكمأمنبلدخلت

والهزلداعتماةيهالحرمنهناجزالمحلبةلجتاهلىوازعجده
ا

وارملىقةاالقالضنتلحطهمارداعراصظمالمنواقيت

هتخلومجامعصممنودارتببدهجبعصممنفرمةبرمكلأقا
النلآخرصانصزبساعةابلالظبماتاعبئمصلرعأ

عملةبينهميخأولوتمحاجزواالهياجيوماالتحمااذا
بمهذوقجملهذفقاردىاجماوردأعصبئفدا

هوالصيردىانئخلففالعندمحثعردممنقرضاذاكات

مثلزاحفهاالنجامهنومل4هيمالئءجاامنصنأ
والوفلالدنفىبيدالاخائرىارماحجراخمااذا

ابلورركبهاواحسابمتاقوضراقارالبيضهمتخا
رجوهممازققمهمفوارغساساهاناألالموماا

الزلالخزمةقىغوكاوضرثراكهالدارعىللطه
بصا
اكملااالشيبيمروهمامناييلعلىيردحئافرالنالميهالة

الكلمثالفىيخأولتمالئعنمخأالمفاميرتجافا
اهلياالمؤنينواميراتتبضراضلخاعلييوهادإ

المحلىاحزاالركاعنداليثورعندآخاقانبئالفغمدنتو
اوالمملاالذلبعطىفالمودمدماوبألعولىطلصولوال

الصلاالرقمحمهاوسفأهمبعدمااقماثلفغالتالفيتا ا

اقلبسنانمطوقدثنفوسهمباقىاصبالهموهبتة
تجلعندممفثاكمنتقدمتبالذىنيذالشروفردانرك

ادلطبابكالىهمنجاليرممنسوصدااممركأاريومافم
الوكفى
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ءجملوروهمااجازوقداهمخطفقصرواأهلااقعىمنفىالك
4رسلجمبتبساميدملىافؤاهدرالسالمقضواولما
أسهلجاشبهالعجهطلقجاللةفطحنمخعلبةائشعرصاذا

اتجلىانهمخلتلجظومالواهابةمنابعارهماذانكسوا
اانصلاشضىعامئلرأياصديداومنطقاتحديداطرفالههنصبت
االفعلتولكاكوابرأالرمئكدالصدورصنبماتوسلى

اذحلوالملدحنوالضاكفىكلماكةتعاحئاوصذاا 105
لالءنعاجوادءعطاذبرلهانحفوبالعصرودوجروا

اأزلاناالحىبكاعهمبنسبةقمبئعروهمءوماا
الااواحغنهنملىسهمنالذىالشحىاتأميكا 0001ما
ةهالفضلوئهجرتىابهأفنكصالحهمفىفبطةخهمارليامنأ

اثضميهدصهوفألصعإ
أجخملىجضالميلظجلىتجلىىااالفقفىالبدراالاقعملة

اأادعةالدمنالداقالوابلاومنهمرجمىالضرغامالضينماو
اارعبسصةملىادتزبسملةبهواشرهـالناتيمضىماشلضىأ
المبمفىايطلمماقلباصأفىوضمصافىالؤرهربثصعنقوأصا
برحممدملىاالوقجمدهومنمثرماتمنالحأديملوىقىإ
والمزحهةالففىطلفاراحوانلجدهاألمورفادمجدتا ا

عبالةاضنااالاولهمطبجواشبعنااقفلتوماإ
محالوأظلقءالعليااقةالىدصراكمسبقتاقوامفدأوكإ

حباالمواصلقاجمالمجههناتوعمكنجعفاوضكوعمت
النصعمنسايلعئواخبارفربصةاالمامصعىقىوانتا

مدسيابسعاومدحوابلغعأدالوسفيقعرمكلماتفى

أ5البعبدالالفرباكتالموعودهزاتكحرام
كلدحهولح



11ودريىالحثايليكراميئفرمنالضاوعووراا
ايداالبئهأهوىاويثكوالصبناثاالحانمات

االمجودفابكجغنبهن3حمادىوالسرابوعدكخر

أبدفاكطعادانليمناشددبرىصمنا
أررودصىالوصالوفىترباألبنفىبوصلهبرةخالماثها

بهودعإلطاعتاالفارسلتالفراقوحهةوانثنت

أبدالفطودوةتتهادىمجاالدموصاخالنظر

ايودسءوالوىلويوماوصفاحاأؤىا
ىا

ودوابندى1مخهـخلرلضاندنبئصععابااوصكا

يدقىثالمكرماتشيمصزخهاغاذاارحمآهإ
أاتبدومجدطارفنسبمجتديهققيفييومكلا
دقصلىالمطعنرجالءشااذاارهعالذمويإهإ

اارعاماتجدهـةتإنفتاسحمداباياخاقأ
الحودفصدعنكعلوامضتوااىادمجدكعنصادا

أاالصردالصاف4فيادناهزمانافذمخايداصث
االدوثشبكظلنرتهاارضابوسمناضواخذت

الجديىاربغبكهثيووافاناالثتلجدةذهبت
االسوداليالىسنانررفىتءاماوجرمثرقافقا

أاهوفريدؤلؤنطنظهـنمقاانوأالقصذاناطناو
دوداظعليهوردهانرتوروضابالمنطرات

إأبرودصاةبخناالحيفرقةمنصمينوليالها
دسصتللالئوموالنيشيمتهبالئارباحا

ميديدفىوانتشقضىحئافاسوهوالعيهودنا

يمدحهوقالصه

توخضايهوىجيفئوافببهوالهالعيبىاخوالثابشصخأ
اكوار



وقوتالياراعلىلطاسيانمنىمباصمنتجبواراك
أنعفبفوالاجدىلومهالعافلمالمةمنالمسامعصرف

أقضيفهالفواممجدولهنفيمفىقدرحنيومالظعاقوأبى
اسوتوالمدودوبدركاغرووهاقوالضقتأثهس

افزصوبابشبرمعلجببارقنهطضمنملفاذاا

افهحالهطئاالطدلذعرذعقزموباذاارواحمعف
ونصيغهالرىضحفىابامالموىعمدسقىبلالالوىفسئ

وريفشآالدناجوئوشافهابالعرأقبىرختا
اموتوتالعهيهضغتئتقأبلتحيثالميابمرومدافعا
ا

امطيضمايغبخيالمنهايزورقالاالفينىويه

ايفهالهدأنعلىسقيثسرىامنالضاوعصكتمأشغا
ا

رفهذانضويخنطدهوىالئعنازايربشالمان4

طريفهتيدرماتألالذىضاقأنبئعانائلاوا
نبوتونحنبماالبدوريقرى4قبابهالعراقبعاباال

أمعروتكأالةوعرفئجزال4هءععلسالفيتحئافألمهأ
1001

11جموتالبهعنىوؤفعتابوابهلىباالذنتخع

الوتملىصالوتتاصودمنمنابةعلىعطص

امنيفهومالنيعلىاطلثحرفابراانالنىلالىعالىا
تشريفهاماياىؤهأنخطلنعةنحدىاجلاليديناى

أ4غريةواهـماحوليثفينارهامهبنإلمجوافقغيثها
توقيناومبالحفامضاؤضدادهابرأفةاألهورود

أيوفهالبعصبالثننهموقلوعفواايهالعداةوى

خوتىباالفصالاحبتهمميبهابسوداطانجلاذانم
اسقرتاالميرابيةفهقمندهالتقتمامجدواىلالميرقل

11وحليعهصشانكنالتخلةافضلفانحمطالاا
احدأوصرثممدكأعقشقمدنطالتلك لبط

6دبا
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امخوتذءمنايئلمهيومبصاهنصةفيركالطولوءواتا
ضبفهالوفااهىاذااقيتنىامايمعظجمدتفلق

أهردبفهسفاةوصاهكاالسودثسابفائجردكبأتلم
وخريفهمؤملريعوهااقبالتابعجدبانعانا

تضيفهيديكجدوىالىفضلهفالهامافىوعدكاافه

4تناليةصةنةفاتخلوعميائهأسرانالخليفةوهو14

ويعاتبههيمدحهوقال

ظكزماهغامفاثوىامحمانلعمكلهعامىاىملى
اطنهاايطمنالبسالىالمأكنءراسرمنواوانمصئ

وهروارعهاىواعطناطقوهرجاهدفبهاضاباقد

مجكمابينطاااىاالسدرىذريعةدالماموصلعئفلو
ا

ماللىاصيمءاالانحالحهمألوممستواخوأقتباطا
عاععلهىلئيببئعلىوسيلةوارجاارصوقدكت

بينناتقدمءوودالمجهاهئتصرفدابامشاكلة

المقومفهانماطىبهتثئاكاحئلمموهزته
نفهيالئكاالواحدةدونهمعذلكماكاناباحن

يتجرماذىابانللىاناوالحداعنعنانافىبافطانتوما

هيتيربمطضيقطساوواذنهثاقطربمطبابااتخال

أمعدمانااذثاااخوكنتشالةعلىثفلتانلنكسواق
أمقالنغسكانتانوممرمهامجامللعنكنضىلا

هجمعصخببوموالتالفىويممىدوتااالرضتعرضحئعلىوا

االمساخهكتوديعاواجمعفانعلوىالوصلافصرالالمعليك
اأالمقدمارئدسالحظفىتأخردهفربمأالليالىنساعدفىفاال
اوتكرمطىاالقدارتولكنهسايخالضاقانبئاقعمغوما

مموفبضهمدافىويحرسبلوهرجودخطاقاب
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11بخمءاعودمنهرتجدوصغوحرباوشقااالرضاضإلوبور
أمذبماالالغيثيذمذاومنالورىوسحمابعدنداهاشكوا

11هيمدحوقالي

ارشادمنفيكالىيعداجتهادذىحلفةأماوهواك
اوالسهادعبئببنوعرفوجدىنارفرافكاذىلفد
صشغادلقائكمنببيمظفيميعدنارمانعغبفهل

باتوهراىصاضرواقشوقىغلىلرشاهنبئا

صادزمناو4ابؤمحلقمابىءثفاانو

اءادىاكمنالظهنازلخاللتههىالمزنغوادهـكالزاك
المنادىفالبإتلمجالتااللشوقناديتنىوما

ادطثالهئاصثمتأبقابساوتجذبئبكاجةنأيئ
اسعنرمنخياليؤرقنىولماكضىللةخطيةء

اا

ااباداوصمنالمشتاقالىاشهىكانطصالغربوهبر

دطالععنابصروتحنيئايااماصاصاقبهكتستلىإ

11وادسيلاوكطمةبمربنخدبماضبهانبروا
كأداالسنةسنةيخرءعطالهالالفيربم

وافتصادلهدىوساؤفبهداتاسرافوال

ءوالسدادمنههاتوفيئالىهيالأللمخالئفربيبأ
للسوادانعصبااالابىضاللشيعهااألهواذا

أوالعنادعنهالمسلالهلضغنوفديمةعداشدورأ ا

ادهالداباويومارأىليومذخرااسابىبؤبهتعدا
االعلدىقصوسطويخملىتقوىنفةمنهلهم4

ازبادوالطةجالحطلمعسثعبهدهلمونصح
ادالضئكطىاذاءيخوحئالسيفيقلانملى

اارنادوارىوحارجاللةشهادنططشمدميبهها
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بأااليوانمنقرالىبعيدمنيالضيوثون
01طوااناةمنسكونداوقصالمراتبفىلحمقيه

ابمستعادالحديثوهالبشرابالىكرواسظفلبس
دهدىاعضاقانبئضالةعلىداقالدهرنائباتكفساق

اداعهمااثلثاحبهاقاالمالىعىبهوصلتا
فؤادىوهوىخاكأوعلوهداىوافشىعىالشأمجفوت

دىبلعنسلوابنىواحبيبىاذهلئنداكبئو

االيادىقلفضالثففللهاعدىدبيضامنلكوم

اودادىوذووااسرقاداقطليءدقحءماةكاوها
المعادىالمحالىوألفيتلمالصالمصافىلهالغيتإ

11دىضطلهتاضقدنكلوفيصظمنمحانولى
11هزادىكرتفقدارحلوانهركنىوطمتفقداقطنفاتإا

ىدحهيقالو

أابروفيكذلوقرومنكوصلمنىا

أووعىضلةعدصهـلىالتقيخطاذاءسراوماإا

لسرالذىفيكاسرهدىبواضلموانافإ
دهالمغرظيكمنالالجرمبغبرلىياظالمط

41حروانتمبدافصرتمبدواصتحراقدكنت
11امابغرضكفىوغىئالىحبكبىبرح

أيسىالنىءوقدلمجوبؤسىوانتخىانتإ

انضروارمانظلهاالوناقليلةتذكرمأ
بدروانتطعلتيدجهـيلواىدجاهاابضا

اضرنجامنكارالبفمرربفةلىنهزج

دهراويديلمضيثىعببعودننلعله
كولدئفحونبلىمملىعافضأل

المنم
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هاالعضاألزهرواالالمريالمفضلىابم
المبرساينابذهمجمداارجالتعاطااذا

هنجروافتظالموهممجروانتكادهم
فدرالىطىاليءوفاذاصضتواناق4
كفرالكريمىوسترخمىفضلمنكلذكر14

11شرنداكومامدافىءسواعنشكريكوكيفا
أعذريخهاالعياشاتذباالكريمبصنره

ىيكدحهوقالحه

اهوأجوالحيونخياالوزارتنافعااثالمامهاوهلألمت
وعساغطيفهاطشويذلرهاادؤوبتإىمنبنفسى

ااوعصاخرىءتأبىشيهةلهضلونهوىابالقلىخاهإ
المعالفربجانبمنبداوبرقاذسىارجضاطرشوئوضا

اطاخعلقوصفىاننىوالنجازحيدؤالثوقانذاكوماء
المدامعملهاناضعتاضطرمتاذاولوعةيفماشوتاانخالا إ

االهوامعالدموعاذاكهاانالىهااكغبهتحبعالقة
االضالىترمأربفلبسىاملىعنوهىراحتمنالحاذاإ

أانازحاليهالفعنحالقىناوكأقىاقفالتحبا
ااجعصسشبااومؤاتحبيصعظبهتلوالنفسءشفاوان

ا

هطاهعفيهممالوااليبيتونمعاشرعنفاحتأزاملىثئ
4شاضافاتبئخالةمنوفصلممرعضافانبناقعمنجنابأ
خوشطهانحيىميهظهبرحهوددصمنااغركا ا

اوادحوهومدهماقصتنرلخلفهوالقوملىالجرىولما4
االصابعاليديئفائتوماخاللهمشئاناسنكلفاوهلا
وتواصغفئفيهالمجااصلهببةويصبراجالالمجلثإ

خواضعالعناقظلوثئىنوكففروسحمتاارذاذا



ل6
ارادحالمسكبهوضاحسرايلوبعسهالسالححملمنشود
اراثعالبالةبادىانرطىاطالهمثىاذاارجالهامعلىمشف

اوطالئحاعدالةعلىربايايقظاتهمنشفكماواكلب
سواالدهربهبأقلماوصدرءجامعرباطجرتماعدبخان

ضالعتغباوخطبثالتازادةنالمؤمنالميريد

أوظالمحسيرهامططةجيادهالمافئحربمغاسى
انامعالموتمهنفعضبابةوجههءصوعنينشقبانجدبره

مننابمافىهافىعلملهابطحنهالكثيفالصفيهزموان
قاماقالهنددءوعزماينفسعنهالدناياتذود
دحالخطاالريبممجاولهاالذىيدركالالسريلمبصد

نواقععليهـممببهرمئعزمهفرطمنءاالعدايعوال
صراجعرهاافىنفعىصاصداتوتفماتفكخالثق

4ناواطهأنوىرضنءبعدمامجدكالحسادينقلولنه
سماطوافجرالفصغؤعذوقدخضدهـالنعلأكعرأكه

اضاشعاطرفاألمخفوضالقولفالذلئناعزركأالذىوانته

واقارحنيحلهمتءانحهمابرهةكنتمعشعنواغنيننى
ماعبانربرضناوراغبعلىباذلرفباجادابالىفلست

وقاطحءلالخاولوصصونجهموذمارجالحمدعنمرتواف
وداعممفيوالمحروفلتفاضامانةارصالبعمقفىالشارى

صاغهواضعيكااضاوحازىاصلهالحدانجمشدارولملهإ
ووراحطاضعافهـققتأفرائبفيهطتنفكماقصائدا

اوذرائعبهايحبىمنغبرالىوسائليخهااالنسابرمةهص

االطوالمرماتجئعاوشقىجهةلقالليلمنالتال
الصنانعلديهنركومنتبينتفامعنتوغرباشرفاذهتاذا

أاايمدحهوقال

تؤنبرهافيوثذورتعمبلمفبرةمجاتباا
حةوناز
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هئهيبلزابافىثاوقربومادةقرمنهطوالداوونأزحة
اتظىللهباماتغابىمئبؤقةفينااالبامعقبقصت

بتاكذاتالصدرئلوعةادحادعوانالغليلاشفالافينان
المعذبإمسنهامبأطنجرىذصرانالمحىونكرفىالأال
امفربءعنقاالعيئىبذاكوطارتجرهمايامالدهرذاكنداش

ابقبلهاواخرىلبىهفدحمتهامبرةئوباالئمى
امذباصرمذهىمدىوتطلبثهئغبرثههمئتحأولى

انفلبفيفبىوالفلسلولالصىعةبللسشومابهعدى

أمغربعنمصعداركبمثرقواتأىزعامنايفافئلما
أزبنببعدخهوأالتربصدطبممناالدارلبايت
11شسببعدصبسباالمفاباوطآ5الدفلسفىالىكبوجبفلعل

امطليابةفستمالىنهاية4انهضفانبئالقعلمخئه
يضبلماصررمةورااذاطلمزونروهااليرىفئها
تيفيبعلوارائيئاعينعدصرفناطالمكأبفوبشا

امحبالصدورفىمهبعنلهمبداماحثمنظافضليضصون
أكبألذراعبنشبهحبسالةبصنؤتجدهفىعرضوااذا

مقضبلخليفةصماموجدماثلالخالفةطودوهرفداا
امنبايمالالفعلشرفالىهامصوالسالتواشدىابكأنىه

مطالبكلفىضنفصرلدقيافلتاعىمديرفىانساباذا
اتوثبالجاهلىئىطيترع4انامفئالكبمدبخى

بفدبزيقدحمئروقيللمدىطاصالةفىارضىوجدى
المجربالمثينىذاكضرانبرأواوقدالحاحينيغرفاذا

وهيدبربابفوالنرالىهلتاداروضهىاخالقفرائب
شببسامعمنجرتوآمتأملناظرمنجمتمف

نجبالمجدمنراستخاللقارهاصصنافرإطزادهاوفد
فهباليلاهنداجفىطوالمقىىاناكباليارىصنوص
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اوثبئصمافزاقبعقبمجعاحمصاهلياثهاكمارى
مترقبضائفاوردوئاوههردطريدمنضعاعاوكتم

اضضبالحهحرافيالثساذانهـمذوحابفوقنضو

همضوبصالقمنتدهدهتمهبعدماءخانانبناقعآناب
لمذنبوعنواوفلماوغوثاظائفامانااهلبعارفةا

هومجصبالكالحقخصوصاوعتبمذحجؤتجمعاطئاعنت
االعصجصبالعبوسالبمجافبيمهبداوفدحمثااهلعناردىرددت

أبيةاةسباعناصباايادىتفرقتكادوتداشلمولو
11هغصباسوانمابداماصطلهمبداوقدمريرالىعدلهمرفا

اتفلببئشمكروبنبهاخستهالئاجدابئءيفايدانتفإ
بعربدمهادئفىاءباسطنعنينترعئفم
اهمعربكلالىاحسانافقدجئتفلربهايكالانقادتالصبان

داالقرببيسدمنغانفولمضمائبدونصاضحراتتعدولم

بومضثحرقكلفىكالساؤاننىوقومكىضعنشالكرفيا
اوثصيرهطىدوناليهانسبتاكمتكعبدثاالاناوما

اكذبالدضهـئهائبا3افلمئجمقنكايادومولى

وغببشهودمبثئكرعلىالعلىبدبلوكأانىالوآلبت
أهببرووتضمنبركندفضوانمامنىءاالعدابكودفى

يمدحهوإلي

41المتحلئبهاظبىمنوبالوجدالنفرقبومباللهلهاحلص
بخلئامديماهدالهواللدى4بضائعالقليلالبذلمابالعهد
يصدقيثيشهدمئودمعاالجوىعنابانتشالكوىاوابث

واتقبنالكلمليهاواخهـثىنأتاذاعلىالخثاهاواق
المورقللليطهاتؤناحهبودهأكلضنتوانواقله

ونثئمحافيؤدادنيسالونهطيعلونالواثلىيز

في



9

أإزريطرقدصطرقمئبطبفصاطأتلشرقفلةفكل
االمرنقاالنعاساجالةعندبهتعلقاعينىجفنعيهاضم

ابمتقالغوافرقمنالقلبوالخبمطاتالضوصلماأجدك4
أبمفرقىالحالثببياضتماقينئيرمالسبفياضوردت

منطقىناساعةبيعنوقصرتلمئايماضكدالغراقوصد

افاعثقالحبلوعةمنكدعلىعاضقماالدهرلتاألتهشئتاذا
اامثتقالمارمنناظهومئهلبااشرلعنابعدمئوكنت
هالمعلقامكاهضىالنانودوشسادضقاعلمننلص

ا
وجاقرىببمنمقاىذممتبعدمانالثرخءاليضرةاالى

أءوشوئهوىالقغطودصدا4اقامئودارىعزدهعاد
4نقسدجلةعرضمنمنظرهعهطءبوصاتأالثميرءاقا

هملفئويثىافافيمنافانينطلهـصينيكلكأاطارياضتإ
امضقصكارةمنروامحهتضوعتنورهنهزتاريماذا

أممعاقيعقازصافتفاحكماطلقةواثكلسقابيالقبابكأنا
المحاىاظاهشاتيفوادمطكأنهـءطالقثسفاتوهن

لمرهقكافاولعديمغنىهلشلمخاقانبئعامنرباعء

تضهاالمتأحالطابىوالبمشمالبهاالالصىئذادطفالا
المنبحقالدجمةبلتالحقعصاكانبهاخرقمكلأ
دهمشرقبالنالقةوجهواسفاردهةفىاحماحةباصفتدفقإ

قومصشآممنكلبهافاكنىالناسعلىأيادتوالتا

مؤقششيتهنوادفتهباحدممنالغلبتنلبفىحقنتفكم
ابالخنآخذافهالموتغدامتأسفحمميامنقنفستوما

انامودفقفىداالالعيارأىاطكتملىلىظهالذمألنماطانجانفوبراأ
امياىبعدمجاماصهـاسباالرورصصيهمطعصع

االمنألقالعارضبروقاضاتمالحداظالفةرحف

131دب



إاوابلقتيممنالمذالىصدورتاعكرصالبيفمطضهرتوقد
قاذأالهذكأصدرل3حماينايةلملوضالثا

ااقطرضيقاالحجامنبكرتمعشءآالالفغتكفرنفالا
متدفقباللهىجوادبسيبلكميعدبمم5بالثكروعودواالا
تخاقبافىالهونيرورجاليهاليسآطودابقاقلها

ويرنقذراهاعرئيرجمفدرهـالعلىنحنضسايئمنجهلرااذا

ومهثقبضصمنوشارفهموجهةكلمنعداعلىاطل
تسبئخعراالىقفىكمئوخيلايغلمالضعلىرثمتىبببكاا

المحرقكالسهابموعىجرانبصارمنهالعباسنجواعين4

مثفقالجواعحرانيحهنصيهمابهدهـاليباميندروص

محدقطودباظالفةهفتىودفاعهنمرههنوحولهم
يطقحيئابطابومنذميهايصرفمحكيضلبمنرأتك
ومنددرىوداالدومابهءعلتوالنعثىالفهدفا

علتهويذكريمدحهوقالحه

الفابمماطابدكىإولمناغالوالجليلدثاطبعدوك
رواجععنكوهىالليالىنوبلفئوالثرتءلمالعاقلنا

الفططعالحمامونبطدمتوشأوراداءوربمط
وسداغحرادونكواللةبزلةنكءاألعدايظفردن

بحالمتتوصعنعهااللهدغفردهاشارفتكوادثاطاحدلى
ضازعاسابكلمطالضعيرفاقاوانهاالمامرأىلىءدلت

ااخمكاثتةاونثغيعلرانغالمبرحاليدقىشكاثهل
اجاهعوقلبكمنئدارتثاهامنيتاتاإثلمةوفصء

اراخاخاراحوالعزماهفطوالذاكعندلونماحال
ابراحساوجهكوضيلنجدةمنساكنوجاشكالبرزتحئ
11لساخاومحدثنيهصاواطورااذاالحاسديئءيسوضر

رتسا
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الشاثعالحديثلكسرداطجمطوربماعكاربهانبهسارت

نهبخروجهالخليفةويهنئغرقهيصفوقالى

ويطيبشاهافيكوالمحهماعطيةالمؤنينامرهنيئاا

جمبعيكفيهمهطواتجبلةلديكفخفىورائها
نسيبصرجاوالمرلىالكؤهةءاالوليالمحونكوا

يبوضهدمنهارضاكةنلديكتهاحظوعبدكأ
يصيبوعىيضطىالدهركذاأتناخماإتاناصروفرمتهإ

دهيفيبثملرائينرويظتارةويرسبيطضافولم

قريبمنحهوالموتتلدصغاصوالموجوراكباحمكدعا

نجيباغرعنهلفرجهاحولهلواندكصيىلوواقم
فالوبرامالتقتوميوتممهيهاملىدامتاللهدفاعفاوال

كيبهمالواالتقصعاالقووقدكادتيأسملىنجا
اافكأتؤوببعدتاوبثرىهفرحةافىعدتجافرحةفيا

هكرواهنزفامامداهحههحهـتوةلىالغتجاريمفصه إمى
وطببلزمانحسنبفلزكفاغاينالمؤمناهيربقيتأ

نصيبالدهرفجكلصروفوالمذهبنحركوألصنواله

االسدمبارزتهويذكريمدحهوقالء

تأوباالفالمآباذايخالدريخبارىيهايخفثآاجدك14

هصبااتجلباروضذميمصوباكرىمجابهالشاماعالىمنسرهـ
اطوعيامالواألقالتهااصبابةهتاالزارفىوما

الصباناعةطواظامابريئهساعفاباتبالجزعاولياا

تغيبالماالبدرمقاموفأمتوالبدرطالعالبدرءبضواضرت
أمعزالاسراوالتكتكايالالظفأتاتهمأحقاانولرا
ا

اخلباابرفتابىقتوانجماما5موعدامشتيضتادلمملثءأ
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اتجنبااالصانانفاداللصىالذىالمدودانارىكت
مذنجاواعتبخماناآمانعااسآلحتاماسئفرا

أابىاوفؤادىاستعصىانايكالهوىأتغاوعنكنزادىسائئ
ابالاامنطقطهجململىاتدرصشمعتفبراقول

11طاممواقرصصينندى13انهضاتانقافغلناردوا
100001

فتلهباوتاشىوطارتجؤهاخضلجالثيالعارضهوا
أارداكر4اكروفىخاضواناددىاصعقكأفىشاظىممااذا

اجلباالدهرحادثمااذاروضمحلرههـخصالقوممااذاوزيئ
ءامتبالبأسياكاكانوموتكدراضيابالمفاكثانكبتا

بااالذلجانبمنجئتهفانةمفىعاززتهاذاحرون

11اشقاألمورالمجازيالحظتولمحزموجهيفعلمفئا

امذهبارقاظبهيذهبلمكفوانمقعداالمجزبهديقعلمهغافاأ
هباعصنصرااألعدآءعلىيداواعطيتصدوراموداتاعيرا
أاداوالاماالنالوكلالئاألنفىالدهرباحىوقيناكءأ

االمشيبايريكرأىومنتحباكيبلفكفضحلمنتخلنجما
مهذباارمجيافعاللديكاصالةاالساداطومانغ

االمجرباساماطالسيفمافضلتزءعزمنكباالمسجربراوقدءأ
51ومخلبااامانابادمجطنحروالميثاالثلقيتغداها

اوأشباروضهتسلىمنيحمعقلكنيرزهرمنمجمت
إامعشباثباطباروضاوتحلءثبااهربالظمغارايرودء

إامذصاءالماعلىوحوذانايميامفضضايااقوافبهيالعب
ااربرضضانسربعقائلعلىغداأونةطشكانىشلاذا

اءمخصبارمبالاومدىصيطاقشاصلاشبالهالىمجرأ
اصااخبخزياتاويثنتأفالىيصرفحريملثئظلحوها

دبامفالببعقعضبامنمصلتالهتنرىيومانصفتهقدشهدت

5االاالهبااذاعرصماشاصدقامينضرشارنجا ا

مزيرأل
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افلباالوجهباصلثىيفالقومهنواغلبهزبرأكأممثىهزبر

جناناواشغباامضىاالريكصعلةهالنهثمبشبافد
مهرباعنكيجدلملماواقدم5مطكعافيكمجدلملمافابخما

نباعنكصادانصهولممقبالكركرانيننهف

نجاحدوألارتدتيدكوالاطئالعزمكالسبفملبهحلت

اهضحرأللسيفشقالاوالضرسةتهتكجمبنبكتينتوأ امى

فاغعائاهـدهرىلىوعانتقسولهدمنامااللىألنتا ا

001اضاالدارنازحفاصىملىاكأغرتالئكىاكوأدعستئ

11متعباركبشاصبمانالماذابراحهالليالىعىمنفزتفال
اكوكبااايل1دأبدىماثركدضوامنالقوافىافوافانلىج

اومفرباشرقأاركبانبهرتسطووغائىابهدااالرضتقمىشطء

11يمدصهوقالمح
ناعكيخوسىمالننكفؤادىأ
احسانناوراتلوسنالحوانتا

وممبرانواعرافىطافؤال

ويطنلمعلهموعومنضبعاؤونأ
أنفمبوهرلىوشزراسهسفافأ

إاوألوانائامناشصكللاقههاوفى15
اجذالنوهوعنهكيضماملحبلبء

وسنانمنهطرفهاسرعاملوسر

نطهوالصب5اذجادلربقموطإ
اأهرمحانرياومنراحفهصمنلناا

أ4تعاتانشيدالذىضاقاتبئالغكىا
اوتهالنارصىاذاقدساثههاخلى

أوانطنمدتاذابافصطدا5أ
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ئوامنباالعدابلماأآلقعدابى
ااهاوانهضدواعشانارصفاإ
انيقظالعزمماضىااليامعلىواعدافىا
اءتبدبلحتءوئدمهـوفرئلها

نشوانقيلحئفالعروواهزصصا
اواصسانوافضالوالطوللالمة

واخوانالدهرعلىانصارواخالقكه

اناعطيؤفىالذىصدثواموها

ثىمهيمدوقالصإ

دهؤروالأليثمسنهلجرىقفرطللبدااوبرقالحمئا
غزربتبهعهااالماقمنروصلوعةبعدعةااللىالثوقعاا
ءا

العصرذلكبهدئعرولمتقضىهفاالتصابىعهدتذكرافال

والذصراتوهماالداناااللهأ ممولصرمصسعهدمنى

غدربهمارمانتثردانعلىعهودهمربماالياممنءوفاا
الدهراليساعداوسعادبوصهـلالنوىتساعفنااناالالعيمثىهلأأ

برضبرلمصهاعتوالوصاللمواصلعدهاماانهاعلى

الهربهافجالواالىاصاختوى11بىفجاناهىشهىمااذاإ
ادمحيلهظهمماةولموبعينىلمتولموداحطنتويرم

الخرباعطافهامالتاوالنومكرىالكرىباجفانهاألعوكتهاتوهـ4

اوالفصرضاقاتبئإئابقاذاالجدىقصةالدبامالعرك
خضصواكخبآمقايادلهرباعهلالدهرصالالينفئأ

أفجريكثةماالمشاصهداوكشصالبالدافقلناءاضا

ارمراألنجمهىواخالقيمشاالديرئياكالبدرهربوجهءا
اهوترلهبفيحماحربومسعرياحلهمايغبحماحكام

اروخعليهىقيةنصتاررالمافيمكارسو

نصرن
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وميصحاثاويعتادعدىلثضببأسهمهلةالعباصوتصونا
صرواكالكالعهحيثلهمويغدوالتقاالمانهحبثلهمييتا
صدرهملنثاناوقىئدولدمتطاواناشتاصألعدا
اا

اكبر11فلهعهغالةكبرئ11لهيكنهرلممجدفانمنتواض15

ابحروألعلبهأبدلللمداطاذاخطهدهرابفبلالرعةوذوه

ارالهوالفداهممنوردصافيفالدارفدهمالمنحباعدرجالفداكاا
أبمرممومعروءسرمفاصاهكفهموضنتياهمبطأألمتا

وفرايفراناقوماهغالتاذالمحونههغالعرضررون4

11الكعرالواإنا1طفيمماكلتبسهةبمرماتالمفىولوضربوا

اهمربكيطولانالمحالىعرالمدثلكيمدانالمسابقا

أالنهربهاجرىءوائااطاتهعالهريوميومنلقد

ابحرفوقههمالمااواذيهئشاغبتبراطعلجهاجزت

االجرفالومامىضالهرأعدوانهدصتالجسراواشوزالت

اقدريعدلدايثاوقدراكرضوىدهتوهـسفمشلتحلىااله
اخمرمواصهمنوفضلعليناوتعنكاللةدفاحالفلو

الخضراررقافنافهاهنوالنحتحسنهاوالنقمقالديخالتظءالا

هاألعيواشفظعالىكروهعظموقدسببلهضظباظطرأيتولماء

االذصمذامبكلمجددولمالمروححيرةزمكتقحدفهتش
البدرلتهامحتمنطالعابداغيايةاالاووذاكنوالإ

الشكروجبكرفقدنثواناضعنامحظنافيكاللةنهىننسفان

أالثعريعددهاالالقثكبأ3الضثىورقالمكذىسبعاراكأ
أ
أالفقركمحبفلواليبنىتبولماليكفقرىبنىوا

11الكضبمعروفهاازرىوالالىاتيتهاايادضاعتالوواللة

االعذرحسنمذرلمالىنولونعىكجصمذرقلىوما
115
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يمدحهاوقاص

أبلقعءدارالسكالمنوحذتوأردعطلولمنالغوادىهمبت
امقنىاحماتسوبفوالحبنىراءاأالهوعودوان
االمربمنبناطفرطوألهاعاتجرتالئالدموحسكبناغوال
اسفحايلامنجزشومقمحتنجايخالهاليتباتاالصلنال

دكغابفىنطلبهمئبرصفساءبعدالهدونجاألمت
ألمعاالصباحداىواجملهافانقضىاللمضحئوعابرحت

أواضلىحثاىمنتوكاوانصهاش4فيمأانفولت
اتوقعولمتصذرلمءالياونوقةيؤمللمءلقاوربا
هضصىذيمالماطفيودتعطللةلئكانةالاقلىا

مودعجببمنيهنغى1هسمهنبقرباسره

خوتصالصرئاحلرههثفئتفرقمنانوىدثنطيئو
ادهعافىئؤفمقادهعوهنءلوعةاثرقتطتلوعةومن
01وتطلىالحىاهلادشؤئقعفمناالحىاهلجزىفهال

جنغجلاللذيادصمرىئوقريبعنهمىسيعلا

اواذرعفىطالغهطىالىجمالبارجلىالفيافااجوازهبخاضطا
11مفزحغرالىتنزحوالبضىسصالضاتانبئخةاتبلغمئا
سبرعلاالرموثؤءجامهفاصتسيلانندىخيفا

مدفعافأولهضربكلعاندنواوبرصانؤمل

اهطلعالمكسدهمنسناكربدااذامنهاراوونوببندر
احمبدحالطرمنارجالرووستقاهحرتالععفوفبينمعىمااذا

ااروعلمرابموفودالبلىبهبصروااذابعدمنيقومرن
االمرغارواقبابواحاذاوموحدامثنىءباالصداوورعرن

أسععنكلالصضوغعقيسوانظركلمنالمحظكفساراذا
باصغمثبراوبعينابشاخصافامةاألىقىفلست

اعمي
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انبرضييمايهفيوسرفو4هـمئلططادالوقاتاععص
هيخسرحيأخذيعفواألالهيردهمحئمنالجانعنعغو

4عمدتبحمندهرافصريعاقدهكانماالسالىاربفتعيم
اتلمعاقيتاطرأسجاشيبتقدهبكهولابلفانحاليم
الترعاريحىاألناهوقوربهاااوببقهـبباطيبشدىوال

لحبفيهكززهئلجرجماجرمحكءاالعدآآيسوقد
احموئقطاطبناياتومغرىمياحىاالعيالقمىطلوب

اعبمءغرئيناطمعانعاتدهواركتصاندهلمغروروقلتا اا

تقعملمإموىواباقاااذءهعرضوادفرفرالهلاقفاتركتا
اخجصاكعلىغضبانريمةتمضىمادارضىصاولتأفاالقإ
يتثمملماألعىهعنجازوانيقفلم4العزبدرتااتءا
برؤحلمهوممهإلوااذاةوكلمنءاألعداعهوما

ااقنحلمعالحذهموعهماعيسرفىاسامابئناها
اعادبالمدهنهمكبوالدونهمةالننكلصهبالهركاإ
انيمالمتالمازقفىواقدامهكراالعنةوالىمنويرضيكا
صكحكلئثثااالبدالىوفلهصقفكلالمحهـودئانرفىلها
اعفالكقاشلاقعلىدفاثبكالحئاقانريرالثإ

مصغيرجدواكمنوحظىهؤخرجمركنهمنقيم

أ4اخدالمطاخرقمنواعتقتهلىالرفابلشنىوانوافهإ
أموضىغيرئالموضوعوالاذاتيةعابالمغضوضاناماإ

احوبىيقهـمالمومنخلمقصرمنعصبةوفدنافشنى
اوظلعىحاجمازعلىوصاؤاسابغاختايةشاتجدرشاهااذاها
مىامدالى1مجرولملحائيؤملوالممعشرابىناللخقنا

ياتجهويمدصهوقال

الطروباالفؤاديثرقولحصاخضيبانجاناالمبالرت

8دب
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االحزنابرقمارورةفاكتسىلمجلعلىوزارت

رقيباعإلكااطوجرسواضجاهابيرااوصاناا
اقضيببثبقضى01احتاقاه1فىالوانثاا

أيخباواالقهغشكوىههوىاعاليهيحرثوتا
بوباطوراوخفوتالوراؤهاعيفاارجافتنتا

طوباطددفتيالفئانمانكضوةبهدىعت

االمشببااتدعتكأقحىالمثببذنبعندكوحملتإ

بغىزورابثاكمنيبنرةاالشنرفاللحيوهنأ
اضرطقعرأسماانلحانرىقدمنضرائبالبلوا

صليباكاورئياويثعزماتادثااطلهابدتالمؤهو
مهـيساوبأىمىاحايممسوددخالتىئشعل

أصتثيباجئتهالمجرانصمارضاختهاتلسيفف

بافثغضاالحدوألبسهاخالفاللهرمفاإ
51زصبادءكلومنطحظيعدذضلىكلمنهدطواتا
اا

والانتاوشصونااسخطاىمنفدشاكا
أا

قطوبابننعربعدفلعبنىئصالقدرأيئكانواتءا
اتخياانحقهاوماالكتءاضازطااسبابىوخيبتإ

ادمرجااسانقدركواجمربهنأقىالثئيريبئه
امذاوباشهفألقىاغرارإيللىءدىاكأاانواكرا
افاكأكفوداداعهـكستوماسنطتقدبانشظبطاا
وبااطرواشكوارماناذماكنلمساخطاتكنلمولوا

ايبااوثاطمح1لميكءىاتنيلؤةمنوالبدأ
امحالجديبطعاىوصطرداساحتبكفىوردىصعأث

أاحبيبايبامليهموآسىالسوامبغاالحبةابغ
111ءالجيوباوداحافيديشققهوقفلنايومكلش
افرباواثحىالدموعافاضءءفراقااألكسطنوما

ولي
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ا

ابااؤانفىكثاضالجئندهكالماطذتاعرفولوكت

اقريطاماداثامارصاكاالقىحئيسامب
يثوباحئغئاعواؤظرورعحئيئراراقب

اثىويعاتبهببهدصهوقال

امكفاالخيمفىاثواعابميماهاانعاصهـاإهرن

االحىابرقجاورتمذوحصحلهاحمراصحتواادراقارضاوتيتلىهأ
11ضرماشانءاألحشاذهىساواواردفتالفراقعدحرقةفيا
هرمااركباذاطومضطدلمفغرططفامعرمنقلمةإ

المطاهجااألخيضىاعزاههعندرقاصثءوديم

غيطتانالمجالتدمعصوالقونزهااوداععندصهـااولم
ا

ماءملومناالمخلىمعردرصنىدهقبمهضاقاتقعالههلوقالتأ
اا

ءحماومقتاناألالرجدابىعبرةفمنهئالموكفاخبلىأ
ااوطهـدايينطمهالهوىوجدتاننىكين11لمجهمنباتعحوالا
ااشأماالطبرهناعولقينئمشرلىرنقناالياممنعذبرلىأ

امحمالطالملامعليالهصطارىموهناىاحيمطبخفوأا
رماتصانصارفتثبتشنمبهلءوممىوازطارضىبعمقعنةءإ
اماوتلىاطامحةفىثتاطدهـوزطيوماقدفياذاذإتا
اجمعماقرلاراجتهوانلمصردهفاللهءنازاندتواا

اتوهطحطالراشونواوممهءسرطفاصعنىالعدىثناه
اهماكاصاوطاقارباةتفتوصاماسهالنوقدإ
ضثاتؤاعىمنىقموترقمحاالساعهعندىأمعذأ
آمحرماةالمألواغنهاد12يرىدماةءاإلافبويمتا

أظلمارورفياناالوالخرفمحثررأبئاءسرمنفئفي
اتقدماالبكاوجرمتبينإثغيرصامناخشاكاناعيذك

انجماااللخاقتادتااليخمهىقصذغرديئالموالىألسعتأ
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اكاهسهـالهشنوضحىمؤراضهاروضشابهأن
اهضداتكصملىالتواوقارهشعرىوقرتانئولرأ

هذطذرةلمهادقاوزضرعشبااهيئ1اوىانترىأله
ادماالمةمط19كاتووذءاهتدهرابهثأقىالذىتوأ
اتععلطاناواصمضيكدالارىاناالأعدولثننىا
ااذعالاوفادنلقاالءترعمالهـتنسضفيهارارظدءاأ

4انشأماانالدهرصروفعلىواقممصتئداافاارمررألصه
طصاؤوبانرجائىفصاركاطاؤوباتقرطوكانأ

اتذمماااالنسبعمقتذكرانغيرتوممتممامانعماه
المحرمامامذاماباتحالدهتكنلمءالمرانكظئواكبرا

ساخطماالصمنإركبولمبعيداصاهذههائابىيذهبفاءحيطه
وتدماةسصنضىفاتللهكأسؤالذىالذنباعرفلموا

كرماوألومانغروانىلماظننتهاوخرتهماانولو

المسيطخاواردتاسجهوصداليثهالذكطالعهدلركاذا
واتهـاداباعلىانجدئدومغربايرقأبانأرحلوما

ألوماإضالكاقعلىالبكننصالاجنهلمبماافرما
وانحهاعتجطالهوالثبهجاهالتيموانصروفاالذنبلىاا
كاوزاداسروفصغواناطالفعالدلىاانلكوأ
ا

اضاوهايكىبؤبتقرذهناناالالناسوما
دمااحرتهطناراسافاضعرشلحزهةرهيتءاعدالمةو

ا

يمدحهايضاوقالحوو

امضرماوحربقلىفيورقمسحبيباوهايخال
همقىهرالعرفانلمثوردثدجمهغفؤادكتاهتاقدلهكرى

امثمعبرةكعترقرقذكرةاشنفتكالنهاتردكا
51وارعمقينالاللهاردوعثؤونهامنادمىتااذاشئتءأ را

وقفت
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اصؤتيةبابشئوارصهببهاوقفت
11معاواقغرأمهععألتكلمطإااالالدار

ااعجثمنالثيق3اويسرىانوىاعاالحيثمنلىمقتة
11وتصرماراعي2شالةمبهرىعلىضاوعالموقوفوات

إامغرمخلىحبفىوشتانتختخرماورأتنىخلت
هموزعضوالحمليمالمصلىصازوحبتتريكحصبماحالفت
اومحرممحلثئعصبوهممنىمنفتاظصاوزوااذمنىوأهل

اهيظاليلأشهىجثالىسنايرتئمبعاانجداحيثمنيهلونء

االمجميسطيعهاماالمجدمنخطةضاقانبئاقعجشمهت
االمتعالمغتدىعهمايعضدونهاالظنفاقىالمضاهىيبتأ
ايرمينواطالؤطئوبعصهموالدىالنكلمتاقتلقهمئأ

شمسارجالئوظحظوأالهواهباالاالخلرقهذوما

اءشدطامغرمشاذاحمءالسحرهالىالىإبخآءاهلا
هلارضوهـنارمنالهضبهوهـببحفهرضرىفاملوبماوقامإل

اءنخحممارجالادوبمتعطبهالذىالمؤنيناميرصام
أرماهثيةانايهاقرارمدهتقرراالهؤهوماإ
اءبعزمجنةطامهواصرعهمأىفيينتثارجالامدأ
اوتبرمانللوباصسبابمقؤةبهتبىواالمورتاكأبديدههأ
ءومقومدشدصمنهمفخحءبالمجايزيهالمكحابفىرباأ

مخذمايعقفهوافبوناصءنرافدتالحسامآضفاصق

اءويكلمورىانرطبردمباظبه5صارعرارأباىهالثمدبر
الدموقعهامنوفعقمموجزاعتدىورئاذاءاعداوظالما
ا

طماوفنانخئظيدودونهمىاايضثىباتمليا

4ومجرمميماشناتتوماوقشذاتفرطفوالهيردوقور

11الضامنهالحبدالعقبطهافاصىالجاقخواو
أصجرجميىتباثكاوبادوامعاشسفىاضهلكلتكرماتالملرىا
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لعرآوالالمالطوالآلحدفامااار14 ميهصبسدبلجنىياهمحوا
اادامنذوالنواليهنلمدكفيكالصلواقسع

جمماكاألروغاالالناسمنهماببسالذىبالثئلإبئاوماءا
يقدمالسبفصروهةعلىتراهمنبعمقابعناحياناما

أوخغطفوضابسيرقواصدانازعلتائالضاليك
تنعمكذتااؤضاوءبهاادهساغريزافظمومثرقهأقأ ا

محمتصااضةمفشوافعاامااجاتضرامنأ

ه3مقىمالوهىعلىوراكأدهمسبرضحرولىغدتيئو

تألفاالمالرهـيحيىبئصكلىويهجووالمتوعييرثبوقالحمت

ومكاتجفرمنلىومزمموغرامهبىالفغبعدوجدأمنإ
نآءاهطالدالطفاالرداكلفأ روبعصمنبهىملىمىاح

نبطخراوببتجارلهيرىانبابستبهفخلقوأ
دهللرنهاهـواعإبادبصاموتإصسطازالالندعمىه

داقءوطناوماا4اعدثالدهرصرفنفلوا
ار

الالمتصعرالللةيمدحوقالءه

ظواءواتدا صررماردىرمنسحردىءعنا
رخريمنسحيعارضهاالراكغصنهزةروة

هالنظروفترافوأماصنلمالبدبىومما

اجمراتنىاذصوعلوهباشباامهدانسالانسوما

أهزماضهمنفقالنءالمبىمامنشيبممبصه
اشواياضفىوىااسوادبئذحمصفالوجدتواقه

الثرواماباباامااثشيناحدىتركمنوالبد

احنضرفيمابضيلةوطيفانبرىيفلبينؤالم

اأمصبطتمدهجودونحقاعرىان8المتنجا
وما
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ااألزرفضرلطصويجرونومينالىادتأرأوماذ

الحروهسعابيطرددىالشغطىمرجفيىسيواأ
ت5المسعرئالةابهحبانالماشصراإفيةامطجم

المررافىاتعدزمأطالحالوماشغاضعدااطمنه

ةقدرلماالعفوقىوأجملقضىلماليالعطتطولأ
ءانألعئرجيلالغناعتيمواحدخقاعلىوداما
أسبئوثئبزتجدائاصمسالمالصافىعبولمأ
ابضرويغدوبنفعءيروالحاتيئمختفوالصانإ
هوأالخراوايلهطابتمااكامصقولصكنة

ةتالىليلهاماظلهـفتههنالبريةتالق
أانقرانهفيهششدياجرهطمتادولما

أوالصصالصتيقيمكزموادماالدجمامجطايحزم
ااصبترحئافرالفةحبالكذايوميهتذشدادإ
ااضقرحئالمالثكاهلعلىتائمطبهثبتوطوأ

ايعدرلطوباتااللمأيخهضغيركرصات
قهـرقدلمناايداكواحترجعتالمظمالمرددتإ

بذصبربهمأذيمءبعدمأطالبأبىلو
لهاتتطرءادعأاتتحغواداشهماوأ اله

اينبزاتالحبلاوضئهوقدارصامهمشوابلثوصطت

عاكلرمضرمنوصفتمأنأىحظءفقرتة رهمإ
عنوالعنتدالعنءواللقاعنهمصموايئ

اللثرهزادونواخوتياضقساوعمملأمجمأ إمر
شادبمءحساموحداورانصروانغيومنا

ءالسورفىنصلئالكموشلىبالكتفىشقديصيبشادء

عومنوراعدآوازىبهمالولىعلبوان

الؤردوناننلضلىيرمواطجولفضلوو



468

مادفىهةمنتجللىمدهـالهدىامامبيعت

باللةالمستعينيماخوقال

افاللةخلينةكشتطلمساهاتدق

11اراشدباالهداهابرلكوشثدالبذالنناانصفعد
ءمصتعينساىتصانفقدرخاناصقىاناراداللةء

51سضامجبناراحمممبقتنخرعدوايماذالخلفا
المنوناكنوقياتلضائحفلطوأنالمنوناكو

األهينااالعفاستاكعيهاذءناحازدادلنعاالبلدارلى

ودياخلقابهديهرفيتلماالعباسانجكندبت4

العبوناوافررتوالنجهحاثكداةالدصدورشركأ

طومغتدرائحينبشركدوضوهماطججصدرفقد
اروناواطكمفيالمحهلاضليدرجمهمإيلسهاكتا
أيميناوأنداهمنفساهموارضاحسباشمهـبازكلا

المؤنبناامبرياشبيماككاذكلئانهوحسبك

بخطالىهدءولىدبئبروهباتونالمبر

وليناالدياخمصأمنهمدبحكليعتهعمدنجدد
نوناالاتالئاتقئعلرافيهثذالناسظنون

طتاةرااصاتهلمىءربءاه0
00001سار

حبناهنطوادابتشوقدالينابهعوداتتطلها

سقيظوالسعلىمتعتفياتمحتبساالفطرنو

بمدحهوقاله

الثاددمطالمالقىواضاالمادىداالمامنمرلقد

الضادطفبةكيفوتمممثىصباحفىاللبالىفتوص

تدىوالظةإلمجااوقدترسبخاكأطء6ظدى

وضال
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بالحنادلهناطااغفلحاالموادصاندهمفاوضل

باإالتاادضفىويرىصحمالفئالخأقتفىدار

تصيواتلرعةوظاضواتفبشالنةفم
بازشادعمساالىتنفهدمافقىأاالمؤمنبنامير

لمالاليقاةنداك3وهفقرتطدت11اعدالكتداه

دثىانجهباكىإواهيكدوقاالع

ههاداألعيرشيهننصهدىالعباسابنكفىكل

كادوابيخااطجايلدىاختيارانألىلموبهاقت
ودادواةإتصباباخيرصهوبايالقلرب5توك

دطالعتبطمحهقدرلىءهعاثتصحهذىااالمالهو

دىوالمعطالموالىواملهاالقاصىاالداقلهر

لىواالياتالصناخمرطيلصافيايكلمينألىورع
السوادسمعتتكلملماشينءاعنلهتقى

سعتفاتبكلنائللديكوارنجيهكارنجيواق

وادابالى4الوخشىاذاماتالبهحيبماونماواقرب
بالدىئلياثاوبعاولكانصرافىقفامشاتلىله

صبثاخصاابئوويمدحهوقالفي

اشسبالهخيىجموافياجالهوبيهىثإاماا
بافضالهنعىاطككتالذىماتالمىصنإه

آلهمنهرالترماابئيههـائدةرلرسلمرأ

باجممالهطادتاوصبههلسماترهرباامجسنمن

أال21واهيىنوالىدهباهرازهاالغلء4وها
وابطاالمودىهبافىانفبمالريليباظالبئهإ

وئمواليهوئانفهفىالدامينصاد

9دبا
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ادظهمهبخشهرامهالذىالملكئورام

لكاصاالالنئتفيكتامهلفألم
باالعلىتخطرلمنسعةءالىافيساقهت
اعالاصودنفسق4وطدتدانبمادبئ4

وآطءحروهلجلىكيرفىصروهالىواملىت

دباذالوولرضاهأالدبطباعزازةااصممفد

البافبكانظهمصبلئباتساكئرحة
امحاأسعةواما4ةالىلستشوفعا

محناوالديئصأورمنضبمااشمرالديئيانامر

الهاصبأطنقزطرتانوالمالالممحاللفهو

اضالمولقمنمدااشىارسدرامالنىوام

اهوالىواستصفاهبالسبضفتألفىارأىصلرأىظ

ببخضبألمةالمخدىيمدحوقاليخور5

شارااليتىلنوأقالاألقطرأفىءاتصمراأا
ونفلرمحهعنحبدصهناستربونجضى

ولمبنارجنذالىدأرراقصباخظريئقىة

األشنأرومنىالالذنبخهنىآشبصمذفب
واالوططراطتابولديهأنوارجرمضرعنفسأهبو

روالنطدونهاالميلصثرحمئسبطببجزمتواظ

ديارومنكفأشاهتاوروينكيلنناجركطان

خزلومهدتالئوالدموعمتيءلمتالذىظلغلل
رطءوؤىفابمبتمنيأخالبذنا

العشارتزبىكابخوبجيهافئافممنلسوارا

أالظؤارنحنصماوعدازجلفىضنغالت
ائارثبتوبنبعديهاهحبمقيثبقبأت

قظني



عهـ76أل

جواالوابااوحلراوفتذوردثصافةفاس

واالؤطرالثؤوسءالمبنهوقىوالميطاعندكان

دارالمضلهعازهالذكطالمالثفىفةتظالاللةبارك

رطظواتلهقيرفيبهاتقدطاالدةخالنههنغرت

اقفارااصاعةبهانومالهففراهالمس

ؤتاتلماهشةافاباللهدىالمهتىيرةساللهعيما
رنفطعتالقلموببوحئىتواليهوكافيهعتالم

قااهعاتبتتجدىوهباةاذءيساااخذه

ازوراثخإاجازبعنهتابظرينالنطشبهدالا

السآجهـهفىلاالاوبلىسابهاداوارشاأ
أراواذدىالهلىملوتساتواالخبةحتالىكتدوه

ريسدطوألءذتيروىالهكتويضاشرصومالىءوقضط

ضعارتجمةاوبرأىن4عووكدعنابملقينراصإ
رمتالالنبنوىرماحللمحواولةإ

جارصاهـدصماينومرءإوتهةطتطاإ
نهـاراواضاسممسفهوثهنورالمألفةانلىجمجةزادئأ
ارافيالمجيرببمرلذدافواناواطاهمدشاااجاروأ

الختارالمرتضىفبناالمفضعلصلوالظىارالفئ

ارواالذالني3ساااولدمنالمحوسدتهوأ
دياكأا1هوانتهساامنوانريااللهخوصأ

هصار11انضاشوادبهالذرهـهنهانجيكاللباباللبابا

ارفئقراساقدتولهاقرافيقصاقدمتما
ارهـاابيكمزترضاهقبلتنكدمثادارازيئها

االنصارالحساةلى1اواالهـاترلماوانارتهأ
رحطاماكوجلىضعصعاثيدهـاطماججسالئا

واشبثاريروكانحفيحوفيينظروناناسغداأ



طالعهـ

اارإمةاصولةدونتخث4دوولموبالةءلمرءةالمه
نجاراوذاكطالتالشاهواوتاليفاامندىالدبروا

ويشلربهاماابدمدهااللمثينةيىوضيهم
الاصاروامامتالةاحيروالقيناووصاجرهوابها

بارواألحرآكممنةهباالثبروكاانوقبل

اراألقلىابعدتدطنحةهمؤبانكعالملمهما
االعارعركؤتوزولءالمحومنسالضنضكفرفتا

يمدحهاطوقاحم

غيومهـاوطفالوبرمزعهاد4هاشرسحالتثحليلىدار

ومهطوحزدوهاصأصااوسهلهاتاااهدتلمةت3ذ

هنسوصورياهطفبنمتصاذاسالطألدبمواهاببتط
مطوشالدموعاحدأنلذكركشابتثوقاافسذكرتكاذا

ااءباقوهىاليالىتفضىلوعهضاهننكافىاللهقضى

ألومهطثمصكذتىنفواعذراردهخمعنكبقلبىاهيل
نجؤهااثرفيءالماصبتخالعدتباللةالمهندىاذا

عومماقريشبفىمحالصوصمامحلىاالماماللةخيللقد

اوختطخاثافىفصالهـالهااأللىهساخالئططابوته
قديمهاكانحيثاالالمهريدقبرماتالمحديثسولي

نهاءرضمرجهـالهفدانداامةلىفإلهاقرته

همهاروالصوماالبرحنةلمالحقناثتهولوا

كالديكورمشىاللةمنمماهبالمؤمنيهتاهيرهنتك

هاخنناالمورفىفروىبك1اصرداذاللةدبئونايدااا
كاكروانتدياابنىكراماوضربقءشكلثهاشمشوأ

ءاوقضيمدصافىافإهفمباوبعهكجانبمافىمثثمااذاأ

ماحبموثابتمساعيهاوكتمجداثدصثقرإمثارأيت
الىنو



ه96

11هافدوصباخباراليلطيصاععندارإشوادتوالى
اهاوجرمطالنماقدوقكنطقهاالنصرعنيبىمحاقة14
ظبههـاىالسيهفمثرهاصكتهوىانهانروارجاالةعنتفبر15

حريمهـططتوماباغهتخرمهاولتمنحاالصالمزةصارىا

المومهـاظعلرإقاوجهلهلىوتخقهجبئارمغذلىءتدارك
اساليههـالمالواتاضرسهداهمصعنالحيثلاصوبصإ

اغريمهاتنخبرتلمابابزالقبهطوابتذقااروماعطتوقد
هطتقيههـهناوصاألء4اليودناداالفىدنال

ااوتفوممااعدابمافهوجمجد4بضاألراكلىطتقضتها

ومهافرض3اياتهلمرظطماباللةتدمتماوايرأ

امماحثشلىاللةذكرباياتوتفرداحعسبآلالمالهىهرت
ههءريواتمسنصهـاصهاوانسوهىبالمزاتواخيته

هاثعيئضآءباخرةنلماذاهىطداومامحنا
يماندشرباوفىفنياعداللةنثةفينابقاؤك

يمدحهوفالحوو

اهاعهـكصربالمزناديمتضيسقتكدهطشطلداأحدتصعىاأذا
اهئادهطباهائميروىاوابعاشقلبانهتقحنىةفيأماا
مأوداهنوىالهطتلمهىاذابملرمةئاعصلفصىاوهليتوا

دههسافؤامنساوةفؤادىاجمرانهواومجضاساليسانلر

كادهاهركولمرسمنجواجزوللقانصصارت5جم
ا
باعتعادهاكوىايعتادعقالءهوىامزاليناترىانسدوثا

واقدادهاإنفاسنامنقفرقهراحرقةفىنافسوافأ اكم
ءدهماروذآلطءأعينكرئشوقهطارقلابعنالةاتوئا

عدادهافىداخلاوباخالتمطقالغيثبألدةالمهتدىغدا

دادهسااربعداأليام4ابمناواشرقتاليالىعهدبهحمدنا



07ا

طهادمهااليادىرورمرائالدعقتفيهالاالصرثاذاإ
أارتدادهأقبلاأللحاظنسبئلفىتداركواانالالعلفامجزوتدا

واكادهافصدهاباسالبهةرفيالخالفةفاهكلتس

ارنجاشمابعداخنارتهولكنهاالدصعاشبةنجطلحقتهلحا

دادماوساتصدهننسملىتشاةورادامضاذاامءاإ

هااسوداثارثمحتازافئهعدتلثعطبباكممئ
51وادوممافىمقإقرشصاعادفيارالفذايخقالدوانا

زنادماورىلاليامباصتهوالهعماالماألابمامزمةك
بانؤادههـأبمارأىذوظبوانرهااكأباتبارلرشوهدتاذا

هاكتامنالنقىايفدراللهيرىواثفيهعوهاثيديدئره

ةطءادوادهافىغايهلهتدعلمامةتقفىنفسابعئ

أدهطهنمنوةايهنتهقدةشاصالفةاتلمتنةوما
واحتثادماضهاتاهىئلهاضفتحينبهالديخامالتوال
دهاواتقطاجمارفىجأتمنرامنظأحسنصحاداةالس

اجسأدهابصبخرافتوانبرالحيمبامنباألئمةاوروثصوث
أهاهماعنالوفرسالنضنحرلتتكنلموالمهجاتاياهمرددت
أهانعاضلمالكدىىضالنىوأعالمعلناالمضليناعباداديتوه توبعمادهطها4قرمنعرهيتالقصبأبيتاسببلوتنت

01هاتطجماجمهتعدنتوجمهافريصةامثكوشفهونت
اهاسواتشرىهالثءلثضباسوافأبدتضلتمصبهاذا

طبالدهـفىيروههتوردمابالدهدونءاالعدابثتوانا

وعادهاتعانهاذارمادبعزهةفارمالضباهلشوف

اوعنادهاضعيانهاعنفلطونوتذهىالحريسضرصالتسكن

رمادهافىةمحنبوجرهومنخقةمختاجالبةمنثمفكما
صانمابايختنهوعواكنعىمنذاكعنمالةببونوما

هساايغالمانطيلبيراوحهطكعمقعشةناالهىلتأ
كنانب



أل1أل

ازادهارااللهتقووعاجلمالحهاامضىاللهنصركنائب

اعدادممادون6ارمضاحصىعدأتارسياضالموالىنوسمننعاه

جالدهاوقعاصنجافىابادطيرمقسوشهالوااتايهنك
اطرادهاطعربمالحماةفباتتلمهتدييناتباهدشصااوقد

4هانفاثلذالدهوعركبوانغدتينالمواسبقيت

اصايااز2اولالتداتينككبملهحوةءبهاللدنيازالوال

لهتألدهامنكلهطريفئوجدتةءاألجدواكمنساشكر

11االأاع ثصخصببهدتيرو

مجدمنمأشدنبايهثصمالحابىناخلأللوجه

جدهعنهذب11ابرهههصاالزىابيهعنوهـاا

عدقصدهيسيروهدىبدةلىءوتفافءه

دهبتليادمنويدفرهالمكفاه
ردهفىفىويعذبادصوبهئيهـلافيثاهو

فردالدىوبغيلءباصطاآمغهإغتءقد14

4دنغمناللةيمخيعزواناتوحاجاتاالمناه
ندهعدلالفعطبوماليدلمنانتالحاباا

نفدهواللىطاالوصرفاتاخاثامنلةبمةافداك

ودمنإثاثمن5الى4مةرفىادوبماخأ
هكللمبالحرهـتجاداذا4سدمنالننشارففقدا

هحممنطرباكفزتبماحاجئتفضلاافىواعي

ندءهنلالفلتهاستأنةاولةاندكءفنا

ىعهيمدفاالوبن

رشدىمنالتحذالومانويرشددالصألىادفىوهمصندونا

3بياتواهضهافابايقصعإمبئأابهمكأبفوصا



37مل
دواذيعباعدناصاودىآخذبحبمنتاةلأ

دابمامنتشقاوالبحدمنتدقطريقهـانهىافاشموعل
أانررداالزسدودوواكثوهيضرالصددفىىيزالما

اجلدذانمنجزثذاوعاتمصطبرانمنمشعبراباتلىه

داالالساواناباطوانهنهسدلالىارجعلم6جرساباانا
لمدجوعندىمطرفكاببنعرضعنشوفاضاخاذبنىوقدا

هابعدهوىعنلىبقرباهوىوالهذىدعينىوجرهعبكاال

دفئلميزداتبئدصجدتلهفقالتنحتاالأبراتصب

مفدوااالشامفىالمالصكلراحمدهرهمتعالعلىالجاعاين

ادوشكمصبيومهـريئعهـاملومقصالكرثهنتفكفلش
صلىبازيضكأاوباعرالمرهيخلملسفنعلىلىإاةانواقي

االبدغدهمطوافئاغاطمجدمشطاألقراممناضنجوا
العددعلىفضالرتغاعددتانحسنكاطخال4ءبقفون

وااللدباحارحببلبصمنهمثاتةالمالثاكأاإلفئذصاا

بصماوصمشرداوعزمؤصيفخصتبخهدصعفي
بسدبهابعضعرلمنرماهلهاناللةعدءيالفالله

ديبهدصصماةمئثءوعقيةجمتهواجاشتعمجركئ
مردءبقاطبنصشايسابفء8جرواجنابكاةلمهصسنة

يفنمدراطهقونيسرفرائاو4نصرؤيقعصدقرافىيهلواات

دمعقااطبللىموفقإمظالىآلتقداالسةان

هبحدمنتتاذشالهـطالىتولمغنوناباألذيببرجهالمأ
االمدألىاوجاشءالسواالىهفعالولهنهـجعداباهألا
والثمدورمزغيرونائلحوالطمدضرلغيربمذهبا
سندالىتنرتوااثبترأيهمنذطبعلىدارتقدالخالفهتالثا
ادخدمهعودةاوالتندمحنوذهققصهاهدتوراا

اير
احدالىفيهايبعيتخولمعنهاصغاجهلضلماالمادادىا

رظثا



ممال

دثاالصلبرأىلمؤهاشاالصامىالمثارفا
8صددعلىموتمنهاوهىيباءففدماتءراباصاعاسما

يردلمطصحيرملممآمالتواتجاراجعنطثءاصعت

المتصيرلماوالكواعغوضمتوقدصاداتدبيركورد
هاودمنثالمكقناهفىوالاشهفيبموهىمنفةانالمفىماا

ددابكايامنبابهـجاغثتالتأريعايلفىالكواكبوالء

كيريمدخهلوتجحصحو

واغزابىاشارقفىونايىواجسابىصدودىفىالهكم

تاباوطبراسحللادتدصصوقادواعصالتتيفى

اصابوهـلم5ئناسعزبماليككأكثمتقضىالنات
أبواذءادىبئوأنىصىنصشقاخالفأقعلى

لبالعدررلهشئوااقصافىمكنونهتجااضا

ضكابشيلمضتهاصتاومجراتجفاعزفستهان

انجنلبنحضشاربمانيسسهىابسساحاحالمئ

افمابرمحصفىظاطإسنةلىالمحطصمرففىالبيتطو

ابتواآلالمالراشسنسلممحطاووحتىء

ابجصالىهنمنالىانزسكاألإالحاجاتعدىنخولمات

الاصبابامنصابالهويضدلمرمالهديقاعذليربمط

ابوانتئرىطتاترضىومنوودىاكأوانتبثرابا

صبابالمتافريرمودءزبادمنمقرفندائك

التيلبحسنفدااذاالثناخديمىانلميهءبهونأ

41اباشباالترائبومضعررءنقضىجاتطواطالعضوذلبلء

أاطبابئتعهقوانماذناخمييهعدنوأذشا اا

دب



7

يمدحهوقال

ا

الكوانساصربمافزالنالىباهالقناعصىلاولعنريديشوفكا
دهدسطاتصوادجلتدبىنبهرهاكأرداظفىاضاتقبب

فراكثالدضاءباحالنوصطءوراالريكءحرابصددنا

ىاوافجدعىبابالرخهىوذدقىشاوالشبثاهاءظباأ
والوساوسوىاياتاربنجادهتتولىاطوسراسناذاا

ىالخاالمحبلحظمنحهتثعماربسفاطابهلضضوفبهقه

صماالدلمنفربفىاهزاذا4ماذاباتامنتغسنبرفيإ

دارسباعيللممزلومنواجىاكوماارجحمنعذكلى
قئإسشعلةالصمدفىضرمتااذاازهاقايتمثتاقولرعة

ايراجيىبءادءانواخالئفطمةانادانفيئاحمهكأإ
هقدامثااقدماابيتوااناسعدهاوءالميخفاراىبالجصذوو
ءالمجالعىبدوركانواجلمسراوانةبهالموايزادواواربماذأ

النابثاودىواالماعتاضبايظاويخصقارهصااليحرالىسؤ
فارس4اروفىالهمءبوازىءهمءبوالشمهفىمنم

ا

هنرارسرماحصانتثبالىنمصهمامااذاكنابوانالمءإ
وسالمشطخاالةظططىطزطمهابةفضعلاللهدبدبرونأ

وامساظنونظاتمحلووردالهتتبعنمالاالىفئم
اتقاعثاوالالواكاألالمجدادبصرعشهالدهرضذاةتردا

إحهالحواالوصيكمضهعدوتانمعايخااكعطبادلمع
صارسوللالصاتاطءوالديئجاعلنئالتدبيروصتحمسد

رسطهيالهررنمعطبرأىدهراصرالفةسسسابايجارى
ساشابئاألالناسيسوسوليسحازمابئاالالحزميلفئوليس

اساداسثمرعااالابهواوهمترومهال3مجدارجالتلى
االمنافسالحصودننىبهوجايتبيرهضشتالمجدمشلارولم4

ويا



يه3دـ
الموامسفلالمنالىوهنبأتماانيبشرفلمياصبوالأ
أممسفضائكمنرصببساحةتئالمحامداناباهالحأ

دنجائسلبسالدهروعهدارفببسافبرفرطباثرىاثبر

دامثااإبلىامنداجفىؤقدصاانيبزدانالقاتمنلمتتة

اعاالءرجادوفيصلالحانبهطووفبرصوما
شباألسياناوضريكدعافايهقبالسااللةاةوكاندهأ

هحاصبطاروقاواربابأألمواهماذاولاطءابافداوك
وارسامومارفىرحمىفينوأمحوذكأذكراخرتقدضت3وات

رالمحةالمتعهنويمدحيمدحهوقال

مدرارفوطديمةئلواؤ4الممارهـقافىاداهامالاذا

هاروانوروضعقمنحاكمالمبهوظوراطاصراتلتو

دارنأصبسلباوداركضاشمنوهطادغربمنضئااستفيا

زوارمنكخيالءاهنداغيرصلةوالوصلفالبخلتوان

8سارىافكثحالمعتهتبيضماعلىالسارىاقرلالث

أداروموقتفىالبدرالعوعاموفىحسنؤالشىرعاذظ
4ارىاوتءذوالءاالةهنأردكأءرمتاوماضىتةللي

روتذوجدىمزتكزإتهرىفرطجملثالىرقتاطإماه

واخطارىتغريرىبابفىواضتدصننىباالحكأفىامدماذعئال

رنطاربااااهيبمنكطثثبهوىبهاوصطلىءئاهوىه
أمختارإطامتعشالمثبامحاسنهافبااطةضاعفقد

41واكارهمهتشهرتمافىوانبانسطالهئمنمقابل

اوافاربشحرفىنأاذاهتهغىءألالىكأاشسيريك
ابعداعسارويصحراعإلكمتةبأبحدضىعيةااولى

أهارهمامصمنجرفلىءوهمدنلتامفاللهامينيا3انقذتهـ
أماربالعإلقائمالىترافأارضىيزدانبابئممامملتا



أل6أل

ا

الفسارىحنبعاامواتغصتوقدضعبفاشاعقاولمالمظارد

افارواايابغواشحمنبدوقدقوممنةالجرايأموا
اواصدارابرادومحلفحانجعاوندببرالىبرضبك

هوزندالوددالوارىكالحافضللهأناللهبدءخفظفاللةهأ
صارىواشههفبدءزكتوافهندىءهنا3تزا

اواكزارسجئنواالثالىمناتبروادالحاباصلحإا
هصارتيوتيارامقبصفيصاوتجهجدواهكعططحرهة
ىجاشاوتمجيرىينستوا4سرتزاخشىاودهراارهبأإ

اوايثارىتقديمىبهابواقدمانوححممرنيفىانتهاوانته

واخفارىباسالىوؤضىظىعنوتغفلاساىكلتهـبفذجا

أرىاجطرزققلىتألجتكاهشبطرىايئلمىرسفىتأته

ثيمكةالىاللدعبيدووربهرخروجيمدصهوقال

اريفلممنرمجةبطوناتيهجىلماهاخياليفورت
41ضعذرإلوناءالايومتصعروضثدهواكودصت

المستهزوعةصميضمدونجهمعنينطظبامستهر
نحبرالتسلأندوارسدمناللوممىوعد3كألالمنايسلال

مقفرإأبدالأ3علىدمعطفامكضنفلانفاهةاوهنه

شبماصغرلموانمكرمنشبمءمءعيسافىدأنينبئزادت
المسساللهـاوانبهمخطب5دجاأذاانامثااوعصاكار

اااليحركارمواوريهوزنبهـمارسابالابتاللى3احالم
االزرالمتمطالهدبمفبالذىواللدببداللهتةف

النفرالقلوبضائفوئماذلهبشارانجونيطيفاملء

بمرمةوضثرعارفةمعروفمحرفااليزالداصراعضب

المستكبروةنسيوجبالمجدفىضدمااقلضحامظ

الحضردزمنهاليكفنايبوانالفائبينيكفطيدنانا
لك



س

اأبنىاإهارىاقاصبهنؤدى4لصسروماااهـادماللهءأ
االمثعروخومنىيخفيقلبندىواكاحماتبانلقالت

ومفعرمحلقوارصببهةارءاالىرمبنحئ

اومهـبرخاحمانءذااربورتونسينوه
ابراتةؤصصثمبرالهالخيةدادبهمنمجثنا

رلناونذصيصوىءطيشهتكاواوبةاألاللمهشةحمح
أمعثسمنوتولهطسثهنااهفرشرقاانكفدانفصى

السثراهلولساتهمالتمااصضمالثلنازلةوفدانا

هاالوفروالنصيبإحدمافاطنهايةهنكبغداتاعطبتقد

وتررءاألوياقلوبعظفةقسيعصناقم

ااالزهراريععهدمنوأجدعندهمارضىانتبقهمالم
41ضوالىيئعتالخبينااصبملقائكادينلمله

امتنظرراقباومتثوفالاومشوقوامقمن

5طرالمهـالصابصوبالىجدبانالومسثواليكسثنوا

ونظفربفىبماونخلجديصصدبنامصعدابكروجه

ؤالمثىشجاعمتلويدبمالابايمدحوةأل

اءودفاحعنكمدروءوذفيزللمالدىاللهليكم
عطوشعتامكابرلصىعدامروعتبواالهاسرفتد
كالحوةرفئمجىوةلكمريرهوظاهربثىناتو

وفياعضتجلىباناءلةوظكيةقرينىاقاما

أالحمغيربارشدآعىوآبااحتبارشداوقداعى
11ؤساحكلىمنقصىراث5الالذىالمستعهنلالمامفقل

وراعصمدالخيرلهافانهراالصيزدانبابئأتم4
ذراحاعوأتعزموصحةكفايةلالعدروأامانة

امضاحصكيرارشداقنباتبهسكيرثئجارأىابتعثعتأاللتء



7ول

عاصآ5دوقالحىا

أأوبممنهتماوآنجتفرطفبعدألماماا
4زيخبزلمنطعزجمظتثئافبرتحئبرهةالمنازلعجر

8مغربمقةيرقاطالمحئالابةصهاجمروانذاظومر4
اشنثيفعنتحاوءسضاشكادهعنجاللناالفراقانا
إ

تخضبلمشابئبلىمنهوآيستالقديمبرعدهاألوت
خلبوقووبمقبرىآلثصاالفانياتعهووارى

سذبصاتباطفبوعذابوىابشدقمدامعفبعقفعالم
وبراونواظرربءادالروذكطمايزالعينهادهوه

يهثبلميرءروقلتخابمنعهعزتوقدنجيلاجزت

بالمضحرباغفاضربتاقههغراشنجوفىشسوعرت
المماللبيملم1دبالارضافئالىالبالدآفاقاحبو

بالمغربعدهلىلمجالنهنوالهنقاتقدمثرئآ
اإصباصابافاديةيمكرممهـتةحيثيزداتبثدىو

بتالمبدراللهبدءوزهرانجملحرصبلفبتهمذاذا

مذنبمالقتفرعديخدوعاالتالديرعلىالضقاهـىء

مجربوعزمبخبوفاؤدالاناانرلحألفةطا

المحربحإصباالىءاللوادخهاذالالخرىندبوانهولوء
يبالموابهدمنذالئنواةصدبقابءمنافدبك
إبسءفضهنالمهارىششلودوشساكالعباجودكالفيمت

نجهبعزغيوباثفياليل1دونهوالتنايفبشركووأبتا

محثبضرخاللارببعزهرهانهاءدططوئحانكا

مذاحررباالبمقلصااغدوالئبلىانتهل

ابركباكزهرشدبضيائهلسامحت55الممباحيوقدلو

تغربالماللضماحكارثهااوالدكرتهئخطاش

متقارب
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ابااظراكينحهاتظبءلرراالذقاربامت
أشهباوساطعباضقرصهمفاعئتثوناتكةوأجلإ
اببالمروثنيابلابالنيلإسراوجونكىشصالنئواذاا

الشنوىيغاايمدحوقالء

كلمولموصحتوانألواس5ضىسحادمزالمعاهدذ

هضهـقرتهلىكأجوصدددممنأقدربماتات
ملمانبالدثوضنانةاءنكضدلمانضوقاربطلرما

تمرمانينالثبابصيرىص41ءنااداكنعاوصة
ءيكغلمهرىءيصعدنضى5هالوافاجا1تألحيضا
مغرمكأمنابهـطدىتمءتسحاملوطةمبرتهلى
متضرمجرىعلىإضلوعاوحمئمتبدثكرقلىءفونارد

مزعئمنصقواوالاببررتينفىوارهفالنججاكلمة11ان
انومانوموحربثادسفاتاقاضاسبراواو

ؤتممماالثنوبرالبنىلصدوادبيعنباربدأدوى

مالبسيفإة3اعاحئثرنأتهمفىابذأهلواغتر
ءممدوراطمززجلباجشحدهاكنىطبتوقعةفىء

مثمءبالوااروعنجاتاوضاربوالاشاوقدكرهؤلرا

لالعهعةجارضقهفبفىءيدعفملااداببالابنقل

االمقمحمفىمىملوافامحئءالضبىاطرافاييمارضواذار

االقغجماجافىاتنهعدس5يدتزيرةاخالوالىكأو
صملمالذىالددالىجمالءيدقعلمالذىعرالثغاقاعلىا

ءاالضمالطريقعتىعلىنحقاااوجضحئافرتافشيت

االرتمكيصنجايهيؤىمضلةافهراناألراتمونقأ

أومطيرومففنقعهفىحواثملغبنقدسباحقارىإ
بالرمارسالهلقاذااهفيءالندىيختلطءجضايدايدفىهـا



08

اةلظملمأاندالمحفال4نفسهفبظجافهويعزا
اا

أغىطكأمح11ألىالوجريمقاسرةئةسالفىمنعها
يياطهفضحلهمودهطكأالالاطاهلى مهمنورلىىا

هاالقدمارفيعالبيتومشيدواهـللغرفةالضاالرارثووسا
أاضمببعهمنواكبراعلىوهمبدئتمآؤهمخذدا
رمبهلموعزهمأرماتءهرانهاالالؤطماقالتواصب1

وحذيموهلخهطذجذوبنسواركافىشاماغضفاتضلىاضغاإ
أمدملمارفدهمبطانتاوضمتهـلميؤمجاركنتلو

هملمأجمانجمتفاظاطءبوابهانؤاكابكلمنا
المظاعفىاصثباحاهكمدانفسهمالحاتاليقتل

مماواىالحبيننجائلمجدهامنبالذرىغىغنيثه

لالنجمفاتلموالودعرا2اماووهبجمماحسعوافا
رمزوردشههاتمالمنثيخةخاكاتءابئرما

ماألسهـقصدأوسالمأنائكاتواصداايعالتصطانا اا

ادعئشعلةنادسابالنهاولمحومواجىاطميلا
ا

ابفهملممننداهاستهلرانيجدلبذاك83ةعندلص

بسالملدبطشدبتاوانوبدئهالوبانعودعلىفاصاا
ادمفاكالولحظفاخذتسابقالىالمهاالىتجردولةأ

وفىللبديئفقاشاعثىالتىبكرامحبنمدوكطوبم14

أليمدحهايضاوقال
أ

تصرماثمفالصدربماقامهسياخياألاألصبىاتىأ
51هذممايخهانماواطولهاالمياحمدفىاثيلماقصرارىء

أأاتلغياانلوبهبديالاردولمبىاتطكأفىتلرمت
ادماقطرتطنهنهاذانبعشهـدتهفراقئتالقويوه

اماجمماىاقصمنغيمضيفىالمشفلالفريقلحقنا
فقلت



18

المنعطفزالاقلتبمااردتوانماصباحامناؤاافقلت

شرماباتفىاصاالالؤىبعقبارييةعدمطوياباتوما

ماوبعدالشبابرخهضىانالىيقدنئفوافىجاياغنيت

لوماجقاذالشببهذاوالىططاولمأذالتاالتثعهوقدماها
ضعاصابثؤبوبالفلبمسرىدوافامغاجلاضا

هانحضحارعحئبهالجتتغايةتدركلستواصزاقلاا
لماغاكئهتلفاانرتكحدهتاقالشهويلولليوتا
اظلمانالزىاالفقلهااضامحاسااليالىاهنهبتفئا

11يقوماحئاندطىيصدقولنرأعزهقومتحروبهعاق
اويسالهمدالدهريعبثىانلهويعربارقىتدصوغدتغدا

االاتعاليحبصضبموصلوتكرملهممجدعنتوامغ
11تهىااذاطقبمفموخنصهنوالهمنشعبةلقبلل

01توأماجرواصماتندابانهاقعوءالحئبالجرهـصساهمتةا
هاوابؤسىاالرضنجاجمالقخالئقدراستغزرتالقاسحماباا
ءتقدماماماسمنتأخردصوثازئجاروكحمراذاأ

هلماالىيكئارددونفوجهكمحهالسالمانوانسالم

11عيعمامجرافىجقشحورىجبالاتالفراتمدترىألستا
اقعاجارهمنتشرأىانهغيرعاداتهمنبكولمأ
افتبياشرنجههنتبمفئبلآئالئعانوراروضا
طاانكادحئالحسنمنءضاحينحتالللقاااريعاشاكا
ا

هنوماهثاباكنرداوائلهيهـاىغلانوروزئقدبههإ
ماقبلحديثاصانينثنهاذدىابردهايفأ

منهنماوشيانثرتعليهلباسهاريعردرومن
همحرماناذبنفىقذىوكانبعثماشةبونفىفابدىاحل

صاحبةاالبانفطسجمأصتجهحئاريمنسيمورق
تترنمااناالوتاريمنسعومالهخلمهاإتالئاراحمجبشفا

1ادب



3أل

أتجتأجمرنيستىبدوراوراحواانتشوااذاللنداىخالزلمتوماإ
اماشفبكدقلنعنالحامليههالكووسقبلمنءأ امكرهى

حباللةالمعتريمدحوقال

ذاهلمنلمضميسفاداوواصلفىهاجريعتبكانكأ
ضابلبقليخبلمنوجصيمغبعضومثسلقرطا
ئاااالىعتامااا اغلئشفلءبازاحبممنلمولىمرا
أالعاذلمطاعوالوشاهامحظى7لنيخالعذارلكلخعتولفدها
11اراحلخزادكدمناضعلقتفبعدمااالراكبذىاقتولئنأ
اقالئللديكاالماضطكرسمضاالبامعدمأذاأ
حلانئبلالوآلبدنواكإالمبتلىالىشللقبفأويتأ

قابلعامببناراكاتفىاولامسبجعقىامل
الجائلالرشاحعلىقالعفصقاراعهاابادلواللهاداإ

طلابلوخبامزالهدىجمدكهانالمرلنالبلم

الذأبلوالوشعبالمشعريخةومجوطهطديءكالبزالماا
حالحلالدضرقحودعنعطاثلوموفالمصقهقثا ا

ابالنائلبشراجعبالبشرشاكوعداذاطاقمتهللا
هوابلاوهدعننطاجلتبرتخ1سحتانلمزنا
دهرغاشلكلتصرفهنلكفديةوقلتانفسناتفديكا

الكلملءابنناقرأفياعلتوصجمةسويةكلتلما

أوشازلحلةلهنهموفقاالملوكبنمنوفدوتهأ
لصاهالمزلةخطرنظرمنفوتهترنموقداطمذص

االمضايلصنهثعطوزصصوكهارياحلخترقرفعت
صواصلبخبمملىالججمجوارجاجحيطانوكن
االمننابلبانظرنالبفهالئاذاارخامنفوبفكأن
ومشكلومقادبومسبرءبنرصفناماليحبك

لبت
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ايالفلالظآلمعلىيضئانورترتبالصقبلالذهمنلبسعت
السافلايخئالىالمتلىرونقذىفىانالعبونفترى

ةالمنواصلاجمنةاوشءسبراهبعتأنهملىنثرتوكلنهأا

اأاياطلاربابمنصمصعبعنفيفهاتالحقاذدجلةاكنتهأ
أاملحيامااشبارهفتعطفتمباافبوضفست

وعلطلاليدبئليةشمنةفرحنالضيدالعذارىشى

املالمحأتمنالمحلفنلمجلسوالنثأطجمحواظيرة

االنازلاربغمعفيهلتوقىمعاوقتفىوالرردوايختها
أحإذاثرعامعامكويلمباركعلبكوزوفدانجو

ملىلصالفدأرملككمنبرحةقوعرتمبنه

اضاولاكلجهرهاالكبيرتعداكالسنئامةمبدورأيتا
االتلقالمأهعلىبهايقعىللئالموالىملهءذ لوهـ

أالملوتشواهدعدلصهحهاشملتمجابةفهبرجون

االفاضلشئالمفضيلمنيتباجمثاالمكرماتقومذاهب

االشاملالمشيبمنالوفأراخذتفالمجابرقرحدث

1واناملراحةرااندىنوجدنهخلالبايتلفد
ووسائلىذرائىلديهنتمشكورعنايةئمدممت
االعاجلالمحاحسوىهانلمالووعدءلموفاحمانكوارى

إأثيمدحهوألالتئصم
أؤاواثطشوقباتمضاعكيرعهدلدىلث

اقالمنذلبئادطاشدخمنهجرىاوىو
أارخاخبففبتجوزتاورجوىنجفعنهؤليتلو4

لرجاسمنوالحبفشمناتصابوجدتمدتئومئ01
أاألتهاحموففبالبثماتحئالنؤقمرففصئما

اعااصئعاقيموالظهبءاالضطقاثءاقأاقأمه
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االمرناعووقفةبيناولمتاذحاالصنظرةجعت
أاضالىقهـطتطهازفرةهابمقفاستشارت4و

زماىحمدتخابناتازوآللفراقآتدمت

11وادرأالإلصىشاقوارفاالفبافياجنبابىامأمانآن
أاصطناولىهاشعمناثهوولىالفئفعتاخثىبهف
االدفاعذىالسيلىالؤبعبذىكالغبثاليديئمستهل
أواالضطالعااللىذويبزعنهمااللةفةخمنصامل

11الباعرحيببهانهضاالصدرنهارحبباثقلمتقلا

االثيعاعستبرءالضوساطعوجهاصرهفىاونيايبهت

اعواتهتأملصالىكدنضالدهيضعفرطابجهيرامنا
واعوييعصعريرىانعداويخظحصادها
اعضطالخالعينفىبضوحتجاعاثترىبانصسومعانإ

أاالمتناعهعزفيسانتالذلساريةشكاعطرىقدكا
السباحلنكغابوايعوالىالمهالىساعلهاصحشدت

احطافيالكىةعنكالمثبزيلضرابامنبقينا
ارداحاتركصبناحأالبيمقرسذداعمحداظالىيكلما
االمطاعالمىكاصمنلحلواالترمحكهعوفىنمواا

ات

أالنالعفىبطلبنهوالمناياحرزابطلبطالياومضى

أاااقالعوالعنهدفاعندااليثااذمارالماصدا
عاالطهطضائباالمافئمصذوبلباآهلتقطأ
االهتاعهأومايترباامتتياك3ابئياأ

اؤواسشانهممنقطنماالىالىحمدكيفاللهبعم
المذاعكهالثهراقدواطفابدواالجددمجدالىاامحكلا
ابقاعخرابوتيرنباألمسواخزتابانبنخيررصتا

الداىتبنيبترثمنرجالءذتاالذاتلمحيبإ
واطاعراحةفضلمتعبوالقيرالخطيمرتا

ئ



58

إاالمزاليمبعزفمكالغيعرئ
اقهعبدإضهالىتشفعهوثيمدحهوقال

انبداثماربشإوصوجارواعندىالذىالواضىمناجرقا
سعدالىارىانمابهوناتمعكبفاسعدقواالا

أاغيدانرالجااعبهقىكزاالامجيعهدتاجزاطالغيثسؤهإ
االمدىنقعاواتبرجبهقوشقخبإذاهدىصرىامااذا

هغدااومئراححبيبامددتاطباهةيدىهنعةانتراذاإ

أاهبوتمايقاظاثذبيشأشاشلوالمشايناارلم
أاصدادجلةغربمنالبرقاذاوشوقاجوىانفلمىتصعدا
اوتوقداجدهالديارشافزادهالكلرعةاالذاكوماإ
الشهداخكءتفيفاقراوحبيهعنيةنوىابضمنا

اوجعداطفاتاالالحزميرىلذىالمواطنبعمقئالفربوماء
اسودايلامناديجوشالعيسبناشناهبتالمؤمنينلميرابئالىا

باريمدامنهروفالىوالبطىزببعطودصةابالشمالىا
اعبداالجودقاهةلعبدافمعئركلفىاالمجادبنىصارأا
الهذىاركبهارىفالوباصاكتهباللةشامنعليهإ
اخداامثالهااعطاكههذبةخليقةمنهاليوماجمتكاذاأ

أيدافئشاهىقديوماقلتاذاشكايةدايةشالفمىلموباط

امدىاألىالىبأوىعلفا04ونصبتهلميباتسرناا

داتقلمأنااعيمنوتفليدهباحمهالدنانيرضربابهـشاا
والندىالجودفىثاشكبهاخصصتالئةالساطفىثايخكرىالولما

ويعهداايهيفعنىوانيهـمالذىالجانبيرىبانحقيقا

صدىرعتهلولموليابمثلهلمينااططومثالثا
مخلداودهتدموصعنهكئسرفاالدمرآخرشئدامفأوا

دامجدكراالنلمىق4وأبئقدرنجاهةرأظفضلهأبنإ
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امكدافطاصامنااظهرافرذمهابةاسمسلوأليففالم

اارميانكالمنازيرامؤمالعاصقصقىبقيت
11امجدتذضاصنالطعابافاتعصةالمساورخبلساورتلفد
مطرداالجبالفىشريدافعللجانبكلمناالرضليىحمم
اداطاطافاطسطااعا وكلرىباحئرعيرصوعربوجا

اواسدامشيبشامفيالضانربعدماةضانالباصعميسيوفا

المحدىعاليديئمنصورعداوهومجضنبوازعاتاعفئلمنج

وردابانطباامابئنبنهخرونبلااليامولريشيور

اهقدااااوالى11الورحأامأقتعاللهاإ بروسىمصرلىإ

كالمتهنووجميمدحهوقال
أ

هنقارمنبالهوىمناويبعدالنجانبهمنالحبفىمجانجناا
ابهصابعيهاالثئيجلبوقداانوىملىحيئوامقمنوالبىا

واتجه05رقيباوعلينابصبلفعشيومكلئ11
هااشوهءحبمنإبوشكاارلهتطهشبمالماتعناا

11
تصاقبهبيباطداوواللديهميسراالحبيبالوصلصعواا

ههمارسواهاأرفىوقعليهامعرجاأبئقدبارضمإ
4ثهسدراكوسثماالسغتالئرةفااستبطمنالسغسئا

ائبهقىصصقالنرفمبلبعبنىناعاثمتجهاقدللةذ
ه4واههالمالوتجدوبرمجعخباالقالكهيربميبدمئها

اهذواعلىتهاواذاذجيدهثاققاماذانسهولم
ةهصابمادحايساكباوالجرىويذ4انفضاوشكالصبربهذعناقا

أ4جاهلسقلمالهواتباتالدصلمهمظانهطالأال

اصمابقاطواستانفاهلهعلىهمذمماالمستعاررددناواناا

ا4وجمائيصرتاألالدمروماصروتاعيتالدهرلهدالمجبت

عصافيعليههقثئاوالناجشمرىلهتصطئالطالدياكالمئ

فت
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اقاربلابخىرثاثونهحرىبغاالفةاظحقادىفيمافا
غباغبهقدتدلتثوراناسعلىفوتضاراذالثرفئالمنبربكلا

فيواشبهلجتدىانروانثصافبعيردااجنبعلىثقبلىا

أشاقبهكلاوالميشهابءاضادصاضعرارادمناحآصىمااذاءاا
أه4علشواطتمطريهلتضاحديئهينثوالؤامقرباذا

يعاغبهوطورايخازيهاورافاههلبسالذهـاالعيالىنخطى

إا4عوافيآلتالظرأيتفويمقرارهقرقاطرأبتيفذ
أطالبالمحةوالمعزيبزىصاذثباللةالمغتريكنولما

4كهطتجمبالبردمنوعرىكيوهوصعنوةبالمصبرىا
أصهورسفنهمحدهـالشقالىصرطوجهلقيانسرفوقدا

أنحالبهالدجاجاالئتنشبتكنولمالدجاجخلفككلالته
أذبهوسبهطاخالتزعهيطسينيهتامنشبلهها

ياصههنعخيراببرصابهششينحىالقصارةتوماط

كاتجهللبهلىوهولمجاعويضعىدهصعرعتاعدخلردابئمجوز

اشبهواهظمحرمهناباطححعتومنالحرامىبالواتاقيإ
11بالقإبالىيرىعدسقدالمامةالمضحملىيقد

أهوابموغارتفينامحالمهعصمابعدمناللهديئتداركأ
اومضاربهموفؤمثعارقهتجتحئالمعاحوضحأ
أوراهبهالظنونراجيهويصدقعدلهويريرجمطهدىامامإ

اخاريهومأطرممرىابافاقهـايقظاتهاصسثتمدبرديا

ممنجاربهالحادثاتبصورافتهاناتهاليهثابتدوفضيما

ااههفالنةعةلساعةهاتاذاالوا وووسىدىابيعى

وضراشهاعدالةئطيايم4واجمتالذنوببالصغاكدىهأ
ةمضاربهشصقاطامتقرلةإبانانقادمنحئالفنضاإ

يحاربهمنعلىوضصورابفضلليهيمنءمصبوباوماؤال
ومناتجهنضرهئمافىشاصتقريمثىعلباازاحعلعته
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هواجبهيدغلبعىمليمصنهممكبئفيهممنصب
اشهعيوتعدورواسبهتقرتفافبهمالمالثاشندعظمبكا

ذاههانتاالمذهاحبلتكنلماظالفةانعلراوقدا
ا

ىيمدحهوقاله

ونالهـالدحبمشطوفرطلنارهالقلبوعةبعبك

اوناربععقاليهمركنتحئلراشيناصغبتوقد
اؤكجرفياأللالعنلهواعنصبماجازيتولو

أالغصونعلىالبدورنجاآتفافصدتنىنفرهـتومهـتنظاأ
نوناوبىطصصابرئكاصتافلىنغلرهوربتأ
بونالهبخطياتمنامواثماالقلوبتائمانجاللةاا

حرونفوايخهئوجبفزادمنذل91الهءكاوقد

مابلمئالصبابةمنكفبتفاقاجتهيذهلخنا
ئويمعلةاصملفبهأيفهيقضالىالقمررشولىأ

حهنكلفىيفهويطرفوتتصفىذكررضسط
ا

المببنفبهاوبحفهبهانفلهاللحالفةحمللغدا

وديندشسائةرضىبرأىوالدنجاالديئلمجعس

أاالظؤنحسنفعهوصدىاالمافىاممىجودولشط
اولينخفعقمنومابالعيمقاحنوبمنبالدهرما
بنالطرباظفىاطوزطاالالمعزيدتنلقولم

بنابطلئشملالكدااذامامحكتالاتروا
اثعينالبلدوصاحباالهينقىاثوالمعطىالهاامفىبما

الفنونشئالعدىقاثماكنشئومنالفنوحتنابض

كينتسضاضعلكعدونردىمنبثرىخاتنفك

اربوناطربلمجاجةتثرموسىوخيلالكوبهىفرار

والحزونمنهاالسهلنظامقنلىهامالديالمارضوفى

وفل
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الطاروماوورصا الوتبنتظاحداثلعظقجممى
انونمدانععدنهوومجكضكفيكعنطةنجى

نطيرصتحتاروم6فدطدىلاكلطرىملىنعرتا ا

والتؤونالسواعدبىبضرببعضابعضهمبقتلا
نبالجشوالعبيفماوىصربالثمالرراناذت
الدجينوجاةضالدجمائبدراههعبدودامفدعتة

االحصينجمضلهااطافتهعايدوحينالموالىبهظيف
رصعةقامهابتومورههيبعنتغضىإلبصأرترى

هيةالعهطالبهايظهرولميخنااكلستجوادة

اهنالةقدامالظنفدنصسدتىسرفالئنلتتهة
ضيتئئعلبهنعرتىضبوعدئهايوكنت

لديرنالمواعديرىاكرخرقمثللرماولىوعا
لقيةبالسبباهتفرحتجلىبنلءبئيونعىوصلت
المكنلةالمكلتقثريفمحلاعلىبرأتئنقد

أمعئامىاذالهاجاتهناعلقماتعنرثىاخخا
الييهةلجكقاليماليهىاصامسنتوقدلجىوان

اأىومالجمدحهح
ااقاسزالذىئاسياعهد4يرافااويظئئلاقى

أبالقفدبمانهوبالقهولئئمدظالوهنأ
أعصيلنومنطاتمنفيهطكلافؤادبسكنسكنآ

االنسكفلىحبئانلسموالوظةماصزثدإت

قلمفىهألبىمئرمتاتععابىبزكئاالضاات
اكاقعلبكوالضحلمنرشلدىالبكظمئخل
يحإلنالصباحوصنؤاليلادستهنبهزريم

تثبدطالهعاللذاكضدئئنبألحربهأفيامق
311دبأ
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نانالخضمعطاصىاكريرافطهصرلدنوكرم بصا
أاقاالرصخدهتفاحاسارئقثمبههانارصدها

ااالماقعاتفرمنهىواثموالىسنةمنلدىاحدبات

اانالساطقاهراللهمنزاعزاداللهالمشلالمامأ
101

اباثصماناالحساتومجزىبالعضماعةاأليدرأماال14
اانالهدونإثورإاالحانكاوانالمجببفبربهطمىا

انفباةاواللهفىراضاىفازظركنيءكلمهو

اعانالتأثرأتهفيمخرتءالثوومساقترهـةط
ا
انوجراطكلبعإلكمبالحرقتاذأاناكصوتاذعنأ
اوداناالعادىمنقاصندثيومكلئصصنيةوحبضا

العسوانهنبهـطاولىاريثهاوإخالبردمنركاضةكلمأل

والبيانظاهراصدبابورطانلىخرعنالبشيراشاناقد

ارونانهمذتجطاالىمنويومدىاءظامنزحىعنا

أزجانوالمطابليئاوقمورهدوصهءباعصضدتهأ
ابطنانومندابقمنوالمرجينالساطجالئبوتوافت

راتانأليرتثئلظاهابضبوربواطارماحتنثى

ااالخرصانضواجرعدلتهخيسمنجانبمالكالا
نافدصطاققلمساناوحاطكافحراباالموالىحةفأ

اعانالقضليراقبواسيرايدىالسنابكتحتفقثبل

اوألصفوانطفيهـعروبنالياصثالخيارصففةتكنلما
أواظذالنقاهالثمثراتفيصسارحالىجلبتهمداإ
انوالطباالسرافوكلوغثاكبفلوماسفاأ

االمانقلمثاهحماةنوقداالمانيقبلرالمصهيف
اا

اهلحنواالبالنناصطزاتوالالهدىصصتامامياا
وأفرباتالمثرقاتلكيمطامذاالرضفىااللهديئعزأ

ايقظاناظرؤألمىالبالددقلىءتاللفئ ا

اما
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اوتوانمواشكحزمويهنوتاالموريكلنظانما

دهااصافىدحفيرآالىلمابوالسوامقلبىماتولىا

اأشاقتعظيمعليكوحقهذكتوالمحبةصرالثشماقإ
اقيلفائعزاسعنأمنكقبمافللمانبىضعة

عدحهومال

واصحالبتداهاحننماالاشقدبالموىلعلوةعهدأ

اخالقدماظلهافىلهونامنخالوقدخاك5اللينااذمىا
لرصتةرردتهاذارداىتلماتلملوغربرثهء

والاطلىبنباومدواطدهوكاطللوالىبلىءراالهأ
اذالةانذلدطوخلريشدهفانهبالبابالىاكصاتجعإ
سالاذاالمحبعذرومالحىتالذىجهدولواسلوالةوالاا

االبدمننمىاصالذىضلىامادفيوودارجاثااا
افتبلالمحبهفوادثدتهالئبربقهكايىاصوعئ

اليوانشئولهارعنىيرصانكأثلمهالتبم
وكالاتمامااوفىاذوالبدردههساعدىوجهكرانولىبتنا

أالتهمانوخارنتاسامتملعواعرضتيفاندىباسيرالص
االالسيقارجمانعناأشههـورإهانضبسانمنفزو

ألمزدجلةاكنافالغردئوومخامنظرابدجلةاحسنا

هفأسبالفيهلااشامقلتترابهتوطمئءالفنماخضلا

11هاليئاندواليهاجملمنادواغفضلواجهالهصثدته
ازبخالفيهالعينصحئنورهويسفعنقسهتبمايعق

يلىوافياقتأحئرصاحالثءعرعواخلصالدرئوكبكاه

أدواعلىعنهوسفلنااسومامناالقبابجؤانبهرفدت

اممئالالمهـكالشديئمدحاهازآلهنطوتضالهأ
موكالارياحصريفكلفاتيئمارقباعاليلىوعلىإ
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استقلألثمللاالهوجهقايطلبالردارتحيثش
امجزالجمببااالإصمنىهاقىصكالحةائلبدحبدعها

هوافمسلاألنامفىوانمونقمذصورهارومةاألنامفضلأ
أفالنتفهـعزقييسارتوربمااةاالبوادرهتثئأ
وقواليخصلداوطريقةةعىيساكجماورثإ

التزكجفالوصتريكحكلهاندتقىكالتاثفىناذاتضىه

ألفتأةديننامواكدارستبهمومناراشديئالهداهابئياها
مومالىتثتماقدصئكنعاملويلامنالتمدةصثىا

لمالفبوروزقءطواضىتفزاكألمالتصتخرقإا

اهاالوالاالخيريوتالبوهواعتراباكفىةاذاؤفعا
ةصالعصاوتضالفاأولالصمؤهالتطالعطاومالنيعدأ
هامالمارانجطفاعطتكرمتخاللهومشلاملىاصستا
أ

ختسهالمطلىويهلمنهفتلغتممةتءصاشمئتانا
ا

فتفضالاوشبرتطاولماقدفينقضىلهمكا ااأللما

قغعالتقولاندكصعاداتمنوانوأيتمافاخلقلتقد
أدهمبالبهـونانانيلكحمبفانهتنيلجمالمتبولئن

يمدحهوتالغ

أنهافىمنطاعةتوقصسكشافغيرانكمثانرووركا
بانقضبجانجاهمجاذبرهلثحيبرأيتلوفانلثا

اعاقماهراهمزاعافيدبتالمالحةقتليو

ءالنرافىفىالغوايةتواتصابىمناقصابىدعذرته

اقانودافافرملىحيبطمدبكلتومإ
ارجرافىخدتفاحعداصرفااراحارجوانلىاشكاتهأ
نافاطرافخضببمفردتأساللورىمالتاذاا
أا

أشاقومنماثسمتينكفانظرالشكخعلتأملا مىا

مجد
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صعرواقاظارحيقمناذتجكلستدنوالضصاثهمىتجه
أالمهرجاتستواحظامنغاتمحثاالصطباحسبوتا

أالدوأقالديموصبالياشتياقملىءألشتايهدىاقا
دهارمفرانوردالوردنجمويدفىبزبطيكيئا
اواثافىالمثاثوالمجالالنداىحثاصرامهومنا

ااالهافذيباطفطستطراما0فةخلبينأ
أتوالوافىانوازحفياعنننىصافترهضلسعأ
واالداقاالباعدقبيرالمرسثتالتبهارقاغىا

الحسانخلرئقهملىيددوبنالوجيضحتننط14
نطمهافيموزقمطهءقرإبمنتءاريتوط

اارمانصنهدناكهدوطااليهـطالدتةبهردتا
أهانفهربنىمباكأهرمصتيراازهراالالاواحما14

وانالهالحربمراكتبحرىاألطعلىأعينومنمور

ادهافىالمهمفمومالفظتضهـقواليثيدإجالقد

أأاجانباظكبمفءصاسرورمنضنكابراظاذا15
أوعانثامناللهسيعفقنهموعئالمارقرنأيد

هرواناكيومشوممنهمطيباجبالشرقتوقد

اامانماساعةائامانابرصرالمغرالحاقوفو

أالسنانرفططرفهفتتأياوقداالتفاتيهاب
أارهطنئيركعقالعبدكأنلىوضالفنهمنرأا
ااوضانمحزمننلمطتعوىديماهرعتكانتومأا

11نالممحروصالملكعزبزهفبناتصالمزمنامبهرأ
اأ4ثانةوعبدأنعسرفضلكلفىاولفانكء

ىيمدحهوقالحبم

11واالمالبيمقورالةجميناياىيطبيهارمانأترىا
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اتبيحاملديهمءاافا1فرطولفيهمةناهالوصالأالا
اىكيذاكعندتجدداالدبهرهاتجددماولهـساعلت

قالماالمنلسقمسأنهفىمزرئباتءاالهوامنوهرمى
اشطلممنالصدرفىالذممىشصءمثكورةتمةصندىلمدهرا ا

11أدهلحمفياهاهطتنهلىاالضةدئمبطاسدىماوامه01
41لحمالحهةقةطضلغلموايئوالقعنيبمةالعطلبة
أ

مطاألوهـهذنعدىسعهـاطاهلىانهوهماأقى
لحممهاغيالثءلىءعوامابعدالموالىتنريقرامضد01
االعالمعلىسابتللههةبماباللةمتعززا
وامواالالنقمقحقوةاكوأاتبىاذااالناةثبتأ

عزاماصفىنلمووثفتفاسبزمهاألمورقس

تلحمسوادغققتأبدرمنمجتاساللاذافغ
صاملجبثةاسدساعدىعنمثصريراطاثوأببطس

االظالمومدفآلالثكوكشبهضلىحئالحيئىرقيقيجض
مكهطغيرديئاطبمفدانبرىبهاستراببمااسترابلماه

نجاملاطفىصرلملكمذىاعدماتامنبعوسرىإ
مظالىيرخصهـاعلىبصاطقماحكلجرجبهموبملعبوا

مطوسلبذةضطكبمتصرلةعنوايعطوأ
اماالصفسطئصطوانهجربغوقدمنهمهاض

ساموطرففصلةبعزيريدآكرحهنالهوادةصك

باماألفىثاالتومفئهمههعلحةارماحوآصاموفدوا
أوتراىدونهتسايفعصب4فزافدتلدمراليهحشدت

4االقدامضههسطاققدمني5لموانمفدمينبثونوالملوه

باالعالماألعالميخلطانمهوصاهماربهمهتقم
ماييحرءاإهـبلجابرجرأواوقداألناة1فييسلوته

أوامامسيدواخلانغكلهاالبريةخرعلىشفقاأ
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مامالصورامائتاقبهررفاعئاليفمرثلماث مقلمدارايةزحفتلماداركفقربمنوزحص

األقوامقاخزتهمأيهورةصصواالالقهزيمةاها
ا

أحرامكلواحلالعصاشئلغادرامانوالاالمانيرصإ
ا

ظالمبعدالميوجهواضاهشالفةاظعاودتفاليعما

األحالممنحانهووحزبهواقربوهلحءبتاضىه
سالمبغبرومضراهابدملميهمءالعبونبكتاكاطاص

01واالنعطماالتيبعبشطممتعطالمؤمنينيرفاصادها

خاتماعوهبهوييمدحهوتال

تعلقجمفالهوىاصبابفيويضقرزولالهيهوىلوبودى4

خاقابالعاشقهنيدملماذادائمطاملرهحياخاارىا
طرقثلاالاخرمناقىخياتهلحىرقاططاتافىوزورها

4اصسدقوطرراحقافبهلهبايكطوراظنافبافمال
وافرقارمشحينفالمدتوظنىبللواربماضافا

اضيقثماعناقنالىءعناقولغناالتالقىفنكنهاغد

تزقرقعبرواألبكوىبطصعنمخبرااالقىفا
طمقهـباظواظدزجهطءثجوابالدمعوالدثنجأفاحسن

اقنثصالوجدشدمنبهانكلدوبعدهالنثافيبلومنا

اتفرقاتالقىاجلمنلحببيحشهانالقىالناسعفلوفهـ
أ4يزقنجهنالمجركادانربنةبانمكمانلىجمراترناذاا
يورقمنهنودالهدمدلتوخلفهاعاقااعدادمواهبإ

ااخرقوالدهرالدمرصنعومجنفمعدهامالاذاالدنبانعدلبهإ

أالموفقارشيدالعدلالقلخموانهباقهايعزههالقفى
اموبئةالمنطسوعصيانهواجباطةمنفرضلمجت

01ورونئبقبزرماهؤمإلفالكالمؤمنيناميربفبءا
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اسقوالمجدالعلياايىواشتسبقانجلكباألسىافبلحتلقد
يفتئفيهالرردجنىلبظمحببوقتبانوروزوافاك

مونقلصرسةروضفظلكغطاللة50ظلفالزلتا رسيا

11مضلقمننيابهافالىكانلىوطاعالثآمجبىبحانفإ
ادهشطقبطعئاءاعوايشرمالحياءاصواوصديقااس
أشقثضوفىانشمىلضماثحدقتحةروخيقواف

ا

النشعقالبكوخدوقعلبكخولىءجاااليثئايئومنإ

افتضدققريبتغدومنالمزنهىبصنيحةاعليتئالذىوانت
لهقثالثكلوالافصاهايقاربالنثافالصفاقىفاثوعارفة

اقاجهيماعيهـنجماالمركبىبرداضحرمنعلىالتأ
االمطرقالهننةدك4بتشطبدورمنزادىوايزتا
اوابلقظرينطاكريكينوالحقلميجهومنتسباتإ
4يعبقفكعيطيبهنارجاالافاغتدىكيلشتفافىخلعومنإ

لقنبرهنيطرفايزلصعبهفصلءامنردعاثا

ولشقعدبهـكاتهصاضمخاراشديئابئياانتفهـلىا

هالمعتقارحيقجادىوبكثيصبغهقالوردمنيغاراحصاإ
اتجقسالشاوكادتاهدادبسارتاقالتضصىوابرزتاذا

اسألئاذالجودضندجبينكهاضياهىإلمحظافىاقهبتاذاا
نحلقصدالدهردجربهوجئدهمبلىفرثوبنهاعربلىاا

11إصدقنجعهاكلىوشاهدعدلمبيثعندىمنكدصعالهة
أشدفقىانيإلمجرفرووالمثلهاواضعافاعطاهاومالثا
اأبقكبومانيهضناتاعزرحالىمنشعرىصنتلقمها

أواخالقاحرىالهمالهستعهلهمبرةمئالاولىوان

الزوويصفيمدحهوقالصم

أقدراتقيناصحلىحئالمبميجربوعنيمرصجفىسرىحيب
كثن
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يرىعايغهمنالنعمفىاقخياالتهوسورمنفيتشقكت

اىورحهنلممتاناللةساعةعدبطىفدبهوجدمىاتافر
الجهرالىفيهمامكومحنهتسزاعنهوريتماالحبوماا
ارالفىنالذىالصدمناذطءتاببنامنبىامسصاقإ
الصبالىسبيالنضىتشطعلمووىالهمناتناعاقلييشطعبأ

اسكرىملىامفىدونبألحاظهقادراومبنبهأسيهسقافى4

اهالكرذووكزإصىرااسرفواتمودفيحئرنالانلىوأقععا

هنحرالىمثوقمننحرألف4لمناوانالقىعدانسهولم

داىفيعبرةيطتعاعبرهطاشقضتأذاإقالهذاكوترارنا

تبرىأوصبابةباااتستعلشئالمحبينمنشكوىاصاديث

امجركطصهتشمنايخلااالالنانهظناذفرععتمنتببت

امصرمرتبصثرهالديهاقلملوجاهحدشيااضاهدولو
االعىامنيداتناالذىصيرالزدرىبارؤيناهءبعرتولو

اتجرىوااذوفدووثيروحةبئرظفىءصعرارأىاذاأ

اقعرعلىالعوالىمليرالوتتغهريقهطخفافىئحوشاكنصادإ
النضرارونقكثالبوجهعالبهمويخاراحاذلمعزىارولمإ

هالفيغرةمابارااتحناضبغرةفدالمابهلوباتطماتها

أسافيواقةللاءضرواسفرقواندىاألريكيهكتاهراذا

أمجرعلىويحربدرعلىفبدرنهالمحابدروقابلهلا
اءا

أالدهرومكرمةالدياةوديطالسامجالملكبهطءرابتا
ارءالزوالهيدبالتتيخل11هانجائليداهامتدتمئوخرقة

المزىعلىالمفذواعديئاراصغنىاهنالفصرقمصتمواهب

اممصبالهشردساكيربقاوك4فثاأالمؤمنيناهيربايتا
كؤالصربامئآالكغرالارىإكأاكلنعرفئهاجهاا

11دب
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ا4دوقالحه

الكواعبعدالودلطفاصاولالذوائبفىالمنتضىالمشيبأبعدا
اوالزائبءفساايضآءكلالىمذمماعنماثالشمبياضنو

ا

صاحبىالوماممروحئدموممطلهالتحئالداشممرانفثوماا
الخاطبالمثرقفىاجدىالحفلوالاجابةردتاالظاللفالوقضاا

وعاة5اءترةابتووتطوىالعقاسكادت14
ا

مجانبحجبمنمخيسالردهابابةاقضيتقلتاذاإ

هباشبابديارشطتوقدويدؤإشفىاالؤلىضنوقدمجودا
ثارديتفركنمفاوزوبيتاالنياماحالمؤينبك

بغزرالسصائبموبااروضهرفمةباللةايزامنلبنأهإ
اثاكأالعدوشضبصكلىواربىاعوجاجهابعدالديئتاهاتأمأ
الؤائبوفصءفبهابميرتهذبتعوراساسقدزماطاخوأ

هبتجاااتمحالبممنكنساهبرأيهيأوىماشاومضحتى
اغابىآلمنالغالبقىاثايهاهىريةتابالىااىلمهيإ

وراكأمحبمنالوبااليهواقلتاصدورااسرارتولته

بىالملطأاتمقومنلالماتدلهقىدصادتوماوردتأ

راهبلإنالديهفاصنحفاعدالبريةيمهدىامامإ
واجبالمرتمنمعلىالمتامشرانفساللهبدتداركا
العواقبفىوافرطرجمالذنوبرلىوقديئهفىاموقالىها

اقبيحالماتبالتزبلفف4كيرهنولوعناماقصبهطا
والمواهبىاالاتصىبعدونهطثرانعرسزاتعزوهبتأ
احاتكلمنالغاويئهمصالدهالنبرتلحالفةاظتالفكولوالأ
أا

اايهوافبافنونااهاقاإلكاوالرتفتاالبعدونالدعاهطاذاا
01رشةللالناتهاوىزما اخياهبامدلهملنوصبوصلىسىا

11نبالملكعكلىولءثاجابهجمتفأصثمناسلهابنودعاكا
كدهأل
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المفاربكايل4فيىفرافصحتألنفالجلللالصوكوهزا
أبشطالمونلىامضعودانتعنوهالشعرقاذعنحئتزخاهإ

ربفرءاةاصومائاقىحئاالرضمالقجيمقأ

الكوبراتطالهانهاشأرتهمجاجةاكوكبئارمددنأ
انبامطئهنراوضوكاتوجهةكلمنوندطدفيوزعزعن

اصتوالضضااالمنانائالىتطلتحبئالصفلرأفنوقد
001ا

ناكبقاطعنعزورنفسعلىاردىاشعرفاتبعدعالبحوت

ااالدونبالكتباكقوحئشدهرييئحئهتانيماا

بالمحاوسااصىاطاعةنامناظمازالضكتأتلفباأ
الشبعدوكفىسانوحلىذبهكوعنصسامايخطد

ارشكاثبواصنناعطاياطالغفرمؤمالالمومنيناميرصت

رائبالصرذىنجاراكريمتطولىذىمنعبداللهوميت

المناقبجامحااالشببهكىقىاطرولنكلفىإبهئاث

ابناينداهاراصىملىاالومانوالىوارصجدواأؤملىه

ثصيمدحهوقالحنن

اصشهـلاللمطالدخعرناتهاصمقلالحينعذانراسيرالت

اوجدالمحببهـطيبىيعكماهجرامنلةهتوالؤى

أ4لألتلمانالفرامفىزأزراقالمرمعالوةفىفاشلألالا
تولىودهرضىعيكاحسنمنالذواهبايامشاتالحا

وسهـلرالافقالتهجرعةصساعرهساشألملوخي

4وتلىهوىاسصالذىالاذىوالوىااصيعما
وحلرسطثتوتوالواضسوصىاثثاللهلهحا

وصلرازددتانااذاصدوداديزدابهـجرىهرمكنألص

مالجنسبدىمنبصبرلخغفتاستطعتووبودىا

اشداواتاطعاودعضهانعزىاناالالحاذو



ا

11ثشلتظوان4إوكأضصراوانوىاقدلبست

ذالاتعاضقمنوقيلسلجاهداذلتو

01وصالألمزباظهالعزفةاندصدرشدصا

واهالمصانالهاوريدفىثهاكسااللةجمعا
ألىاهواواك11علولتهفاعالموالىنصرهامت

هوبدرتجلىامجرطهـقكااللعينكبداماماالأ
سدبمونانفبااصههومنارتارحلةالبثاه

وبذالءمطاالدباوثمالومجداءسناالدياجمالياه

الواكاهطفىفرعاطشهثهافربمساحصلتطاهإ

لىالىكسافهقدحواكيخريضفىالمممممارطفيامحصقصاا
ذضلباتالذىملىوالاوالوالحبراوفي3شا
والمصدصاةاوارواطمباةواهـمزمضعا
4وكلىعامالفولوصاماللهمنفليعىحبهمابىمنا

1لراضعحئرطالمىباطلىيمصالمقدمحمديزللمهإ

ادضالرموالموالمجدددالوفىخدلكفدطلبنانجم
الوارمالضوازىقالهاخلواشرفكفااندهـأنت

ووبالساخكرذاذاقبثالتعكبواالسردطالعنكأ
ا

اضبالحئءءاالغليلنتتبهندبمفىبالهواقا

ويبمهطالءاساكوحثتااسهطفيءاالنواكمارا
ا

هواولىاحقبهالبرايابيئهنكنتاوتيتهفصلىذاك

ميلىءالالعذاكهـناتفالزااللهمنءوعملطا

ابنهعبداللهالىثيتشفعهوقال

اضيعابداوواحنهمهاهافعفبرءالخلفاواحديا
امطبحااكندلراصالفبترغببةسئكفانالمطاثتا

ةتادكا10أ
اطوثمغيجألوومصصاجئئوردليلرلىا

ما



اسمصوالشاعياناسفىتخليصسراىاحدماعالها
بديعاالالكرمفىكنتمابديعايكبهامتلملو

فيهادعاهبغابنليؤشكانتدعوةفىوقال

ااألنسءالظبانضرملىبعدىمتفرسواقفمنفيهمهلا
ااالسفوساالبئقودمنوهلكنالجوىمنالخلىقلبفىنافىإ

اااالنفعىهوىهامحاتجلتخريرةقواماهفةصكلمنا
اهؤلسلصدفةثتاندلىشظاذأحئهفعئطفةشدو اا

ايرنسدصكيوميسريومااجدفورادسايامشاهدت
مجلسالبهىزواروأبلبقحهاحسنوصطارصضادف

اهجمىاالنيوممجاجاتتحقانورهايسقءراخةصروإ
أىالزجفقدالوردحضرروفىهاتءالئضاعلىلريعنخر

أاالكؤسبارحسبهتليقيومافاتغيربالصقياقالنأ

41سشظصلىعليئاتغدوبدولةالموفينايراسحدا
امتلألسلهاحذلالىخصتهمحلةالفلوفىوحهكفدا

000001إر
أمونىوجهءبضياهاجلتوحثشاصمىلنابدر

3حيمدحهوقال

االعتمدظلهنمنومجيرىالغيدءباالظمنعنيرىمن

االخدودوردارقادسأللىوألليضالالعبونمحرءاتألإ
11ودووافىالمنلرطصإتتزالماواالماقا

ودااءالولساعدتءالوماكا دلصدديرلوصالعييثىجممى

يدارنهايلبالنضتثمشفىتولتالئوسغىأ

هجودافىيزورفايفكيرقتلمنهادارهادت

احهودانقعقالغاياتةطمنامالوصلعلىدامتأنرإهأا

4بعيدنياشتاتلىناتربلقمالتاترافىاوا
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اوانأسدبالنمرهاثهىهاولىباللهالمعزاالعام
امسردسيدسلقاللةوحيوالغضببالبردوارث

الجدودفىفضيلةواربىءوآباوامهاتنفساطابء

ارشيدصرماتءواليهالسبلمصروفهوراكمزمات

أاهالمرفردوالسوددمنافبدءملفمنالجليلالمحلفى
4تءالىتاجهدوقنحءهـانالهءلرمالت

االمقعرد5وبيماحكفرااللةحريممحلمناللةوئا
01اوالهاكسعمهيصلما دىبردصبمرصىر

الحدورفىمصفدااتاناانمنهاسكناوبالةانغير

الردالبردمحاألفعقىالالنصمررايةانعالمادها
يىشلىالموالىمننبررنصموليفةاظانومقراا
خديدمنوالعدةمنتونهرووالعدومناليهالونا
ديدابءطوالتوبئاافغئةااللياللهباركا
هشبداحماكاعندمنبففىهتنوبنبطهجثخبرأ

والزبديفطاغريبقواريرمنممردعرحقضه
هدوسبمركمنلخروانساعطلجنصةبداو

دءمظالفراطدفيىسهءالذىاليومناقدعدتات
السسودومواالمباهينبالشيرالشهرتلركرةزرتهإ
جطالض4كزمامها وفريدوومنسوصودلى
ا

يدءامنوعهديحجكاريحمنلورنا

والجودهـااخالثربسءواساوالفصلفافالهقفابق
الالمزيدوحنىانجامهفينحاطدكاتاللهوعلى

ثثىضذردوالىويمدحهوقالح

لايضربيديهمجودمقوآخرهاامالااطمنياا
11احقلرابماقائرافقديصروكالطحإاللةنجندالموالىاماا

بقاوهم



01يم

امنسملالماحسيضةعلىسترومكزهمالدياعةعمبقاأ
أفعلواالذىواالثماللةألىهفيخطيئهممنوتابواالمحارردوا

اوارسلامةءانبباخطثقدمجباوالبدعانتلمخطيئةا

ابذلواىاارالاواالمسربهواالذىالخطرالصبيركبمنأ
ثشلتهـبأطوناروبالنغهسوافرةباثعوالعنئاجاهدواقد

كلحبمفتاهجأسوال4وتجربةحزماشضلماه
عدلوااسااواشعينواكعرااوانووروامانةجالجمألا
أأبلىماحفلقاوليسلىمعاوقةمامادعتممسظا

السنةاولفىمعهالهليلرأىدويمدحهوقالج

وماألرمأتىوقدضاوسشرفافىنوهتدلا

أصاالحيهةلىبزوةوصالبسعدىسالجديدالحرلارى
الواللكوالرأبتلماصاتسواتالتاورث

4توافاذانداكمنوإلارصماثرباجصالفوما
الوالمططعضدكرلمفااشطهععلطءالىوراككتسباذا

االفعااالقرلاتتبعفانكضالروفالمهئيرتوانا

المحةالمعتمدعلىيمدحوقالحع

احريقهنففتصشعلامالبروقألمعاآلنكار
اشقرقفرملىخبتسوىنازهاصتعرضعارضفىله

11يئالعجطبئتملئتاتيتزكولمنطبطاسللا
أادبالطروقمخبمفىموكلهرىمناووةعنئتإ

دبئاامحلىابسااحالدطمخنفابادو

االمشغيئالبارئرألوموالمبأابخولاتجعال
االقيقصتفىدقماالفيرلىالوالمالىمناتسأا
ا

أمربقكأنرئهمءقتفلةءذوىقموجماتأ



1ء4

4المضنبقانقبههقنفادةلىئقالظالمانقتهال
افيقالمسكلنالىالىملكدعنءالسووزيرذوت

الحلوقلبلاناسعدبحىلؤمههنفدكاثسدمنا

قعلضاسوعنخصجاانمنصفداللةاميئوفى

وشقبقداللهايدقدفيءفينامعد شفيئيعاقطفيمغتصدعننالتدبيرعرىىقى

يخقالهالحرامإيتوبامنىمنوبانابفبالىحلص

جمقنجحبهاصرمنمخثوشةباالرجها
فوقوالعنمنهمرفثعنجمرصتالامةبرونيصا

قالشاخثاقاطسياعمةسستنااذقديجدنالاله

بالعقرقفرضابالبرلمطجفربنىصاباسبصحعت

لمقاظنءباالمسالبهمتهجالذىبالصنتوا
قالشصواجبائتنىمففيصاجضبفىالحقاضتوماا
وقالفتلثرتققواتدأتمانتبماصاالدااثتصاتإ
ا

داقبعدالمولديئاقدتجصذلةالىالثارىضثيعآلأ

وقالهتةدىصاالرهمزوعةصارةاةءورات

ققالحجلمبءشثاكدشاإلصرهوحايئاا
11

طربقاوبهبففىسبمننحاصااويرىاراضوى

اأرلقاظواهىالمزنداقكلمينالحيائشسوفكزالال
قاوزعانيدفعمنراياهمذهاخالونا

طبقبوجهيلفاهادجلةملتئالىنظارااضرفد

أانمثحيوقعندالئسءضوثحلموعدعلىاشسوطالع

إاالمشعقفيرارانينالعينبداقصراامشعقارلمإ
قالمصقسقاوهذاسرعصةفىبرزتدهشاكا

اوقبالةامقطفىثئغيههربامماصبوحا
أقاذاكسوتفعافينشرةلىأليعثالما

سيك



هه

اارمقمكليهاالصافىبالنحدهاتكسرانصسبلثا
11بريئريقجهصيهنلمانممزوحثرباالآليتا

11
يمدحهقالو

11ىلحاكىةمدلمتوافؤادىشكلقداتولحقا
اخادالىىاكيرلوجدتهغيهباوتلويممةصبهرىأ
اقادأكقإلثطاعةوصمنئئوىااجوىرأيتولقدا

11والراد4وائدبالهصصفىضصفوسالطربوال
أالميعادعنلمجكاوالوقتفىكلتاتشيبةصارفانتهل

اتفادىوتاللمحااوحنىسهذى1طامامهقدمهثجا
برادضهابجديىيثرىلمهفىتاجربينةالةواخوا

أدبالصبىزمنوالفينا4بخلفالصبىفاكذبئقال4
األعدأدمناعدثوجمالهحنهغعنارهعلىالشابوأرى

ثظ14عدبهـافيأتطشدامزاتهدتلمرفةانهـان

هلدالتوعثيكلاتقىطسيودونهالملركهتحمالث
اادواجرادظهآنلحضمنتصرفامباواالهءتتو

االبادىدالبمائىهااخفاابىوقدةمملانقمحد

االنادىلذاكصفهاندهـنمدامجلسئاحتبىاذاايديئسمحا
اوالورادبرائقليخالهطيمهقلفتاذاالبهرانظ

المرتاداقيعىتبلوطبةمنخمعظتكلمواذا
ومحدادتمنبربةاادقفصادفوالمونالىاليهافضى

ادادواالءاالتالءضابةندءلنوحاانةئلةبة
اداونفاسةالعدىهمدونهاقطتتعالوومحلة

االطوادمنطعدابهطازنووانمابمناالصالةاوزنو

وادوحةحوزتهمندثءخفةلثأاهـذاكوورا ا

مثداداألصيلاراىمنسرىاعصلوادرتشقظا

1دب



6

افطصالنصعةصفرعفدماقدااللدذاتسفكالا ويرواىا

وادىوأدوؤبيئضداطريشةذمسدالحقاراراحأ

اوالمبالدالمالثئبهفدمتباباانورعبنهودت

اهادلحهابمرةثتمرففاهدىالعباسضسبعتا
ا

ااعاصىوذلهمءاويطمنةصيممادالهمبىمسا

لهالرقادبإلكوضيااشبصههاجهءاألفوالمامأزت

األحقاددارسالضخاقتىعهدهاتقاثموماالذنوبفيا
ءأ

األمجادقضيرضلفووامحرياضك5اللةلعضلعفو

بالدسلاهلاثمحداثاضلةلوفدبلكاحفبلني
ثطصثاعاتروزؤفىاداسروررفىعممنخلال

ا

الفادىفدالغدىديقلوانهاالنلمتفدلكقيتا
ا

ارفاتورافدالموكااماللملهـتوقددصالخرأجاخثى

يحيىبئيداللةعبويمدحيمدحهوقال

يبدإذىباوجداذولماويخدهالغزالذاكرنؤا
دهداوضءباالظعيونبهذبهتانالمحبعقلمدكا

بعدهاوالجيبراجراهاملهفقلتاذادمعإ
رصدهغباناليرىهنهوىالحانالىيودىوال

بردفازكبتلىييرسبهتمراصصىااناكأأ
أ

ددوالقرالانااذبدةءنااطعئتصد

عددابيانيصزقباوضهالمفرقينعلىشيبا
ادالفيحيثلنسبعيدظالمةالثبابعندىتنلبا
أمفتقدهنكالرصلفافتقدخلتنامالتانجمبالأ

أدءملةمنتقعقعلهمقالهأهطاعلىيخاورءا
ار
صفدالمرمحىاللهخلفةهتهاوالديخاعسنعاد

01

متئدالجانيندونالسطويثمىاادادكففرق ا

تجم



ألي

بلداوقيصتلمفنائهالىايوفودحطعتاذام
أمددوراكممنمنصلعؤأايئاالسالمالهلءردأ
بدقالهماننقبصعةمنؤوجفعينهلؤقها

اولداواشماقهمفرطهبهيرفوالداتح14
دددنوالدهربالجودمفالهـمعنالدهرخمفدا

أفشيهثسالىدتقااللهملىمهديخهم
بردهمنيخويهسدقعا4افانسعدهالتقرفيا

01بردهاالبمفرحفاقامندتسرىماتمظفر

هامدادتنىاقاصىغدابهاحاداذادادباردىأ
أيعدهماانءارصرفانجزهتساطاكالمحدىرنعتأن

اهوفعطسطوالصجابباكتحصالاثراهصححواتعن
ارغدبانالمحلينمزعصبعلىاعيايومغداه

ارصدهممثرفالموتمنباخعارضههنرهطافيافي

اقصدرهمصدفى4منفآونهانرقىوباتبألوا

ازورمثرباارابغداحئدملهمماارابيختلط

اومجتهد5جهيغلوعبيداللهليظزمحعالموالىارضى4
فيعنغدهرأيهخذى2و4لهاالمامعدمذهبمجرىه

اويدهبهتقالسانهصالثهفىوهرويفندىه

11هدثأنيفىلوبلعروسنمنئمونافطملسأا
ابدداويههمعهو3مالهـطالبفىفقاقى

اهادصاومانالتضميئاذاذخيرتهقءالمرقىذقا

اوالجلدحزمهرهنبصفايتهكأمكوزير
عشهوقتهاقبلفف4اهبهلالمورأضرذ

اتصهلهاألوتاروالتبيتضالاحدارأحالتمعم
أخلدابخهسرمطهئالىمياالماحباأليصلا
حجظاهراالحئعلىىاصغرفىضونالملىفلسانا



ء01ول

مقدطالنكالكرتتبممتيكلوهرضاعاجان
ااودواشوىاواخبهطكفاطأدتارهانلءوم

حكرقايوانيصفوقالصه

جبسكلجداعنوترفتنضىيدنىعانفىصت

أاصىوانحسىمهطاالدهراعنىزعقنحسثتبزظ
اخمىفتنضاثيامطففنهماعندىاليمثىصبابهمنبلغ

اذواردتربهماللىرتواردهائينوببد
ااالخىاالخىخهراالعرتاارمانوكأن

اوممىيعةمالشطيىبعدهغبنخعلةالعراقواشزاق
مىفتنكلالبلوىهذىعندالخنبارىأوالعئالترزق

شسالدنيئاتمحاتذاضاتئعداوقد

وافىجانببمنبعدبئعىابئءرابئولقد
اهامسىحثيخرممبحطلرانحرياصضتواذاماجفيته

ىعنالمداقايمقالىفوجهتمومالهرحلىتحضا
أرسساسانآلمنلمحل4وآسىالحظوظعنانلى

اوتذىلطوباتذكرولقدهالؤألىرملوباذكرتنيهـم

وبزممىايونرامزفهعللىلظفىخانضونوهما
وبمسخالطدارقالىالفبقبلىلىءبابهمغاقا

أملسالبسابسمنقفارفىسعدىكاطاللتكنلمحاللا

أوعبىعنىمسحاةلقهاتلممنىالمحاباةاللروساع
إلسطءاكدونحئدةابعندهنءدهرالنةا
ارمسبنبأالوااالنسعدممنالجرمازنتأ

محرسبعدمأتمالمجهجالتهداليالىانعلصاوترااا

اسبااتنالبيانالبشابقومجمائبعنبنبيكوهرهإ

وفرسرمجمقارتعتكيةطاانصورةرأيتفاذاماأ
يالمنااو



901

االدرؤتالضيرصىانضروانوموافلوالمنايا4

اورسصغة5قيختالفرالى5اساللمناخضرارق

جرسواكاضمنهمخفوتفىهوربهببنارجالاكوص

11سبشالسنانمنوملجرخبعامليهوىئثحمنه
خرساشاربينهمماءاحباجدانهمالعينتصف
بلىبداىشقراهملهحئبىارضطنجهـبغضد

دهخلسشربةيئالصكلعلىوثابوالةيمشدولمقدسقاق

كسمجأجةاوايلااضوأدهنجمهىنقويامداممن
هالمضعىللشاربوارشأحاسورااجدتاذااهاؤه

انضنحلالىمحبوبةفهىقلبكلمنالتجاجفىافرغت

أاذىهبذوابىمعاطىاووينصسحىانوتوممتأ

أوحدصىظئغيرناماتامعينىالشكعيائحأقحأ أجلسارعنجنبفىجوبالصنعةلمجبمناالبوانونا

أاوممىمغءصنىلهدوانارصآبةمنشظئها
همرسشطبقهتعىاوعقالفانىعنبالؤاقمجطعئه

انحمىوهوكوصبفيهالمشزىوباتالليالىحظهعكست
الدهرمرسىكلركلمنكاصكليوءتجادأدىنهـوب

االدمفسرسشمنواشلالدجاجبسطمنانبعبهلم
هوتدسرضموىرئوسقرتتشرنلهاوضدضر

11وسفالئلاألنهاضصرماافىابامنالبساتا
اأ

األنصجنصنعاموهسلجنانمىأصغبدرىليىءإ
إصصصىالملوكفىبانبهيكلمانمدثاراافىكبرا

اأحىآخربلتمااذامقرواالمراتبارىفصأقها
اوخأسارصايمخلففوضمنحسرىحينالوفودظوكان

41وئعصصنيرتجعنصيرالمقساسطوضاناأنوصا
اشاولالفراقوشكاثىلأءالمقاوصصأن



011

اأاخىصجفهملىفىطاخاتباطبدكلالذىوصأا
اوالنأسىكمءربانمؤىفصلرتللسروردمراعرت

دهحبىالصيبابةعلىموففاتعمبداعينهماانفلهاا
اجنمىالجنسونهاابباقتردارىالدأروليستكدىذاكإ
غرسجرأذكلءمنغرسواهلىاهـدالهلهافنهمايخرهأ

حممىورىالصصصابمفواوشدواشملوااول

اودمسرالضكلعنبطارباتاشبعلىنراواا
اوأسصخلمنراألالاكلفبعلهواراا رمىإى

القيهحينالذثيصفوقالي

ادابذبكماجطرهمنلأماعهـدوال3الوفاعاجممسالما
اوعدممنالننجزثولموثدهوعدهالببنانجزقداحباباأا

هشداتمااالؤكرسصباللوىبةصاصالهدارطاللاأأ
دهقصدالهوىرسيىاأللنوىامادفالحىالشقبقةنالموىأدارده

ودوالوصالمنهيكنلموانيحبهنفسىمذبتمننجضىأ
البدةحواقماحبيبواىالنوىبهتثباباعنبحيا

يدمدالسواجيرءليطوجازنكمفرباالنربررجزتاذا

الرردوالضيغصلىااالفرانياافاننىمهالالضحاكلبنىفقلىهاا
طءآراهزلعزماتلهاصجممابنفانمهلناهلبئ

عقدكلماخرتاكانواناردىسوىتهـببواالمومئدهأ

ؤهدواعالمهاظلتأجأذرىبهضربتلوالسبفنصلمهيباكأ
ااكدووالاروالاثاالثطوتهمنبعكاكنتانئرجاليوداإ

ودواالذىبردوالمىعااشومدكلثتلنماداوألوا

أزندلخممهاحيقلمبالحاذاصرامئمحىمواياهذريئا
احدفلمانجادطربلصارمالممصاربععنبصاحبلىا

اأالعقداخثركأمحااياثرؤحباتايفرأقكونعثيةوبىأ
دكرشا
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ازرلهليىءالعياالىقضةابئثنمجزنلثالرشادك

مدوالرىالهاهنولمللرىوةلمعزمفهوحرانة
اى

كدافرندفعنصلحئماثاخرياتهفىمبعاكأنوأيا
أمهدكرىباللهماليلابئمنبعهاجعوصانوالذيثهذمصا

واربداثعطلباهتوتألفئانهصعنالكدرئقطاااثير15

اأكدوىثجانبيهمنواضالعهزورلبالعينملواطاسا
منأذاعوجقوساقومقهمجرهءارشططذنبله15

اوالجلدواروحالظماالنيطبرعصاسزحمئوىطاواطا
أالبردارعدالمقروركقضقضةاردىاصعرخهافىعصالبقصقعقة

اركدعيشآبهاتعرفلمءبببدامابهالجرعشدةمنبىحمالىد
الجديتعصهوالجلىبصاحبههنفسهدثبذئبكالنأبهاأد

ااارعديتبحهالبرقمثستجلة4ضذفارتجزتىاثمعوى
امسوداايلواسقمقبكرلىءربشهانحبخرتاناوجرته

الجدهرمنهاالعيانوايقنتوعراههجرثأالازدادا
أوالحفدهوارعبابىبكونثبنصالهـطفاضالتىاضهافاا

االوردذبءانهدوأللىءاردىلتردةاوقدفرإ
اوقدتخهمنءولمرضيالهفائمؤشهصىابنجمتوكتإ

فردمنعفروهوعظواقلتركشهثممنهضبسساوفلتأ
اقعدلهليمىالدهرنجاتكموحبجيرهاالمبالىمنالقدت

أاوكداالقمددهاصضشهاوياخذبهررهاالثربمئفياندلالهأئا
أ4والسعدنصمئنيهالفعزىالرىالفداعثلىذر14

بسصا
إاالهنداخلصهحدالسيفشلعلىلمةكلعندنضىساحمل

ةلدردلسىامهءقضاباناردىخشبةالرىهابمنلبما
101

احمداويثمأأليكصبالضنىبكأعوداملىمشتنانأ
والجمدصبهاالطاباكدائاعيإباظنرنجلبسلمتوانا



311أل

ةاعلىالمعتمدوقاليعدحه
ا

اهينراانطربصوبرقىوتبعدمالمالنةلىاهااصكلقد

ضيراارضىافنهفأهااشدتاللةعلىهافيبمعا
امنكراافالصمعروفدرلضتهـطاصيندلمولوا أم

اجعفراالخالنفجرذكرناطألعاكالمسدةمنبداولماا
افاسغرافيوااصل4بمىالعلىعلىاليدينبخموطئلثهأ

اهاخضرفينانالعديثنهصنواكةصمناالرضبركاتاقت14
ا01لة01ا

منلفرامطةاميرنلحكاقفاشالءإحبرعدو

إلؤإلهبئاحمدهـخيوقالى
دهشهمتاضتوانقالعلىءغوادبهممىىالنيثانامثدا

ليايهعنلىطواالهاياعننضحكااليامارىعدمحلها

بواديهتدتةولمنىذيوماوادذءتذمملماهوامنكدءأ
هيهوامراناضيفالتثنىلمتفانرهطرفالعاالحلولوئ

بلويهثمدبنىلطوعدايخلفهثموعدىتسويفيطلىءأ

اجازيهاهبراناملىلنيحلىاوالودباتلهببععقيجزيئهلأ
االتالفييرصماالتصابىالثنرنهقدالديئقىوهل

كاديهويفبئلجاجهبىيبرحقلبمنأنعلقلوالا
امههارمحروفاوصاالثوالاحاذرهجروهاركماكانا

هدالمبينيأنايحالمبثثلماللعتاذااذلحرثوابةشو
01

أوممفبنهممخضارهبرأىالتديرمشقاترىملككتابه
أورائبهاالقمىسامعهبرضاسققالعباسابىهدىيفغين

ااياديهمناستحناوامافضالمحدنهمناضعرنافامانغدو

امجاريهوخال8العناطولحاسدملحئالبقفىزفي

أبدافيوففدنأننمسهعنريفممتاردناوجدنامئ
رأى



عهـ1يم

اااآتأ واقيببابينالؤموانمامكرمةوالنصافدتوصعرى
أههنبىءمذايهويلىلهلهمفةمنداطئمنهبهكأنا

أاعلديهئحئالغراخالتذكرتانافاسجميعقمحصه
اهباساابىقبهةءمشضلالعباسالبىآحاسد

الجنيهواللةهدمهويتىيرفعههواالوضعابروما
رمصهتمادىمىساوانلهمطلعنسلرناوياخلين

ا

واديهبالعروطسالألتارفتسفئالثىعنمفناتإ

11فيهمنالصدقفانبكذبونااوه6يدهنلافيفاتيخوناانإ
امساعيهتغضمقلمالذكرونااهابتهءممقتلمالقدرموفر
أنوأحبهاصكأوقدمنهاجهاهبهاقامتسديداالكتابةاولى
أتوقههنفيهاالؤبمقواهتزمننيهااالمانهغض

ىيختابئيمدحوقالي

هبرىالثيابقنكأصوقوامكيباعزاضمنبالثسجبم

امهصوببحوصارياحجفالبسبفممناالراكةوبئا
أبولصبزبنباألراكذىمنالنوىتثريدقبلربنبدمنا

41مجيبغبردعوتالديارومىومنبصبهانالمنازلآلى

أبخوبوبمزسارءفآودجنمااهمشبلغتهلا
االمسعروبطالقمكواردمجلالبرىئنوأزحتدندهماوا
اوقلوباخصمنهيفبىهمواقوالنازليهضاالةفسئأ

ااورقيبكامنحسناتهانارقتبهاياموقصار
مثيبووخعدشكايةهجىمنفتقطتبطالةقوننت

نمببىالشبابمنوبتفيهوياعصالسلومندنوتاماأ

دهقأيخبونعشلمنكصيتالصيدأعبةلبيتفلربماا
اريبانيرارباسوددقىقىولنالضيبدافييعثى

اولحتالفعمابرلىالومادونئفيواألرض

1هدبا



1فى

بتئابىمنلمصماتايةجمعأراسابوالفضلواذا

يبفيسرددفىمتشبهاواليرىالقصىخاقاليحتىا

ابيبرةوصذرزماتعترأيهوتوقدهصحرقيكضىا

ابهبعلىانجوباارعصابرعنايتابعفثصا
نجيببابئليثامضبسنمامهاالثكرناعابةاوارىا

أربيبالةالفاحممانالتلدصادعابيصقالغتيانهنكر

اوخطياصادثسالدهروالكفهاحئالدهروبخطاكئ

المرهربيلفىلىالهبهـبفانهصدونابداهاجواذا

وشحدرفدهمنلءمباإلقبطفصرنئةخلكرمت

الغيرحيبحسبمنبهنضاملللغذكرمنحزنأ
هوصنريباندىندئصعنثماصحالعفاةادىعلىدانإ

قرببدادلحريئبهلدءوصشامالوائافرطبدر

المطالوباملىااهدالىصسبقتدهمجطاننيبشئئاا
السؤبربذلكباولمطرواأكمفاالمحارربئقيلان

احروبرماحكانتمافاصلاءخابةلىاقالمنجتبىاوا
11

نيبخىبئلاسمهيمدحوقال

اسإللىصلرافىسبيالثوموىواصميلىرقىبشانكفرفىا
لىعذشفكنتلقماوممتمساعدىقرنانجفعفكبخلتة

ملولالضلوحنحتماندلىصابئاصفبومالهوىجارا
مصخلضحىايرفرقهوردعنللقااصارسفرصفرتا

أولفاةححثاثيردبردرصفهلؤلؤئعنوتجت

وطلولاربعهرادىضقتمطاناوقءاالؤاخلفتكل
محيلبالعقبقمحسلضلىهضباتجصقىالصواذا

امبلولجرىعلىركأكباعاهالونازلتبلحئ
اسلىبرلحتاقوالوبدىنافرقتباننىاودمابل

دامحد



511إل
األافيصاجةبراوالبررزيئةاكبرقكدوا

أهاسكلعيلبئاسمقيعقوبافىالتريديسورصارمماا
اولوحبلهاكررمنمأصانانخهىنوبفتبنلمهلالىوالىإ
أالطلىفىةبمكيزوللدنمعقفعبماطردتنسبااا
خولفرطبعدالمحجاعةضهرذىاجوذرزبنبيبالىبفضا

اللمدثلنللمنعاداتهالهمأمالكاعقاا
ا

مأمولهسةربصلعنسراتهاليحريرمنالوارثون

اواالكلبلالثرفاتذىاتاجقخروفةسهةوالضاربون

المسلولمقاالكصدرماضبايضعصقفدالواممانها
أالخذولوشةالوحيدنضىمنوردقوىامنالمعيفاعطى

اثقيطالزيزشقعلىءوطمنتثعدوقدرشالذيلعزا
البرطيلفلكمنجبانهاانقيتحئقنرينورحضت

اهظيلذراكئبمدلوثنتصابطلكتعاصارعيةرعت

انأملئزادنكاذفدائوزدنهاالصبىاعطبنهاحاكم

يلالىهجزارةجتحشالثباالذربكلاشدقوكضا
اوالتسهيلوالنصعيبوأتبعبدبالتقرببمادبرتتا

المجبولالعالمهذالحنبأيقململبائعاقبئاتجااللو
11مهبانأويليلاتزمةفواكطالغعاليترصحهفوله

إأوالتعديلبالصدلواتيتناشتاشاجمتوقدنقولماذا

ىالصقرابايماخوقالء

أءلهونواضهتاوائفرمراسطهويرالتاتوىأناجلأمنأ
انيهطهيةاالمابينقيعثبقالبهالنليلناطمغرمب

واخعلهوالشجبرانالتوقارناصىوهرلهواقالةلمنو
فارطهصاوةحباالوالبفواداهولزهنوردتوقدا
أ

المطهاحسالدراقلييجببلناومدمااففظراكولماا



611

11تاقطهثبياطعنداوؤونااابتععندتجلرلؤلؤفن

لهمهابباتفعهسسامقادجفااودوشنريزهلالضبابأشبم
اهوبسحائطربهابققىمحافىيحقهالدىفباالسومالتسئت

اطهوتخاالعلىتدانيدانمابئوألرزاذيضفىمارك
وانابطهأعالجهبقطربلوتسافلتاربىالدهاقينحمتهءا

اواراهطهاهلهافىأيخوامهلمجةكعىارينمظنة
اشاحطهانابرنازحضاللابنلهدهيرىانرالدمااهوأجر

اوممثارطهاوعرانهاباهاصةلصثيداألقفدقلتاذاا
اهاسطاللهالذىارفيفمضداتهاطهلؤمالةمهطتا
01دسىإ

وبالوطهاوالدهئيزافيدمزسلابهقيووبفدوها
اساؤعلهالفدرصارضالدناياركيبهايعنصبلمالؤمخاللواىء

أيصارطهاتاهمونابئمااذاعندهالرجدءالسونجدنزعيم
41ويعافطهقهماقنبلقربةزشديقاألطءوماا
اهرابطأفرالجامقحريمىعنيذدذمةالصتهرابىهنلمقاتهمئهإ

ااناساخعلهذىايرضىواللثئيدءاناالذىيدفىالداخا
ارطهتثرفإبمرئالمصغلةهبمنومنفيابرىلمصقلةآ
وقاصمدالعدوويلووائلهوعذهباهالما

امافطهربرباطيرموآسادشعابهتجرىدايومبهاليل

هضابالعدماليرهبورقالىهتندفحارعبللنائلتغثهمئ

هغطامطهارادهباتغطىالمجربلعطسائهفضلانشيباريثحتوماا
هوشراثطهاكلالسدادخاللعنداشوساتدبيرولىوقد

ائطهوضالتالىتالقوواقيهيغضهمماالملكواقوهوغدااا

اوتنلمطههشضاربىطباظاذايردحئالخطبرلسممض
تاسطهماطصافىعإلهـتكفأتهفمعنيراظجوازىجزكا
ابطهشوراذلثمنوراحمهانثئمدكمنالنرثاتلهولمااأ
شائطهاطثبعدماحئوادركتواضامالبعدماحصتالفبتا
0001ا

وما



ة71

11لطهيظمنافنادبالضبئوالفارنشىىزسبالخصوماكت7
أهاللهاوتحااسرات4نجات4ظأتألعايومخموثوماا

فامطهبطعكيسعدالدطوااثامطاشدصموانابيالأقفان

أاثوابةانيمدحوقالحص

لىلىءفراقمنوؤوفونحنداالىارادتهاذا1لمأللدهإ
اداابعدباالقربصطقانومغرمةلىهبااوداتشاعاناولةعاه

اومسودعيهامسصنأتحاتسوادهاالضاملىلمةرلت
ا

أالشهدجئمنهزيسئالصبرجنىرهاانهبمهاعننسأألفال
ادعدمنابنلاالعليئالفروفى5اابألدعدبخلمنباوالا

انجدىوالخلةتصقخلةفالاحبهوضنءاخآلأضن

رواللىارضماوررولمموضىبرلمالدهرهذاهبأيئ
أوالمجدرماغيناتببيمسددتاجروهولىوبكسدثا
ىبعمنوانعبندتيهنتعلمنالعدبددجامحسوائريثعرا
أاأصردافىتقدنرداودمهالمنحيلصاصيخهـايقدرا

زندىطلباذاهؤاتأللىرجالابىاذاقدحالمرخفىوخبذ

اكدىمعرؤفمدونارأفىفكيتمدحهمدونكديةعارضتنىوما
عندىوحاجألهممئمطابةعهـاالمطايااكباداضربأ

تهدىيزمدفىاراىففصاراههمنالفيزاهدافىذاكابءأ
ةهالجلدبالحازماالقخارمفىلىاعنالنئتقصيراللحمثىا

االفردوالسبدانعهانقريةالىوصابةهبرحاشنياقرجلأ
دقامنهإهدونوالبعىشأوهامومااليعالقصابقاد

اوفداومنهجدامقاالالدهرمنايمقماعصاالخالقايكهالى
أالعدعلىجمونانعهدطالوانبخسابةعنزرتمااذاديرا

هالمهدىوألابىالمهدىبوممىفلنمجازياالقريضاهديتاناان

البعدمنانمبوافيامدالىوصناومنهئياورةصا



11

السدلقوصبمابانيبانودونهئباريعطىمننشذب
االوردالىخىبساوسيريردناعطاثمنجمهجئاايئخن

خدندرأذاطانزبدفىواندرصثمهمنالمرفوععنبضق
افدفىوالشفالسيفبنوقىفدمساطعروهرشذاوبخشى

داطخثنادومنالصفالمباقارصاالعيكلىعنهفارصاذا
الوعدنجزهنالرعدءاضضاالويقنضيانهمهراناوزابةا

داطذىالسيفمناظلىفىوآنسءدىالهعلىاجنىديئذواطولليف
اصلىداكملببنذوهطصجوثشدةيرحأآمالمعول
أدباالضدورغحئطبوالكودهارمانبكلادقصوقد

دهبزدلىمبالمطىوباتوفوافانهطببرالنعهاقمقيبنأ
هداآخروزوااوبالغواوفدعفوهاولمالضاحفاليفوت14

ادضعنمهزطسماننفضتقدرهدوناقدارهممخفضهإ
اداقذاطألهلمأللنهءؤاصبراشاذاحش3فىا

الوجدذلمةلىءيوماتسلطهيةاعوزتهالءوواجد

قفداحمرةعضعصالوهونكاشائمكدنميسورالفصمركأ
ااسنعدكطدهراعلىعتنهننجئتكةمصالدهوالىاصتعدىكتلغدا
اوالرداكسضهفئةالىبالكأعلىانحىاذوماكتا

اعدىمنجرجراياهماوفدملراصبئءجرجراياباعدغر

دىوماارمانمايطوىائقكمتثفلضامنعنبىرفوالا
ارشدممطوذعحصالىهدىنهمداختاركئاقواشهدإ ا

والوفدمثلىاالقوامهنرؤمأةفيماالسبلانواأ اع

اأاجوهوقال
أ

وبصصهـاصنهاطمعيياوحشاجممانالمجدبرغوناس
اوتميصهسا4موثجبةوالورداوهادراعةالعلىسوليا

اوخروصمطاثوابهةولملىبرتاذفبالمقافاآلم

يخص



ابا

خعوصهابمحىعدلهايمةوآتتبونبهاثئجض
هرخعهاملهمزوجويشالهغالىاناثعلىبتلأ
ا

يمدحهومللى

أفاصاهـالصىفلورىءظبابهالهرىدادعاان
11هطبوماتهاالبطبجاولجوربجإمامبتا

ارالربلبمنشئائعدىبيغرىفداشعرىبت

االهماواوىالفىالونرلىهوامتعزمصريةمنالجسدأهو
انقالبهراهتيئيوماخفلموقباحتسبلمي5خونا

تاتجنابهاخثىقدكتنفسشئانجنابىالبعادملىبخثىبات
ضاالوداعساعهفىلحساوقدذفبىخثتمنصاكاإ

اذااومفنباالفباشلةصرها1انردئأ

4جناعنزيارةاوذصرةهالاتباعدببننايدعلم
اصبابهمنئداوطتانعنمعزاالالخالناخبرقلا
أاالاننظرتامارظافهوالمولىالشبابعنتسلئانأ
بهالمحطامةافباومنمئساونهزاكثىمبععقأ
01لحبهالالمطاولررىويصاالميملىبيماالموجزيحمإ
11بأبهتقرعملراقاندوحمادطامهدعوتهوخيلا
بهبءسااهمامثاحماضىفىحمعطظءمندعوقعنهمإا

اسنؤاضاحكبانجفعىئءتفأكبوملمجب
ذهااضافاتمالتيأئالضاوتالبلئالتخف

أءضاضعنقىاومالهذلغبرمنحربئمزتما
اثواابئهنىانستثببوجئناكمرىاناقدملحنا

أارلجهكدالبيتزافىائيىلوالضئنتحرطت
ء4الؤاتهباناتىفيمبالحئاضلماواذا

كتابهالطرزئمنالدبيمابيتيباخالضهمثنتي



031أل
بما

إامنتابهمفشبةورباعماواتذهبءحماائهما
11البهاطضيميانالمجدحفعلواااماالناسضغانورجالإ

انمابهمنايريدساعصلماكيريخافونماسعواا
ءارباالقداحجعخهاهامجرزوالمرومةاجمعتهم

عصابهعنتىعصاةولت4تجم5ترددمنهمخلئ
أدهرمرابهصلهئويفئالدهرعلىبئالجراذسامطأ

والذؤايخهمالفرعكواماألفارسالراخسامتنما
أواطابهواهاالفليزاللفاستهلاحمدواذا

الهطواندىاكالىفاهع5ترصنىدالمأرومةفىلماا
أ

عرابهمندخاخااربحاهاملراضلفوشدهارتجى

ادعابهاناليمعدرلممنارصيتدرولمالظايغادلما
اءابهاناسياالمجقاحرزاالالمحامديدرماجرىا
الهطازاخرارالعنائمقحئقاتةلهخاهوإ ا

تهـابهانمزورشرهنيكينيوقدماتعاقضرصقالت18

لبابهالمدخولدنتبفصلنشبدانالنفصومنا
ايشطومكيملطووزىشبعكبئالبيتهنشلدقىان15

اوخحبهللبهاسنبلوراقهاالمورمرىيخنهإ
أبهطوالمهـطالحالزحاعنهزربصه4اريباتءوا

أالبهرهحمعطعندهنبتسىااحئءبالعططسلس
مثافياليتضمالآماهعدةلراغبىهو

الصقرإاليمدحوقالص

نصرىحمتيااناباىاوخذالوفرىاتقلياباماالىشهى
اؤىانشلظاهراجااللدهرىارىوالاقلاندهرىوكدارى

امجرىناصهافىادمرابوقكتفدجلةخلتحئألكديت
ايسرىالذىاظيالباسعافغررتلقبلاضبلاطلفرفىلثن

فهلى
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بكرمنالدسيعةضمالسبدلدرساألاطرالىفىفهلأ
العقرالىفيالبأصؤلمالكمنعقرارشأدلموحمعااءوماات رب

البدرملىالبدرمتطفوهااذاتطلعةلالفمبتنرامنههلمإ
والشهرالقصصجدهنجاومنهجدافىتيالجدوريئوالشهرالقعرودتأ
راالىزيدربافلهممابجمهراوأردورثؤوقدأ
مفرالطارقلهبهدىانصدوانمافاةالهطرقمنىعالإ

اعرىوعراىذمتافاءابىكموثحيبأنصيباتبئأعروا
ابألشالكربةالثتناثداياباحقبقةوكانتكئمدهاكتشإ

ءشرىهصروبسائاوالشذاقتصبصمالخلئتسدواالمى

أعنرىضةمندبوماضاقاذا4لمنرماناعمندىبرتيوهل
اعرىلميرتلقارفبئثنىوانمامىءاجالأراتجغ

11قدرىالىرجعتلرحباقتقظثروةمنداقدانااصوتمااذاا
يريمدحهوقالى

اشواامبطاسوتقدىبجردابالربعكمالإ
دالبردطعلصضةوضصنتجمدأفدة

فربوالحافرطهحبكءحمامبهبرتكألا
تدوثهصالىاكالىمائالتصبالرئمهفئاراقدا
ءاهبالممانعاشأىاوفزاليميمفىكزالمنأ

دهلبىمقلتامعتاحئصبابةا4يصرتئ
جدلجهالثابوئنضرانكاولوالمثيبئثىالعيخلقأ

ييدهانزانقنىاذاطمنمليهاقأمياماانليت

نثبدالميالىماتهمصانفينأيختارالبقانولوهإ
أالسريدهقلمشبأبمنبقايااألاظعلوبضفتئا

وجولهبعذانطبناانقبقالعنىعنالتنقب
شهودهعتينقاقطرالربابانافارابايا

116دب
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أهاحسسودمابلعالوعليهسكدهاللةنمور
أتأويداوارمانيالنقناقيصورانمنكحسن

وسودنفعاكأترلمبيضهتتعألىبينناالدهرهببئ
تكيدبتاراكالالزىاالعىبكاصبدانئوارىه

4تفيدهكىذحاىامبشاقببتتعطانتحوزهحدائ

صدودالجيبعنويلى55شاعدصدبقاىبنقد

عودهواهزساحتااصرقتمبتربدتاذامنوالفئ

ادهصةصينالةوالنداببالضخبروألرفدهاالفطال

امردوالعدالىفارحاوهبثراشياخحبنعرابىا
عيدهثحونالىومولىحاشباوشافىسوددبتدىا
ا

ايسودهمنسيدمنصستقراواعلىمغفعلينسادقدا
دهموصوالشلفالعنىتبهيبهمنهيرضيكصجفا
وعقيدهحلبغهطالءيثالةاذاهالمستيثالتوهوا

ااارودهال5نألغمقعنانحزتطمهءالض10 ومهسنودا
اهودهووتايمالضالفوتبهاهىدىالههةوكزر

101

ركودكادىماياايفعكولنعئراصاهرصدتا
اقصبدهالبالدالشعرئمنرساوقدانالماذكرييعرلم

11يؤودثضالعلاوندافىمداهعنبهنوولعذراعلا

اورهاستروالضالبامقهاروالباقضا4اعفالءا

41يرورهالمااريداناولىيراهالالذىارىانةخثا

حهيمدوقالص

رسمعدءباوبربعفوضحاامبيرقاالايرمسفهأعنده

ولةونماألإىمنصنةاعصاطمهإأنىىاصببكانالراماوئهفى
3وواللاسل

لمن
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بهىمياكضتيئتلبىجريرةهسناامظامانصوتائتناناا
واليمءمربنىباطمنمثخقكاملءبرهنوصصبى

اتهىالىلالىمنشعئاترارةطولوصالعلىراتاذا ا

ا3ارنالثفىاالخلرفبهطوفئرأتمابخعسرفانزعتوتدا

انممنالنيجرةعصنمواىامنءالشفامافىخليالن
اىابدانهنهتهااذاصوعاصابةبهيمقلبعلىاعبناا

أالشتمانينهاصمندوقتدافععائروباتولىمذحمجحته
صىاصابهاثىريمنوالعطاتهاروكأهـبهرجداتخفضتوماءا
ا3اوالسيفجملفالابئبخصحرةتلهلضلىدلمرضواقا

اظلىعناقاحالمجهـثىاناوهلصاذالجصثىوةبمئاوماا
افدمفطرصلقااومزباغرنجااذلمرشدناالسلمدىوقد

اممامنفىاالجهلباتدتدضرايهبجفىدنياعارصتاذا

االجممازهااكرىذضائرءوعدهببانالملصاتتروتد

دمالههنطغفاعددددسالىاةفرهغنطيكعلىلمءالمراذاإ
ابالذمالمدامةدناصبعلوتنمااالصولءاخحتابطوا

أحثممدكرماتاللوابزولمالعدبرثوالمالسؤزمانخلىأ
أءمارآيةمنشةرفتكاالندىآيةنجرهمعنوقدرصها
ضىمقاديرهمعنويعلىظنوقنجهمبمووىنضتأباهما
41ىدىعلىاقتصرتقليلىرضيتهدهوصاالضابوالمقرفلوالدإ

والظايسدفينحالمظاءجلألهجببصقالقالمصضلىهو
أاحمىفىادركتقدكنتماوادركتاوالنلتالذىحفىمننكبه

بالدممكأضالدهمصدوينيلهعابغتاتعنالدهرنجاتتعد
ايعلراعلىانالمالعقوقبروتمعصحرحينمعروتوبعرفنى

ءىباصمنبرهطباوالمحذاورلهـارضابئالتجىهواهب

ورىواليحزمنمنهيمفواصعداتهمطافحضتلىكللىاذاا
اماطائمثىوالأائيصكلىاليديئاخرقاوزارةامنهوالكهت
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االحنصرويننهىالعكددالىبهقصتةأىالىجهاثكثيرا
العزماولصلىمضاةتطلعنجاجهايتماالثناياطلوح

أللسعبنجاهمانالسالىمجخراالقومعلىضغنالمئ
االمملىنداىبأللوااذارضاتنيلهملحيااكانممواولو
االثممنفيزامافىاالمجفمنمنازالافمااقصالبراض

صرمقالبيتضاربنهاباتوالوشيظةئوائلمنيختبولم

جرمفىمامهدلمامةبمصاوماعايأغالىرزىاابوك

مالفممجعفىوقفنمجزعلىوبةلصاحمةيدءو
هالجهموسوظاهرابزاهمابابواكتىفقدعلريامنهايكخنه

الجرملنهوالالعتبىربمنتظالندىعلىالعاذالتعدانتوما

شثمبالءاالردتهطاالرضيدهنجائلمنكتحظلميداأنه

جذممنالدياتبأقىمنوساؤمفردلحساكمنجذمهننك4

اأنجنىفىغزكزاداالالدارناربتتةامامدفىدواءأناا
ظمالهالىحززناياموسورهصادثكالعلمنعئؤآذدتا

اترىمناناسهنارىشوالمابوعهماحرالقومااصارب
صدمالهـمناتالياءباايئولسبلهميمالككنتلوامدىايود

ابخممبمللناظربئرصوقدفصيلةوضححءكداايمكناومل

نيبختابئيمدحوقالكر
ا

داابهواافلىاضالقهفضلئابهاخيرتجلغالغقلاباابلغ
ابافىموجودانوارهبواركبدقتهإلنوألمجدتاطد

باسبابهفباساقااليحتكهطوالدنباالدفيبعلقلن
طواوبهوالذىمؤلماتمنبهانضنالالقانفسناتفدبك

بهتكنىصتاالنىلميلالهبلكرمةعظالذالعليللسته01

وظلى
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اإلدهرهرفضاالإلهرحاصمداصدصصلعالئىالمتبالتائداخالد

ىالمعلىاييمدحومالهص

اماجدانكالمجدفىماواصثروالعلىالمجدشهـجالمعلىارأك
فاصدالسيروالجموعايعزموالظلبهابارالفآلانجنك

االشدازرحيثارجوكماثراصروفهابىبرحتدهرشداذه

أقائذهـمانكمصمنلىكاناقددهساثقذمامنلىيمنلمولوإ
اواحدائكعممنيومميلبهفانهارمانحرمانطاللقا

ذوزامنكاملتهالبالمالغئجودكفىامكوانوافى

إاثوابةابئيمهـخقالح
اظلهدجىمنالميليشفدهضرمهمنقيقاءاضابرقا

أمتجهءضموالعهدناقعقمنىسحبنبالرمبضرقذ
لمهفاالمحبعلدالمائقبأاذابيباثغر

اهمنهحضالرضاحمجرىفضحعلىاوشاجالفمهـعهـف14
تاممهمنوانرفونةورامنشهصقحينالثقلمجذبهأ

اهشدمهالىقرنهمنواهزجراصهادمشىاذاا
اهاقالمطىصدورونثريقاابعادثونهمنقدحالأ

ايشأمهئوصالدارباعدعالعراقفرىمنقهاشط

إاثهنثحرفاتاواساسإطمنهلىءبداراافيبأإ
مهمضاجمنصفىنابعتبهرىروضبساط

إسلوفىطدفىةمان4وجىو5آفىلخىية

ثههقيفيضنمقءماارجومشرفعذاهارضا
41خفىأبازليناطرقاومناهلهمنالعنباردهلا
دبمنالمحبوكبالخبركثواهبنىمطتسلمئا
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سقطالمركانلبهمابالدامحلهادقتجل
أهقبرئمنوملىوالعزالجلةذىبادةاقرر

اوصتيهابتىاوالمجربهفعاومنلىوبالمصا
11فيلاومفبفهلنسالسأبرااااها

01ثههمنعددنحئالعباسابىقصدكنسلالمعالىان

كهعظفىيزورهـالماتواصهللممظما
هـمنهـسداكنوالطهنازصءالونافضىمرءأ
ا

ذلمهمنصاتانعلىامضىرونفهلفئعضباالسمفماها
اا

اودمههالهعنالمحاىهدهمجضهداالمثرماتعدصاى

رمهمنالساعالنعضجمرهوال4صالىهالمخالفمااا
داقدمههـممملىمجرىوالسبللناقديماعهدهصلىتم

بذمهفىباوهقإبخماخوهوبأالنسابخايدنرا
4رذوىهمكالديهعنايهذوىرأيطاذا

حرمهفىاماطامقهنطكفانا4حرفطقىوان14

امهتومنطولهمناخالهوالنحيثاللهلهان
هـعلمنذابانوسزفاامدتهدومانطاجتا
ا

ذعيهوقعهدهقمازالامطولىمحدىايادلهإ

ىنعلىيمدحوقالهـ
أا

ابالهفالهاخطراولمعليهااوالهلمإهاقوامنعذوىأ
ا

هالهافأقمدمحترادففاذاعهاسررتهكدومنا
اشتحاحريقعنلمجافتعليهانحنتاذاضلوعفىمسنعيرجوى

ورماعاجفىحزاثقهمواسرعتالخيطأآلفلإ
أمثاالاومالعنمخبرثوىبدااذأبانمنغعمفىبانوقد

اعتداالعندعدلأألوشيكطاتاتمندعطفأألوخكبها

إااضالهثونرالههذالمطاذايشهتهنجننافىثالمبةما
ىحب
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اخياالنطاثفأاولهذصرةتعرفىاالنأىحبيب
وصالهمغرمائصاوقدكنعتبابةتءراةقألهنحأ

اطاصالىاعالنوالكوجدىهوجدهلبسمنبالصبرويأعرق
ااضفاعدالظلفقدتصادبئبالوىفاتالذىيثىالهافقدفانإ

ادهوماالريمادجاهئزصييواكاالعيمااهمحتشا
احتفالهعدالنيلوردمحاولتموردالىالصرىرنقئارضم

وآللنبئاعقدوهوماهئفىلعنالممبمانجاحلص

وارتحالهلىبهافىىعمثعغوهمالبيدليعتسفنه
اهاشغالهعظمنالمجديشغلتنا4لشذشانكلمننارغالىاأ
اأ

اوضاادصوامععهالىالندىبامانهيحيىبئلىءا
لدخمنخلةئقيمددهفاسءاللحيامافئءادغريباإ

11اتجذفىبخونهههةبهتحصصادمماحاذامعشرمانرا

ااهتثادونسانطاقاملفعطسوددكلهىمضفىبهاقامأ

اشيالهفوقءالمرجمأفامحلهعنفاؤهىاقصمرتفات
أاكخهالهحينقبلكمالفاقبلشبابهعخاتالمجأئضسا

ا

أوحلألحيهمنرواجهطلمتاراسيلتالجبللكأن

11صؤالهتجلاجمعاورأيتيدىبهاطئولمطبنحهوثقتا
االالاستجلاألخوانةفىماخذبمصبئالسبفانوتعاإ
أظاللهفىإطآماصرمانااندىافقىانتأتحناباا

احتالهنجراصمتلماثصبرغداولوللبصخراصوان

أفوالهفضالنثاكمندتوصبرليهنجداوصمنكمضىا
ا

ىدبسطامبئالعباسإدايمدحوقالي

11جمبهبداقدنهخاقفىهارمالمزمانقائلمنله
سببهمحمدظاطومجرمببالشحنطهواصيعطىأ

ضنلضرهانرىوقدفعهقىالدنيقينجهلأ
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صطباتاخسماعسبضبانالمرءاليأ
لنبهبخلملىبومازومبسوهنداألصبصرك

4احضاثياماخرىالهفنداقلاالنامخيررأيتإ
يهبهاواالنصافيعحرفهلالصديقفىالظبماواستطفا
أجربهاحصهقومبعقكاذاءالهنامنممضعندىا
أسلبهاوارجادفىكضس4اوراواحدشامنوالا
أبهفضيومقربضرضىلىتخيراواخزتماوخبرإ
ادبهلوانلبنبهاوذبخدنهذاهباحبوإ

اجتدبهحينواشتاقالجاقملللنهوانلىيرصد

اصقبهامعلىاءرزاشدشفتهأبعدانرىفلستا
01ارضاحئنجهأىصعلىهويهاشاصنارصنهإ
اوهبهااالحثايضعيوهرجلدايرىلوعةاكأمبىأ
ابهتفاصلتبلتيظوعنعدىاالضانشفاضلا

هلوخبالمطىذاكتونجددطرقتانومومدقإ
ةنوبهرخيصهودهرينامذممةنجافصبةساقت

أبرنفبهاقالعرعبدمندمفدمنالعواقلضبففهل

تسبهمرامابفنمناهمبأوولابخفىوستريئ
أتمحظبهارويأبميهراجمطالفتادكانراكثوك

ااداشتهالىخشئنقدمهاوايرءاحنلىال
أصهافىيرىحئحسبالشاعتدولست

اأ4عضقتثماورءشرنتالذىبسطامابئمحل
افعلبهفعالهوزااالفاالمنهرماثمادده

نجدبهاالشبأنكعلبهحثداذااطومابغاد

أنسبهبخعهمنعندهماسعدهمفبهاناسقنانس
هبهعىلضتهونأسىبههفوزهمابالدجممج
دأتاتغطئطقفدأبههرمةءافىيصسصمن

م
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تعئقهفقوقمطبةهتالدطقاوراحراحتم
نشبلفيراومدويدىيداوفرقتحسبا

تيونفاكأمنهبهفداتاذالمحدميضمال

يقتضهالصوابرامبرالمةصكالتاكويخأإ
لببهواسعااالعيمرشقغههمادطلهاناحأ
لعبهجدهاوجاشترارتؤسهاسرأعهصانأ
يحتلبثمالدرليشؤمتئدابساساالقاهىدقىا

تجهتاصتمااذاالثثطبفىالجيوشءضأيحئ
كببهوهموادماصاضرهمحبثادادوظدظد
ذنبهاعيمنيليهخزاواضاصراساهقص

أاهبهمأخوذاالاساطاثابهبرادخملببعروفإسا
وجمبهاريئلرئىموجهةصسضابهاقالم

بهتيرمجهمصغاكائبهمأاليفونعنميحملأ
تفبرصوطالابئنفىشتولواتهمنتظر05

لهبهصوفهابثرساطعخولهاالعيينلجأااإ
جمبهكلإلضمنزفلنسابادوتاقوان

صببهعفويهتالءكالماجوانجهمنالمجديهناك

أاكشوالكررمةحظئكذلىنحفلمقلتأوتالان
اذهبهلنوأوالشعرىيذهبفلنالمجازةلتأمتبقنااو
عشبهدقيهنكزرااتغصمماالزاءتأمبلهيدخ

ىعليهيردطاهرابنلعلهاالمحةعبدبئداقهعضالص

كنبهامفيقيلعامدقامامبهامالمقالهؤأأجد
تاربهومامأقصداياصاحنارمانبينلثدماإ

هخالجمبهانبعدالدهرمنفىككناتثهايقينياحغا

بترنصبايففيهارانتألةسمنكالدمرعلىوما
ااالدبأ



0031
انحذيهوالظلومالزماصسألتلماوماعلبهه

ا

نسبهعذرهفالدهربالقيلمحالنهعذرهينهنا
هسببهيبلنفعسهمنهسبئالعصارزقالىوما

ابنضبهصرابااراختادببىفئالعقلوانماأ
ايجتبحطالسيءسوونقيبهارالطبوحوزإ
إاوتحلبهدهفىبالبر4يطإالئوابحنويخلأ

ملبهالمفرمالهببدهـبمدرجهعارقيءوالمر

هربهمجيرهالوزرهنهاجلانفلسهعيحمى

بتسءروثانهيضتنظاتضرباتقلواله

ا4عفالمعبدانبئامجدبهفارضالحاللقموارزق

بهتضىضاففالدنجابئتظالمسماوماا
نتبهءفهوروالوةلهدامحنبالحاللاتمبه

ا4لييطءالرحرامصصبيرادانمنازىلواأ
نشسبهنيهنوتوالباقلهءوارجاتيلماويثا

احقبهبهلىافرطارمانمندرجتمنعضاالرضفىوالظا

4تهباواالنصافتإعواللهئبذلهاالنصافهديتحرا

جربه4بعبسىيثبارفقبلبالخرققبمابداوىوال
4راوالوالباكأءطاعطسطإامنهطلىوائانأ
دمالبهقاساسالبوبعدداونرسالمفعرضها
ا

غضهقءلسوهنرضىمشهاطرفدلاتاناسخرولسىاا
ا
بهكأشونلىالشالىابداصاحبااضطرولستا

واقتضهبهاجزىبالبرآهخلبجفلقوانا
مقبهلىءارصااقمىوبلمجضرفىالبعادئفوده

اجنلبهنفسيالحالىنضىعلىاهناصراارىومن

هوصبوالهوىابذموالحكمالهوىفىالهيالالوصل

أ04صاعضهالدهراذااالماحبهموالطاشيبووليس

قيير
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رجهسعمسوصورصبرجزيتانمالقوعلى
انوبهخظوبهفىثرتبلرخمتقدلمزمأناظلم
اكربهعرتاناالتشفندهصادثةلوردعبدكل
الغبسهبهقاعدونابه4بصاملضاملىآ

اادبهفعندعقالاحرزافاتعقلهءالمروانما

حسبهئاعىجمةمصرصاففلالنصابالقلالعبا

اهنخبهوبهيصىالدحلالمديمنحلتيعنا
ومصطحبصطيذمهوالوالصديقرطابمحد

هعفبهإفدممتاصذاكيثفعهثمربايدأا
4خملهبوارحبملقهرالتشحذبئاونحنوهو

شبهوانبهبتوطابوااباومعرهصدىبامرفقا
لبطقفاتدهرداراو4يده9اةدهرصطلانا

مجضذبهبالعرقالبهاصلرلهفانيصفرعوصل

منفالقدبمفروعفوقعالإفدبمباسافطنحران18
وبرتقباليعنرالناسلفبالحديثالناسنخراوات

مرلهبهفاخرتسهومفاخره4لمجىرهبا

ادأبهوذااداكأدأبهذادهطمهلحهصاوالعزدلأه11
تننوبهافهابونلدهنهتفهافيقطريف

اومجتقبهيعتدهالذخربوءوالثناإبراوزادهأد

انشبهالحهاوانمائهنثبالدنجالهلملءوصلا

نهبهعطاوهنورنهياطلقهاالندببرصوابلرال

اقضبهباصدارهقامتموارداضكلتانوارأىأ

حربهومحمرمحتتمنماالعدولحربيدو

أاببهعدومنمسرخيافنضهالركأفىمضبقاا

عطبهانهءادقوذاكفرهءامماىهذأ

ظشبابسهعكرئثفليتبهمحدمانواليملافصوإ
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ثئنشبهاالننسابمابحاصاربهالصربمبمالصهر
انصهالنىقزالوالالدهربنماءارضائفاليزله

هبنضوالسعودوراحةنصبهنسمضعفبامامجب

احلبهبعهبطحئللبلدانرالبفىالعدللقدم

أفغربهاودوختضاتمهالبالدشرقعآ
رهبهوضابهليهططذلهاالمورفىركأمن

أاهبهةمزوتاماجزااذاملوباظاهبهواخذ
اذبههاصرأسعليوترىاصسرلحزمهه

11مفحملراشقرحئالديئطهوصاالجهادبدالذىوهرا
بهتدظاهطبردوقطفبهـيرغهمراحةفىفافاسا

ارتبهرشتحيثالتالهوانصاجبانما

حمبهئواظالفحثىعناالسدلتوالوجههبلمها
01ا

01ضياثهالهبهنأليشنىتطلهىفالثمجلىاذاأ
أهببجريهءبطمبادراجمنهعثدءالمامعروفها

11ذهبههمبتتبرذهأبهلدفاةالعلىصايصب
هاصهءيامناالرضفىلنصتكاحطاتفىثهاار ويلبا

ابهلوالصاعخربعللهالمادحهمدحوالجعهالحق

ىالحترىفاجابه

انولهكلهالخسفتسومناواللمجهمستنفذالدهرال
ا
امادتمدفةارنالها اضبهاالميرمالهسذالوححصىا

لقبهذباالمجببنبذىدهـصناببننىهصزاه
اهشهبهاثضتالشصندكأهنناصركيريمينبنوفو

نفنفهمتمااالاالنصسأر7يكنوالعصااخذتاذاا
اهرخربفطانافوانهضبنهالنططلمنكنو

حبهاحساصاوزلمبةعنابخمبلواص

لوال



م

امنقلبهوساصراالطالملققدبالعغرفراىلوال
11ارمامأقهحظىاسايمعفداارمأناراداذا

بهاجتنالصديقتأبئاذاافعلهعلىحفاوصان

اهبهظطاقتدارىمع4بهستمئمئوالنصفأ
أادبهرقافىالضشتهئصاحيعقلوخرقا

100001أدهتسعهومولودشكالنوتحرلةصغةمنملواله
اكذلهصدقهعنللىالشرفىهمطت5حدوناكلفا ا

اأ4ولتماخطبطمالهطنورعهبالمنطئليساباشاهبم4لقروحانحوالملثتعرصناا
أثحهلقلواختارالمفظينبوازنالثريفذاكلوانأ

اهذيربههحسناالصفريريكولييىئاحلىواللفظ
ابتهبهالقربمقلعىوباتهبطلبهمالالدلصرعىاجلىا
اضبهبالعدبيامعمزفادوربالهقاتثناأ
اغلبهلفابىفيصلكقىوقلاستعرتالذىعليناارددا

إاحلبهيعيشنافغيثتطريهظلتالذىبسطاهئاابئاماإ
رجبهبهبحدوجمادىسومبدلسانهنلوازهر

لهبهاشرافيعدىاوددهسبومثرالبيرنضىال

أاأومطلبهالندىادعصباللهفالمهفقتحلبتفان
ااصهيسوبهألئاعيجدهيزفداالسالمثحركا
اهربهبكساقيخونانمربائعضضلككاقأ
حدبهطاميارااوالمنهنفضضياالبراليأهنا

أعملبانهظناوردامهتوهـاالااعىصاراتما

رلهماتغالماودرىسطاماقيكالزحوقالى اا

تتعذرالاالضاناطلىوانهاقدرالصبالهافيمئارافىا ءا

اوايفمهرىصئميقالمناياومأثببرورهافارهابنياعدا



ا

اراقيمقانلالضقبمقوماحلامتدرمااامتدادووىإ
صرىقيفبصرمثلمحبصلىخلةقيصربعدنيوماخلتا

أالمدبروابئااليامعدووفراسموةوزبرجالمسابئفىنم
ربتنظولمهلىلمجملىايومهانوجزفىبىوحو

يعذرتفالدشامنباحظهيفتمنحظهـتالدشامنمتاعا

ارونظاالمعينفلخيقطعمصمنعلىلموكاسبتا
صفريتفلةطفبهشنمئهخدتهنالعتعللىمفئا

وممثزكطالتقدصجرهرةدهصاضاالمحتهارهرمالصكأنه
محرراقحاوسريمابئالىىاعتراذاالقعهبحاجاتديثأ

هرتصناىكنكهنهـالااذاولجاذىبىفىاراحشلريكلني

االمحرطزمنساطععلىاجماحئاليلطولومغنال
يقصرالعيهـثىبهيفرنعئهحرةالنضىبهطتخامئفروا
دهومغرهراهامنمسربكلتحدثتالصبرنؤإتمااذاا

هضانحالالصضالهوىنورزمهفيشتلىبهبرلميقوللى14

خنصرىضاكاحلصملثولماصابىاشدطىايواعندأ

هوعئخبرمنالميتارتفابنواموردالهـوتصمارمنوناكلكأ

صرصركوقبينالنواعذاةحلايااالبامدنىومنا
دهبؤخرلمهنبطتينانتواخردهتجلهايوكبردلىماتنفلرأ
ثريخص3بالمالمننبعهاولمجنتالئدثاتاطفناالساذاأ

يكغرلولمفورالمناطلنثرهنبالكلخورهنييبا
ا

المحبرصنغاالبردةكتوثصررهالمحبرابردفىوتدرج

اينغطرلمراهحذالىوفلبلفرأتتعتلللمبدقتهإ
قصبرعاطتجدهلمفاتارصبباالعباساباعلبكا

هالخدربعدالدمحارنقايرجىافانمادمعراقيهـانبدرالا
أراففىاوقضىادىالفىكالاثرةجواكشنفعلمانثافاأ

وقأل
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دبطاهبئالعباسابايعاتوقال

انااالضونكءبسوفاتصدنفوسهماروكنقدالعداةاما
أدناضطبنأانشفبىويزيدمقادةاذلاننضىتلممق
االلوانايتلونانتجلهنترأهةاصدبقافكىعنواخف

11ههجراناواعشهكساقطاالاصفىدافاارابواخأ
أطقهاعنىاناويدايماشهان4اغبها

أوعياناتيبايضبمانشانفعهاطالبلملمطواراا
تبيانامبيناالىيرىاقىفقدومنكاملهننما

اأدااعالناحدشهانلحقاارهاسالكادىمانلر

االخصيانافدونكفبتالذىالبثلعزبةذاككانان
أناوالخاصطلدىصنئاكنتبعدماالئتصااومن4

ايااالحااتوقعاندلوالههجاهدااحهلامندوتوقى
اغضباناثونئخفاخئىفكذاكراضياهىلينيحركوا

أاعحاايعاتبهوقألء

ااصزاقمنالضلوعمافىعلىالمراقالدخعواذترد
المالىلهتهلزياألسعدىالنوافلريومراتقد

الالزأقئتعالقحئىامىدخيلىعنترقىلحسبانة

ارقأقطدهـطءمنوادىبىصاكلىءارقءطواث

الوثاقعنتلبهلتطيةاايراحالتوماحالتوقدا
البراقلاهـالىباقتشرقوربدئههبرذةا
أاهئواخلالكواذبمعانريرىبطوتضدالدولالىيم11
اواشتاقبثاستئنافمنعندالعذالاغفلفدومهإ
دسساقوهبوبةقتتنمفبهـادأفيبهسمرومنا1
اغدائامدالىبؤدشفضالفئاصطباصورنا
تا



ا6ل
ااكالئسقاوملاذيدىهمنهخلبتتصاحباقعل
فراقهنفراقاموبينكبيئصالءجفامنفرأق

صاقىمعظواسزاحةودادكشيافيهارالرةوأضاأ ا

بالواقشطالودراصاخالمطباضازهأ
ااظالقوانجةغبرخالئقازتامارضكءوفاأفلا

أعاتالقاذامنصالقوصالالىفتكلفنفال

انطاقدمشديلذاقصيرتعزفئيلالزؤدمئ

اقطاامشعالجاصقرصطمسبهتوذننىحينوافىة ءا

اابافىاوعنقفارجبظمحلىفانالصديقعبلىارىا
اانطندىوفىمضعقعلىمقامااشوتعتادقولنا
ا

االطالقمنؤوكالسالصمعباحلىلفمىئسالصوليسا
قطادالخزتهذىخطىمكرقشاعنفتقدوآأ
ضاقوالهقيهالنسيمعنمنهاثنساللمجلثفراقا
611لفاقواللفربيعودمناالطياتتخالفللها
ا

االئاكعشقماالبينولوألدهالتداقحلىماالبعدفلوال

الوراققلحرةاتيرانعطباالقالمودةوخسران

11محاقعناالاالفقباقحىصالألتأملناماوحئا
هواعتياقبؤمنداارضباعهلحالفاالنقت

اوالنغاقالتصنعقبنلجنااالفوأميعاشفقدإ
راقوالهنجهـطاالوذامهنوهىبعدملرىالدلووتأق

ا

المذاقالعذبعيشناوفائتالخوالىلبالبناتبعدفالا

ىالمإلهـبئابراهيميمدحوقالص

يجبئخطبهتجهمارىفذريئبمشبىارمانلبس
ديئلماوالنطمافذابقئبالغئكيردقالقالصوخد

المأفونللعاجزالبالهزمرأبهالمثغللبفظواررقأ
لوال



ام

دوقفىءؤضلاولمفىضهبمنقاالمقاصصابىلوال

جمبنىببرقنيويمينهجاروادثاطالعثىاقستها
ونبالمللسوهنعندىدهجمةاباتلهالبدبئحسه

بعغومايواتءطالتجهدبقمفءااللهبعفدوإ
ا

ناادمحابفرقالهءلىجرتمااحغلثالةجودبذ

يناطبديخاطفىووتجوبالندىكقالثانصلهبهونأق
اشديةمنأناسئكثرتقدطاندىجطوانصكافدتأ
ادمنىمنواللمئهننما4خهكهفالذىانا
ا

نامالعدوسرعرمذهـناصديئ11سفىأنحرن
فانينزجال33اناوالبهمءوىءابخصرفدرىوماهذا

أنصصوازبالهولةموصمإمصالفئالالدبرأبئا
بيهاليهاالعالسبقنقصروالمانكمفالمجد

المدبرافيوابراهيمداحميمدحوقال

بدافىماهواكودقوطعنافىماصهـدودكمنعناقا
اتداقاياميخهلهونائىيتظلالتباعدوذصرقا

علنءالجشاهرىفىوقبىلماظءصنااطهوىعلىما

باتغصنالتعضفمنمالودجنشكلىاضاعتانصرفتاذا

شطريانعبرئنصجصوجداللبيننأوهتوبوم

جانعلىيستهلانامقكمننحرهافىجرى

ضطنالىزورنجنانهطالمعئاإقبالحجنوا
االماقتفعلبلغيروبلدحشببرمناالحبةرذوما

اطدانمنيلىوايئهناكيلىنفلتطدانالىنظرت

ثماناولليالمخىوشهىايجافاقلئهاودون
الهدانقرىواعتفنفاظمشرورىالىالتارتجاوزنا

القنانننفتوشرقيهنلىافغبىيصولمعاه

81دب
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هاباتمنواأليامنبخوحادوارداتاياسروخلقا

الفرقداناشعلفقصرسيلتاولهاعنوخفض

االحادياتبااليابوغئمالينجاالبالدؤصوبتاا
تكافىاللذانداىتعاوالحافيالعراقىأحها

شكائبانالمدبرواسطبهاانىشهودوكيفوهونصئا
يتدفقانلناوعواحماحويدانصرهحساما

رهاننرسادونهتمطردابعيدمجدمدىاتجدرااذا

لزمانوذخرىخيفتاذااللبالىالحداثىههساكز

المجانوالشيمالفنيانفئضاغحاقااباابلغأال
وانغيرارماافىواوجفآلجمرالىالمشلدومن

شافعضمغيركجمفيتاواسلحصدىسواكجطتانطتد

عناقعناتجهالىوممهدمدصشكاياتباعدتوفيكا

واقناقكلثمدفىوخبصقولطفرطفانطوربقولمأا

فايىواركنرالحوربوالمصدمزصبربخلص

افاقبعواونهنتلتولىومنعلوالاوبالسبع

لساقمنحظكوفرتحصجدواكمنوفرتلقد

وامشلنثولتطبحقبمنىشصكراكاناهنفوإ
انوالمالمحلضرفلهيرضىثتعندكالفالعابو

االدافىايسبابهتفظوصىاالتناتطائيشفعه

ثاتهناعةويذكرابراهعميمدحوقالم ا

اوخدىالشكومنتخىالذىنقيكوالتلدبالطوارفالبانفشا

دىوفياقيلثغقرامماافاناذىهنمابكفيننجاصمثرالع

المجدمنعضواعلوقلناجدتالذىوعكلثالمجدمننصدظالناه

ادىقىاقبلتاذاخنقتسمولمنوااطكاالميثتصفوه
اعفدافىنواحبهاصماالدرمنحمدهمالطبونهئصفرةتبى

رتد
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الوقدملنهبرصرجكذلطكغهمجسةاإلورىعلىوحرته

الورداألسدعلىمىاطانمااالدهعرطالوانعوماالكلبوماا
اارندمنخداتاارياوممائفاظالقتادةعودؤىطستأ

ثيمدحهوقاليخصح

ممطرالمزنصيبيامناطسيتنحبراللوىبينطليالتا
صوالمفوداوفومعرالشبابونثوافاياتوصلبكمضىا

اربالتذفارقتهلماعارداجدالهافاتحنذكرافان

اتصبرولمامبرفميتاوربمااصطباراعنىاألسىنضوتهإ
رملمغرمااوصرامفكنبئصحاردتاماحبىطايا

راروأصاهاواناغلذعابغدواازمحانفاقلا
ىيضحيثتموقايعزبئوالهائيرالمطيفابقربماو

معثعرصمنثعربئصابومينادهوىاشغلامالسلوانجئسقينا

اخضرابلامنجعفىالبرقسنادهعبادصابهمنلمانقساوقدهإ
وبامخرؤعلرباعنايلااضاجالوفدللدامروافىا

أجفردهناراحوصرباضإلمخلصواراسامواماطىيمفوا

اموفىللزأهةمحبلباسالبساالمطاخوجانبتقنعت
اتأخرىىيحظروالصمغيدىدعىتالبانعلىواننىا

ا

ايقدرلمالذلىالئركتبسىمهاركاقدورالمفاتنىو
صذرالمتئلطواهالنبثالذىبألتمرالذدالثاقولا

االمشقرصفاهاكااكثناذااوعرضداالنوقيمقرفدهلمن

اريوممغنوالصداببهالمطفيلستمنالعلىممفاكها
سكلـجهعىمنعلىالولالمرنادتء4ماجمهـفىترىلوومنا

افرصالمسينلثثءلمرذمكطادلمينفىءجماضد

برااالبلوقرلجهءىالفاذاالزفيباذاللملىا

أبرؤصصمنهمبأوحينعلىشالوممقبىانرصببيبناذاقا
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نفرلقامنشحرادنفباصرأفانصمايسألوانوامئو

اامزالنالبنىمنعبمكلالىلؤمهجذمئءاالمضابوهمنمط
أيرالتعقاحمهشؤمااحرزفقدانرعهمجدامسوخريعدون

ومقررمنهممقرخزاياوقدبدتالحصىتحتو
محفركلئمصفوعينواقفاسبالهااطيرتحئببهمضةلحىها
أمغهرحتاككرئودهلواهنليسزمالهصب3حداا

1001

وهنظريصتتبحئاالعىهنجمعيفدوالوجهاحتجابقليل
االمؤخرالمزصنقديمصباخبىاذاابطىءباجمالمعئ

قومردونهـطمنجملقرىهمطساالهوادةشا3المبماذا
أ

شرللدنيئةزىاصلدىءزتاصالدفيئةافيسألراوانا
أموقراندئقثبترلىعلىاجمعواءكاطفىالكساباختلفمئا

صرثجمةهادبصيرةبرتالخطبئمالحارمارىواإ

هـالمدالبئالتدبرادصبهايفيتيمنالىالقصوىالغايةكلواا

اهومحثمرىءفدأىنفلهوققتواسرقنضمىعاقاابىفد
دهدرىوالمعروفهاحديخابديئهاالالئأبهىالهابستءا

واكثرالهيهـئىنضرةفىناميافطبهاهسمءالعطزتفااطبت

ولثركنابجنيئىخراوصنءبادوريامنواديت

هيقعرلموددهـوالىالمجدالىفقدرىالولمحةتالثقصرتفانءأ

صيمدحهوقالح

اوضبهارأتممااكعارها81وبطلوهكادىفاهلىأ
هياجهاالحماحنغىهاجوانعيدهافيعاداناوبو

اوانفراجهاةضجةواالوشياوانجالكراالالممرهل
رتاجهاملىبغلئولمزماسطروقمايلبثلموماتقضى
خالجهاالشكوكيلرىالحيثالىاردحئالعزممضىالواق

ادثجهاوامااخواقاجاودمبلغطاماصراهاإلمةالى

وما
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مصاجهسأالمدبريللدىفتغضىتنرىالمراباالعيسزالتوما
اأاجهـطونجالبموسريراةوحدثهااتكرالىنديماناس
جمماجهاثاراالرضفىركبواوانرباعهاضاقتالدأراقخيماذا

نجاجهانسيلحئباوجههمغياوهاالالداما

هاالعيهـكصامعاقابىمجودهمةطغظلبغداثلىءدأنىإ
ابتهاجهاالبونظطفىافسفهاظاهرفازدادبعتهـانر

أمعاجهااليكاالرفقةوالاطريقهعليكاالاملفالا
سراتجهاوةحئالدتاشسعلىماابرضياقدعندىلكيد

اااالعئبوحللقنجورفةءصفائغتاراحهى

اازدواجهاافظامفىلىالاليزبئ4فاةشثىىاكتطقفانهأ
اأعالجهاهانااليامكدعلىجةهطضدكمارتاذاوكثأ
ااعوجاجهاواسنفاممداهاعلىادوقدبالضباعالىاالولمأ

ااخراعلمكلبكءنواهطواغنالنربحادناذاا
11غالماشوهبهولياطجابعلىيعاتيوقالصي

11االدهربابامكهواعئزالوالالعر4صىهاامصاقاباعرتإ
أرنثابداتقربظامنكوعملىهنائلعطائكمنيومللناا

ااقطرالحيثدهصنروقصرندىالحيثبهنحياندىوانتا
اسهالهاوعرخلةمنومستعتبمنسرطارضىبحدانئعلى

أخبرنجأويلهاعندىوالباهللهانالمردةثتئاوفد
بثرردقمثناقغبرالىغايئبعدمنالثوقطوحجئتفا

11فروبدىابوابههنخروراىوفدلىدضبابىبالهوماها
اركراحسانكسببمنموبرسؤلهمعندكاالقرامادركوقد

مرتابامواجهرجليهصكوقدداالصدىعلىكرهاولاترىففبما
ا

وترخطرضدذىالباطفانفغنهثبدالمونررةأت

رواالهدلةاالمزمهعلىافئبغنصىلسانازصداأ
با
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هـالفطفاظاذارقتالمهرجانفئمهيامحالةاليوماصنتفان

الوزرويغتفرالعتبىهاتقضىمحفةنرسليخائلتهدان
نجرداجبةعفهائءاضماأنمابونالنراغربر

البدرانهواصشكمارالثمنلبلةعثرةعفىيتدىولوا
رشضرهنظلحظهمناعترضتاولفنةلعطفيماوماانصرفتاذا ا

صبرمثاماعنليىنفىومعاجهؤوعهطبطبقلبهوىرأيتا
صدرلهاوبهبحرجولمذراعابهبضقلمةلجهاعطىومثاثاا

هالعرصلهئفاتاالاعظمومنلميهعرعيقدانهعلى
الدهريخرهالجنصائلباندولممنهاثيامتفسدغدا

4قدرساقهاانلاوتمنهـاصرديهسةهدلهلحيةبشطىويئا
صعرامدحكئالبغنطبههواجدكفاعنهتجاوزفط

ذرءذرلمهطفيصلادوترتق5تتادلمتطابوالا

يرواوالمفيرهبرديهمحتومنمامعفىالمؤيتغابىفقدأ
كرتانهئقرمارىطءفلمجربوهوبالنبذيرويخرقا

ذصربسودديبدولمفعالييشتهرلهلمااليثماريرلمو
نذرمافىصلجوادفاىتقدتجميناونذرقلتفان

الذخربهرمانالغومكربممرامفانمارجماعلفاأتعتد
فرمضىقبلهوفرنفقدفراقهوتفلىتهواكنتوان

اوشكرصاذةاقيهتثناهـهمحلةالغؤادفىمنهوألطف

رانائالثراحاوبرمهغداانجؤكجنبفىومامدره

الىنيحويذكروقعتهيمدحهوقالى

أبىوررناطاركيلحديضابىإشىعىكحافيندإ
االغبلبصمودزيارةاوهنهةمبغيرمايزدارفاالنإ

ااالنصاببذىجددائالىالهعزاثلةمنجئناغىا

هجرابىرجعيرددلحئعوفاةالعمدالىادىا
دكيى
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ا

ابوصدغزلعلىلمحىثعانلمالمةبه6النساسدكا
شبابىالميبعلىنترهـحئفقئالدهريوكمصرفزالماا

ااصابىغدوتغدائلىىنفملىامانقصظلتنضىظءأ
اابالمحرداودئاللمصتوةكأادريمانلنئذءوا
أأاباسادخواكفعياهوارساتقلتالجبفىوبومإ
البىاكصمنمابكلزكتاهاهابالصبابةتوفىلوكنتاأ

11همنبهابمالاواخرصفئوالوكأالمدبربابئىستمنهإ
غصابيلديدئىحمبمراتلمسيةوقاخعنتبهلىبانف

11بمخليوموماتوااعداوهفعرتواناصروهتغيبخر
أنجابالحسامدروالحرصاالغئرملىالالفنملآساا
االسبسابصهرخبمنجاهادوانضهالمحاهاستامانهلوا

ااالسسالببذهضلىآألفبتطلتيلهاسعدتهلو
أباالمثيمنحىقعدوهصيرالخاكانإ

اهراباتطاليكصزتحفيظةالصبوفكتنصبت

اآبيعبرالقاالبئانثونهمالدنيئةاعفاوابيت
كابىااجماجافىتثبروانبلؤكلهاانسازلشهرومبيخه
باالحسابنصانهالوصان5رأوااذعرضكدونبوجهككانت

بإطالفرارعلىراالساسةاهرئاالسارعنىااسرتولثنا

لمبابايقفيصىعاالوىنخزلكاننجركلركان
ابوابونحوارتيبضةهيفأوااكسعنالمضالنام

بطباجمرنوهكيخثىالذىمذمبكبلباباتورأى

أعوأبغيراتيتالجبانيقلاإهاتخبرمئهرالافرفيا ا

شطىااألرقبردلعنمصالناامزافكاالمماراعا
اللالبضيانلصتصللانصةوطاخلةءاىلمحأ

قضابببهاتكءبنوكراهـقىانوتأنسوملمناعقى

بدوالبئباليومهتجتحنولمندوانايعيةشهـا
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ثاباالدىواففهةيوماتحزلممحببجالدورأت
ضرابيومابىاضصحئراهنبطولكندىيومنتدإ
هاآلدابواالخالقفىاعطيتهالذىالىاستعرتالبأسمنذكرإ
األيمهابمنلهاابنعثتيخازائدللقوافىشفلوجديدا

االكنابعلىماكضبتلوالككابدثاسنننتانتوفربضة

ايضااليثةويدبمفيهوقال

اأااةفمدشاوبكىيربكهاوسؤاالراهمائوقوفكإ
ااهاضاولالكننععيهااولتوضحجنبئاالطاللفاصوماا
ا1ضادقإصينبااداهبىومحوهاابساباسااودا
هاالظالخفرثياماواقيآنباتهضكقثىوالعبمحننااا
اهاصاالصدادتصاوالاهافىتغللمكانالذىدالععوللىإ
أهطآبمءأيىمنشايفالقازدونبالعوقففداولتأ

أدووصالهارهامئبانفقدرهاعداوصاارجمطكنت

أطهـخبافيطباناالوعلوالذكرهايعاوداناالتربفالا
هسارهالشوقشدتاذااإلهطلبلغةالمطىوخدفىانبلى

هثفارصابىآدت4بانشمتبرعاثفادجمل
أانهاالعليهاعالمستكثرحماماارغائببذلمنواير

ادههابفاهاقتفاسنهاثئكضشبمناألعبانتفئا
عيالهاارجالاورىيىكفتئصاجئالفومبكفنىلماذاوكنتأ

اأالمجالهطتزىاجاتواطععداهمرقفمنهالبثرنضطووجهه
جمالهايروقوضاحمعيةتيهومحهنداصمعمنبه
الهطصبالؤالايهـاااعةعيظاوعزةربدنهطهئ

هاللهامإلهاثهسمندببكدلبلهاعليهايومانرهاهئ
اعتدالهااظعلوبعلىفزادقنالباظتلكجممتوقد

دهاهاماواخندتالحرباولكنهاالوكأالنصرئمنمحومانوما

وك
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بالهاالهندوانبومشوتهيموررةاككهـادشاواو
طرعالتزىوابخلابرظابالوكأئاتندمببهأريهفداة
طاساءالوفاااعماءينكونرافدنمؤمناكانبم
مجايااالسربئببهدمحطابمنلمالمذاهباناسرافأ
رجالهاكرمنهأشوفكنولببرطالاننجواوال
أماالمكلرمكراطسبتاذاانهمالمدبرآلئارطتوما
مالهاهماانقاندىبناةصويةئللماذلمتوال

وتالهااغاياعنرياملىالىتظالبأسابافداكأ
خاللهاارجالفيتوقدهافيععبهايشطيعكانوراية

اقبالهايفتكلمجمدوفرصهلجهدوتلحتقدضحفيا
أونوالهاجاشندىءتابمكلنمضصرىطأتاسهونببتكأ

مقالهاالمتهينفعاليفوتيزللمغراشبصارتوقدفاكيف15
ارنحايااوطننهمحالمنبهايارحديىاالفاقفىفرارب

طعالهاالرلمديوناقوشقالحلىزخزرهنهاقماس14
اذبالهطمالحبتالثرياياضطالباوانحزتالثكسوادفىكت

اخاليايعبيئبالداالثاموالمنحبيباللىمنارضولما
أمفالهاكهاحلشمصرجمةفانهاالطايايربتيارخاا
آالبعيدكاللهاابضزياتسرىثموتهوقعالمشتاقياغوقدإ

يمدحهوقال اص

يسائههنآنفايخرلموانوهاطألماباربهاسئ
ابازواجزاعهوصنةصالموىبمنعهجمضنماهازالؤال

متطاوالسرمدبليلامذولالسوهناكالوأثىمتئصما
امحص موازتوناالحورواقعاتهومتاهىمنولبس

اخثلهشبوجدىئاضاشلوانمااظنرنابلىق3ار

وبالبلهالهيىماخطبظوولم15هبرضمافطزمحتوقد

911دب
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11اواميهآلمتكطىواصدودىبريبهالمتطبعمقالقلىواق
اءلهحااحمثعريىاارأىولءرخغدبرءابئبداامبهلىأبرق
ادهئلهولدتضاثوالكدلىود4ظتمجبالىقطعتلحط

انخاتمهالشطهاردنامااذامتطولمدحناعننحاتناا

لمهعالابؤاوثيئاتلروودهاجمالشاءىابهتطآا
ازالجهحينااللفءاتوقيرلولمهاتوقانعاوده

تقاتهوانهنايومالجيثىخاتحدتلونودأألحرىنتو
اشاملهوالثيبمداللهوطأيشىاطجاتعنالعبابيهبهلمفئه
فواصلهتؤاهاتجاءاواياديههاضمععتصةثاالرببعمتسهاذاا

اوفيالمحلناقسوددالىهيهمذنهداقسودداذا

فازالهلاللاوبرتاشظكافىالهدرجيحتلهـاانتوقع

نائلهاقايقنتمطلبادادتهاففهبكقالتوله
هـفاعلههرماالمزنصوبلفعلمرضاوجنبتيشاقهوابثا

اهالدمارضرىامملامورهمهمفىىاعصقينوأ
فاسلهكماطتضىعىءالقضسرعمكلكلفىوهرعوهقد
تثاظارميدعاقاذمخرهطيسؤاالقةا

لهباهاعالحمديروطفوتابادرللعدغرةوا
اصطىااا 11دهيقالجهالصباحالسارىارتقببهطمنصميعئبىرلىوا

اضاهويمدحيمدحهوقالحي

أضلفالولىايدىمنورذبصلنجيهىمنالدهرثئلق
دصلىممنعمبامذموههامرفئهنهصرفاحدتلقد

بدلمناناسفىهاردتوالدمسباسمآبعألتماالمدبرمئه
الدولمنحظىودولتكملى5عدلتالئابىهىايامم

11خضليانعقجاهكممنوسرتزهريانعقحىمسدمناقت
تحللماقاسابىدمالوتالثئواعىاالولىنساسسانطشثر

افي
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يزللمالصألتذبرأمنصنانازاتقمرااللهزاسانأ
ااألولاخالقكفانخبطفضنبهبديرنهـخعلىفكودنها

الجبلالىاالقمىانائلواطباتبعهجدواكمنالسهلاتركأ

أطولاورئالمحظيبههـدماماهعيمنمجهـدللماالملىوجدتنم
ايطلفليللىكبعدىوصغداغنكشرقتأنيىبراقعر

اهعغلىمنكفيكىفكانقودايجذبئظلزماعاتماولره

ابخلومنجهلمنرمنبصرمجاورهمالوالدكبحدصما

ااملىمنفهاعلىيأسىونبهيلدالىمخصاراانظروصفا

أبالالىافضتمامنهوغلئهرةاألرضنجلالولىءا
اايسلولمأععلانحئوكاتمرغليتهءااسألتوقدا

اءثعلدكتمنرامءالخالقاجمببهءالانرهاعدوفالإظغارى14
كلىشدصاجدىلىلهاكدىإهامالمظطولقكنتاذاير

القفلقنمالهاصابواثمالفزوفىنمهمءزونالتحرماورا
داالذملااليقدمالتفىطالبتبماهديئالهفعهـدوغربشرق

لرمنواياسترال4منفاالرضقفيوالفابمتصلواله

اباميميمدحوتالحننهـ

نسحطاعالالئاعيكساستطاحامافوماكفكفلى

اضاعواماالوحفظكالهمناضوامابهعكنهمعاا
مثاحمقسومالمجدفأتداففالونجيئضالنتما

اعتيافوامغدراهمامافددبهنايةالىفاوهبت

توافالعانبالملىعنهجرتحئهاباعيخاكلظرودا
الحملناتسأانوفواإشامطكاسئلتانالصاف

اقالعلنافهكاالدهروفصءالبنادلصانمنككارم
اومهاحلليدبرنعبطماؤثلموحاليزاللمألئقته

هعاراعايدكقمالولالاحكلطعنضرعانامنااإ
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صجاحااوإفتفرذةءلىاااملطقلالنبخالل

داوارتفاعانحدارفشأناكهندراوبعدتتوافعادنوت
عاحمنهاواءضوويدؤاتاىانتبحدالثسكذاكه

اعبفطبهدطءاتبصاراالدباصاثفرضتوقد

هالضباحباخدعكمالتوالطرفامشكفحالنرغهاا

هـالمدابنىمراهوااحمددحوقال

اأداطاوىاانطوتعااسا4كلظيسلىأمحاا
اىا

امفرمادإدهممتإاطانلدأهائماةإالمنوديإلتالكاامما ىعداف001هإ

إااإءاالقانووومنكندانعامنادصييالالغزقل
11الىواعالمادسذالصافىوريهطاليهناءامئعتها
هتجرمالدىبدجرمالمانالهتعتحيثقبمفإ

أالماكرىالزيتفىبالصبهخيايمرفلوالمدودألف

مترحمادارسايانشدقنفايةأألحظدهمةخلصا
أءاجمماخطاواقرأفيهببوىدمامعربانياكفكفظلالأ

طيعهحئلحبسمصيكنولمانرباتأبىا
51واكومافاسمارمذكراالطكلهالمدبربئجارالله

أالواكاالىائوراإكرالعنةءاثعانسبفىاخوان
أوالمرزماغزارهبزراثعرىالمانؤثمنفنالهارهطي

فتشأماواحدوغربوطنااحدراقالهحصافيثانأ
جمامابىططالدركايملناهذااوذاكبهدةانولوا
ايقدماانولغانبصادثقيتضىانلمغولآنفدكانا
ادماتةبانابخنساذاخلةاهدمحبندالوجدتاقدهإ

اجماالمكلرمعلىيكونحئالعلىطلبقالزماتمتقالفلا
ااظلوخمبتوفجئانوبرأيهاشصاا

ألق
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والازكاالنواثورمشقايئظواوف5ءذرالىء
ضأبرىحئلمحةتحزمهجمعفطبغرمسنص

11هؤرمايرمناورصرئيبثنواكاببهارببهراالصتقع14
أمتقمكالءوهامتفرقاقلبهيصجالخرجببمكلف
هاالعظطالبالدجبارواذلكيدمحالهعنالمدافعشغل
أهبرمأفضالهماناحلمااعنافهمئاللةبكقفوا

يخظلالكتابحدالذىيجقولميخماللبهشئعنيبلم
11وملرماهعذالالمكرمماتفىالكبطتجلغماقااباابالغ

اكامجالجهاماليماذانخلرىبهااجلواكالقنكطبابىها
افاجماارمانعلىمراعقدانهوبيندبيئماوقديما
أمذمماءاثعاوالبلبكيخاردامءضاالهفالاربعكنتا

ثااالألفاكالاذكنتشاكرالسببكقلقافىفالدهر

صالالثآممننجثشوقهامخىبموهزعهـدبىاللقد4

المدبراحمدبئيماخوقالح

أهؤتجدذىعلىوجدالقدهصارثدءرايومالمغاقلىكر
اورمددنؤىببنمنهاتردددمناراللمرياحامحتمنازلها

إااسعدوماقلتفيهطهمدامهفتهالتااالاصاحيجت
أمرددبصبركلكلمالثوقمنهعبرةالمالكجةلداروققعت
االصدىلةالةذاتسقلماخهاملىديارهاحلتجثافوادىشقخها
بمعدنلوطانجوموقالتفابتلهاالثيبفلتكرأت

بدىاذصارالشببفألحىاليكدامقربىثبابالنماأعافي15
دررذااناذاردىالنبالوعةازددت3لماراؤبديئا

غدىمناصنيخكيوىناذا7لفافاتالذالعبمئىالحقمئا
امقردىثئاعطيتهاوالكلاحكهاهاجاراالبامابىرإ

محبئعداوقوكلكاوصءياتدالحاأمنافوبهف
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المفندةالوماالوألنجد4مفندلملىاكبنلصالملوما
مجضدالولوجدواءرشاماخالقعرصاوايض

فبندىورشحنىوفرعداللهمانخىؤالابابدرؤاذالها

مصحدداادضازاذاسارئوابهبلانانالففكليدإ
ادميددونسبدولكنثيراعديدممبروحساداتالناسدإ

داولللألذآلعبنهءسوعهاصنطلحزطواحداقغدا
امعددكلحمعلهائسربممضيعكلحفظلهامنقرلص ا

اوابدالصدرواسحامممىهووانهبنانهفطاالثئعنضيئيا
تفندىانماثرفمهنلمجبكالئخاانضنفديئاباصنمهااا
دتالتيقدركئرضفىاهاشكايةنكامانابلتوماا

قلدلمفايىوذاكمثيربهديىلمارأىوذاكوكيفها

يمدحهوقالح

ئكطتصافياكاالهؤكلمءواسوكيأبى
شاوكالمجقبوموبانلارصافتلفدعرى

حماؤكبهعردوبلوالندىالمدبرابئل

الرجاؤكيخهحقمووربارجاعظمها
اولقاوكسابلثيمفخهمسانيويفوثئا

اؤكغحدتفىيرجلماذايرصمننضسل
لسائكيخهعنابةبذلتاتغيركوععلط

ايراقانالفغجاريةاملغدهرأىوممقاهيمإلهـوقالص
اضياعمناقطعهااىابالضئعالبخرىتطالبوكات

عفقالعايهمايتانفخثىاقاقبئالفتح

اهلقاميثاوقأهالثماذابئبئاخمثاكوماقصدقنىا

للها
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الجلعقبهدهرمنذزتجاقدمدبرةفهىامحاولتالشق

االغئيلمأمرنةبفبشلةفانمقاامالهاثعلىرتانتثامه
اتجلهنوقبلدرمنزكدمومسةكديرخرواىأ

االقبلساعةفىخدهاعلىشئوالالعناقعندقدهايرتهضىالا
الهجلاخمصىقدحرصكلنهاقصرالىعرضمنانرلمقمدارة

الغزلفىاثخلفدانتقهازيرحهاحقعيالىتبتفضىأ

المإلهـبئاحمدبنبىطااليماخوقالض

أفتذسفابينطرأتعينشصفولمقاطخلما
اكلفولمالدهربهايأتيساعةشففىأنكلقمنا

المرهفالحثاذاتتحرقاهااألءاألضاطحال

االقرتفالقهوةفىضياعهلحظهائصبابيضيع
ئمزالذىثىالعؤدوبئ1إساعوساراحقضصا

اخلفلمأشألكمنبرضذىاولرالبالنةاحلفا
مخاتواعدمنوالهداءهخاقمؤتمنمنانجلىلا

أافاالشرفاالضرفالىفاسغادهماصاعتهتارجالاذا
ااصتعففاودمالهعاديةبغاابىباهثالادغ

هالمعئدىوئمحظاالمشزىللععارصاي
ايرفعارفةفئيعطانهولالقمدشانهمن

اهنكفلملعاقيكنولمالكروالناسبماوا
فافوافئزهاداعنلىالدهرووؤهةا

افابالسائلواليخهاالخنئبالمضزلماكنت

أقيممواقفااوسافدىفاغتدىامثااخرىضافنهإ
المجفالمغرمقونابئمانابهيهلمستظهرا

اربرالمردفثقلىؤقيركلالىطىمنيزدادهإ

شلففنىتخلغبدمئعللالىجالىتتبم
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اأالوقالدآلبروبةغارهمفااذجزيتا
11ومسنملرفاركبمالكهننالدقلكمالكنيت

امحفاوبالعدلنجدصالدهعلىحالرجمانوههشاأ

انيفوفىالعقدئترجعقصيألعك
المستسلفقرضااوسلفافدلمسشرفدانجحلهأأ

منصفبينناسرالىصالناطرفىخفيها
هعداالضفاالفوىردمنيقحلمانلاطاتكفاوماهإ

ىيمدحهوقالح

تصليهلمبلاطبوصلمليانجديهعهدهعنتألىهئ

لفنبهـماشىزواصنصبراذولالهعنكيمفنى

ااعيهلستالعذالمنوقيلاطبهملستالموامويحزندإ
بشيهبالحديثمغرىزياداتواتقعلبكاخثىاننىعلىأ

اونوالجلبدصبرفرىنحللرعهعفايلمنالمحبءعاإ
يديهسليبباطوقاتهنليسبالرعدعال

فيهعاتحتاجمانالهىقىشكلهالنغسذمنمأضاهيف
ابماشبتمااألاحالىمنبكفهسقبتماقلمييثفولمأ
11سفيهوحاحيانايايبكهاحءاعططاثيامغفلةارىإ

البنيهارصدتانءالتبناتوجدزهاالحادثاتنسبتمااذا

انبياالخمرلفئلقبفالضاملنباهةالدنياتلىهئا
41بئبأقانالدهرابىمهذبالدهرمحلمرفردوما

نسيهلحخليناليماغبئاذاهواجبىيذكردباابوغالبهأ
وذواكفالةمنولالطذوىسبهاودحعديداتطول

وجهالكرامفىبوتجهفلجاميسةفىبهماتوجهنطاذاأ
منبعبهءالعلمباالىديضسبداالمدبريلمننقيلا

ابنهجالمجدفىكنبعمدونهجالمجدفىنابموما

للبئ
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ءسةمإلاالصجاةيكفظيروضهمعيخاالعيئبيخالا
بسيهصبربلائوء4بفعاصبرالثبابجدبدأ

هببخلة8فاضهرتاذاازماصافدئفىحالةفي

ااخيهاببايطونوهمحلبفهاحابايعطداذابات
وهـمالهتضدىياثبممحابتمنءاالسامنفداكإ
صرجدفبهئنموطمصدفةجدشسهالئحالوا

بمئيهاجمفتحئالوفكلفئلماةءاالىفععلب

يهوصلىالهايئجمممصالضالمجدموصهنىولوكاتا

اايهالمسأجلفصربهمحفتالذىسببئامناتافيظا
حمدابئلظضرمراباطيمدحوقال

يزعهمنبزيهصأكاشودالصيكأبزدادئا
جزمهمتيبصبرألوىيحبزالصبرنفولذاو

اعهقىشيبهيازعفودمتهياانلونيىولقدا
عهستالحقتالمشبببدداذاابالشباربعطنلبثما

وعيتدعهبثاشمسلىنبصتحلىصهوالشبب15
لمعهوتثعخئخغقانهيفرقئصمذىق
وعيتبسذىممطافبهاشادفدواورب

شبعهضطرياونكلجدةوطشالاناالضافةعستإ

تسعهدصفأيهوبمادقمؤيمتهيسبهوالفسل15
نصممتاليكصىحئظلبهنوعااليلبثا
عهنضمنعندرقكفاطلببهيبسزقدبئوالنيلإ

زررعهءاساعيليلصنألمموربهاالمطاياوارىأ
نجنخابلتعاريمندمأريةفىمندبطلبن

ولجندعهافضاديهكرممنيديكملوالخفس
ويتبعهبهاثادافثههالخطأبالىذهبمت

3دب
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هءبالذىورعلىالهسوشلالضاخنباراتعب4

اقؤعهاراكهالخرفصومدههحقيصمخايلهادت
أشيهوشاصرتعمهمنعشيرتهاثرتوانفرد

امجهحيتبخثىوايلجمعهاالعنآحينمجثى

هيموغتوهماالشظمألهماالعادىفزى
ايضعهابمنمضلكريموابوهيرفعهواغر
عهوننزهبالرأىتمردثاستبفاسكان

4منمدايئالغزالةءضولحقتاكبعتفاطدب

4تفعصطيضايعالوثرفالهاراكهدتشط

طبحهنجفولمباالعلغفىحديدتهنقيتانوالسيف

جعهنهمثيركرالىارجالشبحعويسر

مسههعاثيزيدأىصماعتدظأطاعلىيهىا
درعهضهلهرشلوبعدهومناجمهتتلرهأ

ادالمعهنحفةلمىاااللىمنكؤلمبالففىاخافأأ
هيرمجحهكرالؤالوهداألقدمينابنياوصواك

أتموفالمصهروفكوالذيهالموجودالثزال

هيفتلهالضرسرفدامقاميرزؤالملليفيمائرا
أنتيلجداهدءاعاعنووتهءغنالوثر

ادهجرعهلثاربتسوغانمنارتهصتمنعهوالمحر

ايمدخهقال

الىتوالريكأمقيمكيرمندقتغالواانك
اكفيلفهسضابلمنفعذقدرتاوتسطاانبلى
ارصلىمنواعتذرنرسائلىخاصةرددنالغوأقان

11افزلعنبرةاوحجاهىثتالعيعنبىلنوةه
11وجلميبضهثتونحنبهارماناسفماجرمن

بوم
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بقطربللةلياوءافابطلقهنجلىىبوم

لفبلدوداظغحيحراورلمثربالكؤصؤمغيها
سملىهندكافئماسلتحثانئلذمتا
ا

لاالاالعصرفىمنهانففتماالشبابفائتعلىاسىا

اابفلجريرمندهـوضافقلتءااونحقشياا
ماقبلىفيتكاقدالدهرماقللفينقدلرودى

امثلومنشاهدمنيأثروماالمديمتحرمانصسبكة
اوالغلءاالدياعناغنىومابالصثيراللهاكاقأ

اململىعاعيابىميبمنمبيثكؤوهمنيهفيك
الاطوعرهالدهرمنصاللىءونحنالؤهاتلفأ
أوالقللارعاتفىوائلمنهارومتهفرعةعصتحتلا

تبلفالوبلهاوالغيثذرذاوفسمضأل4عيطتهاتا
امتصلإصعودباملنسكرعنالسكرانلنااجلىأ

ارللوصثرةاتكئعدهعلىلملاظالبابساضوس

أبالمالنلحاظالفييصعوالءباوفاالهالنجاطا
لىشةورفىفيوملوبهمنيبماوصفأ أايسعلى

ءمحلوحمدصممحمىبهبشيدشاوداعصان
منسدلعيكىمغطسرفىالحوادثمنموئفاسا

امصبلوريكمنمؤضفبدىامدىاشكألكفوالاا
ؤكدحهوقالخ

أاستعبارفىالصبيزيدشبن4ديارهماثاللتالعقيقمند
41اقصارالىيطقيمبدعالجراعاعتلقاذاىوصا
اارهابةراممعتعاقبمنهساعمسارسهاحئلحهبدمنا
عشارمعالتبموثيخهامرزجمرىالبرقوباتباتتا

نومنواروضبى6وابهامجدةالنباتعمفىفاالرمق4
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ومعارالمبىهربمحسننباصئبلتوماارمانيمضى

أاسارمنالمثتاقالىاضهىهإسدافاتهعغابذاتلبط

نهـارمضئمنلديهاحلىليلهمفالطعفيعكاجلومن
أارعئشحطعنداريارةوصلاورجماالدؤعنايخالىينأى
هاصتارئوالببتهفبفىالصفاألئىحلصوامد

غراراوكأاحمسفىكالفورأبهباألاشبهفىالخضرا

نرارهاقاهاهرفاندبمالهارمانهنازبخكان
ا

كلروضنلىتوملهمنامنعالهثلنؤملهذامنا

مجارهولمجتبهارليأتطفئانجؤشفيرجصيريا

اافارملىاومقزبعدى4انخسافىزيداماغنئا

ااوطسارهلىءزازرهظاطاتهادرابالمجدطفروا

نارمنجرةاولهىعرأيهمنصمرجمةالعدوصبأ
ووفار4حلحلةارضوىنماتاغرعنوادثاطتجلىد

أئارافىلفلالفراتسهرجرىكسيبههنماكثرعن

آأرمنعلىاثرياوحاومايئالىصنافانىاا
نارهصلىهطنهكنفمثىلمسيمرلعةوردتاذاعرأ
مىا

رفطموعظبسوددهبدأتهاءفساافاخرتاالراتمواذادها

زارئؤورريئالهاسدناتدرصنازلجثبده

لهراهملطمنالمجدرضبمالؤواأهادلهـبئهسوداوالده

رهاقطفىاليلمفيخغيتبعدماةالكغاصودههيرجوإ

اهءالرطابجاشيةاثىزادهمراابااننبيتا
مثلريميتعهنقعواكاحمدرمةددامةاتاا
ا

ادارئاجموقبرفاقادورهمققبرابيكمبالما

اعقدأرهنموالفؤالحعىوعدبدمشاواتفذنمأآلك
وظلى
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يمدحهوفالجم

أقدرنردلمالذىبالينحموانشحبلنامنءاحماوصلتلما
الصدربهايضيقاالعذرهافالؤاقهمزفرةاعمتفلتمااذاأ

اتبروواللحمالعظتبرىمبرحةصبابةانحبيمننصيبىا
جمرصانكةصلىفىمحرقةجواخهواكمنظوىوتحتلهإ
ربلسينيكعندإههامناصاالمخىعينئعيناكطرفتوقدا
هبدايألعقارتمايبلخهبهنفصرفالسقازانبوصالا

أهرابهثرايومءاخناعليههمغلبمثيبفىشبابوباقى

اسرلهاضيبواافصابىيسومغدااوترؤحمنطليقاوليس

اعصرويعالتنىعصريسببنىكارحوبفىالعصراننطاوحئا
الدهرانالدمرجرمواعمئمدقداسنيالدهرمنمفاع
هصزنظرذىونسمنامبدبهنلمتضولرالدياعدتسض

سكراوالجهالةدترأيكخدعةيهـمقالهانمارأيىعتوضا
رالذبهايشادحئلهاترادالئالىاحموابمرتمذتزيماا

فقرفالننىننىبانفمىلىننضهفايعطتنىاسئالاذاماا

الحؤاليدشأحهاىالمالاليدمااذاهمالهبصقمنامومابعضويرق
وفروالالعبيدبعدنثبفالثروقىالمضللجناياتارقتا

معرعدمالىبىأصفتفكيفالضنىمنمحسانمصمرزعواوقد

أاالثسحرسولىابتدعبهـدازكفالبونالمصكرىجمبرا
هرشلمونهمايألنجقعىوالوربنالونهمايخعاطىخا

أ4رالعبئتفجثمنناشمندىابؤتفلاالفضفىيقينص

أ4الشعرمندهمعتابعاانفئةاورواؤفىسوددفىضروااذاه
عمثرعدةواكلفىطفءتضامبرهىباألياائصاتبهازىا

ءرالعطبهيرادهاشابطيبمارصتأرجاالكنافعبقىغدواا

11لةمحرشاعاألتوامئىاداعسارةمثلاالتوامسودوماب
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اهالفرركأاوعرتبىتبسىهعهعاودلىسواهممجننه
طبرادجماجمهاصوزقمنكوألءتئصباطوادفىمالك

11وائلهابهربئبمرسومنلهاصىانربيعةانضملفوقد
اعرواوالتغاضللوماالحبببهنلممنالبكريئامحماا
ءا
ءالقطركلهبابسعبثاالمحلمنهاحدبئاظضرخضرعناملوأ
ا

االمحراوتقيامامنهايدالغيثلمتلتقعلمنهوربفزرا
اظفصسافتابقصودالالممنغايةاحمدبئانألضروآبسط14

قفرمشاهامناالرضوظهراشلدونهاافطعالدهرالفعالتله
ا

سفرناذهستالىومحنواضعدامنبمعدهقيما
وعرنأيهساعلىومأناهاشملرننوىمطبهاالحاجاتنايدفى

اأ
صرالهرالعبوسانفىوألرلصتضحعنالبئثرينعمضئا
ا

االبثراؤكاعشكانعلجهدتيفةطىروفالىنولوأ

ءصرورماونرناتلمأثرهذجرةاالالوفريربدالفئها
ذرءبطمنيأشسهالذممطئهيرىىاالصاقةوىيواكرهم18

افرلانارفدهمنطوبمزللضنىريسةقىجبهريإ

زهراعلبائسففقاصبهمهموبدودآبافمنزالوماا

رابكيطيلانوداتيودواهالهطلىالمعطانماصااإ
والبكرعلرممنبدعهىفءالورىتجهراكرومةجئخاذادهإ

هاجمفرال5يرالنقصفالانفنامفيعةعنأناانحناذا

االتبرلخقنحنارااللظلهايتئالنبرالدنضثىبمنغوشةا

شهروروخهاشهروفدؤهاطايعةمنهايماءاماقببتأ
محر3اعامابواقىمنلهموبقتئالمنهكهنديونتفضىإ

لبطامالبئوقالح

ظكاطةازالوالوابقالبطمىابااص

المظفيثفيونحناإناتبقىىاكوحمكأ
لى
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وفضائااالوفىاحانلثولهاارحاجألىا
امحاوالثرطقضاعهـمامليكمثترطوالمجدا

11مثالاعددتكثلهاهامكفبتفلق

ىيوسفاباسعيدمحمدبنيمدحوقالء
111

الهاومصصيناينفراقعناوشمادونانصرااولىهما
البرياقالمهاعدامعبردىتالبرىفىىالعيفعد

تبيناحئالعاشقينانضىوداعمننحياالبينارىماأ

افنوناافنانهنتتئئهرملثبانكاليعنورآءمنإ
عيوناتكهنلواقىظناستةتتيومالقالوبوبرد

اقرينافسلفبهفريئقوتوابةصبالىهاجلمز
11يقيناوارجلاحزنيبحثداشالدارفىالمقامكانءيوا

حزياادتوشضالياتاحزةياواولطاالثان

أطمحتدارماواخذالقعذوالاطميمهااقفاقىأ
أاجمعياعكمقوماخعىهارشبئبعةباربرفا4

أالوافينافكنخوصرمخواجرااوالاناسفدرها
11يكرنااندآلموحاثىغيباخنتموالعهدامانفضتما
يميناكاللفتءاصكالبديئوانغءصفااخلةفىمخنا

اغصوناوالتففناالمقاماتفىديارافانصلنالمفابنما2

اايدضاصااورىولبستءهصالومقلوشطتقلص1اا اا

اوثبتمحدثىبعباديدضغنهـلقدليهمواأ
محسننانعرفىوامالةلوسفاقاصنوفئأ
أ
كينائبشرلعددتمحئبالمساهشكرنمقدا

ديونانتءالثنايحرتقعقلمالعرفمواهبماواذا

ناممشنلمماايهالحديصرفانناالبواحئا

بطولوالتكرقاالئادعروابئبويميشاثلرواماا
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ا

ضوناصمفيحدابنافىناروهوعنالسبفاطغأإ
اطفتطحئءظلمااصوادفىبهمامبمابترشدصارا

طمارقتاتهممنعمبهكطاياجواعمنمارقا
إطيناعإلكماصلعاغدااذعلىيهايهاهرحهماذ

لحينااداعنعمراتعدلههانعالمااصفوواا

أرياالشازياشةاالددالسوهاسيداباياهمزث
يناسفعدتمقدارهاطاليدابئمعمساعاتهماتالا
أمأسااللوفوانازوقدركابيهحغافىقالموتعاقرواأ

اطخبفيهماالرصامونحنصدورقنافىالحلفيرجفا
اماردياالىإدالىرطسنيةبسلتذهماولمأ

وليناعطفاعلبكتثئدجاواءتنثرالثنأألسنا
طنريصقردهلوالدوارذةمندءالهمئدليا

مقرندطصرهاألمجدنالثومااللهبهايجدانصةا
11اصابمحبودعدتضهماباناسبفيرتنبرشناان

أمارضيناعيثاناهنومطماحمدندهرنامنذنماقد

ااالمينافيناالقوطوكنتءجاافاالضيفالعاجزفثرها
المحثركيناعلىراسياجبالامستاإثوطأةاللةثبئ

ضاحنحينمااذلةتواظماروإهالتوقعةركالإ
ا

اوناإصماوعرواولحاملىيأمنوكانامناقدأ
داسوناتءكااليتحرفعادتمبئاباحمكفزعواأ

أددندوناوتايمالسطرموارضمنلألكانتوتوا
فافلتبهخمنالناسهجموسايوماكلنبعابساتا

اصاغريناماغرىمنفاجلوارالبفالارضبالدارعينزرن

صرفيحئجبفااشينواافبافىاطبهزطواهنفد

ترؤالارماحصماالنيمدومارحنالهضاررلومرلأ
أا

جل
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االطياوطئنحئناططهرمنلحاالزابيابسفىجلن

أاجمرناالمطفراتفهتانفرعتهرقسالىونفير

وصفيمارماحوضتومنانهميوفامالثأذ

ازطالوكأمصفىصاخينرجالجباذهسثمها
11مصوناالمصونهكبوالالرقجقاقارقيكقلبئيلما
دفنابهونانقداطكلاظهروهالذىدفنااطاماا
ا

دسابالسيفاالديانيرداوهفيقافليسبغضائكمبعمق

والمازرونازرونالعطقرىئهاملقبغدئهها
اطلرببندممندهءلىابمزعئءهاماىوأ

شاسبماياوالمالسراهالئرءاياسنحقاليلح

أءلينافىسالماعدئنحئاللةطاعةفىوانغرأ

يىلمدمبئيرسفيمدحاطوقاي

درالمثتاضوقعنبتضدنادالنمسغانتهلىا
11فدعابدلحنهموىاعدلامرئدصىحمدبئبوسفيا
االضماووجهـكهتوناكبواتوجبثالعافرنيعدمال

االرهقتحئلىااقصروا4امرسابقجاريتمذاتماش أإ
ادهادرارالنافيالرىبابوعلقنهائهغلىلىءنجرىأ ا

ابوامحدابئياكعزنى4مابقدرراثضحربعنكصرا
قدمادىباعاليهطثبتتأهويةعنقدماهبهدحضته

ااااالشصامامكجعلتلماىالضمحروساالسالمفوراعكأ
وهالكاملوكمسالصبدحنفالفيلمسبفكاننهواروم

أ4يديماشدلمغامواجخافمنالتعتباوركاخفشهمولوا
اعملطالذىاعالكاللهبالمئكدكساداطياخذلن

مدورصلىالىالغلبلتهدىةوالسالمكالالماهدى

افسقاصبعلومااناخحئبهراثغورالىاماوحدا

3ادب
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ونداكااحمجرازقتمسعاااذاابءافىءهتهضىا

دذييذاكؤركتطهآورةالىوفمئءألةدجلةترولمه
وارااندىفارىدىاكغربماتحانككفرباارومئا

اجيصآمالىوفوهمابىنعذرعنشألئ
11األفافراقكبعدحتوبىمعوزابعدكارزقتالمفاقدأ

افييمدحهوقالي
ا

اءهاباعىؤتمنوىشطثوواواخرهبعلطللىمنالويلالا
هرهمصطلمنينابنداقرتاعوبالنأىالدحوردناذاة
رهووروصافطابسقاكجطلىبدارهاألولىأدارهمدألأ

ماطرهوجاشكرياهفروكحدبئيوصفىمجعاحكو

كساضرايناصبلمهطمبيتربعكءلويصاانهعلىأ

جآذرهمرتءاسايئجآذرهلطقمحنطمنفانواقأا
افاترهطرفاراصداللثؤبههدفىيصخياالاألباالهقضىإ

اائرهغدسوتانرصرقوامصفهرهفعندنايلسواديجبمأ
اهاميناماذعابئصراتدىوليلةقديماوصلافيةكرفىا

رذاهووالناشهأنافالدهاألتجاصنايخهابيناوعهداا
يحساذرهضاللذواويؤملهذوحمجاواناسقوبأبارأيتا
ائرسطدولمماهتقوفالهوالعلىاإدبئالموهرباالثاهرا

أعاثحرالليثوالثايخهثالةؤلالاكلحةوالطيخثىالبأسال
هآصوالجردالشرقوايرلنافهيستدىواكانواصوقور
يثاورالحساممحرطرفهثئملهضهقربباوفتاذا

ازماجرهالحدبدصواتاضقعلتالركأصفىاالبطالخرساذا

اأنؤاصانفرسالمنايائترأثغفبهإهـصظطئتاتهاذا
اعاكرطرونعياهنعاعلىالتقتبدمامنشراكلعزاله

اضادرالضابابولكنعسبراامهاعصيصوناالبهوليس
ما
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اهجرافىاسلمنهصداولندءآشرطقلفراطنوما
ا

ازاجراطأوالناهيهركأافالجمأخمسبناالسالمشاكبوقد
ناظرهوفاظعلىيثتولمورالهحشسلمنطالجهالنئاء

بهاورريداارلمجبالوالئبجيرهحرزاجرزانمنبرضولما

اظافرتدىدقيناكاهرتالىحيرةقادتهالعيربئءطفيإ
هعاذذاكمننماعلىافىةلهالئمااستلألمهفىنوا
امحاصروهوشهـريئعلىنوفلةدبقياليثأتيفوتفويما
ورهوايسطعركهمنلهتلمواحبهصديداطلثةصروهها
ااسرلمفاظعدفقاقلهمنيةمراقباادركهفانا

هوبرافىحمرهوكلتاليه6ديماغاقافصورتجدبيرك

خارهعنالمأتسعهيلادورهلرتكلفحراوطكأ

ههالفىالببتألطابأزانهجرهللهإعلريققولمأ
اسرهافتالذىالوهىبرودهبهةجاالتمركى3كرزأ

إخرلحاصجاراملهبهتامفيالنغصاولهذايكوان
فراشنفالزسالعنبنأى4ربهالمصافدالثغرسبماوما14

زاؤانكرضاألفىمحالتتبهتامحوانالعاصىعوقدأ
ائىعىصاتمحاهشدادصوجمفلسامكلطموصحام
دينالهرحديداوطضلهارىاهلواالادالتفضرلتبل

همياسقيسواطحامياتخمذفضااعرضئانبثاذاا
اوعامىصابغاتافىواعصرههسهائالتادوراتهول

11هومساسالوكأيوموكأاحهاةاندكمعيالنقيسسأمحثرطه
ناصرمروجهموايوالىلينولمنصراالمبرالىجماتم
ادوشاكرعلبهجاز4هبافاةنكاألصانربهوان

أاماصوعروبئنجهانوسوقنوالهفغبتمعدالةغداا
اعشائرندافىكمعثرتومادونهالطعن1نشهدانلمجىوالا

شلكىالمحثاطيقبينبهابقومالئسماعيكماالتكنلمولو
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ا

أمماليمدحهوقالصاا
أندوباحشاهالوصابةئبباثأةذكرمناثاك

مغاوباتجلدايطأننسفافتبادرتورموعههىىوص

نمياوداامحعقمنوأخذتاقامةداررأاقكذتواذا
هاالعدويخهلئيانموىاجمبمنثكاأعداوةها
بطمضابالفريعانتطانرهدتظصعرنتوصلةاها

اهضبارطباافارقانصفاحملددصمنلمأرأإ
طيرأيتوماارماتريب4كاصمهخالفنصامنفببت

الممللوباوادركللبابقوهخطبعضطاذاماناكان
بابعضاباطواعاالدفىاوهـدسهبابىفىالهةات

اغروبااجداذالمثارقثهمىابتدتثمليالجلىبدر

اقشيبنجاداعلىاريحثىبعدعواممضىلخريفاوا

شموبربابعدهنحيؤاشاشزبوبهانعفىاذاابداوا
هقضوباذاكنهذاكلاناردىحدااعيرماماوكاطدهإ

هووباعصوكصرنادوالهيشبىتجمعططثكلكاصبمفاليرما
انهـذنعلهوهقباعتمحدبئيوسفخالئقكزتا

عوباالقناةنزاوليديهصكهالمدجمغطحناذاألوى
فريطمشهالنبمتشرفابلهواحلههشدصةالخااعدأ
هرباعىهؤمالابديئطاقهنسدهااثغوربثضتهورىأ
جبوباصحرابدحمارقمن3اكأاونغطرسلمنالنذرواناإ
اوالتأنلالمحذلذاكاذأهوكألوايآاباتعذقدوا

نجوباالراقمنهتوالموتمصلتالميضهاظأرسلهبالسبف

فاجإلطاذالالىودطكيدهببالمحضالتالهدلىقصدأ

وجباالقاوبمماهههمالتغفبهاظافرئتقنصكأ
اكذوبامالجطامالكبارقةهطلوحمزبئآشوينو

ظن
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مبهوبامنكبالبخزيان4فرددنهاعداصسالظنوننيدهأ
أنخيااليراحكابوبقلباروعهيخفضءاالحشامنقسم

اباشصعنهمأزالمئالقانهيعنقانثعبكلفإبا
المجنوبارضىطالهاجتبتاالنجرةبكاتتكافرةثككا

أوشعيالقبائالالملوكايدىاتجتالذىالمالثحذرتك

وشبيابهتحطبةنبمفياعرواتجلرابنضهانساداتهإ
الشبباءاسايهزونفرفالهصغوثبئاالزداجمعو

دهوخطوباادثاصكعليياتراماؤصببئاودالميدمنأ

مشروبابهممأكوألامسيتالئاوسلةبئهدانوحماهإ

اعصيبااطياةماياميوعانانبعدنكيمابةعصب

وسهوباشاسبااليكمثهاهايقملصانالفالعنيرمعنال

اريديهعلىلاظاجرحلفيلماغلبالعىمتوفعين

أغربطفيهلاابببتلبلهاودوةجردامايىالىافضىا

والترهيباالترغيبايامهقتصطالصرعألوافىاذافاه

أمخضوبامنعهاالمحاولبدمهضبهادرلةاخعتانهاولو

أاومغيبحامشهدامالمكلحازوااالولىاذرجمانحوزةاهليا
امثموبابالسئاتاحسمانمهوالبمذمومنصرنما

ابالةالمثنولم3صتيالظتنبوااليدىتقصلما

اوقلوباألسناصمشمجنلوجمعامغرقاالرفاهوارأ
أبوباؤيدكمرمجيعلوالعدىكرهعلىكمنجهانهاا

أنسيباالنسيبلواذاذمبدارآواصطحابكفيمأ
هموهوباائالءوالظالبمنجقهشائعاعدالفكلنابالدولى

أ

ربامحناثاعموشذابذولةلكمنراظكدتا
أ

اتزيأوالخطأفىالليمثفوقاليهيممحنفافادا
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نضازابئالفتحدحوتالي

االصجالظلمةعناثقووالفغاللةنصرصافدأ ا

والصغمنهااهشدولةورسوزبرملكإ
سمعانهاالثاعاجدانهااللميثه

هالامضفانمطمغافندىبابوكل

اللهالمعتمدىيماخوقالص
السهدواعفافىافىاخذ4قعدءشالوبمماطاؤئإا

دويضاةعصافسازحوهووىاثألؤبصعاغاب
سدوعئيصدفصمهلواالماقونجضى

صدعهعطاحللمواراقاعهـدالذىبعمقمنالا

وقصدبهواناواشفامدماشطالحبيكىفيما

دءوهالبضطبهزتاوفىتيمنهليلئانسىلست

خديفدفاعتقناوالتئكألبيننابكففعلصأ
قدالراءاالحاءمالىبمباطمنيخااونف

الجداقيمامندوىالجيفبالفالاجوازالجازعالطاا

هكدالماالمامنكرواعدبهتغررالاخاساعشكخاطا

بماواعطىالدياوجدانهمنهمبكيملكا

دةلععابمنهطةرابهتجرىالذىثالتلومن
مددايكثرنمنسهلوخلاجؤمننعرفهطةهث1

الجايخالياحسناوازثصمايامنائاشرقت

مدوصبعمالدشطءملألمالصاافتاالمالقح4

واخديدرالديئرايةناسبتانراياترتنصا

دونالهمطتفرىصرعشيظاثثجيشهضهفرا
واوداضندالنجهاللفناهرجراجةرفىممعنفال

وتهدفجهمشوفعةالعدىفىصباحصلفلىاا
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اهححىصحسحهىا

لدحبطلنالىاركضعبتخهىبالسفرياتمن
المنغدبالشهطبمنهنرمداتجهـالرهمملىبالكهـلارمأ
بداودىطاناثصرلهأءاودىتدمباارابرأ

ابفدتيوقدطاجمورمنخردىاالطراعدءواأ
االلدذاك4ماوافىاوجهنهطلىءسىالمئإ

يوسفبئمحعديمدحوقالح

اوربرطدمنةاالتتابىالرالمالماشدارفيم

حمبعاىاوجدواكامواهوىمنبقلبىعدلواورعذلوا
المجعوطصاثهلىالحوادثاصوفرهـارماتفيرهطداريا
خيعامرصنيلةفىخافتهلوعئمجسندمحلىنلو

ألهدموطالزلئجوىمقكقيدعنجاذىبىالتخ

قنرطعزةايطابىذصرقلبهاضءظأتابضةوصإ
اجزوطالجابوقزكوحداضحالصبابهذوفيدىدوا

11فظبالؤاقهلرأتلمطجمزمانهأقءضهـنهفتط
إأخضطارمانوبلهاتدىءمزائمالصامئدسعيالبى
جعطفيهالمجدادكجمصق5براامدصتلىمد

طلوطحابىنجممنواصاتونفضالئرعاالماوكبذ
ربيطحفاويببدخفطعدىاجمعاالحشاقنمف

ممليعااحوكرماتالمئبعاهللعواذلالاظمى

طضيوالتالديدتضدىطصافظمتللءعمالدضفمإ
4ملوياهوبايخلقدلمءرااوراالنناعأ

أونحعاندهـهـراتوشاتوساتسمفهطريةتلفا
ا

الميهيعصاكخوتببالوكأالىبخالعصلصبىمننضاأت

ضمعطالمثرفئلحماهـاال40ماظقلاطبتحئا
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وعاهوقيئاذنمظريهعقاركرىقىانصالصمتبقظاا
طافىحقهاكارمااحطىفئهنيوسفابئيادركلته

رفيعالالغعطلمحميقدمالفيمجدالمصهانمننبهت

وقررعاالعلىاصوالواانفصلمطلهملىالهقينتولقإ
ادروعاسهاألعراضاتجهملموقفادروعاالبسواذامقيإ

صربعطفركبسهمنجلانجودئهميوعونيطال18
فروعاارردفالبواببعدالطىفاربابكبومدركللها

اوجوطصعافةاليهثىيمارعناجيشايقوداكالما

توزيعطموعهـابدتحئوالطبىاالسنةبينوزعتهم
ضاوعانانحباذاالضلرحمنبالقنابهتحالضنكئركفىا
اوركوعامجداارسالضالىوالظبىاالسففىثئانماأ
ليعطحعباجالالزائكىلبردهربسحطفجليتها

مصرطحدهمنكدامصمارعهماراتبددترأوكلماا
اخسوطمهفعبنطرافاتوفياردىالىجوفالىبظمفدصا
ا
منيعاانوجانبهلمذلفترتحهببذهمظؤتحئا

ولوعاهالباتالفحربامنااعررمنقدصاكلرعاوبذىأ

مألعاالمرضاجرإالعرارستعطىعكلرخهارومرهبتلماد

اشفياأطامالىالنفوسقبضفىاذبهتاردىألىالسببلكنت

وقرعاسوروالنالفياقرخمنجهاعيمهمابقىوفصةقا

صوعاينباوداجهمنتجرلمياهضتهندمحطواىهذاإ
ا

أاوهبإقاواطسنسليمانمتبوليوقاله
اكنمافنلصبلتووماهدبرفىكباحمع
الجنواليهبقسلهطنفالبواجبهلرىعراهنحئ

ااجمنفافالمحندفوقهامامصرولصمبهفاقماجمزتيأ
أنجرالطانإلالفةنعطىفلنءالىبااسنبقأفالفة

هلى
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وسنخكعننواظوعمفىاممصقىدصعنمسامعمفىهلى
أجفنلكمبعفومناليوىنهشعللثمبعممنيئارمكمان

وابخاالخرانفهوتولونهبالصفدلىاالةالحلبفىاوأجرأ

اوالصنفالسئزيممتينعنابداضاصالساقالكدنا
أبدناهطافغنيةروحمعبوةألتقذىهاحمببنا
واألحناالخقادلحطكانوماوقلتنضىكلنضىردرت

إوهببئسايمانبئاحمديمدحوقالح

اصارثيمقانكبوصلصاالعينناهلاحمدأ
العضافسلناتفاوكدؤالاذالخمارغداتك

11المسىفعلمنالبعدرأيتفاقعبفئيافأحسنا
لدكنىالنصبفقدمجبوودااباللقربتعصب

أبطىوالالهوضواقبالاريفتلقدواالربعبنأما
عذابىالكريمالقرمعنريمامعلبهائقلىلنحء

الفىالجذععلىعالوتهاحبلترتجادالصفاتا

االمفىراسناتهامحاتصلةزىالمءوضو
ا

هباليداألالوسوماوالذجمهنجادالوسكلىهرا

المعتممعنزيهوفيوسمحمدنلمحدحوقال 01أ

اواكدرالصغوصالنيهوالدهرئمعتبراالياموفىبىسابا

فردظوالنابطاصابوالداائاهاضذتالإلمحوادثماا

أراعتانةطالهأثهسفابآسىاسىواسنبدلمبرباتضأ
صالبثكؤنهذدهدىقائممنهآخرهاوالالدهرخالوهل
الذبهرالحياالالمبريتعذبفاعيهنظبالعزإكايها

القدربهاستولىوانةبقالمؤشينايرهنفه

االمطرلنزلبهعدلامابمئهوعفىياواالهاممضى

33دبا
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اةكراواماالوهـآألدةهعكفىوقصالذىهرونةالخابئاتا
هحتكرءاعلخيطاالقةمنيلءاكنحاصبحارهفىلغاك11

يذروالأليبئالبفمنحدحدهمفلاناسحدتسثأ
اوالمررالفداكدحئاسعهدتايمقالمسارعنتيمهأ
ا

فروالظرنهوامدممىابمااكأالحسمحاقوماءصحالهودص
ا

صث11حاتاذلمثمةسلزفطنالمؤهالصرطاكهـا
ا

وهفتخرعزلهفانتخبرامالصامنسالماالعنساجزيتظه

محدبئيوصفاخيوقال

قااواطاووبمالجرىنجدىضغرقااناطهـكءال ىبولىها
النقاعلىليناثنلياطشالوانساقااكذاكفىانأماا
قامضفيكالموهـيومالمهاعيون4جدجنةصحىتقضىفعالقا

وشوقامطذوضماباانسيمبهافرياعندمنصياريا
ااواصةأىاوبإطااهاوصداءنأتإأفارازفدناددت
ندفافئحئالظرفنجهايابدعإهاانقىحئالحسنفيهاتبلد

الملوقااطمامكالبصيتتبمثدجرهاعنكاطبلربماوماا

مهـرقاصادفينإادلمتوماحبثدامنمهـراقكوعت

طزقاحئبلايالبونسرواةتشاولحئءصعرفةط

مضلعاالثوقمنبابالهقرمحخامااصوانانهـجريومفعاود

محنقاغضبانرفطامنهاربمرماحنادرضونئقصرتوماا
المؤرقالحلانركقفنهضااطمعلومهثاالضالمهأطا

فىخالعرفصلاولمحغزقامرهاراطتقفىحوالوصل
اث

اومرقاغرباوالموتواعداؤهمحدبئيوسفاالهروماا
فاطرقاالوقالنافوقمبهامحهودارالمسهموعأرضها
ا

قاواشخراقاباالةوارعدسببذقبهةامبطباواصعفه
11رقاصحئيئايصيعالىاتيهوبءالديينماقءماا

اذا
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امدففادماانتبلدالىكامةجانجيهمنانشعبتاذا

أاعافاترعناهحئتحرفنجمجديبسناقدخريفوودها
اتحقاصئباألمجافلنااثالثدباهأانصرفيولو

واشفقاعليهااحئمثلناوألرىالعلىابقاظيلمارفا

ااوالمبمالشح01بهاذئرةؤاهاتاألاوما
مملقااصجثمكنيافباتهادوشحصادريههظمتمنفكم

ومفرفاماجالىطالىكليهاسفبهحمايوسفحشهامنواا
كالكطتالىرازرماعاداطسهانجضسالقمناتجاتاذا

اكططالخلعدونبماادابدعولماظلجحمادونكلىصه
مخفقساالمظفروهوفضبهثيرياصصباالسرورقاليل
محلقططوافافطإالذهـجرلماصرالممصةحطالغزويرى

ومفرقأصدغاءمراالثةبكطبقرهازىالةوماليلة

قامضيكااالسوجدتاغرارهرمتاينمنحوء
تخانامظإكننانضنوانبعةمنهالجردنجاثاذا

وقاتاطذاصثباالمادحاذااودونصماتاخلفمنشاهد

مصدقأقالباألفراطفالوانمقلالفالخارباإلفالفان

وخندظسورااالسالمربضعلىواتقتشهانمجدفىفاشنجت

امسوقاوالهاعدضرواجعارجالالضمىابفنلئديش
محقعطعليهبأسامسكرتثيرهبوااكالماذشهـروأفان

يلقطالدرعيابسأالاروعلدئنجدةدرعاءعلمزلىءوماذا

شققافيهالوضىكأناجبوسافلقراهممنعالوفى

محرقادعلكجيهفئكراوارةيوملرافعيطنحريق

01سقازفنرقانمنهدىاعاهبهتاالذىفااوركوفى
فتألقاثهما3الئءاحفىصتااالاالصالمصاظوماه

التقىسوىشدتةولمعفضةتةععراسنطااصاذا
أليقابغبركنحتهلمساعيكتمماوايوماسادابانمفولوأ
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نىصاصعبوهىرباماوسرتايهشدابوهىمداهالتق
امطلقاارادولوالمساسوفعلضحا1خلفكالمحدقطركان
أاه

اوربقابالووماوارهيروه4ءودسصاعاالباعلىمجودء

همصدفالنتزمالفرضقكوانصانماتصةشهذىقكفلتا
ااضيقعندكوداضضىنثانوامساعندكالسيفغرارالدا

افأورقاالنوالءمالهتافضىذااألوللمثغرساالافاوماا
ءفضاسهنامافىأيئفىجميسةعلكبامالىوقضاءا

ثراللهعلىالمتوكلببهدحوقالء

سؤالهاشفاكاتشذىداروسلهاكالخطاهاادقتدالعيسففا

طاخاولثننعفيهطصدولترصغنطهنللألااخكرفوما
اطمثابرىصافصفىتصورالنوىعلىيلىدارانىاذأقلتا

دههووصارهامنىباتفقدهجرهاعندإهاوهـارجوكتوقد

وضاللهاالمئاكاذببواالالححثاتلهباأللرعةقفا

اطتابطانالووالبرهـاصاوداناالدءفالها

اااناالخمهشهغنيتاوافيتصدثبرتإ

الهاوصمنهاهااليوعادجعفرلميفةباطراسرمنزا
هطشصصااصضبافيوممسصاتاهاجهالصفاا

اهااختالوبانفطربهاجرانبوافللترباهطاغبرتقدنتوا
اللهاثههاعنهاشكابففدغيرهاويمعتارضعنغبتاذا

االكاوانتالدياخلوهلخصيةالبالدافاقلككدتأ

اسنعنافهاوافتبالهالكفكلننحرنااللةساقهاقروايةه
انوالهعاياالجارهـيدكومنببشرالبناالضماسوجهكفئء

امساباوناهرانالغيرآداءاتءبططكلايهما

اهسااآسوااذقربهثىيمبئعد3بلسالهبئوانغأ
ااالانتقانحافانمامخةبهمانرالفةانسرقوقد اء

الكم
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وانخالهااحمهاااللنرآبهنولمضهاوالحقارثهالكما
الهاناهمقدصهرانبدارهوااصهومروانحرببنىوكا

11

كاللهماني4مبظاأطانوينهضضيرهاظامةصارااثفؤتيةا

11يقاياماعثرةفىمقلمربهلعداوتهبهدهـالذىوان

ىيمدحهوقالء

اشتباقوطيلتعذيبفرطمناالقمماقبكلىرقان

أانللالقلفىمنكفزودبنىمغرمعلىبالوعلوجدتا
اهلمفراقدامشسورهنتتغبأودعتافتانلها
اقاالىلامنواهواهـاوراالؤىلامناينااحاذرها

النغاقغالدبنحياطةجفرالىاللةجلفد

قاقاكواعلىالكفراعظمبنوعصيانهفرمنىطاعته
ضالقمندشثهاضاقلبهانصعيبكالمن
أباقعشتمااظبرفاتوابقعزنالنابسلنااس

ادهالبراقعذااووضمخضرةدهتجحةصمتادضقاان

دهالمداقعذبسلسالااعااندىغعقضالفضظاهماا
أرقاققذوصايخهاكاوالهافهاثببنطافوالدهرا

االنالقووشكالقربالىنئاسثمناقةنحيكناظرة
اراقالهشللموصفهابالهوىتؤثرمااليفو

فيلسهبئحسفابئابراهيميمدحوسالءحى

بهنلمحببكمننماولبتيابالمباتقدالذلىالخابطلبتا
احسنضظرهنوهافيلنعمدامعهاتجرىباتالبؤتاحرى

القطناربرببسربارائحينفىطالعتالئالمحىمنلىنظرةياإ
اهوالحزنالتبينرتيدثهمنمندفرقةاالصبرااحسنما

التطذلثباعلىدجنوكبىقفطبائهعليرملطصثببا
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االففقاقلمنفننهاالمهالخظحينمنهاالعينمانفحا
بلنلماباناقضببكأنحئمجامدهافىفالنتشثئقات

اتهـنعىغيروقلبوجدعابكابهالبمجمرقليلعنلىت
وطنعدبربمولمرلسطللوخادفىاوفئاذاالهرماناا
هفنامنجمرفىدجلةآذىاوصالواهماباكادإ
رسنبالنقادالمامنهادداهاوتنحدوهااربمفرائبا

العةمنبهـاوصالنهطمدمجةألغاظاجملجشاك
مئانائلاوفىلالفضابىيذىاقالمجربةغثىوهىكأنهااا

عدنالىدلهوصسالهمحاملمعالصقمرارالىلعقفرانهدى
ا

ارمنمنباقىامنااعدابىقةمثصالنوارزهراكلمنه

دهوالدمناالضاللعلىءالبفرطعنبشركمشغوالظلأمرئفيا
دهرظيهناساتنامنءشامااملىمنكفاكبسطتاذتلتقد

ينادااروحاجامزماتاصداصامعزقدبالقمنكرضيت4

توافطنبالفهـماندممذاكشصتاذودكعقدفىرغبةوزدتنى

ءثندمنيخرافىاثكايهوىهوصيهيكنسثنيمبهمن

دهوسنبانالىانسفوالصابذلباانستقدنككفااكلثالىيدق

ثىيمدحهوقال

نزرهمنلمصمسفونهنالغريرالفزالهذامابعيئت
قصهرغبروالمهقصبراهرالدضدابياالحباشوى

خدوراتاوامالتسفبنامبابمأننبلا
صيرتلصةادمانبعدواطأؤايخةبعدقربرا
الدورتداقالىداعتدانحهنانالقلوبندافى

مهررواصلمنالتمابىفىحظاقصاشقيئطالهفىليسأ

4بقديردولةعلىالدهروماهراناعنالدهرصعفا

أاافهيررثواندالىتذكاةصثيببأتا

ضلى
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رالدصألقوصرظراحاااوكادءاوررالصيضلإ
100001

الحورءصاالطاعينمنزالفطبافظينضرنالمواق

اراثضواناقىبردعناريملاشىورأضمنبسينثهاا
أضبرسحريلنلحنالتقربببوارذفنويساسا

ااالميرنوالالورىجميععنهصحيعءصااثوااكدشغل
أصثيرغبرالكثيرفاتدالجوصنباطاتهرماواذاا
االتقديرعلىزازررملطلعلىعدامالا

ومخديررومةكئنابداداووعدهمنأياوصص

اوالدبيرالمرابعهوايئعالبفىتيصارأىجاثا
افصوربرأيهصافيهـصرلهمااذامنهطوباظضفادى

واجراولمشهطبحواخيرااوالالدهرهره

امورمندالبلضثالتاموراتهلمافله

11ونورهامنابهويملرجلأللمظدعاتوىس

الريررصاشوفاهمااذاالمالكجمةثجرواةفىوؤى
فورمناألبرانوخالتادكصبامبتاضارماواذا

رهالمضءلزلوحدإثضسفىابالبغهاطمممةيطاق

االدهوراخرىءالعيطمنخامةيخروانىسهلابئيا

اغبروفارسهنصسبيركلعلىحعارجاتلهان4

01افيواهلصاكاعلاناقيذوىالملوكآبائكءيى

لزدشيرموقياصىزوفبرويزدجردفباذمنا

وحريرندسعإلالقنيغدالماثحبةفىشماهدوه

اواتوقيفليماقبفضلقومحقوووقرعظوه

اهوراجامعفهوخاقيثهركلمنونبههريوما
برالنارموفدفالافىالحممنالثرىيخهبعدتإ
ايكبيرنالمهروعبهـصنباطاؤباماوصانإ
01وراغبرمناورالمجدسثبكفبهحفأرلهأ



ثهـ67

اتمروربالمىاالباماخرىالمصبغيرااراكافطغير
ابالمذورالمحذوشووقاكرأالصصححفىاللهسركا

صسهلناطسنقابراصمدحوقال

اوفبشصللممكليىفىالمطنكيالباظجاعصا

الهيفباطاأنالحفىالنثبيهعنتجلهيفءوظباأ

خلوفغيروالحىفنيمرفيرملودوبممزرتمصبفا
سحرفءاءومنمبمواوداالصعبغهفىءلماظاءوردا

مفوفهائممنضلالجتوقدهاغاليالسبرةزا
امصيفصمحاهومصبفريعمحالهمبربعقف
الوقوفذاكفرطوماقافتوكانوقوفااركبهذاصوات

فتواكمالملطرلالحباهلالقياففقليا

سوفاحموالدهراراتدماالدمرارهباللمبلوت
أمخيفالبالدمنخرقلصبخرنتدتألتلوأ
والحفالومنحظاىميايفيدألمنالصدبقاليفيدها

ادطريفباتجهمالملةالبذتخلغسهوتالداالخرانا
افموضالندىعلىبفعلالفملابىمنوواثقراضاناا
اضحيفغراالسباقوئالمحمقاالثصمنلينناسصإ
إ

أحليفكرماتلربممنحماحماناكعلىوحلى
المألوفربعهمنربعطقوبواصذلهظمنمدأ

أوالشويفبالمضلسفيالدهووعددالؤالمنجزلعندإ
11ءالموئالهاللىملوجهاارلمزيبسطشسبادىوعي

اارووفارجمالواللىرقةبخدبهعدلهبكىلى
عزوفالدناياعنثااألصمندالمعطاديزقى

اللطيفانألفىتدبيرحسنجليلبوهراظطبيعرخ

امزفيوفهموزنهرادنثقيلبصامغند3را

بأ



الالا

اظربفايثتاكشكلهفىوهمكجفييكلدفلتئ
اغريفسبلصلىمنهءالحصداوالنزةالشلبلوصأن

الصعوفمعقفصضأجملحفالتشقمقالئالحلةصابا
أالكثبفالهبمجانبمنالسبفصدرءيخالاردىصطىأ

اأوفاطنصبسالنضوحيثايفرالىالجبانىيهصهالحبث
لفيفصلءالهجمافداةجمزقنالمنايامنلغجفئإ

صوفعيبمالظمنبهئبمثضاألفةنبومفلمأ
االمجوفءبفواألفيهونفاثةطبماعلىليالمذا
االمرمحرفافضالدونهنلالةخءباتناهىذدلالةاباياإ
ادالثريفأرفجعمجدكفىحساتااوالحنفضلوالمجدمىا

األنوفشمارجوهصقيددوائاولبونممعويون
االغطريفلالجدلاالمحدةوماالحديثشفىسدتا

فبالمعرالمعروففانتملصامنبلاحضاانالكرواذاله

بخىيمدحهوقالحبمع

اأمالوماعندىيخكالدهروغدارصوماصرتباالحبفىمظياإ
أطونعجشةلعبنىنتوتدعرصتيكابؤسألفا

همقطحزءاالحثاحواشىقيألعاعنكلحخونالظرحل
ا

اأمجوماالصادوئبدوراالجسنئمناثءفبااتالثايئا
اءألمجاعذاباهوىاوجدنسالمارداالسلزقدوجدنا

وقدبمطصادثاافضلىاعنالغضلىرثوالذىالفصلىاباباها

ريمالؤمبعدمنفاضىالدموثهائلكاعدترىقد

ةجيهاحظاالمجدقمعطباتخاللارئاستينذىمنلك

اطائيمالماصجلماسانطعلىقمعنلوفبكجمل
51طوظهبوبهـاارجأقونغدووحقىكضةبمثأ
ندجماالداكحسبناكقاحئالماثربلثشالتقدأ

33ادب



811أل
ا

اماالبمضينيقارئامىلالصكذثآمادطيوملا
اأمالىوونبهدةجرداتدسطسطبئنثيءافغلسآدا
اطابراهداذالفبحطلمدوصبذلاىفضلاىا
اطاندىاوفىقسورياليثارباطفىقاقاهكوئاأ
صاإخهلباارماتصرفقادمااذالطوالالرجهواضعا
اعنهلاداباالحصحممنفنصلمنفالقدهبرزىأ

ومانظولؤلؤادرااعاألصئؤصمفظاأللغاورقيق

لرماوخهتمتحبطندوبافابقتالمحلىاتعبتها

حوماصصالةثوتراهمحسوداصالةئفتراها

متياوظاعشاصانكأدوالبذايفيدهيوما
طذهبداىاالجزبلفىضدوؤتالحذمعافدا

كأمحمصهـابئاحمسنابئناليمدحوقالبهأل

قطنةطافىشقدادوكلسالنباغريئدادهحهإ
إنوالكفالقضباننالنحضةافقدناثيبالبومانا
ندانداماموشاهاصهاعبعدألمبنراقا
بالغواقدهاءئعدةاخلةالئفىالمغطهذهيااأ
ادانفيماكلمنخبطنكاوانبكاهسااذثةاصعدالها

األرانجةمنهحالالدتفاسنيهبافيجادإا
افىاألرص4وودشناحىاالخضرافرندبينتهزفهـىا

النعهطنئقضفطمنامخماروفرفهاضضرةمنءسطقأ
ا

قبانواالجيناجتاححطضوايلوةهنواصؤارإ
11واالقوانانالحوفطباغننداقتليوماألحبطبويريكإ

اواالحاتالجبردذىحيناقالخالجمالحارمنهطصاخ
نوالمرفرتابطابلئيرلمررباهاتئهاالثحارصأنف

11وارعفرانفيرصاالنجعيمفبهأترددالمباأنوا



األ9

اشاقالصبىشئليهمافلوىاوأسكذرىتصعابيتقد
اواريحاناراحفىحقىةاتبالتالشعيبوافدرتوتذا
ارماناعدالمنضيرالنضاساذاارمانمنعدلعندا

ااارسالنمقلئهنحربلبفترالمدامجاعواقدا
والندمانمانانفعلاالبلغالالصااذوسهـاحصواهاطىا

11االيوانذالثفىعالبهـارابدالغرانادمأقنىهأ
اناألضعديزدمماان04ءياكهالمحدمنءنردهـا
لساتلدمدحهوصلتءيمباسىاتمنوعلبهها

االفتيانشكالئلعليهلتوواسالمالثجاللةنرته
مومرلتانبافيويدااثرياابعصدهمجلىلوا

انطهاوبومافدىلومالمجدقالمضعمالةابابا
اؤثروانوعنوفباذاذدشيرعنءالعلياورزتقد

11هاألضيانابوجهـكتبدوحينءصوارفطوااالبلىوارى

لسيبئالحسنفيابراهيميعاتوقالفيع

محلولالمزنماخلىوشآؤضالقعدمحقردابابكاالتم

معبلبرءوالارجتومةاجللالواتذكآذا
يلباألباطعدتاللاعنقذفاشةنفىاكصبفاليرم

ميلمنواسنأذنتاردمناخشىلماارسيلعرضتاردتكفاتا

أعلالالعرضذاتاالرضمنىحرددبمعلىوبامالغيثترىأما

ابخلذكمنألشسبنافاشحبطءماقعلناغضبىواراح

حىابراهيمهفاشتريملهيقاللهكانمغلفىوقالبر

جمىفقالندميدهعنفلماخرحسهلبئالحسنابئءه

نببمنطفيىكببكةغموتاذاربالجله



ا

أاوهولهمكنللبلرضادعبىوإتعنكأخدعت
اولوىارمانرمعوىجمبانرىولنفيكولمتمانالتكرم

أمظاومظالمندامةفابمهانففىجامدانضىلمتوظه
نصيميومببعالىافضىهانهبعدكالبؤسيومزادمدهإ

ومقيمسائىهنتجحدنالصمائىويثصكقلبىفىواقت

ذمبمكرمندوعهدىملكلىوانتنايئوجدممىكانالإ

هابراهيموبابارقببعينطتولجالوصالفىاطعنث
برايضافيهلواو

ا

دلهمنراقارفاناظندوارالىءتحردعرقىدعاا
أءولا
فقلىعلىادتيهرللىعسانجااحصهبعدطمهمنخالناظرىا

الوردالىيتسبنوجناتالىطتوصلرننظرةمنهلىلمد

اصداوالعينمنصاقرباهزاذاهدوتقذتالقلباتهـوقدا
اأ
سعدوفىءوجافىغريبافباتكلهاعننقلرهيبحبنجفىإ

41مدالهاثذاالمحدإعنجدوانالتكللاالسمنلكعنحمانلألفياا
العدالىالمحيونقييناراقانثئالوصلافاعلىحزنافي

ماعندىجلوانعدىماحقيقةاباابركىكوالككنفا

اهندقلمجالنفيوالعرولفينالدةبثبنقجملالدرىداا
دىبهصاوالسهىزاجرالهمارىوالبنضىممزوجافصبنكأ
ببهدىظالمفىاالهفانوفاوالهوىاالسفقابللوامنىفبها

دهفردبساحضناظبىعنلمثغئنبهلنوقعنسمقالفضلابا
أبدىومااسرممساحذماالجرىاخذوقدهئأفاخذإ
وحدىدولمسلهنحولموصمايفصوقالسهوترفلوا
إ

ابردصكنالمفرغابئلووكبفولهوالجوامنه4إسوه

وظلى



181

اايضافيهوقال
الوامقالمحبرومهيخاصادقوعدلمدهرهلأنسبم

اائقالثاذاجفاالمشرومونهبزلولمالمامفىفقدتكلىما
الحرقالطاظيالمغفهلمنهمدارقبةاريارمنافتامنعت
اعلشقافىطتاهلهئمتدارهوىابجازاليوم

انفارقونحناحبتهبلىانهوهببئسناطكثفليهـا
اأايضاقيهوقال
11

اوندبمخلةدىمنالثربالىوأنعئاراحالىبنىفانلشئتاذاا
أبمقيملكملمخعىومااتفانئعئالصضارجاجالىاا

شمكبراهدرافىكداىردقجزتمماسقامجمهـاا
دهبريمامت11انهوى11ولساوىالمنصمالموتنمتفانا
انسيمرجهاجالالاعادبكفانئعنكالرردلنسيمففلا

اأكلدمواغمالمفىفقلتركنهبهفالناسوقالندمتها ا

عظيمممايخافخطرعدافانئجاكمنراجالفضلاباه
لئيمكيرعهيتعزلىوهلصرمءالعزاانوخبرتئا

11بقديمبياجماهدالهوهئعيدةجمابينناالدارفاا

إافقاللىردهحىيم15بايزلفامبما
اومحضررالثآمعلومنومبداىومعثرىرهطىونفىنضىكفداا

راسبكمنتورثتهلهعندرالفبمديصشبكم

ومرتالفزاىمررقفنتهغرسخيكممطفىاملوآ

11ءومقصربالممنباعمهـههمبيتاافادالواصئنئفالي
اتأخركلاالحسانفىحظوفىنأخرتحئرانائنقدمت

يراثوتةطعيهـوقص5مابعدفطيعةامارمتولوثك15



381

االمحبرءمارداشعربنفويفزرتهودكاستبطأتاذاتوها
فومتهرالهمنتولىءرسرتةدصراةظفىعتئالئا
ا

صرالغدفىمنبمذموماتيتهصدماغالصمنبمعروفانيتأ
المتكعرقنااباطرافطعاناتالقوافىباطرافعتاب

دهمفرالىاالرجوانصكصءحياوابئءاألضاوجهبهفاجلو
المؤصدهرىنوالىءتنسهكلآليانجشثما

كريشقاوقيماولومنعدومكاتاسحئشكرئكم

اويحزدوناهلىءصااصءغواينادونماشألستا
احنراررإناقساهقجوادششاهقارعنءطافيالىداص

ازهرحةابىإئوجهفصلفذهرااافعاالبصجانالفضلاباا

رذالتعندالعذرانالوهبلثالوىاال4تلملوالذىوهبت

مبمثرسكمبابذلفرحعلىوالبثعرشاهداعطبتماوالمجت

رمشغراروضضلكببماالصه4علماالجزلءعاوكات

أمنظرحسنبحدقهنويففلهحماالنيلايئنركهلىوشيث

والنذكروىابسلطانعاصتولىوالهالنكرمانلساطاضت

معرابئحسدتامفاكظنجهوىااعنسلوتادرىمااللةفو

بخىيمدحهوقألء

لاتهكوجهـعاجللكفللمؤملنجدلمفكانلوا
اولعقسوددآخراضاكلهلمحمامتقطيكنلمامجدكانووهأ
االعزلاكالشلركدماانهمابئوحهطالفىقومارفبتا

الملاغبروجادالجرادغبرمهنهـفافلصدمنكصاصأ
اببذلالماوبذإتوتكرماماصمابذإتفينانبذاتا

الصزاكلحياامناتفئةالمكلرمفىبكومرإ

وقال



ك381

أعرهلاالىخرجينوداعهفىوقالحه
يمبوهىاطددأروؤدجمحوهوالمجدبثثأغداإ

اوحوعيفراخالفراتدصجردهيحلىابراهيمبهسبره
أنسوعمالهناالزمةخنبهبصصبهتكدى1متوأ

أرحالمرسيرهاالتنايفقاحالسرىباسبابأتصالصاذاهر
لهربغباربيعطعيسييهةانهربضحمناصدىرمثال

صاصنيسانئيامحمحالماجمركعضدبحدكميسا

اوربوعارسمهىوكانماالنوىكطتزصوفالاثعوص
لمضيعاننىنسيتكفلئنحزكأكعننهاواجبوذكرت
وانودبمبيناكمصاتاذاهكاوالكبهألصاتالماوع
ادمرععيكلىدجلةانرصابةالدموعكوساشقل

اوريبموهرءاألثحاعدجزممطيرحولماتايثاتاابدومنا
اوعقىنداكناءلىوماتجالداإهماحجابكناضاقاغدتو

ةكنوحنجارهاحالطبذلأذادارعنيترالترواذا
امتلوعدونهاملىوونغدوطاسهلبنالحنوقعيه

عرمحالحاتاالبالىهلهقائالتراتهلىشعرىيتبلى

اروعالمثوبحرهااقالووناوبيندالبعلىوتذكريكأ
11وحموالقأصاكلئمنهمليثايرصدقومريكية

الخدوعالواهبباتمءتظضبابمالمةالشرفعناخدصا

11ودرغجواشننوكأنهااصلىءخالثقهـتبابهإ
وتخوععضةرمالمانواوهواالفعمالبميسوراقضا

اأاسبوعطواتالحعبمعندومبرمفكلالحإ
عوبطساايعصىكااوشتبمكيرءلماالهغال

ميثبعانهءلمابالمجدحلبتهالذىبالثرفيحيهك

مصوعكاتاطبطوصمنايةبفضالابخاقماا



81ي
أوفرعاتقيحئ4اقركدتيثوصدأ

عليهمنهعربدةممتعلىيعاتيوقال

اففدمجوثمنكرأىتعإمدعوةابراأ

أاالمديدالصلجانبتجلىعئاالسىبشركتجلىا

القردواطقضغطاعدشدلاراهطقىجمةلمثعيذوفىأ
االحدزبرأنهاوغدتطهـمنايىقواخا

كودفاقمنظاتالىعلىاضوانمابينناواظإ
البيدالنسبعلىفتبعدققريبودعنالبكابل

ادىكبرصدكصنوصمواكعىابئكانبلتذنيلحط
ببدبالهاولىاللهانواختماراعكيخئتكفإ

بعبدسببمنصغاوبععقلقومندقبطئويضعا
والفردئماقهطفىبوصممكسرارمدحهناشتأما

االنثيىفىلعىالمهطببهرهرهـطيفىالثطباؤنودأ
االقصيدذكراقفكتوابطتاالثعرفىفامعقالبنتإ
بريدالىتبهىقاتبزدارتالكأسمااذاوتبدهئأ

الوضدحطباكأزعلىءمنهاءالجحايطرقابدس

اىوتثوهمعلىضهدواإهمااعصتعظانومعترضينا
شديدرصنالىآوىوالعئئهاكةضلىوما

ودابخصعىغيراهيامنهاالحرنلىشعلصوى
اسضقبدرةشلرتعلىتربىانتءاصثاافىولو

اجنيفىقواقامنكزاكاشصاراالشلواضاطت

اوبالسعودبالضرسنجامتجميعاطلتخالئقنكرم
أدبالعضااوشةاوقالىهذابخحفعاقدنئوقد
اءتليداواكلمرفىطريفبخلثقمنايكاتوب

أمودالبومالرفااثملىباطالىاتةهـشصا

رحلببا



ء581

الوعيداتهسدديخرعلىعتيونويىعاتباسارحل

اسودواطعثالمركعلىمنىضعبتمامنكواحمظ

االورودةعلفاسضوبأتاذادهرضكدرقءالحزرأ ا

صدوداادرجتشطجيةادرأدوصديقااذاكنتأ

سبدابىالعفاةسدليءهسالمقيلتلماسمالمإ
11الردودنكرودووجهليالىمبتاجلىفئا
بانرلموداملىالثصوبضالزافىبينمجدهوخدا

يدسرظهط4فدأطفماصوقظتىاقفىالحكذلكا
يدصلىجمروفبلنىيقطيوموصذاكبمونوجمف

كجمظراوببألهيمدحهوقالءى
االكدرارماتفىوجهكوصفاالمصتدبرالمسعبللمجكالحه

هصورصمنموايالالوامملرمذصضتالخطوبئأ

11مجزمنفارسءالثناحملاوجبنلكبمكفدانفى
ايفعرلمانهريداكجاشتمالفيصادعاكالماات

صثقراوركمقخافبهمالت5الصباالوتحنهاغوققدكدته

أبمهطرطبرااعلرضهصربمنفاشثنىنداكالىنداهاشكوأ

ثبميمدحهوقالحبمحى

أخياونأألتولابمرلهعضيماتصألبانانرطوباحرى
اذميهالىانلىبرمنومدكأمحسناىاجزعمنته

11حزوماالضاممنالسهولوجدمفرمجواعئعذلكومقبلأ
مرلميبتانبةصاومنبالنوىالمبرحهجرامنراضا

طمقاظيمانسنجمولاذلمهلمالومرنانازلليتأ ا

اوملوماالئمطواظت1ددممندموطاروتقلربمسا

كوماالمسركحضهااويتوواالناالدارمنصتواقد

3دب
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اوماورلراوةممشاارؤاالواضتأنما
طاتسليمواصهعاالرقيفاالابفهلاربعلتىوسلى

ااكونصاانسبسقاءاصاردمولباحبكاشد
اجموماافضتهنخلرتفاذامدامىالوشاةحذرمنوتيض

معلرماااحقاوبلههنصاعلءنولبصرباكته

ااابرابكفهنتسالمئمنةتاععاننىفلر

اعتىابالىمنمابكاناذاغءغراابأ

لوماورثمااذاهاكرمعندهلصهبئفضلىواغر
وعومماخؤولةالمالكسدسوقةالثربقافواذاامالأ

هطصاواهجرههـئلالصلمفتمبههمائلاصتمعثرطمنأ

وماقيواالثجتردارضاءوحانجواارعفرانإرضتراوا
وما9ارجالناذاصازبمهـصدىاالىنيقزاموداكانواها

مامنفشاوصادتتنزدماكواثفماضمىالتابئو
ضومابموناناالثا3شةءيقالوالالعدوفثمأ
اقديماثيمازدسبرةفاصمارلرباايدىوماحهاراقالوردأ

اوروماملوباءطلشصعرىااببنىكلوكانالقلوبجمعه
جماالبالداقعىفىابفاجدا5عروبئبنبهانورى

اهذمومابضاالسرابابآبىفزاجمتخبلهعراياوهفتا

اوحلومانبهدهسفاشنطتانهمصهلبئاضنبنىأفئا
11كريمايمنتجملىهنكتلومنةاالااكريمألتوجبنا
11ويهافانرالفراطيضامحاسنقونمنئلالفظفلكلهإ
اهوتومانقااةافيهامفرقولالنممعايكجتهأ

اجهسخضاجءءرحئهااألالغالثمانالأ
ا

زيهابذاكمحقرقاجردبالهفضلتهثمالبأسئضاركته18
يماثشثونانونثرمعنهااةكريهـميىتاساثانوتعرأ

اءلئطمردكانءامرلىممىوومروا ااالءارأاذاوهااذالا

يترأو
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يهاولقاراناواهـزصةبهاثرقنداكيرمتورأ

طإاكطتءكاتجهمللرنهفىثاميىتوسهأ
وماايفاةفىكصطبوسدصارضدونارضاوبخصإ

فيها4المشهرددكفبمبلوذابذاولابشبهـكفعلرتما
ماموعهقىنجدفعطغملرهألففمنءشطصلتعاتابئإ
أصمافينلفالثئسرنلوضهورةمواهبانكوشيهرتا

نجيمانئينالحايىتفضىشيئاظاهرانلوومواعداا
اطرحيمدواألقلمفبلمنئأةاردتاذامودابألقىا

حماإصسيمبذلكاخرىعطةءطابالهابتداؤكانا

ثعحمثيكدحهوقالجمرصث

نقضهعنرحالسرعاطتوبغضهقمتفقدثالثباباما
4زضهلماذاثيبايخكهارظذلوافصرطمثاقافاقها

ضهمالىاالقحىمسودهبىجازدهرحئابتشعر

نضصفىالدخضثيهتثنىولرعةالسالماالناصيانعلىا
ءءمنوألغزأللهبتةمنستالخدودفلحتفطولقنا

مضدهـفىلمحمجسبعرجمةريتهبالمحببلىادومدها
انفضهفىابراههوارنجهامسهفىبومهظلةنرددتا
اامضهلمأماامضيترةباضطوبكوؤتاهصماتاا

اممصاعاعلىراجتلىفاكنسعتقدخلوتحابه
اصمسهعنشربههرافىافدىصرحالذىضلاةااوهذاأ
ؤضهمنخبافىولمبرماهنيعنامهبنشدحلماا

ارفسهئووعررةجوهفىالمةدثفاحبههاوشطافلط

أصهنههاثفدمنحالحبثيعهحملتلواحنةحملغضبان
أهكصعنوشغهالوهصنصهتألهـداخوكداكةالاه

اقضهاواصدلقهلطهفىهخيانةنظناناالا جمردصدها
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ضهصفىسانهطنضمهفىدهوقولهيقولانتوهمماذا

ابعضهعنئاعصبعمقصالةفىنباومئعهمفىعنكأبوت
أ4ضألوسءالوفاطولمنوخرجتدادئهوءالحياعودمنانصالت

4وفرصاألعيلصبانجوأفلمرمرلةبينناالمذجمبةه

نقضى11ثارظءواخرىةحردثاالجمهـأسوترددأ

لباةبئاصحيلىيمدحوقالزه

امانضاعنهصتناونضامزضاوبلالبسهالسهادترك
أضاواصالقبهاكلضصطتعرففىاغيدكل

يقتضىانماتهدنادياهلدهوجدالصبىألئوصأنهأ
يانفظالحسانلوصمنواسافبةوصباجرىمناثرىاسبانا

ىانقوماالئبابعهدعلىاصمفاهراقهعبريهغكفكلفأ
مفىفقدحاناشاىمواذائحمهيذهلبتكلعلعدد

اخفضمندهرءواحةيحظظفاهومامنكإءخقمق

طترفصانوحقهابعرشينانهاالمطاخدنيئاتوارفمقء

ضىيأانسلقامنونذيرةايشهـماذعرءالبلرتأ
11طؤفتاوماتلزداندراتيهريمالهثىمنوكافاك

ضطتوسدايماصرفاوخكراملدعدىدا
اسدكضاارزيرأذاارزيرمدمثحألمكرماتيتهعق

ترتضىانةخاقالخانساخملمألثقماانلىسعطاذاكرأ

هوأعرضطندامنولباطتءالداكفهصبهجايثالةجاودلوهاا
اتبرضساانرصبالمرسوالثمداصداجاجاميردناكانماأ

أخسااالبثاشةء3بالوجهابهاثنىهءضاييدمنمإ
8رمفاالهلبهسنيخةاوفابمههـوجوساردومعاثر
11واكصاادقماالعلراثقتائازكتوالالخاللتلدالبوركت

تدحضاانفىطئتسنداوصريئعزلىزالماأ هيييا

لست
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وئزضا3ماناكحثمالىألىلمبصةولانالذىلستا
11اومضطانخلبليارقنجعاارىوالاالطبفبسنفزقالإ

اعرضاالمرزأانالتالدرزئواصتعرضهماانفهواكلد
ا

وارمضطاهضمالىنالهمنورابنىالثانالبئقلتقدإ
41طقواوبيماصهبجاةناباطالطرىانكبإبارمنالتكرن

ط5وهدءضعنراكأانغطةواسعةأألرضا

الغضاجرعلىالمثاغضيتقدكنتانقءاغظلنهفالأ

ابفضساممنمنكاعاقيخاافكأننىاءانانادها
ألينتضىالمثرىالحسامكدواغامبمشبكاكيتا

عرضكأصيهـوصرحنرراةائلاعزضاناالعتىا
اعرضطوعهنعنديثءنامنصاجاتهفىاالقوامصاحبماا

اارضابععقارضااباكأبهغبطيةءفملرصكناأل
اقرضامنواهبواسبابهيرتفقرضهبةالتكناوة

أأغالمهئمنفىصافاالنليألهوقالء
صنهراتبامهمنصغوزارةالذىلموزيرقلأ

اءتخهوومختارتمضبالحكمفىالساطانزصمانتإ
سننهناواضحمنارابدامنبالعدلوكدكإ

هتهظقىاالياماخرىوالثربهتستجدداطفىثهل

ثمنهاوبردىلمةاالكاىباجطوكيرسواا

خرإجطفىالمعؤةأيوتالءي

أألنيلفيرخىالنبلومنعلىاحمدبنمنماكسبناهأ
لمفكرعندالنيلطلبىسىوخرانمئلوأ

ولوطرماتائرضذاتعسدىااثيدصقرآااباال

الالعاءاوشعاتالبمنىألففىادفاكشفاط
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لالثهخراسمنأداكبتزاماادقةفئا

ثىمخلدصاعدنيمدحوقال

اخصردهـختباقداتاذا4عربدهااوسلوةصحيواىا
جمودهانببوماعزاهاابومفلةإنجيلأكفهنفراركة

دهااأليالمجدفعالتوالامنهاالالعهديؤدىوليس
ات

ءاالما10

حاتزيدهايامااخرالهابحدلميربسىولما
برودهاالغانجاتبرظيقاقمةبالعقبقسيلىجرىمااذاه

داطدهـثاعصالةبالمصدظالعلىيدفىتىالممدباضافمقبم
جدهالىاطعناوواسنغئفدهاالمجاسدخمنفىغبا

اعقودتوختماجمنافانسنهااشراقياموتااطفأاذاأ
هطوصدوهجرهاهاذلماجاظرلىهوغاواعوززئدوةا
دهاوبمايئءاحماعنواسألدارهافربمنءاصكالارىفكبفها

تريدهانضىنهابةمقاشارىالحبنكيرهانضىاردده

فبهاهودهااقىوعيوننملتقىتذكرتانعيئوتذرف
فريدهاعنهابرفمقفياحشهااعتاقةوضاحاعهاقطحتاذاا

اثدهاماروضهالمئموماطاطورهامافيخطاللئبمءفناا
تليدهطلىءوالحىمونءكاالطربةىعىبنىوعندأ
بدهطرشالملوككأضاعدعنللئالمونقاللةوفقفدا

هاودصىمالضسارىعلىبثقرتبةثرفاهالصياعدارلى

بدهاالبالدشاهمساوبهافقتوقدعدلهوجدتمكيف
ودهاءانثناردىاندآنةصامذخورااليامتخرجفان

طسددارجااشواعوزارتأدماثمنيريئدادادأى
دهاالجرذفىنالىالمجدمرىالىوةوخطلاللىءاالىمؤاأ
دهاصادركحيثاالدالذىفىابمرادركمأدوجردأ

ويعبدمالهـبثفياومهءاوائلعنلىادطتلئ

يدهاوث
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البثبدهاءلبااارآلبرثاثهاقىقاحئوشبدماة

011يقودهاطعانحربساوداىركواعطتايخلانونبين
اورهااريزكرالهايفتصواجباتماوفتهوانقىد

عديرهاالعدوحسبفىنفاعفعروعدادهابنبفىناذا
تعودهاالءاألمالمفبةاذامثبتمناسالملفوعأزلدلم

أبرورهأحضراطارقدريسةألىشارقكلقالناسعيرنقىاى
ءحسدهاجلئالدممناحمرافنااذالصفررابألكفمرتلقد

0001

حديدهأحديديصيماشةالركأفىانينالاتلجوطاكأ

أودمايهـحوظميوهاخرصىةغاشابهودئانهرعلىشننت
اودهارداهنقيالنارلجلقانالخالمناياصودجدحتافا

أمبيدهاالموالىاكاصمهابهاخرتثجلةكداقالضولماا
وريدمطورىلملرذولونحتارنقارعحرساتاصرنجفي

أهاوروفدوانمخهاأشةصاطخرباموتبومعىتداذأه
اجدبمألديهينرمىلماالرضرانهلوحئالخذولبراتوقد
أصردهانكرمادتوكأطملبىبعدالمجوموقناقاخاراذا
وقيرهاحثارزكوفىالبفمنوقعةطنملىيبحئجمعثىوال

1بعبدهاببقالدنجاولكنهاهصاغاللهبالذىعاوتولما
أوشهيرهأبهتبىادتهاكدتقرجالمأمنهاتواسة

خاودهامورصىمموتمتمحندآلصاولعناامهجزى
ءصاءدمدشاتطالةدهـالورونرغااذنثئمناموصهم

05إ

انجهإياعيىويمالخيمدحهوقالءى

اءاهداالنىالطيفالجعدرياطهرياارجة
صرالعادضهممحناالىكرىاهلوصمدلوعلد

عصااللوانحبفاواطاعهالفراملمنالعأكا

عيناصشبرحمئمينكلفالدئيممنغنفد4
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ادنااوودافيممننشيخرأفعكمصيرإ
ااتاجينالوعدئخحولوتبهاطفمنالقلبذابطلبشإ
اقضاوالهافضبالدبنقبىبخنلفاتكبناالفانظرأ
اهـذوتجددتاالمهتأورتقينالالسناعمئىا
ا

أماقنصاقالعيولدسلهفافذكرتقتهشماظءال ممااو

اخئلمارجوتارتفيحقهطالمجارباوقأنئلوأ
نعطاالذىالثئمناجدىبضرنهقكوننمنعهوالثئإ
سفدبارقشغماكلطالعاشالخضا

مداابسلهطحئفضيلةءالعالبىادسال

ؤواسروتحبرصالمزسروتحعنمتبرءالمرمأا
بطجثاههنجاشرفصفهاالحاصديئعيونطمض

وتشالهاوجوههمتخزىطومنبعنيةاكشما
علدانءالثئفصلجمبينوجاهللئامرمهمحتط

11
نلقاوكنيبةامدىازحفبهايفاممتيبهبسنظمر

فاالدمألروقنارالثههارفبزبةصبت15

اهوالخصببالىكربلرىطنولمصباظابىبنهرى11

اشبالهامثازلرلجدلماخبفةمدافرشتاذااممدا
برااكزتلمزحمجضبفتننىظارناقبىبألنمنا

واخاصاعدالمكرمأتمامدبئاذاعلقتيدطبىص

يرضامنبنشأمنواتللداكثعأهمقارضاهما
أبخاطبباالاقهاصلهطابتالذىضرالمنرأ
مساقلتغليكاظطيجنتاسيمانىابوميقالواا
عالقغانبذئماقصعواوانماءالعالاسرتهكتها

أدشرواترىانتبىحئنصيبهارجالنبئالذكل
ااخوادنااقمارصاونلبهفعلهبادىسبان

نهاجثإمةيراانمنحيأوالفاخاتمليهاحمى

بئ
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االوأداليمالىمؤثاوآنالدنيئةيلى
دنبأدتيدبرحئوديةالثريفدباارنفىال

11لحهيامشاكليزالالمنارىوقدالفريئمشقعغزالماا
اماحشبأالضرباءيوجدانعدهمبالسيادهاتغردليسا
خطااليهطالتةاكرمدىمنباقمسقىجهالضرفما

جاهواخرىلنايطوعودفتارهظوظاطدهبسوعرىا

اومبهطنهعضلمعظمخالفالرىيعتعديغكماكالفيث
أا

11يمدحهوقألجمر

متاعدهوىمنالمافةقففعاوداردتاذااليطقل

اوافداحدناالشابلىوبعثتائعندواتنضىفىنتءفال
أالماذلغعنميباتثنىدرقتضخياماباحالمتبا

اجاسدانارصفىغدتحئخدهاتورديحلتهاضاهص
دادضاسصهنرتظلىوءالوممطلىءادمحاباماصببدافي

اداآفدينوقبيلالوىزمنقعقهجردبهارصالكانا
واردمننهلةاوبهـطجملىناظرمنلفنةاالانما

ذىعاالصبابةبرحمنانتامعاذرىصبابةاسمهفىانتهل

االواجدفوادفىيرحوالشوقهدخيلهبالفؤادتابثاشوق
ماجدمحلةكأارلمبنيطركاناراقالهبخرإنفصدت

دهبصاعدئخنحئمطلبفىصاعداجداالبلفألبت15
االوافدهابتاصرحسبمذحجعلباالبهاضعافخرق
ايحامدفيةالصريفبئرابىمجدلمزمانفىالمحامدكسب
ارافعانبفىانولولمحةصاركمنبطقابهـات

ضالدعنبخلدرغبنشبمنفسهخساسةعننجفسكركبتا

االحاسدءعنابهاطلتصىغلهااذامساجلبكفربوبردإ
االجاهدالمحربصيغدررماناطفىوالحلهقعكتانملىجهدواا

3هدبا
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مجدهااصالتيرمنهبهابىلتوقدشعارصدبوانبهتا
41اضثداطوبلبهنالجنطماضىغرارههزيفكابصريمةا

أندطمىغرعوطاكاذللهتصالعزنرفىءطتفاذافأ
إ

بقاعدوممتطالبهبنبفائمطيرالثثواذاطلبتهأ
فاصداصوصالحلىافيحئمضخطبءضياافتللها

شارددتهـعطتفالقلالتتتنتوىكلهالملكهة آا
اصاعدالمفالمدى4تقاصيعاللبنببقراهذكرجطبرتا

أهحدطا81حدثحسناالسفىهلعرلممانحهةالمقروارىأ ا

اوفصافمانلولومقدماتودهاتمالمنعالتمادا

واحدلفيعنالفباثلرىاشساوبيلثمابيئلواا

بخصاعدفيعيىابايمألخوقاليم

ول19تكتزايلتغداةالغيلشئلقاؤكاكأل
ننيلوالشالماهىاذنلوحمادمضلصدحبدهإ
ا

اولقااروضعخطرتهطجابطتارجرتطاذا

الصقبلالشفبصفوقدفبهوالمرتدياومجسن

كليلرنظطدمهيغالبمثغالتيونوالهوقفناأ
ييوالأليغيصقتعالقحئالراضينرقبةنهتها

اولنياوثعةالجدللفرطعإلهالةاسقضبانغدتأ

محرلهبفمنديقالياعتدالاتثتمنيقؤما
اطجولفبثاجماضاقتوقدهطلوحذىخائلعلىمثين
ااقتبلقتلىمنيزدادوهلىزادىسقممنأزيداقول

لالعاةظانمخبالهيعلقالببوللليصحواليى
املولخلبوثهءوناخلىنسعهدهتاسى

داانلىاهاضهادىوالدوصطعدالحبيبداملحط

اقبلهمبمثمحددنبلمأتاحمئتاليكاذم

ن
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ئكرلوحألتعدئترداءاصدتالحهركلئإطا

االطلرلعفومامللفبربمننونالتععروقد
ااكليلذمىبلعنهفنألدءلفربالجلومافقد

لالضلؤمصماواسغافاحرصطءأبكلرالساوباؤمه

اداالذميلىبهـااسزششطاذاقطتةادنبدااتت
اارحيلاوهيرنصاممقاالالمززمانطرظوما

دالصءالااابىنجارمجدبدئءالالقدخن

اولثاللشاربفالذتهاياللاالريكيةيلذا

لزوماتخيبمالءشكالهابوإكأادتمنأ

أ4جزيللمهـمناوادطالمهممالفسوددهمبيتاناسأ
ولوابخزالاسبتتنارميىمحرةبثذكروااذاأ
ططاناساكفتعداهناكظطالعاادمدوااشا
االمحفرلوناتدنتواننغدوينوانافانهأ

االصولسناقىحيثونذصالمواقنمنىللئرنيه

والفيلألالثريةانفسلهلموتءالمروانتعيىابا

ارلكحقمنصانمااذاروضفىبكهرىألوفرتك

أبديلودمنوهراراهرإفطرثذممىجاهممنوأه
أماتقرلاانعامنمقفصبطولاعادلاقولامااذات

يمدصهوقالص

أا4اءئرزذتاشبابثماضىبهرب4إوارمانبهفيما
مقزبهدوتابخمصطفهعداارمهانالعهـدمقترب
أمالهبهعنالضرامدضانارفمقكاالمشبساطععنيرفص

دأبهمنشارماللفرطاصخفاالطرشفلطاادأبفدا
هكذبهالىتلىمناهربةاتفىقرل41دافيهأ

اقيصكلىاحثاتصرانيريدكقاربقرآكا
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ا

وصبهمنتفتديهوصباوصبابتهمنتداويهصبا

ايشفمنانالهفليلووىصكالةاررلصووقدا
ىا
ءضرلهئلصالفصضالولالمتترشفهاذارضاودا
إ

احبهمنءالكبايعدعرد4بلدومعشرفىافغأ
ارضهمننالمالىكيئاالاتهأدالى100
01صرإريصر

هذفحبهمنالهفيوهويخدحوالمجلاعرضدعنحنلىا
ائواراكدابعلوانعراهئطزمناوثقا
اجربهمنلقيااخاصهوانمط3الثالمحصرمالأ

نوبهسوىدهرنامننذكرمافينامانالتايادىننسى

محهمنارتهفدوماعيمىابىجوداالياماليضممرناهـأ
امنسكبهغبثامواقحهيدمناراغبونيندر

قلجهمنيشونصنزاعكأنهمجاتهايخشونا

أذهبهمنيفملرنمارافاقهنيفصلونأنماا
لعبهفىاألموالرقابفنوىوقداالمورتجدهفىقبرمه

سالبمنافرطير4فيعيسفىغرتيهاليواطدهإ

صيهقاالقفبعقاسرعكااصثرماتاعلواقاسرعأ
اهادبهفىركوهشطانءاالكفالةصزاالداباصلىليزأ
عقبهفىالملهكءوطالعفىسعقوهمضهميزههأ

41فعلىممهفىالمحيلالوكلوالافساسىالضيعغير
اهفياوثصالالىئ4ابمننؤمنمواببااصاددةا
بهبهصمنللعوميالكطودتهصمنالمجماليهضمأ
انحيهالىشاهداىاعزاذاابوتهرومةادادفئا

أنبهئعاالرتتايرفعهمنابراالسادانكوجر

هطفالىتربةلننمنذاءايهضجعت

اشعهمنالسبيلامكفتهمنالتقدمنفهصوقدا
حمعمهمنالاللاورؤضدونظرلحالححمنهصونا
01ا

وقد
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سبافىالعرينلثاساعيفرتهشارائتفوتوقد

فضهمنالنلوحيفنخافهالرضطفىالطولنحدمالا

جمقبهاوارمانصرفءاداهمنتحاذرمااللةجنبك

نقلبهءوسمنننواجمانالجزبلاعطاثكأبدا
مهبهيدكاسزاالسفىمندكلوشبالدبكشفبعاابنىإ

سعهالىوصرةمحعسالطالفىئيانوالض اا

يمدحهوقاله

بنغالظآنظاولمهائمعمعلدارالمحبملاصاجبك

أذعسحجوىندىدهلةفرأقهمبغتااالظعانشيعوهلا
ألاروعبالتفرقغدوالالوهمرهمالحاللكأاطراعكأماا
هلمجعقعرضوجدمنتأوهتطالةقتمنوخيالبأ

أاتغزعلهنقدمنتذمتالثرىعتقفت4اذازورهأ
دهعنسلبسمارجعاعونساللةفطفىنرىمامفكنرممىأ
افرجعياا1نضىبهدقىباطلتنيلحقهنكفبدوبأ

اأيخغجانباالاميشىامنصانبيساعاألواجبأعنإ
صكيعغموهرتدعطوصاندهمفرةابطاضىبطاثاوربعا
أاقغشحمزياواراقخفدالمطلبادنواسفصاذااسلىا
ويثبميسضحيثمنافئوديدافانمااألكرومتينقنصيبكأ

خروعسالعنيرىمنوساعدنجارهاشغاغنايقلأ
يقطعسيفاالقلبافانلحفىكاللةكلبالشففالتغلين

امجدععبدا4ألسام1ونازعكواهندونكالحظصازاذأض

اعتزالسمعارضمنحمةصوىإضابئاذأسدىماكانما
أبهيوقعماخلىممطرحاهارتقابهاالالصروههماأجدك
جؤحومىصيدهاوتفثىشباعايدمادونمناالسدتتناهىوقد

ااضرعاشةاابئنخذرماالجادناونانالبرراعترضاذاإ
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ا5ويدفعحرصكماعناىيابئوزارقضالانيكسوفىأ
افنصحرعالنراعمشضيطوصبهتاذاصالحادئاتعنانصارحأ
ابكدعوموفاهعندعوصيلبهووهـددرهعنقبمنأ
سعصالضامضثىلعدههبحضالذواالجانوناففراذاأ

واوصبطنجامسصابراجرافىوعإلكمهعضمنعادةاهم

يصنعاالصايحاىتطيهمويرتينجافمابافصىط
ولؤعمداهاصاعدايقصوعالصاعدبئءالعالانالعلىبجده

هوتيكرىوفداهتنااالاعدومضالثارطاقطمنالمالصادعاا
عسصسولمالبثعرىبربدوبثرهفلوباروعكهتجهـا

يفعاالخالصلومايهاصاجئعشدنفعهاتاقخاليلا

اهغثطارجالخدءروجمهددهوصبعزانفعنىف
يقلعحيناصالؤوببهيبرىخهنغزرهيروىثتالهرىه

عالدهرمناقباليوايكلىفيوالوباظطعيىابامدتك
يزرعحيثمنءالمرحصادوجلىلهبراذراكفىارجاءزرعت

هوشرعصادراتمنهاارقوطتواجافالوظاطحظىزاحمتوقد

اهضيحقالنبذيرجانبالىبزلولمحقىالتذيرصغلحاا
اعحمبخرقبأبروجردنلهعزمئنجذمنكؤالولوال

ؤضحولةمنرفدحمولةمغذالعراقضوالنقلبت

تترصهاثىزرودتجبالدورهطتكتتجامرلكان
مثبعاللمنصبغالحهاوقدلوؤكاعويليلايؤودتجاط

ويرغطالىفىلىصبرةصيمسنالسنضطكأن
نعلمالرقمنكادتقدطلرغاورازهطمنموضطمحبماترفىهإ

ويرجعسضقليءماربةبمتكبدسابمكريااأن
ابهرعءعاهرهعئبصيوقهااعتراورعنبتاهطمااذاا

فيتبعباحالفوتوتبقهضومشتبعاالمساءتأياخا
أبهرعاالرضمنؤكىفىاالفقمعجاصحآنطنحعىسهيالكانا

اذا
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فىقحماجلبأبهاهنبخرقتجعأيئحزباغذلماأبخروااذاه
ازلعوالاسلوفالحووامهوىاهنكلامئفالامعأ

اارجعالهاالىاقبطاألتهاتستفزفىالئاييىوتذص
اجمعئيبالدونهاهنواقخلتشبيبةافولامحمأثائب

اوامنعبأشهىواحلىلىالصبىازعالذىىخيريىماأ
يمدحهوقالصبهبم

حزوىلوعةهنادنتكوآزوىاروىفىنعايخهبثابدالنا
اقوىلمزاوباتطخلبالدقنجهزةاروىفبلىدمىنوما4

آيروىبهابعقعيقلباتعلقهالذىصىصصيماقلهطحلص

الشكوىتكثرانالحبحامارههراهاوانماىثحمنكىأا نشوىاوالصبابةسكرمنواناضاللةوالتبابواروى

امىذالنييثالذىواوقدبشهد5اطجاذرااموايقربالزعتوتد
أستهوىنملباودنهزصطاقالضرأبوأنواق

أجلوىمبصامءنقاالهبهأطارتدهوفونهاالثبأبعغايلعنسال
وىنالذىوكرنأبىالذىمجباثاتهـصاتتاضالليالىصأن

4باوىتصرفهاالعددوالفيهاخفضهسأيرالالهيامبعرفومنإ
أتطوىخلفهمناألسراحكةمواطتراذهاقدامنشرتاذا

أابفيىمنارتاماالوللبرشلىصنألاتالناثارشدتالقد5
اااللوىبالمرسشنلنامنرتينالوزاىبئامحرصوبدافحانحناذاإ
تروىاوتوفىالدهرتزللال4صوردانجارالشحرتنىبأزمرا

ااضوىئهاعنضواحاسداؤىوحتحبثمنضفكمامكلرم ا

اروىوقدبالصوابمخلومنهموربهةبضتاراىابصيمائ
01اوموىاكنءاالدوناهامحلىمحلةماااعدلدمأ ا
نعوىوماماتهرسعلراتالمصلتسبفعناالففاتوقدفعا
ا

ماخموىالزمممعؤىوولمالثىيقسدرو4الورااالنممفطىا
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اشوىماتلمبالمعفورىبهاهمائخىثماقدبيرعنلىته
أاشروىوالارجاليرئظئلهففضفاحبشارناهذمااذا
اىدصالانخاالماكانالفضلىمنبارعشواهدعيعىالبىبلى

ااضوىمأاثلالحسانارناحاذاوبينهسعداالبدرثننمبل
اادثموىوالشهاالقرامفىباجرخطوابؤيىىهااليامدولوما

اروىبرقهاصئانيثالهمنخليفةانوليهسقينا

العدوىقىفاوالثربقاياارضةحمامنماحظابتافارض

االقصوىالعدوعلىمنهمعرجناديكنلمعندكالمحروفمنووادا

11بهارضوىحلنالنفصاخاعنهاخلتناخهيداتخامااذاأ
االضىةماالموهيناالضعفعلىجتكاوارماناناأجدك

سلوىاننهنالوعدرزاكفاخاقادالةدثااطاطعدسء واى

يزىةبئاالدهرعنفعلخمىاذالحثلهاظظاطعنازويتلثنا

اؤىوماارمانبقىمايشغاناتمتشطالعيشىسدنةاجالتفلتاذا

ىاألارشأاضعاذطفىفوةصبىاوادنهافىيسلىرممت

إهوىامقزبالبيعفىخطرملىئالقفيهاوهررشيديظله
ىفيبدصىاوترتاحمنةالتءتهاغربممنديئحلاذا

االساوىوالضىآلمذاقعصالمنبهمجدفذوقاالبينطمساموقد
أاتذوىاوتنرانالفراقلذعيشارفتنصاطمنلغضعاتاسيته

اكرىاوىليمكئاناودمنبينناخصاثعهمتوقدوقلت

شوىقدكربتاألحبابرقابامنبطويفكعيعىابالعل

الجدوىوامبالىالجدوىاطلبواناهلهاركباضغانشططوما

سؤىاولعلىبالقمهاجمرصلنهابالقوافىتجزىدنانير
والمأوىارحلوطتاكاواماهسفرنازاديسرترحلنامااذا

اتقوىاشافيةادالتفىجالتاذاانهطادنأنبرالففىويكفبك

وظلى
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يمدحهوقاله

الدىةدونباتتالدكوأرىبالددمعطمدبالدكقامت

امادىحئائلفىثثهتولموطىارملمقحئ
11الميطاصاذفنجفمندماشحمارزوفوعدتولقدا

أدادتثاعمالذىاناكدتهذممطاالوعديفاعف

ادىاالى1إرلالوصبرصبكاجئتاعيوقدثغجعاأترىإ
وأدالهيربةنجترجاالكطثهطابلاليلالهواذا

فييمدحهوقال

أوانجدعكيكرماتاغدصمكصدىاصاعاصةمن
كفماثاالذفالىبوممركاليفطإضهفلواوقىخاصا

فاشبعكذاكالفيثلواثحشافاعالشبدأتذ

اكاوراكوعصندتصغرهنارجالوزنيخف

ارفعكالذىهوباورابخمرعالذىانحقاشهدته
مطلعكءادعسافىرأواوقدماتادايعنف

نفعكمننانرلحوجرالغعئحربرهابخلئبئا
شيعكزاءمئضصتولنارفاقانسةئرأيك

معكثرنانيخهوعدتنىوقدشارزارذىالىسيراأ

اادعكفلنسهوازرعئوانامتئبنجرركاذتنسانا

اوسكماالمحلفىببصبقولنلاثحبصطبااناها
كأصماعدايمدحوقال

4اقزابهابعدبااللفوابعادهابهاتعذيخااثياممنمعادا
هاانلمصالبادىهوىاولبس4عبرفبعقمناالقاقءكالوما

عذابهامنشضالرافطنجطااوجدهاانآلرىىنفرأىغوىاا
63ادب
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وأجتنابهـطادهشهنصدهاسوىعضدهاحظواللماامنوحضك

ا1إباضوانداشبابىشاطويثحهثحبىنألبفهنلفاوتإ
اثابهاوانهائلمصرهاتثمثفتثهسااتالمسأثاهىإ

بهاوضىبابهاهـإتءاعدتبعرمالالوهنوزرناتبكعسىا

أبهااوافدطوبلشهدمنبسباليثتنزفرانضالمندتزأ
لهإهالعامنبلةاالفاىوغولكاسبعقباخةالدنيانجانشذ

اطخرامنفتألمهـاعرارالفىرريارابثئراتإصرأ
4إهاذهااواتطارتضاةكصطمجثاواتدشااارتمقولم

اباواننضصاابءارايرفئعنزاغدصاعنوبلمكلاقولا
همابهابصكبباشفةادالسثانكوبكاوتيرديكص

ترابهـامنءحمذاالأدهرامن4اخذهاإلمويسومهقانتوهلى

طجضابعننقبتمااذالممرتهـتدهـوالجرادثحرتدلا

صحابهاضطارت4يبزماتمصببئلدافيباهـافازتوما

اداالبهـاحارةمنهرميهـطبنىصدمااشاللىبنناتبىواله

اظابهاتإمحاكقويشاركهانرهاارثصاعدتولىملركا

اكتسابهاةيئالماضينلىءوحعظمعوامهحيضاتهنمحدهارى

ابهمحلفىدياتطالةخشركةاصضالدبيناليدىنتأ
هطإثتعلىعنصيولالزا3افىتعنماليااللفئ

مغابهاشبحنيخهقرلىاسيوفورواظاكدتءالثهباالشةاذاا

تجابهوكصتعالوبابألتملالظلرلانفاسجمدوناا
ا0111وةنىمن3دهـصاهـثءتوزضكروةءاؤرفءإ والءام

عمابهـسامن4خعلةدئاألطقعوزهةمصبنججمطابميومة

االإحراضىواظالمناياضروبابؤدهـاصؤارأفهاللواب

هإماغااداتفانترثحتمارقلىفىنجراناترمضأ

إااإرقاثظهرةرجالاباقهطلمألكزدلممفرواالنهارارىا
همصابهاعنعنرتاوهاشبمبهتقدرةاعتالعقاعطاهاللهاذا

ا

إ
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ااوداالمساىدأبمقيكؤسوددتؤصهـجالىاجرتهذجمعاذاا
اواعقاركاالمحلىأيامالفقىهفىيديكوشمناواعصنلنا ا

السااغزأاسقمنسراناىطوكوؤكفسنا16االذتزاوما
ا

هطابهرشازاحفضداحانمفيزهوضلىلمهلىالىدناوب
اإوئمادهصمنلمماعةالىرىلومجروابالبرشهوئ

طبفاطلوقواللنعاتهطلقوذتمالىالمعطدتعي

صاإوارزاشدىطاليلىءاابافىمولةرردتلمعنىىلىالههىطأ
داط8إقارتاوينالهقابلءةبهرأانماعرنااطعاذاا

إهساابئهاإاظجاتعاليااهالالضيرختهمانراةاذا

ابهاؤسمناسبفساتالدهرمنلمةءخاثصصضاةوان

نابااصزاذئالإباوحقاربىمخنتآألبتاصطاذا

إهابافاختكادهرامنكةتصتطايصإلمحروفروماحظ

بهابماتثبىءواألعداالعرتامألناالحوادصالزاتصالحابا

بخيمخلدبئعبدونيمدحاطوقاحوكاح

هدتالذئاالوكزاوترشدهانالحبراتذاجةط

هدؤنالحبفىهنيؤمبهعدبااخويمضى

هاصحداوالمتبوللحىبمنغيرهمنالمرذولورمرفا

دادده3نصاقبانواالهو4حايماقهاألألفعاتال
اشهـدهاناالذاتهدوثدهلرتدىاتصابىواله

أودهااوبالمونخهافتإلزهـرناندمروا
صدهالمبهايانةهءىاامدنجهىقىباهلى

دهاذاحالىمنإالئلماالدهرهذاشدت

امحيدهخيالتحئخصباتهدنامنهمذمة
11يدهسبدالهيعظممافيعمفىاناسينةفرأ
اصعلهءافتماضالةخالنظامزقاوانجمأ
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بباالماتأفيكارهـحئحتالشباني
ايمهالمساىيلعنيقمرضمصحرآغلابخلإ
51المؤابواد4عنباالعراضاغرمتبالمخومنرما
معسدهدمواخالفاظاداأبذارهـالنضاوناإ

تلمدهطءشازوؤاألمةاكرداللهةءقاما

عورذكااكانانه5جاىذاطاالىانظر

داصىبمااألعثىإدهااولشفمنالخمااأا
اقبدهالذىالشصعرىلوالاهلهمنبأبققدوالمجد

سوددعينارمقتمالثمذحمجفئتأملمتاذا
رددهاواالقوامفىهسطلمنابدااندهرواصدا

جردهمنالمجففىمايخرجوقدحمدنااضبرناهمئإ

قدهصابهادهمعدناراهسروهمنمادءاطبهيرى

لدواخمااصطابتربادىاوانافناقاانا
41دهبىجعهاذاوفرذىوفرعلىقداحلفاتطا

اهالجيوتداوةارفاضاناالفوتفالغعل

أاوردمايصدريعهثموعدمنقدمماانجح
هغدهجىشتانعناكألحهواميجداهيرملىاتاذااا

اجمدهانقوماثيمشكرهبسنعيمااذاولطا
اربدهبهدرابامئومنرموهرقبشرايثرق

أاانضدلمط4تانجحهاازدادفىاالفالانلوءضرا
االمويدهالجبلببنتجثدهواتصهابامرشتبة

أالعدرتنىارزنسقطاتامثاعلىاخثاكماكنتإ
موجدعنناوتمطهالذىرضيناوهمعنكانانا

متذرالهويمدحهوقال

احلاضالازارتكهاموهمضاطرالحمىراكإ
ا

ئك
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نمانعاملالرعفىنالسكلبوصالكتالونمتالا
وقىىالجاررىناثخعىوسصاالجارهرقفنسيتا
اوصمعىارسالنجهنفتنمااجلىمناطجمجوددنااذا

كلىكاالثيبةمنقمفىكأوتالفانباتفىجاهىحيث

لمىلظالجضانتاعفيرصوصدوداطفظلتئا
باثمىءتجوانفىاكأمااذاالقمولندويبرأا

سىلينءسبئمنويخئمااالرتستعارمناالشاجد

اعزمقةتامفزضلىالدناشامناتيتماباا
رمصبابةقلاالمدةنعئةةصبيالقوغربر14

اعحمربشطالحهرقومضرربشطهراحفعنبتله

ادهتدىباأللمحظالعيوننارةلننبوايوفانوبكقه

سلىاعدكنتمنبىاصجلقدحئااليامصارشنى
ادتذملمرفهباخقارعئادهراافعاتافىغر

أخصىاشطالةقاصىحففىسوفباننضىوحدبثىا
اعرفاالعافئذهاخزلتدهحظقالحقاتلثاخصتان

المآبالباظشلتفمؤاتابيباطافىماواذا
اعئىابئءعطامنصونهاثمنضىبلتااللهءلساعمن

هتصىندكامةوليتئارضىانحلايبسمماقلتا

اتحثىالبرنوالهئولىفىهاالوعهمدائحىفىفله01
أ4زكانىالكواكبدريةبننجهطبزلفمثهورةكل

نجماثرلىءقاءمتاللنجمالحمنشدقاماايا
11بمصمامماكلافصرفالتماقدبهرىولوا

ايمايوسىخرطومهكانءاذاقوادالريضواذاط
جمموبسبيناناسمسبدعروبئكعبفيرثاطبئفى

أواىءفدأابمئفاوقيلعاتجاانتبابىإ
ىسيعنمعلىوعزيزىغيرصئرميتانلمتئ
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وركىادوالذأهىفيصلىالصئفىثاكنانا
هىترغهننماالمابلتانالىحطئوالذىا

ىوقطاءمنماتوالهارقىامماللىءوابائى
ىوارجالبيخاحمدىةمكتالغنىحالصايتثماله

عدىاناسوميرقمموةافىودابعهوايئفارىه
اعلىلىاذولهطفيكءإاذوالمومبزافعالما

ءحغمشكبةأعنلفاهءقضاعنىاضاالسوكأت14
ببهـصتوتجصتئيهارسراكالمحينا

عزلىمضطكيطيقانعنرقراراخواتصيماواذا
جرىدارهحبالصمذولنغلمانطيكىأرمقتجاوزالإ

حلىضاعانواثنقباضالجفغفىلمكضياحمنسواص

ىالثىيمدصهوقالظحه

اوانهتقضمابحدراجاةروالالصبىالجديد

نهملرجوىمنصدرازعويأسانرذسرالفارخيا

اعالنهىفااوضاليهتحنيتانوىاذاستاقلى14

جنانهضاصقوالمحبارانهاوشاللوةزيالأعثىا
لمحانهبدااوالبرقبداانبالبىءثاثاجرقارزهب

اعنانهيرفعارضالصريمروحةبئ3اذولقد

باةواهمقلوباخرماتفاثمحىيرضالءاهاهـحن

عرفاةيشوقنىانصمهاجديرءيذطههئيلق

نهنجطضيبهفعىيدىلمحراشيلى11يخهـساوايتنىأ

4انهارصطواارمصبهخدلونبالينهايثنىبات

دهزمانهلولءإاننعالةبابظحاتوهتاوتدوله
انهطءوئياظنءضوا5يرماارويةصواذا

اوليانهىهمالدهرةثتجدىدقاالعنلثتغطىالطأ

بعرت
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اامضانهالقصاصنيهاوبالقامربةباليفارفإا
اةاضبريهجدشطاعذركندهرارابواذاما

دخانهصدكلكأدائناذءلماالنبرهعنفاآلا

اوطانهاجمىاوحيتعبدالدهاصعحيثاللهحفضلأ
مجرانهصووريوماليقحلىلمبيعتارواالضمذجمىها

تصطالرورعسانماسرورىعئبفظعنهتغ
امانهبهأئنأىربفامجرمانتعقهة

اجيرانهبوأبلقومأصعدومنالهقيمحدالثاهد
هانهايوواليردهاعرىلمالىسانالكلنجضتزورة

أفدانالاوالمذجمىأفالشوقىالمداققاييطي
أسانهامفطاللىطراسطإاواحرىباضاتلحساكعدرا

اكاهلوالالمحروفانالناواخطالايئصاءنم
إاةودطةكلصفىاهبالنجعادتوافواعدابقلان

ألهعاوطاعافعلثئادللربمقاذاخطخاق
اضاتعبهاجصرةاقاقلديهادكللذىضلعن
11اصاةفقلوالىارأئفقامنهنضىلبس
احسانهااحسازىباتناباصالليالىتءجاا

نجيانهانتهىجثالهاعروبنكعببنارثاطهىبنا
خزانهاممجتلوهأهممفوافبئككنهىمنصحلا
فيطنهارومهساكالئغالفرفهوكاحدقتفلانأ

وشسانهلجهفييصلمفيهافزجمافديمهاعنشلأوا

ثيفصضيومفيلهوقالص

فدحوااالبريقلفتكوالفرحواالرورفكي15

يفتعوالفصعيقرافاقغصاوافياكفدوفصعفغا
صرالثأغابنسيهنافيقطربلاداروابلعمأو
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ابموؤدؤمنءاتتبئاالقطاريليمفانم
اتجزحالسيئاتفهعهاسيئهاجزاحاردتوانا

يصالحاحمدقبئيعقوبجووصاعدايمدحالوق

أدزرقلممثىامونوالقهـافقباطفىالمرثمقلتإ
هاالرقزورفىالضىعوشطكرىالزوراافعسبهممقا

افزقالخكللاذااثلخفيصفاالدهراذاالدهرصف
طرقفطاامالوعدلبههديخهادىبااأغربم

شقاذيذثتاباكأنيىلمانئلمذالماالتأ
اقاكوزادالئاوىبلغهشنويلهائنانالتلوا

بعالقهراهامنقابصءنحبئانرةتأؤظرتا

سقاطالمنايائانيقلىلممنارأىوافالبعليرقال
ضققدمنفاحتبلحامثوىقدمحتسباهنبهناتأ
الختاقالحدبثويعنياذصبخافثهىالوايالهأ

اوفرقحبالذلربموطءرمنفرقااوحبهاا
فيحقبعقرقيىالاعذلهالحبالصطادع

بالماقطيثفىمناكئبااجمىاالمألقوارىا
اصزقالانوىلةاذابهمايغرىغيردكبليى

قضالطاتطرحانبعنفحهبربىاالشغاقامء

القاوقبولمنيقتمااوعلحطابحاثىصلإ

الشالثامانفققفىالببعنىيعرلوضهءاواأ
ابقاورهانفىقبعهناقمايأقالفسلأنوصأ

لمقاطذاتمناحالقوالفئراضطلواطاانممايده

اطبئبدبهيرطبقلهلحتقيصاكزياداتمن
الخاقتجوشاملهزادنافقديجزباالوجهتجن

قصلىماخالاالخالصكللنالوقالاالفكفىعا
فلنر
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فدقئىاقاهزلحتنفعهآمث4بمفىغادظ
81وزقالنمرحدفىرسفطكاطيرمجهـرالتنرخأ

زقصلمنرقعهمسنبماوحانانهافصالةفىنسبهإ
االالطبقبوامغهخقالمكانفرعهالاضالفواذا

ايرقاوهايخثرلةخلهألنراألرضفىسا15

أالشولىمامئلفتقضىنفعهدايراتامدبرإ
انصنئالبابمندتتجنىالذىدونهناه3هندمت

أقاكبئرمناعقوجدترفدمنبلةاطلبثادوا
الطرقهداياتغيرضدهدهاخلةنحسادفلم

أئقباللهصثىا4وعإلضاكهزىانالتجبا
نهقاالقلىازامجدمصولوءالماكثعبفرنالر

أففقماتاوعثراحبصالىصاحاوهمجمثىان
قوشاسوشمنهةجاشصضاراالموثق

أخلقالوجهوالمهفماالذوميرعصانلفال
اسقاومنىمنيخبراهنخاسهيقملموجمع

ادهالحرزرقيخاءاكثارىانهءابداومنالعينازرقا
ةسقمالمبلدةمنونبةفهاونوالماثطقعرج

االعنقاويسارالمرفوعاخذفاحةالىاسرلىواذا

أاذكاقفدىارهنآبسجرمنناصاالتتجع
أدهفأبقعبداناوشهراجرافانقضىصانعده

اقحرئاورانصسفرنالىوالعليهماحسبنااواا
ابفققرفىيكلممنالجوالمقادبرفئدنجااثنط

فرقمنميتااوبقماففلكأظمنمبظمسصانأ

قاوجمبسيستماهاناوغئفؤاانلرفبىا
لنصملتىالمجرباثلمامفدنبالخلدثبرزت
االفئفىعلومنصدنالعصامدفىمالنانوقلو

3ألدبا
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مجقبؤخذلمالحظيرعكالحظهعنتفععىفدره

بقالسبفصابقلونائليسبضاوالموعدلي

يأتاقاثبثاالحدورقمكقسياالندىيهعطةهز

ورقاغمقبهنلمانكمعناإيأقهزارضىلت

شققاطاراذاالمالثبددزربيرقجمعحازم

السوقكأهامبعدةقتتخمذمنالذرىفىللوك

قالضبغزرنلاونجاقافبافهـمقرىالعزاكزر

أورقااثمانبنوالهجمةفئهمالواحدصمجسبء

دهاالشقلالاألصمعالىفىاالمضمؤىطاالحاكبتجأ
قنتازوشاراياتصدمةطاقطةدونتولطا
ا

خرقلموتالنفسبذلانالوكأفىاالاظرقاليحب

افررفمصفرواندطىهؤهظىاحراهسدممتابعهلى
101

دهقطالبمزاولواظغرقدرنهفىءاالعداحصرا
ا

احريسترقالدهرمءانعامهئلعتعبدإ
قاينجهودد11إهبوالمونوراشالبرنيا

أبرمقنفيىصمنممكفرجةقمصصلتبعا

أكأخرداذبهابئالىجماوكتبعبدونفىاوقا

أبعدمناللهحمبيدبدارومااةمأداللةهـلديكابلخا
11داذاالنارببتومامجاورحنهوالدبربفطربلامحتهإ
ها
احسدىاوعبدونفىلكنفاسئمنبعدكوماقدكانمابىزررلما
اعددىاوالدهرلصروفذضائىىمنالجبلةااحسباغرا

اهـكدمجىقنناوقىرورناهممىفبهالناقاالبرماذامضى
ااألحدزورةلثئتفضنافالسبدنازدارانالسبتئفاتانا

دظلى
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علبهماوضاححملهماوممقرداذالبئوقالخ

أنهضطفى1ظءطالعبدونطدكاسنيالفامعمابابا
داهاصاوفىبرهفىبعدواجنامودحضسا

نهملىتقريظهناونسأيرهاسناشاقدا

عالطائىمحمدبئاحمديمدحوقال

بىيزرىنانالهوءفىوالئمىبعذيبىمضرىامانتأتارىا
بمحبىكبرفىةهيمثبمنيخنقدافىالضعر

بالشيبالثمبانههصمنوقاباىألاضهاعىالىمددناذاا
مقربرالشببيرادىمرهقمنهربالمهمازهدمنبكأمفلت

االناببنوقجرىاثفافححواودعلىاعايههنيحنونههإ
11مغاوبكيرءعزااوصبافينسفههالحباطحهلامإ

أيقوبنغسقحاجهشأونئوقدتشطايظطلمنتضيت
االذببمنظتحةلمالحبلقمنةسااالغفالكالفرارلم

أانأديبىناحاوايرافدهمأربئجئنفاماملوباظاغشىاا
بباالعاتسالدهرمعتلبثهواناالمورفاخلكرثاتانأ

اببابمامبالربدبعدبهالسراببلفاكالضرواربد
النيبمعحتاوالعفرعقاكعارضأللمريمجرخرىاذاا
المصاعيبلالبرغريريةاألاسفائهضللماالكلمنبمها

هلفرابيبسودالمبلمنعيخإهاوداناالالكدرالقطاشل
هابمثبىاالفئكفافمسرقاهبفىروانبدالساذاا

دهوالحوبيناطالملءابعصاومالطاطاتهاومارفتوقد

أقثذمىامااخلقوأوهدهماصانواالخلقاذامدحتهم
ا

وتبرفوىصوىعننحؤزىمعنورفبرمئورفتحئ1
مرهياظرقولبوخطارصائبةرضافثجعفرابىالى
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ة15 ءمنسيالمجدصربملىدداصامالالىضهآمالناشوطا
ربخدالوونلهتفااوقرىاكآذتاماادلحبخضرء

ضروداطفىلاواسدلقاصةالمحدئاسةشملىنغدوا
أا
ؤوعصجدطشبالجودمحاكمهمهالرجلىاؤورتجدىاذاإ أا

لمفيىوافهةتلنمنقالذهااالااتقلدا
01اى

هزبيثحدفبهمواصدقىلمبارفةاجماضاضوأهميونإ
اليبماللثزرنابالسيبحلاوالبهشابخلصارىالنيلجاورانء

وموهييومدكىطىمزخرهنإصلرداآناقيملىاغرا
هحىبعدتجرمنرضىعنهوازددتغرمعروفهمنانااذرضيت

بثوتأصيعالدتاعدنصالمزنكسوارىئقخا
االهراجبالهوجمجفرةاعاقبهالهوضتعطىالباثلىينهصنا

صهوباصبعدمنعارفةاسثمبسعاثمنوقومارضكلفىإ

مصبوبهريئاكصاضرعلىمالىنفلمنانهريئصاضرئآبث

أهمحسوبوالنسربئاالكبنعلىاحسبمنمذاصهافواهءيمالاا
اإللداريبأميقصدمالبيتاوجههاقصدالمعالىابتلقىا

واسليبهنسسيقعمجرىهبرغبدادعضالمجدهنمعطى

الطيبنتهىاعلىنطلبواالنفتنبعهبالحنمنهومهينصاا
اوالواقيبدىالكواهلعلىوفرىوكأثىىمنتضياانفكماأ

الموبىسنملههنتاخعلتالذىبعدعداوتهمنلبريسرققد

بوبوعيؤوسصبنجطفىازفلةالناسحبثالناسسارواخا

مفروبحدينذىوفعاولماذاضهثميبانبؤتاهتولىا
اتنيبكيررضاهمنوبعدهابةنضفيرمنهالنفرزادهاما

ثصليثويهابئوكاتىخلدابنىيمدحوقال

ويشلىشااطيدوىوفرلممانجفةعالحبالشا

فحرءصاووغربهؤىتعنيالوداعمنوطيم
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داوصمفطفصدبينواأللنالبسوىثئصلعنألك

صشفصابوالناونخفهىحئافاساعلىسطةاععيت

لطفالفخامةفبهويفنىانخناثتجمبلاعندالا
هلفمكاسكهزعاءنهتأودععلفانالغصننهةا
ا

صرخدبهضرمنارجوانبئضهسقبتانصكرى

راصساعةالحموصفشعثاساحينالمجعوسىى01
طرفويكوزظصبرطيثودلوةالمخيبشطللنا

يرفالشبابجنىمنورفايمماحبلممنالحبفىوغريب

وحفاسودنووهراهابضااجمقءالحسنارتهبا

ولهفالثبابيئبعفاسفيهانقصيرىاوالشيبيهضم
التكفواقصصفرىنبجاعدارمانألةوثقالت

المسفايهاالداقنسواىحسناالمطاحراتتواذا

فتهمثاهنعننفستوانيئلرمطابىوازائى

ااالشفاالشفرقكفلينلدرقاتجعلايئارتدتومئ

يعفوهحليثهمعصمناؤالعلىمخلدلبئا
سففلالرضءسكالوامجدهمينعاطىهنمجدفوقمجدهما

أالفشاتدنقالفاشغزرتاذاجوديبسمندبم
اوقفالناسمدرانبئهمهمااماألرضبنولهـمأعيال

اوبهفولفيمنتفريطرفاسئاذالذنوبمتناصنا
عفواااوليصفموايهماالحمرفىاانماضفى

افواعدوهـاالخالقواضباعنهمالروتفبلسرىآ

ويضعنرالطابينفىمنهاالمضالبتعمعحينالفضلفيا

ااوحضعلبهالتفوالمامصاطالارعماهلمثليسبط
أطرفوعبرئماتطاوفىالعتىنباذبهمصالبها
اهفعىواجزلتفعىالمببدىأمابونرغبةا

بثفاحالخلفءراثسبوظاهرحر4يما
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ءحسفاعليهاغافتمااثنفسنهبانالفعالواشئ

مخفمنهإضيلواثفلهاءلىطالىحملنكالفضلاباال

إفوتسلنناطلىءصااإ أر3ودروبهجمص ا

ااالعفاألمينجمعهفىانكتوليمهاذرجاشلىشمهد

صفجايهسياقوالفىططاإنهألضدمجتيحبث

صعفاالبنوالالمدىنعدىعنفةالخشالالقصدسيرإ
فومحجانإلكامءاباضاالرصبصايخكوعلى

اخلفالدهراخرنكخلفدهاالطساسعاتلكيولىلنا
صرفالعالبةاعفبابكءفبمقءسسرعبةتشكتان

يطضأربمعلىقذىلواليرصرالهلتدافقديماا

يصالرثمدرهءواالبقرمنيصحثماالعصيضدأ
خلفعداكئخيفوالتطويلطرلكهىفىمامثىه

نصفواخدجانصفءمعابهاسبقت4رواجمر
الضارمدمبتداعديوخذالمماالفينلامألوهمأ

عففالاارزىوصفعلهاوفىقالاذامنافاسوفئ

ثصائىالطيمدحوقال

وجملضرارااكبقاجلقلتبداالثمببفالت

االغزلحجنالمهومهلةعالتهعلىالشيبوح
يفللمجلعومنضينبعدخرقانصابىانيتخا

ضلىباطافرطماواذاقأتيلسحدىحبىأترى
ملىاثمبداابرقاخطرةخطرةهنهاالنومفىرتخم

فعلحعسالومنكومايىقصدورلثاىإ

أبمللالؤمفارقهافاذامتلئئرىوادىءيتراا
اافلحئبهالعبنظرصلفهناتجعتهقرأا

11ادجلبستداألمننهزاروافرقىاثطبعداوجلتئ

لم
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انتقلثمصاالظلسكحرةبىئغورصئئاومملما

للىانرالرعممطاكدداثهاءز 001ببدبا
أوكايخدملنفضىعقةبهتحفلفالالعدموارىأ

االضلكفمنالتيلتلئاناجمرتوكرهانضىابرت
ااصلماههالناعيلهقرمرالمعروفومن

اباالقلىهافيالحاجةنجأدوالديافىاألكزأطالب

الوزعظصدصديقمناعراهرأىرأطواذاا
ثقلىثبالمال3صفباامنفمادارافىكثالىواقلى

أا4ولاألساكتجدةوايؤلمهكأناالجمرلناسااخالقإ
أرجلالفمنفاهقىرجلاعوازمنيثرولقد

اامخلوامنهماخافىااغرقي3ملععفىاغرقتطااا
الالنىعلرللىءاألحرطانانراالحرها وصروم

اوشظءعنافىبهوهمصقهماعضقتالةمنانا
وصلبلاطااالجليبالخوقدامزراادرالزأصل

أابلالذودالىالذودومىذاسوسمخالىهذالفامن

ابىلىقصدتىضأبثولوقلمفارىان

لضسانطمعروفهـماردلىاالالزمخادبنىصا
علىحئطمعمادىطقياذقملطاجعفراباوا
أهزلقكاكرومةخقبداذاباددمربابوادحإ

اكلىثبيراالقومئاواسطلهرالعجطءاداتا

011لصاسالكويمعزواذاجافبلناأاطزالأ ا
أوألمايااسشئترقىلوهدنايديهمندىنفطأ

الماثءوشاكىمانةحقتفريظهمننحنء

أاخلالمصمجنلمواذادبدعناصلمحمنناانا
بلىابطىءفىوسمبلىءالىالدهرمأثرةمىننه

41ثعلهنزةكنجنانستبلىنهماالخرحزب
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سالمجداهنبلفرحةاءالعلبابرتفرافيا
41اضلمأنبهاصودداناشصديعزفدهاانساحة

ابلامافاتمنباختالفهاخصضاالصماقشل
لءاالبةءفىءالياسأإطالمعاذيروالالتجلىحيت15

كسلنجلواامفىادادبعزىنشاطارداوارىا

البريدىابئويهجوصاعدبئاباعيىيمدحوقال

هدمنهنشوقنااواتارظعنهنأتوأنصتءماا
ددفددفىكباعاودانلوضسهبرحاامبدص

أنماوطةحئبااللفتعالقماداراتجدتااذا
حزنهلرالفرامرهذاشعريدلهنطبئانماتاطة

فتنهزورهلحظصيدأعلركهالجوىعدمتمئ

محصنهوخفمأكتاهلتااذأهوىافيهيفتنا
ضهزقىهفيةواىبهمناباةالىءإقاإ
نهنضهءاتوايسيمكنالىنفسبمطوربءا

هنامللربمحدوادهرواعاالضطذوبالدهربغز

زمنهمحادثشىاشبهحوادثهدنقتزمنفىا
ا

صنهزاذميريعئنرباتارمانصبئمنرصتا
امنفرتاسسافىمعقودةملكشكرنامناالناوىمجبى

اعدنهلهيأخرعنلمشرفالهصنعأوهتصشعء
دءصعارضمنتعلىمفضلةيدلمعالعلتامه

شهطيعخامنفرعسامحهمنالمادصهران
اءيخهلدقصركظرهاجعلتافااذواوهكرت

يزنهاواقديمقنؤاصهاوتشاهدفياوزار
ضنهاواارضدمناكهايسلالسلطانامررساقا

فااتماورامنمحبطةضربتوفدعنهارطلينى
افي
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افنهيخهمنءوفاانتمغيهاعيهعنشذان

علنهالالمستشارفضهخرمنارجاكتهضاتلان10
سفنهيشعبرهأالئليسخثوتنصلهفىوالفأ

فقىاوبادقيللهشرطعنالععوللمجزنذم4

نهفشتالمضيمنذكروبيحئحرصاير

ءجمتهنهالصديقواليادىيمهلهدوالنأقال

ادرنهطاباءبالمابضلداغثرألهارهداكاذ

لسنهبهلحيرتةلمقاستناذاابهودمنوضجابئا
أءمدنهلهامهـعدبنودواداقرى4ترببماله

أيئفاثبفالشهاراداذاالبالدجممدمنألن
خضهوالضاالرمةماهوألفيهاترعضاربلمابش

ابهدتهـساعلىانفاحةبلةعئيرخزإيئاىاد

أذشايبالصحئاالرضفبلاقبلصحروطواادتئاذا
أتشبدتهالهنططالباؤظراداأل

اضهورأيهافنمنمدكلىءلطوطاداللدافرط
همشههزاألئعاتقدعنادكعلىثوآجراا

يضطحةالمفضلبنحقداعلىيمناالنصعافصدوغد

اءماكنهالمعروفلجاةدريقولمالجزاالنعةيبلم

أتأكهوسوادجبلسععلىتاةثمالثيسرفك
ةخنهاألهوأزببمالفازدقصعيرقبالاجدولما
اصنهالحزمئعبهاناميرجعالكاالرلىمارابا
أجرويىتاججمفاوىسجاراسواكرهـاومااا

هرمنهةولعلنؤجممهومهضعضىالموذانهأ

بدنهضرباعبهمشكابانهمثرقةففساليكملهإ
عبهبنالةمنقببمبهالمشوقتإلرانوالبعدأ

83اب
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يىابىودلفىوقالح

ايودححينثىالعيصافىيردحظاعنااللةشودحاننكر

اايصرصالمجدالىيدعهاانوالبهيثرهواداطعيثصانمخلدبوا

المشيعبزيبحعالالكرىرناواحداقوماهنناثنحقاذاا
إ

الطاقيمدحوقال

اوأفاقدصغواؤادشؤواقفادطاذاذكرىنالرتاااهدىأ
واصحافابذالذساونيالهنسألهاحينسعدىادختصدقناا
ضافاعاالمضنىدنفااهلماءلناقضنالبينغداةالغواقانإ

ادهأطرافاذنااذضاؤساجدهأظرصكنودعنوذدطرفافشهإ

ادااصدافاصمريخاالؤلؤعنقثصنآونةاريطفههـتصنضوناذا
ارهانادلابفىهفةوصاءضومشعلصقلاكيوفنوامحأ
اا

اعافامناللةوعافىعليناتقضىلنواظرهافىباوهـةالنامضىا
واخطافاتخقيالسناطفىصدينهنظرىئقاربنوشدكأنهنأ

اردافافاسثقلنزرالمافىماالىصوراظمنهخغفتمارددنأ

أواخيافااجزاعايقةسوبعلىيصوباوخالقاليابما
أاومصططفانيهاتجعطعيدجمرتعسدراالدمعرأئاردتاذاإ
افاماعئعنالنوممنجائفقدعبءازراالثوقاشغانأ

وايجافااغذاذاالشامالىسيراااجثايخلجرداناأراجرإ
ااجمافابالميلاجمعفتاوباالرضمثلتابدتحعرىاذايرنالهعىض

اإفااوبيروتهنالمجرمداعموعدهطالبرانخراقفىافعدوا
ءا

الفافارأساصاعلىعدنبخاتلناالثرأبحلوقدمحلحئ

ااضيافاالطاقعلىنروالكناكاالضبوفنقرىنازلةنضيف

افالثررافاالصعلىافىطونيهلةهزواماالفملىوىان

ساوانفربااباجعفرمدب4إهةوامابهيأصبرمن
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11فاوابقراواخرهملىاواثاكةإقاهاثواطردأ
ااهداظااليامنوباالصنتوقىعندهرائالؤمقىانا

اواجافاافالمأالساقانمختتياظلصئالعراقينعز

ااعطافاالناوعارضذلقدوالنجهئاناسابئمن3أ
أأواطرانهاتاسطأبئبقهايطنجدبيرابلردسس

فافااصىالمحيرطعاالىللمااعلةءتةلمأ ايروإمروعياير
هاوصافارالتوكأنيرهبواعىلوءاالمداععدلبامممأ

آلفاوأمنسهمخالاليرىوقداهاتهئلالداقينحلما
اصافاوالنهمقاطنبهشخاماالسوادريباطصاذرتها
واعوافاازيادايندلميطامنصةجااقرنعاعهدكتأ

واحالفاشهـموشبصاواصراماءمافالىباتشههرىعنما

4اتالفايألوهالالمالنيعرضىئطيفبالمحروفدامشرقا
4اخالفااخلنتاومجحباداقعتمواهبهعنفىطالضوعدتاذا
الحلفامالقااسألوالجدوىمالفطالطاجهداللبت

أفااوالقومقروضمزقضىوماحسبمنيزدادمامنسهابا

أاضعافااوالماوضاعصعدىصنيتهبسطامابنمنىتقإ
رافاواتذبرا4صجازومالدىقصسداصروفوكانإ

آالفاالعباسألبىانثنتحئبهاالؤاببتتوعيامؤنإ

اانصافااداالعلىيزوروبابيخاقدهتيدكغبهصانقدا
واصالنالىديوناعيبهاارىارتاباحرارالمداغتلك

اوتافاخنثماهمادوناؤإتفعديخرصداصلفئفالا

سطاباطابادحيوقالءصي

أبالسعدماهفضلمنالدهرلىجرىماطالنهانبئسعدمنلىاخ
المجدعلىيدفئبلتماألمجدهىفبيةالعزبزصدمنتقملا
عضدىوتاحمألمصفهكلناااال10تاا ءهيمعديرومبئوا
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3تفدىوالبابفوسدلىتهزلتالاردمننضىانلطابابافدفي
دىاليةءضاككفبدناءاجكادشلحءابيذلمرقة

ادالهؤدمءافلموضتءازمننألىءبتدانيماينل
االودمننسيتمافديذكرقائالماباحساكمنواوليت
اااوردزمنفىاراحتوبهفارخانتالذىالثغلئكاديت

دارعلىداراذللحاؤصادهونحنطنقادكمأاذاإ
ا

حهدوقال

ااالحقابمحبشاثمتهادرتكتابسورامدارأرسرمأ
بوابليرسسائاهاويردلسانةليرطهـزافىزايبمأ

االحبابمقيخهجمنفينالمجباماتالتنوربماأ
اباالنرطاثهـظالدمبقىهوىوااخضراديثىاياكروض

ابيمنالجضنثوىعنولبنرهغرنيثدمكاكواعصإ
اا

األوصاباغاللرضىصظهااقلوبافتنقالبقىدو

اخضطبدرسنفيلمعليأوسلابخففادحرفضمنأ
رزابءلثنلوصاتواضحعنفتبلوعئمنوتجبته

أرضابببردهوهـحردلتلسثقةسألتوماتسعفينلوا
دهشرابىالسرابمنجاتقدهاكانكطالىتخلثنه

امابىابخكانمالمكاخثىانئحئصكصبمنوعنبته
تصابىيببدالمثالصيانلةجهوليصعلتولقده

اشابىبعمنيوثتعنكلسلعتالهوفىالضدريهلانلوأما
أونابىدوابهـافربتظفرىاطبابئفاشىالتغلإ

باندطابرواجههاجثمنبإلفيكهافانهدطوباودع
االعقطصعلىمواتجهيخمتفناماناكاذاإ ابلعحرفى

االمرنابوقفهمارمالىدوناولمالتالدعلىالمحاحنحسا
11طبعصينداانفاقولهارضىنيهبالىصاالىإ تبإلحا

ولق
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اا
بىرالالمحطالبلكلفاذاافىشلجطابتولقا

طاالسذموممتذممننفلمخالئقامنهصاحت

دهانابىالكهامالسفانقلداكنولمالمهزعضبواخترتهدهأ

أءاألشلبةطاثبمنافبتنارهيومعرانشووصالتمه

ااالبماببرجاحةاعالمهاترسهوقلالجالونيضفرم
هالغطبوداصعدوداوشىواغطاألتحمىااشىاصصصبرأ
وهضابربىمنعائبالىغرلمقتتىثثبالينابمنلوالما

ألباباسودانفىوبخصبدسوددبأوليةيئمفأ

ألحباالتمننفوسهمافياحسرواقدرمامدثونيسخع
االحسابعلىاوغبواالقربقلىالهقدمالىاسبعروكأكا

ااتالدنيئهعندباعدباعوراالحسنالىقوا11
كلبالوجاللةبيلصهترالماوكوابههيندو

دابواالاالخالقبخصائعتتفاارجالوفىارصالفات

االرابمنارباطإضىفةهيمتدقطاالمجرفكأنماا
بالوهطرماكمناالممنوعةمواهباتكروا

اابيثاناطوبطلمفىءواضامطلبىهلاانرطابابابك
اءجنابىمزنداكعواصجزلبابليداكتولتئنوا

االنسابسائىالقرائثمبيتاوالمودةعكابئفانامه

اسحرلهيمدحوقاله

أعذوليطاحاوفيهاياخءوكفيلضاهنعنىاللةلهاأ
وعللولمجعرهطمضانضدوارملنرناطلىءباابيت

اتجولوهىارجاهوىصرتففدهبماماغرباارجاهوكتوفددهإ
أومنيلنائلباكالنيطلنالتئحئوما ااالخهرمازالت

لقتافعاسباقوامصابطهاصفخلقناصاهـانلا

رميالالطعضالبردبمصربعاالكرىمشةمناذتنهاحسفيا



333

يزولحينطاالهاقسكضهاها1اخيااليهنالنوىعذرته

ولوتبينهتجالنضىالىماصقشبعنالفسأماوزعتئه
وعيلمثبتمناماعاشفقتالؤاققدتكرهـبلى

صبيلباعانمنهامنهالىبمنفثرياعنجهدىتداقه

بديلبصرناناالوانسوالخلةدبهلىاناالوصلأ
أ
كيللصواداهعدههانأىورئالامابحبتولوا

4وهوصقلالعلغربيثاوينبواواجدلئيمآوأقيدىفىنبا
لبصالذيئمابارالناسمنبتدءوالمرقرالبالسباطبدا14

لههممافاتعلىعزآءىخيئانخيقاوكنت
ولبالالىآدمابئالوإانهولةفىيفعنئفهلى

وغلبلبادهماعلىويخظوحرةالحاسديئنفوسئامى

فبفيلرأبهـمبعىكثيلىطاذارامواتنواو

يخعاولاحانهلهمإطوعمنماالتنرقنخواوماا
الاوورقلىبعنجدشمصاعيهانلىلدممةءا

ولقىومىالدهرهذانوائبورحلتانرطوبعوجلناافامتا

هغيلىذرنكطماتاوضالياةفمؤدىمانرجوصبعظها
ثفيلمدواحمععلىءشأامايضمدنااياداولىإ
تخيلالقىما6حماتحرىمرقهابالنبتاالرضملفوبما

شكولوالدصمالسلاوىشصضاقبمهناالجمجودبين

بملصرزهنعنحاوالهؤخرناعنعلحطا

ءيفولفهوروفالىيفحلوفعلهخبقولهاليهخصبناء

جزيليخالاتهنبمبعدةصردهبعدجاههمنوماسامةدهأ
لفئالبكالشورلىكانتاذاالضئالىاؤولانفاحضراق

01لذليكالملوللمنجدشكيئوضفبعزىلىءوافى
اوقبولهجةعلبههاللاضامماحئايةمألاوجهجالا

اءقلبلقدلجاثيوربفدكىبيريرس
تىوا
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ااااملمنأا71ةا بمرلوآالةمنأصيبوئغدىرلحيمبإ
نياوتالحقيحرتدفقواحدزياديكماشدئتاذا

اأالهاشىعلىبئ2صاالملكعدبئالحسنإاليمدحوقالإ
11وجيامادقيقهاالخطوبطوعهاطلوودارسكالياراظاا

وقبولهاودبورهالهأثطوطجنوبببنلربممتروكة

أمجهولهاكلالميلوقفباكياتعحفانالجهالةمنا
بههولهاتسزحالعبابةبععقفاطرحالصبابةهىالدموعانا

اموالحزونهابلفحزمياوعوراستنهودفد
أوذمياالوجيفماسبوالعيىطوشهاالدصلرديةونثرت
11وراكأسالممربصروفنحرقتةفرثءمحابةقبرشدت

أيامامنكدهاهحعرفكأتالحلىيخلالىايمدبوفئ
هيامافيراالخالقمنبأللىوالنادساءافعتقربالمه

اتذيلهاالىرياضتهقتعاطثتصعتاالمررواذا
أحلولهافبلالبدهاتومراقعماوروثحىنجلالمعادرفص
أضكوامابعقلمقطربخالئقامنبالمحاصناظنابرافئ

01ببياماواقفاشالكوجدتبمابئياأصناانة
4اواهردىوعخالئةةبأيففإلالفاضفكقربثهاواذاا

طابأضافدىافلىقدلوالكهاشطمةمنقناثصوكوبرده
اوصمولهأبخيرثيوابوومأتوماعالمليكعبد

اتأوياقافضلبالهموقضتباهاتزفىاالياترصتهم
وقلباصاصثيرهااتءبالماكرانثواوالفةواظالفاخذوا

اطوافىنغطتكااضامعانهمقاالبامسارتلو

اصوالىوالينربأتمثهاببئلبسالمازىا
تألبلهاعنءخداوبقصرتأليفهأقءاصار
وجزيلهاوفدهأووابلطالندىيويمغابىفابىوألنت
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انجياابئونجاهاشريفهاابئثعريفهاوادهابمأبئهاوجوا

ااصولهماجراخذترجتواذاهافرجراخذتانشبتواذا

ثضالوهابعبدبئاحمديملحوقال

اارودالغادةفىى11لمؤءرالهد113ناايافىو8االداليب
والسعدالببمقصشابعيضاهايرجهالسعداتالشصوجذة

ادىيوقولىفىالثبباذمملمصضجهـدمضىمنالحفىنوه

4بمصدودعئصدهاوالعنهابمنصرفلىوماابصلةتلكا
مطروددخبادكرىوصعدىفاعرزهاوهصايةبىألم

املمابممبهلمتعزمكطفرةرأبىفىباطثانها
ادىماصالمجتثامدوباتصبىمانصفااباعاتد
جيودصافاتمنيكصعرشلبهصبهودمااقمالمزامدحأل

محودمظلوبالنئمدىيبلغئاحساناباحمدصي

بيءوا11لفي4مواصتجاورهرتاسمااذاايغهامرعأب

ابدطبالمة5امواألرذكروأاذااراىبامن2

امحمودعندالدهراالتوجدانابتماتالموكأنمحد
أالصيدالسادهعادهناندىانلهعافىاكثارعندلىاواصيدأ

دودعصعالباكادمجدوببتيهرمطكسمعغرانااسساآ
01دمجصغيرعندىيلدفاتريقهنجثاصبالجمدتاذا

غرمعجودضيئااطلبلظلتلجألىاساكصوىطالبةولوا

أمورودغبرؤالمعطىورباظهنلةءوعطادصا
تهيدذاتوصوناجمروحهائدهبئبقنسرقىكتخد

11والبيدااليلحرونبايثحتمعتسفاققصدالثأماتوجهتا
يهدودبالثبدبصالدئلهمفآفىحسناوليتهما

سااابمنصلىفنألراجاعنثقةلباهرفلماففت
دت
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ى2صايئكلعيلابئطاهرمدكأاالالبحرحدثإ
ىمنومورجلئصاعرباظريفاادشرقهمعوممقالهاضمىإ
ىاالبياتمذاككتببدنآليراكفبعثباهلأ

واهلمحل4لدصاافتالذحسبالحباونيىلو

يقلذاكنخوأوقوتوالباوالدرينالحبيتا
االمقلالحديققصراذاربالعذحثالظريفوالثريف

حاإليياتبهذهواجتهالدنايخىعايهفرددتقالء

فيوسيلثبدلمساوااهلللبرانتانتبابى

أيقلكثبرالجبكصءشااتبكزالقليلوانوال
يحلالواربامنكرباناذبركرددتاقنجبر
اففلفالدنانيرالحئيلغثربشراجزيتماواذا

طاهرق4عبدلدبنمحمديمدحوقألء

اتهالمالممصووشالؤاممناماغرام14
االمالممناوحمتكركبئبواصلمثبجفداةضعزمة
مانابلاولنظعلىظالاعنثلحماكترأيا
عظافىكوراتقلبابنييرملحلكوفتيوأما

اممطءاعاوشفلتئ4اعنىصسلفالقدكلقئا
الهقلمفىهـضكانفيلرحلنااذاالمسبرئبقنل14

أدامفيكبقلبمحاصنهتدىنكخدلهباماءأ
حرامشهردئالبذاكحرامدمبراقاناعبنكإ
هلمالكلمعووفلغلضنداكدالرالاههصدابئباحدإ

أاوتشاىزكلشويمبمهتعماولىاالضمما
93د
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امدظاالمرازرةنخرومةيبنىثاالعاصمبتدءتمإ
اتحاىعةالذىالشرفعلىيورثلممنالندىقكياش15

مكهاوانراقاالقواممنمىالىالنسىاحصكافدا
ا

اامالغهاوصرامقاعضاالحئتاسبرتكاها
إ

النيامالنفرلىءترعوفيهكلستسوددمنوآإا
االلواماريعقفىالنحقدحيملهىالعولداكأراه 001ىا

املمالفدياجيرنهئنلموصاغرنللرمكاباخهم
راماطادمنفترهبروهمظنجرنانااكثتقدم

الجهاماليمئالبرقصدصهكجهذيصحداجماىقى
دهامالوحمعزالعرجسلببفذاءتهدباتوماحسن

هاغامبااالروفالىثطعوابهأتمتمافأكم

والحينطاهربنعدالمحةطاهرنويرفىيمدحهوقال
11عبداللةمحمدبئعماطسينطاهربئافيص

إ

البراترالسيرفرزاباووخادرالضايالىصرفمنعذيرى

اوسافىصصتقلنيبحدنفالهودعاتناباتاذالندىيروأ
أجاؤالدهرمنمالىتردقايهنثكوشنفكماأجدكا

اذريحطلممااراالتدىاتاحتطوريؤمللمماالفئليط

اكالهراهريئمائصالفوالحممدتيالصانهلى

اوشكازفمفمنءضيأونجيالعوممقيممنءعالسابا
11والماصلىألهاقصارؤاحيهدادرحتخرامانفىقبرفال

الموائىءالدماصباباتوسئهءازاياديبعراقيبتطار

واهرظاابلردآناقتصوعلىطولهابرشهربادقمقيمء
أالخواطرباحاراعاصبرعلبهبماشىالعصراندونهجرى

الرماعهشقيهماطرحيارأىومطجودالغهـدصسق
اهونظاوجردهاقالخالتشبائهمنتفتدىنعئمواثبا

بم
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ناضرثىالعلمقولممنلنتقضىصالحالدهرهنعهدعلىدصنا
ا

اماالجرائىفضاهاملنئولماثعاذلرنجةداكليغبلمنئأ

أمادريخرذلةعنساصاوالالغغرفادرايومايروالا
إاومحاورشاسعمندىالهنفوسازهالزدايثاانأحفا ا

الرامااواقنيادارصوفءلقاكتلىاالعنةبتصريفمخل

واظراكيينالهتضوقدشعتهوالعلىكارمأفىعننعرفوا

المناورولىاارضفىسراياهتغرولملىالمعطنجديخفلمنآأ
ربوااالغبوثامالمواهبفتنبرىءططلليتبعولم

هاالفالفرشاااليخاببكظعلىفيلتئديدابمحىيرحولمأ
امنابروبدراءصوبهتعطراسرةشصانفكمامالحاصلى

انروادراالسوداخباسمترزيئه4شالمالثبجمازالتا

اهناصراعالهديولمبساعوقوعهامنترلمهساطةا

ابوادرالدموعسكبيهبرسىعدهملبساذعةاالداقبؤسىا
أوااالالملوكءاعزاعلتسبتزيناالصربئيربا

المنوافروالوددالندىصينفبلهعرنطبتنخرنههإ
االدواؤصموفمنبحاهدتيناردىكاانبرهـسانخرعيدا

االمقادرفحتحرناوانوائبالحادثتقرنونلمصعببنا

الدافىدتجديداوفاتأذالذاهبرالدخكادىفىليا
اأطاهربئصيناطإلدهرببئةمصعببئهناالدهرقىكوهلإ
ادهولصاصبراضئلماانهلواجدجداااليامابقتوماها

اعأئرالفىقدحهطفيءوارزاالجوىلهااطأنحئممرتايمى

ثهـابراهيمبئاصحاقبئابراهيميمدحوقالء

ذرلىاامنوجهالصبرزفىاننالإ
اسمراجفانهائيقنلبهطعناغنلماشألشأ
هلهاصرقكاوخطرتاذلةبهاقلترتنظانها
ا



833يأل
هانلصريعيارادفةتفتعمطاعالهانحفا

رالىيتيانحيهوصاكافىخاطالآصص
الدهريربرالمامقوثدهيرتيبماجاثورعط

همطروااسماقاوراالاررىيموفمصلماقا
رففرقهاممااكالىععببنىمنبئمقايإ
رالذولهاالتهسرددأالناسقتياسماا

هضءمشاهاوفيهاالهخلةئابيوالحدناث
الشعرعددهااناصمنصارافطاىادرىولست

هالضكرنائلهاماراجخلهامواضعاأوجهـها
واالصافهىههطراغدالماالمثرطةبهزينتا

الدرهثدصصمففىالحربةكأغا
أ

طاهربئاللهعبدبئاللهعبيديكلدحوقال

تنيهاوصلانومىالوفيكوسواالرجاالنفسهعىلديئإ
أطقيالضرقلتانهولولمصبىالمعاصاةبئءوقدكثرتأ

اجيلطدمحاسرابوعنالىهاضيفهـانشبمعنءعزاست
ا

غلباكاطمضجواهاميهطرعةالقلبئادرتاشوقدوبصا
هطصلىاألنوهبمندأوالارهااداالسالخيلط

تلهـاوشطهاواتالهابمه8توىواالمبرحهجراطبهـنمادىها
فتبامابردىليسغوانلتارىانعزاقالئساىوافىا
سيلهاسبليماواقتقضتدهانهطجةاكالشيبوقدإ

استقيلهارةاالالحباوهاولاسترعبرةاالاحداهل

طولهـراقالهارضالىكطصحتاكارماانسرفىدله
نجولهـهبتءال14الدجمةسركىارضهشرقمنمسداقهء

11لمهـورلىالحلءتوئتهأإمأليأورنصمقكلعرا هاويهـواحزنهـد
ايضو
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طدانجادىمهـاعراقداالىترديناررلئتوايض

11واصياهصااماؤهاضىفعادظالمهابعدبضدادلهاضامت
11شصولهاقلبلافعالغواثببالصشردخئبهوبانتا

اساعذواحيممادصاعلتوندرهاوازنمأحامقامات13 ا

11هسأوذحواؤيارهطبهنؤدىمبمرءتءالهمانسعروفداا
سدوإهاعنهبطتنيخردلدصقادمراتاشطملفوا

جيلهافيهماالخالقحسنبدابدويرفبونفأمواالقرماذاا
قغولهاصانعندالبيتعصائبابهراستالمعندكأنهما
طاالناهيأبىمشيةمثواءووراقدامهازدحمرااذاا
اكهولهاوقاراتستدالشيبوالمحيلةفيهاالشبانرتخطلحاا

اطصولهـبأسصوالتاوهيواليللحءنحوفاكوالءمألمونبده
اتنيلهاعارفاتلرتؤثاهاههـمارهندواطاحمدابا
اجلبامسافتالفعمجالبلبطول4وأنماعاالحاجاتبكلمتهـ

ارسهالديكوقدبحدىاليكءاخاالقمائافهافوارسلتا

اانولهاينافماليوانجمهاصبفمانورزواهرا
اصبولهااليكتطلقلمصائدوخلفهاعليكباحسانبوادإ
مسوجمراوضاحهاقتوندبهحنلهطيؤخرانوابوماءا

الهانيخيفاالحسانساعةعلريهائلممقابياهالبرمااذاإ

أأءالهربئعبداللةبئسليماقيمدحوقالحو

وارحماربوعابروقعسككاتحبملىلوبممزهربناك
اأههامكرلحئالهوىاطاحعخللهمننهساممدءكلعص

اةكالهـانآياتهاحمتااذاصاجةائراكالدارألشوماق
تعرماوصلاعقابفىتالحقنمعبامجوجالالشرقلهانصرتا

01بالحىحللمنفوصالحىوانصرميخروىابانجمنىو

تقدماقدفائتاارنجاوكيفاناقىايئالصاسلوالطرتوما
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مطمةالرافىفىوقدباثوىااكلنضاقداسدتافلف
كاومظاهرامناحدشيئءاصرواوشاسىاربهاناخذوقدأ

ايعفىادلملىسرواللشئومنكممناالحببادئوماالنإ
كماعلىموفورادشبابلىرداراحمنيومرعاأالها
صااسلاالهنمرفاشرذلىءناشمرااالفقارىحئوخدنأ

اممارشقاتثىالعيصضتاذاذمالطرنجافىليلئوما
ا

مابكرانوأفدواحرىانجعالبىالقاابدادعلىطالعت
أالمنمنهامرابئاوهاحانسلوعدقالمؤشينايرشفىا

هـهاءالعبشمحرومامنتخلفههحليهماميتاليشعرهنقصاذ
لمطمههنماأليامتدرسهالةذيبحفناألذوامخوالدئ

1001

اهالمهااالنثاالمنعهدلهحيثايوباباوجدناهأ

طاألتهىاالعصيتعاطىوالتبرفااالالجوديحبالفئ
امافضمثهاردزمانصيفدهكلفاتيديهفىالميالىثقافإ

صاندىاظقاراحوان4جدالهزليغلببأآلملىه

دماهءعايهفرضابهـسادهـدكفايةلسانالساادمزدا

شجثهارضوئنقلجثوهفألوهمعطمماظمبالهلهطيمءزه
جمهطحيثندىايتبحنكرائمخالثقاطوحوصىواطيما

اتظلاذاوفرامنصفوالحماعألباقضعصهرفالأ
ماساكفاعطىبذدعلىيداضتالخرممعطىارو

فخبماغفاالمالابهاوحعطغلةاندالفةكنبهانشترباح
تغظايهـاهيشصلمهواذاةوقتدرامالضاتجلألوم

انجانجالهادمنللوماكنتهاودهمآخريئيخهاواصدها
جمارمالمنلكعلىرصوكمحمبآلمنالشعسانيحسبك
ممرماوبهمءاامحفىتحرق4نبهدهايرثناذا3لمييءرددت

4ثيخااناالفقهايثارفضبعةراقالمشكلبتوآا
ابالنمفقيحدأولىصهمجردفراتهاثلعته

وبمرمة
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أتهلمبتئاهأايتالكلولممايصرالقومبتدلمومكرةأ
يلؤمااالريبالثهمينفلقدنةاكيهرمانلهاهديتإ
أمؤمااالدضمباجمهنلماذارالهفارعةالمريسالوليثاأ
الألممهـديخاقربعلىاالاممنامليفاانلروددتا
اتدطاليكنفسىتووهاامخىبماليئاماتاقتلرعلنأ

أدمامداالكرفارفضترأىءفيئطاخبهرىكربن ا

نعطسليمانامطىاوالمجثدالىهباتطنلمادىقدئلكوها

ىالمياضىابئيمدحقالصىإ
ا

أمبالغاياتمافىلبئمندماقضالبانهء

أوسئرالصدودفىدزها4عالىءدتويقظىرشطاا
اءوهناركبعلىبىطافطاثفهاوقدتعرضالىبعدهأ

ءبتثئبردهائاقضبباتباعانضىصاصاتنتئئ
مخنىباطىصعلىصلرحقاالالقمجوىلحامئندكا
االيرنااحمرارمنوأرتتءالافرضأبثحاسربرلوإ
تفئليىذضياليالىلءطرعلىبابالثانجهالخلتا
دهزرفىماداومباضرارىتاهمدياماالدمروارىها

51سناوالمصنرجمفنحينقمرارباالببعقلفص
كئالمالجلبلدونتصابمنالمحابالفربراعفنيشثا
ونجاارايلنأماضباتخيرلبالانسامافىلا

دناوانفهاءضرساطعاساعاقىبادرراممزم

هادتاصثرالىامساذلاالىالئوالانلرارهبالث
ويدقيبرباناولىواالسيحالتمثددفىالبر3زا

تمئهاحماورمنصدوارصطاراظزلةنثىفي
ظناةلجاحصنتاقلمتصنواقمصلمئلم

مبنأاوفالنعدعلبإمسبراحلى5فان
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أضئاوثهـالجدىتهانرءوليأاجئمواا
امثئالدوالهفىباليستأنفوالشاكالنائليصا

امناايسيامنوفاابومفيناقفأطمعروتع

ءدتااالعهفىاعاصجمنوالحرقاطعبدتهأ
وضنااصاااللسواهريمنجالاتهنوتأب
قرناالدهرصداوراالدهرعدطنقسىاذاعزمات

هتأقششاتبععقئواالجملتبلائىتأفىءا
ففنافنأاالخباربضونطبوماباظنونمدرك

4منظئمنعدارأىواطلبرأيانبرمنعنددقىال
وتعنىجاهلخابقدجلسوولوصاجلرهلومودص

كنىفيراظوناناقئعندالحصيفميأكنى
أواطأرباعهافرساقهااعفواالراقمالثردا

مهناااليدصفىعادوقدسارعنهاعنهمعزىم
فففنالبالنرااذجثنالفياضبنىيحررفىالمجريرذلها

وهناهناكمنالمالثادنيادوفليمىوددملواسواإ
واسنىذكرافاثارضائااارراقالهربرةلواقىإ
تتدبرالىشلهيشرفعىصاقرلديرالهببنأ
تحنىالحامورقعليهاخلافوتمنارتونباتحيثا

تجنىائحدمصافعواالدفئالصارمالىاالالماممطماأ
صنابزدادالعبونئحسنصربمالصلاناىبموال

قيهققالألبذاسعداطينبئعبدالةاليهواهدى
11

11وسوخالسخلئالمندىخعنساودامهدىظأ
وحدىاثباوبنتصريكزعهيطلموحدبألحسنباناا

وعدىانيتالذىفىخطأىوارضىهواالرقك 51دىتبعاثالغوامصحأنتخيقمايتالرامحفي

ب
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اوخدمدامرقىصمنورامامحإصغدذبمهـتمبإ
وردونقيلاهـورت3هفحميلىئالثالوردوجئ

ءعدىالدهروربمسسودهاوابيضتاثالثمهليلةصصنتإ

اسعدفييناطبئارفىوعبداللهعدمماألحبابارضىباتأ

االصشدالطويلبالساعدددواقالمصارحيعرعسيد15

مجدبنيةالهمءوافصروساحةرميناالاوسحمه

بألدخصكلهليسامفىئرتبطاظذالفصاضءا

ارفدماومعظالنفصيفرحبرهقممنانتحبذا
تبركأتهدىخيرمامنءاصهباواالهديةتاالطرقتنا

اصداوهلوفىغريباحوىهنالمراكبالثصناترشد

اجدلحرءواوفمثرقبمقمقاينأروموبنى
ألزردصفتءاماضلىمبفاالقلىءصناواء

الزوردفىبسشيرطذصتفبارجاج4ءزرلبست

ىعماربئاباسالحيمدحوقالعصح

ابلىامنمأبنجمابعضاخالف4ذءاوفرلانرجاتاعالأمه
اوبلاائمباهـارضجبفىءوالمجدكرنهمااالالدارهى4

ألىامنالمعالمرإثلىءماةف4ساعةنضكاجلمنتقفلمفان
االعذلمحعادتبالدحاذانفدتصبابئفانذلنىءفاشئتوأنا

ألالضباالعينارأمونوأفصدقاصبفاامسلافيالعيونرمب
ابلىوالعليهابلىانالحبهنموضىناذاابقماقدرماا

أتجمننهودسوااتصافكيتلهاتملمأوىاتجلمنولوكتا
املىفالفالدهرئءلهكوا4لتنضيمقءدامنعذيرى

جلعلىجلمننفساثوبىاهوىمنمروةءعفراعلىاماتا
االقتلمنمرباوتءاكاتراصوهاءابه3بهرأى

والرحلىإضيلعندقئهورىوالللثيملسافىوليىا

3باء
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اأأفعدلىكلفإمىسثمالدفىوفاالندسمدهارلفاىكأا
اشلوالاتالمكرءئلهوشذلدبهمجمالمضىيدهنعاكل

مللىاادالىذاذبينمااوتتةنرىوقدرنعىاباتاثوتا

زلاءلهفيعناشفردنجلمدقشيرعناشؤدفات
لادالىضاةاتجشافيههبعضبعدالندىبعصقنرىوكنا

لاظاذكفىالثسارانابوجهمقاحةطاللظئيناو

شنلستبتاتيومألمجدكبضائىوليسشغلملىتجب

العكلممداطممةعنبهانأيتلمهىوالبذلودبابحزتهاغلى
لابوانبىنورمنخولمسىاذآمابلبسيخللمصما

كفلطالصقءزهراحمةتعرفتعرفوحمىءلكوما را
الفلادحمنالنهذجبلعلىدفعتهطلومثرئحةومنإ

لىجدافلولماراطبثوائهجادساحئئثصىشكلثكرتك

ثىصالحبئاحمدنيعقوبيعتذرالىوقال

صدسالمتالبيدنىوهلمسلواقامواعنهمسناى اطلىء

غرامفانتتاعدناواماعالقةفانتماتدانيااذا
ا

اسفطموضكبرومضلىجمرهتكللينفىانساسارىا
مالمفيهاالعيوسليوىالهاتغانحجبكوكلةا

وخياماضرنجاهاقباباياتفئحئابشداىاىتكدما
همقاماثحثفىلىوالفامضىترحلشدثعنلىماعثيةأ
ا

حراموهىجدواكلنايحلهاجدمعلىاألومانلق

نبامونحنابفاظادابمنخنناانفائسمانجاذلنااذا
ايضامسحالحرومولاتداريهنرحينالوغدصرلازاتب

احسلمارجالاسبافكلوالحمثارجاللماواع

ااذماصلستباحالانفىصلرامانةشضلاللجتاديئ
افك
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ؤسامصرحيخهولذملىكاناثئتلوالمزعرضواقىك

يسامحينانرسفامامبدىاتعلرلهعنسفانلىاذودتكيف

شامافذللسفراالرضواقاهةاقالصفىارضىفتاللة

األمامالصدبقوزياراقالمدىكليلةالعدبقنحومنشذاق4
أزصامعلبهاالإهمباوالذؤافياألالهمبضاشىولست

اقامذراعنينأاألرضعنبنىالغياتالهوضاحهرولى
كامتلابدرتهـطلتاوبئموعدعنجئشهمئأ

أتغلمءوالسممالاالرضعندهراهنوالمحلىفانحدثا
أ4امقىيسءصاالهبهيروماحمدوأندبئربياتول

اوشامنابهمايذدلاثقلهاالرضلىءلرفعلكلإلفةاا
المفالخنينبينالجمومضعيابيكماببنىالظا

وعأمبعدهطعلمتجرمبعدماالممافاةاياماذصرأ
لحمنظاضمجهعولمنصعيثرباللممضىاعيعلىندمتا
اويصامتقتىانلهايعلىتوبةالندامةانجرواوقدا

خصامعلبمعاذيرىوعدىبخمضنسحجمودىوأنا
االموورثسعدىتاعىوهاصنيعةوسبشراثهاتوقدأ

أوامامهاةئتابملكمهخطأاظلصارمتمتثلفانأت
لرامرامانورمجاالاصزتمذمتثيرواانولوثس3ا
أيالماليستفيقهنالمرممنوالبسفيثمانمومعلىيكةأ

أسامالوشااقوارثروافريعئالوشاةاقواليجرحا
اكالمهنوعامصنأىالىبىهضاانىدااصقبأىقىإ
يقاماصدورانفىماوئوجفىتضادنحائممياياتلعلأ
ةرماموموالوديحبلأهتءيكمالعدتاالرضبىولمانبتإ

ذماموموالجفرءبماويروىحمتهيثكلبالصميهندىوقدأ
وذامعلىءازرامقابىوئقانلصدقبلغغماوهأكلءإ

نمامالوشاةزقير4اساولالطالوألعون
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ىتهتنقىذوتدبشرايماصوممالص
المحرلناحالالنتوالنجبذنولمءعكبرانقىولما

أءفاصرخالثرلثرالهانادصطهعضورلثعرااالدعونا
ا

نصربتالمهيهاوجهوكانحمولةتمعلىحوقال

جمىالفقعنهأخردحكص

وأفبأنصرايراقبالكلنصرتجاعد

اغالهاواراكالىعلىاخئحمولةلله

ماالتصونحرامءقنلةعلىنضىوماكان

اتراالسيفاعلىيمرتالفاحعثاعلىومالباوال
آابداالءالمربدلمانارماهذاتععرفئللى

ااخوالهريعةيسكلىءشاعىعنربعةتوص
4قاومنهفىفبلومنءحةصمنالثصفالبوركا

اعضالهاربدطامناصطاصاسارىوكأ

صالهاتاحدوقدكنتاحمدتهالمرزباقوال

إا4اخلتاتافيبلىمةباكرأخلعأانوما
صالهاوظاطزتلمقمقدارشقصالحظهرإ
لحلهطالماتفلبالطوتجحالفتروانأ

11
اضهياالذىنسيبعابهضهباالذىوانأ

اقاللهوحطارسواكأهمعدنمنوالثرانالبرارى

آمالهيعمولمنصحءيفزلماننىدواغبألىه

51اتهبهمخالطمدنحالدهبنىمنصادةالى

اافى3فىعداالصاحمدبئوقاديمدحص
أشمافباالصمناكاثاتالفتالقفاتلالأ

ام
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مظىالصدراغئوإسباثباطجوئمنالدمعهوام
اطافمومنضائقصهعىفنالديارملىووفهف

اأطبوجرةلمزالوىحلواوقفخسبسمسمرضء

السوافىملهتسىنوىغبرالميالىيياتفيهتدعلما
هكلالئائئثلالنارلظىندوتجلتهأاتتواثاف

بوافىعدىعضدمنخبالامبرفىلاالنهدفىفر

أاالسعسافحظهامقعدمتسئلتهمئبالزىمسعف

صسائواسفطهـسعنقصرىفاسنفرخلسضطةألشئات
باألقزافاالعزافزهبفبع3اقترفتطواعزافىإ

ثرافالمحاماكنتغشىاالطرافوفىالىالعزالناسلمجى

ءاألصأفرحببةلىكضواالرونافصعنوجاوس14

كفافلفاقؤاعصاقضمداهاللحتةءاأ ورسا

أرافىواقالةعنصيدىمنىالمنكبصدارإىقدا
4باالنصسافببالمنفعلبرجرتبامن4االفىوفبى

اءتصافىارجالنوالتناقصوبانكفقدقدرةشلان
أءتعافىمنملىفضدنعترفعلىبئاحمداشالصافا

الفالخحرببئصةواماوىتهـمايواذكأاماأريكىأ
اقذافخصشةاوسرأيبينهواوعيروةابادىاىألأ

الراقالوئصفةغترفدراوزنافىالكضاباخصان

أاهكافمنامانةرىاوصهينءامنثغاصمولىنمأ ا

أ4ففطالهزمانفى4ةيرن4الخورمنلىوعصاماءا
أباالشرافتهمانضرفتونضىالدنايالنرفيمةأ

اواالصافالذيودفىانهاودإنابذيئاصافىوغلى

اافىافىباخرقناعتحينمنهماربمثقوادمقدمظإ
االكافذىصابورمساىب5وطالالجوذىصابوررهطا

الئغلفثمافامادىااماظنلاليخلفعنعروا ا
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ف11مدالعلبانجلءاللةلكهدعبداههابايا

اءفاسئانرواكابننتمافصصااريعبفوتلن
اةجحافلوولهدقمتدراكيأيلمضكطولتء

أا

51فاالملىصزةيمداوحاواحدكنتبلؤلمكانا
ااالزصافنسافاتهاارجالشصفافاياتبتقعىا

خفافثقالىفينااياتمنتوالىيخااداالضلىولجتهاح4
اءفوافىسيراالناساقالذبهروسارمصاشهرشهرتأت

عيىبئالنثاهقرننبيذايستىوقال

اعزارفرضانبئبعيىوالجممفرخانبئميىابنياأ
رالعقطيكعنيخرانفرىشبئومافىيديرحطعلناقد

حرارظطءكلهمعصبديشحربكسرىحبثكاتمنفاشا

النارسواهامنتوتهمامنهايالمحتولتكيةمن
شعارلهامحدثلقبشهاغرانغيراطفهىأ
االكسارالمحاسناركثرنشأمنناذراخ3الاوميئاا

بدربئمحمديمدحوقال

مدرىوغلةبهاوجدىبعدرلىظلرماغرمتماشدأ

لثرىهةافرلانالهوىفىصيبريمينسرىولها
جمجروصاالوالوسلمنهبئحبهـرثماتعقبت

ببمامفاسعفتجمرامىاظيأالتوئطرقشاأ
المسعبكرجديدمنورقهاماالثبابهنبدؤقا

صثربعدارخرالبلىومدىبعدعثرلهااربمعتا
ونحرئضبماوىلمحسحرىشتوبابمجزوىدارهاخالفتهأ
نررفيرونائلدردلمئنجعتكاتتمادرتلوأ

أهوئرالفراممطحرثصباوفىسيار11مدقضطقد

دلو
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واصىالدياراعيضمئكاثخلىخأصاباقولو
أىفياالعمهدواليهفىامفاالموممنوابئولقد

ءبعذرىالحظوندالهتلوماسىانجاحاظرتاءيقعئه
أصرذنبصعرتجنلياتئوذىارمانجئمامعلقا

أالمستعرالدبخةهاللىويماشاسفىوداهـاطلبء

االمنأرىوالمصابألدونبالمشأقسلهافرمادوأ
ادهرىاشبفهحملتدهرناباذاالذىخلبلىءا

بدرالبئباعتقاصاصعاقفئثانواينبدرصابطأ

اأملىلصثءإلصأنخلءئلحبرفيفزرمنمنل حعىإوحدها
امجررموابرنىضرفاعدكدشةحيإ

أومجرىالها3ابهاىءبراثاصانحتواجدء
ارىوفئحدكامحئللنوأدىخصهعاخامناخالت15 اط

آبثرطالقةالوقدتهاورةاضاءدونهوقدتأ
أصبررعةاذفاجأليههلالجطظفاوفاؤمنمهرأ
المكفهرعابندئفىطلئهرجذالنومالةفزىداأ

أرعبنببننجوالحارثيامللنبغ4نأياإ
لحثوىيهولجدوىراقفيروفعالفوالنينطالةرلىعاإ
برىوتختلشأوىنداقتكدوانكريممنانتحبذاأ

اأقدرىفعقمناكورشئطءولكنلثئالغئكرهتما
شرىجردكبطولىانصاجئمنماطبلمامفعىمنطاطإا
كصىاممبتقصرفيهوقدصزتبهونترىشئاىا
حرراوثاقةمنالنفسورضىعصحالقهمنيالهمتعةا
ا

الرصدبديلنأدتهامتضاةضومنحدمتا
صرىاسرعالرىنكفاتسيالاندفئلهبننالىا
اتنرىقيعهمنعئرمضريللىاعأاوتقدىأ ا
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11جمرذضمملقجمطالهثؤدةثتصرمكيهونهـ
تبرهصالةنهاعليهاتترىيرنالهتخدعشيةأ

اهفيلواشانهمنفعقآخريلكناالنقبشةء
الطزصدباطدىاطفبظفىدادفئاناابئث

أاالغرأدانءشدعيخىالمحالثاالغرواجمادأ

ثرطاهرمحمدفىوقالو ا

بصمنفرةمجلوالصحامههزيهمنةتييقضىلاالتترى
وربوعهاطالعلىاهانيعهيردافىالهلالمزاوإ

هصعههنعينهبجفنىاحقسهادالنالمشناقتفقاشاذاا

لرعهزائدئاووجدعلىهتىاماصباانولوعثاأ

هوعهقىمنمؤيسقلبصبابةءكالاةغاديهمنشوال

بثفيعهاجهلباكأوكيفضفاعةالثجابئاروكنت

دهمذيعهرصاوضاقمحدثهصلهبككأالركنحثهشيب

صريعهاقتجلالمالىثطهبصفهيأقدحئتالحق
هلوعهفىجازعااشاركولماصرفهاهبةالدهرهذااخذتأ
بنوعهضدوخىهبءالذىزالحمحالصداراتنولمءأ
ا

منوعهعنزصقناعتهلهؤذصتاصاالاءاميوأيسا
11ا

افيعهءصرالصفارمحسدفاللغعوماالصارصغاذا
وجوعهانفسثرنفهالىاردىمطثىمنالعجاخيالنو

جعهمنبعصهيكئوقدكانمائقهةالثرمبابر
أرنجمنهالفدرلىطزيادةرافعهاوامنيدوردت
جوصهوانففاضلسالشلءبنالهانضاضنبصولنه

اروعهشضلروعهواألشعاحءورأيهاالبستمنشتلب
لدموعهمرضعلساكلبكناليثووانبة4أليحىفان
05نجبعهلؤماالوفاموالبطىاقهعينتجضاليقاندم

شق
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اأيعهيفيىصيهامهزطاهرإقاتدآأليبرحشق

طلوعهارغأبربالتمنببدرظالمماءجالخراسأنترسأ
امصمناشازكاتوالنجف5ماءدرومهبعرفبأنهامئا

أرصهمن4ظةباتزعيمفاننىادلألدشصقئتقظمئأ
أثعروعهاردىيالفرنعاجمكنفاسةوردءاألعداجشملقد

ضلوعهفىخباهاكاضعخأةث4طكانياستاربعدوآكرت

وقوعهقبلاألصهذاتوغشغهمنقدساداطهنومرضىأ
همشيعهفيياألحأنناضرلىورهمصلىنطاتفىعذرهموماأ
فروعهازىالميثعودورصخيوتامضىاللضاتشهرلئنا
رجوعهدشالمغشمدستةانوبئههةصلاالطاانفلراا اا

ىيقوببئاسحاقيماخوقالحي

ةاصادفلمعندهغوامواىاضالفلماكوافىصرائالى
أءفطلمضرحهمنيعرضشركالىت81ءباهفواتولىا

11الذوأرفبونالعندقئعلى4نعاونتفاشطتاونادكانأ
الىمامنالصىوساصاتكأتمافصعقىالصىاالفاسلفات

أا
اضائفشدآدهااومدهاتالمهامواصلاراجىثقةارىا
ا

صالفةألاوتءشدةناذرحذتالؤىكأن
ءا

إبالوالفااونضائنشفعناوالثيبلصناهناذأما14
ادفالميمالخدوثتيثالىصواتانضىبتفرعناصدفتلثن

اعفسعندكزاوانحهفىرددنابلباناتفلبتا
شاعفتوبلطيهلماذاعليهبليةاالالمئعوفشعفوما

المعارفلحقافقايجعالاكنولمءتاااليحقبدلت

وخالشفسومندرجوهمصيهمشرفىالفيمينوساوتا
التناصفبعمقاألففالموازمتدتفضلاظليلبانمافاعد

وجمارفلهماتةملىءيازلىعبتاوعفتأكبنوبم

ال3دبأ
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وانفاطاناياصاعاتنحالتفافدواطاياالهباهاتيرون

ابالحوارففهمفاعىمقاديرهمفاضكلتعنذالفتيانطوىاذا

اانفاوالالنالىالةنضشدلءالمقى ىوببىايص
أالمواففنإلههاتببننهالعلىعلىبدااذاحامتابى

واصفاأارياحاياتشخلفلهوحتالمجدهناياتضريباث

افاتناتالثاصتئنافمنأالحوأكمبوهااقدصلقومقبلاذا
مثارفدنومنهااستششنىاذاباكسبقالمدىبدالىيؤدا
آصفغضبانكفتاليظمنهحيعقيانرضاناباقصىهإ
وارفطبايزدادهانلالةعنةطاخفجماالمروفدبوماا

ففاصاالعريمقيعاناتقرارفروعهتصفببالهـلهأايئو
إفوطواةفصعىبددالىلراملىولمأءارجأضلىصهعته

لحالفزداافىشاباذالمدهصشعرهـحنحلفااوقتا
بالطراثفرفدمنبخةطمةاهبرالقريمقحرمنطراثف

فارفاسبطالسعىطرازغربناجاافاوالشعرطرازمااذاإ

بالطارفعنداجمروداوتجصقكناتباظالوشىيعكررنا
01والوصائفرماوصفاانامارناارتجقارضفىنولوا
4ضاعفاكهاتمنجمباارتجهتحيثالجردفىدناعصا

اثزالسيفينوقلدماتوخعندكندلبئاصماقيمدحوقال
ا

الحضرايخهابادونرااذجاانضراماقةسويعهدله

اتذكرااوالوجديتعيدانالوىاعلئوذمارمنانسهلم

اسرأاذاالخيالبابتيدعوبئالمنصابةداتاات
أدرىومارمليراوصائرزمنورةضصزوشهنمتدريئ

المحكراطريقهيثهدونلومطابهلفباتالوشاابش

الكلىفىحظالنااقالوبااتاخلولاميوناحظالكلىت

جرىحئسوتامالضبرحفايزلالشؤونفىنعالقدح

تبل
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يعساناكهاجومجذلىلىقيصماالوكنيبثت14

مراثحئمجيلليىوالوقتانهفناوماملالمنناا

مكبراقليلئاألالعاثئصلبلئرأيتمذارلمهه
اسفرااونفلهالعباححدر5دوامغهوانالظالماهيى

الرىافبابلمورديرصدنهاركانجاسارباتبدجلةلتصدة
راوهـالعراقندعانءخلفأأتااريخفمننطلهواذا

يكزاحئالثئيغلولقدهمفلىطثرارفعالرامقل
تنيرافيكاماثلنخيراهتدىاذاالعديقصديقيكابلى
اقدرامافاتماوقهليةمناةربصاطصرفاكألوأ

انخيراانفبهاههلاالرضقبىوارفالمطامعدنئاتبأعد
ااالضجيففىالعيدفكلارمىبئكداجبئاقاسشقان
خديرااتاالرضفىلمقلقلاقدةاركلبيهبلناو
يثزىانعلخهاكاوثللثوبشاعهايهنقكاذاكر

ة5اغزراندفئاوالمجحتالاومفعلنحصفيرحرطتجئان
أيبزاانهاوعونالفي4تتأارفيرلورقالوعد

أيفزهـحديثواليعارقوأل4اشاونايصنولمطبهمفئ
نضبراسيلاالرضكيلابئنتعوفلمتمااالنكما

راحئاألرمقنجتليمطنولمءطاالهبعدشاشكلوا

إاترىاوتأملمااحسنوالثرنواكدونالبشسبمنئطلئ4
ضظرافبهالعينتلذحئاوطتالذىالشمالجمل

هازهراسأبلالوضاحوئنداةالذىالثرفلمنمن
مصرااقاناوتصرمتعغ4ضاقآيخهالمالثولروهأ

اصحئاليفينملاتبهصدقاواسيفينابذىاخلق
ارااوىمنافنجقلىاصضقاتعلىانملةزورما01

ا7خرابفلدانتوالحزبفىنجداالالبفبنفلدمأ
أاخراانفباطويعجمىلمنفألفناقدملنان10

ىا
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14ءاممالحاكءالالىاتالءقدأ
ووصبلىوحسا

هاذرىوابءالذواانلزرئمضلىالذؤآبهفأزاتاندخكللمه
ا

هلمجرااوءضاالعهدوهالزىألىاقاللصورفئشرفأ
ا

ااخراحئفيهالليالىصوخبهيرحبدانجالهاللمثلإ
11ومصعراالمشكالتعدلالعيمررداليءمأعلىادى

ااهـويىاشاكاعصوممفاكاعاقىفاعدوكا هىحزىإ
امبمثراءجاانفصفىلقبوالحستهجاهحثهنهتقبلا

حئتونهاخوبعضتبوقالء
ا

اصلىامروفالىمناكدىانرسفاسلعنىقدسيدلى

ايضفيخىاناربزأمنغيريرمااس
أظرفاكنعلههنوعدهمتأيابالمطلداعبئهاا
اطةكىؤهماومنخدىءهةابعدهممنبهتصدةا
هخلفابتهااضعدهفىةمفالديخارالمائةا

إاهوفىاذابراميموفاهألوالطفياصييلىصدقال
اااعلهاالففلهاضبهاصاالتؤىكنتانإ

هنصفالىونإنفنصحفشكةاعضالصعفىثاهل
افأنياقدأىوتصالهعالودكاوش

خنأذىاعنبيضصالناهلتلثالذىان4

ثغالكالبىباسالهبئمحمدقيبئاوقايهال

بطمىءابئمواعيفىمجرورةةهغليخرردتالمنلسالمكلا

الباسفرحةيخىفالىنضاقتالذىالمجعفرحةمحتئ

سعدناسحاقيماخوقالء أ

اضرسالهطدتانضرمىسعداقالمأركها هـ

بضي
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اا

اهوباقط3ههامظالموررجاألوارىطالفةبضئ

االعوباترضىرماهرأيتجوتبولالشعابءهالاذاا
انصيبااوفرراحواالشاآهماالالعلىاتدرواوماأ
ارحياسمهالألمزودحلةدحلمناولوا بعإهـ

اححوباهبتوأنةتهبريملىفى4نسيرق

اطيباوادكالثرىوثتبهأءالصوباتثعثعمجبثا
االغربباواظاقالداردنوفيااعدلمإلوصاجةا

أ4وبامةوابىبسبتولمايعقوبابالهادبت

اامثيباوىضخيحعطةرقايقابىحقانتأقافىأ
تجيااندعونكوفدعلبكوحغواجهمنددعوكا

عيباانعدكناظاحمينزهراخالالمنكرضيت

يؤوباحشضياتعبكناهـوذمامزافىاواصر4

هاقريفقحفيهاطتالذىعذرعزبلوخيضضضكفات

حىالمنجميجىلعلىوقالي ا

وصاوصنالحدروفذكرهاجىاألضالمئنالوقئ5
الدامسويالهـنالقالصوخدكهمنالشخىوربماا

االشالمحلوهىطيالزتوحعثتحيرنجدادتاةماا
اظرسالعداقةوألصفبهاطبئالقرافيحقلىيرعلما

أآبسفاقمئهاضبمودةديأمكمنأعلىأمه
لحاساابخسهوعدكبعدمنهمضىوقداطيخسبومأوصدتئا

ابسمووهىاأليامضروكتىذاالتهرفانهرميابرقل

أمتقاصياايئشعنمضلفمصليرباألقداىقدتأ
أافسوهممصدكاتمنبىعتلقداثحئواذلنئ

11دلرس3رهىيئالضجةمدافعفيراضحتالزىوانا15
همإلعىناثصقوكاننىوغربهاالبالدقهقويشهرتا
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مسأصنكأةكاليدىةصباحزففتذدفالهذىا
احباثىمالكعلىوهناضفاننىموالالسالمهولكأ

عىصرىالبماملبىفىوقال
أ

4والتياغكءاطفابعدهالالصفيكيقولماهقإ

اصراحبدمعإنوىاأالقىنفاآلعرحارشكوهـاشكوكنته
احطجمنبابةذىعلىامسيلمنتخبذىالىهلأ

أأحط11لجلايمهزرفاالمناظرنىطفسق14
أارياحفوتنيءشساىالاافةارياحفوتتجاتحينإ

أشاحااخصركثيرصافرقتنجاابافيثرخنهاهز
ءحناجئمويثدالوريراحخداولرتاا

االقاسشتيتعلىويررلىمانظلؤلؤمنيغصقوشتإ14
لمصباحتفتوبلشرالدجمةمحتتءفاضاأ

صحاحصابامنمراضظبألحاءالحناعدرتطواث14
اراحتجلفهـنوسرناافاققبسلهنفطرباا

ءاالقداحفىيدورماالااللبابمدممننالجضتدبرقد

االماحطرقاوأشحرفقدهصحراالىتاقتصااباياهأ
الصباحمقامضهصعلىيلاصانبئيقوماهسستلما

النواصهيعمزءخضعرأوطنءيريكشفاو
ةاحشفالىحمعاتفاعنعرفااجدىاينورياضاإ

ابراحطأهنالبوقاحرقابرحتقدتطص

4افداحانحتالويحرقينىالعيعىفارفحشئتفاذا
11راحالفرأتغربارضءاسغاعلىعادمحابسلتعا
احومنانلقوايبتلمقومبساحةتيااهـالتبئإ
إنجاحبالببنئافدمادلمودعرتكلئنوائرىأ

ضاحالمهكبثرصموىقبرلهلبسصالغهامخلقه

اصاار
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لمرتاحاذلالىاالبذولبينماللرتياصا
االمدأحألسنمساعيسههنثانوهرنجتلمجديكائ14

هالجناحريثىاثيثشحينانروافىسبطجانبيكوكال

أاحوالصصاصزاوعبددالجرصبينشرفا

بريمدحهلوق

ابزاديسيرالوسيروبعاثغدانأىمنعذيرىأ
سادوبهاسعدىعنتجاشتلةادالضصذافىدأ
افأدىترلاونذراكااطنابفااصفادهـأتحىا

ارصوىرإى
ادبتشثهاللديمااسر4مخلفوالفؤادرجلىوكبف

فؤادبنرامضىامالغربمريئتاثئأالمحرىمافرالمحة
حادلزجابهءكاشون4مجهابرواواحولبشاا

ارشادىالصاححئلهاذممتفازكافىوهفصتداركا

أىوسهانجبسهااروئسوىلشهالمساعومالبلغما
ادادةظمن5اصلخالطواالخرينةبابلىجا

بسوادنازالمعثيباخضبنهجبافئمقابيمصوراكأت

احدادباسأوحديدلبوسلوتغيراكلانخراقأن14

اجرادعيوناودالعىسكلكالدصفىاتالمسضصالخمكأتإ
أقادرنقتطهاسعنصئرظحثاشةاالقروالإ
ءا

ابرادارصابرقراقبايعقبينناكلس11نمزجوباتتنجنناهإ
ايناشربالعالاناثىوقامهاتفاالديكثئحئنفزقلمأ

أغاداقاقطريئالمصطورحمفاعفاالماألقصا
ا

إال

أبالدىعريأنسىوهلعلىاللهطالمرفرفاكنعسادجمر ا

غوادىزيققالاالالجنناظرنأملمااياعطويخعقأ

معادكراتمننائلالىنفودفىرساليامامحاتوم

اضيرجوأدثكر11يموتوابلفبرمنابدوماظبت
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11مالملثبهدبئاطعنابايمدصوقالي

41اواسلهنماحمبوجروحاقاسىابتحرقمنناهيكأ
كشاسظيفانتدتصلىوأذارملةجونرفانتلجظتاماا

اقاسغبالصبرمنكناذنذكركأالحزقمئنفدا
فاسفلبكحىقلىوبلبنجادمعكحدموىنجرى

اباسهزفهلضانثورأبتطاوعهافهلطذلةأحمحةا
هسحاكليمصالكةثىتغلعداللماللطبفماقلتا

بفباسالقصحرمنلىءفاحلبفطربققيعنأصغريابرق

ااالشوبئصاحيةكلفىهصبنصفرالىالوردتمةعن

ايخاسىفاممرثعلىضدتاتبتهاثماهؤضتاذاارمى

ثهاسبعدللعذالوذلمتارهىالىالمثيبلنىصاليوما
راصىأيةوالهاهلعنيثواجاطاهلالىطرفىهنورفض

طسباارضىنفحلوياسبابدلةحلاودمنورضميت
امىخننشاتالبطينافدىمالذىصاطاباابلغأ

نجاسأرمانتدمفىاولبنهالذىالمحسنفلستنيتكامهـ

االنفاسثبرةاليكنضىلقىفعنكابعداطلتولثن

سالمحافلفىببئءضرمنفاةالمديمىومنئكسانا

اءالباسبئقهتموملوخيفةبلالصاسوصافكا
اكلبحاستفاضلصىالناسفىحمعلتهااناالخالقوتفاضلءا
أا

اىوادلالندىعنجالتقنثىاكرومةعنقطخلمقلوجلأ
االتاسقللةاتالمكرءقهايئشضعىلفدايكوابىا
اواسأسذرىعلىجددبنبتمدشئارجاددفةةفازاماا

االخاسادفىماالملىدخلتعدمافالىظأعنهاوا
01روا

االنكلسالرذلولحاسدبكدبالنىمجدكلرامينفلتقد

01اراسىاكلثتمالجبلثذعنكبوأوالظرلببافنيةدوارأ
فهنأك
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الجالسثرقرالندكأرحب3هاارومةمناروعكبمإ
11سةإماشرسوالممفىاضىاذاالحدثرمطلقال ا

اسىضالعاذالتوحيثزبرهضواحمئاالباذألتادمجاياحبثا
داصباالعيكدءالدالجؤبهالىنكوجنجمواهبهصسط

اويواصىجاهدايذلهنهماةةيخطتعتطريفمنالإ
اخاسامادصطيكالذىمحلمالهتالدطيكبالذىليسا

ا3ئحدبئاسحاقيمدحوقالص
ارابىمللالفانهلرمحاججدالمحدىلوالىكنت

أ4هوأدعاسارهافئنمجدولةلفوالثهحالمحدالىتدابم
اوأحداجمنهمنظهفىتسيربرزتاذالمحكلسامامتاضالحدى

جطوالهالذالبابسلنذولماوثحتضتايىحمىالبساتمنا
41ثحاجاودقاملممثكلاراغوهطتفلىوالسقيادياركقىا

أاوابهاجتمنالعينخماحللومنحلىمنرضاألاعلىيلئ
باجودتوشمنصاكمأاكوفوومنقبرمنصاخماخاف

وادالجماىاليسحيثمنسراى4اكأفيلضابئعلىالىا

بامواجامواجابذعصابصرهانظائىىاطبحفئالىاا
وهاجيبالةيرضاصراجالىكلةثصلئرأيهمننعودأ

بهداجبنأصحاقأيوببئقعالفبهقيمقيرميوماارلمأ
واوداجالورادوافرىمنهلمىوطيضهاعليهالهاماخلى

وااوالسيفبغرارفضاربقطرماالرحفيننضايقلماأ
أ

بموارهطنفعنحلمنوانالحتلهماالوالشىالهالت1 ا

صانمارباواتالحياالىبهرتجوعاللقفالمتبمانهأ
داجطوليلبيعرجويعدهاربمهوئبموىفرأ
انضاجيصلويهكوتفقدذبمضوهرالعوالىتلهاآلأ
وصخاجبعوادثلهصمائحاتلقىالفةانالمالا

كبماادب
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أوامزأج4برليلىء2ترفجباقكنبردسصكتقىا

أاجابحدفوجاحضفصأتعملتكبقةواظاوتارهتصعأ
اجلجل4ةوبمينشوصاقخالىءفأبقحربالىرفات

ااجههـجدوراصالقلربسرفىحركابسالضاهمصاذاإ

اوألجءالىاألعلىليثتذفقدخيعاماقىامنصعيبينكانت

ارواجغيرمزنسواممقاظتءبقتمنطرفىاولوالابقإ

اجاجاالبطالعلىيوملهببعرهسطءجماوالمحفاووقعةأا

عاجلىاهمميزبمطحنواعصاوافانالفاخسينازالأ
اتاجذكىضاةالبمالةالىه4مناسهتسققايأقدام
فراجالثكوادصكبعناكياتاحموثاذاالثكوكخلى

الهاحالماثفكنتنهغضضتهمدفىبالضبثالتهاناثانا

بخىالمثربئنهالشبئهيخيمدحوقالبهير
حبيبمنيهدىجاءحبباطروبااطيفابتأأشك

ألمجرباظرقفهطوبعدوهناالواشسينرقبةؤطىأ
بالكذقهمصاتكلفومناداوثواصدتذبنىي

تبهبمنلحرقالمةالحىعنفتنيسائامطدا11تجيب
افدضيبصعربانفوأذاوحشايرجنباوبخسنأواا

هوجىيخهاخرىالثيبألىدهبىاسرعتاذكأ4للاقول

وبالفسواخالتاتاناوماخرببعدبضربمخالفة

ايبالضحقألاءقدرطفصغريبطيخهاماحدثوصاتا
ببالىءالنلىومنمثعييملىالغاياتيعيب

بالمشيبوجدىدونجداتقضىوانبالثجابووجدى

وبواكلفيهـطاررالعنءانتهطالؤسربيحةأهاا

ارصوبساودخبلىالىتدالتلةمبكلا

ائنثبمميرةعرإزارواصينثرابئلمأبإا
تجارا
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الصليصعنالضحبفخروانضحئأباالحسادقتالوا
ا

آوباواظلطناتامنافئواالبطالالخيلهحريم
اواندوسوارحالنكعلىسايامارمصوالرا ا

أيبالطنفربطهفبضيننحادعلىرمرحامااذاأ

ةمحزخملربمكسفالتوخطىةرزاالحالتلحداةرز14 أهاث
الجوبتشقيقفيهيصنىاصيئثمالجببيشئا

الجوباقناحرتهىاذابرتيديمامنعنوتبرأ
صبيبدماقصهناعمطضإهااورا4ترايعإ

سوبندفةءباثنتباجاتثمءسطبتسصاذا14
اءفربمنالمثرفبةصدعهدادنبهاتفىارو

االكحوبمهـزوزرهااوغابواتالخرقفوذة3تصعب
أبرملىارياحيهقكفكيباستعلىجمةحمضل

اجمبهاءقرامنلعحكعروناكتعريئوكأحيمغا
ةوأرحبمبرالزظزملىمتآءلمياالةننلبذأ

ائثيءالمطجيمموروثماطورداةخازي
أر3وبةوتهدقطاعالابالآداذا

أاثععيبمارجاقفىصيبيرجعلماققدمقماذا15
اوبالمنزبعاكفصلفضليزاديرالانخلا

هبالعزةطخاريديردثرشيدعنمدئالبئفهلى14
موبلحماةالذىءطال11منسارصاصعيهـهااخاف
أوالمجباوهاالداسعلىالضحربهطانواع

قضيبوادىاملكهوسالعروابياتطاالةاسرىإ

المبالضنالدنضضعمؤوراتالعثبرحربوقا

ارجبوابلدامغاهدببىاتبالصرابااملأ
هطيبفيهرمبيىباتقعهوورن3فأ
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ةاوبالنصيىفىثصصداللةءابئيامخمأ

اىوالنيضاابئسواكايهىفلمطورىوعاإ
باصدفىامنقدمناذانوبتاحغظانقرمكذؤبشاس

االمصيبالسهممنارأىالىغبااحبالسدبئمفلدا
حبببئوداخالصاهدبئنصعراحرزتمئا
أاأ
قلوبواالحثيرهايدىملىتفلبىاغلمبتمصدأ

دثالفياضابئتحوقألجنىع

راضامسيبةهنوميعناضامشبيبةمنالبمىإ

فيططاذاكيذلمبرئسىبالولىمنامحعضتهاواذاا
تفطضاوةغغعناالهفوعصارعانعنيرضىاايم

المواضىكعثبهاتشيئالفنخاوانالليالىمنوالبواقى

االحماضاالخالفءصوإسمنهاوناكرتلمئرتناة
ااالغراضفىهام11رجرعويرجعناقمسهنشسعراتاا
ااقراضباضبثتحئلاواآلدياتالهقىواهـبا

ضىطافييعدلمعدوشصهنالتعللاالعغيرإ
االمراضاليونفىنجهفتىعيئفىإنجصالمثيبءورواأ

41سضففالودههنسودومااشبابعنطنةبتطأ
اجاضاهذاولبسقىتارهعويفابنياادتاتأطفهلأ

والزافى33بالتأسىلفاناناسفىظاطبرهأ
تاضخفلثحناهبسسترسهولاطةماقضىإ
المستفاضرأيهافنمنخواابوببئلوثةافرهـأ

اارواضالىينثئوالارجرجمعالطنافىجاع
والعصاضجلدسبالنهاندبقدبدعةاطانزابم

01غياضقوحثهسباعتخياالامخردتأخياا
أادحرامىمينميىبهارمغوية8وارهمايثحرضأ

جابواا
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ا

امغلضديداطمنففواناطضامنابةشتحتاجابوا

افاضوانةوعهممنفاحعثىالننراقاقحثسعوامدةا ام
الوفاضفىمارمذضوانواعالزفىهايالضغرقواامابعد

أالفباضبنىمنصياتالهضفجابىاشءآراغلبتهمأ

واعتراضدرئهممنشفببعدعليهمءافضااتدبيرهفىسا

مخطضأبئكوضهـاماغرىلريزالانمادصدهىا
راضالهالطوالمسافازهائضلواورالمتالصاطراتات

وانخغاضتسافلفىسحواىاانفوااساذأعصبةمنللس

اضاالصمنبهااولىأالموالكانتصبانةنوخواا

المنهاضحط11رالببلىءعلؤرجوطوما
ايضاضذاتجهونأتفضالماوااليادىضسهمباياد

ضتااطمكاداالمحتكضطءمحداتمنمفرزنودإلى
قسافىاكتبلىطصةواراهنءينىاتجلىبصغنىناه

هوانقباضىىمنلئمناولانتافتباب

ماضوفعلىوابااناسمنبثغيرتسراكفىندكىاما

هاألنقراضعدمشصالقىتثفلىدكبمالقريعقتلألئقد4

واالغاضاظفوتتحتتالمفطنيونالمابمتغم
اارياضزاهراتفىسترجئنافالغوأدى

كأوصعيفبئصالىيمدحوقالممبر

وغزالنهاالصريمءظباظماؤكمالىتإلهم

أوقضبافهاالصراكثبنعرباسفقلتعثاوزن
ووجدانهـارمالمثئبمنلمنافئيلررينوأ

اءولبانهاالدبونمطالالهوىبعدجددنصوادف

أهعرفافهـاالصبابةمرفنبعدماوىاجدسدجدن4

11اوهراالفوافىوصعالتابعاازللااعئىتوا
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واحسانمالىبةاصلعاصالةلعلىاحب

وخلصانمانضىصفبحةظالمنتواناراكا
نهطواشانضىصباباتاشديمانثفيبئوه

طوسلوانهـالفالوبعزآاعيرقلبىاترقوما

اشطاركااألرضالىكدنةصئلعالبقسرىإا
افهـابرىاوافتوقدارمانبممتسألنلحال

انهارباراحفسايرتتاقيتهاولهـضبية15

نثوافااشياتاطروبفىىحئاريكبةوالأ
ادمانهـطسباكختواصللمانتاذامداماوليستا

كاثغباةدجلةتعاحكروضةمنبالجزيزهفكمأ
ظهرأنهـطراكلملقدرهءاقتالكه ومرووا

طاؤاأالثىاتاذايوتالظططتكملكلبغراه
صازأطااالغافىصكالاثترفيماأغرداذا

أيمانهاالفعربعزضءابارهاراتادطنسبرأ
ازهطارضططعحئاببروححملتدلوفيإ
افنانمااربمهزتاذابهاغثالحذارىأنا
ازاساالحبةعناقمجراؤعاصللقربنخاتاإ

هازكالاغلكبوراطالصبانهانقومفطوراأ

اصاارسانهـانبلكاجرتهاءافالءبخوحأ

كثيانهاالدهريصلباتمغرمصرماكأرياعا

ايطانهاحرتمحلقىااجعفاتيارالالرفإ
انحانهاديمقاميرعزوليخنبملماذاهغه

اتطللعبطاألمورتبغتعلىمطلا
اطخزاليئتطالىوتولىهانصسلهالموالىدتصا

101
ااناؤكامنالعتصاطكاألشفقمنطونحطأ

51ابرهاصدالضطريقتهقداوضصالعرايلئقاا
تولى
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لطضاوالمافيهاالمافراتهااألمررتولى

اايانهاالجواعرهيفمفةمنالئعنيبيتا

دط8ةامباطزمتنملدعنتحدابفرصاذاإ
ااعنانمألتبلغاعالسالقلقلتهةوذ14

النهاؤتاسعلوالاطقتقديسمسافالالجبالوخلة

هشانهـطحيسولمباهاهيلمثعرفمنمواربث

أؤكطتءامالثوجدناه4هطكالاقرمااصحلىاذاأ
هاعانهطاطصاخهمهتإصالحااباألئكسقثنى

41أفرسالعراهأولضتالبحلالبرتتاللىى

وافدازبافياتمررأطرقنهلشحرىأاللبتها
هطنورصطزكن1صاجةعداربئوصلىله

طسرعازاضابللفيلرقبنلىتالمصناوهل

انطاوطلحبعونفيىهاألتهـتنتمحثوق

فيخاباىفيضلوء

اعباغزلراااللجاجكمبكمفابىصاععنكمنهب

المعالرحموبقاتفىفبطرحمسادراالبىواكليمانوحذرتجم
ططغاالخظءقنملمجوةاعتصافكملوالمنهوماذاتهم

أناصعخرغشاعروماتوففهالمؤمميناهيرنصيم
أاصغالخإلفةضدمذهبالىىوبعزالموالىريخهتؤورإ
أالغالدجخةئنجمقكثفوغيوبهاسرارعنكنفإ
انسادحعفئاخزتمابهملوءعنادعنمشدوحةانتا او
االفضاخظهورتخصهادوبعدسزهالمحوالكمظهرتنقدأ
ااخالشالصدورمفاليقاليهـاوأرتجتعناقاطذورذحائىا

اواعداقاطاناسعثالسىكأنماالحاحاتءور مىدعا

حالمافوساكفمسلهترونكأنيحئالمعروفمنمدوا ا
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الجواخعظيميرمنفابفغدءويومكمالموالىءبوعنابندفن
اودطاخفابلمنثبتصينظمومحداصرادقواومخدوتمخداا
غالعندومفوالكغمطالرديلىللريخاموراهإ

ارحايرزرقاطابغاثابقتءوسيرفهمهكمافلالنصولماء

11راعسزةذيأتلمهراذابعزبعدمنغرقفالا
كاضعلصفاضأوعدولساناعدىمئعاشدمالالفضلاباإ

حظلىالدهربرهمنحدثاواوأتبالقهماألسبابتتقط

امساعمنخمةاوباضفانه4بىطمطمناالسطويبئنجأ
هانجازحقيمىمنوالنجاسلفضلهافلستالقبانىومنءا

مادحنجقريظتسحدولمكرتتنزلمالحقدعنتضبلمانتاذا

عغيرصرقافىوالفالحمبمغيراثماقبرتيولن8

3داودبئعبداللهمحمدثيمدحوقالج

اعراسىبلإقصصباوخرسىصببطمنبالقصربكيات

ااالنفاسبىطظىأنفاسوغلئجوامنردتياتتا
ا

الكلسلعدالرلقفعلئلقهوكللماحهالىورا ا

نعاصىراطمقلظونعاسجوانحىهافيهشهاطراغهبفهأ
االعباساضاخالقهلناحمنتالذىناايبابى

اايخاسالىمنهاعزوحفاالنابهنقلتلسنف

أصراسالسياصةانهحرونرتيزيلليؤملمحىاةا
أاسامحلئنىفابزمدرهاالكتابةفىارأنانإ
أسالجاوجهتبسسطنصباهبثاشةفوطوفيهالوقارقصدأ
القاصىانءاركبدمنوأألنابساصاتينوقدالخطيبردا

الذفافىفىوقالح

اهنللهسيهإلالنطمرحمكضحهفىالنفافئجاد
اخ



353

امهوالاببقربىءصبئفلصلملىأخ
باحمهعارفاننىسوىالشصرتهحئضدل

ذالهههنالثعرلهابراحرقةوىسممهلىوما

شهسوىنزيهلمهمستئمافيهكالىكذاه

ححكندلبئاسحاقيمدحوقال

وينىالليالىبدنهدخلتعينىقرانالعشأرقا

اكأدتارمانعدحكافمواتقطءمانالتفطيقدرانإ
11ببنبعدمواشثتألق4ضئبعدبشاشمألثىا
ءنفىصهـاضااتمن501ذافأرت1ءودافىصالحتأ
اا

االسجفينذوأالماهشفلنبقوليثيدمناناساصدق

يديئواندىالجديوجهانررندءظايفلةء
ارععنذكىمنطردابفبلىىملوأدابقادآباؤه

اثصكاناصعويحفعداللةبئيناركأاحمديمدحوقالأ
حىبخمبالدالىيخهاجروكااوهووالىاتخذهءه

ءالمنشرأرياضوشىمنصاكومارالمىاراتغا11إ أبغسر

االمتندكرالخائفصضتلللقفولمءالثناماولىط امرجزرابئأوبءبااألوهىياسإملىءناوعيإ
درائالمؤلؤسقوطهااليانثئاذاقطرفجهااسقوطكأدت
صاصضاروضمنبافرندبئاباحمرانوراشارجراقوفى

هروبمشثيردرمناعايهتهاصاتاوانااندىمااذا

أوراكاالقوانصقالهاعاثهاضياردالثسقابفهاذا
المشصفرصاجاديهئلراالتفاتةتالتاريمعلغتاذا

المسبرهاالفىكصوماودصيناظاورتمابميى
دب
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ضرصاألعخيلواهمطونابالدنأئلمحرؤكااق

11المتذصرلفنهاالشاق4اموىاأنمرمخطوناثجهولماا
وحضرالشآماهلىمنلبأدفيايهصبزالماقوحاطرض

االمتوعىطلب11هضكلنادهواصهلتانءارالاحمدباحد
يثزءادكارظفىضوانصضملألمحديسأحةفىلفضانفئا
11ا

اازهرماالطحمركاسءءالخالئفابقهرالتمالبمتمءا
اوفرالغيثصيبفعذمنعايكائلوءعطامنىالعيثهوءأ

أامجرشذاخلنارصاغداءوهصوالجردراولماؤلى
المدبرحالصصاألعزهوالاعةفففلاقدببرالىاهاف14

لفرشثصدرفىأماهاصصرتالرماحمحرواذاث
تا

فرالمظمحتناايهباغماجماوانماالمعرنعلىوتش

مثهرحصلتهادهـمنرفانماويربطفهاطل
منبرذؤأرثفىططترأالتهءقفيالوفزمجراذاهإ
المؤعينلحعيمططءادوضىمعيؤاالضتيامدرنخونثا

اهجيجطاصافىعقابجناصااللىبءاالجنوبفيهعصعتاذا
محبربرداشطفاتاص4اءالماهبرةاشكغافاذاماا

وحرأرعيخدمندىاكووسقرواطالهولبونرلكوصأ

المديداطحدااصااذاكماكةسالتحيثافايالث

51مقتريشوعناالقمليرشتهمبكلمرإايااذارشغواأ
أ5صراكاالفىيقادمرابهحينمتانينالهمببهمصدمت

آروممجهاممنصفاثسي4سفبكأنوالاسطنبسوضاا
11همجرجرعودترجغلمصااذارمابىالمجرصعأنأ
فرءوحثىاعناقمنتؤلفأكافزحضهمءتقارا
را

اممليروهسامةمقعلضلىطعنالحرباجلتضحئفاره
0111المتررختلئارضوالصاتاوتطالنهعيمحهنعلىإ
أقصراقصفاهىنوللتاملدوذأكتحلانكرىوبهتا ا

جدصت
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هصضطبءاالىعلىوطاتفالذلموتارجدت

تكرييسهال3يوومنهملب4فعنامأثرياريممولىوهومضىأ
101اءاخرنلطانكدارالموففىممئءعتاثراكجنهلمالموجاذا

01علرالمىاهـجرىتعهمابعلىرادصبالرمىنعلقا

اتصسفيبئونعتنصرلمحالىندركنمعإلثمئوصناأ
قالاووالثاقءالجزويبىالضدبرانمناالولءالجزتم

ديطربئامهمبددح

ا

أل



برص

ص

ال



آنخأأمدرن
مق

علنث

غنرأعص
المسهورالمفاقالثاعر

وستاثةغامزاعئ3صنةفىكنبتقيقدضثولهنهعنملأل

تبريزبمدصةالبرلزىعيداللهبئلىءنجطسفمينوب
واالزمانضماتثخطفىومما

لىاالوااطبعةا

الجليلةالمعارفنظارةبرخصةطبعت

162وعددها0031سنةرجب82الىخصةتاريخ
ئبالجومطبعةفى

قسطنطمذة
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ثصبصترىاديوانمنالثافاالمز

اعرصلىصع

جيندإصإليطيرييا
ثننفيعبيدفييحيىفيعبيبئالوليدوهوالبحترىقالهإ

تجعخثيمبئاطارثبئسهربئةساربئجابئسلالل
دبمبئغودبئبحتربئتدولبئجدىبنحارئةابيابئر

مةجابئوثالضبئعمروبئثعلبئمانسبئعنيقإ

ثديأرناللةعديمدحعبادةإلونيتهوطيئومو
بخاللةبابئر

يمعبىمانجيلةذكرمنواصبالببالفجاتمجتازاالبرقرفى
اركبعنلالىممغواللدمعممسكيخراطاللهاقعاجوقدإ

بىيعمفئانلمىسالذزالمفاعىيراحينجبوكنتأ
عتبعلىارداعانكلفاهاوزادناعفاابعداعوادىعدتاا
هذنبمنمتبؤذنبااجزمولمبهغزبئجرمااكذبولمأ
امذبااناصراريقمننهلةاددفعهءط11يملكالأظوبا

انمبباالمصعلمقالهيؤخذوقدبهابهدلمرنظمنهاتزودت

دهالقلبالىباباالعينرأيتولكنمذمبىأكئالعينددحظوماإ
اعبنك
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الصبعطفماعلىمنكاممبتناوانصبأبةبثكوىكئاناعيذك
الحبمعرفةفيكنفقناوووىباباتوئانومجزفئ

هشربىلهموخلرفىعطميلنعنياالالناتملىابيت4
بالجكأالئقهمنواهناعشااذاصديقاقىسذالوافى

صحبمركبعنمظرجاقطتمبانئحيلاعئبلخفئ
انهبلءواكاالفضفاضانالقالىههئوجهفىديخارابئولن

احسبىموأهبهاالمنفالتواليدىدتهصمناالامنا
دخبالهاهحدقاضبالهوقدثأففلهمانالتحبهتته

ارحبصدرهفىحبارءافطايضقنانهائساماقاذاظريم

الضرببالمرهفينتالطرفهغداسءاحنالمباجاانقلاذا

الفرببلدفىالعاصونلهاحأإاوقائحانهالثرقاهلشافر

حربأبجموعمخضوباالسيفعنهتؤحئالشفنصللجرد

قرببافهوطفبازهممزاانئالىبردعايبرالضاهلىهمفاته
اباظعظممنالضيمعظشذاةواكدتاالبئدانلفدحافت
كباكزعازعهمزالسوافتياحذارهمالمجيلقصدموأره

اارعبوهلاحثاثفىيصولمغرعنديبتلمحربهدبرداا
ادالضحربيسترعكأملنالدىمعلالقرنادشوقويقالقه

ارطباقءعناأليامنااتواةظباكطدتابهتاضا
صبالهناضرفىوراكمقامجمنثهاشاليممىعبداللةزالوما

11والايخلةاهلىمنويعى4جاهراتواضحبالىطيضفئ
4ربالهحغلةلهموانقادتالمجمحملىءبرزوامروزيلفىسلفله

أالحربوةجباالعفرطماإتؤالئااالاةازص
اركبعدماذامهلمصقوبابيمناباالؤابيسقضهنبهون

القضبدمروايةاخطواحثمهرصئعهدئاأليوانبنىلهم
القعبملىالساؤاتومالنيمدارميهمطراساسانشوودارتهإ

يهضبداباألحالمبالألالندىمنقاابيعااباالكطضو
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11ىاألموقبنباسالهبئافضلايكدحوقالم

اشالمئاهاعنيركأنمابفمسلهيالقنافعالالفصلإ

اقبلههنسبدئمحغلمبخالئقاهاكلرمالىهع4

أظلهفىالعلىهاتسرموبعروالعلىتقفيقففئها

افعهمنةفطىالمواعدعندهوقوءالىجادركاحانهإ
ا

سلهفمادإطلصائطووهمارالهاعداايتالدفإ 13

ا4رسباهرناوطاالسوددفىضكاثاناالضهدفيلم
اكلعنبعضهفبروالثىهديهالفبرهقربعنينبيكأ
وقلهالضالزمنوروالمىوالمهدىالمأمونومجبها

ااجلهمندنيئهلرتفيحقهمتالعباساباشر

ارسلهافضلايكعابئانشاهدافضلوصيشهدهاللةأ

11فيالمهابيدبئفىولدلبعضوقالفي

وفعاليالىالهكمفىوقرلىولسايخاتبطمنيدىفدبئأ
الياالىاحبااذالمعالىاليكحبباوالمهلبيزيدفاتا

41نايانانفادتحلىخيروماهلالتامولايورثاكولم
أ

ضباالمتضااهبالواألالناسفئىقىولنالمحاحقفوضىاساكىقىا

كادياايخالاوفضاللفصئواجداتلىانغيرصديقوافىا

اببيحسنالنلفىفشلوعاثدامحسننحاألوالمجدهأ
ا

رافياالفيهأارصلتوقدايكصاجئتأخرفىعذرلكوماا
ا

11ءبوراالفاصعرونوالهءصحرتاذاوأرضهـابذغزوعرحرامإ

انحوادالونعاقصاانخرمننتهمناالمطلتفسدنفالأ
اا

ابمالييعرىلجولىشمكلكشرافانهالتراشالمجدفىيلثوانا
وقال



5

أاهرابئغدازيزبئالكبخيموقالكحي

ومحكعلبهاومفىبمافلثاقبهااواشىالفبها
أاألركلااعنالشاردحبافىازللمطوقد

يفكمأعانلرطاولذاتفىيزصعاتكل

أكأقدوجمباطشفهمنرمقلبغروجدت

كاظالىاذاينىاسىمنانفلماننىلىلبحسبه

اسدكالفلبوبهموسىهرفشداىنهرصفىيهتمه

ئكضلىالمنكجانيكاامكلعهامصقالثاماضايا
واركوعرضياءاعدثقرىعنضوقىبغداديثغلت

شك4فييتىيقحريشبلماخزتهبالحراقلىلمعز
المشبئاينااجرىوجرتطأوهـثمدتدبكواذا

وحبكشساىاجء15شبدعضبيصقربىعارضت

تكاوئنغنرئبالهطصافانهطفىضاطكةت

كالثركىوغعقلزلوعلىاجينالصقاالخت

المدركاالبشلنعهةبهانلمسهنمتنىو
والمالثوفمأالمجرارفىفملجاردالعباسوابر

هشزكاذتسالصارغبئدهتافيكلشاعبدوالى

الدركوناألظفارمضناصلىجرانهعدالدهربعاث4

ماماال4مايوداعلكدهنجرصالىالىنجرسبده

تكهزانضبالهاقلديعخللأليسلانويمان

اووفرهلكفاتحظاثراسفمننفسهاليعنىه

اهبكظنىوالفيثاامدبىيقماحلنالعباسابايا
إ4اوتركمنهاففاخذاعارعرضتماصاحغ

اخلبىاعماربئالعصالبوقالءاا
11

41سكهسالمشتاقلكناورطةهوكنايررجلمنقرحلتإ
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جننهغنالدارنأفارمانهنممنترااناالتجاعدتوماإ
شهئتاغاتكأخالمااشربهآكمنالهمربصفاقلوافسا

هوسعنالطرفصبرفهوبهنفىدههنيتاوعبثصبراتفاتا

ذقهعدونتعرضاالعارفةضيؤخمنصتتصوما

حشهالنثاعردمجيةباشكرهلحدصاعابافاسماا

اثثبخيفارادالمطروجاهموضعفىننجتمحوكاناالحارفوقالإ
ىفىاذضاالهفتوانمرففافاالمقامءقمألواالنصافها

برفط11الىطرفامنالطريق

والجدهـاضرائفىهزلىضاسولمرشدىبهاصتيومانهاكأ
ارعدمنفاضبرقاوحاعليناده4ريمدجنااستوقفلمؤكك

داالمبدىعودمنءدبهاباصديقكرأممطالذىهشلءباناضراقىفلر
غدىهاواوثاواخرهانعضهدابثافىءلمجرا

وعلىعلىنهبتقدصاعابوصسأةتطءعنلت
ادندابخاثعرةعنفسلئانمرفتدماةكصارثاقاسىوظلت
الوردداالدى4رعا4ئكأةواصاجاسىخلقلدى

تجصعماريحصاالبىوقال

هواراحالمالىهنرساللةهبهرتاهاصصاعاباابل
الالواللهتاوقىهقاتهبهملكتاقصارااقصرتاالق

وابراحزفىطوالقدخطبينجمجدبةكعىاوماالبكفكوا

واصبااصاقلثيكنفالهيهابتواخناللنوبةمق

اوضاحغبرمنفرةخيرئالواحدةالسىباةديعدىاا
حلملتأألسفباثيرقبنىلمضيطهدأالسقباقثبربنى

لوظ
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اايضاثوفادقيهحهأ

املىردتعهـماعزكلجبييخلتبىخليلىيا
توالذلولتحبهفيالمعبويكالمدامقدقىكنالتأ

امإللاوضربادااصادءبعدمنمةالغصالبنوهبت
هالثرلروماالثأبلمجرعدجادااممبتواراقإ

ارسولابواللمبهءانتمابينالخاباابالمه

بيااعلىنبهادبلمنلةوموتعهاصاجئابطسأت
اسلالسؤالمحصدرنخاالمارمالىطرفن

احمعبعلهطللتلمضهاكلتنثلماتوانيت

ىكتابايهابومطريومفىدعاقدتوقال
ثىفقادفيهيهأزحهحي

تصفماصلاصانقدوالعنفالجهلفيهكتابكهذأ

نقفالثمضضىيالتامذاكعنتزبلكانالترافىأماتحاف
هينتصفحينبرضىواللبثفزانكضبتهانصفيكفالضأعرا

معزفجذالنبهاوانتمئفهااعىتلبهناتتعيبنى
ضضواطبهلاءصوفمالثكوبذارديخاءصالث
صافغبرماثئفؤادولىالئربهزرصفىوللراحلىما
ضفالبرفنصمفأمناالرضخطربيشانجاراالزان
أانصفصينالقاناجمامهفلىءالثتايرمملىاتجعنااذا

يخعطضحيناسىبالعدريقامبهالطربقضاقاذاافديرلباة
أفونهطاجطشماديةصمنريقهالمطبريريئدجنوقلت

أيمفيهمنصفهتاذاالمتيملدجنيطربويهفت
ااالنفاروضةترمىاريعضلناالياءلراوقاراحاقربالإ
فواقالجولطرإيخبلجتبيوصفرةفيخضراالوردوئفخأ
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ائحتدفنصرلىوقأديفمنامفزظصانلضتجيغهئاكا
ا

ىايضالهوقاله

أطحادوتربالندىبقوشالصالحصدقاصاعاباياا
أصباحساخيكفىخاللقباشرايوفىالعباحاظنال

ارباحنسبمفىالمسنهارجاالبوفكنىىاى
احومىبىالالىبمغدىنكانجذبتالضوةانيرا
الالروسوى11واتامابىاروعزالمجاذلجثا

حانقبلمجبنظاتطيرالىالينالالطرفهنعظ

أالتدانلىاصطقلهـطبائيسخطاألعدومغبر
ارماحدورصعنقصدعحربغيرئالزامىتجبتاو

اراحبسقيااندىسقيالكاضشنيومربودمرى

بخخسايضالهوقالط

وعدوانظماهنالهعفنهابةانربياصاعابااصعلع
ومالنقالسايدفىقفاهقلناالكؤوسصرىبقطربلبتنا

وارأقالوطىيخفقفوبمةومتطملىافرقناثم

ثلهصديقطممقاميناألساهلمنلرجللم

ىثىؤخيرعليهقجفاها

والزحيبالتأهبلذاكايئعبفيكصواسبدياأ
اقليباينيرصماراوظوالودالبشاشهيننانضبت

الضثيبارديخلقصماإلوصلىالوصفاخلئرفازرتأ
وبمذنباتحانانالدهرانالدهرجولةنغرنكالا

آبوحمسنفكذاصفبهانمافيرهنونجب
خن
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81بخووبتكوكبصرىماصيعبئاحمداطةحضظ
االدباالاألدبحغابعرفوهلحتاالديبخلالنا
وصدررحيبطلقوجهبعذخاقلهفلقللينإ

نصعيبيخرعوضىنصيبينمنومالىبدارلىنميبيةما

أقريبمكلرجلفانصنتلناقليالفتجعلء

ىعااابنةزوجالمروزىسهلبنجعفرالفيوقالإ
ىوكاقولصموالهقشرفيخراجوالىوكلقيزداذابئحبمحى

ثيهاوكتبدودعهكاوامفثخعطب2الخىىء

همراقثااولمكشءتلقاالقكانطفىجاركاطة
أاالتكولمصرتبومسيرىئتعذلنئالأ

عاتئهفربتسفحلبينمواقفطضبتاق
هواشتيأقكاشتبأقصسبناءصاانلمتو

اوامشلقككعحدالمودعمجدعاوذصرت

أفراقكمناهروخرجتداذاكصتنزا

كيننصهاهلىمنلرتجاطوقالح

ازبدهامزماسماوانفصياسعداكرتاماشقا
ببدكأفيالجهملبىالرادىنصيبينعنعدتنى

بعبدافربهحوابهاءفربانجحمهيطرمانارى
ءشيودجلابرصأقبالدعنبالدبىتقاذفا
صيدالفتيانمنضادورعروبئثعلهناسلجوروباأ

أالولبدؤىايئالثوقلفرطلواظهناكاكالممعأذا
أطريدصرادثهشرورئدهرهضترونلواقا أا

أخدوراوريهمحوهيماناسملىأرمانوخلفئأ
دب
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ودلمىنزسعبمالقواكطفهنصقحلل18

أجدبدخلمقلبعضمبعنميىلصصةلالظواخالق
اودتمضءجامااذالدبهملسائلموأصثرما

اوعبدامأوغداقباضهماجموسمنبعرفلبسووعد

دعوبيبئذىاانالمفبيىلمجدتأماهملراناسا
أوالجدوداالصاظىتكنولمتغذرلمالمقادرليتأال

دهوالعببدبالمواهذكىلهيمىصعىأقنارفأنظ

اوالبهودالنمارهـالخطأريماحظاالغئنفلو

بريدمايفحلاالعيسعلزمانارفاننورا
سعردمضعلىوانحسهاسصصقومعلىفاسدها ا

اهلمنباقبليرفهاثمبنىوالىءرجالمنيمدحوقال

بناجهمفىجلالىهذااماماممنمنقؤاويحثانطايهة

ابرهعلىطا

اخرسثىالضاحمناللسانعفكيسظردفقحلمندوركتا
إ

باالنفسحالوةرقةهنويفتدىبالقلىبهتصبحر

اهاساضوونمالصبوحمزمواانافتانداىرمحانفلنمإ
المضىاصرطبروبالخبرطربافينتشىالجايستنشدهعرباث

االمغلسعبنوانتالمزخصلمجااحرز4االدباارىلىماا

امغلسفيحذيفةبنىبمنلالغضقنغلسانحقكنقد
ااالكزسوارتضاعؤالفقدمجعكاالذىالصدقبمديقكا

11ويهنئهصحداقتهويذكرخرداذبهبئأللةعدعيمدحوقالإ
11قيهاكانعلةمنبخروجه

تصنميهعمطصؤضفىاوؤمهالتخبامهميدطولترجفاا
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اأفأبأبعنطشتقيلومااتصلتالؤ4ءماثيتلقلم
ايطبعيشمنافىيعمرضمئظرفيتبعهااليامعلىصلببرأى

أأوبالنشبتوقاكابانغسااذىيحسانافتديهاخذاك4
هوالحبصتافىئىمنوكنتالسرددهابتفىفارسمناذكانا

اهادبوقخالقفىسهنرخاوشدنصبالىيضعرناتائىناا

الهبوادلمجممبنسمافةدنتواقزبتاالخالقتشثتاذاأ
وقبواطااليامعلىحبداوصمقالؤبمنسزقثزوالصااأ

دوالوصبالشذاكعفواألجرقنألمهتمماالبرهنكوله

ننبوالفاشهدهدتهماذاثهاشهمموماكتنجتمذثتا
نبهبسادةملوكابئفانكتحبتهقثئهلنأألش

الكلبمنيثئدمالرقتفقدسهقممنءالبرءاشغاقصدتواناا

ىالكثىمسامبالىالمعروفاللةعبدبئمابرايمدحوقالص

والراصمبقنريئضياعايؤلىوممنءح

وريقهىالدافوالجهوالنيثورونقهحداالسيفكأنك

41تفرذمااالالمواهباوصجهمااالصارمالىهلا

11نخلقهظلمتوتالداتجدهممناصااباداءدهإ
دهتفلقهالشعقدوااليكباتتداقدلكوامقعومنصبفديكأ

يؤرقهبثومنيصبحئ4هيتوجدمنيزلمملحراتا

تلشسثرقفىدكءتانمابهمالربالةقصدتيهماذاإ
وتعثقهوازاظنبمنروتالمجوكاالباقننسال

ؤمقهالناسوسونتنعىعلىءجاوااللفاظالمحظبفاق

مورتبمزلةاقفيبيمشهااقراحأكاا

ترزقهسونءهواناثإلمتعنيخبرناوالفالاههارزيقةا
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01اأضحمدوقنعبداللةابايماخوقال
جدكشعدواعيلاسطبندونابئياا

اوجدودكقدماؤكآبادطثمالىوالهه

دكصهتءفرمنشقألمجدنجعنبهارهأ
41بريدكواللةافعههفضالثفىعظي

هحودكاشعلىوالعيكمساسىالزه
ءا

عيدكماليهموموفىبكايسوىا

برالخموياتبهدحهيوقالحبم

بعدويصبيئعلىالىيمبوبأنينىمايخفدلوةاطيف

مجبينىوهاائرىالتخباالتعلىالموانهدهـاللهنحبة

مدنيئمنكصلضبحدتوانبعدقمنكرفقربتاذاأ

افيساحئيأسوالديئطفييخقعئدالصالدهرهرمته
ايعمينىفيكقلبىناذاعداالىقلبكعصيانمناجمبولستأ

العيئاعينمندعجرقواصااظدودوردمناحمروماما
ا

مجازيئألمنواقرضتهعنىصاحهالودءصعفاحبوتاقدا
4هونعدااعطىالحبكلحبلىمنواعمدق5اععافوناعدهوىإ
فوقثااناحرىسوانباناسدهفنىيصليسمنرفنىكلىمأا

نىوعييئالقولفليهثروامشنعةمصعلىعقدتاذاا
نمضشبرولساندصبهرمنربعقالهالىبرثتوفدإ

ادهييمافينىالحوجدتماناعةصاجلهبالجهلنبرياولست15

اوالحينالؤطفىإعدوىارىديةطلهمرهوباوالطاقاا
مأموناالخوانعلىوغيبعدىمدخرالودالصلءوفالذوا

احمدونابئعدعيعهدتكرمالىدودعىحمدونابئهلء
نحونغرومنالدىذكتاكأثقةتلههـاا

تىرل

الف
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أينينىبألسصرصلهممعايثسفيرهبدىبهالوشافط
اءوقووراطواهدصهنعاضئواصاراص سءا

اهببنبنىباألصسانفبلمنوكانبهمعئءبالسومحئفالادا
تجوقمدحيكعلىءالحيابثسهوشقحئالىاالمامتدعوأ

فينىتلنتقدالنىءالصفااوضئءقدكنتالذلىالودادافي

هيعروقالوميمفةطذآتلمهوانانتالصفحناهلىفنبانكاتا
ابالدوندىطالهشاطعادونحسببكمازرىوماارىزربئأ

اوالعرانينمنهأارزوائبااداوائلهامتحماالعاتالثا
اسالدماقءآبادهقنقبلمنحوجذمأثورالدهاقينفر14

ديئومرمرضىمنبالصوناصوأجحلرمطىاعدق

الحرأفىالىحمعبدبناحمديمدحوقالعم
ىلهاتجةفىروضتعينها

مارسيءباالعلىوبكنجااطيمففوظادأفةقدا
ذميملذممتانصغالبىوصذماارمانأيئالا

لثيميابوقفةهزاههةالذىثواباالضئنتظ
عنليمجدالسؤالخطرائمئاردلةخعندوارى

االمحرومقفامناطايينبعمقئاحسننجيلاوجهوا

ريممنةفىامهصقصفاعاقعداوكريمأ

ااخبوماحمدثلالغيثتجلبداالمواقوللرياححمدىصازه

اءارجمعبدبئاحمدياامساذتنكبدأةالعدعودهها
بشتيمحاجئوجهفىوجهلثواليناظباصكما

ىالواثقيحيىمحمدبئيماخوقالض

أ4نائلهاالبعبدينالالهفانجفرالبىقل
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اطيطاواانالدهرويقصجالهاشأاناليثورئأبطأ
أيأءالمجدوالعالربىشئلحينئفقاصطئبقيت

مائاطبالمرهاتوعلتجارمهساتبالمرهفطمحته
اامصاقأمددتعلةقانصدتاطاشالكتعدا
ا

رهاووائاطبهسدتونائلمنفبهالكآ

هطووابالذبربهـطثيمكقاكرنامجدواكاذيعلها
هداذاالوكنتءعضاترتاذاذةانهاهاأ
ااوائاانطربماالآخرهطامايخودلنا

آجلهااالصانبعودفكنعلجلهأاألحسانءيدبهت

كأيمدحهوقألعحد

رجوعبدالىوذهاباقوعقىبعدباطفىاأقىا
الدموعورماىاطنتولتيومالدصحنكارقد

نلوعامكاإفراقحرقتهـاصنابمكمبرات

الؤدبعضيةمننصبنعندىيراوادعتبتان
اربوعيخرقيقبامنظرامحبصلهتدحلمفرقة

عيعهنفرقةاوحالولمنارمالفىدهرهايسااوهى
المثروحلهكباسرقطربهباذبهرتتصربه

هالصضيعبياضعنايلاتصدعحئايوخلىتنرئو
عالذفىمجدولةشوعانااحياويكسبنىاليفىلبرى

عصوالىالمرقذأكححسنلحمدناحمداأبلتنا

ويماوالفنابيبالشاباللمقواظالخضالجابفى
هالمجمعحوفرفىالعطاياتجديدثريخيبندىفئمن

ورخالمكرماتفىبفحسالجديدامجدايسنيومكل
8اللوعااضدوقتاكلسفهوكاجهلظيةمبهتعلمادبءا

اصربعفيرألحطبقأىايصرعهاالبفالدوا
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امنححاليامنسورلمفطلحماهعىدونمنباتأ
أبسريعخلفهبرقاخاالمجدالىدالجطسابقواذا

الثسوعالمجعدالوددذالصااقصىنالصفهمدو ااى

رنغعاقلالففىمحلعنايهورنواإصديقاسوههإ

صالرعينكاتءلالخلرنواصغلمالثربفماواذا
ءثاشفاوشضىلحبلستنواالعدمت االاله

امعر
خفولالصامنفبهطالزمانورباعززشئانته

مضجىاألالمضاحوايىالدهرافاعئلماتفحنىلم
ا

دروعمنيالهقوليستالغرخالغكواجاشورجال

اريعلبالىطعرغبتناولكنخضرانرريفوليالىأ

الخناقراصدفيمحديمدوقالح

قاصدالدقاباالملكاتواصاهددءياالفعالاق

اراشدامأمكصملهارشدفىبهـوبئبقرثاطفءبىبكيوا
اامدشاولىالهفىلخكلةءاحمذمنصلفكنتهززتولقد
ادالفاقدفيكانحنونقىانهأالفرجةبارحمكادص

اواباعداقاربفبهاسوادبيشاالمفرباالدبوبكرمةا

امعأندالضاللنصرانالمحقونصرناباثحتقادوفباهنا

ارافءضافصجاهكنجنابدصورفقوانيرءاألاتا
أواحدةالعناكرمفىتفالداوااحهالس3سمفىتاو10

اوالدحأنكحئوحياطةبرأفةورحتاضاغدوتوامدا
اوعاذءاضااجلبلمابادالفئانفئداصفىوبدأت

ةءضامدورأيكفادةحظعناغبولمفبهنحتعاانألما

صالحاحمدبئبئيعقوبيمدحوقال

ةرجانوبوحالعلىبحثسابتونوحاادعو
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ا

اخانصعبديمةليهضفالتعاققدوفيمهإ
نهاخلقلبمناقىانيمركوزرمان

اانءاريفتربيعضوعن4ااواحمدفيكيحقوبأ

اصانوابيرةهطاب4نتبزاذيرمثاروتمنريمه
انهااغرهمبهاتاكمجدوربشهـان

انالبالخبريقاسفويمنرهمانشرمعطاراد

اكانواحيثالىكارماهلوالنتحيثالمكلرمتخئوماا

حألجمواكانغالمفاوقالح

لهمهطرفايمسةىاخلهبأمذطسطأ
طلهامىالزجأورقفقفطشلياهابدى
لهبردهنعهوقوهةءحمراجننه

لهاخوابضفىوقالح

سوأنانااضفاعقالناامجفاناامشساباامملن

رضحاناعنوالنحطناسعنيألوألرضانبخنىساخطا
يراناأالارماتلىالطتجقذاوىأالونبالى

لكغانابقناتعنالواناالضراعةالعذرفىقبا
وغنانافقرنااطةالىاناذابادالهنبدناهاا
أأ

الطومىالحميدعبدبئخميدبنمحمدنهثلابايماخوقال

والفندوالعذلشيبغيرمنممعهوعداالصبىلتتراق

ابهدىثكنقلبىعناباحرارنفبتفقدحرىبهدذانمنأ
أارشدصلىاعزمولمىخكالملؤعلىعزمتقداقاخحرربةياا
أوالبعدالصداهلحالاذوحلتمهدهمضاناذايوىدنفضثأ حمص

تعز
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ا

والجلدصبرمنتزيتومابدهمالبأسببردىنضعزيت4
احدالىيمبواحدانيااجامانشباوى1الؤىانا
االخدرسىالهووخدماعالتمثلجاتهعنستهاماثنىوماها
بلدالىنابلدمنيخديئرصاطناظلتكلشلابىالىها
دفئلمىالمحعثمناخالقهسبكتلواالخالقمشرقفئالىأ

ولمالعدلوعدولمطاالالهقلهاصثمادرأالمنايا مىايمص

4اسدبنىفىفىوقأخفبهابداللندىمالظلىوالبسا
بهافارساوحنفذايلاعزحيوذسئاناصيشوا

تقدلمااليلىبومجالهبطدعضبهـطتراوراىعزائماهاا

أاحدالىدبهوزهملحطيخهنصطاواالجودتحيرإ
ةاالبدآخرالمعالىرذلماترهواللةهارالهإ

ءإلولداالموجدودواببالبأسدهمواإلخالقمعهوبماجعق
ايدبعدءبيضعايدعرهالمهزةمحمداىعدبئأ

اهفالجدزناطرياضيمنلهابينةفيكحمبدهنئلطثداأ
أبرداالحارفىوسطعداهـكالبرقوثىندىقوقماوبتبمأ
مجدلمالغيثكأنحئوجدتصاسرةاريمقىكتحئاعطينا

وداعهفىوقالها

اأسيسورلوعهبنظاعنميموداحنهشلاباياأ
امرمربسرمنفؤادىانولوعنكإلسلواطقالا

اأءولميىزيخبالفقدفكاااىابئياالىفقدك
أبوس3تمنالدهريبهاوماراقالهعلىصزفليسا
أءبمسوسدجلةءماوالدالورخببالهأقالصماقىابا

هنفيمىعلقفضلبفدادخرده3فىكءمخلفاقكير

سالمأفىبعكوفيههلواكجنابكملىفسالما

11جموسغبراكمانووجهمبمذموابسااليامفعلجث

313جزدب
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ابيىعالبلطتوءؤلبودكأراحالولق
ارئيسبرحلمحسنانوارنككالئالانىلست
ابيسواالسىجددهنقاالحثإلكأونغدوسزوح

11سأطيومتالرافككوبفقدفىيساطيوماتإ

اأحىثىيمدحهوقالح

سربالهفتوااليلدىاهـأقبزتالهكرببيبابهذاا
لهالرقفرصىسمندهولةءودونهزارفيمصلىا
ا
وجباسهلهماالمدىبعدبمطشقاثقمنضاوزسارا

ابلبالهمنلنفاالكرىلرالبمكاكرىتقنصهحئا
الهوحمعطحمواللشصرءدحةلوماشسانرشأكة

ا

ابوصالهووعطلمبهزصور11هجرومغا
ءانجدهرئواكبشيهصيمخنينااليامواها

مناالبحد3تطاولمعدمجدططلحمابنى
ظاللهتكتسالثلتظشضفبشأوهعرنتواالعو

اكغعاعاواواعلبكماعيصالئرتجتهفضلالتحسدوهءأ

ءعذالهعلىوعمىمافىواطاعهاالعلىاطاعتهمكأ
اشوالهنالهااالللمدايةشترحليسالمواهبجزلأ
إاء8اسنألىجرىالهالللمثموددمنصوددقمتنقلءا
أوثهاهبننصفيئدىاكقسمالذىالمالثايهاياهأ
41مافىجودهوغمكضىةاعداقالسيفحالكمواصازا

ىسفرةامنقدموقدالوقال

الاالعارضمحىحئتلالمفالملكلهذااهالا
01ا
الاهـالبادروضواخضرالثرىيبيسفانلقدمتا

ابانهثليافافخروافخرالعللىامنظاعطاكاللةا
نجدك
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ااألولمجدهمصنهالنتبنىيخئحراالدكمتها
وبغالفرساويصفيمدحهوقالا

رجلىمعرجتسأامابمغهضاارسومتلكئبقثلما
ااص

نمءبالعرااشثامءورمثيمءبالغنانؤىاالرإ
أهجالىءاردأمنلمعاتهـنهأنجالتوثىافءطرالكدمنا
اهجزلمصبابهنيهاواناصبى1رناعهـداذنيضحغنإ
مدجبهنزمنطرقعنضاحتجمقدعيمثىوربا

االدعجالزالزلةمظممعتلةورالفراقداعيةقبلىمن

أدهردجئكوكبقاالهفاترىينهعغوادجارفراهأ
إقدجالحماكامثاللمبعدهبهزهاالضامبضاتامثالا

أتيايفخيايهابحرىشكايةابعدالعيىلفناله
11مذحجانجةخمؤكواكبأمسواماؤدبئسراةوألىا

اشحىبهودفامجدونجاخرمبهدوافاحربآساد
بارأنجرحةمضانهاووكرفيفاقبورهمببونالا
أمنهجابلوبهمعلفغدتقبابهمءامناابقارعةضربراها

انججالهزاهزئ4اثبخلزلعدالمإغروسادهمسادواا
أالمدبمبشأوالفادىيتعاقوهلمجدطاليوادبمبكرواهأ
ارجاالاعلىصالشوجوقادسفاضالهـطرتجةالعلىضاإ

ابرلحءطالهبابوالببماسلةطاذئالتربالاذاث
يججلمبفضامساابيوتيعلوللةثذيخهانلوالبإتوا

همدجمجغيروهراالصنةخلفصواهموهىريلاضءبطل
جثشافىعاتمجوةاعطاك4لسودداسودانقىاحوأذاإ
ا

اقزجطبعهفىاردهخلبضأكلصنهزاقها
ديبمالجزبلوابالهاضضابرمهنالصاورايظللةإ

ىالترحلىكرمنباخدفىسغرفمتالفراقازفا
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اذنخجنشطلميوسفاابئلوالانهيوسفابئالىالسيروهر
االعطعانيكلفنالمجالشاصاغرةاجيالمتكلفا

االمدرجكتاب11طىاحشاؤهبمنطوالعندوغزوعلىفاعن

المتأججبمموابمثلنهاركأاغشىساطعباشقراها
مضرجكيرتلقاكابدمأعضافهطلتشعيةربلمذ

بيرندجرمظممىانكتنهالسوادفىطصادهماو
بمرفالهقحرثمنالجنطجمىبهشؤبومناسوطيهضرم

ابرهجلمبمطببرملةمجرىانهفلووطئهمواقعفتت
أالمترججايةكقمق60ورابفيقئاضبأو
لىالدخألئايعقفىلبانهبلضنولواطجولتخئ

أزصنجرفروحطياليهافمننرببوداسرفىاا
بفوذجمببلونكلمةبدااذاالعيونبلئابافاوا

اأجلمحلةباحفعننامثىاذايادابعدجذالت
اصجارصثوكفيهراسيواردهاقنطاشوكبهارىا

11عهجلكزوشطالمحاربوم4شطرهلمصوأهلدهدواقباا
اجواصالضبيببنىعصبية5وورايهعلىيتهخرق

أالخزرجفىوخؤولةغافقفىعومهنءجاالمذرحضلا
أالديزجروامنتحسنصاالاجدولمدارطيصفدبزجالإ

11جرجيشلمالاكبارشهعتلوالمتناعلىيعقوص
امدرجبهنكنباهراجطنجاؤهالوشققواغهخاصت15

رجهاوكفننأنمنممةرمالمفىابعدوالئتا

أبرجعندككانلجعثىءظاللمهذيالديئزمناانيهةالأ
11فيفىأنئانجائهافىواقتسقااوةفىا

بمبرقرسافيعمويمدحهوقال

011هاحصوالزالعضلمالنوتتاومطفقتا



13

ا

ةايامهمنالصبواتذهيةانجلتالثاسوالءمامنبرولمله
االمامهدمنطيهالذهـفصانهلوالماناافىفىاهال

مهبالكرىغيرئنويبضاتىالرفىيسعأنجذلا
أعهاحفىيرأكالضلوعطفلرعةذاىالاحالمأتريك

ا05ظةمدالدكهصادمحالصاءا رعبلسبلىمى

اسالمهوقجاهيتفىلدقدوصالمثرفبئمعمصا
ااعامههنقالبةقيلاوةآبامنربكألقيانا

امهط5مدهواصدهدهوعرءلةءو اووسويرحوورا

اواكامههضبهمنمعدودهفانهابالابتلدالىرانظاأ
ااقداههئواللينارهامهفىيثوالهاخذامهفىلسيف

امهمطلموناوهاوبارهاءرهفياضلىكرماتصتانثهأ
افهاههشيثاوالضهمنمحفلئيقتضىالمتثعبأ

احدامهغرأراضىوكأنمالسانهغرارخصمعلىامفا
وذمامهررىداكهـءلىءثبتفافدالهاتضءاها14

منامهجلالمجدكونهـحئادلىبالمكلرممحيبتوا
ابزعامهكأالتلىوديةععراقءجايومفربنداكافدى15

ااكلمهمنالعردنثرينثرنمواصأنكلبستاودتواذاأ
اامهمنمخبرايوموكئيرمهبلونافقدواداباما4

اوهامهعنيطبروكاديبعااوهامهـعنفمالرالجيادجارهـ

أتمامهعندالبدرجمأجاكتغرهافببممهطظجذالنا
همهظلائءفاظتهجفاكأنافلرلهفتثمواسودا

أحمامهتكتمالاثلباتصوكأنهافهصجوانباتما
المامهالذىصالثيرابهانهعباالذنينوممدمأ

أءأستقدامهئويثباشدبارئبوباشعراضهفىنخال
أ4وحزامهعناةحظطولفاورإهقميرااففرالتئوأذاإ

أقدامهاهحلنقىسعتفدرلمحفةقذاورفارسيهأنوحك



33

اا

ابنامهمناسبرانخيياتتجلساطفحنت

ابفرامهضإلهعنلهافزلبمفرئعييبكالتشعلةئ
والمهبعقالقرفاهنشاهماهبرىالقراقلنبددوعى

هخمامهازدصامفىتفضعرعدااصنعلىااذصهثهوكنا
اقواوحزصبضبسوادءصبهجاهىهثىالزابمل

11

الىآمهاوانابأقرفىمليالةهنآانلعقاب14
انطعهومننىاالجهثمنفدافبرفئجودسى أامنهءال

دوامهلطولموتمافينهاصالأميونامكارسلنه

01اقسامهقظاتابتفسمموصرلةجميبةكلوكأنا
االمهطوببسرجهتزرمالملمؤونةزأئراجلبوالطرف

غحهيمدوفال

ةوفرافافرادلناوالحتعدهبراطاناالالربدناده

أموافوهنبودديهفهناحدنهثمالحنفريببدلنإ
وتالدفيهسسنطريفاقاملمزكلالموىعىضمننوازلا
مصأهدامديماهدالهالىوعلنتائسهراجعاربميالتريانا

ارائدواجدباشبصورقتدهحسنهافىشبعدماحميدكفعر

وضاهدايامهلهفعادتمحدالصامىبتالفاإ
افاسمهالنكبعدمااعىجوانبتواءقواشناتففدجعت

وروافدعدالمفبهـواشمرمنهاالافليفاإ
اضامدفارتدراكلوامات4انارحئالحقيرومأزالة

تعأهدىاالفاحانواونألبقههعوراساطاتوسطأ

أاهدضنهننبكلمصررةانمبعداادغنانإ
11زازرهفافهاللةئارادتهالاوجبتماصقتقصووانآ
01مواعدالبدبناخذندىحلبفاؤقضارشادطعحهدىخليلا

اوروافموجرتهبهواباومحكزصعيداوامجاا
وما



عهم

اشعأطهقلينحئنهثلالولهافرىاالالدهرخعداثشدوماا ا

01حاستجلانالناسدشكزوالحبةالمروئافبللفا

ادومولىمةمذصمصادرمنبةضابشاانحذاركا
ءجالمدعيتحلرجبلوهنموجهيغطالمجرمنوراعك

فالطهعطلشكخرقرشاتتيؤسصكلطغلءومقىإ
ااحاودففاهاومحواةحصاهاامسودةذاكدونمنمبعةوسأ

آفوصاحاصادىوشدليريضدىالعزيمةمنصوروزربرا
صايداادريرمااالصمناشيةخالفبارأرىمااذا

ةهفالدفهنتمقفلالىاشهاذاافييببينالفصرا
أمدهطذاباوالنقضبلفيملىءضهاانقعقرآراصراعقة

ءرواعدتفبلالموتوعارضصوتتسربمماحباكام

يدتذمتانسدىبئسواصيههتهفصلنئيىبئوعرو
ايعاندوغاو4يرلعافقراساوالمناياالعطاياتشل
أوسيأمدمامهعنهقتفمجمفلوسطاصياتافزقتاذأ

11محاورالخالمأبىمنعبالىانهالظخصةأنهفالء
اأوضالمهيعاتربهوروجملروخسهضامة
أقواعدهؤثهببجتوأعظماصوهؤثهبغرسواصرم

ةفيسامداسضازكاالىمليهعزوورصحدابقبحال
محأهدوصمنجامتلالبئمنءاوبهخكواموأالذهبتاذا

والدصازنىااالتعىالمدىازطافيشالرالمجدخدفانودوا
ءاهدهعدباريهفداةأنهفعلكلئضهيعا

ا

بخيمدحهفاليخيم

ءميئكيراذكلنلبهواترالثمأفافبىالشبهاهوءا
هالمثوقلثمتباقمنوتالقالمصئءعنامنصففلفد

ءالمعشوبالععذلطيهيئهلهررجمابمعثهاابئمنلنبا



ل43
أشروقفىةظامنفرتصبثاالماتورأت

انبقغبرارياضاشقتهإصالاالفاصلوألرىوا
51قبالموصانمايباضمجبىلملويونالهوسوادا

وغبعقصضنبصبوحاملىبالمطءءالصهباأجومئأ
أبروقبغيردىساوسحاببهرميربىلجلىائا

أقامصاقةبوقةدمومنلمرثفاطرحبكأةالهفىوقضا
أعلرقؤادمنالشوقحلزماثالتاربعبينماثلأ
ا

رطمسلالمتالىالعوهليءينالهاز
دصىسدىهـإ

المجعيخالغئمنيقماسحصيدبئمحهدواستشص

ابوقالمسىادةاصادشزجهدنفسيتقغاكصابقأ
اتعريقبادالجيتنضىالبهوقديماااليدىعقا

ادلميقاخالئقفىرادعااونئالخالئقاجرتكالا
ارنجققاذئرقاقفينالمصمطتلوبعلىلجتما

روقمصاتممنمعنىالف5ضهاالخرجتعضهطلوتصء
دقيئاومجدافانينمنجيلئفكرننحلرليسإ

ارفبقالماعالصانعيدالعقدتنظممامثلآلمجديظم
أ4قالشصعنبهيرباواالضغاقالهونعنالهوىبزدهبه

االترنقكدورةتلهلمنوالدومصلئنهءا ا

رإقافىوثالثجدامنثانومندىاولعندهءا

أكالوزبقوالطرفحاووسلطاهفهفااالغيديهب

االنربقءدعاربهمنآنالكددطهااذاابانهلياأ

ااقعويقلليعالكهلنهوفالمانمافلفىاملى
اكأقبوعدعتيلأليخهحاجزئنىقاالتادوا

الحغوقفىفقلماعاقارهلعدادافضرلاقوممالياك

بانوذخقابصبلجلخذ5وقدبؤفمباحباباخذت
ابللرزوقهوفبفبهاتفصاذامنهساالمرزوقاعدال

ظل
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ديقاللووالهئاكاقريبامثلابعامافيفالأ
ىوالداوادمنصل5ءمروجادالهطملحيا

آررفينانتصاجةادتعدفاذاافئاعلىقدظا
قليفيااحألةققاالخلارىالةننئاالبس

أعقيقففعىخفةوأننعقياعبةزضةيقلانء
01ريلىوبئباحمىتواشاتلساقوامضتقدرىاعلتهى
اقالثوداشالقجاصاوعؤداتزللمانان

أاوالتفريالفسأدءبدواتفاقاالضادحربضنا
أءفرفيالفوبخاابكوتحبناضرتكلحكلماخراةنحن

مقرقاىيرلموشلىأجأمنقبنركتقصاريخمين
أبوقلونحنحاضزظالزيافاننالموصى

ةبقاتصغولمبعلموتصهلغوقىكاترفى
أيقوعودجارماءيننجارمالمتنبوفى

اوقمعفرإضلىواربافىاجروريخرسفاثاجأئ
قبرليستواالسنانظامنبهدلليستالسفاتلئجث
أصثرالقرقاعدائهببنثفروصسبرفنارتقته

اأكأيمدصهوقالمحأل
أالؤاقيوميمقحاصاالشتياقنلثفىدمودح

أمشتاقهائممنضبالصكبباصالنعانفعمى
قضطاهاجوىتدرولمالوصلمنرياتسقلمرياان

العاقارويئشهوخدودوقاذطيفهابعف
العراقباكلاماصبامتهـءكياآمامنوهنازار

ااالخالقشابهفىوالدصاليهادوطقضىطفقفى
اتالقعدلىانمفىوالنالئظءاللقاهناخناقد

اساقاليثمأصالةعلىيسقبكوالزلمفصلابايأإ
ء2ءجزبد



63

ااقىاشذوحرقئلىات2ووحزقدىووعكئلوترىلو

اذواندناقساكبوالدخطولالقاجلمنايكالتفافوا

اقطوالمثامهدباوقالودصادقانىقنتقيأ
الخالقواأالرمحىاالدذاكءواهإ حىلىسوبحى

ارواقذاكاخرياتفااالداوالمالمقطاوافدىه
11

لبواقالىاالتقىالتصسرهوالبارأىاالنفراددائم14
اواالطراقيربالةبفرىحينهواجهـضهانانرطوبضفادىدهإ

دواالرزاقجالاألطريقلهطفيضصغيغدوصىامئا
هواالبرااألرعلينثالتبؤصصوهوعددثءبوإ

االفزاقاصارهماللموحطالصمغرهااصطومحال

ارفاقدهافىارفاقندرويرفاقاتزىالياوع

األفاقعدظهباصطجردبارضهدبرمقبلىا

اشراقئلمثعرق4وانيماالفردانلووبعزم

المحساقحمهفيجازلمارابداءمرالنلووجلالل

ءمراقدمعنواالسمنهلجزعفاعنرديصدراإ

بئيمدحهوقالء

رجاناهـواورورواكتافاتماالمالناسعثىجدابئيااا
11زمانانانازمانولىهفقدجدورالعبرواستأنف

انواالتصالنهطنفيشعاابهـاواشاالرضترىلما4ة

أأحساناتناضسظراففهىابدلتفداالياموهذهإ
االوانابوطاوذتشفيروقدقاعىالنروزفىدتن

أاانالغفيهاالوتارلتصلمسءفىصهباافاشهملهأأ
ايضافيهوقال

11وانرطناشاتصضكنغرلىءدعالناالياا ا

سابر



عهـ7

أردبواكءاةابذاهـرحلىءيومكلكبرصإ
االقلوبغضابيرضىفعالكاعىئللواقبانعالما

أكنوبغيرمانالتانلحثكدانجزثماناكولمحلا

أبارثجمصبزركطقامءلابءذهـقلديكاىةوا
ابتجصاثامنباعيءجاقدواوقتفالممىاباسفىا
اضريباقعشئضروبافالبرابىشحردنتيالىواا

ويعاتييمدصهوقالءأ

اءفالوساالتسعنفياليناانيسالجرفاميقباامأبالمنبنى
الوفةطوهىصحسادبريالقدغدتدارساتاارمومدكر

صمرفبهصبرددخومنهناكدم1ننادعفن01د
والوقفشاحهنأذاتوفصوقداانوىكنثمطاحوازاذأحاولم

ارفالطهليةعندواةالكلزومزيثبثيبادونطرفهاثنت
ضفوسالفئرئمصاظرفضتاصضيهفيهاالهوىوجنء

افاربسالعلىالتغيلحراماعلىءرضايروحبراقواف

اهانفىجدعواووفبهمالذهبهالقالمفىمذصحمبدالص
11اخئذىاادونهجياءاعدوعلىمودفمنهمابدىالذىوان
11ادمافلتن3لهـفالؤفىدعرقمءبالودتواثاذانتو

اخلدواعراضهمقداىاالسمنعدوهمعرضكاناالارمولمء
اطرفىمناسرعكانبيفىاهابواانهمولودونهملسافجعك
4والحلفالمودةدبهطثنهاوهءطواسغاانكلقيالىدعاق

أاإقرفوارصلىباكاالالضخناولمعنلاواخطرق
ئلزعزمواوالعزهـضضواواليدىلمواذوالدىلمرااة

افبالهابشائبهوجضتءاذاإوارحامىئاتهـلوهـ4
11ارغفدالصيائكفىنوافذشردتشنتودرالىلىرجضأ

والقداالمبكفىلئنرسيلارىأنالئالثهالعبيدودطلىابىإب



83أل

هالصفقاطاالقدامفىبهتوانلجاهلعرضىتعربضسثنواجبن

اارحفهنيؤوالمصصدقياخدااظامنفررتطاذتولما

اسفاظخطةعنساروئلىفرتممئئووجهتحزىقوىجت
ءقمافاريمبهاتسىيمومةبماكأرثأتانملىءواق

ااأللفعنوقاااللفوساللهمتئؤالذينقومكتكقى
ااماحرقكتااللةيراقواحمالءقاانصماءاالعدالىوقال

حفواالقراطيعىفىتبقىاوابدهالسرقتقىانلئيمواق
صراوالبرحابانرطذىالدهرعراانممراادثلهشلابا

لمفاظفىوعدكاخلصوالبمنعندنانيالثدرتماكزت

كقبهانقفتاوشكاتمجازاةانهاغرقلىعنمئجرالومابهها

كتفصالممرظداادلدتلهطازصيدوكطقربارأيتواالا
الفعنمدحكيفتفوفىوتدنبتاجدواسوةاكجدوفىصرتفا
جمهنىزادونهنكوارضىتكودادكالئستبقىواقها

انصفبايركلهاحفماابيتوربمااتجازاالنصفواسأالصا
ائواسمضكشيرااضبعلكنتوانمنافحاعليكلمجوثوافىا

وصقبطثويهشثرممطمايقلىصاضةيدمنعندكطاالوآه

رفاالاعنحانرماااتفافنارقاروفالمهلتكفالا
ا

يصئوالبصالرصحاكوجوشعرمخلداءوالثنامنىرحصالثاإث1

حعىثبابنتهعنزيهيوقاديهنن

اءعزادتدكأءفعزااءواصاعحمسفيالدهرلمظا
اءحاالكلبرحماصدوروصىدفقدادنةماذصصانفصى

اءاالدوالبىالفيالالذىءالداوهرعءداالسيفاصبمإ
اءالدماالصاالدموعءبدماطزيتيخكلالىواقسكا

اءاجزاوالندىداوفىالمجدفىالمقممالقاسحاباياها

اءشاكيفاردىعرفهـبالحردارتاذاالزىوهزواها
االسى
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رياواماحرةتامأالحرلىءبوآاالسى
اءفضسابادالعلىحكاتطعءالمربهزحاتوسفاه

اءبواشهالفردوساللةلشيئاالنضىتتبحولماذا
أااءالموايهزوالضصابايفشازلالمنئأتيا
اءفاا4ايهاااطباءااا

مىبوررلىمنمىو

ااءاالنجااالموالهاتصعبداللهياةاطزهنةمنلسنأ

البصدداىاالقاصلالدابووزفدماءاالعدادنوفد

اواباهحمبلبلةيمىقيرمنئيلمه
اءطحاالديمىوقداعطنتةالذللمهـاكىتغشىإ

هاءالدهافارقعإلهنرحؤرالعافاكقابئوش

اءضطنجوهجاعهوقدبمهيعقراحزنيخرهنوعده

اءلالنبيطجرفاصضحفطالوحدهرأىناجامنوشحيب

101حوبهاكرىاالنةابفىآتمالتالثلواصز

اءاباامبشبنتامهطفانظرئلطالقالىوتلص

اءالنساتبكلارجالتيتاناالعندىإجمزاماحمرىو

يرغالماوليتوهبهحمدبئاباجعفريمدحوقالبهألح

انرارعنبزيأبلمواوسالداردداكأافىحصاأا
ففاربراشينرسومنتزوىالجدبثضلااهاكال

ادياراالعشاقصدورفىغىقالئااألهوظننتماإ
اارىاالدموععنتواماباكرمرقاكوىإاردتزظأ

11

ارطوالطهذتلطوليرطبامةاناشثيمثىربأ
ادبارئالشباباتهضهوشدوالمثيبيقبلانتجلإ

العذارياضمنالعذراعهزوركنذنبكلمنعذركل

اءراطتياصروااعىعاداراهالهوىهذالواناا
رطباظفاشنىلنجااوبالدلىرتماتواذا



03

اا

االيارانجمهنحوالبلنقااذاالصالقالصوخدان
صارىاطألالسرمناكارخفنوقدالسراقرقززلاا
0001ا

أاالوتاربلبريةااليسهيبلعلفاتالمصالضمىا

ارسطاوراخاومبفغادغالمياميناكقدا
صاراوصاحباعدومنفاالخصوصامئسرقات

أا

عاروالصطمنلستومعوبرياسرالمن ااا

انحارواالفىجاالحسجطالى3ثانوجهفياكاريدالا

بالفرارراعنىالذنبعلىطالونجاحيهرعتهواذال

اءاالحرارخدمةتءديئيفحرقومياالعراقبارضماا
انجارامحمقوتابيىاالصفربنىمنقبابيأدهل
جرارجفلىغبرينزولماياسالقومهترعلم

4ربهـاواصباولبا5طرقواظأخيساوا
بشارصبتهقدخيلثارآسجدعلىابرزهاهفىا

ذواالذعارريهفىالشىلصنعىأنهيخلظىأ
هاالزاروائنارالتقصالمجدوايخدارماحوتهته

االكبارحكليددونواليهأالعىوصانالصغاضحففوقا

أممنارتحصيضىكنارعنتقراطقاتيهبررشأا

اروااناالقيمينتماثوخدبهثغرهمنلك
الؤارتغعربىاالجمطلةظاجممى

انارلةاالمورثسوادفىثءالذأنوا
رباعصلكلاالعوبالمداثوماجفرابأياات

ارطواالسالثعيوميدلوبدرحأشصيها

اواالخطماراالحساباهلهتالصابنىوثيخبئطوفئا
فاروارثرومةاثلىوزمدواوسصألءالثء امأى

امماروجفمةفاتاعشاربرمةبينسمحا

11االقدارهوافعواقعساتلمساياملبوعهضيوفوأا
تت
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يحارمنجداوالنواوالدهراولعلىافعالهمالث

ارىوابئايعماسوراعليكلوحئمأملىا
اارىقفاذتمصاجةالىتعداذاحئالناسفىرابىواضأ

والدياربالؤبمواصللنابافطسلبردحمرىوده

ارباالشطنطالةأخذافغذالديكاالوعزيزإ
دبئمسلمابايمدحوقالبم

مادماكصبىادعهنمبهددالزمضربةالكبليدموعأ

المالمعطتدارسطيارربوعبالموممطالصاألهـلناوقصا

أاموائماالقلوبمشوقاتعزاهاتيخهافانسصذرىاهوهـاذكرناءا
أوالئمالحلوتطكاتلرمنانباتدموحاعذشبهالمعاته

وانعغالمهطدأرامااليخقةاربطاتكآابديارانتأ
31وااكءضبااسرباماهامكأرىالذىهذامثىالوءباصربو

واجباوثالغصعبامإكوابلصاانبامعفاكاإلفاوادمعنا
اناماحلرماضغماثامالوصلختمزتالمراقنجكوايامنط

أحاماجررالدهروصرفعليكبابلىالمعتتالبينحماقد
االمتقادمانوىشنولمنيخمعنبثاشةبثشعيئااليالىلل

أيازمواطصطاطبيئادىكيندبعشءصصباليتداوورق
االحخفبمالمجوىكصيموانمساننوورمىوصالىأ
همألتمئتاصالىفرفعندلمطوسمطوالهـاابوموداوقيا

31فااسودبورالدمنبلرنارلىخصهفدايوهاتعسف
ا

رمطضبايثشهاردىبامارغاذاةطالالبمفىىاالادأ
اوصثزيديضهناكديزرمألصهقيماتطامنباروع

المزامالعارضتجعائااناوالحمالصرامقوهـاساحماصاإ
ا

ءالمصادمالكأفالجيمثىجلبهالوكأفىإطحطحرىخافرأ
واليئمالظىوقحصبرقاالىنضهاصفدتداشرامااذاا

01لى



أليمم

ا
أنمطالمهابدىداطانموثمالهداطيمحميدابئغداا
نادمسندارهاعىفىقرعذعزصهيوردبسرأىومدإ

اتمصامكالضعزمبدبهـساتالثناناندطبئادالؤهأ
ازاثماماضىاالردلمتيخثفالجيلرطبابهيالئإ
أئمدعاعادعكوالىرهـذارؤسرددبيتالىيأوىدىفحاا

رماألبداطعدبئحميدأالنهاالالدهرباشتدوما

هايثمملثهنالبيتهذاتوأر4طبئمجدهنايتاهناقواعده
صارماروعصلمفراذامهابة3نهـالموتيفراسود

الحرائموالفالاوعءابودةبررهمالحلىحطحعهـصاءا
بسسالميسعافيلثمناثفلماطسهعرضككانلناباص

صوارمايوفاءاللرارازرددتهصلرليالحربيومتداتاذاا
فائمالموتمنسوقفىاثهاومهاتارخاالرواحغالتوان

ماواطلىطاهدمويحرعموتففىالمجدبدثبضب
هقاتمواءمجاامنبوجهمثرقااجصقالمجدوجهفنمرف

مارموادلىالالحكتملنىاماالغيثبكباهىوالذىأما

ناحيتهفىكانرجلىفىحمولهباسالهالىالىكتعبصا

خبدالواحدقيبئمناجيهأيقاحه

واحداعبدنةىهاربمتقيهنفسهاليحيلحمولةىأقى
صاذةاأجرد21الةانفىامزىومايالاالىءارجالماد

هالجالنصيعنعترىعاينهفانمصقصناعهاجدتا
فمدأصلصالحوالمرتييصونهافناةاؤملابئسإ

اهدىوضطموافقحناياىدهوجالمرزبانالبئوجمبتا
11

اعامداوفىتسامةاعدىاحبإلهوانتزالانمااا
ا11الحاسدانفالعدوورنجنتحفظهاقخلةمئضيتا

مقطاول



ي

ابنئئقبمرثوربصاعدصأنكحئلمتطاا
اواحدمنواحدواقثرتملهمنواحدباكلمواه

ايضاقيهيهاوفيبمحأ

11تكوفاجضمنكسلانقأمنقيناالجبالزعمترى
جاربتءقافىلؤثايفذرناانالاضهىاذا
مالنيتهاترئ3اوانظرسربرتهانرقتطلبال
اهمءوضاسفلةنحارئهعدوارصرلامةاط

اأابرداالىصهشبجنن

اقرسهمناوالورداماالجرسىوعندناماتبيوم

يالقليفيهحفئفيميمحاانهرفعلىىونامجل
ابيباطفاكوانتهوىكنتممنيديكالمداموامو

ارقيباليراكاسنمارىئيزببئدامحيفأننا
اركروبنبهـتفىمزعاتالثءباصملباحممنعلردا

اروبطباالدثالىوقلبىالججوىهنةراارافىان
المضبصالىاكعنضاقمافاتمىالمثيبيرعكال

دفييفتخروقالصبهل

ءاوفزيدامالمهمنقصافاداترثيكونأنافئانمء
أجديداعفطالشبابردآمداماواالرجدهبات

صيداالسودالمغلرقمارأيئهبيمقالبيعقمنايامهانإ
احميداتولوالاحمإتدهراانتبذاالدهرايهـاأ
اصدألمباأليومافاتبثصئادادفئمبكلأ

11اومممثباجمثينساشبالربسأعدنالوالربفىانا
هوخدوداعوارفاعإلتوبعرضمفبااليئمافيهطا

أ35ءجزدب
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01افرباوهعصالانااقراراشتيعتعنبتبسص
عودافيهالصباحففقنافاراقامقدوالمبلرحن

دوداصداأودعلىاتملىاتابتالمهـطلىمبمهـاةه

يداعضتطالماالهتاطمنادتواسزحسنذات

اوجهيىطرفاوارئمليناالغمقإقضيبواةبهصثهىافهى
داواصلىتبشانعدالمكقويرهـكيفئالعاصابهيا
وجدوداابوةوحدشاقديمامثريفاقومقرىان

وليدأوااعصوطاواالوعراصمحددتماواذا
01إ
ؤابءووعزاووروالجدياراومسهبيداءولها

محدايصونانهغمنمايقنعالمجدمناقبهنأدحلم

هداوصبأساالعالمبنعلىالمجدبسابقةطبئذهبتا
امانعزهممنصتوضاالرحلرمهماصثتسمعث

داطراوهسالهىاطحازكأهللراقى
001ما

وئهرداعزهساوعادائقاصعهاليا4عااقارصممزال

داهوهنظالنلاننوغيموائلقوتفاذا
انفيداوطاللمهاموشانكيردونطفيداشاوظلا

يوداحئفبهلالطةضركالىطالىينبنبلد

اهوقإلدارفالطالمجاهموثوتيئطمنوليوثا
ااسوداثارواثارالنقعواذاوالجاؤاسءجالافاذا

ادلجاابديداطحدثاذاواالصاديثمهمايذكريحسن

اوداوسعرضعاالبيمقعلىالبيصقبمهتخرقمغامفىأ
ااووميىاموعهالدهريداوالثربانريرجمزونمعثرا

اداحالحديدتءمنالضرباثارمااذاالوكأيفرجون

أوفوداالرجوهنصثىوسبوفءضياالسيرفتعثىبوجو

اعديدابهدورملثقاالمااحالتهامهمنهضباعدلوا
11الجوداهااؤفىواوقاضىاالراالانقبلاألراملا يىبوا

واوجي
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ايىبهثأواالمكرماتفىهيمابراالثيئموقبلوابم
أداريشهـإنتبااللههمقومجرشغقومفهما
اوداوصقالذاالآللىألبستهنمنظومةبمساحإ
داابلطفااالنايرفلهـفناهعيمذالدهرلءساا

اداووليخاناثطورأوضيخاهالرزشارىقدءإ
اوسوداضابالىءرماتلىجاولهاياهطووطه

اشديداطبأصهوطفيندى5وممىععىقىمذؤطنرللم
يببداحئتببهدالغلىقهوبغدوجمدنايروحمنفهوأ

ايداطفاهموااناسملكناابوالعريبثهئىكسعبد
اداوضقبايلواشعثاباالبماللىزوبئواطهلاوطىءا

هوسعردأانحاسطاكعلىتجرىالننىالىاالنجموابوا
عوداناساوأنضرنااسانابالعربباشا

مهاوحديداحمجارةكونواربافىلناقالااللهأنوا

11كأالنيثيصفوقالء

أالوعدعدوقالذبلمجرورةعدالىينمجنارتجاذاته
الوردنسيملهانسيمبلغيرالدحصعرتا

ااهنداكسيوفبرقولمحداالسزئنشلورنة
العقدانؤصارمثلزتفاتنجدبامنصاريمإتجا

أودفىادلىانواروشىمندرشيمثىبهاالرضنراحت

اأبالزدجابهـطمننلمحثالرهدغدرانهـائكأغا14
هبافىاهلىمنقومابيغتخروياوقالحمور

ا

االوتاتاجمصفىوطرواالقدىساذبعايفأجبأ
فاتصربمنمثةلسفوحتموبرانلمحرماضديتاقا

11والهضباتالبيعقابالضييهقنيوسكيعثالثآمعهددبهرتاا
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ومؤاتممانعفبكوالدهرونحالفموافقشكلانتاذ

اصاجأللىمنلكنتجانجآمنههاوفرلوبألافىماوال
البهبكوتحاملاودىجفدهاسقتحرنفقداليكفحى

41واتاألوكأوالالثضوصبزهاواففاغتحماافازلتالثه
اعبراقذجأل3توفاكبدى3لتاحترماددثكأعبا

اأراقحعدآءعوابفوارىهمبحلىىرمكممألقى
اهيلألتبالعراقفراهـاصلهفاصبحواهوارؤدتةاشرف

أياتالفالى1وجرماحساءلىالهجبلعلىبعدمانجبتهن
ااتاالثءفواوطهااعصفىفيلطالجغثغهمحمانوا

ابهـاتبهبدلمنياتابداللىاأليامتحدثا

تإلءورادااطاتدءفىيحابالدهريرىورا
سثراقمنوحوثفععمرتالئبطنضوتقدافىابنئ

اصاققىلحنووهزتيشيبىرختفااالربرناذنضرت
اداقصدهراوكرلحضواكزشطبابىلداتوارىه

قبيطمحياتهوعزطيستئسعرمنباالقاشو

اوعداقاتاربصدورمالثالىنلتنقداهالثأوابقان
ا

اءنثواقبهموالعةرهـذنابهاالئفاظندمانوغنيت

اقالمبطفانجواطالجابعأيهماالجيلاالعصفىوشفته

اعناوفكطالبرفدمنضدهم2الصاربالهفىوصحفا
درجاتادغامنورقيتفىالهاعضانناصيتانفاالنأ
اناقارهانفىيعثرليسمهنرسغبارفىليدخلصبهرىأ
واقفىرطرطالفضءيوممالبكتلوهنويذيمنئأ

هالصاواتلةفينجهـطوافامنجبمتاالذانرغالذىجدى14
أصاتاكرائهيصيرومابئقاذحيلنابووابى

فعالتاتالوفاعلعروبهاغرىاذالجصرفغوولىا

اسحاقالطاندارأتالخسالدويراتجواننزوناطتربئوك
اذ
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دواللزباتءالألواقالابايشترىاناسبسمتفىكناذلمها

11اللةعلىالمتوكلدحوقال
أاااا انحريشاكلماروبنترانائالءالنواعلىو

أأتدرتدرهالىيسصاناطهالىالذىالمرضحقالدةناموانتا
خفرواكنافهامقوأفافهاتفاضتلىبعدياالدياتحسنت

صرالةطبحهالقطرسريماسائىانكالعمامهيئاالهلهإ

اءالبدرمايطلعثلفبهملعنعليهماهمامكافاضقتصإ
اوالصودكجاران3رنو3تةتيماذاسنادمواولنإ
اشهرايامهتاوبماالثنىمخبراقالىولوجموداافمهرمضا

اروالاتيتلضفاللديكذىارحوااللةوىنةعصصه
ذخرساعمنقدمتالذىحلىذخرهلكصالحاسعاوقدمت

الفطراقاانوأالتفبالبلمطرباولاطعالبكوصالء

أ5النصررايأللهءاثناقيرفرفلمجحلىااذدتدةلثرىأ
هالدفىاحددواالمحمقالضرابهاوزالوكأفتضاسامكلحهـايدحبال

والبرذيئبينزهووماكوخالتقاهرطارتوأ
ااالمرحىحثهاذااودبهوانتووقارالصملىاصابعليكا

انجرواالمشاكلدىوااهوسورداوفوسهءعسا14

رالسعاحكاواشعراماءباضوممتىأهزانبرصحدتولماا
كفرتهطاعكقىاماممقامانهاللهيعمقامات18
اصرالهايلينفصصليرعظةقلوبناألنتحئرشاوذ4

أألنزوالمؤلزوثافيارهرهىبعلبةاصيناقالعببهـا

راوالفبهادالمحبوالظهكعندهانصكصرراككفىكاا

أادكرلثوطالالنعلمثوكتدىامنالمحسنينءجزاجزبتأ
آالدهربئماااليامعذترصلماسطثىيالهتكلىانارادتاا

11لشرواللةالحدوعلينماباكلهعافيلقالمنىاكاماللةملىا
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4دصوقالطا

ابالوذواقبلتراحتثمالوستىربواباكرتاأ

اوعثيئمخضالغدافى4ىيينفكىليالغثوارىا
أهريىاراحدالنةمنناصقئدهنداهمنريهااالرضضئا

واروفرئجقصراببنواستبمالنهجةبتا

ههياه1الجلوالمنظرنسهالوالمزعباءالبنافىه
اابئبورهنصأسوالهاسافضتصبوورياض

االنيزاثهةحاحرزتالمامنخسارةمالصادار
ارهـاتئضلاتاسيرههمنلرعيةاللةوهب

المرضيكهولميهطءئضااباصانهمحبوةفهى
ممبوالمهدداريفابئوياقاطصاحبوياالهدىامامياه

رضىوعيممقبافبثرسافطفىالمحببدهركلدمها

ثىمحمدبىجمىسفيمدحوقال

دراوبهباكةلماختوشهدسدوقةاناالصائلأصبا
اههداارعومظثعلىطئالهوىانصاتهاصنحعيال

دىنهـصبابهافىبهمنجأىعصفاتمأحبمكاموابلدمن

مسعدهننةصاملناروحهيضمقلمدمىاناتعوالدار
ادىفيينءظاغداهاودىظاودىذثإدلىنماه

سرداكالدموعلمبطئبالحظألسلتولىاساىمنتحبقامت
اهاصبدفبصفاحمتهلمجلعلىرمتحينصوادالغلبرهت

مسرفدوعمائلالسؤالقبمصتسغهنخاسارأيتمالى
همجتدفوهرطهعاالمجدفانجذاالميرابئاالميركرم

دةرىفىىتحمصحئ4كهسصريةةدوالهورىأ
أ

اايأودةابطغصتحرتمصاندىورقكطوامزا
دفاء
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أتعهلمأأىودائهءاطلىطتظلفىألوثمقاد
4ويختدىووحظفرامملوعةيدالنمرتصسدرعنئمكوسةأ
االيدمحروقتوهناهحئوالدقباعدافىامذالضبثاا

هاالربدبوسوالالتهالللىءووارظنالمفنفبالىءيمحا

اوباسردبايخههنقبايبطيناظايسئيثكالا
االبعدالعدوناحيةلطباانشىاذامظالاالتمريسقا

الرردالعيونلصاديةخاالثرىكاناتاالجفاتناهلاله

ادبئيوصمفونجهـمعنهماطءابطافراكاهلضرماا
ىيخؤالاعنوبقمعروندهخئانائلهونفيىيساونه

ديبهلماوالدهرددهىكارائهفصاعةيخامساسات
هـالمنيءادلمألفىدفافيدهـاوادىفىضكارساحىباثه

هورشطبكلمنيهاطغوقياتفهىغرأرممطونضا

المقدثحركودطبأطكيهمسىانالموحدشقفكفماهم
اههدتثلماتممتاتمهـولههودئاث4يوأومايته

اعدصعنفقتايامهمتقارضتالذيئارواقيليوم

ابندلمحصامهالتهاباللوناصلحداالسالمعلىشهيواا

أ4المزورالغاملباسهمنمعلفالواقوفدوا

صصمنصفاىاحوناايدىهلومطبتطكيوفاحر
أممردبارجاجصقفنحتمنالظبىااووقدمثيهموكان
أعلىاووييفهـاصهضهتواحدبقالبانصهمقتعص

أسوددالريقطمنرغكرمهانجاررحالمبوافتبهئا
داالصيمالسناتخلفمنقادةفقرةعثرةبضعخهكارعأ
ديفلمثافىكفحربةجاتحالنتولىفأزلمهـلماأ

انوقدحريقهابحمقحمقواشباذاتورتهماطفأت

تخدلموامامهـساخالنهـامنالمحركتمادتركتوواالرأ ا

اقعدلمايهـماضيرىكىآخربمهحةواوكموقعدت ا



ء

وركتقلصماقوالثمفاكونجوانحىموادئقبكماكان3
دىضالمشرنجةوقرقسموققلقبداوقدالسماعواناإ
11اتفعدقناافىامصافاربنظراجمبفرأبتتئورأيءا

كدفىوأحسنالماضىاصهفىهءاساءاسااالدفىصكطاث

11كداالماتوالتوادثاطصرفمنالموفوعرضكةسلرفاصعاأ
محهلمثاشامحداكناكلنتلوحئالمحدلنتفامد أإ

الموعدوعر4اصدواعرفاصراقولئاماوافعالوصالتا
ا

يحسدلممنفجئامجسدفارتدبالبالالصدوءاححثاومالث

صيمدحهاطوقا
11

افوباصيلهالرىيصلمالةخلفوالثغرغاديايا
4ويمكالىافارضالىوأنظرعدبنسفحةبطألمما

11وورالةدونهمنورهلىمحنانهاكالحةالىعلىلالماواقرا
ةاممنسافطئمثعةؤهاادطتءاالىكارموارى

اةاعداءطمنهبوالناراضرانهلىءمنسكبالغيثأ
ايقالةيومهترالقيتهدالذىارهنفراتيومفارقتا

طمعباسلىعلىأضامعثسفىبحدهنضىوعرفتا
اةنافىفغصتهنأىحئقربهئنيهافهممتماا

أةورطمدعهلصدقاالنعالىلمهادحراجلفسديكأ
أا

ا4دطخافموالليدعوكءفانثنىبحدكاردهولوافاها

اإحائهمماقدسلتضمرفهمنصمارعتهومؤصأ
اماثعنممهيدكالمجردهاطرافهـطعنافيانجودجده

واثمبلغوذاكاسزدثمقدرمبلغوذاكالقليلىاععء
ثاعططمنناذوجهـهفىرددنهفداةاخدىمننما

رالةمنعةسطاتجعدوالمهفيشتيلوجمتا
إثالىظروالصحااخالتالىرفانظافتهىوقدا

خطب



ا

كضالةمنفلستزمنكليمطريقهخلتفظالمديمخب

صىيمدحهوقال

رابأياهكحمورازالوالالبدراقوايهاسالمعيك

ضهرالعهبتايئالحرىالكبدملىالنوعشاممناناشهروداطإ
الصدرلهيحرماهنهفالصدرالمدىقمراوطالفراقاسمهوا

الدمرفيوما04الهىايفقدعالمافقدكالختارالظالمانا
الفقرهبعنذلكريبلكلعانةوالثوقنقتفلئيدىمالثا

وفرهيصونحئاهلهالىارضهبعدمنيشتاقفئوائأ
والتمرالخافةهفبنائلالىفدفشنىظأئلجئتالةءأ
أقعرلهصطلماحئنماعدوربطرراالبرفرارشوبا
اثؤرضىبالذىدجيلونهرههاوروكىاضطتماولوطكأ
االجراططلهمماوألفوهـربمامقةارومفزونموألإ
عروخامجتجلىاتصائءمفاعديبهناالودانلتحها

نخرلىنخركناذشرنابهااعتددمساعيكاعددمئواق

هبهرلمجبذااناجراويأخذنفسهيمدحظلارشلىولما
لبص2دوفىومنقصدىقىىوايئلقدمنداركفيردارااخرتوماا

الشصمهدمائراعنمغبتوان4هوىاحضرصماءمنكمبدتفانأ
ضكرلهيقالىولكنباخرىةاصازيكاقالصاضرأ

األيهرالذاهبمنيبىماوآخروحسنهالديكاياىهـواذ

حهيكلدوقالى

أبمعاعدلهآالحوآكلبخاأااتكريدطممدلمزاراد01هاأ هدطلمهحسالالأاع اذبدنوء

تاعدوحذنازلةصلقمائممبضبفدو صبر

ء6ا3ءجزدب



4

يحامدللزماتانافاهذازمانهيذماوبكمن

بواحدءالبالليسوصبابةوغربةءاالنجباففرفقر

االباردءالهوامناطلحدثالهوىحرصنألهافقدفى
اإدمفارقبحدماشأبتهنءوبالدهادباالمغامبف
اامدابالضربتحتمتقلقلمموهكللنعفافيمحكت

مساعدغيرالزماتنجهداوافنىسعيدالىبئيوسفيا

اخالدمألفىلهدمولمكرماهصثمتفسدحماحةلملوثمئته

مئبئعلىيمدحوتالح

دهأتصبومصرجوانفاستبهردهابدييالدارك
اجدبدهااالنلسبعدمنواخالقهاانبارسرمالصاهنخفوان

دهطانلطاوبوالرباهااإللىدتعدىااليامالزلني5

ءهودهاءمتدأألعينهاعلىالنوىيحكمانفبلبهامنوممدى
وغبدهاااليالىعندوجموعهوالجرىالمحبنبينمابعيدةاا

هجيدهاويرضتعلمهىوانءنهاماكيسقمءاالرجاحةوسا

اوعيدمانوواحياناالنجحمنوعدهايعدناذبناتءاساه
دودهاواماوجدالنامجدفرافهانامااضرارالدهرلها

صحودهامهوالصداالظمنتعصصكعببئجارمنعذيرى
ادهاحتليلعاهافقا3كاكلماؤعلىدامتوانغاهت

اوبزورهادبانهـا1النفبهبتنذىبابرضىكانوما

ورشبدهامذجمحاوىشيخزيهيفوثهاوعبداستهاوللظ
اعبدهاعبداذالمناباحامحمانهاالصغيرارابىعلىوالفت

ايدهماعئتالمرهففعندميهالهماقدمضتقغلمقانء

اصإهاالفوارسالديصهاروحبئاهنهادارعاخثبىاشملى
اأيقودمأصتحطانمنكناثباليهمالذعافالموتمجبوان
اصاارماحغابفىترأرمجساجةمختالدبورالىمذ

نهة



3

8هلبوبتحطهاطةخيالوؤجركالهاإأ
كديدهاهرماكداطلعتوثواعنةرخيههمشاممموفدا

سظهرا اوليدهأسادىماسواتالىقىانقبلمنيالعصو

خدودهادسالخزاةمنوجوهمالكبئسدءافنائلخحجا

امحيدهاادإيلقصدمنطالفقدسفهائكمهنالديانبنىامرا
أوقودهاجيصي5لحيااكقياموالخناالجهلعنهىتانآنلماإ

حعودهاماغرتصدوراعابهموابكتظلىهأالحقراتص
اليدهألىالهطريفاتوفيهاهفوهـتهاذىاارسالحسبلهااا

11حديدهاافادممافعصدهاقىأثهاقديمعناتسألفالء
أادهـوصطضإةنجلنىصاشبصنالخفرمزضالتفوواا
اصعدهطيشمحئارجابهمتكتمىثهائلمنسعرحواهلا
احسودهأيخاممانياللةمنوعيهماصفاثهمعنمينيئإ

11دهاوصالبالىبأسموامدوبذبلرضعوىنارمفامانهه

اخاودهاجااناالبمثلك4ةاللهجاورماضالداباا
جودهماعزثالتفىطلبتولوكاهسامندكليراخاللوجدنا

جليدهاالمالىصرفهنلمجزعطنلمكولوبهرجزعتوقدا

11تحيدهافانتتبديهارأيخاكصنبةلتىهمفأوأ
أبديدهاايكالداقوجركتذهرحيثمناالدنونقراتكا

اعؤهطكوغيلىفرعيهطونختطودهطوطودكجرفبهاأتهدمأ

هيكيدهافيالسيفنصلوتغساتهاقبدساناالخروالأ
اصديدهاالزابيثأىانثاوصهاعديىتفئاالبطالفىؤهعقها

اخؤهاالمجكاذاكأوليساشدائاتعندرباطوراليك

إتستفيدهايربكأمصاشفانهابقيااالذصارفقفأفص

تسودهاامهااصمنأنقهرهامزحجقبائلفىخزفاودونك

إاينيدهاالثيمألمنإدوهااسعرةالمكلرمبىاناثاث



سعودماوانغيلئعلىنرتدتنجيماألطئوهل4
قصيدهاعلومنايسيلوصأنمافييالقوأفىقطوع

ايسقيدهاؤاعيقامانشدتاذافيكلالعثىوكةمنلىوم

يحيىبنداللةيمدحوقال

زماعهمناوكتنضىيثاصاثاعهوقىشوقهمنالييتء

ومزاعهبهانهوىمابمكتوممزقيعنابفدادحبستأ

األمأنراعهماالقصدنضلدليالاهلناجلةنحوالفراثجعلنا
اساعهوادىالستغبالتواهقناثفرضكلنالمطايامااذا

بقاعهملنسهلوئخفضقانهخبطنوعرجبلفكمء

باطالعهيخايرازىدفمشرفارنيبةمناطلضاولما

بضاعهمنجخهنهرقاثقواعرضتقريبمنالثآمرأيا
اوادراعهالدصىعقىفىالعيسمنخذنا1ارحيلايشأكزالوما
انصداعهبعدالحىشصبولوثمايابهبعدالقرباطاحانالى
وامتناعهبهانوىوعنبارضى4ونبوخبىعنتسألنفال

واصنهاعهفاظرمبنىظطعلىحضرواهلىمشتاقاارافى

بتالعهاوالساجورباوديةصاربوسرصالمثوىومغترب

بقاعهفىمعصطوعزىلدبهفضةدباىخلفتمنلفرفة

اواصطناعهساحىفىرفدهعلىعدالدارشةكبنوما

حماعهندياتذعرتئوقدعياتثىمحطاتفمنكفأنى

بعاعهقبفيقىوىانالغبثمنشفوالالجيلاألعيفىد

وباعهمنماحةهاعووقدباسرهاعليهالدياتالكبرفلن

اشاعهءموايامالطىمجلىسودديرممناللهلعبيدوم
اطباعهمنصاغرامأنالتيردتحرمطباعمنضووآ

دهوانقطاعهيهممنفوتهوعنثأونقدممنءالوزراسل
بصافهكايلعاماالحقيغةجدمندازنووهل

زصبم



08

اتساعهبعدالضئورتقعليهمانغالتعندميابفغزعم
وارتفاعهبعدفىهـلنمةتكنفلالعضىعىرأيهعال

واخداعهختلهفىذبةمنفسهالغيرراطعحئوقارب8
اتضاعهعلومناالاناسمنواحدالتواضعيأقمنارولم

اذراعهانساعقاناطوبوثرىممهبعدفىالدهرصوفنضبع
عهعللافئميبمدةثفلتواتانهالمالفةرااعبؤ

أباعهدونباعهااالحقزملةعنمحنةطاولنهوماما

اودفاعهدوأهامنزيهالىاصهاارسةتلئمنالهارس
اوداعهلبوممنىهدافعمجرمابالواقالصتصهرعت

اندفاعهثم31رهودوة4اذانصثمامولأدنساك11
ضجاعهفىاهستكثرلحقهاضعئحةاايىمنوبعدأعتالق

اانتفاعهتمعداامرواخلىواكاذاكيومضرىراموما

اتجاعهصاشدفىاطججووفددهبيتهاطيافىاللةذمىاذاأ
وقراعهالحدودونهالصدءمصعثاهمينطولىاوليلئ

عهبألبوالعنيهاصواكبخمنفعىالحدثتووامة
ارتجاعهفىئانيادهرالغكلتطهبالدهرمنكيومابعتولوه

يمدحهوقالصى

دخيلشوقامللثودعاقلبرقراقبالهشاقئ

ثقيلخفبفهنامررحمللفئتهئوارى

هالفضيلىالحقوقمنبىذهبتركابىارصقدقلتكاط

االقليلالكثيرمنافىلءحظىمضيمرمبنافولر
اوتنبلبرقىزلتواللالطولتدازبر11ايهذا
الظليلطيناشىااوظلوالدضسأئالديبقيةفيناانت

تقيلاديقالهاالعئرةخثيناحئطالنببلنناما

ئسيلتوكلتانطاوانمالقوبىآشدافعترىقد
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ةالجليلالجليلورفعاعطاسلومآجليلهقمانعا
الرصيلنموهويئناماادامةفىاللةصعصناا
ظريلطسههادونامدوكادىمسافهبىبعطتا

ارجلعندىنجعبابهرثصالقدحئالمغامثهتو
خفيلنعرقعننخفيىخشةمننصرةكالرمت

عيلوامانثعوهمبتدافهواماوخلةأسبين

يكولعرلوايامهدءيوفىوضهرشقضىجمعة

اقرلوماذااثنىلحاذارباعكراغادشانااا

ثىنارطذمفىوقاد اام

ودلمقاهذايعوداسوزمانارمانان
اأووذاكعنإكمجراندىسأنهمفاذاأ

كهصولمقكيكنكلرلمءالضويملكونلوإ
اهولولبتفطوإفىرهمبااصرامذأ

ثمحالىبنعبدونيمدخوقالعه

أاقبالاالنصرافويعقباشكلباندطهذىممرآ
هاباللالنفيسشكعىوبعدمربهماالحبابوبعدئعدهإ
اقاللوزاءثراعاتذتاماادثاتاطردتلوإ
أمالبهناذلموصنوساعفناالحبببذاكفليتأ

األكلبستحرقوالالمنرىلعاليستفزقالآديت
اوتاأللفلوبفعلازرىبهشسددتاذا3افيدأ
اهواقوالاكروبئكاملوحارثه4منيميههأ

ألاللاعربينمدالهشرفعدمخددلها

أالعطوبالثفلفهواباحسنصاطمجزىفاطةإ
اافضالالمفضلينعليلهمتهارمذحجازهرن

ضرالروا



عهـء7أل

امالافعالااللووالنأسةوأءالعذااللوواالرض

ثحيهدحهوقالحى

ويهفلهاعيناازقالمطبفوية4خيالإ

أومرفدمنةدركباهطهرمدوىاممر
أالضحبفيعيابخصرهاشيببمخلفهامنيرتج
اتيتقدهدلمهتضيببردهافىواهتر

ادفوفةطكأنهـرودءطالففىةيئوصا

امجفمذحمجعلىطردبنكبالحارثفىبماصا
المحوفالحادثويومنذراقاركيباتترسا
فااالوزنهعنتخف5فذائعبدونللةأ

اعكوفرفدعلىوهمهقرمكلءابلالؤىها

ايفالثصذالصابطوالعليكمواعلىشرقما
الهفذاشيدوذاطريفسكلدواهبعه

اللطبفوببعشاضلىالسوادوالىوبتأ
والمضبفلضفاثيتبهصيفاوكنتمضفانإ

هصصسعيدفياطسينبئعبداللةيمدحروقال

أاليردهمنالثبابواستعاروردآجملاوالثيبفلسا
ابردهجوأةالمبىروضصوحمابعدالصبىعنتسطنىال

اصجمدالذىميشامنخاقفيندوببالمئوصاض
ارشدافئعنالمنبىبالغراموافىالةقاقالتاللةقاتل

11دوقدواصابيمرضجوىعهنيوقدالمراضنصوالهه

اوورددطالقااربيحجنار1عاتكايسأناطوالخدود
وجدجهاابصاحبظريلطيالئةباطمنلىاولملى



ول

ودالهنالمتبوليودانعدىالببمقهوالضهقئؤن
يعدهنعلىيربىزمانمنلصروفاعددتصديقد

أوسعدينالحلمجانهشادسدبئسينلمطبئمنسيد

وجدابوفيهيتقدملممنيحويهالمجدليسوهو
افقدةامهلضاماقىاشافغدالحظوظاىماجمالى

أددفهاتمهادالحوداحألالتقأ 01ولىمى
جدفايهىاواوالحزموابذلكهحطاهزآل

ءوحدءالضنائسانالسيفوبقمنهالحاالنافاتا
اا

فرداتعاولواجدبقاطاهمضأاالادارداالصماءأ
ارفدرعوامعروفهغاضاهمفىبقومدىيةيزلالإ
ا

وبردشدامناناسراحةلدبهللطالببنءماخبر

اهوعدنيبااويزانصعاناجزالمطالوعديشنمنا
انقدالضدةمنقطانحئباكدهناناسومنا

أغدرإمجواراحفلةوهابواالمساجاونعنههعادال

حهولةيمدحوقالن

11فلبلهقلبضوقمنهصالمحيلهاربرعتمشاطا
يهبحئفونابمايتركماالصابةمنودخبل

ابخلىاببسألبالذىسعدىانعلىسدىفدسأن

أدخليلهناالخلبلدومايصذبونالماتحلفماثد
اممملولهوصاحهفاهاهتمنامئرفدهعنئناءحال
لمبلهاغطرنجهةاضصدارمانبئتجربان

مملولدميشهاويرنصيهادهرلةلصمادحوالفئ
هأمولدعوفهابالىواللبالىلصرفإلضالف

قلبلهفهااألقساموظوحفلقلبالفبهادابااهلراح
المجهيلدالمطابىهذىلكرضيتبماارضافعليك

لن



فى

يحيلءالمحاتععدودقثدييرعنكالمزوئلخدنا
الجيلهاظطوبخطبامننصالىظاهرامتبرتماواذا

دوالطواورابئحروريةفىلىوماالبالدفاالمالاطلبا

سؤحله4رادفحنعف4خهوالننحماحنافةا
إ

المأصووالؤيسةبائخبثتالمذماتابفتخلئا
صدادانرلهنهابففض5ترولمالمحومامهفىت

ومؤوالخساسةاألالفسلويأبىينيباتأناا
هعدىفيهافهئةهنتفاهضبتكرهتم

المرحيلهجةالمطواالكضهاالعزيمةاألفضلليسءا

أيلهاباللالهحلةنازلىدجرابردوناركبارىماا
اعليعلىابىمننهقرببعدالغنىمنباعدشأ

حمولهوجابلنئاهههاالحالناجقدونئلمابه
بفضيددهؤاهلطفاهاالقىصاءالمرلوترىا

طولجهضاءالهالىويميندطويلالبيانالىلسانمنإ

وسيلهوذاكالدىعدهفهذاومينامونانم
الخبلهمطء11يخنافدىضهانىرغااليينالم
4بضاناياالتأتتامنصحراحاماباىشعرفي

فغورتدتاوبةوالمنفالخبرذصىضضىء

رحلهدواقىاوالمدحسلعيتثيبراانصفالةومليكم

عنهصمالحابازىيويزدانبئالقاممإاليرفىوقال

افاراعنيئيثىكيفالهوصأعفانقثعاارفمقبمكيفالتمناجمب
اانسعمأإليامجانبمنضاقمارافلهعتالذىالفقبدلوال

ءصشامافيهأبههالدمريعلومعضلةالدهرصوفمننجبت

اامتنعابعدهيخهأالصبراصاولوانعصبعلىرالجلىإلقاابوخلى
عيتفعاالثرقأئراعتلبفداالشالمجانبمروانىان

3جزدبأ



ء5

ااصفونملبهسوورنجوخبرالىالوادىانجبةثال
اسصامثبولهااطفااذاوجدوعندهممنهونجدواماننش ء14

11منقطهمنكورباءاسبابهاصائرفيكضيوفامنضال
أوالطعافاضىاننسيتوالخطرمنلتاستزطحطويهفا

اهمدالدهوريبفبظالتوالفيكءارزلختؤتالضبئ
شعألوزنواطقبةاحمدتلواتجملفىمذرىتغعبتقدهأ

طوالهلهاعئجادارأتلحازالمهصبناكبهاسلكتنفى18
أالجزعااذكلفتهالكوسلمحتممانضفاعاصتالصبرطثها5

اازرصاصوبئوانجوعاالىجريهملبتمئألمعسيلى
تلمعاغوويأقنظامايأقكدرصارحئلديمثىكرتن

طلعاهاذابخطمنيرتاحفليىأكزالدهرخطربمنوآنستا
أطومفاقوامظفلمه4فتاماعيصاعالبىقل

اورطانعالرلفيومولعمثوفيصفىانلصبرآنقدا
أطالظلهيعقبمنملانفدوفىيرامماغرامالشفيئنفد

هطاجااالموهىثقلهاضاكيفافزفااذامرعبكالهطا
جزطهفاالباقئةالمصيبلقدرامضىدىذانالممعيبهلسأ

01رجعطجمنةاذاماضوكاتءيةمالمأمنملىادكلانا
أءبقعاانارزوانقضاهسنقبالترقعسهفىلمقةزءامحربةأ
خعاالذوفداوقفهت3فاذابكاخعنممزايكوأ 001الى
بعالهمسلفاذىاناافصانهمفيرءصواومحنهمأ

ضرطوالمافيكنراكنلمانطثعراالبامزبودققدا
مالىااصالهاذارضوىوركنجشصأجثانهنكعزعة

صا2بئالملثعبدبئاطبعنابىلنيرفىلوم
شسىا

الثاببأبةادلىنبرككلشنجدلمج

ترلى



5ل
تسوازرىالدمعمطادوسومهقاقىداسصاتولىا ا

نحابممنالىندرىهاعليناصالكاأعجوهبياحمناارى
أةساسالمهلبعىدهرالحزنالىردقعةبالسنفساتاذا

اساثاوصاصودكالهلمالؤطوراوطورامعطفاتا
تيسالمهمنعلىالوقتحاملةلىءاضاحئالدهرمسمومازلت

تهاثاقيتسالمانلثدويانجوداعيتاالحسانناشدأياأ
جارمهنالساوممللوباناكدىالبطاصحتالمعروفناممطوياإ
امهامشاوجادبوارقهتهالتحيناربىالندىرزئاا
أصرائمهستبلتانابىءقضافانبرىانبرىالمجرمنعتيتها
أدائمهاألرضقداملوحسنهياالئدوحتهأللةرسولوغمنا
اوقادمهفيهاالدهرحديثافىقىيخهممويوميومهوماأ

حماثمهنالمشدغتشطحولمحمافتءاكدغتسعتطعنجم
أهلحميضألدأوخصثاقبهإلمسراءنلوالموتلمبهنوه

فاحمةاالتلىمعصمنبهالهناكأكاصالجرنرالعاده

قائمهينالهناظرئلىبنيفطبظيهيعئواكأنبما
اجااالفقجانبالحرقهافىلهرتمئاتنسانلووبكلءا

هزائمهنفبمقمماافنىولرالئمااخقالاصكبهمئودخ
معالمهلعستعفووانعليهصباابجانرداهاوقبرا

وصسرائمهصثبانهنجوارهاتراصلتحئثاويهبداقتهص14

امآتاجمةلماهاكلناتقمولمعليهنجزعلمذبناد

اهرمائمهاشقرتحيثفىرماثمتتىفملرتهااليدجمبتا
ومقادمهالعلىثضلخيرماحعتلقدرمفامقاخامابأعاأ

أاهادمهاظالفةصمنتحيفصاعآلسورأعلىعصطبئ
ءوجمرمهمجدكممنبانلفدعاوجردمنابانفئ

اافئادثاتواطضنعلىكدامنيهبصبرمانصابا

افىافبظاجظملماطبألوالوالدثجبيرددااينقاللرو



عهـ35

قاثمهوخالنرحمائلهوهتوانجمضىالبففاتشز

عظاثمهيمبالعظونأقعينابقاالفنلءيستدسالدهرهوء
قوادمههتطهاذلملبدعلىطريقهوكلنعادفىتعئر

حمائمهترنسامانبئبدكممحىغصرالمداايولنوضكادر

محارمهاشلتلمااثسىجملمصعبابةصاعطتارئكممن
ومزاثصبراالانمانفسهمكلملىمعىافيوثكله

خولرمههبة4كأخرمتوقدبهانصرمتلهرألاذوعروه

هذاقيحمئفميعزضاحكوهرشبمبرافربو
لمهطفانلثهذاداشاغايةهوىاكاالصجهلومن
لمهظطكانكحئاالسىبعزىفتعزالغشومالموتكويظ
قراثتبئلالقدرجرمعلىوانماالكبيرءارزلذىكبير

نااهملحبالقطسلفالىهفالتغتتسنمغرالخطبانشثتاذا

وقاحمهوجعفرلوعباسههوعلتالمصطئالنبئيو
المجدهاثههفيهاوفىظمونههلثميخةاضميكوان

الرقيوصيفيرقوقالصح

الجماعىبممنءبرجدناذاافحالسوالدموعستهالتأقا
حاالرسنمتمسعغايلبهلكهوصيفامشلغدرى

بارحغبرالزىفىمقيمثوىوصهابالعيعنبزءهبراسى

مالضاغالصفامحتاردىورجدطوامماوعزمحزبممنلكفبأأ
نازحالدارموضعداقلبمزولىقىالموالىسغمنكاسا
مازحلضاخبلرههنيررانهتوممتميهجدنااذا

اعالطوبونالهلحظسوىبثىمكلهيراماناخثىوماكنتأ

جماجحارفابفلبعصبالىىلمحكزظالمةاضافاتولو
13وابالمعفالتاجاوارادفيارأىلفاللفياا

الخوقالكيرمضعونسناهةأحضرتعنهالحثاهل



5يم

هوراغرضامفىغادنفلبنفسهزردعننهاهمفاال
اناطعتالمشالدولكبقمهواشبأسهاعدواوأالء

أاالباطحثىيققربمنخصوأنهصاافييمقتيل
11حعنادراليفةصءكلوناصرلالتبعزمتولى
االمواكحالحروبوتدبيرعليئالتوتاذااالموريمقضنو
هقارحبئالهمعروفتجاربهبرزتارأىحبهجروائمااذا

ءىا االبوارحالسانحاتيومالتدراكهصخومممىئكلدهفى

الفوادحارعاناثاحلىمالطتفانهسانالمؤشاميرتعزا
اانواحسحرئعداالقوأماقامتدهفبعدماصماموالكلمقتءفئ

ومادحراثبينالقوائحلىذكرهواصجموممفهغيرهضىهأ
اصاعلسمثلمنخافاوالرزثشلموداةارفاا

راجمحالحوازنعنفيانجهطهلىفتنصاالمورنيهتعطوتور
االخالدبخةفاغمةرهتلنهاالشآمافقبهربت

11واضعقامننهجلىمغيماتوجارجاسبلاخنافتاذا
طخالمتياالثلمضبويكفيكوبرةاالمورفىهديايرصك

11
اهلهمنقوماقوقال

طلىوالىرمالمبوفوجميدوابىصشرأبعد14
أاللبالىعهداوالدهروظاارجوطافالهابىابىوبعدأ

الاالكغاظمنربعالى4قاسلىصدبئشيوخ

اأرجالبالالسبوفشعومالرامااصووبوفهمورثت

قيصرغالقوقالصىأ
الندومنهمامصءورزقرلصمهدانههالمكإ
ا
اليعلببعدقيصصبعيثىماقاليلاضلمنىتإ

يبالنعوالعىباافالوليديخاىمنننصيأ



5

ةبرماتجمطمببتلطبناتوالنصاذولعيعق
أالطص5آالد7نضوعلهج4ونر ىا

ضرثبوالعنهزربديوباالورصرفيمننى11ا
مىاوتؤمنالعينطيهاضثىكنتمنصرواتركالا
أمها

اثصرباتبروعئعنيتوجرءصومنلبلىوح

حوباهاخغتهثلخفعتتوثيبكنهرمسندبئمصأ
جنيضهملةنقلبولمحفىحبهـلمجللملبود

يبوابهازناقدعزواءمشاعنهمدورممتغلئإد
افبباذاكبرتوىاتسوىلثئالالجزيرامةصى

تجيبوالالطريقنةالفييصىليعىوبالطرفيملطأ
والمحيبعةالؤحوىوفيمجليريهالباكياتودن4

والدروباهلكدونوالندمعاملبكبعرمواا
قربباقلرالجفنصفوحصبنعنكلتعدوماالنتث

خمروبشعهاالعنرربدأسنهلتنجركاذاأالم
وبيئمنهاامدالوضثهالغافقدنالاانولو

السلوبلىفزونومالىالئفللىماماانلعركه

طيباظبطلعتهانالكرتاستتكوسؤنستظنأ
هكثيبمحزسالعينكلثساققادىاثسرلتدأ

بحمغمالىومنجرمبالهشريدوطئمنايعماواق
براكلنجئعنوشبتحظىحولوادثاطلتتماا

المشيباخكممافئواعطىىعظالوهناسعجنلى5ه

عبمنوبتممأعلىمجالمنالمناهليردوقد
الكوبيرزكماالمالرتابسحربعاخلناناشتواير

ابعباواخنبلرىمنبنمعالىاذايمألفن

ااالربئبعنوالوبهتىفيبضاتملىبعنفئ
أالمعبشائييانددتحئعلىولباكدىوقد

ملعل



55

واذانوأشمئفىتطاطالمنيرمىلضاكلاإ ا

اارحيبوالصدرفيهتكععاالفضلذاتالنفىفايئ

الحسيبوالشرفالمجدوفيهاواقبألةقعأتبانأتفضبإ
ايصوباويصحعدمنهبذكريهظىىهبمآملوآهةإ

تجولعااليائهننجىعتضعرلصيف
ا

تهيببسوددافاجعلتاباهفيهاسامعيافسإ
اوبافيركهالثربوبعكاهافيبلنبنلماالرضبلفن
الذنوبغثافالاصعاحبهاشهاناتاطتحسبالظ

توبواليىمنفواس4ألمتاناالمسلممناتوبا

مسلماباويخصحمببنىفىوقالء

ثمهننوانوالمصرمنثعحلمضمعزالحميداقصس

ابؤلماوتارةفىبفذوعاعصالؤالعلملأق

أاجرممأوائلبأشتكاوبادواهلغلهماالاالخباراهالصامضى
المتهثملةافرحءبعليافراتخلفتقصعقعرت

ايمدهيلكلفىجلكلتمففرقتالمكرماتنجركاب
االمنمتربكمنمصلجعميمعدتطوبهمنلياهمورأنت
أمتهمالفربمضدنالىمقاتيانهىتقبرلىلذجص
انجممواغكااتمواتدهأكأضيرالباعلرافقبرر

داهأتمكلئيناباابعيدعنعقبرالبذيئبشاهقةة
أابخبريشااجيوبعثهصلاريمعيهتثئ14

أالممنكيثاثاسيعفصرقماالنياجاعلىئوقبراناا
اصميرسيذبلامممايحينماوقملبةنعرابقبراإ
امحرممضبماتللولاربىوببناحمدلحدءاردرالىويالمودأ

تجميألمالمةهنهاتمئمبرسرابقمنمطلبةرم
ء01صاوما001 االزنمبمبندلدئلويمربحراديصيث
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اا

رماالحربئحويجدكدظانةبعدخةمليهمفىا
منغاكبرالحربفااردىبأنامنضادهمببلةاردىغمابا

دقدماكالسوددلذأكوحفظأحفيظةالمنايايستلذونمضوا

أدمبسبفاالضربواوالهموصلاالبرعطعنواوما

محرمفيرالموتزوهمملهمذلةالهياةبعضرأواولماا
أهتذااثوهاعدهوالذواءاايذاااا
ااممألوءمعمبسوئرلهبورها
هممرعىثىجيرتدمملىاميراحمامهاليهافضىلهموا
أا

فيمووصثعبانومجةارمبهبهمةارستولىآ
أباسممفبهأالمرتكرالموتمنأسهمالحتوفامصاتجهاخوفأ

اتجهمالمازقئوجوههمواجهتحبنتونملمالبيعقىقى

اافغاغبرنحتاوردوهااذابثفهمربهاشنذصرولمأ
أهنمصةفانهواصفرمناخدرصأحبالسفغبرانبلىاا

81التكلموقوفمنعلبهااشدالعدىجلةتكننفعسنجضى
ةمنرمةخطالمحدانالمحدسوىدهاطلبتماأنبانصفتولوإ
ا

ةانظمورالفضبتشابعفنتابتاردىبعداردىدعلها
اهومأثمارهلمنمسلىأمااالخالثئبالثلىءسالم
اعنلمائمرهنهمبلتوانجدلجهيلىابىمظامهساح

أواجممنعيممناالعلدىلالببهاظزتانلالسدجمبوال
امبمابنصامعنعلىوموتاردىحمؤسقتوضىكربة

مسالحيأسكوبللزنمننامهدعمنالزلتبماسابا

هنبمضاحكاماعلركهاهواالحبثبئمنبأكمدامع
المقومالوفياطرافبوجمكتتىولمالسبوففهبتمتلملذ

ممبانبةقرمصلالىسالالمنبةآلفاابالىكعق
مهدمبألحدورجمحرملىحدورهاجمىالدرعثفلىكو

بمظقوماجداثلتااذاالندىاتجساهكفبهجدثوما

دظد



ععيدابايرقوفال

لقأمبفاالحسابومآتمتضامبهفيااطاالىانظر
شطمالعدوثونأسياتوأفتدتشدابسررجوضعت4

فاظمواحلقىوجهلركبيدعولمبارريخرشا

األسالموشطرمأوادلمونضطرهاالخليةلىورذبئها

اشطمالمعغابهمجدوومنبمتهالعافىيعىمنإ
الضرغاماصغواالدصبجلوالذىكرواالجوداباابئا

مابطااالوابئبخفارااذااثزوساماايئ
لممافهمترىالعفلقوابوثماكلفمناودىلىالهسكنء

االقوامصرهافييقومفثادصمنالورىاولىوقدولى
وناموايبالدبأفواأهداففداسزاحنهماربهنئال

واالقدامالكلذاكالزبئهافطوىحئىارامنواوماانوا
وتالميخلهشنلىاصوانالقاببنالسفامفاعليه

نعطمواابذلعليهاجمابالجدىورارجتصبتد
هقامءنجرشهلالنيسمالءبمزاقيالجدثياصاحب

االعالموتشضلومةمنالفناحمرفوتصرقبرة
جهامموعليهادمحابعىبضرفلبسصرمهنهالق

وعظامرمةاهأفىئائمجنوةتربةبغيرىالا
حرامءوالؤصفافىنصاألتهاصنءاألشابكلتطإ

ءصاموهوايمعايخفوظمقريحةمىدباالنسنغعرأ
وسالمصذاهبنهنهانمىوعلىالندىإحلففعبذا

قيلموالثدنونهاورمؤسدااراكاقأنئفو
يلملفوكوظكلملبنمةبلىمؤعلعكيببتاناوا
حملماطلمصيايمونانمناخفولمالعدولى5الحامكنتأ
يرامحماكوالاتبانإفييرتقعزكبناحسبتماا

38ءجزدب
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اااليامصاارهـدافوتجاوزترهاطثادواطفيهصكدتقدر

ااالظالمواعقبارادشثسدنورهابساطعذهبتذهبظ
االعوامدونهتفئاللضىنازلدقرويهفتعدنالا 01ا

هواالرامافقمقمنهيرضيكمهذبكرماتالىفاكبمولقد

اداماألبحدهمناستيتثماياثوصلىسبقالىالىزتا
ا

حساموهوالفيفلسطوعدبئيوسصغضبهءوورا

مروهواليملمابطعهابعضهاطفلوتانرلمألثقرب
ااالقالمرهاحهورترتهغزااذاينلهافرطارضزوار

اخعالممنهصباصرطمرأىبفودهااالهورحرسسنبد
لحمسةنلحاصدورافىوثغفماضةبهنكاالعيوناعلى

كأيرصهوقأل

ايلفيالجوئمينزيالوقىبىالهواملدمرعاتثئاسىياىا
أالنواشلعاليهضثىمنالوموىفانهرادمندفضلالموتدحها
ا

فواضلالديهلمبىمفضلوالذاتهثنحافصبعيقولم

اآجلسيناوفيخلصهكنلحؤحالمالدشاعاجلاذاأ
ااصلىعصتالمطدونواياههاردىالىصرقاالحىحياةنتوا

تاتلالعرمدهفىاحللهلحعدةكلنىيندومنومالث
1001

االدهرقابلمالهعلموسطغدمالهالمحالةيومءولر
االلخلدلبسانصروههلىدورقبةءبالفنااعزافاحفانا

راحلثىوالجيارومبداراقامانهثىالجبصاحبعن4خصسال

االجائلاعلقنهامامدىاعليهعدتاموائقالهذاكمنأعلقت

أووابلبدبهمنسعتابمهفانهاجرزانارمىمنجرزكمف
شاغلديئلظشغلوهوفداوربمامنهءاثكداتفرغتا

ارالزلباناطلوقسكنتلقدذهابهعندانالثضلزلتلق

أالقوافلتالثاضحياقفكوالنمبمفالزاتحاظفرتفال
عى



95

ماولبهسطوالذىوكانمحداافنىالدهراهذاجمت

11ونائلبأسمنهفاودىواودىوسوددتليدمجدكضىمفى
عاطلفالدهرالدهروحلىقراهامظفاالرضاألرضاجسنوا

اهاملصاتهاملهامنغاضاذابعدهالجردالنرىعينسنبكب
ا

هصاملايثاانانرطوبراصوراكبليسانانبلىجردودها

11لمشاهـءاوثماونظيرهلهيرىانقدرهيأفىانفئا
المنازلاالبانممنتقفربمنولملىطالمهضهاقغرتفئا

هائوكلالنسآءاتاوىعلىتيهوانماكرماتألىتهوتاو
101

الهواطلبوثالةتضبناذاقىابهءيمثالرقبرااللهسئ

هلوالجطرىااكرهشاعرضعلىهدتواعرضعنهربهنأىا
اهارلالتربصىتاالطوهولاهااألرضففيفتاالركأحيأا

لواهـالصامنهـءبارزاتاثدةماهايوصنلمصوابىأما

آفلوهوالهمفىهمويدشظلةويومهمقرأواثحهمأ
عواملهنهاعارمااقواوأامضعاربنلهـمافوفافثاهواأ

لءالصاطالتخزراحظناقلوانجالتالحياهدانتدناك5

اسلفلوهنمنابىااعلد4تالصبباهـالمرجوابكالولر

فاعلانتماهبأتذهـاقنقلولموعاطاالصالبرددناا

أوافلواكاهىإقومافىعباديدوفرقتتةاالمحلصححبهإ
االعواذلتضصبههالندىحريموجهكلهنءارزايهتضطىإ

ألدسابخامجهعلمىايرحدقسفجمىدوىيرومنأ
هلباهـمنهـنقاطانتوهتفلهشاقبعدتاذااغره

الحاللاالحوذىمحنهطلهلتةرتالمكاحماءمنهانساذا

إالءقاهرماأخاالظروتةسثؤ4جمتاروراخدودتاطا
01كاملهراذاالنففاليديئزأئدهواذالمدحورانوه

11الدالئليخهقهاحكلقعلى4وصدقتاطونافيهحغقتوقد

لاصهولطماابيرثبلنةهطالاباربحمأنلمجبوالا



06أل

دهللحءوشةشتهامنلهلفيذابامجكلناءجاوين

ااواثلاوتالاخلألقاواخردافهذهرماتالمفىصعرحها

محمدبئيوسفيرقالوق

4سووصمعصةنفىمضبرةامرنصالعالةلعنىهلاه

لرونبطنالمعروففىونهكتاليساطحجاوزتانالسيرتئلأل
ندفثماراالحصنبخدرضعمرىارشاسفىوالتوغلى

همبينشراكفىضربتاهبىقىانرأيذهانجميبفغير

هوحمينىلوعئوقلتهعليىولوعئالقاليبذاكالىخينى

فذريئخلةشساقمنوالصبوهفرطهنالدمعماأعاذك
هفوفىءماجادعينىءعدمافانهتثبصعاتسألىواله

11فىوظشدبفكلىواوحشدمحبنفيوسمندلىخال
هخنبظتبلهامنعذرعلىاكنويواحياقىدىنواسوأق

نىودبانيومصداوديخاىنحزتونضىشلتيدىنتو

ويمبئضدثهالىمتصخاضهدتهونااالآسئفوا

هدوقاغبرالدهربلئكانكادونهاحرالموتلفجتوأال

بخزونتجلهيوعايمتوعانريانةدهبقاقوان

جونالسنورفىباسديتضتقصاظيلتطلعحئثارفال

وشؤونطلىمننفعسشغلهبساطحالمرهفاتتصببوحئ
حصونوقرىمنجواخوارضارزنبينماالنارمحثوحئ

يمكرمباعججزاردعذميسىاسيفيناداوحئء
ءمنطتفينمنجلناءدماجرتوتدءابقانترصمة011

دهونهبنىآءماماكفيدعلىفانهالمزشيخاايرفاق

وحزونالمالفىسهولجؤبهتقترىاظناذذدلمابتتأقيهمء
يئبأسدصفيهمناقلةماقطكلقاروعتغثىموابس

مهـينالنائاتئوكلوالواهنفيرفئمنثارابطوا

معارك
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اطحونينلدارمرصبقطعبالموالماينحربركمطت
ينوجانبيهمنشدهالىلهوالحطزمايرجعجيشوسائس

11يقيخاموتلشكموتومادوذسزالالعهنرأىالموترأى
11حرسءاللقاقشكسببةلهفابتثهاسمنانجفقبل
ينرصبيفثبتجمانبؤقرتلخلاشفواال

هنوجبواضعنحرفرهثلثسوارعوارماحكتفيهوقىه
هضعننداكمنيحبلعلصهمابعدمصابئاوانىنساك11
أردممينابقيافىثاوعمومابابئبفرطعذاكضتو

دهجدحزيئالقلبوانعليكغزيرةجدالعيهتانشقنت

هباميناهرئىملىفلستبالبهاكثكلكالمانااذاا

11ثعكالذقاخايرقوقالحل
ا

اواضاخلءلىءمناارقامةثنالنذءاعززأ
0001ا

االصعالووعروهيعاشكفنجدةالفوارسعنزهكانقدأ
11ايثدوالمدىبلخاذانهمافئزالوماعبعمىئوفئا

أملرافدىئلافسدءباردتفانرحباحر
المساوكانهـبونسلكىءالمالكأسهوثصباودىكادىه

اابوكاالسنينمنالذاهباتفىمضىوقدايكمنافضلنما

انسملوصنةلمالمقدمالمؤانكولوصدهانكنسلوهها

بلبلبناسماعيليمدحوقالءا
أ

اقرايرادزاادببهوكضئابهمصوااصبماد

أهواجتناصدهابعدربماالالداربهدنتمأرشأأ
عذابهالنفوسالىشهىعينببالحاظلناغرام

هرضابهوالمذامخداوالتفأحنهبمشهدوهـورا
افضهابهالعيينامكنولفبحراطلالعيينيهبنهكدن14



36

ا

مصابهالفؤادمعلق4دقاضىآالفانباتهبل

وارتغابهيهصهالوجدبذهـلطاوانوعدنقدماخلفانا

عدصااعياقرلوهرتضعقبئالشبباققااا
هبهادثاكجمليىكنطنوانااللئتوا

ابهشسالتالعصيئترأتامهالتاالوزيريدنجالىما

هضاارستياتالىتورطمنهالحامقلومءوسواإ
وغابهدبداطفىاناطاسلعبهايستهللاظقاذا
صوافيهيبرانجمبببدعليسالتدبروولىا

هصابهيألتفاواليهارغبرفييوبهحخابيىهإ
انجابهمليصقرمبعاليهتطولاادمانهضدلأ

واغزابهاتكادهيانلاالفعطتباينتانفعلادىمب
اسبابهصةوثخمحجلعاعيدفحنصدتءوالموا

هربابهثمبالشاصيكدفابوراتاهرمالىءه
آدابهاخالقهتضاهىلتزاماالمحاسنمننظامفى

آرابهةصالوشبامىبىالطاالاذاوجهوتاللىا

وانجبابهدونهاليمفرجةصضاهوفتءالسعابدرسومأ
خطابهالناألنسكرملوالاناجينعندومهببا

هابهاشمحيهوبهممننفيتهمضبانضيفتدىلالفيأ

بهحمجططواهاذاصوقبهعناسيبهانملوىهامظطعبأ
بابهيصحبفثيتصحبارمضاهوقدزبلانيهنيحلما

بهشالمفبدتاطصؤأوجهقةطلعنابشمنضاب
ياواغتاتاالطظفرانكفىميلاساطانارأبتماها

ركازمتبارحبلىهؤذنربئللمقءداهالةأتراكه

اهوعبابه4مرمجرايصفهاالمنكيدندىعنصادرا
مابهاببدانازحاقربنبمفهيتاصلواجةا

اعللالبهيعزحئيسساالطتبخيهكأد01كوصلموليثاب
وظلى



36

بهامرغالمهفىلهلوما

11ويرأزريصطقطفالتويخقااطانهعداومالوزيرقل
ذاكرمائدالةمنفبكسيرتهلمذىفأنكىمنتنسماا

11كرالثايزاداتاجعوالحزماوليتئماقديمشكرتولقد
ظامروظىلنهباغببعنكشضهاذاخافالررىالا
أمهشاعرويسلبماتولىجنبفىآمليخببلتبحزتاكأ

أرطالاألمامامات4فييخنلمدلءبلهفىالسيبا
هاجراهوخطالماربانلجربهواستدناااجرإ

الصقرابوابنىمجلبنإصاهامخحثوديبهيتعتوقال
أابهمابرعلىحتنحىأ

ابهروالهساابوبثرتفظالمئردادصمنتطلبت

أرىتءلمفنىاوجمقترديهطءدافاثدافمثولوا
اعرالثمنتالساطاعندومااصانهالثاهىهاشعريفباليتا

اندصيابونعىحافتفلبابوهبئكلاهبتانينصرقوهل

هالصفرابىافعالفيامنثالاذايعيانهأاصرومهباشاهما

41ئكرىوفىشافثكورئالوحظحزكأيسالفاالقرامعوقدا

االغدريدئفئاودطتطواجبازددتابأسازدادأأ
نركرىنهـتالئعهاهوناالفيدىمالثالئببدواذاص

ثىيمدحهوقال

لمبخيرتبقبمنىمنيتلهووالطرباناهنمااليك

أاربىوالشأقمنليىهوىااتفاعهكتأنبماملىردلى
هطلبىئيركضئالمينجاتالىالنضرملنفتاالشسإبحدجاوزت

اربافكمالهءوالنجامنيتهصارىمنربمهـوالثسبب



6

ا

اصببالدهرمنصوفحطكلليهوطاالشعرىنتلووالمرإ
العشبمناارضاوالغرمنوشياهكأنليلئبمىالهاقذففد

مختصصردااللصماحمضمخافقعناخراهانجلتمااذا احى

أبيمهنالنيواخذتبردهافانصرفتاالتالصادصةاوردتا
أتعبفىضهنلىوالهالحلىمنشبئلاساخالقيكه
اربمنجدواكفىدهافاذهبنصبفىيئءىفادشثرىبتاته

أابىالتصديهنولوشرىبهميضاليلالدهراتجلالأ
اخبولماخفقنجمظنىاضعافعلىنداكوافاقسأتكالا

فايصبالطولىالشصبةذافثكهالثلىخالتقمأبيخطلم
أالشسبنائلمنحالةعلىابئنائلهرالثانشكرنك

تضبهدولمثولمجباعنهمغاصرمللشاهدهبلا
الذهبمنوالمعئالمفظسبوكة5نوادرهامنبالالسصوفةعىا

دكذبمنالمدحواممقمنكبالصلذبهةمدحفىاصابكولمإ
صهيمدوقالء

ق1إانومدثوهراهراهلحيافىسعدىمنأوبتفطا

يفظانبقظىجلبتانهالوبهاالضيليثفىورهلهافياا
إاالباتحنوبولمرانيراظفىهزتهاتلفلممثتاتوزهمهزا
االداتنخصهامئفيبحدرمويبدقضصهاالثرىيدقا

اانهبىبعدمناقلإلوسكنمنالبعدبعدبالفربحملفت

شاقمنظمالهوكفاقتكئعنلىدانعابرىمصقلةابئانإ
اعانواحبشرعن4اذاتطلعتهمودالمصركااغرا

ارمجانوابفىلخهلبثكرعاكفهوشدىءجايخدى15
11شيبانبئذهلفىنجنيهوالمجدتصنعهالبروفالعقرااسإ

بنووىجلىىجمشلىمنايكراغتاآلمالالصبألقتتد

بقوالفكمقتبليكاالجاياقونهالعنثتفالنيلأ
وظلى



56

يمدحهوقالحمعأ

أصالىئالكمنوزدتلىلمادبهونرىممرتا
لىاااوالرالدهصالفئاكرومةضكشضتوماا

أشكالبهتعنلمافتانبهاحوارغالىصوم

11مالىلىجعقىالذبمفبهامائالىوهبتا
اأاضالىاعامكناتبهالمدلالقربىتصلانأ
أاوأفضعاقىمنتوبهالذىءمجزأرهنوالشعرأ

اأميكالىبنالثاهوجأك4قعشطلىدلطهابىوفى
ءواجالأحسانكللهاهعيوساشل

اأالمثالىيسديهامثلتيرللمالئىافتىأ
11

إأثيمدحهوقالح

يلاالصاالمعرئاخشاردلثالجزسلانكاتيخالجر15
اا

أالقليلعندهـاالعدادشرانهدوىبممتهـاذاالنقللا
ءاحمعيليرىفانظرماذاظكعلىالصواباجملىاذاا

اعذولمبتغاهادونيبلفماالمجدهنغايةبتنىا
ولفىالبهاصداسأرىباتفرببتالىلءوامنل

امثسغولحفلهوتوفيابالمالوهوفمايةهنوادحإ

11لبئوهالقةهـتءاضادبرنهلاذاارفي
انحيلالوزوحشوحنصلىحينالبماءلياا
إ

صقيلوهوالحامصدرطبئكاءطاوالهالبشرزانهأ
اوالمأمعلالفضوليقلجثالمرفيفضلكاصقرااباياا

المسئيلغيركامفبهاانتنجىاندلتاذاابالىما
ذليلىتاعيلمأعبدبهاناعزفىمبدالزيزوابئ

ءاونقولمالهحرئعلمأمنبعديكقعهء
ت

319ءجزدب
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صفيلواستيسىئنبمكلدإوصاألاخشىكيف
اعلبلوصعقرتمطلبمنهاذللاردتانصلة
تالئيخهافانتحوداوذوبانكانرادايخهاانت

ثدحهوقال
11

اديرنالكراموالمراعيدئالمضبرنوعدكالصقرابايا
العيئالكفصدامدتتمثرااالكفنحوكرفتا
اا

الديئكزالدبابركاتشاهتحيثمالاالابنغتك

فديئدسسالديكنحاولاوفدياديالدبكاردناانإ

اناستعالذىعلىتابكأاتكاسعتتاذاخوفيأ
يئفيفاليسيضنلمان4منىفنمقدصلواطومقاى

يينالصباحوالنجاحعنمجلىالبلافالطلممطلب05
ضكليناادىالغربماطأانفيناوالحكمالضكالنوعليكإ
افينهافيانعذيرقبلتانورأبىلديكسهلةصاجئإ

الدوتعطصطواثنبالدانغالمهثمعرىفل

الخزونكوكزهعلصؤلتوفركالعزيزعدوابئ

أينايةحوفضلهفىالثكاضملتةانصابئمنا
امكونعورامنلديهنهوىفالذىطاعةيألركليعى

اذككينثزمااللمجدامةاعزعدكرأىان

ثىيمدحهوقالح

أاغزارهلدىمحلونحيالفرادلردانوماطلى
ا

أوازديارطارقاالطيفصلةقريبمنارتكهتعقمأ
انوارمعئرقااروفنجدةتضاهعهالشبابحليةفىوهىا

جلنطراوحونالهفىورداحمرارايدىثيخدصبئ

اأراراالقلوباعضثعؤةاذاىاصطرففوفتور
انسه
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ونفلرباثمهذااالالعم4مالىللعدىانسهد

جاراللةلئطمةأنفدلموأنالزثالدةجارها
واعتذاراعتاللهبماذاامهرفيهالدماجمةشصىليت14

دياروتدنورقهلىنجلصانيمكالسلطانوزير

اووتاربغبئدونحمهحظىنقصفنمنهوتاراوا
ءتياربءداالمجريفمققوالاعدفيهغانماباياادا

الحراتظيعلوللحامبوالابخعمنيداهوعلىيكنلما
أذكار4اقتضادونلكفوعاجذقصرشلهأ

واحتقارهاذدرامحثلالماوأرىمعثعرالماليعظم
تجاريمسديئارخعفاحمثىعلقاكانمابعدالشعرنفقا

4رطواسستنجلاصهـعمنيأباباتاذماتاجماجاهح
اراالحداعننهءصالهوارانارهبثوداكاا

آثاربهددتحئابصرىمصملةالرآوتقرى
دارهادهدعدمبنيةجقىانقبلىمثرماةر

راخفيهصاصوابااراكىارأثهلأذاذئاص
41أريهزضانهزاذااليفصبومنمهصهوشك
اخيارنجهافالهذاوحبا8فايااحروصالئءوفر

الحرتوصكأسعانهدوادفيلهفارصا
نهارسوأداواكتىثههالتتوذكريومبالضحزش

اءمدارحاسليدرأيئاإلضسودايلهتوعلى
اءوخطارتغريريخثىاالددامشدهمنوهرماطش4

اظعلراداتهءئرتاليثخوفرهنهممومابذل
أكباراصبارئالمينءيهنوبأصاالصادقونوهم

ثحيمدحهوقال

بكورامىااليخسودوريئالةاربماوث
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اغريرامش31نافهـعيهافياذزالولاتلكزانه

وروةإظطرفاضصقوايماايرضمأشد
أريحىالصلوعقضرمهجرساعاتاثعثاوتذيبا

دهروغرسارالطبفاكذالنابدصاطيرفدفيال14
ا

ازوراومنامهفىاطرشههلاصسألالمنامفىزافىا

مصءاقضاالحمثىوالصىاصرلىلفاثالالحىمالذااأ
ا

يرتاوتميضاليئحفلهاشتيافىهحثانالبرقبمزه
تصوراوشوتهاتصارئقالثا4يعراثوقوتصار

احورمااهوىامنبسدلافىيدردبالساوهـآعيا

سورفيناالغرامحزنيعغبفهلحزناالشامبثآضإ
اجريرالذلىبدئمنجرانربماااقلتا

يرمنهيجشحئااليامعلىفيانرطوبوصنر

اميرهيرضىءابقابطولاللةايسعديراهذامل

تقصيريهعنيعقضالمحمططعنلحلةرعهفتؤدىا
ا

نظيرهيومايصاباناوجديوبأنههفنهصشبهه

انورالمضبئةاالنجمطفأااالطاالظلىنبدماا
صببرهحنامابايسوثاتوصغذاكحصمنبشرالضاعفا
رهاظضدمائهممنخضلهليتسطوهنءاالعدانفادىا
هتطرهالمجوفباتتساكنرجاللهامنفراآسىأ
أ
لثرهوالدونهاحدهيلىالجةط4نكلةانأ
إ

ووزيراعصعظقانالطاوزرانهمرالصوابو

امورهتضاعأنوراعيهاوايخهالشانالملكصافظها
ا

وفيرطمحالدرححلقهعاتضهىالسالحايدئا
اطوررأاءتكا

اةتىنهعزباناالجبننءوشنالىهرناذاصطتىلهإ
اوحضررمغيبهنحوآءادىااسصفىبشطحئأ
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ا
11أضهـورهقاهىانالحلوكذاعلالتاهىانهـاطصفة

ايروضوعدنخليتركوانحطافبعديوشكان5اا
نسقثيرالننىمنكزلصجمريهئنطيفيومكل

بحررلمراكبينوفاضتفيماءانواوالباكاكدقتا
أوونوراندىيهعاناعوزوانالماقىونركيفر

اتصورليستحاألططبانينببكاريارهقالمنانا
شكوروهبتماذكرناشر4فاقئيربالىجدتوفئا

شذيروقرعهـافىالئرتختاتالدكعدالتجرم
يصيرغيرىاضالطربقدزاعنمباكبالحفلستا

جمرهحلىوقىتجءالىالياخدىاخدأةاوسراىه

ثىوياتجهدحهيوقالبم

افوالبهويكاحلديكمجصالكاالنبساطرأيت
أالادشيغضبهالقمقبعونحنااذاالسكشيفضبكو

لثقطتهلتاذاوآآلءءمقايادمنكوقدسبقتا
بفالمإالسفاههففالتفبهاخفصصاجةولوال

مالالجاهذاكتمفكلنعودتنيهالذىعلىجريت

تجىيمدحهوقالع

ااجورامصبابهافىواعدلاسرامشوقناعدامم
قصوروالمنهاقصارواللىالوجدفىمعذلجلجط

الفرورسدىمنالوعدواحلىسحدىوعدتكماكانراغرا
اخيربىيبرحانوشارفطشهـللصاوللبرح

اسيرارزيرانةومنواهـهمناعالجووقدته

يراحمىكاداطوايةمهحراءصااألرفىاومجىءا
القيريخهاالئحاذواشبلىترىانافالضمنج151
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برإنىاشأارثيةداشمثبىفىفىسلو
رالالتروحخاويخالليالىمصاحبةتضيناءا

ايرالماايددهشءوئيؤدهضروبمنافاالمزترأتا
إصهوراتفسولاطدنفطيشفداأليامحفهبمئ

البثيريصدفناكاتاتلهااثبماالبثعيرقنعللقدا

والثرراصمانصونقممفواابهاحتيشىبس
القطريربوسالهايوملهطيهـدىو4فيدىالهردىمجينا

نسبرمةارتةمةاؤبالوجرتالفراتعكأنا

تنالسااوافىويصدمتبماخاواخرهائنا

ورفابالؤسةرييدنتمةطعنهـبهيدهنأ

االمورشفذهاصىهاهتلقمفىالهوشيكهطيد

راضهماكىقباكجمثفربلمبعيدالرا

والمشيرالمحرضعلواناناةبهانخللمصابء
تصيرهطلهمبعنلتصرتصيميطاولهالوبوالىا

صدوراوتكبرهتلعالمهودبيظالعيوقاهافى

جهيرضتهمتفىوفنمحبلءلهحطقبها
وجركرمكسفضووخورادرعاعاليهاذاجلجتدا
وزروناراتامارتهدلبهتأقتارذاميرا

المديرازحماحأس11كرور5عليناعلالنوالهير8

الشثورلحسامنواعوزثئواقلجمسلهقايلا

يثوررهخالغهطصلتفيثعثاانرصلدافانجدبر

ويتيرونثالىتيضىبوتجهعساالهـدفةسمجلى4
الصبيريإمهالبرقرأيتفيهالبثريوادىتاذالىءا

صرراكطاالنهـارظمنلديهارردصمنوماا
االقصورانبهابمفيتفابلثمارعاتدجلةضعلوطملكتا
01ففبرقابامنوالهمباتفبهقبمثةلمفيأ

تورد
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ايرمساوراغبنيرعىطوااكئأالودئردتورب
أالسروراليدومتبرحوالىعليكتغتبرحفالا
الكبيروالقدراقوماقلوبهصيلتهـليلابطراظلثأ

االكيرالثرلبحصصدقلالرافانماصراكشرتإ
ارجمصامجزإباتخنثىباخرىةعارفمادإتوماء
ارالوضعادتهليصىزاصياقوهوةمالمثالكبتخط15

االثهيررداعاداتكوهناالمافىاقصىبىوجزتنجدتا
اطرطاوضالهضدهحملثوبهبهارجاها505ومىف

اييربلدىالىوانهاضىارضيغيرفىمحنالفىقىاك
ااسيربهيفكمنفهلكلكاضطوقدثهل

جديربهانتبلدىالىبحتئحرارقابواعتقت

دصهوقالءه

احلولهاكانواالالئيناألزسعنهاطلونسألالدارخاففىقغا
أرحياماخثئاتلسعدىقليلانهلزرحيسدىاجتمئ

اأحرلهابالدموحركبلشيحغدوةلهـإشباآذننناولوا
فبرلهاارياحشمنوعاديتقصدهاهنوقلياذالصباشنئت

عذوياوعاصتاشجهاولضأبتهرلىاالجعلىسمدهـصاعدتولوا

أارصواهحنجاحباابددتيىايذكرففااثارسالتاذا
أغالبامابردتماصبمتبارجمجدهتزالمأالرأقاجدا

طسريلامهءبرءألشبوالارزكلبابدلىلمئت ااا
ةعلبلهطواىالعواداعتلوانهاظطيعحىصنلنواظر
صقيالهااوهرصمنهافىمؤترىانلمترزاوابمكاهضئ

41فضعلهاعنهيغالانالدرععلىقادركباكلراديسمايما
ااصيامااليهنحتاراوانرلفمهاخسبألنىءاالرافيافأا

اجمماالثياتتالثالىاعادئابءالدمإقرالثاوطأاذاء
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اأنجالنؤمرتكأعلمهةبروصجدوأهبؤمذ
اوشصولهاسيبهمنشبائههااعنددلذشانوادىالتقىأح14

اامهواحزعدالقوونائالدااالرضجنبمتقرىا

هاتجلحافدضاهاولمهاباساليهالدياولوييقتا
ارسيامجىانبءآدليةفثةئباثجئتفكابقيتد

ااامصأزرصاتعطىالايئخنسؤلهمانوافلطالباعطيتوإ
اطياكالنمدهققرارةفهلئصواداعالورليتإ

عفاصعلىويشعينهلميمبئالشاهيمدحوقال
ىيرئنىكاتبإ

اافرامهبينبالقربوهراقتناصسهاليرامالظبىمالذا
ءاختصاصهسانضالىتحلىحبومنسانضتختصهبكا

خصاصهاناراوالبيتاصرقاألالتبحثئماهفص
ااقصاصهالرشاةيرضىقعالفيهوقألواهرانافىاناسكزا
ا
اخزاصهيثهـأطعلىشقعهيوولحدمحرصوهحديثمنإ

نحاصهامالحةتهاماليونوائفابارورب

اادعاصهثقيلةوتبتصتنثتاذقضباتفتننناإ
أغوأمههابمفوقاعطيتحئالنغاسةاعطىلؤلؤا
مماصهسوالفعالرنجص5والشاالثاالىلىضيؤدىمنا

خاصهنواألاشتدالمهىزامنكرثاناتاكسفررب

افعاصهمغلسافيهنكقرففداضهدتهومصرأ

11مضاصهايئوايئبهستوقصاهثنهدواينبىا
وخالمهابريزحسنائقاراصمالذهبيستنيرخلق

اخالنفافهممنظاهرمضشقلفىمدالهواجد
اوقمامهرجودافزانجعقالغوادىوفيعقينتدىسبد

امتماصهواألالرىاالتملماليساذغسانالمتدافى

قيبتهـ
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اماصمهمهياالمحدطدرجاالعادىشباةصيزقىا
قاصهواتازديادهالممضقنهاوتبعادرجاتا

نثاصهبينالهضقالملىيأحبنرباداقته

اودالعهزغفالردسابخاعهازالسالحفىذبسطا
كراصهالوكأفىالمتنمارنهنهاهلاذارعبسطةا

11ياصهءازكتبءالىوالرالغرمقئرءافىذاهب
عراصهلحتمفضىالمالصاحللهنجهاعتكنادفىرباعئا

امضاصهسدططءجزاقادومنسودايغصشفإ

ارتكاصالثرامامجزىمديمءالمخالشكانمابايا

11فلألصهلثايااوجصراغبركبآمالضدوجدنلكم
اهافتراكاليصااضاعريدوذدكالبةحاافرصتأ
11هطةءويوهـكهونالهالىاأبدةتةءالئنكرىوها

أاصهاعتوقلمأمورهانلئنجحهافيقضيتانصاجة
أأمصاصهوالمحوزهضالمنانصافولعرطالت

أا

إايهىممببهدحهوقالحمصصىأ
هبالدكصقىاألنواعهـاداتزاوالغغانماباياا

أحسادكواركتجعاكءاضالالوزيرزورههاإ
اعلركمنيودناانعلىلنعاعتساللئاشلانالباأ

تجىيمدحهوقالحكإ

اأبرجمالومهفىممزجملاسالذىفوقكلفنىه
ولرحامبنىيىالذىالىبهـطتأدىشهجةلجط
دهالدموعتالثمابثةشاهدوقدجهالبالسلوأنيأص

11اليطمنيأعيانارأىئاتهاءالمرءعنأمنه
ااوسضااضرتهمايلهرةجمرةملىتواناللضم

301ءجزدب
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أاعاربىوهىفاال3معاهدههدماسفررتالمشعقهو
اعالهبموانمزتهوىيريككرىالانالمبلهذاطولاأ

اهزبعويأقءاحماعندمنطائفيطفلمهزجيمضى
11بماكافييحرسواصبجرتؤامطزقضطاذا

الوقوعالرقهمنعذاالىازريادرهادتوغء أا

شرعاولماسالهمعطهافرماالنلالم

11ضوعاظءارجاذيبوفىسمتأنفافىاله4بوالبأس
ااالخليعيرامااراقفقددهيقتاألسرافجلمن

اوالضوحالفنىفيهامشتبهممةطبعهاقناعة
ءالنسوحلهنيدنمنتغعىداعمدلةالشاهنطلنا ا

احصالباهاثافىعشااصرىاندنهنبعفااذا

ارفبعذوبهقضانهسدالىفوعابالسيرص
الصنيحطاتاليهـاةنييرىالبثحرمنعةاضط

دروعاضلمامبثخاللودونهمنوسلةا

أتاخقرامستعلوالطرفالحصىىلمرصاباهبدنوإ
أ

ابروعاو4اذاضصيهويمنارسمناالسويخرإ
بماصروماسوىوهملعرفانهشئاهواكهم

افقبحالحامهافيسملقهمنواحرسهحلىمنالتحترر15
11ءا

انريمموتالبفغراروئلهارااغشدالسبفلونس ةا

أالعريعسققلحئالرقمقورابخلوبرالفى ا

اوعالثذاكبارىقناأطكفهزرىثسعنائاذاا
هعكضايضمالمسكاتفىفقلنثاهفىافصناانا

خاوشهوقتهاعنمبألاصرومةفصلفىثفعما
اسريعاوحظهعنفاكث4عندهاذمامناالىنجرى

اارجوغنبهطررايريتمدرىالمحعمدةواالنيا
أ

الفروعماندتهابهدومارهطهبالغررابالفرسق14
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دجيلمنماوراوبديعاوألئهمالدىإلسء

دهالجغالطوفىيرقثيهماسوىنهمالواجداليرقأى
ببيعمنملىاأليهرنجاهةيثترىمنفضلنمصاوم

انجبعونأباشببرارصىوفدنفالساثاطيابرجو
امنحفرأفىوكهئطتنمضطابىبأرصئأ

مانضيعهضفىعفيظهذمةلىااليامادتصم

11رمعوزماقالشعرىظدفىاظفعقوآلسمت ءا

يمدحهوقال

أالمضضموشكفلرماوانضفنازالرتاعنرددناأندسطااذاهأ ا

أوشقعقمناكلنسعاكمنوماصذلمنعشفدمنفللس ا

امعزفيااخفاقعندآعينااذانظرتدوهـاسزهبظنما
العونجيهمنجنساوممائطلبتضصعالهالىاليزيركتت
ءمضفقالقدردأقلمانععنوفالالحاجبنباحدىنضنرأفالا

ىالقمىعلىمحمدبئيماخوقاليم

بخفقالتةبهرطولىعلىوقلبءترقرقنعمنكداركلأفى
اشئوتحباياممحاسنافقطالدمافةزهادمنةعلىت
امؤقلدووشعبخلضومنعرةالشعبعشاكينماقدنمأ
امورقفينانالدهرعوديالىىاالجوصمرضعودرقفتوقغتها

أمخلقهوهارصوجدىوجدتساكنوهرربعمطئكرك
اابرقالحزنابرقاذرىاسقنأرطةالسعرمناخالفااللهسئ
أمفرقاالشيبمنباصباحاضابعدماالدمرمنسرقناماابال
ائقيءبالمابلمنباءبماتئاثفابلىبلابلىمنأوبتف
أوامنئايدانناماذااخبانئابىاامبدبةلمتاقد

1اورقاليلوأورتاهويويخرئهامااذاالذجميرىاوالة
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امحئهنهنوهىاالتآدئالفىالببكايضافبهائخرجنأ

تتطلقماللبيدموابساوبهسامأثهيهاابئالىهثنى

قلقطريهبعدمناواخرهخدلمقاعانلبالدسمنلقاس

قندفئبةلجةملىو3بةنمنمفامانوبئ

افوقوالمواعيدعلىكلالىسوافرمعمضلتطيا11يث
جلقوآبةضانرثكلعدظلعسانفظلتا

اافوقلدبهنىوالغريبمخفعقنالصرفىنازل
أمخلئوهوابالصعوجمممكوهرالبلملبناارحن
قيضثمتصديقهئحنزانهالشعريعاشعرئلدى

اقشتأنةعئبالجباللهواومضتبالراقندالقيتإ
قومثندافىءاصيدكونخرب3ىالثءكضوعطلءأ

اضبقالغبثهنباحلحاجزماصافالالنثاخالتذارعتفلو
امخلقيسطارثوطابهضانقالجرداذكوكىداماثالهأ
ا
االدهرنجفقاومنالدهريععلىمنحبتحئءالعليافىنفئا

اورونئسطوحينحدوالسبفيروعهموهواالبطالالىضوكا

اويضقيروىالماهكرصذحمامماواجدومرتحباها
أتخلقيخهدبماالخلقمجديخيرمنهصالوقا
أمطرقوهرمهاالصوالعزمحكوهرظبذاالفالبذلا
ا

وشبرقانرطهباشباهوؤعدىاتقضعندماورأياءروا

اؤباقتدمناسالفلونملىلححهمخبلسرباالاسااو

ققلئلحلابيغثىجبلعلىالغاقاقمالكالضفىافأسأر

اواقالكتاثبتلقحينبهخيسهمصأنءااريتعة

أسققالذواشبفوقاذوائببدتوقدءااوا1ذاكوانصهم

فرقعأاسخععوائمكبفانعماعنمخبرالصعأليكجثفىيقفاإا
وريقفوبلصهةدمايكجسنانهقرادارلوويومهإ

0101101ا

اؤلو



7اك

مفلقبالميوفمدهرراوهـيرمفرارابامذتولوا13
امطلقداطقاطحلساقوهذاكضةماعيكهذىجعغراباا

أانطقحينجمهورهمليصمقيكنولماالعادىعتفاكنطف
فيلقالقومفياقئانشدتاذاكأنهااقالضمعالةلبا

معرقوهرئمامثقالتنطلبعديشثرباتمنلىاالمرفأل

نققىثمجدواكفدرقضالبىتحضامانرجالكئا

مغلقذلكدونبابعودكمسبلذلثدونسزوفاوك

ائدقدفيهرسيالتجارىأكاحئءملياافىبطدرا
الهقثغيركانماولوطلبتهضهلنطابىمنلىوماا

3طولوقبئاحمديمماخوقال

القلبدبهاوغيرقارفلموانصبمغرمطباقلهاتايل

ءعتارضالةبعدئوسهاتصرمحئارضىبذلت

االحباخبربحدماارجاللببغرورصادالحبشلارولم

أدهكبزيارتهطيفمنبارهالتثرواالخيالألشتاقواق

اليصبوصيباذااناصرلىتألىودماشيبىاصبوبعدايئومن
والكبالحرائمطاجلدىلىءومخبالعزاححسنأسالبئ

اركبلقفانالدارئوقىالىاردولمبالفرامىانحاثرصنيت
بانحفنىالعيئدختحدربىعزعثيةذاصيولوكضت
اسفبصارم11يقعلحالماالقهلمنوسىمابتلفيقالواصئىمقلقد

ءرطب4كصارفىالعيكاظلوألواسعظلاالبغدادصفىنا

ارغبشتعبالشامولىايهمراغباالطساسيمعالامدحأ
االالكخباهافاناالالشامالىرسالةيؤدىرصبمنفايهات
أرحبوالكنفهلاءالفناالودافياانلوادباسابىوعند

اواومايولادقالدهرغنى5كأوالةمهنيئءبالنتو

االكربغفىتعااردىيزالبمثلهادثاتللحاوذوا
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نبعدىكلدارهاقونجلرددعدىعرصهائمبوف

الدرببهقظحينرجالصدوربختبمانفانتبغراسفيقعلت

111محب3مربماننوتحينعلىيخوادفرأيهـمابهموثاب
ابسهموالخصىزابالعوضعلهـمحقالحرثهردوكاؤا
طباظاعصلعندماعنموافرجسهلةوالمواردعلجهمنحنى

اارعبازحينكليتبهالىقلنااسانثاهتهحضسولوا
يذوالالمفاربعريانفاداو4هحماعتالمحضاهولحاا

تزبونارهمانئهحرتوتتفناراوقدوافرمشسلثوعاها
الحربععهوففبهفعالتوعاوجمحهاويلاماسيروالمكأنإ

ارربمالتعلىقطريهوقدسدءحقيمهاصدالبيربابوضارجا
بيىعللماؤهاهالجااليههتكببتثميهاعصفىمحرا

غلبشتمادونرجالرقاباضىاكاةالدونغاظتوفد

صاصلهرباطثليتحقآخذوالموتالسجفمتر
عذبفهفىالمعتاعولماتامدسثىوالعيالنضىحرنوأوا

لؤلوثففىارعصدشتلبؤارلولئمجاجزلمولو

الفربببذلمابعدانهنليوجههراياالرضضتنطأص
بضقهضمنونهاويذسهاصشحخرقوهىالبالديجوب

هبالذالثعذرةدبقانومحدوهرافلهـعادهباساريىاذاا

شنببغدرهمكعقمءوفافعاهمفضعاغتسترلميلمخاذأ
ابىضهملبهافىاوالذنبمنحضهـوزرصاملكافىاضاف

ذنبلىنووجوعىوععركجزإهفاخشىذنبلىوماكانه

ثجودوقاء

ضقىوتىمنمبنىواخفاقيشهبقوعلولاعوالىبعبنيكا

طروققتغبرفىطايقسىاطيعارضاذايماءتانملىا
وقضبوءباصرامليانبولميجضقفىئيبسرىا
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بريقجنطمنريقطجوصالعدىرقبةعلىيعاطبئفبات

لموقوصأئكبيرءرداحوانقى5كالىاهابوبتها
دوقغيراذناىخبرإدصىومصدقاماالحلارىكدبإ

أمثعقوخبلنبولحرارءشقففدوبطلحئمنوماكاناا

اوعقوقىجضفاالتعدابتهاباماااليامسلرنوبه

ايشوشبيئوداخلةاصادئوشعبءشحيلجةعض
اوعراهمنعقدتأضلدهرثقعناهاراناأ

بطليقغدفىالليالىروفلهرمنالقطيقولبس

ءوغريقلوبادبئمآنفافرفيناااليامتفاوتت

دقوقمطالعظصيةبهـائاصإضنىالحمادثاتمااذاوكنتله
أء

قشبافيرشثوىاتجثولمءلشسامتءاخشتاابدفسعت

أبموقعديصرلموهـاذاكتاذتعنعلجزاموذكلارى
أحريئواصصالنحطىقيبدماعدهيناملابغلوولواله

رقبقغيرالضيبوسرلعينىافءبدفىاألعياقاصىنثعف

اقبصتداقانمنسعةعلىبغابئتولىمذاخثىزلتوعا
اجمقبمصربحرالىافبفطارصوصرمالىنوما

دهقبلىمسزجعاءؤتلاطقنجماالصامفىوفرئفاتلئنا
ههاثيخقعصىيكنلماذاةبضفرتفىالنغسومأفلست
حعوقىاقلىاوصدىاليعدايسعررابماوردبذداذاكان

11وفوقفاحثىخبثابئعلتاردهافاللةاطلبهااذاأ

امريقالكالبفىكلبمثامرعيرطالىادتوعاهرةإ
قاوعفهـهازوجائينعلىتصنعلىيعزىطرلرناوياخا
اولصوقكصهمنضعهالىمؤخرنهواداهوايههاا

أ4قالعراقفىءنجاوايئعلقتهامامحقءاالبىفقلا
وطريقحربهمنصقعلىاشاوبينكماببنئاصدجلءأ

أثبئصدبقاوسثدوىمدولةفيمئالناسقاوأنأ



08

انهماقذكرصمديقلهوكانالحليباسابلىفىوقال

عندىمااكمافقالعندهليقيماالمروزئالىحمنعدابازاراهأ

يالىلهفقالمنهمزحاذلكوكانلكمااصطحهثىح

اىاصلمعهااخرءاشيامعلهمافذلنافاذخدجاجعندك
11بعدةالبدىالحزىفقلليومهماعندهواقاما

وشربهبرميكلماا
المبانهإتروعناإبعنفياطلإ

اصتربا3الكولىكلغهيلالتطةارى

ذهبطايةرأيكمحزنينحبرىألست
ضبااذالذىمناخهوبوزىالمرتز

اعزباددفامى5لناالدجاجذجمحد

احتسبااوماابتىعاافهفهه

وجباالزىقاطمنلضدانهبشعرك

أباجفانهاصتخالفرفمنمعثيولا
غضباعرمئكأنكجدعنوقدثهرت

11لباواطالناررأيالوناوعبتأذا

01باوالحراربلىدعوناكاغصصلجبئوانإ
ااوكرباقدفاجاكتالمويكونانخفنا

اارطهلىكرشقلانبيذهنوشربكا
داطلمجهاهلمةكبزمبالمالوترىمحاسن

بالطامملالئكلمرثقدعنأفىإ

11الساباشهـنهااماددبهويخهـاا
االباوالبهاتيتالعقالمنلثخسارا

وظلى
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الجرجرافئيجووتال

11السصجثمناالمروارجبظنكاوحههمخرمنتطلهالاالصد اح
ااجمىفشاننفحمزيةاعتالتعايكيرددلمصااذاا
اانهاءاورااحرقتولوضافيصاجغااالقدارانهجاذاا

اهأواوباغيهـاظنعلىمدىاقربهاالحاجاتمنىوالكد

لمجاأألمهمكانكنولعليهواجبىإرجرافاناجهلوما
أهاأهبمالىئةابدلاظهكرذءواقىهنلواثةه

حلبيةاعاوةفىوقالجو

طرهااهراكمنولوعةداسهرهابتهيئلبلةآ

اصحرهاوىابودثمتملضهاوالدمرعوحرقة
اذنكرهانظلوصلاياميعقبنامانالتعلياعلو
اهايعصضدائبانجلفىقدكتالثبابيودءبضا

هومنظرهاصماصمصقلكهفبهااصياهزهامجدولةا
اطتحفرهـاالوتارتبتوالبهتستعينالعودشبحثال4

ابصرهاحيثاالمنعبئ4امنالتهاالصاراللةأ

اكفرهالستباالسيضايدعلىاليفاضان
اهيغضهاواللةضاتنتثالثناهوالثكوبلةا

الصقرابايمدحوقالص

ورداوالالوزبردونصدرالنانجدولمالوزبرباسبابملفنا
اجداوالالفعصالفىيهاباوائلماشددايديئطويلا

امجدايفرعهاابتهعلدرئاسةارتضتثعلبهبئشيبانقاداذا
ا

صداكفهندىمناووردلناالئردراذدانارعينابها
اغدىوالحلباروبخمهادوألىمنهالاالبثهـوما

311ءجزدب
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اصىرتتآفىاىيرىتأخرىقطىبمنيرلطك
اصدىنجلمالتراقانعلىبلومذاطءاالخالجرياكنتمئ
امودااذاارمادفىحظالحئارهـوالالحدأدلونامطقوما

اجداداجبءءإالعلىالبكريقافطنوراسلفعاكنتلق

حدانجهاعلىعندىعدمتياوأسعموعدبغدأدالمجصولو
داءشرتالئدثاكوناركءساؤاهرالتاالنجمابئخلتكوما

اردامكومةر18فىعزمواأذااسوهالترمدكيعاناجمذكء
انقداعقبهفىالذلبهودتالبنسيئةفيكسيرتماانوما

حثسليمانبئاحمديمدحوقال

اشاؤهيفوكمنشأوتيفىإؤهشالطويلالطابىايما
ارتقائارجييهلؤءنطسلبئاحدادراكدون
الماوهءوصابتارضهاعثتااللتفضلقصدناهما

روائهالثحربفسرددلىءدذوصمءوارواملالهنح
ادهماوههراللىبعهمناماناكهاعمذط4اذات5وءما

أوفيالمضبدثاطافالمةجملىضياويتعالى
ارصاوهالمركنبالحبثخالمءمفضرجوناهفد

ااننضاؤساماطالصارمصهرفابدىلمغعالوهززنا
وماؤهصبالدهرخلفهدىباعينراىمانتبابى

اتبداؤالىداولتقدال1يعافىفيحطالنيإصكوا
11ىانداالسؤالسقمنالقمربممفمأوتجدأتقد

ااالمضاوءهجمااكداهالسيفمنيرادماقدمافاهض

التقسيطبمالطولبحينوقالص

وحدىاههالمدجرتستوديتخالثفحباءمئلهرفي
اارفدمالطواقوماوزارفدواوانفبهمقلصالذىاالصلولم

ظن



3

دافىيمااالقطازملىودارتصفياخذرااليتاخذفأنا أ

أمعدوهنانفهاهنتاصوالذىعتادتويهديضنولما
جمدومنءضامنممسبنكموماجمدحافىاتالالفواقدوا ادءاشانداكلا البركللضىضركاكملدبجدورصوتبنرحا
بعدىاوالقهمجهلىةوتكتبونئكتتاذاتشبطواأنأوما

اجدىوالملىبجدىانوشطى4تعلبوةالذىاعطىانبلىأ
اتعندىضلبأالمالونيفكجفعندهيمالمالاطلبانأسابتا

آاغالمهفىوماللى

أبقبلباالجةتولىودمربوصاببنارجعةمنسمىا
أيلوالزونههـاتعددىاوحالبانسهالزأقظتسناال18

هاعتليخهقدكنتزمنمضىواتمئالىالعذرضاهىبا
المبلالهلمنضىيخزمولمالضاجيخللمانفالتببن

لالمتوص4شفعاوفارقئمودطصئالفغبانفتبالظأ
بفعلخلثالذىالوجدفعلوالارنيكنتالذىالدحبلخمأإ
ءنجنلاجابئاادودكلوالالحانحرقالجوىنيرانكلوماأ
ويسهلومنامافيزباميرلمضىباسااابالعلا

سلصأنمعاعنيرددالرسولاليثنارسالةعهصهمئ

ىهرثمةبئراغيمدحوممال

4زعاىالوامازعماكلنقابرةجميئلىبامةأ
51نععرمامنهحبالانثداسيان6وكهلستمنيزصشيمصفتأ

أوماقمعاسدىمناستبعدالعهدعرىمنظتيخاظفتقدآ05

اأاخاملىمفنلتأبدربعواليهاالسضيااربعماالقعد

أأاااألااألفهرلخنامىتصجوارلمحبهىيىيربساجرفمااالصائنرهإا



ه

دممابهونانخلباتالهجرانتفدمهبينعاالدخجرىمئا
أماوملترصاهنهـمشقساذيكةاتشعندوجهداعاأيهوى

اوفاعهانغبخداهحطبكاومناولةنجالمعاطبلثاحلى
اقدمامضىعزماخواوشانهعنيربثهشكاضوامااناس

أماوااالخطارواغفلتالدنجاورقالىخفتعمباارىلىما

يهاوااالخالقانيبتدرويهدواولمالمستعارأمطاطيندب

احرمامنوالمرزوقالمنتتبهاعارفةسطاكءبخالبدااذا
العدماثقصلغعلىعليهوأخترمغبتهاخزتاذاالزخل

اظلماواباريانالدآدئتيئاائبنارجاتيرسفالىالى
ماعاطرضاقمشبههجمنطلبوالواالكفامنمقلالى

ضرمااوخلعفبسابهاخلنابغرتهعناالدصصدعشااذاا
هوهطاواظنانحبئاالنداحكلامالبانمعهداقالما

القالدملمجانالسيفوعادةراغبهاالمالوزرلهتضو

الؤماوالتراهملىأالمامثاماابحصناصانان
الماخبفةمنفاطنهاعطابلدانحتانفزصالبهرتا

امثهزمأفانصاعاوائلهاراىهوقدالخداهحسنانابئعذربات

افاءالدااصابالحساماالموقفهالمشهورهركةابئوما

االثرعايغرانجالمامنااومطامعةالحسادرمهمصنامت
طوستعدضفهمءطالمنينممففطالعيطالىططولوهو

اقماالذىبالفوجالجيسزفدلنائلهاجاافىتجوهعييأق
ندماتمأإليصقتايومالشببوهبلوودافىعزههعلىاضء

أمامعمزساراومئداافامعزيمتهيشوفىمفىاطءبرال
ألحااةاذاانسمناالرضءويماكئدةفلضحشتاسشاطرقان

اجمعاوالفيهاكلهعلىتنبوعرباىالقىحئخراسانارضى

واالكاالخفوضشكائرهابمفطبفهافطربهانجللسبل
رحماحدمهمنابعدهمنمنسبباسيبهمنافربهمارل

لرال
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أالتأمأالذىالثعباتأممابالقيمنؤجوالصدحتآلفهلوال
امهتضكالالسطوباقتداروهاخاعبدالندىحراكفدانضمى

اابعدهااقتبلناثمربألبثبدئتالئاالولىبشاضمتككانت
الهالدبتابعنجزراستهلتثممخيلنهااولىاشؤنتكالمزنةا

المعتزبالمحةيمدحوقال

اصدعراولمواضرمدعنحألاوتنير
أجدلىءوهزعلىمهبقلىاترقباتمذإ

اخدهمنالورديخئواتطرنهادمحرئيوجدوانأ
ادهوعدفىواخلفالضشوناكذبوانالقليبيثفأ

اقدمنالغمنوماشاكلخهمنالبدر4اثبماا
رعدمنالبرقاتباذابطالصصالنهـارضهسئه

فقدمنرأيالمبملىهبىانهكانلقدرىأ
اصدالىاضاماصصنوصلهالىاظبوقدكنتا

حدعنالقلصلقصروهللمحعهامناميناتفزفهلإ
ا

مجدمنماشيدضبايهالهدىاهامخاللرأيناا
افصدالىرىبالحقمدىمسنفرباباللةنرزتأ

اعدمنالقملهفاسئكفهورىكيفاللهرأىا
اهرفدهفىالبريةوعيمثىظلهفىةارسونل

أحمدهوعلىشرعلىجموتالناسألنهأ
اردفىننوصحيالصوفىبهلهرالغيف

أوفردالندىغرسبمجبلآمالناضهعلفتلفدا
001ها رعدىثىالعيلهوتمخفضهفىالمالثلهفدام

نقسدمناللهجمغوانبعزانطوصأجفضساناا
101

مصدئاههامافبهمشأنفابالغصدنعابم13
هبعدمنباابعقبىهوشفىيفبرسالج



8

ىالعياضبئدمحمبنعلىيماخوقال

جارفامةالبالدوتهوطارمئالغويرساكنمنثط

أديارونعفووصلهبشوىاالراكذىعنبرمص

اونهارليلهالدهرخلفهنوااطالتانفسقاهم

أنارإطباونلىروتاو4فيابرقاارتقاذانصكل4
اارهةةاتءاتارساوانالظارزىاقامان

أنؤارمجدواخنالفنضرايهفىخضرةمنباتفاق
أواحعرارهضهايضفايتخدصنعنالفتاةكسفور

أاصطباريعالأنكروواليالقيهمماالمحبصبرعيلا
اطوارشبرةجمالوالعبمقثىلجالهوقفةءالمرلجتنىها

اقصارقحارهمعئىرأمنسكاقليهـتتكالإ
وادالرشبماحويزقالثرمبرحصنالمثتاقولقدا

أاعدارمانحلهةهـطملىمماذالنحامنىشصتل 0001ا

اارواستبالفعالشصهبعبهلملووفالمووالجعاد
وفارعلوهمنهأفبههخالللىعلىبىمرلت
كطرهتشساضأالإالراويألىارجالسعيهطلبت

غرارهاومننهوالسيفدثطاطشغلالنهاوور

عتفانجاررموالبيصهوالمعلىنواالالمرصى
احرارخيروالبيتالبيتحرفارساحرأرهاصبت

اخبأرهلىنبحينورضىابعهنساقرفبةلهما

مدارهادممالكوكبعلىماواطاعلبهومدار
يكتارذىاامءاصملفاريحنضافاصجلىالافوصف

الحربصلقطوالرقهـنيؤريهقرضاهـنوسيبهنلمه
ااغزارلالجاردىوقديماتردواحئل1ابمنهغر

هكساثانئمجاجالوانصداعمجينثوافغلةبدلوات
ننفاضى
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ارصانءارعلىويعدىطباظدركضكالفضقاضىه

انتشارالتدبرخثىورباطجداهبرصالفعألبادىنمه
واشارفالنيلضلالفباضبنىفامنفاضومئ

أاعراراوقعلادانبهردضاالرءمالوونثرهمضوى
شفارتدىصغبماساتوايادديارفبهلتهمافئ

نارهدآئماتارفبطرقايهتسرىالفئاللهزا

اارصبهلباواميرأنخمافيهخيفةاضافواآ

انهاررباعهمونفرتعلبهمساحالهروانواذا
ارهصهطباسةلاواءنياالخمتيونالتهءراحا
ااطارهبهااغريتالئسئاطلمحسنابىفىاللةحملها

11وادضارمجتدقانفطمحهوفرالدهرمادأبد
احثارربهيعدوكعنكملىوادثاطرافالبزل

اثارهفضدكشانهعنزكباذاالشالدمندففم4
واقتفطاقغاؤهعاةكالمجديأفىعدعناثر
داسشكثارتضاذكنتبىونقصبالكثيرتطولتقد
افزارومنكاالاليناالدهركخالناانسانابق

رياحابنيهجووقال

اونؤكفانسرجاننصانتأبرذونةنصحعنفلتفد
قىدفاالمننينتءطاظهوهافىاراكباستوىاذا

بكرفااوبشافانانمبولهاملىالمحبروففاو
فاانمصاوبكمناباحثاقاربلفدبافهاشهد

تحلفاانبكميبافليابنشهعنالتدغتان
يعرنانيجهلىمنفقصرشثهـامنالقومصدوروا

اكثغامندهيدباتابانمابتلوالو
ترجفااوالسلطانقتنهرعيطااناطظاخطأكانشانك



لألهه

أإحرفامكفوالومااشامفالثحرامهدكا صإ

عاعفاآثارهممنمفيتابهوايعقوببئمجيىأ
المرهفاصارمااألباالمساسبابهمتقطغقكنتعا

ىعلوفىقالححه
إ

سغرابيشطفوالصبم4فيقىضهـاموعدايا
نبروالهالمسكعامهانماقبكاذانجاحئهتها

هتزهرانوارهاوروضةبارقهطثنةياص

يبثديصبرمنبرلمكحبكئالعاذلانصفماه

مالجبئلىجمجووقال

أدالحشاةالظريفةرقالثالماالحممنابايابلعلىياا
الشعرعلىوحمةيهناللهىقيعرشطانتاللةانئ

إأ3للغنطةالءلزنااتواباالمثايخاالمقانكاضانه
أابصرمحلىتكشكراتهناتوللزناهىاانت

اآءواالفبهبالتمزءلمككادبثاطعنستهبك
لالنقاةدابواخذوبااليدىبالعيونراتسطواال

السوةءواباوجاموارالغدخطةتوردوارهـقد

ءاالخاعهـدذاكليقالالودحرمةئماناظربئفبر

وغبابالدمنموقياروانتهماصاقطص

جيرابئيهجووقال

الصديقاالصديقيأللىدهصامنليسألزارقزاؤ

لمياجارااناالضدونلىجببرابنفداوقدصالىكيف

انجفااوانإربمانضيزمطمذراصكطغادبا
نشروتاةطلوعأولمختبرلمواثكلسالغتيننضصئ

معدة



98أل

ثقبقاوشائبياقىالبرارصرصاوليةمذا

نيقطاقبزقممنر4باحباىقىالماشويد
بثوقايسداوتهورنقدركايايطمالنهئأنوأ

الطربقاالطريقحاففىصاحالمنادفقناهبدشصاحإ

قافيموتانشفعتواتفزعتبالخوانكأفاذأ

اللةعبدبئاللهعيديهجووقال

هودالىهرئاطااذاهـأللماالناهذااا عزلميهجرسس

هضالىمربنمماموابئالىكزيسكأنحئيسماجالئا
خصألىسابقتهاوشرفالىخصالهعابقئعىوابئاكأا
الالسالحهيرئبكلنصرهينشونراباطسوالحارثأ
ومعالسوددئوشرواهمسحراتهمكعواذتقرماولئكا
االوغزبرهايغدوإنبصةودارمطتعنوبالتديارهما
لوظيراملمنثرمجانمحندمنحضايؤنالترفماا
مالىحملةوهرشعرىلةثففاالفداةاساكا ىىهـ

ثىزنورابىبئيهجووقادي
ا

ضهفاخلةمناريتنافيالناللهبكارى

محهاالاهراتكثعقكئاالسىاجدىالقينةصشقكا
البارحهعندهاجمناتعهدالىهـفانظايلةانكتهماانا

ارائحهدسهكءماحرهن6وقدشهاطحمطتقد

طاهرابئيجووتال

بهدمحزئقومصاقزوطبئهابكبئهايه

احمنءااااقامقدخساستهلوالجليسولى

هبلدهفىلهقاماؤكهجسبئومعنهقدرىغلىأ

331ءجزدبأ
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ولدهطاءلماثاشبافقدكثرث4فرمواجؤ

اىظملهجةطفىبالمهأليهوبثطمامامجوو5الل
أطماسكقمايجبآالضيئولمالحاجةيقض

ريئاصوالنالمن

ايأسىنبءودقولىالىلاالعوأ رباالعوربىا
اطلسورفدسعوداخالهالحاجئرجئانالضاللةوما
أاألرجاسقمرذولعرجسبنحئعمحلاضايبرحال

اانفدسىوالألحأظىارضلمعيبهءالسعلىعمدتواذاأ
ادهبرجاسفىالملعونكالرىواعطمداصنوافصرادزد
لحسابىادهافيردنااومدالمحىاستمارالؤجابومال15

أااليخاسراهنوبدرمناافلطوبظجالقرإ
باسءاشاالمديقليدكنلاليهماسحاانسلم

الناسفعلرضلىالكالبمدبواجدولتضدهاونبؤا

ىوهوقالص

فزوبئاعيسطمنولىوفدصالحةاللهعندلفزوبئترى
01مجنعنالجهلمافىنطاسفبهأابهةمنهاضكلىماللندأ

ديئوالسملبالرأوكاذاوالخالقخأقملىمجدوكلن
اعنإوامصملئبهاتشهمقيصتمحزيةياى
والكونالكرعليلكورواتبينهمبعونياتحرسنتولم

غقامنتيجووتالم

هرعاسالماهىمندضغوئيعفغعابطألسدابفلترم
انبر



19ا

ااحثصفردمواسحمسفاهانىددالنحلكموات ا

االيفاعوالثرفالمجديالموااللقأبأباألحمل
ااالعيخهاطامترصضاهنطفعبدبعدنتم

اا

صناعءفاضةرواطبهمساصنهماعلىلهأ اببمرا
11الفراعواليملضمحلروجفالالدالرونحليةا
ا

ارأحوهمدارآهوازناهتيثائىالمحثذألنو

أالمصاعاذكرهعقببتلوبغاسفاذمجوموقدإ

أنراعراالفزارةقالتوالعلياكمإسءنجوصامتلحطإ
المذارىلسناابايحجووقال

األحسانهنكابإلمممناعدهوصنتاباحنابلغ15
لحنواالزفرداشقسالةماماشتالىفتىانساناكفاتأ

أانوالكيرضراظاراغيرهصودداللشامجالبالمذارليس

الريانوشجكهاقدالئمالمصانحةوليننو

أأالدلمجأتاحبزوجآليبظالماصيبكصبيممنذللةا
فيدودايهووقالو

أبهاصبالهـراتشوهاطعانىفىرلدودتلتقدا
وبهاوالبايصكالتلبعخلةهاسبالئانا

5هاحهفىسفسصيرةخزواصسلبنىاموفاإ

اماضرنراالوتاوتفراشدفىاراحصافىيكدرأ
اقبهاعلىلبوعاممانبلمملبوعهبانشصلمإ

ىنإلحمايستىوتالء

مشوجهالغرباخالفكهيرومةكلجعغراباا

همثللثحعنوقدنسالنفواذاماشىونفسك
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انجوجهبككربةومدئسدودةبلثادلةفكم
وممزوجهفاصلراحاهناونةعصيومدى

دشهقعندهمانرلمعنينبهجمناصس

جعفرفييهجووقالع

المسودالكببرسنعلىكملديمقدماالصغبرماجعفربئا
بقدبمنيبرمناصاديثسراحالكمصالليزمنيخبرأ

ألألاحمددونمناللهعبيدصدلىيركبانهاةسوئاششاذا

ىعبداللهبئجوعبيداللهوقالح
أا

اإهاصواالجليسحمعقليالعلىستارفينامبيداللهيمد

كالبطتشبنللنبتاذانكرهارةالحطاعباسنهما

بامبئجعفرابايهجووقال

لساقوضاحرألىمنىضاعهمانبأىجعفراباياا
مجانشاعرمنهذيانلفنلئنئالوانداحيك

ااالماقألومضنىرفعكمنءجاالذىالمومألرمماأ

ىالدردامابايهجووقال

حرانإوالبيضابارقةهالمبهانالدرداماباابلغ
الحرفانهجءوخدادرتوجنةشدبضغكماالدهر

ماناالىبهااالاومىهواكارطالمضاللةابؤرى

الضببانالىاحعافيتلحبهنفعوكبفنهل

شهاببئاحماعيليعاتبوقالص

ثههابهبئاحمايهفعلمقنصفافيفدوعدلىكهل

العارضا



ءي

اأنهلهدآإضأأسالصاضألقهجردئبطإالثيتألهرصاأ امامارهءتتم
ابضابهالةقبلفبداكساعةتثتلغضبانايهع
اهثواندؤظمتهلماللبلهمدمجكيسهرئالله

11بهقإانيربلديهجبمثىاكأنهمالكليحتصانماية
صوفيلهسمائمينمايقلرقرقلسيفبهفاق

ألوسبابههثاناكجهطهانهتوحئوحت
ابهامنتفالعلىكبرأواكلىالتباعدبالواذا

ابهوذهقولهببهبئةغظارارفىفللثبةلىخربولى
اارابهمنقضيتءالعأحقاعطيتهاوذهةءالصغااوال

أااقمىاعلىبندلىوقالع
11الدشهالهناتاحدىغالمكتجيشناانجغرابا

البريهثهسمحطكتفىمالمدابثبىالينابعثت

االهديهلارسولبتلارسهىافتايديةفليت

ىايضاوفال

هبرذوققامحئاليكهورددقنىوذوناومدت

اةالمونسنغربرأشهاذاالنواحمطقولهنوا
4والمرنذلةتصعهطارجاتضصكرلؤة

أهوناباالدهمئفيبعدلنمناالشهبكأمإا

11يرذونرذونفبيمدقوانتظالميعادذبيانأ
ىحارقايهجووقالء

العاتبالحديقمعاندةمنلمثبحافبامتعاباوماصارقيا



9

ا

اصانبمنشعرهوترقابداجانبمنتكيدهالفئانماا

الفرجبثعربئيمازحوقالصا

ادبافنابنايطاوبشرمالمدابسقيابثرانطابى

منطربئصكانحلىااماطبفىاالمادلمنهإ
والغبنيفىاننجىعنبنابزبعشاهاظنا
صسنهاطيئصكذنعذحئبلاللناواوفإ
اودناصيمقبضافمعازنتاجرمنعذيرىها

الوطنحبهالدنامجباخنياراتهوبعضهمأق

ومببئسليمانيرقوقالص

اوشيسمعرمنادثاانالمسفوكادمعكنهنهاكأأ
صايفجمؤحثنتهاالوىابونصجمرحاذكركماأ

امايعليبعضيأخذناذمهاحفىضكانصفالدهر
اهبمصالذىبخنيكنانالغنىيكسبكالسىهذاقبلأ

اشكوبهنناقىغرةمنوصأتاحقاثفطالمنوننلئ

ااوترتارةيصركلمعنانهطالخملوبالىزكننالهأ
أكلوالبمهصكيصططالتبعدماوهببنسانسلهذاا

ادكبهمنقدصرالسبعيناهلهايدبرالدشأفوش

مأفىكاادريممنماملىبتاالقداربهاغرتا
انهيارياحفصنابمرقيومهماخضدنحأنماهأ

إاغليفخاهامحطىشرفامذبمفارعصيدالدةبلغ
هاربحتورالكىفيمالعصلاانفدركماحقا

أمسادشعنيدكحرضادتبقيتهاالمصائبلا
ايعدوالابكلشأرلاتكذدلذلرالذىتا

11هإلياوالصطفباالىهالىالمعرولبتوكأنما
ان



س

اافينقزبئةبعبركجزمفاظتيدالفىارزثانإ
امترواوالزبفى5هـتدراالسانرجدتوكاإ
االيخهـيصاتفدلووودتمقسهفدلكانةاالرابلغأ

أيكياشااالجللبههآفذخرهامنصلىلوأ
يرضالذىصكباتتالذىدونمنالحولىكاولحالى4ة

ااجمايرمناالدظبكنازلىاروحوهواهئهعايومإ
يصاقىادثاتامماصدتدتحشاكملىاعيدجطمت
وهلوصاصيقةةالرتسوتقميامانجيعةت
أأ

ضرفيهتعيبالاألشتخفهنأمدزعهمب
اا

ىللحاجبمجواصعدوظل

ءركبالدجمالمأيسرظالمالسوادلبستحينلمتواا
طحهاوالسزرغومدالوزيرلداردنوفاولما
صاجبهلمانتأصاجهالظنونفيكجفىظنا

ىالمؤمناصرالىولشكوالىقةمدسصاصمووظلأ
ا

ىامهعلىوصالمصأ
قاثانجاجتتقرىالشبهنرسالةالمؤنينيعيراليك10

لفلسئلمبناجناحفداىترىاناامةهنىبااعبذكا
البنائئرخولملكفينبمضطربغصلضةارقتينبريداميرا

ورائئثمساتوإعهليناالبالدمجورشفئامدلاق
أءسأرقوفوحةزىابسوئهظجرتفدفأسزعبهالذىفى4ا

المريعقدونبألعنىلولبلبةالتمادهااذات

بعانئوليىفتيأنوقينةبمطربوليىاساسنحنث

اءالؤانقصياحخعببويطرباستهءطبهنالبضلضعيهيم
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ايفاداديهجوعاحبلوحم
11

اإلضوطالفقدنؤملهغياثأماالمومنينامير
اثعروطاحبتهممنلكلفسوقااالعالناابى
أيلوطوالومنرشهدهتخزىءبهيالطوالذ ار

النبطأفيصفىبتصدهرنهثالعربىوجدنا

طوالحنوبعدسفنواليخهااليريهرتبنااخو

االشربطلهويىغفابههيمثىالجذحديوزنديق
11المجطالمجراهتهناحيةهقبضابالمعرفيداهنضبئ

أوادموطةالدنابشيبتهاوشيبتتحةبةمجززطأل
الخليطباتأألهرمرتيخزىواللهاشسارهقو

أاقسوطماذصائىواليةعابناهطوإهراتهخدتءا
عببطدماصتافهنعلىيرمفكلالالتتحيكاعياأ
اوطاللنهاجباتملىعداضامتطاللهايقومإ
الضروطاهبراوبسكتتقولالوفهالنالصنوتأ

اظررطخرائطهفضتاذاوهبرديهابروراذلنجا

ىيخانمرجووقالص

بخارىءباتتضرائىعويلالمجارىفراشيىن

وبارىبنىعلىبهنضنءشيقاالبردانخبرالقفص

االسارىالمفاداةجولمسبرنابناحانوبى

الصطرىدجالفبهترضباذنناالوزبرجاداذاا

المهالرلىوخدلمقهاذاطرقيبخعنىالعذبوطؤى

ارىويادهناكهلفياءقدراينقلالباوضمعبلبت

رىحبطمنيمىحبنواسعحمارمنيصعحيمباضرع
رىسضهماتهمتبيتثحبرقحبةافيفكم

ثىفقوا



ه79ا

توارىاوخزياالكلبغفىمعندتوافتلومققوأف

كارىاكاسطويخزىءرهاخاعهاثهنيملبآ
حىاصحاوماللىص

االجزيلوالنيلارفدوهنك4الجلبلونرضرءالنثاالأ
االصيلاراىاترأيكءاتظارعلىائيباناعىت

اارصسولبأتفبتبيانبأفوفلتارسولورانجت
ارحللىاثكغيرعنوالقأملىكاعيبغروليصإ
اتقولمالالضيئاضلوالمطاياعزىاوقفتومدإ
ىشلهفىوكاللىحا
ا

اأاجراالثوابأضصمليأشئارىعاارحيلصانظسمابا
خرابهامحناوليالنأضروردمضاعفحولجلعسونحناا

رياحبنبهجووماللىص

01حرملهابىءلمجأاضافئوماخانجاللمجأق
ا

االمثكلهنسبتوتثيتوصفهفىبالنتوفا
اهدألعه مطبوالقدالصفطمأوتارص

مهلهلاالناذامرنالهوافطوفياراا
اولىنخنبرلمانتأاآخرااخمالنفالات

اداوبدله11عنوصالىبهنئاخلفبكفان

املهمابعقهأحبلدىأنهمنلىامأصحت

ءالموالهفةالودكاصلتفدبمالخنصصكالم
اسأانحفكوماكانصعاعابافبلةوامأل

بوالزالمحلةلمطفسمتوجباخبراكه

3131ءجزب



ا89

تفعلهانلكصاللمومامكقدماجزاقنو

االمعضلهقصهالثريفجدكالىرجتاراك
11ملهصفروصامخرتةنوصزةبطنئوصراا

ألهالدوقفئاتوهيهاتضخلفمناسياذا
االمزلجهملىوقدوجدوصاهيئتهفلهه

11قنبلهقنبالفضاهكراديسهالذبابيعي
بءانهالماخبلتقشبرزرعيهلوهالك

ىلباممنصرربئبننصرلمحمدبئوقالص

اجمافرطقراحاذاالفئفضعلىلياباجعنر

اثوأنغلطفةوالقبرذونهفراههوألئ

النابهاالثرفطرواظربمالالغعالفىولكنها
ايجابهمقدارونجهلالمديخاقنناتهوىرأخئاا
باسباضوصلولمالبهوصعالؤصوكبفأ

اربابهاولانتفااالكزبنضهاكنتلقا
باطالبهمليئأفلستنائالبهانطلبوان

يهاولىلمصينالىفاندصبهبهانصدقوانأ

ىمخلدفييمدحوقالي
11

يوبءومأباصيهرممخلدبنىخصاللةارى
بالصروهمعنفقبررهمدئانالمرفةدضاف

صبعنصبؤارثهاالقرىئعادةاهمصركا
لذعافبةوالخركاللمجأطايخةالجزرترىإ

ىالمإلهـبئابراهميمدحوقالى

اثعالقوطالردالفحريكفبثماقااباياالمدبرابئيا

مش



فه9أل

القواالتداباآلومحاسنوالحوةوالغتةروءثى
هارقرأقكالمكءبماوىقىفانهطالظبماسمافعصااماا

االشراقاحسنبوجهئالبستاحدائهاتاظالنوائبواذا
دهويالبراقداالرطذىطبلضهثنكشلمأابرقتنجؤكواذا

شاقالهمنوانتابداداحقهيضيعفالقريعقحفظه
باقىوهذافانذااخوأناللهىالجموعمالوكانهها

ؤالقىانءالتاسمنوحلتيدىبهلمجطتبمامليكاثنى

فاقاالعلىجراشبهالتفبهاالدنيالوقيستصةمما

قىمرااقالصواصبضانىلىعاثعرفتكفاذيبالضكنت

ىممالجبئعلىجووقال

أاقيوالانتيرالهفالئالعالىقريثدبرتاذا
البدوروالثمابقارهنبدربئالجممرفثانكوما
االبووفلظفىرادمليهكنىماربكاعطاكولو

وفوركذبمنلفصجماعليادهصصالةالية

القبوراهلاذمنيكفكهشغلاليباستكفىلكأما

ىاحمدبئابرايميهجووقال

ابالجهولاولىالمرموبعقهالالمادراشبننرم4
لالعذشيعقبلهممنتكهلمكانفبكوااذاونعذلهم
بالطوبلارساابىولعبالخازىئخلةحنوننسى

اوقيلبهتصقالعطاههايكرتالفيالفضاغ
ىمخدبنىيمدحوقال

المكرمفىحظنانجسوناوالعردآتدفئكفوامخلدبنى

ياتجةكلمناقذبوالط1ومالكقنانمجدىشعحواواله



االكرائماللباظمنانغضونجعانمحئدااسملناوكلن
االمنارمثيرالسأسرايلمجدداازالاالوشيبنى

الدراهمنظيرعرضىوالسؤاألتهبلانالفئدونخطرىوما

النصرافىالفرجبئيعقوبجمجومالوص

إاقدخعمنناوقدخعانعتجلمصحرقنظن
والدجمعاذودعتفنيامنعولتينبعبنيناشارت
افامزدمهافىدمىضاعزااجالوداحعناق

يماوخلتشهورصدودمنثىساعتناوصلفهل

هنجاكواالالماللوااللالدألاالصهـدككانوما
الججفيهمالالكلمهامهبيتنادخلتقدكفان
ائجكلمنالبرقيالصهـااريعءبفناوضةفك

جوانقصدماعنفنكبلتدويرهاتأيايريق

وازدوجؤارماتعانغاضافورهاارخهزتاذا

االرجوطباكبهئبلبننخابإلهفبهطافبناك4

يماوبهاىالضبثمنهسبلحلبحلباسئ
االفرجابئيعوبهايسلفاحقلمحونمنصالوان

اههجلممنئدبويعضلديهمالىبيعأينلف
اواللجتئنالطيشالبانلىءءوافىا
511جمىوامةصطةعلىرنارعروهشداذاا

اموجااغثربادىمساتخاشطالاقهمقيها
11فاالحج4االحجذجأىلهطرانزيايئومن4

قدصريأشهكبرةعلىبظرهامساقدوزوجته
واالحمالخبيثعلىجئعأتورعفهال

11ادخيأقمثيتيئولمتاتماسمعال يوسا

اهوبمنهادىفيهااذاليمنوةذوادلجئينءو سر4



01

ندجاومهتجنأاليهنصرىالحقالىه

اينبجاواالصمطاليضئحئاصدقادونع
معتجوالبوىزخشطبعدلناماموقفوفىأ

حفيهالحكملبمومننجايخهاطكمابرأفئ
بممههودالمجدفىورأيكيرتضىمدظيمنلموان

رجاططالققوالصافثذ5بالحتاصالففالوأنتها

أهماوشجاتهممنؤلفعمس8القعموجرمشقبلفهله
اوبمسغرشياضارئاذاالجاثيقلحيهفىوتضرط

أهبمخرطصارىاكعلومااتدوالذينانوتزبما
امهالمجعبعىصملىتطذولمتتومالىلمبانكاده

جيخنورلمحىلهحتءاواوخنتادهتكنتفان

أالمتهغاناموصوفارقتصادشهفىعصيمنخالصا
أهذجمناواثعبانحزلبمنفراكفعرهاوخرقته

11مميجاوهمامباتحلىدابهواهاعنليماواعظت
11ماخرجداخلالرحمهطفىؤرحئجموزكونكت
رجوالىنيرانهاواطفأتسرجامارببعةوهدمت

41يضجحئضائكعتحتوالصليبناقوسهاواوقدتا
الدرجتالثؤقطخصبراالمذبمفىتخرأوبهرتا
يهبمتزوالعليكتقيمدهلعنةقأللةمنوزلتإ

أالمنفجزوجقثصدعفىاشطمااذاىموايرط

فعقاضمندنجحهاءواعيلامأمئيميى

ادجهويمينيخاخوقالح
بلينيابليندمنوانتبيناانالمنازلعلىمزهت

هويخامنتداقمنونمغقلينحامنتدافىمنغغ

11اكتيخاعيقنمطألومضوىبنويم



سنينااشهراعدادومنشهورالياليههنجعنا

هيعتريااالمنهوابرحاعزانااذاامالضمننيم
الرهيناببينسقمبالخلواالمرمبيتسقمومن

االحنينازرعواليواحدةالتصالىندحماالعابىضسكش

تريناماالصبابةفىرأيخاشرقاسوبالبدأتاذا
مارصطيخافوالدباهناتانامانرضىيهفجمرك

لفينماماشكلفوانصنامناالفيعاماصنانا

اقضبنالمنظوظاطوئحهيحناالغيظلمحريصيضيقه
أيكوناانبوشكالنهجاليهاستطلناوانقهووما
ازوشابئاقسامهاالىوأنظرااليلممنتغررفال

اذكعقكبناالىاسرتاذاالمطامماساريةئضعكلفتها
الخائفيناوامنصغرعلىييتواحئالعدىفارضاا

وديطدضاخسارهموخبروبأيساعلرفةالضانفئ
ايناسوحئالقناهيمسمتحروبفىالديالمحمىاباخ

01روياوألسضماغراثبءنتاألشباههاطلبوااذاا

ضطعرعاديةعندوآشبسباعااعدىارضهمواعدى4
حزعامضزاقبلوكانتسهوالانفلتجبالهاقلكه

اعزنجانحايهمفىئفطفألبوامملكةجعانراو
المنوناالبتضاالقدارسوىلثئجستانابئنجم
بطوأعاالاالرضطهورفيهارامفدوقعةمنوآ

نايماوتجهحيثعاالطريهواالسحةيالوث
امجسبهامثياالعثراتعنصدقالالفمارسعنيصده

أهونااناوصععبسطهااذاحزقلبرارحماا
نجاالحمنات7الرىسحلىلمدهروماحسنابو

طينامشااليهتدنوواتنجقيلرانالناسيقل

بستويخاباالصائخكظنكفاتانبالضراثبوظنك



3

ظءوراابالدهرصروفىليهحعثدتمئةارولمص
جبياصادثهتحتواوضعجاشاالخطبترولعلىاقر

مانسبناندأرنارزاناكبرماعهدنانسبناا

رزضاماانضىالجوداكلنملناالصاقىحودولوال ا

ااعتبمايطنالىابئمناالعاسمالكاورةلىاعبن

افيناعدقهمالالقونيلدماسانبنىمنيازهر

411الظنونأبهتظنانفقصركعايديهمثالزنقصر
اايقينانجدالحبثايىىقىالثكضرضهوغبرعا

تليناانمنستآيقناةاوىاكظنعلىصلتوقد15
أالميقدشطلهبايهولنهاهاعلىرباطكشغتهولماا
41مصفاتقاحصعنويمذاالصظالسيفيئقىا

عصفأاذصتاصاذااخرىمالوعضنثةىةأ
أ

عاطونجارواجعانثرنحئالخيرتفاصطشبم
بدسطكابعبدهندراعبعبنالعالحدولبرى

اءاألجممينارباعالىحططتارصادىالصبئبزكلممئه
اشاآخرنعليلمنونزىالبناقربواشرانوالى

االقريناقربدونبنصكالوااأيئاولاألوقربى18

ايلنانجووالاكوواهبةنانالداشاعامنانجوإ

ىمجووقالصه

واقالفهاالنداىقليباحراذهابعداضنرأ
مثاقهامقدومنهمرفطعهدهاهنالقرماععلتوقد

باخالقهأليموانتخبانالهاانتفصبف
عثاقهااالجالسهاخممقولمانبسطتوكيض
ولمهاقهسأهنفسبثعنءالغنابمعاقتحدثهم

بخلباقهاراهلنهموفدرضىنحفانكواحسب



01أل

اا

ساقهاممانىفانكودهأمنككنكنتاذاا

ولدوالحصبناخدهجووقالص

هفرمنالكفراوباتداالذكراطارنفوقنفقتأ
قمعرولكنكذبتفقكفابمبهالطبيبيقولا
اراايامىببعاالرااطموتغإوهلا
اأالكبرلمباحففدناهومالقطرةءيهوددناأ
القدروانءالقضااناالالبانيديئعلجأ
جرمايزهميزجرصالبئلصوشامةا

عرفىنعاتبهكيففىوالمرسلينأللهجمداذا

11بالبدرجرينهاليقطحءالحبالوالدجهوماورا
اادخروعطافااعذوعاعالمبفةافافيات

اظهرقدذىاكقىةفيهفطفصنماكشأت
ايسعرامرصمنبعيدوندالجرافرزملخالفا

ربارطتمنطفيومااطاامأختارأيفيأ

أشرريكطاىلميادىنجلناووكنتأ
ااكفرالغاحمثىصفيرهماهادناهماشيخةانملى

يعنذرامالذنبعلىمتيلىالبيمشيهاقطابئهلإ
صرافىاودتجبليلامةصوىبذكرنوهلا
مقتدرهمءيسوماعلىؤاصبافىلمجنوهل01
ابقرالجريوصمضراطبهاكادىءسوعصابةا
ومرشحردارقالخزىمناااصعصانهقساوهاا

تددفىطللملىيقىمسشبرعذرهابئوان
الغجرالملذانالكفرمنعالدصاثتمدفأهون
افريوماظطعبظالمدهطكمجاالصقرابالعل

ارهرالضمترقىجثالىوائلترفتفئ

وظلى



501أل

ا
الشلمضانانيهجووقال

ا

مادراياسوقةاباارفممالوكاباالثانالنوحا
ااالبراياابايكونانالؤشكنجووهادسابئأكل

اهالعشاالصافيةءالمهباعنورفىالىعقوقمحلنناات
اا

امجرجراياالذباببغنفوبتناهوعدناالخسففبات

ارايا3وامودهاخصاشللوحضواطقاالطرنجوأ
اباياابئخهـوالتقاملماقلرزهمالالسا

إابمبصمىاظمجووقال

أئفيواالصالدونهبادحضزوتماوايئحضرمرتا
فاالسصاكتابرخامجافتابوكاكأياابىأاإ
افءشأالكأمرةفلىفأقالواالثرفقعلتقدمننحنا

االفاالسعلىزلفهممأنجينترأشمملوسلف

مرافاتصغصهذتلدططممذضكمثاشقدتماواذاا

اابرتااهلىوقومامنوقالحمها

اءثرافاالوداكقاطئ4نولمءازدوديعهنكخ

إاداسكافالىمجاورمطكيمهفرصصافةتوفقملمرهـاأ ءءا
أاالفيافقرىالىالراملمجلرأيهايةمعنلمرهاا

اااللطافلطغامناونعتىتحفةجئزهماوظننخ
الوائبالففيرالخزايةتلكوصاتمالملوكمالثاحئنغ

شعروهرليتالقمئعلىبئمحمدهاليكتبى

11براايضبتباهاوصالخلتومارامفكالحكأنهبرث

31ءجزدب



6

البحترىفاجابهحم

أأااتترىتهءاصمطجاتعتذرغفرامذجمحفئعمذحجفئا
االعذراتءفلنصنباليداكبهلرصضءالذايخلابهبومن

اكبراعلوقاكمنااخاساعارىالذىللحكبربىقكظنا

11طراحمدهافلىحمدبساحتهاالنئكئفئامفالىمواهبت
أفخراوأهاكهاماالطفاملكهـيدىالىىوتجرمجدىالىتضاف

اشعراكئءواجودافانطقنىنائليكدومنكقريكااقا
راتدوتعفيهيعاتجئشاغلرصلا1شضلرعنواكسبئ

أابدراذلثضرلتىناضىفيآنسطبقربىضغوفاكنتفاذ
ادراءبهاسانضنلغدءوفاهقبامانكبهاسعاقكانلئن

ابكرابرزتاذاالصىدكبمموىدالهااجدلمدراالهروما
ااالثضتفضلالمجدبلالحضرخلفهىوهمسببلفىلميهءحملتا

االجراتمبافتانكواكبهتءتالحثالحدة بلصماته

صهرالىفاصجخاللىوقدكانمرقعاألطفالبومنداكتو
11الشراتهجببعدهاىنلتفالجاهداكطةاشمكركلماشافان

مااوقال

11
القربعلىمناالداربعدو7رتالصببكالمعئوصعننعالمتا

ذنياليهماطفىفتانانلذنبكوانهالميبذشبوحملتئهأ
امنتعهديئعاحلتوالعىااعلىاللواضرتماوواته

فايمنوحظكنفعىمنمحلكوتهناجدةاالأزدادوال
ثوالةاالحرعلىاجإلاجدبوتجطراجمىنال

يملفغالمهفىوقال

هبعهدىءوفامنوشافلتومدىاخلفتكبفاتباب

لم



301

دىولدثترلمتةاانفتازومادتومال5دفيلما
رشدىكوصسقكيئالىلكفيهاطتيومرب

وردىخدبكووردرضابىكوشاياقهوقىعينيكحسنا

ففدىعتتمامرفتكوالعثعتمامحدكاثيامارقئال

ابعدىتؤخرانالفبنومنلىتبتقدمانارراعظم
وحدىيخكوىباتفردتاذىفياالفتكونانصداا

11
حىامقتجالىيهجوابئوقال

أازيمثاولمغيايخهاوازددتلبسعلىهااصمنعاير
انضىئمينسقاهاصلمنمودتهااخلصتمطشانة

فرسوارابكنتكتارجعلتوقدصنةتلومهاإ
اومخبسماقمنضيفانابهألمانابيتاوصاحب

هوالعرسكاطميخاافصفعلىووانصرفتخلفضهاا
ا

فنىآدمعاهداللةقدينهافاللمجصاكنتانها

حالجهمبئقىجويوقاد

هالذاهبالمسنهتروعقيثازبالرأيكمنسوأناياه
الئائبشعراستكفىيبزقمعدموهرقريفومنا

اظامبشوكمنبضاعةكسدتاوعوقكمححتانا

طالبابىبنمدعلىزارياطشفةتتاف

بىالتالقدرلواللجاجيبردسنااتآنقد15

ىءرصابنمجواطسنوقالصا
ا

ءسنكنجهغرائبعلىبضتاصاقبئعلىعئ
لزمنالتايمسوىمنهقبقلمنازلةاللفظئتفصانسته
واالحناالونارطابىمناألدراكلرذانالعرتمابلثعذإ
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االفنهطئاقرئركاثأرتهفدانمثخلترجاارطبلم
سناباينالهتلكاللهالمغبمصرعهتحفلولمأعنهتا
ينلمالداريومتماوانذهبمندارامككصيىمالةا

ذقنواينالويبهوعلىبالشاملهدمضلخرا ظثارلىءا

4صاليدنرأسومنلنررأسورنخنيضعاهوالسفدعاكا ا

يزنذىابئواليسيفاكأكليبوالذاكيومحربئحكنناا

ابخامنالقعبانرمالمتالصابهحلمصوقىفىلكيقلولمة

االعلىمحدكوثوابةبنىجمبموقالي
ا

بهدطاتطولمثاهافىانلمجافاحموماالتلقصة

ثواوآللىءاالدءآلهاصلمةانفردلاكهـطادأ
اابهصوعدمنفلبصعوابفهميخدئابالعادلمممإ
اوفىرهصنىواسوالىءاالبىءدئاللاك1احفرا
ا

اربابه3غيردونكض4ابيكمشباكفبهوجدنمانبهإ
االمرتابهصابةالهشكزالهحفرتمانامحاوجدتماوا

لبابهجدوصافياآلةفبهاصاشدمنجعةفبدت
االكتابهاشافىانلئامفبنوالىااللهمئالخلد

3مجوهموقاله

ابهالاهلمناخروهاطليادزكللهأالاا
ثوابهبنىالاالفالمالىوالموايىالمثارطغننقلت

اطلبىلزصهجووقال

اهتشئلحمبعدلنانانادجنيرملبزصرناتدصا
ااذقلالضبشئواصصهعبئاقبماهناخنغساه

قفئامييماأتغبئزدثاظاذاادرىلست
لوظ
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امجوعاوهولا

اصهـطحالعنرزدقةاللحءساحما
01ا

ءضهـطجعنالرصفيبقءرتتاهىءا

استهاىص4نرعذحرمنهالهـاأ

المارقيهجووقالو

مبرهءشوهاخاشبهفىلكنطالداعيبنامرا

ياسشنعتوقائلتالعنمنافاسفقاممرإ

نفربهديكأفهسراعينتحافثمها

شهاببئاعيلىايمماخوقال

اقصابىورسمصبىاضافئبارفوقىمنكباعدماا
القبطباهلىاينالوادفراباألجرعاب2ااهلىايئ14

ذابالهاياالفدونوعذابممسذاتاعيندونسقما

يئابىاتكهوادمواربعفىابكاتفالدموععرجوا

طاالزلءمحىذلالعالوباالحبطلويمإ
الاربابدارباربابفمعئركامانابااافىا

والجنسابدارهارسمفعنسيهاالجنوبهبتواذاا
41واألضطصدباعذارىفىبدتهوهىيبالمثئعيرا

الشحاءحالفوراللشلعارامادهال هرا

ابالضوادمنتأماتانصنااصالئابازىوبياضأ

أبوذهطسواهمئجمئواسسزابتمهاضفىعذلنئ
اأ4عابىمنعندهمنماملهديرمنغبرهمعندورأتأ
الحباريعالوخنجأهرولكنعيهمغصبةمنليسها
اآلداواخعقالتصاقنواخواالؤلىوددايشعها
تا



011

اباألبىاولىهمالوصؤتعفانسألتانالمجداولىهمأ
411الىامفادوماددواللذوىصاحبأكنتؤكأا
01ا

اضهـطبابئبحرباطثلناالحوادثاذاغىوا
ااالسبابسائىمناغنىعلياسكالجودعلىاولسب

ا

الذهابناككاللاذهبائلحطرناؤهسىألصنهلتاإ

بطااورعشقغدرالفيضقوالغباءوفااالبروراأ
إ

01اؤابخالئقمنشقطلىالباخنالفعلىستيدا

اتلبمنيحاهاخاخاقالىبدابمانهادطا
دهبابالالحىبرواوبكرقالودغلىمحثوالةثفهـوش

إهدابامجرورةكطزثجألحئلممامدالزيلثر

بحمجطءوراشنووطباظجانبمنتحنقاتءعز

نوابىوالسيوفحمماويقمتملنابوالكوايؤفدن

اروابىتالشادعصمنصعبةوقاسىدفئلفمقاظترك

لسصطبايداعئعلبتباوقدثحعزاهةابالمجهسام

بازسبطئهوسرمنارنفاعئ4طرؤصدالةواجد

النحابجرىالخابعلينعدمجريئنجهاناهلينزهإ
ربعنمسافهوكلب4معاليتمئلهوحمىأ

بمطواالءعااالاتفساقبغنىفطاختسانناالنضىوان

نهاباماقتامؤاهما4ءطاءاقتسامالقاصمابايا

اارقابمالثعدلاطئلاللسنفالماالاليكخذلساق

أسبابغداةاألاولرهمالجمىصاشرعنصنت15

غضابغرهالوصبوغضدطجهغيراالكفجادمنإ
ابادصسيرنوناانافىسالرواوالماخطرطرواا

صنبطبغداةفىالمجدرعهقااواقتادكرماتاخطأوا

لوظ



1

إالراربابطيهجوابئوتالسح

والسبالاضوارباافىابئملىرنأعصلماسيرناحثثنأ

4مالىساياحسانفرس05قؤمنيغدوثاالوتأط ا

الحدبةمرثفىاالرزاقمنالفماشنالتاضىرما
1

ارجالعلىءالنساوقدمتايتاىاعلىءاالوصاثدمصا

والموالىلمللةالصهنخابدأفصرتاليقوفواحرزتا
أاللالتارقافضلةقوسطادداىاضفنمقعثالفال

باعرجمجومعلعاوقالحأ
كرىمنفعلاهنهلىليسمهالىااثرجايها5أأ
صاعصرىلىءاتولوبأمحبرقمطرأيخأماإ

وكبرىمضهـبينالنغمنءاهالءصفرامماكرأيخاقد
ةاخرىماربفبهأظئلكوليناصناختبنجمعتأ

رةالمةابئجمجوومالى

ةءجبطالقولمنىملىمنراصةاافيابئيأرىقد

11ريعااقالصقيظردتصكاياجديلةاخاياضرفا15
اصليعارأسالرووسرأتاقماافأتؤالنلعينيكعاا

إافظبصأامراالكبفالملءالمرمندىدانااان
آءاوثنانمنيمياوغدافتبلالونجمندىلسثء

وضيعاومؤنساجليسامءالثواصتفأدمنقدلىزة

حميعابمبرارزتايغدوعنهوجمايصعحرتمدبر

االبديعانعاطىاذابومكلمحالبدبعهلمنفى
همنوعماماطاوحدلفمضروباهاجيابنفكليى
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ىبلدهلءاقومامصوقالا

هملبرمابىعدادصالمتقراالاروحبئاقاذألالرندقلىا

11وقسعهىثهاسىبينالمعروفوانكركاحالىهلإكادلىا
ابليىصرىضيفدارهمفىرخولماكرماتبالىيوالم

ااقوم1ادفيةءيهااادالدامممنوقرآذانهما

بوسقديقهـموممامننيفىعدوهميزالانماا
اعىالقسيبفيشةحلنئامانساؤكموحلفخثباميافهمها

اليلىاصباباكربعاننصبالىرجعوااصواهمفليتواذاه

اونفوسمناصبباومذهواانهمعصربئمالمايهأ

سشترونهـمرؤوملىوهـأيةضبطسوههمونعدا
الجاموسوخالعةرالحطخاقلطدكالولبابانزرعىالإ

كأةلجدهاملنقيماهايضاهيموقالحل

براغعيرفىاقطظرافوفهةتهاربامنروحراخلئن15
ماكلفىءاطقالمآالةبكمتوالبضاياهاستكلعتا

11

فاعغالعثبرابرقبوانققصعدهمجمتحيناليهملتأ
غيرناجمحلىالهفىاماصترومانهطةالمباةالثتنجفال

االباخواالمورثعةلخصىصاجئتؤخراناخشىوماكضت
ومدائحىبممرىمنجمرفيكمالموضحستاتكينانوال

51دحفيالمالخطبواليرحالؤىكاعابكغيرمأسيفذمس

اجبسعداليهجىاوقاحهإ

نهوالضسعدامانةافطتهابسعدوثفنا

أوبرذونهطرفراحلرتادممهبزوقد
لفهمندرورىولونكيبهالىسكوقويهفا

لوظ



053
ىاصرتطمحجووقادهإ

اظعالمةالحادثاذاطرقالغغرأيكنهشلابا
اءيمرعاقوهلهلتامنامهيتذافا

والضغتضرابداىصالةفىوهوتلدمهء
اهبحشلتهوفىمجرلاصبعااسنهفىترىألست

أالمزعاقدحاذاكظهجصهبإلصميخقلفى

همنبحفزبرربوص4سطةاغأرصمااذاا
ءخيالشىبعمقغيهاكلضابئفيهايئولم

إعاألقىيباالثاطافءانالبرقافيعرفويل

أاليشبعثمنتنهدمنالصايمفيسإكلهه
مجووقال

أديانهالمبقباتوابظوراماتواالمررذخايا
أصاةاتتجدلمانهامريدىاماظتانتغبلم

وخارصاتوءمدناوءءوارخراجمعوقدرأيخأ5

إأالمستفىءابىفىوماللى
أبقنصرياوقفتناطرلمنصالحاعبداباالتجزين

اتعيأرىالطولهنلغببننهوىانجازنوماجزنا15
أوياورىالطولهنفثبعننجأرالبعيدالسفرمنحرتأ

اءفيناتضدمقدثارابطلبنكأنمأبالباحصالفيوست15
افرضناطرحخازاروناحئورابابالنباءأتمتعبماءا
ءوببناؤسايالمطىبلىبهاجكمنياسنابتاأ

51الفسالخانهاوستناقأضناحىقومالتناا ا
حساخقىمسالمهتاوظلضرنابالكفيرملىالنلوالكإ

ث1ه3ءجزدب



4

ااجزفياوشامبنمدنامنععمافيتسترنيلمنكاال
الماجنافذهبتنجالفاحغبةمحئكانتهوىقدكنت

ضنينساالضدأةبهغدوتعاقانهافائكمننصببىلوال

اوبنابدرهابنيكنضذوقطيةمناومنكنتله
11دتشبئنهشلابايمدحوقالن

هوداالدموحاتصىونبهجديىبهنءجااجده
دبلمحىئالنوىدواقزبالبطاتحلفسوف

ادالصدوقعماخافاذمىالؤاقءنجاالعدودشكونا
ادالهـقصارابهونمطءناسلوةنلئنه

زرودمنحومارأبهـيالرزرودعنااصحصأجيرانخا

11غيدبيباراالنساتاهنءالظباكثلبإلمقتولوا
ردوداوقاثتونانالثةصهوىاكؤوسجنامن

عدالجدحمدبئبئىياحمصالالفضللك

ادهءدجميرشانهاابئابىأما
دوصوبأسنيوفضلموصوحزموعضبكلى

التليدجزيلالطريفجزيلغبرهاوقفيهاكمفا

بدحقمنهلعطاياكقالتالسائلونفئقدفياذا

ودارحالزسداطقحاسدمنلحساكفىلكوآ

الفقبدفقدووقيناكبهاردىنكاردىيود

فيرالسعيدللثبئالصانلهءتأتمالتمولو
بازحديدطرفمنفكللناظربههنالذلطأطأاذا
سودذلالمنشاباشىصششصهعلىانهياومد

شدبىصنرلهوهدوثبقاعيعقدوحل

صكأنبهانمنصناديدامجديئخسةعلىعلعت

الجدودكرامالغعالكرامانهيعلىعلبهمعاوت

هم
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داايورتقاسليستالضرمانغيرسادهما
أالخلودوخاودالقاءبقانهشلابايالنابفيتا

حميدبنىبعضيمدحوقال

أوصامنهاجريديخكيوموافتبالهالهوىفىيومبكجر
اخبالههنورطايقلبعلودرشسدتالبثابقالتكط
تجالهلمانءاالحشايحىانتوماقكلفالصدودشبالان

خيالهمنبزورحعمبمنهضنجغونكعنافومشردا
واصاللههفئمنبثاليعدملفاوودمنواشالل

واعتدالميلهاهتثاالصفيهاثرفانفوسقتدكغاا

ابالخلوهملقفىالخلووكاديعادوىااشاىد
اعقالهمنصتهثلضمنونجحعنهنقبترغبرب

امثالهعلىاهاسااحسنلمواحاهدإهاقوافه

االافصطعلىفضلراالمفرافقاضوانيرىهبرزئ
اسؤالهعنالةابئوشكيضيكمنسبباوالقنوعئوالفئه

واصنفاللىالجبلاخالئحمبدبئجعفرابئخيلث

لداشاواربغضوبمنتتراسخلرئقمنموسر

4لهخلمنضارجدق11واليمدؤلرجالينصرعن
اقالالىثاراردفهأودابنلغداهم

آماادإلميدهوادتءارحادعالمقأطإ
اشغاالوالممهمنقعيبيتوالمانالحاسديئغليث

االعنهمنقثىنحيهستعلطوامااذامسعافا
االخصسمنتسشيرهاخصلةوسلانرصيرربكالشل

فعألهمنبقولهفيناالتلثيركأمناعىصنىقليللو

بصقالدافىوممصالفيناشاحسامكاطالبشرمشحق

اعالهحيهامناالرفىتلبسبوجهلرانجينلى
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اهاللدمنمسنعأنفريعقاالفوبدرفاربىمعروتراح
أءضالالمنثعرخلةنامطيتهفقنطبملبكاسهت

ا4جمساسبولطوالابهاادشااراحفىاليهنزعناان4
لحرمأالالىلنايختطيهاءفجيمنالمدامنتلقء

11نوجزيلالىجازعنهاءعليهاافنصارالهبذلناان

الثاالمندهناصواستمنطلجداهعنجهخافتر

01الصقرالىاخصابنسليمانبئاحمديمدحوقال

هفقبعانهرباهفعفربانهالىالعقيقلاثه

اوغزالنهمهطونءمالوبانصبدلوحمثىمغان

اههالوالمألفاتاصدومذالىاشإباخالسبعدصبا

أ4لفقدافرالروعفتىالتجضالفوفقدان

وعصيانهالمثوقركرعلىاودثاااطاح

أرانهتجلوصلهاقرأيهالىلووور
أهاعالنهقبلومرالهوىاشهثمأموىاتك
انهامعدواطلبهفوتهئالثىعنخلىا

أواصاتالوزيربعدلرجعةحتنمنوإل
اشلنهمناتوددنومهعىشباامضهماذا

ايقازرشفيذفإلمهشكهعلىيؤففل
ازمانهاحداثارأىالىسبقهعنتكشفلببص

اعيداتشدةالثحمناملوبانعاجماتصاجزتوقد
ميداتنهجفاجرواعلىالمغضلونفضألمنبمته

411اتفرسداتفيتدربالوكأفىدتهوفييخدوو
مابدانهديداطكصادضارفىجدهالدىيهول

01مرفانهظاهرتفانمببفيظهفىزاداذا
اضفاتممضاتءايعدمفؤلمانالسبففثت

تالق
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طانهةنصبوونشهءرتالفى

إابشاصلهدساطرجاماند4كفاتونامت
أانهمألدارازاواللتددمرطفهـالوهزماا
أا

أحرمانهدونالمجاحهفهاتسحتوعداذا
جمالنهايخلسلمىلدىعندهآعالنايصدقا

أبنيانهدومهثفقهمههئلهااليدخنىصارمأده
ا

اءبانهبرمسبرالمطىجائهاباالفوائنسير

ءاغانهرفعفىمعدالضمرأيئالمجدبارعشرى
اامعانهبعدقنجماعالهوددسالىولوااذاا
دهبفتيانههداهاقعرناصاجةامحطعنامدىاذاماا

تهانهفيعقهمصمنرطأصهاصحابانهرفيا

نهسإلطبئدهاللهشيطمجفدابترى14
بشيبانهالوزيرعاوالرزيربقربىلواليصقه

وريعطنهالشبابلباسنثالةإبسرنايذ

احمدبئالخضريمدحوقااله

دوصطابىاكوانبينهجديدهوبائبىالمهدباتا

11وسردفودقيفىسانالدهرمنتقاويافمدولما14
أجمنخلوقغالدىالعارضالثحرذاطردفوجميى

إ

أعيامفقردالحشادختجزرالشبابعلىمبكهبل

هودهضفىبديالاالحممذموماعاضمأزشاا

بصددنوفىتبهىوالمأضيهترزصومماطناثا

أاعهواعزاضرامنهالناالفقالمطصمنكا
نحرلمحدحدالعراقارضاغوارورتهلتفتاءزاءا وسر

انوربدوفىخدئبخالهومتاعصلهالنفساربها

احممصدفىمانعاكالتالذىالنومسفىوصانيطيامه
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دهبمقميعثهاهبؤساهساعاتالمحبيقظات

اووخضرأسلءشرفاؤيسأالليالىخلفةنرىما
مسعودالىعاصابىخطماباقبعيأسوالصلي

هوقردمنشحلةفبهكفتبرمادصهماداذادلهىا

41101يدعضمنيدصرالكضفىهفالمجدمنلركقحسبها
رقعيدالىلصيبينهمقحماحلرباعتؤلىأ
ادعىشراوىقهمفومنالناسالىعسدسصئسيدا اامى

يدهوءدعاعنانرطبارتضعمااذاالمحضالتستشارئأ
ودهمنآراصهزتصارانارأىلفاصءلصومصا
أ

اشأويددـمنافقافيقيموارعاالصطلةعزمهفومتا
اسودهاسودكرماتالم5اوصايطتضثالهصريخام

مدلجهمنوصثرتسدالغلبتغلبدعتمنظاهرت

تسسويدهعلىوائلتاخرقادهالجمنوئطن

اورورمنئاصالىادفىالحظحبوهعلةاتمأفىا

اهجدودهصراهاعيانهامنبارفئبئريحةفىقتاكهأ
اشيدمنالؤالإطهانيداطيلبالذىجمل

حدبدغلءلمسنلهالسيفحسبواندىبامثرق

أا5لرعودتجلبطالمبروقولساياالعاثرهنئاتضإ
ءموعودهمناباكىوبالدهرنوبوعبدهيتقاضىا
ارودتجلاراالصيثونجدوابقدط5طقيكادءا

سعودراتباثىالعيمنولغيتعرتعاعيابايا

عيدهعنمسرادمنبخراهفىاوفاتاقددهرلإ

اثهرداشئقبلاطبراهالثوقدماهلءعداابىدطإ
امحيدالفعاقمبدئعلىحقدافاقروااعتلجتورواك

111

صودمنعلىبذىابلىالناسجبعفىومالىالهفىصدا

ئشيدعندرتيهاإوثيتباهىورئقذالاهاكه
كز
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دبآدواتيانءبقيزورذكرز

ثافنوىاغالوقال

عاجبيهلناصامعصاجبضىيطيقاهـأقىى
عليمنهانفقتؤالمنفضدبقيالالمطىقىاما

ءاليهشغيىالىشصعمنلىفهلاألشغيىاشكولعت

سالمعربئثملليوقالءحه

واحتجابهعيرشطعنبعدهاالراابىمنماالءأ

طوحسترهباغجهدسيلئبكمنالفتبحانواذما

ثوابهماباسرهاابهالعباجابمادحعنفساوا

مخافىبئصنىاليمدخوقالح

وينسرحلرابساسايخلاوالسمحالسهلةيخاانرالثقاث

تضعةايلامفيرةشهومعالمهابانتالئكماتاصصواأا
وضعالدشياتتعيحبنرواحلهمحطوافقدالفاةاما
منثرحاطردقصدرهوالوهىغادمةصونداهالأكفد اد

طلعاالطابىركابلديهكلتفقدانتالسيبىيدىمنأمطلئاا
وابهوالاخدواخاالمعاللطرلمةاضزصحرعاللهدارى ا

رحوتطفيهأاخطارنااتصتهصءافياقمواقفاكهإ

فرحبناسوروالهراثساالىفهنمثاقىعنالننثاها

عليسففالنعابمظفطغرنهالعولبلينطلبنااذاا
يختدحثىهوالااثحىفرقبةهبطفالحلىاعيا

شرفنصطلعبيننابمنولمصطالينفعئاشبهيريخه
ربكوامانقعىقارجاولواوجرقضطأألمواقاناسوم
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أهيمدوقال
ا

ناعدثمفبنحالفوهرىنجاعدثمضهنقاربوصل

ديعاالزماطيفممزهودطقلمااذاوبمى

الوارداصمتبلاولالغاضقانهلوالفؤادئقةشطضرما

واجدانجيلاالمومطفوانماالنوالدبرصبخته

ااسدمونورخضبهاروضيزلوالساماكمحلاهمقى
ارازرمجتنامدبفيناناقاثهافايشىالهعهدتفلقد

قواصدالمطىواعناقشرقااخدرامةيومركادمطف

هاجدوركبهطلهةىعيالرمكلىخيالثاطارقاوسرى

الخالدءالثنامحودهاودهمخلدالذىبئصناطيشرهله

اهعاذبادوفهباخرىوثئاحتسبلمالئالىيدابلت
دالواارمانةعادثجك3ةبظوااكرماتادقواهوإ

أالدذا3الهذافارسازبصبسوددهغيت4
اقد1المخمالطتفىويثعادثيضلحينالخالفةوزر

11القمامدبقوالطراالفضبلةنجهلهنتصالذىااليمالمذهب
ادامهاتجاعديصمنقاربداومحلهابنفهاالموريلى

االعمانداالبئوينبعهاالفصىرأبهركويىاالدفيشفل
هدسطالمهابهفهومناباوشهنبهديخاههامنفهوغاران
هالغاسدالمالحواصتوئبيديهمقوموهروجالىاغتدهـد

االمزافدفضلهوعهم5آراوهعواداةالهملث
أحدالجطبهننامضويقرالمزدهنلطوخصثيم

الجاهدالعدوبهفوغيظلهاجدولمالعدولهكبتعض

العلمدالمئشوفهممامحال6لقلحالكلنحئ
يدتاراكهنرأفيهاةادبعلبكلمساسقاتهقد

دااكالؤاتقكفضوجرىبضضالصباحفاعشكاوفى

وتالي01
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يمدحهوقال

تلددهنكأالىقدكاديشقضهدمندكيااآلطيفا
وانبهداسعلىاراصببنما4امكلمنيسرىارملتبماوزأ

مغصدالقبرىاهتدىحماضمصافيمنالفالمجرببات
صسعداسعادعلىابردحبهوبمناهبكىةعلىىعصا
ومبعدهوصمنودفيبهنفهوملىقممنبمبريهصاا
مؤدالحسنكربدأللذىعنيطاوعنىلونؤادىؤهتوتدا

اسودالطرفمحيلالجغىساايضهداظاعيلاحوهـحبعنا

تأودفىتثئالقضيلصاكهقىاالفىالكثيبمشلا
وشحرداكصسيرهبينمامجلةالشواقضلشحريهطءإ

وروصوهـالجلىفىبواوعناشنحعنصناازباصا

ومحدهملىالىلقرعهضاصعةجمماوملوكالمغتدىا
دهومحلىمنهماجراحهمكلنتخالءالعالباضرفوالمرفى

وابعدفىجوماالتربأثلىوعدتاالقصوىآعانااياتض

ورمنءالبيضاوايد5أادمنالعربخهالطيلىكةاكنسنأنف
مجددفىعثاالدهراخاقاوتكرههصثشاقسادلجؤمان

لهفىفاسلىيدافاضتناشبةعندامدمواارجالاذا

غدصوىنرجووالغدفيناناثلهيوماالرثيومال

اسعدقتكطماوائلبدرصاالمعروفازفىيضئ

هرردقجلىاعيمصدررأبتاملرلمبمطفىبهوصلتاذا
وددوعلياوابئعلىخالئقهالمحرىاليدايهايا

عندموعدكريموكلوعدامبتدئاقدمتوقدكريمالانتء
تدتمنوتحللمهقىالانتعرتافتلمداودواليئ

يمدحهوقال

صاذاالثيقءبرصامايثفلموالدمناللاالطملىوقوفهنم

11ثه3ءجزدب
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والحزنلمبثمجالمصبرمفلبةالحبانالمالمةبععق

عنالطيصبوسكنومنالفالىيصبالفمنيريبكوما

11دناليناحلوقلبرباطنأىارقهااالجفلنهصهعين
زمنمنالغرأنوزالهوىهاجبلدمنانرربالدامالغاسق

هوالعلنالسسئنئواهلكرندىاهلراحاببنىوجدتأق

ااالهنواضعنرداهرمزبئكرىوورلهمبعباهماشادتوم
حضناوثهالنهنايفبحمادشرفمنببزنمأبواذخو

الخنمنبالوافىالمحامدوافىديارهمفىبشرىيعكوليس

11الهقشؤبوبهفىالغيثمايفعلبفلهملذنااذاالفلتلون
أوالسقاالعالممعروفةالمجدفىرةمأاهلفانغاصغللة
ارشعلىباقهاذمةوبهاءالثنايدفيئاصمهل
المجنالىعاباديصءندوال4انثكمبهرفايتخرهاان

أيزنفىابئسيفعدهمعلى3ملئروانانوردايام
اعدنأوءاصمنوالضربطحنباهدافصةخبلالالفئاذال

هوالمننعلولابعظممجمءالذمننوونحنالمجدىالمنمسواتم
نباصاتاطافىظنىسنلحصصالئبامالىوثقتوقد

111نهنولمتضعفلممزبثمالىءضهـامنيأوىالفضلببارع
اتهـنمصاوالهلماروشيخنطدهالتمهفوالىالقىانها

اأثدوقالع

اتأبدقدلميةطلالدمجرهالسألت

انعهدنتعالحالمنهثالةعملددرست
اخردثىلونس1الالهوىذادساعفولقد

01ا

تجلداقابرذوىفىبةالصبااضانيلقينا

اغبدالمبتبناجيداوهفعىاهيفكلمن

سأوداوللثئنعطفانيثفكغصن

بتعرف
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رد11الخدوحغلالعلبطرفامرفتا

ويقعدبكورهادبهمهالعفاركبقدلختاات
عدابواالفرااللمحامدتماإ

مخادبئسناطنخظامهااعرفتالمحاسنواذا
وصوددكرمؤنواحسانطيلمنشغماا
والمحسدلىوالمؤهلوالمصالمرصذاكا

حدواتخمواوأككرماضفضلىاواض
ا

هديفنولذموالالوفائبعاتبالمنا

الملالشلقراجاماالخألئفؤمعا
التأوداالابتوقدراالصصحرمنوافام

دهالمجردالعزمةواريخئارأىباصالةا

التدبيرلرحدمنضربصادثاعيفلكلا
المرددوارأىفىالصررقرلايعهلال

تراوتوكأاذاالغيوببهيصيبظن

توقداذاهاباقئأاذاسلماطملأ

والتثدراشهلاببنواصطاةالسياولى

نفرداذاءانالىوالاردئالمنهرقغبرا
ههغوهوويرهبمسيلوهودقطمليت

ورلزطانعلىلكودامىآالصاكتاا
اواجردئفامالةشإلليبمناصدقنتءفالا

اوموعدرلىمنقدمتمايلتاحزنال
ااحمداطاحتاصواذاضرفىاحمددتعة

ىووحهوقالن

ائكوابجهدكمباواعتالئكقافرطبرقياا
انجالنكمطالمفىبانرواوللماصضفاو
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وآثكواتافزابكدئبئصالحسنانمةما
ادمنثاثكاحسنالناسفىءءشاجدترافى

بماثكفسانداكويعيبمسالدنداوارى

اضيائكمنبالففيلةاولىالبشرئوضباؤهه

هئالوارتقطيكمنازىابئثو

فدائكفىىنضونحظىانكفدانضحى

هوفائكسالمجببالخبرباتارسارتقد

وائكدقوالمحكالحئومدكجمععنوتكدثوا
هءبئالضضاراوالحكالاغدوفعالم

كاشداعننباالمحاههاواتوماسجط

ائكلفعنواإلخراكادككقىويسوقه

اعضائكمنواقىسيبكالسيبئونقيمة
فبررايكعناعذملطاقبمهلسالها

طاهربئعبداللهبئمحمديماخوقال

لصزللثرقفيهسلومزهوالظاكيئبذكرفؤاد

اليزشاةوجدبهـاافامحاجةاصدراوفىلىاأراحلةه

همجطلىاالغرمنوعالتاملوفالذقالحىعلىسالم
ا
هتوصلليسبعدهممنوآخلةيخقضىليساثرهمفىكلففكمإ
نلءالعهنبهانتقدحاكبفانبرتبخيهادارعلىوقغناأ

وشكأللتستغيقماصباعليهتعماقبنعافياتاالدارسعلىأ

نآلفبمابفرطعننحنوالمجيناالداركيفرسموررف
افيذهلالحببينىاودهرابهافينطرىصيالهننىهلاجدكه

أمهلملىفتىمعابهاتتوىوأليخقفىاليلبدالىارىهأ
أهذلالىئاالحبوذوميهظاالثبىباابهمعىهإ

دهألللالمنفيالفاصهاائخىاذامتهالعساالدىشأخذأ اتا

ار
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امضليالثنماومنعتهامهاعترلوالالكمعقلالى

ئحرلظلهاعوالادصدوزهاليىالئالدياكرمةوههأ
زلذيعطالمحروفوضسعنيغتدىسعلوالعزممصعبئالىأ
ايألىحمينلهملكمالهوالهببتدىنجاجمزألندأهفئأ
يؤمدثجدواويرىزحظهيرامناهمخناذاا

الويةاراعييربىوددهبىانهدتأالمصئدملهإ
لالئسماعيهقديمهوكفهمالعاذلوناغضىاذاباد

لمهطاتأنالمزنوصىقشهاخرازاتأنالماذاو اد

هالاوتمنهلغدامااذامحداالهرمحدااروا االم

وموئلالخائفونيهاليثوبواتالمزالفىحياةه

دهلونداهامنلمألداللتةءاءصوبدادفيبهاجمرتهإ

همعضلادهرامنخطبامالمأعلىوانخىاظالفهانسفقدتوقد

مغفلالمزنصيبعنهموصعندهماغبراالفئوعوليتهـا
ألكانالذىالصغبكوجيدذاهباكانالذىالصنعبكءنجاا

أاتقبلواتتودنياهماليهمساقهااللةاالرتكتوما14
الااالكرالبرمهواالهماصضعالذىصحداوبرمهم

فتعدلونقضىفنسضأقوعلىوتألتشدةونقسوتليندهأ
والشوقلماترئبدامنخذصمدلوالمحومازلت

ااتطعلواالجداذاكصاجةعلىوشنىنكاالحسانداركنىأا
أالمؤكلوالاخثىالذىلدفحبتىافغالحينعنىورافتها

أاهاسألكخهبماعفهااسعففهصاجئمخلدابئلقدوسرى
نقبلومامئتضىقىلماالوتفبرضارفدىفىاطاعكأ

أاتاعاوتبذلطىتالذىططوتحرالاتيتمايأقءالمرهوهإ
ءا

فعلذتاويقعلعىمتويجيهحئتهوامايبادإ

وألالاالهذيئقصخن4فاوفصلهعقتكذبئلمرف
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اجصرةباالعارجالعلىىويذكربالةالموفقيمدحوقال
ا

هافياصاعوصااالابتصموراتبهبقلعسلينطاالدهرع
الناصيننصيفىعنافىلهمساهرنصيبينئولبلىابيته

إطالبهدهرحيفمنبهايطاةببعرفىءالمراغترابوان

مذاهبهيساعليهتبانعلبهسربهرداذابمعذورفليسأ

هاعوشاالمرتكركوب4اتاصرطاقباكمرصويمليها

ناهبهوبتمهالىمنبثاالحصىمندثاتواطاوماخاكأ
بهاشمااوكوحظتالحردهتهصفطترادىقرنانهفلو

ومعاطبهمجفامىىمشاحهاخفتااذاءارجانفعوماارإ
نقاربهبطىاالصغتوضهاعنائهاالنضىوممايعئا

اتراقبهالحلءادمراضركتاعزاعالقءالضرااذاالقت

سبهاالملركعندبرضبةشاصكسبعلىيخثىوماملكا

4ليلطميهدياتهعئيحققادراأخذهدالهودلله

ومواصه4ضهـاسإلعييناالىاقاطهالمداقشكطتافاتله

نبهمفافادتمااالغنموالرماتافاهااألارضفالإ
احبدبمثىالهغملةابطرتهاذاانهارخصاحببدرىنماوإ

هالث6ااتوائلوصصحعبهاللةادءبااقام4

هعاءماشافالبوماءشامئهجبساربمعردحوالتها
شاسبهالسباعانةموهبقسوهاالنيىشكلمنتباعدا

جمادتامابدهراوالبرببةعرااالبامكادتوماإ

اتجاذوالحادثاتدماوابئهذخرةهوى1منالملهأرولمهأ
4ثوافوبتكرت4حيثاثداممدتالمثرفتعقيقلتاذا

ربهخناوالحنفاطهـوألكنيحزنهلحياواكنايا11يث

اديشاغبهسحلبالفملياله4قراعهوالىنردادشغبااذا

كواضانردد4ديىحطظةلمحضكددقىانالملا
ا

ذلموة
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اجنأئبتنفليومالدمرمنعندألغوزرابهررلجوذ

تبهصبالمرهفاتالشذاعتاقوراتبدايوىانحازاذا

مجاوبهلداحمدعرمسأمعاكثبتلمعايةيهثفتلمظن

هصضاثدطجحئكائبناضمالموتاحضرتالاذاما
ثعالبهوىقىأواألسردنحيربينهميهتكانالخروأشغؤى

بثاشمءالمايلفظحئالدمىحمتقاهمفىءالمامطبىيظ14
ئبرضوقفاتخبرلداتتضلدالساهعنقلوبتزى

واجبهقتااارهقدبئالسيفسنصرتالمملليسقاردىكأندأ

تجهوراانقاتنبدهعليهرلسهبالمرارعأقبعاذا
ربهمتهلبرمأشاالبةاالضرعضوامنهظفولم
صالهشالهلهاوضىحئةلوفألصصلهءضطنو

ءا
04ومنأأوصللههالطتخلصراصهعضهلبل

تاصبهلينظرامىمنءبابازرهـيةاناسعلىضحوبامهظ

وتحاضبههاإلهمشمكآءعأبثاباطرقهءراصبهادم
يحاتمهعنرازأظئيحلعثعابوهواثراتقىيخكبإ

هصائبهلىفاداألالديئمنربقةضالمماقأالفىيبىف

هـنيذلقالذىهجالفعئملرتفيلضرفتاسناالرضبرجبا

ثاببهالنئالىمدعوسافتنةطيهكلاصرافعياوكان

ءأشهوسوفيهمسلمونتههضادهةشالعدظاالحباضاكانيإلطلها
ويخاوبهضظهفىبرافدهناصراانلراالسالمناصشفيا

زشاعبهيالصدحاخاكيتاوتجلهـالمؤهنيناهبركفيت

دربهكالتمحرلأوتاضاللةرلرمدربازدتوما
اتطابهعدويفكفوراكبهظنرتاذالدينبرقىاخذت

11هربهطاالرضفاظتاوبهاقىنحذرتاماالمونوريحرموقد
ألخربهتصعانااليئفقطرهابالسبفصعمئاثارقم



831أل

اقبهوتهاياثمهرتومنرأتممناسبخالهتباوانإ
اائبهمشنجرحانصيؤديكبدااذافشكرتاباليريخاك

امخالبهحدادفطربفتجاربسةحداثةتثحذتوقد
انجاربهعنلثتضنلم5قرواطجازمباطتبدهكلمءالمراذا

فياباشحيمدوقالح

اتبهدالذىالدمعتبذلومقلةوالبمادافيعاهمثوققلب
4بعدوافرباهواهافىفيتوىبهـاءاقااورؤوالتدفىيق

دتالذىالوعدبتوالنأقطحتالذهـالحبلالنصلءبيضا

دوالضعقللهطدمفطكيزالالااباطمنعاا

ااجدلةراهونالعتاقمنيعلةممارنىتاثصليأ

ددالهبهمابفنىجر01وإنثبأنوحرناثاوا

141رفدهمانمتارففاطبوهاثتبافاسقعىأط
ااحمدكاافضماالواحدتجدىاتهمسنتاجدهـفصرتأ
تردوعصبةدرتصبهابطبئمحفىئئيهضطإ

اسندلىابراصمبنوعيىتحثىهثةصاتروفالىاصلالآليتا
11جدثضعبماصماخالتعنهنقصهمضمفىالمجداخاققد

جمدامثاعنهمايدءيضايداتوليانيداهالقىانماأ

111اصددوانرماطيههرومارسلرجرىاصوابافهومايقلهرفقا
اويددوىباقةرعيللةهمجتهدؤصعمنحهالمالثيؤبد

اأنعقدتالنصعروالهلىسالىالاألصلصضارثحرمباأ
اكداالجمزيئبومانكدالىرزخرهالييمشغلفىخروالأ

داطءنبهااقتضوليعىفانسلةفيهيخاللمحسد
االبديغدحئالحرادثمنوممتنعطاءلومصاركالةا

رخدظلهضافانباطاقندوهرالعيثىذممنااعتالتاذأ

51نجدالنىالشكلبهايكونحئهبهاوتجتاسطماضصانفسناانلوه
ما



ه3

محتداليلاوجغرىتوأراحهنحاتمةالضادىاالسدانصفما
االسدمئلهاعنينئئصريمةرأىراايالقكولو

أبفدصارموحامدطرلجةوبدصادقعزمعنكاصد
يمدحهوقالي

11
ااالمحلارضأضيهالحلالقوهدستاف

11افضلىاواراحلفييخههناراحمزجمها

لافيأوادواذا4طنهمنعذوى
ءا

لىيخهشتهاذا4بشدردومنإ
يألالذىيعطووانالوعدينجفانابىا

سلىواصشيراسبهاراحستفال

لاشمااالصوجرهـصابهرأنجمء
نحلللمالنكةاذاارأىتاكوفطع
افعلولمقلتاوابتطاالذىتفادر

أالمفضلالمنمجزنوحابااللهجزىا
المجملالمحنفهوءإنثاادعوتمت

المسبلالمزنهبكصيبمصوفتوالفى

بدلوالتكاةالذىالعمدغيزمااخ

االولهذهبهوئاألولىرتهسيصلى

رالمدبربئمابرايمدتوقالح

4العريمءفاباصحرمتهقديموصسلخهانما

ااشيمالشبابالىسكونافئوقدالمشيبمننافريت
القدومبطىفاثبفىشئت4هائلبانالشبابماواذا

ااربمذاكمكلنوشطثىبالضيممنمكلنضطنم
السيمبليلليهشرىاسطاحلوالثبابنهحيمير

371جزدب



031ا

االمكنومثمقبهمننحلارسومئووقفةخلياه
01ا

المجرمدمعهفضصبهورمعتصداالودعاا
4مليمكيرالحبتلومائانلوموافراططهمفهأ

االمهـضوموالحثاالعذبحوالمبتالموردرداذاتتالث
يمالضءاقتضااجميتقضىداخيالهنهايغبماغاشة

اباسقيمماصيمبالفدامبشعرنالمهرآهلو
أالهرمطريقعلىمعدياتلهعزهاتالىالكأاننى

اومالصالموماتنجقىويوديئبالفيافى يتالعبن

11بماذلدوالوخرقاسؤنفاذاجبتالونجلاىشا

اءخلغهاوالظلبمالجأبروحةتاذيناههزوزةكلا
اومويسمهسطهنلهاطركبايحارماجضاكادإ

اهابراهيماالغرفيرقةالثىنأتوانعرجةهمااا
ءكرعندونبيحئالمعاللبجصرمولنفسمابواطماالا
أمنرموالمصقصرغيرعهداالمدبربنىدواقنشأ

11بوضبمارضهـمنبتوالالباجاجمجرءمابهنلم
المستتيوالمذاستقكالملكرتجهمنالجليلالمحلفى

مدبماالحديصدوالسعبررذىااالجراالولدىااا
وارومممصبجرفىسساساتبئمنكتومةثماا

صماصمواعداناألشرفواالشرفالصعربمريم
أالحريمموطافبتهأامعاقأبىرخحالتماواذا

زيمالهاالعزضؤبربهصعبقهنلمبرتشصومئا
ابخيمثعريكعلوالمرىئهجعلنبصةمستبد

الغيوموجدتهاقمامثهااليهأدتاصزلووخالل

ديموادىالىائريهاناعيرأتفقداتجعهاا
ا

يمابهااالكأزندبوينيداتورىالوضاحاالفرا

ثثجوجههنقكأمتيلقالثثحباووفىعابثا
كلبؤ



131

النعيممجنبوفىاالعىمباممرفىالبؤسالزثرإ
اوماظالمةتؤدىاوحشلتفرالالجاشنافر

اصومااجطرفهمنيرفحماالسكينةووقورا
11ادكيمعليكفضالومنفيكاههصهناطهزادنا

اجسيميحظهامنفزتاالالواليةئماضرفمت

االدبمبمصدائهاومنبرالابعقبهاعبىهنؤللم

المقسوموسيجكعنهأذبكالىاستغائتالبصرههذهإ
النسيمومسزقمصيفاءالمامستعذبمقسامهافيتأ

ااصظبماغيرضمالهكرهيدعوالعهامميماودفت
ا

ايمالىسوامعلىتسعلوافصنةواالمهببئنازألقا

تميمدونفيهاالزدخصتحظاوفرفكلنتنجهـمتك

صهيمدوقال

غليلىوهاصلوعئاوقدتللثولروحةرتنيكذهأ
والتأميلءارجافرطيديكالمدبرصابئياشعرىليتا

أءرسولاباوالثوقيصف4كنابغروبمهدالهبعد
اظابلهافيثىللعيوظلرمنسرعنألهاكفيائ

أالفضولكثيرسشكرفهوهفضلاصادثملىاقتصار
افقيلروحلفقاكانتروحكوالالوضغنهزهكنتلما

ولالضرقىالخراقمعاداريفمجشفاصطفيتصالم

11الطلولتعئومنالنمافىشيبمنأخلقتجدؤرانها
الطنياوأاإخممبزادالجاالصعمغعامغشدراخا
قليلبخيرعدمنراحنصرابئبرهـدافندىمااذاأ

األالنيالعجاجانبفىانشباذاالملغالمطفوصذاا
االبهلرلىالىلىيخهطكانيوماحمئنسبةمدى
11لوجصثرثتوضعهحعاومأخلصعنهانافىقد



ه1ك

اابالغهموبزرىالذشيهدممالةلمويهأا
امجهولاوالفرتاننبمننىماسالزحصطماواذاا
اوالمسؤولؤولعيبهتقنانحنناهذاقالا

الخليلبايرلقوالماالحمرامفيهمكاالصضرب

اضشلاالداةرتويخمئءامناغيرعدمتمالهمهل ا

المفرلوالديهمنالفاعلفىالتعهقعندماجل

أأ

انازالوممقدارهينزلاقارادوقداكثئمسلماللىوقالاص
دالمدبرجوارابنفىحك

هبهالنابئبهلىيارخديدقىانعزطاسماقابجوارأعنإ
اوغسانااالكفتهاطيرمابهالوسمضهاتهذكبينة

هاناواعوانصاراوالمدبنىرقاالقعىقطركمنامتدتا

اخانابهلياطهمابفورهوددهماربابااالسيرضاهمإ
كاناالذىبااللفاصغفكيفنرالهمعنبوفرىغنيتمبئأ

ازمانافيهونجصنابديئهعلىالكؤوسعلقرنااالنسمنعهد

اشبانايامابهناقطوقدبرنابعدءالكنمازعنها

أالهااوعزلثئادعهمولممودتهمممذبهملمأصادق
مجانالياتطلبههوانتصبدهمباركببانعاكنولما
4نالمحصاولتلماوالهصيبابعارفةمحظىفالاليكاذهـا

المدبراحمدبئبئلباباظيماخوقالص

اشبانهابرحفىلتعذرمانهااوبابةالدلعاا
الوانهاثحدىقتفللمةلوعئنقلتوما

اأشامنبرالبهاوالعذوليثرشيباوائلا

اوزانهايرغالقلمجلهاهناللهوحرماذا

واال



ا33

عصبانهاماعصهاكلنجيأمإلطواالنجدفىه
اأاصالنادونفاسرارهااهوىائبائفةءتمئ4

امحيانهانصبوفدمثلترماتالمعنرجالتعاى

آذانهاافوواجهـاقرقاطلوجوبنلتفتوه

هاانضالمودصذوبعنفالعطئاقيدىتف

اانهاهصعدافارقهاانئخلفلمتءوقد

واوطانهـساالكرامرداعالىطءصاصالا رصهولى

اخوانهطمالابعدتومامالهامننفصىوبعدت

اوايهانهاطوباظلكصرشكابىاباخبلىرضيت

اساماؤبئجمثحىوزائقربةفارسدلهت
فانهاعىباصدقتقارنخطاعندنحهصئلتاذا14

ابانسافهططرلنودباشانهيمشهبعلولونءأ

ابركبانهأنجارىبفرصءالدحبابابهضكناا
وفاسانهاتمصافةالرداحلزومقصلفنا

نهااسنظمعنتجمالفناةايفجمرةوسن15

اابانهـطدللهاطاصاثلوجالمعاناستثرفتاذاإ
اصيدانهطمثمرهقالمحومترائاليامتبيتإ
هعانهاواابالقضهنصالطيرقبهاعصإ

أانهـطباثالمديمرقابخدهءلمقتءميثادا
اووجدانهاسديئاطمنسالنضبمثئاطاموقيت4

انيرانهاءاذكيكغتكنلماذادطالىتجوخا
ا

اانهااصانجزاائانكونحئمايضئمجزلا
عدانهاصالبةءعالنتكانالمجدمنقضبحمت

ميدانهاولىطفىاطدالىجرتنفصالذمبكومات

اأهبثيانهالءواورابتكرارهاطاياالهاخذت

نهاامعندابذسواعوازهامندارفيطها



ه31

ذهااحسمداحساظرامافأؤةنواا
ا

أفرمانهاغيرفيفرعهاالمصرماتالىيهنىوماا
اوخصرانهاىحظوظنقصساحتيكعنبعدىطلمن

ففرأنهااولىمنقصدلكالذنواحدىاضاسكنها
ا

دهبعدايمانهطكغرهاعلىامنتصبةءوماموقبتإ

ااديانهطامحصاهقىمااعاليماضفان

امىطوقفيماالثيمألخوقالى

اتضلبلمعزيمةوأىاسغاهبنىلمعبرةفايهرحلراإ
ااربربذاكربيبالنوىقبيشاالمؤقبينابينتا

اضبصانبعنتضبباالسىشسمرأيتلقدالفرابقصطا
امجببلممنسدتبقاونجاطوىاخوماشاهدناكنتلوأ

أانجنبواجننابررفىحاوةواسعدشاأرفببضغلاا
ةمعربدخبلساتالهوىتصفانبرتثمعبراتهالجت2ف

معذاللفراقالمداخئقمالةلفتالىالفرا 001اوفى

تذلموشرقثبابالورقدوسوقالعاذالتيخكبعط11

المتصعبالخإلعجلبرهـهارأصسنئالىاتفتواذاا
اايعتبلمبهالمخابالهولعاواطاالمبىفصرهاعشرونا
11ءلمبىتةلالدازئوامصالىاصرؤصرفواالياملىهاإ
إاباالثاحالةفىءردفادىةواتالفدلمرمالثءزمىاا

الغربمضرباوطورااالقصىالشرقءامشمرطوراكون

وتضبوىالحالهافالبسمحدمحلةساكارمانواذا

أكالكوكىبعزجمةاجمطزهاارابمالكواكبخابيتولغدا
اينعبنلمواتهحاوفىهرأنهالغرابونئوايلإ

هاالشبتذالاعناشبابشصانجلىدصاهمنتنصلوالعين

الباورإهنيللمابخذفىتجدالصجحبئ4
ابطلبن



531

أاألطعبأربراالصذلكفىوانلمنلى11محغيطلبن
ويربافطربااذءابناشهـدتالنهـطالصببربقية

بصالىوالجنابثارباذبالهلاكذاتاظضردحبةبا

اخرب5اومثرقمنوأفداوهماومتيالوفودعطن
امهباعزملكلىءفبهاوعرلراالععىبجانجهااألض
مجربامروالضهاقدامكيريهةيومصللدئام

بكوكبارجالعلىيسدخوافاالوكأفالفىوقىاها
صتمن3صرمالمحيماااللىجينصالماابئماالثياا

مطلبىكغكجودبىاطاملىههنفبسطتطالبااتيكاق
لهابىهقهنالكبىوارلنفىعلىمئحياطةخروغدوتإ
توهبلمأةوداععلتنيههاجزيلحبتحئاعطيتنىأ

حبوعىلديكاهلمنوروبتوشائللديئبرهنبتفث

وبخدباالكثريئغوثآدمنمذجميمانجةمذجمبمعرنكفلذث14
ءتغلبارماالبالتغلببيىىافواكارم11فىتغابىومئ

مهربمنواردفىفاثعاإطغيرلهمطاءبطااملاذافومأ
المفهالزيكءالالشلفىفرووسهمؤوسهمالتريكحص4

أالمشرببرودالىطاعقالهمثىدردىالىيونالىيكأظيمثنإ

ءبالنبهـنثرمكلفاضكالصعالوكأئهاألصعلىيزاممون
ءمجدببعامهماصرتهاذادهمصالغبثجرديخسيك

اتغلبفىكىالصبهعنسباالررىفىودصابانلوحئ

ثسطوقنايربإاليماخإطوقا

ءبارجلىفاعلىالحىيأذنهقايلىعاىمامياانجةياه
االموصرلبالثوانعراماطابينيذكرالحرأبحمتقد

اجلبلبخورنازلغداوالببنبفالبالسلولىكبف
هطوبلحزنوبوميفنىليىوبلطلبومالؤهـيرمان4



اا

51مهيلصتيباملىوقضقضحيبباعلىاوفىالهيا
الالسلسيرضابكمنشرفياالالصببماكشضاما

امحيلورسملربممنلستءأقالديارملىبىالتقف
اطاولابكلعنالحبالكأضغلاالجهعلىبئ

اسبيلمنظاعنردالىنلواحسنداريئااقوف
المأمولمحدوقطبابئحميداارمانىارىقد

51الطوبلىالعربعقوالمحدبمعووتداطقبستضبهريمت
خبلولالحسمنهامصبردولجعلشقالى

نجيلجوادعنالنيلجملمفتصدرفىبالصوبنيل

اصقيلبفهمغدافهممنهاتصدىاالريباذاواربب
ايخللمبالىارالخلىأروضثهائلهلتشاملك

مأمولفصههنرخغيرهفيهصرتتةانالمجدهل
االظليلملبثظاهافىأيربياباالعلىعلىوفقاابقء

اولالىمنضارجندىبافراطراحنبكالجودوصل

ألمصضابيعقصدرعنرأيكمزقتنثرباندوكأن4
زيلابامنحلءباوكافاكافبكلهءالعطاصفكاجزلت

لالمبذإقنواصصمنحظااوفرانتضئتجدبما

قلبلىغيرءاثااوقلبلضرصثيرءالعطافكثبر

طاهبابئيمدحوماللىي

11ودؤرهااخالقاىااجدوديرهابالعقبقساليىمناق
أسعلورهابارياحتمىائفصبالئبمأخونةخلتهاوما

يفبرهاالتيسماتخثىديماكلحبناالدهريخللىالبانونزمى
دهرناوعذبرهأمنغفلةعلى4نناينرضلنبمنمذبرى

فرورهاءالنساهواعبدواحلىعزيئمنهاالوعدفروريحل

فنورهامظاىفىفورالمجدبةرمتانوطفاوبئظواط

ؤورفي



1

وربعييالىانفثايخقعئميثهمنبرطااليامفىفئب
ايرهالثمبلبمرضفىمناقلدارمؤفىباليبننفوأط

اخيرهاشببىخطاحبيعفدعنىبطالئداارأسشبابفىمضت
همدبرهاالغداةدهبحاعلىنهااطلكنالكلسوماصرعتئ

اطووهاماخلةنضىوموعددهارعهاماخلةكارىةطل

ضهورهأفكبفلباليهاوهذكاءماداطردبندادلىواطريت

وكورهاعوناالعندأةواالوبزيرساماالصاحبىومأ

أميرهاملىمجىالاالرضالىركافيجمالملممئوكنت

ازورهاالبالداهلبهجةواحلهاملرنااألرضىتوقعئ

ديورهاهولواريمطرصسائراالغابهورهنحنانجك
وقصررهاواسطآنستنىلماوخصوصهايئاوحشتنىلئن

4مجبرهامجرهابللمابنبسبادسىنتعوبانالمهارىوان

اصورهاالاتمىالىىفنخوتهاستععلقهمئلىاخ

صببرهاماتالمصبرىوأفدخبلهاالمعالىخلىبدامأاذا

صبيرهالحظاصتوفااذاالضيومواصنؤالاوجهاوتبيعق

وبثيرمأومهاالينامؤثسإةامطاهااخباركأوان
اءتجورهاابخومقلتصكااماوتثوهرتسالتاتاذاء

هعبرماارتجاعاسوىبعاريةاذرساجرذانءنجااصوما
مهورهااظالعينرئوسءنسا5امهانهاالئساصانبتنو

مجوءالمباألبدىابصرالىبدىدفعواعصرمنمثمئ

هعليهماوحياهاايهماكلنهاابتدوهااالرضماقتاذا

طايرااكلضنهاذابرزخمبنللصعالهبمودون
غزالعراقسييحشوبهصأنجواعىنصضة

11وفصلىمرامعضلفانالدنجابهضاط

وامضنكيررأيهعياعلىمأمونبندببر

ماقاارعيةوتكنفبهالملكقواهيىصاط
85بؤء3دا



عهـ83

ورهاالمثكالتبطونتربهدونهالغببلمجبالوذوهاجى
نسنثبرهااواالعيفنأكهـاقتهطمنرالمأفىالىنرد

اننطيرهاماقأئالاالاقوممننجدلمتاكررمهاغتربتاذا
كرورهاسرخرماوافعبيتبالخالطولفتقلتاذا

اشيرهاجعقفىطالواهنببهأارجمنحبثأمأومئ
ثرهايقلحئياكادبئافىالضمنكفىتلقدص
انحهرهايدىالبدنجنكلبباقوقدبالجزينمىاطىص

اصيرهاابالخيويخكيامطنانهانثىنضلحنعرتحفاته
سثررهاالوريماخالسانجىدهوالئاعدالمرأنتظاراتاحب
اخريرهاالعطامقاصكالعصكاذاهنفعهاادينالماجماموان

اطبكررنعاتوليضاعفهواطالكالالمساحوويثك

يمدحهوقال

والمغببباديههااشكالفقداجمىشافائتدرىجمركأ
وبدتبهنبلبلىقىوعضخلبةدولبلىقجؤفى

تسلبحينأبخلىبىوتسلبلباسهاجمالنتلبستاذا

زبنبالناسعنباحسترتومزينبالحساكخثبهمنوحميتهاا

ننفبالئالدنبامعاقبةأبفنوشكلتدبافضارةء

نعذببالجاناناخلتوماقابدعذبنناخلدوجنة
اشنبنرااواضعالنثنىرهبفسالفهاسفاقكأمىربما

يذهببالمدامةالليهأرأيتفتورهطمناطراتكرت
يقعبحإللندهأنامنبالكغيهصامالجاءالذىبعينيه

اشرببتاشىاالقرببمنارىمومنابتالذىقلى

سهبوؤتنهلالغرادىبنراتهـأنبعارياد
تنضربالدنانبرلرهمتشعجشبانهـافى
نلعبالدهركناخواندصرتع



كا6

يهربالشبعنلىالثيبالىصرءردونخحفالردتوقده
اذهبجثذامباوخلئعلىفرفرفصةماقركت

مغربلحصبئوارأصودئقممنىالعبنورأسطرت

هفيبضهاونباامخيمشاهلهلالخابوربقنطر
خلهـبصضهأفزءلبحبدهتهـحئءاالعدابرحوما

ءتذبذبىجينالهجىيناكعلىفضولهازادتاألرضفىانبصعلتاذا

تألبواحينءاالعداةمصافىانؤأدفاقبسطامابئمان

هنغفبنحارضىيأقالذىاضركوانمأدثاتالحطجدضداكأأ
وبرهباللرحفىويفئىاطلهويرنيالبوسالينقيوهلا
كتىاتانه1تول11علىمقدمالاظعنءانعاقهوماأ
ا

تضرانهاوىتمالىقضاعصاالماضاتوفاود
ا

ااضبيمثىاذلثامنمتوعتضضاالذللجيمثىهدوا
ايذصباومنهسوكألمااهتدىمذهبهايئاعيااناطباذاأ

ويقربجداسيديدنوعلىتباعدفيهءواألجدايرلإ

ءالمجبابصلتثأنومنعيناوجههابخلأليحصمالثعإ
البشرمثعربمنلونجههعلىللندىيرتاححينبملووايعقا
ا

وتنصبكأمجدتمنشبراغلوعندارجالاخالقلفرخإ

تعثب4الجداالرضاهادصاريحيئمنهزهلهإ
يخطدلمنؤهبنوافلهفئالىالنالبنللرمحطإ

ءضودوموملوبصغاراظتفهمالهفىكرالى

القريةمغقطدنهـاالثميةوفرتهقنطنحناذااا
البلواللهكادهرغاولادةاالتشوزفيا

15

الهفيعفخهوفنيةنهـذاكرناانداا
ا

2ايقلاذااهسازيادصائلوخالثق

ثبهونحنينغسهلمجبايزهلملهجمبته
نهانأساردىنوبمنالعباسابافداك



عهـ

صبواةنهماعدىاليكازلولمفبن11اليكطوجمتا
صسبلفيركفضالتركتوالمعدالالقصازرمنكدلتعا

اشقبالماشنظيمجمبومنسومنهالؤلؤافىننظم

انعصبانئفوىلوممفيطيهرهاكفىفلوشارممته
اومخجبانمشكهابهبرهصريئعنلىورالمضيسألمئ
اهبىوا3أفقماويخلدويمؤهممعشرااقنافيصر

اأدهوتغضبساثينترضىالقهلمنعالثقكيرالدهركرقيولم
أأ

ىاماشاامداعيلبئالفضليمدحوقال

سؤولومنباكسائلمنصلولضحماتيخاطبمبا
محولىنحرلهنصأنحئالبلىءاسامعالمهنحلتإ

االمبذولدمعهمناالصىيعطىسعدوقفةيخكهبوهبيا
محلانلزمهدغدراتاثتكلتالمحيلةالدمنأوماترى
ولابرسهارفمحطقدماايوىعرففقدصرهاانكنت

يملصلشيناخمالتالهوىتصديعدهالمالئتلك
لضالكواصغمذبالهفأهـرتاطارفضلىالىجمالت

مصقعلعارضمنئراتارقتدأداعا1عندوتبسص

رسولىوالشبابدونكوارذثاخلىوالصبىعندكخب11
بطويلئاعصملىالنراقيرماجداالفراقتأملتولقدكلا

3كويلباجمةلدهرنهودهترعلىأفتهسصرتا

احماعيلبئالفضللفالفضكرومةنازعراتإدكرام
ولوحفرىقفيهنفنفاوتوااخالقهملء

مفضولبهمنهمفاضلمنمبسعطةيدمةمحى
التأميلنةمئاتأملقرفاة4لرالشب

رشلبنيرجرىوددسفىمناضلبغيرا

ظبلعالمنبطرفطرفترعودء

بدح



عهـ

مثنولمااشضاماالغرامتادممنالمترفيالماوكورح

وبزبلاسدكألمرثقاذبهـتردرماتبادمستأفى

ثقيلعاءااةجعلىتجلمنفالبرجلشكرصتسومئ
اجلابعبصامالهطءفبؤبالهىمابؤكدالصنسايعومن

واالكلبلالغفرنمءعليارتبهفىهاشممننمف

يلالنزارعشعيهعطغتلمجدهمهولابمرضاذاقرم
جزيلفيالنيلاسممافيملطمتوهمءتاحاتفاذا
لرلنجوماصلبمارمسعيهادفالمداحإمول
الطولآالئهمنالعرضفىاهلهاافىبالضبدعفالدهر

دولالمسايخهاكبردكرمامجرراارهانبكءجايافضل

بافهلآذنالغزالةوأضالدسءاضاخالقمزاوضص

ثهولاارصافيةوصلودمفقءصالماوثهائلء
أا

اوخليلتارلقربكواخبسيدالجبلللحظبكندصأ

ليخلماثذوبةالهرمقتكونثمالمجرانتوكذاك

الطافىمحمدبئاحمديمدحوقالصم

أحدىمااضعافعفالممنتعيدارفدمشركزلتالجمغرابا

وابدةالشااهلفىكعطاهوصملوالقربىذاكعطاء

الحدفىجمكاقاباعدهمتنجدنوالعزنضدىيطيب

المصمنازديادىمغاعوضىاجدابهمهلكبىوزصبنان
ا

امنالؤافلجاتنؤخرهلمناووركطرثاجمملمنا

جبةمماخبماباكأوآمنسكالعهءارجاقرىماقكوقد
جااوجبتوقدفكيفلىالهحظدئلنسلمفىتهلمولو

ىيمدحهوقاله

بذوتضبئالدمناقماألتنصهقل
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وسنمنمينبلغهناشداىبممنقبهةواجدا

بهـنماوانالموتقمنجاتوددناقوالغي

هفقمطفاثئاوربمذممتىاوسبرقاومض
اصاممتدبأططاقائالمبىلريكباتطقدئ

تيهابعديهنلىوانجغتبعدهوىهوىفىنقلنئء

صنضمصهولمأسعاففيهبزدلمىفيرب
االرنالممرهااليقطمنهآخيهاناهثامحتتثل

علنحئبهالرجدظاهرللملمصترصطاؤ

يكنلمهومثئمايعلوامهفاعداناسنموالذلىب
بغبننضطيبلىقيعقكابباتباثولصد

كنكلعنةالغعاجزرتاواالعالقومنا
اناالمرأىعندناوصواهالناصانقريةرفعتا

11هوقعبادالمجاجةفيالىصليناحينوصأناا
وطنارضماهاةساطنجفوارىارضاالكرفةاا

الى
االمبنوىاالدهرابمقامحللاولىالطافحاللا

امنلكصرفلهضعثىهوالالحظبطأالبحيث
أاعدنفاسبافالثصمرىماالىنرافالهالثصافئ

أالنالاضةاالثلمالمجدفلىءلحفكت
إااويزنينرىأوصرالمنفتهتمنءاالذوأفترلم

أمننذىصىصابابوعندروادهمعناألقوامتسعألى51
أاذناناصاالرضوتنيعقيملواالمجضلنس06

أناخرهاماؤبايهبةشمناخصصء

أاغنقيللواواكبمنبةوالالمطرىصفهممما

أمجنوتالمأقبكتمشلهتلداد
اطنماادىالدبئكزعيمبهلماياط

صناطبافيالخحصنلتناجيئ
كل
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الثقحموتطمماومماثانتالبأساالاحمركاله

فسكنالؤأصجيامقنعدلغدادشبمنصمكنت

يظئنمابمماااخلفوقدخفكنداراتوعال
أابخنمنهاالفئشوفمنمأثورةخلفهشاهراته

اوفطنذابطابانبنفىدهبإلكأعذاربفكفىاا
ارسنيفزالحيةضهـسومنيلااالرطزهامجبا

مناصتعصفاذامنانعفوالطبىرضدااستأنفولوأ
قالاالورهـايمقياصىاالضئالقتفبجمينبن
اذنألفعلضباوفرعناالقواماشزماايئ

ايقيدامئالنحرأدفمنالجودبضاتأق
هفعدبعدحسنمنحنايعدلميرمبعديوماى

أ
ىممافياضاابئيمماخوقالي

81امافنانجااموخبترشداهاعناداالذىطفامنشكوادأ
أداأواليلصوادضهرققدمننظرعاويسضبىالم

اامعطبثزبىلموبتقىاستمثبلممفتقفاى4
ةانقاشالبهتجوىلمشئفبدمااذاالمحبشاتومنلبىاتويت
داايقطءاالطفطعدبىفئناهـهدىصوفىاقصارىالراذليرص
داابعطناوباالتطمنهبابذللنامقتةانلمسهننلناما

ادىضمااصراواسقةبنمؤفنهاسبتاغداةمنهاغادبن

وآحأدانخثاهابوتاصارتفقدالفراقاياماثانينصانف

وارشاداتقوجمأامصدابريخالمحددنايامالمزادلة

ازداداالذىالفضلفينقصنهفيهسفمنقدسمانايطالوقد

ناداوألمنصاتاميناترذالءخلقاالمثترىالجدبىبعودحئ

ءاعاوالطوادبهـغوداشاقىولنمصرالؤالمترفىزتء

دداداءماساالبئوالكثذبهموفىوردااردهـطارلم



1

فادىوالمشااتجىماخومفمأملقهماطعكسلنحيفمهنا
داالذىالحراداوءماصفىعليااعلىاطةا
ا

01مادااالهاماتحعداللبفؤفدقداروالزالماإت

اباخأاوءاألعداصاترانارأىقصرجمنههونجائاشعارال
ااوارعاابراقاالمزنكمحفظنهجداعلىعندبلمرنها

أاننادااقصساهنالدهريورثالكرممنالدهركنوزنصاطبنو
اهواجداداابواتهاتجلىفيئااليامعلىمصررونا
اافرادااألجفانقموارماتدوفديثركرناللرومهاافرادا

اجوادااربىالمطرمعؤايفاكماقوامالمحلساوقان
باداواصاعبهمراساألابتراقااسجصونفي

هادارواالرضبلكالدعاكرلدىأعروامالناسنجلىاالرضنخبروا

ااوناالزلهسوبصصونبسطهائبرلهمسهوالمى

جادالجهرىبىالبإصعاتصاذاهرواتاكبسجونيرذ
اإلدايخهمالثواشدمفمطةاهـمنهداربارحبفازوا
واحمادااهـثمحسهمأبآبهصسنجفربظتحلوما
ااشاداوالفىواكزهمففالواقعدهمسمطخاماجرهممن

اخالداملباالىيرىاخلدحنالىقصدحنمنضك

امرادابغدادمنكنجثلنمنمانننابالبعد3عاقولدبرما

آداوانهبفىالغوماقرمندىالمفمالينباوفىعهداجد

سادامنأدنيهنسادقداذكانسودداالقمينيلئانملى
شاداالذىالمجدالىوانظرالسنفىنرحمنالفياضالىشنظرنال

امسالداوااذهبهائالعبنفىاصخرمااللانجومرماان

أعداداالدهرصروفبضعفرفعقنطومنخمىموارفلنا
عادانهعاوانرياسقااجمنهبادهتانرامدفق

داصطبااالعفمثعهومصرمةاالبامنانافت3و

إافصادااففعامتقلىولمنطإلمااطاحاتفىيخامينائم

ثالثه



أله

ورفاداااعوأتالموابافأالمكيثاعغاتسرعثالثةا

قمامقابيابئيهجووقالص

جسابورجبىبزراذتولىوعكسمندىانءلزصعة

تخساورأيهاقءوساونحبرهالمزدرىشصها

سووالتربمقعنمجغوالذهنادوهوالقريضيخعاطىأ
يضوالجهالةمنءببطفاضحىنجهطيناخاراسعها

ىباللهالمعتزيمماخوقال

القوامفاشهاللعردحهرىلحماكئيعزبئالثت

مهطالغلبىوببالنغىشبنانهالعالوها
امالفسماطعةالحسنونارمجتاالظرفرأيتسفرتاذاا
اهـتسامثغرهاصننحالعناذاماظانظاإ معربراى

اللنظامفصلالدروسطلطصلاالتحوانورا ا

سالىلىيبلغومنعليكيومصاحصلأللةسالم

السقاممنهقلتيكبمائشاماقلبىئادرتشلقدها
المداممثرلبولذيذاقهلماالوردصنوجمربكأ
عامررةعلماهجرأنانجاهكادىاوالتواصلقللقا

اكنتامئلكوزورةاليكبعيدهنلىنظرةهنف

آمالئارضئاهوأومنوداراهوىاقالصاتنذأ

المفامصلىالمسيرتالصالمربىالمالثفرةناواله
هاصاماالميامننهنجىطعىيسيروكبف
مباقطواشبهالحسئالى4ادقالمعزدولةجدنا

سوامراسلهنرولمسواملىنواراهو

الكالموقالضالئفيثرفوففالصرعاخعلهيين

مأ391ءجزب
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قعامالجرههوويحكلياءااجودجودهىطي
واضظامصعنلمطجمعوبناطشتاللهاهين
اىاوماعونوراغالىوالمومدوكردىخنت
طمواضحلالعلدىبقسردتبظفراطحتااسود

مالعمالءاالراووممارحمنخلبفةيحف
امدتاوقردمنوفوضىشباباوهولمنقيام

11امزوالارأىالىدهثأوىادصواتذرطءامام
الحسامالمجفمهزرضبتلحظنجنئءاستعراذا

وانتقامعضبينترجمحمااذاهقدرهبعدغور
المرامصبافضالهوالالنسوأصنموعرضسافليمى

المالهءماوأمهنغاضنداهلناساحالمجرابو
اماداطامط1اطاط

رمىىوحيصصهموجهلوسعص
لحماطتلفاشفواعلىوتدايهمنفهمهممنوردتا

لمالجسوالمتهاالعللىبذاكتنئاالرضوفودرجتفقد

االناميدهسبفصلهماكاغيئواقداالنامشكرلق

االماماممثلهاتولتنجىلهماالنامكفلاذا

كرامالالثمذىوعبداللةعيئاحماعبلشلقىول
ذامكلمنالمزوابسددصلىمناضدخمىال

ثهاماشاترلزنافاناءاضصااذاالفرقدانتقرل

والظالماجمعالظئككأانقاكرانمما
ماريمالةفقفحمدتضااستفياذاواديينوسيال
هافسامقالنايةرأنمفاقهااللهاتم

ولدبعضعنيزيهوقالص

رايامكضياعهوعرتالدهراحدثالذىاظطببكالبنا

الشيهرويسجباليمىبهابصزةونالتويأيكتعبمثى
لثن



7

زهرنجممبعدتالخسوف7لفاالحالذىانيانلئئ
البدرلهيفدىكاناذيهاوالكركبفقدومامفقيدوهرمفى

هذخريمناذاالدباجرئوالذخرقدمتدنياكمنالدخرهو

اإلجريعظمغهاماققدرعلىانهاارزبعةىهلىعننعزيك
اصبراهمفئابالكالذىحدتفربماالمومنيناهرفصبرا

ىممدوكوهودارهفىيذكرحريقاوخوقالر

11وعدوانطصؤهاهةواصمانمكوراللهمنمن

جذالنالعبوهوطاقاماىاهنازلةالقصربمليكالبالقمره

اهعيداناسواللهدارفاالرضابمهنيبنيهماوإترطئ
هحرانءاالحشاقاقلناونجتانحريققدركانما

11انسلنواالنسانلذلكوجدوراخلهانشفبقاألوممابل
هاحسانءسوابعدواردفةصقىاعاقبةرواجلبوربما

اانافلاللجممنهنيوالابهههدالهولىينتغضال
بنيانوبالبنيانمالبالمالعوضأتهكاياظلمند

هتبياناالعيلبمقيخدوالفألظوأهمواشتدتالناستفاعل

سلطانوالناريملكهاالدمياصالحريقثئويراناوايقش

ىيمدقالهـ

الضسنغربظاميلبطرفادمحيمنعنهحدثتالذىتريك

النزكالمؤلؤالصبدموحاراكاللؤلؤالذىمننظمعنمكوه

دهافيرنشوةخدهائالتهبتامخدهاتعصفرمنبععقافرأفى
تيسىياطيفوضالفهابالوصتجوزانماهبراناملىافامت

ابخرلدىمنهابالبنحةقىحندهبلقاثهافرحةمنالدفىمني

راالىماراكتباشيرثنتنابلغهالوصلمناعطاناالليلاذا

4ذرىوماالهدوبعداوزوربدنوهاىالاسحافأسولم
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اظصرمهضومةسالعطفبطبردفهامالوبئبعطفبهاواخنى

الصدرلوجمةشقحقانهولوهباطلوهرغلئبروىضاق

الذنابهةءدأاالقاللةمنغايةالمؤمنينامرلتهأ

شهرومنهحلمنصالكلعلىدنجيركاسعداالسهرهاللاتاك

اشكرااكبراوجبتئىباكبرامبثسالتموييىاتاك

مععرئضاقانابئخبلفعلتوماههغلىسطومنالماهاتقنا
االمحرسلواألالهندسيوفصدوربهعمفتوقدمبدوسوادبار

كرالبراغبةبأالسىقؤهعلىفدتلقدكودمسنفوىنفئ

هبرههـمجمائوضربنشاوىمجطههرايضفىدراكنبعله
مجرىدمااومخرهاالموالىتجيدمطاحةوساراألقىىفلستا

الدهرؤبملىحرزاذهارأىالئظقلهونالملهتحرزولم
وقىومنمفذشفعمنكرادبىهخليلوالاالتعوادفىمض
الشرمنعلىماااليبقفطالبهقمفماعليهقضى

الونرطلبئوالغالرنالحرببنوبرلصاوامستأسبهسيأفى
الكغرقوىواماوثاحالديئعرىكدوااليكصمنرصالسراه

تضىمااعلديكقتفرىكتائبهالمثلهااعدارضاااذاض
نصرالبىوتينصرالغربسومغعلوسىالحاالمحققئ
بالذصزيرةابسكلنواقاقذكرهيضةالعرلحمالثزرللقد

كرفإمنمامكنتتضاعفنجةالموميخناميرعرت

القرواضاسباالقطرقصحماانهاعبدومليت

الشعرعلىياتعيماتملهايدتفئفيهالشعربعثنأمااذاا
رالزدالسببالحالجتوقدزرركصثيرةالبهباسبابمتعت

دجصروهنءسنامنلىومارفعاوجدايهجدوىهنفلتلما

ابمرورةمجطأالىالةوايثارباىمصطباربىوهاور

الةمروالسيدالوضاحبهراالىيلوسيخهايلجةطولى

البدرالىاشصارابالمحىنشفصتوإصامامياالبهشفعتء

فا
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والمحرالجودمنتهىفىاصايىوشافعاالضهمشفوعاارفم

االعيتبعلالضمطاحوضالجدىمطلبالفعلكريمفعال
العصرالىاودارماخراضتااذااليالىااخرىسالمافعثى

ىحيكلدحهوقال

وتشوقشوفبعقباالءيطرقلمفانهيالاظاما

مقلقادنئمنومكنضرمحشامنفسكنبعدزارمنقد
ئفنلءالمغاالىالغراقبعداناسبباصرىانبماو

لمشرقمنرباملمالضيهدىكابئدابىعدثرانتا

يصدقلمعكدلناظريئفتنةفصارتمحماسنهصدقتا

اصئبقلبىسكفعنواصدضابلملهسنمنيقاأ
مؤقىئياضيهيدبشبوراعئباباثهربقدرابئا
المؤقابلىفىشيتومهاحيامنتصصتدبئاعاقىأ

مغرورقديمةواكفعيناىفارسلتالمشميباخذماوذكرت

معشئصاناطفىنهالمصندهعاشقبخلةئاراقدفا

االيئعتاقعلىاالمامقصدواسمرىفثأنكمزمذاكنتان
شقنجورخالفتهصدكأبعدماالحنادسدصالترهبنه

االوثقاالصوارأىباللةاصىاللهصلىمصتدهه

11هتوثقسمنهجفىزريرهيروضعهسااألصررحباصللهجه
االمتدفقبسيبماادابجوتفندىالماوكلهتدبئمك
مثمفقرهلىوحباطمقدءظرصطنالمسيسرادفوع
موفقلحاتااصلميسرههسابةالقلوبطانهرتاوق

ارونقفيوجهئخحكنثتاسرالناظرينوتهيتا
قشلالماعودشلاللثجدودفحضلءالمعزلتهت

ونقااللىيخثىكافيهوشداالفىتىئحويظلا

01المرقرقرأبهالمعوامطءحدارهالفضربكنصل
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االميرقاقضببانبئاعطفالندىفهيعطاالخالقيمهذب
المنطقئحففتاربالشوستطأطأتالحبوسابدىفانطلئ

كلئلمهاوجدببسنطللموعهدهاالذنوببهبمنغد
اسقارباعالدمفربدااذاراتظانايوزاينثىء

اترتئماؤوتقماتالمفىكأتفكأماتفجاركالله

امفرقشرناوأكمنكاناذحمجخرفكنتولبتفاقد
إ

ءيئاارمانمنعفصوفةذمتالناشطرددتولقد

قوالمشاوطانهممنالضبفىاحدامةيماعضوعفوت

االحمقاركيكسلطانبهالكلهمعضاالنامعلىرددتولقدا
اخرقبعزمةهماعصواديررشدهمتطالبماخرفىقوالقومء

هلهخالممتخافودبالهمئهمضافىفىاركبءاهنداكيفا

ممزقجدالملكوصجوفهمنصرةالموالىءآراكاوا
المسشوسقبرأيهالعدوعنكومخذلمجسامهناصرمن

المغاالحطوانعالقرممعراثالشهموارىرضىكلهأ
المئفقافمغورفرفةاكائاومقاومخنىالمياخيادلهمء

مربقخمابكلمنجنهلكانهـمثاوليسلىاهمفاس
بئهخطبهةماشطبسبدونجدونوروزيمسبت

دهقممونالةفىوردالواننبظغرائبوفىالبماطوأرى
امورقاومراوهرعئمنضصرنهترففرصلىشبر

نقسوجهراضهـطبرزتعاشقظةساجاتعروكان

محدقلمجرواسطةءبيضاقلعهئنهحملتقصرا

اقبصءالفناوالبزورعنهبشاصعالمزارنالالمحلداق
أدهمثفئفيربنبانوبنيتهمفوطفيرتقديرقدرته

انفدقجوبمنمجلبالفروباخهءفرالجهينووصلت

األقاكرمااثقافرندحمجراتهقءالماأنتهـؤ
مترقرقمدرجعلبههوجمنطنبفيهبنلهارياحفاذاء

4ةأط
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فقاكمبابهوامددفضعلجمسيلهالورىصصياألحقه
ءسقاءفنافىدجلةاولتففنهاالبدجبهبلغىفاذا

هالمندقابادوسقىنهليمناوالبمايدالمهرجان
متألقعارضىاومخضرةتعئخرضاالىقىانماه

بئوماارمانعرمابالعزمطمينالمؤايرفاسعده
المؤقيدهـابدولتكصفىجمالالثامعلىناطلههل

دردقلىبصبيهثموالماحمهاتصفضبعةخلةفارتما
فرقالىشبالغةفالافاذقخرانشهـرانأ

مطرقلليعتارواعدزجلىوهاجنىمالغطشرقىزادققد
مطاقعنلنابىالسبيلجمفالناثلقلتالبرقاستطارلماا

ضاقاقبئيضىناللةعبيديماخوقالا

دىطالبهلجعحبجرىفؤادىوفىونالالكادىأ
نفادمننجياوىاوماتناقايغدهاأالهراارىا

أابعطداعندذكرهاوبقرببدبالمنهأاالخبابببت
االعدادزاكيةريراتامنخاللأداوزيرااجرىلغدا

الممدادقصدتنكبوالهحزممضيعغيرارفقتوكأا
الفسادمنالصالحاصهصتاشعطالدشطدبرولمأأ
دبيااقصىباطهويانواىدملرهبذكلا

االجهـاددونالعفوفاهيمنرطبيمهشامضىاذا

ءوبادمنهادطنقدمتمىاللةمبيدهنكرسائم

المعادأجبهارجعوملوابمضنفوسقضاطابتافا

الجوادالفرسزيادةوزادهالمعدالقدحقدمةتقدما
المرادخيرادوعىببتالمرصىسناطابايأملىعن

تالداوطريفمنوحظىنضىالدهرمعروفمننداؤك

هدىاعطمنايكوعلىبهاقصدىوالبكحاجئأصبد
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اكقتتئا االيادىعردالفبحميىيخهـطمنكمقامسهإ

ىامرضيعتهفىصالحاللىوقالصأ
اهرهثاالنامفىةثائه5اقشالذممطلرزيرلةا
اظضروضةضتفافناتهاوالدناحسناعدتا
ا

ابتدرهابكانقلمنمضلةوحالفالفئوماا
مضتظروقكتوافىهذىنامنكوفاكاتوعاف

ااثرهصةقابمعزلتواللمسداداللهوققكءا

عذرهؤاعىافراطهابلبهاتابلمارىاضفدان
واالثرااليئارهنربيزورهسكصئاوصائر

ارهرهاألظرفيطتبحيثمنوطةضيئكدتوقد

شعرارومهيخااقطعهادتصانبالثصاروم
جمراتفىنضىترنابوالارنضياللةمنحكم
عثرهاشهراالسىفىمتوففديبوالدالسىردهاان

البمراهلهامنفبانتكانتفقدستباناللةقضىوان

باللهالمعةلزيماخوقالصح

ساكرىالىسكراوزادفىىبالذىالطبفبىبرح
هـافينثوجازتبالصبافرطتاذأاونثوة

رباهدالحديثملىالنيئوفصماتجئللة

اظصرمهضومةمشيهافىانثنتمااذاالقدمهزوز

ىيضالالموملجاجانيرىمنجهـاقئيلمه

افرنائهوقىالوافىخلهئلمعزارلم
المجرملىنربىبداسطرتالصراذابسنصضه

افخرمنتهىفىونخرهصالهمحلاقعىئعاله
بروادامصطواقاألخلاكلملواانصوربنىبين

خليفة
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القطرجاابشاذسالقطاخالتتخلفخيمةا

مجرىوجههفىوماؤهيبتدىكفههنالندىحبا

اأارهربالدررغوفعالمااذاالناجصأنما
أابدرغركصدنتافقهافىالغكهاي

أفهرمناالشرافهـوهـاهاشممنكاالملياواصد
اوالنعربالعزممتعاالدهرمداقمىاععئين

قدرىوفىجاهىفىوزاددولىدنكاصجددا

ضرىوالحمدىببضهالىالمنةيومصلئ

االميزىمدىجزتاوبتافىلمىظطعدصدياكنتان

أىاعيئلالجداطوالءبللرتضىالديوانماصاحب
أشعرىوعنعنىمؤخرصلمهمرثمععناخرق
هرواكينائطبنهاذالىغيرضمنيجيبئ

الجرىالنانوخزيةبةاصفهوبدرىنان
اءنصراوبالدارىقاطانالحقمايوجبهاقلى

اوصيفيؤجعوقال

أعبعلىدمومنكبافاجربالعبالهائمذكرةيفاوصذكرت
الحبحرمةوالفيهالرىاذماملدحفظمامااشلمابارضاسير

الفلبليئوألابفبابخئدارثىوندسامههمونوما

الضبمنبأقالبدرلنوماخلتمقبالالغربجانبمناقىوقالوا

العتبفىالحلىجاوزمليكوعتلحءورقبةءنكداخوفملى

االذنبمغارفةمنالحعأشىقرقيذىاد6صناليديئهقصورذنبوما
اأقربومنشغيعمنالبالىاوفمدبلئادافىفبكأصمادقئ

محيوالقحبتأهنهاربىفالمأاشفالدياوتذبمئ

5ة3ءجزدب
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باللةالمعتزخلوقالي
ا

السغحماعينهقىمئفترضحلالدضثنلهامز
جعالحائماثافئالثفنالةئدارسنؤىغيرعفط
اغرحهناكألقاقشئتمئعرورهبميثىوالهبماوعهد

اوضعاكفرالىنهارىوشدجااذاليلىبدرلبينىليالى
ا4وابيئخدىمنباحسنغصونهئضىايجاالوردوما
مبرحقوشصمضنعدالىواالسىاصبابةاكألتثفوأفى

المصرحايانباجاتثعرقالمنارهبئالمؤمنيناهبرهتك

اهمفعوافالحسعبدوخذالنونصعرهمالموالىشعنتخر
إطحوانشركلفىدمااسالتبوقعةالجبالارضلتزلتلقد

11منجالجارحولنقدعلىاعثهالواقعلتالنسورصآن

االمجنياطيسصرعلتزنابيرهبهاللتبستالمؤوروقفولو
يترعبهاالباقىصبمئاردىهندهاقاكاساالحذىاذا

امطهحكلوكأايوموتىحنهمثحردصلاظيلشردتلقد
مصمخزايامفسدجمروبانتطونهاخلفتلماشدم

مقغجهوامصرىاالكرجادمفعفبرأىوباصصفادبرت
خةلمالحربوتلكقوطعتيمىلمالجيهـثىفراراوعظم

المؤعدداطنجمنسرايلعلهمالىافىموسىيأفولى
ممدحانأللحرلموصوفهبسصاتقواقدعانابطالبصأق

افعمكةبطنمنبعصالىمرماتهبهىتأهدىامام
اسعقايضوارصنموزعئونخرراماطالبيتشرفال
ويمفعيعفالصغتسأرهوانفينتقميثنبالحربتوعدوهمئ

وممغممىكلبنعرجدورممتعاسالمؤمناميرياعق
ومفصاجممىمندمثميعتهورههدعبدالزبزملىاعف

منجعالعزورمنببرتمرصتهحقالبنىعلبهترددـب

ولما
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تءامألذرامبنحمثبىفريسةاةايقنتالخذولبنىولمأ

ىيمدحهوقال

هعهحءاولاوانأوثلمنءالفدانشى

اقمهويخفردتيثقلشينابفاوت

اوصدهتجنبهواللنامحاسنهعت

اوردمويثحهدتفطلحرةيععقخده

ايحدهماالمتيمعلىيحددطرفوذور
ووصدهشسهبطاالالهوىمنللعصما

ارفدالمربماهاممافهوالمعزلنايدمه

دامدهالجامقلصالفهـةنطشدنقا

أيصدهرمعنالتضيفوالبردعهالعذلال
وردومفزعهاألدقفاثهوهدىالهـوزر

أتجداللهديئويكوطحزمهويطاايخق

اتفراوثغريسدهالصالرضمجهزجيمثى
اجندهفانفعقيمةشهنكارومعظبملفبت

اقصدهابئتسائلي4نائبؤطاوخه

فىديهطديلىوالمهظيذعحفازصط
أووفدهبثرااتالبرباعظماناكع

أنعدهماحئاكمن15نكرالذى
اتوردهلناسيحرصضاللةببدولنا
رماوفدهوشيههالندىقاظليغةشافى

ايهدانثايذبالبصلرحوشديدايد

أةكايردءالفضانصلهبهايمضىؤيمةه

اثجدويرقعرالعدىتنهيقصركالصيف
بهعذملىنوللدبهالبعيداالملاطلبان
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11فردجودادبمكرثنجاحادتضشدولا

اوعدهاشوبفااليصحبهزمناجوعدوعامت
ادوباقماذصرهإطههانالفلق

اهيجدهىثراباابوهؤالقفلقد

اكبيروصيفيمدحوقالى

اوصدوفزينبأنامحلىصوممبفمتربعمنحلجت
أانألبفباحسنمنألفينوعشاريعزهريكا

اصعوفاوصاجةالمحبسؤلخنماوفىعهدنكافلغده

اقضبفامالضفىقضببعطفاهوشاحهامجيلهفةعيكلمنإ

الهبفالمرهفاتملمنهنالهوىثوماهيفقنهتر

أبالتكليفاالغراملىووصلنرهباوصالالىجنعضبيعق

فانتواااوممتوفغاهارىوالذولانىاذألينها

المذروفدمىساصمولفيضاوعئالصبابةفىتفرطحناما
ا

ومرئالديارلىويتصرنهمئصبابةاعنفلنعزفن

وطريتتالدىيديهبدوىمناناباعفىضرنوال

هيخفاالمامعندباذخفىواحلئطرلهاقاعد

واككشبفصائنكالهيهنولمارجالفىالصنهائعصنحا
وصروفحوادثوالدهرؤبصهاممللعاالدهرعروفوكق

ابوصيففدفعتهااالالتملةارمانمنخشيتمئا

4يفنماواالزهراصاجاتوبهمنحالرضاحباأليعقأ
وفالمولهطوفالهبممبرزاباتلحنالصمنخرقهإ
الموفىءالسكلطبدرالفتنوجههالطالفةهنيضئمالثأ
دهوالنشريفاالعزازاممتعانتجثجاركاللةإ

فالمألبظالومذتيخهطمحراكالىأتاقا
كلذءمااله

دابضعبتوقدايبىموالعندىبمىما
لى
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شريفغيراملتالذىفيهاببالىوايسشفتةصألىا
تسويفوالمطلالىافيمائالالبمثلهااضدأتوقدا

هبالمعئدوفالمهتنبحانهبخرىفليبهاطيتفلقا

رياحابئيهجووقالمح

الباليهضماألوبعثراالمورماضىردتسالفئ
باقيهسنةفصارتعتقدصامالذىابوكب

زايهانهافاسهدهماامهعدارصااتاما
يءداايامماامانةءثافادواعدوالاوكا4

ىليثوابئيجوكاتوقال

اودمعالشضملجعروراحوتهلفالتانواطويلاانا
االصراعبدانصافاخالفنتءااذانلىالاؤصافكذابلمندإ

ملودحفارعلىوكالبردامصطغنجظاالطيللثماكان
وشكيدتحصيردةهنيداكجصالذىبااللفانكظننت

الجودفىالجوداهلشاركتوعخهمفمملااهلبالجيرفارقتا

ىاكاللابابئجووقال

مبههخاقةملىحتلسهفيهبفعقيخكا

التكرهوتفسدهصالصاصالالئنةاالهطتريدا

االمؤلمهالنافعقبهنءخاالتعنديبطثىيرعا
هالمجرمههقيضاتهشركهملىالكثوثن3هإ
هالغافاحمثىشدامااذااة8االواهىاقاطضتثروأ

محمهتهتووقاممهوحهـهاحرئاذاوانف
ا

ئهوانقلعتالصوتملىطةتسيسالتصاحاذاا

مدكهصةومتامنسيةشذرشفالكهادا
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11البظرههلهوقلتكفاصاهبفضهمنمالضيبظرمه
امظلهةفيواضالقهعغابدااورص

كهههوالتفلتشدبىواالعراضانلفتصثير

لهانوصاولتجنىهصاحبعناذاماحرنا

اههرالىرطاهرالىشامجاجانصأناكأ
أمطصهخهارهارنجاطولافيتقهراه

باكسرناخهءجااطنلواللهاهلبماهوى

يكلابنالشايمدحوقالصم

العواذلهالمعنالمعئببواغئاراحلتلغأالالمبىتقضى
اوطائلمئمجظينانمقابيملىشفرصمهااالدهرسودصروفتأبى

اشاغلاولطمماشغلعلىواضالئصبوهمندىمجاوان

جنادلرىاماستيىلماأننىلحتصائيرزايارئء
لاالمامئمواارزاياروفىرزيئةاتباالادءا

ايلافبحالحاالتلنلحأنحاقبتمنالعصبتفىدلأعن

هاالسافللىتمنذعراارتتلماوانعكلسهالىبالهاهتهاىولوال

اوكابلغرلقماالعنمخبرههشبذةوالشاهللثاقائلأما
أبعاقلمنهاالمفروراماقلاماشأنهاوتهويئالدنجاجعرةاطل
االغوائلغولبرجونالذىنودرأبهمضلصشراظاوديرص
اءباطلاحاديثاألعاشةوهاهمضتوانءالبقافىاالماقوليس

االمقاتلبادىفهوواقاللةمنلهعاباتالقومحريزمااذا
دهلبااطفىمناعدأدمنباكثرههمدفالدهرلاالمفلتونوما

المراحلبطىاحيانالنشعفواشااتونفصدبايسار

اتلحجلةشببهمنهاآجلالىاسيناباسرعالديخاجماألهن

اائلاالفىاالامثاالتأملتتهاامااذاميثىاخرمنأ
اةةابلعاماضاالجماشبهافرتوانالماضىوماعامكم

نحفلفا
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ابغافلمناالخثىهاضروماءكفهاطيلااليامهنففلنا
وباخلجوادمنالمنوندواىونقبتاقاءاروادتفلغل

االفاضلاالكومينمجلالفضلاباضقادنانكبةفدحتناوما

واملالهـالدموعاساكيبعلبهلناوجرتالجوىناردشببئ

دهبالنوافلاالسىمفروضلنبلغنكنولمالزامحقطهتولم
لصاطوبزحفومازرسايزتالموالىسغرهدىولى

القالئلانايوراباخالئقنبتاذاالكميرالخيريؤمل

اخكالئلايبكخرقمنلءثهاامربتينالهلىءشتهوأمرأىامئه
االجادليدالطيربغتانارتالعدىعلىشداةشهطلتاذا

لوعلسنانمناطامبالخبعاوالمبرارعمنويصئ

التكلملفرطانقصءاتدانوملوأتجثميكللبئيمزت
طابمووالالحسئعدوان4هسبمجودنهاةاضاخو
ئلاوافىوالسيفببسطتهموفيابفاليخراحوزىبنى

االناولسبطالباحرصبكلعلىءهمشالتبصباتالدروعقتصء

الزلالتصماثغرواارضهصلىمشواانالثفربسالكنتوممرامره

لمتطامشعرفاولةباصلمتمنممنيخهمفصم
ائلالسوالتالحجاتتطايراكفهمشوبتجاسئلوااذا

فاعلاولمالفىبهنلماذاقائالوالترضارضىمنيقونى
الجالئلمانالتاحداثائكصكفهمتلبنانسرواخيقون

المنازلرفغمنهمكرالىمعلفاارانجينلحظزالوما
لطمعولاوبحابؤلإلقمشبرحنالغانماباا

اصاربئالضمأثورمحأربفعلبقتامسالمحماصاتثحكوفي

ئلىطواالضوننوابكمضمالبىتاالتدارانصفولو

ىقماصقالىابئيهجوقال

والثنفالشنانمبديهنقفولمعزمهاملىتص
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بمنعطفهامطوفاسألبملنصوجههاماايهاتا
االننفارعاثذاتاضهبمااعززصاباص

11حقبالغاشطتووانتشحساافوارمالنراقا
أوالقصفاالننناءفىلمجنءغصنمنالغداةننوماا
ابخفونازلسريموابئامعبدمنواحلىهىاثإ

افوالاباالبوخافافادةابهاتصياالبياتنقولوقدا
الصعدفدرةقأقيلشاباطفىارسالةعنكتؤدىوفد

لمفواظباللىتوصاالعهدضبعتيفاللهقاناهاا

الفجرائىأعاتكذرولمهدايااأدافيركنت

امحرفضرمنثفانحرفتاصلهقىهنوتجهرأتوفدأ
ااكلفاصدرهاسرمنالمشعنرفتانعلبكحقاقدكان

افومنتحمناوطتوماالغيوبفىاطيتبما
تنتصفهصأسفقلماتربذابالسندهدألت4

السلفحغظامغالةهرتواشظاجعملىالمجثتغد
االتفهنصيراوعاسوجابانءالتمطئواليمىاتخصىماأ

أوخى3لصىواضعمنعظيوممهوةذوروشيوسهحوما

أحفالفىسطرتماالىتفزعولماكأيااخمألتففل
اومزتفذامنفيهماعلىالقراندلمثماوكيف
الكتففىنظرتاوالمماعفتاوالعايةالطبرزجرتهال

ورفوصهكابرامحقشدوالفراقنها
أنحتلفارائحينمنحالعنتنبئوالضسورتها

ومنصرفثابتصالئقاكاومالنيارتكأما
افوالشمنهداطفىهراكجاسدقدالمرنمرأيتومأ

الدنفالبهعمنوراعئذثئةزائىانذاكفىيكبره
معتكفجدواريمالتقويمعلىوافتذااكفلتايئمن

اظرفرمتهاعاماكإلتامالصاعةهدئرذلت

لم
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ااكمغلخاواالنصلميرالدببتلم
اافالصامجوزاقولوايئتءوذفؤاحاففايئ

لمفاطصلىاقدامهماشدوماهودللهانلسناضماا
11فاالموبالودمجازىالمنازارألطفىأىالىيمباا

صالف1جمىواجمماذواخرقهـيرزيفأالثمةياه
هفتوالهبالضاميروقهطمالثالىضلةئقودهط

اأافتابهنفةالىضكهرتغةاذالهالىبوذ
أاالنفمنهاباروضةخعاونفيءفنقءواا

ل111ه

11فااليىمنبرتفاستاماطفىيخدثقيامابروقد
افوادلحشوسقاطسقااوههتصىالنطواعلوهـا
01ا
أفانعلىصنىدتوصنويانطبالدسذوخبروهاا

أالرففوالراعيهاالبادىاكدفىذاكوقدتبينتا
أنفوابالصعساالتحطينكاهنكالدنووزهدهافا

أالجلفظاهروالقذالهيئةبمضكلءلمتقدافت

نخسفءماضيكعلىشدقفىفناخكلينتقدلسنوا

ارفمامحددطرإلانفيقدهاقينأنلعوجه
أفاالذاعيءاراهاالمنقذرتضةخورته

حشفعلىفالتودلسافمقلثقلىفيهئأنا
توالحضءصطاالننحبلىفىواركاكةوكالةسرءات

امنعقفباللوميىعونعلىانرضابضالمهنتاصأ
11شرفعلىععحةمنقدقامهتوهمهرأدسهمحرك

اخلفاباجلهاقخلفتفاحةالعبونئحماجة
اادسفمنضربكرىهذاكذاوانتاهاالوصومفىال

المردالىاكتببلبلبئاسماعيححيموقالنحأل

اهاجمإلمحظافاقىمجينيوالحاظداالمجعاشحوانضؤببنبك

31153ءجزدب
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مىاالمفرالأدبالهوىنوتوقداالغدبلزادمبرحنبىه
االمهلحلانرفماطنالهبابةبللاظفدطيهـ

اواسجاالنبسفقدمنبافعحارعنجرماوبااضاصتأملت
هوزبرجضاالوفرهنبلقربدمحلةمريباوهوحعنوما

اجينبصومئظالمبحهمرأواوفمصععرنالىإظلنىا
وتحرصىقئبضطالذىتقطىعزقييثنىثمرااتصطاروم

اضهـجىمةوسقاتوصفغادشييئواجمزاشخبى

اوعرنجىاثهفىشبتافارسرىهأعققيماضاسفىاسرولم
11محجالغتكعلىمدرلضريرةرأىاذاالحايمفتكفقوقد

أتولجىالخرلتحتالدركه4لحاضفهءاضطلومنتهضكلق
ادبمانذلرهحعنارحالمئدقغيرطمنزواقطلىون

خربىالواقاهلىعدقلىووعداالهبرابئاالهيرفلوال

مخدجأرأىرعاهـمنبمغتضبرأيهعزيمةنصدرلممفىاطاض
المبهرجالخؤسراصاطاضللبهأاهباننصرهالوزيروعد

اوارتجىدهرىصرفمنأختثىلماوعدقاليهآوىالذىعتادى
ششالجرانيفشتهئداهلىصواليأساليأسدرىسثه

أححثسجقالعيمنمطروقرنقالىهفاظرىوطأصأتكرعلىقنض
4داالصكقهبمسافلىمئونحتلىضئلمجتوفي

امنهجالشببمنبردئالسنوانمافنيتاقدىالهيضن
اأبهىالعمقمئافساكأمفئقوسأءاردانضوالعينضوت

اونفرضالبائىاشمكلتانهاغالىاعئمبلخمن
دبهحعئموعندمطررسللةكمزعيرصلاربهانيأنهمئ
اامرجالحاجمعلبمنمماقعلىوتكلوسبرهوقيذىارانا

افنلشىمبنوالندعيهتجتبىالنسالندفىبعيديئ
11مضرجءبالدماصختصبنودهملعيبينوافنيجعغرمف
وخزرصىاوبشاماقكىش4بععماالدهرعلىاصارأااطلبأ

اهكاو
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تلخجاعليايئونااحلبتيهبرأذيئاآكطدآسفكوا
هنغوالىأميرباافاطببعدهملمصوتفصداامماوا

ىيمدحهوقالح

اصازراديارككنعكاصدوعامداأرالرةادحرتجةمن ا

االواجدانىاكنتوانخاواهثاباسبأبةالمىهناخالحا

انافيفاصبعبهغنيتاكنرذريهثبابالمانوكأنما
زامدااوطناقاماالحظفىتاقهاسعلىدورامإقالم

أتاعداالتموالمدوداناصبايكرملمودوجمبت
وصراعدانوازاليأتلينالهميئافاالرزاقتوتفا

لهجاهدااالرادةحرمالذىخطبوادعااالرادهحرممنخطبماا

زامداارجعصيثءتافاراغبافاذهبخحااغثاهها
عاهداالمالوميهذبناذصنطئارمالمللراقلتقدا
وداطتيىاناالصاعهثعراخشاةاالساالىدطقنالأ

ايدالالعلىالترمقادلىانالمفضحطادالىيكبولرخ
مدىابعدماسناتأطفىشيبانهلهمدتالذىالصقرابىشعى

ااداوامجمليسهنمشحرهنةشيكرمليسانويممحرف

اومحازرامناصبمالمفاضلينوضراصاخالئقاوالفاصالتكل
اوشواهداادلةعابصدقتالقهائاصعنتسأومئ

أالفداانهالكهاشارفنقدامهصقاقالوزرارةولىها
اا

أدهسدىتاركهااللةانإبأمىباوهتحئالمئصعافمنبئتا

اومعاهداامآثارايضونقبابهخالفبغدادمنوني14
صاجدانجبناونررابضنلعرصاتهفىهنكلتالاا

هوافداالقوافىاشبعتحينبىوصسبهايهداموضارصاإ

محامداالبالدمالقنمتضعمالجسامالنثهاشا

االجاحداولستوراحبداليسلهبصوهرصشماخراديف
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واعدااامسكنفدذبطفئااصبئراليومصلىيوليكا
هرواعدانشاالعلرضئلوارقاورأتمائىادعطسيما
ا

أهوارداانالماصادررجتهنيلهرشااليهرجتوكأأ

11مدأاباشروريينهضببمنابكهبعنيناومزائميذا
اآفىعبئاهولمنهااايئتعرفلبساناكبانا
شانداحنعقوالجلهرعنفالشلالصعهماتيولاظاغرىها
ا

ومامدىاصلاذهصفرضثعتهبفارسناالصغارألنماودإ

داومحانفطجمبالكوجمهينرفدتهثمعدءاهاتجها
ردىعاهااورباطهوبقاتمنودونهالهخلفمنروففاا

ابداوباثيالمئامجيهشكالباماينهنهاغبقدبيرا

صاصاسدامانرىحئالسىفىاوتاربىارصالاديرمصضرتءإ
هالفاسداارمانبهيصدونمادىاكمنلخالسوكنافوكلرا

أوقواعداذرىتبنىماثرفاتطلنهفدمنقامايئقعدوا
انارداششصكرززأئقيلوبرمكفكءذمننللم

زرافطاثبانالمقردتغرىضرورههمجمبتماوأقها

ااحداالراالرفوتتبحتجعطهاقىىلوفامحاالرفتأبىأ
ارائدايرقنةوامالوالةءارجالعلىبركأقدوا
اوساخداءاأااصاواكفأيطالبوالمالذىاللبزومددتاا

هواجدالفقكراغهاتعقالهىالوالاذلصليلرتاسه

رداالطاراللبالذميسقوتدامحاشردونالغيظمنكيشفينإ

ااراشداعلواالمضللكنتنجبرةنجيلواممنكءوواذاأ

داءصحطشفذصاعدحئفى4يعتلىهكبانءلمتواصدأ

لداانالطردفلنبعوالمالالمبتدالحدالىيمنثلرنمباإ
االماجدااالغرلهقهبالمجدثموكالارمانفكانومامجده

قصايداالككواصهارتخرلنهاالئانوافالهذإ
10001

الدأضالجمالانفسماونرلكطوالعاالمحومشهرنهانعطكا اا

مممفاتص
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فواصداترانعاهاتألى4هاروماشالفاتتصا

أهشوارداتيرحئيدحثوابئماتقرالضرائوا

أاتالدااحاملكعلىكممساالذخافىءالتواعاللاأ
100001

رواكداملهبرتماباريمدهسغنهنرانلوالامجرواإ

ثحابراهيمبئعيىابانوحيمهـخدوةءى
إ

ادهايوشاحنماغيدمجدولدهحصبطاحئنديمالىباته

أاتاحاوبرداومنظملولوعنكأكاث
أصاحوهواجفاذمناافزرناامانثعوانسبه

الحاولحىهناهىكهممطارصوالبهافبت

واحراحاجاحضوانماريقهيئىصاجاعضا
اارياحنيمالصبمتبوقداعإلرداياقط

ادهجحاحاوءفىحرجمندهقالدىقعناغضعيتا
المالحدوداظوتورفىليممتهالقالمحليوناسيرا

حمطالالفوودابومحدندىاكقضضنوحالبىقل

حظاهـوارصائلودتهءالذىابإللبارألىوذءاا

احالنيابعدجدوأكفىاخيبوانعنىطرفاتصدانمنا
اهاطراحفيمةذنبلىيكلموانفعفوذنبلىكانانا

41احبئءوائىىإسيمرفرطمنوىالةتانبطهىادأب
اابراحاهينصدروعننجكالهوىيمققلبمنيزجمرنإ

أالمراحعلىافدىسببكهنواخرتجنىحسادىاكت
أاحلممندتفالطلهامةرمنالنالؤحالفهـأ
ا

جناحوهاصتلبىتتشوهلوعةفىصدكمناقأ

حايلعظهبركلىءوالالتوىجادكطلىتا
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اىحميدآفاجويهوقألري
ا

واوونلذلآخرموصاراولالضتولىحمبدينى

اذيئبرالمافواعابخوسلحىرمةهنضلاواضاانكماابت

احفينىالشصامدآقولمزاصاقبورهـؤوزيدمدىيخزى

انينالمطديرفىلبسفىخوصالىصمسابىولى
11طيئواالنينبينيفرقىليادبايدىفدمارقاعةجزله

اكاناالسكاطرافظطتفرلقلهرواناصدرعلىعبوسجهمهإ
عاوقبئدمحفىوقالح

ا

لاخأهوابئفىفلناكذبقليسلفيكوافيلرقابئياأ

هطويلايراليكذصتابىدكتابىالكصاماليكنمنا

هرسولالبكبوجدلمانظكطلطجمحلحظورسعلىأ
لالصالحيبيصبيئلبساقنجلباعلىتدللالإأ

أشلموقدالثغرىيوسفبئمحمدسعيدابىفىوقاله
ثبتعذيهوأمرالحاجبلسعيدنمرإفىكاتالىح

واالستخرإجالمطالةفىعايهوالغاظآ

االسالموضايعةاينوالماهلهاوصيعةالديطيةياف
االقالموألسندادالىبينامدىاارضفىعركاادخولطلبتها

بااليامااليامحيمجزىاعدالةورىئفيوابئهذاا

اءنجبامرعتلو104عنهكنقولمعنهالحباسبنونامتا

أاىطاهربئعبداللهدبئمحيهدحوقالي
الجرااعدصبراتعلىهىراالبامامحتفلطزالالمه

فلىب
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ا

دافىعورقفرطةءولةمحيىهناكطاللافلرب

الناضرارمانشآاهلهاعنوبهشفتالؤىلسأممنهاابهت

اوجآذرالصبىالىالقربمماميلمناألوانسبهاتكعنولقد

اارائىباناياليثردارقوعندنازرتكيفعوةأخبالا
طرانرطالمعلىيشقتعيكهونحننجاألمفعاث

أضواعيامىقودروصاتكراهمتعنبرشثالىافضىأ
11الحائىالصباحهاهلةففلمناوترالدصعوافئاذاحئه

أاالغازانعاسنظرمنكسحرنءداعينلارطشصالىاورسا ا

االمالئىبخاحفىظعوالثسخةباليةفاصعفاهرهـا

لمسائىعالقةالمعبمانوربماصةوافتشالا
ناظرمنلجضهالبئاتثئعبرهمنفكمبناانجذبئاماا

أوآبرصدادبانااعىعنمحياالميرسيركاتصا
أ4الجأهـالطريقعلىالمطىقاقيرىوالالغريباريقتىال

أالهرودعبداللهوفعالوممعباصينشحرفمتقيلا

أوافرضرضكلةاالناملرلىااصبحئالوفراهانواقرماا
سوسظاسرورنواباركأسكنفانلههمةءآسادأ

11العاشرتالعلىءنجاالساسىاذالسوابقغررعلىصامواا

ازاهروروضنجءدبمنفعاخللفئولمنصاطابنىا
باخرسوحشمجدآمنباولبدونقدارمالىانا

أالبامرءالمحاكرقتينواكاطلالطيةنتفأ
أفىمعديىومناللقايرمفاخرءصتادمنذبهمارهلا
كرابارحخللهننيطلهكأنمابطينألطائومواهبأ

الحظراكعينرمقتهمافانيكأوااوالضقصواتكغرواان

وىومامنائيفتكشعرىوحماحكمافدامثمفىساراوإ
الثاصمدحاررحونبمحئالمدئقاصهصكرزليسالمدحأ



هاهال

خاقانبئيحيبئداللةعيمدحوقال

أفالعازناطنجوبسغبتلمااضمملىوقمناللهنثدتكا
اعمههاو1هنهلبتباهطحئصهياوصبتها

اصممنوأهالىعتزوالماخرسصباالتجيبهنأزل
عخمعرثححباوللىآلمنمنفقفبرالسيدافاما

اوالنموردااحرارفىمهترةهاسسقضبالتبهتكونوقد
دهمنصرهغيرجدبديلىوجلمؤتثبجمرصرجيلىوداذا

أالمحقمهنحبالاهابهذحئرتناذاببذماملرباتعدىإ
بمشاعنعوارضهتلنيرتلءخواعنهطكتوأماأ
ا3ضيمغيرودخجشوقيعالوعنىرهواهاتاقدأ
ايموالثقاكرماألثرورمنانهمانضابنىصاراللةا
دماصلىوااداممافالمتواجتالمجدفيهتفدمبيتأ
يماواالخالقشرفومماعنهملىءفاعنناكازصأ

اجممواباورصلىمنآلييكسبهماللةلمجيدمجدانغكما
احمواشارهـابحبىمنماحةيداابهبدفىالندىالفيانما

اتاولمذبملمءلألمحد4ضسدافىوعاذيلومها
ممنتظتدبيرامنستتبتفاعداالمالقنااقامخرقا

أمرماعدبالموفىهووالمنهىكأباألعهـدالرأىتحثما
اأاطمدىيلخولمىاألعاثعلىعشكواشدتاطاكلقد

اممنزماطوتلئاطبالهتبهارواحضازتشاباذفكيف

511بغولمهاشملمنجاظربكلؤهاعداآلفاقهعلذطرفأ
ابذموالاالقمالمارحعلىبأوبذىليسلداعينابرمذلل
11فلاوافالاسواديبهلىوجهارأواأالمتصمرخيبهاسناذاذا
فهمعنلالضورديحئاصىلغطااكثروااوهيبةقلماان
بهململالضفىهواثواتلهامزنااللفلمةاغفلواإن

ارس
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أمتهمغرورأىقشصصصدرابداثونهنلهملقصارس

أوالقمبفبالضماعنوذدتوجطةافااشالفةانرسسته
هلمهتضمنصراوااهفانثضحيزتمطيتومذالثلفيول

أمفتممتضهـببهونوقدصاجرابموفوراارعيةتالث
صمالهاوثخاهنفيهموعصكلةبائقةحكللمنماحرزاكرأ

دموحقننهئاصوفرؤفيمناناتكانفكتعاانفككتوماا
الغمحءوابقاالصالحينقتصنعالعرالصملماحنوخبا

الديمعنالسضنتاالرضبتبهكلص4دصهشكاظلهما
الكرممسدثوالالفعالرثوالوالاكوربمزنجهـمكنتمأأ
لاقدمعدايكالقولمااصالى1حدثعندمتقطقدبودامتاقآ

ذممبااالقراموفاوكاالدهاتأيشبهلمبكوذمةا

ثعخاقاقبئيحيىبئعبعدالمحةيملىحاايفوقالى

شافىبرامهشانهمنكوناناالوررحلضعرتاال

نعطالمدداكجوىروىاترالغريرارشألىءمابلاا
لحاقوعاذلضثلىيسىشكوالصدوديازعئصثن15

11
مناقثيبالمحبصىاوالحبفىمقادقذولاامكماواقلا

ابالقءالذالكدؤوادفئصبافرطكعابخايذال
هواففبكهواىوانذلىحبكماعنالئانلو

عانلمبىصلمامسرتاوالعنليفاناقتاماأ
كاقامذالذىلثمزومحلشقننىالمواقئلهدكسقجتإ

يلقافىاوألضاهامتعرضهالرىعيزالالخيالكوارى
اهجراتامنابداتدنينهماثبيهاوصالااذمنيدفى

أقطثاوئفىفىوروفئدوممئتضرمللشامئعصي
اواالحساناالنضالنجوافلحلةاحظىةابعبدكانت

االحرمانصاصهالعطابعدفتبدلتهاسافىترحلحئ

ثا3ل3ءجزدب
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ا

االنهتانوفيضهاماحلبعلىفلبتفقدحلبقكتثبانأ
االلوانمىروضافوافنبنهبزهواروضابقوعلى

قاتواحرصدومععرجفاقعواصفريققواضمنت
ابادانالمشارقكربهممنمتوجهاعنهملبغيثا
ااناها1ربهوانبئتمابفبحةفارسهقتاانا
ثانفراتممءصايصقطلىدهؤالهالفراتاهلىفىاوطجهأ
ا

اماالمساننسرالمغمقجنماتهيثهاقالهدليصمالثأ
ا

ااالعالنوفىمجنهدارالائعدلهمنههاصعيةااعطىأ

افى14الضصفالالخرأجحفىمحدسحالفظالعزفخرأ ا

عاقانبئمنلرئاعةلذوىمعروفةلفئلمالسياسةوهىا

أالساملساننصموالموثرقوخوتااللهنتهانسلاإ
01ا

بانخرانفطبوميعلولهجمهنلمجمدءبساوارانععنإ
أرزانالوقارلىايخالمصعمنهـسوالمجاالموثبىات

فمذراهفىاحمدزلتماهالذىعدأبىءندانفىا

ااالخانعندهفتواخلىالىخوأيهملغتخلأ
01إ

هلساقمداهببلغوجمرىمجزلمالذىمجزيكالله
زماقوحسااياىوسودهذاهبىوفورمنمزكاعتد

دانشالفانعلىبعدتمعمثرنائلندالمسافةواذاها
وجماقبذمئيداككفلتهلبطحاجةعيكءنختومئأ

نوخابايمدحوقالي

لةوصطارفموئدثوبعدوالةمنالبيباطفماأ
ئهجرطالىاوتحزنهنصرعاووجهلمجالالوىجزحاأ
هاهدائهوفىلمجصبعدمنخبالهءاهنداوفىالسالمبهدىا
برحاثهىبمومنامهـالنجلمنلشفاكلكلىعيرررو101001أ

يدالةبرتانيماكشسأنمنانبدائكاوثوىافدع

واغا



17

هافهلهوفضلحمثرتبهرمهناضعرااخضرالدهرتلعواخ
صربالةعنهادفاحاالوالمنىندىءاالمالاكثرها

اعداثمنالوصطيهتبةءسابسنوحابىوعلى

اتلقائهقبلابخعتلئدفتهدبمعنبشرطالقةتنبى4
دهمالةهنالرتوىالجواغصادممطواصنأمهلووجهءوضيا

يحيىبئعبيداللةيماخوقال

ورمودبروتبينالفيءرودطبخفءطعارضهياا

أوزرودعضفهمنلتفؤءعردهالدنحدعدتثا
صإو

اأغيدهنوحشهقغرتجدلىهالموىبممعرجربعفىوداا
اعبادالضصنشبلادء1ذتحماقا101رةا بعوبهمىلعر ءا
أوععودهوشاحهحليوهيهالصبىفمقلمرهفءفدااياوادهأ
بهدوضننأالوداعيومبندنجطدهتحتقصرتأ

زهيدهفيرطاوبايلهمنيدعفمارقببعينبهميبتء

صموديومنمالستهاموصالديومكلنااستاعودو

بسهودهايخلطالبلفىموكلمنسنااطرصصماسا

إااوتخعدوعنهيمنتيهفىءواثرتالسهوبوكأنهقده
اهلحديدهومضامتقلداحةالمحلىاليففلفضة

تشييطهعلىماحباخالذهملفئلممجداضاقاننواعلىا
أدهزابوالورمنرصعنكأبههانعرفتالحسنابىوالىا

ورئينليقمنيدوعئلهمفتمىالئبنىاا
وجردرقالدهرطوالذحمهاودهفيرماتالمصفىوملى

اديدفيفىادمجدرثاويرموصىدئدطقلان
الجدودونفباللىالامدالىالمففىاجههخبطاعلىإ

ابدهتلالكريمبباطارفعنبتاعىجماألطالىاشارفاذا

جهــامكلأقاذخفىمجدهماثصمنرصين
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أء5ووصكيظشانئهبغإللالحياجداذا4لمرئتتجرىأ
اهبعبيمهمنهميوبأباتمنحسادمنعبيداللةيفدىه

أبتويدئفيتسهنامعروفئينبثالندىارجا
هلقيوقيامهملقيامهخعرفهمارجالوسعلىبلوا

ارنضلرةمنبرطبوالعيفىبشرهبثاشةعنثالدهريفا
أدههبموحازجصرتهونجىطرفهمرنحساطاناونصيئا
تسديدهالىرجواصرفىمشكلاعىالدكتاباوقفانأ
اتمحبداوارأىفىصهتموامدصاثغريذهىوالحزمإ
ةاا

جمودالدفىيضربخكااهقهاالشكوكظاعلىاوئأ
ادهوصمانالتكرممنؤراهوعضادهااصداذخرتده

انأصدهدئوينويزولمجرطهلنايبقيهفاللة

11ضاقانبئاوحمنعبدفىوقالص

مدامحىانالثاوعصوألملمنادسانالثابمروتا

جرانحىمانالىداثاخرفمنهواواةبالنوالجنالمواوه

صالحلىاخمنونجهمهمهافياضءبيضايدمنمإ

أدرادكاعظويالدمديقانىاتعلىابىجارناللهإ
أعراوحاابممذهبفىفهروالديان4االمازشيئإا

واشعئؤوتصوارومةوثبقةااللمجمينقهذوص
فادحيمينفىمجدوزنادحرهناتخالئقءفدانضىا

أالمازخبحهمكرمةرذئصرضطاقولومألاقىافى
االالعلئهابجاصنسلمنشوى11بملمدبمفىؤىماذا

هاقارحاكلسولهالثاللوهنلحقهبهالذىالجزعبهقىالاأ

الماغقعوبئءورأساوداتعطصالقلببفائمةضقأ
اراعافىملىالغتيموجهاضياجموجشةفىنجتالا

السالماراللعذباطرفايمللمفيهانالظعلويا
دتءاا
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واضعايعقجدالنعلىتاواابيعقلزوحاهإلتا
المادحرفدالدوحبقبلانمأثورةسنةاولونفئ

دىمربنعلىيهجومربئوقال

ااضاطببالمالمذمانوخعبنواؤهفىبرصدهراسامة

مذاشبهماتالمبغيرتيلفاةنربزوادىملىءمفا

مأجبهمايصلبابتجزمالىفاحاصفرسالثوبرددفعحالال
اهواصهصىقىباسروالقراكأفببالجوادمصالنوما

اههاثهرلبئمنايهيالوكظننتهحئللتسليمشصره
بهاقالقبكنئوظنويقهغصثمااعتذاورام

ابهاطالهءصواناسلئيمداقاذالنتواصنالمحرتجهه
جوافبامدواطراقتوالةسراتهذلتالالقابلاباذا

أناهبهالمثرقيناهلوارأبدعادانولردناهبه

دضاربهعليهمقكدىلمنعلىالتعرافرصانهاناالذاكوعا
أومشاربههماعصعنطهماقغوالفصاصمحفوفيحعن

أانبهبماطأفتالصرحعلىاغرقلوانفاالمانقصعاذا
اقىاشدسردوهرعنهالدهرمدىضحىامةفىضلىنشواتاخو

41وحباثبهاحبابهاعنادهاذاايمجانيهئشمغل
مضاكبهلاثفلالاذافيصأنبارءاممدبة

اصالبهاخفقالتيمىاألهأكتءمالحااللةالعؤكاباضالد

عليهملقىنحفرسهماسقوعندجويهـوقالح

الءاواناامناوزىانازلنإادهراثبشه
باخلبالثمعرالغرديئاالصعلىصأنئالباخلبنبمدحبليت
تواصلالخلةوىجلىكطابىناثلاعصاهكوقدوكنت

اصتوالفئال4تخالثقوبادتوماتادولطتفاعص
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علالمجدصكنشظاصتهفىلهموضعكفالمجدتالوكيص
قائلاناماسوهنربرقىبيننانبعدمااهدىفالزلت

وباطلافكالمدحمقبهانلهممادصاجئتوفدطرفىسرضاهم

واملاطءالنسااظيلربهرااذانيمالدرعتمنضفتهن
لمرشلاطفىاعاالسوىبشئعثبرقءاافىاصافىولست

أافاضليضءالعلبافىتلبدينمفاةنضمىانليدبينفدلء
أبل1االودداشالجطعنااعلىتكلهمفافيباثغرمقيرن
الفبائلعلنطوىبمافاهونملىفىاوربهمابختاذا

وافاصلهماالبهاعانرىماالجبالارضوقدغنيت

11باسلاروحبىالضالمأمنالىخفارقىادىبنونحفىشئتاذا
االذوابلوارماحبمرابنتجابودونهاالعلدىعثىئاصواىه

اأىفىالبحبطبسخئزبئالحارثبئابراهمبئاحملىفىالوا
اهعظبمبكرماتشه6راستقلتاقارأيت

41الغدبمطبعاالىئقهخجاذتجهقعاراماذاا
سوماردارصةوهىعيانارآهالمطآعالهبكل4

ياطكيمفيهالتوناهفيمظنمتثمالقوموترت
4ستفبملجنتأقفالوتثدمحتعئمكيربدنص

11النديمعلىالندامقوتحطىالمضئعلىءالغنافىفقطى
االذميمشأنمنالذمفاندحرعرضتعرضعنيتكه

41يمالباطاالضغانعنيورىمحتوقوقيص

الحابمحضدمنيخكبابلغتعدىوانالسفهخرقما

االمئبماخالقببععقالبكمنطىذاكرماحرصمئ

ىدوادابيابئئوقال

وادبكلدثاتطواطدوادالىبئاحمديا

ماذا
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يمالدآياقالىعيتادـاذاأرأيتماا

ىالثوارباابئجومايفهـاوقالح

اجهانتالذىالدنكوكطعندنااحتثامئائيظنمابا
وكاتبالقضاةقاضىاياكفيضاكانملحافلست

هصاصالههمختأالعىاذاسضفانلفااضطرابجكل
تالعبهواأليررمائبلتحدتتئاطمحممجلسفىميبةك
هرجموالكفرالدينلذلبميناجمانهضكتالفراشفلفةاذا

لمحهاهلرجالمنيجووتال

االظنينوالعيعثىملىاوالمنظر4البساتينذاتحلبملىواعص
ههأفوناالخالقاضطربتقلجتهتواجانلمروانوتلا

والدونالقلفيرتعطاعطيتولواقذاهساكبالثاسمكت
المجانينخبرائاملتكبففامللىالناسمفكئنماا

الشوينبهراموالرصبمرامالىابوكبلبفنشرنال
4وسيرينعرىمنتجوالبهطافنوبختوالانالنوال

االباجمةقعائضمبرخكراحتءحمقمنافرسخلماتعكفتات
الطواحينواصواتمرنااكبعبطربهمابوفيعلىمقوسبن

مدفونمعقفىمينندىحيا4بهبخلتانلمأخراصادى

هاصضروايخةبابهاعن4رخبنىصرءمطامنبقية

يئاوئالدعيأفىمكفصرتسلفتألئماضأسيتفان

فيكبئعبدارحمنيمدحول

يسعلبكميهأودخمجلربكاحنيئآمن
تعنمليكافييهونففىيةضطقتوا
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محبنأىمحبشوقيهأالدمرعجفلنانث
مطاوبالعاشتبنلدىثارعنصثالؤاقيزالوها

ترببعدمنالحوكفبحدبعدماباقرباق

بموصندامنبائليدىلطلىاجعفراباان

نوببملموالتافتقشدقولهالايعق

االشآبيبةفىاندىمنساريةبليداهسرت

وبوعنىبمهواللديهواهنثيهـال

االعاجيبمنمزدهروالمجباحدوةكنهبابئيا

وبمدثكرءالماوكثرغئالحيدانكاضاقلا
عصذوبنجحهفىظنىوالبالضعبففيكاهلىما

الذيبخلسةبلثعسعلىبهجدتماكنتقبولىوال

اقوبعيجداكمنضظرملىالوقوفدائماملد
امضروبعيكرواقلصةحاؤالماتوههـ

11يعقوببئفيوسمناالبعدمداالىألجأتنىفكبف
11قربصمداتمنوالموسىنجاتهمناليأسالمانىإ

صوبخطالىوالبمشلىكرعدلست
محسربغبرالمجدئالقرلرضامنكايقولئواللمثلى

تأيخبىبكغبكاعتذاراوهدصمنبدنجكؤالاما

نوحابىمننجيذاعتسقىليوممال

هدينبماكعلىاوداليىيمالكلالفعلمنقرتا
صدارمانصرفمنوفداكالعلىلشعيبدنوحاباناس

مالىيعااااطاأطمحبفعلىتعرفياا
يجدواماوايحالعزوافتيعةمنتفأضدثمم

عمقالةتاوالطضهـموقصرتاريعمقيايمبرت

ما
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هقبلزرامجئالطفىتجلهافلعالمزصوبماكان
ثأاوجمبلفكصطببمننيههاكانءصهباولدبك
دراأالصففىزالتلماسهالؤوءشعافىنركبوكن
ابرلرملىونشربهارسالاتتاذاالبونبرونقهاتجلو
اوتكنلمئااشحديثناالقاكلالنديميفئ

ىيحيىبئعلىفىلوت

هلالالئوضعندىجؤبايةصناباابلغه
المسبلأمامراهامثلفىحلملمخالاللدبليتافى
اوتفعلالجلبهافعلنضملذاممةؤلىولمتتيلماذا
اثبهلوفبهمضئاوجههننطربأصلىجمرواقبةفى

معولمليكاالؤبةفىيكناذلمنعسيأوعلبك

أفطربلالنتمنباراحجوبابداىوسعمنفاحق

اايضاوقال

المزنؤجاالعلىصمجضابراكئوالاحأضىالجعابقوى
ألنللالحربالمدوقوظرسالمندىالبماالمدموقالصبفئ

إاءالضمنمزةئىالتمزلهاذاسطادقحاعطىاذااب
حصنالىلجأنايهففعتناصأتافمعروتالىالج

أننئباضسساتكالوشاءبهطهاذخمةريعاصهر
اتدفىالذىتقصيهادالذىفاقعىبهاشتحكمكلئالعلىاطاح

ءصنيحنلىأتالصانوعاخلتمطلقأالمجربنههنكدافدأةة
جممنبؤنىاظعىوبعدلديهخوفهأبعدمنالدصصروفامن

صئالذىببعقالجاقاخذاذابخابةثاحاالهولبست
الخثنجوانبهاالحدبدمنبكلعزيمةالحديدقمنهلقل
كناكطرواسحوالرالشباذلثهنالدهررثفل

3إبم3جزدبأ
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الظنبئثصكنءطخيالةبهعثمفتونابفوراصجول
ادجناجانبمنالثيسشساعخروجخارجوهو4سصمننابهلى

وبالهتنهاءبالهطلشاطبةنخابتافامفاضقيف

تبئالذىلرفغولمديداكتاصطةالئبمرماتصثىإعد
بألمنةبئزهرمنةومنباليدنكءيديصامنفم

شهاببئاسماعيلجمجووقال

االعتابالودوآخرشتحئعليكالعتبرددت
شهابماالخاففىابثنواادبهنابعدكنج

أكالبالطهتأليسرضادوحيننحطىءعليكوهان
االسباببؤلمهيسدفألؤمابئمنالسباببشئوهل

خرابابرقدامهطلهئواجماستهوعران
ا

ايضافيهو

والصفرالحرةوالبثاطرهوااالمداغصاحبيا

هعصئاعبقنئنائالتعطنىاذالينلثا

االزسغراالاالمالبكووصلىمدحيكنما

والسعدوالعصعوفيخهمماكآبااعد
افرهمصاليمبيعشداجداذلمرالزذاكتبلت
اآجرءوافربمخذمنهمقووفىوتحايخذته

مااوقال

ابهواةطآهاكواللديكواصبئايانامامحد
االنوائبخطبتوهينالىمجيبانوفيكلالىهدعرادعوناك

البضبئىلىهنخوولحزماشعرمصائجمنععمبزمه
االغياهبسواديذمقرباليبتومنمناالبدمنبلضبت

في
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أصأرببارفيأاحبانانممعدالثرقالىلىخينكأ

األقارببعدملءاوعلىصبافييومءاالحشاالتصوما

دهواكباالغبوثصلعلىبكقوحمرهاالدموحيضتال

ائبشبيبةنحفلفوابتشامدهدبمثنأنسفرحلت

اعاتبالدهرملىغفبانكلالىهارضىمجلالندىفاقدمتقدت
اصائببالىتئباخالقيكبامحراربحجاءوجئت

اكواعب11خدودعنمحهاالدهرجالأنمازهراااليامبكفعادته
اصائبوالسببخكمهمذهبالىصلرفدرفدماجعفرابا

ءلبطالمطجيعمنندامكفاقفلمجدشاوفيبخلءشافن
االمرأقباخصىوشاليكههبئاجتذابكانسالمىانوما

المواهباهلدونصفبىوانتهمءبزالفوافىاهلمنصفبكه
ألحسىاكبحدتالقاخرىناسبثتذتجدبياحلفاجغلناه

اأمثرصاحباشنىفاعبمثكركءافدانااذاحوبمجرفيا
غامنماالجمجووقال

اجانيمنيوحشنخالئقءضكانمالبىافهشلابأ
احبعدالودومثومهنضهعدلعودإ

ابهكابمناكتباصجاالهيرانالدهرجمبومن

ىبالدهاهلمنلرجلوقالج

هستصضامنجسواجرئحدساياكدواباجعفريا

ريضاالالطويلفاغغرذفيوطالتاليكعذرقصتص
قيوضانىالىانواعفغالمااتخذتانغالىنك

مفروضاوصلهتيمننودادائلىشلاابئقعمأ
يضاميالوفلمنعهاعنباتحنغرائبمنهاعطىبت

فصيضالدناوطرفاوقوامالطيفاصاوبمناعاممنالت
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اساتريارادلميقوتريصاهءضاارادلمنوضب

طالتعرثويفهماصةالعنبامعيجهكاجوأدمن

أمعروضادونهباتووالسوريحصنهلحاحطوة

اضابصكتالفراتروداناسغغاتاردتماواذاه
اأمايضالررودنمنسطاكعبمواردائنتانما

يهجووقال

أالمحاللواطلمجبافباعندهمنواالستبالوطا
ومالىاهلىالجهلوخولكففنعنهغالىتاخلى

االغزالتحتىالتياذابركيعطماتفوقآصكلفهاا
االثاللذاتنكءتدحرجيخاالذاتلمالكهـهااذا

االمجالوذواتيهلىارماهوفيهعايهتواسىصبئ

لالمجطايرهمنوتكبأاصديقردتهنتونرا
ىعلىبئمحمدفىوقال

إاا
إالاتداقلىءابعادلقدكلبهاقالالملكايهاسالم

هثمانعنفضلالصبرومافىتالقبالمضيندقدا
والتراقاراكاليمربيومعرىمناضدوهاه

بميهجواظثععىوقالحمهأ
11

11اهداقمنالوكدوغداولبسجمكنلموكىاالثاهدفقدا
افاضجمةؤارالنشئصحروقةتبابواقا

الجيافقاقولفكفجبفااشعارهمنمجرزالانماا

افضلقفبهءاابعدماايرلقتالثىباتا
صافادونلالمتجصبشعرهفىحلقعنينسبكأأ

االصكلىالشاصقففلعاينرتنانالسراجسص

متلغف
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واشافالبضايزبناصإبهمنالعثؤنمخافف

أصافبعدكينالهراسببحدمنفكلاملوبمااقدامفحدحك األربافذافبععقاباكعزوابعدمانهيانكزعت

فيركفافاالسبابمنليستاالئوهىنجثمقتأق

ثرافاألةعقوةاتقطءلوالهاشممنهةبكماقصرتيم
االنصافمنهذاماياوغدتذيئجئتثمشعرىأسرقت
االفرافوةوبملحراطمبصاضاثفردكتعللبئوجريت

ارفىفكورلوهمندهفانئأيكملىادللمانله

يهجوهوقالمح

أحيلهمنبيلةنسبظوشاعر
اثقلهمنطمتاهرؤتنذكرنا

علههنوخفهههمنآباؤ

الحالديهجووقال

البروربديوانحناباوهببئسليمانعدصكثت

11شوادىاحرئءرصنهانجرخموتالوزبرابطوآل
ديداطآئنكبشؤمفيهانرملمةواية
سعيدابىباجتنابعيهموامفنآالثهارحمكخانج

ىيهجوهوقاله

الدولواتقالالغئوثكلاالجلوشسكانتحسنابا

ارللودترالعثولستالدمارلتبانكزعت

الجبلبربدمنجغراباضومهلوىكاناسفب

زحلياضتهموأنتهوىومبآفىوننهرق
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ملاجمبحضهموفرقتعروةمروةنقضتهم

عهجوهوقالي

ادهتالكوايوهبآلفىالحسناباياهاالله

والدمنماكارسهميخبهمالقديمشعكنغريئال

ىخاابئيهجومحدوقالص

ؤلبسحنمقىذاتمنتحيةالعدستمجيىياقبر

االمبرمءالقضانوببهانتلتههةصاحبرأىالمرامفي
اطثاركألمحممىفىبالسيفالعلىراممنانعيتماأو4

ندمكالهوادعهانثنىحئظبىواباالسنةيعتمازال

الهيغبئحمدعرضفذكرتدرعهتأخذالبيعقرأيتولقد
امحرمافااملىالكربمليسلفامفاعندليضااليورغرض

ىاالرمربئعلىيمدحوقالص

أجرانهوألاخهوبالغهيزجرنلرزجرلهالشيبق

اصرااغفلقدماجاجليةوارتجتفوديهمناسودماايعق
الشعررأنواصفىيهتمالمواسعةبافىمهلواافئ
يفتفرىليذنبذاكئوذاكبدمعااشاوعثقمشيبقالت

بزفرعهفىمايانصوالنبححاهلةدماليجمالوعيرفنى
اهمفنغراالحرارالىاكمانبلآونةيرتالذىالفغيروما

اليسرمنئلمىءالعسروهونيدركهجمزاانظاطصنىصل

صوراهذاالالفمسالهابانجةالناسهذاجلمنتجالم
االفىخلفيعىحئتيهزمنواحدةءالمربوبنلجهل

اعدرليفلىفقلذنوبىالنتابهادلالالقمحاسئاذا

شعرواعايفبالضربوايوالجهلفىوسنذوىافواهايالشراهق

عد
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ابقرامنفانلهمحكذوماءهافاطهمناقوافاانحتذءها
القمراالسذطربسرمنمطرحةوآمالىالرحلن

افيشظرومدوالرافمافيرىجدأالشهراضريئأبعد
اوالصرالصابفيالدهرمنخلفبناالشرعىبئعلىلوال

سؤسبهوادففطأعلىثنضلهامصىعذناباروح

المطرااطضرقوربما4مصطنضررولمداصأع
النظرالناظرعينضعبيفومتهابذولالنائلتبال

ضراطمثلهااخرىمجضروفرةساثمنهىالبدوعلىبدت

هجمتفرلشقليباماانلهاالسؤالطمانجشموا
صعرخدفىوالاثدىوسطبهرظهطفىومايخنايهاب

امستعرالحربشهابمسعرمحنمفلاروعوهببرصساطبرد

فششتنئالئاليوبماقلهألحارأىلىائاراذاا
كبرهوالتروالئرطوباعناصغرفالاالاصادهراتوسطء

هقصروالطولىبهرىينفليىوواحدهعثرانرعهرع

كرغربينهموهوالمجاذساعهعىجمتاثماطالمجرب
زبرآراوهاذبفكالسنومهنداسيافاليومآراؤ

ءصدرالجامقلسكونكأنهءمابطلالمجدهضعابفىومصعد

تحعرءالعلياادطريقلهصاسدقالحئسبقزالماا

مقراحفظتاذاومرهمهخلقاارصاتجنمئحميتحلى

نرواليبقالاليلباالسبللهموقلتعنهحسادنهيت
اقراقدامهفىكراذااسفممنرىكغضواالاكض
الظؤاظفاروفىيروححئكدهمءاالعداشابكاذاألوى
لقتدرلنحيععرسوفبانطاضطتهحدفىتدخاواانوالموم

ءاقرئه3المنرديلجبئمايعكالمضأبمصافى
رواالشوكوهىفبهانخطامآخذةفيهصارتخطامةاذا

خبردونهمفبيلكلمجداذهابدبنىفىعيانامجدارأت
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ظتثربالمدحافيئهعديعبالشعراذجعلتإحسنلحن
اهرالترابلاكبتقعفاذغبالقوافىاتدفغد
والجبرالومثىؤيهاهىالتايوملبستانوالعقيانالعتائقفيها

هتفقراالشعارفبكاضافهئيمدحفاخرابالشعريمنومن

عدبئيوسفيمدحوقالر

امالمستطرففيصعكيثثشبهراامتالىمامعأتراك
ااالهبفالغزالمنبيهفوبهدزهبرقةيرمحللةه

مزلفكبراالالفمنشلشلهوردثمتجهـحانس
الذرفالدموعفنسعلىعتبااجدفسعماعلىوقصولقد

مسنرقفواقفةلدصفيها4خفانجذبحينحألضها
أرفالمطصصواانجهاعبتوهغمتمنموىابهابخبتدمن

فهـتاذلمالوجدفنوالعيتجرلماذالدخفلألجريئ4
معنفغيركنتاذبصاءووالميالمبابةفىالمنفوانا

مفوفغبرانلونضريفهواكااقذاليفلضجمبتا

المدنفدثكوىحمحتحينودنفت4هءابرأيتوقدبميتهال

فيوعنبوسفورائةاددبهشهدتالذىبالشرفاقحت

أاققصفبرعدالعدوتصفنانهرالهزدايعطوبهـول

افءانهءفىلمصبعمكدثىجيماريصبز
تكسفلمانثهسافيهوتهرريضددلماناألفقمنهيود
مطرفتطريللماطرافهشاهدتاالخيايئللىانلو

المشرفدعبناذاالسبوفملوميةالصقررمثالخيل

اإنطفااالقاودعلىلعواالظبىشلبهمالتهبتاذاذهر
المنألفابحفلاتجاععندصأنهالممالعمداثعديهم

ا

اخدفقعأعياوطيىءفىاصاتماومذحمجمنائاعروا
فبخصوذاكذرلببمهندضأرباهلفانأاللليث
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ءكئسفالمالعأرضذاكاموالفىءاالضاتمهيمالضظت

فيزلموبكرهطاالمثدضىرأبهمنبذخيرةصلخهرإ
االموففاجئالمجاربهلعفانهالسنينلصهـجمولناالإ
افثشحيفطمنالرابقكرروجأفهارأيهمواقعتجدوا

صفبمليسالغيبشترمحننفصرمنبكطرهاسنعالنواذا15
احرففيثالفىالقفةلفاكألىاندهـفىالقومخطابواذا

حرتجفئجنادبىصوىقهـميرهاباتقددربكلفىها

صفصفقاحصعصافامنظهرعلىانكدرتوزاتاعلىجازتإ
فالمودابلءاألفىءدتبهالئضةخرشىسىطرمنصبن

فالمحصارياحدىةءفوثدىاهأوىوهىماوةوتركنا
خكفبطعةبمادمئاوفتبرايةنانكعلمةقذاذوعلىدأ
مقرفجدوبهعقافرصىثاراإطادقحموةانلمجزنا
ا

تطرفلمبءرصدةمحعنانهنلوالركأاهرافىبهشا

المرهفسامباطانصالتكومااحمدماعدبئيوصفيا

االففدحخالفارؤوسدعفهماشدجمتلوودادااودو

فمننائليطلبلوكاتكلهمملربهالشالبكخطبت
المىحفاهلىشاراهمذألباهلهثمبهلىبااللتاقى

آعفهنهيهاسرعوالشفبعرشهااتيئقدبكوكأننى
غيرمحرفانلو4ارضتوانمابابارقاتاخضف

ادتخافاشامرامالثميالدفىءنجاحايفشبهسبقتضع
تحوفبدالديئامانفتهالئغاجكمنمئنكلب

افسءاالأبنبهبالنيفعلماسواداسودانعنمحايوم

االمرجفكالموالالسفجدلالىكنقىولميعتهدتا
ضعفلمالذىبالعزمونصعرتيضقثالمالذىناباطايدت

41بميعرفالىكرماتفىرفمماصصرفاالقبائلبهدعتككرمه

بالرفلمأنهاكاتركاتسعبدابجمدجلى

31043ءجزبا
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العتئالندىوهىلعندىاردىوهىاخالقهظحته

اانصففىشأوثالتقاخرىمنيتوجيايةشهنجرىفاذا

قومهيرفىوقال

ابمؤخمرهفدمابلفحئبمفصرلبسالدمرانافعر
داذموبسبعةهضيباودتمابعطبئباضاناودى

01االصثرامديدوأالمشريخةوالفناخلفمناكالفوشاول
ابالمنذرضعاواتجعمنهشاجهطلالوفاحوجذجمة
أالمتذكرلمرعةالدموعحر4مبيدعبدوابنىذصرتواذا

اهاالدمرصروفممشو3حدمناتوفماناكثهليتهم
اصزاهه3وفدوامدداطئذؤابةبعدماصانوامن

11حرالمالعدوءحراةدفعانارهماعقصتكوماقلوا
صثرفىذصتاالمعثرقمنهمتخوليسقضحطاوارى
اشرجمزفيالتقاطعصرضوروداناللثبئههال
المتسعرهالعضاجمرظهاطفىباصنشقاذفونبالحممأ

حصالىاالنجادبمقؤجمرفدهتبمفجذبالمجدخاذبرن

رشلموذلةتستقالالزلةارظسةقنازعالان
4حمبرمقاولفىواسرعنجهافراطهمجرهماوائلافئ

4معفروربعصافنهلصنأسأجيتاننبلمنمشاجزوا
مسهرقاعينوشهروناصابرقامظمتحرحئ

االكدراجامنلالوهينتومامصالنادوزركوواحرب

اخفروروضفلبوحداثقاسعفضاعنجديلقلت
االكبرالجليللمدثيطفلمهدورمفلانائبالدومن

ثرومثبعدجدبابىاردمببدبابلمعيبة

امؤذواثقطعسألنتابتلموااعؤمفبمنانهمولو

افبرثالنةالىانونولمااخابهأامرثالثةصانوا

ارىو
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يحرجمرومنيتأودانوبارطءالفناكبالوارى
مسكرئصلملعسكرفىافنأاالبعدماامنامنالبار

االمبعرغارلىومداهمامديههاالسالحقدثقلاتث
اهدبراحنمالوالاللفاءبوممغانلاخننالىالىبدعبانال

أمحضرلمعاضساجمونادركينبلمآعناكاغانبمن
11مظهراوضكلرمنوورآئمبمءامااشامنيئاونأوما
االزهراالفرلجدمؤهرغلىسيىخؤغيربتمن

ءاالصغرالومنيملىجناجرمانكىاذاالشربفمثرفوكأنمات

محدبنيرسفيماخوقالحم

41نجيباغرماممكخبراالفضيبازواهزالؤررقة

قريبالنصابىمنومهداضففتوةامنءردافى

رطيبشبابامنصنثوعثروناحديوذاكذاانست

يتوباداياواروضاكأالقكديمبمابرسفو
وبلىصطمنولوصالنصاكبعقكساىما

المطلوبمهلةابعدعلىتضعفولمالمعنىالطالبضعف

ايببصنفيمدىمحروفكتدبرتقدرىو

ديباصوأالدبادبمنهديربينضانب

11هوبالخطبركلىحاعوحئيهطالعتحتولفئلم
4ابعبوالحأالمطاطاوالسترالمحغالبابءورأمن

ىابراهيمبئاسحاقيماخوقالص

ثنباثأالتحواناضاءحئلروبفقلنااصمارضنناء

المذهباظدودديباجمنهنوراوقدالبرودموشىواخضر

وخلبيالفاضالبرقانالسنورفرافناخللمناومضن
اهيبوراصىلجرقةكتمامىاحفىانعفتولواننى



هه

إاتغلبماعبرةغوالبفابتسويقةيوممعالبنهولقدأ
اوشذبالقلوبقنملىبالحسناهلبةالرشاةنسديةءوراها
نضبالانهااالطشواالنجنلىانهااالبدراءاأ

الصيبامامنناكوامابهبضةعصارياحالربصكراحتأ
اتكذبالفانهأالدموعفسلىذننىفانائامااعدا

امذنبافىقكحئوعتبتظالماقخلتحئاعرصت
أءاجمبالتناقفىالصامناووانوىثشيتلقركهي

تجنبوالريانةطلبلئداقديتومااقدبتجمف
هفيذهبمامجولشوقعهدمناحاؤعصوماسومارعفتال

11المطبعزجثبارقبخيغهطلثمبالحبلفاؤ
تفربماسافةءالفاادونصتوتصالهوىماخاقبعدمن

إبإملىانالخدودسمايانقراقاسصصاتءـور

المهذبالظابمذعردجمىخوافقبخسطاكلمن
االسبسباففابهاقبضفصلمةفىفرقءلصىيهلن

اوبغربكالحافىيدعجذالنودلموافراتاالىالفرات1ربما

امانطبنهطرامهافمندونهافمصرطلبتابهشئ
همااليوهبنيهوبوهبعظبماالبرنييخهبرسرما

ممعبامةأطفصلووئفالدامنمأفغبلاعطى
دهتخعببهروهىالخالفةفبلهاشمماثمقدسفرايخان
اوصوشبذوالكالحأميةلبئبهسدىالذىمأبرأيهنقضا

ونيالولىبنىلمدمضدخلبلهالخلبلخذلاذاكاذ

اأغلبالهزبراالبسلكهاادوعفىسكينةمنساطااالجركلى
وبرعبطنالهبراحهوليهزهطحيناألسالمولحربه

اأومغربغيهئقمثواتهاالذينالمحصرةنالث
واالثلباطعىقرانبحبالحهمتياذوالحرمية

صثشهمخداوذاكدفحاساثلمنهمالغورإكاعك4

ينسرعون
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يهبعدوهمبارضوفركانهاتىلىاالىعونيض

شغضبممروصادعبىالدىامصاثيمدتاذاحئ
ويضربالحامفىيطصننففبمهعقمنلمهافيالجبالضرب
ومكذبمصدقبهاحمصالذىالغدراتفغوااوق

شابايديهمعلىشعلأنهاوالبارقاتناهضتهيه
ؤوسبالباروئتطةوالبعضكربالمقامرخووقت

هكوكبءارذشقونثاقدفىدهكوكبتوقداالترىانبا4
11ومخضبومضمخومفسجومؤسدملوعصللحجهث

بسلبرالمأنهمنمحرهميهمادمااواشرتتابوا
مهرببأصكاخذمنلمجدهميكنلمالكواكبركبواانهمولوه

غببالدفواظاخرىبعدمنخلزفةينخالتمفدوشددت

أالغيهبذاكوماجالظؤنتالثورجتاالمورتلثالتوتحين

احبالمالضالليثيعهاشياتضقتثمبضدادوتجحتا
واجابواطيشنبوااذبالسيفقائمالزىيقهمفاخذتا

أاويكخبءالمحايقرأئبالنصرذصرموأعلىايدآاللة
اموكباومجلسنهاراحاوصداانالخالفهعددوالتم

ويضضبءااربيايرضىءدعرةاواشلالىوالسابقونه
مايطبربهادركبالعزواوهمملاساذاومتنرون

الخيبالجدودونتاذاسبقاهالعلىطلبفىاريمجديفش

بالمستصهكهفهتهدماالراياتملخالفهزتما
شوثسوفملهظلتجاصبفىفالعتوثبواذا

ءشتقلبايديصملىدوالرأيتهارماتتأهلتاذا

نبيذايستسقىوتال

مندىآخرهمعندحمبدوآلجهدىومامفدارمفوىماالخرلثه
نجدفىشئتوانخراصانفىففلوفيطهمىانءالطاتنابعت



ة091ا

وعدملىصجعاراحابراحهمهمتجدلموانومدبالاتوق
الودوذلراالنهلدفاكجفااذاذفيخالارولم

رداااولعلىشعبانباخرءكدواافهمنيانالفوممادهىه
االفقدبانبةالمذاتمنوصونغنحدىالقراحءالمانحرمفدا

ادعياجلنجهالدليلةالىالونانشحيعيومعلىاعناه
امجدىشبدلىمنكومجديدتلكورمسصاعذفلت
الحدشعركةدءالبيضاالشهةبلءالغئشركةفىءاببضااالنبوما

اطارفىيعاتبوقال

صقطحاانالودبافىواوشكفاوضاءاالضاساراضاعلة

افاسطنكردشأوامولابكهفانخىاظافياوبالبدلته
مصرطلمثلجفطربهانارممطالئاكناظياناباوما

هططفبكمجدلمعدومانشطلهاننابماعلىاراش
اواربعاعرخسااضاقغضاببهكىقىانلمديانوآنف
وطقىانمادااصلىءوىظاشفغتنجرانرضفىحفرةوآ

رطيتانالثحرقولونهنهتالدىجلغانرااعنانكتمل
اموضعالمصابقيتفقدلهىبتهبواناسرحلمثرعئففات

حىيىبنعلىمهجووقال

االمقابرلهاصارطبئذءازافىبرطالمةلحنغثواكرت

الماصدهبتاميتفهوبرىالذىفيالحشاشةميتيكنأ
الجازركلينثورانهسوىهيعداالرمئعندفضلوال

اإايحاضرالمشسكبنزحفيوم13تثنولمالىلمىسهامسرتتبه

ثالقمىعيىبئعلىبئحديمدحلوتجص

الجيالاوصمبابئمنمقعراقليالىفاحباالراكوادذاك
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همذوالاوعاذرااواومعباحزيخااومسعدااورقامث

محبالهندالسربعافاألرامفالجزعادكثيببينانإ

وطاوالمعالمامنهواثباموارواغارجابلت
جميالصبراممداالحبابلمذكرقولثلاوخالفأ

الخيالالخليالدومودؤمدمعامراصرصدالقله
اغلياليبلاوالحبدمننارامدفيالدمرحمامل

نضواضهـئالبوأطدبهراالشوقيردمماالطيارجمء

طوبالءالكانودكننجانطوباليرمنايكنلم

وفعوالقاالالمجدابةشعلىبنعلىوجدناقد

الالثبلفياسصقاادكتنثرثهائالولقينا

ديالمليهبعدهادشلموحماحندىطسورأضط
رسياللكالسباتشرفاموسىبئىعيكفاأثسرئء

وحبرالةالمجدضمدىفىاقىوألببادالبهرخلف
والوخهونبلىرجاألرضاالءمالالذىاالشعرونجو

فلوالالغرارتفىتركتاالالدهراصابتماشوكة

هوطرالمرضاالبهوتاهتدهوعرضساطرالالمكرماتبك

وفببالالمجدواحداواولواواخبرااوالالحدراثه
اصوالنتالفروحوكأنفروعاكانتاالصرلوكأن
افوالمالصفىنوممتطباظفىنوقدناذاونجوم
ارصوالفضهيرضونحباالبيتاهلنمبىوجمون

هزيالوالتاتأويلبظباهاواقامواهافيالبيعقسلبرا

الصقيألعاصاخمااذاضباناارقبعةفىبالثميتحب
ذليالاعزواهالموااذامزبزااذلوابعاربوافاذا

يزوالانعزهمالمجفمغيومأزالسثرمؤواذا
جليالكرامالعلىخطبأافضاكراحلقداباجعفربا

بخيلالجواددكصوأرىقليالكيرالمعروفكرد
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ايالوابصرولوكأالثكربوفونكابفالاظنال
اهجزيالواعطتحمداافادتمنكدفعغيرههمنجعلتهم
االبدادصابريقمنكانهلرىمغطممنلجدواكم

اسهوالدتبرطسطزونتجدىمااذاطاقجهمندا

حوالنحعكبنظررناسغانواوفكالحاهدونبئس
نحوالذابواكربالهالمساناثوصاوااذاانهمورأوا
ليالاألحسيرابردوالموقلربااعياعنكواث

دليالبالحاسديئلديهالنضليوجدالذىعلىوكغاق

الوزيرالىاخىابئايوبإاليمدحوقال

االموعدوانتبينااجماقد4كدياكورابلعرجيابوم

صبدواحئ5ثايتربونال3لوطنكانهالفراقفواآ
411ورششهـورخنفوىجهمهندنةبومكلق

اد4ثهلحزفىباكناشحئباكطفياناطكةأوما
ادنكنحأةالماكتفىبوتفهمالتايرصداشده

دالصبادياتاارياحهعابلألماتقاضاهندمن

يزدداطراتفىوالدهرهلواتفءابكاومالنتحئ

مسعداودمعهفينفدمنكمايوىالهوصحقيعطىهيعغرم

تعهدمابيرغدتصدىهعهودمنسقبتبلحييت

الخردالحسانفعلماولقلتبلوعئبصسامعغلنتلو

االغيدزالالةايئلسألتهاتجيبنىالكناسغزالنولوان

أالببعدواعاضققولةياودبدضهموهلابدايبدواال
11مجردالعدوخعلىسبفوصأفهعنبهاناقواخ
أحمداعتباتحيثوعدااملىاخجثثحاعابلق

امؤددمانهومتكرمااذاخدادورالقلهنويحل

النددوافرصملنرهدومموهرالخطبصفاهلوهى
سي



39

شعقدوههـةنضىناناانهـتسوىسروامالن

مشهدانريخةخلوتهنومحغلالمجب4مجدفكأن

الغرقديلهلمملوعنهماقهالتالكرملوالوتواضع
وددامجافبيهاصاطوندىااطراالتلىعوفتهة

سوداشيبفهىالتوصعلذوىهبدتفاذاالنهىيخاوشبيبة

ويفديفبديخالىالهعاندىفىتفرقاذاالبديئخضل
معبداوكأطمالمثغاعئماللسؤالربيطنشوان
مالمجدهةوقلوحديادعهولمامناشهصامت

اخدماماضهويشعلىبههاهممئئمندجامامجلرمازال

محصدرآيىانءاندطاتخطىرويئانالرباآباعذرا
احمديااكأندىصكفهناندىنضبعدبئاحمديا

اليدتقصعفهاواخالقالباشطوىماانامالاليلةاشكو

اربدوالىعرمالصبأبةيصفدمعةآخرعندلبيدوانا
يوردمأومفلالنباترياماؤتئةروصلكالناس

توجدالوبضبهالباخلنفىبفيةوطابىدوالصجدة

اصصدواقاوبهعالمجينودطكاميرونوهمالعلىقىكوا
ويعبدااللهبهداندضاخلتهحئبخلافىوتماحكوا

التقصدقضيةخعالوتكيرضعنئوالقوالارضيهم
ماالمجهدكدتءساعنهموربهامايممنهمفاذم

ىالتالالملكعبدبئمحديمدحوقال

ودباالرفآءذمليسلىانففواالصتابهذابعمق

دزرفىايامنابهينحاولكنازرودملىبميناما

والصدودانوىطرحكاشتالعذالعععتانالمحبودموح
مفقودصاحبكلملىضرلىاالقضبقخن4يالخضر

وعقودتالئدئافبهىيرددنحأبطتلماطالت

3153ءجزدب



ء911

دهودناقعقمنقديماصهداودبهرنئصبوزدننى

عبدبغيرصبصدمنوادكلفىاماطدماير
والكييدءبالبنهأثموقنارلهاخدتكال

صودبنوصزمعنبئودمنواجيرباياندقي

والبذوالدجىيثهالهرابمفىظاىسثاثطابطا

بالجدودئالهانبوماالقاثلواليمالمةاواهنبالست
دضاالمهارىاورىسهنهاعيمقادةاستصحبتواذا

ءدالوضءشاالىصباة4الى6ئنااوفدصامالت
الدودالفةانلىيواقحبلخرعدمنعدصوا

قودالمهعهـاتالفىافدبرجملولماطربخنلمه

يدالححدطيةرأىحىتاالطوبينبإلهاطمصك

الجودمقاماهامنقاجنودفىرأيهعزممنفهكاء
والتصعيدبالتصفىقلبئفالقتاألمورفيهاالبدتها
الردملتالمقامثدتالةكرمارىصاضرالحزمرمالهصارما
ا

ارشيدابئوالواثقفينااللةفىفاحالجلمافهدق

والتبدداكلعفىؤمدءواعطااخذنبالحقوجه
بعيهفيروالبعيدمندقؤبفالقريبالناسواشوى

دووالمهـالمقلكأبلرأىمىحينبهوىالهـاليميل
هردتيواهحفىبلءاسكالبالديهءوسواا

فوداطفابصدرمناباردصحنكلمنءاألضامستريمءأ
اكعلوداالراكهقضيبمنطايالهازاهتروصأن

الخدودووروجهـهفىاروضوردينثرالسؤالوكانا

ردوااندىبناطدوفرفكأمالملبكعبدابئبااا
جودالمينكوييبكاهالدهمددناحئاكحدأمماففدنا

بودىوماليحباءوثايرسونيليصطىسولد

المحيدمدفناناسمطلحئبةالصظفىلتفننت

في



591

فرورهنظاماتؤامصشكماالبالكةمرقنظامفى

الجدوراريعروثىفىالضاحكارهرصأنهوبدبم
المسضعيدعلىموديخلقهماثعاجوانبقرقمثأ
الريدظهورحملتيماالتراطشىبطيننهاميرتماا
يهدمخارقاشمافىمنالمعئبطراييمفيلا

ادودالطرهرفرادىبالغاظااللدتخرسجمج
ولبيدجرولشعرت4افىالمنهالوفهعانأ

11التحقيدللةوتجشبناخنباراالكالمضلسحزنا
البيدالمرادايةشبهفادركنالقريباافظ1ورصبن

أوداانرطوطفىرحناذاقالبياطللفىكدونلعذارىا

جديددبمجحفراباياجدوريومصلمتيتشدإ

أوداظنيرجومماوهامجدكمنكالحاسدونسأ
التليدالطريفبالسوددنجتمضشاداستطرفتواذأأ

اوصودسبدببنمنفضكعلىجمعيتالفضلووذأ
بالتتليدمالابقالبالعافضالثلمونالعطمرفا

ىالسخطةعندوهببئاطسنفىوقالصبم

أ4رطامدطرقمابأأأرإداالفطإايااإ
اثارمنكفيدركفيكاوضلىماتفنىمثلستفنىا

41الدمارتعرتفىوورعيتاأذاالناساتشاب14

هوأشاراحيومناياهمركبشرالمنازلاهلوما

اصارةلحرءواهفىطرالآمالالدهرفىرطا
مذارلهليسالموأملى4خليمعلىطوبطبااهعن
خارواوغبأنهسصرمجلىحربومهاافأل

اصقاروابضوبحماامطرتابالمطيرويوم

القفارمغاشبهرررستوقدوهببئنانامزلقى



ه691

هالمزاراذقربلهوشاتوزرنابهءالشناقلقينا

بدارشربوشرنجاهاكباسعتكلطنااالحنا

نارومىالطباخواجملناصعرفىالمدامهضازعنا
الوقارضفهمالثيربرلبتاقكيرفاذاكيكولم

41الهارمتعاذاالئلبموتهخبروابئمخارقمنزضينا
مغارقطرانفاسهاملىتواقوقدلالثمزعهفئ

11واعارجعاروضخاللفيهالضبثدجنةفداة
دواعتذأرمتاخهاطرهاالمناصوالقطراريمكانه

01

اسواراوماللباجهاجامتحينمداردجلةكأن

افساروابهـمانالتطرددقدكببئاربئوابىلما
ااروالانهـلاالتونالهبثلالدهردولةاباصه

أخارواافردوامأتقاصاهمدحئالزءردااعلرهمه
ابحاريهموافىطلخفهبدوناوجههمنواوما
بباراماءبوادهامتلمنيخهـساااليامعواذوان

11ىيمدصهوقالي

ابذاصفلبسمهلعلىفاذمببصاصبوقالمثللكلفانتما
ابااصحاباغمنالنالبلىمنئمنوقدسالديارفص

امالعبلنبالدمعوجدنهاصالمبينالشرقجهلظراك

ابائباحبةبنوصليئوحشهانقارضوحشايدوفي
ومخابىاظافرخدخدبئيقينهاروناطالسهولةتر

اناعبافرابصدىينبخادطوالبيهنقواثىجم

كواعببسالسربذاكنليوتفةمنهناحنماكلن

محأرببينصيهاثءاعاانتومهالجنهملوالكنتهل

صاذببوعدفبهالمعذل5نجدولمظلومظلتلفدعرى
مجانبفيكفورهاهنوى11وخلفنىجمانبةصدت

ااذو



391

معاتبفرباطفىماتبمنداثكيةرصاىثنتواذارجوتء

تاثباوللكنتاليكذفيانهحبكفيربنينلر
لمقلربومقاربالمبلكدهباعدااويعودقلبىساروض

هالزبضربةالصعبررأبتبرماالزببةضررارأبتفاذا
جناثبئلطشاتالمجلىئانهوصبئالحسنوشاشل

سطكبدخلجأجليقصرنوبالىشوقلجاجليقصرنده
ءابىضوجدكليغلبدوالبعقاتلسقمصيقنلفالمحزم

اءووكائباركبلئمصانضتهةصالعسىبعثتوقدت
الثاقبراقالهنجممالمنهطرالعاآقامبالليليثرقنء

قرائبكيروهنالقريبفعلوعداليهبالقربىجمتق

رومتسيبهمنلرقلمثفالحالعلىاباواذارأيت
11فائبعنشاهديعربتاولعزفيخبرآخروفى

رائبوضراشبلخعوخالئقكطراثقبطرائئه
االواصفوقاالفضالفىيوجبنوبيةعبيةوثرا

وفدصراكبهناكشومحونءابوبوفلىعلةهلىيلوء

صذوائبوذؤابةمذحجفىكعصائبعصابةهناكاكانو
اوناصىبمناسببمنلممارمأتارصالفىالنرموارى
هصانبمنالندىميهعةجانبمنالندىقالعواذليرى

اربلماصطيسهاركبمضطريروححئ

ءاربوقرمجةضيرمنكرويةبدبهةاالمورقهر

ضثبظناخفاققفرجعنلقاموقدخطبنانرطوبقالث

ءفاصببايعقهنكتأكاةماجدكبابنهابايعقمنكته
الهاربردالغيباقاهىردتوفطنهرابالمنارقكم

مائبممطيرضأنها20بعناحمورومكرم
صاتبشاعراواومالممنانطنعمودافىوفراشبه

ءومواهبمحاسنسبقبقيناادكرزوانتانتةل



8

رافبمنرفبةاوراهبمنرهبةاوناثبمننربةق

االطالبنحيربالصروفوسبتالمحديؤئالثطامطبت

اامطابىاتضاعمنوضغالنتاوربماالشريفالطلبطتئ
اقبوصمنازلاخنالففيهامحلةالسؤالانواريتئ

اففاربلحظىمسافةملتعنايةانوالقبللىتوبسط

أاقاربىوعطفاقاخوووصرشيحئنعصبئودكوعرفت

وأجبعنعقصرواجبئردفيافنىلثرضصفلق

يمدحهوقالحي

دههفبعنلمغمرلرصاغخطبهعنذللىسسائلمن
هوصعبءالتناذالملىثقلتضةوهببئسنخلت

بهانهعقفبىمنهكلتهبثمكرهااقيماقوومدته

بهاوقىنجدنهمنيتفلقددهذبالمنهحملتكناال

البهفىةاوضنبهفىممةلوالنساناضعفما

اربهخمةشكريؤدىمئخلهةشمكراليؤدىمن
وفربهالثناضحقعلىاوفىهلقدحئوفروهبابئوب

حزبهمنفعدوبرسيالالمدىاذاطلباياتششاق

11ؤبهازايهصارالديانبنىفىعروفيواذاتتسم
اهأووسعيدنجدفاعرضىالهلهالفعالقدعانشئتان
وبهحارشهبربيغيهامدماممتفاتاظصيصقالث

هصلبفىفطركلماناساقنجعرجرلستصبدالصبد

4فوذكرهاقمانالىفنىكارمافاستفاداقبالصمرف

حربهاوسلهقمأثورةرمابءبهواليمالكلحدى
كبهبنعالمستهلامالغهـءباللندىابرعلىاستهلاذا

هفبهفىمتالعارأيتبرمابرلهثيصفدفىاحنىواذا
ضبهمنلسانهخلتالمصتلكالمهالندىفىنألقواذا8

اذاو



9

فىكضهالدسمصابعبرقتاهتثمافالهدجتاذا
قربهفىيالمماوبببعفىفهههيقربافظبا

فلبهفىوقليهامندفقنهبطخحلفسائحهاحكم
مشبخضرةزهرتهياضنورجمرمزتلقاروض

هبصاووشيهاوضاهنلمتوجتقيصالبروداو

4محبمنلعبداالحبيبصص5بمسخعودوالغوكاؤول4
باقاصىمنالمفاوفىخدىمندالمروفاذاتفى

شربهواحدامنئرماكنتاندسيمخايلنفسىئووجدت
بعذبهاجنامدلتحئخاقهبرونقاخالفىفصبت
مفبهاالصعيلشكسفكلبكناظرىءاضاقدفداوكقوى

4ببالماديونبعابمنبعدهامانةبومكلفى

عتبهفى4اعردانئءاالعودوعاتبآعي

علتهئوقاله

جيرانهأهاالوطلوصلتاوطانمافريبةانفوساملل4
طفابازهـامنخدلمبلهافيبرهطءالجبألرائدهاهات

احسانهأبهاءاساصئءمدحسنفىاالياميدرفاض
اوانهأتاقغيرتلونهماهكريةتنيرتاقىأوما
هخالنهأبهااودىخلشهلوالئانفعىانهاندائكنضى
ااثحاعفتوتظبرصاؤهاحتفيمابرامرضقزدتتلى

ااعالنهنايجبرلماوسرهاالمحهلصمماعلة
شانهاويمؤمسافتهاتدنورأضهاثمبالغيبانبأتها

نقصاناممئوكبرزادت4الوافقلتوصفكهاوحمته
صاواتءانانهاالهومبعدواصداماللهاالتبثن

عنانهاوريهوقالدواءظهربعدمامنصهاحهانخافافى
وقدانهاثبفرقدلفلناوهضيدفعامرومنضربت



مهـ03

وموانهاكرهابالمداوسركدمنكدرالعدىشتجهفدوالسبف

ادصانهامتنبرالدصظفتبتمىادهارفهيكوابدر

وقنانهأعرمأالعثبرسعدءالىحموشيرةالتعمنك

اولساووجهماالمناعيدهالهامااحسننعديومفالنت

صىيمدحهوقال

ااربعااوبهنلوىعلىوروحادطااباذلقبكلءمنخذا
بعاميسادمنمغنىلتدباسداقلتاناناباثناقفا

أاجمعاالدمعينفدوحبجياوالنوىراتستغرقلوصةد
اتصدعاحينالببعقفنرناشلهشثلهقدنصدحقلبىانملى

ادمعاوسهادانهكوضنناجغخنامنالكرىناظظعاق

فاسعسابالؤاقنادىالبينمنلهاتفاضبنثمالنوىزبن
اوعاحبنالمكبهنماحبالدصالزحلكانوحاولن

امودعاكفدبأبهجرحتهنفرقرببالببنلمودعه
11لعاتقعلىلمانوجدعلىوجدضاعفبالشبهكلومن
مودعابالشباباليناوأحببءابالمشيبعلينافثلقل

اجرعاحوتانينهنلنايضئمصلناافىالقالترباألم
ادافىانالربىالجانبمنيثضهخبناردلمحئزغ
ءباقعاالعلنداةالعنسطبهالىءتضزىوفدونهمنبلغحفي
طواضلفقارااالتبلفهمتفىلمنصاطبئقيسآلالى

امدطرانفشيئااقوبوفاننأواانثنثاتنجرانمنوالب

ءعاوااضرنجهارأمتهملمةملبهمالتفتاذاملرك
اتجعاهرالجةفىرماحهماغرفتخدودليلةاثأرواهمء
ادرالمذلةونوعثجماالحسرااالسنةيلعرنصأديدا

ولمرضأملبهااعلىعلبههاباوجدواهضبةتتفعرااذا

موقعارمالمارشفىوابعدنائالمالنكلفرطفىواقرب

ت
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أبدعافيازادحئبرضىلوصؤدامجداالديانشةقفا

همسرطوجمهفيناوصجهعلوهوهلموعليناغ

نترماكضجدوىرةيلمكئكلفاعطىوصيل
يتطرعااوالغاياتبهمخرزكنشلمالفريضهانيرىجواد
اتصشانداخلنااندىعليهعنانهايردالديخاكافتفلو

سىاذالحصيينسصاوادركرىاذالنرادثاطشذااصأب

ادمااذأبىاتصدائجلهوثسرتاذاشاراحتالكربم
فتقشعاوجههصلىيداه4تغمااذاضاحوايصق

اطمولهبثراالمسؤولفطباذاجنهويالسؤالولعىقى
تسعابذالبناوحنلىرولهفىشبنانحلف

ضاصلصنبعةفيهاجماروقفةيملكهلمجودرسطء

حاالنرلوددوالجاطلىتاقلملرالهنقخل

اأامعاوالمحاسنمرأىناهىءصسنيةوصيةصبدية
اواربعامثرايوفلممابدروالءجمردهاوداالصفالصد
مطلعاىالسارونركبومليةشطافضالثادركفمددت

افرطالعريضةاالرضقرىبقيىكغنداالوصمثفىكنتوما

01وايعطفأثخضرجملهشابتذراكفىودرسولى

هشخابالشعفيعآلتالدهرمنعوأورعادتثمىشصوكت
اخدووريدامنىوردتوقادوومثئاالياممدىرددت

ىيهازحهل

اايامااممأموراأثعروبئتحبنبئرثاطاخايا
رامابكونبانخشياقدحئالمباركثهرالهذاطال

طمادصانصنواولواالصصحتبخانماقبو
البرصاماادقدوعلليخهمقهاادستدبمآ

تيامايخيكليلهرىو5قعودأيملىيومهقظل

3ءجزدب



303أل

أالحرامامخلزنئعندىلمألث15منيروإ
لمامااالالمذاتقىورماوسثصوعثصممبعةقدمص

ماصيصيامامنيرانااوءطمحلتافاملوالوردمامح
االمدامااشراوو11دونهلفبنافاسرضاالجاز

امستهاماظداحئعهذلم4خلىثأرمنكاللهاخذ
أامايادىيهءاألهواوكربمدطبي4اعداذت

ادامادمتلوبوأودمنتدوهاضعتكاطفنافدأ

أااثامااحبهنرالفطرقاعداقديئراثافطروا
اغرامافصرىدكوتاوابدا5رمضاناكلدهراوارىا

سىثعماتبهوظاد

51عنانهأدتياهقصاطرفواحكانهأشلىءىابيتاا
ااحانهمنروالغهـبذلهمنالهىفىهببئتاهـذليا
شاتفىوآخذعاحمكعلصفانهاراماكشأصانان

51مبدانهتجرئلممااديرئاذاطفتالالثاريمنسبقلن
الرانهارهرقيفدتفراءاصىحصالآباثبايمطأ
ودتانهعرهاوهوهقيساووسعإهأبوا

4اوطانهوفىمحنهفىبلزأئىفريببينهمالمجدال

اوبياتهقالبمنكتطرذىبالمدالممرالفميقلال
ااكمالنهالوردقفطيبمجبابهؤددقوالالمنآحمعه

11انهاشعلىاقواماوتبرتئنجضمبرزا55اصنت
ادبلسانهلاذلمضعنبايحاليالختصهنهله

ااخواتمنوانتنخرتهفىارقافىطاظطوببقوتإتش
وزمانهعصرقتكنلملوذمامهيضبعانغروانما

وهوانهوأفدمنرامهافىءالعالياةالحوأفتهذاإ

احرماةلىنناعيفيربكاإضتحرثأساكرىوا
نتكل
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انهبرنتلمحاخااالمانضنا3مااولجمهونه
أتطسلطفىراطبذلوكذاكنباتهااربغقصذلواالرض
بنيانهمناللويعفيثرفارببعدمننبنيوالعرف

ابانهفىيأتلمأماسالطبافعليسالنيثبانواع

الزيراابىاختابئايوبابايمدحوقادي

االنوببكهىاذاعبننوبتقبرعىذهماضفدامخن
محتبىاصنتوكواوصضاحاكةالعيمثىدمصقابقكفدكل

بافيدونهامنربهفىعبكضاربهالاهينمنةوا
وارهبارغبوفيهاةالحيطعزلهاانايوباباياكالهـسا

4والءربدلواك41ذدمئدة5اجرتاؤتدلتاههـجرجاآمنا

نبساجذمبنوصبهعهاحالخعهاليساراهالىنايطما
أعصىانهاخلناصقلىصقامخالفةصامتعصةانهاهاا
ءا
ءاربناشاجمالدهرولبىبنابةوافىانالدعرونعذلإ

امافرامملشاشكرللةواواجبهنمحداللةدفاطا
واعفماطالماالدهرضواعفسطتماطالنفوسامانارارضى

ءوساكدبواماقالواوابيلوعدءعلىنالكلثبالىاللةواكف
أالشبئهاارطفىهاهاجبحدمنصابهاالخضحراخههاكتهـ

أكلبكاثعافيوتيبالشعىخقمنهاصاسداعطىنقدءا
ماتجىلططقلوبوجبودختماالورطعبدموعمنه

اشصأوفخلتامجلىثممضولمجسبعمكعافوكا
ببصبهلمووهواعدلعوماالمونيئاميررأىبحسن

41افضبافلكودضاناارصاهذاصزتوشفاةماألنما

سبلهثماسيامحبربهاالىمررالهيمرونوربماا
لهبهخافزنارىوتجودءمشرخلضبرقيلىمخطهذهـ

اصبيثمطلايخثاوأولاجفهلفيإقىالفبمرقطلى
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لعبجدهقئمايربديخاهمزيخهجدتقدالخبئثانءإ
ءتلتهبارأىفىخدواوانهديانسبقهماكلصفىوففواانرآك

جمبوالبدحمنكرفالااصاعفهاقدقلدتبكأننىأ
والحسبالديئنهاكولرهحتبموالشقصسيرنهمفلر
التعباهوهاوننساالموركضىويدافطارملىيطلفلب

عبمزمهفراياقلربهمخبتانالدلخصموظطعء
01يهـبالذىاالمالهمنيكبواللالصاشعئىالثإت

المجبالموكبىاأالصاديثتالثمحاضرهىعااذاالحديثحلوا

لهدبصألمماخبرواعنلفكهاكوثبخغباوااللوءإ
أهربأنهطبمنبالجداحدعلىيلوىالالمجدياطابىءأ

4والحقبوااليامالدهرقرأقبقيتماااليامعلىاساالتا
اقربينئويبعدتاذامضالالثعليلثامنوالأ

01طىتقلواالالمثيئلبلطعوالفضمنتكوماا

يوسفبئمحمديمدحوقالح
مواثالمطهانتلولءاسمنازالاالراكلبينارى10

ذالطكنتانعنهنمبعداوسرعاذراكنتلنفيهنمسعدافففها
51الاطصالالبساتالغواقفيناأننافباللوىاشاقلقيناا

اقواتالالدارساتارسوماظنءئاولموناالمحبيهةوقتل14
امائالفعادتنهوىلحنلجادتانوىايدءتشالوشوقاجره

شاغالعنهاجدلممبثوشادلمذهباعنهاجدلمحبومنهبا

احالمىالشبابفاهاوقدجزتالصيالىصفالمىواضالتءأ

دهقالثالسنلموبافعالنماوحسنالشبابايمفلهها
ايابالقميراالملالىسبيللناهلبدينالعلولىألياحمناا
اكالقيافربئالجانبالىانئثرقبالالبلجنعلىسالماا

متاتاليمىثمالضواحملمغلراضمىيثاواقثا اح
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مخايالبئنوفلصنهاصدوقد5واشهاقذورةشوقابالؤورء

المنازاليةىامغببء7روشوأواحثنىالقرذىكلصاب
باطاليالحبةقربمنالحقيربوسفابئسرايافىشغلغلومن

القنابالاناورامجرء4ورأالناطلوقورطب

01حمائالنطباظفيهساروانهكوممباكانالشكفيهامسوداذا

المغاتالاصبنحئافذنو4شابتماالذىوبالتقارومرى

قابالالزوجددحئالحامعلىهميقتصرولمفافناهمغزاهما
صافالخلفلبووراربىقبملرهمانظئيالك
اووابالرذاذاووسإلطولي3داشوهـفىبالغاراتكرتفقد

المعأقالتسيقانااليبئفلمضهـملحقلالىقفىالذىت

اقبائالوالطالمهفىساراذاءقبيلةانهارافيهىقىجمع
اراجالارأىالوكأسضمدسثهفارساادفمسرعفبرممب
11قافالثىاجهانوصاقتهمغازيائىالجيوجهانطليعتهمء

إاهالوالفعلللعلياشاماعدلةانالفحدوما
أونائالماعدسدااذاملميهااادحمفئالحسادعلىبعيد

اكالئالوالدروعموهازشاذانحاصراارماحنبعدكملى

أعلالقولآجلمثئجمرمءتركأاووعيداوشمدااذأقال
اوساشالدتطالمألوفربعهالىمجفهافطالهمتانمواهب

اجنادالابشاكانوقداباقىالفالجندلفاغتدىرهاادرأ
ءالالسالعليهافاختاروافزارفيملىالمرهضاتفروجوزرإ

أمائالانمنكلمنهموقيمدافاماكانكلممنفاا
نازالفافبلمنهمهربابهاببدفمءهاالئمعمىسدواهء

التنابالاليهاالمزداألمنهربهاكنعبدليسشماحولما
جاهالكانمااصيفباوطتناشانمابارعالذكرنهها
الحاثالفالقىبانافضىتلقاكاتثلاطوأفىمنومجاا

بالظلكامناصبعبهانعلضتلىالئالنفسوهبت
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ؤالئالعهمنأطبهطتايمفيساقهرايهاحطتا
سائالكءلجاالجدوىمنطيلماعظغوابصرتاهفهلمولو

وائالهصبناكحئوكرمماوتغببهرالحبنعلىمطفت

اأيتاوألانهغاوباظفاردىالمسوقدضويليوموئ
اأضائالءبعدهاشعذصازاللمالويصيبهمااالسالمعندشتا

أ5االواثالارصالاياملتقدمانهاكمسايعناخروهائئ4

11فالابحطردتحئهمفثمنهمكانفائالتالفيت

لالثواالللادامنادوانابهمقاطاذاافرامفداركا
فامحلألقافالكنتشمكانومناقاناسهأكنتمنمنفنأ

يمدحهصووقال
11

ءاالوةتذوألمحبءأالخاتماحفظاالزداخاياأ

ءدماالدمرعبزكهوىفىدطااضبنبزكمذالا

هالفيهمالمتشبمنضوفاقءالبصاعلىلئالإ
أءخالالديارراحتمابعدخلواالمبابةمناكدفيما

ءافيسشغعهدالعيثياقانبهاغريروعيثىغب

اانضاالهوىردهاادمعاهعليهانردوقفةبهاتفأ
11ءطءنرطوداقالتؤدىالةينالهانا
أا

ءودوالعاشئءداانلفراقبدتحئبوهطحإا

اءوساويربوةذىصلىداوابذاكبومابينالفورية
اءلقاالفالفراقطوجعكسسالماالوداعنجعالنطت

ءاعداحسبنهاحئالعيندموعاليئماةالىبىووشتا
ءدعاابفيالعبثهمفلهواحالكلبلحماضهالداىلفىـ

قىدىغداةبرقهبسنادعاناسبدابمنعلرض

طالففاتمجدحماالصيفيوسفابئعلىنثنىفيم

ااتجدىجادالصؤالمنابادفالوالاافنىحئجادت

صامى
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ءاالنوانخلفمنهيدائلطالةصثميمدفىصامئ
ءجزااصااعلىيعطىثممليهجزالونثئبعطىنهوا

ءالشعراوزأدتلهاهنرضاالعفاةاعطتنم
جطاليمحئوبالاالرضيمابسالصابوصذاك

اجايخهالمديميمونادفقدالمديممذهبعنجل
ءواهـاءنجطضكايةمنثتاةالجردصيلرىردوجرى

أءشاصيفاردىصرفبهرباطاقفتاذاالذىالهزبرا
دهيبطافيشهدبحبنوددنساضرباجالاالشداقات

11ءالضياذاكالناظريئذوهلوهلقرلىجهلتانبهسلأ
ءالعراالباااذمىزئيراالدربفىمجلبايقعغعاذمضىء

اءصساوراساتهصباصاارومربةوفهمنصاصتجمنأ

هءصاجزنانالمعالفلوامراجانبفىدطامدوروه

اءاالءابخاخلفووالىنبرسالملصليبهئاثمإ
ءصاخطتضعهولمضبردقيصهءعاعالوةرتقلما

هءالبالفاحصمنتمضاعثفرمنثوابكفىاللهاحسنأ
اءطفاومظيطىفاجلىومحرعافزصتضعغاصانإ

اكنلءموعنهشامقفئالهليهنتتلتوليهأ
جقضافهمقداسالوالفننادوانحدعائهمءاءا
ىما
ءضايداكمفتشتغدوافمالعالوجتنداذا

ءالمطذاكءدماافىقلسواحئتجصانوودتسفهملمها
صهطءراوبخاهنكعبصهمحطاقيأنو4

جفاءقنأكعنرزبداطاالالموجعلىجعهمبكنلم
ثهطهامةاثلىمنلمياالهخرشنةاليكتابحايأ
ءالشناتنهىقدنارصدركوئكهاءالشنانهاكما

ءاالبااذنذجزرتااالبراجضرفمنءاالضططسالعتث

احردتكونكادتحئالهضىنهايصدعوالقرآن هاا
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ءصاءاالاصالابعرفونالنرمعئالصالةواكأ

اهضطءمموهحئثجالفاذاجروابرجاننواصفىه
ءكاظارماحتحرقولمضملىيونالتوردلمحبث

اءالدمالماشربئاصباألوفىالمحورفىتعثن
ءبملطشهفعدنصراطاقيسائاصتبراظييلوازرت

اءالنعااكرتحئانساتوحورااصالحسانوجلت

ءالشاتوقاانقبالجيثكشغلتالئالمهاتدعكلم

ءفنانولصلهمعقاباكانماكزيكانارومما
أءالسبالديهنطلوصرفاالبينمقاهمءبسبا

عطاءيأخذونالبخداآراذممتائبمافرقتبوم

أ8شاايفرجنوطهانصافاالهاميفاقضرببين

اءاآلراولصرفعلبثىالجيتصفلوادررووبود

اءوشاطيئائمجلىاخالقكعديااقهخلق
ءهانجهـاالعذادلصارهتدكصرياحمافاذا

حىيمدحهوقال

11بسلىلرعهذىفرالمدبردطاللىوالخبتبلوىالدمنة
11ذالادعىفعنعليهأيصبفارسومآىفىدمعكمزان
ارملسيرهايراببريئؤلئىفرةفظمعبرىيوماامتمل
المهامابهالافوأسفبروطناالمايحداالنوىرا

عذلءطهوضاللديمبرصثمنمالهفصازرأرةبنى
اقبلرافادهراراالنهمارمتجلكممنهلكتواكا

سلالعماباتلونالصأنكمىاالرمعمستعصين
اهطلعارضالغذتالفطرةمخالجهتدىعارضاانذرتكم
والحبلدالوالفنااظبىافبهلجبذىسرعانفىبوسفابئهذا

مالهاخللوسبوفخلفهامنخالاامابتوسفزام
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قللالاباااالبالثاممفترقالجيننميارانقد
زجلفيرلثىمامكرمنزجلفىالمبليسهـتىوهرففاليم
بلاواكلالثنجمأفيةصبأكعرآانسابثمالبنىوالم
انجاللالحادثفيهيصضرلىيتبعهالعدوديازامثلوانحاذ

قبلأوبقبميسهاكمفهلىارماحمومخهالىارماحجرإ
والدولاماالعهموملعنتانقملهمادامتدولةيكنفانإ

هالجدلاالروسوضربسبدابوخصمانصفوااههامه
والجلغينلدددوهاتهتوعدعالحربانالشننزا
امتليوالعفومتقبلعنوالمعنذرهبوطوالحذراالن

ألخعلاساألراسوىحىالالذنسذالمنهضملضوالإ ا

مبتنلفاركنمبتنالصاناوظامرلحسفاظاهرايمننا
اطعلاقعرحئالصصباليسهلعلكمرأسئالذىءارواطالهإ
معندلفارعووايمنواننهحنفوجارهـسىلجرسقدا

أواالملالظنمذاءساناجرفىاماههءرزاوااثوامل
41واألسلابيصالدوقالدبقراهلودابقراوعند
اوانبفلراخلعهاذبرصانهيبمنبامغآشوطابنصليبوما
ةمجلرشهااعاسالراقادفىادالثحوراقعىمنالبردله

اأفضلكلهافضوالالكالابدى4تجاذبهوسا5رآمنبعس
ءوالثالالهونصبضهاازدبةضسبهاهؤارايةبهنهفو

ءلثتعلالبافينوهعائبلبكعنجانبابىحربقيردىام

اداوالقىاوئمذلفمانجديموميلحربرجمواكأنهم
العاوطنالرامااتبعيملىومففضفوحعىسينتفاوروا

ا6لتهلواماشبابابذفعاذواسوداشعثقنابعدملجايرارد
جهلواواذصنلوااذارجالخوقالينالمؤمناميرعووابئرأى

أمحئتلهوافأمىالمنامنلمةفىاالشلدلنيحمطء
تمطلاتقىالمئ4نتلوصلىاسانبنوانالذواعصالى

333جزدب
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اقتلواامودأيردونايسرىنفنفىالثامبابمطبقتحتمن
وأرسلالكتباالوصلفالفبهاوهمفيبةانأىاالرضعناشكابو

هنتصلينعحهمالثسوتقطعءبعةصفتاقطلءالخدوب
خللارجائهئابسههـفتءشبوااذداعداذمراا

لوابئاسهـلاالباقياتآنارهامممعداالرضىنوافىحرتم
امارامهارجلالئاالمورتااليبلضهرأىمعهمثيع

اكلهفئفىالذىخزالاوالمفصالمألوفطنالوصبهذبال

عيتكللومرومتياوضمحللةاياسمافرا
تفلامذاكأغزووتارانيهرهصشكحئالفزويهش

أاوانفلالخالبهتواقافاءيمقىاالنفطورةلىتجرلى
11ثعلهاءآالوعنعنهطنجهـانشرتالئاالولىنعنابئانا

أازلالتلىعصفاالقردضالىئمحذظللودفكاقول
إ

أملمااعطيتوالحقاقضيتايقلمفبكنضسقلتولرهذا

دتصابعلىةالجزاهلرغفىوقالصه

الواغبحثافىشوقومباتالسسياكبالدموعلنهلصه
ئبلبنكفلىاوالنجلماينجهنظزفردىواال

ياسبتالنوىيدعولمرنجتشحالهوىكخيرمولمصددت
مهشكابىمحبكاغلبوانجزوطبىآلفهجركاجزعانعارفال
امطالياحدىجدواكوالاكنومنيئقكتىاناخثىكتوما
الغياهبوجوفىنقعالهلسواهموهىاظيلهووصأعا

11المخارباقاصىحريقائفبثعداانالمشارقتنينوفدوة
6اشبفاألاصفاابينمنأروممنمتجايوسالبئيوموهدة

محاربزىىلكذاكانملىمسالمقجاعقابإذاكنلقدا

تاسإلكلىبقامبامنرابمسكاهاةفطالوثهدإومنمتاحئغ
نلنا
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جانبئاكلضطنطيندثمزلفوقدنهديهظالنا

4اضببنالخلغءماوالاليهاهلضاالصمالدربهاتثبتا
ائبخساالقرانارملىهابهتبهقنملهمنوصاع

وقوافقناثنىفىربالدىدىالهملىيفيمقماصاندىدل

هالحواجبمعهريوماالدبئعننهىلقدعروابئيومواشهقما
غالببئلؤىمنكهغاليصدحمحاباانحطالذىاممبلاضقلوىا

ارابمجاجةئوهبابئمسيرتننبئغغبنعروسارئوقدا
االزواصالسنيناولىفىكندتكذعاذهاسفاأسا15 هماسميم

المضاربحرونعنهالثذابملنصلهفارتدالسبفمنهونت

اءالقواضبالمجوفبيهةهامنألشرأتوقداظاومانفسعنونفست
وهاربلقتمنوزورمليهالملبىتقلبتاذملمهمننتإ
لنامثتىامآها أابينناجمفاربفاالعيوالممملمألعالب

وجناشبلظمنارجلورياحنالخاءبا4تهبون

11هواهبولهىمنتدكواكبعدطممايىمنجمدتموصاق
هالصوائباماباداجاداذاصوبهلزرمانائومنا

هطابىورغبةلوبمطاجارههافتصادضظلهفىتكواألم
بحرائبيحرفىمغروىتثنشجموهوتردوالم

اءصاجبغيرمنبالىنهتناصهبارزوهرعبدهفيموجمى
ءبالفعلىتضدوخهوننسهتبوعليهمويفدو
الشواحباالكفاتالامطرقصوادهاهالوصتالثمنالقثع
اصصشمبءوالمنللممةنالمءحدهجاوزمافهبحمبد
11ارغاجمبذى5دفةفىخمورتاارصدونهفىاالعصوكممتال

أالكواذبالعفونماقبهاردنالىايدبألمفيقنتهالوره
الجوأفبرقجئوجهعنالبىهنغيايةيجلوعابئءنجط
البشواوبدمغلوبصمصيتوامضالئههدبهمنئاليزص

االمذانبملوهو4مإلءضاذنربيآارامغواإكمايسلل
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ومخابىلهاظفآللبطشةاهدفتفرائصمناكملفترصل
لعاتبوعنبالهتاجاوضطالساخطجماكاننوقد

أهيعاقبلماناضاالعىفىتقحغربةعلرنلومفووق
االكنائبخرسقفاراضلطرتمشضبدوسةبالحيلداسكمولرت

هبءشماالنمعموضحعنسامحادىموضعللنمحنوخت
ذبضلةهاتينفىوعالىبهلكمبشيرامنهانذيرا

هالىكاسباحدىالحربيعدأرحهالكمممثالحربرتسأفان
11المذاهبكحثيريصجمذهببكمهلفانوراكإلعاقركوب
أقاربالهدببجهلمنزربونوانغامفرقاهمثىممثى
ااربباىالجزكيدقريكةندصىلمءاداصامئالى

ادهبالعواقبمائفضالتهروستانواقبالبماخلفعليمأ
النوائبالمدىشعذذهاودهابيبيتءآراوصيقل

اكبالرانقضاضسقعقوبرعدالهبتالحواعقاحرأقجمرقا

إابرائبلبسادهراوريبسعيدابىلدىصعماالمجعلهلقيناا
صاحبانبهبىبصمدباصوشاوامالناعرىشددنا

11هائبالضكربذولعىالثواردشاردوالشعرالثصلشتدارك

افسانبسسالوكهبتوابانااايهتواصنفم

يمدوقال

شقيقاعااااممهداظنامفايخقساهرىمنصصقاطأ

مطبفاللسلوفليراحاوراحةنفرلكاامملواان

عقيقطقالعصصاتاوندنقصصأىوفبهميئالههذاا

ثقبفايفبلقلبالففنظرةمنمليناأشبةا

اموالثفحمثىواعبمألبلىنكإماليهمنطىظثوآا
انيقااالشقباورشأكمغنهلىفغندظقدبوموفلرب

مذ
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ومثوظشائفأجمعوالدارانوىبهاتجعدانابفبلةمل
ريتحاواعذباطراناواغعقةلحظاتلانتالعواذلكذبا

نيقاقىوشيتناالجوىينئىلموعداقزبتلولميكءماذاا
هقاوشخارباالجنابريامحدجنلفىالجزيرفدته

صنريقابودصزالىفبهاوتخرقتلهسالجهمخطبرقت
هطبقاارعانوجهاطرافهامتوواونالسنمماح

سوفاللرصارمنجهاوافامدبهرهطصحبدابوميرارفعاا
والمرزوقاالمحرومفبغرقهانوايفنهايداطروريم

دقيقاوبانألطمنالجليلكقىهبرأيهانرطوباضثزضاذايقظ
المصدوقاالصأدقالخيرتجدجمدمحداسألتهالا

4موقااالوائلقاناهلمندهبهاشئفانهمالثصراةوسلإ
وفسسوفانجرالخالفةطابوا4عصبةاهيةمننكفرناات

حيتنجثأبعيدااعصهومديهاقربتتبمونقولأ
والغطروتامدبقاونعنفطكليهواربيرةطلىونلرم14

هوسوتاهنياصوالطأبواهانتهوااذااالبيينقتريوهم

ءوقاحوتدميهانيارثتجتىكرسبئمجثانبرتحئ
تاطرثطريقاتملادعدابهذواي3ءبراجاؤا4
راووقارباشاندلمالفةثوبفيقهوألشواتعباطرحاه

هعصوقافاشالبراهورأتهقنابرأسعاتهقدواا
صدوقاذيشالوصدويضنعهزيرافىذبوافام
حريقطحنقاجارزنمنانكفاتالذكرالمجةمااذاحئ

وبريقاتألقاالعيونتعثىبهامةمنهالثىيلقىفضبان
مضيقاءاضضاوامجراالبريظندهمثىمنفظلعليهتاوا

كزيقاسيغيابةمنهوكزقتبهامانبرتف

وصوناانوندفعمنلنفدودئابربىمنجبادكتطله
ترفيتااوخالفوااالمامواخلءعصابةصدثارالةلبني
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هوقاآلمنسىقرانهويحرفوناالهمفعباذبمحاقهميرمون
فرلمطالحديدعفدفىوشددتحنفهمسوفكفرلقامنفدما

يفطشمهرقبزطابثرءعروقداساابئومضىه

الضوفاالمربرفخذفذتروعهقوادمجهانحهركبت

ااربقطالكلبابصقعبوكأنهاضاثضادجلةفاجتاز
عابقساوالعوصاجيزتمااذاجاوصصليقمخالو

بقطكماتبهبابالهرسباحشائهفىاثوفاصطرابلواله
قامةقخفافهرزجالمعانفاالحتوفالىالحتوفاضه

اودشوقاادعىاطيرهانواووعورهاسلماحرتاب
اونتوتازالزالابالدءمالناظولفصدصلاظنفستهلو

ماصتتضجانديلسرؤوكراوكربةتثشفرالصدورثئ
وقاطالبهدعرتهنمرقتغبوراكأجصرولكرتا

اصقطوالقرارةساقاوالغصنكاصلبثساالزئبيردحئه

رشيقاالبليدسكناذافاقاطمظقالقالبمارسميهات

غبوقافصارصفدحصبىىوعصبو5الغبوقلفاجطتس
مسبوقااقاذسبقكوهبينالمدىدركاذضكرلله

غيتبذاككافهمنفافتتاقيفضلجاذبته

مطروقالألءقااصفهاردىكرحوقدههفرددت
اماوواكوبرالنكفينهفوخالخالاساوراالحدبدلبس

ابوقيخهـااللهديئزالمامواضبينعرللبباتله
والسوقاالعللىبهااياسيؤىهضبهوسبيفناقساليدما

تفربقاجعهوفرقبدمقيصرمثرباتاجولشطحئه

اروقاصاياالثلكطجمذقيمابراه3وهـوالجسازرانه
دهضريقطجثهوحرقخاحاالبضربةالدافيالدكأقتل

ارندلقأجعديهاناتزصىفاكندتامبةصافتاذوارأب

قابراامألمارضمنالدصوفةالثمافلشفوابنلي

نلناهم
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شروقاالظالمصبدفىيهززنباذرحامثروقاقبلنلناهم

فليضااراجمأببطنهامامنهميدبالهامظقىحئه

وقاوعصبقاصؤاصدونقىمئحئتغلبابنهةتنلبال

نهبقااردناذايراطىدصنحذولةةبدصخاوبون

تإقاآقلمعادصمنجدنمتباولقدنظزالفىا
امحبفابالطفاعذاباىامحمدسبفانماحممأو

41لحرداماللبناىتعرخملهوهواقىبانالتنتفرهه

ونوتااطاحةرعياذصصيإهمصفرتانساكتحسبنالت
خليقاالظالمينلجضقدرالقازهادونانالفةراخلوا

قوظارآهاعايهمدوابعدماحمنبنزيدردهاقد

اوثيقاالقلوبشلهعقدا4فاصدواوعلهدوبانهروان
ارقحقادالحدمنهناكورقاامامهمصثونفىورصال

اء

أورفيغالهأخدناضهقىلمصعبةاجتالهالمايرضهالم
وصدينااضاماصيننابهااسوىاحداواصلتلو

ىمحمدبئيرسفيمدجوقال

األربعارياحعلىحبسندمنفاالجرعفالوىالشتبقةبين
اجعالىالمحبءاحثماختهذىامعالمهاخنتفكأكاه

أااالربعتلكغديلالمبعلثفىتيعنىبادعءانواان
اجعقىلممضتاذاياصاحياالرالاالياماحنماه

االمقلعالجهاميكاكتضبينهسقمئثمطكانوا
مودحفربالبنومردحاقفبليسهبمباواقفمن

11االضلحعوجاخنالؤاقذكر4اذاانفاسءصعداموورا
الثرعلجبألرأىثفورهمراحماكدونمدرالضاما

البلقعءاففااذاكعلىميراعدبئبوسضوأليةمدت

أضغكيروهوالمضيععادتطرفااببدالطرفيرهبال
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ادعالمسشحنطةعحئهحفطهاالبؤملالوديضوهى
هعيترسولزناقادهاقدصازميدفىاالسالمواعة

تجحجدةبهرامبدوباسأمةبهدىيدبرهااسى

باصعبعلمهنحاالعنةبثئهماجداربهسةثرفمنوكفاك
معاءالممادغسىسيللهاماحئايومنجاجادى
االدرعفىحرابابنريهلغيرهءوالواالقراقطع

يصنعمالمفيهيصغصوفانغدعنيضمودالمهولوا
شقعدمائهميحبقىأنهلوالحخدظأمنصديان
احهثلماصهااهبحاذايقظيقفلمهرالمثوقفاذاماض
اذرعخةوارعالعدىصفرمحهبلغاءهومهـيم

األروعاممىعلىاممىوجدجااذاالسنانخلفمنوبضئ
بالمقثعىليدصومحاببفائمقليساثغرالهلبحر

المجمحبهأفىواننصفوااطحقهبهاغبواايئبدولتهوانصه

مفزعفاقىبافزصهمواذابممصفاعشبتحطواهمفاذا
نعمقالضبارماللبثمنخلفالىعهدواالذىالثبلمنرجعوا

اعافئوضيةاءدكصوهماشيبعةقىفبرمنهمابماش
مقعالمتروالقناارعازععندهواضوالدذاكابئهذا

حالمالحريقباوطاحزماتثابهتاالميراذامتشابهالن
لسمممنوصفاممابةقىمنوثراهيسأبعةهنعوداها

وفبهافاحمعاابركورلئسعيدابىبئيوسفيا

االشعبئعاصمهدوفيعرويغبحقمتهملىتكنهاال
4حالمزبعببلدمنطلبنكانهاالوالبةاالنونهنك

ضحميمنلهانألاولمفبهأتشغلولمامالشطهالم
األرفعارجالمنلىافوقالئوفعقهانفسكورأيت
حمبدحالسامديئوافىالغروؤيترقهاحينومتك

نجفعلالندىصصاذاخافاعستهاالعلىدورلومها

فقطعتها
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ايرعلماضفرىابياجافىسثىولواصبوادركضفقصتها

مسعأتذكرمسفربتذكرهريعهستاذاسء

يمغلمماالحرماتفىومنتداللهىبنلفىيعطمالماعيت14

مثحضرالسففهاماكانةاششفىشكازياكدكحتوا
اءا
اسعاواأليابتاخاينوردهمالقتالىالجيثىجمدكقا

مجزحالمنيةوبلبكريمه4يصبومنالصليبامجزعت

أاألمعبمدورهنشانخمماتفكيفسألتمارسولكمااعطأ
تدممالضعفعفامفقضعكهوقحهمرعثىاهلمنصرافواص

اتوقحإهموباضردلم4واليهمتستنىلمابهممنإ
تهللعلمارمهممنوطيةتسجعهمءنلا اسل

اتبالالقمىخيىبئعلىبئخمديمدخوتحالنى

ايفحلالأونهواذىافعلالمصلانبالبذركماهلرأ
الضالباراعناقبسنافاهندتوجرهبطنفىىبرق

اأتجذللملنابذلتامطفريلهطعوتخمنعتخطنطش
11ههلغيروالدععىمميلغيروالغصنمخيلغيركايبدر

جمبلالجالوالاتايخاصنامامياعندكالحسنما

الذفىلجاج4بهـحيثفىموىاشممنوانالمثوقصذل

الىمزئوقفةيضسكمابلهتيماراهنعلبئماذا
أيسأللمانيمونفيهفرجعابطقماباعنسيلانا

ابفضللمانعلبهدخايتملىفاتالدموعلىتكلفنال

االجظلاكلمندارىوالثرىالوىمنالمدودالىشتولقد

ااالكلقطحمليههانارأسفىضربةاوجىحينطرفةوكذاك
لاكرصلىهحهفدرحتعلالبهمارمنواغرئ
أهيكلئورةكءجاصناطفى4هااالالمبنئكلصاله

أغرلممملىاألشايومحزامهمقديشدالضلوحوائ

383ءجزب
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ابموصللنعينولهوجدفطرسينالرسواا

اءاالجدلأضصدصبويميدا5رأتوقدادقابهوىكاايهوىا
هلملالمضجبنهفوقوالبدرارساكهفىءالجوزايتوهما

اموصهبءرقمنتريات4ظأينهةبرقيموجه15
بلالىفناعفوعيفعيعنيذبءارداسيبت

جندللهافىحبمتشليشق4ةضفىعذرةينفعقجذالنء

إاالططابيدالسننعلىصاس4مثيهرإالنشوانراع
ااالسغلحديدفاظرهافهمقهتذهىحيثلىاالطذ اص

أادهيقلمدأوسنقبتهءلصغابهعنبتكأعطاالديمقصطها القطرلرللردانءماصهـعغهساعالهنفضتوكأنماا
ا

لخفىصأتفراحيدىوثصفراعفراعضالقنولبسا
11لبيظساتوامهـعأنواعاددانىوكأنماأ
اتالمشعلكالحربخاوشدأارلهيبهالضبارقيسطعوتراا
اانكلاوذصرةاوجنةمنيروعهالشبابريعانوتظنأ

االولاثضلمعسدئنراتخاتتتالصهعلمزج4
ا

االمقبلبالحبالىالمحبنظرثاعطدافاتنالسملك

ألاالصحمدويهخالئقبومااوردفووقذديعافانما
اصمناءزااالبطظالذىاثحرفعدبئداا

ننلءغيرالمزنراحفيناذهاعئضابعلوالوساحة
ضضلالملفاضلالمدىبعدالمدىاخذومالوافضفضلأ

اديعذللملمندوالصسرفاانمصهمايعذلهودواب
ا

لمعصعرروفالىحبصالالندىالىالعفاةادبماذاسار
أ

باحبلنجوماافرادجذتجه4حأنماالعيوننظوعلىمالا
رلبلمثمططةآلفىلهراثقالمجدأومارأيتءا

الزلببرممتكفلونازلالضيرفيقرىلهمصيف
اضصلىاظطوبظملىيرفىءفئمنياعدفدأوكنغىا

اق
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ءلملالىصأوبينبإصوالعدىيدابااروراقأ
ادصلوازدؤمدقاظابررريعهكلهالبزبرةبضرإ

نعلىجمابيكاددمنبخكفثنهالجوادبالطرفقدجدت

أالمغفلءانضاافىعوعفوامناكالمجدايوحينناولأ
اهمجهلنضكلقوهدايةمظحتفصلئبأنارأ

11بصفللمواناومصفولطبطفارسيدغضلمانوامىء
أبمعتللييىوالمرعحمنمجنةحهلفالزسالوكأيغثىت

ابحدللمىفوأذابلنفتلم4مضىفاذااردىكلالىمصغاا
ايذبلاةماقولوادركتهادضربةبأولىيفرىقمتأا
مقتلمن4كأاصبواذامقتلىولفاصابواذاأ

وارجلتواالررقتدرهساوطلادالنهاو14 اسر

االعزلبادعاكىيهاروحئبهاصشعصاذايثاهروكأنأ
اتذبلفضةعادمحدمنبقلةشد41ءحماحماصتا

ىيمدحهوقالا
ا

11ءاماءاامذاكتوامال5ءانواامكتهأهواهبأ
ااهسمجانالءالاذذاخلمنذاهقةاوذادامأن

الدضاصدركبلالءالدهناوسطهاتيلتهالذىليسأ

ةءوسأحمةارضصغانجرططال3اغرماال

اواساااحسنوالقباثلجرببهماحتكتاذاافاشوشريف
أءاوحوالاواخاددالذىرتوالارحبءالنناامم

هظامابهاواتكنلماندىاودهاشعفاوخؤولة
باءواالالىأالضبهزصومنىوالفواطمالعواتكمينا

وداعئءدوافيهارصاسمملىبنأعد

أءوفايمالكلانفرمحلىماراطنئءالرفاذصراذاعاذ
11لضلهوهوالعضمئويضيقهقاربوهوإلعنلمليعفو
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أءااالبىوالهادذالصالثهوكصرصاذكصعؤاا
هءالبيظاليدتالثمابيننافسودتيديكبندىانجنئا

اماونياالمضوفانئحئبالجودقملعت

ءجغاوهرراحوبرلمجبقيعةوهىاناسقغدتلة

ءاالعدالحشهكفيهبرمائىشعربرصسايواصلنكا

ءأادتءأبداكامخاداءاللكيغحق

أءاالشصلكسدفىواظللىالصدالملوكدكعمفتظلا ا

حبسنصسعيداففىوتالحم
11إا
أثكلالمزلوانثواالحادثمنبخغكلبسالدهرفدأكجلنأا
أ

11ضنكلصزومنرجبلزمخنازلاألااليامذههـوما
دهبالسبكقبكيزااللمالذهبصفاوانمادئاتطاطتكهنهوقد

الدعكعلىالجلدنينمرىالىوالاالذىعلىصاشاالمهزوزانتوماأ
ا

الشركؤتجفةاالسالمبكىواهالهدىحبسكفىضبمقدانهملىدهإ
واالفكالجررعلىامحوساكاسوهيوسفهأللهفيأمائه

ااالمالىلىابسابهظذهبرههاالسعفساجميلاقامهإ

يهجووقالوأا
لععبهفسابهواتبعدجملهناخرشعهفىجملنكان

أ

اجدمصزبهثمزةمهصنابااكأاعنىولتا
اارغبهارغبركبلنومدحهنائلهمطالبمنسوأتايا

أهذهبهوالفضةفالتدىرةئعاسأمثلاحمرا

جردهوممةالصفلونافترىاهـالكلىاتضىا
ا

ضفلبهخرافىلوطيةكبرنهفرطضدبهفاستا
11

لوظ
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ىطماسيهجووقالف

آسىبرؤيخهوردىارىسرعبسمنلمأبلاض

اسطالىرتنظقدكأنكيدىباتبيثكقذىشكوت

ثهاساوالتايأفىبرعفيناوددثيوغدالى

اجاسالجنباتاخشنبقربكثىعيفكلففصرياطأسله

11مهسطعنيخبررىطبردوفيكاملزصتخط
يهجوالذفافىوقالحه

ههاامكوىالاحرمئنأقرسالةئافيناابلغا
اوسوشهاوردهاائحبئللقصفغدأرب

هطواصنايامهاالجصمابعالوةاازماتطه

الينهاالبنانرطباكنأضاخثصزوفبصهاا
اهاايضافكثءطيخكوقدلهتحهتبمزنايكت
نهاواحقهاءسالغدمنهمويمنعهأاضواؤكاتروم

أمأمنهاطالقبأبلغهاهثيئتهالبوركتءلرشاه

1001اأىباظاقاقالمعروفاطوهرىاهوعبدوقالىكأ5رصإ
4غارءىبالجلمدثضاالفىمااخاطصاحبفاأ

01ربغيوماااليرمارأىاذاءصشظعثعرةيكلفا
ملتطخسهمنملألنصيهدحادهءيصاا

رصقدبهوجدحلألوهقلبهمنرجيرب

اهكخاونحرطومهنسلىهلهرفىالعبداوزراذاإ
إ

بذخحئيخكلمنيراهأرفمةاجماسرا
ا

وأتفخورقاماذايزدهىاوالثرنجابسرا
41رخبشااخبرااديلميهبتهرالموالىرسي
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منسلكأيرنويفرجهاهـواثبابحديث
دصثواطىتهامااذارزهبءمنبفويما
ينطخحلهاليمنوفئحاللتلمالبردصهادمنإ

أاهبالمحخفبهمهعظبوماشمهطبئءوالويطرىإ
الثواربالىابنيهصوقال

كيردوالهفيهبرىانمنامشعاشواربابىالبئقدتلتإ
001يرثحأبىعدكادنرمندوناثهالكمنكقءساقدا

أهمخنرضبفوااصلنحسيسالمدسصدافةالمثوهوهو

أدايرااتالاهلمنصاحباالهيرىانبالبةواايضاناكهأ
المجزوزالجةاتالثومقصاعمالفهفىابخثأومارأيتأ
مغروزقىفيثطوفيراصتسطةمنيغبةورواحا

اطاجبدسبقوتالء
11

اوزيرثم4عنوزيرويمضىجمنهيماضمداسارىعالى
شبراروالبؤىلحاوارسىهذمتاماوعرفايزولوناا

انورواعقباظالمالقشعشهشومبهايغرىنلوننسه

هريضجمثاغساوشكارابالضقششلىانممنطدضاعااذالد
51وحررداررواخفانأىخالدطهعرهتءوداابئوكان

اثالفراتابئجوقالص
ايهدىمنكلىتباقدظيالوجدا3وايموجداابدىبت

تهـداواقماطمنارهلتنطىاقيخهالظقما
صداءالزيار4نوضهامطروقاازأرناماخعألل

دابثأكلووالرأادنارضىاشرقتالصىءجا

يا
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سعدىخياالتمنوقارسلفيهانحطرالبالدنحيبألا

تصدىاناوعدتنحووفتبوصالوفتخأوعدشط

اعهدادالهنجاقمقحدثافاجمثتهاهاالطبفقرب
11بعدامرببافازداديءونايناالداذادسن

بؤدىقرضالثحابانندرلمكأنالثجابعسألتى
دايسترانامسعارآنلثنيخهزهادةعنيبنلم
حدااانمواشكلفراقاالباصدموعاذخرتما

ىالمعلىدلااهاهاقكنتاالاالرضفىحالتماافنى5

اوضدىاحصنحهـمدتكااقربىوايرالمقعماواذا
اواسدىانادماومجازاةهفراتابئعديهممحيئمند

11اجدىديخااباذاارقيخرقمكلفاةعنراكببز
11داء5اياديهكترجرقىالمدحقءاقككاط
إاألدارطوبافىءخمن4ضبرطربابهطلفان
ادىلفالناتآالؤهماتراكاابالسطىتعلو

أنقداانيلنسئةردفيناحئالمحاعيداجملرم

اواندىااطلراخاهريمااالنوبستضيم

أواستبدابسحوهشصاأستأفىأنالضالملىلهال4
وسدامأفىاتانيد3ضاالمرلةفىاؤهها

اواجدىصطاصنىرببوجدذىاالمقلبالمصرمهما

نعدااناتهمأشرتنضلعداناهاالضوشريف

أرأوعصموزرالمحالىباثرابيتيابمنله

اأالمجلندىوملكهاعانمننحالكانماراقالهنحته
ءالعيناالىوقال

طهبعدكالظرفماتتووتهتايكأولمنالهمكزص

اقهااليبئلمعرولمتفدتاصشقلوانكا



ه33

ايفلهدواحدملىاءوبديرهااصديىاهواانعلى8

انحالذراكمنانسظللنايزلوالفينأءاليناابابقيت

صحدقةبئاطسينبئاحمدالىيتذرلوظ

وارضااحماربهوغالواعرضافمدبهالثمأةطاف

أدمحرضاوقلبامجرحةحبدابهىقىضثوماؤالواب

أخاالتجموعلىهاضاحنيتهتيملقلبالغضاصكنوبذى4
مجهضذراهاعنمحالكثباهجةملطاكىيمصليان

نضاماثبببدالأنرثصبغمنهوقدنضاهنكالىسبيلاف

هكامعىاومجىبىاتصزهنبدايضهلشعرىلببل

أفانقفىلهـواواناسبابهأفتقطحتصبرةلبالىنت

411صننجهدمرحاتتحببتءالعالذىعلىبابى

انجرضانالنيلمااذاسالعفألدهيلهيزخرق
المنتضىاماغراربهفاتحدهالوجاشرالعزفيممضىأ
ضايضانرشلهوقصرعنهفقصرتارجالطلبشساعهأ

ارضانكمشومببمنتاثدذرةشحانتهل
5فاجضاءالرفارذنابلمن4كبرنسرعماباختماكان

اضرضافيكيمانعصمنئامحرجةوهضمرتوربدرات

حرضاامطبحةابوقشجهدىهغارباالرصالكافعالم
هترتضالقضبةوتالثعنىمنكباوصمالاادنووتبعدفى

الفضااألرضكضطئبهضماقمذنبهعراصغبافتهدن

باصازايهااهدىوكاثوقالص
ا

اوصاصئهأرمظميداقضتامرسا10سرمنلىاخ

ااالصاجرقالطشراثعهردالمصئالعذبمجوقكض
ادألجسصتئالىبعبهيبضيهيخاالعدقوما

صلبث
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المنمامصولطجلىاض5ءنجاطءالهحلبت

الدباصترفدهاابنجومحسناتفوقمصلكافرافى

بارجاجتهدىالدربهوطعينبنخطواعظم

صاعدبنءالعاليمدحوقال

قطصافىاذامنوخليلأشترطلقياواالنثصافشرطىه

فقطاساكمنالعدلحسبىاحلبهفالالففلادحه

االعصمالدونواخرحسابئلىيدخلالاالخوانوصط
اهاسكلملابعدهناخالثتنقلااظكئمنوالمعئ

أاخشلارأىاذاارأى4صعهلثيئالذىالحرابه
11طملالئفيرتاومنصلصئمااحرجشطط
أهبطعالثمماهبئصادثةعلىعتبلىليمى

ألمغطجثعيعدادئمنداأمسقملتهأذاءبالمرلستإ
11تشمداراوتصدفخغضةعندىاالبامعادة

سميىاتبطىيوقالص

اشفيعمنرائالطنافىيهنولمأالثبيراممئجفانا
سربعالفرافانطءإوشدؤبانالممامفىمتعاناوما

جمغوالديارقطعانااذاششيتهدياروايصالناقم

رياحابئصييوقالص

اصعئكافماابير3ولكنيسوالصديقفىجدىختوما

ارباحآلرالةديئاالصمنمجودلرياحرمبورب

أبفالصطهضرىتجدلتصهطرضرافيابتمئ
جناسبهمقأوبفىمفاربكأهـيمبارئماتو

اوالحمليهزارينرمنمذبظإبففسىلهوقفتا
393ءجزدب
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الحبقرضىاصلرلوئراانومقبثنحبارياأنص
وحماحممءبسواحئرشدةالكوشلمارتعماولما
ا

ابقباحافعالهواللدساجمذبمالعهدهنحمضىا

اوسالحهيضهحبارىتفيراحتعثاانضبلعرمنوداركإ
ا

امتاحضساحزننصبناتاادبرهخرةأللهبقانافاال

حوفقطنةئمأفىعددجمناابراخمجاناالثابرخومنا

11القاضىلاسماىنكناعلةقوقالمح إ
دطنهوالارفئلواليااثمهىوكاندينعاكنجيئا
باازوالرهنونبمباننفاصالرمالمعلىفدرتأ

اداحبتهطرفكباارتيهابقاضىاوماثتخابم

الحديهممنت1ىخلمكاوراليخطضالاعدتأ

نسمادوالاالشرفينبنالبتسودمنهخليفةوانتاااا
ارمادنحافهاارالنمكلنمنهابوهونيىوبحضهمأ

أ
ىجووقالإص

ونولمراألءزثددتز4الذىذاككماانافىا

محركاوضياشحركنفدالدقايكنمولوالا

ركورأيافلبظاصافالمالهانمنورئتنو
قنيانزهرتهوعافتكهتناكانأنجتهلثتق

زماتاواالبرمرضاذابهاثماكتواصدقا

نالمجصالمينذابالىماجلمنبغضكاند14
وشيردااقبكجثمنتردلملموغديالىفقل

خربمنمحنبفبأكلكفنبمنفبليفلمم

إكامنكشفابئوامكغايهالىنجارىوكيفا
لوظ
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اأسعيدإاليماخوقالى

ءبنآذنوااالصبةاناالنيكأخراب31ز

ءارمضارةمبمجيانحاواغراصدراالدخببردلىفا
ءعزاخينفالتاظإلطازترىوقدءبالزاالتأعرق

اقبارعومشلكقواطالعزيمئالساومناقالفرقصر4

مرناابضقةعلىاعززوغننىبالمداماشنيافازدق

ءالبرىصمنلعايخريكنىاردىئأفدلمئ
ءوالحراءالصفرامنجمبازيخةالصالحبةخلهوراخذته

ءباالنرااراالتجوصمنةديطبربعهاارينيم

ءحمابهومعنتبحمفغدتدمرعهارذاذابءعاالىكتب
161فرلمجةواربعصركاوثنمغءخضراحلةها 01الى

االصهبدوزهرةالخدودهرزوثزهرارلجضعلىفاشرب

االصشدئصلقدالذىوقاوثإههوماىتنةقهـمن

اءانايربتائمةفالفىانحثأزونهـاألارجايخا

دءواالندااألرواحاوجهقتفستكارياضنسبمولهاه
أءسنااطعبالخدنقنرددتعالدموبئوفراغ

اا

اردصهقلةبفترهممرسبردهادرضأييقبكهاا
الدماهمءابدأعوداطرتمنوبمثاهابهايسى

11يضلءلمةبرسفابئبعدتدالوالشآمسزيرةما
أاببضلءالرقهجهوأسوددزاخرأجمرانوالؤأتجف

اءالثعراوموعمحالارملئةبدصسبابىترىولقد
ءاراديخالانهارهلوليلهاأريعمثلهاقيظاذ

ءااهذرةغضعنطالتفترعداالميررحلا

اءااليخسلصفايامهنالورىفىتقلدمرذودولوأ

ءوالضراءالراقلطااللمهذبعداااليران
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4االوعدضاءدبممحطفىدهةصافياابىاوراىأيقأ
اهورباءخوفهنودالمحبقحلهنامالمأقرلثملئته

11لالباءفدمااآباوهاتتةاعابئطجاعةانهت

تءلمياالهمنورثوامابقديمواينسلمبهاساففاذاإ
ءأرويذبلقدسهضباتاكأعالكجباالومنصعدوا14

أالمازاللمنواعزباصئخالئقامشكالمحلفىطرواواش

101اءاالحباوتخاذلىفىالطىعلىلهمحمدارنصوضب
هءدمافكوصهاماتدفىرائحااواخياشءسينكانفكماا

اءوفااىووفبتالعدىاعصمنتجغعكاسالذىكفيتهمحئأ
اءاشصإاشفىورهوفئاللقناالكالتقرعمازلتا

1000001

ااداالعاملىاعياالذىمنعنوةسعدثبنصلأخذتحئ

أءاصبسعاالونمبةدقرارابذوامنهاخابتإ

هءدااوالعردلعديرقلطمبأسكفضنجهلبقلم
ا

ءالجرزاكوبراعلرادمصلهاعرادعدكدامطفؤا

كالحرباذعاباخرياتفىلهانتصباسفامستثسإ

ءتهطرىقمزةاطلاللكثيرلوارومارضووصلتا

1051العثرحربكمنتهاولميةفكأقديومكلفىا
فضاكلضشماسوالكحزونةكلوصمنهامهاها

امر
ءباالسرااالدألجصل1ؤدارحاشحثكللابخلا

ءاهيماكرةفىكأالوبهـاطىاراذاضونهايبءوععاه

ليالليلةلةهلقنارونجدلهبدتاليراحممل

ءنهانءمعركةكلفىمونهاكانزغففىكأون

ءيدابقفزالرابءيلفحولهاةالكطعلىثسيليعق

هءمافىكواكبخيالنجهاخلتهاضالطتهااالسنةفاذاا
ءفابرمكلالمناياتحتنفوسيصحونموتءااا

ئ
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اءراوااكاتاعقبصألهبتهاردىبدقمارفىق
011جرداقعفقمفهتجافناااطرافلوهـءفى5اشلى

11ءفبرظاوهنهصدرنهضيةناابطمااتولو
ابقجنودممثففدوقنهءاقضاابقافلئن

هءصاصباحطتفعيالوتفوقىاشياعادكةه

ءالصعداانفاسهمنبالوقدأذابهدوراطارتشفلوحئ

ىمرضى7ءايئنإفسقادعاهوممقرياحابئويهسوقالء

01ريبانصديئاواولىادعىماالنغبلىعدمت

11أخرمامالنةتمناهىابسطقدمهقلتاذا
هريحفكنالببذىعةفاحشمجلسالىنادط
المقالكبدقاعلىبئصامعقنجبذءنجا
محبرههـاردبمس01ذارصاجفىمسودهصباذا
اهرالددفلجرعتناذطربلمثسصتقى

ارلماورات11كأناربهثفىصكهاطومالىه
أبالثرفئاسكنتوماسمثل3الىثحرهتلىوما

أاالبنرمنالمحواديحئيعزيكالذىيئشةوماه

محذرانارفتحباوقداالنصرافعلىمتفالباش

إأمدبرقدهوتموييذموالنجلمجلعلىفغط
االمقطرئنإلثفالكدناعلةعلىالجرازاتوه

االمسهرحملديريحداطظراطلرفتانولى

أمنكز4صصبهابليتصالةماتأدنئال
الفوصرهفىضكثليملىامرتءسوولبلة

المقاثىابئووقال

فلسالفلسوجمةفلسامنهصحنااةفلهقاشيصمول
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يمسىلياالنوققحهخبرثهنمزميعىاىسامص
هاساببتكوالريمانتهااركسرىصعنفارتكل

أفرمىأئلاالعارهاندارعارةواماشط

إاغالبئاصيمدحوقاالط

01ثابناحمدادعاحةفئعاوابدوانكرمادكالحةان
االدهمارمانوفىءايغرهالمرواخالفجعته
أهرههواللىخسامهباأليضينعالياامجلىلالودبئمك

اينتىرماياذوىالماوكفالىانفىمئالمالوكصدآباؤ

مقومجمرنوارمانصرممبشطمواضصسدقءآبا
هصالوممنلبردخيرهمئئقىاواورثوهادعاحرثوا

وشرموتماحةنائلفىالندىخلمواهمجماجمةل ا

اوثرىاصعدفيوقال

41بارحاوجارساعوبصلهصافألجمكلءابقاطلب

االذابمسدألفالقمعرىبهمجياانفلنصعداحماا

الجمولفىوقالع

11رطصسامجرمنتضفاماهطرالمرمنابا
ا

41ودارجمنهصأنهوعثىيرمجىخليضها
أرتتضرصأنهاسصاتفيعقكلتايديها

11اليسارمحلهاتتاالشميئايناتأقفليى
أوافهارالميلاختلفمالنيهوفىفيهفالملد

امتزافىوقال

إأصاناالذىمثلنالعيمئىمجنهلأال
وهلى
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دنجانازبالىلءياياترجوصلى

ناسلطىرعلىالملقىداظدت

هوبفالنانفالءاااصغسدإ

وقالأ
اهكاعيواألعاساناإثافاننىصوبتماقلىا

دفهامابضركوانهمصرقباتواعهاا
ركبطفيمفعرقواتتذلكتلزا
بركمايخهقءسطاوهسرفىطفوصاىإ
ا
وزلا
ا

لمةايكلرواىلاثءامافداؤكنفسىا

هملككألحءسعتامفراضةابىوجهتأرأت

حوقال

لباسىالشباباذاصهدالشبابىشافلستشئمنانىما

القرطاسمجانبألوليدعبثونثرننىطويفنىاظطعبانا

راسىشبفبكالمالمةطرلواكأالشينطلمنشبتماه

ااشاصىمنءحداحاوتنابعادمىجمرىماقملىنمتأ
ماسمهفهفالقضيبلةااحورورمنالكأسثربتولقدأ

الكصاجضاشفهعىبانتايعقمينابهاطافءيعإ
امباسااباياكأسكفضلمنالندىءمامازجامروخرإ

4احاليىمندىانيالندىليمىعدابئيانداكوشربلىماا
سلمالجىخالئقصودرىاسورماالحانخالئقكصبفت

اآلمقضببئالجناشبعلانمىأزكاهزوركرفىابداة
اناسامءابطالداثبنيمااالاالهالسعبد
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ءا

سناجمبععنمالعلهاجرتالهـاجراآلموايىا
واباسالندىلىءاتأموقفمونعاديمالالمجدإونا

ىباللةالمهتدىيماخوقال

اجدتقدنوىبىيتعظرولم4فمدتقريبمنشيبخطرأتأ
ويدتبدومانزماناوددتالذىهوالوصالانعلىتصدأ

استردتنحاللهوفزالاعيرتدنوهامنبلفةاالاناموعاإ
اندتعسفانمعناسىالهامقصدناسىالهلسالثاننحنمننا

اءا

هكدتمدكءاثضمصحون4ؤمحننهالذىاالقعىالجانبوفىا

اتيثهاءمافأدتابىتمربتحئالوورفاباضهت

وندتالهوىفىهوالنسدبتبعدماالنهاجرلبلىنقارضنا

وجدتهزلتافىوىبدىوبينهابينىرأنلننوما

تعنهالذىشوقامنوعدقصرتاعنهالذىجدالوعنفأفصا
تهدتمارفعهيمالنيمداهاتتلرمجدبالتههتدىوا

فردتاليهتجرقالمصطمناوقربةالتاباسمنمواريثا
استبدتافىشورىاخنلصاذالجةصراناماالفىعموقد
هقلتمباظجانبقضربتاتوضوأتافيمضفىقدتومئ

خدتشااعلىمرتلودابمنبخثوفةهدىاحموتأييد
بدتقدغرةكلىعنلناحلبهآخرالميداتقبةإاحلت
دتاومختالةباعطافهاقلفتتاماالخجلقعدانيلاذا

اأاشثدتلهالتنمةعتوقباالبالنينعلبهاحملتا
مدتحبنايانهاشدتاسذوالتالحغتاننهافرطاشقككاا

عدتقومكءآالاذااتإتالذىفىسبقكضلىقبوالعد

اتظاطالخسوتاالنفىاذاارعمظفرابالمجدزلتما

اشمىحبندنباكوابلبولمبعبدهمتمااقمامانذكرت
رتالمصالمانوالجداطابدبتالمصارمانوالعلرا

عالىاد
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اتمدتألمضطصبةاذاتبالمجعئآالثواجإ
وجدثنداكمنودالثحاوظزكتلنالفاشينحنىخفئأ
اشأدتمخشبهطولماالمجكصعابةاتامهكيناهلكأ

فمتيخعططاجزبدجلةةوحمادثاالماللمجطدا14

وابدتكاافراكفتوكللمماكسلرتاقرنائب

اقىدتينمبااىأللهمنوشهةمنقلمتاتلرقيولمالة
دتنهتظلطادظوبقتاوواضالمرايمفكلناها

فاجىهدتبهالوكأضاقتجراىاذعبيدالقىماوقه
تحدتاوصاجرتضكاللاكاهينةاليدفييئتاذااا

هاهدتاراصبأتبألابادىقىانهالررجالقسىصارصوقد

فدتاثرردرطبافيسىاائاللهنصهمعادلمم

4اسشدتساتلمنيبكمهمءاحرتكرطردلهموانت
11مودفىنزاالسىوالراذنفعىالحبةاالءاصلتو

دجدتابحمتهامامئونفى4تغلمالحفظهاكلضمئوجمنا
ثدتشهابابامفدمة4لتابكحرمةاراىقيتا

اوعدقالمرماتىتعتفصارذخرتهكتمنكراىوصالح
مدقالثكرغايةعنقصرتمئكلهالدهرمدةموائاستبئ

الحسارقجووقال

العاتالمدبقمعاندمنلكيخاذبامضاباوماصارقيا

جانبمنشعروذحرقداأبانىمهفتكيدافئانما

هكصلثانيفىلوظحا

والزبهبهوافىالجرعوهنهالئاأللهالىواث

11هداررمادهنيمننهلافاضيطونحن4
اءإلثرأنماىغيالىنعرتاالضفذ
31003جزدب



أ

جمعاظزازوييلوةي

تجرالذىاللةقدمهـاشماعلىاطدللة

دهرىماالدهرذاوالمايلعالىمرالعالمذاأماا

اشعرىازثقظاكثولهمعلبىفىالحرمانزضيه15

فيبرحوقال

االحثعراعلىهداحرأكلنائلهفبلمسزدابا
اءهحتاتمشاسمنفتأخذهطالغئفبهظضنتأ

امنتمثرالبالدفىععاربامصرفةانهااحصدوة

11شبرههاسصانبفىيغرس5ابداصالههمنئهبزياا

ثىوفأد

ىباودالوكتزفىالذىناتنةواتأدوارفاباالخاأتباإ
رحدىةخمالاضممااضمقوافاتاذلىهربكمافيئادشباا

االمجدمنعصوتلاشدلناوجدتالذىوعهقالمجدنصدظالص

دىقىاقبكاذانقشمولمنوالهاااللبثشصفو

الورداالامحالحىانهاإألاعرطالوانعوماالبىوماأ

بيعهارادلمبحترىغالماقؤهصينالنصرإفىاسرإشلوالق

محفهطتديخارققومهثةءبثاليقوموكن

اصبنبؤداببممابفومصارىالودجالارضىهئ
ابينابشاشئيكثحسنالموسىقىماواجمب

حوتاله

أبئعروابئياآذيةبىرلعقد

ادبثكبا
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دهثلطةالههىيهكأاكثباحاإ
منضدورصعاوالاكثحاظ4

امبردقالللحراماثكواصاتا

وقالجم

األصكمنكناهميئمناعدهوكتصمناابلغا
أواالنسلنالقردنفاماقاصاتلىلفةاناانكنتانا

أانير11واضراةاتجرأركرأوددصاابصساذاراليس
هربانالهومعغبعكفدشهاهاكةفبالمصاوفينواها

اناليموصأحبزوجةوحيبظالماحعيبككثنمزفاللةأ

المتوكليمدحوقالبم

11
11اناللقلىلماكاصكلعلىإصلدلمالفصاعالكرزىاماا

ااارفباالناعلباوعدتخاوالبنلبالعدلسستنالقد

41للقااضاحكالثوقوستهمحدالنىطيمءفىواناأ

اءوالعقبةطاظاعلىثلمهسكاااهةالعهلماعكقدأ
01انارقومهسطااللاتقارفيدوة4أهاماوخصاصطنباتداركت

اافئموجمكمذافقإشاسناافابضقالثرجهلهمالمت
41قادكوخرببومامزاصياؤمماهالفئاقبلهكنمننجوأومأط4

أمستبقللسالمةمحبضوتاهرقدرةذاكاذمملرت4
أاررقبةالمنصمذمياتبوناباوفأصاباصضولم

ا
والهبالمنكمنازواموايكوأفاصياةباب3تمنات

ارقمينفااءاليفوقاردىمننالمضشءوالوان

ااقىالىالسيلبهانهجساممتالمةالمؤمنينراميبقت

اتتئبوجهككانتءلصاماالدهرعلىتستعدىبعدلك



3ث

يمدحهوقالصي

اافر4طمابئنجخرتوبنالزرنائالثءاألنواعدابر

01قمرمرايراناللهابىهالنىبالموضعاللهامايأوانت
أخضرواكناذهايصوآفافهاواغدتبعدلئاالدباسنت

اطرةابتبعهالقطرمسيركماليسافىانكالشامالهلهشيئا
اراإعماطلمونطلععإهمائامافاضنفبعق
والمحربمدكباراناهمتوذيهاذاكتأخيريدمواولن

رثاهايااولينالبكمخبرانأفلرهرعفئامضى

والهجرهاتيتافوفاللديئالذىغووااللهىتضتع

ذخرصالحمنقدمتهـاذاوكلذكرلصالحااوقدمتإ

الفطرقأبالثنطواالفبالينمعبالعئربالةالحرللكوصال

ادافصرإترااشطفىبرفرففلببهيلىالمزرتاقدلثرىإ
الدفىدوالعبراه1الحراباوؤالوكأفىأس11كاتددججالا
والكبرذيئبينزهوومالكوخالفهقاهربملكوسرتها

االمرصصاذااولىبهتوأةووقارصطقأشلبعليك

روااكلالمثوالهدىويهاورداوجفهعطعتهإ

راسطحواشراقاءضباواكتىأهترالمنبرصحدتلما
نرهءطاتركاماممقأهانهايعمقطمافتهى

صخىالهابلينفملبهرعظهقلرنجأألتحئرشاوذأ
ا

انثراللؤاشوابعوثأرهرمىبكصبآلالسأحينتلوببهرتا
الحبروال5تجاجمادافالكوالسنلهاضركافعوركقىفاا

يالكوطالشاكلمثؤتدااصنالمحسخجزاجزيت
الدهربقىمااأليامعلىوخرتسالمماالعيثىلتبمانارادنا

كروالشاطدمةوملينالناطهافيكالنىاتمامالهعلى

وظل
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رإواالصبموجممفيمدحهوتال
وكراىلوعئمنلىمطاكيزورفائيخاطان

01المالمطولالمحبءوعناااللرملابفأدة

ءعينابالمحقلمطرفبدقدفاعدىاذخلةنظرتء

غالموقدرودفتاهدلفاهاذصرتثمانف
الحرامفارفالقالوبفىشابهماازافضلالحالقصوط

اماتغلةهنهـمابروهاوبببمأسهاسنحئقدا
اهامالهباعتدالغيهماجارارعانمنأعتدالفى

اااليأمطوالضملىمغمالتءانياثتكلونانيشأانما4

االدأمااجعئفىالساارمةولذتءموااجانبصناتدا ا

هقامودارانسضئفوووقتخيرفىيماااسخوء
بالسالممفطيافريسعلغالملجوجمهناظر

بسامومنضاحكلحنذاكذاوقابلجةةصساةأه
امءوااللترقةالتافرطاقاتقأافااطلوبينالى

اوسآموبةمزلخبوفطربهمينجربهااريمتمنذ

اغسامالصضلكااليضءالماعبلبمنولببهمس4

ارضامصبئعيهألصءنااةالبرصعكأسطماواذأ
كطمءوهوماينالهدعينهءيحرءماأنهفتراا

اانعاماغيربهنكىناضعالنيدلنبوالدوا
والمقاموالصظبارصناللهعبادالولىانشثتبدع

االنامنايرالعدىصرهوائاصبمالقموربرلن
المضاماراغبابىداذوانحازثىضاصألر

الظالمسوادفىدنصماألنجمالماالزلنيهمنحلل
واألوهطمظنبااالركلحاتالصفاتيىمفهأت

االحالمطاقاواماقااحماقفىهاصكأناف
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االمامه3جرفيأللهبوجبساتوديئءنجامنغرفت
ثامال1الدنوباباجفىدنافزضاتابالىشوقشطه

االسالمكاثرلىهـتباهىطادواثلتثرفوبها

امالعخثراتوانالمحلىدالمفىلللفهاللهبارك

امواالنالرفااهلىالعهـدوالةئآماوارا

ودوامهماجصمنءوبقاهوروسةبنبطيزالواالأ

ثعبالمةةالىيمدوقال

اواسهراالمعئالقلبذابخةماسرهـاكبةالمايالهىسرهأ
منظراوضزلربابئفبحيدغهزالثرىباحالمدفىأ

ابماالافومفىتوصوالوحىلتألاألبتباقربتوما

اتدراالوصلعلىنتصلتلرو4بيئمنهاهبيواهبرتلقدأ

يشدراانمناابينوالوقصممكنألرصلالوصهاتعرشأ

القصرااووبماابعمقعنلتصالمبنثاولفىتياأهنهءشانلوا
مصدراعدصألمحبموردمرشالمندالمداووالكن

أارافيلحهاعىوصيابمتقدمابيننافاتكاتءو5
أاضراااألصاقالمثاتصوماتةنطأفيجاةوضتنظرتا
افراتصتبطادعلوممتتنهرطاجمرقأمنارجرافئالىا

4اصاختباسبتدوروضاببصأوااعيلىفقكأمافيي
اجورابلباسعند4اكفأظاتلوابوالءنوقد

ا

01وغدرامحدانجلتاللهمرةممباللهالمعتراعطىامدأ

اءواالألماألصلىخت1مظيئمنالورىاقهتالفى

اررا13اذمعاحئاالذقفىهافاالطىءاصثقنةومنأ
ا

جعنىاوالفومقلصحااباوأبتهرأنجأمااالمالكمناغر
احمراالموتالحرالماالموتملىوصبرهمالموالىبافبدامبا
اضةغيرنيرداذاسههيالمامةحخافىتتدآ4

بعوب
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راجصهتاالباعدتداعاومادوفمممل11لهصررفاويمج4

ابعراقطيكزلمشابصرهوبهاهحدىحئالحقمناراقاما
اادبرانعاصطمنهفاقلفشلهعراورالديالىءوعاتا

11راهابراكاتوجودتتوقمنهاالرضكأسلمثا
تعرااتفىردوابراندىفحصاطبنالمؤمرأميعنرت

أاوتصرأطتكلحئهاباجوالعلوالمجداطدكأطوايس
اقفراانسراهااقاصىنجت5محسنااوعيةتوليتولما

8قصراواكمزفبلكاواضيقتصاادقرالقطوكانجريت

ومهجراسارياءهاءوناضالتيخاالخالفةءباعبانهضت

اهقصحرأرميتأذنحمأمقىولمءطاثصحيتاذهافينسحف
مغلغرابتكتصاواندارثاف09كنشلمتطاتزلتوما

اومدواصاثاالمالركوطتأسااالثمهغاياتفتلقا
أا

هراوققلراانفىخثرواللىوتتواإيخىاتفىجمبال

هيراميجثالبهممرىفقغلىافيوكتيتصبااتركوقد
51المحبراءداوالبقصاالكوصيراإفعاراذاورفلثهط4
اأجدرأحمكاصبهولولىفهلهدراهـلتءيصناواىه

اد01اعااطاالا
اةامطراابلمحلىلىوناشدمامحدضسثىمنبواس

ىاللهعلىلىاليماخوقالر

اطرفاهفافىفاألطرشةمتافالهةمالاالا السومه

اارصفابخعمخذبمنعكوقرامهغرثقدلىشتثنى

أهيشفىواهانهايلىاراةذئصقربتواتاباتاذابعدتا
ئتتكرلمالذهـردامافتوابهلمتثدىاإودااهطذات14

اخىذىالدوتابدهـءالزانورسا01وصاإدادوتثؤابىا
الصدفإصدباعنتفقدووصالوىوالبدمفقددنوا

أانصفافىعدكالمظاوميطحوالاهـاطفىعدكمالمحربرلما حا
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بملىمثلهاثمرمثلهنوائبهصفىلنمدنالمؤمنئراثر

هلهفومرمضرشءمنبهعرمفاهمورثالمسالبرف3وصغدا
الكفجامدوالالجدوهـنافصفالوالندهـداافىوالمجاياكريما
فاالىمسنهأمالفحالحيلهحئوفالمصالىيحنأا
ا

ارضفرهكهديمثىالذهـمجافعامئلاوعداسزحئويقلق

اظلفمناعانفىاصعالنيلمنةرهـملبكنضىاعدواماإ
ايففىعندكتالضاضافوكييرةداكمنالفالفوما

صيمدصهوقالو

عرصخيرهنوسساحواخيرل4المحدقلكا
ا

ابرصاحسكمنغالدضطزالالالني3ابئياا
نورفرجهـكدجاملماوظغبثوكفىعرامحلاىإ
رصدابربنوابوبدافيءترااافلوباكوممتإ

مرراكدكواضهـفبلثلمارشبدثباصكأوايخ
5ماشيرصيرمزضىلموالماتافيايؤلى
وزورأفدواهسقكلمببمقمراثهحزت

ا

والعربروالعصطوالبرداللنموااتوافادنالث
االمورصكااتمذصاتدبرنففماالدنباواميرء

التبوربهارةترجوبالعدلوتحكمالهدىش
ازدمثرسنهانالذىهدالهألىعاالؤيوزهذااق

بسندبرصائرامانوقداألولىالحالةالىنهانت
كمذفقعصذاكفىفاالمةفبهاجساظواضا

وشالمثوافائلنجهمامدلاوتكءثناوالحد3ت

راعطتهمازبفضلالتبدمعقمركوارى صوا

البحور4ضمتفىفاحتءالماراطردواالهفيهرق

الوروفامىافيداردأت4فيالردطالعمط

بانلهبر
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يرالنصونمالعلىونصيرءالظهيرونماندىياظهير
ثبرفيناافامماواتمرضوىمادامءابقابالنادمءا

دلفالعزيزبئعبدبناحمديمدحوقال

اءمدمنكوعاكوالقرلىضودفرلهاميكنفست
ا

ءجدبمنهاواخلهرأهأفىوتضاصثىلقدواكال

الصدودالوصألمنءقضاصانوالبالدنوابدماوفىا

نرورالمانقصاتءوفناعهدىتحدنعصانانشأنهاا
ا

عداقجاعندهانوجدىهرثلطخبرتواذاأ
تعودمالةدالدهرفى4تولىماامالشباأطنىا
أا

سودفارقواالعيئىاايعقرقطوالمةالعيكهارىالأ

اسعدلقالحئنهااعطىولوجداالشتئواعد
اا

االخدوداهالىاتفطمةرفتوانالععنمدتهء أى

اأتأويدفناتهفىلذىمهدتأوبدالغانحاتومعا
الوفىدعليهاحولةصالعيسالعزينسدبئاحمدطلبت

اتويخداوايهفتوادناماالمانةبهااختشانإ
االعددكووفىتعلوالنىجثارقرسعةاطا

اومىمىإو

11المعقودلواواضظاماالثقواشنرقالبالدقطرصازا
اايدودنهـجهالرامجرءفرنجببستاكربتممها
االبنودعليهقثنىكرممانهـقيظئصاتصلىا

51ودالنبهبنالقا3رحئالمضلةالغتةاقععى

ءويذودورائهامننشهمجىالمالثحيزةدونهاشد

خودنارلصلىءانفضايأللمكاألمثاالدبلحملآل4

اشهوديتواالخمنهاعوفىمنوائجاطتلمعنفاب
طبدالخاتمنفيهبكيومبروذاتجاعهمفصق

ورالحبىنجهسايضئلجبزارتهممشصيههرههيتيلما

امثث3جؤدب01
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اردمثمباثبئقامذسالهعاضرتتاا

01ههـودايااكطرءعدكأاتمهبئموىاباصورذاياا
ودقيوامامذنتاثسصيوفاماديدباطاشرقىا
01المحصودالمعلاتداماهمءالمؤجلالقفيرقبأ

اسديدورأىماضعزمالعباسبابىبهمحماوقديماء
ابدعئفيهابرأدانلخىنداهمننضةضدواقف

وبؤودسامةمنصاملبحئعبلهنيمشىأ
اظاودهنببمإلطدصانببالخلودبكلفنلو15

والمحودالمذمرماتانطسصذاقءطرافرقتشدما

جمودوجينسترفهوئءماطءمنفارسفىذوبكله
ادامطالبؤخالفومنكلىاهادومنصارصاتا

دلىمزخرلىطالىلمنصالى8وفابايوياإ
ايهودخسستكانلمجبنانفيساادتاليهودراينالو

تريدمايخهمبينتراالعفطغالنكاحنظيتماواذاء
يسودثمامثريفابلدقدفيهبرزتءابلالفىمذهب
صهدأطمنهااليمرتممةمنهانعنداحرمكنقة

الحودمكبااخالتلميالشكوموالنيطكقلا

أودالموسترهفابترارهرةالثالثفىعلمرصوقفتإ
شيداللمالديكقذفابعدمكلمضعركانشدتماومئ18

وقصيديؤهارجزءتهاوىائالضآطتواذاإ
الرلدماتحيناللريدىحمىوفائاالذصرطلىا
الردتقضىاذاضرامااولونابنضريمفىوقدامةاا

زهيدوهوحالدشلاقبلوالعلاامدحاصنلما
ا

اراميماحدبئيونسكايماخوقالص ا

االملومفبهطالمعذولوكوامارسعمتالثيسالتدارنرىفد
اقفو
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مومواصفوبستضزريخضامنالمفساقلمجألوافف

العمريممهاةصعرمهاوشكتأدوجلالحباللوهىان

اظلومظهانالحبشاغولوالظلومطهاتابعت
خرممهـفمكثعذات4دظاناشصارلو

11ادمنسشاررفعهضىوصصنىصتذالباىآعص
دومالمهرمالمالفخادوعدىعدمتانئمبرا

صوىاليالىواالحقبشبهءقضاالليالىلىتقضىكيف15
51لت101ءا اليوممصالنيرىالمنهيرجهودبو

والمحرومالمحعلوظبينالقسكلةئبسرىاندهرامخإ
11ابخيماهلادعلمأوأجبمجقامدرممأيحض

االرومشريفلدىتلهاذاصبوفالمصاموعصأ

االعظيمثانكادكاذبالعظيمترفديونستستعنومئ
اهيمالفيرملربطالوميدروالانألطوبيدرأرما
ارومكهاهنالصناديدالصيدغسلنملوكمنلىالهفىاأ
ازومرمصاعقاطى101القضىفاكأإ 01سىإس
اومابلىدعتمدالهمالناالجالوافرنالهااحاصماءا

بالمكتعمضلهنفبهنلمشقرتهارمئنابإ
ايوىخهالىااللوجهتوجهنألالمرماتتقصهأ

اعلينامتيوابلحيافىفيناالمضمصيبهمننحن
قدمدقءاضضاجمائصءؤاانمفلصاهارات امى

ذميمنجراالزدىعهودمنعهدناشداالفالسوعدوإ
موصذاتبلقهننتبخااقالضانطئسيد

بمابراهـبئاحمدياالعبطساباياسرددااالزدبانت

االقدومبعيئاثبشعنتلسلونااندىكفكجتلوا
افريمارضىءبالوفانفسه4حقايطالبالجتمابهنان
ايمالكلتفابالنئارانامافعثيرامسامحاتنالىاو
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بلبلبناسماعيلفىوقال

دهرىاصحوفءاعدنتورىوخحعدىهنرصاكحزت

رىبليتتاتولدبكهدهاقماثسرىليناردده

هادرىلستاننحبرسدرىجنامانحكباسأل

ذكرىومضبحضررهمعلىنقصانووكبتحضروابلى
ابذرىشاهدالسنذتجقصأقامحنصالحعناضعففان
عرىلرلذلكبضدفعادكاكراطعلاعدنتو

شعرىبمثلعليكحشدوالمادوقعليكارجالصثدلثن

رىبةمنهـمخدمدالبلغاقباألبدانخدمعكوان
ترىالميلنجوماتضحتكاصميرأتسيرنهناذا

همحرومناالرضوسضءوشرقمنالطولمحننأ
هـا

شرىعيهيبرانحرئمدىقدمتمابانعكا

فدرىدونحظىفمورعلىاشفلبمىمنلثاعمفاالأ
ىاصويضمطلبىويكدىرباقسوىاناوشكتوقد
رىوثىاسفيتجرميهيىتلوعددبوعد

عذرىاتقصبرادفيسلئهداعنقوظبقصسولم
فرىهاكملىنحطىوألهدنقصامننانكسرقوال

بدرىءيخاءابوشكلسىدكأثدهديارىعنكدياشدتاذاث

سزىيومامارسممىعكالمفيبواابوم

عروابئمناتجهائشريكهترقىوببوابلفته

ابهرابنأالملىصاماوصبىادطثعبهبنوشيبان
وفرمأؤبلانفردتحئاالطمنانفىلقدنافست

ازرىشددتبالوزبرانااذاصعفبدىضبسييارىه
رجعوارتمنفاليستلسأللىبعارنةيئلقمئ

دهكرصفبندىمنبنبلعدمببداتبئوم

وظلى
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ىامقيزعبداإإبقابايمدحوقاي

بطردالدخدراكمننكدواجدماغببفىالتءببدبك
رشدكيهقداركولمحسفاهتهيزجرلمامنخبلا

تفدلرتعنعبرتهفصققىطفافاكذىاسالدثانفقها
جددبعدهاحرتالتنرادنتصباضهمنحرتاتاخلصان

هوالسندءالعلياشهمواقؤتمقويةىاطذاكئاهدتا
رداظاالنسناناسونوقدالضلعلتلكتأبدقوحثى

تحدبهارساالمطاباتءجافئاوبالبيداعتسافلقدكفانا
البلدبهانىمنورصاهاللههاوناالمالراقالهزار

اويعقداالعلىشرتفىيزدادرغبايزرلمدءتمنزيار
صدمعوهوفبغلنالسرفانلمجبهانبلمندافيضحطأنإ

ءغدءبالوناعايهااركغيلانغبهعىجدواهمنايومخناواإ

11احداتيروفىوالطاكءجاهدلوبالنوالافىالضوزألمجلىا
اوردواالذىدالهنحتبرفضلمنساظهمالوراديخبرانالشعكر

لدتجتالهندئئعتتاكقدمأسدهاعتاقمنالمؤقنم
منؤدرزابغريبموحدفغاتهمامجادالمجدشازحه

هبددلهنثرصالميلوافيكرتهفيالسارىاقرتوحدا
4فقدوامأاالقواماوجدوثلهرلفابالبلىالىخاللاحيتها

اتضلهـدثمانرادىفيهنصسأميمهلحتمنغزربصاانفكما

تحادهالهندبصفعلطألابدليذءاهافىالمؤقنم
والددااللطاطلناخصممنالدهرلنحالدهروشاكل

قصدخرصانهاخطيةطوالدهرتقعانعقالهبلعروفىستالكره

الصمدبكهلمماايخليهوسءصنمناوالماديكعىلم

دتقىجمالهـطالىارناقتخلرللحطالخابطينفيتمتمواهب
41جداانةاليمزووقىفجهاسنهالعوداالرصبطابى
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هداوصاجممنهاغارايقصاهيثتءجايالإههقعشأنأ
الخدالحاثملميلءيروىفقديرسقعااظصأخيرصقرنال

4والمفدارفدفكيفالسالمبذلعلرفةانحئاطدويرخصأ
مجدالرزىبذلضرصانممناشتهرواافصاالوالانلاستغربما4

صدءالقومونجيلمبادراتفعلهاءااالىلمجلتقدما

بعدمانعقبصطىرداصالفمذنعرتالحيثوانتوعدتوآا

11احدمحهمهعاثبعونىيرفلنالحببربمعدتعئلمانإ
وانعرداثجمراطإنجاعكهبادىاتكتملوان
اهالعتدبهووافاناعنهقيدما4أميلتاترييكوخير11

ودغتعدايدايمنطىمايخارعاللنهالفادىلجنثوالبشلا
11

احسداوومالفوسمن4نفايىظهرتهريهمادتئاتانن
ا

باللةالمعزيكدحوقال

الالحبطمردشطهنوباتهالوصاالضيتكيفسالهااه
حالالوطجراقلئموأحراماقىىبالشآمواضصا

دالالامنجنبباتاراتأهجرامخبرقءااطل5ا
أأاخنياالسناطقنختالغدتهلماالبانقضيببهابرلرتاا
واعتداالقراماكبو4ازاواهزطأفااتطهنثاءأ

11

اغتياالاعدقىفىفاغلوااالقىبماالوشاةعوقدأ

ازاالولندوداطولملىبيصلفاازللموافى
اضالاللهاالتلبدوجدىوالامالهاضهواىاعددف

ااالطاللهعنداللةعبادارضىوافتلنالمؤناهيرا
أمذأالضفصاصانوقطثمصوناموضراالديئرددت

اوططالطنورزمحدفربوممدوارلمناهااذأه

صاالتفهمواشذصراواعالممطرااجلهمفدوتء

وما
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والجباألمفاالسهلطتماحئاالرضيطنواستوماب14

الديانواالءكالفوءاضالدشاءيمالبوجها

وأداذابطءالىاندكنواااناردكتوحأ
51وحاالظفراصلهاريءمالىبءبارغاوحالإ

أالطمةاجدكاعددهئاقمنكمديرمنمجسن

أالثقاالننالمحماسئوقدشكلىتقصعيرئاألمولست
اوماالجاهالنئدضوفوفراشعرفالىنوصاقد10

عاالحينلكبثرووصالبسعدجرهـالجديدولاطرى111

اوالهالالهكوجمالرأيتلمااتوالبرناقعته
توالىاذانداكمنوالارصمارصبافاوقاا
اوالمطاالنحدكرلمفاامناعطاءالىيداكسصاذاا

أالفعااللالضتتبعنانكتوالوفالمصفىيرتوأنا

ىالمستعينيذبميمدصهوقال

افرارىلونيالعوتورحذالاغنىكالحبحذرتألأ ا

المزارمسعشطءاامكالتحئالدهرصروفومازالتإ

أقرارىيخعئالجهوصذاتاحتوقدالقرأراعطىوما15
ارالجفطفىأبةتيربدووتسفرتانالوردينارأ

اعذارىفىبلعبثيبالوخلىقذاهاسئئأجاكصا
أراراصمنمقلتيكومائاحمرأرمنوجنتيكبمائ

إازأرالجدالفراقبومعلىفاقركافارضملئن4
4قصاروأياممعتتهيالمنعندكوآخلفتأ

بداردارامبدلىأومحابعيمقاممثبائعانافل

أالنؤارلهطالدموعءواجرا4ظيطاصطءعلىذأطإ اى

الستعاريضتجهبرمفيهاعاودتنىمئا

11حمأرمنيصعحينواقضمحبارىمنجمىحينالسيمأ ا
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للبرارواواستهاعدواائعااصاحبااذاأ

والرارىالبراغخزىطقيإابلدلمرفاهوىاذاا
وصارمهصامدنحططىلىتطتدلهاوصاوالفىا ا

اصارفيهنبالجريرئىعالملثلمبصنتوماا

أبالبوارىضارتملوعقالشديخاضعلعأاساناولوأ
راطظيومفىارادويفئالنداىيومفىاراحيبيدا
االمداربالدبسهداقريبجلفءباالفينفديبأ

أادمارباابريةاعوشدطذمومتهرددناه
511ندارمناشأموإاوبااذاسهـيلمنمفياضرنو

ارفاواابموساحرباد1عادقالتحئاناسنفاقإ
وبارفىجدبسبادتكابدناوالمعزاللةفلوالأ

هارالحدلمنمنجرفعلىحبارىنهمعمهاركفا
اقداربدشاهلوعضجممنهبطولتالفاهم

وارةارامميخةافىوبكنانأقفىيحببهدىامام
اهاراثهساماللاابدرتالواايهالونودغلرةاذاا

أرالمئيماظوطبوامابلففافضالناله
افعاراذىصيفاخدناادايادداثالهززنا

11مجارمنءمااضماشاذايحرنداكالمؤصبناهبر
ااروللبنواوهب5صفافبالمعرامدالشت
لمذمارواحمىبهالكمتتنااذالذمامواحغظ

واضظارمثبعدجمنكنارصحأءالفداتملثن

االسارهنادلميناسطرىلهتفطدىانثخالازىخنا
والديارشهماألهلينالىبعودوالىفبهمالمالبذلتا

وابيطرالمحصباهلادهاشطيهـدىبنلهحمدت
اراىشبنبلهافنالىوصفاستهنمجحبوت
اراألقوفقوانتوتامانةرميت

لجءي
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3دارانألمتنريرندوخاطريزاصمالظراكمنءوبا االمحارديالهثركأوقدمايهميؤفىولمصمواا
ااروالنةهم5داالئءوإشوهقربوهمااذاإ

أعارمحليحلانونجالبعنراقالانءحياإ
أباراارتبالىتهصالفستقلصوممةأ
أاصارىاالدقوصاحبىالكشفيىعنافىبالضبمرتكأ

االخيارعاقبهكهوجمدترضىزلتماالذىووالك

أارءالظالدبىماوشاورسفىبقامكنعدمفالإ
ا

اياثحمى2صابئمحمديمدوقالع

علفأالجلصبرباتواصفأقاللالمحبومفىيرتاح

االعذللرممبهتتثةحئبالوكاالحبةنأىفهثلما

فىزللودمهعنيئالعذطفثوقهفرفينصبابةابمفا
أكأللوالولالمجائتطمتغيارساينشدءاالحشاممما

ألالمثهمالنرطبءاهنوارباالصارعالثةلىءطت
لمهلىومهمبدنضرئنهوشيهيىلهااربغىسحرأ

امحلارفوعذبؤمبلىبهـطزرناواضعجيدنلرب
أاظلاالساهرلبلولطعناالكرىالىالجضنمائلةكلمن

توسللمماشقخلةلمتووىابمنيئكاصسازدتثتلو4
مقبلبدهرالموقبالمقبلىعدبااليرصهـألواهلره

الوتةللحءالماوك1بزالذىالحبابئلمرولماا
أالمرسلانبئآصرفضلمنهالىكتمىلمحىاالماثهقباا
المسبلالغلمشلقرضيةهساحةبهـزبهالبرصدءجاا

اتأملظراكينلهبلوابخدىخبعاافلصمجر
ههللاكبشركعاجلكفالاوملمجدلمغكانو
4اولعنسوددآخراغناكمتقادمايكنلممجدكاناو

صححىحىحىحححهححى05

33ءجزدبا
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ا

01لاألعتحماكامنساجلوكانهموايئاحافىماضرغبتا

ابنللمماورزلتحىماوت4حماحةمذيتمافمنافحذلت ا

ازلهلىءاالعلبامنتقىممةمشالمفىبكوتصرفتآ
لضاضبابئانعصئاطجأمنالهولفاتمالتادرا

ااعدليالحابقالفضيتواذااتئدلكلملءكاتاصفاذا
ألىالمالغراتمدلىءتارةراماكألىالؤاتت

اا
لىالمغالصباحءصوعلىزادتبغرةالصباحفلقفىوعدوت14

امدخلاودخلينهقدماعمصدوقدمتحلعىقاورحلتأ
ألواكالقائمثمللهسالماجمئكوئفيكلمنظا

سهلبئاطسنبئيهجوابراهموقال

طهحروافىاظالثرفكس1فافئانتالفضلابااا

ابصلهنجافاتامولرزورابمطتحرماراك
تجلهكانتاالعاجمالنقوهازاتالمننوتغضبإت

وقالح

تولتماقدالدهروفصصوولنهلمتامااألطاحمنتكلءا
واقلتأهفتاايادمننبهجفرنملرلافلىنلفدا

عذرهاواكلتمنصسنتاومامجصعاالنفسضهىذضائىه
زلترصامكفىورجلاليكهتذبذبترجلبعداحسنابا

نعالتابهااالورىمدتفانساامناالبكبدؤاجلرى

ذلتلديخئهنضىخلوالوالمبالمطلقبدشلىارولم
ماتاسنداكمنءحماانلوهوضعصنبعةمندىنوقد

افلتهىانربالذوشكزهاكزتهىانبالثكرانفأل
اخلتحينمالاالتدبوالانقضىالذءارصافيالفىكناك

طتائباولثننجاق4غبصنالمرجلربرعنكوما

دظلى



53األ

ىدنسخةوفىمامبئمنصورطلحةابايمدحوقاليه

مربئعلىعمربئبئبهامحمدايكلد

ؤالىمحبباوسالىنردضرالىلنباالبرفدمنمتءأ

سطلةوولمفنةطصتيؤاهانبأركبتأبىمااذا
لىوماالمبرصاتنلمثصوماصاومات01للرأعالىليت

111

أمذالىشيبالمجمقعنىونفرالصبىعنلذاقىماخلىبعدصاإ

ايخالاالطروقموىاومحطىلهمحذلجطاالبوى118وترب

ههعالاغصمنغرامابدفيمضرمصالفىاناللوذاتواقإ
واقالىصاإاراقاتاواهريمهءت4لرأىلىثابولو

11ايالبعدرالدهـيربنىايالصاحبىعندرفبهتجىانابتإ
لىثيلويلاالدهريكفهفاوحدعنهاوشكتملةوذىا
ثقالغيرامجدفىموازيهماشابةارماننفتارواصىها

وكاللممنالرقاأفىاطشططنهلةالعدلغوااذا

اخاللفضلطلمخالسوىهوبدوهاخلئفىآفئوما
لىوغفوتالمثوضافقواى4تمسضعتحئاالخوانتوافئ

11ثهالىخذلرصاغدايمبنىتتوحئفاسالتزالوما
لطءالزصفىبهولاورهبهرغبالنصالفىانعلىأ

اغوالومىالنقصذوويرخمهاصةروهىالطولذوبهاينالىإ
آموالرصاومحادعسزاعضدىالدهرصرفواغفلا ا

11وجبالىاصدىأديمكفتحموقاجدهمعاآلىرئأمئأ
41صالىاهةعنصالضاسةلهمضدثواواسادأطاخأواوعأ
أحماالنينفىاكزابفتص5وتاتاديلةمعةسرتاذاإ

مجبالىممردانتعسبعااذامموحباضهمنخلىايفوه
اونوالىجدامنبنالدقيعلىصءرجامنانفوسوفضطها

بصمقالاشيبدىاألثرلذىهثمثحىيوليهالجودفىبرهرله
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اا

ابزوالانهارتاذوفدعزهطنبينالمرىالعربوفىاا

لىسطفيونحئالبنئعدواندىالىيكونحئالمدىقريب

لحلومهتئعياعلىناناوانحنلهدونقاتاسلفئوماأ
بلرلبرتيالمنماوفىدونهالشيثلماصمالضمنإ

ذبالاشنعاافيواثقبهمعدةاتقانلحرباشدهم
بحدصالصحنانسومعوالهتؤمهاخبلبدخبلكرادبس

محادكلعدافهرقناتريخةكلالىقطه ولهربىءاس
عللالتوردذاكمحيحدمخداطاءلألااتوردناةفلىا

نالإهاابراعلىفنلمدهالمرأغةصولحثدتوقد

نهالءالدمافىذحللئالبلبانةارديلفازختوماأ

ونكللعبرهعنهاسنابتفاقلهضهرزورباعلىوحطتإ

لضاللمسنهضوأللرمبتغقيالزلملماعلىقوحا
ضالبارقرداموشناكءشمايهالرشرباطيوهلفبناكاا

ووالاترءااقالولىدونهمباكسامنوزرناك
وموالةاصاداقانمنرىوتدكناكمابشرككدها
ا

لفعالوالاجروااذادقوللبلغونهالالسىتوننفاأ
ا

غالغيركدونلمحارخاصووحجةرأاسخهالهنكرظ
وجالزيخةمنبهعلكعائداباتالذىبحظخيريرىا

هبؤالاعمنجهـطقدأكعقربتكءيخئثشمدهفان

ومالماربجاهباوسحقدنجماعالحئوشرشهأ
رجالءفنايغنىرجلالىردهاةبااقرأىربواصا

كأبدرفيمحمديمدحوقال

اواجمبهحشاارآمهاشبامالعبهمأومابربعكعهدى
هـذوائياعيرنهشيبوخطانكدراايوىصفوئامبيثبنأ

11ب15ذفأتقدالذىبابالثجااقداجاتاعنتراما

وآ
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أطالبهالممناناسلىبهيطالبئواااعتبتوآا
انجارألىناثبةلليهىهنااليامنوبنظتقدا
ربهبطابداالالمؤسوتولمنىماعرابدلتئنجاربا

هاشيهفاصشاهداراكفقدماتالصحكمعلىافتصرتاذا
بهااشعاءوقضاثصضروونهفلثقدراكلفننى

ا

هواالمالوربموقخمداطهمالثهالمالربعسبلمتوظ15

صاجهعنهبرىالبابلماحبمحماجزقتجهلفالجهكوما

اجاذبهلمنسحارسوافالطالعدارلتاوععاالركاا
هاعلالعلبهالسالمثمدهاءجايخاءالمراعاتبا

ربهظالكلبديقوصاذاتهبخبئاموهاءتيااخصوو

5ضراحرعدنعظلمانلمهطويرمااءاصهنولنا
معالبىدىتنالافواقعلىيسحدهالعباسبىنئأألأ
ءوثايهباتاألرضقيبهينبسشمالزيدوأمجرواا
رلهمااالعلىالمثرفمنتقفمأالمحالياتفىهمةررمىا
ا

4يخاهاعذكرهاببتولممممأثرفأنهاذاارضسايضيقا
بإقاالنةمنصونايرعاهمكتسباالمجدكزمثلترىولن

يخاهبهاشدتاذامفللامسدبهنهـدبمراخابدرابئباتهإ

جافيءافعاجافبيروزهتقاالمورلدنيئاتهـتناها

بقاوالرئيماذاتللتمىءيزاانمجباا
مضاربهآجاثالشفممنعضىشذاءدرهالذاكاقساثوعد

عازبهالحاوبصصقمقمحماد4عزلاأفضاضالربجدا
امخاطمهالقمرىلةأفاالىحرىعنكلارأىفنلاحصادشديدأ
01ا

اربهبومنرورلةالجهـطالىكاسةزادهااو4نفىعدجنىإ
صهرهايتقصولةمي4مكرمةلفىبغيةطالب

ا

جالصهجاشتاذابرانبابئيساندهثىجبلهالمدانظبدأ
نياصكسرىالخؤولةوفىيرةثءدوعمعد5ادكوكنئ
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عواقبهرتافدااعيرأيمثاافينىباخذوااذاقومإ
أالدبهساكصعاحاااوماوقدءثااجومناشرايرئقإ
اذبهاقثاشرانفواجبصادقهلالضخيردكعنانها
اقبهاضةاسضحئالمدحفىةهنضالصاسابابرتوماا
اامبهصفاحفتنىاقتصنىحئمشدآمريظبأكتبركأوماأ

هثاةالتوصيامخصبدعولمطديظلهلماعرالدرمن
بهعوادنهءلاالاكأهدىهدىقولالهاظنهماالىيخهإ
رردطوانوراحفحاانويبللىجاراجأركاهها

ةبهاتوجبالوبالىءمنتسباتجدواكئانتأقازرى
راكهاركىدونالخيلةالىدزاجئضسيهفىيكألا ءا

اوابههمنمليهرتاحئبهالمديمئالىالمهتفوتولن

يالفراتأبئيكدحوقاللىحصه

01المنبراكراصاذوبهحةءالمنيربالكتئأنكسإ
أصسثرادومنلهمثادرضىخلئمنعرلهوما ا

أطوراوتقإلومقرمةءابتداهأاذاالحروفومجوورا

الكسرروالماالهوااوءفراتمئالنتعالما ءا

أوبرمةعنمنهبزبرداسالعباسابىعالوان14
عورأكعملىكرناعلينأعاسنهضتاذاصا
ةءلوزبربراوملهونأاجهارغبش4نقإ

تأكاتابابميمدحوقالصع
دهانازنرناالمةبهارىوالنمدشاقلهـبذىبلى
نحاذانسافرنجهبزافىهرفالدبىباعوفىالجتفد

01يماذكضاتوموالعيمعبهايهتواشىوسيداذال

اللهايانيالعيئىواقريهررثاياهقااخرااء
مجرى
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لهتنقضاناينفدوالثئملةتتممااناالئبابيجرى
قابلهثميأقالعامتجرمءصبااهنءوءالمرويعتب

دتلهنقطالممنافركفالحزمزمهـططااليامعنتنرهنانه

آملهاصصمااحذريتلمحنثمالودادفىصدبئارابوان
اوناذجمرابىحماذخراضاهاللدمرعدمنبهفيك

اأصافلهادوالمحالىلططلهزاوهربينهممنببت14
11جلهسطندمن4باصنزتارمناقدافردوه

لسطنآاةقويماالعالىبدهمنلعرففاتأهتهمئإ
أااوماش4باولفىلمرثه3نوأمنيوملصىلمألمحي

اا

إالهنوااللرضاوافىدولممحظااللوبغداددتلم
دلهطمهتكالقلمالمدحمنوضيوناسهانضاالالمالمنيصممطا

أناماليفويرياممناتمحتضراالثكرنسميميهفنريهإ
نائلهانتماودحغالصيرتسطتءلماالفاتتالنىدعاا
01ا

ناذلهنعلووانيستنيرانبهتحلمااالللبدريسوا

ثاذعبيدبنقاكمايمدحوقالححي

دمقطاوفىالدهوصادثفىلمالعطعلىوهببنىاعالت14

بالمصارهندامبرفكلوعاطرابرزنخالئقا

والحسازمامءضاعاجزمرشأوهممدلىيربرمنوظن
ءلمطاطحاأوقكدعنبهضلترورالمتاخة
4االدماعلىالعلباابدولمباقفاعلىوهباهمبنى

صاتمعدافضااليبرشدىاكقصاتممنيخهـم
ظالمىبهبأفمالسشيمشمقفنصرىعنيلهمن

امالفساابىبئبناطاوبشذىافىلطسىئي
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اا

اعاغضباعدوممنفيفاالمبيهجوابئوقالإ

فتوقفصفعةمائىيصفعهانيأمرانجهالىكتبفه

براجمحترىاذلكفىفقالايهمنواستوهبهوراجعهابنها

ارقصهفىكلثديابوومن5استهاابئياالتحانافتمن

ا4طاذزوجتهـامكاخىمنحخحكوفرتمدأ

فصئئافشكازاليسيدعلىالمحةماضها

جبئشرقالهوهواولوقالح

بعدىالنفمىقثضفرانصةطتنإلأ

ىوصرنجزاننيهـاضىفبملمفتا

ثىحىقاشابئجمهجووقاد

ارحبهصهتفوابمارعبدمخاربقنعدتا
4ربرجمةقرعتاذاحاجزمنإهالستاومائ

ااصبهاهوىمءالصعبعن3اويقةطأتحىأ
نخبهاومالضعلىدوراالكؤوسلمنالساقباتاذا

برطانملةوقاتلعصسمصاماض

ععبهقبةءمرأذيلهمنالليلسمبفانإ
اأرقبهمنرقيبحكوألهيبةمنضوركوماطإ
لجه1الفلىفىمكلصكرأىقدمنبرجبكليفوأ

هـاللهسالبمنبكوبوبراطاهلتضمنواكلذ

ايضاوقالو
111

البرالبءالسالطروفكبتطوفىىاطبئكاخبارالنجكفاده
وظلى
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لؤقيتلهابضةعنالملكعبدبئموسىيعزقوقالص

لمتوالناثالمصبباتدمءاالهصنانحسنابا

ههـاتصاوأوينللصاواباكااللهنبيصاعفله

كرعدالهباتالشلةكزءالصبرمندالباللةومزا

8البناتوهوتالنينحياهفيالشكإللةنمومن
الصرماتمنتانجطامعتالماهعاتالنيلعلى

ىصمااوقالح

اسادراشامالودالرمحد4رصأسالودقميثكلاتاما
ا

ولطاسودانلىدانقوصامنخصافممملعلوةفهاأ
إ

أصاسداهوامنفاوحثتالصرفةدةرظاشطزله

القاسىقلبكلصبوالنوصالناالصدودابدلتشثتلوعلويا

واالقالوردذاكبينونثوهبمنفلراناداديسإللهل

مياسنفالهخثاهيفهنمعبلةواالياماراحانجلاذ

سالصاملكلماقوصاجئ4رشأمنالىكأسكلضامدكنى
اساحرهافقربهادنااذاالفليلاشنىهانفاببرد

وافراحمااحالىعهـتووشحرىالىفرغتاعصتعاظئاذا

4عباسبنهوىافىاالميرالىابلضهمادىرسولمنهلءا
مرداسبئعباسارومةمجكلارومنهسعدئاقسه جمط

ساشغيرحدودعنمأثورههمأشاعميتلقدمنكايهات

واخياسنحلمنتالزلهطبههعهموتكريهماالزدآباؤك
ضاسفااثيتلؤوسوقدسقاهاجهمزهيراصالمقعصون

جوالرتايماض4لخظنىالثمدقينشهرتوانحت تجاسضو01

ك3ءجزدبأ
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ىالطويلسيماقتلهؤممنالقاضابوفىاااخايرقول

وداكالدخنافرومحنيداالعدرخلةمناجز
الجلبدجلدوالرزالليالىمنالجزوحجزعخا

ودبالجىلمالحقانلوفيئثانهـاطةسهجمدنا

لعلودخالفشاقدأنايهىالمناياتطرقناانوشرا
اليدخضامنالضمشيئعلنهكبفوادثاطوبمفيا

اارشيدعلىلمغولدامجكمممتانعورلبفوا

المفروثخنلىاالسدارتناالدهرحئفرصاا 101
اسبدابىاالغرقكاظعلىعلىابااالريحىاعزلىإ

وديحرعنضهتبنعابفممجراالتثوماص

ادثمودئالمونتلاالمدىقاتلوعهـللملتأ
اوالوعيدللتهدديؤخرولماغضطثارهزروركا

داكرحبلمنملالمحينورورمنادقالسيفنوا
اا
الشهيدلدمعندمنىباشفاناثوانالمعيندموليسا

اليدمرزشهغداةهالموالىهجمنارمشكوما
امودباشاءورامنايت5عاواىلالقفمفاو4

11دهالميدانالفمنصرانقذشطعزماهتالترلىا
مهوقردالداىالىثوسمناطلسارساالالنريليطها
ءا

مندحاررأسزرهداحئعلهعرليهتانةدظأ
ا

اافغبداالمبتفهوالدنيئةاخبهقاعطاطىاذاما

الوجودمعيزهغبروحبففاضتبهرابااكأدبهرتا
ورالجبىالمحعمنمهصةلتمحرقالضفبموإ

والزدالفراعشالملىباالوالسفيأاللهآسال
هدودموهنهكلعاضاءأاالزدءءرزااله

مىرسبوا
الخميلطمالناسءحيااتحااذاالجبالهافصلثإ

مفاع
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هالمىيهدقةمنآيرعاميتالدمعمنهااإتلطكلطلتأفهأ اليرودافوافمثلفارءة
المره

أللعدنواكمناثلوالمرلىن
المفيدلنادقىوانتكهافبزتسصرةممت

دبالقمنصرفيبهأصولحداللسيفاجدلمولما

اظثعىيهصوقال

يثاءمابصلاللةوانحقالبحثانكأثنا
ءاظأ اءالبلدالفضابعرصهيصقاايقلحمىره

ءهوا11بهوغصلهيبتهسأبمكلفقععرصحداحماإ
هءالطاالرضلىءتوفاذاذراهلرالالذىلاهرأ
أإ

تجىتءأاباجمييمالخوقالحح

جمالهلبينزمتابظوخبألهبثهقلباراجع

اباللهوالبلىفماهنديوألبالهبضىوسة اج

اطالانيسهمنوخلترباهتعصقداربميسألا
واعتدالباخصناصفةفبهجمعالقولمرهيفعن
واكأأللدظهرطوتةخديهتوربدالغؤاداعلقد

الهالهوصااكخوورشيقغالنريمافطقزائى
اظالدنااوقدمللىوايمبماريارةوهقطارق
أنداللهصىبالهيفيأنهصبطنئواالراكولما
لهوظيمالنىابلمرجطمهانجشاصيمالغحوني

آلىؤيخفقرمضاؤهاذتوقدصمفاناطجمغوامتساف
تنجالهابمطقرضماباتءاالوقاملىالالكرىنتابما4



063ي

4ؤاآلارجصلوالمرصتشداألخؤفصرلبايام
4فاملبهصلصخاقدهاالاطةنبصةفىماصى

وجباالسهلهالشرقخضععدحئالثقعلىبثتسطواتص
اهثاالملهاذصرحائئخرقساحةهرماتالمتألف

اتهالهارلجلىيبزالنىوانهاالمحةالدهررجلمه

واسنفحلهبالجلبطنهضحه4منهالدهرركبفلبلصه

4واهناامرضتاصدفرصاالاورلحسنلحانأكلنم
آمالهالملىوحقتالحربدفعبهاشطاجرتث

4ناماالنالمنآيساافراانساكالحاسدعقى

لهطواسنباالمورقربلهمسوابايلىبنىالطزم
اوصقاوحليهجماالنولمسيفنهءواروابثر

اهالهاجمعباريامقلناالعموثئجاههاسىراشناس
لهفعطقريبهنمولافقفأألشالمغممصروتأن

النحجمعئالحترىشعرمنوجداخرطمذا
نالشعرازىمببدامهبئعلىخطةعننقلتابالكوهذا

ماثهوارخنريئوارشسنةئتبرفيبمديةهطكت
هضطنشهرفىهصهط

هداغايةوبفلفربدادروادالوانالديوهذاادنهاهةبكرلتجقد
وذلبوائبمطبعهئوترنيبهطبعهوحنههذوهصحفه

افضلصاحبهاعلىربة1031سنةرامامحرميشهراوافىلفى

وخليفتناعظماسلطاتاموالشاايئوالسالميةا
المؤمنبناميرسيدنأالثربفبنالحرمينخادماالمنلم

ضأنبداطجمدالنانىاللطانابئالسلطان

وحرسسلطنتاللةادامالثاق

باثافىيفةالثرذاةب










