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فأكبليي1نجبماتخ
ومءوكغ

فىالضذالغرمتنيأألريبالمحيدديبالشامحرتجغا
صفىغ

3اقااابوقلبكداهحبشعرهءفىة 5

ليئنلىيالزديهانيمحفزبنثغ
اللهرخامننخبة

ةضآكئرألنىلي

خمألحهافىشاعرافكنكابنويمناااتكعلىجمنفارسحايمنان4في
لىاليأليربعصمبعوللملهوهوالمصرر

يهبمبكمهتانثثاهذكذبتةفروبماليىييدكألهنيمافي
ماافيألرنمر

ديميجناطبصعلىوفف

حغعطبهشاهينالمعلم
المكتبةالزهارعاحياللهلصفالخواصابنففةطبع

الدمعممنىكتبماثمهاعرالسيدالوطنية

في6ممنةاللبنافيةبالمطبةثبيرجماطبع

01عزجم



11
حمملأأ

7ثعءهأل

المأآتالصرممونمخفىلجفىأآذنزجمأبكذوليرىئأنه7قى طريالألنبمعع7فىبم3اإ
اء

اءبرءدتا

أافيلطغكل

ء1آليالنديىطمانيابنديثانكا
حثر

برطهئ0
ثفى1فيدلمح

الرحيمالرحبنهابصم
طرسيىسئدعليفىالسألمألةاحواالعالجنربمهالمحما

يناللىيماأفىوئابعيمتابجنواثامحابرالطاهريخماالطئبينلعئا
ريباللمئوالمجهبذبالدالبارعديرانفهذاوبعد

محثدالمحئتتنحهثابوالقاابوندلسيةوتنالجيرالديارزرالبألدالمغرتني
بنيقبيحسةفتتهبقيزيدولدمنانةقيلالندلعيزدفيهانين

صاضهوكانبنروفيأخيومولدههبلرفيلالزدفيصفرةاليبنللهئب
فانتقلادبئاشاعراوكاتبافريقيةالمهـديةفرىهنفريةهنهافيابح

الشتغكهاونشااشبيليةالمذكوربمدينهطالفولدالندلسالى
صافظاوكانومهرفييماالشعروعلدبالفرمنحنمالهحصل

كازدهعنوحظطاسببليةبصاحباتصلداخيارهمالعرإلشعار

اسيابحصكثمالفألسفةبمذهبهضامالمألذفينماككثير
أفىارتحلثمالمغرعدالىمنهامحرجاشبيليةمنخروجهفتضت



فبالغاوالييهاكاناالزامدينةؤثطبالممميلةوكاناعلىابنيويحيىرجعا

ضورامعذبنتميمبدطالمعزائخبرةننياليوإلحسانممراهوافي
بغرروهدصهعليهيآلنعامفياللماليعانكافلمامنمافطليالعبيدكب11

مصرفغالذىقائداجوهرهثلفنآأيخيرهاتشعروهدونخبالمداغ10 ا

11طبقتعهوفيهنالمغاربةفيةأيمندبوانبهبيركذادثعنوجمحللمعنرإ
وهوعثدطإلقعلىأشعرهمولبلمتأخرجمالاإ
وفملوثالثإثسئاوعاششسهتعاوكاناالمتهرأقةييمأكائمتنأ ءا

وستينثنتين1اسنةرجبيهوفاةوكانتسنةاربعيناثنتينإ

امحننوقانتكةتجةسوانيهنسانيةدفيوانةولشثلثمائة11
11وهوممصرتاسفاتهزخالمعزلماللخللها وسرو11

إننرجوكناالرجلهذاوقاتعلييماكثيرا11
يقلرلناذللصفالمالمشرقنفإخريإشعراء
11

هايرتعبانوتجداشسن1للهرحمها

لديياناهذافيشعزهنوجد

سبجمصحرونماأأعلى



اطنرةحرف

يامبممهرالحيفذبوةالمعزيمدحوفالأ
41الحيراثةالإصبرحيثاكداءالمعشرحيمث1لمحمب

اءررداوالالبيدفعلهاخئماكاالناجيالهتهاللهارك
حدادهىكااسمافيفىالعذلالصبابأناببارينألمجيعبليس
االمجعزا9ضلزهاخييرهااوفالقهاضيدالمحبثهناليدنو
شزراغلكوالويهممعرلمجيدموذعةبانت
اعصماطفريدةاالىجابإثاخالقبابممنعةخدت

11ءإرفبالحظاعلىمنمطيفافكأنماوعحبجمتمت
أاءاحممرااألكرنجيةكهااخوتثىالواديبانةما
جرداوطزه1دوخهفإقىيألاجردسطيرفسيبقلم

لباتولمجاجةهيعةوكتيبةمسرودبيومناكمة

خفاطوالمأهولوضيرقيإهاالهنانيمحفممائلاهاذا
ءجكالوالمحنيةلهوالفاردةالدواحدىمه

جداورالانفاحمهآوالدوفيتهزهاالرياالكمشباتت

ءالبرصااظطافهافينخيدثذكرنيكمكانتفحأئما
وزفامأيمعةاونرلقأيحةباهااثايهمكل



بارقسامباللوىأنارانظر
ويشجهائارهبوبالغور

ألتيليلتنابعدأللياليذثم

ضلتفاحتىألضجبياضلبست
االسربافيلفربدتحقى

فادبرتالصديحفيهاائخىثم
مكايدفوقياملياطويت
لتي1اياديهاهناحسنهاكاصا

ثانعتديمالدنياماخسى
بفتكهـىوعلابخازتشا

ئذارسرتاكنالمكايرتمالقا

محبماغزمكناسألوطفقت
خليفةالمعزافىدفعتتهط

صةئفافيويماجوألكالق
بمدصهعألهاذانطقتمللث

لةضلقتهننياللى1عفةهو
مجاجتماوههالوحيءصغوماهن

تنهتتحيثابفردوسأيمةهن

صضضكليئياصغالشنطلةمنا

احمراءرابةأوهنألق
وبهاءهندلالألجنةتحت

لقاءالنراقكماذئمسلت

قباءعلييمانجاشمافييما

محعحراءتماخيفافكأحمهما

عنراوحشثةهـاكأ

اءثوفهاليتنطويها

اثهاحسناءالتوليك
الخرفاءكنهانائمالصجمآ

حربا4للوخهـاءضرغامتما

ظباءكأفهنكنسنحتى

4دهالةجفاذايالنام

ءلخبفاالمطلعباتفعلت
ءكةهعلالدنياكائما

الخطباءموثالونوذخرش
شباهـكانتئاولعلة

ءوهوشفااينبهحاحوضومف
ماوننيأإلئياءثمرا

الظالوربيماصازتوفدهوسى



ءيإلالحداذبونخرتوهوسأللةدالنفديسمعدمن
ءوهوضياجوهرالملكوتهنيقتتعمرالنهارلمبصرحيثهن

ءهبهنههاالنباعماموتشقهئنضيعلياجماءالناس
خفاالعيهفعليمابالصباحكفلؤوتنبهثاهنفاستيقظما

ءسطاتحنوبيمائاارككننهاهاشرأدهطداليست

يماورويظرالسردتخفطكاضحأئاكواكجهاال
ا

أإمرهاءمطرونجةكانههاجفونهاسناهعنترجعثهع
اءشفعالجدودهاوجدودةبعنأتيألهةالشفيهذا
ا7منانحعذلتأرلألدهعبادبيفأفهامجثهذا

اوإلمجاالركقوشعابهامثعلرومحطقمتالذيهذا

الوفئا7اعتبغفأصتأمالىهذاإلكرإلزهزاعتدفق
انمبهيمانوبىمنوعلبيماداللةالنيئسبمامنفعليه
العلياءوالترعةلةاعليماهـفالمنبربيثرسبالمقيمورث

البيخماتابخةفحهاحراءمالىالمحكةفيهاالزهراءوإلخطبة

المقاوروالكهماءاسترىحقىتفضيلرعلىاجما2للناس
والشهداةالخصألغرباتمواهـالبالاءثافىاللكن

اعباهـهجوفىهناعناقممنتمئاوفيالرومهامضرالي
دماءءالدمافكأنهابجتاوالالفايادبعئحرجمه

معافتآتهئمفيوهوهسفطالسنيفصانيعالثلوإل



عيداءاالعزؤذوفأذاالاعزةلمجييىهلوفيأكانت
العظااالدلفتاذالسلطاضهاب4تضفرالعظعاالى

ءبابسلوفبنالاوصاالذيالمللاناالبطارقاجطل
بوالعالشهدتالذيكحبمحزمعمنجطارأىص

اوشميحتالوعيدومضىالردىبعدهاحممنردافتقاجم
اغلعاييمااليدلىالهممستثوربحشدعنليالسيلإ

نفاالمحعندهاهمارإكافساقمعحراابففميالمشركوأثأإاذصاأاأإ
صالراالعزموعديدهوجنوةجودةيسريامهافي

اماألخولسفكأغاتطيعاالملوك3دواوهاترىاإ

مساوصباثوأطاعهبنحعرهالماصهالبمةألزلتأ
فىالدهاأماءاللىفيالغزؤهوسعلىالمدازوإلفألائمثلث11
والغرلخضرا4النامىلنهاتالماالد11 دءلصردهرد

وإلماالثرىالبسبطاتكواالرديهفؤالمفروالإاأ

رضحوالريايأهركتجريمهاخراألمنمثئآتريالمجوطثإ
عنروكلهافىالناتجالتمحيولةوكياالمحاهألدت

غألالمذكياتوجريغلبتسوبغتانلتي1اوإلعوجئالث

نجااشثاذاالناجيالتلتمالسابحاالسابقالتاوالطإشرالت
أاللخيألالنوالحبرياءالوكأكاخهماحمعمىفيفإلبأعيط



حياالخدودصبغكمالالوكأنحهرهايومااليصحرون
ءأضافاظلماالعبوستحتخثانوفرالعماليشم

4سعافىاللروعيألمقاحتىدمظاهراالمحدالمحديدعلىئيسىا
الخوصاةالمقلةفيهاءنجألمالىالمظةالغوالذحتىودثنئعثا

فماورالمهوتفوقوكأنمابيارقإلكفثفهقئماف

هبافىعلييماومصقوليحبأفوفةمسرودالدضارصمنكل

ءإرآلرفاقوبيفمعطمىزدينياخمحتىوتعانقعا
ءداباطتخفييمافاليومنبئهأبهتياهاندتاعززت
شقاةهنثالرومحطاقلسعادةمنكالعرحطفافل
فهوفضاء5بالرأرأيتإذامنيةفهوالمجيشبعثتفاذا

ءالألوإاللزبةعنثوتحيداوإنرفبلالروضيمسونداك

سلىمىالمكزتء6ماالهرىهنيأضذهاوصناشذالآلد ووممالىفيفدقحتفهامفدجالت

ءألنثالكاشيتافدازم11لإنعادتلالبصارفعنت
األهثاءحئكفيوتشغبتالركاعليوخيعشفيالقلول

الشعراءمدحكتبخكمتانماالخطافصلالذيانت
المححلهالمضروبةاالاهثافيالشعرامنهنزلةوإخم

ءددإوفاكذادا2فظميوتجليالكثيرهاضذالالم

اءجعليلثفليسفرفىطاعةلكمدجممدانثابأن



صادثالبريةرااذااسلم
ئنرلوحمطكلتنزلهاف

محمدآلاكفصفييماافتطولط
ةا

الهاهأفرنختائقضيزلتما

اناذخرافييمابمدحكحسبى
ررؤةتولىمناشمكرماتأهي

فافلاصدقعلياكفيالثهأ
فانةالزهاتعنألنأالف

ىاالنفوسى3ءاذاضلذ
فييماالوحمطبيتفألهل
الطألالندىعنفيهونغل

ونائاللكووراكة

لناسمكيىاعندللنسل

عفلئيقثلشفبشمكز

هاااقائلينافوليفكألق
تثحيثيدوزراحئثلثفي

يحيىاحعىوفديرابهإبعثرفحةجوالفيبهايراكييمدصهقال
رمشفيزبارنأ

ء3ركفصيدةكلطيوماءشهباكتيبةكألايارلي
ءضاكلياكسدجئةميابدركلعرينةكلاياليهث

ا

المحراءالزنمةفصدةبنحرةيعثدرالمجبارايائارك

ءرفادالخلهحةءسلكاماأترالطعنةابخالعلضربةذو1

لمحمراءالرايةتحتبيضاوومالىتجالألهةءالخزرافىالنظرة
ءالقدماالىصرفاحثيتهافطالمااكؤساىالسالمهدا

ءبلعابئممزوشربعثهابصناغجةافشربتهاك
المجهزاثكبفييماكوآتولوجملسصهزيارةقدركابحاشيت



1

4عصابالندفيفياجمعناالب

وانمااللمجسوئمإكحهاأر

فماكاكالعلىجمعالذكيان

النعاشبالتعليكئثني

ءوبماةفطهتانغاسها

الشعراصبقالداليلفالفى

االحرف

يمدايضاوفال

محاريباستارالقبابدونوهنالرعابيسبمسانوزمقافول
محبولياالقلبافىفيطاتالكل1ومزارهاطائةابعدتلوك

ويعبوديححمالقألأجأوماخيائهااينالجبال4فىسما

نهثعديشهـدالطرئمالونحهفيادهمطهحالفلبذاجنبهائم
المراحيبءاللقا3جرصمتخمبطلحآلشىاجروالغفعجاوزوثم

اعاريب5فوقهدفشالصوخيلاليدكطوطهمةإحبايفبالى

إيباحنحتوزادسكاحقانهموردءالماذلكجمناذدأأذا
أنابيبالرماحغرخبترالقوإئمالسيوفبيكأشألحملت

ئثالدفيلخلناذاوردالضرشكائمةوردءهاالغيرالقيرذوهل
هضروليالوردوالمسلصنميربمااهوهثلالعيمثبعديو

ونأويبآاساألخمميدووهنخياظاديءالمحنمناتفتاوما
مشبونحطومميجمرمنبعشنيوهاتفرفاابهتالهاراعئي

هايخميعبوثطاالالظصاوئخضيستظثهياللفأبمرالدوحوفد



1

فليةبخطفتجناحيفيحمث
الميماكيرعلىالباايهاال

نازحوإلفث3ختافمادك

بانحملعبافيكأنيعلىهم
عبكريةموشيهليلييمن

شافترنينلصهنالفالشدو

الللعزحقيقةمدحوال

معتلماممطالبيتعليانجا

صائمباعحغزالقدحعلييمايصئي
سثقفاكعوبءاصعماحمر

وكصائيهبدنعصبالسيافر

والطلىلفارقفاحرليتلثفان
اذلةالنعالتحذمنامحزة

لمجظعئشيزاتهؤلوها

إقناباالعرالمنافارعفال

للعدىزواراكسيفكارولم

ارأاذاذكرو

وإعأسكبأحزوفطاصمطليامن
يغزهاثليفلعولكن

كربيحبوممنالدجىسنلنيقءعشا

مغلهيبالعمافىةفريدكالنا

يينمهضادورونحممطلوا

بيحبوهوشتاعنكدمعطفأهلك
جألببحثأخهنلحريشك

عكوبتهجنهفبالهندمحوال
اساليعبوإلمديمدرايفصئل

هنسوثلالعدلافىوحكم
وجرداشرحوثهرنالقوعوجات

مخشوليالعقيقةصثقهقىإبي

وهصيوثعبيطصهراقببان

سلمممالشوعوالعرافيعثتلثالن
فراضيئبالعالميفوملوكال

مفانيعثتغذأورفلك

الظتابيحثلملمحادثاتفرعتاذا

وشحيعبالروكاهلهامعندفهل

محسهىلرملالاودتطرهعدفالا

نأدبهثعذابكمنعا5اذإوفيما
منهعثهنالكمببلعلي



هضحعالشآبمباطهـافخر
فرصةفمهثغرممكنكلوما

انضحاهييمامعركشعمبدونوهن

بطهمارةالدينجمنوصعق

صعارموبيضعنايمدوجرأل

زاخرااليماذاهاضاضتوسنن
زهاأفاصتحمراوراالتثممب

ثغرهمجانبمرثانبنيكفيمت
سيائحااعذاتبقومروط
عدؤعن5ثغرفيجمزالوفد

بعمعيهيعتاضاالرفلوجيثممك

عيابيماحتىالموجهذاضيخض
هغضضىيهافذكرالجدفأثور

بالقناتهثجرالروئمانجمبأومن
جنو3فولىالعباسبنيونوم

هاجحلطراالهرلدطوفانتوا
بهاحرنضابيقاهاحراهل

اثغركالثغزجمعبوال

نيييماثاالديننفائموانت

ثيتخرواضمرءااوتنرس

مهثعروبثبالمجدالةءماوالكل

وتصويمثكريهوتصعيلبولط

معصبىلعابالنرفانالبهميدف

شبيمثوكراهةهرومحمبابة

خإبيعثلنصروممطابياضلضكن

هصلثءالماعلىساالذبلسبو

وئمببمبخسرذاكمومماوحر
تنكيمبينلدىانحعرةصفوفابهامحن

اليعابيحبالمقرباتتجيلثبحي

واللوليلغطاهعاااليمرردونرومن

نحضولببطارقاهامنجمهااذا
ثذيمنهناالندصديدوفوق

شناحيمبوقفثعباكمارفتوطا
واكاجممثفميةنصرألوال

متوديالمجأيمىوالءمإلوالالعزئم
ثلمريتيعيدويخالبعدالمرلافني

الئأروالثأرهطلوموليانت

اومندولياليههدعوروذو



1

لمجرمضروبوالزفهاالمحسمن3المحنيصسرادالديندجىلو

بوتطنيالدنيابنييافقعلىكأناافقيفبظلوعزم

منصولصرهنئينعحعليبدكاوذواضهارمينئيماويلم
وتحبريعبباالليعمدلياللقاوهوكاثتماكانوحسي

محرودلهاصارهفوكنةهثاجالغيهيجمفتخترقولم

والالوعدمكذوهأفهكفالالقولهوهنبزدهاألقأعم

جموثالناصهـهساشعنوكنةدوبممجمبليىعلمودده
هحتوثهقدوروفدخطفقدغكيارضمعذالرثثانت
نلقيعثالبريةفيالذيوكلهثلحئمحقامماويماثمااال
طيمثمكارهكمهنالفعافطوببنبينناتضؤغهدحنامهااذا

عاجيبالزمانفيفغيربميرحزهدحكممحسوذاعلياكفان
نتريبائفااوجحكاكثئىتنكزتبيئااذاماقلحباراني

لمحهىوئكيامثلطجماهنؤصوصدلصداادجمسوحسضاوماغا
وتثريبدومالمجطلالهلعليفييمافصيدةعصرقلتافيكل

ؤسكببفيعحرضألليوالمنيخالقصيدضراعةوهاكصدهثلي

بشروئقطيثالناسدليالنغووإنماالمبخزرااعيئاأرى

ويدحرهغلىبسطةيبينلمجرضكالبفيمهوضىإش
ومربوببالبديمفيرليليوفحكهمقفيصلوفدممثيوإفاحكم
وهدبمحمودؤنحطلبعرهووحكمرتضىئدحهفروض



داللةئتتقديىمرك

لعافلرضاكالدنياانماال

ونجبطةنعيمفيعرطالان

يحثيمذوبغضكتصدوحبك

وتعذيبهمالعيعقفانو

موهوبمبنكفاهوالت

بوتججعنرمدحرفال

مطلباايسرالعشاقوهنئةايسزهركباالسلوالعشقكذ

هباسنؤرأويهماباأنمسأايرهعركآيرالميدانلمهف
الظباصهالمجهاوفيارشاتغديالمتاعوإتهاوكئائتاشدكط

لفمارس1بدماويمتعصيسابمسنبكءالمااليهردوت
المجمادالسيياوةأاتهائمفمادمسثسكصوتال

الشرتاالعتلىالبمالىصرفثاهوىاعنتناهلكيااذاحق
ننعألاغرشيةفذافيعبوباربذانخيفانا

ءالخهاركعىفتكؤرثنجرهممنهابالدهمأفداطفأ
105اعادوانثاصيهاعقدفلولثاخهاخرأوإمعتأنفوا

بااالذلولاناطوعاوكنتعمئاقمبعجنيمامعركق

مذالمنماكبعليوالعابرمممائاالخدودمفضعلىالصقاللبسما

اشبهاجماطفظنىهكبقأارداخماكافورهنوتضوع
كعهاالزاعبيةوجمرفطعاببنهمالصيارملفانثرواحى

نجآلفرأحعاببماودئاوضدودلمغالللمفطرت



1

توجماالمجيادآذاتصراف
ا

لمجعنداعىيلقىابذيوغدا

فواهعلينيالرماحكفاو
صدثمأالذىشهقمهاهإايهعمثرى

رانحمئاحبةعلىهيتلهن

هفنغاءمجيالالتزثاهن

فارسهناسبيعلوثزالاها
ءأ

اجمالهلئلىبسريرسطاولئن01

ممشاالآثييواحنخترتعرضمنللد01
الءأ

دلمنفتكةجنافيإواعر

ريقهمنبضعلةءنيهدفو

فاكطاراةإنمحليآجمعلا
وحغلفداايخشفثذااكنأأ إو

خدرهدايةلثمبهاعهدهـا

مقفبآدبألقاسيالقلهيأمافعلرإأأاإا
ا

شنفةالقعافيأيىألماحث1أأ رزنةاةشدورةا

يالععهيلىاعألتوكتمن

ئقطالدارعهفآفيمت

قعفظلمذاصؤنفيذثم
المهرمنهتظنفاينهذا

ئغضالنمارسيمونغ

وهحصاامئؤلمحايقذ
إاالرالنوبظننتح

معرلسائاامذتةفلقد

محبالنفوسالىيمونفلقد

محؤعلتكادهيمهنسيفا

01الهرالمثجاعبراكولقكيما
اشذثغراهنهاقمقحى

اثعتهذادبعفبيفسأ

المئأضبالعناذايألففاليم

مرفيصومكلهعلتوف

تفرالتإلىهطلعهاينمن

محبالفاركاتاخفوسافى

أئفطمنةعؤضنة
السبسمكةأللفحيثهن



1

خرالمعبهنسكرانوجئيئاطرقةالمألحةوشنهنوصنالق

الرنزاكناشبيخراوفارلقالوكأيخيالسماللضماركطاجهفد

مترفضائفاثائلحجيدآاليمنصىطايبمفاذأراى
ففباكرائعخوفىبوداقىحؤألالنيارسركفىبعفاقى

اخبالانكدتحمتنجبتطراديوماالميدانفيقدسرت

كوكهقتدوهائصنحلوساريمفلدوقدز

دمشمقاحمطاللبننعجفماللرحببالشقيقلعماهصبغم
مشطبالشمفرتيفسينارقيقلحظههنالوكأئماطبععا

يتسرانكادحىأذلينصئايسقطكادحفدهاج
يتاثباتكادحتىفاحمرهوزذاوبهاننظراضالستا

فيالعيوهـفيلكناكتبناالعيوتهذاطرازما

المذنييكوتولقدمجفونومنضصقكأناالييماانظر

عقزلنقتلزهيتثلحاصةكذارخذهصفحةوكأدق

وجبثالملهدهنائأباالفاالشعرفيكفوافي
الصىعانفاخةاسالقدبحتللحعبىمنارساسلنآلمن

واعذاليلرألمحولمنعنديموفعاطفاصديثاكاناجئىأ
هطالسألمبربحاتكبقآسالصةار3لةردفط
رإالمةءالخفاعنذايرذمنجمىاليادكماوكناناهأل

ابركروفداالهلطاسبمابعلىالاإطرالوبفىلم



بالذيصثطالركيالقئلقمت
زوحمحتحىالمحىاليهنتوب

تحيةالتزالحرمككفي

وقاتثاليرثتبلغنىفتكاد

الورىفدروفدباليايبظتممط

قلدقيالذىالسيفملكأا ال

اذاعلىآألعبنالمسالخطيعبلست

اناطةلسانيترىحيثلوكنت

لبنوابالوكفيوبمراإتآ
نخرقوهـسرابغفومدي

ربيعةتكاءحىاظالفنا
ا

الذيالعهدذلكاجدداذرني

هنهمسيفيبانعالحتفلقد

الممدىوححماهمالمانعين

مارهاخمبأفالعو1هم
لجمارهمالوفايدظوفلمووقىا
ينتكىااهمبلىبالوفاهـلوال
فدقيلالغليلحزاشتم

حثهموهداانفأكأرك
ت

71

11تجباافالإالزمانعش
أعشباحإلفقمناثاخضر

جمنيابهارسزلدبخحثكرتم

اتطزبااليهمحيفىويماد
اياوفدعقدشثمكرىنجستنم

اتخرمنكيافلقدعزهامن
المسهباةالخطيمبفيكأكنمالم

اهصعياوفرئاشقشقةتلرأي
أياتنسبنااحيفاخنلفناان

فاألفربائليأفوتوجمأ
يممبباعاقدكانيعرليفبلمن

ينقصعئا1تياماياعلي
مضزلسافطهيقأهضيدفي

يتنهياأاتطالقةبنيوحى
أيغضباأنبيؤحملجاراكضب
وئحرياأةثمثتشتتحتى

تغباايدىبينتغلمبطيعب

المشرثاثأليالدىقيوزلهتط

يمذوجدلتفاالمدبمجهد



1

معهموروضئاحىاالبالخاسوألرالغاحلماهبجت

وثباذلمالماليارديهف1هثلهاهةاكرافىألخائضين

تخرانبشعةدلىديازامنتالتشبيداطلتوشس

الكوالعيعدقترىهنألبحيثكغدهرهمكوممبيم

اطفالمقالمإزولواتهاابقدوعليكيثنيالذىذابن
دالثاالمحصىعزلةحقمخارواالزهالطفييعئىهنم

ومرحبللعفاةاهألفالانمهدهفينطقعاولتكانما

الصالغماميدكطانحسدوهوإثماالئالفىبذلفيكلذلوه

مرفيالننوسفيطبعاهاكانعاذلجمؤلفلىتعذلىة
تسرتذوبويدئلهأءمينياويحيءاناألترقفمق

كرحىالياتويزيدهابسطتخرقاالسطحدرمزيزهال

المئيجانيممرينالفرجمكيدابابمدوفال

العضمبوالمنديةالالستةشالبيخوأليئببالسابض1طفت

كيرمحعسعبفلخوسماكهانافلةالمجيثثمالمجيشذانت

رككاوالخبعبمصرآتحابسوطكهصمافىايواشرمت
منكئحبالفليدجمباانقتماليكيذاالعثمتآارضالمطننيتو
المجهبعفلذافيعلؤذكركنابئهىيرجوأنيخرك3ل

ائبلهوفيصذفيتصزفثبماخائمأ7مراهذايثكعزفصاوأن



افطبإألعليالتدوررحىاناصدةذاكعليهمنأبىيهات
برأفيسالموالدينونصرةوطاعتهامصرالىالسبيلانت
اباحمفيهاهنبرالخطبالزدانشنتهازهئااباعقكإين

أالطنعبالخيموفاثذاهلقدمااالصعيدلاطمحماحمثاليس
جبهأئورةقنالغردتركضوماالبكفصالمشرقنشوق

وأثكتبفطالسطعبدبهركسارتسيرمفاوراسفيتخففوم
أالمخرسطغادرتاكوجارالثعلحبفقدىالعرينآلساكلوكأخيصى

الغضبكألعهيدالبأسمجيلنهصثهرةخيألكلالهقد

تضبهمااهلعفتنالمالصعيدكانتدويالذيذاكنت
أاالشبميعيكليالذىالشهاربهايمنالمشرتجنباربئكنكيفسشئت

تخهبولمتظلمفيهاولمصعروفاموإصطنعإالقطاعفطعمنفانمت
ركالكئهباجيشثمابقىذيلمنأثراتجدإلولىطرفلثعليفسر

بوالعشءبالماعبقتهعممكمةعاطقإخبمفيمنكوتحة
والنولرمحادالأليامهناجرلتومنهلكتالهقفالئالفيت

مربدماومنندكأمنشلمتربلووالصهليعلىتمزوال
هاآللمنتهعبصيرآلمكتسعببهاعزالمغتصعبرارضماكنيت

العرديمنحمنالىحانفراالوالفاصفالمجؤفيهامنذكيت

حسحبمجدوعندفهدوجاليعنيذئبمنفيمبعدكوفل
المحعبسالففيكاعهدخمفئمفترةعنأتيتمفات



3

بهالعتاقلمجرداصمااذختعثا
علقهنالماذكماالمحلىاوتخضب

ابرإماخائفاالليائلاذ
طائعةوثيأهإبتفدخفة

ؤنتعشىهسثنمابينفتلك

بهاتتركمارماثمالمحبفكر

هقوتةاعطاككرمفتى3و

فقداللهامثالمحيفاعمالنقدان
سالخؤاتيكيركلناس1ز

محاوألفيعضذايذتأ
والألماسلكتيسلكفليس

ظلمفيهنكحبسرأسرىفتد
هعاالسياجريالمملىجريتمافي

دبهممحمارمثالماكغرارعما
ادحزمكيالياملةادامتوما

ماللعهولعلهـبعبىنلبس

ثالمجلبالسرجاهلذنصغ
ذهبوهنداودصاعهاكأنما

وخمبرضاجمهمئنراج
تجمبولمعاصتحفةوفباال
وهنهعبمقترلبيتوهذه

لمحزببالويلصألئلةتدي

لمحسحبادلنفمعفافئادكلكريها
داللمحلحبيخطالدزقائزهشاكت

إفىتمبالعلياهنيخاثانبعثانت

ويالدبألرأيفيحذاثاوكنتما
إبخهباعألهلعلىاليسير
صببفيهنكبمسيكاكينوفد

الطحبفياؤألدالمخلقنجئتما

درلالذماوكغرلطفدجزدا

عقبوفيءبدفيللرأيغاثرت

هاللباشأومحنةييعدوليع

رتجآلاوفال

صمابكيرل1ثللناجرامنفطعةقدكتبناص



ثوللمحبمحالصناثهـ

بديمءنيجئتنافماذا

13

بابمظعيأشدأيةابىوبعثنا اوشرابءوجماوصين

كلجعفرجمنيمدحوفال

ركاياالركاوالبالمحداهالقبايااللباابتيأكيب

عناناإوالبيضهبايدمحعمااالتخااماشقإثافلويها

آياماعيععهايشبحنفستااتيعتهااا1لمغافمبةأبى
تصابىائليثالةضبتولوالوىايسئهنيأتاوالدهإ

الثودرضمايافهاهنووشتعنافهالضيقدمدهاكعسرت

كنهفاباعلىت3القعبثالمتياكبرانفلوالنتم
ضبالمامنةالنمرمحكهرركاذباعذاريفىثيئانضبت

باهجلباعناواععضتهذكآأبخادظحلعتة
ضعطيبياأجالوأبالمحدادعليملممسرجضتيت

مطيآلألخفإياالييمافاجعلوفادةالمشيبالىاردتإدا

كراالزهانالىولتدقعنحمامةالزمانهيطلمنأضذدق

األحباثاوفزقةالعد1جمغدهألضاشنلريهبافولذا
لبانجاهذايالخفزهلكآسوىحستاوآلشيئابعدمالقأ

القاباالءحسبناهاحىأصمائهفدجأليخالذكطلذا
ئااجنريعرجىجعنرابمانيرضلىن



عرأيالمحيادمستردفاتواللىغانمالباكتاشبي

فباباثهتمابخرعاوبالزاسرادفاالاضرتكأنما
اسيابابعدهامنوسيبتقاسبابهاالىاسبائادنال

محابامحالياشمائفةوسقتمسغرااييماصياالصباحس
جماباهنةتفرأحمزهنالنذى3يسترالمزنصوبيربامت
هاراباامرههنوررابنيأننيالثفأنىادر
سوطأعلييماعذابابأسمنبخفصاطاتانملايأمم

عبابابععثمدنيىوإلمجزموتهاتوشطألنهوالفرحق
خهاباالننوصىواغئنمالمحرصئاللاكعنمكيرةالعزائملمعي
شهاباالعقاتافيقريصزتاننىاذاعوجمهطكأنأ

غابابفىمدرغاوالليئاتمثمركذاارىاممعتماحسبأن

ناباناليجمزوصرئبذاممتادعليالقىاذاايىدا

كضاباكنيأقهاورضينضودهآايدمميالليوسثلألرضث
صعاباالصعاثمثانشالعرثهراسهوصععبضائظةوال

الثغورحكاباذاتجاأفيمنثنائهطثعبفوإةاررطععب
جماباعلمهفليهنسثبىشهودانحالقفلبىعنوشى

المحابارجالزمنأفأشيمعارضماازجميندافبلوركنعث
سرابابهافكنالمجازثفسبعدمامحاركاصزعنيتآ

ابعإباتطهالعحيثايأاليكارضأثدثفط



فبيلةوفدكلحهليثزي

بهازضراضئاالدزوطئتارضئا

فيصلنجطبةكلفيهاوحمععث

هنقادةارضهااجيلورأيت
اشيمايهاللدهرفماوسالت

وفبألالثعوربكإلهامسد

لمىالبيالمرهناتانمثلوق

اذايمنهنذووالمجاتتمأ

قصهرمالملوثمنهاتمنثلن
اليالفرسربيعةتشكزدقهل

كمهضييهنراءاوتحمد
هعغعرسبدكلنحنماننم

افالئدرهذهنخمهبكم
وصغناطقفآجمتافلتم

اجساهمفارفتملوىافا
بمنيتارافطازالدلوآلق
ولومربعأنالياياشماهدا
رىاأولدشالثاأعههذهلك

تاطقانطقالسمفىتكنإولم

فاالعراقتوفعثحتى

جنااصاللركرئامالمسلث

أعرملكفاحسبحتحتى
رفاالبكهذتهانحسي

شاابأسثمنبرفاذا

يالحزيقههكالنبئهزم

صيالفلتلنيرمنخلق
عاوارومةالشريفعذ

خاالكاخافلطالما

وفهاجيئةااوتج

فاوفادةاكزمل

افساانسابمصمنبالقر

حسامنخفكيفعالت
إلسهاطناتفيلغقئم
01إليابعدهامنلبقيتئم
آلدإاالضألقىلسكئم

01آلرناعبمثصانبأقأل1

مجافاثعثمهطاطفامر
خطاتحهانسينلثلكناك



ورجهاالظنوبئمنخرجتئن

دلتكبمظاأالتاركا
أننينجارثمنالتععبس

سابقهوالذقيالعدرمنكن

اللةالمديماكاحئقرتني

فوفارأيتكهدحفيثإلدن
مميوايخكالهراببئطبهذي

اسواعغوفيعالمنيمبأنا

ء

ايائاباباالغيبدضلحتفلقد

صثتاباقصاصافيلبنحتى

اسرابافطنهاالمجارفسمث
11حعحاباوهيتهااحمىكانات

باباإطنجعلتةألبيشإ

احمعابافيكبقالالرجالاب

الخراباتسؤرحثنكالخمبر
أالنابارممعاقبلىحرقد

نادمةجملمىفيعندحفروقدايخاطبةالموفالء

اريحبديبوالمعلكلجملفيتجمميملموثألثة
كربثوفلهنالياحميىلرجرمنرإصثنةفيالهرد

جمبحثامزهنبدافأتتذاىوإبيذاإحمرافاصفرق

رقيبذاكهععثمؤوكأكذاموكألقعاشقهذافثأن

الناهحرفو

رفال

ناطقاتكنابالسنهيطزفراتتحعئهامحبراتد

سصاثاالوىافىولماالجيدظياذأطاعهويحأ



فرهاةالدهرعطفةطف

فاللياليالترعمثالايها
وبمالككةالمحبطوكذا

النكباثترلهثهابسهام
كرصالثهاتشوفرصالت

وشتاتهرالفةالدكذا

صبفوصففيرقال

اصليهتهشالدينحقدونمنمخترصلايرقكلسانبضى
كيرعفربيبنهطكوكبدليعىاطالجهاغيرتبنىليسة

ءالثاحرف

ندلصيغلبونبنطجعنربنيمدحوفال

نافعثطرفكلحظفيعافدوهنعابثذكفوقصولجكلمن

بمثنافخاللعهدكيركومنمجرمدرغيركفيبهذمن5

باعمثعينيهفبمميتارأيتجمفونالرضاذاهالمليأ

البمثبالقلانائاضاهروالهليثألماالسهيكيطعيون
لعثؤثالقظعانوفيكللالبدروإحداسارلمجالليليماايحمهسب

عثاعهثووكئعبرألرملنثىهمائدوثيالباقبقضبسريهق

وحعادثدوناخطوبوتأبىجمعاكعهدناالمحلأركدالذا

عهابثلونعالونلفهاوضرفهاباللياليزمائاعبثت

باحهثبمنطحمفطعليفانيفائألللنفسالننىشىحمااكنكان

4



سماحيمامثلالمرعركانثان

فيالةافنسظجئناةنحناذا

كبرةئلنماتحرائاليمانأ
ضعاخحآعناإليامتجعت

اشالمهابعدإلملكثغهروسذ
زائدالملكبحبوصةفيزادفا

اعنالفةلوالالملكطاحوفدكان

القبالصيلميالجيالجبلر

جعفرسرأدقلمراءوما
اللىشريبىدصهوةعن

ألخطالسيفثإلخكثلنبىاصقيل

كأنمايمثيالعرضنجهضاعفص
اسستالجدالبيحتءبناقديم

فىاداالمحارمدأهـالمطسر

حثيثةرالمثمعماثتستويوها

نفوسبمهزارالثحالعداة
فانهاحرباهاجوكائنلمحرجمما

اطائرالمجيمثفيالليمثتركشفناد

الذلمجانتحبرميالهرلحضفال

الرسثلألرضالزالباهيرفالق

المحارثيخليالفربمتآفئهمحكما
الخيائهثيخالعالمينخزهتكما

هائتالدىلرياضعؤاابشكا

تاللخطؤحاكىارثظلتاوفد

الليضحكائمثيسةعزفيوالعاث

رثائثوهرهذاحبائل

لكثاكثامنهاجيالمحسيغشى

الدالهمثءاللقااسذبوتحنص

لطهرماكثلمنباجاعناظعنم
11كعثإلنالعهودالقومعزتاذ

الئمثدأودسربالبعيلولث

المحدائعثالهورشزفماعد

رائثلنكسوالمكسبخااسترأذاها

ئمثافىادالكاسراتفثادمهـا

لمابثفيمالعمازوالفريبد
بىاحثهداهامحنرجالممفث

ثالههوفهازآراوفدكات

باحمثلت1الذالمجيثىوالضذلى



عزيزوثآنياكدعناتورعمت

سابفاتجلكالنشيئاالمجودوها
مرغدااالياجهـمصكاثبملك
الندكفيوبينكبينيهاألثلئين

وجزلةالشعرفيككأرقينظبث

ئألهالذعافاعاديكسغيت

شاكرلكأبيميناطفت
ثألثةعنيتشكركولمكيف

23

حثاحعثوفرع3برهبمماال

زهانحادثفييىقيالمحو3بل

إلمثالحثنخوةالمثاني

اثائثاوإتجالتاالفرعفان
عابثز1هـوانبالمرفبكاء

نافثكبمنالرملكأدقخبالي

لحانثيمينيبزتهـإبالني
ويافثوصامدساموهاولدت

المجيمحرف
ولبنيحيىجمرياابااضاةيذكرفيهـا6إلندلعيئعليجعفربنيمدحاابفوفال

عبشرفتهمندخمتالدجىفييلناحاجئيازايهامنك
ضتيتاهفلظلممحنتمتبعاومنكلماسرىيهكأدق
وشاحيهدبئيهـجماذلحخصراثبغماماكأنمايزجمطسئاثطاز

الوجرالتسئقالهىبرادفةكامةمنكءناهااذايقوء

مفزصءفيااجمابتاوجيوباكيومعضاللاسقتيداأن

الرسههوعزتلكوعوجاعلىاللوىالفردالجرغهالتانحئط
اردانهاوتازمنتضؤعهتنفعىثرىفيهندموأئى
وضزقلجالعاشقينفضزبمماةاسبآلابدتبنغية



ههنهتعطغيهافثاماهزا

نحرهايقبلعقدفيانافعمي
بنظئالنآبضينلربمقدفزلهت

هسانحىسعدنيلطومرفضفيكب
تامغئمألاننلثماكافي

فحانةجمفةعناكرفح

ءصعفيكككياربئاكرا
تلعةكلمنالشكزسريناوفود

ضقبأقطالبرجزآلفألندىكرت

تعزفياالالعافوتامكوما

عكافدحبقكيراكاترولم

فسطلجماجةالرتاذإكنحت

تامعبمالضئنلبالمعركفي

ذإحنيطهماننممىأك

منالمبارفا

وجمولراوضافيئألق
خمولمابعديآلدالينئهالبد

83

فترجرطضلنهاتداكأكثيب

ودلجاهالمعللخاألحمد
وهوفحارتمالباتلقفلم

ئدحرجادزااليومرأدآممحافط
المجاستعذاتيارداتجط

هدلجاالليلاوسارقيخهزالفأل

المتباضاصشةبيهءي
وخافييماأالمهاركأعتظل
باساسرجاالليلوزمحنامااذا

زبرورلكنالمزدق3واللديلث

جماوظئلصاهأنوسجنابلص

مدتجامميااواملللتدبير

يرندجاالبهيمفقتجئلتط
فيهاطئناكارالمحوخضحت

خطكوكعاساوتخللها

لمجاالفالبعليالعليايدبيرحى
هتولمجاالخإريافطعرفت

اهامنظرأكاتمحينيترفلم
اامتالرصمعانثيهفاوجالد



بم

ديمآلة ااصنوكاالرمحطصشبئ
كرجمهةيومبأساليرءيال
بأسعبسطوهالفصىالمغربنحا

ابيهعداعليلمط

لجعنرفيهاشثمتحروليالي

هسيذاالمجنوتيقظالقبحتاو3

هرهفايمينكهنعضحاافألحض
هعلمهماجدبومهناكوم

اضاطالماجمثتبيفبوايقوم
اءءيالءكرئااالأ بهماعرهبرأ

اشراسالقمافي4اهمانئهنل

وعصرهالمرجميقللشباسبفئم

بزوفان1نيالالسغوما
عهجهـالمزبرالليثيذعرفلن

مرثكاتوفدرهوافغادز

منهـوالتعاضسالعماليبر

رمافيكبخلئناهاثولم

لألاكسىفطلرأىاييمميرصتر
مسريساركمحنجثادآوطرنا

ةالمعوجمرةيالعادييصلط
بخليالببماتذونخريوتماذا

القرجمآفالهـنألوفاخ
وتبينسرألتحرياوكفت
وترثمفطوفينانؤئل

ءاصف

هسعرمداصلالفصيدةإهذهانويفالالمعريمدحبفئا1وقال

صفعرق11يهزمزناالريحابالعبيرضغكاتهل
ءالوجدىالنبرتميقيهدىوانماقلولراتحيالتجهدي

ترفرقألدئامنضوفأتتجيبهاالهردبثلبماشرفت
طلهيطوراءالخيالباتوفددرجمفيبتنطيعب1نفإمى



3

هطرقاصألالبرقالذاهابل

الفعألمبخطقالصباخيدني

لمححاسناةزفنامبتنا

تعالياالماملأمسهذكط
جيوبهاتهععقطألبيئاوذرا

احبتيفراقفلقدتجطمني

وركائبثأوهطالحبتوبعد

نحبائهبيالمامحرمبناجمث

وفدبرشعمثلممعفتم
فقدفاللحكلالوفوداها
فقداذنمنالفردوسالىليهل

والةدالشعراهـالحيمثفي

بمكالزمانعلياناغمأل
دعاوالعطاياالمنايايمضي

فادرااشعزممتقاندكىة

فالانسادخيلطعاااجا
حياتنافمهيصوليوهوالفام

هاكأيصاغفلودودنعمق

اتغنمللهلثالمجبابرةافل

اطالشاخيلوالفي

لزؤأجثوفدآلخليطيدني

صدؤالمحامظربرويشوفقا

فبنؤمأتمايصيرحنى

محفوءدمااضزجهاحقى

ءبرالميياتونجدأني
الرءالنمامالىامتطيمثحقط
الفحالسهوتبناالييماشى

الممسوكنرلقبئلجئنا

ءتسرمطيهمعقلسرحت

هفتودوثهابائاشارفحت

الممدويدركالمدلخشاو
جمؤالقيادفيصعتافاذك

ارءعزهاتةلةتعبت

حنوالذنولرهوبقةكفار

2صريديعويمامفالقاه
دلوالمستهكاكاألمال

ضرالمنوتيدوسئدتةما

العؤالعهانالمحرتساتماكفى



3

فهافآلالمجنودرابغيوصم

فبائوفوداتتأبإالسرى
كماتذكاربعليل1حمماوصال

ابمرتالدجئةعلىرضونلويع

عدثائهمعليهبمقدو
فيوالتفرتخالالثفرنتحقى

نماواالالالصبالمجيعثى2نصرت
جاجهفيهيمهريالقافق

آنئاعزهكرحبيسربلولم

باحمريدافغلوارخيزجييما
فالرسماالملىكالخضارمةفاذا

مقذراالقضافكانماهلك

كانماقارالةذيهيبةوفاك

كتائماالمجارئماذاحنى
لتطقناراالموتكاشثطزخربي

الييماجهمفغرتفحأنما

لتنوهاالسقالتخفطاهيةس

بارزايتولهونكفصبهتىا

هأتمالدجمالدنياتجالي

ااسنالدهاتنتعباالهس

المينوصاسيبلصنذينكال

صيهحابالغبهقالنشاوىوعمل

التلومحاالنكرواذاك

جمااليقبلوصتمك

التصويحاوالنبمتكرصاتم
افتوالفتوحفباعددنة
سبوصايخهالمجربحريمو

ميافعالمجنوبمشزقيافلم

ارمحاءالعماافألكعاوى

المشبوصاجمعهافارمىفدكات

متياالمحمامفياوفيكل

تمشيانجإدهوخنا
الشاجهاالوششفن

المقدوصازندكعدؤكفأرت

الملىمموطكلتأوهخهن

نوصايذكرالطوفاتبيماأودعا

لموصاعليكهؤنلفافىالناج
تصبطحممفكأنما



فقيدهمورزهعايبمسعا
اعدائيفياللهءننذفضا

يومغميالؤلنلسابقيف1
هاشمفثارسبجذكل

المنابربعدهاتخملفعليك

مريةلخألئقنغفيكم
ونيوةضألفةفضلاوتيت

بمبيلةالزفيالدهاظيفة

هطئةلمه1حمتخيرمن1

افهاهناعفجللتذانقول

ألععنآالمئانيالسبعبكطقت
عبادهجمىبنعرامهمعم

وآتحقيفاسقاكالعيانجد
مطامهاكماالمحصثطيضماخشاك

صيرهريكهلكوتمنعؤرت

ضليعةدعيتانلوالأفت
الفلىنثالعتجركدت

33

ااعوصامهالمحدادعلىكالالبسا
وترمجاأعدائومفلتراة
ممثعياالحماةيغمبقجريل

ذمجاالمحسيفيرىبحيثمهم
جنالمشرفاتاليكبخت

طوضوالصباحوضعكألوفد
يوحىبهوحمطاالمإونجط

المشروطوكتاباومنارة

هنهطالمجزيلاعططتنريا

وفصياامحبمااستويناا

فىالتصرمجماالتعريضابمنيتنا

وتلوصابرهانمءتض

11اابكنهوالظنوتتحما

جمااثاذكزكالمألئلثانس

9جاالرفكنتإهئهاعال

صعياالمسجبدهنلذعيهت
هديحافيكالقرآصثوتنزل



بعدالمجرالوصلطمنيلالمعزفياتبجوهراكءيمدوقال

توضاحيثمنلسارلمجالليلومحناجمارقكنمااتاتظام

دنالمزنهفغزالمجلةنارهاعزقباتتمابعينيك
ا

موتحاالصباحءباثنافباتخصرارهفنالليلإحعضنولما

هبزحااراووجذأتذغفتحيةاليناسارقيتحئ
هعرحمافوفاثبيربحفيعارضىاسماءتالتاوعارهة

اللرياضجألأتأقمعرفماالعيدكبهادىاولماا
اخفافيكثاسرتخآبهضباتعمنالركيقتاندلى

ضحاالرمحطرفرإاقوهىهثاغاللوععبمنعرجطىادييماإخذإ
االدمعلؤلودادرتتممغجفأللمافىئنحااسمألؤجمت

اجمااإلالظكهنواببقأجرعاجارعتاكهنلبقفلم
المحهمرألمحاقكوقدفربتدببرفةاظعاتاولله

ج11 مصباحييرفاواالوىبماسالهغبقاانفكهاأجذك

اهمارونقفيثهسرفكانتجلالعدالخالفةسزهنالبيحنعا
لحأهنرههاكانصفدعلىهمحفاالوفرلمحىاكفيخميفص

محا

فاعاوسيلمابهليبمعروفاتبرالسؤالتوحاهمرفبل

اهانعثمهاباالثىالوإهسكعلتاممئنالبذراهذااهلاعا

أعسعاالدينءليبالدنياراينافائناوكعبماعئاتماطردافي



م

وصخاالمحألفةإوإعألييىعاققالخألفةبونغاريل
رتفاالعرينةليسثبودانحىالعدىأرديمطبهاهصلمحةكثيروجوش

الزصاقطبهاادارتلمهتالكهمجندهإلمألئكاجنباهولما

ااأاغصدأوقالام1رءاذاشامدرهالمياسةجئمأأأ اإهـجماحتمبماربهاخرهنوإخزوفعةإإلسيفأاالههم حااااللكالملكربقرايتشنى1مرفىادهدصمد

الدارمنزصابوتنزحولملدبهكعطدهمنإهـء

المحاابغءاالظىتشعفئنةسالرضئمب
مذئحاأو ااوفرعهنهاحميشكائحاالمغاربفارونبك

اااالسراثقظلفيفهافاكالحياكتاثجهاذاورام
امرصاآوقدكاتتعرإمحغزآزهرأخفتاطمظ

ااففحماالمنبةامة4وكانتفضمئايألتراففيإصىهرذد
اث

اهالرمطأرتذحتماعادشلهاهالطرفاهاكزءرااومطرص

نؤصاإوحاهأتمصبألئفاثااصطفقتويالارنائايدعفم
ءخىفاالضأللةمرسبومحوتوقدنبأأشيالجهوكودرفي

فآنرحزطيذبألهنةوزحزحتطنوراسرلابسؤالأدركت11

هرنخايممشارئامهمأرىفاننىالععساةأبئاتفاأل اص

اروالمحاشجالملكالغاتةىآابىوسمابيتايموت
اط

أمفصترضبميالمحااخرمااقيمكلمهجملتضينه



3

المونخاويالهامظيمركورعكلىكاسهاإلماهةبركإي
رصاذرثأتئيئافاشنجادكىمامحبيةالزوفدسلبته

ونخخارأيهأفينمنوجذكوجوددعانوشاهمتاخطبهف

فتومحاأضصارهدكممابة3نبالطويلالمجذاممطأوكان
ادجاالمرورالتالبيلرصنرفامنوراكةواتابطشالاجملمت

مجايأتسعئاولميتركفلمالدهرأشطرايحاصباهعماشرحرلي
االقيدغأللتجاذباعانماإلسرهوثؤفيالاقول

افدصاهاكانلقدخلتئاتولفادصالغمكلماشماحملتاء عاس

ثاطهصثنروالعنافيوإجعشهابابمعوكاذيابييماوال
ثحاول1جدصكنالمجرتيطشبابهءهاءاافيلكاقرلت

حمموصاالمنوفوالروكىاعالمهصرثالقضدصعنمابملتااا د

الرصامازقافىأوصالقدىكانودهاهلقتانئىالمحري
ئصباالمنيةسكأفخمةاهتلبتةالبباتليلهاجع3و

ارجمالضاهزتلكفيإخيووفدرست3هاشادالعناوهدهت

حمافتةهشحىواعياشرفاتعمنفقخحيناعك
حائالمججتتلكفالدنعتجتةباباهرتجادوتأوفدكاش

لمحاسيئمكانتضئعلاالثثاقماشفباحرولركيقالمالي
واصلاوفسادإشعلىوعفئفحهارشادةسفيالطاليثآأىإ صر

محابعارفةتداركهلمولوفقبلتهتأميلالىادعاك



ادهخاالزعازعتلكاهتتأكاوفافدشننتموسآلوفي
كالإلمنيةامتإلللىلمارلبالمنر9نرأالفاال

هسرصارضحانتعليموضاقمعبراالغزاخرعليمفىممدى
ااؤقتانحرياوكنحتهناورأفةالمجانينعنت

عامسزعنانااوالهمنللةراسياذاوفدازمعمامحن

احءتجاسطبافغادرئةهتا2مشيدالمحصنهضمبوكان

اوهصعممسوالحييتتفعيقلآليىارفلمهناهافضىف
فيهنضحاكإليحمامروحوالآونةاليندبفمعالم

كاوأوالسبياللهجفقدنجاهلئةفترةوكانتوكانىا
ااحامألكارفيوفادهثرحمهدفهتهمألفلح
اهعليهوإلغاديوبالركناليةالبطاحتىيمسصلفت

ئحابكفيلفيمالمححتفىفئوهعبزةالياتافىولرد
ابفئاونال

ونهسادمبهاابئالمسجبرفادةكلا
رسياةءشيوكلذوالمعالياههبيهاحل

ءالخاحرف

المعزكدحابضاونماهـ

امفغبالعبيرضيعدبحييأاالليلوجقاثسرى



3

ابلخالمللقنئةاعلىثكائاإلخيالمزوزانحئيمت
المؤغىالخاللنجاديومقفئمعزسيالدكاتوهار

هرمخلثإلصيالرفمدقثاتوبلهرالليثلبدةوخرقدالفي
أفرةالمجماجماللماوليسمنيةكقالبانحطتاذأزأرها

فتشدنيوإلمذمميالعانيرؤسهاوثئثئخحرجملىتجلى
شغوممطفسطلمنأجبالوهوعؤرصالمجيثجمربحيث
جدولدجمنفغفجهاتسلسلبالخهركائاالمسكترويبميثاة
لخدغأصكلورتدمقضودسكأناتالشقارجمافنبها
والبدريمختملجتالتيفانتاسطرايمالمحسنهذاكانلئن

بهرزخدونكضلرصالوجنةاهةكءوراثهسمامنبملئلث
ضذيئواليتبوخءفكالمجيرعطدثةضكليلعنإئيافانماتسا

وخالخطوليتبربفةفلطبحادثالخطوثالالتنهنهني

الشغالمعزبايامفانيبقدرهآعلبالدنياوالل
ويمدفالمثانيبالسيحويمدحامؤبا4المقدارةئؤيدى

غهندهابعيأقيلماوليعىمعتبدهاعلىهافهلإلعداه
فببزفيهـاعفاةالورىدعوتانماالعارثيندونالرضلك

اقي3ااشيبهنةفارضاكهشيروفبلالمللثفروناشبت
موغفيهنيآلياتوالشرجعكدساليوثاباآلاتفزدت

ترفيهفدسمةوكنهااشظهارايربجالغيبدووليس



6سزهفيهارلبداودالمحىلي

وإلمجرطاليإلسطوقوفدوفد

شعلةناظرايرففيالتهبتكا

العدىعليتمضياالهلديلسجنود
عباباسيلخيبراأفلو

مسبجليلتحتمنهارايرى
جحعقةءألمافللجباال

الماتهافيمذليودثازئير
مهتمطرايىمفلكلنضى11
ائقادةكناالةئدجيويثف

كعوبكانأااصعزكلالى
رمدعممحهاليكهنكافبمل

الذكطبالنيالركبانثارتلقد

افانصضامالوضت

كيرعصرهذللهلثمهابني

2مشرنابثماالولوراكهاتينم
فسطلعثنوناذاهامأجوكمتم

معرقيكلفيرضسباعفريبئ
جبريةذىكلاليهااوفدضبم

83

بئشماريخمنهادللىيدفوجما
ألذاهذا4امزخمطنذى
الريمفمهرتسناهاتفقى

هصرغجندالرنربئالمفيمنكاال

حميبيغابنفاثالمز

بلغبابخفمرفييماصداداكالث
فهصغزأراالرعدحمعوقرع
خىافيالشقاشتيفيقروموهدر

ليسرانةإلهوالمجمر

مسلخالقيظفيءالرقشايةوفى

يرضغجساناهلقسبانوى
هشدغهااالهنعاقسوفيكل
جمالطفالوينصاتيشيب

يصرخانحزثانمربنيعمنصط

واتجرضعلمهاقتاليالحه
فرخفاالرضالقاقوفزبتم
صصرماتجمهولاكلع

وططاإلتنافيهكألق

01تناعوتبذلمجردباتثمر



3

مرهغاالثأؤالالبرقالطالباثاهن

فوفطالهشقةشدخعةاذاا
ا

وآلجد1كطشالمحسينجهاكثير

بداانالخشلمجولةهنيعؤذ

معشرالناسمناخادحعافدلمي

وهديتمرائداكمفواارصال
حمهاابنفريشلئنكانتفيالمحر

بالتيالعرافيهلوكنصحت11

فمااكثرءالماأئاتدرين11
وجهأسنطمعثاحئصاهافبلهذ

شفاعةحوضلهالدفامعز

هعطشىاطبيبفاللعبصقيمتأأ
آباأنت5تابمابعقدمبينتأ

سدادتبنهيمحنكبثغرثأين11
وسندهاالملوكهندوقدجميت

قىاالالنارثيناراإألصليها
اأ بارقحطفةالدينيخعطنهانإ
حومدمالئكأمنصرآياتأإ
ةانضا3الردلغتلهاأ
او

ابنخثالربوالمجنهبالعطتوال

المشذخالهيم1لقحمااحسير
توصلحاجر1بإصتولحنهما

وينضغالرافياتنفثوينفع
يفرخليىفشكمدهمروعلم

ولمحطءالعماعناوجؤبتم
زرعالمسكوجدناطينةفانا

اصلحبرعويمنمعميراها

أرسزرضفيامهجبالأكب
اوبزةالألمحنينبلعنتشوة
وبمرياالعرشتحتيسلسل

غتإلعهدكافورهواللديك

المورخالخافقيئهلكوميقات

يمرخالكزخيةفوخيلك
يقاخكماالفيلتركيتئيال

وتمرخعامافافيهمائنغ

تمعثرأثناتاتاسلىفن

سبماتدؤضارضطا9

ئريمأرهاقوكنها



كاخومالنيئمفنرييط
لثامازاللىفميعىفقل

إدونهمءفالننااليمألكف
المحباادفدعقدلسلمابنادكاكهول
بينهاتدرجالدينأ0وكورلنم

خاليخفالعتربرضلق

04

نرخألمباركفيىيهامجائط
ماتخواالمحزيإصراتحوةنخا

زالمزنهناهانخصيبكسقت

حمزخاالمحيفينجاذاهاشبماب

يفرخالطيردارجرأينافانا
ويشرخذاكبعدنابويبزل

لدالاحرف
يمدحأابفأوفال

تبادللىصطيالتووذعوناهيدومنهادهنالهممعبافوى

داثغيرهعطىقفرلسدنامساححبالمجاروهرمنمهفالصثذا

الفردةاالمهـرهفتوالرافصابناالمجيجإجنالانمالأنىما
الحعيدلفتيذ1حبراتثبيعثرنىالناسكاتالفتياتوموفف

المثاعيدإلفيعرمنوليسوداحدةمثنرمنيخالريطيحرمن

رعديدكئاحمئموفديصيبفاتلةوثيضعافنيلتذ
الغيدأيامنافيالسعالفكيداذعرهاأيامفناصهاقدكنت

اسيدباالزذةمههاء4والترنافرةالمحطءالااذالتبيت
ااهإلدمخيرعضثىاهلودرأيتوقدالشباسبريعانوجدىالهثل

بتبديحدفاثهلطدحىالدهربارفافودكمافييضربوالشيب



ء

اخنلفتانةألواأ رسيهـإوربي

فقدلمحادثاتاعينناتبان
ا

تصرفهافيالياليترضىاوليس

دنةطرامزءاآففاالص
املهنالنفركأهافيلصدده

هضاحانيدرالالائثاهب

طرفتاذاالمجافلمالعزمهؤئد
هساهعفيجماذءصودتلل

هاالمكرهاتبيفىالتاجاوعندذي
بلختاذأحتىفكزىأتبعتاا
وهايبجثبرهالقعءمواريتأا

عايتمفنغععىهنقذأوكان
ا
شتهلطالقولرمجدصلحتا

رويترقبلذخريأللهاجزلها

هتصلبالمجدسببفنالله

وهوعظةوبرهاهـرشابهادكه

داجيةيامهظلةاخمعا
محا

دولتهاياهرفيأعاديهممرى

لجحبفيالروالصملوكصاكيتاأفد

سودومنيضمفعمالظفيه

بتسهيدتغميصبعدمملتنا

بقنديدصايامزجتاذاال

باثعاليدفألفاسميهراذا
المحبردالدالمعزهحزوصيؤ

المجالسدايزلاسىاهثالى

نوداذاالناديفيحالهنذذ
وتفنيللؤممنكإرالعنيفيف

صكييلكيزتجيدلةمحندب

وتصعيلتصويببينكاياتها

وتحديدتكييفهوضحرايت
البتقليدبعلمفيحيمافقلت

غزيلمجرالمدحلسانومن

وتوجملن1بافانتفعحثوال

ممدوبيآلفآقعلىعدللىوظل
ؤسديدوتوفيشوبثنات
إروبفيالحملةوكيحث

محسوبحهصاسدفياليرىما

مردوبكيرخمكلهوكات



كيرمصفووالجاثليقامنمهنعفمغيرهبرزياالكىىذ
مشهيىكيزيوموللدهاسقبطارفممنليالنحبفضيت

ظيرهوروداوريلتاجمىفأسنتهاثارتوفدذمثافناك

لحودبطنشلوكلفيكأنذافريسةهذافيطعنديمؤر

إلمودالعكبيىمطردماضشطبذيمنكلحويشاسالجمم
هسرودالنجضافيعلىكلتطويسابغةالمتندالدرعوكل

بالمراصيدالمناياتلثانمنصلمتالعزمذاكانيعاللم

اويدهلفشسومناميعنخزرافيمنالفتاعلياتوكص
يدرصندىراسقناةكلوفوقهستلببزفتودكلويخوق
معقوالنمسللمحلولكلهنلحيةتحالقالقنامنهاتوجمت
ضخمواالضلحأعليمخخمودمنكلهكمةدمحقالذرىفياكا

بسيداردعبنابيبحمرفيبئخاإلشئةالغدائرفيسو
ظطرقشدوداتحلىسرجكلفياميئحىافضناضاشهدخمكك

داودرابفيدآودربورهزكأاذاحونتلواركالق
بموبودبطريقامهتئتمالقيتبالذيعاللروملوكان

بمففيىآبملخصئهاإلوفدقسطنطيهشركةدارضفييبقلم

دوتغرجمععنالمحمائميضنيامافيرنيئااقتارفى

بموعوداءأوجاالمتلهصارغهلوعمنهابادرتحانما
11بمريدعفريتكلولوالتعريعماعقةالجوفيةبارأماكل8



ء

وتأبيلنصرهندهااللهاناىحينبالصليانالدهستقالقى

ضماجبدابطألادرلححمرفنااصمدغدونهنصاللةفقل

اللغاديدرالععاليبيىيجيعناكغبانتاذاالمجالداهل

حيدالظبدراكوضربريبيالالفرائدقامئقططقفرسان
ءدوالسدفدرجعتأهيرتمحشدوقذا

وكاالوخاعيدتخرامفكوفديخافأمأيرجوعليهاعياا
بجلوبفاةكعقعتكانماخرشافانثنىكظيتةأوفاخ
هسودرببابيمرفامعاالفضاهدالمجرالبرإإحميتة

ا
والراديرهنهاالمروراتبينمئملتأتيكالعينثنوركيرى

صيخودإلكنافهقةؤدثاراسييماإلجبالىفارعةايارث

جمدودمهدوذايدمفباثبغاربواكنييلمجنحدنا
وتبعيدنخطعليالبالدتلنثاكتائيورامحلفالرومفدكانت

دهرابمعهوديئلمكانعثةفدمهنالدهرعهذتاخرتلك

المكاببدصبماجربحعقدهنالعزائمفياحكمىهالذيول
رالسوفارياتفىارسوهمكألحمهضالفيةالوشاكبما
هقصودالفلكنالحبهنكلمساكمفيعطمستفدفاليم
كيرالمألجمدهنالسفاشسفحعرفماهاالمفيسآلتهمالوكنت
وصندقدالصناديدالليضليهثمعترككلفيراعولوهجهات

هفروبءاحناعلىبببتوالدهضعرنبنعنبميمليسامن



ع

كبرتعفيلرمفتختىوحكةلمةباطرفيئتقىذوهيبة

تضييؤوتنكيدبينماالناسمنفهسالدنياتممهغمعشرمن
البيدبالبيدبروجشدوإعليكصدورهممنءفضافيرواالو

هعدودكيزفلغوسماهموهنباجمعمعدوانالناماولئك
صجودوهممعدوممابين1مرقكاوبيهغجمفاالورىبيندالفرق

افليركلاليتدنيفانتدهرثجدغلغبودباكاتان
الفودعهااعاذرىأثاصيبراوعقدترضطثأرسىن
كيرمحدودأ2عطاربثعطاورخرهااوالهاالمىإهعبلث

محيودالناسفيأئرباقدوهنهثلالمجودهنمافيسيرلتفانت
11بتعميروتخليدالخىكنمتلعزتيماذاعزالدهرطئدلو
نميرتجديدرأعصركلفيتزدادوهااكرامىأالرالكرامتبلي

6ص7حمحمحىح

ثدابفئارقال

وذإلمحزايقافيرونحفوفيكوداللمجومالطرقئنا
مناعيوداالليلآخرياتوفيخطوهاالمثعحأفبراجملوفد

وجيددهاهمايدرنحرفلمدةالدزوطآلكضبئعليسرقثط
وعغوذاانئافيفألئذاثسسلكإلوهنفابرحت
ؤسوذناعئاايكآبريرهاشبخدانأدماهـوهاملزل
صقيذأاترابهاالىتريمسمالئانصتمنهاصرمباحسن



ء

الصباعىكبرناآنايأيها1اا
اقلولماليزاهـهشيمالفليت

تحبررهتماالهثلىاراولم

موإثقالنهاكاللياليوال

ظيفةالنيئابلمعزوال

اتعذبخوأتلعماوها
نصواالحاريالئلكفاسيافا

انهاالمحوإفلتلكخيلةومن

صمالتكءإلماكإكفهإ
هرأئهاكهةايهـتو3فايئ

3لجهلتاكلعرمنحهلهجاانحاأه ماصدىطميلإروبالمحطاللمعد
جطةننسكلفيوهعلهعها11

أبتنهيللوحيخاخطفدلذىاراغ
منلألثهمنوحميوهايستوى

ظألمنالمثمعرسئةترأيولكن

جديدوالزماتبليناوإئا

يعودالشبايتبماظية

جمودالنسماواللمجفوف

عهودالنماكالغمانيوال

شهياالمبيفبالعرالدهال

وجدودلهآبإلعذاذا
كوالنتعرفلماليومافى

لبوذالنتحططااليوسافى

هذو3المعإثذاكمحنفانك

وهومديدالظلقرسبوكيرك

وروذهنكاينولكنوحوفى

نلبذمحاتلةوليس

مجيدعلييماالمثنيومادصه
عمميدسيحاللىضووسائلة
أخالنشيذالماالعولعن
وهووليدالطفلتهلبها

لعنوداذءافيلةمدتحا

شرو3الفابريففيوفايخمة
وفصيطينقفىماالرتجز



ةهنكودادأإتكرت

افلثاننيئئقصيريكفان

ظيبةخيرسئاكالذيان
عياباالعظيمدالمجرالبزلك
سرتشاكلمجماركيالمنهثئآاما
المهاعلىالقياليتزجىكمافبا

كتائببروتالمئاوهر

ضلفهاالمألئكاتاالاطاع

كتائهبالذارياتالرياعان
اطألكطالالروممللثوهارل

صبيرةمكفرعليهامكام
اكاالعيالبطاسفيمهاخز

االوسمااعالطابهاأنافت

كوكبسوفوشاهقباعلىوليمى

انتقالهالوالالمعئمالراسياتمن
جثارثأخققألالطبرمن
للصلىتضرملناراالعادحاتها

بمارجترامتكيظآزفرتاذا
صيامحقامياتفافوإههن

ودوذوهوشحرالعبدلمملث
سديداقائلثفنرسداذا

يدشحيثالمحتمءااللضاالهبري
وبيذتخااءغارفسمات

وجمديذصكالهتهاظاهلقد

سوألاعبماضتحمتكيقو

وجنو3بهاتحدومسؤمة

ردوذالصفوظفوففتكا

سعوذالطالعاتابخوماب
وبنودلهااعألمشثمر
ورعهدختةبارفالتال

جوذأوكفكبأسلعزهك
هشيدالعراغيرعلىنجمال

صلودوهوالصفاهنوليى

وربوألسشقيالقفخها
هصيذالنفوسالاالفليمى

خلىألءاللقاماالفليعى

وفو3المجيمنارهنكاشمث
صديدالزافراتوانفاسهن



4

سعيرهاالمجاثليقآللتشعب

كأنهااألرفوقشمعلاال

كاناحتىالمجرهوجتعانق
عيابألفانوهوفيهاالماكهنرى

اعنتماالرياحاالفليمن
اخهارمحبرهاالمذايوكير

أنهنتاذاالتايلءفودانرىكل

جمةوممطألياعهذرحيبة

ايثاركأنقحعفرنيمل
هالبمعىالعبقرفيشفوفهناال

خردالرآئكفوقآثهلثكا
عطاهطوهوالموثيمنصلبومى

وجواشنفوفهادروعنخنة
هاكنهتبذللهأسبيفيأال

دمحديناعززتانمحروشال

ألضميالعادحطتدعوهكباسش
عرشابالشامثكانالنحضبت
مسهذاالنامدونلةمبسث

اهالأيدأقئاتربئ

بعيذالطربدالمنوماثى

سيهألحفثتلفتهمادهال

عئيدالذبالفييمااالسليعا

جلودالخلورحرباشرتكا
كدياالمحباباالوليى

فوذاالنيارستحتمسؤهة
وقدو3بالمهاكشدسىالف

ةلودوءعنواشومحرجر

عبيدالصافناتوجردمماللى
جسيدالنضارفيهاهفونهة

صيداالمنابهرفوقالئفعتأو

شديدوهواليمباسىوتلرا
وبروذااالخفاتينومغ

جمودؤثىعابرتضن

عقيدالملوكدونلرفأنت

جدإلمرإذاحميقزوت

عيدالعاصمذكرهنوعادك

وطريدضاكتطليقونام

حميذالمحمبدبالفعلءباان



حدومكئبمهمللوخمط
فيصوءناابماسزهموماسا

دارهمفربسكلىهـنمدالوهم
شكزةالدهستقهاأناسوفلت

فوؤضدهالذيالترلباوئفبيال

1عةضرشثطلكتمبتناجيكلناال

لفظاالترإحمفينهاألكرثاذا

خعانحسحدرسلالرسلئقفوليالي
ةوراءبمااليمدلغتوما

منيةسفطانتذألرأىولكن
لننسراملمج1يممعخديوعرض

فإنهااليرفلافاسبهزفان

طاوثالوكأيستامالنومافي

صاحمنييدعنلحلمواالمجزاويعطىا
فإنوجلعلىفربانايقز

الوكأالىدعاكالتاجميإسأ

هنافسدوتعليومنويارلب

دهاوالغىايةليمنلمنؤ

موكللخطولصعزمسكدأبك

يمه

وحسوذكاغمنمودلديهى
وحقوذتزللمترالثوتلك

بعيدثانتانيللىاوجفلك

بريدهنكبالعفوجاعةاذا

مسعيدثراةمنذفرتييماالى

محبرألوهوالفوللحناويأتيك

شهودالعسطالركفبفأدمعا
وؤوذالوفودرربههنوبأتيك

حشونافومسفالالنما

هبيدفلذخطباناوجرب

ضلودالمسعترجحياموبعخثا

وفيودنا4اخكألشئتاذا

لمجيدافتىيلقىااذافميم
فصيدفيهصالروضدرقفو

فسعيدمثلئقبنئات

سبدائمزعفزالليمثكاحرضى
كنوذوهوالعرفالييماوتسدكب

رشيدالمشرفيئكرإرفاصت

ميمداللننومينوي



ء

محيدعنكلبسأنمصعارعمإلىرفطاترافاا

ولحودنوإويسىخعلكورمحيهمالدياراأليمنلمان
وصياالرماثللهوليسهوصدركأناتاهمالهل
وصعوتشمهاالىصدورتريدهالحريقفيءسماوليس

ومحيدكائديتالقىكاممفلبعزمكليلقىفعزهل

وهسيسئديتالقىكاعلمناليمالفللسوفنكيلقى
وتعيألحكائيديكيفراىدوناوالترليالسبطينإصليت

عليإنجوهاضيتوملككتهائموعليمانحمغتإبىهلكك
وهوعنيدعناكسرىتذفيمفرالذيمحجمنيقسراهنالضذك

تذودنيفالدينعننتسينةتخخسبيمناكلرأىاذا

شهيدبذاكعليعلىثانتفضييماجامحلتداصتطيتشهدلت

وجو3هوجوألوعزلعدعزجميةمنلصالغيثفيولوطلبت
هقيدثانتاثاؤسؤسوفدباهرهمالمسلوتيفرنيك1

هزيذالمؤهنيناهيروعندكعهدهم1لمؤهنيناهيرفان

بنجعفربنبراهيم1رلداابفيرووفال

نحسلجادبخيالارئمافاسعردعثفهزالدىوهعب
بيدشيآتلقاهبيدناقةفوأقياعيمافا

ورعدبرفيسهضألعدهااجطاتازبرذبرجاه اص



انحيذبخيلىقالذثماخزمهنخهاشنشنة
اليأساورمناوالفكدتعرفدائمآيرجوزمانامنضا

االزادنفدجواذأهافىهاكدرالعيث1فاذ
11رفدكانمنهدنواسكانهنفلقدأدبهر

ءأللذحياثمهفينجمبمإنةهاشايقلشاءلمنقل

فحعدءاذاشاسهعاراثشمفءاذاشحانصآلمنتضس
فؤادكبدهضذينبينالانففؤفهفاذا

اوذفيهامنليسوفناةنبعةهنيجممابذا
وعداوطرافسمامنمصرعفبوليوومكل3
القوذالنععلطنؤسمحرديأنناهناجمبأوها
قانقزعلبإنرزاغلبسربالهفيلوعاشمنهات

يسذلمهنابنائهيفيلبسمعشرفءسئدفوبل

حقدفقذهربئخررأيعرباالدهرعكليهناض
ولدليالغدرالفنوىعليوحكمايجرىانهال

هذفبلاشلهانماايضظربرريعاناثحي

عشرأيمدترلهثلورمتةإسهرخمسنرثافصدنه

القردوالسيكالحقيرالمآلدقالخيلصهىأتاذبدافي

اأورمحايالرذصارمايذغالردائيهعىونشرنا
أالألبداطمافى5ودعبلمورىمالذارجوناة



خلثملةالليلصعقاثاقشحهاباكاننما
اناقصدثمساعةفتثىهتناهززوردينعا
يخاليميمابائافانمضعذكتهصرلثشمالامأجنو
كيرمايماصدراهنكذسناعيئاهفيمألفلقا
ورذكانالذىارذالماثمنماضلودبءرجاال

االالبردرطاللؤلوءتحملديمةشراارضجاورت

داللياكياضركجسذهنترباراالمجوسقفيان
المجسذفضلقالروحفيصثىقدممطعلحهنفععيوطئت

يرذحربالملوكانمعحافيالمحربكماةعايختيوتم

الخرفىوإطيفص4يإللطافاستوكطهلعافييماالفدأبذل

يالغرذلىءالكطرحمئئاارناناالزأزلظال
فهمجدوهوحمطراةهننجحىميستوهوفدرآه

طعاتاوصغذرضمألساعةعنةاليوملوتراخ

بضطهذفييمامئه1ربأكانلماالسلكىالطعنةلورأنة
بالزبذالمجريرمميكعبابرجراجةدونةاتولحما

نجرذطيالوعنابمهكروههايئقيوثو
لعذأسيافوتجئاذبلىهاذئةحلقولصزت

خيرعضذالىمنفدنيطتخيريدفيخييزندكات

بهيالهريخابذأخيجدمنلمالمرءخيرالذخريخران



ى

فدرأشيئاشرتانحلو

ماصدآيبثييبدولوآت
يمنلمحزمعردةأرىال
بعدهلمليلثهلككل

مطرفيصلعدهيمنان

كئةعليعوتحذالمحزم
ائةإلالملكسريرق

دناحتئدونةفترقئ

دظبالبآحمىيقطروهضى

بتدصدورالبيضومن

فياللمحكمةاحمدابايا

إلسنجعضفيانتالملوم

القىننعرذاماجهشتو

هاكاميتالويردالحزصت

كسرخلطمهاوكتعساعم
اسوءلصعلطئ

اسييكييماهففودبكك

فاعئقتاذانحرهذاضغ

ذثريههافآألعنخطرات

إللدبليدبسالثفازت
احدالعيشجذةينارحلم
عتذىيهانبذالمحزالعرىمن

محطلىهاكانبعدنهولغو

استعلفمقدكانالخطبتدرا
زردمنوفتيرامجنمن

وصعذعلييماابخمهبط
بعذحثىخلغادىويخ

ئبلشدمنوبمفييما
فصدانابيبالمحروهن

الزددهاافىفالهنفول

بالمجلذأوفىالمحزالقكير

مددالصبرعسكرهين صال

اددابنوردلمحطانرثي

لبذاوطارلقماتوس

لكبداابمىلذىالضلحصدعا
ولذامهنةانتزمحماه

إسدلحوثثمبالأثرىفي

ؤدذهزلمنافراإ



5

اجدذيامكضنزمنهردودالىابراهيمات
البردتفويفصمثلثباوخمبءسعدونجلدولة

اصذيعقبولممثهاانةلهاردزاوذتوفتى

الرضكذالعيعثىدإهشالنماهلنادمتاذاانتوالمنر

لغذيوصازمديأضذمناليأمنفاالئامو
ونجذهضابيفلقوةخطولحدوفيتمنلههعائ

رصدالليلعليالليلكوكحبئحسبهاهرهوبةترتي

شردمثيلوحإذنستأهنخالقهنأومغفىنلك
اوأصذثبيزاوزالميسافادارات1فدسفيكط

ثمذلقلب1والمردودءحماوالالىمعهودالناز4الحيث

وعقذرهلءانقانبتتةاادهانةإووحشيةتلك
اأ الخرفىمنذاءالخلصاتاصوالبتيللضالئنفضى

برذفي1اذاإفطبارداعاتثجاشاهنئتقزى

الومذترتدكطالمرداذأذامائد7اراكفماظووثط
ذرفمالىرفالهلثكاخوفعليتعطوهوممي
اعقتافانسرذقطعشحنواءماصكليهاههلالظليقطح

اظألفامعكابيذوشئدتوسزد7كزيروبعينيها

وفذاذاالحوهوكالمثععرىصاخئيماعلىيكينثني
كرمانشذوهونشدتافيقةاخطأنةفاذاما



ه

منطوئجزفافآنته
اآللخاكسرتفتاة

وفىة3خذمايممتلك
حمةمنحمةيدنيبات

فقبقابيهالعمشر
اعطافرفيللبقفترى

لثرىاصطنضفعصييخامامثل

آشبغيلأوجثارذاك

هاباارضكرجممانازل

هنبمزتبئلكنذاك

صبحاءصذالصيدمنللوك

الردىمنكأسنيشعكلنا
منهلنبنىالدالجفينحن
ظاعنففرتسفناان

بالذيزمافيريمبفاتر

اننسنابنافاتولقد

برتجىأكألشيءشعرىلبت

يغلمكباسرعفلقد

هلتبدحقنصفهقبيدله

صجذنصمنثوالنصفصضاع
ذاماكلىالقيربأ

مسذفهقمسذايطويوهو

وميلبسكرهنهصلويه

ثمذطافيهالموكاندفاع
وتشذترخىفيمؤسات

نفرذعناالسادطرد

اذهرفيهاإلخالملك

ضلذاولخلويهاتيمن

معذالشاهوبنيورعيهلى

نستبذاللرإنااناظلجر

ذعشرضدمنبنالتالخمسو
تخدعيسوإإلينابنا

اجذلعستوهوماابتغيه

يرذلمبهشثطفاتماالذا

يستعذاوبماذارصاهمن

يعذلملعمادبروالعد



5

الوءطمهملقوقال

ندىوياجماعلمياروض
كايديكندىعلينايثرب

والسواكمنامهعؤضنا

لقفاالزبرهزبركاتأجمأ

المجرابفتابعدو

الرغدأعيشناالزلتالزلت

فاطرداجالالموجتدافح
أبداسيذاهنكعؤضنا

إلسداالضرغامةضكادرهنك

المنصورابفاالمحسيعبداللةوأباطاهراالميربنيمدحرقال

إلفىإذكسهسلوشوسمهإاالاإلفالتمبزاناطيممللىىاثاعنا
صفاذمنأسيرااوتفكونهوكأمحثامنتجيروثهل

الصعاذءالماعففلتمايسلورمهنعنحمااسلى
وإذالهاصدىعنمفعدشنافيضتخطوبرانماكانت

داذلبسهنءالظلهاعلىبعدآمنيامأفعلى
اونجاذهضباعألمارىأثسوىيدنرمزارهنغرال

ووظذفميلانضاوروثطاوطاخهاأبالعيسفدعقلنا

وساذجفهنإلثيطيهنخيالنولاف

الغعاذأوبرقالريمنسيمخنممثرهخنحمثوصدي
واليعاذبءتناباذرفمينايمالقرلييندناإأ



لرابناتزها4شاذا

اضلعيمفبارقفدا3
فعلىسيمااخهلتوإذا

فعلىصالةكانتواذا

وهمالدهرجانبافزداهم

ادبالقسطقائماهاممن
سلسأليجريامهحوضه

الندمشنهطاسيا
كعاممنوعكلإالحما

العلىالناسابتدرهاواذا

لصمرادكلو

خاخمهفيالفارتطلح

فوفهمالمحهاشيرفراقاكال
سناهنويخدحساافعلىا
محمافنةالوكأفياجمباد

علعاضرجوهاماواذا

يهمايلىاخئضبتهاثاذا
هاكسبتوهبتأيدتمك

طغحماأجاآصااماتياهم

اوقعاذاوحسيبرقيمب

ودادهتمبتومسقيتم
وخصاذطىمنرفعمصما

المحبماداربابءالبطاثمها
الفسادبعدهنواالياا

هاداللرحميبمنخشزر

يراداالصتفولامدثوراءبائط

المعادمأرتجىسياهمام
العنادأاأرصكالذآكىا

عادقبلهىعادكافلهـ

سشاث5سليلىكو

أاد7ورإكاسابغماتسوعليم
وجرادافالهنكعوت

جساداأهنصبخ6يئالماذوعلي
الطرادفيوإخرىاالمآش

وورادربششطمااابلث

لصناذواساركطبيفقيفز

أوئألطريضهننلعالي
اايادوكعمافيهرالدىثتة



المحيأقبالمحياكاخماوهم

نجرهتآآهكهئيأفلم
زبىأوآوهضاأوثمعا

وناياذاللهحريمأفي
اير

دونعمفابرهةاضمارجما

الوفبعليهالفبلشغلها

ننطايءنارالقراأفيم

بىألزاجادمهـمحتالمجوهادذاآ
اخمرىتلكمنالذرقهائم
منالناسءاهرائيهاهيرايا

فيألمنصورليثهاإياسليلط
ءنديومنلتياشبجقييما

الورءذاوذتمابأنماح

االوىطرقفيالنفساحمطاعما
ماأفلءصكلبيقيحيىإدقإ

اؤالاتايئدرزقاكات

حعانامهزعلييماإبم

75

العهاذفيلمنالمزنوجمهاد

ناذخيرفيحبىخيزعقد
مراذأوهصادأوفليبمن

وهاذاوءنجاداوبطاحاو
دادادالبيضرالبالعالي

بسهاذبياضتالفهابعد

11النرادالطططالطعنبتواالص

رهاداهنشرورىاصالهثل

ثماثماهفكالتمتربحارها
واهتيادأانتقافرعاميكنلم
الهماذاتلكمنالعمورالمادىوإ

المصاذمنهاالربدفيهاغ
وصعاذمرهفالرهنكيلطا

جألذصرمصادقاوجالذا
المجماذيالرضفيءيالتواعادة

لرشاذايخطرلنشاكاصطناع

يالياأجزيأللتهنجئتأل مستفابرزرالفضلفاتى

داعئداداءرجامزبيماولد



منفالكماصمأتند

خلةبالذكيااوأضطأل

فيالملكثغهراطمثال

فيثمذافادكزندافي

دهماهاهثلةوكيئ

الصذاسيفاجزدمنان

وكأصميثااالمنكاتكيف

شاكرعناأنبيكاكنات

دعرتعفيالعيسمنضىنم
اوكاثمحساممنبرقتحت
تجريدهعليالمفكنبئها

دوفيهفكامقام3

أحبرهاأصغرهانم
ثيمهايدبأمناقد

النديالغمرهرالطاباالةبهر

وذاالقيثيضئمليثذاك
الهزمحنادخير1تما

علىالدقزلناالقادبما
علتاليرفعتماوبا

85

وذياذوذئيفصلعزتي

إجتهادوإنتصاحإكتفاط

ذناالملكعليدهباصكل

بامتداذوصالهاكفثأفي

اادهووفناةحسامعن

عادأااكيدمنالركنلمنيع
11المجالدوبرهوكمىمنكما
ثادإحئةعناخبرفلقد

المجياداالعوجشالتوهكل

نجاذكاووشاحءلواهن
اافىالغفيرمصونالسيففهو

الشدأدالسبسكليالمجديبتني

بادفلقروفهاءويدد

ممميماوغادهنياليامنوت

اآلزنادالوإرييالصاللمحسين
البالدحئالتلنأحئة

خيرمحمادبعدكامنهو

11بانقياذمناالدهرصلطدبعد

سإدأامنالمهابخينظر



محادالتخىأوتنرىيمنلمكالمطاياالممافي و

اكسادسهقفيالذئةهونفاوتنألالآلتجوهر

بعداربداذكزتةاشرفتأهيهفيئلطالشعرإذا

ائعاذاشتعالىيزدكيرلمعزةفدحئهماإذا
إطرادكيراعندالتزدلمزعزعحالاتالخطكقناة

الرثادعهدمحبالمهدعدودقماصثوالفائمالمنصوريابني
ارتداذأكركفرسويمبساشهديمبيتأرىأال

هستزاذهننخرئمفيليسفدشئمكاجئتمقدو

كتاهةفلعةفذبأويهنيغلبونبنعليبنجعفريمدحايضآوقال

سأل3سدمافعلأجماتفسلالفر3بلقوئطههذهبلى
ضدأواهافالشالعيسفقلتنذيزهاالعراقءجاهليقولون

البرذلقفعقعوكنبرعدسساهحاناالذىلمحاهذااجمثا
السعديقدصهاالمحعىعلييماطلهحطوالعاالموهنيفاهيرتؤئم

لتماألسقةالخريومعنداالوأرضحهاالهطهابينلتافت
والنذعلييماكافورومانمطيئهاالخلينةثوبسيعبق

العقدماأنغهثفيهوتنبمهلكهرأمىءاوتعقدكليأل
اوفذبهاملعليهاوالحبئخاطبحرورئهدمابهزالده

الجذوإلشعرتحطانبنيثملبهااحبحتى4المجااوكانت
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منىهنآنىاليومأراهالذاك
القنافبلكجؤهافيكزتوما

والالتقتالقباعشفيهااال

هثيابالسرادقعليهاافحت

ماشبيهالدهرفيهاهنكبقالمل

عبقرجطهنالمحنهذاةمباء

جمادهالوالالمالقرتذو

كوكبدالثطالثهارالفلكع
تعذرت1لمعتلطااالملوال

فارسابنجهايامجيلفلمكيت
الصعقتجعنرلماتحبئ
حولةالمألئلثأتألشهدت
باونافرسانناففقنا

ضاطبفيهالحيدكيتمأإلو
بهالخلبفةسلمحيفكلي

جمةستينثخالللكيمانت

ضرامهاشمعثنارالكفرالنار11

مخلديةاطفففدجمغن

االبدافدماتلكهنإشهاثثم

نجذأوماوصلتنجدمنثاكج

11المجرألئرهةالمعىفيهاكضتوال
شردسوددوفافيةالهةبها

ربدأاوساصانيراوجلفخها

لرممياالضهالثهسمننجلئقا
جمهدسالففيباالنسافليس

11الصلذلوالالصفاالمحعرفيهاكرق

أوالفندألريدتشبهماوال
الملذاقطارهاالمحيأتابطقعلي

لبدظهرهاعلىيلبثولمحصان

ينهزءمنهاطهزشبناأقبل
ردظمهمفالهامسؤمة

االنذماتطبعبيخىومنبرناهن
االمحيدلميخطبنافامونجيناعلينا

عقدراعرفئبهايشدذوامنار
حمدهـفبالايمنوصلطيمبومام
لزنذاالزلدالحترقثبحمبتولو

وقذزهنهذلزابااالخرى

يبذوأيمنلممامكنونهذهوفي



بىفاحميمقدىاالدا8عاددطا

عههواليومافىمجرشعلىوكف

النخابالزارقثحربهموعات
لبغابنكيئئميغلبحىادث
فعفاالقوليسبقبخرقاطافت

اربكةطفءالرءيخيراوليسيرع
اهرهاالمجلتريالمزغاااولما

ثتةكلاحيالرفىذتأا صا

قاساالدهردث01اكأ جاد

مجرجمالياوكلصاكآنك
تعتلطءعنقاهنلصعليمكأئق
بيجفعهانرئدأتالصاهن

معمالضراكمئقتصتافال
عديدهمفنيلرزأياهمكثير
صولمهنيبيرددفلماتوك

خزلىاذاكعندامانلعنوها
هصئليديكفيعانرلياال

عدتة1حىالعفويومينيبع

16

ابهاوروليشهنألنافدجها
هالألوليسجزرلةفليس

الزألالمهلحثفيهايمنلمالن

أدأدببالئهاحمروخطب
والوجمذوجميدليوهييمافليس

برذكيرسابغةهنلةوليعى

ايكذميالاللرجلتأهنويشرف

لرمهدوالطالكفروليدفالقت

جندذيالثاطئاذاجوآعقبت

ومجلىبهبرصاديااويسوفم2
يغوعارضوهنيمسيعارضنن

تخطفابطاالممنفليمعر

رعديععهاويخدرقنىجرتهااذا

تعثوخغالكمععةيبقفلم
اذاعألوجمفاءالدهناوكانثاحصى

ذلغانبةيخيشولمحريم

بعذادركهمالعنواهالقوكن
المذاشمكىلقذحى1إةذفرشكت

فىهئمتمحننشوراوفدينشق



ولنجعغرفيإلكثارهبشكلن

عزهانيمامنالعفوهدااذاكان

كلفاالخألئقرشدكاتاظ

سيفةجزدلوكاتفماظثك

فوفهمبالمحعىبيآلصعقكانوما
فبضةالرضىضكدتجكليهفهالمر

لساالسابقينشأووكودر

فريايفريالرأيأالعبقري

كلطاقطالقافيالبمنحر

فيمالمحمئمااالهاشدفيا
معئحيئةفينافبماشئتومه

تدهرابالزالهئكنتلقدشهدت

سثالخليفةأركمامنومثلك

36

الضدءثيكلءبثييقاس

يستغرقالمجهذلدهرخطجاافيففي

يدخرالمجطلميتفانظرلعماال

افاصخمابعضىهذااذاكان
حاللةيسأنيمورل
بعذوبينماقطريهاوفزلي

فصذإيعالثاحيثمنيعلة
حذصازمداالصلمبأاليدس

نذلةاليموتأنخولسلة

الورذإلسدبكيلقىهااتعلم
ظدأومافيلىفامافناإلهثل

السذدولتكافباهـفيوفغ
العبدنفقدالمولىركآفان

الفصدبسدمةويهنيثدصهابصآوفال

البيدعرعليميمافوأليسطالصيدالملمكابهتاللليلفل
صديدقلهثجانحئبكبينامالعلىجملىأهاكرقعليكالفط

الملوبالقنابعدزبنرعةلمبضهمنتمدانكفيثماحق
الضبودوالطعنةالندىبينلجالماهاجزاذاكهاكات
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وريدىهإبحيلمعميتلعرهاءعهافصذشيلونا
جمودبعديرذابخيغكانإنماالمهراقنجيغقافاردداليك

وصعيدثرىعلىيراقانمنبهاولىفإننيفاسقنيبمااو

الرعديدالفامحمدعلمفبغيرجمدفضيمافيهنجرىولعق
المشهودالمشعهدخكداهيدركياولودرتاوماكفاهفصدتك

أالئسديدهننغعلىمحرلتعاداتهاعليمباضعألأجركط

المزيدفرنكبطشةتاقالذكبالمجزعملكهاعنثآعئافة
ودوبكلمحممفاةفلقدفرعتعائدجنانكلآليهمافدفلت

الصندبدةاجمعتفدبعالذىالعخعوفيالدهانقيتاوما
شديرعليلصحنؤخهرهنحوالالصيارمهناوماخشيت

المئوبءدماهنخضالحيفبيماساعدرالسدرالذيعناتخاو
الصيدراةالحإالهـآنشعنكفرجمستةعلىرأتاجتولجا

ودودعاتمألمجرالمجودهثلفيكئومنجرىتنصدمقوعالم

المجطودالمتعبالمجدنفسفيبذلةارادوعانجسبع

بعقيدرلمثلوالقائمليسفاجيغبيتنىإلاد1قا
المجوددثايمنهكانانجودههننفساوييلىلولم

بالحيودسرافوهايمضىالذيالىسوى2ثهإهاداؤه

سبىمتئمدليلىئحفىؤاسطةوذاكالطحعشق
بنديدالمثلهاليجطاذحمازماناالايممبفيمارث



آ

رشيدأكيزالسوالزمانفىالعليرماعلىالزمانفغدأ

اابخوبحمةالمرؤعأمثثانسةمجبىمالمدىصي
المارووداإقورتحتوالغيثسربرهفهقوالجدلعداكئدى

القودالصافنائشوقإطلعتوأصديوسصدروحشتتافي
الصبردالجلوببينويحيللوعتييضزممنألماوأقل

هـاحمعيكيرالناسفيأئبؤليالئياليماليستنيأالوقد
أفىالتأبيإلامهبعوتبحملرأنوورماآلخملتني

إألييدعررلتمحولوآبعيثةطئبطت1مالوالحياتك
المهدوددسالهتماالودودعيثدانماالسألملكالعالماهدى

بالخليدلفزتالكرامفدرعليعارلوفصاوماكري

والتأويدةاثحثمنالملكفييمنحئالمماثامألذىانت
هردوبمنالعزمالتفيتمضييماواللمااموالللسهامما

بالمهدوبليسوركئاشابطمبالىفكنشسيفاليعىوالعدكفيت
نجاالفليداالمحرباليكقحتالظرهسئةالىوافانظرمت

توكيدفىاالنقضحقتوفبامحمبطالخألفةالىثاذاثنيعت

فىالتسدبدالموفيقفيخقرتتدبراريالحتواذأ

تبعيدأباالمحخاداليبلخمابالتقريببلضتإذاتعثما
تشديدرافىستليبنبينهاالعدعوبسطتهاؤجمضشارواح

أحفيربعيإلفكنتبتولفدقمكفاكالصناتولقدبعد
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تحديدوالتكييفغيرمنالورىالمقدازيعرفافكآنث

وإلمجوبوالعلىببأسكفىطايمذممكنلشيادهاكل19
المحمودرأيكاوفيدهافييمنهالمضإللةءالرصاكل

هدحالمسروباويخيخالالوحمطيمفهالمهآئورأالخثية
المجهوداهفضكايتةوفاكقنالمجزلالمديمايذخرمحنلصإ

لمزيخدهوضحكمالكفيهلأزيدإسؤدذاولمامدحنككط

الجدوبمننقصانالمجذفيمحندهمالزيادةوذلكإمالي
توحيدباددهقيكشمهافىبالعلىلكشهادةعليكثغاأ

ححيهـبخآص6حص

أفرنيسيففيوقالإ

لمحذصذهببنخبرذالنداغيرطبحمنثابيصإ
جزدوزيررامهنافدمالفرندمنءبالمااشبااا

كدألنبعدهافطمهنوجأليعنيىترأث
ءا

العبدبسيفصفدينصرالمهلىمعديدىببفجزدها

الذالحرث

ابفئاالمذكورالممففيوفال

الفوالذهنأكاليلفلىإفزلدبالدزمنوئعس

قياذرأيىفوقتألقخمطينلالرفلثفملمال1افتىعما
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ءالرأرف

جعنرألاهااهإلجماريةىويهنهماعلطابدويجىجعنزاييدحو

اكثرىاقطاأعامثشئاهثلولنسريوماسرينامافألمرفا
النعثمرعاطرةالرعدسركياينؤنصنيمالبرقذاابقعمإكتففا
للسفرتضو2فيرازورهمهغلذكطكنت1الهـادممهلرلعل

وماطرىالركاليفماتلري9ابعنبربسيلاثرفذاوال

العنرفىالشدالدبمءكناسالظباالصرجمالتظنافيأحلحمناس
خثرهنفصتععبهاكبرارهاليباربئأسيرانيعلمافهل
الصذرالمجواغءاحنابيهآوهمعئماسائلانيجمبءمى

فكرجممانويقرلىئعينيفيبعدعندونةالمحثادثتأقيسكنولي
يرهنبكأسكرالساقيكماكثؤلدفشعثط1اذاذكرئرالنفسر

المجمرضللفيءارهتعانفراحيىهانرمحشاثةذلييبقولم

جزوالبالمجفداللياليارممطبنبلهاالليالييرهيفىزلمتوما
وكرمركبمخهاعلىانجتجمغادةرعلياياكيثاحمل
الوكرالمركعبعليالحميامنياكفافيالئامتنتولث

ؤيرعلىأغضثمبحيىهثلطلىمقادةالزهاتاعطيتدالوآ
عرجمصاشهنةوفذنيادلثىكلعلىيحيىأنجدني
عئرعفرافىمابينالورثنيالطافىجموبيفوخو
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هقعةكدالقرأسبربلعث

وصفتةبانيالوهاعبتة

جرلهثالسنناافثاالذأكوها

الذمحطضالعكزهانيتأالفيفال

يهوفهأيادالدنياباتصغ
خصاالكاثمجذالنوحسبى
دالرضىالثرالوصهفرفرفيف

جاهألهدحمكماعلبابفبا

المنىهنالذيامآنمغال
اهلةأنتلمادبخعلثابهتويا
آلملالمحرامالييتعندةفئى
محراصهدونلالرحططهفولما

جمنىبالذىيىالنداهفثان

جهذهمالدهررومقيوماعيحب

سييةاجمدافماكدلهثللث

فضيهشكرعلىافدرانالم1اذ

ومخظاعنآالحنيفي
أيثيرراشمالمألكلمحا

يالزبىقاسهـااالمجردقئدفقد

المحرالعزمفتاطوتؤحني
بالقطرالدهرهنتاسؤجهتة

إلنثرالننمالتهثعيحمنيعادةعلي
رخملقبحيىفبل1نيفوالعصر

المحعثرموتخثنياللهايادىفكيت

التبرمندصلدزنجهقاكاليل

والئسنردالظرفالنذسحوإثصفيل

والؤفىنجتثجتعذكلمبائك
العيرهفارقبادأتجلت

النضربنىتامجدونفأهاللعقدا
جمراالىالمحولقهابينهنهءولي

هرلدنوبحالدهيىهنااماناضذلث
ثالوزرالمضامحفالثمهنعلي

التطرفيفويالمشئهسويطث
الشكرمحنلمجزىوففكلندىصهعر

المحشرموفففيبشكراالهنكيف

الوكرافىالطبرحنينوليعى

بركطكاسبمامالفيوالبرت

يإليكلالعناجمعانفاسوفطخ



مأل

النكززهنبالعزفبفزاليهباذضاالثهرجمةمنفياجبآلا
البدرعنفضالالمحاوحتىهنيزالدجىكسقالبدرفيحىفداوك

الذعرهىارتعمازئافيهةخصاالمشرفثمساسلبت
اذرقأالفلتهاعلىسكليسماكلبريةكفا1فيمنليولوفيل

نجرومنلبلآناههفولوكقوصدةاكتائبيلقىالسشالذى

حمررديتيةمناومشطبةظىهنباجوجفيهاردمولوان

فذرعليالمرالنففاليمرهيثاجمصمروللساايامولمحر
فئراعليهنكداتركبنفسكالرخميالمللفاافليالفرفقا

راعليآشفقالعلياعلىفاشيقمدركانتوهذاكئهفذاك

والفكرالعفسةراويخاللهوأنضىهاءبناشادءللعليافبالسي
البكروالفتكةالخططالقناليوسضئهانفسكهثلحقئذومن

ذلالصرمنلماخلنونجتنفوشغاالملهكصيدكرخولولم
رعدثواللهومناللداتفيلكفماشبيبةاعهداهـدنياكضاز

العمرمنافتيالفيمفذىهليكهايترافالمالدنيافيوالخير

النضرالزميبفيالعيعقنجزذيولانششائدىاللفالمجدمنفركعت
نفرمنينفلثلبسكضىويسكنسرىمنننفلثليسجيا6لئهد

الخصرهرهفةكلظباةوتدعوعزمأوممليدعمالمرهشالعضعب
الخمردمنالثرىترصيأننحثكءثمهنحالرفطتروكلطالسهفرمازلمت

االخضريخالمحللدنياكمنوترفلإلوانىكالذسبالببهصوتنغ
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هناالخدفىإتكلق1101
مورررويا

أناذوالناجالرومهرفليردأ
شطرفؤادهنت1أهنجهاحباك

اخآهثلةرأتفالعينواخوك

اذأتتيةلىمنأوفعثوفد

ثرمللثفى1سامهللثفنأ
ليلةالسعدالآلاثيإف

تعرلصآلهنفيالالضا

عقيلةاليكلمهديهاوفلثإ

مثاليالرضفيلربهماهنحبهت

ياجعفرالندكطءإحليافياجعفر

كرجههبوبمكل1خآفيلنم
لفصالدحىكالعصكالمركارحسد

بوالوبئبومآئدلتاغدلعئري
نبيههمعةاةةناجىلذلك

بوشعنهزإخمطاوريهراليوهب

العلىوالرتبصالرامحهنظاملغ
روسؤدمجدءفيكلالتاليك

مدحبمفرمكلطالقىوظفلص

الحير4بالمخنزوإالمقااحؤ
القرشرفهننالتاالذقيينال

الثمطرعنبالغىءوماشطرشي

مردالنهطمجالسفياحعبراذأها

الصدرشكالهنءالمابردحماقح
فصرالىهنيفصفصروهنادت

اليدر1نىازقتلمحر1الثطوها

الزهرديالوجهلغزاتجقناشاذوي

إنرهعروفةالنسالمقابلة

تغروالالعراثصطلث11ذاثلجي

النصرياجعغرءاوياجعفرا

الغروالااالدانكيريهيصول

كالمجركالفيثكالليثالقضاكممف
العشربالنملكفاكئدتآكما

بيكحلريآشرمحايضيوتادقاان
1مركطفيثاشرجازريييمارردات

رالمجرىالعسالمللفيىإمونعم
قراأمنيكأئعزىانويمفييما

قسرعليالزهانافتادجمركومن



افارجماجكفيالإلا
وخصاالهنانغساتروفك

بنيتةفانتعينابوفررت

بشافحلكاخهنيحيىفاهثل
كفلتأاباةبلىاةاولست

ىهاةفييمايرىلوظرد

اهألهوبالذبيمنيفاماذا

وجعفرفبليحيهماوهاكنحأدري
بمبعفرإدالدهر1الذجمبت

بمثلحمتأقياموهاكانضال
بالخلينهيهنتاكطلودرىاما

حفيقةجفسولممدخالمدوما
سماصةبالنفوسفومدولوط

بقائحرغيردهاسالتاذاها
عندمبالسعادةاييأدعوأ

كمنيتةماطالئااليهاإدغى
بنيلكماحرجمونيقدلعمري
صنيعةمفاسدقئمبمااضرلث
معشركاعيانعينجطهآل

المحرراياتكألتثهعثوال

الكبرشنصلفوقثزمملية

الذكرصالحمنمآضدتوضبقت
زهرجماجمةهفوالكبنييما

اليسرالعرصالةفيآذبتة

المبروالصارمالصل1فيلبعلم
العنرمنإستهلثناعلبك

عصرقتجيحالرضعلىكال
الدهرشيممنالمجوذوليىوبحبى

العقربيضةموكرركفديمأ
العفرسنوإستهلللبئاخيك
الكنرسبثاوالكفرهوالوها

رودباةشجلماهتعتك

لمجيرألسزيخاألصباالحئؤتفأل

تسريإلتيالسعودنتمءدرارمحطلح
كرىليودطةالسقاوأسالة

الظهرفاصةمنةوخلنموفي

باالسرلمجاركرضوتوماظتكم
نجبرمنعارموافوىوإمألك



7

الوفرمنخولخونيماوحسيالعالمنأليستعموفيكفالمحما
الوفرمنهاترونلديكموحسيفسبكصبالمزيدكرهثونيفال

بالغررتاعئذافيكاسريمفوىبالثضتأفيأصير
الثيعزبطيئاعالافىسريعاتروكطأتألمشعيخكرني

رهـدالةماالممقنجطماستعلنمغايسثهيلمانانفى
7يضترع01ل

لطابنيوجعفريحيىالدةيرثيرفال

وبالمحالننزالعظاوجالالعمرالنناوروكذلمحمدق
يصتزاعارناوبطولانفسناآهالوفيائا

تعتبزإللباللوكانتمصارضاباعينقاأكرمحا
الفبهزالعائباجفانناحاضرنااهـالندام

فىالنظرالعينفأصلهنجىارحشاتدبرنااذا

ئىلص1وإلعخمغماعذمنهاممضلالالكانلو
بشزاننيلعدعلىمناهئطألذالمحياةأمحي

المدزفورلمايممالسئنااكلهلمحرخرست
والغززالبمنوجموااليمنذىعزنفعنيهل

الدبهرصاهةأولسافىشاردةالحمودوهقالمي

وإلوزرهفمالالبهابشنعثاكاصاهأ
والتعمطومتنتمرصءشاماتفعليامافتترك



اسئتنابايديقاأل

فاشطمبالرموشحافانبذ
أنفسمناتحبئعنادنيا

صادثهاناتريتالمبو
تحاذرههاالدهريمها

وساعدهلبدتاوالليث

كلكليماعتدرمكلفي

سطوتربنالالخوفوهو

غرصباصيبقىالاق

طالعةالزهرابخومتنى

هطالعهامنتبدتفوا

بمأئمدارالنلككسرواحمن
المشيعياالملكاعقيلة

اصدةكيرلكيدهن3

علمثييةنزلعتولقد

بازغةالمحستغدوعلبها

مطالعهاعنتذهلوتكاد

انفسباثمتضزجنقفو

بهاالدارعينءثعاسمص

37

فتششرلقذفهماحينفي

العمرويالنافعةالبيضال

هذراححاعهاعليشذر

تأكفىكيفنراهاإئا

الكبزوهناتةهفماتا

الطفرالنابرثتاهد
هدأدس رودمجباريره

ريقتدىحينيعفولوكان

هعتكزالحممتبغ
اقرالمحسوالنيران

تننشرفلسوفشفوهة

وننفحئزيسياثلسوف

الزهزوهذهءناالةهذا

المطرفرهاواليمالدهعال
تفشرفهيطوتافدما

وتعترناسكةفخ

تبتحزترإوحهامما
واليكرالصافناشالمجردال

ثغرجنوخمكأتحتى



اذااضلوع1بهاكينك

جوأنحمتوفدراحثا
مضلوجمرعلىوحنىا

11محفويالذالمحديدويماد
صيوفهمناهتفحاتما

قطعااغمادهافتقست

افلتوالهطلعهمااتخل

ألطقالالوبنوعلط

عرينهغإضلتالتين
اووطئالدنباذللهن

فداحهالكماهراذا7بلغت
واالدونهااللباليتأقي

هامآثمنصدبثاابقت

سؤددهابذكرسكلعتفاذا

بدائعهاومنررجونثرلة

تجاربهاهنلبؤقىانا
امكارآبنيئعلىتححت

مثألبهاربتنحمابعدعن

عاتبةعرتوئتحغ

3

فازفرلذكراشاومارجعثاا

شعرواوهانفوسمكيه

شررانفاسهمفكأنما
بتدرلعبراتواات

واؤمربعدهاثاستيقظشهن

تعتذزوهياليمأتت
الزهربنحهايالنجموبنو
لصبرالونحااسدوهماصبر

االمروبحيضالضيغتا
فىالنمزءالشاتألقىص

يغتنريالبنافيهردا

ينعقرليسالعقرمجدفي

الصورفبلهويننديبقى

يننيانراتاكليأل

شيزاياههامنحكم
نذزوهاتأقيعالبما
الدزالالجذلترالثان3

لهامضزتحيتتخطالق

وطرااللدنيا1فييبغلم



7

الكدربعدهافهينحممنؤالالعيعمقبتواذا

عزالصدفيومدركااهلىمدىالىانتهيتالذا
الكبرتعئمرجنىعيشىالبسألأنتتىولخيرعي

صدزار2نهلةوكلثإتسابؤولكأصلبة
يخدرثمصعوذاوالمعترانيتعميرؤجدود
والقصزااالئممنالؤوهومجمامحقةيبلىالسيبث

يخسزيحسرةالفطتىيدالملىكالظلالمرء

لصبزالصااعذباةلدهرأشتطراثليوئتد

يروذاؤ3سمفوسدوذاالمحنطودسفذانيثراكرض
صذزيديسحوصذرتجزءثليسحتىنحبزعت

هـ

ابفأوقال

المسفرالصباحفلف3امالبعنبرلحألدريخكمفمقث
المحديدالخضرررقبافحرهنيانعآالوفاغثمروجنيتم
ئضررديثالخدوربملقبيفاورعنمالكاةهاموضربتم

الكثريدوالعلىالمشرفئةوالسوفاليهرئةالعماليإفي

شقرظهرفوقالميفلثالسعاقطالسروجمنالملىككل
حميرفيخالسعابخئحتكأنةالمطاعلللثاهنكمهن

رإلخالسنانلحتاالىخزراشيازباالعتاقبلالمائد



7

آأخمهاضرةالنهاصطشمعهت

الثرىكرعنتنبوسنابمهن

وفوفاالليوثئقذماجيشى

ريمثتهاقشاعماصلبوكأنما
ببارققناهكلتوكائمعا

فوفاالصعاعقالسنةتمتد

معالالغضنفزاللبثهويقوب

وسارفيالدبرهنااللبولنحر

عبجرهمحالدرصدافتيةفي

طعيغشلوانالسرياكلال

3كأالنيسرإتانسيا
نماقفارابالبيديغشوت

عغتخبرالصنديدفروأية

الضعاركماحهابمورواقدط
كانماالنفوسفطرعلىومشيا
كيرهمالمحهثهاياعلييبيتفوم

فبابهمءالدهافيتسجوتظلط

ضالحةكلمننحياضم
خكلحكسحعأ

إلنسرداميابيالياطلفعب

رضذالعريزفيفيطألق

لوشهالحمرقصبامنكالغيل

يالكدرالمجاجهزلمقءما

هثغييرأوعاركىرهتا
كنهورعليههزنظلتيعن

كضننردتيناللشثنفيكل

إلسكندروعزمةاطرفلجيمثى

حمرابخييعلقوضلوفم
اثعكئمرالمناعليإهقثتما

كثقرالببرجئةعيفرفيفي
اثعنرالييابفيحئىالمتلد

اصدؤنحبرالصذكأإسامة
كارلمبهازأرفاذا
مزمرفيخيلطمسنابلتمتي

مرألمجيافيالضفوصفافكاهييهمخهبئ
قممثيرليدةكلمنونجبامم
يفنرذكاإليمىأوكل



ج

كيرهكذراهنماونيريماالإلولمنحى
إلكفرالكثيبطيباىوغدثاعشثةالرئالامالىراحو

العثيرمجالفيلألعونجيالفدافدطردهمبدفياطردوإ

راالخمضىجممزئهمفيالوفنيصهبمسمالمجاركبوإ
تخفرأسالفبحراذهةهىالمحيائاتجمعناوهذا
محنصرهنفكأننااتناولملىأسيةمناخالفنافكأننا

وسنؤرالمةعنآكناهمرماالمجألدامنالالبسين
العصربررفالهيماضربمتجزدتااذسيفمئملي

المنذرابناكأيومزإضمالىفتكةالمدبمبالزمنوفتكت
المنهرلمححادثمتنراستصعبتالزمانأذانوثصعحب

عيرهظترنلىثاذاسطالمممثكيرتلقاعفافاذا

لمجرمنهقلةبموضعمقةانهاالعمماصةحبمنكفاك
حؤصرمنويمينةجئةهنوعراصةرحمةمنفنمامأ

ناربحفونالي
الخضرالغصهدقكاشهابينلنضرطكالشبالاوبنت

بوكرلقهةخلقثةفدمتربازاوجناتتجنآدق
جمرمنتربةفياونشأتنخردمامنمختكائما

االدهرالدهزصرعنهالوكمقثخرمنجمدولتأوروي



المحمراللثاتمثلعنتفتزالصدرالنهدفوقبمثلتبئ

3بواوقا1فسأألشعرةوقرأسكلييهالمتنبىالطثعياباليااألزمرجلالىكتب
ئقاضيرجمالمعاملةءاساثمياه1فاعارةاكتابةعار

ثفراشعرهءرولواراحمخقترأفيكمالمتنئيتنئه
آعذاهثااليخشعزالصوراوالبالنيئصئياطفالمهآل

اثراتدركعامناالعيناواللموجظتحميآهعليهتهتم
ذكراحميدالذكراناورثتيووالتنصفغاأكيمعلى1هذ

العندناقحراوالخطرأنعلمولماخمنتمىهشامحراآئةويللم
البشراالثقليثشالمجزمائضحأهفصابئعلييمابفقدحملتم

ائاحصراوزعتمصالةفيعليوهعاثالمعنىالمئفظفتم
المجراشافهمفكدشافهتهنالعيرابممبراصونغأذ

ومعتبرأفيكمعظةرءاناويلكمالفرطامىلنافمايقول
إموألمحعرأيخالمحيععىفاوضمييماعتاكاكماحطتمشعرأ
المنكراتحييماظفييعيلباتها4قائدحمحاليكعفلو

الخبرااليفصعاقىكاالجممياييمرهنمثاآلآركوني
واليصراعالحرثحتماليهلةسهرتابرشكئياصغ

قراثطالمحطىاذاهابهرنحمتىاالليألفامتعضتكانضععانيه

الضبرامائهثميهمعاريضمومنمالمكئمهنأتاناضبرتم
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زمراأردفتمزهراأتتاذاورسلكمفييمارسائلكمنترى
لماشمعرافيكمومادهاشعرةكتايمفيهادهانيرأىفلو

ئمثصراعانوديعليكاحرصتمظاحباعليولوحرصتم
اخرا1ذهانةلكميردفنبرئظرددناهالكتالبقئوا
استترامنفهاعليم1عدلثفاهاظهرامنةعلبكماعدتلعن

والنظراالمجثئعارواأن3فنادمفيمنهايمعاصغوني

ابضاونال

نارالمجطوتهعتتآلحاهاسالفابثولئل
رالنبافدااذهعلتددرحباباالخرزاتكأن
يإلزارمعمجملروقيصبردفيزثهفرطقبمث

بالعقارتعبثاللهوبناتاقضلشربهاعيثاوعندي

بثاريطلبأالصجكأنيخالدياجميجمضالليلونحبم

جوهرالفائدبدعلىمصرفغويذكربالجموريةالمعزوانشدهيمدحوقال

الهرثطفدفالعباسليفطفقلشمصرهلبنوالعئاسلحول
النمهزويقدمةالبشرءتطالعةجوهرإلسكثدرئةجاوزوفد

جسرهاجسروزيدالمحالمعقودمنوفودهاالييمايصرأونجدتوفد
صفزكيرهاهنمنهاأيديممإلوفدغدتاليومرهذافاني



ي

وذاعصرقدئقضىعصرفذلكالالذيفأليمثوإدبهرالزها

الجرالمحفلالعراصااللنافهذارويديمتمرونكنتمالمجيعمقافي
رارطلحوالدنياكاالدينعلىطوالعارالخشلاشرفتوفد

ؤشلةاليضيححرجماوكانوترةيطلبإدئةنبهطآبن1وذ
افووالمناتمنعونلافاللخيلوالفراتءمافيالورذرثا

ستردوخهاهقلبسعياتاتحجفتبعدهاالمحى1خهاشلالخسافي

النذزيعنبكمكانانونذركمضآبحدآيةالهيوما
النشرالموتكئعفيمللألىفكونثاحصيدآضاهديأوارعو

البزيفضلهاإلعالكماكانتفاضآللأليمةإهامااطيعما
الدرئحشزفالجوماكماحياضاتئزفونالاسافرددا
الخزنكددهابرسوللةالذيؤموال3ئتبعوفان

الدهربعاليقرماوبينكمفيينةللبعيدفيعذاواال
الغرالسوراآليامثتنزلتطليقكبمفيأمالسبطينابىابنافي
المحزيستوكطالعبدهلوهاولدنثلةدهااورثمانثلةبني

كفراثطودعوىفاتايمأبأ3ابرأعدتوهذااني

بمروالعزتمرفيفياكميسهمهعالمحمنهمرذالناسإذر
ذلالسرااطنافمهنفقدئلثةاعزراقالقروئااسرتم
زداالييضالهادينوإنصازاالدىعضحمثائافكمبزنموفد
النضروالزمنايااللشبالهالغاشفلايامهومقتب



8

وتحيزتالورءءأداركاشا

فبيدةءكلمخالىنعاليا
ثعمهاازمنيذبالصوالتعدلثا
ضكالعببهألؤكيضتلمجيئيابمن

منصئاالبرئيماازمنأتدرودق
وعرهاعليامعدثتذرداوال

جركطاللسانانجمبوهن

هآنارلهاوعفىفياد

محمبت1بضةامرايالرضآلتلكما
محئدآللالدنيادالمتفقد

جمتهنالطالببينحقوقورب

إلنىدالزجمدالدبناالدىئعز
بوهغرشرقلىفيكلآلتأشممتق
أكاءيراهاممطفكل
عنهمالنصبدولةئتلهولما

خثتاعصراودأتضمنحقوق

دونهاالمقاديرالتاجذودفبم
بعدهاالدهربرثنمنفانفذها

طافصاإ4الزلهاعليجرىلح

العنترائمالفألكالسبعةعلى

زهرافياألثأنديةرضففى
أفهـرجمعتوهاهراوالنتركىا

اأالنضركنائةاألتوجيميابمن

المحضراالبدودعدثانوافضلها
ويالهرالمحقالمفهنكملمعرف

لدفكرانقفحثنقضىاآبمعلىبدبهر

والخبرعحنهبم1ثيلقاخبرفأل
فترجؤمحرضهاالعماسلبنيوها

لبكرالدولة12اذيائجزرتلمىو
الذخروبهاهآفيصنائما

المثعكررالاسبابهااتضلتيه

والذعرالخوفذللاهنالفملب
البدزشجطعوفيالشعريدهإء

رورالةلوالالعحعصااللمجتوذ

والعحمزعليهدهرفماردها

حمزهضاربهابعفىجبزدتكا
الصرداالمنئعبالقرستهإكاال

فروالحفلهنأمنتصفييم
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الكدزهاخائمعزالدينحمفتمحئدبيتفىافدوبميا

ثألجزالمحمدالمضاعفوصارألهصيرهااليكألدنياصارتفقد

خعرنألوعصبفوزفطاعغامرتيطآيالدترابممتثعام
الوزرييماجمطغةوفنولتاتاددههدحاكالمدىحارى

اقطروالقطزيلتقطاحتىالتاسهنلةظاتوهنالدنياهوالهارث
االبزوالمحةعالمالحتؤتفيلألالمهدفيالمنصعزوهاجهل

الوشزداذافالهفالركفارهاللثسئبعىأنرأ
هصطراتالهنهافانأوالوصدهابالراسةأخذاومأذأك
خبزبعضقينحبرعنتلقاهالذيإلثرموجودأهنوكز

الزجرالعيافتماآلحقاهزالعلمأنةالربوبئالعلممنكنزا
والنفربافااقطوإفاوج1اذعاجألالحزمالبيتيإفبشر

والنتزرلحيبةقطورالملكمنبهوتجانغتزازفدفكآدقوها
اهلوصبزمحنالدارلغريبوهلحرئمالاههبيحثالبيحثهل

والقصثرمغدمحالعحهنفليسىيشقحااالثافولىهنأزلأل

روالمجوالسرأددهالكاللثانختالمذسجذهتلفئوحيث
اليععردعدمنالعرابهدنتفقدنلثهالببتتجنفان

نشرجىةفيرياكهيقليوصفاتةاليلثشوقيماحثنو
لغبز1هنامعكهشبيماثأبيخثتتعى1إنجلتآكمابانييمافلوجئتاألست

وإلمجرهكهمههعدمضهوسمبمهءالىحيي 51
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السفرالعتفرفإلمسشعددنواوتلتثينورارتضيىهناك

دالشرالمجر9هةلخدويمتازنافالتعمنبئافروضىوتدرى
الكبزبوستبذياناالثحيمثخعزةالدينلقداعززشذاشهدلث

هغتربكجاهلالايناسهنبعديعصيكعزماليسفأمضيحت

الكنريغمضهالسبعيناليهناظراناالذىبالفخأهتيك
شهرافصرمثاخيدهطعليكومانأكطئترىالبر3اليبقفلم

جززغالةاأمالنبلايذاليكاقياألقتهصراحينضبزوما
نثرالفاظطانمبدائعهاأكئيلمحطحبفهالكوفدحمرت

أنحرمسلمعلىيحيلواحرامدمسففةلذيفيهايهرقنم
تعرونائبةكليؤجانبيهارحمؤكاهةفيهاجووغدا
مصزائيالرتهداالبغداذسيرةالعمفدسارفيبهكاثي

الرضالؤطر1هاصلفباذءانايسىاالمثعاصفروشسدها

ساقمالززلمجالمحرلحدنعدفلصتتهثلطاياسةتعدىاينومن

انحثراجهئباانفىالطرفوماقباالالرديغيئئثقيفوئقف
دغرلهلمثوهلكدبعفشئذهاكفىبأؤلألقيالذقيونيس

جهركصالمحآلدوتوالبخثالتخلفثمحددوتبمداةفما

راببرهاخهاأبئيمثيسئةالعدلبهنكاألسنئت
ولمجرعيمتضفيمفافأثيااذضألالوحمطئةسماخألمنعلى

البرمحيدكابهمعقوجمودكمردفابرفقكفبهموأوصيتة
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وفرهطانتبأفقوليسرسالاأل4بهاأوصكاؤصاة

سطرطيألفيايخرجميعكالقهدرجكلهنوبمنتطابالكتب
ففرانهاولوالدنياتعمربذاحكعسمرجاالشاهددايقول
ثالوعرافاستصثرالسهلافطاحرهاتهاصفلهاضيلىءالفذا

الذمحيكقاتنتررولالألعلىدليربعدهصألاهلياكرنحسه
نزرععروفهعندسعاةثرءبليفةخضفانمدبيانفذاك

زالهظلفاإلهنلنافياطاعبدولذهصرأهليارضيناكص
والسترخفالعنكمباحوالنايثنفديمافلميخنا1شولم

ىالعسكرالدشالصافنالتالمجرإضاخفاتعمنمعشىيمنحنوهل

افعبراهطارهاإالعافينعلي2سمامكآالذبههالييمافكيفص
السكرهيألبهااوهالتنهاوبكأحمهادهراابعليسنا

نجرلةنبيانرولكنئةهدىالمألثكهدفيفياهلكا

المجرنيحاسرارهافنواالالمحيانشآكفيماهنويارازقا
الشطرائهاولقانعلئمالشمطرمنافاياهكيامانماال
الدرالمحلوبةهنهالناوتيقىالعلىالخيريالكمنهاإلمجدىلك

قدزلمقفسوهاحتىوأعطيمتطالحبلاللليسخلقدجدت

عنزاليستفيدالعىولرلمنهتةابخمطاليرللمنفليس

اراوكرصابماافيدواستأخرخصرهمنقذمتجدلجيللىوددلت
ضعرمونتةاآلمالصدائقبعدهموالييعقاإلالمولوشهد



8

قبرضةهنالصولهترفاتاولبزرمةكانهنالتثويعبعسفلو
العمرويزتجحالمولىاالئقامبدولةآخمطفدقؤزأهنخادت

ححىبمبمالمجرصص

ايعجوهرالقائدهدبةوبصفلىبمدابفئاوتال

وإصحلراإلماممحرأيذوبىعمعكرافادهنفئيهدالهكذا
الصراأيبصراتناشبماوكاناحةاأعلىمنهدئة

ضمراالخيلالهكذاولمجنحبالعيعربدنافاخلبهكذا

ماديباجاووشمامحئراوجميخهأبرادبنهرفلة

المنوراالربيحبيدرينلبسناعماطالظباامثالتراهن
ممثعفراالنانيالبزكبثعلهتهادياالغانياتصثىبمشين

ابختراإلمحساتفيهنفعلمنسمابغاإلمحسانأذيارجزرن
منظراالعثنفيهنةفيسترأصلىشياتطاحسنالولثيفاليستون

احهراالضالنقضاحوكطبمقلةناظراالمداهعمكولكلترى

إعفراجماكهاماتركياظبئاشعافنالمارآهافائلىفكم
عبقراالخيلاظهرفيارىأنوالماشئايخئالالروضاوماظمت

وإشقراوأصداويحيومووردوجمز2أبلؤمنغدتعداة
هسنراالصغسربلفدانةعليصاكاالليلفدفئأفريخومن

أفيراأشهعباحوضوادمذفبإصفروردكيوأشعل



الوضافرفانرعقديههذى
نواحمعاوزهراكرمتجلة

كالحاحو3استقبليقاذائاوف

محمفاتهاهفأرىهابعينير
هثليستعبدالنفعرعحويزاأري
شاهمكلفيالطرفهنهاافكة

مطفمكلالمحظاهئةفأخلص
الثملوحش1وأسسيودوكل

انيابقابيخمالواتوذالبزاه
التركتلوالرهلهةغتوثرد

حضهاشمخيرالىخهذىائماأ
المجيادالهلطاتفضيلأسنهن

هنافىكللياسأوجالم

اأحمرالمجمراليافوستوفئدها
الخلقئتالذمحهالدراقؤ

كالثرئآهعلغوفرصانغفكم
لةغدتفدصساهنافلقوم
نجىالدهريستغرقبماتلمئى

دىلزابهاكطيخاكطاكوهاذ

58

موارتذعيعفما

هشثتراعليهاقباطئاكأن

وعنبراهسكارساخاعللن
بالعيماكرىانوالجمب

صؤرارأنةأووجدتةأذا
براماكلفيدهادليلدقة

ءرءهنالمسفدعينالذالى

اخضراكانممئنافئيسافل
وهنمعراجناصاترزقولمعليو

هناجؤذراأظردنىبأعطتفأ
وهنبراجوادايعلومنالنضل

ثالسنؤراالعداهامأوطأهاا
راوطغىفدعنيدكل

آخضراوالزهزدءسناءيضي
اخطرااصنىهنةكانتوفاقا

تمرهرهااذاحستايزيدبهما

وقيصرااليهاهللثكممبرىيناط
وتحعراأةهنةيخنال
قممثوراوتضغتئيئافتنهعق
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احمراالدمصائلتسقىوطوراازرقاءالماصافبتسثيفطهرا
هستراالتحمطوذأكعلجهاالنضارهرصسفاهذاترىكذاك

كنههراغصامأهنةاالءافايظلألاضىالتبرجاذامال
وسوراوحذوغاهاكناهانازالطدىهلدبات

ومرمراوسابئعاضاثاجسنةهتاصراالقباأعليواسعكنها
1كوالماباعذدهناالاجرىتجئةإلرضآطببوبثثأهاهن

مظهرا4علياكلاالفيويبىسرادفأعامكلاالفييجد

لقرتياكالمجالة1االدببعخماجههرطألخكانتائماال
براطرقاوهعءلماالئركطلضاقبعمهأبعفمطادونئحلونولم
خفاجمشفراراءاوفدكصمهفرمئالهـادصحيافول
ألمجراالغناجهجالمجروقدماجتالقناعيمراجبأل4هارشالبزوفد

اففراالمسلثتحيلأطللطائمكأخهاعنةالنباءليفطابت
مدبراعىالمحراياملقدزانناطفاالخالفةزانلئنري

والسرىوالليلهنفالخيلوتضرعالقناثمجالهنةاقناا
يتكئراولئاايسأمفلنبصدوعصفاطعنكبشئتهمالرع

هيعئراللصالمحاتالخلىسرفيالكتائبدرقالقدانجبتمنة
عغنراودرغاونجطئامصارئاءماشاهنفاتمفلثوصز

بالجداجدواكانأسفنكانسعلىابنفىالنسالطاصوا
أظهراكانهفةأرفيكاننجنالعليالىيرقىالعلياالئموبا
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تأخرايريلىمفيتقذمولمءاقذيريدهفيتأخرولم

جوهرالخدبمتساتلتصمجوهرفبلهنوقدكانشاثمىا3
إجهثاوإنورالمحصىرأيخاوثحنعصرهمكعبكوكانثاأخمعلي
مظفرايدينمنصوراكاضالنصرةكءباللةدمنفال

مشعراباحمكالدهمماهألدقررىاذاصاربضكنثالمألبمةراله
تخيراالكتالامفيئهابلقذفالحقماصفاونفىاخترتةوها

الغضنفراالزبهتالغيلفوكلتكئيماوإلممبالمجيشووكلتا
يتععترأانالغيبوجهثاجملحتالخفاياشغافراكأننششاهدمت

المضاكالمقذااوشاركضنياليآمحياغدنيالبصياليمفيفعزفت
اؤممىاكجو3كانلمجردكصالؤفيكلوفرألمالوهاقيصر

عنحرابنانهةااابنااطيبمحسرةالناسابهرمياثالتلإ
هعسرارضعلىئتركلمانكجاهآلرضغلىاثتركنكفأ
الثرىعلىتمذو1فبضتاوهاىافيالمنيرةالمحىآفظرالىأالا

يخالورىجودكمنهاذكردالتهرللقرىناركهخهازندفأثص

الشمكرادنولتكقألسألاهماداإلدقالعاجافلمالكبلضث
اكثراااقلمناباليفلستاناقائلماالدهفيكقوص

بغبمءسث

ولبنلمجيىسيفوصففيوقال

احعزبابلطوطرفسجععثنكييقاالبرئةمنالمدنفان



مه

امرالمنيروجعفرثاصالمحثتتةالنيثرالتوالمشرفات

بفئا1فبووتمال

ببمافدراصلديسطوكأنايشزفاهرمتط2نجاوذي
ذكزحيةتةغثفأوؤروءبعالمجرفيالقينهعحكأنما

نروايضاونال

الغرارصارمدباتكامقيمينفياكوكعب

افقاربدلذقيفايىبدللئعزمالط

جعنرفيرقمال

اانلحنرااحسنالحتجعفرثننخبرنااركبانااةقساكانت
ريبحمفاقدرأكطباحمسزاذنيحمعثهااللدهفالالئفيناثم

الهعزممتدعوفال

الثاحدالققأحمرفانتفاحمإلفدارتءالماشاماشئحت
7فصاحمرانحساركائماومجغدالنيانتوكائما

حباروحمأرثتبهافيبللبشرفاالذمحماكانتانت

دالكفارالطغيانذؤفقدلعؤتالمئقيىامامهذا
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ونيآلصئرخطوبببحبيماابخاةفرجىالذيهذا

النارشراةانحفاصنمذغذاشفاععةتجديالذيهذا

فييمانخازليساليمينصيمنلمأحمدكلنخمآلمن
سراصعنكاليخفيهضيانقسطلفالبدرضضاهقن

زخاصكطاهطكالمجرفهووقغألالثناياهتمجمفلفي
ألتتاصصذلكالمنمفةنثتاااكلرالباذضاتكرالرعالق

مجارالمجباليمفالسهلهضيفهءبالنضازحيرجل
نارللكريههوفداستشسثفععصفرغداةكزهغممه

وكرازالذماكماكبفيهماعثيرهنسماؤةوإلمستظل
أزهاصببنهاصئيمالمحصدائؤالرهاحوكالقلمخيضالت

ثمارسعاهاالفاضىينيماوإبعجمظلمكئهمارهافن

وكارشاقهاصارةعقبالقأخهاالمثتعفيكرحثالخيل
الطيارعنانةالسياطثىنقيصابعبسبوحيعبولصككهن
ومعارهافطمنهبوةذىهعرككيركيتةلطيبةاله

نضاريألديممناعلىوأذيبنحدنمبالمجينشئطالسنابك
افتاروالبؤسيلتهالمغدائزغادةوفرتةوكأنأ

زفاصأمهقوأشهعبمئهاغرفافحوايحفهلتتمثا
ازيخطرالدنانوئقولغاالتعلمنالعفالذايعقلن

بصازعدوهاعلقتمبهافيماوالدهلغايخهافالمزت
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طائرإسابمدامفقلتوجرت

اأحسودلصرجااعوجآلهن
شيعئةفتيةمطاهاوعلي

كفطباسلباغلكلهن
هناهرااليابميوبماالىقلؤ
إنجتكةهـوالمحرنارتخحبان

ؤنريمةانحمةفضفاداتا

حارثعالحبواذازارتالسد

يوهنالمعزحفىابرايالت

حةةلزذبعدلدسمتقظيقا

رتفةثاضامدينعااضعىاج

وكمةهعررضبمأنانضجناكا
كبطةعرويإفيءتممااسموا

3قاهحبالخفقالقثاستقطيم
ئحةوطنلمجااجيوشئظتعحد

ركتاثماارغائامألداهألو
صفأوقمارضوارفأىاطقاو

ؤكارجاديالوجداوأل

اجناودئئاسماالزهانعكئما
ختشف

كباصدتلوفعاستشارهآل

زنيوييممنهافيهن
شيعارالوألءالأعاداالها

هحنارزنوافهونإلليث

خبار3طبافيقبملكلدئم

المغارمضراايهدجما3ب
بتارومهندؤثقف

شجالبلوبااالاالانمما
والفطارمالكتستبحثحر

ولحارشمبسيفلفضيت
اثاروتعطاتءصاضعر

أمحصارجيشعفاصابهأهن

ضييالالزدامبالموتفاناخ

ألدعارطشساالشرررشرجأل

إمحمدارفودهاالمجاجليل
يسماروانثاإزكصوثباأفوز

ارشاؤكااسضاأفاكالو

وااخناارووذالبألالجألوك
كماروإلظألميئلصتجظ
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ماصأ1اههـبغوتجرتجيامخهماثهوسباسفروافاخلت
وقتوانلثكأفاشيضالهطالىمتاجأستزفصولرشناحيحتى

النئيصروفماتعفيوأفراخصجماحملىوتبمسميهافزها

الز3ريانحاأفذلسولسحالذرى1الثماكيمفىاستبسلوا
ومجارعاصمسىاكرلجأحشرنالنافيهلءفاإشاى
البهيارارضعء3ظفاقااليماءأحباانتبم

اراوسادةالببنالتفيأالدىالرسالةالنبوةاهل

ابمازواللفالتحليلاالمحريهوالتاويلور1والوحمط

يشاراليهضلقممبمنلمرالبريةخهنقيلان
اخهارقتوتدوتمبزتبلىرالنجستالوتلسون

انثاصنه9وظثواوالمخاطحبللرفاقئنكمأوكان
إسارفييمامجضربالكفرحتىىالمرتلىأدطليقلستمكأبنات

يخئاصالذيالدهدوصةهمشروفىحممالنثلةابناى
بثاصمفقدئبعاصتحئلماوننحقهماليمرذدا
مناصرالضركألمجطلةالمالوفىفملفخصلميئلطرودمحو

الناصهنميأنفلعارفى1ثاصمجعابعبتحهضرنع
إلمزمامصالمثيئلطاع1كاالالمثانيزثريلهيغ

استكناميفييماعزجألبكزهانناالقلهااهعزدين
الفطاربكلمحسدهاتجركافطينهماصرتصرشكداةالقها



الموارسقنهايظلكلوالالعلىرالسيعكادتالرض
أطثاروهألئكوهلوكهوحرفألوالدهرالدبعقوتيك

جماروالشمالشامخالتييماشاهدةوالنيناناللىتى

اوفراحميخزيقحتئخزالناموااندالئؤبىفىااللليانوالدو
العماصويآلجالارزإقاماببهألفاقئانقصشرفت
الكداربصفتجنامهاةامبابالفىاهاذعذبتكطرت

المكثازالمصداقهايصنحتوليتحدبم1نصناتكت
شعارالتبلخهادانجلتيطوؤفبالقرالطخعكئتكوالده

الالزايحرف

اصميناحرف

ابضئادبهرهالمتقدمالسيفصفةفيرفال

جنعمىلةوديسشكللةفليسجوهرفدحلعنكلوذكيش

المحىهطالعهاامنوفدنحرلجةاليمهنعيئفابلتكا

الشينحرف

الممآفطوفال

الديهنهنتقشامعزباسمخالصليتةالسيفذافيالدهفدممل



كشاوشيهاهنجلدةالبستحمةفوالذهسقتافعىاانا
وقار

عاغمثامهتطالفاتلىالخمربعييئاسقني
حنشاعلجهاالمزجمحامالحاسفيأرىحباباما1

ايميناهذفاذاحتيماسافيهاكراثبات

ووضاالسطرخصنماثحفهنعذرالئقل
قدئقشاخائهافيمثلعارضععلىخطنما

الصادحرف

مجبىاضاةعليبنجعفريمدحايضاوفال

مستفرمىالىدىوفريصةهعقنصالىقنصتابرأحبب

صلمفانعنةفألنحصنساحبليحاذفالخثهذااينهزا
الخلصوذهابقاباعطذهانصزمنازصهياطبفص
صمنصجيداليكويمدمنعليلةعليككبدهنيدنيك

تعقصلموشكداكرتجلمجربجماللىفيتسريءضمعثا

ومخئصهفمبيففآشكخصرهاوا8ذبمفها3رثاثقلت
اخوصالدجئةفيخمصئابخماينقادمحطصلتانهنأنتما

اوفصذفرىفياخرياتوالليلكانةالنعامىلمحتةويميل

صالتلكمنقدرفيوالليلساححبهالمالتلكابخرهن
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اذاحتىسنايمطلنيقدبات

فألئذاافىنجومهؤلفةالقى
ركائيبعدبذعرالسهعانمن

فالحاالمجيادوهيدالقذرني

وبؤحهماوباءنعافلقيت

أنئدلمالعلىالىفاذاسعيت

بهيىءالماأعقاتشارفت

يهتبلمنصالفليكانمن
يطحعكتاليالتاليايهايا

مشاللزماتالفيفل

جودةياكاهةعليهردي

تجلعاماوالعرتمتهفبن
يمذباائتكدعوىالتدكط

تعلقا6لخطوأهآئرهخطبت

بيغهىلةإجمديامشرفي
الكاآلظوسرىهقلبععشيت

سميفعبقائممنهسااأمح

العلىنيلبالرمتالكواكبنبل
ادديةفمارسدلىلله

يتربصىفلمبعالصباحجمل
هقحثكماعليهممليلكلمن

لمجاأكااالتمامليليصيهنأم
المقنصملبعندالسىإبقتبلى

خلصاالمجوهرسبلصوسجكت

استرخثمالمائحمدتاذاشري

بأيهماالشومجهرامءتووط
ينكثالمرذهخبااوكان
قاقصثالمعلىالقصصلكههذ

اهستنقللورىكالىبفل
خصصيبالمحامدفافردبراو

محفصكيركاالبريزبالبشر

رصروتخرصئايكتكذ

إلمحوصالبعيدكأافىفنبشطن

صيحصياحقبقةازهقباطليا

مامايناظرفيصدوسأ

المتقفيصنجادهوهوخآ
نانقصاوبسطةلكارمانزد

المحعمنالبطانمخيرافبلتها



ئقلحمىلماقرإ3الىهدالالوكأفشفامهمافىتنسمون
هقنصأوهعركجزبتابزعثافهلالليضالذيذرناهن

لمنرص1ظنروهاخطبالنريدلهختلمكنتانماهاجه

ونحصشأنععفخمثثانباانالنصلكط1يدرت

واعوصالبديممعىهنبادفهانفبسالمجدفيكمعانيلظمتا
ننقصلمبدردجنةاوكشتئنتقبكامبمالمخمىلوكنت

ممااتيتهاذنتااوكاانفاكنفرشكزيجرئامثلانكان

تخهحىحهثالمفيعنياتظمةمبئسيوبمليتفدصلص
هرخصعصردوفياعليننيايادياإلكفرتعلطابني

ألخضصثريمفووصلماعظمرهفجرتمإجاوريمم

هنغحمىرعالعيترلذيذكنتمافإنحصدمارارحالجادغىأا
لخصولىهنوفيناعقمهناهاجدهقككمسرادقفي13
يغحععندالملايستلوقو1القزبإلماخصىقد

كترسءالثنافيلساانفافىبها1وعدفلنوى1هناستكانوإذا

حولغيركثئرطلعتكبإكحبنظامهنبؤئفبرحنح
البرصآبهتاردئعفيهاقالاارديفيرتيهتبال

مجرصلمهنارالمقفاعكفآتىعليحبمخرقحتانيئهجنيهلا
اكصيخرىالختهاارفاوفااخبرياالاالعبيمرنلشحرقألهن



لزظالفمادحرف

ءالطاحرف

المحزيالماميمدحوفال

ئلنقطلوكاناحسناماكانلقظأمالغيصثهذاالؤلوإلدهح
تختزطالمجؤفيوطبئهعامعلحيةالريموبيناالمعببن

خآوالمنارضفىيدومفاجملىعليحساناساخطيهرص
السفطكافوبىهعنتنئسكاانفآاليناروضماالربيحاهدى
ئبطتحرمنهاالبخفلفةعاالمجؤنواحيفيكمام
ائهبعيثماجمريعلىامىملىناحيةكلافيتهتاكان

يخاحكامالشططالمزدقمنلىقاطلعترءألألفييظهثروايرق
محنجحالمطناىمناقبخحبالنقصرومنطولمنودلديدفي
حاالمصافاتهافيائنشحركورقاحذالثرتبسطوالرض

ردنحنلطالءبماامبيرامثلمعطرةانناسماتبعثوالريم
غلصأفيهاوالللنذىالشبهةالمعزسرتائفاسكانماقي

والقتطالدسااعليبؤصىثماهتثحبههةءنواكانتدودهتا

والسقطوهنمابهادولةطنطنورطلشولنامنالزمانابدى

والسلطولكبدوإزتمألالهريمنأفيتسثطحنى
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ططبهايقرنهنهاولماتدنمنزلةالزهرابخومفوقيخئط
واشترطىاالمحدلهاافضمافىكناحيةكلفيوفىعدلامام

سطايفضطرفعنكالعندتضوصسافيعنبالفضلقدبان
مغتيطوهوبدنياواليييتمجبيعةبالمالىفرصااليغتدي

ومشثرماظلهايقوفهقالمحسوذبهضذهاظيقلكنة
لمحيالمغلولحبأرأحنوبنانئوجمعتربفيضبحاريرى

صريرالجدمرتيمأيعر3مئصلثىالعريرهرهاوجه
نحوهاجوروالشطمأاليهتديمطالعهامملو2المحقكىدهن

النصرنحترطبابنلةشفاهانحابمسدهنةبروع
المعمئطالفرعبرأسيخيبكياطلبتيخطالذىمنةامهةابت

عئهاوقدثحطوكثاكئافدنانااذكصبماالرضطحضيوصاولمامن

إلمخماالرضمانيفتهقبحيثبيمكماالفرقاتهذاوفدفزق

العرطتاجاولحيثانتميخشرفالعرفهيكيرعالناس

خلماجيألفقادىمنالنكميممميفياشمكولنفعصولست
اانشبقااناحمدوآلبمومنعرمنالناساافضليا

أشترطفماثماامهوالعليبهحمعتانيالفغدالايهنك
فتنبسطآماألطيبسداكلهفدارغالبةنعاليتكن

ضالنشطالرعالمافيباسؤلبلنتاصةالاسالولمت

بخترعاالمحعئيالفقمننجلمأطالبخنالأدفهقمبئ
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شتماكثئونعفيالحبباديمذاهبةضافترممعبيحمثأ

دتصاوهمبحرمنكثرةفأنتمعااليكفيستانالملوكان
سرأيمط

ضاليءالظاحرف

العينحرف

علىبنلمجيىسيفصفةفيوقال

سعاركوأفىيخنابذيعحبوافدحرلوشهالياكباله

فتشيعاحقيقهائمعزعرفمرهفدنابيمنأيحبىكفثفي
فدقعاءبمربألدبهرالقتيكانماقعيوالفرندوجرى

اصبعاهنافشملالعدىتلقىأنءاافيمماشئتيمفيك

بنفسضبههاضعةابفئافيوفال

اتوغوماألقىماهولفيصبابتيفيضعةلقداشبهتني
ادك

ثاصفرارواثحوتسهيذطينووصدهءفنايوحزنو
همرلى1اناليرمنخروجعندثودبعأوبذكر1جوهزالتائديمدحوفال

رابمالسثتبومفاذلكللنشييعخروبذبهرالمجشوبصف
853سنةولريعدثر

2المحشراريومدمنوفدراكطأصحكنتفوألمابعيئطرأيت
تطلغحيثمنفعادظرولسالمحىبمثييماشدالففعكداهكأن



اوفعحكيفشيعمتادراذفىاشيغكيفسثهتادراذلم
لمو2المجيوشفادبمفوإنيتخةالمحيشالمجيممقيخوضكيف
موضغالبسيطةفيلمجمادىالهسلكالمجيحذابينيعاليين
هحوالباتجفنالبهزىكراوأليذقلمهذاحشدمنالقاال

اصجعالرعفيدالرعبينفامذاهيسدتالللكجمنة

اضرعإلنىفلهالشفكيفئمآرأتايالرصضرعثفقد
وتوضغعشرافيهالمطاياتخعبعسكزجوفبلفألعسكزمن

وجمعالمحفيفادفىوثحدمنلسيرهالمجاهداتالمجبالتسير
بلغوثوتارضسارعنانهدائنابناهاأرضىفيلإذ

ممبرعآلآليالئم1تفاقسعمتوفاتنيالرحيلبعدألتسر
كرفعوالمشاعلالهـعشولتالدجىفيالسرأدقفالتداركت

بئالبيدفيوإلمجنبؤزقنييثرهخاألمجيمثنوبالتفبت
اصقغداليماليثموتوفدموداغدثالمزنالمزلقجيعبفشزق
تالعالبياررافبرهعوالحفاصترصكدآخرالتيوهم

نتسمحماهومفبناوبممصاخاالهماالوحعمقأوحضالينا
نترعاينوالتستدريأينالىفوفناإلمحيائمالطيزتعلمولم

يسطحاههمننوروجهوعلصئمهادولةمميفتبدىانالى

يتشغالثهانصركائمأمامةتالخافقاظأللكالق
مترمالمزاخربحرالبزعلياذاطتالمصلتاتالسيوفكالق



هنقحالعبماهاآنيافيتثأارافمالصعادانابيهبان
سلغأجيادهاوثيثنت2ظيالةجمنوبةالمجردالعتاقكان
النتكعكحالغيلأسذحوالكلتغثرهتلماالصبدالكماةكان

ئتدفحازلجتنداهسيولركابهتحتلالرحماةكان
نترفحالضالدفيالبيدعليامنةتنثرابختسماعكان
صرعااللذمحفئطاملىكاسارىلةاذذلفتانخهفصعاكان
ئترجغإلفالاصداءتجاوغدتاذااياالمطضالخيلكان

وتولحبالمحنيىطعليهافتغرحصيابةالعرينوسياسيجئ

أطوع2السيففائمهنلةكلىكلةالخلق1ذيقتادهنلقدبئ
خراجالخألفةرأفيويقدهةأهرهسواللىأدبعتحفص

ينضوئجاالدثطنشرمنالمسلثبعرادعاالخألفةاذيالوجمب
تلغالممثعهربالتبرنساغبفضياخصكيامالحلأل

بخلحمالسمنهنالرفىكساةبرودهالمؤهنيفاميرنروذ
المرصالنضازعليهنئقادبسروجوخيلةهيدوبجن

فتسرعالمروجماباتدعووفيايامنشهرةوإعالما
خضيئاآلرضالىئئلوإعنافهمبساكلمليأكرعورثدون

وبخضحريطيحكلىرمفاصإفداههافدتنكبتعليفياما
المرفغاقوالرالعطاياجثممحثةحيثالمالةبيولثفلى
كزعرالمنااحوالرووفامتىباأطنالحالسراداذاماج



وهقنحدارعدالفاثماثهىسريهرهاالندحولسيوفسل
ويصدعالقضاءءشابمافيمضيمنوطةاليرالدنيامنترأي
الجئعالمسالنوشيأناغحيئمااعقامةدازيةو

أهنعأعزمناسئدوالهعشرهنكلوتعنوافالسادالث
مجيحالنصارلالذنأجمحاذابخيمارآههاعينافلل

مشنحشفيعاوسوولداولألفشاكرفوجبعلىفوجأقبل
تصنحاليمتسدىوعارفةيعههملعلىححبمهناليفتأفلم

اليضيعصافأبنيهبركطفلابدمتكهنةيسوسطئم

هوصماإليمةعضدموكرهسبالمثاتفيفسترعليهم
هتسرعبالندكطاليم4جمويكرهونههرالذيعنءبلى

تسرصمالكتائباولىأذاجعلترأهقؤضماهنعيناودده
تزعالنصرئترىخيلتاءاالدجمنحيةفيبالترصاونودقي

تطلحالعبورالشعرىيدهوفيالبدزطالفاواالمنفالح

اكخجنبيإضمعرسنهزبزانامردابابخاهىوا
يتقعقحالمتهضىالسآلىوظلاذبداددهالفرسانعرتف

واروعوطلقواصليتوماضفيقدمالمجالباهلبيماوحف
المالغالصياخزثحماوزثحولرلموكجالمحمعبات1وعث
هوقحوإلروضالروضونشئوفييماغبازةالمنحليبرئاوثار

يتبغواضمتبوعبيففنهراتباالملوكفيهوفدرتبت



الممنحالعزيزمنأويقدعهاجماجةافدارهاثسيرعلي

يدفحلسمادفحاللؤمومابفضلرلمرننعىلؤمتعا

ادمعإلرضمغرلياالهنتفبضبالتيالرضمنفعشرققدفاز

فيفجبعدة2حروكلرسدوناعيشىلال
خمدعباكناااليمادولوعةاللىشوفابتادق
أننحالديىثغورالجدلنافيانأاثشوقهفيسلىوكما
أسرعبالمحفاءيمامىاليعدانقامنافريمبالمدىنو

تطلغالبكوالدنيافللديهفمؤيذاالمطاعالملكايهافسر
تضعضحالسالمدارااليمادخينةالعرافينأرضوفداشعر
تحنحجانعبمنهايبقفلمإهلهاقيادافلسطينوإعطت

هفزخعنكمالماارضباولوحدهاالمفصهبرإلخطوالرملنماوما
منزعيخالقوسليسنرأكضكداةحدةيدعوكاللهيدكآبهثوما
ويخضحيذللاصدفألكيرهيدعوكالناسكاللناسبل

مططئيآتيكسالفوكالاليكوفافةفقرالرضباهلان
مزمعانتاثعدارماالرأىمنهوأنتهاالرهانانما

غمغانتالذيفيفألبأيمنةرأيمنالدسطاطالىلتر
قهيغخراسانافمىافىطركأالهلالحيثىولجاحعهت

تنلفحسندصمنبىالرمتونوفدغدتالربيحالناساستقبلافا
فألبرئماالصنمحىينايمالبألدنرنجرتالمزنوقدأخضل



01

وكرفيئسقىااللهرانئممةمتساألانتطااجمشالطرفى
ترفعليسآنهاءصيالومندرانكاالرياوفدبسطضفيهـا

تهشعالإنثارهمامنزرابئالطيربالنصروممتستوكردفيها

والمئربمالصيفمرادفنحمانقاالدهبكاهافرنستاها

السميدخاالبرزمحطراكبانكاالهنوفدفيلهصرتوهاجطل
والمتهفعالمرجؤاالفانتففلهافاخالناسدونأنك
يهحالنيلسوىنبلهمعافقديخمصررجالدصلومهالثفان

فيوسحيزيدلحنمفيسلبنعيؤغازالمنويمهبم
فأمرعواعنمالهلىظالمكشذتفعردارمنافيثحططعتولوقد

يقلعليسفوفمزجراليومالىانهءالداذلكمنوداويتهم
ويجزلحيمافمىمنموائقتمجهرولعتديكفكنضكلالهن

التبرعبفاومفملسائلطابحقاالعطاياكيفلرأواذا
ارفعفدراالخمثميدمنامحزنعلعثسعغإلخشيدمثإنسا
يبحكيففارعئهمنويبصرهصيرهكيفكناومنسيعم

يصفغالنطقعلىيقدملمفلمتانبشسئدلعلىاابمرمصلمتاذا
والممصنعالودمحصىومصفيكأهالالزهاتإلليالينقيك

ئو2لللكاهرإلبالسيوإثتلنفسعيعسىالناسفيامرءفكل
الميعمرالمسفداكفهآلراصةالجدتعقبيتعبت
هرؤعليكواشفاقاحنائااناالخألفةفلبعليفألثمفق
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يرغدنياةايامبونجيرككفاافألفةأمحباتحملت
اوسححلكفضلامتدئرهالذكمافيأمحمدركأدرىمادهفما

التشمححهونالقمالنصعومامحرفتالمااقئالماممت
وثمنحالرزارتعلىيدكوفيامينهبعداالهأهينفأنت
وئخالملوكوالكسرىبلغمتالىكندرالرتبةسومابلخ
تضرعشفدركالمحيرفيهاترىالرالذروةافىالعليامنسيولث

هطلحالمحواتافألكظفوهلغايةلكبعدهاهاعكايةالى

همطمحلحافكفيحلمجادوالمذهعبظفكليستبنىاصنالى

ورجعفربنكدحاايفوفال

دممطردغوكصقردمرصاثإلهقلمغلةيستطيرلبرقأرفحث
وإلمحزجيبربهتكثبانااضعمعلىودوننايسرىالركعبليلذكرتك

االدمغاسرامحوااذاعلنتابحؤحماهةهاجتهادهو
فربهاقلبفرعرنخئدصدادهاثيافيهديألتداعت

جمحامإلراكةقكصأشدوعليمرئألحنينابثتإذادرولم
شغمبوافألوشاالةهداهةانصطبهاهئاخليلط
شغواالددقفينتسعماهاضألفبئزااالفمهفصعاتلئه
درعفوفهمنالباسبرازكطراعناالممحنيالزبادفيابدتافا

بدبيبجبدعهنظرلماكثدمآضرئجساشكدوعليهاو



ينحوجنئغصنهرطيهبشباويطيعنهطضالعاالوىثأتيح
ذرعليالعريضةإلرضفىوالضاقمطلوصهدجىماليألليالعمرإ

سغارصلهابينمنةتوغلخرفآكأنماالبيدمنيوتعرف
لمحنشزللبيرمنكبدرالدجىالعالسهادقمحوليثأبيضى

التيعطفاللددقالوشيجبحيثهقدهآرافكالبطالخرس1اذ
اجدعقرنوعليبمتنبعتمطكطادكأنحاالفيمعوكل
نحطحألالماككانحثيتمتنكبااسمبآزكلعلى

والرشالصدعالشكوىانجلتفالثائتفاههاجعفرالعادكماتمثئكي
الخلحربيعجاكفريخالالدولةوكافتنة1عحرالرضفيولماطغىا

نقغالانحافقينوراعهوماررهسلكاالعثتجرجاذدتهسع
السبغحمهائهاأرضعلييمتتالئماعليهاباجرامقىفأ

اسنحأفقيهفزمحأفاوحههاامئةعرتفابذشزكتاث
اللزعاليطيمترفللرسمالبيهمأالطألعليم

اللكحاهاوهمامهلكاشدكىاملوكهمبمطعشعرىليت
وصعبخادهم1محمهحبموضاقةبقاالمشيدالمحصنعنتحبافوا
ننحثرةضرافأايحنوماملكطمردضافبرنفدتاوفد
ءائق

11الربمايهاصياضابعدهمانموالغمامةعتشقبفلنافمااتعفى
لذعانفاسمصالحثائألمنعيدهمعبذالمدديفوراح

وإلمجمحاتخفئتالراياشاكأألةازالابربالتستمتاولما
21



51

االفيهادمحهةهلمثثنخودمحوتااعألمهاهنتشرفت
يافتمعالنهبلوحفىهناظئكرإتشسركيفللبثنفقل
االيفإنتافداملواطثذلياةاألنعانهربنووتلك

القطعمثلطاهاجازفيوفيدجمريومانسابهمسرفثاويو

يشغأومنةزبرفيبعقفلمممزخكنههزأجفاألآلجفل
حوالصنطالمئقلدسوليشكزلكهاتكفردقالالمحموداحمدأال
إطعوااوالسيفمحفوا9فتبلدونهافالعفوءالبيضاالحولةثط

ضالصلغين1حرف

ءالفاحرف

يوالوهرابئوتالا

الشرينصاففسنسرهوشوفدالسيرفطريةمنالمجدطلب

المحئوفإفاتمنعينيوبينهراكأافظحالعزين4ذن1ء
خطيفبودفيهاوالطعنةاضبم11والخعربةءااكيرلض

قبيماوفصرضنىهفإصمثجمادوطزفيصارمانامن

عزوفيالزدونفسمطمالملعلييببتمنللهجلليس
آفسويفصالمطالاظفربغيرفلمثيزاالدنباوعدتفى
هطيروفبناظروذلمحخأمنجياالالجددرفلبكفا



التضففطغكيفوالليللميلم11ركوليكيفالبيداورعلتنى
نحيفوغدكلأععالقوثطنحفالحتدهرنا1يامات
طريفصتالدوالهنهنليسفيهالمجعدأباياانتزمن

الصروفوضكاالخطعهبلونحميغعلىافيوحموتدفراات
فذوفبينلشاعنديلكمازهانطلبتاباشأان
توقيفصآمضابضالللمعنزتديردرأئاانق
افليفصمنظرالمجفاشفيبكلثحبيههلفظصآتلالق

التأليفصفاسذالنظمفاسذالمعانيحميلالزمكاذلب

نوفدرفمتغتديانماهلللتدبيرالخشديأنت
حصيقوالبرأيا1لمساكطفيرصيثتسقلالهانلتنلت

آلعسوفيومييمابالنادمحهالترمجعنرأباجعفراليف
افطريفبالماجدفترقؤأليتاالمحبيبدولةءانت

المألوفربعهكيرفعلىشزنعيبرنعبتواذاها

توفجدرووالرباالرمجىفكنعليثاخلست

المفويفصكضارةندأةهففيهاالخلدتجثةالزابانما
زهرالكسوفزجوهنكولةتمامابدراألفازتجمف

وجفومةبفيالينيومضرباضألقصاحيتةكيف

قطوفاصوتيةهنفيكهاعلىالسباقفيراهنمتكيف

مكفوفشاظرفراغاتملىاافاءاماعا مورلريءراو



01

اجمليفلغيرهيومااهـمجتهامبانكحالفوجفى

نريفبءوخطبطرفانائمبدههـلعيتبأنهاكيب
بالركيفصزهانوهنفانعاهزبرليثصاركلولذا

المحتوفائمغيريبرلولسداالخألفةمغرليفيال

انحوفدإامهـكلعنتنيثانمرمبنيمنلشعبةفييما1طق
11مدوفبموورفلئامألينىصدراحمدفيإدق
حنيفودينلعدىلهاممنبرفياثثتيفمامشل

اوالمشروفالشريفيفروبيناهـلكلمثمعممتكثرالبس

هوفيكاعاءطوبسلكافقحنافباالدىيامعز

11كيررديفصللرماحاكزلمشئتالمحروإذاماكماكب
ارجوفوفلمبحبكمعليكحرمكبدعليدأئماأنطوي
المعروفصناغفهمرمافانإفضلباالمقزاناعين

بالخريفالفرآقوحروفبالدياجمطمانهراالدرطاا

المشغوفباالئمثاهغكولتالطامبالمجبتبداهذامثل
مضيفاباجعفربغيرفاكتأمجنئءاااستضافما

االمطفالخيالفيعينيكلمةمافعبانيعنآسرلت1ن

المعزدحألممآوتال

احرفاشبايمفومحامشييفأوجفاالزمانهذاقدسارثط



المنصفاالطرحممنفلقدبلغتالمدىالسندعآالكزبلضث

ويمعثتفاعايتيليلالتجابلتيباكالحيالحقاماوفد
تكألالصبهنصبولثولئنتصنحاالوثالالوثفلمئ
هكئفابالمحسانصئاتعتادغطرةالغانشالهتذكرتولئن

هفهفاههفطفاوهصرخهنضصهمابثمارهمافلقدهززمت

االي4إيمامأتاواذايدفطوعالثثبانفيالبان
وصفااهئهاعطارقومحولتهثلهايدىفيالكاسولقدهززت

قزففاهقلتيهوشربتهامفهزةعيرااهففردد

مرهفارفييكعليناظريكمنلواخترطضيدكاافتكنيفانها
متعسفعاوالرضهاضمامتضهالقوفدطرفتوخدورمثلك

اثعقمتعاخطاههاينوكخمماالقناافىالمحهيلاليدعبأفعث
متعئفا1وزاجرامتفزستافائفاعنانيفيفأحسبيسري

فتشونهانبأةفدأوجسامنوحشيةبمسيىنيعمىيرممي
وتلطفاوتشرفاوتحئزفاوتذئفاباوتنصفتقذها

تخوفاترصمداهنتافاذاالدجروقييخقضانويمنفاني

فاسرجفاقانطاكبحصالماليماالصريخوفحفكانما
فاستضعناعريزةاهيفتهباربائةحريمةاضاعثغر
يممعفاحتىالبدزمنأيرلدثلحادالرنينافىالرنينيصل

خزفاحق4وذبالمشرفيففالنصيرةالدينثرأبهالي



11

اهورهمتسوسإضلئاصعرهم
طوىالفيعرقحاهسودهنكل

ببيمغوئعبدانعبدالق
محناحرارفلعلىاسق
هعشراللهايبعدهمتال

محيمبيتباهلاستعاتهأل

صصارخمنكمافماياويلكم
تستياخرىبعدمنفدينة

ربيعةدياررجنتلقدحنى

هالاداودىاودىفدفالشام
منرضثميدالأنهننجبت
كودرتهثةاتفونمايسر
ورهأللحودالنثطازاو
وعدهبخزثةفاإصيافش

المصطفىاابهتالنيئالمعزهذا
علىالبلويالعامهذاصدرفي

دهمقيبملكلمضيىفانا

نلوىوندهذىانفسبموبعطف
فدشهوفزلمنلعراق1فافى

تصزفاكيفالسؤللزمانيا

وظففاالقلىعلىاللساليف

قنااوالوجاالمفضولفالفاضل

يتاشفاانالمحريغنيانكان
عكعفامنكمصنامعلياإض
مصرفاعنكممجدللذللمهن
عفاأودينضاعبثغرال

تعتنىاثراخرىفيوطريقة

تخرخماالعراقالصكىؤفيلزلت

ضفاعلىفليألثالمجازال

التخستاإنولمجبتآفطارها
صفصفافاعاالرومزجيعق

منسفاينسفآلفداسبمدار
نتكضاأتءللظالقدان

البهدالمصطفىحرمعنسيذلى

وتوففماضلفااصدتالفت

صرفاالعنيفهنلاذاطوغا

التصرفاأهضانصرشالمجيوش
صفافدهصرهللثهصرافهذا



11

المسدفاالفضاتجلوبيصيغبمنهورولمخفئاهمتارى

كففوبالمثاسمألمجازارضىيضاقتفدبالمجيشىفكانني
اعتناومناجئدىيشمنفدسرعاجالهسخؤإلالطحكتاةوبكا

وفارأتاغاإشفلتارهاحهارلسالطىااللهوعنت
هئفاالعلطدده1بمالثكخيرفبزفبزاببكادازدرت
النزفاالدموعتذريبردقفيهقامأفقيتهرفاةورفيست

الئقارالمرهفاذاوسيفكنصرمنالدهسيفصإهتقلذاسيفيف
وتفنااولمحععرأستقزالالذبسنبرهعوبليقزتحنك

تفوخماالثيالبفيهامتفؤفاعيدهاروضتألكاؤلىوتعيد
والصغماهكةشعاببينوهدجتهلبتاهزجتفدبكوكآلث

ورفرفاالمروكفجنفدصامضافقانصركءملعاوكأشدرو
تشوخمااليكهتزاوالركفتشوقااليكماللعااللمجر

فازافاالبيماالزلفىوجعلتلتنبئهبابنالبيترليوسالحت
لحفاداسألمبتهلآلأدعوةحرهاتعفياليهمناوهربحت

هاكغااعهخنسكهنوفضيحتهآلجيبلشتفدبككانني
قدوفىفوعاربكعليكاثنيفيصلخطبةااللومفبلوخطبحت

فاالموفهذايديلىبينووففتهثاالاخرىبالزوراوخطبت

ز6ححرعفيحي



11

علبنجعفريمدحايضارفال

ااذخهاشئفيالمحوزالرىوبنناوخفااارفاذأرسلعثاليلتنا

ئطفاوالئقظمانجمعةجىالدىعليبقوماالسماقوبات
الوطنااجفاناالمبهاهـلحتزفدهاللينخففكضيضأغيت

عطنالةالهثئياصثنالتيبقولميذاالالمدامارعامقسقولم
الردفاحملهالخصرصشهاكلذاااارخاجةلالسكزفضاةبفثتر

اللمحقفارإنةاخبامايعرفوتخيزرانةفوفاجقفيقولون

جلدهالحفاهنالحاالءالمناوفذتمدامناثياحشاياناجعلنا

رشغاضفةالىشفؤتوحمطؤنهوىكبدافىتدنيكبدفن

بعدهاابمشمنرفيففدنمهوجفوناكاسنئهبعبشك
دامحمطفارالليلصرغدفامبعخمافيودهاءالظالفكتتوفد

11تخفىيدبنانتبدوفيخثاتيمانهاللثريانجوموولت
ظفاكنضخيلهءكصاحبرددبرانهاآئاصرهاعليوهر

تجنياطوفااليعبودابرزةالعبهرهلمالشعرىوإفبلت

اخزتهامحفاثنيرهىلخرقاهروأهاهنأخاوفدبادر

افانينسفهاءالظالفيوبربهثنثزهيقدمزئيرالليئحاف
أحنفاالضامنالتلبدييماعليتظاهرااللذينطاكيناكأن

الفاائمقاعفىآعزالتدوذاضاناالييماجهوينذاريئم



11

مزبدأجدلرقيبابخمكالق
مطافلونعشىنعمثلىجماكان

افقبمامطالعفييآلسكان
كودبينعاشقسحفاهاكالقا

افارسدصافطبهعككالق

افجوالئسرالتسرقداكان
لمائزادؤمجىةظ1كالط

اؤرزشوحميالزيماكالقا
ميلةهالاذالليلظالمكاا

شوالنبرضافانعودكالماا
جعفييغرةالمح4إالكالقا

اصوإريابيضءجاششالدأماصفد

ترديكانماالمحيلوهإككلنالىا
جعنركيرجعغراتإلحمهتالكإ

صاعألالكرفىاكاأ ييريىوا

إعألاثعامةفيترإهينوكاا

جنودهعدادطاياةوتأقح11
وسماعزخطيميدبألبماويعى

لةالصىالأننيالدهرهوإ

ريشرطرفافيالليلتحتيتلف

عوخشفاإفياظللئفدبوجرة

الفالعدهيجالمالفصمنارق

ئحفىثاونةيبدوفآونة

االزحةئدبرةمركوزانآنلما

ضعفابرآلخثافيتسمفلمقصصن
فاخئطالنصنارالبدنمفلمحدونأ

هلتفاالخسرثافطبافسيمسرى
صيرفايشربهاباتهدامصريم
فاسؤفىبخاثيئبانادىلتركاهن

فنكضعفاطالادفازرنالةالى
ضكفاوفضفاضةسراوهازنة

عفماآذانهااقالمتخصاأل
عنفارفتهامنيمناةبدلتوفد

فاعزيمتابرفاوصولعة

حرفاوخطيتألفضآلمشاهدة

نفاعشح1جافترفشصنفاوالفا

الوصناواشفرقإلطناصىوزطان

يبرفاوالصخطئاةئاصرمنعلى



اا

وففاأومنادجماعليكأدقيذابعمدتءشهدالهيااذا
استشمفىماالدمالييمامنترقالذيلويتقكضبالقبووصال

الفاوهبتوفداالفانازلتوفدتصدركفةوالبأسالندجزيئ

الوكأعرفايويمالمولتمئهماويعبقالندىفيهامغالمجييستهليذ
والعرفوأعرفابمراانكزوالجعفرفبلمنمألكوماسدد

اصفىثاصفعاوهاىفاكدداكأهاسالهلعوالعماخوساهئم
ئاوضكدرواعطيثانبحغلثاوانارتأىكالنأورىأصلددااذا

اخفىاهـابدخاومهوالئاسفتفئهاولمجودافيفللبدها

فدشغاءالمجراللماهوجوئغرقافرالمزلقالمزنظنونيغول
فذفامثلعفيالمدحيمونخشيتألمجرضاخرشجهتأفيفلو

اكفاالزتمدةبعثيفكيفبنانوصغرىءالنثاوهاتعدل
استصفىقالعاومافصكذلفلبعضحودماللصالناسرفالمليك

انفاحمضطرفاوفدشموفدساخمالبهالدنيابفئى

اليصفافبلةنسللقاخالموكانتهونةالمحمادلثالنصفصوتسآال
اصدكناتسقحاعليلماليومالىكادهافوؤالده4مماوكانت

الفذفادثاحىالدىااعداهـحوالبهكزدثفالشهئانلعتوفد

اضفىوالارقثاهزصاتجدفلنبذكرهالمدامسفأهزجماكأل

الرومحالمافييماجمفىانسئمجهحثرأيتاحالزالمهنهشبغدد

لطنايسرفابإلمحبزرفاهيةتوذةالغانياتيمادكؤب



خلفافرضعىالمحىجنوذاواثملةلمجفنيإليامابوجيث
والسبشآقفاءوعماوالعتدائيفالهرألضتكاتحالر

وخفاعلىجمدعانكأنتضياحوكهاالمذهياتالثافيحمير
صقاهتهافدااولوكانتمركييخالسلمالالروتغدووفيكا
افصعئهانظآوأحتهارصفايةانحرهافيايمانية

صرفا7استطعحتفافىممبوفيكمإليمالشعرعنالقاصرفت
استكفىاذاويئإذائادىيليمفؤهاوكنصا1مذوهاكقت

والكهناسماكربهاؤليافلمموئلرضإحمدقدكاشنياباا
أوفوالأنجرهنةاصدعلىخعحة1قهئطللمالذيوإنت

أعفاليخطةكتألعندفعتاضعاذولخطولبيمعبصحأظالا
ناظركفاومنضمتأئنومنلعطعتاعنللعتبهدثافن

فغدأرصفاجمجومحيعتقعليكفغودرجمرةفلمبوقدكانالي

ااشفىليبرؤككانوكنشفاةاحبقىوجمملثيميئاهثلارولم
والعطفالقوسرحمائتركولمبئآولهكةفيك1شراكيوكيف
المحهفاامتتفيهنملد1ولوبيديكمحوفةويامباهنحث

العافحرف

الوهرافيومبولطبنجضربنبرميم1يمدحوفال

يؤرئةاوصأدقلوبؤزفناوتاطولتةالسىذاكافتهاأمن



أ1

الهغآجمئازامالبرآنفلصعا
لدجىاهنحسبثخباحثماانوها

لليلكالئأالليلجمتئل

كاكافباتيخضئامجشولم

وصذايشهاباضفدحرقلنن
المنبولتننادكازالمالهعى

اليثخفوفةفلحبمنرحعتفال

غادةالمسنطةالقبالوحشو

يزينهابربمضاقدذعريزة
اكرىالىالمحظالعليلبهايميل

النقاجاذناملعطننخهادى
فتنئنيالشبالسكريغالبها

بذكرهاصثايعتادماالموجدعا

ربوكاالربيغحيئلوبودكط
ونعيهابهالبالينائقضت

العليأملرالىلئاؤاقولي
جفرابنلحاقعنإلطاثسعة
ةشأنقاذتانهوثرلعلك

تبزغاينعخئؤكالروضلة

اليشؤفةمفتلقايشؤفنا

يلقةيمعثئفصزنجياالفقعلي

ويرهقةألمحلبباجمهيراعيه

عشقةيهالمزنالفصافىطريم
رفةالفوأدفيتذكىبذكراك

ليطرفهخياهنواضناةطيف

يرفرفةعكلبكدهعومنلزاغا
ونحلقةمتيعطدالوذاجذذ
هقلقةلوشاحين1مسنافلق

هرئقةفيهاالتقتيراذارثؤ

مقرطقةتشكرحمنطقاص

هورفةجهتزالبانكصنئثئي

اويقةالنضابيخيلوبمأ
كقةبفيهاالروضثهـيوونمق

منزفةيعالمحالمحلكرعلي
موهقةالمرهقشأوثنىبحيث

لخقةانكظنجهولىوسس
تعلتةاعليكأحياأفدةالى

تحلقةمههابالمحزنبااذاما



11

مغدقهلالوحميئئوكالعارضكرارهالعضبيندىوكالمشرفيإ

تأثتةالمرهنامتبيضتألقمجهديخالوكأكاكوكبمالدزفيا
ارفقهمايسطوبيالسيفاعنفإرفقابالقرنبماروافيويعنئصا

ئحررالجدئعرفةفيزكامنبتاخيدائبالذفيء1مجذمنالة
بزؤفهبالماشرأتمطئياصثحيدةهنهمالييتبناترفيح
وروئقةالعيونالمذنثطوافرندةلياباوهودخسامجوهرهم

هشرفةالبدزيلتاحعليكتجفئسعدههطالهنهاعلىال

منظرالعيزهونقبماقدرفهامنرهبةالمجالنممنةهلئحتلئن
مفرفهماكينالبينبتاجمالعلىهعصهبالنجادءأثنامقئمث
ينهومذلقةلسشباهشرفيكانأالفركيينركطناهاجعم

جمقةآللزالخممباطلعلىبحقزيونبلالفيبيانبصيب
تدفقةاليغمباماءفكاتةوعو3طحالءبدلةاطاع
وريقةطيكئحاارهاهاوبلةافتناذاهاضتادلوصا

وفيلقةمامايديهابينومنفيلقائاتلىعفاداذاشا
ئبرفةالطعنعارضكارضهامنكتيبةبقومازوزتاذاوكنت

افتسبقةعنوفدالرجتسايقشزباياطلفعثجمهاوتجدلت
مسردفةوخطبأودونأصاثفىمبعنالفبافىضلى

لمحقةثبيرمنهضئاتشارفدقاطسرثفلتاذاشارفتة

ةهشواشفقصانيهالملكعليضاهللثمنابرهيمامهر



11

يرئقةرضمنيتقيغيهولمجعنرالصلبزندالرفموأوري
عصدفةاللمظنون3وصدارتاىاذااالبرزكطرأمحماذاكالى

ويرمقةالثغرالقمثطبهايراكناظرمقألفتةفطهـكلعلي
موللةبالمحزمالمحزمعكدمظاهرالبمتقدالمحروربينوأعبا

مقطقةفدتجيم2فومويثرهفدنياكرارينذيمنفيمفكم
وينوفةجعنربالمناياالممايريثعةبابرهيميروت
ويوفقةهدبهفييسذدةشيابععنفعاتفيهيازز

هفئقةالذكالمسلثكافتقطيبذكرهالزالحهنيطيبنسيم
أعبقةإلحئةنشرمنكافاحالدجىاوجهفيذااللرلبويعبق
فزفةالمزنمنمطأفترفتكاالثغرنائألذلكفيهنوفدم

ترفقةألعدامورأفتةحقانأسبيماحفىاخباتةأ
وهعلقةالنفبسرالعلقلةإنتكزلولمفيهمعزالملكبكثوى

زفةيماليكوجإلذاوالباتجعنرهاغالدهفالواضهدت

مشرفةفيرجفبمسراةيخمبكتائبقريمصالفصيوبالمغر

يفزفةمجذاضاددثلىومجمعوسعدهبااليامنةسيرضيك

قلقةانمفيغليللىوبرخلهكةقرليباويمعرقمشوفامنك
وتونقةضهرافثاكتأوتبسؤررةبالزالاركطوته

يمزفةعفثماألوكطيدارهيقبداكطوفمهرتلتايخرفدطلك
أينقةللنرزئثبفضلكلقافليخفأذنأومابعضكلى



11

تفرفة1نكظنحتىبحارككيرسائلعلروبالندىافضت

الشأؤعنثشهئةلوأفيبذاكواننيلدممالتعورمماشكرك
لمحئقةعندىالبيضاءايدوالكامزيدةفىلمول1وماممييد

بصدفةمنلمحهأدأحناذالميقولةلونئممليأواناوها

الهثباقتالفرجابايمدحوفال

يفترفىثذلبمىنؤئنثأئابمنررمنعنذيربيعةأبلغ
لورئ1وثمازونصكابهركاقلكرم3منفرعاتاياكنا

اهياونايرقوالاقارشفددالوفيومفالطرائفتا
الفلقانقاعدانا3يقوحىافاربنااياملتشرفثاتا

الغدنالهابلصنالعفاةعليكهارئةلخاالفيثفانتم
عشقبعلذافيستالملوكعليموسيدحعلىسيذنالكن

نعقانهالياللفالطامحنئلرأثاالدفالوإهث
يصطنقالمجرموجتدافعكماواصدهكيرثعكلعطالهاةتأقي
ذلفخشووفيالميامخاللأنيوبرفيالردفيمنها

الموضهوالمحلقصنضوذواليلعثم11وإلمجثإفرصانإلمشرفئة

والحلىالمسكفلىشبباتبام1منمسروحرالدضارصابعبئهنص
تحثروتيىالمجمزبمنظباخهافىالضرأئبالتيلالماكعة

والطرفىبالبدوحيثالتفئالركبارتضربهـاثالوئهفىالعضبوإلخين



يستيقالوفدابثابهالمجود3نختفدألمحمراءالصندلفمة
الععقدالملهمةالمشيدسامماموإالمحدأئملتفثفىالروالء

صقالةالغزيرألمكلافىكاهباركهافيجعداةالشذق

تستبقءااافىوالعاديامثضافهثالرابامثاهبوومن

فقوالدأماءالبسيطةأرامواعمؤددالدهروالدنياالعريضة
قئابهاافافيوالقائذالخيلاشدافهاهرتدالسدفيالطاعن

منتطقبالمحزمهدرعحمعروفاممبتدراالعفوهـفيناةجم

تنفوالشعبيحصغفماحبائلوفيأسركطاعداةكان
والخئقالخلقفيلقدثكامطالعةوهوالمحساماووجطك

اوالفرنءهحبفعلىلاجمعتالعليافماالنرجفاعرابا
الغرفىئةتمحتئافلعنرمااايدلمجالرفيجودكلوألق

المفتاوفال

هطروقبمئلنامروعئليغنينالعروشلغ

الطصفآلطماخريافيلحالنروواصلحافىبليلباث
صييالبطربقأيللىبكالفنيئيفيعثنئهتة
زيىبمنزلفاستفاالسوردنالزصافياافى
العقيقصبغةهامنكاالدفيؤيةلساروهعل

الشروقالهرنيةفدفثبالخلىقاالصفينمضغ



بالمحقيقليسالكناصتاالدنأللراووقمنهائبتيم
1لمشولىحشاشةكانةالحدالزنديقيقينهثل

المشوقنالغمهثلوفامربالتفريقبعدافدريم

هقممثبجيديخاالوىيسىفدخابريقءثياشه

الرفيتيأديمههناريفالمرهوقبدئهمجثفا
المحريقعليءالمايسفماالرحيتيوباشسلطاناعلي

النيقثنرهدر2كانالعقيق1اللؤلوفيويغرس

بريىالىفمهعنأورلالفرخبابهاهنلفا

لغريق1رأيعشابخمحىكرهستفيىطاسهازلت
شوذنيقلمجظالذجىبرىالفتيتيعسربافيغاثا
لمحوقاالقردحوالساعةمنفوقيسهيوهايعبقهذا

بالرشيقليىأوخيرعقلولييابالوثيقرأنفغما
ذمحالتزوكأالعذاللساوالالمذوقباالغارضولست

للدثعوقيلعاشغا1ةكذالشقيتيلالغوفداذلث
قبعالعدؤبالصدصثابالعقوفلإلز1الكزممن

بالغيولىآلصبوحواصلو
رفال

أشعاقيمابالألفدذا1لحهفاطرافهـءماباألقدبر
عمعافهالمرفافدهالالمعهثهوقا1ناألهاداك
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ثاهدةماوبمفعيمادبعضفيبةكوويذكرالمعزدحوفال

داويالفيالمحدادوإبنمثساقالعلىمأتمفيى

الرقافيوبالخدوبالمغنئبأمالرغتمباءالدهايمنوب
افرأقايومعثمفتصهناشمكثامرقةالفراقوهغعن

وثافيفيهوهإبؤطحمدمىاغدالذبنالمجرةومح
القى11فبللؤاقآذخماالدهرحغتينثالمبصاربتم

الجبادكاالطثاقأجيادفوواومتركحثى4للودنبئاو
اسبافاعنالقفيفشقدممثعبوناءالبكافيراهنحتبوم

الحراقتعنجمرالغضىيمنعومنيذودياقالفلبامنح
عقدألنطاقجوالىحسنالمهوارميحماثلنارفيقيومرلت

التراقيدرعالمحيهيىدرعساقاشارمهنوهولبسناةفد
المجيادآلعتاقنتجأةاوجستطيالعءلظباءقإلالرب
طراؤكثيرةعلييماتلىهطألمالغناالىمصفيالت

المطراقررمباسعفنثمبرايشمنننوفمئموثط

وساقشاثركاسطعايوفروهاالسقاةرفدمتفا
باآلهاقببكيىواماسالؤمفقآلهناهايسعكهنفى

نلعمنحاقئافيماأذالموالواليوجنبوهاخالس

ق1المشفالمتيهصثسمعلىاةالهثتآدفمط
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باالعناقيتلعنكيدىوعئهاحياامباألحكىتدى
البوافياللياليهنوإجرنيالخوالمبالليالىمحنالتسلني
هالالمعزوراجميبينفابيننابابعدضربث

كيدألىوبوابسمتهألكامراحئيهاسراركل
كرافالىالسقياصالرنمبمامظهنسقاكهافاذا

نفاوعلىوصلثنألاركطمافىءاكلهخزائيقيدبوفي

وفالىامرلثلأجابتنللكومالمقادبردعاماوأذا
البرالىسيفهنصلىمنيمالطمهايلبسهناالعيدلبس
يالضالقايصابيضإسضنيوقيعفالمزهنةالو

تحنأباصطفاقالرضتؤذاالبمتجرذيولهنساحئا
والبرإلىرعادكيرهنألاتمنفورشبةالعارضفنليس
طراقمنصدءطفئافيمنالمفاويرشهئافوقةرفعت

خفالىومنراجففنسمالنصالويةظلمنوكام

اجمرالمحيالقالناليكاهصهرلبثكلمنوعرين

هصدالىثيةكلببدىخهادىالمحيفخيطةفوفة
فيهادالئأللخأللىفلقهوجوثمعدادالبرهاتهن

ضاللىمحاسئهاشدتحسبنامحىلعيون1فيحسنث

المذأقومزألمحذوكيثنمعتكراللومالمجاجفدليسن
فايبمؤئالتمننصبتبمرآهناتوجمستهافاذا
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فالقالمجياجمفيوطممأوبرأهاحمرالسنابل

المراقبعلىاسهمرلةسمالنصاضلحمنمرنجنالمالقي
العتاقزآفدئماللصافناتمسلحبنأصغيتهانت

العناقفصثحرئتعارىأنالىفاملورأكأمارأيهت

عنالىحمابالسوقفميطىولماعلنرئيئللم
ارحل3

علينمجيىيمدحابفتاوفالي
رؤرالمثعنالغرديوإنهزمفئقانجموئتاحييق
البلقهفالذفئمفيانتمعرلزفيخيألصليقوضلت

الهرقيكيماشدؤحمامنوموهنصبادئمه

منشقكيرلضلهيفلئاتدغلمزائرعنطشق
برلىوشنانجرعوديخالدجىخياآلفالتتىزارت

الطرقلآلجنالقطاشرمىتانثنثمالطرفلحظظسحث

قواالمحرمهغدائزظعناكارصلتلرىياهل
السبقعليالعيستراهيقاثمحليتحدوهيطلق

الفتقعليالمسكنضوعالصبانمعيمنحئلنرحن
العذقيعليالعذرئماللوكيدئةأكيدمحوإبنفث

النعقعليالبيىأكربةتلملماخريرمممارغااف
خرقبةاصوذىفثلالضاداذاهرترزاتم



سضكممنلييومكلطي
للنوجزدتمكانما
فيلطعنوالضراقىاذاتال

آوالبيضهنبالمشرفيالت
العدفادثاالمحشرنعشري

عاثبةالجدسبيلمف
فيالشولنالرامقةعلىالث

تدنجالفرىالبيضريالممثاهل

جةالذلقاالصنونتماتشتبما

هرهرصوالناسنطقماهم

فياللعالخثقلبروق1ذوو
مرأوىالبعجفيةهن

هنهفلهموالنمافسما
هايماضمانارهباوفارمخب

يمائألفم1لثإلميدجطها

دسئدمافومكل

مداهالذاالجديصزح

االدىلهابمسيصيمنفان
للووكفرسنماثخ

ثالحقغلعبتبنيوئم

تبقىالفحطفوبأسياف
صللىعلىدقاص3ايد

قالزدثهفبالزاعبيأدت

ربقبالوإلمجزإلذ

الكلقثابنةالصياصيفبل

الرهتيلنائوامسعالضها
ادضؤنيالبعدثالسؤل

الذلمؤبااللسئارهاحم
النطقعلىملئغوالدهر

البيوالرجساباتلك

خرربؤةآوذيأشوش
صألرفقالعنفبصروهذه

تعثمتىاويعذئممبسوطة
العنىمنابانتفد

ضسبذمجبىكن
لمحقالمباطزويهبد

فىالرفتيالفتؤإهاسفهر
زكولررمفاتم



أ

ادروهنعمنماثعئتتبتدزوحربةسثأثمش
صعقومففطرومننارتىمارجومنمنكسفيوسفلث

أاففقوهنءهلىمنيطغفيكئرلهاحوالمحو
العيقاللحبمذاتعبريفاماذوالضربفالصدفيوالطعنة

لنقليطةمنكنارةتحتهاالسودمنبينكالق

محقكرفيهأللفهمىرصفيهاطرفنلمجسب

إلخررالمحوجبعبوضاقىاخرفستافاألهورادزية

المالقافرابوعلىوثخاالسيدفدكودرتالمناياتله
لحقعليلحفااكلىفهثمافىاسعثاعلىالفعثفافبل

اففقفيالرإكالهثالذعرفيةوأعداالبأسفييخ
خرقهاسذةهىاخر3لبدةذوالدرعكائمافى

الشدقأهرلتلمحماتجطمضرغامةإليكفرعهل
والمخلؤالخلقشتيمطراعينمالشمكنمناكفينشزنبدث
المحقصاعتةصانااذاهامضىالرأىلمجهمح

هرااالمغالمطايالياذاماففاالرعدمهصلق
بالنشقولمايعئلطاوئاضلنةآويغدوأبن

هنعقكيرعتبقعرفىالدجىفياجفانهـمنمثهثي

بثطمايشلومنوفلذةىاعمدقفىفلبس

العرقاثعكنى3العرنحمنتدكعلالش



ا

تنولمالمالجمافثاذاالمرءليلمعقزاهية

دفقيعليدفقاساثلةاالجرتإنفسىفىتمرى

الرشقعادةمنهثعؤللذجهيسيتةوسيأل
وصعلىوسقاهرهوباقاهاحملىاتالكرو

دقاالنهافثالقتعثسمئرفيللبازلفالعقل

يكطولموفرايزخرلمذخراولحنةالعلىافي

العتقالىفقربقيعاعبداخغالرضملوكارى

االليقهوجفيبنظرحئةزهنيطلقا1
فرقمنقئدماوبيفبشرهنالتاةماهابيى

رفيغهفالذىهوةاوهلحنيالذي4ن
العشوتياريحأمنأفيلهكةبهدكبذهنصب

الخلقمىاتجنجهاراكالىبتلكالناصئخلق

العتقهردوددالىكالسيفاصلرافىهردوفىالفرغ
المشتقالدعغهلف2باسمالورىفاعزحياةانشالورى

الفآلطمنالمجولقاطارفيواءموجهالمجرهنلوالحياور

يسنسفطذاظآتءوطسابحامجمدىهذ1كجا

فسقوالللهحعفرالقبالمعادكطيوهاجدععن

والعلقبيالعلقفايستاذادعيدبوتبينكا

جمرقمنوفنمثبعدمازهنيمحنياطنألت



رسلععلىثاستيقىنا

لةمااللقاكالثنوكنت

دجنمنسناتبلفاليوم

صاعكذأاملطيرفعاليوم

دكطوجلمحمفةفيحققت

لرياببعصولىشكرىوها

انعبتةشكزيكيرهل

مستيقكيرالسبمئىوإبفا

ملقمنالياممدعر

رنئيباالعيعتصفووإطمضث
مرقهنكيزكومالة

االرقعليأدرفىبعدمامن
الصدققرهنتفأحسب

نطقطأتعبتثاخرىصف

اكافحرف

المعزدحابفآونال

اتثمحضبالغراريخماباأمولحظكحمائلالمسكنشرمنامأرياك
عاتلارتجفيوغحمننأوسحهفهتقيانمامنشوىعطاف
فعاتذبهررمفتوكوبخلئيكالشقائقالمحسنجيهبوهاشق

السهافلتالدماتضرجئهنفقدىمصارظللعاضفيفبينهاارى

هاتكالسترجهضكلمانرفيباالضفىمنأنالوعملسزينهالم
المهـالكحشوهيأعيوناادزدرفتاالغيداعينهااذاكنا

االدرائلثباتجومعليهنمذكأنمانياورنمعليهولبل
ناسلثفببالبيتكاطافإملهمابباليوطفنااسر

أأالماننالنماتذاصنؤمنبمانهاودالخدتجممزفتكتا



31

معاركالمحشايافهقوكنهامىاففءإللقااعندلنيموث

الفواطالثدكبفيهاانضيتاذأاسئةرالشردونمنزلظ

حهاللفوفهنمنوالطررأسنذانخدوبالرقدونماوى
انلثربالمحوسعيسىكثآكعبصياحععئالدبهطشوقدسريئ

مياركرالصسزوفييطأنهنايممدالصعيدفوقنناوكأيئ
سوالللضلوع1بيناسبلكمفاغضألالاواللطاياهدى

اللسبيالضلهحاالوىبسيلفاضهسالمجاتإامحدورااؤظ
سيائلثفيعاثهسانورأسزةكأنمناريصالروضترياألم

المحماشلصآلساريالتعئلتهما1أذبراحاالتسرجمفياوشكوكآتق

سافكرالدملئآتفيويسفكاعيناجملإلغفيتالشمقيقكالق

حمائلثأيرالزهرللرياضوالئريمااليهوسمآالدنيائطلغرما
الضواحكشالمآيائمجلتههنخماسزتحكنخغاول

المالئلعضاالدجمنمعزوحيتهاشمدوصةالخلديخماكراركسقى
الهنايسلثوالقفيهميمنأذالمالهشامحرالبيت1شهـهرلهتالهل

ثالمحعاركمجدههثادتيصكليمقيلياقماجذيكيرمسإالألق
العاتكعليإتهاسهالففمتخحديخاالزهراةنسحى

الركفالواخذامنهاكمانكتقضممؤخراررنممااأى1هامد لىء

ههاللثللقضامحزمبرادرأناقةعليهتمللثلمءشااذا

هلالسوالرياحءتجاشافيأأإلممبراايالتروأليهاستألى
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سالكالمحصمسللطوكنافيذكرةالعريضةإلرضوهاسارفي

سثمارتفيوألثهنوروكيق4جبدنورإنىهـاكناهذاوما

السضابكاكماةطامقرعتاذادفاينعلهماالمجر3المقراللتال

التبرسابكثاذاثفيويمبكةالرطبممالتاالولؤعلهايريك

المداوفيحاباباعكليههاأمزتكانماافىلروقأضمامحمقيأللث

ودكادكهامروراتدفضدنثرلامحالحاحمابينهانءلىيبا

للصالعو1اتالميعالمحمفولقفهنأسمااهراعئةظذهاالخيرللص

ومضاحكتجئلىءبرمبالبمباقاالالدفتوصالتودال

شهـثمابلالفيعالىفيسطولضثطهاطغالسيفصشبساعزالفييمدك

لمتحماملآلجالكاشلصرانتشاشبيمتبلأهمت
إلمىالئطسيطالنأبرثباهاترتاشخياجمقمواصالتاللك

كرائكوفياكنإفىافىكخكأماخهمافيئةااليادييى

ءلمثكاهوجميالإدنتيارزجهائملمالئيالصدقدولةك
البراملصفيههابالدهاشركتالسعحهايخزهاروتلمماممة

المألئكربهاعليهبمحملىأررهةمنكمالفردوسافىيرد
إلخثلماناويالمافثركالوحمطفألمعلييماكتابوحمطعلييءشا

ثابلثالمتاتجوموإولياصياوعييمكلزاآلثءفلمتودكمدعكائي
فأتكلاوالمبايماصأدماطهنفذلى1ايشرحرلموهستبهثر

تاملالثغرمنمابخمشالجمتتاحبلىاممةمفعلقتاولو
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المساللعليتدسرإغاوقدسطورماحهاسيافطآتاقتولما
ارائلثجنيتحتالمناياكالقماؤركتعابراعليماجزلهث

المتداركشدةلببماثثتشيثطقديمفىعانقيوا
برالقناوهوشابلثالحملتآئمةالمجيادكرمحرفتؤ
أظثوهوغدفوالقاولأللقلثمذاتةألتخافصنححردثاوال

احماركافيهايالهاءوجمغافيولررعفىحربرفيتدمولم
الكفرصاألمندلمجورداظلممادحأنجلالمدححضراذا

لثالمأوهنضشوفرتإباةاعنآلىإكرسبالكستهدي

والدهاورنحممائلثئمسدرزوشيونجهاكتبكمئتلواكلهافى
الفياركييبالعيودقالمةبمالحخافيحمالنبىةلحظوكم

المهاللثاليهالحظأخزرتإنمحرشهاثلنايمالقانوفد

داركوكسافيكموأطلعةوعالدهانجزقدسهاشمتي
المعارذقناهاسراغابتمفالمحسينكتائبدبفارالتتونافى

ماوالمرهفالتاليماتلثورامحمدىودوناءوجممجاوصطآتؤئم

المنيازكعنةاالمآبفرايققولثكأئماللشووتمبإثوضرب
كرائلثببضىالبيصرخماارىفاننيالثغورتلكبهمفدش

هثاشلثحيامداوحيادفاهابسعيهماتققريتجزىانلقدآن
داركصانالليثوتنبومحنجانينخبالملكشعراءارمح

وافأوتاللظنوبقاكاذباثبطاؤهاسبثيميدأتالىتحمت



م

طودهافافشعزتحماهأحتني
محسنوجودكقىافيهاءتسبى

خمةدلمناديمفىاكديجديلح
يخالشعرفةسبيآللقعمليابت
وبخانيارجائهيودلدافتادشاؤ

ضلينؤكيرلمتأبوهاسزني

صنيعةتقلهنكوريديصمل

محاجريءهلالعاجالماكطإلعد
كأالةيدكوفيقتارخول

نثائعبايئتسريماالية

سيهرئةفئاهزتاكفعلن

اشبهاالعىانرثااللدكن

نحموهوهلسالؤناطقثاكط

لثالعراتليتانزمحبمالني
ضاحكومجدكارناناؤشثغ
الصعاالثوبالبالكنهفصالمب

فاركللدنيةونمعىطيوحس

المواعلثالناوياستالرجالاكغص
ممالمثضةالعرلألرضإنيو

متألحقرىلمضبهروانيق

الئثاررهرافمهناديمييلوك
هالكهاتيعلىبإلهتفافيافم

مىادكجانيعفمشذبة

الخثصكحداوباطربال
متاركفانيتويذنيالفارت

باركوهوىناهقعودألكب

جعفربنابرهيميمدحوفال

هقلمشابهفيهمافرأيناتللهغانيلصقدمررناعلي

عنلثتسلبابأتجراعهافلمالخرائذاسرامالمحاعارضتنا
يمنلثلمانفلقداشبهثكدسرلاللهابذلكاليزغ
وتبكالدبارعلىابميسععاجمتفقدرأبكماغمسعد



اه

دحضشغهرؤشلثممنيفمرتجحنحضيهط

كسفكيءاررمااالتسفلغحمكيالدهويمفانئدتسكمب
مافيأللةإلدسئااماكعلطنارىكابخماجعفرإل

ضنلثالمتؤجعلىشهقامفيوجيماهنةثوالئتنماد
لمثفيهزشريخأادرنةإقأيالذت4حمآوكأ

وهلئرجاةكنجانبالبههنةفزجابخادوساشيل

بشلؤمنااليقينثاشهبيبدتحيبتاكياراةال

بهتلاستقىاليريبكةرذبوثطالظالملظلم1هتل
تخلفتجلىاذاليلكلبدرهاحأم1فيناظيفةءف

ونسلثتوققطفوهوفيشبابايابئاالهاهئل
لرععاجتمامسلثبدوهاء1مرطلؤلحثفالثركمايطأيالو

وضدصرتلصمطايابطولثقدأميعتامللوفود

شمكايقالدهههـمشهكطهنليليلثلمنمنوالةلويالانا
فلكطفاكرق3خروطىشعابىشووبألفاجرىح
تحبهيانكزعتانفاحكعاراةهاءتفدترللزنفلت
وبركيالعادىعليمجرانأصالوشزقيعاذا
ؤمعسليالهةهنسربتححتطعناالمدخالفارسنم

وفتكاكفتكطكطهـالسطايخانبأشاكبأيهمااالياججعفرفي
وسطلثالبيضماوإخشرفجذامفئدتةءشاأذا



اسودوضكالثفاربمنصب
وفزجمجلرهأثورهء
اللعاثاحنطراباصدىهاك

الذبينفقارنصلحمنظمها
عانشكزهناضذتماقدو

وقدأرواكمحنبالبزبؤلت

31ء

بمللثوماالماوذتدنالم

وثحلثطجاجيافييماعناكن
افاثوابزورصداشممثلم

سبكطثىالظواخلصنظمطزم
امفذيكمتركفكانبحلىكم

فدلرللنفسفقلتنفسيجهدلت

علببنيحيىيمدحابفئاوقال

فياثهرأشفامخمركؤوسسيوفصاببلثأمطرفاثفتحالت

اهلولزوالراحمةأنمتهامحاجهـمرهفؤوفئاث3اجالأل
ناديلثضدالمحكميجوزاكذايلنجادةالطمالربذأتيابن

داعيلثبالقنادعائيئئطارقاخياللثيدعونيفدكان

دادياثاوالقاكاكرىدادىوفيههكانامعناكامعيناك
ظنوكطارقبمحثهثاإفلىوسرسنقاكركهنمنعوك

هلثانهثعطتمايللماهدامةماسقوفينشوىودعوك

مملوكباحماتامهيةجفؤلمثفيآلئحلحسيوا
جمبوكاالوىأحنفلىاذاحىمحينابانةاذنحنليلهكو

فوكوقئلبوفتفداتومادواللثامهقئللضولوى
المسفوفيبالدميحيىرايالثرثخخئلثفقبلالمناعافضعما
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عزهاشهطيالياخيلة

االلبىستةبيفننايئا
امحئةرفييئفئدتثقد

اناالمىاردانحاروحياك

الذيفالمالمثلليلايغعوبهط
شزحمكافىالعثألياشيراربرو

هنالغضنفرفاخالليثهوذالمثا
يالقحثعرصافوقةتاة

يشمبالمحارمآلولتأبىا

دجموالكثاكبسماؤكاحتتي
ظورسرأاتحرو

سعجمماوسا

14رئهارووثاصماان1

مطلعاالؤذالىدالرهنعاودلت

مبأسكةه4يرـننىيةوراةى1
ماتزبرجدةةااكوغدتإ

اخهاجودكقبليدةرايدكأ
11

ائمادقيإلمفؤفةتئالا
لمدهعلملإتماالش
وءرلراس

الالمماليمفافحلوالفتل

فقااليرنحايلثنحطتئىو

تليلصالحرامالمألبمةأت

يتافيبماخاوشأخابط

لمزساقيىعلىاجههنفبايى

هادلمالعلىالىانجوماجأرري

شريلبغيرؤسكة4

وشبلصالليوثهبمعلىبعثيا

الرلجحشيةفوقلقاة

تموككيرالجدسناميأب
وكوالآبنيدتحتث

مأفوكتهإلخثمن
المسلوكنمكبافبرلىكبم

دلوكذاتغيرمافطاحت

سبمايلثالشعاعروءبيدبرمن
كصإلكثرنهيإكرثغرعن

مملوكعلىيقخثطهاللا
دزنوكطمنايمحبرماك

محوكالبديمهوجميرهنكد
امعوفياةمحرماصدثثامحن



ام

كطلوفيةسنمحنانكدارىةسغاذارأدلمثالملىكالرى
ضريلثكيلروهوإلمجؤهنهمبمعدموليساوالميثالة

المسبوفىالمجدوسبكتاثلشاربازاللافيجودكاجريعت

مناخالمليثركنهعادالترتمححغاعوجمطيعدمنكال

وساثمبرمحبوكاليدتؤبئاتحضزاذامئهاساجهن

لجثنئالظلبمأبيفماآدهنضاحلؤمحبرمحنقيرالظليم
المفرولزخجئهبحتطال5االخصاعنتأضذالمحشآتلو

ثسليربغقألئدهانظيتاالدقيؤبمسنيكهلوكان

كىكباليدشغقويمماايدلمعحرةنتدملوفرمكلفىلك

وتبوكقبلههـاإروريرمعنحدثتنصرفيالعاديوقعالت

لتروكباليسقأمكدهصدسيفحايئنصلكتارانتهل
ألخلكوكقناعهصتحتسراكعلىالستعدكطاإلليلوبشطيع
محريلثكلإتثانحريبؤموفللتكلكتيةإلفيعتكل

الألمحرف

الرومنجتدهعلىكانالذياصاويذكرالمعزيمدحفال
دك

وجمولالكررتنقفهاالىضارطويلكمايعرورم

لالوهواررهراخاويححسهوروودصيالففمنهيخاب
وااوالترليإإأوروابهإخأدهمازاآخحمت5
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بعدالدنيارريناوضألظالم

علؤبةصهةمحنهتكمثمفت

لتحهكالميىألقذاو
ةحدفيبتلصإشسيةآولوآدق

أخرهحمط1اؤمحنتافئماث

دعشزيا1إأءسرا

غرأرهالألجهـصاالوفوداضي

1فوإهطمعلىماهاصابهماد
حظيفةبشرلبشيرضياورالمجلو

هاخباكما1رهن1هـلله

عفرالثركحالتقىشوثهو

فىداللخالفةامحزنعيئلم

متعاكساالموكمسخاشعابين

ناؤاصىهباذاكيعا

لث4ئمةاروكبير4س

يبعلمءاخلالىكانافاهن

تدلبهضغوميرأبصزشااو

اذأمقاومحنشعريإتيا

بمنلمذاكالقوداقاو

فعوذاكرائمقاللماهلكر

وعوبئللحفرمنهار

وقبولصحاعزائمةحملت

التنزيلبرؤالرقابحدى

تدولسعاليدولذيابضماور

الهيهلالشار2ممطالىخير

ملولوههاصوالنحتب

والتقبيلفثالزالعلال

مجوؤصيمحمفياالدفهاء

دهايالجفيلىبراتاةلما

كليملووالنظموجبينأل

ثاتجيلالتعظيمالجد
وتميلبمالعدتخشحفىيالرض

معلوانخاشعمنكبا

محويئلمثيهـاإجىاصكرائ

والتبم3ريثبملمفي
كفي1ءثبماتلهان

ئقهليئككيفبذلكحمعت

بمولثاكلوحهلىصدق



أل3

عزمؤذكياعلييدلغهذا

3لدترشاليالدالذيانت
لذياالمجعموردللدعسثققل
رتةنشخرالبلنوطدرسل

اجعارقفولامنالمجنودمنح
ثشكنزمافكليمذبنال

فصدةلفنىضاترأيوإذا

تزلولميخالمجالدفدفالدرأيك
ةعدسطولبحملبعثشو

اسدالغاسماالىاللىفيورمبحت

موفراجمعستمااليناادى

حملةالمجنائبعليوهضىخفث

وفرتاهابعدنفلتأهن

منهاكانفانةايهاكذاك

ببهالكيبنفلمرمشالميك
مؤخروإنتفيمائقدها
4ءبافيرجصبوملماذا

دارفراعلىوثطءرةالمحبزذئم
مكئنةالقرىهسبعةألرفي

والمحذيلخليمالفي
ئيلطبرذدلهافألهـدالرضفا
فناونحمواللهاصدرثةما

منويلوىمعركؤاجمفي

ففولبالمفيخاتألتعا

مبرلفافيسزخبر

وذمعدفمالنقاجظنلرأكبؤ

تأيلىالرجالاكارآراور

لسطمبالعذةفاثابنا
هاكوذفربسةوهوباتفد

جفولوهوالئمفيانثنىثم
ثإل3وهوبالمجيشىيرىواقد

لجزأيتهالعركمن

مقيولفانأالحرامبز

ذضثنتوالسيمابثئ
دخيلافتبهموتشبها
4طوالخألفةبالويقفتر

لزيكوهوفاتففيهماسا

وبخيلواتبافشود
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الغيلمؤاروهـبهنجطآلفدتسنضاشالسذيخياجماخ

بدبلهنةالمحزميثىهألكاذلبيدكرهابظنحر
وجهو4كافدرآكبالظنفيالتقىاذأتغويرفكيفاالن

قيل2اأصرالهنوكناككتالقبائلجمحوفدفى
رجمليالمجيوصىانقاذفبللكفثناحاشدااكتاغبجمغ
قليلاكثيرطلقاذابيانعحقيبينليسفىالن

صهيلالخافقينوحعثمولجحبلجمفهنماوحشوإلرضءجا
فلولبالصرهفاتوالثادصمدالبالرهافياانثنماثم

تحلبالوقو3كالقحتىيمسواتربهالمنزلثابارض
ياميلاكخعلياتجيعالالردكطجسيتركوافيهاتلم

اتجيألينتبيالمامنهنفانتىالسعابقخاضتفاوظفة
مسلومحمارمسفيهادهحربههاالدمستقرامالتيان

اخهالتيلهصزوالعرصساصاخهاارضئطاصلبدوالال
وخموذئةالدمستقوعليافضىبدابهاحتىليشاالرفل

تليلرمنينولمابارضكلكآلعلبمالقتالتيتلك
وصليلالخطبهنأوير2وهونجطامطالموفييرتالسمنها

مصفو4والذمامثثرعافهاالعاجتمالحردبهانحرت
وهوقنيلاليماديموتهنمغصوصئابهااقدماتتال

ونجليلىزفرةهياوكاكإلمحشاالمجثانمنامجدو
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علبطرالخشالدهروكانما

فوكهمرهالظهنخسوكاثما
قطينهماحبهلانيالماذاك

كتيبةالفالفدعاثحمع
رجاليكماةافىالذىوهو

اههامرلوكمتكتفشالجبوش

ارنحمعرحيإلمنوشلثفكعفاك

أريتةابزماناشبلاذاحت
تافئاعثاعالجفلتعلم

فيفليصمغكيرالموليبددا
بعلثهالسرىلثمالثهدماذاك

تحشسيوفعمالسألمبرئت

بمنولملمحديناسبيلسلكنت

وضلفااكألبمأثهرارضى

حغيطةالمحبايقنيفدفاخز
الذؤللبطارقهلكانخزفث

متىجمبلهادومنأفئ

محنبمشعرىاهفالفرارفليت
تخمطتاوتحبراكئربهت

تحويللصرفعيستطالحال
كليللموهواطرفاكأايزرر

موحمولخيرآلبحبال

المفاول4روجابموذفهوا

لرسؤةلديلصفهلليلصانفأل

يطولاليهسؤاكأغتيا

ششرخيللعام1يمونالثعق

4شحنوهنصولكيفصلعزمبا

ذايلوفدمحززلتالصليحبان

تأهيلبعدهاالثرهبدين

ئلطلضبالالطاكمىجهـهزأاذ

فىجبوهوالصرئدادا3
سبيلإلمحباهالىذاكبعدمن

حمصلوهأثولرالمحدبغدر

الملوذاردىاافىالمحيبمثوهو
المحألداصيلئأىكء ورباس

وثهفولالخورغدشالتقاح
تحوذالطباعأدقعاضذهل
ونصولي6ثزاسنةأما
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ممو4للنفوسحرثشهوبالفناؤلم1ارتعدافاحى

المجبوليرجحالمجلةدافىوضراسكةاذلةرجعىافابد
وذميلووضددائموسرىدتغالليك1إذاليزال
رسولمعتادةورسالةالتاوةهقافثانابه

المأموق1لمرنجىانتثملكمشكورةفيتةفاذاقبلت
هامفعهألءفضاإللداثةفعزمآلدمفتاءابيت1ذو

كنيمحنابمإيعثهاءوإمهبغزوهمالحقوليغزوخهم

التأميلزكهمحنهايتبيخالمؤتةاوإررركيث
صليلالمسيوفيحغكانأنهاممءاشاجاواتهعيت
وأمحميلهمسلىصباحكيبلخلمثخيلكجياولتباخيق

طلوفيالديارخهبإلمالفتركتتهاثماوطاذؤخكم
ووتائتجهنئطوىمانتهعاواهاحيثفوراعهم
وعولاالضالوكأنهاسننضانفىباللصاابينفكأ

لذاومميبالعزمووطئتهااطرإفهاهنرفيولقداتيمت

انهاستو4حسبناحتيهييةااللكاجيااستشعرت

بالسهادكحيلوطرفككسلىانثنتالمحشاياهلهكلنيناهت

هشغه4بعضععنبعضةهنوإهلةالمحنيغئصرالدبنلن

وشمو44قباولئكالتأكالالعياليصلصلةتلهيك

سلتجززانقموبحسبتجزرألهةاقحسئعكوبذاك



وتنيلوهديتهاخلوالعوراأتحاقةسدطتك
ؤامهاهسدهشرعليفوفهاعدلكهذاثورمحئة

محلول3اياعليذهبفيهمالمنيرةدولتككأن
ظليلءالدماتاكظالعليفانهابخادىاذأكاليعدم

تضليلىدونأاالدايةانخليفةالمعزدونييتديمن

ألنجيلالتعرؤصذفىفيوبنضلعثحهـهدالفرآنيمن
اععيلىوإالتشبيهاليطلقانةاألفبويمفوالوصف

محيولجوهرألئعرضناثيإفاخهمقيسثااناخاسفىا
عتولفاخهنفاذاحمدرلقيىإظرعليإوثطشرداليول

معقولبفماشيلحناادركبمحنبزلثشكاهرئا

مفضولنملمففاذاخمفاضالجدودكهنتمةكل
احمسانالعنزبلوهنعذتإنالفردوشانشائكطنفامحر

والمجهوللمومايستويهاحقيهاقياثانتالوركوارى
شاهددهقبهلالبريةاتبالعليكلهالكشهدالبرية

دلبألعليالدلبلبصنعفبناالنتهعلمدلهؤاللثه
كل

لخراويذكرحيديمدوفال

تجزذبوالسكراتظعفاالثالكولافيراأتظيط
هوالالطموحباالتنثرثانفاسهافكانفاندىنثرت



تتننإلصيلاجنح

وماثعرةمنمحاثفكمدمح
الرضثماظرألضوإفظزال

فيعثنماهندىهاوكأنظيقا
ومنضتجماخمهنصارخ
صنشزغادالخطرماحأغمى

االمفيشاباكالفضلاسكنرال

كفىاماالطلولاللعالمما

تفرفاالدموعثيئناف
يخاالومحليلىكثيرودقدذمممث

هيةالهمامدلتكسننيإني
ازدالندىعليتلومبمرت

خدهمفارطيعنانياهذه

هاالغزالمساسانياهذه

اتيعلىالعنعيخدياانا
اسيافناالماتنابوتظن

ذهديهاتأاللهوحميآبهثهذا

هاغتولييمامكارئمذوالنهر
ادئةيوممتةوممطالهثل

ا3ء

عليالاليتجاذبةنفهمئا

فتيالالعيونهرإزيئتغي
المبلوالجناحهاعليعضت

هنابديالالرحالمجنالمسك
كيألذاكدونغدشالسنة

3غليالصبابةفيكوإطيع
يردفنوالأونفوشماجيصي

وطلوالهعائمابالعاشإق

نحوال4الودسر1وكات
ظبىياللمناهمتاشهنوحمد
افوالابخومفكفتنجمت
وكهوالخضارماتناليو

اشويالفىاافيلالكنخذي

لموالالالماجراباكزعيا

عيال3المشهالغامتذر
رسوالالمعزتاجفيوتخاهـ

وآصيالبمرةالمالئلثعنة

جزيألالمجزليكنائلعشكرا

عقوالالمتغهئميفالىتهدكط



اء

كلسناةطرقامنفاكفىوتخبيهالخرالشبيحمحفي
مميألتميلجفةالرصوالنياسنةباليثردالمجؤ

دخوالبصراتغداحارأشهكآنماعكالقمالؤوإلخاف
المأكوالشلوةوالدهربندببييهاتمعىفاكرةالسدو

ئقبيربهاتسطيحاءرودهاناعااماصرةلماللشس
لمالتظاإجاتظإ4أشاتمامةاميرالمؤضيتوعلي
الخصماضبهزاعليهصتبخخموكفنالدرعبثقلنهضت

جدربألركابهتتحهزاحممتارلشذهافىحيثاهديرهاهن

إالالتالتكبيرهضبائهافأعلنثهثاكبثإلمجبالذمحرت

خيبألوكعبوالسنانبينفاترىانجابمثاقدضمثهطر
الوالمحىباجياعظعئايمنلمهمافبابلةرفحت
هذيألمادعودقحامافيالنضارفرفرفتأيلثخئشبها
رحيألءما1افىنفيإقطكاكاالمدارالفلذوتياشر
ذميألالمطحطساراذاجهويعذافركلالصالجهاتدني

شذقاوجدوتنكرنسماحمولةالمهاثلالصهمبئتعز
لفيوءفلكلاويليثةفىليوبرةكلوتجن

يصوالهتئرأوعمالةبرهوتظناهقفطآعن

امتبوالمتيتشوقسفرتخردبنائحبالمجرذاوكآئما

أكرهمثمجهامخيألنمبكونلهرزتعنوالماسكتعنولمن
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هبذوالنائآلكانتراقتةإذاحقىةقدرثاويجل

وتديالاسامتحذاآلاألءخيدفالشرىيعبولبكلثهن
خزوالاكناسالىيررشاوببانععناذيخاوكآنأ

المثوالرماثماجؤفوظضهعقلتماربرلهلىلةلوتشوئحب

أجفيألضعارظاد6وريممتهئألعارضماافبلشيمان
نجيالللقداحفيعفتظنهثاقعافيعالظالثانئتب

زيألهـالعقالبيخوكرويبيتححهواتععلىروىزصل

رالطالإلدمانةويقبذكروجلجندالخمخفبأميب
سليألألمطنبمونولقدإمتيوقبالحنفطتانا

مشكوالصلبةبقسءطومحمافئاالشأوالمخزسبضمتغركت
لذليلريزالكركياللفهذا4اجأللموتالةلمالالذمحطاهتر

ورعيالرايةاول1غيرهشئهنظرلتفاذانظرلت

وصحهيالافتغيغحأوفكرادسمآؤمانثاتلتفتان
حجليالالمرأصالمجيلفيفرآكجصوتوءالدهتجلىهيم

صثمغوالكيدرهابمتلنظفخئةفيالخظرهضضإيت

ضمئياللديكفرإيتهاثخصادزهابحغططإلدأوخأب
مطوالعقرالرأيتينتجتهنرإجناالمعلىهنبركولحظت

سدوالالبيانحكمفريخعضكنانطقتاجاللةسترولطىمى
محيالد1المجهـعاماودعتمؤتنفاوفلىميمالطلجتؤ



ء

المقبوالاخالضلثفلتمكانمايخاوفداصجوشفص
الالمسماثفووألهزتهواهئانخبوافاكظوصدربت

وتغيلقادراحصلضألاقآتهـطالرعكافبالمجرأحمموثط
تأميأليضعلمونراآراعلواهخةانجتكتهقدجدلت

علياعهنثسيألالنفوشتسملىاالمقفدكصصالمنصطكجم

ألفئءاروهافيطيألبدبهرالماوكجمارأخل
بوالايمثطتئأذكطفاذاشاكلتابهالعدر1كان
جيالءفوقهاوقالماورىراكطباللإلثاستضاىالذا
لموالءئرازدلنيفراتعئةتدبردئرةاذا

هسلوالةوهخعانيمبآمهةوبهانمتفئلتاحعلل

أألكيالجإاهفصفتمحمفاتمكتبالفرفدعليصعفى
اخأويلالايعلموإيئااسنهثءررلطرلطينذزبالوقدكان

ليالرائغأحاركىإباافيةسربئألمثثدثرخطتذز
عارضاهصقوالالظهـثرهخىاالاهدكالرضعليفاطويعت

لمألمحزراثعادتهنآةسطانمارالفؤذاكجدىسنها

والدماهطلوالكربالءفيا3وتراضائبىلمائةو

يلردإلةاشرآغآشتبلالز4وقاثعناوهاعمشم
رقبولصبآكانحتونجائماائدشزداقحبمالشةجمامعار

اطياالإالنوالصالىنريردوحمخمنءصنالشامالعرافطعنألمط



اء

وجموالكمتىرارخهاسطب95بغدادبالسالراعلىطلعت
صيالالمرهفالتلسيوفهنآيحعوااذاريفمناطين
قيألالمحسنينلمار1ئثهاقيوبألجثبانهمثولقد

الكتالمجعقوال1ئمالمولفيفولةقحمائديرايتحتئ
مقصيراومطيالسيهيدانلغزهاتألفيحتبولئن
نرنيالهاآارلسوروكأتهاهلطمكأنينه

فلالالرفاوالمقئدهتلكفغهررتبماراتذعرلتولقدى

الشثؤشكوالشيممنتفرأيعاكغياللمجظولقدرأيئك
هعقوالاجوشوجدتككن4هبكببسالبئسلهولتد

قيالدكيرماففيكمونقولغايةنباثوهلالنبوةنيأ
اتفزيالافيكمنجردكيئا3ظاجذصمطرالمحفان
تفضيالاانفذفيكمابشمؤتهلمالذيالقدسآتاكم

المحيوالثئتامحراستالمتهمامفدنوكنتكملاستلناأنا
موصوالسيآبهبرهانامثرهابينناثافومحملتم
الصوالالسفيولقدرنحعمفرومحمالبطيبركمهاعلى
ذيوالالزهاتظهرتئمريممقادةنوفشماعطشكغ
تجبالاالضلقعاؤخلقت4لضفجمشمالىصخلدتم

نصوالالممحاجردنموهافيكانماالبروقلمرأعتهغ

تحصيالانسآبمئلتحانمنغيالمامةيظنونهنفي



أ

مفضوال4عكدلمافاكسلمزأسعيااينالمبيحتاهلمن
قيألثالزمانتإلوطئاعلياناتحمرإتانيالتجلثا
ءكفيألبماتشاالقخماوركاندالقصاكهمافلفاامتؤج
تنصيالإإخهافحهلتماشهذاخهالكلوالفاكتب

الضإلالمجاهلهديتفيماجمزهلمالذيكمجزالده
ئروالومحطده3فىإخذاكتاتموثقفالذيفكنتولقدبرإك

ءجألاهـمااباكاجعادنىاءجادهأمزاشرعاكاذاحتى

ظليألالمجنانلظلةاباتبنآتانهرحيثاخمعببينمن
ضايألنجاورهرياللةقرئاالرضىوزيدمنأماثاذى

كيالويالوالتوراةغرفالامكصاتبيانواالطرهالقووزتا

الميعائيوافيايؤمتمالهاسزهكنونمنوعلت
الولىبمبعثالقرودنمثيرتمرسألنبيأآونةلوكنحت
تضليالبدعائوزادماقومونوحآهنذرافيلوكت

والنايآلهفضبذكرفيأحيالوآطهرتسريرةنيكلثه

التواالتشبيهيخلقلماوتبتةماالمحلقآقىلوكان

بيالالغيوبحسعامالموجدوإدورعالحاجزتجاليلوال
دليألقياسارشداقوالهوإعظآالتنكريمنلملوالك

فتيألالعباد4يمانيغنأالهلهاابخاةسبعبيمبئلولم
واللديناعالمآكانتننوشنابذاتتعزفنالملو



خوالاضالريهفؤفةلمكانتفىالبريهفييخخمالكلملو
تزسالثىأركا1ياتوتزتنححءايبالدتخىسمكقيمنلولم

يالدالدللىبمننمصضثثطاللورجاروالثبمنلملحب
خوالدقالزناخئررفلةالعدىبعرانحظلناقدىنبه

رمانناهاسالتيخلمالنادشحباهعبمونلفيتلويم
المأهوالبكرجواقذرقابخماتهالهاكفر1ختذ

حخكثءثا

نيااالغرجابمادحلؤ

مقاتليالعادجمطأحميبتذارفيالمزاليبالخليليفىكالمشاتا
قالئلءالقمااعارقصيرةذهبب4انااياممثلفأل

رونجالغيائلهنودأراهالقصطؤفزلىوعرشالثملا
المنازلرسوئمدهعىنقشمولمقيءهسااللياليتألتلمليالمب
الرسائلباقيالتننقعاولم1لمجرهزاصهابعدلمورالسطا
فائاللبالماهياس3إعطافرونحةنفاسبانشوىمثطغال

المجمائلبضعأالنايممثمارذاالمجانوجشماهنفيالك
المجاهلكالفيافييخيسريبخدركوالعهئعكاهممامحهديمطأأا

المدامهحاذللمجولتقطعتنائفياكبينتدرعافإنلث

ذللىالعنصهدواوتجدنامضستورعليومرضاةتآؤب
المحيائلالعيولقخيااللتعليولخايوردافياذاضريد
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الصباتجاذبةآنعلييماآغار

الغفبذيبرقايماكنشاقنيوقد

مؤرقخيالثشوجمأحبلماذا

ومودصالظامحنالناسوها
ضلألكا3ائميالهذهلنم

دائمكيثرالىالدنياهننساق

لالكانرجعرعاجلفما

جتنعآلوتوثهستنيوطأفلو
لبانةشهـاافخمالمولوخلئدث

محقتيجمىلءنمىامة

عاومثنكفمنهمبوداقث
فبلناكانلمنخرخلمناذا

دمحمثلدإممااذاوكف
وهثلةسعاةكنبرلة

مثتةليأنجبتاملووان

كيرهالجمدالهبراورثحهم

خصينةدروعهساعييمنالم
كأنةحنىئماللىولتو

يمفولمضقىانالموحق

غالئلووذيولاولبرودفض
المناصلربعيخاحزكتكا

وإفلوالبدورافقمنتطفيم
لراحللمجكطلمحننفروثالي
يالاليلكالقرونالنحنلو

كيرطايلعليالدنيامنونيكط

كعاجللالخشاةآجلوال
اللطالعباالملوكبتيانماعدأكب

دائلتخلذلبكربنولمكيف
يالمحمائليثهثرمىتءءكافاففا

آلالمماافقلىنأسوتكننا

العقائلالوياماعفدالؤنا

الفبائلجمجثوبيوفىنط
لىالمحاصدورباباهبريك

عافللىبتأبينالدنيابنيأحق
وناعلاليألدفيخيرصاشوهم

وفائلفولكلمنثمتو
يخشغارالمناحملالفاكطعاتذ

المثاتلدلنبمالعراضتصاسي



المجهدكيزهمالمجسنمنولئك

لةضلغوهاالدهطدراالفلم
ارىماإبنةاعلالم1بهدإلض

امفارذصركاللهمحزاجاك

بسطةدؤكاالندلسيوثوها

ماجفومافيالسلمثافىرشتت
إلزتما1اذاهـرفيهنوئقبس

هألهةمنلثاذالمحفالخ

ولممائلصوللىهنرااقدبمم
هتهللهنيكيفدىلهمو

ئخنفمنرنااءدهاكئ

بالصفكالالضثبمفثضجمن
ألسمهطربولطعجما1تؤفسال

دروباالقصيئالثغرالتاركهو

سشامالولىلفعاركما

نجرخمستمايمناههفكبتحبر

رضصافونتلتطألعنعطايى

بزجمؤخادمفيالخدلمحالمالمصترى

ومحشمرهاهالبنوكأيأ

ابلالذشزرابالرماحالطعنوال

لفضائلمنكوبزااثارداهاوال

امثمائلاحبزاتياءمزىإتافيالم

إصىاهلااصبيادآذانحراذا

المحمائلذرعشلمايخولوزيد
إلمنادلصااياركافشزي

اياجلوفتقهاهامتصدج
بباطلمنلصألمحعمئاثرفماشرف

وفاضلىقومهفضولؤنطفديما

سلطبدباارلعافياياكبنالى

صألحلأليدينهشبوحلقرناعلي
الععاملالطلىببنهاعاا

رنرالمجاظاهـجمافيااءابخراصح

فمازلاراوفىسطاطلةققرا

ءليساالؤلييالولىودزتة

اناهليخمروثبدهاقاتإلحمط
ضل004حافاتاكالكالط

ملى1ثوبثالمأمورآثبلبعحيىا
المجاإدلطلمأترإلهب1أصش
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ناعليوإلثرفإئارإفوبافائلرفللالوجهبطاقيبب
شاهلإضرللدتنالسبفلؤصاءقاسمالرزقإلمجودءهثبسوط

وفائلتجداليهاالكيصئيقبلةمساعيههنسطكلثفتى

لفمافتويألقئيأانهعليللشعرهذطبفبهيرمكلوفي

صىىدايضرنال

والدولىالماكونقلالملهلتقتليتزللمئهايخماإكتأبك
اثبكثامفكقتهلبمألهههدركاانتلباغالنرارإين

لالوالعحمرويتئمولوفمعمحهـهامنكمنيحايضهيهات
لالعصالىنيوبيناوباتمذرعاالليثيخولبولوضكدا

الطولفانماهوكالمحصورفيبمهلكعتحنلفألالعداها

الامحنآسألفالالحسعالبفدتاذاعليكيعلوهستبهرأكب

لاكراعهفرةمنيخماجوخئاعجواعاهنتفمادحتىمعافوك
بالقلليلعبن1جساعمكالقسدرعليرأسملمجتقرما
دلتالعداؤباللهلفيدهفيلهاوففثفىالمهذا

كالشعللهبىاتالطمنرجنيسؤمآغرخلألوهذه

للقملرفيئتاكأكانماطاهامدمصارإدرتإعاأاذا

مفللهمهاللهالىاةفباولسبأليعدهاباخيارهويد
اقولكالمخطلاصمالبيمولقحبصبفرتومحنألالىنميقة



الزلتوحيدروباطهشهدثكابالمجزاتلةثشهدفقد

تنللمالمحسولوصاربتاهنةالتهاالمجنانيسىخفاب
كالظللالضاللعلىيمتذمماركراثثمفيعثمافغادرلت

مزصلفقباعلياولينفهاعليامطالفيههالشهبسرى

لمنالغيممجماثيؤماءداجكسقهنالليلفيهنااللذىدق
اتجهلالدهرلقديميفتآدالمفرأعنةخيألمناردقعسيوفلص

المحللالخيماهلإطعاجمآجزوهمالليوثالستبثاباسالبهم
لمل1علىغيظآمراخلهمتغليفجلراضطرمتأومنعهدطالهتمن

المجدلعليآباالمقاثحمععبالخيرطاكيةأبنهنقمصف

الزيخوابخلاهوزاليهلقىئعهثميربئمطاعاباذالينال
فىاإلبلالخيلبينبعينييماراذاالمماهقاديريعحيبماد

وهزبالعدىالةبالمجماهليةمئصألءالدايمقدىهنةحعص
بالزسلكفارالئمةعكاديالمنيرؤنالديثالمحقحاصدهن

افئلىوححةفيهماكلهانزلظوا1الذينجبابؤالدنياوهن
مفترابالجزلاكتائباثماطرلببالمهقراالرعيديز

اسلعللوإإلدنعميفصإلاولجهمالددعشفىأأ ئادقنجفرعصيانعيعلوةإهنتاك افلهكالقألشاربئحسةوتجةحتإلمحئفرهركأا

ذلبالأواسيامنلقناة1ييفىسعلىيالزومججحمتاكاأأ



اه

جعاتكاالالييمانظرتوها

نةبهالغدريماتييضثيال

دابيهاداالمقطوفثامهاتصضحما
ذءاللصأهي لوحسيعبلرر

مارؤدىثإاعقإرأيساالةاذا
جماجنالصهنسصراوكان

احوتتضمفتاهلولو
يتاداودهاهنلوتجايلقا

افىثؤااعلىافىظياكفن

أءدأنثنهنحماغضطللبريةفل

يرقاءقى11لمجهولاناسيخداالقأ
وقتنة1هدمنيعيالمزاثقفلم

رمنبزهاعدنالقكرسثبقدقر

امتحقمافىمعزقااحزمارىالمن

ثنالفىإلعظالمشرقينجمعضهن
حاحبالىمحرهنوطثقيالوش

كاإثافماءهـئمةيمواوردت

فآرؤكىولقوبماذرغضاقاذاحغط
افصترمارففيالقناوعادطوللم

الخطلالقائلراسضألةتخدس

خللىثاتتءالمفآهالراعايو
غلفيهـامحهاالسوإت

لاوبىدابفبينلميثإحوفلم

المحؤلفائماهيرارإتلممفآل
يأليسلىمنآجاثاحواليعرإءى

دالثكلنجحالميرإطرفاغنن
رطوفيخلفيبئرائةلى

إقلىامنيخاوفماتماراتجيم

الزلكاابرررإيرألمصأثلمريى

هـإالجوآل6سانهسؤفا
افىالوالذحكصكظرأشاهنتجآه

لالحبمؤهنياقصحمالمدزبفاغ
قلمنثهفىركأهنلللفا

اوبطلإلرمايكهنا1ء

خببلبالفلامألولفثخآلور

اخهلبمالاشعملن3بمامدردط

لةثىبمابهنفرفييخاذلطءنطا

ابخينلنرخوهلىككاذالث



أهئصحللىالناسوبينعبينسببافىبايدجيوهنةدقيا
جلاحيائاعلييسقمافالسيفكفرةاإلإلذحايكنفان
لىضطرمخفعقآلنلنصلفمانلجألمحتناالةغقلئنجمهنمان
انجهلإلمثاجيدرللبقياعلىرلىتوالهادمنيخكروليس
لىبالمالتالغائدركفانماكزآهالةاللورسغيفال

هنتضلوولصثفياستقادلةأذابوسالظنودقواليسيئندوالذن
يعلولمآستيقىنملولزمصرعليطباةإتالمنجمحبفال

املافىجمماعليمحفوهمنمادستخطمعلىإلمرديشطهفلستمن
ونجدلهعفههـبإثطهمفيهووأللذيئفىاصالكلعل

المقلفيماحسراثمدوأخمشرذمقهغيرمئهمالومينركلم
طللعلىيربململغيالنءبهوجمانحهمفيباطهصاباتبوبعض

فارتحلهيتفالتمكةتسألفلواالياجالشعلمنغافركحت

وفلالعدىفيدخفبرأسكللةفائقاك2االغربفيوكان
الحيماكيرهتندئاشتئدىوقدفيوفقدتوطدامرالملك

يزلىلمنئايمصونمنهإزتاعروتةالدهلعيدتكالشدب
كيرمنفعلبفعلىتهممافعارفةلهاصنعفيكلعرفحت

نعلعلالمنالمآقطتأثإالانكالوفضلوالخنيارك
يالولالزنادالمحكمةوفادبعألدهالدليلمستهدل

كزتكلمللثإلمامآبنإفيتةثهاافزاملان



هنزلةأعباةماابخمونازع
إفىبططبركاتمنفئعتفد

لةالصالحاتالبافياثقيالت

يالموبىاتتساسمناؤلإسأ

ولةبالنعاولهنالنغءذا
رخزيخمااااردتبرخر

محزائموماضيالىيملةفان

وانالمقئمتاجافذوافاممما
لمتنخرب11ملكنوطيدوبعد

دفتنظرةالرإذانظرلت

بئنةفميمامنكشمائلترى

شثالمنصوفيالملكرأىكا
اكهويلناهصرلدتأآلن

لناانالعافينهعشرمابمئنا

انفهمتناارجناهمفدفليتنا

مننطرآثاجاهذاالبملبعقد
دةساالبالكاتحنرال

فيوهوشذالمساكنكئخة
ومنلرببعاففهنبيعالرفيما
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ليالمقدورلمالقدرنازلأو
الصلىفيالظلمالييمااليقما

الطلاالئانةاالديمتثالمب
جملولملمجسبآبماكاناعفى

جملمحنجمامرالنفيافب

انقلالغزوااستظولنيووبا

اذفلياالخطئيماافىهفاكله
المجالررا1مئغورزبرفياتألك

لمل3ايخاالبيضالعذارىواهيطثوى

يفللمالشباهفيشجيكاليك

تحلىولمعهدعنلكئمتقللم

تالطالمنعمورفبلمنعليكتيدو

اروملااللمهرثةو

خزلللذاضامثمغألمحالييخا

الطنليهطاباناهناستراحتأو
الخلىساكربهتؤصكانان

تنلنماعبتمكرمةنالاذ
الهإيخحللووخمطصالرودثهـي
امآلجوعامنتثهفلنصراوفا
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ثاوبووالدنيافياذاشئمتفقل

نماهنذاثفغهذالهااخرها
لمجىالمجميعبالمحنللفضلافيقر

فقاونالالسعدختج
ودالىوإدطلقاالملكومعحهد

لمؤعمبفبلطممافمايمامل

المجذلوءلسرايخاشئمتأذاوقل
الحملىبالعدةءخبة

فىالنفلىباالسالبالمحروتحفة

لىاألمةزتئلوالعينةوزهم
بالمحدكالمحستصالثااالدىكصى

ليتكاههافىطيحبإذئاوال

بداابفوقال

3يتهلفافيأيمانمسابجدولتدافحئميسىكمافاهت
سنليعماجعلىفتاطربقماههااردفتزجئيوإت

3وهومخلفيايرءفىوصثىمقرطفمنهالمحسنقرشذى

مقملالراكبمسواكرتلمقئلللثام1هامجوىءوورا
ببردهاويالمحلالبشامألورشفاتعجنىالىظهحتمالي
نخئلالفأوالدبهرىمنهماخياالعائددأوالمحيلةو

المندلوبخبهاابماهـفوشىتخفراالصباحتحبدهنطرتجت
المتثلفقدأصيعبالسهاموغخالئضىفوئدكأصثللئيفل

أرفلفييمافدكنتالذىثوبىفازثرىبالهثعبييةعنيوذهبعت
اليعدلحكمهفيحالطاوريئةكماجارالزمالقجارت

ويقبلفالدهريدبهربالخطووصرفهاعاينابالخطهبأفون



هوئليومممحزحميمنولدفيننيتلخادثاتووماالي
محلالسابإكتيوموإكرطويلةالنائباتغداةكف

التجطلفةاافارىوإعتزياللثاموجهكامحنساهيط

المتنيلقآومدىالودوذنفحمثيمالةبمالزهانعلىنوألسطم
استقبلىبماعرياعنذهنأصلمإفليفةلملوالهعد

تفضلطاكتاب6ياستآياسفيلؤبأليماللىالفرغ
الخزلياكتالبايتلىفينافعلمآثزئتلىالذيهذا

4زلزباهلهماتحادحتىذهاءفيخالهديالرض

هوكلبالمحادثاتفكأنةحكيطاالليالييرذعلىهوف

فيإفيخلاثهااخخسخشكاغاقيلالحاللحتلةك
أليالؤلالرأكبهاقابهـااعفيءالصراراليدانحزمذو

وإلمنصلورايانهاهمئهارقاالشفاررمحبيكآمتقلد

يتنأفىجوهمفيجوهرمنالدىافبثىةومقابلوبطف
صلالمحهلومأصثريطيماجرأتناعليقبلتحسبكنحتهل
تجئمالغاديالتالغيوماتجودبنانعقبلتدريكنحتهل
المسبلالغماماذاكذبكيزهاليذعيوالقدىفلة

مسلسلأثثااواالموإهببيناالبألملإتيهنادوتحاد

فىاكثاكبهنكلليمجدينيوفوقةالغيامعلييعغصم
ضلعامسالرؤاثرأوجهخاكغهزتجففااذاالالدتكم
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اشدقداهرتءالألمنوبدا
لزبةفيشاهدكفعاوكنحت

حزامةكزدهلم91ثحارليات

فرندهقصدقييجالوههغعا

صنعانجسبوالمداوسقتبو

موضحدثىافب1بللشوكان
شزؤفةعلىبمتالؤان

حطأليرذكفألالمامأقيما
اعفراجمضكعلىمنةولوأتأ

قيتاةمنلعلى1فيمثاككانهن

لجنعفوقاقدساسيامنكان

بارزاثكلمهبيفمايالزهات

هااليخهبيابئعالوكرجو

ععأنظلروءوراولااوبردد

رجمعجمةقي1فكا

بطرفياليلصيربغلةذش
سقيتةاليكظماشكافاذا

كلصضحتءبووساتصطيبماولة

هآواللهفاتفكيزيطلضلم

اعصال1أثانالمحدهنودرى

يمتلالدهركيفصرفثإرا

الصيقلرفطالمهففيزائدهل

ئتهلةوناليييعتحتى

بقمتلوصايريدهسغ
أبمتنفهاعيطلمجدهفي

هأينء3ء1أجمحنليثل
لكهـكاآثةواو

بليئشمالكعلىهنااوكان

الخولالمعمورفطواطثرافأل

يالمجطلناباضتافاأإؤ

4تزلز3المجيااذارات
3هاالمجملمجملىكتثرهة

فىءثةلملئارت1كادصتى

فرمحشاةنهـاكلىويكخس

المعهليمامااندرءلقد
واسهقهثهعبئااكأ

أاطإلحمانكض3انكزهك1أ

1جملإكفعااماوجطكأفىترجمه
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الضعيرممئلفيروإؤككئدولةمحيالقفألالعيالقائا

اليغف3الذياقلبباألراكينتجمااالذبباالهللقاك6
وجلخلوممؤغزبفنازحبماتشاتءالمضاجمري1

الفئللالمجاهلونالهايقولفرقانوفيلهاوعإلصدقلك

ويخفليشارمنثوإدئهعبادةيديكعليلةنصر

شربىارحيىشلسللمالذيانسكزاضهمهنالروملمغيقيعسلن

تعدلهودكوبىاكتبمفيوناخدالذيالملكعرفىابك
االرفل1لمليكيعرفهمافدكانعزيمةهضكبثوالعماسثخت

4سيوفثهعدمحندنألترهعبفيفليسالممجديهتفلبعبئثا
يالجملائم1رهوايمالمحذالتظومحمبيئالخوفصاهناياحما

خؤلالطباصأدقفاخدثاقفلوبهيخرخوفاستعارداوهل
نصلالقناوولناجيهثئكتغراكاذبامتماني

بهلاءندو3مشمامزفذالاهريتضربعنكالدهستقحسب

آفثلصاوكتائبدباالسدمناؤلقهنهابإلمجنووقاخ
خيعببمانمامامهاآاالندهنسيوثشفتوجماجة

اهيشارفؤكثصبحلفيكانماحإبىومعةعلىتسحى
ررلومئهاحهثضوويذرفوقعنبلرمنهاإبافوقويبيت

اخلمنهاالبيلخردالخرقثممالحثههاإلفقجؤوإلمجو

خهلوقفتلحامسةتخميق3وجيايناسثتخمثجيهق
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الشمالالصيادةتطيبعكافىراغنخوحكمنكأليومفي
اجنرلحروبكمناعايهثقلعماهنطقأجزيخالمحرلصليقدكان

صئلالذيالشعرمنافيآنهماالوفائعهنولمالثهدلت
اذالمضئلإنيبعدهامنابةابغيينمتماطافغير
تأيئوثطبصاززاكأأوبعدثبهاالقدأئمزلتل
يخهللافوفالنبونالربردةثغورثهنالمجزيهرةتلك
4ألحعفاوالمجندحتىالعدىبدمفؤهانخبزكلررشيارض

ئتنزلاظوياهنكاتحتىالدعوةئصملصيمتدعألم
يؤمموالجنابدىليع1لمجاهبأفيهالالعاجمبقلم

يتصلصلحوطاستهموفيهعاقأليمونانالمعاقلهنح
يفعلمثلكء1دقلبدعوذاقطينهماالسيوفرافصآطثقلعت

مقنألمحنموهوفغودربابالتغرهمتكون1ناليطارقورجا
جيلمنيغةاالضاسبتالمثضلتفافألأماكرجششئمك

العزلالععماكيزىصثهنهاضمحمياصيهاشرىممنحكلهن
يعقلىلوحريمعامتناعهألحهيههاهنهنحالدمستقافي

المجمنل1ضيعبمالجميرفأؤلمحفلثارادنصرالمشركين
تجفلخاضتلتم1فيوكتائعبتجنللمأجملتهافكتائحب
عتلوسيفكينرفيافالمورفيحماربأسحلفهاآنهنالموج
معقلىللسغاكنفيهونقوفيتجراكاسيهمإلمجزنحئىى
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مرصلرداهاعنللدمسشقمااقيعذتكبعضهنفاذأبع

قلىإعامرالفمذوكانادتاآعلىمارمسمحلكنافكا
ئلء3درمحفدآللقاتالذفيوالسهاةالمجدالتيغطذا

فولىسعاكاصوفيوالقولمضييمياكسهللفيالمدخ

4يسأكفبكيرآمتينلكمنكيزآيميلترصركأفغيز
هفضلآوهليلثهألهاميعدلمعشوآنقدمحزقيلك

ءمحلالعبادنسلفيماكاناالبرتيماكأابااتتلوكنمت
ؤخهلمنةتغليخالمهوللفكأسهاوحياكحغوللشالمثهفاعة

المرسلالنيغدانابوكزخامامانكنتكفاك
يالفضلايئااقرباكأيهشفيفثاصدسالزمانأما

خهملالمداغهعيماداغخأتشهيخكترففىةلي
3نقهلديتفهلءالخلىعيثتوفبا4ذاكبعدمفكنفط
خهذواالجرهممتعبزولمقوليمستقصرلحافلغا

رزلاتمكاؤفيخكاناإنحماالفىالنضىفيماحيلتي
مهثمغلوهذاذاأهريهقمنيقصلىعليثلموفوإني

الخدلطهمابالفحمادالئىفمومةفهوعنكأماثناؤك
فلوجمدكاشعاريضمهااذاغدداالذينالركحبيانجلة
الذثلىاليعياللتصهقوختدئتاذاسيرحمهساشاردهكلهن

جروقهديحكفيمعلولوآدقجوىمنضلوهيهاتومايشفي
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وينكلعألكعنينبولىتذفيفييطقالسيفنصلولوآن

فعلراتك1ءمتالييئخلمفطالونالمحنشكريولوآن

المعزعلىوفودهويذكرعيمابنجعنرابضأيمدحوقال

لصالزمائادالزهالقآرجوعابئآؤبئقتاآهملىدهل
اصلفىالغصهاولىبعطهنعائدبابدمفقروالمحز

الثاكلالبنإضتأمهاثجامعئهلالدنياناحىها
هائلشاشاالليالياثمبيننايتناااللياليجرلت

وكأنمادهرلدهرآحلطارألليومومسفكأنما

شايلوذآكيفاركأ1هذالخبحاتلذديايمالشباباعك
يسائلوهوءثباعالمتجارنجاعدأستزيوفيحكفي

الرأصلالشبابوعصرلمالصحميدةبالقبابجلتمالعيسها

بابلىهاتعتقالاختهاإوالنههماتضقاالسافىها

قاتلاالفاكيسئمتلكؤفىافيآولقالبابلتةكاسهزافي

السائلكيرانيبىيالدفوبهإفيالديارعلىترولقدس
هاثلوهذأعصمبىكطبرفيداربرهذاالطألدقفتعافق

بلذامامثهعالمومحالمممافلطذانجيعهعالما
مطافلقآغلالسرثافيكاالماشبهتادار

جائلهسثرثغفيهللطلبلؤلوالرياحتجماتخك
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هاطلودمعسترزرهنقمىاالمشقوقفيكلمجعبوغدت
خمائلالطلوحبالطفىآليلثايىائأالراكوهألكعهدك
وخافلهشاهدالديارذألسنةفتااالدكهااذذلك

وعقائلعلىإنآوكىانعىوفىارسدوقمانسوعمانى
صاهلويصفقانآفيهاالمةبتبيمتالعراعىإذا

جإلىويهدررمآؤسلقشارلويصدحسارورو
لفألبالغليالبفدتوالافتالنبعدالليالت

لناثلفينحماحلثثحاكاالعدلجعفردولةمثلجقعيهثئنااذ

عاملاكتييةحرلبروسنالقصذهوإلمنيةسيفاتدعوة

4عاد2الدنيافضافيهاكانعدلوبقيةلوالالذيهذا

القاتلالقتيلاحلىقةآونيحنانةايقلىالدةأشرلبلو
دائلدهركالرالدوالتهامثافوممطاحكلولوآن

جاهلالبسيطةعليبشرنهليسبعجعفراعليعلمكانان
فاصلالمقاهةويمابدافيصلاكريهةفيططقيوماه

عاطلرعسهنةوكزببدمرءحلىشاءاذامابطل
هثاملوبنياءفاشيتهباتهإشقلفاكثراعلى

صداوثالباراءا7لطوهويهنهورلدبوالافآمئم
ونثاضلىورالنيهاوسعتماآلناقمذاههبمائياعلوال
المابلالصييزهذااريكماكتئولممنةقالهذابخابئ



061
اتلوئحدملإؤقلوئفقزطالبفسيتقضثعاطاصب

يلتالنماحالبتههميوفأحالهنحيلئهاشيم
كوافلفىالغيوملماوإتتإحدرالرياحقبوألهبت

النائلويفنىبهاالرقالبتغىالتيالىوحااالعيثوبع
وهفاصللمطلطمشهافتزايلتنظرهاول1عدافىنظرت
نوفلوممطالناسفيفضتمتمتهثلهابأخرىالداافىوثنت

فاقللسانيوليشمكرهاهنوالظالة1ندهنارفىتخ3لم

خائلإدالبلاكناتلعآشمطتفلمكرلارفى
وذائلالمطىوكيراتاللحظةيزدهمفلمالعفاةثارى
مشاعلالصباىاالخلفتذءمحزائماقطولبضلفتأقهالة
حبائلالنفوسعلىنوكأكياهتالعيونعلىوكأخميثث

معاقلاتجوملةءتزالععماولوآنألهعدفيالمدرصات
إجاداالشىاهينضدفتطاريهثالمجؤقدملىواذاعقالب

يومضافلاافلهمامفدروعهعليواذاصألئتمأل
غاسلوراالءماالدهفهناطرافطاعليالدهاورجرتاذا

الخائلالصريمجناطاعأهابةهنةنسفلوسئلئت
الياسلفقدطرعاالزبهثفآذهببادزئيرةالعليفاذاسطعت

ادلعنةالغيلاسدالئتةناطفيذعيإيخزلو
اياطلالىمااومقربالتادمالىماطائرالضمن
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هرأكلاليثوحانمازفرتهرافقلهننختفحانما

صماهلامماةالىفهلشعماىغارةاليعرفنالألأل
ؤطائلجنائعبفأفكآخأصاةوراءالألحتات

نثاهلالبيدوثطقطافيوزداىاحوضفيهقوزةيمرمحيق

المحائلوالظالئمالمائيمفلقاوموالغهزالثافيفابخلى
فمافلهعهاوهذالذارافررجطاالمجدبثنوالجايلقى

اسافليواعاليهنفاندتإناضةالخيامعلىأخنحتى
سائلاأفييماوقطيناتركماذاكهيمإدإرلث
وجداصلكنا4خارتاالللىرلتؤتتحآلفاجأته

الخاذورجضادرةفامحميبومحركناسعبإلتووطئت
باطلالمانيوتضليلحقاتوعرحبالموبثغادرتة

لوثواحسعاجحفمهوترنوكتائبسفرائثععلييمو
حوافلوثطؤيهجيادكتمرالحاحمبرتييماتلفحصىبالنارال

فائلرأكطكلالمشكألتفيابةمحرايتإلهاالرأكب

العافلاللييعبادرالناسفيمدركس1لمسثريثالكانلو

ومحاوذهيتخهوهاهكتوئمضيرهميبياتمحنويماديخفى
جماهلوهوفرإهاعداكونفساابدالداثطثالمحازم

ذابلإسيرقدممايهتسطوإفىضارمنأليغدركلذهب
عاطلالذاهيالثحئيتبكاخهحااللياليهنثالعزيهت
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راصلوجمطيطئتطازئتاينقلانتلوالكالعرب

وإئالمحنءلميمبىويعرضتظلموىقياالفرسانهاتنعي
خاتلالبئماحزموجهاتهقاتلالنهاعزميات
بازذمحوذافىحملكقاتكلهاالمحمالةءءتجاباضفاغ

غافلحماهكمحنكحتخماكاةاهضبغنةياللكولقدبمون
ضكاتلبدايهنكانتكمالمجاهرأالليوثءعلىتغدو

آكاهلنتهادجهاوالديهثاربائهاهاشمافالفتلك
هائلاللساهحكيومكبومسالثوىعليشكهاباالهس4جاهل

خابللىوبمفيادبةرجأمأضبمصزةيكمنالوسراك
الفلوللىددئجصمالكشبيددوفطرصائبسفقدالتقت

سواصلالنهابحارتوطهـهقاخبالنهاشعالبوجرت

هساجلانتفكأناهذجئتبوبلعاألنائمويتبعكتمضي
كاملفيهوجهذيديكيعيافوفارعثومنيزفىبنضارة

لناضمناالبهجميمثجعنىوأهامامصلصسيفكءوورا
لومشاحهتالمعالخشمبانعالحهناهثعنريبرجمت

اصائلمناالبكرآتوكأنمااجارعدمنةاالضبالتفكأنما
سالداضذصبوكأنماهوضارجلماوكأنماهومى

خمائلهقأبمأنمايآلفاقفوفةالطالعخرصاتتلتقص

فوالجطبفمخهئانمنوالخظصىارفييماالبيضافالمحيرة
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فيالفساطلالرضويالركطكلإلسدفبإفياربرإلسدكل
غياطلهنةفاقويغإئراسئةابخومشعللةتطفط

ضاحلالعروقءرفيفالرعوذغمائمتدبمكالمزهـ
دابلذاوهـطلطميحذابكتغبحططرفدمريم

فائليشصايدفمصللىاحبردكلولالمذاكيفبع
دزهوثرد6هـمفصمالعرقرريكدونالمالم

سائليكبالكهسألبينلكاناكطرةاعليفليتركىا
الناعلقتاداعلىلوطارسفاالثرىفمرعلىالمحافيرهقدا

فاعلوصدكنتألاتالمثرمافيفائمالبريةهناكرامكل8
ولجألللمبابةبالعاشقإثتبتلملألحبةعدلكلوالق

صألئلالبعولوالتبيمالبنميالباليأالزاارفتركت
كيرنفسصائلاذإلغسطثإفعافيهاالمحرلبشهدلتولقد

حامليخركوليس1رالرفيلافقلعاليومئذالمللث

كالقماعهـوابيكفوورةضهـخلاذويكوابيكسعىنحسعيت

حمائعليكوائقلصهنابهضاراليكضملمايابم
النامليدبعتنوحتىزتمحادالاذتحضبتا

3ألجوممطاالفالثبعفسطتاصاكرطوالكفثبناتالفى

كافلحمتياكلتانتماكقومهمنشعبةيكفلكانهن

ماصألبككالشمصالذاظعممرءردابملدإذاحللعت
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كاملشفكلإذافربتنافلىءفيفكلبعدتوإذا

آهلمنهاعاتطاونومكالقبالفعوثطإلرضدةظق
ليبافيوكلإبييماوبنوجعنرنمهنجادالملوكوبرا
قالئلابخومففراذكذاكعديدكم3يآىالمتطلملو

63مرءث

عليممنيىسئفصفهفيوقمال

خشونتوطلعلييمامنيبيتيدكائماالمحدىءمامنإبيمى

الذذايامأعزقفمارقاذالمبزوفإراثمالبملت
ابهآنطوقالى

البطللىكراقىيماديممبقكاملعشيسوهوصارملمط
جلمدةبالمنايايرقبلمسثاالالدبنرمهالمعز11

ئعابفئاوقمال

فصقيلثفيالمافعضباماغرازةاصدقاسيفثالهعيفث

فهويسيلاللطفتتكريوسكائمادهعافرنااليشيع

المبمحرف

العسكرالمنمعرقشبمعرجهكيمامنبعدبالجموربةصزوهو1بمدحابفئاوقال

العسكزمفذمجوهرالفاثدويصفرالىإلدإفذ
الصعارمشفابىيهافعاتئنييالر1فمشفاةحمتبماسقني

33



71

ازلجرالضرانمفيرعدوصلصالنابهايصرفالمحرلبايهااعدتني
الصألدفىمتونارفيتيمحسعاليكهمادصالنجدئةجمهمافكيف

صراكأوجناآيمالىسادوبعدهاعزارنأجممادوخهااقى
فىأئجااهاضييالىطويالنجادعليهاصألصلكيرانثاشوس
اشىاامالنيبينولوطنبتمهايمتجعدعليلمولوشئت

ظار7لالظامنبثاغظهرسابخاالمنهاعلىوبات
العائممحسفرالزدفتؤبايديكطالةأءاسهدهاجرالرماح

المثمخاكألمبئطولامحئنطامنكاصها3المجياتبلغمئهافهل
اقشامحاافسورالتاقوتفمنلمحاافاقإترزصاآتيالعوهن

مصرقىادممطفسطاطافىوهزتارقيبللنوىهاجتءهالأل

مصارمكيرتودجوودعناهزهخالنصرتشجمقفشيعت

محزأفيمفهاثنىانيعدكنوةترهنعلىالويالوقدكدلث
الئمبلهعةاحإليوالسرلت3وصدباالذناستأثرستاننيفل

هقاوممكيفالشعراهلىليعلمأوفئييومألىطربت
باالباهالاغمااالأيعمشطدساعةهصواأمحمبوافىأ

ثصالمحيازهلالمحعملاشاهدناظريكثمايرءاشاهزالفان
شائمصكيرنظرةهنويشامتةرةحمالغفى1ئفسجماوقدحمؤرث

صالزضربةكإنءثهئيعليكلثلذجماالنالدللاذاقاكذاك

صالخضارقإبالمجيوشبثائئرتمارليبعضيتففئانئيعلي
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هاثاللدولةتسىجماجمةهاشمانصاردوامنآلنسصت
العمائمىصلونكاالمحلىسبيلهمالمجيافىيخطرقويمممت

اللعازبالمحقوقوالحمفالفرإفمالموثراتهموفارق
ىالمحماالخافقالتظاللعليتقتواالسرادقماضمفلله

المتالحالالمازفيوأسذمالوشيعتمامالظالممصابمفثم
فائمالعدلمنبقسطاسدبوباسطالمجئممقلمآلندلوويخالمجيمث

بالغتامستأثروالعليهابخيلدبنذمعاهدبزحرليم
مساعنهعروفةوالممسلثمحاربرراياترعنوالصارف

فاااولالمجئاروللترفلىءناصر4اؤالملهوفوللصارخ
العظائمصفربالمجالمعضالتكرىكقاوهونعرفالت
ءاظاصوالقهظلمإلنصافأءهافادالحعتائبكذلك

المآفىواجئنالبالمعاليبناةفيالانالمرمحثولم
السعائجرممياللهءاوليارفاناعنةدهاوحمطآبنرضاك

انسقاىاقلواءبادوإطبيحببينمالفيالشاخئلنعافياذا
للماتمهستوفففةوالالوىايتبحصالةفيفالرأية

ساجالبشؤببرمالعدلسقاهمفانألالخيرعنمجهـازىجزتة

ىوصاالمتلكعمبالناسمنمربهايلمسيرافقدسارفجبم
المحارالعلىبايامزهينالانعمثظلعليمافا4

ىالمحساالعطايابعدوالسيماغائلفبلكركجيعثىالمموهاغال
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اثهقادالصالسالففيوالحمعثااهثمار1كطالناسىالةوبعدص
المغاشافتمامنياالدىقداضثاانهبمالناسيعلمفماولئك
ص3بالمنامىوصاءبأقداعماالفسفدشكدوإبطأولفب1فك

اوهمرأىفيمافيثركأعيانةيستريعثممنولوكنهث
يحاثيخارأياكنلمءأناثاكنتاننينفعيلحئثت

ىنافىسنآرائعفيفيزععنئمنخثفصمنفأليسألش
الدعائمبمرفيحبيمتالمجدفيمنمفكلإصارحقلعمري

بنائمصعنالستماوفائد3مرشكرنعمهنفقدأظهر
صائمتنوسخهدمحماهنكرائمودأئعامنهافدخلمثاف

ىآفىانحتالأئعكوبلخهاالمؤمنيناميراليك
آثجالشطادةلثشهادةوعالتةإضرتةبماشحهدلث

المىافيتخزهملمذكردثاذاخطبهالفمجهاعنالسنيحث
ىصسححصكخأ

بالمغرالناظئمبالفاهؤابىبهاوبثابفآالمعزبمدحؤقمال

مخذلمحابيحىفقالتوشامتاجردسينموفحفقالتاصاخث
صمخذمهنيألبرىواللهثصليئهاياللمجرصذعربثوما

اؤ5ركالعيبكلوءصذالىاكرىكرإرامنوالطعطت
ارتميجإلمنشالليلتحويمرجمننهالغيهريلقىفتىصذار

أللضيزالعيلحفيثفليىالغضىبذاليشالطرونوفالشه



العرمملمحميىلذوأمحثرفياألضااطاآتءألمحسناعلييعز
المسزسالمجثادفيستراوضاحبشعرهالتالليلتودلوآن

تلثعهىبعدللغيراتوإسنرالدجروابخراليستدرافيولم

لبالفدممربخثوالكلىبهاجحفدطرفتحموماكلى
والذموماخيفالطبامنبئالثةكهئفئياكربةوع

العميإلآلممهصفتلثولحنةالوكأثباالاالضارميفتلصالفتوها
معمبرلوتوصئداليحييهبضائفصلئاثاليافبنوبيحمىا

ألمصالرعديألباساخئبراكعذابااخئبرلتحقاالوىجهلت

نارهاكفشمضرمقاحرقمثكماانفسههنئةنفعيافىوفدلهث
فىذعافاقاتآلألفيشربمثأننيالعألفةصدهاقوما

يدجمئوإسهسعنفوسيفالتثوإصابنييصمثلمبسهمرهيت
غشدقوهالدهرفيتطاوحمتييحيلجسمآكاتاالإن
يهرإبيارالقيلبعىوشاشبولمهرههثانيجمبءوهن

صميرليانةاليقضيأذاكانهاللثلبانةيقضيفتئلعل

كيرجلزئألمباروىوشععبهألئممنكربأروىونفىبم
الخطمبالقنعاالمذمميعهازخياحمايروعهلشعركطاللبت
الدالمفزمنراياتوبمافوقضدرهاالثلتاسطبغ9نيفلو
وعندالخمرعلجهاصيغكانالرويةالئصدرنءالالمن
ئمههريعلىفلوذالمهافيفىخثافقيوالملدفناهاكأن
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انجالاوذوإئحببرويمحثاشهاخهفوكاالمحيرالعذابالثاال
المقؤالوشيحمزانمثمثاتزعزعتالرياحاذازعزجمشفن

عكغمئىآرالمألطكلءعليكالكردلاللطعىيتذ
الفرارخثمالدناياايهعرلزبهةكلتزجميكئائب

ضمحرتجاكااالمواليضربونعرتغطرصاثحرلايمثهلونف
مآمءرغاللهبسزعليهمظيفةعنابصارهماتاكيغذن
بجبمملمالذىكلليمناعشعيمذهنورجممفيهزىوبىوث

ءيتصراللمالسباحمرهنوبينةلمفبوهتصل

تعلملالمنالوجمطبعفعحائلفضلعحقيقةتعلمأنتاذا
الناظرالمتوبمدليلدلعيفاسزؤوجهحهفضدضكلعلى
ىيتؤولميعقللمامهمحنوصنةصىالوأياخذافافم
خميهسطورمنارلهثوصارمالمحثثمنءهضئعاهقفذ
الهعارتحاءصلموالبعىبحادلثىالهكيحثىومثره
تكزالصآدونقظكرئملةهستفادهعنالطبعبمافيغنئ

يمموكطرهرفركافىرذجأللةالفضلو1والودانلص
بااللدهرداقصالفاخصاهلالىشافعاك7يانوهنتاذاكا
دمتزلىالدثاتفوزسوبهـاذيارضماهتروملمت1اذا
بمكرالضهبةذيلىفلسحتبحئيماالطياعيمزمكاذالم
صاوفسمالماتسنحاربأتخرثبقافيطهحفدارإثماأال
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اعلملهباءنجطابفعلىنبقثوليتفصاهاهذىاهام
صكراندىهقألاريئ1لىبنانهاالعناة1يديوالبعسطت

أمحظراجلهنامللضفىنظماصاعفصئذتافيااقحوال
تدكرفتعلملمدالخرءوعلمداللةستاستدهالنذعففي

ازلالمحثادثيزجيجذحافىجماحهمرذالعد9ءاذاجع

المسدالصعيم1شلموبراكمبىالذلولسيرفساربم

يتبعهئملممافالتحهنشلولملطبى1افىبامراوحىألحعميية
صأربذافئمتحتمنةولوسارظالةبئالنقحاذاسارتحت

3متدماوبمعىالمدان3بمانقرارهافزتقدامنبتوان

هصالخبالمآزقاالالبطاهلمةومميالمحرمبسنوتضحك
كيرلجالاليهاساجويزتجىعلجهمافارسدغيردارعفيغدو
أبمؤلمشزراقيخالصلىوالالطعثفىهثزابقاااالمفولضرلثافال

صعدبمظنيوناالكلمبخالهوجاداليظنرونماهالهب
المتبىخال2المربغيروبئجنابو7هائناصلقدرتعت

مهذميرالمحوضلو1ردهمكدركيرءايكمنمحيث
عوزيمملكنؤهناذامشمونائلعطاهنفشييىالقاة
أنبعإبرراليرقىاهوجارةجازوالتسالثاعن
ورزقيحنفيبماشمئشهنصروفهاخبرييائماللدهر

بكلثغفوعنانضسفنمتعذنبمهكلنكاالتبدأفانت



ا

سؤددالمواطنفيأناةكل

موضالسنوالقيتيفنومف
ئعبهتطولبعدلالمرأكماوما

شالورىكرزترزفةمنرأيتك
جرعزماعثتؤيدومن

طلعيمامنكللالدزالثااك

ءزروجهااويالصاللكاسنهه
يتئدالعودتهايتشذزمى

بايقرىتغخالرضملوذوكانت
صرمةنجائهباعطتونننران

سعدهاوأعئمالدنياهمثفقد
حآنسعاكفيالمجودخودوها

غمثةلجلمالننسفيفلوأبا
وصدهبالمالليسىبجوجودك

كروبالعيمقبديىبهوكن

سنائلاكئرالجدانوبالجد

أرىيذمحيالعيان11عنذنرينفي
ماهثلكاراوضألمنلصكص

فادركترأتالغالي1اإلهاؤ

محكمقديرمفوالكاناة

ويحلمكثيرمحنيصغالسيفمن
انلؤمطولبعدالمحزئموال

بحبرممالناستحربمدبهماصرش
يتهدهشنثبتلمؤش

لضاحالمتبزاكوجوسيعر
ومزبرنسعةمحنشاهقفن
ئدركيافىوذاكخهماتدافحالن
غيرالمصزءايألوإفيلدضقرى

لىالمءالمجوابركعنوماآ
وتيأمفرادىمنشتىطىا
المرجركالمحديثهويماوها

تحثملمالطخفيولوآف
ءمعزيمءباعيااذانهضتك

مذممكيثرلمألدتالهعليحميذا
مغغفوأعم11وبالعفوالق

ؤمميشديخاةضةفان

فحراخريممايتعناحمغنما
ويمريمسؤدعمىربهاء
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وشدمحسرهناناماالفضدتالسالفالثاللياليوإها
يخرمعصرءبالمجانجحكجرهتؤجكنتانوالعب

منكلآرادبهاالمالكالفلمجطةلمجالقايلبسىولم

هكئموعيمتالهوماوكنعقدتهاسناهاالئقادمنوال
هتدمدليلمنفمهبدفالكلفارفياهرييهلاذاكان

ئقصيملماليالوتقىوجمروتةهنازةانتالدبئانإشهد
ئفلذةلمانأنةعليوحدةبمليصسيفودثه
يخمبرتؤئثهلمانتهولأالخحساههبرهانسولمو

يخهركنئنكبيتمننةولحياهءمردىهنودلدهرجمل
يهزبايميكرغةوكنخيحساالعطهنلمخيبسبمئفثفأل

افاكرةاكئينشترئبذةجمروطيسثهانفاسومضرهة

ايرشبرعوردضادرفنتحصثهاصدقءابناوسداال
مقلىخييهاباوكوزمحزمحتلحظؤهآصياباؤلرددت

شهمظهرارماصفىاذاشرتاديماكاثلمجيوموارعن

صيلىالناسحلتألخنقفرعلىجاتجهيطويإلسدوقشدىهريت
وباللصيعفرتاعألمةوعمايؤبلصدفمنفاكانة

هكتيلتحتشرورمحراتحمدرهقنحبىاعألاضذتاذا
يمملدفوقتوؤرت1ثالخيزمثليمالمثعلباالفىأشيفث

صعثالصروهوذعافالييىالوكأوحيدةويدافييسيرر
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غمكيريإللطالوالترجعلكهرتصلالرماحفألتنطق
ضئزيمبيارقعيتامنويمألرجفاعدرنجألحمحاهن

هللماحممفجامرداةاالمجفلاورقصبهصاغسغم
عؤببالليلفىالليلمخماربةتلشقطباليمأليمععليكأث
كيرهالبيضيلبحهوالهيتئلكيرباللالمفألراجح

مهذماالندكيرددوالكيرخخميبةالخيلوالبنواجمما

نجرمنابعظلممشيباخضبمتاألمناقسالعدىهاملىرفعت
يقلاللمالذيظفرالنصرعليدهاخهمخيحصبغاهزوغادرت
هظلالوكسفناتمارجئنهنهسارجوئااللهجنولديك
خرمخلهنجمحوكلمنسأالمجيمثالمجيشفيئفودهم

مريهصآبمحيعدالمحىاربينؤفيمنإلنصارجدككاسارفي
ارئمصارذحلريهتولوفطرخمنمنيعةمنكرضفيةفأل

صأعممروقعليولواحمهاباتتمسووقبخلبنيطتأنهاولو
ؤقدشاستأخريلمخطوبفقلرتانطففيايلياليلقداعذر

فجهاوالنصيبالمضماحطمناليروناهالرضمللقصاراب

سافوبماحثثافىيهدكماالحبلىعلىاوركطمهافياكبثلكبدمنفأل
تسامااالتمسوىثالفصوكانشمتىجفهشهامنلظ3ىوفدسئيضبي
إطأكافاقفياليهنكفرباسحذللدينوفدكضيت

العثماالزمنفيءالعيياوللفخحدودهافلتءالعرباوللعرب



اال

امحربيينعقبانامحبالىسريرةهصريرذتوللملك

ومعمميخركنثفيضدمحالىرذحكيةبغدادانفيلولله
مؤزاهابفيصلحاموبضهصظيفؤثيالىصبشلوميحضالم

بأألمالعرأقاهلفاهوهننجارهااليهيمالعبديمنفات
شلزودولمرينمضاعدوهللثوصيجطلرتثترآعصسىام
فاليتولمحقيضطهدفماأشجهاتعالمرعنستندكألق

جممبغيرطالرىلواردخزفلمالؤاتلدئاموثونجاكط
ادههىمنكتيتأشرهمادااجيافحرليفرسانفالحملت
كيرايممروإنيةامميفيلهثحارلهبمالقالء1لماوالعذد
صمحثممحنكلااالميطيرفرامقأظلضهاكئابوماات
محألالمالمهسارعليككدجمطريياالمةديركيوم
المعالىالنبىإظعالقإئحكئهاالبحداوربالعيعفوصدكصو

وشذتمىالمجديلءأبناقثائياخوجلضباب1ءبابناذعرن
نحزالالواليااللخشامثىعيعدوسرضكارليأللفييشفهالما

ىرسربعدهاوالهتلثتحربرتبعدها7حريمفيئا

خزالثارلمولمباتمحقدفسببمخيرجمزئمفان
ابنماالاماوكانلهأكانتثاجمنالبتولمحنةفاسأل

رنؤوترمنكووطأللبنحماخركصفيوترااتاال
سهىءلربمدأهافاحمالداتعلةللقدارسىمف



انى

بقزريفقكيرمفميبقولم
السيونجرودولةدكاغعادتسيه

سرإبفاولثيصالدروعفييخشهن

نبعةكارنلاياهموانا
مقخرليمثلمقوللفيهمعكاثولى

حاميههفبلومفىاوفى
سرمحالذيالدفينءهمالدااناس

ورتالتيالزأدتلكافدهم

نيهمتيماالرثرشضاوهم
يأفكونةإذاللهخحمامحطعلي
لةدالمصطفىالوحمطإكنفتبوفي

يمنلمالصنيعةاتفانقثا

افونجهبادزهالثوافهونا

آنفاسمكاتامراولكيق

سلاولىالبنرذاكباسياف

انةالمجاهليةحقدروبالحقد
دماويماريتتبدرفيوبالثار
نجيعطايطلإنآمنوتأبى
حفيظةذيالىاايريعو

صثاركمصلذليلاالعفرمناذفي
المنعمكالقضيبدالأللثى

صالمنجئمودصلبر1فيهمافييمشونو
هفدتريلىامفمحضهف

هيسالطهثلميسمفيوالالث

ونزمضهالمامردمحنحجالان

فىأعظمنمبماالطفرم1فى
ضصةلمالناربتشلمولو

بخئىفالبيماتيىكاتوما

المآررمكيرئقدبمأصل

بعلةمصالصممزوجسقهاآلة
اخزشناشنضموكنها

اوههتممهمللىهنأفكهذوو
كيرمبرمفاتةفومسفالدان

هبمابيطالبسببليىاصبحت
يتصرمولمثيظلماليومالى

صلدمأجردكذاليكمرروقي
ومعلممنصفنؤخضا
خضرهـاالسيفصادنحطويل
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هالدساكأولهممرافعبلفياليألهضاءيقاقليل
مودمكيرمبشرامراةوطوراهبحثمرغيرهؤدبمتراةفطهرا

لصررااالمبانعلناشفازحمئثتتماذاهالموكنغ
افدمالدهرعلىبعادقيوبؤتمباسيضالغديمجلىاافىسبقتم
جرهمقيائلشادتكماوإش2نمارمنيعةإقتكماوليس
ئتصينملمءفعساوقارعةرستةحلالمطووكن
يتهدمولمالدنياخهذممتومحدةإددهسادهبنااذاها

معظرأؤللهكموهعظمهحبرأؤلثهكإحف
3ئتفلمالقومءسماهااذاءبالنديمدتأهنيمدون

ئفعرالقدسهنبحرئردافىفائخآالعرفهزندمنإبمماال
يحتهماذالمالعافيتفيفإعلىممفثمتحسبوتالكأيممد

اذالمطوالوالهنةكزيمناذالمفالعمفدمنكم
وزمزمالمحطبمهالجنونمئكويثرلهياليقيحعزمابينبك

مسئالآوسالمهصلمحمالةالورىهنعليكمشرىفالبرحت
متقذفىالتوحيدمففيفماليمتاخروذمحنليلئنكان
مزمزاغماكلكيرياذأكانقائلانابماعاألمدحنكم
اتذمولماحرجلمالقوليمنالهدىحيثافىياولوأكي

منمخرهشروثنبفنالورىالمفزشنيلنطقجاهح3ك
الهتمثصنجط1عنىانلكوفيكيرهالطنونعمالناسوفي



8

يعغلمانلهافظلمدلسزيقصزشأؤهاإذاكانشاللياث
مرجوسيطفألبدفههامنلعئهاللغاتتفريثثاذاكان

صغيرمعلمهنترشالموكارضةدةادحىأنهذاية
يتنهتزولميهمأهواذاالقولكلئئإلحكطيطولم
2هاماكلهذىوكلكلفعمةمنليحىالفضللل

ذراكثفلحبوذالىلراجعالمزازشطواتواني

المطينالالمحرانمثولرهنإطهـرالنوىعلىلمطعثجحبمنبا
كيرصزحمثماالشكزمىهصزحكيرجممعثالذيوضعث

بمقسمالقائلينابروكنتلشيعةحدىالمجغيعكدإقس
متلؤهنالرضفيليلماكانالنوىمنفصطفيولوالقطبنس

وعيمامودزمنلطتجلتأااذرلطالعيسكلتامادطذموفي
مقدبشيعةائتكاذاونجيهارصلتيضنعةاذاعذثكفئها
ؤمرنمطايهراعليوشدوييخالسرىالرحبئةتغواين
نحرالصبعدمخرماواطوىاليكفدنيبعدوزفدفذااطاذالم

لحزمالعتيقالييتافىغالنوىوعليكئةوخيرازدددى
اكالمجمانتسرىفصائدوبعدهدايخاللقاهوعندمحياعلي

لبانةنتءأكرفتانمعرقلبانةكانتاشأمتااذا

المعظيصفدرإلماموتصغزعنأفدارفيهإلةعنتطاو4
هتآثةمنالتتريئكركوها1حوكهاالشعرفيكقمافياكط
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صمحزمطالفصحيالبقيتتيهفيكباخوأوأدقكري

هزصالعزوهوئنافيلذمواخطءبالهناظنونيءأيهما
نجمليسعوظئاضراةهلكيزنفممماؤثيالمكن
النرذاجمومجئعتحتىتربصتانناالمثامعمتلقتكوتما

ئقالثالبالوفدكانبتفععثطاننيالغرلالشرقراهلليعلم

المالبببتيومااكاتتههذجمنالمحسينعبداللهابيخاكضرهوكمان
نخثىوقالتنصر1الىأوماعيرلضظتثاقرثزلهاللذكغ

اليرفكتميشغلعنالدهةايئينقطعأت

افساعلىذهنيمنقعتماينطاعأنعلطالتنكرن
يالحكامنعرلمناعلىحنهاجنمىكلالمهئطفهو

فهاذويمناليداخمحشداالنصيبلنالوفزهنفني

هانيابنالقاممابوفاصابأل

ىإلراالنفضهذابدهالثأماكفتالمقالفياليديهةياذا

كلظالجغيمشغاخطسكاهثةكلعيهبافطحه
االاءسعاعليبالهئغهثلوفلوتناعيونناترإككذا

فماومعميدعهاجدمنأعذهاحبنكثراليطها
فلىاألهعئنتضي4ياكفائماالمحقيقالىفاذارجعحت

إلوهاهثاجهىتيرثماالشعرمعزوإصذاالهلفاترك



منميتالذينيذالصاآلنت
الفصاوالنباهةالصالةاهل

هابممكمالبالغةتمثى
بمالهكمارضئمتعشبويماد
آننيولوفضلمابمرإنمن

8ء

ساهـاااللرحبركلثمن

فهاودالفهمدالورصةم
باالفدامتطأونماويطيب

بحالماعشبتارضاأدقلو
ئمامإباوعبادةالط

ابفالون

أنجميياربيعةنزاروقالتؤطاطرحتءمضرالمحمرأثوت

بئقدجميفاوفااللشييالقتغلحببمراسعيفافبلوقذم
ئتحسنملم4قعساوشاهقظلألابخمآقارعدأيلخ

ابفئاوقال

الزأأنفردماثيلفردسثانيارئمعليعقالبقمثرلثكصانظ

إلصمالعاملداستردخمانقذهمثالسنانهعلبرفبة

مالذرىرفأتوالعامربأكاشهياءفلةفال
السلئمالطدحامالمحاديذاباسفلأركماالمالكثةادازفقلت

ارئموااافياطراقثاطرقمتنخفضتحملكآلطرفياكذبنى
اليهلسششالمحيسياتمواثالدجىهربثهمأنجيثفاإ

اخملرثميديهىوباالنجوجشعبتمبالنارللقرىالمحطديارعرفت

فرفتزالنعغقبلالمذكطضهيلاالوكمدراقيهاسيثطإرعي
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ادةاللوامحنككمجوسيةفدسارسينفقفالرآيت

هالهمأومخزيذسرقياليذلمنهادرحيالمإلساهزافولم
قألثمعليالعاشقينليلوقدقاملمهااهضكالباذذالمحفتاةطزتث
المجدعنظبيقالمحرمجمالبهتكتطارقاطاجئعتأحقافقالت

لحظهاسطفالخصرفيضعيفةهونةوثطارعادهامنفسمنهتعث
اوتطرقهالمالذعرنشوىهئوحأنهااضافطجهاعاضم
الصدرفدنجمنهانامحمالمحالصدرالنزينيماصهممداببهاهلاه
بدمكمضبءالمسعاكعليلطيفئمطرشيدفيلشنيممحهاأولم

انمولمليليطولقطاهناوناميريجهمااغالنفىاداريفبحت

الوفمافىئشديؤالصباحوفدعهث3وحبنهعهانظرة1ذمىولم

القلمذصيهاالمحأمفاتعئكأنمعساسزابالمحظانازتجها
فدحمانكانفتلىفياشلثفظئرسوفيالغيرالق1حموقد
واحمدئملينازههمبتوعليتومخرخلئألقدبقابفيحث
ينمهدااتعلاعليضاكماممطصوشمدارالثرمحدمنافيستآلفيل

باالدثماةالمغشقومي1سييةعلىتوممهيصتعراكافما
الععليذيوليمنذيلوهنفأالثريعلىقداحمطمنقدحوهسقحا

الممالطارقعلىدثتعةهالروضعازبيمحةماظنوقدصذقت
جمةوالليخلليهثريم3فينشقمسهذاالقباباطنايطيف
رنمانعنةالمحأعيدفكفمتاميفيلفدأجارتبيمتلدى
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اكرئمالجدعنهاهيبتمافتنفيهبخدرهانلمآتءحياؤفي
وتجدسئميئالظنمرجموفدملضيرهأههاتدشاجمطفيذنا

وبومتفاالخارفناالخدرصهوبرمحمدهتكعتلمجونج

خذمالىؤشثهاضىفثارالىبادرسيقاحينسيفمافياثولت

غماجدمحمنمدزالسينوفدمخلؤرحمانيالمحراضماونئه
الخيمهنهوقمتألمجيىاحتىوالنماابماتعفزدتحتئاسرجىافما

الطبهوالشيئالنفسافيرقيثتحمثاترأطااللذيهتكببر6لجنوهن
ثمافضلععليصلمجيوعبأروعئروفيقدىفاحنيسيرعلي

بفتا1وقال

فسأالسالمحرجهنوبؤمتفابمعلالنعهىلكإثا
متظاهئاومقبظالتومعشقشؤسكاموففطئه

المتنعمتمالثرىفيضذيمحقرتاذاحتىنعييمااموكلبادرت
رويمعصداوآلهنالعقيقنفيإلفأوجناتعهنعمل
صدرهقبيردودنالسفكذهبحهاعثسبئهاعليأنجرى

برابئ0

جعنراويمدجبقبيلوقعةبصفاابفوقال

مالبفهقالقمانسيوضردثائخئثميفىالمذممطأ
غااضمبىءالدهااذاماالمجالدوحرالصعادووقح
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مءشاومئخصنشائنالملوكهليلثألنتيمينا
يالقئموبئيديكجوثرضلتجضمنثألجمواني
بملديالميهثمئموعافكفكامالديكرخميفعان
الغمضلوافانتاينمنالسبيلفانتسارثاايننن

معيتموطيبألالخاللوطيعبابخارالذمطيبلكويأبط

الظمضاشهاباولستالخطولبلثهابايفيئخلقت
يعثمرزقإلرفيلماكانءماالنجومحيثفلوكنت
لوثمالعطرحتياكرفيءفلمتجاللكزامصتويمكرهت

غطمجمادوهذاطمذآفيلإنالمحرإشبهك
شتيثمشاتوذأكاصاجذاقيلأنالشبةإخطأك
المفنطعمهوجهفالخيرفيرودالمنهأليمناذالم

انحلىميخاافيوخيزالسيوفصهايثعمإظماففرإيئ

الخهزثمسابخعليثانتجندالفضاصاربمتفلوكخت

هاشمفايمابعلتسطوترإةتخصىدهركولوأن
المحكمالقعافيوفييماتبيفالمديميتناجعفمالى
ماغؤءعالمهقوحسئكنيلعنالترابظيافس
المرتمالعارضذاعربااليوديهذاللرجعمتنهوا

غإضحىالثقابشموالطاحتىاعزصتفامممت
وذمعنوالوفميىشااذامذمى2رشاوليسى



اه

يتمءيمئمزنروالكلىاذاهاهائئنوالكل
شمممنوف1مافيوإلكلهـشدىاكنفمافوالكلهـ
االمألمئايأميهخعصرالشيالصلوأنفافطئم

الربمابعمالتاصعاهلالمجياداثمرباتهوالثاممث
أضيملدئيباكعمبمطردرفيهراليرثلعضحبكألافى

العبماكهفوقترقرقالسرالينىومسرودمثل
بنمنالخشثاتلحكاالذسلضدلرتجزوبيضة
بدزتمبهاالوفودمجيىتمائةالفوبلرو

قلماحيثماللسيغىاذاصتيهمنأنفذارولم
ئمدودوانعلهنخيئةمرجمتلقدلعرى
نتقلماالعفووالنيآكفهراليشرلمافافارق

خشمفاريمامنلماعذدتياومةثائابصرثفلو
الممثيعثهاكرنجمنبسيرحينالنالمعشررغداة
العثيرالمدثبمويعثرفيبالقنايرنديلجمبوفب
جثمبركسجمفاوفحاللقامكوئميحونينوباتيا

ألجالخيائمعيثحالتالزئيزالرغاهـيهثبمىفا
اونموبرمىبمافيهالعتيلمسىامالمتيلاوإمحلى
بدثمادتفصيألوىلانثنثعندهنراكثافةفلو
عذوإهرثمحبثممهوهنصانماطثاصافف
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فدكريمانفيلبرمتهاليعيؤالنريداذاهواعطن
هقشبمنهماوالثتخفصإللومتعلىرأيكوانت
زعبمتيبالمجوفىتفزدبكرةاذأمافرىكات

أدبمهثلهاهنالنبرقهبنالبهاربمثلتجوألنتو
العبمفتلكتمئلثفيالمييمفييميقلمافاعربي

االالجرملتلقااليككفايمنسثسبتفلو

مثألالعرانجثمماربهاالكورطىالدالمطبحيعث
المحلمبلهخفيليترجطنلهمهعشيمننلث1و
مافطغاذايمونفكيفالفطامفبلالجدألىوو

اليمميموناالىاديوفوق1وإساؤهـالملفيهلوك
يلئملمفولربقشئحومفلسانيفيكتمثهبعم
همبمدحمياوبممبخريدتبدأمبافيأباليفنست
الرحئمكحنيئافحتتحنبمشاهاطفقمهتفان

فانتنمعقرةلمنظيعثالذيلوالالرطعثهواللؤلوء
تزدحئمسرادقكموتحتنقتنيقوافرلسؤثإل

عليهاحرئمالعراوارضمالشآمكاألعليكقصئرن
ئماهثضفلموإمحززئموفيذاضقفلميمئفتموف

صمثمسماكممحناذنيوفيفيسواكمعنناظربفنط
معيممل8ؤحمطجامحتجلحمفثلي
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كيوأيىبينناانفصهتفال

حزةدعوةاحمدابا

الرحمدكإلحاحدلهث

يستهلبأنأوفىالغيعثوما
يجئديانكإريحققومن

الفعابددرءهلطأنت
لألهبيزكطمنوجسئك

الثناجزيلهثلأرونم

آلخطواعئعاضاليكاذأ
االزهـآلاعانوتا

نباكهامسصذيفلوالق

العإلمينهنطىوليخرسحث
بالملووالبابرلفال

افابفترنيثالتوافى

المزارهفعاتمفاففل

كرمينالعرهنفإني

تنفصيثمجعلتالعرىااذا

الذقئمجرالموإئيقتجر

الديخيمنوالكوثهت
هئيمبانأؤفىاللشثوال
يحخكمأنهثليحقطوهن
ثيثماإلبدرهليوإنيل

وفتملسانسعضوكلثعك
النيملجزيمكافأة

أئثمنبماادلثاوصركتلرم
االمموعلويديعفافصنم

سئثماكليلذانولو

هالبكملفصغفيفقل
المغشبموالباسؤولوالل

وجبمهضيمااليجناحمي
العزموأخفماءالغناألبدي

اكرثمضاعالدهراووفي

ألعرضتعلةمنويتوجععليبنجعفرايمدحايفوقال

ءوهنكرلمنالناسأفضلفىاكرمبالمجدلخفاخير



والمالولالعلموالمحلههقااباالندكطالسدىاكنا

أخمئعتالذىعنكحملتأؤهئافيماالمقامحلىمتلوكم
القعهتالاونجروفمماالياديمنبهاظعرلثيدااعئذهوكنحت
واكرءالعلياالىؤستبلالمجعمهسمالمامعاتمتتروحص
أفيوصذاولمضث3اصلمعراكبماسمععثهذانييعلمالله
متتدهـاقهصروتأناؤرةفلفعيالىأنامدفهذافعن

الطلىسجثبفيالثرىصعيإللىميتهألالوجهأجيلوطهراادعو
االضزشفاتيدبعنطمنافىخنطهالسقائمانالكيفوكيف

االمممنالعظصصالماالىاألهقلنةثرثلمالذيمااله1فى
صفمحسامطزااهضاأجلبمرمةضكايالمحتصافىاكراأجرى

صيمفالمظالطآلنامىلعاواليدمزإلالصآبخايالكلعااجها
للذمالدإلضالفئراهراديثاويآلابتعزدامنفوم
صالنهمنمسلهدااللرفصنرمنخؤصىعمعقوفيانخلكلمن

اصهصامنهعهوألطنالتقفومافطنتعبعدهفصنمكانة
الصرهفهزجاقنعمؤكيرفيالندىكرمااذيالحممبالزلت

بالدالعرالغزابىفئايايدوشائعهالروضاوصاكعتمانمني
ندلصيغلبرنبنعليبنبهريايحيىابايمدحوقال

وصائمقاضبيظألهيثتفهلظالمإلمحعثالمحعبمنهااتظلم



سالممنةاننيلوخذهاعلىفدفرأتةهحرفالمجنفي
المحدادالماتئمضلفؤقدليلفوفةالمسلثاسفباكانوتجد

حمائمءيثىكلحتىببيتككيرساجحافىادريالليالي
ثيكاتمالوهاالوثيسرواعلنووشاتناالمحاظناالنفولجا
دربانمالعممنوحمثيفاسعدنامحمالخدرمناذصيتاىة

المحىائمالعاشألجنلخبفألمتحنيفألعتقطاساليلت1ز
متبرلمعانلأميرعاؤأاسطاوربانةالىاديلمحاباةيى
لرانموإنيدونييقئفاألألئة4سثاكالمعدلبؤ

زامهوبمافاهافالثهىرشفاخجىليصفلةوفلهث
لم1افىداركنشااففرثوانبذكرهاالونابانتاذاظة

امسبمالرقالضازحدوعلىبعدلحاجؤالشهقوفديستنيق

هازمالليمثبهزمحتىكتائمبالدجمطفىهئافانصراهاشظيلى
الخهاخمهنكفؤالثرياوتسقطشثرعقدهاالمجوزا1ريوحتى

المىاسمالمحطيمامإشدرتكماببابعالوفودبوتغدوعلي
ائمالهفىفودالمحيبىشويمفييمامنرأئاالسيفيغنييماعنالملكفتى

المجرائمصلىانالوالعفوالملالباجزيل4فالجود
مائماعليعقألتوهاايههـاالمحرلمججرنجادةثابيط3اخواغرب

صالمعضةيفيمافدالكأنيناظرطىبناظرفيامثئة
صارئمالييمكفهثفاثوكاحمماالمنئتمافالوآكاوليسى
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ومحربهاالبألدشرقفيويعدل
ئقصذامنكنالقيإنتشكين

اكتناالمحطهذايالخرسولوالق

بدتدانعلجاوضاتللصؤ

لمودفى4طلمهسآث حبسعوسممست

اكاصاللمثسعتاتعزض

4ونجاشختةلمحنهموتط
صفافؤرطتخبرجفلىح

زلجثرهاخت3هاالسااخك

جذاىإاألىاخزنااتوك

3ءقادوناثهساحارتجكولو

سهمإطيمالقغآاياسبقت
لثركأ1الىطيتاوذاكحاة

لسابغاتكاثماالدروعماوغز
مشاربسءالدهالفليس

حفاظبممناوصيختئرؤن
كقالثىالرهاحلفبطعنتواو

اخئضابالغامجيفلثابكراك

ىالطلطاالماإءءطفألوجزأتة

ظالمثالسراجضاآنةعلي
رانمافاثالليوقىلتالذيفأ

شصالدمبالتاالمقرسكليكاصلمت

المبايممهماخحئتكوتيبما
أثكائمكاااريجكاهثىعلىوكأسمت

وحيازمانحملعها1عدلمامن

نانمالددثمنعقدفيكائتلث
المجصاجممنهاشزخىضؤب

قشامحبمانيكجامحنبوفطارت
ئاجماخرتااكانتوا

هازماللههـرريالخل

القوادئمالخافيلىتوحهما

هماهمالمحديداصياتفثرق

يالرلتمفوقهنعيؤأرتدت

هطمائجالنفوسوإش
لصوارمايوتاتاكمافدال

صئمالمفثكلولموببقت

فانمإغواالمزالعلغصهن
وهوضابارماليمدطتشفالل



ا

اعافانكثخملضآذهبالم4تمطرتهااذاحتىوعفتا
اتسالمالمحؤجاةلقنيآحبزتةاررهرمثناانسيفض
باسمالخألفةثغرمنتزائدالخألفةحثطمحنانك
أداالرجالسوقفيمساخيكفأنمآىالسابقفتآنئر

قاسيمارزقبواارالمأللخكأنكلعقالوؤأمجايآهنتزيمت
إنمرطواثبيدأشكثاامكاشتخيتالعفاةسبلمنإمنعت
شغائجوالسطالسيفإكإتحنطتكأفاتهطباالذتألدنيتها
شماغقالالركبومكاتذوفوذهامنكاينعلواوتنظر
المجودالزئمعليحقفلةسزثابهالذيألمبدزاالمنيزلفألتخلف

قاحموالليلالليلفييماواطمتافبرساطعانجرامنألايأضلف

دارانئفيكمزءنتميمشككتقومكفلوالتاجعلولت
حاصمإنلصالقومبعضرقاللقدىطفئتشزفانفلوالتوجد

دعايمالرماحإاللةولبصيعودةاقرانتالبيعليحثلك
هادمظفكإيىأنمشيذهبافوفكليسأنبعفصأ

غضاربماالمجوزفجهـاموكنأهلهاالدنيالخملوماكانت
3اعاكققيليكمصناكائممااخرستهثتفقدثأل

العزساجمومرفخامنعإيئالمحبدساكبهنلهغفالزال

نعاكررودكالرإإلىوثجمبلملجيبةاكاصتؤفخم
مداوملوعنكمىتخالوالظيفةثاليدرلهو



ا

كقاكزهالبيضلقصوهـاودز
نافبلخيةفاردذفقىثانت

تخءودهدىأيخاتولو
لو1رانتاذبماالصمالتحملت

علىهنناعداتأحمطيدادلتهلى

رديكينلله1حوضأهوالمحوضى

ثباللكفيكفعلهذافانلئن

اكرائموهنالدشماجماكرائم
ئمالغي1عثاكفيكقثلتانا

الرمائمامظامتنطاقامت

انضفادماذءآلالإمتآلؤرره

شزدفؤثاهتالطملكفهلى
اجمالسالغيوثعنةصدرثفقد

عليالمكارمكأللمصبتلق

يألنونحرف

أمرنأوانبالقيرانشدههاوس1الفصيدةهذهن1وقيلحزايمدحايف1وقال

دستايسعموضعليماالموهنينمير1يالةففالدبمارالف1ستةجمتوبدستلة
الةاليووحملدينارفاستةعليمفغرمقصرءببنالةفامربسطاذا

دينارفاكثةفلحتاوالدستالقصرتشاكل

يبريخأعاصاءبئأمقهلى
ذممناعهدتاهالبالولجن

اكوكنكأنلشرقاثا

إنهاالحمبإ5بيهوها
ضدهصفةالمرجالقاالاد

العينالمححوجبقرامأم
شجوصتاخهتإالكيثمذ

ءصولقلتخكاءءطاستىالنا

دولقطثتراخساننفيبا

المكنونؤلوهـالعليهاو
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رنيفجعنقيانكأنةبعدهاهنتأؤهـالخعاماعدى

والمطثؤحنيثترأيناءزفرةللهعادجسراعابانثا
جفوبطفييافدوأوعصفرتبقيابهمىافكائماصيغوا

تبيهماافدودالبسيهافيجمناآلوالشقيقخللهاذاعلي
طتهدقعيعدهعلييروبهوالبعدالروضنألعطهث
لخوودقافاإنمطداخوخمشظمهبالعينأعيرلححاأ
ميثثاآمثثثالماورزهراوالعىولوآيمالمجؤجوهشرقال

قطلثثلشهوشدوحردالبالقثرى4ااذالعبيزاليعددق
مونحمونضاضفالسابركبطوفالعبقركبفيوائام

محمفولقثالمقربالتخدءمالمعثرفهشر2والزامحبية
زبودقالزبونخزروالالمحرلباذالفوئهاءظياذمنوالع

ومحريئالخشفصذاككناساسنةوهوالمجؤبذابعطدي
أمولقإسهاوجائا4مرصسجاصذهندنيهاه

ثىالغراركدرالضلفصصاكاةرنلثالمفييماومهئد
كوتتانفسمنصلحنهاحكينمقفرهنالمضارلصعضعب

قيودقالرفاقصاكشمضارتاومآابئصديدهرنخهفدكان
ودقشاآسطألاوالمعزبأشدونةالضرييةقىياوكاثما

هتؤتجآوالدتثالمعزاهدفكياإلخالئقهذامعد
المكتوتاوكيبداالالإلتيولىالنشاةهذاكير



تكوبناوكؤناكتابائمفيالمقدوزهذافلراجلمن
اليقطيثفليؤصىءاوفاعفىرئههفآمتلفئوبذا
مناجمتهدقتموجتلكأنعتبلكبنحإدهحملحتكبفاريا

تعجثءالعاولكنارضىمثلةنخغلصاشالجاحملت

ودقافلحهنوصابخلموجودهقبلالطوفالقلويلتثي
حودطمناسالمحركاتيعقحبلمبطثمأللدهريبطق1هذالوأن

زسريتوالوبىداةالاثاهوفيلفبماقداروضىا

داريتفرارةكلإنالدجهرهمنائمرىااخبمماالمسلث
ليفوالشراسة2فالخهرماعنألرأكةثعتمألكاص

الضودقفمهالنوتذأيلتتملمارفاعططل1لوآدقشعيم
حصهدقابخوموالعليهتأىمعافلالغمامظللىتالله
بنهدقالسالثاسدوشهباءضراكمآيالرشولحققءوورا

يهثتواالنصرلقوالمدرءالقناالمشرفيةالطاليانو
البيذالمحزودقخزونأوالهفمحبيوالمعارهاضاالضوضىاهلال

وكونالنوماالربودوعلالقيإدمالنمحاالمحامجمعب
شفودقءالظياهقلىمنوالنتوجمىالمخيقورقهنفلهن

دجونالمحديدتحتوكاخالنضاركثاكعبفكاخمهاتحت

دمحيولقالرهايومابهعلقتاخهاالسبقهابساعةكرفت

يبجانحهييماومرثاخهافجهاالبهقعلمو



كانمانداكهنشبهالغيثي

اوليتناالذيفهوالينىأئا
اكاإررورابناالمحياألتطا

الالمحوكطيالهتنملفالثطور
فقدوباشفاالدنيا1نظرافى

عليلبهرالستعدىايستطيعلو
يخييماعنالفاساواهددة
هعلئاأهثةيغرقلهوأذن

برليقاماتغاناعذرأهئة

قاعرهالذذأبايديالقت

ثغربموقئدامرفدفاد
معمظ3تزإاولغكمئتث

التيوفائغآثالماتشناولم

لذيا1صمحبلمخرىيخزاهل
بربئفليجاافىلوثنيتبل
يمزأاناتكحزمايمنلولم
الفرلمجالمدىثهاامزءإفد

بطرفويناليلدالىورف

وإنمامارجمالظنهنيدرلم

ا8

لمجنمتكءيالكاعليتمه

رهينبالخلودجودكفكأن

فودقمرهرصالسنابكتحت

حمنوصثالنمتكذر

وهوثمينالعلىهذاارنجصعحت

إقمينوإنةفيبجدوى

قضظالأنتخؤففلقلى
هأذوتالمأذولتكذها

إليسلينشقتتةهافالمطل
صورسيقلةاذفغربثبمالثوب

ييثتالبمادعهينومه

وتينباثدهاتويعثبصكاهـ

الصيناالندمنهاوراءجفلت

نلفبأخهماتاكوقاك

نوممطسطفلكوكحثادتسر

كيجتالزناثيجمرفيللنار

المحينوصاصتسمطاعكلمن
واجمتسزيالسكليمللث

يقينوهواليهالقضاءدفم
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مأفوثكاهلعالمفالوهنحقثماذمحشمنهاكذبشرجال
رحمينلطرحادكااينبلفديمكمإفمافضذأيخالؤفي

وجمهلتهاوحرحومودونااوصطأاحقنازعتم

نونافىحدهاوفيكمرذتاقيباالمخالبئعليناكملتيوة
هبناتالمنوإشزقحعنطالسبطنأحزفتوهامحن

االمحؤيخثفيشغولمطرفالمايطململهانضاونتق

هاروتفييلمويحخلمالمجلكأهليهنتمكئكم
محزوثمحمداالقألصابفرحتممريالقلوتسآلون
وبطولقهـادوظهـوروانثاصعباكتابهااذاتريدمن

ياسينثوتالمجنالفياضللتيوهافارجعىابغيةثط

التبيبنموفالبيالقنزل3فعلبحكممرذثاعيبم
هبيمائتوأددهنوروالنهروهوهعطمإللهبايتالبيت

مصونوهواللهسرالسروالسترسترالغيمبروهوتجعب

دولقفدروكلاانتالفوقظلةنوركلالنورانت
يمولققبعلىابماسيكولقأيئشائعافيرأيكلوكان

جمنالشووقعندااليمفلمالمحسثمعاعيخابشركاوكان
ثثاتبااالتعدوتئحيلةلميخالمةنحطكلداوكان

تأهجتلخوفطاالنتاليميةفواننياالدىتسكنلم
معيننتهدىئرضيمن1عضابنسحنايقيلأ



03

مقروتعندنآبههـذااهلفوشكزظيفةصوممنفرضا
هيهثثفانتزلفىبمقربثاشفاعةمناخفضلمحيادكفارزلى
إلموزونالمنثهرفدؤكمارإنالكالحمانالك

جثةفحسبلىكلفكأنأأنافائلهاامهفيكفدفال

أيخأعمدةحزمهأهولقاشرىافيرأيكاءلقيعلماكله
يمجثءباللمااتمةالمختتشيربجاهرمنأفضلؤالت

جعفرنابرهيميمدجاابفوتال

دوؤهنسماحبشرلجقاكجبينوفوففىالبدرهتهلل

نعوياليمالخطوعسإاإرركواجميعاوالدنياالدين

فيؤ4أكفثمضارتاوحطتفرندةشاعالعضبكالمشرفي

وسمكونوطرااقعفيوإلمحائمتوحرحفيالبفاالجذاللق
جفونعلجنتالموللكضمانياهعاووحذارهنهالرضبادكب
شةءبريلكانالمنونرثبلىإثوئحطووصم

إةفيبأسعشذةاففضلوشديىكموربوولقدتساس

شنوجمقانبيحب1امباعدفيالمرومومقار

لينوبأسوفيفروةانضدواثصذةههروبهواقدتساس

فنؤلوجم2مالدالبيحباعيامباعليروميخماؤقار
كيقينوظنمةالنمباهةئفوهاجسىالمسئرالغيعبيجلولة



03

اخالفةكتفتكريمرندبد
فدرةالقحميدالىئرآثالذأ

رجاؤهممنةبوذماةالاهلث
هادلقحإلركالبهدىيستطسيعار

ولمآهفةهازيالباليئ
هرجفصهنالكمحريزفيهنع
بهكطإكاكألهردهيت

درناالعريخحةألركطثأيرعاك

أدنيتانازخأتدنيلوكنت

سبيالبالبقيحتملكرتوبما
ثاهلةوالرمحايربكالندىمحز

جعفرلكخلودأوليدثمثملتد

رهؤياليهتجأسلىحب
6كإنجاديهالثاعزلملث

هرننثاينىالناهذأكيبيهز
فعنمذرغاباإلقدامتلقاة
قفوالكيفالنكثوالةسائل
ةءزهاكأفتيإلجعبضري

فتهافتتخطيألالمابى

تحسيثيمافيزدنحتىبالمحسن

بمنؤيهمنلسحتدزهكنون

دينوخئيماطحالباخى
جيينعضحالركعبليلثاعار

ظنونعوجعلنائبةتحلث

لحنينرليا2كثاكمبحنت

عينععأكتااستحالةلدؤافي

وحزونعوسولهفىثهت

ووضينعنسعيمامنفأرحئة

وحزويخيماهرتعتءمحزيأ

الونوفاستعاذوفركآلهشت
تمكينعوبسؤددهكزفي

تجويخهبومو2اليكحمسب
يعرلبروقهينوءرهتفىب

امينووابنالملكهذاوإمبن

موضونوومنهاذفيهسرود

عريتعسر1آإبفشكيحمعنم
بسنينعيرقيمجرآذيخأ

مسنؤمنتسثنهعجاتهم
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عيؤلعئالتلحظتألخزراكاوفدوملكهمالمماالبتز

محؤيعامنيعذمثافيحربولياليمنبمريارلث
بخوشوهتوثاأاللقحتىبعزههالمجيالصمغزورث

دجؤالسعإلكحثبثيسريجدى1سبعزةالمنيأئهاإيا
ودينوالشكوردنياهنحطانشالهاثيمنعبدكاوسعتا

لحبءجاالمزتحتبيمبجمماندمحايدنداكعدلحجعرأفي
وهضونعحةوودصالوةىووئذ44وسهعوإوإلمهمن

كرصعفيلةوبرهنمنألداننيولجهدالةيعثمفصلم
تبيينوعنقولالبياتينبوالمجمالففياصهعزهثح4حزلت

عوحبرجبزهنطإقهتوماحوتبالبيضالعتيثا
جوينعبالىلمقذابطلىاءثأكونكاءزإألماذاك

برفههـعاافاشبافعيمدحوقال

الفرسالقفيكلىالستةوغعنانيهرذمنفآيسركئط

شافىمناللالثوالجمئييسثمنءاذضارالئلرواالتجألليسر
اتإلخمإلةطفاىامحألمهندوصؤيخالعيثىللفىهل
الميداثةوغا3رالمجىافلفته1عادعكأجوىالفثاذا

خالقمننخبنالغخاننيقغبعدامالإلعلىأرهمثال
آشطانيؤكرىافيالمحزلثأوذامالىداسيقييىمألت



03

خسمانفضالالىجطراظقةثيخلىاللهولقدحمعحت

الطوفاتهنجوفحانمااهزالدنيافتنةنحإمنوإذا

يأباني3ءإالهفىالذبذئءاوفااالغدرلييأبى
نهانيجمثيرايخاللهانأواالوىيمياللطأنآلنفصء1ني

خلصانيأالوىوخلصانمخدواذاحزبرورى1ذامناالدكحزيم
الرحمنرمنمبيغيتظفروابئشبهعصابةالتيغدن

ئصمازولعيودافيخصمانالتقىالبرئةماج1اذقومس
قرآنلىاهنسيفاوئقئدااثامخلماالنلرتركىاسيوفص

ورفاالهحقيقةالمعزعرفالمحئابحمدورجملسغبنامحقد
سيييآرووالورىايموإكعباتهببزهاةالورىالدهشزففد

الثغاللق3ومحبادالخلقتتياؤنالدىةلمجراتمنوكفى

نصنألبزمنفيبموكؤثشميعةالزكمةبشيضيماكفى

ضعاررهنجىانحمؤقيتكاألغدوكمنمحصمشجوارحهم
الريحاروبالروحأونسىاقدأخمألىبالقديزثاافد
وطانريمتمااكرامانلقبتبمثبدزهملده

عدنانهنالتاجرليغممموناكأنمءانادكبيغشوبئ
اإليرأروتالدهاهجتحيوافكأنمافدرهجاللةحموا
المجرافالنقىحيثفكاخهبمونوالهعلعجمةيردون
الغفرازدمحائحبجانبيوهناطرفاسشفعاوهمبهخفت



03

اتقشابصازهماحيحثهنورا
4دركهعنالخلقمحقوؤتنيو

ئعلةدرناكمالكتستكبر

افوىعليالمؤشيناميرخ4ا
فتلفقارتشزابذيلسيوفاا

ئفصيخالوركطحسمنياكنتفد
لالبريةحماالةفاذا

اذاهعاأعذالذينذا

بموقةقلبعحرارةت

ةلمثثءصدرهجىاخوحنا

بقربوالربمالروحيتإزك
الورىهنشافىأنصارأمعز
أهلةنشرقيافالمثدالقبك

آخراهصميماناوجدنا
اركانهاقوىررتاخفبعؤك

عزهامركمبللغاراتوطأدت
ائماحيثكنحتيتسحبفاليك

زعارخمنكعراليعصنض

شقياهذفزةآلأمحينقزها

البرهاتمحمورهفيهتصؤرا

ذهافاخمحناوثكل
ذفانيإلمكاةجفآوتخر

نيسوختينصيربوقوأل

ثافلصاصمثلسيفدثمابماك

زهافلىلىكلثماذيثولجودت
العألناسزافيلةجمت

رووآكعئلاليمافيسعا

يمازورسرادقصكليعبتنحمم

المحدثانلصهنألمحبماعفا
االيماللىجمةوبروينسكا

هوازودارئابإخاوإلمفزل
رووالخلابممثبعدثاناب

آلزهالنصسالففيألتألك
يالذعافلىالىاهنذتكإوإقر

المزبهمانلىذلكلحتىاللمجدثن

النيرازودثةالصاكطفضل

باالفرافيالفراندمسنخت

النيالمحميممنماسمقعبك



االعطانءركابالأبملتوفييلةهاق

الرجفاندصالصعيدلشدةعهاشوالببدهخهممجيثرة1اخلى

تلالظشرقامعوأحمتالمأطنابهامحنصالخماهلفشغلحت
صأسياعلىجهاأنخحتحقنحميرأخيلئكاتألثاحفىوستهعت
أصاخزحانهنأجمارتأخحاعليمالدروعلبدظاهروفد

جافوالعنأنسنصاةخآءاليخثئمارفبحىالىوضكد

ايثاخم4آبعشتاجلكفؤردىإومدينكبمألق
صمبان11كوإسزاليعخقتوقدنخحىالمجياداسرالبوكان

اىاانوشركسرىعلىمحطضتفكاخهاصدورهاعليحات

11نط3اكهـإئثىوكاخهناهلألجحالبزاضبمانما
اصخاإخيرنانحاكالنارتاخذروخاسئوفوهضئت

صكيمابالخراهنلةمحيتلساعةحتهمضحمعدالمشتري

لرهازسطالحباليعركضئاكانهآئتااذجيوشتكفاف
عالونؤمثابهعقباهمافيقدراناخالفصفيمجمبت

ت1دالوضذالرديانببارفمحاةالفدافلىفيإررماارءت
الشيطاتةجريهلماذكرلهتوكيدةهناوتعؤذالشيطات

ىطلاناعلىطلخملنقطايخالنااللمجراجيائكسارت
ىشرحاشرصاناعليوحملتطرفرمثلةكلصهوةضشت

ىحمداالدنيابنومنطردتهذالركياثهاجابةمهيهفي
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صفدماوجمسائعءحملتأفتزالماالثهنفرىلوسارفيو

تدازوفبهبالتعريعىصلمجماباال3ءهلححككتفي
ىبالخسياجفبعمنومرقيقاجمينةثماليهالظألمخضن
صباهاندهومنالهرءمنمحزهأمنيجثمنفاتينة

ونثماالخزمنثياءاويمرهستلئمههثفعلن3
طعانيسقاةتحئيوفغدتمداهؤسقاةخبئعباتت

يدالندمالقعليصلصبوح1كاشفوهواليعالسنالقيهوي

فافمحبيطفيهامنؤسكتتاجألمحريزابهاسليتوكم
ودجيإنحئلطالقهنوالروحونجيعةالثرولمجندآلفوق

بانلصمعماطبمنزلوحقوفيحىمنأبحتكوكمحمنالشوكم

وإلمرصانيبالدزفدكفلتبعصاغبخفوفةبوكىاج
انلمفرفالربيحزهركانالبرودفيييفكافى

يخالورعالعصرازوفلقداطامحكردمةتخرقالسذاليبقلم
ألدورانفيإلفالكتوثلمالذيبالعزفطرالرضوبلغمت

المحيىانانفنبكئفتوتأالدكاعلىالمئقينثهلوجمعمت

إللدالقفيإحربكصخثجماتهاحقبهـاإلعالفزكعث
اصيرالدانيوابعزكضافتاالبالدوأفااللهلوئقرلق
ثالمحسبالقالالمحيعيامحفهذىافىلوفلبآالفييندى

والدجاالكوشهابهافيناخمهاوهاشممحترةياسيفى
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إلهكالقفيليسسيئالطلبمتهشبفااارىبهلأطلردتلي
وإزووإنتكاقاكئالبفىرجكالسطرفياالدىافىعاآلكأللد
ووالبفتازفكيبمعينوسعاكبحقيقةأئدلثالمحقيتةأنت
بجاهـيتنياههافابلتافاالعلياهفألستيماني

الرخممافرجئةفيفكآننيغدمحمافيرجايوبطفياجملت
لسافياليطوقفهماشمكرئكنعمةمنأليصعتنيماوليست

بيافذرمحعضاقاذاماحىخملممااذمدحقكهدحملصافي

بالمجآتالنضىارتباطلوالتيالمدكمعتميلكادت
صعم

ممولرطفيوقال

تنانيىاءيئثاإنكأنماتسيهثلجثنىاانظراليووفي

هياديفآمالعاتاصثمافعافىأومااذاشعرياليت

الشياطلىفيهاتئجهماالزاديضراوخبيتكأ
طاحولقمنةظثكانماكرثأسنتةاهكماماامهتبارك

الفراعالثصللرسلالتةءاافييمانحتزدقسالحكانئيحت
الممخاكينألنأمالمحناجزأينأمالصمارئماثاينسئةايئ

النودقلماعفتةالمافيذوالنوندهفيالمشويالمحملأكانما
ضتراالىنترستاكآئمايديهاىارجلهاإءنبدالف

الشياهبىاخهطفخهنكانماصدةوونجادراليمأممثاث
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ولمحإتبآعلريوللبالعبمفدمالىقرنازمناضط
تيابثثتافأعليئتاوبايمارملةأيتابهيمافيكاهمت

فهروهاوودقترشكلممتمقلةاصليباالعظمكألحاينتقي
كانونهنعضوفيوفيارسةطبائعيمادقبرركظءلكأنما

ونوكوجواريمثىقؤقهمعدخلشمامنافافيكأ

ستالبثراذاآسشنماوجاذناارخثايعتقؤىابنافلقدلب
هون4تسوبفالفمانغاراشدقيماوناهننحنذحصنحم

ناوهوهشصنوحيقوتافللوالالفراتامعاةفليسرتزولع
لقفيهاوطرخعىتقذونوخنوسحكفعفيرقادفؤ

آابوفال

بنياقاينقىءدمافيهـااساقايزىذيزاسإيفرريطعماال
نهإنوعااغداادىشواألثصقلتاقركطاايلفيالكومفهيق

بناةجماسماوبحفجعفربنابراهمدحوفال

طاخمها5هابسزصيحجفلجرىاجفانهايىأللمياحمصهساص

المغاحمهلمقاييماافىيضلةنباهـءئححبهاتحإتمنزا

ءثذعانهاوالخذمذصخفتلم1صاحهىبزعلىتجواثآراأل
ااجمائعوضتذبفالرسرأتالميطكسهاجمان

ابروا
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والساسانصاقدئاسابوزهاهثاليخفدهالمإستعظمت
نيراصالألجمدتبوبمئوتوأعصرهاولوالنيراجمدشافى

برهانهابحسئهاقاماللهفيألباحهاتجاداالبعلوبل

اشايعمولدبوصغريكلطاالدنياوجاحاومماترىا
اثحانمساضلوغهائآضتغلعابيماالستحبرتثىالذتياوال

صذالنهتهلألانةؤحهاتهونقالبشاشةلاخف
اهطالمسبلخائبمخرائولخفيفتنشاكطإبئا

ارحاصارستحتىغألمعاوفداذرىبالورحمآويئلقا
اعياعنةخلالرو1محةورجتاؤفيابيضىاقحعوزأتغدوا

اأعناالصباتجرقتثويبعطائرةالبيضاورقبةوا
خفقانهافثادمبخفقفهوفوفاشفرفبأروفةكربت

اانساهقلةأسلمحيتبغليافهوفيةدعليءعلبا
ظفراخهاقهصهافكأتمااليودومحصبهاثماوشيب

دزهامرصانهايضاحكفغداهنظومةبهمالكاانيطت

جمانهايروقاوثحؤثعزباكانهيااثهولطرراضتوتع

انمماانؤفتصلمجماتةفينثينالردياضاكافوكأنأ
عقيانهاجنهافريدبتنىبمتاظولفادرجفوت

نهاالعلهاولارييدىؤاهثلةاحمرافنونقرى
جماخهافصذفد4شهصلسورفىصمنهستشؤ اثا

73
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حسلنالىااليبضحرئاعليجنتمراتجامتقابألتدت
اعألبماضمائرسزولييلالصباحميذابينهاغذزفاظح

مآلخهافيجاخؤرئالطالضلعهكصعهاوحركهاكتف
سالثثامحرتاالنفوسثمرصبئفماالمحييبمحنالهمبتسلط

وجمعاثمايحرهاقمافياكراالهاصاكتالشعراعلىردث
آلبياالبيانمحرهنيمفيكةورفصاذبوتجزرفيثأتت
أعليوبجهبإعروفافقضىطرفعموءلبيماوب1محيت

آومغاباجناالكرامخلافىئعزىببسيةء1برأ
اكداآرمحمنعاتآنهاويزلؤجهاذيبيطسيففكانة
أردانمهسكبيمابصائلكيفافتضؤكأاردانااالتجت

ماامتهذألريعالقدضكآدىوفدشبيبتةلبستوكأنما

ئمرضجودهشافغوكالقفرارهءدارالفردوسوكأنها
ئهانههـابذاككزمةيعلوجأللةالمجليلمرآكابدت

استقزمكاحهـاهاجمدكءعبمنولوالمارستجثانهاوهنت

ألأوأدمازحنوجرةألصآظةجمرأماللهومرحمماوليثم
ئدماتمااكوكفنادموسرتالدجىعارضتصتخالماصفراء

ايماتافكالماحوباحمهأعليرتاعصمراكتزايلفدثت

ثمازايزيانمزمخختأعليمذةتئابحادعليوأتت
جهانجرانهاسيتثأذسامبمانجرابئالرباعةيمن
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فىأروهةدنجلركسروفأو
الالرومتيمماآوفرففس

بمنإلمجاثليفافتناهافان

بمعنرتتويوهنهعشمفي
خاوتوشطتائثدثرىتكزه

ولمماناراضؤثالم
رايةدمقاهيحفكان

كاوالئاهمبهاتطوعضيت

ابمأءيممتتفداءوتي
ضصرهموجارتطفاجارتمم
هاكؤئديزساربةدفكإك

خريدةالطرفلىكلقامحرأتمن

والتجت4الوبحرهاتلولم
فأفيلتالمحيابدمضزجتفد

صصص

فخانمالجفرهاتشعوالصفاد

محزبزةوثياالللمبعفىساهتة
فراطؤومناطقينفأكبا
نتوهكتريشبماارتمتاثاذا

ادنزعالميكاصهاليددى

11ذهقالحهابائديكطا
نشعانهاوالذمتنشماخها

صئمانهاغائصىدزةويصون

خدثاطافغاافىهانائولب
أفدائمشرفااليطارقاركط

ضافادءالفضابأكنافييسطع
دنانكتالدارقيمححفربهالق

فيانهاالمجالبرئاتمحالفت

وزهيانهاأالكتمبحبازنلكا

لماهيدانهاوخالخرحما

كئثيانهاقضحهاتجاذهيف
راطااالوصادوتيألتلم

اظعائهاايلهعبمنعرجصثا
سوسانهاهاوردمفهتظالتا

ارسنادئطاعاترسفامت

عدوانهاواليخعثىالظلها

اخفتاسيرانهاعلىيثفط

ااقحاقليهاسودصالفا
حسنانهاأنمالزذاكيدبسط
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6ااسالهيوعلىاحركاالصياكرفعاتارخئالتفي
فىأداطافعصزهابالملطياتممئقاالشيالظفيمتولئن

تجنائهالجنعابضبكننمولينهذاكخفمىلكثعرإدت

اجفانطاالومخىيمعمئرفيبيضاالممطبيضالتكلنماافلتل
ليائهاىبثراسناالاردتمضارباالمحساموضرائبدتني

اوطاطاابافطاقحائماماءطامقماصرلمجرلثفىابؤة

وطعاطاوضرالموحألذهاافدائطاايامهمفوالهم
فرساكأوهمأطأتفيسعابقاالمجادتمطوتماذا
رجفاطاوببأسطمهاضعفافيبرهمبلدهتحذثاوإذا
شهياطاطمخهاقمارما3فسماتيدوعليالوكىال

اقراطماازوأرلحثهاابطاعزدتاناجميداحرئصلودق

والشالالطاهتالعهائفضضلمالثثمبالهنهاجرثوهة
اطاوجعنرالبوتعزىالذياليفانشيعربهارذت

اصاخهدافحكيرفألنتطاوملالملوكصافافر
سمانأالفرالتدهآجدوىالىلمجآلهىاشحآانتده

وشناطاسوددءمخماجحالفيلمهالمحنذوسنةيفديك
اظآمحألالمحياضلىءملهتاهشارغاطىالخيمانيترد
اثمانطاخالتبخيررجمتالتينمالليثوهنعارثلميت

سنائطاالشغافبينهتغلذلصعدةاليمكالهلالسوالدثي
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عدانهاابهاوالابخومقهشتضلىفةدلمعضمأعلتك
جراثاالخافمفوراءملقىبعزهؤالبالدافطاردانيحت

اماخافانتنحاؤثامحثىلمثغورالمللثيالماجمامنوثط

عنابمااستهزاذاالييمايلففالخألفزتمذاسيفت
سرسكاخهاانقطااردةسرعالقالمجالدكآنماافىدالمجباتزجي
عقياثماكوإسراالىجاجختخىافقاإإلمجنودالويةوتهز
اعطاحمهاوتضايقتطئأهالعدىارضىبهاذاخرجتحى

11والخلعاااضالهانفلثماوفبلهاليهلذامقاالقت

بهتاثمامقالةولوئمعوضىوالدنيالةالديناتالقلت
كتانههاركاصهاالعيولقنودتوالوفييأذاصرثمبائذالمطا

وضدانهاأوالمطعرعليرتككانبماعإلدأئاإروىاإفأ
ماجوكفرأنهاتمبتةوصمانحاالمجراصموبقهر

11وحناعطنهاكرمافأغنثزعتحنالقولها1اذ سبم

كفراثاصنيعةلدفييغمطشكربولمعنفصئرلثفىاناني

ثاخفاتوالهكرهةضافاتزعابنوإالوليدنمكات
االضاعليوهوقوفانجباكغيلةاثغمامكرةمنف ءدكعا
طوفااومغرفاحعهائهاانحرمسعيئهئيإويلتا
حرانهاهاودااليكيدثيءج1حتراقبهاالمالي

إحمهاإآلمتهدصأظاللماهتفيئاالعلىلناتلكداهت



سلطائطايذاوعزهممحزتولدولةثهبييةبغضءإسلم

والعاوضاليانءإاالحرف

اعفصوؤلفحرف

بهاشنكلوشدةالخيللمعزوبصف1يمدحابفئاوفال

الققرىصثيفالقالشبامبخلىاوتأخزخلىذمة
وئلوغدررمنأجمعثبغدرالمحياةاملئوكان
سرىوبرقاتسرسومزئاألمخياألاألكانوها

للبلىصاليىغياوكالمجديدالمشيحبلبستللب1ء
ئماليسترالعوروغزيثالمدىلمابلغتفأكديت

عصرالصبادعحثوحميد3طببالمحياهفاؤخثأكفان

والظياأسننبمنصزبعدالهجوعالمحطففدالمحرق
الثرىخربلسوق1بمفعمةكاثحيثتاإرفبة9الو

اللقلعساقرائببيضآاثرحمرالخدوثوهـبسودالة

كمىألندىإلسزةكضىم1لبثنضىالمحبميمصقدأهب
انتثىالخهرصقأواكفهادكئنلبامركاث
المهامملىالمهافوقورعنااالامماالوحمشالىفقدنا

إلشلىسليماللبانرحيعيرخوالعتاناالكصنعنا هـي



النتعمافيتخااشنكىاذاماالهافيإسطةءافىرأل

القطادثيناذاماسريناالكفافطافوقكالق
اكلىقحبالمفاصلظا4العيونوسالنهاهقثكياري

الدجىفرسلنهافيظلترىأعيئاالقذىرقدير

ىباذااليراغابريت6ذانهااطبرافوتحسب
القتدىبخثينذدةحشرههؤئلةوهن

المحعثهاوبينبيالضلدقالظنوماخئالجتكادمحممن
النوىيومحيةوسرالعدىفلولبنجوىوتعلم
المدىخطاهاالفرشافيخطوههيداضهافابعد

قأخهاالئرعدوهاومناالتحههنأرنقهاومن
فيهابهاالبيقاذاماجرىحثبيمافيالسيقافىجرين

الشوفبيرداوقايستهامظطعددتأنتاذا
مايقتىكرائموهنهايستفمادنفاخنفهن
هشيدالمبنامحنمكزمةفالالعزةدياز

بهامارآىنوفياراىالغيرهذلكاجلومن
ص

ىءعنةالومبهانوالمجيابمجيدصنالتنو

هاكفىمحرتالقرانهنالمعزباالهاماالالس
املااثراصباالأفينفضيفالللوكقاهو
دالحنىألقابهامحترأساأتخثروثا
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ىاهدابئالشسوعالطموهقاصياالمنوليس
اكئدىاذاممابرصقأليخديعةءلذىوحق
عااءردامنولإلثحوبماوهررساةاسيمون

ألحمباجناحناوسنبككوفيوقونسئهويغدو
المألفأللت4كتائببرحأتاذاثوكان

افقاءوجاانحبارءنجاعايمهنالرططاتجفلكا
بالقرىحاتممناسغلقعماماباتدرآكةفوذى
ءالثرفيئمتةوعقردقإلصعيدمفارقألفيوطئيق

يالمخساهتونيئهـشرفرفالصأبغاتيخالمعاوفيعليها

باسدالشرىتغذىأسااالباتلتهاحنوف
قناتلتدونخطرفيدمغصنرمننخترفي

خعطلىالنازئضؤورامسيافهمااعاديوتجال
ثلىاممبقفأفدتةيعالعالمرتجاثحسرأ

الوكأفياللمجعفبيئهنإيئاكتذيعثومتقدات

الغضلماجرنهغويلهبخأغعادهاتالثلالألكىهن
مابرءالمحكمفقلدةلذأطاعإماهاتطيح
ءالعدءبدهامضزجةءعزلةتيبمثوكأين

اذاهاسطماطواطنرلقوفعنااذاهااقضاءابنوفى

ردىهذودبهحبنمعغبهطهذهوالهتال
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لزهاناعترقيعلينابنأهو

اشكثرانفسذلةعل

اليالدفيمدخاوشزفني
إولثعخطيتازأس

افتهفيددنجمفلوالق
المادحينطاكنأنطولولم

يراذحيمامنخاوما
خنعبىإلدالركطهوالىارث
ةسهعةوماالهر

بمموهيرلقريمثى1ق

الرضىبعبن7اناهااذا
المدىبلهعنفصرمثان

السربطولعيعننآش
الفالنينلطاياانضيفأ

خياهامدحرمنهحاني

لندىاصعتدكوابانطقنيال
ينتمذىهنوالدونا

مرتضىآليهحهطفىالو
تدهـشركةسوالدئه

فضىممالهفرخوف
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لمابداادلمجرابصرثاوالاستيالقلماالمحقفاعرفما

الحرىأنقضىاأجذكغالمعشزالناثوناا
العوإئا4الرشااماناثشامإالثطفاافيقعا

االىائباعالمحلوماضلنمماالرشدوماخفي
ءفهئاسددةاوالتركاتةعبثاضلقتوها

المجنبىاالصاونحئكفضلةاحمدبنيلكلو
المحبىالكلأننحسبثعزهةعليهاطويمتاذا

ترىممثزفيحولكءمامالعجنوهنءعاالمم
الئقىحقالثهاتئاذامابخاتةانتهنلبعرفك

االدىمعزذعيحتآناكطيمنكالئالماالدكأن
فافتدىيهةرأىوكننائلفيالغيثبحككولم
اتجقلىولكالتقركلةناملمافريتيالرضىفر

يرتحيبقاكرئمأنكصيدالهثعلمحقيتةشحهدلث
ظمامهشسضامنكلجااليكافلوخدالمجر

الثرىيدإكبيىاقئلافألءالبدزفارقولو
عنىايرجىومهثلكفبكالمطيتنفىجدالكمثلالى

أمردةاكاا1أؤ

عليابيويحيىجعفروالدهبرثيوفال

هنورالىحياةكلاتمدىبفريالهتقهأل4



النئيامافيمئوبهرالنتىننسهاسوىاننهاعز

والالمنالمحعفيآسرخلفتةهنالعينفيزفأفم
عبنميماهااليرىهليريوهواللبايثأركالمرءولم

العورففجهاالعيونوإهاالغيودتالنعاظزالوليدن

اذاهاسطافأسطوعلييماافىهانيإسإلعليليوهن
المخلىويدركناوهودانيالغئانمجذبناوهورسل

الطبىارتجهاثالقفلمبناهاافبقااسهيري
والتدرفتصستحيذفالفترممطففحاثىش
اضمأيادكطوالعزماقاهرخةالنيعتيآهفتمآ

ظىالثسليمهاينوبعلىاللبانلىمثرهثاضطانعلى
اعئدىمافيوجزتعلياععدىالزمانزريبولوك

ماهضىراجعذلياوالالبكاتئنفعئيهلظيلط4
كيرالثوىفهحطعلبوالشربعاسيراضليع

الفالعلىيسدالمطاشفلحببتذيزبزالتولي

فاشتكىمضاجحااايخهعتمدنفاالنوىوشلثسالفيل
االسالثريايظنفباتفاعمهعمناابخومصرا

آمتالاذامابفيضنوفلعباذامانحطنضلوعريضقن
الوكأنياارقافاأيخالسلمالمكنهزارضالقلتتت

المنتضىالصارئمذاوفئدارعيلافادهذاومابالة



جمفلفيالمزلطآفيلة

مالمجيابرقشيماشين
ليلةفيالييدكالناطوى

وجخالغرامالنامثفي
التاملبليالليلعلياعى

فتكهعلياطويفلوكنث
هاداصاهذاتععثمقوماالعين

لرلثيمعأعليوفدشىإترل
بالهبلراهذايخضللودق1ااذ

القلودببماهذا13خاذا

رأىلواءفبرعليفييثط
لمجاراموويرلنهاويخذكطأ
العالمإقهصرغفذاهئىا
للورعماانجيثالىثان

ذاهدانطتتعزبفلبى
السبوفبيض1لمغاويرثتعة

الدموعسقتةاتيناولما
علةمنالمزدقوماجاده

وده1ضدلمحمىضديخاوفد

كرىاررعئيصوممذثان
صدىمنبلدلييخكوما

الوجىيتهثسكئىفاضعفنا
سرىسركطعنليسحنانيك

قضىااذاهالشأنيودعني

عالشنفرىجمطتكسفص
القطاياملوووذالففا

الدجىاالضالرالعليىصكلثا
لسناهذمثلكنيقثالبروذا

المحشابنارهذاوفد1و

هااربابهماهحارتم

ظيااليببالمجماروهاه

أسلمييمافلحننكلقئن

البررىألثملطكا3
برىاهالخألنطى

فئاالعناجيجوهذه
المحياسقاةحتىباتفما

ىلندباىلنداليبكيوكن
الثرىفيسبقنابعوكن



المبتنىبالمجوسمقاذاطافبالمقاميطفثلمماضزمن

العمفاؤثمطيموثمالمجون7ثالمجولقاوفا
الصياههمثمنهبثشفيالمجنولولظوبي

إصدماكفىفيأهاكانمصرعفيفبورالثالتة
أودعافانتساذاماجمجوألدبعفىالركوعأها

اومنىليالخيفهناحقدالكدثصعيلرواك1لذاك

وفىويخاهنهبين1الذوفئفدلمجغآصلوجاورالعرلب

ثناومنهاادكنحهافرالرافصاتصمنالمجخائتة
الفدمنداوثزسئةباكرامأفتدالفمالي

الئرىذالتهائفففذاوعقرلثبإاذاماخرلث
فالواالونحرالقمابءبعترالثنااألرالتركط

الشوىعلييمايموشذوالثآفبلتاذاالدهاءفلوال
والسائحائمتلىتخحثنىشةكرتغادر1ذالم

سوىفييماشرحأخواالوأكماهاالشريثئعذ
المتىلعادبةومجيىجعمراحصائانمتان

راالجىشبهفأيصحاالفماربهذاتحىلمجا
جالبنيالمواكعبمغداةجمفلاسدىبهماتري

الذرى3جمدهافطاغومنالمبمهافيقمنتكالم
شدراسدالشرمحأفوبهاوشإصيبذالملوكقهمالصفي
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المجيادالمذلثضىفيارس

كرمينسناعليميض
تكأجااشاتنخئتك

بمشييعواليرقىفمعالمث

الزماردصرفاضبعتذاكصت

يماحتىالفصبررنففلم
صمودلةأنتارزيوانا

سطااذاهاك1يبيلرعد

اجمشالمحاسدقعلىبانيو

خبينابنو1كلجياتبنو

أنسابنانصفألهأتنا

افىخارايامنابدعايم
يباريننانتردالم

ايخمامبظاللإكعلن

طكثآآئثهـنوتغدو
لنلغابريخاويوصازحكمط

لرجاوالنسااربعلمحيث

الخطولنخثشفكااذاث

نالملولزمرفالهتوفلهث

اضىبااتيفرمحنهااذا

دجالبمصكلمحديذ1مااذا
الردىوأنتالمحياةفأنت
تصطلىوالئدبىونارك

الضئىالعنكيخفوفلم
ئحافالرعوأتصرفصك
افسعردالعزائمفيا

احنبىذاهافبمرفور
ذافلحثفنىمناذاسالما

مجئبهطوهفمجمباةنمن

انتنمنااقيلالللثااذا

العالفيإدائناكفا4لح
المدىوينلنجمرفننا

القنابظألهـتانافى

المجمالفيثابصارنا

لورىهذوعدكخأفسام
الشاصاللرابعيتو

لطلىلضربفكبالينون
ألومرتضىابخهصمطفىن
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قلبرهنهاجميرالغضىاوفيفبكااالاهافاكثز
المنىبباقيعليهاتضيقافالماتمنتفقدأدركهت

المحدىثطتتعيدبهاهنالناديمالضريخفلوال
البلىعنهاتذودانفاانسهافيدأهمتتزفامأ

الرىفيةأعطفتهقلحيدالهالمحطشنفقدإئضحك
اكعألفشاالوىالدليلفالقاكرادليلتعهحاطلب

كنىمنيدعنابيدفبالمالفصمكيالوأنمت

رسرالبنااذااولسلغيرالسيوفيالرهاثغوليس

صرتيوالخاتفليعمرا3إاضااليناديوهن

ءالياحرف

ئعيبانيالالفرجاباكدحوقال

اثطاالندبالرداوإلمرتديالردييئالرحفواللمعئق

أوزدييئ7صقيلسثرفطفيثخكرشفهلصدالسالضح
نقباطزاحملعنتضعفأتبعحلىحشبملمخملضاهاصال

عاذكماسابرجمؤالنهجفيهارلاذاالسابرفييالديمألعرفيث
المايخةؤكليالظنهنرزيعبالنفوشوجضلحدونههيهاشهن

اليمانيءويخالعضمبالعيقركحفيكزتعحينعليهأجترامثهيني
الخسروإفالقيافوقتموبخسابغةالداغبوفيلمهليفن
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شامحرماالزبئكياوقوأفئاا

برادرةلخعثىظلعهنولست

نعذلنيلرااىالصعدةاهوأ
ةرهـيثتفىاذا

هناسيةفيجوربهرلآلمن

رمامجكلليكصنعلىاوكفاش
سمابغهفياليرفلأينهن

ترمقةوإلدصازايمهيبةصليحث

سىإثقععنوالئحرلث

هعندللىانهالمرذمماكعوباو
ومعركهوفيسانجألداوعن

مناشبةغدابالصقرتراهولي
لىمثماجمراادبئانأمكمفعت

يديهتزقوالذىوكالسنا

بديهتينمجوإليمستضلغا
زكوفيبالطائياليناخزمن
ألفازداأيضأالنرزدقىوال
موازصالذىافلبعأخةكن
والبالابابخاليخازذوال

آزدكمالندىكلتظنفال

منمميئكيرلدبهؤسفرل
فييكلنرجمؤبعذريدلياثملهث

وخطعؤخهطمنلماششمتثفآجم
نوبهارجمؤفارمثنمنماشئعث

دجمؤأشعليوفاملىدع
سلوبئاوفيهفانبعث

حبرجزلدالليلدريخاوبيضة
ضييرو1وجيادإعوجميمن
زمحئوطلتضبانامننرنليذياو

ويازكطوشاطنوصولمجازو
كدرجمينؤبقطأقجوإنحط

وريالحاجزمحذيضعارشتى
طامميالقاصتراعاجدوظ

مثطالنماشدمجاوبأفا

عصرالمحنزإكطفيواللكزإكن

لالنميرمحالراممطوالوالجرير

المرادفيدايمرمسالمبامزأو
والفيوالزببدكماالطعانيبئ
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ودممطعماليفرسالقاليهالزكعهجمدتشييابناركن

عيدكطاورصلسابقةاوسرجضافتةظلفىيألفثليسهن
كيافىثمسببدأراولمينطقلملرالمجرنربآمحراعهدثقري

الصاجعؤتلكعنواليسائلالالغريبحوشيالقومالنثرح
حوشيالغلبسيمادسكليهالديارشكفرسالقؤئعثبماا

ئياوحثيئهاببنتلقاهكرمامستأنسىغرةأمستوحمثى
خافورههرجمأضاطبتضاطبتنالمعيهصالمامحةىمنأرفىا

المجازفياللنظصئالعراقبصعخاوملألأنايجطبنيكيركان
يهماإلىالخزىفهوبخبوكيةكلعلبعتالفتوقد

السرارفيايديافىيوكلولمبعافيامالثعربواستأثرت
الرفيصافلدروهـبالبدوكليمفلهالغيلثاسدأرنحمعتة

قرالقطاكأكالصءااذءوصاهعتدآلطاذشهثكافافشعثا
صا

مركزالصلوائلطافلىافىمنتسحبالرأصعلويمنلله
أديماكيرشيىتافوليسانتسبهاانبمرامالكشيعحط

يفيالمحنالديونالتبعميخغيزبد1ألبمىالمغرلهالأصش
حوذجمأكلمنةنأشمبلماثغرهماذوثوكالموممجهلىلم

باالمافطنتناجرفماتخلوحنرفييماهنهمعد1وفدتركعت

هأقيبآنركيرفيومفهاهموابمعصيةأولئكفم
افطالغكأفماهشالتبجاجيادوفدرفوههمابقضت
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صانجئحتياالافىذعيتوفد

يومئؤالدرعقالثكانما

لجبالصىالشداجلزأتجلغ
اففسهحمفالتمناثتغالضحثوا

ؤنابلشاليرطرنواهضكدحتى

ضاشصةالفتابعلىركطاساومن

اانيجمعلمثةالاايدكان

طمبأشزالببدهتفاائعسف
ئقلعنالمحسورحريتقوناذ

انظربصدهاهنبهمإلىلرتسطها
آلهةناهفأهـلىثمآولى
يصهـالدةمبريبسهيينرام

منعبلثبالهعادعنتسلىفأل

برتفأليخري1الفضا4جرى

هاجفالحىالمحزموبادلى

وسأهرهينياةالدهىيصزت
اوالأالملوكدونهنيلقاهوليس

زعالمحروببأيامبسايىطع
دوقهماركاقمنلعيركركن

االعرينمحبالفلىنلوربجاتجا

ئطلطتبالفاعفراستصكلي
احفىدكبيخعاتصقيلهافه

يالزارفيمخهنأمنغصالفوئم
سارفيارربءبدممخرج

نيدالمنايابيماهـئزت

المحرابطىاهاجرهكلفي

ركهالميفياود7ساشذ

أسوالالمافبمشرررقات

ساسيئاوابرخزلرااطاك

ؤهرالسعطزيطامهثنىرأض
فيمبمصليروكهءعءبماثر

ومراللهبسهامهابىطئس
فيرخمماخمالروءعاأحمماإنآ

تمفءيرامرص4اخيمغ

وئهأمابوربيفةفدهرلم
ااقطكالكررايالبحإوت

اللمآقاءعإلمكداللمححآلص دو3

النيثذاررتلقاءركمنوغروه
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ليكذخردلتللىاقيالسيونجااكل

وهاالفقارذيمنتبئتىمالدها
مننشيحافيآالقىاماجمطللم

كنادل1أهلهنيذيلىوها

وهااألهـتلكمنيكابذوها

فدفألثؤدرالمجهذاكصاقكهقثا

آلمكاءشلجر5ربمتوحتذجو

عهنةبرشانوففيإزرفىو

رهنصلحتنجسيضأسرريردفما

سريقذكبكيرمواتافبعأحيبهت
جمعبيحثف1ذنخععق1شاوفربت
يدتحعنةأماافىمناوحشت

طثعأممثنحسوركمابعدمن
هاموقدنارأنتحريصطلمن

هتذلحااعايذلهفأصم
وقدعليكاءثنيوصلىيومباجمأ
وقدحاليالقنابباثهكزتونجد

صذرمقالناحطثفرستركتحى

سائلؤايومحماجهميفديك

المحقيقنالجزذللععيفصوهو

المائخيالرأفيعضديشآمن
وشماروبأشااريةحمريض

باكيأاررينامنيداريوما

دفيىتالمنلسيفبايخوضن

هكثفىجالبالعواليترحتا
كيرمحميوحاهلراددر

آءرمركمفيمساللناصى

كيرمآكطزمباأستبدوال
كيرهيىخرإئاصوشدلت

ثاقؤبعدمناتخماطيزامنه
مركيثمراعهنكلسساك
كيرجمأص1رخوضاعمنة
وريءلمحرالشمعجارورعلياوثي

للركىاتسموالجادلان

اركيخالعليلسالمذ7ساثنت

لدرارئمآافوهنيزتكإزلت
باالمافيئتناجىفماتخلى
خميرمفدكطبجيرصدالمالميلقى
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طاصكيرنفمهىمنكلضاملي
بصروذوحمحدومدنلثال

نخعهيتياحياناالذنمبعنتغضي

ليفالدهريزانماكنشاحسحث

فألعليكصفامرنواذا
اسرادقمضيوباالمكارماةلك
جمحثوهابشيبانأفلسكولم
مضرمنألتالربيعةبلال

وهاولدلثنعلكلدنانميسعبل

مزممأعرعوغيروالبمهنم
ومرفعؤوعماكرمفانت
ثمااعباالمحلمفياحنفأشلث

يخرطالىاللياليفيبحا

اليادمحأعلىكعمبرايادصلت

إخطمشدوذوبيخشيبالق

ربعأكلعنديانتكما
ونجدمحأخيماممكلطانتبلى

يئعندكماكالنعوصدكبالنت
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خكلطاصالح

صمامىخطأسطركة
وننيأوتنيأ5081

اءش1ءصز60111

اليدلمااليدلى706

جأتطت6ام

خمتم1ءاخبم31ا
وخضبتوخفئت0331

الئورالئعور3360

لنجابابااظ11م

بهاصببمامحد938

لمثئطبم38
هضقمضق139

يميلجمبل71كل

هدطنردط533

ضغءخ51كا5
طامحاطثم

نيالكعالعكئونء5ك
3رما1مااراع3
ابطاليابطالسمءكا
تبزتبم6ء3

خيمخلى0561
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اصماسطرخطأضة

مم659

ياجوجوبا6هال

ماجشاكاتاألئمشهـدالبيتهذاالخرهلملك1عفيلة1فويةبعد37

ئفتقرالملثالغمامان
اضثشعتا57

لمجفلاثالمحفل3ثي

أمعذوخميرهاثذوكرها6ط
ءمجيءمجى081

ااسنسازاسنشار0910

باحمهدايها36

اافآحافاكاط931
غداةغداةما301

فئهرثففضرت91أ
االلفرانرانالط30110
محضىمحمى30161

ظتضل7اء

نمطنملى016ال

أففبةأففبةس50131

يلوكينوك11ا

بربد8برما90111أ
اليلىيالبلوى01161

او11180

جمعامحغا31161

نحرمانخرهاأه 511
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اآصسطرة

رألعرضا1190

الهونئيمافدقيالهولئفدتا031

ثاكطثاب13151
ألمجيوبالمحيوت3111م

ببلبمميل6317

باثهـالمةلمفرلماث1031301

جماظصة33111

ةذذة10731
اليرندالنرفد11اع6

قصيرقىقحيرة1ا

هشبوحهشبوح115111
االيغلم051

المالفيالمالك5513

كولكولكاا15

ويثزواطر18613
الفناالفنا10اك

العذباتالعذاالث7110ع

الناسالماس7111ع

خميهااكنىء71ع
عاله1اعال71اك

خضخميم8713

ومحرلىومخرآ01أ87
هعةهية081601

يعثاريخاللعمث8181



3

أصالمىصطرصض

ذهبيهائهاذه68151
كهكوئم51اهه

عذتعدت3618

ونعدىرنعد39111

بزمئدبراء391

فاحمفأ91013
يل1شتزابل89131

فافبةوفيهكزرانالكا61و51نمىالييفذاذفوامن1م

ظطمنطالثافي
ننمخثننضعث6آ

البطوليالبطول6م7
بمثسبصثي80361

ركاكاماركا31301

افناحهاافعاخها391اكا

شمثىئعشى7ك

الغابرينمربناول33361
ئئفهتتفت31ك

الفارئفطنةكلمحقالاوبنفطةامامجركةطاننةاظطبعضبقئذ

مغ














