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مارجالرفيالضبنمألحتحأليل
هبههههبأليميمككلعيمبهتىجكوكحبهومحزبنجمهجهيثهثهجبمألثيخهالجالكيمدال6

بنارثااالمزدشايمدحرياخدنأربيمةلصاحمافيأحمامىوأبنزهيرثال
اطالةوتحملههابيانوذعبثسناعماحباسعيهماويهرالمريينحمنانبخاومرمعكلوف

ءحنهبربرلهحفيثيمخميهيرهبهيمإئمإلكألثولنههألممالجهالهيهأل3أغالكلبهحكلليهأليخههجهحألكإليييهربمم

وزالنعبيحربفىالمرىنمضمصلىفئىالمبهصابثانجهرردوكان

مهيأخوضمبننهحصيدحالولمإناساأصعالمحثمداحثاحزبرمطاإابآطة
بئنرجالأوبطبئورديقتلهحزرأسهلأليوحلفالصاعفىضمضمابن

أبىبهنىعوففيرثإطأطالةحملوقدأحداذالثعلىحللعوحغألببقمنثمعببلى
شابغابئمنثممحببنىمنرجللهفأزصارثةأتجطنسعنانبئموهيحمارثة
بزلفلمعبأىمقفقالعبىقاكابالرأحهاأنتمنإلفةممهءنجهجمتبرئزال

انبنوهرموفءبنارثاطالىأافيخافقلهمأبيالىإلتبحىبنشب

دوماحكبسجمحوبرت41أناخافااطارثواضرحةنجتفطحآواصعابمفائد
بماشةمأليمبعثاطارثقتفواانكلستخسىارادتاوانكىاجمهميتامنيهماشمتد
ا3هـسول1افأقبحمأنةأهايمتماأحبابخا3طمللسواالهـوقادابةمعهابلالمئن
أيمماأحباألبلاأتاقدارلهأخاكمانزيادنهخرإثطمالفةقالمامطقفلقط
يرءررللةتفذااثءصلحأتماقرحارنصاألبلفذنألمهافقالىلمونهئةابفه

فالفتثاتم3االيررابحؤمانةمجاملمدمنةأؤفىأوئمأجمنأ
أداشيهصثمفىؤشثممتراجغأكأئهاأبالرؤمتثقودار

أفظةاوهزنةءدفىأوأمأرروتأمنفىأوأمشازلنأبديرفىأأمقأقوله
قالطهاهطشكقولممنهتوجع

مصبأالمامصثرفىنهحأرفبهااللتأوقهبئأهـ

بهصواكبئالمدلءأبئرواووهامشهالحاقفىبايرأجلمجوهاقأاييروى1ت
احعيسالتاروإية2ألمانهتحهضبعلىالقامرسفيصرتحهاواوتألالم



3أيم

ىاطضدوماألدارآثا4لدثوا4لبرقاذأءكنااصنأكمثتإنبريد

كراوتذمنهنوجعآ21أهاعنألماسهانهيربدكملموقولهذالثوغيروالبربالرماد

راناءعةباالمانموتتثاواوالدراجهـوإنقأدرضاأمنماكلظوإحماومانةبهتحىفلم
ليكوئواوصلباألرفىمنغلظفيمالشايححروقنوألنهمبالحومانةالدمنةجعال

ودأراوتولهذدأثوضءتااصض1أوتادوضربافؤىافرميبموإلءادمنزد
قربواألخرىةإدذإقرباحمداهياصاانالرفصيخه2بالرارروألماأراديخهبالركلما

نفشبىبمالوشينهماأرادبالرقمتيخوتولهجعتانجثأءيخصارتوانمصرةءاا
إشضمالدياررآإفشبهبهيتزينلنهتيالجاهلبةلأهـءنسالؤوراكانمىفيةهـالا

موفحإهصمواالذراععصبرأنواواهافىبتلمحتىوتردداالةترصجعه

الذراعمناصوارا

11قخثيممناكايفحنايتزطلوأنفةصيقشإنيآألزائمآلعإقؤمها
أتوفمجمدمالدارعرفصفألحجةعشرإقبعالهامنإإوقفى
يهاءأاسعةبدالثتصشالوبقروممطوعيناجفئءأبئتألىقوله
قطبيهنهمخافقحافئكاءذهباداأىخلفةقولهابيافااطألصةءاتظباراألرآم
ضروافيرصاححىرتاتةأوانخألاقارخيوالفىصأورواآخر

والمخمشيراعاأكااوولدةهـالبقىرلدوهوحدلمجمعءواالطالألوحعتامن

انطنفاذايرعيهثمأرضنهناذاأوألدهنينئنن13فايءينهضذءرلهوإضالمر
مجاثمهنمنفنفتبأرالدهنصوتنالهنمننأجوانمافىنانفييتدأوالدهن

لمماكادوبثلبهدبحدعرفقاوالحةإرالعرفتسأليالهوقيليرحضعنصواتلثل

أبطأتاذاةاطاةضءتتاكالودصهاعاتغيرهاصئأتدعشرونحهادىس
خةالىآلطواط

الخالثةثاابخنمانالاايئروفى1



طأئج

آتثامأضيطافىمدتونؤيآحىلملطميىصئغرسياشقعافىفئاأأ
اوأالربخمأأمآأصباءأاللربعهاصقامتالدارعرنمتنامآ
أقامثالمرجاكلهعرسوأالثافىلونلئاذوبمرةياأفيصودأالسفع

وافؤىمنامارفااليقفىالمسامرولقىسوهـدسالمهواسلفي01األضموهو

شبهأصحالالحوضوجذمإلمحااليإتيدخلالاابقىمقالببماتحوليرقعحاجز

1وأعالذهبقدالنؤىبىلمبلملهوقارتهيىاسهفىوض4بااطاجزلداما
ألنمابخةقالبالتوهمآسانافيونصبشهمابزيتئلم

يابحاهاماوذاوامأهـةاقياوفالمىآياتتءتوه
سدلمثأىوأسلموتولهفبتصملمنجمرأتذ5ةوبالهـعاأسبااألعموتوله

بيإلرجمماآنياثصالدارنمو1بالرإمعيرواأبإلروصمناللة
مرةجىزوقمنءبالعفياكضلنظعائنمنترفالالخلهزإت

لمورأدحواشيهاضنثتاكعةجمفةجمتاقبأنماطعتؤن
هـأفاءاوجرثمإلمدلمياوابلىاالعلىءساافياوالمامابصهاأاطليل

وأطرأىإطأبألمونءورولهتأرلنتحصحماءوءيالعاتاءنافىىقىلىوأراد

شاةأجموانإواااعليمنافااعلمتثمتفترعاكاارممطاطاأؤاولةإعالأعد
بموألووأدةةوالمشايههةاكاإثاحمذوامألونلوخهاسبهيأىالدهساكهةولهو

رأطبغيرلتعلمرإحلمونأخاصتانهاارإدامءورادحوإترقولهاألحمروصورد

وضمالناظرالمتلقينأتقنظزوالصديقمآثىوفيهن

مليدلفمنالروادىفقنيسئحرصكوراواسنخرنكزنصا
يضافىفرسإااناظراوسمإواامعجباقفياونيأءواالمقتثيرإمحعدأاليوالمالهثا

الفمفىإييكاالرسووادىفهنبروى12مطاظالدارهفابالرخالصراد1

الفمإبىايخهنهنفالوادىهذاعلنترانهنعلبهنىوا
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دنصأفيلةمإدالةعموآقإثإايىلقصواراعالفيئفرساذاراتءوسصال

6عكسحراوألحرةظالحفصفمادتتمىإداذارالتجولمجررفاالوادىلمذا

فبهشمءباكألالشعئينهحمومهناوءوإكلزارالرسجرةادفيرزخربماصومعا
ومحرمجلمنهبالثتنان1وفقنهوحزيفينعنإلقنالطجقلن

مئام3قشببكبقفعاجزغنهبمئرباثالىكاظالرن
وألذمةمحهدإلذىحاصأءاواافالرصقناعكلطمازنواطداسلبنىالجائقنان

لمأاخاساءؤألأذهفوا6صكااريهأننذمةمةحرلهإلذىوالمحرم6والصأرله

قرصدتتفسهنةءمحلىعدونتبهاقامقءوإنةإةأحزناكأنأيعنحبعلنوملئ
دف4الأخرىهعسلمنكأضءصمنهكاخرأىوباتالىمنيرنظوقولهءمحرم

حىوحماذالىموالاقىادأرنىقويرلهبعتواد3اانإاسوواتقطضهأىعنهفجق
اانني4رزيدزصعدوفالذىأمالمألديداشيبوااالالرحم3لماتنبالحمنمق
ووسقةيهادأىدلواثفئمياتال4صإنبصمن

ءحمغأتااحثبهآآتكأنزلهفىكاطنأأفتاتإكاث

اتخبةسأااجغحوضرورقةاجىؤآشءلما81وزذنإفآها
ولاإحاالماأهربإلكأأيرمبوغ11وفأاوالهـءصامنتتفضماتاإنإ

منعالقاالذىنإامنتنهمااحمرفثحبلهشيهجر13أفي1أفابربشبه

رطصءاذإانهارادحىاحمفيلهويوفناابربكزنىنزلناذابهوزينإودجا
أدأىءالماوردنفاهاولهوةحاسهعرامماحمرتهتدتثوانمأاطردغيرلونله

وقولهدخالمرلتزغيرفيثاعاونيةوإكأاكرءالمحامياأوأدطواعاالمنبو
وحيحامواتكأصاطالىازرقاحهرأءإلمافاواذاافأنهفامهبمازرقا

ومفأمتث5احصالحروابة12آلصتاالروابةءووححمديروىومن1ث
صحاحافىمعلباعنبوه3



إ

ضربالماابئعكلىأقناطآضرألمحاعثاوضعىزولهوفيساحإقيماقيءو
واطاضرالذفييرالسعصاإقىواايسفراعقرايسالمأقاممنلكليقالمثاهذا
نيواقصافوفىحركزتنأتوودتلمانهزرقاجمامههولهوأرادعايهوأقامواءالماسواحنى
اآلخرولةرزاثاوةهـإنخذالذى

محانردفياءألماذبءبأرجاعصاللشيارعنهاوخبمتقألقت

أبالدمةالعثيوماببنتبرلبعذمامرةبقساعيانييئأسثط

ؤفغونجؤديهغقريشرجالهسحولةطافالذئبالبيتقسمثي
فانغعمنحىدرةبنظتعمناممأوغنحةسظلهانأزقصإنهرموفءنتاطارثساساق

لبنومكاتاالديألتاصلححابامثحيخاصتممالعيأىصاوخماأنذإتمنم
تسققمابعدفسعياملغكانالذىبالدمقفتثاحصمبإبقولققتأيبالدم
قبلالبيتبابونوا4ؤديهأمةهموجصلحثالفاأيتاةتفازلهوقوةافأ
ءصثقر

موكللمبلىسمنالعلىدطارانبىعهاإئغميفيئآ
تثببمكلطرءودقواينهـتمؤاتفالمعدبيانتماعبسحاوذلمتدإكل

إفرداطاطحهليءتوالتهوعياخدمنلطكالكلبقولمبومحسيلسمنقرله

تفانوامادبإحباهاءآداكتحاأىإقبوثعباماممةداةوقرلهإلمقولإبرموا

فىمدياحنلموافاقومافافضحخزإضةمنارةعماامرأةأخهاوازسومنثمإلطرب
األمرشدةفىءهؤالصارأىالمئلازهيرذضوبوايموحئاقاتلأنعلىعطرها

اكافورانيزوااربواافاذاطلرءحمنتكااعةخزمنأاعيىءالةوةكأوؤلة
وممهغدانةبنىمنأاميمنضمأذبعضهموزعمةمدحنةبهاوكانتامثىشاةلموتاهم
ءالنساوكانأكطااقبحمنيارقواموامرأةنتوواعباليارعاحبة

والمحةقدلهلصاحبفقاللهأنهاخضصفظنيوماصمءبهنفحكتقبعامنيفحكن
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نجلتينتةخفصىفلمذلمطسكندصاحبهفنهاالميلةاورألواللةموألىامرأةعئقتنى
فقاالاباثممكاطبالحرائرفانكانكلهفقالتنفسهاعنفراودهاموألامرأةعلى

ءوالدماهاربافحنرجقطعافاستوعتأقطكلأنحتحمفأشمتهبيوقأتتهاة
مثمهـالثربطيبفىالمثلفضربصاحبهافىحتىتيل

نسفماألصيمنومعروفبماألوايمحعارأللستتمنذإنقلعناوقد
ومماثمغقوقمنفيهـابعيدينخهرموطهءفأمنهأتمافاصه

أمرمقنلمأينامقرلهومعغاإكامالأىواصعا4إوقوماحاااواللمالسلم
أىموطنخيررلهوكلطألماناألمننركبألأىأسلمإالصصاوقاالمرب

الصاحسبتافيأىحملقحاجمعةوالعتهوقرشبةواكللةمنزخيركلأطربتبحماا

اءأهوألتعقاولمالرحمالوونأوذشاعبسيخه

المجديعطيميستبححكنزأمنرمنوغيرهاغلئاضغذفىنعيما
ابهءالئرنمإفالمفصتىمانمءتالكممنيخهئمىيجرخزأص

قعلمقيقولىتمائرةإيعنكناشيمواةطإحكلدهصتبعومحق6اأشرافمعدعاصا

أىإمظميروىةالناسعضديعضمانوافحلجدالهنيإفقدميمسىوسوشليكما
طاألشىوأيخلةأيخلىرأدهانالفماالفالالمزنمافالمنرقولهعمابأمرءيربى
طرفإصقأنوهوابعيرابهاوسمتنيممةاكزواايىأصبمحررفحألإحزنموا
لواألنهمكافالاخمانصلمالموروثالقديمالمالداوامملزنةمهإقةلويةنهأذ

األبلىرصتإ4الدفييغرمون

لمجهمابفجرمليىمنمئهاينضفأصبحمتاصئينااكفومؤئعئي

مخجمغطةبينهمكريفووإغرامةلقومقىامهاآ

آلأاطماااكيرهأكاألولىنىنإصاخبلىا



جم8

ملةماباانخماواتإلاألمنباآالجراخاتحماتأىلمرمبماافىتقولها
اتئمنمبميأتأأكاليخهايجرمولماثارمكاللمجومالىأكالبابمنشرلهوةبالديات

كهمةقومقومامهمحبموحولهحمالهـةاوكرماالحجمهوةةاويةعاتبخ

ايصبلممأنعداءرهطهت4قىم1فوغرملفئمناإلدعيةااءمزأن
يقخلواافيأعحاواأىدمئمصؤ

مفئستمأقسمتئمكانهلبيانردرسالةاالحالفجنيبخابمؤمن
لمآاللةيبماخعاونجتتينفومبمافىمإلمحةآلترلمإ

كاىحالفغاىقمصتجأقهالهضومكهوطئوغمافانأسدفحإأ19
اللةفانآظهرونمافوأحنتثنوأىأللةقيهتصفاوقولهقرشه1اماتصلناطلف

4ابناجةطإرناوئؤااصاحاألفحمفيأكالوهتصجاصوفإيعالم

فينقيمأويعحاطأربليومآخريفىكتابوصثإوخرؤة
جمإصررريث4عنهابامماهو4هـوعوتمءااالارلاأو

أوأخربممفانتقمالعموبةحآأللةجملبهاطئمونفوصكمأفيكشفواسنانيقوال
بههننمنورئجاماأىماعلروتماألاحماهـبوماوقولهكالقصبرنفئبهجمبمنافايرمالمط

دبباطوماعاحمبريدإملماتءنايةوح5اوءومارقوجربئىأىاءقتموماث
حؤاحممءعاأي4زتوإصئهخاضوفايازتبرممهأأليماإثداطاالهدأبدلنءو

لمحاكرلزعياموكنانهنهطواةنوتظاإوالمرجمومادقتبمرحاإجرقدالجمهم

بافىمنموحفوفم

تضوموعافوتضراذأضريتهتبثوهاتبعثوهاذميمهإمتىا

ؤخنعلتخمنههظى1وتلقغاالهـفيذألرصمحتهرذككنمفتعر
تلقحبدلتنتالماناوأية1إ
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ألاأميدواتحىلمالحربغوحتؤبوالماذيؤلهذءاوولهة

ناحءالصلواتةنمأطربملانيؤلعودتمرمااذعودتأىوهاءيةأذارت
رباطكأايمركىكميتولهوةماطةوامإصءصررهااتببافثذ
نفالاأىعاطاقولهءتواضاثرالعراواساجم31ونطححبهمأى
اذأرحمىإتحكونةجال1ءاواآلةأعاإهـحمهاعركوإلمحىالثة1مهأو

الوبةنونيمموألاطربزرارعأىأناثعؤووقرله6ااميمءقاارزابقأديرت
نجمولموالعربضبدفيوممألماءنتاافىفىاعليحملاذكثمافااقةااقحت

جمأأإزأياأكأاالمرأهةحزيموفاأكالتميتوزولهلءخرابنممثاضاابلهاال

اتمامويروااثاأبولمحإتإطرهـأمصرزإيفهاواتبعلنفئ
سساقأكأضمانمادوتعماعتمأثاالتءكالءءؤ شااسمكما

مودرففثزمنطاقاسدارأاخألهييتغإنلمماالماجلمانفتض
صوشؤمثانإولكأأىأمأتأنغإ8ؤرلهكةءواطربفاحممآألةلهقي
اغلهثلهلثتيقالأصأمشؤماتءاإءإكاواالغةالمفامعالدرورآلالاهوأشأم

لممءبمضرقالاطثودفأحمرأرادكأحمرتادإصؤمأفىمكاأىكأحمرطادرقوله
ثطبنمائقاربخالمعففممرؤررإذازاءوإعاإفودتمعادالجعكنهوافإح

ئجتأكطفحامربرلهوخاتةإعاقرثهردداحمررادفىثلمحفواازمنافىودو
رزفيماخالسهفئلهوقيتممتفىفةتءطثمتءأرصاأفيالمرأةألنرباطأعي

والدرهياجزالقلتةوممطامراقاقرىتفلىاطالجمفبدمااتالدتمنلتةالحرب

هذاكهفىمزىء30ويةبهمكم2وانماش

ضضتمضبنخصأنبمعبحااليواتجرعايهعفأالنعتمرىا
يتجمئجموأبداهاهوؤبألكلديسنتكتكشخآقيطووكان
لهدتأنأباوكانةصبىمنممءنجأسوسعصكعاجفهأىعابهمجرفرله

يرزجلوأذو3
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حات3وىطوترلهيهنقممغرلجااعلىاحوأعدمحطأنيدواأرناعاإماافىممم
هايمأخعاةةوالمستاطصرلوالجنباممثحوايحايرلمأعيكلعاوىأأكا
وقولهيظهرلماذاآذاعلىوأنعاوىكذاكلكشحهنإلنطوىوقالنفسهفى

اذهانةفىيترودوحرأفجمافالمإاإلحأىجمتطجهولم

ضتخمررائئمنبألفعدؤىأتتمىثمحاجتهاأقضىوقال
2ءدلر

قشئعتمائمرحلهاالقتحيثلدىكثيرةبيوتوأأتفرخفشد
يئوقإمأجاأىافبأىعدأتقىثمثارىادركأىصاجئسأقضىرله

وانمافرسأفبأأرإدفأإوقثرلهت4بيمانيصألأبماكقىاتقايقألعدوى
رزبمر8فأدفغعلىاابم0لوالباغثمعجمهنهطالاطبأحعااطقيقةفىكأة

منارجلاكذلىءلمىأىفثحدلهقي4فاالملىهـةألاازهـالثيرثفيولوكان

ءإحجاوتءاباوأراد4ابةومهبخشأبمشأىهـترعوتتتفزعلموندإ4عبماس
4اقلىعىحصنرافقوارجلهإهـلراضاءأللمأممماإفزعوايفعلهوأعالصلويقوكأئلقو

كاتثأىايارإفهاحيتوقولهبفحلهصالحهمسدواأليةأتهذالهبقأرإدان1
أنالمحقالمنيةفهوبقاالرباطثعموأماطربموضعيعنىاألعيشدة

أطربارحاتحطوحثأدابهسا4نةامبىاجالأتالىشدحصناا

دإهـلالرجسمحالعداأىحصينعلىءدعأهووفيال6نتوجماأوزاووضعت

هذاكلرحاماتاةاقمويمونءرإثاهذالىةأصيرةآءماإلفرالصلح

توجمت

تقتمءأظفازإتجدلهقذفصاسالحاتاأسإلثالدى

يظفمباالظلىحذيعاواآلسسهبثاقييظلممتىبرى
إكوأرادثاذوثوفدةحدت9إثالأىأسالحاشاكمازوله

قاالاكصالةتةءإااحذثووزالمهالىهالاةأعيماتمن8المافقااب
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اءرصى01اوممأالورررنممتت

إدونيردمالوربضالراواتايلفءوزنعالضاكوجمهونااقهايرإا

لىءتاظلةالوشادأسلدىبقولهوأرادشاكالهةةةومهـىلىوف

همزاضمعررازواداالةزبئوممطبدهجمحوايبدححصيراأافذوالماأل
منرأولردحدتامصالحهيقولبرإحإاظصار1باوأرادنأسىاذاداألخفى3يإفى

زولهفىحجربنأوسلألعااعنرباالظةا

تقغلمارقاأفانبةخةأفىهزالواألحالفباناسركا
لولهفيةانجوازهيرةنم

فارإألطاىلمهةءجمرآوكأ

أإعاباوأأليبدويرلهجاعةاوممماءالجرأذوالجرفئوصدافالمجرىءلهوق
جرأتهوضدةصهنةلعزهأفللمبابدأهمظبمتلمانوليةإميضا

وبالدمإرماحتباإطتسبماوأواخأوزدثمكمءضأزعزامارعراكه
مقوخمممعمتؤبلالىكستلأصدرواثجصنايابينفمفقعنحوا

حربغيرفياقاموةيريدالكثيرأنماهوصرضجمحارافوابتينهـاكينماهإظبما

منحسفىلواكاأىاطربفيلموهاأدأيالحرباموأنفمحيتمأوردوائج
كانوالماال05ءاخاماوفربالدماصقكوحي311لتىحربالىصارواثمأمورهم

انفذوهاأيهمءاإخافقضوالهوكل6داطربدثمالافصاوضربطربأتركمنت
ارعماوضعربوبلؤأأمياورأىءالىواررأحماطربمنإثواا

الىهمأمصآخرصارأىكلماهاهـإامخيرالوخيمرخوالمىاؤةااءيىابلىوتوالمى6لمأل
ادوثةوخا

الفثالمقتهإبأونهالماأبندأرماحفمعليمالعمزإماجرت

الضهـزمأبنوالصرثنمؤقبوالنزفاذمنىالقومفىشازكواوال
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11يختولهبمداوهمدماممومامعرلملىالةيدونارزبئاءئاولي

ءإللحاامحزمابئعبمنمكاهالمحزبموابئوومبونوفلصهبكوابئملتقومقوم
غيرمعجمة

ئصتثمالفبعدألفكأللةبحوايغقلونهمأأراهمفئ
بتخرمطالعاثمالصحيحاتعنهرامةلقومقمالمئساق

الساماوالمصتمءضىاربءاصىالاللةواله33ديايرمونأىملوخيقوله
يدفهاأىلقعمقهمالىتساقوقولهتامااذاكانتمصوألفعتمرببقال
مالالممالوألندةايستأىمالهحبحاتصوقولههؤالاببلغوهاقومالىقوم

اعااألبلطلعتأىنخرمطالعاتوقرلهومطلعدمنعلةخلهندلماذاحجع
علبغطامتحتىباألبليشحروالممأوالمحنىوالطريقالجبلفىالثيةوهوخرمامن

قومهمعنرملوماوحمماأدوماالذبئوفاةالييرثنجأه

بضغظنمايالىااحدىطلعتاذاأمزهمالناصنيعصيمحالليلختي
يمسقممعليهالجافأواللدكنمترهيكئدليإنرترفالذواكرام

لصمولحدواكلةصواقولتبهمائةيولمةجمعواطاللأىكعيرحأللطىلهقو
وأصلمنامماميخهصبهويتسكونالهيلجؤنأىأعيفاسايعمبموقولهثر9

وفىيافىامنأراديلةايادااحدىيولهكآلضعيرلجافاتيزلالذكطالوساالحلة

والمععامشدلجةداهةأىالدواممياحدىاافيأيقالوالتعظيمالمحنيمعقالكالم
هـالوذونالوقولهليانوذعبىينبالصلحاعيينالحىلطاإىباوأرادهالعظيماألص
أىبلموقولهةئهمونرواليدركدمبامهينتصرألأعزهمليقووقىيدرلث
ومنعتملعزهملهبامولمغيرهمالىثرامنهمنطمغا3اذاجق

مأةينأباكالحوالنين5يممثينأطياوومنليتشث
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فيالرميقمزخطىومنفتةائايأغشتوابهنخبنطالمنايارأيمث
ءماتجىتيهيىولةءصعبةاورألامنأصاا1وماينكلفهمقانهااورإةفاتش

فيالعرب1تمىمةموممهأصهنةلمومتثهأإلالثألوقيلهءاتاواشقةامنإةا
ولالتقصدأىعثواهخبطوكللهونشدوراألصياعلةوالةءالجقاعندمهاتفاعيف

ناحيةصفىياتخطاكاأنبديرءالعشاابهأاذايعثىوعمثهدايةربعلىءتجى
وانماموهيعاكطأتهأخعومنلخطذاخبعايافىاتجهأفنسبهةألءثواكأنها

معالومجلإلنأفىوانمالكبريرإبمتقصدوأللشبابهاشاباألفزكأغاروبر

اغدينمانخعلمعنوبمتنيقبلةيواألماليومكلموأعم
ننمبمطأويوبأنيابيفرصينيرةأموكضأخاإالومن

غدفىماعلموأمادتهعدألاألمإلماكاناواعاهدهمثألفىبومىفيمااعقوليت
ازاكذاعنالرلجههءيقاللجاهـأىعملهوكلبتاتامنألةاللةاألالت
رؤءاكثراألفيوبدارهمامرااصباملالمنولبةنعطألتومنلهووجهلهالبغاب
يوالتضرلءوبوطأيفرسقيلهبصوةالقوالمنحإفيباوعفىراصبيبأ

خشالبعيرطرفهوويقالالمالنمانفافرفزلةباابروالمنمفرسدإءالشىمضخ

بضرسوكىبظافطىآأمعاطومن

ويدننمعنهينشغنقومهعلىبفضليخبخلذافضليكومن

تمإئثشتئماالدقومنيفرهعيرعنهدونمنروتبغإللمهومن
ورأوغيرعلىتحدواواعنهاخنواقومهعلىل8مالفضللهكانمنقول

سلمناساينوعرضهبيخاروفااجعلمنأىجمزوقولهلهومتوللذمأهال
وانماضتمالشتمقذولمالمروفيمنعومنءشىمنهينللمواقراوأصابهالذهمنعرضه
والذمالهجواشتيإلبريد
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ئظقمالناعنالتظفمومنذنمبسالحهحوضهعناليذذومن
بسقتمماشالأسإبرامولوئفقهاالمنيةأمصبابهابومن
لميربدمنوافامثلرهداواستضعفغثعىعنهيذتولمحوضهمألمنيقول

بضءامنهأالناساإفاألومنولهووأذلحرمشهتاسجقومهعنبذقع
ومنوكللهوهوظلهلجهفاصمطللوامفاءمهبنارأومابااالمتدادعىيدكفعهم
ءمنلتااالىالصعودرامولوةالموتاتئمنأىةالمأبابهاب

ومايتشبثاعلقياالماوأسبابلهسببفهوءىثالىلىوماوكلاأبوابمءالىاوأسباب
فىنهايإألنسالت

النذمبىكالعوالمئلىخنأنهالزصاجأطرافشغصثاومن
يجمجمالالبزئقمالىقلبئهفييفومنالئذتنمئوفيومن
الءوالعوافىاجالزوضربإحنرااألصافىصارصغيرااألصعصىميقول

الرماحأصافلفىاجوالزالسنانيمماليهاوأطلىالروورهـفوافىوا
اصلحااأرادواذادواابلونةيعىكانراأنهمالمعقوقيلخافذاالماضىإدناهـؤمأو

لقيهذاووفىوقاتلوهماألصنةمالبماقلواألاحالىالىأجابوهمفانالرماحبازجة
عصير

أعالماحالشهحىالجهلعنبققلمجاااأطرافإرمبت
دممالتيوفومنوةوله6صالضاعلىمافيأىيظأراالهنالمربلومف

ادقابههضىومنوكللهوتولهذمهادلدبوعيهربومصهبذثوفيمنأى

كلفىواجمجصتميرتجفولمصألنوامأناؤدبرسدرفيتأكلمامنالبرمعاصئن
امحؤيراوالبريهتوالهأميفىررءبرروفدراءبربدوإلسكمنوجمعلىأعي

بهاتمسلاذاالشىالىافئأفعىيقالصلتجهضىيومصقوالصالح

ماققهتراهـعمواقبمفيهائابتاالقابفىشبرالمعااالىأىابرانمعاالىوقوله
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قيهشددوااألصفي

نفساليمرمثمالئكرومنعإلؤاصديقةيغتربأيخسببثومن

ثعقمالنامىعلىتخفىاإولوخاخليقةمق2ىعندآصومهمايمن

ئسأمالدهرنيومائقنهاوالتمممهالثاسنيستحملاليزكومنن
باغشمنمعناويلصديقعدكألهحىالعدواريدبايمرغرمنولية

هذامنهذايستبنولموالصديقادواعلأشكلاليعرففيعنوصارقرمهعن
الىكرامةالىئردىةاقمورءاالكلصهنفيقصرلممنأىصهنفالبهرمومنوقرله

سالطعنخليقتهتميممنيقولىءاميعندممنماةووقولهأهيهةتتضا
واطايقةتبريفبربامهعنظيرأنفالبدمىعتحقأنهاوظن

الناساعيثقلاليزلهنأىاساالهـيسسأليرلومنوقولهاطبيعةا

نلوبزلخمرضعفييهالقعرحملويصوهولموثاورأوبسعحامم
ججزاوألطس

المرىحارثةبىبئشاندحيأيضاوقال

فالتقلالتعايقينسلمىوأقفرداليسفووقدطمىعنالقلمثصحا

لمجلووماصيرأمرمايرعلىنياثمشنإطسلمىمنوتدكنت
ررثىلقالبةأليسلوأىوفدكادمنهلبعدهاسىحبعنالقلبأفاقبفول

أميطرعلىأىأصيركلوقولهمانتميل4اوابقاإةوابهاأباساك
منواضرافمنهاطرفلىهـأىسيرعلىحاجتىمنأنايقالاليهيصيرومااومنغ

وألمتفائأساعيااوقالذممااالممجمنلمأىصكلوومارمابوقولهاباق
والسلابأسالىكذلمهحهفيألتصرمهاكانتأنريدوانماتلءوهذاوفأرلموا

قإلمنهافىوبئهاأميعلونفبالمواسلةكللمهواوأل
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ماتخلوالغداجةتوأجبمفحتألطاجيومااذاماجئتلم

مايسلوحئثيماغيرفؤادساؤعندةالنأئأحدشطمحصكل
1ءووةنوحدإتأىداةطوأجمتاطاجةلماثأىتوأبمفتقوله

بثالذىايرمندإبردلممدتهمافىاختحاجةمناالنسانلواليحضأىتخلوسذتوله
هتمقنالماانهيصفوانما4ؤمامنيعتأنفمماوكناية5وانماةظيو

غيرباطاهاحمتيروىيمتقبلفماأخرىحاجةالىمسهتتيالمهحاجةالمرأ
محبولكىعمدهاألىأحدثؤولهقدرتمعناهاوقبلجمتأهاكمىوخنمعجمة

حبكغيرهناقالثمالشرأولنيمحاقالوقلىأناكذلكتولىلىسنأىاذا
قالنفسهرزبفايمرجع3بعضقالتوألنةوعفهادىمايسلوأى2مات

والديماالرواحهايروماقأاغلمائبالدياراقف

علىكنتأىىسامنكنتوقدبقولهمتعلقو5اوانفهبذبملميميضقال
ءيايةااهذهفييرىءبءكلصلألالاطهذ

ازملفافيافئقلةهجتممردوفىبعدمااالحبةجمرؤإنىءتا

والقمل6ئماتقافيهتحبةمهوماجمىمنجتهذابالمنازلفاقسمت
قاأتذكزتيقولالميالالىيوسيروالتأويبلاالخأتافىأكةتأوبىكل

االرضمنماغاظواطزنالجبلأعدقلةواوبدمافةنهمبهووببنىلاالتفى
كلمتعزمءلبعدوحزفىالهمواضتتاألحبةتدبهرتلمايقولجهداتقأقسصوقوله
نزلتثثالمنازلمىمنافازالإوقيلهنالمدوحالقومءؤألبمالىواألرشوالفر

جمعالمقادموحلقتومسنا1ءاالةإسحقتويروىحملقتسحقتوئقإفيالناس
اقاحذفثمالقصلوضعروالمكطلااقيهالثعرالذىملبالهوأرادالرأسمقدم
القربةواسألاؤذجل

الفواالمقاديمحقتهوماصانارواية1
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طيفلئعرجنىاناآلااليلالىألذأبهقثمربالفاألرثحلن
نجللهفحلعؤأصاغزهمنجذهئمائمؤتمءثآئوليمعثرالى
عابهاويخالواتيمحبسنىفئولدهااتتىألمقىأناألأرادمالقيعرأنآالتوله

فالااوالمللالعاويقالوأتيزوقدهاألفنحبسنىنارااقدحأناألقالمى
جدهماالؤميورثلموقياليرالمفىالدؤوبشبندأألوتثرلهسءالثغروب

يقونحبللهلعوغبقولهثاللذاكوضربالىكرمفأورئهمكريماجدهمممنأى
ونهثفىلدفيولدهنبخبالكانواذاككذكانوادالافااذاكان

والشالالولدجلطوإآبابمونتثاجمهم
اتخلادمخهمإلئقواودارائمنهئمالفرؤراةتفيىفإنتربص
اقآايخاواذصمهمأيسااوجيزحمخحرافآنكموياصءالفان

ؤدمبمحوالدالىاتأرفوالمروراةابءبالذالآوالالمبثأىربصولهة

وهوهـمعهافيبستانمماويقالارض13ونخلجبالبيخصبةفىوالدارةودار
هذم003أتوتانيتولمروتةؤاووىةبقوعاميإناإورصانابامامةفههرةالذى

ولةاوترىالوخععافالجزعاطاوجزعوقولهمالتقوىالحوفانالمواضع
وجزعوبروىضرورةوقععرهالرملغهرخقدءوهوماحمىجمحاوا4جان

موضعروحشاتيواحدهاسودقانواا

لنجفاتهماثهمياتقفانوأيفتفمهمنادممبهابالد

4والعزالضعاظماخالىعاالكمستغيثهمالماارواعاالفزعاذا
فانوقولهمحبنأىبهاوألفتهميهامنارموسنهطائاابالداهذيقول

احرامفهالقومهؤالءخاماصانيقوالاطساوجزعرنءبرأحفشهمتقوبا
مشعرظأغاثواأىعوافزااذوقولهرأماطواإللمابلأوألاص3أقرالفىء

زهيرريوأنم
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ذلكعنالرماحكنايةطوالوقولهوبنمهـاليهأصرعواأىالبهطاروابهمهاتهم

وهوأعزلحوالعزلالقوةيدالشدطلقااكامالااالألكادبستعملهملالالعاوبلالرحألق

دئهالسالحالذى
تفلوافيينالواانيوماجديرونعبقريةسجئةصاعليلب

القعلتنايائمقديمآمينوكانوامبدمافيشتتيأئقتوإن
الجتفيالجنثيرجالعبهانجحلألمحالمومةنمعيالىنصضهـومالةءمؤالقولت

ةالمبالغامرباأرادتواذاأرضوعبقرجنجمعآلواطبولوافماطواضفوذءوالدما
ساواالنمسخحقونخلقونأىجديرونوقولهقرىءصتقاشبئوسففي
قفيثوقولهإمدواعلىويعالوايظفرواماواتومعئاماصاولودركواوإبواماط

قدانهورأىبدمامهمنضهفىوثمصالقاتلرضىقتاوافاذاأشراذهمأىبدملئهس
مفرشعلىهوتونالتفحروبأهالهمأىلبةاشاياهممنوقولهبهمثارهأدرك
أنوفمضف

التبلفهـهاالئخربيفبىسوابغلبوسئهمضارياتأسودوعليها
ثاغصلاأناسلهيىضروسمفرةعؤانحوباذاتقخت

لةاطثمالوالجرأةفىالضارياتكاألسودلطرلاعلىيعقأسودعبهاقوله

ملةالبئوالواوعالدروأرادبهمفعبرليلتأفىولوحواناألفابسهماواالبوس

اثشدتومضالمتأىحربحتاةاذاوقولهتصدألمصقيلةانهابالببضوأراد
هىولىأوايستالىإحرباوالعواندتهاوااهـيممثحالقوضربوقوبت
الختااليفةالعضوضوالفروسةعيدبصةفيهاصقؤلاقابال

وأهرفىكرتاذاءالئداهررتيكاللمايكرصأىنهابهروتعرهمأىالناستهروقوله
ااالبعيرنابالنوقدمهاالحمربقوةمئالوضعربهاالمعوجةلحةالوالعصلغيرى

أصئاذاليعص
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حبدءكت

4الجراططبافاضطفىيحرقىريةمضاواختهاففماعية

الجاعاشواألزذأفمسدالمساكوإنهاءإزامماخلخطءلىذفي
دبنارقىبنمرومضمعدبنقضاعةويقالعةقظالىالفربنبآقعاعقوله

والجزلمربنلماتإناعةوءيقولايخاالةنضويةصمضاأوأتقالقارزاك

منالرقيئإألباطزلالموقدةاالربمترلةضديدةحربهىقولاحطبامنغلظما

هاءازاوقولهحالكلعلىاههةوتضبمماعلىأىلمتتماعلىحبرروكللهاططب

اذامالءازاهويقالالصيهأوالعافلهامدرلمجدهمأىبهايقوموقالذيئأى
فمالهمملورهمفيبرعلىهاءازاونصبعإلفياماوبحسنبرربىكان

حتةاذاقولهاذافىإازىألنهمءدصبىوجزممءدتحبفيرااصداوأو
يمرحوهارلمأموالممئالساحيىانتولواألزالعاتتاالمالهاشدوقولهحرب

مونإصووجدتهم4مباقالصيلغحتىالناسأعيامشدوانحرونموجدآ
والتخرجاطربأحلىصنواحدنفيواوانبالجاعةأرادواةاباألميوبقومون

لربرسلوالالماليحبىانواألزلواهال3المالدفوذلثزنجحرلمرمابل
إلهاألامرباعمداالوالى

والنكلالضجعاظصبدقيونجتيالطوالقتضاآلشرففبالمجمموخهسا
جليسوقاخهممنأناسلكلوئجغةداكبنخإلتونهامون
الراجمعوحقيقتهفاكلهمواحطءاجبنااوالنطلالرماحناوالةالبرفالممثعرفية

وهذايوقدوفغابحونهاومعنىعنهرجيماذاالثسعننكليقالجناقرنهعن
نحدإونتيامونوقولهىوضاينارعىااوأةورباطونيةريرتاواتمثل

هزتهمفالثمننالمبعدوألبكلنعهممنتجعينأوضكازينداوفتهامةيأتوناى

النصيبوالجالرروالهيمدواأنوالكمالمرعىطلبوالنجعةمهمهىوبعد
والمشءضىكامنبوالنءاالععافىمفضربتءمامملؤةالدلولاوأصلىظواط
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ل5ريرةعسءهؤومنةعيءهؤالمنونيضنجدوأهللهامةآهليانهومةمقعوات

الةواكءاهاأبالالقباواغحمواصأغاروااذاانهميريدأن

الرتجلمهاءخزشساطواءكيضابةفرنجهابتضربواعن

غذكرضاوهمثمبيماخاهمثمشروإئيشتجرقوموتفلمتى
المخانةموضعضربوادونقولثورالهءئثالذىوهوالموضعواحداثغرانرجا

كتيبةاشبهطويلمنهشمراخودصاؤجلوحرسحرسءكبمضامءبمتيبة
هـاواواتيةكافواطفيأىلهالرأصاةءطوافيويرلهمهاظءفى

ارضوأميفيقرماسضيفاذاقولتيربمجرذكتوقرلهلةالروالرجلافواحمط

يقعاندرأنمىحيماالوعدلرظوأفردمعيأةوحعدلهممنعرفلماهؤألبحكم
بقاهغوقرلممصرىيعاةوسراةحصعرواتوالىخوينلالاحد1بالفظ
وإضكللنىاللةيقولاسنيئاطاعهمأى

المثالهاقصللمفئالمقم11منقةمفتمكلأحجزدواهئم

مثللجزحمتمؤريفنئضطاعوآصمطيعمأنوليبعزمة
مولداءأعىليفصمناأليوجدفبهبضلأواسالتضهـبضلةوااضلةا

مقموامحزمةوقمءآراعةبأمورهاوفصلواروباطمأحبينواالقرمءؤأل
اصثةالمهـلحربشالبتضرةإلتلداقييمة1وأصسلعقيمواحدتماريدإتاطروبا

ألتلدعقيم21أأبم1كواهافادااطربءبابنايعرفرناطربأهالألنالمستأماة
آمرمةوعزآمؤطيخعأمور4ةزإاطروبميمأحمجؤواأىمأموربعزمةوقوله
سياسةاةوصاعمةاواجثماعمباطشصفهموانماتمأموريعك

حتلئممثلهإآلشقرارالجاوراجازباطبلألقيادلسث
وأعالمئهاثملغذبمشارثاوغإرهاعرواضعذآبهابالد



ةوتجوةوذدعالؤمءؤألمنأفأليافرآوازحماصوليححقولط
ءالفاحركثمسقرايربدأنوتجماالمامعلمسفربحذفحبوألصاأرادسقراوال

اءواءأىداعزواؤترله4وادااوالحبلفروسفرهـإيقالفرور

همألنةرهاإخاوتدطةالدأايصفعذبمتناربهاولهوهوظهرواعلهمالعزفى

بايقامفاإهيلواالجبالعالم1وا6م3وآمزيرهمفدونياعاوغلبوا
األصلفىدرانألنهعوغلعذبرلهوافراقامةأىبدارثملماداركيقال
ابهفو

فضلولهنمقومهمنائلئئلهبمضعإلعلمئهئممينخيزحنفم
لويهاعدهيلحأنرأبئوكاناسيذيممعنتجاخئرثفرحى

ولممقولهوابةإقراعالوصأنععاةوتحبمالراونإصم2أيعىقرمهمفينائلمقوله
اواجباوغيراواجبافىعاونىاالمعاب2ألؤلوافلومهمغيرةعدلضبأىفضل
اتستءاوميوثءابئاطارثلصالئلةباطاحتمرأىبررتبماحتفروةوله

لوإىاالبالخيراالههفأبهمالمافهانباإلحاللة2رأىاا
النعلثاباقداكلتقدزبيانوذلماشضعيقدلفتاألحالتداركظ

حاناسعأكاباالحساناخلاللةرأىافعقوتحقماحسنافعاإللةرأىيقول
وانماءعبادبهلىةلذىشاخيرااطخأىءابالخيرااإلهفأوقواليكم
وقولهعبادخيرمايباباللهأبالهماولصرفيةباطيروايلىتعالياللةألنءالبالخيرقال
حمابرارعؤولهانرجمألؤنأنورلفيياالحممانالةرأىوقولهاءاءالدعانامههمابط

ومعقططوغطفازوأصسدواالحالفاحواباطالة3اكخمابىأىلمألفاال
وأذهبءناؤدأءاذافالنعرشلءيقاالطوهدارص3امأصاباىءاعرشل

وضاللمحيرةفىواوتحماخيداإبهضرلهذاالنعلباقدامازلتقدوقرلهعز

متصلوانماغطانمنوهمدوحينالمصذبةوذبيانوابوالىالقمدعنوجاروا



نم32

إنذإمنهعينالممغوهواطربمءئالمرىمءضهبئحصينألنمنم

4أحزنواسموانفيصبطكماخيرفوطفمنهاكلفأصبحتماإ
األكلابخحرهفىالمالونالكراتمأجحفتءبالناسباهـاألافياذا
ماناتلماموطنخيرعلىرباطمنجماأاطالةوطمابالصلحاسلمايقول
منلمايمعيتمابهءرظفياأنتيقولاحزنواسهلوانوقولهالمرلةوضرفاطدمن

ضديدأميفيوقعواأىأحزنواقدممكانواوانالهربجفيمناقصبروالطح
منءاليظيعنىءاالثبمةااذاوقولهاألرضمنلظءماوهوالحزنمنالوأ

أموالممواهالثتبهمأضرتتاصخةومعنىاتافيوسدمالئلجلثرةدبا
البرديدهشاالنةوالجحرةبلاألجرون5لتانروأىالمالعرابمنالووقوله

بخىثالفيعالحرفياقا

البقنننبتاذاحتىاقطنامبيقحولاطاجابوىرأيصفي
يروائغاوايينإئطواوانفيشتواوإنايخبالماكتجوايئستضانهنالك

4وحثالربلماءأاينوالةبخاإ12ءقراةااقطاتاطاذوىإترأقولت

ءاالفقرانيعنىالساكنهنهابهوأرإدافيالنازلالدارفىالساكنأيضآصديئالة
قلىأاتويأاالسبؤمحفالمأموامنصونيعاقوماءهوالبيوتيلزمون

لتىاواألسونءرصوتلونبةرقالمفالماةفىأىالااواةإانالثهةولهوه

والألشوأنوقولهرهاابأوخوقيااباأقيثرباباللالرمنلالرفيران
جرونيهاالثءونفبقاصالجزرتصيذونيأبالميمروأقاصازايغلواتفول

بةاألظ

الصولممرالفغلةينتاثاوأنديةثموجوفمقاماتدحسانوفيهم

والبدكالسماحةقليمانااونحدأيعتريهمقزنليمئهإريهمعلى
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الجيرعلىحالجلفىيقوملابذلثيتصالجالالمقأمات

خورةواألوجوهمصانقالولذلثأهاهابالمقاماتوأرابخاسابينيصاحو
بهحليهفىاقولانابخرليفهايبثأىل3ارااآلولاتابيةوقرلهالمجدوصندى

امصهثربحاءلهوقووببنابنووهبهواطلولالموضعالىلقحودواألنتصاب
مختباوص8أىمشااناأداائهموأنتمياصيرهمعلىنفا

بمقداروبجذلودتحونيسهمءهـافةأنيصفءالعطاوالبذلالمالالقايلوالمقل
موطادهمجرا

الجهلبأحالمهافىئشتدمجإلسبيوتهيمحولألفيتجئتهموإن
4عيثأوإلخذغرموفالزشدتقاعدقالحاملمقاموإن

انلىووصالواقكانكاحهممجطشاهدفمنءاراوحاومأهال3ولية
وجهوجهطااألمورمنأضكلماأيموآرابحلومثميبيضواانأيضاادهصيهون

وألقعلهعايهبرلمحمالةأحدممملقىانيقولملطيمقامانوقولهسهرأىا
نخذااثفالالرأىوأصبتثصدترلةاطبرمللمالذىوهرالقاعدلهيقولبلرأيه4سة

تعرمأنعنذلثمعاشيكونحىرأيكونصوتحملتماقعقذانغرمعليكواير
لةاطمامنثاث

وأيآلواوأيليموايقطفلميدكوهملمقومولبعدهمسي
قبلىصمابائماباتواوثةقاثماأتؤهخهرمنيكؤا
النخلمابتيهااإلفىوتغزسوشجةاآلالختطيئيئطصلو
دصرهاحهماتآخرونقومرهمآعلىوسعىاخرفوادافيءئرالءتقدمقولث

هلمحينعابونماتالابأتهـىمأىيإيوالملهوقياتذالواتفلممزقهمالواويم
والتوقفعنيااتقصيرافيمعذورونفهمتجكأنمنأعلىايألءؤالمفزلةواا
ءآباتوارثهوقوالفعللمجميلالفىيقمروالمأىيألوالمذلكخوهمنهادو
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االالخصبتوطهوقولهكابرعنراووروارثمقدبممهجدهميقولآباجمم

الرماحسقنهاافأقىرينابباجزبروط14الىنبةصآالراطاىجهو
وألتغرسالقاةاألالقناألتنبتيقولجةوثحدته1مهتفىالمتفألهوالوفخ

يمكرموضفباألاماجمياأليولدالثو3وناصلحولهبتبثبراألؤلإل
أبفايرزءألوقاال

ورواحلةالصبباافراسىقيوعرباطلةوأفقعرمنمىعنالقليثحاص

فعادئةالسبيلتصفإلصموىغتنوسئذدتتقلمينعماوأتصرث
وعرىوقولهوطوهاصىأىباطلدركفطمىصبعنقلبهمحايقول
عرىظهلةردةوبلاالطوبورجاالصفىكأىبهضرلةتات5باااأيراس

تفأىبمينلعاصارتوازلهءوزرالممإباوطاصأفيابهبماتحلىصوروااسافر
والمادللاباطامنا9دلءأضتجدلالىءددتوبااانإتءعهدتنىعما

عنيخاليكاناقااادلهأننىءادمىةاعنتةماعدلوكلودكنجع
اصبااطريقالىاصثىاباطريقعنلهـيصنانهفعلهعمددبئليهاتصد

ءوسددقاطيقطرالىفرجعةثووعظهبهشبابدلماذالثعنكفثموالوا
صباائادلعلىسددتدبرقاوابالمحادلالمةمتوهىعنشبصوىوسبعدالجور

يالالىقصدعنوجوره

لرأيلةكاظتآطاصبالثاوكاقغمثاانتإتماالعذازىوقال

لةشاوالشايبواآلسواذالرأميقتىخااآلمايعرننابحصنا
ني4واظبدعونهكنأنبعداارىادذفدعتهاتكبريصمىممناأيتانماتوله

االخمالماقولهذا

خباالدهنعنيزيدكنهمبفانهنصوكدواذا

طوالحاإلمفارقاطيطبنزلةوفارقولىحيهةصبابثاجعلططتوقوله
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شنبالىذهبلقولخإققااألمايعرقنوقولهالمفارقةوالمزاباةالمخاحبااا

صارأىالثيبمألوقدثوأعىوسوادقىضاألكأخيعرقنفالنظرىونغر
اجع

أنفعاقفةارسدفانهالرسنعفاعاميعنازئةخمقلوطللالمن
لمءءدك

اولةوضئمفاسلىىرقىفثمنعجكناثففركدفصارات
الدتابوالوحىلهخصألثافىوالرسمالداريةبةمنبداضخمهمالطلل

لبقماآنسوالروالرسوتنيردرسأىنهالرسعفاوقولهالدارآثاربهتب

واحدماجإلارأتوالهوقالؤثواداسمورقدجبليوةأرضوعافلأصد
نهنبجواواجاولهجبلىوصامىيهنواافه3واخموومنعهسارة

جولبمواجوالالأجوبمحءاجاولوةتوفئىوضعاألجاولقالتيخهايرال
ةبانااوهو

عففأفاكفةجزالقئالقفرادىفثادقرفالطوىلمابإلئافوادى

النجاوهواطةروايهأجاتتالعةخوالوسفيئمنوغينث
وجمزعررأسبفآجبلاقناتوامواضعادقووىاطواالبدى

ءخاطرابمشاتأجقابمزلمتأنفيص46نواوافاممهجأبهلوقيطقهشهالوادى
غخالوسمىنبتامنارارىالوسهمنيثوقولههغبملىومهارفتغيرتمنهمخلتصم

القاطقرةيدةاصاوواطالمطرأوليمالوصيمونعنهالنهغبثاالنبتفمى

ووصفالوأديبعلنالىاالرضاعلىمنءالماارىمجىأتالعوا6لريهاالسوادالىآفرب

من31واساةرأباواحداألرضمنازفعماوالروابىداذيعفاوهوباطراضالعا

ءاوقصرافكءافيانهتغلنالذىاألرضمنالمرثفحونجوتجعوالنجا6بويرربأ
هواطلهوإجابتبالنبتءالنجايهروااجابتوالمعئكأكالنعتيروالىئينوهىضرورة

منأكزرلىوهلبنفيهاماايدومسحابةىوههاطجمعلىطوالموءبالمطر
زهيرريوانبر
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الموأطلءالنجاالرواباجابتاصنىواهواطلةءالنجاروإت6ويروىالديمف

بهافاعاةوالمواطلالنتبءجاوالنصبموضعفيهذاعليوالروابىالمطرب
اظدزثإلمركلةأبليمئمرصالنواشرسابمسيبضمفتهب

وكاهفةيداهوغزثهقتتمصئنعهفأكملففؤناهتميم
ليىانهيعفقا4اشددأىجالكاصديقالشدردأىالنواشريسودبصقوله

الموالفتلالئعديداصموواالذراععمبوهىناشرةجمحوافوأصرمنتشربرهله

حيثوهومركاطجعكلوالمرا6ضخمانهواملهسأىداطشلاوقرلهاطلق
أىنافلىتيموقولهق5اتوصفبذالمثوالجوتبعخامفهوصنقبهالفارسير3
إحسناأىصنمهلاوقولهقاووففعمواذافطمنانافلىكأوكاملهإطاقوتام
سائروكاهلهيداهطغاأىيداهوعزتهوقرلهثخلقالوكلتمحداعليهالقعاه

فيتفيهأالعفيهلوالالجيادتوصفبذإكووأشدفيهءشطاععاموكاؤتاعضاة
ءالنقأصل

أباجفةوإثقطغبمنقبةصفافهصخوقلمشظاةأمين
أئةناتناالنخانردمتىيدمرةالصنبتنيمماغدوناإذأ

مثظىلتحركأفاذاظءضاةلثىكانهبالذراعقال1ألجظءوالصالقوممايئاأل
أنقدأمنأىونأفطفىقأونوجرامصهناىظالثيمونأنضملوايفرس

الجلدهظاهرتحتالئلطنهمؤءاصفلىاالةاوالصفاقمنهذلكبرفولميشظى
باإضقبالئاليطارحديدةنقبةوارقزءدأبهيكنلمأىصفاقهبخرقلموقوله

نافرسروددلونءنحنأىزانلهإالفااوقولهإبرلاءدواداتافيعروقواالبالجه
ةعلقوهذامصقوالنجاهؤنووبميىالنارقهأىالصيداتلفيقالوسرعنه

اركباألدبمنننادىولكنةبهنخاتاللمنانصافئمااذا

صغراانةهوعدعظبملهقو1
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ئضائلةوخصةوإنخنيتإلبئ5غالضناءجاالصيذإينابزتجغغ
إفنائفةتلمقىبمممشأسدالقريالقبقفغراتعاتدشمياهدفقال

إدبوقرلهكأإفىامعقفىكفيووتأىدءالصبقوله

فقالوقولهصغرتلمهءضاومكات6فزعزبهيشعرلالهضثففيبارهثىأى
قربانواىوقوإفبتمىطاله1أصدوالى6يرءاطامإصباواالغالمالقالأىايث

انجاتاذاتواطرتجهازأءالماقريتمنوهوقرىوأحدهااضإراالىءالماسجما

أنا1ةأصاثانالهءاألليمزانفياسوااإالإستحمألوالمسا6مرة14ددا

قالواأنعلىرزامازرشوبمصطمنفمهزءرةزاناأةجتو1أحمززكاكاربا
صلةواسلعهءوالمطرءالاءانهمبوقاليلحهءفومالنمل

مموضحأىإقريانابصتأيدوكللهائلفىزههأقولاهذاعلىسااقيفاةاا4ءو
4إقريانبتدمسثأس

فئةالغميرجحاآييطقداخخمريعةومحسخلءسرااكأؤوايهاثالثة
أإلئةواآلنفسةيبقفلةجحاشادعنهالطأخرموتد

الرطببرأناجالنهنباالفوأعىاألتنبهوث6الضىمنهفيتتضشجرإصحراا

وهواسجلانسلوالهلذلكبالففشبههننره8ءواناواهفءالماشربعن

نهاولآخرانبتكرقدأخفرنبتيراوا6مالةقالمءرزت1واألس6اطارسوت
منسإخضمايويرعكاخحبفىإنهفووربحىيرضشةسءإاكرأو

مالنداواحداوااضهحواصذاتأىالعارادخرموقرلةلمهعافيضرتهضالضبات

حواطالالئلصلاةاخرحالوااذوؤيأةجحاشهع9يخديطردوةكانوا
اعلرادوا6االتنتارهاوااطلىنءا9وااهامحاووالرلجهزوجوحللة

دوناا

لةأئصاوأمتمسهعنأنخظةمانريرأئآهـىاأميرلىفقال
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ةونمزاوتكلسهلناعنئزاوجوادنافبتناعرآعندرأس

فىارأقالأيرىاةرأىمايرىوقرلهيرثوؤامرالذىيراأل

أمهونصفادعهأىصه6عنأخؤا4فهىآهـنمارزاوبمشاىدالعىمرا

أزورهمفيالفرستجردوامأأيصفعراةفبتناوقولهصولونجاهرأفيأماوله
خنااماأىالحرصعندرعدةادسءالعروإمنعرامعفاوقيلهاطوئ4إمول

صناأىالثجرمنالعاريةاألرضىوثيءالعرامنصوفلالمدثعلىطرصناءعروا

بهوركوالجامهاجأمنناونعامدااجعاأىونزدرلهنقهعنيزاورارلهوءشىمزناألبى

وخصائلةقلبهيطمئنولمتذائهاطمأنحتىأونضرئه

أنامفةاآلاالرضوالقذماه4اتاقذيناكإيئومفخمئاما
هنفوامكننامنرأسهخقضحئفضربناهونشاطابةصعورأصهرافعاالقرسكانيقول

امدعصبآبقولفيطةوىكلخمهلةحواطعائلرأسهفىعذاؤخقدوقذال
ينالانماوقولهلثاطهالحممفطربالقالبحديدكذمعوهوهاجهفاهرامن
دةلؤاوأللطولهانالهدألتاصإفهقذالهمأناطقدكانوانوءأىانهبئ

ةظاناملفهاألرفىيخالفانمااصابعهاطرافعلىقاموقدرضىا

ئةمفابوكظماثرظكلملناوليدناماخيآبأللمحطفالء

شاغلةؤصحافئعنوماهونجيهوابصجيرطريمهددلهوقلى
والمحبوكاخلألماوالوليدءوعناجمدبعداألعلألوليدنحرمللمالفرسلنشاطولية

بذاكوبرهلةلبتوإمةباأالحمظيلةأىمفاعلهءإفىوقولهالمدفيالحقالثديد
علىوخذبهسدرالقرسقومأىسددوقولهيخاعظكلجمعوألمفاصكأدالحتثو

طريقهإمروأوقولهوأليريمةألنملظهرعلىاستغسددمعئلرالقصد

منوقيهمايشغلهيقولمههووماوقولهكوخكوذوحجرجرفعلىبهألثهرأى

صياعلىاطرعىمن4هومايريدأنشلووصيتىعناطهوثالفرجمالفي
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يقوعنغاث

قاتفةكقاةاواآلئضهلمصيدغرةألطتقتنموقت

وابفةاالكتميحفشنيىءبوبكشووليذناايثبالثازافتئيئأ
يعغعلمعقصهلمتعلمأليقالطراألغيرفيفعلامهإسرفوألاعلمأىتعلمقوله
اخرواتانلهنانكغرتهتإاوءتأوتضلمناتخترانيدربماالاناعلميغالمهيتول
إواكالحميرآثارحاأىاصياااثارشةلهوقيألتصعرثةمنيؤتأوانالغقلة
انصبابضهالمطرمنالدفذامثؤإوبوامفاااوليدوالحميهافاصقاالوحشرقر

حياالكمبلشجمماألنشكأووتوبالمحؤبوبجربفوحافرسا

إلوالواهةأجمعكماواعماطاجبإذااوداكحقثىقال31وماخرجإ
قطراواععامهرالماغزر

وحامفةءمرةعلىكلحأليخنهفرأنظرةاليهاردةن
أؤائةصجابتواليةسرلثووهوالصوجفىاطمىئثر
أواحبامصالكلعلىيرامنلمهيرالموالةفرأيهرساافىأظرتتمول

أكهاعدومرةالطهعدمؤيرملهافرسوافالماالىعظرتديراأنوزبوهص
ت2إالفرسق4زدأىثإهائيهكا14نبنوقولهوحدتهطلنثالميكءاعلىومرة

لىياألزوعرجإلهيعنىتولميهاعسروقولهدعدوهلثعةجموفياطصعافيترن

الواواأليخذلهلهبدئرذخروصوبدقاةمقديقولاوائا4صابوقولهمقدمه

رهوسدايد

وفائفةساهيذمتينزغمهعلطإلفهدونميئالعبزذعاينافئ
وعواماةأاخأرمخفحبةينضوالجيادعشيةوزحنابه

افهاويأتألقهالتأتانهوالفهاعلقردمنآألفهالعيرالفرسأوالوليثيقطعيقول
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ناحول11واحابةبالحامناوليداذقليخبراخصهماواعرقانئلاةواوأسأ

ادطأتأمافىيئواألندومهااخيخمهأاحيادوبنضوءأفرسباعشيارجهناأى
إهرعةفهوألنهفعتهفيبإصلمس5األوقالوؤساطهحدتهمنصريملمالوحثى

ثاريرالةنفىلمافالماأنيعنىاأرسفبمامضوكللهبذافاالحأقتوصفوالىا

لاياولهصواألنءقرإلمممها4وعواافضالفرسفوائمالىها
ونط

لةذخاذلالتوالماءطىأمسيئمزمحاالمرصهخميغةبذى
ضأألفومافغمثيهعلىمضدةغمايداهفيآضوأبيفيه

مقدمهأنكأيماالرخألموضعوقولهدفعهةنىكلوميةاليرنةالدفهتالم
لءومدولءاليخذلؤخزكرز3وسفهةدهبؤتولكنجمفذلهألأىئرخره3إأل

عىاالةقرلهذا

األجازتتكلصدورعلىاوألضاذلةاألجازفزمرايمشيهة

اقربوساصدامحااحموهوالفرسثبة6بعقحاهـااموضوقوله
انافياقال

ب15البمكلقالحطىعرضىاذا

منلمهواءالعطاثيرايمافياضواالعوبن5انةوجلألرريرواليضوقرله

لبونوشالطارالمحئةمامةاصمعارإبههاباالععاايدتطرأىغمامةيداوقولهإفيضا

دائمةهىأممافواضلهتنبماوقولهعنىماوسألاتاهإذاواعفاعفايقالعندما

كهتفضلكاءالععالياهاوفوأغبأاتاهاذاوانجهنجهلويةابالةفيتأقىوالمعمآأل
ءطاء

1ةعواذبالصريملديهفعؤفرأيتةوةغذكايهبمر
مخاتفهأينوأعيافمايدرينطورايذنةراوطؤئفذينة
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لىءيعذلنهاإلقىاإمواذلواالرلسظبممنطعرملةوهىصريمةجمعامريما

وقداصحفاذاصىنالهيسكرألتبالمكااشبهوهوالصبمههباالصريموقيلمالهانفاق
وامهاتناوآبائنابأننشافدياكلهإنةأىصاورادينهيةوقولبمالمنالشالرمنصعحا

يهلمجتانهالذىاألمرإكأحخاتلهأبنبدرينفماولهعذلمنيقبلحتىبذلكلششزلنه

ويختنهرعنهلمجضفيمينريلىنحااعيأهنيديقول
وفاعلةهعداألمرالذىعزويممرزعىجمهريمشهولقأفأقعص
الماذنائئةقديههإككتهولاةماالحزإلشلفثقةأخي

نالهابالمىالمرزأعذلهعنوعمفنتركغهنحهؤدفيمنتيدلملماولةت
عنهيردلموأمضاعليهعزءشىفعلقدراذاأىاألصعلىعزوموقيلهشيرا

ااالهلناواؤكرمهجودمنعلمأايراامنعندإماقوهأىنمةاخىوتوده
ءطاإباإةتووحنأظرإخربمالهلمفأليةولة

سائثةتأالذىئعطيهكأتكشهقالماجئتهاذاتراه

فةوإصبأتكومايدرىبمالبصدوصاتةانسبوذيأ
يتبثمربهستبنوسألهنإورهويقولالمتبثائرجهقإالعاالإلم

هذاقالهولكبهمستبعثررزاالكالضحرانهدهـثولمويحاىليوبانأاناال
بانكيالرىوماولهوءااالععاياوكراهذاالممعاحبةمنادةاابهجرتماعد

الوهملىالوذإكسببونجصتهمنغيرهملوانوتومالوانهمنىلهوا

سألهمنيغنىحقاففئالهوسعةمعروفهالىكثرةاساراهألقالاواةذلكزونة

ضاجزرحموكزلعناهمغيرهمعلىهسائلفلافى

باطلةاطتةادخاثيسابموخصمتتمتهاوشكرزثانعمةوذقي
مفاصنةنالناطقلأضمااذااثصالقولمنبمعروفادفعت
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زىوربوارأدعايهآنعمماكرينأنمايخانهيعقوشكرتممتهاقوله
لداللةكةانعصااحدىوحذففشكرتيااليئاأسدبتونعمةقممتهابهااتمتة

ائباواسروفبقولفعتدخصمورويىبربمعروفدقعتوقولهعايهاآللقمل

اصبتهالقولهذألمفصاحدبيلمااذأىلمهمفااطقينالضاضلوقولهبالمصإسداةا
ويفالغووهابعدوانموضهاواططأافاللاعلىحملمهاضلخعموبهتودتأنت

اذااذالجزاراطانواسلهمثلوهوفلاطقاقوالاقحةباطاذالر

فانتطعهوظمالكللمقاالماطقونيهضدلماذافيقولالمقصلاعابطعالةاراد
دلماحمغ

فهوقائفة4فماييئمحيثأنهيحسباقولاإلفىخوذى
وهوبادمقاتفةعةوأعرضتغيرهحلماوأكرمىلهعبأ

وخطالنوانكانئةالكالبمحضزماأىبهفعاياهملهوقرخطأوايهالماكنرةاططل

4ءفحتولهوهبأةلماطلهجمعتأىحلمالهبأتءوقولهنوميلهوقلةاسفههقائهـ
اناولمجزملفيهحقهءبراممنغيرهوعقوكعنهامكبفاكرمتمقاتلهكبدتوقد

باعراضكنقسكاكزتأىنفسهنجيربريلى

يطاواألمنعلىيعاوباذفيالىصاروبهالفىوبخإلقآينويمه
ةأاوالمريحاوضيمرلالومثلةروبافىخصنمثاومن

يرفعهنهومعقرعليهوظعالولنهامارادنأومةألقهشرانيعنىااللىالباذح

ارىافزرررأبنحذيفةبنصنضآتفىوالممهجدوبدردوالمهبواوحذيفةوبعلذ

والذلالظلموالصيم

قلةمعاالسيووفافضىعيه4يحرنوالئغمانالضيتمأب
إزأوصواتخاتةنإجبحولةاطليفانعزلؤإفاحلإ
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بناصرفيوالمعئإللنصبنابهتحرقىويروالبظمنيصرفأىنابهيحرققو

ضعولزتهاألرضمنءففافيسارافضىصقوقنعبالفعلواوصلالخافضطفا

طفاناسداوضقاناطحلاذاهـوقوبهايتحصناقاالمعاقلمقامقأقهامهابالسيرف

برليةغعقاننالوحالمومعلذبباننوفزارة3بروغيرعفطءعلىءحائاوكانوا
جاتوألمبةووتذيقبجيعأىلجببذىوقولهواشوروهنىواحاذا

ورفعهااالجاتاصحابباالجاتوارادلأالءوااواالناسواتاألطاص

نهبإصحابلعبصىضقدبربيماالفعلصقمنلمجبذىقولهفيبم

واهلهو

زالزئةزالتبايؤرأهلةومقعابررتيمادولقلهثد

ئةاأناجلطافيبواحترقد3بينذالثصالحباخوأهل
جاهفةأنتالذيبالثىسؤالذنهبمءأسمالالساعانفىتجلتف
زلةدونماقهوكرلئعدنهيشاأتاجلشلزلفىوتهـجمأىاديقوا

مكةبهـالاضمنفلافورماواروفلواساجاوساألرضبهامناجط

لاذااةنىاكواوالمهـعناخبارنجمأنحربرززألزتزاوقواوراامنامةو
صلاذاقولهوبذازالتعلىكونفواعفزأمنأىزألزلهاتزاحوالميفاناح

أىالزالزلهزالتخورباأهلهومنقديروالتنعلىراجعاتكونأنلوباناطإلء
اقصيداليتآخراوهذاخوفامظموضعهنظنجلىاجبقااكذرعبنلةزلزخذنها

جراألنصارىبناتوهمالخوبعدتاشاالرزاناليبالقعيدةويلحقاألصساةروأفي

وشهدمهاموحناصلىاجاهلبةئمافىالربقساقمنوكانالتيميةبنالنذاتماحب

يإلفسادنهملوسعبمصطلحايةبابأقومهستأوصفأتبينينالومعنىراهبئ

بداتزعمنواصدةجفاأىلميمءاجالشررعاجالحربفىاوقعيمحتى
باقواببخمجبن11رإليثاعبزالعنبسألجعلنهملاطربوبعثهمماكافى
ممماجهلانفإبسألى

زهيرلوند5
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أيضاوظل

صنانبنهرممدحث

ماغلقاأسماةمنأائهلقفانفرقاقأتجذالبالخييطإلق

قدغدظالرهنفأمسىالؤدليوملهذدالبرهنوفارقتك
البيناجتهدأىأجدالبينوقولهجمحاواحالواويكونالدارفىلمماطالمخااخليطا
أىعلقماوقولهفرقوةعاحنقاأىنقرقاوممقالفراقبنوالالحجدمنواسهوفعققه
وواألباممندظهفيلماةاتباعاقماقولهفىفىعالقهماءاأسالحبمنقالبعاق

عالقألىيألقةااإفلباوعاقىوالمعنىمماغثيمنيمتقضثوعزلجاقولهاهال

غلققدوقوابدىافاليقثتهوإرتبهذبتأممطبهقلرهنباارادبرهنوفارقتكوقوله
اجاحااساهأوكانعاالجماوابقإللذكالبهاضربهمظاوةذاذممكلهجمنلمأى
المرتهاضوجبهعاحبههـهنايفكولماألجلفأقىأجلالىرمنامنهمالرجلارتهنااذ

المثلزهيربهبهـفلذلكالدايقكهانلعاحبهبهنولمحقةمنوفاء

منهاواهناخلقاكاطبخفأماوغدتالبتهريمةابثةوأخلفتكأ
اعشةامنيسثمشماقأنالمحالةولتحرقيضالبذىآىقاقامت
عليكتنيرتقدانهابالموعودعلمتلكتفلملماأىواهنامنهاالجلبحفاقوله

ضالبذىآىتراقامتوقرلهالضعيفوالواهنوأخاقوهنقدياوطحبلوان

السدرافالوانكحزوآؤكدقكشرهيجلظاهرأىآىوتترالكتبدوجعلتأى
مناماسقاألبدأىقيثتانلةوألوقولهعبرىاالنهارفهوعلىكانفانالبرى
وشوقحزن

خرقاشادنالرايرالظبامنخاذلةءأذمامقزلةلبجي

1ضاعتأاحتايعداحالىطممتمرنئهتبهقتاالحكرييقتناتجدفىيخ
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احكنقالنالمغزلةوخصغزالذاتةإئقظاىتراقامتأىخزأليدقرال

عيمالقخذكالئذلةواالبيضاواالدا31اغزاكلرزرهاوامنداداطشحاباااضد
وتحرسهنراتجهأكماشادناتراعىوقولهشذيهونصأوأصنولدهاعلىامتوأ

ذيأتأأليدرىالذىباألرضالالصئواطرقىالمثكلوقوىدالفماوالثادن

فىغيرأالفواانعلىالكرىندطيبفمهاءمابقولاهربقكأنوقولهعرمن
إصىاضرلبوالغبوقنجوقاشربتأىالراحطيبمناغتبقتايقلمبمأنالموقتذلك

الىعثيقاصارانشراباذلكيجاوزلمأىعنقاأنيعدلماوقولههلإللههناعمعارء
لرقتهاالراحطيبمناريقغقتاعفآأنهايقولاتجقتويروىيروديةان

بذاقبتفطااحاهـاإتشرقالركأنإقةالرالقحاليمونانلهءوفياوط

والرنقاقاالفئلينةءمامنناخودهاشتبماعلىالمعقاشغ

افققاكمينالركالبهأيدىههاذاحتىأرمفهبماثمالي
بارداءالمأبموااطرتةلفيءاناهوكلاطزولجهمنيخرجمااولهاالجود

بالتماالعلرقرنقاوألألطرقاوقولهبهةقتبوممأبارالبأعذمنبئرامموامنة
اطرفىءصبراأىالقاثنوقولهكداألرقورءاردقواوإمرتاالبلهقيه
همعنموقظاعهاالشدتأصرفا1بويثردونألأواوكاوعذبتفرقتدشاال1115هذا

نظروااطظهمارمتهمومعنىفارقوالذيناطايطفواكرجعارمقهمزلتماوقوله

وادهاسموراكراحلةةوالواعيهارحملتقااإلاألوالركابفراقهمنالحزمءاا
صعاتأىبهـاايدىصماتوقولهيخابيبيناالرضمنماصق11الءاواافاقوا

لصوحوءاألعفاوسائزلربادونبخصهاولمالموزنإرىاألمواقالركاب

إدىتأخرفهاكاألاهـجعلهافباألبلىمنتقدمماباأليدىديرأن

حرقاثارهماعلياةاذيؤأديماوققايثتزؤزىدانية
سخقانجنةجمماالنواضحمنمقصليماغربيئفيعييئكان
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والحزقبللالونالسأنقاهواطلىجالفىوضعارأووأدموشروريمأيبةاقرانيةاب
ءالثاحزقتمنواثقاقهاحزاوجمعهاعاأ4حربقالوحزقة21آواحالجاعات

مناطالكلبةانعبوالمخمعيرالقعوهوحزقةرجلومنهوجمعتهددةثاذأ

فىوعجلتهمومالةمرهبمبرايتجاعاتدااطجعلوافمأالركابمنأواإلدي
شمنعينىكانيقولمقتغربىفيوقولهطزنهواهبجعيهاشدوذلكالسير

العملبمثرةذلتالتىوألمضثهإستتهاأيعليهاضحيمؤلةةناغربفيماءرمو
فىملربوتضتنفروالععبةنواحيهامنقتسيلمأليالؤتخرجماهرغااالخصاوانه

هوالبعيرناضحةوناةالنواتهـووااألصبابئاشييبقىفالالدلويوفقيصيرها

الىكلزةحوجاألةالنخلهخعىوانماالنخلاهه8بهاوارادالبستانوالجنةعاإمشقى

جريدتهاثاكأذهاالخسلةوهىوقسهبمءاصقوابههااومااطضرنءالمأ

ذاتجنةيريدانيحتملكرهاللقافبةوانمامعقالىلسحقصدبابةولموطالتصعدا

اثطميرءالمأالىاحوجفىوالواحىاألهظارمتباعدةقوالمهبعدأيعمحق

حطيدهاوسضفار

قدقارائداثقباالمحالةمنثنايتهاقمخرىيثاةتمطوالر
سـءدلمدض

اشبنتحقانسافرخااذاماتجتجوغرببهغؤنوأعوانقصاخلهاا
بقيطايهطرةاحداوقدالذىاطبلوالممايةبلأطتمدأيءارشاخطواقوله

أليثبتالذىوالقيقمبويذءيجىالذىوالرائدمئئاوالحالةالدلوفىواآلخر
اااثضاقلهوقيثقبارائالرةالمنفخرىبهمتتىالذيالجلةالناقةهذدتيقول

ترصفالنالىردائىفيخرجتتقولعبهاثنانهاوأىابنهاتفىوىمقباتجرىأى

االفاثالرحمىعركقترككمصقالوردائىومعىأوردالطوكل
اذاعطقتتجرىأىوانتاؤهاالناقةعطقةحماالثابةوقيلنقالماوتحثهاأوثقالهاومعهاأى

وكربقنبوقولهليهاءقىصفااالناقةرز3اأىشاعالهـوقولهرائدايتاواكعنت
لاللوومذكروهوصةلوادفيالداخربوابةاصاأرإآوالقنبيمتاعنببين
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أببدأىاللةحذآستوطوهومنصيألنهبدومضىأىانسحقاولهومؤتمة
لكااألعوانلفظدواعلىفتجرلانولوأبهنهاألعواجاعاتدأرابهغدونوقول
أصن

والعنقاتنذالصعأبالحاقامنهخشيعتيحذواذاسائقوخنقها

ذفقاقائطيداهأمرإقياءلىقدرتكماتغنىوقابل
مإلتعقهايلأنخاقتافكصوقهاتأىبحدوهاسائقالناقةهذوخلفيقول

الدلويقبلقابلىوالأىيخننىوقابىوقيلهمنهلتنجوسيرهافىاواجتهدتوصاعنقها

والراقىهرعوةاناقةافتطربذلكعهدفعلهيتغقوهوهافماويأخذهافيصبقاهاأى

وصالتأىقدرتوقولهاطبليهايشدالدلوفمفىتجعالنانخثوهىعرقوةح
ننىقيفىممرامناطالكلقائاونمىالجدولفىالدلؤبفقدومعقتوتجت

ماإدااانيومكاناذكأالمإفابدايرفيصانأليكونأنيووزوال

فىالضيربنحاأليهؤنوزأنيحفىالءرزاوبيدفاصتأيقمفاذالمقائمادام
دنققوله

مارةطفىترىالجوارىخبنوفادغهضتحبوجذولفىئحيلبما
رقاؤالضالغتميختفنوعالجذعلىطحلماؤهاباتيشرنميخئرجن

ووقولهصيرنيروهوولجفىالربء01بأىجدولفىلضمولهة

جموااذاانتوالهءانساامنالجوارىتقعلكاوحمةورةسفقااانيدثالجوارى

شداناقة51رزماتمشبمأللمحدضىابراءااادأثمولبىاانايخجالفقاوع3ذنماوا

يطوادرجاتالنالنطاقلمجمعشبههاءخلوالماالىالطراقعاقوانالضقأدعفيهصارت

وقوله5اريهإالماموبوساممنرخذلكبهونمأوأببعضبعضهاصليماااايت

فيألافخلةيتخذاصلالمعلفحويضكيأةوالشربةالضقادعإمنىباترثمنبخرجن
لكشاخبرةاالىاخضريفربأىطحلوقولهءألمامنوقوتهانخلةارىفيبهونءما
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لطقةالرقافةفيحفاالضخروان3واافرقواالغؤننوقوأءالمائهيصكىما
ألتخافكانتوانالنرقبلىكرذااتقأشارالىاثلموأءالمابكنرةبرىلذلكقالخااويقال

الينقعلىمامفأانالىارأتضقاعذاتباتالثعرجعلوانماذباث

خلفاوخيزهاناألوخيرهاباأذكردقخيزقييىكفتهاختمبل
المذواألبقإخكناتقداحكممتهادوابرمنكيالالخيلالقائد
الممسدوحوعففيوأخذفيكانعاديأفربقيخيرأذكرنإلقوله

بلىقاإدءورروالشفييقودهأىصلى14اقلءبىاوقولهمتهتطمنوهذا
تجأمنىوهـواة4اأواخرإاوالداازةؤؤهاألرفىا3تأأىاءهـدواه

الجادمنقدماالقدالرسنمناألفعيابمونالئ4واطيمحكماتلماجط

موأظفحذفبقءالالهاتوحراةااتحكصوأرادالقنبصويقالونايحضبهواالبق
اطلقتثمنعةالىالجلهذأجبهمىىالمعنوتيلهالمضافمقامايهالمفاف

دواألبقالةمنامدبمهاترزءكمتأ
حبسييس

قائذناىمانجتوهابعدمنضئمرأحئلخابصميمانآفاغزتإ

ابرالعئفقاواألنتشكوالدوابرمعطتةغوجابهايؤولتحتى
بعدوالنزوطولمنخالجامازيلاضمرتفرجهسمأناعققا41يلهذهغزتيقول

العققوالسمينةاضخمةأوهىدنياجمعوالبدنشماماخيرهااوألدتلقىالىواطالجالشقة
وهاجفوقولهوالقالطعقرقىفأعقتقالاعلاستبانالئوهىعقوقجمح

أ

ل14معبمانيردلمعققاوؤلهالجلقودونوتاالبلهونيربموكانواوماقاى
عنائهاوشدةحميهابجهدبرلبضقالعةكرذوايماخعىعفقاالناثتجيعأنوالاناث
الغزووقدتغيرتمنبهارجعانالىدوحهـاابهاغزاأىطايؤوبكأوقولهبها

واعياةرهابملمثطتييأألتحتاجألنهالماأرسانألقوالمععلثهجوارحهاإوجعت

قىعرقوهونساجمعءواألنسافاعوجتهزاتاقوهىءوعوجماأعوججمعإلعوج
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البطنبلى01األعدالجلدرونوئرجلدإهانااقببمحفقاواخفا1
سؤتااهذهوبئذالملناالتدماخسنآأعرأوشايطنب

يخةطفثلهليفهتءلىإشأوهاياحمتئهرالجواذفان
لهبقايعارضههأىوببااأينالمرإوارارالحايةاضاوالثأوىالجرمناطلقاامثأوا

وقالىوغلباالمليكاقعالماابأتناألأىالملكناألوترلهرمالمفيسيطميسعةفى

اتاممقاأوساولبوااسبقيقولوفاقهغلبهاذاذبقالوكادونسالمأوساطوهم
ووةولهلفهفييانالجمبا01ألنرريثدتوذاكابةالمبوفالملوكياوسا

وساواعاهماقطفانابويهمابقةلىخيلاامنجوادانزلةبهالممدوحأىالجواد
تهوجدهـمهلكذطقلهءقهوالمشقةالالةمنكلفتماتعد

سبتاما4ماتذنامننيثلمهلمنماكانعلىأويسبقاه
بقاالراعناقهإوعنالعناةأيدممطعنئفكئطفيآضأبيضزا
الممدوحلمجقانيقواللممهةاذاعيافالنولهلةوالهاااخذفالنقالقدم6اهلاا

سعيهماعالحشماقفومامالمقمثلالنمعذوليفهوالرفدالمهلةعامهواخذااإبر
اويهوشأغزوجههنىكانالكرمبيهةارويريدأبيضأغروقولةجاراهملمنبق

ةثيرالقيفىالنهرالبمنزلةءإهطااالكثيروالماضيةالعيوبمننقضألفهوهالعيب

طويلحبلوهووبقةجمعوالربقالذلوأاوأسلاالسيرومونطبيموالعناة
لالنماللهينافاستعارهااتهااترضعلئالالبهئمرؤوسقيهلمجعالحلققيه

ىاصيفادىأنوامانجطلفمأصراعلىيمنأناممايقكهاكثيراأىيةفيوقوله
بمالهغير

قاأوطرالناشاطوادشنهاذىمن7نبااذارأياأحزئهموذاك
نزقاوالنونامبذلكطعطيخحفلالبطااظيلالجيادعالفتضف
نغايغدوالناسيتوفيإطرخنتياياأسحهمأكاإرأااءأحزلحدوح11أتبنرل



ولهواوفظاتحالثدئهيخبرأىينبأماوالنبأباالىجىاوالطروقطزيم5أو
تجراوجمعاجبادواهالخيلمنءالبالعلىصاافضلالناسفالةأىجيادل
والنزقالوعالمةونةءواجرادضداءوالطبىالجرىمنعندبىايجودالذىومو

اجوادمنابمنرلةالناسفىهويقولفيثمجطاوالذىالجرىبدءببعلىىاك

عةهـبعدالىيبطىأوجريهيقعلأنونلرىامنصندمايعطينالذىلشاا
يمرنناسألتأىالمنمنأصاالممنرنويمونقدمهاذاءىانتفييقاللم
ئكدرنه

طزقاأبوابهالىوالسائاونهرماظيرفىابتغوناجعلقد

خافاىواألفىمضهماحةالىتققهرماتهجميرماعليتققإن
وفالمرطالبقدجعليقولهرممنأوعندهرمأىهرمفيوقولهالطالبونوناتي

هذاعااألصوقالايهوقمودهمءلميههمنرددةشبمابوابهاليطبرقاهرمعند
ماكرسمحادفيأوعدممالقلةعلىتلقهانيقولعالتعياوقرلهقصإةاببت

اطالغيرتلكعلىوهو4ف3ذ

ؤزقاخابطمينمغإلماوالمايوبانوذلىقرذىمالعولبس
صدقاأترانهعنيثاماكذباذاالرجالكريصطادبةلينا

الجنىكأالضنراقزائالومناخابا01والمعديريدخابطمنمعدماقوله

يضربالرجلانوأصلهشلوهذاالمعروفناهوالورقألمعروفلبولوالخابط

مدموااخابعالوألمعروفيدبضيرطلبمنكلمىفمالماشحيةيئقهورقهلبالجر

وقولهابيواالقريبءعطاباوصقهطلبلماممدمذااذافعتموجمثهلمالرعدابقالهنع111

اسيوعئراألصدوهوكاإلثقراناألعلىواألنعامالجرأةفيهويتولبعزإث

خااذاركذاعنلالرلكذبةاءلةاطقصصلمأممطالإلثرزبوقوالبمموفع
ا1مدوحلىافالعاحرلمأل14قإولمترةعنقيجاصا11اذارجمعبثولتء
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ألقالفيصاحباوالئرن

اعتنقااذاماضاربواحتىضازلتأطعنوااافيارتمؤاحتىمايطغمئهم
نطقااذاماالصاقالنإلئومطنخطتهيعيامنىهذاؤلي

فاذايعالعنهملقجالرمىتحتودخلبالبلاطربفيسااارتمىاذايقول
يزيدأنهيصفتزمهواقرتقءباوفلى11بوانفارذاظبالسمفناربأتطاص

أرادأمؤهذابخطمهيعاكمنولياهلىوتزلهاطرب7أحرالمنلكلفيعليم

اذاتهبخأليعياواةابالغةباوصفهثماجرأهواالكرممنبهوصقهمايعقاملىوضأنه
لدتآخريتلوواالصمعىغيرعنمتالوهذاالقوممجلوالندىالنديوصطقام
تولهوهوأيضاغيرعن

األلةآصيهمةناالماشافقبمترلةالدنيامنحىلونالإ
اأتيرزءلوق

مغحافادفهبناللةبدءبقأغارعلىاسدئنالصيداوىءقاولمبئاطارثوكان
ةكاثاألرضعلىالجسلقولىاألنوزهرفقاليماراوراجمهزهرابلاخذفى

جربنألوسائاومنكا5اجود

سآكراايةاشطياقاوزؤذوكتركولمنيأؤواواظليطبان

لتكبيهمأصظنريرةالىصرافاحتاطيئجماكالقيالترذ
لكفاتجمعههناماوبووواحداوبمرنالدارفىاطونالمخااألصحاب410نيعل

أيةوقوالورحمتهلهرثاذالهأوبتيقاليرقوالمفىيرحموالمومعنايأوواولمقال
سابمواجهةأيةايهمأاالشنياقازادكاوجعللكيرقواولمتحبنبعنلثابايقولسلكما
اقومتريدأصاترأتاءأوالنةاتاافاافذتجرةواوادأبةرزواواتاقطعوأى

ءاألماانوالقبلثاارادوالماالمرعىمناللاودواينىاطىجمالانافاردوتوله

وقتهالطرالىلرحلتهمولأىاظهيرأالىوقولهمضيةغيرأبرنتكامغنبةنةقابةع
زهيردبون6آل
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ه1األمرعايهلبهتيقالختلطاوانمبكيمآراواختالفطوكئرتهمألختالطهم
عليهخلطته

األمرمشتزكإدطاألصتخائججهملويماذخئيإنما
مفيزذدالقمبموميآتومهغأسضمةقفاكئبافيضخؤاقليال

امتالةأإشاالمراضاقيقولهوينذاصهاصيالئآيقتوطرمجي3وج
3فأمروكذاكذانصخءومؤالرزاوعاذنصنعبمءهؤاليقولهولمازعهمأىاأفى

ظهيرهااالىممحبىالذىو5أملىفاصالفهمواحدرأىكلقيهيتفقوالميمنهممشترك
ققاكثبانوةولهالناسءالغدإبكزلةلالبلءيالضحاءاضحااوارءأىقليالفحواوقوله
ياتوالقوارملااكداسثبانوالقاجمنقريبجبلواضةخلفهاإمق

فىوأصلهواناحهمؤولممموضوالمعركايميناذاتقامقطرعندلةطمواضيع
ا5ماوتظطربا

أؤزككقيذسلنفتىبشرفئءمانمقمثربالقوقالوااشتمرواثم

العرذايخإموفيالسفائننغثيىاكثيىيمؤعثجمهماطذاةيغشىأ
ءطاجلىحداىاوؤروارأبهمواقفقأمرهمافقامأىشرواةصمقوله
اتعرفلهفقلتأعرالياسألتاألصمعىوقالضعانفىوصكوفيفوسلمىأحأومما
وهرضرورالعينمحركهذالىءقركأركلهيقالءماههناولكناعزةالقالرك

اطريقاوااخمىأنهمفإماقضيبوكأمبماطداةإفثمىوقولهالشعرفىجافئ
والركءالمأمععلموالجةالماشية4تنرقالذىاالبنووهالرملوعثوكبوا
لجةاشةالنيحامباقترملصعبعلىاألبلاطداةحملشبهانوقىوهوكىءجمع
بالسمنابحر

وازتكتبنيلائلهااىئزففعندارهمأدنىئبيغيئيهل
زكرالواألنساععاىالفطوخاآللهاآلثمنوازطبازىمقوزة



ء

والتغبلالرنجقالوقءواالزجاألاألمنالقتبةوهىقلوشجمعالقلعى
العميراططونىمقاربةوالرتكالبفالمثىمنقهمفوغالسيرنضحرب

اليراعاوجميعالدوابمنضربقيهاكاانارادوانمأالدوابمشوهوأألم
اصواروا6اسيرصاظةاضةإعارضارىلمومعنىاقاصايعنىضامرأىمتوربموقوله

ليلحقؤامسرعونمخفونابياألزاالقطوعاالالقلعىلمذألمتالحيقولاعاك
وهووراكلحجصوالوركالرحلبهأيوطأالئالطافىوالقطوعبالقوم
بذلكليزيحالرحلتحتقضلهفيدخليعنىتمالرحلموركلىءعدوبةأوتطع
كبالرا

المثتزكبينهاييبواحعليارتقعتهيضثااذاالنغاممثل
والنبكالقيعالثتراتفهافمرآمقتصااطىأماموقدأروح

لثمرواكاإلنالماضىإقاطراالجماواكالنعامخقيفةهـضاهىأىاخعاهامملقوله

فهيجتاذايقولتارتقهوقولهصركةيالواحدهنهغرعالئاطريقابنيات

ئدالطنعىمصطاداوالقاأىمقتنعاوقولهفييدتوفئاءسرفىارتفتوحمتهااألبل

انوالقيهءتراوأقمرواحدهأابلونااليفىالوحشحمروالقمرالعلوالقنص

اناألثهارطاطرجلنماوطبنمنراونبهطجمعانبكااألرضإطون
اضدلعدوهاذلكانغيرهاخفيبمالماالضامنقيهاتميب

فجهاوالصتككالفخجعءجزداقراكلهاثدزدةوإرصماحبي

تبثركبالسوطاذاصئرتحتىأسهلهاالمابرمااذاترآيهفاتا
انهدواهايونوردةىقرالعيدفىوامتعملهاعاجهالذىوردإىصاحبىقوله

خذينوالفبينالعرقوليةماشاعدوالقجالسعرةقصيراءوالجردااضخماالغليسعلى
اصوقولهكيشينأكاصعايمالطشوفيالدوإنجفىئنالرقواصطكاكوالعكل

فيامجفتقاراقبشافتوارتوالكفصريعااعيالقرسهؤتمرأىفاتا3



اذاعرقتعدوهاقيغآأىاكا13ءالمااذأماوقوالرعأيأنجاقبشأىحاجته
قالنابزكيقالدوالهفىمدفيأىقحتركوقولهكذاقبلابفكيفالعرققأسفلها

حهاوترتفىالماذاقالنعرضفي

اشركااأختمعنهاوأفرديرزدلرألهاخاألجبابزطاميئكاتها
ألؤاطالقفغامائنثبالستيترتفهانمالقجونتإكحصاة

تجبيقالوخرقتجبتىاواتطولمبزكلوهوصجىحاألجاب

أنهاىاءألماعنطردهاهاءحالومعقءاأايروونقوموالوردقطعتهاذاءالثى
ايىءأفردؤولهعةصهـتجهوالوردامنتتهفاءالماونجالقومالىظرتة

نكاءوالمعنىاطأصرعتفكلذفترعتكصبااأختتأكأذأىكضاأخها
قطاخعىوانما1صةذهـاألجباباقمامنقطاةاءودبرقهافيفرساصذ

األجابعندلماكانارردمنماخطابمنلمنزوردتلوالنهاجباباال

كانمافالجوقوكذرىجوقبانصةاقطفايةجووقولهعإلهاةايىاكألجماع

ابخاباطنأصورالعلرصرءأماكااناوالكدرىافطاطراوهوأضدسوادلونهفى

زالقدحوضعومايئالماشعندءالماقلاذاحعالىالقممحعاةوقولهاطلقمصفر

صااطلالثوألبمونبنوابوألبالويةيخهمليقمهاهـهيةحئءالمااعلبوصبوا
طشعابمالقطاةفثبهألعينمقلةيقالكاألجماعهاالمقللماويقالءملسامةاألمبم

منهإصتخرجاففلئمركوألحىالبقلأحرارمنبقلةءوالققعاخلقهااجتماع
انهايهىاوأسعالرأثنذكخمبفياقطاهذأنبصففيؤكلحب

هـبوضعىوال

الشبكلهأئنصقصالقوادبميشنليمطرقباظذينأسفغلهاأهؤى
ركوئنجيهاابماسوفتمعأيتةوهيمنهاأسرخااليثى
طيرأخهائلذلكممرتبئليأخذهااطدبئآسفحبازالقطهذأهرىمول
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صىبفيىسلىإنجهريثهأىارقوترلهاطرالىفعربوأدىوالسنعة

بانفعولالتشببهعلىالريشونصبالجناحمقدمربثىوالقوادملهأمتنفهوبمنتنعر
يؤضذلموحثىأنهلماصبكإلهبتلموقولهييغالموجهشهوتقولبه
ءصىوناليمأىضالاعأصحهـءثىالوقولهبثهلىواثلةدأشىاكقفيذالولم

نجبهاالذىااطبراناشدةمنعندهاممائةوىإشاطيةواهالقطهذمنأسرع
مادرألالعقرأنفىهمب1لمةأقماالتخرجأىهاطيرافيتتركوممطلمصقرمن

والذزكفؤتكفالنابىعندالذهكافذراالرضوفوقءالسمادودت
ء

إلوطؤرايخطروكاذيوازضقةلهاصوتالذنالىعند

ينهفينهمارضاألعياإصيراأثالهعنيابءامسماافىلمجلقألميقرل
بصبرانوتاتؤلمأىقالنجوتوقرلهذنبهاعندفعارالصقربهاقارأىالذأبوالذناي

لهانايالذعندوقرلهالطيرانأضدفذالتوالدركالفوتبينفهىاقيصعالدهايدر3إو
اختالوروافيزملةخومنصوتاقلهـذنبهاعندهويقولتوبهداالقظاأعادصوت

قهىيأخزهاكاحئمنهاقرادناقديقولإمرعةدهايأصؤطفهاوسنىوتالص

أتطسخصفضوآبهدفيأىطيرانهافيالق

يشهابتكليمنوفيكقهطارتالؤليدلهااذاماهؤتكحتي

األظفازواطنذوقدطيعمنهفألجأهاالوادىالمتمرتاسثم
مافأقاايأخذلماامالمافهوت3هـاسقراأخطأها11بموضحقطاةماوقعشعذيقول

ادىالوالىاصتمرتنموترلهعلعالةالبعكالطيرانفىفجدتيتهامنقعمفىكقهو
فلجأتشجراالصقرألنمنفأنجاهادىاالىقهفتالعترعاورماأىفالجأها

مخابىارواألظثإلمقاروالجكيدهافىاخالصقروقدكانبهممتءوااا
الصقر

البزكاحافأليهفىاالباطحمنلهثمابرالرءبمااستفائتحتى
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خبذمائهلضاحقخريقريختتسبئانبتيأحولهضكلل
األرض5وعيهريبأبطحءماأتتحقوصفالقمأةترللميول
قاللمجقاجاألرضوجهكلظأهرهوأىلهءألرشاوقولهأألرضمنالمنبطحداألبطح

النبتباصؤلبملوقولهدرصهطيرشضوالبركاطبلءوالرشابهتىفيءرثاالى

تشجهومعقةالثديدوإطريقبهوأحاطكلقدفالنتقطعألدائمءماهويقول
واخدهاءلالطرائقواطبكرونابرزأىءالمامنااصععىضحاماحىوالظتمرعليه

صىالرلحمن4ألبئوانهلكزتهطرانقعتهءالمابهذأالربحتمياذايقولجك
وابمافهبروز

شكالهيصظرفلمالعيولتضافغيطلةفرتىبستفاث
الئسذذفاراتةافعتزكنصيمةرفيرأشنهارأوفئءفرذ
ءءوالىالبقرةولدوالقزءإللىالفزاصتغاثءالمابهذاالقعالةتاستغاةيقول

معىكأناألقالملتفهجروالنيطلةالدرولنفتبلاالبنمنرعالخفينيمءما
خافأىاللونفظوقولهالبقرآيطأبىىابووقالملتفضجزفىأرضشهأمه
الدردقعشكواالدرةماعاجخلريهولمءألىمنضرعافيماحجلفئاناسيراان

خافأىايواخافمحنىوفيضرورةفحركالثنساعنبكونأنواصله31وحقا
واضرفاالقطعنالدقرزلأىعنماقزللهوقويخربررعهقالالراعىاليهيخلرأن

نأىالعزبهصبوقولهالؤيبيرقبحيثخالمرةتالموهىقبماصرأسعلى
رجبنيإذبحكانوالعترذبحالمنعبوهوعيهيعزالذىالمجرالدممنبهمماالعقر

اصيتاهذاومثلوآآبداعليهذبمماوهويمزحئهواكحةلذاتيروا
خرامقالىصقرقولاوسففي

نصيلماالمحزئالتعياكأةظلاالقينأصقروال

وانماالمرتفعوالهزثلوناوربرزأياألرضمنلنهكأقدرانراعاطجراءإلنه
وأبردابداءابدمضوبفهوإميدماةكشالىاصارةاركلباطجراالعقروهيرضبه
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دعياالجبالدمخديهسقعةيشبهأنوبحنمللهايلمألنهةالقعامنلجهالذىالدمان
اسويبىااذالدمألالمنصب

أمقسثةحيرابهنثحبلبأيئمكالصحيدابنيساكه
أهلكواأسبابهنئئثتولوكانعليقولوابهإواهننلن
ابلهأغارعالقدوكانءورقابئاطارثطروهماصدفىمنقومءالالىبنو

استجزتلوأفعلكنتفيسلهميقولألتهالوقولهيساراعبدخذيزهير
نلووقوقوالمضالهواطبليةكبلاالأتعلقوالاضوثقفافيكنتمنهم
تجابهتمسكؤنمحكمشديدجلويثوالالحلزلكأهبابفىأىأسبابهفيقومك

ليكونخلقالهوجتالوارأهنلمكةباسبأبهتطقمنضعيفبحبالولي
لههنأو

واللجإلىقبلإيلققايصوقةيةءبدأمنكنمازميماألالرإالط

يكادوالهالةإيئضكتمغذبعزوآلعليهيساراوالتعسفزذذا
ءالملكدونقةوالسواضدبدااألمريةإلداوءورقابناطارثندراياحارلهقو

المطامكهـضالهثوألنحكترلهوأسرقداطارثوكانغألمهبربدهاراارددوقوله

وانمابعرضلطالثؤلحقمطاتقوممماغدرمالكبيارالتمطلئيقولإلمطولوإلمعك
4اخجاوزواهوجيرعلىءشافعلفوالعةجوباليرعد

كوانفاذاحتىهمماعنهيفؤونثمغامتكاقوايمكوننوال
واياتريهوانازبئأيشرمخانةخصميهئمخقعننفوسر3طابت
ومعنىلياولبانايلىلوابقالالدبئمنعليهمبكانبمطأىعندهممايلىونقوله

ناأىلماقىكوافارتمواوقولهالمرضنهكهمنلهوأهجائمفىوبوكشتمواكثوا
اطقومنعوممنفىكونواماءطاءاالىوارندواماحبهالىقاطدفواءجاباأوذوا
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مأعراضهـكلءوابفاالثرمنمخاقة

لمكفوانظرأيئفاقيزبدزعلثذافستقاتيماالعمزهالقتعفه

كبيننازذالتروويرينفيأضلبنىببوئحالتتحبئ01
الؤدكاصةالفبىذنتباقيقذعمنطقمنئاألةمك

بقولهوهاسؤألنففرقبهممماهناوارادتنبياوها3اأىهااصقو
قدربخطوكأىرزرعكفاقصرؤترلهاليمينمعقبهالمصدرالمؤكدإلىفنعبوالةألعضر

ثبذثوعدمنىالتطيقمامسكالتكلفقوالمهمعلاوهلىاططوقدروالذوع

بقالطرسلىكمنواصلهاالصفيالدخولالكواالنتنسلكايئننلراقولهكذالث

لننبجوبترلحلتلئنوقولهشلئاواللمجدىأليعنبكقيماهكنهالتدخلوالمعق

قبطبةاالودكبدنىعرضكبهدنسنءوألجويعلبلثدنليرادوككألبحيثحالت
مندبنعرووارادارضاصموفدكوسلطانهطأعتهممزودينبنهةوادوجو

خودقىالراهافواكلىمحبأىباقوقولهءاءوالهاصصمااقبهحوالقذغالملة
قبطةبهمرويقالييفىاثوبكلعليغوقدة1بالشامتمغسضثيابوالقبطيةالدهر
زهيرلبلنفاليهاققلمءورقابناطارثالقعيدةاتتاقاتمأبوطقالدالقاف

يسارشيعارهمقئناديحىالناسىحرانتعفنم
معازأعسىنيحةوشرةلرددتموهعسبهولوالأ

ضقازمسدكأتهأثمطاليهنساجمماذاجمحت
قطازقبقابئوهواليهابعيدصيغدومنحإنبييئر

هورإىيرويقالعدلرهويساربهاينانئالئيآلااوالمعاراعلمأىتعلمقوله
الىموبةومممابمصرآمملهوقاقمىكنانثياطيةاقواالمسانفي1

فباسغبركلإلفبط
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يةلعارمعةلمةيلرددتموميلىاههانابهمجةألطلوولءحوالضرأببيالهبلها

مأخوذوهوواشضداشعلاضملومعقدائمانظرانظرتويقالماكأىتجوتوله
وادببل4باسداذااقالجواعروفىفيحبعلضبرمقدارعوروهوظاظاكمن

مثبهوسالقبقبةمنوالقبقابيصوتأىبريرقولىالفتلالثمديدواثناراطبل

الرأسالمحمبالفائمافطارواافحلاهدبر

انبهازهيعلىالجسمضئيلبعيدمنثذفيطالطفل
واليثمازايصعاثذلئزىكآأهقتؤابهاذآأبرت

نفعايجزأزإنءالصيدائنىرصوالعرضشأمإنفأح
التجازبهإياهاورداذامردلهليسبرالثبالقإ

نفسهوعلوةالفاحارادداليهاصاربععلىعدوهفيثيهالخظلكطقلقوله
فياططومقاربئوالمدجانيضعقهانييرضبفلبعلاثهوواهـصاطمن

شأخرالجزأنءااالفىأبزتوقولهاألئاةنأتعباعندانقالموءيارواالةهـعةء

صعوائدجمعاصهواهوتهاترقهاهلتوئقءبزوإأوامينريأرجليتال8جرج
اضىاالعامفىولدتالذىولدهاعلىقتعطفثمانيةأواشهرسبعةفيتخرجئوهى

عليهابقوربمااشهرعثرهرزحملىلجهااقافيوهىءراعثارجمعموعليهقتدر
أثينفىواكاحالهالىءحاجتمفىءانأضبهالةىاليجمحوعإذكدةاالسم

ارالئوالعئامنلنيراوألدهاالقتااائدالاجباحفذاكعنطواهاللمنعجازهنا
هاضرابعنداوهدبرالقحلوهعاسوتوالقبقبةبالبربروصقهولذلكفحلاالىولدت

طيهمقأييسارااقتلءورظبنااحارثقارااثاألببافتهمفلماحاتمأبوقال
أبووعرقهاسعىاألاهرقهماولمويذمهماطارثدحيزهيرالوروعها

أالخنننيءجالماإطميظةعنىبلنوافقدعنطنؤقللقأقع
زهيرربران7
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وااذأجمياالصفيستدهمكثآناظيراليتماراالقائلينإ
اغضوفىيقولاففباواطقيضاإءرقاوبنارثاطرهطوهماصدبامنفوقلبنو

وقولهيعالةزهيركالماريقلرث141واأعيقدماوءضهمبلنقالذياطرذا
نهياوجهاطفيفةافونارادعلىرلوقتحالنهىمعنانقوهوألتؤخرأىالساظره
مدوشألتناظرقولهمعئبهالمؤكددرالمععلىعاأمبوبالرحالروايةلجافولكن

ورقانرثاطهو

ئنتظزاطربفىوقائعةكنغوائلهفاللخمثنىورقاةابنإلق

واوالكئرواقليالفاعراكانووالمجذالتقيذلهءووقاابنلوالا

تستغرواطرلثتممسهوصبزهلوالتآثزهغيرهمالمجذق
زياوقعوباطرلىءصرانعواكنهررتفىلاةممنءورقاابئلثاولة

حيمهأىنفسهوصبرهـؤولهةالكاالفعالمنبهمايؤثرويتحدثفىوالمآتوظ

الذىووالهوالمسروتتقدتدتآصنرقواوكروهالحربرعيااياها

لهلثالناربهتحرك

تذزوالبقيالئبواقرعنتيتنصيبهملمألتأولىثملهيمأؤلى
تشتهرءشنعاقافيبملبهمالتطىركبانئغللوألظ
لءوأوالدواسالمعائبوالواقرالثرمبوومعنووعيدةكدهلممأولى

أىوألتذرءتئألةوقولهءجااطبهاأرادظققرتمنالقأقرةانكاإطنهضرتمن

وتحدىالمجؤيهمقصفىويبقوالربهانيعللوانوقولهآتجيةاضاعيمنألنبق
بالثرالمثهورةالقيحةءوالثعااألبلبها

عبيدمهأبواوصمحاصهءاالرقهالمحاتمأظلرثاولدحاأيهوقال

مغاولغيرأتإنالمجاراإدتلدلذبرإلصمدابهفههأباخ
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مجهوالغيروقيحبالوفيععندذىكرمكنوالمهان
ضدنولوقولهوالذمميودالهبالواطءورقابئاطارثرطءالصيدابنو

وحإلودءفىوكانويهرمهيحقظهذىكرمعندكانوانكنإهأريهنلمأىزىكرم
مجهولغربذالثمثهوروهوبعهديقأىوفيوقؤلهذمف

هـاجقالجونيالىفىوالةومبايخلوهومتئألويسموالجزيليملى

أبابياجردعاصدقفرصالققدعلمواورقاةمنوبالفوارس
لواليأصفىتءبةأىلوتدهـتؤدةعلىبرهنأىشدوهووإقوله

الجائلةعنيرةاجولواةءوزعزةراهـيسأشايرةفياالجلوالرجراجة
اطيلردوالصونيةفىاطربفىيمدقونأىصدقفرصانقولهحةنافيكل

لقظهاوقدحكىمنلمإواحدايروجهكلمنتالىتجماطباللواألشعرالقعيرة

وعجاجملعجولمثلابولاواحلقالانهالىكافىعن
والمتلعرليوالنالمقريخنمحألئبتثاباذالموتحؤمةفى
منخولطزدبالذقاقمنيهثنرزفجىومنغياياتبنسماطعفى

والحالئبرجعتوئابتقىادابكوممطمنلماوأءثعاالموتومة

لتوامعبم3الالسالذيزلاواءاالبااالئامنوالمقرفلمبةوالواحدهاصياعات
الذىلاألمالفىوسالحبيرفلأههمأيمعهفةألالذىوهوأملبم
جوالرهامميروابراتاةاوالياياتالغبارمنيفعالمرطعوالعاالدابةعلىتال
رباطفىالحبارمنالمحلماليؤيربدانباسا

بتنكيلعنهأعذبوااحاربومنصعةمبوأياموبلزأحهحاأل
مخذوإلغيزوفلضوعقذأهلومنتفذأمنصهـاطرافأو
أمحاببرىفى4أععلاذازبدتهقالونففلءعطالءأهمأىزبدابأقوله

بهلياكورجعواهصكفكفواأىعنهاأعذوالوائىاللاتازبدوهوزور
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تزلهرزوثاجث3يذمبعمهومنئفدأىأمنفلهوقولهفابوالهلالن
هذلونهءوألءاوظكونإلقىأيذولمحونغير

سنأنبنهرمدحيأيضالوظ

والديئماألروكوغيرهاتقالقدئمآمفهاأبالديارالماض
ضئمحاجةافىلوكتلمتبالداروالأألنينالدازغيرهابعدىإال
ءاألرواوغيرمابلىقالثمدهاعتقادمائزهامحوبيدوسهألمأىالقطميعقهالمقوله

قولهذانحوببلىأصتدركفلؤالثسهأربمفأاوبعضعفابعضهاأنوالمعق
طالةىءاص

رسمهابعفلمفألمقراوضح
آضرليتفيلظنم

صرلهمندارسمءوعدوهل

ريحىعواألرواحبلىفقالرجئمينيالمقالنشهكذبأدهعبأبووظل
مدىيترلمالمأىاألنيىىبىهاالدارغيرألوقولهسكونمعالدائمةاألمعنارآوالد
كنهاواعماتسقدرتكلمتقدأللىتحيئعنوالبهأسعممنهامايعرفوييرسأنه

جوابيربئولفاتيلم

أيربخاأبهامنيىبكالوماثلةبالفمرينألسماةرار
الدمفاالجقرمنهافوادىأيرأمفويةحديثاغيرأراهاوقد
وقولهأبضأاإلطةاوهىالمنتصبةوالمافدةالبهضمهاخربموضعثماهموفعرالن
احدبعقوأرمطورالىكاكتابرسوماالالدارآياتمنيبقلمانهقبهمملوحى

فلالواضعأاذوءاعهدهاكنتقدأىمقويةغيروقيلهاففىبعداالليمشوال
مولمأىبمقويةورفعهامواضعوالردموالجفروالرالمققرهاطاليةوالمفوبةاهمني
لدارواهامااهذمناضالموهذ
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زفئمنينالنيدىسلثرقئالغمارنالواديلىظنالئ
خيتمأيسارهعنوالياثوالع3تأيصبركىقرفزجهمإثتطت

بمالمواعياالمواضعد5وعطلجبوساليىحواضورهموفيدنل

المواضعأزهنهوالمعقيةمقوغيرةولهفيالذىالننىريملتأألزاضةوادخلقبلهاقا
3ومحافريمءإالىاطىلمارجعشهاخاتنمخالمرازمنإءداراسعنت

علىجعلوأىبأيمنهمبركلهءوإهمقبعدتاييهارحلواأممياقرقرىبهمضطت4وقو
غلىوالمعنىبركعلىعحاكامشرنةمواضعوالعايأتوسيرهىظعنهمعندذاتحايمايأ

جلهرويالعوهومويخمايسارهموعلىوالعالياتبركأيمنهم
فالكرئملطفنذالمرياجفالعشدوزثمفلماحالالسنقينغيرتم
أمغلوأثمماهئموئرةمبرالسليلوقدسالعينيئق
البلمتثالىدقصوانماءالمافيالفينسيرالبرفييسيرونجعلواشطوالمايؤل

لالبمرأساففهااتقراقدوقولهالهلةفيهأياوالمتاعحالموامنعلبهاوما

افعاهذولعفهمبينىرتةقولإصكرموانتالهذلكويمموفعوالقريات

طرنياتجتموالمعقعليهيدلهمامهياقسفيألنلجهابغذفعينىعنقغابوا

يهتعنمظرىددتفرعيئعنغابوافهمدوالمواضعهنهاعترضتافلهلقراقمناحز

إمينهوادوالسليلرروافيافيبعالمااسرسيروافيهسارأىجألسليلسالوتزلهاليمضوقا
وقولزئدةاوبرقيئىبمشبهمحقيقهولىعبرهمأىماهمءووقوله
مواألمحذوفلووجواباورروكنازورهملكنتقصدانوالوأىأمممرأ
وامبرلهأنهموالمشملمبرءوولهةفيلوواونتانلفيوالقربداقا

فببيربمنالىتالقاوجر2إنزدأىإواقر
ءكصبى05ح

الئظمباتهزبهخانالسكفىقإقاولؤلوبكرهغزبوعلى

وافخملفرسانثتاييجازالوقدالقزيتينيالطيوهبهمعهدي
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بمادموعهضبمابكرةعلىغرباءدموالثقصملمأفارقئغبئنشوال
لؤلؤأووقولهعلىبمرالسانيةبهاستقةعظيمةدلوربالةالربمنليي

نظامجعآانعاواالنظامخبطلكوالذخيطهانقطعاذاأليستقرالذيوهوقلو

وانقدانظاماخيطالمؤلوصواحبنظأىاتهرإبهنوقيالظأيضاالخيعوبو
جمعالنظميمونأنوزو5وانحدارتناشهفيرموعهقبهانحدروايؤلؤفقلق
قبهرباتفخنعمألنيرنرءولمففخيطالمؤلؤفينظمنفيريدأةهةناظ

قربةوممطأبوابذاتوفيهبمإقطرفىموضعموالقريتبنبأبيوموقوله
واالبللالحىجهمزالتوقدالموضعرزابدتهميقوليروبلطمكانت

أنوالمعنىالمدجمةسلاخاعنضابةمحجئمءالهأهـالههناإجوالمماراحدين
ألميروفوهوبأعينهاالزيلخاجمااوتليخلآعلىوبعفهابلعلىنضيم

كانواالذىألموضععنبموالمالجلم3مالتأىوعدلملىزالومعنىالطني
وزالواقيازالسنىيموناالولالقولوعلىاارحأننوواالنىالجهةنحو

مواضعمن

دارهاطإئمفإدفىالخريتركأدارآيمانيةناسلحبدلتتجعدظ
قرمعالتهعلىاجواداولكيطكانتلومدحيثالبخيلابط
قىعىؤولهأنيوفإمناولىماطومناتاناحيةنييعىيمانيةداراقوله

منأزلماأدفىيقولموفمع13ونماخريفمطرانءماينبتترعىأىيفالخر
أثسدقذلكلالقىةنابفىوحلتعنهأنهابعدتوصفوانماالموفعمرألبهناالينا
وهرموعوزيدذاتتالمنوبهمافيعالاىعالةعلىالجراولكنوتويهء

المهدوخ13

نيطيئأحياناوئظمصوانأئفهيعطيثهالذىهوالجواذ
والخرممالىالغاشبيقولألةصيومخايلأتاهوابئ
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أىاحيماناويعلغوقولهآمبوالمعالبسهالمأطألبععليكآىمواقو
وأسالوجوءامحرمهذاكقبحتملوقنهغيروفيالعالبموضعغبرفىمنهلبيط

يقتطاوءوبناطلموأظلماليحتأىةهعالموقولهمرضعهغيرفىءانىاوفعافما
يدتجمثمءطاءااظايقابمنصبمفمنأدغمفاذاءاظاالجاوركاءطاقالبشالتاافالمامن

األميايلنمأنيكرنومنممطجمةغيرءيطايعالمقصيرالقاسعلىءااافيءاطاا
أتاوانوقولهثالوجهايعلىبروىواببتةمءبظالمانيقولائدافىافى

ألغائبوقولهاجواحتائقراذاالىجللاتاليةالخلةذوافقيراايخليلخليل

هولوموعالىحرهاواوالصملهسابحرموالالبةبهآرزرألأىحرموأللىا
سقةمححرميادرمامحرمانوكامنهيعطىأنلمجرامايصأىاحرامأ

الزهئمالزاهقومنهاالشتمئونامندواببرهامنكوباالخيلالقاثد
ميفيطمهاغوحقوائتمعلىجواشنئهامرفوعقهيقدعوليت

األرنونةختاقوائصوباضرتصيرافيإتدأقدأىووابرهامنكوباقوله

ايسمينديهةالخبلىوالشنونالحوافرمآخروسروابرهاالحجارتزبم

الشحمكئير11والزهمالسمينوالزاصلنضلهمأسولماالصقالوالمهزول
رقلتش5واذانحهائداشالدابةسمضتواذاالعصبدثلالمخاليابازاهقاوقي

صاشواددورجواشنواطوالمرتقضتخلةأىعولبتقدوقرلهوخف
هعبوهوالدققذيكوانخقشدرالصمالشهاواذاس12وهوافصءاأل

ادمحىخاقةمنوهولمأأسرعلكوذقيمةبمهليستأىعوجقواثماعوقوله
الترانممىالمقاصليمونأنويسثحبمااءاؤوسعنامنترقأىزيماطهـوتوله
حمقايلتاالءظها

واؤيخئمالمقبانأعيختهاتفبخمزليماهافيكلمءتنبذأفال
داقرإضجئمفيأاألجرةختفجهاإلميياالعهأقتجلغإ
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أعينهاقتمغوالرنافياصهءمع5الردؤوبوبهدالمنأوألدهاتأقىيقول
تمدآىباألعناقتباخنجمماوقولهالمنتاخىيحثوالمنقاشتخرحماتواءتزأى
وقولهاأعناقدتءاالبلامهاافاذا1لةتوبةفيباألبلقروةألفا1آمناة

يرالكلىوحملتهااالوصأناجذتاالبلخلفأبعألتاذأىاألجرةخاجيتبفها
واإلجرالجذبواطلجداقهاأوأمالتلااللتاحقاأعناقومدتاقأبتديدال

الميضجمواجربرءادواجلودمنجال

الخذئمكاأرسوئعقذفيئحذىفائرةمرغزبذاتتخطرعلى
كمواألانالحيزتنكبهاكتافأآمئعثمرةالمشىفيفطماقدأبدألتط

رةلفاةوااطدنجةوالوضعارعاالمربعةوممماربذاتقوائمعلىتسيربقول
السيورواطدممعبابمنتنرهليستأىوورمانتفخادالعرقفاريفالالمنتثر
حئالسيرفىتدأثافهايصفوانماتنعالتحذىومعنىاالبلنعالبهابثدالئ

ماخرجتأولفيسارتأىتعاناأبدأتقدوقولهاالبلىشعلنمفتنعلىنحق

ثزوالمنخطووبقاوبسيرفىبديهضينةالذىوصقطوفجمعالقطف
األرضمنافاياوصحزنخانشواطادبهواهلهامرتقطيقاخصةالالمرقعة

اطشسنةافالظااألماكنفىسارتاذايقولةاوالواحدةارنفماكموال
اارتأولرةاطنكبئها

فاحتزمواأناغالقوئماذأماحتىخالئقةسمغماجابهاجهوى
الجدئماأعناققفبآلتقلقلواشقرفتاالشوالعنعفدوداذتإ

القنالبحزمونثمبدهماالقومفييي5اهدواأرضببلحقإدايراثدبهأيريىيقول
واالشرالفصالتءالماعالأناخوامرضوهالمايقولسدودادتوقولهأهبونو

لفيطقولومحروهذ4واألسفقرباامقإااباة

مشوبكلدعنوآبقليالحثاربالنعالفعممناماناأفي
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اكوهيءوهإلاتجلخاثبلوا5خؤصهاووحماوثترأىاثزفىلهوقي
اصياطجاودكامنقعاحوالجذمتصطربتقلقلومئااأنففىنجهالهأمابتعظر

رويونجهاداقالاتقلقالتاناقءأكتفاذاسعورقالندمنأأكالفىررأنبر

حكمةتهاواصأيرسانوحىعهاط
ئمكتافهاثعهفيالكواهلفضعلىجاحالزضغرنقريقيناكانو

ابرئمأورثتأوماداودثسجمنعدؤ3دئاترىوآخريئ
وقوئهاألسنةبالزجاجوأرادالطعناوويهثهياوبأىجاجالزيصغونلهقو

باواألقعىهـبهاكانحتىرفةمثاادبهياهايعئمثالوانمااذهضربكواهل11سةملى
شهعلىوقولهصاجخونبقريقاينيةقرانوكاوأراداالرتفاعموااالحدب

لمغةالنااهلكفولاكوا

بوإهالقوقعلى14ضىاممرات

مةورأمهوإرماصررواملالهههفاجاةوأ84أظااليةااالىالدروعاذىوا
يردولمدطالىقديمكلتشباهربوايهرارثةةقدبرفىعهـاايربدوانماعاديقال

منوهوأولعالبهالةصلىداودقبلهمالمالندهابنهابرأورالدروعلمتصارمأن
اررروعاعملى

حموااممتفحمواواذامااليمصونجقوااذالتيضحبييضربونهنم
الحرماتجهاأعلىروجشذاوقدالرثيسأعصفرسماثمةنظر

زمينةونأليرأىالبنكعونوقولهجثةوالواحهأتطراضالحبيك
منوأعلهمغفمباشتدحمواوخقلوبسواادرءواأىاستحمواوقوله

ينتظروتأىالرئيىأمرقرسانمنملروقوله1بىادولاثىوموارأاحمى
شمتوقدوأرااألوساطواالثباجزمامنلتوذرئيسهمبطاعةوصفبأمرهمأن

وئيعمبأمرهمأناألققلماموأيخأقدتأهبواوأصرجأىأثباجهاملىجالراطزم
أمرقينقذواأوالحاؤبالقتال

زهيروبوان8
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النعماضارةاذامابداحستىسؤقهمبأتزياساتيمروضهاأ
اجذئمواالثاألردزإتيماتحشلطئهزاتكدهاجميعاوضدوا
اضعرعالىهـالمسحالمرىوأصلجريهاخرجونيتهاويحركوأىنهايمروقوله

يريئتافممعلىملوأأىعاثدواآلولهبلاألعمواكافاقةلتذر
وقوهوتيأمهـةافىوفبهيمرونءثىكلأىزاحجهوالنهزلمء

ثكاطوأصلىاجرىااتدلدراشوتسعتوفبهااأممنخجأىاتمادرمخك

جلوديضربمنقطعهنارسانواالمالفضرباواخفالماالضيعفيالدرةاجتمغ

اليياوووالجذمبها

غدمواذانينالهعلىيصفابحريذىكرمأتوامامةيتزغن

وأثحهأصحائهاذاشخشوالبربمالفاحثيالىتآؤىحتى
بحرالهوالكمابعالمىتيئيأالذىافيوااطسنةلةواولةنااألم

تغيرأىالممالوحلمذاأقوامنماخيلاتنزعأىءرملذىوقولهعطائهامحئرة
الىىوتأوائمتواجالشمؤأىوى6حتىوقرلهلهونكوزماهمشفتسبهمامعا

الشحعنهفىغنمواامحابهااذلهوقرلخلهالميسرفييدخلألالذىوالبرمالممدوح

أمحابهدونبشىخأؤإالانهانمايعىوالمغنمجزراعفو5عخترلظاخنماعد
بهاظفرقيماينافسموأل

ثيموالهالهالياطكممعتإللدعنهئمالقسنتميسؤىثميقسيئ
جادواوابخزمواينالواوانماتمومخدهأقوايمفوققففله

وأصلهعفااالمائىوالمارىقسمهافىمدلأسحابهبينالغنائمبقموليئ

صمدفىحمالضراالجصارالسرخوالهثمنساقطاراذاوامقولمهتهؤرالجرفمن
منلواينمالمغيرعلىرضىبريدينالوامالموئزلهوالرأىابنيةابيفايأى
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جواداكربماالمفنولوأنكانلهتوكربمقضله

واجمهاسفلوكانواضؤاطنفيبروصبوإصهـهازالملولثقؤذلجيادإ

الطقملهيخايئعرأحياناممآخستبذؤيأقوامإمةيزح
المللثمعاهرةأىالملوكواصهاروقولهيناوامالملقوتبببنأطبأتقووقو
المدركمرومطوالرياصةاطيلقودتابافىهوصراليهوأفانصاهرالقالو

وامأةامةنزعتولهوةعدوأليعبرغبريخأمياوغيرهااطربنواطفيصبروا
كلوعياايدلوالثعرفسبباطأعداووصفهلنقمأعدائهنمبزعحالممدفىإ

ربصاأىللسرمماوكللهمدداوبهزةيهرماذوىاألالقوممنالبغزوواةهمته
والمالوضساشاءاالضيامناطماانأيضامعنايموناتلىيحمهوييسر

امحااظفروارتقاعبافهومةطصفهوشاناالزقهماوكلةاةوالوأحالخنائما

والزجمتةاالعفراتسيىءمنوآممىالتققىضريبتهوين

والستأئمإلعجزإياسةاعنهمتةاليغتالالمجلموزث

الئهئملذاماتضرباالسيوفيوسطمشتهآيكئخزالافوكالفنذ
فييقعأنمنيمصمهلوجىعزاللةتقوىعلبجبلوماخيفتمنإقول

ذلظورثبلالنرفبحديثايرأىالمجدمورثوقىا4الرحملةوصىاللةهالء
إمفواءلدةألزاألضجزوقولهالمللوالسأمكوبيقطعيتالوئنىآباثعن

تجلمنفيينالنفىايضضىهذاوءألفىيدخلونوانماوألصأمعجزهمتهأليضال

سذاولياناآلخركلوللىاألولفى14ذكرفيصلمباليأتوالمذاوبهمااألقيان
ماجامققالتفاؤاغيربعالانعاليدلزيداكركفذوألعروزبدفىءجاماولتةان

هذايقولافىامندكاوقوغيرألمنقيامحاالولاألسبماقتمىممرووألررألز
غيرعلىالهندالىمنعوبوهوافىاكروالالموركالسيفوقعدمضائهفيالممدوح

وهوإبخعالفيإؤقىأبئمىألبدرىالذىاشجاعهألاةاوءوةبهجمعمبوالمسهـ
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وخههوأخيختلتاذااألميفيتأبههمن

سنانبنهربميمدحأيضوقالر
فيثمومنجججينأفوينأطجربفنإألديازالين
والقطرولياستواقتعدىوغئرهابهاالزمانتيب

رومونهةوضبروااألرشمنأضرفماضاابوأرادالبليأكلاشةا

ومنحججمنولهووذ11واطججهواقفرنخلىنافوينوصايمامةاججر

يدلنى13ألنهالجيمعنبالواحدأقىفاثهررعيومنمرصنمننريدمر
خاتالتىدةءالتبيينورزمةق0اك5نومعقدهرمنوبروىمنهر3أكل

ائمعليرهاعاكاألءاعنررالتغيرماالديارلمنقالوانمااروأقفرتالدأولمامن

أنيعفاطروالةر11فيصواوقولهعنهايخبرفجعلهىالديارأئنجهانبتهبلم
الرياحتاصةاءآثاروغيرتارصومعقتقالديارهذعلىتترمعالروااحالرت

الثديعةجالروهىيةساةخبمفىواوايىاآلثارمناالمطارومحتالزابمنعايها
شهحوارلقربالموركلاقماهـاعطاتراباورواآعليرأىالرابأقتاا

المطرتسوقالريحألنالمورعلىيعطفانبصحوقدفيالسواعلىإمعاتانوحقه

بهمبرؤبئالموفىتىوتفرت

اسيروااليأوالخالضضخفؤىينالنتحائتبهئدغقفرا
اطقووصتدالبذاةخيرهتريفىالقوكوغذذادع
فشدووضعضفوىالحاثتمباراألكلوايرفةهـابارئتانم

قاصوفيأقدىأفثافىيقولمزلغةعلىهواالصسوقالسأكنةءااإلباثاتضفوىأيخا
بالدمنوضفوىتاوالنحمقصورةضفىوالواحدأجاأىقوىغيرلوتداقل

ضفوىجعلومنذوتالضاومعنائتالنىعيامردودايفالاوالتوقولهغطفان

ة6ومبرىفهونهاراشطوطعلىنجتفانالبرىدرالىالالضاباأضاتسفبة
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فىانت01أىذادعوقوله6إفالاعدعملفهالمثفاتبرىيخرسدرماكلنبااراد

يرأأىصء14دءوسبداةايروقوالهرممدحفىاقولاوعدارالدوصفمن

بوصىاحبيردأظضروضرطاررووارإراةاادووااطضرأهلروبالدو
وغابصمنخيراةفاوالمهصمبرووراكب

ؤاألضرالحفستمطذبيانبنىتراةغلمتقدتافي
آالحروممافيالسفيزختاذاالجيلمعترذيفتمألطه

مالقمباواايرقانوهودواواألزصرءواالواطبعىجمحالرا
أيذاصبئاواالصر31عإلينارإنخيةىالرتالىيخرجوهاوألاموالممفيبوا

فاصقاراطربفىواسلهاجتماعهموضعأىياعامعزكتمانوقولهاطالسؤو
كلحالربهفمارتاسجراورقومحاتماناكاشمدااذأىفير11خبوقوكااذا8هضا
روايرآأىحالرتآصفرصفيرالورقواالعدومنباكاطببرميرااألرشوجه

اواسملمرانوععدوععافهةخااطرفياالصلىوألامشترأطررسافي
الزمانشدةتمنعهفالجودوتاىكرمهعلىلدلالزمانضدفياطرءبسباوصة

الاقانهمن

عرالذفىوئغنزاليذعيمتاذاإذتالإلوعخشويعتمو
دراخيبأمينخلتئظةمخامارعلىالذىطص

كفداعوابالتراالقراقاحمتنىواطربتتااذاانتعالدالبىنيقرال

لواشةالفىتداعواعناتعااايمتملمةكازداذاوكانواوفبايىاربإتوااطيلعن
نووهزعالةفيابعالناسالذعرفىلجوئقوفثالإودقارعوااطيلعن

تازيعلبهايربكعىأىماراكاعىرقولهصهامادىاوءوءاالفىالمجاج
برااقالولجلوجمعهاالشديدةئهاكللىواهاغفتةاذاهـتذمنواملهحرمه

نابه01علىأوءصيرتهعلىلهافعاظذماؤمىأىالالمعقبههناوعلىالعنبزعةءا
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ييبماعلىؤتمنهوأىامالرامغيبينأاوقولهميرالنةالىمرلنمتفمبءاألمن

ظخيروحاواءالوفاعلىاالوىيظوأللءااالبىأليضانهاوايضمرفىءصدرفط

4امأمونوثس

الدهرنوائمثعليهنابتاذاالصتريلالمولىخإلبسعاى

القدليملثبغيثآلواألىئحمدفىالنيرانوئزهق
منضعربهمنيعنىالضربرلهوالضزمالهاابئلىوالمينقالمثطفءاكرباط

الرحمإملةوصقهجمفذلهولم11راعداعاةةءبماموألألدمرناباذايقولوغيرفقزا
ءااذالرجلومقتيخالنارتأيالبرانهقوصوكللهيرهتالأمرلوتح

ليعشواايلإلالنارقديبانهإصفاواناقومأرهقتقلتالمكثيراردتفاذابهوأحطث
لمجمةليخبرالترانمرويمالناسواطعامالطبغصاأوبوقدهاافريباالضيفاليها

قأدونمااليؤكلأىالقدرنملهيرءلهوكلالزمانوشدةرالجءواءوالالمعروقه

لىءافعلاوأوقعوألملعنهااوألمذالقدرعودفهواممينواواليتبماجارواإصفا
احبهاإديروهومجازاالقدر

غدلينوبهبئخؤلبمينرتماالماوفئؤيقيذ
اظئرطيمباظليقةضافيالىبرزتبهبرزتواذا

قألمهارماألوقىثمجلروالنادبكتيه3رةءوالظمعايقبةسايقول

اناوقورمألاانأىهكارالاولمالاباقيويروىاالثمطوبوأريفهانبم
يريدبرؤتبهبرزتاواذؤولهباثميخائئدروأليبأليهانهأىصاأنتاذاككيبوايخة

الىصرتالهرتاذاايئافاإوابعفمنانضرلقدبالجروحروفابها

يلهخبرالنأىالخبرطيبالخاقواىأىبقةاافىضارجل

ادبهريناخاناثاتالمجدمعتربمتصرب

االمرجوامغالطنولىكرهاذاابرعلىئحثنجفل
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اليفرىثميخفقالقومحمضوبماخنقتمريءنتفال
الجتسابالعالجرمنبابكلفىصرفيئأيالمجدمرفقوله

وبخفيهشأىالرزكربراحوقولهوبحتملهاألمرمزنابهلمابريمأىالصابروالمعرف
الجيغعلىيحثجادوقولهأجمندحيصوبهيذكرفعلألكريايفلالنويعلرب

ويدعوذلكعلىيحثفهواعواالجفاتألفصنالعثصرةينقعفماجمتهدالعزمقويأى
لهوالمواسا1ةالمشارمنذلككأررمهيلمزلمافىنأوااعاالتجالظنونكرهاذاايها

هـاألوجواخخيرقلةمنلمهـلماعنباأليوثقالذكلماوالظنونونقعه
الذىلقاولوضربهلمئىاذماخلقتتفرىفالنتوقولهأشأنمنالناسايرخ
أتاذاانككاوالمهالقعلفرىواويخرزماههةلمألنوبهيماالديقدر
عإألفدمثملهبأيتمفىاألمردويةالقوماوعنهجزتفىأوأقذتهلهمضيتالمر
هةوضعفجزاخثيمضوال

أجريأبىتيثمنصأبطالألىتتخةحإطأشجغنتءوال
غثيرضراغيكالنالنابصلحدبالساعذينعرافيؤزب

وهوجروجمعواألجرياطربفيبعظضهمءإواجهأىلهااالبمجهبقوله
الحثياخمايريدعلىوأعدلهأجرأذلكألنأجرذاالميثجعلوانمااألسدولد

لوقطحالويضروالالعراضحمزلونهآعاوأىوردؤولهبهىذشةمالىأوألد

األسدصقاثمنوووضرغاهضرغامةءجفراغموافياالصقةفىتركانيوفعيل

النبرشوالةأوألدكممرااباأراد

لخرذعلىيهأجيىتنفذفاجاليالىاخدالتطادآع
سترمناظيردونيلقالثوماالفاحشاتدودطوألستق

والذيخرالنجداتفيسنلفتوماثعلبماعليكأئني
بعدواحداالرجاليصطادأىواومنبدليالحمبزهواحدجمعالرجالانأحد
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قولهذاونحويومبعدالمامايدخرؤالذخرةلالرمنررالواعنالقاليزالواحد
دأسجروىفوخرفىاال

دابولغانأولىرلحممماوءاالوبوماثى
اللةوتقءالحيامنسزافاحشاتاوبينبينهأىاتافاحثاوندلسترواوقو

اليتأنثدهذالماعةاللةرضىلمطابابنرأنوحعنهيحجبهاطيربيهةوسترظوأل
باوتماأىكاتلماعليكأئوقولهوسمطيهاللةصياالدةرسولذاكقال
صمابرفىمأقدمتأىسافتماروقولهكرمئحبودكمنوشاهدتأمركين

غيروروىلالقضمنبهمايذكروالذكروالبأساينصدةومماةجمعفيوالخدات

قميداآخراالصمعى

ألبذرزليلةألمنودنتبشرشيرىءشىمنلوكنت
ألمضازيروقال

كبمنحىوهمعلبمبقالىلهرصكعلفانبناللةبننىمنرجلوكان

االأفأيكأهاقمارقهواإوالرجلوكاتوآسوحوارهوأصوقرمو3فاجهملة
عليهبردراقلمقمرالثالنةمعامهفردواأخرىقمرثمعبقردوامرفقمرالمقامرة
فىنازألزهروكانعليهأغاروامانقزعمقومهالىوانطلقعندمممنفرحل
لاتيحوزاأنءماالرجامنلماخلعالرجلىازذلكيقالفىبهعهميذكرصةققالغطفان

ذلئافىزحيرنقالهعليهالفوزنجوابنهامرأتفرهنله

فاطسابرفالقوادمفيمنءالجوافاطمةالعفامنا

ءوالتتمابعدكالريمعفتهاعريتناتفمثفذوهالثب
والقوادمبعينهموضعههناجووهوجمعأيضاءجوااوااألرشمنانحدرماالحجوا

الموأضعبهذفازلممةقافىآلمنمفانىاواءواطساصنوكذلكغطقانبالدفي

السهثهالرملةيوءاثيجمعوالميثموضعهاشوذوندهمنرتفتممحنلتأى
صقترسومهابأنغيرتدرستهاأىالرجفهاءوقولهالماةالىالواتيقالطهـىويقال
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ينزلءاالهمنالنهيذللثساالمطرهناءوالسمعلبهاالزاب

4الئالبهاالطاوياتأديبلخننكأنفالجينالثيخذزوة
ءالعقاتماحواءقالجموبأزئوئرشن4بروينثبمن

امصرةاوىءخناخواطثالبقراناثالعأجواأرضانباوابىرو
نهنالبذلكوصنهنطونااافامراتااطاوياتاالبقرتوصفرزاكواألنب
بهساالبقرشبهاطريرأرويةءوالمالبطونهنقتخمعىءطأشرنيعنلرطبإزأن

خصبقافهننيريدماواالمواضعهذبروقينظرنأىبروقهيثسوقوله5امحبياضما
أحمداالضاجنوباخصانمأووبربىاليجتهالذىوالمطيعقااعساوبضاوأرى
أرافىوانماكألمهءإالعالىبقصدولمارقيقالمبالىءوالعمالدطيوأجلبهاياحالر
ءاحمااالىةقاقااضطرةصحابا

ظباةثئموبيثبينيجرتليلىآللتأنفلمأ
ءألنفاذهبفنثاراعلىفبانوامنهااهذأهات

افهوتدامتنشاظباهلىالديارفحتهذمنيلىآلكلارلول

وهوتولهمىاألصيةغيرروانبعدهبتفي

6ءايقافمتىمشموالةتوئأجإزىلهاسئئخافقلثجرت

وبعنىالبارحضدوهويهرجكنهفلمميامنهالرامىلىفىماوهوسانحجمعالنح
جاوزىأىيزىأقولهخالقهوالساغميامنهالرامىولىماالبارحبجعلالعرب
بهشافاأليتسراولةوااتوسعلتهاذوجزتهاقعلضاذالوادىأجزتيقالواقامى

وةولهولثعتذهبأنتابثلمالسحابخاذاكانتمالاالربمأنمنأخذ
ءامقااذهبآأرعلىوقولهوصفالئالمواضعهذقترحلوااىمنهااهلهانحمل

هـالترابءامفاامألوالدروسآثأرقعلىلذهابهأشققولمياليتقهلمبمنيقول
مذصثلىومعناوننيرتمناآثارهمغتالدارمنهبوألماأفىأفئلوفي

زهبرئران
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الثوقصيقاابماضصجراعليهاوأممادعااءالدمعناأألولالفسيروملىاطبر

هااميالى

ءالإلمقابفهافىهجائنثافيالمبزانأيمابذالطخ
2إنتهاتجاجتةلتطابئءشىابتئهاوكقيقدطا

اماقةاوسمجانجعئنواليتنوحمشأىرفمعأبدالهتكنائااألوابد
بقرشبهأناقطرااإلاوأوانلرفقاضخذااصلباطنوومغبنخوافاءبيضا

وأنقولهورانبالقطالمشابنالمطاجةاالبلجانبابنهأمولوداتبياضهانيالوحثى

ذلكفىاالنمانلجاجةلتطواناالىيدنجاءثلعلأىءانتهالجاجتهطاك

ءوالمااعمصهورجرعالمرأههذهوتةافيضهمطلعاولئالهذاوضربءالشى
ةلهـجاالتطوانوقبهاارواتفتاركيألمفيءالثىعلىتهودنجاتجهمن

ءقيهناألنىا

الظباثفيهاحوروشماكفتاتأودلرشبهاااآعهاتنإز
ءالخالمرتنهاأذماةنمينمنهاالعقلمانويقنأم

اضبهاانازعومكا05حدواتوخابهمتشاكهتوشاومعنىالوحشبقرا

ومالحتهؤسصوذلك4سضاسرامنوقيهاالبننسنوهوالمهاشبهمناقيأى

أخذماماللكلفضربتالدلواذبةءالمنازعةوأعلايعنقطولفيءالظبااوأشبه

قلدافايهونمااماحهالمحورألادروخعىأطديثفينازعاكومنهبهوتشبث
العقدموضعألنعنقهايعنىمنهاالعقدقويقمافاماوقوءالباإبجورامووبروى
أليعااخلهأءمأءواألامقدوافقالهببنمانقاربقوقوضرضقاوفوقهالنحر

وشوفقهتجزعنفرتاذاأفهاارادلهألاظيةاخعىوانمااخالىاالموضعءوأطال
طاناحوذئكقهأص

والضقابرالاولمذزءمفافميئالمالتانوأمما
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2االغدماقتئالوعاديأنأإذصرمتةاحبائمقصر
سوادهاوالروابباضهماابيضاششحةفىالمهابعينى11يشهالعينانالمقلتان

ءطالمابهاقثعبهواسهاايونوداواغاهىحورقهاليالبقرانويقالهرهاطلكوذ

ةاابمالحةوصفائهامالحتاوشبهالوحثلبقريقالكذلكفيءلمنقبتالاذالفي

ابمقارفئاقطعتاذامشقسبامنياومابينكافطعأىحبامامرمقوقولهئهاقو
المنعناءوالعداشاغلأعيالقالممنوعرفخأىاذماتلأتوعادىوقولهااث

رأوالجرناائرهذافيوجمرن
ءخالسوالالرقطافوفىيخنفاايققارةبارزة

1هواخؤخؤالظنمانمينصقعلمنهافوقخلالىتكأ
يقالبعنىمنبعضهاالدانبةوهىالفقارةارزقةبطعنياوتلجالهاصرمولإ

أىءجحرهاالىاورةتأرزالمدينةالىأرزإاألصالمانومنهأروزايأرزأرزمنه

مقاربةبئالقطلمااشدوذكاهماةالفقرةجمثمعةاناةةاانأرادةلمقبضونجتمع
فياألخالاايكونواللفىساشاطلةاناتةافىءاخالوضيقهخطواا

بتصهاالمفيألموسنىيالفظكيرمنراحلةوالواحعةلاالوالرظبخاصةثاألنة

امعلوااقوقهرحانقاظابمامهاءصرفىالتاقةشبههلكلقوةولهبهابقعرولم
ألقلبنهءكاخالصدراىءهوابزجؤقولهوالظايميوسفبؤلكالرأسالعضير

بناجمينةاالبنةهـبخوفولذاكبداكأنهاهرايمانااكذلكوعقللهلياةاداراغاوله
قينوحصن

قنكلهتنمسجالريسومى5اوراوطوراامةنهحون
أنهءههاجؤجؤهبقولهيريدأنملويرلنثاطهاهوجابناقفنءولة

ابوقالاحلهاعوعنذعرواذاذكروةلثلهألقدبةزكاءورمذفزع
اؤاد

بالرعبفوجئضبخااقاطبمهلما
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واتنوموامببئبالهأجنمااالذنينمصئمأصقك1ه
جمفالمغقيقتهمنعايهالوجيماتجأبوشنتتئمأمأذلك

رزاكعقليساعدواذاىمثاذأالظايمكدلكلعةالعرقوانمقارصكاأل

ةتامالامحكاوصامالنهفءتوذلكواهولهمامننناألذالمقطوعؤالمعلم
ميملوآواحدةالسرحئمرءإآلويتالخعانءواآلمؤموالأسكظيموء
أدرلثأجنىومكهارضابماصهـواانسحباشبتءغبراشجيروهىومةآجمع
كاذيريدجهاكضتيمامكاذوقولهخصبفيايماخااانوصفيرتأنوخان

رظاناجأباواالوجهالكريهيمكوارجهمضئرأمالرعةنيناققهاتفاظلبما
ببوهوشوطماقرضابمهموزحينكيرالمدرىجابةظبيةليفمهمرزوهو
تواغاووالوبرمرالثءوالفاولدالذىالحارمرقيمفيقيواخرقاذايجوب

عقائهمنانجردالعيفءوجاعالرمنخرجفاذاالسمنفىبداحينذاألنهب
تاالءيبتالعقيةبردولماطولىالوبرذلكوارادبالعقبقهسنهءهال1جرالوبرواسقط

اخراتوفىكيرنمس

واإلضماةعنةالدخاللققنئمااذاحتىصارةتر

ءوالخنالشهازىطباقجحصهذالقنانراثم
تيماققتحفنىارادةوقوموضعوصازيعالرفىاقامأىتريعقوله

الخبلزورتالرضىرضىوفيبقىبقفىيتورنءلطىلغةوىالنانتبتءايا
الفىال

ىروماثوبنموهمجمرعلى

فيتراألوإلدءكيالامنالموفغلةىابئراوىرحلجمعوالدحالن
وأنجىةأضهالوواكامكةلدمأضاةوالواحعةدرانواالضأعالةالبزجانب
خررانفجفتإلقبعلىاقيللمابقوليقنانقرحوقوىوصالضل
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البراسعقمارالقجووطىكطفانأرضيندالبنىجبلمولفان111ارتفع
خلوءامحخالوا5ءاعالمنمإيرعىارعىواابداحعبوهوجبابنبين

لهةيتانالياساكنالؤوتالرعىمنقيهمأدعاأىطباوةولهانالرمناكلنا
ويرعاليه

مابردبرليسفأدفاهنصفنيبعالتحيافيطفأوردها

برشالروأسنتهاالذهوىثوياألتاعزفهنىبهاثمبئف
ألقءهـذيجرلماولمهأهـاألتاذفافأوردالحارأىصنيبعأتحياشفاوردهأقوله
ناقالجالنإوارادارضآاسهاروعهالومففيرأليمنذكلهابدذكرمأطار

انقعلعقديخعاتوجدااأىاألماعزبهاقشجوقولهمحنقؤاضايردبولمءالما
ميرالاألرضجزونوممااالماعزإلألتانبعلوجعلةغيرهاافىنحااشقل01ؤص

صمتهـتهوىهنىووعالهابهااذاماواألرضفيفالنضجإقالفىصى14
ىمالعتشااذابالدلوعدومافىضهاوانقضرعة11فيانآاألشهالهبلاوالرش

المئلبونبفرمءولماالمماصصعهزاءبالدلوالمثلضربوانمأوأسلمهااحبايفاقطع
سشأللىيمرقونهابهبراكى

ءتجاوالكنجاثهامنهإلصتحاقهكتحاقيقليماص

طمابرمفاجملفابألوضتةاذخىماإليؤغثأوإن
22يخطامنهلوجههفليحاجبيةرنبينفاعن

بهاصالماذابأنانهاطاراتاحقإالرعةفيبفيريلحقءثىليىيقول
أىاودنامنهااطاراذاغثيمئاألدأنءاجوبمزءوألسىالصاحبأجعلهالعابواأللف

راطاقإلوصثماالوانوقولهعةاصواأطربءاواكبهأهـكماربرب3أل

عارضتخاذمتهومعئأرصاغهيهةغابتياالرملمنوالومثواألتافي

يخروقو6نيهارملألالحماتيةهالباىاظوقولهعظامهاواأللواحبعلوهأ
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باألتانألصقانهبربدااطهحاجمبىارمنالضمنبحواقرهاتنمرزماإصفطأىهانب

اعاقطيتنمبجاجممهودمفبلصوجفىالنبارتيرىف

الدالةأكدرهاصتوافمفضياتخرنمئغرذبين
والذكابرمنهالسنتمائمعليهاجتهدااذائفضته

انهالئوالمقضياتهذافيهذانالصضالىبعضهاانخرمتدكالراناطرم
منهأفتبهدرماايعشئإتإريستقىأىءالدألرهاسفيلموئزلهبهلواتبعغىالىبعضها

اطاوعلىيمضمأكللىبضلوقولهاطاتسوةريئدتينرفومهبهسيبابقنرالنيأألءالدأل
سنهملتطالسرعةفياامنهاهيفاسنأأتمانهكأاعلىسيرهمافىهدااجاذاتاثءاال

واضدالقروحالسنءلمهاارادباجوانماءاحدمالقاههءتااللذكأوءواقصاالمحنءشهاايالذكا
قدالسنامتقولهألنوذكانقحهحدهءبالذكابريدأنؤاألحسنقرحاذايمونما
ذكانالنقوحدةالقلببذبمذلكمعوصفهثمسنهءاموابةتذيمقروحهظدل
الرسففىابكأكث

2ذطيمؤوبأخساعلىقجركلفىسخيقهكالث
4داليليلهكفياةعلىستليعزجفاتهءقآضى3أ

جعءواالحاموضعاسمؤودوإحالسمىسوبهاراطسوتممعبل11
يدعواسانابصوتالحارسوتخبهءدعاوقوله5ءالماةحهونوضوهوحعثا

وقولهاطرويردربنةءاالودعوفياجهءوزتفىأنهيدوانماثبهاويهصاحب
5وهعاءألردااألرضمنفصثعلىواقفبانعررجلوساركأنهرجعأيفآتى

عريانرجلنهءقالصيفآخرفىالحرلىهـوألققلأتوذكراضرواباألندمات
اواالقاقبةاليهاضعلرتهوانماوحدءالرداالىبقصدولمءرراوالعليهألثوب

واوطذالثمرأققدنهندوالقحوليماولفىملهنويفاراالتنرريطأةأرا
التيثييهفىهذاونحولطولهلريأطلقهأظهزغاثألءعليااعاليبجعلانما

اآلخرقولبانبالعر
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بالرعبوجىقدنالعرياالرجليخخص

ءوماحرضنيئتجإلعنستحلبرقالثبريقةنءكا

عااليغفلاذامآرعيعنهأمفييعبفافلبنيس
قدضإأثوببرإقوبرمنانجردصينولمعانهاطارهذابريقدأفىليق
وقولهءتانفاألرضواطأبيضيعانثووالسحالونهخالباطرفغسل

جميعىترصوهىءائىايعضعنقدتخروالربممهغهالأىمتنهجالمى
قالوثوجاللةجايقالووجههاعلىأى5العماحواجبهاعلى8وقال

هصددرنعالممعلىالواطئيهة5األضى

بعافلاطارليسأىعنهابنافلفليسوقولةائرهاسدونالصدوريخماالولم

حألعاليمرفهافىطهـطفىألةأشهورععتهلمامضحأجةعن

2ياثشااجإليننشاويكرأمئبةأغذوعلىوقد
ومابرجلوذهئمبهلغلراخوراووقكومسأثمال

وابدينرقولهانهـالوهوأموانتجمشاوىاوااسالةمنالجاعةالصبة

رالمموقوالءوالغفااطيصواوالثعرابالعداممنءمانئاعلىدرينتأىءأصال
المصقوالراووقالجردوالياجمهااجهاصااحالفيبذلكسميتاطضالراحوراووق

وهومرةبعدةصبالمسثتبأىجلىدهمبهآمياوقولهراطبهاتمنىخرقةو
االنااالثربوهوامللامن

2والغنافيهبمساكحميآتقمثتتوقدالئزوذيتجرون
33ءدماقئوأتفوسهئمصيإمصثدافتئيبينمشنىإ

فيدمتهاوصىاسوروحمباهاءناافىاطرسأبئواموضيةابةلبرود

لينتمثىوقولههموأخدتاطرفبهمعاتاذاابودافىونبنببقولالرأس
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أىنقوسهمأصيبتقدوقوله5قنيانهمةفءنهرقدرىءبيناطرنضىأىال
لنةوأهرقتهالماموأرقضههرقثويقالةمعا3قونقوؤاهمقولممءالخرأذت

أحبنلثنءالمابتتحقتولمروىولوءوماتهرقولمتولهيهاءو
نسابرأمحصنيالأقودرىإخالثموسوفأدرىوما
12مدمخضنةحقكلمخبتآتالنساعلواظفان

وسوفتاذئمءالمساادونالرجالوالقومءنساأعحصنالأرجالأدرىمايقول
هويتوعدهمبهمجمهزأوانماحةنجتهأتبينحمىهمأعيحقيقةعنصأبحتأىأدرىأخال

ءالمساانحنحصسنشوتالاذأىءانسمااقالهافإنوقولهبمنءهزالحصنبنوو

والمدامزفافأزواجهنالىدينوااذيزوجنأنقنبنىاطدورييختإلناالواتى

بهابموناألحمحساننءألابمرأيضاوهىالزوجوالهصنقؤاتاؤوجالىروساا
بهاتكوناالرضاثارةألناثيرالبقرهيقالهاأصيهايؤولاهـفشو

كاناةاالخبعلىدلققداافذكراذألنهبهاد3ؤااطالكلخجآفيونعسب

مبعهدقسيوقونرجاألاكانوانيريعىوانماأطالبذكرأكدثمضأكنمنذالث
يصالحنوانماءالوفاوقلةشدراءاشااثأنؤنناكانواوانأعراضهمكلويفون

حالمواةلتحف

1إتناقوموبراجممبنوتصاديقولأنفإم
ءالوفابذئنافعادئناقدؤقينآهولواأنوإمآ3ء

ءرائاعليناظملقالسبمالعنالمحواأىيكماوقولهحعنكأمنصار5بنو
ضمبرمنحرامكرهمشلءبرىجءوبرااطقالحدرومنعمنبهوستمونامما
اللتقاهاأللقيناحدىحذفنمألقانهاوأبدلاألوليالممزتركخمءبرآفأعلهءالبا

واماوقولهورضادلةوصفبهوصفمصدرهأعلىابااقححيجوؤاالكنينا
واهبهامومماقرفئبرانحنيقورأأزاواأصاةنوايمأنأمايقولوقيناقديقولواان



آل

منهتوعدوهذاكلهونصهذلكأبيهولواأنواماعندنابمانقيقولواان
افشخةوا

2اإلباالضسمبفثزموأطيهأتيناتديقولواأندإل
2جالأويفازأوينثالثدتمقطعةاطقوإلت

قئسروقولهالمغءباواألإخاايألفيالذينارىاألنخلىأنألجناأىابيناقدقوله
يشانوخصالهمواعضفنرحلموطنوعمايآوحقالحبيقولالحبمواطن

يريدثالثمقمعاقاوانوقولهيعطيهانفيأبوحقايحلهأن5اثيخراصماجه
طوماشجمأآلرجلالىر9تناارأىنةاد1مةواحدهبملنقذثلخطثالت

فيقفىحقيقحهمروبنجياقماالسثفإصأنوهوءجالخهاوينومنهاتببهمومحكثم
وألبميخاخمامدونإساحبهبه

2ثحفاكمكفقثالثقمقاطعبهلطفذكبمأ
واتشاإناآلعطونواللياضتعتممكرهونمفال

صمقاطعهوالثالثالذىالمقعاعكمفذأىالثةعامقلهقومردوررالىذلكمثقو
أنمأىونءرسئفالوقرلهامكوااأللتباسمنءشفاقاطتيمعةوجعلحق

انملالررزاهـلسوتأدبةبالجرارءالوفامنثممضماكلجهرهونألهـ
ملبسشيللممرربعدتوترىاقولالممفببننقسطيبعنأعإنمانثعطون

كبذ

ءوألتالالالتمفالةومميافيعدلوعليكمشاهدسجوارو

3كااألدابراآللكميصاحفلمأجرتموهثنالجيزبأقي
أبممعليكمشأهدفهوهورمةإثوجواواكمراطالرجلهذاقدكانيقول

ءوايالبذمةلهيتياأويرجلفليمأنمئالنأىالكغالةوسياوقولهأصحا

هبرشزوبرا01
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بهذبنحقلهضدوجبةبمنحوالةلكجعلومنلةلالكةكقلمنأىلةاطرا
الجبرنبأباىوقولهفالنجاقالنسهمعلىآلخرالرجلييماهبأنءاتالالوهجميما
بذمتءاألدااأللكمحفاليكانمريناالءفاىجوارءجواروانمالفالةالمول

بهءاوو

ءوالرجامافةالمضتهءأجااجممسمازمعتيداوجاير
ءالشتاوانقطعالصيدعاةمااذاحتىصاؤرمئرما

فجاوراكمورجاؤغريهممننحافتهماصيرأىءوالرجاالمخاقهنهاجاقوله
ءاصتااقعمازماناوطابيفالهاقبلاقلىكمجمندءامثااؤشقامتهامدةكرماقيكم
بعضمغاركزهأطصبوعدمالرماناصمدةءالشنانيأجاورونأنووعنكمرحل
هذاقالانماوقيلومحضراهالىجأررجعكلسيف1اتجلفاذابعشلى

افىوجعءالالررمءواهثشااممفاذانةابهألادامماحواووانماممنلىالرنءأل
أه

النماةولهنقصةعليكمجميعاوغداماتهضمينتمأ
ءلجاأومليكمنإمصاروطريفأباينالأنولوال

ءوغاادزمنقيهكان01ويتقرقلمجتمعأوآفراوافةجاركممالهضمنغفول
تضرواأنلوالأىمليكمناساروتولهتمامهـجممتهنتعانمننيهعرشومائه
األميروالمليالالمأسووطريفوابولرويهمقصائداوزارراجوبممطزتبأبى
كانوانأتيريدموالالمالحاةءالحاواوشدةاألسرحهارواأليملالة

جوتهمااألصرءصريبنهأنتلوألمكرمتهولمماسيرا

بريالآنيةالكلماتمبعتيمبنييوتزارتلقد
2الإلماثاتهؤريماهقسومنكممتاأيمقفمختح

امربواائدالهجويمقلمالكلهمنوقوجناببنصطيمميبمنلبمبث



أل

مثالهاآلفعةوضربءالهجامنثرالوأيءمآصةؤقولهكعةالقصبلةتصى

والمقعمنةقبلكمالذىاطقرزاهلىءأيمإنويهمانأيهمناخفيأىأيمنفئجمحوقو
تسيلأىءالدماقتمورطاالبدنتنحرحبفمبهةأوارارالقمموضع

005ءثناباقيةىالتئالتمنحيثكانواحصةستألمآك

ءئستبابيتجاؤأزوأقذآأسرواأزمعشترآإفلم
أىءثناباقيةوقولهبهوينكليعبأىباألنانيضلانوهرةيةجمعتالمث
بامراضهمجوتمثلدهقصايدبرمرةبعدمؤوترودتننىأناخاواالدهرعلىتبقى
اقومباجيراوهوةاطرونالرجلالمالىزاهداصرواوقولههفبيوترددولنه

أنمكاهدياعيهوسمىجارئذءقهوواجراههدااخذذاعهداظيأخذبجيأولمما
تؤخذأىءيستباوقوبههـاماطاليتالىيهدىالذىالمدىحرمةمثلحرمةله

إمولوبالهامرأمفوأخذتمرتةومالهلهالىءتامرتدجلالىهالىكانامرأة

حالنفاتخذوباهامرأتواخذواالهدىحرمةلثحرمةذارجالاصرواارقومالم
أتاهماذاوذلكاقودوهواءالبوامنءيستبامشويلهإنيحا8والبامةمنءويتبا
منهمبرجالققلوبهميشجر

سواغقذهمااطتيأمامىالمنابوالرجلبايتوجاز

ءخفالهذبئلماقليسضغلمينالشئدابرعندكأقي
الرجلوفاددندوتيقالىالجاعماوالندفيالناريمنووجالصااالمنادى

ءاالنئاليمعاطىامامكأكاجالهمألرزاقالانمااطأماموقولهجالعتهااذ

وذمئيماءوافحقهماجالسهمومنقوماجأؤرمنيقول3بيرتدعيانيطلهوكالميم

عليكمصفمواجباياكمبمجالتهحرمةفلهجاركمالرجلهدابمنلمانأىواحدة
يئءلحنمعإلمنحولكالؤىألىأيجنطكراامماأبىوقولهالجارحقكوجوب

منشهدكندلةميقأبوتمامهحذفتاليوفيلينهوأمرأىاالسكالاألمراذيجق



ثي

أوسرلكةءفاتلةببالمولهوةباطقدإثأناألدء

جلحجللمقاطوفيبثخفىدبكمن

لمهداللففىانإجمأمناألمرأأى

ءا3الكشئحتحىنفىأصلإيفىأفيهمامضغةلئجلجى
ءدوااالأرذتلوعندكفىعنهابنيئبهاقيشممتغصمصعت

خءبقدرماتاالحممنإضعةاطةإلمضقمكفىدهاشأيماضفةمحجاجبقوله
تذصتأفالالمالذاتاخلىأىضرمثلوهذاتنتةأأمملتكدويضجلمىالذواألنيض

ألدأجهصاغير2اوايهالةوألأالمهدزالحمةاالالراجالبمكاتردأتأوال

اووسةحاقكيدخلليىثمدفاخفأنتريدأيألسخمرائهاوابعدلمااثقلذلك
اهلانماوىءداعلىتفىانفقدحبتهفانتذاتالذيلمذلطىأىاخقبا

وهرالحمربإجةاخواليماثواصلىماالصلىقالوءداعدجشضلمائاالمصلةالمضض
منهاتوبثاهغمحصتنيمةاخذتهكمصةالذىالمالاذأىبايئهاغصصوقوله

باسنردلمانانكأىاهلهادادلرزاتردأنودواؤهاءدوإالدكوعت

افظهافاناخراةفأوبثماوألبهارجمةمضفةاكلتكمنيهتصهعافىاضوبات

شرووقيتعرضكحميتالمالىهذاردرتانرزلكويمقبقهاطفىوقيابسغولم
والذمءمجأ

2لقامئديلكلنلألولقيمدفاجتمهوإنئ

2ااالعربمنيشنىوتدمنهالرأستطموعةأبري
بصاححىبهيتالقىءىأىءلفالهوقيعرقالدتهااصاحبمتندىاشاالداهيةالمندبة

عمنصصدركفىماءابرىأىشهالرأسموذحاتءأبرىوقولهامرهاألمحة
الئالشجاجوالموضحأتالقعلران10اواالجرباءيبرىءكمائياواألقأإط

افىاالوالوضحالعغوضحعنتكشف



ل

الضعرابرلهابئاليئتخازىغدوانهاعبدآلقمقأل

السواةيخهاعننافسؤىكاالعكيتأروناسئة

صثنصممأةعناصرقواأىخازىمعدرواوقولهكابمنحىالةاديوإ
اةساؤاءأعياليئأىءإضرااالدبالوقرلهءدركبةتالكماكطاالخازى

أخئاذاليالراليةفىءقبهتتوارماواظرخاصةشجرمنبهتوارما

أيةأروناسوقولهنجهدبمنءافراباتربيىكابأمراشترأيءافراادبأعي
ألتعابناسنةأرووالمعىالحدلوالسواوتبرأوانبرأحتىعيبيخهاليبنةئوناج

اطقيلشافيتسوىعايمم

2بقاحئصئطبنيوللنكمبيئفليعىواةاتذعوافإن

واءأساثمبألقسزومااذاوئففواقذخبينناطوتب

6ملوابرمجمعةفيكةكموئرحمثمرراوئوقذناربهم
ررعوالفضبثعلىةاإقىةالأىمبينوينءاابةفالدلألاو3زتانولةت

فوأطأىاؤاأوقولهتجبهعاتواللهقالاداافالنفالنأقذعقالمقولامنتخالة

الريضاأىئرراناكموزهـواوقولهاشغواءالمجامنلهنعرضبمبماأتجكمالىبهأمسيح
كأةشمنارمميهاانهحربذارلبستأىشرراوقرلهضبركمرويشثالناسفىكمأ

والنار3أمرمنرإثومعنعرت1الءررالثبصوالناسرفطءالإماير
اإلضثىقاللزاثافىلالمثابيفرب

ابمرأسنيارالىءأماجمهنءبىواناماطاتامنهوآدفن

روبشإلهافليخاأمركميعايرأىشلاأيضهذاءلوايرمعةكلفيءميرقعفىوقوله
فلمااالسمعىقال5ابخدءواالواةالقيابوملواغادرلثاطدفيءوجاغدكم
بارونذوبهصاجهخبرنبرونهزهيرالىوأوسياليهباالبلإموازهيرقولبلغهم

هوأهلأالاطةوأيموعجلتفعلتافدوالمحةزهيرألبهمفأرسلمنهمإفركلوألمو
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أبدأالعربمنلمحمة

صانبئهرميمدحأيفازهبروتال

قديئمحعفبوخالتهعفايتريئماالبيرامةطقلالمن
زسوممفمكرصاتهوفىفبانوامنهأهئهتحئل

موضيمورأمةلهىألضأثزلرصمواالرفىوجهكلصسخعىلهكلنماالطلل
احقابوجمهالدهرواطقبالدهرقدمكلتماوهوبرحألأىألبربموقى
بئحقبوهىوبروىبالحةتتمنأيماهونأنصبوزوالياللتكمنوقذب
وبمدواذهبواأىفبانواالعادعنترحلواأىأهنحملوقولههنة11وهىحقبة

ثارااللرسوم01الداروسعوهىالدارمنءيافيإيماوالعرصة
الؤشوئممغاجممهافىدرخعفتاةيدانهنءيلخنكا

فالقضيماتعجالزفأكثيةسماقنجطنليلىعفامنآل
ألمعاصمفىالمرجعةباوضوهااوثالعرعأتأوالرسوميعئيتماناىنميلحنقوله
وقولهأكحالانؤورايحثمالمعمأوالكفظأمرفينققوهوعموجعوالوئموم
آلئازلمنأىبلىالمنعفاوقوتنبتحقمرةبدهمردتراىترجع
االكثبةويقالجمتمعؤلوهوفيبجمعواالكثبةموضعصاقوبطنليلى

ويروىقعيمةلواحدتطالنضىتنبترمالوالقصيميينهنمامجالزواهنأهومع

اقضيموجمفةءالحوالقضيةموضعاوهومجةدباقإففيم

الغريئمالدييطكايتطتعيعقمتىخياألتدئطايعنا
ليمواءايؤمااذابمتجسقنتيابنإتقمرأبيماهرم

أبطاوالغريموكرناااألسورأفىافومفييرىمأوهوخيالجمعاطياألت

مربعطلعبقالوبنعيديأقىأىيحطلعنىبالدبئءبالمطااأالريمبن
افخياألابيالنفىمشتغلبصلمىخولمتانهوسفيأنياوبتعهلماأىضيمثه
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امعإولحيتهااوتطبقالايومإقشرقدكأةالمومىالملبماحىوقووتطالعهدب

ألنهاومبهرمىفلياومهمءالؤمأايماذاأىوااءاإؤماااذاوقولهقثرنهااذا
غيرلؤمإأييهرم

الخصؤئمتشاتجوتاذااللسمانعيبيئوالفؤادساوال

والقديئمالمخؤلياوذبهعامكلفىفاغيثوهؤ
النفمرلمقوىالجنانتابتموأيلالعهبطايشليأىالفؤاماليوألقو

دفلجةبااسانامنطلقالعقلحأضرهوأىولمازلمحماطعومفاختاجروالت
والخولىالمالؤولخروالمصرورهواوشالوصنلناءوهووقولهالغصومة

صعرضالمعرونهويسأالأنأليشغنيانلهمالألنومالبهمنيتولالننيرامدييموا
ابأتجدياطاسوالعالبممنجيرأالمولبهيلودـأنأيفامعناانيمونويجرز

الكوبئمالخلقعاداتهوينعليههرثمقومهوغؤد
زومئميوماأزمتهماذاأبوءعؤدممقدكانإ

مادلماأنبيهأثماهاشاقدنفسهعلىشهالطادتجادولمةعادةقومهعوديقول
ؤدداورتأنهيعنىوهأعودهملهوقيماممرأالخاقعاداتهومنورهمكربمةءالى
هاواالنعاإلععغالشدائدفعمنقومهثرقيماكاتسننهعلىوجرىهالمحمن

يأؤموأزميأزمأزمويقالةشديهيةداهتهمأىأزومأزمتهموخنىينوبم
مضاذا

عظيئمأوامرالناصثثميحمإوهاأنضغرهكببر
أيفيمواالعظائتماذامنتهدوانواوتهاتالممنيينخوا

كبرتأيهايحملىأنوقوأزومقولهعلىومرطوهاأننومجمبرقوله
يتطاعفاللغرمافبهاكبرلةفيهنهءجماكاوا6ووةمايحملىأناجلمنايهمء

أرمقاؤهوآةهوماينحرأيشهامامقحواايخولهووآباؤفتحملهاهرمااحما



ءاعليهمونمايوايأبلمأىوأاتثلموقولهالناثةدقعلطتقصيرعلىيالموا

خينءالضتراثئماذامستقوموبكليمئهمصذلك
صتيأجاإيهئشارثغرالواثبهسذتوإن

ماذاالفهمامتختلفىابيوعيرداافيراألمواوادمححاخاقهمبقولالضطيما
كأيثغرإواتوةولهعهدمالىءثابتءؤالهوخاقعابهالتوتتغيرمماءهرااءا

خرانءلررمارهااالحاقفياطعامالموالةجمحواتواالموراالءفيباصله
سقيمجاوقولهكرويذبهينيثغرأىفةمنإيثاراوقولهالعدوتيئموضعاثزوا
صتالثروسدادلذلكسقيمافحهاويثغاناقومابخشعخوفاشرانبجاأى
مشهروالهخوت

فوومثواللاةالفسفمنهكآيمةمخوفدبأ
آرومحننممفذياكلىوكانجمذقوأأرءبهنءالذافى4
كتوسدتوانقولهوابءألكويمخرةافةمنبأفنحقوله
لفاامرأومضالئقيلهالرأىالضعيفواأللفهرماإلعتيقواراديحقظكيكالك

وقوالالملولصؤومواادفاتمنمثقانايفىوالمففمتهععظأىالفخذين
لاالوآلأروحرومواالواجدادابابهمنذهبصعنلهأىألذاهببهةفى

ذوحسبهوأىوالمآثرالثرفثرةبواطالترابمنحولماماجرةالثوأرومة
4أصلحسبذىولأسلكربفله

أيضايرزءوقال

غطقاننحكزويريالوأنهموبلفبمتلبئ

باظبرالطمونتيكءوقدياتميمبىتديلثإلفغأال
نهانكونقرارةيئحجيىبيوتنابمحلبانأ

أيبلغادرىوألديمكنيقرلوغيرخبرمنبمأعنداليوثقالذىافلنونإ
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دقيمءفقذفبرأليومن4أخبرهموذلكببلنهمأنىالكعأمأقولممافبنا
ترتنابأزاأبلهمأىوتنابانوقولهئىوعلىبرباطنجافىأحيانااظفونااقيصقداذ
الوادىمنأناطهماوالترارةاظحازقثفىوضروكرااالمواضعبهذ

نأقحلداوهىأىبهوناشارقريمكولهوةءإابسنقرحيتوساالرؤضرارةو
ااثابمني

ودقفانخذؤمةكنافالىالدازمتايهونقققىالى

خصولقخفنااذاواعالهازوضنأعمافآألودلة

امةقهاوكهخوالمواضبهذلشنحنقولءواضحمحجونواطودومةىقال
ارادالدارمناتكونوقولهوجمهشهمقومهوةيريهمافىثمتمكاعلىيخرواندااءثحيث

خفنااذاواعالهابرقولهديارنانءالداريمونيريدانيحتملدارنااتكون
ايناروااواانغاةحصتبعةءاوأعابةكصروفنالأساقليقولحمون

عوفءباالصالمنهنجرىخاءقثلهاناذابسمتخلإ

نجوءالتعداينترايهيهانهلوأقتثصؤطوالة
جمامماتوهىعونالجلمنجرىخفنااذحقااألرضيهةصهلانحلإقول

الناتوسطةوهىعوانجمعاموناويخلعانةوالواحدةلخيلعارهاتاطيرظ

يلأواحدهااثمااوهىصالباالوىهـوبقايرأرضفىواضعءواألصأل
قاطلبماهاواابمانالضامرتبءواأللمةءطوترسالمعقطوالةوكلوتوله

جمعجوناواالشديداهالراءوالتعماانافزيصااعقابمواضعوالمراص
وادبالىالمراكفو51وااألسشاذيرءفىونجموزداألمواهموءوجون

صاسوإرانجاويقالاصودصرتهماقظهرالقرسانابامحايرتهدةرماصهثنءأل

العرقمن

المزونمتنابمهاعيادنسنيومصزبألصاثلئضى
برزءدمالان9أل
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وناطزوالحئياظتثالتجؤنممهااألضنغالىنشصيوكانىإ
شىالوهرأصيلجحعائلواألةالجرىوتهيأتعنعأىنضىقو
العرقمنوهوالدقعةقرنجمعواقروقاطافرمقدمووسنبنجمعوالنأبك

الثنأنمعناجزوهؤتشنيروىنهمياذاءااستعتلقالتعبأتنوقوله
نقجهةكلمنمعابهاةنئاذاؤأظاعلبهمشنيقالالنارفيإصتعملماأكش
وكافتوقرلهواحدضنعلىبالسنجهةكللىتفريقههوانماءااافىالثن

اتذاأفيةاافثاوامتماعأسابيالىجانواصدورهافيممنأىاألضنانطشني
الحبءاابطىالثقيلالجونااطبالجونا5وقرامداووااطقدننتوضنن

وناقءضىفيبىالذالبموأصلاطاقءلسىهـالفىابقالهوالمحجايجونضبه
فلمامراعيهأفىمهملةاكانتالثاالوصافجمذاطهلوصفوائمافبق

ألنتنمالنثعأوصواتواقيهاوجدواالجريعلىاتدريواوأوافىضمروها
وأستتامتبعد

ائكفاتاجمقصفقدتجعلمتيويمقيخماصتواليوخر
العيودقستابمفاوقئجتكقتمئهاءوكزتهاكوا

طرؤفيومنهاماليىاثحموهوطرقفعهمامنهاءخرصااجأىوخرجهاقؤله
معقوقلوالواداياضامن4لماأطرجسىوأخرجفيوانصةقبهماوكل

زالتتااقىالثاطأمةتاصتعمالمأأولنيانهاكاترالمنىوعوادرإياخرجيا
كاناالجعقواذاكةءوالرابميامرألنتقالعدوالىروشارغوالمشفيثالعتجبب
وقوالمريمتهألنتقيلوانقادذلدأذامويكةئالفيهوشدةاعراشالرجلنى

سائرعلىممهلهأشرفالنركاهزلواذاالهرالمنأرقعيأرلتعاأيثماكواهلهارعز

فيوتعرقهاالسيرفىدؤوبهألكنربالهزالهنااخيلاتبواكاوارتنحجد
وءحفبتمعناطـوقبلعدوهاإألرفيايمنرإكهاأسناكلوكوقوله6افارات
البهدمن3فيتقدحت
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كاللنهاجمقينوذلكأماتمطفبياطالاذازح
اطقينواتمإنالتقليتانقابأاذانحنوترجغها

وامداعلىتفدرولمدتلىأىنمطتلمامباورالرقعاذاحئالجلىأمبتيقوذ
وأنالخىامالوواااذلفيفيجهدهابذلتماابرالجرىنالخبلنطاماالعاللة

ائاالفزورنارجعناأزأىنفابناااذاغضاجعومريقوالالقوى6يخوامنبهةفهوماللةكا

بأسنانياشعفهقىكلمالذىالبقلمنوالنيفوالمبنابقلامنايعمنهاويصلماالى
فيردماذلكايبنوشقبقلالترعىأىءالغافىحقنالذىابنمنواطقينلعغر

والمنالصالحالى

ثونواهئمبذعوابالدمتىقوماابئبالدكفىيثيىق

خينمنتجغخيثفانأصىسياناجثأوانشجعى
فيققريلجهمموقووحافاةومهفضلبينءلمهماقحرانبعديمتلبقيقول

اذلزككماا1بمسبكممذلصمبئلكماتيعالالنالنزووألتتعرفىاقيمىأىكبال
أووقولهكبالفيققرىفاللمذلكاميملةاواراديمموفيلبنلماوالنعرفىبهمب

مناصابالتجمهمنينالمىفهوكالةهثقهرخرضىوخيرأطلبمأىمناناامجعى
دوحالمههرشانوخير

كؤاربمالسيينفيقادتثكرئجتأقىتأتيهمتى
تبفؤمتينحينوكيدسهالاظيرلبافيثاله

شبجابحراذالمثأنووصفعطائهشنىيمالنمالضرالبحرمعظهلج
بئمناخيراىالبافيلقبلهوقولهأمواجهوغواريهقبهفينالىذففننةلظمه

اطيرةمنديعرفالذىأسمهأىصهلقلقبهوامكنهدلكيالءاطيرمنعه

ئتولفوماالتبتيبنميلوتو5كدمارواحبتلى11أذنبنوالبهدل
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05قالنأولقبقالناصملرجلهذ

لمبمسهلببئإناأزهيرلوظثص
غمافانلىءاالغارارونبرأنهمءوبلض

كراسرناتأوقالواايناءالقيممىأصفقواءىأميإطبنيآراث
وسعذبنبهروالمضؤزوأغفرعاصىءوأقنانصوليءبنشتينم
أصألفئبقالعوااصأىعلبنااسققواوقيوصلبمأزنهواميىاامرىالسو

عامقءوافناسايممنهمأىمنصورإنسلموقولهعليهمعوااجمأىعلىكذافوما
وراوا6آأزاصترتلموعابالمحةلىءياذاينالنوهمارنهونجوصدبناتجائد
اآليااليقهخمايه3بامحمنواكلاسمىأيضوازنءنوهمنصيبنو
ولدمنءهؤألوكلوباهلةلوغقأواصكعرخقواب3ا1فيفيمعةواله

فرنعيالنقيبئخعفةقعكرمة

لذكزبالغيىحغرناوالىأواصواذكروايمكرتماكياكمخذواح
ناردتسئزاطرلاذاضترستئاقرباالقؤذناينمحظعخذوا
يودامكذفانوإجمإصنا01وألنفسدواالقرابةصلةمنفايهماييوايقول

قيىبئخدفةبئعكرمةبنوهمعكرمةوآالقرابهاترواواألبهروههعليكم
زيرغباقاوالرحمضرورهاانالاغيرفىهرمةورخممفربنالنجم

بئالنثءإضلدتءمفروهؤألفياسااإنؤآلطبئأدولدمنزينةأنموين
يؤللمشلمذاواسأسباةناعضأىاطربضرستنااذاوقولهمفر

ومعنىنذلكالالناروضربضديدناوبممرومنافالفرباطرباضقدتاذا
عرتتقد

أفقرالصلحالىماأوأمثالنتسئوئكممالىاتاكموناوا
ضفمرراالاؤزقأصوتهالياذأماضمعنامبارخاضعجتأبناأ



كاة

وأشدذيثالىأحوجنمواوافزاوتركالعلحلىةاألحتياجقىمثالننغوانحنولة
تةطأىضىاسمتهيقالاباوفدعوكمحهمءاهرضوجمهمأقومهإاارااقتة
ولةصفىيهاسرمرمرتأىبهاتمومرلهواناوازالىءدحمكاقاغيرمنه
نءالثعراتتحاقأيكلااهـاورقوفولهأيضاثالمتوكونثالىاصاروا

هـهتواغبرةفىرصيءاورقواألباصافيلركوبكزةاههموتفاصمرابمها
والنزولجهرتتاقطا

1الئنفتروكميجهاراونقولضخافةابعزإهانشلوإن
زأوسحغذخناأرماقممنعكممرابموسئغديتاسالكملياعلى

ويخئيزالرباعأتابئعقيفاالؤىبالشرتةفاتاواآل
المرمماعنهساىوصرنماياللءأوامدردواةوهـاباالقرمأصانولية

انمعينقىآطردوباوألوهاألتفرححآرتمهجاهرأوقلناعلواأليةبأنناهمأمر
صوقيلهأولهءشبىصانورإطردشلومحئنهأرولةوناصدوامن

عدىأيكلمبراىولستوقولهتليألمدواأاقواؤقكمإبمةعياأىوسدي
الذبامذرفىباسنألىأىصشذوقرلهصهفاوأعدارساةااعللقكمءورالاط

واألولهوةسقهـادانجعذرزرالهإفيوقداامراذافيلأعذرالريقالعنطم
اشونازنفىتعلممونالئلخازلنااىلةهـثبافاالذالجمىلموانولإالثرفافا

الءولرببمفيأحجماوموحرصعجوالرباعالثريمةامرقوننحرايإلقداحنفرب

صابنممحامنواحدكلاصتملوربماامهاتبئنوقبهوأماتءأقلءإأللمفي
صينبكانهوؤعمهـراحارئةابىينصنانيرثطإضاأوقادفامرأيسرو

وألعبنأثريرفلمنغلجتهطليغضىيتثبومذاتفخرجسنةومائة
نباألياثرفىاذماونجلوممبتاقوبواتبنجالفىخبرلهحيولم
حذبقةبنا
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أضنلفيوتمغطفانماتمتنىمثئهاالرزتةالززةإنآ

وأحقيتلشهوااذاخللمجموبذايزتتبتىكابالرالأ
وعلتماخالىالقققمنزلجتاذالناأنتحشؤالدختنينمفى
والركاببدكفيكاتأنإمدكتءىذهباذاالتأتوبفالهةالمصبةالرنث

ونخللهةأحكماذأصرحبلومنهمبرمورأىقلءاأىمؤذاوقولهاألبل
القاالشردخلتاذاأيأحلتاثهوراذااوقولهاانواوجنوبهابهةوضعم

فطاصرلمجاكاوالطلاالولانضوبشربتأىاماقامننهلتالوقوالنزوكل

الدموالعلق

أيفاوظد

طواللمعاشرقالتقاليوفيمغتراتواظئطوبتقمزك
الئبالىأوفياهولكنأؤفئأمتظعنيىيرلقإلبالا
والبشاالقاطعمعهقديمونالماضؤوطولالموديرتةقدرالمخاوبيقول

ملللمامعاثرقطولنىثحوالكطأوألممودقىتغيرلماطعلوبلكن
ذلكمنبمانابقليما5كيروهىلقراقهاوامتممتمظعهابالبتولماظنتقلىوأل

4مغبةوغير

وكانتطيئافاتقفرامقتهكرىطلعهجثانذرانعمازبناذكرأيضاوتيل

وكاتعلبهذلكفابواجبليمدخلؤتأنشألممفأناهمكأدألمبنرنةطبنأوسابنة
ئفعهوثفعممهنيممروبنفيهبمأصووكانصاعزبئنروبهيدعبىيقفىال

ئدخلهولممنكراذفلماهربعهاللكتثعكرذعببنويئكانتوعاانعماناوحمله
ممانمنعأنمنعلظفاافيأقمالققالوأجمىمنواحةشولفبةجبلهاءطى
خيراليهمءنامعهوصاروانابطونجودبمرىاكمالطاتةلهمنتالانننامنه

بهنثوألامارياألهةلصرهىمالولزهيرإستسمعىإوقالىردررمم



إل8
ريرص

اليامابدولهمأولبداال7لمنأوىماناسىيرملممعريأالتيص
فانيالدهرأرىوالوأموالهمتموشهسمتفمىناساأنلىبدمأ

ياجديداوأثرآقبلىأجذتفعةاألرضمنأفبطمتىوأفئ

غاديابحثأأصبحثااذوأنئهوىعلىمابصدثاذاأوافى
العةوذونعثهوهياسفلىالسيلعنعالابحونوةاروضهألىءالمامجرىالظ

اثهوليةالداومفياواءياقهىالوادىثاكواخذتالنلعةتتسافاناسمعبةا

بتوقولهوحديثايارةاثرقبنهافىافيهيجدأنمنبخلىفالاالرشمنصاراألنعان

صاثييوىأنمنددقالحيااممأاألشالنألنابدألتنقضىاجةلىأىهويكل
ابهوبحناج

ورائياينامصائقاالمجثمةمبايهااهذىاءفرةالمأ

ردائيائببيئئهاعنخقعحخةتسعينوقدخلقثقي

جائاناذاابفاشيئاوالضىماذمذليلشتافئبداك
ئاسياكنتالذيبعفىفئدجقةالقيثاذاماشئثأرافىأ

بهالرمائينماخلعتقماءئىمساجدألأيروائبايمننابخلعتقوال
عنالزماتادثصنءغفلتاذاأىايةألقبتششتمااذاوقولهمجبىعن
بعديتثماكشتتنىفذكرغيرييوبمماايةاراثوشيتيوغيرموت

الدالمةاآليةو

ماييارائئمنفسىإنتتىوماتقيهاكرمهـهتيسىةومإإشأرىأ

أالجبازارواسيااآلوالخالداباقياأطوادثملىأرىالأال



بجمبهيأ
حخححسحهىسهيثىحىجهصييح

والمياوودألمعدزإيتإقئاس3نجئاردةحبميبرالمضةالنسننأحوكا

مالاطوجرأقىفىثأيبفاثؤثحنمقهىنتجأألعتجؤل
ثةهإإلزواسىو3مبخكئالااباقأب

ة01ءلمكامطءحس

يابهطقادوعابمن4أواطكىتبعبرإهكءحالهانترلئمننألأ
صكأسءا

ياجاشواتجبمااراطغىوفرعونمماوىتيمزنإنهراواثيىوأه

اكاصوهمبتائمأ1فتركهاصبحىإمةذاأرىالالأ
ء

ذناحااعرإلوانىصإمامنبنجوةنفخعماانرأشما
شودعهاالذىوهوءابييمنبهكاتاصؤألابوءإوعادإربالىلماورتخ
ذانعمةمنكانأيإلحسنةلةءواةانقمة1اولجيثمةلمئعةإنجائىبراافواعهاليهامرلى

منحوبنكانلهوااءإفيستغيرهاانمنألبئإىتعهكانته3حواشالأليامظ

ثتصمزشماسبمونحآذألمأالىرورةيخىفالنقالتمحهثبزل2كأأكطالر
سالهايىحإأل

حب

غاوياهدكانمبزاهبئالدمنءصجهبربئجمثمللصغقفيهىا

حواسياأوةبلذنيأقا01ؤفيتلكهبأفلوناكلنمراافلم س3ةيسوسةءء
ساء

وألياةاحالنالثوابمغممفإبالس5دييعالبكانالذيقفايه
ادياوالةينبلتفبئنهئئعةط3القرفيملمنئجمإكوأينابر

نانساأرالمولفىإلأيأذلإلسإلاقللةوفوسإلبشئبوآلهأمصولفىفعإلكظهاتاوياا
لمجرلمحمحينياناجممبخبمتقيإسئنلهبأكأنجلمومكصادأاسإكخشيئزأللمثاويمتاساب

هحمةاسئألصهحه

أأليلطمنينالمخثيبثممماجمأباالقوادقصألجنينأللالماىالمهاذلإابهننأراتمن
ضكرتةة
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يأانالمرااعافئامتقالتناإخنهجفايحضرونالذيقواين
ءججء

هياطاحةراؤالمايحسهلئثصركوابنفوسهمأمرايت
صازياااتنكىةآةأناسااوكانوحازظوازواحةخحآمنالقلم

ياالمتاوالهجانالمطاياكرابخبهبأناخوااحتيلهاروا
مزءمسجمعوالمراسىمهاآممينواعاحمهاألأيءاالمراألقواعياامتوله

جمهألكيماأهـمماليربنفوسهميثمصهوالملهرقينةاصةاعصنووأقاهنألتاذايريخوصعما
وأوةألجمكسربمطمنم3اراسجنم3أنفىإوظةوقيبيروهلماوالموتفيبؤ
فننيلمجونآنالىساثالادصكانواعالسقحىمرواحةمنحيآأنخ
جأيوائاث3زصبمهمؤدعإحهاخاوألحاةتبايمالنعماننتكادهغكبئث4

ةاصأبرقبهرراءاأوألد51رضائاتاليوااجؤمواضبءنرس
إرنيااوغأئهفبرجمئم3ؤدشؤعايههمقيءاخهوئمألبئيه

صةصصشضصج

ةنميااالمزماحملهخاانآكلؤيغإوبمله5مابعدكان1ااصيراجمعهة
ألءهـحطةئحةتءدجمبنة

ارعحمنداعوودعهبموميبئاورتابةسرمحصلماايرصمتيايإ2نشظكالء
دبثبمحيأعصاادارأىلهبعالهزماعنأطوأبمعآولهصالوبآقنإتميالآلأل
أكمإاألاألصفينالذايبهثلمآلجمإلقغوالوىابملموأفاوميهنحممما

بمولدبماألايضآدغجمز
حرمدلمء

مزارأللقماالثاللةفالزنيكورصامة2نيقاقي

ئواصبمطبإليصبرىعليكحفهؤسثهتضتىضبرخمعمطحلؤصلمئمغثرإيتذر7
حذالبعدجرفيولتعيفىتزوونيإنماألئلثفيلمفئالببنقوذظ

الاطسذمثالعلىأصسبهوفيمافورغبةمآمونريارةتيارتكش
برااذكربدرلىارزالث5الصهبريكلف

ارالكبالميمآبمناليكستمبةبترواابنياصهأهسذك

ارلىثرؤجهـاللمجيرشءسواطمئنيكعبأمها
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قولهواألنجابالوالدةوكرمواطببالعفإفنفهاوصفتأفسدنجيكفدمالهكل
اتالمامنةماكتاأقربرلموفرسمانأشرافاكلإنمانزحماذوىلمثألدلمله

غيركفراسكوأولهأأخنكلمأيعلقيثيمرههمماباألنسانألمماوالمنتالبهار
أقتماداريركيةءةمةةرتأةأيإداكرلهوص

اللهءاانلهيخرهماردرامادلنصوزصرمرثنعياالءشاساروالىآيم
صيهإسيماصحى

ىضلىوالمممروألطعىاالمرحمارذأبيبننستابئميمدخماصءجرزقالهح

تعئذأممنقداقوينسىذواليهمدأيئخبادياراثنحث
دنخيئمآإالقايشفلى4عثقياألروابخابهاأر

حابإتأروزولهدلمدأه03ذهىورتأزةيندرأةصنىونانيمدهوخحاتةاا
عثردءعاالرشنجانكأهلهعمرثوصآلةجمعواآلله031ولزصهاأتامتأياحمأاألر
بضىولادواصمحغااههنااآلللقببهظلتاامئصكابياقىتماخر

ضثقفي

متاسفىلىهايلحصلموهابخوالللمألثاكاطماموغير
تجفغذحااكاءوجئاالىىثفصخيبنىالأنهمارأتافا

األثافيينهطلمألثءوضجرمإاطةتبةيريخهاقبلمأهاالمناهـالدىأؤفرتيقوله
وكذالصهافبرةاالىآخربودس31الامالحصركافيتافيءاالويتةةاآلزاإاالدوافي

واطاوالعيهأقىالذىلهواحلىعرةأية5ءعارمادوالمابطاريالق
حىتءاددتقىرماااالأنفيإرراتويرلهتءاذاطارإاتفىكلمنلمهيروأةلمب
ةخاء11ءباوالوالديارينهبنفيالاأرأفاطولهوةضةبضهقدوا
الخديدهلحدواةخإهـاظةاخااممطلوؤتجناتالو

محفدزغنجهووظهرهامقائوليألرءفإ4اما

هإلفتايهاهلثأوتنفإصتعفالحهءبةيخكاإصطةإمتها
اصنامالأفدواحمامثاافيوالىلماكاواحنالفامافيأيعقآلإتبمالهقر



أنالمآبةالنمآتةويرلهاينامموأعلىاشحأذهبيرالىوبدفيأنيعه4بته

فيضدزهاءيؤخذأيمامفنفوءالماوانمهلىآثءلهانممالىتؤوبئمهارهاشير
كنفدوتجيتعبأيدبمفموقرله8ادواالخعرتاخإلحهاساعتهكومعنىيرا

دتاناجيةايلاآووحا4شأوهاوطاخزوآاذتر
صيرس

اتزيإلتستروإندبورالمجمحهبحهذلمجدهاإنكقمائا

عفرهالمحهخرجةيهـلمأيمماضأوهاوطاايخرجولمااوقيالانمتردأيدقىقوله
لصارثتاذكلفحأيةصااةتواننابماسجرفيصاصبئاقياحوايانةبهصاتسوما
حةسجيوالنريدأممافايوقرلهصراهايهرهارلميرهاصافدفيامنتجوئماليل
مدتإلطوللةقاهةافزيرإابهضربووهاكزيدايرتتزيدومكاصريعةا

يههامثفيتتزيهـصتولمكتقىوإنرةاىحةنحوحبدتفطانير

ففعةالمراحافئحملصغحاكأنهنكلذفراهاوشضع2 اص

حجذثالثرابمحرواصطأفرجتمرهالعخيمبإنبروئايرى
يضراألبلقوعيدأسصوقاعسلجونادأرواألذنناتمإخافعخامالذفرى

قاالتءأستعصءالهفانبصشلتوحبدفريعصمدوةماأوالممواداالى
ضربأكمابصاريانريولهويركراطاخالمعاوالمقكليارأنةانحنربيمالى
األبلهافيودوهوصءلىةءإاعلاخاايأنإواالذنبعحاماصيبواهصويشةابذنبه

وأرادافركلاذنبمتمرأيحمراتإثهامحرومفرجكالومرلهالاطفيومذموم
جالونوأضدناكاطراطهددالمحىوالخلةأاينفاللحكلهناتةممطأيماخافارومإلفى

نيءاقربهالمحرمإلىإفرصاافأناإالنياذااناقةا

إلمحثتةامنطميوغاإلةتموآالعنتيئأغوالنبادر

فرقلآتمصكأوودةكأةتساصخرةالمالصإم7سانعاكخبماشاة
ابهحهاالضاقةءذهـتجادرأيهوأهااألنساناالءاماوهوالغثصابماألغوال

يريدلويلةيهـوتتئوقيزتيجبتالذيبالمنرلتاحقهحتىيضأنفافما
بقرةيعنىءيسابم4وقوفتلالالشديدعدواثالجامنماقدوالقدمفتوألوطآ

وكذيافحمرعاءالسوداءصعنعاواوحدمهانشاطهافيجمهاناقةابهضاألفيرهق
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ؤوتوالمزأرضاأرضمنجةخارماأةىمساةروخدبهابالمالطمادوأرهااهـ
ابقرةولدوالفرقدالمذعور

المتوخدائفةاجأسقويؤئقبهيتتيمثلةبسالغآت

كذدكعولبامذإولجذليالىافيههادتهتعرفنتوسا
لهىأىلهيخفئشلهلهوقينحهاقرصايبالىوأرادإبقرةاكطتلمالحبصىشكدتقو

وارادبالسامعتينالصرروالجأشدالنفرااطافاجأشيؤمنوإمدوابهقىيحاديذالت

عقدوبايمواالاألذروامدلركجذرترنادخأرمدلوكجذرالىويرنعهاأز
احماسادلوكةقرناب3صأنوأرادمصاا

بإثمدمكحولتاتكأحمهمااقأاتلتتطاضاراينوأ

ومرقإلفىكناسالسباغاليهإفمثظاخالبىأوصاتجاهاصخابى
المممهقىنتاذاحرمصرسوبهانقىقذاهماأنرااوحمطنانتإااظرتائأأا

إالاالءامواثإحميلمواءلمالواطمماللىدعاهاطأاوافءاط4اروادضلثىدآتإ

الىتلماضبقرالدالمتاةاأىباعاا4ااافتخناإوقيالناكىداالى
بردأوحرمنيزتأيألحهييمثاحيماصاسوااالرمم

أهأللىنحدانجرانابقتفلالمحاحآوارتغفرامتءاأ

مقذدإهالبفيامياوبخضهثولهصثرضطألىرشصأعدإذيم
نءإءولدرءدءإتاةبخاصاناإوامحصاتةوتوولدتكرأيتءاأحفلهقو

4وفارو4فتههـعموفعآخرعنأىدهاخرعشلهوقيهصوودممطةوبةد
حةبحبمبئاواداطىبقيةلووابجانافالزتولهاةتديخهشلعنردماوقولهمنه

أكيمالهحويرالطلصىلهوقيقفىالمثالخرقوالمقددالجلدواألهابمطخبموإمااو
دمامثوكذألثدالمقهمتيتممثأيحولهايراجلخشيئوبتىأكامانيءبالذطأ
دافاحلىاطوابإفرا

صإلمزمنكلالفؤثماةرلموتخنتتيتهياةكآلنجغبعهافنويننه

إلمعرازنبفيبةتئهاصاوثجوعلىخالى
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اخيبواشجرذاترملةوايخلةأمهماتكيقيهتريهلأيشظرتخفضقوله
تفيوقوكوصيدرمايةأهلمالوخصهمطجةمناةقوالحوثعنلثاستزماكل
نااليوهومنهيركبألالذكطالحافبوالوحثىوذهبتتءعاأىوخاعلى
ائمهاقووتخعايطياضهافيالبقرةسهوالمصضدالخططأبضىئزبازقىالرو

دمقهكلأنفاقهاقعدواوقد3رأحمحتىثيناوشصكتدرو
ألا

صذبحهإلاامجشيضوإنإتلرجااكإلجانبمايهامنبهاوثارواإ
أيحهمروقولهوطرقهانحارجهاواقاقهاولدهامفارقةإيهأواصرغهبإناوشك

االجربمقهاأىالثدلمجشناإنوقولهفيرموهالشلوهاقعدوالماقدالرماهرأت

دوتجتسحرعتجهدأيعيهاجمكطو

دطؤقواهال1صذضءوإناوراحممناحهيأتااألذألتص

تقضإللنظرالتأطإنآناأرأتا7أالموتكرةمنذمانأنة

ماصبققالووتنلبهاقاقأىوراخهامناأتإقيإالابايمياإمرةاتجذيمول
أىنبالائنظرإنوقولهالثالبامقماتقدمهاابقرنبنصأكاماتصلهقىان
لهمقابأاذافأقصدهرمايقالتقصلدنقصمنهاووافيأنإنجبلاأعابتظرإن

ذودبأسحتمعهااوتذإرهنوفيهإلسنجابهابى
غرقددوايخنفارتنجارمينهاوبيهدقفألقتوجذت

سالكالبتذأنليبخفاوهقىوانتااةآيروءباقذهااوالمسالسرقعةحرااءيجااا
ذادمنمفلوهرهاقرابقرهمناألسودوالمذودوأصلانقرناهواالسحمنفهاعى

دخازجمغوالدواخنوبينهاباالبينأيليهانالفألقتوقولهاذاديذود
منالربماالقرةعدولئعدةانجارامنمانابهضىداخنةواحدتهفىوسقىايخرعلى

خجرقدوانرنالدظ

نيف4الطريخافيوشنص11قولمتكاظذاليدفبملتئمات

وتغتديماليئإاليلمنوخثريجهاؤبوهاصهجيرمهىإلي
ائجالقوشبهاضبإنياصييااقطايفاطذالموبعضابفهايثهائمقويعفابماخاتقوله
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وضنخأىشنيمافىوقولهبعفاابالياةلبلتقياوسرصتههاومحنىقألفط3
الذىدإدرواإصاأعياعلىآلاقةطرتاوااعمزااالحميرهطاوالجاهمطلصدر01وهو

مارخكبافئأىهالغااإلليمنوحقىلهوكلارتفاعاامقدفأىصنلمهوهظهرماالىأسند
اعسراليرمنضربفيالوبوالمإجرةفيواليركلجروالايلامنمايمونأطولموافيا

ممرراكالوامسيرفنبمىاللوثالثامنسارتمهيإلى
صخلىبءأانحسأسماعةألجتهحينأفيايهءموابى
مردوالمبإحهايرهبكىيثئانذيقاوالواثوصبهوأرادلهالرمنقحلاالبرى

الهالكأتعندويامصمدبمثهـةمتشاحاأيأتيتهمحيهأأيعاليهءاصوويرلهاقاصدا
دأووقتفي

رالمةبشإالأغلأللوزكاكفهبتاةاراببعرأيىأ
إخردحبردةقىالصاذاهوسكثأغريةاينأياصيكليث

رلهوااآلاطابموتتالىايمأكط4ثهـجاعجمثاالذيوموحمحاضصإييا
ويرلهأةطرراهارروا4ةأيشعياجروبال5واألصرثاالتباينأبيثكا
يفرأكهالحردلم

يدصوبااسانداجامالىيدسشبهإتبثافيحربرذوص
ماركادااومرأوالأثةآلهوونهإمتالءررااالخلىأرثة

رمنءامووهشحدحهارباطحميومععيدارزيابمأئشوةارسصأياالمدفعالمدر
لذكروأثاروالقتالالطصوفةوالمراماالمراحمةضدلدأكطحمامالرشمدلدلهزالنار ووكط

علهمثقيلهوأىءاألعداعلىوثقللهوقوالقتالطالىايداويذكرالخصومةالىصان11
اثقالالوتهمهاوقرلهلمونألينقصئابخةعيهمشدتأممطرنهضأللملهوقيعلهمانباديد
ثحيرتهعنالمحارودردوالمحقليشساثيراأصيمنلقيأكط

كدالسنينفياليتاكتثمالكامةيداهاضبأليسى

يسمؤديهاقأيسبمنالمجدمنشكايةغيآلنتئحأبقوتإتيااذا
فالنللقالالسحابةمامةالةوئهعطسبمإقوماعلىييماخمانهءطاإالكثيرضإةأ
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نةصأساتهماتدايرفقاللافيأىنياافىوقرلهعلهمويقوميهميعااذاكانتأهلالهت
بقتتسااذايقولقيسابدرتاداوقولهكئيرابححدالذىدواوشدةجدبأى

لمةتقلمألنءبئقهيهااالابقاتفاالهاقنودالجدذنغايةألدراك

مجتدغيهىاخاياتاالىبوقزسمهرءطالقحهاكلاقىصت
أللىءوئحفذيخهذنوإدقالممترلوةعةيسبتةجوادايخلكفضله

اسااسبتايذازوالمبرءاماكانذااديئاااقاارجلقالوتلىإفصاابإنهاعااقاااا

يبماهذابصإةنومربدزيرايخرمنافاياتاالىايئىأدءيخرلهزدروواطنررماالى
فضلهيمووالفربلمدثانيهراممحفواياتاادابقيىكطذاداااسافراقاسصمعارلر

احمسراعاكللاطنالجوادلمهفض3لةوارمالمههأكللماثأيالتاطتجواد
دتيروانوقرانصهداذرونفواءنيءماجاوعفوغهرهاكالفيما

عهندةونفهردايةااعدارراطبمعياسأنفلمىانأيماويبهحدحكهد

لمذصكةوالقرلذىحكتهةهغفصهرااأقىآفئ

مهؤدأعكائلمنوالرهقانحانةيخهأتإلمرسوفى
اخماصص

ك3تبأنةتغيرتلمقوقشقاطاهأاالمامحزتاةإررواطارصءواالاطضاكةصا

واغيريحالمبأتمالهكزجمأيإعروكالسرلهوافاطفأحمباهووألقرابةذا
والرهئ4اأنواصابهحاذنيخابأو4ؤفاأفادونسةتاةانرإخايأضذ

4اتااصثاثقاحااوائمهوربهوذيهمناهـواللماا

وتلىمةعارضقشهـدعئى4بىاصأزكىأولهتإط

خأدءايمسافاسضكنواأتمتطأخاكهافأددفيوكان
منهوقالهثاساةوااخرباواألنزاصلهبطلثبعروىأرادتإطقي

لهرصحاب11منارضباجمشىآثإلشعارفىوأرادصجلةاشوالدهإفرصةا
ديداطالحثرأجوقدآ

اوتزؤدبعلتفأؤريثوراثةاتباشهولكن
إلموعاخرانناولوكرهتةفاانهمماتاايرمالىذتزو
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منهأنغيريخلدألولكنهتكتولملحالكصاحبويمألمدودالىالفعلأنلويقرل
بنيكومحامدلثرمئابمضبهفأورثلصاحبهياهاطمقامقيقومشرارثببهقىما

أنفيبنىالنفكرهتهوإنممهبدألوعدالموتفانموتكبعلمايشهاودوفئ
لهتؤود

صأقالوأ

صارنةأبيبئضانالصب

والمإلتءاصخذضبذىلموالأطاعرفتتيذآلأكأ
ء

زقاخيالنوقرصاعنايايهنوتحيبإتجيهت

المنتصباتثالتوالموضححرضوزوليياآلمنازلمنالطلولفتأعييقول
وآياكأنوآخيرندرسأيباينرلهوباألرضاإللهأاآأتلمهوالمااباالنشثولوا

وتقلمطفاذاالثمةفرطيقالحوليهةفىأكابدايخهحوفرطعنلهوقيهنعالما
ثتلصغاتأقىقدوببمبرقالدارومرسشىحولهإءأقىالذكهلت2وا

اويدرسيغير

ةئروالاصىاءوائهاةاعصىالحمالرضذاةااصنالثإلل

لمألتذءتيهوأزءلواإفي4راهصأغرؤئتاغلمرف
لالرحينخفأأتحايروألافألاثاوأيلالرعنخهانيمنأعمىيقول
والوتجدانبالسالمةلءيمأواجديااطالباخيىأوساياالمريضءأنوالفأل
احذرلمةتجدتياقرمانهوغضفيألتأواظافىياارادأفراهوغشفىتأفوقوله
زهيرالحذركل3لمجاورصنانوكانوعدوانمأملمةوجدث

ئطياخروحتىافىبالقوماليزوثئاصأقابرويهف
حؤالنحاضفأوأديئونفيميئكالممعطتةبشئعلى

ببدوكنىمنقومباإئروبفالأعدائهميأحيةألنهالفزولاهوقولت
وغيرهاالفرشحنهاقدخبالقبثحثوقرلهءاتقادأثهذمثلءفاتقاطويلةمد

والمعافرماوففيبالقسىوضبههاالكاللوالعبمنعابهاأرسانألألوالمعللة
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افينسهابطوصافيانقتهاألركراإنولهحإكتامبواحاظهلوالحدلماهءإواط
ألخالىندثةأدبكأوملىمخصدهأأوإرإتحاكماالضزيهعطإغزتأنبعلى

تفوالقالمحيألتوضيرهاألاأنحايخاقأصإشزنو

الكضساحنرتمإقومافىرإاتففواءاااسوااهبأداذا
تاشضافبرهزاططوأربمنجختفحىأا5يئفتاأليمامفركةألىنواشزلهآلس

وخمرلهسةأاذاءاعماأقثا4اليقالمزادنالماثحتعالمودهاأيأباتا
ارإمدرااورامااذمحيمااتااوذدرلهواخيممهـالاناتواشأياواأدإدا
فتاليزولااوازألالذيمصتفااةجممسا3اأةا

ينجفماذالثأيا4صأااءااحمجفدكنو
ثحط

لمياإفالىايهث5أنافوقهتبايمظضا
صالت

يدهـءالساتمخهنههآرصآلثدآلخمدوحىتتأدادايص
إبسيلىوأألداهحةضا06ةالخانرصألراألااآلأأفذناثحاءذولالشكهمحهصألصالأيمعهمج
رةالختأهب9افىأالأحاأححباخنطاظيابتءااللهوقياتزةأنةإاصحا

اانتانرزشيةرلذناثتىاوبءالألصةتللوا5وتدشهعادثفي

صبهااذااوصعهءدعالسنثةيقالدسثاحلىوا5صالياةالواوهذا

عخهاففوالالتواحنمبآكأدءألكأدافؤقغمنإعفوص

فالقدميهعاتغضتراتباااةكاحصضاعصأل وجمإكط

وفتاواحنسباةواكأخررث31إفتوحماتاإنةاأاخاالدةإوامرةإا
تنحاةضامضانصجتأيماةةءاصتوؤولهةشألباجودفاطلممةهاطوالفلولإقاطضا

قدميهعلىتغنىوقولهءبيهضاعقولةأحمهايربدسناثفيبهالدنبهإخدشاواألضاة
ااصألقدعياللهفصلمفةءإممطأيمما

لمأليىالىتوانعمالوازقاصعةسىااآتم
ا

أشخباخوالتنبغءواابعركالمفياقافأتجغهم
الذيئوالوازعونبدلتاطلهيرآالمححربياتةصاصاليماصيبةنهضهل

زصر1



8ل

نسطيلواأطلأكببلاخلوااوقوآخرهاعلىأواياونيرفىلتاطون3في
راباباوثاهيآالدفياقاأصللمبة5يخالقايعهماهمفاتلهقيوفارةافيوانثوهن

لباسرهجوالحديدءاصداالونعلمهاقياءوالجأوااألرضرمالهيدهـاطالون
ولفيةصضيرخالفكا2خابركبقيالإهضاةفاطامنناالخروجخبأتواالالح

ونبهممالايهرلاوضربوتقوجهاهالدتزامدادواتجاءالجأواهذأرسلىاذا
االءالزيا

رعيالدارىسراعارعاالىترقىرتىفىخاء
حأ

وهوواانحدراألرضمنامنتمالرخووةقالحصاويلوهواجوءاناججاأخد
لتأطناللقطعةضلةوالرليءوالرآتهإماأيعنأ

مصالغنوآكفميألكفنير5الظمانالحنجواحر
صصطث

وياليوماطومالةكلإتوخا4صىكليزاصىزؤظاشا
الحاجوأحلطايرممهصفالجنوثنهاطهالنشاهدوافئمائلةأيواخلهقي

معديضالفرسركيعاليجريئأىمياحننيرويرلهصيرالعرعةمعارمظزباني
نيكلفيترعنومكااألرضرابعرصدقدروألميلحيماتوقكضيقالوأل

هذااعافيكوناجبهوركحهالفركااريقالابىااللقاوقالالربمضىعن
ظفربهنعالوطويابهظفرنءكاليرآقصهظاآلىيرأقالظةلهقييان3هـبر

للطوزتاويوممحرونبهفوروالمقصيررالعريوممروررالظاألن

نفلواعرووأبوحمطاألرواممازهيرشصعرجميعكلص
حآوعلىحمدكلاللةوصياذالثعلىللةواطد

م
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ححهئصيقولي

رعجمهالضعويافيإباوفالمعرلمجماتبئيوصفجاجأبواطماصرحهرآهذا
دثإألوأهلألمحعرءعلتأطبمتممهاإذاالجاهليالئاعيالمزفيسلميأببئزهيرمزثعن
لبهاالفيوؤدةاهلانيضحرامن3سوامكاللمهيئإلمفصاننالتةحراحاأحدأنهعيا
سمرحإاذءفىيديمنمرزكمااوشحرهاشاحفنحنرفالهنامحعوأخاعلىابإيمالمحيه
رقيمششبئشنهياعزالبحثقيضرعنافلمايسيرآشدئآسيكونانهنخانخاويم

حمااماوصلىاأفتونضسصتابفيذالثبهالانفرايخاش5أأوعاما1مالمحرحه
لألوفصهل001األإكأىجص5ثحنءاجرىءذندبمهـلمرزصبذالحاقأارهأمن

اللهشاااتاحكاطذاآلكالكهاممهذونجحلشحرنبهمايشنييخهنذبمآخر
ومحيخاموكأصرواللةمأق

إلديخبدرحد
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ؤومالفى لمةقلمإلثإ4
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