
AWKOOBEHT

DEHCNERD



71كال9









صيمقيبمثىااللهاا11األاتكاتاااايههأل1ءاااكأللصألمحاجموممكالممبمممهااحإللسهـملهللهمملسهل
جمعتأخالمااالألاإلاااالاألااأل1اص1صاشبرخحاص1اال111الااالما11إلاالاتمافيأاالالاال1حااصلمحم

جممريمتمأزرميخبم6بملمبثألدالهمفىطلثماثثبمصغيهيرالإلآينحوثخمافثآطألاألالنالي5ثغلمحسجم
ءء3ولدسء3شحسهـ ببراااااالاااالاا1ءإ1ص1ا11اا

كينئأطنجأ3اولألالإلغ4مح كهمب6حثمأل أ

حمكمحمؤأألممهيلمليييملجبماحح 001ا61ح
1األ1إبرساث1إل

بتجىرهـكحساةءضحش

رإلكباكواللى1فىرزا
سحسلمبزبركلالا كؤإمنهينوالدتكثدالدواقىاكأالإاممااااالحا اسحرئىال

بهثزئنبإبالبمابهلح
أل115نرلمحبم

جصؤكرألعبىءألمحةتجيدبنعدأشافيإلنجا
صكيكارزكىطإاأسط1هتاإظاألص

كاهـ

اصهـلمطهل

ممهااابركهـبمأا

سهالا11صألقيكغئىين01ء م9لمول
ضابرتحملوإكاحر حلل

كهبميحهـوشساعحنىدةساحسنهكل لجمصءاة
ىايوثصرسالثأح

مصقيةالجاأحهـتردقىدأهـفاةبئاأالسدأص3نجء ءءبزكااللمص
تياحضفيح

كهيرءكحر

لمجمحزااحبمشاالسحيم
رزأحعساهـلتحافحعةطهفيجشال لمكصىيم

سدألحء914سجانر
ساءط03حرلم
جمأاالصةاةىء4دفىحم

جمحأىأأاإألنمالزالآصاتمفياكاإكاأكأججءأأاأأاء1ألأصإحمبئأابخأإاااالحنمأ





ءلمطقملى

انةنضايمتاالدينثهسحقهفيقالالذيهويذيالتعاواسبط

ورقةوعذوبتهااااللفاظجزالةبينشعرهجمعمثلهفيهإيمنوقتهشاعركان
سنةبمائتيتجلهيمنلماعمقدهوفيماوالحالوةاطسنغايةفيوهوودقتهاالمعاني
الذياتمنيرعمنذالشعراتءسبقةهنعلىيفضلهنهفاهيضاهييمامن

كالمصليالتعاويذيابنسبطنفالمجاباحملبتهفيانةعاىاالتفاقجرى
جدوأدالمقدهةهذهويئلمواياتيايرادهنالواريخواححابءاالدبانركوقد

شعرهبمرفيهااوارداالمواضعبعضيدل
ااكتبةفيتنحإتمفهأخوذكريمءالقارىلىالمعروضوالديوان

واالخرىخطتفيالمصنفوصفةهاعاىهبوبةاعداهماالمنتهورةالدليانية

العصرلعدالخة3هذمفالفلكاناةكاتهافالالقوافيآعا يبهـى

ربهعفوالراحيالفقيريد979منةاالخرربمشهرعمثرينصادي
غفراالمويدجاجمةبابنالثهيرعدبناحمدبنالرحمنعبدتحمدالقديهر

الفرأكاناصا4فالكاتبانةوعدهأاهاميناجمعينواررلمينولوالديهلهالثه

الىالبشاكىاتتبعينهالنهارهذاوفي6ماسنةالمحرهامنهضإتظسأنحهمن

جميععكلىئثتهلةالعوهذهاهالفرنجبمسرةالديارالمصريةهنمشعقمحروسة
11الاأالآةعالمتها

الميايالأيأعألمتها



شعرديهاناولاعنماخفيكتوبالمبوبةوالنسخةقلياةقصائدعدامالديوان

اللهعبيدبنحمدالفغابيكتابجمالوالدينالدولةخدالفاضلأالعااالجمل
فيأتيبالنمخياداتاكمىعضهوردومالهدونهاوذلكاقعاويديسبص
بعضمنهاذهبقدةاقعقإشخةاوهذهاطتؤيمنقطعةجمالديواهذا7خر

تاريخنقفوأوانالدتثلثيهنكثرعلىتشهلىجمللماوعخدكااوراق
القرنخطوطخطكالبيشهقديمةممبوكنمناالخرةالورقةابلذنها

ممااتركولمينافسخابإتجمعتوقدهضوصةحةجماالعلبفيوفالسابم

ءاانةمااظهرلييصفيصفوضعتهدارناعالدابمخالفانهاصاالفيها
فاخقرتصةعلبمساهظمايتعاتاالايواياتاخئالفبمعذفخ

مابعخىررجأغحمحاامرتغاطوقدتخنىالالمبابهاولاأخسخةاتريب

هاوجدانالمتمشاىيمحبالحزقلياتييرا4تزفغيرتبالقوافييتعلق
ميماذهاعليحصدلكفيفىاقوأطبا

فيمماالىلتفتدلالىالتفياحثأرايمعناالاالبمريمالقاروالمرجوهن
شارحةوارجورةيقدررافعةهدحةهنالديوانهذالى3اعمحاهنالشعر

ةهومرثيةكراضاهصيبةيةوجمحلالعراضجمارحةيةاوهنيصدر

باغلااسرارفيصرتلعراياالقصائدكأخهافانأفنونامخئلفةوقطعةلعيون

غبرهتوشغلؤرحيادذويموتجعااالمواتخيدانوكأداططوبوخفايا

والمقتالمقةمن3يداخلفجماكانيشتركحتىخلفمنعطندصوسلف

وجمعاشوونااخنالفعنروالخاسرااجيشاهدهموالوقتقديمعند
ونالذاحديثهم



الملكمضالشالقيربمممثرهمالديوانهذافيالمدوحينانيخفىال
جؤايخلبهففمربافلربامحتةاشربالذيايوبثاالدينصالحالناعر

ثحالودالمآالرعبدلالفافانقاخيموهوالشرتالعرباهلعندلمقاطرءاء
فوشدواةاوعمنهفيتاطظستقساقوازراوالهاالئمةوهـتاسليماابالذوقلها
بمنإسوا91أجوونبمرزالثتاالجميخاتعهواخبرتنىهانضلهةلى

تاوععناااوقددناءاثدفىؤقدامااهـافم ااثءررءودوبم

ابخعةشالمطلعفىدالشااالآصاهوراأضسخميناكونهـالىإفمفناوانما
تالمشعا
خفى
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311101حرهالممالغيثأ3او143 ا
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9313001لممحرانخالدوفيالىوفشيماثا91و0739
3383

31ث03

311ث13

131و63

كاا31همالمبمالغيت70313
99313063محراالعاناتزأ9الى333155



جمانالىاصاحميةتربم
نحاءالق

هوراتمالتاعييذياتعاواباشالمعروتتباالتهعبدبناللهعبيدحمدناغاابو
ابيسبطوهواللهعيدالمذكوروادهفععماهيمهيئنتواممهالمحلفرلبيليةالوهإن
ياقعاويئالبنالمعروفالراهدالحوهرينحرالسراجئعليتالمماركدثالماركحمد

اشاالوكاهـاليهدتجمرهفيودتمأاحعيركملالاللهرالمذكهجمدهالىسوانما
ودقهـالمعافيورقةاوشمذواخاطااال4اجرالينتعرهحمعمتا4ييمنلموشهشاعيرالمدكي
قصمناحذنييرالشيحاهيهمنصةيتيتايمنلماعمتمدهوليماوةاواطالحسنيةعاوهوي

اقائاادزوللهالطباعيملىيحلدالمثالتالثداهذاعلى

مذاهـيعضقوننيماوياس

ماراتعياهبولال97ةصممرهحرايعبياصعدادالمتاحلعاتات5لدتكاشاح
وعيااثااةهالتديرالهحمعقدتصمحزو4باتزماخدعييهجمهاقيتةكي

ةاديهعديهالأرزااداتالىسحاهداكدلهددحدماحاهلاهـحة01خدرلنةحدآلله
فيراتىهالابءولمآالداتاللىصهالدعهاوفيياداتالىثخاليااخمصاامضفي

االلياتهذهالثهتالدارامحراالمامالىنتهاكتىكالالدهاالسميناتااتاتمىشاالديوا
اولهاالتيوحياتههفىراشىلهديجداتيسال

هحمطاحماالساواعصدليااوابالداكأااللهحايفة
يكلطقهالستمالتباطادصرتالثيااللياتبهذهمقدودالموخ11ترعلهاالطفما

ادينالخرالىبمتبالىديراطتهنلصلةيملنصماللراتبالمؤشعناميرعليهمفان
11اوذالثمنييمابيائاالخزنصاحب

يىميفيركلمجاالندىالىاتلخرالدينموالي
وحبسهمنادواواارالبعرلقدإلمديااشجعنهرالوالعزيزالديوانوزيرتص

اولههاذاكفيالمذكورالتعاويذياكتابمبوبوعاقبهموحمادرهموحاسجهم
وعبابفبهازخرهبوربلدهجرعنبعداذايافاحد
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المذكوراكزيرفيوله

فديزمثنهءعلىانتضرااليكابمويارب
وزيرجعفرابويخهزهاتالىصرناالش

اثعيرفهبطلبمهالبانامنالمظفروهوبنمحمدالفرجابيالدينعضدالىكتب
اولهما4لفر

سلىصاعدالمطاتنايادلهيامتموالي

النسيبعلىلةاائدةقواماتهلحةشايشعرههنالمقاطخهذهاوردتوانما
عثرهخممقدارفييدخلوالحجابالحجبةسماهيهاباوتالحسننهايةفيفانهاوالمدح
اصفاناةالخرافىفيكتابفاباالصبدالهودبهرالوجودقلياوهوفيطالماواطالكراسة
دههبحةلواتصاالمالىدالهاققافيابالعراقلماكاتعاصجهالمذكوركانالتعاويذي
هنهيطلبوقحيدهرصالةالتعاويذيابنالهبتعالىاللهرحمهينالىاحعاالسلطان

اليهوتجهةتجاواتحفهعليهاكفةردبمنلموانرمةمقدكفوالىسالةوبمرفروة
دباغئهاالشينيهتولمماايليننقيةصيةدمشقيةفروةاهدىتحفةاللهروهو

جميلةكفعاكذكرهحاليةسابغهيماذمهلههكطكاولجةلطينهةوخياكلتماةنط
هرهأخالحرهابمكرهوةمهءصنةيةةبكقدرهعةرف4كعركأيةنةدرهكةوا

حرسولهسربالظادمهالمجالىبهاتحلىوبساالابتجمااكباخوباتانها
خيلةيذمباتدرعلممنابهاشاءويثنيياضهامنعليمارهايجمالتجدهالئه

ابيائانظموفدوحمدطبمهـطتحددووجملدهااهابهـاويخلقاثرهاحميدةونهبئبرهاو

اووضععطارهعلىاطيباعرضقدانهاالجمرالىالربهاواهدىالغررنظهافيركت
11خفاربهرمهحسبهفيوهرهلهيءالفخابينوجمعمحلهفيالثناواحملبزازهبدفيالثبم
أولهاالتيالقصجدهجمرثم

55شوقاوصبولهحبسابدثتمنبابي

وييانوماطايغئاالرويهذاعلىالقصيدةجوابالعمادكتبدبوانهفيموجودةوي
ةورياوادابفف4فيءبهوثافبجدةاةوالةالىسادجمعرلالهمادبودجمر

وقدحلمتافةفىالصعقدفيدةإهفاصدقواياهجمعنيةوفتووابؤةوعروهيهاسة
ارلمالرصالةوهذهوجوابماوالقصيدهبالرسالةاقىثمافةوالليواللطفالظرفاسبابفيه

فانضالتهءشاانءالياحرففيشدادبنالدينءبهاترجمةفييالالماسوىبابهافيهثلها
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التعاويذيابنوالدةنتصصرطفروةيمشديهلديعةرسالةالهكتبالمغربيخروفابن

ارجسحةشرالتافيلىونونيوسحمائةععثرهتسعسنةرجبشهرهنالعاشرفيالمذكور
ابخاريابنوقالخاللهرحملىابرزبابفيودفىببغداذوخمسمائةوتمالينتثااوقيل
ناةاكاالمحواقعاويذيشوالعاهـتامنالسبتيوموماتعةاصيوممولدهكهتار

جممةذالتمتحتمنمخاةيالولعدهاااللفبعدالىاووكسرالمحملةوالعيئلوفهامن
صاجالىلنالمباركبنالماركعدالوابهرواشتاطروزوممباخعاويذاالىكتبةابخةهذه

انيادابنكرهحالحاكانايرجةهذهاولددكرهدماالراهدالبعداديالعاويذي
ابنمنهثعوافعاوينىويمتبيرقيكاناالهللهوفالاالنسابكتابالديلفيكماب

باكرخواربعائةوشعينستؤسيوادتقاللمولدهعن4اووالالمدصرهعانيال
اللهرحمهالوليزيقرةةودفنوحمعممائةوحمسينتتاسنةمنلىاالجمادىفيوتوفي

لفسهالمذكورحمدالوالشدفيعافياوقالتعالى

الهعومعنصوتحلواحداممومداجعا

مالعلعنكليعيكبماتحظىانفعساك

اليينهذينيرغالتعرمنقلتماالتعاويذياكأليقالثم
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الديوانححبطخطبة

بنتهاعيدتعدالنغابوفالالمآبوايىاشعينوبهالىجمالرحمناللهبى
بالححيمالمبعوثنيهطلىاسلرةواإخةاساانههكلىاللهدخدإ6101يالعاوبئسبطاللهعبدا

نحثارزتااالخوانمنبودادهيعتدوظنالعيانرااألماثاامنجميعافاتاجالغةا

العثرىداسبقلوتجباجابتهالىالمسارعةتجبهناواتقادالجرسوااعئقادفي

عليوامكا5ورولةفرلمجتيبهمحتهاسشذلماتجاتننيهطهازاكمارآاةاعند
ءاررقاالماتغةترنمبهوامرنمءنااالإحضفي4إفئاختحنظيمنالمجهودةبمرفي

فبيهرناهعنىعلىالعثورفيإمغاوخترالثعرفيمذهبطلىقوفالىالىهنهمؤفات
توهضمبتدع

متردممفالثعراهـخكادرها

إمامارنااكلايةحةالساهاحلراصاواملةاكديمةاينالدواو4تتاؤاتاعلى
لمجحرالدهسوحيالخترائااعنيجقاممرا11ضزااالدبمنهلقجمكلويخة

عناذودإضبعالأومشتحغالحريصاملمااالب3كأااشقاندش
رهفيبمعليأمآلافاحياقااجبعداجا3تجسمازمىالسواكربارشلاذنورد

رةاوفتاكارقفيخذمياار2أوالياحهشماراب1بمايئاذراعونةفاليات

مضاالكراضآدارهلصمؤثرعوارهسضشلىعازمواناالتسويفخرؤمنبمشماقا

باالحارااسرفتمدحااصمرجلعرضبهبهتانالمجوبعدياخلفاتتحرجتانني
الناهادخهـوالمايعنفرسهنيازثلماننيخهاتمواللمىمغلغير

وجوهبهسالقلىالتيواظآلةادإعقطمن4اانمااعدصتالمقامهـدافيأاقي

اومهـحيزبونلمجوزعلىبونالىوعطفالدوندونمنبعينارىانمتبماالنتناخ
عرضهيعرصاىاخحاواماللسدريةصدرهم6اءجاالنؤالمستزدفااقائلاوجدتانني
قابنيحامدمناخلوالكنتامانفيهنهوعقلعلىالطعنبسلطولسانلكل

وجهوصفانشاهدغيرواناالفبببظهرمجرحانيغرضلهايسنقيمالمعاند01عرض
ماوهغاضفدواالدبزمانياستقبلتاننيومنهاالفاعدغرضهماجهةالىكالفي
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ااطيعالةآنهلناسيدألبقوأتيارهتولضهسماواقامتالرهوجت
وفدالففيلةمنتعدالفيوالراعةقليلةالتمعرلىوركباتماالعابةمنممثرفيها
تاخةالجهاالتجبالسواسيةعنهاالعراضلىفسمالمنتقدونوفلالمجيدونعدم

لحخالهأبعنيصاتوالوولرحباشعنهـخمكيشرممدوحمنحظيتاراسية
هوقفعنيلفعواؤهاالبوابيانغاقلالنيكنتعلىواحنراماكرامايوسعيان
السرابخطااالعترارعنواؤمسااالكتسابطريقلسالوكخذهاواكابخزيكل
وفاعالتغايلهقلئماكتالةصنهاةتوطأتاوكريمااعالهعظيمااآلامدح6فا
يائلىائاارسعاخممنوالفيبطائلاالطالةخمكهاحطووايضاعييهيرف
والااجرمحبهاتحدتمناءتورواتخهدوتخهكوقىتهونهاباللهعلىعزبع

دريمحمنلداخلحاوانكريداتءااتحعلىامحساواكربعديلخلفظفت

نجاحولشرلهميتيماوعلىجلعشاللهمنانالىونفاهعحهاالنه0اباهعقاذاوادلد
امدالتيةالعباسيادولتالوارواشراقالناحرتةصريفةاكااليالةكىبطاوعرحمته
باابانايطاسحتوانمااواربرهوتماهااحساوالتترعدلمماوسلطاكهـاماممما

ودرتلرااالرضواصبترالهـاوالواهرماالملوكودانتلعرائمهاماالساض
باعبرسبعداآلمالتعورواككتبادروسبعدرمءامرفاحيتدعوخماسركةءالعحما

وجمولهااعيدانبولذلعدلحارالدلياورأجعتاتسوينبعدمواعدهااالمافيوابحرت

ضلىتمتديمهاللماظواالعوامالينجثاتعلىواوحاحاالياموجوهلىغررف

عتوحالماليإحمناسمهاوماصعاديالهالمجرةضلىتبهرشزأوزادهـ4اخالإقاال
دولضربااالجدةلسيرنوعارتالحئهضادواسذكأجاحالخطاعليه

جمشإصاالىالمخمائاقاعاوردوايةاااعراتبهالىاالدافاحلواايمتواعتما

االلسنرزكرخهاعاحالدمماكاناسواقصامناحمرواحاماماكانمحهارهـاتمتالغالية

اتماحاورفدهاواشافىهابرمفوكلنيأكماسيةاالقلوبعليصاوعطفتالجباشة

بىإزليفياحا14تجاطاكاتاليتمحلةلىليخوسايافيهـاثاغرماناصرالم

فيؤقوبالركداملينيموالىاقدحطيمبسدافؤليأمقالغاسد
وساعدتنيةالسافىترهامابرلمتهاماامتوثلسانيوالبسطحدريحوانعثصجنانىواشتد

بمأنهوعيخوعرالينارجوويروعيروقمدحتالباهرةمافمهابهإطقاعلى
كلوالقاوهوتجريدهنهندولحعذعليوجبقطارعبلمةخهـزهياورعماالطة
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حزمقولمنابرتماصدتونقشتامزماثذسوةعنزلتوتخديدهالدهىو
ماكختمنهنياملىتناقلتاوالىواةتداولتلىااللسنماكانتالهواخمفتالئهمخرتوا

اماعنةاالعراشمنومستدكاخابعدراخمياننهيلىماكبتبيوماحقماافثيتةإ
تالحبفيحماهـوادخاكأمخهوتهتهاساجريمةاليءاسالمنووهبتفرط

ااقلهفةإارةر05اىحبإوحزنعنبدهروعلتمديحهرةوخضاا
لةاشاحىائةالثىاضافىالفيادأتءعلياللهاتلهحدينالىاتءلمنااظمداىفىاالوا
اسىءصااءاس

دءشتتماافيابخلإكت01اخاشاةمضإإضياتيصشإاجممأضدفيالمادنباعاا
اافرئياعجقاخملميممناهـتاةتلواألمطاظشهـاهـابراالءشءالزرا530جماضد

آءااالإةتتاادصاعبضحبالفإلىاثداتاافيكأوشداالجممأا
أابسوادثاش5صخاأياإففكالذيدشاثاالمةاعرااثالهبةااايا

ادهـفيءؤددةبرالىاافيةاكراءذفىإاةرباالصتشاةرهإتاةصثا

اءدافيتااكواصتحلىهـفىاتررةاوإاحبيدالىخاااخعماإسمالهالتها

اامنبهنتآتتقيولمألاجمعصقشا6سكنااشردإالىثيرشبنالمخافرافي
تاتثاوحتةهـاظذرحهفاوناكتدع105الديخاة ءانااى

ااشسعغيزحهاتاالءاااختتاصتيهددهءتانكأررقياجبآ05ددهجىس5خأ

أاريجاافيمتخ05صعجةءةءلميذقدصةوسثغى1ءاعثاااتإضعاألاعرشاوالأ
ذتااانهذختات7ايمءا11إتا05ىعيةثتاءاؤةأ

سسسصىصتس
براء11

اةاتصا1اااداثثةأتزرااقالفذلكجرجاةعناابوكزلزمد9اتص
ء11 أادكرا

خةاتحبهـاصهـردقدبابءالفألمارراذىاطرتياناترامادلجيهب
فبتأعةاعا

امنفوجدالدواتااتدتفينظرتلمارزيالعاوخحابةبعداتةااحبإفا

ةمقتعليهشعرهعليئلماعرالنغقامفرافيامنكأةشاصحرامراشثحا
أيحرزماوالث11سامغاخالتئدهاافدتوقريبخرصغباعخهعبرفدغريب

ااندبمنخاولمايقربوالصرعةعلىمنماالقمايةتححيامننبعيدذالثفيكانثما

أاأتاطإاعنزواأبماحروفصدهأإقارتباتمحافيحالبعبابعاداالا خفيةخايخةعلىصهاوقحمئةالجالياكأحةالىقةالطرمذهعلىرجضالمبهم





مه

حهيزفلسبنل
التعاويذىابندسطالمعوف1عداحمداةا101د للهحبييود

السزةاقايخة

ا

زمانهفيراللهيويذكرما375شةفيروحهفدساللهبامرءالمستخياالماميمدحفال

هصربخانجويئكراكاوالماالمءطاشالفتوحهن

ألنهفماةبنوركوتجلف8أألنواعطائكهيلخأ

ءإباسواكعلىوفيهاناإذعاأنممالكلكوأصضابث

8وأألهواانقئوبعليذعاطؤوأئفقتيديكفيأجمت

18ألصالطالمركنأينسبئالجويالتكاءفيألعدلنخ
اكراوأألثرىاستوىحقغيركعلىالعزيزألمالهنتوا5

15أألعذالنطيفهفادحبخطبئكءأألعذاورميى
8الغمأخشفلنمفيهالكلوموظنعنءألنمأوكشقت

8اوحشئةتذحينوبفرهصرزضاوأطاعمذ
ألثدافكبالعراتأشمسعهأوقدماسابعدوأستقادت



2ر

ألصعدااهلهاأفاسالعصخرتذيثألصعيدخطةاواغئدت

8غذراأانقيلةأوتكغاراالمئوارمليضأتحتها

أنخلقاقبلكمنعليفامتصاه3أالياليلكاذخر

4يشاعبادههفحةئوئيوأللهيداكملحستفا

8عظماأيوضهانماءيخرحأننكزافيالمةونضى
2صنعائلهابأربابفبئعلصنعتأشلمتهادبألكما51

وسباهـنهاثدصغنملثباإلىيقادءآفي3غادر
قنماغأملوكفادخرانجقتةامارائموادعاتصظني

ءوالشعراوألنهلططهأألشعارعنعلغنتاماهااءيا

أنلفابريىغاياتتبحلغفاأئمثافيالسئبغمدحعأ
8انبيقماائهحجةوأنىأللهحمةائعدىفلبرغمأنت03

المودثمنةتةادفازمزأئذيألهجلنى

ابرألأنبألدعددرتخلأهـفيبدعوتألذيبوكوا

الفقهابذلكفتتاألمحهبعدرسولخيزأآلنامحو
ءوأألنبيااهاوذأأؤلواثقذمبافيشدتشرفا

ائعنماةوأألئمةىالىأأوأعألأالنامفيألثهجرة52

والعالدئملقوهاألذخأآلوالتنرتافخازاأليعد
8اانقعوالغر7أنفداذمفاوأاننفدشذأنمبغ
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ءأالحضاعدهماوندهبئيشفدكالهعامافىاياوئئ

ألزحماوالةوارثوهواءنغألنيعترةائنم
ائبطحاهواللوالصكةاشرفتوالهاشحمأغئلتما03

أالمناخظقهفيوانتمبأآلشرللهألقائونأخئم

6شفعاسعيةضللمنأالضرىويهداةنيافى2افيإبخ
12سوبعدوأالشأيمياالزضااأتاكامنرأتئم
8ليالليفةبألثعرشاوهءأيومائعدعلىيومرب

ءداوألنهطفدوأداؤكأزابالصوارمفيهحور5

ادوافائمشرفبدابىاععضلومتىصدرهءدابراث

8الفضاغنةضيىيوضيىألذتيتيغصةجمعةغا
الدفماإيرلهاتوأطااألعاديلفوبطأزلمجصهنيما

8اتالأألنامولندفيهألمالبأعريتفااكان

الالوجههنورهنشرقادذاانوجوهتخضغهللث04
4غبا9ا1تووذهاالهمةصهألمغالفةءعبحقلى

اءسيماممابنأفيهديمنهيمضعلهاشعيئ
اوالببرياافاوأألنمومنينألميرأؤلهإأللش
األنباةبهرتجيماعلتءجاظفرساتفآسرقدو

4والفزاءراألفةأألزضبشائرهطبقىخبر54
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4هماوالعراقألمثمافيوهورزلواأنحأئسألزومفيفهو

غنااخرينحمغفيوفونعتأكلنمحمنيفياوش
أءواءألزكرئايبمارومأكلنبأصمىائورباوقغة

8جهألئجافقاالمئذبعدجويرماوأصنجرخوفاغادرته
ءألمامنةائغليلنقغيخطلثالحرانألمحليجوافىيرم05

ءايقاجدغداةببحنسئودماشأئمقاتعلىورما
8المخطبادكيفياعسوأدهاعلىأوفتألنصرحينرقي
8السئمماهضمازهقنجيوتقديانداراحناكفأمدئأ

ءألدعاسالخهقفابئزوياءبالدكاعنةناظت

ءأشالوهنمإألعليغهاشالالطئاحيرراتعذعنئملنم55
8روابألدإهووائثنتصممآأألسئةززقشارفتئم
ألئمافيهـانسيلنهاءماأغاضواألرضبيضهكفلت

وطفايمدهاثثيهةفسقتغوطئهمعندصذبثا
ءلوافيهاألنيالئاسألبنيكتيبةتلوىيهنف

سؤدافىرايةفيهامجشثماالئفارنألئمرقنمما06
ءألمحضراتختهاأظلتةماوشيكالتمأصنويمينا

شفوادشنهارةمنكغداخراسانفاصيااعلىولوفي

خزساثهاكتببةألصيتأهذمممفعتمئمخبوشي



يمإه

األنناهاالقفزوبألئزكالتزكبألدهافييارام

ظعاهـهصرنيلبفدمنجيحونإلىوفياليادأتذادبم56
18نروأنيذالبخانييكنسيدنجمامزازهاىتاهإن

8عذواثهافةعاأىوالعدوايخشىئمنلست

8أنضاكائبمنمبكباعلىرصبءنضاايؤمص

ائيذافىرجائكفيعيسهبمبادتاوفودعلىوؤفود
ءأألعرانجفكعليهاثأئزامتهاملنممفوكزسأل07

واألتماوألرفيصهغوأألتناللطوألذينأئمغاثئتنافى
هـءسء

ءضلطا3كاحتئؤكهماالتبأعلىحالفتم
ءالنغمانظلهاعذتجحةفيالرخننجيابئنزلوامن

ةوعطاببتنىالجودكتصدورهئممنألغلنزع

8ثحناوالبغضةالئراموأئيبالئحئةيتالقون57

2وأفيحفماوألنزعفواروفوأأألمقجواركفيائم
8عربابالثرهمفي3واضابالدكفارفوافإذا
ألرصاإداوكاألالنهسماسنفاحألمئهـفيسئة
2انبقايطيبمثلهافيمذفآئاألزماتياعاحبفانق

أنقضانشابماوخريألدهزأواعركيفتضيرا081

مضاأيقتضيهالوسرورزواليغتريهالنعبمفي



ك6م

ألهناتسلمإذائمياليقدرايخكأنئآاصلىأنت
ألمخلقالهايؤاتجسطكحتيىماءاعذراواسته

دءروصلي

وإمالقائطمنهااالشعاززالتوماخمضةحرة

انتشااريههينهاألالهممخروعطنففييحذثألمحولكأنمدام58
ءوائياأنبخاذثامنقعداموأفيالمحالعةيجمديفقر

عراألشبعذيفيهارياثاسيقتمليفيكمدح

3

عرهثواللهرحمهالعاحبلناللههبةالععلاالالدينخدجرابمحىاليمدحوقال

االشيرش11الىكرصعةعرضفييتبهدهدىلحيستوجعولهيرلىتاليبالحادتة
975سنةلىالثشتأحرههعماعلىصايسخينادرارغليهيدرانفينيسأل

لويل11

براوألاألمجادمحلىيشقماءسماصاالألديندأبتك
ثنالرصفمدجمأولنظمصيطالماسهرتصيئرزئث
اخالفاصأخدمةجهدتمايواجمةخمسيناألدابجمهاطظ

ءرمافواألجنرادفىحقوفاوأوجتأنمفوكسيرخندحكم
ءاألدباقىمفتمهاوأوحمشونجمعنادكلهنانعطل5

ءبدماأيائمبعفئونماجابأنففلؤساعدتني
بضياهظلمةمنهانجدئتبعاشيهاأأليأميدرمبني
وصفاورفةعنهشاربأقذىاإلىواشالتعيشيورق



ألل

غطاغثمأالمنوسلبمودةبعدأاليامجفاالث

وفابفدائغئرمحهامإلطففوفتفيالدئيااتنرت
بفائيإلمطفيهامابقفنواحيبةإلمطوفدكاتضىفا7

9وزخاكأءحمبجرتزكتجمىبؤيارواغفدهاسلي
ومسائيعندهبصتباحسوالكزلكممئرفيلمفبورناكااوها

ءوبارفةمنلهاوئغدامةرخلياسديوبيريرق
عزاشقبولمىهعيبينتااإمماعنديعراءززافيالك5

ورائيألشتباباإأوظفصعلؤتهشررلظهروواها

رخاليوميزحىهنرموايهرجمهةيؤمئدىخيرويا

وغناغنىمبنطريدوالجالكلمابتنيجمندهقءو

ءوبهارالجمالءرداهبألدئيابأيامويامفبس
وزواهثازجملرأىإمزمة1وزاأألاطهـتهااساسو02

ءإوإعؤةونضقديموشوددكراإبافصلت

وعألسالفئنمطراثفاغيخرطارفامجدأواثلت
سماغىاروضأنشرآضولمذكرهاأألزضوانمثرخكلدآلضوع

أبخالمنعددأهايكيىندىإلىيريمءأألنوااذافيسمص

الففرانخعةألتاىئجرئماوهضنتإبماأهااذاتوا52
ندائينداهتبىمنوئلكخصاصتيرجوالسدأناديك



8أل

ردأئيزمماتفيئحييتواشديومفيأدغوكالليو
أنفضالعلىكفيةمواهبوأفضلىألمجميلأولىمنوئلذ

بدوائيعارتحسهدائيعلىوفادريأصنطنايرجمدوائت
رجمائيتوسنيليوالخابعدتيورأيكدهروالظتي03

ئيطدألمممماأبوابوةهرغمدائحيغراألرضيكئقطغا
وشتافيضلتيإذاوصيآضيغةجواركفيوربيوأخمشي

وجفاهفسوةلهاوحماثاجفوةألغرأخأللذفالعرفت

والوصذقاجألصشفيعانههاااراجر4اهاوالكذبئ

ءألشثعرااخرفإئيفيتعطفااألولينراماأأشويا53
شفعائيمنإبهتصاختيانلشتافعاألخاجفةجودإلىليوكئظ
جزابدارألدنياهنهانجغداعنالمحمابهتخزىلماصوفل

13

085ةالمحرسبييمدعهبرالل
اءاعثرأئضأيمناءأضااإبرق1

وأنتضاماسالألنمرنقرابراثعشطي

اءومضاصقااليهتزغضبأكاليماني

اءاوضاأألعربياتالوجوهتلذواصفا

11اوسنآهويضانيبس4رامفاياواقيا5



ءاطصااألهزنربابألخصننينذريزذا
اءوشاتهماشتاانخنصاهعلىداراوسقى
اءمانخمللهقبنارجمذوةىرا

اءانعنعاإأللنانجندفلنمعلوياعن
اءاأأعييئلمعضاحكمنيالة01

اءدواأدوبولألعانأللءداليكان

اوالنرحاالمجوىراهبمملبهاجم
اءهواففيلةدعادهوىمذكراع

اءوساالدهربهاسصمبىمنواللي

اءائقضاماكانأسرعماالشموسيا51
اءاألفباأءيمعمومافيهحسئاةلخط

اءالالوجفاأنقلبعذبهنبأبي

االغزاهألهسقليسلهأشقأنهاسل

اءألدماألظقيسنفذىألجزعوفى

اءقضابالفىيخوينوالأفزينقضي03
أءاظبااتلكاأنجفاطناصلفإنفاخش

اءاراأألناسعامتهلثالهايا

اءأنجزاتنيعلىيعغرمنليمىجازيالق

2



01ثر

اءضاانيالودمذهبفيلييرحلموأخ

األصعداعبغرامأشفاسيستبرذبات52
اءفاأجفافيثياسنعتحلوألنزقليتال

اءألخالألرنجبهشيمدمغكاخل
ارواهعدنقذبئصادثاكرتفصوادلمجأ

اءخالقداكنجئفونكنحيى

اخاأاءغداهاالدينضدالصاحصأترى03

اوبخاهألادنياأهـبهإهتماك

البازضوىلؤحملهاءأألغاحايئ

اءأنوفاتغلمنابرايامثنئاووفي

اورؤاهرأيفوالمعاألصدريخال

اوفارافىىأألزفيألرخبإلواد53

اذحاألئارتفسطرمكماالعزموأخو

اوجاهعفراافاوالفاالفيحوصه
االعطاةبافييخزلءرافتراه
اءخياأمانيهيااءحتوفدصيمارقاء

اءرعاوشوأنبةدءامشىأيئفيعطفلين04

االمحراننيإأللقتويد



ل11أل

اءأللقايملوتالغلبااألبطالئدوم

أأنفضاةبفطربةأذبرفذسدبهىو

71اونجرياصرضأقوثئراحيثوأل
اءإوالىمتاوباهاقداالىاالسادنخط54

اءووراماااأئحربفيالرأيوئحيل

اءلواعوديةبيفتحشئهمشرف

اءبطاأالعوجئاتصلعنةرجعى
اءألرسلالوفاترفلفىألمئبقفوى

اءإءألراكببدشأحسييتأنعذمرويربتيم05

اءاولخودااشفيثففملتألفضلبآايا

اءالقذناوتفشاءنازاخرتوتاء

اءرماصاأأوكاالمتفبئرمتوأ

اانالةفأضنىألروعفيأنليتوغ

اءوأرناغلوآدذهضئنأنعالوأزفأافتربخ55
61أألوليافيهاتبهبئماوادرعقا

اصباصاومسامضأكتعتادنعم

اصفاةالوزدوردادينألمؤزوذحؤضئها

اهاةأعاديكتهأهبةياذهبت



ر31

ااةردالهمذهنفألمشالؤدىسبواكئمشر06

اءتجاإعاطيغكماسافاوعاذ

اءوالانجيكمخلصوليمذحوأستمغ
اءألسممايشكرألروضنشصروحرأنعبد

اأنتقاهوأنمألحلكاقوافيأغريختكلتي

األتآهمعاليكجيدفيسامرينظم56

اءرئاأفوايخلىحوقدإظالميطمدح

اءاثناأالشكرعيةؤافيقضلندمء
اءأوضرايممثييهذهاخطوباثماال
ارخاةألدبنيفيتوينيذعصفت

االفضالهابئنعنتائمالأألئائماوص07
اءألسمانفناونداشعراأناوالصأحث

اسواةجئنأواصدزمانفينوص

اءالشمعراهموخطراأألجوادختم

عنيعتذرءالىوسارئشياالدينعحدزيراللدشالدينعادالىبهاكفوفال

قيمازنوبينهمجرتالتيالنوبةلىرثثعىهربوالماكنوهاالتيالحريمبدارتاحرو
ماةوخمعسبعينسنةوجماععو



إلي

رمل

عمهافىألتحىهنيايكهربمألدصندعهتا
الوزراهـخيروأبىقدراألئاسبئايا

ئيطدائملفيقدثفقذخزثتا7إن
ثنافيسارلقدألمسبرعنأؤتخاقلت

ازضانللداصئحناالاه5
الهناهمواقجتفيأللمأحفزأالأ

12ثئعرألفلبضعفعلىدذصالة

ه

مئذيههوهعشتهفاةيو6الىوسارئيسابنالدجمتعخحديستؤتاايوقال

الدينجدابيخا

فروال

فيوأشنبثيوصةإلةيامنبجمدألدتمؤاليأيا

عائيدإلىفأصغبجوديديكزمأفيمنمستييرالثدعؤ
دائي8شفامرضثن2اوعنذكرزقيأكفيوائتأتنسافي

ألمئمداثدوالرصادفيوذخريويزيلغديعذتيورأيذ
ألسمماهمالبمةتبأفيعتيحذثتهلنفياهوالقي5

كاهأللمنعلبهجاومآاتسديهموقيأوظائفوان
كرء1ءسءص

ءابفاضروراتهوذيالطعامالعنكنيتقدوافي



ل41

ءواالمنيشنأءكماييمثناقدفتنصائرااسأكفيوهل

شأنياوالغبجدأبينوألأألحرارأذىخمفةفيفال

ءأألؤليادنرأذفىاولاألعاديأقمىممائقضىوال01

غطاهوالدساتيرأألمفألترسومفيبخريئحرونفال

هوألءفيوالتعدوفيإذاشمخهوالءنمبفال

رجمائيغرىياسبأفيحالئم7جماليفيهنمليحكمتمتى
ذعائيألءألسمصاوأنطارمدحياألرضيخألبسيطلما

ءألئناللكمنمبئاألبمالمعافيثأرركنمنظغاألنم51
كنافيمديحكئمفيويغنيهايكميقوئمأعدوهل
ءانرالأءماغروساسقيصثمرأهتدليديتخنيهتى

ءبألغالشعريقغالمآابخكانتاألئامخسةواوال
غضاتإلىلشقاثمفعأفعناالاأليخكمليا
نالهصينفعرضتلقدظهريبهنأهدوأثقال03

ءألعنائرغعليأحمضلفلنمنفسيوجفدثالغنىسعيحطإلى
أألغنياهبعيشأظفروأمعئيالفقراراصةفزالت

6

امحطجويوقال

ءأألنحاسائرمنفيهفعكرتإفانخنيارابنيحوفي



51

اصاهأقييلباردماألمدمواألاصمثئومأاحألم

7

غيرهعلىيففعاوباالبلهالمعروفالمولدخمدايقدموكاناالكابربعضفيايخاوفال
شعريخرهلموموويجيزه

المجطا

ءافماوأاممدرأحرجياخازياوأألنقمرألبيقلى

والذنحاهافهأءجايئيامفوأيرأىبأي
ءألبماقدراثاخقرلجناامعمتأفىقدمى

ءأنجافئةفيعايةربىويزىفدألمه

ءهاليتمنهكوحيئففأكأؤ5ا
ءم

ءألخالألمنتيكياابىاللهوحماش

أدالباهعمديالمحئحمدعزممهعلىلة
ءألرداخلؤلقنامأألأنديصررغادرتا

ءهماوفيعيدبومفيداراركلمقدراىكنم
والقاهأالثقإللمةحمذئيابمنةوكيم01

ألقفاهأيديغقكترصاليعلىكاشطبأألمش
ءبألغراكويلقئهاقيلعنيعريئوسؤف

بألمجفاهمتكقعتقدفنفهصيفمانعايهفأرض



كهو

إطآهاأضلىكعرضأخذيفإننمنيافوال
هجائيمنئنخيكفليسيحيبىعنأغناكالنإن

8

المبضفيوقال

كامل

ءألمحكمابخدبئطعرحتىمحكصاألذماهسفكفيأمشإ

9

الفزلمن

ءوألرفباعألثأنوشاهحذرجوانحينماخئمأقذيمئت
ألمئهئاهنثوةفيبئفوسةأضالهداعارتنيص

ءالباقافية

01

هرشسابفتوفدالمتديئةالثريثمةالحهةيمدحوقال
1روا11

ألجوانبئتدأألوظلساكبانرذقأهافيألجودمحابق
ائمشارلتعذلثألئدىألمكارووزدئانأنفضلوغود

وانمغارلثأنمشارقوماكةوأنبواديألمحواضربسيذ

ارانبوالألعالمينوخيراشياوالءألحسابسئذه



ل71

وأنمواهبألغوارف8وإسذاداباخسآنافيلهاأدمىبئ5

ألنوائتبهلفملنمظليالظالائقليقأعلىمدثبمن
وركىاماشمنأألزضفلواجميعاوألدئياألدينليهق

فببمغدلأونجمبصخئهاوارألجودزنادميسالمة
والرغائبألعطايابحرووأليتاىأألراملكغففيا

طالمتيائحوداحوصؤبسماركل8إضيبضاو01
أنمذاهتأألمىفىاضاقتاألطربدهلهوفكلومدأ
ألمححائثبدرضتاضفإذاجوداءاألنواتخلفثمنويا

انجتاضأألعفبعلىلوطعتهاتيهاأآلزضالطقىيمنزومن
لشاربتصفوالألقكاشتورامتأدذيالجطحسمأتأقد

أنمعاطبمنسالهينوأمسؤاطراألخلقوفيءفيتإذاصا5

ألذوائبساميةعألهاوغؤراوأنستااتمفطوعاد

الركامتقصحيابهاأبئإلىهافيوألائرانبمفوتفال

جانعبكلملهاهنبسدةمطافلةأنبقاهـبرحوال
أنمساحىضافيأياعهاعرلباسالئيئملبنعمهاوا
وثهمتائوتخدمةلدؤلنهاأئمياليتجددهقبالءإ02

لمتظأألعذايقهزونمرعاليالهئممأديخفضوصد



ل

11

امنلغيره4ذتسوعدبخهلعاوايوببنيوسمىالمظفراالتالدتحصايمدخوقال
47511خةكر4إامذهمااءالعطايءمراالت

منسرخا

عاريبأألالنبئشياتماخاربفدأممقالثكت
ألرعابدألخرحسنأأصفاإذاهاأأيقهيهات

وألطيبألممالفيالوأألخالقائبداوةفنياشابمإن
ثعذليشاحبفييعذئأديا8رتنوانقي1أللهق

وبفياطأفيبوصلشئهقاضدغتاإإوأليه
مغفوبثفيموعزماعانجهبهنغابيالوهوى

خضوبالبألمئابألدئميدبنآنبنوكاألمماريم
بترجميموضبرففدودلينعدلقياأاوزرااقذحمنن

نيبوتا8ليأبىفي2زريهعذاعنالوعاذل
موبمعليةعذابسوطهعذبهفيمثيصلوبئ01

فساخوبمممرإضهتألهضفعثانممامةسغديمء
خخوبارهاحابحرعئارشعيقلراكسثبيئوأشلى

خنوبألركعبفيوفلبب8اوقبكاظيةفيءيعخءجبوأ
شضوبلألسودلمحظهئةذأشركنقأاليريخرئج



كأل91

وبهشنائقفوببيضؤهمنضرمفيالشبابوذماهيم5

طلوبغيزألمحثأرافةفدمدفيعندهالثطفبزا
غربيحئمافيمخرلبةكالنهأربدتءحالا

ألنفخةقيدأأئامهإليخنثصبىئقوفارط
صوبخيرمنةؤديتافقدإلشثبابتودإنياشيث

كئوبضيراذابهنتغزوفألأحمطمنبالممدتاقى03

اخاريبأيدياءائحسبتئنيماوأزضغبقاياشبيبتيلطهب
ثميبامأهوىفيعقامازهدأثصةيعدلنملؤفألشينث

أألكاذيبىسوعذنيوعرأنلككمغيرفيءازفيدهريا
عاجيبذووألدهرصرلذعجبالينيهايومكلفي

بوتجريةمنافدثبماعماسلبىأناراضيما52

بمخبوبهرةلينغلمأاهامنذانمكزوهتلفئاكنم

ضهذيبافيجمطيهطئهاسعلىباخالاأيديفدهذتني
بتأديبقعمحهاواخذتثاخألئهذبتفليثها

يوباأبنيودسفمنأآلخألقكرممئشفيدةتأؤلقث

هرأوبكلهئمبهةالعألذيبهشفألعادلألملك03

عراحهباأروااتبألهندوانسالمافيثقورحاي
يعبوبأليهيلسايكلمننصلصألنرارماضيجم



03

بروبغيزعريانوألئصلمفربةالخإدأنعذايرربئ

ائالليبألمحمرأفاأنطاذتوفدأواوفيخواض
وبتاويومصليومهناصذيأكأدهاتنحرأ53

بألسلهللعراوفيهامونممفارقألمحزبفينسل
محروبكلعرأرماحهنهنتأئذياكأزضيصنطان

بوألذألمهاكلبيقنخمغمغدلةفئاألزضمحلىهد
مرهوبوتسكأئهياوصدمؤاطرهتجىفئندىصوب

مرعوبسطاهوخائفلالماجمىفأألس04

بإليوأفىوأنجبفوأألعراتاثهالوأأفييملطأهزا
المناجيبإلىيئوألئجيثالفراغمألمثمرىاسودنجل

معصوبألسالميزمبألئاحهبتمممنأفيطاقكل
ألعثئناخيىألمحخفىبهاائتدوارجضاذاالوملئم

محاريبأفيقناديلأاثاصاأفىيسجدوأوه

ودقظيبءلبشرأفحرنجأويستعرالئرقوجةضضث

أألناليبووثابااللةرفعوامأزقليلذادجمااء

يبأألساعنوعواألزوعفيالقوارسأنفسسلبواكبئ
وبتفغثاسأاللحتمنألذوابلبأنقناوأزتجعوا

مكمتوبأألنامجباهعلىيدوضغائمجهيلبمنم05



اا

الغدريفوببأغيرسصلاحببنفةبمثع
يبوتزتارةيدغصبترالمفوكذللملكايا

مشعوبغيرلؤالكاالسالمىثاألذثياوبمانشعفرإت

بوبشو8إثزفيعطاثبوبشؤالعطاشاناامارويى

يعقوبشوقاعطاياإلىنجااحاوشفيايوكائت55
تراوغيرنظامغيرعليألصالتتزسلنااكصاث

واسلوبيمذهيفيرياليجاائعطاهفيبيسويت
أألهاضيبحطاثمليةمابرحتأخثفأعوغير

بكأغيرظأوابرئمابمماعامتفيوألذن
ونعقييتيسبفأعرتمدحكفيالمعئبقفضيلةعليفنمولي06

ؤئقريبمثيكرولىففوصلؤاسابقاه3شاو
بموصالئفآدلريمرفدمنلمافاثسىيانئمولسعث

بعرفيساضئئموأفضهاصإضامخطةاىل
بمربزبربموىيوهلقاطةاألثنعارربشعري

مدروبكانممعمآمومقوليىةباهثماكبخاطر56

ضطوبيأألنامدلرنوأنتتخطبةاأالفاقهئوكامئست

أنمصاعيبةرلأكوئمأإلهاليببنيأزتصتألذينصالحإلى
مفزوبطاطأنفغلىبارحبمممثنرفصإلىاضبادمانضرب



ل

هبورأانط7إوةذااواردهيففىبحرمفام

وسمكوبوارففيانمعفأةونائيهظهترغ07
لمجوببالثناهوأضحفيخواطرناهمدمنئسيما

لوبمغبزمميه3وألمحمدإلبسهتبقىحمدايخسوه

ألشئابيبنحجرئقائهلبوارقشهماخودابل

اثوباائعذؤفيوالرنتهنهمرلموفيهيذسبذو
نثرديإلمئعيدإئمعهوفدالغراقمندعائيلبن

ولقريشديإليةاكلولميدئعأالئازحفقزب57
ظنآبييبابهإلىاثرعولئمعفوأنداهبابييقرغ
وباسىلنوالاللمئنفيهتلتئاعدمناجدوأكفال

فيئوبايهإءتاؤتدأئسؤعلجودكضألوال

31

التذمابياصنئهويرةرت11الدارمنيهاالنذتالتيالحلعمعييمدصهايذاوقالى
حمسمائةتماإلثخةستمتدالىرسولاليدعلىإ

1هـصم

وتعتصيئتخنيكأوإليوثضباكصفيرضىاحئام
ثمذأنيزكأتسأمللتزئةلؤالمأللكلياكان

الئتطئثألعألتعليقلبالياصدودفإنأفانينافيذ



32

قرلثاسفوثيمنعطمذهيهاتسلوةبعدكانهرتئيأتطن
مثإيصمدامعحرفاومانمإتنطنينارجوافيكلي5

ملصبوأنبطالةهافياوولياآلالأئايمنسإتا

ئوثث4ألغذووالعليلتواثيضاللةاهألألواىالايام
اركتماهناخطارهاحبرأفيربهأتنصفنيالمودةقدكحت

أوبأفيخيالكفثطالئؤمفييمتجييمرأنقنغاإنرمفا
صأهثاصبيبةأثوصثوالارنضاوىيئجىاأأورأقضائتا01

جمثاخيااذاابءألدحروأساريوأفتدىإخوايةايئأخلىتهما

زيىوانصرتنيشعاثأفبءسالئنأعرضتااوتنامرأئبيفط
أألفيلمثشبانصبوثحوبفأرققمساضيىوريعتقاك
أشنثفثغماكيفيتنكريواناحلكلخمشبشتنقيابئ

مذهعبااناراأذهتعيشهغضارةأئشببعداباطايا51

طأمثاعزأألدماهيهاتوصلتعدهاناآلربيئومأش

اشيبوفوذكنطقبةقعانطالئةشاكوفدالسئفاهو

ضاشثوورضطرليهاجماياداراأأوىبالعذراوىألوإل

ميثهامالدينصالحوندىأالفظاتدباستصكألوأل

ئضربألرواحلاد3افإلةتدزهفعربعنترنعملك03
باالعلفيكذا
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هءدصصءد

اظثليثمنةالممالكوحمقغالبجمدءأالعذاألأردى

ثيزوه1نديرهنألمقضالوأنماجدسةباويزهثينني

شرئثوأألعوجةشرئجوألراعبئةألوىءاذاثبت
باثحألذوائبمحمرعاموألوفوفىاحنافهخفرة

هصثجثألفضائلبنواررىوريضةاضألمكرمابرصأرض52

يتعثشادائماشفيهاومئضببتمثنييدألمافىصىا
ئنجثائمماكلاملىأائمفأيختافقاسبعذأ4حملت

ئحفالتئوبالىأئكريمإنخئةأنقفوبجاياهعتي
ثففوقلالجدوىترتاحةوراالمحادثاتيمفثك

حثشبالطأرفينواهبويمرئاألعفاةإلىمثوندئى03

وأطيىأنمذاممنرنخاقضرامهافيابأئارعوصرابئ
يتقرئثبذنبهايهإأتجافيماكأأفيإةبألعفوتغريه

إرزنجثأالءاأنقوأفضلليبينبمنهيروتمعاحقاآئمفعرى
لمجنثشأوماكلأنضابهمقفوايوباشأوأياطابي

فتبواليهاءلمخوافالرااالندىفيفرأنمظبياللقتفوافي53

لثألمجداصقنثمعرأورثألئائيانخننئوشفنالذصالحيابك
ئتصعمثأنألخالىوهوفأطاعألهلهألرمانأخألقذللت
تخنبافضائلألنأعفإليةمرنجالمداغسوقاوقت
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وتمثعب5الألتقىألعزماتصادقنهضةالملإلسثضثو

وتغضمثنفصذئمترضىألدهفيرلولمكأألمحنيللدوغضت
يترفثوخانفألهماملتيئحدليبإنالينياهلغادرت

ألمهرلثيئءوأيناثفضاةاألزضنبرحمهاعإضاقتهاربواء
كذبالرائديخهاينصربغارهثكألرومبالدفأصبح

ثمخخيوشكيرموفيكيزورهااخغولتأمكارصووأج

يصعئثالئفالئمبعدهودواائهةءدااثطابحدوأحم4فى
ومشرألءألتهاتلكبالفتذهطعنمويئحعثرفىيرىحق

بضممبألمحيعوغرازنصلكنتتياوبناجعلش4فألعد
طالتوجريمةفربثمءبمجرمذاظفيرتالئعفون

يخواأللإكماضعفاخهاصعلىتخوامةرنكففتمثم

ئنسبألخالفةشرفالىخلعابفبسهاجمألناقئفوبوأضلع5
يذهثخسنأباألبصارذهيااشعاعهاأيماوثيفرجة

ئعصثمئرىافروهوبزأسصفيلمهاءكسرىهاتاضوعامة
يعربأاقدفضرإلىدتةواهلمحطانيتةومهدط

مقضثفرفاضعزمكءومضاصقالهومابجؤهرهيفري

ئحفمثيكيىفيفليلءمآألعدىبدهاإعماروإنةاخضى55

فيالمنغعةلعدمإياتفدترءخابعضحما

4



جم

ابألبهطالهءيوصواراألبينمفالطلآلهعفادااصمى
كامبوئىهعظملركعندأنهلذربهمنهاطؤقخل

كاص

مقرئثسواهملكيوغالبمكرامةجبرئيلطوقفالمحه
أألشهمثألمنباحافرةيعنورائيكمابأدهءألعدىوز

إكبثعايئسرحوفومهفهاللةجماجابهألدحىسلب06

ئميثترضمأيدألمناليفةاولمهنألقيادولملىوافاك
رعحثمشطاراممكاهعفدتهذاضركأفابسوداةوبراية

وبهتعليهاوشانأعاهلهاماللمليلأسداتبمأفا

تممأمبالؤهمةئتردالعطيةاعايذمالبسهفافض

يخمثءفريمثرمنأألخةلسوىهتلةمحلكماشعاراوألبس56

ماتسمؤحيثءكفاالمشفاضطفاهمنخةألخإلمجةتخبمارهكا
تاشحببعيصهيمرألرسولءومنهكندألنبوفيالناصز

نتقلثمائهفيونبيثأضلهإألمخطوبمننشظلمن

ئحثثآلهألبعيدفهولعناةهودصدالتأألبصاربلناث
ألخخثهواهبمجزيلفلةآمححالعيوننظرمناتايمه07

هغيئبوهوالمقعليهضلينبويةفراسةمنةادنتك
وتذفيهرظفيارثيقظانلملكهأزتضاههـخيمارمنافاذ

ميثةئحجئموغإركإقداهااألعذاإلىأسرعئموراك
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ممشىألمجزهظهرعلىلسابغيافضالدةسطيابمحتف

اليغزبقسعذهاطا4ءغرأدؤلماخونتهاثوتمل57
الئينناالسئفطاوسادالتنقضياأياهمةفي

31

يهاوانفذهاحيةالدبمالىرزشحيمالىعدعلياباالناخملالقاضييمدحفال
375سشةشقبد

11تقارب11

أئئنتقثوجههقءفيعممفريثبيوهاألمحطقاعلىعسى

ألوبوحشدألمخطوبامزأالىطريتيعنليويمرح
طلثويمزرامديهيرتاصاايئادركفا4

المأربائمخضبأسونهفيلجذدهرجمائزوئنضف
ألمسىويهانإهلهفيء2كراأنمالثأفاقزمان5

أربمنئاءلؤاءونحذةتئليبمنم

خمنيموماضهيهطأقيهإشاةأغروقد

يثبعملكونىصموتحتذلةلئمخشئوجميىفظنثزا
ينتحببأثحانهدوادالئمائتسايءوراوإن

طرثالعنألرعحوقديتئيالخيفةالسييزعدوقد01

فأغتربموطنفيالففيمراىعزهةخيادرفلذ
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امفحطربأألرضليففيكاألهواببتاررصأليفا
كثتعن21سأدصفيباةورأألمعاليحؤثحنيوقد
ألرتبأعاليالرحيمعبدجارذابهتأنآذانيؤ

اخىمغءوائنزائعمذئةىأوأحنبتةفكيف5
ألقفئتوبيضأنعواليلمجرأقالمةضهزأأئمرةهو

وأليلىيضةواراوهكتنةوكأافيكتائئة

الكردتكمممفلسترألعوارهستمرخأنمنامصكريم

ثقضتميثافغيئوال8هسلثمالجارهنمانقؤمهبئ
وأفيهمانبدوزأوتشفىاألسودسطواتإنمتذ03

هحنعستخوثهـنمإلىوفضليأألنامببقدبهريسماربم

ألعممئبتبضعيفبمنغيديغلقتمااحطفتعتاقؤلم
أنضبشإمساذابعضىسبهثماالدهرمنعلىوصفحث

غلبأتياليغالتةإذاهاجدعلىثهئموعوثت
ألغضبعراهةألفطوأليدينطلقاثهائلأكريم52

بوخطبعنناءوأالثحثابأصدبعمابهوألغيث

ئخمضبائعدىءيعاؤمناائعشاردمامبنخمنضفه
ألطفبوركاثبابهإلىءألرجمامطايامقئجواد
نحذوكاي
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تخئجتخروفهثهممنوالقالصإخسانهظلفال

صهتفيهاأجزلجادوإنيقوذفيماإلدعفالإذا03
أبيألخهيسيردساوبااوداذفواديعمفتميلندى

تنتهبغرضةوأموالهجمارهوحهىعركمهوقى

ماذهتمنهاسوىاكحضلليسأنهثقةعلى

أالدبوضيمألئعاحوغيضرائماقافىلأألولوال
ألموتشثعيصهالىتلمجاألرجالظلولعأئقلمر53

نضهتبجمضهيووجألسؤاذأنوجوهءافانضب

قبعكنمنافبةوطتأآلرخيئالماجدالفاضلإذا
بصشثتوإنفأففغشصتمتىالتمابمفقلاهيىسقتني
ألخفائتالمرأنمهاريووضذإيخالتأشرىنداهكفاني

وأنجدب4كفيفاصالمحرونحظبعطاياوراضت04
العوثأبغدالسعلبوأضتىبهألذنولبفدغصونيورف

يخبالأئذيأرضيوياغيثيغيسألأئذيسعديفيانجم

ألذجمعأئمنافصإذمالهعلىصفجلفداك
تألرموبتاتإلىشيمأنمكرماتعنأنمسايرءبلى

كذلتفوالفالوإنلواهثزعدافةقدتأحءلرذا08

لمهالعئقلثواسوأةفىيزذدباءضامولمةيرد
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جمةفيألقيةوفرنضهفيأفداوةشإ

تلتهثجمذؤوصدرهوفيأعفمارفتبردراكا

عئايجبيقمزئطتيستطيغاهاثنائكنخذ
الطحبءودعاخاضةولياءثنامنيونكود05

ختطتوالإلإطانظفيماخخطعرإئمى

يخبولمأوالدهىيزنلماالعربياتهق
شئتأنوئطوةئفوواةافىأصئذوزنفاضمت

تجففأللئمحروهـفأفيألبالدقطويفيكوسيرتها

سصالملمدكيربراليتاأفيفيكوجودما55
ممفاقأانبقاصثيابليألرمانئمروارثتزفأل

قثنيررورأاممثأبميرامةاضمفككتبشر

ا

رئشىلنالمخلفركتالتهمةالفرتاالماالساسرالديىدعئزيرايمدحوقال

اعليهفوحدساينةزيراولمجفلينةممناالكابرلعضمدحتوقدءهويسنعءالروساا
175سةفيثودلهعاواحذهاقحدةاهدهفيداعمذرالهعنهوانقبض

اطويا

نهثبغدكنماألسىفواديمبوأنصببمنممشوقأفيأبئم
ذنبمالئكماواللين3ومامئتىنيئكديعاستم
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ألقرئطئحمعنأأئامتمفيكماافوىتكولواعلىأخوأنمثوفدك
بعدهاحربأليوهنستفاجميعونهفنايسالنأألئامكانتوفذ

إاكزيثلهااليجفبعيهقوأجفانظيذئلاللقلىفياث5
وأنهدلثالهدلثويفتتيايلتتيفافراكنمبعدألئرنمعليهاحظرث

قبثمنيهذهايبئلملواحفاازارنتبغداذخودمنقصروبا
اكغثقؤوالسموالدازهاألمحمىأزنحئفاالنأاإكعابيخوط

لهاشرسثألقاحصرالبانومنطعاعهاألهبيدغيرعمة
والضربخاتطعنوالقفارغهازهااضييددونمااوالا

ضىأأوالسلععألئمالأكرخعلىودازهااةالصضأنرخاتما
هساأ

العرثمناسبهاأخفتثاقوإلىوانتمتالالزذابارهاإذانسبت

حمصئياغاأللهافلغادةاحمروالضالحمتإنا ءوصا

هاسرثاحوراأومنتماديأقلتايلةأنساكألطىواا
ءإم

والنقهتماجرألهلمكينمالبألمحياألوردالصضرحعيققتاوش5
صءأ

الركثحرأنفاسناالمنورقكابنابالمراةتألقتولها

رطثبهااضميموأألواىقأرتجوهناوالجوألغرئيألجانبعلىا

ألعتىولذلناالشكوىلنأوراكماشحنتقيرقيىوغاب
عذصثهقبلهامنوغديزلناروضةقشاأيمفيهاهنوباتى

نجثلياألرضفطاليالؤعةأظهئمئهدااءبيتانعلهاوهان02
ءا
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ألمحىقتلشقطثوكملقولفاتليكاءيآلمياقلثاذا
افرثأاممتطيثأوأبئلقوذ4خربىيذيكفيفإبلممتؤنوا4

وأذبئألعطئةألدهرتيمووراغغادأنمالناءكزويئ
رحىمريهضأللهبالدفيفليمنزالعني2ألروراضاقتلةن
وألىنئلىينجبحتئوأسحهبثألضىطانيحدألغزسأرهفث53

اضبإمطهتةاأوثاةوأأفىتلإنىألمالمهماوكاتابوما

امثلةألمحسانلتحفيؤفمللثاإءالهوىتفيقءنا8اوما

وواليصيحنالؤواديؤاثءرةأبىعلىأفيذياوا
اخكيثأزىازعهاجهئرىغيرإلىألفتىإضأألياماواصحصها

اصتأالهائمأنيدلىعملوفىطوليوىاضأعلىأألبنالقدبثوتد03

عثبئاحلمقيمأرضكللىوفيجطرةانمزدارعالكلوفي
الممعبليوالنأألئيفقذأكثىمحآأئوزيرعطفثليعادنواه

ألمبربطظألئقاتشنىبههنابىفرأئهاراأاعئلاذاروزت

جؤروالجدلبثامبسجايصماسقىاابئوجودسبا4خففالة
ضثاتئعزمنوفيكفهماضةالمحضينألرأيعليمامن5

ألرعبتطالئعهملذفلليمالقائهفبلبالرغبالعدىيفل

سثاكىأينفرثونذعومافيءربليؤصئنطبتللفيبيمايث
بطالهائفزأليخوضهستءوقدباحماجذالنالروبوموتلقاه
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ألكتئثكتائئهواجانايرلبمفهإئههرفيأسنانفطورا
ائعذبطأاللتأوألمخلقائمحيانهاةحفيظةامتاببأأمرتةإذا04

خمثرالطواهالااركاثبناائوزيرحمثعضدألدينالى
ألمخىبدزتهاضنتإنغذروالبأألانجودألفميقأالغذارفيإلى

حثماوهاغللجودفاهلمخئدحياضمنوفيودطىا

عصرألوزيرلهاخطثرفيوماتجورخطوئهاانالمياليخثىوا

سربئليوالريمسرخليفاشلجنابهفيدهرارائقاعشثوفد54

وألرخثأنكرامةمئهوليغدوواوألقرىألضيافةمنةوليزوحا

وئفضثأألمنهبذوالليامئيمأعنبممزليألرتجلالفيزلثوما
غلثاسدهغعليفابنصرييمفلثأيياليلمحاناظإذا

ائفضثفيذاتجربأينألدولوالانقناأؤرتالئحفئملوالمفاوير
ذبراملكواوإدعفواقدزواوابئوفؤاوعدواوابئجمادواسئفإذا55

تربأياوهوائئقسإبمبتركليبمفءباأنيعلموإنفسيهئم
مثألجرالعنبىوأثواصقرطيبماؤأيقطرغودوامحبئئئم

ألممئفثبفؤدنجاطوالعهوالحسبلمتيانمشدبطؤدىاقدأناوها

والخببهاويرألهالخيلحلىوصناغلةعنديمافبكم
ألمخقأنموئهةأنوزقكهاحمفمودهاوياءائاإلىاءحن55

فيأبداليائقضىالمداغنخبهعفدألئواصلإنأقضىولي
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وألتربالمحنادلفوفيوميسئروىأهاوإخالئهئمجامدحمتئن
ألهىألطئريقئفمهاخماصفابسواهئمبمدحذنبأفترفافإن
القالعثمنبتهفألشعرهوخابئقلئهلكصفامنفينظراأعد

وألفاضأللندثألنكنالدئبينواهفمشاويراكابىفيأطغ06
ألعصثاضألفهاولةهنألمحفلليغردبيماكلنظمفيئطاوئني

ألضردثوماألعروضمامهالمجهلوإنهألقوافيعلمئنآزغني

بوألكألمعيشةائءهمةإذاشوارديآسيرانوهيبيثا
اجمتوأالراسيستويانجمبومنبينناألقراغقدرعلىفسو

ألوتجطأمكنفقدعنيحوادثةيدألدهروازعاظالصيفيفثن56
بلهارنتويتذوىأناعيذكفإثنيتألمحراسغروسق

اشربطاألمعينبحرصدواكومنغضؤلةخأنلمدحيوحاشى
فيلهاوأنتالعرضتواللهاحانصواعأرضأجدتوال

وألغرئطألشزدثتدبيرهاومنتبيطهعةالوزارةيئءعدهتوال

حمئثابدادحكمفياالألذياجائراأئقوافيوشيمنونكود07
ائقضثأليمايةفهينشرتوإنطويتهامااصدافهافيألدر

الئزهمثيخسكئمإنشادهامنتضوعاخنايديفييوماففناذا

وألثلهثألنمأعطافهالىسرجاهلىاعنوانألباعفصيزفداك
غثثواللديهامالالءببيدانزيفأولحنرحمبمنزلله



ل5

تخبوالوناركينئوالحساهذألمحاألعمطاوكفعرهوبوالزلى57

51

استجهاحمامجمرةوبذكرالىوسارثمىارزبرولدنمرعلئااباالدينعادبمدحوقال
اطامبصففى

ثهوافرل

أزتماببينكماألفرقفيوهلامحاسثأاطكين8األمجغ
وألشآبأصفكئحودألشعولثتردفىفأنتألشعابروىاإذ

وألهضابةألمحانيويشكركوالبواديألهواضيرلكيقر

أنسحابلةاليغبوخودكغبانجودالغمامءنواوا

باألاذابهيطوزالذوسرأالياليتروغةألوجمازك5

ينهالثخطىدجمااوابئألشرىليثفأنتنزالاذادست

ارقابئاسطوتكلعزتذلوطمحربفيآملفا

الغرابوألمحرداطيفأهواديسابقاتلقللىوالئظلك

انضابقأأألشدصهواتهاعلىهسومماتنجيادفيومآ

نقالثلهاءألمطونىمرخألتحمامويوهآ01

لثهاصألرياحضعفعلىشدادمراسلهافيخفاف
إيالثفذفتنوفةكلنجابىكنكلىكلتلها

ألكعابطئطوىعواثرهاكحاطوتهاارفيعلىاوفتإذا



63

الثبئذهبصتافهااعلمنهاالغاياتجوانركالث
طألبطفهأيفههافليىحتمآاطلباتابجدكتنال51

ألشهابئلرخمكمايقفىعراصاكالسراعادزعفو

خضالثهامعاعليفهنهأألعادفعدلماءرماتخوضن
الصعابالمثيلينأنمرومأفيككفيمفسمكأنذ
ايضالطوأألمثمواغالقلللهايعنوشمارءضصنها

أنتساصنلهاألبروجفلكإليفأهنمىشرفابزاجمفاامت02
عبالطنواحيهافيلجودكىنابهاءائغطاواجريى

السحاببايخاويخسدأكونخراعألالئخومتخسدها

جمابخوافيهامفغزالةأفدونبهاألمحمابمنهضإذا
ألسحالثأنتظمحفافيهاكمامنرداتيتظمنسواحبئ

رطابخقرركةاغصونأمنهاألشرفاتعالياهكأن53
غقابايخوففاكواترهايؤماألطبزئغاثضافىإذا

ثوابأواليةلىلمخترمالغاببمشئمفداؤك
ئهاباشوالبمجلسهالجوديزبئفصيرألباع

رابئالئوهلةمنوترحئمأئمناخاربهمنسالم
اركالثورداأإليقتكماسعطاثمآالااإليذبعثث03

عذاصثمواردصرإلىاجماحثمدعنبهنعدق



73

ألثوابطمواهبهومناتتالحأفئيثغريجودهيطارح
دالثنداشكريخرليومادأباخانأنيلةفسىافتى

وصالثشئفدخالقهوفييجودوبامنسجالنلة
جوالثتمئائاحينوجمدبطربووابفهفذابفه53

لبوظفلكدستهمن4اوبدراليتاأبتدااذايريك

ابوأأنعشافئاضاعتنيلماألديهفياعماددعوتك

الغرابأينمرهاذليشيبممومإلىألرمالثوأسفمني
فتالثافئغريهاعاتبةصانأستعطافإلىلجأفيوا

صوالطخطإيجمنلةبخلبقفخطاعندهصوابي04
ونابئطفرلهاويعرتخنيلمحمياأليأئمتمفمغكمإلي

مواعيدكذالثتءوتخدعادفاتخطوبدلقارغني
أغترالثوفينالومثليدارااونأداررضييتبمف

الرجملثاماليخديوالأنمطايابيخئالجمامة

بابطزتفىوالبهاناكلاأثسعتاءاألرضكآنه

أكتسابئألضرعأفضىإذابوأنسماأنماكاسيألمألمحى
هالثافيحلمفقدوإوعناتيطليإثمانيادهرمنأفق
وأحنسالثتليدصبرلهافعندينائبةأشتطرصثمتى

ئحالثلقلبفافيمريواوالرزاياألمصئنتنوكأ



كه83

وأجتنابووصألوتفريىوأجتماعوألمحتراباد05

أنئصابئبهانصريهولثأبوعنذيداممارزئلكل

ذبالثلةاليفلحمسامنيبالذكفهفيفتى

ألضرالثالئيعةوعضبألغطاياتضفضعهالخضئم
رعابوافجةمذعذعةجفالتمخلفةوألمحعثله

عابوالتزدثلمنواهدتائيمننحضنماتفدونك55

ألرئابثحواشيعلىأرسثالخزاهـنفاس7اثلمءثنا
أرتيابوالسواكفيبمدصرياللطةالضاصرج

هناكيالثغاثةبمدحكوالتهافيممالموافيؤورك

61

165سنةفيايضايمدحهوقال
كاملىل

ا

فتأوبابطيفهاألرفادحمحوبخيليما
وقزباألمزارثخطعلىمحلتهاأدق

ورحباالخيالأليادأبمنأفأل

ألمئباألروضخطرشكليكماجملعلىزارت

شئنباإعذباولثممثناكالدناففمث5

واغذباألمداممنارنضاجنهباتت



آل93لم

أبالةبألممفوقليعدثثإذايامن
دهاليأجدفلمهواهعناصقلأرمث

نعئبابخاهفيماعاتبتةابراجمات

ئحبحاءألجفامنشهماكانعلىىا01

وصاألعاشقيفدمامنأألناهلصغ
وماسباأنقفوبمنأسحتباحبماعليةق
وضحباآرةدالالقلىفيمعث

ومذهبائمهألحديناألهجرانجماعليا

معذئابألمئدوفىقنبمافيكأمححمأبم51
يتقفتاوقلالنموفاخثالزمتة

ئندكابابالخطوباجنأألتائمتزحئمكم
زباشطاصوالهنعلىمرتاضاوتروغ

وأجلباانبألشقعئقعألداداتجتا
قاواثلحمئوآلاقلببآشتض03

متصعباجمامحاائعطامعإلىبخثولحئم
ومقلباهفتشاألزماتءائاوبلوث

مربهاأوطأيعستحينظهراليأسفوجمدت

نحيباائمذلأاللمعاستطففادعماكن



ك4

هفلثااضيفألهافيناظراكلنفوأختر52

صعماغنيااؤمستريحافقيراتااء

فنتاألهوانطرقراىفتىثرلته

فتغرباأوطانهفيألضصيئحملسيمأؤ
نباإذاحلوأنهتبهرإذاألصديفيقلي

مشرباألدتيةيرضىوالخصىرىيغدو52

منحتائطامناندثألمحواعندمئرفع
وغرباألبألدفيشعرقألمعزوفطآلبيا

وحذبادفاألرجماشلئملةعربي
باوأالرجمالغياامامنهنفسككلمت

مطفبامرامكهنأقنرلثألنخمفالثثال53

ضقباقاننثهتألعمظفربنيغيرثمتإدق

ممبدبادأرغنألدتعمادءسوأنخعتومتى

مغشباكارمنممخرادافىثرابرثيمنم

حباشطارفيفمئهلالبهوأبخ
ئخصبايرلذثالاهنابكصوأسرح04

وأقرباداكصمنأذنىتجدبرألوالواص
وألنهباوألضواهلوألمأهلائفضائلردب



14

ئزباالسموابفرداوقائدألماةعردي

مجرباأالئرفيممحالمنةتمارسنفي
ذكابامعليهئدهقآلظاوائظتية54

اا3شيورايائبمابأهقتبلئوليك

ألصباعطففييبوقازأعطفيهويزين

موفياتصدرأوضمرابوبدرليث

ألمحإااقومأكاءحلىاذاثبتالمجنمالو

كذبا8األرابوؤفىمواعذهررؤتص05

أذنجاوءسا4ففمعتذرايعطيك

وأغرباالعطافيدعبفاعلىاوقدنجأل

وفطباألزماتبملماابئكرمآيهمم
وصوباألبالدعلىسحألغيثنباربجودا

ازباوأألمذانجطهبهموافيتساوتكر55

تنهاألمحساصثالضوزلهسمفرتاابولتى

أحنباإذاألئديفيفسدسهضابيكينوحجى

ءلبااليثاتألبهريهةعدنةإن

صلباعودالمجهتنجتنطالمرامصعت

هققمباأنمضاربءممئاعزميمفوئشئم06

6



أل24ثر

ابااتاعرامأدءلةتفيأحعبىواذا
مذباةءأإلساهعترفتلقاهماوابر

تقربابذنبماهإلجمانيهشخالن

أألصعباألسنانقضلشرفاكماألورىفضل

ومفاارأنفيفديماظافغوشأ56

وتأشباعضةألمكارمغابفيفأيف

صجاوييديهفيحنيحروكتؤاداءمنيا

اءلاإليبهثضصإالجموكخثيجري

مانباعزمكءمضالألصقيإلمعفبانلو

مآخاثكوالةمنألنمهءوفكاتاو07

تادباألزمافرتكسيكميلأقتدىواو

عثمبآواثأالمحدفهـحمديأثبداك

ازألقدلموأبنوالههنقذبيا

وأتجاعابحوادثهأضسرىقدهزافىوأ
وطرباألخمائمغنىنداكفألشحرن57

ومغربامثعرفافيكأألرضوألهأللت

هباومهفضضاألرياضكسنواراهد

ايرعألوكتهبسعاددأيولفأ



34م

جااجمرةارظذيالسابخيئم

71

إرعظفيوقال

الءكا

أألشااصبأضعفايىوثقصإيبةنتبوكرقاقوايا

هابئمزذنهئروحفظتابقاوهعايييماثذيتض

اببغيرتنفقةهراوأجممائةيكيىئيطئف4ااأ

81

بسنزدوالدبندعئرارزثببعاوفال

1إربة

عاتبواجددهرهعلطؤىبموىيخوافىأعضدأيا

صاحبإلىولىإيرمأبهيمتألبمآاليكيمف
لمدءإ

ألؤاجصحقهعلىتدلثهورةمفيكفىحته

اكاعبأءبرقفيوألعقداريعأأيرياضجمألهاكوكلى
بألركبألمطيةسيرلمحينألعرهاشواردميهزت5

ألغائبفصلكعلىدكصعنئةنجتناديآشاهدتإذا

تيألطوفمانشادهاألهسودانعايكفئتئ
بءالىاعيألمثمبممصيئاتوختفكيف



44ل

ألخاطبشقشقةفأستأيهئممعخطيصوكات

القاضبهقرلهمبصاليحسابممادلراتمنيقارخ01
ألمحاصبألفادحتناسيكشواطرماهاهدحعديقة

ألطالبامنجةافتبهألسوالتجلتمنخعهدتك
خائيلاذاجمازكببيتانانفذاوهازلت

ألألحصألسننعننجرتألزهاتطبغاكعلىافالك
ألمحالبعلىتدرانابتبائماخودكوإخألفث51

غاربيعلىخبليوإألألجوارحقتعرفثفإنكنعت

وألواجبألهرايةفايلنألعيالكسثيزفيوتعلئم
أالضبالوشلىبوردنقانعاظيإيعلىولسث

كاتفيلنفسكفدبزهارصماأننيفيشكوال

11

فرداصنيألهفدسوقال

ثاكامل

وأاللألبالصؤالوجماعةوأألصصابارؤساأمععثريا

وثوابنائططالبوكانساخاالعليهموالنانكان

أألبوابمسدودةبوسميلةالئبتنىاجةصاحصأوبهان

اوكدأألسثبابمنحقهفيفشفاعتيشافعافليتخذني



5

يألحقابواإمأألىيىبدايتنقضالبأصهاأنكفيلوانا5
مجابغيرأللهبحمليعاودةوهزقعةيومكلفي

ألكحابوثراضغزؤسائهبمميقءألمثمعراكودئموإعكذا
03

إلم11ساكنهعلىاكوفةثدمنقيبالخناربنعدالدينلخريعاتبوفال

سرخل

ألالحصاجساكئمنمجعنجزتمإغالدتييا
ألرافيفيقومياكمهصدوداماكانألنادرفيوصاز

الوالضاحصصديفاعرواتهمولماناسأدعوسئم
صاجبالىفراثيىينهاكمادااالبفيوازدحمص

ألكابإالعفأعلعنهداكئميرمعذتضقفلم5
ألغائباعنفيتسلعوالتتمغدعوةفيالهاث

13

1رجزلألنارإذمفيوقال

ألمجبيخهرالدهروعادثجصيوا

أربهتلذةفيضزدبىم هولىا

ائمذهبألشبابايامارزةذهبتقد

ألقئثمفامثماأثواباةبئوأطقتا



و64ث

أألشيبألفؤدبياضنألذفالبيضونفر5

كألشهفطوافىلمتيفيونجهت
كفءتبعدهااءا ولىاامود

مغربلةبدالألشارثؤألطا4
مئتهىئخئطفيديميناكري15

ألمحتيلألثةوااياليأكريضهبة01

ببألممبئدهريومادهريهذبني

مفرببصلىإمأألخارلثطلمقصوا

هذهيفيكضياماأأليامسعةيا

فأققيأوظبأفىأسنريالمنويا

منبمألمحادثاتلوؤفيتإلنفما51

مذهبألغريبألرأيضطربوصاحص

وألغضصارضاأبينداعركزئحني
امقتربأوالأألقمىبالمعدأناال

اضبأوطولجوعاؤأمرىبأاصدمة

وبأكفيهااغدءةبايالهىفيا03

يسغبوعرممىظامظموردعندهفي

بيعميليخجممزالإذكاتفايته



كع7ب

3م

نيهايضماونال

ميقاربا

اذباأاألملربقةفيبجيتالفأألمحرصح

الطابىعلىيئقراموألىألغنىأنجفماعفإث
جانبفيوألمحخلألناسمنجمانبفيغالةألألن

33

1نسرح411زتبضااوتال

جمبأأليامطاويفيكموأزلقبنابقدلدهراصثر
كفعفوألرخابرثايعفرحميطايسعكشدةكم
وألنوبأألصداتبمرشكلفلوالاألمورجدتزليفألق
ألتيهظنةمنهسئحتفادهألسألمةكاتفربهما

43

بلدياابنيهجووقال

كاملر

سطاوءزخرةفيهاللجوربلدةعنبغداذجرقاصدايا

ألبوافيأاألراجيعلىسدتفقدفأرجغعاصةكنضطالىابئ
ألطأللثربعهاإممرايامومابعدألزهانكعسدهاليست

وائحتالث2الرؤساوألمجفةاخهاسانألرواثوجماال



ا

وشبالثنضرةفيهاألألياوصداثتهاولىفيوألدهز5

الدالثوأأألثماتبالفاليئبائجكراماأسقفيألفضل
خرابأوزيراموالتاببقافئيوتمهعاهفوهاوابادت
الثويرهـفؤقهامنبخادلتهأذاعحثاءأألعداثوارشه

عذابائغذاببغدعافيئصثمحابسحهنمفيلدفغ
إيالبائقبورلمئكانيزحىوهلئمإيامنهارخىال01

االثاسوالبينغأنسابوالقيامتغزامصقدوأالش
وأألصفألثءألقرباوحونهوعرسأئوهلمهي4وائمر

ستابجاهممالهجاتوالشفاعمهتغنيالشاخ

تالثتنببعثهقبلكأنهنهصدقافعادهعادهئمشهدوا
وحساثمنشوردائفوجرائدوعرضينزانوحشر51

وعذالطومقاحوسالسلألورىفىئبتوتجازبانية
وهالثراحمإألالمحشرفيبهماوعدواكل3مافا

53

كاملايضاوفال

معاثكلفنسغ4أفعالةمحمديامنلنجيبفل

ألعائثألطريقوجدويثلهـاسبةفهاأنيأستنالتإن
نائمدالنائبألمحقيقةفيهوناثباتنصفطكخعتابئالتلكه
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م6

لألطوبلايخأوتال

صواصثخيرهينتايألرأفيفابعةاهثربأجمليىفيأخممعتإذا
دوص

وشراصثلمحربوشادوكعوشماهدوشهدوكاموشواأل

73

عودونصابهافخةاصايتعندهراهاافألميةحيخةالدينعماديفىيستوقال

اكامل

أألطائبحهوأبئهاؤابةذمنابزاألائئطيم
والئوائبثمذائدألدغعلىبهياتوألمس
بوألرعاالصواهبألمربئصزفالليفي

كاتبوأداةفارسالةألطرفينيمةجم

ألذوائتءابىضسوداةؤيرئةوممبءايث5
اكواعبمنذآالإخلىتاأرئاخمضانة

ألهضارلثنعمحسحهايمالوإيئيخأضأبئش
وألمشارلطناهلأنهعنتذاذزالتوئسفئ

ألمعائيتراماوفتضإربائقشاث

ائعوإفبرفيشراليفءلقاأألهورتا01

اهمتقىوالتخاتوالالنفوكيأيمعلىتجني

7



ك05

اقواصتوأءآلأألسهراقأألررثاانمنقىاء

أنمضارلتأنعاضىعربئمنآلهقطوعأنهاف

ثاقتألخطئنظالمفيرمهـتألدتمماذلك
أخاصثكزرأعرثاكإصجلندىوبطافوبد51

ماربفيهازليبماإنىكاةئحاذفانق
خاجبقوسوهبهاليامحموذأسطرهمآضدخة

سبااالجراشكرألسإنشكريبهابكىوأ

83

غدهكانادمشـ3اماتقىتلدوحرريهـبرزواتالنالديممادالىبهـصهشوقال
اخدادنالهدهاانإها

1را

ايرابأأ4ءؤراعحدوؤلعنيناررتأءإدألغاالي
انمثاباألةاررعاافيححعمنواسالفيلةفدواقيشووصف

رعااتجوأرءإوإمآنفاألرضياخهراهذلىو

جاباأل4احقذوارصااهرءفأإبئإالؤإنرحأبعثت
اخذاإفكخلالواءوردهاروبمرابئءوزده5

يااأفيلةتطأسإلءوفديممارشلهحقوقورل
اريهاباواألرواظانضىوتدلجربهباالمنوافاكفقد



كه1

ألكتابالهوقدخممثإليذرشوالبهثفدفإني

باباالخصنميساعةئفارقالأنوشرطثوكفئهوقد
خابىالوةاخأفيبأنكعهداالدينمنكمالذوتاا01

باأيموياويستوفيدينيجميعيستتمأنإلى
المجواباةأزوجملستيديءرجماووثضناقداءوها

أصياباامظنيفيهخطاء8اامريمالجمهونمااظرأل
خاباءخةاضياءؤتلمرىثوبياضعنناءزإما

93

11األرجزيةدصتبىبال

رؤصبغصتءنراكيةسذبىءجماا

ألغجىنءءجتايظنرانراهاضم

اءربفيهالجاصةااشكاءضا
ألذهبأجينأيرفجيخاكراكا

03

ديخقبقامءمحفرارفعةفيبهاكتبوقدوصال
11كاهاساا

تزبانماودفةابيفثوافىاذاقزطآيسفازنشفىال

بيوتحرإهثيجمحولانموىأداهعويتهاوص



ثو

13

كالكاهـلابضأونال

ألمحئنلؤعةمنليلرثيثهوىالنيقفنئثلوالن

صثعلطتخووالكصدياذفاريتقسؤتلن

بالذلمتنينجراوفيهمللعلىاواصئهياث

ائعذبريقهعنويذوذفيفيبهديادشوقأضرام3يذ

عسإلىأصىوالعذلالىلالفاكعفكا5 ءساسءمما

انقلفبمجامعاثوىعذااوقدألمممأفيءلغاهيهات
أنترتفىكابييسمنبهانأنجعادرضىعاناألاءأنؤا

س

كالكاايضاوتالأ

ذشثفبهيزوجذيخليوطفمأاجرييا
01صءس

صمثالقياإلىكلفاننياقسموهواك
أحصظهتحاسنيخهأرىداليؤهكانال

33

م3صبياإحضىفراارىالععيديومالنعابىديردخلوقدارتجاالوفال

أفعابيذينيوم4عافوكزال



35

رازيفييخئمارأمريمءاأءظبامن

ألذواثحملهيهيوارطبأقفميبك

11ائمذاودةءنحعلرنارهنمدأ
أ

صآئبغبزهوىنجمطرقةمارى5

امقاربأشوكلعلىخبةمنبث

س4

الهخعااقعةاتدافي4الياالصاص81خدالدتممدوقالا علىلبرربمبحبرخا
الهعرضءاف

11أاصم

اعئاحبأأبنحباغيزألاذغوهءآحبأئمياليجورفىليبم

ئبوبصلجببصأشتجتلمأورأيهنداهمقإنيسةملك

العاتالرمانقلبلينوحوانابخفاةئإيافأعاد
ونوأفغذرهامنلمجوابعروتيلقرلحوألمحوادثورائم

ونحالبلهانياباببقمننياشوأصرفهمبندالنيفئم5

ألذاهبالشئابوأئامالساضياصباأزمنليفردعليوخا

ألئاصباخمابمأثهلءائثاازؤضةأشكرنداهرنفالش
وغواربصهبىبشواروغربهاائألدروؤألئألن

انكاعبأنفتاةعنتيفيكالعقدقالدةنهأألئامووتئي



إل45

53

ملبيمدعهاينخاوفال

الغضابأألسذعهاق5طروفهاتصودطرت

ألعرالثجكماذشفقديالهافيوأئميفط
جمابطلهاألعيونثأونهناهفزولثأوروالة

ألثئابأرؤنةهابراقايةئهءخؤد

المحفالث1موشفيويضزلثدمالمجهاتروى5

ازتيابأبهالألشاةؤعايببفءتهاشىفو

الئقابمحاسنهادأثبهاكانالوبدا

امئحابأامههطاعنتفرقفربمأنما

أنعدالثراشعاعراشفهاعذتاوسقتك

مدابذهبكأنهاولالثفائبكرؤادارت01

ألمحبأبطالليهاوشاألبمخهاعذراه

زضامثماسةتيقدخصراأدريالفطفقت

العضالثبهاكمأرنجيمألنسرتيليمافي
ألحضابىيطغىءصاتهاهلىطويتإذاتهما

هابأنييئفرىكماهايخءرداألمجاحاوفرا51
ألخضالثكمانصلثفلابئارهافيءوأضا



إلههبه

فراثلهدزملالاديممنملؤأستل

وأصتيابطأزنياعوباضمارفاتلوثتامت

الدهامثاالفأيشوراتءاقجرأءلواوريقئ

اكالثواسحافدفيؤألدثيناشداا02

إيالثبهانالزاسبخافيأناالاءيزى
اسرالبأيخذعةاعلثأنوأيئءإبرعننيروثرب

محاتإخلاألمماناشجضعلىونخلتولئن

ارعالبوأائطاألةذاألىنرقأأفألصاحث

رباسثيانوالكعنثيلمىشهلاأورالا52

محاصث11ائععاجمأالفسالمأنيلمويد

إلثرعاجمهـاإضعولأعلىأنجالدشذىنالواء

اصعاصثوأمحافيأئدفيبعيضيتأءوفى

غبآبثاضعزووديةباكلىفيلةبكر

الريهاثتضى3ردجلمواالىءاهطاأنفى03

جوانثنعمغيرجمدوأهلمومليعئدهما

جضابطامافيزأخهاليقدثسالؤال
لثوطبلؤناإنيثهدنافانطعماها

لنفيابهاأالزاطفيورأفةيهالثمىبا4



65م

واباأبليقهعلىإضلالزأيوسئالد53

همثظثاأعواسلالطعانيوملةأسأل
بوإطفرألطبماولدة4ألتزيوث

عابأاأيدهفيوتلينلبأسهألوجوهتعنو
عراطئهةلألدنادءائه8ا جردوومه

ثافحراوأزلموآلابالقراعأةكاصوارمك04

ضابطاواألجداولصهاحمهاوشاكدفي
سءوإك

بهاصإلثاةاصاشحراإذالدناسلوص

يابقالهارألدارجميهتنخوفيوادثجاا
وأشتاللثأخئطافاالخفوسزرقايخعلنا

نعذألذئاأعليتفركماثعالهاضريص154

شهابطثميطانفلالكلابحهمألعئويتيأ

فطائوائميخمطابفىإئماضيطبالى ءسدا
رعالبأوفدهئمئموبوعىزيوعهمكلا

حسالطامليىالثأألحبهيخرمابزبهوفيا
أعائواغرفيإنىواأووإنصابواومضوااإن05

أجائواشعفواوإنوثبولمئلمةءوواثأوإذا

ؤألنرالثانفكألدينممبدثمنعاهطالتايا
ا



75

طأللثئدرعإليمعطاآلنفسكدثأج

عقالثتوفلهافيعفمالبماتبدوتمن

أنوعابطوأئمننالغرنصسايأاقضلأباايالك55

الرتابطبهاالنهوضيطاوذالطؤلءخيمو
دابألفرفغيراصظضاعلهآماكأدأنت
بئااواألثمواائقلمألبهيعحنىماوحمات

ذباثلةئفلاءنفةألخالسيففيفأدة

خالبطلشانمهمفهبزورءاجمذيك06

ابصابيزكون8اأنعليادئمنصيمافؤم
ئعابطباخرهمأوألءأآلباعلكل

خرالثبغنهألسيادةبوثئمل
واتالتبأألواشلأفخاراألعندها

مالثبىوأسي4يئبالوروثاذفيالخير56
لثةافئوإرفةعاائحلىفأنصفاشلم
اليشابأشءفنروالئعثعاثافلوتمل

انكابطالمؤذبكنزلتقدأناإحفأةياكب

صهـثءطغإلىجمالففالعةافاأاخى
بابئمذأؤفودمنخاللكفالءانهناوفنأ07

8
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63

1بمسعيرااماتلهااساشيرقيوقال
غردبحمامسهئملةعنتلبأنمأنخصلمنأيابأبي

ءةلمدصصهء

وابامجمرهغتالةيعدامشآياواكزعمة

المحنطصبعوذهاهشيماعاذغضريحانيماأفدييما

ألذهبفعادتكقضيبأنهوثجزياالأدهبياقوتة

كثثعنياير4اضتأةحئمراءزاأتىألوردكأنه5

دتصاصحصةعينيهألثفماهفهـدبمكالئجمثئرقا
اضثم8غرأسابةونهدأئبدزئقوكها
ربانةيثؤالقفهنةألمئئمابلغثعليهولئن
عمباليعطفصامندهيابيذفرفتعلنبا

ألوألئؤوعرفثحمراثنثثهإطفرعلببا01

اكركثأديكاءقلفعنيمشفأناءرجوكيمبرثعايإدا

الريبأيديفيكنخالستثيؤنتاليكنئتعليأبا
لبإألغابىهاوالطثألؤىيدشطكنجغالبني

ماذهبليألمحرطوذلؤردذاهبثقنيكحرتيواطول

غضبالعنفيومعرضئارضىعنالهاجراربييا51

ونهاوألمحقتدصاليأثفنىحعمئرةليبغدبئأبقيت



كهر095بم

مخسباجرهليلمررفرفآرطمنأللهفيكحسئهب

هاوههبمرتجعاسطأثمليألدهزمهاجادموهبه
آلسبمتثابضعيفءيعلقبأبامهلعقترفقك

ألتعبإالدنجاكقءمالكأخطأتهاالراصةطالبيا102

انمضباهآلغحبلوايمامافيدثمآطاحايا
ءها

صيوميمايخرافيفكرإذأبلمههنهاالفتىماا

ألطقبفيبعذفامينوأنمؤث1باززاتوخانآفهي

173

االتراكخجرتقيابةالنهثءتأخرهعنءالىمهـاجسكأرةاثالدعمادالمىيضذراقا15

11بسيعلاه
ءءصاص

بمشبهمري8اوالخافعدرياألضورأخرتاناابئمواليا

الوألبهصهاندإلوعاأأئىذراكأاوأغلألذرفهدإ

م8

11حابىآلرابفال

مرتابغيرفيهاافنكرطفقثماجمأةهداياهأئتنالمأ

ابعذ7ظنىواأطقوماعاذئهبالميرانالبرماوفاث
صا

ابيإلطواجاغاالالصعافيآلشثرتافانمالتأئمبأإالا
اقاباأثاعنشكرفييعنانيداخلالاءرلمحملوفب



أل6

س9

بسيطلاايخوتال

ؤفىبهتانبةقذوالنزدنتشرتفيرافيلمأليلفوفائل

احئهصثشإةآاطلىواكشافياخاضائفيخاأفابخرحبةفي
وكاتئهواليمشاعروانتجمهاءيمالثتفتىجبةثشتري

4

1كاملايضاوتال

رغبهجأفياروماءائوزقذحبئيارب
جهنةألعثفطانعنبهصلفينخافةنىإ

صنجهءشرذويهومنمصنهوافاقديارب

غروليارلثلنمدرفىوألمساكهنمفاصمذذ

سبهمواليياألمحرهإتإلىمثلهمفدخول

ءالتافافية

14

والتصريحولهوتعرفبالعامةيلقبحراالساالمعةوويهبثزبادأةاماالاهيهوقال

ثهقاربهـ

ذزئئهبعفنالدأباأنغناءإشإأللهىا



16

أدنرةوقاةآثوائر2العنفمعدا

ضتةعلىبألهطأثالنأباأخنديعحانصلنثفا

ورنةهـقءبأفبئحبمذاأاقهمقالئاشزفيلقذا
نصرةفيإآل114خهيرضيبرإيثانياليؤمنيوفد5

كفعةفيوهوشثأللمةئحوسألءرداناءفأيقخأ

شععههنالئعامةنممىافادىكمشنلؤا8وأقسئم
حرئهمنه1وأعدألمبيرخذالنهيثرأممنألرداه

4طلضهيئأمأألبوموالطبيهمنخبتاألصلفا
طيشهفيمأالو8برقومنمأالفرخنمعامةففل01

وجنثههنأنمكارهوحئثىوجفيمامنأنجنتنفرومن

ؤيمتهمنألكاثمعانمئثوفدأغلىآنكلئبؤيمةومن
نحهعهألفإزاذانهةغدابميريستعيذو

زؤيعهعنالنواظربئووتنرأيهمناألميخؤوهن

حبتهيلذأراكذامنيتراجمميلأفيثكفتذ51

صفقتةخسرمناأألزفىفيالمهينذاكيعافرمنوهل

عهنرلهفيوثخملعلبكالصذيقحقتعرنجصرثمتى
أئفعةعنأنعيبفيوتنخثعيبهعنتبحثومآزلت

شدنةفيءألنزعلىوعؤنألزخاهعمدبقاألاثوقي
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شفرتةمنلوتاكراعدارفيتقعماهوقذيمئت102

رحمتةهنويصيكعنالطألصالماتيدخبمنليفقلأ
ءجءا

نعههنوافذراخيرنعهةداءعلراينت

هـمتهمطسقطوأذفىئقلتاكقبلةمقاتوهل
ءسءاا

تهمثقألجولفيواغزرحظههنالفضلفيوانزر

ءحرهقوألينافقادالغفمانيماهنأطوعوا52

4نثفييفنرباتبماإفىخااءبآجمازيارث
تروتهلدألفقرمننومنفضمهفيذعاويهحقةا صصصاو

عااليئمنؤاحمسنبأبهىائغاياثبثةيلألمحليئفاا

ا3
ا

13اااحااشال

وخمشهمهايهاخقارقيتءوته6مؤعنئيألمرهديةأا
قذرزتهقءئحقرةكاتاذاإليةىألممنوهاخمط

هتهمقدارعلىلملثيخ4هديئخستثءفأغفرجريمة

3

منقاربحااالثادكابدعدوفدطامداياقعىاشسابقال

ألناشهركضكاكمئوالصؤحتحهامةياأال



36إل

ساكتةتنخزيولئمبرعدهتفىلمابأنكودذت

فاخعهقيألوعذففنيرلزدتهاععلىقطاةكئنت
ا

11
ا6

ا

اد38إصنذارالئعدفيأكرهإدتالاعفياتاميردهاثافىالخااالماميمدحاقا كهـ11

ايرةاياهاخرشاءتجءوةؤقااءصتءممأتالثشجا
ا

شكاراتهواشترجعتألأثؤافأخاقتألمنثميثبجدتهااؤدى

ضانهاإهساواخدهستمضىفلىألمحساناليألشعفغكان
زالئههغفورهألصبىخووهفوةتءاةإئضىالوألشإشب

إئةتأتأاخاأدءتعاثةىكأااةصلهتدعاهإذءه موهبوسص

انجضاتمأكالقطلضبذنوبهاخدتيتأضئحاثؤمبن

11إألخعاالفيتذاحىثهـإالوىوأألشبيبةكأمبمضأأحعدال
53ص1كى5كص

االهوإلمفاترابهوتحرتهوعهودايامةظتزورق

أنشؤابميأ4شألضبئسىكأهإقوامأجمذوانوأغ

اأانهارشفبتخشهماطرءةسمطرءرثةمنهلطتادونء01
عدائةءالمجفاؤعدوقدعصاافااطاصا1فىتءمزاياليري
ؤجخانجهشهدتفقدزتجبأنوىايواجفآنةاءاءيمرتإن

لىءوصصص

وصأةاءصإاينوهلمهأركأظوخوطنةاغزالقارا
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خطراتهائثنىإذايبقمأوألمحاطهرنااابيللنزالهل

لمحظاتهبمثفهاعاجمأطافصمزلةكرضابهعاعايته51
ووشاتهاهزفباافكأانخوغيونأذكىليلةفي

اتهاظألبنأغربانحؤلناودوهتألىاحماذا2اتهما
دعاتةووالفراقطيتدغوفاتماألفالحبرعلىودعصا

ونرائهأجماجمةأدودلععنداتقنأبدئيولمتزيى
دائهااقيفروغنتأهوىألمحثمشركابأئإنقزقصان02

تهعرطابمماءتغمنحتىمداصيغ2الرفاجقبن

شبراتهؤاألسىابةغيزألنائحمرلمبألبآنموففإ
سئراتةوتظالألموىتتكرهئطارحوقتناهأصا

اياتةوفدعفتطيةوجديعفاماثاررسبمليفتبيثاا
بايائهعوحتالؤحتشاغزالتةآلنفرتنفرتهل52

كائهالارأالباودصيذفاتهألذيونلمويبهعهذي

ءإةياتياتةتجوالزدماإجبراجهرائهالقالوم

رائهححجوىئقطهفااثاكمفيأآلفأإنيعاشيا
حمصائةاليعادووثتنثمنسىلهفاألمحصاستيرسواقد

زفراتهصئوعهبسرفوشمتبهعنىشألمعتمومئئم03
ساحمبهابيحا



أل56أ

عإراتهاوتخذرتنفااءألفرافأتمهاعدتءاذابعص

صبواتةصدةفزادتبليتفيألثوابانألىجائيومن

حبراتهموشيةهبرادااقشيبةألشابلةأعادولقد

وصالتههئتابعاوخوهوعطفهاانوالألخليفة4بذ

مسالتةاتعذرترافةمنبههمدهماواوالفسال53

كراتهعندهااللئقاليمنلمدهرعثراتوإفالة
شعراتةمسودةيامأبيضة4اعادتنمافي

ثمراتهواينعتبخاهنحالهعوداأؤرقألعباسابيليدي

أهواتهوانشرتألسماحئعثبهومنالئستفيأالناصر
اتههبىأنجلتإألزقبمفيلثاهةاماطماألمحياطلق04

شفراتهدممنلقطرتنفلثماقرألكؤماهوطألكهاةمردي
اكادهاسطواتهفيعضوألاباظفيسدأتذلملك

سالتهااقهاساعلىنتتبمأتماألقناصواهااثفت

وتاتههاءإدنالةنهختنريسةعليهبعدتاذاسدا

اتةخكلئطياالبألطكفاتسئوفهقصرامتووإذاشكصط54

ةءراانركأايرموفةخراثارهىانيأيومضمودة

عزماتهبهاةهوئمنصيأبهعفإلمنةألممالكيرى
اخباتهفيا1خنيولربهئثقيفهألقددرأدففمفكه

19



آل66

شمباتأقلالاشونجرازصوائهيفلالرايعزماسث

تائهانديأفيألروايىوشمماءةهئوءاتألفيألعواصففات05
وأناتهصلمةةءأإلسمالذيشوجاوهعطاؤهألسبيلألبئ

قطراتهألثرىعلىئستهلأنالألدقأمسكتأخيثأوإذاجفا

بركاير4وتنزلتنوازهمسثبطرفهءاألمرهق

دعواتةبةفيامامأفيانيدعائهراجممفأسمدفعوا
نياتهئمذاصيىاءلبدوفصألكمعدلهيةوافثق55

هاتهشصأئحلتحتىألهذىثجلناعئاساليااوضخم
تةثاااشيزبمغخموعةفأجمىألمحنيفألدينيدتما
قناتهتلينفاءمئموهودهادةنإفاعززتموها

غاباتهدكمبأسشخصنىهخواداانصا3ببيضزفعى

كماتهوبرةواطائهأوانتمفيهءأألعدااويطغ06
هضباتهيهممشرنةوألثائثأنوازهبهمهعثرتةأفألمت

هواتةكمهفذالمةندتبعنانهإليكئمألزماتاقىأ
جبهاتهكمهاتاريلءمةموستجتفأوهوماممف

حرزاتهيهممعمثولبوألملنثحميروتنيكسرىا6رديئم
ائرفاهوتحتىكمهتضاواجمزةءوشرفاكفائم56

سادائهوقدئمكمجيرانأفأنتمالمحرائموألهسجدألبيث



76أل

سائةحوحطيمافتأضدتأبهانهتمفبهط
وثقاتهظقهفيامناوهخئمألبألدواأكسقىوبمم

إالئةننانطقىكئموبفضهثانياألالكمتالثنزلوعأيمئم
هداتةألثراطواليشئهعاؤهانغهطللىيصلىاوايضل07

شقاتهألنيالاشغظامياثصاهةألةوردالوألله
حسناتهزانههكنتيفيواالكئمزوبىأخابكألوال

ؤخماتهلزشهدقءأعازهنتمدياأدئهلمينثئرنة

عذبائةمنثورةةولوممماقطارهاثءأألرضيطوليطوين
زواتهألبالدفيبمدشكسارتلشاعرألمونإتأميرفأصخ57

وصالتهتسليمةوعايمئموثناؤهلفريطةدكنمعهد
إللصيهماتهوحديألناسيخاوليضطابةعزمدصاوالك

ئياتةائويمئمرغيعتائمفاهمالمدحالماخطت برام
هباتةءألففثماأألرضتمألهنإلىااليديأمتدتألالمجث

ةوصالتبرهكفانيرفداإططاألخايفةغهرفياجال

غفاتهأئهعتفيماتلخيزاجمالىواعزوبئألثرىفوخيزمث

سنوامحمرهضافهأمغبرةشنجويىحليما

صفائهوالأطولعلىدىفامكارمةصفتاهئخهم
جفناتهأفشىباتفمغكألعميففتىعىإالألشعرألصرفنف



آل6إأل

ورائةاكرميمأزىإلىتهدىنايغاسكريموأبنثبمريثب58

وراتهيونهدألزمالتعفىئةأنلمؤتررأبتفأسلم
جهاتهلجهدتفكانماسخطزهوفوربمذاهئهضافت

وهماتهبهضياهسيانمترلقرارهفيحيعمايمسي
إغايائنتهىالممتلةصديدةاليرتملننوهناك
دسصصءد

راياتةفوعةءاوةأعلىخفوضةاعألمةصوبة09

حركاتهتخنارهبمااالافللئهالمدازوالجرتطاعأوا

غدوائهسعيدهلجكياهعشنائباكةعيداوتنملة

54

ائحةالىحايبأيمنوردءمااصدفائهامضيهااهدىوقدوفال

كاشقاربا

حرفتيروائحهفأعذتسرتقذوردئمءإأرى
نيئتيكئمئتغيرولمألذكافيعهلهئرعنت

النفحةطيثرحاألإعراضكمقبليمموعهدي
ألثبنةفيألمسكعلىويزريبهثنائيهطاويئخث

ألئربهةثءبماوجعتممنةائوردلفظةفأسقطتم5
ذمئيمنكغبرئتوفدذمةكنميترعنفلم



ل96يم

تيعلىصةتطيزثدساتيجةبراولها

الميفبابةبهتمبعألذيوهذاحيألني

64

يخرجونماكهاللهظداظليفةخراصنمنجماعةكانباالقلقيلقبناخاربوقال

بهار4بطربقلإلدماملتهالى

قيووطتيفاقبلالمطنصغابئألهنميدعبهابئيا
ألفلواتفيابزلىيهثيراألوماألخيلمئةمنأنت

زهاهاحرمازماهخراسانطريففنينخبى

غداةووجمهنغءعضاوجمهمنؤخرزحفااللفسك

أألوقاتهذهحلفيعسكعنبألجدارالتاوأععصم5
ؤلألةواهفياالفصذالبطرألمناوتيقن

وأالفاتللئهومغرفىفيهاائتواليةفدغهاأو

ألمشاهدالعاالتتجاببعضعلىاومغارفيوأئقطع
وألمحيأتبألفأرواقغوألراصةبألبطالةهرافىأوأقطع

أألبياتسائىفييانصفتإنخضتئرفقدبيوأحنفظ01



7ب

7

خلروضةيمفونال

تا2أجماوزتقدكلنوأابمزغناوروضة

هوآألمسكدشزيحملاصباأنسيئمبريأهاسرى

مبهوتاأالفاقعليىاءناظرآبهاهرأكوفغ
يواقيتاألقطرئؤلواترأشودعهاورد

ءاثاتايخة

84

عليهكانوردءماريممالبناريالنينالجاتقاعىفال
زال

غيوثعطاياهياهواألدممفجمألليآ

ئبوثبمفيةماللشوجوادا

وإخوثأألعاديفيسراألرعثلةمن

ألخببثألدهرإثمبأفعاطابهنابنهيا

وئيوثسئولوألمحربألمدبفينغ5
يثءدصسهلضأفهالورديامنءأصاما

صديثيهفضراللمالعامامضىفد
تنيمثمشاكشراليكعللانان

نموثكألصلوألتاألخمشرشحبشي



17

ومريثعمعنروفكوتدكأوجهة01

لثخمنيطالبئةألظلءوورا
ألمحدسثالورديذخلواءبهيسوالوهو

المجمقافية
9

1رملاصاحبااابنالدخنجديمدحفال

داجيوأاليلندماخهاعلىيجلوهاإت

ساجيمنةبطرفاشجانيحركرشما

ألمخأحولئمحةأطبوبثغر

ائوردوتاحهىبابهفيلمعصوتام

أرتجاحذيوقضببأهزازعضؤذيبين5
ألدجماجوتغريدألواقيىصواتاتجل

ألزجماحفيءتزهوءحضراتجاوافاناحين

ألرلفلهاالالمنألبيتفيىورا

دزلفعالهاناىثئعلةظنها

عالحهنيديهفيلدائيهاغزيأليا01

بناجيعثمثماحبعسكمنفليارىما

وأمئزاجأقتراببعدلنادارناثطإن



لأل

باجاجعذبالقثاشاالياليفأ

براجيليسهامنةأرجئيكمقلييويخ
وهذاحياربرفىللجأسأناكنموإلى51

سطجبأخألقحأصلئيتئالقيكم
ولمجاج2عناظهرليمامفأممبافير

ألذياحيثواببألغدرياشةالبسث
الجينألدمجداحباصأإلىانيدرتإ

النواحيألغربعدخاويرألهألغننقافى02
وأحنياجإليةمرعلىألعدلناشر

ئهجاجأيوماشدءألعطايومعرن

خاجأمخصفسفرألعوالمببينسباسم
ونحاحموامعالرأابحأ11 ربا

وأذالحيرسبيناضطايااكومهنضيا52
أعنألحإيصدرهفيألمناألعاديث
عاحالثيحنلهىبئوىءالنرى

رلألنةهمكلذرعامأباالتضف
معاحخيرتمألفضلبيرخعلىبخ

االجماجالطرقاسعذلبكنهوردهمنوأغن03
ا



ا37

رتاجيديئروجففىماجواداإ

أنزطحبعدمن4ألدهمادهركفيسحنت

أعوجماجبعدهيتألسلكقناهثقفتانت

جماجافىأطرافواألمشريخاتبضدور

بألهجلصينتاصقفةرأيككأفهومن53

العالحهعدومكانزمايمداوتأنت
ا

ائمزلءويىمنتدبيربقبليشوكان

داجبعدأالمجودمنامبكقمتوأ
نعاحذاثعاقراكاشتأنيؤمفىإ

وائتماجروربألتهافياألمفألق104

وابترثاجامأفضغاذت51وأبو
األهآجىأغراضدائكءأأعراضيثدتءو

اص
إ

105

سرضهمرضفيعيادتهعنتأخروفدالدوافيبنعلياباالموفقيعاتبوقال
كامل

دبرولغاصحارمهوبأاذيأاكلوارواأبئيا

نغهآفهويوضخافدبوهءءاأدهح
رح3الةءوالتانهيموحاياأأرح

1



7ك

وألمحانواظروأألخواطرتححيىبهنايا

وألمحجبئألزكيحةعاذيرألهعكوحليفل5

الفرجبرويتكويرضمناضارالتعوذالم

وأئفرجلللةإذادبرصرتإديذصا

ألنزجمصعنةالنؤمفيمرضىاذقللو

جمججهايراكوالتمرأياهاويعد

تجوأألجوارخفيبدكهاجشوتاوكسثرر01
منهاوالمججألغراتفيطاحدهروخطوب

خرجعيادنهإلىتدظلزهمءودخيل
ألنفرجقاوكاوأفذعطعادلوايقمء

الدرتألمسافةفيوينكبينيفدفاهـ

ألفرجأباالجفاشفيبهدئثنصرتعليبا51
واكزبحبكثزيءضاأئيبعدقامزجمن

وأتثيوبينكبينيماألودعيمروألضف

حرئقعنالكفيعايههانأعذرعريفا

أخرجبخايتهفيوسوغجناألمئديقاوابئ



بك57ك

15

1حمنسرذاكاغيرفيوقال

ممزوحاكدربأليوفانفرمناشوالكيازب

ياخوفيالفسادفيكأنهغجوزألبالدأقاصيبم
مثلوثالمحرانوصدرياسيأنقدراوأنتقليداهم
وفروتصدىذراعافيهطبقئممليعيدكلفي

وتحريرنلبنعلفادشألسفوجوهئمتتجأثزغع5
مألتاساقإقأرخؤأسودهرمكثغضادمديحئمئة
طسوثالجمغيليعمعةاومابعتألواقعمم

35

اكاطااشاعريجووقال

فعالحثالمحماقةفيهالدائكألمعئمأبنأل
ارتألحفكفهأنايلدىإعاجمهآي

أألخوارنسلهنفأتايهودأربنتكنإن

ألمدارتيهقدمالثائكفيلسفعفأص
بمارتأواخكفيألقواشيطالطيرهيك5

أأليارححمبأمروانمتلياؤكخلو

نفعتلعدمابياتبعصةبنمد



67

35

صين2الحابعضفاودعههسزةعلىحماعةخاالكاهـبعضيخروزعندفيحضروفدوقال
امنسرحلاليهالغدبمنجهامنحهااقسبوخةكافورتم

وألفرجألرجابابمتاحوياألعطانصرياؤاألقفل

كألسرجلأالاليلأظماذاامفاةجماياهومف

سجوألئهطصارجالادبلةفتىفيترىهاذا
اهحهغرمصابجهكلف4وهودألطيثيأضبة

بغنظرذاتأريجةهثلثةكانورهأودع5
أألرجكغييوعنأللومألنتيعرضكعنتخنز

يزجأنهئشطابانثركعبنبأشتودععؤمطبمايرضى
ألمثدرمشغفاوشوقئةظعلىعفوااجهإتءجا

حرحهنألمحاحقاضيتوابهاالطإذالجهفهل

تغألنيزوزشبيوممسرورةءئآلساحباوععثقأبق01

45

11والررهاتاولمنوإماالوزا

بألمبزلتفسدكووسعكوالصرناعليأئئدامأدركأس
الزجماجفيقرفمنعذراغالىقليوحرألصبوخانفمد

أليرضوعننيكإيغصهاسبألرطلفأقتبىودونك



أل77أل

وآيلجمنوضطرطربإيخناديمنألديطنهذا

خرمنخرابفليستدانتإذاوألضألةودعني
55

جاعروهاأبنيجووفال

دبأجهأللهخلقبخأاتأماتهابئضجدوفي
حاجمهالةمكاناراجي4ألخيرماوقيلوخه

تنورزجماجهمنوسغاهنضوشطهفيوهمف
غعماجهيىافئأطبجخالىزاحةلةاكأوحأهئعمايمل

ألساجمهينضصرألمسمازفبفيههاكماألدينازئنسصرد

اجمهخراءوالمإلعسيرألحاحاؤإكأبومابذااشقى

جهبداطالئيمنذلإنىطلجعلالإرل
65

1لءجملوبنفمعامعكرااليهاهدىوقدالدواميابنالىابهكتبفال
سدو2سص

والملتجيالهرخيلطوهضةهوعالذيفيالدوااتايا

ألمجمبمجيمالنرقأكماارهرضألئقألصديقجفاخلىللكفإن
جيئمسالمعهدكوقديمىوأنألرجمالموداترتت
حرتجبابكلتقتحويداخصاصةكلنداهيمعمديامط

جينلممانةوتضبئفيمافبدعاسهاحبنفيتغهـلثتمازل5



ر87ك

كروبنفببألهكرماتفيئتفنحاأصفامالبعثتحتى

أنمئمتضرحخدهفيعضةوناصلأحثمنريقةكرضاب

ألفيزوزجعلىزرقعةوشيةبياضئةأجينمنيغضهذا

ألمئبهجوباألريرألنتيبألحعذبفأيتؤثردااهديتها

هتأرجفاغفوعلىبيفخلوةاكبشمحائلذصرقنيا01

ئمزجلم3وتهلؤلفبتاامحضاخاإليكءاصالخذأ
تنسجامبينناألموذةلوالحبرةهضةالذماعداوالبس

ءالحاةقاؤت

75

975سنةيالمؤفيناميراللهلدبنالناصراحمداهباسااالمإااليمدحقال

يالا11لبمرهرلتالتيدتةاطاعقيببتوجع

ئمممغوحرانلإافتبهثمبحيلةيومابألمتهرإفىأعسى
ويخضغبأإليابغليأليفيئطنغربةبعديدنوبهاألنوىوعل

فتنزفيبليلىتنأىوماضفتهاقرلبةزوألدمبليلىتءتا
خاسفحأزىذويخأفيجروظقإلبدبهرهابالجزعغادرتكم

ألمبرحأخرائمأألقلصوالبرحأتوقدززألدموعرقأشف5

ألغؤرتنفغايمنصبأمنفبزلثهبهبعدبالضبينيوإفي
أروخأليأكواصبنيظنأصنضاةمافت9اأيكخنيترو



0097ل

أبرحاصلبأألينكأراثوفثقالوقألعثبرعابنوحهلتني

تسبئائبانبذيشوفدعرتشراةهغزليوجرةحشبئريةو
واملصأبهىثذفليلىإلكسوالفاإلينمثتوقدفقفى01

موحيإأألدنينبجمرتجافقداوالرىتشكلمويهة

تفدحوألمحوادثخلفادحشمابهاايثفيأأياأيدتهار
يقبخنالمحكؤاليوماثفهعلىبألضثألمحبرخملقمحلالالرا8

ويمذخإلمردافياكمانمايعسئىاسصالالدإةتببروانالفي

معمرحابسيطةفيأألرضأوماليجمافمآترانيناعلصكاعزين51

تمرأألعنةفياصذييوجرداأدبرىفيتنفغمالودألمجعالنوا

واكمجعليهامسياسىرهثنمنزليقرارةفيحبيسااظل
جاوهويخانفمكمسعايقاتمالمجبرئظائمههقايا

هراممغافىلوالغدزةلوماكتهصامةالجنيبةفودبهازاد
يضرحلكاباالهيتوماكللجنبهالضرخهيصبهأني52

قأفرحظيفهيهوالؤإسىلفائضبزلأنأالقلييوها
وهومضوحعادثمبابءئردوغرازةمنيفلنضلفلقه

محالغيدرهوىفيجموخاوثئيألهوىبهاكبتألياموسقيا
تلمغززقاألدهروعنسظئبانتيهنةفضيثصصاوماضي

وتطغاببوترانألهاممانةوعخدألغوافيلييالي52



كفي

سحؤئهالمكوىألثعرضااثوىأبيماأضعافطابوليلى

الداكينألسنوهـسحابهبالصباريايمغناكترىفصازت

وزوحمويفىادغوادياصغوأئهاإعليكضسنتإنتكوجماد

حسءاكأواماىاندألمرنمنفابةأئهومنيفكرؤسيمث

غوفيو4أألمماهبطاعخاواةفياللهئطيعمابم03
ا2وضحاغأسنامنالليثياأغرةمنةألمئئللنتءاضا

اصصبرخأألهشيمرفورافتهايىوألهياصابعوتهبى
ضضحيهةالألورادةعلىكثرؤماؤهيزألغزامدأوردألهأل

ألفصغألفضاهـأألرضيميانوانةألففماوصدرهوأألرضي

طااسيرأمناممالطثىبنارهتمتضيألإيألئاصري53

ئدحألمجبينوضاحوإكلممدحاألمجبيمابرضثاحأناخت

شحينأألشرزتاكانتدفقيابهأألمافياطتنيواما

ألمكلغوهؤألعبومنوعهديبائماجذالنألمحطسفروجمةوا

ينجحلماجاإيوابئإهئىطاخدءألهاحطابيمسىحصوا
يجضصهلوآلغضبةألسلمإنىيمقولمألزمانثوسالمناريع

ويمئغيعفوفهومنةاصغوبأصثإوابعفوهأألرضلمفوكففل
وتزحزحوالةايذيممألملكعنوأنزعواألمخزالئلصونوضلو

ستفتحقاليءمابأسيافهأخهااللهودءدعوهالمو



هى18ل

وابطنفينمعملطمنفموماشامنىبائصأبأعألمافث
وتطرخعنهاأألوزارابإدقازهاتهاتفتيألسبعاتاخلتأوباع5

وتوشأرساثامنفلدؤايمالهضانبخدىكااسبذنوبأ

وهذثنحرزارلواذعناءمصارلطبنمنهاقداخذ
مضبخساقألرلسفالفسقافإبرصالكأنماأهياألفيألوفدوإ

لترةباكوركلعلىفبهأتاألترىنالمحليالثىدت

صحصألستيرفأسخانعداإئمبداحمحصاأللهطاعةفيقمامداإذا05
وتمنيميثمنةدضدأراحصدإنجاسائوأألححا

ووتجبىساألقدوفهيورديبصوبجالمبوأثيثرةد
دصأة4تاأشزنديظإقيإشصالوأاليئوامااإقاصأهو

خفعإلنمنألئتيثانيخةاللهلانألةم وملييوم

اةهـألمغلألئقميزالطخاذاكءبوالاغدىأمماليموازيخط55
مرتنجأوواالهغومنضتيئخسرؤالواهئمعادمنئأيام

زجغاساجماأفيخأومشقالزقمافىجمئنءاأألعلىخفافرإنى

وأجمحوااضجاماكواربووابئوعفةحياأكضواقدزواإذا
زحزحاليومهـبيارواأ4ورسوددهضبةألعباسيبنيياكم

وأخحوابألخآلفةطراإناسأعلىفأفالواألخالفةثمواريوفجكمه06

يطغيكألهذااطرابعثماعرأصوئمعنأاميرويهعا

111



28أل

تنزحألقراغحيث4قربرغزأرةمنهايمتاحبماتزيد

حهئألكرامةعندولحنههقيادألهوانجمذبعلىعصي

عأوهوصادمفوحفيعرضنهذلةونيوردلةيعز

أنمئقجهنةألهوليلكقريضاوأنخفئهئضأخاونكود56
فيفمهغيرويألمالنعاويسفطانةالبليدقلبلةاجمر

ألمفتغألنوزؤرأاللمخوانممبغردبيمابملمنةفيىتخث
فتصدحألراكاغوكألهايرثىألرونتيفيءبألوزؤإؤالكرو

وتمدحعطياأئيتسنيوالزلتفتقتنىاتألهكرثسنتجيت

85

رالالماحبابناللةهبةالففااباالدينخديمدحوفال

ألفالحدايودعااجاحأاشفازصان

الرإحانفاسألروضأتنرليضهوسرت
حألفاخموأرقألشهاتفاتتوتغ

أدتياحيبألرلواطفغديديالمبأدفأشف
وجماحشبالبذاتوردةكسمبت5

وبزللهوصهرةفارسحهاوطأتا

ردلءبيضاكشحيقأمهفمومةيدفيهن



آل38

برلألرلريقهاليتمزجغادة
ملالح11اسوقألمحافترتإذفترت

المثالحشتاصطرفةمنهوىفيناشمآكاه01

بالمزلمجنيجدااقمىبلغاظالم
أفتضاحيإالنةحويابرألؤجمدأستر

وصالحيفساثريمنفيةالعاذلعلىما

غيزصاحفقفياخشثأةمنهن صصاسحر

ورواحيغذؤيألرليإلعشنثماأنا151
أللواحيبعصيانالحبطاعةفيكلفا

ألوشاحبحقألقاالقاقارانيال

تماحمأنألمجوادفضلأصأألبيوأمتداحي
جئاحفيهامقكثأرفارةءهو

يسماحابئكفاهطهاماجمد102

قدلأفؤزجودهالضرحئيأريحي
وقآحءعزمعناصعروعأفيسافرءخياإو
الصباحإشراقئحجلهبضشوخيأ

بألئجاحيلكةالحاحلذويساوا

تاحي9اارنومحكنءائشحاوضةالأسامكأت53



مم48

حبسالئساتمضرفةيخفيوسئطق

ألقرلبألمااصخمرأشألفطهاشيبتمتل

امحرلااجمدأدرةارضتفقروممن

رماحأكأنابيبنظاماابرتؤا
صهـصفاحتهكبيوحرفيأخونض03

ورلألمثحفتففمحبأأالسفضفوا
سباحريصألمصقناديلوؤجو

ورولدأىخنطثااجمدألدينكم
وأجترلبكسبهضةألعلىميراثشاذ

طألحإفيأءانخاصةقربتنا53

قاحألطرتأسوشليرددطأنإيات

احإأالديأألصدىعتاباةيترفعن

صألرتاحبأطرافاألرضجمىألمحايالما
الضفاحابيضوبأأألعوجيأتبإلجآب

ألممستباحهذامابكحمىخهيالء
ألردلألبكرعلىخسسنازهتألبكرفأجنل

فصحعرياتخكهاتقوافيمن

المماحأابانبأئغذولغثكءوبد



ث58ألب

ارياحأصاتءأكيىفيربههثشردا

عقدبماحثيقباللثخاطباأطاعتما54

وأنتنعرلوقبفلبيتنرلثهفألتها

ألقباحبخىانرزقاتأللهفلعل

وأهتداحيأتإئييضنياثإإتجاإت

أئهرلأألمحنيإخممنليانفعنعمة

الدهرأقتراحينهليءصانهثفهجوادايا05
ألمجناحمحصىصإمأأليدنيذفيال

وأجيآحيبطليتواصيناثاصبيف

ألنواحيصمنحربيإذيتركضى

ألجرلفواهاتبعثماهثآلياالات

ضطاحطلولكلواليأليومتفأل55

ألبطاحبمةتاسجلأمآكضإقوأ

ؤأصطباحالتهافيتاشيراغنآتثي

15

زجماخرج4اوددالفارصالبايعبدبنالدارجبنعدإثجااباالدينبهاكأ8يوفال
11طويل085خةفيبدعلىشىاوبالبمقدمهيهبموومخهادقوفالمحاحرةالجيشعلى

افأفائزأئعدىصغمكلىوانهقدمأسمعدألدينبهاةمتطقد



ثى68بم

غالموفقاغابيابرأيهيعمرااتيحجميباولش

حأألمجاياعليعلئوجألفتكعلىحممادبيىأنلمجيبوأحن
سحذاخلقإوجهاطلقومازلتشراسةذاعابساتلقىنكوا8

ألصحفيجفداخليفة4تاولمخءضهغيربماخمذكضت5
ألصاإلىفافكالواتعزماأضامصصفادتناألعاديراك
بمحبامساعيكقيعهداأفهاضذاألعقيدةميمونزلتفأل

شحاأشغءليىلىيهنزللمقائلءمدحيمنونكود
اصدحأالىهثاليممنوخرضنبشاشةذابهايصيفىمنتواصل

06

11رحزالمذكورةاصة11فيالرؤسا9سرانالدخنعماديمدحوفال

أألفاحيوأثربالرلكؤوسحث

والحءتمالكلانشوأفيوعاص
ألفالحعلىحيندمانهافيوناد

باحالمح15أخقبلوأجماثا

واألرولبألعفولطممتئرلة5
أألفدلفيترفمقمزاجهاأثبها

الحواحيىعئقيخهاأنقؤمرصلطببيث

ألمحباحكوكبكأساكالفيتخاذ



أل78ت

ألمالحألخردوجعوهعكوعاطفي

جماحيعلىالسعطفلينافيقىحتئ01

بألرولألغداةشربهافيئواصأل

ألمعالحفيلمجعن4ائعاذفديئس
شاالىحطفألقوامهشئهوتمنكف

صاحألمجفوتضوانالمفلةمعربد

جرازضأجههنألزاحكاسيهز51
اجقءألمحففيشمهعاعلىليس

اتماحتالدءمادحمئبأجة
انجحجاحأألروحائمجوادألمزماصاصدأ

احسوائالهوديوماصغلمأاغارسا

ضطاحدمأوثالفألعنإمنر02
زوالهألجدالتيهفيخمذه

برلصفوهشيصءكأنماخألما

ألصفاحمضاربطتيتشطاهاإلى

حاحأأاوىأاديثأأشادوعنة

ألعهتحاحغارفراصزبه1جدمنيخجل52

ص4وأنتزمنةأقترابىلىىاأل



ألقي8أل

الرماحاسلأعنقلواصهامعشرمق

ألرئثااجرىضراوأقتعدوها

أألريلمعاقلعنوةأمعتباحوااال

راحئطوتنداهموا7ألناساصرئمهم03

عمرلارمأئحفيأسمابخمأمغرقة
أقتراحيىرطهاأثمكماعطاياهمنيا

أشداحيينطرئةبدخمةءأإذاو

امخئاحأألزمفصرفعتيياعتارقا
ؤأطراسهلعدخمولييىب5 صوهى

ألشحاحألمبعدةفتأألعنوكئننتني
وفنمئتماحعرجواصرمياثذ

ألسالحضايخسهؤبمنضاشني
الجرلتفمدهريأيامئثنمط

بخاحيمنأأليامديىحصتءافراش04

ألتجاحبطائرفأسعدإتنحالرموذت

احوألرشياكععلىفدىألهكإهـء

ألفصاحررألةثحاناألهاأ هـحمعس

ألناحإمقدوالثامنلميمائكئم



آل98

برلمنأئيمدىعبهماليس54

وأيإفرلءانهنااموامفيكدئم

16

كهكاملها7شةفيالروئهارئيالمظفرابنبناللهعبدالفنوحابايمدحوفال

للساراحكألكصمألصباحالثفاسقبلبم
الفكعلىحينداأفيفنادنديمياقم
صاحنتوااصباحرأتباشيدواأتاجمثفأ

ألرباحالمحسارنمايرؤنباتوافتييماخ

اخالحأجهوى4وبةبالصباءهغركل5
وأللواحيائبطالةفيئمألقوابعصياتكلف
ألمرلخيلفوىأتدميافييربهفقجمذالن
دررألعبىممةأئحلاهصهلكث

شاأأمقالألكشحصاأأسع وحهـوصحمصومهررهـ

افتضاحياآلخشةبىوياخزفيبهاخور01
احبأشدةناخفوةمراضنإت
ألسمماحأخيألفوحأبيبمدحيغنيناهزج

ائئباحوالغرضحماهالمصونالغرصيذيالقرم
ألضراألكرمباألصرجالعزمؤمويد



ي9لم

ألنواحفغبروألعائمصنافهخضرة51

وأرآإحايهإطربذوتأإلساالىهعثى

صياحأحكارأاغسعيرإليلةوليسأسى

بألمحباحئنسخكااليلئهودهكرامأنصغ
القراحءابألهألخمرلسلألثئزجىكماظق

األفاحىنواحيهفيحلثيف3إوضركاائلوش02

ألرإحفللتخرلبأسهفلمكفهفي
ألصفاحةألمهنمنإشعثطوبأفيوانفذىا

ئسممماحئحرموابهءللمثمرجوخيريا

وأقتراحيرجائيعلىوزدتاماليأفنيت

فداحيفائزةيخكزناديواريةفغدوث52

اشخآحأأأليديإلىيدامذيانكفانيصثإ

تجاحفأخانحاتهاص6اولىتشفطلمخ

لمعاءصذثاوكاندابرعصدقتاذافهئم حثء

ألفماحألعرثمنشاردةألدبعزفاليك

بماحفياهنهفرأبنياخيرءشلمءعذرا03
وأياحياوافيصفئمانجدىدشموانؤم
أجنياحيبفيوألدهريوخبيإصوتأئمباسا



ر019ل

راحيوالميأأليامراتإدليغدرال

ألجماحبعذمنأأليأممصاعبأزوضمو
سآلحيرأثوحازمانأمنأألماثوهل53

ألوفاحألوجمهعنلييسفزإالمازفاناوخ
كفآجياالصرفةودابىلمةاسزمن

4ألمجأثنمطاثأألحثاياينجمفيه

باهتدلئقابلتاتعطئممنفاإمن
ابمجاحأ4ياأفىعآيخطلواألئييركأزاالع

اروكأإلىألغدبروباثاألفراخكتعتآد
ؤاحمطباحاسسعادبأأغمبحاقيهاؤطل

36

اتجث845سنةايفافييمدحهونالأل
11

الطألغألريهالتهدذهلمقيئصناإ

سواثجائفالةاجكةفيمعقا11هثلط
نرازحوضهدوالمحتكأفهنا

طواغكائنهودلديهنأنعئزأييخ

وجدكذاممحغبرانههىافاانظرواليفبليدقباقتواأقصيدةاهذهتاريخفي3

4لجقولاصلالباا



29ثو

واعيىرهلءظباسطغوندرأىومن5
ألىحاغألقفوبتدويأالواتينهنفي

ألمجواحخطفائعفوليخمطفئقوابىح

الضرادحألمحمامرقواالألشؤثنفرها

ألرواجألمنونهوىإالأستزفكؤآل

ألرواغبطيببسدهغعرفهادازييا01
ألسواتالدمخالمحيادكيجفأإتجمادتك

صايخيلقضاير4عينساللله

فاضمموألدخفيهألوجمدأسئروشادت
إزحوهومئدودهبقاييجدائى

وراعراموهووألقدبأفظيلقاك51

كاشح4فوفأستمالنيمعتدآلفابمما
ألوامعؤأتهمنثفيهءالهوطأظني

نازفيفيبألمالمليوصيؤلميا

ألمجواغعنةثوجدبمتمانليميط

قادخالليلالجةفيعايرفبارب03
وألجراغاندمالهابدكلريدث

طاغوهوراهةعفدرخمبئذوبات



39بم

آلغألثنئةايمنوهوكأةو
وافحأألغرأاللهعبدوجةتتيآه

اعألمأألبيألدتصألقرئملصاحمثا53
فاغيخيريزاذآلوافئوحأأبو

ألهناغهربألمعئوالكيثوالاكخحي
احداغأيهوويخهألمعاليتلييتبه

السواجهوألعماقألغيدألخردألواهمث
المحمدراجوهشترفيخماررامحاأءثعر03

وراغغادامالوأعحابأفيرآها

أللواألعشاروأأليادبغيماعاد
قيوارشاعنكالمؤاردداني

نازحكللناقربغألمالمرال
جاعئحلوفدتمروحكلسهفتم53

هفاقيهنااألرزاقإحكيديمبئ
صءاوأاتمبفالتخألمجقظلماءإت

ناغشوالىألضيفالتفقاريالموسعوت
جمافيوأليلاطآرقمايتتيدوتوائم

ألجواغألئنونأععبزتاألمنازلخفر



أل9ع9

ألصفاغخمرأألعسراضبيفنألنوافذسوذ
ادحأليومفجكئمتؤهاابىليغنزال
قادحافلماتأمنلخطبعوديالنإن

ألجحأجهوايوألئألصجلألمرآزبةأتإ

راجألميازينخعتماكصلهميزاث54

دواكاومعحراثاأضنتإذامنيا

أألباطغخلىستخعتفبإديهاهالت
واصساغبجدهريدأتارغوثن

الفوادحألمغئطوبؤتيقرعتنبعدثء

ألقزاغإليكبعدهااتعبتنقدضذها05

7عؤوألقوافيءسكدزابألمدحتكءجما
هالخزألخواطفتاءألذزاغزيرة

ألغرفماغأخألقكبريانسيملهأ
فصاغألقريحناسععجماذاانارتاء

الموايخإألوسومإكجهاؤطضواردا55

بالجودطاخماللتبحراخك5اؤردتهاا

هالحاتجروألشاربينيعذئننداهإ
اشاغهأفأألجموثرعنبهنيىخمقآ

ا



آل56بم

الوازحياألركصكلنيغاترابصدومو

ساغبألسعدعليكيمنبطافىعيد06

وذباغنحائرايشأثيأيةيقودوافى

36

جدسامنتوباللهدخخهرااالمامابنعليدعابياالميرالىبهاكتبقال
اةهباطخوريخئصنوايحيمضىاللهنوراعهباصالمستضياالمامابننحرابياالمبر

جمعهاوهوبحفرتهفانثدهاالناسفيوانتثارالعطايفةالثىاالنممغكثرةخظهفاليهإبمو
11شقاربا

ثححبزاالتهومنألوبرأإلهامبهياليا

11أألوضغأفممسثإثغوأهافءألخالأتتويا
وايألئطموزصزئموألمحطميقؤألرطاشزفصبم

اشربخميزاخهمبمفةمطراأآلستإوفيابئ
شالتنجغقصيدبضببأناترضىاشاضىشا5

ئفتحفادلرفيويغلقفاةألندىبالثويفغ

يذبخظأبيش4اخحاأموردعنيوحلىوامغ

افرخبهقسبمليهانالهبماكلىومرفي
صرحجودهفيلمبنجااصتاحرياضأببسرحواوإن

يسيغالوهوواتادهائمشومحنياعاتإلىع01
ترشغأثاااالئاصشرةلؤكاتتأتئم



ك69لم

شمتقئغمضللثعصرفبالزمالقمهثلياهاكودن
اشرخماهثللشرحهااليكصالياثرحانافها

تبرنجواللي4يالزتريمحرنؤالكوأيتمئى
أصخكصاصيواايخاصباحأحتىإليأجمي51

ابرختجايلىوألناسخصصثبهؤنيبيفقدبرخى

يسمح4اأمراإوهرإمأنيهذاعصرفيإذكنث
ايطمكاروبحرأيستهلنمواهبهوئحب

يمدخثااحرئموهوبهاألرواةسارفيهفىحولي

يخجيمكذاحريواثفييأألنامأجملوانتكئت02
يصخمتىاليوفامصديستقئممتىاممريزمائل
اوالالدهرذأنيءألوفاوعاييدبوهاك

6

11وافرناالحصاقفيإئحااقال

طفإلىهذهةنفساجمعتالمحمبينتأالياا

ألطرثجاوأمبانجئتمشوباأبألودادفدماعابأكأ

آمشممشلبذمةمضونلعحمىعلىمت

نخإتوثاإراحعينأسننجوادمنتجمغماليعلى
عبغوجهمنالمحهلمحاكيخةعلياغرتفيمابمئم5



79ل

قريرقلىبنأئعدرنويتاماءبألوزراغادرتح

ألصبوحوجهيااهـإفاإلىوشؤقاالطربااليليجن

الفتثبمأفيتبمألهميلونحيأدأبآفيإتدألغدر
يحذاخلهتءضتقليتكءمحاحثءأكذبجمتقدا

هستعيحةأسضماوجوزتاآلقؤافيمغيرفىأغرت

ألرفيبألثمنونجوتبهيخاتمناعرضكريىوبعت

عيحالمعكترجاوالءمحلالحفيتجصكقظىدوانم

ألمديرءلة5اذابهااسذسخصتهلمأئئ سجمربص ئألصء

156
ا

ا

اظطيبابنفيوقال

11رافر11

ألسماحمهكفيكلمجطيماتجواقومغلحكبألمحأنإإفى

ةالىنكتخضاورطبئشلثاقدراأقلتأة

مطاحهاعراضرآلنآعيبفيثغلئامكشآحيةإلىعتش
صس44دصو

هجيرالمإرااسواوالقيللةيقادالقبيلا

أإلباعةعلىفألمجرتكانجوذأحصاصنيهاضوامة5

راماكشابماوأحلغ3اورألثققينأتقلبكات

31



كه89

66

يههـدبهاهديةمعالمدوربعضالىيرفعهاالياتالهيمصباناساناوسأله
1حعفدقااللعطائهودتعرضى

حأدمأيرجىظقببقاذالماصريأنادتأيم
اخماخأأألضفثضنتإنكفعاهملكتبمايسضجوادايا

طرلننيلوخالقدرااهاديكناءاحكألمننتاء
أألرإحصلكمنإأللىيوهلنداكمنألرامملى

4األنرداركفيتوالىزاصتوالصإنيأربعكالعدت5

6آل

1الكاملدارخلعلىمايمتبوفال

احءاصسااعقبماداز4رأألهلكابساصةزك

لىاألرئموابمأجلسأفهيااوطاعأريياوبقيتم
رلهاتأكممراهاأعن4افاالمزوزبهافامداري

ورللنحوهاغدؤفاباكاصاألفضائللبايخهاجمعت

أألقدذوئخومفازرماوهابروجئفاإممزورأفالمثاافمى5

86

كاماطإكااافال

هومزالهوهفيأيامهئنفقايا

هواواغذؤهنأألثامخلمحقيعم

صباعهعنديحمدأاللراممطتاا



99

16

ثهوانراالمبضعفيوقال

قاحاوأأألشهبهئقرثمرفآولمخرالجإملىقحو

جناحؤالعفيهقودوالءمداحؤرأألنمفنيفقتى

07

11رجزأل385سمةفي2اواالنيروزفياصاحىاابنالديندثيمدحوفال

شحركأمنظيومزحبقايجمد

آخوأهواهثيغذريهـيذرقديم
أجقرحاباليوبالقأعلىمسثط

جرحمااراواراقماشطاليمبي

ئطملميديهفىودمعهدكأفي5
سعءشاولوبألوصسلحفايضن

بألفرجمونيدروأستأاثبمألفردفيا
أخعينيعهفتورأشييتكالحا

لمنلتاماعذتبعدتامنعمالمحني
نموطعايهعاروألمثمحيأقدارنىفي01

هأ

رحوأبألداللابنألشعطفيهيهز

فدحويمناهؤسئدراهوفيصا



ا

فزحقوشلهاحثىبدانثثهمنألكأنة

نعهالمميطماكلجهفيآلئمييم

برحقدءابخفانألوصذوبرحها01

نزحقدوألمحبيثدميينزخاءالبهيف

اصدحأاعألتنتألطدهداهديالجمف

ومنحفادواهاعطاواقنىوهوائذي

ألئمتدحألجوادألقرمألصاحبأبنألعئاحص

ترح3ااذاغماأأوكااخدىأرب03
وااظاهاكبذااءألمحربفىلشها

كلحقدؤالمحمائمإثياجايومفيبسغ
وجنحخثلفايلادإيمإدامولد

فأقتدحفيهألثاقىرايهزندأممل

هإالجودهبابترعتمااروخ52

بموبهنقدلمخرألدهزذوس

هدحفيوهوألمذمومألزهناعادتهه

رجحألمامذويزينمواخفتاذاطم

فنفحنشراطابألشميممتلوخلق
أنتضحأبحرجماورهاءاكابئوراخة03

ل



01األ

إذالىلخظهبنتعرلهاويقظة

وؤفعاضاامسجأسنامثلونسى
افيأصهلاإهـثارببدتاابئرةوغ

اأبصعرنهأالنصرءمايسغانلؤتاغ
والمممألهباتذاالجوادأندههبةيا53

وصاغىألهجرئمبهاالذإذمنيا

ننهسحدفأرأذأسنجاتاداظومن
إحعهيائكاتوتدألشبرمكرميا
قفرحءألزفاتاعاليائكاا صحسهءببنم

وهأءخقاأمنفقراساإليفأحصفواع

أنشرحإفيأإلىاداهااسعأ4رسواإذ

كأحوامأبانعكاخدلمءعدزا
طثزحفتنفسصادفطعلىفاطرحى

طحوالثاسارفنوالالىسكآلوال

فرحهناكلفيبوابكاتأنمء5

وأقترحجمهااشتشرطهاأالزوزلوافد

خاويوماثحمجودنخفا

اعزحانوفورجماإذاطبوعابوها



اكه2و

هربألشئعرألثنعماإذاصاطره
ؤرزحعياألخاطزاءذاسدأيجثة05

جعاابئعنانبمانألرواضنيمالطال

سمجمننيهألساصلالىيدنوالضهأبحر

مئتدحسواكفيهاومنأألرضعنلة

ومنجساأيدئمانطقتةقد
مححدحألعوذردإذاألبانوطاكىد5

17

11والرهاايوانفذهااربلساحبتيمازالديدتجاكلاالميريمدحوصال

يصحفركينطبحبكؤسحرانيصحمئىيخكإشوفيأضاجلى

جرحعينيكمنفيفؤادتفابىأةاميلمابعذوا2

صيئامبراتؤأالجفنوباثحربوالععملوأنأفلبأفبيقا

مزحعايكالطشأجابوكثمجهالياتبطئحبكمعزخث

ئغألقوهالتفيكواذلألىوظنساججشنجتقدوقائوا5
برحنةبقايهوىحنانيرعيماجنونثبيوه

ؤموخيازوصامحبرىألمثموقجيشواصانل

تخووألعبراثإليككلخطسبيألألشكوىإذاملكوير
سناماصأاوىمنلدارلىويا305نوس لسمحأالشوالاة



اة3جم

مدتألناسفيزكىمانداهاألمرحىقيهازخوذولوآل009
بخهـألمحاجماتفيأالنالبنييفارنفلمذؤوألرجماهابو

اسعألتاسفييرىناءبخيلدهزيآئميبهستفتى
ستجأاساوريةيرذالودكجمارديهأئضامالخير

وكصيضالابرولبانإثوتجرإعطالففلعافين

احلليأآلمالتءهيلبنأأشقامصيهقإذأهدفياإيئا51

يخاكشنعميممنهداهاضأللعلىاذسبىهتإذاي

صتأأداغاذاشتويغيناهامأأقشعراداأكأة
نحوانداكقيككأاإإصساياجتفقصروناثفدا

زوالاإلىهعشةشواألسئفواذااةئمجو
ضوبخكإتذامأجسيف2ألمحسضافييعدأخلط02

ضتاجماقيبااءعفذأالليرتكبزخىصإألمما

احووالمحشاثنإساةعنديابضأمافرنألغ

وشرحتصرجيجداذالئمعاليوصحفقءمخمآلفدونك
فضانعبهنحينعرابدمخكماتقوافبهاشك

وفدحقريظفيهتساوىزمانفيالشقأوناطق52
دوه

رجفيهوألسالمةؤيخلنللديهالخمولطنايرى
قدحالفضلزنادوقدورتيهفءيفقاليفورفكيف



رفىبم

وعدوالعدوالووعدراهلجمايا

رشلديمنةففلموابئفيأخألبمخدىهنفنسأ

جمدحكديئغننيالماداالمقنآعةؤا03 اسءيسيا

هلصراورأءوتاهمواردعذابدنأئمهبحرمنؤيا

جخغءالظلماأئدمافعشصكدلأئالدجناحعلىهددت

ءااطقافية

137
11حاويااخاهبرتيقال

ألمدوخترلبغهنبقاحمةأفيإمضابكمنالياتيأرمتنيا
ءص5صساي

وتتحيحماكتحصيالاكمماوريبههاناافيكضامنيخي

ممرخييكال4رختاسعحمتإدايمدرتةفطوبتدغنيألخيا
ألعتخرخاصاعئمأبعدكغهرجيتياخيىاكرىأاطأأبعدكاخىغهرجنممني

05اوا

فرتعاصكرويوالرحيبواسعبفقدأثدريوآلتؤتد

مابراساسبأأألعألمهقىمتىثابضأومكتتيججأطيماوعي
ؤبخفغيراجزعوابئعليكفغيرهوتمففوالمافان

سءا

والضنيافىأعوزانادمآألجكاجمتكئايهمااءعاثؤ

اانرمجاأءكضوووجمهرذأمحلافياخيثيىكأذيفخا

بخخواقحامأسافينمترثإذاماخلالخاألجمداتاظاماطوت01



أل501

خألمحوادثخاالتإذاطاةهفحإئةبانخالنجمعلىونفسآ
مئلطخوالألدياهرربعابمبيمدنعراألردانطاهرمضى

غيزمفهخثحاوهرختضةقئمغتجإهسبهاغضه
يافغكفبئطءاخوالءفيقميديكفمنأختةفيا

ببرزخمنةهوىفأببىبينتاحالألذيوثأنهوهـوأكنافى

الدالقافية

37

1يلءاحباالتاديناتجديمدخل01

ودصيئءفأكهاطرفيفوقيلمعئمواصففلووجمديك

تفنيدي4العواذفحكسئبتوإفالكاقيوييألعوادمسةإقذ
العودمورقألصجىفينانعلةيئفربماهراكفيوديءويئفإن

مواعيديألمحسانالبيفقخافولمحتيبلءرداخاقغال
مطرودركوىأإبإسثاوعناغيزمفيرألذيوصذنءأواذا5

الغيددالمحهوىئوعابحميدرقألىمنلماضيتخزغإنفياتفث

برذودخصرألمثهبابوالعليذواحعبىأالولىلياليكبتفلين
كالذعمرألمئييعودياألهولىليابةوصاجوىليكلناؤهل

هكذودابالقأيئفرعفيرقالونوادترجغألليلءفيرفنيوا
اعرأةعنحخايةلعلىرخ

41



كا6

جأليءبهفيهنكلقث51والعادغراكاضئوعةئخزولمااينو
بتديدفيهااأليامفضتوالانوىااقتهأثهلفيوالحكصت

يشحهيدلمنقدغعينيوأجفالن4ءصباظلاقدوليلي4افو
اسودأغدائرهأمالخاقتهربيئياأهواهئاغدرا

زودناممةأنفرعيفبراردقصمأولةقضعرتائجمأءبلىولل
وألمحيدالقآلئدبينيدي4عرظالمةتجلىحتىابوثاا5

لمواكالخيزرالةوختنقردياأتخواةعبزتشف

عنافيدأءألثغريمسيماسففيافرععنافيداخملتنيهاإذا

أنيدألبأسذيتءاخدأخألفي31كأغقاراتنيعاطوباتت
ودممؤتضرالناكماياصموادكفهأفيخبهاثقىأتنمنتى

مكودبألهاحةتكحمإلىانعلىوييا8ينءإثرأرفيع02

السودإتءمرىأنئودأبنجخابمإنضىعزائماألرفاقالبيضصاافمذ
اليدشراهإمنفيصدراألرحثةواءألفضاثسارادايضيق

القوداثهخأطوادهاابأثبتعزمماةمنألتنألجبالويلقى
ربمصدوالعطابالبواللدصهمكخفتيءألرخاالسيئالقوم

اييأنمواكزائمألمجدوىإفاسئئوائمنواليشهءنيانعسا25كرام
بالمناجدلمنجدتمأساابئوذغوأالوكفأستخديتغاذاشغ
يداصنادأأدكهاةهامفياصوارمكذاالقزمالمئاحىابنالمتاحبو



ا7

إررعقاأبأزربيرلمإلىتاةفألمرءذاءأأذاإلهـاتهارا

ألعودئزرقةغابهفأكصأألولىايامابأنعدللهـااعاد

توطيدافننافهاسأووطدميقكالطريةأسقزفدينفعبد03

ميدبأنمراصذاثهالهاكاتكليلةعنهاألدهرلحاظورد

ألمنيدءلهإالءعاياعلىنأرببنفممهإأليعللنمأنةعلى

وتشييدءنجامبناحكموهوماقوهةوشادتجامئةيعتنعونما
حودأألنامبينبهخصصتوسؤددهامأثوزفضلافضلأأبا
املودأألنايبومماأللدتئنتركللالعذاكعماد53

داؤودنبئهنرديقااوفثمةاأصبخصانسلأإلطلبقوالحقة

جمازوبيثهبائيككىايئائحريفيأقيءؤاجمافيكلألعدىئيد
مثهودأكإدىأفيكفاحويومشاهدالمثاأللدىاس ءءحءويوبم

ألقودثرأفائديااوفيأويوماثىأياواهبألسميوئمفندعوك
جمدفيلفيركيخطملممدأاالدفلالشعريرقزاقفدأونك04

اشانيديطرقفيهبنضعفتؤماكالرواكعلعنمحداخاديث
ترديدحلةونمسألضراعةسنيهانضارةخلقلمكرآئم

اخويديأنمأمولكفوليكجسولىجمقولنمسواكممنبهاعدنث
وديغاإظألتقرفيبذلتئطخهدافإننيأالحأنفيفآلتبقا

يومفربءيي8



ك801و

دوتخايءبقافياليائياباسرردافيياليائوبثئقاوعث5

غيرخذودألغدىرغمعلىوملكصديدهيرتالبمشهظاهر

7ا

يدوودهتقالىاحداذهااواابوبثةسىالمظنهريهاالالديىحكايمدحوقال

االلرفيبذكرهزيمةسوليالىعلىءخابااخرهالىيعزضو075سةلىالمساايىانولهرس

سرخةانالمثي

تسهيدنكعييوحمنماكودحبكفيفلي
واعيألهىلقوالاقضىطولةسفيكلديونيا

مصدودهـدهريكألبىوردهعي11وصلهنفل

وتفنيلؤميردعهالعثاوألثأفىفيياعاذلي

عنؤهسدودسلوثيبابشادنفيلكعلىحرئني5

لمجدوداصانأكخوطقدلةزمايقتاذأغيد
سوداشعرههفغدافىخبماقفيتقذاص
مؤدلردوهوشلىيطنطأئهألهوىأعاجبؤن

معقودبألنجموناظريبهاحميريباتوليلة
ألعنافيدنتفنماأكوسمائظهلممنئديرلي01

غنقودوألثرئاسكا8تثيوأخألدحىتاخلىحما



بم9

ئعريداصانأروعةعلىاهتوفأالنفيءوناح
ألفضاعيذجيراتدجميمنخكادهوا9شوقدهاجةما

اخدودةذمهاأمنديوفيذموعايدرولمجما

حمودبأألشواتفبقلبةوالوصديؤجدهال151
غريدوهرإلفآينمالثئهفاادوأأذىهبما

ألغيدهوىأوأيامدامأتهلىانوسلعهدلله

دردألوصذانزصوالراجعالعهذألصبىأتهين
ضوداوأألدأيقضدنيارينهتيدهريماا
دإة

وتحريدلقيلعنديبالةؤماجثمهاعطا103

فدامجألئاسفياءدبشذرىالتأنأقنسمالكأنةدخ3
ودثألعممفطالثويزسفمذمومةاألبامأزىوالا
معدودأألمآلكمفىنموحماثفي4دإاألملثانا
مفمودوأفوزشرهءفيأئامناجورضتنىجميقتا

مورودزاازأأوبحرةاالطماتشكوالهماليوا53

ممدوداأالقأوعلىفهورضهفياللهعالأصمبح
ئقودبالضرلواؤهسألذمنإنميراذواس

وانكانبعني
فيكانهالراجعيرجعالدهىالى



اآل

ايدالمقاعحةنيابةمةءفنياألد4ما
ولقليداللههنعهذدبهاراحيةفياإبة

مفبودهـعالمأفيلؤكانةأقعاتغبدنيمماد03
دوأنجألعذذاأليننيهالملذالوكذاوجودعذل

ععذيدونتوفيقوفمالىأربمءهاإذاأددهلة

دوتاوحيكلفآأفكارهافيخبأعليةتملي
محنعودسااأفيفغيزههمةنحوىئترال

أنبيدبهضاقتسرىفإنلرؤارهرحبهفزئه53

هكأوذألمحاربرممبوهوواخإنياتهفيوأنجماز
ألعودراحطفيورقاكفةدىانعودلمسلؤ

زودلثحهنامايخذصرححتإذالأنثقازل

لثودألمحربفيوصرهرقراقةئمأفيارأل

ألمحمئألمئناديدهإالزرىأفيلةاسقنمايتغ04
السردألغابةاسوذلهالوكأفيألقنأاجمامخمل

توريدألبيضضئأودفيالألمااتفييشفعها
دصءدره

هذاويدوابطالثرعسالةللرعفصاذه

داؤوزاردألفيفدرهاحهوضئرولألنبئكهاتو
بشغفةارادلعلى



ثااا

فودلرائهااونهرمطزورةأفذومرهفاث54

الرعاديدالتركعصائبحنقهايقفعهاسرتلما

وديئوالكلفةطريىكلهاأعقاتجاعلىول

9واييرايأصهايشبئيشالوهغابالدوجمتفا4
خضودهـفبالمعئوزرعهئمهففولةبىألزعبخيوشعئخنم

جمفودأللهنمرديففيلةيؤاببقلمهنجهاد05
ممموثألألوهكئولأألسرفيهنفغألردىتبقاهومن

مثهوثأأألعدافيبألتصئريومةعاجملنجمعرفأبشر

حمودوألمحزئهاائفلبينثلهاعذراهوانصت

برأتوتثيرألئايفيدوحهاواهافطاياأقنى
تخديدراذقاحمهأوفيأئمياليأتوالثئحلق55

فزريدلمياألهفموفيخدىأمذاقافيحلعكالصاب

دوترديكرأظتهاوالبعراللتدنسلئم

ؤحيذأنقوابعنفنييفىبإنشادهااففيظالقترضى

ألرودوالكاعثثتبتذللمألتيالمحصانئهاعقائل

وتجويئإحئعمانيخهرأفاخيافياأفأفاتنيان06

غيرموحوفهعلىخرىفوصذلك

فيهاالمنفعةلعدماياتنهسةتركناقد



كه211بم

أألسانيدتروىلمهعنماجمدإلىفيكشدتماا

أمؤلونسانافيفيوألميزلةطبعآأإلحماناغلىفتى

مسغودودألءاروأونجههفيكاتجاب
عوداحممبمأأفيارءأتجاص4إاآعبم حمارعى

انجلالعيدأكزذأبهتءقاوقدضاليعاإألمرففام56

بدهاأإؤكاإآلةلدىخةغزسوثبىلة

ايدوثراطماعاخبكنمعلىاقدلمتقذجث
تمهيدوالمدولةكافعضدتدبيرهممنحأك

57

جماثداإايدالخئاوشباالىسرأاثاللهممةالثراالالديرعصديمدحوفال

11طويل7651سغة

ألمئأؤفىألغضابانعنيحدثألمرددألتئفاساصرعصى

مقدياقلكىصتبرأماتجلخيةاإيئصهديألمهوعأل

امئكمدألقالبوجعدكرىاعنابئأفشاهغرممنألمزعذاكثأرنجمم

األمغردألممامؤحفةوإذاسرىألغمابمنرقيزرقه
ددألهياناأصلننحرهاعلىوغهآءوثأهأودمنبنفعي5

هايإلييىألنوىخوفوقذأعلقتجمدهجمذقدابثقواتناشدفي

سعودالىسولاسمانيلوخ



بألة311
وةبىءفاأندعلىروحوبعذهاخزاراطلثفيارا

مخدديومكلفيهوىتجذيليماخعنالفتىلمألدهزما

ومثمهديهواكفيسواالمغييفانهتسيريياللهااثفة

عحذبمقرديألئلوالنيجذبوالبغدرةءمنيأأليائمتظفراؤما

صمحيدألنرامفيوطرفياليكصبابةهئمقلهبذازلثوال

اتجادقليلأواثيأينهدصاانهوىفيوالخئلألتأسيفىعزت
دخدبألبحاضدفغأرهانحدازهلمجووألدمعثاوإرقت

رخعدالوزتجمدوىنبوارخبماغاألمحآحفيخفونيكأن
بمفمرفىالندصوزدواللديهمصوحألعطاالعرىألجلىفتى51

وعئهنذذابلعنبارائهاخراشىألمحربطإإذاغني

ايخيأوجههألبمثرمنهـويقطرانارعزمهمنأصخطبظالمءئضي

ألنديقرالندىربهلمتظلهصاأوالمطالثاحورىألعائماإذ

مضدوجمهارىالخبطاألرزقعلىيهابةيئنضألمجودصافيفلاال
رشدغيرفممترشدانشيدتةواجلىرناشداألفياثييخولط02

مزبدعطاياثبحرواردأبهوندلمقبألوزيرا

داثزأريملمقىااطىتررعكطائهفيواحنكئمقوافيأازره
ررفاياهسعمنوأخئراخألئغجالابرأأدممتأتإذا

أرريخضلجودههنندابواديضمباكابكفأسرحامحلواوإن

151



411

بزفدترفدونألهعثروالأيفنهطثنمآألدينضدافلوال53

مدفييئألغنىكفوالصلمتطابىشعااخبمباوالكفلت

وأليدوألمحالألخياكريخهاجدألمظفرالمفوبألقصر

المفلدرحمث3أخالفميحوالقناوالباعألسيفنجادطويلط
ءألنجدوأشعنىيدادعوتمئمةفيششصرخاجئتةاابئ

منضداأألوشيجغهرجيادهئمغارفيكلالئوطونالقؤم03

ممجدورألضدفيءعظيمبملمنغوفيوألهألمئذوزلتية
سيدبعدسيدانظايمتوالواألقنافيأآلنابيبمثلنسقعلى

بيثطريتيمنهاصفيييرونوجمدتمألمعاليطرقاداخرحك
بموعدوديجالبخيلبفتلثنفسةيحدثالجبان8ضداك

ألعاراسوبمنعرضعلىئألثولثامةمبيفتةنواؤرز53

فدفدأألرضمنبجعجاع1أناخوببابهنألمدلجامحاخإذاا

عرودلرغألضجعمةويرعلجمازلةذالهـنزيألبايث

غديأذاهاومنمخيريبمنتعروتياسأئقرغوأألصلىدعوتلى
تمتديلكبهدوكانصاءءقضاتعلمتألجائراتايآلمبأفليت

ضصدوالئكذمامبحبلمواليافيكأكثوقدعلقى04

مجودغيركنثإنليغذروالوضاطريبألعطاهلسانيبسطمث

حسدريكثزتاماليفأفنيتفدزهاجملألتيبأابستنيوا



آل511

روءلنالكمنبوابحمننوهوغودمدزبشئكريتغتوا
غرفيالمشمدائدثإخراألرجوكوإفيذراكفيبيوعوأحمدت

موردىوبحزكاظماؤأنهقيليغاسابوظفكأنحىأنيذاثاع54

بمرصدنداكثأئيوتعلئمعريمتيالمحادثاثتسخلينوأن

ومئيالركابيايئ4تنافامئبينليفيكفىجمنبمم
ؤئثهدنادكلفيهفتنششةزوااخناأفيهنابيرولث

خددألرمادعرعلىئمفكمبتنراألتهأنيإياميزوزك

اشزيدولموصنيفياطر3فابفزاسةفيأالبعلمط05
لدهـخمدحيلتفيفإنيهقفداارجمالأمدحفيفهنكان

67

الءاملالمحنةهذهفيعرضنلهباباصةيمويمدحهوزال
11

5االهابردتفالبمصدادألمحلىصدورهابغيظثدو

أنوقادئوزهاأنواظرأوجألألضلثهنىإشراقهاإلىعادت

أعيادئهاأيافكافمابهجةنضمارةالدأوازدادت

وئعادتشتتاصحتوبرئهأئوزيرألمولىبسالمة

أألحقادهوراختشفنظرمنلعئالكوذةءرألتأءان5

أئيالفىوةدوتفنىببثأديدأهثننالبملذفأبشر



بمي611

واوباداكرامأأنقرضرمابعدمنألندىأنثاكألهظفرانتأبنيا
ومرادموردكفكجودمننبمتةصوخألعامهاإذاوانا

جوادوانتبهبنازأينبألقرئينجلألليثابيليمتيا

يزدادصاداوحفلنىوضيانززهينقمألدرابئبدزايا

وتالذواآفمبماكقألمخرداآالمجدنخرهأءكان

األعضادبهفأشتدكأللهيننداحمدألوزيرةسىا

نخاداالمجوادألفرجبينجدقايختاصاءرضءأألنواعنغنيت

جصادواألئحفثأألنالسبمابخلوألزمالقواهباأجثم

وأألجادنانءأألابممثهدتضاغوحتةمننتانالبهرتان
ميعادهجويكدرالأناالؤهتاألعطاالنقد

وعاذتألمكرةافيلةتيمثاوهأئشامالن8الةالبى
اؤرادأءعطابحوروعلىنصائهألفورفيتزاحئمخرق

ألقصاديحمذمامفراتهمنتذماهشازأوألنودنفيبيث

زقادئمقلتيهيطقالالىحامدساهرطلبفييقظا03

وسادإطالبيهيقرالناموليااقسمامحداكأنحتى
رمادونألطهنارفيعيذهمايقطزوألعثعرألعدىيلتى

أألنماثألةابفازتماألنفوممأحهامهاألثباتففئصي

15لداواعنقةمنبعني



اآالبم

ا4لجوادلهوآبابىكرماهطبوعةلهنفسببماتسز

واإدهـث41نجففثمادشرفماألعلىمنوزثوكفه52

نقاديهمهفلبااتصعمجراةألزماافئااذاقوم
أأصادأوألضاتجاردوابوذةألظبىمربنكفلت
أطؤادأنتدوااوابتألمثعرىررأسهمجيابمتونائتعدوااابئفغ
11دادثرهةااائرينتوثأؤساحتىعنكىحوادثقل

اء

أالساذيرهزفيئااسداتهنهيىوندفإلقذاكاءكني03
عئادألثناثواكاهوائههعئادألدينمغفوليفديك

أألقتادأبوابهالىدتثوبهأوؤوداأحلمنخإرإأ
كإس

كاداثسواعلىمهقءودةيرعخدمونيعضا 01010017اا

سراذؤألقفوبنمواظردسوثصاةألفطرلعيدفأبى

االنشادايزفاليكتءجاةحثنأئكمنبمراوأشل53
شءا

أتمردادمشهارونقهىيئولحدتهاارألتماخلقا
ر13

اإصيالأبههمئأونوامرشفاليلةفيوزففتهااتختهأ1

اشءارواأاوبأكلاوافضإلشاردبمدحككلجمعت
ازنادنداكويزلمنيوماوالبهامؤماجكقدحالعاب

دمبركطاخوطأالنأرقوماألخمأئمماغنىقيتو04

ادصأعذؤكبمويوممفبلعيلىكلربعكيعتاد



بث811أل

77

1طوبلالسنةافييمدحهوقال

االأألعاديرغبمعلومفكدتجدكأدواةيومكذاكلىا

موطداخومأهامعلىوممبلىاعاابرةأرظعليوجد

رذدوإلوابمثملبرفددأوئمكلىفيالئيافينزالوأل
ذييين2المحاسطلوشءحهغوشاتهانيأفيهآوزكغيث

أخيئ2ألياأوارفثيواأفىقثرزتمخمتتءوأقابأايثإيعوذ5

عوذءبوادفيناثثايادايمإءأفخايركلذيبرحىفلال
وأشهدطوشكاخاأألتاجمئروانعمصاوالمكأطواقاإد

ئدفيهانماسألدىطريثثداركرامهبغداثألغدت

مربدائمكأرمبأوبحرءءلجئمألمحوادتفيلئمأماطود
دوهء

ومررداحمومرادبهألؤهءولعفاومالذاواخم

ودأسهراذوأءضابىاهاليانىيدمناصففاأرأبنءالوزعم
عذمالخطبعجروالفيهافىملمةمنمابهااكصواؤآله

دألمحمداجمدصواصكسبانترىتجرببعينألديخااقوزير

وينفديفنىوالهالنكاسبهخلداببقىرىألذجهيلفإن

تجددهجيثناوابقىبةثوألدهريخلقءاترفأفنىا5

بغدادالككتيعني

زيراالىالراجع



ر911

ئثريوهوافضلأغريبواوئألثدىنمثرألذينألدفياعفئد

يحمدزمانكفيلسانتبملصرفهألئذئمألدهراصجإقد
ولقعدفيهاألفضلبأهللقومضوارأالياليبأصداثوعهدي

خمدالوزيرفيهائدةاذمخلمرأنجأراتألمخطوبوهل

وئقضدبأألهانيإليهايجبمالضاسكعنهأإلحسانببيى02

العففدءأنهدهذالهاويهذىهنكلووجفةأالا4لهاتصلي
يتزيدواليغلوالاأللةصادفيصلفةأدهببيتطفحث

واجمدجمدبدابيتأئمواكروراعةمآشفألناسابرألنت

ئؤجمدالقدنمواليافيلماطافألوأئإألعدألرضايداكوممت
عذوئمتشنيأأليأمزالتوالسغدأتكوفيبعاملهـبدت

87

055شةمنالكربعيدوجشةالدينتااعاهويذكراايضيمدحهوفال
11كامل11

وقداألغداةفيكالمنيهاامئهلىعليكلخيمنباتلو

أقدىلمااشإفقأدفيبأفبمبرعاربرغدتلوبقلييىوص
يدالرخالمذتااوخديحملتلوبميوكائىشطت

مغرداالفصونعذبفييمىمألهوىعرفلوبأئبانوهغرد
تأثداانسهبشاشةذهبتمنزلامخصبأفىبنلمحه5



021يه

داضأبألتزابهطكاققهاويروىاألمهتأءؤ

فتوسداولئزلهمتفثلبارثرظلهاثيبأدقليمن

ألمحداشامعهاتمألولميومالرعاةتمثمدلمألرجمائبإت
فتبدداوتجا4أاوقافتكدرتبعيشنااؤشاةأعري

دابدإدأافىأخلقإذابافهافايمةأحئصثهاشوي101

هداممممفممنهامابغينرأقايغداوالعنذفط15
صءص001سءا

لمداففثاؤسخمضاذقثإنىاساعلىلعاشقعكامذلانا3 اصوو

أسمعداانئطالماإنوتجمالاجمةليتحماليامحماحيا
01ا

يداأألخالغزالذاكبخفساللراهةيماتمرخمروماجرإن

ثرردااصداخأوأتخذخفتاهلهظئتقذءوزداثهاعاف151

ونشدداألإسهالفواديمجعلجوانحعيبإتبرودوهوموعا

ئرعدازفيلقضأناقفابدينهاصاياهوطلبيميا

علىصراهافأعئدااسهاذأعممتيمفرنعنخفوكأإمص
أوذاتجدقوامهألصىلهكأاألذاللث1

بمروب3معسوس

فمورداضدتبموزدزرتةلياةمعأضقابالت02
توقداوجنتطوتحيمأكاريقةئشبةءحمراوسقيئة

وابرداارقريقهكاتمنثلة01لخغاتيعلىرقت
وئرصداءتاببمانجالاهـأوزإئثريهطهرثاذأثطذواة



001م

محمدالقينحتئلمجعديدينظطرافلم3وأل

مفصدايجوالوتثألفوارستظاشوارداالعتاقردأفىالقائد52
الردىوءئماليىحقعقانصحهواتهاأوطئتدوعقبان
معردامضاعفاوألدزوععلقوريشئمهاألرماحثافوادراحت
مجسداالمالبسمنءألثمايجدحربألفوارسضرابدبهل

نجداوطؤراركائبةئنضيطورامتهماألسروفياطالب

زايرزبداخدألدينجوبمنبهاتجدألغراقءورابنعرح03

ومصرداهقلألجممواهيعلوالكماءألعطاوئوسعكئعلى
حعداألتوالعنأنجيلكفثغداإذاوألبنانألخالسبأ

أنهداالوسنهعالمهادزسانهدتوقدإنمكرهااخياموات

والئداتبرعبمسألةيوماغفاتهتتدئةلماابئلمين
يداوأئبهاإألمعتنمرفيااسذىمارألمعروفمتحا53

مئرفرداوالنجعةأألعرفيمفكراطثالبألعزيمةماضي
تجمدى8وطوراأنإى4أأوإتجنديوطؤراوإففالفضل

وثثميدابانتابئءفاكويمإالوهأبىفايدأهشاذت

ثزطداألمحومفللمجداعلىبهوتماأركانهعلتيت

تدىئسقاروعندألمحوادثبرايهألجبينوضاخيتلوه04
ولداوطاباروعفأةفزمنئاصهطانثمأصنوا

61



لبم

بعداواألعألأمدزخاوزاابآفيزكضانرسارهان

وتفردابهررافأشروانانومنبهعئرىلكاشأنهحازافى

أرتدىومنأخنيمنيزوتالدنيافيائكرهاأنتمألنئظفرال
ومقصدالعفاةذاهافيه3وجمدنازيمأإذاحطفوم54

رداوأاشبلبأوهقتبلكهألكابرعنكابراألسيادةورثوا

فسيدااهالصأإلىيرفبممنسيداالهكارمإلىيقتابعون
وضمدامعطمارأيصمنمفتييماالهنطافءأألمشابيهي

أسوداألمحوادثننإراأوجةغداأابئوائوحوهضأأليادي

انييرمميقاإكانعغاائمؤماقرىألةيرودشيوفغبمرتهء
المدىاوالندىإألشتفراتخوذبأكفهئممائفمد

عدااابئألرئانثاذيلوبهماخىوسإذاألمعئاصولئملىبهم
بداكماازإنأليوعادرحاضةئبثياهئاأصئبنبك

ررامألسئوثنبتاذاضباءصارمائضائكيفةألخلسل

ومعودابامدهـأألموراضمتيقطصازمنهضةؤثضت55

شنحهدامغيبكخافتهاشكتمهابةأاللوبفيكلباسثبتت

اثذامزكرتائمخضعتكجفلأثملمواثلدىنإذاذكرت
المدىحرتوقدممماثرثمفقعرتألعالفومدفيجاراك

خمداوائحرمشلطاناواعزجماناامغراءؤكحينحسدوك



مم321أل

داوأؤسعهغفضالجواابىؤأشمغدفدراوأجمأئم06
إثمداابكتىجعئواثمألواتودهمرالعيونفتراجعواتلك

فذانصمأةأحسووكفىعذؤهتكونقاخعادياثح

ئضداألمجمانئظماكهايئيكئمليبمنأشثأونكئرالي
ررافرئأننظبنيايخريغشىفابيوبهمحبيسآفيأمى

فيبدداوصالراقأنمنهءوائذالأنوجيصنثبك56

داوعردهدفعأاللئاموابباثواهاليئياهناوغنإث
ئذىاألمخطربئنرهفىواعظبنابهالرمانأعرقبعدبن

اصيىوهضئجألذهوروأفننئداطبألسعادعيدافعمل
داألةشحألةبااياجوامصذاثننفاهدياأئعدىلليقودوافى

وخدداهبأتاوتلبنوتنضرإفاسعادةأثوبفيزكال07

تعحداأنحقمكنتبعصرلمحاعةألورىفيئعبدتوكاان
خفدالعشتإذاألذإموافينوبهفيماجديخلدأوكان

17

الملجحةافيايضمهيمدونال

دص11بضحبىالغفىأغسداخطفيفألميلو

ررصاءاظيوأكفهفءاقضيبوأيلهألمحقفع

إريىأتجموصازفثخئجيوألدزأنادمعة



آل4ل
توقدناراهابمأكأنصرفبمدابئ

سدؤلبفييخعالبهاألساقينمائ5

تمردإالطشثفثعىماعزالبأبي

واسهدليليعنيامألشبىابعرحمنجمذالن

وعربدرنيفأسعيفضيماخمرسقانيظئي

ئحردفليووسيفلمحظثلةيامن

تاذبهظفرتفقديدقئدفيسفككنتإن01
أبعدرالثافالوأتطرفيبعدتقذأؤكان

ألمهمهدألمجفنفيكألقريحةألعيففىعطفا

أنمعثرذجقانياونوماطويلأليفيمنعوفى

فىبألقننخلييافأصنبحيأمنأنلمكوهة
الموردوالخدضرحفأغارضأوذاكماوا51

وابردلطايألهازاللاعذبوألتغر

نقلدمماضااكاإذاتبصممةيفتر

دتجلىبهانزماأقدئمكالحاحعبوقديم
تشهدوالعبراثفيهجئيئوئخو4نكرته

تأؤذبهالشاجطمالكلماباتوفمييب02

ذتأنمتليبياههارىجفانورو



5031ث

خئدياعطائكيخجلاحذرارأألمحاإن

تددماألخألئقكرمفيهععيا
لدألمةرحصببابهتصالإذاءألفنارجث

وسؤددكرمفياقأألعصهابلءألرداكر52
ذممواذوألبروفلفتألعزاهئممتبقظ

توعدإتوخلودبموعألمحجابسهل

حبدسيللعفاته4فطريةندىأسن

وشيدكئرىقلبهةإهأبئدعائمأعلى
ومتلدهنهالفسعنخددصطارقطوكفاه03

وترعدبته3اثجفترافابأأاسوإسد

فىىترإذانةألدستفيمافرورسآكأن

ألممددئمبتطراثءالألجهعئشر
تعددوالهراثازمأررئهإثزهئمقومد

السردألنسجفوئضاتناالةنابيبمحبوا53
اجردطنألباتجآقرفيبرضجمهلألمحإوبولقوا

اسودوألنقغئموخوايياحأيوممبيضة
وأجهدركائبةأنضيقدألمعروفطابىيا

ندندبعدندنداثائحاهلوأألمناهليطوي



كهى621أل

رروئصوحهىهاجاءائظؤأيينخاتروم04

دئقماشمماواهـئمغذسنسانفأيإأضاللمت

صيداوجمهازغملكىحضلىاصلىأبخ

مدتحنألدتخدفاحصشةذممتشو
توتدجامهاوأروانالهألعربئمخمد

زبدوا4كشاذعدهاهزقاكأفيصراتفيع5

وا8رعدنوافيرقفأبهألمحمامص

سدناوازصعفأألسئآتاس2وطفا
هغدفثاسثوأبرايهأخاهاابئألكصييغرى

مرددواحناتبالرةنلةيا

واجوددىأبلألمجودائغمامذكهئويد05

ءفأدوعوارفمادةيىيمكألغيثوواهب

فشردقىوسرقدهوذبمىأعلىالكألذي

ئزوذاموثتغيهلديهيظفرازاجيه
ررمعءذلوىتمثإطصلمةسانبخا

دطثوالافخارايومقومهفيإصاكال55

مفغدوصألسوابقانمطهمةإدراكيروئما
وديمنموديمألصرمااهبهبئضات



ئي2

أليضاألألعذارىصلعقاإيئإعذها

جماضداقاظ9اأفوةمناأإالءكانعا

شرداألفاقفيفيجودكفكخاريإنسص06
أنمقيئذالساريفأنجتكاقيذوقديتعش

غيبآومثهدبهترضىمفولمدحخو

والتزيدألثتنافيتجملفالعليكاتئئ

خمضدالهالدرعلىرياقالفىإهدجأنظم

وجودمعأليكممعلىانمقالفيأحسنقالإن56

ولذذمامغمنعهدبوثيقمكشم
ئقصذوألمحربرنبهاألزإناثأعلىفصدته

طضذالفطممروترهرعنافىاصرتورإه

أنكدوالغيقدرتاضفماوأعراحلدمافأ

تجافىءناناصةإذاتجشايرىولقد07

يصلذارئدواغرازهبملأحيائاوألسيفث

تعودمابركلطافامنعنأنقطغاشاك
يعفذكانتدكمااثعوأساعدعدتلةنأخسر

ينفدائمالفإلتلبقىاتذيألهمدبهوأحرز

وأسعدوثنبههحبطارألفطعتوتم57



821ر

ائحددأملبسحهاألمجدتابتتفبىالزات

وغردههأرعلىألمحمامماغنئوفيت

أعردذنفهمأصبىامنألرياضاربأووفى

08

لفدأذحمارنوبةفيهء6االويذكرالمذكورةالسنةفىهايمدوقال

كاملى

هنجاداطويلاالسيفمقدأومماثأهألعتيقالبلنتروةذأك

هوتالدوطريفةوحدفيفدئمةءألعألينتسثوإليذ

همعادأمأألذونوإليكئمىايئأبدامخكئمالمالثرال
هزأدألطارقيفألسئيلءألداوارلةألزخىألتآخثئم

ؤراداأرجمائهعلىغصباصمتألنميرتزأألعذدثوألمهسل5

آسادةألعدىيفترسوألبليبظلهألوفوديستتفىوألبيت

إيفادوالقرىالضيافةنازإذاختالبعلىيشببيت

رمادالرهادقلإذاجئمتجفانهألزمانلمحطإذازإم

هأمجادأننهملمحزاوألمئذأعضارهاأنكمألخألفةةصأف
هرادخومالنأنولوفرانالهراأرامإذايامرر01

هأضدادواليدهتبقأهوائةالالوهابقلطلفاا



921ل

هادصباتالمافىءإألدوهؤفوداراللأأئعذبهنيترو
و5وس

5كادةفوةإتةإايئهتلىوالهاتجاعةارصن
صدوص

هوطرادءرأهخفيفليووقازهصلهززينود

هوجوادءزوسروقناتةنراغهاتحافيبهير51

51بألدألالدخوففىأهنديازهألديارخلءاصخ

هعهادألبالديبيمفأنؤهائباليجطأدحاظف
عوادهيمسئهحإتتخنهروتكاداأل4بوطرالسرئندي

اوالدالاعةاذااساندىأالهغقمعاتءا صءبرمصا

01وسدادووفازهاؤهومفهابا2ألالقرحكمافآف02

هاوآدأصمغاأفلللىدآفألفىألقيلةفكفهأ صسر3

هاخدادشيدت01علىكآلرىالثومضفهإليهوتما
برمممأدوخوغاخدااأفألكفأصنبزءالئماطال

وسادهيقوالألمخفوقثأودنجفوئهألزقادالىتطئنال

هأطوافىوآعالمتضباوهثمتىنغفيألدينعمارخأابئ52
هادفىألرجالودئمقالمةاءفألقناألقوارسفييمفشقوكراء

هوجادايمينهوجودفيهمداقينألخافءفضاهألت

بدادادألىوفؤادأاءلمتةءماءبعبتضهصووس

لاالصفيكذاكأل
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لم31جم

أهافيالآكمافتافيهتازلمالطمشزت4ا0في
هورادلثحهبألساوتحتى4خحوافيهألطعنرشاشإمست03

هوادألنهارسخصقلىوابتغإضةإغاأخفعبقداخصلوا
هدلمعهكاأبأعالقوخروإتهتميلقدكادتوألئلك

همياداوىوالثبكائخآفاوتوطأتهةظاآسةضارحتى

هؤاداذنتماسرحالريمسربهامنايايكهـوغدا

اثأهاءوتوالثاتعأزهأيخاذلتامدؤأعليلتاطلعت53
هصفاداكأنهاخاالهمطصهةاكجفوئهغوبئؤخا

ؤادؤتاخأأبرقأوإهامفرازهإجموبااريرأعلىيملي
زقاثأهغايهراظصكخوفااماداهـخلميباتلو

ورعاده4بروؤألذووعلىرالألالمعتفيفعارضاإ

هارفاوالواهبئنأكأأومااشعاريعليهحبسثقءياع

هدفطأبوابهادسخاتنجلقصدكلعنلجعنيأغ
هميعادىاأحالتم3ايزيكووفاؤهألغائباتالوعيح

هتقاد01غهرنفسيءواباشتناكافانيحاولنثمى

وقيادهزماهةألهوالتيدئذلأللبيتانففمابويعمئوم
هدرظوقلقيبئيخهاسيةضللألمدحيافىبني54

االصلكذافيممة



139بهالو

ةثمادوداوليأعلىفوشالوريثهارألنهألعذبطاجماورأ
51دأربملهنغعىوحياضدرياضأغنتنيهيهات

وعاثأءألوفايثةشذكانهـجازهتفىفتىزمامفيأتا

هزوادلةررقتصذياأأفأحفائمرائدءاكأألمثيهذبإن
اذها8جئصوأئماتألرلطباوالضحللتاءزفبتجلىاماد

هأليخاتكسادخداثتاصدحوأقةشةغائخيالنيذاغلموأ
هنفادايكيىفي3سرزخورفىذتأدض01اوالممد

هاجادودهااةبظمكررائحافكوتألدهرفلأللبسن
ياذهءاصابراشفيييؤت4رااء1أؤواهفاإذكأ

51انشادزيمغويحسلثدغاطةناحمأدرؤكقمدحيهندم55

18

نةاهدهفيلهولددلىيميهيموءابالىرؤيربننالدتعاديمدحاةا

كاملك

بهوادهئنأامطرقتقدوناداصئوتأاكساربإثم

اخادواىأفلىجبماحمجىأدطلرىكضأليثبهضفعليتءجما
دياطأويوشافقهرائضيعزنةألمكارماإلسدانشأت
13أألغةفيفاأألس4ولقدوتجحتاافمكحاألعشاربمت

وأئييرافىأبرررارفيأآلفعالدوهواصهدأنيألحبرأ5



حألبم331

دأألبمافيوفثكورألفشنىحقهوأنماديواليأنهأعلى

ألمجالدمئاركومألقذبميمونمغتباالألدثممادسعدف

خاثمدربءعثهااأئىإلىمدعنبهثعبتدبمأنة
صادائهألقناغابفي4يخعاعريخةليثألمجيشاماموغرا

ادوطنذىيوكبوكانجدهثوبيبيههئصربألكاء01
أبراألآباخالقاوابانهجودفيمتقبال

وعادألهغرإتفياءشيمإلىينهىأعرافينمعلطصار
والدأيةفياكرمأأإالؤاثىماراءعفيفيهترىحتى

38

حفيف465سةالمحربعيدويهـنيهيمدحهوفال

دينيألعهدةسنالوساصتميوصفأثانأهلبمالؤجدصتم
لمحديموصيدسقااديألضنهلألمحمىكلدارةوسقى
ئسديوارألربخئازافرافااخوأخمائلنتستوأيم

ووزثراتحواتوضدودقثغورعنيىالضحهاسانرات

ورعدبرقبينمائتهادىوطفمحائصثجهاوتمعثست5

ئردمفاضةبيضةنضاالئرقإذارافدتأنوصبائفبم

ورندضاليعأساضمعااتفامثجغواذايئ



331أل

هدألمراهااليحديىخبثحاأهـاكأاذوائىمنأقال

خلىغيزحبذاألعيتقمنفاتاماوقوليبهاسيضل
يادازعهديىالظاعنجيفنيالوأيالياخهدهيخرت01

رغلييثؤهقضضيىويكورئثحكةتةفىصيومرأفي

مئرذوالشعمتزخغعرشبآلبمنأنفقعةوكأماب
وغدغبرعلىىإدأئايلفيدخاضبألمحيالباعرص

كقئراةألوشتظرماثزراينثظرنءألسماوخوها
قدبعدتتنانئتاللالغربافقفيءألجوزاوكأان51

ووجديألرفاقوندلمزفراتيلواللرحلييدصيمذلم
كئىمفءصيدئقضتأياملذاهبهلفيتيياش
ذباعاإوجريرصاإيطجملىألىانيمةفيآلبوقةانيلىأفي

بعديألمداخسقاهاماقءوأسألمانجقلتيوأبكياها
اسدبراثنهااثوابينرملجماذزنجأصنافيا02

ألفرندفيكالموثفا2ارااخارقانألطريرائموألمح

وصدبإقلوشكفتأفثوعماليعدنكجمتىئخلفات
كابوخديءأستشفيثبمأفيألمغانيباتممستمثئفحائخث
وقذذفيبىيخثمئمنتهاووغصنيشكنمءأتسلثى

ردألةبائعثيعلىاادثطألظعانرإثلإلقيئم52



شآل31ءأل

بمدألمجؤادنألدثمماقرماأيدبتذير12فىأفيجم

مكدياهائموأألعناولرئاحوألمحريمألمجاإغ
ألمبردأرباطوارألغوألخطيةألبيضيةألممثمرةمقتني
وشاذصاببيفالنرفهأخنوألشراسةأالينخمع

وإفدينربينيءفسيانجدوااألزضرئألببكاص03

بروجبئينأبخودفييفرقنالفاصجهعروفةعم
اوهدوأاربىأبيننسوصانعبماإذألركائماعارضأكذا

وثدخلبيقماطاأنحىاتقدهاههاواإجدأاضايا

درأبطاإنبهتتراهاألخصباحمهبعوأرعايارر

بىأوأألفاهناصطايمأكومرحؤتسترغواديهشم53
ردلفءاأاأوأسأألجامائربجوارهيفال

بالمحمدأألستترييأآلرىترالبأللىألمحمديشف

واجدياثيثباألمنزحىاالقطتةيىأماملك
فتجدبنائلاهذهنتبإفاهـاإتأخاقآاءإكا

مشتدبساطعليقببأفأضداأئالمتيههاخئمعفتغ
ذ3ا1فياهاتأدزةرضعوارجالأألئيلهذتفىم

وردأغلىنحركلألوفييومفينةوأألسألبجحقواهورد

دخمجرداءوخلهاضاخحدأطاقيجمهلىالمدوافى2



ثيا53ثض

ركمداسظأناص امصوثراأنجازماكبمريصبيسيم

جهديوافيئثافنهمافلمصينفىعدهافيدتجهـإفىوا542

وجدألخالربمنهزلينعودفييحطمهرأوأإهعيني
جحديوممبياميتاضبكبااليتذلجاءفخمبرتجان
وشغدخمنبهلجبمسراوفقدريطوصنيتنيالص

إوغدوالإسمانوالبتفاطألقعرونمتعركل ادالص

فدوأشرفمنةزورأكومفيالعيدبشمائراأخللتقد05
ثزربطائىفيهوعيدايسألفأحظناهنةنيءأحظ

وتفديألعثارومألفيهئنجزكماأألعاديتنجزإصأسا

شدافىأواريحلمممامأفالأدظلضاثيأدمواردضافيفيناتعث

38

قدنوإتاويذيانالمباركبنفىابااماهـفاإكاهداضيتاالمههرثيتوقال
ودفن355شةبوفاتهكاننبعلبهكلببهوعرفجمرهفيونثأعشيراكفله
ارجز11الونيريةمابر

والولدألردىقببئطذاالوأمدألدهربههاطالكل
مارفدعنكوألمحمائمرقدتصاإمأازهتراقدابم

ئسثرذالعاريةوأيهاعارةدألمحياةثالئكذبن

بألرضدبعدوألموتثةيمءاثئالاغوائلوذادهروأ



631

ددوعديدتءوه8ءاءافئماخإ9تاأإوذاإيناء5
قدوألفيهباةأءسواثررداألمحمامسإقيوردفما

تبتعدييوهحاألزحصاحبمايومصإليأالثج
خصدأاظعوديامكاظةعلىليالياقأت

تمدأأئمناياواشراكبعدلناصرونةتفطنامهزوالد
وألمجلذءالعزاسئوبمهجةاثاصغفيظعان9اأصادييم01

استعدالالخوىيتأهب13ةبةفراتايوئمهفاجماء

ررصوألوعاد2أإلىدإفيمهمثتؤذيجأنستقد
ياهاعهدتدأنكرهتوألطرفثثاحراعلىقابطأيعرنئها

ألنكدتنيثألببعدغئمحالوالأكرىااخينأبغدكئمألفتال
هـإهوالعزازهأىوالةلةخميذاأألئائيبأبي51

قداخفأؤأنتبزألوجمدالفقدهبعداصبرأطريهتضلت

وذاوالفودوعليهاإشيدمألدهرادثإليذهد

اتفردمابمخلاضموقاالئجفردفييالذيافداسينيا
وءصدضوليؤبفيافدكفإخيىذاإثوبفيكتإن

اعدأألزضعلىإشحتىكأنفقذهعلبأألرضوحشيا03

أئبددوقاةألجارقآةتاكثرارجاليأوفيوعدئني
عضوالعةالجماشومافأعفنإليأرمانجارااذاكحى



31ل

وبعدأديميفيبعدكوأنبرتألمخطوبإلىثفياسله
وألكدألفوادءاتئاتافتطزفرةمنليالشرفقمالك

فسئذبنهاااراؤكئصخوالأحواليدطاالقئلكما52
ولدعلىوالداحناكئتموفنيلذالقرحئملك01

أجمدالهاواجمدااسبيلأناهديألالمآلجمغادهـ

ائعضدخمشبطتاإالاذعواالبكوعهدينكريقعدتمكن

ألثمداوشالبغدكقيدأدفماؤيرانأأئقذبموردييا

برذهااخايلبرأمادألبعلىإرقصاثألهأئئالدكك03
صدأيخوهابهاألرزفيألدهرريثاسرفرزيئمنإكيا

لجمدألقطازاوتجاذابأألسىأضغايعرفثلورزيئ

أألسدذاكشبورضاءوفامجيةباحييهفوانجبا
واخدفدسهضالثهرتيمضوؤفغارألنجمخبابميف

وصعدألماهجوإلىرقىولألنبهوجمبىألتزبفيماغاب53

ركدإذاطالبهفيبألمرءاماحىأالجمغاتجم
جمدبهقمااألمالللمتتىوعاةدامرئقىنةأوحش

ألمخأفىاثجتلديةوازافتلقالاليألخوزابرزت

اصدهاضبوقارصبئجاورهاربةألغعائمسقى
االصلفيبياض8

81



831و

ألقطرجمدإذاألةيثنستنزلنبهامخلاعلىفطالماكسأ

8

11رمليخرةءلهةءابئرفيثوقال

جلديعمةفلىوفحاببهسديفينارضرمتأفي
يديخكءرثرهاعنضمعفصتجاألدهزناظنيويد

جسديفييئفالفهاألبليانأغداخفكهآيخك
ملدفيخمعتوحياولقىوجماليصونبأ

ضلديفياضرةاكرىأفيناظريئاءغائبةبأبي5

أألمدألقصيراكرأصاحىعلىالغمسمدىألطيلن

58

ايلطبالهصديقايعاتبوقال

داؤءيدالفيتجثفأصؤالهداثةفادشنيصدبق

هراداديياءوفؤاديضبفوادهكأنحتىثييميل
هدمةاءأفعالعايهوأخاهرأصبغةألذهزصالفلمآ

هادهمثمابردالنراشابخراسىإذثةأاحسعثالومقبلوماكئث

68

الدياوزيرعفدخدمةعنانفملحينمماعدهوفلةوعطلتهخمائقتةيثكمووفال

اتباعهخبعوءمحاباابقمايهيرازبمزبرالىالبلدبمنافوعلاظإمةرر



يمراكأ09أل
مايروال4بإلثحزالوموارزارهبءالىووكرالبلديابنبذكربعرعيطو
بفيلةيمثرفوالمة5

11مارب

ئسندىأذفىدتمخوحليااذ01ضاء لعددودثهـ

وافرؤذإبالدأجوبئاءرنحكمعتءألريبأني
وألسوذدأئحدأيحريهةدواءبهئملرالا

ويستعبدرشئزيبهايسترقمنةنيئقلد

عدأئمفئاعضحأتجاوديهعرةغضبةليويغضث5
أألهردبأليةشينكماايكمدبياهأقيلشمالقد
جدكهوخاعارهتيرهشعرهيموىسيممءلياءها

ئنشدأأنةاوئطرئخبهئغحنئنايعزحءا

جديدانوكئمئالدفيريخفاانئموأتي
وردسينههعلىلياوجمدامآرضمااخرأأرى01

ببدالوأكفبءدنوتإنؤلبعدخيماركم
أشهذال2القبفعموإنءإقااأيؤمألروفاوأشيد

حضداوالشكريزرغوا3جنيفالبرحيغزسىوا
يدبرفدإلمبيمدوالكتئيثنائياء

اضدواليهعاعانوالطاصاألدهرويوسعني51
هبزداحوادثةكاصرفةيرقنيزقان



041زلم

يئسيألوافيهفشمعفنيكريمصكملياماينتبه
تحهداقبةصلعلشنتأبراسأحمقث

دآلألدفارفسوقاكسوشامدحيتفىواممأ
يرفدألشداذفيتجابلدهالىعننهئمرصلوا02

يجحدالوفضليليهالامنخليأجل

لقعدؤالفيهابألمحربأئخالالئقومبلدإلى

ركدالالمكمارميخوربهأاليغيفنخالس4فا
ديستأسأكلثوالجوصنهايموتزجمآألوردأألسدوال

بهاخمدأنخطربفثأهلهافاأياالمو53
تفقدفيرمةكلبهموطنبغداذمبناللةلمحى
أغيخدزئنوالظليلجهايءألذازالظلطثب

أبردثاألقريضوسوقإرداألهوينسيم
جلمدأيدصهنواللثاكألىسوأخآلقأ

أربدألئدىووعهانبنانأمنوضةائغوارفبمف03

تخمدالألمظالموأركللالتىاخحارمأوسشث

سوددينمهولمسوذياسفلةبيرمكلوى
مدوألهأألظأةويخذوفرهذونهيئاضل

اخولذواأألصلىثخصوزرثوابهاءطيثيةوا



141أل

تتنابائهزةواؤئائواثألهئبارى53

ألسوديهماناكووجةأثوابهبمبيفرويعنى
مدهـإخلأالرقتأليرقعاليماعلىراهفببتا
نداءأأ4ضاةواةألدأمةوقدتراهاءنإلى

أعقالبروالأواالناساذالىاءالبهاكارهاحمثعاإ

أألسودالخجماتخياتهألقرملىقبئضةفيلكنأح04

مقعدزمننافمابأوسألمجالزمسثاانيك

فدالننألضيمعلىايوذإةعاى4ألمطاإطول
ثفرزذبهاميرييموكلضةءمنيعزمليوال

دمجثلهاعلىوتلياكةألمحسموذيعحن

78

مضعمرخللىايضاونال

وألحمدأألوشالبمصنيشدهعترضوألبخررضىاليم

بدأكسوىهنةبمنيوهاجواهرهمننماسيقذث

أألبدعلىقىببعارثانيسفريمنءالزورانيألز

ابافىاذاكاهـذعلىعارباعنلمجطزمضاشابمون



اآل24

88

1كاهللايختاوقال

فىجماصامداكيهلهلضكألولمفيقتوليذاتقافي
بارددريواؤممنلمثؤتهاوردنين4إأثجفأفدتني

18

1لاوتاإضااوقال

ألقصائدأأالمامدحئياخاصهرأألعزاقفيإلمرأفىلما

فرائداألمعالينخاممقواخربخحبائرااخمااقوأوخمدصميوأئسبئ
كاسدالمداغسوقاتيممثهءردااظألمأفيننهىفلما

09

11رساويلىايحاوقال

قاعدؤألذهما4اصرأيؤمغتجماخنىأطلبفيوأحفماةءوقا
ألشدازرتدومالانتمافأحرىئمبداارخاهأوتخطفينلماذا

11

11كاملىايصاوتال

رر7اقهبناسامةوصنفألرآتائوزازا

نرردهنكالهئماانءرالءوامألب
يررريربألمحارترشعرنءآكآلهـ



كا34لة

وألفرقدرىأبإشااكهاءأافعال

ينهطلقةاساهووب4طرقوجفهذا5

جمدءمنوذاخزفصيغهذانصمء
ألممديألنابياكوثااضلأالماضيواسامة
ألزديرأفيوذلكءداابىأر11واسامة

مبرطدبأقوفراشايملىذاولبيث
داصتأألمحاخاممفيهذالجثي01

يأيحنمالمرنةهذاويمإن
إمدءتءضلوقةدثاكأاكويميمانأ

سوددمخيلةلةلمحسألريانبااوشص

إهـأئلوذرألوجهفمأألشالجعد

أليدألجوادالقرمشارةةاساهوسلى51

الهوردعذبطاصناتفرأمملياأثأخائرا

مموددءمئواضعمحصفخةتسصله
متمردثتجبرظالملغلظةولذاك

هبعدشقبمنصامةاقهأيوملةويل
ألمولدسططاغاهفاسرالرهخبئت03

ودساعرضىصفاتعلىملبسهإضوا



ب01عمرأل

امحمدأكريملامحمنكانجمذإذافهما
ألممبمفيوذاواهاخووهافيدغألمذا

39

لمامتقارباامماعيانتعليناهـاليىيعرلهاصديقالىبهايهب

ألعوائدحفأدينككإيئسكادةصيخبأباياإنا
حاارد3القربكزالواإيمومأخاءتطرذأنك

ألمكائدجمالغوالخنيتافىاافصرفثإلياادرفه

غيرعائدبىاأعيثبىقوذايردالألفتىشبابيةإش

وحاسدووالثيىرقيمبكلعنةغابخلسإليدسار5
وتصاهدأضووثهعشحرالماإتهخميمافيهجصعتوقد

31

هرهقيامبهةالمةتجعااقطاعهولىقياحرجهحينالحاآلنرزالىثالدتدتءالىتبك
حمضسالحافياوتعالمبعادخمااسفييسضهعوببغداذدارهفيمملةعليهمملقدةالا

عضديفيأقدفتثمإدممعتهعتمديأنصعفئدألدتا

يديحوتةفيمافعاثواداريدخلواقداصوصأأنحمعت

جسديبلئسهاواريشيئاتركوافاعيبتيوفرعوا
بألرصندواشىصاسوةهريفىيقصذنييمفآضثوقد



كهبم541ة

احردعئاقبلييويميجبرإمثصلىفابةعديثيثعسوج5
ألبلدحقةفيواسبىرووأخألمراهجانبفياسلم
ارريفيدارثيابياخلث8احسبةقدبهثئيكل

داالىحرفتيتنتهي01اةالشريكللهفألمحهد
بمضطيدلهجمارباتبمفتىفأنتنصرقيانىثفظ

باأقودلكايئفيهاارجغبرةأآفإثجابيوأطلف01

41

تمامعهفيمرضعايربطيألهاليناوردلماباطلةاصدقائهبهضالىبهتى

خمبمودغقهوبهمصهاخئطمعبهخوافذالثسألهمكلممنيثعيورحوب

اهؤأطهرهموألخماارمايئألدصالفل
ضستغبدافيكيمدحيبيىبميصمنالكهل

مقضداثامثلراحييرتانقلحاجمةليعرضتقد

يداعديجمةأنلهوضععئذهااأليوفعخفيفة

جردااءدخيتمىبالليأصزمنيفيترىماذا5
ونداأفارسةيركضةناءاذاهتمهمءبهوةذي
اكربعيدألندأسوطامنثقضتتدمر

اعردابييرذكانقرحيإةافبجمدلمبوفال
مورداوالمركأالفباتيديفيخذالنةوقعةاء
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641لم

وداةهـوالذوالايةوالسرالفنيءءبتال01

ألندىشقوطسراهيقغتهأللتمكواهوانا
نجاصدايصدغسةتحصاواؤة4يامخأث

صداتحهنإزأهـيهكادذيآجمادىوهوالسجما

دااسباأمنعرتاجلةبهعرتمااف

إضرداأنأالحلفييمغهافءإذإوينييرف51

صدا5ذأل4وباباسقئافوقهنءيخناهترىوان

يرفدان3ااصألماآنياستوحتكآعائوأممئهأساوشا

طمذىقيبخشمعمترصدقءإفغنياأسديهمابم

اوثأبيضأبمايمانجلبأزىائيرغأألياديضقة
الصدىهيشخأمانواالهتءشأألضادقييرويعثالؤمنم02

وأكمدىمدخثفيورلماؤافىائيشةإحرغإساراحوا

عربداإذاودباوهفاالغبتناسروهاصمقلث

51

11لىكا11ىاسدتدسعلىصضص5الؤا9

ألواردألصألحغتيالىأخاوأاجريتةدمإلىنتنخأشال

أئفاكسدستلدعاسجدتحكهبانحآيواألسنةاخقإامحعنتلو



تآلكلواع7بم
61

لحاوتعرشأهارصتأخرعنيشذلوةإ

بهتديوأستألدأالياليإقيحاترتوألمحادثاثخهـلةبئ

كمالىأبنياإكءاسوىعاجهتأحنيأولثآثفيفهاتيفا

71

11رحتاايؤاتال

يجافىوخاتنياثحوواباهـشغدديهوالتميخهفضإتقد
رراوآء1اذأخفثآزإذاآهءتشي

سصموهـحررويرهـاا

خنرداشوقبأحبووماهـواخأراقألطرجاهعيا
اكمدوهشغىتةأقيمااثءتجفاعاىبعديالتلقا
هرههعأا

غودباهيمشإمخرامااغر5اناشاىباكراد
س5سءاأ
ويدينجىإقيافيءبانكأفدسورواصةخمافيوا

يفىبمعلىجوىشا5خزهبماألدألخذاليقاماءإ

فىابأت5ئوزهـاآاؤاآتتحرأإلحراقمرايمان

صدبألىفاوبةإحم4بهألخانينحوطرفياها

ابمعلروأممالقاقيعرضتعرخمتائهعاممذكاوعإلب01

ررأكالبنوهوننةإهـبربيتا3إجمعئقلؤلمها

دداأءكمااالواويدهغاذرإنءاخعيمأءاخعركاالؤئووأ



ا84

ابردأذالكرشفنتياعهجوىحرفأينهرشفى

جسديعليآهنيزمبئابهارفتءفوةخابك

81

185خةسمنالخرعيدفيالمؤفنينراهاللدينالناعراحمدالعباسابااالماميمدحوفال

1ساوياط

بعديغيرنةأأليأمأهلءوفاألعهدهيماعلىألغاديألظاعنترى

ألوخليمنهواهفيألقياتأعاجداامعديإطلوهل
ابعدأعلىألديوتلوىنجدزافاءةقريو4ليامطلتاابئ

وغدعلىالمحبيبنافيانامنوماليفةابيتنهلمريثقيالا
عفديبهالعابالرهلمغهدإنىتعلةإنيوأألسبيلثوهل5

ردثألبطالةأديالاجرزاتشابمنلميالوهل

ألوردزثأكفهزإنضياولصالىيكلهقوصلىوآيائم
يجديتممنالهالوألقاكلوىأزسومهسائألالدياربدصيسث
ألعقدربةلوالهوىمنزلعلىهغقوديحلأنضنيناكنث

هندعالحنيبمثأألثليبئواألالحذأطالالبذهاؤلم
خدذيألدخنخذوباعلىغءبرروبهايستهلينلعفيما

خديوبختاقفيءءينيولمجظهانعفيكلئئفيألقب
ألفردألعلممظيةأخانهفردامثوقأبفيبعانفرلقا



اولأل

دننثتاياكفي01الىغرابميلعنياخأتجورأدهوديءو

نجدبعلمفيءابزأانويعئئمدواؤهألعراقافعكايكلفأ5
ألخذوزديةألفرعيماتبواردههتيميوفنباتخياليوطيف

وجديغرافاومنمنفععرىوأسرىألمجوىمأينقلمبأفداومحالا

ألمئدعاىئةبزورالوصلفأغدىاوزائىليعاندابرعابوطاف
ألمححدةوألخايةعدةهزكماوصبوةشوقاعطنيلةهززث

كديهشحورةألعبامىأييمألخدألبلالاطيفيدفكم03
وخديأمةلةمذحيفينيواوعدهفيهأمةأمنىالعذلأخي
جفديحهدهفياقيثوالغروابئوحبائههزوفهصهنألعفؤلي

وأنعقذألمحألفياللهزنؤىووجهرةاشأدهيخافثامام

جدومنسعيلجلهنفناهكجدهإزغورألصجمذهالى

ألوردوأألسدءاألبإقويجمغوأطلىألجماجمبينمايفرقأ52
المجردالمالئمةوأعرافطجهءبالالعواليأطراتوئعرف

اقدائتدلانمتقألذنقيشماأاينكلألعدىإلرهابيعد

ألصلدكالمحجرءشطاابحةوسصقاالرىيحئماشطبكاسوذي

اخيدأاسيفيأيقطعناجمبوبنمهابةءاالقاولثايفيفى

وألبزدئيفألمهوزوأحةألضخاتجاحئمدألمبعوثضاضملة03
أوردأعلىالإظأصاملةصءحوللالفةأزابرحىاو



لا5ب

ءدوالأعئسافغيرمينألعزيمةوادغأألمرهتدبإإلىفآل

مشتدشخالئمألهدغعاىقويبساعدعنباغطبألردوقام
المحدباأمتتبامطرورأبقااقمبصيرأظهودخديقئم

سوثرألحقعمنءيومفيسراياهبهتاحسرجميئوتوعارضجم5
خدأبثقفافاتهسفبؤياصغألشرىذاسهارجمائيمافييزخر
ألسدغلىفهألترفتقدكألمثبجحفليألرحبإفضاهأئسد

امحردأهمتءأصمإأظأهغلماوعاالماتجاصءإضاكأأيهأمألذبا
هأفىتقفةمفرمماألعدؤعلرفأهـشطاهمنئحليغمر
دحىاةأبمشاينءشحاونواؤالاألمركردينصاأألرشاهالوكفقل04

إدياففيإنةفئاماجمخمهـءاعضجانئهرواوآل
وألعبدأإنىمبعوثينهةخفإلةوعبلحرن5طيوه

داأثيإزوأاصافابقارعةءنصببكمأنسكفوواخةآوال
وخدوالنجمرريعتثبمبناترتثيألمألناححرأبنالى

وردذإصمكااأهجتزاحوالديةعرممطترتادحىوالش54

رفدثيألخليفةيرتمناكرعبنتددوآثملىرهتكائث

اجمدأمسرحالمحودهشىايىريافىأنيتربوألخبدارأألمنخلت
هرصصصو

اوعدارقةىببافىفمبعترةمحابساداتءوطفاصزنةوما

صربداوجهأإسشارغمالىاجبمامنهرشفيئبآاثرىااوي



احا15لبب

ألرعلىفاصننألبرقمممامإاثأاءرةمرجحنةألصيامالخباماذااء05

وزبألوهدةأثإلتهاألودتاا4صهااكمررأألهاهامفىنعممح

وزذاأخايخهمصتأغإذاالىوراناةةأفىنيبمفمنبأغزر

ىذءصإذتفابئأنتىإذاطرةن2المميراطفسي

أوالمجلإرلأضكعهطةبيأعءلمدحكعبدتحرمما
حسدمنأمتداحكغيرةاذ5أالءا55 سهـولىومنويعداوت

اثضياأمناحلىيي5مدحألنهماظيزريقةمحمماباعاداكمفيجرغة

فالزبدثتخنيديهاسهعةإذانهغإيرابهبأبياتتجااهاكأ
اوألجدة6آالراتاااأءاءوائخااايئكهضلمجظإلمخخ

اعدأكبءابآيئءقرلتجااسيهإنامخاراتجمكلنحلالمبلمإتفهاة

دءألدهرمعكروذاماويدرفواأألرنحعلىذامخاقالألزلط06

9111
1نسرحااتارجمنهالمقدمنةافياساحباابنينالدفيحبفال
ره5ذكشكا

سمذالبااذادبومقذلوعافينازجوى

يامنةربأدلمبومايديتماكةقوامآلداتحبفي

مردءمبألغرابةفيعاشقةبألمجلمالمحفرد

أنجلألوخصزهوذوكلعارضئةالمتقامعرضني

والعذدفيهالصبرأذخاثروقدفنيتعنةيخفشأصطباري5



ب251لبب
مددخدهأزلهاأرفيبهدييخبوالشوقيمفهمي

بهدلعاشتييبقىألخثفيابلدهثيءفوهل
امدبهاهوىأغريخكاتاااابزورةوعديانجز

لتقذساكاافيوجنتيهمنعمبئماحمرايجفوفبات

رصدمميفألمحظهاخداووممدنييساعلىوسدئه01

اردوالرةجناإذظأوبيولهثخوما

جمداءمماهمممفىهراوأهووجدي4إأشبئوا

ردأكذاهفيفاصيبأتيذوتأناقدكادحتى
دابىلةأؤاورثتجوناأمعرفةشابألقيلإذاحتى

كداصعاساألجوفينجرلىوعألالماحىأيمةتقوصى51

تطردألظالماخرياتئيءوأسئتبقتألئخومسعرثوربم
بددآلئىهخهافربأفيوائتمثرتألجوزاهعقدوأنحل

أألسذاةاخزاأوخافألسسرأألفقالىوكرهوطارعن

دألمباهفلتيعلىجارهلعنألرتاديمجماتام

ذالةةوالهالبصكأةاررأخثاظأالءنجال02
قوذلةضلالةافبوبتوقجحنجظهاقيلغأ
أمدداداودمنقوتفنىالووألمااخدأاكرمأذي

تلدوالألغلىامشرواوادتألجينصالثالم



آل351

مفتمدفىغظاثافيوالائعجانيسرفمعألعقابفيالئسرف
صددواضعألهقثصفلةهعشرارأممبأفيضلابئ52

ختهدفهوانقدواأقىأهلالمحكومةفيالناسقلدأو

باالوالصوئةنخطيئمإدلةااهفطالاحس4ا
ولذوالداعقماألتاسفيمئمقغدتلوورافة

أعدشاوهافيفييطوخنجاءالممتطاوهمة
يذءألمحاتلممىفآالاجملةيأنراملمنفقل03

حسدلمثلهيوطرانءشظماثهصرافآالتحسدوه
نمدوأوفمفياستذاالرايفيسفهوالقذألغدائهويل
جمدواخفلفيلثحهدوهأوصععواجمفلفيرأوهولؤ

خمدلراوماالرعايافوموساسكمالرعايااثارهتحمد
وألرشذاطالحأبيديهمنإضطهااالموزإليهزذ53

رغدمفكهظلفيفالعيعثنمواركأهصفتحتأإمائم

وألسندالمادفنعمالجزلرايهإلىتدبيرهااسند

أودوالزيخعلضثايخشىزماألرياستيىإوقفها
تغتمدينوبمائيألدثتخدائهويدالصاحيعلىفهني

ثمدوالوردألندىيومالوشلالعطاجاضفعئم04
ألمحفدهاصفاداجوادفطهاففاةاإحسائهقيد
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ا45

امددأوالهنةئنيعدواأوالالسالحالوكأيوميحئم
قصذألفربأوألقنافياقدربزيوألظالقغجلي
ايئالجرالحقةاسابقيماكلاروعئعد

خضدخروعالكرنجتدهنفيثامعاطةثماالنكأنء5
رردءغهصذتبملفارضثاتحتمنطمتإذاف

وصعقذلسائثنىجمادتماناكأةلدتكل

طردإضلىأفيءما4جملنزرونقةكأصتعفنبكل

اسدوكأأوفيهاةإسامافيألتزاغائمةمنذعركل
الباوصئدنكهوقرتيهثلةنبمالهرخصائحياأطاق05

ايخدؤاازاكماأليهيإثائبههـهصقولةاغيد
صدصفاةمافيوألفيثفريعمتهالىاتجيحيد

زردعذارهئا5نماوضاقعةبىخكزردمن

رتعدهنةاصوتأفراؤعنشلىزئيزاهفكعناد

بردفيضعفطربهغفإذاورحغةغيثعارضيث55
يهدايمشةلمحتاءوياغضدهرهتلشاكنفل

فسدواابناوهنواباصدهرأفعممدفاظالماتشكهال

إضطهذكانغزصزاألسفضلابيزمانفيالفضلترىأما

عقدواافكثارجالنعقذواعادهأفيثخكمياجمديك



55لم

واوعدإنئنجزونوالعهداواكهدانءألؤقأونلثغءاال06

واوردصاكهاعءظماالوفدتصدرنوازكايالغ
قعدوابالندىممتعنهاوإنرفدواإخلىاتذقاابئا

ذماتجهلبممايةتخأمبةوأيألههبةيا
لىاألوألمجسرةمنها4عذراواوألمفافمةوألعضثفألطزت

حصذواوسالحخاتتءهأزرعوأالباةمحكنفي156
ولدوا01فطابوالاذهرالحءضاىواحمااصذقيإالة
وأفتعدوااألنامصهواتمنبمبرابماسودداإورىأفاتوا

ويدلهاوسبمعليغاشأافةلسآواممبيدفيؤاء
ثتقدأألنامفيلةكمااتلوالكالقريضصيزفييا

لر5ءا

والزبئالغثاهـةومالشماسإينفغهنةاشعركالسيلوا07
سا

الغردأألرممةتواءمكااامةاليمنؤنائوه
وذوالالتاليمنةزفثإسبصدفألنىبببيتوزلث

تجدبمااالكفتجودفافيهـءألتإللىبةفاشضا

زبدفإنهاجةإواصغزبدفإنهواهلىوانف
يقتصزعساهفيماءأفغرادولتكيعزلمللثوأبق57

أألبىمنهاويقضياشدمابداايءالننةنعىظلفيا
ا

ا



األ

ا

احراثخمذلكممن2فيددويتييبهوليميئبالىيكىأالساجويهـوقال

لماهزخ

مثمتدأيماكسماعدمايئألىأيا

ممتدظللثوالمممكربؤكوالا

منسدونجهكفيؤألتوئيقالخيروباب

صوالهزلالبحهدألمهوالفيك

وألمحمدجهنلثميقألذثملديذوسيأن5

والنزدرأسكعلىبنأغلبولئا

األسأأعراضهتفرنلمنتعزضت

يركدوهوألهنىألطودصةزاولو

معمنود2أنيؤمئهاونجفكاصئةدانخذ

معتدلكائيبأنيتحسعبوال01

حقدؤالالغيظلمكعلىفهاعندي

صدلهوالظلمأألظاأسنرفنولمى

قزداايفزعحتىألتيسفعانجآبذبخ



ل751

الذالقافية

101

تدانوافيمنافذاوالاهيامنبمنلموالبةخطبوقدالمجمكناببعضقيفال
الثقارببهاوضاغاعنولمجزفيهابذلهادبوناكثيرةاعل

ألموبذزممهعلىهإشاحوسبأامفمرفلالا
ثذتهااديكاانإخاذواتيكراراخذت

قعرهامنقذثاكواهزةفيألواليةيئرء

ألجهبذلكتضيهبماارنفبواجهبذامافلؤ

يبدمطرحوقودذساقطعضدهلمنحكمك5
ينفذالألبابفيواعركأئهئوكصيدئيمافكجمف

الفنفذنفستهاكماجمعتوأجتمغواليتغنخل
توخلىغداهنكممبوافأتواالأخئاراودعفا

ا3

مال11وفمالي
نابذالعهديفغدابعهودستممثكأألودادلةرعيثهنيا

نافذاامقاتلأفيليمماآهءملتضرعنأفأرلألأدرعثث

ناجمناواممرخةضاشفيأفي4ءرااقلثندماغادرتني

مواضذاينالكاشبأجترامليوالجمذائؤشماةإلىفيممنيآلت
يرضجعراعائدائمقىكنئتابطعائذكصئدومنمسخجيرأنا5



لآ

ءالىاتاية

ا3

خمصرحا675ةراكاالبفويخنالمؤةرااللهلدبنالنامحرماااليمدحفال

ألعمئويهلصاشوقدثانىألبشرآليستطيعههدخك

وألزعرياسايثألمتانيألعممبئعهنمادحيكمدحاغنتذعيط
ويعتذزودسغهحئيلروبخأغلألكقعفألشعزيثني

بمثليهاصإالأالسئيصيلمألرعايابسيرهشست

دطزلسواكصإماملناإمالمهإفيإئمأئيات5

شتمارأإلمامناءعهـألنفاخألبصارناتبدو

اسثزوأأالثازمنكامدلأصاليةأأليامءبقائآ

ازوعيقبىافيغلجورانجإلمألداشأليهعدلة

ؤالقدزألقضايجريتشافبماقادراألدهرعلىفأممغ
وألهفمزاألنرااخلاضبدؤأقنطوفدلنارحمةكننت01

وورصرألجائحمثتصوبطفاايخستإلعدلفينامرتا

وألمطرعذاألسفطانفيأألزضدالئاناثةأورحهة

وألخمرزبعدألنفغيدهفيومنالغمروالزهانصاحبيا
اقرواتنهناوأعلءراوازاخواألليلاوصت

وألشزجئموأامواديأغراواأواوألثوأبمروألبرأ51



951ل

إظفزقباألواأئيأألعامحبالىةيقذألخفاتألفوارب

ريدوالبهثشلىبئتيألوأألسنةأليىوإهف
رصداأئموتهنشرداأئنهتالألقبرتومورد
ألبصرنجاصهاثيئدكهاالرصالعقاربألمجردوقا

ابزإباإقناوأحماتهاملهةيومكلىاتهاخه02
زأنكدألقطاوردهاعلىصاشطألطعاتكماىإنثممتبقاب

بدزاثمابرذوإصحترفيأةألغاصتحثرايحضبا

أوطفوتهغألناءؤألناسإيئمالأبىروعةحتخمقد
األثيأمرباصاجممداولكلىاكونمابارصرؤوساحعمن

ألمحوزأبانصاألحهياتصاجبهجضاقوصءرامميطكل52
ذكرصارمعينيهنجتءحهلوافيإرثمثأمؤنث

قأطزإقجاماعنهكادثقفةقدكلمنفئل

ألخوزةشاأللدنئأافضوألعاجمهصالبلمؤلدناالن

هـوالخة4إلمحيااالمنمفاةهاالمحجآلبيضمون

نمرنارهابطألملىلشبتماإذاوهواسلملأفيخوذزرمل03

قئروخههقصنجثءائجيضةأوفيألغرينليمثمنهألدرعفي
ثغرؤنغزهنجاحنمبتدكةثوألعئوجعالة

اخصيروغغالوكأمساعيروبالهإليخطرايممصون



كهز061أل

ألنررعراكافياإمئردمهعلىهاتالوجوباحاغ
اخذزأكأضاوأدرعوهانحإئيارإضىألانتضوهاإذا53

زلهاشسهيمءفيفحمفرمةوأفينارابراء
تنفطر4المجبافهاأيمازئيرشلىلةعنآثأهلك

وتشعرألوئنازتخهداونةواالسمنهيالراي
هفتدزوهوألمحفماخوناوأحنمفدرةجنيحلتم

اخيزأألهلهشؤائثزفاألدهرألخوونطغصالا04
والطفزالبثانخطبفاأنمطوبثاطلهعنكف

ننتصراألالمعواديعدتإذاأالماءألنانخ مءمرط

ألمورلصلكهارتحتىظالفتهفيأللهيده8ا

كدبايعثئوالعافيةوأوردهاوادعااءفنا
كثزواوانإنصارهلمحيهمغضدعربأألروفامع5

بتزحقهأخلىعلىيخهالئشاكةأفهفضالث

رواذإنألجلوداقشعرولغألمجباهخضغمعشرق
رهراأنتلشاذااقازصرفيواإذاغاثكيخلاساثأ

ؤواأإذاائهوهئإئمخلقفىامألبماهـالته4اهنا
وززلناءثئمبالبىكطفإتاألوزازخظثتج05

يفتمزاهعادأألمحشريومفيشفاعتهغالىهيكل



ك61ا

غرزواأألوضاحئهائشرقهممااهتطؤاألمحطثنأذلمإذا
غدزبأهفهاياليوللدفروألذإمبانعهديوفون

اعرواإذامرةاءلملعضىائطاغواانأكحتم
مربهاشموسادتهرثأسالفعلىهاشمبهمسادت55

مدخرءأنجزاليؤماستجالائوالهـفيكمصدقي
افتنرألتشورفيبنشئرمملمحيفتيفيومدخكم
اززلمافارةعنديوطاععالكمهيبئوححكم

وأننصزدهراذانتابيكمعزاثنشهئمو
مغتكرألضاللوليفطالحقسبلإلىلناهداةئمأ06

وفرألأتمنجرقجمبعفوألخألفةلممأذمور
مئتعثرأألرضفيمللبءلواألنمثموركئمالىدبقوسوف

المحجروغظمفلياجرأتشرفاشتالمكمفيكنمب
غبزواوفذأيامغألعبأسأبومامأنيانهإجرد

اكزأعمرهنلفييطيصومنالقاهيحمممقبهمنيا56

وألفكزأألوهاهفيهاتضلغلىنعوثألسفائهومن

والحصزفيمنهايففىالتائكمنءغراإليفث

الرهربهاألندىيخباتلمجنييماروضةكأنها

زحاكأمدجأفوافائمساهععلىاهـانمثر
3ا



إلب361

صزفشاوهااكادلىيطئثمنباعوفياطواعابهاما7
هروألألطويلءالعثاابئئطاولهاأنراملمنلينى

وتغتمزامائناإبكإلىتحئيلناكغبةفابق
هغتفرللرمانجمدلفيلنابقيتاذاذنبفيل

ضزألزإنكإلجهاوألشنألنتضارةعدىالدثنوع

تخقدفيهاهاطدألخفزناممةءخضراملكعينثة57

ابكروإالروصاتهاايإديهويءألهناأبزابكإتا

ألمثمخرألمحمائمثحهحروماألعئودقئحرهانفثتما

401

في775سنةفييمداايفونال

غريرألقوامضطفهوىفيعذيرمنوهلفيهعذيريهن

فتورمنهالمجظهليهاجغرامكبوالخطةفاقى
ديريألوشاقيغرةعلىجاتوفذألغريزاألسفربذبي

يروغلىروضيمايقماأنمعسسولتنغرهومنخذمنتجط

نوربألشبحلألكازضاببماهليسأئكا4يمزخ5
ائمزرورعينهجفنعنألزفدةيمئغلمجعةبغدزارفي

ألمكنممورجيشهفلفيبزفدأدوالليلكاسرهفلتيه



كهم361

ممورألنكرأدذالنفيرتيمساعرالنداففأصبحفغلخط
اردشيرجمدهعنقديمارىإلىكصارتألطوكتراثمن

بنورمنهاألطالمخحوأزمبنارهنهآءأفيابردوائق01
البهيرفضلةفيأئهوىأبعقىفأصهامغيرابأواسقني

ائخمورأارببألثرفقاالفمانطرفهألكووسرمإليا

وزفيرلؤعةميقأعانيسثبماقلبذالخلييتال
مازوراتميخررفيفيعبخذفأخكملخظأتابخط

وائهدتسخمللثحتئبافثنوةتبرثثوقدبنديميا51
تعيرألعارئةوأسنزدثدهريشوائثلمتيشإجت

اصوقصيرزإتبدالئظأويل2همليلوتعؤضثا
أنقتيرنجياضإألهنيئكراوهاعهدبثائغايخاأنكر

ليسيرفانعااوإكننثوضلأباليسيرثفقنعث

مغروروعدهاوبزوزثمنهاكذوبألطيففييخال02

اترنيراوأإبثابافأهنالائهنوواعصنرألخالعةلقضىتذ

ورألممشءرداعائقبعيطلألئامواثقيثالمثبىفنضؤث
أنمجرورسفرتيذيلمنوأألئامألمحوادثةفلصت

نصبرعدلزهاتمقتلليالغينمرةردولفد

رانغزائعطاشءفطتحاائئعافينعلىودرألئدىفيهفاض52



461ثر

جملربرأنمكرإتإصامظلأهذوضفاسابغاعلى

وسئزورغبنطةثؤبفيأزفلمواهبهمناليؤمأفاة
أنعهورغاياتمنهنغذنءسادبعدالتريفىوعذارى

ورأخمدكأذزهافيأبناشببقبزهةعشتولقذ

ثبيرننبرفيتعلقتةأنااكنيغلقثافكافي03
أئغييرأألبنانأصربأألعئاسبياهمندينةأللةنعر

هصوربظبليثمنأواالسالمهفةأنمبةظوحى
ألكثيرألجزيلبمعروفهدأاقليلايشتريهللت

الخطيرسائفببأجدواصودداأهوىفيخاطراوئغالي

وألئفكيروالعزمجميعاإظقوأألرأيوئدهائي53

والنحورالطلىءماظماةألروعفيوأألسنةالبيضمورد

يربأكررنأنماجملىوعرديألرأيأنهدججأفارساطاعن

ورالخأبيضالغمودبجضوسراياوثحتاكم
انمنضورجمثهعيقيزوىألمنفسورجمدهنكأنهاورأيا

وسدألثعورالظبىببيضالمشمضراتائمعاقلفئوحن04

ألذكوروائمرهفاتائمذثيجئاتبأألعواشواألئناصاألغد

ألوصزمإثفيأللهئناجيألطويلائميلوفمام
اوإحنطورألمحاللينباألمةفرثبهديهإااإ



يمةبكها56لم

وراضدأفيماألمحسابيومحصلاابئألتجاةيزخيوبه

أئمقدوريداهلهفيبتصربفكتجريألزمانرباانت5

انقديرالنزبزحكمفاحمكموأألجائملكخوادموأييالي
يرأخيرولفموفايتراعتخففخيرمنيدائت

خيرمهاأالسشصرخغوتائمظلومنصارهائقليلعؤنأأنت

كسيرجمابرأألرفيوفييارسردكلجمماروعأفيتاء

رقطبرائعدىعلىفيصىجؤالقاتمرىألجهميومزلب05
ألمنشوركلو3حؤلمبأألرضيثوأألخألذلكتطوىيخهترت

ألمئنيراشهصارأوجةاويعنوتوداأموبهكمنألقيئليفرن

بيروبألتائطائهليلإلتهفئغرفئمفيخيىفي
أعشورأقاأغيلاالامثتااليركأغئةلتواسود

راخإاائقناوكأناطوضخاوإنئناخعالئدورخلون55
مذغوررذهةذئبعنانكمرةفييسفرريهألطئيذكل

ديربةمستلعمإضكازوضةاخفمرغرارمئممتسل

ألمحلدورمقظباأدسدموفيطألحرتداصإذاأدشرىئيوثمن

اأنمطرورسيفهعدميقفتلئىخدهفيرألطرغذازفأ
أتثمطروأبالمجدألمعاليانيزىممرياةنكتبعوا06

اائهشحراسعيهمآعناازىجمافأافضللةائينجزاك



اإ

ونفهرضنرخيزثألهبعدرسوليزأألنامائنإ
والسمتوردونةاحالفأذيألمهيتبريرانأألدياهضاف

نارالسعيرعذابمنلنانحفغتوطاخبهئمهعشر
ورهذمقتنىكلمناسئثأفاؤاذخريأنمعادفيخغيى56

نصيريأفألنامفيقلإذاوأنصارياضكرائماشيعتيوهئم
روشنبركلمنوةوالذرالخألفةاربئضائم

ورئدكالوضاحةووجوهعوالزهركالئجومهمبم
كأذصورفئاضةوانحرواسالجبالثلطمو

يرألخأولدتاسأفقؤلفأنطلتدتئوهئمجئت07
فورافى4ابقاهفقيابدياءتجاألزهاتياصاحبفأبق
ألثمهورفيلةماألفضلألخامىفيلكألذيثهراأوتمل

السورربعلفياتهانيأوفدهءنضاائيغيومكل

501

كامل875سنةالفرعيدفيايفثايمدحهوفال

الساهرأذحبايلعنورقذتبناظريالسحهادأغريتغليا

زائىخيالكمنبمرورطيفألنوىعلىلؤستماذايفرك

عابىجنذالوطالمثيمرأفياوىأخطارأثإليكغثندكم
ألذاكرألويسذاثوىأشعلىذممردغلهإيانئتاءهل



ل761

اخرهنبعدكموليليألشجافيفاألرتادبعدكئمللتاض5

ألطائىكظلبوصلكئممرتليلةكمسهربطلئتموا
اجرواخقفايامابعدألكرىتردأنأألجقانعلىجمر

ألتاضراشبابابردفيواميناوىادواوتتفيأنظراإام

عذائريبياضنلؤالييرنيغذناألييضألمجساننولهناكان

لغادروفيثؤالائودليؤمللباسمنثهااابألوال01
اجرلألوصالابديوالعطنياشاشيلينالرانياواقد
نآظرألعيقءوملالمحلشىانسنءمألألثئبابخللوعلب

عاعرسثةازؤرتهدوتبألقنايرجفالوضلممروفصير

إنماشعليهوجمديافظاتفاترألتراثصمودكالطي

اصروسارماحأئهرمنيقظاتحؤلةرقبكمإليأسنرى51

هعانريوإتبزؤرتهانرزارنيايفةاأئيمنضوفغدوث
العاشهبرطدنستءعذراثنرمنفةشفييحفو
ألهافىألزمانفيألخليفةعدلكأنةألضباحفللزبداحتى

وئحضاعرمأبيقهوىنضويولقيةعفةثييبضنا
ألئاصرالموفيناميرأمئطخيفةألمحارمعنمئنزهثق02

أنمقشاجروائقناألرواعفبألعبجفيشالمانيحىءيألمحاألذائد
ألئتناصروالتايلعذباتهحولةتخفقألنصوروأجمحفل



ك861أل

اخرألزألمراتكتياروندىضزامةالعدوعلىئثمثسدجم

ألباشالغرارشبايملعزمآلهانضاالمخطوبتغايرتفاذا

غافربعفوةعصيئملقوايابهألمجناةاعلإذاهطما52
ألقادربالهليكيخسنفووافدرعناندىأطكوقديعفو

ألوأنوبالثناهردتفحتىاموايهالونراهانخرق

خادرغاببليثءأليماإزعثنجأننيبأمئهادثألمحوقزع

وأظافرلهاانياببينمينبحبلهعلقمثلماوأنتاشني

ألعاثرمقيلعلىوصلفصدباهيلإلىنيءتوني03

ألماطرألمتحابعلىألرييغثنى3اكماصنائعهعاىفالتنين
واغرألمجانبظألمعنصدرذابهثألخنهوظعنرضيثفيه

ألداكرئمماحوألعكارمأئرئانشرتأحمداصعأبايابك
الغادرالخوونالرمنفيوومتبأهلهائمئصيءألدهرفياحسنت

وعواثرجودهتبقوادمجناعهالمهجفأالمليامئمهض53

إلثاكرلسانارفهاصبسطتمثورةيدمنلك3ءلمحه

أنباكرباطيئلفيلتعنجارهايجلبمروعطه

باروابيضعساليواصثماصنمزرقاألعدوبكلزعت
كامرغفابقادمتيطارتمدىطلبتإذاسابحيماوبمل

اوآهربألجمالإئبسالةظطواعوايممألمخوسمثلوبغئمة04



الآآلآللمب

ءآذبعحونئاءإنحزاغمأأظزألؤآنابيبااوااعإذافائم

شانرهللبكلشوأرداردتإشيمألذيناألئركغصبةنء
بمغافرءثموجونجمالاستزشنجرغألمجمالتصبأذأغر

نواضرودالخكفينحفياضبىألوئيوماقراضيمعلىتاهوا
مغامرشألداشفكفىمرثلمججألغنارخوافيكلمن54

بعائرالعاظمنوبإإةأورىمماكنهءبمقصاكماةأأحفئ

ساهرالمماللثرجملىنييقظانمويدوشاليخصراهـلدير

ئرااأمجاتأليلفيبرقاتجيضوبرالهإيخاضيط

ضوامرألسهامأثالفوقهنيءلوايئأ4اواأؤ

وهواجرإسمائموتعرضوااوطاألثمفياخجثألخمأفيالمجرش05
مغاجرإليهوابابلهخلمرإرعالةأكثاشعثهنكل

إواكرأيرأفيامةالوفاصمتشعرقةقذفطن05
سءيردء

النافرفعام01نحيطانعيسشوليماكلىاهوالتجيرت

العمآحالاببألسفتعللظئفإذااكووالعكلهن
شظفلييمطوتنظرركنالمميلههضابمننخملوجناغ55

جمائرائمأوزاراعئابهاتلقىرحصةموففيرخون
أئمائىخإخأفيتخملباتأءدواارقابأخاضعةوألبدن

ألجازرشفارإلىألحوزنهاهفأسلمتبئألهمصارعهاذا

123



أل071

وهشاعرصفامظبهةنتةءوعإتألتياللهوشعائى
ولصتائر4اخفتوازااوبهفاخلىاوألهرهوأليت06

اضروأمأألفيبادخيزهنألمحصاوطأزخألخيفةان

كابرعفكابهراإليبمافضثألفةألنيئورؤاهعشر
منكانرهوألمحشريعرفثفيغدآوطاعتيمغتوم

نابرفروغويروعكفيسوابتيمئوناسئهمجايلبد
هادرخطبمشقاشتأكلسبهتمازقيفيءيمقوتخمطابئوا56

ركاواصرازبيئترالفيانسائهمرددتامرومأوإذا
طاهرالرسالةبيتبماائبزووائتدؤاأجضإذنزغوا

شاريوءءببتجاذثشستدريساأميءاليايحكغبملي
ذخائريمقحاتمنيديسنرتإذاآلخرتيخرذووالركم

أالخرءالجزايوموفياداأنيءافعاثوأائاسأهداةماء07
ثرواافاكالنجادةمخضكغإثارالذنيائجمل

مفانجرممماجلامحركلأفيوينتهي8ألعالإنمىوإليكئم
ألغاريديئبندىخمورةأليئكنءألموأميرفاسلم

رظاويزلسلمطابنفاذهلهاألممالبنرتمولدواة
طافىوايمنابانخيرفيطالمثثابأسعدخالغقدت57

بنظاراأمثامنلعالكشرايعودعداوتملة



ألا7ات

ماسربصنمقةجرهاتاابمارهغرغررالمذجمنوأفبل

ألمحاضروئطفألباديةابنصلهافأحكمحفريةبدوية
وحبائرلهاافوافوشئيفيإهاجماثيابيخارؤلطتئىءجما
ساحرولفطديوخمانظهاهةنا3ارائبمعنىنضلث08

ومفافريخصاصتيإمدسإاتاوجعففاصهانخثنجقرا
ائابزأإناكأارعلىباتهاوجممامحااوأطاخواأتنئى

601

875شةفيجعفروابيرمابيولديهبخئانويشيهيمدحهايخاوقال
أ

الساولل11
دار

ومصاثردأعئمودمواردههـءطااوأليةانجحباجرىخمان
وأخرةواجمارهاىأئونيلصمذيزهالضألورصانيرتضتا

هبشاسئغبالفيؤزائد4خويغيبالسعلبطالم
مناظرهوراقتحؤاشيهفرقىخسنهيهآمليومهبنفيالللى

صرهواطادوارهفميىإذاءدجميأألرضرعلىلبقىضرؤاحرى5

هفاخرأفمتهاافاخرفلؤودداففنالوسأأليااعيية

حبالرهضافياتعليهاوامئستبهجةثولثبهالدناعلىايض

تخامرهشزوررمنسونشوهمزفةشطخقلبكلفني
قاطرهضورائىئلتىلظاجملدوخكمةمنهسالمأئيسفكلقد



3كه371ثل

ادزههـأللهطاعةيباياروأنهاموثثنأميراولوال01

زواخزهيضىاجألالوختروالصوزلزلتأصئاأأألرضسلىلخماتا
وعكزولهمنكخاثخليفةؤزسليلعلىيعصىا

وبراترهونهادمنةويخرصارريةألطجيدفيعليهوتجني
ضوامرقألعرتأسدحملصوالكودهاوفألىسففارقتو

اوارهطاجبارطكلةأمااا2يقاداأإلسالخهو151
هوتباكشثرعصولةتراوخهةنهللهألبأسباانأث

ظأفزهاءأألعاثريءأتمتمزقأغابةءليثاشغوشيكاسيبلو

واطرهتىطاأليمالمعمدىوبرويودقهأإلفئيمألسماوغيث

خامحمرهئثنىالمفكسرباذاريعصكليئمألمسلهإتاراهئم

وذعائرههاعضادوهمكفوهصادثعنابئأإلسالمغددودغ02
خاصيرهءوخدفيفيعآكرفمتألثتبتألنيالبئءلبهالي

رهومااحائة3واصاخازهارافثأيوتمنجازهئم

ودوائراحداثهرهبنهوفضاؤهاصئطاغأألدهرئمطي
ئسايرفيهاأبيدفالتاسةالسيءهريةسيرةفيناسارلقد

سائرهألناسفيوالمعروفلوالصامدلكلةؤأأللهلتقوىامام52

اضروءأكابادببأبوابهيلتيجمالأشكالهوأانخياكريم

لمرائرهاكريمأفأقعنوشفتوجفهكاةاسىبثمرالناتءاضا



كا37ك

ززةمعااحأفيعلآضيتغدتعفواوانألذنبجمافيواوسع
نامحرهببألةوأظهواراةلمجيفهفألمحتيئإررأشألناص

شنأعزهاليوئمأننيقدريوعظمهبمددهريأبضاهعاىنخرت03

05جواهرغألهخمااألضاقورشاجمولمصفىألهحاينةأصوغ
يحاذزههابائهصعنتدىبأمرتجريأألقدازاتفألزا

ومنابرهاعواذهبدعوتهأواهألألخافقينفيبرحتواأل

701

الىضوانبعمايهعاللهاسبغنافىعدابااللهباصءخنيالىاالماميمدحوفاهـ
11افيمنجواثالنيالنواةفياالتراكتثومنزفايماصرعلياامنبهاللهاتاح01بذكرإ

اكاتنوممرفايمازوموتاالمرحبةونزوالمعيهماالرضونجقامهزيخإمفوببغداذ
كماهـالحجةذيفي075ضةسفيهشالىاسهوضبهاسطمنمعة

بالاو

وألفرألنغسرطةئأيدكوئيوأألمرألمحلقرفيبغداللهألنيألك
وألكفرالدينفيأاأئيوغميانكوالفذىبأثهأإليمانوطاعنك

نذزوالعابىدإقئلوأمئتيمومبنعإدةصحىماوثكو

ألدهزفيماتمىفييجريبأمركفإثةآشامايفعلألدهرعر
أيردكوء

كروخطيةجردومقربةصوارمبيضعداهإاتعئاثأ5

أألش4اعآمىاومنألنيووارثفياألمحهأميماننتوا

ألةفئباشايخهنرلهةفأوألعدبهسياسةممتهدىإمأم



471بم

البثععرلةأاليذنوتصغراصفاتلشنداصدحأباغيقمز

زوألاخظئماإحأندأفيابفضلهإبأليماافينطقتو
ابخرامئهؤومآفضبهوينبمفةجئودمألمجرئقآشاجم
ألدزخلقاتراقهووأفىوجههالثراندرأءلضياوما

كأقطأبهقاسنطامداءاإسأجملىبركاتهبنشألقثمليومن
وألعحعروالعامةأأليائم4فىتوإنهابألزإتىويهسف

ألزهزأألنجئمحمصائهاومنراهالوطئهأشأأألرضمنتغاز

راذانزلأبياتهموفيعنيهاوحيينهطبأائألمالكصألقوامن5
وألنهعركنانةسادتقلتءووهاشملريشسادتجدهئم
وززبذعنحطفاوالهغاومميلةبإتالئذوالوهئم

اأحالئأوأاصاخطأإملثوأوزعزئمنحاوالمهآلجمءبطناؤتد5 سرسيم

لمخرجبماصعادأيوايالدمعصابةامسغارأفيتجازىجمفا
ألذكرياؤعالبطابتهلألعقابهذخيرهصوشيماناأأهيروانص03

ألنئراكبمونأنإالألمهدتمرداابئأألعداخبىاماوا

وألزجراخنههاطءألونفعفاظءمواشطاكهنمزجرجمم
ألغدزكالتلميقأالجاليبأندرواوماآياليااسلمئمغرهـ

مروالمجضااعزهبنعئيأستوغالةةجالموتئخطبنمنريتغا
ألممرأثوانجةامسودأبزات2اأتكلاجمرامأتنربوئنمتشنث52



11بأل957

اشألفرإضنيةأإروسونرواكرتةايموترااتإالأللهأبى

المجأخانهأسوأعندنةلصاعزةكراماالملمجزواولو

األسرفرارها35اعاجمدىىارثفأهيمياناءخيراوقدبهان

زألمتوايإثاغماجمكناعوذافاشيئأألسترركاىيعز
اورزفطاإخإبىوأوردشاهلكأاوأئنخوزظماصتخوم03

تثاأابندوالجآأصداهاوبقصيخبمأألشةحكمتشئصولو
ألذعرئمايمةحمتىتببماتمانماشغايهماشغاقاتبئ3و

11وعزرائدفمائمسبيلكلتسلككلثيلرعببخقذقهئم
أاغدزوامؤاههايخيمالئطازشإلناثخرحبةاببموضاقص

المجرأأنئتيقظئراابئخوفاالمئذهأاكرىأسنةفيةأألعألمتروءالئم53
أألجمهزكءأاللوسوادلفدتجللذألصبحبياضبهأن

حرهاجمزبناصاهباافهرذوااابئاالكمامحرقاتزاتزإئم

11وألهكرألطويةضطبخخاقيخانةألطلوتحتهطووامكرهئم
االئحراافاابىانألوعاوصوخكرتاوطائهممبنبت

انحالئهاخفرسوددوامواقدهاألثرىاليةءغئاتجئمت3و04
11قفرثمواطالبرائرفمذرةألبالثروعفياإتءؤأضعوا
نجرلةيموتالومسانعممساوهيعودالصباحوزدث

كزمغبتيجمنولهابمفأوجفتالمنابمخيللقذكضت



ثيا7آلك

والوفرنحإلثغةوامقصرميدوالحمىهمئز

رابابىشءارىتانبى8اهويداسراأمئصورعزائم54

نمرأنوكأغداة4مذاليمووسبئثعازساءمزاأيتعدىهل
وأبمثزألطلألقةخةتاقئمبعفوهوافعاذعنهادلرااووافممم
سحربئداعزازفي4إناخماصهردفيغونإاأفلاليط

غذيئمعصإنإئيأللهءأخرمؤليساغذهـيطلبواوال
أفعرروأنتإلسئرمأوىةتداعتورأءضكيهأئثإلهائمأولوال05

اخرأكعلىوأساحنيأدايرهابنماقمبعدةألخاإألمهأيدبه
بزألةلةاخأإنألمعزوقبرءهافىأشقالمرابأتحىءاشافي
مرمواؤتختناوادءرغمعلىهزهافيأسثرجعىالمحموقبأن

اخرأإورالذاأاتبفىشرؤتألمجوريألدااليالينواء

صزألتله4صيةةا0بالمبخاوسعناأنالاءوالههـااهبم55
ؤنجافقزفياذاغنىن1وابئتعبداعليهذفيخاولص

أكرالةيمداإالألدهقءونمارأاجلنافييفمات

ضألييةألةسرانقشطتببابههانيايةاصاتواحاي

ألنسشلةويعنوألشعرصلةثتدىوففأليومإوابهافبشعرفلل

الدرلةمئتقيألزفياضدهأضستقآلمدحييمشوان06

بمراهاظممهشامأساعرلوعؤمنينأئيرهاعإيئ



771

الةفرجهاوويشداألمحاديثايغنيشوارداائالدافيتسنريغرائص

راأليوشالهاايننقأخفوردهمالقائلينإليهأسبقث
نززفوائدههيطحلىوأصنكثردألقولفيانحائيمطاني

زاهوثمعاومعنىاذاطرقتأقىأابابئفاظاافدونك56
مصوكرص

ألخمزبسلنممالههطوبالهاهوجزالةقوفيرقةلها

ضعرعةحيننظموالكلشاخرائمهـخلكأفدىمكلفا

801

بالريحانيينانثأهاالثيبالدارةوبهـالمومنينيرادالتهجدااالداميمألخالو
خقاربلما

وأنفخاراننهاءغالاحمغتررصشرء1تمشا دااالك18

برقاراامنمالواظرت8مااعلالثهمةإضتهاوا

نهارافيهاواثميلضياوكبهاصباصاءأنمساعاد

وألمجارابأرجماشهاصلتالجبالفكأنتواصم

وايخقاراشرفابساكنهاءاحماابدرألبدرعلىئعية5

المبيرارايخاتالحىدوبدزءألعطاالعارفىتجا

أخنياراقضاهفيماحسنفاءتدبيراشطفبأاقضا

منازاوأغلىنهخافاوضحاحالمكغبهنشأهاوا
وأعتمارانهابأجميطوافاااصألدىلوئودترى

133



آل871

تارااعاجومأكقثبائأتهاروزذزكادتا
رايجراالندىوجمأسكإيةيرازالماكحمىوأضصى

واستناراخألفتهبوخهألرقانوخةصإمدإ

الذماراراقيففعلىئائااالغذرىتى

ائتساراإألمئهاربهينالالانألدممرعلىوالى

وأقتدارابسئطةلمخؤلةأوتتجداضجوا51

اخشاراأويقيلىالبلىيجيزهايثممناهغارسأكيريخ

فاراافيألصيدنبسئيوئوالجناهغذرإفوديضيق
عاراألجئردرأىاسؤالاقبليكفىتجمنإاذا3جوا

األةماسوضاضألجماحوراضألوالواءحيىألمعمؤالماتأء

ثماراويحاوقطوفانويىالهياضجمألموارد8هني03
نضاراوءأورانجيعاررافنقالمةاوألمجوشاالشبرى

ؤناراءماتحملءوطفااشأعنانفيأعيرضتكما

اجالتألدهماايذلنابءأإلباعرنألدتحوزىح

قصاراعأالمحوادثوأئديمفلولةألمجؤرظبىورذ
إرانقغاألمجوئهكسثأكادهاألبيفنأنضتذا52

أستطاراثمالصبحكماوضغأخسابهئمتثرلنائقوممن
فنرظارايومرهمواكلقهمنأفةخيرةاهئم



971ثى

غزاراوايذاصباهاهوفووهوجمدبلخطبعنإذا

سارانماصأرتكأساءثناألألدقاكيفيهسأهأل
شا

سوارامعفيمةوفيتاجما04الذهرمرقعليإئمبؤا

غقاراألئرالناديرألساهعينعلىكأنيفواف

وغارامندالداشبألناةبهاكأدثملآضوع
ءصا

ألمجلنارانوازهاضاحلكالرياضشبمعنوتمتر
اراعلىألععاقيفانعويمرسلتهايخطفانحممانا
كلصءءا

القطاراالرتيعشمررإضاهيىخزلتنيواشحز53

بهازاواعرارفيعاالنالأتبهلراصأوإفاا
انتظاراقضيتهنلياليبابألزإنبنليفيعدم

ودارافحناغ01وينفرهنااكأألئوسلحذزالفالا

تراراسيلفاغدأمكساضماهأنيإثمأودؤتوم

ا19

رجزاللعدالبناريبنهالالمظفرهبةابالنالدلجايمدحوفال
ا

وألخمئرهعاألمواتقواألثغرتيىشالظلبمدواللي
عدريأئعذولإلىعذازهبالدرشبهتةإتيغضث

إمحرجفولةكفتفدألئثريألمفبوهويمطئني
يجريألشتابماضفيفرصبنفامهكأتفاسأ
ا



081

شكريميطألهوفيافيقكأوسريبهاعالنيسيأن5

شعروظألموجهءيافخمريألعذابثناياهو

كريوألمسامنذألمحباحاوصبماريصلديهنأخذاقد
غدرأفيعادتهإلىعادصرثيهواهفياشوتابئ

الفبرأللياليواحداثليمابهجريأغريئهكأنني

وتبرياياليريثينكزيئبذيبوقدعرفتني01

وبشريصنيتىاالمبوشننالطكأنها
دهريياصروفضطعاأمآيخفهروجمهاغجبوضه
نفريوالينالدجمأللالقوخبصادقييقينعلبم
خضرأنجنانهفيأرحذخرينام9ا1منوأنه

ألمحرأئكريغابخآريإنشكرينداهحملعنيضعفث51

ائمجرألقامأنجيبنثىائقائدالغررامابهاليلأنجل
الصدرألرصأغذرأألضقوفرأأنئاحالغزضوافزأ

أدإلرءعالوأنهءألردارنيالفقروكثممثاحألخي
ونخرسوددذيليهثرألذبجهجلراةاأئح

وحصرعددكلتموتألزهرألنجئوممثلمنافص03

أئبحرفيضجلةوراألزهرنسيممثلوطق
ألقطرمقامالمجدبفيوئمةطءوىأوييى



ألآألاأل

ريألرمماشعلىأقالمةهقشعراألنؤاثخلفصفي

ألبئرائمرهفاتءمضاتمفئيريمباحكزفاتأطباتفي

فصرأأهلسيديااليفثوتفريىفىةاهامفيئقطغ52

صنررلءكزائمآخئهديفيبناتررخيأنهرفعت

الشعرعئوبمنإليذتبراوصرخطلعفنزهتئها

البحربألمحصالقمنهائملكمعئرمنسالهةعروضها

ألدزغقودنطئماظتهاضذرزتافيالنروسهث
ر2أأنكريمبهاعرضيونحرسالفيمافيعثرث03

بعطرضكاةهررطيبهاونشرأرحذا

اخثرأوأالياليجوبألمحروالوألعأمارلطيابألشفع
الخرظولنألدتللجهتوالجرزموزنفاوبأ

طرغضادعوهيجيثهنريايئألمحادثاتفيواشدذ

ألشخهربهذاياربطاسغدهنذريبلوئقعائيداجب53

قدروأرقاععيحقخفضفيألدهرءبفاتئئسعادة
دكء

عزفيهانفةدعتونجربياضتافتزللما

ثهخرالذروبشاهق

ا



ك1ولبم

011

وارسلهامذمبةخشيةديهيستوولدهبطهريمتعرهوااليترافراابعضيمدخوقال

اربةااالدوافياينيدعلطيها

ألمفرفيهأالومتءاليةصبزأالصبعنةماواغيد

غذرعذاريةفيفليزويداهواهفيالهنياهن4وا
وخمرمسكالعذبهقبببماوفيوأرممابىبخديه

ثغرفيهوألثغزمننأجممألهاظهصوارئمهحمت
سوليصلوعدترنماكإذاالعيزئفيهالواحأ5

مروخعاجه4يجووشئحبهوخوليفلئيمحى
شطرقألمحلمقألعذارظطعليهثوباأنمإلصةكسئة

مصرفيهاوجمدانلوقليفيهألعذلعلب4العذواصر
ئقرويودحبهخماأئغراماطيهماجحودنجيف

وتئاميأيئقبيعيخدهلأئمفلتإثظإيريانشدتئط01

ضروصديسفكوحمقلتالرئادمقلتيعلىحظرت
صدزذنيلةوإفىعطفدمايمستكدففينااذال
أشهنكلةئفلثوأنىةاألساءيربئبمف

روستيهبعطمينومالنادمشنيليفةزأتذث

جمراقفبأفيوبأبردهادلللفبآلوزودتني51

لممآألينثتعليناومدالوقارقاعناقلمأص



381كش
ومرطوالأوأإطنأمنعليذصناراوىفىأذئئ

ولمجربعادلمجيرامنكأيوصالأصيلعاداءبمف

وفئروؤخوحرتسئزورهلإلافيألدهرشيمةكذا
دهرجماراإاغينمناألميرأجمارإذاكسثشطو02

كبزسمجاياهفيومافدراالفناريومبرص2ألمرهو

ؤبعثرابتمعمامومنةهاخحبأنداهراحيضعزكريم
نجرأاليلغسقعيتأنشقانوزهواضصنعسبلة

زهراإدبنيفيأروبمهاشثأأللمةشل
مشعرخدبمااكرىأؤوخةاحنافمفصثحئممنسا52

فهرسااأعكساذتتريشاقديمافيشعرنتجدهئم

مفرليهصدقياعتلىاعرئيانتألدوافاتاأيخا

تسعفزوالبنفيعادفيهتلتتؤابئابئبولي

امشتسشااقرلكوالحأألئرببابوقفتهااذا

لخرنعايهوفىإقيلفليعنياألرضثرىلبفة03
غززكةيهمؤاهنوبااثحلااليعلبياوفل

كرعطاياكرأوهطرلأنتعيحالممتالحماؤك

بذزأفطثأظلموإنمحالبألمعتمونأصدبإذاوأنت
بحزونمناكبرفصدزكعفواوضدتالهنسيمينوسعت



ك481

ذكزائيؤمإلىفيهاجذكلليلشةعليأعئي53
لقر4احيفرطأالئفؤابالثابناليفإن

عتنشرألىسصحمونغايهأتتأنإذنيألؤايخث

ضروألتوافيلمبانفعأكأصفيئطهيزهاؤفدص
ذخزعطاياااللمبومالئهر5غافعرعيصحوقد
راكرقىأجودكإلىاصفإذايسيربتغيهاوما

عرالبسهامايعيفثىقىكأئخبارسلكهاشراية

مفزوالشمنيوللرئنمعربقأنراقاجمنسىألغألهها
مرثئدانيهنبهعوداهابئوانريثكرفة

مزءأأخيقاحةصأجنلتاذاهابأفضاروجههاريةحر
زعالهحدفلهااصةعافدنجتهاكالغروساأتاذا54

نشرمالليكاطيهاوفيأضألقهاركجميجدداا

حمدوثهكزماشتوعنديائآئآشئئتهاكفةيئ
زذءكزفياءهامإذاوهاليتجذلمإذاغذرلكومآ
جزواثوابدفيهالسعيكفرصةوأةتهزبهارفباك

تمرغطاياوأبافيةماتازكرااخدآغافان05
طفزأياديئلبذكودقلثعدتذألخئطيوموماكل

كزيومآلشايكوالطالئاافيكلفرتفال
وفطزوعيمامصإليذهاأكابينضيوالزال



ألآ58
111

فيهبمقدبسهوالدبنصالالحرسولءالمظابيبنحمدبناثصاالبربخوقال
1كاهااذبالى175سنةفياالولمقدمهنالثانيةالسنة

طرارلوادلألرياضكريثصرأنوالكإسبتشري

الدهرمنضذزهاءمانمراحعهبجوداهنثمنيا

روالعئالئوسزمآتعنامضىءألمضاأبيأبنيابنداك

ريمئمماليىوعادفيلياسفرألدصنصوبجودش
ألنرومعالمفدىأشبندرستحئداألكزلوال5

وألبشروألمعزوفابذاموألوالفصاعةةاارب

ألنثرطيثألفحاهةصلوسيادتهفيأثفائلعبق

كرومنحقدمررالناسحوانخهكالرداشخ

ائنذرطا4نةونغازريئخءضيآاألظالميجفو
انئبزاعنوعكلألقةائبهئرائفأةإواضع01

والمحمركانماهنفوظةمضركالتارعزمةوذ

وألعرألغيثجوذدألمحفيثاغايئذونقفرويد

وألشرالعيوقبمعافدثاقبغناطواأألولىايا
بعبئهاشرياستقلالهمماجمقفتنياتذيانت

ألثمعرئةلكحملهاعنضعفتؤاجتنيانيماكنم51

ألئرعطائلىعإلكرماالمبثرىفيأصثزكا
3



آل681جم

افكرافتعبائقريحةمكذودجوثكبرصفغدوثحتى

غدروخلالناسفيبماالرماترءمعاذضاقت

حللعلىجريدتةألءأشتملتدافاعلىحصاهئم

ائعذروسئعوبالذورةثففيودكىض3اتدايومنأ02
سنانجرعنوجهكءالنثتبمحمليلكانهجمغ

ذعرعلىتطاولهاوكاتفئوباألوتجكسكنث
ألقفربماصلألغحامعلألغراتكماءزوراوحللت

رطاةألياةرألئواظتةءتراالهلألذطلفتكبمأن

اوالنصئررإلأئيجمثماكىثتبطاألمهثحهرفتمل52

ساكاصقدمءألهناوبكبمقدمهثنيهكال

يمرةربمدحينحليتناهدةءعذرااليصخوا
ألعطرألطاتفضوهامرتطألبرإضاكأنفاسمد

211

لاحاهدهبعدفرهمنفدموندالدوافببناطسنلنعليايىالموفقالىوكنب
اجنت11ههامودةنينتفهاص

ألرزيتمبهفئأللةأؤحمثىال
انمغموزربعةألمفضلذويعرادومن

وفوزوهوألرجالاوئمتخفم



أل781

صوزبالعطاثاكفيهناذيو

يزوجإ2هندبئسجماياهوميط5

نميرعذبوهولماأهـبهشيبنءأكألى
دوصءدا

الحافوزكانةنتياريرعبرض

ألمئإهـألصاحأسفركمأوخهونرز
رغدتوضةسثضوالبألخعمنمنفيه

ءهـ011 سطوزديهحدكثهـصء

تجوزاقأبأعارديئورفييرز

يموزفعهشابااوهاةنارايمثئص

طرمجذاربهطرتأييىءوعادي

ئموفيائمخبعننجيهاءذهاابخل
زخالأمنهاألدرداقبحملقىتءهينها51

زغرأللحافيساحيأحوىوألظيئكالظي

جإليزءوالخنااصصدحباموفقااإت

أألموزإليهنندتأئةزخوإنة

قيرائةويقنىألصآديوىيىبجدواهفق

صبيربيتفىزاكأصلىبزأللةالي02

التبوزفضلهقسفيألشعربضانم



كايإليثى

عسبزصعبهيراإألعلىوالمجود

وأئمحذوزالمخوثعداكعليابا
ألمقدورراذرايعلىوالثا

حسيرخاسلذاتأفطرفثعئابعدت52

صئورإديكاالىشوقااللهوعيقو

وزئعطلمغنىوئخألعة

اسيزألرعالفيسرتوقدفبكل
زألمحدوألقفوبءظاللعدتحتى

يسيرءتجاحؤليكاألوجيعثنماسزت03
سيريصناذثأبغداألمخلدوجنة

حزوزوهراظلوأئهوألشسيمعاد
تطيراليذوجمداكادتعغطتتلؤ

يزألنوىرقطابقربكافعست

وفصوزجهانجعراصمنلثضلابئ53
وضييروخاطرؤلمبفاخألهنك

ألخفمورسواكخنجتوقديئحظرا
أميزألنداىعلىفإنيمرييئفانهض

تجوزصاليمأعكلىوظآعغشيهاوعاط



كها98

تغوراربينألشفيواحمنافجومأائ
زأنئدتفتيةنجاالنيزيد

ألنضوزعيهاتتقدمغحرةبنتمن

نورأنبيىوفينارمنفاسأنكا4فيءحمرا

أردشيرباكعنرىقلقاوصىاءعذرا

يطيرمنهاضرازألىدايمئموالتاشص54

رهإلالرجماخفيائمااتجهااذالها
وحوزحوودألقذخطفاثبهالمجى

البئذوزتماءهداماثهوسهعلذفو
ءكصص

وراذبيضظنبالمحااتاتممر

وأنمنثوزالمحيألقيأحاليلهقتمسي05
ألتفورامحنتكألتاياازضابوأزشف

يشيرعليكغثفائبلألرأفيهذاهو

ألدهورهذبتؤقذكلنصهةحوأ
وزودائمفألقفالىرقكا

نضبرغفنبغدوالعودااففرلنفسكوأ55

سزوزفيهيدومالأنألدهروشيهة

كفورعصيىإدالدوافياقياوأنت



الاآل

311

يمرهزإتالتيدتةباطامرهيئعليلنالىصيمعبدعليابالصالةاي2اقاايمدحوقال
والمذكورعلبهندينصمخااعلىبهمحدوينالحشابوعالبهورحامحروفي

طيهةاعنءحينمجلتمنوهوديوناكتيرهبفداذإهانجمامحةمناستدانقدكان
علىفنرلالدعاححالىهارئابغدادنوحرتالكاروالبااطواالممانامهالكعر
3بال085خةعرسادهافذهاواوحالمملىهذا

وأألجرايإئمطينتجمعرامالياةبرحمرث
وألنحرالفباتواضحةألمحشاضيمهـ8غزا8ادما
ازهرأأألعغلبإناخمكألرإثااءبإتاياخعرت

ألنفرساعةفيؤهادابيوخلىيبسنمرمن

ألخدرجماتن5إاستخاءنظربسوىثهاأحظلم5

ألشعزربألطريرحآاثاوجمارابخنبموث

رأبىعلىاضوقأأخيفابقلبتتسليمةيابردها

ألمتئراقاداعمىبىضابهاسيهيريباتوليلة

وألخكرتجااأواهةريعهاخيممنااواها
ألتثسرمقبألبااألوألصباوىألسكربهاهمال01

ألمحمرعنفأغنتنيرقتريقةجناتيلعاطإت
زسئإلىضرسفنرانبهبينسليكا4مزجصاد
امرأةبااضباأروضاالسبرودألريهتخاوةيا



اآلة109
اهببأإئينخفعئتاقافيليالمجثأماكفاك

الدكاحإيئيافيالتييءاررهرأنبااناالماص51
أطعكالبألهـولمهحريتيأألياماذذفي

يجريإيغأحهبضألفبىاليأألشاءرىمالي
أمروفيءضيفيوأألشوثعمتعبدفامفردهري
ممروإلىزيذمنتنملينهمدولوليالي

ئسرإنىعئئروطورانعهإلىؤستء4تخو02

الذصرخاملوضيعابأألمعراياقذنجيه3ج

الهئريألموسزوصاصبئاعصرهنجاتفقيرصه
شرأءألمجدخبهطارحضيخمرالثرلىهايرفيبو

وائاجمزرألمدأخبالفهث11أهافياألياملمفطخف

قدريومنني4لشمنشخةدوابينئملياءرىوما52
دهريدهرهئموالءيفياخاسأثصلكأنني

خعرفيأنيسوىعديشاهدإلئنعانيتيوما

كريئهاأواعدةحالةألدنياعلىفيألمجمثي

ألمثععردائرمنأخزبخمتىزمانيياشعريفليت

إشباصزحقذصمرفكأرىفاليئداجينيكنت03
صدريفيالمحاجماتوكرمقئرضةاماليفر



ل0391
وألخربألفئنكرضىيومالرأثليأئابثضشلنم

ظهرقيقامحةببةباألذىرميةتهمارمتني
وتئفىناهتغلمهاافلمافقنلةيوتزتني

درياءالحيعمثمنبعائرغرهعلىفيهااضئتني53
وائقدرالقيمةنفيسةضنينابهابهثجؤهرة

غذريفأألدخعنفضألداعلهاأبميأليهنإدط
نزرتافصفاتهابهليمارشتوأزتجعت

أنكراخرفيطروؤكلماهذفيطارقهاافيا

اصبرياثايعجرعىممئهابيهثلطارفة

افقروأالمثثيبإةثاحالهأللهفالرعاها

إلغذراأليآمولىاهاغذرهااحرضجحيغادر
وألفئرءأألسمافيولثبلألخزنفييعقولثكأنني

أسريقبنضتهميظيفلطفادتاأرىالهمأسير
رافواأالحزانإلىفيهثمملمامفردايتحبين54

ألفطرواسغرحيىوهوأقطازهخطويعفتضيق
فبرألهدفيوامينصاثهآفعرهفيكأنني

جمريبينمعنفقطعبرزبخفيأالجاهعصءنا
لمجرباليئرأىمنيانجرهأرىالجمابليل



آلام

أمريفيينظزر2اذيإلىعاليايومصأصثألرفه5

شئكريأطربةثحرئهنؤنداهشسويئئعكيني

ألنشرأرجءثناالخسئئفهأظبثلابييمااهدي
ألمحبرألفاضلاألبئإليأغألفهابهرتحبآئرا

وألبرحساتوائيألعسماحواخيوأبئهغليأبي

رإأوالنمألحدىمولىهإالراأألرحبمعبد55
ألعذرألضيقألمكرهأتافيجاثقبزىارصابأيىألىئهع

بألمحفرتذرذاالؤهوالجمداليومحصرال

ئفريأنكفاخلفتهاإؤخليئألعزمشباهاضي

نزيمعنإالخئمالفهياكزيآكقةأبئ
يروصصل

ألعرفيبألمالنصدتالماصاصادفةرةسرت06

الغبرزمأفيسؤاتفيئخمرةدقطرشفازه
اكبراعلىنهثراتهسابئة9اأعلىطبا

الضبالهوخفيالخيروجههمرمنألثمايقطر

ألقطرفىألقطرنتابئإحسانهيغانهإحن
الغقربيضةمنةوألمجودففتةمعزوفهمفالمحل56

انجرأألعسرعزمتفلهأءاراددألضإلىضر

حوالنصشللفغطألفئفشتمايم
2ه
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ألبترهنإلئةأفضبعىأقالازوعأبومدبئ

ذعرعلىشهاوبتأذصاريبرقهامخص1ارسالل
قطرورديصواعقفنونفعضرعلىلطوي07

وأنجحرأزأفيشواردااواسهفطوإألزنفيسواريا

يسرياذاالملأكأنهاهانباأالفاتفييسيز

ارررأوعيةألتمآأدراصداف9اأعليرش

أرهربأأألفطاريئموثروضةفيينظألقارئها

جمرعلىمضهاوعيدةتارةأوطأهوزبما57

الغطرءفأخطرألطائمفضهاوقدفضكأتة
حمرعلىتءجمااكانشؤةعطانهافيتحدت

ءءددصء

االسرضسةضليعةهةتحملمهسائرايا

خئرفىانجروفياةحشأنبزىفيزيس

أنشرإعممازكيقتلديأعدالركاحيمحمىيمغ08

وألفخرالمخدرؤضمنبصفيطايآكوأسنرحيهأعالي
ربرفيءنظمفيافاضإنآساأافضليالهوفل
ابىثوألفاجرافيتصافةاهزرذعاكاإ

رووأفيألعرفيدوواعةشعلىقضاياهتمضي

وألنجرائمؤلدطهارةعلىديلخكمفي4وألعد58
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جمزكليوهاااجرتوالالرزاياالتذغاسن
ونرذاكانهنيئعهااألذىكوعدانطدعوة

ووألذألئقريظعلىؤووفامؤألياديكاطبىاثسث

شبريقدمهاؤصئةالفضألياكدهامةحكم

المجرصنهلىبعدواسفيضالإلبووارقيمبكى09

وألممفراتجارابضاغفيسرإئنفذأقكمفمفيا
اثثعرأءفالدئيافينريدألمنوألمكألرجهنفاخذإ

وألقمروألثمعيرنحنطةوأوألررعمحنكرا

رانجأةأمظفيهئطلقوافوتمأيصغكا
وألتبروألصةاببؤاوألمحلبألعينبعها59

وائسعربااللهادإهأءاسومقائاكثارماهحقه

فراةألمدكأفيإجةخاةعفااءاألكالرتخنهاد

أنجبربي4ابمضلهألقرىأهليربمرالممخإ
ألدثرالهفيدثرتقدياهةواممزاهـضاأضا

صفرليدهنئهايخرخداضوصئفراخراوإع001
وزرومنعارمنخضنيهإبمماعاوتااءتاكمئم

روذتبأل4ينتططبمافإببئاريألفالضت

ابغاابوبةإلمبوالنمهنهةفي



9

رذاأبيإفيهلمحقثائرئاهفيوذرمألمي
لصنريعىلقغدأالءعفيابىظبياحربإلىوأحهض

وأئمربألخذعةحواههاوالغسفبالغنفليوأشتوف501

ألقهربسوىمنؤ4صابألمؤوالخكمكفيوأقععرة

الرخرإلىألمطلفيتخماحفأظالقههطليعنوازجرها
ألجبزدمنألةلأسحتخراعلىيقوىفأدجفوذروأ

إزريبهثتديأرجوهمنفاكلريابئوأشأذبها

دخرالىماكنىاءحوضأقيوأرىحريذزائت011

وتئوأالشفعورببألفهـجمزلينثتاقدبأفيواعلم

ةصضوأبعدانمثافيسبغوأهـوألطورأنعينروبأليالي
ؤألمحالرأألسودوألئقئلكناتوأوانبيتفاوبأ

اكرأإئلكضلىألمعزمعدتلعدفيلمإنأئلث

ضريثرهالريشامتابيءكانإنابو511
جموذوخنلوذهراذوأاةدؤااائا9افاصذ

الخفنربأتيوأؤدتكنذانربقيايهالأخنت
ألوفرافيلننواألفضلثمارجافينت8اعليأبا

فقرذاظلننإلىباتمنأيآديئفاذعنأليبئ
سفرفيذءجماغزبئةلسقارةأواسفرت021



ل79

ريإتثئاغألبماودكأصبزألنيذألففرالذ
وألسكلألصرتءوراثفقمخعمناتناتخمن

ألمحهرعدئمإألبألتعظسفهننقئضلئمعقأئل

لهابمنرأختمىكعنفهاقكنمبمرافأجئلها
اقعرأيةدفيهئتقدهثلهاىأليىقصريئءد521

السحرزقىئايهاكانتااامهباألسخرزفيلو

وألسعرالئؤمشطاطإالهاحىعنألباخلرفثيمما

هئرأنفيءائغذزايخانمنخاطبن5ملىرىوال
و

بدرالىسيقتإةذباإجسانمشدةعاىو

ارإلينلقهاأفقطرهمؤقعففنلهمنوقعها31
ممرالىالتزهربمنولمجزاصرايمهتها

ؤألمحذرائمأالرحصتجالمونجىهفدورننسة
جراءألموغريمردعسوىعايهاهنكلتنيال

أألرثلألسمطاهوبائمخدمرأهطروزتجاآلزلت

11

رأيبحسنوالحسنابيولدهبخنانيألةوشالروطرئىابنالدينعضديمدحوفال
اموالهنهبمناالقىاكمنعلييماجرىوما865شةفيثوذعاطقهوعيحقهفياظليفة

ثهبسيطلودور



آل9ي

تعضذزألدهرصعروفطئتكئماوؤألغيرجرصهاعكنوافأصتؤدأظه
ألسكزجرهماعأليمئماصلفهبواهفوةألسئاكرنةعلىكاست

وألهكرإلفضلكنمفيهاونبادالثهداقيمخأهءاأعواس

ألضرزالفيكئمسرىنجيهوفينهاشاةطكانالكملنفسه
يدخراالمالابنيأوالحاجماتييزذلذلمشرالبصابكئه

خطرلةثقالألئاسمنهاهنخطرعلىيمسيالاأفوادثكنا
هدزألفتىنقسسلهىها4وأئماوهبةوهوسلباثذافيقدكان

ئغتفرنقيتابخىايادهزفينشصمنكفاكفكفماسلبت

الظفزألصابروعقيفأستعثمعبروه9ئهخاتبدوظفراا6زىإني
طفىافهصضووبعدهمنطالعةاثهيطأتذرصباحهذا

اثرراذالكرهادأوعادجأمقنيةاشراذاكحاألوات01

وزرفادحهمطارقكلوكنمنأنموأهـميررايرانو

مخبراءوالبهاوهقكللفصيدوىكفهماضبهلث
يسنتعرألجدبوضعراماندىئعيحيايبألدنغ8االمالفرال

ألسوزالياتأتءجماقليهكنموفيألئاسىآخارأئكرامروىهعنكم
مفتكرألمحطبوظالمهئماراراجيةكلفياضاءيضيمكل51

وألعررأألوضامنئمتثتابهتوأتجدزوأالمجودفيأستبفواإذا
سفزواإذافاراممبمانمووفيأنتأهوااابئاسادتائيأفيني



991

ئفضأألناتمافيالمثائمماتمسياموثماغبمائهجمروفال
والغدزضاثألزفىئميئرواإغوؤنتالمزىغاأرأقثإذا

ائبدرحرلهاوتذكقألقرىأزئيهالئمفييئالرطبندلبألم02
قدزواإذاوأمابمفأيدكمابمئطةألعفوفيرغبةريدفم

أقراة1اأقكوفارقكافيضيغمهاغابلماالوزارةإن

تمزوناموالةثتدساكاهاضفوقافيودأأألرضفيضنئلم
نظرعرهاافيكئميمونحتئانظراخطاالرأكطثفأ

وزصدهاتفياوأدكغأثستفبمابعدءممغرهاالنإن52
فىوئتدبيرءمسوىفيالفهاحبعوصانياعأيوارد

نيلهاقمزعنعبزءجفألوفيلمنصبهاأقوامتطاوللقذ
الخمررهامضألجردفيمعءرتفتىطرقهاعبموالفئمفمل

ابقرأيحئلهاالاألسدعرابعنىاليدوأعتزئوامقآمتزحزحواعن

اخركيربهمتومدؤللعيادةتجايعرنوترجمالنألمحزوب03
1زالذألصارئماالدبةالفريفريوالألجيادفيإألألسبقالنيرت

وينتصرهظفومآباتإذاصكم4يعزواليمنالديهطضألفال
زفئالفاللذئئاتوهويضيعقددبمئماعبيإألوأئمئئث

طفرواليفرىخلبفيكفهوماألسالحشاكبهبممكانىا
القيررهاتخطتالأكةفيوعشءألبقاياعضدألدينتمل53



ك3

أفئلغيخمذفلنمأناسالدئياملكوبماثاراأألسىفيخهدت
هرافىافلعالمأألغيتعلىثنىكماائمغتمونراحنيذعلىئثني

زمزئهئمفعليهاأبوابهإلىالففاةامالمألصهاجر
يعثصضانجودإبئاثأبنانهومظالمحياه8ماوجههديم

وأنمطرألمحنمنوندالبشرهوتحندألالاأآلسأيخافه04

ئنهمرغافينأعلىمزبوصؤبطصطرمأألغدارعلىثمواطا
أئفرأيأههفيممقواجهئرايخاوفيناذالناتطيثيامن

الضدزإحمادهفيائوزدوشابهطائفىجرىائعمعدخنانهتا

والئكراثؤألىلكءالفاتهديحتبنوالكورارايئالزال

تذزوماتيآماصلفيأئيدالويصرضىتجااقضايجريميأه

زهرأخئمهتجدكءتمافيإسرقثالغركياتيرخعآ

مفرمهافيماراكافلىأينعنكثبالدينبنظامترىحتئ
وائئإفاطوعائموآمهيهينواغفإذاألدأاالغتيا

الغدألأمةأوتنيخظوطةاليفضسفريواجنيألزهانمروا
وتنزجزفيتنتخؤئهفعسىصرفةخصائياوفازجرواعن05

تتظزودهريمنألمحظإدالةفاهةوأألئائمزفثاإالم

تخمشألطلماةوالبدوأدصبئالساهرهانباألحزيقطئيأئميلك
اشهزأأجفافيبعداشتقماامطالغةلبدوإلمحراثانما



102

انفرأحنشائهفيدارماألفيلدسوانافىأنإلىئرارألطال

الفقرهذهلهديحياعنغابهموالعدمىعطايهنمفألعإلص55

بمثشصدوكئملسوىثزلمالغنجربهمنواباقيوالرافي
كدزشاباعكمئمصقاوهاكأخكميماثنائيمنفدوبمغ

رردابئءأدوإذاولالقنظنمحكئمأخققتهإذانشعرواح

511

ثهوافرل355سضةفيايضماوقال

ألديازبغناثتاذافيهفجوازوهنملفراتأضرئخ
سازواحيثألربهاثمعثيممفلبنيءألهوادجوفيوزحى
ارأئعفكرتهاوتجاوشطشليمبىثأئمواثقوفالعت

ئزازوالألشثننسلىخياللهاوزيثالتواء
ودازاقوىهنزليمثمودذصتآتنفلتهاللهفيا5

أرمنهتأضاهؤاوميضآوبالغوربدااابئتحرأ

وأدتحازإليةباتاثحمنيوإنألعقيقتةاسقى

نواربهأنستنموراظتيازهلأذاكغفداتفني
ثارلديةإضابئوالدضببومقآتاهيصادواليصيد

زازأئيبهاىافدوأرفيهألهضأ4مجوخمنرالة

أصنطباروالاررفيدوالوصالواللدنهفالعطف

162
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اجبادفوىافيفطاحشوتالقلن2فيالميا
اسازلةإفكالوعانادوابىلةيصالثالءودا

الفازبشاربهاهالتاكهوشوتاهوىأدجمؤتإذالنأ

أئقصازنياييرتذاابئأتشاللةوالمشوثاوأطرلث5

زالفقرطلباسفاإلينلقريعثثعيصوالئم

وداروطنيعتافهوالأغتراليروغةأثاوما

ألخمارتحلوبوغهاوعندليأالالهاأغدولحني
أنيسازألسرلدىفيغطبنيئممتكيتاألخصاصةعلىىولم
وأفتقارثرابىعنديبهتساوىعرفماناهرألدطعر02

عشازمثقلةنخاجعنلربمبأالماللحؤالأما
ألسرارطالافدهطالعةلعينيببدومالبذروما

ألمثتفازحمائلهاسئمتأهااصذاأعرابطهالخثماا

ألمحراروأألسألالسيضرقاقنبنانيصتيسةتظعتأمأ
العناراشابوقدأتطفبةشمبابفيمجداتبغالما52

جوارواليمصزفرتوالبيتاحبمإذتأسئيعألم
فشممتطاريرلاالوقبامزماجردثوابئفيافى

وانقفارالممئباشطونرنيانمرايتاقطنيأألرضونجبت
تخاراثألمحواعجماراألدينمجدلاحاول



32

قطاراااسنةأهنجهدتوقذفاجمةراعةندىوا03

الفرازتهـاأكلهأألبطالاابئصةوعافىأفيمفذبمىءوأ
ألديازثابعاحضاقىإذاودارامنهساحةوأرحب

ألغرارأحمبأبهوإممفالتجودااألرضيينأنتكفل

جمارلديهالمخطوبيخضنىفااليااهنمئذأتوأفحمم
أبمساربتهغاوفيهاثغضتاأألبصاربهتحلىأيمإذا53

ضارلهاافىئخوتئهذابحممرىاألغقابعاىفيزجعفا

أفعدازولةصالحاويمرضينءأععألوبهتواضئعايإلن

أففاز4اإنمىألصجذأطرلمجديفاخرهاثىإذاا

أضارؤأألخإمةوئحنأئةعنةاألهوالذخارثتذل

صتعازأيعموذالكسواكقؤماغاكبامفة2مفىي104
صغآزكرواوإن3نفئعواجموداشبئوإلطئماصف
وألحازألبضاغهلاءوهئمهفوكآمواأهنأنهنموظوا
المسوازبهاليليقكفتاعليةآلئضي8جبإت

اوازصارحةكلفياالتممصيءشعواغارةثوكم

رارألمثبينئمتطيزكادحتئأنقؤمئدوألبهاش54
المئارئقغأ4واصااضكابمابهاالكهيحسرإذا
مطارلهابموتأوهارسانافألبدهثرمنتطيريماذ



كهر42

غرازلهآلئفلوعرثمنابغيريبراااهاتا

أشععارولها1ناروأخمدجمغوثاصعابهافقاد
غئازلهايشقالشواردعراتا4شمواأفائد05

وألشفارألصوارمنبمبإذاءالماذينأمنألست
بحارفئمألثدىشئئواوإنترثأفغأئوكأثهدأوااابئ

أزواأخطبدجيواذاحياصابواالمزنغواديضنتوابي

أغازواشهدواواتأصابوهصدغرفيالىأومواوإن

ألنضارالبدزفوفاورلقأئعوإليأحفمفيولثئث55

ألهنمازألمحمروفيكرفاعرحيبالخانيعلىأعلفلغ
ألنفارأتضحكماحسابدواءيااللهافئموسوجوه دكاك

والوفازألسحيتولهاريستطاشتأألطوادإذاحالموا

ألمنازوهئمبورههداهسارضلإنأئذيالنجمهئم

نازءأنضرماعلىدئتإذاألساياليفنماعلييدل06
يعازوالالئباغلغيركءثنامخيأستغالقرحإال
قارريهئمغجياداسلىوفيهفالئدهئظتكنم
واععمازطوافولةماوئمئصيئيويمئملدىيظل
ؤازورارسوكئمضنعدولونيهنوالكئمإلىيسيز

وأحورارفئورتجايخالحتئبابأألآمحرقواف56



52

زالبائهطايخبلغررلهائمرافيألبكرالمحصان
أنمدازائقفلثبأمركيدوزملذءبقاألزمأتعليبقيت

وألخيازفيهاافكنمإليفثالئيآليتصعزفهافيئطيعك
البوارأنودغركتوإتولألعادييدفىانهةبرنأألك

611

ارتجاالاظايةعبةفيالهخرجوفدمالثنهرنعودهعندللنقيةخرجوقدوقال

كاهلى

رائينتهينخاركوإلىألدهزغديسصركإيو
ألئصنرجشثمكيقدئموقدمتقرنفي4قبآوأئيأتجلت

القمرمونسهااءبكالعدمتبغداذونوحشت

ئهرعالهافلساعةلهاالفرأتأهدالتخعقر

اقطرأبغيرهائحألأرضكابتهابدتاابألمالئم5

711

ارجزلامسمةافيولدهالدينعماديمدخوفال

ناظرشهادسلىهعديةالناضراقضيبأاختياانتهل

بساهررافدوئباليالاتألهوىدينفيعدكعادهما

اضاهـيراأأللمحاضانفوانواظيرضابألةووجوال
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بحاجرليلتيالغمامسقىبحاجرقضيتهاوايفة

فاروجدكلغرامئذلحاطهفاتنطرفكل5

ألرافىئمجالأثقظاراإألتنمخفونيأنألية
ألحأظرألغزالطيفهتضياانحرىأخياالتلنبأرسفتئها

عائرئهزكلذويةقبةألظابينيانابذا
غادرءووفاألديونيلويماطلءقضامنفنفبتن

اذهـألهجمقألاالوىيرمازموانتتعزضتايهف
بالهرافىئوجدناللااشألظااصداقتاأماعلمت

آشربغمفيافةلهظهسيفائقلبياخمدافي

اخرلةصلوويئعائدثثلةماسقاموفي

الغداشثمجاهدصيغغذرءئممناذريافاطال
غادرلبحمنووصألأخصافاتطلئأنثافيأفيا4ومن51

وألرائرأألفعالئهذثهإجاأصطنىبخللين

كاشربثغريتلقانيناووفرهوفائهثاقبئ
خابرإلينطرابلوبغنجغدماألرمانءتآافتشئث
جمائرصرجاورثوالحمغإضلغيرءفيامترتفا
غادرئهوداغيرخؤاتحذةبيمينيخقذتوأل03

ائماطراكامأجدوىعقرغبثوقذجذواهالبأضليسوفني
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بضائرييئمنواكغفاألناسعناطايكففط
اربخاههئمرجمالةعرفتىبالذعلىالخطرالمح

أامئابرائجر4ناؤالصبريمنانفق3غالمفيمأحملكم
ألمحامرعشرأحرزوالألفضللبةفيسابقاأجمليكم52

واغرألخطوبءبأذواصمدريصاجمافياألياميرلف

عارخدافظإلىساالعلىإنىوطرايققييهف

تجادراحأجنالبعاىائروليمجماهدانفسيهذبث
راألمئراشهغبزتصفقةأئفضليثشيوملهافيا

ألفاغرألزمانفئمبيذيأحلةألمحادثاثجعلتنيقد03

أصررفنفربيخودفييمتعتاقلمكأقي
ألماطرحيألبرياضشرهءحباهعنآشكرتوال

ألسئاشحيويىفيهأدعيمنءوألأألزضوالمألث
وناثنناظمكلتخرسىامدهلمحهفينظئثوال
الغابرالزهاتأفلبهافثوقلىعمحريخرهااغرائتا53

الثئاعرإشئمئطلقأنيخسهقتجفهاناطقمجيدفى
ألسامروليلألمثاريمفازةتجاألراويكررهابقطعا

افرأنمراصةالمقيمإنمىهدصهكنتةبمافي
داثرالمجودجةمندارسكلألدينممادأخيا



ك82

ظانرغيرغألفيولوامالتردانطلمايعا04

ألثأئرنجاحأليلوسيفهوعزمهغرتهمنذئضي
باترألشئفرتيىوعفئبلدئطذابلكلألروءفيدظ

ضامروطزفردالمخنكمةرأيهمنهاتخاونثرة

كاسركقابعلىشرىإيثاعاشانتطاإذاكأنة
كابرمنكابراسيدسيداائوالفيئتظهوني54

وانمغافرألعيجانوالبيهعاوألفىأألفالمكتشتي
خامروكأأيؤموبطلهتوحألندىيرمملك

ألزاخرألمراتفئارجمارتناءشككثفاجماوزئهم
ائمرائرخضدةبذمةوالئهنمئاكنيواعتصثت

اخايثرءنققهاطافيفاتالهئمأخكمهاجود05
طاهرسليلعنءغالأأم2هانهضتذوأدئدىلؤالعلط

فاطرألمحياهماهمنجمذالنبائملمجيأائغفاةيفتى
امريفيكللوفدبشرهأستهلاابهافدا

قاصربعزممسذعيهجمارىوفذيه01أكااقصر

عابرسابمنبرقهضآبنوالهئآجومنتشئم55
الهامهرعفنوفوألععراشمنكفهأدتتهرباحااعد

عواشريصداثهمررأؤالكاحفقذوألدهزمئهضييآ



92

ألممئاعرغيرأافميعةأبيهئماليشتكيأمةيوعافظي
يذالمكنتتناسوفيوابئبهافتنصرتيعنقعدواان
واعرأنجناصهاعلىناهأألئاماوطأتكصكدمتال06

زائرلثعمربعا4أسثاالىبخيرألعيدوزادك
شاكرلسانوهنوالوهصادتفوادمنتضلىؤال

811

رسرلهخالحالفياليهلحملهانمطرااقموقدوفال
11طويل

ومحثريأألقرإونليوأيمينيوماحوتنفمصيألذينعمادفدتك
ضثروضعاجاقيألغباصابالكخوفىكثنهضص

مفقرنفمدنفسهغنيمنكممربخلكلعنفأكنيتني

مطهركسروفيصلومنيفوسودبقديممحدالمت

عشرومفيأألنامعيصواصرمناريإوأبئهنيثخيرإلى5
مكدربمدتماشيبألضطلهنبريةأواليخهاوقدملث

ألمظفرالألغرألكرماسوىصنيعةإليئائسديانأدةبىا

بممنطريجودأنبدجنغيزائمواطركفةألسحبيخخألومظ
بمئكرليىألمعروففإشداوهاوأثبذلكفهبالغرفعرفتوميظ

73
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911

كهكامللصغيرالهولدايرتيلهكديقلسانعلىوفال

ررزيئةاحبجمييادهزمنكيومكلفي

الصخزصعدعماوشهادنائةمنكؤاديؤصدعى

الهجرلةظقابهقلمهنثجرنيعارحتىوغدرت
صبروالاعدنييفيهطدليليئىهنتنيوسلب

ألشزانقضىوقدتاثيناموعذأألشهرءاأنقضقالوا5

كزلةألدنيافيطالبعدئخنليىاحرنيطولوا

11والثإحرسندالفاليوبمطادثيماوذخزقدبهث
نششثاطفيفبألذصيةخاعناأنطوتلئن
اوألصبرعايه2العزااتفقدالزمانفيهخاننياو

ألدهرعميالوبمتالهألمحادثاتعلببخلت01
قفروديازنابجمالهاهلةألتربقفازوغدت

نضزأهوءوألمنونبيدخئطبماعادبانخوطيا

عشرلةوإكملتطفهوىطلعةغابفق2اوهال

كثروأباربيأوعدتنيبغيبتهألدنياهوحشيا
غذزليثويتألمحبرئذفيوالعايكجزبهبفيالعاهـ51

فبزأفشافلكألبالرهقمنفرداءبألبيداتمشإن



0112

حرحثموهوقلئنشهددناظرهاكلينفيكلمب
صر4عألالبعدكؤألمجثرقاالرقابعداؤألطرفث

البدزطلمواألهازوأسودبعدكألرحىالفضاضاق

ألقطربماؤالارخأضكوالألضونيلألعنوعشت02
رغلىامعييىفإنبخلثوإنالضام2أنؤاوسقتك

031

دارهبالمخزنعاحبالعطارابناعنقاقدوكانالدوافيبالوفقبترجعوفال

ارملمنهيشوحشوبذالثتأثرهبحواملىعنخبماروفطععلقوخمي

هألسخنوسرازةفيطالليهاوصهبأبي
وضهازهسوابىنهياتبىرممط

زازهاقربأعلىيدلؤالألداراقريثؤأ

أدكازهضنافيوزكنيفوىهذغائب
ديازهاءيخساتكانتوقدمنهوحشتاء5

55فمازهمنوعأأليامغاكذهربا

جمازهمارجفتىنجمةداثهااروعت
غرازهطزوراافعضبأاألشنرفبلثل

وقازألملماتكبرزينسألمحلمراص
إزازةعفجيبةبءصهلمنطاهرا



212

عذازةشابوماوافعزهاثمةأشاثث

نارهأللزبةفيفدالترألمعروفساهر

أستعازههوأشتدجدبأضرائمشثوإذا

دارهبألضيفانتفسهقمقتضةوغدت

خيازهولدميفإئعفىهاأغفاعطفلة51

ثمازةلجانيهيحنووئقىجودفرغ
خازهزافيأبعنفذاشوددأورث

اشازهيفدىأنعياسيراأبأيرالقي
أنتصازمنهايزتجىالنوبوترته

ثارهألدهرعندأصبحمنيثأزومتى103
اعنذازهماعليةصنىأزمنشعرييى

عثارةفيهيقللمدهراأللهافالال
جوارهافنآربغةربيعاكانفلفذ

أنشرأخنبازةوفيانمعئصرفييخمألطق

زهاألمجودغفيلمحقناءفماتجوادايا52

وأخفرارهفولثألئععيشنضرةكانتبك

مزازهالدواينئحليابعدكآلحال

شعازهوألذرنمكأرىانكيت



آل313جم

متازالسأريخبزالءاألزجمائظفم
واصسازهعيةدباحزئهندثمنت03

عشازهيرغووالصاريهيعثىالففو

يثفازهألمطافيلالئعكرمئرهفوالال

اصثطازهفيكخانةشاكنفثةهنه

قصازةزنوأذفالدخنجدتهفصلرتا
تازهأشطاللمزألخزنمدىالطيلن53

اوازةيخبوالفيكوجمدزفرةلهايا

131

اصربمابضاونال

ساخرة4ااتاو4ءواصداثهاألدنياخاطبيآ

فاخرهنجيةامنشدتهاألردىعتيدنجأنفيفات
05ألنأخرأعلئطألثرىوفيهستمثعبعدكبهايلهو

55أالخرفيعنذئقنيلؤكانمنزليماشذتياحعمق

331

كهكامللابفاونال

ائوقارثوبالبيمماانغوايةأعننزعنثولقذ

العذارليلوأنخلىفؤدىلمحزلحلمأ ا



2اجم

عواريمنتسترماإخمهزالثئيبأنلما

إضهاربأويممنلتةلفيريألصريأكذا

ام3

اثصلسابههعلىاكوفةمثهدنقيبضارالعلوفيالنعدالديفلخريعاتبوقال
كأحمفاارزيرعزلاباهوعدهعقيبواتعئمجزهوأكدوعلهكانماسافىا

ألطهوروألتولألشركقاتلعليأبنياانعأبئيا
بهيمارتوعاللمجلطراألبريةعلىلمخوانت
خيروخييرأالسكلدييجكمءوءالوفاذيوغئالكئم
الصدورألمواليعادةهنميعادالأطؤنيضنفايهف

حقيرشمتفادامرفيسظرانأئئخعاراكرمأنقياانت5

خبزروالتعكرهمغبرءائدامنكوليتنيهأنص

الوزيرعزلعنضعفيهتحملانبكالئقاولقدكان

عاشورفيباضلأثوثلثآتحدثواوثغسدتط

امذيراعيديومفيشزوراابدولمفيأألحزانوطوت
وروألميءألرضافيالالثمدئةفياعديميقائفضلخوفاء01

بالمعذورألصوابوجمهتارذوماعتيوثغدربا

ألتاخيرعنتعتذرولمبألوغدظفذأستمرماومتى
والهرجمرأنجرفيغيراضلالالئواصبخمفةمنصردث
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امنمئورأبجامعموسىمشسقدفيمبيتيمنوتبدكث
ألخنزيرعلىوففملئهعودفيءانامررونطفرث51

قصيروذيلبتاسومةالكرخفيألئشئعاهلطوراني
ألذورقبردفيناواليماكئثبعدمصبقبرزاثرا

النشوريومالعرضيرفيتيالزبيدييموننوتخيرث
ألمبتوركفهفيممئنويمألطحهرفالحةالمحثرفيوقراني

السعيرسوانيأنتقيتةلاموثماممئائمسئوللنو02

31

طويلفطلهاديضاداينةانسانايعاتوفال

كزذاناهاوأببغةنخعشموالخمدابنولةألدىلمأللمحىاآلفل
الهعاذزعايكوغذراهاضافتبعلةتلتقينييومكلأفي

أشاصافيطوالوالمنفتفقيماطلائتممافزطثقإنستيا
اخرعخدكلمطلواللديذئنتهىالممثئومةالهواعيداما

زاجزتلقاونفسكمنلكأماامقةألتقاكياخرثوهبني5
لقادزءالقفنأزمتإوفانكعاجزألنكتعتذزعضديفال

أنيفرةالهرواوئرقنسغىعلىهبيتةالضريمبعاروليس
ضمادرالعهدفيأولسوالىمخيبئقالأنعاراولحن

الدينشىالمبوبةالنسخةفي



امم6

ضاشبيرتةءأإنهوؤالحففيبكأديتةإنوماذاك

شاعركيسترأنمنفتأنفومذلةيفتىرقألدينأما01

وشاكرصديثىمنةيقتنيوالثأونهأئعرض4جذالألئأللمعا

وافزلكهشورواوسعيذفتنثنيبماليثئكريتشتريأما
خاسزألقريقينافيبأئاعالمبمرةتإنعفم
ألذصائىنعمألمحبرنخسنوابئيحلفانعمئيفئمئطأناقدوها

ذروطهمسللنقسولحنةعندإضاخنفأأنغلئموا51

531

كاملعنهامنهنبذكريعرضوزيارتهعنخلهيقاصلىيحاتبوفال

رورامرألوفيلةأخاامفيفألمجر

المزورعندتدلتهمايائموهئرألبزيارةكش

حهررورلعقربنحبألطبعءسوأعدته
أبخأورلمحممنألئكفكسليدينهفشسلت

زورصؤربرمعتلقأءخطانيوعاصث5

ام6

السنريتبماوزيراسفيعنلهالبوأبرذمنالدينعمادالىبيمايضاوقال

رلالرومبضاطيلقب

خريءإألالوافيوهـمنياءناذأادعيميا



2ا007أ

يصدأركفيتدكءعلىذاماىشبم

سقريبألركربخئمفياسترفيأهتك

صذريانحشخالطادغخوالدزمنثكلها
الينفدصبزييهصفصيآضعفأنفالصقي5

محفهربوجهيفقانيألروموفراط

ريبففماوالجمالظديفييدرلم
كرياخرإخوابمنماعقاشكب
اتاخيرعذريفيسأتعدتبعمأعالة

721

1بسيثرايضاوتال

وزسرخبأمنيثنكلئمأنماليداذاهليا
وأددنانإزلغيرييابأدى3صىبخاعلعطايابئمعنضنأل

831

اضءبضاااونال

مزهكرهفيختفألئخلهعلىجمادوباضل
الشفرهدمهمنويئماسيابسآحمالاليناأهدى

غذرةبنينامبامشوةتأهقتةحينلمتةلمحه

83
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11جابنخافقال

جعفرائينفعتاألمأبضزواوالالناسورصعإ
ثستؤزرشزألءلألبئأللهفيضءسووزير

يقذوامودبأبرصشطهاناءلوشاألحفجعدنان

ا8يريىوايةلنمءأألحكامفيأألدلؤأنصفخكئم
خدرإثممرىبأليثغاظةوجههعلىلراجيهلبدو5

إمنطرلمألجونحاببأؤاءأخصبتمابأألزضفهااءلو
سذرعلىشقلكأنةعابسلةوضهمنناهك

يقطرلئمبألسهمعمرتهفلوحياءمابهليس

براثأثياصالحأكأنةبأعضادهألدشتفييحذفأ
بألىخباصنظرأعنوأغنثجهإنىشئتكأانظر01

رلماخيخإنامىجمهشاتذلكعنالناظزكوضلو

وألعظبىأصسذبأنهخنةواؤنةغرضأنتنموح
إقنروهوألثاأتىقتيلشلوكأة

031

كازلالموردمابستهدبهءالروساسرقبننالدتدءالىكتب

زجإلترأنيهومنياناالدتمماديا
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الئخور44يعلءناذمطيحغئوألذي

وعبيزمسكألشاسفيبمرههجوادايا

وزجورياانسقسمةفيائورثءلةاما

رءسعآياكمنصابىوىطومو5

أضيماأمنةنئإنةويمينا

زوزئزالييادارافيألزوراثأصرى

131

بالدارأهالىالدبندءزيراناورتابوالدينعييببمءلهاادوؤفىالارفيالوةا
الكا

رئالعبمفيههاشئتلتريلجنةداركحام

تنكراللقديمهتعروفةئقاخمنةالدينكأءأعداه

فعمتسعز4وبباسارجكفيمؤاه1اأشدفأءفشود

331

اهزجفضةطبئفيحافراصالاهدىوقدالدوافيبنفياباإصلوةا

كرنائفهوثألدواعيتأياالاء
ألبرطألذفيهافصأاطبقأإتافي

ضزإوأقألمحئزهاهاصالدثانيروجود

نمثرضوعمهومنبثرمفأبهاامنا

اتايبعضسقمافدانهلييلوح



022جم

هزيفهلهاعنديواالنماها5

هزألدونهادويمنىتفئامدلمخذها

زأفيسثةرسماألكوفياخاأقافقذ

وألثثكزاللئدأفيهافيأألهـنرجيغبأنا

331

سنارةعلىمابمضبوقال

وضئضرايامنغباكأألوشمدوقيظلظالعلىصبخت
ايدوألظفرأنفروألتافغدموظ4األرإنذلأسعلىش

امراوأصىاصاسدبئكفيتةبهألسالميرمربهاأخعبىذا

431

فخفهسستيةعلىمابمتبوفال

قدراتاواتاعلطووئمفنأألرمزبهكففيأنا

ذراافبلثنرهمنأناثهعمااقايلوجههمنأنا

ونشراطعباألعبيرأفوث5تجايايبوطنمثرهمنأنا
وبحراليتاجماورتراحيهوعطايابائممهمنوكأني

لمخراألمهفزادولخرامفبوسلعلىبهتميهازدهم



2ل

531

كارجزثهفيوتاد

عرأدفيارياضنثرأمنأطيبثفراكالدزرتلغأنثلثإن
امذرفيهاكرذةأألضفلؤراوجميماكأغرةليوقي

لإلبروأحنمالياضطباريهثلوألسهراأيخأءفاطولفاصبر
اخلفرأألفمبزتفباهأمائمعتصبرااليظفرمنفقل

631

لمجطبهامرشمنلهايتوجعلهصديقالىوكضب

بحكريوئيقليفيئتثميههيامنإثألهاإشصكوىمنتجداحاثما

الغإتلساضهـباتاابئعنيالدهرغافلةصروفثتجايليامن

حذريءولعالفيأنئةوقانيإذاانالزضمالبمنابادفا

731

لدهياشةاسودقبحاارزيربناللهعبدالحسينابنالدولةتاجمناضافدكان

االبياتبهذهايهكتبعندهاكصاحصلألماالعاربةوجمهعلىالشرفالموكبجؤ
امنقاربا

هوأئمشجازالخفوبفيوميقأنمئهئتاحافعسنأباياال
أفناروئيزىغالدأئنمىرمإنأال4كلإلىويامن

بهازونموسايةعاءالثنايمابافيهممائم
جماراألدهرلكيذلمأنأبىماجمداياأنمظفرأقويا
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ألمعازإليكيستعاأنألكروفيئيعألعكجدا5

إمازمنأنأوالإومازيهممنوحاضاكفالمست

ذارأتجؤالأنلكوالرذأنكرتنبمولعنت

ئغارضىاورعاجثغيرافيأنيواتمغ
اأأ4لداالسةأككألهاخفي

مرربكاطيروس

عاازاجيكخيبةواكنعليكضاراأنخداعذوإش01

غواركريمكلل01عاىالخالوصقعدتكعراشوللث
يازأفىواليكمازفمة6ألتنابعثتقدانذاؤها

831

مريحيهمافىهالرنوودصننارساالساطانالةحانونشوالعثريفةالجهةيرتيوقال

ايلأول

خريةدومنترفيزنرةتانوثانحريحاليشءسنيقيبئاتنمما
صبريتعهدئتماءىشألمالاوانصاجلداأليومقبلثوقدبم

درياليثءجافراقبسحالماحئةؤمنأأليأميدرمتني

هريماكاألنوىقبلومازلئمنحدردإومأؤيهئمهاكتنيأقد

كري5سبمبميتإنوقليلصع3بآبةومحميصىييءبرهـمدىسآبيرد
ريفماغلىءألدماأبل3ااناولفرايمموحشةءدماواذري

ألثغرباممبعذكئم4أوعذو3لكاغرالباناهوكشكوث



322

الغدرأخوإسلواالطمذهييبرفاءساوكنمةالقباداويكض
خريذهريسافيإدإدرأنولبمشدتيأليامدبرخريجعقكئم
الدهرءيأنمفىءمتدوحزفبغاتةصزنألدهرانقفناةاوقالوا
صذريفيترددأألتجابواواجهضاونالغأدضكادرإفد
ءهجمح5هـأألصالىءأذألةاأشلههـ النزربادمعهـالوالمجنيومسىودوب

أأدريجماوفيشأريوطيؤأدراهـبعودةمضمأألياماتسحترى
يئسريصاألخالالطعسىخنونيألكرىعلىلواتدانلراضوإني

مرأألرامنيفذيهفاديااةوألداراليرىأألهلىغريثيننيادـ
وائزرائصأفوقأأرلسلةثأموعةتفافانأألوذكزاابئ

خةشءبدداهزورإصوخاغبىأؤبفيوفىالهنااشوأ

كأأبأنلأشالمدنأريألنجاءءخباحؤلأثحاماياصفا
كرسوخحآإضبرهفةهاإمناياوممودأخهرقورعتوإو

أألعركتثألالسثلطاتنافذأبوالقناوارمبا1ءإقارع02

قصرألخفدهنجنةفيلماننجاموحشمافةرألخاقثغادرتأنلة

قبرقءألغيثنرعيسىجاإلىودجماةالعئرابينماقبزفيآ
اقطراهاهضواناهـامنغوادوعشيةغدوةثرالدوصات

كرإئلأومنعدصكرمومنئقىمنتإقعزأستودعتمافاللمه
لمخرإلىفشرافالذأيةبهادتاقدزهنجمزأجماواومنبكثوى52



ي2م

ألزهراألئحمعلىباهتلهايعاثوىأرضكحضباهـعلمتولو
ألجمرسلىألقفوبءانجاوفلبتعاجعانرذتقبرمنلكفيا

وألمحجيألمقبلاركنأعررناعلىكأخآاثمينعلنمر
ألقذرليلةدبئأتمياليكل3تجابةورلهصمندعوةلنا

أفرلمطأغقابهاعلىيمرعشيةكلأثهسالئمعليك03
أبمثرألمجودوامألةكئتوإنائهسمئفهرجودوعاداك

والنرءبنظملىالومخلكتعبداءألنساخيماريارثبناك

ألشعرئومننقدرائعظمظهاحوزألهالعثئعرىكانتو
رضإلىئقلتخدرفناوعزاجمأللةائغيونىصرجنت

مرةوحشفياذاطأألجدالطاهلاألرضمنبمأنوسحمللت53
ءدوء

اجروالجرنووورعاىتدةوشأاعزهميهايك

النرمنفيبماقدمتعإيئئرضعمقبلفيفألزلت

رالصعنألرزبرألعظئمذاصلؤابيوزئهايخهياإثمغاجمراراوص

وقئمنألنوائبنيزرمألعيارواريمالزلتاألزضلفالوكصهبم
رالدخكمفيإثأاللتتةعاجمهمالذينألقوممنواتع

ألمحرفيألشفاعةاهلوههاحمذنمطأأئمةفيناألله4افاهغ
األجربمئعمتقبلاكيألألذاهبعنتعرفممادينيخرفيثواولياإ

لاالفياءذ



جمل5

بحرإلىوبراحزنإلىوسهألألمغرتاثرقااألمالكياملك

ألفكرمفشمألهمنلطانسعةعلىألضا4تيثهبمأعيذأ
أنقهرأنعدئريدارضفىوسلملهوئداعزمآألنيألهللمجرذه

األسئرصلقفياهأآلغلىبابكعلىىقىأنأثهمنئرعودفإنك

بألئمرألموبمبخموفأنعكتاثمظفراللوأهمنشوررنتوال

131

ثهكاملاوحيالسوارابنفيوفال

سوارائقبوكالةإعغاءتجملمتأنقفثاهرئماؤانشرت
سوارأنيحملةوئحملتينببمقولئماضالأعإيهبطل
سوارلبننءأفسناأندزانكمابهوكأنئإبزالثتزدان

سوارعلبهوألبهبنفدرهيخعلىفألرفعن

041

رجزالبندقيرهنهاخئلفةقونعدةفيوقال

ألسواريخثأعدفثوالداربينوىدارألميهالجتحث

غزارءدأدخجمةألعشاركاإلليمثقلة
فصارهوىلالتفرباقفاهـأرسومكثرىعلى

وطاريامنجمهاماشثنمثإيثاريغلىيكتصزمث

193



ل22م

نارمنبجذوةيئمرااةفارباالمفيهااغعر5
كالذيخارءصفزاأؤءحمراألشرارألمحبابمنتري

باألبصارتدركفاصرألماريضارالنكأتماذوبئ

ساريألنهالمفيبرقإيماضألمدارحهاكا8فيأكاتخا
بألعذارألخدينمالرركاريألحمرمنأبهابات

وأخمرارألطرتفيذاكئلألغرارمرهفلمحظائدير01
اعنهذاريبيافامتوقامةرصوأخألمحصرفيوهيف

أؤزاريثقلوردفهامشارأكالسملريقتةأ

الزناررةقصهيةودااصطباريححالهمنيقلي
يألساهـاطماابدزكأتماوالسوارالضلخألثثمبعة

أألزرارمطالميقئشرقساروالاحمافأعنجمك51
عذاريجمهاالمحبثنيخامسثألخماانةفيعلقتها

أألستارهئتهكزلاولموألوقاربوهأألخيما
روألهااتألخافيوألشربوألخمارإمبأالموذ

ارأخمهرنياافى4أفيعيعثنوألمجواريافنمأناوائخق

أإلعمدمارفيبمرثوبهماالعوارييزخعأنفبل03
اريوفيمحسرفيأجودأخلمارأغوائلمنخفىؤ3ا

أألرهارمونقةوروضيماألمحعمارفيألربخعيرأوكان



و732

وأألتجاراألغصانورمةنطاراشأنةاممئكية

اضدراراأايخاوتضلىدفيراأألنجأألنفياضاهـأهن

اتزارأمانكأضهتإراروأألموذانمكبأ53
أألهطارمنبهاجودباتروجمااغفيجسش

والبهارألشقيقصللفيأألفطارةولفختفأص

وغارشدليت2ثشألعطارلطجةكانها
ألقطارالغهدتريطعذبجارشم4جذوايمسبم

أشغاريومندمنيمنرنإرألكنواءأألقذامنصاش03

اقرارأفيهاسماخىننحتىاربأألشللواردببوح
أألذبارضدولمطفدوأاليخلصارياالطوالجمرتها

ألنرأركويهبإفغرنانفرارهئماقذوجيئثمة
ربأالتةااذنقدغوأأألجمارفيإنتوألطيزما

راراصارااهاجمدخطاراذويغلفقية53

كراربطلرامكلمارأألتفيوابألصذققذعرز

ضارعرينإثكأنهاالخطارعلىمثمااني

اشجارأأنؤأوجمطاهوزايامارأغيزيرهبالصأز
اوارياثهارأأزندورىحتىعارعاليكلمنعئهذب

األفيارطعصاوأقنلتأألنوارأالفاقفبلل04
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امطارواكلتاإفاتججشحهاجرارضحئفلفي

إقصارأكرزمأبيضمنءفاروأألأفضهفونات

ألنهاروضحمنتخائهاألمنواركأئقارسرمف
وناربردمنموئقاواخمرارصؤأنجيضاضئب

كأنعقارأألخمرمززهزارأنيرتنوأنف54

نهاروليلمنألفأألزرارخلليفمقفي

كالدينارصفراجبهتةألدأربعيداألهلونازح

ألعذاراسودألمجسينصلىافيارأفيألذعيكانه
اهقذارأإلىالميقفساقةفارصتشفازهنهكاء

ءإبىأألبقصرموقنةروأيبصارئينخرجت05
الدارالىشوتوهاجشاهنهارجزفشفاوو

فارألنهبأذبأتعاقدإقارأكلمونجممالىلمنا
أفيساررنقيمامنيطفقهاأألشتارغفذعنهاتحل

ألخطارأئقاإنىمشمئوبةألضواريأألساودكأتمآ

همارمنألمحتقفيلهلشإريواالرإلىدغزى55

أألؤتاونغممتليألذاألسارطلممفينبضها

ألظارأعيقخسنايروقأئخنارألمحاذقاخنإزنغم
لرابمااالياتهذهفييظهرانأل



932

ذارأسفهاحذارأالثازخةفبأصبها

ألمحرارأألسلصدورومنألشفارمضىافإتجآ
أألنجارمنفذفكانهانمقداروأائقدهشتبهات06

ائةإرارأفياعدةءالبارمبندهيسااءصعازها

عواريتهاءثتايمحأأألقذارنوازلائمنرع
بداروأئيألترقئليهاطيابىأألشاظرجناحهض

أنوجمارفيايخلباتوبخغارفيجؤجوهمنتعور
مراروانيحنصافبأنيأحكممغارحضدكلبزخا56

ر1ضربهنفاعكففيأصفراريعاصطالأمئفر

ائغمارلججفييزلفلمبأليساريخاهغضدتقد
األركلهيبدركارميأألغرارعنرصاكاإإ

ألمجاربفدرةفانتشرتبأألسراريماأئيهناخنى

قارذيأؤألكألبكوقعةانتشارأئماألرماةحول07

ؤأألئضأرأألعناقخواضعأنئماريألدئمفينلؤتراها
وأألضئثارأألطرافدوايالخباروفيالوعثفيثخمن
وأالنصاراناألصقليلةوألضفارذبألذ2تزءقد

خباردمأرقناثبممألجرارنحائرحسجتها
عرراألسقاروافتياسفرةبثاشطالىهنلةليش57
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وأالصداررادأإلئاركنخاريابضمزةوبئ

الطاراعلىبألمحذقطوفأوطاريبهاألرئيفيقضيص

داريهفصةقرودارهاجهاذهاريألطئرفيخفرث
وألبؤاربألمحنففررتهاألمجارحقاخفزالخثعئي

أأليرتارأعيزبختئهافاألرواردةيمفضعد08

صاروأنهألجلرليطوغدثالمجوإرحرمةرعتهاوال
واريوسعذإيالبزند

ااا

دجنبهمنييتدعيهالجوهريعلابنيراطسنابيصديفهالىبهاكتبوقال
كهوافر

تدنوزحوفؤقهوةتفوزقدرابدعلالنيالدينا

نظيرلهـأيمونانبعيدنضيركبستانوندمان

وثيرعالوردفهحشاهالطألرظباقكاثقضيبوس

ثسيزطربمنأألرضحسبصتغنتابراالغخاوخسنة
اهمرورأكملوافيذاوابئسروراوفىعلىاابئونحن5

طثريرمفيوهئاألشهارأقتبالفىبألسرورفبادر
سئورمخةونهادبدجطفيهأألفقسزوقدجمبت

نضيرثتممأالزضووخةفهرهـأزبدألمجرةوو
روأفىالسئالمةهنهالناوحربهقارعةوبيئئهما



ك01302ثر

رئيرلهااحمآبأفيغضابااسدازمجرخلتعداإذاما01

رألغدتجوثمنهاعلينهافاضاالغواديصوارمهاسئىفان

فئورلهاألشميموائفاشنشاط11نألغضواعطافث
عئوراالفاقالىمحدقةعيوتلهاأارياضوازهار

الئثيرألطلولوليةءنظيماكهـىوخدألوزثرقذا

جديزمخرئةجمهذفأتفيهيخكاءصبرخفألئفئممد51
اشيزنفسيبماعلىعلينمشيرحسزاباياوابب

قصيرألدنياارةروأغتمةشبابئتتميئ
تصغدااالمتدريفالفرايواويءورانتركوأل

اا3

لءكاوفاال

مرآلبشوبدكئمكرأنايمإيخدفر
أضدربأنهنعكنتملأنجزيأنجمءغطكئم
زأجوألمحجاجمننمثمهـفاغألذئياوويثم

تثرقدظئومدواليمشكبمءصئفغكلفي
إألتجئربرئه5خوفوماجبرا5

تنعرإذاافضوبأيثاكاأألخألقمتنمر

فأعذربؤهكنممنبمرفهذالاواقذ



23

جمرمنائبألنوفيلقدنا لسهيها

صبراوألمحةيمبرانمتضغفانةعلىتهتم
أقدروأللهففتكتمفدزهذاوغدوصئم01

تنشريرمفيهابزونرببةامثكئم
ثزوئوهوىقئعقابممعلىاثاروقي

يخفروألغهأأياشهفيزةاأقومدئضائم

اكفرهأللاضخوهئمامنيعأبهمرانعركال
رأضصأألئامنفمأئعهودفضنزاوأشى

341

1حعسروقال

صنجضحربئتأفيأعلىأمرئ4ذعاالدثتعفئديم

معبروالالمثمرعقوالطالحقفيدقحرناعاثماك

441

1للموقال

ألدهرتهاتاءانهاأألهردناقذامتامةإبني
أمروالثتيوأهأثفيكموليشلمايخاأأحسنما

قدزلهثبمماللىغالطةأأليائمرفعتكغ
اخذزواالجوزاخئتاتأصىوائغادريننجائريناء
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541

وافرلألوقال

ألمحقيريعدألمحصيرسوىوهلحمصيراباألتنفذليتعلىو

فقيريىيدفيمنيزحىخيربواادوعدتتفوام
حصيرجهنمفيلكنجنمضاعليهيديكفألئمسك

61

هزجلألعاملةاذاعليهفويجهمدعلىيجيزهكانانسانفيوقال

صبريبهفقدعلبشرابيريعذت

شعريفىويعطينيهاليمنأخذمتى
خسرهنناألمحرفيتجلوينفكفا

فاليحصدأبألشحرئبريذهتهفال

741

ضرموقال

أنخسرصفقةثافيأحرزتهةضفيأألئامانفقبهم
ربربعدامررحيوغرسنصثحمأأخلىماحوليل

مقفرشاحهكانيإلىسقرراتبيرمكلفي
انجمرعلىرنجليأخضصواضعحرهميقكأنني

اشفربأسفئماأوخفاكعابيبألننثئيإصبر
3



432

خصريلألذىأخئمالعلىبهحهوليحلفمذعقذث

فريلموألصغألردىذاقمؤهآائفألذشثصاانر
الفروفمممينإنجطمقحواليفيهمذاكم

هشتريلةماثأراأنطغشنيسوىشكوايوليش
سءصصصء

هعثعرمناالسفيبماخسهعشرندىارجووانني01

شالنمأحسنمثوابئعذرييقنلوالنمأجرثثإذأشدى
شرعنينهؤنوالجمعزوفبأميريتواصؤنال

اتخفرلنمفىوذمةأزضمفيماطاحدمبأ
جعفرأألكرادهائغجطجئئهماذامئييعجبهم

هئرإلىائمؤتتلكمنبينمماائقلكأنني59

اكايفايخة

81

1مضقاربثوعدوعدانجازالدواميابنالفرجابابعثكرفال

ئنخزالنالإنوغيركأئكرامنعلوائخزتنعلت

لماتؤفزوغيركعليةأفصقوالفلتإذاوأنت

موجزوحئنيعيكألثناشلسانطويلفيوا2
يحززمانفسفالمحمدألرياضحممذاكزهرندونك



ل532

941

كأاربمتةلألتحرمااثذالدينعضدالىةكتبهاقطهووفال

أنجزانماحموممبأكيتنالنتمتنيلؤغوأفن

تعوزلممغربءوغنقاأأللوقبيضبنيزمتولو
يجهزولمجرتحاارريلثألرهانصئروترتنيغاوقد

هغزثقنانيفيوهاألمادثاتهعفيوينت
ئنجزتمألمحظمنوغودموممثألهدهريعئدايامولي5

فزمتةضالثخطألععكاىواختلينألرضىفيثابتابمن

051

سربمالفائفةمالحفتةعندوفال
ألخزألمطرفيغنفسيصادقيياوألمهئهحتما

ألطززأبالخوفيكئتمبعدماألطررمنوالتريهث
يبنوأألشغازثتنفقناوهيهاتسوفيوهتحتى

يجزيبماامسعاملنيمابعدبهخبأزيعاملت

حرزيلوالهإخراخهاقيفيوأنهيمقولئم5
وألفجزذبارأفيغايةفيطيروجفةملمخهولي

ألقزدوودعليهايثنىماهثلماضرهإلىيسنى

خئزولثرىفاثييعفيألسوقيغدوالىخهاره



ل632

151

رمللوفال

جمائزهءقضاراهافياإمعجبةفصةمنلهايا

أنجائزئةألممذوحخذاشاعراهثليالراوونراىما

351

بشطهاايبفيضعيفةبنلةنيمازنالدتخاهداياهدىوتدوتال

يزاتواجمةذيكلخراذعثمتألذينخاهد

عنزاألطريقفيحمصقدولحنبفئةليبعثقط

السإنقايخة

351

575ستاواخرنيالحإلفةفيجلوسهعندالمومنينإميراللهالناصرلديناالماميمدحفال

ألهئاسأألركةكقفميبأنجألساعاالمجئئطاف

ىصغزالنادثةةليلخظهضكازفثتمبدز
ئهاسبعدطولألغطفلينىنأأنمدامليذئلتة

وامىوردينماايختخسنيرروضةيجلىبات
يكاادخبأعزجثصدنجلة3بخاهئطاكاسرخأ5

وائاسيحبهفياعانيبماتالمحيبذلكالبت



صم7أل

الوسواسمنبحلخالهوبقليوشاصهتيفل

اسئةليلؤكانوجرحعدفجطهلين3بزغلوائمى
ناسغيرعهدهمنطميدفإنيعهدألشبابتاسىم

أعراسيعرهبعدئثوبمنوغدتالدهرصدتيظقا01
ألداهاسامثئبيبابليلهاتوليهنائعشيبخهاريا

راصيصبغةأحالدهربيوأطرااويوبيقبينيعال
السزخئبانثألعثوفلثعرضنفاضثافانجأورأى

ألباسبنيفىشعاراالسواذوقذأضسحىاليقضلكيق

وألباسوأيتىوالمملغجودأوأهفنأنحرائمأفد2أمنا51
أألشراسوألضراغمألهدىئموأعألألمنيفألدينغلها

رواسيألهضابثخهنغبجباليدينةأدثةيد3ا
فزاسالعدىألذراعيهؤصبنحأغلبمنكلواصنطفاهم

يأنفسمظاصمونفاوانخطوانيبالغدلأالعزونفغ
العبئاسأبيايذىإمام3ألخألفةزينتولقذ03

قياسعناالؤهوتعالتمثاليعنفذسةجململك
أأليخامىفيأألشودألزئيرئنيسلىزئيرلةهاسع

ألرضاسبصوبهضئتأألنحوابرإذاألبالديفنيوثماخ

انكناسألغضاوظنيذثبينماإيالنهفيإألهىجمع



يميمآلسقي

ائمراسصفبأنقيادأبنكللعزتهضاضعآوعا52

يناسبأنيألطالمريساوحبدألثرأفةاألرضفيبث

ائقاسينألزاقبالفتواخئواألتياليجففرةغادرت
يهاسوطولصهاهطلبعدأشابتإماإلاالصربيد

األسايافيثابىمأكهاوهوىفأإليهتدبيزهازد
أألدراسزسومهباليايإسالممناجمدتبيعةاايا03

سالاالعاجهفيهاانمحنةفلهأمزهاالنهوإلى

وأألغراساألعراقنبوفيحقليفةجمعتتا

الثرماسأنهقادذذأألكأقاينتهذفتهقامفي
لباسلتثئغارأرعاملكعنألمحجالثفيهازال

راصياألئمةطودشفىاليبردوراينا53

كالبراسيئضيجمأللرومنالمواففطهديهتاليا
غقذمخصدأألراسنحكهأءوالعفدالرفابفيفله
لالسانيوطاردنداهألضخطفاتلوياانعدىمبجديا

ألناميلىوبينبينمامااصضعدودأوألسبمثانتاللهحة
أألرمماسمنوأنمثرثهاوالمجعودائفدلرمةأخييتأتء

اسبأالبتدراليدوكائنعفواالسؤالجمدشقل

هكآعىفأبرلخيراعنرعروجورميطءألزورأوارحت



لت93
سأألرأبخاغصئةعهأشئياومنهنهالإلسالمنة

مىاألنيصهامهميتفوفةماأنتقامأهفيفيرد
أألدأمملىمنهافطهرالدنابائعالهبرهةنستد54

الخأسوبمرهفيهاألوسواسشيطانهشرعاذتبلث

أالئيتألطيدألدوائهافألفتعكألعضالهاءداوأشتكت
تعاسوأنيغداأنيجمدغامربأنياوأزمناصيدينفابق

انجألسوأنألئذوأقترلالتئهأنيشرطءعذراواستمعهآ

أألنقاصيهةهنةنشراحكيىرجامينحملت05
األطراسفيألتنزيلءبقاالدهرستبنئليافيكبى

سقرطاعلىرقشايمينتوإخطلتنراعةأمتلىما

451

ارزارةيؤخذببوبوهوالمجاريبنعدبنتهاالمظفرهبةاباالدبنجمأللبمدحوقال
فروال

رسادأللوىبجرعامناألهياصؤلطسقى

أنساهوىادارياأنمأئوسضفكوزاد

درسامااخذرفيأفالعهوىزئوعذدرستلئن

نفسافراؤئمفيقفلنمجيرةبنفي
حبساوالالوىفا3ضادأددهنشدت5



043

ئعئعاىكالألحواأألظئانفيجهنوسار

اكفظبياتهمووزفعتهوادجاتخال
ألميساألبانةدعيزمائسةنألغادوفي

الحمشاوالخنساءأألدهاألطبيةيكش

أللعساتمغالمراشفوندهاخفوخهام01
عسىألظاعنيخرننليتسمحأأليامعسى

اطسااأوقاثأيخشسرقاوليالب

واساجوىعديشأرنااللهفيا

نعسافدالديرورلثاتىقدرودت

هقتبسالمجألناخكرىاسنةاليماتم51

خرسابسانهاصثألضعقلوقدبهكأن

ظساكآساتهافيألمحمىكأنكايهاوجماه

بخساهوكائالوالورناكمنتةفال

قشماألدخىخنحفيشعشعئتمامثلعقارا
نفساالمحىزوضنأستقبدتكماأرجلها03

الروساسيدخألفأنختهاذصيئكأن
إخساابماالاوألموفيألدينجمألل

غرسائثرباسقزرايداهغريستإذا



ل0143

لمسامامنةألغعثمبعمقايدااولؤلمست

عبساإنأموتوأبأفغنىببمهمحينيمفل52
أيماوهاراجيهخابماأنهواقئئم

والأفساكفيةخودأنمولعفروال

ماببسابعذغفثاالمعروفزمانهدطا

لسايماناأفيلممعاومىزوأخيآمى

رعماألخلوئمهفتاذاصلستهيوموفوز03
منغمساألهبواتفيألروغداةوتئقاه

صلساإذاحعىأوطؤسنرى8اابراشرىفليث

منبجحماألغيثحسبتناهلهاجادتذاالى

خرسآوقداجإهماياأارصاألأمحضفإن
رجساإذاالسارياائحيصوبجوذهصخل53

ألطلععاألردهةذئابخيفتأأنمكرويشي
أساألألزاإذاصعرفتفمدفينممنءو

شرسآنمراأسوكأبهنيألديمأفيوكا

مرصماررزباأمورأذفيفةألمحابالئة

التبساؤالبدجهتهعلىألصوابأخئلطفا04

أحنجهاما4ممعدرزفيجرىهاجواد

3ا



24

ثهسامداهويؤفيبهحللثأنولمأ
ثهسانبعذافأكببهألرمانوذفط

لبسامافيهنمقعلهألبقامدىفطالي
عساألرمانغودإذادولتهكمنونترق5

رساءبربعهءالتفايؤمكلفييرى

مساصباحيزاوصةكمازوزأليغاديه
ألئدساأنهاجدألجوادأنبخاريأبنعليفث

عنساضدرهافيوهاثواأئبكرطالطوث

أخلساوأالخطابووماجمينجيبألمحصان05

نجساوالخبتاتجاظماعلىفالوردت

ساووالقائفهايعبءماأتتياللمهن
ملبسادنساغيركبمدحإسنماقواف

حرساوالجمابادالروندازاحمنوال

بهساءألتاللوحكنحلىألمدجلاكطق55
551

طويلهاينوجعوقال

وضاليزائريحديثيلطوشكايتيعأولانعواذسئمن

يس01الهأئيزاوحنامناناايساشفالييدطو



ك343

651

كابسيطلألوتال

أفواويبعمىفيتننيةزالحأرجماةفيبتوباضل

ائمفاليسيمشعيشهوفيغنىبهعلمنثمنوفىوهوا8أضافني

وأئبوسبأئألواهـألعهذقرببةباليةنكألعثماعزةبلحم
أإلمديخطهزالهـقدأوفىهاخهثعبنبئقغهااكان

ئوسترمنةكأنماقطةفادمخةسوداهوخشكنانجة

إنجيسممرذرافيممرتفدوالدةظهربقاياقديمة
تعريسشرفيهوعرشىنيههغاعراصثيسوامبيتافبمث

751

طويلايفاقال

إنسوذيودادذيضليالةةعرفىابنأنمهينفيلعمفالاء
وألمحبسبالغفوبةعليهفلتإبنةأنجكعصارتوقداقت

وألفرئحوألثفسأألصئللعئموأتدنيةأباكالآبىصقكأص
بأألمشلنفسكترضاهاتوقدبمجميةمنهأليؤميهفكرفت

851

زبهيايمدحالشامبألدبعضاتجعقدبااللجهالمعروفكلىامثاالموتدكانوقال
كلركاملتأذخهونالهفيجمافدبانهفاتهمة

ألئحوسسغدكمنجمرنفاألمثئعراهمعمصريا



ل22ر

نميصنفيهايرفألقمحرالمدالقصدواال

ألئيوشإألفتشتهإذابهليىكالد

والفلضألدراهئموصلواذاالىصالصغكانت
وألخبوشديماجمنائفيودعندهمفائبؤم5

51

مرجلقميآلةميدفالدبناوزبرعضدالىبهتب

ماغرسفزكااألياديعديكفهغرسمتياموالي

أخمبسماراحمهعليجرىفذرفيلىضامنغداو
ألئفمنلمحبرىيخهيجريمذحكعرشاكاتعبدءعاد

هوكأشديدصةيلزثيوماكسيتيالصباافي

منايبيرودوفونذاؤاءألورىوئمالعائمخصىقذاء5
دخسائمنقورفيهوألخرفثتخضيرهئقاضانيوفذ

خسرافركت3نمضازادفذانهفىوانمللهلمجذ

نفىأيضاممينألىلةوالإذاليفاتاذسةوال

061

كمامرضثرستارةعلىمابمحبوفال

أنسوأأللذهبهتمتمجفىعلىترخىستارة
منوأألغيثوفيهولمئعغيثجماتاللثهشبمون



ولآله

لبسفففلهفيماأروعأترارةتلنشحها

نفممنلهاوهووصورةلةزوحوفوانمخدجسنم

اضهنافايخة

161

عليهالهكانبرصمالمشضبئةالمثريفةالجهةيفنفيفال

سرجل

ننعشائمألخلقخيرنسايابعطايافقيراي

تفرشلنمالتافينوأالبهراميانجودداراكوأفي

أنموحشأنكرملربخأتساإخسانهاجددأئتيأتت
تطثىولميئتهلئمكفكطلمهاعنأألياممذكفت5

نعطشولمطألمألراخرإحسانكبحروردناومذ

مستوحشجدفيهتضجيعكخوفأنامنثبرجودي
ألمشئقألدئياسوىكهةمناليريدونعيالفاي

صدصلي1ير

تخمشالفيدلئموجوهثلإماميةجردلعجبهثم

المنثثيألخمرةوراقتبىأنسيئممارقبقيت01
أألبزشالفرمببعلقأاليرسجنفياألفتنشئيماماليوعشى



تيمرتجتآل
361

بيعلاكربثاشبهجووفال

ازريشيأجمدكومنليفلرريمتماازريشيأأبخطيا

وخشردبةخدقىخئثاأليهودمثلنوأنجت
حماروحمشهنظالئقاوأجنىبفةء احقز

غثنوكلنومكللضوأمكلفيكضحمع
هشلالماأوالملريبوآلليبعر5

ئعشيافيولتومنظرئدويلفلوبئر

مردفشوضةكأنهوجهمنةالناسيضبئ

يععثيواليفديفالءاخيزوالافيهم

يممثيفياالدودقاصمايراهألذييقو4وجمه
نعشبضاتلمجازتطوالأستقاتلوفالونلة01

نحثنالخيرمىفيهلقااوظقةهشوه

بخثورالنثؤرويمنقردةوويتينلحية
وبطنثفؤ01فيواعقلبأقيشعريليتيا

رنشفيوتوافيألينرفشاهـمنيث ءعلدهه

ضهشئايربفيههجافايرأاأبمىبعرضفأدهب51

ضدمقمماننجهمالذحمبافيتدعامئرقا



آلألغجم

الصادقافية

361

اففيتمزيأايجوفال

الخألصيثبديهعرمننفدهذانجأمكغمنكفئصويئ
قصاعنلئخروحألمجروحمنسيبراجناهبماوخئره

461

11طويلاعروةابنجويهـوقال

نقمحقهفيأذامالغفقلتإبتذوةعأبنيانتاسبمااوفائوا
ألرقمرالبتكفغااهلفثعيمةمولعآبالذفالبيمترباكانإ

561

وانرااايضنبهونال

ونقمرعاركأثاضألليماءمنعروهأوالدحوى

اولموفوادفبغابىيمففيهمعماتفرق

661

مثقاربايختاالو
051لم

االقالصاانأعتإليهلةظلصزاماصبلنا

الخالصايهيىهنإخاوجملبعذاالفربربفيا

خماصاوزحنابطاناغدونابابهإلىغدوناهاإذا



أل842ثر

القصاصافهنأخذوبألذمدارهفينهللثعفبألم

عراصافيهاةالمحالركوالءزبخاالغيثفالجمادها5

761

كاملارهدفيوفال

ألفرعنعألياماوأنتهزشابكخذ

مرتخصدينكوتبيغهغلحاأدهاثملعنري
قلمنفدعذاركعنأفيجبةظلترىأوما

والغضمينبألنوافبةألهشوالدانياعنعرضرا

ألنغصتحهابمهنهاناارعتعم5
لقمنفذممركأنالزدتإذاوأغلم

حصصمآخهالوؤاثيدفيتراهوغدا

القفصهذافينعمجوسأكنفلطائروأنظر

خاعينفذوألمكارهوفاصخاأهناهشحتى

اضادفافية

861

673سنةافاريبنعدبنتهاهبةالمظفراباالدبنلجايمدحوفال

كاملاوزارةفيينوبصذبوهو

عراضوأنيلصذفريمنيابياضوخطافودينأفيانسن
كاضبأنيفذهبنطيروأثكرىلمآئهإفييسريالبخلنو



2ا9

مراضنوأجفالطضتألنوىبومبلواحميتنيا

ماضيأبيفنلففتفثجفنهفيطعيئهالببلبأئمرليميق
راضيألعواذلبانحاطفيوليمةألعاذالتفيهأعطت5

راضألهوىفينلبءبشفالينكيهوافيأبرمحوأنكعن

الزواضعلىرياضئهأعيثفلرئماقادطغئمىناء
يمواةبهنوليالتسلفتاألولىبجيرتنائاموالده
ناضيثعديبةلاناوالذوفيمئتضىألعالمالسيايام

أالعواضميقؤالعوضظفمودعاألشئباببعدنيسشما01

ببيآضائرجماغدسوادغدرالتالخسطوبئوبدكزبيفللتان

لضباأئففنفاضثوبهفيوخطزثألدىحىفياطرثفلطالما

تراضيبعدنحطنوؤجمحبننتواعئلإفدنقطالمحممآنإ
اغراضيعنعدلننفوبخألصوائببخفماشياوعالم

ألرفياضألمغملعرنمجردتوفذغاجزألوافيأبحطأرضى51

نفاضأئيوطةألثراثؤلثفاعتيتمالبعضديسئان

راضيزمافيعنفافيفيلينداهألديراض4وإذاجأل

عراضيامنأألئاممابخسزماربيموبهضزنيا
ائماضيامعبابأزميقمممتتئالليألئظفرعاداببرأيبجميل

اضائفوأبأئلألئدىوأخيوائقناوألصواهلألضوارمزب2
33



لي05

ألوماضألئزنةبثركبنوجههخودهثماللبدو

بتقاضيعطائهظفالألضإواليرىالرأحنداأستبطأها
أألعراضرسنظألممانعزضهحقيقةحمأبرسطتحي

لجورفاضياألموالفىأثمىدقدقضئنهفيعدالئمهإن
ألمئغاضيىفهئرألهئمنمغقومأفيأحمبىفيألوئفإذاقئلشرش53

نقأضهبرمبعزمةئمافاكئقتيدألخألئقفذجرئتة

خواضكرجهؤكلهبواتوفيتعروهفئةكلفرابخ

األمراضمناغيامالشفائرتحىالمكائدخمتيئألفؤه

وحياضىمرابمبينونداهاطافهأالوفدمنلمجطمقك
قاضاعلىنقاضابذراهسواوسألمعقفوننحاهفإذا03

أألعراضحوائلخصباوكلنأنساغهاثتضةبهاوار

ألئضناضألمحئةلسانمنةالمدىثنرقاطئالطكفهفي

عضاضيطوبئدبهاارتكاألئيوئهألناثبابفيانشبتما

مواضألعضفعينأيذيليضلتءتضاإبملىئلمخطوباتعضاوإذا
ووفاضنةوخيرعاكفالخيرمئآضلبريتاسهم53

إئاضىوالماشخكيرعرايآأئعذؤتلببهيفيى
األغرإضعنثهاكمغطاشتعفىاطلبفيمسعايمياطا

مزتافيبسفوكهالمدزبوأنرجاانمعاليطزقفوالة



ل152

نحاضبابنخاضنبمقطاجلهاتويآهمءأالبزمالقرواذا

انمنهاضبجناحصعمنرفيمحفقالطرتحتىيامنهضي
إنهاضيعثراثاثأئامألآلتمفكمنبهوةائهضتني
أألحراضامنحرضولقذيرىمحهداياأنجوديتحييت

فيأضزاخرأعدافهابهاقذفتءلىلنفاولفأصغ
ورياضخمائلنشعرحمفننماأتناخباتأزجماتا

أألحواضعنئمة1كريدتثقدوألشعرعفةألمواردغفنه

معراضتجاجربهيفتيهاعطنهاألمواصلألخلعلىالئي

مفاضعليكإفباليلمباسئيابألقبوليثحهركفتلق
أئييماضدائمودكوسثابطاهيامكارمابألمجركزالال

961

كأطوبلل875سنةفيبمدحهاابقاوقال

ومضاءلةجؤكامنانستوقدالغمضاتردأناألنجفانحرامدعلى

نبضا4اتخالدكليالوطلمغهالهنذوافببداكأدمئفغ
كضاهيدانأفخينتصبىوشؤطبأللوىأألجئةكدفذضرني

ئقضىهاالهايمئةوديهنويأساحسرةنيألمحثألمحزوألكلفثفضى

اكقيذقيزوزألطيفشأيهفيغشالنيأكرىباالليفائتنعوقائو5
فأزففئانأقىلوعرتةودمعفأعئلىائينزفرةتةصعدجوى



آل52

إتضاليفيعفنخبالةراسائفذرفلبةعليممثبولاربهفأوفيا
أنمزضىأجفانهتفتيروالرضنيبخصرأدضولاعدافيأييف

أمقىلقلدخاوأفاطأصاربرهنذفيألنيقوملقفد
قاتأليرضىبهنفميوفذرضيتوليةهواهفيبقليارصييث

انضىوالالمطيوهاكدالمنالثجىزائريركصمنلهجمبص

زهراغضاثغرهنلثمنيوإبلعةريقهمنرشفنيفا

عضااناهلهيذيحنشعلىورفيبةميةدمنةونادمئث
والغرضاألسماوةطوليإلىطينهيقطغأمألدثآفاصيسمنسر

األرضايقطبئمعروفهطابيإليخمدابنناإئئرياكمابات5
غضى7اهفوةراىناءولكنأموناجاقذىاعلىااليغفألمحكرميم

اأمأوألكرمألمحرألوفنرأيتوألقرىالمودةتبتيإيرا

ألعرضايقإدالمماليفيوالخيربمالهيذالأنعرضة2و
دحقمابهألؤقوفرامزليأللمنموقفاألوزارةلتذليروفام

ألهفضاجانببأفلىصباباتومنألعلىإلىقافضالغيششؤنجانب02

رقضاويوسعهاصدافيهنخهاجمالوشارةالدئيالةوتبذي

ألغمقمالهالمجررىيئنبموطزنهأنممالكرفيويسنر

بعقثابعضةتابعاسائليهإليهخودائتابمبألمجذوىهئمبمالى
نضأرائخابهيمننولنمحباكباضلبألمطلنكدرألمعزوفو



ل352

أزضىوقدفيصثالدهريإلىسفيريجعلتهلمااألئامعنرضط53

عزضاويننهرفيشزرائألحطئيوصرفئهاأللياليجورمنحمماني

خبهضابهاطيقالماوحثلمنيألمجلرجمدهبهوةمننهضنيو
بيفئاألمحطمنيووالصادفتهطابيؤخوهئسفرلبمقلوال
زبضااسداثئهماعليةكأنجثمأيسأرىذفيبشعثءلفث

نقضامطيتهمنمزءالبيدبهلقاذفتبفيىألكشحهضعيموكل103

والنخضااالديمفيشيئالبئفلبمرىألثايعرفحرفبهتخى
عرضانهرهنالعرضنخجهافيخالفةوالسمئزأفيذالحيخينهاة

ئنضىأوألربهائبثياجعألدخىتضيتدزعتأألصيلؤباضلعىابئ
نفضازوازهاأألؤزارتففبههترالطيبةأعألمهنموني
افضىتدبيرهنالدتصاللإليكسوددنصثبألتابدحفثلقد53

منفضاغيركايامفيوقدكانتجمعوهوالنجدشئماواصج
وأئقفئاأئمحارمئيانلقوضزسوههئعفاماتحئيوإؤالذ
وألحقضاعندكألنكثعليهااخطمودةبرقةا2ثناإليذ

الفرضابهافضيثصألألوأحنينجطفهاإزدكلمحمدفألئد
أزضاأفيابصؤبأرضتوهاحمالكتماالمكارمإلشداهـبقيت04

فبضاوالبعهنطآأألئاميدعليفا3اوأمرإألملكتوما



ل5ثر

071

حقفيهبمنهجرىوفدالحخابجعفرحاجببنالدشنكسيعاتبوقال
1خفبلالعزبزالديوانجمابمنبومئذوهواالعفرولد

بعفبغضكيعيبناهةامحلىجعفوأثاياسيدي
أزضنءولألخألابىسحقاوللفضنلالدينثهشائت

تققائموثلهنجمفيالطمعألئحكائمليصأطلك
نحفقاثاسشوددوماكلضأوألمسوددألصثرجغالوأ

كفرععيفإنعمبضعوفيذفيولاللقىفاخنن5
غفنأللذدطأهوءوكرااليعبلفهودؤحتيغصنآلتمل

يغففنيفدرهميقعندألنعاسغفنكلمايجليوهو
عرضألطوللفماظقبعرضااوطولمئةذافأبق
عزضنفألمجوهامامنأألعنرافمنيقيكوافراامماسا

171

1ختثلايفوفال

يرضىليشوعاتايدنولشىنازخابا

فأففئاومضررففاضتعينياممرت
رئقضىليهحبةييوفيودواصداإ

إكقحاثماذفإفيهنيئاارفذ



2هره

رضئاالشوئقرصحهافيلىبهدملىعطقا5

عرضئألئحظصصاغئحموناعرضتني
مىألهضيفطأمتلييافاعينكرأ

لقضىبأألبرقيئتعيمثيىسافألله
كضاألفهوفيألعنانطلقأربهضأئاما

اغفبالقطفيوددوردواجصني01

ممفئاءوداجوىفاجيفأودعمضى

271

ثفخنيايضأونال

أضاابراوهالالأنثنىاذافصيبايا

االمضالخظهمنالسئفتعفمطرتلك
وينتضىعليناطلعمايؤأيسلكل

ألزضالعرفثهاأدألمئدوعلىماالمق

أيخضاالوصلمآيوهواكفيرىهل5

معرضانمغبانبئويصيمنبأبي

مايقضىودينيلقالمافيهكرتي

ألغضابانةعلىعررتإذاضليلىتا

عروضاثراهديعوحتىفيفابذ



653

مقرضااذمعزئتفادفعاليوأتترضن01
قضىفدءبضيهاأنمفيسئمألمذنفثوفل
ممرصابأألهانيمعلالظموه

واصاألفؤراأيئعلبارقمنا

بأألضتأإجالمنوهانسيثليكررز

رأبهعيمثيكانماألذزماتايا51
عرضاواعنافيههةلىهرافىاغفل

قضىحتىمنةمسالبانةقضيناما

افضاأجمزضنادكبعائقاقلمباننيغد

371

اشترضالصدوربعضالناالبياتجمهذهقااالعلىرالحدبعضالىكف

1كاملطويلةمدةعنةثاخرابتاعهكتائامنه

وعرضاممرنابإنغدتيوسيدايا

ائتقضماؤدكوحبلالرجمالاثمونقضت

نهضاجماتيلمماستنهضتةابميامن
ألمقترضألكتابحالعنألدصنجمالاشأل

افرضوهوأقبزلىشكرثيقبفهكانابئ5

ألغرضبهفدأصببصهنصيأنقطعاوعلمث



752

هضفيتعلىألرصيئحمغكماكئيثحثو
العوضنبإنفاذاالذهايأبىؤكاناء

هفئرضعذيعليةينعىلمانقيادفائي

انقرضيمافضائلامنبالئطحجميىالزال01

ائخففرهامنهاويرفععفامايجددحق

ائتبفنماإبنشامنوأنجسملةثمائعفالئطفايع
مرضبهبليتفالخظارأئين7ابوأعلم

عرضنوألدياحسانالهواالقيفألمجزهر

ءاطااقافية

71

الرلغرفهفيفال

شطافىاررهرأوحناءوديألسدتجونلوت

واغمباطسزورذابحطالنىفتى

نشافىبألشيفرقذكهألسقوغلو

ائخطاطفيأضذوفوعلوائموكيف

133



ل5ل

571

بسيطابضاوتال

سقوطاخسةإلىضغوثخضافيفيوجملس
عبيطابأخالقهدمافيناأنمدامصهؤأفعاد

شزوطااوىوجههافيوجمذناقينةوعندنا

يشيطاأنبألغيظوكاداونافاشالخمشمتها

وسيطايخنلمألنةاألمافعلعثءماسا5

671

رملدصديقهنودجنبوملاسبنعلطكنافىابيحضوريسثديروفال

شئآطمنيومأوذيوناياعلب
إبوتعاتعاطىالحزاحسلىائيؤمنأكف
وتباطعأفيهبتواتالقرلمحنا

وأنبساطوسرورلهومجلأنافي

وراطوالبدبينضهرعشىمننازل5

بساعابالرئاحبنأزهازالقبغلئتي
وبساطجعادينبوراقهااطيت

ونراطعليفاألطلنظمبشنوف



آل952

ورياطءبئخصرفيزوالوفدود
اطألمحؤلمنألعخدمةفيقنجموار01

ونشاطفئوليوصحكبفيوألماوألهوا

ألرباطنحلولانكلخشيوخمنوندبم
ألنشاطكنممورأيألشصحيحوهوىالص
فماطافيبألخمرطقألأئهحثكتة

شالواىشرلهامافىدصس دشحمهوا

ءلبااألكلعميرالئاائهاماعليها
ائقبايىكألثوبأألصفربنيوغالثمن

الطيألناحلخمرهواممنعاليردفا
بألتيآطقفيحبةنيطفدحه02

وأشتطافىءسؤكضرهعلىحكيقابل

واشترابىراحياوووفحقنحلوقفهو

وبوافىتهئرطبهارطاساتبين

ائنوايىالشربنوكأيخادوإالريق

وأخنالطحؤليألطئروصيهثفذير52
وفاطتارفيهنةنحنورذاذ



كهو062

واغمباطبسروريتموافيتنيفتى

أنخراطايائفوىشكفيبكوأضرطا

ايعينقايخة

بىلثيءاظااحرفعلىوإيوجدله

771

ابسيعل875ضةفياللهرحمةالطبننهاهبةالفضلاباالدبنمجليمدحنال
زجوخاألمحهىلزمانأنمنزوعصبرةألخيهل
طفوغألنوىسراربعدألممئواريألفارههلأنم

جميغأحصاإاوشلعمعاءئامنالمحه

ألربوئجمنئمعفىوالأئمغافيهنموماظت
ؤنوعالنوىوطيرعئاطائشاتأليقوأسئم5

مذيخفوىاأذلوالساعبألفراقوماسى
عئدوعاثوىبهفلباوابقواألهوىبائوابمثرخ
لوغالمحرهامنتنففاوفييمادوزفرات

اجوعأنجتمملىجفاهجفنا4الخياروزيهف
خيغيخعكئمأهوعةخثعذذفياأوينجع01

دموععاقليابرقيالغوادىفيكالرقأت

مموخهااللةلجذربتىأللوياهغاني



162

ألربيعربعلفيفاماحميأللفأزمحتذااءحتى

شفببئوصلهاإنىهلامولرسعلوةلىلمليهل
أموعمرنةئأثغرهاالمانييستمطيربيضا51

هزيغفرعهاهيقعليهاصباحوجههافيئشرق
بدءأنةفىبهاوجديصالألهفيمبدكة
ونوعمفرأبهاوهواحعاليبأألقضلبيوخدا

صدجثهتةإذانجرمنهتامأءوراخرق

ومغمعروفهوباغءخحامعاذيرضات02

عراحسانهرورؤوخيميانهعصمورد

ئميعابدىبصيرفنهونداهحجبيسنادية

فريخلةاياجدمحةارمانأصرفقارعت

ألييبئطرفةمعالفآمنأالهياجيوميحمل
زوعالد2تنسجورأيهأنمواضيئطبغعرمهمن52

وعنةضرأرةكألدهرنأكفيدألخطبكمف
رسكلهفدهرنانداهادائمايمطرنا

لسيغميقيخذهايرقلنمأعماهاإذازقشائحيل
نقيئالفدسوئههاشفدللوليريقتها

ألمتنغسيمةصنيعةالبراياقلدمكئلله03



26

القطوغألياكرذبابهعأألزمانعواديثذ

انمنيعالنمعقلئةفراألرراياباألمفإذا
رتوعظفهفيونحطعدلرواقلجنامد

لمدص3

وعوهمسنيقظاتجفونلهالرعاياترى

وعألشسألئازحايقذطاياألهبابهالىحمت53
اقاوخاكنفاشائنمنهاألئعراببحرتخوضين

اذرئحتبوعسوىمحتهاائهوايظهافيئقلم
نسوخربهافابعثمعثتهويألنسوعافيكأ

زكوعبأئحوارهافبنإليةإمالمصاوا
منوعاألهياوصؤلثيعلىكريمعلىأنيختحتى04

فروعبالمفطابتثبمأصولمعشرانجبىمن
نفئوعوأعراضغغرديفىكألنفارأحساجغ

رفغباذخنابيتاشادوابعرألملوك
مروعرهوالمنهأمالطفيأنماألالأزوغ

سريمكثبووغدهبلنازحوعيده54
خضوعطرالةوالئاسهستحينالمحهيخضغ

مطيعلسلطانهوهومطابخوسفطانةيمسي
ءقطوصذهذاشئلىضبعامائمأنيمنةد
ثت



362

هلوعوالجبانفالجريائدهامةقد

ألطيغألرازخوقذونىضليعابأغبائهقام05

ألربيغنالهاؤالالعففئألإليهاأرئفىإممزلة
ضدوعبرفهيفديكأألياديفاأللهياهبة

شروخغفيواللعافوردلشى

صنيععضدهزكاوالعفديوآلديهيزعلم
أنمفيغوالهافظأفبخيلألجواديفديأنغذذوأ55

وبوغاءدرخوقصرتوباعاهةورىاطفص

شفغهمانعمنجالابمرالهابوصففأنجنل

عابتهاقنوعوالحرصيعثمبهالمالنفمىزفةط

وغشغادنهآكاقبرلاشليمتذااءلهما

ألمئجيغعندهايحرمةحظاأللشنانيآل06

رضيغابممإحلدروليشاعرها
يضوعنشزهالطائعانادبملنشزمنفاي

ألوضئيضلكبغيظهيشجىءابناقىفيعوابق
ثغهاطودؤدولةظلهاهدرياةفي

ظيغشاربأنتشىوماعذارابوةماظعت56



463آ

871

يخاطبوالعزبزةالداراصياذيةولىةوهوماهالرورئيىابنبنالىعضديمدحوفال

مناظؤلينهموببنةجرتالدولةاربابمنجماعةعلىاشمارهبذكروالدبنلمجدئييو
كاكاملل95متمنأميدباوبجمئةباتومةوظهرص

عرجبئعهدرايةهنأنقضىإواهطلغبانبنيةليلكثفجر
وئفلغالغرامممكرنفئفيقسئلوربينألبعدتاام
يئغجفنذظلثاتفردنصرأذشوشإكائارهإناتزذمؤاء

غالمنسوالعليكأجمدىوقلهاومألرسشألخرى
وعرحفيهزاألسكيعتادادمدتةمنزلءيومكلاك5

وتخضغارريهنوتعهاجرأوتشتاقهظاعنحبباما
فتصدعواالوىايديبهمامبتوقديخهماموىأجمدموققايا

عأنمسهدأنجفنوالترفابعدهنمريحةأألغيقفألبانو

مرجمتلفكلفي4ظيبهنزئاألذيئراديأنوبأب
عوبمءبئاضبأئذادوزدوبوجهغيزا4إإتظما01

ممفغوهووصذأاحائباعدأورإليفدأ
ونمممجغألغصونفيتغردالتتخليةكلاتالبافروعفىلت

اضلعغزامعلىألودايوملهاأشعهلتالوجمدارتضاه
هسعودعأأؤظنيسفهآأضلفمةيخكئمقلبلله



5

وهرمضعفرلأدضلمجقئيرعهدعيمآلتخفطولمه51
بئعلنأصذىاولجزعبفدمنأيخننييانازحا

وتوجغرحمةلكيمنائوافيألتعطفحنةلييكقلمإن
صصصدأصءص

طلغبعدكرابىوالتاكينضارةنايتوفذبالفصما

هودخوإكأاجعةقلقتةخلمللساهررثيتمال

موجغاضبابةبأفرجففبالهوىءأعنافينيخملحئام02
وأخضغأذذأثيشيهةلييكقوإهواكفيأضرخوإالم

روعحهاهوالالبسيهعنبمقلصالجودةمنعبدانا

اللئرغوصفائااليرلقةوطؤدخضاماليئجاره
وتخهثعألمفوكةسطووتخاف4أبوااررىأنجافيهنيامن

وهوجمهغانعالشئويشتبدائاوءائغليايجؤمن52

طيغعاميجلائقيادخفلمحمردعنذهصآلصفبميط
أنمصقغالمحطييثابؤوالسردألنجروواهبائفبوسانيؤمهوفارمن

مجعجغوألجنانالفوارسطحناخارةاثامأحسراذابطل

متسربخالئدىسثلإذابملإياالوئغمصيذااءثبت
ورنجالطالبينيذيبا7نبموهائالممثأنمكمزلدبئخمعهت03

التوقغءيزجومنأبفسفييدغفانمألئفوساءمافنأقق
خمغوألسإممةلعثيادةهوجملعىتعدراذامنةمه

13



قيين6آل

غأنمئنالغروفوصدرهفيبدادبماءالمئيرأقرمطلغهو
ا5وصـمىس

عربخعلةخلقالعلىثوثبخلألموادالفرحأبابفدي
خهفلجنبنألهعاليطلبفيمضجعاوسهرتائوسادةلفا53

اجدعنفواأعناظروضلةشالراحةمنةخود

برتجغألكآبةعليةوبهارفدهنممعشرشفزوالطالبمن
يتقعقغأحمدثةإذاشنبهأنهجاواريقوجفا

شغسموهواحاجمةأعذدثبملبنألنئفاقحفواعلىمر
بلقغخالالأهلتوإن3فديارهمحباؤهموقلبهثربرا04

ويشنغألرمانأبهائعابطثمةمنغأئياليوجهعلىاهست
ألهيغألطريقئهافطريقةرتتوءألعالاطردنابيان
ويزغألقازيختستإيئفإمفيمازعوافيألمفوذاوابئ

وأنفغأئبالدعلىأعممنهاألضهاالغيوئمهواهبكحسدت
الئقلغداخاكعطاوأرىتارةولقنعتونارة5

يتطغبألئدىوغيزككراطبرعةألئدىعلىيداكخلفت
أرغأألمحلواكهضباتهلقىالفيأئذيألبيتفروةلك
هاثأصاائنسامعصملفضيلةماسعواائناشعننردتوه

فمثخيجبنونوويعدئونويسعقشمويمنعونألكثيريعلى
منزغلقؤسفيموال3بمانةلغوماالضالراهوا05



ل762

وئقظغألخصايومبهيفرىرهفآلسانكعضبامنفسلئى
زعزغبموريحكطامزاخربحزكومرهوتاووقفت

انتعدعألوشمكصألمجبالحمصاللةلوشاهدنةاهوفففيا

أصغوففبذفرقارأوااهفلوفيلديكاوفدعارتاز
اليتضعضعألهضبوذااثهالنينمحسبتذحتىفتطأطاوا55

ئتصغكائتيطغا8أفحسنايستولدنثعيوبمظهرت

الفثلبئشأوألضليعدكثالواتقاصئرخطوعلىطابامداك
خصواألظلاضنائمأداصيشأتوقدالجيادغايات4يناا

ئتفرغوألغلىرمأنممنةيأذأأألعئلأنتمألئظفرال

نتشعشغةوضاثئموؤجورأيتبماضاللىلثأاذادجتقوم06
انممرخألخصيثئلئئئمفللبتهانصؤحأألزماتسووإذا

و8صص

ئتدعدعوجفانممسذةاوهموشةمشبوبةنيرانهم

وأألدرخألهطافئشيههاقصراأنوكأيوبمايإصوفأنشكوالى
اللتبعثخعاتكالئمأألمورفاصبزهئقادةراضئو

تدخالأئتيألسئبئبفضيلةفأستأثروائملكمألزمانسبقوا56

يرصبمطفلوالدهزصهوانهاوأقتعدواعلىأألئاموأشدمما
ونغأدقديمثرفأدلطفسئمئافذويزنماثزهمفدمت

االعلنييعاضأل



أل862

وأذفغأزدلحبمنبكمفنهاأداولنمألمخطوبأزدبكلنمإن

النفرئجوبغيرهمئفىالقئبسواهئمهضنةأنمعالىناء
تضعضعخمرألمحادثاتكادتهابعدحاليالديننجديمت07

مشرغوخزكأطماجماروأنليوانتأضامأنبخديئشاط

مئملواماوالإلميكإأليدياهدأمذذإلىالاليث

لربغفاافولفيوواذزطبحمفهااضميقاؤسغتهاا
ومنجعنداكمنعرادونلباضلئذالأنالقوافيذدت

الينقغهارهؤوردوخكلهضئهاليسامرىمنكل57
تذغأؤأياتهمئلوىكطولةرىأنبطواكغنيت
وتوضعألرواةثاطشردانهاإالودباليافئد
برلثمؤصيئطافمنيخلطلمماهاكئحضهنهامنيخلنلم

وترصغبمثلهاتهوزألتحلىمدائحافيكالدهرفأللبسن
التنزغولشهةالتممنتعازمنهاضلةاألغياثنضفوكل08

قعضوعلنشرصفايمنمأرجكت8آأإاذاه مصراايموحدح

وتخلعالبقاروكتذأالثاوتلبسماخدتبيالزك

971

طوبللالزوروبمبنهعزلعندوفال

بضائعهانكسادالتخشىومثلكمغدهارأيتكماليوقالمة



إيل

وصنائعهجوثههؤاليونحنبفضلهكنأنيثنائذينتئث

نقارعةعنمسنابفادعشطبمالهشذظعنأأئماليرمتة
ضفادعةمماثألىبئماهإذاعاضفإنةصالىسمناكيفال

081

ثهبيطايناالوفال

طماعةالمثبئلفضىمئذالغوافيهوىفيليببقلنم
فطاتهئئذافهنقعاقكنتفيأعرضن

وائالتاثطأهاألتألعضابيهيطنمصيظغث

بضاثوالبضاعوالاوصئهدآشلبثىأنكر

181

مدبدلايضماقال

فا8ؤسعةألعثمكوىيخعثقةاخوهليامحابي
زعزعهألصفباقانبأرائنأنمالؤبي

فطلعهعيايبهرتمقدبألصباحالعزوفي

381

كهالكاملابفاوفال

مؤضبعاعةلصنفيكنموظنتتجمنمجملعلىوالمذمدخئكئم
أجمعاكريألهائثنفينأضعثأدبرمكئمخمبارائيبعدورجعت



آل

381

هنسرحلألايضماوفال

غيرهدفوعألمحقفؤآلعنلعودهأطحاؤهقال

عأنجسوىعلةبهفاصاحبكنموعقافيشقواريخ

881

ينألموسرضعارضانعموقداحرالهبنمزفايعانايهاكتبانسابميحببوفال
بيطلألوالىوياوزنمذاعلىفيها

مرفوغطبمأفيعلملهومنراسشةالفضلفيفدمايامن
ينبوغألمشعرفيبحرهوضاطرصلتكألسئيفمقوللهومن

شعرانهومطئوعاتالمنماكليساعدهطيغدطهعلىله
مصأوعيشناكمنقلثهتعتاداأومنصدمنلقلبكاثى

وغهلأألئامبهدهننتوالةرفتفدهمطفتبنفإن5
ضدوخبماغزةوهوباتمنفتىزوغأالنياشيهةفهذه

هصنوعامنةبينتكلثخابهبعثتشعرأذىأفياماط

وترصبغوتخنيسطباقفيهسامعةألشئعرنطنمشعريعفئم
عرجوعألكففياغودإذاذويلةليشلريخانخغيركوشعر

نجموغالقضلأفللشبهيامنقاطةأالدابلبنيوعشفأسفئم01



ك172

581

كهبسيطلأبضاوتال

أساريعاظناهاناملأندتقدأنوديؤبمقؤاثهانىالم
رفعاباألسىصثأؤلفلستقرقتنايومحزنراعككانن

681

بسيطلعديقهنوزباؤةعنالتأخرعلىاموالاالقارىءالفؤحابايعاتبوفال

ذريبألبعذعذفدضاقوصداجفوةياموير

طجكلحكلنفسكللبحفتا
برحظفيفألتدعنيعينيحأبئءقدفاتني
دمنيءبأنبأنجدنيبتحبهفنيإيمكنت

وؤسنيجهاطافتيأبيهئونبهطالةليمى5

ونفيضئريليؤفيذخيريئوأحواباأناسملي
شرنجوأيلجلىاياحنمبافيشعرايفليت
منيغطادأوبعدممدالمجريؤصالأبعذسوكت

وقطعجفوةعنعاكاواكرنماأفيكفودفأرنج
بسلعايامئالمحهبسلعبأهنااالتنس01

جمعلىليمممنتؤحشاكأنادفيبأفيوناد



3ليم

ولذبمحزدةئلمثئؤقمابقلنيبفقياكوأفمت
ربيئياةأفييززثالنمقبريبزوزاءراهفا

781

ويحعلولديهالىرحمهنجفلانفسالضةكلنيالعزرزوانالدعلىرئملهوكان
كأهنسرحثاخرعوضةرملهيشأنفانيسألاتااليهذكيبتمباسمهه

مقمطلغسالمافيوأمروألعدئياينبألأنتاليفة
ومغفتفادىاأعالمأألئمةسنةلماأن

هانبدعوألخالتمطوأنصبؤززمانكفيغنئمأقذعئم

شرعكفماثئزبموأحممانوألوالسئيامهائفدلفيفألنأس
فنزتدغظائاثئاموأألألمحوادثيردخايامل5

وعرتيصهايفالمكررةمألةإمن
منتيخاكيرناسجمذبلهنوأيشبتأتجلىفذأرضي

ومآشبزادهريفذائحلوفيدرهئمالدزعيالولي

فنفوابىأألسوقبئفيوباصألبيدوسنموئهوفيلؤ
وأنجئمعواإليأوارماحوليطسواوةذاشرأزفبإذا09

فطغمىفينلنمإذاراضاإعتحاليقطعواطالما جاو

سعؤالسعواعتاربدكئمامكاشتىحولييمشون
تفغوألوألمنجورصعواوأنعراهنأألطفللملم
13



ر372ثو

جذغالزهخيناالفينياؤبئهبهئمالقارح
ماتسغفوثاألحلفيتحململإلىقخيوثخاإ51

المثئغيمسةالألمحارفيناأجوفائمعاشإرخبك
عببكففةبافيهئيفيهويطرخأئمضغالخعمن
7مصصكأص

فيسعظقةأيوخمنوإجمثيابحدإثولي

أنتفغماحبيتبهلسثؤإلمرإلىألرسنينقلث

هئتاتماألؤالدخلمالبأجىفيأناومانفعهمثينظزث02
مثعواوالأمريواءطانجاهنيإفديماذاتإوؤ

لقغييىوالعليطعينيتركواؤمامنيؤأخندوه
ماعشعواوبشيبنفنضرزتفأيخىىوالتهافبئش

ويزخلمنامنءاوألخصابهيأوذرااءأردتمفإن
فأتسغبهماشيخمنلثعلىاعوذتماصنفراليبآفا2دـ

حدرئمريماثفاخدإجمبماائطةانيمزعإنفى
وينقطغميخدؤاشنختديمأسأبكحالثى

الحغاقيواسميئحامعتفقاتسأألالياؤقع

اد4بألزصونيدفئواوفامستيواااتوال
تضخوالنقبهفرخيديالتعوداتنيافرو03

3ه



أل2ألغ

881

اهل3851ةفياماحباابنالدينخديمدحوقال

بدلىغيزءحسنامنوألغذزلمفمئععافظأولماكى
رخوعاخاثمحىثاااوصيأئاميامأألعلياإ

أغمولثياصائتمافرةفىمفيمشاالياليوفى

وعبطأاخوىأبعدادتوغواربر5ألمحلدفيشئوسوعل
مريخاد4ااصأنزحوقدابئدهاعييفرابهئمتبذيوملئم5

اأثزديرساعةبقافيصنعصمازإللهجيبمودعث
يشاوضواخيىماءعقابرااءساحافظهـبسبانوا

شءممصطأاقلبفاشاقتفاتمإىحيغأيدوىبهلمحظ

صياضصنامأصفيولجيتفيألكرىازورأثأنأتقنغإتقا
هويعلبتاوقداالخماخياببطسحصهـاوأيلمث01

وؤافيمهدومنةئينتإلىفياسماءألمحثانإسام
اصلسأباياةابيثدرفيضاولممألهأالماذاتااليش

ءخغألدكوتاذالفثعبعذبرامذأبااقارعايم

كانخعإهـالئذلىايىأبيخائاألدتذوفيبهماالغرامنافيا

لرأألنامئيوبيتضاليددبساماوكأعاىأنافمللق51
وعألمؤفههـدمرتنرقاييوألسضأامرفوأرواقهتحتفألعز



572

لموالبزوقخآلبعننهليسآئهبرقنمتابئبهتغنى
صمتسشطاهمنمحثحرفيوجمازهءاةةألهثئثإنرائه
نحينامخبماأأيثعمسبقرارائهمنلمنثإأموزأنيطت

اواهفالأفيقبضةنءفأتتآلثحهاتدبيروإلم6ز02

وسيعالففحاصدرءخقوقإنىبسناجيمازلىوتدانضى
فئصألثمفرتينيمافىلذإالعدىإخايمذصابئاءذثء صم

سرجكالةيفوؤسيالعأثامدإلييئممعشرقكل
ءرءثدوا

وبمفيلحاصهماهيبهماإتجرةإسميوفكاغرصهبان
صوؤفوعشقةبإلشاابوأألصءاننناأذزوةفيتجيمرتعاإ52

صليعمبؤحاثاربجميليماياألدهرمنباهزاو
ئروعشالندىفيصابدشرائعهختأقدألمجرثأاإبإلفا

بمروعئمولاصنجلتوالبطارفيبهدعجببم
البوعطوالشهنمإقيإعئاافاذاتداذاأألوفشعم

زوعوإعراينبأسنةسرا1حوعهـادروأبمةأألسوظ03

بصئاوعميماأفيةببمءاتوأقأثاحىاأتابألضاحعبأ
إتجعدوعيئ5انزلتهاوكأثنبهفيايملثعاتزا

نعوعينإيىأضزاروأليآسمرهولمجاكلىبحبلحهوعدث

صرلىلوأنجاترحرخضسفيوحبماةئروفهمنوربص



67

وزبوجمكبهطالييدبئبحدىخفزةعمةثنهدتحتى53
لررياضاوبهىرذاقهاخامنفكائماجاورث

مروعغيرأساافيويدوجمازيهألمحالوبرائعةحمطاجش

بقريملهفيتاءأتأأليائمالتحممنممبنقارفي
ألمشفووأفاليممتةاداتحمدأهاألوردالمشقفهذي

شفييافولأنأصأةاقاسطدهرورياهنصني
يربفآتاءرضيبىاخدأؤذخيرقيفأنتاءفترتكنيإن

شزوعمإشماذقنبهئماؤآلءلمحواوهقاهاليوعطايتن

فيعأنهشعرهإلذيئئيلشاعرالوادألفضلأباحمغا

وعيئزاخرهنامحمدافهابباقذفىبدرةثةأثوافا

وعاصأثنألمبطيبارتارداثيفوخألغروسمثل54

تموألتروالتمايقيخسضضاألبسآ1تراليةتكءجما
ثهحودلناهدةءوجاقوئمفيحسيبةعفافجمعمث

جمجبأنبقاهكللظلثيأرجماسغأتهأكاملتج

إؤؤيمأنافذممأئمراممضبعأألمرصطاعبرألديابهموأ
لموعارنادأواريعنقتربوارقاثمبألزمابعترت05

هريمنراثانجرخلوأغماسبرثبدرمنءضاوي



ر772

181

اتخفبلألسفرعلىعزمفدالحجابحاجىالدواميابنعليابيلىاالالطبهاكنب

ثهاصحأوأةامجدأغألرميماا
وألذعةنوأألةءإخهلآلأألمحقمافيئرت

عهإسواآلرحثزأكئأمفولمقاكا

يهملخزعادتقكصرالمغرتأسأكق
اضإةألعثموقعلىئماخراأحنأؤدوادد

رعه9ألألحبينثاوشذوجنمرنأ
ودضهتأملكتترقأيتإيهف

اا
أ

اإلتةقاها

حعصبانالىابابعاببفال

بالغةعمئهفيخمأعاتبمنأدرئأنا7تالاا
سابغهالوزىوندتءعلألمحجرثيابأيامنلةوفل

4فارمليامقيديبالقامدعااألزضفيكمألث

بازضةثهسهاوفضلينذمالفبم4يؤلحلىوما
والغةأعراضكئمفينجحتصأنبأنجودوأذيابلحأهغ5



872ك

111

افااؤافية

هزيزاالديوانبحبجيلةنياالعنرولدهدامالهابسوالناصراالماميمدحقال
دررجزالهعينبميشة

التخاهـوإهءؤألذياللهخيفة

يصصفاتهأنجزتإيمويا

توقوالردأمائلماعذه

والمالرفثتايذهوألدىوالسئماح
رهفأثيشأهأءصدعزمماياميط5

خفثشائكماةأألروكروأفدامفينجث
ألطامئهولاتائللثو

آليؤفثياطرفهاألرعاكنهاةش

أدفثحزلقروضةبالحئةءأإ

جرفثةوالؤروالطأمدبمإض01
عالطبأحظات8دداووخاما

طألقرألعمثالفطبهالييمزبخور
هأئمفدهمابقالبمفروقأمة

أرأيئةإذالؤنيوضنطف

رالينعطلىكألوفلئةعظفةاء51



ك972

لخطالاهثأعلندهريوعيشة

اؤظعوضفمبابمطلماضيىومل

أاأللقطيخلومهاأيمعلىاثئي
خافلمناصاجةاصادقبرصلفة

ثضاهالةفيعدلامباسابااءإن02
01ءص7كا

واشرفالترىداسمنرماوإول

إشكففثأظةيئالفيهحييىوإن

مفوثوشيةألزخعبهوارمدح
إصدفآأعنةماشقاألدزااصا

كآوالتكئنثنظهيمامافيءمااكا53

فألضءتابماعنىإثءقد
ااص

عرثهـزافإفيرويفأتخحوإ
الشرثالىبئؤليدميهمفيررشبتة

ائاهـأعليهمحثىطدشابىءنيفىوأئب
خرثاؤجخة5االبعدألشثيفولس03

أتخنلفأأغراضغعالةوظفة
الكلصفءينؤكلةآئرهازاءزرر

تفأيحمياءمغارمحوفيه



82جمة
وتعزفثأأاليامندبمنتانف

فثمفمدروزيزهحاساماهو53

إستنكفتوالالإسقااررضافأهضدح
ألمدنابلوقدنظرةإليةفانظر

انصئطفثتذجمزكبخفائابنحا

خلفأاألنامئرلىياينشاوفد
يزفرث1ؤأووهـةألفقصثفقد04

ثمعفحيرياعأزالوحانييشع
ضأمثوالزوثمؤيبهذومالة

طتوةعداراللمكليولعم

تذرتةعاتماقيفرطمنؤاذصي
قبإبئبلوتةقدهو54

آجمرفثوألتيهوالالبهيردثماه

ائققالوجتهأصارهـيتأق

امحعرفطوايوإنفىاافيالخدثةميئة

ويمثعرمثبويسخيخدفيليفأصكرلصة

ويعرفقذزهاماألبإعايمأوإد

طنتودهءلجبائقفرأنمادام



ك182

فأاألداريهبماذاريهطلثعوبعد

إخرتافيهئنفقأئذييألائةوأقبل

مئثرفأءكأالوأوهوأنموجهبفيتراه

سدتاربىءوداماأالهيئةشفينهك55

وتكمؤدفىلبماتذغلنازأبن
لاالمآهافحمهظفراممفكآ

أيخبرقعيثبألدبهتحتوماسرى

391

عيلعااففرحوقد75سخةسفياللهبامريةاالموننبنرامبمدحوفال

لملكازناالىهذا

ألصوالمنقولكأنبذرالمراشمخمموليوأغر
ألروادفصمننناليةألضيالخصرخللميئ

1فوساخداموسديتوفييموسدألو
أفالمعالدنةتوفمأالعسيرصةؤلمث

مواشفاأهنأداربماانمذاماسكا4عنتءو5
عارثوهوزفأنفييماعمبابتيبرحوفيوت

فاسايخشأضيالوردفيألصعلىسنىواقذ

افوادسوأئاممنةخلتليالتلله
6



ل382

مئعماعفطبهوألرمالنليئماعدبطألمححيث

والخالفوحألذايملتيايانديخفم01
ألهواتفألورقوغنتألصباحجشرفقدباثرر

أنمالحفخهـفشفيشتبألنصونهيفأوإترى

أوكأنيزنودمغطريمثغزهالبسممائوزوأ
ارتاشيموألوألرلىاليةوأألرضن

فإنس9اوأساامثأبنتيةكزضأهاؤئ51

فطاثنمبزضاثافثاليطوصزناحسرابر
راعفط51خفارافثقهاجمإذاالغزالكدم

قاطباحفاإتأفدرلوردوبتلغنئشأوأعص

كفءألفحهباعلىإأليمنفالوإذاعكهـ

ارفاضأ6ابذازركانإدأإمابموأمدخ02

وارتإلمأفيعلىظذ4اوءيىأنمممش

أفتواااوألمنألويوأآلإخألضردط
خأللكلنواألاهراجكذألنوالبذل
وألطرانفلاةاوألكممااأأطاعمههلك

ازواتجفاففةاثوأدألروأعأثئمرفيئاتبأ52

المخالفالبافياعلىصعألندىإفيووسمفال



أل382

نفطأترئمعاخاوأداوأئميلهئهخدا
عواطفثفلةجريمة5رضاهيقالبرئينئ

ضمارفالىفيألمحالفةمنلمحلطمناقبةفتض

ضامطألمحعرألتبيفرفيبوالئهنمهعثحبممظ03
رفوألمهاليااأيفروألنهبىاألسنةخمر

شالرفوجمناحظهمنبهصهضتياربهآ

ؤألتنائفاخهاأيطوولمواانةكأباغ
وانفوأتتألمحجابئزخإلقأللهثملتة

اطآبضاربألوفوؤةالتفءألاليىورا53

اثمواففتاكفيضذيذمعفراسراهإثمفأ
وألخالفطأألئمةخيرياعليكالمممئالئمولل
اخطارفأوألهحماجمةزريشامسأألأقيا

ضعافبيعنية4ماأالبهإذاحفىيامن
خفائفوردثوقدهبهمراقاالصدرت

كاشفالفمأشوأنتوبألخرائعةاتأ

اصاوفابهيفثمبمنماإالئفليفةثإ
أفلهاخاابقاأ4طوخألفهممزفهناك

انعواصفوحانوهئتيمألحماكدوشص
هاتفمبشوابألصبخأنفالحعلىبرودعا54



82ثر

391

كأملل75سضةالخرمنبعبلبهويهنيمدحهوفال

ممئطافوأتوىمربموثرافائموىيقهوىأدار

الوكأفألمحياصوبعندغتيكواطروئجإلدةمنثراكبتإ
عافربعكمثليريوصبالبعدهمطفولكبلبجسديكما

األالفتفيأققنننعنمتاهافامأألمثمئيبةفيعهدئكقذو
اسعافيألغوىفيتوشكنتن2ااتارهبمفيإسعدوقفةق5

أألخفافثرائداسناءعنقمأيهعضةمحألخرموأ
ثافاوخزذخراهئاقلفافيبمترلإئؤنوفثاافايلىاوأشف

وأألحقافألهيفالغصونبيناضللتةبأالؤىفواداوأنثذ

اممرافيفتجهعتفازقةأشبيبةوعصرعهدهوىلله

ظالفيالمحانتنويوالحكصيالهوىفيالغوافيالتعصيأيام01
انصافيعنتميلألنصيفذاتوالظلماليتسمرئمالظلداء

أألفوإفحبراتهافى4ختافضقاخممةألصبىطلثقويئ
أعنطافامحنثاظأبطلخطفئلألمئبمعشوقااو

أألردافإلىطضوروهتشكوىائهوىثقلاليهأصأشكوى

أستعطافوالجوىلمجطألمقائيهفواديلينالائمعاطفلدن51
بئكافلناشئهدائهوىمزجثرفبةخليفةعلياضربت



كهر582

أفإسدافذيأئميلفينخافةوألمحنانردأنألخلواتفيتخشماه

أألطرافعلىثاسكلاقمتمهابةائقلوبسياستهمألت

اضائيأالهديدوالظلسالمأئيحمىئيوألمحاألمهأزضسلطان
أضافوأالائغدلوفرازبيئهضائهألمئثرفاثقخارأعلؤد02

ألمحافياخيزأغذبئأوالمؤردوبةألىبلجلألهضفطغارضنوأ

ألجافيألرمانخلقميطنواوفاوهعادياتأأاليالياعكلدى

بقطافواذنتألذبولبعدتفايألهكرماتعروسوستى

عجافكير4وأالهابنداهصؤحغيرألفضلرؤضنفأنيوم

أألجمافأدراخركمتنمجرسهبا8منبعرعرادىأدهورف52

عمفافاافراعلىاخاياتكراراإنىبأقيكلمبن
فأألباحمائلطوالواه2كريمدعراإذاارقابأغاب

نحافألقئودلءوذوابلصقيليماودالخهثلبسوأبخ
أألطرافدوايأنكماةعلقدططأفئرواعفألرإحهزوا

أإلزهافيثالمحلىواضزببأعهدهالقادمفضماولقلدوا103
األغرافسواىائبئطونتتئهراألسوابقدألجكاوأستوفئ

خفافتونفيخفافاوااجمااجمادلفوقهنأألصادلهثل

عافاصررلتدبيرطبلىوألسئألغزاثمهرهوبعزماث

أئيلمجكوكثرةألمسزالكريوهيغضغفنالألمواهبجغ



و682

سرافأئيإليكثرتوابيالخطااكزىالبأدصمبة53

ألمحطافألمرنةرقبمؤروجفهأسرةفيعثرقطببدش

بطافليننألمهونوزابىاإطفائهفياذءأألاعبئال
ؤنيافقرارةكلألرفيفاتزتساحتىودهفىومىا اطء

إ

بخافإئىأإلحانمنأثىبرعشاحمبكلفيا
أألصيافلةختبمعرسىفأيضمماداناهنقزثحيثسبر104

أألوصاثعنتصافيوقئمحهاضريبعنتنزهشبما
شفافجمرهرمنممفأوقةأتحناأتجومألءوخا

أألسالفأألذا1اصكلةمايىا دوءعنسوررحواورلب

فخايىبلةوألؤارثونورططهوأصزوهألنرال

حمصافوائيمرارأفيدوألمةوحمضلألوثقىوةوألهاألتجاشفق154

أيألعمداففينكالألنوالمعرةأدنواظرعنوخجرتا

أئألشراضألئقتكونوكذاثسيتئمألجميلأحسنبأئحزون

األنخافسالورذاملكهعنواواستترأخميربخئعاءؤثزاا
5لرا

انعافيمالوهمالفقبرماللملمةاستصرضراذاهاءفهبم
أألنحنافضفرةوزبوكئمألةكارىرمغشائغائمتغشا05

ثافواءبموافدرلرايأنترنجعواالصدىرفانارهيواا
وصصافلموائدوسواميصةبهممحائفموغدت



آل782م

ففىاعوؤهوالياخؤضمنتعمترحكاثوأينرفييممغ
طرافأهلخيرالولؤذصمعرستتلياإكرم3افوئمفا
مضافديماأاةتجدأإلىجمدبلغأنمئصحصفيممامائيشاد55

مناثعبدءاثناشرفائهفاكنلتاكوكبأعنىأتافشرفا

اوصافأإحااااساتاكأناطقايقحرهدخاةيامن

قوثفاإئلمنجظمأممتجسيفاكستابأايمأبهانطقت
وخوافشدهقءادأبقههـضضوصةوقوادائيياهننن

أواإلئطافتجدواهشاءزباحوانياالمجفاةأياكأوبرميد06

افااثأثألماكاأتإإءالاناصرضتوانأيخادأصئهص

قافأيإمألاسطواتكوثقنهتأافاثرثاتسربوأخنهت

إافأأألحافلطاثجوثوسالثألمياماكلبفثاماخرنا
ا

زفافش11يلإلد9يئمامدتلميةاجيىظافأس
إسفافوجنلععناتبداقدرترخنحممنةيمرا56

قرافأفيعنسبىأاذااثاستكريةححيبدوية
ايجافإلىإيضلىمابثنشوارداألمألدأتطويباسير

افقنحصاةديهمإاشالرإوتمائمآكمكرذابماوجعك

ائيوخفبزاهتيبذلةعنونهاأصألئاوكتماداهاتحمآ

فياثاجنبلنائملوهنإكاأروغلىهاضدمدكما07



0882ح

فالىاكألروضةأياعئهابدؤلةررياألىكرأخأففا

االفوبمثلهبهوأسعدررهيمبقاكفيعيدموتملا

اا

ذءوهوهورىالظلنعدلناللهالمظفرهةاالالدبنل6حاممدوفال ءسحا

امل756النةنيارزارةنييموب

ألضعفالجلدعلىكطفمتفألنضضاثنحمفتاإو

وألعثئقوفألغالئلجمقنقعةغليوشفت

فطةبمنزورغالتاوىأيوميماأ

الىكوفخالمنشتاتااأعلىبسايمفالت
ألماليفألساريريخالرثابزوضذتطالماو5

نوفواكألدئاحمافيبانإنافؤرالىصايا

وهيفيلأألنحفالرشاصعئطونااعض
اصيوكأاصاسوااضستهامأيئءأنرقت

اكريفألءاصبىاجيامالاقدأكرىكل
كطوفقلننفىجباتلؤاخطفينأوا015

وفيوؤإخدألدارزسومعلىأطلتؤلقدا

ألصيفداضجدأاأماءرذاواصاا
ألمحئوفألنينازلىاألمياافءجذتاص



0982جم

مميفوألرامساتيخدياطشأربممن
كوفهطالكلاألخةيادارفسقاك51

خطوفلمائجائنزقئستطبرألرواعدمحف
المحوفأفيذحىفيالمماصفبربياعزمكضياش

ألمحصيفوألرائيأللزباتفيألفيأضيىالئائلذي
ذاخكهنهيفأنمالفيغلىأوإنءأنقضاعذل

ائفطوفدانيأهفاتههوجودامحلأنائي02

ألصؤفمعودخر5يدالجثتبمماخرق

األلوفوفابدبوألندىإفإألعلىنفي

وجفاقءالخلبالسوابقدانجألقائد
رديفبألوأمتطاهرشلبالءألعالفرع

ألئنيفوددهسطودكبألكواعلىأنافحتى52
حمريفالىألخقإماتألبحيدألمئرفوتناول

أضيفأألنئفوبيراعهسطاإذالاذالطج
فأفيبيفنلةوعنتأنقنارلةخزت

وئفنوفلمرءواتمثائداقواتجرياإهط

اخذوفأنمتألءنالعذاوهؤطؤرازراهثكأ03

أألتمدأادإأثو11ضرئمثمن
73



ل

ألخريفعلىالربىيخفضلكمكرماألورىفضلوا

تريفأذأسألوكأوفيألئديفيطنمأطؤاد
ألطريفهنالتوهأبماإتأيدأاجمدأنجاواشاد

فألمىتيومفيالمجنةاكقاءردىومنواءفأ53
أيخفأوألدينإلملهـهأنيإلىيدهماعافصبعت
فاأجاأعاادلنئهثتتأثاذصالوال سودهـىص

01روفعوأاخوامأايديصاظإعنصرفيئ3 أاة
11افئيوفأباواىايئاوأخاوألخإلىصةأألأثيا

وريفأمنيفيجدواهمنألوفذصيثيامن04
رؤوفكرمبذيائجانيأنجثأئفذوفي

والزيوفالصهارحنففالثمعرآسطرفن

شوفةةءخبرا2ألتافيأتئثنلقذ
ئرفءأئاالشعرفييبرالىزجتدحاء

هتوفساجعةخاهيمأوءافحأأكالروضة54

وأنعزوفألنزامهـةمحبزفياالدابخنشأت
طيفاالسألمعنئألمجزلأنهالمبإشاورددت

تاأانمأوأاصكاألريهكأالمظيئتبرا
مالوطعلىاصمنامأفضلاأخواعافلها



ل

فالكاغوآلجاركافياصالزلت05

أؤكئسوفثأزواليرمأنمثانمسياشوسلمت

عصوفإفباليوبزجألعدتتسفثوبؤت
إفأألإذإمثاألحموماطربذوأرتاحما

511

الذيإشنانايذكروماووالروىرئيابنعيانعراباالدخنعماديمدحوقال
بسيطاا755صتالنثورينصربفراحبدارهانثا

األسفاتبعثومرسادكازاالوقفااذالمشتآقفيكيقلئم
إعرفامعنالىنبهرارثوارائدهازطثبمارونظرة

وعفاصانهسمسلىوصدييعفطلمهعالئةاقوىىإللىياهنزال

خطفاإذاسلوياألنرقبيهناوالألمحمامنوحماهاجشبلؤالك
صدصصهءدص

عيششاسلفانءزهنالغضاعاضدعالمنىادبوااعائد5

فاأنفصئهاسغفيشبيبةممريأألئامتخلفناهيهات
ئحفائهظفهامدفدايلوأبهكذوبطأألطيفألوبا

معتسفآتخشألدحرتيفيأألهوالفرقهيقمافيهعلىإلمناشرى
مرتشفالمخمرخدهطؤراومننقاالخصنقدهمنتنج

وفابألعأليهفغادرومنضفواالصادليهفتبمنفيالة

نهيفاأالبانةوطيعامقد4ألقواهممئشوقالطرثوفاش



ممهـ292م

منتصفاافيبأذخىكانمثى4يقوضعنيعليجرتإشففث

تافاومايزماالهوىثمطقبممناللمجبفالحيزوأتفقتأؤفنث
وأعترفاذاهبهأفرفقدإسكتعيناهدئيمنأنكرتإن

وماعطفاضنيعلىمالبمفومئغطفمئالائصنأامافتما51
طرفافدباألقرلأنموناظرأسافرةألفهوفوجوهافنمياعاح

قطفاكتئاتماصوالقىريطاخمالمهمنثراهاهـألرنجكسا

فاقذغصانأفيأنبانوطائىمئتسبمألئوروخزباكقيماوأ
شنفاوراقه3امنألطلآللمسافدعقدتالعطفاررنوالثغرريان

بهاكلفاهشحوفاباتنلخالبهاوأعذزلمجالغرامإلماؤلفانهض02

رجفاصدرفيثبتتإذارفاصاهءحمرابهاألديموأحف

وصفاخألقهاءمارقسأنكا8فيتجاشابألدينممادكأنارا

وضفاأظلعليافيهاوامتذنهراحادهاوئيجنةفي
انفارؤضةفيهاجماياهوعنائعهقيناألتقيناراحيث

لطفاائهرافيكلماهصجمهارألنسيمثهافاعدتا52

شفاألهمومألدواألشبمأعحلإذاديهأبىفيجدولثمفاجملي
وضفاخودثأئخبااكالأزخىألمحيابخلتإفاسئثئملكطيزه

هوتلفامذاوشنمامةرافيمنضساأنمالثهلإضنغالنفي
اثفاعرمامنةصاولتهيعهاتواهبهفيعاجائميليا03



92

عصفانرارأمثهواصةازخرتإنأألبئعبابئألئمفهل
ماكفاجدواهنزلتجمهااءزضاحياألمياةيعايدرلوكانأقسرر

طرفاأوإنياأمنأشدبماتالداألفؤزشثألشرفعلىعاب
فذفارامهمنعاشأواأئحدأفيلمغواوإننخراقومأزادهما

شرفابهزادتعشازهكانتلوألوافثامثفبألزهردأفاألنجئم53
مغترنالحئودلهااصيسءأئموطفمايتةكفاهلؤجاورتلغيثأوا

هفاالمحليمقلثاذاألمجنانثنتأليفرلمدادإيرانزاراهاضي
زعفااوائهمنويلبمىعفئاذاشطبألروعفيعرمهمنيستل

ألسدفاجألئوزهاحبشائرألصهعتكروالخطثغرتةننم
ئغترقالذتقاإنغفووائحمديمجئتإنعندهألغنىتلفئ04

اخلعمفااااليخلةسواخأيأمةليتجمغحمأموليللزإنها
ألجيفاهاشالازعفاآاأئيفيولمجغمذحيثأؤبانهيسوم
إذناصهاصلفاعنفضليوصغثطامعهاعننفصيترهبهيهات

وألجنفاألمحيفئالفيأنلفففلهممتمعفىألنفسابندرلله

وأئقشفاألنقسعزوئحنارذألؤملبسحهاعيمثيوغضارةبىدا54
ألصدنانارقحتىعرمانألدزثرنمايمتسبوتغربقرحأتهتالوا

مئتزفابالمجووشالواجئديغدقاسائغاونيدألمجركآا

كفاهمعروفيداكفنيلدىإلىامداءنعلىعطاياا
صا



أل92أل

هدناصرنهأصرايزلاولنمألدفرطائشةصهامظاءردآ
والصدفانصريفماضارعنجملتلحادزنحرباتدصوكئم05

عرتدفااتجيملظهرأهناغدوثمنزلةيألراأجبليقءأصافي
كشفاكةفيبهدعوثوإيئؤشئرهامنيعورةلةتدو
اهثعرفاااةأفىاعلىعاداذاومنلةلمونافاهأأكأقالاذاء ءبئا

ؤصفاإذاهفورماألممنصنمملخاناجقصيركلفداذ
رفاءمحفلفيتعريفةصاولتانوالهوامرفكفاأالتعرف55

هعتكنهاخأإصافيعلىوظلفيهمبنتهالإتولمبءعادفأعغ
وأدصحفاانكتفهالثاطونكماودجوىألىقلصلههآلتمدحا

طرفاجبكئممدمنفيهإألرأواطرفكثإركالقأعرشؤماسرلى
اخئلنهاوهاهاكرامعادةايالاذساحبوأأليامأالياليفأفن

ا6

ندفليلةالدينعخدزيرالىوادالمعافربنالتهعدالفتوح101يمدحوشال
ألارفينارم

1ابسيل

ضافاوإإسعافاألبريةعئمجمائرةاأليامااذاضنتيامن

فاطواتداحىن2اأخشاهولستادثةودفريبهإخثومن



ر5

نصاصاوأأليمألدراهمإهطيغداألمحذأئيدبنإذااأللوفئعإل
أنمافاأغيآداوفطراصؤمآطاخألدهرجديىتبننزلصال

711

11تاظاتقال

الهاعاشلىليسنجرةمسنيألذيءاصوايازمن

ثأألؤالأييأغطساثرنيزماقدماحبتها

قارترهبممبنلهاعاد1داوئةألهبمإذاكلوئم
حانثثوبيكفويغراه8ازإةتءاعضيتوكتا

ؤألسافثالمجبههةثاغرعلىالدكاناياهشهخيخ5
فءارااأرضاأأإالكءإبخانرثسيقتةاللكها

عايرفث3ابأضطجاثيعلىثمأدابهنم
واففثيتةأسإذاوهوعلةعلىمشاوردث

اضثأينرحةشكدروردعليألناسنيححصدني

عاكنيءمماشاعلىوفوماسرهيربوصا01

عامامحأاليعمافهاعرضوةةهـلةظأءبدتإذأ

األكأعازفنحمذعلىابفثااألءأنغاااليدرذ

فوثهاشؤليذخابطيزىحتىامزيضاذاوال

اعالرفوأاررألتايةنالذذالوالانسمتشفأرحل



ر692

افأانتمنزليواألهوىاهالخسفمموميف51
صصيرصص

تالاثارهمالمحلىانتخاةوالدارالسلمت

ضائشرهامنننيوخيرهانالنيمايادولة

طائفأبهااذعرلطرفثهرعنهافاأددمئزوفتءنا

عاصشرريحهاءنحبافتةرفدتإنلهافأزفث

811

ابسيثلايصأونالي
برماوالعرفهافارعواحرفتيجتغقومفيأللةالبارك

اضمافوقييررهئمونجاألفعالهخاقىوصةةوال

نأتصفثلواجنيأئياليعكمىطاخمإدمانفىألصنرن

القافقافية

911

الظفرمن4اللهمنوممازارةالىالىبعودخئهويالمطغراشالدينعديمدحسقال

جدوذالثتامالالىالنفئمخخازالممنقزاحهموااء3ءواالدانةاالتراكنومهكى
مال075111خةس

رؤقجلأللكئاائوزارةوكلقمثعشكوجهئأألالثائدسى

ققفئءلواكتيودأذسودراتمأاالحتىاكقوارأتنايما

وثشونصبابئإيئإوبهاىصدرهاولقذقئبالبئقرث



793

طرنأنكابةوصنهآهولطالمادسشهاأممفرأئيؤم
تققفيهاوألغزباثباؤوأأسزحهائعاويبمضيعةكانت5

مورقبكوفزغها4أالعاليثابتبكاالفأإليكزدت

قئاءاأألذحيهبربخ3وغفذيماوراتهائعالىرغموإنائنم

ائمثفزنثهلهاتجمغوبمنمثمويممئهاباأستقادعليأنيكئم
التعبقطيمئمنعضةنبغيرنحرهاهالبسنخيطتبذئمو

اثقاقركئموغاقفيكئموالسيادأنمظفرال01

خرقالمممئيادةقعيدفيبمممعرقاألممميادةفيقعيدايتلو
ئرنقهأآلسشطاقخضراددوزيرأىمذااررثفا

وخدقسطاكسورهفعلصمعنوفوسالمأفيبلطمحىا

اتفرةيرشكيفأيبألرنجتغورااشبههنيخالألهأهذعاجملت

يصدثظنلمآبغواماكاألمطئوأالفايويمهمغرز51
لقيمفئيئأيهدأممهمأألأببغيهنمأأنةابىأفواعن

تخفقائفوارمىوأفئدجأشاثئمنجتوأصترأؤكآا

أشؤةاضاوزدإلىأنغيذزونالأألذبارعليوأوا
أندؤأيألزرنأبهثرابااعافأحضووبتأكؤوسدرتوا
مخنثقارأيخيةأوقاسثيئءواغرأألئرفيةررزوةتجا02

قءنجثاارحمثوأدونهئامتنأصاألإلدأتطازنبذتة

83



كهر892

مالقدمدقفوأعيهفيضاتمصلقةأالرضنفي

فيفرقالسناملئمفيويراكلةخطرتاأدبهرايرتاع
رهتنافدادنفمافيأدقلؤقسهاتزهقائلألمحملكادت

بشفقعليهئمحدتاابهواالذاذاآأأنمئمفمونثكففيهن53
مغدنغيثوفيهالعذديفىصواعقفيهألجودألغمائمنى

ألئتالقبرفهاوجفكوضياةمدرارةديمةفكيموكأن

أخالوغايةستطاخالليقةاولهضبةشأؤكهيهات

مخقبئاضوملاسمنوالكالمفماعةنكألراحيالحرملى
قإففالئلأأعألقنلوالكتكقولمبضائعئالديذنفقص03

ملمقعداهوماأنفربذألذزكأتةصعغفيكلمذحفأتضت
الئحلقوجمديدهاالتنقضيأئائماسعادفضولفأبر

003

155سطوذالثالدبنلمجدويخاطبالعزيؤالداراسناذيةولىهوايصاورحةوقال

منقارب

راقيفينمالةهوىوداصوأشتياقيلؤعتيكعيى
قي7أل2وماعاضاأبنارفيكافضيهطويلوليل

اذتاقاراخالوإامنألموافينأئبلمافيبجسجة
القراقبيومأحميتفهالالفزاقغثالهجرفيوحم

أألقيماولهامعذئتيجوىمنشخابعيتيذا5



ك0992بم

وقفيأيىألهشاخلنأنمالبمصعبفيكلييسهل
والضطاقأردافهامابيماقأكلووبهببفيإلذ
ألتالقيببزدالفراقحربهاصانمهلياليوزلث
إزراقاسودالمبايممببفيألمحدودحمرألئرانىبمننر

غناقألجائنابانشرباحألمححتئأمازحوتجط01
ألواقيأثماليفيأطالتجشئهاوفصارآئقضت
اخاقأليالييعفبئهقالئمامولياليألمنبىوولى

دفافموباكلءوإنضاأإلدأبروبليوامرة
نمذاقأمرألطعمئستكرلألزسوالفاندريني

العارواقيمندرعبرألعرهتعلمينلؤالقناعةوإن51
ألئياقوكأانيصالتسرىأألزيحبئألفرنجبواكفافي

ائغراقبأرضبئفيودهألثأمبأرضردايرأطبخث3ا
اندفاقألبتحرذاثاذانضبراحةلةالنوالغزير

هاقببكأسيداهسقتذءالعطااحاطوناصردفا2ا
أغئباقيصةوأصطباحيفنةجوثهعلىغدوواأروح02

امتاقا2ائمذالقؤدويومائعشارفييوميخؤما
خألقمنئمإلظتيعنئوكألهنخربجودكغنيمث
صفاقووجرهخنالقهااريتأهاإذاخفافيبأند

قوأخنكذبمنبماشئعتالمهمئتثيبلطأرقونيجود



ى003

خنافيبعدضيتيمنونفستغفثيةلعبنشفيعت52
النفاققليلفبلوقدكانائضدجوقىعندكتواخمد

ألرواقختائاحواجمدكمملألعيومستألىفينككاه
اقألثةكسثيرألمقياهقليلألودادمثوبكلفداوك

ألنياقأخديؤمأفصيزخملىبهؤةذوشأوأأيدرذ
باللمماءقاغهأفنتةغيونأقوثراكوو03

أئبزاقئراعاليولؤكنتألظنونأقذكذبتذازويئ

أرشاقمذوداأبحىكلفثكماألمعاليبحتكفى

رتجإقبرليضدفاقبمئزهوىأيستميقأصفا
نطاقحممنهأفيمنعذراألتاوسرايذاءرفعث

أبزناقوضداةأنفالكاببهامأسألنيكوسيرتهآ53
نجاقيألمالنفدإذايىخاكرامأائنآمعآليكيهن

انمراقيدرفيعألبناهمشيدنالراءبقاتبفئئكوالى

103

عنتاحيرمدحهعنيعتذوالديندبطيوممذيحاطبوهرنمرعدياابايمدحوفال
هطويا

أخالقاحةالهوىنينرىكلئومذاقاائمواعيدواتعثئقتأ

ألضبرمئثمتافاعلىعزيمينفوانكرىعنجئعونيمننفاراأشد
غممئاقاأللهزادههعاشقيكلعطفهقلكفماأتجنيكثير



0103ر

أوراقارخاائغصننففكماغداكىسودمتنيهعال4يجو
دزياقافيفيناأكرؤفقائث45دخألصذخعقربخامناواوقا5

وأمثاقاخنأنإألوجمذأهلليفقالاجنهاادليهشكوث

عشاقاتثؤائبلوىءفصبوراتكنولمأفساتمانعثمقتذا2ا
شوافاواموغادفيزيناكغالألوىأنصفلوبألغؤراجيراننا

مشتاقاالقلبصاوالهباتبمنسلوةونالتناونمغصهريا

أرإقاوغادزنأقاراترخلنالمثوىونجرئتوالفآاولمأ
داقااالفموارمبيضندسداوئأاوىأأنألبينتيأذروا
اماقاألذليأنقىانبدثنبعدفمألرخيشرقأنإثتمفي

إشرافآسألشببهربوصهغرايمأذئييهجةواإلضانوآلغرو

وإحراقاوقداعاذأنجاتزيدجواخيربمأدأمجيباوليس
رقراقاألعثمبيبةءماخالطهاضراناراهؤامنضدياف5

ماذاقاأألحئةبإقمنقتفالدبغرامهآلمثلنممنتفذننفال
إطألفاأنمظمربعئكرأبنسيرااغداولمنبهااإنافيترحوال
أعآلقاألمحمدثااألواليقتنيمفازايئدتيااليرىفتى

نممداثحأسواتانداأتابمبشاعرءأنمدوقأستعدتإذا
غإقاواءرشاهطاياهوينضيخئطةعدأئيعسلسار4ةوا02

افاسطأنمضاخيعتاداطيفصاشجىاذفيألغؤليربهطكأششراة

وطرافاوداؤةمنانيهيغمربمعذلنصرغبيباأغ



203

واءعراتماتإليمابياوائخرئحمىوأهشعهصاراالورىالكز
اخفاقاجدواهأملتمافالتخشمويئكلنهسغاهخفضتإذا

مطرافااجبهلى5مطافتلقاوحياؤههودساوى25كريم

أقالفاعفألفيأنجامظباعادتاإباؤألغوانبانئألبمإذا
بتافاليغداربمموالعدافيلنائلمدشحياخرثألميمامالك
ضافافدألرحف4وألمنزشاربهمترأنعذبأنمؤردذاكأنوال

ضالفاوارمامماوصاشالهاصارتبيتناانودةأأشبابأنوال

إمالفاانيدسنرافحخبأنيوأورثثىايئأبكاصزلمآولكنبما03
ئفافا4واجوداعسارأنيعلىتزبدثزةممفكألمحاالتعليوكات
وإشقاقاعليذبقيافأخزثهابمداخعليذخنيأنهتتم
أطوافماصاصئمألوزقأبعستكماصنيعةقفدتناثنمفلله
ا7عناقاأنيدأئقلتفقذثقاآلبأنجودأظهراقدخففصكستفابئ
افاقاظفكأألفاللىيمدممئكاوأبقألدينعمادهن53

وأرزافابهرلمألافتقهحئمالورىفيلكنمحأألمكاإلىدين
سبافاألذوائبخفاقأبخدمنغايةركأكلفىتجويزلتوال

ناأظأنهداتخشكأناكرتوالعادةائمكارئممنكعدمتوال
303

منفاربلوقال

وأسترقجؤإتملكنيظامررليالئضفا
وأنمرتزقأنهعيشةوبئنىراحميهمرتزقاثوأ



303

مانطقإبماائسانأبذفيأرناىماإذاابأفىقليل

عرقيومآأفبمأخذاذاطلمهفيألخيفكثيز
ألعئتشقاصباأنعيمبروحئحذمنألئاسيىعلىيضن5

ائورقمئتظليناالطيرحمىومنيقدرن3ولؤ

ظقوعرضايداجدلباممآألسئالميومخاسئظاهر

حمارانهقاثفئقمعئمئبادستهفيويعر
عبئباننعاليعطفةواللثنافابلعرضنهفال

الخفقووسألفاغفزألمأكجمايامنلهولحش01

ألطبغبمساووطئاخهإئححودباذباصةظاسب

طرقئهئمؤألرعرىبابهإلىيؤبمجثثتوإن
ألمرقأئفدورجملبحفظشاغلشغلفييفولون

وئفاثبهأنوجوهرآثخصةهائلنظرلة

ألقلتألثبىمشةنعودثعاينئهأناإذاووضه51

المدقنظرتةاذاوتنبوألنفوسرةاذاذثينتجي

الغسقسوادألنهارئعيرظفمةطفمةويكنبه

شفقفيأؤداجهدممنبمدلأوجفهأجىفليت
ماصدقدهرهيداؤفأاسلفتماقطيدا

ظقفيأنهالؤبوديامالنابابأغاقتيدا02



م

303

11رحزاوقال

وفقهاراوهاالذيأللهخليفة

مقةءيخااصدواناذتأوزأو

رئقهفتقاسآلمأنيفيانىاابئومن

وحققههاياخةررقءبحتي

ألطبتهتراحهنةزا8باصعئألوعإبن3ا5
قةصفئإيخظهاأحنثماؤهرلىحق

ترزقه4يئتقبىالمورعدمحب

وأرققهجمقةياألماأخرتوأس
مرقةراسوطرااةاخباة

ةةفىاوااإافيألزبهاةااألتجب01
ةمفةمانأنلىأومواءمة5

خفقةؤزأصاواتهبأألآجزداصط

هئثرقهاأنأطالدوتاتشألريئء

مولقةحزلطرؤضةهالمممثقكأتثا

وألئفقةجموعهاضلىأنئجوضلط51

فرئهتجمازيماءفياهاوممبتىحتى



ريمهل

403

ديونابفداداهلمنجماعتانفافدابطيةاخمننناهـىابننح

بغدادمنهاربامخرتعليهاقيكانتابالديإنوالطخةاستدانمنلجةثنصكثيرة
الهةإذحرمنمايحذرهينالاالىبخاكافامبدثقحيئ6الححااحاالمىأ

11ار11قيمااخانحلرة

العراقصلقءذزاثجىخذقألدتياصال

فاقوعنادبيتركباهـوافافالفد

اصداقأخاؤطؤء4يخىاليعرنذ

وأختالقورورإفكتءتماثتحته

الفيراضااألمفاحكااللقربة5
قاقا41ماثفهءء عماءاا

تشاو

قإدبساجمعاراأصطكءلهنهأس

اخطاقاكيرههنجزثءخنملىنيؤيئ

ارفاقأخئالطيعنةئلوسإاطةألخا

المراقيأبيلفثفيأألخحاشبفيءدابنج
تالقبألالمطاإذااألساصذبئ01

وأرقليةجماءباألرجلجنهأا
ابيئاإسواادإلنإبئااراختجنومنةاشدانندكانبةإفيافاافيكي

4طكانتاكاات6اتاالءااواخذاخدماه101وعكل
ا

93



ك603جم

واؤةراقبثمتاترماهماثلأجما

راقيفيهثينفخةمالماافعوان

واقيطرأقأفيذيجةأثتألمحةفلك

مراقدحمنءراؤأفىبأغادركبم51
عماقوأالسيصأألآخزوجروح

كبرهصـ

وهاقىجموتمضقرحتوعيون

أتتاقعرياهزوالىيمطلعن

بإقثروالناناإلىالمحهساقة

ونفاقورياشبخداعنحواها02

ارقاقأيضاثامنخضىاءوبألفاظ

المغفاقمصيدهفيهاتلعبوغدت

ووفاقراضعيقوطؤراغصآناره

لحاتفيمنهالتطنمغوألرجونجا
العتاقأألعوجيات4نجامنهاهاربا52

بإقيأألئامرعليعامناماحضنيها
نفاتلمبياسوقالننكءاحاطا

باقأفييئءجملىرخفوالألهفأتق
والشافيوأعدعقيهئرآلخاأعد



ك73

خناقضيقأبذالئيبمعننالتنف3
فآقوالغدربأللوماوبئوأسمعذ

زواقيخىأواكظلأللختكرىألق
ألنفاقإعألثالشعنهقصلللىنج

مه

اليهلدنصاخرانهمنلجكةخابستانالمطحديقدعاهشدفال
ففي11هعي7دعا

ألطريقبعيدهفغإلمشيأنهيقثناانكريمعذاقيا

مبفصقأألديمتابوجإصئلبتابيهئعموحشىءمففر
ءأالهفىاأالألراصإفهألدمااه بريوممئطوسصحدكأعع

أأانمدأءفضاثاأاءأاغأنهفعهء وحيبىمىصماعلير

أباشيقإلىبهعدأهوىائفامصقغإصبقفيبما5
ألذريمميألخيقضكعرسوىألفزسعلييدوربىثيئفيهليش

نيقابرأىأؤلعذزناكورينيءتبرلؤظفرأيه
ألثنقوقيوبوادياءنؤالهاذحانزقسذاتفيبخأنا

603

اضئثوارمانةيصفوفال

وريهتيكمنننحفئيباتتاريقاوكلو



لبش

الرثيقانسمأنرنتإليهاأعذى
أيهتىعراءذاتءبىضاأنقدوزةةجمني

كالشقيقافىاؤنأا7خمرعنتشق

عقيؤدمنصرةنثاتمألصناع5

صديهضمنفاالعليبهاوئحنئتجني
ارخىضلىأريقاكطعتمفسقتنابهاطفنذ
بالتفريفعليةقضيناأنجتماعاكب

703

صيف11الحارى4أااددبعضمنشرااليستإيمرهتقديمروفال

بصديتودعوتةصديقلطوماحقامسعودإصدبتي
ئمفيقأبهادنيأخسثوماالفمومبيصاطتافد

رحيزدسلسبيلمنعنيأألحمزانتذنشوةفيوشفائي
تفتيبكضهاغلتسكا4أفيياقوتةكاناائم

راووقفيتراقإلدقكيىألذاؤهرهاصفاهخيتغ5

أنجاثايئقأليةئهاألدهرممعرلقلئمارهباناغنادمن
ونيبزقبههغرىفيهااناصبوحفيمذهيالقسمذهث

ععيقخمربدنفيرةوإعئقمألشاغلنفآرحيئ
برثوافييكأستهبرازلتوالالئهموئمبلطألمفال



ر3ة9جم

803
ا

رجز3851سنةانحرمناعيدفياللهلدينالنامحرالعباساباماااليمدحفال

أرفيمنلييرقأألبرفلغزأألعى

هفرئيهوىشثلمنأألياموجمغ
قتيعننائمالوشاحاللثأيخدمق

قيحصاسادوهوسأصأساللوي

معاقبهقنبفيألسنلوهالتعلق15
مئثرقيألزاللءاضابأوهوعليةأحنو

هعتنتيوىأللؤاليمقولنمعالفني
مسترقأئبألثظرلياليععمبحكان

ألتفرقرائلأالقاةالقلاءولئم
نلتتييفراقيلألودننايوموا01

نفترقيولئمهجرائأعلىمنافليتناد

أرقلصبطوىتا4إاائميليارافد

برمألضضانقىاماالتربغاكماا
شيقوقلفحرصغيربهدلبقلنم

موثقألفرامأسرفيمعالهاطابقمن51
المئثزقألطاعنإشبالعبريشرؤ



ل

فأرنتيارفاقيأصاثريياإقبأئفقتط
رقأأوجمديزفيريسكععلىقأحش

قنيلنمفوىألؤالدمابألينزقت8ا
رئقوعئلمشربزنقلما021

أنمورقشبابيعوثرمنبألعثئيفوإذوى

هفرقيبياضنفيألذىأليضفذفر

بمفرقيأنموىءداهنبعذأرانيوما

فذقاقاننطرتيبااابتطأنى

أطقهاألاألشواقالئجميقحمنتني52
أعثمقانمراهةيؤمرأفظأاؤلم
ألرقضأللمنأحظاتسمرقايوم

فائنيمقتليربيقأينأذرمنلثم
وأشتقالطاعنينرفأبذاذاماشعت

ائئتبقدمغكبضنالطأللوأعنتق03

الصئتيألذيارسقنياعنجفبذوفىفإن
ثرقأؤلمزعدنةتحهلفال

أنمغدقألبانذاثينئجأنمامبروأدبخ
ثمارقءبايخاكريماذاحيأتدخا



113

المغفقءاءالربابآبهقرحه53

محفقبسهبابصشررغيربرقهناء
ألتتيانبوالتئمأفيائقمائمأنيهو

ألمحفقريخأوأفبئألعنمئرإطاهزأ
ئراقتجامكلىفيأألراأئاتجأأ

إفيلقااماصارذاأثاماوزالق

مملقكنل4وماكافبكلهآ4
قوأنمششغربهادأنبألقطاراالمطما

إاألموفتوزايهبعزبهالمزت
منأليصقيدمنكطرموتعارضى

ئقدتففاهتءاأفكأوئزةع5

طققإضيكلبغربنألدالئاحبز
ألسمئقوألغرابالعفهريوبألوث

ئلخقلمطلمبتإنأنرائافااا

بأفلقوهاإامااخايقأهاالإ
كالقلقغرةذيطهىأذهممن05

ياخقفيالدحىثخبةخخل

أألفقهاللصبنعفههفتض



213

أؤلقذاعرحمنتخيئهواءشهيب
ازئبئكأاكرىأوجمةعلىعراابئثوف

انعرفرقأنمائجالغديرماذكأكانة55
زرقزوزبهنفرابذوأشقر

فنفقالمةبخسرعاعلكأننا

أذخلقرررهبصسبقهيؤمئيرفث

أفقاافيررردالرحيبوأالوأصفر
ألهخرباذكأتمسهههةدي06

أألباثذاخينأشايروواثشاأؤي

تأفىتإثيمشيضصهاذي

ويققأعأوآفكآته

اءؤرهتاأؤألصكأةيزبمرو
ضاقحالعحهياحالزعدقلصعديى56

وقتالشموىجبئءراخكميتهن
ألشففواحمراراطالمأبيقءمفسم

انخرقأأألباشفيأالرذدثهاوكضرام
هرطقكشخةهضجثاكذيخث

معشقةفائقئوبإليثبم07



313

قالههتثلمحظهبفرارفيهايمثق

أشدقأنجداليومأهرتليثمنبهبن
صغقلخظخالئهءينطرنةإح

بفيلفئغرابمئعدكلنزك
فطرقألهلىاصثمأيئءهحيمأتجابخأيزى57

بألفرقليالإفامذبألفرعرفواا
ألهفقبحئسنألخطققدضلطواشراسة

المحلففوقأنماذفيلقلمونصهفي

ررثألصوفلصواإذاسإواكااتج

ألمئثرقؤألمجبينأألغرائوجةذاونقي08

ألضيقاخجالأفيألذراعارخبأنمقدما

مأزفيكلىحؤمةفياألنطالممرق
تيفييخلةفثخاوالالةفئ

ألمشققألطبببثرتذمئنثدرأرأ

خققلبكلضغنانيتجسانواستمل58

يرتقلمبزأفعنيماتتفأي
صنفقلئمسهئيربا4لىقلبيوا
ائرقفواينبأإيمرنهامةلص

104



13م

وألعئرقأوصافهاهناريأببقنجمغ
معراثغالفيقعيدكلإلىننمق09

اغلفأثمائهفيالدزفينكؤكب

صتيطبأللهءالىأؤابل

قالفلياكاليوتواظامعلى
سئبقأللوفألممففضيلةلغقوم

وبقذنبالكفالزرعئمعاا59
أءسسء

اشتيواالسعبدببنفرفاناحببم
امزتزقأثيشةوغاياأبهعةبم

خلقأدئياحمنداثركذجمدذت
ئرقءيدخمأخطثهاأخممنفأجتامحا

رؤنقأضرفيأمنبحسئهاعاليما001

أثموقإربيأفيضألربموشيعلىش

ئفتقائم1اأمثاألنؤارعنئمءص
ألببئءاخاأنشرئوحمااليدي

خذقلىنرجىمندبقةكأنفا
تحنممقعأمالنمأفارختناضره501

خرقلئمإكا5اتالهاءيهاعخزوق



أل5ت
أنورقشابأاءؤرافهاعئرنة

منفنيإكريمكعلىألئاسفيتنمقا

الطزفيبناتمنولينستقألطرقالترد

زقئنلنماذقوزدطافذقافتئه011
نفشاسطوزثركلهتنهاعننرلم

مشفؤأقؤالباضلكلوقضد

لورقألأريلؤصافتيدلة
بألغرقعهدهاطالأنجلفيعريقة

مففقهيمحميرموجعلشكوىوأصنغ511
قمفمببشاغلاألسىمضظى

ألمفوقزنهحبسغألدهرأتصدني
طلنلىفيثلثةغحرهمنليأرسل

مفرفلىومشبطبوحقعفقدان
مزشئامناغيزيدتماوجكذنها021

مالقوغمومبأبيتكممئرفيغادرفي
قاخؤالمنةالضاعتجلديمناهـنقق

طرقيعليسدثطارفةاافيا
نخاقلنملغيزكنمضألفةبهاوأسغذ



63

ثخالنمأظقتأئمياليإداديدة521

ممابتيألزمانوجةعليتبقىضألفة
نهريتيزيلةمننهاهضبةفرغت
يغرؤخضهمنمنهابحرمئكوخضت

ربقفيحمامهاإلىعاديكافسق

الؤرقظاللالزرقهاسكنآمم031

طوقاتفجمبانةخوطومال

103

1بشحلبمااشالعرداالجتماخلىشاتثقاوفدياربنضليابايعإتبوفال
الصديقخليةماهكذاعليأبيلضدلنيفل

يإلقبأمثالكموالفيمالغتيىي
وثيقضكمبأبملةظئينويعفاصنقفمى

ألهقوقكعنلىعرعئةكانتتنعصىحيتوكن
خيقبائالهأثتبؤعدأؤعدتنيقذكنت5

ألفئسوقطرافةمجمغيومهثيتجلونكا
ألغتيقأزأالممسشرائكصفريايلءفيلبل

هتنحباءااشروجهكماافيوائمردثأضلفنني



713

ونشئربهاممثإلىصثثأفيفيتحققتوفذ
أفيقماعمثتالحسانأألوخوههوىفيوانني01

قاليضهخ9اأعنقاالكئمعنياضاق

ريقإلخمعابممعبذيشئبأنعلنوهل
يقألمثلوغاثميخجلصرفأالمذامقيوأما

الرشيقفذهايقئنيدلذاتءهيفاكل
قأددثخصرهاجورهمنأئهفئاردنهاإلىلضمكو51

ثغرهارحيقؤثاوردوردؤجتيهالطص

ماالتطيئمنيكءجمالقيعهلابئنك
الطريقطناوقدشإألألتقياالالدهرواننا

013

كاملافقضاهالحاجمةاستنهخهوقدالدواقيبنعلياباالموفقيثكرفال

شاهقعلياشأنمزوةصفيبمرئءيلىألبي
بالحأمننهاسمابقايضببئكألغيثوواهب
صوادقلشائههنلهمخابشروبوجفه

وألبواتيالرواصكدوهائألهمعبحيفثاقا
االعلفيموجوداليى



أل813ك

وأنمشارقخاربألهفيفيأكبموااثخهئباءئيرو

اطرائقأالممئبنيوراغانمهادهأألزضولسا
ألخالئقخيريهصعوالمسلولوبسيفه

أنجماجهوالمفارقفيرمألصواأليفشداأ
طالقفأنتإليذفيأدهديررياقالضاء

ألمنافقمننالتأنبرتمئربوالة01

وألبوارقالنوازذأشحتملمنتذخجمهوفي
موافقلخصاصةعرتكانألموزقإن

ألخالخاؤيمأهضألثعذائغودنجارصاثي

أنمضائأفيإألتذصالرانجاوأالقرىرحب

صادقمنةصديقوليألرجالمواثتكأ51

واققبنداهومطابيبيهآيىمبمنجاأنا
قناطممرألئفرعليةءبالثتاشكريولسا

باسقبيازببهوأكرغرهفيلنافأمذد
قطالمكلمنامناحصينضنفيواجعأل

سيفأبارقصكذأقامةهيقءألظلفافيأستليم03



تتبب913آل
فاقافية

113

غلةمنرياالمخزنعلىبجائئةالعزيزالديوانمنالمستخيئةااليامفيلهوغوقدقال

واسنعيدقيعالتاصصواوقفساالىورئشبابنالنحالهرثاالكاةبعضفقثدهوعين
باطان11منعغيرالىذالثوتبراالظنوتبهالناسوخانذوشاعيدههنالمك

افجبامرفةاطالذدممامعتصااصألةالدينل6جماالىبمتبعليهوجمدهاوموجدةحقه
امديد88511ءكسنةفيوذالبادراتوا

لثإاأفعافيهوياماكاشاالدتياطالل

هئثئرذألناسفيألندىأبداهالةوجوادا

لجثهئاضأألعروحىوانرهائغرمرنإ

11أفكواحدئؤاإنففةازمنيفيوعلىأوألصدوق
لمثئحتاألزأإثثاطائشةموأألحاتي5 اص

ألكللثأغداؤازكتوإنداربأيإفبالاك

فقذهكواولوراوأرؤطواثمئورافقدفأبق

تمتسلثأللهبعدبئشاعريدههنوأستمع
تعتركألمئذرفيفامائهألرصاهـفيكهزه

لثألئيأمأقيعانحلكناألعراقءزوراحل01

مرتبلثأييلهذاطولجارقيعتوافيا
665بئاانافيممألبراووالبةالمبومخهاكفي



م033

بكتنافكرأنارحز4بضفوفققذكارت

ؤألسكلثقطألنيديثيوأفتألتفيائريشاع
كواقديىثمافيفيهسنكبمألنهنونفنرجمموا

والهللقبلىوفةبهايىفطيرنملئمضنة51

ففهلثانحأفيفيفويإلمنفيواألعرسيئما
تننمتفلثالسوالدثطالمحةأآلموالودما

الدرالتبعسوطةكبيفعلىقضتيفتدارك

امثركأيعاشهوقتكلفماإخاهأحرضوارت

313

11مديد11عطالىفيلىق

ائرواأألجداثعغنطقصإناصاضيناعنسل
سبهواالردىليأوزلوااللدارفي

اعوخازواماانوتدغنمااأفىأفيوا
وااحاتطابرجاليابنوامنغهتفتأ

لطأدصضأكذاءاوإكأعاديضاخصيكواص15
أد

درذءدمفيإعيهـهايدللرمانوبركا

مئفملثئيادفيوهوباهرهاألهمنسينضاايا



133

شبلثاردىأحباالتمنلهتمدمغرورات11

ذتمةامأيألييصختأممروأماال
معتركزيهالحنايامدئمىفليالقذبلغتقف01

313

1فاربتتاحماجرابموصال

ألمحاللثأألسوثأمنظرهاغيونأءيسووجةلميفون

السئالكرجمالهبالباردمظاموحيام
ماللبابهعلىلشىاءةصها4ـناءؤهث

م41

أاكاما11بندقصرزشكلىضببم

دريفياخيمفأبيكفالثتةأجإإذاإملالؤآالخش

اعماكأجنألردتةفيبندقةدتةؤلىإثصفأ

المالماةقا
12كا

كاكاملا675سنةفيالمومنيناميراللهلدإثالناصرامباساابااالمامخدحقال

ول2أتحىوتاتوييخةأماريهاضثأاصن
ألضولقصياخالائلأالمةبئ
أففيلءبألغمبائثواقيأذاغوارحتكض

4أ



ك33

يينرقسئاالىفشرامنتافتاصب

ألصقيلرعيألرطكفاشائمهببذو5
ألمحنليلإسغادبرحااعلىأنجدنيياسعذ

اطأولأغافيفيانحزانائمئيفونفةت

أنملولألنيمآلعصبيقألدعفودوأخلل
هطولغاديةكذكدوفيالبرحتياداز

عليلوالطعنلرئاكالمقباريختوتنع01

رسولىمنراسلئدوأنهقالأذاتإلىليهل

دخيلهوئءبادوداضنآمنمابيفيث

أناكيلأوابأرجعتظريامعالاومن
إلعقولتلعمثءبلهاوجرةالنقاوعلى

افليلشفاالدلهاغألماكتضمفي51

ضيلعاشقهاوخصرهشلبعمئمورر
نقامهيلصهاوحقفةأرالخوطنما

مميلمنهادباظرامهابأخفبرفيلخلت
وقددعادايرألرحميلللوداعوققالئا

ألمذولألقيوىهـفيفادمىأنصازوتخاذلت02
األسيلألمحدعلىأسىلمجلوأذمعهاقالت



ل23ي

لتألعناألنوىيرماضيتصهإكن
اخئولأبعصيانكلفازلاولممالغذول

طويلهيمإلىأسذصنيصذالنعلىفي
أنمئولالصلفإلىشوقيواامفولطف52

أيخلألوابخصره4أفحوعذافياكألغمنن

ولصعليفيهاإومالحفلتفماال
صبرجميلعنماهنليماأقحث4إاب

عديلبنألمحاصةفيألخيسفةليدوالك

ألطويلائميلفيانقوامأأنهئهجددألسأ03
زليلبواطئهدحمضفيءأزاألئابص

ولألرثجمدوجدهأبخيالائهمت
وألثصولألذوابلبألسمئمرسالمأنيحعىصاي
صقيلمطزورألمطماضيعذؤكلأعردي

ألفاولمنانقربممسربهائقىهاعألها53

ألكهوليأحألئمألروخفيلغفتياببأئح
النكولوالغيرألمجبانباسلىغلاءكذهن

رعيلفيألنزيمةحدميقوهووحيدامريي

ألئيلساكلبطغأنفضوصأظقبهيهوي



43

ألذحولعلىينامالئمأئعزاضورمعزماث
اشألولوأألنظاشعنتجسلمنافبهلمك

أنطولناللههاصؤبسقارضاأجمذتما

ألذبوليبغدوربمةوهـنيأألمآلبهاءضفت
بغدأذخولوروضتافيالطولوولةحت

ألقيولوالمححاجمةلريعشيالخألئقخل54
أألثيلوألشرفأفرماتذياللهبيتجيران

والنزيلفيبمرأفىائمذمايرىهعشرمن
ألمعمبيلوابنئيوصمظأللألطريداليوييا

يخلآسادوغااوفيكبألندعلهنيأطؤاد

يلءجبزعنثورها8مآفىفديخائم05

أنجزيلابئأوجةألهبمماأفيائمؤلمطبألئاصر
أألصولعلىالعروعتربيوفدهباليمشيعدت
جيألبعدجيلوألملكعنغألخالنةورث
ألخليلالىأألنيادالمجدوعدأنتمىفإذا

ائمطولااللنجزواعداائغئاسابربخدى55

حهولألفيوفزنبيوجمخبهأامازقط

اذاواأامئحأهادةيئاإألفئقدألانيؤم



كل523

التاضرالخاصجدبأفزدىئمعة

ظليلدولتهظلمنؤارففيوأطفي
الذيولسابغةءحممئدانعمائهميولبسث06

يهلادثهصمنبطرفيرهفنيوالدهز

لملبناألخطفوكاشىغظيمأألكرتيافارج

ولقو8لسنذيكئنخرشعألهصفاتيامن
أرولألرفيوصدتالدهرألضيفياحضنت

المخولةأثمعقءرقارائقةكفإلي56

المخولحئهابأشغارفصالمحفهاءعذرا

ائغقيلألبيعقيلةاليمونرهايكما

أألصلأعاءإضاافضلاتماأضفىفففلعت
اعحهيلبأئعرتالخيلثثوبمنطقهاعرفت

ائبعولقءفاةأنئمعلىتفيسهاوا8طال07
اقبولأمنعخدألقفوبإلهاالكوممبما

هئيلمقغيرألخفيفةاللنيالهافيأرضلم

ألشعرألذليلوففبعننرهمهاولطالما

انربيلأأاللهععرنجعنزماعهافضلوجذبث
سبيلميقئعإعلهـاامالىالمفتهل57

افولمنالهثرقامهمالطاصدتوعلو



ل623

613

التياتجدةالداربذكرويعرضالمؤننيناميراللهبامرءالمستضياالهاهيمدحوقال
فيهايحفرولمجةرجبلمستفيسنةنيكلبهاسلكانبالىوأشينالمعروفةبالدارانشاها

ةوالصويبطالىومشاغوالفقهادالمدرسونواالماثلإفردواوالقضاهواالساالدولةبابار

الجوائئلهمرزواحالهمحسبعليهمويحلعاتجارهنوالمعثررونالفضلواربابالدينواهل
كاملوافررماللمجةالىهذفيويطلقهمصماوهاعلجهااليلاخرفي

ألمحفلألغيومفأظوسقحذبلمألرواعدصنهرغاداك

لألمحأ6فيكلمحاتأكشكيةالمحطاوانيةألذيلبليلوجرث

ضملانهفطسنثأستقليؤمائفوىثقلمنماحمفتلله
غعلأخنالشاوألهوادثفيكبيماراشئبالثأقضىولطالما

4ألعذوالتطاغالغيدئفسانهوىفيألغوايةالتغصىأيأم5
فأهطلائوغودونخزفيعنهامعرضافأصدفثتسفرلييفنوألب

تنضألأدمثئيبةأنوالبلىألمحبىجديدائامأنماظث

يمغرشائباليأيكسفهاوصبرهأنمشيببغدأثغرال
أدمفنألاشبالثأوأوقدزبءىوثرأمرفينمبيفماهيهات

لهعفدابىوفلنامثالهقبلمتيبنراأنلمأأعرضن01
لتعألذوابلنهزدونهمنواالاشفأنهرمغسولولربئ

وأنحلأرقمقربهحدمنخصرهأنمضاربمتقفدعضب

ألمئممنلألنهرينطأنوكأيؤمافتكيماوفوألسفميؤمكالطني



آل733

يرفلألشئبيبةثوبفيوأئمينجاأإذعروألصئغدبئبم
هنهلوانعرهلوزدتذتوامسدضألشومقراداءنيغ51

أتعفلارشفاعنالحيئابأإزلتفمرافأدارخمر

4مبزعلئهاانحىوآلساقهاخناعطينماففنمثنعزلة

وهقئأللةثغربهيخولخظهمنصتارابيضولزلث

ألمفالنزوذألجمرأنغضاوهورضابةأئمىفلبعلييذحي
حلاوطزفلدندفدمهفهفقلوبألهأسترقلقد02

أعزلألمجفدهنووهـياقاكخرمينكوىظاتألىياشييم
مقملثهامكيدقفااراثاائمقاتللواحظكأحمت

وا6قتلطباكأهضىنجألهـونقذألمحالححملعنأغنتك

اتنعلائهوىفيمشغيرمنتلقنيلئمذوائي4لؤالئمئو

يحملالمالعهابوغكيجمارةانقناعةعلىتلوئممنستا52
ائقلألمحضاصةهنالرعالمننفأجبتهاخصاصتيفيبتط

ينفلمنوالمحألغنىفاتفقلماانبالدفيتنقلقالت

كولوهووئهابطعنازه2اإذابداثرنةانخقزهءفأنمو

4تدائنفوكأبوابوؤزفيمذئةاموالأنالىياهذه

مقنلافليفةقنالبا4عنيمعرصيفيفكلطالمالمسني03
التبتلالمتهجدوألمثاجدجمهديه8ائهئستضاهـأنهستضي



833جمم

ذشيئأبدعاةايرىأطفيمؤألغيمثثأعاوهشالثممااء

ألئثرفلااليسطبا6ئماذرىفيألخألفةانئستقرمنأ

4انزلتزرهبةأألعاديداموأقعردفيتألعزيمبهابث

4المحأنجواكاأنفليطءىااناسغأغبوسىأألىئميمحا53
ددوصسدص

ذبلوصرزرقهدروبةهخادأفهالوكطاذاغشيقرم
صرسءواص5كا

جدولالفمدمنةفيوعنهدهضبةمنةألسرفيومغ
ألمححفلألمحمشنابهيردسباسطاولةسائأليوهآهارد

هعذذحألستياغريمأاناأعذاىانيافييخثزجذاللط
4يخفزئليهويعإلسعفواذمةومعألمبانييعفوجنع

برهئلآبائهصاءافإفاوعمنةفيأكلمنلجمارعلط

لميتوثموبعداافجانييتمسلثوالألملمجلقؤم

انمترذاالطأيطقوبفضاألمألنوىيثحاد8اروتجودهمعن
جمهلالصأطإتتميمفيوالألمإفيرمملاليرتضى

كهلمىأنهزفيايحهـافاسألقديمهاتهأشتكركنتإن54

4راأامحيمجمبا5فأضئالالهاءباتادألعبأسشرفاي

واطوذأتمءكوخلتااليتةإغارأيخاماطاولتم
خلوبئتدزهامطمافيئمتفأغطجةبطاةشرنتم
للوعاكىأنجهالةطرقفيوالئاسنألهدىهصانجأنتم



ك93

أثلواهاوموألواهالثميئهشيداانمممفمينأاميرفأشلم05

ومولمخانجابكفيني51وأألحياضكعلىاألهانيلقى

لهـئمبمئةزايتئبااغووزتجداولنأفهذسيماناضإن
معقذاسئطمباناتغاووردأكنجودبدءراضاآو

وافضلالنيئبعدأفاسويخرطراهاشمسعيدبوكوا
وكلاأصذكابئألخاسىفيماسارها2بسيراألنامشسىده

هـفل5ارعاياأحغوالألءمضاعةفأييألدين4كال

لهوث8يتحواثرثةكانتالماوعاارإنأقخيهذت

ذتألهيثألمبدرقثكذايرفياأورقفأدنجالاخصببأمتءو
اضسبلأمامااإءاليصوبنابلمودذوغمائممرهاماة

4اصعيةاألخرىفيوددااألضافيئولعايئيا06

4ذذاقيامةاوازبنخمفاذاأمماليلمزانبمدخهو

جذاصينغاانرنمنيارتلةثقياراجبطزفكليكق
ذلفئثاوخاذلأتذوعقدائدحرتفاصرئقفألله

ذوتففعلنهالمربتضفوأنعيمجودكفكأتيا
مققلدونيوهوكغعرفيلفيتةابهارمبابوقمت56

ئيمهىو4اأرسونهدثاثزقفحألخالفةشرفمنووقفت

4وتذه4قوإألهخارنجبآئظراياركأثحئسقيثورا

3



كر033

ذوهصرلالبمذنجافودلةووضغتهآهماءبنارفةدارا
رحئطنإربمأممرأهفهاعنلةفافىمزوزاأبهاقامداراي

أبئاةأطرنة1ءفيردةألنواظرلعرصهائغضي07
أألعزلاحماذاإوزهاأنىئيدوفرداضومامعتاسدت

لقبنهبأفيبمتفأشفةبهـالقلأنورفعتهاعن
كاكادلهص5مص

وبزلإجمنالطامرسوظةوكءفامينمال

اذأئهإألعآرضقااوفىربنآاصاتةشأنءاألواعننخيت

لنوفيكاتفيفيتعافاظأألةجزلانمعافيأرامةؤإليك57

رذمتوجرةياتأظآذإغابمأنهاآوايعلىمىإ

شطلأألتألذضاهارب3أ1فيفاوأحنبتشأؤهاأألوالفات
ةقلىنياابواألعنهىصاصارموالمألغراضمثي

ذاتأاألمالرلةاع3جألامزهاخيراهدعا

فالماثحيخفلتنوضلهاتئاامنتئراكانإن08

712

امرشاالىخثاخميدهيمغلىتناعديسألالحباالاثالدإتخددقال
11ذر8751خهسفيذاإت5لهحاجةااال

ئرثلذهنافىأررثئزألي

إاهنرألوففحثهإحسانهعلىياهن
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ئؤملمطكرمأوياحىإياخيزمن
صطلكزهاتءألرجودسالطومن

ءدوءص

رأؤلالفييمفددت4اومن5

أنمئضلياذأفيأشقزئمألصاحبأتممأجط

لألمغو7ائفاييأألرأالؤذفي
كاكاصدصكاو

معذلندىووامفشدهدح

4تزأكأألردىخؤفقءوأألقدائميقذئم

فيثتجذوةراوطؤالغربابخعربط01
زليججوادكذومامايعطبيجزلن

وضنجلربم5ندامىلسائبيه
ئمألاوأرقةألتنزذائلد

ويىه

التثفلخفيفةعاجمةليقدعرضى

تأولإخالهاعلىلشممالبهة51

ألكسلإاليعونضاعنهاوليش

توصثلمدائحيبسوىالبغامالي
ذاليخبقائأثاةفىزعهكالخ

وأهرلثنارةهايخاجمدطبوعة

والقزلأياتهافيألمدجفتناص02



ل3جم

4اليخذجازمإاإلىرفقفا

موملعصرهفييخبلممإيمإلى

هؤلكلدرلهجودامامإلى

أنمرسلالنيثهاعصابةمنائج
والفزلحاخئمبفضذقدنطقمت52

يدضلإيخاإئةأئذيأنبابيكورا

هففلنعإبئاالصرريلبهو

يفشلقءلهماشىلحاصاتفأنهض

ويجملعندهلبميإيديأيحسق
ألهثليسيركمامدحةقدسازفيك03

محلنمءكمابهدح

4طواسانكلوألمثعكريبنفىليسانة
ثضذاضاليمأعرضعطالذثثفيكأئة
المئلاهشكرىمافيعيةفافبل

مفلطعليةالنامؤئقبلبمفمن53

يعقلطنهوانحأيمنرسلهوأجعل

بروكلالنقهنصرؤزماناوأنه

ويقنلمائفوئهمزغيف



سم3ثر

تترفأئبقادؤبفيقالبأنيالزك

المقبلعلفبمبألندىصافيببسأ04
طفللمجراقبطويماطفلأممارضمع
هغزذطالهاعلطعاطنةوبغمت

813

متتهاربا11الجخاريناالىاعررفعةاثنافيبماكتب

4فأتبذجمةرةضليكودالوفىأردعائمإجمرنكفال
هتضلوالاادسصفهلشزهنففإئك

انمرملالباشموقدكثرألئنعمونأهيهفبوفذفل

4ءيئاإألكفيهشمائستماحغيزكفيهؤإ

112

اولالتيكانتقصيدتهعرضةيسالشالبيسانيبنحعيالىعبدالثاناالقاضييمدح9يال
اكاما07511سنةفيوذلثالدينححاحهملىا

افليعدصفيكعذريليقومائلألألعذارعنأالخامطا
مقاتانيبنقدأحمهامكوانحففتجلديفللنقدطاظلوأكد

قاتليألثلثةأحذليوألبينوألقلىألمبرحالثعؤقالتجمع
وبالبليلوابرنازااواجواخيبيقيهذصمايمفيك

لعاذاطالينوالأثسوااكلوىصبابةناءدتالافيومناك5
ا



33ع

اغلشجكزفيشفلثيبنتذإثنيئحشكجمذالالهتابت

لناخمركمثلءوجمممواهالنوىفيجملدكعهأكعاىفأعطثا
كافليءذبوكفلومنتافيضاثنبقدكفتاءويالها

طائلمنسفكهوممايدتيغيراليرضيهالغضبانصيوبه

أألبلجمنئتاوإنشلتوالقليمونهج4نبافيا
ائعالمكالتنهايئءصطاطهكألقناةقداشو

طلىهـكامخماؤمضاءكألبزقآنزهوبسحمأفيبتهعانة

ألئهازلألغراموصففيواجذقلبةلقاسيالتكوىفيفألين
فاضلأأألصلأنقاضيأثبخالاقتدىخألهةوجفتالليتة

ألسمائلءكأعا4اساكلثوتجارهألموادثيرنفيماك51

اؤإرزابصمفبولتألعدىحمفناألرققأمفهااطقت

جادلاونعناكرجهـةأيومأسدهاجدءشعواضارةم
ومناصليهرثبأمنةاظىوايئاأللصأيمامالفي

للىااذاحألواعااليزذلمخربانةأخوتهمضدوبصاهت

باسلوأظبطاويهمعظفضنااةثيوائنأسألندىتلة02
ورسائيلةكحفبعنخئرناوكأأفيأكخائتمواقعهعنسل
بالينهاثءفكالقالبمائدأالقئربفياحمرتئنهثكا

خماثلونوربخأتأزهاروشيهابدالحمظطاطذرى



11غتمدـبه

ائلوشلهاخائألقإمرتخكتماثمالىصواذاسرت

وافلوامملتودبفزوشألندىمعشرضهممواوقددرسمن52

حأإحلاندئارأضائعافيناالىكلبسمامألوجة همائالي

لوعواإصوارمغدىازفوعوارفبمعارفلىانهشاد

جحارلفلودثواربماذاوهئماسمخازصئئجاسواإذافغ
ددص

هتتاليءمتقادسوددئيعرددادباحاكساوعنسب

المائلزلوقامأئبعيدياتأنحخىاعليبيارآيبجميل03
مراحلومفراهوألخاخوضنفسةخهدمزوفالهإطابى



آلسم6م

أنباخلعطاثأححعمنامدمأوأضلكلمذحعقورنعمئها

الذليمينالوبممتيالقيادياغفيطغئمات
طاولائثأىاضعدأمداهناشاسحخلوصدعوذوأئن

ألئتناوليدفربدذاألاوصؤبتالأنذبرذخثافأ54

لألرحألعاثأنمالمثإلىحيمدعليذقصائديإذاغرضكفاربخ
أنماطلدهريأئامليولقاضوألغنىحظئيبإقبجاهكوأسفر

أو7اهيءشقافهنناجتعدألورى4ألوأبهاثضوا
نازلأفضلكعليفاخمدنبهنزلتيزلرمايمإن
بخاذلكثفىءأوالعنىغافالنمئرلشدعوثحهنأد051

ليء01بجملىخمانهاألزوذفيواالعراقزضقيتاتؤد
ووشائلصبقاتماد1أءورديوازلنزاهاارداهووصفمت

كالفضلوجمالهلها4افيناقصحظءبردامطرديآ

ليهـخبدبهرامحماالبئمفخمالشائعماجياكراتوهتى

ئليفضاانمالدأيخماثئروأتقدريباافيضةخثافابئ155
لاخولثفهىااهاخئاكأونذفىماء11ءصؤا ومرالويوصوار

شوممايبإأنإماكأمممنراىاذاأثخالسيخئشىؤلعلة
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غدادالىوردوفدالثهرزوريبنالدبنكالبنالعباساباالدبندءيمدحوقال
المديرمنهاقىفدكان965ستفيالثامحاحباقسنقربن3زبنحمعدالديننورهن

حاوبل11لهوتعرض

لألمثعنيداكتوليماجلوإنانمئأنبلدفيألغينثلولطلت

لييمافراقكعناأنوالمالهةالعنالعثمأمارضوفارقت
أنجلوأمالةافيداثقلكوأفاباائبالثأإشثمنيولحن

وألعدلتخكئمأقسطاسأوهازلتحظةإقائكقءكلذفيا
ل3أوأألهرنفيضلرواووهالىجاألمجونالعارضاألوماكشت5

رسلأكةصهذحدفتمفقلثممفاتازبحاأفيرسولوقالوا
ابرالفضلمنءبارفضلارعوأنتحسابهأئكةالالمولىإلىأجما

لألخحموعةأألحصنافموطدةفأغعدتالمثأنمماألتةيئاأل
عدلعاكمحبروثقعألمومنمدبزفيهاالملكساشيفن

طردإاساوالوشذفيادهرأيىسااذممتاكلافال

العاللألئاحليوجمدبهمحسناتهشتمالدهروعشتم

بأنففلائقوليئنغجواديئهنكغصارمائنثزاثاوأنتنر
وأحالأألسفيألعقدؤالةوأشئموأنقناباليضانجدأباةاقأتم

اذلاسلمألجازماإذارينءمفعبازاثمياليكعرفمنتجإزون

ألهلواوألدارالجيرانعنفيلئنيكمةوأألهلألدارالبعيديئ51
3



833

الفصلوأنقولةءألثئغواالخارهووالندىابأسأتعئاسأباصلقت

أدمنييادالألالواهفيعوكوندأنعدىياقالأنهيجافيفنذعوك
عدجبئساثرياحانثأغابأمورهكءنألدتئوزناطإقد

بسلجمانبفيأنمئنثىنأكأافوثمءورءأألإيىاقطو
ألبرلألجلةوىؤعنةفتوفدناهضاناحملتمهبمافقى02

النلمناضلوعأخاليإنقوىقإناصحاالرسالةءعباوكل

النقلأنكرجمهةيوموأحغلغعزيمةأمأألىاةخيزه
جانبرإنبإاعلىفيتةاطرهاضويئءمرااأمتعوررض

الجزذلمكاوأسنىاأغاآلقكورعسةودااألسوبفلمبمات

أحألؤسعافيوأألئائمبمربكخطوبهجنتةساريلدغفرب52
تجلممارضلياظهرألمعلىشددثوقلماإليذاهاليووجهت

رصليالإلىوالتععبىيدايانالطتمدمادهراعشثفقد
فضايعلىليألبىمدحقءواثمفثترنجشعريااصخهااثءونصا

ثقأياخدعلىالقهجماوالوأجايتياشطاقأنديؤألفأذوي
زلوالمإخواثاتجدااراووشكرهنألزاضدسصصايما03

اخلأفضأألغيقاألقدوداذواتمزنيثيالالرواصىعاىيا

وصأيثيارعايثاىأاؤالطغدي5أنعطئةأنمسنييمالطفا

الفضلسوىتجيبييمسيوالكنكأأفئسؤىابيةاثمهوىليوما



3

بعلإلىتقئأشغاري4عقاتبتألعئحنررورفيألسئماحولؤال
غلبألوودبالعطاالاقترحمةاماليالدينعمادوعند5

أألصلىخينئثنيوألفرعدئثالمةنجارهعنكريمإتنأنمرةهو
أالزلفيانموأأئباعمجالرحيثاوكأأحومةكنيألسئيفطويئصنجاد

نمبذلرعىإماذلئموإذاهـندىاخنيوكإىنجدشئعرصى
ألطفلإلىربطألرأألمكماخففهألعرفكلبذناإلىوحئت

الرملوالظبواديافالبانةئحشهاالهلئمنبىبهاتمل04

إلومذاسمتةاحووفةقءاسلفتاثااورل

امعلبأألودفيذوألنعلءفإلغداذهاوبينبئابتنسهاوال
ألحبلوهومنجذميصيبمدحكعقدتةواللصدلمحاشا

وارفالظلدىافمعئيأليزخيكآلهليامهاداوعسرةزثىوأل

133

1وافرارطاابننحىبنمنعورالدوحانوقيلتحربنحماديمدحوقال

نصولقليواكإأوماتحوذصاصيغتاألئامرىا
سصىءدصىيى

العذوذايغيرانهحالأالياالتغيرهوحب

صاويلكالفرثبعدفليأياازقاديوهبمثهنبنفسي

لطبحجهامادافىأودكنوصذبيومعليفلمتوما
مهلحمفإزارهاوتحىقضيموشمخهافيفتاة5



ر043

ألخذوذألطيوجيدهاقريمأاألراكخوطقواصهـايزيك

4يوصبىنشوةهنلةأعئداليبذيامفوبووأيئ
4اذقيموززهاطاجهاثوظفتإذاهافىهو

قطوذأجفافيمضليثتءتاوإنيبارألسقا

إنوذفيهاضباوطورالغواديخببرحتوال01

عليلااتموأكوقليغزيرياوألغمائمنجفني
لحلأألمحبقوصىعثمعةحثيألعبراتعلوعئفني
اطاولابأذشكتفقدشدثالألحبابأشتبقوفالوا

وذأفهأفوىبمنوقدسارتحموالألنىأنانجطساذ

جهيلصبروليجهالئمقإتربمئمشأنوعار51
ألأدغابردوالابهئمتودتوقدأددموغفالرفت

4اغوأجسدييعتلقلنمبهنمأعتالقيلؤالميقأألظغانوفي
كيلساريةبزقوجمذماهاجألممئيراكلةأولؤال
التطوللاواأئامواقصيرلنابألضراةويوم

غمولىالفتنالعنألخوىوداياسةضاقناهش02
4وألذحوألضغاكنئأنقضتاماغدراياثفرليتسراالم

4اضلمأنباهتيمنويااضذفضايانفصانايتميفطكنم
المماوذرئقأعنديونيداويلوياماليهوفيافت



آل143لم

تحولههاماربيوبيقثيبيأألئائمأثستمطابى
وانواظزهنضررهواتمياليوشيهاسنادكها52

كفيلجهاألمجوادنعورنكعربنموزوةوب الصا

ذلواشنقاوهوفأجمححطجموحزضتبنداهفتى

اضقيلامجياكأهتزكهاألصنطفايرنمانموهزتها
4صئوابهماناوصبءفعضباحسانأئيمنؤقلتني

وألنصولاألسنةئناذزهادرغاالنعماهـؤالبسني03
4وألنهضوالمالذلأيخهاضفتألعطاسرابيلطقلصتإذا

يلثاالهالمفطاحبجأهىئاأددثرياظه8كفناة

ألنزيلمررهفيأالعلفأسقرارحبصكاعاءرجماأوانربا

سجيلفنقضىسواهوحبلقواهءمحصدألمحبلممرا

امخولنامواهبهيريهـربىياليأأحذاثساالهتخافث153
4يخأنفليقناألهاصدأ4بمئةمالكأنهإرحى
ألمخيولألغزبمعاقلوخيروماتهألجياذئأما

الثئرلإربهابئمالتكماالسجاياكرمبعطفهيميل

ألصهيألوإطدربهيثأذااءألمواضيلمغفلبةويشعفث
عيوبابديناوفيكاحممادبنربنوحادبةالمبوةالنسفي

الدينفوامياالجوبةالنعنئفي



لع3ك

أدسبيألأدبافيعلىسدثوقذنععرأبملمحماقكقومبنى04
زيذبهبزاظهردااوأنمعاليشأوكيخذاوراي

4سئئرلةأنمكزماتحرونجوادخرقهدىمفأتغ
ولألمحفبألعررقاش4ويهفاكرياأنيليرىاوأين

4اثطوأأفيثنجخلوصدتقذسىهضباتفسفهىتصفه

مقيللفافيأتوطؤواهللضأحيأنتوطوراء5
4والشكوفيهاأألضرابطلكعزتأدتجذفيثاية

والرسلىءالاأزتبالمرفيالكفمارسلعلى

الهليلطألباسليئأكزامذاألخليفةمنكال

فلوذماربهفيربتباأهـطزورالطوأءحكوجرث

التفيألألخليفةوأراهـاألعاديحد4زبعففل05
دوءء

جزيلىوهعروفجرللةرايااليامهذبمكإا

ظيلألدئاعلىفئلةلعلىجناحأنالدعقومد
نوولبمربئكلماقئإليةومنأنمؤمنثنأكز

سولألىخالفتهووزثهءأخمبابآلملذأدثهجاه
د5دوا

غقوذأاليميفهاوخدبيانااليجطعمفات55

وليةبشرعىفاأفكتابايمأبائفضللةررتشومن

اوفياأإئممااأكخالمةهانثجدبدهناكإجمالأ



043يمع
4صدصو

افولمالطالعهوسعدوقوعمالطارهوجلى

انفيولطاععكننبخوصلألتهافيمواطنئكعدثوال
بديلكراليصةبأنكعلمانصافافيقفةثمكؤتك06

ألخلجألتناساهوماألمئديقأضاعماهوديمى ءتعفظ

لأئوعثرالنألمخنأت2جفاحبالغقطعواوابئ
قئوللهاألقلوبفياوانسااغراجلؤصهاعليك

لنانبلأئدتسهاودنمرجالأداذذاثاالبخدنمكراصئم
صيلاجمىوجتأتسبتإذاعرإثنسأفوعهافيلها56

وألمغللالهفردوجداها2وسئاوأءكاثألمرافعمأ

القبولنراحيهافيتمثئتألمغزافشفاشاألءمداغ
بإللذيلإماشابموهـألمؤنضريمكمماطرقت

لألفخةلقاعستاشقاشفلنطقهدرتاابمفوهة

ذإيئنممتإشعرأوبعفصوناولتيةعةقاتعر07

ئليداإليةهدثوقدتراهاأناشفقأوقبلكبهنث

ألنخيلهئييمعمومةفنهذحيءانكرماإعلىءأاذا
قيلهييوعديدهئمرقالتأكىألشعررأبنث

ائمنولالفربطنغيرااثعأسالوصاىماللهاضدثنال
دءءوهصص

خبلطالءلهنبماالسىوهاجهشتاقماحنوعش57
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ولمتعالىاللهرحمههبيرةعدشبنلمجيىالمظفراالالدبعونزيرايمدحوقال
ابلطولهبشدها

وئخوليبغدهمدقيحكصتوطلولءأزألمحياسقاها
هؤلألشوونراربىاذحأمنقريحةعينأجفاناهاضنخط
لىءيزالقلىفينعكذائثوىدتهعمماألداراحراالن

كليلأألجرعنبارقفياوشافنيغراماهاجقدخل

هطولبالدئونمليءفضاتنطريرهاباطرثيونجل5
نخولبغيرحفوهل4فوبابةجحميرصقدأنخاتلمتإذاؤ

ضذواهـ9غأررمغأودشغلقوذشاهدفيكباألسىدههتففثنوا2
ملولوفاشأعفدناقفيىلىصبابةبميثإنتعذالنيفال

ولعذمالمأواخبررمالأنهوىفيألصببهيهنى01فاشح

ولةءولناءأهواايفءلألفزدبيخرخقاأئكإبوناود

يلوءدمعنابئتخلفلموفئوئناالماطناألشقتغداة
ؤقبولشطآلريحارياكتوقذوتأألراكحتجذاواديال

لببألنرامفواد8شفااأأعناتكأصارديهوفي
جعيلغيربراعنكىؤعاوقطاعلمغيرفيكأوايدكوت

ولحهبابالئاهكاهلىعايةوحأأوىأأبأسقتعر51



ثهـ0543م

طويلبألغراالدبلريروسوىبطائلأدغوافيحبئطاحطفلئم
خوذوذينناتتراهخقودفتخقضيظفنصيأألئامأماتسائم
غهرقليلحالينأفيوصاجثونعمةبوسفئهاكلتلقيص

سؤلبغيركنياعنلىوالممضايىبغيزحبلييرتبطفلنم
ليلوعأعماحىصئنعاوقدتعلةاقرافيأشكوايانهن03

رجلييقضينألتطايافشئوسينفتيىروجزذالخيلمفقا
البوذوضهادوضديإففزغايةأنالمألذىأحنهاليولينمى
لمجولغيرألهلرؤقاررزينيبماجداليأالتمنينيكئمإلى
ذئرليذراهفيتيهآضطفيمعاطراذفيأخنياالأهـلى

ئيلكفبئقيلياذلصتوإننيلنواليإعهفيطالأسقد152
خثزكنجلنالدثوعونجمهاليفلىولالوزيرسيىندىوإل

11رعيلاهامأؤألقفمايالصلءصذروساداللنفلث4المرهو
11ومقيلهبئذئوىبأصرهنجاحؤلإئرفذاسبتجواد

فلولذاتغيزعزماتآخاوجدتةازقاقأجخناثأذافات
ولوقآليثاتحالمممالطواطألفرالطفرلطونغوا03

لقأسفيخيريمتإلىيايئثفألمناسىيهبيفىاشم
بذايلتماأئيفيألمحأشوالفاثنداهغيءأالراوةأ

لووضئاصةعررءفذزوعهلأستضرخالشنوافضولبم
وثمبولئمهنديأسرئرهارايةأافبتمفة



ك3ع6الم

لطثفالرمانخطبنوازذبماليستءعذا9اأعابثقال53
كفوليرجصدقياتفمءوألللصدرزأيخلتراع
ذلاءءأدسفييفةوخدكرأألرضفيساربصيمتنفملت

صقيلفنأئمششكمننوعزمشثففبهريأفمدرءأيوش
وذبزلدقةالئىءكرألذقءفأطزارهاألتضااطرافثضافذ

زليلألكماةبأقدام4تزإوهوقفجالانهضنكومعترك04
لوحفينيءكأنكوادعااقلبأباردلظاهصليت

ظليلالبيزفظلزصثوياأوارألألبيضألرقاقنوقتك

متليقراونيسيلتداغباكأنأيئأتجطاواجرةأ
بغيلودأأللئذختامتؤالبقئةوذءالوصكأغتفا

خلى5اماكأةآوتاةأمبئرداشيمخماوأءعاايىأحوفوسفألعد54

ذأولمزافيألبنحوكلطشيمنجمبمقاذةفيابيفئهلى
قتيلغيزألكفينهاالقوالوثقزىهغحيقفلم
لتغاببألةتنلبموطرثخنهرييألصه4وحرفن

لخثشغيرنجدتوأشتئريخمدأثياأئألؤافيدعوتى

ليخضأديئإألؤكأمتؤالكإئيايذإإألوضعتافا05
وفعولفائلدصربإلىغيرفاعلىلقاهاعنعدلث
وصولالوفاغضرإذاوخماحبارههـ2اأقلإبمكحهر



ثترط7

هطرلتبأنهكزيميموصؤبعربدبأنمواهىودصلمجرإلى

جريلىاكذتءعحاابسيباواقائئاثركياتاخواني

رسوليجعلمثمنفأكظروحسئذحاجتيمدحكأناقدحهفتوها55
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خيفا11سماالى3رئيبنالمخفربنالدينادعيمدخوفال

4خاألسلوعنهافصمال4ألعذاماليحاأعد

الئنالكألهماكألعهذاأرفيأناالسلوالمفيإت
أنبلبالكضالتجاثوىأفيفبقفيوخافيظيآنم
وصاذؤأجهافيعنديصجزأتتساوىقدنؤهافىتعدفىال

4رأوأألحفاخالمأهراهمافيحوالأذوبننياكفالت5

وداللنمعثعقتيهفيهخئيأقننصاعراشافيوحبب

وأغنألذفونهفيصحةلمجداثوإكثلةعحذتني

4ألميأهقدألمحثفيضعنيعلىومالجارخورية
غزاذمتانةخوطأمهوءئماأبدأل4دفيعارار

ألخائخاذتموجمئيعليهصاهوثماشبممونيزاز01
4ثماغديرعلىفطارصتأكماخطرتادىة

الثقالخطاهطصيوأخفتىشاحثنأناتةنجلتنيا
4زالعذبدشالووبفيهضتدرياليماغاةاشثوبت



أل

4اللقاعندألهفعثرةوكاشتهقيالعاطفانحنا

4ألمحياويخهطزفهوميقوتاياكفةوسقافي51

ألجزبمضدهوفيهامفنشوةخمونهفيقهوة

أآلمثاذئضرلثيخكوفيألشوقغادرفيأنمثالييابعيد
4وأنجماشاهاوأنحلسلكطؤعابالفضلفذأفؤأنهألح

الءبخااميراصرتمنهابأنيإلبئفيغهده
أألقيالأنمظفردؤخسالطانيفيخسخافقدفاقتفمئمان03

وألهبالأنقوىمنهاابتاألخألثاذابأنعهودلوفيون

4خاأنيالثرىطبئوقذبأفمضبوأنجارللتريلكفلوا

جبالنغالذسئوتوصئئزراسودبنهئمألهيادطهورفي
واألجماذأألرزالقتدزطعراوأشيافهغفبأقالمغ

4ثقاأنجداليؤموطومخفافدأنجألديرمنهقمات52
أألمالنتجاتواليافمحطحرونأستقادألدينبماد

حبالطوهنيلمأوراأمافيباءمديءوأألمافيخدهءأقت
4قضاافيلةلمناألأنحضفقوليشائهاحبأألئاسففمل

فعالفائلكلومااصهلىبأئفعالأنتؤليتبغ
11وأألخوااألكائمدتؤاءماعغنيتلهننفمسودنابر03

هاللومونتموأعتزايمرأيمألهداثةعرهخشاب



ل4

4ساأزضئيكلفنما5ذواائاسأفيأكصابممارسير

ألماذءألئناأنلحهيقينعلىءألئنافيائماليئتئفث
اثتنائماةألكأكات4بءشاينالأنرامأصنفل

انمطالءغطاأذاكدرألنمطلكدرانطاأبرفييا53

4عضاءداوأنفقزفقريروفبأتوداويتغنيتنيات

4ألرإخعىجمتءثنالمخيذمواهبعليأحضيلسنث
4وأألبماأألفعرالطابئوزكيعتفلنمبالكمالةاخصك
ثماذلرفيتاىمالذوياصراحيجماركرنممتناأئت

اوءصصء

مالدرللطريدامااهطقإذاالفقيراإبائسات04

الطوغفركرخعةالالقهأرسلكغفاهاذاتا

األنوالديةيرحىخلقلبقلمذاأبانصرألمرحلىيا
الوتئصطلىالحرلثثردأاوبينألعراةالينقإلعن

4نصاألعنها4تزاهلممألرغدةمنخيرالهأعدوافد

حآلنالاحءألوالوجهاثبذاتلفتمنيمااؤاهنهاعذيريمن54
4أنقخايجدأنبهاتجلألمحربأشهدبجةفأضتي
جماذألئديمطوفيمجناصرأذاعاءألندىفيهدبها

قاذأنيببابكئيخاوالزالالتئهافيرنعكالعدت

عبالجودراحنبذعلىسىفألئابكعيدهمالئاسوهنا



مم053أل

لافياةبىاأقنىءضااأكدوحكصونفيإلغا
اأألشباغياكحولمنسدونستأاأللصودزأركزئئ

4ازقريالوخيمءانقضااليقتضيهبقافي

423

البماللهرحمةالمحاريحمدلناللههبةالمظفراباالدينجماإليرثيوفال

زاالبعذكأئبشظلهيهاتباالأنعئماعمثمئثننيأتظ

ونصااللمحهمتادريساءبلألنوائبرضغادرتنر

رجماألأدرخالوهاكلطحمرليكشهردألرجمالأنعلىديو
مجاالعايئافىفالضفتظأئتيئحفرتكهظلنر7

أألؤجماالأألوجماصتعرفناءبمعرليوأتتوجملىهموجع5
هفضاالمضاةخاوردارفيوأتضوالضديقمنجماوزت

اشواعاالهنكني3الممىلهمخمدائنياعليئفلواطلعت

اجماالفاربواتجوىواحمدبركالئبعدواشراهالي
هإلالاضيدأخمافراؤاودغمنغيومكذأودحزهر

عقأألالمرورواعمزلصيبفراةثبمواشردصدقإخوانا
كهاالاصذورواجوداوأكحفوحهيةمهابةودأألسنواكا

وظألألونهادعدنجنأتوعطلرابألقوااواجرانزلوا

ترخاالأنالدارإلىغنافأردهواألئعيمدازبهنمونأت



953

زلزاالفزنزئواألزمانرتئثيهذمنبعوافيفبمورا
رساالاألردىالىينتابعونوافأؤجةونتازسفأودعغ59

عباالإليةفشوانلمةدعاهئمأنمممامظنوابخأثم
مذاالاكرابأفيبرخفأسىاءعزهاألئوافمرموهؤبابي
بلباالجوانحيءوملدقشزفرةضئويرفيبقؤاواإمموا

شغاالاءهاتزيىةألذموخهاهشئعلةمنهاأالرضرائمييذ
سواالبطضكانتاواألأرنمأسألمايئرجهةاثرىأنزاصهـ02

أآلطقالوأرولثمالرشفياذاحيرةبعدهغظفوفيهم

وجباال3بحوراتنسيأنالقنعتأأليائمدقغلم
نااليخهعاجما8العزاعزبحادثرالوزتفيتهارمتني

أوشاالهصاأ4وعالدتراثقهـابفأجهرتعايكرت
الجاألمحنيفالدينصبءوإإذخامحدسالمللمثأنقء52

اسعواالأوبيانهبعطائهشفاجالسةأصتأغإذافرن

هافاالإذاححروالصلىاءإذاالحربخباإوانقال

أألهواالبموتهربهحثما4بأاءطردكذهؤليقدبمشث
نياال9اأودوضاثمالوكدىرماخطبوطالنألدتلجاازدى

أألوعاالهضباصهاعنوحزاسدمااسأئفراعنإيلخطب03

جالالترصهاءبئتورضبأهأنماتميلنابمادتاءؤدى



353

وغاالألكرامعلىألمامهجممبالنونابريرابهناء

ماالنهرعمادوايثوىيومصنهرغاضعجابايلمحه

حئاالعطيمةممليمهـصيومننزلتابئءالغئايمشفتميق
سرباالألئدىيؤمفيوأفمدالوفىفيضاعفمنألسزدألهيفعمن53

ونزاالألقناقراعاسألطإفايمنألفهاايرلأالفروميآ

ثأباالخزصانهامنأزفعنكانماألةحئيتحتولذئل
األنجطاالوضطمانكماةيرديبخارهالعوانبأفئئحمدمن

خفاالعقابهااعلىطزدايرذهاألمحمادلمغيراتهن

جمألالءارراااوتإنمعغنناعاواعمأألسادهايه04

ألصمئاالائقناوئوطفاقبااعوابمعيمتطيههاكالذئابمن

الوبمقاطعاأاسايخعندصهاصاصةاألقألمينتضي
االصةاخيونأوتخنطفثهافماإرقجمألنفوسخعاهعنوألئيفى

اكلناالبعذهضاغواثاتسائساوألرعاياصما

شمكآالوائيأالضعنيهافيريلاتأجاغستائلوأللفتاوىمن54

فصااللالفضاتماءاصسفراتأألنزارويجعلالماومينجرهن
نراالفرىئميخوسبمءفقائهحؤلتجبثباؤلودمن

كألالارحالأحئهبىاحطتطاصرىاأاأخااموداصهاري

واالاهاذأهئالفاصابانهااوهبهنجتيغريبم



ككال353

وماالةوإليماويتا8تجاالراملطبماليتاعىمن05
عياالعليهودوكامموامنبأفإيكوايابرأنفقرااودى

ماالجورالمحئطوبؤمطإالرتيعمنليألمظفركحتابأأ

كالالتعيىانيمإقضعفتإذاليالؤادثفياعؤمازلت

وباالفيحممااامشدائديذخزتهارهانأفيؤثأباذ
االس8امااغدمعاحذبتنابمتطةغءامساإل555 001ءر

البمشإقفوبأعلىوكنجاصسماعذنيهفثمثراقثش

وجماالرؤقابملككاحستذزاسعأييتجمايمأكأس

رلباالغابةئيبماتوإقلمااأثمنحقدكجمح
زالالإةتفىمنثراةرديلعهأءءإوردفيتا

برصورم

قاالأألذسذلىةائيزئهنئ4إتأباأءإياخى06

داالاإلاأاتمهفرجاداتاإلهوطرابألمجشاردصبئتءا

األاالماقماعاتآلشياكقيامشنهاقلاحااماوقطعت
رءا

طواالأقصازاؤاللألتيءالمرىإالألمحوالياتاقيتؤاعالي

قضاالواائيلأنفضيماءأحرزتعأويئفيفينذتوزز

اأخالأأيسقزفدو2اعثئآللاادألرثلاأنثاومحسإكأجاؤر56

ؤرماالنجادألبمتسهحبهافرقنجاهـءإصذأألضدالم
فألالثبطةبزلزتووحثميمالمزلاشباريئوحللت



آل453

معطاالكالودفيبهااصذتياأوعادتألقبوزبزوركعليت

ائغذاالوأنحطانفاةأأزضىفتىمنرارتربكفىانهألمححاأرضى

سئساالبارداخنقكوسقاكثرةكفذبمسلعليذؤهى07

أألذباالفوقهاثطاةوجألخزةذضعثقدكنتمحائبب
كفاالاائابمااتأصحأتجبهوكتهنففيشنهرنك

سكالالوثجألدئقضؤباخراجمالصيهةثراكففيسنقهن
وطاالانازايئءأمانوالمحنتدأبةبغدكاررخاويخعلن

حواأل9ا1افمهـنرلتاضلمأاأفإنماونامعتاةااليخرن1لم5
01ةءودكص

بداالاستبدليراياغدارةغرارةرة

خالالغدورأثأأدكالفئتمةبئءألوفاائصئةالياهن

االزألعرورألياموأرتفوضإلبةبثروةالخدعن

533

11اربعرشيالوق

ذطايختمليبهانوإ3هباجعلىؤقوفيأطلت
ماذضاثأرفدكمهرريوتحاآلئمثحذبيؤأص
خاذذليوألمحظفأحعسنيخاصايىينصرجمازالو

وابئإمذهاإقءصواطكمضمنفدأئتنيكغ



وغه5

آطلائائغارفينرهاباارياضكايىحكغنجولي5
خالذكرهابروعندالرواةأنجالدفياتإد
4ألقارموقدغليئهاالرواةنثابانجمبو

622

بياالولدمنثداتتسع

اقذاااواخرفيسبرسالأحمرشلىوا

1متقاربحقاال

أسنهلةفيويرستقذاهيقردممماتهركا4أ4لبفن

أولهفيسأئثاأصفحةمكليطامآائقذارأجمتفاني

1732

اسربموابهفال

ألذنجيخلبعذينيأهرىءهـجافيامأليخل
عذليأخلههنأمالمحغبألذأنعخلن2اآنجلواال
وألفضلأإلفضالالليوألمنحسنانأفيمنعار

هزلوفيجمذفياءفاضإذألناسلائويالهفولوا

لمجلعلىحبنيعولواواننألفيتدغبدالعج5

ائقعلإليضزبخلنمألقوهفيبعدبهاشهتوالية

نصلبالكدمنيابةفلدتهايرماءفلدث



653

اهلوالأوطالقغيرفي11بأهلأتاوبف

لبألئأألوالدفيأللههارماأوادررتفعلبم
فعئنوالقولفيأللهبكحدتوفقامفيهبامذئبى01

ائلىأصنملهنهافكيمفيالننيغرنذنلال

823

11ماطءاوفال

ا4إفخماوالفضلفيمبعصابةءبلؤتنيكيفيارب
4أألإمفئويمذحىاانأفيهغيصذقأألؤصافمئنافري
ءأص

اذألبعليهاعلىءسومنصهـمملمجوبمبألثراةغلىإ
4فاثأستدإتممما8لؤمالميهلأمأسةخدمانجا

قنالاكالدفئثءغواإئمأموالىوءئمخووش5 صصإ

الأررامثداأيئءؤهمالنجعمةإذاكافرتارخاأفيهئم

3م9

11كاالموقال

تمننوكاكمازإنأواماةتذوئمكمإأنن

وأفىأنعقذالةلفيخهزشعصشئمءدهرالكان
هلألمعلىلمجشمربممكئمدهركئميقظاتالتنكروا



753ك

ا

ذ5والأدلبؤالةجمغنمءرمصاكوالبالذتم
لتائةيذواسنموكمبعدإمانأافلتئمونف5

لأصوالحبباليعلثأنكئمرأيثحينلمث
غدلأنشملذزيهئمبهرتةيعيدنألزإلما

ارملاعلىنئئاكاوكألإخارغنمصعيقر ء

033

طاإرالدينررزيرتالىالىبمت

سبيلعدهاالىايعىأيادأليامنمرالي

جزيلوافر5لمجودإطاياأقلتذاالىماو

نقيلظلهوفيويناأالياليجمارتإنإليه

طويلهيحدبثلهباألغتقكميتيإن
الفضولمامجلبفالمجبقضوآللةيثرايكان

ألجميلطفيهظئيلخابلرصليعامالظنئتة

حمولأكباةلثقلأفيالممئقاإخلولبم
ثقيلكاهليعلىفهواعلعالنافإن

فيلوالبهيريزفيهليشأبومخأزحل
لمطهنظرجهواللةزحميداصىاليى01

4ذاووالجوادفالبطولؤفيهوهوحزون



53

ذتيوالرآهاذااراثفإلبرخبءال
ظيلطحخرأألكلطانمانوائثىابئعرمة

وألقصيلطاقتطواألهقسولثمعيروألهناأعخئه

ييىبهةألالبعثرشمآرايتىرافإن51

لطأأنةشيئالسوىأنمعانيمنفيهوليدى
هاتيلبعضمنوهبةماتسنئانتلةنجط

جليلعينهفيفألملذافليلناهـلقلوال

133

ساازورئيالثرجابيالدينعثدنمورنبنالدننعزلةاهدىوقدوقال

كاملهبثاشةحدوتبعدوكانارردزمنانقغابعدجياوردا

أألوابعاداتهعلىجريالناأنجنيأنوزديياعط
جمللكادثهقاتيهفيوايكئمرىمانافىأان
نممقلاخلممقعضدأوألمحطمنحبمنظرئعمرنق

ألخجلهنتدهقدحفرألخدودأنخألودلأهدينها

ألخللأخممنفيمخعالةلمربسهاتءصاءحسنا5

لودلمذهرافىواأئاعئهاتمولبهاوقدذغيرفي
مهللىجنسعهاتمشيعنقدأفردتنهاكاتفي

لوالبغيرالثمميعخلىحاضرةتماوأحظلنم



قي95م
ليفيزا4خمناتتوف1رواىتءعرفكفعرث

تجليخائهاأنثنكورهزهاأأمسثيدلكمنكبم001
ألىجمهاشكريكمايقوىتحمفهاعنيضعنقءعذرا

وألجذلياألفرلواسموجاأدشبابعشراذكرتني
لذالهالىأصوالليلعاذلةاريالأئام

ألطفلفإاكرأوثهنذاوطصألدهرضدهـصقأليرنم

فاشعلانتمشارحام5أيردثيارزةفيليسفئلئم5
األحلهسافةزاأوعلىناوكشألدنياعاأفي صايأا

خضلأعمعيشظلفيفئضاسعادةيرلذفائهب

332

بمتقاممراعلىئاشراغالتفاحاالدوافيبنابؤالفرجالهاهدىوفدوقال

خلاأيهيابهودويااألرجمأالفرتأبايمالاء
لالئهيئوفياائسخذسمشةفالا مىو

همصحرصصءصاص

الخحلقففقبمسفرناحسانخدودأإبعثتا

ثملهاككخارذتقذاذيممياكعزضكأ
اكالأءوراغذارىأؤجوهاءؤراؤصالتءترا5

هيبمامانياالمبوبةالنىخةفيش



63

الئقللحاظربنةينالانحئمشهلىفغرث

الفبلدغيرصلمحانفاليعهذيهكفثهوشه

333

ارجر11ا01داحانغا4الياهدىوقد4اليشص

وهطذاهذصابارزيأألدواياقيا
لتجدوى3ااذاو1داوىاذايامن

وعسليمحمابءيوفيصمإئااطهأفء
للرجلىأنساأهديتبماالقابتهف

أكالاكنهارلتارىاملىأألةهدية5

11ألمخجلمنتبدتأاأخاازودو
ذثاحبقصفيءرقراقا11ءأ

لأاخاسأفىائحفياأؤك55هأءصا إ3ساصرت

أشتملناثمعاتعلىألحفهظال

يئالةإاليكغالثثخيمكائه01

432

ارجزوفاال
051دلم

لوىااليماةرهةفقثىأذة

أألجندلهوقيل5حماآلأغراةالىوي



163مم

علأفييوموةخةأؤنةدلتشلؤ

وهضدأبئبيقمالمألفيتوضلت
بمعزل4حرعطإئعشةمواصمنبن5

533

11رجز11ةعالفاصال

ضلإياإححطتعاقتجمعبربم

األعزلاصثاكأوتدالرءجمرأممن

اكسحلىكذضامفيايزفغصءمئطكة
باألزجلأوهاعلىديستاماوطا

11ألذلءبماهـارافكأطشوأبمأوصاءد
صذوألعوبألثياةاكأةأاخصثإ

فضهلالمأءبىاءدهاءاأنمأ رعهـحصب

ليالمثابكائبرنجلىءاذهـءاجمءجما
خودصيطلررالباكأعاطإة

لىاصمضاعهنونففةتخاةا رءى

صلكدهاكائةقءساوأستلقبافث

ينفصللمهألسئكفيءئؤاوعنفاتسثت

64



كر263م

اخنجلأابيضبرزتإذأإحهأ

صندلمنسفطفيةفضمنسليهة

2س6

1تجئتلوقال

وصننحرمفعلالبمقتننأباحكنبم
نياجرباصرهتحتىأرابكوما

وهزأألضذودقءلمجذقليعذبت
قلانهجدغاررءواأيروييخكأثفقث

يئايةءذاباعاقسلثاتعبتفى

أاءويةافىرهنوقليئفثصاايهف
ضلهبظالمةبأبىتاإ

زائئيبزنأتاغاوجدييئ

3س7

11رلوالل

لوزبمحلجبعنعادووأشنجماأليقكءيومكذ
لرالتاناللواءصواءهأتانذرسئمانفيفدوؤ

أئمالتائثسبمتراتيألممىتئعضئممااللمالت



ر0363

جرطواليمامعائيؤموممباناألوصلمغأمسقئحرت
لمئايممآخطرتىاخووأجيرةأئغضاليحيرانحيث15

832

11لكا11حال

حبئنفابأفيوقطسحرفاسبببلالىإبئشاإهالقئ
الوصئلباردعنخألتنيؤلمئمقامالىدوليوردئني

أنةبئنجريمةنماريمبيإكامائمهاةاياياؤأ
أفىوسعيفيزرتنيانديحراممنإثكفاقدجا

ألكثرؤأئةلثفييومشأرنائةكلىفيآضاحيي15
ألرهلمنجمدثفيوسدتإفاألكريرألودناشدتكا

واألهلءأنماطانيتانافرداإيداهـأوممؤيص

أدخلأألعينصرالهذاوفلأددهوعفبزيعلىفأؤل

132

اياحاشالمظفرابازيرالىيمدحوفال

هطألالمرنمنثحاحجناككاوالضاأففيقةبإقمنزآلسق

قالؤالهواهماالالسيةتيىءبأالألعامريةزشوماوح
2ءصصصسصص

اسواجاوحشيحيراناوابدمنلنابدتبالديارؤقفاولما



ك463جم

طالهغوجرةوحثمنبنافرةأسأواحبرالىعنخدعننافما
اليذءألبطالةعصربهينثعمبوملهمغنىإنانجذاأال5

واصالموبقاتغدوأتومنلهخالافيوففةمنالج

واطأللخوالياثارأصومابهثممرأألوطانثشيتوهلى
فالقدودؤاعنرئلواخقافعلبقضئانتسفياوكيف

اعاالصبىوجيدصفوايهوىاووزدورقهـفينانشاالتمودءايالي

ألممالامثئيبأثؤضبفيوعودرثسلبتهشابؤبفلله01
بالضدإؤسواثمخطرتاقاأنبادوادعزمافيشقصبم

ضايخأئسحاحىذياليخاألعيشماءرافالألشبيبةلرادلجمريد

وجمالمفشاوزأوجماعمساهرنةوعإئببعدمنوهأممذا
احالياألمحلثثيرغإلىمأالياليبمرهاأخلفتةكراالرخ

هالوالانيوفرعلىانىثيببمالحطانافاألذيخاعناعزنث5
وابألليارريثاريإنوسأهاثكنمغهرخهاءواغرضمث

اماليألمثئئنمعتتقديمكأفيلبانةاآللياعخدلمبلبقؤلئم
ذواليوألدهراألئامعقبفىلقلبتيهفأليومإليأطؤ

عرقاليءهرجاكلطعايبئلطارتكئروفهحرقينزيمولؤال
أأللجفىألفثىرااورفهاشألدحىففيطارأألخاأته3

حباالمكافياالصلفيكلال



ث563م

أهواالاامأذنصنيرألبرحمماوإقعودأأزضىكئننثوي
حاليمنأنحعمااليومسيريمثىبانلواثقيرأوشأصدمنواني

ليأنزهنيمنمماقذفاتويغرئمعثرتيويحهخناماليفيدصل
اانمالشاءوألعريخرلرعزبهاءرهءوذةءءءلب4سأجغاا

أليأهتنطقءئاألدهلاومصلصانيوامغيعريهصئرن52
ماانشظيهبحاجافينزاتمفئةمانأفيطرتنيوان

ذاءألمكهـارمربمفيواءجمطءيلركااطحأروضفيئرحفأ
النحواةكيمفضلنءهرادأسلىأقترحئةماألثهيدءوعهذ اصصصإ

ألهاليزماناعاطإإجذهاوكانشجةبأوزارةأدشتوزيركساأ

وامماليخافثتضيعبايابهلبتفامرأالشبتذبيروقام103
01كاا

ببرئالإلأفىبعدطرفتاقدحائألادهرأيخامنغبرتإ
71سءا

الزإشافيالعدىأقدامزإزلتباسلالذراعلقممبوحباغلب

وأبطالكهاهمغاويربأيديشرعوأليفرقع11سوادوضيي
اطأاأفأالنئءسنمهآصوحتوانإقااأثهجراذاألمايهوألذائذا

وأنهألأألهلمنخيرلئغئربنجوازهزهعزيزاببيت53

بفعالسواهقوالكلومايمربمألفعالألقولفرألتغ
هاود

بعمآلوأيسعلمذيزلثوبمزيخةيردادبالعممملإ

فيالطلمهتأمشفتيفيبمرفيميقفلئمشمنلموااميرأ51



ر0663

صالالطائمءبمشيهاهلفأقلمرثاهءأعناوصفة
السلواردأنهعذبعلىنزلئمنحماألشعرقالةياليهنكئمع

أبفضاعطايابنوثءصظماشقيتمياسأفيبعدوأنبهبم
وإخالجدببغدوأخصتموضيقيمادهئيمبعدغفأثر
وترعالحلبينألمطايايهلتئوفةدكجؤبعنبهغنيتم
ألغإليألريخمرعنالمدخويشغفهبالندىلبرمزالبرموعن

ألغدرخنالفىهطبوعلألةعلىاوعأضمعثرجماتشنالطوذي54

مالئألرملثأحقفعابناهابهأخاائرهبغزوربنا
حالعلماتدومالأتمياليوأنأحعروفهألدهرتجريأنيدرولنم

صانماوهعادناراؤقدواوباألفيهكانيارافأكآل

بإكلبالكنيلءإلطايازبونيةكءاأرذنحئممنوغرتة

واكلمالأجنيازتزذنةواعابفبمبقياءأألعداوهاقىصبن05
سزإلأفمحلأنيومتماءتصزبلتناكريةظغةهىتمفيها

صصوكد

ألبالاكركاشفةاكبرقشعاعاضياثمنبهاوشيهزوجة
صلىرصصدص

ذهربهألخالااوبخةفيسواذكالوممامةتحتهاودؤاعة
وأفيالأورثونوك5عناثأأيئإلئنهمارصالليفنوا

والمحالغموأانجدألئجاكربمامقخاأعوتنلوهشترف55
خلخالذاثخدركاعىعقيلةكانهألعئونبراثسر



ل763
سلنعمالاارقراقتدفقغائاايرىإوجةعلىك

إداللالتبخنردالليلمتنيئوإنهإليذفيبروبمتجخر
وألتاليائهندئمفيمنةهالالنبمصاءكاخدىءبض4يف
واعآللنءبئرفوزينةريخوبكماظنوهولي06

صءكاودسسأ

اطفالامءبحريةعراقيةحرهسوداغبالمحلبهلةوء
واجمالتدرزاقجريئايرانخعاواالدرجنهاإذا

قوالعاىكليرركبعماصومينذخمكلقرثنثاهاعافن
عسالائمركلهنهاوينهرقبائخقىرأتألمدرهفاتقوء

وسؤالؤفوبلديهاوكاشنوعاألجمىمماشءؤلهآحيجمم56

العاليامثرفإرقىصتبؤأتةزاصالمرأياباائمؤ

ااغفابعدبهموسوماألنهالكثسارأبشفكألشئةزاذوال

والوثعليهـادلقائلوحفاوشفاادا2دثفعدمتوأل
وأحوالفيءبأعوامعإيئبوفودوذأعيدائيت

قالواهجوئسبعزفغيرهدوبزشأثرائاخامتاذا07

بم4

ملكاوقاال

ولؤلمثفاترجوماكنتنترمذحةأباولقدهدحتك

مقفلولينكبينيممشغادفلحةكودافىبلألكأ



كه3آل8ث

لمطجهيئ3ساأااوكاأزءلداقالءااأهنيخكنظمت

وتجنخللضنبماييىكاتعقياةآلمثإخدريمنزعتو

لوصاأاأاتوصإفااثءوءمدارا1احراتورض5

ذأبربئخالنأسوالألمحديدرخافليأكفاصتندىناجوثوهـ
يحنجذالخفاممذيءأعراقألألمجمالكريمةراخةنثءجا

لئنفئليمانكرعرضعقبارز7اكنيواتماراحتيكثررتما15
إخقأالابىواحميةهنيهاءووراهقرضماضالممتوتي

ةنجنءايوأإلعراضءاصخعراأراوماإثهـداضبااءور01

ئتوعثلبمنتدريالأصارألؤاياةلديكمضيعةفغدت

لأؤءصةرلكلؤمحالمالقائحييىبمإلمىطاقةدؤأزد
ألفوداألصااتءحاثتاتإأةفص رضىحمت

لهشويداهئلىأامئخاةابالباألسطاق
لامأااموااعاألمحرأإثأعفاتخإنإشاشدـبئ31

42ا

صوقال

ةاهاأخمفيممخلناررحفيرأأشكلرقفمإخت
كاةءإبريؤحالئمكفمصأبأوبهثوتخ



بر963ل

3ما3

حاظعليممقبخمرتاخرخمانماابالجانبالىفاسجعخرانبفيجماعةحغرخوةيىوصال
1ألكاافيبركة

طائاوشظرفهفيثأةجعنرإئشاث

ؤأثأةتداهنلينحسسءخاتءاأنإئجوا
هءاناأعخلءداألأئأإأألنا4ؤا
صاا

وخماثااببابئايخيىأوألبذايا
ءإوايمكساضدواسهيخاألذوالبتهـو5

داواوسكأوهـهضاإتاكآ1هأ اصا
101

اإةءإءهقههذداحؤفىؤلىألةةا
أهـشوءصيمهـا

اةإالرسااإمحئأسأتياقدسةثاآه 0000001سأا

4ااءاأ015 صاصهسدتفيرمصاتاخثمهأحناكفا
إهـ

لمةءاحىغلوائا5رضحإطزاهزررشآفيا4آ01
اأ

أإصاعافيهتألمعقدوهبتءيوواسممتإ
15

جلهبااممزرران5رتخاهـالعابمشرتو

لمةيأؤاضاهـ15خرواشايتفتشا
صإ

ا
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الميمتاية
342

افىكا08511نةسن5أرالغدتءيتهالدينالناحراالماميمدصاقال

اوئمأفولهآعطفكقيةممغرموقاقيمثلكقلبنالؤ

قيوإألقاخالشتانفأطعتهصبابتيلدشاضدتذ
أغاماقيابدبماوأتاشنيشفاؤيديئثيعريضاريوء

ايحسمكاهؤالىدابركانانىاأداهمقشأشمكثراهفاخئمو
قغاصأالثلبببنااذااءبرلدائهأئمريخزوجذواقلما5

يرير5ده

كخلموعاتاءباثاوجدفمنىكامثإةبىءوورا

11فحسابيرألمجاآلفزيزإةبألسآلكصيقفىيتغرن

ااأوئمزفأيخماكءأقاجنرنئاماهاالةإمفياثاوسأوعلري
80511

11جرمياخرهاتداثايشنعتيجتتوايتمجناعركت
اواصغدالبانمإاخدهرفضحتماافلحطااثمارجمها ااما

أاتمةاال3قباإظاذكأوتؤحايئايبتيذيلوجررت
ائممئسجأضابصأخآإلقةاإورذآرلى5طالىجىصصانأإ سصيصبمشا

يرردماسيا4باعط51511ئرراءتا5ؤفىايساااتررل
ماساعاثفاتينحروأتجنجقكبماكأونجطافيزواألق

ألقدمألمجياوخإئايبثنأزلؤامادأثاأأواسخرشي51
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خرمشهامدألائخفمأأخيراماجكرتالثسفألذهر
شللفجهضهاريضنلثهنزليقرارقىفيفيربمدهر

لملهفيهءوألننرعاانموإتيالسليمليلبهلني
ئميضيزوغلىماناأإوالبمقولئمأأللمبفيفضمتهفحتا

محيغوبماتعابءهمساحتيعنيألفرراحاآلفق02
ظماخطوبكهنياعألضرعانكين5ثطاابئيازمافيأنا

أألعشظمأإافيناصرهنمشاءيمةضكنجملىأليعباهيهات
زغئمجملىعاأألعلىماطسنولوائهجيشعموراأراناأ

ومهونهدتمةإثمرففرءأشاأأثأمئألنتعرته
خخئمأئحارمأجضاوصالرهحفيابراقندبمأالوالثلخاضغاء52

خرئمالمديدمرإنةبهأبعنالةالهديدأييطاليرئضي

ضيطئموأجردعمممالىواحغإراربأئمغعفحث51ادنبئ
مصادءسسو4

عرمرئموهوالمجيشرذوسلىحدازرويرعرإتاينلراي

إنحرأإأاأحرآلوهوأنريفيريهةناربهرقياألعاأبإ
أاروكامأعارفحهاوصؤببماصاةاأزجملقزعودهاألمحسامكألهغحيين03

يوئماعبزسديرمؤاليأإفةلنةارأغببامهفزمما
إضئلوئحلقوئمأفيةرألمحنماطلىوأأنمفارؤفيتقمألعقفأ

مغهيمحغافعايئودفيةوخألفةيرمألخبؤةورث



ك2073مب
سصكااوصصس

معظممماقدرهـثالثمنةوبخنسرماويفاه

وكئمومقلدؤصجلبوضاتموغلألوففودبن53
وألمعدمترحهمافياصمظليمايعدئموصدلعلىالمك

صوسك

خذمةمآمحفسمةوالمؤرمبسوطةيدتبسطةارفدفا
ادسواألحى

نومالمفحاجعفبرقودوهمطرفةألرعايايرىمتيقظ

لتبعغايماصميخايفنؤالبعوابستاأكماةاأئغلبألقائد

ئتشرئمائرفىأناروبباسهمألهوىنازسبماليمغلهثا04
ألدمئمأئحةثءيقعطننكيؤاوحرثئمسلغسئانا
صءسوا
سيمانهاالعواليصممايقنتكءأكراااذالسواتركا

اقثماربدءببواتابأوألجوؤجوههمضااإشراقادادص
ءكلهــاهـ

واطألباسماااشرىاسوثأوهىضمياظباحهسرواإذافالا
ءجء1ا

انجئمخةالسوئدوهـوهئمةهايامرسخوأأورياحأركوا154
داا

ممئظالصحابدخياكوعجاصابؤارهتثأفيفىضمافكأل
05ءا

ظبمايئردلهتخمكرهأصعاطفاريانكلثء
يهئماطؤدمنهةامفآعيأألدرخفينجنقىقضدمثدتهبنثنيفي

اسسصءدءا

مميرقيىالؤابأءخرلوتحاللافئامنارقبشر

خصيغئمامرئحوفياكيترفيمةويعبعارالخايئئير105
معفئمأئكتيبةئيوطؤراظغترالهفيتلفتارههكلإ
اا



بم3يي

ألئمئمارزآبأفيأصلوغزازهفعاجمألقئوببخعلىلمحظ
قئمفتألهضئلىألدمرقصئفيمةاسراأحورمنثكزماتا

قيئمإكأثممابتدبيرسبرناهخأيخألفةابأعقرم
خمأزمانأوخماوجةءصرلعقاتيمالندىءيرمنمءأ اممت

امدفالذياالمىألوخوذئهحتبم4فلالاطعاأأا بردايعسى

لمءثسدزصوألوفابخيخرانوئشيكفةألفمناخديت
زئمؤزالمحطيمينىحمماببمإلىقءؤاةوألشىأألئمةأبنيااا

ءهسهءد5د

11اقدمؤثلااوجمدهئمإالهتقاثرماوابىءهاعدا

وخئماوةااإفضبموأقمنعفيثئمةأضلباألرسمالة4ا10
منغاحممبعوشطاوأايرامالألاشاابياتجبمعلىيرم
11ضألشمفاعةيرصوضهمتء8وألؤسيلةيعئلىمبوال

ااخأألكتابنزاوبفنلثمىالىمناثالضالعرفهمبد ءبرا
جهنمعيدآمةاةايوممرواصبماذاجههماشؤرهن
دء7ءءيرإه

1لهنمنهوءيىسالهمقاحمداحمدالشألعباسابابمبك156
أنسلئمأنحاوفأمنهاسلمتبكفانناألمومنينميرفاسلئما
فئملشرواهائفتحامانساالةلدولهاحمخريةأنصتا او
صص7ءا

كائمإءءأجىافعرباسانوإنهاامراقارتفهاجاوزتا

جئمقىأرراوشياطيىفينلغااحدلسعتءاغهد
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اآللمجماألمحألاهاةاوفمفطاةيممنتعيرافصارباء07
يترنماجطربمأؤمديزنشوةافءألمعافيتخدعطوىقى

دمأنمثووسكفيخهوأشألثالفقلطبألشميبالهماسةضاط

ومسبمانرليدأروياهفيمابحلهاقبلءألخلفايمذحلبم
يحكئممنلماتعذرقلصتيرالوألهكياباثمبم

وسغئانهكظذوالهحهاالضااموايممأفيروزكضدم57

443

حمضى37511سةمنالناربعيدويصنئةهالباصالمشثياالماميمدحوفال

مممومرابثهانءأنديئنأحكينمالمثيتليهلكت

سقثيمنوالغائداتإياورريمنكأاللسئمقذ

أيدمايألسغزإدطعلىأسمتاموعهادعينيتس
فدعلؤمحنلنامىليالإليطرباعفدهبمرليخدث

نمالمسراهفاوالماافيبئءزورةلعييئهي5

الضعميخااغلهوبرثجنهنيإلىاتأنمياأفضدىالتأقسقد
مإعراثعبرأفيأوكاننصيصهمهديآياعاذلمب

ياملمهقتهادخةاوذاقوأصبةابهوىفييلويئي
أأللمباقإلفييخلانمظايهةحبفيماليخلى

أمأأوفييقخلىعلياانوضلبأتبخلفوجراأصثهتها01



آل573

جدشفالوفاغدرتؤخاقلياحامئأبخاتان
ومفتثمباردريقهمامررفمرتمثبينبتإئةكئم

بديإبئفيجودخأكاإلمنفرعشكوايرخا
3ظتاخرتيرأبدديالفظمنزماوداه

ثزضاتمامنروشمثملاعهاقيمنأسأءاو5

مرمشنائهبأوقابأسةتجثبمايلجبألمحتثندو

اوريمامنألندىيومءعطااباعسااصسخضيأيداق

أألمماللثوالسثيفخاتماإكردأثؤاأللهخايفة
مأتعميزلوالهوكانإصاءاإلسالممليألء
إئحرمأشروإقيةؤقرفىماألأفيإخدلأسؤنا02

الشمءىباأللهمعاذئانجذهذيأاإلمائمموا

أءالمحألترارماأوبيضصمرااصثقنةاااذإأحىفيا اءءءءداحا
وانقالمايفإعدلالارزاقوالاخاسفياالجاليداهتتا

أاقدمعلىيسقلسلوخينرايااوالبأهئماض
إمامأسوقوسعفييعدمرمادإصلأإححانة4تط152

خآكأملئموةةبأصوتإذكزيذء6إلرواءو
وأالخمأقربفيهايغمالاصاموداابيضةقدبمرت

األجمفيأاليرثأانمئرقأفىثأءماشممقه
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اهاةوأروعاةأفيالعلىمنأهمماجاتلمرهفروع
كل

قرمإخدىاالىوقرمثرعازاةلتيةليقيكلمن03

ااطاأسخاثيمإلاوإلخطبفيتهغالالتاألئبمقاطإ
ئاذباارجالاوفاةفلاذاألعهودونؤاءأهئم

ءصءءا

ااإلزمؤيأوناصطعواءشعواااةالغافياكسادامحاربونا

ارمأوسمادةغارذءاذاألمحرامألنالتبىجهران

11ماببأامأووأةوههعاءالةاصمممنتةاأطا3ااد ىصياثم

األنقموااكنوحبئاءمراأللهها

اءحذعهبابئهلمجلريميصةءباءأآلعذايهدورا
3ة5جمفىصللوكانثتحعرءيزتاالدجمان

اسصءا

ااأاإخمهتشخاعافيفاورذئمظاسته

11لمخعادلمجلبأءاتحاربعلطأآلمانيظمهبيةا ارصمصوا
101001ء05سصهصءا

نقتحميخزالمحهقءجا4اكناقتاصافييماضاقتا

اثرمأمارلىشبابأرزيجمأاأذتملونةوذبئ
األخذممنلمألفرااءسنإخفألفيإيهساكألعرسسفاا

مممىعلىويمرخيرلبفيكريمآعاءئيذأمضذهـات
ا

بفمرعتامهالقازأتحئملطأشذقوافعوشاثدـ

اماترازاحهاالسلىلى



773

الغنماطرألمحولقأحنومذاهئهايمتفىشواردا

األغمالبممنصنؤضكليكضايةءأنبقاجديدوأبل
ئقغوجبرضعحبهظأومإنجفرأموأسوجبوأفطبر

5431

حاب7511غخخماستجدهااساصخردبدارأننءهدنال

اكرمأةثسوماتت4ألرصاخابقدمعلىيمعثييقشياخطاثإوألا

هرموعنعنجملأآلمنماحدثهكآربهقءعبانمياراعايا
اممعنذىاخاماجوذهاالهئئميئزاإخافوناعئرأسهإذاومن

أاألديمئةلجناجضاغاثلمحودعفةأسحثاوأالإذادتخت

أإفدةأااءئقععرئمولضارالقيأئمالذعادي5

لمعتحموالطرابماشأكحجمؤالسحينآغبرتبعدفأمبن
سهـفيهوبألمرسكباأوقاصخصمصيرتكعدلجنةفننفأآلسى

جموألثقأألخأبهكرمأخياوالحأأللهنشربهياهن

ءأالثمفضألااأةأئتوامةإؤاطتتافيإنألالدخطز
قدموريااوراإبيبتهاقاثطالبيابالممئعدقضىدارابنيت

ألهممعلىإذصاممةعلونهلتوذاررفعةكلعلىاكى

عظممنأألفالذاهاستكينولبرتجااجألالألالكوفيوتة

84
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وألخدمناديكفياواالئدأبأقدامئداشأمستالؤتود

إرمعدنخرااالزادتوانألعمادذاتارمكأثا

وهنااثسئهحواألمحجيجفناطؤفكااطفابا5

هفتطمدصاأبموجرتياهـحوتيهففيافثهلفتئموها

نمتإعأوهأتاامسقنىألمةا4ياألفرزلىالازفىيا
دفيءمنبالذائمعئورواليومدحي4أنمأهووالكألربئعلث
قكلميءونظيىقألئدألمحمدمنثراثمهاثءنىأثإأوألشك

رئيألثرىختإتإذابعديخلدةفئلينيكائعآبى02

ووفيىأللندلسأنيوقتموقدبمدحكئمألديخالمالةالجمف
61اصماأيىالقىيممأنتصرثأفنيرى6حرإاوئذليتدكازرهري

ودفيماوإبماعخلصثاثضتبعمثكرفيمأنطقوأمفلوسكت
تفموالفضاياخالوبأمقجملئبطوراقياالعوديومفا
ءأألممفىتضاوالارالحغعنماطلعتبنيألعباسياالوالث52

والمحرمأللهيترانجتممريلثاهـات8واألجمبئةسادات
بألذثمونائراةوأألهوادتبهنزلتإنارألمحريمعونئااء

لمجموربءمنالنأمطاحشرفإليثابشرفكفلميمهنكم
والثللمالظلنمدياحيأذليفتايمبهأنئمصتضاشجنيءائفبأنقائم

وأئقلمبالثلمجطاإفا8الةمىخألدالومنفيأللهايفةء03
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ةضرميخروهفكألزإنرءألءضاأنةنعالفيمغب
جمرمئفموحبلعشخففىفيإضاكأغيزكلئهنعيماق

علمفىنارؤبدتالدجماثحتريةاألبرفبابتسامأومضتما

3ا6

اشاذخذيووحركندلخاثااااباماالساصناصالديىءماداالميريمدحوقال

جؤكالنهتوحاوراالدولةعلىاجمناالتراكحربفيهءباويذكرريزة11ارا
الددروحسنالنفطبقواريردورهـاواحراقهـمازيخوفيبهمربالظوجمهـنعايفالثصالحريم

فيوذلكوالنجدةصنباطهعهالذينكانوااالتراكيحفواثرالمهدخحتى3نربتهـفي
اكاماالمستخيئةااليابم

سالهرأنيبناكرعيتحقأدإممامطيرشمسرياخير
مألمحاغدذوالهمثرؤيةعدائهافيمحنىاثيصدحكهت
إبراموفيقضفي11ذشاوكادألأللهدينونصزت

ايزوفتءاأللمألكألثحهدتةوقأحرهووففت

صايوخيرقةق2فيذائدرأهلكفيصنتعنةدافعت5
دائيبيفرال7أنكماةغلراعفأنهرندؤبملأزعص

صيامألشكيمفيجردوععاقنواهلاررإلىأفيبيفبربرقاق

أيامضربئسيقلثيهفئأغربتعلموافالوغاىافىالقرإعجهأوا
وأإمورامنعليغشبتثؤافبشطاكمنبشبمفذلوا

ضرامبأوألخوفكالءزصاافيلئاروبهئماوؤمافديازهـ



آل083جم

ءبمرامامونزاحزبخمنيدتطفزاماررينأعيادلوال
أالئامالتجيةوتاكغيراأئائم3رتلىءوقدأكوا
محاهوطأصألمأضغاثاازوالوشذكالوانمابئ

ألشأمأهلنزالةبغوالمافأجموابألعراقمئوكاكالوا

أألحإلمفيكطايرونفرقفئلوبهبممالثئمائماغادر5
ذمامحينوالتألعذابءشوئهغلمامنكذماماطلبو

لهامسطاكمنوجيثيخربعسكرأئمامجشغورصت
وساماثهوسكأزحفااقتهميومبالعارووحمتغ

آوخساذابلقءبلحاظهالكتفىئنصلوكانيهلدمن

رغاماأوثيالنهوارسيناعتركإذالةالعذارمصقوللظجيكا03

بسهامأجفانهثوهطؤراكفهمنراشقاهيةألريميي

اجامئيأالسدحسئتلوئناألقأنابيعتاهلةأجادافؤم
أالراهافثوسواأنماحدقأثهئمانمغافرفينولحفغ

رامظباالواوهذالددققدههنبذالبهرهذا

تمامئذوراكاشأخدواواذاةخوذ6اسرنجحوااذافم53
إمأألصعبادةيختبحورثئموجوإنففتألئقئةلوال

هداملركاعليهيتافرونكائم2اقانشاوىرأحوا
غعاموزيردثألقبزقفالئمأصألظبااحغوكأنما
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الالمفوقألألمفشنواسايثلها8بقاعلىألمديدلبسوا

غأإمخومنيهلثوالشائبعرمةألروفيبملغألم03
قداموأفيألبأسفيبفعالرروافاثالفضائيأبارأألمواقه

أألؤهأمعلىبشائرهطرتهااثلؤالىاذااظفرأؤإينهك

11وأألعوامأألحقابهدىتبتىوزألأصغدىأبهجعلتفغ
األبساململئتمأوجهكعوابسوألكهاةألنجطإنيا

ماافبرأثببئعرىوإذاسافرفرأيكخطبلواذادحى153

أيإنعاممببهيخنفأاميرسميدناياثؤالاءمافتملى
اموأإلصيفاضباخصتكألتهمناوتتةبماؤأسعد

أألقعماماوفرالمنالفةفضتءزتأنكلثحهدتوخلعة
سأمجديئثوتعمجضألؤيسعادرابخمااطترؤالزإت

11هاامجودكمحالثوألورىبيماعفاكبابتخنثروقىث

743

رجزا11ءعاالىرئيىابنالدينعفديمدخقال

هفعامهعرلثهلوبددتأألئانمشبابيثؤبأخلقتإن
وأالرامالمهاعينتبئرهأإلنهانمبغيهفنضيفوزارفي

ءأألئاهواتفيهربهتنجامكافيكزهيؤموزلث

وأغعامالمحوساخوأصطفىمماألمحاتامعنةفضضثوفهو



3إ

األسقانموتداويومانمأتنفيءأألعواألدنانفيمماثاتا5
رامبماتصئمااحتىهارمتمواسافيهاالخمارهاكسني

الموامااءزعصيطإيهفيئانمارجاحوأبرجذينمت

كأألصنامثأفلفييمتبيقوامألهادألعلىيقبطئي
أألكمامفتوقتةائدانزرأبعمئاثغرذاتنودكل

بالمجامزأئعدتالهاموتابلامفيعلىرألىوالصر01

لؤدامالممئبانبشرفيعلياألئمأألكتقفئيئقفئتثم
أنغاموماقيفيدجلةوحئذاوأئامسلفتاليآعلى

وأآلصامورهاصةمثرفةألطامؤهاواألوافينسحها

أألشامطردماذاهـثأيطردرزامواهـزجلواخمام

لدأثموأنيأفدىرذيأنوزتجودجاثموأطائةكأنما51

أنمقدازبريااكماةأءارديأنقثأنمفبزسأبالدفغحا
أنمطعاماكرامأالمجودغافرأيامفيانمرهفاتبيضمقمد

اإلعذاموهميتءاكزاأئحيضيأالبتاموثمالاريدأمأوى

خكامهاءأفييألرا8عقديحكئمخانماثااسمأيلاأبقإإخاكم
ؤأإلبرامهنقضفيمولمرعألموربأفيطثمإتما03

ألمحكانماضوابأخعنوضلوأألحكانمألتبسمتالقضاياإذا
ائماواءربهمنهدايئنجاموأفيلهاشمالىمناءؤضح
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إنجاممإكخطابىامزيمأفيإلمرطولمنيائطتن
افيكراماألأنكريمنجللثالخماموأنياتدائهفينح
واألفالمؤألظباالعواليأياصالمافيمعربالدتياعضد52

اأفداوأألنامومى8ألرأوأعفاحوولةأنورىخيز

اجمامألرماخلهاوسأسدأعنالنمأنعفاةضلإذاو
ائغامأغبراابئخضرئمصنافاطنعاموأفيائقرىاثبئيضئمث

فخائمبأةأنخمهؤلمقنئخزغابمنماهلضرغاعاكلء
ؤائمءمبوحماضاطىءااذاذاموعندنسيجمنمئزه03

هنظامكايلذحلهفأكغكزابمأفيأرباالرضزأ
11ءطاجمارتئارهخاطرهنإرغاعايتالمنو

أالفدائمءبفاألدهرعلىوالقوإنجمامنيذكدسيآن

باحراميةنلبإئهعتاإلنعامصوباثذقاثأغالي

رزامحوارأمرعتوما

2ا8

امخصرحمرضمنبافاقتهخئهويثاايصهيمدوقال

مم11بألمواطروادمثتأنعرمعوفيللهصدأل
أألمئمنذرهاوأوفتائصمافثلتواسألئمفياوأستأزر
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ألمحلئمألصوارمأالعاديإليقأاثأاغهودهـقتواسلى

بتحمئمهوالغدلباكفأنجؤزرصخئهلألزيهابئ
كادودص

قميىالمدىوةوعرضةودلعاريئ5

والعجمفيهالئزدثثنتراثيقاطجةفاةتضمابىاهدف

ممذتماخواألمجثدوشعسثجميعألعلىمملطشمافيفا
إابتسلعفابماجلهبسمآأزمانأوجةمعنهر

اأنحفائموجههورتءجاثورسغاتءشىأاوأهحاأل

11شصاغثمألرفيمراحياأباأللاجهإيصليوجه01
ااذعمأدخماإالثفر4اضيتيوداضأرعجمأئجاء

11القألةهينخعآنحاضهفىاابئدساصذأألةئخللمجى
موتجغهعبمفيءيضاباذذاعاراناعاكأى
آرمؤأقوتأيئالمىكماعتوالأوةسماالخابأفم أسا

3اةواءالسالأسدفإذااةألمجباهغضغشوت1فى
61ءهصءص8ص

ااخحأهالىا51اأشندىكحمال1حاؤثأجمى
سهدسدهء

اجغالقنا4وايثاثلالاف3سبمثألةءازسيبى

بمينحرانرزأوآلخاصاهأوماالياخأحاالدتاشحسامغ

خإبخهـاحدلبازتالنأسلثعثواذأاليرهتذفمتا
مزرمأياهئاتواتوتدربمامنلغداذعادت03



ممهو5083ث
صصءصء

أحزوارضعاجودةبمثرتهسجملمنمجتوا
زموأئيوناأفيهاخلوألألمخطولناهئهاآلينتجى

ءأئهدهإااأ1عادأاأأشإذاا
براوصمبمءءاسىا
ء6سا

ارذماانةجةدبهففقرىاالباخلحرد11

دحمفىءاءااليورلمحاكطإساررلىأكؤفورى3فىأ
سسءءإصا

ءاقدإيرىاطتبصداصثءءرامتإتتإفىاياكشالى

لؤمواقداشاوأياخاة11اهـإااءإبماصيأشأا ربجاااسا

11سمنمةكأاليؤزيبأإبرذاأينخااآتوا11
5اجاأ

رمئماهوليفيأوههتي6ألدالمجودإأقوتءخا

اءولألهر6حرؤإلمتداخعالسأاأةرت103
أة11

األاللماقسمتلءتإأادةشااسفيدتساش 01دا

أممرهـاآلخخالكأفيشاوودتاكلهشءيخأ عااءا
ءجا

111يميداملىت51ارت4111أذاحىىإكضته

إاأقالمأاويورقأفهخطامىأنثيذهظاءب3ش4ااجمحألإكأا

والشئملثألخاائثمةكببءحهااظىئمثاةحالمىحأجإ153
مأنبخصرطتوقأطااأءاشاإكركأهدائأ
إخباج3قيلاضفثتأإو4خم4ئيوإضمعرأثيتعذا

مااضراصكثيهجخةالدياوألبرحتخأثالعد
قدمكغطازاوالزئاهغارقيلأبضي4بهاؤال

94
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93

كامل11ساالرورصسابنالدينعاديمدحوفال

الريمقئنىأنانماياظأومطأكئام
يريمموجديفانأمايراوصنفككاناب

لمأأفأشاجوىءمسقالبذابات

ائمايخأقالنجأأتلؤماسئؤأاذارمنطمالي
نموئمدصبمعرهحيريماوإذاكتشت5

لوماتنجءفاعونألهوىفيوقليعيني

مئمعاتمقهبعذرفديقوئملةيا

أاقجءفايفيفأتداةألغفييعنهتخإن

عإئمبهيتبماتحتواحاليعنوسألت
اظالجئمأذعركمماجيةناثرظفيعاذآلبم01

آتينيوجمدبسانلينجئرناءلباناء
ووماألرلقيرتهلبديانيئانيوأسذأ

اكيمأطاببهوألعيمألئامس
يمرافقاظبيبذيرزتإماائسماوعلى

أئالكسناسإوألحصريخفىولسرسلةقلي51

جغاشأوكئةقايثمتافهيلهعببا
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انجوئمأالغرتإلىلتءوقدةرؤلمحه

نظئمؤائبمافيعقدزاهأكىأوقالدةا
النسيئفطةوبىوقتاألئدىيصففهوالروفن

نديملةائموألمحهكلىأآلراوطتاخعثىأوقد03
ألغيوئمفيإذائلهخمافيلتوألزهر

الخ8

امومأبساحمهنزاتالخاتانيذكفص

جميمبهأوألمرافألورثأجمألثرىخضلن
ء05صأ

ازعجئماأاوااصنىاةتبقاتظفربهإنزل
كاء4ءا

يمالبايلارايهقببملنااغاإهن15
صءءدصأص

جمموندىخماظارديممقيلوأنا

ألغيومتعآصتهبهوافنءإألسضشرع

اقديمأألشرفثايزهوافىتجذانمفا
دههرصأ
ألمحليماطاشابئلبتاخاأإذاخلسهحا

أيألزومكماطابءثئمفروتمغمثرطامندم

المسيئرضيفعندهمألغعاماغضبادافوم
لمصسد

النجوئمتمماميهالراالكئمفض

االمافيبياض



قي3آل

الرسئمأنضاهاائعوجياألمجابأمثالؤتها
يخأألابئوأألرىأألزمةفيفهالبقانم

ألنببمغهاوقمافىهاهشااسولنالفالوأتطوي53

وتعممنتقيئمالبخالأىتاويشمطراب
لماخسومالتحىنفوعغوارتجاوعلى

والمحطغئموألمحخايخةئاماسافتئم
ألذيخاكرجمئمفيإأفلمخمدائنيالوالك

11نقومالسوقوفيافيأالدالثوألفثت04
المحميتمأوثاشةافيئةالحثعنيأغنيى

خصومكأثئمواألسينجختيعلؤتحتئ

رحيغقابصدرهوزإلحافظيفديك

وخبئومربعةؤشلؤطاياإألهنزز

تغيموالإئمثزماتاوهساليشهل54
تحوئمخألةهئيهوانىءألرخاطين

سقجئمعرفنعرصةحكنوزاهههسلمت
يسامحضودهوألأفيءهذاقا

رجومئعادجهـاواعنئخماذذءااص
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053

اوانرلأايئيمدحهوتال

ويرتتمامتصكؤجمااءإمماججبأنلث

ألغرابمبردوالوافرمرتأثمابعدفيألقفبنوا

وعامعامأنطوىإذابمبئثلثعناأنقضىويمجنثا

وأنمالمحمنيأينزوثدكغرايمنعليذخاليلوم
دالر

اليرائموعمللفلوصبراليرحىعطمكمثلسو5

اشونافىسهرثقدهوموعدياليغلىجعألمطكيت
خرائمبهديعلىاافشىبموهـراضبأاوقدتوأر

غرامفيهالمجىجنيووصلهوىبهازهانثذبم
وسامبحسبنينؤجوهفيهاذاتأمواسبمئقغ

ألستالمةكاأكاامعلىفصارابماظهةوأئامآ01

ألخيامأيخفعنزفعتمتىأنمضبئإحماماتنشدتذ
التمائمايفهاالينئذورعنهاأألظعانخزاكوهل

محهائملةالتطحتنينمضيبرامألمحلمصامجنومايلني
المنامئمثلةأولعينيأألهانيؤرهآناخيل

ئقامألمفنياليئفاليسموعراضيببأجفالطفأسقهني51
القواميخهئححتيشقامأتثئيأذاكلهعحافيثنى
ألمذاملواحظهمنيكرواالافخطوتهاالنأئعيز



093ثر

نصرجسامائيمنأياهاحفلتنازخعوحمل

أنمعمنتهامأئمشوقكماحنأنعطاياإلىمخنيدفتى

انكمامألروضعنائفتقصكماأريرلهايفوحشيملها03
ألمحرائمالبلدءةفضاكأنالمطاياواراإليهدآئث

جهاموالوثأؤزأبساحنهعصاهاوقذاثقتوالجهنم
الغمامثماأريىلنمألمجاصولبوجاديالهاذاجمادت

أزصامواردهمنبعمابدلسقاناصةءممخاضنتنو

وأنتقاماوعفووإرغاموأصطناعلمىوباودكأ52

غظاماالئولثعندوتصغراليأالاثلىاسطاهخاف

سوام4البلراكالردديةيضامالرتج

حرامحطورأأليامعلىفظلمىائإيحئروفختي
ئضامالائظفرأسنيوجازجماريادأممادامسىوتد

اظالئمابهءيضيوإحسانوجوهإيمألذينإقرمأهن03
صيامكالاهـوخردرفاققفةثعنادهئم

اثاطعامألنفوسسوكافليشأنمواخيغسيوزعربإذا
حماموهئموهئئميرلهنجاةفغ8ويسطؤانحو
االمامطهاجعلبحظرثجمنيءبئآلإدهرفقل

االصلفيبياضم
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خطاملهااليلينمثءمصاتفأإليباضنتوإن53

هياملهااللبلحوائمخالبألمجاضيلىوكر

وذائمعارفيهيميمدرجمالجضاالقوافيتفأحتن
رامأتذحرهجمنخلكريمبثحىابهاوزرث

ءبمياوالبألمحطكذيهجانرحإئاامضاربأآبيفأل

اقاماليخرألعنوكانتسوتائالدابنداكتامةيث
ائماليلءثئياثضاآلفقدزوسيئبقدرءألتتامنيلئد
شامالالوليددبئفديمآدخ3اكفيءا

153

إسيثالاهث6شةفياندينعخدزيراالمحالإروالدنناظهعبدنالدتعزيمدحوقال

ردحماوقوافياأنجودوصهممضلشفضأئمأاالم
بتموأإياتعشكئمعاتبةواياليأاداريكم

تصئموالتصنيماصنهااشرمتابألمئهمهاتيتالإلفوادث
هرمطيأغيرفياشبيبةأإنصبغتةراقتكوإنفوديشيبق

امدازهحمبيبيبنوعزمةوافارزالضايليرمكل5
إئدوالقدئمائهوىعهدوالبيئاترااالتسأومالكقلثيم

ملتعئماصمعبأوهذاءأئبمدععهـاثيأعإلوشبقدكئت
ضألعث2ةهاوشفائيرشفهعننبنيهازاكالريقخلوه
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عخمأنهانتنتةمزيطقةنحفارإفيأتشيزولت
دمنأواذاكعلىألمحضابنلشقوتهيدريالوهواتروفه

أفلبئصهاميعادرغقكللمجادهواعدهامنبزورعليضنى

استماطيفهاثءنيويعمنثرالشكوئظزفياشوالاشكورسيسايخث
طئمبئ1اذأزمنبعدتا0اإكشثاوصامنننلث

الرسمأألئنقسراهاواشتكيههفلبهبعديشكوألمعردابياطا
اشعريخهفيأئرجسهاكءااصاتلةؤراشاعداأللمماافي5 صهـبرىءحأ

صمالد50كحندركألغالئقثخمودخأقيالهآلقامزمامؤيد

ئموالسىألمجدشاداساءيؤالحرحأئاعأطويلألذرلرحث

اعائمشاجوثهاآرفرص5كلماكرميماآرالهحىفيل
11

ءصصص005سصءا

11اصبهئمااهاليىإذاوئقشعرسطوتةبالرعىامدىايرقلوبا
ءذألمبئنيااالصباخوالمادلىردبيقءخاثالزيمةألهماضي02

ؤالهـالاأأش2أتذاأةمهء05لإ
اصاوثص7حردرتيبهـركليرىيى

اةإوأأألكاقهخغدستأطاتتإتأيلحثءقاعحمتةاابئا اهـا
01ءسصء8ءءا

صمااتثأذااعجئاهـءنااداكريهملسى 11

إيخئموأأألوآزةدهكاثمغلتوالائغانحاتحيواهصيلالف
صادس4د

سمبالمجوداكماندشبخيةبمرافضةمارش53

ارريخااهاأثقااءعأتورقهاصصورمنإاالالربيغطت
اا



جمهإص

تشجئمألمرنوغدضواحكوانبهافيأنايأثغوزلفعي
لنتهعئمحينهنةنوأحلمحسنئأخألئقهنثراأطيبيؤمآ
ألكرئمغطافهاوهيظألمحياةءماأسعرتهناديمنيقطزيماد

قدئمباذخمجدكلوفييىبهرمةءلفيكمالرئيلفي03

لبماواوألعمئيلىوتيجانهكئموخاتماىقكضألمفثصعصالمح
كئهئماألسبلؤثبألجحلمأثقةفىآليباؤجمهغصالمنث

وائندمسصانبلوتهئماصاهئمبأغمارؤجودئاص بوكم

وننصظمفجكئمليوتقادمإلحاائممأردتإنافيالقوعافيتيتاأ
فئملموكأنهعنداابمثلثجأقيةةأأنبكرانجنلأنفتوحبا3د

مةءهثالهاافيألخواطرأنعلىاثيدملماتولي2ممفاليست

لممااأتفدنةإزمتهادونغايتةانمدحفيكلبلئيهـ
نعغإسذاغاووشئكريفصولءنهممنأولتأشكرإبهيفأم

يقطموجبأله115ووفيدارضبئإححرأاذوكأأهئتالي
وألنع8ألمثتاصهفتنهلهظوألمجحاذباحبضألجةتذاد
رذمصيببألعطايامخلجلهتنخودمناشاعارضىيامن

ءهـدصـج

شبئطىاؤرةسحابةخدبةباغخصغدتألرضما
وه01ع7

وخمارجمهوبيلعلمتكحابعهاوسهرافىإنهنىأرجبلقد

مقتممألرزقففتالعئنهأؤأخفقصالمحةاضبرأفهفبىظفرتفإن
لباالصكبلوتدزت

5
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353

والرالمظفراينضليابيالديناتعيهاللةوالدينممادزوجمةيرثيوفال

المحمامجمماهثىيهمنوغايةسقائمصخمهاأألئابمممب
ألذإمظينمرءمدكوإنوفماهالفلشروصلىذا2ا

فطامئرتضعوغلايمبمهاأوتقطمنارضعناها
ازالهاألئائباتفظهرادنياكبآصتوطفال

دوامتاوتماعالمبسلىوسزتتءسآاوإنافمايخ5

اماأسصاواخألمانيأألاتصوزهاإالعايل

مراميمهـلوشكائئثأؤادوفيياظاجيخنال

اماميمملممؤيراليصطيثإذمنيدشوحهىتئ
خيهامأكللكنملصدخوهلمعادوصحفكئمازمالقوهل

الغرامضبكعلىهائرالترواثألودلتجلفموا01

حرامثايئمحبءقاأهـفإنباأناشزةفال
أسقهاوفاليامذانجةفيقاقزادنيلرمما

مخااألهألنوبأهاعئوتصقزأرزاياالهاولقتمنرزيتة

شكالئميرضؤةأألعنأقاجماتاشقليواوفارهاكأن
ائمأزدحوليفاولآلمالشامألهاانمفواتسمثزعلى51

6احئتامعلىلوكتسيروالنسخئينفي



593ب

وألرغائمألمحنادلحشاياهعهادعلىتجيتانءفيبز

ألزخامفيهوخجابهاأكادارألفدوضيفنقيوأن

ايخامإنئعهاغقىولملرسفرإليتنويوأن
ثائمألمجيأاحؤاييطةانفءفضاأليمولنمئسحريوأن

يرائمئماعزهيالطولنمأالياليأباخسةىفيفاء02

سمهامالةإلتطيشببعرامادثكفألمحورصأهن
ألكرامعشيرتهامنعىوالواضيالهنجتهااشاخنتفا

متفمامائيسشيرألطريدويوتاأجانيألفزنامطإلي

ئشامكرموالأنحيلئيرحىثويتصذغداةؤ

الفضاماحياتكفيوكمانتبص6أإائةبغدلزوسيهت52
جهامممئئفةوألهردقالتزىمقشعداثأآلرضفوصة

ألطالمواراهااألرضروثمئمنولابهجدأفمهـمكسنى

ألئمائمألئقضإلىوأسفمةاثراةعاالتتموبذز
اماعئأنهوتعنلهبهونخاقآأناؤفوكاكريمة

صياماعحتهافيوجردوعدادأسيافعنكلمحامت03

وأعتزامورأيدوإفدامسباائخمومأألردىدفعولو
اثمامااالتوكذأبوكئياغااإطلأحمابئوفاك
كرائمئحادكاعننأفمظفرالاذجطىئامنوفارع



ر93جم

ألساماملهسبا4لشدهفيهاوبئيذيمادايدبمل
مقامبهألنجسماغداقفرءأألزصاوححثىطلمت53

قمائمأهطلوالصوارعنةمذنتألثرىوالكك

أقمامأأليكعلغفواللمونيدوحئهاخمالتوال
أنالكمامالئؤرعنوالسفرتشكاللرؤضوووالخطرت

ألسئالمبهللتقبرمحلىعابكلسليمةمضيت

353

ايلطولبعرهنزكالنيالحادشةوففيزيارتهتأخرعلىالدوافيناةيعاتبالوق

يؤمةاانوماألمونىئايدجايئبغيردسهؤلقئآأال

نؤمةوائدطاللولهوطوبىاأباهـالضباحعنذيرؤعة

مةوشأوايمسنهواصديقهتاهنفذبجفا
سؤمةألئاسفيحزان1اأمشتريعلغاياكانمامنؤألدهررخصوا8

عؤهةائمكارمبحروفيكيمدكفةتجللداألذيألدواصمميئأقات5
ضيمةوالدهرأألئامعلىحرإمآيزىوقدالي11مةضاوإك
مةصوالوظيفةناذعنفقدطالعيدهلفياكيومئقعائدافرر

لؤثاكبئذانقذلياألفاإلبئفقمامنقدمامئثوقدىنهنمت

يومهاالصلفي



793

452

كاملاخانهبعفيعاتبوتال

سقئمعهندكذادكئمعأنأحسثممابهف
أنقديخصختهحقوجمنىكئمويجتى
فوئمأبدالياههذبأوفابهمظننمثوافد

ومألرسعفىاكتجفوعندئحمبعءزمووأرى

553

رجزلهغرضفيوفال

دماألقضلياهقلةفأشيائهاحأمات
رمماعادواالافييابئؤألكرا

ألمجعثممادعواثمعراياقالةئمواء
اهماأيهلشوالأفكاركنمالئتنبوا

هرمافدودهربهنمدولةترخواؤال5

شلماألسئماإليغوادأبتأشتطغتمان
تجفمافذنساكبافيأألزضوجةفإن

الطهانثمكوراحنةمنةرافيوألوزد

هغرماالسئماحترىبخحفهامقرمة
كئرماالنذىفلاعلىقذأمنمى4وأنما01



9يم

هأنةتأنجواديرىوالوتاهايرىفنهو

ألتندماأعقابهفييمرهمنجمأله

راأقصالفمانفث4إواإما

حيئايمابهيمئصيبمنجصي
ثاوأررعجمالىاألدهراذهـكأن59

معذهاوأتجواذبجألألمئزيآلبرح

653

ابلىأوروفاال

ألظلممنؤتفيمنليمالمكأجبتفاءالهحافيليوالئمة

كأبخمءغراقييمفيابخملةتاعراعسهرتمقسبلومحقاا

اذماداعيةارعررحزبويمألذىألبشرفضالعنخةاألفلم

753

ايلحااوقال

اتماأللهبهاتلقىنااعيذكفضحةالمومنينرأايكا

الهظالمااتستردأننغغليكواجآالخاقفيأللهيناأنتممى

عازهاآلزجعيئهوال8اأخذعلىضارأسابئيمنيأدطاالغدليأفي
كرائماأأصنطفوهئماويخززهمإغارةيؤمئمعايثنمثمقي
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وائماشالمافممىألنفيهذخافئجمةواصجامضىالطوافئمغ5
ااماظادهركأستاصلتفسادوالإتتيبعذاذمنماهذتجتبأظطا

صارماالندلجزدتوالشهيراصاربمرلفوورتتياماوأنك

852

كاملوبامشىديبسوقال

اشسيمأمنارقاضالدنألديايثحهـاباك

البهمايلأفيكأألوضاحإخدلاسجاياأولك
عددألنجومعأألوثيمالنجوهحفنوثافت

ذثاالسألمقوثركيعنمترلباةمماإسنجع
ريمالألمثعكوزالىيدليمابمحلإليذلىفىا5

موقاألوأأدراحعتيظكقالأفأب

دماأتأعوزتاإنتمريةجهـاوأبغت

ألمحصيمعلىاخلميمااللابذلفثفقدواعذ

953

صرتشرابهىفنثدالمجرليبنيدارثد4أااضمنجماعةحغرخوقدوفال
ماخثلماباايثص4ةفىلمتيمالحابنالمااهينالىاب

نديمكلوألسءأنجكاعكلتازوح

إاكظيمأعرفىترجىابعفيآزلت



004أ

يمدارحرحفيحصلنافذبأئا

ألكرومبناتالءثيكلوعضدنا
ائئهموم8نيهاجاعقارجمهانائعث5

إثيمأألزمانفيياكء حاههصي

ونيمظايافيخففرعيشفينظل

كيماائندعوةفيقولألرشيدعند

063

بحماحمةاالمنالنحارىتخذهماررإيسصؤفينطتانعليابنالىبك
اوافراالنجساطامنبينهماما

أحنشامبالءأالضاكمفىبءأبيئيعىءشضتعر
ماماذأوافينهوأصكائمايخهاتيحقؤلي
افمامأصشاابقوذوقوليزيقذيافديوقل

حرامرخكلزوأفإيوهاخمينلصؤبمئماضوم
ءءء5ءا

اإللتزامكثمبلخرورةااككمالالذباغواجعنث5

أنئدامشبافيانقةفصذرءينتطائعاكواءفئ
وجامإآلباإبإقبمئمثمنناألئامأتجعحاءنإلى

ءأفأإلمأجمخفيءضاحأمرنيميمراألئذإنعدونجاوها
ألمقامهلذافيءالمثمعراعلىأقاقلهاالترهاثفإن



ل

عابغدنيهالمحذبتوالىمحلعاموهذااوالسيما

ألغمامأنوافيهوائحدتجهمآألطلقاحمابأوجهغدا

اواييفيهمناكأفيعلىألضارىثجأنئسفمونخىوا
تمامبالفيوننطودكوصاشىألملواتممتوان

المالمجهةمنجهاوسلمتهئيألمالثناهضكلىحصلت

الحرامجماياكفذإكعذريألتثقيلفيدتاؤابئ5

الكالموفتذالشنوافويطمعلمبزشانإنوفي

162

ملع11المبخحفيوقال

دئمأهااليراقارمألمويئسفكهزاكزداسفكتقاتوا
ضذاوخديراحةقبكألننيثافيماليالذفي

م36

دحتالوظيفنشصبااابا41إاحملوفدحباالابنالدحدرمتوقال
اخغجفا4خوابعض

سالمأفيهدإبهدأفىبروخخالذيءنألذلمصفك

اماني4ؤقلأذفيوألمالنمارمانمميتفييت
تضاموالعرئألىةأئيتاىثمالبألرا4سانت

ألحراماغأوكأابائكددسوالىتنىإقأألطألتناقد

5ا
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05كاءصود

راموالمحيالصااكرمإومحفوفةةءمملوبو5

عئالمألنبئهاكبكلرعابايخحاأطونوعليفا
وذامعابكلعنبى4إفذرووإئالثبىشيئفيهألش

الغألمعولقفالمحةازويئصيفيثاتشهنالغالمأنغيز

أيإنعاسابخألرقدبضالمجودمواليدصافيفابق

363

المطفرشبناللهمبةبناللهعبدبنعدالفرجاباالدينفىعيمدحوقال

11طوتل6651يصنةفيءساالىو7رششى

أعمائنانميابإخفرأعاجمنصاحالرليعحياك
أروازأآدبألبعهدفرلبةألثرىمونقةءخنحرافيوطرتن

ماهوىشؤقلوائجعشئةتغريذصنليلقذهاج

ااأجفانبألطفأكغحلتكماتصرثفصارءأئاماروتذ
ألنواجمبمارإضأوشئيمنبىهالألحهىةإداشهغناكممىوأبمنم5

ءبامممألنؤرعنمقتزتغرحثتدهوعهااديأنضافىأسحلتإذا
ضواروأشرعاألعواليوزذسمأصبمءظئيأؤملعقداتوفي

أالوائمذئبفيهامذريطؤاتفأذا2ااقواعيزوزأءهيفثوا

فاحمأئميلكمايدحولكوفرعءحمبالدألصحجتجغركمابذو
ظالموألمحاظهطلوملفاظإاعاتبيلفاكنحطوأضاأأاميح



4ص

ألماثمبحملضعفبعليءتنوخريدةكلأئغادينأيرهأوفي
ألواالغضونأهثالودنتاالمئبايدعطاففبماجمشتاذا

بألمبامحموأدصيهاقدهاوهتبألمحضورألتيسفصوقالمن
إيكيرراحمألفئأئذيشمكوتبينغيؤمأتنثحالنيوئما

غيركاتمىفوأارأشوأودعثصالغيرىوألمأثقالاوحملث5
حالمغيزجهمنبيبماحلشبقميدايتةهاقاسبزحوا

لنائمهرتولكنييانلساهرواسهرتباملىولؤبهنث
والئمعليذالحوإلينثازىيجاذئنيقفبعذيري
العممواجمألذهوعىوالؤعليأألىحمرقيذألمنئعيزفي

اهعالمأرئموميستقريظلوالطرفهاألمخمشارديزىباتوال02
انمائمأمثالتأستهالإذاإخهدوخهدأجفافيفأغل

اتختالطممأزقأوفيوخواضمئةكلالفرئيألقرجابي
صأألكارمحديسثيروىهخوفىوعناقضاوأوارئمألفتعزىسه8إإلى
اةيمافيفمنةفصاونمضةملوألناسوسجايااة

ألقائمنهباألسوابةتناومالفأألثضريحهيلةجمبت52
سالمغيمارلذىيديهافيوماجمارأهألمحوادثربويسنم

عاكراخوزالأنهفيولئةهنصفاافضحةأفيعدالزالوه

فاتمألجوهظلهيرملدىكلولمئيزفةاراوهلةئضي



04م

وألمحهآجمأالللىنلوقذفرألوكأفيألعفيروألوحشبينيخغ
ضبارمالفنكبيقاشمبئنارهاضزمءشعواغاركم03

سواهماسخهامرأمثلنهرعلىفوارشاأالسودأمثاألفوارش

خازإلعواقببصيربرايمصئعوهوالمللثينةاقدسبس
العزاثمثبتأألرادمحضدإليأمرهاوفدرذنياأالبيماوالمخت

عاثماءدواؤهاخيزوفدأعضلتلدائهاومنيناإيزال
لعاجيريستينن6أعودهاألىنروئيماكعنجةئرهخ53

صارمالغرارينمضأبأنفرسهبادهنءأألعذأفىوصال

نادمسينلهايقرعفلمإليهتاوأألمورمقاليدوألقى
امظاضأأألهورءألبإوألكاهالصزارهالنيءعصااءوحمل
ألروائمأنمالقالتحنينإليةشؤقاؤصبزهألدشثيحنوزبهرا

حواعطاشبامالليةفمائثنوأهالنبحرالمجودرامحاألمن

الداهماالبسودأأليادىحضبأسنرجودهفيطألقأفيفأمحوافى
مقواببغيرطارتطلاليحمصتإذاأنئطونفعثاأفائده
المئرعارضاسيلتداغمأزقكلفيباألئطالتداص
أنمآتمسوقنساأفيمعأقأئتارةألغدوأزضأعةبخصااب
أئمواؤجوممىفيبهنرحضتكأفاانانياتأضدودفيتد54

ألئكائمعاليالهفلثىواقويمابعدأعوجاجهالدينأثمىبعدأك
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ائمكلأزتؤىحتىرواعدةجاحلصتضألمحونائعايىألاكنثتوم
احزألغالحالماراموددرنومنبهذهميصيبكنرىأالعاتمنى

أألبآهمفنإأليظفزوافمئداألترابتختودشواكغ
ماإئماأززقلينئأتطالغهسوافراناياألهحمرتماءري05

ألمألفمثيشجىبلعئونأفيقذىبمرهمرموكلمألئمكنت

لطاعتلذفيهاعيشةائمفائدفيالمحيوةطيىحرمتغ
أنبهاغجشالجهلهافيوعاشواثزلةاألكالبموتجهافائوا

ناظمكلعلمتغنيتمائمدحمنغرائآبهاأستألدينعفئدوا
ألخزائمطؤعتنقاداصاعئهاأصنجعتمدحكانهتهالقريظابئ55

امواسمأفياسوافكئمإلىءياألىفتجلمبألمهانيأئامتروزك
ألغائمظهورفي4وتكلومجدجإلةنعيهاليحولفيوعق

463

فدنصويستعطفهءالىوشارئيمىبنممدالفراباالدينعضداوزيريعاتبوفال

ركاملذلكاوجبرتمنةبدا

فتعلماهءنحاألمحابورأىهءمضاحذألخسامرأىيامن

أئحتاالهوادثليلفيالفتلوفدضيسجاياهياميظ
ئزمئزنأالغمائموجألألئدىرؤاهفماكألرؤضاءظ

عرهرااماالجشاليوانقائدضوامراغتاقأزدأواهبأ



6جم

وضرهاشاسةيغاقبانوثمماصة4صراطتانلك5

ينمانمؤللراجكتوغلىخراأنمذمئملشانيكراحت
هخرهايؤمائلفلنمبدائعهاوحلىاضرامةأتؤفعالم
هعدمابركءألطافومنوطالمةرياسكبا8إرهافمنفيبيت

هنفماحلىقااىأفياءحززثفذونفأهعاففففماغدلوأ

نه9اأأالقينياءبماطديوممطذا2افيألبوسىهوناو
صاذلديذاصين8اائحورمدعهفيميهراسهرثيا
حهئاأألالتريثينحلألكفكيعفىثناكأئبئعثفأ

لىاسانفطيعةإلى4الوصايمنصيجفاألنطولفبلأحنسثمابهث
تجرهاصطأنجتروماصكوأصاتطةءإساتاأسومالديكالقى

انجلةتسذأولسانابوهآلثاعرتحلأناعيذكإئيه

أعخمابعدألصاخةوميقخجألهالرفاالشاشةبعدثقفيعود

ئقئمايكونفتىواضميعتيفاضلزمآنكفيخرءتاوإذا

ويمرائيزأنأهألباتئقلفضلهزئهانألعجائبو
ائتىإذاإليكومعتزيادهرسطاإدقبرأيكمغترامازال

ذارى2اهواكعنويرينظرتإذاماتهاأنتبعينويد03

أفوماأألمعمبيلوينتهفيفيهاجاهداالماالعةواركيحذو
ئرمازرلثجيحظيهبماكلفائتئمآاكرضهأستدىبمابا



و704

اآصرألرمانءبرفىإذاذفئقألئداعإلذمدائخهنظت

حطيورنعذرائعةبيشةصئزونيرلمعأنهريصااث11

طماقدوبحزكظمأوكاظنيتاهروعزكبخطوئذئني53

ضرماباخالاعلىأمضىماكانليالهاخدمالمحيذءو
يتتهدئاأنشادتةومايذوىأننداككفثلماغربةعاشى

تجيهايزىنبركواوجةشرنةئكذرناودكولورد

خهضمالديذيلقىأنلئارذبئأؤفىوصعفوكوطضمن

ماعلةساكا4خطأجرعئةفعدالألندىبردمنفأذدة03

نعماابئنقاكدتنيفاصاشحفممنئاعاداكإليجغوأز
الظماوىيئبشزبهألعطاكنخحتيتطاولعلىإليوأهدد

563

كملبما575سمنرجبفيالمؤمنيناميراللهبامرالمشضياالماميمدحوفال

ائهاتمشاحرومداخامراىوخءإوجدراثزا
غرامهايستميقأيموصابةغريمة4ألقضايماطلوهوى

سألعهاإفيثذىالكانإنطيفهاليدييلمةألإب

ذمائهاءألوفاصسىواليومآودادهاألمحفاظإعردفءبيضا

االألمثباحفلقعنوئماطارداوجمائئأاللعنئنضى5
نوائهاأئعرامفيعذريغويقجسلوتيعزائمتثنيهاتثني



0804

مدائهاوراقرقتجماجةبناظالوعفئبتاللةمم
رائهاءادفزئرصمااكنامزاجهاإنمزلرناكمصرفي

خناعهااليففىنوامسلثآكووئهاختااخرىرهاوإة
اراعهااذبجزعادممكمتبعذامةننأيايأتعودا

عراعهاوعرراميهابدتخفةألمشتألبيقحاهاوا

هيامهاأنؤزودعلىيزبدقسأزتوتفانظرالودلارقهاس

اانظاالفراقيوموذرربهأنهااعإراوخادرت

صمامفااتفتحتالربىخزخدورهاسبوفطزفعتهأكاياا5
كالضرايشبنارامإبأدمبواثيوغادرأوانياغادرت

ساأوائببلىبهحديوالاسفآوبما4تجفعتيفالنجتم
إصالمئهالهاغتمثلفعسىجمجغةأنفتماموالعيقجودا

نانهابخفونجربماررخبأقريحهألخيالعارقولقلها
ماوحمماحبجهابعقانسضاشقعفجةاجينبأواالئفه03

اسقاالبيزنواوىأيرمخوئهاورأكهيفعذابري
أياثائتسوآتئماحللرنضاتذثمبيبةدزلله

وأثائمااإاتبالناتتبةوإنسلفتثجمنربوا

وحرائمااأوحلالساتونئهابوويذهبألدلتئتصرئم

لماوطااالمبوبةافحةفيأل
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قيائماأمأألفيبئألةاإلىفصيألعبأسبنيالفيهعاثى52
ئاودواهالقارألخأوجبأئاوالموآأألئاعلىتبقى

هاوسناهءمهاشصثغاسالبامىوأبوكئمىاأهصابيبئأتحم
أعألثاغلماؤهماكائهائمفأصدمحاراتديتموإذا
وساههاوهوائوألىباليبيفنررأهاخوأنمواهبيأأليابغرأ

ءاصاوهعاوممبزها3غثاوقضإبرداهاألئبزةال03

أفدايراألثرىوطنكصابةخهزريافاإفىاهضماأمبناي
افساهمابرتايميئمخةءألخالفةجعلومنوأمما

ارغاغوالمألؤفشإثأرخ3علىمدعواألرضقحامن

أركاصاافيبأمذقيمبمبمعنويمافىأقاحياعلىؤلتحكهق
اأعألورةنصراياصصارةشءاكلحادألخلحمد53 اتر

رهاشخيخاصاوذسنخمممطاطاأعلىرأفعصكمابهقليزفه

ااعظائمبإلقؤقدظاحألىرمدهئحءأئبضيوليئشنرن
وتامماألفالنلماطظلثيبزتيححاألعدلولينشرأل

جسائماأنئلوكءناقلطولأاثقاتاإغوألم4إألمةرب
عائماواخصبهاادزفأخاؤهأذخولعلىالبألذعدااء

01غياصواأجنراحقأنحالثءأالنرابدعائهوتبجحست

ءاإماءمحياوأابئفيعذائايئأنرمأوألله

35



آلاع

فواماصواهفايذاهاطغائهاثاهطغايخطاوها

ئامفااءالأبتسررأئامهبرفيألدنيالناصئحتبصالحه
وظالئماطفمهاعنهافأنجابعدلهاشعةهطالعهامألت54

مالممهاهثنالتطأفليفةويدسهبامنبصواثبالعدىورى

هاخطااقيادوأذعنطوعاشثاخهابعذذاألهلةدا

وشاهفاوعرالئهاجازهاووغرتجآاليألدشرتططاعهوا

هانألهإيوالدتهاعفعىاحاطانحهتمعمكهااؤال

هاحالالسفهتاولتؤلوأمرهعنبمراغميافئا05

اإوصأهالمالوحهاوجمطولئممعهاتمعبادئهاوبه
سوامئهاإيئإودثيئرلىيملدؤلةلمنءأنمغجمرابمفأسنم
زماعايديخثفنيائماالعحكمرهااماكأمأألعلىوأحنهم

أوهائمابطرتماءانتؤليتهايأوإشكرنك

اغألأألؤابمانموتثالننكتإةبملبيصهاحضنت55
وهامهاألعفوكيجالقوسئطاهامهبا4لعرةخضعتألذيأنت

كرامفاصيلهافقؤمذناشثمتوإنألهرامانبيثوألكغبة
وعامهاهازصينسصواليذوحيماصهايفخرصجمرهابعالك

هالواألئدىفيؤلتصثفيأهـابجودهائراحأهنمىراصةيك
هاأفالفرفىتطناهاتهوإناتةأمذحوراعزإن06



إل11م

اولهاهاثتطةأبأهالإفاسرتبثنوأئجيهأئيهائثولك

إمفاواوةوانرضاأيرميرهاألمجادجمألثوأألص

ههاوبمووهمادهاجبالهاولودرهاوغارهاعاوأآلرضن

هاأعألكأنهاالمئشاتريأنجوابهنوماوالزاخراث

كألمهاائقلوبفينيهاويعذئثئاتخلوبئةقيفاشتخلها56

هاومفاتواوهاألمديداصطلأسواكوتحتمنشأهابحماك
وخصاههاجمدالفاألخصاميوموفيكئمألتجاةترخوبوالبمم
غدافجرامهافيستغفروبمميرئهافيتعويلهاوعليكئم

اؤامهاأنورىياخيروعليلثافوجمهاكريمةماظفزت

أفهاهاكأئزدعهاعرفانلتيوإحا2امثئعراأابرامدعا07

وثماهفانقهئمتبينشأوالىائإوجرتفيواذاجروا

وثماهفاسعدائقاوليرىقتادهاشوذأالدابمنئج
هانعاساحماهاذصافاجةالهناأئامفتلق
اغوامفابمثلهاعليذئدةعاوتكرلمالدفورصديدهاببئن

النونفايخة

662

إدراراعليدزانيسألىاللهلدينالناحراالمامالىرفعهارقعةءاندافيكتب
نجعثمفزلهفيوانقطاعهوعطبهنأخرهعلىبهيستعين

عنةوألخليفةأآلزضفيألثهيانائب



اغل
نةوألمعونةألررقننيمفنحق

لدنهمنورحنمةفضنالاتاكأدده

كنةصفانكألمثئعرئدرذبمف

بئءوأدهزحزثأآلنراعةعنفر5
ئحةانموعريرألياليعلمةتأ

وجشةفالدصرهثروةفيعاشقد

وصئنهوالألةبذعناهضواستر

762

بسيطاياداتاالىمنو185سنةمنالنطصعيدفييمدحمألايخناوفال

أنجفانفيكالغواديوألرتخطهانائوفيرسارستاك
أوطالقوأألطرابوئهوصعرابياوملعبوأطرابيلهويداريا

ويانفيكبوشأبليتةهوىجمديدمنضيليإأعائا
امحراناحبهافيفاوأكاكوناعدةمعإقبىناالرقيبإذ

احسانأنحلسقءوراالغانياتوعندألمجعيلتودينيلمةجهوإذ5
أالنواليمغبينيألريئالفأنيومطربألمهىرملانبانإلىليو

واباقدوأألجالألربمبإذاوطرالمئثمتانيذرذعساوها
شكالطفيهبنبمنلماذااشافؤالهنازذألمغانيهعافيكالوا

غزالنيكنحنهازلتئيكنمأقمماربجوكئثينرتكغلله



لم

برذيانالروحمثخأغنزيهايدلصافىأئوبباتوائة01

ملالنوألقلبطفاربخفقنةحرحخالهفيأألمنخال
لنوظمنهطزفألوجدوبوقأشبمتغرهمنباردألجوىئذصي

ظمانولالمعريقهإلىفلففليالعثئبابمامنرئانيخسإن
جفانانالكادفيللهـاأثثماركةوعينيهألعمهئوفيخن

نشوانأألعظافثملهؤقدفىهوىأفيقواكوغرامآافكيف5

عدرالقفيهمويودصئدوفهغادرفيإلعفدغادرافديه
ئسنتاألألمغمثموقعذاريةوفيوهقفتهوثناياههخلىفي

ورئحانكضعبقونرخمىخضلنبتةوأقلشقالى

محرانأالدفرهنهاأأبتهوهئراشفههنكأئييمرخزالا
يزالقخنةدائزيمنءأنهكوتيشزرافيتربرةؤاأليل02

وأحذانزرافاتإليههاجماخةألفربتوثمتوالطحتى
سرعاألرصانذنتبدالمأنفرهابألدونقدكأنها

القخرصالطعنبأيذفيإلتئنهزمأالغقابعلىجينثيأوفل
زدانواذيالامنهاكرىأوصهعبقابرداضوعتبطفقام

هيدانغمروافرصاهيذانهفيامثئبيبهأهبنألعمرأنضيمطشوط52
مىس5صدا

ريعانالشيفبوخطمنةماريمانفرؤضةشبابيثرخايام

ندمانأألغيزماليإنممثقدناافهانينذيمعينبيئقز



ك414

أنإيرمأفيءهومعرضاابهكلةتتأراضريلثفىفاب

اعالألأألصفيبهوجذيفسرمثأللةحيفيبغدماصمزتمن

دبوانعئاسأابيالمومنيناميعمهـوبحغزليمنوسار03
وأنجانأشاإألماللقةأأاافتدوواالفاحىآهناذأأدئاكصر

يقئظالقةعزمدتلرلغلالنةائةكابئءعفندفللزعئة
نعضافهئهحقآوعمهاطاعئهألرخمنطاعةطمة

كمراناللهعئيىيخكفابطاعمهالدنيافيتمسكتابرا

أثمانالملياألئفائسويرىنفسةنفيىلمخوبمل53

ارسانألخيمومنبراغلهآألئثارألمئقعألهيادمنردب
تيجاألالصتيلملوكاثانعافنانفماراألئبرقوائمهاوح

عقباأمموفيودتبعهاباناتحسلألراياتخيلانعقض
وبالثدتعثنتدأنبعثىكماتجأتبعثهاعليهاحينأألعاديتردي

ضذالنعاداهلمنوفيهانصرهيساأألعرافلميئونةفاعص04

نزيمءإألوهوانصلايستصخصثوالالكصيفيإألألسيفإئنمدال
نيراألأفيفيالقرىلبافييذيأجمماحكماأيخلفيأألشةنيئذ

طيانالبطنألمحشماوخميمنظايبرفعهاحينالعهاأاسباغثعشو

ضيفانبأنببتأصدفىكمابهكدفةكفيةفيألبيضتستطعئي
إخوانحويهمنألتاينعلى3كأالقتلىمنخوانعلى54



ث54

وافزانانجطالهقاريهلىعقرتاماطامئضيفمنفيالة

القأصأألزضفيألاهأذأشالذكخائبأمنصوزألغزملدو

غرأنواالحسابأئمافىبيفنغطارنةظبغالمبمننمتها
فرستانألمحيلاتصهوفيأحبارأنمنابرعوادافوقأئمة

وقرانسأأاللنسجاإذاواتمواجرهجيراهماأصوم05
عيدانءاإأيئبدؤإثئمتاوأئأثهرسوليواتراثصاز

زبخالطائبأوارهاكقسيأعلىألقصثيثالالعشىافثا
ظلتانءألطلتإضطواجتابهايرخينوالموايضهآك

ناارحلأحمهاخغانابمآيمانجبإقخنرةكلهن

نادايمئيروأنحاالاعنصمادأآلزئةطؤعصرىأذابخا155
أقراأألقرانوفيوعنسثهانهرانساعهااوفيامادتحتئ
وإيممانجنبية2ملنلقئةائقإلضنفرهبهنبملثوي

اغصاذأحقافأذرىفيتماقيوبكماتسكرأاليميفونشة

وأيهانأستازحهلئمازروأنالمحجبوائبينفيةيزجون
ورضوانمنةرخمة3ذلووسعتحلوابهإذااةواجؤادا06

إنوكإفابىاخواربامنأزشهافياياافىأمشصغراتاوا

فربانللهنهاأغافهاضاصةألذللبمافيقتاد

واأذفانانقافيإلدئممشافرألنيفرقذخضبتالشمعرااإصورا



أل614

ميزانألهتترسرفيلمفلميإثقاتغأسابنيءاؤالوال
فرفالطائبنيوضاللانهدىبيقفضلكمألمرفاألبإنوقذئما56

وتزدانألدثيأتفخربهومنوئمثرهألدنيافيأنعدلنأشريم

وثهأللقذسؤتةفعفاضتفسإنهروأألئاماثأوهئر

شلماللطأألرضآلفلنتويأقدءأعفاسفطانلمجؤربقم إ

نأأألرضطةافيكثيبأمثزعنبالةالهواوطوفاالقرانواؤا

هانننألثمصلدبخهصونهأئوطائزكئرهانفيهلمأها07
وعدوالتابىهاقصلكعصنرفيويمودألهااليالإلاتسطوكيف

طوفاألألطوفانوعلىوشداشدلةغلويمأيخاكلوأت
نخزيموهوأدعاهيافىامادبهاألخمانرفأأحاطلودةسهإ

انوساسقدمآحضيربثأيهاأدرعتغراهااةفاسغدجمهادص
جذالألهرأذفأجذلفيسلهتفإنكاالنعمىلكومتدوأسفئم57

وحيرانماهظلمرري8يشضيءأامحأدرالزات

نيزجواخرامنوجمهوالراىءمرفيهراررءأححرفثلكوالس

863

مالبمنعهابوالللهالمستنحداالهامبمدحونال

نبألربكىأنرافدأجلىارإنأرب

وأقهافيألمداغرخفياداثأئهتهاحى



لل

دقوأشاءماتألئقالنألرتدينملك

وصافيجمانعشدهواعفوالغؤألندبفق

نأبمفيألمحوادثثاماأليمبسيرتهىاء5

وأألمانيأالعاديونائلهبذابلهأفئئ

نيوأذائجألدعاعاليطإئأضفوظالزنت
سانأصروالقودثالندىضقرالنذء

رانأالثغرألطلقبيعألروجمهفيأفتريم
أنمعافينجازاهفيكاقوافياغونخدثمه011

962

1طريل775بمسنةفياماحبابنلهالمبمالالفاباالدينديمدحونال

مكانخزاءفيفيوأكافيءبأكخماأنيلهـصك

ألمحدألطعاىدأتنعلىادهواكفيففيفيوا
يدانحلتنيهبمااليوكاهليملهأتاأءاءألمول

عنافييدينثفيإألإفجحبيمقوامياديمنأبياملكت
ءأاضأصص0011بخ بالهمألنينااخفىعريتورىفيجمودتلمحرهملماب

فيامحصائودليرموليئ4يطيةفيتإيئط011ئألبذواع
675المبوبةخةافيكلال
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مم894

وتدانيهعظبعادءسوانلبأمبرااكلليمطبوعازالوما

عانيألضبابئإنرفيفارابرصجذاخستاراوىأيؤمالبمفا
شفاني9فآاسأتمأءيدهوفيخعونةاتيمرضابمفإكأط
نقضانيايائتتحزجوهووامحداثوىافيأغريماوأيت

بنانمثخصفيكملتمئكنيفينلمءخنصسااليااوىاولؤال
انألاطاأواقأبغيرسائألفرىأبيابهئمفيوالبط
بانؤتكنباةأحديىشوأصنياةمانفءفأنجوادارحي
سنانبحدإألدكتماوالحاصةعزيتأبموقنلك

حصابزالسرحصانسراةاديمونناهليبتاوأولى5
لوانيأبأغيزلوئوفيدألخفبىبسوىافمضيناأاوبي

أثوانحكبايطالماألعوأوأحرانءألذبئومنيهان

ألدأثانطارنسبيآلليه2اخدولمالرمانرإمنيخثىولم
وجانييجنديهامافعنادادهخخإفئزوارأوثألهصمأصأشد

دوافييديهجومحائثنوازنوممئيأألمالأوأذت03
أالمعانمحمادقبرقكلوهابزوقةالمثائمينصدفتندى

حوانيالمحفاشتجعداطففردهاصااليالياخالقوهذث

وخافيأهاكالمنأربخكفتبغدمكارماأاثاروجمدد
عانرأياجومأنراهفنحنحديئهأروئدائجئمعناحأوفي



ل94

ألمتدانيألنازحصةنللهعفاتهررىأوذانيبعيدائمدى52

وطعانفرىيويثاذخرهوألدىالبأضميقالمغإفيرجث
حبانيءألهبازثتوإؤفيكةاعادثائرأستكفيتةاابئكريم

زمانيوبإقإبينيفأعغخودكفةوالغنىحاليبيقسى
يمانياممثفرتينأهاضيبأبيضءزمهحذمنأاليامعلىئفثو

انصألصباحشهمثلالىافعاهنينتثيانرصا03
باناوهضالثارضوىثارفيكانةالديفيوقارايزيك

ونجانإدقصبعزمتاطةؤهمشرفنائيملآورأ
بايانزوجةئهفشال7فة4ابئبئاخماهـألمسآيعثمالثوباإ

رهالقيؤبمألسبقخصلزوأحركرجهةيرنمأألبطالفرقكم

بيإفيناحفعنقعرنجزفصاصةأبنثرلؤكنئتا53اا
وانيأنمكارهطرقعنألهئنيبهمقصركلنألدتلمجدفدال

وألمثئنانإخضاأمنكمين4ابتاوضإجألأليذاجيه

ظندبغيرنازولدنهاضاوعهبينألغيظأزؤقدا

وألئزوانألغيربيقحيلوقدكفايةبغيزشاعيهيروا
ومذانيقدزهاراعنسبرتةألجوادافضلأبااتهن104

اقدمانأبهزذيازقيااسدرامإذاضدحسامرنقى
ائهلوانبهمملوالإكفمثمكمواهتاالزاغبينمألت



و024ء

أنكرانأنورىفيقدرتجاساسيرةغذلوأخسانأفيمنوسرت

المئوافيالعاجزعنهاناموقذناهضاألخالفةبأغباوفث
ألئفالنتدبيرماوفيدثتممةألممالئأمنكفألعدمصه

وتهافيبهءفراحاءموامميفتتيبخابكمأهوالزالوال
حسانأشجليتهنذاكفصاحمداثقحبزئةلماتاوس

نيبفطخاطريثاكأمجىعنانقدوفىحسانأنيلكنهننط

والوخدانالخمربينمنالعيبهاشوارداالالدتطوياوسئز

لبانيبهناعممحفلماثسوالخاطىعرضمتننماكرائم05
زوانيالكريمأنكفوسوىبهرلمنجىاذاائكراعقيالتفإن

حرانذاثألصحهرلئيمكلكاوإبالكريمفياداتلين
غوانينداكعناألألئاسعنناغصنوليتنيبمافهق

073

اكامل575سنةدمشقالىساوارسلابوببنيوسفالدينحصايمدحوفال

لبرينبرنلتيألهطفقفدينيالصبابةفيدينفثكانإن

ئحعوفيلثمتةالملىيذياهضبةبيلوشارفتثرىوالثم
نيخنوألفريمغزالنجمرفيمعرضتاءألظبافيفواديوأنشد

الغينءبألظهاعنهاطغائماواءألخيامبيفونشيدتي



كهو4ا

وغصودطبجوازىوفدأودهاظبهاأفىعنائحنإالعدىلؤال5
كخونءئولومنألئوىيؤمقبابثمغلاثنتملتيملله

ينألئحعنغانيةإألئسنأراجهاعلىتائهةكل

جبينوجمفافةسامابيقبدتإذاءقرالمئريخؤد

نيخمووعبألدتماتأسإالورهئمتةبرونتمالةغادين
أنهحرونفاصيبزفرةرتفألنهااصجاأنفسئنكرواإنا

وخييلتلفتيلمحنينهاتتدألمبإلفيألربهافبؤإذا
إكنغيرأستودغثألذيفأناكئمعندعفوديضاعتإنشلميا

خبونعاضقبأولكئمألهـوىانآفينافماهغبىاوعدث

نرهاخرامأأترفيعهراتأأبمطاقألعرائمعسففقرفقا

ونءبأدماعلبلمنفيدةواءزومإخايخاتاووسملاهالي5
يرفيدالوينإفالمخاطهنئطاحة18وألدأشثكووعألم

ينألخمعلىزبىاوقدرباءوثرأمرىفيمائمبيفات

خرونءاؤوفابخيلجدوىهطالييمونانالبئةو

الدينصالحمنألمحاحةاقنبوصلهالمحبعلىالفئنينيخت
متينءائوفافيبحبلعلقتمهصبذايدعلقتإذاملك02

وحصونرايهمدتبمعافلتئأانمعاقألألجيادقاد

وقولطاخفومفوهنآفبدمهلنألعداشوأعد



ل2

خفونبغيرصوارمهخلقتماجمدخيفة51اعلىخؤنسهرت

نوعرلةغابإلىيانجألنمئطاهأنمزريأالثنلو
اجونغعراوحرماهعادتاخألفةبهيرزجتلوأجروأ53

وألشرينألمحيريسوىئنبت3اثناهبطبشيتلؤوأألزضن

ينبضنأبنائهثهاشينطباعهطيبأعذالؤوألدهر

هتونبألنضاركفثجماحالمحيأيوباكثلقدفضلفس

طينئطسأللةأألنامضاقوتدوندىدودسههنهضلو

نهعنداهعبمنزلواببابهائزلودأنزلذااءياميط03
أنسمكإنوئلوألطريدمأوىبزبعهاعللتوفددئثمقكتا

قطينوخيزبهألرصاذلغفئرلأصكرئموبعدلكتوغلى

أنأألهمشابارياضرعلىأؤتيكمابهاألمعتمونعليكخني
ددص

لينفيوثراسةعرةفيوؤاضمغقدرهفيعفةلك
فونوبينكأبينوأالجمالأالرزاقألورىفييمنذت53

ودرونلىأئمعناؤونأثروىماعكصئبجميلريتاوا

ضكلبنخيركنتبأنمثرهاتأئاعهنملناتخيىآنوضعنت
أنسأفونبرإيهايمذكانماويصيبكيهذهاأنأآلعاديكاد
هشفونلهاظرعنفتشفبشاشةءوراعداوتهاتخني

أنمدقونصئذورهابغيظتذوىفرددتمايمرهاحبائلدفضت04



324

ألمحزونبسرهاإليذأفضتفلوبئماخفواكآنماوعلمت
كعينوراشمنيظنرالغيبفيسعادةكمينمنلككمنواكم

أنميهونجمدكطائزبألنحسيثنموقضىسعودهمنخوئمؤوت
وألتمبنبيدلئااالقذازالكحكمتألتيدؤلكوقمل

نةأالقوافيوشيفينخنالؤةثنائكهنبمراؤإنيئث54
ممنونبمائلاثهامأيذيعلىمالبسعثامادنستءغزا

ندارتئنتكءجماكانماتاغاامنيفوبخإياأارفي
ثينبمحسنهاروقألشينأكقوامليألبتفحهاسامنيكم

مصونغيرعنةيووجعئيهءثرايضونناإطمبئأتراه
كن5ألتاهفيبعلمتأوأظفرمهرهاوأهئزازكقبولكفاجعل05

إلذونقاألنيفيدارسالهافيماساضطيئواءا

شطونالملىيديووقذفلنيةارغفيوالكأل

ألصمموألئهذتموتخألقلبفيفرإيخهماوغإليئاعقا
طونيألرصابأسبابعاقتوالأهلمافادفياوالفئم

ونويمصفايمةكتماواتةجيبئأبماقصدفسغا55
اوناكزفحزفبهيهويشاحبكألمحيةشغثاوبملط

امون4الذرنتالهءوجتائةشيأألطلداهيةوجمهل
بسفينبهعهامنهااألللمجراسطوريعومأمنظوميمانطنم



كهر424

وضينيعلميهإهلقولمنيرنملظهرائعلىئشددلنملؤالك
ينييموصألمفوكذونمفثتبلهاابائهطاغفثاصاولطا06

يقينعانمنأالهأبيتفأغلمعيعمئهاعراصكفيانيختفإذا

دبنيقناعةوأصكاديكاوناواهييئألهطاخحرأعروألأفي
ئطحينيغنىأثوصأوالضريكائةيئإسأيلبسئيالفقرال
دصصدصص7صء

يمفينيفبلغةقنعتواداننجةآهمعحينيوالجزعن
نيحرووأشتألنصعيفاقادتجاربالزمانهذئتنيفد56

ونوؤاصرفهنيافلظالئتيغرارطليارزتءا

نيدوئاعلىزاروالقيفوءلثرامددصاسأناالفأديؤم

ئييتوضوابىفيتعتادقوارضوالرمانرقدتولقد

الهونديارعنخيمامكقوضبييهبءباوأفيعيهاضياخ
ألغزنجنشاثألذواايسجماألزءزءلمكوائئصذحمى07

6نقيىبالثئااضحايىأطارقث3افسيحأعزإليءألتناؤأهد

173

رجر11اءقتافيالحسنحاجةوتدكخةحيئاالبنالحسنإاليمدحوقال

ئرألممناأئعئتىخددط09ابأظهريأثقل

اصنلمعنهالوالهابذلكنوصافني



ل534ب
درنغيزأصعزضأناخأألمجيىألطاهر

مؤتمنديقافسرأءنةءأخ2 رولى

ألهسنوألمحدقحمودأدىأنضللتىبيقيخع5
ومننايادمفقلديخمهمالمه

مرتهأماتأنهإنىصريلثمراهنيما

الهزناتلبأإليثذيلقاؤهامنمديك

ألرمنعلىاضةتهوخودخدئم

أنهآأوالجاداشثرونجفةجبينألمجهنم01
قرنسفيإفرونأطولفيألمنسةجعقد

علنئعاديثأنوإقلسرايشناك

نمتهنلرضيعاخايأفيقذرأوهوعلؤت
اتنأإكنياطألوبمرضعواقدخئثرهن

ئممتتالياقدصمثاخايىلغآصأ51
اخقزنأقخمأوامآويفعنىأنمرشعلىتجتى

نوجةاماضالألعراضبرفايةبرهني
ثمنالعرفعلىحملأسوىاللبنيفألمحر
وههنكاموصابأئعئرلملطؤأبق

شثبغرثدمالومابرقومائرى

لميمفكلسوفاوباالصال

5



12ل

373

خعيفدالرياداتمنوالدواعيبنالحسنعلياباالمؤقيمدحوفال

دمنوباناتنأاوكفأأصادك

أنمرناءدرقأتناءالذثرغوسقمك
اللددتانذوأءائوضاأفاركإق

جمقلمالغراأثكاوزمان
علنشرازواءغعولاوىأثإذر5

أثألقليبفدترعطماأنمألموحمهام
زبيظانموألدأرءيألمخباب1اأورار

وططوليوعارهنأألراكبذاككم
تجنوقلبضوماصنيهوإلى

ماظعنوجذوأمئبراوإءزابأنهظعنوا01
هاسثنألمحبنفرمذألفوادتفو

عرتهنوألعثئؤقبةألصئابعلقلب
موتمنغيربإمداعهضمئعتهأاء

وسناعلىدئخرجمرأعلىحلولطرت
امسئكنأإلىشؤقاذلأنمنابكيولعاب51

ألد4يعأأئذيبأألنساباوفيضلا



أل7ل

بمنائموىفيوصذهدرؤاوماوعذ

نمحنألغبدبهوىصبابةذيمابر
فائتتنألطرفحرساادا8فتنته

نوهواهاووئةعاصسفاتغادة02

أألغنوألمشادنكةرا1اوأالدغصغقق
إذنفيهافلوموانظرثكماأنظروها

وألهزنألنغليستياهفنئيأنت
لفاقتأفظازسالكءعزضتنيأنت

بدنكلطسقاماجنعيتعيقأولىلست52

زمنمنألغينثكءاالأئمشيبيازمان

إبطنألشئيثخياعيوبهنأظهزتأنت

ئحألنمياشئبالكلؤفوانأوألمححيث
الجنظيرليئقلبهفيألذهرفلب

والمنبأنملمأتضاهرافرهافي03

حيظافيليتناتنقضيصروفةيافتى

دخنووفينمفأنمسوداتألئامنفسد
سكمنإلىذاشكونتحقوالذفتو

تهقمؤطنفيفثنماأتحنلالوثغرئي



ر824بم

ألوطنعنغردباكانجثوالفضذفأ53

جناوألأزضفاميءااكأذفهو

وأصحقالدهرسبرائذيألمحازبموأنفى
نجنفوتهافراىفرصةهنةدهمطهن

لفؤطايامةعنهتتضازإماوإذا

مننأذيادوافاأاألمؤفئكأألجمل04

فرنفيوألرأيةوألستاألياسجامع
أنعلنفيدقواهايسمريرةفيأللهيئتي
وألسئندألجهذهبمنبالقزوضقائم

سننعلىجماررمألمكاشئةمنفهو

فننواألشثارنجفيالعلىذزوةبنحمل4
نوألرداالذيلطاهرفنجبعةنهضت

أئفيأذحضموائكل7ائونانمفتما

وألدرنالغلمنصافكألزاللغلق

فازتجنوذناأثقلهكالغمامويد

وممظوالجمألدضازيؤموأعقزامإ05

خعثنقإذاوليثاستالناذاوهوغيث

يزنذيماذكمنرىعدهألمحمديزن



ك924ر

غبنتدبألعآلائحمدمشتريفيويرى

ألئمنقروياالمدجففويستغظئم

يصنلنمأنمالدونهيذللنمغرضاوإذا55

كألفدنءونجنائغملألظألملتاريقل

طنكألشئاألتيألمثئطونألنوىغادرتها

رسنفيقدرسنأؤألنسغفينسعفهي
أنمدئطبهوتنبوأنبألذبهيتراى

هتنلهاعارضعليلوةسيمثم06
الخشنألمنزلائمهادليمانوتدل

أنعطننعمإلةوييا4ألسثبيلالبنفهو
ألمحسنهنزلفيتباحنممانأئيفنزيل

حضنحضنهفييصغروألوتارألمحجئذي

نوالجودهبمطلوعذهئشبلنم56

احمجنغيمازإذاالتاهفيالمالسفف

خزنكاابقىهنهبهإمماويرى

طفنأوأنمايننهلنداهومحاب

دونثوابهاانمهاأنعذراقدألتذ

تزنوالبنقميالتعابأأألعنلحر07



آل03لم

أئمسنبختأنمعاليأمدأالدابأختفني
المحنوأحصرأنقؤلمنإليكتبراو

وألجننألئراليلعمأألعرافيدونو
ألقطنمانهإلحئقرنخزلها

الخزناألعليةوتاابىهةبنراضمها57

فأتزنفيكوزنهاقادهأعنمثم
ختنومنعرومىمنفيكمأفةركبم

نقبهاكرميمخنداوكلكرمت
الخسنبهركسارمنماإليمنثودعاها

ائدنفيألروحبخزليمامئيووداد08
الرمنيدأئماليعزورمكلىأحنكمنؤ

مختزنالقلبجةفيألصلوخببقفهو
أكفنفيأفذنهنيإذاهيوسيطوى

فننفيوزفااصمئبحاحماغردتفانق
ألمعئمقلةدفيءألمحاكواربوا8قلئط58

ألئصيظقامحننضناألئسئموأسشمال

ثهالبطنوالاللسنالالنسخئينفي
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373

دوولدهاضاهويذكرلهارمظعةكانتويقتفيهـالمظفرابنيمدخونال

شمائرنوألعزازاصايأملىهآذأفاةإلمطسرىوخيال

وخزونصهأمهسراهنيوداالفالوحيداوساريطوي

ضنينبألسالموئهديهلءبانوبغيألطالبمفيزائر
نينوأءونهدمنزفراتلؤالأرصلييهتدييمدلنم

يونأدد4إيهتلوىلبصلأدريمنامنأدكثيبعالوبا5
المقبونبفراضغبقضقةفيالدثعفجثيبغئه

عرينأنكناسناأرتناألإرفتعاعهـهبقءوظبا
ئونالبهنتشنقىوفدودأألفاحيبهنيضىبثغور
عيونفألسهانميناضفنأؤقدودفألزماحئطاعنإن

دبنألغزبفي8انرفاوأبينكمغهوديعتضانقؤميهفائنةايا
جمنونألنرائملؤالأألثحانإلييخكمئمأسفهصيهف8

فينكقلي8ودابادفيكفسقإيليهواكتمادىفد

ونأفئمالوالفيكغ4ذألعاافصروهادىألهولقضى

حنيناإليكنمفليألئصابيئامواثئبابااعهدتناىمن
لخوولقذاإفيشواعكمفعراألنوىعلىافيأشا5

نافصتالي



ك234

ينؤديلووثقي4ااأعلىعهديقذعلمتنامنا

حزونءالهفاعلىفإفياجنرأأنعوذةمتيالتخاوذ
التايناصشرةاكجراوفيرقراقألتواصلىعلىمابىأنا

هونألرثفينرياجثدححانالاوالقأموردفيعلى

الصفونجارهبئانممئواأقوبمأضألقءآلباأعلمتني02
مفزنعغزإافأماأألنوبجوأرهمفيالتخف

ضشينمحابوأألجدبفيوألمعئطرنألمنطبحىديإلمصلجبزن

دارنأيمنعاوطئتةفكاندعرفمألتربطيمتسي
صددءص

الفخارمتينيرموفضلىاياترالصظةيابنيكغا

ألغرنيناوأتتمنايااذأفأالسإفبائيأتسايمئمال52
ونأاإهوائهغدأائعكرمتطاتوراتعندئحمتعذ

ونوهنيبغيركممنستائامأألإذالدينهبمليكأوأفيالي
وأإجماللأيئ5حرفدةوبابهويكالحأذيامفه
سفهنالفالةفيكنإذعالياهاكأنألفالوكار

نأضلءمأثايخيلشىأرضيفيكلنشدالعكرإت03
ناءدعةألمعاخزقدداذبغىمنرائةننياسرأثوبنض

معينالسائإلنكرلمجودا8وماجميمألئدىروضينجث

كينأصجاحباسماعيكاكفيلفهوسواهالتول



3م

سكينوألهائيتئماليهويياحىوطؤدلمحرئممئهتلق
ألصمونوألبآنأنبيفريئهفأبالقضعنادهفارمى53

نرزاسئألمأيوموقورالئصحلهنى5اروعأليفيمشغل
أنقيونأماضاعفتهادرعاانخصدأرأيهميظوبألمحفيالبس

ونأنضالنفوسعلىسفطتةعزمسيفصائهمضنتك

موضودؤابههنعليةوألدزغكةضاسيفة
قونابناممأوالإضارأزالؤأألسدفالاءوسطانخاإنء

ونختمآعنيهبثسروجبيتنوقصهألئافييشرقأ
يميررءلعطارلإذا5ويصراافعالأمفئلئهقي
ىأنمعوقلناصريسنحلمنياوقدوبألمخماعلىأهعينيإ

ألماصوينغميهماساايحرئممبثيعنقدرينصا

ثينووفرلومآكلبافكأعسراضنألمحمذوائمفاغ54
ثمينوهوالخناعرخصانيمرافيأندثةعاش

نجماياهفيبمجنصىكلواداريناقمىفضلقيارض
يمدفوهولشأئمينمعروفكيصذقباتأنرقفث

ينسيئهـءائغالوطرتكأبهإديأألأبم2ءسحا
انجنونأةييخلأألإليكماهامصبششهامائبخل05

ندالبرامةءرمواهجدمنخاطبطايعافينوخ

5ه



ل434

غسلينماهماعطاكأئكوشجوذهاأتنأكفكففدت
وناأيسواكلداتجطولياماتائحمدفيكصدفت

رهينشكريفإنطليقاأصسفإنأألياديلكملكتني
يونأدامأنعلىأألياديوعاداتيداكألغىعودقي55

اينينأعلالكغلفتفنغماكلكررهماثعامكل

قتإلياااأمثتفنإبضااوأتهلاأأ

حصإتءإنمطوبامنوحضنماعثمنتأنفقرنءخةلي

ستيهنوالعادثاخضغتحالثااذاالترافي

ألبيرنإلمثوراصفتنصيفيالفئابملبسهاونقاليالخشي06
ولفةومعاقلهننهاأنقرفيوليواثتضبحمتاطالما

عونقوافمنهارانمعانيأنجاتخمألءعذرإفاسضمفها

ينابمضوأييرفاففاراأنق1رباكالرياضفىح

وألتفكينألتأبيدأخمصاهئمانطالبقاذزوةؤإفترغ
زونإزرهشذوفدسىومانالهاخيكفيلغايم56

جبينافداةأأنهاؤافقألهألذتمنىخابمدعومذ

ونانأألهمامؤزقوأتفتإرأقاميموابناكوائت
مسنونلمحدةططبناهدعوإنألذيالدتييخ

االصلفيمغعقودابضا



ير5لم

نأألمأنزفيمنةضيبايلقاكوأنبأسلممئهاحأذعة
جونألدعةثيجابوجةألخطييصدغائذيألدينوشحهمالث07

كونالزنادفيدرالنارألخدأعطانهسرارفيكائابى

أنجنبنوأشتهلالطفلرضعأعذابهمننجزونوأشلموا

73

كامليصرهنزكالتيالحادثةعقىوقال

برقينأيةلياليسلفمتفاكماتعودأترى

ليينمنواجمماعلبوعفعاطفةؤفت

بالرقشينئمدارألنوىبعدوتفمنا
بينرابءألجميعيركهذبصلهيهات

شغتإنفوأثأكلةرفاشتطادعشي5
دممنءقضااليرينءاظمنقلبلىيادين

وعذويقمنصلققنهقخنخلفات

ألعارضيقوخطرأينحينعراضبأنيصزحن

بنديرتينغادرولبأشييفاعهال
وتجيقوزدأجألرضابمعسولوأغن01

بقهويينألرميىغفلوقدئحيينياسى



62جمر

ىيقرأسوخسرةعيخمنيهخمرمنواالها
صرءد

بسكمرتينالعقولتريصمحريةفدأمة

أفينقواريرفينضنحلثوكألىومدامة

المفرقيقبياضئيرأىإنيفرقفألؤم51
لبآنتيناسيرريفووينلبئهوىأنامن

اصضينرأخكانألشمئابصببئنضاولقذ
برامتإنوعهودهقعهدألصبىاليافسقى

وينيشهاهاربيبينأألئانمصاكإن

دينيءائغفيافىتوركائبرورصذوجمت02
ووفرتيقألمحسمانأربمنبوفركانتو

ألعثئفرتينرقيقشئطبذارألئمنيفلاو

تجيقشيفءألسمؤدالعئيعزائىورى
ألدنيابعينكمانىالتيعينيفيولمحبت

عيقيف3اوغلوبمورأبورهابخيحثعين53
بجيعتينهنهمادثألمحواسمتنيحاالن
هدبئشرأسمشيبضيافيعقإطألم

لذينفأنحثالطفةمعاءوها إمساصصبج

الزاحنيقصفرراهإسسأألدتيافيأؤزضط



734كأل

شيقكاايفكدااءهنهاءبززخفي03

يننجنكهمزةميتوالالحيانأس
مرتينطريقفيشطاءلنمئنيج

ؤنظرتيقانظرهشهامتعتوكانني

بغدعفنالهآمنشاطالباليفاولت

بماضفيقبأنغالغنيتماثمألموبثأو53
ائيدبنوطمبوالئكباتأالززاوألذهر

بمكيقصهنييوانوأكذانعلىزنمى
وذازعيقطلالأذادىزوييزنذاوأباد

زدبنإلىئسبنخطمبإبزإحأزداهئم
ائفادليقروأزدثيهرجوتجرامعلىوسطا04

قءووردتمنجمعوهماأفدثان2يدلئم
هتبرزنهراءاأنبيالفيوأناخ

ينبألمحوثنىحسنبيافيءفبدابرز

الفاضلينأفىيخرينألطاهرجنأاللييفت

بتراتبفمخئدألمحيئإليبننممذئيه
فلذتذيدخفئةأسومنشطباولرلث

الئاعدينعبلانكششنهألوجرغيزان



يايلجم

جمفوصرديغابةئةوأ9ئهحوادطرفت

ويفبنوىجميعآثهفبماايخرهىولكنم
الفزقدينلشفجشتيهذهايرقىولسوف05

يريتأكمدارئرهدوااتألماولر

نالمززووذقألعشعرىبوفدةوليذهإن

هتالمحوأألخشبإتؤهضبحرىولينسفن
صعنء3لىونئزناعلىلقينوا

ألمنكبيقشديدظهرعلىشدائدهفأخمل55

وإقتعبثيفرألىشهاأنتهومآواطرخ
زيئافيكفربرةكدثألمحواكفتفي7إسيؤلمأ

جمنطوهـئاصعبآلصذاثأبهطرقتلىاوأصنز
ق9ألمحاغداضألفتسثجذبأنكوأغلنم

م57

بسيطاونال

ألثمنإلىمخناجألنيإالممريمنمرخصامامحكنفأبغتكنم
نيرمماملكتمظائعاععنئيجدهوليممشغنحاعنكئملوكنئت

بركهدالمبوبةةالنسضفي
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673

كاملوفال

ألذناصفىمنالروترابأوطمنيروألنعالليسحإربم

ألمنأبلغفقذيويمبفخائهجودهألمولصلإذايامن
ناوالقألضوارمديفقمضطرةسه4إلعزةخضعتأئذيائنإ

سابالمالىويداكصفرايديفأنثنيحمالدغشيااناخور
معفمابثئكركاثىهنحرمانيرىأنخودبمئليليقاوهل5

نااءاذافألمجوادزكاءلطافعنبراثجماوعرتأكشتيتواذا

جناعلىحصلمثوماءأنوالءمااوسائحييىغرستمالي

772

كهوافروفال

وهقبعدايمةامريخيالقأرقنيتأؤبني
ضنبعذهامنبوصاوجادثحنطبعدبمزارهائادنا

وجإنتخوربنيهمافعلىشباعايزبهبفاأألهوالطوى

مرنبماشثميبكثخهدألنحلازضكاءيعلنيوليات

أألنجنألمحيئومالجمبأأللمىألشبابباياموذئحرفي5
جفنيبمآءائبكاهنشرهمثحتئإليةطيمءوما

وغصننقىدبئصجمقىءتراهأللبنيسراةمنوبدر



ءر

سفتنيتءولؤشاوارثأهماعذابامراشفةئحفبني
لدننالكاغئدالوقدمماضألسئيفنضلمثللجظ

مرجمتجؤنهواطركلدمويسافيتيأطالالسقا01
ئلخطربأؤأنحلتنيألنأيعلىأضلتهاذاراأدثهوحيأ

فهمتنيفاةألرسوبممثعلىدمنتيهااسائلبهاوقفث
وأسنمتنيونألشوذلتدمقاثبمإللأألطفيأستندثإذا

ثحعنيداراوائمناليذيشقنيلنمبرنطفافينايت

اينيوأألتعطفذاكمحتيطوابانتهاضلفتكوا51

انستنينفاركوصفتادبمحتىأألرامبهاويوحثمئي
فأفصدتتيألمخطوبأنديبهإزمتنيأولألبايثوإيى

بنيلمصةعاروسثنمفواديمنةخاهوىواي
فياءعذتةبمااحةمهاأغضتأألئامحوادثفليى

غبفتخبمفرورالعطيةوجءماببييليفتممنع03

تيصلنمدارورشمعايداالئاىيخالوتسالي
قرنييمسلمأحذاةفىسفصيلهضألدهرإدلموليت
وألتجئيتثالتئقنيويمدهريأئائمإجنتاعاتث
وهنقصيماذيلزأذذبدارءألوامنسئمحط

وظالتاوببابةالمبوالنسخةفي



لء4األ

فياذعليهئصميموأحمغعينيايهإأبثمتانالرىاكاا
وضغنحنتيعلمطوفييحامفعراؤداواهسي
خشنألمعروفمنألجباصيعطقاوثينجابأفأسهل

ءنيداحساءؤذبةشوبءأخودادفيأذنأ صصا

ئحسنشعفوالإلحسانائقيادبيوليسبفاضر

إدبغبزالغبهدضلوبدأرلبايحخبنيفظوها01
ئحزفيفيهاالينييسروليعيشففئألتعلىاسنيؤيا
جعنياعرضيوافيآمنيأجهبذلشبعأائفتىنالاابئ

تطرحنيمالمفيهنجدتيوحيفخوفوثماشئت

ألمشثحهوانواوعزااءأغنالألحقلفيابئتنقل
عنيأفةبالذضاقتمآداراألرورابيضافتلئن53

نسعنيلمإذاؤهريمضمضطربدوسيعاآلرضفيولي
تخنيلمألعئواربمنبتإذاعضاألعزممضامنسارهص

بزدنيمنعحيالأدذ4غاروجهيحرعنألناففتاوار
وجفنكدعنبألفضلأئوغايومألممئيفءغتاوأستفني

دفنيؤمأؤزآربيازيحطيومأصادفأنفأما
حرنبعدمنهلقمصاعفاباتثطاوعأنعساها

رعنبرأسحمصحيأذنهوضعزياالعلإلىبيوينهض

رفنيأألئاماقاقواصأوشيكماإليبألئنىت ععلىا
65
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873

هزجلفاظفهتبنبانفاذانسانوعدهوفدوفال

اءببفاحمثوصضأيجفدائييابنأال

ظقييجرعلمشكبونيعنتتبر
وألوزنوالقيمةرافذأحقيربإتفاذ

ماننيالتخقفنصكوعهديفأظفت

معنوقينىمنأممغنهإوقالوا5

بأقبنببخلفتىانفربأمحيمتى

173

الكاهغزالوقال

فينتشيكزألمثئبابفوامأليهريامن

ضنيقدبحبكسدلةمنفديختذارحبم
ئحنايجةفيضيبرابيهئتإلمانظر
فأححمعنلجكتوقديدجكفيرمنألقفمث

فبفنيفنوزهدتغالياشريتذاليء5
لمجرتنيألفوادعاقإذاحممافيأطص

هللتنيفيكرنجثإضاضليوفيورغت

عاهدآفيذاماهلىبرهررمةجعلتبامن



0344

نردفيهرإكفيبمصبريئتعحملذثكم
كنبخنشنفقالألسمثطوقتيمآوطلبث01

83

بشطاونال

ألوشناآليعرفأبابلعلىطرثدرافدةءألرورافىونءفدا

والوطناكرأألجابذإذاشوقامنئتأالمحتوفضدبم

183

بسيحلونال

أمانعدأشإثأثألرإنغقاةفاغغفنم

انيألضوضلكفيترنجثغضاألثئبابودءإدام
ألدئانفيكحثاأأنحاثاكربختءعذرالفتفر

قنانيأيخضثءأإذافيسروراسهاكا8فيتضخذ

بانجمانأنصرخنقفاإألأنكووسفيهارقصت5
وأالسانوألرضلالييعقاالصآتراهاا

383

افروفال

هبابئههلماتجدهفيهنحنزمانفيتفكر

محاسناليمونأنصالحفيهاجطأنمافئالمثليشا



4جم

383

رملد475سنةرجبفيالمؤفنيناميراللهبامرالمستضياالماميمدحقال

راخهافيوعلىبأتوواأيمافيافقربأأؤلعت

يعانهالىءداثليتهايهانانءوعدتأنجزتا
كصد

ظهانهاعلىالريحرتمهكولةثغرهافيغادة

أجقانهابطئاوحمتقاوزدهاعنعاشقهاتط
افواصهامننهوبسلوبهاالغانيتفبكالتحذث5

بانهاعنتسندهانفخةأزضهامنألصئبىيىجحمملت
أرداتمافىمرثأنهاعرفهابريافتعزفنا

أشإنهامنأتنفشضوفاؤطاريواثخانيأنت
انهاشلعنأنعاذلوسالائهاإبنغائدأيئميى

ريفانهافيامئبوةوأكنجألصبىأثوابجمدةشظتتا01

كتمانهاعنألصبربائمضاقزفرةصفويوبأخنا
راضهااعلىفيكطويىمقروحةءبهدليا

أئعانهاألنزررخعابيئهاشبابإموأل
أقراحهاعلىاألسنتمللثجاريةالهمىءوبجزعا

فضبانهأفىفأصالتنيضئةألئائييومحمتفا51
زساصهاافيتمرحرسفهاعلىألغيسياصاديظها



ل54

كثنانهافيأنبانوغضونافالحهاأألقارفيتحمل
ضهاإاإفيقفتايسارأصنايأسلىألالاستودعائآط

انهاغصاائمؤعةئخفنىسرصةأىواديووو

غرالنهاعنغزالنأكخمىسائالعلبنهاألربهففأحبس02

ميدانهافيألهووخيولألصثيافراسأجريتفدكم
فنانهااألعيسوجنيتجوهافيألدىوئقنصئط

أغطانهاإلىالنايثحئتزئماحمشينيفرطالتب

سلطانهاإلىألدنياصاصةعطفكنمإلىمحناحأنا

خثمانهافيوالروحأهئهالىأألرضفيأللههرظل52
اسرصاخمنالنهبيةترأمغدلةأقطارهافيبث

برهانهاألمجاهلئنكزفاألملقفيألمحهخة

ا3أرنافيألله8صلفاتأفىماأئامهجمعث

دانهاامنأفةيراهأنئشفتيبييئألدتيانظر
عقيانهامنألئاشعراماراحمهفيانيدفأهان03

اعصيخافياللهطاعوتذيدهافيألمسوددجع
عالنهااءمنألخمهئادينقمفاألثهأعلنهادعوه
أوطانهافيمنةألشتقرترهتذبإلىأللةردها
أجفانهافيألهندوشيوثوادعائهاماببنينال



624

ثأؤبانهائةألرذهةوحمىاسدهامناهمئرااءضدسداء53

تجانهافيخضغطاعةلةادتنقأألرضففوك
ضهاذةاعلىخرثصيدفااءبوابهعلىرتواذا

إئانهافيءاسدولةبياهحفاهمئرأماماءيم

ائيامنالمنصوزجدكهاشادهعفيآمنهاشدت

إخهاتءاألنرابئتاةهعاليدانهفيلك04

طوفاخيافيعنازأفيكرقلقذحتىجودهاساذواثري

ابهوافىبألقرفاعألالدواريفألكاءطفت
عيدانهامنألئاضركعودثومةشأدثهنرسوذ

لضرإنهابعذولريشنجغهاأنتمأنعئاسيابني
انسمانهاقلةأنهأنتئمغاربهاألذروأثم54

افرساألممننكماوأادهاابئألسأداثأنبم
انيراالىارياممأيلتجيهدىاعألملناسنتغ

إيمانهاسوىالنضمىينميئاليومخرألمحمثرذافيئتم
بزانهاكفتيفىئمصنجتىعناذاءالكأيئيزبم

اغفرافياطعبممكثرهؤبقتنيوبوذ05
جيرانهاميظأيخرأنتمحرئهاأئتيالثهكغبة

انهاأرعليإقكمأثرثآينفدألدهزكنم



74

شئبإكاوألغرثشيبهاشاداخهاعللفضلكم
طغيانهامناضاللأعربهادبممضكئمبئعوثأئانفذ

أوثانهاعلىجفالعكفتوقذألشركمؤقفذادهاعن55

ذيانهااانالكعزكانحيثدناسهاابممألتةرحض
وانهاإتعنقزسوأآمئعنءأألذوازحرختمأتتم
اخرصاالبنيأنفسنبهاسالتليأسيالها
أضقلنهامنانوتخأئارمائمرهاكدىعبنمنفتوس

خذالنهافيءاألغاليوقغبيلفانامهاشمنغمنبة06
اعقناالئمنرعلىيهبأئويةلهاألهرغ
أيهانهافيوألسرضئاثبهاألزوعفيأألئطالتومن
عقناخهاعلىألعئثأشدهامأزقفيماربهتفابرا
غدرانهاعنألممشدوعيابرؤضاتهاعنأألكادطط

مرانهاهاذخثففئلأنعدىأغناقئوطوغدت56

ضيفاتاثياوأنوحممثنكوائوفييؤمفيألمئيدأنمماةقأ

اعدناعلىيربيشرفاأكتسبتأنمسضيماهمبأفي
هطعاضهاهطعائماطودهااسنلماصدهاقزمها

ربهاخمهامنألغاربوأفتلىلهارمنيرىأداسمظخير

اححاخماءفيثباخرةإخنلهاأئمونيناميريا07



844

ديوامامنمذحكفيرسمبمألدهرءيقاتبقءبرررا

أوزانهاومنقرافيهاهنتعرفهانسابهااعربىا

ردانهااهيحأكعرففاحصاضرشهاإذابدوئات
سعدانياومنهاحراامنتجننيحبااالدابرعدت

صدثانهاألسوىىعابهافاعيتاااألناسطلب57

ألمحاسداخسانهائفصخففدافصيحكلاخرسعت

غيطانهاوالذثرلىفيالءاصئإبمأظلكفينشأت
شيظاخهامنالشعرءانهمثمرااتأستملاماابأنوحنيمذخها
فزانقاكاننصفتةفلؤالشعرةالةخذتأ

خسانهااعلىألخسنىفأجزهاحهاابئفيمخنشةتزللنم08
نهاضطإالتكلمتهايمموىوسغهافييماهمهاوات

خفانهاإلىخفاناسدانتسبتإاصمطاأمرهوبوأق

نهاذاءفألخموسورةكمهافيةجاشوسطت

483

فرواوقال

وأجهذأأنرودةلصوأسعيداتهبطالفيمحبنا

ناوضكناسنمعلىانخليفةأرتضاهإذانرنخيكوفلنا

ناعقلىلهبالوالوكقدعدقنابجدمتهامليكم



ل94

ناذكفدفنذلدنهوأفترإبدنوكاماناكان

لدنااماكانعابصمخوأطلتاماعهدإمفماتجفم5
أرذنا01افخاووافيناهرالأرذناهاانناوصر

أسقزدناخنإذانفضوشألناإذااخطاهأخنافسه

سعدنالهاخويمناقضيفاوإيخميمهعادتهمنازهـ
كماوردنانتبخهـيىفنصدروأنقطلبصرفإابمف

االنعذألخألتصكأإإبعمافارإناعادوال01

582

11مفخياااحمايمدحوفمال

خاسئهلةراقترناظاأتأطةذااءسعيمؤجة

خزائجبرةءهلوتنفكفيماندمح4ححا4وما

ضازنهجيمدرضوانفهولةاوؤودأوفادأجاذ

683

جزدوبخههجروامرهمحباوانامتنهغثبثحرحيئاضانفيوتال

وخدكاعلىأنجبمالألدينثهريمفل
كأئهابماتتمألتياضدحدأقصا

ص7صأذأاث صفهاقدعيأيئيوجعي

اوزكاامعونإأاللعشخفؤازنة

75



054م

فنهااألفنثهيتلردأرىفا5

دونهاقدوألةبهاعادكزنتها

كهافدفأللهبهافرثعيذان

783

1وافرحمامياجويوفال

ألضدأبئخفيمنلمجبآينافراحهأهكنمدخلناقد
نعئخنةحمملىفهؤجميعاوأئودودءالضابارد

ء05ءدد

اصنخريناقالمنالوجهعابسنظيظبغيضفيموبه

فينائناعموهويتةررقهخشئتغيرفيم
ائنمنبهينعنديمهاسساخاألوالبرغلمحرصربيدخ5

إذاثأيدياألئاسكلوماشلتفيأفآدزكاهاويد

األحذعيقفيبئفرابقنيوفقداقصاصأفةلينخذوا

883

مرجبرضاالابستهديهامميمابنثالماينامالىكشب

نرخألنيائحىمنكانافافبفذءفيأبو
فيءوتنافيأعرضؤقدمشغوفابدبهريوكان

وإعألفيسرجمالةصيئبعدماعثدهرفيوأغنل



15أل

ثافيغقابهاعلىمدوقدكربألسمطلطوقذمضى
بزثانأقراصليبدثهـاءوىلمنهليوإئم5

عرانقألياتبعفمنقاليةراهتننينم
برغقانألشعربمعكشاعرإلىألخيرلكفانصت

نيسانألفرفيإنفاذفيؤانيكوأفطزوعيذبم
قؤالنألبرشالقوفيفيكمطمغليءانملموافيفيش

983

كاملالهعديقابذاعبوله

اسيآلنوأبألئمرووعدقيمافارفنيبعدأنكالشلقا

خوانأفيمنليأنفعألعمروفنتليوعذبئاخافيلنيبمرت
أالذانشاخنمخلثهنيفوارضاليذتسريأنصتوا

وألزمانفيألمعمكوتبينئياالطإخافالفنفأصخ
093

الدينعااماةاافضىالىدسانهعلطبمتبوأيمةبولمولماخوأنهبعضتزوحوقدوله
اخفيفلبهفبهـايو4ابيائاينيالىابن

اخرنيدهافيئماوأجرفيفياألمربئألدينءياع
التجنىذاكعدمتلضجنىذجبورمن لصااعالء

وحعمهنماليذاتألستطفلةوقالوافيهاونألوافيبالغ



و254

عنيألسئعادةمنهاربيبةأدهباعدوفذفتزوجنها

ظنيأللهلمحئببالييشعمألقزعييأناطه5
هنياءفقروآهلتإنههاحسنوضئثءغيرأني

فيبرفقدحصلثوأحنياءظالصيإلىفتوضل

ءاالاقايخة

أما

المبسيط865سنةفياشدهابدارالمؤنيناميرباللهتصيالمسيهنيوفال

ثانيماشدتألمممعدقدعلىدازثانهتأنواولىداراحق

فيصايخاومنافىتقحرأثئمياثابملككئموالمدلياءاثضاالها
ودايخياهاقاأألرضرلةدانتملككالحابداريهناوهل

نواحيههافياخفاياأكزوجمايقساحمهاألمجودلمحلطلتموما

خانيهااتمورفإنهاصأبدااوطائهاهنكئمفالظت5

وتويهاوتعظيعآألرمانعلىماكأهتفئشرفابمبمزادت
تدايخهانجدفياثالممأوالئازعفانخرعلىالزمانفأل

تيهاجمئمأخنالتاءنوخيزبدعشرفتهاءألمجؤزاعلىتيهاتخمالن
تالبهااإيوالظوألفخرائمأألهرفأحسبتأالالزتفآخرتذاا

بانيهاصلببانيفخرالطوإمايمهامثللجبميعدانافهل

هرالمجمااخطثوئمتربهانهااعلتصينا3فبرألمو2بألمستضي



حىمحم354

وراعيهافيهاسيرةئحسنالذنياوسائسهافيالللهضليفة

وبادحمثاطرامرهاوحماشنمكالوربمهاشيفاأيريةخيز
عافيمحسانبأئيوئنعمثنجيهايسعدراودلكععةبهضتا

ئرجيهآبا4وصهوالرأىاهاثائوجمىكفكفاهاصالمحت15
بخجهااسوثأنفيهمهدائحيبهايقينامذغرشعثثوقدعر
يازيهااالدنيانمأليلىإلىاناهاتذءيدتخيصثوهل

امايخهاماتفقدنفسيحياةعطابمئمخودمنبنفحةزفوا

هغانيهاهنكنماهلةتزالوزوالألعمشفيهاوأنقؤايدوبمنمنم
نادجمهاألممددبوفيغصرحتىخدفة4اأفيبأبؤاتجاتهمميئ02

حادتاأألظعانماصداوغبطيمالهءأنقفحاالنعبمفيوععتم
يواليهامنالياليأروغوالناحرهاألدهرالئذولةدفي

ئعاديهايينعادصهـاضئروأحاوإ4فيمارائدهانالنجخ

الواوفانية

313

ألرلقافريمتهدبهالزيزاخيىبنحاملىبنحمدالدالناالىابه

هشوفماوصبىلةألمححثفيذبتهنبأبي

55لمخوقليزادمنجفاةزادكفما

شموهوالمحفحبهفيماتنقضيشقوقي
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تجوهاليختماغزونوأفيهضوابخ
دعوهالخاشققألمحضفيأددهجمابالو

عاوهئاحهثينصفنيناللهلساف
نجوهأئيهنوفدكانقافيملكت

وقسوهثهةأراعلىجؤزذألدلىيامليح
وةأجكفيأنعشقبداماتبمنلي

سلوهاكرإنكوصئليأللهأتاحال01

وحوهفيهلمىئصطضمنيوألئغروأ

وضلوهذبهائوصلشحوأجمماع
بتهوغذأريقكمنليالقهوةتمرخإ

األبرادفدوفيألذينكاداناق

وأئوةونضآخألتجاألداألىجمع51
زوذرغيفيدنألباثذهثقوسط

ومروءسمادألمجوكباموشأى

نشوهلغيزالممد4عطفبالتجذلثفهو

مموةممذوقاساهـوؤذأنوداعقخا

راجؤةالويضسدأفيلكئاسيد03

55صبوالمحمسأدلةقماإرأىباجوادا



كهـ54ر

معوكلقألاكأاضوبليا

وهوشحالاوايمنعهدكيحينلنم
وفتوةءوصاجوداألئامىاتميا

05داردعوامستلئغلأئتيبغداان53

جفوهاألزضأهلئرأصفغوببوها
شوهبعدمنشتوةفيهابئأذأفامفد

وغدوهنواحافيءمسايغرونانبهو
كزوءأفألعدافينالمطئوزأتبئيممثل

بفروةأبوداأياأذاهجسيرعننانر03

المزدوفوةأألعلطصفيتفزوة

كسوههثلذدجهااتصفجفروة
ندوةكلفيرائعااجماالءائحشي

شحهوةبغداذفيأألسجذقنفرا

وهعكؤقاااشكريمنكفكتغتلق53

نحوهأالماذتوجبمألمفأنكريخ
نبوهأثامألمنكالؤتعلم

حبوهلعفيائكالدهريدالوالصفى

هنهومفىائةختيىذازلثأتي



ل654

وهحلالطاعكبزاءاءؤأفرعانقل04

غنوهبحدألسيفالبرقاضذءإإذأ
عفوهتمنذويديبمدتعاطااء

ةنرةأألياماربكدزررألعيشأنيرغ

فووهـتنيهذينيثزلةمنلهاكم
سطوهعاصهنأهرذابعذماقدبهنث54

عروهاعأليرغالالهمةؤاص
خطوةالمرآجاتفياربقفقدنحاألمهرم

صفوهفالأفيمعا1أبداها01ترال
فنؤدودبروالجهلولنحةائفضلاكفا

خلوددحبثهـفيافاظأألعذبةجعهافأس05

اوةكذءرقايىنألحها4نسا

ءليااةفافي

392

1والراوسالالعللهاالتعناديرتيقال

انمثمرفيأانيأكأأقتأحاجريبزقالحرقحمط
ألمىتيعأجخمناهوعادسعلرمعاليأألبمإاءأضما
ألمحكئراقطوإقعمعررأإذاأخاياأا4فوهـكأن

ا



ث754لم

يباذاؤلئمااةسوابيصأخيدأوهؤفأدنحرفي5
خيألرأنعهذةوثئباباأفيهأخمذصضآلقيوعصنر

أنوفيألغهدعناتحاوئونيدطاتيمبعدوإيخى
شيذابالصثمايمألهوىولؤالآبشضيثهةم

بابليبطزفينظرتاابئؤوحذاانجاالاقلبأتذش
أيخلىمنالتجيفؤيلاحفوشيةصبابةاية01

دويالواحهنءبدارهتنيوجديأستشفشئهاإذا

حيئفيتألقبرقلبقاييصبلنمبالمولؤال
ىء2ذادخشتوقدماخثيذاضوقأوقددعانياءجاب

صخترقاصمياخااصاختالديارفاعليوقص
ركيفيهامنهعافىأحثشنيكاءيامئاثأبهانتاروي51

الفاممئىمامافيعلىبمتياشوونيدئيرممتولواء
ازويأبالمجفنألظمانعلىودينماأماظغضأعلى

أليليألمترفروةوذاالعفوماونجمماريمبألالئهذىنجمغلى
أنكموووألطلمأالسحهالىأافألمغايأطا ص4ررياص

نياأوالكفاألزإتبهصتأذابافىأألأعلى02

الئدفيفيوقاراوأزجمهئمياوويداتاما1أندىعد

زصعزقيزىرهنمطويوأمابآاءائةآلدبنيزو

8



ثى854

اوشيهألمحهريبأأنخالفةقوقعنطفمادفعواإكن
رضيصلقعنذادوهوالكريمبحععندفعوهفط

عليوفيالخسيقفياءوبذعؤداسالمأنيرىءئموالقد53
ألنيالفي5ألثارخذالةربىليومقامألطفويوم
وعيأفىإجنوهضالالكفاهمأيممامبأفيفتوا
وانقعيأألشةبأطراففآسياتدلوب3نرموه

غويشيطانيهلليه2اسعذمذإممروبنسرىوا

جريمبمقذاهجمدألمحارمأنهاكفىءألدهابيعونب03

كأألقثوجيمىصذوزهئميخظاتجيثنبمعنقهنآها
حيأعوطرفبملعليهوعاخواخدفهنأطافوا

سابزيهودرعشرخيوعضفلدنيرخقفجملي
النقائنانحأايرأعلىمهمرعاتبألصوارمنحؤافاء

الوضيالماللمناأئوجمهعلىائحبفلمخلمةارال5وجو53

فيئااننركألقانيلألوهضراماممنرإلك
ألسبروأمألذاصمنرعهوخزناإجانالآلاألرضيهتة

وليوالذوتمقئناضألامبغيرألخياائموعودرت

ألمصيألطفلسلىوالحصاناءإةألةعلىالبغافاعطف

القنياوئيصبهرصانالقانيالدممناالصلىلى



954م

بريخوالظمانوآلأأماطمائفةبذئواوال

حيأقبوالوالكرمءحياعنوالسفزوالثامآ
الوبيائوزدإلىوعدواناظفماألمحقأفلذؤدوساقوا

بألععيانمواردعناسركابأئذادكعاألرهاحهئمتأودا

أئملىوار8افؤقسبايانزيشىنبأتكرائموسازوا

ألنيمنألرسولوعاحمغماذانعوهيومفياللهء5
أنمضرحيئءلمجابعزتهأيهااهنجاألمحياةرامولو

بأألببأحمذرأأليضألعرقاقظلتختقيألقوااكن

ألسويصراطكئمعنعاداجرئمألضاللةكيففياغصب
المحيزعهندظفوركنمءورافريبوعهذحئمفأنقيتم

ألضرفيألذثوثبةوئبخنيإلىقابممفيتمواء05
الجاهليألقديمألدفيإليوعذئمخقودكئميتموأبئ
األجنيابجدقرابةالنووذيمفتمألضفنؤلوال
ألئنيوفراجوائزأنخينلقتلكانكغحزناكفى

ليألدئيامنبمفرورسفاهاألخركنموببعكئم
ألبريألهممقيمإذاعرفئابأبيهغداوحسبكئم55

لضلياولىاأثهفياروأنئمبغياحيزبهاصليتم
ألذنيألخلقإلىوإشقافالوماءأنماعليةوحزخم



064

انناغيرشردكنممموهوأظمييمادكغواورذئم
أنجالبألمحقعنوأعرضنتمآهأعاندتمصفهنوفي

ألفريأألرفيهأتيتمهخداعاإمامكئموضادعتم06
ائقويمنضصفخذوإالقضايافيينصفاهاهاكان

ألطويخبروطويتملةردثسأحديثفانكرئم
صياألدركألمخلدفيعذابعليأتمملبئحوزيغ
هديىزمدافبوغرسأليمنلألئمةسأهذي

بانوليأنمشاهدنلكعلىمنةولمحثيأأتجغسالها56
قريألىكألرداحبائرنةأأليأمعاتقسووا

خارحيإئخوكلةءمسااالبهناريذالحسانا

الذصردألمبسككخشرلطائمأريرنمثرتإذالهآايضع
ألجنيرداذوائييهرلجيلسرىالشميمكائخاس

والغريوفيدرىوساكرئالعوائئقلطيبة07
بلدقصيمنألغيمثسقاهاطوسوأزضغراقأوزوراش

نتيخيرمنألبيفنثألقالمكوارتههنأددهخئا
غشيوألإزروباعليهاثادررخضهصوبوأسنل
ألشتيمينالسئعيدعرفثمسفومءوالالهعادفئخري

لمنللأمواعدوهئممعادفياعفمهمكفافي57



164

92

رجزلفال

طنيةذوفتىفيئهمماااسمعراإقالةإ
ألمخزيهألسمؤالتمقايحعىانإ

مغضيهقذاهاعلىجفونكئممتىالى
أثمدويهألنموم4وايأدتموتونجمئم

بأألهـجيةصئدوركمواوأبزدأنمدجواءد5
الشمفيةنجففيخهالرناأوالدفذم

شفيهففوبمنجابرألشفاوزبما

ديهمنأالئامأعراضفاتلجملىوا
مفمنيةءالفضالئمصمئتةوغصب

معصيهؤاعنوالبطاعةأمرواهما01

شمتعصيهحهمبئألشعرفيقوافيتمشي
وأألنجية3هآفيأألؤزانونفشى

هثريةوأيدفقرامفعتئموسلغ
يةأألفةمنهاححهمناكالمحةؤوا

مديهءألهآءمامنأأللوانناشفة51

أألتديهصةتخبمثإفاشأونطق



26م

التسيهةغفزألمئفوكشرائمها

أألبنيةنشادبأنألغليقغوافلى
التعزيةبألفناهنهاأنيقمسازل

أألفنيهرصالثوأففابوغايفيق03

وأالخبيهوتهمثارلبةخبأتكنم
وأألزديهئغائيابأتحتوخسمة

ونهنيةمؤسمفيةبمذهآجئسغ
موطيهشفاعةهاأاوليإال

ئقويةمنلهائدالأنمطبوخويفزبةو52

ضزيةصباحكلأضالفهممنتريك

مذيةأالئامقأخعالقأمنبمالئفترب
ألمرديهاففوستعاماجحداإرب

هغنيهمعنتكونقناعةالوهب

593

كاعرجفىارزنهذاعلىيهاالياتكتجهاعنالمظفرابنجعفرابابالداثبرصوقال
معانيهألدرعلىفافتذيأأليديمألنظئملمحمنيا
حواهميهالطلمنلتنداأقلكحواربرش



ء36

قوافيهألمضافوىولحئهظاألةاكانتاهـ

وأخفيهطؤرااأطفر4وشروراضنانجث

أياديهفدمآتفمرنييزللمفيهثبأمنوه5
وناديهألفضآلبهموراخالزالافضلأناديعار

613

فيهالهايموجعاالياتذبالمذكورالدينرا4اتاكتب

ألهىياذاعينيذعنماغابوازإبهألفضلعلىعز

أألذىصىألذهربأقانالهاإذابعينعيقفديتلؤ

بررىشركلعنقدخمبتهقئتيذألتيإجدىتفد

ورىأبينأماكإاعرأئتىهقلنيبخفنة
أدعوتمفىابصرباألخرىكمابعينيالدبافئبضر5

713

لهمجيئافقال

الشرىأسودنجلألدأتيالغلىضدنألدينألثيرقل
ألمحجىوطوذانمجذوهفجةةثمبلنالفضلشحهابطنت

وألمنتهىألقرعوياكريمغاقيإلىائاساافيبئإ

وىامخلنةاحسنأئذيجمألنظألدرييامئهدص
ألندىئجأفاحيهباتتبئخضلكروضشعر5



آلغء

ألصانسيمر4أرآلفاظهاوةعليفو
محاااعصرراجحثقيكاءبهوأذبهاصاسزورازذث

امئماأبحخومأرضيتفتدىوهلىلفديالإذهـ

أئفدىائالكهأمكللىألئاسئصججناحرىتت

وائتدااسلفةدعنالنماسفيوالفضألفضلإألبداقني01
ألردىروفثبناديكمرثوالألرزاياطتكفأسع
لفابيتيئركمفيغادرننيةوأحذااذهرأشوائ
اخاالأقصيروإكئثخطوينصقعاجماتيكسر

اضحىأرأديئءعحديألليلفيحوئمنائيصبحيانس

ألقهةرى4ئاا4مشتستأيخرأئعذرثدنج51

ثامئتخزوااذأفضغمدهرأبنياذاذخرليفأت

القايخة

م89

اطاجفةدةأاهدىوفداللالعبدبوددهويهعهثالى9رئجساينارزيريمدحفال
11عاويللها3راماالشسنةجماربة

يهنالرحنأقىذتهاغائيبزالبحربةبمسراهاحملقمث

نصالغرفيإلىحيألرأكمافوانواجألضحثبأهثالنواصل

الألمإتقشاثدح21هذنرتانيخنيدنبماالصلفيكذاخأل



ء56م

ألداوأالهالمافازفواقألأفيرسوأهمألرصالفيشسثاحولهل

ذألوالئوسااليعرقنءزائئمنفمناأللهطاعةفيلئمأذفت
جمهاثقألئوبوقرألذمنخالونهوففايهةأعالمفييرمون5

ءسءصءءواص

لىءاالالماليفياالمالكلهاتمماقتربةطيبةنحومنيسوفئم
والبنالائهاحةأالدسنررالخضيمينهبجودأجالقديميا

ألعدالسيرتهحسقمنفعفمهااأهتظفغاألئائمزالتوا

الألائمألئرارههنفيوضعؤنجههكلارفيندابرأئمفا7
خالابلدةوطأةفيوطعوافالقائهقبنبالخضبلغاوف
كالاعكوننااألعاديتمنىخيلهسنابلقأرضاصآنحتاإبئ

صصءاهصددصصءص

نصالوالزاياءملتاوماخنيعاصلاللهنمئرألعدىكفاك

أحلىلمأنقضائفاجماولثنالردىئذيقهئمأنحلواوفذكان
أهاللهاصينأنمو8أيزرانةبئساغألديننظامليهق

لقابادئاوصتخظعتولبمأليحتووصطةلقخيمارثتتااهدايا5
بعاللهاألمحاأققفيأنبدرسوىتفينئمئيرةانألمخمىكانتويم

تخلىمةألشعائلخفمولأئرةألواضحافأنمعالذنتخيماره
أصالزوافزعاهئموأعخعةاالساخرمحباهآبه
كهالطمادثهأستضرخوايوهآذاأءهموليلىيعدقومنجهاليل

رسالبعثوااعكألمأدزستذااءبمأنهغألندىفيجمزاتلغ02



ة664و
ألفضالجمعوامحفلجملسوافيوإنالعالىوابدجمفلفياذاكبئوا

طألبيغنعماؤهعمدتلماأندىوأألمحؤادثخأيذيفالوجلى

ثهالئمأئمياليغيربددتوالحمبىلكئمطوبصزألموالؤكاث
نجالنجنهأفألمنريكأنإلىعنىإئناصيةفيتعطوالزات

طالنالةائمهدتدفينهاعلىيافعاالئجابةفيهترىوحتى52

عبنالائغزساعدانيلإلىدفىحماوقدفليلممأبهكأثي

الوألرألخيلغقابهااعلىيردكتببةليثشألميماوسار

بلىائبليكعاوأعلىكماإهحابوماألاسادكماعمودي
تليوالالترثعزمالبسضدداءابقاأثوبهئأوجمش

لىإجسانكماثوابفيعرائسمدائحينأديممفيتعرش03

993

اللزتىقدششبرإالىرئىكتحمدالغرتاالالديتاوزيرعضدبسريدفال

اوالدراشاالتماتنيعسلمعذيهالمتاثيوابنالمنترفيمشردامعةالتاثي
11تقاربء11جملةداكملهالدمالعزيرةادارالالحلماو

كآؤلمبمءضاألززاففاغدابامننإدتأدعفىأ

كاهلالثبتغواءؤرأبممةاورىأأئلىدوثا
لدسضهافيويذبلهتارمرنجهفيمثاالءىين

االعللىساضنال



ا7ل

غامالأوالضغدةنسعضاربارأيهمنأنمهمذعارا

سائالكيركئمبأبواصبوافقاارىفي7اعطا5
ألأنماأنبلدتتجغ8األغصببعنرركأنداكومن
باطالخذثيذهبتوفدصفقتيوقدضرتيوأن

فمالإثغالمجونفاذافصتىعنإخامنألساوإن
أالضألحتمتدووافيعتوادأقركتكيفاذافيلإ

نائألنمؤسوانصسانالريمهل8ارئماوهؤالك01 اة

ئألأاميزاصحايركسروفيافكإلنضافاضا
ادالالهلمكأئهوفقءإررأناموألالورىرنداظلمفاءل

ئالطوغادزتنيكأفغادرتهرفيتينعثمت

فاعانهتهلماكاناثأإلزتة4سترناءفالهو

عاللهااألثعىمعؤا9فاؤشعلىجماررواليا151
وء5ءأ
فاصالبيننابهاتكونخصلةاالعرفدبقيفوفيا

غاسالضميرئيوإبمتاصهائصيننإمأ

003

خفيفمننياايهجووقال

صءهصصأ
دخالمماالقلوبأعارالهئمشمفاءالنناإذاومغن

دعوتكلفاظمعنعوضابةالمبوافسخةني



ك864

وألدخوالخروصةكرهنارألدادضلفإنطبعةضارح
رسوالنجمأنوحاشاكتاقاهنلهبااللةفل

ثبوالوالامؤفىوآلغامطبوإغناوكانفتخأبايا
ألئفيألمأألالىشبهالكأألغافيكتابمنهاتخيرت5

أمخموالأالئعلقكنتنيرونمأسليأكفنىلو

وبيالويخاروفواديمدينكرللةوغ
طوالقيابئايومتفضافقضرتحزىوجمدالدفن

غليالأشفيتوالنشاطاتبعثفلبمألرقاديفيعنذذت

ممفوالهودعابغيضايافتغأللهةعطكألةفانصرت

103

متقاربلمتنزالوفال

نصاالباالوسفتوراشتهالالوإدذتلثاهاأماطمت

دالالومفتمالالوصندثهطاالوغفمحاالومنت

الخياالاهنةاألمىفنوبقتدعلنممدنفعلىوضنت
ئقاالأنانهوىفيوعفرتهألمئلويطقأنقلنهأبا

غزاالوبرنوقضيايميعىبالمالمنفردوبأنجرع5

ثقاالصةبألهمئيجغفترائقلوبفيلواحظةلغير
انمالالاليئزكهعلىبالةفاأنمالليربم



تول1

النلذألراصلبمنولكيقألعقيقبرمالثشنيوما

كضاالدأةفليامحنالجابذاكسثأنانؤال
نجاالفوادكذوأورثنهوىظبكلصلبن01

مآلالقفمببكلوحئلنعورألتلكبألدروقئدن
الخجاالفأتخذنلهاظاايستتيهنألمحسنعلىوخفن

هناالالثرئافوقأضبحنائملوبملكبفلمأدنون
المآاللشنحتئافثفيالعذارتهضلأننيوو

ذيل

اههاضعمنسقطىقدوقطعقصائدفىيحعوي

303

الاالبعضالىفيهتوحهسفرمن4يقدوويهنئهالحاحببنالدينمجديمدحوقال
كاملولدهواصنناب

قذاهاعينيعنألميمونبقدومهألمنيا

بداهاروركهاالمئامعادلةاواءعاد

دأهاصفائقغهقلتيوجمكشراقاةإلىمعث
كراهاسطوالكضالىأنستمانجىمذ

باهاوبعدتلماليبغداذوتوحشمت5



آلل

اكاهوديإمئهاوخوصبشاششهاذهبت
مساهامنليصباخهيستبنالكذتثح

حألهأعطألفألعدمعودعتهاوفدأهنست

ولوزوجهقدجألهافعذتمطالعفامميص

حاهاداعلىالهازاذيضءألذإلالخلةص01

راهاجوهامحمبقابكقامرصحأليؤم

جناهاوعالظالهاساكانعماكفيوأصذ
زباقاوأخضلتاثابئودهأءإبممنؤاخضز

إعراهافراقكهاعراوقدتموزكادت

قواهافأشتدتألدينابها2ءاتذقا151

جماهابسطوتهوحهىذودهاعنالردىذاد

رعاهلماحتهاارعألستاسةاط

قاهابمأاليروربهمئهأثاذانيطتكفوبى

براهابهألمحالوبهسإذأعفراقئدتة

وأفتفاهاانمكارممنشتبمائكنوأسة02

بامااثبهفيئتعدكالئجهلئمتبوو

أألتجاهالكبوجفهازسااليعيفات
عداهاالويلخالألمفاللتناقإلثكنقأ



ر4الاجم

منخهاهماانمالفرشرثألذيألىجمديادوحة

اهاوأرإرألخليفةاأئتيالملكعصابة52
رحاهاقددازتوالمحرلثألعدىثغرلطاعوا

خطاهايخئشنكيهاقصراإليغأمسيوثأنشئكو
وعلالبناهائحلهاعاقواكضادتبمحخمئر

هااصجمديدرونةرثأألئائمإذالمبن

فاقتاهاألمحابىوشرىمالهخزاأفحنى03

واهتطاهاأالزمةاطوتفأصحأألموراضر
لواهاالاءقضحةعليهيوماأستصعبصا

هداهاأتجأهاألخيلماإذاجرياانعدىإفني
سشاهامنامحائثااشملهمم4امط11

جاهاجمشتافافايأعليهغذقةربلن53

واهاؤشثثفابمتطئعشةقاوبأفياك
هواهاومناقترهاضامنكأنكحتئ

ابرامنودإدافىافالوبأنجبللماوجمهأ2

33

كامليناالمؤمناميرباللهنضيالىيمدحوفال

ظاالؤزاربطلعةأهأل



ل7م

هاكدواعلىفدتبرصنلها44أسمح
ضفائهاامنكنىأنمدامعاطينيبات

صهبائهاعنوغنيثألمحاظهنفسكزث

ثوائهايهانافيدأئهاشئيءبيضما5
ءكالانأتاوئحفونهافإذادنت

وفائهاليومعدهاهواألجااليلتتي
ارقباخوأنبدزضراصهاهنهنل

رداصالاتحتوأئميلالثافؤروألصيئ
حمرائهاإلىشسبتائإذاتنهىضرية01

نجعائهاحؤل4تجوألرماحطرافثباتو
لقاخهاوندوألعؤثفراقهاوندألنموث

آوقاحألنوىبعدبربعهاهررثواقد

أا3طآلفيكنةساأألطأللفيوألعين

اسحابذوولعهاهطاأنشدفينوتقحث51

جرعاخمهابافبأكطثكدتحتىيخث

ئكاشابطوليائسصأئتياهيئااياموحث
بداثاتموثنفساجواثنيبينزتغاد
اسؤدافيوأنتتراكأنعينئأمثنتاق

ا



34ل

ماصهابجخةسثىنجظرةبخلتفإذا03

بعطاخهاأشلتالخليفةهاكفن

اعياخهاذرىيفةألخألمنيجلملك

بناحهااءعلىأليخااأنألييماتا
خلفاخمهااخساضينأعلىضألشاؤزهت

أماأنوااهذولثؤصأزضناءصذت52

لوائهااتحتوألئصزخوشةآسيرماك

بدمإئهاالعدىضبوغافيفاذاتخهط

أعذائهاعلىئبهكتآأبدامنضوره

وبهائماجمالهاكمالءألحلالفهان
ردائهافضلوتحبترهاسرتعلوتلما03

ءباأعمامنحملتابمامفمطلهالفمون

اآخالمحلالفةجمهامارأخكواكنتاهى

بدوامهااذقبطىرتذإلمطردث

جميناخهارايهئأنقبهاواضعيري
قضائهاردأألئامالتمللقغصنة53

اباتاعنألموزوث1اباثمعروفةء

ارائهامنمزماتأنىبنوافذعدىأكصي

6



ل

والئهابغيرمململطمنالئرنضى

بيدئهائهاألثرىقنطماتألنربمتستنزذ
وثنإئهاهاحئيةاضاألفنهائمالتدوك04

عألممهافروعنتأنإلماخمدبأبي

ائهاوكنتيتهاهاللءتضيوأنم

بقاثابطولءوندألمخدائنيثخةيا

وزوائهابرإثاأئخطوبلناطلممتةكخث
اخهاورألمحيابيبشافضلىةرالكث5

جائهاوندألمجؤدافألمحيوداتنهل
ومضاحمساطدهافثالتضووعزيمة

بنائاضلليهالباشهدتومنافب

حضأياعنألدهرقييئكزروهواهب

غيأخافرختألملالغباثإت05

االءارومتماشديؤمبدئهامن

دائماوعائبمعآثاءشفافكنتأشقت
ذمائهايخالبقلمأنفئمتاثامذكتا

ااءاءزجمافيائدلاتجلحثنافىنجقيت

هاوثماالفالةباناذوبينعدآليولف55



حىحمأل5كالرحح

ابهأل4ففمولتعااألتينعهثكوهنتك
بمسائهاماصبالديخطثمؤصوالالزال

03

الثانيةرقاانوبةنيهءإلمالويذكرءالىوكارئشىبنالديندعئارزيريمدحوقال

ويمفشهاتخلفهاعلىوخيفاالولىالوبةهنعليهاشرماعلىبغداذت3اوفد
سنةفياحكهانالىواممكابهوكالبنفسهزمتهوماالفروجمدفيوتدبيرهرايهحسن
اكامل455

بداوداالىفقدهلكإسقم4بماألمحغألبحريامئثرق
أعمائههنألممغالهـضابففلبماهلألئقيلءانغصملاطأ

أزاةمنتالعزاإخواؤبدجتوقدتأرألنوهئيرهاراد

عفيائهعلىئناأمنىظتةحىأنمالللوميد

بغثائهائخطثانيةمرئحيراالواقاصاطمابحيأ5
بظاةيتائهاائتقتحقجرانةالفضااألرضيعلىألقى

اةزضةاوغادرءيألطاموصهبمتيامقالتالعورى

اردائيمافضليداابأوجمربخطوهوأالبهابمألشوأهقيطا
الشيائهنجاشالالدرفيذيأألغمربنوالكاحملعة

فائهافئمنلستأنئماراىبجهنائندوظناقدحتئ01

قاةيخلبألزعبوفذفتةنزالهيئإلرأي4أرديئ
وورائهفذامهمنحمعيهضارقسكباوردذتأوزئيز



تمهرآلمر6أل

خرتنائهأنسلالفعوالطكانفسةئحمغأألغقابعلىولى
نظرائهأيزمأفلستههالشأؤمحمدطلنتبحزيهفيا

طلقائيمنأنيوموظلواسرىاابجوثواألنائمأنسىالذيهذا51

عطاةعبيدوهماهاعنقااحتاوفدحضرألئفوسئمف
خائهمناكفرانيدنالطمنعمولأفلستيمفروكالق

4لمجناوتشبتهامالهبئتحذياءالعالةطارصةيامن

بألةصبنئونزواليرمامسدهيسدنعانتمما
وهضائهوإباةووفائهوسدادبرقاركئماق03

شراةمناإسأبيقأسيثفيادهريربمقيهنهانييا
اجائهفيأللهروحوشركتإنحئكهألجاةفيانونحاهيت

أبخائهئاءوأنتأصتماكنجنكررنولكسرىالص
ضلفاةنءنتثآكيوهاوالهفيوارثاصبهىمناتما

اثص

االئهمنخدمنكلمالعطيةاخوصينااميرزثنا52

ائهأفيوحملتوعبادهدهوبلحريمهوندتدأنج

عائهلئهملبياوفىابئكرجمةءمقامفينصركيدغلئم

دائهومندولهءأعضاأهسيتماألمهفليحمدإلا
كيائهجمربألبازياليهتديإئذيالنجمألهظفرأحئمال او
أعذائهعلىمنصوروانملثهضاتهبملة8فأذخد103

مهسرا



ألألألغأل

وبيائهوسبهايهوباجهلمجدخاداةأعرفوعوألدمن

بدوائهعارشطبتدطرهنمنيفهالرماتاعنلإذاقوم
بماجمهمحاب11جفلجاذواؤقدبهابدئتابعتألسنولنوإذا

إالئيماعلىكلأفسهفيهقصرألىجدكليفديمئمافي
ءوهجابمدخكبمتأحتىيخلطءوموةطونهازلتم53

عاةؤمعبضبمهألزمالثأخنلفماالشعرقوافيففتشئكرنغ

1503
أ

11فخهوفاالاا

شطاهأنفوذئخثىجهروتجزورذيءنوريضأث ا

أذاهفثصخةأبئلنموابتخبزاأنلتهنةهدمدإنااظ

سواهقءليعةاأنيهجغوالفيأئمدتإليشتريشف
أخشااهوالحمالةثيجوهازفاريكفتافاتارلتة

603

الرلموناال

ابيبغطفيكلبومذأمامابأادكزتئي
تركيبهاضفعلىتورايءذمنأزيمبتمآفاإ4

مغفوبهاالعزيمةضمعيفهواكصبوؤفيفريخقابذى



874

703

لمتقاربلألوفال

فأنضيتبهاانيأألمرءبثمابعذدولتكنمأحرئمأ
ئأتهابخرجؤتكنمأتنمموىذفيوهالي

803

11ملجمابفتااونال

وفرجهـااألكربةفيائمداومارأىأآلجلطان

اوأحوجهاأغناهوأللهضيعتهابعدكيتيأؤق
وازلمجهالههاصرايبعدماسكضتمنوبدالة

فأخرجهاشيئاتنهصالشقوصلتافئاوا

هاوأأنيعفإنعطتوانعايخثجبايتمسافأغفير5

903

المدوربعضألغذلغداذالىوكلولماوتمردبرةالبمىايىاهديوتدونال

كامليعلماانقبلالشطمناعدهمناالمانل

والتئرأللتوأليأنشرفيعريمنأمرظفأتما

ممروبنيارقانبدإبواصوألعثراةاذخاوفصاز

وألمجرردالىفنيأبينماالذئائبلمذفيوألزج
هبرفيهشفلانسسألحذااءايخالفثالاوانمؤج



ك974

ألجممنرصانبالمعفطنمرإليوئمأمثااوصلابئحتئ5
أذريالحيثبهامنعلنأولنميخهاالفاعطخنيد

القطرئتابميفتابعونزإنبةغلهانبرأتو

شنرفيانمآلحماحطهثميؤولقذرفهحتى

صذريجوابمئمبرثروأشقوانتكئمساءإنألئغافلفدعوا

أضبروأبأقيهورىأوندتفردكنمبمأسشرتمفيف01
عذروالبهلتشئثونغيرماسببتعرضوامنأن

اتذرأمنرورغيزكمثالشاعركئمتةدإأليم

ألشعربيتامنمدحكنمبنيلكيمماطثكافيقء
نثريومننطئيبالمدمفؤفةأل7كمكأ

انطرألطيعةالتجارففقنجركئمءأألحيافيثونشش51
ألمحجرتارأألسذيتوافيامأبىزصدبمنؤتمآ

ألذهراخرإدلجكئنحثإنوجوهكمفياءنظرثتاثأ
ممرياحاضيعىعاليخكموهذهكعوأل

قدريئموعرفارقتكئمإذاافبيلقأمنونتعاوس

13

امريمذاكيسوهـبانسانكانويعرضعرصمنفيهاظليفةاليلمومفيقال

شكرهعنزاآللنمئنبرففحرمةلهيؤميالك



8

عصرهفيانجؤرفلاشانةأشئوصلتأئذيهوالنآءير

نحرهفيأيريآنبييهذا8رثرهسوىفيهجممقلولم
صدسضفيرألمحاجماتكامالةبءذةوا

معرفييظئزمالبطرأناأللهالتذرهأيئ5

بهرهفيألثئظانصوراوجهمنألئاشأششفحتئ

صرممىاءفيألمحزممابقتضيهدأبئينأنمفرأميرفيا

كفرهسالمأنيهوشجورهررلةأإلدطهز
هعئمشواذخزيعارهرابهاألدولةعنفتنيوأ

مكرهنبقذاذعلىوأخشحقهفيائفارطوأستدرك01

عئرفيالرحنمكالالركههشخهاأخرفرئما
ا

113

11يلىطواوقال

وزخرراصكاإلحسانإييوالكوزئالممردهانايرلمثألهفبرودأاإ
ثذوزنرجوكباتوالومىإألوصفييوكظلثنلومفأل

مقضوراكومامنبماصنعرضلثهأمماألخأللمعخلزئتوها

مئتوارالمنيمنزذبهئناطنجاكافايمحسانأئياررذ
ود41إ

ورررءلعارواالفحشاثعلىوذيئمسئلوألشومألخذالنعلىرداه15

زواللديفثرفالولوبمةءودنائةخمأخازيأحوت



184ر

منصوزوثمانيلثلغذوواحمكلةدرائمياليألحذاثيت

مقفوزريدألئفيذليلتتواسفمهاايئنءأألئامتخاربذ
ألعسوثموتوزأئامكفيالفضلكماوصزفهاأألياليوتورزلتفال

مووو1

ههبرزوبابذهصدوعطلكوشموحثوربعكولبئهـخريمك01

313

فراووفاال

مستعارشبابهنجمديداأئياليعثيوتدنضتأسفث

عذاريفيالشئايبةلؤناجصبىأزإنفيعنديئقئمفكان
إلنهاريطهرائغيبالنألألمئيفضبىإهاخرهوإم

313

متقاربالموتويذكرهامسهيعخلوقال

موسراروةأخاوعتثألهترفينخزمانمت
مقمرابالدفألصبىوليلبىألوصالوىاأكروقضيت

عئراإذاالغزالهوىاغنارأظيعألعناقطليق
أحورارشآوالكعاتاحكمهاغادةفيأعصولئم

أنعسخدأألحمرالهاأضحطثهولةءصفراويارب5

مخصراوبنخلصفقةأألوالنادافيوغالمجط

116



ء38ك

ألغنبرانيرأاليطعئمأنبناننحبئكلدمتو
افرىوداةيفرنألججابصيعكلاسثوجا
فراوالىالئاجيعتمصثالئجادطويلالعمادرفغ

سرىوطوراءثواطورااقالةأوحئضثالوالهزثوز01

أنبرىفيخاضعةوائيسألشمكيمتلوذأيخادوتدث
مففراعلىطالبوالعنوأيخالدةفيوماكنئث

ماترىإلىصرثوألمحضئطياهطوليبعذأناوها
ألفرىتاكؤتأنهوقدبألغرامنفرداوغودرت

اروىأفيشيونضرةالشابابنمازاقرأكأني51

سرىبرقءنحطفةإألالسلؤالييمروماكان

ثممتعئراوائكجدثيوومرزتإنهعتبرابيفقفث

فترىياءوذحديثإيرةبمضدكوال
أفرىبعدهافيمنلذمهثروهئربهننوال

13

رجزسعرهدنةاطانرولعندلحمسهيتوجعوفال

ضرتخاابليليالك

اليسفروصئبحةاليجليظألمة
ينتظراخرائمماتإلىلةلييى



384ء

وطزحصاةلذيمعهحياهمافي

حرربيدثفيككماننيغادرني5

عبمارأئمإليوفيلحاجتيهتدىاال
واأللثروألهوىوألمرلألعئبالثأبن

غدردهرمأيأياكاءفىأخت

راخذثواصهناألكأالالىليلبقلغ

0513

اص
واتذاالفنهاومطلهاعندهفاخرهاادبيةانسانكتبامنةاستامفدون

اركاملاليهابمتب

رهمااسالوثاقفيعندطالقدجنايةبغبركتئيارىليا
فذازها8اهولةمجأثمانهامآئمالدبئتا

زرازهاانحلولةصفمانهامبذواةاحزامهتوكة

اصخهازهاوالمحارسفاأخنمواثغعوراتهماأبذلمجتقد
رهامأنوالحمدتصدقماتهاوالبمحعتأألألمجاثومي5

يارهاوبأؤطانهامثفهاعننبىفاإببأنيعلهافامننء

أنجثعارهارقيقةفيبذراكمقاعهاوطوللفزبتهاوأغطف



8

613

اضسروفال

تنضرمبكأليأعلىءرىأءعادياعضدألدين
مةضعروآلألشكركنوانالحقفيدقصرأنااشا

713

ابلطووفال

يدصالمجوائزدساتيزيخأووصممذيندواليفيحيأئتث
صفريدإئرابكئمعنفأرجعفيكئمصدريأهإلمالمألوا

813

1يلحلحداتتهعندلنفسيتوجعوقال

ونجالسيزائريديثيومللثمثاقيطولأنعداذسئمإئن

بايمميىألمحياةزوحأنافاصاايسقايطيييوعاد

س91

1يموفال

عأكطالاشوأفتوانباشائهاحإنياضلىمالك
الياسإلىاجتيفيأشلعتنيألرامنفةوأتأفلىرأممن

أاليناممآطوليضوحمثماثأبعدهأألجباسالجفاةرذردذتني

االساسفسيفذراءليتبنالالئاسحوايقضونؤألنابن
نالزارد2ردواووإفالشبهاذاعدمفلسعث5



يمإ5جم

023

صالحبهةمنبفداذالىرسوالوردوقدءامالافيبنعدالدينكمىيمدحوفال
لررجزامردةبينهماكان075سنةفيايوببنيوهـفالدينا

أنهئاسألئصقثلأهفبغذاذالبطياسقصربأا

ألوسواسمنبىخنجلهاائشكالياءمطبوعكالتنعسا
أقائيويمبباليعداهاسىهواهفيلجرحيلش

اسأدضهعالمسقالثوانكاسبلخظهئسكرني

أرتجاسذيانودقكألهفثطماساإنرىبأدصوورل5
بناسلقااممثطهوىعهأئكناستاظبيةأعلىوال

راسيالنتشببيدماوخطتعاسغيرألدهرعوذأيام

راسخعرتمنةوقشياهراقوىيخكتوألذهرلم
ئهاسواشيسألربيبةاألغباستخفوطلمحممراا

ؤاسأبيأعادسثتروياسأعلىتخلىعانسة01

اسيأضبكارأرفقةمغوطامىباطيةفيتداز
قياسعنوبئاكأأألنفاسيىنحئةروضةفي

الناسخبرالمضادائيابننأسيماأرلتالدينثهيطأخالن

ألرخاسإآرضأصؤبئخجلفألسأنيوفانلألندىضيي
طاهرأألغراسألفروعزاليأألدناسعيبألعزضيبمئز5

فارنحأأليخاسأفياضفعرأنراسعلىصفبالئدىسفل



لإ

اسأألفيأالسادضافةنمدكمالإلمحمذنثوته

أألسيفئهوانألرعرضأوألرأصيفهوأألحآلمخفتإن
سناوالرعاديدغيرأشوامرعصابةمنأشومى

ألذيخماسأأليةفيثئموجوئواسالمأحسنساسوافكانوا02
فراصلعدىركأهزبالنبراسقمركاهغميئة
أاللمميدنىبمنفداكدغاصبألقضاخروبجذل
اسببأفيالتدزكفاأنمكاسضراعةمعود

قاسوهولمعزوفتلينكاكلىبافباوأهمطعار
إيناسيفيوزذتفرئتنيأنياسبغيريظفزلمراجيه52

موامرلىوالسغمافيمنجباماهحثرعنوصنتني
وأنبامملىصدىوليقتألئاسسوالخيروانموث

أألسامملىثابتالبناهـعاليالرواثيألشواخمارست

133

ثاملجموقال

أالمإلىفأشلمناهال8اطاجنحاجعفناهإميط

باسعليذفينىبأخمصاي2ائهجاغائلةالتخمثى

وألرأسأنعيحإقبرمقنئوالسغيذكانفيهانممغإن
ألئاسجمفةامنأمرةكئتلهاءفقضاتوفقلنمأو



يم8لجم

333

فارب5لالمحزنفصأبيمةشومنحبااانةالدتننزالىبمثثواوقال

يحئاشحهاليغنرعلىراغ8اذقشوكإقمئابكم
ئقاشحهاوجفكوهينةشوبهةقديأتمصفال
ناوباالرعئةخيارعلىمقيرابببتنافغر

7متاثنهايخهمنغفتامالمجزتاكزئتنكافلو

333

املجممالمثورالمخزنصاحبتجابربنمسحودالدينلخرالمطيمثكواوفال

هنبافىخجموغيماركلمجلالندىإلىأنتينبىلمحرابهوال
بساطخيروكيرمنوبسطتمنزلزحباءيرجوكمنتأنز

مناطاتي4أالهآبهانيطمطبيئةءغالاأعوأدوقركت

لطاطوأئيبألمغأهفهصىتوازمنيفييعادألهزيامن
اخةاطواابالبىءبخرايةجرايثيجالنانترضىاشاك15

قيراطإلىطثوجإبينزهاقفمعزحلأاصلءسودا
راطاءئماواألغداةفيهاوأفزطتألمحادفىالتعليةأخنت

أخالليوعفنتألمعئابمطبنيوغفرتءألمضيحسيقدكدرت
بقراطالىمرضيمنشاكوهماأنهيثوقدتدبيري4فشو

ابماارداكةفينظءابنذمضفي



88

33

خعفدإمثهرافمنتحفيهعيزفافهاواتفقلهمابنةتزوجالسائايمدحوفال

اليفاعاالمعاليذروةثوالمحنلألخألئفأياكليا

أشطاعاماوالةيخلصولىءعادثيفأنهغهاك
باعاوأزحثكفاأندكاالنوامناواكحاوكإننتا

الذفاعاعائالكفيالثهأحنسنعئاألوادثتذختزللغ
مطاعانالزاأركيرىوالزالألمديدألزؤزوهناك5

صناعاكفاأألئائمأحكهتهانإلىتمدتزللئمإئفة
اجنماعابألهاللالمخسألنجيضألياليفيقبلهاالئاشاراى
أنصداعاأئمياليصدثائاذهاألمفثكلكماىالرافابقيا

533

1هنقاربالهصديقايعاتبوقال

قالخفكعنيثابأنقيوطإلككبى
لقالأنخئينعهوذظقتاإذاعهوديوأن

احمقنائنيليإتألسمكوتجوابيفاصاجعلت

633

خموفال

األخالقميهالياوأإدلاأطهرأئذيألذينياجمال

اضسدأألسواقبوغدتولوالكانمدتجوقسفامىبك



كهع98ثى

راقأئهالهلباذالبهاتدائتيألعطاياأرىافبغير
وألخذأقالألمجءاألغيايئزبينالءعشواخئط

شحقاقأفيئالفوأقاقخطقعونيداكقسثتها15

أألززاقةوئوسحوأألطريقةلةضهدف
خألتبخلقهعإبيميهربتقمتجريزاقأألفئأنغير

723

لجمالوز

لبقةوإخذهنمينإألظافييدامئرصينأريالك
قهالطبدنركهغنىفاليهغصبكلاعادةخصص

لمرقةمفمايبئألجليبقإوأشرتثأنغلئمأولست
علقهقلوبناتركتفلقدتجادتهاافيكءفائفذقضا

س82

لعالموقال

الهائئالمرقائهوشةليتذموباخل
أهثالهاعينيةوإالعينهادهعةنفهاجردت

1133

خفيفللىوفالي
عليهاثأفديخعأنتضخفغدتكرهاطالنجبة
ايهاألرمانخسئةاحوجىمنهااللةفرحفلتماء

لم36ز



يمهر4جم

ت1ابه

دبوانهغمنناعندفبمائردلموالنعاويذيابنسبطالىنسبتفد

5031هصرطبعالمبمالنيثمنالثانيالجلدمن
التعاويذيابنوفال53صثة

للمعدمتعرضىبمفنخطوبعرضىألخنىوفالوا
أسلمولمخعلتلياصوليلاتحتأكالمةوقمالوا

اباتنيذيافعاوابنوقول06محةء

فيفاكألناانمنازليعدجمانيإلىطوبافبت

ألزبانافأريهااقارخئهاتيوأألبطيقريني

31ال6مصرطبعالعيونرمن
أتعاويذياالنقولاحسنوما541لمةكي

رويهاهابهثالوآلءائثمياعلىمنكقددلعاغييئعيتاك
أعاديهاؤثقخزبهاكانناضدعينيمنتغلموائعير

التعاويذممماابنوقال451صثة

وأقجىأذالئومبعدورؤيايرفييءشيكلشايفيأرى
أصبغقبلمنجاهئراكانإنصالهوأضفاثفهواخيركانفإن
يهاوروفافيتهالىفانهحا75القصيدهمنانمأخئتينالهذينخفي



آلا

فهرس

الدبوانهذافيجمرهجرممنوغيرهمجوينوالممالممدوحين
الصنهةعلىلينهافيوالذيمنهاالبيتعلىواالصغرالقصيدةعلىيدلاالكبرالرفم

هرثيةعلىءالثامدجعلىوالحاءاعلىتدلالهايهتابمن
085المرفىبارتحبنمحداللهابوعبدص851و7االبلهء

792و592692المظفربنجعفرابونااثير

الدوايابإساالموفقهو803االجذ

21144و4019فيرردا

485المتوفيوهو7523و19هقلذناسامةء

922و441اصامةبنو

882و952مكيااتاعلياالملثامين
اطذقفيافلبهيغربطيبص133أوليخئيشو

اتميميااحمدجعنرابونالدشرفوهو921و68و42الجدياان
محجداسأاوزير

95اباقياعبدبنالدارجبندافتحاابوالدننءبها

7451الصاحبابنالدثخدنبتديابها

43486المظفزبنيمناحدالدبنءبها

731الدفيعضدبناللهبكبدصيناطابوالدولةقاج

8743456الدينعضدارزيراخوالدمنتاخ

16646رتبع
071االصغرولده781ولداهالديوأنصاحبيذياواقاباقسبطث

438ءإلجدهأل2اخوة448ات63ظانا

34366تمامابو



كب

6385السالمعلجبرئيل
59189الجبرابو

74141االمامجعفر
242الرقاصتجعفر

601اماعرااالهامابنجعفرابو
يابافىاابناوزيرصجصربوا

451و84901انجاريابنعدناللههبةابرالمظفرالدينصاللح
422و812و112و491و961و861و

7234الجليبابن

371623و49ظااجمال

7625معشوقةحلة

113الجودابوء

الجودفيالمثلبهسبيه71ع45حاتم

الجررفيالمثلبهلمفرب13ا2اخالح

172اكرخيابنصناطابوح
932إلمااعليهلجناطث
أبغاابواوخالدابو4كنيت402و211و46ميناطابقء

122نمرخادبنح

34ربللقبالحاطء

61وه461و751و55عروةبنعدهـ

61437زيااط

6وه14نياشلاالخطيبابنضالدابو

59109زناطصابنموضالدابو

34366لمحوياليل



كج

691201حابيااذرابو

35183استينءالرذو

952المجوليبنالرشيد

3374الرنجل

133و91و19انءابوالرء

32181ىلىالى

269الىربشابن

يخلشخص3915ممعد

82وه482سعيداطايء

831ممعودبنارسالنقلجالسلطانست4العثريةهةاخاتونسلجوفيث

5113صشوتسلير

9314القاضيسوار

931لاويمسوارخاا

001رصلايعماصيدا

992الثاشيابن

س02و111الدفيصلألحرهموإايضاصاجمابندالدقضح
071بالحجاحاجبجعفربننالدض

421محمدإبنالدولةشصاوالدمنثى

37207المظفربنيمنالدينشهاب

223القصابشويمة5

622الصابي

الحصنافيلقب402العراقصلء

311و111و47و21و11اييبنيوسفالدينمالحح
072و12وي402و



بدم
الدتاممادهوصندل

621الرومفراطء
051اطرزابوا

نصربنخادصالدينرظه

9323مموقةأمامرتا

4225نهنالمؤامعائشة

912و311و31افاضلامااةااالرحيمعبدح

892نالددفهءاوزيرابناللهعبد

932اوزيرعبيداللهح

722امجلاء

يدهرعروةضااهـ

132و131ناالدتعضداباقضصورابوالدينعز

26و16الدينعضزيراه1والدالمظفراللهكبدوحااابوالدينعزح

152و691

ضربنظنراإبنالدههبةبنعبداللهبنمحدافرنأاببالديفعحندح
يا9و87و77و67و7دوال91و81و41ءساالرو

941و341و11وه11وأل39و28و18و08و

842و742و032و002و991و971و1ال6و951و

الدينخدوص03ألو992و892و372و462و362و

االمالمومعز
021الخزنصاحباهطارااا

5213زورشحهرعقربء

533076لالتنابو

092ةاقظااقضىينيالزابنالدمنعال



يم5جم

671و141و69الجوهريالحسنابوهواسعيلبئعلط

423الحالئفابنعلي

36هوابوعدءالمسنضيبنعلي

062و902النصرانينطبنااورعيناابنعليابو

6و72و61و1وهألالدبئضدراوزعدولدنعرابوعادالدفىح
942و322و102و091و031و621و811و711و

252زوجئه

ظكلنابنذكره22و82المحهرزوريبناحمدالعباسابوالدفيعاد
1006

292دحابندءتنالىادا

85493سعدبنعرو

222هببرةبنمحمدنيىالمعافرابواوزيراالىاحمرنخ

311الحصينابرناغابىبرا

91غ1هوراطافالمحة

003يخاالمةحاةابواهـ

681و82الاضاافارىاعليابنوخالةإوا
321و02اكوكدثأقيباملويالمضارابنمحدالدينذر

323المعمورإلخزنعاحبابرءبنمودسالدينلحز

الدبنمجداهله223الصاحبابنالدقذ

523فهدابن

0551فاصافيالمثلبهيضببرجلالفرخابو
عااعالقرملى

595المتوفيالدينمجاهدوص251و17و4قايمازح

682و66الدينيمكر



ثو

664667432كعرى

87349712واننوارىك

147قبادكعرى

82الدبنكلى

64اطيدعبدابئهوربللقبقلقا

4426هعثموقةلمياول

قيزهوالدينمجاهد

8701772صثوقةهـيةالماال

يزيدبخمامحدالعباسابوها34366المبرد

امدلافيايعلبيفرب93355صلىاك

وسبفاالسالمهؤيدوهوالصاحبفياللههبةالفضلابوالدفيمجدح
99و37و07و9485و53و43و3و2الخالفة

203و962و262و712و771881و

الوزترالدينعضدعاصالدجمد

52بمحمدالغ

95اباجممااعبدبقالدارجبنمحدامسحأابو
الدفىممادالمه69محمدابن

022اشاماصاحباقسنقرينزنلىبنمحمود
بردبنبعثاراص356ع3المرعث

442و212و391و291و701و1االهاماللهباهيررنضيالىح
303و382و62وه

161المشضيئةاصعريفةاالجهةث

862و851االمامبالئهشجلىاح
31136702مسعود



ر

اوفىقيصابرصبئسعود

ارسالنقلىالسطانهو415مسعودابن

مزورقثره32171مصعب

6793فرالمظال

67135المعزابخا

395توفياوص25الثاعرالواسطيالملمإبنء
241معمرءابناء

122امطارابننعربنمنصور

34493المنصور

05الحجابحاخبالدوايبنالحسنافرخاابواوعاجماايوالموفقح
232و12و841981و231و021و211و65

272و352و332و

312اطاهيميرن

351و601و501او40و301و89اللهلدبئاعراااالمامح
762و662و512و802و191591و

591اقسوريأوإ

042و35االكابراحدنمرابو

36ءفيىالىإتاانصرابو

1174االدننعضداباضاخااطابوالدثانظاها
14رجللقبافعامة

67135صهانيافي

152ياجوج

6اطايبخئيارممنلمجيى

الدفىنهوصمبيرةبنمحدبنيحيى



ح

فهرسا

الديوانهذافيجممهاالواردالمعافي

04أالهمةوعلوءاالبا

151الماديمدوناالجائزةروحالمهاخذ
871امزيزةاالداراصماذية

513و371ضبالاسنقراض

262دالهاعاباق

9463مصرفيباصيةااةالدساعادة

702المصارىادثءا

291خصوصةسعرأواعاافمراح

781دبوانيرسمققالا

101واليةطابفيالدراهمبذل
882و06261برصان

242و591وصوث502مذموماتات

شف08ارهاحم778لهاالدينعشداماللم2اثاذهنداذ
بةنو29252و721و68اهاكاؤل1نجهاياوقيمازاالنراك

403فيهاافرقا

251بغلة

412و041بندق

872ن

811و411بفداذفيواللالمنه3013340145االتراك

22334المجما991لم5انهزا



لط

32161النشغ

132ثرابي332دامانيثفاح

ا321المنصورباهع
923جبة

81سالجوع
182االتذاذعلىثاط

04ذللثيرالدنلممنج

361جمام

51حمامهجص
541حصير

39ةالح

782و6131حمام
37987121و34حمامة

8903الثبىخاتم
411و601خان

6515خعئكنانجة

90453تزولالالعباسبنيضالفة
66315ظعة

401و06و85و45و94الحر

011خبشبة

113الحبل

192و42وه612اللهباهيءالمستضيدار

903وتمردبس

59الفاصددش



يجم

92يةدستبو

141عوةد

671شباطمنيومالولدعوة
04241دير

22الحرصذم

7145357الدفياذم
282و791و12الىمانذم

86واللذم

392الرح

781و161الشاعررسم

602نةرما

041البندقرمى

74روضة

801نيينيحاالر

23ازفاف

313و761و121الرهد

061و331شاره

621سزى

431ستجة

231و65اسكرا

72يةاقالححينة

35سنبرصمبئ

651الضيافةسوهـ

71ئيبة11



تيا
8527تمريشراب

702النصارىثراب

48114ةاي

552سوقهـادهرصاك

682شعرقبيح

823لثهعة

081و471و221و44الشيب

296و62يفاتا

58الصداقة

112صك

062اخعهـارىاصوم
833922الصيد
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