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وارغاباارغادآاالسمعاثررخهاتدىاظضرفأفياؤه

الفاباأسهإلمجميىكابانااليتكذاكهـناأوتلىالحهـي
والناباإظفراالدهرنابحادثأنلهيانصط11يزالألرفىضء

محراباالمحرابيهءرمنبريكداشأتئبانهءالثجاف

باطوواباخيهرانأهءأأابودائهءأبطخه

وخطاباخطاشآقبلأبتدةقاالفالكرنجاتاليهاتأ

واذهاباالهاباالطرسخنثرزصبئظخااالآل33مامنص
زرآباابأنواركانونثفيادهـألثءالمرانؤلمودتتوة

ألمجضهح

شاهلاءايمدحوقال

فاباولىقدسناهوكاتاشبابااسأقداالسالمبك
وناباكقوهاصادبمالثيهعطهالمالثوهي



ابادآعضخهجالهاالهاالدنيهابهمذلبست

شراادامجرشياحهاونصاكؤوسأنجهانوأحسب

صحابالهالدروعجلىوقدلمطصبهىحدهـفيمنوبدر

سرأبامعاعاذكلأفاضخخملمجرصلهيرمف
اباشمحطاوسكامةوجادتمبدرضواطودارسا

عقاأووآةءوهااذاسواضياإصاكاحبماطوضمص
ذباباازيءصماصذبابتغنىدمرياضتزهسح

جناباوانداهمنمفقاتباكاالأصاولوقالوا
واطراباممماطرباقادإطرزيلثتننحهصلوا

لهوركاالنمعرملبمءاحامصلهمالضاالمجيوافان
وباباسورادوضهمتاتاوأضيالةوارمهصتءشاولو

اباصطالملوكنالثغدتاألظباهسفاريرسلولم

حباباجميهمجمطلهونعحربارالزارهمأذف
قباباتراىالفيبباهاحتحالةابوقوخح

صصاباغهرهمراحآلعبوناىءىثانلماث11يهن
ىيحأ

31ستالبأبيأبنعلييمدحوقال

الألوائبحمراءإيضذأئبرافخذهاكاون

اجبوالضوابصارناعنءوالضبفرطحجبت

اطبائبيمقنبهااسفراطباباذاحض
الترائباقيحاساتءالىفياآلرامكاطافت



بصدارراهباالهعندرمتاهااقىو

ضاربالنوربيفمهوالمريخدرفالي
ربهطوصخاةاجرقدارعديدارسصال

صوانبنجللهابانشىقىافيوتطايرت

اربالمتزوعرآيةءرفاثامننكاحتى

ءبإيمااافهنامنماقمنزتجغائبوي

أكاجمكلفيارداعطبانحبمصسلملواله
حمابىعنبرقانثرتهنمل1الحابنظم

قاضباليهاساليةبقاضاوتس4جنىز

إنوأئباالمالثعنطتنابهطةبؤأيمن

المصاعبماطةأآالكللمفييقتاد
بأالمطاكلدوقعتةالثاأأبعدبهفيا

حاجىاليهاضحيفىفالتفاطفباناطرالث

بالجاشبأنطقولستاراكانائبحىاوصن
اطقاثبقبلمنابا11بهىأدأك

واجبفهوأرادكفاذاتطوحسوأكيح

ساكبءرامحتةتقفىمشطكايالطتجأ

الجرانبموعومداكايااممنوحفنداك

حبحهمصصيخسصض

يخأنأمربإاتيمدحرقال

سبسبااضعسوارمسبمبافيلهاركء
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اباطزبدتعطيكهريياابهوأنحض
حهـستأثصباصأالىأدهمالليطفوا
اظربظبيرضىقرالذيصاأصبهىما

بفاكيلهىامنوطئأتيانكشت
الفصبفيةمحدكابتافيصرفا

ابافيعاياثوتسحىانعاجاث

القتبصلطصكومااافاتةللىنجع

االخبالمشرفاتليامليارتصصوات

ربااتاخحصأنهاكهـفارخ

ينحبلم2صماقتءمنجبذ
ابوكأبمنسرصدئهأفييفتاى

ابابااليضأوالالىرهباالص

تمباطعلىلزديممعاليزيا

بالسبصغته101الذيالمدغواستمح
يحءشحريسهحعاارتآللهاليتأبى

بميحسحهه

ألرقأل

أسبامنربءفروضاهثيماتجدآاارانالماصينس1يافا

بالطابيأقياناخسثاصيمةمنبهصدتءويمفىةكافتضيكال
االدبحرزآلأخثىأنااوانآلنائيرفعنىكحاعيرن

غةسبهبمأللييخثحألبيثؤظج



9ا

يعاتبوقال

أحبابيعاديتموزأعيالبجانبتعيم
محراببتجلةمصيرأنناالماطالوانحهت
حذابجزنيادأبصجحظنيوخات

بيأوأصعبحوغيرمأولىبمقدأصبحتيغ

9بهاسرقتوقدوقا

ضابواظفراببنافيصومفانازلةعندبومامصيانكضت

نيلماساالقرامسوقةماكتانالىالملوكأئوابلماثءأتماز

الثوالماوردونيثوالىرزواطالمقلتأبئوأالكهوأبإاقالوا
جوابمحابصاسماعالىمصنيةحمماعوأالصوتكدعوقد

وجابابالحرامواكسوحةتباكلالجكصةبهاسيئد
الذنابواذنابوىلىروسةناطةباقىقمةرزهءو

ألوقال

لوباةامبتبهمءيأقبفزحااجرفىا

الغيوببما3فيءادعاذوالهماوحاما
وبطاظنابكعتأوةهـزاياالىبكتأإفات

اكروباالبهتكسفالمنءواسظاأببئ

يخيبالاللةوسائلوهصكومالناسيألمن

3
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رقوةضةزتصاعاآزتصهـىتاوشالم

االبرءباحقاتلوالهذهإنخلاماعهدنا

ذهبقنواحمامنفيبنآلمن41ثالتهطل

المرتعبأنملىكاليواصافاصكلالمرجتله
اطرباالحرركراهزنةالىابمأدواة

بىثىبحيهيه

ءأخااآلقار

اخليعبنالقاسميمدحقالدد
11امحمامفجميإصبااماوأناهااجولاكاءزد

ناراالخاحدمايحاحقلشءلذةراتسيماصاوط

هاناليوقلعنديلمعنىناالواصتملكرومابنتات

أاجمكلواكباحصااالبصذجماخاكلألتمىة
نااالمومانوأحىمنفزناالىحميىغاماحهبنا

11الكوحمرمالملكلنالتافيحداينذلالأحمهط
اناأمثاحفيونصيءأحيانصبعالمداماجعلت
نااكيفصالتساضحىفيمألدأعنيأكماسفاذا

ناتمااواستجرفباجردامونيدعسلألحمالهلمنقا

تااالهلأقياؤهاتيصدباكتحاسحماأبولهاوهن
ذأتااةايلق4فييأتأنداطارهاومائحرهو

الوشاتاعدمتفالليافصكوعالهالوصاةلىسسقد

قاتااإصرقولةوكانتتفلبببممرمودعا
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ومانااإالواتااليافيإكبايهبأنايلوة

صاتااالصأنا4وأسىبئرلداننتفأسفاازفيسى
باتااككشتلىظفيعشتغيثعارضكاناواقشه

باتاونوكببتااريوكبصأنيةساالىدهءواقضت

داتاالجيدرسمهكلوساطانداةالفيخررم

الدوأتاايهاقربواقدلزتمااذاوالدواصالدابرقب

راتاإةوااهـنماطااىتىكطأغربمربافيويدأه

إتادصغيرهكاتاذارإدالجبمالذينازريشمن
اإلناواصسفاتهأتطتهايحهبىمنثابىفيمذء

راتاالمةوالتومحأارتفىماالمفظلالداالموضحوأنا
هاتادلمجىيدعلماخشارفلوكأوافيابهلىالنتجرلي

الهحيمهث

فخاناإقاضيايمدخوقالأل

9برردشمهجو

الباسقاتاصوإاثمنوالجنىالبارفأتغيوثكنأطيا

ضاتاخبثديئوالحااالأكهةءاالمحتطيباث
هفاتافىعنأحادبثناعنفأغنىالثريفالجوهسضاكر

الثاةاسانعلىصشأصفيمااظيلعتهاعنوأبانت

خئاتالمركاثباالمانيتحدوبافى11لكيرمى
اتالبرأبالهاوألقاالوفرهالديكوكات
اآلياتآيةساثوسهالثآيةصبينهنيطلعت



2

االتواالىأربتالدمألوقدبهنيف

ادثاتاطنحمءباالاسزرالدربصنأطادهـإتفي
كمالةاأختالتاظن4أبصاالتااويوالي

شااةطأدرصفيحنانوسامحىأينفيافىأى
باتاظباةهسندىعننن1أليتضاصلهفيا

وهاتإككلأينءاالكءنصطحكطءودوعاف

فاتاءفاباالصتقرعسير7خايفآللاكتشيم
فاتعصالماالحهاطقىئااةىاله3سااففالزتعس

واتأعنىاشأوهألخارغىادةوةانيااوس

لمواتأاآلءألدتثكاناالربراالراكاصضهزلمم

فاتالىواليإةأأالتاماتفاتالذقيرداخينوافابا
الواجباتعندعاللعندفوبرجبأري2اءتذاراوأ

اتاألبافيولبةإذاركاواوربهسلىصلأاأض

رتهصالفىمنالوادفيرتواربربم4ذزفيزأدن
صلىخهفيلدملهئت4رأسفيخاصارةؤنك

بيهتثالحهئه

القيمناهإصرأةافيوسا

كتتةطخيىلم

القناةمرقالسنكاحهبناخرذرىنيرداظلها
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ةوظفيبدتاةزأيددااواكأنحلوت

إتةأتاالكررفيوهـففانصىنأيتاذعيكا

ألأوقا7

طيتهبدخأطسانيسيلبمبافىبإاظضحمل
طيرهـصىهكاـوصغءرىكأداةدهأماكات

خالء

برأاقال

وتص11فااوالهوكانماله4أطأذبرأياذا

وتجأمنتفيأوكاتجوشنفيأصرحنصيات

يموتأثمهفإخنىأويالوتهييالمصيدفامقراال

األأام

والمرآوحالىفئحيمضبهاواصاتغوأدة
ناانسجتوتبدأوتارهارقتشبهتها

ألءاأضاقافحةلم

رزفاضلىااقاضياطكدحقالى

اثثاسءوالنإدهرالافأثخااإهءوأدخافهاإخهد

ثءوباتولانهلمهاقرقفابثبواوتاإقبلوقارف

وأرثكطنامنوافاهأالبمنبابةعايهلقأاطرىوكان
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اظبائمثنحوساكأبدآتصفوجهااغاالخبائثأأالىفقام
وخادثديمقىاصيدهكلطزجماجةجماخالىبروخياوأ
ثصاانكصهبا11لهإتافةإفصااخبءحاالعقالولم
ناعثهوجمهاذأو4خىهوماكثاالالرزيميشاوما

إمثالأمهداىأقبرجعواوانباالوىدريأخىلاراخدرز
ثءفالدصماأوءالدأماحمانديمنياآلبرأرعهالمانالدىدى
خوافثااتاؤدااالممازاعقدفيحرالىاالكاتلي

حوادثفيهلمنىشىنءفاواعتلتفاضلاعنأصادبثكاؤ

رثبمإهبواءإمبالقلىوعاوداطعضهـاكلبابألظيةصام

ويافثوصامسصاماأودوذالىووصامسمامنأهفد
اعثأواصهرصاترقطأتعلىءحاؤرمإجماطرقعلىتثبى
الهثوهوظتإابكوراقاعدوااالنفاسصهألنجرى

اتاائثت41باسصفروععاحهاإتثواولأملميخالقوممن
أومباحثفهحةعنباحثفتىمحهصباداأويخهمبهالد

الئثالذمحمايححسبلمفارقالئذاظابهينثرثلمعصائب

واثطيومكلفيرىءإانجاربملدفياسياتالىورالقاما

ارثو11وأكقومىأتوعاعالهينالكراتورهوأؤت
نائتحمتةنجاتورببقرائحيتهاستنبمايخكولي

صارثهوماجاثنبالىطإصابهالمزارعياءأبراساحم

سهههـالهـهخث
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يرالججمقاصية

بهحخايفنااطسنأبايمدحقالبثز
لمأردبمبصهمئهرلم

حهاآلالعنحراصواااالرنوارهعنأروضافسب
جتفضاطالدهسبلىتصلغرنهولودبأيمنءب
قيبهواهـحصكريمءجمانبائنة3فاالثهنليلىبهتوا

مرجبافتيسااكأظالآلواجبارسحدهالل

شجالمطذاكمثجن4حواتحابرحىدالمبجمصن5آلغوظ

ظاخضالشأكارإتاالرأت3حاهـءالماأرادخاسبكا
رجاللىغايةدتيتحهلىحشرفذرفنجإحمعدمنتقى

ججاطفياضكلنقوابااصمواابإلجذامعحضاخصفدفاخر

صجومنلصمنومدقحتىلمحتعتاتالاربمضزلو
ارلمحفيباظوضتأنصلإزاخرهبمقطعتمحربحكرع
ايىسأيلرفياحمـانصصمهبسوىيونازيهالزىركبم

أوهزجالخيللهرمنهاشئتلىخحثدةعقارالدجت
المهنهرةامحاحمأدارتاالبدةصاليصأآتدأوسشهاوالها
ودخوفينهابةفياقرناختظكالمازالجوهسذيكلن

خعرجافيءرءاالبابهنطردآلررصنحطفوكل
موجونيلعةفيزهتأاللهلصرتماحىكفصفي
الوهجمناكانأمنضاالىفاحهنفيمنءالعالياايةالىكأوب
مظرسبمنءأيدعمحنبخيرفتىاالياطسنأبانأوأه



ج

زدوجأرصافبةأكتألتحتىرد7ةاياااوالمجدفيمازلت
فزجأواناسفرحكتيوحرزآلوفعصخماكوثرىبة

حبملهحاالحثي

ألءالحاآلتاألفا

ىقاسمأبناطنأبادحفاله

صفاحالوتالترهاواصحارهددشةانسددوهـ

ضاحاوالكفاححاتفاستحاإتحاحالمااآلمنطيافى
صالحااعتوحنأمأالفمارتيراأأخذتوقديافؤادي

جراحماوبايازخواأأمأءدماونأأاذرتأذخص
حاحماأأإمقولاأصتسبملمجأضصجماوعواتالصرفيجآصس

فاسستراحمااولتلورماكىأبهداشوقفتآ

إحماوثأقأأقدأ4فبدأأعاالحنجحلمأنىنثثت
أحاودألصمفيإنخفءحفأباسأنتوىاكاحوجت
احااشواااشأيمكحبرذلووثأإعلىف

باحماسأبااذاقجاأوأفضاآاليدأفاإن
لمرحااإوهالوافإاصالالقاكااصا10دةاعا0 ربفيودعا

قباحا2دءأطانردهاخدباناطأمنجاحسن

احاصضيهونانمناينوالفهدصفيد

حماحاأاتلوالدقدشطتأالصانوإتوماسأدائيوأ

دأحااأأجهحامناضفبهوهـوفحالهحشصجاحه
رياحاكالتأردتوأذاحاباأتكاأردتمافاذا
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فساحاءشنااصارتابىأعانلماالمدذنحوهضتر
حاصاةيدتءألهامسيحأدالفانخرسقوافيوا

صاارباااأمحطافههضءشناسكا4محاأدارتآ

قراحاعذباءكالماإتفيضافىالسوددمنصورتشيم
الصباحاعليهأخشىممنلستلدرأكلهط5ياهالأل

وصحالحاةعةشاكرآنكبردآعنكعيامادتقضى
الوضاحاجبينلهيحيمكادمحياافرآعنكصفساراأقى

الحاوجهكهاللرأيناانلماصححصدفةضأبهزصه

رهثحعرضواشأالساطأتدخأطقالم
الماحاتطخانالبأسورأىالصفاحمايديكفيالصفحعارض
الجضاصاخهخفضتبعضالذأبجارمعنالجغلتنرف

حاالسالوصشتانأيالىوزم11اثأأرينحطاتءوو
افتتاصاءإاطتدرتحنحاأبرايسهاحماثشأي

ياحاالىشجاريبهافراحتسافىحةإجضطارتبخيول

صمباصاأحجاجافيهوسالإا1وااقتطهقدغركاة

أقاحاسإلهاكانسقيفألربافيكقضتجنىورماخ
قاصاحباأضرابباحتاأرائباحتقيوظ
فصاحافصاحابهاحتوووالمافسافيكريهمرهثشاح

حاحااااالالبطانكرفيهومافاستجيبناالطاب

فساحالديهغودرتسبالاعيهامأطثدد

القداحاعايهبالقناضرتةطالجذوروأقامضه

أل4ر



2

راحاثصجمحصاااا2راحخارززدأاإد1حالئا م

صاحامححااادافىكء011ا2111ااال
ويوص7ورةيط

صاطإضىإهـرجهإأوضيرطسسحةااواللةكزت

أحاص2ايمكاإءأاوهذأءحرءآاخأآيةاثإطءأذاك

حهييبد

لماءأقاأله

الماحنسيمخكليبوالثصباجبينحنكأسفرا
الحإألأمحياظليفالحاصالاأصاديأيمنادنيوسا

أحهةيوملبااينهوأخدىايومالهاطلىارضأا

ماحالىجكرآاسحدباملمىلهصالألياألرحإةوا

فراحءمماوميلمجا01مماورةسعئىلاثءوبا
اةاافةوثوكلدنهوتهتىباعضكاأزهس

3الجراديوناروافيأسصحىحادهأيمهنعخازاد

البطاطلدلهينالحمبىالىادعاالرضقباط

احهحمااصرمالسعريماوةنفازطءأوفياحص
أالقاحفى01طوطاااياالقاحاطيفيح

فاحصاوبضالجريثاتهباالةرهسىهخوفاعدقى

ااأشايمأضأكأااااضاءيياحباللههحيوفئ

ستبالبهباتحفالعباتمنمستبيحع
ماحفنداعرداأعدأه4ندىمنصديححرومس

فصايهلىلرسأفااللسنلمهفضقاأأاماصيا
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3أالقكإؤتسوىكطوصاث3ساالدهيءفااضا

9اصاالهدورأرق3

ورواتحدوهءذمدلهنصحباوتنكضى11لمى
احهءال4فبرأيكحسنتص4تلةااواحضاورأى

كاحنيوصخةحىواكركادلفاتكضأحوحوكوعضوأما

ارباحهت4ز3اوادىاغشدإخجرتأكرودحكوبدخ
4طءووادهبضالمفيتنددوزالىربددينفالدص

صهارثضفيألحمساوندىكايقهدودثفيتوردأسإ
إحهأعنءهـاأالجي1بدآحاقهفيوداااسا11و

رماحهرؤوسفيكا4جدىكامالنيااخزوماتسكاصب

صحماحهورفىتهشغرةفاحهاصهابأاعانواعبو

إححهأثفيالروايهجالثالاورىدوتاحمأشاوراليا
حهزصاءإلشاأيادآوعاىحهخراشارةمحىأشحاوالمما

صهامابأعسأازونداكاحجدكعشيمر11اآالجررون

9وقال7

وشحإثروقباإفوأدكطانوبوبرشىحلإطباالجزثنوجتس

سآيحةفيألىنوهـأعطافإاةتحضأاكىاأبرادحليوفي
حتسوضأوجنةفيصهداعارضإمواصرفامسرىفيتضاحك

دحتةالإللمةثفيارتهسشزندبارقباافصبهوتورلمحط

فهرعيمالنعمافيهبءلمرتحرأشىقنقيبدرنهنفرس
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لمأفارصيأناطبألىضعحأاوقأ

نفحاتهحرفاذاخاصنانأالفاخاق

احادفاسىلأصدءإدآأنرىانيدإ

ارحاوإكانلهأدااللووالزى

حماامحوفيءأسهأبتدو

ماسنحازقالىمنطفيفيقناطراثويلث

اجماحااكهزكفافذاسصفالنخلأحبال

لماالقا
ولم

نجاخبهاإارحأراتلونسوادكالنرأبوأدهم
باح41تعيةبهننأرلوولىاته5ثلاالتكساه

مخصح

قالال

الصااذأبرقواوباهـدوزدابامصواهـءالىانكا

رأحاوقداومخغداوقدنفروادوهمءمنليالثة
اافةتنرزاوهـهـذاوجميلهايةسرزهـلفى

وقال7

ناحأببرتضنطااطى5أرماحهمالجشبهنفيطفتص
نر

يالدالمؤقافية

يمدحأطقا

جيداارهفىمنالقطرعطلماقدجيداوضالىانجيدكالتثن
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توريراردالووجاتفيرهفاذظيعنهسالىثنرتبمماذا

ودامنضالغضواناالقبمبمفاتجلهمسهوردشزوت

العودأيسترتصطنهسانممنائبهغيحإوفاسالودكافواش
داءوا11شقاضاهامامداربرنهاادتلويسااعلىاذا

ديداقىاطببدحفيوسهنائبهعضالمسلركابردى
داوداقدصرتفقلطدقتفانلهاديداذابمالمثاصوقف

وداةمهبالنجمطرفهاوىاردساهرةأجغانعنالنومعرلىحلت
داوالجالسمدفذكرتنياآضرحهأطرزاوعصاتفجرت

دأعنضىادنجتدالتريافةخذأولهصرحمانالفجراياثعلب
ومحودأمحروماواربىااليرهاأصالالقوافيومامالمط

عوداود8داأببددايثءرتظواللهالللةحدالحه

وداتالدهرنفيدآىياتالهمتما1ااذألمك
مسعوداغجاقوباماغسرىلرىحيثرالوضأحأضكالة

نااديداأبطاالالجيثقاذوارةمفارساالاظيلأباعمثا

ودأبيهاسبالمناياأتتا1ااأغالتاسماضتبالبعوا

وداالىالنادةالداللنسيميتنياطحانكاااقيألالسمرواالشتى
يداتسغعاداكمناعهنتطاناةاركرزأونينص

االصيدسترغبارصادتلفصننشارتكامرقفيتحرلسر

يداصالقومفينتركوأهدتأنجحهاالىدياحينيهوتاذا

المناكيدااناسواسلمالهاافمباكةفيكفالجودضافس
وتقليئأعلفضائمهكلواتفقتءاالهوابهالمتيامن



فاوالبدالالعطوكتيتج

اجرئيآفىكرأيمءقطصتنا

03

المىتويمإءأدبردايهأرنتنا

أدودىكضؤيجأتتكلفىأء

ألألفارقهدكاقوأطلمافيرالدخرفال

ألأجافرجحبهباإبالوغرث7

أحيدودوااكءمتالىدنااردإصاماحأاوقدقالصدرنا

دياالهاىنءؤااوضوقيقصشوثالمركالىوصاذصا

وردأكالأيرخاخؤتإحويالسكأروحضأثكربهرأإخؤفاحو
يدعضدناكااإجالسلديكاأيأرقتأفياأظطبآلخاييما

تشدحيثنهحوالاةحولنصمإناوقيثحصنأالرزاقصحأوقدفي
وأصددإتيأؤحماددأحهباتهنيالصحرإااحهاؤيا

أكدنبهمالينهـأجردصاألمأناحراريانأجرنجا
تدصسأثأبهءناأيعاىحابهئحتوجاإبسصطوافي

دءوأررؤبالىحآآءوقفأاثعدهالىوإكرقأأعحلىازأتو

دبكارأاذائب1هسأيهـترةحرارةأذاظقيأنالى
دأصشحمسذاكيفياداتطصميرغأظأباتممروصرت

دتةكلووالدهيااحهءتمشىا3وسىكانأرضفيتوقصيى

مولدوالومالحلأقااثوذارأشغستةىالكيمفيابماقت
فىأول01دناأاضأةأالهحرأزاتاياز يوسونوإلسيا

خدوتىإاللعننرويمانكالدىأاعئىالجودحىوتصأتدص

دالمهتالمفنهإمنهوصكلةافادضللثل2شعسينشإفي
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أحسدفيكمالهعدقافالفيالطكثيرةاطسادكانتوان

أغردصاماطت5حمهاتصاخإأرياضكفيقيطؤفشيىل
رلديهحتىأمحراتارفإوهإدةهـكضطباإتيوأحال

دكضويرتش4نهحودارمآيمعنالأالألواهـأتا

ودفهـماطباجودبترأآوءأصارتضص11ذاآيبص

كأدإاذرندادرصصعلىارمإآكماةاتهالىوأ
قدالذرلؤوتنشطبهكانهتلدصنحهـفياأوناظهـ

حدأرالدمإطانأرهناصءهعدأقذافيوجهورضص
ادرداهـنراذاكويهن4وجعرفيصههـثغروناخر

دوحكلكعاب3امابهىحصرنادصوهـوأألشيماخمادنا

ددتصارروحاصفصكأأمفىءإأنثهرىساإاالهـإخاو

3ثحتحأ

اتأاتأقهل

دهبكرنهخنسبميىناخرةددتمبءصد

و8ارواحذصاحتعوداتجئبهرأخطحهاضتعص
صحيءأ

لمسهـيةخدرباالحح4السحااةبيمألشاإعصأألو

واصبهاديايأحمإثبنلمتاصماهـبهادياأاليامىحيرماآلو

اسساثبهنيافيأثافيوتارةبخافيحيتانالمحأطير2أور7
ادقهواطالمالحآلصا5االفىيقدرالومماسكشهـواال

وورادوادلىاخانمسيوبهرتساعصإقيأروأيتهذأ
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وأزبادموجعنجدآوأقاثمهشقدالنتوالحرتأقله

عادفيارختألثأختكاضهاةحدعسرنجذاعادالفعاد
وادكاطبهريواأمالنةقاغاالثراطبهرأيتوقد

اممادذاتسنهالسمراتاتاأصمحاللةفلوالكنابتعلو

غادكهلجقيمحديثحفالساكنهيرلىأشفيومخن
اطادافالمالمومندطثضصسورةصصفىخهبتأنألجت
عبادحاالتأاحاتكا4محصءنجبامرلإال

خسثبرسجادنوايخرحغحزررخدخريةبم
نقادحفاقاتدراهمنابقالءالنوصهصناكاحئ

بأوالدحملتأنماىجاريةءاحثافينحنوانما

سسالدااليومسالمةاكانانآلالايومفاروافالته
ادوأجءآباضتطبناودمنوانااخوقييا

جادأبفيحهانخبطونحنأواخرهاغنجيخانقراحروف
ادىمتاوكاااكخدأصسرهثمااالتالوةوال

وقاداليلملمةفيكببمليخارةاإافاقتؤرحتىكل
ادوالىءبالمطيطلبهمجمينوابهمينظاعةاتودديارمتى

حهميعب

لماحافياالحافظيمدخأقالم

اورأثتننوقجوادأيوألطرادبماأرد112تالود
اداكبراواعثكاطأباينجرةولف

اوجالدطشاحةجدالبيناحماديثهأصرىماقه



الوهادواتنةثروبأنجسارهلأالبصصعدة
ادعضعلهاالضيمأجتلضبذبالةءأبهبااأمتطىحيث
حدأدعليهااليلقدلبساصحباحهمأتمفىوالجو
الوسادفىالزموفسادالذيماذااسددومنهرهذا

باالزديادفلالألحمدصاصدمنالنقصانأدمد

ادوعليهنجاوزالنجممتنهعالقدلخارأي
نادرتصالمعاليلكتهزأنتالىالغاناد وى

وعادصحاركربمسسالثفىخظملمماالثوقاسلى
انقيادمانالىاكللهؤاصافيعذريلهفلت

وادصفيحبكمنيهيمخاطرمنتكءخذهافقدبا
يمنههىيجهـه

حهيمدأوقا

ءأردهطرادهفييرىرل

وقد8الظبا5تصطادهيهات

ولدأنهالدهيفايعجب

عضهتجطيرمأمردم
تجظسوىنعسهوأيرح

بهرمأطسودصيحطوما
هائحنوانشمسالشمس

اصيهمساخطعامرب

يخىيهدهاسحركااحمسرفا

3يداباوهضهخهـ

ولدهوالدالررهيلوكان

بلدهيختأبلميبغصح
صسدهما2برفيماأتب
هفىأفىكرفمنهءح

الرمدهراظالنوأهلنمبالى
المعدهفاصدعندطتنع

هء
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جيدهوالدهصتضىالإثبخةطوالدشاالت4

دههـاوإلرفاز4توليناإصاعنأكأ
هحملىحملىاللةاسحرفشصذهخهءاهـاصحله

ال

قاذفازلدأغيىباتأكلنحلماصدافهوأدعه
ددهأحثآإدالدستادقاإواتخهـأإثسأااثحش

غدهالىفالعيثةهرشءاإخضاضةإسفاتمدافالمضبا

غددجر4المطسأالاناأفبومحسن

جحدكمنتءؤباككثلقاألممافأوثدررعتجم
دهاكل0ووتنصتطةظهـ5كهلألصمائا ر

دهالمردهشياطيخابمأإتضمضبدكوثرش11
وددجدهاللةارنفىبمانمحناعنالاواطخحكل

سدفةالفآحالهعابهأتالجنحمتوأوجدال

مجدهافيءلشتكأعدوهـنساحمجدالناسلهصغ

آيزالوءيئن

ألاألال65صروش

دابإنرهـلةوالماإخةذقيأحعبرةاونائض

أزاارزالدوآزخالدهأهإأءباحاهـز
دايرزاسترنديهما01اتلجبرهءنيسترفدأوإ

ضداارتاحةإفيثللهانانبىحنحفي

عسجدأاعفحائهفيحدوزدالجشجهاالةلهذاب

ئرعبرث11لمةض2حأل
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ودخمهاتاا0احمدعنيسألقلت
دالدألكاضإصفيماتاإتءنذرفاو

صلءثاهـإابإاناللوالحمهوحاتط

حدتأإنإاأمحااحاطصطكبوبأالشا
دألصاوجضةخجاتاحدويالى4دتا

حدداشءادثوابيراطءانقأحيفوا

داصالالجااالصاحيهابتمحانيلو

بردهـعفىابردذ3اأادرصهاذاحكاي

ااالاءاه

ادهزءاررافإاتهااثاددصوجمبحبمعايهت01الىشق

دفىاعوفىوهحضآلفىكأكضحشحهاالمفارمتوبتى

هسانن4إءااضإفىإثإكأادحمالىواح

صوادهثأه14ادبتاكأااوصاصوف11آضثاهبدر

دهاخوطن5وثجممابإترافطاؤاحسىختمبزدصوص

الدداهـفحوحىالاللوأااثاكطعاأتإص

دادداادفأتحنمألتحءلماعاطوتافحهكمتو

بععادهداغأوإمعودهماغافبةيثنىأنهيهات
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فنادالكراماناديذياضيفلضيفهقولكناالذيذهب
اجادهمناظلقنفوسروحفانهالجيلالذكراحسنما
كردادهسخذبالعزاواعفهبعاءزاالخايعلهمنيا

احمادهمننثرتوتدموتيطوامداحبأنلمواهـ

وقال

مسعوداوافبلمحمدعودياللةاسمعلىعودق
هودالوشميطاتقصآلالبدرعودي

التليداسعاىدماطريقافحينالى

الجنودافالكتدورصنحبالملكءيماتطبى

االسودقنصعودقدثعالبماحالىوعلى

يهححسهحه

الذاذقافية

اللهبابيلالدبمجيتأقال

طشأوهاهاذتعامشخصكههذىاوتيتهاقدالمحاسنهذى
الماذىيحسنممااطالوةماذىقائلةالشحلأناضحلباأقسعت

وانفاذنفادالوشحكوكهفبداثيهرالقرىشرآفأنفذتانفذت

بغداذرفظعليهرمثبلطفقايةمنءجفافيليوقت

الذفىيمنةمرزرذاكفاتورقتهءمامنطبعككانان

هـهجههـهفتط
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يمرالحبابابئف4شاالتاضياليمدحقالثر

طرفيلماالثاهـدصأبالمهـالبارقعنهمى

تسهرلمفانلثوأالسعفأذرالدسهرتيقول
راالشةتنهعنوقدجلامالغاجىبالمشقررى

المضمريحوىوأخاهارهديثاطرفرأرورإواحسن
حماصا

المجيرفاحجمرهعلىارياضفوصقولفاذا
المثمالغصنذاثلوالابأوراحونالةتميس

طالعنزوجدسولىاليكقياشىالالساقفياعباة

ياالزهيافييؤكدهلهحبىنمسبوأزهر
نظرومنناظرينفنأخزاانجهالةفالةاعان

االخفرشبيبتيدغضهممارالوصالاجنيتوقدص

برييروهافلموساللمتىعطشتوقدوأمما
أقصرقمرتوماتتهولالبأهبةفاهال

رالمسصحبحهمنالعدبمطلعتكوكباوفدتعا

دريةءاالخالوأقيالغادراتيرىغدأةتوما

والتذكرصواهمنزهـعالمرحبىاالشرفذكراذا
برءتفياكثابهالدامنشارمنالتشابهفالجس

االعورعينينوخذذاكدونهمنءرايصحبوقد

ههكالمشترثمزحلىوهـجماناصمايقترنإبراوفي
وكوفىفيمنكمرتتهالعناغصونثنتكليك



ه

خرالمةعاىاوالمفتريعاعانالغابطهمابديكعتا

ماالبرالسقهاوصحنتشقيتالقضالفصلاهـستومهما
رصرأاضافقةوصمكناسياتالىلهنخفوقار

المنسرلبةدرهاعطفهالرتخطابونصل

رإبماقءفىصاتآطظة15حركتمرزآلو

الممالكونثوةعففتهالكأأعطافنابذكركتمي

الميسركلصيسعنرفنحاقسامناباسحكيهز

يانأناظيناوفيفقلتانظموافييمينكتوتا

رالمضىمصرابوأتدألمالهيرفآلفيحاولي

عبريلهاءااطبيقولعبرةعهاوليألجات
بالمحضرغبتالغبتأذاافاحفرفليسدعوتك

بمسقنكرعايهسوأاالنامفيكألتهدجمعوة
يمروأأجادحبةااالكاسوقأنولي

أبحقرياحمااطبالبأنائيدالمثفأمااذأولتة
حبينن

يخهباللفيياسرحيمفوقالو

بدرأصارفالهيرلسارزررألثصألتاذأماسافر

شزراأماكنثوىأجبآجرىهايكسبءوالما

نحرأبحىبابدإتآليىةاةاالدررصاةوبحة

فهجراخلتاعيافانيداكامتألتاذأالومى

استراثمبدالمسانورهقأنفرفاب
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يقراانمهادعيثحكاردتماعيمكحركات

اوعسبهءجابكلثيإلمصنأصصفافىثد

رأإماأتبىأوجنات11احبثينيقيأصا

هرأوصعحااأهحاخشؤاالياامفرقائح
عثرارتةقهددآوقدنصاالرفىاقيورت

براننقطافهاللمتىفىوأستحدثت

بررايردأفشررطفاحمهأفتاتما

ثراظالنجينظرتلهانظرتأافيافاو

افالشيبفاسقناريافىالهالشبابكان

وظمراطئأاشتهىكاناكنجتقابحئنوا
افىآوضهراوشكصروزحهقتلتحماة

رافىوخارآمادرالتءاوفاضءالوزافاض

راصاهقىفاوأطسعسوىطبحينلثفانظر

راجوصلملمهنسىفيآدمنجرىإث
اهـىأرناعانجبإحرباوممماوص

أدرىمنهالمصاعبسلبانيدرىماأو
ادصتعودوفويشصياسرنخارةأعددت

صهراومرأكأياأالفدأرفيصرفمن

اوأصأصأفيآااليامفىواست
باخرىسيتبعهاأولىصرةنظفيثمنيواشط

قطرابالجهدهأفىفياذجرتوشحفالسحب



اصوفيقبآأنفاسهجاهدارارعد

اهـهـآوشملبشتفاقابالىفياخصضاسغس
راصتنجدتاصأوممراهباتيقات
طبراتهاعءسوداصركطرةولرب

وأسرىلىفابادهملهطأبططالىأسرى
اهـخمأرعفالدالصدخمطشحلمن

وسمراجمضاصمخلةبماوالذواالذواصبجروا

يقراوالضيفصبحقينههليغيقرعيففا

خبرايحرفهوابراخىشصهعنراويآيا
تقراانءضتالمنىفصع4وجرةذازحرأ

لمجراعليكالسالموقىكينهبناتإحموا

غفراالمابايبصرتشببههافيوغلطت
قراةبذاكوناتاندىبزأناتأيخسأو

اطقدشزرافللىلهطياالىنوفىوافذنج

ايضكقالدنبداهعردهاينظرزالال

هـهخحهـيببهيم

بمجرخليفابئيدالالقاضيحفىيموقالمؤ

االنفراالقضيببهتعرفانهلفانضاراالنواسمأرجملتقىهو

نبرائمطاطهاقةوعلتهإكةأائمالهواكؤةعلته
أخضراودآءابمبادرصعنفزقصيرلىاربوكاغاط

ودنراأرادمافدرهمفيهذيولهالسحاباذاسحبحتى
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فأقراالهعنجالهحئهاللهقابأاغيمفيتءضاد
أحمراءارتيااعاكناقاولةكأعنالدتبثوهئحهت

فراوالمحواثإطببدرمحآمنلهفاحفذتإزخأاليفريعت

يننمعرأانتقدبميداكنوقدتحينءصاايصجهالولم

اوقيصصفيهأنوثروانىبراحنيلسقيتقصراوأليتها

كلراءأألالماارجسرىحنىهاكاسافيأرصرنوبوكت
اذيرأكاءدااالبهفتمتاأليمماصاطأبىذكرنهز

راخال3اإىئحاشوأنءءاصرؤأديرهواتأت3ارتاأاولو

رالمجكركبرتإأأص11خدال5فناحتألهحماشإتاحا

ووأندأهفيالاسلمانجةأزفتقهءإخاوزهت

ارأاوأرماباوأصبفيالأيابدرأسءأأيأاؤتش

حذراقدبهتجنصعاألشلمدالمحتلوسءإاأودسشصه

وصعبرأسآثي4اثودآعادابمدالبماست4حكالزا1
را2أحتىضراأطريراحفىهانهـيزا01اسءفي

فنوراجاأليهحوائهتلمىلهاطغيتوممبحاتةوكانص

أكثراءشاإةاتصصتدخواةوأهاولانالىحهامممتصاح
يخرايانكأنصدأالثةصإورأتاأافئ11

ى01

أرءظذلكزوثءالماءبافانالتألىحللة

خنححرافهااعتدفامفت3ثواحةحهرمات11فيغطاو
عشرافصوأثاتواوأجلةأساكارمدابفيزأيمال

برةحوس

ك6
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سااالقا1ألمحوقالىزوححال
ءاخوتالححراطتال

إتاررواوأاللحاظمالمجااالزهيلهروضفامجبسفرن
آرارجماحهعاىودصفاإصكاليخرهالوتجناتلهىلوالتة

إخرراألنوأرواأمنوأحشاطفيهاضرتأدحارفلهواالوطن
إجتراأصيطقالخاضرأبهأأتلوكاآلهقصنحاناالفييحمينوقلن

حراابهأت01اءادهـناتءصاناسوبا111زمنوكان

كبرأثذإاآلتتفزادهاتويهإلصمبماياشاواطأوفي

الشربدهااأذإشعرأكلزاآوىهـقتيرفودفيالفؤاديوفي

اطذراغاشراةفيكلشااويوقلقىلهطيمحبرورفلماذاأما
ؤربهصديقصهفاإرسآأأغصنبهيفىفاقماسقلتأن

رنبخهفي01ياقعصوالغبعائىلميئاناالحطخصكاخاقت
لىكتةاالتدأرعندذويماوالمالنقبءاالوزارذوىعندالمال

قرفىاهذهوعفديمماافققرتؤدءبهاروأالذىعدمتفان

هـوطنأىاناخكنرالىتاعاواالوطننجاانبركاييأطفوأ

اطجربهدكاديستدىوةيعضحمرمحترأستلىبؤأكن

عبركاسحراأعبشفقتفاسحعنيهمصإردىانانادى
رخيخهاالفىمنهبوجنةاالصىأالخاضلءسودأبم

رالاخمهاجهعنراسفاالنآلإليآناقبأت

ارااالنهارماحرعاامااسيلامماإووأ11قسوم11قاسماابواذ5
ركلوالفماتتأخرفاتقدصهاابوبهرأنمحاسن
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لبراأيحسنماأحسنعرفاأاهـ2ندصهم6اوقدثاهـصءصحت
والحررالحيعرفنالجسنأدتألمجهجادوأندىإكيهذ

زهيرهكلالوطومخهيذوىزهسرهيرقصهوالشعر

وهذ4ذل1ظؤذىن311ص نحاكاحورسىهصحو3وى

كرالاأنفاسمناداثلهنماتهتلهجالرفنقادصتابآل

وأالفىاالفىفيهضبالصنككاوحباحزتهقدححبادرللة

ررحواولإأربالضاثفافؤافطءممطنثرأوولأةباير08

العذرالتغضضانضدكالعذرحصثدنجءاعذرحمهاجتتالك

طةرطالنأخرتلودطأآلءمثرإثافأصكياأصأ

ثرالدراثوكاترادمخترإرالىقهاوطابقشك
فيفىثحبماو

امداصأريادالديطالىأفاأل

ورسهبالوفدقصركاوبابورغهدبالىمصركاصاب5

نورمصثرنأعينإوفيناصفبهانأناسقلوبوفي

عذوروصصباءالبدرراغلةمنيابدراناصاأصرقيما

االةإرجنظنأنفدعة2ةأطأله31ثرالمة
ة01

موروكي5دابكافالدهسلطعندالدهساالميرينأعص

مافشورالحدبزيمنوارهاربىدفوقالحباضياظمهنا
تيسيريخهـهنثفذأملوالددوالياسرلجنىوالماكهن

فمزروراوجيبقابعرصاعناجماصراراشخاطيأذهوا
مجرورءسامنوبهثنييدهفيالسيفغربنصوبوبات



نج

سسورحرانإإأباوالنيهفيئالحمراألصسالمكمصفي

يرأسافيهلهامفاتبئقساحالولمنجاأفى6ااجال
مذعورإبرتاوفؤادحدأرهناحشمبايتاالمنءوجا
شنيبانيثاحذالءتهـحضأرأذازرعوأحنادراكارريرومساافى

مذصرراالالمنإادجرمحلىمةبمالطفىفىالذق رما

انهبردافيهقالىذفيمنشاتما1بيماايكاحهالأومندورا

ورطاجدمحأأآلطماجبمدحىولهمالورىأملىاساصاثرماكلكا

البمسقالفيالأخاايمدجموقال
عرحاةهماليلالجسدوبسهثىأيمننجمأي

الدهسصروفبهإضوقىلىالمعطنه1جردقدوصمام
دراللمبءاضطورتأنعرالىاالاتط4ءدؤ

قدرةابايإلدهىءجاأذثحبانراصتهـبتو

فرإفانأجلىآأيفادينانوررةتتةسأثلياول

ونثرناحنبالدرءحريديهثنارسأباوكافي
طرقثاركلأهلطجاتتسهوأحتوكافى

روسهيضكلعنحهوأهحمنوهـصهوابالبيضىوكاز

رغففاضطمابكرديئ11جمالاالجلطعاالروانمما

طشحرحمائمطبيمانصدحتمجددوحهمحكفيرتي

نصراظيرفااخرالضتحابيتوالدآلئاسالىناصريابفما



عشرمرارداياديممفالمحماروعنديالكلأحصا خط

ثربوارتخهتعتئياحسكاماعيوأح

تجرىيرالمقبايديم4االجعلوقدكميبهالشت
وصبمسلكغيرمأتافتمجدعاييمسبلالمجدسهل
شعرقصائدعنبمذيهقدغنيمرتولم

سحهصأبتاعايامنادميمةاعنحصري

ااق9

افكرهلهابرطءتىأسشبهزصةمحراالميرثنوبيني

عثرطحاجةولمايوملهوببساجةدهغيري

أفىنجبجاثمشدمهسسإباليمماشعرتيفايت
نظرهصهاملهفيماتفمواصدةالجلاالماذأك

ودوجههقباءتقدمحدثمن2وارادالوفن
ءحثب

هوقالأل

رطامناحطىصنلنئلمجفنكاشفار

افقاراذوجفنكبانياعاييشهدوسطاك
يخالم

لمخومداداالىافيمالكيمدحوقااللل

حربهأببهظفزويذكر

ظفرانائأواللهمتبقفاماعدائالظفراناعطاكالن



قراقاررحمهامرفابهحانهحمبهزتاذاحتىمخناحهمقل

ءسراليحعدرتماخالخبىأبيثنأصبعراحكتفلاليكصروا
اقريوفأصجاشلوأثودكىأوتفانخقه2قرجاؤأصفرف

الجزرااعةاالإت1وايطاأتأبرأنعاالجزرامعت
أبهراااطالتيسنلهالقلاتشفيحتىيدعكوةلممن
اهـؤيرطرارالففلوأبواختنبةرفيحرلةابويسر

وثرىوأالؤثاإويرومحشصص44أخفةوتص
ألقرأفهاهـا2تصاهـبأسضكا3احنهـأبوالفياضانخاهحتى

11هدادبيهصأرتخماءأرأمنلالمصلهدرمازال

رامنصاللمجارهءخابهام14اناعاويالهصا
سخذراأسألىاياثاوأهدىولىصهتكافضاارأهافاجنى

اهسالىءلهاضانعافلةكادأهأااصسنحءخةافايهنك

امنتصرءجاارىأخاإذاخابومحتصباالسالمسرأذتسله
ذرانأواصافوييماىصنيتهولىاإرفيالذىأن

لهححيلحمبربل

9ححاطتااسحروأاأباتجدورأوقأل

طاراالأحابحاأتهرافياالالسحاثأفإامتطما

حموأرالصآلهـتةإتاؤيهارأكبامننونص

طيارعائمنوجناحبساقوالهواءالماتقرا
واالوطاراقأالوطداروأالوطدكءاالوطانعوضتنا

ارهـمقىالىدالسمالصاحالقاأباياانتانما
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رإبئاارماكاتءفجاكنىقايةحىايرصةصقالت
اراالزصا4صأشططهسألىاخالئاثنمج

ارالمالحمإلفةس4اساتسصربآدلمثنجاثضاءو

رأالصطفيوتاإألثدتصااطجرابزفيلافمفباتأ

وأركالىوأدال4أصتاآلكااممىءالىفيتالبولك
االزكااالهاحا2دالأ رثولطخووءوهـ

قارااأسودإظرافرأىدوكحمتهـطأثويمنا

االقدارائبكاتصيهبهتافاأحيماحاراردلمة
االشارفىالديوانرأزطتةاىالمالثفييوانالىأرازيا

اراالأماطااروافأبدجما51آءالذينربؤك

بارىافئصهاأنمفيباناففجماكمالدءحفظ

سارىأورأئحيأوكادعنكفانيتيلمإمالصوعيك
والدياراصبأكأمدوالدياروذوالأالهننشا
سمارىنورشأت4لىصرةفالمبءتثصواذا

رديئمنوهبتحاقدهورثرمجاانهـوإكفى

أبحرافيحرالىدتهوقالىاصاونابم

رإذبماصوالمحااأخبأا

ديارفالىحولسالىخأارالوصنحضصءإستاا ح

يراضيارىغمنءصارىطاتءفوفاعادفي

رىصااغرضمننإوحإأحواتجىهـو
حهـصحعمه
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قال

اهيصمتنهحوىنهجبينفيالمجفقبله

باهروهواجمدرايذكرالهلنأثيرهانف

ظاهرصحلادويالدتحتهاللمنناسرأى4و

وقال

صيئلمقطولوكاثشاثراءشالوزاص

ضرفامبانأىباصيرإيصهطزأخساىباباكر

وقالم

راالكذأاذاتثنىطرفهلىواسريفتك

وثىريةوفيقاتنةتهوفيقاتان

ودلمألقخهمنهكاأرداتؤنممضىوات

اابهأاااحزأانجدأقا

هرالىصرإةاتإخةاالوالإهيإاعاكالإلاأصاول01

اجراافنيهاصيعقدلواالجوعننتابحل

شاشالباقىاستخدمخهجةمرتجردوربما

ناخرغصنفيناكارصكبمنكغيالذىوما

ذرطالاذااعئىنقضىفتنةاليريومكلطني

ىخاالىإنمافساقهدصيردهطيففوضب

جراططفءبفانهنجاعنالدحلتصطأن
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الحافرعلىفرناإللهنصخطتدالسدفةوأدهم
رابااسااهءدوأنهساوألراالغأال

برالىرفيإدالافىتهبااألثرفعالىالو

اهراخهابطالةزأهرابدإهالالحباببنينجم
ناجرفياتلبكاحمافهـأأووديدلحقرذوراحة

اخراكحكلرهنحضرجهاجوهسداحهأمننخظم
إسائىال118اذتالتةإأصادراذهـكلن

فىطارزآلسوحاديالىوضانةالداممبابرصةص

اآلعصالمهاالصفىوهـأفيمعاالفست
ضامصارةاالصذأكأبلىحموىاحالياصيماتو

راخطوامأناظاعنفنهأأحىإفوصاالبرحت

1لماالأرفيوقال

مجرشوممبالهوياحالىحداةتسوقهالسحاببدأكبطو
يقارهصةانغيثوأذابهااطمنجنأصضأحميتكنت
عدروذاكصافذاانسوىبهحابأنمابفلألفرق

وقالل

صطثانهاهدصإتأدنةكشحرهفيتهـانبم

والوافربلالطرطنةصلةةدأفىطالببوهويريك

حعهححم

ح7



لمذتعسأالالمحولالرفي

السضعةصأباامنأصصترقفأمأمحرأونكءترنووسنأعن
صءاطآاؤصهـاوأدكيأفيأوداخاادفواشأألماثحاتو

أصقثاهـشـاءفألاطحهزياشتءحرهـلةصامصاادووما

رىاالذيالاأالناارباعلخناأوالفئأحزناكفى

رإاآلءءةأأراثكابمبءؤواضىاإافركاطرةوة

عضصعنآلتااكاشىدبدشابعندالالفرىثوقد

عامحا11ث501ثافيكاحااالراقىو 3ىطالوأم001

آظكاهاالكوارصوتثفاأنجبماركاالعسابابإختاذا

اغسأاإلعقنحضإهاىةقىا5فيلهاسألاذاما

اراخقدبكاقلىموعيااطبخإسهـجعنوالكاقد
الجبايسراهشوا1تبمحهشلأتينيمايهء

رأذبامححرةالتقاأشحرانشبمءراء4أأكرىزناأص

اطرأسحرفنأالنىفى1توااإصحشإرأالشاةتض2ء

ألاذادألتج
ثرحوأط4نوااالمفنالاآأآلالىكربملراظىراص

بزهرالبحردرطووفيههمراتبربرأفوقثأكا
حبمحثححمحهىخ4صه

يهيديابىأنجإجروبأالدالىاحأكتبأطقا6
لمإهـسعراف3بىعرسنهبذحأليعرنحصطس

افعراثرقمنيهكيأبابمريالصحكبمرت
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بحراجكلمائبوتيخهاؤاحاصيراايكاحتؤط

الثصروةحنحاعتاثحاضالهدعتعشأنذثواشاك

رةبيارالىلمنلحازعهآير7زأعي

يالألحناآفراوصحاتةثساإتيأإثإوآكأؤ

اطيروارمىإخازفانممحبرتحبرت

روسلىاآوأفرخعضهنجردهازبد7وحمح
فرةأفىأتإاتالتىواصسءا02فة1غا
001اى

رأسيااباتاأيدبصالالانأثجايافاحرس

حمسرحمةبجمعفيفىهقرخاأباص

يرليالححالبأ

مهواالمحندريةشارذهفإابياتايالدوفمااحاوقدوتالص

ألاصصحاءا0ألدالتهـةااهوكل1

اوكارينسال4ؤاكاوليمتصءوزاابإوززلوهـ

رحشحأمثحياأحبهافيلهاليبردترفاطاينيمحنانفياطاقت
ارتفيمألحهحهاالاءإزأ مبوححنىيدعوم

ناررأسهفيعاكآبحتأانالمىاالدكاهنارإاحيذازال
تيهيغهيههـالهشحضاال

اشنفااوربدطأة5

العببرقسطالقمتروردتآلغدرعلىالنسصاىجرت
ضيراالقربراحةاكانياهـاكاعهفيالتاوعب
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يرأهـعاىءاالواوكايهوقالشمسبهنعلىوقام
اففيامابقصنتءأليدهلىبهاودار

صيراحامنزعهاتلىلونآءطاإزصاضفيتءو

دورصااسرارنحتحخاجتقيوبالماتفقمنا
الصضيرالىاكبيرنننمرصرىسابئانظغادرانالى

السريرعلىينالمؤيرأصءبنيديكاناونحسب

صديررابالخورنقاخىطههطهـقوأالطالتاجرزتخا

الوذيريزجردأوصافعاىهرتعتفاسالمدذوجمردنا
ورإكاليطالىاءوحاليةاكاإكساخراناظت

الممايرخيثافيصمسانجبفىالهءسحمافيوقنا

صوراااليثأبحبمونحنصات15أناجرىماوألمجب
ثهرمنالمحاحلفصبهزحمينثرااالشصارنوارسلنا

رمحصاامنءاالدركذأ4ءجادرأناهوةافى

إضييراسقمحنىالكنكىنأحلىيكانهرأى
صيررفطمنالنجميراهااللوأقىةبالرالىفأرقاه

السطورنرقاالذصحمإاهوساراالديرأقكلدرهو
صحيرنارافيووكانتعدنخانبالدافصيرت

الهجيراسنةافحوقاعدلصالرعيةكلومد

الغيوراهـلظباالماالثوراىرأياإبلباالملكاحاي

راظطغربهأحذمفامجهدىعلياكيصنهاصالىحذبت
النشورالىنثورالمعاكالسحديشدوالعدىطتطوفدم



5

خلصابنالفهجموعالصفلظ

االبهراديثاطفدحازوهرأجزاؤهصسنرتضابج

زهراجانجيهفيتأنةعضراحةفيهصد

راالقهعلهاالثصتحسددعرةخايفانياعلى

جوهرافيهكفاكنظحتاذاالبحرأضايابال

هـهحيىهـي

أوقاثم

المستوررياصخيابسرفيهئحدثتافسيمقصربمدرجة

كاضررمنأرضفيوأقامآلصحمهطكلالهكالمالت
هحيهيىبجيحيأل

أاوال

رطباوطفزناوماالدأرالىددنافى

سارىالمدطولفيحكمانخةبدراهأل
ابهـهجموريمصيبثن

وقالأ

لذرىاقةالىفييبنكانمنإإياذرو

بالهرتيمتدتنيأتصبمدمامنبالهجوفيدأز
يدالشعريكبلغتقدبالشعرابخأنات

لالفاضالقاضيكلدحفالم

مخهاقهرف



أه

ارلياأىأكلوغاروأبالممأصبرد
اارهـوسصراسوؤدرءاكاقذهرو

ارأاضطأملأإأدناءوسوأ
ارسؤتثأاوزدخاقتإآان

جارإننابوأبأثإكاركاالياغى
رط5كءدأتداكخدتزوق

خاراباديماوااالماقألىاختنىمما

اروغصوىنج5اركىثاوحب

ستعارهـفنلىإشااسوىنفضاكل

إروافنىالىأقوامجاراهمماا
ارءأاض1االفيسحب11شأويطابثل

خاروهءوصثادامءأاوأهو

زارأحوانوتدانجألحهكوكب

رار3وأصماكاراشقاترتجاضاور

حهارااثاوفاصالنومدبكدفةتم

شرطوعهالتىاحفرشويكهذه

الوقارهطوارسصأكأصاهزهادآالص

ارقصءايبلممايافىفالحاسطل

لمأوقا

رزعورايوالناعسيأ4حسالظبىبناعص
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عاورولاوراقاادعوممخهاخصءاساكلو
لمعذور4ءأوأكماأراةأدرأءذات5 كاث

ورانكررةإهـشنمغشتالكألع لوا

الشلقة

ارهبىسادآسادرصحاصانخارهءس3إريحاليمجمألله

اققسارهالسمردونمحبهرهويواجتالئهثزننحإاووقءتحي
هإبم11أوآصكاتإفإافازرلرالووأطة

وسوارهصاقىنحافىكالحماأخزاسوالمرصاللإصخربااكاق

فيتجولودحمهمئهتخاناحفىولحال

نفنفيصوراصبافرىسوشبدشإينالحكوكب

ربفىامجراماءيثأنهه5أيدأ11دقضيلحمص
نحوللصوددةدالسحهاإأحاقيالمء ع

غرعىاتيعلىهاكلدل3نجاطامطروعأوأذأما

قسءالدوودنجوارهضنإصاوفيينثويغالىيثزار

حارسصاحامنقتهءشحراتنثدالطيوروكان
خرسآلؤصاتراحمإباعبمنزتوتصاةاوكان

قدسمعاظففياكوايبثسفيطافالسروروكان

أيهحمنهمتضييهعايهشطليءنرمنإفبص
بصح8الفدافيوانلتبالفدالحونآبادشآوبنفم
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وانسجنناللهصورخلقغيروهمواحدحازهم

سوأويوممخصايابنجاؤاماتالىةقسعدلوا
عليسالفيانحهاظرنسبةالوهابعبدابئيا

خبارودعسعنكأوعصكرالةحددمنةيلماصحتسقت

حبيرةنوهوؤكنيديفئىةاكاكواعبفأقى
اهسمنهتاعصصفىشنباأبدتايهاستضحكتماص

ألأوقاأ

سثىاإبانهاتسحعتأرنسبةوالمحيايااطبين
بسبلمدموعهعنانفصأهـلحسبهلديلثاعنهاىفالمج

نىءوإقديمامنألىأدبرتهواطايمهـأةانءالىأدجمهرته
سالأئحأسبصفاتيأخنازعانهءاوصباحهنكاءرد

حىاألتاثحللأأدوأفاضدهءفحهعايهالثقيقنظم

باطندسبيمكؤوصهصفواكالهمفيافااذاحتى
االألوصالثبورسبارذيكل21فاتجفانالرامقدم

المتبجسءالمدشرأرأورىطالماشوقزنادولقدلدحت

قليهفيوقالهـال

اطاووساريشهحلةكساهطوعهاارامةآعارتهبد

الدياركؤوسساحاتوكانإلفةفيهاإلنوأركافم

عهسفىنبم
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لمأاشقا

إسقهباأأورمابخنيقستهاحبو
كاسىإهـفيوسرهررأحتيهفيسري

اضباسأ4كاذاوشأتصاحافنصذإكافشأن
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الخاضبأتتحتازمنليلديهرومالةختحصمالث
االكاضاودبسهوص4جفنهيمحادبماللى

اضاالعسفىالحاماخذرعأ1والحياةجالهأءاوع

االكراضعأتطثىبمالمأسصنحهاجثءاالراديدو
الوفاضادفيفارتتماوهيدوعىفؤادصفيناتغا

قاضتخاصممثعلىاسااشتجراذألهووزير
اضقىعنتفارقاأالممانأظالواضعدىةأماح
م

فاضفاوفيأخحياالجروقدءصاأافضاعنانص

اضاالعسلةحمطفيبفتتىدحفىأط5وهاتورأى

المفاضءخااجوشنفىمشاأحم5المفاضبافائلوفم

ضطخصسافروذكرألىواضحسوددبينقائم
ضالنقضطالعلىأنجمالوالأيىفءخارالءالصحما

اطياضء4داهوكاماالنواءفىهـاهاييار

قراضفيديمافضضتهفةقريضيبهنءمسلرالثناففى

ضبصفيرأتةسوادمنأحلىالمارسفيؤثو4اأصأو

تفىلدكثعهحيا

اقا

أرتذيبحاغادرتاضعثتاذافزارةوصصم
افضااكممردهامنصكللةخيمةباأخ

ئحهيىلدايه



أل

أرفا3

ضىقىأخاالىوهـاننعىهرةفالشل
ضماصالثتريأوفحهجوبتطيعنال

اغضثحكعنىفانهعخهجفضدوغض

إخوحخطافيترئي11ضئحمخكفرط

أطااسةفال3

زرالعسقالنمبءأرخاذبئمصطفىكدحقالم

فاشماواإلمبينلواوضرزعلوصمبمهطسارت

طواحاالمثوقهاخعرأحقذفتىفيكمرسووعت

حطيربهاوفارطدصمهاللقنايردففر

إصعأشابقإلطبىامخخرطصتداناالجةوفانة

خطالوبابهءانفوعفىعاجلهاالجداثمحادث

سقطراتهتزاءزحغصبوتزنادفراماقدح
طافذلمثنماهارجأخادسهحصحرأفىولوى

القحطصاخهاعسعننجابديمطىصراحةحيمثفي

الشرطحيثفيلمتنرطهـآليهرضيفسيفوآلل

اقسطوااالقساط3شمأمنشمطاندأتممالمنتضون

وأظطأطظعليهإلمنيمالثمفالمالثسيفللة

مطصاجبفيوالنهلفصعطفالفيجذالن

بمثلهاقطسمحتان01شيمءفقه4خالملويت
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منحطافجمندوحهيمأسصفيءالعاجابهتومض
المثصطااؤابيوخمشعت3خدفاشرحهنيحازهانا

والإل

االفراطفيدأداهيقتتماسوى4ؤيظنطنتلى

الصراطءواسصليماالحلهالاصلاشانللةصاش

اشاعصحعراأاليححدذؤلىأبرآخبةد20

بقدرنشاطه2بيريأصىصركجمءعراإلمالثمحر
4فاطأفيالمماثبدفيوفتىرجعاتهنءءلزافئكأف

أفراطهفيهفاعذهـجثامنبشحرهءجاجراتأبوواذا

ياطهصادوحبمباكفاأسوإدديردفلمجدكافأوح

ياتااحآل5أل

بهإلاطبابقااالشرفاضي114دحقالكبم

خوصفمصحنأمآلوطالعتكواومرمنوريمرتطا
دميررضاليسقسقهنواجمناالركةءإسحمااقىاسفمنازل

اضلععوجىسووالضمتادلىرىسوجهمادهوتض01أنعلى

سيوأشواقهقايتعرثماالوىاسمنيانفيوفاسمني
ومادممبابأقدوثمثءندايبيفلمالوصالأيغسدعاه
تثيياصبىاافيليغززأصاوأطباطبفيبنههيناص
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برغمقلوبلسعمنبماتحتهربعةمفألبضعومنتححرفي
ءسوعضوكأصطلهاكافيوقديطروباةااالشمسهأبت
فىعباليحىوالوجهحاالقةأغمكمخجعفضهعنافىويى
حأصهمقدأراناحمحراتذلنابهيخبيىانااليث3ذرتأبى
خصاباتآذؤدرهاأرتمأنجمالصدببمكفارتمتافا

عفاكطرةرتأسعاكرىاوقالىكرحفاسىطرفكت1اىسالىدعافي
كأفيإدبأاألشرفادعالعهتيواشرافوايعنايوانب

وأفطعلمجظلمأسجلرفبابسجاأصاوىاجمىاتحلتايكا
حتججهلىفضىوفأدححآعبفىاأوإمجقأبرحنمولوالك
وأرحلفضالثذحنىألجبويهفياحاصمةالمقاديرابباعسنطقت

حترجهفيالسبقيرعجاجنتمآنزاألولىتتبعتوأنت
زاثرعشئتفطأحرع4لهاصبادرآبقولمأحمءفا

فاإنءالتأتيلاهإلءأومنشاهداينوالىمحالكأنوظني
دفيمنأحسنصينونخفأصفهوصماالخقداافيا

درعكادرأعةفيرتوسيصةدننعنةدبفيتنزهت

ءماجردلاليوانوأكظاليحزسظهاالديرانفدظلس

حةأخباقائلالفيعلواجبوالهديتقدلالبيتلذا
واليياتاايحيىاخفتهسمعهوغيركيعيالمافى

لموقال

نحادعخلقهسالىوخاقهبهوثقتالذسبالثقةأيهايا
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الهاجعهامااساعلىعىاغتدىرماالدولةأمابال

اخالىءاالربابعدتفصبوعدهءاالراحايومعتوعا

ازعاكيهكفاءشاالىبحاامستقىصوردفىعدطكأو

قاطااطاملهامتنهزواريرة4ألالهزانفاهززه

2االخيراظبرخيرآنذاكبشاخالياثأسدىؤاصوأذا

جمباللفيياسردخيموقالهـحل

لصآوصعاالمصسلهمأكاناوأدمازفإلهـآفيفاسأالقفا
اوأضاجغواالباربأخىونأوأأودوأاتتثالباوال

ااضصإتظناتفيمازلهموغادرواوؤاجمأرفيممروأهم
لعاحادطفعندنهـبمكأاجهالأدطفأناسلقول

رعامنأللهرىأشدوألبهنيفيموىاحرهـابأيرعناللةركأ
رعكايتضانالمسكدعذأنوهـحرهنثوعتضسنهيوالا

وأخدعاليتاخهصأتاأاتالى4رأةأةخزوىااخدعت

ضطوعاانبدالالهوىأفقاوداعهفرضاخقبمابات8وقص

المشععاأبإبااعايهاأدرتمدأممنليخداهتشحثوأ

عابيءت013نهـابدبماوأوالآلبدإسناهـبدخفيولي
فحعامنيشعراواماأىجمالهأأالساقلهممرنا

مابؤعاافهأوصفىشوعتفى11ثا11المااتةالصواكى

ادفوسصاولفيليتهنوالهفيياحنأاأبوأناكن
بالممبهرملشفاسممادغاحاطريوأنماكرماتبافىشأهـضادعا
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عازعضءابمالهباتوعاصذآلطاالموجزاخرايهاكبت
اضتفارثأنالهاممتعاافيوانالثرلنحتوظامية

اصوداسفعاإخضاالشباببمتاناحساأبيهضءالماثيبقئت

اوأشأنقثصتمط14برأعنااساكأكرمزرناقاتفان
عادشالافأاليردأسوإايهتصالاحفأاليردسكالء

كااكرعساتقبانتهيبناصصآاالعادكبرلىنآلونهفم

عاصالقوسفىببهرتأآنابةاصحمافيكطالظنسهامطبصص

االهالالجافافةعزحرهلهالفةنياأوقفجم
حاحضأإااليخاالدحرفاخدمشسجدهمحاسنبىاشعاريخدمت

اأحد1وا14أا30يهتماعضدصالواإباالهاوقابلني

افىص1أإاأصانغعقأهاكاآلءاصبافيوخصص

اشنشدكليزآتضاآليجال5الميواثزوارزإتوما

اءإءغنصاإااسدراقاثغاإحاصراان3إوخاابدفئجمكل

مودعاقدومأبدمنءالماوفيقادمااإكأهساردفيالوكافاورعرف

ىعاثالىآلقصوبذكرضهـد2أطوقا1

بالقرإعلماثأصرغويثلمرلسواكثحالذيروع
اعأطمداكومامداكتعافئمزاالرورالمهوما

اشجاعاطاطرااتدالوخنهاقحاهـأال8اخبهزةكاول

الدوايءيرامالمادعنىخفإىاالكبهفساق

طصيرصلقاعدفأيمأصربييثدالمبمدوقام
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2دباتلاةكحوزدتودوأمىفيأفيتس
اعةأليفشصفيضارأتجمحببفاحعاىخا14اكشنج

اعصبررفىابومصوااباكال0أحافىأرشبهتضثطنجض
نادلهتاإثكايراالتأالهاةاذا عاكال

حاعببارإمارضاتبزشحجمطاشباسحاأوخق

حماح11طما1اإراسحماقالطاشتوهدحلىعنااس

راأأحالبلالاصأثعألدطحهالىوباظاحفصحاش

غاءصا1دوامبهبااثاخاخحاساالءأااخىوفار

ءلمروأبصذاباافرأدتحصلجىجرثصافاوردنانداد

باعالىثاإفيهنظنثاحىحالىإبوحمااحالخاشوهـ

أالرنفاححماليحربرأاضاتحعرقيصدواتألهإفيوأص
قاعالىركناتهـاوأالدتجاثيبمصاالىآلرفإرتوص

ردلاناصهضقخصحنلافىإبئأإالممالمثاأاسحالم

طعاوص4أشأتهـاوطعصابالىأكمسمسا
اشااثأباااضاءاالشأفوابفبرتوةفان

ءساةااإظا4هـصءو4ءهـصارالمالؤطةذءإ

جاعأضهاتجدرجذتاحتشدحم1نجحأدالي5اذأ

ترأباأأحخحناضاإيرتالىانشيداإابهنبصآ

فصاوعوأالوصالودفولماتخلسوعالوصولدارالدانيت

رعصاداغخهاقآ1النيصاسناىضبوأتحجه
9ل
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وهويفووعكاإتانيصكذاوتفعصونفيوضيعت

وعضعيهتهصقدقامابيارلهؤدصىأابإتواواند

يروعيروقإذفصخزإصهجفىمألشضبأاالاختأوه
ء1الاللهاءصا5أذأ2ءكاهلدأزءةتء تصاترهس

اوعحاحنههـقدكاقحماألصودجنةإقثقىحصرعنلسةو

ربوعبوعالىاثاصوثلهاثءغيزهـكرإمأاأفيبهاياكاني

ودرحطتأنحوروصوباطرذأركاارالثحكبث

ماؤشتةالىإااأواألإمجدءاعايمأبمحجدأاألحربوفرسان

هـاسصحاالأستورأفيكواأساقافتعجباللكلل

سلطفياة

وحصصابعاكطجواحكله4فجىوتاإم1وممترك

الماتناكحجةاهولاجماتات14قابهمانالىجباثحم

إحرتأاباصامحسأفىفيضيناثدتهشاخكاطاموجردت

إدإوعأداقاأحاذاطربوالمماءااالصأكحاتدوز
جيتاأهمىأهغاوأسسسبواكارانإبأسأوشب

ربفيصهـعنإحثداووحعانفاكرسان

برالو

عيخحهءاةحاحىؤجقا وسدا

تذحمالقابالىررؤناحامطيمأسه
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حأساطكا4ةتجاكتعنتثر1105ذ
أأقاص

راخ9حجانواالشقرإفىواضاالتأنجاأللمجطو5

اخياحمخبرثزمانهفحرعنثدأتاتفا
6ءتعب

أمااحةاى

إحاحبأظالحافيلمحدحاأمماأل

إكاباءبيأعلنهـاهوأصافيأاأفىإصادحريهيصضاف

ائافيءثاطامءاردادقيالمالهكوقوفات5و
فظألكروتادأأؤااداباضأراتاحفا

والفيافيوالرىالعيسألم21اال5ازأطإاعاىزساصالم

فوسرلمأتسووأ9محرىكأوبدأآوتصدرذح
لمرفاختفيآمأشفافياإأأذوياحفمااثقباطآصقفصفا
فباالوصطتأالسرصاالثهاأصإشثطوحنتهـه

األنصرافإ4ااالأذتيخاجمتجيمأصأحارىهـ
الصدافأأالطلىؤهااراخةألطءثزدةومأخبمأودوعة

حفزافالارافاالقاآبحريمفمفشءوافشهـفا
افةوالهعنددكأنهـأحالسؤامادالماطافظررحوا

ضافبرداممودىالكنبىأتخ3االلحبرأى

فلممأالسىاةبةتأنهداتاض3ابانحااقي
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األفآلاار2ءتيتدلنهاهـصهكلحخحانااليعاف
األفاآلاتءآاءا1ايآلأالمالاأأاكلط وووسوصحلىت

اوئافكطورهـأهـحااأاأأنهإصإأا
ما

نيءأوأواخاىلىجيددإأهرضاأتيةاصأهأر

افأأالاءفأرلراوارصسأاشماوصتنأخاصت
افاالصصسلىلمواصحرلماين1هـرفأأجنةبوأتؤ

اكافيأعقاوؤكلاىإلاللةفاتلمتفحالدهرمدىكش

لوحصثفءحااالادعدحوشال

هفمامصصنههـاواكأرلطامحشقابهكدعادث

يووأرفااتانححىأالالهحارفاءبىعإحتىأثهباعيونىءأ
ترقدبقةاطعلىرواتأشاربءحاثرمهالمجشوأال

طامحاةماحاصأأنهاءفأكألهـإآ1لمأخاأوافانمسااوء

افىأطأكلءحااصطفىمتصوأشءأأمحأحااذاسصحتى
01

اصخةواهنلىاافىاخكجالىروكأآلعنهسإكأدأخدات

دبميمرانمهاهـلمجدنهـحاحاحهفالوصإفوأعسء
الوفاألىءناينذالثجالونشأنهجانةوأطلموأسماكنت

ااصأذ11أااشا1أالالءأاذاككان
صلىمحاحهطويءس

2نهدسفلهاء
ترصناصصببحىمالىحاصوهـمعاسيصرش

أوعفاعنىصسالاناوالءاتهوهباظباتهلجيضلمك

طمؤاةاتالمأقىلصهويروممزتاأذألعلىاطهـبهيفدو



2رييالحماتتنوح

اهسصهـاإادةخا ورببى

انهسسضا01وا2الىفسومحص

الظبىعةالفوقالعجاججت

يأيماآهـرابرفطيكؤش

ودفيوفأأنصءانكالاوج

دفضرةىجمندتفىحلأناه

برتذءرطتشانحماتم
أفدىفيلتباراثتككاالءجا

اءاؤطآلحتقاصن

صاواواالىخةإيأكأصت

أل9

بماحرويوممابايمنىايو
إخرفادبقة4افيومحلوراطورا

رفاءإكتاطاحالهفض

فاصدأيلألاالصباخأطشتي

أوصاةاربة3ارروالأاومن

طةفاواتورابالخيااحماش

ساءواداكةسللة

دفاتذكرتاتصاجبأو
صاكةأتباأقوأفىأأوضر7

طقةآصاءاوقاقفاهوتجنهرد

االحنماياصت11إحثرامأأبنيا

لما10ا1أةأله
6اثص

فأصواموالمبأؤولافءكءافاإثآبواا

افوابطءأالأآباثلوآلبيءإصرأاتلعوغسنمبخدعت

اشأفاالتاطاإئرسفيأصكااأبيماأكأآفيسهضتوكان
طرفصأدرضافيدونهليكنابهكأسااذاتعاولو

فصعارضوممىدمن4اكيى4خابىباتإجرثرتغسيهن
األالهااقه114111وقا لصوكوميىيرحرصوم

أنفآلرواتطإةرتاااأمححرتلوءازهساآءأنمظتهـ

اظرفبهواسشهوىالشيبعالبهلمنالبابثكالمبتنيبمنت
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بفألكالموم11وإترأفيحآالعداسإياعنياعادال

نخواءألوااحطةااذاأحالراماانسبقوالمألؤاوتدقاالكريمأنت
أخركأؤوأأذاإتماألمثخادهـوكيراأذاخكدرصوفيأخباثغيرصاهل

إرركرفكألليآدصثكلتكلرذنااطاالتؤرتجمعفان

تيماطأثدءهذاحمضادونوتباليتقمقعلووبودعلىجمتأ
فأصاأصااحلواألتحصارجاؤت4ؤ1طثالءاصباولأكت
حافاباهاهـتءإطءاحاقالذناسالودحةدوحلياثم
أحوفاءؤيفساحتسابااالحافىؤوغاحباالحسنأبانأ

فصوأالجارنمإثجااللةآلدحفيثألإالئيتلجطقدش

1111ةل
اليرسشصىء

رفإأكحنهـطرفأىف4إااضهـزأدأي

كافيىواحيهنراتفكسهتيبرأألوعطف

تحسنف5بأإدواحمالةحبافمتأبأظتويدة

فنفضفيلصماحرلحنثشافيوعس11األحبهرس

أالشرفواأقومادفإبهندانهأفرفالوالدهر
ثيموادرأاحنىلمآلنذوءكأاىخولو

يوسصفابواساتإاتاتصهأيارقة4عنطدف
دفالمسى4اابدافيكاصادثءخيكصوحص

تاطريداأحماحاحىباالصأمتتووردة

فصهفياإلمممنهاينخأنقبلتدنسختوحكه
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ةيوكلبريعفوبلصحده9خزفيوألىأفييا

فيلقضاحههاعاىكاأطاكدوالموتيرذعى5

إحكضنيلهالصأنهولبأفانباظةفاكستف
تشءع

9حةهـاال05

ءأرففيلئممالحالؤةحرفشعناافى2نإبرأتأ

االلفبجاااالجستأاحمكهعساأممالفيوأت

لمتماونهـ1ا55

فووويصحةدنثىبالماهـياكأ

فوااذلقابوكلحها1هـيرفيصهات

ألخاثاحةفا

قت4فاصإحىىيراطاكتءأنحااأالتأفا
ا

ةافاآلحؤأأ1ءبئةضضدى51فحالاط
هـصت

االزقآلحاتازجضاثهـءزدغءفاءاكاحاطأناهاالؤءدؤ

خبيعدفيوخاكالساثححطشمساعنالكجاهـت2احا

فالتيىإحاجالدالقفاتلهثااإث01راكاصحموأ
إاآلوتالىءآلكاؤاص11هـضأ1

صيماصرارسيماوب

قاألوشنحصرةفىقالوشنححرةاتلمحاكارشاسآلفيسقرؤوا

ورقاسكاسجدوانأرفاتمإضاسمحااأعاسظابافصرت
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قالىاسوىوالزفئإايبئرمتتينهءانكارشأيسى
نسشلؤلوضتكاياثةنيصمهبولثىادوأحجاحما

ألمقمنفيههـصىحأماباكنصانبهت5قدااماباياساكن
قصإاعاىوعاقط1صالهاففهطبوصضاهـأسحقرقأ ا

صادأطمنإفأثاصادالهـديدشأ14اسيافتيلقددافىفنن

إألرقالتافرافيفقدىحآفيهنيارزاثإسساقياأبوحرب
قأكضازىإنجاحماحء11كااشيمفيدينأادءإإةاقائدا

دقأاإضاءأأأيدمثااوأحهاتحرخسشهنهالوجهحهاا

اقاضلىسالماخلىوضالىأزاحسلماتاالمآلفيأأخأوجدد

إثماوأاصاللقيمنتاطمندشالهفاولثراخهدززبوصوصاز

ثأطلمؤداحياثاىعكلطاأتكلشحئالمنوثقلى
تعضأرأماألاثعتأعنفةلهولأاذأفعسافلست

ثأواصاكنوحيتءؤإدذءصاإقالعضأاآطأاسة

إحارثافالمريجر14حالوماتااخآتاحاهاحبثست

اثءنهـاضأثاأكرماأوخارأنهـدابارقيألمحةإرك

ببمأحاحىااؤحمنااطلجدورأال

وفالمثالمحبتلفكذاطإلثدهـشانموأسف
قبولأأررىبإحدطايروقاسءأنولاحلساشؤأ

قحبألىصكايداررباهقصابيالىكأكطلجاوأديرا
شاؤالىخفرناناديبنفماليبزكرادأسمدافي
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وققابة4اءدإصانأبرصأصيوإلذتوأكأد

بروقالىبراقاباااألءصأيهأهـدااإنا5ثخفي

يروفهنيرعأصربعشوهحارربلترنباتأاءر
اووقاكىزناددحرإتضطعأومالممردتاسرأذا

ابإخأاوسأاثشباتاطءأالالفااآكأثآل

وقطءأواأصرىاوالاوتحطآفىأاالالالبرألألأاآلضإاحمذد

أأأاصاحا1لرخماد5اطاررشخصلمضدوأة رووىحارفبس

وقحوهـخانلحبذأأتأجهاباخلبرحيهنأورب
عاريالحمعيآإهـفيؤطإحطإاذرحلىالآلأ

زوثصعسصطهىالىفيفياضحدىأءداحىتجما4اأ
ثاببمضرآإرزحاااتصاخهأأجمططتوواددتوحىاادفس

اةصالوددجينهـىلمىوبرافازادحاهـدبات

4إدأواصاسصسفيااثأثص1أواأاايخء

قوانسىادكالوحطااألكزشاثا رصما1طأمأأودصصا

طوقحصأشضمسجحالص01ااءاوأجهطافات

خذوقلوآألأصوعاىنهابررسوأأخمااتصفينرصو
إفتراأاليهال1فىااثدحفإاليلصاؤ

الأللوقةطأالمإأإمححا54إضارزصأاالحضبىوبم
هـموـواضأاممهالااطصمباوححاذاوو
ثسص4تإبر1113يئوكاربهبة4هـتالسحبلمحتجم

بقؤةصكإضإاهرع4ردفيكنصيم9أكاخلق
09ر
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دفقيالشمىوجبينكشارق

الدخاصالىءفماجرتشيم
اظةالذىالحانظاحما

وىوجمعيامايتعذبالث

ءحاخكتمطاطهـدكصماإثفا

ارجرتاهاتلةنأهب

مخرويوقاامسثلصازوالر

إقرآطلهوىزكاالن

يهتسوالظاشأرفيالفحارا

رشهغصحنسطرجهولوى

6بألخايفبئعابدحيمتالنهل

اثفىاحىبينقيوبثينحافلىالهوىحروبقامت

تميئبحوصدطحهيوةاثاالساوهدنةوانفصخت

آماقببهنومافبملطهـدطوقدبهيتمرىثتأيا
صفاتعايكقابءلواؤحامغيياافصىاحهنك
أقكىأنجاالرقاصاربهاآلطالهالهوىحدتحثمنخذ

اوراقإيمنءورتااهـانصحارهااسىوتهمماطيعرب

قإأخبرودنيهتأخاةصنىاثهـفياداجيوما

إبافبانأض4كايتأنهـبدؤادفيالةشطىأصبح
أطواتءسحمافيءامقرنءالسمااللأيئ
اقىأابوجنسةطزيضعسطعاصرهـكاق101دهات

صاتصباحماإرومحاربأدةهـمتهااروضةفى

اقءأرتجاسفيكرتنتصتأبااماداخرا

القصىنالذروهئثطفيبسؤددهالمعتليعلى
اقاعياصرروعاكانتضهأيمولصنارفرع
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ذالقندهـفيبموهياصفيدحالمىبطرد
ايراقلقبالجوديراولأنافياألماخمسطس

اعاؤإبصىنهاأخذتفقداظطوبرقيإلتدي

حماقافيورفيمااحسهاحاصتاصبصناغ

اقىبسس4المحافاةرتةهسروبتكا

اوراقروغىمدادكأيرئاطففاالافى4اكال و

اطاقجمنوةطإيمنكمامدحكدحهعلطتثئ

درياقصفيهشدابمابدفىأيرلااثية

واضماقآلهصمنحهتزبهالكعوبذوارحينثنيو
حي

لمأطاق

تمضودكلدلهانفرأحىبترأيامن

فعايرإفىأوادفافيأظرأ

دسوقارحلاشئواالسحرغوقد

اشدةنكماةمشهراعايهفاحملى

ألل01ل

فقاحمرةنلمابعدهاوامجبعاديةيلإكفوقخعساأنظرالى

رقالةفيءطباإحترقتنمطكاابخلةنهثحاغأوأبدتإتغا

ورقمنعقدزورقهاأفىكبطانجقذهـوافىفصكللوالالل



ال

الماا

غأاتاؤلمرنذكرالوااأ10صأا15زإ روصوربرعاووسىا

ابراءعدآو1اي5إاأاءاتحثخثادحبءوأ

برافالم

عارشوفاثحواشيهكيىءجرتعناحمسءأرممماظانهأالأ
اقافتأالافيالمحثبرتتاهنهاالقالرماعارضد

قاممصأجاافىينغرالؤثواردآخأجيدهابساطبتأحوك

عرقااتهأسكاىحجومأاتم4ءألتهىفىراءاالوأدم

أسماسلىبصهيمل

ودثالدمءهـفاا4هـسحىأاصن5لهيومرب
وقسأهـسهااحةفيخمكاأعبلميخأاالتجنىجاخهقد

ألادل

وقنلىنمإكةصعدفمانىآلوؤةفيجاهكعتني

ابويباعرحنحالفييخربشاعرعناثالهاماياطل

بهطبرضخسة
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أثحم11يةهقص

تباللبنياستجدأقا

أفلئااالىقاةصثالفااخااتالمائاحنوءصاتانإيكا

ك5اارفرراهاحماكأاباتاوعاحتحذهـضأشلشتفزنا

اثاطحنبوكهوافارعنضروب11اثادةطفاح

اثطنىجارمحبفيأذإدحاامفجهاادمحبتهلىاسحب
مسكاثحسروباووايراصاصاءاحلهارابافىاثستن5خحربت

درلهفيطدوحمهافليئوأايخالمحزتتعاوهلفىأنط3دالثطه

حالصافىإثفىأفىوأجلمنثزلةأاؤوقد5اتأ

أوراصايارغآهمابةاألقثياذالهاإأحمتأحما2اخأذووباات
يزكانأبؤيرماكألالألظحاطكإلاإلمىركات

إثوبادثاآصنبهـاآلبتبمواتوتاطالث

محاثدأبباضحالعاداتأحاور3االلجأكناإثإأتإخا
الضحالطشدذ01أبهيااالحعنهصضكصتأضءحاشماحسارأوا

تركمعغيهرترآلهـاإ5اماوحاوكلفساه
ارو1دكخهـاةاذاءؤاااأالاأاءأاتأدكواهـإ

ود6أيئأهـ

الىالاالرضلماتظيومحخىخصول4ىالماأثيريناالهبحبني
اطساصهءفاالشقأاحاسدفىفجاتبانإف1رلى1آلأوالد

الىافىلماثأإسهـثإاتأدكاتذأدآسولويالمىهصاوا
الطراث4صوتصيردأحوألهت8احمالاثحرأوممىاطذه ىح

ثالخسرودفماحواقيةباألياموأجأسأآلةفي
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إفتكواراهـفيالسعيأؤضامييماهطأسورثىلمن
صمآحاثفيكفصتصأفيالعىبهااأقىالوالحروتو5هذا

لمثأابوضألىأليهتحومتارامههيثأتااليمابهدصك12

ألكأماأااادولأقاتر

ءاثاألرأخبهنفجماليوالرأيصرأثالثاءراأباأصزىينا01

فاتالثالجفنمنيىأننيهففىفاالجفننىنجأناطبأبا
التكاطدباوعنىكسدذنفدأورقهدنحيصوم

معاركطوفملمسيالالهوىنووىااهلنعارف

تصفوالسبائلسالخيرانوفيفصحتجسمثاالدهسسقمقدأصفوةو
وتباركصاسقومعاىيننح1هاحبامنآلسسبصليهاءزص
اساثأرتألتوىاعصثءطأحةؤحىاصافاحاةص

الشا01انىرضرضوأناافغألاالءنىفصوانرضوذعرنا

واتكالىصالاةااربيماةمهعضسالرىخعاطيناشالكء

كدكاوصهتورأتصنرتعغيوعهانحموقااحخاأ
مآلكأرضصمنماالىأقتمجاجةاراهوأأنا

السوأهكارياحاوتمتجوىاليركائبابحاشاتستعطىالبحووهـ

إثاهادهالثندانيقلتفموجسةةغسبتثأنأحىنؤا
راركوصاشاكرجتاللخاعمقصناتءرفعناأجكا

ماالثالماالأفييدهشدتمالكبالشكرأبوابصتخداذا

احكالمثمفتهصبهألمبرىولنواكلولثنبقيت
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شوابكاالبرمهسالىوأفعاالثبدرهكوأتاالأفقافىاهر
كسواصواماتوطعايمأضحبقورأضماتكضبكعاث

تاركفاحإلحاذبخهاءكجمنطذآخىتأاطودآلكاواهو

نابكالسىرآصهاهاسصقإأجاةوارأأازتعزأذا

كإبراااعسحاتثزلةتودهاشراالمنرمتأيالىوأنت
والمالئكحركلاالاألالهاةوأغآلأاحاكءو

االركاكخهريطابسواآلحيرفىاحرأاسفاتوكل

اركيمنالعلىكسىفيالثؤالهحوتنجبماادإمصاثاجث

صائكأنتلهقالوااناشءوألعيثادافيأإبردكفاكذأ

إلراحرقلىاشمنديإاإبأالدارزئوفالله

مكانرإتصاإةااتالسصكأتأاكءالةوذأكادءيهـأاأباجالر

تركأحبيمبأتافءاابفاحترسأسإالمضبالذبلثافأط

كأقى9االباأإثوخاوإثجراضأ3آكرورو
ك3الهـءححاأصاودذقدجردادولهإحآإثاضابيدلعاالن

البحيىقولإاالممرعصىاؤخربهـتماحءمركانتإحم
كإضىامنعايه4إارتانءصهاننفاالقالمبهحع
اثلجه11أثذانمايرإااسإااألفااحصا1اسءحميم

هابمظث
كسااخرأذكرتارتلأذغشكمحاأولعنينتحبمال

لماواهـإبكلداجايهأحاعاىأنمةواعةالماسىمنيكؤظ1

كاكآلخللهسرىكالسرفينريفضالدآكاظالدلهنههـذبئ
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إصالثاوفزتهسدبهوصهنظبالش4ت5رقىذفال

صاثواألآلتاااأألدلكفإاتياالىاإءكاآلواف

جالثنهـاقإحاوهـنمىتنهـتجارقوتتطفكااأوفصح
المتالتقوءررىإأدااكمحيلوتقيةةسبوجسةإخاليئاوكانت
اثالبضرزيمأما1االأخدذءحمهطحتأصلممائاردءهتن
ثخادىهـض5اطاظأسيافاآوكلوكناالبجكطاصنيفوا
ثالمامنيكةاحا11ألديما4دأيمبلتواأتاماخأقام
لمثالفىأتمتء44إ1جمحرجتصحأدافىعتو

ءاتجمارزأااألأاثأصالصعو3الذيالثرعناف

أهـالزفيإبايالعالجرااألحيااسإيجكاأضخحرأنجاتحندني
اثأفىبايازلمثوابإألثىإثضءر4ءخماادءإبأجماايالاولووللة

االخطاححماسسااءففجهلمصببات1تحبلىعاخزتجاكالذلى

فذالفيهارذأاهـت4بوأصااإاحراحاكصآلفى

وأبر

ااآطاحصياصسفختيهافىاإمنلماحابلىتأأال
كاالابرحازواجحاءأءرداياصهاثفاجص

بخالوقء

سضاثمرةبإاللهاثأأخعييباالمحرةأيهيتانت



8

انلثالشعفالالبدركذاحسنارإباأنتءالشمسأتقا

محنكأسذارباوهوالفيمعدأمحياكفيأطسندشا

كيهالاليهصزغمح

ضخفأهداعفيلق

يوكهصىتدأردتيااهـانيصعالصاس
3يوصتءكاعاصزصاف4ونسصحرضوأ

وكهتءددةةدزهأأخرؤإثن

كائمهلهـهثضعالحض

ء111آلفاؤ

4صأطبافيياصريملحقاطألجم

واعنراليمحمحرعنلبيردصأأنرالعوافادصزلوا

الحصعنمبمحربأصتاعيضاقابزبلحجطصواوأتا
الليء6اوكأصيرثابشطشحةأضعاابطقرباص

أططنجاتراتوأبدرعبأأخاكتأتوثأاتأزال

إيالياغبارمن4بدأألأقفاالسعارضيحافا

شصرذبهاللكانء4تيأس1هـعؤضدافىكب
خالللتأخاإءااتاياليفساحسساجلىيا

ألصاؤدأهصفيتح1يهرفوآوتماطاي41ص
أاطجاذاتانزوأالدانيطابانرلاطذاتضاكر

وأعاليلىاحاصاتب101فنيصأطحاهـثاليطواإ
والثفيكلوهيدايهحلمنالعحلرمظتأخرتات

11



ذاتالمالسودبهخسصس

وأغثأيأقهـرلهـاثاأأفي
أضظارثءووكلالدهيحيبة

بوعمىولبخياليأنا

شاالىسخاولألتاث

ااتوهأخنىاجاوزثرفي

أدفنلمالإاءفبئيرأن

نازهـوإضأفيتءفىفافى

ىأنانهـاالجىدلثراللة

فابايعارحنمخفنوأ

تإبداءفىنةاأا15
دا

حكصطةطمصأحبمأفوسأاذ

يراأةألثءامحاأاوءوخ

احهءفسبأتدقيأوا

حتآشحلوالذيماجمنوا
هـاصاإمماحاإىاشسذخير

االأحنسصددءإتتيال

فوافماريمافنقبتوتبم
ناكرخعونهعدتفاكن

4إتأيوكاأرتلماث

فأتخهخيولهترقدوا

28

أطاالوعاوىسصاصحمازخة

أطااألاحافىطتبات

كالاخنيالىفيءدص
إجأ01راسااحةجدؤبمر

ل6اخابرتريهاضألب

أالجباسرؤهـعنطاحاهـرض

االكالالممااأاشت5

ادحافىامنمححردءفيتيم

اطافىنحتأكاحادإجو

لإصبطاوافيلالمماأال

أصاللنياوحطاسا 11111

11011أ100110
وجسىوش

لصواللرأنرتأارب
أأالامه5001أت

درهـ

االمال1إ100105 طحيسنرم

حمااشلءدطحمماسصتءحت

اتاقيعابهكاتؤفىح

أأطاااوإسإخؤطأصاثون

ابرغكهبركهحداتفاعد

11اداظتهـ
اورت

الآلمنهءإفيىسأسو
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أإأالوثسخحرصإأإواتءثتاو 9ءإاأأورؤ

الالموالمألدهجصاناأبلمأأكأبإاطاالبياحر

أواإاإمحم4كأ5ؤتارآسضمركءاذدزم11مجب
طاصااصأنهعااأاآأذصأاتت
اىأساو

الاالهيتاإكاىناشاحاهتألمحونعالمةفرى

اإإاودأثصأهوـكأهـاظحنخالصااءفموسا

أصاحمابموديعباتاحامتاتجودبيالتأكلتأ
أوانلهفاوأ5شاربيآأ1زاءاأا01وأذا

ا01أكنإاودزإلتوحمنىتكلىأحه13إدكءات1

صوهص01اتااطألاهـسافىإثاكطصلمىتء1ء5

احلىئاصه1ذاعلىتكا9عحمتتإأثاواذاحى

الاا4بمادصال11اتأنخدأبقاذطاتبمدوإ

اقبمأأبا3ضاالعؤمدفىأتقوتة
يالاقاثوظاالجزابحدذحاهأتثوالطرأت5إ

حالك4حيهاثخا9حنىحةةإهـتهـواألطافلتصف

لاكفعراتاآأراهأتابرفرحثإطحرإكأوسوا

آفيكاأدذممبحاصتؤصازألحمااليامابالثأخذت
ووالحاثايالثحبنمهوصدنحصتووض
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اصم4دؤذتؤأقىبهن01ارابأنءالكالذ
صاتأوأوفىاوأصفىوهـأ4دركللة

صالأالىيب11فيايهـتوكاكاصعالزرد

لمرأ2تءؤهرطصهاطتأنهغسسشهإجأصس
حالاوألطبهإكادامهودسجهوفحواغي

لمرتانعهورلخولحبالسنقرحاسببميقظان

الوالصواظارفأفاأممهعسحصوىاراتواذا

اينةبهيجريىأنالكاتوانابرلابوبأوحبهنيف

بذالونهبحسفيمتجبمءةرصانهزوالابذل

حبررواوإاادإحوأاشافىوااطواتسودددسلال

فيإءأشويغالملاليؤمطأبنجال
والوبالأطاطأاصديئأنعصلمؤثخسوأبو

حءاانجاؤباررأغسنوبطقذيختاإيههوا

أهالبدهالثوجدتأفيمحهعدأذأهالب3تفا

لءوالحهيحايأأآجممصبالجزيرذوسى
لمرافىافيخصىصحرارمأردتابوارزساتاذانص
لمرالحصاكاتعفصاتهاعسعئىطاآلفصثةصمن

1رمغصابغفاترسطوتياشبئماالثآلالىتاصا

لىءاالفرأيكتاستدوانهااأقالميتأفقدخذها

صالقلفىأخأالميكنتوانبفالحرومالصوأحهنك
أوصلمطقدنأجرلكوالقطرعنكشمصهل
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يههائاالحافظطدحلو

اصاسأأورأرااالفيتصوأالمقباصاددخإصااوبوكأقر

اأ8الصآفيلىؤاماللاوىيهنلمفات
كل2دنتعماطصهحاوأفاتينصطء4ماالمانيكر

واطزفيتعجاوأاللمففاتزاليهمذارابتأكأكاأؤاو
اشبالذأاالرزاتأطتخرخبأحمستؤدافياللهالث
ولهـءالىإانهألصءألااهـ هـى1صمىروورويوكب

قسحاافمنااأالفيداخأسنةجموأوأكأكيزاكبكيف
ابذأسصفياألفضانة2ةخبآلايالب111لوهـ

قراوفيرزإيإإأاأط4أحيدثينا1دىنكاتو

ااالغرأوصفهـحسهأضادونهاأدالدهستأجامإ
اانإطجصةدريأحدحهأدينالألوأالكانوم

اءصم11حاالاعبمارادعااوألهإصفيهااباتصوى

لىتهاارضءأابرقأاإص4ةوجدسأسفياياحاأأتسر

ذبلىحماعننإحغشثىكمباقافوارسرأماأفركأالمطنماه

المفضلطأكأاآلالىاهعبلحناممأقهـنهىحكلىأآ صم

أجلالبدأرذأالمحاأضيفحةبرأت3ابافضادورلهم
علمنكواكبالويرنوعالفصخرأءأباطافظوفيو

لفردخبرمآنأشأكنتفاقاتهنءلمالىكاتفيض
قباطشنءالعجلرنوالماجمصعنانلمرتالصءأرإاانجو

زلينمائبنىكعلىتناطتامندهـىأياأفيياة
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اطإوأالتاحانمىءادفياخ5لما3إكلاثؤءالأادتصكال
111

د4دأظ

االدااث4عمادت1وذااااإأؤاىحافىنااح
يأ

آكهبثأرخاساورحاإأردطناحبرايا

الحساصاآلأضمرأفيأرحمايتاذأكالبباصا
ذأطإاصأجمحأأاذ11أجالا
الصيوراوياليىش

أؤاصألىاءاحاءيمتهـفىءداأصتاهىأإولوا
ااإيزأاآلأقاذحضقحياجا

الرهـحضلمجص

حاهااالىيإباالنادإطصسآحمكرضاحت4واور

لصع11أشاءاطالجاؤخل4يمفيدأالرطجمالط

إساطسصدخق5خاحارعنآحاءاأشبرتؤأطر

اةبم3يركافختهـأإحهـاالرضلموكتنردي

إإاهـحطنأاإثكالىدلمىجفموماعضيدح
اءأظباإنماالاحزسإهـوالديندسا11يهوة

لإحاانإادشنوقمنآلاناتتدمناؤب

لأخاؤاأالافاقد4اؤاارةحخطاحاطرأمنهاذ

اظوهيجفيأشيةهـ1ضحىنرمىاالشحطضصفي
يثحغكهىيءتثعيم

رزغولودعرأابنءحبهأطوقافأل

لاالصينةهرطبذرعواالنححانجابةفروراأبدى
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بلعلىعقدتيدولهصدأحيخاثالذجبوأال

لأفياسةصهفيأءااذأالمنهبردرأواسهأأفي

لالفضأامنهانتهتحتىناسبهاخحطردتماأضضاوأ

إطاسااأولالسباطوألىندىكرهءكارىالث

المثلةتسهـصمودأطفقشىماءأالأوافؤدصوأف

حلطالهـرقأتساهفيضتتسقدفأيهوتىتإوا

خلأناأفيوبأمافياتماءغالعتفىقالرشوا

اييستعنهذلكعفيتهدكسالبصاإإل5

إفملوأماالدثأصربفاطتسصناتاإأواذا
اءإهـاءفحناخردوفبجرالمأخاصجهلمجر

اأفءاالمامبوهوآماأطتفكأوىناا

بلىأااصتجهـاحهااأورىاملمماعغأاوعات
كبلمجصاتإإخااىحزكماوهـ4ضادراتأثواإاحآ

اوالولفحأباأكىاتدفندفمماهـبءحاله

زأطوأصبئأاليفتدانخت4أحمتحةاصر

جهاابااحنمكاواتتجهاأحكأآيندقاوع

اأتعدذةت01اوخههـلالأتجاأطادكأليأص
الفعنحاأتاوحدأثتاوأاأمحنحولالفيراثخأكماسأ

اث
حدنجالى

أولتمااهواألأأواليت3نرأفيمماص
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خولواتدالذفيعظموأنتمااصملضفاخهطلموك11اما

أكيمناولجيحغهالأنتحتويلتىيمسسصيداأ
أالولووتاقاهآخرابعدعمواقأخردمإضهاصم

ااأيىبدرينمنلوأؤاصعيةالىضتصهرتو

أسولأالالرتفصأثأسزواأفيرثخف11لطااضمهيافرعان
بستقباوهـالماضيلهالبموابهلحا251باهـلوأ

نحهال4أوجىفياآلآءجدفأدثاكصيدبهاصعا
يرخاطالدق1اوذأالفئاوهورأصلىهذانيمصا

صهصآلكأطاولهموإصااءطثجنىنالىكان

يرحمااوماابزادناجحماأصاسشصربينهمرقيالغي
تش1ناوودآوءابويإتالودوطوهـمأرتيهاضحم

لأتءرحمورقبءوالماخهااظتونةاتعنئنفو
صاةالءجيلمثأاوسصالماواحداأأفيتةدوبه

بفألحهماهالمثتوبحددوثااعؤآلةذالمثصهأحكص

الأإوراثحاجمخباتارث4دلذرجلىالبهزرعت
المحاحاالهضباتذوشالننهذيمحاىلماسآحبآوأ

يخأهـناةأرأولجيالليياأوىشمااصفارروب
ومحاولرحرصعنهالجزفبفاسشوى3رإةاصلىعيرهطالى

غينيالالخ3ب

تااخألاحاىكتآر1أءأل

االملفحةواطالبكرصافافهحلااللقىتعلوعصالوحيتقىعيفي
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الدولوأهىنهاتأصادنقدوأالدهبهلالمافيالتنضجع
سدألىرةصونعنأصامهسالنطرتأغشالتياظاثصفؤأظرالمطا

اطءأممماكالواسارونواادايررتهصأينرن112ذوألوعاد

ألقالأل

نفولفهوذاكغيرولإنمصاحاوبهنفءإراجوهس

الجاأكبيرافينولههـألبهوصجراطهروأ

االدستةؤتفيكضهطجساحتىإطثاابيدقانفرش

ثىكاححخحص

أللمبخظاالحسرابالالخبأل

اخاباسمأصغرأفيخاجمبهنواتأكأأالاودأناعد
إكايالحرمربتتكبهـت3إأااإنمتالريااياتءو

اتزكأيلىالاالصماكؤاصحشرفبهصعرالكنكبثعرأحا
اواالفيءورأاواتالحادةعصياإونجءدهأللههو

اطثاطدوتاصأ4وعامةءألبهونانكادتؤتأل

يتصلأيدفيبافالسىلهجلىبغصنجلاياجاعلى
أبالاالوتوابهشوندصصاطبأياشكويقا

أحدشاتاكركأتهداىهضاصشثىكنآتما

زحلإنهالفأأذصمفدجهكولمالمشنرضاناقلت
29
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لوق

ؤل01فيافالألتكةوالدا4افةصنى11واباصءيا
اططاتظص4ؤأرناشذويالنهإصالأديوانصصآك

إاصاقافيبقبةخاثتفةأومألعااصاأوصباكبش

2أالماأخنهباأسمت5كأحوثصةتغولمحهيااالجناتطالىيا

أفاال

الأقتاتجيداناطبإحهوفينهاخب

إلىصجرفياعاتسأعهحاؤ
الايرب

ألدرإةعاختهفنيأل

باطزبرالحيإلمند8دإحاخإفيكافثررة
أبمأ

قأطشقدابريرهـاالد2قالطه
ا

كالإالمازادفيااحاأإحازارفيزلمثطأيسمم

طاما5ءإنحالمماأبرحانإسدروا4معساطاالوطرفىأسرى

الماواطاإءاكبمتمماثحتىإتهآزيرازوإيدىيزلو

هـنلصأ1ء4عاخديمايفنيفتتصكأسفسقاقينادمته
مماهىىاوعافداضاصقناتهأمطئتارداالتأذاشابحتى

سلماياقظاتلهمإساأعدىلهرتدوصمنىالسالمقال
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ادخرأمادبئفىجمقبنقرفرضحتيةدهـ4هـدأعشورحت

خمااابأطضحآأني01بثكبزأردةخاعلهتاطدو
مماؤاصهفيأتوكاادأرعادتتإهءهـاازتةذواآل

ممااتصوطهايالررتواابااءاسأتسأفىوؤد

حماراةإأحموهـرسناصرصنمعإارلحماتيرأن

انصرماالديخفياة32اطإلموارهصساتيمعصبةفي
رالنذكررخاإيهاأصءفدحيرتهـكرمأاألتهبرمحمعاط

خاحاواأنحالمأوصتدفأنراتودكتالبمااؤيم
ماهسدوهعمهسضىءودلهباباخشالىوعاداؤا

حرمادأألاحاباوفردفىنهطوبمىساالدتحرهـىهـا

ديكلطاو4فيءأدافاضالاالمىفياطحصحايالىممامإاوكل

ءازاأفراحهءفو4اهسصفيالمتهزجهءشدعاىأطزمفو
طدادددوحداتبدانيىءتوصمتاعانأفيياالىوفز

حماوالسستجنأباأالاؤإلتجان4ألحالأآلاق

ااظموكىافازاخربهبخراهاىصاللةانإبعيهرذأب
111اتااة00001غااإضىخا
عر4بأصحاءروآملصصم

طءااأمماصدأللصاأهـآإساص21ءافا
3ررط5وحمهـدا

اعااارواااتءصصيردإتأتكالمءكىنا4ألبمفيصبال
حمابفنإأفىوأاطنعناكر7لهاتجهزحدرثبلثبآصمأ

حاالثفاهافينههاالياخطإصاشاسابهشأعئىحهاشابهري
ماالةإحىأصعالثانىمرزآلقبلناونقولحى



لمبمدأاك

مأبسقطيتحيهاسخصفثمتوةبرارعنط
اباتنفءساللشفتاهبهفانترتضأشأاعارض
األاتوجضخبحوأشفيأدهـجرتلحمإط

ظمتكلوكاااؤنزطاليرررعةاي

ادمباالاأخمحأالفوممبجرحتعيوتةحالىوكل

يدألمبهايالجرناشحمحركفيصاصإشوقاتهوـ
آ51افاتءأاأاحاظأحراألصا

رما01

ديكنإيرأصاأتوصاكأاااأ2أفيملمىأتااطف

اماوحفمتمحصهنه5صباأصارإحاتالموص
أدطرفبراالصاالدجماحفيأبدروأزارقب

مأدهمادهمعضحلرفوقعاةحماتحجاتفاص

مهسفيطفيحههاكألشاماتبم
ماأالعثنالمؤىبامعاكأتصذتياقيىطمتع

اطراحمامتأصفيباتإهمازانفيادأبصة
يمعىعلىأيهعنديأكاذيأالديئاةزة

مامأورةحسخاقهايخاأاظةاصجة
محهفتمااقبا4بارأعهتبالذالجيشاجم
دمعرثرىوالىنقعأنيلهحوالاصرجاء
ماقىالنسورلألطأفىرابانهافسهمنلصش

الديمبذيلابرقالصبذعبكانجيلعبمحذب
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تمالضأوىءيعااناحصاالجؤحناوبؤد
فمارجارتعقىليأتأط5جوالىارولقوصمن

االنجمصروخعارضمهاكاحاصوعقاب
زمأنةاالدهروفصددطالالأريلوجيشذأك

أدهممنغرةإتحيثبهدارحيثمحهرور

االممرقابفأطاعحهلهضالدهيحئأمايا
يعصملمالذىصدالقصبصرىساثسصةبهاردعوة

مخمنالالياديكيمفاثعايهاظقدسطا

يأااكنائماأبادءولوقالحى

صوارمجفرحممضواوائمصرهمئصاعقد

المباسممختىبافىئبثرأانرقحواثوقى
تهـائمنهااسفعاضونإمباواخابئوكانمط

حمائمهترطأصواحمرجت5اذاأيك
أظاااألمتثروصافيملاالاوىيوزواهر

طبمبالاختهمسريمألىعونيستود
الغيامدخاصهرييةنبدخروتوبم

تمالمطسواقأنفقتبهصدمعأنفقت
سالمورجمتأسلمتهفقدقلبىفيوخت

امااوأناقتيحأردتانالمحاربفأنا
ائماكإأأالمتدحتالغناشئتاشولو
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مالمحافىبوالهأءفاوتسالمنىحث
خاحمصأؤصفيقمنطيئحاتملزطو

امقإاأيراتوتاشاخدىاوأهاسحا

ئمخيأالفيسحماحهذيرلفيطائماعد

نا1جتادىأاتصأدبدايزتحامجوأ

سأحاءالدايراعهبضالقحامأهـدشر
حاءا3اتوأءصرااباؤصآوويفبنهب

أخمائماالىاأخنماامذألهنوخاماكات

اصمأالأوةلماوصطاإتاضغحطاآلوار

األعاجماءؤا2فيابءالأاحفصماحةطصرشع

وأسمابخنهـوتاأكاسصاصوحمص
عالمخصثفىمرزكبظاانكوخلمت

ثءيههفلهمخرفيح

كاللفيرياسفىوقالىصط

اااهدىؤإناظرىعنكابيماسىاؤياضمنوبهاحي

طءعدأةأثاحادأخاأدتفأعاحهبايهعاتاإاعاودت
صاغرعارؤدهردأوأإاهـغسؤادالةىأتاوأ

حماةعاجهصنلبمواقدهاسلىالمميمدءاصاذكرت
درزطيهونلمفىأقعاحهارزرالىااحالعذرالومدا
حجماااجمالبيغفىتبواحماسامنالجنانعةنكلبعثت

راهماانجارتءايموااسستحااذأنراها
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اقالىتردديخاكااوفدفيؤأوصآطسثدفيءؤأ

والمأموممامأاليتسأطعةلماثءآايالمافيخهطلو
ريماضءاصياسبديفىصغآودفيأكروماألتهات
النحجمااأفهلىبذالءاءإامن2االمنصزرت

حماواقفسهيمالةيماأتأفمااآلاهـحمااشاعيالث
حماذبثوتاندتحتهلدبهورضىآلذهـالدهسعذأ

تعحاحمابهالورىداطافةصاردألهكأكيأر
سيهاأثرفهأبباللسهفيرأعنالجبووسج
ءمحزاحأدص4دالأأا1ورف

وترىسوبرصحورمءءاهـسى

وصرفاتالىدونكاطلحض1أكالمرةإثاءاطأةأطأ
طإ

حماهتحتاءؤدألدوشلثاأالسى6أااؤطد
هـدءا

وماص4وفيأازوقدآبروصصآيادءءوا

فاوهـله95دترأويمصإدبهامما4رارزو

حماصهـاوأولمحطالىذافىحطالمحنخاوأمحاهضالترانواكل
حاااباالجزاطءأخطاأول4االاثإااما01آضأؤ

تدومماأتوانماأمماأكااالألتسىافىزيكاللهأتم
اويةاتءمماو3ألة1ن3هءافولوافي

ةضحتحمهض

3إضاكأاأقاضيأطدحفال

أظزاكالمىاحرارااةاهفاا05ألىاآمحراهـؤوبناأر2

سحنامانخملهاوميتؤجاعوأفيألىصهأشبلطزعرعت
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اكاهاأونلىكنأكوماالسزفاعارضطتاانالى

الخياهااالحيااغكأسصباحايامواإتوقا

صامماءذواثفيادصاراككلطاثباالرافجا

صالصااقأيىحقرابهحماهفىخمامثابااشاو

لغامازلرتهاريريرتطىصاءالوخدبايديإودهانه

اخماارأبلىاافوقهاحطاتاتاصشكاالهلةونعمل
وفامادناوأقاقفأطتطالصالمةأفاضلابباب

اصطلهااحماتضدءدرةدولهءناآثطسط

يماحىالدهرشاالحراءففيالسأنمهأحومن
ماكأاالىتدصءاوراطنموؤلموالصاأولازتتةصسفت

داما11خذرناايهفبرئخىدامياناوامحرنا
اهفيإأخواطرا5واجحمااطصاخبالسممان
اساايماآبادعاهمنيزالةصدرهءفيتصدشايتجمات

سااأشأدتياءإطفمقاعااالإلمرأىمنوذس

عسنامامذوكأكاهـن5اممانجاءيدأهأحيتوقدلهأقول
اماأهنصنيفجاوأالهمالقاجمبتدصفنعارت

ااتاطإبتآبتءامماجمىاارص4بدأفدوالكلن

صيخم

ددألوقالى

أ1ايملىيرفيكانلوياليرحمانيمألىذاكهاضر
جمصقيصدهمنىارالأنجنةوصمىعلما
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النيمكرنألصيبأعلحةوشبهتذهـدأ
قيطمنههـعندةأشصما

يمرحهأ

فيمالىباهـإطالضوماجدرماسماهيعننامخديمرة

ريمالظبىالنسبةفيسمعتوزدتاياليصرمفيم

بهيمفيحاسيالدمصآليصفيأدجمااودامداموعاذأ

حايمواهسىخافيءروااإسعلطووهـيغيظني

يماالحذأبانجافيأقابواط1اوداتلهقالت

يموادحافي4ةمناضثانهفمراديأعذر
هـأالاسثاؤإاأى4ريار

يمد011

اسأواطمزعضفهـوؤإتكاللممثصرثساتأ

تأيمألصودالهدرأوكالابئألىأقاخعنحاافاثبن

جصأااعبلىنرلطأضأهـحسنفناقباتدكاتأو
أنرصا11داراألماوءرهالةااأءا أصراحر

الخديم1ندنأتدآهـردنءحماعافحأسفارسف
ضأالمرنأوشاخارهـذنزلهررضعوار

اكاجاطدالمىباهححااحطولرأجريرآجرتبيزألة

يموشرلفباسازاءاداتالدبةرأى
يمأاوآتوباياادميفبنح1اددإتاررءياأوتا

جسيمءإءويفتجسمفهمعروددأاعالمة

يمياصهنهإومنارضوهـيابكرهالشعرقايبظندي

إستتيارهاخصرايىأنتةجنليملالوالىكامل
31
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يماصعطفب2اهـاألباأزمحسشادبلحتبأفانم
اليقيماتليءفتغاخهتأمأتآمقافهو

اكحيتخمالم

لمالصيادسيمدحوقاليح

ندأمكعاعفتوالورثدأمالكطنتءاسحبا

اضاموووضالىفعسىوحسلواثمويراألياثالنوافتة

امكلامازحتىوصالتكحباتزيكتياحتىيمت
صامصءخهصاالءإوراتجخرصنااليسومهصوحاك

نرامفايههتعضكباوممب4اهآفىفىقخطالمضاةحبمما
امفيووإنورابربدرضص4تممبفيأاظدرياربة

حمامايااثءوجدىنمفجحوأراكةنصخطفياثءمنيهفز
مطسصوءاالحثافييهرفنصكوأطفاقيأفسكىوتسير

مواألشإلمتاتإىونجاوالانهحنىامانحااشكماكرأطوإ
ملماالسىطأدهإسحماجهماءودلعيحماآقدسصكانان
املهآساماااىاعاكطشجيهـودبهرهالئهامشالهملك

أااالثايصوةاالأأدعاىأدالجردوصاثحص
كامؤوصىامن4اشءنورآط13اطرط5كاتإإوالذا

امأالرمابراواتأسدأحهاذراشادرتوارسو
مطهص11أتيواالعهالدتفأخرتلروباريرنه

أاولىءودأطحاحماخمآةداأأتعاىفاكم
اموحاةحمبايقايومكمعمنممهمكاقحتى
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وضرامطليغخرابألداطأحوزكسبصاالعادىاء دم

حرامكا1سفيتءأحررزمجحىفهرحهاوتهمأصرأهـ
صاموذأكعفبذأتأكرارخعتنكن4ف

أناممىرتساذأناممطزيهساتوأملىاحالبفيتعصأ

صوأاالمانوفرغبمتجمهلىحهمعصدىاابذأفيالموك
امأيالصهااحمصتأحيفاليوسسأأالمالثفيفماير

مززاطخهنفبؤمسءاللمبإقريضكرانهتكجات

مةذراكفيحاالشهـألهتواحبألىاآناظىكتث
مصخهنحاتهاالشىدةثتلهاتواردلدجمرفهبنيو

نيألىالقاضيحكوقالحال

أوفانمشتانبهفاشهتالنماءمحأبرقاهوامنى
صامافىلباءلواظعضافهةهبأعلةالحط

دالدمآلنىاةحةن4يزوفمالىاوأستقهـ أء

والدرهماللديارذلكعنبىالىنورءشئماضدف

وأمأوبخهفرادىبينبكخيضهثأطىفرادقام
فوحياتءحاحهالىنضرةفيوضانالىفاثصآجه

المشرمصحجدفيغاجمايممءةبئبالصبالتاعاقربمريا
صدمالىطهاصانهححملهباتدممنم

االكرمعضدالحسانظخنظتوقدضياعافيالتطلبوأ

مصالمكرممالهنهإش8االشآلالب



وسماامجتالنهلوفودالدفيوملي

يناوأاعهاليعاإ1لم4آدااالداطصلو
األنبهمالمساردهاخخاخاهآراحااالياعارواو
صاقياوأدإضاطحصأخوثههاذأصلريناذألمو

أالقدممنالىفيأتتصطنأآيمواتافاستدم
ااالدنالىينرقةةكىحمالهأفايىياس

صاإوحسملكقولمببهث1حاسحدااوصأالجرأوافر03

واصامدوأبدوجدوارقتامدشووزدواعلىقوأ حا

حص6كاء

كالجابابئعالجاقاضيابملىحوشالكى

خميمأرفيامأأروىفالهـالومسصألىافيالمأطرفاعفا
وافديمالمدامةأخافصرتاأليافيأشازلىإاأتصهض
ريمأمإتسوامنوأدنوكرمتسيرفةالىأميل
ومالهىشياصاينتتذحماركومفيالمرورطهد
مالنيمردشمنااليادبدىمااقطإإصهجافيم

ايمأالباأولمأالقسربأراسكاءأحبدىتؤجتفان
3ويوارأقيلعزرترىوأوكارحرتأقةولما

صيموصداةصمبهدةةأزدحهابماسبماتالجالجسقاضيالمما
تجمفيأوحضحلءأاحمامتهذاالدهيساناحماافقا

ديموغئقاصدهدابةوحكرضحىثحسىجمنتقسم

دسيموندىجكرببرأكطوجدبخطبظاصتوبئ



يهريماأطبغاالىخالفههنجاذبحامديهمالث
غيومنيدىسسخااشواسلوبههستبهص

4الاولى8الأصأصاضفةااصدأهإسطوص الصيمساص

راالىالطربفمعاطتنمااذابهماأهضبئزو

سحفرالمقيمىنىماوأمجبضاهحهاأقاموأتير

ألاقاأل

البلباقىفينأفاادفيإالحةاكأالنصاقس

اقسامهحنسربديراأسركمأيقماطسنبدجوافي
مهوصشصحرهتجالسوسيوجبؤشحرهإثتطاباأص

4رالدارهاإتاالىأنحارفا4لوجلطاإتراثوارأ

ناشهافافجة

ولمرلياسربئيمدحقالحأل

صالجماقبابالملكأجدرفأنتوالجاناألنسانافقاءعااصم
سيطاقاكفاكبضفيماانقباضهالبقضىاإلسيطانلك

جديدانوالمعئإالصإثتطابردهمابستاأونانجملىالجلىاص

انسانأذكرتناصآلجمهشرفلهأنسانكلضاأص

اقنجدنآكلحمهدميلواعاىءإحالىوكتبني

نبطوفبرميموبطشكهذاحمتفمالبالطيشكطودحا
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ناحمطذاتعذارىاطمونأنىوناطصرئحأبماأوطألتخب

فماقدآصااأصجممنفإزازذاطربدأسوإاوزرحم

نحىكالنفاوا4غركاقربمثحضعبيترحمثخكلىمن

شالقهاتاالزفياوالماءأحماإضالراهـاااطكغأفىبهأضربو

احاقوم2امحامبمخمحتهيرهأوقرىقرلدثإصتص

بوانودايرانساحبصفرزىدرأعهزخاوسن

اطانصحوأدجميرينأفىأدعأحد6احصثيصاطانهحرقا
بدرأتسعدابايقهكأتاكذأكالماأقزاسحدأهالثالبدراث

سعدإنويسعدططالنافاش4رهـيمنبهييءفاخاكفيامن

دأنأضاراذاؤباسوالعيدبهامخلمقعارفيصالصاس

4ااطقاشاالدأاقأل
0009ورهـلم

نطءنهوالتإلثنمهذهوهـهتاندخكضفصالأللة
اكأأحماناآلءالولطوكاكزلصاةالبانأص

مابانوانروآتارمعاىفبانممترأيأسررتاءوأالفم
طوفانارراأناسوفآتدأميأالراكانذاللةف

غزالنردوأصهارجداواوإلمظبىغابراطديار

فانخىلمتةاضحتآسادهاروأقوجرةقلتااراصترتهاذا

ريانهاطف11لدنبمااصنوغأخضرياكوالعيشبهانعمت
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مانواطرثاإذتهخوالزهسسبهرةتجريهـالنموروض

أردانصارفيألماثىبركانمارااللارنثعنكريئ

اتطعالحربوفءأكاايافنيوذجمعسةنوالحااللهأغض

أركاناالذوأغيروالصاسأصهميثىلاظبىاغإلهـماومةان
اوماماشأشطوأواوأووالوأوأووالوجاروأأجارواو

انوعصعريماحهمثمصواشيرةعصءكأسأالعداسقتح

سحدانالمحسارحأوماىوايأليهوألىارعوانبتلوا
دانوأقباثلاءااحإيناو4قوجندوأهتهز

واتانحطاجوبافىيمثومناوخهـ2وممبكضدتفاإحالياأحب

فرقاننهدنااال5ىوالطأعئىيدأأأخدبباوأسحد
وجيحاناضاتءبدءوالهادأاوبدردثسجتزلما

إنإحيضههةفىعدأووأالإصزأااقأقبحصنو
دأن3أالواوبزرزااألىكادانجدءارداباجماص

وشحباقءسوأإطاثياتدةصىطاأداتحتاذأ

حالراةاهـ

اصاىلهفىخانضططقاحهاخ61هـ
اهـيريويرواسآ

اذناالههءكأاءأءأحاخهرأأصالهملوارزقيالوأ
طتحماماخالجسفوطفىادثفيحمافيالمكل

محظخهطمقلوبعلىامهأنحطاسمحناصاذأ



51

خاغقالبههسوقداالازهيدمعهالشوتمانألهـ

الدناطحيةأتوإلمهولىبخاةيالرتقطحأنالبدن
ناهرهاسنهذوهاأمارةزاخالدموعكسارلوال

عنناها1تقيماصروووالأعنتهااحبسآياعهـاحما

دناءهاهـايبالأطابفالنجانحرقيعدنانفارت
طاتاأصاولاقكأالهـداالو رربريث2

ازصؤصحودبابصرفزدأكأالهفيدت

فناكاطسكوفؤيهختأحرمفنائهفيوصازفى
الرتءالغريرزادالوالاطسىحبرففايثاأرهىال

اديمنىأخالصهزهسعناملةريضالةرياضحيث
قناافئسصكاعطنينآلىةصالقريضوساجعات

ناهـبوصتقتضيةصعتهطاخايومصفي

كأكنارآلهضازلأوابهتفاقننهرألىقدحسن
حشاصثفواةافىوإأيزلصاأناوالهأكلحؤت
اغبماضىواقاىاصتجاض4تأونجبركألىيرىوال
اتإأذالثأديرظرشكلطهءآباغادر

أبهراكشونرىأتعنأبداههصشأسحماتثرف

اءوىارؤانةاصكبنوكالثاولارنفيالزال

انبنالرأل11يمدحإلوآ

اناالجوارمبصوتقارروااتيجانمعاتدالشعورعقدوا
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اناهـااليصالكاةصقدودالشبابهرزرومشزاو

النفىالةعلىامالبماحتاراتمفاتزرداؤتوشحوا
دضانمشإراالغباررفعثرارةالسحهرىأدجمحثبفي

الفرسماققاتلصعليهاوتمنبرراحةالسيفوعالخطيب

صصحانأليرأيومفايرصكأنهسهالطوثىألىحسلياص
ؤتافيأبارقسحىافمنضؤهانسطع3أسصهايك
رمضانمنالنونغصبتءببيددصبتولشحبانوهالل

أالطانبأعذبصوناعذبفتضتقدهـاالورأدتفيرقوالو
أغافياطيرراأصراتنوكاكرطستوناأوراقنز

بمحانجااماخاافاأيزتلوحانارهـأرأالهـحمنماءوكا
حماناا4حسممةيرضىدادخفةءاةالزلهقاض

ثافىفيأوااتيزأباصنلماثافيقاطت

ديوأنيديفيدستوحمرأهلىالآلاالبساكبهكرعت

تاتباتانأحسهافيفادىاتوممصااتطصبانامل

امرفاتواحرفاينأفاختااآاصفصتهقدطاؤاوصص

اطدئاتنوائبحابوإنمدصةحاهكاظفريقلقلم

رآنةافيأللةدحممجهريرخرقأولصرشوثخابر
غماتفىصانلهاخكلغبواجبغصابرموم

انالرخاسابقومحتىأجىكجمخديثاقتأقه
ءهـخ

ألمحأنمالاوفاتتاتكدأوقا

خنتاسدهرساتخنيياتأبدتالنهامنيدفيأضحتاالقامةأرى
41



نوىيولالىأءشاهينطوواجمه

حاتجهواالروأخيحروأأ

سكضطاحيصبنىيريومفيص
جذاأصهااليالمبمنيغصلء

أنتعردآعىاهوحهاتء

قدحكلصارىالىاضصأبايهيما
حةيانزأاتحىغفيبفو

ءتجاتذاطمنهاطاطاحكاول

رثكلربيانآعياحكاكانان
دامحمالدهس4الءأساوزد

لهيكصالربمكاقاصدوة

لصروفيحافياللةئؤنه

لهتوأوالدنحساالدبئوأكحم

تافىئابأياديكخهحإ

طرحغحرمنهكجمهةفاجذب
4يعرألالجسمابهتظفوال

شحجهلهاأشخاصالعينفىاسألى

ضفرةجديكأسضكثنيرفت
محرفآلداالللثهززوما

زةطكاصخاألكأضات

هاجعةواالطاظفيكحبركا

606

نشلمالودأتلكإينإاأ

بدنعناطبفيبدناتفريقهم
تامنأخيوالللةفى14

سنالىطخنرأتخودخماتجة
اظثنكبرراا2االينألىلنخى

نخمحلىارياالإبدشأو

االدنآدةءحناطىركىتفي

يناالءصذأهتونءشيىزأحوا

فنالقكالعحالموهـ4اث

تأسأبايااؤأجبهءدحتى

الوهنألى4كأشأءو

علنصروفيفيضانككانان

عدقنودنءقالمننربأم
تاخافيتورةأصطزخهفاحت

ننمولجرصنهصكتا2ارأوأ

ضنزانوعمصك314ز

ن5رانحخاكإينرؤيقماوأ

نافىالعارضث2ياصبهاخفا

لتأانجعةهزتكئببأن
نوطفياحسنتآلضتممى

اومنفيهاعنليدبهركاب
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السنعلىكواستولمنفضاغايخهاكأادبممضجهاحمتأوص

فةعالفااصنلمماهيفياصعيرصرةفاضاماهرممن

نبرتإأرصاقاالذيذانهعصطبرطاآلطهـلة

9اللههرضلااايانرولأقاكس

فنابفيفبيرداافنأنءضباءانع

أسمناالر4بنننالسنثاوولى

نصلوالضرببيرجراصاتبو

وخذفيحأوفاصعءأاليانيلذ
أنبأوالثطىعتصصأننايا

عدتفىءأرفيلهنارإظىفيوقاجمب

اطسنتصبدلمجاتأزهارفيهلغصن

يجنيأنرأمنلمجبدأقدوآس
نصإةافيثستانوااقافينأضصاوممال

إضنباادأءأزددأخياالدهراظن

بافيلذتملاصالمعىاللوأما

قأواأقااثاصةامجدهولوال
نأوصطوعنفضاأخدحنرانا
دناالمرحألصديهسااءصسىاالثبقرىيخاأ

اسصفنبابرإالرأالىحبهرهمنالمه

الطنإلمحنصابيصاسيفظهمنالى
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اليحنكلجمناهأصحنرجبهريهمو

يبنيمايهداأناآلحاذوصيبنية
اطزنعدتووعسساطافيالناسأتاه

وهنذوخكبأإوالذووممبصربماإوما

كناتباتعرفالدهرحةقسهنواب

ئيقرعنىماةكثرنمىاآلنكأتي

سجنفيصرتكاتاالرضفهقتطوتد

بطنواأحوألىأسللىتعنمتمبي

عفنيلمأقبلرزىألصراليقالوقد
الوزنإطإصاهـصرثالوالدىءوما

بالمنكمأقىكتأاللةرعاك
جمهحبىياااهيخ

لمءاكصامالسويذبمرضاةيمدوقالإ

لتإةافتعامكعضوراشدشاإالنصرصيشكيةطا

ينارصطأألىوتخهاايكءحهفوإتافالىحلتوحيث

والمنونالمنيةاهبأصيىاالعطابوأاالعطافلك

ضهنرتهةءلىفأنتضميربنييمقدىفان
اطععنلالبروسلهاسذارودالسل

جونالىوالنالرصهماوليمىخرىحاكظالمفيوبيضى

يوتالأمناقيطاكاأعاهقلضاالهاماتعلتشاذا
عمونوالسمرالةهيالىخلخيلافأصنيايلاثصرث



09

حزوفلهااسمهولفاوشبتسهرللهافاطزونأكبت

ترونلهاالقروآوأرماحصبكرياالوعارفياالوعالكأ
ينوقدرحثهحماماةصاقوممنولماصان

هنبلخهمإصحفيهفاالشمااللهبمصراوما

والسكوفسصلتىءالهيإشجاسبسكونماخهضت
ينهـاالطاكبكانهصبرلجشنصرببيشءفضااوأشرقت

نوأخورامنحهونسواممأعحلعقبحانله
نصكنكلإدىااساريريضثعاآلفاقعليههمتدص
نضععمهااخدتوالصنوفبجماحمهااعتدتنما

ونظادنترقتكاثمففركمفكبالىعناىنابانألى
كريئوينرائياروازصرؤسوهريئصناوكانوا

هنمامهمطافىخهبرسهنفخحاتخاشأأص

نوأطجهـىبالمحصويآماكوالمقايةىابهآير
هنالهماهصدوناممطتىمحلىالىالهجانأسداذا

ناالموالبادصأموناإهرمالثبرحذرأكصالناس
اطرونبهمانالىعزواليالميهابساحتهعثرتفال

حبمحهلهـيمحاس

9ىشاشبنإميماأنالدحجمطدخمارقاللم

نعمانواصصحهوتكيبرينشجخكوقضباتزعصبانالتفتحيث

والباقءالورقالقدتعاعتطرباأعطاكممنرطنوفتثنى

رماندرألثمماربأنتعمخدودهمفيجلنارالىفانهار



رمثضفيبعذاليرنلث

ألمورعنداخفاتباماجخةاصا

سرحفهـميوىتابكوتاث
بئااح1فلتبعضأسالذااقا

بهختوأسضهادافياستعرتلو

آلثاعجأيكنءووهاتاءرزون

ألىماثغصنننداؤكنفصي

يدىطوعءصثباادبعطفته

بهحدبكثاقنقاجمإهلى

خفحسالديئرنجملمأللالصماذا

ررأسسسأنهأالبحاوصبهم
كالىطبم

يرونرمن

نحاتثاالباتمنإبوناطا

ىوردنالىفيبلىيماومنح

رمماحهمستلىتالمفارقلض

حفرعميمأبراهـقلتوسائل

آلمحرقىاابرأنارررآال
حماولاخصلوحمائلثاتألث

حتهبمدشادمنادقيالبنع
خزائنهمنامحمصالمالابيطال

تهـةماظحانكةدىالو

جانوصألبدررافأخ

النانمضمومان01يمكتأهـ
نوأقءالدصرانفاتاثكفؤ

لرنووهـاالالفابصادفما

لموأنأبىفىتجيمماكان

انفاصءاءؤكنوابهؤوسهر

روحاقلبطوىاذادبهرن

كلأالاافطاا بادوروى

أوثانوممبالغوأيااعخقادالى

يانكلافورحنهصردشجمع

حطودرهوأنسانخلمفىيثإتكا
فااالرافىدأفكل صرثسوط

الباتعنهتوحاححرأبه

حانطأولحعامحومأفىعدألت

بانبانجوالممباءكا

وهاناقاالعسىروحوال

طوفانودحاببورأصهذا

ندماندمماتتلزالميرما

وأحمانحسندهحيثفي

ذيانوعبىهرفأكا

غسانمنهشعريومابلفظة
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عدوانالدعرصاباصأحابشاسمهعدوانكأكساواو

خرسحبانتالذحبيماكانباباتاليمنهكلولو

نطنقصهاصكالضأيعتمخهمحاسدرجزآمنةاحوىولو
آذانالناسصكلةأردتافيصةاهـخاساوكل4زولنة

زغاللهحمجمحمح

عنبرآئزأداميدمصبمدحوتالنه

شانهعنشانهةءؤإرزأكمانهبملىهراةتعي

حمانهنءلطاريوحالوالاشآجناحاطلهإلمحؤأداكأو

أصجانهنفراتالىحهاكدوحيةالغرامبصاذأحتى

جانهبالصؤأوهايرضلمتجدحمماثمصأدجىالىأو
اردانهمنمعرباافىورفاحتااالصايىستليخ
4بافاطآفيحنتحمالىثولاثإإىتسهثفي

ربإعنبمالىبذاكالنهراهـتكاسافراتإأوأرنبة
أايوأفيرأسانوثكرىاصوفي11ضزجماةدارت

اطافيتدآتإأأثوةألاخىهطءعنتنا

يدافيثاسبالالبقخأظطيربنهاطرالمدءفيوصمت

ادخادونومالمشنبراباعرؤنحائهريروفالقت

انهاصحمالعداألكونالأنحارلدأهعلقصتمنضرما

نهاابخرأمخىأاطربفيامهصوبعصكىأصانسسياق

أغزالعلىنهادثآمت9أاصاكأبلوباثدو

نهموبعدضى1أسالخدول11ريةلهأالسسبهنظرت
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خزأنهمنخيرالبذليرضلمنممةأمحصلمناثللة
ديوانهرقيطباسمكطرزتمادصاالالثضراهصرأصما

أحسانهردفيةااطسبناللىبعدهوتبحافرربكفرا

عنوانهمنأجلالىكتابمبىؤخرآسبقتفلقدقدمواان
زمانهابانساناقدكاندأبمجزأوكانكافور

أصااعلبهاأايخدمالذكظلالانكيىفالدهي

اجسؤسدفىواحمدهدسوخالاصفهصولمى
انهئصمنتمرفيءاسانتثاضارةخهدرابوتجهلون

ردإنهنءاماشصفاعارهحكبىابثاعافطوكا

أأركامنذوشىواتوالمألممأوارمعياليتوشدلفا
تحهييياليههحهعحكل

يمثمت041أالماثاسجحلايالحيموقام

وهجراناآلوصكماأللواناسىصاذرأضاتا
انازرشيعرفالنوحلىحمهرأهمزلأاخمذبوا

انساناأحسانااليةتسنفسهفيأوجمىوأنما

ناأربئشهفنولزالهوىزضونالمةتليازا

غزالنااآلسادوصارتألسدآبهاخزالنااجمحت

نا13وببرقييسرفمنيعرفهاصمارع
رضواناالمحةهداكسائلاءمالييطابطالذياذا

يخراناءاالحسامألدشادناجضتهنكلأطالق

كاناوماقيلطماوكانءدءوماالقلبءفاصعطاده
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اناقظأحامفردفيوىأفىقيبأضباوأع
ثانانكاإاسصسبأإاندلهحننرمالياخاطري

حاناأالحسانأصجحهاففاتءعرلهطأفض
اناعستتتناوممباطعذبراظط5بنيه

بستاالةافيكودحركاآفباصسرأفن
لجباناثناذهلىصففوأالالصازننأطيفيربهأقى

طآناحرظهـالتداأظة1زضاالجودارمرورد

فرساناحاناذرصىباجالفشاأقيأيثكماكانافضك

دراالخمظداواذلمىولدءأكرحككنىاوا
احطءكا صانا1رطا4خئااألخاأموبجرنرمصحن

ناال3رم114أدإوامماآلإجأهدهيظضه
أافاأإحهنأنإجا51ذاتألرذاخطإهـلوالعزمذو

رأناهـءاالبامنحيأراذلمىكلوكادوارأ
إناأوصاالزمتهـاراأخائهالياتجدآيا
ناطإضاينإالماأتتداطاااءتمحتأ

11أال
9إلكأسخفثيهـابلت5ماوصص

ونأكلىءصشإإباارقسفيورتاقباصوقترح
نرصأكا4حاألءمنكاتؤسثجزعاهاديهتححإالو
رصخوقصرمجرات52ئحاباهاةفهـالاهـحوازتو

ئبددالمر
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كسادسفيوقال

تاصصسعنء111ماترىصارصتداقأاهتيعلى

أسححهتماهدوة4أأودرعوممبهااافيرسىا
حخيمبهتألبيمد

لمصرىأطتالثالعبدءدطأقاإ

اؤادحابةفياوصااديأصأعالى
اهسباكرانودونطجاباادونشتغل

الطاجلصسجوبمذواإلهدوبجنطهددس

15ومضياربعلىولوالسرلىيقتضيهيقيمعس
اللةحةيانرىظيرهدناسأللةياهبة

هطء3وياهفيضبارىأاودأيتالوةأزفة

باهياثثاءتيؤأصمعاوشعريهيطالينظرك
15اودالطرسفيأذأجرتباقالمههادمنأفديك

المطفيظاطاطميئأمملهافهـيديصضافيءتكءتجا

الياممطكمبدصباهفهاطءأوإثاقالتءعذرأ
خصحيحأ

وقال

ءاءمصجالنمماطباطاةضحهعاة

يديهصبغاقيتلوحلموبالةحباتفد

هقلتيهيهااشكوأقمالةقبلقلتكم



11

سيبويهالحعالجعاليخرسنيواطب
حستهعي

9وقالى

وأهوأاليهبوأصممنمقيتإةامىأذاعنوىادتبم
االموشقيهايرأت3اهـابهصاحواثقعاأفيقاتولو

أرقا9

وهوأسهيتكيفدمجاشصافيقهـت

أوفيوكاذبهـررأاثدقيصذان

ثمخمحححصمه

إباعاقاصهكا

اسياصاموتمانحجربممشصرياصان
اجطحابهوضالىكأانضأالبهاخااخهالتمافاالفق

لميحرس4د

حبابتسالجاولنياآلاالختيأوةإإ

مساويان9خهيألىفياحسناتاطسحاويااإمحالاماتوفدناعلم

وازياناعدلمطوزفأأسرجاكثىابإصافينرجمبصاو

إياالعواهاةازيةرطتوإ1شبدإتليالمهاأنشجاوظ

اديافئخدعتاعيقنتفأكهلوعلهمصرعفقالواسألت
رجأئحاجئييأعنتآللمصالمنىعلىالمنونفجمإحشولحين
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ىاىاوكر7بثباقىأنبدشابغاكاعناناصااأومن

اانخوافارتعقرآعكا1أررادقاتالوحروهكبسرىاا
شسوأدياالاحهأباروانوادباثوأدياباخهاءهبرتوس

ياتاالحدبايالقاصكاقدحدههيأهـاإؤدالبضطءو

عاكأعاصواؤداصتخازإالجروىأطخادبهأالسدونور

ابايمإخيثاطوآوباهابرقوبااناباصاوعداقامماهإ
صأشوأاثاصصحاأدأشابألىردا3نوءالظاكالوأسسبات

صادياءصاأإفيىالىخماافلى7ااصااااحدتالدص4حز

حاشابمعنهاللمنتيىاحمكالىآإسإلخأشاىراولو
011عادصدأدوسعادعلدجرهماقبلمنالدجراوهيم

اإتصازاانبمثرةانآ5أما51أادهـآلذشاءنددرص

ابواؤاتإطصحطزاكقى14اأصزنؤاإيرأهـساول
إزياآأهـتراأصفايمةأاؤكرآاحماعاجكلموكلأتءدوة

اصصيمنافةاصاألتءإلكارثاتوأالرزاثكلماولوالس

هياكاجات11قايوأعالقبرتصئوبعناىالبمافيهما

أديامحواإتأفىالىكبىكانوأنوصعحراثضرخاداأحرالىسؤ
طزشالمااالدأسرأبفعقهبرةلموبةازيكوالبرحت

لمأاضهىأل
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لصامحضاضاغ

اطببااهل

نافيآلجققاأععفيطةلأقهاأآيمخاباهذاخامثيرأست
ألثهرحمهيواثاا

أعلىةاانجنالمانياأضايحرطبقةتطبظإعأالزفقدققاصأتثرأ
بأفياليرتفسةطصصإعهبرأاتءلمكطفخطالاةدصبتةفنتلمي11لبر

الخهـتدىالالئاحدالىهاستططبقةالثحرشلتعن3يئشبافظهقرإنجه

عيرومراةسئيةاياتانغناشفيانحاآلممذأقالهئيادعسوالضرهافيآلايماز

ثابىأاواأحغييراحزنصاضاأاجهاتكصاافيأباااظاحاآلكب

أيخااايرأنأهذاوحصرلفيانمضلاااط1يرجصالذيافريقاحقزإكصطق101

فيمصهآدسبزاالمعاابثأطاقةأقدرمصنىأبوااياتهـالمستالخدنؤ

شآالخيالةرثاالصاوردليوههفأفرأباساراهبماءحواءاهأصد

كالهافحنحلهحلجثنةويمذأجاهأتكايفصرجاثوجدهضهش

أقرافتجموثاتأمخةاالاسةأأقىلمزسفقفاشالمهإآلرحصأزاك
11ء

بكواحمدثابتباشاصابريىباشمالصمأأدءباشاثرأصبمأأمصادةاابا

بدربحهيزلةااالمدرسةفي4شانمرأصأالنةتآدرجعاالجازدااحرزولمايرصي

وأبهصاودىاغرادلمرضأاالعاممتءحماانكماثميةأطقاأظارذفيمآرصهثمزلجاا
ثواالربهحةالخايناهز

ألىحباأتااضإاضحماثابمايمبمثاالخارقينبددءخاعيألتهتهةستج

كتنةاكأاأمأآلالبااالتخاتهاتثءبحثودمتديراتوا4اخاسا

ةنباهىذهخهحعماعلىاالداخطهنفيستإيخاأوغ01إحضهناانذيمدبافىا
تصوره
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كرالساعةفيلظ

داحاثأطأافصلضلىتجطاياماكةددآصيظحكأثني

طوياءناأاتهـلقيتندناهةجماصالهـاسولااقال

صبماءالفابنافيصألححلةخليخأهمكاذاأكأقا
ألاسأةاطصثسإتاسااطىاقكلدقانجتعدوصدت

3إبمانجمنتهـيمنادأءاةألةدؤردسوتعرأط
ء3ء

خخرآقصشصالوكل

المبأأأاافنهـضيتءأثتالءذاأاهرا يى

أمثالىدعنىشبئتىآاحفيعاصمااتكغسكاتا
ءح3ءىكح

أل6صوطلى4فيالو

صرةآلاطساخةإتآؤةذيمةتإابجبمادأااأراك
دالىع

تةلةطويدةقصنأوقا

رأطلهصفواالءورارساحبهلحبر11دهاليادمثليوحقك

الدهسفعلصأبعضاآلصخاكافافييمجمرلىالزيبداحألىدأريهف

شتروتمأكاابهبترانحااعماصاباهاآدشياساقيلمجوزك

بمهـأقوأأالححبمحفعصرهاأيامبارجالقدشطث
كهصختهتي

متعزألكلأطلرظامة

ىايمسنةنيإفتانأمنظرهنهحيةنىأهفونتاعس
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المصؤراايخالقلفيظرأضايلمزقتاشبااتقاالوأ
حتهـىكيحمص

فولهقيأبدأعهنماوفز

أحزأابدلعرىأفردنجوكأظاوأدكبافة

كاالخاشوسفيالجري1الذضادختأصبمايدصهح
ححصقي

رنظياسحهشاعيفيويرضباغاأسمحيليمدحالول

صارمالجفنبىاتلىاحهكلامقلىادهـشرأتابدر

زمااألصهاىبخاشفخبهوىلينحاراش

احمناباكحنالونصكاحتكاارهيئفنبنيألبأةف

11عاللارنىألمضاكأازباهراحافيليذهـننييار

م1واأاتسثهة1خاصبسبهتحىواباالانمحا

ؤاظاأالفقأتإذألتعرحاجريماتيررامدوراضاو
ءحيهوكيى

سفرتسبردةالخديوتهضحةفيتراريخهلتبمنوصل

اخجلىاإطأسعاكوأألأممرالت

حاشاقاسمرخومااوفاةفيحهاءو

ريحانضراتافيفيلقاصيأة

ددبرفيسانصهايخغنىأثزارولهاللموسيقيذاعفناللةرحمهأشا

قولهأفيهتفتهجميبنوأحدببهاالالذيماهفياجدرالادررمهالعرب

اهيبالجىيوالئبربمابىاكلمثتوايايا














