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فىالطرإئىديواق

جىامماالميةبصياء

خمببنلتجينئيإص
ممهانملنصوبهفي

علىاالعدواناللتقينوالعافيةارفيناايئاكوالحمدنالعاربللةداط

اجمعينوآلهمحدالنبببنوضاتمالمرسينيسيدعلىسالمواوالصالةظالمينا

رضاجانبوتحملتهتهاللةاداماالجلاالهامالثغاقرحههاالىاطبهتفد
والنصدىالمالابذةلجالتكشفلهاالمتثالفىعزوخفالنقادفقدالتعرض

علقكارقاطواثبتالممثموبةقيبقرالصعايخةوالقراغالىممدوتبعقلىالجاثةالعقول

مهقلطلواختهاءاجراتهاذتعزرصاةوااقفرفةاقالمتامنبرفظ
فعليهعهشهلىترالقدواذ1ذيشننالاألفىارنجةورواالترنوزلمة

واصالحلوالخططأاظمنيزضعاغوثالخاليقهماناثتهاللةادام
الفضلرستعالىواللةابحه0بقوطبىعفعلىومحاميابفضلهقصورىجناح

بصوريرافىانكهاءوةحوباعنبالدقاعدباصثاشةعنويداغيقالةواهلى
لساعتهآثرانهاالاثبتهاتواثااوردماايرادفىافصاحةاهنماعايهفعيمن

القصائدتلكهنبهوااليقاالصعدتحتبمادخولاحورجالمرادعد
يعلمقاطوا

قأل



أليم

مماللهرحمهقال

همم

المقداريحمجدكجمنواالقدارتكضعركقدلجالل
جارلمثحالتهحيثواللةطاغكامرتهكيفوالدهر

هارءاخطااكشفوهايلءغطامدحيثابسبطةاوااصا

هجرارفيلقبأسكطواتمنيديهسبراراافباقوا
واالخباراالشرارهاتاصثممزوبةبئومها

االخاربذكركبوطكنيهابماوالدنعاااليامبكطابت

اثاراالبذكروجاءابمثرىابهسبقتالذىالعصرهوهذا

االنوارلىبعثماعوافىلهسانياللاظالمولى

راجمصطالواصيرفهرواوراق3حواشبرقت
دارالبسيطةفىنحصشفاظاقعدلهابسيطهاوالبربئع

القهارواحدااحدايسواكدهيؤتهلمماآالكفقدرايشى

يضحارلمطتهوىالذغذصساداصوالكاذوراك

واالعاراالرزاقوبفكبافنهتشامنوتمنعته

واألصدارااليرادكدهامازمةةؤيدمننحوكيخساق
االقدارتساوتذكرتفاذاالورىلنبمااالفدارتتفاوت

الختارالمثمنكاؤىبماءقضااجرلىمممتواذا

جباردثاتاطاوجمكناوطالماالحسادثاتجرحوأسوت

هغارالكزرللمينثجردتانبلفةالبادعزمكجردت

واالمصاراالعصارلهاهدتتةرسكباحدمنطرقتهم

هاالوكارشعفاتهاعلىتئبتلمالطيرعتاقرامتانهاواو

مثارمافطاكريمعاوراممنارقتبارضيله
ارقطالمتاعلمقالهلهابسرعاحهامنالشأمبارضنشأت

غراروارفادناببفالجنهبقربهااحىوقدعدوارح
ايمسارهصالفاححمعنصغاراوجاملالجيلكفرالذىوكدا



سواروالحديدطوقدوالةةمتالمرامشاهفةرأسئ

قدارطودعلىامابريئائجئانفاقعصبعلىجنى

النياريتطامناخومنمهابةمنكارومإجتوعلى

بحارالمجاروألإيماظنحوبهضةتهبمانيدبيداال
االخطاردونهاصرخعاراءورااناروىدرىولفد

حراروهىالسروؤوىغرقغدتوفدالموهفاتنفيريوم

شرارجمىاظافىفىالميبهارواغوالصعيدبرفةوبارض

صارانرطاعكلوالكليمىخواعتدىفيهافرعنفىواذا
االنصعاووصوالانبئعكأنهتالهدىنصربهع

ارواالفواألبصارباالإلابهرتالنكلاالفكيتلقفه

ثارسيفكعندثريعةاللبنىيضعفلماياثهىدينايدت
ارتاالاغيوإءورااتاررماةتالبادطمصزوهكت

دهاالكاشحمالمثاتضلنجلملهـعتواثنماالرضماممواقالحه

واالوزارثاماالساهلففلهماملتاذاالفدارغرئهم

اراالكهاصارصاجهحدمدعفصدعتهمفيهمسيفكتح
هاالوتاروضاعتالدماءشاطبعدماشهمالديئارواخذته

سراروهروالفتكفىرهماف8واعاوانمخاتاءالضراادبو

خارالضرابالالمارقينفىخلسطعانكالجهراففتاكت4

وصارواءاالفاعندبقدمواانلنفويمهميرواولمرأوكلما

تصارالجفونواشفاراالانئنتماالحداقاناسىبعزا

االقدارادكصلوعوالدشسااهاالانكااليامهنهسافا

االدواروضتارمانعتىبشبيههالذىالدنياياهالمث

االقطارابهوامتالئتاركبانبهأسارتالئالنمنىاوليت

نارعلميهاأنئذولهطولبعدذكرىورنعت
االحرارتعافهاارجالمننلفئولمارصالمننوكفبتنى

وصغارذلةفيهـساواكيدواصطنعتيخاالشعركة

فردنكف



ء5أل

شارعالكعلىوهندررصاانهـبالمداخفالفردنك

األشعاربذكريسيرشكراءاوليتنىهاجيلنىوالئث

واالفقاراالغنانكشامنمؤالابالجمرهوبتل

نضسارءالالهفىثكوصزهرهنواضروهىصادءاالايامك

315سنةفى0استوزوقدمحمدبئمسعودالفتحاباالسلطانيمدحوقال
انيخااالصلياصباوشخفممىحنينمقالولمعالىرىنظ

ونتءسهاموالءبااطانىاطنازلةقبلأاضتما
وغصونةاهنءوورارماحهـقبابابابوابركزوا

هيئعيناسصالقااالكاةتةصمروادممطمةآيماد
هنوناربابخضلبجفوشههفماوقدالوبمقشيهنوعضواث

جونمانبتدكلاملألمالغراببتاالبهن
ونيثثدتاطزقوصؤوضمرصالهبهنالعنىوصبهواباتو

كنالهءطالظهوذراابورصعهـحدوووحثراءوصكماواي

نونيهؤلؤبإالىهوجيهزهادوجاطافاصدءوورا

ونصىلزاالضالبعنهمعهـمربوتاضاالولىان
نفطيعودانرخونمثسورقطينهاودةربوعهمنشرت

جفوندودانلىعغوقدامةملعلىرتىوماليم
تليندالتقلبكصاةدثطاالزاععهدتكقالت

المحزونقلبكدمعدمخزونىقىمصشثهنهالكومثفاه

بخونيسشطاحالماوطالبمطلباعوزودرسلوىضكأ

رهينيداكبتبماسلواقصرىالمالهةجتهافا

نفالجيحبتفريقبينموصشالتجلدعنسدىيبقلم
ونبطرفطإابهسااضرعياهـورمامماالعيسازتولقد

نونحرففكلهـءاشالوعرقتعهنطالسهوبشق

يمثرنهدنوقدحركاتهنكأنمايهاللاقيديرسفز



6أل

حرونوالوميضاليهاقيستاذااصفةرواريميرىاقد

قرونالمظواارىالمإلعوجفاحموحفمااواأأو
ينالضاوعئوهممممدهشوفةكلنياطبهنيرى

امونااوبرايثدهاءعذراةءوعتهومااتغاورهاهم
فينسىايحلألتوالمرالةاأللهاماعالتبحركأواذاط

حصمونحلنلمنهورهنفظءباهلهاصوفاوطناواذانبا

وجبهنحواضدااصبعءاويرىالديابىءاحشاطنيخ
مصعنءساالسربمالصاحىالىنمراحقديسبتو

يهونببابهالمنيغزعجى8الذىطاؤهونالمصدود
وديوااحالمينامدكوارقاباالولىنللراقاالمليكاماله

والصينباهمعصيعوالهضددارماحهمالصعدوببرقةاركزو
ودجونارقبواجماجاتحتوالظبىواالشهاالعنةكوامل

طيئوآدملمقتدهروامابرعنبرتورثمجد

جمنءوالفناائسواصبدهممانوالتسافصفاله
ينوموايالثاوصايادسابرالم4بدعوثغص

يمينفاةيديهالتالندهـكدقبجودناناثرق

ينوالغيهرالضالهثأوىلوالةظلرلفىمأوىاللك

وميندهاباويثرقلاقنسادياكنمائلى11طرب

قريناصعوداسعدلهقرآنهوهوالنقععنهنجابث
صفونالصفوففىواالعوجبةلواعالمجاجفىةوالمشركبه

ثمينوهوواياتوتبالدرونءامظلةنشروعإله

يبينارياضفىشقائقازهرأنهاأاظفافحمراءسهودا

دهينفيألماكأجمرااذاؤرهاىنمعنتردالمثعىرفحت4

نمدصوآخرعهطثهسفوقهامنأكاتنفايمايثسان

الدينوعىالديابهضاكتوذاالدنيااضاعتفبنورتلك

بمونثداراقويكونتاجهذؤابةعلىيدووفك

كهثى



3

جبريئبناحهويظلهركابهاصبدتكتاالملوكثىكا

يزيئودهاالغضارحليؤودهارقابخفلةوالجرد

وشفونشكاياتهماالىسقفاستوىالنواظرافرهاسبقت

هنسينحراكهااناراؤونقسمالافايتيناتراىلواله
لمونواععنتعتالقهالمداطاةلوبروقابههـاقدكاد

ونمضفبةصانارهـيومجرىاذاانالهقثادالمن

قونانرضغابركباوفاجدلاألشتمطوثايقرعان
هروناصلهمن0ووزيرجلأللهازرالدةشد4ثبا

سنينوالغرارصلباصودفاكاءادثاطنجتقدفرمان

شينالقناةصدقافاكالوقصاندادىالهرنججعاعلىه

ونفىالبربةلىوورادونهالمصلىوالمجلىسبق

ويئاقصوكونءاقضافضىبجاللهالذىالملكايهايا

ومعونلدورىاةمسافيسععاهويردىيتهظعي

اميهاوهوصااواضمىراعلهوماقطافىذؤالةبئ

فتمونابهأبهمدرلمعصابةاشاعاالملكوتىأزع
قارونوال5يماقريخااذوقبلمنجمألنواهالمهوتإ

زبونالزطاقوحربجمتوضصابةرايةارضنجكل

حزونهواهنلنرفاتانهاةالمتذجردصيمتك

لنتنطودودهـتشبناروشرارماغاثهامستنعرا

الشمونسهفاتيمافامجربهاكلنتوفدالدنيانماوكا

صفينعندهايلعىءواش4هاوثبمثاهنالصفوفوارم

ضينياوهوموالكانهعكبكبلشدديديكوا

مقرونهابطالواقبالهمنصوربرايةعيهالمعوا

بهون0دبرنهواذاصاخطهآورااندااالملوكأبئ
أموناصهثلبةشطلفاذثاقهثشةاالميرنذاظقبلمن

مهبنالفناةخواربدوالسريرمقرالعببدعلىكلب



8

اقريدونيئظاالنامبالؤمابماضماكاجولةهى
هموضونذمجهاوالساريةيالظتثنفهبالمزملهافانهمق

درينوهىالغلبارقابتذرعصفةبالقواضبعلبهمواعطف

ديوناثالزانكاثهبزهموأجزصابالصاعمئا
ونتارجالوهوىفيوانحوهاألوارأىاهوىاانه

ونهـطوالتومتوسمطاتأبىكأثوسعمااياتنابا

يقعناالدكأوظنساهكاهاكزتالدركواس

وتعالىالدةرحمهئاللىحمدالسلطانإنالمظفرإالالملثيماخوقال

برزصارملىلمجسةمنبهـاكصتنغصةاألزاقوسالا
ونوخوفوفنهـاالتئصثثفاغقدتخاغرةعندصىافاكن

جمغبرسالمرضاةالجدلعلىنساصاردطالجياإفام1نصسا
خفرخطاهنادقاذالفترقدخطوةاطرلالمشىقطافلمهاء

هافتغالملامنخدارىجناحبخيماخدورضتهاىابدور
واشرختجابةنافمدضرفتارسوملىالحسنعزتضاهبن

مضيعببالشبطلشعوروليلمنهغالباببرخدودفرل
غيتنهعبرقمنسلملعلىعرتيباللةاطكافياظعنسات

نفختهالهسانارتالبافثت4ئبمرفمطارضتطوياف
اليتبوخطهالىءعإمحتنلماركهاطقلبىويانار
مرخمهالصاوهااشكواذالىلحااقصرىاإليكفىورقاتدحويا

يخعغالودواليينعهدهمفالالنوىكربةبهمشطتوياجرة
غءومرصرىشفىولصمرحوصرىاالرضجنوبفىلكم
وتشدخ8رراالههامبهاتؤتمةألوعداقمنىمبدخمن
خيالطعنمنشوكاوتؤقعداوةمنحلبةيوملأفى

غتتفافبلترضوىمناكبنجفثهايراملوبولسحة
بذخصاريخسعنىقصرتوقدسفاهةالنهارابستاولنىثط

وما



9

4لةصارةاةرزءمناعفانرقباالمحسالةرهـراشوما

المحوخواالمونفنودىوملىضاههـغطءيماقبوللىابى
لهوتثمخالشاربؤريمتاذاصىءثهابالعزثومةوص

داونؤرخصلىامواقبامتبعزةامالايامقهفىوه

مضتالسالطعنعدةءذجرىايتاالرضفىاللهظلساللة

اخوهولهاقاجاجهابووثهابغلهوهرالميثصهالوقت
وشوخولهثحمرلفاصماذاا0خضصااالمهادلهووت

ويدوخدهـالارضبهايدوسيثمرباصوافناالجردفهورثظه

سوخادنالمهفىبتروذابلهصهفكاباصويشيصظىانأصلوت

بفرخصاثبااضماقروااعصامهبحصىهمطءادىااتربى

اشخهوذىااطوثوااصدمنوالذرىسإقدااإمزاهضبسةلال

هصوخوتاعداؤهساصساممهـزهضدهبعدماانرالفةصاطواهمملوك
ارسضالحشاللةفىقوماضامصلتلتوفئالعدىالةشتم

اصلهعسا11صدودءتواسيسمهائرطالموبمحمروبه

يئتذرمصعبهااوهـاصهفتنةعلةفيتدالصاااذا
هسمضزاللمىوهاتقزمحذهفهـوععولويسطفختما

رخيوباإداىاالىخفافهمحوطانالملفاصاذاثقال

4إاافميةونماللهمنمؤيدصاقافطفىإحذاحذوهم
تسوخدتاومبانيهتهاوتبعدماسيفبالصالماألسه4قهبئ

ضدخوصاالهامواصجالغالبهغثاالمجراسءيقودا
فيءويافعسواوذابوادواطرفهمسرهاذا

مؤخبعكاالحينروعوالهسمفرربساالحينلونفالا

صغمةنيثاطلدفيايسباتالهدىنصحرمذااللحادموقد
4فءاورقتذعبعلىتشالشضبحربانبصووغدا

المثصرخاعنهاصوليكماوفمماريخالعثيفىمقلىبقوانء

وتبذخميدانهاقتخايلظهيرلاريمساتمنله
3دط



51أل

4لمشودهااببنمانغاصنهااالدمااصابجغعلبها
افرخوقراهامنجراطتوجصؤتفاشالوحشواإمابرىذضفئ

حذواوطضاللافىاوتاهنارواهدىابلاخفاواومةتدار

فيصخ005يالصكيصالىوعاىالمصالئتجلاهمنذار
غوتالوجوهحراثزضساثاااللهمماةعنماحذارا
ترضغسبانوطماحتعدكللوسواعدمسبهامأفىى

مخيفإلسجمرمدخلفقولحهفنيرصقمااطضرحفىاث

نهخالشبيبةاهاصنيىفدؤجيههغضر1خسدم
ربختدحهنصغرعاللةشواردىمنسمءاياوثيرأس

ضخىالبهومدربهيقاإ5بالىىرارامنلوأ
غنلدفرائمرسنوافثاولئفطالئمورهـفىئوأذء

ويرسغصاعالشهاالعصيصبهءمترجملحلفىثموان
خيرالعيقمننزرا14ارذارضىيرببحنىااقأحهن

اناطخبهثذوالىهـاالجزةمنعوصصاعوه
خويفيرضوطمنزماقتفىواثصرابىاودىفىفةطفا

صخوزصضدىاقصتعرقئصااؤوادواطوالتدعوفى

وألمحمخلحلطفتقتدىمءافازجراااليامبىواوأوصى
غتهقهماعناقبتروؤددىعنس0اناوايمالهذدنمفقدء

ضخلمروحمايخهبدتلىءطإجدتمكجةءلىوانشأتم

وصصرخطبلفىوزرلكمحاددلمؤااآراسزسماءحمرعا

دخئاوحاثلهصىذصةميمءاألياموالخات
تعالماللةرحمهالملكنظامميدالىيمدحالويالو

المجاسبادراعفىالمعالىؤليقوافبالمانفىاألماقافا

خوارباافتعساثااللهفاليسةذممةءبالمراركااذاها

وافبالهجليسضفرلمهماذاتثافطاالالمجدفذفاتوماء
اذا
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ربادذااليخاعىوكروانهضزعادضياتافااذاه

بءالضرادلهـحنطالفيماويرفااتاالثرياجمماعوصي
باسلرباتوالمقرضاالةطرب1ءصالمألسدواطحا11نزاذا

باخرااازدصامالدرعلمقعلمالهإ3فيارعصبشنعمطا

اجبوالىوطمفيهاقنااكأنآدرنكلونساةااطرافيمدون

البالثحرااليددماعنبهااتحاجرواتاالعىالردوااذا

ماربىوأقكطآمالىوأبلغوتااذالطااالدينأقضضى3بهـ
اربافيادطرادعنىشبريحمانوأفئحاافط1ىاطوأشهـب
الجناوبرمفى6المغراةمالوطظالهـلءابهىوهاجرة

المذانبنماصافساءرياغتاحاتترسلاوهافينتصاترى

شاخبيمالمقاتصودةبنقبىفراعناافهاوجهبهماصفحنا

محائبامثلحيسافرقخوافقجخءايثالاالكوارعلىوبات
المناكصنصماآللمححلىءاصقضاخضرظلمهـفمااعتلمسا

الكوايايدىبالؤبوقدعبقتألولييومنبليراشعوردناا

هبااواستركأعنانالنترق010حزبهصخاجهبعرىنحلىءه
ابخرائبارياحانفاس4بصوصتققالغريبهصيغدير

جانبكلمنءدابموضمونةاققلهباحتطرةاخالمااذا

بءادظاشايرش1ءودالفئلمءمالتءدرمنيخرجء
بطانمخراالرجاه4ءبظاهاوتتيااطافالذبل

هبدوااوحفءلماظابهفرقنانواحلىدارى11طرافبعيثا

فواصبابمقسافرهاثفدنأنمانفاضاذباتبهنطب4

بالىكايونءتشارفاشرااضاكاءوزرقااألصاجامرأيئ

المثارببعمقافجرظنالفبمالىاعمجرطالجةعنقاعنم4
واكبالال3بعناالمالامنظكوجهماتعطخزالةاقرنبداانالىا

دهوأصبالمستهلالعزالىرإقطنورهطعشبالحزنروضهها
والجنائبايصبايخلمصاهيرهائتاوطوالمرزمينعنالتافىجرت
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اقبافومالنبمئجمصعطتجاهومشاعالاستودعتهابروقاكأن
ثوذاطنعفصجامدئفيصاآللهااسشزتاقعلساراكأن
اعبمموالخدودفىالنشادموعاتهاجففىقطرامجاجيريك

المواهبفاصصهاففىاللئمانهـاالحواخلرقهمنقثءبا
إبشمابئئرىلعليسااقرتهرهعافرساصيابةمنعداذا

باحباطشارخديهفىتاسنتهطجتالماوالوايمق
المضاربءليننضرادرفتلىطوااجماطحمببهاضر
بطوتهطبايخابيصدىافوحمزواطيرالمباعتود

احبطالىريااالثارةوضصعصلمءيرايديهفيفىسافسا
لحبيءبامجراهيحاغجرىهمصغرةايلباالفعتاذا

عبطمصحطمباطفىوآراؤهضواردعقلطباخلىفىائمهعي
امؤاربفيالحكمىامقالوانمراقبيخرننرروىصالاذاه

وابىاطقىيقنالجرفمهوريشةصكلانيلصمدورمالق
قائباطتءاإمتهـمحانحتهـاطوحتتجعناصجرداوقالذها

ائبالزفوققدالهمجالصبروليزللمنساماطبهنماضاقاذا
المذاهبشئارأىجيعفى1مإجافىاالنحةنتىيفرطهسا
ابشكااولارحصاناخضدمداذاافنيدابيقدمها

المنابقلفطاالعطذمضفاقبلتالؤاتالوارى
المشاغبااللداظةلمألطهموباطمبانبهاوفاض
اربوالضاخرياتمتوتريختحتزمالشرقاقاصىخيس
بشطلثةؤخبىإمجافىزطءالدوشيقآصلممجراضاضاذا

براموقفالبرفىاساقتهسرعلنورثفىواراموان9
وصاسبيصتفيقالذارعمنحصرواريمرقطاوهؤاراد
اواغبغركوجاهوالذرعبغواغيرقطراصدها
والعراؤبلدابينمايراوخفهثمهـهاروعءاالعدابهيروع
الثشابيلبالثضبويهـزمهمرادهمطقبلبارعبميفا

راللى
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لنوايايخوبمناوعطضفدفأطنابهتحرقاألياموار

الجواذباالكففىدحتةلمطوطانإاصائواعا
بابادهورحئاهـفنرواصرقنضىمانؤننوابصر

اةاسصلطاابالخلعهالنئهوحهيموقال
جلاقىمامنطااهاعلىحلراللالىالىذيباانهابالحكآهم

المحلىذمةفرمحوقلمجعنىىاطضاامنءالجرالىدعاهم

هلإانقبانرمبلحرتفحمرواصاشحتعلراخونيإغدوا

هبالخلاالرضشانايسفربابهونل4عاثإثأ
دايههـاطاالىيحبوبتاكرصوصمارداممطزالفىمرفااستأصلىحئانبهمابهأ

دهاالثلبعلىتواتصجلىالندىعروقتوارفيهاضبااتاوحئ

عدلهةقضننالساطاباحباكالئانرلماقديشاطرتهفانك
وبلمنحكطااللهوليسنمفيوهواروضسالثىاةدت

الجزلالئلحااخلألفكأيبغدازاؤلىبهبوتعاكحبط

لابيىميالىرأيكعنبهاباطوااعىيزدادىوماذاك

افعلواقولكبهنامنهتخايلتأنماالعقولتصبىمةبمرض

ثلاائمماالمجدشبعادبهساالئاخلرقكفلفىابهـرفلمت

لءاامنقء4فيعطيالاأنماالعنانلوهستطمه
ضسلوالةالكصااعباطرافهتوقرتالمراحنهزاذا

لافموطثاالفقاهلأللءعاثيالقومإضهابارفاضمحل

لمرعلىهوناونبعيونههساالوكايدصهبهاطاف

بارجليداردإطوحعياباودونهابارتقيلونيرو

لالهممقلعةغيربترةبدرؤوسمهمفوقافقحوديمهايص
ملاكمنامضىنكمصمخافةعةديرعداططاكأوابيض

قشلاإةلتافئ5مضراعلىأنماوناكارباس3عا

افلمدرجقتنيهعنودطفحهغراردونالصيدنفوستفيمق



عهـ1أل

والحلالقبيهابينتخايىكدفكحاةبامااترا

تصقلبايكادثانغاسورفارزرىكوجهـنورلميهءخلعت

القلراجمةوممااشعاعاربدتاذاتجتإلهاشكلسوضرةه

مثطباليديكمنمننيدعةتفردتقدصااةاالاقبرهى

ابذلامنعإلهاخوفاباضعافهاافذتمسهااذافصىهايصب

هلتامندالتمجدامالحيةاطيديكهنعليهعاتذم

جلعنالبراعةاالاالوليسكصهاحاساخزرمىيةما

بادبهلى8المامرقآأنعاتعدؤاورواطمراتاإهسااتااذا

بهدبهتسحرصاءعواقبهدفىصادعندكاالفيمناتص

سلعلىاالتدالحربمنذمدإفىانسابمااذابعزبم
لافامجةفىغالىويئرضطساهصبهتمييىابخوص

لابمنيرواملاقومااذاوقورجنانهالبيدعاعلىصهم

نفلاورمترضاائامهوابغفلةالناشاتخطويقاربا

لاطموقرةالحيشغصونومادتركنههالالذىلمااااعندلبه

لةباللاالشتوامروورواتتقددهاةىلالعافقل

لذاالب2اعولد0تجارفوصاذروادارالالاببنصخذوا

لبالكيهـاظايعواهاثمئامنهموبصمنءاالعداعلىبوم
لفىبميوسفوانرطصنيفوجدىباروضرقاريمطلىذانريرالصا

المطلشركهسااخاقدمواعيدبتهامنذااليامقبللىه

بالهزلفىابعفىيمنعداحلمنهاقضتلماثمنويالوسن

لالىجانبكءضافاالىرحلىاجتؤحتىاألرضضلفظوقد

الحضلايخابهاحدعنوقدكشرتمضفةلمنوائبئتترفال

بالنبلافوقوالالنصبقايتمانمااوالمالالديئلسئبصت
كلىهاوبسبتملىهابجددتريديخاالمقداروطاوعك

وقال
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كنقافتعئىيمدحهااوقال

باوغىسقاالورىاصعلنعالذىالمرلىايهـسايا
باحروأجذاعزىاذامالطالتعدوالمخعان

وقباداضالبرىفىالنواصأجزلبااقعمئ
طربمكانيسرىالىصبربااانكىإساواص

وغبارفهساالصرىورددىاادثيهمير

امستفبكالذرىفوغاصالمالابتضيتقد

وقربااصرىالىمحثمدوداللهديئوؤكت

جدباوكسفتفرىااوماردنصاانتو

ذباميناوافزىفىفةلىفىغيركقالمن

صااافيماورىعبدكدوزجملارفرب

باوضخاطهؤىمايراهدهرمنفاجر

ويمنبااجرىلمساعنبانهفضولاركأ

وجذباضرادهىالطرودوهريهافانظره

خصبابالجدبوايثسزهـراطكءاااألنامر

يذبسااالركطوباطذراكفىيرصفاتاك

اقولتعالىاللهرحمههاقإقروكأقصيذعلىوهويمدحهايضاوقال
كألالرعابيهبالحسانوهىدىر

يبإطدااطحرءايدربببالفىهنوقبئااعراضفىلمن

األنابيبالذفىوالمسكالدممنتردعتقدالقناافواطربسل

االراكيبالظالمعبهتدىبهعيطابئهاللمنماللعالبهسا
تبسرانازاالسراحىامختحغساتدآطبهف

بسصوارياحوالمذاهمبأسهمزماطيمالصاالةلىآني
راصباظساناطفبهننحثهوجواعمفروحةصبدولى
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النبباطتاطتصبوبهااجضلماررتحتهعاخطرةاذا

بيبشطفالدمرعكألمطاذارأتكنالماؤنصوحوعين

بذتونممعفوهازلمأغالبهصبوةلمعغاانحبواحمران

غربيبم1غريدواورقدهبارقوخفثةاحأصىرويحةه
وتاويباديسهـرآلهيالدهطارحازاداالباخرإتوفى

يبطواالحلى4اعداومنإصرىودصاواخدرانهاصومني

الذيبلمحثهاجففيغازلعصصدنومخضاحفىوضاليئ
ويبتالغربطرةفىلهاشبوموتخاوصتالصباريحعمبتوقد

الرعابيبساناطعقوابىبابسواثارهمادركاالحالمثزك4

الجالببإنحوشااقعنابترلمحثمهدارقاقالبيمقجردكا

ماذدبانانهـلوالقلبغلىدهوبردهاحاضعاثكأهافعا

اتعوبالمذاذآلعذبهيزاصجصسسئانبتفالأالحبذا
تذصبقطريهس0تيارصوانومعضمقفهـسنهالنهفياذا

تضصبقالمصثافسغمنوالمحمىالصباهمنءمبواقروروء
ءبطمةبنالئاووجهىبرقةأنهصىطرتعنارقبقءليو

مهضوبالمحبينجفانوباتاتلعبائباطإدوهعنب
وبمصضادىفىدذثهرالىواعزةذيلىساجاشدارولم

مغالوبخزياتوهوعنىعلمووممئوحرىىعىينازعنى
لهقوبوجاشىمخالوبوصبرارهـانىلنغىالئستىواق

الهوبالجواعثنوماذاهوبهبئقراحااطاعناصعد

بوب0قالرربدهاهدونهومندالمادطىءوجهاماهفنوا

وبءضسالوالمبذولاوجهافالمقترالمالمنافىرفىوقد

محسوبارزقمنفضلانهولوكئرمصلامناقسرق

كوبمنوصالفالودالطعيةوقدفضعيلةغنبىاالكارقعدوما

بخوبووةعصنفسوالطرفضراعهوبطلمادىتانةوليثا

دصروبواطواظاتساعفويمشادادثاتطكأوقةوأل
تصمب
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ريصباهطوؤثيهمئوحمتموذطويلردنياابنىصمت
عجربنتارندكشررويىقسوإليدالةبقلعب

باطهساايسانبهتاعاصابهتتثمذايامهقضتدهر

وبهعافنالىبهداسمادخةةجبيخهكنصوبمبااالدهمهو
نيبوتطنصيبالةمجالوعنديخاؤهمجومااعناقفوقعال

وتقريبساحتبهاضقلهبقساالمجارينشآوبهمايفوت

الشنماخبلمحالافورهفتمااذااطبضحصفسالححصاةثقيل

مضروبهىاالنورامنعليهسرادقمدتجباطعنهماطاذا
وتجريبوظنوالهاماسقيلميرفىوىتيخبملقنكا

نيبطمةتذوباوايممدتنلهايقتلراشاثا5غلرإاله

الهبباوالمغرباتضبىارقاقطءاالطالامالاهلزاغوها

وبىمائهمنءاالؤنححلما4فوؤرجرىمجرنواره

ايوبوارتجتباتالرتااتدافحكلنباالبطلهمخا
القواضيبوالمرهفاتموابغهوحسامهبيضهمنحبب

وبمالمجرةمثلىصبممتلالوةإكلدئاإلثواتثقه

هنسوبفىهااالىصحربأيدبهميزللمجماجةاللاذامادجا
مثروبءالماوالمضوبالجرفالاكرةبمفىناراقادصاتامن

بمراؤث1فىطامنهـطلمتاذايىندهاحهودايسىانامنضو

بارثمحمنهـطلاالتورفاقدىأنهـاجصحتاالطفاتعىعد

اسساريبوهىالوكنركوتغصجوافلىوهىارظنقدرشادر

وتأيخبذعرواالفضالابأساعنيرالمنعنااإمرصي

ضوبتالدممناضصجعاليهنقناباتحملخاكشؤفبسن
باضاالهـوالتصادجنكواسركأنهـطارياحوعطفاقةو

بماواملعاناواثاردامصاأكاقدوداوىنت1إيي

فىبصوإامولناحمرصفالنىوهبةارشاحبهنهزةبها

مثبوبواصفالهفىبمقضعرامكأنهاقهمراكرالعذباتلهـا
13دور
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وبءمافصرمنعوانعيهـنءفاالحتالروعفىمرتاذاف

عوبصنهناالرضوقابحسيرخاسىناكلطرفحاوال
وبمدمامنودقهامسابءاؤهطإقناارومهرأو

صوبمفئاطفديئاهنبربهطترعةصلاألوفىامت3اإوما

اصالبباوءوااالهـابهـعتوتحةبسدوقعةهمزثاخااوآ

كروبواعانالمنىبرودبروافاناالطحد3دقتههـ

وترحيبديكاهلواهمدوا2ذراطمهمسشليناؤااوا

ايبتةالعفونعةصواللمهءماوةىابأساعةفاساؤالرأوك

وبمقمفكثولىاالوهعذرةذاةةجاالعداسوماه

محروبظناضائباألاعادلصدكضربباطاوهورب

امخلموبواقكلفعاتغبتغبرهفلمويشئتعلىتا

وتنبيبعمقاغمجتممالهنبذكلعناطآذااللةلك

وبمحالمراضحصالمحعوأتوالهذماألمرراكلفىادماووما

مضبلاقااونمطدكببمنانهوبطاألكملمصكةان
ماوبحدكودمممزومارنهىترعىعرنهنعاقدو

وإديباعتبارفجهناللهمنعوازرعخكءاألعداتزجرألمء

تثريبلثوعضيبأثولكرحةكقبىاانذلجواالم
مصاعيبلفيالعتكتعجوقدأهااامالعهةافرشقىأها

مذروبوهوحدههمؤلمرفهـأينيفالهمننققدغرهم

بوإجرثهمكلطوشيرصاصناتهـفىااليامدتاؤبك
مجوبضاياكءمناالعروألءلمجتنىنواالمناالرزقلال

تعالىالمحهرحمهإلماثانظامابنالملكويدبمدحوقال
ولفالثالممعاريضفانولالنصعولالحنالما

خليلفانأللمئيبلمنولسقءيسوممطوؤهـخالأفال

ولهـوهىولوراءووترطرالنصحردكأشيوش
ذات
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ءثقيلشمراتاهدايااربفانهوىنهيرثدفىرزاء

هحذوليقولماشئحفاضىزيانهماغيررأىماناذا

صلفغدظلهـاوامافرياعروقهـااهاقاحاتازدأبا
لذسيرهنعإسءوانضارفقةبقربكتصهلالدةلك

بخلءءجافواواعاقاليهبهافرقاالصباعلوىاذاهب
وعويلرفةلبلومنوفوتثحنةنضولهن

سبيلاليكهاثواأكاشعذبةافرداباالجرعنغبةويا

عليلهنكراشيموحئيضةصفيكالشهبحتىويايل
لتادسهـبالرقوطنبلبعدمجعمثابالجزصيرقويا

قليسلءوالوفا3وخعانومورقاالشسبيبةغمردبممعهدت

ولهـءين0خسارارولثممفالمىالمبفاالقلبىواودعتثم
فيليقاماناالتتخهئميدونلميوماعدتمفانء

طويلديثاطانمابهـمالىءلةطرترصلصادىاةاايهـساويا

لتفىحاصفامسعزاىلىاسقىالموااإلولىوؤل

دخيللمونآماوىصصوشسبوبردهاالماالممالشالمةءبه
لثءزفهاخمطفىاظلواضحوةئبارررواذايفأأل

لنهاراانميردحصوقدهاراكةئغصبينلفومذقة

وقبولألشط8فىههسطةمحرتنغةبديملىومن
ذبولصصهـرياضصاتنبدريرضسحصدءبارنجزص

لليوهوالنلبيردصليبانهتدرولمىوثاجمةوس

هولرامجصاءثمسلرالبشروانهمانالتبرتئمزوف
زيليقسالانمنىتهىإثوهـبهطءاولبالمطفىأعصوث
لجيمفئدفياكسمادورأنابهمحرقالدهواضاففويم
هعيلندامنيبئيسقسافىنواهنيوماجةغصااذا
قبلصالممرفئكصدروبثردامؤنقالتمسامةيماض8روا

يصلإصادمارأىيبالةعلىيدارقادرودطءمطوعى
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يلذمدالباعنسدضهـموبهطاالتفالالمجدالانابى
وولصيسنضامريمكليضوهوالدهرريبوشاغب

لتولمءواالمييردصاعمطحومضاعاماللىءوشكار
لبريةادمماللففىلهاجمرالذراعينممثبرحورضع

شثوليعواعداهتحوفممهووىوأدراعهغالئله
وليجىوبهإتافىقأىوشجنوداهامصرىةمله

ههولكتادهنعلىولءحوإهاالمردممتافهاعلىوجردله

دالماارؤوسفوقهايصقاناملالضلوعبينهاوعوجه

سدول4ىاسناتعلىطاأطرتيناقصصوقع

ودؤصالمظاثصمنصاناذاقامهافهـاروجهعديرد

صلوريناتالةكرعطرويداسرباةدرالةايذبوىاااذيئفقل

شولفالذطالمممتءمماؤامحصاوراناراحأديرواكؤوس
لذيهنليسمتمكززورآحئفصقاظوجرواذيول

ولةراماقالتؤولصماءلواتحىرضاطلرعجنود
ولنمى5جالاالجووالاوافرطقمهأهاالارضشل

رعيلباريمليوهاتفااذاؤاجذانالتباطرافسضغرى

ملحماةاهامبسيلعايهمالمسمابءااحشنحعطو
دهلمسبءبالدماقمغيلوتالعهصاصحمبابلىقرارلوا

وغيلنكوهساشوقيمقفبارقابهاارووسظلحتيفان

رلصاليةحئبهادصفافمنطصوابرقولموذواة

وللىطسصعنافاصديارباتلمراءفاالجدقوةمضغلبتكموان

لتصعطإصهاانبدالحاصمالمقاباهمغأحقاه
ولءوهىاندوراالقماحاوتضارحجووهكادرااثظالىؤ

يلىواحماهضهمفرائسانهمالومالدولةغياثفعزهاا

لهـمهينانرصافةصوءعلبكواواجاصاقالانبجالبواهم

وقبيحلامةجيدلىفيوعزهمالوادىباكرادوالفوا
وهم



مهـ13

وتنيلذخرهمتفنىفدعندهموالمالاالعارذخرواوهم
ولفالمرهفاتحدعندفهلصوذفيالمرهفاتدصداياب

لهيمطواحيثاالوباشحبميلاقفالعاروالسيفبينعدوكال

كولءافوابؤتالذىفأمثوىوانءشسقادمةاإفرفانه

يلط0ومرمقهثفىجمهطنثمشهداسايمثحهدوالممؤكا
افاولتراتطاباوألصبهيهالهعالىالارأىعنكيقازل
حولءماافىاندتعبهوالةضونابمالإفبابرفوال

وصبرولطنكوهمهوالوبيبمراقدنجوانفااءاردكيمسرى
لضثإمحعينانحتوثطىمزدمالديئثارتىوادره

لوسنجةعيمديلوانته4تريديفكاعواوتقو
لفزثدولةذىضاءدلوتهفثقرهسادولةذىالىطثغ

ملذدثاتطاطوصبديكاذداصلألدالركااعزة

يصمولنحداطكأحأإبايمقحزبهناصرراالدةعزهمما

لووبمضساعنالخرىفانتهاهمسمافتنوبةهماجمفات

وعقيلىاضثعناؤثؤسظلمتةكآطدفيادعطيكا

وجهولعالمط4إاواصنهطهاطربابااطلانشدتاذا

الجزثعالتوابثووذاكثوابهـطالثرصاألكاوما

لاثاالنامنبموغلهسااخساشانتفذىاقانت
قيلصزةلىتسبهواندهخدمةشنمااذاميخل

لدثواالنامفردبانكبرهةافاستقاليياوخبرفى

ودايلودفىةحوالذىلمدالمةودىوماب

هوصولالكريمانبهجناسهواصلرنتىكىذاصهلىاالىبىفدفىا

ولطعركاياحيوفىتدومةبسطمالكلصاباعالماطئىءوه
سسصحصيهي

نمبهةدحهضاياأطوقاأل

مطعابيمقااخلةبحدومليرجعآلالشبيبظهدهلاللةك
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مودعالممببانرايعكماسالمشيبانراعئفضد

يطلعالغورصانبمنقرشاليلهاخبطنتشباباتجلى
ونصمجونفيههساقطيعانداالتغافهدةالشعريمتجواقنى

الموجعنهناطيثدوهادمامنبديمسةاألزارلمرهرماقول
عاللحااألرارااليفضسوالبانهيهااسرارىتعللع

دااظعماوتكطقبتصدععهبضزفرتاذاهاتمطه
موضعلوجلىيقاذلمالوجدمن5ساويحقبالمحلاعانصلعل

موجعبةالصبطءدامنكاثلدماثشوق11اعديتنىانلهنك
يهـجوالكنلشحواونبهـتينمالوالكنشوقاستفدره

بلمفحصبرامقدرودصفعدتىباالالجواعمأهودكضتؤد
مصريموجدىافاعفىبراوتععصبرىلاثناففىفيوجد

لمحندثالتحهقوالماتومادحه9افشاندألتاسرضلموى

مرقععلوبانرءباعبساىسوفامةوقيالدموعوعيئاقول

ؤأقغانادصبمووىوااريدعاااليامتماصاردقه
عتالمؤهضعناميرمنولىحمىفىافىااليامأمادرت
مفزعيقدرممالهصانالمعاديرجارحثهىلوعحى

خومثوىصنماالؤدنيكماثصرعومماصلالدنينفيهحى

حمالمثالضاشخديهقضجرىنماايناوقادواروع
مقنعوهوطيغثلمنرمرتنعذطوهوابهيةلمنةثا

تمضوهوالحدلديهلمووةوهومثربملالمطلميسهءيهون
دهالعبعارجالاخلرقشاناذادهةالمجدخعلىمعابوحثةصب
زعزحءبانيماغتاظاذاهاواخرىمجسغءجاديواانةففله

يتتعغالءاألرالتاذارأيهةالعزمشبيالحرباخو
عومساىعصيبالءورامنلهأنماححيوبالةمسامعلىتذكط
حطريفةاياتالمجدصالىطوتيدرجالكيدمدبخق
المورعواللردىتاالرقابيمعلوبوابأسالندىبمهـ

لئنصف
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اضرعاالرضعلىذهبئبومغرباشرقاحاذتهانىفيث

وحفتعبخاللبوالعلىصناارقيناعليهلول
ععصالمجرمننفرقلهاهـكةالمارماقمىبهوؤى
المغزصابخانافومصماطردمحهالعذل5فىمامصىاذا

إصعرعاصانأبوالىالمهاوزهرواطتاأسوالهالجردةهمزا
ؤعالهنعطواسقلوباتكاسمدتالثلألماطرافقاذأنا

اجذعذوابلانوعرتناهتكفهيراعةاعرنعنمسوات

تضعواحئفىالهابهصورامواوحاقوامحادالفىواطاسقومانء

اسفعوماوالمجاموندبامنهأغبرمطوالهطارونءاوفك

ردععنباتفىمواسعصيينلممعصافهـمةا
وتوغلىالمحطاعسارلمخهلافىيغرسالمراتيثجرع
واذرعبوعواالغحعاناصحموكارهانوارهاهمااسن

تعاعالعثحهبمناوتهىاثكلسمنكأزكاالعيونتفثىوصصقولةكا
عمنرءالمسامنحدإهاايعاقوانهاالوريدماهالى0ظهسا

هغطععقدمبهفىتاؤأنماافرنداوردرىؤى

احمعوالراوجدواهوممطاثييكخبيرةلشاةإليكاحداقزرقو
توجوهىعالزهاعدتئطجواؤرانياالهواصد

ودنحرعالقلوبحباتفتلقطوكورهامنتقذهـيرخائثاط

وتعءتدبااوتؤشهـىؤلةتدنوءقصاتنغوها

وقعالدممناوجلانقعامندنهايصطرادايومومعذولة

كلعاالهاهمصابهيكسحكدلمالجرىبصهحهاتتراغ

اركيماتمضالمقيخارياحهانسانمايولتسونثجون
ظاليمابوارقفاتأبقواتصرامتفارعودشصاهلفأن

وغافىابراعوافىوحئاراكالمزنفىءاحئيرن9

يتجعوللرنتجؤوالكيتقىخطبالمكمطنظضدناد9

معطعاوماحزومءوهاهغاثبصهاظنارأىخهاءويغف9



3أل

عاصفيلمجوسدالساناناربرداديئاشهـابابثه
هالموسعىاألاتداىهااذاطراوةمانالتمرعلىيزيد
تتوقعهاءاتاوارامنمدرالدهردةاتجقىبقيت

اعالكأغاتكلابيتانعانهـبقرىفإاةلىقصروئلىء4يمدوقال
ادةءواليلةفىفأضشأهاعليماذلكاؤخوقدألاتأضميرحاوجداقب

ؤسياالىاهوىرىؤخلخلءايلا1منقصعاتمى3ءسرى
هاضيغهـرقإطفابابرسلوكشاصهشاناصفذاكولله

سرماصىاألصفوفصوخاضمقوماهرىطاعبتخطىه

ظماالمضتاطوءردموتزلفااخثشقناحئالططرى
اإلتوهامانمازخإلصينبغبطةالغيرررغعلىوبتنا

مكتهاسراالطيفصربميرلناتيدعلميبيالةالظنرجموقدكانه

اانمىقبلهءماءبنقىمحوتادكأسباواضسهنااشحرفقد

عامحتوفطمصايماكعاليماصلألوقدالوداعساالانسما
طظهاءارإللالمامنإدأدوصاوامهـقيخأطرفوخاسة

ةجةباانرصنىبرامنصراناامةصاوقفو

منهمطموعبااضمحوتصطمجمحاضاوعافىوجدانلوح
والمجماخصموقشبواكأمإلجماوادث1لةتمحش

رىمقمجراكإلصرتونفعلىمااصوقاكغببنصوزى
طمزمحىالغريدواورقصاناعهةءالميألغربيبمموا
وماو1عإلظطايةألسالىجترنكلوااالراكنلطتفيدتوش

والدماعااتفخرىطإابايدىاوفاب6انوااورىدينهملوممط
ااسهبلااالدةمنبهقنصلعيءاكطاغىسنقرطااذاياط

صمعصايهطتفنىأعاىحنالبيمقوطنخالسله
هاركاردياااوتاغصيطاولنهاارمامموارعلترى

نححاعنجبامنسهويذهبمخطماباللناممنهضصقية
مروا
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ساالىنراالظريهدىعالممنءعنطاألنطردسواث

جماحئالديئابهثلهصوالىفامانالتوبهصهمث
معدمايبقلموطفاءراحةوذىمجرهابقلمءبراولةبذلى

صدماشاليرىحئعدالمجىههةقلمءلمجطالهالىطهـوح

واوئارمإلفىبؤساالدهربهفاقتدىسواالودابفيهتساهم

مؤلماالضربيرىالحئقاطعنخطفهاالقرنيشغلتفتاخو

افيطمتيفوافاهمالهمدآدمءمذالمالصاحنقومامن
ادوهاالمبيتالشىرأىنوقلىعندمرااولقفالهـموما
المئيسايمصةابونفيءاثادرواطاتلمابالماللمحوااذا
امإمابدراصهـفةفىكنرسرتواطيوطاالفيركدارتمم

هساتتهـضانصاتطاعدواوحمااحزهبمهانالتخرعواأهم
ااازبداالرضاديمىالايهصفىصحرالوالقسمفا
المحمطتذعاالفاجنىرلصادهاتقامهضدفيهنانوالو

المقوماعالولثقرتاطارداذنهبأاشعلفيهحىندىوالو
مساواعظومالحىاحاصطة0اؤلمتفتىمدهـانرورةنظرى

مقطنهبسانامافاجةدشضالتالدفاصبنكوبهاروء

انجمطرمءا11افقاعلىطالعنالحلىلمبطلىءولمدئلفثط

محصماايهنوحيابهااداتإةالمجدورمنتاذا

اهءوبافيفىرأيابنءوثراالسحودفىخداجمنيواح

وتوأمافرادطىنهانفةمخطلمقتءمافيابلثجودرأت
درههاهمدطهقاباليىاذافهصدشابافالوافأولى

المرماععناالدرالحماعايألمهمنبنلهوالىغرووال

صرمادراطرمجراتأملمتشطنهيراعباتقلتامااذا

طمطاألعوبىاحعصسالتقوامهوابئالدينشهابالكه

امحؤمااتافاورقمنتموأهـمعالطهلىطالمباعقاللىا
لومالسكتوحساداتراكالئوالنموقافيكاطاوغبر

دط
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طامثوتونقصبلياوتفننصرقالببغراه4تفدو

معلبابمراالصانمنرداذتفاشوجهكنورعايهطخلعتله

مسالخسافىتجقوانلديكاممااقيانالؤجوواقله

يهـامطاعهتةاونبذةنأايىرزرتوقاالو

غرامارائريئتحايامقوسالماديهنالواثالتلىعى

هغالموارمانقاميغااذواحبئبهااياىرتتذ

وخيامالحىفبانحس1قصوتواجهتيثكاباطوالمامق

إضاموهوراطيقيمفويمالمنىوممرانهـيصما
حرامالوفاهانحكبواوهمإلجفاابانواءشرهم

سقسامومنهمردىوعهلماوضمدروخبقلى
اشمامفحوافاخمسكالىتين4واما4اد

امعدحتماايادبدرعلنىطسنىهةؤىساإجرى

مدامسامالضبابنجتمئدالشءصفطبأضهئوا

واسامبعدضغطاكلفصةجاحدغيرعالهشردت

حاموهوالسيفغراروينبوصازموهوالفئارأىيسلبوقد
دواملهنمازوربضعاعونفقواسهقاالوايشونفعدوجد

ائامالسمصيناولىمقوةتريدالقائلينالمقوبع

رماموهوقرباوحبللديهبدووهنثااللثفاصبم

ونامواسهرتمنفبلىوصوواءوشهدتمندوقيقرب

سالميردهاحتىضواص4الفسايرصىهاحئؤاور

وسئامرةاالردوالءوشثرملاالعطففال

مالمصلىفيهابرصازلةجرىقدراوزلرأىيكفان
ياذاممحفلبهاقباطخيانهنيذتارتتمانواللة

اممليارةلىطابولى1عمالفرقمدةلىقرواله

صأمهواكااللىوالهممرحوالئكفىااللىوال
ن1
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هغرامالججعالئنلفىمرفاللىطائحطبابكفارفتقدأكوان
هشسآممراقابصدوفربه4ثقيفعلياخلىهافقبلى
رامامساانصذردومبةخيرصهاانةا

ونالمدوكمشذنثامناهدىوافانواعذرتمافا
مطيلاطلالمهحوداتفاعدتمفهالاءبدثموا

خصامنصالمذ0اعداوبعمقصادقابالعذرقاكأانااجال

ترامدتحالىماحئؤموضعمطوافىليسحئفىءأ
امامرماتالمىالهلوانتزلةاولعندخقوقىوتأس

دهزؤاموهوالموتطموألتذهمبرحومواالسيخكقأألم
ماسوهىلاالثصبوموارعفلتجطوهولالليصريموادوا

ذامبفعكيعاقلمشئتبماضموالعفوظالسيفبنهوالننى
امذراكفىاالصاقثهظنهساعمكبالحدتبالنىوال

اممعناالكرمبينالفضليثنلمءسوباصوءااذاماجزيت

امعالهماوصرىساساباطنتاقماصالئفىظراأصد

امصلديهيبعدلمرضانحفهعوائديغلبلمكعالث

وعامكرضطعصوقدهساعتىطتانوالشكرته

مولمطةتسلشلضفاننىصكءارجوماعزوان

امامءوالوراورااماىاشاسالياعزةتسعرفىوال

ذماملديهيخفرلمومثالصاهذمامهبضبعانافضلىأرضى
زصامدالوضبينهاببسابكبىادتحئوعبئ

مشطزنحادالينعالصائلىواطرحتعنىنمصات

شدصهايضاوقالثل

ارتبعالئكقرءوغدتقبالحىبقائكبطولسحدت

دهربواجمماودانطولههانالتانقاثىتاانت

يجبماودونءارجاقلهءقفسااقعمالذىانت
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العثبوصوحاللالتضكاضمارمهموالالذىانت

هببسردوانتاالميمومعنزالما

منتهبفيكىمنوالمالمحصقلحضنيكفىلمجدظء

اجمبامورلىمجرواعبر4صروفكلدهركا

حدبقمشارعاياوعلماخنضءاألعداءحنق

اشبيصهءيخحوحىلشهعرنمومفص

باطاصورايامهتءوالاللةدينصبك

كستبوالوارسلدىاديئبهرفدتمارشافاللة

بانلىحكفىبهقامتبماقامالوصالعاناوال

بالففاالكايىاممىترفىومضربهـاهشرقهـكيئماه

نثبمعونهاملوشارنحسجاودهطملفتناخكه

ضبالكعولموذثحدابهمممتانسموكءوورا

الصمببعنقهطامنيلرفعاهطهمطيمةوعض

ييهطوصاماطقلبمحركةلفىرةخططه

صصالوتاصارداقنااصعمقء5صابمتكدثواذاه
إقضبابهااعناقهـافوشتبهؤوسالىجدموقفثتا

المىلابدحهاعفانكالبثهعصفتمةوشانتفهنالت

هرباوههيروحاالهبدنهطيثبتلمءروعاكه

وارهبارعبدهاينطالصبصافالديايايسائس

الحربلصقرهطاأليراع4اياضكلتدوو

ااهبواءاالمراحففىطقياالهدادفومؤ

تحقصىالمخحيثبالزبوهيبتهغعبتهبالئنرق

صبصهلوالصحمروزورأيهوالقالبيصق

الطلبواقصرءارجاققدلعثاحتهافىكفكضان

باحماوتبرماردىراوقءباالعداداماو

الكربعناجهـافوقشدقدةضرغيرتااصاذمةتم

رباومؤ
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داالجلبشفرقصانجدتعيداوتهاخنىومؤارب

ضربايصستوخماولى5فاهاعاالاوبةه

اربصوباففىالموتفىفراثصهبموظوتر

الزبالبارحواهـايسبىةمتايمالعبهوغدت

اشهباافلرمهطفطهءولوعللبتلمنالمفرايئ

الذهبدنالمهفىاذنااعحمبمهمنكبونو
تبالىفىوكهـالغنىفربهعدهاتىكأدةز

لمبواقدحتمآلانحتكملمتاحالمالصابمؤبد

هباسقلماارياضعألريضانحطبففلليعاثاثنى

ؤتهبنأكأذهوالميئامرهشإلملألسيتؤبة
وتنتهبوىهازتخعارطماخشهاليكءإالقفورى

يمدحهايضاوقالن

احرامءاإصا1حئافوىماوسسلألمإدهاحنتاوهـ

غالموازمانغمقطفيالهاذاقاحبلوشاياىرتصتذه

مثاوالحىباكضافورقصتواتجهـتكآحيثباطوالمامئكا
صلرمالمحبياقىماواهونشاغلالمومعنلثولىاألم

مفغطصمهوامافشسبتدنوجهاماواببع
ذمامناالكرمنكندوالقصداقتحئناس41ءاطويت

المهجيراااللهوالجىالنالهىوحر4هـاعرض

مشطونهوالتواسهـروادعوهو4ههفيماوادأبه

هاموهوثهاابيردوؤصرادىالهتنجدونةههـآلأ

لرماويروققبيروقانهزاعلىمنهويقنعئ

زهامدثاتلمطيدفىو5ادعصطوعدهرواغدافيا

اسامالصدودبعضانماأالمحرضىابالشغلواخغعطفهثنى
رعاموهوقرباوجللديهمبددوهواالنثاشلفاصج
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ونامراسهرتمنقلبىيوصلووغيبواشهدتمندوقيعرب

هزحامجموناتاألاواجبملىصوبتاناالروا

موتضماعراضهبهاتدالمهانةصلطرداألحراروهاه

خصامالالكالمخماربمقوبعمقبفدنجمبالعنابحبناصتعرا
قامنهاففسوبربصدوبينهينىلاطايسقمفداويت

دوائملهنمازوربضساحقوالةوسوقاواشوتاوجدفقد
همواظاصولانيروالمولوفاقدمواضولاصسنعندرأوا
امامقبولاوفالقولابهـاداحلةالصحايةانواعيوقد

اثامالسامعينضولقوةتزيدلناقائلاكالمقوو

واالمصارةبممحلومءنبوةاثراالهموةهووما
مام4خلمحزمونقصانضكتؤيدلمممطروزلة

ممامبعدارحيلىلىوالطسابمضبيمبمداقفرقلىقروالال

غرامفراماذاكالىاضغاوانمابالفراقنضسابتوالط

ضرامضلوعانبلىشبلمطثرارهأمتلوءجفامقوة

حمماماحبالتعفئوفىتهالفظحبيبمنيمصوجرعة
واقامواالعنهمسمرازنمعدجرةقسالىعنىمبلغ4

مدامفهسامابابنجتعئودهمفلبامازجصدقءاخال

خاماظرفيائوغيرهمءنورهاافواظرف31ألفت

سالموابردرهمىوذجرةالجواعفىوفىبهريسواهم
امنظفيهالعقدوضانقواهقطتالسلىمنبذنبذونهم

0مسسامعرضنساوفىسرحالسزلةالنعلتزانكمأ

مإلقوداطسلربماأالبمالمهيثحتئقاردتأمامن

وعرامضوبعطصلوفى5ووفاجضوةقبكلأفى

وأالمواأألموارجالهااذاوعةيهرماالصوذلل

مالميعترضهلمضىوجدىعةشفطتعنهفيبدأعفوالمه
انو
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رامممرام11انومحرفئؤورامؤنوبئشفيىوان

طمةطالوثزياداتمنلهعةطاسءبداناالوالعذر

خمبهحااوقالألو

صالاولمنذعليهاتنشةعادةمنكتنىعوتقدبراظلك

هبالتنمفىاتحقادوحسنهوانانجدمئقربىالىعونا
لهـنموصالىفتزلهئئتراثاااناروكفته

لطمولعدهرييءموا4وأقفىاالماقيخلادوأحمو
ملأللصهـدودالفالاثصدودهتودودامنكرابنىفمد

هعسالىازمحئلىفاذنكتددأبامنهذاكانفان
لىمجطقوضطآهالىلمهحطعفتفقلىيلبافيدلىواال

مذاللديكجاعلىوصبرابذلةمقامايرضىأللىفث

والط4دآمالوتخعبخدمئتجضبغيرضىالومثلك

محمدالسلطانيبنأالحادثهاوقعةافىوتيقدويرشهايضاقالو
ىاالحالفوصوكأنه04سنةاآلضرةجمادىفىوكبارقأل

لهووث

عفاكثأشةالعوبلغبرالموجعالمحزبئبومكمابحد
بشرعلمنهتكاامهاحوعطلتلمفيالديئاصيبيوم

األرغضاماالىالمنعنايدىوتطاولتاردىماحواشط

خالمصطيباظقهشقةوأجرالمجلىالهاللعلىسوفالثانحى
جحصمنلحطارمماننوب4بذكرروعكناالذىمضى

موترافمطابمرهونتكدوظكأالمونحزاعتهقادت
بروقدنىارفغوالطودالتربمولىالمنيروقددراذارأىمن

الباقعءرابالىطربحاشلواببأعهالمذلاألسدرأىذامن4
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األضرحزيلالةجمنرملقىبارزاجباالمالثرأىذامن

االطوعصسامقباظةالمفذليقودهكىاطاالنفذارأىمن

المجمعصدراكوسجمعفىبرناظرلىرحابانعلىاعزز
المحدابىكلدكةباالمننفسهمجدثباتعلىاعزز

األدرعانبنحكيحبمكانمنهاسءحطكيرباتعداعزز
االروعالكىعلاقاايوماصمصدواالقدارعلىماذا
اؤععنكمجوفدىاقبلافلومانالتبرثلىشماذا

مفزحمنلهوماديكوزرالجتىتجيرلىعليكهنى

وهدفحهنازعوومؤملءدطعلهيئاهق
واألضبعإفالانلذبطكالهـاشماشززلثلةلميكءلهه

طعمقادةيدالىتالقىصادثافوقكاناحبهاكت

عبمصواالمجلىيدعوكذاعنتصماناخمىماكنت

هبارختفقوقدكعارطاؤيومكبعدمالىاليما

الرعنابابنكوهاتامإوفتالموماليهاةاإمفطمن
صالمهـطريقاجددطإرحواهمءاؤظوأعالواارصالدوايض

اجعوبعاقرمن3كنصانقطلمواععبيومكواداذاحئه

حاالالمراممنترومطجالتنغنىالئمابكصهت
عغثولمفرقاديرلمنهيرعدالسجفيثووقص

اشنعاليهربهةويومضمنكوالقناصوارمابينهوقففىء

واإلذرعلىافىقىالبيصقوجاهداذراخدكعنهفيحسعرت

مزعاكرمرلمدانكووؤعتجوارهافعفتدشاابكهاقت
ومصعمبدللتغرضافبدكلرماألغءياص

هاودعبكلىزاحم4ءاشحياهصرءيقومانفىطياطاه
منللعطبتكلنجاتانواصاالوداالهاللةعيدمذا

المصرعدوينعنواوتقاذلوازاثمبهراتابهضاضوا
هيتسرحلمالجاسقثبتالنقعفىوخلفواءالمقاكورعواوت

لوث



مألمم

االصبمدقيءاالعداالىاضزممهرجالهانونضواامهلوث4

يرفحلملقوخاوصدرواوكأاحىاذاحتىبهوردوا

ذعدموقالبفصالانبدةتئنراعنيخبذامن

تقدعلموهةامقباطدالمادةادعدذامن

تالصلمةوثألطالبهالىءصحبتةشكاثكاولذامن
المتضعفعبرتءسوحن4امتقلةالملكفىوتبرزت

جبايهايوىاومذغبتخنصرعاليهبثئمنقلم

هجععيوناخطاهادشمايةترصدفىتسهرزلتها

وظلعانجاراحرقبيهمندهلىالفىثاوكنالباتلمفض
االكعاجروقاىالمملرلالىتهدىاةضكاثوازباقعباوتكلف
عالتعتباجلىباتردهـءطوطةءزهطنكالجبذاوحقود

المستنةثحيرةنهثلىوتنلهةاروابىغمسابهاض
االظععوجنتثقفهـكلربذبلالصفوفعرقءنهرضو

غعصمنمالهخرقارتشماتقغءباهطصابيرفتفاذا
المتطلعاالرتموصارابداوقدالقلوبجمبغافكا

خكولاليداشالتقدبهذوةلرمنامدفوتفئ

تغطعفوعقدحباتأزكاالفرنددرىكلمن
عةلمأنهزيفيرقالمحطالمدجمخنحوبهكرىث

حتطلموبةموهـأنهاؤغوامضارقاقعضاربهصت
المودعافيراعلىوفالصتبئماعالموابكباتكلف

المقصحءسواعلىيدلحئغرارهالقضلملتأنماوء
االدرعذمامواللديهتردهالوكأفىصيخةاطالجقالحزة

الثرعالمدانالمحرعنالعوتجلىكمالحامبكاستبدحئ
عؤعالمرالقناليةطسلنطاعنافهاوامرعنكيغنلم

وزرىدرىالتجرشوسةوفشارقابغلبمقاوم

المغتوعصدةذيلاوزرنتاوهاالشمامخاتصوناطايئ
5دوو



المفلعوخطببوادرهاتخحمىلمحةحزتهـالذخاؤايئا
ومقغصاسمنيغشرنهالوكأالىفافاناالغماةايئ
يمالفؤادثحوبمظاتطاطرانهديخرسكالطاايئ

هحورساجديئمن5زوارهاهعلحتاذاتفرىالحابايئه
يىاعستههانوبعبوبهمعالفطهـفاوناثمانالتخؤ

يخفعلموخيهيباالااليشعربهاكمواعنلهملعت

رعبالمماطءلهقالمجالنيسوقهموارفاقالتلومم
يرجلمشمابرامينثنىالأذاهببالمقاحمركيةهزذا

المتجمعشكايةالتفرقانيقينناءالبقاعنارجاعذت
موضحفىهةوفهوبالموتالهررارمنبابف
المطلعفىبدتلمابعروبهاآذنتاالثهسذزقرنما

موجعقيعىمناروحبالسيفكقحصيصيرداالىكلء
عواميياضالىحلللهفالبماسندعرمجلفيكأفرغفبريا
شةلملةحوللثإفاسديمنفلررفيكاشكاضقبريا

المضاخفيراالدةمنكنتفالكالبدرفيعنهابياقبر
ضصسدعولموالدنياوالديئوالقىةالمروحزتانغروأل

عتجلىبالىايسوبيرءاوىى5خيروبةإاووافىاكان

االدخفيمقوسقتسكبرعودمطشهاقةاجوبعليكمشقت

المزعبالذنوبفنماعكفاةمرلضامامنعليكوغدت

وععيغيرمغناكلىهـوجرىديروؤاكالىانيماوحبا

رمويىبئدحهكلبئدهاألفقحلاباالماثمجديمدحوقال
لمجببكنءالالاأنبمويفيبصايقرلفكمانصب

ندوبادثاتاطقراعمنبهمالمهفىاسفغالذىوان
بجاعبخلاافىقلبهوالبفرصةاماذالتباميهط

بوركاخنحوىتطلعتهامةغورالغوراتمااذا
بقولون
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ببعصخريبوااتاناوفيمومايبالضهذامنونيقو
كذوبضلالمانوىونحنينشدنضوىاطيوتغداه

ندوبيحنسابهفؤادايوؤهمدقااالانااط0و
بالمزارغرتناخمااخوصابةبارضهـيانعاليهـموهاذاه

طروبريمىاانأالطروبماجدلثهائلاالراعهموها
وبجفواطمأنتحونلقرتللةبشاواطكآبعمقنامواو

مصعبارياضمرهومالجرعهلىاطايمنمنبالجرعلخليسلى

هدثروبالمذاقسلسالهنالكالصبىهاسفثءزرقافةنطلو

قشيبواومانصابماهوايوىاغدقوالدهربهفعهد

اغؤباربضمولىالجزعوآهلاقااطءوشىغامسوبا

نصيبهفيالمالسالمجدءظهـهنسناخشابإطحبا
دهنصايبدواهاصفددنامامهزاوضاحاالزهرهو

وبنهـيداهتكولمساوبوهمذكلفىءميااخامذهوب

تلوبارجالءآراخساناذاانؤاديرومطفييمشيصه4

وبكءلمألالهاتالثحصصافظااصاالمهاالدارافمنوع

فقريبصت11وامابيدفافمظالغوراهاالعزماخو

تغيبحينءضاالبيعنئوثسانهقفجءاالنواعلىسوب

لموبيقولسافحضهـوتهلعفطوسدهاويرؤعق

وبخطوببانعطهازامتاذاهاتهصئالميثوصد

وبوذدهـاثغرعدمض6جيسادادالفئذماراوصاىه

وبتشالفالةبعد5ثواواقبلتساعاالميثانتعهـثىبه

قريبنجثءناربالهالىوانثئبالشرقالمكعوفىاقام

2الموبيرامهاالفصىطوعملفهثاقلإلئطلمولما

دابلنافقانلىفىلهساباروهاسبرايشرقصاواطا

بفضبايميهتدىحمطمةصابةءالثوممتظلالىوضمي
تخبباالولباطونوكادتااقااالالمكحقيقوضاعت



ألثيم

ومصيبمخصفيهاتهالمافتنةالضاللةءابناوايفظ

يبانالجوبمصهولاعلىمقدمالمريرةشزرهاضا
لسهوبهوبالىمدةابهـتراىسواههاتاقاالجردرديطسرى

لغوبارداءطىلمائاهاثطوىوقدبارالةنخاحمرارق

ثيبالصجووخعهعاهخاافلرلاالثبسنمااذا
دهخصيباصحموالمرىاروضمنونشةراحةاالمابهامصة4

ذيبالمسيبمرحافىثوقداصاوراراقالىارضبهاروم

حوباكنافهنلىءورإقاواإقنابلباعلهاهمن

هجنيبالعنئىزهتهاجرادنهاكاقنئااطرافدعاسا

ثحيباسسمرادايئموطننصرهرالذانيلسرعلنوفى

ؤليىةوثىيتماوهلبوثجةبارقينادببيرد

بيبطوبانرمءبادوايربصصازم5دالىعقدهمامره

دؤوبوصوهمعاوتفترهلماهروهودهيمعندىاما

بيىاله4اسرارعيممملهتدلىكيدااخروااذا
وبيئىاجىمااوالزماطمنمملهأبرىاافوكأالمعراقانوما

غاوبوهىفداراالمغالبةبحدهءالشقاصاقارادواوقدا

ذنوباوبقتهعبداليحسحد4ءجماالمقدارنبمولم

رحيباليحهلرتىباوربسهـاطدونهحاداجناطنكوهمرىيه

خصبءبعابايفسواابنىيهنهدومنالمفدارجلهو
لساليبوهوخرانامعارااورنزالانيدرولم

جيوبءصدماباوعالترقابمتزطجدكتوالواقسم

5بوقلموباعاذبرأيكاواقلعتصبهلتظكىاكرةامماا

ويمربودفهكىكارثوقدادهاا3الجهااقالعتمرض

حوبيحدثافكتاوكذبصادققولةالمكمجدكاث

ينوبصينلمعلبىارقشوالدهلمالةانتضىالقطارافى
بذجاهلايهاكفاكالغايةفضدعنصئفيت

ويقصمر



هويطيبنبلهاكوفيالعزمنشظيةشالانويقصرباىه

حبيبجداوأليرجوعدو5وسطءأليساانالفئوهكه

وهوبلعفاة01لمايرجوفانتذكرثرينيومانكلىفهب

هوطيبلمزمانزينبقاؤكقانماارمانولسالماطثىوعه

هوباصلألاوجىفىولريمررالىكارمافقاغمثا

ماافيهوقال

لورااالمنيكءوثقواالجلارزقراحتيكفى

تشدلالهاماتفىوالبيمقمشعلة3وهـابمبيمااصاو

بعدلوألصهطيمضثطلااليثعضارأى
لواطاتفصيلاعدهارتكانتضلكرهاتوالم

لاظهرهاكروثابداراحتهطالمالتهدويد

لالمدونهوتفىالتبهاالميماىيحماومجا

والجبلهلامنهاوانقادءاعهـاادشاادانتبك

دلمعديئاوغصنلرلمةةمبعقاغصونمادت

لمقتوداغمقافالمالالتهطةااليامواعادت

مهلاشبسالهفىنيقظافزادهمههاةاول
ظللافلوالاليلوادخانهلوالالسيل

ذللفصعابهيدمنمختهاهرارلعرتو

خطلوالظنبهاسهاقناوبكهرأيكلودب

الطفلجبدهاءضميابلملمفزالةكءضولوكان

والعللاالسمامبهاطافتلماياةابفىإمافكاوكان

لاكيضربصلكفجميلعظكتواتمثرمةكلفى

للىءوالأمالباثهلمبرأىاالنامسممت
جهالوالماويحناموامانيسهروغفاوااذاير

السبلواستبهمهدىاطرقعفتمداهوالالذىانت



83أل

شحلآرالةومنبشصءروتمنشضعبكلفى

شنفسلالفعلفبلدحتجادتهاراالمررصكضى

لمكتربافطنهاؤحاسدجفنيرتدف

لمشالدجفلمألوندىممصالومهو
مشلبالمجدأزرتمدبصترفالفىمضق

لهعدليعهطفوفىصابصسوالالظريهءسالكولاال

العلدلوولونجحيساوقهعذلمنماشئت
الطااماطل811ءفانصاقراحتهءاالنواعلىمضمه

نلواالجبنهاهفاناعلفدلمموتبركأ

عاللكووراالاندقواوإصالمروفعلةهر

البدلوجبينهيخينهاوخباقرغيهضنان

امسلهماتحطماولطعنهميسدنياوابنوادوة

جملوخطحثيثجلمبطوعنسىعناغنا

غلشمابهطةبداعفوءخاليثمارأىدأدفي

لعيفيإطعنامثلوالقرلأمتفىاصولاضل9ارأى

ملالهافسادحاهانعتصنجشحيثءملياادوحةمن

فامبلعطمافىءطعبطخورهطعوثمائءص

ادولاساتااقامتهطلهءوالواالمهالمثرم

طلبهموماقائاجمأواحصروهابهمكنالساك

وألفعالوااواقامعمثرمنهمفايئوهاقالوالموافى

عدلواقضراوانلاقالواالقوانوانهيرااطرفواان

اقاللوااالمجازوتشصابهكالكلهاترسوباظواذا

صلثاطبهااصعلىادضستانعبزلارنهماوتافى

والكسلالريبمالبرقرويتهبديهتهسبقت
وماععالواغماواوثاعننفر5إضااقالمحوى

مشحلرقبامقهلمالهونجسافاشمالربهـإفرا
لو



مههيم9

والنهلعلليحبهلمشقمةالماءثربلوان

ونتصلاقطحهاسربالثلمةمالديئمجدفاليك

دهشلورختاموالثتخبومختارفالمدح

لوثوىتهـاابداهـتأعيااليامكلاوا
جذلناعاثوباصءناصعهاالمجادايامك

حممم

فيهاسضاوقال

بصامهوصوى11اهوقالباايهاالتهاسهكبعض

ذنبحجهمسوىلىمماغفرواومارواقاالولىان

باذاتتعماششرهـحاعبقوتهضحئعلىصالوا

االبىء11صعلىقلبىمتهـءاسالىءومأذامن
صجوارسصصلبالحببمنفردقلبىماتالله

ذبانهااواطربامواعدهملتحثسعرفىات

لمجصاهمىفيهاصصنيهمءلعاممهنضىواغي
العفبىهايسكناقحصبوااذاوألكبلىما

سباربىمايهدتوبدجممامراثتباله

شحباإضحباالالتئحبثرحالوااالولىاثرألوقةيا

الزبلوكطبطاضصا8إأصيمأولماذاارض
رعابنسيههالوذثعذبهضهساونطجعدفترابهسا

ضيلهاليقكطنحبىلهتقفصادهرااكطا

نهبهـوخقةسروذتهوخاسيسساعاته

هخطبلهيفطنولماريببهصصلمايزعتدهر

الحدبهاطتعرقءحدباقالثصلىالزقدقدت
ارقصدعننيخصدرغببهدومترجسا

صبوانالمالصامجدايامقبلةتكءصافقدابئنى

جدب6قنايطوفاالسعسادتهضنتمنايام



أل

الغبواذعنالمكصيدطاعتهخضعتالذىذاك

عبالىوجنودلهاتجطوشكهيعدواذاذاك

مابةابدورايستجدحئءطحقائةادوراالرد

ااص1بهى119د9دلمتعشاالمالصاحريموحمى
الطبوابلسارقاةمجزوقدالعضالءالدامنوشى

الشربالدولةصغطحئيئثلالجنساداتامو

الشعباتموتةجمااطعقدقاقتبعدمامنفتوفرت

ضربوالطحنالاالكادالىاسيوفابيمقاجعتؤس

رباطكاماعقالوكراةابمانالتممافىةمن
واربالمربوبابهوتشصابهـلموماطتذمىفزةفى

هضبطياثلملريماهاتانوبحز

بالفيألعمارجاجصدعرأبتانهااوافةطو
ضبالةاغادهافىفتذوبحميتهماتحمىوسياسة

بيسيمينهفيمقبالمجدمثرقالدواغرمطبوعء

حرسثسهبطمنلمهوبثشسربىمنقوبه

صلبعودومبملينزتهمهـلمألواطمر

الغربهطوداتاالمتهصبالشرققثمتحهرلم

عضبامهمحهواساسدثقالههآراؤه

رببابايهاالتفرجمعضلةءالمفىيسملم
جمب4وبيماوفودابيخءهدااودفرجء

عذباتئقريبدصساندورالضيلىرا

بسرهاقايتسىالمزيراوانوندىه

بالثهاتيمااوفىهشلةانتعثااانووعال

غوبايثلمالسسيفايسرهاانلووصرامسة

غصبوالرعفواوالبدرتهطهادتالوتط

رصبواقطوألتنبووروالقنجوأرال

ساس



م

حببهواليدنوبغضالياعدازعيساس

غصبواليرسأفعتبالاألموالرواستغق

قصلهالىوالمرياحلوبتدقدجهدتوا

نبوالاألالتشاةقؤاتؤعتأخرلوال
اقضباونجلنورارياضلهايذلمدبجةخذها
وايسلباالعطاشانكمنعغتبطاجممبعيدواسعد

هربواجمائكتوافاساكالفاظتم

يمدصهايضاوفالثر

النداطجاركيعرفاينمنامالطارهانغيرمنصاكة

رهانباقاصافيةكاثصخرواتامداكطالبوااالولىان

جانئبماانحصواوشاببآسهالمدلافداماقدمتء
االذهانلتوضفولالهيخهاتحيرتحيثءلدلياوفطنت

اثماتلىلىالمحامدانىماانافرجرتهما

عنوانيفهلكلسذاوةالطحالسيطوانءت01و

صانافتاشفاوتاذصصهـماعبونهمفوقلمحوكوقدواقا
ودانواارمانفىودانواالدشااءومارسبرطاراموامضحرمن

واالكصاناقاالصفتشامسالزااشاؤهمونقيات
زمانأهانواناسناسفامابهورضتزمئلىتا
ضيانكرامالادوكذاكءعدتنهانحبابخحلىفلتو

شسانهصبسائيماانبجأههبمالمقسفيتئو
الحرمانوتكولليخط4فارحلهرحيطايئصظيتور4

صانهـوراةاغروجهه4دواءصامهءجامن

غرانؤاححالوجوجمقدىالهديمعلىطبتوخالئق
وانءالشاحطرفعداخرىهطءوراقضيتجمصاجةهى

فرانالسعودصغكمااتقارناوالثنحارمالملمع
6دور
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االبدانبهافاقتقداالرواحانهاباألواخراالوائلفضل

برمانوماالنصيبفيهيدىشريكعنواربأبعرفك

االصماتلىخثسصينمجبل1قاسواكحمىاككعان
شطانواالاالوزامعندكمن4قانماندامنالللوسق

روزبافهنئهودحهيوقال
ارهراافعاناالصطئلتصقأدمباجمنموالنااهنئ

ذخراازينظونمنزواالسهفيهالدهراجديوم

الصدرامالوقدموالناةكطلهاشابيتالمحسفيهحلوقد

الدهراثقفقدمنهعداللمتهاكأارماناتمبروعدل
قراةواابؤسؤمارداذههمراؤلهثرىاعدمالةطنالببهنن
نزىيهاياثوقيمسىهوكمامحبراءاصااوهىإاصهوأ

العذراخغارتهفىلمأليمتةالئخدمته3راليهوأهدى
ؤرايعتدسلقليالاليهبرفيضنيتاهلىانغرووال

راقطلهدىيهثمكراالمجرمنءماطيإفيمارأيتفاق
هصدراومنئنرصاثغرالماويداهنبطاكذالمثالثفدمت

نضرااوانقهمنكصناابسؤايابازعانكمنتنضوزلتوال

4تاايئوقال

اياكريمهاالمسمحتضهادهخمااحاجتىمجدالمالصاادجم
ههامقيلانارجوابعاوانماصالىلسقماليهكوواش

هـامقاصابقدشعربنكتةاهزحئاالنجاحأطاوما

فرجمهسامعنىولبعاوعزةهفرعهفينىديئذىكلقحى

اجمهااوسفرمناجملهاوجبرفىارحيلقربوالكنهه

هاخصالماوفهانشفعتحاجحببالهوراهرىوا

جمهـطلارطالفضلوخصنىاضلإلىالرىفم
وظلى



4يم

فيهايضاوقال

هامضلاايابهاحدوابدتعلىفدتاذائبالنوالحداثاذول

افضلاابىالثريمرأىهاينربضبقةابالىالفاقاليسك

المحلحمجضهدوفاشريداصابهالمالطشهتسودت

همهحااوقال

كاضسعنارجواهعندىالمشكوربركعوائد

ينلمهاوهـط3تواكاعوداكمففارجوبهتيد

رهينباخرفاوداعرقااليكيهريمااشدىاذا4
ى

اللةفضلالمكمإنيمدحوقال
االضالمقثتفهحئوىاحوهإخاجعاتقرماحئشوقادو

ضابمبةاالهدءوالعدصيخافرقااماخطبخلميلى

نافحنفرقاداماناصبراوالمقلمعاالبةباناناوجداواله

هرانيريئعهدوهلسوفالهوىيقلعانباطشفاوان

الضواجعاضهماانصباذاغراراأجفنهاالنوماليميامقلةولىه

ذائععريانادمرحئمرالعدموعهسطنمبهأالودةمهـ
دهعنافيهنالتغريعوالهنزاجرالحتبالاالياممنعذيرى

رواجسالىصنىباطمنواللفعواعلطثيبالههنوالله

هواسعايخحوهوصدرىمجرجنجمامهصافهرشعبىيرنقن
هالعالمطعلىوانسدتامورىواتوتالمطالبوجهتجهمنى

امعالمطاعتابفنعلىوردتطابىاخفقالملثولوالمعين

اروائعصوبطاظجنبيححهقالكنيلماروعالمامناطيدة
مخادعاليهيفضىواللبيبفهاليستشصبامدبخثث

خطهومااألقداردرتلماقالمقاديرحكمعنولويثذ



هجاخيقظسانارأىثبتهتماعلىهكعرمالىصافساياتعالموبه
المجاخعليهالتفتاذافؤولامدارعدافىفهااذاوول

خوافعميلقأالعناقصالوانشراخصقاالبصارحيرىألحاذا

المساعاليهاالثوتروالإهاؤاالاألبصارفاليشغل

خطلرئاليوبدونمنيداصهاالموركااعصابيالحظ
شاسعالغفلطالبمنعرتوالضيقطباظازمةفىرصطفال

وادعووالمئواخازرومجطحرااالعنةعنىفثئجرهـ

قوارعاهقيعصاوهىهرافىاعدضمابدعوةالمالصابنمهياأال

وضساشاديكحظطوفىبرصءوانئنىسمواهـمنويدعطاقمىأ
الصشاعالىتسدىبانقاحملددميلااهلاناأماه

هعوداااليادىانلهـافاصك5الدودعبااناماق

وينسادعقلبهفىماساتمثمهؤاربلموزوناناأها
ضسازحعاليكحربوباطشهءموادعاديكهسسفظاهر

الجصدجازمحصسرفةمنكنعلىوجازعامثسالحرمانناناوما

راثعغيرهنلىومماحرمتفضسائلىمنانئهابىواعظمه
هالمشارعواردينباصدرتفالعلىغيرعوردىبالقلمااه

هوامحايوثاديخااجادتصواعقااالصبالىتجدقلموان
اقواطعايدىفىقواهانخانتاحباعلقتاقلىالهأؤضىه

االصابعتسقهلمهاءكقابمقيرىانالغهونيالثجىصوصاشى
وشساحؤىجماوعهطتطوانمافئدالمتملكا

دهضاثعونشركوضاحووجهكوىوثزعنىالوجهتزوىومالك

راجعفيكهابطنجىانافهاالسهابكانالانارجماوكنت
ضاشعخزيانوهررفىطوارجعدقىمقطاعصودوقلمنأذذ

ضارعاغبرالفضلوخدتاكضىنجادشسىدونمنويعدمنى

الحشرأيكحسنمنيهناذالمبحرصهامنتاقناقىوهل
حزايالصنيعةغرسوصتحصدهشيدلجهلرصنماأصشهمم

اضرو
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شاخالغزالةقرنوالندامنمسالبئيختصئبانراضء
مانعمنهالمنتنجلدونلحاعطفةمنكساعدتاناملولى

النوازعابكطنئنلوانمذهبالهونساعةعنواالفلى

الزعونحوكمشغولركبذوضاطرىاالاألرضبىطىتروماء

لهسطءولمفظمئبكبخطعدالحطالجلمنكيعدقوان

رتهجطايضافىوقالأل

محباالمقلتبناجمضزالرحيلجيلالوالمحىتصدى

حهولواسضقلجمالزمتوجدهجدقذإكناواصتصدى

مسسبلالجفونءمامناظدوفىجاحمالصبابةنارمنالصدرو

ظيلينالجامفيقوظلنحصبقالبامنمرالص

فبتبلخصروامامثطبقوامهاماالحسنفيهصفتا

بيلالمصاليهولسقربهيدعاراجمينمنقويب
بملوهوطرفاضهنضاعلهوبخاتهفىظاالطاسافواذا

جموللنالظاعنوداحعننوىبههوانصدعتاطىاستقلولما

وقبولنضعليناءوضااوجهمةالباحفاتءترا
صحيلالجيلاصمافعاقبةادثعنانالمكينفصبراصه

يديلوفصىالدهبانينانهربكصنعمنسنتياوال
تزولءجاتالناانتجثراخيزولاذلىالإلطفان

دللالصباصألسفارعلالمهدثاايل1انترالم
لصضالعبونتنشىصفة1هبعدكسونهاالهساانقىالم

ئيلضنالجاضلثتوهوبدابعدماكرالنصولالهالوان

اولءالمضابعدورتعطاقلعالدوحوالنحممبن
غليليلاومليلفيعثفىعنانهالدهراالبىففديعطف

نسليواستطارثىريتساقطبحدهاالجناحينمقصوصيرنامقه

ذبوليضورلممافيورقدهنضارالسليبنالهويشأنف
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تفولالذهاببمدمنلمحظوااشقامةارجوعبعدمنمو

علثارمانواحداثعليكوففهاالشكليوجبايواياوبعض

جليلالجليلطبباظميصابفانماعليكاخنتانووالش
فلولتصبلمحسامواىموبهاؤبخلمناةواى
ؤبرللهافاتاحمدثدكهتهاولمحتىااليامالىاسآت

وتصولتخىانتولواللثاصعروفهاارادتيخاوصارمشها
قتيلالالزيومبهليحشىكديسكنالسيفاالانتوها

ثقيعلومرالدمرءوطملاسوةيوشابالصديقأهالك
لزهافقيناناقىالبقءسائروالذكرإساطهنكغمقوما

حمولخطيمالهلالصاكئالثقلهآدكالخطبفالنذعق

بولىارجالخالفيقانوتمسكليتجزعنوال

لجزثلمعنطبالهفتاجحوانههسههسعدتكهاالياداوصغ
ضلأخذنهلمساثويأسىعرصنهوادثاطتغدواءامروان

نريلوزائرممهطاياديهتزلولمكضتتثراعاللةااصا

ولوحمغرةيخهابقاوكااببومكالدياواليشذت

لوعوثة4ردىاالحملدولةلكطأللىاووالمت

سهولفيهثىالمجحزونوغبراصائلنجيهاسربرجمنه

ثىصالهوفىفيهصمااوقال
قاصدافوائبجورعلىوعزممارفىوادثاطكرعلىفؤاد

البواردارقابفبهرتتولوممهنععىالضيميعافوفلب
راقدظواطامليااوتسهزقاعددابومالاالبه0تو

وموجاهدارضىدونماويحرمحوالىكلونهفىمنالمئيجرز

عوائدالميالىااللهوليسمماطلاهفىطباظقراعمنبه

وقازرحادالغيبطالعمناالبصيرةاالمورباعقابونفس

دالمقاصهتالانعلبهماوليسفذقاتهمنالعرطالععبها

هاظو
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طرائدوالمحالىطرادحيفااةالز1نجاوطهاق

الشدافعلبهماتهامصافياألموروابصرتمنبتاذامير

رائدوالذلالجدببؤسلفياوقاصعوارأىالمعمبرحلخؤؤ
المواردايهاشبقلمهىاذاعاللهااراللؤسئانوتأنف

صاسداقالجهالظنتوانراحمزنظاثيامبنىاوالى

مواعدارماننصارفافىولىمخاوفءالرجاتضاعبففىيم

والفراقدوالدالمهارىؤمثمىالعلىعديبههممناللةلك

صاهدوالمجدالمجدعربثعالهاهمةالمصكيرانعزحفي
رازرالمرتوالمجدحياضعنيمنلمالمجداسشسقاذااغر

وساذواالجاثسماعدلماذاالطبىاالسنةبابأارب

صواردوهىالفبهبهحمماثموهىنافقدلمحته
ضاهدوابخمالنومصوامبذودهمكلعنالميلجنانياشف

ناهدعذراالميلفىعهوالءصايرابعاافىعةفالض
المحاندارمانلوالالعلىمابصلهساذاللتمةهـمنبهافاولى

ساعدءردالملكمعينمناهاغدااذالمجدثلة1عإلارعتا

فراقداشعاجثلىالمهارقابتاوطوادثاطفتصارتولوال

المحامدوىالىبعدااوعذاهغواتهمنااليامتابتبه
صاسدبعيأاالدتومانهـهعاثحامتانصصولو

غازراطايرتهوععيصالصروفهاقاستنارتالبهاءاسا

العوائدالبادياتالصروفعليهقظاهرتصرفهاوعارضهاق

شاهداللبضرطعةوغيبغيبااالعيالشهـداتلىالهبرنم

وجاحدفرء0كانهانواجوداألرضبقطحئشطبوما

ماردالحوداثقرععلىصلمبمردالثقافكوتعاود

المساردالحساممقرقرقتارقاطلوبراحديهارهف

القواعدونهاررنحتوقدراذاودبالطاألعدازريتفال
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زريهربهةابومرداذاغضاضةالمشرئبالحسامهأ

نواكدعوجوااليامالدوحعنظنهبببالةإقولانحبرلحن
االهاكدالغصون4بضببومدعودالتعملببعدعناخضضمل

ماذصاالهريانوهوبهجةوادثاطانعفعهدى

ضاضدنهسلمالمنضارتهىويالكشحيناصنالةوقديخعرى

فإقحدةافيالكففقدظاللهجوفارفتانبهرهى
زررطنافلهاتعىاذافراقهبسدااليامتهدفت

دوالمهااعالمهمععللةرياصهوهرارخبذاكأمر
االباعداالقربينفبهيزاحممعطالودوفبادهرا0عهدنا

سراجدجبااوخضواقىواثمشفاااليرىفليس

وافدحطراحلمنهاخفاذاهساوفولىماتغبجوداسعمس

صدهاالمعتدونهادتثطواناصعيدونتالميخهاساماذا
وارداطاالسودضمابوانمهـولوالثرىاالغرةبعدعدنهال

ئسواردالالمعمالىنفيتجمعصبوماكففىناسركمعط
فمازرؤووىاوتارولصبقحوتصهلابطاللنهغم

المجدراكدمنبهادرعوصالضاطفالعزمنبرقهاافسا

ارواعدالبمارقاتاخطأتهاواناسهءالظاكينرجوعسقاها

حوازرالدواهىواشابلدىطالخاألماقوانضاءافول

الصواردالسهامفيهنمقتخمقاتلجالميمنرتاوقد
اقدصوملضلوىوتحتشابملدموعجفوقمنوب

الجلرمدرفهتهسافد4ااهممعثراباعقااليامواوطاق

حصائدللؤذالتمواعراضهـقرهطبالمحرماتمقاخلألق

وقاعدلىإفساعفسبانخطاهمالمحالىنبلعنيقهقر
االماجدلديهسستثئيخصبعقاتهفىمنالدهرقيستصأماه

ررناقىة4برزالهـصاقالأهاصاربصةالمشرلمرقاقأما

واحدوهومقتئجردوأماناشئوهومفصياجردوأما
سعذكر
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المعاقدبهنالالمطكعرىمحلهورالطرذشذكر

دالمقااالمورفىايهبردىاتارأيهالىالدشاوتفتفر
القألذاجادهنمنتزحزحواطلألءالصرهاتاةاووؤص

واعدهوماالجدقيهتجزوثضامنمرمااالقبالوبلغه

دقاسلمويصمنفورحبفجاصاعةصدبهاالياموتعتذر
وامدفهيأخذنههاغوارمهااضاخذناناالجالىقان

الفوايذبهنمقرونفوادحالهلهارمانمحمذاعضىعلى
واجدالدهرعلىقلباواتحبهمببعشهراضاللهخلقوارفه
ندطواسهافرابهكاباهـىط1الكواكبهكبهكافى

صاعدوالفلمبيهابئوهوبداسراردبهالدراالهوفا

وافيهأل
ترجعنكوآهساوضماتزطحزيممصدالهوم

مضبمبابمدونبهدهيسعقرواليشقحلعال

اجدعموفارذ0فانبافباومجداثغه
اضرحغيرآلدىوخدعندطلضة

ترفدثوبةوالوبانماىباببكطوا
مجزعااصدىحطهوفىمصمكلمعلىرفعهسانق

يمرعبعدمامنناصجيعازصةورتعطومج

يقلعوالحيناأدفتفاتالعاصرتهـالدوحهو
هاالمنعدفقربهروباطافلعتهقدوايض

اصمعدههوقلببكعزمهصورأى
هلعوانفسهاتفيمقلىالهالحيرنحئوماغاب
تضقصلةوالبتبهطصعرخةفالالمواسىوقل

المدمعمثلهامندقرحاميوناحذفتهاادأل امع

االضلعمثلهاعننرفضالضلرعحهانقزفرةومنا
ألدرو
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اإلدعالؤسوضكابتالضاوعنااحئهوفا
المهيسعالمنهـجلحبوقدبعدلىالهؤهج3وقد
هالعاافضبااخلصاظطوبخاللمنلناوالح

عمزقوسهيفىقمافاالعدىسهامعنهوقدصاد

االصبمذنادميطغبظعدصوداطوبات
االذرعقهقبفحامدىاناعلخقهىليومن

وفيهايضاوقال

صاوغيرارمانثرهـدماةسنالمحطبىيارضو

مشساارهانقصروابىدونهتقاعدااالفئصد

مذالهبالمصونرضسمفهاوطلسانههفىصللماقاتقد

الهخصععرتلحامنهلواجاههةبساوتيتفقدال

لهطتهؤوجذءالالهدطالبانهاالفتانصانجمتصلى

لهطوفهمقالهعنهمرتونئ4صنيكرائملهرتذهال

ونواله0مجدوخددثهءلءاشعيمقفضولهانالتحنى

وظرلههدبهفيهاعوامىداونوالهلهفيهوأبان
ظالازاحقدالمحيطضابدطممالاالالدهرما

جسامنهلمجعيدهيىمنهتجىنيكعطوواصله

فيهايضاوفالء

فوافرعلطوتستولىعشابهيبهرقالدهرمرفوءاقول
فرواظطاشساال4بىواولعهانصانيفىعردتوقد

رناالعميمثهدلمامرئلجمصرىوأةصغاراجزيئوكأذت
فوازعلىأولىمذالدهريدمنبهىطأطااللةفضلابئمعد

كاشرعايهااستعصىغخوطالماالفيربعودىفىوأفى

جابرالمهمقالعظماسبعادأتلناثلئوأ
اعرو
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زهاجؤعلىنتهططرويابعدانرطبثابتجنابىوراع

هواجرارمضتهعيمقلاطلهمفترطلنعهساصازلقد
0حماطروفيهمفيهصواعقهتفرقتابهتأظلهم

دوائربالمنونعلهمودارتحمناتهعناسواجوازىجزتهم
0شاكرخضتماالعالتعلىفافىرإهاهواكشىاكدومن

تصاهروهىفيعليهابيتالذرىممطولةغيظافىكنتقد

واجرنطنىذلاسبلنقبصداصبحتالدهررماطن
مممىص

ايضاوقالأ

وافرشةالمعيئحظىايامناذصايمشادألافىحطنقد

عوازوهنبهاالجدودقعدخاطرىالبراعةقدماذاحئ

قادرفرداللةانالجهالوثكهال11تنعزاهـا
جائرثصهبةيصبااويلىلمرطمىون13انوبةااين

ناصرومالىمضطهداعوامساعمنيمبئوماكوا
غوادرانهـنلوألافضلافىيثرطاشقمقااليامدتقد

ثائرلىومساتقتلئيومفااصروهالىتقساتلئنت

الداؤابخونهذابخاقدانهلمجبشلزبخنتفلثن

ناصرذرافىعيمثىويحودسحديطلعالمثهنفصى

الناصرونمشاصىواللةونةممراعافيهإلمجد

تجهايضافىوقالأل

واعطممءأمصخبرطثةولمقمواالنجساراتاق
اجهعاالحزوانقضىالمعالىنجومهوتفقدهايقالحقانقان

وظالعاحمرىالجودبرواضصوثلتفيالمجدعروضنهاوت

عاامانالتصرفصماياثوذيهمهالاللهفصلآلفجا

طنجنطارربصإهماناخاسوةبريئآلئأها
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مصرالمسمامسموجفنفوسكمتنيماوائلمافكمعلى
4اضرطالونازبدالمعالىوخددهضاشعارمالمطرفبعدآارى

واذرطويالبوطلهاثموبعدكارمالمىاورىقصرتدوف
اصحبنروضهاثموصؤحطلتونهبمالدنباهلتيخ

قدفعاماضمالليالىقراعافعتوفىعليكممتطانمفتولو

مارىهلوثاماوسقصقهاريضيعدهرنهو

ااقطهفاصجاخرىلهبكففهفاطعاالمئلهووما

مصتفنيحافىلمعزضاعفافضتمندىالدنياؤعغال
ثصاصجلالىجمرىفصارتهفكم7دارصافاسفىوخلفغ

صافىعصصادفيالدواماوخرقااثهالمجدجانبئوغادرنمه

نارتضوشتهانالعوداممذذكرطيبازادوقد
اسربوفىفيهايضاؤآل

اكزفاقومالدةفضلابئوبعتتديلحبفىؤغذق
يهدروهولهمحبىعؤاقدىشثئرواودظواالهمنقلت
اححثريومارتيةفيوذاكلمهيشئصاضرنجاحفهذا

جهبنفىايضاوفال

صلىمتيصكلاتيهفىكتلجرقادهراويكلىانه
المتأملىملىاالوضاباكدىفعاللمامانالتبنىتأمننأل

المتفضلالفاضلاكالوابئوالندىاقوواةالمروبىكاه
متعطلعلطلئعدىخلفبعدواقبلنحتقدذقالبم

هلالمتضالمقبلىذاكعلدانمهجمرفىوفوررنباائوجه
صهح

فيهايضاوإل

تزىتهامدادواحداوياحسرىضكايتهطالبسابقماأيا
ومن
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ذراكانالمجونيومهالىاشهتاذاحئاالياماذنبومن

والصدرانالهديوانهئويمالهونائالبأسااالياميوسعومن
قدرالهيحرفونالمعثحرلدىطرحاءثىيحيانلمثلىأؤضى

وتراطشتغيهممنؤاذانهمنةافىجهلهممنتاوبهم
غبراهاتساسوداههموصيوماتربدتبالفضلسوااذا

فرااظهرهمبينمقاىيرونهوانماعغيرعنبىيضالون

ابراوالثوابامءأقسولماليهمفضلىمقدارفواولوص
المهراارخصتمجدافىكغؤهارأتلماآلرلال3االاناوها

االسرىلةمنمالضينبفافىهاسارعنتفتكلانفيكفهل

ايضااليهبصأ
جسروانتمنىءالهلىوردتهبحرالملكامنظجناب

السربىفطالصدرىغلةعلىانطوىبعدماردتئاالذىوانته

سزنابهمادوننازتوالمرئواباكرفيهتدهـوما

فيهايصاوقالأ

فرصاوقائهـطئالمكارمانمكزةتستجقفالىاصايكا

تنخقصالمجدمجبالهاتمكتبةتكءقدجاالطرورهر

حصصالورىمدمابينالمحاندهحصتهعالكالىحمديساقه

فيهايضاوقال

دهالفئتوحمنااذاعكونصداعزتاصاجةاذااليكدونه

لبامدفكءنضرناواذاانالضكحكانانقطضاذان

محسناكانبارحضمزودنيمجامالالذمامضمابلمنىقى

فيهايضاوقالأ

منماوسناألنامينبالندىبدأوااالولىالبرامكهان
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مضهمتقدممانموسىئفعالهمغتقدذانكيشكون
هواورثلمهاكتوفهـبعضهعنعمامارمالمديئئوشرعت

ألومكنهمعراوتهوذكرهمنخالبهمارشبدنضك
اصرمبانكدانوافقدكرماشائهمبعضواستبقبهمفارفق

ممم

ر505سمنةفدادوهؤيىنصهويصفصالهيدبمفالو
لالهدىزانتئفملاوحايةانرطلعنافتئاراىاصالة
لملانخاسكالشيمحىثارادالضإنتواشرعاوالومجدىاخيرامجدممط

صحلىوالسافينافئوالبهانىالسءورابالتاالقامةفيم
انرللمنامحضعرىيفاشفردالكففرصاالهلعنناه

بذلىهىمنةايهانيثاوالحزقمشألقايهصديقانال

الذبللةطإاوقرىاوردهراحلئحطفاغزابىلعاط

عذلىاركبوبمبىرباقى8اعوعجصاوبةمنءو
ماقلمحلىوقحقضالىبهاأسنحبنكفةبسطاريد

إقفلبادءادثةالهقءويقنحئآهالىسيهوالدهر

ووالهيابغيربمعلهمعتقلكصدرارعشطاطوذىه

الغزلةرفمنهاباليابقسؤندعزتجامرالعيشهةالفحلو

بالمضلافومسواماغرىلايىاواقالتهوردعناكرىيصرحطردت

ظالثرىضرمنوآخرخصططرباالكوارمنخاعسلىواركب

للىابصادثاطفىضذلنىتواذرقلفلىلادعوكفقات

يحللمصلاناصوؤصتصلصماهرةنياوعهنعئامئغ

العسلىجمناحاناجرفياكأواابههمتكأعدتعيهأفهلىكا
ءثعلمنىاطرهاة0طحمقددهمامنىاططروقاريداف

والحلللىاطحمرافدائرالسودبهالمدانواركلرابيمقباونصر4

الاطالىتهديناببطابنفةديامهـاايل1ذمامكطشطشر

األيسلىمنضكابمااسالبمولألرابصواالدسدعدياحيثبفاط

نؤم
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واليمالنجالةبماهافصاقدلمقيتعبالجفناشعئةتؤم
بفلومنجبنمنصرائمباماطاكرامثاصادتبداتزادقد

لصعلىمنهمالقرىونارحرىسبدفىمنهنايونارتجيت
واالبلانيلصرامويخرونبهاحراكالحبءانضطينية

صلوالهراطغديرمنسهلةيوتهمفىالغواقلدخفىفي
ءعالءبرايمنصاتببثايخةبالجزعةالمالله
لالضاالعينبالمنبالفةعثععتقداعالاهاااكرال

الكللمقابيصفاتمنبالعنسعدقالبيمقصفاحااهابوال
لبالصالغبلسودائدهـولوههسااغازبغزالناضلوال

بالكسلالمرويغرىالمعمالىعنصاحبههغيدئالهةالسحص
لفاعزواباوصملماقاألرضفىانفةنذفاالهجصفان

بالبللهنواقتنعوبهاىرعلىنقدملهـلى11رطجودع

ذالايقءاالرسميمبينحزوايزففهـاليثهابؤفمقلالذيرصنى
بالجدلماقبئمعمارضاتصافلةالبيدورنسفىبهاطأدرأ
لةاكزااندثبهفثسءدقةكلماصاوحدثتئلىالهان

لاطدارةيوماسالئنتبرحلممئبالوغألموىاالحرفاتلو
شغلفىبالجهالعئظواطمسنادتوبالحظاهبت

لىتنبهاومعنهـنامينحهلهونقصهمفضلىبداانملحلهـ

لاالةوالهحىاميكاااضيقماارتجهامالباالىالنفاعال

جملعلىولتوقدارضىيمففمقبلةوااليامثىيالهارتضلم

ءتجذاقدرارخيصفصنتهاظنهابقعرفافىسعمىشمالى

لإطيدىفىااللوايسبجوهرممافيانالصلةثو

والسفلاألوضماثدولةارىحىهزهئبىتياناؤركنتما

مهلعلىاهمثىاذلوىصءراشوطهمساناناستفدةكأ
لاالبةصفىؤلمهفىعندرجواافرانهئاصءجزامذا

لزعنالثسمالطسبالىإمسوجمبفالدوفىمنعالقوان
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يالحيعنيغنىماالدهرحادثفىروألمحتالغبرلهافاصعبر
لدمبهمواالناسذرءابهتومنادفىدوكءاعدى

رجلعلىانديائيمولالمنوواحدماالدنيارجلوانما

لواالقولبينانرلمفمسافةوانفرجتالغدروفاضالوفاضكاض

وجلاعليءوكنثرافظنمبزةبااليامكنوح
بمحتدلمعوجيطابقوهلكذبهماناسكندصدفكوشأن

ذلالسبفقفبامهواعلىشاتهمفىشىنجعثمانان
االولايامكفىعركتارصطكلثىعيسؤرواردايا

وشلاممةمحهيكفيكوانتبهكلالمجربماعزاضكفيم
واصرولاراالنحالىفيماتحتاجوالعليههالنجثىالقناعةملك

منتقلغيربظلتسذول1شاتالبداراإلقاترجو

ارالمنمنباةصتاففىازستمطلهااراألسعلىخبيراويا
كلامعؤىانبنفسكفاربألهفطنتانالعيوكرشقد

ممم

السنةتلكفىالسالمبمدينةايضاوقال

بىسصصبىاصىزوعلودفاجاباوى11داسبهصابأهـ

ابىوتغالحاحكمىعانالىرأيهاربتجادلهمنوأداه

صابانجارباطممنذاقوقدتاربةاميمثىاغرمنلهابوط
وساباالغرامءصماشافساموىااعنديدامقلاعقالوحله

اباكىبالغويروخيالرفاقالمحهقشطبالهىبريقطمطوث

ورقادانكوبابهذوامارحافوقلاليقاظشاعس
محاباالغراماسرارتميدهمتجلدمنالبرقذاكدونؤلم

اباالسابرئورايفطىزفيرالجعوننماموآخر
شباباالعارضينمشيبردمجوفهءفىخاصرتهلووايمق

آباالمببنعرالىمندرسنجفونهوصايستهليتاذاأغق
فبارففه
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ىاوررفعةىاتافراايسةئحاطلباربىفئرففيا

صاباباطباعزنمساقموافارقاقحادىحبهـخدا

سمابانارضالهاندىدموسصادفواثنىءبالمزنفأيسواولو

عذابابالعذيبمطوزرقاريضةصاحبابطارضايؤمون

نقاباءحما4وتصإعبهاعنيتقومةصورهومة

الباريزلنلمفونبقااذابيراهاقلبلمينث

وملربانبراتوىتسئملىاصرىاذايمالنصائيهادىويه
بافبظمشدمنفهلصدوعبدازهطىناشسداتاااصا

خرابالابسامنافؤاحرواذرةاصدلمعتوهلى

وابالديهيرجرهوىدص4برةفإصنىراقيخثمهل
شرابابذوقالمعنىليغااخالسهايزبللمجلىزنظوهل

جواباؤاللزدوالموانتعالالالأشباىنفعاضات

اجاباايهاورممطوبرثامناصعاندورااالاألئوما

موابايراهطفيصاجهيدعلمارأىعلىاضوقوءااذاما

طراباإمراقبانراوصصرفاقىومالئراقباثواقمالت

حسسابانااماللمإضابهاىبوذاتعرىمنوانفت

اوقرابامقودااالإقأبمالننىندفىإوارىمهـوراحمت
نابايهراماإصهبواهنتااجلةاقالىالجردطإاداصا

جنابااذتمااغثىالاوالجةططبىبخطيغشىفالزائر

قابااهبالصلىوالرافحااقرىبعلبانارىوماهوقد
واراباخاننىايهساجسباببتدطفرتاقاذانلت

باصغطااببرنفابهنمتط0ببرصاءارىالعبنىاقالب

عزابايمالىتروحبهاضلىغدادوةامراقباثواقفويم
صلألباقاتنبتولمكراما4اعزبويخلقلماربهو

كصاباالعفافبرطحضنتوالبماجدالحفاظامطرفتوال

ويراباخلباونفعااراكعهمابصكلتمقلماالغدرشو
181اوراد
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باطوذهـةصافيعلىونصرفواجوادهر0بامامئ

اوطالمجلضسكأدهمزكابلألدهممنءطرااابلومعاشر
عصابادتشاوئصىبدزملقابوداتنأىفاكبد

باوذرتسااهاإتهأشعنهمبصاشفي1المراسضبراذا
وحراباقناانواممخاليعرتوقدالحادثاتدشلتاذا

ايابامراقانكومؤراوالفراؤكسمساثآسالصمافارز

واثابابهـطاجزىانقىهـرأتمارلمألفةاحئطلمجبيرط

باشطاتردتوقدلوسىباذالعاكهاماحفضملىرى
ذاباحصءاوالافىدكتوصنفاقاالعئوغشانعؤتت8

باصطو4يخبىوسهءطههوضدمئغروراآمالىطص

ضاباءعلىثمويساترصتهمهراطمههمدتتءدايتنىويا
عتابااللئميخثىوهلعتابالماععفانبخف11زريقسأل

صوابامقالىالضبمنكاماىيخفولماىتهاوئءتصامم

اباوشكدتايثاهوراث4وبإبينىنهدبهتوذث

باخعلطصرمصاماتوبينىبينهاتحثوااقواماوكذبت

فساباوراةارور4باثماللمقتط4اليعزىماعءوو
صذاباالمؤمنيناميرواؤهادبمونمنيرجىحسيفو

ماتا0سوانضىترصوالذلىعنربىقتمافارك4له

راباوادثباطودهربرصجمعتةدةيطاتكالفولكن

تابىوادثواطشسدواجتردقلىطوااليىباميهأهـ4

ذاباالهواجرفحمنالطلاذانيههاارقماارضاالثهسى

ترابايبلاتطجابصوبةصميمنوادىوااهطفىواندى

رصاباقعناشالهاوافهطءماواعذبطخناهـبواط

داضاباوهطحوواليسوازىومنازوسهسارباطوابهكا

باباحوبالحئوبؤتماوبألبعدغببةبففالةمى
وقال
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ممأليفتخروقال

ودسلحسبالمالحماهااذالىلحفىبفاحمواناللةابى

سوددىدأةاللهدةاقرقءالاواصدبتان
مجمدىبجلسهمقوانمجدىةصيبمابانرالمهـالجلىيذم

وفرقدرانةلىرحطولرفوقهوشدرىاالشعصبوما

وامجدراذمنهاسنىكلعقدرزادفئاحمانةمرؤتاذاش
بسدوزنفهطاضهفتهجوهرافيانديداليفكذالث
ضهـددرطكتةمااذابصسىنبادسيقطالمنىقىتآد
ومحدىفىثربفضلىفهالمسزدرةاالطالمحالوما

برجدفيفصلترتجماديدثمبيوزجاراصعرتاناسوان
اديملىلهـممكوقويكراصدنهمصربقربى

مهحديرءخكاويامنهـوانحازمبرءسماثساممتواصب
بهسايدىلووتىباىبهاإول0إبسعدةةوالثافىلىيكناذالمه

صدىتوااعداقفارنمااجرعمطخثملىنوال

صدموجلىونأإمسادامخساقةمومببعدوكببابىعدقاثوا
مءاوفراريئرودمطصانةننىإصوالاعزهذامنفأروح

مععدبيعضادفىانوآمنامجعدحفىقحرتاننأعثر

المهندساماطوقع1دوؤارىغضاضةوتالثامفىوالاكقأ
غدئاالصاديثاواعقابئقالرموخطالدلىشكالفولوال

ومقصدىنشأتمذادىصفذاكادهاصلىتافىنفمىطيتءال
قدذيمأنروهةءمناصهيهبالذىءمجرالمرتالثانزمامن

دىافيعنهنابعزىعريرةهيعنولمخاناالهرفىاذإجالدى
صحدغهانهكنبسدواوادصنالاصبربايستحنومزا

حم

احكمةافىايظوقال

نحداهم0باكرسواافعسالباومهكقابسود
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مداعةاضعاعإزهـدولاطصارالسيفجوهرمن

اعدالةمنإااالحتفىايضاوقاالإ

مصركففيهمتحوثبنفرن0كروالىعلىجمرتواصقاه

افرواافاببينفرامكىصاروامإهتورجالعبكدوتهه

مصطبرألتحئصبرونصذألأرمهبئايمالاتالىءضث

لوراالىناطاحبعيزلموالحيغممتثحيرعهمتصامحئه
اطجرمنصددبقرقءافالىرحعلىاراضط11حوصه

التثرةصفىيعوىباتاذلكلبدهمودى3اؤتد

والرنجرسلىاطبنالجماسلبانمهذبةاخالقلىابتاق

عفرعدمحوداظرقاحبواربمناهواماابدغبارفقه

والصبرابالصدبميبلغإلسهاهدةصءرنقفىاصخاموا
تحراصدحباإغرواننيماترانةدفياكفىرطلىلىوالحه

لمخرمننضرفىنارواءوالمافاعصدالضداقاأئتافور

رساكمناليخاوناراومصطلىحبتهةتشومنالناسواكثر

والصورءاالموامناختالفعلىبيمانهمالشرطباحتشابهوائ

داالوهمتاقصىوايوخزالطعنقنته0مقدارملىممنساتالىش

نغوباقرايميداومانهومجفالدوقمنيضطهدفىان

نمرولةصظبىراعلمهصبيشهقصفىأللىهـاللهخارك

كهالفطرفىالظانالميثنحابىشهدتانصلفاوقدترنفال

سراوافاتطفامنحئاقاربهمننصراالمزيكرمقد

وقىبااضوساازريؤيدمايخاسبهالممنخراويرزقه

صافبممنعيمنتفتسقاذارمنظراقؤريغرنكشلر
ررفراذوتنيوقهو11لىءملعلىالقصوىافايةاكتدفىقد

احوربافوفالمرضىذمماللمابهارمانجاتمابمبسورفافنعه
رلدشاالصدافتدفطواةةءلايلؤفنوربما

ءوالمر
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الفدرالىيخئماوبنبمنحعنمن4مايايحسبءوالمر

نربرالخبرنصارفربعدمنطعحقائةنعرففاالهوررنا

اثمربايغولمانصكطبصنقالة0قدءكءاواتيربؤةارخ
صدراعلىيانااصربوثحيماشساربهويصقدلماوالعيممق

والصدرالوردكنانروفاتانامرردناطابثأعليهحما
ىص

ويامثايضاوقالأ

ألمشافصشارداتنكرقيسدتضاوعهعوجءنحاأثاعلىحان

انقاثصخيرألبهالال11وفئتوخاءراابافضلىيسازه

المتخاوصنطغهااليومددايئطلهايثصألتلمالهاقول

صائصغبرهاجمامنىوحرضرافدغبرساهرامنىوابصظه

فايثافةالنسرمناطواعبىالمسراحةالمحسفرنفاتفد

ائمىخعحبمعابهافطالثيأوىفيمدشانكانفساحدشكوان

اقوارصاكالالوصبرىمنيالوحماحئططالسنةنزامةله

شكاضغوصليضمالمعلىوغوصىلمخماطريكولمطوجملى
ضالصارذلجةبىثالىصاوضيمطالكاخلرقوؤى

بقالصوفااظلواللدئصناعالبيدعلىاجابىعهدها
بفاحوقاعااناومابذاهلشودعوقاعااناوما

وشاخصحميثربئبنعوابفابئإلمحاقاراموااألولىوان

ناجصضاعقابغبريرشهمولمعفلطةوقةغبرمءبكة
باألضامصماعتوذداوشكاجةاألناملباطرافوراموا

هناقصعندمنءجاسقصفأمونميرقاالفاضلبينرتاذا
حهمم

اعداةفىايضاوقالأ

ءاالعداىشعبخالصاحبوةانئالحمعديقبالشكرخصمن

15وزالىبنهتطبتاحئدبدقالمعالىفىالتنافسجملوا
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االقذاالفىاتمنونفيتلحذرنببىخطذءوان

ءإشونصصهـأاجساموادوكأالةانتفعوربما

لهشفىايخاوفال

هالعدممنمشتقوالعدمواكهـ44اؤحبثمنئالةتءحرتقا

هيموالثباألخالقءالمرطواتصةمتالعدمفليسكىفقلمت
همىلهمريقعلمالمالاوقصرخدديضقلمصالطدهحضاقان

رمءامنيغبرفقاالطانفالهوخيرلمتءأما

ممأل0كسادضعرضوقال

عذالالىعيابمنبمنفضائلىيحسدونومنةلمجبا

وكمالىهمنقصمنواشوحواهعئوزموافضلىواعلىعت
لاالوةؤعيكغرلوداكابهبوانومامفىوصصافى

الابةملرهـعاليهانتنفهارشاثعرففئاواذا

منفسهوصيانتهزلتهفىوقالر

يمدريخرارأقرطىووقزمنأخاروماذربئ
زءوقلءصاألبهلدىوتواساقناعةاهالثفقدخيرلى

شيرمخبرلىهاصتخاباننىاىءررالفىوزهدفى

بقدرلممافىءبابالغاوالرامقلىباء18بايثطصفلمت

ىالمهفىمااوقال

صاوأزائملهارباصعايمانئمتاقاخلرعذربئ

بحضىعلىبعصىاعصرتاذاىويزانحعتيفضلايسرتاذاازور

لمعرضاصونرالىعندوهذاكالثناسبااليرعندلكت

االرضمننوولينالوإوقرسضهممربىووبعرىالغصنناري
وقاال
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اايفهوقال

اثىاصباذمرؤهواقعممحيماناسرقعنىساجمب

صاضبتميسانالىقفيخنوريفقبدربااسوةولى

ايضاوقال

كريمالتالدوبةالدهرهاواتقالحقشكالهاقدابلىرأت

اديمتثنواصظمدقوقدمةهبئسكضقىألىتفقا

عديمحاجةذوامجقةجئءاليكمنىمفقك

ثجالؤةعنقريةولممالهقابااليرزأءاصوان

الثكايةايضأقوقال
اقدمإبىتزاتتةطاؤيملىرجصفدتماتلتءشايا
واكزوانؤايمطاندىتدرياتصئشنتهسالذمفىاتما

ادمبلماماسالعرضكافرضثلمازهروجها

ندموالحزنفوتعدلحاواخلةانجصهاتالهوالمسال

دمةاصازهسابئلهفضااليصافوااألولىءلمطءعلىالم

خدماماااداوأناسقابالهظغرتاتوهىرقاانهشلاةوا

هدمراوماشادوااابادفالوباطنااياىظاهرعرفت

والعدموجداتاندىاشوىقداطإلهكاالعاربلىيبقلما

دمطءالدهوولصرفخةةلىوذتوقعةىاالطنقتشال

مقاراوضسيلواتسماراليساسلطانالوةيم1فاؤ

اعدائهمنجماعةفىوقال

وفىوالذحلغيرمنبههدهمقمساعالمونرحاالثترأت
الدهرخعلىمالوا3واحسااالهـممنىواليبقت

إئوانءالمدورمافيفىأمافبهؤفيإافبالدهرايهتفواالز



46

العهعحرفىوساعدواسىلمنسىوثمودقأجلوالدهرلماصقات
ح

ايضالوة

فمباذىمنمجىاودتخشىاتذناثنأضداناياكنضىياه

8لمبولمالىلمثمندمعطلمةمظءياهـهدابهطجرم
وصبومنادنصبمنبخللمغواربهشطلملىتطامنومن

قصبام0دناكاندماةمندتهبونارثصافئوتعث

ايضاوقال

مغرؤدماتحتمنفيإواتاشهمهـاالبههممامفوقهيةلى

يؤقهـاجودطهـواصضاالابداثرومنورىوماملرث

ساصيهرقرألقطالصشايدبزصالذواسااواتص
اخرؤولهمنوهطوقال

ظسامالالموويدهـضئلىابصلألبضغفىارىا

المرامنيكلالمبواةالفيادعبكلئمعفأ
اىواعزهئبىتاهمققثرماتتاعدفىاذا

الئاماثراهرىتءصغرلىمثريااكنلموانواق

اماحدزااضاطبةلطالمادمباوابل
معافطافاباكايدفىثاندادةجوتكنول

1ىاوبكلئوجدىةلمئوماىمثؤسفايئ

ابنيهيوعىوقال
عذلىوافىرأبىدنيفصؤباخطردونهباصتهـاذا

لاعزمأطساةانصحمبزفبهعوالنشيراث
عسلوفىصابفىقوشاررشدىوفىىءفىوساعداق

لىاروضفهوهىاىتوانبىارفقفهومرادىلمفتقان

قالو
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وجمعهالمالحفظفىوقال

ؤهثربهمانفىالقفعزكاواحمعهالمالأبقيفواوت
0اؤقىفناقمندىعتفأهرنهاالصامحالةالكالناإتفة

0بقاؤارمانبعدىكاتلمننافعبعدىالمالءبقاوان

نماؤءزااااقوافسادمالهانفاقدونمنالفئءثرا

ماؤهذبةوحوالمنرؤتأصماؤمايركدالععنفانةانفق
حممح

خلقهحافىاوقال

الياليدفىةالمهونليدىرمابة0العفاايدىعناطامنه

طدتاااؤىنضوهبتوواذىوالمناامروفااتجحوال

طءثدءأوالمناجراشلهممناصراءانطفىارع

همرياواالجوع3ممامطكيهبذاوصثمهااتلالمطهو

والنقياوالعظمألمحمايفنىالدهرمنبغتأوخالسهحمهوأطءؤ
بقيانوادثاطانذاركأدبالفالتثاتاتابأنذرنكوقد

جالهمنقدمصآلكأأالضدندفالتصادثمنلىمروتم
وياصهينهـاالبلمغداوطالمطقدااليامراشتقان

ار1احهـمنمرهـثانيظانالىاتهاافيأاأليامبيمن

الجرالناصنىلهـبرطفيقديماشكايئالمذاىدااتبوقد

اعبىبهاقكابااإظنففيماقبفئالميثبدغمنتمكوآ

0حساديذموقال
وشفطرهمباتاتذوببرحتالواالسديئلىما

ءففررتحانصاههمنفرغيبئسديضابئه
صعرمادخامنتادهاةدالققءايسافىضأ

االبرحإضساا91نارهماذاونامكضهانام

91ادط
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نظرواالنالبوهلالىنظروااذابهمماهمبمص4
كدرهمعاوىففصحادهيهصصوثرتبماتمامناتنة

صمرتؤصدبناطإمنعدىسابغةوهىاللهتعهة

زواهموانغناهقاواثروااذاانهمجمبنىث

ماومقاعاهمهافوانهفىوقادثر
اءيثمناحوبيتوبيئاألعيمالثوامفارؤقوماان

ءالؤاببإطالانروفوئاذاهموخصصانهماعص
ؤاطاعهاذصنواافاذالثصغلارقابفىمء

ءالىاألعىثرطالمتاتهون11بالدزيزئالهممامقط

ءاصداوافبمالمألماوجخدىالحىاويسوالهوعالفطاأللث

حبراااتضافىقالو

ربالصمكعىىعىددواشصرةمافاتانعنالثحز

يدرىاليثمنبغيفالفئنالساعدانفالجد

صرتالىرجمنأسلىذىافكلفىابشساوان

مابجرىىالماهمعيجرىبميمطالهافىوالمؤ

الظهرفطعجزتقبلمصادبراذاوصو

حااوقال

شانراصسدبقبألبقجتاترأوااذذلىلهسكواوؤدوافا

مساعدااوماننوبعلىيغدوصاحبمنصداقةاقتيتهال

شاهداعليهيبئالوالصالقنفسهسمرقواطمفأ

واجداجمربةامنطالبيهنهنجدلممعئاسمهوالصدبقان

واحدانهازاحقساانللمانيخاتهسملمواللهبهملىمن
قالو



1764

الىفاقثرتضفىوقالأ

ادنوإاماالصانعلىفعىسنحوتثمااليامعشت

وبهاكلبراتكانتواتصاسريصزوياإايسالى1عيبواكبر

إفلىاهسرثةاذاكوغيرتدضهاطاكاوكاتوقد

اذوإاففوساماقواحلىلمةضىباالهاقنفحمىاعدل

ايبهاعفتضيوماصدقتوانكذبهـابفددطاكذباتكنانمئ
ىحيى

اكيةاوعاوالىفدفىوقال

اياماقهنلىاعبدانفاصءملنبخلماذاما

اءم1قازواهتصاثجيالدياالصالموان

ماةانسناسكااواإابراماليمىصماوكن

نزبهامحاثتوامااالصانداهاتفيلىاكذاك

زثالىافرففالةياإلنونسكاصامنناىها

يعاوبهاصقطهذيئسوىئالدبامنيقنعومن

افبعالمبطنءأإوزيعالىافىطوصهاعنكفدع

ايصيهيفئالذىاالمالمنجرفهوهلىمزافىمكفهـ

واالجمذالفىايضاوقال

ءالراقيمءلىثابئولىدعهقىالمعروفئيزهدكال

ارواخآثارطيبصاءوراتجلىاؤالثراطبضماواستي
قافىوالخردفصهـفىادكأفاةزثعصألحراربااباذللبس

صارباييتووالجدودىفدعضرنمامننمماعلىزضلىابئانا
هاراالىمنسوبوهوهـلطبها3موارابهامةفىكقا

انالزم7فىايضاوفللى
ازصسراةفاوماذاحداالاندهرامرفبأهون
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بطراواليأقلماتبهدىفلألجزدراالحصءوا

إضرراضدحدوألطقألمصادثةوغجزكأدآفا
انحسراحهرااذاحئلهادركهصورالونظرت

هاالكدعلألفصدءكواقىابهاتاكماذوفةصهوا

هاققاهرتهانعلبافادايوازقهامااحبطاودع
انيصدراصصدفانءاوالكحدتصانهـواناضاروا

ايضاوقال

ناقصمناقىاذاصراباكمهوافقاهواوأىكقرناله
أئهااوانهـ5قيحطهاىيةثئاجلوأدررقا

ص

هالصديئفىايضاوقال

ممائداارممانعقصوافظروداصزرتاذااضاكجامل

ارالذللضمادإمهـويقطعفاةنخلهاثالضبهكراوانه

االخءاقتنافىوقال
هارمانصةءناعاتجكاذاذخرذاوؤاضاكاخاك

انااشيمامن4فيلمافهبهاتهاياهرابتوان
الدفاتوخديةصوهلايخهمهنباألعيحبتريدا

ى

حااوقال

افاسمداصلرخفىيعهعفقبالىفاةتظهاماسدوكجامل
واقدعنكفليى4عتانفانهاصمتطتماصودكواحذر

فدطاطدواامنصرامنءتوددااراكوانصؤاطان

معاندغيرفصارالجبلمنكاذارأىالعدورضىوربماه

اونالدطارفمنهااوتيماالئكزوالصوداطورضى

الدطاذاببالهحشارىريخاشصوداطغيغعلىقاعبر

أوما
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دااارمادالىنعودحنىنشهالنأخاراتأومارأت
الحاسدفواتكادمنوينوبربهالمحسودتكةعلىتضفو

ممهـوافصيحةالحكمةفىوقالثر
نئريهفاتالمقدارسوفوانهغءوااوتيتفوماخذى

وخذتاسابيهاكرىقالتءكةةبؤسىااليامبدلوانه

يهفىفي5روقىتنصمئهانهربكروحمنىوالتيا
ةلىكالمماثورونفأهـوصاصمدشماوذممنوالتجزى

0يخهوهـماخيرعنهويدمرغيراحسانالمجدودالغئيعار

يهباشالذىبباباويضلهاوشمرالمحدوثعنىبرو

أيهىعالهموادهرهمااالناساننرألمه
بنيهكشيرمنقاليلفذاكأتهبضريوماباطغدرتفان

هونبماصابهينبخاملىهااإليخاجصاةوباالداريؤمماله

وايهبثفنسائالهسالموانلمنطتقدمعن0تخبرنا
لعهيخربوبءوآخررأسهامعلىوبهتفانوا
4جرعفكروالىمنرقإلموءاهرالىافرجمبت

وأريهعنسدطفسازهدبمرلديهمااقضىاراق
ى

ايضاوقال

لهلماترصىءاإةاىيرزلمرااهرةطمىلىطاالتضاوارىرأيت

السرجحبعدقىانلحفهيخجالدلنهرااليامزلثولم
امثحرجباالرجايثمااوائهادهانحمتاشهدهراواخر

الحكفىضااوقال

بوتساجفانفىالفثاولوالءاعههشاهفلىارماناها

وماروتبهاروتحمتزكادنابماصدراتدمصرا

يوقومابأقطوالجالنمومنبؤسمنهمرؤثءةاهون
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تممضغرفيالدهرفىفلبسسيرنهبععقفتوالنخص

وتبوتمبمكالتة55الئحنىسفىئيبساتاوه

ومخبوتمحدودشابهرأواوانظولوومحدودحظىواقا
صاغوتوطجبتمناثتطراهلدهمالجهلايابوتحاؤغوا

وتومنىمابوعءدآلطادةهؤتءدامارصصالوؤلمة

الهوت8صاصءوازبلصفالماعكستدذالدهروظظترأأما

وتت5منصرزيادوطءداللةريسولابئمممءو
قوتاعلىاربىلمطلألقرؤبهتكظبالميورثاتاامنلحفا

ويافوتدرخافسااهرماءاابءودرسؤوت

وتصاكرطةمنفرد4دؤثهجمراههمرتابوقلىااوانه

كوتوببمفنالارمانيدهنجيأتالئالقرحسأزاالشايم

وتاطعسفىاورإاءعطفىوزراترىهلرالواكوآطمي را

4بنوتومموصولكنونومةوممترقوعصجيلنبخساقب

بروتءإهمافىالناسلهاكأمحىبهصاحيىالأليمعرفةول

انعمةكفراقفىقالو

فرابامكصاصمنمقابليلاطئهدنكالفيه

تدرىألثثتعرفلستمنلمهبفصمحليسكافياذلر

مرفىوارمطلالمهمقامقساليتهاأو

واهمانقفىوقال
انؤاجهماكونتبيموعنارتاجاهومفايدكره

اضلألجشالعهحاتابطلمطااللطولانؤألم
التوفىوقال

هاالقواناوتدرااطممنةدفانهقاكيثقمنمأل

شانابزبدحلفااوعمعنهادرحالمالقاتوابذر
قالو
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بنيهيصموقال

ااحاشؤؤواوالخباعزىاذادكتيايعاؤواصم

افراداتسشثىافترقنواذاهراتمناجاذااحفىاألى

ممهـاالقربافىقالو

امهـوالضالمذلةمسوخلمةهوعزغنىناالقرةوقاق
مطصىوالحصعئادشاضاكفانحربومودهركإلمقهامئ

مطصهـنالاخومرويداومنفرداالمرءمطيص4

هفاليراماحباصضحوذهويمعردحاكذاك

ثلنقذفىحااوقال

دخلمنكدتماعلىمئانتتصرهمواالعدااياكواق

دلمعتداطيمضفتذقدحفىيركبزمهـالرألىالغرابشلى
لءاعداونءلهعونمئثميأةلماذبأسالفعسال

لئصرثمنرامصايرتطلمىاقوادمهمنوحفاقدحاابسا

الجبلذروةكماكساءفرقانلهءينهطكضضاررما

لىومنجاءوتإومأذامنقوادمهتحدووالىفقسال
صي

شلنقلافىصاوقال

داافيزالهغالصاشمىاهقىفاعفدكالنالسااذابئ

يدامارأىالىكددوالايهعينهمدماكلعايهووفر
داتمهطفضرسنهاماةاعنهرأراالذئبانؤألم

داتايخاءاذرااودمةباطهـفدؤاولىثدإصبانفسهرأى

داجىدثاةقسدمفهتعاأسهةانالثعلاحمىفيس
مؤيدااالمررفىنامطوكانففسهصونايدابار7و

المعثبداارفبعالمجدصاءواورفبلنانمناألممالسبةكذا
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شلىنقلاصافىوقال

دهصالءالدهرمدىيؤذىباتيىفالثثرخدناللساطاناذابهت

دمامحفلبثعنداصادصاوذهثعالباانمإاخافىجاءدءذا

اواعظارقيجلداوابقىفشصهشديدجوعبهاضر
مطعطومااثلبكفاكنخالنجلويوماالذثالينسار
ثمااصاماالهافىارىولستاطناهوثاهوأكله

هاةبئواحتالاللينعندبتطاجد4ائعالنااحىاف

كاطوهجحمشهدمزلألطعءداااالباارىوقال

مسيط4نجهاءنالفاتا4لداالشفااذئبادبموفى
فصكلمانربيثبءإتالىءاجاطه6نيؤوالفيذا4تدفا

دكالالثعلباترلمامرمالاألهاباوخسةافالت

سيطتفابالساعالنشلىمئجااافوبإحااليابهوصاح

الههاصهفوتالأ

منالوبطصالهعلمارىصبوالصوثالدهررزاهـدثزص

وبىمنهدأقدقارعاتمالضلغيراقىحصالت

وبحصاكالمضمرلمعخيفدثفاةوتيشصاقتببىال
صوبثااعراقهصيجرىلمطترماعرقلىءاجرى

دبيبهنايامسرفمنإيصغالىثوىالمح0و

يبصلمانالتمجمعلىاقدرتقدوئاومنىعلىانكت

ذوبىءورجاؤهاذتاثمابيئعطيةعمالتنىواستز
طليب11ذروتهوىالفثحصدرامصءاوصاتاطولعلى

وبياضاطجرععلىافلجئاهةقىفتعىوماورأت

وبصيبةعصيخطىنوالظىتقاخطاونالبزجيمكرت
المبوبوعوضىابيتبثهئاقىاقدرتماأو

يثروبالمذاقسلساليءوالمابهالمجترالضببشرباروى
ذءوا
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وبصاأليهقطاازدحمساالاتورادواوردادوندوا

مساوبإكازاءبوطعرضىواطئاكسانلىنهواصون

مسذروبلرنسانهحسدوالموتىجاقوقايفحيثواكر

هوبعيطببرعيدىعتهاردىوالناظرئءالولاال

غويبحطوالعالةابىاألضدصاعزائماضافليبدون
الهـوبعابذكلوبعصدرمجاش4مماورتللىاقفى

رطيبنبدماصبىاصنءاإصببهـوتاهاليامواصا

بوبصارواحعاتواففاوايامنفمىاإت

روبىنفازانفضينواذايشواشلنفااعزيئفاذا

قشيبيدوموهلعانفئعنرحشهوطردإهاولقدلبست

االركوببينهءبفرويرى4صبئهواناوخزازرءو

وبرهـإخدوبابهيغارعودداكأنهوهوالقومرقابصويرظ

لهصوباالنحمبحضاوتوضلماهاإل4مسضيماااذاقة
يبصوبباات4اوصهرلمطارحءبسالةخق

الخريببذهاالمحارفانابطونهورظارماتقدب

اقأويبالمرهفحدمحلعناانجلىحقىسالىهزةضالسته

والمحبوبكروالماشوىحقصرفهاالدهربلوتقدو

عزوبيمالذالمرىناقخبيرةدهرؤكىابضاةفىسل

احيوبواولءالمأاصهوصالصاجمحويمىلمنتبا
لموبوهوناعندوصشكافيربتطاالرزاقترىماأو

بيحبوبطحسايفصقنبهـوىلمووامالحىهىدودابوارى

فريببجدقالمضكوصواذامبسدبإقرثقاكقلاذا

محسوبوقدرءالقاوهلدامحولةتييءالبتهاحب

صنوبةطالحهوضهورفربداردىجرعطدونهـةحذاولثم
وبشهريماوصحيدثىوالعيفلباحرجصالبنذووالدهر

1ادط
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الطرقينوكةوتسىالضادحرفوآخرمااولهاقطعةمنوله
حى

الحياضنحهبالجوبفوقبغهداجاايلواسرىفضي

الياضباالعذباتخصافهصرىوقدالجبالةباسضربت

عضاضندبغانالثمنوردالةطفصاربمعلبهتض

ببهإضاقروويىرملموالدبىالبلالهاباسرمنافنه

اغاضأيمااككقوالميلهاجفا3رىالاهاضببتءش

النضناضكاطيةالشااقوأحمئىالينا4ثحفنهى
ضثااةانورهابالحقئفطدوبهاالغزالةصبضو

ناضمبرماروععزماتاعزىدهركديمكبيمضاهمه

رواضوضعصنرمةعنهفآفرجتاألمورعفهلهضاقت
واضهامعوضىالتنانبىقىولملإلالداثاتدثضعبتا

االحراضمنحرظةسفابعرذروةتالةؤاصضل

االغراضمكثبالمواطىرخصظىاكوسنىدهيمعالمطاصرم
اضعيارقابمعائمبعألسمهباعريحةطتحىاذاخن

اضتقوىابمناتوءديمارجمدصارجالمهكضت
ماضى114اخلبعلىعودعرنينهذلةاخسهضامث

امالهمدحفىوله

ذبابمسيرةاهحثهفىفانهءزااأبالهقاسمن
نائبفيهضسكئحدموالمالدائمابضك4تخدأله

سابىعلبههثىسالوالعدهلحادثيإلداويسالبوالمالا

ذاهبقسائكعنظلوالمالمحءرافؤادكفىنقثىواله

ناضبتنفقحينوذلثابدافيضهيغزراالنفاقعلىهذا

المعنىايضافىوقال

اافيثاالىنرفىانخمولمشاعلىادبذاماكنتاذابأسنال



أل5

مألصاعلىايمالاراذاالرضئمطرصااأليؤالذهبنرممىيننا

وزمالىضافىاوقالو
دردنكنبككيضونبابءواالرنقااياك

درىفعيضهواالالمرءبهايشىثحمقالبدمن

ذراطشلمهيجالىالمايولمهضالترأتأها
ححى

ايضاوله

اصلربهاقىفيلمفةمانهالغنىنفلستكال
الدز34إاهـففىصبرءلهءالمربرىأما

مي

ايضاوقال

جمبباتكءجااذافصبراصااللنازريمانالليالىوفصقأبى
بالكذبتغترفالكاتدوامذبةقدمنتدنفسكنان

تخبوالؤيهذبهامنهانذبلفرجن0ءساالبالدىخببتكاو

ثوصضااوقاد
صاليوالعذلكفافاواهاوتسعداتضااناهالىءخاث
مواسيسااودادساجدلماذاهاورشمالمادكأعواق

االماياالمزارطعدثناصوغاننىبىمابعمقعنىيفعف
م

ممايضاوله

رضداعيشسةوإلاصداهكذاأتسى

غدااثباطلكفيغدرزقمالثتفهبك

وايضاوقالأ

بواالبااالدواتملياننجلالمراتصالىلصالؤ
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عذابناذابلوهنطعاباوغهماتمرملكاراانا

اجماوله

هفبوشعزبرقاقمقواانذومارحميعلىصت

رطبشعاعهاغمقإممسواهجتناطبصهبمعلص
حعصباانبماءخضراواالرضصةثموالعساهمطب
عضبكاححامصيوااكلفوهمواالاانأيهف

لبوالاراعةدارةألت3مضلم
ىحح

باايضافىوقال

قدرالشببنذيرداتاكتدراءثىالعيصضشبابكخذمنه

روالتازيبؤالبكبثافرقتهلفمنهحفلكوفىوا

ركاديخموصلليلأنهثرهاباتشبابمن4بقه

ىالمفىايضاوقال

دهاناوالمسيبصبىاركداعلىالىاالتنوبالىطربألناه

داالتغيبذارىئطوالعهباووريمقوقدشهدته

الغريبمولدىدوعهـسنىعئرزبوابصرقىوقام

فشيبغصنوالصبىلشيبىعلىتجيراوقدفضينوعدت

بخباونميةهواعيافمجماطالىيرجومن

نمأالمهآيضافىوقالهل
بىلمسائوضمادرشبابىاايالى1افئ

ابىصقفاسرعتويداصلمةو

حسابىفىكنمالماذاهسامنوشنى

تصسابىاووةمبئرأياادهلىتدعولمه
شرابفىهرىوالصاعسفىلذةال

وال



كال

ابالكالقاةعندئىميلبانةوال

بخابىمنمعرئحيناقياطاؤا

بانررابرىوفىالميالىايدتهف

نابىبكلهزعنرجفاثبعشكذاما

واغترابوحدمنقاصالمجربكقواطا
اروابىفىمشورحبيغرنكوال

الترابتضهائمندستبسائلاطان

أهنىاايضأفىوفال
إههثءاااعرىواظافىمفاشعسالبايشنضىنارخت

غرابهاطارحينمنىاركعلىهامئفرقعششتقدبومةفجا

اخراالدياشكلمنواكومادافزرنئمنىالعرخرابترأ

فيهايئوقال

غرامافاللغراموادهتقفقدبثا11اما

ماماالتقعتوحيناصاركبانتجارث

اماماوالامرخلفافبىابدعفالبوم

والمداماوالداىلةالالهاخدانرتو

مجاهايهمفراقهمندمعااظديئعداجرى
االهااناوكنتاألمالاتقويسو

الماوالفاللمامالغانباتوصلؤوكت

السآمامنهنقبلاخشىوكنتئمتهنوس

راهاىهششألافتبانواالمردبعدبنو

ضالما1عيزعنوجلوتلىبااقصمرومفا

فأالمهفىايضاوله

ألذوانضراادرألمهقانئوالنعيمالسمبيبةاما
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االكبريمالنههوالشبابانلىفبانالشبابعصرانقضىحئ

هبخصرجميعايابدنمنهفيفباحعنهالتحدعن

منىافىايظوله

3صفابيمقفودئمنالسردفىقاننضىفرقوهودهرىبارزت

صاثحىالطرادوعمنفاغبرمشهورةبينناعوقاثوجرت
اقارحاجرىنهءوقصرجذففاتنىراابيشوطهفأهت

رازحايشهـبفوقط9بزالتوابمسهوماجرىعنتوتر
ثالهالعدوادؤالتثءداذاوإسيه4بصساحىصسبوث

جاعصورءلىهـءااقااضمقرارزصمنيشتهيه
فأالمهصضاقاوفال

اجرممطمخالعهـاناوهسابفواصبةءعرىدانئصاربت

غرىجسبشهـافوقمنؤداريمالبظهروراصط
المحرغرةالديابىشفكأنمااشباباعلىافيمقشيب

يشعرىماصبالوؤطدصاصبيخهـطمنبسانءصبحان

بهرافةسسمفملعتابهـاحبإلكأالووبىمحمذاك

علىاالصغرابهفىوقال
دهىذبزادفىنىواقرعبنىعبرىعلىوافىالذلىيراهذا

بهرادارةالميالىثبهاجسدىئااليامابقتوقدوافى
دهسنطرمنصسانااعقبدهرواحلصوداثاردفشببوا

المجرنعةصفىرهطألبان5جرلىهـتعيلروخسونئى
عرىعدصاقاواضةبمالىضشاالىوجددالدياعدفزادحرصى

وطرىهمستثمناقضولموىبعاجلئانواخثىعليهأصوى4

بالشعرالوخضيببابالثغمقدامضلومواراانصىوأض

اثرىهديهفىوافتىمجدممئمواشهآباقمآفىيا
وقال



أل9

فاالمهفىايفىاوقال

سبببالبغتةلىيحدثمرحببندضقلىنقد

طرباموجبنصبىاانلىصينالصبىتولىهذ

صااةامنونةاالادركهتفتودحمذ

األربذلئابعمقااقصقبدالشبيبئمنفهانها

الحببمنلؤاواااجهـعئاأانصارالجفرا
ذهبوئرلؤمن6شطهايدحوتمنافامرفأسعد

باصجهاققامهوعزأتهفىودآل

نحذموسعقبىالمراممطىقىفوههـهواتاعدالمقامذيم
الئللمتفانسىفةاقاراضىواقعددارفىماظأه

مويميفاطوارأىمزمبافاننىالسالحيشطاكنااله
ءوعفدىمؤيدةويدىباصلوقليدشيعةنفسى

االنجمدتمأنوصعبعصردحظهوراموابروالالولىقل
رماجواجهـطمنبضعرءشعواانانادىعنوانكاال

اللعامنفسهيمدحوفال
ساانانجأحتطططشهكأفيفرتفقدظالعالوماها8

لمطالمظيمابىلىانارعيطكلهةبإثماااصرارفتص
طصيوبالةفاازالماالئحكهتهرهزسوركو

هاااانافئمرالىلىصصىبحعكةنوزصصامفتاحتومدء
ىامناقلوباتشىئبممنمبهزااظهرضتأققيهلو

ضههطيصهكاقلوا4عالتبالذىضاهرواكرماتااهوى

معدماليإلصاوالامالمبنافىموسراغبياألقىالواربد

طاؤترماقافئهظالماوصاهلاماوالناس



08

رأصاانتهازايفماقوقال

اابث1فىفوتافانثوالارمانمكبئربا

ثاطريعةوهىااليامنحةابينوادثاطان
س

لهصديآيرفىوقالر

جوابكاحمعلمثموتكءداصمابكوماماذادماكاكأا
شسبابكقىحمألمحزقوالعوبلىؤحملمااليامهب

وابككأوفمدتهمثوابابهرزقتقدواوقا

مرثيةايضافىوقالر

طومارآثارلىءنيططجمكنههوماوانو

اغبوماكنواستوىملنلماابدرإصععداخدف

وبمودالىنجانصارفةءودعلىايصاحت

هممومالجعلىالقلوبجناياثولكنثمشكلهبكولم

خصوممنفهالدهرفعماريانصالدنيامنهابرضبت

ىإلمهفىايظوقال

4فرمانالتجمدمنفلدئدبيماوماناخمالتن
نمجااستبشرتاذاحئاجدمنبيربفربورداه

الوصهءةتضشهباتقدنضهةبمتوعفماصال

خليهفؤاداقاسىاذاافىفراقهدةاميكاااملذ11
بهدفبقطبايعذبحئعقوبةبااطوربماصان

المعنىفىوقال

عنلىمنالمقصر11وجهارىانآملتوبمانحورد

غدبةتااثامنابتلبتحئفراتبعدعشتانيكفئلم
هرفلتظ



مهه18

جهدشكايةالمقداروليبكامالىيماقمىااليامفالتصهر

كالمفىايضلو

اليريمتثادىووخولىدهبىلالذىلمرزقدص

السايمعدادمنهعاودقهلمهحعفاااوه
قديمداءاالدوالواجدةبلىاىاولولفي

المحنىفىايضاوال

هرالىابعدقرىيهالذىذاومندامناردىضمالؤلىاتول

نفراافصناخرعودؤكنهاومنرهاظفوقباباعالماابقأ
تجرىرةععاءارزقدرلفقداسعدابالدماوداأعيئ
درىصفىدأإوهوفئاوامقتطبذخرهـثضنانرقجأذتم

الوفرمنوراىصازتاوماوحابمهئصهتاةشمامنشىبه

كرعلىضلوع11إعاوىارضىفىثةمفىكابإشااهلهساوشكايظت
هالبهرةلؤاشواصالةحرجاسألوخىيأسينبمنبهاوفزت

يمزوئفىعفطفىالوالوىااهىشهواالمنىءجات6اف

والصرايسراممتهافبهايمقريرةوعينىىعاليدىنكمارت

فرويدصروفةطءأمقلةسوىيدعقسافيالمقدارضساؤسنى

إحمراىملىدابعطثمالمدىؤصيرابخاعناكونثاناخشوماكنت4
لراالىالغديلمقةإهايرددناسدفتةئإلاهـاقد

رتلىعدهذادلمننسولمللةعرنصصصلمطيهأال
قطربااالزاريئهومصقلةعلروالةسسادىورالنومكفا

قبراظلئبشفدصاونوررىوالمقلتئياطلوها

رالغقدمائكمامنفيضاباغزرروبةأسكاسااعبرةلحا
الغدرشكابةبعدهأقطءدفاتشكادرنيبهاقنىأطموتويا

كرىالئوالدموعوجدىوعةووخائذيهطعئزلصبرويا

111دطا
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االجرنءفؤادىفيلىواإذأدافازهاطعنهلالجرفىفىنهوال

ءدرورائىنرانةذويوءيئثنصاتإاردصأتبدد

تدرىصاعوهوقدوراواصبرترىسماوهوودءبالمووأؤص
سثااناصلهمناصيواؤبتنماغتاضانيرضىالذىذاومن

صبر11لععاؤهـنمدتؤجمبرشصوحدهالمدانلىمنىحخنبماندلى
رلىءإضاوعازمطصولمفراقاهااردلمورةءهناذتشا

ارهراالفيعدارلوفقت4فلمةتابداطالوعطالت

بدراةيبودءغبءوسناسنادهتناإمااذاكأآظوآؤ

رىالويرطامةهاإاأحنمدةبكآهيألرإىنجيصإوزد
رلملىفىلمنوا8ءبداالجنةروضةوهىااواوهـ

قفرعندبواجىقبرمنواضيقدهضواراوحممامنصعنهبنتفيه

راتباقياىقتإمجرىلىءتدتملماللةنثأاالكنتوما

طرثمبلالفؤاديهمالوهـذماصاؤفهاقالبىطرااليضتبموها

إجمهفربابؤتدفهعرىمدىمسواكطكنمىالىنفسىممنتفان

األثراعلىقريبضنفافاواةضرورةاسلىيوماضخكاسلىوان

فنعراالىءلقااألصرتاوياهبيننطتزاوراالاسقطؤث

تكرىواحفرتعينىعنبتوتدارىضاطتواسيمربىخيربرك

األعيمالكانهلمالشصعوبلمناالقراردارفىاللةىص
م

ايرماحاااوؤف

ءوأطرقنوقىوالحيناويبسطهاكةيقبكاوالموتهامهانولم

يترفرقندىافيهسنرجئاطخدهـفوقاجفانهـادمعتوقد

أفرقتمابمورذالىناوحمقىأةتيممادورءإامنلوص
وتحرقصرةاالزادوالدهبىلمألثتتالفراقلوقي

قاتزهـازوحكانتحراتقضتطيومهـمحتوملطنضانفالو

مورقوهوصانهفتذوىنغصنورتمانلفمنثوىهلرل
ةاءفوا



كهـ8أليم

هاضفرقالايئمنمرقوياشاقيظااحمإقطءؤوا

قذماينالاوعدترئميناعيلىوةغبرطلجنفميساقابولمه

قاوازراقانلمجهاءوابىهطاعئاحمطقىاتاتااحن

قاواصءفضطااالرضىتدورأنمااينهاحمئلمسياوا

ففتعهجحيناهاءءوافاشرىبصىوراهاطوألنحة

اقالمىشهطبوجدىمنوبىثاأاتنوههـاالصازرتوماا

فطففقولىالتربءورامنتىاوبينهلينىثحبواواحصممبها

يصسدقالبهتاباصفيرجحااسزصهاعياساقلبنواشعر

كوالمعثضافىاوقالهز

طوانعهبثارطشاصإتاضاءعقاتاراغبإااءاودمماىةب

افطرىءهعالمبتضوانماميأللعنالطبيوبالت

ثوأماثهماهاهنصةتفىنقرنبتواااصطحبمااشاتاثا

أكاصاشالذىمرساهديهولمفرؤألدطذممىاإوصلازقنرولم

إافاواليادهرااعرولمقدرهالدهفاغرالمنمضت

الوااصحانءداصبىوبحديإلمهاااكىابءوكصئت
ابذماواجمحقتصانآلنرتهابإلثتنةجررقواو

ممفاالمافىاضقال وعىني

ااطريثاحرمانبثونكذاكحرصدثنرزفةانكحرم

بارخيصةافيااوالشنصوخمالىبالىءوآلت

محهضنالمقدرلىءيثماوعاانوك6اضةاصديربقا

افريصاهطعونءاعزفويمعنهاوتعزحكبرابقولون

كيصاشفافىاالميفزحسقلبىقتشقلزتاقولر

بمبمىالماثايشوقالهل

ءبراوكعنىهطوانبمازلىاابطنكتهاوامىالئافدىال



أل

مخبراتلمةلويومكبعدمنيساعةالتفرقاخترتماثاللة
ءالثرىدونموطنااااادولىناظرىمنذابالحىكايالعته

برااتماصا4نجهـالمفيةبرث5داواافردلممانمؤبخانغص

اخراهاامنهـقدمصانواعإلجنافيهاحاضر

االخضراقاألشرههدماةعنمجالهعلساماطيقىانشهكهـ

فأالمهايضأفىوقال
ادامقوصصااطثفىوخالتتتودظاضةانتبفعى

طاقا51لماالىعرسىجملتاسلحمابهاتبأ
هريمااطواوثحتبهحلكقبراتآةانسلىيعز

طجمعارتصنجةالصاوياهقفراصارؤدالزاصاااء6

وماانمسينىبيئالىلهآوىههافىاصاذات3و

طقدصداولىجهط5اه1نشاطالىبتااذاوكنت

والمعنىلنىايضاوقال

صبرواصاباغبرتجرعتفالصأظعمماكلىغطان

رنظباتفلرئهـتفيذمنالىادنامنتنظوان

اوطرمنإميمئىافىامضيتمضىثمخمقالمبوالشهبتئ

براآمالىعلىاخويتاوهااطواالعارمنبلغثهبنى

خبرمنضكلىوماانتايئاملهالرجوععمريشبابفايئه

االثرصقطاولنتاصسبعدخيرتووفهاقلى

المعحقفىايضاوقادثص

والطادونمنلهماجفعنةوالدةثدىمنعهإؤسدا

لواثبرمناتحادمالفتدرماعنهاثمبراريمثصتضه

والمطلاالهلناليومقردجهطيعنشفرثبؤسيا

بزبد



58أل

دهلىانرطارةشمقلباوعلرابردمفب0حرضاولفيه

حاللىداإواليقريألعهالاالثطولوشدبتي

المعنىفىايضاوقال

شذلىتدقهمنوكشتانربرصادقنقاقدكذب

ورالصنمحاسمناجموبةبهمالكتفآلدشهساارضيا

كراصازلهمنصسافاؤصعاءاشرؤتانالغرو

بصرىملىوانربهـادفةاجمفالمقالضقذبتاوه

فإافىوله

هلىاروحوفهـوتعلىقامفنصاءهكذاعينقانيارب

وافرولواألتاعوانالاالهلىالبئزوصباباوفرقةلت

وحالتهيمولهصدقيالىكتب

اصلألص0داوواعزلمهإظوذأمنأكرمموالى
هولسيرمعمدالخافةوكذأمهـادهقراالمنمااذامثئ

طاببه5جنالمنوصركبينناصافياالكادابلءويسا

صاحافصالىقتعربنبماصكطرصالى3ضهكاباق

دااحوصندتدىجرفىصالةبافضلمخدوىاناعند

فداوفاشآهالىدواهـداصدئءإطابتصالىبهصنت

حصطباجردابقبحدمنانئواخضىبهقاالطاهوى

طهساحمماعزمتاذاقىدزغبوافرخالمعايمبدقو
االوضاحةبهغرءغراآلةصدىتمذازتهل

باراخيقعربضطباهابكمفىاآلتانلىفىومهـ

االرباحاوفرفىمجرىتضراغبكبشثرىمايمقو

نجاسةانالبركوبهوناتالبركبشثرحئون
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أاهرإحاااالمامكراألاالىمر كلبثموسل

سإفيوابإصارقابزباهكهـلمهخفدتااألولىابئياه

شثااعناكماضاؤهمودىايفهمندلىصابالىخالف

والباسوثابدينصاسالواءصشاالولىهمهريئعااا
قدساوصامبثوبةصعصخرزاتصاأغوم

خدحمااوعزءطإثاب3اهـمترابهمنصكوعةوادر
صدسفىدنهاوحاصيركفهاتجرامىباقاجنؤصساال

بفسبلألبدالبهاقنعةعإكهـفوقالحاؤيمالصات

هـسشاغ0انشاتهاتغوسهالبركدءعندىدإت

نوافرلمجىوشا19ماحماةفدبفراذا
هجرستصواغؤوائهدتاذىاةصصثنءلىوصىا

نفىكتبعدوصدتتأبىاةظطأليامافاتد
حمماوتبا4فرهلةضبةامفترظتىنؤا

ضرساعلماكرمتنبهعةعنفقدلمجزتمرثماءلمتان

ممىأصثرتوالببرابرىصعرؤتوقدافرافماضبىهـ

مرساعلىاسفنرنىالواتحتايئمحدإتاانت
برإالثاسعيدإالمفىطورداالاالديباليهكتب

مهيماءظالغه4يظنداهسامعازتلهـاالماأألياصهق
مهـصا3واتامنقالفرالثبظيرتدىةثاشاءكأالمدعاكه

وتكرمؤءواالرصاإحرقرواعرقهضاريفائةصمثاتلةوقده
ؤمدملذامناتوقاهطرناوماءاحراباحلىأبنبسذ

الدملمببحيخاصىدابضراعةخنىادريضابومن

يمثراللهفاأمنراقارقامدثييثكرائاللذ

اعاكراذاإصاايقىبمسانت1ئةالمبإطلمصتاارتفاعاوال
حابهفا



8ال

فاجابهء
حى

يممغدةفبلى4عالهءنداتجرماايدىقلىكتملى
ويرلمبئالىصافاكوعنكأاصةت10نءههاماوان

رمغااواللرك14بابهلىءدهلمجبمجرمماخوذالىءا

بسووهجمروعيإحرامهذهـافيولماقولطفطنظرةاعد

رمىوايلباباولىوانكاهلىاساالذئبابأيذكءا

مءاابكبالاقلىالىذمامدهلىارغوالئكقىثباطتوث
االمتناانبسذرىتفىاماصءاجنهدمالمبؤة

تالحضحصد

المعافىألإفابنإتحزاماألاالمطبصثهلم
هواكانورؤمصاوبودكور9عناثاغمالعرك

هتراكاعتالىاسؤمديكدهؤإيء2تءتاصصكأو
سواصالمفهفىؤلرتؤسرىوتيمعنتتوؤو

حراكايوىتةالتماكتاذاهونيىقءلىماواللةفير

يايضاأةأبوص
يمبلافىهاثءؤعاوب1131زماميامن

لماباوفكخبلهالطيةاندكلىشنىط

للولىهـلميىأنىمابدبسلهالى
يلاطالصفدأبىءفساابمادأرحنظان

يربئفرازهماثبئويعحدلقينالىبمتنل ر

نواكايصحابلشغفرزتالطجاقنحراراغصآلالخاث
اضالكارانتذلىاجدتالزماالؤقدينىكازوالا

صرصاألاعلموىااقوصفاننىبعىدالهخهاقطا



هه

مااشحقلاالموجفاننىدةادثوانذققاوان
زااصقتاوبريحماشضتانصبااريملىءاشكار

اكماذشأزورحئعلرتاذايمهطنالعتالقاالكتوما

يساكايسواىيعصاوانسصمالىءاتاالشحروال

اىفدادياتواطاورابمفناقئتطالميلقبعيجفان
افىلطمدتانمرلسسانثدهفانئءإقساا1بلىمنمتوان

صداصداهـوىيمانشكفلألأتفان5الحياولبماصاطا

واهـاألبفلماواصهوفتشتتلبىءممودادقولوث

له0صدقيالىبص
مشطعنطمروفءصونثءهرالىنطتنقدفديخك

مطافظحانقطبعدمافىنأكللىولببارمانوجادك
داالمدامحدماىحطوتةذوباحطالة4يفمدامه

مخطاشيهسااصفىألنقمحبراتحارذضون
مطاطااليكصبتوالماقثطاكواتواا

دهالمابهاطاليكبداحرناياوريات
حسسامهثءاظأطومندطفي4ثءمدكفمنله

مطفلهوانتسانسقمهيرىفيهمالىءومجلشا

صلالمفاواالللمجىلىهـسواحباألشمغاللفالنه
مح

شعرمنقطعةالسلطافىاللعسكرالديوانحاباصعلىوعرض

0هذووهاإممجثزاقمنوطلبكثاجم
صاوالجرمدلمراضمرصواثاناس

الظنااحسضواهال9فبناهماساؤا

اأذىكانواؤاشطولوومدونا

نطلحاضانواوانعدنانطواتنماضا4

اعهـسمقاناامإفنواقإلنواوات
لفةا



كأل98

بايكاصاباصابناصرابوالماثكنافقال

ضطاألعراضاذلكوإةطانبؤمتصش

ناءابدامىنقالباولمبخافطتقلبوتبخصوه
تجنىممنفاظاطواوليثااظحغطاالناولم

ناويميمللثىخادهلخاسعوديتكفات
اغئواللةمعتفااللدإعناكأالةوعوان

المعنىفىيئإفىاويدفقال
دهوهاالأليقاألياملىهـأىوىامكماحبادرالالترئفئ4شلنا
ضط1طبافواحسناءبسونبازهلمصاحباذناافمااذا

ناىالقديمهالهعلىفاناءةصاالياماشامقفئ

غبناهطلىثواتاالهلةمحطرصمهةإوداربفىوما

هطخوماتموضبغواعتمءصمكقوااليسطنىااالم
صنىباطاشبههطصالذىباتتشهدوايةالقضشعوناقان

ئابطابالودعوىتدومظنةالفطبعةاسبابدو1

شءاادآوعنناالودعنالفئتملهرواوانعدناعدتمفان

ويستننىعنهيسلاغكوزادغالوانضاراحالقابمرمفقد

كهـأخزالافىوقالإ
يخا1وقاءططاهباونتشيهلثممانونطااوكبإهااأال

بباماباطعةمنصهمفهلبةعىهأاضمءبئورارى

ضافياتمااالنسانيكغلوهـبجهدآالغرامءاخفايدونفئ
الزازتصحرعنوانفاسدموح5ورإغرامفىفانالدةابى

باوالمطاازضاؤهااكىتؤنمهالمثءبهرعاتصرفقسةويا

فؤاديامنإلتهااصشبةنشدتماالباللةدقمنث

واريابنواواسنوطاإواءاقاهبقربهصهننازهـطوفانم
31دط
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ؤباالدهرازااد1صروففيبفطسبفواآالصمرؤول

هجاحاباقياتديوفىوانديوبممقضيىقدافىقاطأئ
سياناواذصرضراناوإنحامصارىمحئقاسفوا

األعادياتسلىءحئوننىومجة4ععيرقلننشاصابىزالوما

طثواللىءالفافانوانفسهفاقمنابىيرو

مناديااقاضاواوابيهأمنحباللكااطاتنرألم
خكادياارصباصجاناحزنافوغديةالرباعتددناوقالوا
دااسءمااليصبمانوىائاذوىابمنألصماسماودفباقلب

اءبازوجدامنبقىالويانضىىسهـاويامعلفذوبىويابهدىه

اوفامعلودىكساصةدومحهمللرالمذخوراحبىويا

اراكصوثباصيفوتكانهليافئذاكمنتدنفال

اتلالؤثألانومثاخدقائىوانوفالذيئندإماىوبلما

المداوياالطبيىيءاقدءاهوالدقاةمابىءبرفىفالومعوا
طصافيميكاامنعذبابهطونكفالمهبطابالحىيوماانثولم8

انواصيا1مجاشاباانالىبابهاصىقدلبسناثوصلوليلة
اويااكنسيناناتصاطفالالهوىمنلقيناماذكرنايفوى

ااورهابرحواشىمامطيضنرراارنجملىوبننا

المبابايفوناحئبرحتكاثبرةابالىإ1اتءاساوكانت

عنهاللةرضىالىضىقصيدةروىعلىوفال

ياجإلناالظعانزالتمئخبراباللةصانجبلىأال
ناتالحدرقاإلىواهبنغىصاوقيغااالراكوادىأيآبانئ

نطبجوكأاييرماكنلمواندماعنطاأحبالا
اقافىكلىوطحباةالحيارباتسفياانجمبنىوث

زمانمنذضلفلباالنشدداساعةنسعداقانفكالدنهل

بخاقاصابمنمجىانجذتبنهةبوماوالسربلىترض

لقوا
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فىطباانءفىباخدتبنجهيومامربالذاكعادوان

عافىصذيببابرقلىتشوبهيبالعراقصىمنأال
وكأوانبهادممنغرازوميضهجميمثانءإبغار

عحاقوجدئئابرحنومالموهسطربققلبىعلىنمل

بكصسانغيرذوبهسابرابزورةغبروىاالناتتفص
اقولسها4دوطرفىويفسقوسريرقىبدهامايدىفته

طرات4تودانءبرتناباعىورثالةرابوقدووا

نبضكلطافىانقلمبىؤةطضيابتوقدقاانقالبىضت

بدانالوبالىهليعاقالبهباطعطءفائالفئ
تضاقءيشاومالثغريمونبهمازاارضالىاحن

الطيراتعلىممصوصنأشاظعنهميومهمتهثيبعلىوآسى
ببنساقناجذىواواغيورىبعدهمجمراعةطاؤعوامنهم
عاناقاتىءلمكططلىءوههنافكانارجمافثىو

ذيانامنضربظنهعدماصحطمادامعوانهصكحا
ناوسلمةفطعفاصاهناواحذراىاطايماحةاجروقالت

نطءبامففجاتوانامزففبمنكاإفاءتأوال
سنانعناوطرفاقثالراعرضةووهـم8طنءلمالموآ

نابطقعبءااباىاطىالىيألصيةنضىمنالمنح

وطعانبيننادمابخبرنواقدناءاالحشاوفىسعدوا

قولهروىعلىايضاوقال

الديممنطالزمانكسقثايةعدتأالئمالىليلةيا
انمولميلىعنصاومبمنكلقعلىافىأعيتاحجآيا
رمبابالذصهيىيمنىبهعاتتوهومذابهيلافيم

دىفكراملمامنهاجارفىيهفرتلماظلهامخيرليت

نماباورداوسزننىاحقفعدالغصوتركبناالنسمنبصس
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فدموآالفرعبهنؤددنحصءسوىهنالحلىعواطلضت

المحكرممنوبننجنجلواءلنااسسالماءباهداحئبنلن

االلمحاوةالباقاوبنارايشمةعداتجمبراوهورحن

الكلمباالكلمايخشكاضاووجرناذقلبىبالجررمهن
موالمالجدلشافىاالكفلىءثنواوثاليحوارمبالسفعلمةاث
الديميدريثملاوفرشنطازالةوهنابماباتبذا

الندأيدتطويهماكادينشركلفوالصبىلصرى3بموالبل
المواالعذربينتسالصابالجزعطاارنبإتبااريميانفة

إممتفتدىلموانتبذايابسااوشماةاواغريتطيباتنهه

نهممنرابعاجعالمضطبردنافزوارتابواصوابناظوا

والسالضالبينتكرميقباتتءواشيةالمحربقربوآذنذط

بممعلىعصيفيرعفهقابليلننالنالبغرابضاوشماب
المسورةعالييتصثحىطرباغوقلمالمباإةاقول
وبهشغبادلمجنمنتنغكظءعمباتلذااثامايافلب

اطفىالومضلوتطهحمااذبةإىوهـاالمافىوعدتظز

السقيمنسقمذويشفيكويمفرمقابههاميالالنسسيموىته
الذماوثقلماظالديئوأواندضهإمللاوبللجاطغرافدى

عدمعرذىدراالنفومنلهفماتدماءفشإبتهطاء

شبمالجئحلوعنتبسمحئمحرواسرففمن4ارقهتماز
ألمولمآثمفااريدطعوبمننىقاسى41قالىورق

ظمومتورمثديئوثغرغدائرمنوإرامسوصات

همسرىعلىضدىانتمالهففالتيقلجوهـعنلويسا

بكىدطعهايكدوالمرارءفهـبهانستحئىافىوىادطاب

ممغيريفيتثلودىغماجمردشديدبجرحاغدو
هنصرمغيروجداالعقايلمنحرماباتعيمثىطيبمنسقلم

القدماحبانجاعلىوففبواطبعدهمباطداسانيريد
وقال



9يم

فننعلىغريداالهنطائىياقولهويقفىوقال

ايثسباقنارمنباماتفاشعاتفقعدشبواصدصيةءا

اوطاقورىاوطإرشدتوالانسانقدتوماناحت

قاطاالموفاوجدددتيتاناعةاهماراسطمنقةإا
اسبانينالحائنحنماهاتثهـدهبهـطوفىوجدفىبىصبهـت

اجفاقءمامنوالاقانارمناثرافوالفىحشماهافىما

اغصاناباغصاقتاغاخضرايحضنهاءاالتالبايةبةيار

رانإمألكقلاالهعننالمغتربدا1اسهكنوصكاتان

بساوانالواناوصبوجدداوطرباعتادقمااذابنىفقارص

هاقاحشكلموإسولشاقنضهداستعهنحئمركفقصالاو
شاقماتدرفيوالومإهامئالاخذتماضيكوالثمئافتما

ارذاقوارناناحمط0دخاكدهلهقاناسعادىافيماالىعو

ضااوقال

مسابدمحاصرىفىعينىوانمانوميضهعنىدقلبرقارفت

هفادحاوراارندسلموانحىصكنوااللىوماالحه

واشابجمالشعمقوىبىوتاصحاحهاروضشوقمناصافيا
المسارحعهضاقألماكانوالشاالحسعلىاريممجاناشوعازبه

رازحثنللىاالوععصحنوانهبدنكلولىةحةوآ

صسوادحورقااليكعذباتعسلىتزماعلىصازيمىلوىو

صططقابوادخارقيويهفادمىتكفرطوينىءعواسا

جءنوااتروممائشىواحموزصئنترومتهبنلةو
دهاعالىالمئيببافواقتردتدهدمافؤادكويمأالثتقول

واعءالعناولصجهاكواهوىوادعبنىدفاته

المتفاوحرندوهاضاعوفدوالة5وطببنجداتذكرىوال

عدلمرخانمطانصبرااراااله8ءمبىباانوطربلىف
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االباطحبافمبوناتاساصلألقاتيذإمهممنتويمشبمبىو
عرواعورانتكتمالمرتثةخموشهافثهـاالدنونبرةابوق

روايجهالمروطاصرافالوهنئيثنواونالهاظبأطبرزن

ساغبالصريمةظبىعطاذااعيدقانصلمحيرتاحانوالغرو

جمايضاوقالل

إموافاوىااقاعبقزحيائماوبصبالجزعدهرهالس

المباسماقهـانهىاقاوثغرالضرانفيهإورداضدزالواله
اكواجماارياخهوجماارطلهتمىؤيألهساؤثارجكرربوع

افواصممارياخصطوبمصأءئيدحئصك11طؤتقتةه
لحئماطنوحثسانءاالبثمهعالدهالاألحمااهاؤضسعىاذا
واالممهبالدموععنهصائلنمهعينااكوارنوحافوقاوقم

حالمثامضلتولىوءثه4شيهضدهرارنايذ

االراكعدادصاماودقةصهـبابةدادءفىيومكلافى

المغارملغيرشهلىوماهغبةبىإالمهلموقتوقالب

ئمصإاثبابئعنىالحصيخهوالمدىالىاتحابىافىاجرممطءجااذا
وادمةافوءظاطلةاثىد1طعةاطركبلاض

ائمحياطث0ماسبمودطنتدىوتالعدحايااكوممإبهوز

زائماضصهننطيقظفئبكلمياعابرماؤبعتذشوقد

بايمم4اواصداعنعهطشتؤجتيمسهالاالثادرعاذا
وارمااقععمننفسصةبقنهؤيماالسرىغبعنودسفر

صاهمسهاغبردبالولةشلىواعربوتالىارصبايهطأال
االملألئمصفئاوانرلأعاعنهونازخةثااطتريكطرقطمة

مالعا11عيدوارؤقكاامناجئهاكرهاس110فضتمعالمق
نائمكنامراقىباوسلىقأفيزىااقمعترانوماشريدببيت
مقوافىاافدوبزوت4نوهنرتةالحهتهوئخاضاذا

حو
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زمطتاطمثىاطببنداخلألجوىفطيخهصبراردمامتىصود

واالناعالدوىبيماننحريجةفساعدوابالمتامنواسوالموان

لمئمةاظلاوالغوافىالدكهلمدهدءارىواقالواوفة

صائمظاقاتشساإوىنسونثونامجئمظاالهئااتالحقأفى
والمىافراتطبالةعونئؤلممدافعاءجمهمالدمراراىوافى

محارىفىبتأنثفدمىراضظوعاملبمانلىفرظمحعضبىو
التمواطكااالكنةمجىثانغنمإتءظبالحدطآعداواشب

النساسمابذلامنىانتريدونوارامالذرىونصسألعاو
وائمللشحصصميةاالونأبونودآكسائماؤجووارجو
العوارمصاثءااصنئفىوتوصحاحثمموسالاراةمواولى

اروائموجدواللةمحبحهواجدكممنماكانعلىوافى
اص0معنالهـبرابىتبرححالةفىيدىسالماصانتوما

وافحالتالطااألورىباصابىجتقصدحمهااذايخساكهيعاهف
اجمصاوبباتممالنوالودلىةءذلاوعاماآولوال

لمطاءاةاديهمهيالقىفانهدتالوصقعيردلمومن

ئمنظطبرحسىطيةارابربثكلومنااالفومن
صازماطلوعيخقسادالتودتاخكماالودقىيضانرامومن

الزمضربةالضدربانلمتءملموؤاوفاافىنثمنط11

لمفيرطاررئقباخملأفىرىالويميضايسوىخاعهماسأو
هاتمواالمبسالىاشفاطاببذماههوافيامبواطلب

ملألتماعندالشهدمذاقوفأروضدآحألعالودءصمفاوارجو

المرائملهـالودجسالبوصلوأنىجرحءألحشااوفىىساغ
إمناذللواءذانمجمصطانحثمابخاوزذيلبهمواس

صي

ايضاوقال

تكدىباالغرامءوانضامرىءبهةثءالغرامءالنفااقول
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بعدىفعالواماءبالجرعاكأاطنءالصباواسيبروأيهاادورحممااقو
بخدساكنىومنيخدمناضهـابيروعندهااالاريمسنثطابوما

فىوارةاالراصسيخاةسفارتهاوخمةلدىططزادهـوؤدا

وحدىامةوىائاقحهاتواحالكملوىإافىحالىونزص

عندىمااهونكونتئماثواعظموبيبيئلاطااوىتحوكيف

دهبعدواةاالصفربعنضىداورياضئوىالفىاطولوش

وجدامنيذوبالقاوانككايايقرلسجفونااذم
ايضاوزال

وهناقلىاباطاتصهألفتانثتاايل1راؤدياالكرىكطهت
صاقبالعذبرقنرفةوقاتشعئانوماوامطردت

ضاقءايثلوماولغنىىاطشاامنالحوآعندبرق
لألتافىبمجودطالدمنبواكفاالزارمهبروموآخر

وعناقالهوىفىفؤادىكنانبمفهانانالهجدلومجدولة
قعطاريثسادؤسهاسيوانضنىاااكأؤحهاانها0تاذايه

تطبئاانقالبئنةطضيابتالصبرعنهاوقلىيضدنت
انقىماغيرمنىقفعدااوجهرىسرىحبىياط

يشساقتقالبعنقطغلتواسأألقايناكأعنبرىاتتت

عاقوببطقاذبصنداوتريانهمافاواطقلطفات
ورانأصالوبالىنطباذالمناغغبراةاالالنصجهو

ايضاوقال

دنصمبطواستفبلثناننابدافقدغردناالظعطأياحادىه
الجعدوالنعلالجوإنمناصنوصادقالمزنمنوعدوبشرنا

وخدباالطحألغيعليناشكاريدممرىاملتوقدرزايامارحفطا
الخدهواصالدخمجرىيلةاالمبىقاشتوالجىبذالثفان

اذا
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الوردبالغبركالىاةدخاعلنسودالمامهاضنتالمدارىمااذا

دىءبصطلىتلمشمسائىوالووحلرلهبالهىعهـدىطالقد
بعدىاالىوماغيثجاتمئموعةلقيتمنضنهئلطاس

فرداباالجرعممانءاالواسابياوطةواضواواديهماخضرهل

دىبممحدبلوهاثثهايوقدوناالئافارجذوةوهاط

الوردميحوعةراناطلحثماطعدطيردوؤالئءالمصانغبسةوملىلأل
بعدىداؤوى11انآولرونرافدواغداالجمالىانول

ضدىرهطبكهءشرارتهافاكادونارقدحتممااذا

ايعفحاوقال

بلبهيريطريامادفقدلمهةامانادفيصاخذامن

خطبهصرايدالناذاهب4قاالنعصيمذاكاىوايا
همبافالبامدؤفمنكوىامحلىطلمبلهاحببتهااوصت

بهيصباطبهيعاقومنيرنالهوبموذووقوالذكرىتدبهر

يالبهقساماداىبدعهمئىعلىالفالوعمطوىالىكبوفى

ايضاوله

معلساقغبرباطصائحتنقطاكسابفه0صداءبااافها

اقثالهل6جابخونااانوهاءافلموبافاوثفتتيسنى
االشواقوعةوالغرامحرقوىامنلىانلىقابفىقوبم

باألعتاقعابهمنكانقدداالذىقلبىالهوىرقوأعدن

األرفاقئطعتوكنتطصياأجددقديماءالدامنفكس

راقمنهلوقالالطبيبابسمابعدالسالمةفىعاابئمن
االشفاققلةحمنهعيناىرأتوقدحاببالانسكيفام

ارزاقاسةوخلىالمالولرشههظىاناحصبتمايم

االفراقئوالحرمانوحزتمطلبىقاخفقكأقىئاكرقت

311اأدط
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باقوسثرىطءصكلىفحهحراوىالسكانازنحملياالاال
قىطاورفقالتأدهاماذانتوةبقبرأمىوفىواقا

ايضاولهب

هطلاىءدنحهاغناكيرويكااصعاباضنانصاطياروضة
غزلزفرقىمنباعداكوألجذبعبرقمنااكفىي

لالمححسنهطوترىرباكوجازئةاألراممنوصساحتكا

للالهبكاهحاجتالهابىتهحرفىزارلمألعاثساوياف
شحلىروضهـامذقهىشرارةسوممطمنهقلمهوىبرروص
صذلوالرفيفالويشاةاعنصةضافياالتطلحنفىووؤف

إقبلاكهاففضتمسكخضامهلصىمنالثغرالسوقووافت

الللحدهاتثنىاذجفونهماربقتهاخمرمنمانماثملت
لننتوداإفرونبااقدامهطخردطانرجمراتبقصفوشةء

صلءوألقولوى11فىوديننامجرشانطيقظاتقىوباتبننا

ضلخدىمنوردقافالعةنجيرهثليممىوجيانثنينحاثم
رايضاوله

ضاعىزادق4اإلوتاذاثنسىعلىاقأعصاحبئيا
غرضالئنىفاكاطرفىهاريسالتغرتهصاولتاذافربرظبىله
ودضاطاصفوقونمرىيرىءاضممجتازاخكلىويبرقمالىء

عرضطكطوليبقلبىيهفوءئوطىواطبنبدوحثبرق

عوضابهمارضىوماصارابالجارورضوادارهمشصتكااطلمن
مضىضبابوانقضىحارظعنفبلكمطابفؤادكمعنطابقد
فانقرضطبانملهىنوالهلفلمببصعاشتهنتالذىارمانان

بضاساكنفعرقذكرتوانهمعابدعلمؤإسنسبتقان
ضطضمحثمنالجغولستبنصفنىلبسمنممتأقمهبن

انمى
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فضىالىامبثوزعلىقضبدفىرطىواصعندىلسبان

طنهصانالجديراقالاناضافبىثر0يوهوجدىاؤكمقمحئ

ايضاوقال

ايحاشىالصجوارادالدبىنياتسنىارملورامنوموقف
اراشىروحه4فييذلنللهفدامصبمنلاالتمعىارو

فقايقلمزبضعيدابهاعبثتقدزناطرياضاخزشنالما
مقطانافروعاصتفقهوىالةبهاشارعاونهىوىااغرى

اظاشىقلبىلوالكر11عةطاعنلدىرامالهنيشيطعينروكان

واشىابويابىونالهعنههبوزسرىلهلاالاستودع
هم

رايضاوقالوال

وزالمفطوالصبىنهوطرافضىىاطادبويهبالغوروطروذئ

ناجزالعنمندوكددطلممطحبءدامنغيربه

قائزوهـمموروالسفانافالولدهليئوجداصفايات

اثزصبربايوملماذاعذاعيباطمنقرصانواروع

بارزجفوقعماوسرىءاالحدابرهـضعنووجدىولبة
غرائزاالطواناوالتعماتةلجطاالءااالصةصاتممسل

صاجقالديئاومننالامفامنوبيهببئباطانترألم

جناناضلىةعنلهجملىقادرانتالذىهذالهفقلت
ايضاوقاللأل

اطاالرصلموردهااراماوؤبالتامافىتفاجالتوافتوزاؤا

مرضىانفىضتواثعبونفقرتموعدغيرعلىتجاءزورةيخا

عرظع8تعرضمإكفينبافتصاالهدونصناوفىواتى

ارضىومااودماااليكولمموأضصذأهااالارفا
فرضاوالدهراالطولرالوطمنسنةاقمقولمولتاخهاعلى
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الفرضعابرتجعاألصباحبداانالىقرضهااوصلانناللةءؤماسوا

ايضاوقالى

افوافثونالهعردققعدصوىاهـالفركمغلناارافىتويم

رائثكبرسسارفقيتهنداهالغرامداىواصكلحئه
دثبطغراىكماقديمساوبتصمنفئلةاااااخوانمليتءوا

ءسثناجصةللصوالبئمرضافةصةابيعئحاصمفئ
ثبااوللعذلةالصبىتودبعدماغرافىوفىتذفال

باحصمآولفيهضسليفادهانهقلبىسرعنيواوالتصه

ثعاحةعىاطبدوقدكانجدهاجقدالحببواتصارى

ايضاوقال

عارفءداوهوباعنىويسألويؤبنىينتطمنبنضى

الهفاسفسانوهوعنىوبرجعالعجذالنوهودىولسطو

جانفذروالهالذنببينوهواقبصدودجنىعارذو

دهائفالعتابعندىوقدكاتلجفاةصلهعتابىوهتء

ذارفلدحامنفيمقوضوانهااالسىكامنطيهاتءائف

الرفءتالدجايخهءتصرمءكااالفةاطرافصلوأ

قارفباطالعجفلهفىاعيىجراحهيوسىحهنهذاقالتاذاكا

عفطالىبيباطاالفليسعالجهاالساةيءاقدالكلمهو
حى

ايضاوله

اراحليمالمةيرعولمنبماشوبدتماحطزموا
باذلاهارواخافشدرامدهمءآخرنوءالوفاوابذ
الساخلوضعنبهولالمعاوىأماععاوعهدناانضرنها

بازلوارمجىابخيعتذرىومقلةوارفيقاناقبعتهم
الجافلالنعامالهابيضعواعنالدبىث4كمثمةحنء

تةوط
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انازلءاقاسعاوةغبرانودوزهطولاطآثارتفوط

هثلجطنمبنوفدناهدابهـءباعينالمجوفخللرنأقونظ

وقواقلفواتكاجوناانلناعرضتانلقباعماكشت

ذاهلوقلبثماخصةلمركبلةذةاركابجملىواسؤقفت

وقاذافماو
صسنالمايهعنيروىاظهشورطرشصا

بدرامهيوارىغيموئامهثملممف
واحرىاولىلححممنهبالصوانصمنخصان

ونغرامفداةمنهمباحماالكاميخو

قنصراعلميهاللئامجعلقداألغربمقهوتغر

هرااببناسروصارالوداعاعفنالمأ

صحرابنأوقدىنمنبارقراتأحسى
برداوضراضكلنتصاسحمصثسامارد

وحذراانفاسىمجرتذوبانااءوفافه

صطءودراهاهاطمضهـسنتءانئوو

ايضاوقال

اصاةالتاصدىاوىالوظعلألقةكلظلفؤادىاعنء

لمصويسيصعرالحالينفىهووالالنوىوالعنهدايسلىساوى

منغصساةبالوعيمثهاالقربوقمحذبفراقباقالبفىالبهفى

صةوفيهاالعصيزولانووهةارجونتبمطخالصوان

لصتخالتلاونارىصاحىلعنهرجاقتقطه

ايضاوقال

بخذلغبرفيهوهوصدلمهلصناطوانئورافل

لملوعنحلىعنااذاةإفقدالجسالاثواببينمظاهر
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ليمئيمالتشفوقمنبدابدرحقلهراطبرطبينالنه
لشونخديهعنبمطربهممصونهمعفلمانبتقدقلت

اسلئطعمابثؤطءاالناخبثادالعقولمجانيخيارواشمال

ممهـايضاوقال

عنىمحديىثسغواخةصانبصمتمخبهفبالجزعأجبراشط
ادقتوالسعبنىأبصرتفلألفرافمموىفيافياىتسوقد

اسفنبااركاثببهناازفاذاوافبددمثاحاوفاتاحذرم

نباطمذاريناقومعصوآخربالباالزاريئومآصاطوفى

ءدجنالمةثفىوءاااسبسالورتءونقارباخداهيالنئمااذا

اردنمبلةءلماظواجعاعلىجيهزرقدلواألوزائرة
جفنىفىانجراويمةؤمنحيبواالمنىمنلمفؤاداحلىاواتت

غصنعلىبدراابصرتاسفرتواندهقالىءغصناابصرتتانفااذاء

اركنسعمتتقبيلوالخضمواكهوقبلتخدىيهماقريشت

ئزولمإقاوباباسراروبكلناءابيتاالصاداثزطارضاولما

كأيتحاليقصطبرةإتانكورهاندىبدنباصاتاة

اعنىماهوغيرطرمتاذاىذ1سنهافىقالبايمألئته
حزقمنبئوالبقوجدىلدوروىلىينهمصرتمذاخاقاحماولوما

حح

ضااوفال

األدباناصماماقتهبعمقفىبهانسبتافىعتومايتقا

كذباوانقاصانثاالحادتمنبهالوشاةماطارتسعبثاأ
شحبامباشعبوهاقالةعرضئحينعرضىيخمثىلمو

صبااطهنديةامكبةباجموناغيرالساعبنىتنبافأما
ضباالةيطثثرقاهامنةويشائبهامنفتاةنتهافه

إمربااضبممايةفهوقولهمنفابىاسثمانصئاتقا
تهـالىئتاو
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طرباالصبىقلبفىشبثادتصابهـمحتءاياتوانشدنها
فصباالصاريمهاجهمنونمنخماالحذالصرههياباللة

لمجباقبسلهمنتروالمساجمهمبوتهوفالبىمنافبهبيم
الئحبااوارمجومالىوالىالاومممبداهاواوثموىاذوقوا

اطجبانحوخرقغبحوراعصصبدالومنفىعذلقرق
طاااوثرانبىردابتلألهـدهئفعااباىدالوهبت

اوابىحاؤتذاذااوعئإطالبقلببايتوقد

ذبالىتجىرزاباهـخمهلفهلمذاقتهعذباوىاصذابيرى
واحنرباؤيخهفاقاماصطاطعن4ءيروجدىءبرىصىارصمات

غالبالمندشطالوبدفالمبةاولمصطبرمتينابرايغالبان

طالبساصدهاالهنالمحراذاإلاحثهافىوتقاثمفالمجبت

ااناهفئيطدلماجدتبطعقالتلهحالتسحرتدامنثنة
ايضاوقال

يانضوطتثءادقدخماضئاخلونانخنىءووهـوىلنفافول
لموصدلىبمتثصاعكبالىكومااقاسكصالىنه

البدوومراقىااريفستوىومائاوابدواديفصتريديئ

وصمموردالمزنءمالىومفدالغبمثلكاويميمنسىكضط

اياوولمموالىباصارىااءاارفالتارتهبثلوومحوبة

نرواللهننكرامبومئكااطوةوا115صبوت

وشيشبههايسقدبموشصداكوالعنهقربايسلىايسى

ووالوسرءووالفموهـهائمىوالووبدفكولقالمر
حلوفىئطعهفزويممراحهدىوهومعنطء

مشدوهزقوالشبموالصالققباشعشاقئمااهوىاوالوبر
حح

ألايضاوفالر
والثمدادالىهذامالىرفدوالمعصروبىابلبا
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اللدوقصئىباعىطنلمجبوقصئللفىاعص

صسدؤتحتماباللةكىرأتاذاوبمتقادله

صبديااليكعنىتذوببدىاذرأتالناروقالت

افسدهاليمنلىيرقواليموالةاالرلىرذت
الحرداثذايئمناحنيتاذابئالىوهودشعرىاييا

لهبددلمجةفىالحلىوهىطغتةصنبهوماارىليتا

وتدنهرأسوالفطبطارووتيثهذايغيب
اصديئصدامنشدمانفرداءريقالطضل4ءا

ردبطارياضخاللنهرهمجرتهدائرفك
ى

ضطاوقال

طتمرضاهـتتىباألمساهمارضساكاالولىان
واطشوامثماقاعلىتاهواهمالاجلىالحمافالماص

واطئانبمنيفذقلبىهمصبرفاستطببعنهوا

قرطافدهائاغبىاطفىرنالتانترالحىوماصحة

طنهاصيح4يثاأمثعىوافبدتنجرهطالمروطثج
مطاةصنهصاعفيضورداماونفىبمااذع
هإوخطاخكللناوشئتفسطمجعةالفمقالشمبابن

ؤطأصمطىذخصإشامعاباشبطوااالحبةعذر

المشطفىمماالىبالمفراضمشيىعلىستعنت10قد

ألايضاوقال

سكالضالعابدفؤادبسبىفأنكمنافديهوفاتك

سكياعلىباصاطاطاطونقيلهصاولتوقدفال

انفاسكجرة4رزجامدبردهذأثغرى
دوظ
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ايضاوقال

ومزاجهامفوهاعندىويكونوشاتهاعتبلليقازو

اخراسواىلىوءلمهادلىضعةاحبصتانضرفىها
فت

ايفهوقال

باغهيدهةاثقدفرقهمنالصدغخديسواد

امداغهسكفىيشنعللمخدمنصريحيالمجبا
ىحهصى

طاوقال

غتنىصبراتواغبالىلمجللىءيناقدتضاء
شقدحاالرمهـاتراثدتكطهتداناثانوؤإ

حواناذامظثةهاتواخملتوااصذالدما
عاذةكفباقلطمنصعدقواهموفيافتفض0الوا

ىيي

ايضاوقالمه

قبمانفاوتساعالهإمسبروباقالوباتسكبالهحوىنار

مضمتلحرصاظفىوطافىمنسبكبانرلحالصفثسابت

عيوامامدانهـوايسااتاربحإبهقلهلصى

نمصفانهؤاهطوباطنهعنكشمابمابواط

تهمفيفهوهولىاكفومنيثمنباطانصفها
ويزدحمأمنادصادتارالهتأفرامقارابتاما

المسهيمانهواباصنهمجللقلبصاثى

عنهاللةرضىوقال

واروحاغندىصالاعلىاننىضرابارمللمةأ

سفوحدموعباوجمنىواغدوذبكومباوفلبىاروح

411دط
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مريمءاظا1قبلىلىلجكااوالاجئتاةقبلىوىاالموتالة

جريمومالاعبانووفيوغرربئواشتيىاقووجدسقام

صانبااهلهالىيدشوثوقالفم

حمآبافامانعنتزاذاقملىالجاقانذرفقطعنفالىحاتيا

هيرانوببىطواواسزقصتئاربىتوقيقلمجةاريا

هوارداقوافيالىوبىجلىثسايدآمنفرأيىتما
اققيءصااثفىاعدضرهتأطربىبىنمحئاركبأنما
اخواقواوطاقودىاهلمننىلهدبهرىامالخرأنشو

جراقنبماحالكوىوبارصايطرالبقالبرففااللة
انهدةلقاتنءطهـءقضالىكلنيبئاالياملىديونولى

بانواثالىيمونهلمانفاسهمنكسهـاطيبابافىامويانص
وريحانروحمنالإلبعلىاهتضامزتاخنااباروضةامر

هتساتذاتكىتافيمامدام21أفهبالتقدورداوشمازل
وانوأانواعذاتلمايخغءارجومنبثطمناذاحزتحئ

وجيراقاهلىعلىالىواقرأسراءوافقهاانسؤىثمفا
واحزانهغجوممىنيءتبددأةمثىالىبثطانهموقلى

اقاإومائاتتذوقطتمءفانوىمعلئجفىوقد

اعوافىنالصوعدمىاألايسوزعنىعلىعونابدامصابيت

بوانبلثىكأشبمنوافينوطالىبوانضحبلطاشتاق

كرماناطرافمنجمرقايرافبدهمقلهافومحريدمجىوم

نانوصائنابادىبعإبهطههبينااليكاملغنىاذا
غذالناجبسأدهلىالىنصتلهامقءوااذاالحواتسات

صانهظومحاللالمجدصاعةطفىعواذلهانعصاوبةنبرف

مرانفشةكلتانسهانفططقهعاظالوجدعلىصان

طوقانبهنغربقناشاةءعلعناايالاردالنوميمء
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حيرانغيرالفيائولوحتنيءعزيرشالليالى0شر

اتطلثرجماصك4تطعنضاتاءايلا1ءردافىحسإنه

نجيانراذانروفرىوالعرضعندالبهقطعرباينسهلم
وضاننطتافىافومكةترحاطتهفىهرايبطأنم

نشوانتماؤوسصصمعاقركلعنمماس11ايرامحمايا
لنشداتؤوألووعداقطفببهساضلقلبىاتطوأيقض

واصفنفطباسهتجودالمانبهأستريمط0دصافىوأقرضم
افنماتلظاوناىافعيمظلصثةحمآفىةخابهاوا

وفرسماتآسادواىاالمعرضةعةااروءالانعمصذأبى
انواريىاشعراكععدتصافةسردتصردزهايةاقتتوهه11

يرانواصالبيهاألولحثمعمؤتةاؤؤادىمنتءوامهـه

نطالجاألفىننشاوىشصعلىيطيفاصابثبهال

لخدرانمننوجاوتجضماادمدراتءبخاانصأ

انصءابهنسافنءيزفقنءارحفاباتسدمسراكعافام
اانلجتعفافبردىمابنئنضاجهبانتباناوىيلةو

قشطمنافغرالساثريطىانوأرىقلفءايديبايروت

ظهآنرئفيهارعضااعذبرعضاتئغراالحمءوراوم
غيرانجذبعناقامنازااذاهبئذصلاالةجمؤسوباتبتناه

اندبهمهولمقمانيامنلمفءفىايلىا1ختتؤلن
نطبتبماقاالحلىوصسدقناومايبوابعاوشىحئا
ميساتابنااذبهانجدلبهانءالحرالىءعزاإشاه

وانأذاتغولدهرافاكاجرىفىيمإدهـامرفلاوالا
فانالمهلخهءطالههىترحبعلىويومسروريوم

المااوقال

بالل0وردمنغاتاالظهالىارأللذدجمرحالم
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فاللغيرانفسحدبثوايسلمةضىباالهافئنضىؤحدبك

بمطالهولعدهرمواعدودونهصاالمةفربأواعدما
اللدقيدتعيسايزجونارضكمعومناريينىيقرث

قسالسميرهممنبصهالومزلهثدتاطجدمراإا

سؤالبمبينهممنمىارولوانمطاصالعنصائلاس

بحالىيغئبهميسافىورجعهؤالامابهنفيحثر
سمسالىاقالصذالظهـرواجوانحالمونيعاعدوىواط

ببالىالسلؤزطاماؤوادىيهموابدآءافاىلنى1وال
ح

حضااوقأل

داالباردباراللفاشرقئإظسطاولوقدالذكرآاق
همدطمنةمجااوخعاهكممةااللمماانحدىاوار

سدفاإظنمىعردفاهكعالبشادالوقوللىصعو
احدلسانعلىيدلوجهلىنمعهمكءطويتواذا

واحدادبممنفدامحروالىفاةهواكراسبكنلمان
فىزاهـفىبرغبةتاحتىراغبمودفىازهدزلتما

ههداباسىوخاب4فىسحلمؤالمرادصنالطولىه
ذإابأسلوطابيبطالحهءقتظالذىءهذاهوالدا

واحدومواواالتقبلميذاحبئديتواقول

ايضاوقالء

ضاالووعذراألنامالىيممئمنيا
صالةاناللقصالهىإصعنانهكواضى

فريمااقالباحبكفىلهاألذىلىبحمحئه

فيستريمماموالعنكطيبفيساوةال

صربموالبأسبههحالوسدبامنصاللر
اردو
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تافصدقباناعنافهعلمثتوارد
جنحدىههوقوبئفىالواشهناطواشكا

نصجافىافؤادىضبرعنبترصحأثنل

ايضاوله

لاوطامحنلورهجرامباحمالىحريمابجتنرفىألم
البالمحاتعلللمنىوتئتءبالمسكرواقرهوا

صالىإالثرشكافاؤتفاصتىراسامفىنشوةروشكا

لبمثرطابيتاقلووصالبخنرتثبةبانصراي

اسداللظمءءرهواهبهئاغفبعلىواعذر
لطالمطلىءهاإىلزدااتذالمواعدولببنى

ايضاوقال

سفسارامنونينفدالخطالمهارىءوانضالهاقول

فرارمنصالىاالثتجزىاكبتجمدلحسافرببااخازت

عرارمنيةامثىافىةوماابدرارءشيهممنأتطئ
بجارجارادوهمىوتربدارداراهمفىثبىسته
ارممطالهكتماماطصةهولثناوهقبفاشوما

قصساربهنمشأماللوالبهاتنهقدوم

حاأاوقال

سالءيهقاالىإحاواانايالىضىحزناياتكفىه

لقاابداشكموحفىشوقاواهيتلمدافييممزءا

لملالةفثولمبهقتسةفيهكرعتالىاللامذبااذا

دخبلىلمعهالنبماىصءمتالاافريبمنأأل

قبولانسمطوإطربحنتالورقماطاالىيكن
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ثهولراحوجدويدمرلشريمبرطوىوث
ححميى

ايضاوقال

دكناءطماكلب دبببمطوالعفىهوىولىشهيرجىر

جملبوىااندىبمعدوانطوىكاابهوانالصاا

بإبطيراالءبداغاىوالحشاخاصجوىمناءبروإن
نصسيبمنكالدةدبكيومالىعهدتكاقدقلبىمننصيبك

روبقعنايضاعوىوتكتابىظرةءاايماالادىوما

بثصرباظساطولبتانىذإصراباوما

رقيبءالحياانأالاقصثفص0تقدقدوصلللة

أيضالنىال
3حاناباطنجدابهافؤافىابممهاوصعدمنهلذخاث

اليسنهاللةوبيتقاقفامماءالبرترجوانلوء

دارسالقادمولشاطءهووالافويمساوالمنهاقربايذياالهوى

مماوا41ايومادىموالةعير3ايدرىالءثسرى

ساوسوويىءدااصمنعقايلىتحتراسالوايومهذاقالتاذا

سارواكاماةافىنللرلمانممقاقيقااادىسرحقا

ممايضاوقالأل

الحشاقواذصرصاواطابدمابهمنوىوالكمايافاب

رااقاالفرامكأس3ءنازواالولىاالقاهةلىاصاابدامااو

افراقلهيرجمماالوهاشالذىءافىواوصيمالفضعى
هقطخهطافيصهعااوىإاذىاإقالبواجمرقاخموقوهدا

االيشواقىؤاتملءويروحااليىحرقجوانحىطلألعيغدوه

القءاالسرمشولمعنىحبلىنصرملمنءدافاواشا

االطالقوبيئئوىامرءاوايرقدبراسقلمبئ
اصفت
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ارزاقوالقحدالمودةاتلىإةافافىفاصىودىفينها

رقاقبمافسطوانتفىزىاواعراقنجصذاياه

رقراقوماؤاالديماوزبمالنعهعلفاؤوؤ
االرماقعكوكمهالفوسئعئقاإوىاصاسقراانجهصوبساه

اقءوذرجاوسهنداس3وبنءبالجرىواط

رشاقفدودااثاممروالمةتةانمادودصصالةاقابوا
ثغساقواالتإفتياسااحواؤلهـمطفحهراماالؤواطرد

أقفىاالساءصاسهاتاراورهاتهـمدأبداقاالئوارى

بههـاابسوله

المذعوراصايخااذاهدتهعةتتاومنىاذقيث

يسيرابقبمانطااشزنامافىةابطالعليفماوسقول
هئذوراالئمكسفيغسانوامبينوهوامذرإجمئهسافا
جموراقاسااكادموعاخوضوحمتهءصداافىاجةتغاط

ايضاوقالهـ

لمفنىويواعدقمفنىييستألموم

صلفئماوابذللنهابمايضن

رفئأنهالقماالسهشثوتوفبقول
ويالففصذبنىةدامنانثرألهتة

افىاوقاذو
نهاجفطالىكراضرههنريقهيهـدىاألصدايخئمرءو

لسسانهطحبةممدافعذبهحابعذارصدغهلماليلنمت
مس

ايضاوقال

وارخصعحلىيماوحاصبتهصاالمودةئلىوشاجر
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صفصطفيموهواىبهفىشضرأىلمافباعئفبزابدت
حيى

ايضاوقال

افالوباعناليردبصميسفامقلفبارزتئوروا

حروبدوالوقضلرملوبصحروالفمرعاه

وبانراقامقالةدذؤبااحصىدولهاشول

وثوبتالاتااعلىسيفدىصهتمهقدفديك

الذنوبمحايفاناتهذادبدنوبىسدثتهفال

ايضاوقال

طهوعيالألطفنكاتاحيقاتسربالىلىءاقىولما

صوعاعصمراناحدةبوواننىصإطىفانأنطن
وعربسطافضلعدماولءتحرضصكنرباداخرياتوئ

ومهبحودعصلمتزثعىهوقدةإفرداباألجرحهلخاجلى

لزبالنىكاايفىلصرحةعهسدناممنبهقات

هرعتربهساواماضعاباقرامهـامالالساتطهالبامن

واجوعبهىاصافقووظاهاتحتةربتلىليتأال

رربحمىوهوومثالىيردلميتهةاصروفإلطبهامحت
صدوعؤايثاليهطسهىفؤاثيرىالتصوقامنىألكيتواق

لموعباطجمازبرقالحوقدبماثهانضنانعبنىوامقت

وايعضاصرافىاوابضلقريشادىببىئواكبن

ايفماوقادثر

بمدوننلهـماظهوروهنكعيروشاةاافوالفدينك

صونقطالوثبطتنقاتدبثمعنىقيلهااتقبلىفال
اههنلديكزصحذىكلوالدقطعنىقبلقولكلوما

ظنونحكوابطوظنوبيهبهمبينىبالوصلارجفواهم
فلبن
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يقبنمحيىثالونظفولبتحقيقةالوشااراجمافلب

ممهـايضاوقالأ

الذراعلءبهمممتطوصوفراقكتفرفئ
دواممطالفراماندواىلهسحؤفارويدك

بساعطاماليسالئلماذاسياالومبعدعنكساوسا
عوارصةييالفعندساوتهزالوثمنانئئرألم

اعالزبعدمناففسنزوعاايالى1مفساجعةوعلنى

عشبطصبرالىبهفزعتجانحبيرضنىلماذا
صيى

اليضاوقالر

صاداطتةطشهـفورمجتعاقهمنذقالباصعرتقالوات

بفؤادىئءعنصاكتهاننىوفىتعذالمفاجبن
م

ضااوقال

الدممجسنتاباعواففىموعدعنفرانهميومانو

ايدصونوالةاالهلبهنبابئالفؤادوفىارجلجدوا

ايضطوقال

نجغحشوهنعينواصداغصدحالغراميشطفؤاد
حضالغرامانماوهغنافرالطريدةراعوقوم
صتنفىداراطوانفساسنمىاهوبىالهرىنلىون

ربغاشؤوناماوهصيفشااطدثوق11العجمنولىابيت

صرخالتفتايئلهمنعلىسالمتىرجوتاقجمىو

ايضاوقادثهـ

المزروركبصهفرقالحقدكهليسألدرواليألحظنه

1511دطأ
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افورلىتمسوبخاتهعلىصاألوقدصدنجهفرأبت

دهنورفةصفىظيألمدسطراداتدئعذارخطوكأن

ايضطأوقالر

واتالمبددنالبموعدعلىفانئلىيامةحصااأجى
المداتعنىلمانفواخلساغداعدهمفىقاالضمعاذا

ايئوقال

الصريكانعافابذلابخكطافارأىمالصاحبىلاه
الجريحالمبالةيشترىذاوبقلبقلبىبائعااراق

اسحزيحطانىبهثرهاولمسدلى4ان

طقرصادني41عالعلىتداوىانعندىارأىفقال
ابهسعدتوقدلديكلميالتنشقانقاطفىا

حىحى

ايضاوقالو

اصالبهانخفعناافزقناهافالةبرعصباافضفرصتعتتء

نمسلىالوانكلمواسصالباقدرىوقدقلمكطاصالوانباوواعدت

الووالجمرااحسنتماالىنجعلىهوىانكوكققااالهواة

فضالمعبئنلدافىواكهـنولمبدمنكلىبهن4اذالم

ايضاوقال

اعمماابهلحايعنىرطبطينهصباصواإتجفافيم
حوامضطربلىاالرضفىدوشكمهنتعرضواعنىانه

واقحعرطباالقدمررناحهاخصاصمامن

محيشطلىاالسودوالشعراللبهإلىيزفقانات

عااوقادثر
واشزى4فيقيهىفاصدغهمنثانبحةمكنتانياريمباللة

اقىور
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فراظبامنةوتعودىفرصةلىننتهزىتلمةغفوراقبى
وانماصريبطابالينعلعامقابلمةتجلهمنعفبوردباكرى
صدرواالوردلنبالمسكقةةفصىعذاريهوالنحى

تذرىوألتبقىوالصاوثفحفطرتهتصوإمثىعلىقدرتوان

قدرعلىوائنبنىباواسمتبشىلمجدعدبرديهبيناسالكلثم
رامنوشكفىلواالتعلىضىواتةاقومادونونجهيئ

وطراقاقدقلبابانةنقضىثانيةبئءسكمةلله

كمااوقالحم

اتايلىاملشفاطإأصنئتفقاتضىصاقرهاخبى
وداتهانىنتوهكافابشطسادىتودباشاواشارواه

يداالبهاروالمزىابرقبةتشكووهىخفبةفىواتنئ

اءيىمافاوءلىءاتامااتاناشاتذافحىورأتئه
غضاجديداالثبابهذاوجتبىوهىلتربهـساتقاثمال

وداوؤؤاثالةرةعالتنماولالاتمايصزورة

ودءصصاألابينزفراتتخفىابيناسرةؤأت
ى

ايضاقالو

انربراألخذحئهوائداكنطوالزرهـئطراكىاف
راصزقمباهـتدياعيبالحبهوىطريمنضواسمقامدفتفصإ
اسمانةتءوفاميتانجالىيردلوءبدمسابامص

دنررا1زطةامنيثرخفىوافأئلةاحداهنخصواقبالت
ظفرافقديسوانضيهفىفباءالقضحمفانإناامىدلة
المجرااعفىذصىدهحرارةلىءانماطبردتمصفةانثنتثم

الثررارفصايةوعذابهنهاهسافرؤعنداتكلويمساؤمات

اءةاوهم1وتةيارارمنةثاشيعادعدذارقتئ
وطرا01امننالتفعداالخرىشكنوانلىفئسالتةان
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ايضاوقال

والشكذاكفىيبرالوجههفىامبنةرترىانظ

لمثهـخالهمنمهةاتالذىقثاوهـؤترهـأما

ااوقال

اؤاوالالعينامذباإقلىمننيعكزكثلمافالباىياقاس
واناجمراالثتمهدىكنترماةءخبروالتببمفالالمزاسطيضه

الثرراصةفوالىدصثمنوذقتفرؤيهمندمنبىدهراقلألعب

وابصرافانتوبمابئفويمبصمروالشالدكثتبة
غدرامناالنسانبمنفمثربهارمانطالوانعهدىالتنس

رالىىألزانجمبااوبةكاامنرفىحسءبالمالوغدامامكبى
اطجمراودعبامااذابقىوالنقمثجرانهقلياللةاسشودع

ايضاوقال

بافظرانهتعتوالآسوائءفرفنثمبعدمنهسأتافمابالله

رىبعلىغطىتمقانحسنبعدلمشىاالرضفىانكان
ى

ايضاوقال

دةاالشاكتوفداوجلىضامرتهلذىاارشاسغىو

طمذيهتلمايمبهونالانىءمدكلفثانبرىتأوس

شفيعايمونانبرافوابىسالوةغثانالمدامعلىفا
دمونصبرلقدكدناحئهساعدتالمداخءمامنبفالى

حىحى

ايضاوقال

دهمقاظسهمالمقاتلنكوحاجبهقوسمنومسدد
شهودونضماعفبزردارضفصاغالضالفاف

لما
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كهىصالاداللهورأىحاسرار7لىلما

بفدرنهجمزىعلىوسطسافونهضسعفىعلىامخى

عمااوقال

ضروبالوفاانورعضكهبعهـدورثاقادىال

سهذوبانئبةارسنوادالفراقدةمنثىاعيأ
يذوبفراقاءشاقلبالىفانعلبكاسفاامتلمان

روبطوالمحبصكالئلاربطانئاىغرعلىودسه11ومن

بخوبعلهبتانواننشهوأنثنىيصقالوازحانارتاح

ايضاوقال

اظاالطبهشحرقتقدوالدئداشواظالفراقحرمنالقلمبق

ظوحفطالهوىفىغدرشانوغدرتمعهودآتحفظولقد

صالظاكاوبواارسائلافىلنارقتهواقفااىللة

ظوااللفطفيهالمداحنلكفتناسدتجفوسنابظالهومرى

لىاظالدموعمنسقاكانماوففغحينلمركبهايادار

ايقاظوهمرفدوافطتمةمدهوودهمالنرامترك
اظعنالمحسطكرةاياميزينهوالشباببظلكعهدى

الىحىوقيثمريضوهوبالىقوقال

ررطمجىاألوليسدواواعياارىبارضيمقص

غرببفاضالهناحاللأالوىوادروالةلفاغريبغربب

باديقالطفياننىسوىصالئمليقتنىذنبومالى

ولهيبمعاءمايرىانالىللفئافضلواظاطعاللةابى
فربباالنامقبعدىماتفالاهتوانبالدىابرحلمعثتقان
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ايفهـاوفال

المامارقمائوطمنخاذماناالتتانافلتصذةاساذا

الغراميرىارماتقانادثاتاطباصذاكروبات

مطخهـاناضهـايةءعذراروماباتمنواجاهاوقم
لسدامباةماتوصادرهساقتفاصدرة

امابالالسساللةةلمصىفىالناسمنوصسارت

الجرامونرطمنهـظفمارهاوافهالهىجعلنا

امالادرهااحورفريئطواطشدهاىوصج
الظالمضسارباوبثرناالصدوحارعثاتذوصاحفقد

المدامشطبخهوىفاحرقدبىاحصبط11نارواحرق

رامصصاوسحصرىؤعجيرروماعربثفىلناومهـد

باوصامتؤذناوالااتاقدلمناعلتتأذقوال

اهاىاماىهاتةوماانرمحوبفانورأيىودئ

المقسامقيللهطفهفانكتالمعةمادنجاكفوذصوخ

ضااوقال

يداثحهقاكأانيختغواذطارادوامارجالكئ
هترودكضهـفىصذربلألهومملقاردثمهنغفلتوقد

ودكاوالدئتجرىلمجايانهبعدكتالبالذىواشثو
ادووصذبكتععابئغازللألمإإانوما

هودفءحورفىءمغلمومنيعةوهىالعمحميزلحديثا
سدةاثتفئعطعلىدثاريهةغصنىاويمكلفوض

هودمئلمزباضاعاثودعهوىامنلتينالمةركىمجطجمنوة

رقوددثاتطواطكأوضطءوتارةطوراءطصهباااناوال

سودكبفاالياملىبااضوعنىباتشدفبساقرا

مورداود
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ورودالبكلىهلالعدىرماحربقهطعنىدهـقدورداويا

برواقالملىبلىاذصانهغيرذقشهماويابردا

وذودالضاوعكيئمنا4تئيثككاؤضلمنؤنجةأماه
ويحضدتاريبدىالدهريدبيننافرقثمزماشاصاا

وبإانئماراانالى4اعمقوانهباللعطنفمىاعال

ثدابهانهيومعرسوىمفرافوبهنبإئكهنثلموان

ب3سواالسمايصفوقالو
لشاحبوجدىانفاسمنوافبهومهـازهرلصاهرتلةليم

مذاهبعلعهسمدتفدجرانمتلمبدونبههاءاحمااارى

رابغريقطفىأتوحابهييبمجرأزةاو

ذائبلجئيفيه4روضىفى4سدولشبهومااماإؤوى

بقااوناهلىاوممادراوافواردءباخاصرببهـايوشط

اكوثهبيصفوقاد
حمعهمسزقنحوامضةههبالثنرىيلو

سهارالزوردبةصمدةذهبمنامدى

بفعهاضومننفللمءابميعاافىاندحرتاذااها
اللاايصفوقال

المدامفواوصالعودهواونمطيابلذاجمهمالىفؤوا

مطبااربكصدثنبل4ناءجاقدرطكلاهاللصذا

افعريئتقابلفىقالوثر

بوببدراالصفىوحذاؤهابدتاذالمبرةساوكأنما

مذهبمجنلذافضهمنصاغهمجنلذامخاربان
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لمهفىوقال

مسفىفوقهطمساللوايااشاالح

دءخبرءمن4ىلأللوال

صدتمهـلصمةاؤلؤويثاحشل

اصودخزفسامءالبمتعروسعلى
يى

مثلىفىوقالأ
سدويتبهبمنحمبرمظاهرااللوالهـزياااونرهـ

امؤوشاحفىتطلعءحسناخريدوشاحفىفصللحب

دسمنزورقفىلنقودة8جضبهاأنهأقونهافاكا

يمالةمفوقال
رومنرمنتخانالمريةسط

هبوجاةهاوقهـاوفردقهـا

ذهبوالبرقبيضالةفطمةاودقفا

فهـباركدبهصاحبرقهـاجفننامان

بتهـمماغنيةبهحااألرضبمتاص

بخهىمسكوالترببلىهرءقالمط

فالمهفىايضماوقال

ليلمنهاواالجفانعكثابرؤصوسذاتساربة

سلذصبهنهاطرازصاشعيةفىقترمملة

بشعلومبمقنطربصوبولؤونرهبهنذفت

الئنمالوحدتهارعلىقاصفبهاصاحعشارهاونتاذا

لبمعتانايصفىاعماوفال
منسوجهءاالرصاحوشهوفةموءبطباجةو

كأنجا
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منوجهحبناعلىئىواشبارهازهارظكأ

وجه0اهذبةااههمدولاوسطيشقهافى

محبآلثاطةوتوالىطفىواقدله

ومخاوجهساص1نلههاونسايثرعترهاحىف
مى

ولىالضضصفضطاوقال

هرالتبساطيمالةارجائهمدفىىتاالجذعالىلمجناا

اظصرإكوالمزننجاتاللحىاكماوديرصول

سرانسيماوالنقلبتبهوماالتالىوالفت
ادررالعدصامهاصالةسرضرافدر0ؤطحص

هـالمطنجاللمقىثطحمدرعاطتجهـفىمناريموقدكص

الصرفوافيبهنورااضومنالشصابشهوأ

انثشراخضرططبعلىمجلوةالمر7نهاا

ثرفهاإايضمافىوقاد

عاطربااانفاسايىقئتئالذىخحراكالىملنا

افاضرالمرنقةرياضهئلانرثبمطخلمعضثم
صاسررقنهمنواالرضدارعهاؤغدبرحول

0رناظصاربهنصتاالفصراداذتهانناثلس

اراخرلجظئتصجالالدجمماجغصاذةاتثبوا
ااهرالت4بهاةصاحصهفندءاندضراركبقد

0الهاجرلظىحمومفحةبارجاتعيانيخضش
االخرفىزسقبانوسداناءجاالذىالماوذجاف

ى

اكرمةفيوقال

اإضربواع0المزبعيدةاكزىافىاعراقهارمةو

61اادط
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قاالفربباألؤبصةالةطؤغطتقفآلر

دبفيولمواةاتاةطاثصارإالزىقعرمنممناح
وافغربالمثرققوالنتثطالحوصوباريماكأ

تععبلموممازهاناشتاطماوبىصامالهـاتت7ءفا

كهابمنبهرماابأالىصكانيبرمماثصاووضض

صذبءااللمبباطمذوبةصااوراقهخضرطصوأط

بفاألغيباالضاقيوج4ممناشثا11هطسالوأ

صمسنضممنيهربمطتوصاتاؤرتههـ

بواالث11ومفياهمباثدهطؤثعنطخضروبدلت
المالهببثاةاحى4ءمدابهوصاتءمافاستسافت

بالمذصنعهـاكمالجةةاهصثمااحئفقابالىتزلولم
المصكباالشهـبذاكلميليىانسامنوجأإاقرفاألث

ابماخضرفىتالوحداطدهـضثناؤثمنالثرياترى

اوالمنصبانجرافات85ءوانواعهاشئ41وازأ

عبثلمويريىاةهجزمحعونهىسهم
وكبصالداحوشاصدجمااخحالمونااصاصامن

بالمحلبالئعرانارعانهاجطيكملأنما

ىءترهامرخجفنفىتغوزروممنبالنت

داباالطيمهـماوكاكزهااغاورةءحالوبهصااطبب

الخالفغصوقفىوقال

هامجوشداريمةايراهاافانبرتاكتانرالفونصهث

نروهامارناابحتتنزصاريعورودقدصةء
فروهافلبتوفدثتفيا6الثنافصحلبرحلةاحت

فرءاالالوردفىوقال

طرباةجملقلبدابعثتاصغروردثحرات
خرطت
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بااطسدمناجوافهازبرجدحالتمهوتخرط

واتصبانالةومادمحراثمهاقتدتصبا11اذاة

اهبااثوابهامنالخضرفىاطرحتبنهرورةهطمثص

لمجباصبغامونقامستهفكاهايناافميدبهتي
ذهبااطرفاالميخايميرالهفبىعنىذارمن

فأالمهنماوقالأ

اوحررؤماطمنفرإواوردادتالتترألم
بوبروتراسدزعصنصالالفوكباصاءمماقى

صدرىنجاتلمشامدباوطاردقالبىههومبالورلماء

بشثراوهـبمهاياديهاقابللماااذارىعف

يهالااينوفر1صفةفىوقالو

رىيىبهثاوكراسبهكأنفرابداناقهااتوفرو

اصفرواالبيمقاوراقهرتعاوفؤيهأؤاوراقهاتسأةااذا

سلهـاوسهفىضايراابالمهصبغنصبساغانامل

ثوإمنىاوقادفى

اإساالمقوانأهإاتةلجىفىيعمجفرنثا
إورسباعلىياضثوبعدادلىثوبمصالهر

عرسفىلسهاالعلرويىتممافىاظلالهمنطرامثفا

ثاصافىغوشهجهناعثاىالدولطمقمغ

ممانالرفىوقالم

ده0ادراولطاطةستساريكانمنصمراط

السوادالىيهنلىضربنماتمفخضرنماللمجهـ
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افوادىيدابفبضهنحادريمالمعدمكعيهادرتاذاه

دطالجهبافمالمشطصنيعرخهسافهارياحتضالها
ناكلفىهانسيتعالبعيهابهـاوجرتاوهجرت

قالىالشصفةفىوقال

اازمارهـعدرفهامعاااوؤترياضهـطخالدايثقائقهوترممى

رهاتطاوبلألهابصاصواخدهطيقلواويمنكأنهاه

قرارهايسوركااتةراصااؤكأاطافياقوتاقداح

عذارماخطوطحمراهاولىنجلىاحدقتغيدجناتوكأنها
حح

الممنىضحافىاوقالكؤ

مرخ1اسافارصاممالرفهـتائقزهرلئونابارياضنوبه

جرصانىومننحمجانبمنانارضعيفةالفمطرحتكما
حىسيحسع

المعىفىايضاوقال

الفارمنفيهايمواثهودسشقائفهمننارااروضثملافد

افارفىفاحهواةاروضواياكهطسينذاخربالتاااللبسلورايسل

الىعفرانحدقةصفةفىوقال

ؤنغاوشىومنوتبركأرتجتلمزعفرانةوحديف

قالمةاخهاماشماديةصوبمننمافةالمهطقفايالاطيشثت

شمرقكنجباوالدتصاهضاجهاتوهاصاناذاحئ
االزرقريراطاوحفراصاوالدهساتذطحبلىعذرا

خرقدماافىقاتصصذاهضائففاعهـفراقتتاوانمايخا

األذريونأقوقالر
بصمانونرومبأاذريونناو

او
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ذهبصامهكسووساوسجوسطهجزعجاماو

النارنجفىوقال

بيضهاوؤإطعرةغضهلطافنارنجصراث
بفضهتبعاتبرحقاق

حمح

فاالمهفىوله

المدوراوثونهافىبرنار

هبالعصفربوغةمىفنكرات

ضراألربراطمنخرقفىمالؤفة

راالذختنرتهودظاوبم

داالمنظرحشوابدصنجرنهمتقاق

تعصراعمبدولةةءىمابرب

الدستيماويهفوفالأل

تظواكجملىثانحتلفماتنضدتيهودبكرات
امنبراجممةنهامثرةذىالشكلبمستدير

األكرسناطصسنواطنمرةذواانوروالبس

احرلهؤبالىضمفرةذوالموندئوعسع
المعثحترىبرجهئنهقاىونهفىالمريخأف

هلفرافىوقال

اخضراخزاالبردولفكسافطهالمحيفعئوسفرجل

تعطراالندىحضراذامسحكسردالمصئالذمبمنغحسي

اذفرامسحعشهنهنسدوتضهسااتاشالةنهودمجى
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راظشكعتويروقوبثهرزاقههـيبوطببههلمهث

وشمعةيصفوقال

هـطاحلدهصامظء ويحروروفىدصركىرلىومءر

4ةيصإسمنيدىفطاعصمن4ومضحفىفلرصايرجوفويم
طفتهباواىواألتجدىبهواىفلداحسافىعندبىيسى

ؤلمفهصاهـيحاروافاسكلحاوجفوتهبرفىوايااق
صىح

ايضاوقالثي

لمدبابوقالثتفضهازبودانفحأسإثارأيتثمتطهه
يجدابدالمنسااحكأمنواخسرناساابدثمواتد

ىححسى

أليوايضاوقالأل

ةصالةبصولإونصنىباليلمساهرهببالىوسماعدال

بدافيموتاواخاالصاىهثيصاباوالمدامعهاى
هورإفصظهونةعصيانهءا4جمنروحهخسذداكرثان

ةلثفابمواقوىفيكونقهعنحربنيتالفعلىيشفى

كاةفيصىالىاصاولهـاتومقالبهجمرقةإلىءانههص

ةوصابصباحهذببمءفهمصافهارولطأنوادع
فالةةطةانصاللوألقساثصروريمرىدهحوص

احمالةدرمناه1ءوضوحناهووشقوامهبقضهايكلى

جفالةبمةصباةفىءوإسروفائهلمجسنليالفإصرق
برجاةلمنفيحالكلويغتدىيفاالالىمموالحنهنيشه

اد4ورمازجيهوصرفدموعهانغيرىفبابر

برصالةلنطىعنتحدثنارةفؤادلظىاليهاعدى
احشائهفىنار1نبيمذباتههـكقوافسارأمعذب

قال



731

المعنىفىااوقال
حىححى

واألرقالدعقواهاافزءصفرالمةنااإبل1حاولبىتهتش

رمقهايئفالافيدبمفرقهـافوقروخافارمق

قصوىتجىاذضوركثوالمبلصاويأكلهابعفالمبلدكابد
ارقكلهلىوافهارولطدعةفىانتثيتاةهافقالت

ىالمفىايضاأطوقا

بىمنطهـكأاشكأيبنكلرتاة

ذهبفىةمنهوسةزضىمننحالوقة

هبمنصارة1ـرأهؤوقلمح

ممبالمذوإكاسامناثنصىءإوط

لمجببمرأىضنكإحمأءفىةو

هـبباهةشبماةثناشةنزرث

تذبلماذاتروىفالتسفىذوإطهن

صربمنصاوالإكرىاتقىاالعرؤ

رباالقاهدمنلاالثجنديمعن
حححىىححم

وااللوانانوإعثاعاضمائدةفاطوقافو
رىكولمصساحاوالحمحورالىوقتصانفدفدتك

دهرصالىعلىالسفاةوحثعدهمبماالطهادءوجا

المزهرلثهرىاءياحانروانفوقصىقبطومدا
تؤجردفنهعلىءىةدالثابئلىءالةإهياوصان

نرصصسةمنإساعىعايخامجانزصةإاوقو

يسسفرلمبعوابؤذتءالذممطذاكالموذنتب

دصءمناثادنيذبحنمابعدمنوعربئنبهـ
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رظاكةمثىموودابنابتاالثيمابصلبنافاال

دهالمغرنءنواشصونةصجناطبهطام
مرالمىلهبباتريميمابءسواابهـفزارت
تشعرلموهاجيدهاالىفهاعرتكصاوبة

االحرذهبامناترءطفهـصفىلن0اودبئةو

مرالمحثالىةطالهوقملىيسقنيخاااواخرجن
صبرإةوابالمعسكتضمخألفررةالضطأنص

هتقثصرلمهااذاوتبرفاالقثرتهاذاينلجى

رامنبطماتءاارزةطدطبطوؤدم

تسسزلمثملىئخضالغهامتكلتابدرابساكا
محبررلرتدورالوءاهعدوتطالدهـىفى

المسكروالىكرالمرنعلىلموقةت3نوارباو
مزرتضمما4فالواحدلمزفىنطفريض
فيوألغيريهانطونااؤبزرااصالثة

ررفئلمبيبجلهطءفصاتقدواقعااةاكان
المضكلرحوهساعنتزبردارهاابشط4راهطلم

االخصربئوغرقنروبئحئدهرامنثربن
سصوئلشعلمداظمنابرزتقدواكأن

سرتةولمصينتالئفيمتاهنافىفلحمع
الخبرالوةاناعالىامرطرهـظتدل

تفهزوالوقفتفوالادفوسزدتكطايئؤبادر
والميروانمامرإمزفافىاالقدميخااثابافحاساركو

حم

ضمااوقال

سطاالصهفوعةعصومنازلمهكلطهءيراندطاها
وكاسالىممرماتاهلىكاهافطاعالثرامالىت0رجاذاا

وله



أل931أل

افاسفىابذكرهـاصخابدامثسبماورةصناثلدممثوله
ياسابزئإعالروىانثنىةمالمطاذللىيرضإ

صاسمالىياطصتجضحفثأفنىىبضا4عاتبارت

كرازىلشهاأناخايضافىاطوقام
واألصكااكعدولىواستفرعنخولهداثالمالتاجيقوأون

رالدهـنوببهمانأقواقبءوابصرواالتصدوهمفقات

ممحوالمفاطفىكفيساارازتوارأسهخذنالواككأفى

وعرب3ىععلىيوماصلهصالوزيرفانهءابقااللةساوا

إقبرالهضغمنهثءلىءفىةاهامهإجملاالثإكاعصكبععلى

يقرىجداواإالىكيفاعىهاصإصبااوالدهفاةفانه
يحم

ايضاوقألألؤ

واوامرتالتهبوانايسؤهامارأتعبئقضتههااذا

المروعاشثمالقاعينىوذعاردعنمجىبمضكراحلألمروائح

هترمحمانبطاثم1دت3وامنامومرتجقىسافةهومبقاياه
هسص

ئمايضاوقالرة

صدعةاتسللماتويككياقالبجزعافاتئلماااقاباقول

طمعواوفاظبهنصانكالنتهطصانهاألياممنأكلها
يقعلمدةطفيةيهراواهاللبهامريمىاذعامفتسل

حح

عحااوقال

والبسرلمصعرذخرانكاواةتوأمالشثرالعصبرانؤألم
ههرفى41محاةكناةاذاراوصةفاضلىاوتيتاذاكرالث

إصبمبهةايهرشاصراضدوالنعيةحارسسثر11إلارنا
71دط



أل1يمأل

قطرايدايىاكسدتلمايمورنهالاألوضالىوشطابوما

راطوهجماساذاصورالنهاألاألبريزاومافضل

والسرظءفىايصاوقال

ن140موصحهصوزفؤادكاالارصاالتشودعوال

ون4مااضيهعالسرفذاكفيهمزيدسركصاظحةاذا

ربرصهافىايضساوقألطر

ادرالمةنفسوابماونأقكهخلصبهلىحئريماص

الدوائرفىءدارتاناللةمنآيسانتبمانبدابشوافى

برصطلتنرءصالبأيىاناوالريشىالتنئءانحهاانافالء

مرافىاالجدوداتالتاخىاذاعثرةقبلىمنبالمزنتلمكأن

وعلمهلمهةفىوقال

واهاىنوروراقئيئمودىصبينعالطانأال

يسعاملبرهؤارسلبهإتاومادقيخاطاعاانارة

امصلبيففرحهايدهزنءاالرضفىالدةأءمفمائج
هسامالعالمعنمالصاورالمهءيحولماالمااصعثتقان8

مامنفوسفىصراتكمفى0صرولالوقبلمنمتوان
حححي

بالفارسيهشامحرقولهرجموقال
ثرا0دبجهاتبماندلىخعاهماجهضبجهانبماندىثخواهملخواافىه

ربيماالهالىفنقله

راطءاالؤقتجقىالىعتلمةاحبرآثاركان

ثارااالوتخافشقانتأتبعدكثاراالاربدال

وكثب



1يم

يمتالرةاعلطبي

كروالجمسوالنجومفي4اشتركتهاددبربااللةنفرد

إقدرابماالقأعلبأقوفضلبهءاعجاكماالمدةالىلمحله

حذروالئغئلمةألمايئاعلىصارياتمهوالشروانرير

نحهمخالىاظهرضىتإةالاخيوقال
بادثالبئووالؤممافالهرويىالصوتاحب

هسادترمجمولواضدوابهـمااللىهارونشلىمنحواها
واداالهـمننجراحلنمحبةجمألىمونصسارىاكارهـو

لحاداباوعواولمو9مممصداآلنوالىواذا

وبوادىواضرحالومضالتبمنعألءاالهالداهوصذا

دهبالمرصسادوالةآلهقصدمحياااحقففلماه

اللةيعشعفووقال
ارفبانمنهـطرنفف1بأإذنوباراثكهخلثفهت

رسطاالارقءطفبمونسإلتكصاشإالالدتورف
حى

تفعلةتهاءقراتعذرتبخطهمسوداتفىوجدتقصالذوهذ

يهصباهكاعملووجدت01ءلىلة

عاالالمقساليروقهمخروىتوثاتلهناذايونالهان
ساهحاعسلواللانهافاعدصانااسالانىاذااق

قعاغغنامولىاخاصومكطوقفتهاالععاردحمقوهوافف

صامحاءالمتوىصدوبمرصاخءصلرامنلىيثئ

نازعلىفصقوسفىالجاركألمىفىوالكأئىخاشماال

سساغاومالماوأخربءدىإوامجدىواتصهـالىيمسام



أل331

لهاسسعفىاءفنطواذالقةاثثقاصدارزلمهدامةاااهب

عقاصاسراؤاارملمفمحراريافمهيمأاماصلفظ
وازعصازعالمقضصةكقىنطاكساألعادىاتينحطصلر

زكازعءعإليحزننىولمنةأ2الوادعريككمااتنةه

واراجحمدهـاركلىابدىصادثلينراناكبهررممق

افااصلانىحيثفباللىءااطخهنيفنقبعزاثم
مأطءارقابغلبلهوثمرهاوبمىمتأطىءاطلىما

انجعمةاضالةاصودهنففشبرالةاص2انعتواذأ
راخوئننركمصدولكتانسىبخابكعلىطرصتواذا

قعط11اراهبرؤيشفىةصفطمثرأيصوبو

جعجحطءبقسااررةأمهنؤثحغارةوانعصانجذألن

ضسازعارمانانوأوحذاناةاصالبنانبامملةترى

اتحعصاصدوافغرصءوءموردوواسيفصدرويرد

مهايععدهنااصاالمهـرقطقساطالارماحاطرافتكثالم

مشاجحرابهاوغإسيدماطرةاةسسلىهـتواالى
رلرغانارسصدمبهلسيلصاأنهـنانالهخوارءجردا
ثمارغمحاالوامعلىلهنونهومصاحبخعارالفرننحويفؤ

يساصعامالطحطالمةلمحصارمتعصابىايدريمكعزأله
اوقائحفراةعلىيدثمءماسآنهزحدنطفةحيرالت

والعطوهىءااالمنوراطهبتؤظتخرقتارياواذاه

اجاكأعدزرلىءرعلىمنهاصوكأفحطرتااذبصلىءوبرت

وشاحلمرياضاضلبهتجيالمتة21ألط14ؤوقوتجتله
هرااومرعتحتهامنلوطآلاالراكلممواسترقصت

دهرعبنرامتفىلهسهاغتصدائدلذاترطىاةأزروه

هواموهكخراخوإدىامماادههرضايسقاروضعالتسا

فعصدعفلصوهوإعللباافارتدتنجلجرثوموتوسدت
فهـماك



31لم

سهساطحعارميفالومجحاذزىايسالفةفوقكتيناكفه
وؤوامحكواسركضلباثنتعواافعارامواىفىالواذا

لحقطااماكفامكاوثيرعافهاقنااعرانهنمدت

خواضحفارقابحائفاسودا1أاجفاانئثرتانرطهبواذا

قاثءبواااكءأتورصاءعااخداقاسأىباصاهـبا
برافعاللاعللمفىثبةدهودةءوشصاسهاق

الماخوناالووىزطصدب1سرممطالىنبقظاغزماتهاوورا

دارعاعاعاكهاصوادمنعندهساإحزلءطثءةءو

ئطوؤعهـالصاثوداءهابطيألوةاراققدزمافىوارى

6انفذهاقصيدةعنالمبزاقخربلىبناءلاالحبيخيبوزال
كرقولهاواطمنوممطاله

صانثوعؤفرطثاطوفوصاضدماناةوزعصوللهافماخه

انطافيعةطافىوخيرعحةاصبىاحاربفىاألذيالوذ
النالغقلىنحادعةورقىوؤفرفاصوكبوآ

المرجاتزقاتثطدثفىطفىافىتجلقاحاألحماوعرا

هوانحلةااجالىوشفصىقرقعصفللألماسكافىصعوا
داصأناربن5ااصاددسوتئممهيمهصدازورةفيفملتسرىه

االرداتادصههالفونفلىيمهومنليادثممالوت

االقرانقىبمالتىألمانماموقعطافوأصاقاالىاضهـكا

دانهطومجخفحرورالىغرئواممافىفىاعرقوإلنه
هنفريادمفىمااقثقودىأاممارضكةمزسنواخر

صانثاةابءسمننجااحرىالثرىعلىوجالجىااررقبساءو

قفطءطذاععطرهسءبدعدفذمنوأ

دأتوريدهزالىيضوشثةاورولاطعنمنواحب

غوانورفتفاحرىوكأاالىالنبالرشقمنوألذ



1يم

نطهدطعناالقرانفاعفوفصقدصشاردطرةكنآ

ارالنباديشأنجضيسفاباعزوةاهرالمقاوتارقيىهل
ولسناتلباسألمةبقرانقاناطيروزهضرابوقران

باتامنقدامءافبحةكضةاعالملىءاحووعناق
انالسناتوخضاتبصراافحتىوامةااسمبرادوطه

قبالطالمنالصرابصفوؤهاخالحرورةاحفور

االمرانصةايسضصإةربااطؤواههبهزريصانبوؤضمه

نانعصةحفلجءفطءعنبواقىالىمهاق

انةاألوداصصاعغاكىفبثوممىوشصانهءلاانةابواله

إلناذهـوااالرقالعنئيفصنىاةاوارمادداحاارقالا

صاقةاتحفياذكريمناعرحنسدهطاربهقثإاهررتشرواذاه
النعدعلىعالتوطكيهشكاوالمىمنخلؤتواذا

اوناقنءىفىوفىليهوانماماناكاصداثاضافأ

انثسهمرهوإارهاشاعسرانماطيهـهـءافا3رتاؤواذا

االزمانمنفىصابوبقدرهـوؤفردفىطءلمههوالمز

هعانيخرماححماناذابكبىددوناالتيورئويرفىا
اقوكاجضفىاءهاومهلمئةوبطاظداثاصارءو

زمافىقرنصجإحافردكنجمانئقاسلىحفىوإصثنىث
وانمزانءيرهماقنعمىهاكأراسيارىصالت

ناصيفطايعرفإجميمالةبعدصاوانعنااظنضءاعا

عيالطفىفيتتهدالهودوبردوإستولىالسرابءالمابهيقد

عسانوقلبىصرافهـخالولةعزجمثانغيرفثدماىجحي
ارمانىفإدهريمارفءامبصابلمالمدادكطاتفالواذاله

تلمةادونهاصىتهحتئ0دءإرسءتصاةطذىاازت

يهسافىقتؤطاذاافراراماصىلبةادصدوةألساحررت

غاليرإؤعوهمىقبلمهـمبزإصاسمدينايثأوتقةوس



ر531

دهوحراتةبمخىدىبقهعقدواداطوقةأوكشىحنجقلمعنء
كراتائكمالغضثالقدوفاخراءالإايسابقاساأق

مجراتضارباربعكزاراذدهجيدحلىإلفضلدرلله

صانءاعزفىزورالغزواولاالقىالىضكرقفد

اتولؤاؤقماؤكاتاكمهارقفوقيديكاجكواذا

نيمضاباةيثمنانأكطفهالحدضلفيقتزطواذا
ىمكح

هتاكاقولهاولنوهوتالونؤ

جمنامعيورالىاحيأنتحناكاممفى11شرئترللملىالهان

كاؤثافرلمتطجهظيرودذامخفهوالمذانبرحب

انمطذابضاءاحمكيراكذداتفهاحصاألتالمطرخعنتبعا

يشاشكاهىشانلىءرداتشنعىحنلةجمزتثرىاتإحزاإصااأبىث

كامفادثيالاإمجوتىفوبمغواربهمجوتهالبحركبالما
كاهاشصالقدرطيةطلهوالدبمعنتء51شباقثتانغوما

كااماصاؤثةحصءصكاادااعراذالدىالمنىاطبةسإا

كاثايمالمالفكنيسثتوانتهلانرورظكاتكىدل

ىنضبشبىواللفالغاكاحائةالبيدمنشورابهانرى

رجمفيااذهاةببلهواريمداصامجاهالهـفىالسوارىبئعارث

نضيقبلمن1شريةنهضتاسواطهافىطفمدىااذا

كايروتلاالثوظالموتنتثاتكرىءاضممافىوالشمترث

خبصاحركضطثءطالقافالفعنلاالتفإحاتثقا

كايإهعنوراقمىرأيئوقدامجعإاإعرتاتءاقىومفيااذا
كاءنسااذدويعزووشاومدىرتجةطءدإاتراك

مامقبهبمداهاشللماذخلهنالحزبعظبقأفت

كانمألؤوقىيثصدىلتصحئاربهكبنهاطوتدثااباذا

تئنينحفعيموعبنئحالهاقلبقىاهضإانه



1ث

مدنيكاتثتانتاذاخدىاوافريثثماهاصص4يمشاافئ

كايرةفضفاضالوصفجناحههبهافيالملواديلةم

ارباذيالعاليهكوختصائرةابخمحرونداداطضاث

نواادتحربادجمماافالبدهشغفتماالحزمبانقادشوا

احاررفىارشاعبقفدأوأادارءخوفوقفةبللث

اخسبىاءسنافىوابهههافوافبامواجرىغضبان

ىياومذعورقابهكافرقمناندضرافىيربدروا

ااحصاقاصبركلىءيمالحئلمهارنوماكسطالانيتآ

إيواهـمثورارويئفتءوهذبمدءالىدىإاورألفت

4وفدصطقالةااصانقيدهرشمدؤكااالياين4ىعره

حكالمعاكمالهىءاقىلمالمجباىقفأيروزعدباوافاك

صتتهمنولممىثثاذيالبهطافجنلىاانثبةيروقه

ويسألهالنحوىالبيضاوىسعيدابااالماميخاطبوقالو
0دارنما4عاكزاتاق

ىاساثوتوالطالفتااصالماارلسالاكتلمثعا

ظامالهبااطتسريمماارىاسوااطايمهربكوف

ااماطوقاطصطيكلانسصنإيزالالدثوارد

ماخانمعلىابريةرياضماتثئلإجثخط
مالهطذبلميبيشبىذبمطشساطهصل

الدواىحمراحملىيمقءغنامعفللفىا

سامالىعاصبهعطيروقافصالثرمءمال0وود

صواىاارتب4راهـوبعفهصاالىصاتيهالىيريع
امنعاكدتبهاغرىوشدهعتيثثقرفياجيهلىاذاه

صاىعادونهوقاراطالىئمهطشفىترفرقا

واىطافدلالمهببلدجييألنظراتصيرقاراك

لمأ
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مرامايهورقارانبمقصقرءكضانيسوىصمرولم

دامفافئولهبقىينراقىحى4بطمقتخب

امامممااسات4عاثتديردهر6عضاغربهحفف

مطاكلقببدرتحيفزمانيلو4رتزعزع

مطالبةفاقىحيثاالظردعندمرلءيسا

عصامعنإثذاقصطترمحامصعنصةإباطوافى

حذامذبتحماكلصاصعمجيبالطتسشاموافى
الظاممحروسالفمقيدةداصدىعةترداهامياالعال

مامالىعافهءوأصوىقدتولىزمانالطعدفؤل

مطازرقفطاردموقهطفتوقددق0رتو

مكطصحبمنمآلفطبهعئااليامبحدموز

مإفطاوراضبالميلىمهيناعئيدهاوترجع

صلألمظاقاغبالندترعرعيصنمسامنكنابىفىوتطالع

امصابالمفنااليامصدءسرىلضكالصاقبىليزفى

إصاتمحهلوقديسألىءاثفففانضاقلىعنوقال
0فيهابادرارىيتقاةل

بطائبهراجردكومنارنابلعالوكمائل

بطاكداعهـصبدداديكىالمةرمالثنشوةومن

ونابطغرادهر1يدداانهوجاركضروما

سحسساببمطمنلهضبعم19صودطرعنالىينئ

بطابئيحصفنلارجبماجديدىعلوعدهراارى
ابلباقعيضهمتالىراماطرباتهيعلى

صابايروضرأىدمةبصدهرطنجهلههنيا
مابتايدبهيسببوطبقالملاللمزضهةلمجاداذا

اباناعاصلىوةاوقأببفضلىاصزيهمنمىبروعك

1811ادطا



مأل1س8ر

صابالىلىالمجدطةدوفىهاالزارفىضطاروععزائم

ابصصاصمدورويروىابداحماءاكابثيفدىائمعز
مرابتايومالحربدموتحففارايومالصااإمرقيئبه

همصابطبوصليلبغصايخهبهناشهابايضئا

اباصىيوماالاوناذاظتثاكىنهـااححرزينه
ذبابوالهاترندوانتفرارالءفاصةتالىالهواا

اباوطافروهوصرتهوبهابلوحدىتهطالهقى

إبزاندىقدماقىإوقدعندىصدياتماكةعرقارى

مرابيىدىعالقومانعماذالهةابعندىاياديكمقوة

للألباذلوجهثطءماوصنىرس6باجرامحاشىنليف
ضواباحسناااا0بفتحزمضثمابتوذصيرةومن

ىسمهح

مفبمشتىلهاضاغرئوقالبؤ

ئمطاطورقااألفنالتاملبعلىمءاابااقأوالصىاي
ئمخطاربقافيهءحملىصماجدلااكلدتبهساراوى

اتمالثوقدوباصرارايدفاقصاابرزيمبهءلمطالظكلراذا

ارمائمهـوالىاساالمنرضابالحىتامنارملعصداتسقى
افواسمارياححييملساوسهتسدباادرصاوراف

المنايمرحبفااالمحعضمشةنوهااالراكةالتكازلو
األراتماضطرابنالويهانحبرلتهاونالونبهنشتحراذا

السواجمإدمحوعباسوارىاعابهاسباتائلااالهـاضتعصاذا

وائمالءاالكواربشهصامهحبمفىوالصجرواركص

المجاشمبارتوالمهارىووخدوالسرىالخاعيهتم31أالحهـ
المراغفوقسئالحيسنكانوانثمارهاونجمقشفتسننهم
ازمااو1موماسعلىفوصايشوائالضالوعيرنونومةامن
هطئمالتارعمالونويبكمعلهدألصازررصصوااذا

هديخهـم
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ارمالىروقضطمىوابعيدوانئألةلمالفصوبصديوم
ىاشالزابمروقدلىوىوأثمابعزومىابنطنهأنه
هحزائىانرمدوبسودتلهواليهئصأالنتلمااةالحظسا

ضرائماءظباالرطىانفمقبهمابمبىعناحزانفضتوارض
معحاوبكأسااؤتوأاالؤجمدرخانعاإتلمهت

دوراالماذمرىاوطإلمفاانئدالجىقيصاعالتدوفه

حمواطمدىاادامجاجةصدرهطبافظراراالطمورسه

افلالصمواطداوردالىءظبرصاإممطوصوالىالىفىءلىعذرول
اكىغماتاكيعمالثوقدطلفسرادقاراقلى
هـوارماءماهطصسارةسسلىايائديالىانابباهز

اذشاممعمقالىكروبينفعوهلانملىالدهرعلىغبظادميتلقد
غاللئم0ااندصوبمقالخباواربءاهرتقىغرحمطرىانآتأها

سائمثافىاعقباشهاارأننىصصاإةالةوزبهاىواف

صمطابافااحمرلمتوصإذافناالىءالسبيبنفضهىعراجم

نائمويمتهـالموتكاوخوضانائمةصااليابمحعمدارى

فاطمماتالتدتىلىءيذللىامارنارىان1االمرتوما
عزائماونوحزىهوىكركاآلارتيهاصبقلبنتوقدهاهدتيش4

دهغدائمابرصسالعقاببقلبىدهعصوقدعاذلىصاهـعاأهان
واشمةائراتاالىيطامحوفدهسومهروجمتقدوهـإسره

دهماقضاثصدعهنمرائرلصهوىانوؤدامرخقلبىاتسوىا

واصحمالهوبتسودىئشإؤلماوارهانمرفءطئإ

انمسراطثمةاظنتىواخهلمتاظبانراذااقإواىوقد

ضامائىرإاألصمباححماكلاذانابهمجرقافرصمودىهـاقو
المحلألحمالمازقمااسالطحءاهاواقمامااذيالحرقاثه

ارواسمالمصاقطاعانفمقداظلهيسلبودالههااذاوافىه
دهلرتماكااالنبطبنرأتنىاالاعاألطبراعرضومامم



041

القدرهذااالالميية0مذاجدمنولم
كاعماوقاللو

هصوكالبارحاهرقاطوبغمقارالعلىابيزفاوماتهذا

حلرجرائمهمنذنبننسيطاملجانإطرفكاثايرنو
همبالمحهصنيعهفالبصسئنفيهامضىنيعهءاصسانواه

غسداهخبلالوقدقداكبحدهعاياهباعالىرحبالمشهذلىه

المجداجنابقعنثومةمطروخالمانفاليمه

لمرهطالمديدلكرالةمنعبضتواعىءالحيتبايشيرلمت
لمكهـوقحالهبخلرصلهافحطفىالدهرترأثدفو

باعزألصادشاتالحصشاجرتهاذهسالالغريممجدؤاصليسه

هلرجىصهادقاصتوفرذاالوعرامهأيهعاوبانلىيرى

زرالبلبالينرأوارحئثاعاتوءتحث6ااالعلىتلفكلمه
دهلىةوابهـرشأوامجدهمفىامدهمنتيمرأوكالثرامواذاا
هاألؤضاللاالادصحلىفىههاعالبالوطيحاهمواذاا

لحألفيصوقوالرأياطاوسهاؤماارتذمنابموبانرطاذا

صالالمبرةكعزمفمنهـلطتةاألطداثاالكظتلم
الذبلألوالطانحرىلىءتصطفاؤثاتاتاطكتاو3اثه

لمألالمنعلذاتاختراذاشههالىيمتذإوهاوتدضنتقدبما
مؤميألدثاتطاطرنانخمااشرعتاندىنءعترنفاأل
لمشملرليرحهنالصظعندىاقامةمجاجافيوادوتدتةو

االواليراالفعويتبىطدالىمةاإشائبساتايسهـامتنثىه

امالحسظاوببابفاسلههطتناقالمضعارةكلمن

الهانهامتسهالصمعاغلىهتجدفمهباندمبىكقولقدله
الكاحعليهاانطبلمضودبءمرنعنحرنازا

اصالفوخحةمادبذراكابارققهنفاننانابثبتك
زونجو
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الألالالبومبباضفترىدهاثاحثفىالشوقناروزوفي
همننلنلصاحسطتترلماوارعوتبارواهتاؤنواال

لمألةنضواصرتفونظاءيسادماةلااابالسسبستو

الوتفضسالاطصهمقللةةبعديأسضئوثدار

هصالهتةاشوىبردفىتاصصبعدماحرصالرصلىلءنلعلى

لألتوافؤادافىمووينفاوقدتعأالضمافىالروبزخ
مومالايديئعسندىاءسابكومنةدافىأقاماقع

ضلمهتحشفوصطلوتؤوتبيداالئحصدواءؤدى
ححجحم

رآخرعفىالنثأهاالتىمقاطيعهومن
الباافعزاالدتفىفاتاذفزظادمرورهوالشبابكان

المبصإفحجاوالوقىوالكاسكأالةالوثرااصاباكربط
نطربالفمافاباالمشاالالهاموجودةفهذىاوال

ع

مقطعماتهمنايضاووإل

اردىجهدواوقدلىالمإنودىالهلىيراصافيملىالئهيرى
دهالهدىلاخطأوايبرصالمساواخطأتخممرتلماالمدىبلت

المدىمرءامالابدصعرامنلهذطمحهبىالماراموعن

يسدىزصنىثساضبراومناوالواجزلاعطىذهـاوانه

مستديمهيأتلميذاابنسنالىانيالدولهامهنايدبهكتىومماوهوقال
يدابهايرىروحعندىمودتهوالذىيدىيا

تدتيلةارظالمتوالثثتايىالدهرمرألم

لهغرضأفىايضاوقال
لمهةذاكئكمتيثولملىوموقوزراوئممضت
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يلهء11مدةاالسوآذزماناهذا3ىوزيرعالو

لمهةااقدفء5ةحهوؤدؤورااالمثؤوقإوكانو

دهلهالجزتهوعدبدعدصانهمرنءالمموبئخزاشه

لمهابدتككاطؤوحمآاصلىباوزلةصاجلهفه

دانضطهاللهفانإخلبومنمماعابصاعشومهمايلو

تالىاللة4رشاإصاروراىاايثصعارنوجدماآخرهذا

انارمنفىدإرىطالنيولرلىيرغاليىاار1أ1يمصالزصراصىولية
لصطاالجنانهارواوصمالالغرامناشواثارراالفةسمنيانامصباح

اعهالبررياضمنطأوشبتهورالتبداعلىفيالشحعرالوجهارواألد
4باألدطرالثحصمايىتاانايراعهااشاببىطكللهوتثالمثرواخلىوتخه

هماطالىواالصاحأهوسهنادمالماوابادصدشبهشرحهاوارصن

يعطرقلمالذىاالروعالباحنتاكوحالمصهالمفافالشاعرانديووناظر

صائاالمعسدرلثنفتتولمافىالىععنببوهرهجلألثاصامحايمحلمهبمف

دعواراعكلسمساذانخبإمناقامدخرارربئائريد5االدباإكةووفيم

منبديوانهالدةدرلهلمفواحكمفرصكلنطيةاوربهـثهدهـزنوان
هروالتباوهرنههماءزأوهاانممهبسنااهاتخريتالدهركةهاثفصاذ

صالبدإولشابدوليارآهالوداثالابلىبدنةوسعيكلاياةدورن5ىالمعت

وماغهإبياذدليرىحرجريرللماءكاتجرتطوداعبى1نئ4ولود

انستكلماحةواساالةاضبهاباؤتالءالمرااقهرزتلىودقافرش

ووضطاتزثلمؤووراقديإلفهسرقعرد4فالؤواسابىوحبابذكرى

جدمملهنالمءالمالمألنتص5رؤلثيصيكلجمأدركلمنوئفداألوراقثمرات

فىإامجاثاابظألطاامازلةعنونابقطالمىبانطرتلىشخافاظاالفبا

وجهلهاويإشرالغوسجظةنبمرةاومانهذادثبنابلىععانهصرىو

بهكفدإباسلفةءالالفىلهصهءأفظوكلقازباحبمطأخذثبوساله
كقاممبابكلمنالشعرسعرالوصطالداخلاآلدابهاتببةاقمكهارها

التجد
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حسنمنانظرابهكااميرااألدبدواويئمحىاذااويميمطندلمهةدالب

مناالوزواحلواممازهارههالفىاقاألصزكلاقإيماؤنممنخألذافىخوا
نجزذدهرهـإللالحيمحروالىاراللءالماوهـانهإقالالةواراززألل

ظالحسباقبالتهصاثلموس2وطالعتدالمصءياكالقذىافامل41ءماقىذمةعال

ومنفوفاءزالالبواابمديرسفاشىافنيساحمةايسعاثصهـاحبوالجد
فقدوزيادمنىباءجاحيثصعادهاتفاصاإاجومابوالمواهبصافباإل

اوزرمرهـاإمادابكلبذلوواصالدبوم1141بكعنصادأل
بمالالماألخير4ةخاثنعهةبوارفذكركلألربامنهاىويقانفعلم
يراواناملهعفاانرامنمناالياممدممقابمرءبشصهالثو

دألولهأوماوةوالىروولهأووكةثاربخنالمسيامامويخاءالمؤ

ضانالسابنالساطاتغياثنايدطالوارأىالمجيلىالعدلذى
لمهاشمايةوبالالئهمرأهـضانيداطعبدخازىاانالسالع

ةالفاذولممألقبخالطاهلىمحمكتاموصانناهو
نةلىمناالتخرةإىإجملاائعواف

ةةااالسفىفاالدإعنوماكنوتس

واجمباصةمعلبفىةاءاا

اباباامامحةال
لى1141

اسميرلم

ايئلثأج

ثلةشهبهبم

غببم1جمبهالبمإلتألم

الجليلةالمعارفنظارةبرخصةطبعت

888وعددهااالولخر7ةخصالىختار










