
ااءههولاول

هعء5

1517ااألاه5ههك











بمالجمى3ججمجمكرنغ7أ
ضفافيجمالألبمسختاحغيكنأل

جآكحلثلمااصمت

دإتىأت

افثطأسثما1

ثألالنين

س
ءلي

اجمصور

نارالزهلمهلكفإلمحىأجاقهءا1

ناإبئهـحماخهثرلاثأراد

صوفياوفيتاافىيرة

إمراايا

ا
ل

ةهس4981

ونالههجمعمإبةفيعا

لمجرت10314ةةس

فإكابفيمآتب

إأحلكجعيالعء
كلىحصثحشحثنبحمهيثثيلمجءتطحح



رهـص1حيملهجمهـثبقءتاةقتننلمححبهيمححمبه

نئةفلىثهصجمبنمبه1شبمفخفىلملمفهالبهينلم

قيبخألصتنآاثحتهئلللتهـئصهـببخيهىأحىسهإش
يلالبهه

فيشأللمحيماثرالرحمناللهلسمكا أئجااتا
ءحط

خركلثنضن

اطلبماأ اخظي3
الىء

إينالذانسإكط11االإهـأنالكاتلماقافيأبئالمشكرتسفديماللهدخبعد

ااأألوكانطبقةهنهمالزفينفىهشعراء1فطاصلأمئهعدودكؤفاطخاقآصاقيأ
الزردهفىوماكتاءادةطبإالزافىبادرتن1لمرلدةجمن

أاحماكاربمعيزفةصينوارقالإدبغدآرفيبكرفيإوإباكوذ

ألفؤتانلوقستخثماشقفتفيوحهية1ؤلوثالالثجستسنةوقيل
ا01الهزرالح11االلةةحد11ةددادسةةالاه

أكراإلزءصالطليرجمالىبراون
أ1بعدفثاائيعالةالماءاألمححأفثالمحهنهضاعلىىسانورإشااقابتينعاذ

أعبداللدأإبنالمجراحهخهابالمجنبيلةكيرةةجمرةامثاصدلنالىعالمطالنحعبةهديم 11نتهإصهابفنمإواهناسؤاباانمامتقلىوفدامطرخزاسانألنواللمح
011ء

اإزصيىدتابوبكؤمحدابوقالاهأشخاصحاتنالعيانجياتهن

ثابانوإسعل1إويمنىإعرياجاالمحضةاالماسهوابقىالالصالدهءتجد
موفىالنههوفىتاذكنااملوكءاسطاننهدلزيشتهبكانلهانمعه

دتكأازمقدمةفيلهااخرافىاستنذشالثىكمايلضومننامنحيح

كتناحديئإلداانتيرجمداالترجةهننافلولتحعهىاللىنىاسايى

بإنالشنهارهنىاسأبىالالممنتاشاثنولهغصدليورلىباأودمائاة

اتالداهلىناصوييأالديعظجمهافهـعإفى1تاللهفنالناس



النقصادهانن1ااكرييااإلخرقخافخهطاةجمعلطمدتىزثالتلؤطأ
ضلكانبىضيىإاقول1قمصدوظهرليوغيرذلكبياتالقصائدفيإ

دلتووبمنحنلفادبراثهـدوكواذسإاأقجدةساةدينالمجاانفي

ابثاثمانيةعلىمرتبةللوالفهرسةمقدمةفىولعالحدرصزيذكخةانمد

اشإلمتهااجمنترجهأصدرهاانتالثعرفامننوعههافيباءلإ

لىلىاىالهامحلطاشاطهـفاإتلتاثاا101ادأوراا ورجبهامرطعلمنبوءاأ

اخرثذاخةفىهمض1كألههالحااحداخهاآاثا11لم ومبىالصبم5يئورصج2اأمن

ظالطاثاافىاهـعليذالمثانجاليصا

المدخنماالولابإا

المراشأفيايخاإااالب

ابخه1فياثإاليإاا

لىكزانجصهافىأالب

الحاردفيسالساتإا

ترالخفيخالىب11

اوابخزكا1فيمنالضاالب

ابنفيؤلابأا
اجماعيايدارثأونهابنهبتمحهدإلجالمؤمنينيمدحقال

فىانالثهمارحم

الؤتماإلعلىدمأسداعشلهااهيتيا
جمتيتناافاذالناوإلغناقىتانت

تأفرتمنبالغافىقثوقالتككإطبنحصااب



بكىلماتلامانفنخدثاالندىسبى1إلن
هبمدحصحوقال

االةفيأيصيئنعمهدفنديمكة

يمىشاربهاقكففيشعاعهاكإتصز

اذكرسه4ةثلىء1ءالرتحصما

خرسشهسا1باصاخه1كاطشذراألقى

نحثابهاشقكفاذاراسسهفيرفحصدة

جاحمامناووبؤذيياقرطقذوثطايس

اذأتعثاارإضاظيثانهبرثزن9خضث

سآيآأوتالمدةدخههاماضني
صدسدسمومحيرخامساالخالفةورث
عبمىيخانيفثالىلضصكهالمبدورتبيم

حمهيمدوقال

انجاقلشاكاخألساالمطريرالفرالمةألثيستئيه
تيخريمهاثأفأفىلمالتجت4جاثفينذ

لجرينقصعإفىرإدااحيتعيترصالتالت

ورالفهاطراعدوختمامابداتحيسدؤور
صهدوقال

إصرره1فيبسدهخددجنافىإثاءادىأ

وضزصتحذالثناؤنمحدطنعلىالناهصدق

الينضمحمدوجهوبهااصتوكلذاافترالمنيرشفصفد

اررخلنهايامدهـحماعدأئاسابنوفاذا



دصهقال

المقاصرأتبدورأحينوتشوزهوالمنابرالذنياوبكئتيه

يالكابرواليسهضبدااذاالذيألملكالدهالجنيا

المفاخراليكثياثفدم1ابفيالةئيابلبممت
زأهررضبدرتفىنفىانتورالماءربسلىودد

يمدحةوقال

السنمفئبلالملكالكوحزتنناليلرالصعاصةصإ1مدكت

عسنعلىحسناياليام4إثوزبدتهـيفييبالدأتطابشااقد

حزنلىادياشوراالدينرحىتضأالماارشيالاجمخإنوإواليال

المنلكغففي1لخوفاحلانزلدمحاةاالاللاض5بئدة
نصربالؤنزقكاشفانت2طةلمثناخااةاذات

نعقاذبافانتأصصانالغيركحةاناظالجرتان

يمدحهؤل

لبزمسنتبلىافيالملكلءواسإصرافيإمرالدهتفام
مالمحرصثلوعزطيبءبطهصكنةصادةايرااامحاكوآحبزافا

افظراصارفالجمتدلحتىذبىنهأفثكرضلك

المطرفيارحمناأفىالثفحبابىخهاودهالدقسدزين
لوإنننورالمحىعفتظحتىسهاسعةلماطفىازدادليالرض

ءدلوؤ

ناولهعمومالملكيفان1الؤألعنينرضيناباال

مافىفتدبلغتناتمكآشثماالغنيناعلي
1نأداءوالدآثهإألحمورفئاإفهنزهره1



والكايخزراتاذأنجتوسا4وليسجمدث

يمانينخبءيهكاالخاوذورعينعبدالمدانله
المسانراالدهرمرحينبشصيفانيألنعطيبكدهفهن

يمدحهوتال

تبالدهرمهياليامفليعدندخيرمهنخطرالناسدقاملة
المخيرهعالبنلطالبهلىت1وخمدتثالموسامبرفاف

رتعذفوالزلشخلويخالفلبمعلحنلىفاتإتأقيإ3

ماطحبأعفطابثااظضوقدهاشمآلاليفامنيئلاااك
ةيمدصهوقال

قدلراعاشقاثاثظفراصثانمابالمنىالماكقداصخ
بشرالهالملكماعشقملكافىباشطانهدهـ

راافادونكاإلياوياذأبشريمنوجهكحمب

راخذنوباناه1دأننهثحماباضليفسة

راإرراقضاهااعغادافم4قيمناعاواستعاحتى

يمدصولؤ

ؤفزباالميتتزخمطانزلافالؤةات
يادائمهخيناليهشوقمنلموتحن

امينباالميرمإخلىمحرصديالنامبدر

طببالغمونو4سبنحتهـالذيالخاللفبنط
الدجودققراجألظجعفرابنةبهتط

البنينابهاخيراكذاافسناخيرعالدية

ثالظحقباويبتيهسايبقهفالله



يمدوقال

يدبايددمحيدانثاتولثاإ

اجودضكعهدازررابرقغيث11

ندصدءرلببالثهلمنيالمينعلي

تعمدالعنرجاهافياليقولات
صهيمدوفالط

محمدمحرسوالطمحمدشمس4وا

إقثأاآملىبماالتجودأصتوكفاه

احبإذلىوالفيمنودهيخا55

هـالنسالمجنشغيهفاهافىدايثتنث
ار

صهدفمالء
ضاثبثقاتجوسمنصممرحباشطاإ1ةمرأ

صزتحيثاوظافيهلدلمدابثافى4امينيا

تكنناصباطاللهفاكاثالداررضحأأنما

وصئاديمالمصور4وبذلىوؤدكطإأ4ةد1ث
01ا
بمدحههـوةا

تشببنمثالىتكوا1هببعدرأهالمحت

وجددشمنهامنظراكادخرلشبابهامنمامضىعلجهارددت

افىثالمنصوربالشمهافىالنتهشابهفلصكاا3 لررالماال

سبتنحيثمورمناضيرافىفانمامحذاجداكانثانك

لبابجالوجانبفيناليهطاجانضمنابنسهنرأك

رلحيعيبميالمحبذافاكومحبةهيبهعلحهأمام



حهيمالوفال

والبموتالضىركنضيونالراتياخيرهق

ولتانيجالازكاوالتحوزيوالالبدثزضاك

والخديىعليكتحاشهـيهيهالشبحدكنسهفانث

دوبقالناداالفوقفانتءلثمةاثبالخامت
هينبالمالكقامانافىصاثثفيإكلمالمنكنبم

دحهلوؤ

رافىهـ1مخرلصساحبلمهطايالألجملتألثههـه
غاص11أيمالماسارفيبراربتاذاماركابةز

يخابطقامثهااهرتيغدوالفيااصداباص

الركابفي4هاوالخنررجإالسوالبافيحمامهاليعاة

بمراسيعيريثرهوعالإذارأرلشافاسجمب

ايعقاروفينرق2إفبمصهطاسرتراوكجمائذ

إباادبعىاإبالماقوجاحإتاذزورؤخسذت

وذهابصهلموهالمجياسخباذأهاالسمااورفيأتسبق

بابالشردد4لىكأءاواللالميناللدبارفي

للمعاهؤقمىطعشايخمرالمدىتملك
حهبملىلؤ

اقسدءالمافيهتجحمابدرالدجياذفاليناقدركعه

ااوسبنااسفراأورمترجالهفاشرقت

عزجااانشارافتاحسىمركاثهيمخلرلم
ااوالمازوقاعنقذينهتيءتةالاظ



مكإلجمهحيحئجميم

اتوفدالمللىناجأفيابلنبىهينباللهخص
يدحئهوتالط

العيونقوإهمالأعلىبئاكدحيأتألهكىنئ

2إلدلمنينثالعقافىاجت1ششاحفات1بخألتلثأتر

والضالبنه4اوالهمتئطحهدشفيفى

قجمومالطمنأحيريليمإإإلمضذكوأس

لدبثتكاثىأروادلئمدتتإحنراسا1إلمطنجي9يها

يربهءربطا

المقابركيبخهرميعىححمالمتكفرألماىكل

جهابرألقالبمابمإثيار1اكلمببتإبلرإاأةت

منابردأسخقولىلمضظأضعظطراأترببرءإوء

وناصرحمرإلالعالمأكمميأآاشصكلةفإلمرشالناص
طفالةتجضوعليالمقادرمنايؤشولاتءث1وال

رفىأودوعرضكىفىومهـنجةكلتتءكروألاةااموومىقى

اسيخبءوفال

دفاقصىرماهؤأيخهماث5ااةبمانامما
دامحىتللهودخطفيحمعفىىأشإبميهابماكفاق

التحذىالمحك2هثلدارعلي1إكدبزس9لماشلىحمملنيد
داوءريوماالغمرقرثرماوإيفخئطشلىرلههبقاق

شفاو

حضؤالناسوأذشاديكمفاىشخديذكرواالدصنتتذكرا

زالذؤعلىدؤاواكطفبامصمابنفىىف1برالدفىيلثيؤفى
3



المشيرصنئحومىكمكمئلهرضيملكلمالذيبهك
جعنر1إوالنضلدفىإبرامكهوشفيأالدىامهديوجذك

نرخثإذ1طاترومنصورهاشمنصوريكصموئيعا

اوجمرثالداثمنافولمجدالعاللسهممئمنالذمحابرمميفنذا

اصفزالدهرهأنألالهوالصجخلفؤالدنهاخصىغنت

ارؤش7رداهلجرلةجمةمعينتمالملكيمعويلين
أينظرأعطافهاوينظرهنوجناتهثهن1لجوديشيراليك

طبرلمصمببووميفآقاعيرواهرافماسربهمانرمامول1اة

جرألحفولخضذاذشيثنيمتعنىفالماذنميلماكفات

رنرإشلىءثصألمحقعدأفهتالحباحمايمدحونال
ثىوالتلىعقىلمعشمنيتصكىالمنئاتاإيم

ثمولمرمنةفدلجوفيرعناأزوداال

شوصنتااكأبانرمتصألكمثانفاتصل

لمنئخألغدفى1وكمددبضداخفماثورأ

صصرهثرر5آاهـطكأفىسرمحتمى1ضا

ثنلملىاهحمعصختذصاعئنيوصدته

رةولمناالمعووفمنكبدأعنطكلالنمنفاض
ءطومىقاكبمفطذثاباخمثفر

حذؤانبشرمنفوىانممابرلىفاقفوا

خممىعليؤصدإصناهاشفالغيثابن

جمىالنارفطكثونلنأيخهالشناتكن

ىمعاخفلطمافحبنارشفهبتورضحايي



لمطتعضاهالتةاحمتخهطلنهه

فطرقبطتحرنحارمعنبرذو

برمنجالهاخالالمئبربهعبنالترى

ضفىهنافضلنأدفيمذوجرنريهقخاض

عرةافىثنصعالهداربىششوتسيمخ

عثرهقالؤفمامكاحةداجاإمغثم

وشعىفالنلىنحآؤياحالمئذردهثم
ائرهقوىصفةوهوأشساواالجانىطص

جمرهءلدالحافيتء1إملكالىادنانىثم

عمؤاكدرىذهثثم1لمظدكيتاحذيالت

لعرةهناللهرلراملىطننبكالبيكحف

خطرهعليعيقإئخبىفذالئييةماك
الخمرةدبربارهةضنالهننط

بصرهارعلىنطوختلهأللمجاجبكذللت

ائىتالععنفا3لمرالتترطق

مرألقالموتوتراىامحلةايتناذاخو

اسدبركاشبساظفزمثناضنه1ذفيرأح

جزرهمىبالمحمثفةالطيركسدونثنابا
قيرمنالمحمىلسايلماالجةالساداتوتوى

فكرهننحذرالمإظنونجمشنىفم

مضرهمنالملمريممنالخالوكريم
خبرهعيتدألصاخذففىالدهرلبسقدلبسث



يمدخقال

ظالسالصبوخفامتىحالضدكردالديئ

الفيسصئاحندبافيفىختىاسفني
نرعافاالححخاداتدكرنوحآمهق

فنوحريخظهعظلىثخفيهاؤتح

إذتممعلىلمحتآخهبىالفياهـف
ثفحمخإأإيأضبذإالعبادنبامزإثط

أكألمى1أأليمألظدلي3سط

بلوحيخيىمإثنفبئذكشثعد

11رجيكحومااضإيرصجوديافي
جألرغوولنجدا1حكطافحثإنمأ

ىفيةت2إثلمتماايصوتبخ

أاعيمالةة9ستقىشإئخثفا1هـاط
أإإئال1اكلس سبثكاادحا6ررابخنيك

أشثةت01ولشةجرإلىادأءألذطإ
بئطةثزش

فلىإخالسيمشردكأحا71أةءعاطا14عطإفىطةلىح

فيأافباإاحعبدسثألسربعثث1غونالف

اإتئهأءابةاحىذبئنضاتمهـءإلسيثإإىإحلا

ناالمأوورإصؤنجرطلذتودكىعدىركا

كداناإأأإثخإسلثحثىاكيانإاصيهطنمألما

ااتباحممااحأ1طدةهآكأاأدلىجرا



أنصرفافاذإصرفتحنانهرأكههرأحيدظالمح

هانطفاماحمعرعويذممبهارياختمكثوشنوفه
اوصلفاايخألمنعرحبهاعالاجدافتهاك

السعناالعلياةثالنمدارعهاألالجدبلبهه

نرفاعلمحكريضعفهىمعانذرأباسنهقاتحد

شكرعفندضعنا1وهمعىخمنعمأجلوساتاأ
سفاكعنبهرباالؤخلىةتمديومايافانرإ
أإ

ماصلنابشكراقوآغدنجىعاي01لىةءا
حلى3اكاوذإ

رعنهتجئاهقؤلمكىارطاوفىسفانم

فاداخمهىهـ1يال1الموأل3با روس3تكرهـسببرضبم
إ

عقاوراثاةاثءاراهـالإ1 ثرساتيسهوةارهفيإسحاس

اااااأ
رخبقمإهاياءمصألحوربرلمخس س5ا

محدارشثا3كاطثفىبزبرتءأل9بخإةئءا101ااأل
اهثاسااإفتأا1أاةألة011ا0أ
كمةةاا

ثاربحااسنالاطشمانرأدش1اتشءاصشأ
لمححماإمم5ال1ألبلمتأنر8ت

عكصءا

ءقيا11
ألوفىساباءةألمةءجسءاأألإسآ

أإةتماامألدسألا1ما
رهجعرلقصصثهدإنما

الةيا ئطأللبهنالمصاططضإ طصعثلفة

ذإةامإنبرإأكيشتغ3إقيلمإااصأ

كتتاحهيختسءدش1ةا7ا4



لمحارغالةهنمعابعدللنصورمنصورهاثمنك

نذارخبرحمبهدافاعذاواحالهداخيرنحطانجدأك
ارىثاهئافاعليهااضافبهابماليخديبيصا

عهارياعليفديهسنرثالدسهكللهاصزمعييفكفا
وقال

صخمافيدااللناسفغحطرثياسكليصبهئ

اداانغالفطناضطقيوالشعربماحادالففطأو

دافياهكننىالفولوجدلاقففدتفداحدثوفاال

فاطبةهالمبراكدحوقال

الناصاوعااللللهلثنعلتعاالالذينامكةالات

ساماسأصم1ليهدموالماذأبنواىإسواذاخركانثا
باساالبقاهاطولجعلعافطالورىالمشيعةصنعماواذا

كاساجفانكنالمودكاسقضتينتطآتسقعنىال
يناماالةظععقتوحثىانآفالترءففضآلانسننى

برمكبنضالمدبنيحيطدحلذ

أرحأاضالد1وندوفيعنكاالمحذاآالاحظ
ايرمحىوينىافنفيتلالغضىمجرالىفاذاماورحث

انشكلندانتصاىوألمحليلانورايعتصورقالمشترعلدى

هوكطالنصبابحوشيالبدراذ11ساراماآحبنزاوبمقلهس

دريطبحنداتمقاصافسلهثبركالغالئهنك
ساثارإثدأفطبالليلرتالعفبهالوبهراآتستلى

الرفاضرحألعافياهوالمحزلدمنثمامضى



سكبمدقال

لدضالبنعيدومنفاحرفقالالافتهالمافعدهل

دوإلدثالدعناثمنىورأثةالبلتالاثننلت

ثثامابهضشانشدقيلهخالذفتالثإيئنوأسإهودخل
فانثعهو

محححايةحملىيدقوينبطييدالرجلىاناط

كافبضاكعياحدشهنثماعنماكتبالظرفاأتبع

إلوفاسفتالفدحةاولهنبوركطزندكانالعطملهخيىإففال
كألومعنىفيهة

تدحافعورئعاللزنداذاانهعلطثفىناساوزندا

مدحاهلهاونعافمئنكرىملىاصناخااثا

وحطالليحجدكفدطغبمادلعالةئهأن

خالدنىعبنالحل9يمدحلؤ
هوفيالتاسعلىاشتبهتاراسواالوفكرنههبدبط
وألمشرالمشاورممطفااللورايممايمونوأحز

الصدورالممنضافثفيانساعال3وصدرفهه
صةدوقال

اديواخكلمافيعلكلبادىالخشرعاتابالاربم

ىكعافىوضىواخرهبنقترءبانالبكفمعذؤمفه

بمغنلفيهافائلبكفمابجمنعنكالضراءرإوال

برقلذقناعبنىبدلتفعفدنمةبودابدلثكنشظان

مجاثيثالمحرةكبلةقعدالمهادمميعنفأرحل



أدوححىلألغاذأسوذبر1هطاعصانتفانشياناليجنح

ناثرأئفينصتوخاكبخالازجعدلمنحطثفم
القونيىفلصمزثعدلزردهميرحعيكطوماذاك

جعفىيخلبريإحمثاعالبلىالسماحهئاغفيرأيث
افئششيمإبإإنجبويمصفلمأحنىاله97هركالتامز

زلمفىحىبرةحألرهامارهثبالامهـفىخياثاااناسالركط

شحالةءنألىولتبمرفالىبوالمغثيتالنقعرتاللحاقآحير

أإثهدأكمثعوجمثيرتصر1المئزار15كطااظلص
إفيثريبكهـرأفيبرؤة1صكر3حثإلىأفاطاصهـائزفكنا
اضاتاثغإءيملذأجماصاكهـاةقخلىبنألمفضلألقردي

أتثقىءة1خائستصثن1ذارجالنخيعىماه

ااءإباياشختدعنعدكلىبجرصلالدهريانىاموف
كثيئرمقوهكبئتمصأذإبهاكثالدنياعليآكأل

ألبىىاخوفرليطثاشبمحمهالمصبلبرأشرقضبفضالبن

نبادلدعطنابعدستىة5كرصئبانضلفدونكها

ثعطتأثولثفىنظائرماكلفرتوزخهاصبةظل

نزيرإثووكعحبالمؤفيوالمحرولتسدلوانؤاضرها

بمدحألوفال

أبهضناالمهثمعمتاوفدثخاهرافعمناالالترمنرحتم
أحزتعإلوالمثلىجمزنمانسمأمجزنالمبنبانزكنم

ءيااأبخناؤنقلوالامضايخالنعلمتعالوأنمقارحم
ناعنلقدطاقاليلىغضصعندأظبارففيرالليلاطالى



لواناينمالمنالنلسهنوههالطوفىاللبلعايعرف
وقلنافذشالملميظوناداجعنايعنلونناهنضلبون

بناومحريةآاهـسفاهةفعنايحكونفثاميقههو
فاالعليناوالنابتالنافبمابهالبشلرلىفاو

يشناجممحالفضللعلهوإكضالدبنجمىدنالفضلشكوافى
موقنابالضيمالنذمىألمهينذيتةظبالمالاهيرارأيت

واذنالريالمصالىعلىصجودهثزالمالراذاضن

نامدعبالميانثادالمالترىصابخمالهيليصوالوللنضل

واكشاصينةرعالمداذالبىيارمضمنمقدماأجركىوللنضل
مناالملمضرىامتطيناعليهامثتمنبمنالباساباإيئا

االماوالالننيقتدرمافرعولمفاواجنيناهنأتمعتطفألئص

العنان6زبيعدوباثعليهمحومحراممنتزورعليها

ابرافىنامتهاوعاينهابابيهجنةلدت

نايصاجاريامفيئااترسابرصةديباجةاعزله

زناافاالحبحعيفيخرفاللخبارهاصبوتمطدأركيخافضل

معدنالمجينلقاذلمالمجودهنمعدناالبرامكختالىفهضنا

بيحالربنلاليمدحوقال

ضنرتتحلىنراصورفيهاوبلدة

ثرالنوسهنبهاافننرالذتاذاهرت

اشتكزعاجنيىفىزراهنلهكات

الشفرالنمعاسهيثشعرنعالوال

النعررمنوكرؤخطرسلىعسفتها

03



فطوحبيعازل

صلرمىكمعتمثك

الضمربعدكنه

نحسرابالض
الكركاومجفبدعة

مدرقهسيممنهن

ودفيربيحشهري

إلرالستوشبه

نؤصهالهاقأ

اهرهاطرحمامحط

مطريشييونركعب

رجبنىمتيمن

القتراضافوبين

رءالىاالوالتال

رالمروزبمشررمت

الطراصطفأذاحتى

رلفدادهبامخدوها

ههرافاياللشهصا

لخرامجاذبنخوصا

الترارلمحسعبرطأ

جرلزطلسنغاوال
عرالناسفثشىيلى

بالشرجىتهغ

خودمتوالتجوب

الضنرجالهاوبعد

المفرربايصالب

التصربايئاجقىى
الخفرارابثتءو

جنرهـااذاحتى

إترا1رادفونها

اشوؤلمىاذوهن

ناراتكا

قصرئظدا1اذاحط

حرلعىاطامخمرا

المصروايثاارس

يسرهرناناحي

انفرلمحاقوسالس

بهرلماكصأصدى

ذراألمحنىدلمك
السفراممفناليك

رالسوامنهانطوتفد

ايراااتئتعدلم

المبطرللقومفضل1

وزرالخموفمنوال



افيرصدونجلاكبرىاحلىونزلت

الغمرماتيككرجثالحذرإشاسإفا

بشرثخضبيعىثلكقرممابتوقدعنا

مضرعنجلابوكالخطراخالمجالك

ويلزيقرىثالخوفالحنفويووالروإق
فانئصركربقماممراقحطرلماراكط

برمشرصنءصهاذكرالىالعضبصزة

ونجررجمولىذىمنثرنفنافنتو

درافمراتوصدروردمعبد

رالمةسحمااذشوراااصاتفاين

شسكروحرمنثراشالخهراذدجمارتا

الظنرائادبكوبالمجريعطبكؤالله

الحصرضااتنتوخرءشاحنئهفا

وبسوناجسذىعنوهردهروكعثر

يمنرااخالقوفيكألمطراكنىمااكنيت

الئنرانخاتءتالوالزمرتاكنئىحثى

شامطرطوداجهالونرالوىجذلفهن

وقرالمقومهفاواتابرأذأالقىصعبا

كنفرنعساىثممرجسر1ورهبوا

ظرفتجافيثمهدرشقشقثمعن

الوبراطرافكضعوعمفرسمسبذي
حفسراذاخمبتفحنجرواالللكهل



نشرخيرااءواتاثرونالدللنوآ

يمذحألفمالأ

برالكىلبهةولخه1نتيرواعظةوعظتهك

المعيرالىالثبامنلسعرتماكنتوردت

بنرالفصورهنلبابعفىةتحلوبما

والجسورالرمابئلمينماساتوكيهنو

الذكورذيفيالدلهوفثاتيلثاصور

الخسورمناال1رزدالاضعؤالعثوعلل
بورااالمحايليالعنةارهافارهفن

الخصورءالحشاجرالنرلطىءومؤرا

عبيرىمنهارلثاليقرات1مداكهن

كديرعنصىادروضلليشتالظباهثل

انعيرالدركتناثرفراشهيرزهري

السرورعافبةوبلوتالهىافىصرتفالن

وربالهجاؤوعىائمف1همذاوبخرت

برواالهالسجمحضانرفيهلمجت
ورأابسدالعضنرمبسوطمنقاربت

الخطيرلمكرآ1مصديملهاالروزةصنو
النظيرشبهعننجللتبافضلىجماوزفالندى

الصدوروفيالعبونرفهعطثمامللعمانت
وخيركرمبلتعرضنقالطنعلالعفلفا
صبرطرفعنلدررتناعلعوقالعمطذا



م

الصغيرممىقروانتالكبعفلفيمازلت

القتررمنمعيثاكثبةالشييىتنصرتحني

الضيرثالغريزةرجاثالمالمداخلعف
بصيرعلىصطناكنةلببكخصوإلثه

مورحقةركدمثىفاذايألذبك

يرالعثفىالخميمىفضلفضطغالريعةال
المجورالمطالثمادفاسئيرآحمقاست
ابدوركاهلههنلساتإاومل1أبت

اثحثوربىاكصيرمنلالقلبنالقايلاين

الكبيزالخطبناصلةبمم1إكنهاقوم
البشاسعوهـبفةاركىاحذرالخألفف

يرثمنالرماسيهوتابالوالمفامم
يمدحووقال

2قالاتذلئاتعدنفألماطاالنامتهذاالمحبقدعذب

هرصايدعلمممريصواكنبافيةالثهلنقوىفنبقيت
االسرثالهيرانةالعزمالنتاالوتكنكالمحاجلموصاجة
وسالهنتافاتشاجمهاجطدالمطاياعنوجرخهايمون

فوفهاخعااذاماالفالةهثلكلهدانإليبهاكلترى
طالونهقترىوردالسرأ6شإننبنهفيتقيحنى

ااروذكاحظهتىىنهفشممجدشبالمنراقنيلفومن

المدصايهسلسبدرتضنهاصاجاتبالنوميطلبن
اتخابابامثاهالبمايانسالهقبليدبفبضن



ارمطرحاالخلفهاترىانمامنزلةابالعباسنزلثقده

ماجرصاتاسوجملىفكجودمنبالدهرعيناكيرغافلةثو

ااوالدهالتالزاذارقهكبالمذجمتاخذانت

نزجامنودموروإدفيصدعمهحاإمبيحكفىاهـاكا
اماطالوجييرؤمنربطبيبهلىردونطء

افنفاطتاكاذارامحتىمزاشأوألفضلالمىادعكان
قدقرصاالغاياتبشأومطيحهاطاثاالجمداناذالمجذلهن
فرصاالمربااطرأفواليصاخمانملةالبوهنةإضعضحالمن

كدحهلقي

والجملىلوتدرىلمثهالناقتىشغلىغعنكشغللشاقيارض
لأشااللىكلبهوىصولةهذكؤنماذنجمتفى

إطلاموضحاختالفيمائعليبهمتهشااعهكالهما
األهـضربنامجودغايةافالمالثهضلىخمايةبافضل

رجلمزالعباسافداففسثطوقالدةدلمنلثقالع
ألدناخيريخالجلويساالندطااسطاعاثماايندبانك

يمدحهوقمال

دالمحاالمحلساحثنالعنداالدىامامتقوالاالر
صاسدهنوجهكنهأضلىواشنافهالفضلجمة

وإلشاهدوواحدالغاخيدياخهاالطاعهبصادفي
بالياجدإقلافلسعتملىنعمةهنمابكفىانت

ناشدوالذاكلطالمبضلمألفاللثهاوجممد

واحطإبالعايجممانصؤثلهأسول



كدحألفال

انفلثهدااذمربعنيهعنمحيدجمنماغالعمرك
رءفبينماماكاندؤ4لهانمالفةيثولوالمعا

هـفلماؤتولفقواالهاتبايخاإدحبنكنفان

ثالنصلوإلنرققالربنجهالسمكاأجللدبئنبافىالفضلارى
لىوبعنذرةدوقال

والسيوكلطهابعدهاعظاوعدتنيقديافضل
والبيذلكلثثننىفابهيبنيماوبزت

صلوشمذاقهيالصلنظمنمحذؤالعباسابافاقبل

عفوبواسيىفاليمشوهوذوصعةوكخهضاقان
الولملبهطاكضيهرالهالماحلذافذياشه

منومشذرالندألمالفرهوالعرضخيغدوبم

لعنواإوجاحهدوفال

ألمجودعنررتوباإلقرارذنواأسكلندمتدافالنهط
بعيدهننحطكاشعفيتكاقربعيمنعنهكءثاستدأاا

خدمستهعقوبةتظلمولمفحليفبسوءشمحافيت1ؤ
جدكدشكزافىبهمبقتجديدخفوفاحساتان

اضاحهذوقال

الكنفياكعىانفيلياللمحظهوالكاخيرمداضاصبص
اشوينعمهاعيئعاكانءمنناعإلبنفهةاصبن

لألوقاهـ

وفىثجمتاخطالوجةياالصيمنيىبثردانعئيصكص



1رالناربايوداتإبثرمنكوأليباظهارالشاثة1سننرتل

دحهلو

صيلىبافىثالخالبلىالجهالوجهئااربة

ابخيلمسخوبهولوبعذأوماجودى

النيلنايهصيرفياكاإنيلكبقلي
ئرلاخالقهنضلىاارىليفرجثها

هزالمقيلرؤدئستالعساعنتاقالني

4يمدوتمالى

لحشومحئسبوت1سإاايفبرىاتيتمهل
مروالررولىافىعينينظرتهطباسابواللوال

بمريشغاضحممابخهايديطتبالسنيلها

حمثعرهـدتهابانافعةصفهـهنهمثاهنلنت
حهدوقال

والذمبمعغوتأتءبمئيبشكرىماظنيسإااجما

هقيمافىدفعتكعرجكأحاولتاذياكدأة
الرجمهناوابررحثاتلدكثلماناباسرىكنت
كيمالذحريآليوإموطهيىبربصلنت
عطيمذاعفولنداجمعثجرآعظيمذااحمبرتلن

ريمالةحتطادخفتدخعنهافألتنغفحهمولي

المحطيممزشبينلمثوثاسطبنلثلمطحإفالت
ذنيةهنويخنمليمدحوقال

مهعاوالخيروعوذننبةعكالنمعالئقالرببحابنباانت



وزهادهغتوبدلتبهلىإقصراطليإفارتجوفي
ادهاو4نسحافىبالصريناهـبىتاوقىافطذكر

احمفرارالمجرأحهمحلداصفرارلىوآإزوعثث

4لمألدافات31إتجبفيفداذاليفينجإصاا
مسمفادههلمةمهاعيضآطرفهترى1تتءفافا

اإلمحمادهحلموفصجعاتبئولىمتقويمالعدمتلطفادخ

بادهثأخهاخفسا1ضاترأبوحبم6ياائصالةامنأشتر
51شهادالدهرإهـاشالهايهنالمرأحمااباويرأ

صاده1تديلثفىتادرا1النوبماشءلءوإت
حمهلىا
فو

يرأوعإجبقوتامالء9ىكءلىزسإلمححعنشدادمئلمن

برنهثربقوهصكلتإئكماامممانحهفالبلر6خافى

ومطيمتإجازر9صبراتاعاعار1دهدازااؤ

وحيماخدإديريصول4ةكاجنزإتتءاأسإابرى
اااا1اولاإنف3ذؤذ
يملرهتركتسطسورحكأ

ومسنإش9مناالقفثافىةإوصاوحاايهمقذيال

بقسدومرمااقظتصفاثحتيكاهوالبهاتراث

رخيمتالابمبثىدوجسهمحلىتعالفطباتالمجقتاصيمو

بصدفيصحىشفهمر1افيلتعالمنربريقكتاذاف

نجومصافاخهالمدةبممدامهسماكسرىبنيناعلي
نديمكلىدوناصطفاقاذاالروحهساصانبنكصرىردفي

كربمانواهتودزإدةناقنىعدبتالمعباسإالالبك

ء



هيمرضتاتمهدابانكعالماكضتانماتاتياعلم
النضلىبناهباسادحوفال

هوهوؤدهوادهنهوداهـنيقذرىفيعتمنكمحى
كطرترنجقهتيىوثزهرالروضيائعينىمجال

قاوبتلفماكذبثهـاواخلقعنهفي1ناصئى

بعدتضريقمنهوقدفزتشذراقفامانمتهجبت

السوقلىنهةاالسقرصةمن4تمئدفيماكسرىوليم

تصدكأوجهأدثهأارابمعذراإطلوثايها1
صتطكاحبدلسانعليبهابوحالبماكنتنم
اراتئبات1أصدسلسبيلسرتصرؤاحسنافىقاش

ديقزتوظرفهشتبهوحدشهاملكوصيفكاص

وقمحثوزهومحجذلحافاثعزابؤلةنسو

وقممثالمحىقدشخمرأفىفطئيميكالوردنها

حمشبقمنقبالطرتعنداؤ1اناحمهاجنبائىإسثيا
قايضابمرزمحبكلهايادقافةلهفالمحهد

الشوفهتفوقةبناقةطاممةفدعلوتوصبسعي

بوقبديلوليدرجهايىقفانمارجاال

مجانضقمىذأمرتههـىفيائمهـااسلثصثانمما

مشتوقمىافاالفيبنسىابدا4اصماابراعزافى
غلوقفيمقطريهتنقصفهاماثالمكاالرضندا

شوقاطبماعهنهاذاجودافهوشيءعياههئيكنفان
وقالمثماةافايرحصاللغضاص3لذوانع



بالمغاركللىافيبنىضرضربهبالمرهفاتوكات
شباروقعىممماظتر4براشفعلياوفياكلب
صكنوقمحيىالمجفتبارزهبثالتاذخكانما

شالطارافا1قدجاصىقائافاللماتراؤه

بالبهؤفوتشرجناةكانهرهةدعثافانح

بتربقفاشابهتهاصلالفضابىاعنحزبئممص

يقونئضةافىارابجزااالبمكةلماتداي

الموقلىوصاحعيمنهالفهمة1اذإدالريعسبفوكان

بطريلىابخادالغمرلضاااالباضلىددصلهنبا
ونوبابىلهالهماقالرففيالرولسرالهن

غيرتدهيورهنمداهتداقداوىفاضلااجرثم

ىالنوقسابقفالصلىاقابةاصهلىادسيطاةاشاففيل

بمسبوقغاطاإشداالستلجماحمفىأت

فإتانيقلىقفؤالتماغكابهتاللهآنق
وتحذقحكمهىنتفةتدعرهنفصورالففل

رحهلؤ

بماروتغييببئااظهارلحكتوممنكهل
وماساردااهوىيالوليبانوهااوكلطبابلفرقسةاحلى

ومكثازفينماهحنافئقواالعتتقلحالن

الجارلموهوفيهاسعالذيدهاةالذيإذا
صبارعنكانيقإتاتشاالفيهااعطيكحلو

الداربكشطتاثاسألكالذىانىفاتان1أوئا



اوىانجطعيهاسئم
نمانهسىعنهامحكت

سطمبشدااولمطمجزم

بعدههايخبزمىوخبز

تولعلىمنظقوالمث

ذاوترخيمذافيومجدف

إكأألقيت4وجف

األعدتجنانفيتم

4يىفعشهاصهود

طمبخلمالمجدعكلىمن
امماثبمافرىافيينوت
دجأفالونادمتم
ةتييركه1فىقيمت

حهدتذثنهاتوجهاذ

باحصرحدطوخت

إخهسافةهطغيكانها

ابلثبرزكان

4لرضثاثاحمطالذيال

جورهفي1ساهاحمدل

الصارقتهولوج

اانهااوطففداحتى

ذي1انتالعباسأبىابنا

دطرلماوردصوض

ر1اصقمثامنوكات

زلمظالوصفحهرتثم
ر1إإتاوالفه

ياصارياحارثقولك

أفارتاذمحإذقيااغ

خىلالربالءسها1نم

ثازا1نقي11قصن

محشارالزوفم
اذرارتذمى4إى

رالشطاريشحاوبنر

اصارالزيفيداوطللى

داضالىالفرةانخب

ثالىافسذختهنهـحان

فىافطازتا1حطىاث

طشارصالساقينى

أصارالرحدىانيصتخت

وعماراجحروت1س

ارببذفابراأ
نهارالمالصعليلدت

افصاررضق1افيدوت

اررريىببالمجياوهب



شعازاشعاروفبلثنجادربهااشعاريقلث
ثالنسارالمجهةكانكاورىالثماحايرجوويحنت

1رالخبراثبلهجرلتالذياكإشكلتقه

الفدارافىاماسابهرخاثا9اهماكبا

رلور4اخارونقذوصابأصثا

اصدارالغاسفيفةمعروتثبلمالصإعنحفظشوصا
ارحرجاهقذةءجاده4كاسريمكات

ر1هدإنبراشنئذوعاطهماغردفيه

اصاروقداناسهدعاؤناستبىأوقدأتاسعممسن
خطارالجدفييمروفهمسإاالتقوم

اتارابةاكهانهـفىارتفما1انجطه3دأىإو
امرأراصأللشرباتناظرلىنفيسإضما

إشارأالكألواالمنؤصةموجمةثاال
يغصاابىوقال

زاريأؤلظهرينخفذثححيليلشىثهفىألىء

اوطارينوطاتوليمثيمحنإخزكطإننيهماتةثا

امازادريكةهشهافاحطعلطاخثياننصيفنت
داريحوى1عاالاصاطفندعلينظرت4هـءت

اىاالشانعالسةمدحلىمكا11د سرررونبهنحير

1ريثاثجودهوسياكأدصاماسادتاثاذا

باصعارييسرجوديديهلفييالبانحرياني
ريالدىيهادالتاوإءرالفاطحيثغيرةعيق



اخطاريجئهاذاثمءندأيالرسألثه

رىالضجودآورحمابالسنهظالهنالنضليتارخ
ارييخرعىمجاليكيخالضنالبةهاتنبكهثىوان

اههارابحذقسابصينهىتراعاليااي

جارمخنوإلرفدونوعحىالىاليهدهراحجرزن
شناهارمنالماكئداركوشاففدحعايومجدك

1رإااهعالنرربشرققدضضااكنتاذالي1األتاك
حهيمدوقال

داعيهاصوتعنصمثا9اتفيهاعلياخياسالداراطبق
صهاماتجراانالمأللةطوليمنعهالشىعينالمحينمنولي

باقجهاالحلثماهنالبستبشاشهامنهاسبتيادهنة

نىاحهاببطرفيزيتبهااطهندخمنمحاصأيت

اثافيهاعهدهامنييلمدمنعنهباااالمطالعطفن

حثاشيههارقتخدانصكمرفاماالالطبطالبفنو4هوضؤ
ثاابخللخهاقيلمالتفقدهيبنهاخضعننائرهاترى

ثالمحائيصاللعائفهاحرتامحاطنهاماحباصبابهاكلفا

هاديهاالسوطوقادنفادالؤاهورافاتخاربهاليفاعقت

هياشآيهاجنوباخهاصئابهالرياحفيرتشنتجتا
جهاهناأجاناالسوؤصضحبحربنهالساريفتاؤبطعفبما

نىاصيهاتحىافيهابقايصجرتالرهانيرمجرثالمجياداذا

إعيهادنفعيهذاوالذادمحتافىولشعباسىالفضلالىالمي

بمامنيهافقاصتهندأهأفىافانظرتليسنيىاان



ياالمنهعصيانفيقوبةالخوفعهافباقألع3ني
شادامعالياالاذاولرممىافرشاماالنضلووطيئالرخوطأ

الروجمتهافتالكالقاكقاالصفالشدرأهوشمراه

حهيمدوفال

ألكاسعنببةدودنحيوروأما

بوجالسهنلمحاحخثانفاال

سالمحخساهاخعذرااليفيلعاعان

مياسالدلرخيمفازالطرفصهثا
وبالرامىبعببهمىاعيدمنهلنا

باسثانتاعباسثتلعن

سإالديعباسودوصالبئىاهـ

ناسانكلىاهضلاأباالففلأكوبالفضل

كدحهوقال

حدراعالقعناورشتافضلاذةلىكفىبصباكرثفياتحب

الاشربهاثغراكاسءاواثبتنظرةير1ثثياواننفعت

صفراجهانبنياضعتبيىاإللافىيوماافاجفاني

قبراليتحفرالموتوكففبتنةاعتثرعرت1ستثوكفب

ذكرألهءيلجماليصينثبتداودممها4اصإلمىوحق
عفتهاصااللذالراذيكنمعوااطاعةالمركالبرىبان

دخهوفال

قريحاشصالانممامثألثةسادالملوك
فروالكربعبماسوعكبعنضلوساداربمماساد



ربغالرخفضلإفلااورىاماحتلىحمباحأ9ذاجبى
ارببابنضلىاادحلؤ

ألىاني4أوهاوااجوهوشبفاشلمطاللمت
اتاحالىاتيمانيةارئحةللمبافازدهتنىبلي

نتدجمماحنيالالمىامنمرىفرقلبذيقددارتولوثب

قىانييزيدتوثفاباخؤصهالهنعهدتوثهغني

هافصعلمتيزإو1ةاطأقعنأساالمطءوخرف

تإثجرضلذنهوللثيعلةابنالندلماتاترإه

انبنشنالافيماماويتخانهيخاهالثاس1شهاذإهو

غابمجىثالجاروختاؤمرباطنيثمشئمنعت
ىاممااوجاثأالجهرهناإخذاالفذاهـكيداةوعنى

اتوإشدههنبالتختةمعجراصالضنفسيؤظا

ت1المحدبةمندهإنتدتجالنلباخذت

ليأنيثكأادهرشاقىعانعباصهصبحللدهرىمنخماث

أنيتوهكماشهفاصندرتطااشمإلسالفاو

تمدوخابثدلىثاصهضءحمدتكزاصعاإذل
إلنالطىبافاهيمهرحتاذامحددجودالنشحهعنيجل

اتاامرقصابغتجردوكفهاصماامنروفينعيك
سنانمضأفيثيبصولةسمااالحمانمتإلمحوسالى

شانأغناثاضههالموتاعلىقسهةبمإحديصيز
بسانيثبتاإلبنيتواصالمكلقانبماصظنت

بمدحألوقالء



ننعضرالراقيمحمداؤذطرفما

رعاالمعروفربلىوضاشهأررىافا

رنئاوسفعاارنجنيفىنداعلىنرلتالما

قرعايالفالص1اعالربأبرأكطهندافعصا

ثعهتحوزاتخنتمئصاسصورنكلى

فماءف3با4ذتلدزلءبدكرفاوان

صاسابرإضلا1خاالرحابهتسهةنجدخإلوت

لاااباإكأياءاذاليتةلانهأبرابنفرءلمنياآإ

لةانخرأنةتالتىلنتااذإارجوسى1إافيذفىوأي

لءةخذبااحىةاقاانتوةذتيمازاإسالعيييالفةني
ضلىتانأإلمن3اصالىردحهترجةفيفدأل

يعاابىلتءإأتنعببىتلتهعبديمدحؤا
صددهلمةهـالمال1ء9الداص 03رصأويص1طرتكب

لمرةيراتاكأ11بأرزلإلتامآلسأب
خالىاحتحطآامححاافبح9لىتندأإ سرى

خثألإتافب011صها1االىآاحنياالمبهشىولح
لماللمىةإنجههوضرفضيرهفيإدىاق1ورت

نرالذخرمهكتباثابخعلىبااللهعبد1إفاضبق

فىابمكاءاوإبنيألحفألابهماباككاك
امالاذكنخإلالمالىبعفءقالرجابكلتعاؤ

عالائتولهزخةكانتامألبعافلوإذاوصلعت

وقالط



تاوالتفصباصبووطاننازح3كرالعزك

لسانيخيرىالدهجؤىخيركأمدفةألجزى
حاللىهناكاوجهأفىنثوق1عدجمصرعلىمفىلش
لنمورالدمافيذو1الشحارافىتهادالصراطعلىتناز

اتالءسوتاليوعثىرصدرنمازيهاذال

إنجاهمتبابهاربمنالةالضالثفىإزولمطاعتق

الزخؤاناماصتهرطخصىالشربوسااحمالمط

المجرالتمحارثفدارسيآفحفىدوخمبابيسجال

ماتءاسروتمنىمضربميرإضصابئىإ

نزعروشاحمةضالئديءاطضيمبانبمافيافت

في1مبماصطالحضنذوإاناياءوللىءاخثونألفيم

تاهـألىاىارق1أهجالطافىانتناهن

بعاتااءإلاهؤلىبا1إ1احدىالخصيباتط

اتإباضغره4هنىلىريوم

ضاذعداالر11هـ1اذئا1الربرتصرعجه
اهـهاتاومفباناوحدااصاحىأد1اباذاماحرى

افىالهرملطهاحتبفساأالخينةهزةالف

الفيحمدوأخترترجافصدشتالرجانحوكفىقاث

إالكماتالننندتاطابحرالهاهديثرجساظ

الشعرامىحاعةمجلسهفيدفطيعيعلىاسابى1لولمافدم

انثمدثفقالاباعلىياتنشدنالخصيسفركثاقالفالقيهلصفيخشد
فانشداذهاتفالهايافكونفالتموسعصابمزلةميرقصيدايها



فولهوطهةخببنة1ثلةهـفىاكزاال1ؤنالة

علسبرلدبهيرجمىؤيسورغيورأبوكجمناؤا

سعورعليبمنيفمألنىحمتزوجةالحالوالانتتفانيم

نجمثوريبونأنوالوصلسمالتزاورقووجاررت
تليرعلةملطاتوالكلالزببضربةشغوفإافا

ضيرلمتالجمنييهفندزأجراللينلجنلطرهالوأث

نزورالمإلضئنماغار15ةاالصساكةالرتمكماظرت
شووسهعبإينبثباذفيرةضرصذيالنودنيإيخنطوت

ضربميمورثاإئرفرزامنلمابدانالماعصتاوةف

بوبىعليهيدخلاالرأسهنهغارةبجحمرفافيققلب

تيرنراكاتعزيزعلينامركراخيمنيكاتفول

لرثبنائنىاباتبلمنطلبهصرللاهادون

هـعطجربهتغنجزىجرتربوا1إاتالمافتات

رأهالحصيمىفيهابالمافىبرحاةكاالألرحاصدةذربفط

تزوريحىفىثففىكايزضيباطانذرارضاذإ

تدورالثراتاإتإمابمالهالتناهحنرييثفتي

ربيصطبرالجودحيثومندوخهلفاجاوؤجردوال

وسربهنصرإلمجلسوددلسودديئقىفلم

رشثحببالتميممبيةة2ابلالدبخاتثاطرق
اصيرالث1قفيفاضهاوكلغدرالدارالجورفيوتس

قصالمنناينخطخاالخاليةالساقعلىئهتيافاماذا

خوالميمنينهـأفانجاهالالجمفالتيهبميئفمن



3

رفتينرفال6يأثبئأفىسآيخأتصعإخةتوازلمت1ؤ
طرتثىإلمنالبم4ضإبامأ4ه3فاهاأشغالبماااقا

ررالمرحالتت1جاجم1هوجحالألمبالفثىزتإبئا

جرثديمقنيمبمهنروبداشعقرفرفيلمنامنانر
ورإغخاالثمرفيهنراشماحىالمافيتءييفما

دميرإمبوحأيئفىهنوقدحانبشربةالنقبهامنوكمرن

01صورإلمدخنقإفىومنرذمراسمافابماافيتو
ئروريئوسالتالامحناطنماتغوصااهلتث

هالمالضض14 ورثبنا1منحىوحربرهماون3محاحت

أخيرأنحاريىال4سناصصايالهـبشإنونلالصتبؤ
رزشفدسالبيت1عنوطتطرسنمهنفوزهبىثاصبئ

رشفعىنح1برمناخزاوفيإشمغتىبااسعياناشا3

تجيراألنزلاربمعلنصراجارمسايداطت1فما

يروضؤهريأنجريمهسناجينسهكانبصامالتوممن

وسرمرمغبماربزلممالىوبالوكافي1رخداالفزهابالخميب
رالنساراتءندشونالندىقنديتاذاجىاد

دورإإلمامإاصردنىاالكاخهمنجممفيسلفله
جديرهنكاإلمتيماثانتبالمفىنقكجديراذفهط

وشحورعاذرفافىفاهلهالمجميلمنكقولنفان

يمدحهوقال

الكامنيمابنقضيالمعكرامنيتهاصها
مرأحهاوعرتين3منقليمنك1فوقاعيمانك



3

محزعينهرشاعناضةسثاقسهبهااكأثث

المثرينناثنكحفىتبطنااحاساباصظات
بخيرتوتاجذعنالروربهجماحمافبئفي

كرالضروقاك1فأصاماذاالفالفيصجودوات

قصركاخهاالمجبالثفاتتإلمحاثرءطرث

مالخطرانالمحذ4االاذإشاذاخياعلىثت

نسرفؤطارقشمولطامذغثهؤش1هـاذا

فؤطاسرارخيفننولصةعارفونحمعنهذااما

راهننادهريعماهثساصمذقياؤسف

حرطمماالمنادموقةمان1الؤلهفضرتفاذا

ؤشتباثأممديثخماعهلتحعخءنهجمها
ذإءاخذاإ بتماضتربنبالسبوحفحصلىث

الدمرإكمفاعببثابخثالمىثاايئائرفي

مجرفصنانخدةهصرزبماغنصاة
عذربةفماكائاثامليهدكعننيلهال

نتربصاحصالحلىانكمادناناصرتلىوسيئ

الغراهلهبخئىكونهصرأصانجهقبهلانج

كدحهلو

ينضانماالملألصةانبدرولمندرجازاا

العذراوسعحربدالكولةنجرغاصرةتلهعكهيت
ابونصربهاجملارضدشمصوأومابعدتست

عممرءاصوحقنيبألرجاولىولندوصا



هرشعائقابئحورااامنلباوكفجاتافسه

خرأاةبفلىلدىعاتهطرائرت3صالث

الدهراخرايسارةيدفيعلىباخصيعياللاني

الشعرتجازعليهكدتنشلنوقانيموكذاك

ضريبعرقماداتسيتهمالجرزيومانت
طبالنثرساحةحككحضهانلطليفةعلم

مرجاخيمةفىل1ماضياذافحجالهوردهنح

حريتهنعوادالاعننزصكلةسبكفانم

حيمدوقال

بشصانااهتصتذهصرنصبنياهلإصتكم
غيرركهليالظحدحاتعلطفربهماالسناوالتثبىاو

خصيببعفصهوسعصافانفيكفرعوناككاقييئضفان

ألدشروااياتلمحاكولبحعهرالمؤخبنأ1ؤ
البةابخئةوخاطمحهدوقالى

ت1الزأكأاباكفانالمجىارفخوقبرت1

تهرينحماهاافماابانصريصرااجمحكأ

نجعروزيعدوثمرجاتثافخافطرلياهيخفنى

الخايعينيربدرفتةفافباثهلخصيصممععلميبمصروهووقال
هـ1فة

طنالعارهمزممبقاافانجابة1ستزرتفد

ثتههلاحرمةالمهاملتإتلممفيرحمك

فديمافنعلثإلتافعلفضلخيرافانتقاباطم



لمحيمثهاببناجماهبمدحمال
ئعلىفليإلوإنظزهفعوطهنيممىؤتهذاهخلبلى
ائيافيكثزنا1اعفهألسةفىتحئراشئتاخا

قرملمالدجىفرانعدثاجرالمقثاعروطجف

يايراللبادليال1بئ11بزئرللالوسأه4افمات

أصيالىقلتئمنحهااحمتخاصبنابنكنتاظهخليلمى

المكنمفي5الهنتبهيتقىبةثهيععخهانتو
هتندممنهرادأبنالتابك5صدفياجاركةيمابراكاناذا

1مفلثإتمنهنخذعصدجارهاليختهادثادتهوالمز

هخحطرلسيسلمحشمألترفافىالهررىجارابلىلقدحط
اصدمت11خبأردتةوعضزملدارصجزةإبدجماوجدناا

لهرماخيقالبيتاللهاولوزاخملبيوت1س11اشتحباذأ
المكزمدجانبافكرمهاماثاةبنظتاللهوأى
مجثملعنادااللمبزرببكمنأوإيادوندلمرتمءىا

لموبدفجفوتفىانأبهاالضنهـااتناافوافات
روقوشديلابينمقاباةازاحاصنابنإيئا

هنمعماجميعافيكرعنبحؤناؤتاشرءاذامهاري

المحمشلوآثعليهضرعدثماماللنفى
محدمناودلمابئمندميخحيشبركةثاسجدالمير

العمعدابزجراالطيراشامعليبنهحفىأدئهعبيدإتافى
وبالدملهالناليبدىياجبركتسرباجهـاآفالنث

حألدةوقال



اصشتاوايمختإكأبمبط

إأفاوثيياادااالحطيقاسلم4
أبرفاليععاىصعاابعداتمىإي

11ظثتثسامابالمحىضليشقولفد

اأقهعرقئانيتيرذاضرييت
خرزاففثااكالخبشقالوفج

اباااذلمحالتعالبظنيمئكدتأ

اؤرقيصيمىلماصبفيريك

كىضضكدرغعلى4تساهءارسؤلطلي
11دةو رءيصبناجمرمتهـى

اأماودخلوأتارىيإلردتافحم
شنخماأالردفت011يختينمامفىاذا

وزظغاهىسالمحهىفيبرناثم
افىالعيكأذاتوي9الاحب

اركىالحبإإفىومعءإلدى صبر01دزا

خافىا1فووباهربىلى5اإ1

مافئلمدانإاأوحثىبالدفيووالدا

اارئجابذإاكااليللحتفدث
فقانتاثاتجبعاترائاتطاب

وماهـالهفينزاتحنىأبرلهمنحم
ئئافىالمدصالمصنىالودامن

امشغكاكربمالاهـابراهيمقال



فؤخاكتنجمت4لالهايرحمتم
الموقىالعرضولكالملقىالمالفلك

حمشاالناسجعالئحنىابراهمجادد
شقايالزضينهنارضهنثاصاماحل

خهافقاخصباففايالفقفاككان

حفايؤاقلتيتاقلتفلوافي

اخاكنيكيديمنيألالنيلتترىط

بؤاساقأبيصتوهنىماكايها

قئنئهبؤأصدهرالىيهاالنوخن

طلفالمجيووجههالقانتيومكل

ترضجعنسرتمجناحيربقاكضمثط
المشتيإشاهرجمقربقمنصمافىوته

سبقاانيقدأفاقجوإدجريوجرى

لطؤا

جداالافىفصارأفيكالجودوالمجالمتا

والنيالالمحهدهـفلللينههذافقال

كمالاوالمحسنالظرفلىهذاوجههوقال

اقالكألمماصادقثراضعنفنرقافبكف

وقال

جدهذلكقبلثمفبلهابوهسادسآدثملمنقل

لقازمحبنألقىانفمادافىوأبوجم

بئأموآلمتابىينلبتعدياىافإلماؤهخ
6
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يودةمعتغبمثمنثائهاعبدحلمدعهبحيابي
اجدلنوايجبحزفيواذحنذالصديعةفاههلل

عبدهخيمإبئاوعجدالنتررمكمافىاسنزدفي
فرظعنيقبهذقالدابوأقيلذاعبدرى

وقال

فزالعنعأإ4اجالالربمحعرفهل
اوخياالالصساراالىفاقدعبشروري

المابأجنوعيهىالريمصث
جماالينالىيمالفيهاكاتريمر

الغزاالالمحورصهاالعينثفنصكولند

ثتاالفيمشيناظضإينزاورتب

طواالبصباصبهمافروعنبدلىفد

االوارميقامالنالينشفين

حماالالليلطةالبسئهاوفالة

الابرضىالهشدسمجرفتبطلىقد

باالهاوتمتوتباخواالعبظيفم
نقاالالطرفيسيقشذقمنىلوتدات

ضاليرتستشقابراحتذاكثيومي01

الرصاالالخبوتالركيبةحطكرمت

وشماالناكاليالمىايراببمنال

محإالكالفةهجثاذحدفافآ
أ

ماالبمالبركاتالىنمه



االلممسواحنثقةحصدالنايادح

الفعاالالمولكهعفلىبفللم
الطأفلساسوضنالجودالنلثولوا

قااللليالمنعكفتنهلوإقااباظأ

امالالهنكقشتكطهستسألرجاللمال

الوعمنهعااحنيجامنالحمالكلم
حالالمونرىالحواهاانرى

بصوكاقعااللموامزبكثالفعس
بمدحهوقال

كالمقطينةفسالنلالبئهظحكوجاصنورافي

سفلمعربلءلمىاالعهنرعبالصعبدبالها
ملوفاؤنشنطوراتجنعي4تمنهرحناتهلمر

ملياثالبدعاقليلساكنهيخفقربميركل
معلللموماعفناساروحبفلذعنهسارلعمرى

ضلتائةكلمنبهإفعيماذتخطاناز
كالريدفهاوالنعفلنسمحالوعياللطوىسكنق
المعملثاولثلطففعرتهانيةانجلتاذامااحق

حرللىترحلمذلةلسكرغاطنكنمالملننهىط
قدعربلالثرلبنمبحاطرةجزتهبرمهمه

الكلىفلبرقيعهرفيونعتدالعاللامهابهرمس

حطلىوقولىصوثئحرببالمزرإكبهاوجنايمني
يعذللماعالهكنةمامدتاحىفرعابمن



كذائفعلطسلولماانثنسالتولمايهابملبتلبىا

المجندلافىاعطيثىتملكمالوسالتكئهباإحلف
اولوالاحريعطةلمذاكرمانالئهتبارك
وإلمرملالضعيفرزقابرأهيمناهل1بثهافدجل
يحيلكفهجوديالعليزنفهيخيهنفاترى

اجملىفعالهادفىهذافاسوالجيالب

لمجهلالوتيجالدايديفتىماقىكتابخليافاضحا
جعنرابهاموفىالخادمعدعدحوتال

الدهريدوبيتثيوصيرتهاناضائفماعببدادونجملت

ابوعحروواالعطرابووقالجانبكلمنالناسيهاشادا

شكزناومنمناكنزوالاحلهسبالكالمجبفتي
وذرمنقرئاوقساذوؤالديثوالمكرامرالخالقعيوف

اليدريحبثهنفاتمنوئياجادهعنالدهروئقصركف

يمدحةوقالا

اوبعيداالنناييدىدارساتدإرسومعلطتعوجاال
وصيداملهىوإصبنامخهررعراطويألبهنخمنيناقد

خودأناملرخصةفاسايبريبتىايلمنالتومابنةيأ
اثييمنهىويبينىاتاللباليصرفتلىالتخاب

وطوداوعزاكهفاروكفافىاباعىوينهىببفيان

ثنالرهارونموفىادمصقيمدوقال

بمافاصبابةذيوعلىاثالشءساباخايلي
ااثكهـمإبافغزينبسداررناماس



لمحرسالدميابمنلولمكيفيمرهوصإالوىذكرتنط

ئنبماسيىجانبيفيبمنمنالالهرادثحخماث
كريماهروتنقدأبشوالىاذهززتكالناسلينال

المحظبهاالعظيميسالانماعطيااذاسالتهناسا
وقال

نصعبتمياولهرهسوأذأذبلةسبىرمالمنلفى

المكمسبصفوصهاونموكسبتاهلهاالهامدإنإاعبمات
موبوفيهاباقىلمسددلرناكالمذامامإن

يخزتاهركلفيوحزامةوبمرهافهلمكيعللم

خنبوماتاتيهافعلت4بخفئلاللهخوفوخاطت

المحاجميينااضاالهصيفالنفلبنموسىجمدحلؤ
صيواغراضلوالبلاوىا1ط

رودهالكثعففمريمحتوقادني
إسعثدةماربمشرهكدبدرلياصة

ررهوجبيمفنيهعإفايدلبدا

برودهفىتخطارهلحطاينناصطادكا
ادصدالةمىتابونمبنقمع

ورعودبرفةتفرارااليسنبم

هسدوبلمنبقيتافاسدطرفيحتي

وجنودهبخملةحهمميوعسكزا

وعوذهوقعخشتاعدلتفات

لخهورمتالبدليتثماالفهثات

ء183



اسودهررهبثوفىهعمتن

بصعودهجمنأليططسكمنىونععى

حبدودهجمرالموىبررجليحببون

ءحدلديئخماكبمراضيوقبو
لمتجرمنويالهصيفافطبرد

حليدحذارماضاطزفأاسنجعظصث

عيهيومديخيالمصلىخثخ
بنبدالطربقضلهممنماشكاش

بهعفبممتركنهنهفىلروإلح
وعودهحمرهيتمنوةكبفليفالوبل

لوجيدىومىالستلنططعال

شديدهخؤفدفعتمدبهثديلركم
دنعلىعىاصاضبعدصالموة

ههحموانفآاىحسرةانفيياآ

ونشيههزجهغعىاحالض

وعيههيخلفهيهزجوكيفىا
وليلففاديمتعكلىلفاومأشاحعن

طجلبستانمينهااجمديمدحدلل

اياتماآعلفتصلمىعاجلساوفىاءما
اآمكرههافعارالرآفيتجهفىع

هاحمالممطاستندضلمهخكليهتىللبملماندجعلث
نثابمالنماميكرثمخعهاضيالقاعطادف



اهمعاهزةفلتدهؤبئالمإكائلايهبسطثثمن

طا3كمثهبهكورفاعاضأللبماطغاأنارحرت

عظاآبمراجملتقهباعاباكرأواالملعكان
3قرمعبعالطفهنمئالهفاسنعدعرإنيخم

انممميكلابنحتىازدرشيربملكههلدنمن

فطا1زلمثنابانيمدحوفال

التؤليمهوإكرممماهئاحدهنعيناىمار1ث
اسهتاوالولفيرصلطابهااالدترك

صؤفواليليحنائطكلمنورف

نجفياكراماتهقتغخعكفهوق

الطبرفطفاستوافىفاحمالفربسكهتل
فيهثرفكلوهطتجهيلفاشنهاه

نؤإرفاطبةبنرليعةيمدحوقالىا

يوخرحهماجمعيتصممنلديارحييتهادرمىقل

واللنسبخةمىبهنفاصكنهنهاجرخهن

مياإللهحورالمقلقونقفيمالبعفمشبجها

الدلسحثاثالظالشاطوقدوصاحوجنة

العرسبلةبالركعحالملكالمزهنءلثةصدقكاص

الفعىمرضدمحأخزكمنكلينهغمبماخاهاللدي

تىطخلمدلفذواألمتظرحسنثيألمافاث

الفرسريبمةمنذخيرهفرجمهاتالثلما

اثبعمممعلةظاضوململخبماانظااللى



فىاهم6بنتؤفوقبققعجمانبخهانيمدكك1ؤ

تناها9ؤدبنهاتكاخمألهاالدلرتسربلتثئ

صثناحألانخيرتانابدابمنسةفالز1لبنالت

قراهانابههاوطالحبلتاعرتلششملةاذاومفاقرال

ها1والالجمباصلناقركعقاوالتحطانلتزورمن

اإلصافوقاقسنمحقالعالكابنلعثهانصضعت
اكدأهالذاغداهنورصلهحيصميهصيرمالمتصي

اخراهافىاليسنىهعصوفةكعامنافيهالناسيمناإ

فهضاهااهرفىافيلضربهزهالخليقةفاذا

جظباهاالتاومنتهليوفهاالالعكوكذاك

تلقاهاهنيةعنكقرضلمصدورهمعإبئتاذاوفوم

ييوفطاؤخاماعرفتفكلرحمهافىعداوثاوفاحفظ

هـلرث1يمدحويمدحادزإل

كانبنغانتخطانوضيربنثاضانعدنانخيربنيهارون

طانلىابنأنسينكإتمضوهنللساداتأكاهارن
ثالقمنيافقفمالسيفكبهلؤهنيناامبرايريكدفاشد

ويقظازرفيهنائممنفالموثهعندسفيهالموتيستيقظ
يمدحةوفال

جماتمعدوذيذيمنالبرايااكرمإعثهال
نبممافعلببوهعمااللمحنطاقكماجعت

فانخمعيروجودكفيكالليألميعفيفنهيإلل
بانهـذاكفيفبنثأالهالمعافىئنى



2

اسههابرةلهعابدصوفال

اننهىلدياصلىفاإاوالأبخةايرمنبنتبختيانيال

ارأذادفألتدخرينىاهتت1دقيحابرنتكة

جمآسالاصالحاواليهلعشيرةاليربسثإدنكنذ

ذبفياحثيإصدراوذكنيايالىالمنها1إمب

اصبنىامحمدبنمومىلىحوثو

يهحهلىاللبدكابتفيظاباارئظرفاوالجقاهألالفلم
لابرعلىيخفا3احهذالهمةسطكماطيحلهفطذا

اعلىبنقاسيمدحوفال

سالهنإشلمإينقصهلااظلاذااإلهـفار
اعالالراتاعلكالذىنافنقدكنشذاوصل

تظالتوتجتهانرضيشاظألماالورىبنليدنعتان

افاالكرهـكرمفأويصالعألننهيلاساإتهذا

اعدهـلمنالمالويمظفماله1فىالمالفابزبد

صحائثهلنليربهنالمحمداكرعةانخهازبزى

مننااعطاكهالذيبرىماجدابهتسالاسل

عشبنناممصدحوقال

المجمادأءبىااليافنادىالصرتجىض

وعماثاعيانانمادايابمامنكن
كادألالرفدتهاضمداوندارك

ويادناتنعمناتدتالانلهتلى
عاثافاذاماعدثعىلوبة1ءفوا
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احوءلمناحمددحقال

موهطروحفيياوالمحوكغدفلمممنوحطاطرآبالنما3

الممعليئبقالىفصيحوىلبهعخمبنملندمصراهلبا

بخالفيهدههحثالنبلطرضهـاوانجلحمةاموال

وابخماريمفيكمالمنالصلهنينطقتاحمدىبنحوىلوندى
الغممناكطعتبةبنعاممجمدحوفال

بضاتوحلوعاصمكنذرىني1اقربف
اتدقوالكغساتابدامئلهسانلة1و

ابيباسهرصآل6بمدوقال
نهفحالالراويميامنجيادابمونانراشاء

هبانهذادناسيشاينعلهوكذالالنسان

نه1بزبطشهدهبامرامللمالعذرللتصرالأرى
قوللهيامنسوحتابعضئووجلى

الهامجمشملىرداهرسالاماجمضاهماها

يوإطوعن1اهلينياوالاللىتفحكلم
العطاهاالدنمائيلوالذيلبياددهاةخابة

اشلالهاحمدااذاعلياصيافيالبئكلتسش

إهاجدقبضةغرأحتهانهطرتويفرشالمجراذا

بخشاهاالمهتنفاباووللهإدتابواذاهاثبت

هابالمحؤةومزفيسبفهفيتفاامعلق

وقاالا

والنغزدالنضلالديبزقبهثملماوالوهامرامالغرثأخز



كرلهفويلئرفياقاولبلشالنتحبهبف
الوقال

يبالييبمافىالامحيرالدمرصي

اميوبااإظالمنماحنظالوال
قخبالغيسفطبافاذاماألنكون

المفيابحنظوإهنيكهـانياحفظ

ننسهيمدحوفال
نظريعرامهوفيلظلهاضيرىعف

ندامهحئيتاذلشىالمباافىاسهعىال

المووالتوجشنياامعالهستظلف

ساههفيامحاةذيصنينزهتولربما
اشعيعباالكلالثدطرفاهدعافى

ندامههفبتهتلنيىمنهإلغابتى

هلمألمانظراذنظرتهبحقلحعيان

ايضاالث

بالراالراسفوالمملبمىابافداحافدأهارضندع

6االضينانتبادرواوألقرطزأئرلمهاحكأذابغومعهدي

نوماكابارماحافليالمنبالشنفتباضيافمعاخا
مبرحللهوالحمد4دائحاخراث

الورأقحطرفالشعىمئقريبةنهوالمالرثومن

ثمابربرمانمخيخرعغمتعاسطاالرعوماطأللحي
صرائماالربانعفباصنوفابهطالماريدتخبلظارى



ء

أئمافي1رلمكلأوآايةجماوتبئمتنألهفئالزراقحاثفىا
الممانللذيرىلىفلمت1سياؤتثبحيحمرووعاحبت

احرزاوعاكتذئدأقيلذجلصلىأعتراذا

1امهالباث1أفىادوظالمبربمنجالمغلهيصلبيالم

االمجردطيذاالطفىااسراوفاكرمكالولدثاعرالدهاوهم
القىاكااللأفاعدطبعرتاليعدهاالصافعالثالثة

هالكاسهلربلو

بوساصيببئبشربةاحماسبايوماروحاسكلى

ىالطافيالفوت3مها1بةرةكالمحعلثقضمن

اخجرجألمنجالسةعربهدلشرولجملعمفي

صاخاقضبالنرجسىياث3كال
الىايرلىللايئبثىدبهخطالىسلينإا

يأسدإحماباخاساشفاصقنىليرمثخااطنءل

مىباوطا1فىئادمغةبهاسرصابنباوكنني
ثماضراس1لبباسهالروهروقدعصنيافولا

الناسهىشعتبمنفاذهبثثاطليبقبمتدهراذ

وشناسخيرحمعثماراتهاثثاوحده1سلى1هاا

صيامزقاشاظثحباعنحغفىفاتصءلو
اراسىايخىإافىفالصاجةبممناهوكاال

بألناسبغدادنركثنأرسأفىافاسياجالعي

لثانمطااكتاحدثرسياهبئدهوالمحهل3المذانقضت
رفيلبا










