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ذخنبأهإأ

الظبياالصؤوزأنهالبيانطمهاالنسانخلقالذىدثهيطمد

السفرالىيميلىطهايافائاالساقلمافانهبعداماجماللسك

المذاهبواإلمماختالفعلىبعفايضمبملطويظلبهاتجمهيمفى
مقالشاسعةابالدئالتوغللهـادلهقبدوالحاناناتالممنعد

الغانلدرودئهشؤاناتهعرنة

اعيانالمهتاتعندلهفتلكنفعهيحثىالمزثلرلفات

انسانيثةلئلسانيفحلدابهياالفاثعلىفالزم

انتاالدباهلألاالنظرئأفعقمفعلييخصلثم
ءامرآاحعددفاظليلقالحعاهملسلقحلفىءالعثوإ

مقهممجوزلةييالمالهنمويجوزوءشانجونإلحيفيصالحالم

لفايهبينوالجبعوضرممدوبدورهموهدلمييدهوالفظطألق

يفهمومعرفتهحقءأالشحالميعرفومفصفالهنوالتعاق



مةات

ذلكالدعليهيممعبفالاشارهمرظأقعلىوبطلحاخارهمدتملق

بينهوالذىاساصاعالمامقوالالمنثورالحالمهقهشى

باللعلاالالفاضلاالجلملرالولهارلتهشهورالنلرعلم

مرهحيدالمتأدبينوقربمالمتحلعينسان7االريباالدب
حابعليهلدتهرحمةلمهل01مدبقزشالضل11دكلوفريد

كء

الشعرذهبقدءشاماالبالعةذرئمفالعتسماالنعاه

دبوإنلطبعصدرىانشيعاغربوظمهئوإبدعمذهـحل

يةانحليقئرجمةبهاوطبعتهوالعزبمساعدعىفمثرثشعره

وبنيالعربابنااعقالطافتينمقالعععرمحبهااكأهنلى
مقانبهمومامعانيهمفنظقمافسرمهجننثرعبثتهاواالصفر

اثااليابحقفرطورالقوالمبمايالنفاراصيالوبلضها

لتالنوالوتةاالمثالمفالديوإتيحوبههاعلىءالظرىوينبة
أالد

امخفيهتدأاأزماالديماتصاحبزهيىالدفمآهادركوش

الئاليةالؤوتقافقممالحثىبضمأبضمبالطوإلفربالشرق
اشعارهقولهذالرىلنللمفهذلكصملقفماوتللمنأخ

علداتغيعاداثوصفرقمستعمثهاخارهموالالةلهلحالم

اسةاقواضيانمتاذحردونالخريةوارةالةطمكولهاباديةااهل
سالمااللوانلوألطهليةاشعارقةووالااليام



همةلعص

مديةوالسيعاالهصربةالدياراتالنظرللىعلىيضالثم

رالمفوسفاالرمكمفهضىفيماحاتاالسخددية

حلئالغربالشرقاهلالفحاالبحرمجمعاالوإتو

فيمابعدارثحزجمكواالدبالحالموالظسفةبلميتعلقما

تزهافىوالسيماالمزيهبنوالشرفيينءالشرإارالمجمعا

اهلالمعثرقاهلاتويالوإغالميوأتهنااالدفءب

ئىيصادالحقعادالهمةضيناظبدئباعوالمغرب

ورالهموافحارهمئارحةالماثعليورلشقاالمئينمؤلفات

امثاألشعاالعربوالعجمئالسانرةاالمئالمفحهييأانمع

هفالمنربلهلالنمنةعلىاألجرتماانهاالفلهلفتماخر

مفهةئالعثهيالفيارمالشاعرومالفرمافالهاإلمثالطهجمثه

لعثاماطا

بهدأداآتحهبيدئمانا

فيةالعلمانماهوالسائراالنحليقالمثلمعقوالبمافقفهنا

طروأدتهيديرالعبدالعربفوليايضاذلكهقوكلهثالحهدحكةمكثث

الفزسناوصرالهثلالتسجيعوالمعفىذلكفمثل

طحمحمطءمالحعكالسكأعطهيمنه



لمقدمة

االتبيلهذامفييةهءاشياترىزهياشعارالبهاةفىو
هثآل

اذانللحيطانونيقوفهماحدبينناحديثايدرىاياك

ألااألاأل6ألمحاادايتوأوتأيخعاواالنحليق

يشافقحاالمثالوالديهياتلمميهشهإليءالهانخلملحن

شعرائعاافحارءتحاذافحارهاحثىبلباارةيثسعرااشعافى

يحادالحتىالمسيبعدعشنرالسابمرنالتييناالنحليق

اياممسلمشايراثكولنهفانهايصدقاالفرنحفاحد

ايوبت

التخلوالثنرصايهسعاروإلسيماإحشنرقااشعافىعرااتامخالهر

العبازذجةوالإذماودحاأفةالمباوتعانرداالسمالتحععق

الععباقبئممنهيعدشإلفيهكرضوبنجبوباإفىاهلضدلههذاو

احلبيعباالبساكلةغيفيترلىالفانكلرزهإلدينءآننلمإها

ريذالذىجاشأوااإلستعاردحسنحفميماماعليوااللمجإفئ

الرقياتآالماتاكليعاهاوعرشفاكأاالنحايئاعرالكدىهـغزأجات

اعارادامصايقاالءمرأثاتاكأورصاتذااثأضوا

يسنهدماناعتهاحزحاممالكفالهبهاحرلعيناستورتالدواة

4مرإلذلك

الحلرونيرلمحساذاعجبوإلآدقطفوحمؤيحينوجمتق



لمقدمة

العاشقووصفاعشالموثمحلروقااسمعفىااتراعت

بنحنةكإأقىجديدشباساوبيزينهالديوانحعاحبفترىبالشهادة

ولهصشأنله

ابعثدأضهاراهرااموتناولمترفخذمزفىوحى

اخرحوخييموأهع5

حياقسبتقدةحياقىسشحىوقدتملحتصوحىانت

المماتإكليميفىالنلاخبماليبوحكاجنىشؤاحت

مالمجداجديداشقالارونتوحسادحسنامالحاهذااد

مزلاالهنجتا

ااألحاأاغزبوفاحهاابدعالشيبوخلبوفىإهرابزبثم

قالصب

بتبأاحبئداوفدأصتنباتاللانجلىفثد

عيهبمقمجنىماكاناوارهوشات

الىتأدبااايهافانخلرإفحاوهذههقالطفإفىةاستهنوجدقلماو

ليلهفبغتةالتيقخاروذالصثيبوالشبيةبينالمقابلةحسن

الراىرصانةوفجرالمشيبصبالىايصبابةإوالغظةمظاواشسبابإ

دمحونرالبيمقيظطوطظهوفىبينالمناسبةتلميحهايحنهـااهلومااالصابةو

والمعانبالجهالةدجىوسطفىيطحمةشعاعوقشروببنارزوانبا



لمقدمة

رسولطاظقولهفهالثالفريبالرقيقالحالهممنهاردتفاذا

الحبيب

قريباحبمففعيدهمابنظرةمقلتيكأفزهقرعنىش

مذلةالحرأئرئوقصروألنسوأنالزوجاتثةغلبتايخماقلت

بينفيماهيةالغروألمودةالصيقيةللحبةثتمسبيلفالوالهوأنالجهل
االقالمجرفالعربءلشعرأئقاترىذاوإلمعثموقالعاشق

المستهامالصبولوعوبيانوألفرأمالعشقوصفمحااأيحىفع

مطاوعةاالفيهتجدالاالنصافإينأعسنقاهذانظرتااتقول

جهدهالشاعرفيبذلالشحهوافىالتعجبتخالمراشأضئساتاوكطاا

ويهذىالفردةإتباالستعاارصافهاوتزيينللحبيبةلمحاسنتصوفى

مزجالمفرقالدموعلبنفىوبشتىحمدردإلمحرقامإتار11

العربغزلياتالخيلةهؤواالفحربديهةوجودانحرال1افوهذا

الحلويةقعمحشاألحساسححةعننعبالاااال

اسمعانباهنههثلعفنخلمهنرفغكقدزهيالبهااماو
رالهوىواليذالمفاربةاسمشانرقابنيمابهذانهاةلمقو4بدفانه

عقهةمتيققصاندهترىفلهذأبالولعحمققدقلبعقالشعر
امهمحاأرزىاغزأدمقارفنخلماحاأغةنرايتفهلإكعنعا

قدحاواليفىماشانهاذاكلهمفلتعميأتعشقتهاإفىقا

اذاوضحاىففىأمتنيباالتبحىابداانهافبهاوجدىزادبال



لمقدمة

زهيءالهاقرانلصاياهاجهتذرعقهـءعماجارؤيحعف

ضلييثبتالءاالهوآحتاتلبأيخهـااتمستهاهاصبابنأنو

نفسهطفقالحماحددومحبوبةعشقيستمرعلىوالوداد

ررينباذوضداسليمىراليوماذ

باتوداحيثغريةاسباببياثاددفوتتلبعنبضذرقأهثم

خابإسأا4نرزسرذالمثئلى

مذهبقالعهفىملىفىالساللايها

آخرهالى

انهشحاصحابمناقبطلىيرلممارائهدءشىيهجدالاءرإ

دتاحسفانهاقيديانةشعاعإةالمحتآةءحرفيلناسياو

مااسمريةاذاهبأاتافييلمأفاخمأصوأزلك

ذداحوالءإلئتارثإعزتوأإزحاتاأكثانت

اياممالسااراإئريتدتةنهاهنااوفىداثينإلفىاهبالححلى

إديواناحاحب

104الدقيالمحبوهنوتاادواآلإنقختبعدحا14أرواةاقال

ا0101 ذاهبدسيئابعدالثالثرتاللىنحولثيرسإرحهىت

4إالخياالعئتائدمعنحلحلةو4شتأشراتااالولىاحلريغةاأؤارمقتانيةريه

ئىيحويناضنسم1إلمبكلذمبحزبراالمنديمعروفةامهاط



لمقدمة

سبعةهىوالمذاهبهنههفاالهمرذتامأاهذأ

فألخا

لولهوورثحياالولالزعيماصحابةيومرأا

علىالناصفخلقمفاولالمجوسبزعمةونايراكءمق

االرضى

اللفةاالسمحعغوافارنهاتزرحاباةإزروااع

مفاشخاضاابديمإنورااتقالواثإمنتاالغيالزهانالتديمة4الزند

المسمىواالعخلمأشخصالحق4ربانهنورادقيوحانيةااطبيعق

الشيحالناىاهرثعانفحدثاإلشياعفءشىشذزشإضا
إصتنلثأذأك

حى

خلهرالذىبورشببفإشتازاححابثمتيةأزساواث

لهرسببقشتاسبفئحاثاضاهنامهاحاحبءشأصلي
الملك

انوراتيزعموتاألزلييننناإلصقاصحابالثنويةعث

المجساعتةأدبخاالفقديمانازاينإخللمةرا

فلهرفىأرزىايمالحفاتالهبفحافىاصحابانويةااثء

شابوروضعبفهرهزبفبهراموقتلهسأزدششابورتزحان

المجوفةوالنحرإنيةبيندينا

الخللمةوالنورمتقنماديققديمينائبتوأالذيفالمرقونيةعى



ألألهةلمص

سببهووالجامعالمعدلهوثالناهبداوأثبتوأاالبقواالبوقيل

عدهيالجامعومجامعاالجاقيمتقالالمتحنياديففاتالوأج

هذااإلمتراجواالجتماعحنملوححالخللمةومهقالردبةالنوردون

العالم

والدقبادىايامخمهرالذىمزدكتبايةألمزدث

خزبهعلىاتانزشرلعداحفاجابهمذههالىمادودعاانوشروات

والمباغنحةأثنةاالموعفينهيصاثؤتلهفوجدهفحللوافترائه

االموالوالنسابسببيتعانماذلكلقااتولمااالقنالو

همااشنفيهاشرصةالناسملواالحوإلاباحوءالنسآاحل

مذمبمفقريمامذووتطوالحايةواضاراوالما

عسثهانسهةأصشماراحاباحءاالحموية

4اشلاجمزوالشمرهفهايلمححإلعئسبئتلامراةعنهحى

هذهئزللمإلحرصادباسليالعربتاستولماذلكبمدثم

المحمديقالمهخدهوصافىتضخليمااتأثهتإلماإليتؤثرلهاالمذإهب

وخرجاظألفةأسفازعةامقوقحاحوقبمؤاماأحعابئةايخاالتمسوبة

وذوهءلىحانحرساازتإإبحالابىبفعلىعلينالنيرياحد

بدصةاولصلتوهحذاواصحابهمماويةمعالعربانحازتو

انحاانهإآلالسةاهلعلىالتمثميعاهلخروجاعىاالسالم

وعداوهيافثإثهعسامنجنىاؤعلىقديمةةسدابلجديدابفخعابفضهم



مةزداه11

لمجديدةالحلريقةارتالزهانمنمدلمجثداالخرىاالهممعودا

فيالمسلهبينروانجانالتحتىالقروتلوالىمعيدايوبدافىشلمد
انهحقىبسبهااصاالسلإفسادواوالبدضةالذتوتواترت

بفالتهدعبتحاتسىهجريةلسثئهالمحالبتةالمسثيبعدظس

اةءمدباظالفةلنانسهالبيعةواخذمحعرصلىكبإطاهذااحامسمهدكأ

فمفبغداأهباراللخلثألاومامءأالزفاطمةنسلسث ا

رتنتوالمحريةالديلرفىذاالغسحالضلزسهضةإبىاتغلتقتأااكث

داعىرئيسهممىفاالناحإلآلالدشاآلايئ3حفنامريكدتبواسحلة

تشابهالتاهزاجتماساتتبوتالخوانرخجعلثمماةإدا

مةأطإسمجاوسموهاهذانايوالخرمسوثاجتماساتننالعا

آلاطكداشسمواالجتماضاتنخمايهفاماتإذىاالمحاثو

إلسميلاالمياثةالثباتهمباالسماعيليةفيئعانتفانهاالحلريتةواقا

هنالكعنهانئنرعوأستنامافىذفابثدونجمتقأحهلثاجعثنرابف

اجماضدانومجوشوغيرهااشيةالحثنهايةةمذامب

أديفاهرثااخانهمهعااأحأل7ااألاثألمويةاسمث

اصسيحىا

المحريةالدياردخللماايرببئإيقاححعاالسلحالتاثسامو

وصاتالعإساظيزةباسمالخحلادثاتافاحلميةافةاظاارهدم

سدةبوأانبعدامافاءلدتعهاانورأمذاإدنفاحا



31دمةلمت

االجتماعاثإةاحعاحرموةناطهاالبدعةآثارلمحاانهالمستتياةالسلحلنة

ايوببغمقينكلأسمااستمروسيابةامانتةديفاظإة

ايامزهايالبهاترىافااالسماعيليهمعالسلوكهذاعليلهم

اإليوبيةاذأداحقافيإلالسلحالتالديفنجمالحمالالملك

عليفرضتسنةخصمبققلصانتعناسكبعاقاندءيستهز

هصرمسلمى

ءاالشيآببصقنخلمهاستخفقدهثقىءالهاانوانلت

ننهرهالىيعزىفذأكامواالحتاالعتباريننالمسلهينخلرهاإلىا

ءالمحمدأصديفإهرعاتهضدمالىالاالسماعيلىبالمنهف

تلكلرىفار9نخلهحأنئبالافحمزاالترآناياتبعصقاقتبسواث

أسموحديةاقلزيحطحقىاقهحيدإصولضلييشتملهمااآليات

إخوارجازعمثالإلمواضييمحفهىلمرتحىو بلالحفراول

عايهااتمد11أزحاناحاحبكبئىالمهدىاتياتالىلشيانها

اةكالىساالنبوةاادحالذيفذايبنأصوايناالثنأ

إالتالىاالسالمءبدمقااللهية

قولهجرةالمتورعيحسبهاابياتاديثانهتجدولهذ

دساقشيتىوالمحبوتحقاالوقتصماحبالحبانا



هةالمص1

هقمطتبسةآياتعدةءلىتشتملاالئعيدذهنهانالحئيقةو

وألخمرالعشقوصفومستعملةاالصليمعناهاعنوفةمصالتران

مفبانهاالعجم6شراايىيلجأءالعذرالذيجوعدممعمدا
النفسافىالهوىدوتالرباقالعمشقبهايرأدهالصواصطالحات

الوتفصاحبرهوذوألشيعةالدعاةالفظةايرادهاتشكوال

الحلعقيردولمثالاالمذهبباعدآفمريصقلىءيدلذلكأشبهوما

االسالميرمقانيرزءالبهاانعلىيدلوهماااليماننغس

حسامويسلالدبفبنصرةيثئماتالبلاالحتراميهن

ضينالمعتالمتانلسفةبعصقحقوأالملحدبنوالخالنينعليفصاحته

ئاتلداإرحمنيحفرباقدراحةفلمحنلمالهقيدعىلمحجاهل

اومعتيوالهعننسكتفيأفتاتمعتوآلاعرفوقال

هسدوداعبنإباتقراشاكتذصهثاكعمذااتاينمن

دازدابقسليمانلستتلتلفهمهلستصالمىانفاتال

البهانمالوحهمثانوأسأحليامنحلقفهمهاانهيعفى

بفسليماتقصةالىالتلميزهإلىإلبهااشعارثروقد

ؤالكالرياحأسمةاالباالجانعلىوسلحالنهمالساعليهماداود

سليمانعحصرىاناأنمالممالساحمل9الراستخدم



51مقدمة

والتوارياإلحادبثفيهاريذالماقاهاتهفهمثلوقوعفات

الحاللبمنهيستخرجالشرقيةالعلومخزاةديوانهحيرقدإلعربية

اليهلحاجةغديريدما

عايهيجبإمشرقاكحوامقملكخدحةيروممقانشكوال

كاولىبقبالعحسفانهزهإطءالهوامااقواقهوأقحاغرذنلاك

وصارإلديوإنتابئمنصبعلىواستمرالسلحالثخدعةعمره

إةالعاهمتهقحانسىماذلكلومعءإدحعاواالقربإناقرب

حلمقالملحوظالوقاراصحابمقدإنماانبلإالفاحميتهوال

شعرهئياقاشتانهكذأعليأورإلااالعتبارببينجهة

اإلصابرالتفاتمئنمتجمبخءالرأحعستتلخربحالم

ئنحايةاالنانسهآحلانانواةصيطإاوأالعياث

الدينفخروزيرأانحاحلبايقولالنحوهذاوعليالتنحاسةحرمفتد

بعضادبءسومفويتشحىدارياقاضبمدالعريزالحنناابا

لمانهخ

إانتإذىاللنعكلواغضب

فتهامنكعزةاماوانف

ذأةاتيكلهـاعتدلمنتوأذ

اغضفممىلنةافىالالجلك

اتعتببهاللباثاما

أذهبحينلةهقبهافحسبى

واالستعارةالعشيطمنفيهامامثيةمعالثمرقةاالشعارانئم



المغدمة1

اجبالاكاالزهارصاالثملىةإحاياءاااليفهفالماخوذة

علىيدلبيتاوالفرصإمرباقصائدهنقصيةفيقلمافانكواالنهار

بالمناخلرهفرماصانزهيالبهاانالالحسنإمضاالىصحيشوق

قولهوهالثالحإلمةجمالاهدةمدتالمنةاغالةهستلذاالجميلة

النيلهشطعلىبستانوحف

إستاث

طد

الماربثففيتخب

نبالجونحخمراإلشو

إلححلرساكباكأسامنهاجواوكأفي

أسحائبغرا4إرتبدإدةةبصرثجميم

نىدإضتودالححىاضحمانهأحلا ثو

ترأنببالعقوفىاالضحعاتثتأحلكا4إلنإضنايهاابديممنفاند

أححوراءراحراحمسالضروتشاهدومفادمىدنا

ارسمفيالتىدغهاوءإلتاالننتراسإانمللهأضتهوشا

ضنهنحدفاالةأسماالدنافىهركأالماكلأصواخاحرر ولحسىس

ريئحيثالسثنقوكنىرأسااهذا

ذائباالونراقضلىذهبأاحعاآنماو

والتغزلالعسنقالىاسصلياحلميلرجصرابهاااتهش



11لمقدمة

اوردفاتدالجدوالحالموالتذسكلتصوفقبآلاالواليتفت

للحافخاافلفالااليطواشاراتصوفيةاصحلالحاتابياتهقبع

السيطالطريننةهذهرنبمهضاومعمنهااحسممقبسىاقىأزىالشي

فاسفىاوتانسيحدوتاويلعناضناهافماخمرياتههبثاكا

حمواجوأاقاللسانذفىباماهالديواتاحبانو

فاالرسميهاالبياتإلنعجبولعاليامغناهافيهابأفماالمداكاعا

ابيرجاأليهئبفااووتريراإواناسلحافيهاليمدالشاعرينخلمها

حقاايلةأسااالبياتليستفانهافصيحةدقيتةانتوإو

حمونهامعارافيدانجكلحدايكلاهيالبهاانعلىالتريحة

لحنهااشعافىهسانرالترفاالحالتفمف4اعاحلاحيانا

إالقيفايبماالىإاليشارةدنتحتويهلمانحصوصآافادةلهاذلكح

إذايةاواالوصافوالمناقبالزماثذلكتواريحئيدةمنهاوتعرف

الديواعتصاحبلمعاصرى

المطبهكةأغسخةافهديواناااهلىتحعحيتبعتهاالتيالروايةاما

لمارابتافىليخهسيجةلسعهالمواختةجرااهفظلمصر

والتصحيفالتحريفمفمملوةإفلطاهفهشحونةالنسخةتلك

موجودتينننسختصمححتهاعليالتةعليهاالنعتقدمجيث
لهازازيالأااأاأل6ألثهوسههةاصدإهماسفوردأوهحتبة



المقدمة1

ىسوهىلفالموزهانهفقريبةجداقديمةانهاالظاهرلق

صالمأداولدكهموسعءواالخرالمعجمحروفعليمرنجة

شرفطروأيةهىومسيجةنهشتافتةالموهجريةشنهمرقعة

خلحاتآلبقاالتيةجمةإشاكتؤالمذالديق

امرإىهنورداثحرئره

المحمذجقمبىحدية
كدة011أ1111ا

ناهبرلململمدلما2علمفةس3المءألبرألمأيآتر



ءآواإالعيانؤياتآبمنلزهالديفءبفآرجمة

خلحاشتالبفالزثانءابا

يرهشءأبياا

بفالحسنبنجحبفلىءبئمحمدبنزهيلابوإالنخ

إدينابهاالملقبسالعتالمغمعابفمنحعرربفجعفر

حفووخحفاانثوانخلىاحسنهمعصؤشءالفخعاحنالحاتب

نجمأعاإكأإلملكانسلحالبخدحةاتحملقدإندءعرشبرهما

توجهوالمحريةارإدبااحلااكالهبقانوبقاالباالدين

ةديأشإكماااصاكاثلكاثالىبهاواقامإشرقطاالبالدللىخمقه

ةأسحااجرتانالىذأكقاموخدحظإليهافانتقلدمشق

ضسكرخانهودمشقعةوخرصإعالحمااكالهعلىالمشهورة

داشأضاحرالكاعمهاتعايهؤبصقضهوتفرقلمى1ناعليوهو

فىهيإديفإءبهافاقامركاباتلعةوأعتقاهإصركاصاب

كذأعللوأميردإةليتحولملصاجهلمحافخلةبناباسورالمذ

خدشهاءإاؤدمالمعريةافىالدإوملكالصالالملكخرجحثى



زهبرءالبهارجمة

الفحعلذاستمانهووثلثينخسسنةالقيعدةرذاواخروذلك

كنتهناكفينخلرمحمدالحاملالملكابيهترجمةورئمذ

فلماغهاسممنتلمابهاجتمعتلووأودباالتاهزمقيمايومئذ

االخالقهحارمهفعنهسمعتهافوقوصانبهأجتمعتوصل

يبرصماجهمقكناانوالسجايادهاثةوالرياضةذثو

كانفانهاهاهنىومعهلغالخفىسؤصليإليحللععدهالقدفي

جميلتهلوساناثيخالتاونفعبابخباالعددتوسحأل

4قوأانشدنيهفمماماشحناتبقوانشدفىتهسفا

صليبطسسنشخةياش

خةشناتفهل

أضفسهخاايانئندفى

هوفنحهخاافبم

اقبحقتآنهو

بهرمتاتبدبا

تاإكافضحياؤف

وجههءيعزرقام

قاورءالته

طجبمف4إئاو

سيك

زكيهبها

تداضروحىما

ابسحاأومالهجع

شحمحاأتشبهارحت

النمحاذاكمقانتما

بسحاوعذرلىضد

خحادغالحمذاكالش

اشحيفخددفى



زهير6البهارجمة

الخإلقطرايتفهلملتانتابىيمر

فاتطعينيهفتورسوىعيبمقهافيه

ساتحافدلديهنجمىالذىالسعدقمريا

لسخحأمرإمانحىوالرضاحلومانعىيا

غلحالطباموتباندرضىانحاشاك

ايخمالنفسهوانشدق

13

هزينهلىغكجوااللثاكذازهبانا

بثيةلىهوأنمارعنكالذجميلاهوى

هجيمفيانهءدوداقءفيرككاسأل

سهرمنهاخاحلرىعلىيعلقلمابياتالنافسهإيخحاوأنشدفى

وهماثبن

اذبقذوهاقإفىهقتستربعينيهيانرجسوانت

لذماتمالعالمماتممشبهمقفعلكمالك

وأجاشفىالمممعالسهليقالماوهولطيفلهوشعؤ

ثاراالالىحاجةنجاالناصبايدىالوجودثيوديوأنهرواية

بقصايحيطسقأبواديفإطمالفىاخلهماتارذمف

صتبتقالئعالىالتهءشآانءاليأحرفئذحرهاآلقىمطروح

بهخصيحماوصانإا



رزءالبهاترجمة3

يضرلحلحتوآهآلمابرمنكتتاجوقداقول
زهاطمقباصرمفماهرئمرواهرقابصاالالتذ

جهذحنرسوآلالموصلالىتوجهانهلمذصورالدين6بهافىواخاي

األدياثوانهالشرقديارانلماالحهـالالملكنحدزمه

مدبقاحمدالبسابوالديفشرفاالميصاحسايهعئذالموصل

االصلالموصلىولىاطاابابفالمعروفئخحالببفءالوفااببن

فيهاإحسفكلويلةباتحميدذوحدحهاليفحخمروالداالمولدىالدمشق

4قواجماتهاحفاثواالحسانحل

هرمامانتاإهانالفئبهاحينالماثوتجبقهايقفي

الدذكرفىمحلروحفيإلدتنبجمالاجتمصالموصلهقجعلماشانه

بكترفىالملىابباكا3كاضجبماورذالمذدإالتسلىفاشصف

الىينخاروالمدالحالألوفىابنإتإشاقتيقوالمذالبدينأليه

اليمنلوكماحدليحىالحهاحمدبقسبااداضرأفىاالتسماتقول

قحسيدذهفداجوشاعراحاتو

بفزفالهةيمدحتام

شعرابثسعرفعوففى

احمد

ادفىو

بالمدحالمدحلىرخافافىاجاز

ربروذاحالىراسذاذعحأل

ذاطذىخامسولددانررذاله110ءلهآا ديىلىحبرو
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مرةلىؤألئعالىالتهحرسهابمحةخمسمانةوثماينواحدىسنه

اعاماطتهمحةهفوهوبالئتربنخاةادبوادىانهءاخر

الىنسبهاتاخإلونوالئئرئرفىكذهسليلينسبهامليالذىوهو

توتعالىالئهءشآانرهذوسياقىصيثنرذاببفالماب

نحدوموتبعددارهمنقحلعاياذاطكدوجمةاشاهذهسحلرت

انواحدهنهيسلميكدلمصخليممرضىبمحممروالقاهؤلححثم

خمسينوتسنةشوإلهفكالعشريقبمالراظميسيومحدوثه

ثماياخابهفاقامالمهسهمقحوفىالمذقاداءبفأانوستماثةو

ورذذالسةمنعدذإقإذىرايمإالحديومالمغربقبيلتو

قةمقبالتيرببتهبتالصغرىإلترافةالخلهرصلوذبعدالفدهقدفقو

علالصلؤلىيتافقولمالقبليماجهتهاسةالتهثرخمإلشافعىاالحام

تربتالىمضيتالمرضىمقابللتولماتعالىالتهرحمهبالمرضىإلشتغالى

بيننااتلمودةالثؤآثهنشيآغدهآتوعليهترحمتوزرته

ل

صأس





ضآقغذإنجادآ

االنضلابوالديقبماالعالمةالبارعالبليغالرئيسأالناضلالصابالوزيرقال

نصعامنصوربفبنجعفربنالحسنبنثمبقعلىبقمحمدبقزط

الرحةصهـيبلدتهسقىباالزدىءالمصالغئاجمالصالحىالمهلبى

5فا

اصطفىالذيقعبادهعليوسالصوحمفىبلنهحمدبعداما

زمقالنظصأمقلىالفقمااالؤإقهفهاذحرئانلىسنضد

لدتهالطالبعليفيهاالمرليسهلالمعجمحيوفعليبابالثا

يللصوأبالهههنلالسبابالمىئعالى



لفالالئمفية
الفنواتروالقافيةالطويلهققال

إضفاوشكلىياقبآلينبطوترآكصييثيصثأنشكونيلى

ءاضولوأيايلدآلليوقفتةجبيآيخعبغبغتبعون

آنوولديعىاهاتنخافةارتيآفيعقضدحونتعقكص

ءآنتاغليمثميتونفييماأخقففتونتدعؤتةآتذباظبضتفقو

اىآضثوييرأقونقآلتولهيبهآخثعيتصآنأسيىئذإنو

تخنايريثميئوخوضوأقظقمغتطبفيفحونماليفاسكييق

تجفرتجناقفيشكنصتآغتتيبفييركصرضيتإنضيرضاصمت
وقافيتهمجرهمقوقال

عتهلياكطأألنآهـفيديآزدآدييمافإنهخيرأللحعبغنيئدتهتجزء

اتمتايثطيتانمقغاألماليقيأختيذحرإنجميالقيليوصيي
الهتواترافافيةواالرملمجزوكالو

تاآلافاقسددغآآألرفيفيلذ

آلفقرتآبتهاذلتةألذبنمميىيمقلنم

آآلولياربلفياذتلتةيسر

دغآىيخيذنيحفبولينففىو



المتواترلقافيةالرجزطهشطورهقفال

ثنقاىمبئوذاكآلزمنيغنإتييبماطاذوتجاهل

عكفياصيرةذوأخرقماىاتنآآليفمفريقكآنة

آستوألبلالآفعالةآاهبآمقالفدخيعننفال

لتنتناآليققةزواليومقبآلوفوعليقآقب

آآلغقأشقاتةيقاثقلآآلقذآيقللغينآبفمق

اآلخنآخوومعاذآبوآلرإىننعرآثةإذآففو

ابمتوانروالقافيةالمرفليالحاملمجزومقوقال
بالدغآفودونااترجيلآفيفآجآبآ

يلفايوهـآنيويمهذابعدقلآخبابنآ

آنوفآخسقتسآدقىياينأليرفإني

رتجاييخنبوتضأمتييخبلضميكونمذكت

منشورآلبالفمنلوأقيرخفتوتاند

آتثنآيقلماخقانقالتطيىبتملنتآل

قآزادغقبذآلثغنيتذكركصإذآو

آنوتيتلىآلقعنتيرءفاالذاذكونجمنديى
آالقوفيبآ8اتفيميشآلآبقافققيكص



الموصدةءابانية

كلماذهبوسفينتهغرقتقدكانواصدقائهقالىكتبووقال

المتواتروالقافيةسيطالباولمقفيهاكان

قبآمآطاآلفدقاآستزإدقبهرماكطبرفيآلقآلفعتب

شقبآآتنكطآضقافآغطاكعنةلصرفيماتخافيزمآنذيمعبط

تغبآوألتبمىرأحةئرىفآلدائرةآآلياتمتجعلفدوآلتة

فقبابعدقاءيثتغتآسفقآلشلقتقدالوخوهىتالذقراس

آلدهرآلبدغاوآلكذباكذإمضبجآدئيماممنوتوذكتما

مفتهباآلقبغدآلهثنمغىآقائرمنرتةتعليقنتاقاليرب

المتواتروالقافيةمليالمجزوهقكتابابصئلهحديقالىوكهب
يعبنبعأيئألشواقباوهتابلتىكاق

بمتمبلجذيفلىآظةنديلتقفبيى

المتداركقافيةواالكاملمجزومقالسفرفامتنعلهيساكانصديقالىبهـاكتبوقال

قربنيفيقاغللبوجميفةغإئبايا

ذنيقآلذنمبآلقيظآلنيىآلضقآشخولذ

نيوفوفإرفيقيذكىئرتقإلمنذبخفعمع

صقيقضننيتكققآستغننايرهآخعفنانهقأن



وقافيتهبعرههيققال

ضجيقنانثآيقإنينوبيماضاجبييا

خستكآناألنايممقلثليمواآجمرفنصكننتن

طبكلتيقوماغرىللزنآنخرتذالىيني

بعدوقربفيآلو3منيىنافيخايرضيهيا

قلبيوكيفلبعاباتئآنتفكيفتديذقفبي

المتواتروالقافيةالطويلثاقمقوقال

كئيتالزآذآلليقلتمختىهمجرأألثآقاليصآيخبيآ

ميريعاآخونمقيخفققيهاتءنيلرمنذءاآشةليبآنتقد

وجبلتايخالياقاناتجدتايناخإلبثذئيفخدئئعآلى

نصدعآاهقهقخلذكرإلقوىاآلحاديذفيثتعآذأطالي

المتواترظوالقاالرملمحزومنماوقال

يتعتبظوليوآنآمميمآآنا

آوفيغضمفذفيرضىقايمآاصفىآنآآل

آلقذذفآقئبآسمغكقآصفىوتائد

آنتمتيالجاهلآنآآميىىآلغاذذتجيهل



وريبىوجبيبىا

يخييماتخقيخيماقات

وآنجالي

آنعاذذوديم

نتفقمت

وفافيتهبحرهمقوقال

ئتعبلفتاذليففتشنلوآلفاذذذلي

آلنتبباتعاتصآآآلبلبآنقاذليآنآ

تفربآنبفلبويبمحرصخلفابئ

يتفلبقلغبآتآلقاذذينيرآن

زينبرآذغداوشقينمىآذخرآليفف

آلنليرظتبفيقىقةييرذلذفيقي

هذضبلطبفيفذهبيغنيائينآلآبتهآ

آشربولييغنىمقإألآلعشاقيفيلينتى

آقئبآناقيلنفنيىأطيرىآنآفلنفدميى

المتداركوإلقافيةيفامجزومقوقال
ةفرآنمفتتقكحآنتاوئميل

مجبةفاهقفانايركلهآفيليفقى

نثدربةشاغماننااشكليآشفةنوذصرث



المتداركاقانجبةواالطوبلثافىمقنأل

اآلنجقآيقمادقاابرائةمعاشميريآلدفيهقايرضونيذ

يىقابةآنحرةشىثتعنروإنةآلثميفآلدرققدئماو

بقاليطتتهلييماودمنوالصمروهذيغليآلدنياماضاقتو

اجتانجنخوىياآنغمقوتجاةهمتيتادةيآلةثترننبضد

المتداركوالقافيةالرجزاولمقوكال

طيبمفطيباآنانالتدوآرنننلتةآتنالتفزخبذايا

توكالضتربآوكالتبقكانيسنلطيمتوتهنيماتوليفي

بلنمقكاجلانةفنضماأطباقهبوأ

المتواتروالقافيةملاللمحزوهنوفال

آتنايربيخييمامقجنتماوبسنتاقيته

رتبنانهبوآلقياثىبزمنيغلىلقيئ

ضايههبكانفطرشايهقمنةاطوفيونقني

غرآلةخائهبتةتجرتوقدتةتجرتوقون

ئزأنعبشؤافينجيهىقايهآغفيآلطلو

تجايبكتنمقفتارصآزهارهلفتضو



تجبايخكلىبدا

آصالةخآنتاو

دصيماحصفقناذ

آتثقالبحاذنآبئمر

ذايخبآآلورلتيغلىففهب

تفاهتبماوأويخأآفيلي

لضاوانرالفافيةوالمجثهناوقال

خمحييباعيشاكنقبتصخحيننفصتص

عآغجكآثبصءسروشرايتصفلو

الطوبلثافىمنالنفوىالديفشهابجلدكاالهير8يمدوقال

ددركالضوالقالمجة

نفربلىقالييقاللهلذ

شكأانفيالممنعانضجلهقخللت

قيقميركلامثايهيصمر

جادكههقدللبطإلبافيا

أآلهاتديابتخللمآثتجوأد

يمالكتوننابققاليماآحق

التمىهاجدواهالعجيقشاهدول

وبقحعهصلطميلآلخفتيعليمفيص

نحجبآشيوهـينالثفغ

مطنفإملأفيبارنجبيت

آغقبكلمئاييمااغفبيوبة
والنتحققبنتعفالنحمختك

آيرآلفهننلتجآليفيقيلكقا

بيمصعقيعديىابققاذبماواوذ

وحفسبيوماآلفيافيمةإجم

ننضبءكجربااسئتخااللثيى



فإئلآئلأئندييماقاذ

كمآحعبمافيالذيآلغحقالزفرفو

تجفدلثآلندبغلىعوتجابطيخلع

كنبماهفقوفالبتحيآجدففئ

دغرفيآغاليبدشناوتغبئة

يثاقبلضأرزياالرطبنوتوآلق

انفغذبألنبؤادلبآنآلتأقضي
نقبأهـبغدقاافىئذيهفاآل

دارياقاضىإتالتهبمدالنهنفابىالديقفخرالوزبرالىبهاوكتبوقال

المتداركوالقافيهالظيلثاكمقضلماذبعكماادبساليماكوي

فخمحيعلدييماوديءالذيصيوات

إألتجةآييذتاتلتو

نشؤطابآصذىآلشكرالذآب

جنقةبإبذندآلثئىققالما

فيائرآجئتإنابأنهبردأرد

تجاهألارةألنرإباوقآلتتستو

آنةانقويميمخاتفياذقيزدو

فيهنمأللطافةفنذسرتقهال

آينتقاهآخآلةيكندىثؤتصق

لقيالذكارهاغىنفمىنمذوام

نخيعتآجهإسننثمقغيرلث

آرضتاننخمباةآفلفيلنط

أطيربوغقيلتىيئآثبمآوأطيرى

وتنمئعمثإليذآلزكلزىلغيرذ

ترخبوآفلآبقثمعريفيآليت

يتجنثقرإةهمقآآآلو

ذبقيمهصآخآمقكانبقا

فتآدبماآدابقاآغدنهصو

آصعمبتجنإفيمقبعديآنعلى

آغقتوآلتنفقآلثوقكينأغآلث



ربةآنتآلنيىلللأغضب

نفتقايخنذجمزةإقاوآنف

ذلةبماييذتحكتدتضوإذنجت

آغضبلنفيعىلدآلآلتأقه

آتغتهببباذالإتاو

آذهمئنحينلةيقبمايمفخ

المتواتروالقافيتهالوافرماوقال

ةآلآباطآشآئةوآلرقيمتتكفلإذاثةأص

غحمقنةقييلينغتماهاحنهجلنةحينآطقغو

فييماهخاآلتادحإليثاتةاذاسمعتافئي

رطيمب

ئذوب

فؤادىصرهيحينبختيئو

آأرزنيآنميهقآضخىلتد

ذنبتنىليقلهوآلىيآة

قلباآلنايراقسىعلطاراذ

غحطآهـليقلانتتج

بضريىآعدميذجمى

تجهآدفيجثذقثتذأو

يمرىإليذقواذشأظهرفي

خيردليللطقآذهذاترى

آلخلروبرإذاعجمثوآل

الدنيآخميمبقيمنةقيماو

آلوبيخنهتغتتفجنيت

آنفاوبلةتيرقخاذليو

حبيبيمعنةتأشىأليخعللت

رقيهبواثيىغاذذخنعو

آلقريبانفنإلتىويقعسى

أصيهبامءأخيطىآآدليىماو

آيخيبآلباقببثمايانئ



1

المتداركوالقافيةالطويلثاقهقوفال

اطمتايمنلكيواخآلههاحإليثذمنماألوترخبااهآلرسوذآيرضا

آلضباقبتتإماآشآلهـغقيذمةشآلأجمبيققمهإلياياو

حقيباآلقولييقآصىطياياويخإلمحمينييقءيعناقدتجأوياهخ

وآطرللحديثذاذهزفىتدوآيرضآيقسمعتقدتاسرنيناتد

نباتةكونيهإنةآآلفييماتفتفيآتذىآلعصبشرتو

زينبآفتذكرطسىآنإيالتالجمفالقبإلجزتخياإذافعيرضى

نخجبابآتجمآليقضونادنهةوإشارةآلفسقىذاكيقيذشمت

وتاقبآكىسمىققمثلنجقناييماصئمقكاجلصفبآلثمرلي

مذفييماكنتآفرأصإلةتغننثآلمجيذاذيقفيدفئو

فذهاينلففجببدمعيتاباينهتإبافيجرىقديقاتساكتمث

آنمقذبااخوإدايشفتضوضكادوقضجهىبالفلزارلحفيفعجبت

فتجنبايرضماتضخاتةرتتعقةقكاتراوهنيفآ

فتقتباآلدجىفيقتيآلآنيإنقاهيريبآمرتاضدعق



1

المتواتروالقافيةالطوبلهقوقال

خاجبومجانقإلفهاميبآقأتجققاآلشميهنآلدرىيشصميىيهلفت

آكتانبفيخايمغقكتيىوتضعفآنقناوآلقفصوباطلهقنعبما

ضبآنقيآنفنانبةخنتتقاتحيةاتيزيآخفيتيخقاتاتو

كماذببأآلمانييىقأشتهينآبنيغيررحمةيخنقاقيفما

كايبخطفيآلقينرآنةماإذاآشمقامقإحفقخرفغلىآضلش

سممت

أنآقا

وقافيتهمجرمقوقال

ئغجيوفييماكرقىفآكثرتبمثاسمعتقاحإليثا

اطيربرذيقاقاشمعدونذاآلفافخإذإأالقييما

ءنجا

المتواتروالقافيةيفامقوقال

يمنيآطبيبرسولرسولتآطبيبيفآتآق

حلمآينباتيوهـفانافيقاجععذوخاتجةفي

اترأضواوالقافيةالحلويلثللىمقوقال

الت

آغوتتثتاتتفابةغط

يرقييقنييخمالحفشعرأت

جتبامهثميباغليمنيتاتدتجرت

إتقاو

وغصني

زهبرعجب

مبرطابآلمئنةقاص

ذاكثمبباتأتقاو



1

هجيركماوقايخيقإألشبتماو

آنقوىيعرفآنقبننيقآنققثطعرفت

معذقفبىترقفبآمئلتونو

نخقرةلحتفيتاشتهقلوكنت

إفنولآقئاالىصكذلركت

األتابة

فيوإطأرحبم

قنجلقىدمآئة

ةكل

عخيخمب

ذاترىتخقفت

فتقتينغاشق

خآلشكتيتبمنعتبل

ضىبآفيأهضآوآفوىننلت

األعيمى

اقو

رجوث

فياتق

تتيخوق

كيريقا

ئدورآن

ئقوى

فدامة

ةفاج

وئقت

مذيمبإفتآلتف

تؤيهبيالصباعفيتقغلى

ضميهبينةآلتينفيناذبقاو

ووجعثلفتئوهـكللة

تهيمبإدآالنفيمنهاضارقدو

يعيبريستجفيزشهـي

تعوبايخآللكاحتلو

حقروبئاذيقآتأباليتمنت

بحليمثذأوئحلياتفحبيلذ

هيريمبيننآذآلخفئضرص

برفيظ

آل

غاذل

األ

رقيب

يزور

فأنيهتالتقىتيثنينيإفى

يخيثآلكيريصيرجوتقأناغ

ذنهبنقيآنإآلغننوآلو



1

المتوانروالقافيةالكاهللمحزمققالو

يبيفيقاتذةمقآنلتونوآلشةابرخل

تالذنيضخائفامألقتونتباطيبة

قرببمقبرنجعفنساهخفةدهيىارشفت

اتجيبوآلييعهوبآلتاالتالقيقاث

آنضثميبوقدبتاصآلشبابليلتتجلىصل

لطبيبوةللجبلضلياغقيذآلسآلمتل

كيوبيقيختىتاكانآفاليفيتآيتو

آلطرولبائقنرحشقانينيتفبفدآلماثميبمع

آلنايميبميتالرقيويينيآنقخيقآلرقيآقوى

آلكثيبزمنقدقضىاكثيبتزقآشوقةئيو

الرطيبآلغحنمنيقتهيفآلرطيمتالنخعقيروقةيئو

آلقييبآلرشايإلفيتةآنفداكاسيهزنيو

يفبلطواآليخرةآقينالذىبآلنرآهيضو

وبآلفةغألهـالتهضبابتيكتفتولحنم

آلميبيفبدفهينةآنعفوحهعقرتجوتو



1

المتداركوالقافيةالطيلفىمقيبالمفىوقال

باأوآثمييةآلغفدشكليشآلهـ

كرماراحتعئيياراجألو

غاننتآلفشميبإنآخبعابناآ

باييةآنفلصآلمثتيفمعفيو

باليقآلحقمآإكنمآجق

قواكئمفيابيضقاوجهىزآذتاو

ببارضمينرونتاماثملينقو

تثفعةثنبرنورإألفمافو

ةلجودينيقآلتجنبهآغجبنيتر

آصرتائبتقآءفيانا

نجنبتئمآلشيفهذافي

خققاويآفيآنهفيخيكلط

تعاطفىآنؤأهـهزوإنوإفي

تاقةآآلناصذعيةآ

مرتجاومثيببانتشفألووآقآل

ممرقانزنتنافيآليخنيياو

آلصباوآلقمبابةآحكاهـشين

ئطرباوهزةجمنبئجيد

آلضباهبتكقماغنكضآشآذو

قمعميبايآضآنهذاذسرىآنإذ

آطرباوآهيمآنتمنعرفىفآل

فانقباشعبرىامتآطفياقنة

ثعيباآرصآشنبابفققا

تمعجباويهثةفآبقت

وثممقخربافغا

كآننتدمسوداداهـوت

آلدناياآلب

االآشقو

تجنبا

باآن

ئقربا

بائآد



1

زينباآلقدابأقوىقلتئمقإن

بآلغيمافخنهـلناذقدفثىويمق

لثاصدقتم

تمافيتغمب

زنجنباوآلربابفي

رافبابآنآليم

الضواتروالفافيتهالطويلثاقمققال

بيحد

فففت

ويا

ناد

زلمد

آنآن

إنهآ

آيخمق

رةتيشا

نةا8حدزدت

يحلجترقاذتكاوآخاديث

فئوفيوبقاقالفتنثايخب

غيربوأخكصيبخإليث

فعهدفقاينخلرةمتقتيلتقآقىدمجقو

داركعةانجالمجةوامتقارباثقمققال

قيريب

نربالقكألزإللفقفترقغةشبيفئيآت

القاوآلشنمتتثمنتكآيتآلثماآسميوسصوشحت

أألدبفنولقدقأردضتتاآبيايقاغرتجنآفيا

أطقبياقاتسنجليقآرحقوتضانافرإدحميمييمفيفآردفتقا

أنخسممننألمييفآلمعالييفآلشيىآناناضلآلمتميدآيهآفيا

ضبتبحنخدرطفحمألىمسيرغاالعليهخهـابريخيت

بتينتأخذهآذرمالتألممنبيللوح



تا

إفى

71

وآناثصموير

آلنيقهلفىينذ

آلألئي

رأ

المذاركالقافيةوامحزوءمققالو

يقتيهتابئ

آزامقآهـ

لقاقلنت

فاضل

روضة

رآيته

قاذقوآلفآشتيتا

فتانتهايد

مرتجائم

يمطينى

حتمباآ

مرنجتا

ئخلربا

ألصبارييئليرد

قافيتهوبحرهمنقالو

مرتجاشفآلووآهألالزإئروتآيقا

الحتمباهتتلمآجميقكضتىآنتت

تآدباءخإلبممنطلمثلصلق

نباتةييئمداتىورآراثيوقاان

آتخشفمت

وجب



1

المتواترالقافيةووافرامققالو

قونئتونوقدعبرترآيتذ

لقايىاألخآلحمتممورةوكنمت

األقوالىيانييتيخف

بةخرغليجمرتقدكانذ

نجنايهذىآوكنتبرثت

قابهتخميعبةآلناششكهدت

المتواترالقافيةوالمجتمنقالو

يا

و

إنا

و

ألمعاياوالنداذا

مجدرايةشب

غنايبعإلذ

يناخروفاقدش

اليشرة

قدكنت

وضة

ةف

نتطابهألفئ

نجابةفبفا

كآبئو

جؤابة

قدالجوغو

تآخرتالقو

ناذ

ضارت

سيري

غلينذ

تجابةفيا

طآلبة

المتواتروالقافيةاملاامجزومققالو

خمرتآوفيفيتإن

ماإذادغيبترىتجق

ينذتطااليقيهآعلهو

نغيبشيهغبغنتفقف

آليطيمتنييخبت

لبهبقفلته



آنمفيمبوضمورذجمنيىىالقضدقيفييميان

يمبآلقيىفهمقدةآنبييليقرأتإذاو

اليخيهثظقميذغبآنألغقصإفي

لهينظيماناححابعصقالتمسوقدقافيتهوبحرهمقوقال

ألتخمابآلتقماغرذاكون

بفيةفيليىلمقتون

هرةلآقتصال

آلئنباإالئآلفينمقما

فيلثراقيتزد
هاغشآنت

الخا

ةف

تخاءفضايخاحسمغتو

ةقغيفوكونذا

حرةقانراليوهـو

بألجقآآنجلقاردتو

ابايخةفينغئتملضاتحلت

بتمطآلتغفلإآل

اظرآبغنيآلخرآفي6رنج

اتثبانبمغاشرفيوب

جمآبانيكنذاذوب

قانوا

تشا

تلث

جرإبفياصبكخل

اليزخلبأيإلىيها

قةآألةفي

فيالحرإئير

يايختاب

اتتيخب

بأتجووقتيكنفقون

اآلتضاهزاثتإلىألاصباآبفهذيا

كذ



آلشبامعاشغير

تطرآشميصماهنى

آلآلفىعددئذياذأ

يرتجىيمقآنصما

ابآلشهيقييسمتطدب

آلفخابلثميصآلوالئير

باليآقدلييقخططتب

آلجطابألألخفيآلفي

اضذاركاةالقافيوالحليلثافمققالو

جقالمآهجصقدوزاشتافيئرةو

صاليقاصإالشيخيئمراعةثيفضا

ماىليننآقداقاطبلت

تيقثيينلاةتةعينيئرولغ

آففةهوماآلناسبىدعصقآلتةتجزى

آشفىتعثقدنجليقيحبإب

بيماوفئمقحثأيوضلليوفى

غيريدةدهوعأافيناضكفآنتذ

مطمثطلقاعادينتو

قرخباوآهأألقفتحبييىلثوذ

نخجباييوآىغقحصؤالفاو

خليافيقاتاتدكنتشهيرىفيا

آلضباكققاهبمتءيئخياهو

لعذباومشىحقىيقيمةئهاو

ضمباآوقاتمغالجقييمامثليو

معذبابآطفقفباخقض

ئسمببازاريئجثتخيلقنخميتانآلشكيرإحنكلشا

آفيبايرأئاتانوحزأرفىوخا



3

مرضلىانهبذكروهطروحبقبحيىالديقجمالاليهوكتب

اضراباالقالمجةوالوافرمقفاجابه

الفصباييهتابينهفىنجاقفآيا

وآلرقباينشبأنوومانشولعيدينذ

والنققبانقص01يههييايوحياعفتضتاتد

شبباىآلفتةكونآلتمتعقةقفت

تعباييماالذبةثيألقمنةآرصو

ذبايشيبوخاشمجقفةآلتةفقيت

وقافيتهمجرهكطهطروخابقاجابهو

جقبامشاناقايعنآذخاليعقراخقآيا

آباإظنيفيآليردادفيلياخاآضخىهن

آنفجباشتناهدنتإلننخلرتنختمذو

تقبالئخىوقفمثغرفاتثتجىضون

مشقباخفريخهـأألساتاخالتصوج

آلرقاآتنثيضنالفآنآصكينتسمائل

هاخآلألليفيخياالتقختآهافتنر



3

بانشطفأصبوأمعمىءاتذفبآنئن

ندباآخاآفيفرفيفاندبنيمتماإذا

آلغرباغليكىمنوآيقآنفيريمبماتقلو

آرباقضقاوآلتزاشاهاشنتاحقاقضى

الديقشرفقال

توئحيقسعادته

االبومذلك

الئهادامالىبهوكتبايضاقالو

برحمتهاللهتغمددإفادراعبداخى

سئنةضعبانرشمهنإمثريىا

المتواترإقامبةوايفااولهن

وخلدنعمته

رنحوالههـ

خيبابأنتااآءإخبلتاوخااثألحتحيااورينيآشعرف

نحميياينهآآلنجقبناذكلنهخننالزهانطآذنافإذا

فرعافيتاوندبالىمواآخابنتشدتتقفيرفو

ضيريبابمرتآناتثةفىقصكلثنىةالجمشالتنهربخثش

خبخاينةليدآنفرآيخآيمنةخداعلىخنار6اذة

آديباخليريافاغايرفافايخآهوحالنلايةآشاسفئآكأما

شهوبردهتنتفىذكأتيىلديناتءتادبالاتءدممدات

اظساهـاسبابابايحذاتعمجحىفىاكتئتسنهاتاحنهوردالصهك



3

مييراآشتتلكقاهآلالو

ؤاهوألنجيهتةأفعقى

ركيلعيباآشتتاتمكفاترقخهابخا

عآآضخىيرضاهقضيآ

المتواترالقافيةوالمرفلملالمحزومنماقالو

آل

القاآلسمبر

عنفصانغر

أدنياآنؤكص

تونآشت

المتوالرنمافيةاوالوافرءمجروكاقال

نضيبر

آنقهثديب

يىنخهصمنضيىيهصليتاقىآ

ديمذبلىخإفألديئينامفمنهص

كذبنقاذقدألذىبتصإليتييفيزمني

صببالغجتغهخدثتإأغجمبفو

رتجبيفانتايشنهالتتجفدبدرصرتاو

عربفيغجصفييخنةاحققابقرتقاو

آدلبآلوبالغلبهشحنتقدوآحمق

آلقربفيآمقنتانينبعنيبنفذفال

طقئقتيألتةتقتذقدآفى



3

ببآلانماذعنيفالهضصيبتامرقي

يآلحربازآنهدنصآنااتاغفحسف

كآلنفبآلنقلسكندآلضفرظتائحناقد

آلغطبغليآشفينامجاتجتنانئلفرقالم

آلتعبقينربتمورخنامايثلرجغنا

االجهورىابراجمبمبيهاإلحافخالفقيهصديقهكتب

المتواترإنمافيواملاث

معتذرا

مرتجاوبألنبييماأيرافقاتالنيهقائوا

أنجتقىاحمإليقآآعيرفهقلتضديفكقانوا

متخبباداهتيئإرافىالذآفئقالو

الحباتةيحلقولىومثلهآنحريمقفت

تآدباقمتغجبانهرامافنهخمت

فتفخيبائراتئمهنيهةآقآقراأقا

آغجباآنليوخقسمعتقدمقافقجبت

فتبنباتجايإلطيفشاهآكالغلو



3

دآنخايبفبعصقآلآش

ناكآنبنليأهـآل

فاتباإلثسعىث

آباألوآنخمنمودنقل

المثناذءتااكافمة

ضداركانمالمجةاوالكاهلمجزوءهققال

تنفتغقفآوخشقاأفىيغيخثت5با

التقعتقاخونتقاآخبابهاقارتذ

تآلتتآلضخىشدسىآنقاخادة

ء

وهية

وقةم

آقا

د

بدفيقاشرقت

أئخاخقا

اتأئتل

رنالغحث

تقاعينى

ذث

حددغ

آتقاقد

بناآئ

آشرقت

قتهنصي

تمش

اطرقت

تفرقت

ركتاذمتقتقارققناليهاثرحت

تآطقدقيدتتجرفويمفجيئ



ر

كقارشوليتاخ

ماويمونظمغذ

مداهة

فلتها

63

ئروقتضافية

شقتتاآسكرتقد

اضااوقال

آقىراح

آيئذا

تغتآنغفدنقحغتصتغتبلدث

شمتامن4إسؤافيآدقئذقد

إلضواترةإماواالخفيفهنوقال

الجانالتائقفاجهآسقرألرقيبيناعدهتهرقيبو

قذالتأقاكلغكالخبهيمدىمظآفيآلليله

يهنيهواللحثحلىانصيرااإلميرلمديم

أراالضووالقافيته

إلثاملاولطمنإتمدومبا

اييماقنيقألدهيريخىفيمحا

كانهإكتابفييتعخلريرم

آنافستازمانابهألزقانمخلل

دآيخبآييمعمآلوانغيص

ضنياتهقرغآألياهـمعجزبا

ومآنهقذاكانان

ألتيمابصكقكان

غادتفاونفعيمر

ختشاته

ضخاته

115غاد

إذا

نجمل

يرشميايخيماأشئاقت

الهصآلدنيا



3

وثبانيماحفميمافياآخنبل

آلنقاكفمتبلدتآلمفركفبةبل

تغحبففنمدإيأآعتغبتكنتإن

جدآلنيسيضفتشتكنتت

وحقاآةبئآبسانرنفثآجب

رفعهزائدائقفحانلثآفآثو

ضداآنابيمنفقاآهإلخاماكفى

تاجدغنريمةآمخمبنإنإنجدو

يقاحدإسوغفمانألبعثآفئو

خنجمبيقتدعتضإتزجملتىأفافى

أألثةينذاضجدإتزتو

قهبهفيضداتهمككننمن

بسعيتيىالصثآإآفحئق

قفشرةابنصيرفيشرهـ

شرانتماخالليأنبفيهموص

هنهمندببحثليالزمانشرف

وثبانهفيءآئقيجاخاليثبل

تجخماتيماشربةيعصيقآنماةو

خطراتيماييتإذاشتخاحإلىغنة

اتجفييأييالثؤآدضآو

قتتاتيمالفدآلجودأينااتجققت

بانيماحلبعدبخاتلإميفأء

يذانتآنييريدذضلى

خركاتبماغقينربكونآلراحبم

خيانيماذآبئاسمهيقينا

اذكمىيئ

ثةأآر1

تأنيماطيآلتصاتب

تجبآئفيءتوشاا

بعيمانيآطألفيماإلىيسمو

شخلراتيمانجابهرامهآضاو

تثاييماؤرقنكآلببهمفيهئم

شتاخلىإدهيرآفيهمخبا

غتنوايهآنعآضبقينجخ



صآلييماوجوبرلوآلندالف

ئمثكآلآنفناوآنقنايايوبئ

تاتلشفيرأحإنعزمةذو

تنجفقىآحيرممتالمغرقنيعكيا

هزيخةدزهآللتزهيققذ

دف

دثأثئ

أجاييماج

افيفي

آشتمعثض

آخربواجننة

83

صآلئبماوجوببفرضقلكرماو

غباييمافيآلفةبوشنهآباييما

شنتراتهمنيانهنيشباشمتنت

اييماسقهققدتبآلثوزمنا

ضكآلتهضكليهبرماالقاكالث

تبلياتيماقخعصيىلثيزهي

جناييماكقانخةذكيرغن

المتداركالقافةوالمنقاربخامسمققالو

نةآألأل

وجهفآ

شعمت

قادص

آنقا

لتآفي

يتهاماتينتفحق

التنيتفذدتتآو

وتتيردفوآل

المتداركالقامةوالمتقاربثافىهققالو

دآئققغلىهافيغ

أمواذذآيرومر

جمثىقىنفى

أوةيهلى

وبالعنخلرذتاةنترو

آيق

آيت

ذنعتاذأ

أحبئ

شافتابن

نشأللى

آيالىضتشئتاإةدثفت



امبمىفيبنآضقماكان

ألدجىبدليوآلخمخىيشمفمبى

نسلآلخبرىغقوت

تيفةآنقوصرفيفقخميتقا

قيتقاابداتمتاشرقا

آفيآتاذآشقلففاكذ

93

همتييقآرفعماحمآنو

سريئغليوثيمنغلي

آلقابتفكأرزىآبذالث

يخديقىفيتليفةاآخاذ

رقىحبعدقاغخلمتوان

لمتإذتفآختاحمانو

قبالمترانمافيةاوطااولمقوقال

إفلبقاإدحآونهيىيئتجات

يهغدقآلواشمىيخينمةنجلقفآص

طباشهىراختوكىوقفت

حرقحوونجلكصفؤادىفيا

انتجمقخادىقىإتىحيلآيرتم

قدأكاكاتتدولثماةااوي

قليآلثصغغتعيمب

وذاجوبرزقايخاويا

منضلت

واشب

ئنتف

عت

المترابةالفاوطيفاولهقلوظ

جئمتآلفعجزاتصابآنحتآنافي

أييينقبليآننزأيمآفيان

بنمهءيلغآ

نواتتخقى

تاألإت

لمافىت

دغافوثشيالمحعلتخئاأشقتاضاحمبآنعنا



وتممارتطبهلينجيهضيرت

كآليرحرييايعينآلنختن

غقيهنمآتفوآلفراصاقلنآ

بممنلقخإليىيئبقخبقاتختص

شألئمينيآلتاثمئينقعلي

حتيهذقبامالقفيهذهبى

أتظنامايربممقفيففكغ

آلفدآنوفآبذىليموىآرضىلهنت

رابايئيهصغلخايخفالت

نفثايئغويهضفيوسرث

ضايخاتآلقوىينأتيقت

آنخانناتفي6تجينجهبىرب

آلحققفالتفيآليمآليثلءنجآ

يخآثتانةمييمافمتقدو

صفاتحمليقفيوكغق

وفاقىوفآىفيتوحمآنوير

خسرآقالفتإلوألتبوشالأفاشقتووآأوف

القخظاتآلضميرجمفأألخالقترآلمثتفانلوآللفظطاهر

الخلواتبقيآلخأقيوبثفاقأوقايراوعآلض

آلفنتاتفاألغزاذيجمبوقليآلرشاقةذأالغضقئشق

كادايئمناستفرماغليأسمييماآلءهوآلذوحبيبى

يذايئآلهئعهاثضنمايئينصفوغاشقيئوئونو

آنيالثآيضوهوطبماآدتةغلفدونيةلىان
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تاتثئننناللتةىآلبتنىوآياحبيبى

آلبقكالتففاغفيومذالثفيعيقئرالفيففاان

اقىخشآتقدووتإقىيوجىوقدنقلكتيهجىانت

آنققالتطغنمفنجآالصأخييىاليبفأحييىشوقامت

اتنوالتقلطفوأتقىلآثمقسروليضلوكماقدغلفت

توفالتيمحريقليمخمهـىماييصيزوعفدتةآكىفر

منحييراتوبنامضعداتفييمااصمثآنوآلنيلجذا

فيآتودجآةيقنيقآلنيلصشألديمثيقزدفىهات

لذاثمقآشتهيتفيقاالحيزةوآلحنريرةفيافيول

آنبزألتبطونختىنجوويآلطوأويظهورخضروفيبين

وأتجآتآلترياضيىديختآلرقطاكآنخيةآلخليتجرىجث

هوافقمائحمتختنغليوظيريفقائحهبيمنإليو

األدترأتكافيآلذاتحتقفييمافهواردنهءشيىضل

تآلزقرئرينيلذيازمانيمضىآلنىيازماني
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مدبهلفرائوقال

آشيمعىنيضقبيمميذ

جينانحرألآنهضكلي

المتداركاقافيةاوالطوبلثافىهقأبا

دكرئةماإداربايياكقمدب

ققبتةإنوأصحرفعفناهئفوئة

المتواترالقافيةوالوافرهققالو

مقتيعينآلنخاةفثنظرفىيمإثأشميقايمقيروجى

وقيئتزهيقوإننيتريهفتخناقدقفتءيئيايرون

يممتيإذاتاقفتفاآلتخفجقاقىققكتغاقةكق

امتواتراالقافيةوالرجززوءمققالو

غنتايخةلفيتثآلزمنجاهلو

كتاآليألدهرآنعليةختصحآنفا

أنيعى
طاتت

اذا

بييغب

إذاخعئنيئو

آديىىمارسبيا

هتواتراانمافيةاوالرملمحزومقنألو

عهدنهاغقيجللمقدعرفتةفوخظى

عذرنةاتئإفالةهقضترفاذا
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كتةاقدطيريفتطمبفيفيآنضةلق

مائمعتةنورعيئغنيآنبغدئرأدتو

تاصمجبتةوفوقفيىلوتخفىقليئين

آنغرآختتفتةغداتايحيشعؤهقكل

متةآلنخفىذاكيخورلطئبفيآأ

انتةعمثمقأيصريخنإذاآنمقتأبمنر

آجتةبتىءققكليوداديشنخاتلت

ورددئةويهـطلجبخاشكلينيطاتقا

طقبتةصليلنميماآدتهشكرتقد

تقتةبديكئبمنفؤايهـطتخاىبن
آرختهماققاكنمنفىيخاممنمتىؤايان

ماطقبتةينكنميجينيربآلآنقل

المتداركالقافيةوريمالىهنماوقال

ةغليدذإرشالقائاتاخةآرشلتقفتيت

لثهيويذأشماقىتشتدقذإداانيقضددو

كقيةمقوآلطيبيريمهمقخديإةآلطفئميقفآلقق



3

المتداركوالفنهايخةالهنسركهقظلو

لراديبماللىأتففطرقتاآلتنجالييلطالتطيرخ

تخايخندآليبنميىيقيخفىئخعقرفوآلبردفيفاللين

المثلثةءالثاالفية

ددركالتوالتهامحةالطويلثاقهقوفال

آخنثثتمآلكقتةآأجفوآكتثتمألخاتييخاهدفي

وتخدثواآشتعماششرآلنقميىفيآدابئويزأذالدأبوذلذ

وعبثوقافيناباوتجيرغدانعضإكوذأفيتةاقوذ

لتخدثشاضةالخقضئاورآرتاآلنايرئوكانتاضرتصقو

واتكثاتعدابفيفئآةتموحغتهقنبئفوالثفيإنياموآلى

أنغذوآلنقايرفيهرأراآهيتآكقولنمنيرخنيجىرفخذمرة

مجدثتلتهقتنتظرلطفاولحآملينذآلضينييقداوإني

افقذوارقنئآخألنغذبداألذىآتجناقذايقأصيهدذ

ويخثبإيمبمايفاآقاويلآغروأويخيناآلناليىطقتردد

لعصوآرأدهقءفييهنتاذوشتانليمنيلظبفيوقدكرقت



3

المتوانرالمافيةاوالهرفلهلاوللمحزوءمقوقال

آجدترلتمتطييعثغتب

ئنميونانليتميوآ

تيةصيففعجبت

آنةآحيسبننتقا

ءآلذآلقتبليآذو

يفآتذتلحببغتب

آلدآليثمكيىهقموآلكت

آنقففيغفداوكثت

ميةأشذاللذ

خادذآنعتبيذالثسبئا

ثايثئمآنيهذاواره

آلننانثخالننةنجة

ذإدتظهبقيقف

تامجثشتهلييماآنوقادصنق

آنتثايذترآنتثانيتي

غاآلتعكرإنجمبثتلي

ئايهثيخييماآذيخاتما

آجثونكنماشانلأنا

ألمتواترالقافيةوالوافىمقفالو

صدثق

حاشاو

نمتاذنحرلي

إتتاذبناهآل

فيلي

عنه

لثاباطييماضنهآعرفو

تطإليثاذالثآختفوأتيماتاو
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لجيؤية

ضدارفي11اقافيةاوالرجمفهشطورهقل

آنئفتجاإليذوآلرتجاآتالفرتجاينذآقربماربيا

دتجاتريخيهآلحطبلينآبهمآفرأمزيمجاأشولذيارلب

تخرتجاينهيآفآجغلبارب

المتداركوالقافيةالطويلثافىهقوقال

غأيطفيرآلقغالثجمنإلىيقآأل

ضاثةتنفمالألفوىوإني

آنقوىقيآلحقآلبعتبتدمو

آهوآيآفيكماقآلخآنقإن

ثنرمغنقوونجةتقايفمى

آتجحقآيطقآنشذفآل

ءالحانأؤيئ

المتواترقافيةواابخفهقوقال

صألغلآلنهيعيضهت

فانهمقوقتذابو

نورأآنقيرغيخذو

آلضجآتنميميغوفو

وحآلصطابفآألن

ييآنفينةةيصيئ



منقاتاقفهههق

ناخهىدبفافي

جموداآنجرأيمباق

قفيىآنفقذبأت

يرووتفنقئ

خلتظشاوفي

بثهجيآتعلى
يألمسئيىقلبذو

ءمجزوهقالملمطىاسمعيلالديقمحدالمكرمراالبمدابضاوقال

المتواترالقافيةواكلمل

يييخةققوادآلرألحتىويرنوآنفؤادثآ

جيريحةدقىفاقلشيائاآآلجنالطيقوضا

وفضمهبقاووقةفيليخميرآلدآليقإنثمن

يرنحةهزتةآلذىالغضنيآألعالدتمتقايين

يحةآستيىإوئمؤبيليقليآنفجيرآمعذب

ليىجهمردودتقآطغوأيلينضشآرد

اوخهةرقمرحعلنمنةآحقوآيخئىآفتى

لثميخهآلرطتآلنممييتمناجىإذاءآنوأدآشوقنيو

فقيعبةإذاآلرقيقآلفزذيفزفىو
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مإلينهةغزألنجفرهصيرئةلرتهاو

مانشييخةعألهمقآأماألدفيئحدمئضو

كييخهلمفرومتطتبنانةنجانثموذ
شطيخةئوضمقخاشاهطتيفوخانة

فيركةغصيفيخيىبيمادتخإليطخآتو

شييخةإأللةيندوآلآننئرآلتبارلثو

يخهبهالتآللئنطليئآنجفلبايمفميعيو

وسوفائوتمإدارحفضدرهوودوآنةنفى

ضفيخةوقىترألهنإلصرقإتتقياليزةو

صيرلفنمآتذيفآلففيمفييفقجلآلمنتمىو

إألضجيخةلفمءيرواقآلأبئآلنقىءيرو

يهنعتييخهغمفقاغابانةإخاقايبيئ

ترومزةتررترأحآلندافيلذغنزةخنم

شعتييخةتخدثئحإليئةئخلتدييمو

وضيخهاليضوآلخقءآنقردونفلتة

فماقدغاشتوغاشبمئلىيلجال
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آلترمىوزقثفآتفآنمقنم

ظلوبموننربانةاتتءلرد

مسدله

مظقم

فتس

نرره

قافيتهوبرهمقوفال

أتياالآآ

جبغمزتطر

آنفبيييهبمنوالباتيرقيب

آتضيريليآنقيقآخليطننا

المتوارالقافيةوالمجثمنوقال

شفصوققائل

ريليرثلرةيآفيآل

حنىزرجلينمقو

ضجيجسصلتن

آلضيريآنثقتاليآلو

نرجىضنربختحاد

المتوانروالقافيةالهزةمنوآل

آلثغصهـخالينعقتآستخبقتآخاآرافى

أييآلأنونجةخداأتظنيضالبترفي

منتيهبيلثماغيقمشميهففاصبصتثتد

ئعنعتايقبلهفييماقاحنتقدأخرتو



شيتعنأذعفقلضلحندظنصذا

مائضييثليىئمغيذفيأتخنميلى

يضلوألآألرفيفييفيممدمقئصحهبوكنم

قآليخانوإنتخلفقيفاذضغو

يفلبرىنليممنيفيهتىيختآدته

المتواتروالقافيةاكاملءمجزومقوقال

ورجىياغينيخاشالثمتغضئافعيرضايا

آلقيرينييآلشتهايذاآئبفعلمائنيرلض

آنجترييلقفبناآآتلبتجرصتتر

آنقيياقلنوتسنتفقنتبمأفيقبخت

ييمسثيميذيخاتستمستنفينتإت

آنتلينيآطجهذييتينظرهآفوزفمقى

آلضميرآنودينيهاصتءمارضميفيلذ

يالضجييشقدففوضميرذفمتعلآتوكذاذ
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المتداركوالقافيةالرجزمقوقال

تافيحهنيأنفموميهابالتآلضالحةالليآليمقتيقهو

آلفايخةجنظيثلفيظاجهميقضلقاغادةو
تميحةودصرةصهابالتايخةإلةآلظبآبعضحآنهآ

بانجحهتحفيقاففآلمنتجاليحهليطربيقماشتهنت

شارفقالدموغآختصرناإذشهطاألتشاكرغندآجمنجنو
ءولز

نارأإلفحهئب3اقكتآودورأيخحهفامتثمبوعلو

آلغادحهآلخطيفاضخإلفيايرحهآنهيثلآلقةلةماوآدت

شافحهبدمويمآغنتمقبغقئعاطانحهقيرجمتنمكنم

آلنآخهبنوحآلثليماتقنغ

االسمارفىينشدهاابياتعهلذنينءالهوبعمقسالهوقالو

المتواتروالقانجبةالهجهق

آضبقدآلقيلينآلنائمآيقاآآليا

ضرحقدوئالنويركققآقدألشرقهذاو

شبققوبلدتيماذكرمقذيوآلنم

التناتيظيقيتطاجميكدباذفتا
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آلذخزحرحذبؤا

خسرأناآلعنرأضص

يخييمامفآففلتتد

غسنبرفيآصبضت1إدا

يسرآلضنيرفبغد

خدبقلنموئشاغفت

ئرةمئىفيألته

آفةفدآلتةبقول

فرحفانةفآلتخنرن

نشرحآنغآكاةويئ

رةعلثالثءاالربعابوبمانثدنيهائوابضاوقالالدينيثرفقال

بعدقلتهامصرالىافاهرةاهقاسايرهأاوسنااالولجمادىمقخلون

تعالىالتهسامحهقالوءعمياجاريةفيصتعالىالتهرحمههذاك

المراكبالقافيةوالبسيطاولمقامين

قدخاالوثيغفيشانماذآكقالفنقفتغقيآهتعشناتتقاكانوا

وضخاإذاففيآللبصرآلشيهتآبئاآنيآنجيفاوجدىزادبل

جرخاهغمليفلآعجمبوإنقامعنمفوألفالعجمبيفآلمجحلن

طفخاقدانشكناطورهناتمويهخقفتبنمتانهىكآنقا

الظتخاماميإبعدآلغمقجممىوآلنكتائميمايفآنوردتافتق



4

محمدالعزبزالملكبقيوسفالديقصالحالناصرالملكبمدحوقال

هلكلماايوببنيوسفالديقصالحالماكبنكازىالظاكمرالملكبق

عوئثمالمزاخهتغيركانوشثةدمثق

الضداركوالقافي4الطويلثافىمق

آلمبترخآلشإليدآلشفقيخنمليوختنلينمقآلذىآنودينيلكغ

ئفحمحلينمقتقكإثوتيهنقاعقإيخغورشلكتبيققيوكنم

ةآآشتطيالقاأضنهديىآفيو

غفالدخمطخمتقدبافىزغمتم

نآييمياكصطثسآدفىيفقاإالو

الىآفيآنغدرآرىآلفالفتت

جمفدكغوفإىقءيخيرىآتناسشنفو

ثميذومتيحتىاخبابناآ

فماقيقجرتممذىضوتإق

موئسيباتطيفايمئمتلتةرعى

بسحرةغادوالتهآقىلكقو

يفادخقدخيخييمامارشابليو

آشقأرلنلوآبيخبهتوذ

يئئضآيخثطآ3اشىأآكذبتتد

آهزحكتعثقمكرآناكننتضسئ

آتزحزخآلتخفقذأتثو

آكنجثيععينفيخيرىآرىقأق

ضبرخاوفننآلمثكقىانتهبرضق

تمثرخنالنردجمىءدوغبربمب

يفيبأوخهانإاثاذضزفما

إفءآلانآلضبضؤآنثرى

ققدخاآنلىخيلتآنةييموى



شاحإلفيمليأخئايهتلمت

ديرلرىغيةيئوقتليمقاةتت

شاهداينةليلطآذذاذوحيب

إنةإفوأونثفيركأفئلنمنئم

بطييبمايخدىوأذآنيهنشبنوقد

خاضرتجوائيخييماغاذليويا

تاحةكأليقفيليمااذاكت

فمقفهصآتأقلهممترقآ

كالضيانيتظعنيقيخيماآلنىكقق

قوامةهزآلرطهبآلنيعميغكاث

بعطفتائتآلصرفآنثداتمكان

ثوشفمدحآنشدثةقدحافئ

انو

هلط

نختدلهآلنامدل
وربء

تةنآلنآيجيخنيل

قادعقدحإذبفختاحميقولي

48

نأليإوتجيهفثيآنجب

خنيإيمنهسيفخيإلمقغلي

مجرخبالقوأظآرلىولجق

ننلثيانضنضقبآتكلىخباب

يطنشمكرقطغدألآروتم

آضقأيئنجغقسمكهقكق

اروخقيشاحتاىءفافإن

اضبفهووجههوآقارشيق

يمرحفوبزفوبدآيخفة

آننعطرخآنبانةغصفلعخجل

آلنترأألرفيذتاكت

يترنآشةثحغفأطربئ

ونججقننلآتييماتيضنر

يفنويربىئمحفيمدخاو

شكإةةتاين



مبيههفيآلقضميخل

ةيآإفناةودقفقايروقد

ينتجعنةألنلصسمعتتنهيث

بآلييماآنمجاعيختارانتلى

خائصوفاحآلفيجمزكنبدكا

حيوسئفآلعتربنرضتاليذوقيفمق

يبيتةاببهئعزتيوشفطفتا

ميهمجآقلشفطانيلجقو

آلؤىوآلمتيائقآلةغطابفاو

ةمفيىرأقانياآللىشيلفقو

يارتىإليريهايفخلىجاينو

ونةتفطماأألرفيىلئفوبئضل

بثتطرتأوهآنوجهءخيآحثين

إنةوآتجقتآلوافدآلقيثذا

يأاتدهرطهاآضحىقدهناذمب

54

اضيآنقدحاطودانبةقين

آينمقوآسقريفناهغلطوأوقد

ضدخوهنةفآلنخنرىفالمح

شتتةسعينهبآلآلفإت

آكشتذاتثومانةيتدفق

توضملحقولطقنباتعالما

نذةآلشاةآلومفضيآلعرقوآل

ويحتآنفلولثيهيمنركطغلييتية

سبصيرآلبذيذفيآلذكطذافمق

آليعتخنوسربفانجادو

يتضضدونةنجبرحليرى

آتعتنتدد

انة

آنفافيى

بق

مقنجاةالة

ففاجمطفة

آتني

النار

يوح

وآوجنانا

هوش



وجعففمآتذبقألفترآلنفيىف

تففصكآلتاتأللثهالئن

طوألئمشمهمقيخيهصآشمرهـكنم

ينهمزاذماآييبنوخذاتث

اتغآليذآلطيريقاخيوأفغاناش

بعدفمآلنفيرفيتجاةيتعبوامقولنم

آليئضختكآتهبمشقليفبئ

متعطضافيإالفآلزهر

راإننشموهوإالغضقآلو

آهالمفآئاآقطارآيفمرؤتقدو

آنورىاقغاففومفناقافثر

خلهخةدتشقزانتماةآدتو

لقتث

ثيضاغأننلولثخيبر

مجنلةبآئتفميسط

شتهجنيآشتجيقاظوباوآق

64

آضبقيبلآلظفتافيهضابي

تهنمبيانلييىآألرزاقهايحار

ولبشخائفيهمقطلتوحغ

ممرخخيريثمئومرجىمطيئم

آفوقافاوغنقاآعونجافمو

لوضخواوالجينيلانواتثد

لفرحكآلنلميىانفدنوفيرصبقا

ملىتإئئاإألدوجبمآلو

بضدخرحانفوإألطبرالو

مطرحانقجرةفهقنةفاعيث

وتقسحواتقابآرخانتطافوا

آفقآنبوميذيخيئجنقاو

ئريخهصانيئسوقاتفات

داينمآزد

قآت

يخامافيت

آبتييقاامورآ

آفقو



وآنألمدآلذاآلديخضآلخآنا

إتنلونجيربءيخإلبشينف

لزذلونفإتتىشايخيىرآموآل

مرثفىتخولتيففرليقاآنعذرلذ

يرتضىطايئتفإفيفتاكل

نآخرتامىكانتولنآتنذ

وحثيئبينينذاأييليوهب

غهدنةقدآتدىبالقربقيفيو

يعميماآلففيتمآنيتديذإفيو

ناطقشذآلاتناتيىكلتغفرك

إنماوآلكألمالنفهـمنعيمقفدو

خآنمآاييينالنجنمثىكالهـ

آلضمبايقآلنممميئمرقكمانيميمث

وإلصقآلتفرآحونمدخو

74

لللمحادذينيآفهعمدثلتا

خيبيليمنننرالغفييوسنفلن

نمنعتومإلعظيآلذنهبامئ
آروهقاليمقآغآلاهذهف

الندمجذفيتعنىنرناكل

وتضكيييىتعفوشفانذ

خثيوضيأنةيخذاقفبايبسطو

آضفكتينينةيبضونرض

يخنعنببالذذكيرىشكوجمق

يمتههذاويفغوذاوكف

آلئفقآلمنتىآلترفوكألير

اييهل

غازنةو

يخييما

زهر

بئآلخا

بافيآلبن

أنثفرخ

آنئفته

وبسرحيسيرىوهوويثغجىيفيم



8

المتواتروالقافيةالطويلثالثهقلو

فيةتإتهئننهوىيآللئيق

ضرورةمحوتةيئإنينمكوقىوإن

ضرورتييهىكأأضيماقيو

ثآفواقيآشكوتقيروحى

فانةلطديثإأليكقتونوتو

آنفخنتآقوذآللدختوكغ

مفبرطاآصبببختمافىوكدت

ندامةآوئالفوتنعدآندمو

تفيتةفدآتذىآألميىفيتجفت

تهآنةآلهوينيخكبدفرأسة

انثيخرفاذاذيقخرفتفتا

آبوحذيممويمخلوتيتفتمت

قبيأجمتيققويهتقاها

وصيقمشفقيقاينةولي

روحيلطفيقضارليقرو

يريوئالةآشبانيخيف

فجيهواليآتانلإقوذ

وآنوحفاتنيتاشكلييىف

آروخوآشتيىآلآغدوكقاو

فتوحنحأتطرليو

شطيمجندقاوجمقهوترتق

لصحيإنةظنيفلليما



4

ءااتؤيئ

المتداركالقافيةوالطوبلثافىمققال

آتانييهتاب

ليدماة

وتفنناحبيبيق

آنةآنبفديقغنة

يمندقئويآقرفيىنميهيتمخرتلط

هزةفيتأيريخيقبانلقيد

رزنجآىبرزخىءآتتهايطولي

فرشئيرفيآلطيدبقنفاخو

انفضمباليبييىفمييميقترى

هورفييالسروليكابفيخل

واترالفافيةوافامقوقال

يحدكليعقآنذىآنغاملآنجفا

امآنوبلتقثغنقةإنقا

آعمىنمثباضبقيلوكتا

يمآالةكثرة

آنتاةتآقاما

يخؤبف

8آلتوويخي

يأليآلفي

آنبطيروان

الدالةية

المتداركالقافيةوملاال3مققال

قيايرشيآنفوأهـظيىحرخايفيومهفقفكآلغضني

ايهيبهمععةإألآطنمفذافيآلتةاتماتعنرلثضنم



بئجيبمايخفئةببآننجا

آلئجىسهيرفييلتغذيبييو

ثعتيتوذكنتماغايلىبا

يخييمافيآنةيفقصتظمب

ضآلينةاتقةآلتطفبق

كبايهيقوفونائايطييما

آنجاييميقذالثوآنمجمبطرف

فؤآبهوئميهآفآمففتذ

رشايهشبلضكنةئفطتكق

فتايبضمىرتذتهقين

الهتواترالمافيةوالرهلمجزوءهقفالو

هآنملىيفذنمىوصةظققدهاتة

ءآمتثصيماخففيآلتضأنعص

شلةواليقفيقآيختريخالزهرةهو

ورقهفاتجنيتوآسةفآظفتانآنأمنوجفة

جمنلهينفقتيتةعيرىيخرشيمنإلىليممق

آضهمافوأدىفيإألآلطرمتياكلل

رثةيفقضلنعمىأنفجرآضطبأيىىهزم
صكبدهرحمنوجمنإلىينابربئنيعة



5

ضواتراالقافيةوالهزجهنقالو

داترأبآنعتعبآطاذانابةحيييى

آالنمفداسكندقيخالويخمقآلئمفدخقاني

آورامايهفمقآنبنعتثانإذآيدىفدو

آندامااخياووماآخآلمايتقيا

أغتاماأسرغماصنيههقفصآلوذائث

اإصتوإسعونئقاراخناآلتقوفي

آلريثمافيفقدلعقإألهاالؤتاو

آظداوآنتدئريذلهوىكئاءفيفاو

آلضفداآطفتدنذيمبيايآبنشجيينو

اوآاحآلتزآلفعنلبهجهبولفظ

آلشكروآظمنناتفضىشفبائاآلرحهقجزى

آنعفقاذلذآعدألشماليمجثعناإنو



5

الطوبلناكهنلعردانبؤلونعةجطءحضركلووظل
المتواترالقايخةو

حيييمايخللتدةمذهبقلرإكنممالينطبأبامعئرآأل

برشعيلفغلةتقهنغفتافنوفويميقماتفقل

ييلبمغكمنوففمفتابغيهممنوطبموئوأفوملنمفإن

نحلعهققالو

شضىنهذشارقدكانإن

ذمنجتآينتانجتو

المتواتروالقافيةالبسيط

نأل

آينناو

قف

نجت

تماألآ

نجت

عندذ

بمدلذ

يهنيهواللمطىبقاسمعيلبئالدمجدالمكربماالهيريمدحفالو
وازالصاقافيةاواكاملمق6سنةصومابشهر

آرقداتنجيمافيليآيقيقيمئامونجاقيآلرقادكقجقل

غداتمآآنغدوتوكدتلتهوقايلىآصكفعثآظيوهو

غداآلويمستعىآنتآلئمراحتاوغماوآلئمنخوىرأحكنم

آغيماآلثنآياوألألفيخأيرمهفهفآنفوآيممعتإلليكينفى

مفقداومققةفونمبئوذووتباغئايفجةآنرأتةمجيهى



قدهيشبةألغضقفالوكذاذ

يماباسفيمبئقلرأييابا

أنفوىتجورآخكابمآلنوثقماو

مفيربمقالقةغقغاذلإليذو

باييمفااألناهيرءثفرئرىماتو

امتجيالرباغلىخابآلةترفف

مقثقاآلنهايروجةيشوقنيو

سرتإذاييمآلنيعآفاسوكآن

هرشلذضزآلنايرفيتةقفذ

كدراخةآلعميفوآلنداآلف

كآنةايرأنجضكليآستقلوإذا

ممنمعقإبماغإييقبتاهفذ

ينيفةتخابالآآلجوداآناذو

تيميةشاقةاكخزتمءيعز

نرداجفايفنآنهلبينآط

35

آلفدالذآنغضنيكلمةيا

تجأخدافلليثلقفبىآحيعبت

هدامهوإذفيطرفيباما

اآفيإألآنعذأذآتهتما

لرتداقلآنغضالقانغرآوفرخا

فقيداآلينتاضيىغلىميغآلنيقشتىو

مورداآآلصهـيلخايروفنيو

يدأتوالناالدبنيبنجلجرت

ندامعنةخهبآلولةنداو

مهنداومقرفنالتفهقا

تورداانقجرةظققدوظايم

بداكتاغادوكرماأثئنآخاز

جفداةاآلسخابكانوإنبوتا

دانحهآتجروتنرأرىآئآغآل

داآلئتآئفناتقاآلئريخديقو



5

طاةآنظوبغلىأنفالبينو

ييلتةكاهغدآليذاو

مشيدايفتكرتالتيمايايم

ئدعىالفآلمقاليفيلذ

قدرتقياآلضونجشهروأفالث

يثلةعلبآلفثنديروهيت

يارمفمانكفةثعندآلدفرو

شبخةفنالذتةآلعنانجل

ئوفداآنقلوبيلىآقاضلينو

ضدالقاالتآلفرضليلتجفو

شيثاومشيداذغآلفل

التداآلتخجةويمعايل

عغدالققفيريخيناكقيقة

فتتإلداآجرهلذمتضايمفا

فثهجقاضائماحببىقلينقق

مسجداالئطقيمسربخلةغداو

المتواتروالقافيةالطويلاولمقوقال

أدىماوأصهقاتجلتفدآنوجليققاتفيتغلمتتمهلنرى

ثةواقوآشتةوجلويخرأق

فيربمتثضحتآيأتاتلتةرعى

ططألبقفبينقدآمرأهوني

حرقةيفقبلواتجلغوكت

تجمانجقاآلنردكتنباذتاو

فردوأضغليآنبألىئددلت

آلخأدبخةفيقدكنتهاكآني

آلرشلإذاقمقنجيكنمآماكان

أنبدضهةيضنمضآلغفقا

إلردنقابلالاناكننمعتفقل



التتاآلرشانجلاثخالآبف

غفوأليسئجقذنهثقاقيو

رسوصغيومبضلىمجندىليتوبا

تهطضلغلييآلرغاكنملقو
ببتآآنبفدوآدتهشآلصغليكون

55

النيوألمحبةآماتاتقآنج

آلضدييموىءبشليتقاكانتياو

ىضآفرشهوعيأبئفأشيهنة

جمندىآنورىيعتهزآنتمضكئمو

بعديقأشلغنقننيالرغبمو

المتواتروالقافيةالسربمققالو

الذىيخهالبقافافىموآلى

وحشيمايقجمندذفقتا

فيوالخنتسشخاحنت

آفبفلآلصنجييماوضص

ءبخإلءآتذقامفاية

جإىيقضرتهاووي

المتواتروالقافيةالطويلئاقمققالو

بهوآلرسوذمنذيباثنرني

يقذهيسخوآلتفرإخاذتهنتو

عبلهآأآتذىآنموذآنجقافبا

بنظرعيفىمنذ4مقائهق

ييدتإتيهذاضقوإن

تتعيديخفليفإنقاآآل

شإلبدإليذشوقزادنينفد

يمديخإلىآنيفمذاذوف



5

المتواتراقافيةاوالمرفلهلاكالءمجزوهنقالو

ادءآلفوفيضرلملفدآلعيانعتنغإيبا

دابأنيقتفهئونغتانحتقاخيايكغو

قابإلنزأبدقدوثمآننزأذاتنغيخإلى

يفتافرأدىيمرفيآلزمانئتلفنيالرى

المتوإترقافيةوإجااهنقالو

متعنيآلتتحتي

ينذآشوقنيفقا

فتاتصأللفقزلي

فليقذازيكماو

إيخئرصبصقآل

هلبانتونجهذيق

آلصدوأنفجرابيلى

آلتضأليفجدو

بنديقيخيذذاقاو

فليألميعميتألو

ضدارك11القافيةوالرجزهقوقال

ئعايدبائتآنعاشتيخشايثلدقطيثاالتاتيقةو

ففردوجداأقايهيماتآصامويخمعافلونيخيطقبت

تينويخيقاآنوآةفتخبلددخقافاماطاتت



5

المتداركوالغافيةالرهلهشطورهقلو

غهدهلتوسيعتمرآيتمقلتيفإبتةطوليثوأعفص

نينويخيهاةأنتجلتةآطهاألتةرغاأل

يخييماتجدقربيءشىفياوينةثنوةآماقلين

المترافيالقافيةو8المنسرمقفالو

ظإلىوآلخاطرىتخيرفيلنمآشتهرثآليئآلفغقةاقيأليا

آألبليذشبةفياتقافقفتقابنديمنيماوثفئ

آحدغليبفيقامقعتعبالتةيشارآتذىوانتهذا

لاشمقالوصىالرحمانبمدالديقنجمالىبهاوحمنببريهافالو
المتواترالقافيةويفا

اليقاداتاوئمفآلآنجتتاغاآلقربيمللغودلرناقر

نادابآلقربآفاتمنفييفففبآرقرحآلبادذاكضان

إفيئهوبحرههقفاجابه

آدافوأنؤأتملييهتيلتمووآنبعلآلؤدبفيآألألمأجيىآل

آطتاقاكهدتقتئمنيآلناريمممتثيرآلقيتةجسبكل



5

الهتواترقافيةاوالرملءمجزومقفالو

اتبفدجمؤفالعدزمانيقلشمعيرىليت

ننريدتجازثكفقاإألآلمثمتةآرىقا

آليفيديبفيفيهصيوبمينفضى

نبريدمافييماآنجفغآتذىفألهففتئ

كافيتهوبحرهمقوقال

تجإليدشنلناتجاةخآسآسقلتكقما

ئنريدوضكقيقاآلضبرينتضوطوئي

حييدالوآلعيمثقمييماآلحفدزمث

الشإلبدنجنآلففندتةنجلغفذاإت

يفيدآلةشىأدتيمالغييىآلشكوىوآرى

الحروسةبمصراصحاقالىبامدهووحمتابصلرفىلوظ

الهتداركقافيةاوالرجزءمجزوهق

زانلشوفيفرطششآمدكتبتمامف

يريمليتصفلننلرتهكصفىآدئإمذ



5

بعدقازمانيفقل

آصمبضظورأكنم

كميىىتافىوهت

مستاجمإلىفركون

ينتضهاجلشكلي

قاصدويمثخ

المئواترالقافيةوالبسيطثافىهقفالو

نمةففآنعفبمفييلعيىنجاهلو

تةضأتهعفوالقاذتيرفو

دذكرةءآلثتنىوهذاآنتاسنيق

تفهنةتنتيرصإنضاذ

ئقلدايآلرحمنيطررأحيلى

عانوداومعفوألكنفنهتيت

همننوداعذآهرغآراذ

وداءدابقهانسقةنتلفففت

الهتواترالقافيةوالطويلاولهققالو

ولحفديتيماتحفظفقافيكصمنكنمآلتةاكثقآلءيتمائ

يآنجودتوآلتفروفآلقرفوآلجمندكنمدآئينآلرآيمض

مسدوديخةطيربفاجنمكصوآنونجوكنممارايتيآفىدت

فودمهريةوجردمطقمةضوديآلدحونعقئبعدفىمقى

آلهمدموبيماويقطغذكركنمياقيالبجيرىوأضمب



المتوأترالقافيةويفااولمقفال

اديفيئفثيراآلفربئيمفإذاتضمنكغآلةنهايريالقرنيما

يفبقادشاحرآنيىفاآآنتفيناختىآشكوآلبقادكنت

نادآفيشدةيقففيىآلبغدفقلتافوقآلفربفعل

تفتكإوشقابآوغرأيفتابتفدتزأيدلعنيرىو

آغهألنايضجييهونيخللتمفعلتضمأينهجيئفتغتو

مرأيفذاذيعقفيوخيرفيآلتيمايقكنتغإذاو

الهتواترالقافيةوالطويلثافىمقءسمراطويلةاهراةيصفقالو

ايةةومبذوتةههجيئلقاوقامةيآلرنثخيهىشرإةو

يينادمظهيرضمودتقالطويلةخنالآنوأشموقدغابما

مرأبفذانثطالتقاناقخإهايايخنبشرثتةضفت

وشقايتوغيئيخيقاطاذلفدليفيجقطوتماآشكوآنانقم

بايآنتليقةفيخسنيألوذترأنةآلطوبلألئئدتماماو

ودادىلخظصمنافآعددنمااتثغآلقتآيت



6

اهمماركاوالقافيةهلالءؤومقلوظ

وىقابنجزآظروآألهدآنوغىفيطالقد

آألصوآلآلحييطققالآلحييمييىيعكدتةيئتر

غدوتلتإىليقغقئنردلغآقتضيتكإذاو

آلقتيقئئروقدضجرتآيامافاف

آنبلديفقفقليهبآتوضيتئفوذو

آصغليجمفتفتايبآكليآئفتوإفا

الهتوانروالقافيةارهلاءلمحزومقكالو

قننبلفييمكلارغإلعيمثىفيدمت

ميلنآيالوربدتءانمألالطبقآتاناقد

ودآفىفيإألآنوردأجمبالآنيصنهي

يليمتكلشمعرينذوآتاني

آلنممثيلننحمقاغناهفنانننآظكافي

عبدتطيبياقفتماإفاآلحندفقذ



6

قعودتوابةةفييخيقاآتالطإت

عودآلنابقاكليتوألآدتةقربئ

آنجدبدآلثوبصخةايقئمليتو

المتداركالقافيةوالسريمثافىمقهلوكاسمهاريةئوال

كقاليلظبفيوجتثثغقاتدتتجزتتقفديت

ياحندهاوشكرقابغبياينةآنقوىفيققدينو

غدهاأمأتقةآثغرقاآقبفتانتديرتصزأنرة

ختقابذذليتكتهاآقدامماتفيعلتهنعني

نجتقاالويخييماقبققاآلآلمتعتقانمنيللحفيخنمنا

نجفتغاوآستفرقتلفتتوإوضفقاعيتنمقمرآألل

غبدهاياإأليهنىلدالمفجيئنلوخامقكتيق

الهتواترالقافيةوالسربمئافىهقلهصديفايهجولو
يلطالنليريقفيلهقليميخففةهمييىصإليقلنا

آقانلويالناصاهبغنقيمةآلدنياتةبئتوكلق

آيليذوبدآليفآتقآلطريقنخيهىأخآلقة



6

المتواتروالمافيةالرملءمجزومقلو

غفإلىيومآخنتيهفءيمنإلآلنلييرتتؤيا

ءعدثنكوأىىفغنجإلىاشولذسوف

ءضفوقدهنيوجمانيشآلتآيف

وفيخيهزفراقيأقاييآلقيلآظخ

ءيكنإلتوليتذألىموياجمندذتيتني

ءوضدمطفوبذالثإآلليممقعنيإرض

ءربثلودالنابرفيتةنجففئتقنآ

ءتجإللذثحبصننكفآفسدثمثآنا

عبلآىقللذبمداآصبصلفدو

شإلىيخيذوضآلليخياقييخيذنقص

ممكعارك11القافيةوالطوبلئافىهقلو

خائفوفزارفىقدمقيروجى

هجةبططآيرقاإآلارقاو

ظيفابآتترنجرافبقةفقض

ماندالقآنيقريققآفتزختا

ديوطيتفياثنوقدتم

نلرآفافدتنيخثىحلنفقل



6

جقةضتطنمقآطقوكت

مألهتارفيخبلئافديت

إتييمارشانينينيتخنقتاو

فعانياهقفيغليألرتق

آتذىفأناإلىييياطكتئافئت

هسآلنايريقليفاوأليو

ينننارآلقفرقطآلمؤييىفيا

مهيهديخليقارقدزانرياو

قاتيخبيماقابئمإألآضو

زأندلآلتذالذغقىلينمقو

ممامجدينةبآنوضلتطلتتاو

غوأئدآلترقالتتةحبيعث

وغانجديجبمتفضنةنة

وأصتمتإنوآلدنياآنةءآر

تعاهدينايألنمميىآضرتالو

يدطشاحرلذلدوف

المتواترالعافيةواكاملءمجزومققالو

غهيتننغولييىيخفآلغياغابيلف

آطحفدهذافتايتنمليبانتوظقرث

شمفألغيخياتوغليخمثصقاطفتونو

آطييدضاجبذيهيذآنقوىلبدذفييامف

آلقطودآعجمنيدكذاتآلصئرقجبذتهنيق

ثريدآلرأنجتذإذانيريدآليآيئتغنمو



6

آنبيدناضاصبتغيروإتآلفرمبوآأ

عيدنمآلةذاتثمتهقفييخييماأخلمقيوم

آغالفآلقوإذينادآغوكتطانبغتماذو

شإلبدخفقآنقويفيليقيبا4جملنتالدتر

المتداركالمافيةوالطوبلئافىمقفالو

خايبملواثنألفندليرىكنمللى

نجايمبينةليآلنلبرقوتوكان

تمىآلبعفإلىميرياكتإذاه

زانلصنهينشوفةفوآدىآظق

ضبابةآهيمتقإألآلتةتبى

قدلردنةأنفوىفيولييرليوتم

وأحلتنهبقتمثتتافةقققيماو

بينناانآلذىآصناخبانجاآ

كاهناتنايرمقطىئمتاب

سوضتئةعليكنمفآلئرضوأدفعا

اجمفةققفنصمهمقيىمريفكط

فقايلجملآصلتضوغيهثق

مغاهإلىؤماهترجوآتذىذافهق

غانلغيقةنجثنيبمهبآحو

مقاهلبذخيراوغهود

يردآنتزيخايمفيعميرىضيضو

واجإلىغابلذاآلدنيافآلكانمت

موأمجلمقآشفتغألذىآبئ

لووغمروزبلكأنعكرضتو

باديلإسقترمعيوفبىفيارب



طايبالفتةبخدىضغ

ذخرهشأرآتذىآتلييفونق

آلذىآنالزغنونفدحتاهني

ثتيكينضكليعفقوقديخنغ

فخذنتتموأتنتنرجونئم

نجرننموآشتطفتنموقفهنموقغلمغ

باالنآلآنموقةيذفإزبتم

مغقكنمآآلفاليبفيقذاانإذا

66

يزإنلييمابشتىزبيننآلفو

قايردوغفيفيضاييرثفيف

غمانإلىومنغضالقيفأق

دانلبلمثعآغمدنةآتذىنخرىو

وشاجمإلىوحفئشبفىفنمغلي

أصبآلحييعفيضكقينموتست

يالتلضينغآلتدلبذاذو

يألقيكلآفيتنمءآلذذاقتا

المتداركالقايخةواطويلاثاقهقفالو

شاطورذليكليقآألذىتوق

هةذييماتوةآلقيتتفترآمىآ

فحم

باخذو

باألتانرليتأدىقد

انفقنلخليق

سعد

مبرد

وكافيتهمجرهمقلو

آتهددذاكآقغنغئلتةض

يننناآلقفدضوانالابلتبما

تعفدكتمنغتجميلآصذو

مقديفولتواينيىفيممنتغ



6

لرلكأليماآألخهلبئآبفاباو

نصطوغتاآنعثهبفيئاتو

تخبةوجةعإلشوأيآنعتبألو

ببتماآنرفلينةآلنتخعلو

آلرضايلىغدناوتعائبنأمالنا

ارشدوأهدىتلتيحنليلىو

آخمدآنعؤوينوصلنآغودوو

ئتوفدافارهايهتة

ئنيثدآلنيننهررألتبآلو

يتجدديننناودفذلذ

إتيصآغتنرناوغقينأغتبتغ

خديمغيطيبظتمفقصغثتم

يخفهإلفرإطإالئيثبماو

تينناحبيينءوبتناكتاهو

حديثنايروىآلروفيىنسيغوآضحى

يتأحدآنقوىوقفناوقفتنمو

ئطدويرضىآئمعتهثآذلذ

بمثهدتقةعتبوباطيمب

آنننممدآتجتانلكقاغتافي

وحسدوشاهلسمعرب

توانرالمالقافيةوالرملءمجزوهققالو

ضكبدذتثتءسمإلجمندذقلتىءتهيإل

كدلذوئنجزمثئلنيوليقليدىص

دذآذحرمثفناءئذضرعفدأترى

وركآمثفتاءدظءنرآم



6

يخدذوإألختيخإلىكقثمتبقنجاتغ

وضدلذأتلفتوتثايرتآفافي

التوانرالقافيةوالمجتثهقوممال

وخإلىليكنتوآلى

يخدىظيبنخق

تجييلضديخيذلي

نجعدىئوثرثاذط

إفيغفإلىئنممىإت

يخبدآضعت

مالي

قموألى

اصتكلتبى

نينجت

وخدلذلذفإنني

يمندلثقليىفلف

ضمدلثتلئةخيهبآل

مدلثنوثرنمتتو

عفدذآنعقلونتلئة

ودلثيخناذما

سكبدلثشئتختاتيب

نجدفيخاقيسوقا

المتداركالمقافيةويفاءمجزومقالو

وآتيفنيثةصطيمبىو

وطوبلففوآلبئمتليليهثل

طارد

تيرد



6

المتواتروالمقافيةالمجتثمققالو

ىبآم

ومجشت

فعرففي

مقيازرتدة

يونجإلىمنذرصو

بعإلىجمثتلووبلت

بالمتراالقافيةواالملرابممققالو

غماشمانلييا

ءلنثوضألصمآ

دليك

رنجلنإنني

ينردتنموينغضلحأذلون

آحدلذآشكوالوآفنى

نةيرصآ

وما

طند

إلمتواترالمقافيةوالمجتثهقفالو

غادثجمذوآفئجمبىآت

إألءاتيناذ

هذا

ثرقيه

آلآرةفي

يونمآنيفنملت

ئنانة

ادمجة

عادآل

بافةفي



المتواترفافيةاومرألالحاملءمجزومقل

آسودلمآنيذلرونبتئختديائحنبرتلتة

تقاويفعدبفامكانتآليئيمنذتخافقبت

عتيخيئاآنقناوتناماهضىإفيأنظذ

المتوازوالقافيةالمجتثمقلو

وآزيدكتاجملنمتشزيدإليذشوفي

بشهدلذضييقيهيمرحباتركيف

الهتداركالقافيةويفاءمجزوهققهجولو

ضابمداآناهوضاجمكدالدتةلقق

وأجداثموأجدافنافيألبيييماو

الذاليةة

المتواترالقافيةوالمتقارباولمقيهجولو

مقاذاقالوأمنةيتاشفوأنيدازلهتاإذامفأيا

يخإمآلدالذترىولنتتقانغلينلوذنرأذ

آلذاوآلفارايئءسويخمقأطميغفغابآتجييغطقبت



3

ءالراؤيئ

المتواتراقافيةاوالبسبطاولهقال

شحرقريخنميقتيفةوآلضمىوطروضيلكنميققلدكغيضتض

تخبتهنمكقإألآنقننضاليفيبا

مبتإلئاآطبفيىخبيىنغتجعلت

دعةوفيآفننفيآلليلبتضو

تخبمغفيوقاىغرستف

ئهبمموىشهيآيينغآنلولنم

هاآلرقيبويتناليتةيتيما

تمانجعفتآتيفاآسيدماغراة

مرناظروغآلخيذهابتنا

يمهاتخاعقعينيآلنفئميىطعيلنم

مشعشعةاشنأشرهامافينت

برزتإذاآألغثىةنإرىفدلهة

يخطبتقاهبمفوراحماغذرأ

نظرةإألغنفنمآلطرمتشاييو

نجرآنفوىفينعيرفبماليوكل

شاييمقيمفئميمندخئمليعقو

ثمويفريرفيغجنبتفتا

تختضروفيناممثنروئنياذ

آئرهولعثمىغيةفآلنآ

شغرهاوكخآلةفةمقوىغيئايي

نختيرهتآلرقيوآلرأحنفخةو

مننهيهرآلنجيمضكينوآتيتحتى

مننمثرهآلممرقيفيبدتحفئآلفهيرفي

هفتجرهآنظفماوآلدنابيبىئىئم

معتذرهآلدهيرصهـوفآشةإأل



غاييهخفييقانرائت

غايفهفقاإدألدتفيألقزنجفيية

نجفجتماءآلالغليظوتالوصيط

فزخرفهآخايريبيفبينناو

7

مقتصرهآنلىماومناذظ

آلبتثترهوظآألطويىآضييفة

علرنفةبفارآلرإحوننث

ةلتبنوآنفناةآلروضةجمجلما

المتواقرالقافيةوالرجزءمجزومنقالو

صيلينيلظنروضةيا

روضةرايتفقل

غقيف

بقا

لىض

ز

المتواترافافيةاوالرجزمنقالو

ءآببرتجقفتةضاحبو

ىأموليمقصاآودعتة

ىنظييخنولنمصعجتة

آلضيميموفغامغآرذث

آنبخوبرفيآلنايرمثلفتهن

كالنأصيرىوهوقدمته

ميييىآلتفيلياةاترأدكمآىنثييىإذتجعفتةتفض



7

المتوانرالقافيةوالطوبلثاقهقفالو

آنفوىغليئفونمباتتغاذتةو

آلصباتاغليقشيغبآنكرتتفد

قهآضزهقياقاتتوآشق

مسرهآغتيفقاثيهينيضفت

آلصبازفففيوآلقذالتثدجمي

ضهقوتفوىقتقذاغيمميذو

رشاقةوقاتةغفلىيةير

ياوليتممنتمبلظذافيمتقإن

آلصباوتيقفيماغذوإفى

نشوآلمحبةفيليعرضتولق

وشمآيلفنطيئمنيرقإت

حداتهصيمقآنيضرفىماو

لثينابآلمثمبخنيمقينيآلنننو

آييمييخيهافولقنيتررقت

جإليزبانففادتضيقوأت

سروريسثيموقنتفتاحل

صفيلأمآألقألمقإنأل

ضملىكماقدئنفيبقوغفني

أفوروآغيفقفيىيخفبو

أنقاشفونتاتففبيئ

آنعآلنيلغليخيري
ئات

ياتفيع

ضثين

فإليرو

ووقور

ضبير

كيقآألنابمفيفضليإبئو
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ومهضاللمطىالقعبقاباشالدنصيراالجلاالميرءيهنىقاليو

وابلهالهقلههاوتركإنهزمالبجاهقدمرفىباوفعلماعيذابهق

والطويلثافىمقفوصهدينةالىءووصلذلكجميعفاضاهلو

الهتداركالقافية

إصييقاآلبتاضتتانقافتاقاخبقآللفايىضرتقا

هاآديميقبغذألآتئقاوييبباميريإهادآلآتآغادتقا

نإليرهاغقودمنقاجييقاغليآهاآنجليقالقيننلمنخرعيت

فيقابسهينومةلخلرفيفابفأئرإلقيننآلطيفآنوقدقيل

ازورقابقيلإمتإذاتعتيضآبئفيقاذاخآلطيفآآوقا

فانظبقيلألغضقنقيذالثوآلخمتبايقآلرطيبآلفضنيغليآغار

ضمورقاوضلقاوسكققخحورأنورىمجابينمصألآندوهايقو

فانثينآلضفوعبينتجنقاونارقاألقيلهعلوقدلىآنفيليق

قورقاآنواذايحجىآنمايموىشمانآآلةآنغآفلمقلنو

بيأفناليرغوفالأسنهدووهاصآغلىيعوىفالآروح

غبييقاورفىفامنفاألضبدبايرفابتربلهلىظتنرتتوو

مإأليقتونتكأمرخشاشةييئآلشوقيغيريمتقاضى

ضمييقاوأفييىتعمثيبيءيخدآآلقوىيئينيآمتةآتذىلقو



جههشاقأصرتإداقي

لنليفتايالتفبيلفزتويق

إنةوقومآلقفيآيديروكنم

آنمآآنجبآلدفثذوقإلمت

ايويسحعبتتاحئتئققتذ

رقانكآفيجينيفانبسص

آتآقهخائبآلقوأليذحفىو

االنآللذبطيىىياتدغاورب

تحالمحيربطأقاتنمبآلداوطنت

غتآبقامنفاآتجيىغنابيخجل

يضميرجميفآألبآلدوردت

يأسويقاسوققاايخيفصبض

قاآنيشطالثيقيخيقاتاتلهنن

ذكرقاآلناسيىفيتممارقدوفةستهدت

خانفاآلدسنلفظتنبقافآضحى

مويياربآفىخلةآغطىو

57

نجئورهائهممذينريقيالىلخ

نميرقايجرءتحارآتجلرآبت

وسيرنرقانهينجيفييمرقاتة

ضمييفارنرتالبنفايخناجين

غديرهابفاآفتروهحقايرفة

نوبرقاقافيتإوتمينقاآشرقو
ئطرهاءيآنقنآينقافوافال

منيرقاتيألآلظقآةتطإداط

وعفرقالقذنلمووالثي

يممييرقاتأنثئطايخيقايفئدىآلو

صقورطمفاالتآنفقغلييزاب

زيخيرقاآلنفايرفبلالعدايبيد

نسورقاومثنقاقايخيغاشلئد

ذحورقاآنغنيرفقلةبتا

كفورهامنقاآنافايرغليضاقو

تصيرهامنذيتاتخشاهيفعيى



7

متقمتاآنفآلعرفققاطئامضى

خيريفةخقاهياآنت

يخشاشةناجيامنهارآحن

نجلقيلسغىعدوأكتوفي

تاجدآئرأنصتاضعخففيمايقو

فايقاخاألآلدينيتجدراميذا

بطرنجبلتمآلبفظاتآخو

يآلدةيخةبالرعبآفتلفد

غييفاآلثناةيعلتةوأضخى

مثمراآآلمايخبغمنقآفتزليبئ

تلتإيعنةآنعيممفنانيئقا

نجادجألماونفتاآبدآهفو

تجمةآياديذكاتإنوإفيو

تجاجممئاأفافيقآفتذآموآلى

ئبزفغتتنامذزتانافا

ضفخةيفينرتثنجهثفلغآلينيللى

طيورفانرنفآلمفاثربرنجكة

غيورقابرئفميفاألآليئوتفذ

شيئرقاييمانختنأخرءشهفقاه

تجيرقالحجيشبلولجفا

نميرفاويتطهةيفأنعدايبيد

ييميرقامفايرجههآتذىغسير

نربرفافوأهىبفآلونجرأر

ثفورقاشمثويفاآغابمدث

ففيرقاآلدغآيهدىتةآصصيو

رقائهراقآلدنيآوقيرو

شفيرهاوآنتإالغخفمتينو

آنجيرقاتديهيرجىيقابا

وشورقاعبدقانمنيغلي

بسورقاينهتطاذينماجنفدو

شفورقاآنغدلةينقافييئقدو

نوذغفيماينمتورقانماصف



اآنآضمبتتيفيدحرتدا

خيريدةآنقعاليئيوىكمافخذقا

صحيفةنجنقاضصيؤاتاد

حثيرةنفاذآشعاريلتايرو

77

جيريرقاوترضايايفافرزدق

خيريرهاودرقاهاضتكيزف

شطورينقاتبييمآتيذكرإتى

آميرآألمييرفييثيبرىقجقو

القافيةواكاهلاولهقاسماعيلبقمحهدالدقمجدااليريمدحلوظ

لصذاركا

سرىاذاآلنممميغآدتآعلنتنم

آصونةيرحتمايرأذاعو

نفحةجمتمابغقييمامفظقرت

ايعىتسددتتدوآنعذوذآئو

نجبخغفيثبانآنعفوذتجهل

آلومةونمنتفيغإلومغبو

ةكرىنةآلييوشنانبمهجيئو

تجاقتاأنعفوفيتحتايمنةبهرت

مثبرايخةآبانمفتما

جرىكمآآلرقيبيذتطديثقل

خرآيذآنقدرهأنننههوى

ئقطراوبقاتجوآشييمارقت

غنمرآأنعوأذليمقيردبقوى

آنكرىمقآلذيخإلىآلدجىشهر

درىماوآفاتمذاقتااتقي

آحوراآحوىآلظتىرأيتماتو

حبرآوزلهمفشبةوإأل

مسفراخةآلتيمتجرولثمت



7

هزةاةمفتتقتنيو

فاذلكماتخبيئيتضتفتو

آلصآآلضبابةبهآطتغزذ

ياتائيمابفمآلتفرذنهبرثو

لينةوآألنايمفتنرىقيلى

ييانةتاآلفيبقرآلمآليذ

مغايماقدانضهمةنو

ماجقاآألهـمجيةينةنفزو
خائمامنةشاتتالتقذا

جمزةانفقئدبإلفييهثز

ئإنأنداهءنادآمروإذاو

بعنمبةوآنماليبمآننريمبين

آنعفيآفييفنزنماتعمثيريق

آنهمإألسمآليمافينجبفواق

انتاآتجآلدلذادآنجرحبوأ

هطقيمآنينالقخواليحتنيق

آلنفمتراآننزأيمينطنذفيتهدت

آذفراينةآليسذيفوحغزذ

هفراآألمييىقممحيوتجهفت

آشكراتلقليتريجقشرئةو

آلثرلىوياآلثقبيفهاآنفيرفي

ترآطقراأبرماتبنتلتة

اتحيقآلفنيقالنجنمرأمقانو

رائخفتطممايموتدناآلرف

اعنقمنةئقيتآلتفيتإذاو

دبختراالسمنقرتيخيقايميعىو

آنمنطراخابآلةففباهرالد

أنورىينييمهاهئهوىآلفإذالث

آلذرىشامىأنجؤرخبتوطنيمم

نيرآلفرآتولظرببنايرفتوا

الثتراآآشادآنفابعتيحتفق

تممرىيذاآلظآلئمبفتنديماعلو
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بنهانبمآلعلييخليذكناو

إنةربئتفالثيمافأنخر

توتيتةماشآلهـآفيينجرال

بمقوآلصييدففدفذوليفني

بخةمنةرآيترآيتإذأتر

مقآنفلقربئآشتافتترنجماو

شالمالفيتذإتآنيننرتو

تجايراآلهناطيبمققألتقى

ضرمجفقاألناليىلينر

عزةانوشائدألقات لروري

ليينغطتجدآلدينيءتوأل

عرفتهجينآلناشكرمقيا

عهدتةينذالنزدقءخقآخفق

قألعقنجالمثآهجرلضتوآلى

اأمرةنجتإنبالرحهنيترخفرت

راآلذاتثيقألزهرآلنجآيق

شتعطراآلزماتفيشدنفىفخر

جدامصترامستبزذلونيئ

الفرىأينيماالببثيمقتبئو

كؤترأجودكنذإآلئرضتض

ئتفطرآآقافيآألشبقادت

آلمجقراقذاآلتهرجيدققنث

آئفبراهذايديذبيننيخذ

نثريوأنفوذبفانبابخآبدأ
متقميرابقاألنادىفييظلو

آليمثرايثايافيتتخه

ئنرآوناىنجتجهفعفنمو

يقاذقفيراآثءويعزيخإل

آلنفترالطديمثهنايقخاشاصز

بفراآتاوتيتةبماارضع



الملكبئمدالفماباقالدناصراهلالالملكالسلطانيهدحلظ

دهياطثغرءاراويذوابوبدنبمرالىالعادل

المتوانرالقافيةوالطوبلاولهق

آلنضيرخقلفيالإلينيآهتؤجمطفبئ

نعقةيتولحفدآصبحتصد

ارةبةآلنفويربذذهايثيل

قانلهوتقءشآقاآآلففياقل

قانألينققآاةتخألتص

شطاتوجاداذاموذيقآلتةلذ

آلصآحفلفيآألياميهيميمى

يةهوتسيىلورىافيييحقييماآلبآ

يثايخاالفاتحلغآضخياآيقو

آليرضىوبانكرهأآلنآيألنتةتديق

ليفةآنتآلنينضهاهىمالفبا

إهاربذآغطالثمايفييذ

آلفرأةءتنقاهاغليردتو

آلشيرلمحفإلوقنرةغنفاضريه

آلذيرينءشكلويضنريخيقا

آلنثيروآلنخلبمقوضعقذاودونث

ئخيريقذاذفيقصرتإنلذفما

نجريقناهيذوعرفيقفناهيذ

مرآتطاليفإفييخةنرفلو

ميراقلصغليوتجفالسس

اتاتئيرفيطوربناجتينايخممئى

يرآألموآلنفيفآللثةآتخإلمهو

آلذكيرآطيمبتةآألغليءأنمآلفيئ

ثيرآقوقففيآلفرفناقوأقف
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وخدداالآنفنامصرقبرصهاو

تيابهحقبلنهبفنمنقوتنم

كامقيةهعةالتوأفميمئمو

بمكهآنقناةهدامبلغفهق

سييةيقللتيرسوليضل

ذغرئةينآتذىذآنهلهواكأ

آنعدامنقوآدفياطآرتجثيه

خعآللةيخفاآيخآبعتاورد

كرىبنوآألصفيرذإقتلقيمغأقو

صمعينفممييماةفييبحنرجمبت

ةلييقيخبايفإهاآآل

راوأشفآتهتتنوأمىهثال

ضرهتةتآنزلتقيلىتصب

انقاضيخعديرقيآةتةو

قهرقاتلتةشرفقدياليقةو

يصيرنثريقدفدلدفيرصلفد

آلذغيريقآليمآلدلرشملتتتتا

لمجيروإئايمباتةبرتجاذلحافت

آلقلضاجبيذنهييثيربو

آلتصنوئييقآإلينهآليمشضةخمى

آلعضيرفرحياوآلديخاطربفيا

آلطفيرآلمقةويفتالطقرقاو

فآليتيرآلشفعلذمشتافاإاتوخنم

آلضفيرإآلبآغآليهاجقتفأل

آلغنريللتسنهدناتزأأتعنعنا

آلغشرعفوآننيثنجفاميطفعبق

عنروآلوبزيلألفيفاهدظ

آلفليماقبةآحمدثقديذلذ

آلنخئرتيقةئرديختةمفةي

آلمنرتيقةشيتمالنوآلة
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غنفئمانبخيروالبيئمإللسددت

مفهنآشاطبيىفيتليآشاطيل

تهوهوأللىالكيتلوجيمثي

يثفةقمايخقلنمأدتجوكتن

اهيرضفوقتلتنجنيآنتو

جزبةتلنةآيدخبئفينتفتا

أناقناوايخحناظايىهنفمفرويت

ضعانخونثآنويمهفوذتةفيو

تخفةآلةخابفوتلكاآتوأ

ماجخيآالمالتضكليهنمفمف

ايهآائتخاوفيفياطتلتةكفى

نه9اإألليألفتاةطابتاو

دخولقايوتمآئانتيونمفلقيما

يآسبىقاآلزنابآباهفاقتقد

خقفنمآدكوأيهقويمسندباو

غيروشايجبمادهصيهتعايحة

صفيرمقآقنراحغرآبيكين

زفيرتنجيميقيهيتمازآنةوإت

بديرآلبنيوالزهلىقيلي

آنفجيرغنياةآلمموفنيبآوضاجها

يالنضيرنجذالنأألرضبىجةوآشرفي

نميروآليالذثبيىطاينفمواشبفت

آلضغيروآلمقآنةآذياذتجيرر

يسيرىآتذىحآبآلةذاذنجهفمق

فيروألالصوالييمبيحننيقالرغيمقي

نخيرآموضعيمفينآليمافيقبلةلميئ

آلتغيرذلذيقاليريتيتحلبجل

وكيرغليينماغآلنمالةآطارلثقدو

بليروكأخايقخديثاشآنممىو

اآلجرآوآلفنيتةتجقعوأبرين



قاديمكينيذتشتاقإفى

طيبةوأطإليثذآكفطيرنجي

حإليثةفمنعتييداإلييماأضفيو

الظقافيآنتذبآنبآليدمتآتموئمبة

شمغتةماإذايومليقرغف

ربقاأليليدخقىذاآناقاو

فإنماغقيكآثغمقلدتةلك

مادعكتنيقآئقدخميذيخصر

38

ذيخيرغليألفتثذاذمقيداكآن

آلحنيرقنرةفيليمتىقابويفعل

وفبريذىتلووقرفوصاكت

التفرآنهتدأألزقايرئغنيين

فيرىرهواذشممىبيماافر

آألهيريقبالضجيضكنهأضذب

أألسيريقأوانجيتةقدآلتتتننمق

وأبتيرةآلفييقيآلمئنممميىءتجأتو

بقيوسفالمظفراباالديقصألحالمسعودالملكولدديمدحوقال

وذلكهمرالىفوصئنبهاارسلواليمقمقرجوعهبعداكاهلالملك

وستمائةوعمثرايئىاصصصنافى

مصرغاشقلبعدغلىولغذآ

فخإلثواآنيرييمآلةبقانمللتذ

آلداوالبفميىذىهودالقةالقلبنإذ

يفيداويقعفاةيقئموويرق

تيمازتقآلافيشآليمجتىايرإ

ترآلنضردخآللذتاقافمثافاذو

آنبخروآنبنإنةءشنىباعجب

رضنةشاطوحمرآشيافةو

رآلنوآننرفذيتينة4اا

اتهنرآلثغرللمحآفةتةوتجلو



ذصهاقابينفيآفضنافادأ

معشرآيوبئآلييفيخيفة

ينببىكينغلياقألذانجماليل

ينهئمآلندبفينولآنفيذوخ

ذكرةآنبتيميطةقلكاعصفيا

جعفيروهضملآزرىفإلآلفضللذ

تضتىآلذىآلزمالقآنآللثيتآنو

ففلتةنجميلففلمقلذوكغ

إمآرةمجننلتتنروفييغيرصتقو

غأليقلذخوتييضيرماوطويئ

خلفتةتماآناتضرذالثآفتزلمأ

لمينرنجفلنمجمننرأىرآى

سولماثهيرمريآدرختلق

تظيآالجؤلثءآلألقابهيننيل

نةقيآلنميعيئمطقببقايالد

88

رلذقبفدآلقدلمجفوذفوذ

آلكقروآندصآإلشآلنمنهضيهنم

ذضزلفنمبسيقيرينايركينفيو

وآنفخرفونتخدقذايكففو

وآلفنرآلنفغجمنتةويؤنىنرجى

فناخسيوندييماخسيرفيواضعب

قدرآلونعدينفمفآلفدرة

اطجرواتبيتييمامعتدافآضب

آجرآجانةوذكرفعاجاة

يصرحوتقدمانجدادميفغومق

يفثفقبئتجذآلآلناآضمبو

يذكرآنفجرالآلشفمبىضتيايفدو

آنبخربعدذشقمايصيرربفيا

اتبنرونجفذالآلظفنابهوتجفو

والشخرندآنهىارمقيقيورلث
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آلزفرآألتخئمجيوانةتخيلموتحتةمييعيخيهاقففلوكنم

فةآلسخمبشاردتآنإذآئاف

قادثمأذضمنعآغلقتلوو

تفييغقصقعأيخبنتآآللق

ةوبجطليهبضاجفيا

روضةلطعننيفيوشآلماتخقل

ضيرقاآخافويصربق

شاجداآنغضيرشاخةقيلبقينثيذ

قاهرآطليتةرحبتلليىءتد

تخايراالملولثةينتةشثاذجر

هضلخالإلنيآلدينيضآلخألت

قيقيآلثنآةهذانجتألخذ

آلذىآنقائليرىفيآتتيغلي

مفجتاكأقمقآنطفلندتعهيرى

آنغطرسكزيهلظتمآلندآكفقو

آنبشريقاداتموآلبشرىهاطقت

رآلفويخييماتتقائاانو

وآألجرتظندلذحنهنإلىبماكون

آلزهرآلاحبكزفريقابزف

آناقضرجبداباويصرتجذافيا

وآلضنرهنالثسكيخادمآوتم

آلدهرخايعةوآلدنياةفمجل

جمريخريئهقوتدذنرهفيق

آلنضردمذوآلتقوىضاجبذ

آنفذرقيوتفصهـيلعفألنجز

خروآلهنآنقايبدتاذإذا

آلئعنهرولذألنداربيالطفدلذ
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بمدحالقابىالديقفخرافاضلىاالوزيرالىهاكتبوايضافالو

القافيةوالمطويلثافمقاليهاسداهلمعروفبشكرهداراالقاضىبقالته

اركلمتدا

آذكراياديذيقآيادآتآشكرتجميلذاقتجميلآلي
اشكروأألشيآإشكوآعجبمقوجزارختشكيرهعتندااشكوتم

مجحرجينلفدايهئرعقترخيائهبرداينةالحيامجر

مميرريأدقإىرتجاغصقمميحهووبالنقابختايىتتر

موقركأخفلقاوفغداكاهليآنعمالينبيريقيتغتوو

أنشرلنجوموفيشآنعثرقاآقنمينوخيادمت01آشكرقاتم

ألمحبقكآلتمهذاثاخوطةبآألنرليفيأغطتوإنابو

لوفروتوقتآوأتذكطتنوصرفثآلثنآفيآفيألغلتم

وبزهريزهوآلروضىينهيروقذآبفحينفيذىشآنغلى

معطروهونجو01نسينموييمامقحقلوهليىالمفتيقيخقل

تتغثراشتخيانقاغليآتتذشاضةبنتقانجليتفخذهاغلي
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قافيتهوكرهمققالو

جرىآتذىلظديذنطيىىباتعاتوأ

ألرضلذنغودخفئيائعانوأ

بينناصآنإنناذأذلذكروالو

منكثمكآنالذىانغفرتنابتمن

بنناآنإيلآناتاليشرحطاذتقد

بفريخنمشفليآلرخمقيخبمغتأث

هنغلقدماناإخرشتاذ

بينناةلعقتتفريآنيويميف

بينناباتضمبتنافةتفغ

آنننامنآلنفودمبىفيآخليآطببذ

درىآلويذاذأقاثىآنممغال

ابتةيقلقالفدأكآنثو

فيذخزاذنمبماكلفآنهغلى

آغدراكآقتقآلرحمقآخذفآل

ييقضراإألآلشرخذاذطاذتاو

ئدراقاضكيشناتناهقيصغوو

تآخراقاتةإكاهااترلثو

تجرىالذىالبتابذاكقأدنةكا

كرىابيماطبعتتتايناألنسمق

شرىاذاالننيميمميريقآلطفو

المتداركإتمافيةاوالرجزمجزومنقالو

آركلغثآلتةالبلثخبقليقلبالته

آخرذقاهودفىإذألنايرآقربئبا

هنتظركزللنمآلطيرييئللىناظيرىو
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ماليصنايميابا

عقآلمغيرضآيقايا

آخرىوضويخافي

يخلنمآتنزقتيو

طالقاقلباآخذت

آذضزذليهدىكان

ذأضبقماآخبإبه

لذمعتضكنيمذيخبت

نطركضكييئحرفت

طفتانصرذغلي

كغيفدأتذىهذاومقرثتيتفتجت

لتخبفيقطصيافقذبوضيف

صكذرلثثقالتذكقماترشنهاغرأمى

إألشكرلثشاكتافيتثيقممبغجب

وآللرذآلضقانتلثىآنقخنطماوئلته

وفئلثينةيتآهاقلآيخدايا

غنرلثمييماآدتةبطيلصبقليقدنهق

يفمرذغينيذضهـبتدتغنهينيذحيئو

تناومالرذأفمابممدفاذوط

قرذحفئياظبقنجفلةمازأذيمعمعى
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المتواترالقافيةوالمرفلاكامللمحزوءمقفالو

ضرىوخاليغليبطلعغهوويهتابقذا

يقمطيربخينيمآثرآلدمئروامييمافتاقفو

ديرىهناليمقففونيويقئدفقمآ

يحبرىآنمأينةقوآلبغبنضةنقثدخآنغود

فافيتهوبحرهمققالو

آلنريارهيعيعاديخنقامبمهثيىىالرسوذنجاة
آمارهتمقاطآقىوشآلمقاللىءآفد

شارهآفييذخبذاولحإليهثبعنيكقآشارو

بشارههجىقبتهالرسوذفاذماضلن

العتواتروالقافيةالكماملخاهسمققالو

ألثمكرييثلفاليجمنإلىيدألفيىشاةألشكرإني

آألهرتيننااخدثولهصفاغروأقائو



اضواتراوالقافيةاكاملءزومقفال

عنرلثيمبتنزيديهفيا

ليغادرتقمأهفأل

ءآلذهذاسرنيفد

يرضاصذلذكانين

انفوىفيثقصدتوكان

فيآخاللثماموآلى

آنجقايقشئتيخفئه

هجرذآنوضليفدآطفتو

غدركمييمابقاييمتجقدا

شرلذينحمانضمنىمقب

ثفآهربهغلفتوقدك

غفرذتةآيطشلقتلي

آمرذماوآلمحبقفب

قدرذييماآنجقلنتفللي

المتواتروالقافيةالرهلءمجزوهققالو

عشرأذلتءشيد

وبرىوالثآكيف

آمرالذآعصلهنمت

طرآاناصيىآدونلذ

فافيتهوبحرهمقفالو

الثيح
ئآنعآذذ

وبسمى

قصة

يثحل

وجدى
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ننركنتلقيئذآنقوتوآفنيئته

يذضرالناضءأنةلجيييىآرضلست

منجرهعروفهولكقوهومعيوث
ئنمرآنوفلياداتاييممتةظبقفو

يتعثيانمافىوءيجيردهيىفتي

قاذفآكثقوإنيثىيفوأآللضغسيدى

ققروإثمآنظنةقدقايخنقفحإليثي

بكفرالتذنبلحبفيآئغدليذذبإن

ررآتمقاآلتمفغفقلآلسكوىطاتمت

تيقماخاليفوآلعفروخاليوآفضى

قافيتهوبحرهمقوقال

يهنىبئئغاأأيهأ

حتىآنانفعبقديفمكتت

قرب

ضآر

آلتة

ذمأثآ

رذكا

دارلثو

نجارذآضمبقديمرامحنظ



المتوانروالمقافيةالسربمقفالو

ترالغطقةشفلالآضمبص

تفصميفةوآألميرنجنفةو

خايصرهصنففيهذيديا

آيخرهآلوآلدياآيخط

المتواقرالقافيةوالهتقاربثاكمققالو

اذكرققيميتذنهاإدأ

آنالثيوثمسروليىبوئمو

يتخلعقذأنثغابوإن

آلنمآلآنآكخثىآلنايرغلى

يخمةيقيخإلكتلذوكنم

راليتاقيثييموآ

ثمرآستبيهجهذفىقي

صريهقأنمىففافي

صرلتقبغدذفقاثغ

باتضرفعكيرهآكقانيل

المتواتروالقافيةالجاامنقالو

نوامجيىآحسىغلي

وقثلناطابقدو

ءنوآلآلفبا

حالدنايلقاف

خايريرآلثآضوألتو

تكإليرعنهييفضغا

نأمولينجبنآيرقا

آلدإليرغصغلي
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نويرغلينورأثنردآلقمبشنانبرهامف

منثفبرنجبىءفبابثلآصمبصظارا

هؤويرتجبنرأنقانايريفآحسقبقت

األزاهييبشكليآلييلءشاطىناز

يراشاليذووجةحبانقتةآضحىقدو

أيريرآلقاضماكتبثلابئخآلثيئفيو

يتبحييىكافيناألقويذتتمافنا

قاخوليربيخياويخرابفيناربو

ضمانجبيىفويميفائتقويميفو

زوليبقوحبئمقوهزليبقجلويق

ألدشاصلرافيوطييراتقئافيرافط

آلنخايريرآنقبيفئنيرىخقاانرفو

موفويرخسهالتافييقنيحذىضلىويخيهم

يىاآبصعثلففزابيتاليو

جبآلدتجفيبدوراييميالبقئفذفيو

لثتضاوبرنقمليخآلتضايريرونجوة
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ويف

فافمنةآ

هرنض

آلزنايييعت

أبقفافتا

ئنايوهـ

ضمور

وآلضمنما

خآلزنابل

يمدخوبر

آننشاهيبىآلفينمف

غييريفيخفتةقاغلي

وقولييقئتتاشل

وهيعاد

قيرحل

المتداركوالقافمةالرهلثالثهققالو

ءيروعنةيسمعآنامق

آوضافهحققتحبيهثلي

مشتهرأحممنهآضخىجيف

مقحجئإمقلثخل

خانرافييماآصهبضآحور

آنقا

هتتبابجياانيقتق

يشعيىيققددجىليألإن

يبههيفافيقدصاحاو

اآظبقغرإيرفيئذبأل

أغنراآتجبفيليحق

مشتهرابيماآنقفيرص

آنورىفيحييبىيثلآرىآل

شقرايخيآفةلمتآسقر

امشهـقبىآلدهربزاذال

مستبمثراضاجاتزأهو

هرآآلوآلخنناآخليمام

آشفرالتاآألنبالبحي
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آطيبةقايخييماآفتضاجىة

آغغلغماآنوإشوتآيفا

أوةيآدىفعفآذعتمو

آلقوىفيوشفوىقفإثيق

درىمقبفرىوماكانكان

جرىوليتجرىماتوغلنتغ

ننقذالحتبذإت

ىآللىوياآللىينتايثل

المتواترالفافيةوالبسيطثافىمققالو

رآفرينذكيوقأيئشخنت

بيماعاممتجممرلوذءنيؤثما

تقنيبقترضاهآتذىألرضىلني

قنخقهوألأفىبآنففريانفو

قدوالفيإيقفوآبدرجبيعاأفإلى

شكجباغنهقاوحدثجنتييمافي

آسهرهجينيهآلقيلآطيعبتا

قضرتإنطالتإنآنقجيروليقة

نهقنططيمبينةآلمجخكنلت

منظرحعقينةيغرذوقي

آطارففيهيناوآلتاريننففت

دتارآلدليرفيقلبقينيذوآظر

آختارتختاريتاوقايلييا

أنعارالوهذافيوتلتيماآلنار

آبصاروابئأنهمييماثيحتق

آروالءآلمآأرووءمآ

تارآنيبمازفرأيئحانما

ارلذوميهاآخليصيفمون

توئاربآلفافلنعبتفطاتما

ارغآلنجغبانياتاذدض



المتداركاقافيةاويفاءمجزومققالو

آلحبقماوفييخبت

اآعذليتاآنا

عاشبقالمجذئفنمال

آنكرىمقمقإثآنجرت

نظرةهنذثفغ

برامفعينغييت

آتذىأنففيرصآيقا

ماتجرىبنةءونجر

خرإمةذنبخل

يرونجلعيىفيآنا

وشاينشادبيف

حيرهمبذضدخابو

تفآوضواناإذاو

فيوفنافتفضل

آثمتقربيتناحذاما

مضطبنآنبفلوالآل

قلرفقااضإلرام

قرآلصفتفانج

النظرآقنغربما

والقترالشهممبىصكنيذ

ختنالورسوذال

تجاةتتة

لمحياذ

آصكتذر

مغتفر

بىوكآىقذ

البضروآلسفعنزقة

يقآلميوتآنكتنغضر

آلزهرقفئم

يفيئ

ألزهر

آغرزرتا
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فسرور

أباليال

نختفرتجلوإتغنةنغييب
رئوضغابيمقثاذا

المتواترالقافيةوالهزجهققالو

بروفيطأخهوفيذفينادمفآيا

وغفالوزيلتجكلياليفوىآضمبومف
تخيرىآلبديآتواشيآعنهواتءأر

شخيرفيمآيخفآنتأذحرتثئضتقى

يرتجييبروفيفيلسذضجىفواضعيعة

يديرىاويمممعمقآيقولجققفثوكأ

قاقي4ومجرههنفالو

آليخيى
خمد

ئفد

الحفئينذ

نجدليصيثرت

صاآلفيئناع

كتآلذىطب

آنوغرمنظرآلآرى

بهرىتايهتتث

آألخرىفيلشفغآلو

دخرادةففيتة
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هعمارك11القافيةوالسريمثالثهقلوظ

نافيىشآنغائهبآهايا

خمثةيقجمندذماينرف

يرعيرىآلغذآدفوولي

آلذىآلحيبهبآلنليرفييثفذ

آقبقتشاييةحتقاو

سرثماإذاطيبقايريحايا

آقاييمهاطيبيفآفهم

رألقفيىفيلثتيق

آخثرنوبمندىبثفةو

آلبفتغنذيتمانولي

لهضرتويشرآويذكر

آستخبقوعبنآشآئقا

تذكروقاقائيروىوطيهت

آلغنبقهقغنذارةيم

المتواتوالقافيةوملالءوصهققالو

تنورضاشاتألييلغليدورتجذا

تموروينقارضآألئموجتزأتمو

قصوريخيقمايأورمالعيعفيىو

سرورآلتهآستففرمرليبماقدكنم

زورآنعاليمفيئيىالعيذاذيمقعييثيىض

نخليقيكنيىتةفيىآألرغليقليمننرذ
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فيثهدصهقلو

ندليىآذوخفثغنيرىلوشحفيآنا

نيرقيذاذإنتاأاآخغذآيخعبلص

آسيرآىآسيرآىئابيلآسيرفيأآ

ضيرىيزداديالفاعنهآبعدتخققا

وتخيرىسحيرىفيتنبنلاضميتةصقتا

مجننىخفمقولغنجةآفربلنمو

يييرىشلىإآليعيرفآلشغلنةما

عيرىئياتيتومثىبنهآخفضفمتئ

المتداركالقافيةوالطوبلثافىهققالو

يخدميئوادىانجةوسبيىجاذفي

خاتةحتنفيبرضميذيقائيت

مشفقويخثهاتعإلىالتو

طاعةوقسفعاآهبىمقشئتفتا

يخدمةأفيآلآقغلي

يثمرميذهذاضةوياتيت

يمضرفآدتةقبضرهلنمضنتفإن

تذكرىشنهييىجرتإدافيسو

نوبروناعبإالنغفنا

تلمجتقترأنتتجفودىآبذذو



المتداركالقافيةوالسريمثاكمقل

فالجىياآدتواوحهئنتني

آغدئةتاينذجناألقنا

أركلنميويرخهتةقطنت

كيخيمقنيرفونيتي

المتوانرالقافيةوالرملءمجزومقفالو

ىضميبىفيغقاضاقببهفياليآنجتةما

اهويرىمقمييماآشرحتاآيرفآلجرت

ىزفييىنالييقطاسآلفرقمةلنكاد

وليضغمنغفبقايشعفييممقل

يييىآليمبآطحننلينمقآنبعإلغنكنمظهبإن

المتواترالقافيةوالبسبطالفىمققالو

داريادارياتطياصوبئشقالث

أشاهدفاآثلرميينناحو

يغاليلنيتانوشاربعلعهدت

يفتفتلييخيللعودتياليمقى

ارآويخيينيظيىنصتفنم

آثارآنقننفيتقابتطييف

آألهارواتمييقشفوسمييما

دتزأرآلدفرإتبانونوتففم
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فصيرةالوطوبألالاثامةمعتدالاهراةيصفلو

المتواترالقافيةوالوافرءبئومق

خآلقافدئقتوهاكل

وكقرثماوطالتفقا

آعتداليفيدلذبينأنم

مهاآظفخاليواضلشعرو

قلنننئحآلربيعملخكت

آنوقاروآنتآلحةزينقآو

ناراألبمايقيةفتآة

ضاراخةآلترتابثطوذفال

آفارقلفاقرطقافآضعحى

آلنهاروفيفاآلقيلنسئاوى

المتواترالقافيةواالملءمجزومقلوظ

جرىمايخإلىضقد

يغدفقنمتفتقدنم

قيسيماخكفغاماليا

ممنمقاآهونآلسفل

تقلمابآنذوآغقنم

فآخنظ

وتقد

يسمانذ
ضفختذ

حتستن

فآتجهد

آنمراوآلقخاجةفديم

درىمقيذدرىحفى

ءآنوريتنةآنأخذئذ

آألوعراآلطيريقفدنج

مرآآفافاالنايرفي

فدجرىمافىدفل

ماترىءبعإلترآنتت
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الهتواترالقافيةوالرمللمحزومققالو

ىقبآرضيىتىعرىشتيتبثهعيرىتيت

ادرىتتتيتيئوفاقىيوهـمقىوه

مستمررجيلولبياغفيغميرىضاغ

فممتقرمفجنتماآرضيىفيفيليليممق

ععيرىآيخرقاآعيرفتيتيئهذاد

شعيرىآنايخييماتيتمقاقآخفماثو

طاذينمكيرىآصحوفقاليبآنآنتقدو

عهردتضإليميقليطآنافاتدرلتبآئرلى

ايمتواترالقافيةوملالال3ثافىمققالو

زمائتالثفورقضرتماموالى

شرغالثتخآألبانمتتسابق

سببنإليذخثاتجنقا

نطيقإليذشوقيقوتجاد
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المتداركالقافيةوالسريمثافىهقفالو

يهفيذآلناآيقايا

ضخبةغلييئمآنةآسفىأ

ضمآةوالتامذولدته

بيهيمافيآلفسيرفآيقايا

ناصراآجدإذلئمظقفتني

قادليميئآلئئنرةتظفرقا

جرثعهبعدبغترت

مستضمننمأليخنفعفت

آظايومننتلتةكلتمفد

آلخافيوآنانفهتفيقايتعهب

آلذاصريذكرقاتحمودة

ايخريذاغينيذحتيو

رناليآبقبقفاخسرفي

قإلرقآبقةاذاإأل

غايرياآلناليرذقيكفيق

شايهرآحدفييمالذفا

المتداركالقافيةوياءمجزوعققالو

هجركغبآنففمشكبلن
نخفونتآبتصتو

كمىيقاآشرئمتو

دموىميبئنجختنم

شكذرحغلحمبمقد

لهمرضنمءفؤآدئ

آنرحغلعديتتا

يههرضغآظقرنكى



اآذاغمرروا

بزورةشيرفوني

باننمآرجوكنت

إئماونعمعيتم

فقيمنينمضبقو

ربهأدرايتصو

مغئحوضفتغت

صبوآطبقمات

401

عهرخضطوذتلتة

قنرخغآلتةشرف

رضنموثليشهركنم

يرجنزكنمآنمىتنمآتا

كغصباغطيتنجت

قغرحخفواخمفي

ضرنمكانآتزلىما

آجرحنمتلتةظتم

المتواترالفافيةواكاملءوهنفالو

شكرآوحفداضمنتقا

ماأجيعبآديريخفلغ

لقنشمفرأأرشفتة

غلياحبنفنشرتقا

غذرايخذتطفمبوأتعذ

شرانظفاونه

يخرالقفتيملفتوت

ذصااميىاآفيلينشرت

مصراأبصرتينقأقيقفتثمونجقذآبصرت
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ضمراتهنوسكييىشيهفىمضورزمناتذحرتاليئ

مغرىفيإتقاكنتهغرىكنتقدماوآلهثعفر

أننطرآفآليتإليدوآليمآنوآنوابفخقنت

المذاركالقافيةويفاءمجزومقكالو

آلتةئعق

قفإن

آلفىآو

دضزمق

يآسميمافاة

عر

دنجاة

بعله

نذضزهخاشاذو

آلتخلهره

آلئفره

المتواترالقافيةوالسزيمهـالكهنعإهيعزمقبعمقيرفىوفأل

هضيليتاخدقاجدايا

جوياسوليياهنتهى

بضآصفدبعإلذآلدلريق

تجيةفيصآقدكنتين

آحرفتةضزقفيىتجارلت

وابدذ

حزئ

آنضايرىآة

أخماشىخايخظ

آلدالينكامبئيا

آلنايىفيففدكتآب

ياطايرآطارنوضىتتثةو



01

المتداركالقانجةوالرجزمشطورمقلو

أغربوئمخآهاتيلةو

خورآلألهيرماققةفيخاها

يآلبصرحتممرثآتتصبئ

خروآلمنماأنضمانظآبق

آظبقفيلئقطنتفآل

ضرإذارأخةضركل

فرآلوآنمافايمفيآلريقمي

ظرينآلتقنيوناياالةحنو

أخرآشيآةآشياو

معتصرغنضراوشفىلشرف

آلنظردمقيثبتهافقار

نهرفيآلنجوميخةفيو

آلسجرآغصانآلنسينمخممثىو

وآستمرتجيغطاتيفقلقمنا

آلفترضيميقآشرقطآلمقا

آاليضرمقتسلقتتضرتما

آثرآلنقاريفبينتقاقلي

قرآلميقاآلكرىطيبيقآلذ

فآلسفرآظإليعثخفبىيضاحب

ققرجييعاقدالقزليوآيخدفي

ضريهآلتيقتشايرتو

وئرونجنآايرآآطرتيمق

آاليرابابلسدوقهوة

آنبثنرقوىاإدراكأنضعف

آنفجرآقجرإذاحتئتزذفقنم

خرآلأقاسآلنلئتمآياتظو

آلزهرذمآلضبابدفهتتو

روضتهفمناآلقيلشتقد



01

آخكترإذاينقيكنإلىلقيلآستتماإألتيىآلعيلذيذئاو

آطذريخدتجنايفضنيفيماووطرضهـيتطكنم

خفرلقاقفبةغلقرققاظقرفىيمرآلقتودغتة

شرمقمثليوإنآشكره

المتواترالقافيةواكاملمرفلهقفالو

آيخةارمكالييهضكليكنتحيثليسيدايا

جاروتنأوئثوضيفآلينادذافىء

القاهرةقلعةفانشدنيهاقافيتهوبحرهمقايفاقالوالميقشرفقال

واربعينوىاعامالمحزمهقخلونلخمسميسايومفىالحروسة

كذلكوليىافارضبقعمرئللثانهابعضهيزعموستماية

نهايرآنعشاقفيىيمووقايريمفوإنالكلىىيخميى

ئرريآلاغقصآدتةوسيربرةإهـآلفيلي

طائرشطييزإذآلقفبيآنفضىمشببماو

مرأنرشفةطآلإنفاوثآلحديخفو

شاجربنةبشابئناعجهبمفقةوآشرآشو



01

خاضرتدىآظبيمبوقفيىننجركاضئيانال

آنبشايريخيهالةيربتضدارهاألآنفعفمبتا

تسافيآألمثآليهثأليفخيهفيناليحىيا

آلدفايزفيإألتانقنمنموفيليعفىييئآبداف

آيخروآلياشفقيرتجىآيخرلذتاليليا

ضايرآطااليتغليإفىدمشوقياقياليل

كايخرآلقيلآنضإنتخاهلآجرفيذلي

وشاهرتمهإهآلفقاميذآلنجيمفئفوطني

خاضركانينجثياتتحآضربدركيهييذ

وزاهربنفمازامفلناظيرىييينخفئ

ظاهرآلضبيثلرقوآلنئخاسناترقربنير

المتداركالقافيةوالممتقاربثالثمقفالو

رعى

آنت

ييير

تيفةتةآ

آختانالي

ضل

مضت

وال

ميقاكترآلضفوخاتطتاوتل

آلفضرثذاهغترتماو

بينناينتظرآلقهيهدو



01

آنمنآوآلظفربنيلسرورايطيرقفيىادوقدضفت

ضمركدمقفىتدوبايمكآنآلثقدهقتعيرفقفمبآيا

قمرجمندىآألرفيىفيباتطئدراجعاغدآالفيئقمرباو

سحرياقفبآلتتالتهوقحذاقذاترياتيقيئ

مرآلابوآطإليثوحقاذلةتةنشتيىخقافكانت

آليببفيمئفاماغجائبآنيعابلطيفوقرتنامف

آألثرذاتثففقنسخبقاوآنقانافذيوذتخررخنا

آظبقآلنسييميكندفآضتب5تايثتجينناتاوخلؤتا

قافيتهوبكرهمققالو

آغتذروجرىمقامقتن

مثىنهليبمانرافرتفه

مرخبآتةأتوقفت

هفهبميفخاشاتثحيييى

آلوشاةآألفلمقافتنهيئ

قدرأيتمامنيذويم

فرتاهرتدياآطرقء

آألثرقدمييمايقأقبل

آلئقرهذاشفآلووآفأل

تغتفرزلةيفونقاذ

نخقرفيقاآألقاويلفتفذ

آظبكمثلانآنغةففيغدق



1

آنعنائقافحنمللىضاذ

آسئبكيثتمآلقوىأثرت

آطلسبعتضاجيىفيا

جرىماخاضروقدكت

ضكلينإآلقادىآغهقيمقو

ادآنيئفإليملرشلققذ

رآقذاثوبرليو

آلتطرينذوآلقداحفينذ

خبنينةيكندكضارقدو

أخرأمورئمتبغدلثو

آلنظرجيلمقلبىفآلف

كبنفيآلصباعهدوتخظ

والقافيةالطويلثاقهقهطالعةصدرئالسلطانالىتبو

المتوانر

ننجبوليآحععنتلثئدلعميري

آستخةاخقتغمااوتيينىو

آفاأنتبقاأئيئآلقيتاو

إتبىوآألنابنيبنبق

نوضعىآفيفيخذإفياموالى

خاضرثضمييفييابئقنعت

طايرآلكمبيميىبفقننإنذو

شاصرحييتماتداعوإفى

تقايرآلثنآحسنيعليإفيو

آننتاثراذإختيفجزق

تناظرضنهنذيخبتمذليوآنذ

ذافيخايايظآآلقبلىوآنذ



11

المتواترالقافيةوالرملهقاصمطقيستلايضالو

ثئورولناخأصقمطيقبوهـيوفنا

يقبتفييخاآألرضبتخفاتامو

آلدهورينفاآخذثعقاريناأخذث

ضيمويرقيلحئىآلدصثلطص

ييقالييذاذفقاأيسيإألكميت

نورءاآلخشاآفيهىونارشالتافيففى

زورآلرأحانوخقآنأسىوكآن

ونضبقغصىفابروآالزآلريطقينو

ييحقافيلثنالعيبهيمندأمىو

نجدورومقشموىهمئفقاشفاةو

آيبقآلنالقبتخييخيقافوومغى

نظيقآلظرمتهقيفييهيقاتةقا

ئموروهنةرصآألثهوفيوإذاغفى

ضيقشمفهواتغنىشئتلنوقو



11

ضيورآنقوئموآلمحإمميىفيآنقوئميغييبو

خبيقووظيريفنظيفوتناطا

نفورآنجقتنعلىفهىهدرتقنورو

رورآلئتملتدميزرلناإنتخلممق

حيقومليمييماقمائطفبة

المواترافافيةوبسيطااولمقلو

ارهفقنميمشائابيماافتتآتق

بهافهمتآلحعننئاوضافذشمت

مناهءألتهاتألملإفى

لفبضرقآليهشليممقيفقفبواليشق

آلنظيرينآرجوقاينتإنفكيف

آظبيىفييننيمااطبيىفيإن

قافيتهومجرهمقكالىو

صكرحنتيولةألكأغمثعاقتذإني

نخرلةآوضاهتمنذفتنت

شييمينميذتاذكرواقداضلمقوآ

أفلىتتاغينيينكتركأقق

آلبضرلدليذآلهابدنرذآنقفمبو

ضورتقامامقانينقاآنقفبفي

رواتاذفهقنجإلىقدقيذو

تبرأقلآملىماآطبقرحفي



11

القافيةوالرصمجزوهمناللحيةكبيررجاليهجوايضاقالو

المتواتر

مننثمرةهبلحيةفيوآحمتي

آرهفآصبمثملهفيقاوجهطقبث

ميقانجرةاصلجنةهعيرفة

فديرهةبلخيلةأغجرغداث

قرهآلبهدنةرصكجالاتهذاذكانت

نختقرهةلقيلحميمايفتئاتقا

بعرهاوىتةتيمتمتتينقاظشمة

ققبرهوخافايخقافيللقفلريةكنم

ليتجاألعمثرهكفىغشيرقاعثنريخقسغ

إذاظننريريخممدفا

آنهاء
سيهاوويا

وجه

ببمنرفامننمصره

ينقاشعرهيفلذ

تخرةطايمتقأل

مندوهفظلتةثفيقةةبارد



11

شخابةخآنغا

رهاقطانتا

خايققائركتقد

آقتامةظتإذا

قوتايثشثقإق

روتتفدأضونقا

خببثةآتتفد

قظماكاقمضجتهة

ابقآلةهضىفآو

هغلتةتخقمقت

ثنصثرفامقيخوف

ضرطةقانمايفذو

منطرهآلبآليرقوق

تجيرةآايمآنجمق

منرهتحاليينقا

مقثيههاات

هغبيينقاتخآألرفي

يآنتذرهيريفيف

منستفذرههنتنة

يثقا

بزفقا

يممنخره

بانمزمره

هقوره

يخنماقرفرهتيخلخ

ففقعرهأننخاةيمند

المتوائرالقافيةواكماملهرفليهقلعراةيعاتبفالو

باقذ

كوفيخد

أل

ليآف

تففلى

آنخآ

خايئيخيلثقاليوتلن

شكايرئئمآتضلي



غليقفباليظننهت

ضميةشكنلثوشي

جميفقالذفقت

شرختقانردلتفمقى

نمميبتقاآفتضنثإن

نمفقغنفشآنتو

آنلث

آجد

حره

نجقفالذبتألإذا

511

ضابرمنلآطماميماهذى

آلدفايرفيتهاشودتقد

خاضرنتتهدحقى

تاير9اآوبآلدآلئلتل

ذاجرااليرفينفافقكنم

شايهرآلنايريمجيقلل

تطرإيزشيمماهذ

ظاهرآلنليرلكينكذأ

العتوائرالقافيةوالرجزءمجزومققالو

ليقلآتجاهلآبقا

مربءامرفيآنا

أخيىالتةنجزإكال

يمرذالنتغيهف

أمرذضنتخققا

شركتلتةضفاناتر



11

وكافيتهبحرمقآلو

برهونجفذتيرفى

قديثقضالوانفف

خإليثاآسمعتجاذو

بايرآنجمقةغلىو

فاتتآنفرصةإذاو

بنظرهينذوآييففي

مرهتوذليخنت

بسفرهتففوتافو

هفتييخندذآلكق

حسرهأنففبفييت

علىالديقنورالهنصورالملكالسلحالنالىبهاحمنبوايضاقالو

يهستمائةوخصممينوخمسسنةفىالصطىكالالمعزاماكابق

المتواترالقافيةوالطويلاولمقالنحربعيد

آلسفيرويأنعشيرآنمناولثيخهنذ

بانةآلشيريفآلعفيميذينصو

دانماآدتةلذأوغوقهذاو

مدةلذآيممثىإتتقافلو

شامللثنجأتألرنجوقإفى

آفمايخنذفيتوفيإتإنذتر

آلقضيرقلذالنخيريايميلآنييلو

آتجفيروآليترفيخالصيىآفيقديمتز

إنونيرووآلمثغعىألخنمآلخعقوأدمع

آلذحيرطيبفيآأليائملذشبفى

ألسيرىالأفتمايذقنيرعلىتريث

لشععيرياوبآلقتكاميئفاق



11

يإلىابلقوىواتزيرىنشدي

فائنيآلععيرئوليفيآئذىلعل

اآنضتقآيمآألقتارليتو

وفيرىايلنريدفدليىبقائعز

آنعنيرايخيرفيآئعوضنييما

ذخيرىوإسففمغمرىتولفنمو

الهتواتروالقافيةالمجتثمقفالو

قمرهآلفبىغليهالي

فتظهرغجباىلمث

قدليضاجبتستو

يييماغيرآرىآل

وقتاووقتمافيينو

ليتاوقومقآذء

ألآتآلتهنفعئل

انفلذآلوقو

و

اذا

يمرهفيدت

طرة

قنرضاجبتهنتو

نفرآألناهـغلي

هنوآبفألليتعض
هخبقيفوثوتيما

رهيجعيخذآموت

غثزهآذآزاآلو

قافيتهوبحردهققالو

شائليبا

وألثة

زهـييعق

بخننافى

زهيبىخاذوكيف

بخبآتدمتما



11

المتواترالقافيةوالرملءممزومقفالو

شاجرلذإنيفةآنعاغليتتإن

رغالضتمثفانيخاشاكوتآخرثتو

المتداركالقافيةوطويلامقفالو

مفقرااآلممتفوآلطويلئذحرداإنقاآلرشائللنفآطآبا

رآبذآتلىبفخئاحفقيممقهضمخشوناهغةكانتاققو

الزالىكاؤمة

رالمتواالقافيةوالرملءبحزومقفال

ازهآطيلذليثسيآيخىبابإلنجهإليف

تلحزإزهثقفيقنشفلغآنقاتعفشزنقا

ازهوآنآنرأبئفقذقينسايخدكحنتلن

قافيتهوبحرهمقفالو

قايلييا

ذاما

عفىآوما

بقاينينظق

بايرزقتليفيتمخئئ

تجايزيالثجنيصفر



11

رأمزنآلوأدثيمبناأنفىآيفنرإليضمب

نغامزآبداثهيروتنهينئاآبآفيفآ

إهزفثتقمإهونينآلظوببينومهفقف

نجابرزيققلالقعىلطاليآلضلشرآلتبمالح

ماجزغةقآغولنمليبالنرضامنةفزتقد

فاتوبناهزآفئالتخإلفيلثنتةو

اضوانراالقافيةواطويليالولهققالو

آلتييذآليمآآتتني

آفيارىخنت

قاآغد

يشكبىقا

ىوئميينيتدبذفهيىغلىدتفز

ىنفجيننتزننحتىبرصفنا

المتداركالقايخةوالطويلالفىمققالو

تنغيحيفيالتآنجآبناأ

بمنمتجاالذىأنعتهبنيتمماةلقد

وقفتمشمفتمآنتمغذكنمتنم

زغمتنمقدكتادنمبليآققبما

كائزوفيخئمغرئقول

تعاجزغلممصنوعنهوإبئ

وتجانزشيعتمقانختفل

وآلعباوزمجفنعنةضاقففل
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ئانبايخةجنمخغفنهبلتخم

يخيانةيوماآرضلنمآتيغلي

مقالذفوآلوىفؤآببينو

وألجقىينبآبشوقاهوأقنتينو

خاضرآنافىآئوإودغوف

خماففمقتنامجبزىقاذخرب

خايملقفاتةتسمعالكثبعي

شانقونجهذغيققىفيشاةققا

شايتيخيغةانغتمبهذاشقاختغ

ببنهصودذبوادخلمجذفلي

لمحآدعحريهمفيتفنمإنيتر

قايمزيتيماآيخفلينتابكتا

خاجزذالغقققلئليدقاثوقة

قفاوزآلرقايروضوقبينو

رايزيآنجنايةمحنهخنماق

تيرزوجهقوترفوغصوقيو

غجائزتربدنامشناكادنجفى

زأتاليوبينناميمامجاهر

نيزطنجينغيقخازقليئوآل

فإنزهنتثياتيرضيااقأوهنمو

هزأهزترئنقضىتليوقائع

أناجزوطفراطوراأشالففنم

المتواتروالقافيةالهزجمققالو

آلضيفغاتجالئاتد

آهرمانأشانقيا

تخفوفيينه

يتتوفيآنفعل



أل3

السينالفية

المتواتروالقافيةملامجزوهمقكالو

قيطنايميةئضىقهرخايرمقآنيذارضكقيطقغ

قانعىآالتدقميبوكآنيمآلفاوزههخآلرف

نامجممقليماخآلظننونآيقظاتيوخو

قآبهمنإوآلفضقخهيقآخقفاآممتىآندر

ايمىآنبوآنتقامليذتطيايففرآلظنئو

وآنئانائممىآنتآلخةفيثينآنمتاسكإلتمتةغجئا

آننانسوياثرلقيرتةآنجنايريميايقاذو

ىآيميوهاينذآلروفملفيطميىآ

ىآلدفرآبمبنةويموأىيضدوبهثصيميا

داجىوحربئيىآلتحرفيآنقوىفيتينذوبيى

اليىفوآنئضاغفآنوردفيراحخدذفلذاذ
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فافيتهوبحرههقلو

نخوشاتةعودآلمنةبدلتوآلئخىتتا

اهيهعنىختهلقبآحتتاآبديت

اآنقضدتظهيمييقصإللغيآنةغنةوآفش

إتيإموبناقضمراقةجمنارةغماولجق

انلمطااسماعيليبقيقالمجدالمكرماكبيراألميرقهنىايضافالو

ثافىمقكالمدياولوستمايةوسبعشتهاثوصيةاعمالبوألية
المتدأركالقافيةوالطويل

اقلبآلينرياآلبيمقئعقية

إنماللروفيآنفينعثقنومفإلهت

هنمفيإذضهتآأليايمبغبتغا

وآقدالننآنةفيآلقنطبئنجيغثمو

آضافترنجرطتاهناغتائم

شةةجينغالطإفيخاشتاهو

آلندايقنوغاآألقمائملأذا

قغرشاآنجودغايرمقياهنئتةو

تنفتماطاثوخمشاآشربيما

اتآشاوآسنىوآسمىذكيرفاإدا

قسىلنآلدصفيآنمأموذكرمفا

رشاجلفمتىتذقضىئمخة

آقياكانةدرةلصةوذاذ

اوتخنيخيإنجيدئتو
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ييثايائآلقاآلنفتىيدآوإن

آنعآلفيآلفرآيينآلشغيتخل

فاخرتهقاذائيئمآصبحتيه

شييقةوآضرنمقدرأآنورىاتجل

ضيققفوآتجقاذتخيمقإذا

غتثإذاآططوبإلففقآنفوئمفئم

لففرىتونارللخربتاذانوآل

جماشةىآآألمرلةبين

آفيألقفيمآآفرصآضحىضاذإذا

غضةققاليكزاتتالآموآلى

تحداوتخداآلدفيمخديذشتا

واليةآلقيعيدفنةلقديفرهـ

ئخوفقاآنمتفاقتبلفيائثبالد

ربونجماإليذوأوقدىشتظ

برودقاطويتقدكامتورب

جنئمقذيكخبتبيسالتآفمق

ائخئكآلفريضنمئاخفتزداد

انينةهيبهيقفتفثئافئم

وأهتاآألنايمفييلقأغز

آنفنمابقتئتعروفاكقو

فنينضنماالينيآطاهافايننوا

تترشاوبياصبتيكنن

امتقجيممثنفهايففتةنق

تفرشاآنفصنئآلطرفلهيفنوو

أخرشاآلقفيمآضآضحىقاذلنو

امييئاهاريانةآو

ايتدنآنآلدبقهاةكرضياو

تقاتماقدييماوأديقافآضب

اعتخقتهاشعوداصرن

ايبآتجترةننبقغهدتوإت

اتقبلذلنييىثغنوتقنرفقفآلم

عمايفعافعتخنبلنمآنقاغلى
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قاخبممطوليمقكاتهخميعنيففاص

قائمتشجفةصسضرثوإق

تقيرمفيأمورودآآلننقلكذا

آلرضالىءقايننيدينقاضعيذسيق

كققاآنبآلغةمتئقبةثو

شاشماتقينذيئيىاقاغة

أشالتقآلحييلتفلىققفيثاك

يئنحهمائفآنورأديمصإدا

انوآنفتقهآنعبدآبقيمنمتعبو

ثقاغئترغألكفيفلرمدحىققا

اركالمنلىالقافيةوالطوليىثافمقيوحثهصبيايذكرقالو

ناطيرىتوخشتكيفقفىآمويممى

ييماغييههاقفحبناشلياو

تآلصةيقآنورىآغفئياتالتهو

هافلنمةخفيهابيننايف

أنيدابهآيخيظخقىآلترضاآيفني

ليفمةيفتةيلإتىآئننيرضاك

ذكزفنمغفإداأاجيآلتةرعى

مرةخنتآلدلرألذيحبذاباو

تجليائيتآظكيفشنيءونجا

يىيإيمويآستوحشتمافدنجتك

مفإسيهآلقمبيقصعبغلىتضدق

ئدفيتنمبخزةيقفناتاشو

ميىجتريخيتىنيشنهيوينهـب

مقشبىآشرفآلنايرفينيآنبو

آلقتبجعيىقدهيىيفيفارآطيا

فتانميىيقاظنيإذآهيل
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نميميتقاوتجدنآزرناهاتخفإفا

تآدئااثراقفيخناةنمثيو

ألئهميىخالعنبيىيقايفوح

منهميىيوإدنمثميىآدنانرت

6لرالمتوالقافيةوالسربعثافىهققالو

آلئفاليآضبضاجبو

آزذلتمآهروإفيتةقفت

مربتاآوذهذتا

قاوينفسيىارضىوماليهنى

خوإيههئمقيأتناصنظرتو

إفالسخاتةتآىتما

ايميىآيماألكيلميىغلياقي

عبرامرغلييثلقاحنم

بايرمقذذأفيغايذ

ميىتلنافيآالصألشتذ

المتواترةالقاةشالرهلءمجزومقلهجاياميلىقالو

انايرخسآةقمايليممقتجليميىو

خبممىرغيىضليضنتآينقاينهيئ

يلضخيرقنىهللهـقافتقعىتةما

نخيفىيخطتيوم5آناقايخيوماإث
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الهتواترالقافيةوالسربمثاكهقلوظ

يلنايرللحاآصعبما

لمقكايرآلنليىقييرقلنم

جمقغنفمذانالذبعد

ايرآنةتاخةهنهمفالغنغ

تيروالشاهيظهر

آلنليريقصايرلبدأل

المتواترالقافيةوالبسيطثاقمنقالو

أحليلىدركققآلآلثفاتقل

آصجةآلتيمافيضاجاليانقتم

آلناشعدفآين

رايثقدو

آلناشايعيرفآلمن

آنجناشاجربتقدو

المتواتروالتافيةالطويلهنقاو

ألعداغلياراآنهارجوضدننم

آخاتنصولنمونجاقننعوطم

ناشانتنمفماآئمماخعتبتغ

تماراترففوولنملدفعواضميماترأل

المتداركإفافيةاوالهتقاربثاكمققالو

آلضرورفييخبتإذايييمب

بقياتاظيىفيذهةخنم

مجليىشأنسذفآلغلنن

يألنتمميىلمجتراخهوكنم
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يرآألزبيالقتثبينأغليإتييماشناوفيتوغانجافيا

موئصيمقآلتةئىوآلنآلنمآلينيآتويخهذلذغلي

المتواتروالقافيةالكاملثاقمقفالو

يرآلنلبخطرسوذألمآلرد

آليزضامجنوانذاذوآلمآلرد

تغنباآلرسولينفسيىبقفهنتو

مآلقةضكقيكتاويارسوذقل

آنتهىتاففينوختييفخييبقل

خفقةيآرةآلزللىيعلآليهف

آفيآلذوأجهثوغتطخق

ياأىقيجمالثاحدااشمتهىآل

حروفةتمرآقآسمذوأتنه

يهنايةشنهنذآآليربعفآفوذ

نةقييعدنآلنصبإتآغارو

بدايذاآنثدايمشافيوغنيئىو

آألقليرياطيهبقلباتنه

آلناسيمدهبلحدكرقدثنزإىب

فاسيىقفعثغلىآطبيبقفهب

أقاسيىودائياأكايدماف

وشوأسيآشموآلعقيكوليى

بتطرأسوآلرقبآييبوني

وراسيإليذعينيغلىآهثميى

آأليرضييعبباوبدرآلستتا

آطآليراهعيتنجبيتييق

آاليركلآنتوآنوشاةخوف

آنميايرقوأيذبهننمغرى

آنايرفيمدثيرقاكفقآظق



الهتواترالقافيةوالريمثاكمنكالو

غايئاليبآضضاجبو

غرضةليغرصقدلراه

أئايروآلعيننقيات

آلنلمبىمعشرباأشبهنحنم

المتواتروالقافيةالطويلثاكهنقالؤ

ئخوكميىآنغينوأقانآلركعتمملفا

نشقدآلركبفيأئتبيماخديها

فيةمييمآلئعفيئبعثواليفأل

ئفاعبنداربرآنفبيابقعتلجه

ضعبابةتلمحنبيثلقايبجىشكلي

ئهتههآلقيننمعلتغرنيلقو
آحعآراقاآلنخوئمأل

وخقانتنمنوىآتميفئمخق

يزورةاطيميفيويمدئموحنتم

ئرثضموةكقماألرضىإتو

غننبزهغلتاقليآتعلي

برسيممئيئعنهكأصغيجي

وسيىكوةوخمرتيشمكرلهنموقد

تجليميمآلئسميمطببينفيزناب

شنوييىويقاقماليفيآميل

يىعربغدآلجمطرمفقتنفيا

وطيعيىولطرفيينقاىفواب

يآنيآلتتاهربئيطفغو

غموسيىيفمجمبييايتبتن

وخمضيىضىءبافدخيميقكنم

وئنرضيتوئييىصعكنمئان

نفعميىيفييىغثتاقآآليرفيو
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الهتواترالقافيةوالسرثاكمقلو

تائوا

قفت

بائناسنهدافآلن
تةآفئوذالذ

مرنةآآلعايأيهذىآممي
شانأل4ئوعقرصو

آلنايرمغضليفدوآنيوم

ميىآلكاتنإينممىويهف

وأأليرآنوربيناقينمك

إفآلسيىتويةوجدلقا

أشيقاآفية

الهتداركالقافيةوالمتقاربخاهسمقكالو

آلرتثماذاكودعوني
لةخآلالخالال

فيآلبدتيخمرةسرت

آنقوايمذاذقشقفيا

صهفيقيمث

إتجيباليعمقو

بإلقدفشاىقو

شايفئيإممذن

فآنتشىمعاطف

تطشاذالثطقياو

ىمثمقجذاقيا

نمتوصثتافآلظنئنرى
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لعزز

بذاك

بعض

ثرى

الهتواترالكافيةوالطويلاولهقلو

حثتاتبايخهيقىفؤآبزأدوبفجةفآزدأدآلناير

يفثىإذووآلقيلكورتآلسنيمقإذأطرأمونجآيهفي

الصاديةة

المتوارالفافيةواكاملءمحبزومقفال

هفمورآلرأمييالفعنتيئئبذآلشمبخوب

يىأيخماكآلطيويبيتنهآليههودثيعصى

آنهعامبنيغزأهذبزاالآلندإهىنجثل

هنقالو

الفثافىؤيئ

الضنداركإقافيةاوالطويلثاف

آلرضايقنيربدماصكندىغتآو

تاثكأنآتذىخاشاقاجيرىباو

وييميقةقاليآلتهآلجيييى

ترىألذىآلضدودذاكفائتفقل

بئحلداقايخيذتديرىوليتذ

معيىضاوتجكليغضبائالقفتا

يناتضوسيريعاينممتقألوديق

نهضاقدألذىآلقلييموىإليفق

مضىاتذىآنبرضاذثذاغاندوقل

فتعوضامرةترضلعقذ
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متجيباتناآقاشبرحماة

تواثقيخيذآلظننععنيليو

نصونةرأبينناوييننيزه

ضباصهفيفرحةيمكلترلي

متشيقاخقةهايرىآظل

زقرضاينقامقغآفيرآىققئا

وحرضاضاذآنوأشىجهدإنو

منتضيفآلةبينجآفيتالوكانو
ايفيفآنآثنانيمافيآلوصلعتى

آلتنضاإفيليخكرسواللعل

كبالمترالقافيةوالبسيطمنقالو

نقمةحتئيخلمنايامق

منقبخعارصحقىلقتدتجمتطتك

خفقوآلخفقآلأخاطبلتق

ضيعتهوومحنهةآالصيعيرضىكنم

ينغيمقءآنفخشآغنيانيريتمإن

وآلحكرضيكرضىالأغايبثومق

المتواترةالقاويفامنفالو

كاضيآفيوآلقهـنويركثينيا

قيقلوياجبييىبآلتقات

غمقتفتافىآألنايمفيبمقو

حإليثوشهغفيذضارلي

اليآضطيفيآضحىفوأدو

راصىآتلماجترافيآنا

آلتغاضآيقوالترضاذاذآين

ننفتافيليعقإوآدتيماعبن

يفمسعتفيض

تآهونو

افيفهمدمع

افيكأةأةي
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ذخرهاوآفآفيشخيافييقوإئيذطليإت

كرأضيىآفيفيانتغنآوالتغيرييفيآناتردتقامذط

ماضقذاوفستفيلذاذطظسيفدونةنجيذآقلي

آلتقاضفيآلعفرينفصوديمبهكلينذآفوزآنآشتيى

قاضانتهاننآألمرفآترتقحإليثيهذاوضهـتيطه

المتواترالقافيةوالطويلاولهنفالو

ميريرةاقيباحإقيضنملذ

ييةتبآلداعينيرآتقدوكنم

نهوفنييخميرىترايئلتريلهو

فقاجيهفآنبآلدريآلدتعدو

أحبةقنلييالدايريخقلنمإذا

يفتذبالفمحقلقىطرفيتمحتىو

مايرضتركيقاتايهمرفقنم

خاواآلفهينميماهاذ5وأل

تعيئتكليبفضااختارفآلييمواة

شانبرآألرضبىتوآلمدايىبيفرقفآل

المتداركقافيةاالطويلمقفالو

يمةالةيفخاشاخنماتجابناآ

ضكانجقبتآلوىديئنهنيماقنيوما

آنفاوبفيثفرفذلذ

ئتادماقافابتآل

مصيض

مري
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فييتامورامنيننجوأفاو

عنفنمئعوضتآقوأقاغاشرتو

هاألفوأقدوغاقاثللنقيرو

يخهمألعركتغلينفاشمرهملغفنق

تخئضيخييماآلنادمقيخيتاضمتضا

اروضوفنملآخآلقيةاوطى

ضوضيرجمنههاوسننلقا
بفيضويدنهمثعلفذالث

ءالطاقاؤمة

ذاركالهالقافيةوالرجزءمجزومققال

قوىيقخآلصىكيف

فياقبضتانبماو

يهرمتريفيا

آلنفاغضقياثمنهةو

خسنةءيعنيرقاهـ

ققبمآصريتيما

عجببفوبانة

ففتممعأبهرب

سوىعيبيق

فآضططروحىمازج

آنباننطماوتةخى

آلشططرتشعبفا

أذخطذالثيقانت

طبوسكذوليسنهند

خطالضديخذاتياو

ناتطحيفخبهفي

قظاتظفئرآيتفقل

فتويرعينييمافقط
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آلذىفلآلقتريا

آلتنضاظومايعابا

بقترضآثشالذط

شظقدتجيىتديه

طآلمرباذألو

ظطتظعبفياموت

ءالظافاؤية

المتوإنرالقافيةويفاءلمحزوهقفال

مآلظقليىلذوآلنوىآلفربآفيآ

خامظينودآنادتنيقدوكتا

المتواترالقافيةوالطويلثاكهقيهجولو

ةضهييىاطقفييماماوآسي

آناناتاووآيجةآنمغلوخآألئف

شوإةمتقيليممقلكقوغراب

اظشوشيهبيقزفرةامحة

يخألظواالسوءفبان

ضايخييماليميقويمقوكفئب

الهتواتراقافيةاوهلااءمجزوهققالو

مالي

متهتا

تثراآ

فإذا

نيآض

ضر

جفظكلنجإلىجفظتو

ووغظنملنفيتظلت
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هظءغمييىيوماغلىتفولنمطاغلي

وسيرظىآلزمالتنكإليفآللحتيوقذا

اميفاقافية

المتداركالقافيةوالطويلثاقهنل

معيرضاغنيراخغتفأيرضىن

ةرسووهوغةطرفيونمحز

تقاآليرىلتقفيقيلرىويخف

آميردمويرشكلىآلتخيرىنتوأقع

صونهحولةتاطرفيففوخان

جميميئغييميمةمتق

ونوغةاثيقضباآلوآصص

ينوبةيخيمانتمانآقييثيئيمف

متزةتدىقفيىيفاظنمآ

عآلفإهاعينيمفوتضرتم

أشميعةوتةانيشفأغلفو

وفوثمميهغةفليئولعج

ميفةيمقآنققىفيقليىويخغظ

دموغةغلىتجيرىالإداكان

ضنوضكةحولةماقفيىخانوت

صينينةتنناجينييعيصآق

فجفتيةقليألمثقاليتوآم

ييزوفوغةنفئيتعنرلث

لقمريةآلقصقنافيوإني

ونذيعةيفعدىءببرلتظبن
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الحاملاولمقارمنيةبببتقريةاسفارهئباتوفالو

الهتواقرالفافيةو

تجارقيآألرقييةئيئني

رغبةتيتلثالثلنمطرتيتجو

ترآلممنرىواأليقآلقيلإتيلدق

وآلرخىوآلطبلالوآلبئوآكآلهل

جفايةليوحلهمنيهكآلفذ

داآلقيتتاآلتةتلث

آنجيابآنجردغليممآدكا

بعرس

نغاقي

طبغييفأألرمييةقانجارتيآيا

قعلضمتروآليرجىمقآنتوأل

وسميىبفضيماعقضاقانرأادفت

آتجنحذلذنهآشحتتااديرفقنم

سميىفيلفنفضخورأينةكآن

قآلجزنجبآنبانيرضتخأتذىذاقاو

زرعذىيقغياوإببةآثتشرت

المتواترالقافيةويفامنفالو

آلريخيغللمحللذضفيلذ

قثنوالمتجؤينظيمأيخفا

وإتائمقنوةآلضلفيآت

ففرنيتوقآدغنيآوليثمرقا

آنبإلتآنجإليعفييذمجاليآل

صميعآلقنانقاقدليتهقب

نمموغآلفلذفقفتألإفا

نطيغوشايغآنينفيآتا
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موذيثفذآلحييلياكثيق

نيقآتجوأبفيآلففربفآ

يييغوتجييفةينيبشنتيى

آشتطيغمافدتفوذآلمثل

المتدازكافيةاوالطويلثافىمققالو

آدمعىبينياآفنيتفديويدذ

فرقةبعدفرزةاألآجمحغيذ

ىآنتيدوتمنمتطالتظقضتنيلقد

عيموضألبينعرفقدمقفآلحمآن

رحيفةيفآديرلمآحالفيا

داجممجندليآلقنييآل

ماهقناتآألودئجقضتتاو

قاتنمجيىغلياآلقبقسةفيفيا

جزائخيقأئونجةذانثتةاتجزى

آلقمباهبتكقمآتجيدردبياو

يثناضمانتفقوأبعدناقفوأ

نرابيمايفآفآيغفيشيفقق

آضمفعىشفلىياآضدنيتقدخمنمبذو

هيىهعىآنتبنياتتىحفئ

مطقعكلتجإنيفيطمعتقدو

مقنعبخابفيينةختدتت

رغألمتخطبمايفراغنييقا

نفجعيوتوغتيعنييذهمب

مرجيىيهفلئآلوليهقرجعت

ثقطمىتهليهنمطرأحبدكطياو

مطقعكينفيثممئىآلمجنىترحية

أنئوديماييبذاكغليشالير

آنفتفتريمخآنعنلآرنة

بضديمآكلحبلفغقفقاآنهمنلثشذا
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حياقنمترآفمتنمننمتآنجابنما

عفمغقاختفآلوآلتغتبتن

خقةينذتجرىكلنناهاوقفتئم

بفدآنومذيهنيذققتئمخقا

وآلتئمترأخنميفظائاخحنتإفا

آنفوىفينومآآطفبختىفتاقي

غمتوهوآنققثطفيفؤآدىتألننم

اخنميةموضيخيخيهلقوتنم

برذهكدآهوتنمفأيآلتةلحى

أصاجمقيمفذغاذليقآل

مقومقفثيفعشاقيكانلئيئ

بئضيعسنهنآيهنمودىانماو

بنميىادآنيئذاذفيكنتآلو

آدفبىغيقنجرىناقألنظلمفني

آلئرويملفئيبنغهـئمآصنيقو

وتستيهاوطرفيقفيىئهةيمون

قضيميطيرقآلطيفآقوذلعل

بممقغيقآنقوىفيقفثوآلكان

هوضهعغةديىيذىياآلذىذاومق

وآلييىآليميقويصبومجى

اصبيىآيخمبذرقيهفيوآلترفغت

مصريريثلمضرعيخيهنمنقتاك

فيةومجرههققالو

يرقاتكقاتردتتتاتميخلةو

شيغتةخإليذنقإقآلفيارب

ينةخننبهىيمتنآلرقامتو

جيبنتاليآتآضاجديى

ميىاتفيجرىمافلبىتقدراغ

آألضائجتيننانمتةقدو
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فتنيهدرانؤنوأففرلنيبت

ضيثةآلمراقأترتتفقتا

يثفقاآلسنعقمافآلوآدتئدث

إشارةكتنبآنينقلنمن

ضبآبةأبجىوكىبيرصقاتر

عبراينايقآألرثفذشتضي

آلتئايحضولييقفآنتفتةقوى

طآفيغيقمرهشكقييماوآق

آنتطايعفيآفارماايفمرإذا

آنتدأمعتخاليىآنأسرىئنو

قتاغذاتآألرضىترخناتنيذ

راغآلنبنترانتيضمبةيقكه

الهتواترأفافيةاوالطويلثالثمققالو

يخراقنممنييآلرغيمآخبانجآآ

آتيرضاآلئيياكرآنقوىآطغت

آنقوىيقنضقدونتالكنمصظت

قإنغبتآوئمبفإلىخنتئمفان

آلفتجافيبجاقيقئمآلنجتمشأال

آنتيآنففرتجايبئيسمعوأقما

ضئبابئينارففوبرقالخينو

اةحتورآنةآمرغأفاتنلذاو

وئويونمنخوشوتىطوذويا

خطيحغيحنتوثخيقوتو

ميمعبنييمتربينناوتمنعت

هجويرترتاحتيوليهفلوت

ضفويرغتاتحفآلتنآفاو

سييحبقانمقآسمعتطد

دفويرمآقهوئميلرأحوإت

بمبربعنعيئنوالانماو



ناظيرىتهخشتيخبتفذياقو

هابلثتوذآنعشاقيفيآناتاو

إننيآلتةآلبلتةضتمبولن

041

بطفويممونييتيأللتقذ

ضيرتاقييآنةضبتوذو

رجهيرآلزمآنطاذولنإقيغ

المتداركقافيةالطويلثلقمقلو

إذاآلدنياغلىحبيث

روجىيتتقتد

وحشة

ويفمبماييهننتبقىتنسرويرى

بافيلكضاعمتةإثلحتقتا

ناظرآنآفماقاإتكلقغو

أفهةآلفمودصآني

سكهدنهشكتاخاذخييفآظف

رآتةهاليوتخضباناراحخد

بينناضلنآليقحقغاتقضدةآرى

تضايرحفاآلهذاغليإفىو

أةفقليارشوليلتهكاف

طالغآتثىليزذقميرىفيا

ضانجبزةآنقينوحىباآتفما

قإنعيذلكآلدنيايفإفىو

ضانغؤبيآفنإلةإتأدمغآتاو

شايعآآققانادىولف4إإ

اصيعالقغقييمايدماحرقتقدو

3تاضلآنكرغىفماوإأل

رايبمنمآنيداآياهـثآلثة
قالجهيفوآلأللظشيفشلوقد

تاجعتبأليرضاخبإيلقل

ترأييمعحفمذوضمييىفييخبذ
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قآلته

تذتفت

غتةيظيئأتجتتتا

ديخاييقفمتليرقخنئ

غهدئهئكامنيئنيهروا

آنمداحغقيهينينعثسفتآل

شافغهووآنقوىفيعنوليضادو

خاضعآظعبيوىثسثفيآآؤما

المتواترافيةاوالطويلثاكهققالو

آلميييىيفدليلناما

إالغابماغائبافيا

زآنفيتخباشأشز

طفوغ

يوجه

قىدباء

يرقةللقئبآبةءوجمكندأضتي
غائدألقيثقذلذقلآاخبابنا

بيذتآنوضلهغيهدفيخقفتنمو

رشانليقاجريقيانيتتقد

قإنةألفيبانعتبقفرغوفآل

نجغعلدمويرطنرفنجإلوإن

قفتةجيقميكغلثععيرىضاغماو

وضورهمعنىتطمنمنناتبديخأحب

ربوولةلوطانفتشيرق

ونوغوتةشوقاآبئليو

خفموغوذتةوهكانإنو

خشوغفماكفيضآلقىكل

جييغوتخقآنتمإذكسماكافي

يغليومضقدرييعفقنصا

شعيغوبيننارسوذلو

إيمضلآلزتجاجيثلحنكنمو

دموغفهـورقبعثععيرخذت

يضوغفهوضاعوآيخنمآلى

بإلفيأنبييمذاكينشعيرىو
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امتوانراالقافيةواطويلمقففلفىهانزالو

ممةحدآلأعلغايرآسودتر

طيرصقآلقفرآنةتثىوآغجعب

وآنتنغتوضايخإتيخرنييقزإذماو

شمعتةوتيعقءينتةوتيفمن

المتواترالقافيةواكاملءمجزوهقفالو

آلرجوونافيآفيبفدعهدآلصباأننحيرى

هاوليئرضتزتنيمفءآشياتذخرنني

آلرضيعغليآنإطايمآلتميقإلقاذاشياة

آلضفوبينونيئثلثغقيقاألنقنخبوفعتض

دمفعيريقضذنجوآبذآطوآبتقاضيتإذاتر

ياظليحظتهفخيفآلشبابيقآطإليدفمب

شميعيفإنفقلآظليغداتمتوثويلىو

آلرييعيثلهثيماعآلريقيطيرتولنم

نزقايرآنبإليعنينمجفيىءتاآلرنزقارضضو

قجوآيقآتذإشآلصباليلفيوشقرت
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آلشفآظفلوآنضنعناضرانامجبوطرهـ

آلفدبرآلرنجيعوآلشننآلغظييملفبللسفرتتر

آنوضيعوفيثتريفآلفيينغيذآألميرفيشرحتةو

باننضيحلجتييخييماتخقوقنمذالثواتنت

وآظشوجينةآلصفيصمرتولرعويتثتم

آلحييعغليآالنتآلئمضئنذاوقذافيفزهدث

صعيييريقنيعذفماضنإليمياغنييخاليذ
آلريخيعآتبنرمفوالنيآلطرفاكمفاتما

آلخيعآلنليمىشعقةمنىالثمببآبقدآنربد

آلعتييعألوبقتجيفآناماآدتهوختيآلال

رنجويريققايآصآالثتيبنجدآنتترتجغنثإق
إلزروتفعهبآليزيرأيتفدوآلرصيف

آلربوجيطاتكاينتهابدرجوعذغار

آنئييعآيخرفيوآلرحبلبآطناظتنفيطفتو

آلرخوودوالبمآلآلآنةأخىآغقنمو

يعميىييروخنملطفوكنمكريمكنمففنال
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آلذيفيجتسافييبآح

آفزوفييئذصآنجتلو

آلشروقبننيفلنوييما

آلطفوقبلمقدمالي

المنداركالقافيةوالرجزءزومقكالو

غةمنتانده

ضعواترشادةو

غليوآلينريدث

آزذتغيوموأنيوئم

محكندناكقآخيفيا

هشعسعهتهوق

سكهطدادءالكاس

آربغةتوثآلثيما

يوم

بعد

فمكولت

ضآلة

دعهو

ئطمعة

المتواترالقافيةوهلالمحزفىمنماقالو

قغاتفيإباآنعيمثيىيقلييبتييارأجاللنم

فرغاآنفجرللقوضيقتيخيذآألرضىغليضاقت

ويرعىظنيصلنهقباآلنجتميكرغيتو

دفعاضارخثىرققديالمثمعيرآلذيآنججيذ
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المتداركالقافيةواهلاءلمجرومققالو

ماباالنمفيرمفرمايا

الطمتخبغليكق

لآآبيضآبتق

منبعلكفييهنمآنا

طيعقدقأيآلبيضق

ابعتاتوذلطقو

المتداركالقافيةوإكماملاولهققالو

ارقتنمألخلىزلتماوخمايكنم

فانقاشكليرهايحقافنو

متخللعتاارحئمآخهقبامئ

توقغاحنهدلىاألشياآنطيميق

الغيفقافية

المواتراالنجةاوالحاملمجزوهمقفال

خاتجيمافيهآرشفة

ضهـآئقاتحفحيرمت

ينقاويرشلآلحفير

اتضعانجهينةآلقرب

انبأليخحسقكقلتمإذ

يلدمايخنتصعدهاب
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ءالفاؤية

قولمثلفىشعرايعملانهنهالنمممقاوقال

قتلذضثىآضتثةثمعيرىتيت

سةآضمفةتانآلة

أتلفةآتدح

ناهرروضيىآصر

نايميمقضيبو

وماآنوغدلمحففه

معيرفةبيننا

خاوأئبدربهأيف

آيفةصبوي

أتلفةتونيتة

ةآقطةنآفيلنم

آغطفهتقآطقتنم

نهافةآتةيخفة

تغيرفةهقياتقا

ضقفةإألكاه

يقآلفضقممتعيقب

تناخدييمافوق

ماسق

وردة

منه

آلصضفوق

ترئسكإمضقفهبفجتقاقويت
مرهفهسيوفصقآآلظاظفاير

ندنفةينيصمديفمنقاآنا

شواثابط
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الممتوانرالقافيةوالرملءلمحزومقفالو

وفوختصريجىفإلفآتإلفيط

ظرفييثلآراهوقدكنتفيكأفئغاب

آلفآلفراحتييمايمنىيريياقيلي

الضداركقافيةأواكاملثافىكماقالو

تخاآفدىغايبابا

هخميناآنجتابورد

مضرهخيابتن
لةرإماتثفتو

ظرفةويقتينة

وضثنةأحينتتدنما

طرفةوتألمحقلنت

افةوآلرسوليجة

التقوىجاسكادبقشجاعاالميربقضزبقالءعاليمدحقالو
القافيةواليويلثافىمقتعالىالتهرحمهشعرهاولمنابفاو

ضذارك11

ألفمهفنهفقوائمآآلتآلفاآغضق

تخاسنافيذاتالتوباظبى

آلفغنفآلمغقألثبكاتتقا

نوصفتتانجتنهوىآتذىحكين
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ممنطقوغضقيفصنيخلفت

لنيماخةيفأنةنقافىومتا

ضهنجانمثالينلآيضاوذلذ

آنتفاتةميذانقألظىيخا

آمقفوآتذىلظنىحرتمويا

ضديخيماواويالفوضلغطفةغمى

نمبدغرايقآقاآاخبابنا

فتعطافواأنقوىفيعذابىآطفتنم

قآلتةعقفارقتغماآلتو

ولثاآبئلفعآلدغاقلجنقو

ضافالهوآخآلقةسيلإذ

شقانألآلزألليآنقآيخترق

طاجبتونلوشتىتناقمب

خائمفووخايئمنداقاعفضدا

روضةتخبفىآنقوأفيآتتك

ألغدىشاييذازيمإمهـدتتو

مشنفوفوظىءظترهنت

مرهففووطرفةللآقوذ

مفميفهومففعفاوبسمىآنورديبما

تعطفيخيكانقألننويا

ئتخطفخوليمامفأنبابناو

تغطفآنوآوآمجرفإنيخبتليىو

وآيرفغتائقيرفوتزآدففد

يتلفخينمفيلفغغلى

آخإفوآقوذآفىلحعغنجفإلىو

نثدفوقاقنقفبشوق

يطيرفوشكقييمايئيثمفنؤدب

وآلحقفآلنئنآلدتآلحفيرقآصفىو

يخنيفصقآنقيفمأتةذحرتتقا

آصوهوفآتثاتاضبو

مزخرفقوذوهوضمنتهيتا

يتنطفقفبةيخنةخاشالثو
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منظئمدروهوغائاقلدو

نجةنننآلحنفيفىيفابضليو

مفقفبردهووخزئامقاليو

مرقفضقبايقاقاوصيسقىو

المتداركالقافيةوتقارب11ئاكمققالو

انمرهفيقثأملجآطذ

ىآناللحظذسيفويق

آنمنئلييبآنمونايىأأل

ةلحتخديذوردزهى

هضعآنةزغفواقدو

نبقييقلتفقلقلكت

يتانأليدىإليذهددت

آلغرانمقذافيذليطعابتغد

قاالينالتغندىوعندى

آمزإفىحيانينختيو

آلقرقفيقآخلييغذليو

الكنفيبطثخمبرليمق

ينيبقذاهذاتيتبا

يانطفلتماظيرآتنبفيى

مضينيآنةماعاخاو

منمفيققيفقلوجرت

يمويقتلحبفيثأجميذ

متلمىآنةليضحوإث

نفلنموبنوفيتسوا

آخلفلنمإثذنجي
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المتداركالقافيةوالطويلئافىهقكالو

دقآلذىآلرحيلذاقاآخبابناآ

آطاسكنيرخقتغإتقالهبهلى

تعدكنمتمآلنتنعيرعينيياتيت

بنخفرةمننتمإتقفوأزودفي

شاعةآلقفرميتنسيرقئقاتوأبنآ

فنةذاذفيتفففننحنتغإن

ىآلالقربغليتإانجآباآ

متفنتطايغاالثطرفيو

إبةلييخيىيتناغلىتيلةنمو

فيلييهنأختتماالقهىتربخا

وحتةآألنميىينىنهبماظفرنآ

ناألنفسبزعنمغفااتداراوات

مقعتناهل

ضعتءجممو

قايمعيننااناوء

نااآلتهنعنعتغفر

اتخوفدايخفاينهخنتتقد

اغرفأنتومذلذبثئلققاب

تثآلفينئمبطيفاقاغة

يتقفيآلبايقادقفباتعقين

فطففيقاضلانإقارفنجني

تتقفواآلوجداآمتدغوف

آغطفكنتغخيثايهنمآحن

قتآليمفآيآمغتطقلىو

التقففوآلتقرينقاناحبييبن

مشرفيقبابةغليناإتو

دحقرفخفغةخاتسنايذو

آظرفواعفآفىظقتفىل

يانفوأنقفافمناوينحرة

آلنزخرفلحإلبذالثاننحخفو
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شثاجمهمكدالدوخذبئخإليد

آنقتىيقخفواباتقفباآدلةفئ

شكايفعقذقيتقكلهوى9الفى

ميتةإألنمنمانآفيفياليشقوما

فربةيطفمبويفوىمقيعظئم

قرقفألنقاقرقزئقزحما

تذيرفليممقىذيخيرانفعلىشكيناو

ثرفبونجألألمحكينيفيوبزداد

ولظيرفآخآلتيمايفلدبث

يقطفوتةآدابافيين

قافيئهومجرهمققالو

لرىالذىاآهذاتاثخبي

برينيآشذآلآمرمآنةلذ

باظآشكنيأنواشوتزعمتئد

حإليثهمفيصتقدكآنذ

قبقناآلنليرفيآلنايرقوذفدكان

شمعظقدآتذىماليقلبقيمئنذ

قلةآتضآلقخهانفإن

قوذنةآهمبو

انواجمىوآناوفا

ذمنقآلتيماهق
آثو

آلتعطفودينناالتفاضىاو

تعبرفكنتأنذىجةآئنجفذففا

آسرفواافزادقافائقافمنت

آشرفخفتذوهنامقوخاشآذ

يوسفترسيرقديعفوبفف

لنصفونفوذمائليرىيخانف

مصرفيذولوتأيريلتفلقلف

اخرفألوقومتوتاةابدذطتد

موقفقىشطينميومتاخون
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المتوانرالقافيةوالطويلهقطوبثغيرامراهبصففالو

رفىآتذىآلفزاليمثلنتشقتقا

تطيفةقالمامنقلظضمتدوهاإذا

نآلمقاوقاتانجمنلتم

شمقانليخنقارقخممنيبديعة

تجامياآطفقآلوآلينقاآلخفقفآل

طويقةالئونفرقائنترتا

مليخةيننثنفوفننويي

وطفآنجفانفاوولمقفةن

وآلظرفآلقطافةفيماصدقمالفد

خففقآلختقاهافيليفييهيم

آلخلرفدونإيقكلنمنيمجرهـ

وآقآلشفافينمانيذوخاشا

لفأفييطفمبيخيهإكققاإذاكان

آتردفوآنحقئررآامجبنيو

المئداركوالفافيةاكاملءلمجزوهقوأليتهعقعزلامواطبيفالو

ئيتامدقاففداخانهمتقاتمزثعه

هتآييمفاآكقولنماذللىآحزقلنميقولو

مضفاوقدحنرنتنثحننتقدكذمتقلنا
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المتداركالمافيةوالرجزءمجزومقفالو

هيفهقفيىنيمفدآهيفقتةغمث

يصهـفهمفبنصهـفةماآللخفتيآصعق

زخرفهبويمبدخليننخسفيونجهه

تعيرفهآمميىخنتخمنمئاآنيوممنةئنجر

مريثمفةينيوآبففةقريحبدايا

قرضهيخةخاتطآلشهدقدآنقغ

آلفةداألتخنينجفتةحقضاققد

الهتوانرالقافيةوالرملءمحزوهققالو

آلثميربآلنفهسآبقا

قدنجاليآرىآل

انما

ملتت

دنيالث

منقا

ونجنقا5آلذربففةباقاقنيى

ميقارغبتهنمفيآلناصيطوغفوذ

منقارئةخاأقنعدقققاله

آلطفيافة

سخيفه

يفه
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آلصيفةيىبالنفمفقنرماآلظالنمآيقا

آنوطيفةآآريرحثرثيرفآنفمنآبا

آلضجيفةئبصريخنواتمافبآنغاهاآي
آنفطيفةبتوييميعلفرحآلآنقفرورآيما

خييفةآلدنيافيآنذهمبجينعنآلآيما

آنثيفةآلدنيانذشفطايردآنموتهل

صوفهآنقفلثبدوآلتفلبنآللتترنث

آنخوفهآلطرقوةتإنفدآلئهتمحيف

ضالحىقةنجدآنقوتإشياإاوآقادصل

ازىالةبقلمحمدبنبوسفإناصراالملكالسلحدانيمدحايضافالو

مذاركاالقافيةوويلاثافىمقايوببقيوسفبق

اشرفآجللىانثطيريفتذ

وآلتفىولطفتمأطودينذوايرف

ئخلواليذفيإفىقآلللو

شابتيإليذأنلنآتجنذ

فءوارآآبرتظمشىنكبيقو

آيرفآآتافوقلعنيرىآنتو

آخلفأنيآختتابخقاآدليماو

متقففمغيدئميخيقاآنافقا
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ةنذفينجقراتمودمنلتولي

بتييمةآلنميحةترضقلتمكتمذو

خزألفيتقيخنهائعفنيفإن

قادنجرتيشقأموراليمقآلتو

تجائباينذليآنآديرىآلف

بنظرةمنذآألمآذثيرنينب

آهاآياديذيقبياليطقو

بذاهأفققفآنماذلييمشتإذا

خرميئإقامةإألآبتغيآلو

آيةنفممقآدلتجندىثفيو

سوددوتجدتبنييماماآشرفو

نوةوفاراصآطفاآللجقو

غقيهنمينمآلشقبإذاآشفار

ئنغمعليهنمنويآتسرورى

شفاويوآإلتيمالطفتففثخرت

يوصفيالنئيينذشالجودوط

يانفوليثليباباقاهثفذو

أتشرفهاىغيعليونأ

وأصرفآضدآلشنهوىفيكنت

يسبفوآلزتالتطوذامجدفي

وئزخرفهاآلدئيافيتيرق

ئفهـعفويخييماجمزإصتتخدد

ئخلفوينذانخةآفييعوضه

آتآسمففاغيثنفىلمنمتو

آلئهفووآلتتققفاهىف

مصحفوسيفكينييماماوآزيق

يتقطفبيمىنجبأخدوأل

تجفبةترحمةيقلفنموفني

نفشفغقيهميندوآتخزفت

بوشفوإوشفضماسوأآلالتيماو
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مشفةآشكوحينعيرىثاكلف

لفزليمفتاداكتنانوقد

رونقآلتفزلفيغيفوخ

راحةللروحيشعيرىزاذتاو

آحورآلظبئترآلطقيخييمابنايخيذ

عبماونوجلفرطآنجوكتنعم

متدللفيوإمايخييماولي

تذلةإليذآلمئنكوىتاوشتهوت

يئآهيمتآلدلمحبضآلحإقيذ

يآلفليقيتاآدغوهخاني

ئشففضنمفاوافيآألتبههيئم

تكففضكقيهىتمتهآلفيوبظقر

تضرفلفقتيوتمنمالةيلظبو

آهيفوآلغضقآلغضنئيخيهيلهيكو

ينصفمقليآنقوىفيمليكتن

متضقففاجرإماوغلي

آتانفدايخماينقانتيق

آشرفوآغليهوآلىيانايذو

بيتدوالفرسعندالصسمىهووالسلسلةمجرمقلوظ

يافتلفقاومهجتييانخور

اييرفقاهاإليذنظرتش

نكيففاآناكعكآفيىينك

آنطفقاهاإلقغروح
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المتداركالقافيةويفاءمحزومقوفال

ءآلذآألفردإلتخى

وجفةضانختمنا

ءناطيرأدلةيفئرف

لجةآلفةشر

ممنميرفاآلتيهفيضان

تخضضاسيربعاو

نارآى

صيت

آشتويخيه

اوجهة

بهافاقامهصوافىكانتاجرابغدادبالىصديفابداعبايفأكالو

حالىلسانعلىاالبياتهفانمثدهعهكانماجهيعفدانالىسفيقة
المتوانروالقافيةالجتثهق

يخنيامضردخفت

حربرخفلجمثنرون

ليالببقنجنفةو

دركمتاليذليو

ضفيآيسطقرص

شنليآجتخرتو

أقاخىآتاذآلو

فيبخاليهتةحهو

نصافيذالثمثلو

شفامتجوهبرتر

ايظامتآآنيآلحمق

فيأخاياطنريلو
ونممآلمتمتعالف

أضائآناذآلو



خقفآبرليضار

جمانيويموضل

ثميننلفيبت

حقىآلييغوآشتفقذ

تجييعاذالثصرفت

قفيراميقاضرتو

يفاخروجىذاو

85

فيجرأنتاتمضانو

اكتآظوآيخدىمق

آألضهنامتيفتعي

لحافيولهاحهى

آنصرإفيقبلبمصر

غافيوئرويئيق

خافيشوالنجيعان

اضدلركااقافيةاوالطويلمقفالو

جماقكنمخوفآألرصقعآلئضييئ

ينغآلفربغليإألآشصقاو

تخائفيقآلمالقآىو

فبانماةيممءلشرضكليولمنمت

القافةيةظ

المتواترالقافيةوالطويلمقل

تورلقتخوييماآنبخرانيخفتماترآنعئابجملينذصعاثآتاني

تفشئاقآطتاليذالثللىإنيوتشاجريطييلفاكغليوإفي
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السطاناظايوبالديقنجمالصاالملكالسلحالنبمدحقالو
ئذكواهلالالملكبقيوسفالدبنصالحالمسعودالهلك

المتداركالقافيةواكاهلاولمقستمائهوعثرقواثنتيقلشا

تنطقصونييققفيىءبالآلفتمفقطرفةبارهآلننعكد

نةبئحيذقآلحىآلهإني

فوأبةغقيهحفليليثيو

حديثةشصتتآناغايلييا

آوترىتسمغحيمثمناخنتت

ياتشاايينانغاثلطفرآنتو

اتصبسكنةآلفذاذآيسومني

خوفواآووفاالتولهـعنتفواإت

تفففاآلوضالييدعأفيآبدا

اةرمهفآفققمافنييننو

لمشفقغقيذإفىقايلييا

مطثئراولذفديهاني6تؤاو

آرفيإألآنعذاذآطتغتا

قلمكثوآلرشييئآلفضنيآهينمو

مطيرقصلضتهليهآنثيبيثل
نرققلققذتوتخنوفغعتاتث

يهزقخيفبيىآلقثوبلرإتت

ويعشقأليجمبيتقوعجت

آشفقوآرققفخيماييماش

آفرقآلآثهىآلآفيئآل

يففقآنفليخةجيلآنعنإلفي

فيعبقفآألفةئهنلكآنممن

لثميقإلذابقاجربيا

بفواوآليذالثعلشوآلربيا

آتتفقإتيهضإليذخوفا
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ةيخيذآلطيفدتاذاو

آئذىيآنفنبليعققنيىمتقلى

فراقناشايتالثفآطقو

بغنرلمقةآلعلييذشقيتلقدو

نخوتةكأتليلفيوحممريت

آئذىآلنلبنشرايقترضنتحتئ

يموقفآلزمالقتلليقتوتر

فإننيتاآلكتمياقإليذ

لزمانهءآلذآلنلذآلصإل

جإلوآغقمجدثملذ

تقابةتفبفىقتتةسجدث

آتجنابرحب

إألفأنقمننق

آضنافه

هكدذرلةفي

بامجز

آتتعنت

إلييماآضخى

آلحييلآلضمنغ

اضذآليآننيغليفاشهد

أنمثمفقآيخمبينةليكاتقد

مخققفووإيهنظرتنقدو

ينخقآلآنةبيىيتففيى

عقإذنهاغيفرطيف

ئنمتينرقببايآنملولثتإف

يخنقآلتفيريخففهتآنفيت

يئآلقليآلدإنيتخنمألحقد

نقدوآلزماقبيمايتيةخنف

البفخقآلعليفيتعفرذشند

قاهاتوما

فقغ

آليززقو

بفبلجايق

ويمنلهسإليير

بدببماإأل

يآمدتىمفغفو

آلكيريصآطلقوآليخييما

نطنرق

خورنق

يتةآق
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فانمالمالهآنوفييدغو

ادهجآلطرادلينكأنابدا

تطرأاظييممقطوئيثنإلكط

باسيلهزبرآلقتيماطبفي

آنوغافيآألغايرىيديمآنفناتروى

ةهمقجيشةدهـفيةيمضى

تخبةومقابهأنففوبمأل

ادهجآيالداقآألوبشت

آلهردالجمياتفهـ

يآشيرهمفيآلتلنجبقبالبيذ

ىآتننائتايئآيقاآناناذآ

ممظليمبقاماحقىوغدلت

مسيرغاآتجابذقدورثدخقةآنا

آنفيت

يامق

سوقا

إذا

آنعآلويتمكالييم

ضادةآنمفئعكد

يتفرقفثمنمفةغقييئنهو

شوقونعموثإتيفاال

ئصيئينئاللئرقصنرفآل

معميرقبدريخةآلقريةكأ

نويرقويريالزتثمريخاذالث

ياثعيرقوآلزمانبيفضىجييئ

تعهمثقآلتكايىنمويرضبفآنةانم

فيققفكتنفيتةيرىو

يتعوقآلوقآنببرغاإذاو

آأليئقإيهئخدكتقآعزو

آلمتفترقفآنةآنةلوفيتجتغ

فيقمستقبفاتاتآتو

آلتنطققذاوتةآقهنآهذا

ينفقيخييماآلفضلآتققلمت

دقبضووذببئخماقاتت
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تفيتةجيقآللصترضمقيا

انيىرإليذمضميرفيقيدت

يمففلخقكإذيخدتثخلفتو

بدقاآنيقوائم9اآفقيو

يانفمظننتختى

تارهبنيىفيءغينن

تاليدإتضيففى

آنعآلرلبيذآبدا

ا

يثيرق

آألنتقو

أشبقآل

يفضواماتونولحفتينطفوالضقاطفتوبرزقمالنمقاقتفرفي

المعروفعلىبقالتهبمدمممداباالديقصفىالصاببعدحقالو

المتداركالقافيةوالطويلثافىمقشحربابق

إقاهوآلمحبهفيضتهلييماآضت

بيليئلنفةطةآرجوقديختو

ميمادبانفرإهـقفمبلمجيماليق

هقانقنئاونآآحوىبهلفتقي

ثنيروتقلةفيونجإلىفريق

جيييمايقتيرقالتوكذلين

آنقاغينقوضإيقخاتجةولي

مفريممآليةخفاعفخليتط

معثاتحيييمايققفبيآذوما

بطيرقاوبليمالفآسقرق

مطقائادميىيروييماخبنتة

نرشفاآلنضنيهقآوآخلىآلطبييق

بآتنقاويانعذيبقلأشطين

أبرقانذحوثآوبرقاتتايفدمت

آلتقىوآلقمبابةينمرددة

تشوقاومضتآياماحر



قلتماستآلكتاآلتخهيمبآقفيى

ئتادياإآلآنفأمبذاذلزدأدفقا

وضالفيبايخألأرجىكنميذ

ضمبابةترتوعةفتزآدىفحست

تتتدلتفقاآألياهـآهاغلي

شايماآنغديرمقيخأللرىتت

كقفاآندآلمنهيفتإذا

آدييةحرفةققانيمقاو

ضاجييةنظرةشققتنيإتو

وجهيماشضةيهمتتاإذايروفي

تتتائيمابوهـآئغرخابآلةنمئت

نجناباوتجدث

ضسبىقاتاذا

يخييما

تلت

لاهـآآأليقيفيذ

مرتفى

مصنفيهتابيقيخفلذوكئم

36

قفتتارقىكمادمعىعيمباآلو

ائدخمإآلألدمغذالتأزدادماو

وآلتفرقاآنالآخثيىمتىخةثو
تآرقاوغبرقصسبتر

لقزقاتجييدتوتمفشور

فيضدفاضدياتايققايفعنيفآل

تقفاتاكآنآلبمثنقينهيلنتإنو

خنمقاآنتطايبإدرالثدونغدت

منففاآلدهيريقيفهاترىتنفق

آنمتالتاآنعاليفىاذيسندغ

اأنئتدوبفاءرصكنإلو

مفتفئآلنوآألمالييذىييماو

وآلرقىآلتعايريذهاكلتجمص

ئطرقاماأخداثقايقيكميذ

مشميرقاآلشيريةوجهيترحت
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ويهةمفكأفيغفناغيخه

يمدحهإليذوائشايرضنمو

آجتنئروضذفيقاتحئمتفإن

مقاتهيينمنفوخاتقآلز

غمثاذخمكقىجمنإلىدممنتترها

تطافةالنيمييمتخرىتجرتإنوآل

آحرفاأشيذهنيطزثليهنطو

آنخآلمهذافغقتنا

آفدثهتافزخرفقا

آنموننا

ونقفا

آسكىنجيرلثفيقشرباعذتإنو

آلفرزدقاومحبهدقاتجربئائيربذ

منتقىآلدرتياضممبوآلبقهى

آلفتباقاألتداضيىزهرخكتإنآلو

روناتاوآلنهفعيرفيتجتاالكععتقا

المتداركالقافيةوطويلاثاقمقايضافالو

شانقفيتعدقاكالتفآىنعييقاطبمصرومنارخلآ

القفايرقضينتةماالخوآلطيتلناثمتيزإقاتوطاناالركو

تجنةآطنمننيقآضضوقدتجيف

بفجةأنقفمبوألعينئروقيآلد

شنففنمملآلفصلذيجمغوإخولق

يآلنوىللتةثفضإنيضيرقآينمك

يخانةميييملقنلذحروقاقال

آلنتايرقوةتبثزراييقا

وقاليمقلفىيفهرماوتخمغ

ختائقخووهيتاتجالمنمفنم

خاثقوبينناعفودفثص

شايرقآلروضقحةيقايقاألش



6

فريالدهويمونياكنمتذ

نخندبخيقليبنيمنجلص

رصيماتظنمآليمآألهعشتأيئ

قآنةآنوآفىخلئييفو

طانرةرا9اآفيقىفييؤك

ننرألاألرضيىفيفارقتئاأقميمنمو

فويخىآلبعدفيآألدابيقويكنإلى

وحدةآلمثمعيىفياننشاقيضمبقةليو

تممامعضذآصبوتةآلذىكآلمى

تنرينهفبشغنيآلمى

ضةيخنصيبينهنمايريخين

فاهةفووآلندتانييمالىنة

هوطالفتقخاجاتشقضييه

لعايمبهءتارتاغليوإني

آلنفايهايخىقيىاشغاليقفتفاو
نجلزقليآآطفب

خايخقيألتفرققأشحتىو

قهفاليخببهبلينرمىكننوفي

أشايقونخققاآسعىيآقفا

قأناليبقذيفآلتفاقىبطوذ

بلزقةالفبفيءوجإلوتجممع

سوايقالدموغوإالبذكرو

أفاليقليممقوتوطآنيقأألالي

طالقيختءفخاقاآتا

ءالعوايقآلحدوليفيحتىدكاهو

وتخايرقنفميميمايفمغبدتة

يوامقولمجيمافيمايآلننم

رقايوهووآلضهنييخنشمدةو

عادثقفوهقاباآلحآتعطفيو

األبابقنخدىينليآليمق

ترأكيئلآلخهفيولحنني

قشإفيآظةوآألقوآتمترزقآينو
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المتواتروالقافيةالوافرهقلوظ

بايفيىنجتشاتلتهلقل

ليتاتجرىآنججببمنمأ

إتيكونهنكنمغتآشفىو

ىفوابفيأخإللخغنجفت

نجخكانماغلىوآغتتئهغ

آفاقآوتمايمآنةفيقنصي

اقأنيقلفتماآضعبو

آشنياقىغتآلأكتبقإن

ببماكنماأل

ينقضيمتآبا

آلتآلقايخد

باقىآنودو

الضواتراقافيةاوالكاملمجزوءهققالهـ

غهدوفيتيينهانقدآينقاليقلموآلت

ضوقيفوبيبنشنيءألذعىننانشالثط

آنعقوقآفليقيهفقآتجييلزاونجهذيثلقا

ييريئيونثيرقنيضحىلتنجلعيوفئشيرفئبعدو

للطيريتيعينيتفتررزانيرآنذزغنتو

آلثمهتييذآلعروبيقشكفيذآنججىتجنفتو

آلطروقبالطبفقنعتنمتناغيناليآتتو

أألييقبألقيففيىيتوذليآنوضاآليابشفيا



61

منهيطلبهطروحبقيحيىالبقاجمالاألجلالصدراليهوحمغب

بترأالمالقافيةوالمنسرحهقهدادوورقدرج

ما

آليفتيكعرضكبدرحقابعثآنويىقييقشهيدىياآفقمنمت

لطدقيوودآنلىفقرخبامقتيرنايانيدادآفئإتتر

سرطوالورقهقالرافنحاالولالبيتئيةظرفهمقو
مجرههنتبوهدادييرودرطاليهفسيرمعاعلياتبو

قافيتهو

وآنورقيأليداديميقبهووييماآمرتماتسيىتوآلى

ألحدقوتاظدودشبقةوقدتذالقتسععزيخإىو

الهتواترالقافيةوالوافرهنقالو

مروقاييمآقآلةميتمرققمجويمضكلىيمكآلنجوركب

شيربوإرجيفاقداليآألخقينشاوىضآنهميهمشرنن

غيريقافييمابلرآلدجىلرىتجالمآلنفيرآنفجيريثلضوو

آلطربقاياألخاييعثوقطغينااقاأليفممطيناعث



61

المتواتراثاقيةوالطويلثاكمنلقا

وشفيتيآيخىمقفوتوئوتقيخرإقةآشتطيغآلتقجىير

طيريتيتخوكلثآدورييمتقمتاآزذليخثيغابإذا

المتوانرالقافيةوالرجزءلمجزومققالو

آناذماشيدا

فمايينطيريتجت

جوبهب

ليوجدت

مطرئرقا

طبريقا

المتواترالقافيةوالطويلثافىمققالو

آتجئاآلشيبآدمبنيقونجفةغدايمنهثقايينفيشيآسهدو

مطققاكعابايخشقابهةأثمسحتديرةمبيفمةيخيةلة

المتواترالقافيةوفاهقالصوففىقالو

آنعشاقيغليتايتيرمقت

طريصغقآنقوىآهلترلنحى

يهيعرقاتضيبةثطتنفييممرت

آرصكلفيتخوذقدغاقى

آلترفاقنلذجييعبوأقتدممط

طافىبرونمنفعزموآشنى

طآلقيآفيغليرىآنفيغاشق

آآلدالقفييضربقطبوليو



61

اطىيحوذمفونآئعايهمثل

ياشيىآتجةييمحةضيربت

إاقيآلزتجاجةفيلفقويمكان

آشرينقاتزإدآلشربة

ينىآلنايرآلطفآلحبفيآنا

وآلظرآنقآلحةوقتنتآغمثق

جيئاقماآئهدادفيآخنلنم

خفقىخففقوثميضبشيميئ

يتاقىىآنقوصففيلطثص

دغوىاظففيتآدسسماإذاو

ألميدريعيناآلشتنف

يواقىترتختآئقوىمثئايمفي

آنعشعاقتنابرليدصكتو

آنبافىذالثشيىتوخدىآنا

اقىآلشأنيذاماشعرىتيت

اقلياشبىفوينفيئديث

آألخآلقتخاييقآفوىوف

آألينمهاقفيشكليىإنادو

أآلقىيقااموتتيئتوو

واألشهاقآلفاوبآفلآت

باشتخفاقىأنقانجفولتشهد

آظواقىآتجيادهمتخقتو

المتواتروالفافيةالرملءمجزومققالو

الشفيتيوآظتنصلآنوايألزانبرمرخبا

رلمجتيليرلمجتيوصنوفيليوصإلبتي

صنيتيغيىكلفرجتتقدآنتبآبى
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آلمشوقيآلقهـبلذآحسنتولتتو

آلطيربتيطوليفيلذترضاكانخدىتيت

آلفتيتيفوكآلممنمينسكنإلىآقدايذترب

ترآطيربتيفييئاثمتياقىفرهقكت

يريمىتجفقىبمقتجصتانجتمذمفقتي

يالففيتيغنةلسنتقاىشكبرآنفمقيئ

بمطيتييخييماآضبيقاقفبىآرىآل

المتواترالقافيةومرفألاكاملءمحزومققالو

آينحالقمتعممعالتيعفقآلتاآلقزتيئغلىآشو

آليرقاقلثميلخوفيفلآرحنتيمه6ليداتر

آئبوأقيىآياينفديتتيتقايحرآياهـ

فراقرتةيعزقمرليآنفعئحقاطمجانبو

كأيردقاقيانمريقانؤأقتةشيربتققر

آلمرتتيدمعيآألمرفيتجيفديريخترقتو

أالقىترتاانبفاويقتاييتداقاآجآبنا



71

أشتباقىانمصريييقرأيعضنشيرفونتو

راقىبعغيقوراقيآتجوىيصعدهقنى
انوثاقيمنطليئتتغنكنمآضيحنتما

يآلتآلقىآنعتموتيألطيافنمولفدئفضل

آلرواقيقسنوذآلقيلواجعىففترباتويمرى

وآغيتاقيقنيمابينتيقبماأنعمفقطفت

باقىبردىفيائراتطبرايتآنتبهتثم

آلصفاقيوجوههنيقوجهىليعقآنعواذذرآكطو

خآليخقيقاتجةفينةآلحيابمنيلصمذكت

آليفاقيآلوآلربامقماكيتويمتتقدو

آلفذاقيإألفيآلدمعتخيمآأللفاظبرقيات

آألئاقىجرتآنمفقاةآألبقانطفلفيرقلتض

آلترقاقيفيةلطالورقتوتغإيقالط

قآنيرئطفاتجاتررةازاتدهصيرية



7

المتوائرالعافيةوالمجتثمقفالو

لبقىوآتئعيش

نوريخغبياالثط

منيتاحمآنقدكان

توتيبينآجدوتنم

باألأفايرآآنعمبا

خدبثاغنذسيعت

إلفلنفقخاشاذ

إألمكهدنذوءا

مفألتوآلىآلفتج

قإنيلظياةلذ

إألمنيمىتون

مامجثفتىآللىآنا

آلفىآئاآتذىتفقى

وآبقىخيقوآلتة

فرقاهجيرذبينو

آشقىميذمتىيذ

ضدقاآلكانربيا

وثؤلمجذوضكروقى

خفقاآلناسآكريميق

ليضاموآلىآلفيا

يكشفاشذالآموت

لبمىكالة4

الموأنراالفيةاوالرجزءمحبزومقةالو

خنتينوصبينشاخنمآخبآبآط

واليغضمبكنممنثقآخبابناآلغ
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نلتتيخةثثعنهيةهذادالذينغ

خففىغقخخثحفيوتلإلماخرص

تقففىموضليبستوومابيرص

لقىوتامغكنمقفيىآقاتاوياله

ثتنىآلقفورثمروافبإلتنضاتخودوألئمإن

ققفىاسكتبعثمإذاهنخغثتوأ

عرقىفيآودفعىفيآغرقآنادآ

مضدقيخاسيديقضذلبفيهاحيقثي

آلفهـيتيآنمتهآلقذأفييئنمميىوكيف

طرقىبقآقصدهماآعكيرفتالقجب

مشرقهمنكنمرسوذغإندففل

بامغتتيبلغلطتبجودمالحييا

ظئيهذاوخاليالذوليبثلذ

أصثيلنميمآلنفيذامرتآوآلتيمات



71

تقدهتفافيتهاووزنهاعلىاناارتذاالبياتهعهللماو

لمديقسيرهاانبهااتحراثهلعدمبثبتهالموالصازمقئله
هصهـوله

ققمىويدهشيئخكجلرتبتماهق

مؤقيخابيهفمنظومةتقافآعجمب

زلتيمرتيشئايتبتقاآنني

نستيفيتجميفقاآجزاوقافاضطرت

ورقىمدآدىخقىتمتمابهتثآلتة

آلعقتيضعآفقثىضانةفخطقا

آلظرقيئشونةههخناةيدادقا

آلبقتيعافييهليهقآبيضورفقا

آلتتلتيبعمشاهدةفال

منمتيبباطلآخدغكنماكقترلغ

مقزقيترباطفمزوقظاهير
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قافيتهوبحرههقلو

آلبيصقآلنرآل

ئدبرتإتو

ألقتاتتفيمرآل

فأحقبعشتينفلى

ضققفنصاناقفتلي

قأللونفيألبيضو

المذاركالقافيةوالسرجثافىمققالو

رض9ا1يغبن

إمدأسءما

إذثوبنيم

جسمهسوى

آلفىألفريبالضهـفضكلىبككا

آشوافهشتههقاي

اخآلتجهصعفوبنننمو

ألمحاقهسالبينذققد

افاقاؤية

رالمتواأالفانجةوالكماملمنفال

سجيةمنكاتجودوتتخمد

أنهققتبمفدسكوهآدعوذ

تزذلتمويلآتجننآلبرحكالئنى

يخدلنمقليىقتثهتتوأللفاذ

يرهايخفنياذطيعثئيهنيذ

يدغوخاإذيرجههماشيناذ

يرجوخاءالذآتجاتتوده

تجامييمايثيىنيتلمحآنوآلفيتلت
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ضايضيييىعقخديغبالذا

آنمقإدتاذيخفتيرجىآللغ

نخدثندالذكأتخدثإداو

آليئلهقتينةنحترتجاة

ترئاوعدتبقاهننتققئن

نابيااخالذماوميتنيولئن

ينبيحاإنةلفضيينآشالو

إوصحاآخايرآنةآويمفيآبولثو

آخوحماآقوذآلجمدلثفآنبضر

تخيريانختاتجةيخفئفاما

آرجوحاآزذلنمذيتهفلمثل

ماتظونةينمتتقثفميمو

المتداركالقافيةوالطويلثالثمقملوكاسههاجاريةئالو

تجةءلفاقتقاثخعمننآو

وضتبابتيبقاجإلىت3تستائل

ئفائألهاآطييئنيتضانتو

ةتلمجلثآلنايرتجيمئرخت

نقاوآوآلغضقرآنبلىففانوأرآوفي

ظقفتنيحينآذنجهتقدلقنرفي

شألقديثبقإالئظفيىولم

ةحتثيفيفوكإدنياآفىالنمسو

يشيريلثخبقاليوآلنغقمت

ميلثموقيإلليىآخافقفت

لطآصعتلآفممتدتتقايأت

ترخهوفيآلنايرليبضليتفيا

غرفولثتاتمآلفآنشمذالو

ظقفولثهمتشلفيآلناسذاحت

آييلآلوضكليعنفوآيثيط

تفوجىيثليقنايرماوهيقات
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المترأصبالقافيةوالمديدخاهسمقكالو

أقإلمةماءيخإلليعق

رمتيعليامستلقدو

ننلفاآنتيوحيخيق

ئميرخقاإنوضلفضمق

العتواترالقافيةوالوافرمنتعالىالتهرحمههولالرثىقالو

نقاحاقاانغواييمابنقاذ

آلتضإبتبلفيشرإلثطاذ

فياليآيخاوثةتجزعفآل

ميقاوخادةلةتلوميف

روجىكقيتفوبقفبروحي

غنياهذاغفحنمتتعفبرى

يخهشفيتوالقوىيفضييت

افييمتقدقاقلمبيافدع

اقىالتقروحببهبففتتفد

وهوروحىغنىغابمففيا

خاناخاقاالضبابةمقذقتو

الننرأتخقدلنمآصمبصقدو

ضكلتماخافقاتجزتإنليفقنل

قألخاتوآتجذقفتبين

يداخاصدنعتتاقفهبيافقو

فدالمنهضآللذتعيرفلمو

دغاخاهوىكلتجيمبأ

ضاخاخبيتذدرىتآل

انهالخاغينيبهنظرتقد

اقكايهحىمقآطيقوكيف



فييخبنتختىيفبببمء

طوبألهجوأثفجرتآراذ

عنيبقآلضئطيقألغهدئذ

السجايائفذزفيتفحيف

غنرانتخامافآلقآدل

ولحىاطفتهاتيفارماو

اليألقةهرقئئاخضتلغد

خاليففلفبفيتلوفقيتذ

غينيأديرلنحغليريز

آرإهالوديموالذفيآلئمو

كأضميفيودلدذغليختمت

ألقنايايدغقيذلقدعطت

تنقحيفلحسنينآسفىف

فيانيآوعىليماو

خزنالنىدكلضاموتوآلنموث

يخعبنواثيؤادياو
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ااباآحناليأتآنغفنم

اذاقبليخعقدأفيماو

انمقوداوىفينعصو

اثناحنيالذىكذأثو

اخألمادفنرآلنليرفل

اتوقاماآلآئهيهبدقاك

اوآليرضعاليضاىممطيذولنم

ماخعائمخففآلناسلنوحمف

نراحاآلمابذفيأفتئنى

اتخآلتوخةأنمشفانقذ

فناحاومايخاذتتمايههو

ااصيقخخلذفيتاشتوقا

شناخعالمحيهابهجةلذههبو

بالحافيلذافشايرتوتمن

اخاقفيخنتذقوالثوحتي

آئاخاطبفيآنفنكلنمو
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اثيقيىفيذآنةلجينترى

ييداسمفراىنفدتففيا

يخللعنيآلتهجزإذ

آقيدتيبتطقلفيا

األوقتاناآلغيذستآلث

معنييذحكتآلهـآلهناذالو

فدئاحىتقتجكتقوليممن

اخانيقرنجيعنهكليفلتفئ

احاتجفيآنةآغلئمو

اضاحكينيولوغليخمفث

شئياضانادمويريقفحهمنبك

احافغليآلنمعمييمقعييرق

المنداركالقافيةويفاءلمحزوهققالو

قلذمقيضريأعإلمتذالآقأجمى

لكهيآشتضتنارآبتئةيثفىخل

تفضلكآنمماثلستخانيماضلوغلي

لذئطروجىمنخعذوتوأنجافيىآل

المتداركالقافيةوارجزهشطورهققالو

حرمذنرجوآضبضرلبيا

آحلمكمافىءإيقمآصكقبارب

ثتمايارب

بكشبطرببا

نققذيكنإلى

آرخنذتا
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المعزاركالقافيةوالرجزمجزوهققالو

تذى01ناآ

فيانإنيسرني

ملذماوتنلة

لذتايفيفكق

المنوانراثافيةوالرمللمجزومنقالو

تراضاانطلعينياتقدآنفائبآيفا

إحايمآلدنيامقيثإذفشتاقاتل

ليضاجايلتتينيلجقضكنذآنارأفي

افداعينيعننجتتناآلنايركلتيت

احاألفربفيهونمابعدلتفيذ

بناخاهذاخايهاالدهرفيألومآل
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المتداركالقافيةوالسريمثاقمقلوظ

لذقفتاماففعبباويور

تساصناىائقنايريقتحر

تسلحابدغلنمخييبولي

تيتمةياويرفىمفتة

تفخدبيماآحمربايآالله

حضعينييمانرجممقياآنتو

إنيئمرشمفيمالتىباو

بمطفهيفيامهزألغضنيو

غادراترىخاشاذءآلن

مشبمففعلذفيقالذ

الذيخيمفدفلينآنإياك

اشففذقاوآعنآلثضاتقا

شقذإألءاألعدابىيشممت

ففذتمااخسنفلورقن

قذآاآدتاذتوضذ

آذبقذماوقفيىيفئشرب

قبقذإذالثيفمسنهأرآ

عدلذءالذآدتةارلثئة

أنجملذماوآئغدرافبتا

تذلمماانقاتيمفيتمتا

الهتداركالقافيةوالرملءمجزوهنقالو

خيبنألفيتآشتيىماالذاالقىكنم

غينذنوقاوتستحيىالنايرعكيونو

تربينذيغبجمتطريقاآدثةلعف
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المتداركالقافيةوالرجزءمحزومقكالو

لذيحقءداهاجر

آدئهاطالبذالموآلى

خاسيداأطفتخيف

يننففذىغييوجف

قبفذيتالي

ختقذتآلفيغلي

فقذودبنذقبخشالئهيجتيترتف

اغجلذماآنفوىدايكىللتقفعبياوبآلة

بدلذقفهبقفعبباليحاتلففيتني

آقئلذماآنقوىشرحفيالدهحيممنانياتر

غققذهذاالبيقياناطيرىقاشثعتجى

ققذغعقآلتسلغنىآلسائلأيقايا

ولذعدوليحلباسهبقيننبت
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انهتداركالقافيةوالرجزمشطورمققالو

آحدليقاقلتخآلخنمآلنايرقاكلظيت

وأيخناخففىخففىآنجفاضنمماشكتأوآنتبم
تقآفقآلالتيمااحئمآرضنيآشماكل

مآغطاتقشةطنفابعدو

المتداركالقافيةويفاءزومققالو

ءلي3آآنا

ضنمذف

بآتن

تطفعى

لييرقرافىتف

بيماخانماكان

تديغقسمىقل

غإليآنتفاثيو

بدبنمفيضيانعا

شطيغشآلئمو

فافيتهومجرهمققالو

إليغآنجآننجةطآدلةلعف

غفينمأمويرىفيآحاننيأزماو

يديغمقيخلضنيتقآلتةفغمتى

خثمييمو

حغآنا

ئمتجا



81

لىتابصمرئاصدقايهقلمحواكفضىوالو

اوحمانجتوآئمذفينتماو

آهاللحاجبماخنثلنشرفيياو

مرأيمتكيتحقىقديمغلي

ظدمذاضمقنتلوبماثيلىت

اضداركااقافيةوالرجزلمحزوههققالو

شقكةيخدإلىآضب

أحضرفااثآردت

مجرتجعفهايقا

مدرمحةوكانمرة

ةالبرشبيلغلي

تحرخهبدهامق

مالفافية

المتوافرفافبةاواصرفلااملالءمجزومققال

قفآلألنفيميىبعميئثقياح

ءبأنفوجفونذآمرت

هاجيرى

غيهق

تجليغف
ضافتة

ليفتألنايرلدتضيى

الومقيعيرفهانمق

طألآنمفيانجةقجر

آلنقترآظفمهجيئيف
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األقألاالزانهوبنهفيلصجسيمرسصويمو

يهألئنةأوأشمهالتفوبمهجتي

اييماقداوشآلحرفيانفضفيخهعاقص

ققيرنجليغنءإيىقناجمبمافخملوحعثننت

إالاونسعيننسيينخإلهفيفقثفتة

تفاترآحلىآطاتقاشاغةيفلهاأها

المترابالقافيةوالمنسرحمققالو

طفقتيمالبغصبنثقيلفىب

أشاهدهآلقفتلما

انجليضآنهحفئآخشناه

غقليصآنهختىانقاه

المتواترافافيةوالوافرمققالهمااولوهوارمدفىقالو

تشحتقالواشنهينهحبيي

يقاورمداعينةآتشحو

ظتيانوناشبهتلجنو

تقآليغينالناتووذيذ

النزاليبنسيقآقياتاذ

اليآنفيائثمبقتقاقدكتا
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بقدولهاللمطىبقافناالديقنمراالجلاالهيريهنىفالو

المتداركقافيةاوالطويلثافىمق

ئففهـآلونخودآفبإألآلتةآفي
خاددثكتنصينتخثاةآلذىثوقا

آقفوافيذهاادلحتآدرآلفآل

آطغتةحاهيئميرقيشقف

همترةاومييمااقسيانو

لينتفإآلالهندلىأغمدماو

فستقثمييماآنتيوهـفلق

لمجالآغريوماذحروامات

إشآةلنضمييتعغىققضلتقند

ةآةقةكلآتجودفينةءيىآ

جمىآمنعفموقدراآلورىآعز

بقاجلإألميىآلنفيتةقماو

غزقةيجتردآتستوأغقييما

ذخائبضتوتقيقظةآخو

ويخذآلإلبقالحآييحيديعخفلو

ئطوألييماآلللةرغاذتجميل

مومآلتغليهمكفماتوآدر

آلآلفنقتيماءآالآفربهآطفت

مآلتفييمإليناطوذضارو

ييخقآلإألآلحطقثايفها

خآلآلذىالزقانجرمتةقبت

ءالمحجآلآآلغرثيعنوفإياه

آلآلتخافوقساعيهخابتو

نآلتقانااذاأوىالمبطربيغا

عآلآرفعفنمونفسارهفمآو

آلآواوذاألكاننجلولق

منضآلنويجبردخطنبنابئإذا

ألشعآلآلدباليبآلهآمتآتص



8

قييفقاعزوتيصآفتخرتبه

آملآناآلذىئفيتآتوآلى

تيزةراماابناهيئتو

غوآئدآآضالجهدفيصآللفم

مفحبآوذنايمالرفيرصفاإذا

إسبزافيوآنقاليفيرإئحور

آنعفاآنجيئفضلينمقغدفوافآل

ضدفةرايذنيحيقنظرةغمى

ةضغقآلزمااشمخوذاآنافقا

بمثقامقامالبآرفيىمفيم

آفيتفيخنذالرأيبحنميئليفجد

ذخرهاديذإآانتاميرخسمبو

قاصداآتنايرفيبحتاصمذفينتفاو

الضدىخاتطهآلمافإآلكنتوقل

غابةلآسموالىآلفيناو

تآثآلقدنجدقايفاآضتبو

هومآلنداذإجىلووتو

أشبآلآلضرايخيميثتنلفئمرآيت
يتفتمآللقآلنليرفيستانففنمو

محناآلأنولثآلسيفيمفينزإواإنو

آلآلغفيوآلمحوليفيفثنتيخوت

مقبآلقادةإلسفقروآخقتفنم

ترالتىآل6آلماتهاجدباذتسوق

آتذلآلآتغفيأذليتانفتر

آتحوآلآنتأختققاالئخئمتو

متنممآلجرىقدهماالدفرآرف

متموآلآحداثةطرقتإذا

مبجآلانجنابقاتضفدتجنابذ

ضيغآلإهبالقذاباآهفحنت

آلوكيفآلزقانفيفيإؤأكنت
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واللمطىبقاسمعيلبقيقامحلىاالجلياالميريمدخقاليو

المتوائرالقافةواكاملثافىقخدمنهعقانفصل

ئبإليلتفاماتجدلفإلتآ

قضىقدجيلصيفانذكلقا

انذكطاخضلباآألفعاذلذشهدت

خزتةتجئنلينأآلنائملف

أمرإنيمامقانتتدشقدص

ملتةائلنمذيخكالعزصآل

مدافعغبقآإلضعتانلذيعزى

يمةإةإتيلتآلرإجىيبتيىآل

يميمفازينذقدآميرضمب

رشآئيريغآلناشفيتةهقيا

شيارةضيريةهمبموو

مييمةرقالروفيىخآليثىو

آنوآرقاألدجىنجأوإآلوةو

شبيلإتييماقاقديرلفعلو

آلجيلقذاففكتآنقاليينفي

ديخيلفييماإلفييمآآلنايمحل

آلتئييئوآلتشبيةمجيهلتم

ئووذإليذإقليبمأمور

تميلآلخلنونواليظيئيهقا

قليلقاغلفتاصخيسنولطآو

أنماموذآنذوةآلرطاأل

إشتعيلفآنتتهدتاذأأل

ونخوذنورقاشيرقيىكآلشن

سفرتقاتررجيلقآلينمضى

مبلولألييصذيلءفسمر

ئلآلتقوليبآلتقزانقعاقد
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حميبتةآلظآليمفيئقجداذاو

آوفائةييرتطائفثتالة

بدعىآلآلذىألشرفههذا

تخاسيناألزقاتحسمتآباهة

ضميفةحلسوقتدلمهنففت

هصةتجامعهثميرنجبقين

إجداآرويمثفقمنهمزأقمق
قناتهوبنانهيخهشيالث

موردلحمعايمخدتوقففي

آغادهآطصيئبدآإذامقيا

هنجفآةأطلتتقدعكوةآلىه

مقفتتةآراذمناوذيدغولت

آنمزنضىآنتفآتشئتيهفكق

شاهدالثيئآفيوآلجملنتتقأنا

قطفتنةتديذزقنيغليآسفى

غنبقمنةآألشخارضانتاو

قديلأسةغريهنويىمف

هئنفوذهغعففزمانة

فحوذالترنجاليننقاهبقات
وذوتةغررفآنقا

وذألزمالققذأفيأنففملو

أصوذومنهمفئوعضرهت

يحفولانعدكأضلىيصولآبدا

ناوذتماحةخقوانهو

تيذأنخناةأآعطافولمجيما

موصوذبجميلألتجمياة

ئوصوذإةصائينغليو

القنفوذوأنتنفوكآذلينآنا

وذقيقيققاىفيذفقفاى

مقبوذاجدشىضفمذنجدقل

تريللففرقدينيثيخآتو

شتنوذنةآألخاذضآنفاو



يففإلآلبخآةتةيفلمق

شالفاقهبخمتتيبتآنتإذاو

خيرقانجىتآدةتاثختئئزتد

آمنائهءالذ8آألدبهـهذا

يايقامظألففهـلتجنأتروفق

ترطاتقاوتتقاآظقألة

هتطانألميتةآاتوأفاذ

معيرضاآيتذتماعلفتة

ضكايخداجميدلثدامعدائهقو

مثلةائفاينيآقينجدهيتو

مإليحهحلابإةكقيذرت

غاجزصدفابذغقيأيئنرآعكقئم

قاتيىنبايخاآئيذنمتفأاآ

تجرهباءافرآأذآقنافو

آلنيلونجقةبقفعىآتتوو

لشروفيليفعآنقا

ئصوذوكمادونياخآو

آنفطفوذروضةمنهفاقمز

لذضألهخذقجؤلهو

سيوذبديذنغقىهقآسقته

آلتطميلحبينفيةذايا

آلتغطيلعبهفينماوعنة

قولتجآللةينكشكلييماو

ائضاموذوهوذآنقانجنابلتو

تطولشواكغلىترذيولفق

بثوذاهغتفماسيرائلكلذرو

قايبنظ

مافينت

األ

لبدببما

فيبئغيذ

تناوئييل



المتواتراالفيةاواهلالثافىمنقالو

خأمارهتعلييقلذ

صبابةيحلقلحبفحانه

ثفيللآلتهآتاحإأل

كنولييلشهعىآنةو

المتواترالقافيةوالطويلاثثامنقالو

آقوذوشآعةئصيىلققذ

ةكهقيإليذخانجاتالنفمميىوفي

ثالذبينذوبينيفقاتغاذ

مإننيبآطميريغقإيالث

الوىأقتلبققخإلثنيذمبقي

بقغتفاخاآلأنغساقبفغوتا

نجثبنةآنبابوبحلماو

سيعتةقوالقفتقدغاذليباو

لظهبإتغنرنذ

آلفهـناهذاآخبآبناآ

ممارةفييما

آلفتةفد

وذشسوانفوىفياشيىغابئفئد

يطوذتطدنثيقاآلشرحآرى

وآقوذشجقهلرفيذ

يخيلانعاتهينتجميععقبه

آييلطآلئتيلذالثلذفإفى

شبيلإليبمامامفانمهنالت

نجعيلآنفؤادفوبممنخلوما

ثفيلسكليقوذوتجنة

ذليلييمايمانقبزيخات

يزوذجينئنتألستأذفقو



91

طييلوآنفرإميثيضفكيفهفيتنقلغصكنمو

آصونةترنمريكىألروإني

ينكنمويناتبآنعثذحمرذاقوأ

يزورنييننم8نجامييماوردوأن

وقهتآضعتمقفمبغيخندليث

نجوذمييمااألفاروألنايرخنن

رسوذوبينناجتآبكنميلى

غليلطجمآلنضوغليلطفايئ

ننريلوتغتجارآنةفى

المتواترالقافيةواملاثاكمقفالو

ثتموذضفتضهمائفةرقت

إتطمغفماللينيوقسا

فمضفخصرهآتاأهاف

مهفهفآنجمالءماهقرتاث

يزذلنمآلثناياوآلتثنيخلو

ةحمثيالوثماةإتآخبابنا

أةمعنهدرحئمقلبىآيخاف

متيمفآلآلخغشآضد

جميلثمصلتآلجمالوخوى

شييلينهلففربفماوناى

فيلكيردفهاماوخالو

يييلقصيفانبانغصقآرآيت

ولألمفوآئعساذيفمالي

لقليلقيئصبدإثنجخ

تربلولدينمقاهـطر

تفولبقالآلحقىآزورو



91

العتوائرالفافيةوالمرفلاملالءزومقالو

يارمئوذليقلباتته

ثايياليقلباتته

ذخرقالسمنعيىترر

جئتقاتتاآلل

آلنرضماذاكليغادإن

ذافبقنفجيئفه

آلطييلأنعتهبذلذها

لفوذيئاطيرتنفد

يطولهاأظديثديم

قبولآمردخانقل

رسوذباآنأشارةففذ

فليليمنإلصروإنك

الهتواتروالقافيةالوافرمققالو

نقوذحتاإليثآذاذنعم

أباليوآلذانثخالققدنعم

جبببفيغارايخافشوأى

مانففيىيقآلنايرلبفني

يديرىتييقويفونمهقيتعبو

ظمبهوقبىآخبابئفعا

آنقذوذمتلنوييماآبوخ

يفوذتويخيناقاذمقفدغ

فيءغييى

آلمحةفيذط

ذييل

نزوذ

فيحإلكا

آليتلوفط

يطوذتخبتهنم

وآليييل



اليأتفةطمخنمنمخونقى

يويمختنفيدآيغءتاب

491

نلتهاقاذوقيلبطوىو

آلرسوذقعبتفدضحغو

المتوانرالقافيةواملاءممزومقذوظ

ألممنعتفبينآنقوىولذآآلوذآطبيبآت

تلوآفوقاعهفتآلذىآنودلذمجنإلى

لشتهفميقوآلدفغمعيديخيذآنقانب

لففلتفوؤوفمدوبيقيدبالقياتف

آئعقلتجننيانقوىفيغفرلثقدق

يسآذيقاتفآلقئآتتيهقايبيىءققث

اتجمليتائويألرىبآحنختام

وئعذذتفونميتفاطفتلقدينقذوليتل
آليفبلمقوعذنتكيىآليرتقغالبت

وآيفمفللطيبصصمبمقآفآنننوليضمب



91

المتواترالفافيةوالعديدثالثهقفالو

مفبوليخنذشضل

تقويقيذيرضترآلنى

آلخرجاوإثناآلتخف

ضقفمقماميذوغلي

تخبتغصبأنيوي

ييماقابليتغجيمبو

بآبوخآلخييئبلي

نفلخنفهفيىماي

شكنييآانتقإذكنم

ظتيقمتتاإدا

نحنوذآنغينينضكليو

نجذوذوربخنيهين

مطفوذآنعشاقفدم

مأموذومأموتآنت

اوبلآألأللمجهحثرت

مفذوذومفذورآنا

وذقآنيوميخةأآ

منفوذوتاللونثآنا

مفطولينذوعدكل

ايخذبعإلىيقجرىآل

الهتواتراثافيةوالطويلئالثمققالو

بقثوقدوديأفلباانتهإلبق

مقفتتمتتاثفكنموآغذر

ومآللييننمضلدألئل

انمتوآليهجيرىفياسرفتمو



91

كرهايكنإلىتهقققنني

فييمايخلفةمانجلينكنمضمآخيل
ندنغوننيىآنووذاكاليمقتم

آذخايلياجمثتتابأبمنمو

أتذينيلكعئبيىجمبيقو

نيفسهآةتجفآةميةبدالجقو

غفوبةانممىنتتعفيينىنءقا

عتهاليجمنيىاقنقوترضق

تخياليآنرىفيكموآكتغ

آليأاهشءلثتىغليولست

شماليودآنتانمشآلمي

آنمتوأليجوفةيكنإلىوتدى

آليمرياليءشىلتوذ

الييغنةنممتعنيتجمنلوبق

الهتداركقافيةاوالبسيطهقفالو

هاآضقآشوأقيآخاديذيخدى

تخغميييمآقطبفيرشائلليو

طيرخةكتنعقخبمختنت

نمآنوفاذاذضكقنفيرتوقا

يهتائعفنونبينغوييى

نزخيىفةمناوديآلمقتي

يفيبتغأنممييقفتاقيغتنم

وآلرشللفختبنودغقامنتفف

آلفبليفآثقافييماشواض

وآفثفلاوأالفأنتعنابعهق

ليآألايآمىغقييئصخنر

ققلوغقكأغيبيترخمب

ظلعقخنإوشآلنايخةبق

قلوآألآلتذخاليآلتقفليموى



91

لييلإلىلمحتافيتيخمبإتخيأكئمألقئكىآلنفيمأختاذفي

كتليقممغرآلرتتلحييبكد

نةقفثتالضببىآيرسدليو

آفلةشيئالعنتينىطقبث

يفبفةقلبيخبعذذآطفت

بهثميقنألعجزكأصبيىإني

غزليوآلينيىيقغزإذفآل

آلعذليعنيقاثبفوذضذوإني

قتنوألآليخإلىوخذيييةيئ

طقلغليقييقآضيغفان

ليتروحآلقمبقكانقلرتوو

المتواترالقافيةوالطويلهقلو

نجنهبونموذاقشفوألخنتإدا

شاعةيخييمانجعيغيعئافيدف

الرضهاوذنمآطالينفيهالثقا

وأللدققئلآفيلهأغاوحق

زقمثمفوألبختنوآلفيلت

شفلبألتجونيويمأيمص

اقلىاتذىإليذشومىمقفيئة

ترآلقدليجويركلطكتينفيوآرضهاك

طفيقديتلتنآجفنيقفتوفد

آلمثتفلتجئمغانفيمقآنتو



91

الهتداركالقافيةوالطويلثاقمقنألو

مقمقبآعهداذآخق

يمةنوآفؤأفةحبذاباو

ارهقفيشتطإذآشصياو

4نباآلتروتيقبينقيوحغ

خإليثةنتحيثفليىهفيغ

آنثنيوافيليبآبامآذحرو

مسعدافيكيقباظيفضاجيىياو

يميماعنهكذاآلوأدىنعبفيخذو

مشيرفالزينهبتدتانرىفآلث

يثنةوذاوتقآلقايخهتنهميدفانل

فرصهثضايفحئىقتهذاوخق

زبنعبلستغخيتبذكريفعيرض

نيقايذحيرىمرماإذامتاقاغ

ظآللةنروقكانتالهعييئبىو

يرقالةوهخضبآوصبذاياو

كائةغيىغابإذحزيخاياو

انةحولهقدئقاهـبدرو

خيانةليرثخيثيعينيبابو

نجالةييعتنضيريعحآني

كاارتحانةلطجتذالثبقآنإذا

طوانةينهيهمقآالتنامجيمث

نةبئغفيذآليخؤجئتإذا

آختيائةآفيركيفلنمجيىكذى

تنالةوقارمتةيقابينص

بالةينلثشاغةيخاوليكهوقل

خانةيهفجمندخنمفآلنئفوذ



91

المتوانرالقافيةوالسربعئاكمقفالو

فابالآصزلهإذآفوذ

آقبقتقإليفآيفايا

ترآلشملآلقاقةمعتإلذ

ألونيالفصوقيالت

المتداركالقافيةوالرجزمشطورمقلو

بدذآلناييرفيهنةماسهدايا

الغقلقاليقللحيقةقاتوآلى

تلحيللينىكمىترماليآلخفذ

أشتغلبلبألففبفاشهفل

آلتجتلوناقةيخيقاقالن

آلمتليخبقاتتعدآدتكليك

خنئغوئةطايتمتقم

فوآلوغفلتخمعبنننمجمنن

آآلنلهوويأالرفيهوهقيا

لوافآلتذتافدضإن

آلفزلوآفاذآتماتجاقد

آلنثلفييقاذصقاوسفرة

كافلمقوكفئيخيقاتقيثفذ

تقتتليخفيذثقفتحنتلن

نزلبآظطإذايرجىمقلذث

فغلقاذانوينهتىإنريذ



الهمداركالقافيةوالرجزءمجزومقل

فعليخيتاالنيييا

ليلويذفيهآسرت
هآبفزنىضفت

إذااتبديرشكليقاو

غملقوألقآخطأث

آلزللينيينذالو

فعلتوىعنهييىفقيت

زخلآبطاقآسرع

المضوانرالقافيةوالرهليءمجرومقلو

يلتيهميتيمارويقياثفيألقي

يزوذتأسشجىتطفتيفيهوبييضماو
وذيخذآضمقافهأتورىإلفيكل
شييلينذلىآسنخألصينذليكيف

آقوذهاآدليىلنستحتىيخيلثطرآميرى
ثفيلإدلآتثفيلكاللآت



03

الهتواترالقافيةوالرجزهشطورمقفالو

يفوذمانجقلقانلو

حفقاضوذتفاضوذ

أضوذنفانافوعفثت

آلطويلحديثهآيرمق

أطيلوآلميرةأنجنلةو

ثفيللتقاقيحاإنةآق

قليلمانفولةثيق

آلعفوناتمجةحآلمة

ولتةانتوفقيت

ثفيلئيردآلرضاضىهو

الهتوانرقافيةاوالرهلءلمحزومققالو

شفلوماذلمذغضبانإنذليقفت

قتلفوعكندىوقفتمافدرئنيرىتهنت

قافيتهومجرههقفالو

يطوذشرخققةخاليكيفألتسفني

آقوذونصيىوآلدهريجفعنافعسى

آتجييلينةعودناآتذىللنيمادة
نزوذوغنافدآبهذاملهتنفص



03

المتوانرالقافيةويفامقلو

آتجييلقيلةهوبوئمفييماوعلطيومارأيتلن

آلمقبيليتربإجمنإلىخقألىيخييمامشبتطيىدفاهو

السممثهابحرهققالو

بيماشموذليبتياتف

دآلذيهغاتنس

آلشمانننقذهآلطفتا

مآنليمييمآلنمعكآلفضني

خنألحانعرزنضلعلىوزنمائعرصولوفليفزرجتىشرفىهنىطاكال

وزنوفواالاموزونةااألثاظمن4لماألههقهخرج4لمدضدسوبمرد2لطدئملنجىكامضوال
ثملعرىزنونوناقابازتءصانهايخرجضدعلياولواوراااحالمايخحضل

الباخافلماغرجوهوطرمهمعلىدلدئيكالممننغلوتاداتوهاكيمإدعنظممنماكمان

عاكااالملكصاتبزهرابامولاخاخرقاضىزدشلزنيم4

انلخمذهاطفماضولعتإمق

مائلخبماهعحملضندألذبهزهوان

هعولوالرابعاألوللبزاعبركفراجمرهومقبلامحلةااالونرانهقهذابيفلت

صذاوضبضوفانضرلطووفىوساهىول

شالبقتابهاشولنعنهيمفلأ
كضاضوللقنفاعلنؤمنص

هذاعلىمعمالفرلسوانعاااتملىجاوحلطولهدةهقابجانهذاتظتظن



03

رشآنجلطرفةفدختلكقكألنمأليعيهنة

آفووقساآطيهبقا

وسحرمسغوجمشق

قنايمفيآلفآتبدرو

غصقآظنلغليوآلورد

ضدافيخعتكماآلغيئق

باتئلييحقءتوآل

شقصوقدغلفتميذلي

يوجىبذنتقدخبذفي

ليفقلخاجةصكندكلي

دليلللترضانجهذو8في

غايخلوبنغانآلعايزذو

لذلذاكيييموآلعائل

غآلئلفييميلوآلفصق

ذابلآلعثنفيآلنرجمهى

كاملثخبثمانسةوآ

أقايلآلقوىفييثلينعق

الغواذذمؤييفقمآل

قابينبذلتلقانجنتلن

باذذشاتتإذاآقل

آلمحايخلهيهذبما

دةظمناظعاانلوترىاالعربآكوهننجرحهالونثدزمالماالزاممنمودلتالو

انعنلياغرجافكلحنلموفححبثدفهاسىلمجزبنىابانهاجمعزوالزملواربحمق

هووللبمدرفىبمونفعاىالفلتفانهثمنزمعرئآكادتجدالاظامعابعرذكمنبمون

للخرمعلزايولوالعدرلولهنحالبانفلفدنيمالتفالمبمزفىألتاألولز

إنتالولحذاعلىالمالىوصمتحرلمولاهذاعلىنجاهدةاهذهجتاخىفانالهئر

ت2جمراشهىفالىك



03

شفيغاآلقوىفيأطنمبال

عيرىشوتيتمضىآلفامفا

ذليلوأقفعبدلثقا

يرضىبآلقليلوضلذيق

اتينآلقعنييخقيخيذلي

قايليرفاكلييرجغقل

سنائلحفيمدابيآله

وإيلتطييبيفآلطل

فيتهوظبحرههقلو

ولذثأب

آخكظغتا

آلتتادىمقى

يعميرحسرقى

سؤخاليعزغليقد

ننمايوناغلتمتا

رجيئمبقاتيارلب

ضعيفائردآتشاذط

راحرنجاهمقآخرهيا

غايخلقيفئقبقانفد

طائلآفزننموضاعقد

غاقلقافقفتيفقلقا

قائللمتخقاآآلمرو

آهلوراجياجننذقد

نافيذفرالثفياضفد

ستايليردآلبابذصكق



03

المتواترالقافيةوالطويلثالثهققالو

ةخفآليويمذابعدنجقعئتالئق

فعفتنمآقولآلزقانانتو

مطيغتغدغفنتفونيلعميرى

اقونقاوفيمءآشنيآكمخبات

يرستاتةآلفليليشفىمافوآلت

نفتقىثمغيبةإألترهاهى

آرقتةقنعاألعذاذنمتثقيو

تدامعايستعيمكطآناوما

ندامحىيخصنييقنجرىماإذأ

صنمطدموضاغتتاوآقسنت

مصإلقآليدلةقوأليفيليمماى

قطيعيئجمربمققبدىسيندنم

شايغاتتيئنغكىغايخلىويا

راضمياعنياهآفمقآنلؤا

بطفلفناذسكتهبوخمنمفلي

شآقوذبغبقايقتجينىو

قبوذيخآلفتصإذايقو

موذوقذبتقاجملتهتا

رسوذتيخبشكوىوآليشتكو

يزوذوخفةقذابفيذق

قليلآلثيقذافيكموفي

خليلصكنةبانإنهاليبجى

يوذاتجروسنجفوفىيقتجرت

يعيلئالدموبمفيروحىتقول

غجوذبآلمحعئبفيىونجب

قييئوآلزهالققوليربذو

ثطيلوآنتأصميىآلآنافغ

عذوذكليآليرضىفيارب



03

المتواترالقافيةوالبسيطهقلو

قفواوماقاالوماآلوشتاةدخدا

نخبثةقفيىشرآنرفيلغ

يهآبقثتتجمنإلىثتوقآلرشانل

بتفعهبآآلشوآقووأضبأهمعين

آاليمفنسيقاوآستلذ

تخبتغفيقفيىأخملوحنم

آشكذنةوغنمأصبيهو

ناضرهقليقعترخقتاةوأ

وتلئإهشجقةآلقعىفيضميثي

أذكركمحيندنناشعيرىيزداد

أشاهدفمنيرىوفيجلينيما

لفغألفؤآدفيقربآآلبغدجددفد

غمروايقخبلقيآلوفيآنا

لثيييىيقآلفدرماآتذىآنحمتآنا

ينفصملماليمقىترئينغثيد

آلرشلآليهـائفيفنيآلتمبآل

وآلسنبلآلظرقتسفقالنماليكخ

ثملشايربمنقاآناآنما

قبلمنشيرهقآقاشهان

فيختيئقفهتمجملةقلينها

آلغذذآلغاشيتييخدينفغليممقو

وآتجبلفلآلغقيإضياقوميكنم

آلغقلماآلتدبيققااىآلرمالآلققا

آلفزذقيخيخيقاآلنليخةإت

فواآتضناظيىىعقآنفقماوأخاخآو

وضفواآلوىبفمآنهمخنى

رخفواوإدقعفدىغليآلمفينمآنا

انتايلتتممغعةخففىياتقة
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ييماآبوحالتقلذرسصوليفيا

تةابآفيهـنالىشآلمىيلغ

يخقفثإتخالييرفهيآلثه

انإقيكخانجاقىآغظنميخفذ

ستهرضتلتأىإوليأفيآزذلغو

خايرئةآمييفيمجندذليمقتر

مافاةآلديابالناليرفآلنفس

مطابةغزتإتيختآذوآلمز

يسمعةكانلينلهكآليرمقيا

يرقتةبآآللبلتخفهبنغزأل

هالختغائفنيقاآلمليخةات

ييمائهيمآفرفيافتآلتديم
تةظنتيقفآخزنخكمرذضيص

تفامفخففازمانذشإبق

وأجتةاثفاألوألشيئتمفئوآغنرم

تلينةأمبرفيآلنجغآلئرقب

آلرنجليعرفييخيقاآلفهتاتيق

لتيمنتتافيآآلرفقوتجل

مقلمجنلهفخببيىوآلئطين

وآألقلاالتضديخيذخابفقائنج

آتجلآلتبفدآفتقاهذغلى

وآلضسلعجزآلتوآلحمد

ننتاتلاآلخبهارويشكرآيخنقو

تلحيلآربابغانفقتربضاو

بهثنتيلفاشاضالقاغليقي

هنلآوغراجتةمضفهة

وآطقللحنأغقيقاوألييميفا

غجلمتايقليالقةصرففلن

آلبدذونهمةجمصآلفالغفر

آلقوذوآأليقفقفبتفنم

آلغجلوآلمقنوراإنفغآلريثال

آلخعنلوجدىآلبفلفاتل
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آئبريقللنجنيتاتاقةألسفتع

خآئرةآالفاروآغظثمنرآفي

وآلزخليرقآليغرك

ينعميننرآإلشاندقبصثنروآل

المتواتروالفافيةالرهلءمجزومقمالو

ملبغنوكتاانتآألجلذانقآيقا

آلقجروضلذاذإنقجيرىيرضيكبهنطيق

شفلآبفوةغلييذتقابيقصكنإلىضار

سنفللغرأضلتغيقبمنإلىبنذءتثكل

فويموآلىيايثلينغقيئيئيكقلغ

مجفوغينئغفيخبتاذاماغيمثقليقلين

يخفويذايمغقفثغاشقآلشمدي

آخفولفنفمعقدتيقاآلتفرآراقما

قنئضلآلمنةرمتخبيبخلآليق

تممنتهلدموعبآلبايقلييويمكل

غدذآدلهختمإنبهذاأدتةحغ



المتواترالقانجةوالوافرهنقالو

أرتتهاليوكيمفرقتينمإذ

يويمكلألحوأيرثليعدد

اليىةتاخهآلتغربانوقا

بآليمياليآلفيرببغيمئىكا

ليطآلللببيىآشوفآل

يخخفريتاليلنمقظرحيآل

شاليآآلوطالقتمنيقفبيآلو

اتعياليفوىآلقالجةينقيثيى

المواترالفافيةوالرهلءمجزوهقكالىو

قآطاآلنخنىماآليمنئتائة

تآلآلانمحيييمقدآلألذاذآئرت

سؤاالجئثآناإذءعذلييقبلآئرى

آتفالىيخييماآناهفففقدآرضمني

ففاالفانماقدشينأالرأىنعنورهو

خاآلآلناسيىبينقجرلثلييبتيلنمتميدي

آالآبادوجىغنذليالترىروجىآ

ثمماآليييناوتففتيخبتفاذا



تجماآلونجييآلآوآشفولذآنممىيف

يتوألىقفبيفيذإقاثمتطسنيفيآ

خألآلحمىفيهآطنذللتهآلوحتي

تعاذتللةصدقإثئمآلطنيبعمقإلت

المتواترالقافيةوالرملثاكمققالو

آغآلوآجلآتقفيرىقتقتتلفيذوقدتجاسرت

لفيقاقاتجفىبمجبنخمميقلىميصلقاغتمى

يزلقإليمآلنمآلفضلففذصتنيليياتبفتفضعل

آألوذقيتاديذآضدفقاومنثمفرةبدايمنإلىظقا

المتدارلىالقامةوالرجزمققالو

أألضيلوفيآلضخىفيرلذآلتثفيليخيفهتوألآللو

آلنفيلكةشاذالذاينو

خلنلىعىآلتضيفترىليهق

ئطفنلييقضجرتقدوكت

تالثفيلالعشرهفيلمنعتو
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المتواترالقافيةوالكلملبحزومققالو

فيءفاشماناجآليا

آلذىمبآلةجمقوأ

نفامقوآلحياةآت

لرتحانةوفاهبنه

آختيإلةقأبعدلثيدليتنم

طنةفكيئتطياهيرفة

الهمداركاالقيةاوالطويلئافىهققالو

آتقعمللنموآشاللنموبداث

آلورىيقيمنتإنتتاتجدتذ

ترحتيئحتئدألبغدفيقأنتممتني

ريةآلنابرفيآتلشكفتو

بتةاداشخويخألبضتضنا

وإنماااحثيانيإخخانقدو

آلتاففلآفللآلآفلزألتاو

تخقلذاآخانونجييلذاآخا

مننرليوهفينمآفليفيخافي

نلئمفإآلصؤلةلرفقم

ليآولطدثاتاشولتوتا

يآلتطوليهنفئمتوذرأيتذ



13

المتواتراالفيةاوالطولياولمقلو

صزنمتماآلرفلخطزققنت

وحهغدلمفىيخييمانهبنيفر

يققاياربقفتبقطلووظ

عامرلقنجنيئليخيمفآصنبص

أتوضلغلقدييأليخينرىلغتي

ليشقبتوجنةفيغهدنفتا

للشفلإاربئقفتآنجتمآغفالواو

آلرنلغليآطروأتنيفآل

اضذاركاالقافيةوالرجزءمجزوهقلو

نزذولنمشنةغجلزآنيرقيو

ماوضلماشيرثغادإذقفثقدتروأصل

شآذففاقانثنئغنيآذبننآراد

آظجلتوبئائبستنينهقيغتبته

تقلغلىناجماقاتوكاثتاضث

طللتولفجبيبيردارسيميخوأقفحم

الزألنجبقاةبقاستايخيىءتوآل

ظلظأويقيقليتشثوكنمفكم

آآلتجلألمعذياآلطبيهبآآلخفآنذ
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ؤالصمالالربئساالجلالصاحبالىبهاتبوقالو

ثاذمقاطلىاالتبالفالمبابقالمعروفجرادهافىبنعمر

الضذاركالقافيةوالطوبل

خاجةثعتنيإتتقاقخكوئذ

ربةآتألذىلففضللعقذ

منةإألتخقليقتنماذا

يهففةكلغفكنمزتاناخقفت

إبتيمذكنتألفشفويرخلتيويق

لثكوتقابثقااققديمثنتو

آلفوىويلضبهابةإآلهنتماو

ضبابآتنهلبآخآلقىآروخ

تقفتاآلفيريريآلظيفأجب

وآلضباآللفويقخخلرفاتنيفقا

لجساتجةدغانيفددأعربياو

مابكتنبافتمايرضدلهشب

بشاشةأتانيلتافتةتويفو

تفضيآلتفيثقةرنبممىقفتو

تتبذآلباتترضىفآتفار

فآلوآلثشويققآتافينذ

أئفآلآنليتنخقىضفتو

آآتذتملققطحييبلغي

ألمذلألأألعنهيدآشمنهو3لىكت

انقجيروآلغآلشطقةاآلوما

تفرألئميلآغطافيوآغدوو

فقتآلآلنضييبآلفضقبقاهف

والعآلتنجدمقظىفاتنىوما

آتآلكانآنيخىففقتةفعفت

ققايالذاتاحالجهأيمآرافى
آلمتننوئتاخفوونرجيبائائحو
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اوقنطفاجثونجقاتةتععطت

مألمتمنعماافيرأخو

مقجآلقيياععروفاويخيا

مآلآلنتآلمنتماهترصو

المتوائرالقافيةواكامليءمحبزوهقذو

إةترآلتشايبزذ

آلشبارخلإنوبيت

بافآلليقلآلت

فابعينآلفييدآ
ماآلتهوآلقيقالث

بالصبائعذرخنتفد

باطألنفستذمنيت

ضارفد

ذاضعيعت

آتذىدولطيق

آلطيرفيآلزتق

قنرذغروالهفيريخىفي

راجلعقيه15قاةفي

أشانلوليآقولولين

كلفاآلعشرمنفيقدكنت

عكاملخإليثلحإليثهذا

زائلألعذرذاذتمآلة

يبايئترضفتئاذ

كافيتزحيفلبإلييما

بطايخلمنةتفزولتم
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لمحمدالعزالهلكبنيوسفالديقصالحالناصرالملكيمدحقالو

ايوببقيوسفبقاصالحاالصرالملكبئغازىالظاهرالطكبن

الهتداركافيةاواالملئاقمقصعنا

فتدلآلمانهنننتيغرف

نجهيمافيآجدفقنمآلريموذآفئش

متغجراضقةآويرصطنت

حنيلنمشاخهيمبكلواخذث

فردهزارينةظيفافقعل

ليرناآضتنمتشييموصكمتى

آةآتايونإنثميتختقدو

اتقااتجديدطقمبآظةش

ربةآطنتونجإلىيرىآبدا

آفيفاقرآسكآلغضنييهلقتةتر

فيفتفذالغزالوآلفزاتةفض

توعبماهاخألمفغجبايقفب

آبئىنهيرقهادجمميمرسويمو

بمويمإلفتعقآلينهففنت

أعهدتوآلخنتقديعثراكتا

متمفيآلخقةلنلىوسهرت

متخيآليخريئفيمتجقيا

فتقوآلبفيظهفعادشهيرى

شآلقديقوذفياخعنة

يتتيآللنالغضنيطغوىضييى

فتبدالآمييضكليالفميضعبق

خترالكتةتجلزنناةتو

آكخآلآحوركآلظبيثفتةعو

آلألوشفيذالثتابزآلشإو

ولقدزهالبإذتجقآبدا

ألشعآلآلتنوغةندارتنمنو
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وضتتةيثهصجخفتوهوى

كانمآآلرأيمفيآتتذتلىآف

يتدجألرقيتيبآلفزليتهفت

يقرييماآلمفولثغقطشقصقلذ
شفاقانالباضهقرفعتو

آنعماحوليوتجدتآنتفتثم

ميسعاآلمطآيبانأغقهقرتو

ضرةغرأفىوقدققرألزتالت

هبانيمابعصقجدتنظرتإذاو

مسنداعنةبأنجخإلبثبيوى

يممةاتةآلمفوذفاقوامعشيريق

ههميوتمرفيآآلتتنكآن

حآنتاالقياجفيآمحنهقمبكتنيق

مسنبآلغيثاشآلتشآنتإذاو

ايمبالذآفديتماقدموآلى

فآبطأتابحاتهضءثنآحققت

فمعتآلماهقدردهعىفقتجدت

آلذلألتنأديفآءضآليأبئ

فآلآنأنالفرضيىتجللردثو

ميمامسربآلاليننثوبئمنتلبو

آجزآلواذآملينفآتجابني

آغجآلوإتآاآشرناخد

ضآلبأهألمآخآلفمريتو

جآلفتىيخديتىفيقثتحفئ

آلعآلوآلتاثروآلتفايخرميقا

فرشآلخآنمبالترويقعآلم

نففمآلالتطوستقادةو

مففقآلخكلبرديممهونه

جلوآلينةهزوآلفإليرشقب

مشبآلتيثاتفيتلقيثاذاو

تنقمآلوغفرةبدبغنرآة

مثقآللذافئقدبحليتارفآع



اوضنتديذقاتخبترفت

ضهـيريةآوشيئتإتيةتجي

عكصرهثقدممقفلوآنقاو

مييهماأغيرببتمدخوغزذ

يظامةيروقجمتدافتآل

تةداتآلذىألقلينآيقايا

خبمافنموهتطوتيفعآلفئم

قةضدقفيمإليمىياهق

بينلمجيماضآلقيامف

فىأليولتملديكيهىعةخآلتتتدو

غايفاشكيركلنجؤكشكرتو
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آلئعوتدتأليريذفالت

آلنندآلونشرفاآلخزأمىنجمع

جروآلوبقهذآتارأفيآمنعت

آلفآلآلزألذمازبآلحفير

مغخمآلإكونماآحسقآليائدو

ئوشآلوئورداآلمفوفيل

هتقهآلآتافنموفتقممآل

منزآلتأآتاوفآنقا

آلبعآولفآلقفيمجمندوآلنقى

خآلفآلنردثوإنغبممئايبمواه

وآلوآلذالتيبعنيآقومآلآن

المتوائرالقافيةوالسرجثالثمققالو

إدالليتوجهب

ماآئودستالفبق

كتاشفليبالينغلى

اليوضلفوأنتو

خاليعفئسادتنبوجهب

باليصكقخببالشرك
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الهتواترالقافيةوالطوبلاولمنقالو

دهعىيئآنوشاةأرتابلذايب

حدةمآلذىاكخلواتمتغبل

تخفقآلغتنآمآثضاحقيا

وهنهميننآلعذاذودجمنئو

قبليغاشيقدفاثلغتدى

آلكخيجلةيقآلدمحتقوأوهنم

يخليغاشيتيفيإنواشوقيطقغفما

آلعذليمفيقذيناقةشتغقئم

المتداركالقافيةواملا6مجزومق9الو

رخردتةظعتاوتيسعتنجقةصييفيياتت

آهشآلطيربتيشكليآلعيونايمةفتخىتمث

هتفجذهآقبفتماإذامدبرةتخالو

آنفتةلسيرغجينيقةآلطوخطويقابالدار

زنزلةهىفآنلىمخانغاوهىتهتق

تجقاصمقةتنآشهتذبلآشهتقا

آتبفةانةآلققىوتةآلثاالفيضهـالذتخجى
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الميصالفية

المتواترافيةاوالرملمجزوهنقال

رسههشنهنذتيتىمقليهذاشييريومذ

نجنةآشرققدآتفجروطقغقدينافص

شفهآلتيتينعمفىجوردمجنتنا

يخفةيخندلثآلذىالفميفذيقتدينا

اخمهآلطركتاحورريخيغشافيتناو

طغفةبريلهالصنمذيعبقيخواتو

فهمهوآتجتمضهئةمفبرصننآخو

آشمهاآلنفشامآديمبتالخلرافي

قاتذفهمنةيخيذآلياآليشرةختف

آلنهتضمويمآطيتفيئرمففو
يتفهرويالثغييثقسرورليعو

سفنهدنياهيفآتدايمثكوهقآجهب
يفههآلطراآلناسنهابوجئتاذا
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الضداركالقافيةويلالطوثاقهقفال

هاجخخوفأآلرفىغليتضيق

جمننمآلقربإألغليآشفىوآل

إذدنوئمضميققايخقايرحب

نآيتمآودارخخسكنيشطإذا

المتداركالقافيةوالرجزمشطورمققالو

إآلحرجمذتفقلنمزرتةإتلءنننلي

خدهذإأللفقلميهفلتات

المتداركقافيةاوويلالحثافىمنقالو

نقاقآتغقامضقإذامجودشخامقايغمبآليخدىآيآييذ

حرأفقاقليلييابميئسيوإكآجدفقغغنكنموثرآلتضيف6أوكنم

ففامقاورنطقاينيويالرغيمتحالقاآلغليئمآنتقريمقليو

جقامقاييفحكقيقاتوسيفدوثئيةإألآطفدينقائمتيلئمو

كآلمقانقاخاذقصيولكقهيتةصآلناسيىلكتنشكتني

آمقابضذاناقيالفقعفمينفآلئرىالظآلمكأخرجىاذا



شكباةإألآلقينقاقاتيست

آلطوىغلىيمبكننفيبةشرتقا

وحتآلتبنغلىيخىبماوغحهإلى
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جزإفقاوشرنجهاغقيقاياثد

صهيافقاهنقاضترختهاتو

امهامقالعثعيييىئدعلىفحيف

المتواترقاكةاوالمرثلاهلامجزومنقالو

الحتابورد

خآنةففمضته

وقدفعاسهبدتو

غلىإنىإخبانجا

خغودىايخحموص

آتذلىآلصتذيتأآ

لونطربمنثقن

آلمتآليتء

يريمكنمصكنإلكأش

ننليتمدرحسييخ

آلنعييمرقتافىقت

مفيملغأتوفاحسني

آلتإليم3آلوذلذهو

يصينميذحيرآبدا

آلحجيئمطيربآربقاو

سليغسكإلىكغفوم
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بقاسمعبلبقيقإلمجدرمالمحىاالجلاالميريمدحنألو

الفافبةوالطوبلثافىمقذلكبسبببتعتبوشهيهبفواللمطى

لاردلتا

تناقوألفقآلفقتموقفتئموصكدفقألوفيتغتناينغ

أؤمتخقلهاتايظفيفستلفعهوتجهآضعتمصداخعظنالغ

ئمونستاهروتءآستقيمتىونمعمآلوإيمضخغليسيرنا

فففضقاذواشاانجضفاىآلفآتآنتونناغاقدنا

صدقتنمإيهثلحلكذاحمآنصدقتنمظالنمتطبفيآنتوقفتغخلقفتغ

عإلهتضألآنتنمخاليكقبغلىوالترضاخحلآلفيابآآلخآبقافيا

أهإلمآبنيميلقدخقاوبتقحقعتقاقواحنمفيتياليورب

هـخصوذيذيريئفاتيةفغذثقفمبألناسيىيئيخدبعولي

متيمقافيمنلقلبوألكلقريحةغييئينلمجابقوماكل

فآسناميةيصتوعفوقييييمبآلدفرغفتهينتصقنجمبيواى

آلتونآلبآلشكوىلقترصيضدفيالجافاظلترياضاحيى

كتصينذوقاآغيىألذيوآنشامعاتهنانميىآلنقبفعقشاتنهتهب



3

خايهميآلضبابةفيخحمممىإذاكان

يعواذليهوىافيىاخةتاليوآوآل

بينناألبعدبقآماغايليفيا

ااذالفجبيبآبكينتلئد

يؤبيماآشاوقدخبئتآلذىآبرى

ادراكضكليآفبآلشآضي

اجدآلفكرتملنآلعدىقاذو

يقلمحنآيتانىآببيىإث

نجيلةظيقارخبيشكلهإلى

أومهصآلذحنالفينالنومف

قآلتقىأدينيافيويمآلالقومخذفئم

وآخقدهلشكقخدثوإذا

آلئذبينغائذإنىءآموآل

قواهبيناوتيتنيقاأنجرآ

آأمشكرفىقاقضرتآلتهو

آتظقضلمقآوآيشتبلتق

وينهمويئباليلفنمضر

يتيضمافوقكايرخإلتث

آلفرمرهواآلمبريقاآليو

بيماتخئمالدنياعلىتو

تتقترهـقجيريلليلعل

آحرهـآلضرتمإنلفغفاتفت

يصتصقيرتانىآيييىانو

يففونيغنزكأححييىوبفض

يففقضويذئيتديقابخف

هصهمأذيفاآلتويمتاهيتثو

تضنجقمفالذاذيثقفلةآ

وأغظغإليذآشولنأجلذ

وآلدئمآلقخنمجسيىينهاربق

وأغقئمآغليالتهآنيمين
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آلنوىيقآتبيدآنيىفيانيرحمي

دبارهبنبتإقليتاإتآآل

ضروفةآطآلنيزتاناإتو

سمرخصمرىآلتهبآلدفيولي

جماؤخعضفيغايطآفىاغامو

يفاقتيقيآغتاضىآلذىذاومق

وتفطقمقامغنكمليطابفآل

إتجاتبغلييأسآلئلتىءو

ولضطفىمنذنديييماآلذىفافنق

فحقانةيخهيرضعيذآلذىذامقو

آيىتجةافيآليزآازقاليخلتاق

مقيألتجاغأتذىآلفامذافيالت

وتثتضتأقىآآلغوامزاتتآلو

ةمييقينذآلدهيراليتةةتضى

بالنىآدلةقضينشمعيرىياليتو

آئيمصتعلرخغقويمآبإذ

فففدنمثرأمييماءآألحنوين

تمذتمعننمبفإلىألخاونت

ومفنثممةآلتيماءغطايقلي

آظميثبئذاذفيآخنم

آدوقنمخاستاةلهاآلنليميىيف

وزمزئمآلتقاثميخضهنيتو

وبندمغقيذأسآتجنةو

ويختئمإليذيوخىقافيتمب

فيفهنمئييىقآوفيدليىتفوذ

نمئتقآلفالايرآطةخلماو

موبفليضياذمييماننايفيض

ؤئخمنمتالضاطاتقافتبد

ئتبسضفرخيخرووآيامة

كانظغآلآلمهذاآبتيىلقق
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منةآلعفافيهوىفانعييعب

آلضبآيقممينمآلنرقكماشنهوىو

ةقيآلقناوقتغفتآخر

قاجدزهاففيافىثففثمو

معظئمآلمغاليئهوىكمامدحو

آلئنظغهانآبختتخلكتاغتمثو

توشمبخايذمقبويملتة

متغإلئليزضآليىترآت

وافشدحماايوببقبراباالديقسيفالعادلالهلكبمدحقالو

المتداركالقافةوالطويلثافىهقشنهدهشققله

غرإمةيطوذآتيقليىيطينب

يآلئىيفغحيفمنةوآغجمب

آفيفاآالثتمآنلخفوتعثقثة

فايرمنةفائفبطرمتوههت

برودهخونةماإآلنآلفضققا

غافيارتانراختالؤاآغار

بليرهبييقآلذىلىلفبنترالغو

جههفييقوأخآآلترآشننعثمق

فإنةآلبديرآلذماتميقليخفوا

جمامةيآنقاةماآيسرو

لمامةتطبيبطيقيرصو

قوامةآلغاشيثينشجويحيرذ

مدامةويعحغيخةيبايل

لهاهةخوإهماإألآنبدرقاو

ثئامةبرتهيرييقتلحتىآرالث

افةآبذاذننقىفيفيحميسب

يخيامةآلجقالترآفيفاغقئم

ذمانةلينايخغتتتيأخوه



شطاللئفيرانآلقاففقليآليذ

صرخةينآلآلعايتفيملللى

طرفةيعيرفلينيقةفظاتآخو

حمابضليقآلقدخمنهنةيفصئر

ةغيقليمقآلعضيرآلذىملينقيا

رىآلفيقبقلتفيذضرآبئئثتم

ضروفةآلزقاتيففيالثأفت

ممتعقعافبآكتنيقوآصبتص
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وطآلمةظفنةيتجلييه

آفتمامةآنيآلدآقاقنآليتر

خممتامةقايحتوبيماارأييوىيخ

يظاهةزهيرآلئجويممقتوصنو

وأنتفامةضكهةويخممنرتجى

يختامةضنعكادنجرأكمقوآضب

آفتضامةشكلليحثتققكتففييى

شآلمةآليرييمآلليقغقيذ

المتواترالقافيةوالشيطنحلعهققالو

أسميوآلتجرأغشيف

لمجيمافىتآلغاثتخيق

اتميآلنالقعتقوآ

عنيغابهنذقويا

يخييمابنرنيمقلشئتتا

يمميفييىوقاذكل

قسهييخيلحمبنفيوقل

نخمىبآلةففريتصيللتم

بخففبميزلضىمهفذخنافاآلعاقيينآحمتقيا
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أآلقىمايخيكئرىآما

غنيابئآلضواحنليتا

إئيىتجلنمنتنيشاذط

ميىضيئآشتيهىآ

الهتوانزالقافيةوإلمجتثمنىقالو

أضتنا

نحبعاب

اقيةأشهءرط

كافهفيذنادفد

ألنةحتئفئق

ستآلمهآلنسيييميثلآضحىخنيفئرىآما

المتواترالقايخةوالرهلمققالو

زغنوافيقاآلوأييوقضدق

ألنمىقاشآيخفىففيفل

آختمةفآلآتوجدغقهب

خهافيآلعذاذبنععب

تةآشكويرخمنيمقاصن

آنممقينقاقفقىيفآنا

دفاوجدىشانلآلآبقا

مغرئميقوأهاهغزىآآ

آختشهنموألافاأآتا

شتئمقاآختئمإنقا

آلظموصآالمرقص

هـخممقلذآلسكوىإنقا

يهانقئمهاضلبيقكقتنم

ثزعغمناأنطغانة
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ةبينناتويخةيانجبظق

يمنألنيققضدثلفدو

آلقوىشرحيقآنفاةتاطاذ

خقلنمليوثآتاصقعثق

آلقوىآخاديثقبنينطرت

تخفوآلتقئمففخبيبم

يفهنمتقيالذثوخإلب

آشكقغتحاليرياياآت

غلىييهمآفئلمحاقا

ختمصإلنثيهقممنلثو

الهئواترقافيةاوالطويليثالثمققالو

شآليريردآلقةغلىشاألهى

غايمبأيمميييماآلمقغتاللىو

مقمةوحرقةبيننامقفنم

أصآلتضافهذاتخنممجق

غففلهآضعتموواكمخمظت

تيقةويويملإليكنمأجق

سرىاإقآلنميمنيمطيبروائنقةأل

فررسوليممنغآئدفقل

وفقايرلهيخءقنيرتندقان

تاليرإتهتناالربفيا

يذهايموثتييقبينناوحممنم

أهبيخعغىصيعنم

تحايرقنهـتختوثمهوا

ونآيربقطتيفييخمافننو

شآليرمييماآلطيمبفذالذإليكم

نأليمبشرتخبليخفرحة
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أفلقلياتفييرئاخو

آنةآنجليقآلبيلورودافويو

ومفايريخنليمضىوعيميى

جرآهـغليفويميئرعلى

التوانرافيةاوالرجزءمجزومقنألو

هيمكينعقصيتيىينإليلهذ

أسيىآليآمقلذآشنيابزتكلداقاجيق

شقيىلذتخنيفهىليطحيفتفنيآلتم

جسمىانينرآثودنعىأخماهوردت

ظفيتهوبحرههقلو

آإلمائمآلشيتجآتآخناآستقفتضققا

ترآيخئشتانمآنةباضقمنةفنااناكئقتآ

فماثمففوتناوفدئمللمحلميىقفوئ

وآلسمألنمثميلفآلشعيأنجنفةغليو
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إفيتهوبحرههقلو

هثاآطايئآبقا

آلتسنرآيثفناتفنئ

فإقآلدفرىفتيق

ظيمايقبتوترى

إفومهذاآلإت

آلفنونمتففىكذات

رجيئمانايرآتة

غظينمآآلجرقتهذا

وقافيتهبحرهمققالو

نإليميالقتفقآتجوآلنتايأصفيرق

رقومآلقيلخقةيقكيفتمحتتاترى
آلنجونميخييماغيرهـآلفجرثهروضأق

رسنوئمينةبزتتيألألقمقبآفآنجل

ونمآلتقوأربقاآلمبىيشمآلشنممقوآسبتي

إألنمييمأفيقافيقتارقتقهوة

آتحرببمإألبقاقظيفزلنمكرينت
ومآلتفبرصشيابفطينتهايفوعلي

عليغففرتقالفوسدمجنليزذلنم
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يصومويضيئآلدييرفيأضبآنقاو

ويسونميخيقاخايطنفمتكلوقليل

رجيموريخبمفياشاافولقد
وئيوئمينةمائطفهبكلبفيباليغ

وحييئمحبيثئهىفاوبانإلييى

ولفومفيهاتعتهبسدومنةمقلي

شكليتموآلفنربآآلنخانصنعةفيهطيرثي

آلنعيتملغفاتدتمضنتانلعفيرىو

بمترا11القايخةوالمنسرحهنكالو

فميمافيآلندانموخقمق

نمابلفيضآلفضنيأحو

ئخدثةقيبرقبايلت

نمقفةسترىيئمنعيقلو

وهائخإلغلييقغجبت

بهجرفىارضكقثيةهم

مبميمييماابخةييقفصقد

تخكييمافييشتخاشكران

ئضريهوعقكأنليرفليى

فملذفمىنليستاتة

يهجييتآالسإذخرة

هعقمهمناضذتطقرب
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المتواترالقافيةوالرجزهشطورهقلو

ضرت

فأيت

ثوب

بطقآ

غتهيهفىفرصريخ

وجشتهنيماثآةفتا

وتمتةرآووآلهترة

المتواتراالفيةاوالحاهلثاكهققالو

آلتإآلخكيىقدائحكيمرغمىغلىقةأفاليمقيا

لناآفاقذاقيرآيقمن

آبمامروغاقييآآآ

آوتةيفبينتاهذ

آظننقاآآليآشنتيمآل

آلشعاتقفىيبإلىتقيثصش

والوهمىكخاايوفيلنم

تخبىوذافيةطإلعىذا

آلقطيمفعيخةآطدذا

رسيىإألغليجرتتاص

همىغليهئمزاقدقد
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والمتقاربلثبمنسيفعلىانبنقديتاليننظمسبلوقال

المتداركالقافية

إجمداةاوضرباةالفيرسيم

عألئاهقاذازاه

آلهقغركمعممامبحف

الخقلنمفيشمرىترقيكخاطف

المتواترإقافيةواالوافرمنقالو

تآلنمالماشمييماالقنعلي

ييمامليقالملي

اقأحايمهقزلي

يثتفقايفييمافةمينا

يردخرفاليسأشفئة

دآلاليئنييآلوبعيرف

سراآقيلفربيماكان

قتليتيرندخنيفآلىماألت

روحيوآنتآتتاكثإذا
غفافمنكتخاشألتك

آألنامضقدفيجيبب
آلتتامفرآلهدونةمليخ

شمنتقامضبمييماوقلي

آخإشامسكنةصننطماإذا

خرامقمنصاليئتجوابأن

آبتستامذاذغلفيغلية
آلندإمبغطمنعبتقدو

ذفامقليغفيلتحقولي

آليآلمذفغينفميترى

وغامأريدقاعلئملىو
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تراهيهاآتجوافييننرد

يييرىإليذكشفدآناهاو

آلكآلمحيرتمفتاوتحلنق

آلنمآلنرخاليشرحهذاو

المتداركاقافيةاوالطويلثالثمققألو

يهتاميئفى6مانجاضكليوضت

هصألكييمالحنممنقرأبتتاب

فيلفجةنثصريفوحنةانو

قرأنةجبنمنةيخإلىثفماف
فعبآلدآدر

خايفهآلنقبفيضآعشجيوقوف

ناظمةبالديرآلياقوتلضما

كتانمهباضيىالتنزهيرشآفتقكقا

غالمةتلتةهايترالتبىتفقآليق

تاليمهفترتيافاضرأىكيريم

الهتواترالقافبةوالرهللمحزومققالو

آلتآلميخةتجائامفغقأآلتةشقتم

آلغتائمأسمييماالخبيبسكفدوشقى

أآلئمآليخييماآلخهبيفرطهتآنايف

تقانمهمنصباآعكنيآلناسفوذتا

آلنرائميخيفحبيىخاتغاذلى
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آلمآلمذاكيطهبيخينفتنياتشييما

إمانمتطعبفيأناىيخنيىبلطفيلآلت

آآلناميخييمايتبعنيقذهثمييماقي

خرامبذىيقآليشقإتآنغاثهقآثقا

ضنرأمآمحريقآمفليىتاآغرإص

شآلموبزدآلعشتينآلييخيتآليخل

وقافيتهمجرههققالو

زار

زانبر

زورة

آلرى

آلناص

جفاآ

حات

دام

خياة

آتبئيرفعلي

وهوقالو
ودينه

ذاذخبذا

آلسآلئم

أختعتام

ذمام

آلننام

تنانموهوآلدجىنجنفيآلبدرففثفت

آلمئانمنئنييماشواتألغضقمآوأعك

ألقآلنميخييماطيثيخييماآلألئمآيقا

يآلمآلحيطهبينليتةانمقين
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ءثواشربومطروحبقمجيىاساجهالالصاحبالىتب

الهتداركفافيةاوجزالمق

آلنمختنيقمتلنت

آلينتهىصحبمافي

حقاآنجؤيذيجى

مالتقلذاوبعد

آتجنمرموفدمتو

هرمإذلفمباها

آلقدنميحوليايموث

ولمآآلمريقان

الهتواترالفاقيةوالرملءمجزوهققاليو

ياآلحرىعينيخرقت

خينبمننرضىلست

آراةبفظاتآنا

نابرىبويبييى

جهيرىوسييرىفيوهو

ررحيءريخانيفوو

ميبماألألنمآبفعا

طيف

يوضالي

يمتأليمقارجع

آلتنايم

قيايروقفودبفي

أمابرووآلئي

وحآليرشويئو

مدامىوإبمينلو

مآليرفيإقصرآل
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أيرميلبنرد5ذصرأررتقمتى

آلجرأيمأخآلقفوأناستلحفيآلنم

آألتيمصننمقآلعشاقوىييألناشآرىقا

المتواترالقافيةواملااءمحزومقفألو

أمامهكأيسعدىفحنئآلقآلتهمفوذآلرسخاف

المةشفيابرإميماآطإليهثفيبعرضآق

كآلتةهالحيبمببثإشارةيخةفههت

آدفدامهبتفعمبنشولنيخفنيختئفطير

مامهبقحفمبىآلقاتافيحشاتثيئرسصوذياخذ

لحماتهسجعبفأللذإنةحإليثذآبمد

آلقيامهألوأشىغليقاقتقفآتيوتمقذأرنجشرأ

آلسآلههلذالقجيرآلطيربلسصفرةمفقايعايا

آإلقامهلذميهطابودآلبعاذاذفيآقفتو

آلوأههئفزهذءهوآلوحدههضإنف

آلرآمهيدتةأليمنترالوانقيييريدتفيا



ءوآل

غاينتة

سنفطان

يشام

ضره

833

آلتآل

خأنة

ض

ليدفه

ظآلمةاليثيفيموليممقح
قاقهوغطفاآلنفاغضق

داثاههآلعاثئاقيفيآصبحت

بنجإلتوتفانةليمف

المتوانرافاميةوالطويلئاكهققالو

كريمآليهرأمبنتياتجارفيوشطينماليآلجحقأتجارتنا

منزفوتطهبمنةجمسرفي

فيآلحبالتإفييحفدمابو

آلقوىميعتبىآحييمتتقدتغميرى

ضبابةآليفيقابألبجلث

ختامةتنوحآتثعيىفييقاد

تشاصيهريزيممونفيتاإنيو

بنهموصآطبفمقصشيربت

أجبفمآلذيخآلقونمآيمافعا

يخيةأسييهآلمفحبذافيا

شلينمهوآلودينةيليرض

وحييمضاجثفيقافيغتمث

قإليمفوثتفقآلعفدجمدتو

مغرآلفرانمهذاآبداتة

نمييمبيهآثشتوقىوييقاد

آهيغاكمققادتنوفي

آلنموهقيآلسغنابذو

رجيئمغليقفمثلنمآما

مفعدومفيثماةقيفوب
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بقايفارلنيدارخبذاياو

ييماصيفقمةشقمفيارلب

يخثةنقدآلذيماليقلخييبئ

اليتةالقفيدنمثآلماو

ئربئةماغلىفقاهدفيئناذ

ىآلقفيوبينذلطنيماشأضظ

هدآيةقواذفيضاللفل

ريخيئمألنقلتينحجيلغزأذ

سعيغالقمجيآغدىطاتماياو

ظيئمغليإخسنانذيقثو

خلينمقآنتذنثليانولن

زمجيئميآلوفامليكايي

رييمابآلتكأأننيتوو

نعينمليضماذفيءشاتاضل

المتداركالقافيةوالحاملءمجزوهققالو

كيحغفادىآغههذاآنمميقةتفيآنا

ضكنمنجنمغرأفىفيآوئمفىفآطهب

همايتتمانتوغاقوتفدحتمت

اظنماتجلحىآلترخياينمهاتقة

دنمآنججىماتنلليويحقأيخيغ

منخنميمنإلىكزقيالقوىفيدهيىآضونآ

آضرنموغليخقهنميرتتؤآلنلآنتم
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آقمآنتمترهذاخنتموفيتمالي
فموفنمءآلعدآلتريمغلىغبعدآلمحكتمب

تظليموتجورأسمماليامفخاشاذ

يرخمييىقتةوتإفاشحييموأذليتق

يندموغتنيبحيباقايلآلذىوقرر

قغئفىآتتييشإتيملتيثتوقييقمتفد

فافيةومجرهمقوقال

الذمايمنقبنينخلشالثمتجيبامغيرضمايا

يآلخاليمجتغلىبخلتقدقذتاموآلى

آلقايمفيآتاةآلتيمبآحكتقاآلذىهذا

آليمآليقآقلقآلمهرتإداعآلشلنم

آألنيمتصمقوآةآلققابينآطقياتا

بآلمآليمأضهـذقاليمآلطباتنفيآنفنر
غرأمبوفيغقيذولهىفيعنتاذاتضثققا

شفاهيآكتئفنمفكيفقوأكخمتنتفنمهبفى



43

اضواتراالقافيةواملاهققالو

شاجرإنيآلشقآمويطيا

يدىكوايرفةتألتآتذىآنت

إخستانةإنقاشكرتوتقد

لففنعبمأجهبخقروآلش

فمىأبداقاريشقألمألن

يففتتديمآالفضلومإلثممت

اضواتراالقافيةوالسربعثالثمققالو

هوةقجآلباذذآيهتايا

ضعانيئعبفيثميذ

غايخلتةتشقىومقىئس

تقاأفيخدمفي

ضلتوهذايدون

خدمه

ههلقةا

آلخففقةفياقحقآخأتت

المتواترالقافةوالرملمنقالو

تناآلزفدآظقروأأنايرنم

ورغافابوألققأكاآآل

صةفنمآفخنتتماثتم

وخرأيمخآلليكأمتجافوا

ةيايموصبابمفيآجثهاداو

آلظآليمفيآلهافىآكلآكفوأ



43

المتوانرالقافيةوالحاملمجزومققالو

واةآبرح

يخيذدمقلم

ثمايماخيآلذإتتينيهافل

لطرايمآليلخآلليآل

رسولالبادرافالدمننحبميهااالشيالىبهاتبوفالو

يارالالىوصللمالقائهعقنأخرهعقاليهيعتذرالعزيزيواتال

المتداركافيةاوالطويلنافىمقشظالحالالصالحالمصربة

اديمخييآمولتآلقةآلطإنيىغلى

متبآخرتمتلتإتجمدقيمت

قآشرقتت6اضآآلدنياييماقدوقا

إنةشغيقآلرحتفخيبفآل

بمابتفافرنجتقاربهفغ

ممتمقتايجئتخبفياخمق

ستاالنايآلنببيىكعبالفوآلركمب

آطةفايذشايخنيآقوآلى

وآلناليبميآلعآلشفألووآفأل

يمآلقوأيفيذيخرةفىيآلتفيرتدى

تباسييميضؤاوونجويشير

آلتماثيمخطللرأجينتآلستفي

نيمأفوآلرقتىإثىتاتصيور

أيمييمآلايإلىاهدئةماطينبياو

يهوآآلانتآآفيتاالركعبآلو

طاليىآتقمايخنينهدمالنمترإن



43

ينظرةمنذفزتإفيوددث

ؤضرآراكآنكانيسقلو

موقدعهردخالتماآلتيماو

آئريقلينليطفيقأيوفميم

تاثلألآزيقليهإتذويت

دتةتصهائألصكنةتتوئو

آلدجىفياتجتيرعنةلفأوإل

ازمتطولحعثاغليألفيئبن

وخاجيىوافيفآنرأرمتإذا

فيفابائيمنستبييقويفلت

آلنرأسمبملبنيدرضاةفعقذ

ديمظفآضدميلنؤتديذ

قاديمتؤذالتيئولتآفيغلى

يفتناسييملةةمهيفبيريتلفد

تواتراأقافيةاوالرهلمجزهناقالو

إإحنمآلدهرردأ

قيرببمفرجناو

خنميدرمانائو

ضخغآلقفقكبن

واترالهاالنجةاواطويلاثاكمنقالو

خيلةوإألببيىقوالناقناليذ

تهاهنمإذمانهيخيهنمضاغتدد

مجظاموشاهدلهمإذايهآلفي

خرإمبصغآتعجيثوتيعق



43

المتواترالقافيةويفامقلو

تقانفاليأرستقت

عييييفبةحتاوغقيقا

نتقايمفيخهافؤلديف

شآلميغقيذينيياخبيبي

المتواترالقافيةوالرجزءزومقفالش

تجمهإليكآشهاقيشطزنقايثحرح

يخدتهآلفذآلفإليينيخقفتقا

آلهقةئفذغينتآلهمةآوأسيغيا

لضهيآلفءآلموآلفبافيتلر

المتوانراثافيةوالوافرمققالو

نمتدخمرو5هووفآلت

غنةماقيلميخيد

بتمىاتيومافآليحتابخ

ضتاآلفخشتاعنيافنولي



43

الهتواترافيةاويفاءلمحزومقفالو

يخءورنييهاذ

يراليةتجننتة

آنةآلناسءمارأ

غاليقاراخإذقفت

خائرونقيريبش

بشاتقآلتةنعف

آلنجفةشمئتهقكل

مسايئةمبهاقل

مالينةقرتقط

علبرفي

سده

يرحه

نآلطنة

راجفةف

يخاجنة

النوتقافيه

المتواترالقافيةوالطوبلثافمنلظ

غهدحنمآلبتدغيقاو

آتذييخينآئحئغمعوأتفآل

يعيييماآلوفآذاكلنملدى

تخلكنمفيغينكنمجمندكطخلوقا

آننيجإلىومننىلثيقو

شنالتنفيلوخاذخاذإذا

توجمندحنمفآلنيفوذ

إضانآليآدذاكتكنمجمنإلىو

فانآلفؤآبفيحيببكبن
اتوفوآلفاهماقأف



43

غهتىيمتايغيقآمائاقبفني

ينكنمتجاةإنآلفنلتجويخسق

تزأرفنمفيشطقفنالدتةرش

آلقفرعنفنمغاققاليصمةوحنم

نوىتايخآنرىآننيغلي

تجناتيمرلولمريخون

دخانفوآلفوديربطابختا

انواوذاذآلوفينفنموكنت

حيانآألئويربعيئفييلدفيرو

زمانوقدرةخمافيإذلق

المتواترالقافيةوالرجزثافىمقصباهئقالو

تاءمألقاببماوفاليغاخذ

مايقامنقاتاتتل

مجبققاحطآلرإهبفخيرة

آوضافقارتذمامداهة

بدتيذاقاألأليقتكلد

لوؤقتقاأنقاإآلخالناير

شفطابهفيآآلغظغآلتلذما

عاوصرمتمتضرفعتحنم

آنثنتإذاطريةهائههش

آآزتايمتصقدقهؤيف

أآفوشيوإغهدتآن

آقرباادهآغةأتإذ

شرآناشايئقاآفتنقإأل

أآلعنيافحايقالينرنهل

آنيياآطفأتإألأاليرفي

فمنوأنايفااضحىآلذبإأل
آجباشجعتومبخآل

اتاآعلففايينآعل



43

جتضتفتاةأغاطيقات

آلنقاغصقخكتلطمنيننكايتة

ييينقافيآلبنالبوبئ

ئرلصعآلمافينديثمولي
خاترتةمغقاهةآخو

آآلخاديمثحلو

آلتفآل

ئنمغعآلثويلق

يعيرفهفى

آإلضعاتاويطسنقثمفبقااةا

آلقطشاناكاتةءآآلريانب
آلبناناتخعكمتفدابمخأس

خاناهقآيمابإليآلعة

في

تجدة

وآل

وجدئةتجلمميى

تآيه

بههنل

بسنتانا

لحانا

ندمانا

المتواترالقافيةوالكاملاولمققالث

اخانتئافيآييذآلثو

دينناآلتجئلآلتخففشفط

جهحآلوفاشهدتقأخوذو

يقاييماضنهذبآدييىترآتجاب

نخاليبوآلزمانهزالزدذلكنمو

وتاقويخيخطبالقفلقاوقدا

اآمسرغةهـوائئتمنق

وشلنيآظطوبفيشنانذتسيالط

كانيوآلقكاقآفليوآآلقي

لطدثلقيقشثخويماوشكا

نلقوييمفلآلقاضعييقو

يلقآلنرأيرمشخوذفهزت

الطخيفيهاتوتيتيخدى
آآلزقاقخادثاذسبف



ألشنرن

آننيتع

ادهاوغغفودفا

آننيآغآمقآلتة

ئخمميثئيخلإأللثليدعقلتم

فتخمآلأرىالطالغجزافى

843

صفا

تالي

ءتردتوضفا

ثيداتوتتبقا

ستالت

يدالق

آالخستالقغلىتبفئتقترتحتالث

زتاغدرآنجغدرغمريف

يوسفالمظفراالديقصالةالمسعودالملكيمدحأيضافالو

اليمقمقورملمااتوببقبحرالىبقمممدالساملالملكبق

أضواترإالقافيةوالطويلمقستمائةوعثرونشنة

إفكانوهكانآبنتاكنتغتغ

سرادقاآلننينيآلعنريفضهربتم

ترشخآنباترىنجهعاقاتوليت

فاهراروغالئلينسريرفوقو

رإتةورأياآلقمنعودآلقلينفو

أهيمهيخيلبالمفلافنضدا

بإسميماآلشاببرآغوأدتهتقو

يرأعةيةآلطريرفيقثتتولق

وشفطانآلماولثثعنوتةمفذو

شخانآلسيتاحمابقبينيلفانتم

آيقانووجويننملجفاو

انالفلقاتفيآلمعللينيية

انوآلبنممىآألاالدلتةشطتة

وندلنألقائبءفياقرانةو

انمههقوآيامقاذحرثفقل

انثفوهىغمتموشىعصرآيت



3

يخطابهجمنديمحرآلقولييروقذ

يمراخاآلقوتدونهاينغايةوكنم

آطقتآلفنربآلهمهيفلسانب

هرردلآسبخدشاقةغو

خمقنةشفناياإلختمانأظةتجزى

تحأنفاحغالحئنيجميعخويق

بهشرىتقاألبخرذاذقابخقاو

ةيخيكدترالموجذاكتتتدكان

تاليتاآآلناتمسكممالآيا

لباييالقيذوالقيعثقدومقيمت

مثمؤةإليكيصرتبيرما

دمقةلكييلفافيذيرىتخف

قادمآنذأيفئمآآتاهتقاو

يشمعيآنهايعيدميقاوافاذو

شايلفربييشيرفيفاهقو

خقائيمدولوتوراقئضميئ

هوبستلنوقرطاسييمانإمجعبو

رإنخينخفرألمفتونخوقاسقا

ياتظانللطفنيالرمطرفوفصي

كانومرهنفاتإلمذاكماش

اناخةولفقمووفيخللثئد

يخيآلنآلييئونجةفيبقالوخا

انتجبقوهوخويخيمايقضداجمنش

مألنبآلرغبهنةقلبويخفق

شانترمةغي8تتهفليممق

قتاقوألغينىآلفيثمجىجئتو

بفدإناهنقةيشتاقت5يثلذ

ترنانألدوحغليقميرىيعيرلو

جذآلثوالووجههينهالتي

برقانرةآلقليطغليدليل

وأشوأنيخةدمياطآنتطقتقل

انغنتفتقوآغقمانترقصو



3

شندستاتذآظارقافرشتقدو

روضةخنتآينقاكيقانجوأميذ

نيمحاييهيئشفطاهافيتذوإن

يصريوسفياترافالقدنمبلثفخ

كتقالنحرفيآآلوجةبشيرقو

قأثيمحتنمقبيرئتقدنكقي

ليماتايخنيىالحيلإتييمافتدت

قعيماشيتهأألرضىتخافبعزيم

تخاقةآليآلدآضثتا6تفآلو

ثتىكتنميئاآلرفينفكفامنت

شغبةشعبةآفليقبقاوكان

الققباقبعتتقىختىنتقاق

آلكرىتعيرفميقامغنقةيلتفقنم

قاإفئقايظتلتةيذفبل

نهتقسطفتعفروينآيذحر

ظامياآسمرآلرنيصهـفعنفمو

انكاتنويرآنآلزهيرفنولتينتة

يىنخانروححنتآفيففالت

يزدلقوقإلهتإنخنناستزاد

طففانييلياواقالثقدخسبذو

إيقاتحوتهبدتضأنذ

نجبرابقآطيينيآلدينبفيآقتو

غةانمنهقالغالبباشلارتو

ثفآلتوتةثفآلنيرتاغو

خراشانوتةنجتادترت

وطغةانحمبقغققاطفئمقدو

انعدتنىالقالعئآلجويرين

نففانيآآليليهئقلغبنعتان

بانغضفومضىطيفزارقافقو

وقطانفاذاجلذدسكى

خاقانوفناذرىيهمقاتاقة

رياتوتديذئخئرهقفقا
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آلدجىفيآزورلذتنترجوتغدكتث

آلمفئويآلقوايخيلنفممثياغلل

ذلةةقالذجمىتجمنرىتقلرى

الففئوبآليفنيآآلفاذفيقالتو

موهناآليتانيقآلبقآرىنتو

اىآوآتجنفيىآلتنيقآستنثو

قإنقاألبآلدقنننتقاو

قاجدآلففذيؤإرهيثلقاقى

ابةقأغإقيذمقغريماقلينو

بينناآدقسافةآدلةقربقدو

وقنفيغاينتةقدوآينمذ

بمهجيئالبمئنيقمنيفيظفقل

يافايخيمايومآلدفرهذاشنرشآ

آلضايخيماآرىضرآلحلبةو

داجمميخبقاآلفةبقآةعيمت
قانلبدىآلفومتائلغثرك

ندهانينذفاننهاغليبفىو

آزمانويذالثآزماثمرفدو

لحرهانيبموأكمبئخياقيوئف

وغفدلقآلكثيبارفىتعدثقاو

اننشنآفثثتوفيهقفآفتق

ونقانتنخماامآنةليو

فتققيانايرآلقتهفدآلقلينندا
سفدلنآالفاذبختارةخقامرضو

ولوطانانحيذآفلينةتة

إجماتإياهويتهويةثآتافقا

وينملنآناقفطغيفئفئوأف

آشإنوصدائفامقهاتاغنط

نخوهويزذدفرلنمكانوين

يخرسئانآلفضآئلفيسبمتفموقد

بيانفيجممىاكلىآآليفديملنمو

ميداتولفجيادذفهذاط
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رزمزميذتآجينكلقدغ

تيتىهىارفييثلئرضيىكلوتا

مدفذضطهزولتليوث

قائللآالتمينيففيخقحذاآآل

نفقاقربذحينقاددعكل

انهوألةنبتينلنبعتلماو

انخةشمفتوينشنقانشئتيق

شفطانقلقدآلدينيخمآلحعويثل

المتواترالقافوالطويليثاكمققالو

ماتضفدآلةفياقآلثثققخيختق

غيمتفاقدالذىجدىوخلق

شمعتماآبضرتفاقدخليلي

نسييتقاقدصبؤجددتماليو

يهايخنايوتماتجينغرابان

تةآلذىاتوفيذاكاآنغغلي

يتنتعىإألآلييلبقااضألفقا

الندواحداشوقاانفلو

آنتقاتخدانءوجديئلفقل

ثالقيقةآلمحآفلفيقيفقل

زقابحنذخانايمشكلهد

ألخفقالتلثملةءفوادكارآ

تطدئانغليتبقىهوىعهود

مازآلتةآلبخريخىمرج
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انشدهوايضاقالو

البيتوهوعليهيعملان

ضهالنمسولفسهبدأدارياقاضالينافخر

القافيةوالرجزهفاالبياتمذهمقاليالثا

كأاالمتو

تيأءأرآعغلىآذصرآآلققأهاآيا

آالقرفيآتجدكأيقهاصفتليممنآتحبقلدتة

ألعيهلقهنآلثءروكنمآلفجنرأيتقدغ

المتواترالقافيةوالبسيطثافىهنقالو

شكقليقميقاحمانيريذقاخل

سةسوتلتلغينجييكل

إغآلتوآشرلرينلوليتفق

انننمةتلتللينيىبرذوكل

المتواقروالقافيةالرملءمجزومققال

قفناوآلناصشبيغ
نديميرأفيويت

راخ

و

فناي

ابرئفف

آلتضايا

يفيئا

خناوآستآفتضخنا

ناعلناوتر

آطفنعافستمفنا

اانقدتتعدتا
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وقئافيإلبمثحرلفقخرتللة

ينةقيحبيبلي

ريتتيففوبد

فققاغفمبائاحات

ءولغنيريتجنى

يخيهوآلحنعمقجمع

جبيبييثلتةقف

ليقذوخيمابتقالث

حكهننأذآلنكف

آتعىثشىل

يتثفىهوغفمف

آضطقخنائالقينالن

يتجنىآتضة

ثنفنننالحداذتيق

خمننتاوحسقىحقد

ليذآلقا
آضمأذ

المتوانرالقافيةوالمجتثمققالو

غنةيخبتضاحثفي

يعاخل

عنةنخابرخغ

هوفقاذخرولهمنت

ينهآلللةآغاذنا

عنةبخثرآلقفلو

آخةغيبيمالنمفيتقليغقتما
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لمتواتراثافيةوالخفيفهققالو

آفآلوشفأليارسوذتطببب

قيريفبلطبيباآلتعنهدل

أنردذحرتهقذيخرفاجمد

ميقاجئتيرتساتةتقايفتا

لدتهآضفخذآلزتانآتسنهي

فيجثت

ماخاجة

كادفعزتخاتجه

سبيذهاإتتتنا

حبيبءاتآغفآلدهرشتفل

إتينااالتماليممهإلقطيايذ

آلتاتيناقافدهتخفلناو

عكيناقألآقرحديبيف

تديناأنتآلرسوذليتمو

فانتفمتاصروفةنقتتا

أشتقناهاقعادنافغ

دتقزغلينانقءوتعفير

قاينايفمقىليقلقالت

المتواترالقافيةوالرجزءمجزوهققالو

تجينقضييايفيا

يمنييرضيكقاكل

يابدميذتالقنن

اقادالحةبرىو

آلمالتينملييا

عينيورأسيىغليو

حنايقضىريبموى

اتيديقنءمألفنذ
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حرانجاوبرفاهينينةآتامليخايا

ينمتنتياتقايفتوتوزءدتين

آلحقاتينقليبفدويققبلففوهق

آلقشيرقينيفينورهبمرقدتخلىفو

آلخمغختينفيبيماشطريطسنويهتلبن

وبفيآهقققبينآنجرابيكتنهآيق

كجمققيمذأنافماكققنيرأ

المتواترالفاسهوإللحصاهقوفال

خخئرتةتفيباميرمتيت

ذكرتهذكيرتجييليقيماكان

حدةباألنييىرآلضنئرهأنجقافيا

يمنناآلنلمقآللدخل18ةة لصم

غايطففيءميىجالنا

آفىفأآذىنأآقزاجركأقكيف

أفلىسعدتيثفماإثبئنقدقتم

بآلميئذصكانتماكان

خزلتوفيإليذشوقيفيصيي

عيئوآلغنذآلوأشينإبانجآل

دوآليآلضينذحسقفما

طنيوآلاغتفادىفيآومايخيرلغ
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المثداركاالفيةاوالرجزءمجزومقفالو

آلممينةيخيقاماآدليلنمبتقافدتيقةو

حسنةللتهيريمقهانرحتستيئة

آآلزينةوليينىميقادارقدفكنمطاتت

شنهآلفياندارهآلذىآليومققزلقا

قافيتهوبحرهمققالو

مناماتجرىونطوىئعاوفناآيخويميف

قفناوآلقفتنموآلوآلضاروآلكان

فبلطسننىآلعتبيقوآلبدضانوإن
ضكنالخنمكقاقيلتاغننمدقيل

ذكتاوقدذقتغترقدقجبريقماكلنكنئ

حناحممافوضلطجعثرآنقآحماو
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المتداركالمافيةوالرجزهقلوظ

تلإللققليموىقمماللتهو

وميتتجادمقهـآحرهـفانة

عفيرووشوسكقزبدفئإسمتفني

آلعتقيثمئتوإنلثمئتينآلتئنأتم

آلزهفيأخدالثمهفوهاآضتب

لطزنيحلفقنمذاغقيذقهق

ممتهقلمجقاآنتبآلدافايرق

وشحقصإلبقجمففاينتا

المتداركاثافيةوالرهلءمجزومقفالو

يومذاان

يختآصرتذخي

ياقرةيقث

بيىياج

قافيتهوبحرهمققالو

مرنين

قابرخنالتو

رخناغنانهاب

البعدنتمفى

هتآثنتل
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الهتداركاثافبةوالرملثالثهققالو

آخبابغفآلنغيرضآيقا

آلنرضذاكيقآعهدلتاغد

تاحهآوفئقربذفيقي

رأتتوشتنئعييئات

هقةفيآطفبةمائحنئ

قيناشيأينهرأضذليممن

إألنخيمناتلتةبرإكآل

آلعناذاكفيقيفتجاثمم

أطسهناذاكآلمممثريئقذ

تينناباقيتعينآتذىو

المتواترالقافيةاوالطويلكماقالو

آلدينيمعنقيماالنياولنإلفقنمئيومقابدنيادينابآفيحغو
قفتونوفبقاطامفبوأضتبقافازينقابطآئلوألخقتلت

قافيتهوبحرهمقفالو

خاجةيمدوافيتةيخسةذىو

ندىوآلناذوآليشروفوفي

قعنئآرهلنموتفظايهسمعت

وآلدنمفئخولةخنعنتاالخاتتائد
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الصوفيةهشالمقصالرجلفىخقيانساناسهعوقالو
المتواسقافيةاوالطوبلمق

قدرهآلتةشترفميمفاتقدح

فعفتةافآخعمنتقاتقفرلث

شقاغةيسوفوآلقائألف

جتاشائبقولنمعميقففنمنط

يمعزليخكنذآلقومإنآتفوتمديم

تخقضييمرآلفيلفنتجاذ

يرتجالهينبنلنمآكائقنت

ئزفداءنبإلوآلدنيايلىتييل

آلثناطيعببهوضازاذهاو

فاآلئايرصفيليآلققييوليممق

آطماآلفخمميىفينننفنالمجين

آخستناكانىآلذآآلمرفاتذتقد

يخنالمىيتإليبهذاشوإذ

آناوآلآلفيننذالفمقآنتآلو

آلعناآلتففهذايقآلويللذ
وألفنافناكفيتندآنتوآل

المتداركقافيةاوالرجزلمحزوءمققالو

ينةلنكحمبآليرىلعجيمبءآميرإت

غنةآشأذخنهائمبفيقاقيآرضيىخل

ينةآشوةآئذآلبينييقتشكوتقآبق



63

قافيتهوبحرهمقنألو

ترتجنيظلئمذبتنونفمبئآللمني

ينيتابذاتخفحقيعتبايقنيآلت

ظنييذبتاتلليماحتيآلنغالطني

ذبغنيالققذامقليآفىوآيخطآلتتل

أعنيلذجبييياظفماآلعايبآيقا

عنيينأذبقتنمعمفآشأذآلآنا

تزرقآلإألوالشرطفيذألزرفىإت

تيرخنيوألنجنيهفايقبقلتهخفآشتيى

اضواتراالقاموالطوبلهققالو

برقبماوالعيربمتييبنقادياستقى

سرىإداسنياترطمتمييمآلنخياو

نجةماجنهتقاجئتقفئديآل

تاهاآتآآلشواقلينقثبن

هتلقبآلشائهخالذآلغينثين

توطانمئنإذاتوطاثفالذ

انرضئتشحقمايفالعينين

يقيلقيفوخيسنذهاوصبآ



63

آلتفريبمفوإقغخنمهآلييايئجملنتتمرنراكنميمفياشاجني
يوإكغيممفضمعدىفومافيو

بيتتاآلبغلشقةيطوىتلتةتغ

نترئةصوهـوهـآلتيناذغلى

تألنيآلشفتيهوفيافىفيق
آنجفانئرمأوآخعتآفتنقد

اقبهمتآلتصرأيغليويخنإلى

المتوانربةأقااوالبسيطمققالو

نشاوغنذليوقالطبيبانت

ةهوتآشيآبينذوفيبي

ليتنصتتخوامقىشعرىفقيت

ئختضراآلغتبعاتيتجعفتترقد

آخدشنناخإليثاىبدليآيالذ

آساليآفيتفمايرففاموآلى

ضبابتيماخمىفيهجيركغليل

هادتةآلةآشوفاينهيىيئمق

منذغقتةوتروءبزإذتتئ

يذضرقاتوآلىفقسىوخاجتي

انوآآألنممقغليضميذو

آبفانوإيقانغلفتصما

مألنينذصلبىآقوذخقى

ننتانوشرحتةناآلتإذا

اذانطانينجةوئولفإةنفم

إنستاناتآإلنآيقاانغب

جمانلاتهآطوذآلدمعيفنة
شفطانتمآلنباتيقاذند

ظنأقآلتيموقهذيذطرف

النمنذآلتقاضىفيمانني
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يعتبةيئآلنايربعضآنليقيلقد

ليخيقهتجاسوستاالطيفيرييملو

تةألرسموذآتآلضبايمنقيا

أصلفةآلتقلينشآلمىآغ

غضبيآلتذحرتةقييارسآل

غضبآلتللاآلاغضبثكيف

يؤيضيظشىليلذلي

مبزدقةتنارسنليويمضتنفي

يخنمآلمآلحفلبفيآلريآشتخإلنم

نآلنايركنندوننةيزصث

نآيمآلنفيلييفمضكانآن

اتغننمنذآفئبغفنمآلتةو

بانآلفضبالقذلذغليإفي

بفتاتويةئميينيتفذا

لفرخانقتنيهفيقارانملد

إخستانمنةسكإلىساآقيإت

آئوانألقتبفيلنايويمتنو

هانسنقةىغضمآنافينقاخا

واسكنمربةوالىالدمنحسامبقعثمانالدبقفنيرفىلو

اولمنستمالهوثالثيقوىائممنةباهدتوقلىصديقاان

المتواثراالفيةاوالطويل

غثتانفبياالليماشآلمغقيذ

لطيالربذغلهنهألوآلزاذ

يعنةعشتآتالودئخنتةتاتد

ورقيالطروحكليمنىخياكو

قتالقتوطفلينةأفاديذ

بخوانآلضمديقدئختماو
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انيجمضةآظقرألةاهتفتاليئييخطتتفوبفيإلىوصيى

رهذتفتةطيمبثايريافيا

وإنبئمخيىأسنآلذآلذىتجنثق

تجنهنامتباداليكقففوضت

رىآلآتفقجيمافيآتذىفديت

وفاتيمابفمرآآلؤقاهـدففقد

شضهـةتنئلرىوألذهووار

خيائةأتخفتآيفيماجفةئي

هيتفوناديتهتويمغآقو

اخياؤقيتطابقدتةقيما

تشرتيماتتماثنذآنذىصإليفى

يغربئتريةإذآييمئانو

كقهنآتنايرننآنسآلفىانوقد

متقللبايممآلمحياخيريم

منةنجبيىينيرجعهلتقيئف

يغربآآبعليتوخييتاضدت

هتانتةآلذكيرغمرطيمتوفآضحى

يناوإلتقيمىخدثتتاصذو

ندانومجفيرآفلطسفسكيضتو

آثنالتيننميختإفلنمشيفمافل

انإخةخييىتفروفة

آنجانالتبينناوهوأهئمضآ

ويلفافىفإليقاقاهآنتكقا

تبانيوابآشآتختاوبني

فالتآيتطييبئحتاجااكانف

رنافيءآلرزوآبجهآلققالث

وتوطايخآفليينجنكلنيوكنت

آلفيآيفآتاسيىيفشكنهآخدآل

تجذآللتنجبقتفقةتنمجتتهققى

منالقنجبقضلفللققفتفات

القئأكالققذينيمقخعنبكو
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شاعةبقآلقأنلذعةماكنتو

يصاحبونآيخهماتآلقفو

شايفاآلناسزالتتاذايثننغلي

رأحلبغدراحلإألآلناسقاو

اديمعمفليقآلناصفايقوإأل

وآضهـاقغأبيأألضمانيكانفما

القإلنتبموتانإنةقةهاثو

إنفاتئفرققدكنمفبلنافيق

آالنانيآلقاليميقآلبافىآلقاليميلى

آآلقبآلونجدهنوحغفلبقو

المتواتروالقافيةالوافرمققالو

دادغذنمئلآلتآيتذ

يوهـحتنفيصمبوةعدد

صإليتيمفلذتاقتطآقوذ

جبيبليآنكآظفوكت

لمجنينظزنذإذآستحيبتفتا

زوراإليذاوشاةآلةآل

صىقيفتصخوتتضيفتذ

قأبإفيآلينآسمغوقف

يخدتبفديخفلقخبلفتصيرنم

دبخليقوئنمكريتمكرة

وآلئففيئغلىئغتهبفآل

ظنييآلتمبيخيبتقدو

أفيئشمغتذإذآلضفىو

ينيوضدفنميخكنانوأو

شيرآلتجنيفيآوجمق

آلئغنيفآليليمبطربلنمو
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وفافيتهبحرههقلو

آلتجنيؤاآلدآلذذاحنملين

نكيرىآلقيلفئذيخيذئريد

ءآدليولمنمتآشأتقدلعئي

ثباحبننوخبأئذءمرإب

صرفاتطبحأصشيرتوميذ

نجداوهوءيذتتزإني

يفيناىءلكلدآميذآنيفو

جرأئمقآولتطبفيليو

وفاآلدنيافييكوتحيثو

خيينالةآخميفمفحبماس
نجاقفوآلقفآرىلتو

ينيادلحةخمذوشفيت

آبغبنممآفإلنمثمفانجيى

شنهيلفتآلذبتاليل

ضقوسكينييقليآلنهان

فآلتفننيسجرثئرنيقإق

بأتيآىئغريئوبثعفئمو

حأثتقفاسكنفئمأظهرو

ترأفتجنيسكنيثهفتققلف

قتجبصكنيلنلنهنالك

بوربالوىآلقتجنرينيقى

آلتجنيذاضمبآلقوىإناق
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انبئهاعليهلمحبهقسالهوالقافيةوالوزنهقايضالو

اتتجيئناكنمبآلهوىهوائاوهويراالخالمصراعاعلىابياتايعمل

وآلتقنيآلتغفلهذأصنمونيآلتذاكنمبالقوىقوأنا

هجروقليوضمبآبةءهو

وتيئأسمييماآلمففيا

يخنإلىينذلثخلحيييى

ظرفاكففتتآلحةضففت

آفلوآثآنجميللمثظننت

خسنئاآلنايرضلفرأبتذ

غييرىلقثآلمحةآنافيقاو

قلخليفالغرأمآضحىقاو

قلوئغرإلىفياشوقى

ينخىتطهبفييضاحبذأق

رلبرأباغيلحبفيءلر

وشفألآفألواصفيإتو

يغنيتحاثقذابعضجبيبي

ئضنيويفوأشىعنةئتربئ

عنيقآإلشترأخالماهلي

آلتجنييقشلمتنفقيثذ

ظنيفيذآلتخيبذ

خزفييذخمعنيذفديرفكانه

أيمنىوقعلىفيأشيقإليذ

صنيآليفدآلسآممىكقا

آلتتنيوآلثفاياينةخقت

تننفنيفآلآلفرأئمذاخفافي

قنيغيفنامييماوئسنفذ

ميئوتستينذوإألئمنمت
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المتواقرالقافيةواكاملءلمحزومققالو

ظنيهذايخيذاتماوآلتجنيآلتجبذاحص

فآلتحىآخذترلنملثآلييهوأتطييعبآنت

ئنندفىفآلهنذقاسيتآتذىيخفينيموآلت

تفننيفألستجرثاذاءآلقوصرفأسنفيتني

خسننيبختنقدوصفتوبآلقبيئوصفشالط

آلتجنيقذاغودئنيمالدليماختيآلآلو

آفىزعفتوتخقتونآنذفزعفتغاتطتني

ينيآلجتمالتذاتوضعماوخدئنيوليل

سكنيكيفيبموأىشتغطتماآالتضيةإت
تجافىحفئأةتلذءبقاتجروتاتدغلنت

متفنيقئغقئقاأردتوميةنجهفتو
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قافيتهومجرهمقلو

ينيبآلشيرأيتحنئنيبروقآتمتافقضان

نهيىإليذثتمإليذضيىآلتيانتباقىفالي

ضأفحقيميهةنوآلصبايئهجرثفققد

إنيفآقوذىآلقعنيخبرتقدآنذياتاذو

شىضفإذاسنيدائتاآقرئجآظقاو
يلتجنيويلضدودوقيلففراآحزتقدخنت

نجزدقحزنيمقوخرصألصبازققآنفصنئختى

ققرتوخميرألعهوىشوئبتصخوتوتقد

ردفيوقدتدباتأيبىالنإلييمونجيمافيقفنتتر

ييخدقلينقي15غةآليرييمبابفيوو

الهتواتراثافيةوالطوبلثاكمقفالو

فإليارفمهذأماخلنلى

يمبوأحفافيآلترىبخلنط

ئريانيمافهوكامىآتاو

تلرنجاللتآيقاتأكافيفقا



73

آنبخايهعثموقفقذاخلنقن

آألشاغليئمسيدافىآليهننقاوإن

توإقآلجبيبداليغليلو

أحدالطزدطيقآلقىقاكانقل

ةحثعوننيآخزأتاوكق

آطفتةبآلفرأمقفبىويفيا

قأئلقاذضتااهقإآيقو

ئنتظرلقتالدفعآلذبذافتا

دغافىوستاعةودغانيا

شجاتوريفمنقاثقلشفوإت

انافووأحليحعبت

يدالتآنحثبيىيفافيماو

غضافيالسفتيفيآرلةليفما

يقانيةأنتفينيىرميقذ

المتداركالقافيةويفامجزومققالو

آلبدتآلروحكنم

ترىقغنيآ

هتموشعبدآنا

آلفقايفبيزذلتم

نمبفلنجدليلينمق

اغاشمآلفارخئما

هاءاآضافروضأل

آلغقفآلسيركنم

يقفآلتمستادتي

بإضوتحقة

الكقهبلىاحغقط

وآلسشقآلسمكون

مرضآلبايقيلفي

شننوآلفوأحنمفي



73

يخبدالوتئوكاهفصكتدنهنبجملي

لنزتولفقمفبةآلتمنريجقغوجفة

نظقرآلفتنقديخيبماتاثنيرقىهويفخ

قىنيخلتطيقبتحتقدجبيإثيا

آلقشفيقيغهنيآخلىنتوعييئآنت

يحوكميمنديلذآغنقاآلدآغ

نيطبهذغقآلضبنجكوقبيتر

الممتواترالقافيةوالحاهللمحزومققالو

قصوتمجنديلبمرآلتهوىخيانئموآخبآبنا

ابينواليبنالةآفآناخبفنهتيخءءيبى

أديخوالهئحبعغةآلآلقىءألذوآنا

متيندبفهوىآلفيليآلقوىرضقآبتفىآل

آصونتفاوحتيوحىنمعقيغرضتتقد

قلوتتقايخدىوفنميتطدئغفآخت

آلبفوتمانتتموضغياقاجريف



73

ومايهونذاذانماشآلتدنآلثتائوا

نيياءهاشلقاجمنإلاتتيوهىنموخيا

آخوتوآلآلوشاةزعمكقاهدخنمعخنتقا

خوئرتيغيقدخنتهءنييأذيامف

آليفينتقباتوبطنذضودلثضت

آليننمنقسوغتآمانايرابمقياقفب
نيشكولطنرتولتنئطبأخاإقفوبقتاةيا
آلمبينآلدمعلهجيهتالمبانتقذلقد

المتواترقافيةاوامليامققالو

ينياتايىةيأخهكدذآخلصتاموالت

عنيبآلضحكوزفيتاليقتالفع

المتداركاقافيةاويفامجزومقفالو

بمايدافيلو

يغايرنلحل

ةلتالناصآتنر

فييمالذنةءالنر



73

إلاخاياظف

دعميبماوشكلي

آطنالثبقالنم

آلئظنةيه

بأفهسكنهقيل

ضعانةخق

المتوانرالقافيةوالوافرمقفالو

كافويثضوفأليئكأأدامغ

احقهآفعاذغنهئضثر3

ههآلناسيخاذيزضتة

غنةقيلشخلدق

المتواترالقافيةوالحاملمقفالو

إألالغفلما

آلناييرغلىتفهب

ينةفي

آلففو

بنةآظأللثمقثشب

غةيختآمرأوخانذ

المتواترالقافيةوالطويلمققالو

غففتقاآنمنىتترخالللتسئئ

نخبىبفاترفىشاقتاذايآلد

منافيذبهقليانتهنافيذ

نخققاترحنينيشوفيفئذياو

نيجووجنيئيزصآلنوربتعا

تربنيوهاإلفىآلصباحان



منئيفبباغفداذكرت

زمزيموالتفايمبيفأيامناو

بالضخىآلببتفرىفيناطيهبويا

نسمةنغتانئخويقبرثترفد

اسيفافييماليآلضكهدثزقاق

قنظردنلفعمهضرآلعيشإذ

473

وتوابطيخدونةناو

قطايقوقايخديفإخواننا

مجيىآلعفريخييماآفونموظل

وغصفثقبهآيليىعفنخإلث

لقوتججدينلجنتخما

غضولقبفييىقغوجنهةإذ

اضزاركاالقافيةوالحاهلمجزومقكالو

شكامدانكىتج

كالةفدتآويملمت

أيريدو

وعني

همبنأذ

زدما

يانةوتفتابنيثانةغنةوسيت

بانةآقوذبلآلعوىكلثنوكانة

أذنةآفطغووشهاينهجيقفآلحيى

ظنةأضيقتنمينااضنآ

تجنةتةئرلفجميلآفألكاقلو
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المتواترافيةاوالطويلمققالو

ظنوقلطيينثفيضدقتنيلفد

آضونةسبرآتمنييألرغيمو

آنغىوبآفلياتآبنيقدو

إليكنمرسوليققآلتميهوجى

لهتهيئثيآخابصكقشكعنيدمحشفوأ

يمئهمعينسكينييفويلدمع
يخؤلنييخاذآلدميىآنذت

ليوآيةفييلدئعفآلئئبفوا

ودكغآخونآلتنكنمخق

ضنبايةنجخضاذولقآناقاو

راضميعاسحتيئاطمبفيغهو

صهنكنمخولةقدجسمىشفمآرى

صيودضيينإنيآخبابناأ

آلورىمنيتنتهتاضىآتذذافقق

اةويثةيرصبخلمتقدو
مصوقسغهوويدميىبصي

ديونيقايفففانتممطفتئم

ميينيوجبكمفيفصئيدىقق

فيشوآلشتؤونهذاشكقيخيغرب

معايقآبقئسنانوانالهةتهقإت

خوئدخييثيروىآلذىذاومق

ياميخظآلفوىسبيرغليففبيمق

بمينيآلييينجمندوآغطيتغ

بجنولقليترضونخاشاحنمو

ديغبيئآبفثئمثحمتتياو

صوقظايدينبانآلتأخنوا

ضجنيينألنجاةاخيتهاو

ينيوفيثاخنمحيبيذاومق



73

فئيىييماآرضذىاذاققو

فانثناضانماآآلشيامقأجمب
هصئقغببءآلماشرتيوآفجر

ةترتريخصهذأفيقيلوين

قيمةيفلإتألثىرآبىفإني
رتهذحدببمنفيدفىنجيلبئ

ادقضفافئتخلفوالليقلو

ذضزلةقدبفاآرتبلنمنتهف

إتيىرايرييماآنتحإليثاإتو

ئنيبآصهاإذائفقانيذلين

فامجاليفقفليتقوألقلتإذا

بشاشتيبالقفاةنهيىنباثبر

ويينينجييماتفيئيخحمق

يئودقبييلمفاألآلئونونا

سيثظغيآلقخبموأخلزآلأل

ثبايقبخليإآلآرلحىآلو

مجينآالنففبفيبمخالقبكق

ظنفقيهبآلعئينيختللغو

يخمينآلفيثلبخإلىذفوأو

شكودطبضآالقلنتقذاالهنحق

يفايقوحسنبيخهئقةتع

ترينيوضاجيىحفانيبيير

ضهيكبوكافيىخياوكلن

تجيبنيفققثورآلصدقبنطقو

المتواالقافيةوالرهلءمجزومققالش

ايهبإلسيدايا

لوخضرسكنيبنهتإن

آيخدجمبتألنفينتتا

ضننيبنبقفيانفات



3

آلقايظفيدوواجمفتذالدذإني

اللجينوآلفضفقكالتبيىآآلنتاتوإفتيئ

نتينآلاضمفاليآلطرسيىتتاضخكى

آلمقلتيندشويحكىمدايفاشوأدوآفئ

يقريخقوتاكتعتمتلطوعددفلثفتفا

آلرآحتايظجوددفذيقيفتقاقدرأحهحنم

عينيشتسيرماتدفيماآلفيفليىانست

نوضعايقفيليآإلثنسينتنةتجقغفعمتاك

كافيتهومجرهمنقال

جمتوانيفبآنايبنمةثويلىمتئحقى

محتينقياتقامقآلفراقآيرالضنوداما

شيدتايظبلشيدفيآنآينهماليقلفض

ننيبنفماوشصتلنقداتذكىبهثآلتاآدليتنم

بدبنييخطالبنيكمقخةانتمذالزمافيقد

تطالتايتبفذوأبمبخانيئآسثمرتثم
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يابفهاوعيقاقليىئزللتمجراقفتمو
رنيننطابدأبتلذمروغأألدهطو

الفرقتينطغتمذلقحتيتتيكآلاكئلفا

المهواترالقافيةواظفيتءهجزومقفالو

آسفنيآكأسقوآمآلغننىضاحياقاث

آلفويدتآذاتسبقتنإليئميانجاقنم

آدخنيآلفيعثمقءليدآفيآتجوآضب

نخسنيجيمافييشيراآلققباخبدىو

وزيىليآنجلقاوقايقاوخذقاضاح

تعقنيهقاشيبتوتروجدامت

مؤمنيحأشقاقفمباتقامدأيميف

فنيفقتدمفارآلناروماشنىأل

يهكآوقفوبفيبفجذاتفهوة

قعرنخزلتفيشيئتتاوفآقاتتقا

وسينيتقاييقاليادتافاذا



تعتتاآلسيةيقارفح

ثصنعيفيخفني

بيريبنيءففغنر

وذاذانجدسيدب

ليضابقشئتنانفث

آخقكالطحبأبلي

ينزورنييوماإث

تلقيبدرهو

ئطلآلفييماغاذلي

آيروالأصيىتل
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إتيثفجرأل

توتدجمننءيآلر

آلتاتمكهذافرط

ويبنفيقلقالت

يهايقجمندىتست

ننفآأسمميآل

كيدمزيىيومر

لمجتنيففوخ

غنيغايخلغفآنا

خلنيغذخليئ

وبيتامققالو

نيالقخفيالغفرقذايذقعبكنم

فققىفآلحىمآليخإلتنمق

آشانيماوعكنةآغفقنيقا

غنرثافىغفربابعدكهل
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المتواترالقافيةوالرملومحفمقكالو

فوفقاذضآلوآلآخنهفنممفخانني
سكنةحذبتطاتمافغالطتطالقا

يخةقدكاقآلذىانوآلماتتيظ

خنةخانذمقوباقفعبخآلذقيتخل

منةلضلحووتبقدإلوداآلئضف

ينةدانذيقاوسنةويتاشاتذ

المتواترالقافيةوالمجتثمزقالو

آنائقررآتا

غذرلذضبئولنم

حفئكلقآلذىوما

فآلئففنافإنا

ازخفآئينالثقد

يخيقايذلنفانظر

غناتاخقثعليم

ءلئناوآوخالث

قاطناماخقفت

وقفناقفناوقفنا

هنانفربقآ

وقكلنايخنذكانقد
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المتواتراثافيةواملازوهقفالو

هزبنةليودحفذإألليممقزهيرذآنا

بثينةفوليخانقاغنذذكيرآلنجميلتفوى

نجهيةفيهإنةءدوداعقذقآيفمآذضيميق

المتواترافيةاوالمجتثمققالو

إسمع

إت

متالة

آتملي

حتي

هلي

عفبذقو

نونننفينجهب

المتواترالقافيةوالرمللمحزومقآلو

ينيتطفمتآتذىتا

قدمافوقلنردفالة

يخيتااشونآلوذب

ناثواوئلفوفنمغ

وثكنيخكنذطني

آلتجنيذاذيقكلن

سنيوغذفلوا

ينيومنذضهـلفنم



83

اهتحاوساافيةواالمجتثهقلو

شوقىذبة
نةا

شوق

لمثندبد

ةاؤوذآ

إنةوغلفت

صالةهوليدعلىالمصربةيارباموئهعندبهاتبوقالو

قالىهااضهووالديرينىيقالىعمادالححيمارئيساالىلمحمدالديق
المتداركوالقافيةالحاملمقتعالىالتهرحمه

آناسممعتوآلآنتقفتتا

ضجبتهمإناآيخرامإت

ايليقماحييثهذا

نالطوأظقوآلقييوأسقق

ءالهاأفية

المتواقىأقافيةاوالبسيطثافىمقكالو

وأدشيقاتتهنايةغابتخليبىفيهاخألتيفهاعنهاييةيله

ضاوصنليقخاكقاتة

مرتجلةيرستاآلتيفعيولتو

يفضيقاادءخياينيقيتوال

يقاوهعاييقاآلففوبئلنيرى



83

وفافيتهمجرههققالو

هاةقةخابققيايذقدسرني

حرتتةيلقضلآليرىمقضدت

اهظخانهذأرأيقثسخيف

تنغاةتيممقميمفمدلثضميص

المتوانرالقافيةوالمنسرحمققالو

نسممييماوآلضإليقلنا

تخرقبماترخؤآختآلكتكل

خفناونعرفة

تيتة

فيريه

المتواترالقافيةوالبسيطهنفالو

ييماآنتفعتماووذثتهآبآلمضى

أسريليهغقآلينتلةآو

آسفاقاتنيماعلىآبجىفاليوتم

ثرآضياعبعنيرحصرئاهوا

ئألفييمايرتجىقايرطتيتةو

يخييماجرىماليآلتجرىتوتيتني

آنجكيهجنباىيفيدوهل

كتاضيئاقيخانيقوآلويئ



83

فافيتهوبحرههققالو

أسمييماآلبقضكليفمآلمىإقز

رةآذجبنغنةأعبرفقفقو

تةآطديعثضمننفيبذيخيرىآثير

جسإلىضنىيرفيإنكانانةوآيف

ئرىهاآلهفيجبأفىبعننفقيت

تخبتيمافيثمهقويميقخنثهل

تةآآلبايمفيشميخلآخببت

ئقثفةآفاليىوكنييييب

بهوآطييمبقفيمجثاةآلضيتم

نيماشايئلقفإصاتومقيثلتق

ييماآجمآلمقياآلنايرآحمتقيا

لوجشقاصرتغيئاتلتةآلعممقفد

مشتقرافيذونجإلىآضبموآلى

افإليهآآلخآبقيرويرمقو

آغيييماحنتيمولةذخرتألإن

ئفييماقفناىفيآإلشارةإت

ييمانرضانشحلفحبذا

ضيرأقاييمييمايفقيماوخالي

بآلتييماهنةغذأبآطالخقى

قغاييهيقيخيماقعقتقلو

نآجيهاتنيلييحيلحى

يحييآلبينتذالثبزاين

يخييماءوآلذقأينجانظآلتة

تجييهآخليوهائخفئقفيا

ئاويهصرتقفباتللةآشعدو

أضيهيخفتمآيفمترهفيف



ولغبيفوأثذحيركتضار

تتفةحإليثاكنتآذاعفقق

قيارشولي
لقمأنتاذا

تةؤآليآلفيلفترغ

كرتةيخمقلف
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يينييماامراليعقدئقفلق

ييآلروفيىيتمينوجدثحقى

ئفييتخوىئفطغةتخاذ

ييماتجاليهفإألألقأةآلتطئن

قافيتهوبحرهمققالو

يذحرهفتافىلةخإتاآفدى

بمنعنيوفويخيهآتهذآفوى

تقجوافدآتتوليقالعفيناآلس

أضابنةمايخييماابدأمقيا

مغاتطةتخبفدتيخرسميت

ننرفةتنهنوزيدآقوذ

رإذيبماآفيالمسمىرثذكنم

ثلهيمآلعمئناقيغليميذآيية

بآفواوآلادخةيخيذضلرليو

آنمتماهليعفىقلىترآلوشاةخوف

يرضاهحاتةلمجيماذآتيإت

أفينتماذكرواماضعت

تلتةيحغخقىآصمبرآلىم

ناهواايتافاتدليفشتبرفيذ

مغناةآنتتانطفوإنقا

ذكرأةذضراذيحريلىحتى

هوآلهتوآلىباآنتهفعززد

اةقنكأىقينفنمآرىحأل



83

ليتنطقبآلبنيئغيؤئهمادت

فشرفقيوهازآيراتقمفدا

آذخرهآليوتمأيريدحديثجمنإلى

اةآفآلفيغيونأقحئى

قنشاةتوآلتبقفرآلئةآآل

فحولهآآليردوتئفقئموأنت

المتواقرالمافيةوالهزجمقآلوا

منكنمبدثفدترىكنم

إقواليعرضتمو

آشضبيننانبمثصتص

أمور

وما

عهدناقاما

مقناقانخقل

دفناقازدخاة

تمقخناقاقاطيريائاالغدليإذفئقتبمو
فعحقاقانئمخةويآفعاليقبحتصو

رددناقاآخاديذتناضكنكنمتجآتوكنم
رأيخآقاماقفناورايناقعاآشياو

اآلنابرذحمابينقمجماوآدتبمافال

ناقابلغنكنمنمفوأقآلسورةقرأنا

بفغآلقانميرناخنجاخقىوفافينتم
قنغناهاقداليغآلسمفقئطفمبفرنجا



آتكأذهغين

أشتاقتاىو

خالق3فناانتو

خناآنغوآو

أألخرىآةآطاآماو

قيناوضقاتتوقد

قجزتاذكرقاحفى

آشمقاوقاتخنو

بقنجنايايآلنفوفي

آالرواآرضتنمفق

783

غتفهـناهاقداحغت

زنجرناقاغينفيا

يتددناقاتخقفقا

دخفناقافاعدلقث

سهقفناقاقدفإنا

دفناقاوهعاغقة

عرفناقاتاحأنا

قظمغ

يهثخادآ

زناقاذ

خبأناقا

ننافابئ

المتوانرالقافبةوالرملمحزوهقلو

فدحغدوأل

وفيرخناجن

ايتئلل

زالت

آلتفوصرنا

مقآعناءنجأ



83

المتواتروالقافيةالرهلمجزومققالو

مايفتضييماتةءآلعيدوهايمنإلقدآقى

ثمميمآءشحلميءيئغفتنهاب

يخييمااباالخةآيقاآننمكيفثمعيرىليت

المتواترافيةاوالوافرعقفالو

ابىيهفيآشخإليكعتبت

غنيمذيخبتفيينئذوغي

يىعرضتالتألسوقيوفي

خاليخاذلةترتقوننم

عبهنىبرضاذبناذيرضفجد

لغيخانسنهكدلذولي

أموراقىشمفآنهتفلىو

آشتجيقامرإقذمقأمورا

ترتايقاآظنذمالحاأل

يفايشتنمفآجدلنمريخيصا

شمييفاليآلقفبابةفيفآنرف

آشهيقاآناتهشنألخكظغ

يليفايقايقميقايكق

يخيقاآقأتضكاوآيموآل



83

فافيتهومجرهمقلو

يوماآناقالثتنانسرويرى

كرأقاغينيكغلبفقتا

خولةققلحرمةتمناخيىمما

آنجتلبهالذتخاشنينجلقي

يخيقاكنتفشايهنييقخقت

اجييقايةآلديايروإكائم

ألمتواترالقافيةوالبسيطهققالو

آذضرهتتآنيتيياتق

تقدلةآلترشتنيظفو

اةآنةتمنمتتقيغقئموتلتة

خاشاوقذاظيمقشاىط

المتداركالقافيةوالمجتثهقفالو

وقنيهنىفيإليذ

خففىنغييقآردث

اتيلدتةنآلتجزى

تزتضييماآلآنفدر

سمتنييماللنثت

يخيبماقيفناذيعها



9

بيتدوالفرسيسهيهالذدالرباعىوهوالسلسلةبحرهقفالو

تجشفقاتنكتماذحقفىطشكفقاقيزيامهجنيمجيئيا

آنطفقاقافوالثوروخآشرفقاقاإليلىنظرتلنغ

المتدلركالفافيةوالحاملمجزوهقلو

فعفهقاوفيخاتص

ضهـافيئعجزتاخت

آصمبضقسذآبقنرت

آلننتآلخالمتفيلذ

فختنتقايخيقالي

هتختهافرةقعش

المتواترالقافيةوالرمللمحزومقفالو

حييعقيضكيف

مفينمقفيىفوفي

خل

آقرب

تائغ

يرناآا

غلييما

إتييما



93

فيتهوبحرمقآلو

تاقمشآناحمفبإمقياجها

تلتةلغيفشآلمبنةتجائئ

آثلرآنجصرتهذيلدهيريلكنم

إلييما

غفيبما

يدي

قافيتةوبحرههقوفال

آألرقدليوليرسيا

بافىيرفةئم

حثىآلوأشيينقرب

حبيدثلييرضيهف

إنيجئتإذاض

ضكقيغضمبانانت

تدييماآلقنرذواآنجثق
يدييمابينجرىتا

فافيتهومجرههقفالو

15غةوغستاهآميربيتآظائفأيقا

رطهمقتديقظمجبلنملذرب

دغاهمقيخيمثشليآلففقادغة

اهئعنأذييفآلتللةلذترإذاضان



93

ءالياقاني

الهتواترالقافيةوالرهلمجزؤمققالو

اياآلبقبينشهرةينةفيمليخايا

قضاباتلتهوبفدذوجرتعنينجبت

خناياجئتافاقففيلذتفقىسموف

آلقناياكاشالتبعإلذيقجيرغتتقدو

بقاياالتمفبفيلذشتمفىمتقول

شعرهاولمقوهواخوانهبعيرقالمتواتراالفيةاوالوافرمققالو

تيياضدذيتزغلي

تقاآلعيفثيىضافيفيذتجقر

ثأنيتخليخذآخقيثلق

تمثييبفيرحقلبعقفبندذ

آلقثتآلرجلاتتآال

آلضفتآيخلآيقاتذلمجن

خيطأفيىيقيخيكآنافقا

نييحنريئليممقثبفدو



93

سويامثزأبآلردىانوتو

طعيروبعدذآلصبقغصافي

دمقاامإآآلقيتآلو

صبرقجزيرئغتزفلبفيا

نرأفىمنفبرداأآتمضى

زميياخياتذحقفقل

ايبالبخرذاتضارضاو

آلفرجىآلفيفثذلكآققغو

جسنمامنهلطوإدثطوتتقمد

نوروشكقيهبمميرييرهمضوأ

سيرىندبتضفايهفيو

رغآلذتفاضنآجبنغلى

لعافهارههقرتنمو

ظتأنحلهغلىاروىمو

آلسولىآلبشرآيقاتقابذ

ألقصرآلتنغمدلثطاوعو

آلشتقطآتجفقبفيسعدق

ركطفقيتىنستلوباظمإى

وفاالقشذغدزنذلتد

يخأبافاتذحقق
آلبهاآلروضذلذصوحو

آلوفيوآلمنةالقسمىفآل

طقآليرفييريذولينمق

يهبيرةنستجيئ
سيطذضربعقهتخقف

آآلفىاندفغماآقىينو

ثدىطفاليقيقزثقا

آلرولىإلغيمثهايئسقا



93

المتوانرالقافيةوالرملءمجزومققالو

شندييهيىتاصفيوحإلىآلةشتالفيآنا

آدبيهختبغيقآييممقيخييماليليعق

إتيةومنيفهـتحوويىوإذادلرث

آلعشيةءقذشميصياجييىلقت

آدذهبيههذىفآحماباتلهءماتر

يبليةإألهآلهذايثلعىشبلتم

جيةآلئفذمقآغينماغيئرىمق

يةتلتيمالذغنيآلنغيرضآيأ

تهفيةجمندىآلتياقوخقمابرضميك

فافيتهوبحرههققالو

آلتطاياشرآدلةشتهناآلوأشونرخل

اياآلتقسكنةقتبوصاليطفرنا

خباباحانتآلثيثطبآآليلثخرص



آلروأياوآلخبايافيجمتابخايفوآعمتق

آلقتاياينهمابآآلخةرشلآتتناو

اباضئتتفقفدآآلغادىرغيموغلي

جاياآليخةكرتتخهطبيفيوضالي

ثنابايفخبابوابليضيفمدايمو

فاياآلنفعيىفيبعدوهنةانقاكان

المتواترالمقافيةوالحاملءممزومققالو

آلناجيةيفذفتوألممباغنيتقالوإك

آلغارتيةابإخقغوليرتجابيمامباآلفدع

آتجيهآلشتقيخليناقإنتاتوقعم

هيةكتاآلشةابآنفاسعلفئيقيفوخو

نطاشيةرقيقثقفنخواتصبابويميل

دةاآلفيفيةآلقإليصآلطرتيميئفييما



3

قافيههومحوههققالو

ايةتقدنزأيدقاوميهترطقالمثت

ايريهيخندلذللضيفآلنايرفلبعضباقف

تجمابيةئردغمقتقدببابلتإفى

ألعافيةتوبيفيلتألضناثفلبيىيامفب

باييةرسويمشوىيىآلفمفئفييبقلنم
باقيهمنقاشوأقآآلآمتتقاودثتاشة

غايةانتتوألكتدامعافيكآرخصت

شاتائيهووأخسرقىليئلترضاتجدلىلغاث

ماليةوقكآلقاذارضيتتوتومهجيئقذ

مجاييةآلعليغآتآلننثعتىإتيإلياتق

وقافيتهبحرهمقلوظ

غآلنيهاتآتجخذوثانيةآلترشاتةتيهل

ييهماآنممقىغليبتجعرليريطدنجثبفضمق



3

ييهناراطآلهثوقيغليليقنطفىوغممتاذ

شآلهيةبردقانفأمممتلتارجعمتفإذا

آلقاييةآلمضوليآفلغلينمآلنمآلوقل

يةتجماغلمتوتقطفوتيهدمجنمني

هيهقاهىتهفييتاليتلآيخذىيا

قابيةدآئقاءسندغشيرماباذحتبذ

اطاشميةفيتكونينذاذشكوإذاكتت

باقيهعهودمفبينتتوثيماسآلق

ماييهئفطيإينفثاتذبهفامقيالت

ناحيهعنينتاييتترضىآنخاشتاذ

فافيتهوبحرهمققالو

غنائئهطاذومفألتجمناييهألنرافمقذ

آالناييميةآالتأوبيقآشترلمبهفبلينف

آشوخاليةوقفتآلتآلحملذياإليذو

آلغاييةخةاتيباآلعنربؤوقفيياهوآلى



93

يخافيهكليذتتعخاتجةألطفمبايئ

غاريهوإأليبةبفبقةغليآيخم

بقيهاوحتاهيهآلسكإلمتلذنيهينقاو

يهرأضثفايوقافبادةفيتردتيؤاو

تةنافيكأنوةلثآلزمامجودتنافضمى

مأييةبتيطفيدذآلقاذليتنيآو

فيتهومحرهمقفالو

نرأهيةآلشيدوفوىثاليهئخددمجشق
مجاهيهبفيتوآلتآمألنفآلممثفت

آلفايخيةقوأمفأشأليعاشيقشمعتفإذا

قآلعآلوآلييةيأظآلصألكتغبني

ةاليهترجعتدتهوآلخانتتنهلطةهط

كفاوآلصهـبازمنيقدكدفيألذىحممي

آفيهصضنرأنةوإنناانيآلشهبف

راضيهبيبليمفآلقوىفيمحنهيوبوبمث



93

نتفأضيةياصباصقثةلذخنمياقفمب

يةآلقاليجإليليقخيرفهوخليعذفآلبقمق

آلناجيةئفذآفلياغقيكغآلعمآلنمترقل

تافيهالتوئةئفذوخيأكنموخيايغ

فافيتهومجرههققالو

ييةتاوبنتذوليما

الشبادهبضمترقىو

المقباولعفيزهدتو

غراياعنيذيخات

ققدفدآناوخأنما

اآبرخشكانجلييا

يسربتاأجذشففى

حستولقدترختذ

الآلتهآتوآغقنم
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