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ححرحمص

آلمقدكلأ

الديوانجاءب

أبرملىتمئقضإ ءصصص

عرصممها
وعدببمقدارالبريةءاجزالفوأناالكعقودظمالذيتةلمحمدأ

صوروآعاضاإلحساتدواوينجودهسافيميقعاحمهانثحرثملصان
ندمهجزيلعاىشاصمهثاعربمحمداحممهواالمتنانكل

ءاألدباابابأدصمترالشعراناألدبامحلتأحلقكدفوبعذ
اذهانقيوالبالغةحاضماقاةعلىتبموروكقءااللباارواح5ا
متالثيبثرنالىلخاءداذاثذمحانكمياغةباجملالعاأللمجرجهاا
ؤفلمالدواوينفتفقدناصالعهذاناألدبلطلبةضاليهالشعريهقىأ
كصرهـهاهتاهيةااثطنديواالوعارهالغزلشينعنترغناديوأ

منالمبانيوحسنالشعوبمطابالمصوغةالمعانيخبارضمنهوتجاره
نفوستجذبنافيةاقلوبادواشومواعظشافيةومحمزاهيةخطبا

داثاحضاطروتححفالمناعسةراإلكعقولوتنبهالمتقاعمةرثرا

ءابقاادارالىرتحاحواالديافيهدالىالىجبممهموخرفءاالهوااجمإس

واصدسللثببافنظمنانحتلفتيئوايةبالىئختينعليالدجمانمنثرناو
الديوانضتاعنالظتسقاحانئاكبيراايزقييوسفممرالهماروايةالىونجضا

حملمجه



ظروفجمعوالبياتاآلدباصوروايةااليمةمنكتبجمعهاليمحر
ميتتسعانءورحاالدائدالفراندهذهعاكانآضناالقصائددواي

االقصأللدااليتخحتنلمنالديواترأياوناهذاوالعوائدالفواثدالعتهامح
الفنوزفيالرهدعناخملفمانشربهضشاآنبقمعززالهيةالرمد
اصتأعلىفرتبناةالمراجعةارورالمطالعةلناجمههكرةتهياهااالدبية

أفافووالىمفالوااوادصافووالوالعحابإديحاابءا
اهـالناظرعينلقرةاملبالشكلكيقهمعناضرالثحرعوضىلنهنوت
قريبلبنلرضاةإدالخربتفسيريتضتنبفهرسولخقاه

فاتيهونفرئمالممدلرةعهاشأخذناالتيالختلفةالىواياتانوحيث
احهبنيلذالثيسزاتاللبدبكأفرصاحالحهالىننتجهلمثي
وابلالموفقواته

ة33ئما

ااطمص



اك

اءءما111ثأكصمس إلئمأللمحة6جمبمبركيلبحيماء5باعرأء6ئا
ضلدججثماقىجمة

مالمهبهغ 4الديوانصاحبالعتاهيةابياي

والمععوديختكمانوابنالنرياالصفهانيعننقالا

بالوالالعنزيفيكإسانلعويدبئااابنلاااثاسابوهم

م7ء18ءا03صنةولدهالمثهوراالياهاابابيروفالمهنيلح

انويةيهرإراالقربهااوقيلةالمدنقرببالحجازبليدةوالترحين
فلماتمرعيناهلنحانكيسانجداباوانعنزةمناجدادهاكل

فسباهعنزةنلهقرابةفلهحخيرأبميتيماكيسانالرليدكانفيخالدشاها

اليهفوملوربابيالىجبمفوحهاهلهامنبيانحجماعمعضالد

انسابهمعنالحيانيسالابوبمرنجعلالعنزيرفاعةبننجادصرتهش
فلتاعنزةنانهلهفزكريهسانسآلحتىصرفتهبملغواصدكلئحبره
الةفأرصهلةضالحعاوقدعأبمرابناشوهبهذلكيقولتجادممعة

ابومولولذلكورحةاهلمنتجائاعاسماإبوهعنعرةفتوذفاعتقة
هبثعيرهلمنشعرصفيامتاهها

والعدبمهوالفقريخاالفىوحئكنموالعرهواقوىااأال
اوجممصاكوابؤىااذامححغنقيعنفطمحبدعلىولي

واهذهورالحلبراريعملهالناحزفةباامتاهحةاابوونثأ

ذلفغنالهفيلةفقيلالختانزامالولمجملمجتثرااولفيجم
اسواللونابيخىنخايفاالعخاهةابوكانالكماحفخلاناريد

يمث



عبيدلةوحاتوحصالهوالقةحسنوهيثةةجغدوفرةلةلشه

001فاأتونفيإفلميعملونمنهمصدايحفازيدوألخيهالسودات

حالرقاهلناليزيديعبادابرلةيقالهماجيرالىالقوهشيئنةاجضمح

ذلهيفعلكانبلوقلايمفخملهويردسيديهعلىفيبيعةةباكثواليلبئ
افيواخيفيالقرارفيانافقالذلكعنهسئوالهوزيداخوه
يأتيهارفيوهواهيةالتاباراشتاناقال4عاصربعتننثالمجارة

لمئرفكأدصصروتفاسعارهينشدهمفوالمتأدبونداثاكا
اخقتهواوالجوتالثصهرةلمجتكالةالنةاماهيةابأبيكتييحاازقيحبر
تحذااشاناانتايؤلالقالالمهديلليفةالتبذلثسصيانهوؤلي
وسااركنيتهأحمهدونعليهضلبتذلثكنيةمنلةفاستورتمغعته
شناصالطويلللرصليقالكاعتاهيهالمحذرللرحلاطويقاالناسفي

اجيهكانبخاببهتوالبةيقولوفيه

االفاقيارفيكباكوبهااسحاتلىابايمنىفيناكان
باتفاقلىاتتيةيالهابعتاهامعتونئفت

طالقبدامعقودةتقكالملكلجهاللهظق

لمحميرينالسيدبثتارالخاساحلبعويقالوتقذمفيهفبرعالثرقالثم
امتامتاابوعنكزةالثتةهوالششعرجمععلىاحدقدروماالقاهيةوابو
االالتكآفقليااالفتنانحيريمااللفاظصهلالمحانيلحليفالمجرغزير

اثالابيشعرةيقولاالمححمعيتبمإرذولطاالساقطكيرللثذيح
فيصعرواصثروالنوكنففوالراباللذهبللىهرنيهاحكاطا

واالثالازهدا

هـ



بغدادافىليالموىااخقلمالثححرعلىدارهاتجاخاعثةاابورثىفا

افىفاقدمةالمهديلميفلىبهوصحهذاشتهرثمهإلمحيرةوزلااؤزثم
الهاديامعاخبارولةجوازةونالحدصةواالعخاهيةابوخليهفدضابغداد

اداالنحملوالعتاهيةابوكانبشعرهمجبيماشاكاهماكاوالمأموتالىثيد
انهئكالموزنعلىالخاساقدروجاتالثاربشديدلمحرصالتمديع

المبردقالالناساصنافتيبيماويخاحىحاالتهجمغفيبالشعريتكلم
لثعرهالمأخذيربعر11حسنشاهيةالهابواقاسمافياسماعيلحات

وبمواتخداراولةوقؤةالمنمرجمنةاقولاولمجرنياحةد

01بهرياابايافقاالجمأفيجعفرعلىدضاتقالءاافصاعن5صايدإةا

إهلإشعريامااباانازعمقألآقوليماقاتاقولءفيما

عندياشعرهموهوكلوالقهوماتالعحر

اشعرصافقاالعتاهيةاثبعنوغيرهافاسروسلمنؤاسابوسئا
اصعرصيصلمهصاجعلانشئتلوةوليغالعتاهيةابوكلنولمجنس
فقالالعروحنتعرفهلابيشلالشاهيةاييفيمححدمالت

العروفيفيتدخلالاوزانولهامروضانبهبر
عتةلمجاريحهوتعرتبرهويخالناديةلمجضرالدياعخدالعتاهيةابووبقط

يحتعحلفهاليهتجببحبسهوأعرلذلكالمهدينغضبهبشبنفذيهرها
عرئمالدنياهحانقنوعايهائرجىالملكاايال

ملرئمفيواألافىثاابرلمثهزقانن

الحيمفاربرزتاذابحثيومتخلصوختحعني
باحلالؤ4وأعرلةقض

حمح53



احبىمنتختصمادبحالعخاهيهاياريلتقالهمحعدبنابوجالئث

9عينكوجعطالقدلةفقيلعيضةبابنالمجلعلىطبيباوهويزهالمهدي
تثحأيقولفأن

لمحإئلشإكمنخالصأمامناوةثماوسيأياوبم
ابماكلفيمائيهؤغهاطب3فاالبهابهاقداضرعيىويمأيا

يعلينقمالهاديكاننهخوفاأمحاهيهاابواشقللهاديبرجونا
فيهارقمةاليهانفذثمهاروتاضاهلمالزته

وغ5حاشرعآفيدئييشفخعندلخايفةأالساخ
العفواوكيمنموسىأللياوعثرهغيرعلىىسسفيءؤ
توجماحمىمحرئاعندهيزلولمبماللهوأصراتاالالهاديايهأرسا
ارفالنغرابقصاثدوامتدصعابفدخالرشيدهاروتاالمروتولى

الفخسالينسنةصفيعليهيحبريطيفةعنوالحضرسفرفيالرسيد

والمحاونلمجوانرسوىيدر

حضوروضكوتزفدالصوفامتاهيةاابولبسالىىمنالرشدقدمفلما

مايبشومنعلوحانيقلذلكالىشيدنحبسهالغزلفيداالقولالمنادمة
فافظتالتحعرقولقىكثلماقالنفسهاضبرعنماكذلفيلةحدث

برجلاناواذالمحالللكمثياكمايدهثىفدهثتءقياباوأءلقالسبن
ألنثحدثمساعةاليهاظرنجعدثصدلمحبجالبفيحال

الصبرالىءالعزاحسنوأسلمنيألفتهحتىالححبرفيتعودت
ادريالحيثمناللةكخيعلحسنراجياالناسمنياسيوصيرني

العتاهةأباويللثةليفقالالبدتينهذيناللههـحمكأعكدله
صمملىالى



كهه

علىانملمتسليمسقعتفالمحبسعبئدضلت5عقلكواقلكأدباسوأ
أذاحقىللمبتلىالمبتلىتوتيوالتوتجعتلمحرمسألهوالسألتالمسلما

استعادحماعنتحعبرلمغيرةيكألفحضلالذعبالشعرمنبيتينسمعت

انياخيياتفقلطإلانيلنفسلثخذراكطمسألتكقبلتقمغولم
ايلىأناافقالكبئمتفخسالواعذدنيتعذلنيفاللمحاللهذهدهشت

وباتارتسفتشعرالهتقولانفيخبستالنكنكولمحيرةقاللحا
أقتلاواطيقتزيدفيىعياءادذبأنوذواناتأءمنقلتفاذاا

بالدهقاحقفأيافافحليايدعىوالساعةاابديهعلادلالنيودونه
ماصالكطأنعلمعتولوفاكواللهسفعكاولىانتلهفقلت

قالحفظظصالبيتيناعادثماذاعليكبخلفالقالاكسأ

اننبثويماحمدوابنهزيدبنعيىداعيةخاناقالهومنفألة

ثوباولبجزةفيعندهكانءماعلفكبفقاماالقافالصوتسمعناا

قليوقدغجميعاالشعفأخرجونامولمجندالحرسودضعندهنظيفاكانإ
انتماواححفععنهتمالنيألفقالعيسىبناحمدعنفألهدالىشيالالى

بفخضعنفربوأعرعنةكشفخةمامذاثوثاتحتانهفلوحبانغ

فةتسيلرأيتةمادونفقلتماعيلاياارختقداظنكليقاللم
وزدتيتينالبهذينوانخلتددتقرمحبعهافىرذوهفقالالنفوس11

فط

الدهرعلىعتيطالمنةمجرهتيماالدمرمناتيانالماذا
بمذهبالتولالىينسبونهالقاهةابرامالمنقوموصان

الموذكرفيهوانماشعرةباتدتوجتبملبحثاليومهممنسفة



كآ

اهبهذمنبعحقنبذأنظاصوههـبئكنهموالمعادالنشوردحمر
أبةويلمجسدهدىاهياتاابايمقتلبخوتذلمثفيهعلوغبوتابألى

زصده01كأإللهمكألهباضااذنابئءمرااكن4حابعنفهلألخحر

توبةبوطريقهملضيرفيخذوآاهجهمذلزفحقهـيمفالاخالهمنج
وداخللىالالطريقةالىوصالأدنياافيفزهدالحمحلريقةوسلكعمادقة

وخلمبعدهوماالموتفيالفكرفشغأقلبةخالىاطهونوروالصالحينءلمااإ

ثبواشعارةالحاعالسافوسيرننالمناالملاهـمناصتنادةما
والثشةاالدينمنكتمبأضذةا7اللهاثيلىالواطعإءاوالىالىهد
احسدتحيبهاألولىطبتوتةكاتمةاألهذهاحنةأعاحاالحمنبرى

واعظةوشعرهوانزلديقوانهبالبعثيؤمنالانهاقالوحتىوبغخحةله

اؤهماوافةبهكذحهمببرجماتحاللمنشحرهفيبانوقدالموتدبرفييها
إوبوااوعدواوالناربالجخةواإلقرارالبحثوذ3يدالبمنفجه

شالىاللهءشااتإتاباهذاياشعارهمننوردةفيهاذلكوبرهات

ظقالثهوانيدبايالقولالحناهيةاثهمذهبكاتالصولينالي
العالمواتنهكالالديةهصأمحالمابنىانفهثمهئيالمنمتضاذينجوهرين

هشيسيردكلاللهانيزعموكاتاللةاالاةإلمحدثوالصنعةالعينحد
اتالىيذهباكانجميعاحاتاتفقاتقبلالممخاذينللرهرينالى

بالوعدليقيتحلباعااتجثواواالستداللافحتابقدرواقةإحارفاا

إلي11ااصداليحنقصالمبتدعهالبتزيةيةيداكحبتجذويتةتامماسبوتجريم
خبراوشأتاناساتااعاىلخروجذلكمعيرى
بذلكقىيدمالتللسبيلقراااليتامماميحصاسيثنسهو



ص5حمص

اكأايسقطنهاواضعالدنياحسبهارفعتنينفسيمناكنعاناردتآلا
ندقةالىكلنوبالزمادةيخاكرالنانةوقياوابالفعلحةبمابكتسكل

المهديتةابراهيمفيبمانقال

طوتلبكاليسهووالموتضصاممكاافيةان

تناممبالملتقبهلكيهعنئمالةجمفالالسنذيياوج
الجماالقيامةعنوأنتلمبهالفتجخيهابالدنياوحمت

وتجاممضتفطداراراوايرةصرالمونطويشىاوا

الهعبفانكلهاتخامقنسبالوالهادواخفسلثفاضز

اهإاعرفياوالالغةحسندفويقالانزرمجبال

اتقاموارمببهاتخلوالترسريرتكجهوالمناا
اشاهالىلهامنكتحسللىهصادةخاهرارآيتكاني

يعذلةالعتاهيةابوذفاالثماعرباثانهاسهزهالايامفياجتحانهعنهوأخبر
ابوفاساةأصارما4الدخاالستهوءالغنااستماعفيويلومةأ

المالتلككاياضاهبمانيأق

سماحيالقرمعندبالنسكفسدأنيآكهـ
اوعيكاللهالالركوقالابرالعتاهيةفوثقالا ثكلالصابوجعل

يمشوعبماللرسداضمابخلشديدزهالهحاهيةابوالتنو
ابيافىيومأدخلتقالطثمامةذثجميبةاخبارذخوافىنضسهعلىأ

حبزايأخلرأتةكانكلةكيلاشيمبالضبؤايآصفاذاصاهتاميةا
فقالذلككيضلةفقيلءشيباليآدمرإحهكنيقالوصده
ايأخذةكصاتليصاشيخهوقدصافطيررقاقنيابساضزا4قذارأيت

ئ
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ا

والجمرلبقافزتعلهتولمويحرجهاناالفيةيغمسهالخبزمنالقطعةا
حمقبلكاصداارإلتوءشيلزشأدماناشتهيتكانكلهفقلت
ثيبال

جارةالعتاكلألبياكانقالةالضاهـابجاروكانلمجزئجساىعيابنوأخبر
العماهيةبآبيمرزيهانثاتعليهتجمللمحالشسيىحيففالوىيتقح

كمعيفصيخلهبكاصاغهالغااالعحاهةابويقولفكاتالهارطرفي

فتيفيباركدةاكنغاعنةالمهتماتجملثياتعديهلدل4سيى
والبدرهمعاحهيخحدقولمسنةعثرينمنانحوالثيخماتاتالىهذا

اراكافىاحماقاالاليوتالةفقلتشيثاالدعاشعازادوقطداا حااس

فقالءبمثيعليهالتتحدثفا3قكفقيرانهوكفعمالثيئالهذءيميرالدعاا
اكحيراحيرالدعافيداتاعبااخركسباحدقةوإردقةالحيعتاداناخثى

طويلكانهاسودضادميحاإحالالبنحهذالخزصهـاىعيبنكدقال
ليفقاليوماألدمنيءنجارغيفينيومصفيعليهيحبريكانأتونكمحر

وهويحبريا5هـمنأقتر01النيقالذاككيففقلتغاثماالنه
فهكدزةبرفتورغيفايزيدنيحتىتكلمةاندأيتفانإدامبغيررغيفإتعلى
ذلكاليثحاانةاعالمهمجرلخادهبخاعرمعهصلستافابذلك

ركيفيزقاليمفيصلخادماهذعلىنخبري3امحاقابايالةفقلت
اكطىمنثيركللميمفهالقايلفهلممنقاليمعانهاللهفقلت
الضاعهاعودهلمفاتعياليالىلمجضلضادموهذاهاكوصهاشمنفحه

إزافيمجفنةذلدبعدلمحادمفىاتااليوعياليهلكواهلكنيواالقتحماد
آللخدحلريلةللىقديمخادملدتهاتسبلةفقاتضاقطلةفمراصق



3أ

الىيميرانفقاالبدياركفنلهدانمايهفيكظقفييهفةفلىواجبإ

افاقدامحاقيابااللهيرحمئالهفقلتالميتنيىبالجداولىيآلالبياأ
يتاواحقتححادا1عودتةا

عءواهزهدالىءاثماثحملىمبةواالمعؤاياهالىالعخاهيةابوكاش
مالةوقاليعودهالوليدبنبثرفآتاهاالضيرةعرفعرضاتالىابهتاعنا

يغنييهاةثمنيأذعلىفةخفنحارفلمججأاناثحهيفقالنياتثش
ضليألءفاحاببعديولمجدثوذتجاوجمريعركياعن

قليلياتابااءغنافانةلالدهرمنعنيانقختاذاما
قولةيرددأخذبالمرتأحنولمآ

فيااتقدحتياتباقرفانيتعذبنيالبا
خمنيوحسنعفوتانوكااألرصائيحيآلفاليا
هنذوفحضلقيالنتلخطايافيبماليزمنحل
سنيقدرعتيىاناعخخحتهاعاندخطفيجررتاذاش

ابافيفاندجايابنيهقويفيماماتالتيعقتهفيرقيةإللنتهقالانةوقيل

بقياالفندتةفقامتاتاالثذهإ
هموخردهحياخترتؤؤلريويبمعالىاحلىاابإ

لزويلموجلاللىانزقافأوهنجسصيالبلىلىم
لينوعثرسنةتويخالباانابنةقالوةسنةفيالختلف

ايخعاوقيلم728ايئوماثعشغاحدىسنةتيبلقثيلم638ت

عرووابوليالموىاهيموابهصم1928وماتينعشرةزلمألثسنةتوفيانةاا
أقنثلردحيالوذفننالمامضالفةفيواحديمفيالالمجدالشيبافى11

ض

ة



قبرهعلىحفانأصراكاتببغدادالغربيلمجانبفينلزيا

ةوجماصيثماسصيتسمئيهاحيئأذن
ريممثلذريفانجيهاآنارهن

حيلمضلخنيأجمسهتسعينعشت
اثرصزعديارفينأتجالىجاترىم

أآودجمااخةنخذيتأازاذصىلس
فقالضيدابنةالعتاهيةاباورفى

أاجمعئأالمهتهوطوىالزىضمكاببيا
معكحفرةالىصرتتيوميتني

جمحمذهابردحرعكهالرحم

اقائلىاوهوراايشاهذابخةاكان

قوتالمراكالمحموتاحااسالمالقدى
تاسكلايمرةجمرالتجواخبلهخلقص

11يموتانةمتيقنيظلرمءيامجاالعرى

لمحغؤبهبرسىكاحهحى
ثألخىإلئئفيضآآلثئ

11

كضجصصصىحص



ؤللجركا

لىيالبزص11ما





كهي17

الغنئوألقؤعيخنفتطوآكنجخهضوالئقىشومالخرقأ
ء1005

اققىاهلاخيتاذالةصعفياذانافحتنافىإ

ااألذىخةيوماواليوكطنفسةالترنخىنشإ
نؤلىافلةناوفىوباكالهنمالمناسوأيه

صةفاألسفاشضةفيثااثذوديااذاوعالصفي

أألاكانلهاصحامنمالمثتنويذكرتهوصكراالموتبصفالمقصورهنوقال
اتقرممطاكلباقبينلياحتممنأكتوورانافلليآحننا
11ألمفتقىلغدنكرنتاىفققغبموياالفةمقنهتلىاحنمنا

001س

ارىكيتبعالجقااغألمآصكحجاغ01اذاحسةنأ

اابئىتلانفصبهيمثيظفرصريرهفىفلمبأحسسهمنا
ئؤاذالتعقلفيكركافخيتحتهوآلذيألحيئثااال

اآلخعازديةءخفيكعنوابرة7ردااكفقذقااتا
اصيرتتء

اخيمنلمحعنوإهنملمحبضمضهدالذينالقرنمشىولقد11
احفاصانؤسروركلخولقنماضتوقعافكنتنجقى01ولقل

اقىقذليقيعنبئيؤفكاتغذهلنشبيكثحذالسدجملوهي

11الننىمنالحريصالطهعبعدمابعينةالقتوخهوأنغيئان
11والعىيصلالفيهتااتذيعنوليتلوالتشغدخك

لمصآلهوىمحالفةفيخيرلثفلىصلريجةدضاكاذاهواكافتضاأ خ



هى

108
أاصقاتجةعنبأغلىأوراكىنويدهبيناجمةعلخال
انحالميظمحختولقدموجودةوتجاشةئيلهاصنخولقدا
ا

ااضتتخرولوألحمامذوتمدوليعآلحمامنياذتوبما
آلحظاينرعنوفيطاللىسلوالهازكالفماليلكساعاتا
افالحرىكتهااتوأزحيمكاذمرحمتنمافاوتبلئهقوأ
ا

حمهآككاوةامآأآلىقىولمذازوااشضتآلديخاالأ

آلذرىحغبشاهقارىتأسشفينخخحننالذهرابادمولإ
األفىافيزاتضانجنوداوجندواألخخحوتشاذوااأللىاننا

تء115
آلقتختلفلحرافياجيومحميةالحساووتاةالحهين

ىئىاواوآلمداقوألحاضرصلذشامووانعسأثربرلمنااوذؤوا

أخلىأفيسوآلمخامىوآنلرأمواتخائىوأكتاثىاتركىوذؤوأ ءا

يرىواليحدءامنهغمافافمجواأنملوكإيثاهغإ
ا

افتوىرشاأكالطكايزكفرلمأتذيأفلكرألظاالخنهيئوهر11
يوىلهليانمفكفيالذيوفوةوالمدبرأنقزوهو

اذاقضىعايخهصحنىيخساوالااهلهركايقضيالنيوهوإ
اذآلهدىالضاللونآلختاليوبغدضهنقذوانخىالدريوفو

متىوافىمتىحتئمتىحتىالصاحيالترعويمتىأص

أالنثهأللىرروفتمرعرهماوفوألمحاريذهثوألذخلىأ
كناك



ث79لأ

اآلترىحلغموجدتميخفاألزضىملت7حخيفانالاالنواتمغريااأ
لىآطصتفكتضيرتاقبورآافاوجوهكمابآثئهىأقئورضىاافلاأ
النوىثاحطةمبالذياراتكغديم8بخافىآنقنورإفللم
اأقوىآرثصنهاحجماتمنبإضااالتوححلآلقئورإفاة

فتىكتدزلىيتةفلكؤتةبقبرهقذوققمتليءاختكنم
اسقاوالطبيباحلعكاكانصاتاذيخةتقكللمايخها
آلرقىوالعليكاضذزهقدكنتبمككانماتقنلمهاخيا

أقتكىضجقوجدتكيضقنرفيشطناكميقوخدتجماكيف11
أزدىةدافراضهفاجلساسلمافراقكمققرقتاقدكتت

11برىبمايخكعيآ4ااالحكمإذبرىاقوتجعليحقفانيؤم
بىاذاعايكخةوتقطعاحضةبغدعصنيظيىكيج

أوآلحعمىاتجواغفاقلقتبهتقحلعتاخيئيائكذغاذاو
موامىهعنافيالمقصورمنوقالي

كالىافبييفينتوأررتافئوشابههرثمنيا
مضىممنقساآلواحاتامااخوانهمحنىوقذاقاممنيا

دعامقتجاولتوالتفيقاتمانجزحواتتتذانانسيت

اآلحشالمتقيحقفاراكالهدىوالىفعريعةئعمىآالىاماخطاك

كهمالى



09

5اكاملهنالموتعرمالمقصوربصفنوقال

ا7افىهردفاعتطيغحنالؤدوائهبطنبهآلطبيت2ان
اقدضىفيهامنةيبرئقذكاتاقفابالإليرتللطبيبما

اأرئأشنوالعةوءالدواجلبوآتذيوانداوىآنداويذهب
يلالطوتااتزواوت

وآلجفوىاتحشةصحصيههفنيالشسزىنالنابزغفيماانيماالى
ايخيااوالبواتأألصافيفالنحتأهاهانوتخنالدنيانخرجنا

كلريلاهنقرلةايفثاتهسنوش

اءيهاخزمهانقحضتنفسمخفسبيماتغذانفاسنأحيائك
اءألهزبكيذننماصادومجذوكشاقيكآفيلثجيىكيميح

الطويلىمنالدنيازواليفيولة

لحتاؤهاوشيلثتداعحهاصشلحلقاؤهاقليابدارفياألتخيق
ئغضاؤهاأاتؤنياألذثحكرتفقداخوإآخقحااالاتروذص

وسماؤهاهارفوتطيريجميعاااويذهثالدنيالثتحضغدا
هآورابمنجآنمحايالحمااسمؤتعالةاقيانمايخاألذتترق

تجائوأدثهيرهلةاولةفيلمإليتااهذةأدريالالعركب9ابوعرالا

ثحيرةمجموعاتفيرابناهافدانناالمجحقالبالصوابعلماوتالى
اهبالعتعزوهااليىفهاآوواروأ

رى01لةرواولى3



اإجمغ
عناؤهاالماتاحتىينقحيايخااافازنرفالنقسطوميقإ

ويلامقاخألثمعلىلمماهالهيبكتوقال

ئكاةنطارألطآاتجترثوافاعالسائهمتاالسالنمخأثحوهي

اائهلخحمسجالفهمنلحوابفنتقبئفرهمقأ

برأبفيناآلمؤثوفوايهمخهأداياآلمرجوفايهم
الريمثواالفالالحكمفيوقال

خلمائهلوتفوالشرااهاثآلمحكمةياطابى

ماةتشآألبهمانموثخبرنرعةاابمةيسقواالصأل

باكاةنماخملالهمعاىالتاسحسدمعت

لمجفواشهشهتئرفنمبانجساةروفيوألذفر
بابائهاالنيولجقبابناصئهنم7ءااللمج

باسمائهتنجحكوةءكالشيافلهالىذمولثوآلفشل
الحفيفمنااللياتهزائناسرسلمالحتاهةابيعنوروى

اؤحاة01لنموتعيلقوياعيشةافكةالمودتنغحى

وجفاهحبيبسةعتةممذصثاتاذاانةمجأ
ادءصصدءص

بحداهواقففالموتلموتمااعرؤصليفوتوجهحيكا

نعآةثمعارضيهفيقامناعادمألبناثتأبآنماا

ضناهسنالاصققبلميتت01انجحفأغرفئآذتمنئميتأ
مئمهمجم



فاهااؤلمرا4الفىاسألأغينفيآنمقلاذل1

خشاهاوجوةقىئقافىآلناسمنانغيونتتظرنماا
لقدلةففلثضهارايهفليقالثمااللباتهذهابوالعتاههالدنيصدمقال

فهازقدكالذىاالفهاشءلرطواللهفقالةحولمد اصو01العاجنضالوجو
11

الريممئاتقوىفيقولهحنومى

وعافاهآلتةلمحةاشتيههمحنيهأذنىحق

تاهوالصانوتوتيخوهمجهيمناثميهاهليتيه
واةآلمرشعضفانبهقىاهأنعزطلبن

ويخشاهوةيربالجميقظقهميطبألتهيغتحملم
ارإفرمىونذرهالحافىأيووقال

اهقىساهرةاللهوعينبالحطايايتموالتميطفياا
اهقىالذادالمجرمطزداالذيانناماتخثىا

ت11
15حقامحقااكآتهاا
سبىوهويرجهروللعحيا

اقاميظتخثىوليىصاليلثدانوهوبانعاصيوضلو
وتذحواهعيكببخشهيدولهايغلهاوتتحر

حماهيخفيهألحزنوبغدذتبلشوئيانصيفياخزنا
بكاهيىالحيثيموابغدمؤبنصحنمرةفيتلث
ماقذعراهحرةويندبوخزنندمانيذميقيعحق

رضالهالاتلعآكجمآوانتبالخالحفادز
3

صهقما



حمحدىآ

إ
لمجزومناالعتذارفيوقال

أ

اوفائكصكألنؤااذاجفائكعىاتتصقه

3رأيكلمجميللوأثقمنكماكاتعاىقبا

3يذاطواعناذاكفوحدتجفوتنيلمجيمتستل
لقائكفيراالواتاليكفااتفرأيت

ءخاثاشتخعلقواليزفيرمبماجداحتئ

6وىمكبصبهثبعء

ىخثثثمفىلع3و
رهكبثو



مح

بمأهلمبخبمك3بمل9مخثيتهاا
ز

يلخاءفأفحةبعإ
كلصء3ل

الوافرهنالموتلمجسةفوبعالدياعلىالحرصيذمفال

نتراباأاذايمالكليغقووقذالبرقاباوالطمعتآفئاذل
الخواباذقتقلمافاتكظكلهفالآلحمعواباتحنمغاذا

وطاباضاحيئأنابهزدبزداالقهواتعلىلهوصدت

ابااحمانمةاظيموفياخطأاألةيباليميقلمجاكهيوليس
جوابالومنسخحهلانلصلونجهاخيحىكلرات

سساالحعلذيمحلوانتلوقتاخادثةذ5وانق

كتاالاجلذيكلاتولحذامطلعمحلةوان
الخراالشثارةصالمناياشذسالمسهص

ابامعالذاهتملومايؤئاسيصيرممللثلالفى

وآتقالياراالآصهاصاآلعدقريرصطرفاثابت

راالآلتخاولتيدواقيشرابدآلذياتحاسنكان

ذهاباالهفانبهتش3بثيمجلتمنبجمكرات
وافمئاالمصاخوتخذتننيواتتتموتتجبافيا



1ه

ناالعلتيئيازتختآلذمنالباتماةختوراك01

اقتراالمنيتكميقكيئفئيومكآغدوةانشالم
اشراالاؤالآلطعاملسوغةالانبافؤتئوتنوحق

وغاالحوادشهعلتثبهعزيزمنكىماشيدبز

اجابامائوديحيحثمطلتريبأكىفيآدثةالي

اخالتهراجئاشواحمدىسائالصللهقىولم

وآخخالالنخضاالحيسقعرفتتاالعيقحذبالروحرأيت

واختساالصنرالهنتعدحتىالشهواتاببغاولست

ثوأبالهارجوتصاذاتخصوجتمتعظمتفكآلمصيبة

شباالحينانكنأكاناحتىاباالشائهابرأ
رحفابامونعةيخانأمنتثتعتاذاكنآكالغصون

واتنخالباأغتصائالهارأيتبدايىكحبوياطولكنمالى
تححابىمكتهلآغترمااذاوالتصابيافبههولاألماا

حاباآلحففع4ئضواواتمنيألشيبخضابالىفزعت
الثتابااختمسبآقهفعتدربنجنرآلشابعتيمضى
وشاباشييبتهفلقتلميقتاياااالغايةميقوما

الطويلمئنتهبقرباالنانيدرايضاوقال

رقيبعبطفألونحنظزتتقلفالألتغريؤتاظؤتمااذا



61

أيجيمبعلجهيخفىمااتوالمضىيخإلآتهؤالتخسسبن

نرلثذرهنالعلىذتوبتتابعتحتئآتلعنرلهونا

فنترنجتؤبلتناصفيذتويامحنىمايقضرافآاتياليت

يبفيفاتعتقونصفيوظفتعمأنذيكنتالقرناذامامضى

لقريبهوزميظيهليالىنجخمسيهأصارقدءآنراتو

نيبآلترابرتختتمنوليقفحثبأنودناجاكيتيبك

كشوبوألفروكقتخزىبقركنكنمافااتهدلتءجزافاخسن
اسيامن1وتلبهمباالمحطقآةفيوا

لمجعبتمريفهوفي4فبوآلدهرسببالقضافيهجرىاضئحل

اتقلئوابهيؤماانقلبتمافكيفوكحاحيهااآلذمتياالآلناشما
ولثواثنتبمااليايوعيهوثبنتوانالذنيااخامون

خلبواآلذيصفولهنمنحيحتىهددزلمحمااليخسلبون
اوافرمنبالموتنسانالاصذدوقال

آلحطولبذوانبكصبغتوقذشونثمئاتتلتهاال

الغروبكاآلثروقبلمجثخلهافئشلغتاضكانك
تنوبنانجهؤنجه4تقابباعيؤمككلاكقىالت

آلهئودثفاكمصرحاكاالظآكقيبمالحمرك
الذنوبمارقكمعلىتلوحفألؤفتىاتتقكلآال



أل7
أ

وبأنلاالبكفاليقلمتاللذمتهالذيآتؤتأض
كولبماتهوىككواتتيهاحزريذانشكيف

تتولتفاتآنجترةماوتذفيلبطنضاحكاظهوا2تصثيو
تووألوالتغيباتوتوشكيوماتؤولثثمقغيثاراك

غيوبلةليالتاسواقيفيعيبعمحاحئاالاتطلثا

ولبحنشخمودوآدتةوهنمقليلمحعاحهغآالسرأيت
الوفوبةفولهااللنووفوئابثرامسمياولنث

يخيئواباتساييهوحاصانفصصعيقرئاتحاشلى

اذسحنالقنوعوجمدحالحريصالرصليوتااوقال

مجبةالخرصيبلنرشادبلهنصآفئآششغبدما

باءمامالمببمحنيةديفآلحريسعفلصقه
الطلثدونهءالثثدربهةفيعةيطالمحريسصصزال101

وآلتصبمتآلمضكادارقهوالقخآلمحرعيثىطاب01

عربوالمجممتهاينجأفتنوالهوىوالحرصالبقي
نقبوالاذىتحتاتقاعتهصفيءآلمرعاىليا

هاذمباألزضىتكفهلممفتنعابآكفافلكنلمميق

يضطربنهشآزاكبيزللمعزتمتهميقالشكافكنميقا

ويزتقبشذاتهيخزحزاكأينألذفرعرفمنإ



رلثانئخورهافيقهتقركمذاكينلمالمحفدلزمن

وتحنتلباخهاستصلبمتزلهمممتأننالمر

3ضفتربأككفطمضهواتؤتوباطلهلهوهفهوالمر

ؤالعبقكواللفووآلخعبمباكعتكزالؤتآضائفيا

اآلحفتجديدهتييقضركهاسااليكتيهادارك

المحرلثجمشهماعلىتيياغدامتذكانالمالالصامع
قاتألىمانعلينازالفاالزمانئنباتاياك

بانةوالطناياكلمخلبمانهوالطنماياك
ذهبراقذوقيلالدوارليصاذمحقهمفيؤمااىبيناش

ثاذلخقوقمضطبرامضترفاالشريفرأتاتي

والحسعثخخةوالنهدلهنمليىآلقنامعرقتوقذ
كحواناشكحالونليىاتهمآالمامعايخكاخذز

شذثونضفألذليلذكظقوادالقئامظقفنض

جرلثفانهنمهنمالتشنوالواتقئامآلفؤممنفو
الطويلمنبالصالحاتاآلجالواسندراكالموتدنوفيوقال

ونلعبننهواألفلينممونخنرباصائنااخوقاايا
واخسعثاعذكاكقلتيوماحسابهاخثطواايايأعذا

واقرباليهآتغدوبغدآلفناالىاتاليؤمذامناتاغذا



بأل9

لالمنأيضاءهعنافيوفال

لمصيعثرممااذامسانالىصاتيثقييقاالجمنآنفخااتا

احأديثآفيهميئيكاتلؤلمؤذبآلفا4انصالىاقأ
وخطيتالعرآكماتانوبليغةحيمةالىمانصصةإ

وضذيبوفعذبمفىئضكةوفلوءالبقاتلتمنواراك

تآدشريرألكاضلمجكاتلومجزباللزماتكرألتذولق

تجيبلستواراكسةسباننمنآلرماثكنكذولقذ

ثونحيعمفلمحراكقولهزمانكعننمملؤكات
قرإكرفتواتمخكوألمودثونحلأللهالضجابصفيالحت

تصيباراكومماطبتولقدبعاقلاراكوماعقنزولقد

اقفليبداركواقنىانيتقابدارفحوتمحختولثذ

لطيباتاتمعلمىهحهاافيياعيشكأنماترلطيبامع
ورقيبحافظاتئآفيكةعلىفدةافيلىءشئتكنجهيف

ليباتوبهاغترزتفكاخييادفركبصرفاغترزتكيف

واريبمجزبدنتواجقبأدزهاشطرآلدفرحلبتولقذ

ثنجحيوللزابيخهللموتوضفهاالنفوسيزتصدآلمؤت

تنيثاراكمقىاحمبيابلألبلىوثباتتخيبلنمتكتتصات

ميعبالعيوبهرفيتاييبمترعاكائحادزكصدته



أبرب3ب
فاجيبغدايذعونيوألموتتيولضلغقاقيمجبنتولقذ

اودبيعبتوشبقياالوخيتيوقتلطولولقذيخط

0111ثمصيبوانهاراهولقذئحرننياطيزا01عفيليصلته
أرحليعالشبابكخنليأقامبليغانعنتاياملته

وحبيبخادنللسثصيبالورىكتلتافقاثمباباانط
1ذاتالمجرمنسنافيولى

ريعثفهوكائتاوجمعويصيطتارةيخطىالظن
حيبألثعرسصافىألبقاالتوطولهألبقاالىالتفوشخسنو

لمجيبواتنيآئحسرتحتئوحرفهاتألىءمتولقذمجبت
دبيبفيهلهنتوآظادمكفالتهفيالمرهاتومحبث

دقيبنتواعيبميقفيلكنملمشغبءوعيجهيعيبميقيا

لمجيبعتدمارتكيذعوكوغايةنتايفدزكصلته

رقيبعليكناجمةصصميقوافبلىائحاةفئجوالبلىاصمن

يثيىبوالشبايكذراضقوواتققبفللزمانوآغتبزتؤانو

وتغيبمرهظأموالشسىمقييأبأالهأللمخركوبحنمب
طيبنتواتقحنىمتىحتىبدائهاطيبقهأاتعياصاضب

للبيبواتهيضيمحئحظهاغربآالفطنقذيقفل
احمابعفىفيليستيتاالبوهذ



س13

ويطيبيضفوجمشةففناكواطاعهالفتىهألأتتهاذاولى
لالهنالدينونةثنيوالموتسكراتفيونه

عتآلآياتلناوترايخفعنالؤالوكظسهغناقذ

وجتقذيوميقاتولهاسغتهاستواصفيتضكا

تبعليناوآلتهحكمبماتجلمتاألقالنمجفت

فاتقلمتعليهمغآلذهررجساكةظوكتميرألخاكبئ

ورجطفيهنمآفنكةاسضقرساداصهئمنواصوعبجل
ذهبباآلفيكلمتيتهمضىقذءاصثيئالتقولن

مقطرلتيخهلكيوبمصغلهتمودخاليؤمواقنع
ألهرلثأنؤتنءاترآيتهوهذالمؤتمنالمرديهرب
كرلبفلفمؤتالمؤتكربعرةستقاسينفص

أبخبصبهنمسميطمجبابمنمحلماآلناسذااصها

وجلحبولدوقىقبزنمنازلمؤتغوسقام

تتهمتوتاروموازيندحافأوكشابوحساب

ونصبحاويلخزيفالىحذهعيطاأليقغمنوصراط
بلحتذاماهآلرلعفال13عادألافاأدنهحنعيى

احانشةوفي3ويضليزذالردماياتبعضوفي1
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هلانتائصاباخرتالعتمكنيتعتوقال

نخضولثإشيهضكشناوالىتتولبارالمارتكان

تنولثكيفعلحكالزمانتوبترىاأتجاللذيبكرسشان

لغلوبالهوىقانجانأىاثهيقلنككيفلكراتشن

فكوبوفرةنفعكالحاكمعنوفيكتزالمارنمثتسنب

مطأولثبنقسهوهوآلعيقافروثيلتاكيفرنكنجان

الرجهنوتقلباتهالدمروفصفيوله

آلقعبايخهذآوستمسببتاققذرزقزبال
اليزخوواليحتسعبحيثمنرزقهةءجاقذمقوزلب

االدلبتماهالعقسلهوزيخابهآلقلأآاتفحسا
يقلحبماثرةعلىألذهرمغرةمنانمنرورارىثاا

فمتاالاليئتواليحيالوىأاآلأالضيتقيمي01
لمجعتنيهانكرتيخاكتماعاجيبةتفنىالوالتفر

البسيطمنومالفمانياالديصالحرآتيئوقال

آلقعبششألعنليالموتفيوانطليصنيالموتوحذلعبتلقذ

والطليىألذتياعلىحزصيآشتذمالهفيعاخاقتفكرصتيلؤشمرت
تعبليهاألذياعلىيصألمحيانيعادلهثينليسميطنجان
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ملاهنالماضينعددخصيوفال

وئخسىلكاباالعيىوائوهابيابوواينالهباننيابق

ابميقادمايكوبينبإفياحذفلنمظرتقذفايكاغذي

المطلبونجهيسنتهديتهالنمبخدالسالمةجينشنتافا

آألشيبألكبيرالىآنفطيمالىمضيعالىالىاتجيندينماماتق
تنعبلنمتعتماتآننيةوارىالعحاارانيهذامتىفالى

الوافرمىبافياياميابهروقالي

المحيبوال4اأنبيقنفلغعينيبدخالشبابعلىبميت
آخمضيبأشوالىآلشيمثنعاهشبابعلىااسقتأاسفايا

أنقضيبلورقامنكمايغرىكضناكتمتالمعبابمنعريت

ثيبأفعلبماضرهفايؤمايغودألعمبابفياليت
الوافرمئالزهدبابفيءجامااحئهىوهوالدنيااليزدفيوقالي

3تبابافىيريفئكملخرابوآبنوالنموتلدوا

ابقىمقخلقنانصيركاابفئالىوتحننبنيلمنص

3ومانخابيوماتحيفباتأتلقاخكرأممؤتياالم

شتابعلىآنلشيثكمالمجممشييعلىنتقذكانك

نهبالىنعهوفي3بمتةنصوفي

اصالتحائحببمااتبغيرهاوفيوالتحابيفالعفابيتروايةوفي3



2

اجنياالنباروالاشومكنياراالصلي01اياذيخاي

شالبيباوتنمرخآلذسآبزمانيياتبذلواراكاال
انقالبلذاتزيانكوافسروفلذوزماتياذكوا

المحلألبعاقبةمخكفاحمدشطرامتلثاخلمتلنعتومالي

بابصثقليآلهغبعثتاآلعليلثاحالليوما

باالتنحاآلاوآلتومكئمونجهكلطلبتواتاراك

رابالنعاؤيعوذوايسذهاباولىياتااواأل
الىكابصنيياحوازخلهموفاعلىنجكالحاثوهذا

آلثوابدارندااصدجماوسبنيممليفيوموعدص
أنعقابنشامنتدةكائيألبرايامنانعظامتقلدت

اآصوابافىفيقالفاقبيححانياصالذجمبحتذوعغا

جواباوهاكغذريفيايخماوركتتااصادناذعن

الهسابالىذعيتصاذاالحسابميومىاةنجفباية

كضابيفينطراينكضابيليمخهسايوضغانرانهما

عذاييفياحلداتوامانعيمصنيأخآداتتافال
فقلتمالعتامةابااتيتقالاالبيضأبيأبنفاعرعنايظنيصعلمباضبى

ارجوالنياتحسنهمذهبوصاصعاركثيرةفيهوليالزهدفيركاقرلافبلة

انوأصبمنةاصتزيدانفاحببتالمعنىهنافيسعركوسمعتفيهثماالان

بنابيغيرهاوفيبابياالمنزالتوياراليالمالينىوفي1



ص3هعحجيم

لمحنقالكيفقلترديقلتةمااناعلمفقالقلتهادهئدنينتن11
لقالفالصوأببمىبهذلكافانالمنقدمينحولانااشارهتليمونانيذبنيثعرا
فياالضحارالتيوالستعاضعريتلاصبهورالووالتخقمماالعاعلهبمونان

النربطالبالعروالرواةرزاعبهنوالالملوكمذامبهئايىارهدنانالزحدا

واجمبدالعاثةءوالفضاالحديثواحمالثالزهاديهاكاساخفثهذهبوهو
قصيدتةانثدنيثمصمدقتفقلتفهسوهمااليمءاالضياا

خرابوابنواللموتلدوا

دارهاعلقةفانواسابيالىفمرتهذهبدونهاقصاثدةعلىانثدنيثم

اسوةذلدصفييقلىوااجادواللهفقالبيخخا

يلالطومن4قواالعخاحيةالبيايفازويوقد

ونلعبفننهوبالذنياونشهزبخرهساعةالموثتراتنرك

نخبمثةشيئففوانتوماكإثيرهاضلفناارزتياالوونحنا
ملمجرؤامننقهااحالمقابرومنايفافيوقال

ثيبالاذادعاهنمتجيبالللمقابرما

وانحثيبآلجنادلمعيهنمسقفةخفر

وسيبوصبانمواطفاولداتيين

تطيثرقفبةنضييهقلمححيبمقكم

اطبيعثوهوئحذئمبغفهنفيغادزته

قرببزويخهعفليىلصانماهعوشلؤ
يلالطومئالقوعويمدحالطمعيذتموقال

اوآوالغغآلهغاالفاصننتاتطلعبفيفاغزتأتياياطلبتكا

يو



لبمء
62

اتعبباضعافهاصااللذةالىواصاللنحتائنيفلمآبدالي

الهرلبنفعصاتمتكينيبلهربتئيتياقضيولمدييصنيوانحرغث
أاجمرلتعرةمنالؤممحئاكهاقتيوطجفلفيكمماتخليت

شذثأونهاقىالاءرامطرالليللىيؤماليفاتم
امحبعرةلمحةازكتتلئنسغيهآلتهخيبلممنواصتي

أنعطحتمنتتفيهاقذاكانكلخلالتنتطيباتلكارى

فهافقذذهتاألتساترغباذاونجهاشتراقدارهاقىالم
يقلتالنقحووانقفننفي01الصكلمعرةلغدعرةطرصفياقتب

الذهتمنكشوزباضالقيفعتحيةوفنوغااخالقيوسربنت

هالطلمتفيماعاشآألتساتيخملواتألطهانقئوحظاارفلغ

ادلباالعلىارعفألكغوأبشيمةاآلتمنضالاروأ

اتغضعتمناشكروءآنرعذوالحقلفبرصغفيهاآالشكداصنيارولم

لمجبمنلميتتزتوابينارولمظطةالعنعروآنينرنلأرولم
المتقاربمنةاالصاتوعرالدنياءفنايصفوقال

نصيبجمؤخمتولألزكققريباتماهواالخ

دبيبفيهخوانموتفهامءالقالطولحتوالمنآس
لصىديىص

مصيبونبلمثيتانجيناهاعلىسدوالدهر

ضكريىمتغنميئبئفلغانؤاتغرايناهماناسميقنمو



73

الحبيباطبيبيهانحلبمويتختويحقرةالىدصاروا
مجيبطعنلواالنجيفانجبفقسهجم7الموارى
يبيثويؤماثبفيوئاشفصهعلىألاصقووما

ميباالمحهانعاهـاذامانقسهمقراااليخت

ضعيبنيمابفيوذوالقبتفالاضراعبتصاذا

يربالماصالىونجزهتأتهاليريكماودع

غريباانذأتذراامنعتؤطلذنتاكاراك

تغيبلمجنآوشنسوليليفيئنهارمنهااغرك

تعنتطيتاؤلماحبهافحخمفوالروردارالذارفالتخسب
المتتماربنعرحأاخزلهفييباللممىيذتموقال

يانبالوانؤثونلعبتذهبياضناوااننهو

امجبالليءوماتقدلهايلعبيلذمجت

يخردثومتزنهتموتنقسهمقويلعبايفهو

يقلبسرنااكصعلىدائماناسايماكطفى

بواصوكعدواهئميماذاالبلىطبقاتصنياخمفقنرى

اضلصاااندرأيطئئخاوالهارملالتىفى

وبساعنالفايخىيتاخمعاانيىآختناحاط

يختبافىوضؤلهتتقحنيمذةلهوكك
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االبائالعباايامآلمعيبنيهاتدافغحمغالى
تتتاؤمهنلمتنألحادتدمبلثتريومازنت

امملعبأمااخرغسكمتكرنحتىستغطإوتسلب
يدالملىمنالدنيايصفحمدرعيقوقال

اليياباخنفيحمبتطالماوطاالمقلثيحالطالما

راالالثضىأهزتحاللماواصيجفلىطاوعتطالما

واصاباسهمهنرحاثبالتحعابحتاطالماكنت

تصباآديىألقىتجنياينطواالقضوزاإالصنياحمها

ابااعفيهاتؤترماكاتآلمخايابوابنتانمااا
اخراالستنقىشئتماابئأياليالهدمالبانيايها

نقالياااآلامآواالبكبىياواتموثالموتأمتتا

آلعحراالاخاكطنحالذنماابحميرةبعأيقألدياقىىلؤ
الحمباالهعايتتوكمالىقىشكطالذنيانماا

التهاباابزيدءيزمكاطراالخاسفيآلموتهذانار
دءدصإسء

أكمناباموققديواكتنابذوءبالالدنياانما

استطاالمالهالوألدامفيهاحكثمانأشاتشطابماأ ا

والشبابابهاأللهوراتبىقذمأتذيالمراعا

7اقباآقاببغدوبئودوراقصوراافوبنىالى



92

جمألقبغلوزأي
مايالمؤتىقىدارفيتتا

اجمالذنماكالضأت

آلمناياالحياةتتفيانما

خيئخعلىصاالدارىا

قوقيحيئاالتساتكاب

جليلالشيئالمؤتاتغير

فهالحيئدامعيقافي

سااقومفيهاكاتملكاي

يخاديالمتاياداينماا

المنايابينالرخهنجصل

ايفوىانيأعلىشغريليت

اخطييبيمينيشعريليت

اراهغفبفاادتاسسل

ثزاوفمامغروفكافثى

ففراخقتاذااللهوأشأل

االالحآسفيترىاننشةوفي

الىا

آزتكاالاالللغيئوابى

آلرقاباازلقذضستثيطا

1األذهاالااليامآخر

الشبااليبانثينفيثاصا
وعذابااذىااالاناهـ

إالزايؤصهدعاةاذ

3ياسااباسورشأيثزك

باشانجيياتخياكب

آشخالاليخلئوهأقبلنا
الكااكاوششادآذخاواا

ابانتجيعاالخأقنفىا

اتجواالكلرذاتعرنحييؤم
انكحاالذاكعتدشماليانم

ذيابائألتااآلابصافم

ثواباعايهغالئحتم
غاالالىنعطايايغطيكففو

باتاةوفي3بامصا



أ03
يلالطوهنولينماالقوىايثارفيوله

يبرالدائمرازفاانعطاياظيميزذوأيزاذالنتتجارك
عيبميظآلمنيةدارلهوحسيلهاحمسنتااتؤتبذارثد

آتجيبناحبهمؤثوقكةفابنقسهالتقاتآأفرؤالدونيخإل
ربأنبغفثبمنعفلفيوماعقلعىفيالمؤتمنعينماتعنرك

غيبعلىيمكضهاشاهذالهاظامراآلتاسيألذياشزالتوحا
ملاثهئالفانيدررالباقيطلبنيونه

األزبابووارثأنلوككملحساببغنرلغطيميقكات

محالطصكيثوفحلسكناافلهاوجاعلتيااأوئدئر

ألوهابءبكرةعاآللعطيةالتشرضييانفى

لدارثوابمغتمسلدارفيفانشاتطميهتهألنقىيا

اكملهنوصروتالدمرنواثيصفوقال

يوائبواصةمؤفونواثبجمائبضروفمقفوادثكنم
بانبليك21تبصرةلستصاواتقضىشبابكمن1ولفذتفاوت

بالرازأدهابئميخفيكوانمائيرألألذيامنخية

الذاهبانعزوالغنلثقذزالفحأنةىماشجمبنالال

اعنسالباألسابىورثراقذمضوا13قوماشالبصفيا

قربصالقيوفي31ةنطهشةوفي3تقطغضةفيا



13ا

الحفيفمناتواضعكلالمرءمجثوقال

ابطفئلهـصانتاوغذافيهالشكاقتشالبمن

انجابذونتاوونمثيمالطينكأةفيتفهوواتتحميف
انعذابموشلماتقموضالصاواغتصاالزلفةاللهسآلك

آلحسماببيؤماخماطىكأقفانجروآلزهوواكأكائثهنخ
اكاملمجزؤمنبةبالتواالكرافيللة

وباالحضرفمجاقيبعالمسشات

افقفوبثمروتختنيثااألتسفروعتغرى
وباكتلبآالينتقترميانقىمتىص

تخوباتالتحنعتطييانقبلتويهيانف

الدنوبغفارآلرحمانملذنوبلثريوآشتقف

الهئوبدائمةبهنمفالزياحادثآما
الضروبنختلثوالمخفقواحدخدقوآنؤت

كنموبخيريختسبميقالتقىطلبحفههوآلسغ

انعيوبكأدالمخمودمانفتىجمويمولقل

المنرحمئالدهرصروتفيوله

وألحضباالسيانمتشهلموباتفهأميت
يحقلثآلذفرحميفأشمجهتخهافبتلىاعايا



أ133

جمبفهوالخفقيخعثمنجمباأللهخفقاقيمن

قعبوأآلففوتوانجذمالتقديرلمجتكنمدحننوي

معبآيغظئمزصبأمقوآلعيممجففىآنقؤعجميلفي

والذهمثفخمةالاللهتألىوآنزمالئفوسفيوانغيئ
صببلةاآلبشيتخرياوارتخرياألنلىتوحادم

أكاملزؤمىالفرأرهثعدموفيالموتصلولفيوقال

ومغزباثزقامانقضاشنآلمفرشانن

صفردااولمجأاومذهئالكىقىنطرا

مترقتايقوبهموازضاللهالضيسغ

اتبافباظهمتازآيزللماككأ

باوحيحيئحدثماتضذميقولقل
ققربابآلفرارمحذراتنيةتكأداد

اشيبارآسكرأيتميومالشيثنعاكفلقذ

االئوقيثيباوافىبلفوهآلثبابذهب

اماجربائافييخضثجرتجهماكفاك

مثعباستئيخاألألمطالبويضغيخي

باليضباكلزيذينماواالحزابينني
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إ
أل

لىأماممنمنافيوقال

وئقنبةتديرانألىويذظننهوآننيةيطئبالمرهـ

سبئةويلةسئةاللةرزتهحنيبزائيالحرجىىلي

يخضئةتمتاقلاتآلزضيننتفاتماتأكعاحهضتبنال
يرقةرقيستناحسةكىصفيأحلىآمناالعليهأنرئاكن

ةمضامذازخةعرذونةمحالةالحقصالموت

كصهئةالكاتةالنحكبوشصحإجمرهتطديثسلىايتىوترى

ونخالصهماتآلىنالبيبيرهنفسهحنيآنفتىيلقىماواص

وتنذئةيهطيتجانفتهانهاحاحبةئبولى

يحعبهخبمامامتلةنصبتهاحمبرالذتياكانتمن

إخئةمافيهايرىمنماكلوتهاوزبئالذنيافاكمبرعاكا

تسنخةوطوزانخونهرافىبانفتىبتأيانمآألاتزاما

تخبةطالااليانمبهقي3ادبتانتحأينلمن
يلالطومنوالمتالمرتاحواليصفوقال

خطوبهالعنريحذرتناهاالقذنعيبهاونخنآلدنياثهاننايى

لها1بىدخفيناصاصهاعلىمدةتقطغتألتاعاانحسبو
يخثىكثيبهاعييلمجنوحفرةالىجنازتييخعلؤتبرفطهكاني
وكروبهاليآلعضعطأوعيدوممتىوالىمتىصمئىت



3

وطيهاالمحياهرفيوجمئهوألبلىالموتيخرهتمتنيوا
سيصيئبهاماخكينفتحاذرعهربمامتكآلقماتاياهادم

نحيبهاصبهلىيغفووبايهيةمتوتجعمسزجعمنثمفكخ
جيبااموتهاغقإلعيقلفياتنيواديتشىوداعية

نصيبهابغدهنيسأقانقيوانفيينبصتياقأننارأيت
كاملمناالنكءوفناالعطبسعةفيوقال

محهاليتقيماوالخفقمتقلنةألرحماتالىص
نجهمحنةؤوارتودناوعلألاسفجلميطانش

هربههارباخهايخأوراثحهغاديةءولرلت

نشةوغرهالخياةحتشكنفهنشمبفيىولرلب
سلبهلغنرهوصارصقراهيملكاكانارتذح

تجةأليتقضيآفيآنتالهاآلحتآلدتياصاحبيا

شعبةكثيرةألفروعجتماسفففهاداراتا

زتجهبهتنممويقذرمارعتمميقانتهاتمهاان

ةدنايطيرفقذحتىاتجةلفنملأنتودتهـان

حلبةلييضفلمفرأيفانثطرهآلذفرحلبتصاصتي
ذصةوالفخحتهتقرزكوالأضتطغتمافركفتوق

حسبةودينهانعقيننحفىوقؤتهألتقوىألمتىكرئم

ا



ةادبةفضلهصتيةتمائموسهشتماآنفتىحنغ
ذمحةواحادهاحواةبنيكلطيبةواالزضإ

سببةتذرماأماياتالحشهااألموروأتتبتا
سحاكتتآخرتاليمرثالمرمنيتفقال

راغهاناملمحلد صمجبتراهبئهانامللناربت

طالئهآناماذالهاأدثةمشوفالتينجتةمجبت
اثتقىكواحمبهاللذتياواهلمانيمنطلمةلعنيالجب
مذاضهاتقسهعلىضاقحتالذياحمئقعتهتسغهلممن

شإبههالهوالشتاالزملةذنستتالخادمساحمق
إثاطاحاجةمنيمكفالالمحياةصفطدامماواترهـ

وعائهاصادفمادحهـاضلقتللدنياحمذامجبايا
مجزؤأمماملىمىغدرالدنيايصفلوز

لمحهاخؤانةبحجهانليتدار

يحطاثهاويسنبغائنتلىنىئحئهة

وبقرجهاوالبغدهاورهاوشوبحنها

وبعحبهساوئخهاوبرنمعاوبذحما

برخبهاعليكضاقعتبقناعةنآصات

خطهابرؤعةاآللذدثلثقفثطتما



ححه63مم

ابجتبهاالنعبخبغضارةاقبلعتصان
يطابمنلمحوتاتأئبفيولة

أيبةوالىوالطقيانواكقروالشكوانعيبةاتوآننأجقيواياكا
اتقرسةوتآمتكتقربخردلؤصاالمثقالمتالسنزادكما
01صصصص5لهصيرسصص

وتصويبهاحيانامكتصححدةمسرعةواأليامبقاوكفا

تفاجبهتكعيهبطرنةصفيكآتتبهىمجهلويلذفروان

خزؤأكاملمنوالقناعةنإالىنوبعلىالصبرفيوقال

وصقطجهوريجهمماتآكنولبعلىاسبز

تعتجهومحماداممتعتبفنعنالتجت

سبهفيبعفةآأكفافىعلبأاةأخىف

طلبسةءتجعالصفيبقههايههيرضى



بزمكى

لبكطشاحميمصا5بساصطبهمكجربهفىجمحمبركأل
ثاالللم6فألتتتدصثلاجقحألحكااظءائخمئآتتفيأتيال

لبررارداترير

4لمحغاءلحالفأفئهبركغنخ
حا

كاملهىاالنذارفيالخاهةابوقال

سنموتاتناخقغنحناذيفوتاهفىمانادألاللم

لننهوتاحافوليهلةنصصتاتتيسلوالثاللهأيوالت
وتشروتيماكلوفغمجائئايرؤتنآعلماؤنا

منبهوثبغرورهانجميعوئمزوالهاكبوشالدتياتقنجهم
ويقوتاةصهنعيهيماالشهواتالىنئويتولمجنب

خفوثقاةفيزقردفهغبهلواقىالذيآلمؤقىبززخيا
وتوحنألدعذكارقذحننةيوخلطكانتمتفيلث احمم

صرصأافىمنالدنياأزوالسرعةيصفوقال

نمكبحتقذآلمحزاراتصوعوبابخىقذندياربخكانني

يبتشذكجملمترجاالذتياياوآنجشتبرحتبلالتفح
سبتبماخزىنقىحؤفاسنية11والذارحقالمؤت

حالبتاذااآفشناعاقيضهجيصهميتالئطيا
الديارروايةوفي5

بهـ



لم83

أبتراآلثوإةرمانباليفةعاانغواةااطت
ااخلبتاذاكذالذيخارالمنغممةكشلمائتيممط

احلبقماتناليإلالمتكمابمذبهاصهيماص

إاضعبتوربمايخهختاناممامتآنطاشغلنميطالناسفي
أغلبتزنجاآلنقىثهوةوتجةزتجاالناسوشئ

رحبتبماماالذعلجهتضاقئقتنعاآكفافثيشهلمميق

اهنقلبتساذاىاشتماالذياعلىملهتسعتقيئالمروبيما

كذبتجماريختاوآاالمواتبهامرأيتعننكذبآننما

ذهبتللنبطغمواكباتقوآلعيقعيوافي
نشبتمتشباقيفيالذلبدارمافستغصمينعقولونج

آلمحبتاذانيرابهايخمدنمتهاواألتتقاضىينرئممن
بعتناذاياآلديقيلوميتمصانتهاصميقئيريهوميق

بماجدبتئخلىعينفخفكجالبهللشبزعيهقرلبيا
واقتربتيماو11منآالصاذمظتوكلذغقلةنيوالناكت

الوافرمنالموتنيانعلىنفةيعاتبوقالي

يموتاحذاارىالكاثافيهاقذنميتأتؤتنسث

يفوثماأبادرالفاصليحيصغايةأتؤتاليس
لمفيروايةوفي1
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الرملمىالموتصرباتيمفوقالي

اتتةميتصاليالوآلمنايالكنر05كيزوها
سيعامن

خحتقذوقرونقروبتقبلنامنقذدرجتوءا يهمحممال
نتضآلعتةآلنتقعىلونهيتالصباالمغرصرماهذاااأ

ولهتعتهلىنقويستوآتجيهجفآلآتؤتانسيت

وعنتوعشاوشقاوافبآلشدارفيتحن

ثبتاتاالقليالسالمأبهءالصريثئمتمماصقزل

خفعتاذمفلقاتصكتسلةانحالذصنياألتسانبيكا

اتجةيومااآلمابالشمنحاسكلغعلىياآلذهابت

الذتيازجتصفيزجنتحميفحابخغةمخاعالذتيااتما
اؤسكعتخيزااذقالنفمهميتانصفاءانراللةز

لاهىالموتورودفيلوزا

اثنزهاتحديعثجميعاصفيافذواانشعاتهانعقواذويكرصقه

الزاقصاتورلتكأورلبماواالهاعدنناأورلبواما

المثععراتياوالهداوزفزمصىوانتآالشتارمذيانيتوربواما

تاصفسآعنذآللمجلانافحهاومانيااتالهصلقحتإتذيات

البذاتاقفومانجميبئلنقسسهأللبيبخلأكفنيتظر
آلمعاتنشآلطويلأمخياااقرببغنطةتعيشاتساكماعثى



مم04
11

تلمحادتوقحايقوجمهادواموعنانؤوردارعيقدمجاف

آتشرفاتوآنقضوروالذساكربهروالمنامائحاكرذؤوالملوكافيإ
ا

الخمافناتالجادمنتآلراسموآلغادياتلهايقاتوالملىا

الخالمحاتياتالخاألذيارافلاقتراهنمأثترىأفافيبينهما
3اجاتانجاصانعظاماروقرازآضتقرمحيثخبريقكمفهليا

آنباكياتعيوتذرنخماولقلبغدآلعواذفيممافلقلن

الشاضاتاتاسآكأنجبالغفاتهنعلىيةبالوالدمهـر

لننزمناتورحمةلفئزمخينرخةاضبحألتهىفيكانمن
ائتاقيالوآلحتالحاتادضارصفيفىفنامتبقىفضيرةدتاشاذاو

الخباتحمثمفنمجمتآنقامةيؤنمفاتماأشتطغتماآلقيامةوخف
الطويلمنماأافآساعتارضالفعلىلوالجاحالعاقلحالةدصفوقال

ميتآلناسفيوضسليموحيئبذكرهوفوجمآميتآلتاسصمن

يةآلفضلبهمادكلةفيتناضكروألنبماتقداتذيفاتاا
افوتوفوديخةاقنىفاختئهدفيماتوقديخثىاتذيؤاما

أ

متذفامسذسذلوحاكبموشاعريثقؤعينصومازالا
ميتروقيىايسيرعاقالكاننظاضثاالساضرتا
ا

تتفتتاعكدائهتراهاصالىاساجيزحىجمسازحنيىو صاححه
ا

قادمالترأباطبهاقبينمةنعخةولىا

كط



أاكى
الطويلسكفاففىوقالأ

تحبتكالمدىاآلفاقبتفلعلعتكنياالدمننخقف

تمنمللغالرلثدلساتواتقاطعنجفلالحلمماأشا
يماتاتؤتمكرةتانرىفيوالمؤشسكرةرةميتصصءانرىمحلن

تتيتاالركقظآتمالحضدالردىعينهالموتعقربطكنمجنتأ
أمماملهناهاالالقبورفوفيوله

األمواتصحبثيسلكالبمتكمفهالتالحياةفيتطمعحمتتات

11اتهوكأصاواسرعيؤابلىالديدمناءالتيافربما

الغفالتباعفليغمالنعماموالهازونخنصملالننل

أنثراتيرةثانالزوخطامطيةالزماتاتخذآتذيذايا

آلننماتصهدمكالؤقذجمةعخمكؤنيتقوذماذا

الغعراتئنتواكأجميتواذاتقلوأسنلتاذاتقولماؤم
بثقاتالهاهاالقالتآلنرحلنزمحالاذاتالولمااو

اتاثترمننحنفةفحمانافذاحكمكوليىتقولتاؤما

حسراتسهنقآقطعحتىمجارجعتكرضاكاصت1مامن

واتآكيخهآلرخواهلالذياصنيلمفكاافلقبوزانقبورززتا
والقورواغومالبومسماربلماملولىكانوا

11يامىخةنوفى5
ابهئح
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ضضراتالئزبصفيؤجموباانكسانعرينبانجسابفاذاأ

نخراتهـواغظمتلوحيميجماجمكيزاألزفنمتهاتبقلما
آلعبراتيجويآلخبيقنيلمطرعلنتآلمضابرمااتا

الحرعتناشروالتموتشاريذرهانعبادقهرميقنجان

الطوبلمئالفانيةدونابافيةطلبفيمسقالء

منمشثاتاواداهللطلخاتعلينائقيعاتداكلعت
كثيراتانآكآفاتوصشلذةختالىآلذيخامنفشنا

فاتواوالشيئأآاماالسبقواؤاوتحخخواواتثهملوكمقوحمنم

ماترابغدغبطغنمتصومحنهمبغبطةرايخاقذمقااناصكنم
واتاةاتتهظاعةناغففوابماصكانهغتاألقزاكفلا

يقاتويخهتخفىمذةلهاناادمآنننجرنماااالإ
وساعكاتذاهاتدشهورتجبرتفسةيتقااذتتاآبنيك

آليشيىآفاتشذةفيفنموكانتالبلىالىتوافؤاخااتاخيا
صالتئفطوفيتختهافبثلهنملجناكنمعلتاذرضتقصم

عاداتوياضعاداتيرمتقزهفيالحيروآفيألشردع
متماوتفاتتعطيهاغيرعلىألتعدهماذيالألعيقوماك

يلالطومنالحعيمبنصمدقاالواالتقابافيوقال

راقاعشالطرفيعحقسيئئوالقضآألخواتمناحب



حهـأ3م
أ

مماقاوبغدحياويخفظنياريذةضثركتصنييرافقني
الحسناتنليما4فقادختحبةاانيليتصهذاليوميق

ثقاتفلناآألخواناةعلىصاقتهنمفحانانياضت1
كاهلمنبرورةالماالعاليصمفوقال

االفواتنازلحلولهروآذالقذاتعحخةفؤادكشرصتا

تالحسرداثموتورثتفغيرلذمعادكعيقألتلهيخالك

آالخبلتباضمنالهاألعبدقاخزهدغذاييدالات
انميقاتتفاوتالضاللومنبطفورهالوقتهاالصالةاقم
الضدقاتألؤجهاالبئمتهقانجحنةلكربرزفآتحستاذاو

الخحلواتقريخةكاةآكاترةاالالعدادرفياالقربينفي

الخاجاتمنطلبواماءبقضامتبرعاالفدارانجإوارخ

اتمذاترحكعيقبنفمكوازضبتسئطارزقتاتجخاحكواخفحق
اوافرامنالموتورودسرعةفيوقاد

ئغيتاقذومجلثايخيرانيخالتيتالمقذهكيكمصفيكاتك
اصرفاقدشقيتاالمؤتبمأسغريامبأحمنتكاذك

افئهاخكييتامجقلمكانكققرامخثهباكنآلمتواا

ءءال
تذزممتابحنهملثمنونةسهاملهاواخوفكا

دععحااذابحيىاجلافىفرداخلقتاذضلقتواتك

الح



4ألغ

فنيتاغذصهااؤفيتصاذااالياليتعذكاجاافى

11ليتاكماماناكويبيهانناياقغافصهفتىبهآ

مالسسءءفكنما أاأصرورالفزادبماتصاوافيرركوجعن ملامجزومىوالنصاعاكلفيولة

ماطعخاوالثراخبثمالزضتاالخيراقخعل

فاقذصلعتاشكآألياممعلىمادسلواوإالسأ

اتافهناتلكجمتنوفراعطةالزماناناأ
علنشابمااذحمنمتاتآآلمورمصنيبعفمكوكفى

خرضخاوفاززؤتبمامرعحيتاتانلهذدثتا

صتمخاؤاتابئييقضألتقطتنوااأللىاا ا

نحفتاتخسنلماتتصاتتجسبواآللماخسنا
صاشقتاضاقانجات3افرىعلىواذانقنتا

رنخااتفديزحمنكضمهلؤتكوأزحنم

ظلفتااتآالبراروآعحلفممننتنلفلمنال

اآألمورفقذغننحاصفيآلتهآتقيتاذا
يلالطوصنلثبابايامفيومىعاجهبماكانويقابلهالموتيدبهروقال

وقامتبآلحادمبيءقعدتوقذسالمتيشحىغبمتاذاوراالىكها

اممامتيكفيعرقومةأنيرقونمعامالفنورننبمميتوكنمتا كنر



ألعلالمسقكأتوانيفححردتلمالمئءالشابنحاليرى هل07هـ ا

اقامتيفثمالقصوىآلغيةالىلعدغيةاهاآلماممها اصهواو

اانابتيأعنيتقناذلمتقطخةوندانعرةحبنفعييخهبم
تواالنقسعههالتاساةحكثحوهءدالمريوطىمماآلنقسمنىأ
هءصا

تواالذمسهصاليهتءاسا13فقدحاجةذفسةاوطأتةصنو

امتيوتلهساتؤبشيلرذدتسدقمالؤلةنقيوالذياما

الشتقامتاحهقوةولؤخزوناشاآلهتاوطأقينفيفلته

قيامتييؤئمبحدخةواقظعفخالعةيوماييؤعيودته
ائحراكأيطأبونبهوانيوفمبحفرةحبونياذاهلىولته

اءا

11بعداشتقاكأالمجهافياالطياهاشذفياذفئالدحاوصلته
ودامتبهنياألذلذةلهغضتكلوالمدحكبانحابولثه

أسو

نامتثمادفحيقلوناراجخةأتايقنتعينوثه
ملاولمىكأاليفناهفيوفال

االضواتافساثيئنباافابماضوافنادهاالقنورايت

رفاتاافرابفيكىتواانىفكئهنمنوكلابخوآنمفوكاين
قاكاتقيلقؤالثرىاظافمتختللثابوابابتحممم

ففالكمحنىاؤيومخوهواخرشفيهانتيومهرتوا

23عثؤةالمريوممآالفىمقروايةوفي3امتيسلىاية
حيض



أابهسفئتحىمااتهني7ئرتجلمحلوداتكات انميقااثربومتهبذالهوكانالنياألنراسرعما
الطويلهنالدنيامالبطدنفيوقال

ا

وآلشجهاتللشذوماليفااتهوماكةقريااليس

القهواتجاوزماصاذاسوالطهوآلطعامطييفينافنا

تآلحسرصنيآزددتصمتهفغتوئهماشانكفاففؤقصلمااضعىو

جمماتولةمؤكمساكهاتماوعيثيالمجاصنيواظمغ
غفالتصفداعيهعيقالناسارىاتيشعمسغدلولنعوت

تيحياالغتننحثعقنهولؤتملشاقصعفليانعقلىفلذ
يلالطوتواحسنهمنافيوقال

اوافضيؤهبتاآلمالكوساوئئيتاوحزتالذتياننجت

ظقطةاآلمحاللالوانكنتماغنرالناسضالصمالكوما

اانقيلغنركىالشيامامكجعنتهشثاالكةلكويا

افابليتلبنتواآلماكموتماغيراالشينبىممالكوما

وتخنيتافارفتهاقذكانكوئفغةمتاعفياآلنتاوما

أقيخابماتقبعلاالكأى8بثيئكرهاولفيالمحيئتخبطنفال

اوتناسيتاضيغتهاوقذاراكبنقسهاتمنعتهينذااااال يتاباوقظبتألدآيافيكانواتشللمآلذفيصقآلفخملماغيتتاذا



ا

11
أ

17

رأيشهتشهيهشيناكانوات

غرةلاالالباتو3ضل

نجعهلكاليتبغوخت

افلهااحمنمنياأاصنيتوصش

ضألألمجاضخلثجنبابقيت3ر

7محرمعنشصلمحتئوهافيت
احقغييرمناألفوالفيونافنت

حيالفيصالغنمىعتكواخليت

لغتهسامااذاحتىانمنىتمتى

لهئخدتقذاألبياتصاحبايا
قتناظصكراينذاياألحندايث

بفييرنانازالتبالياكتصغ

تقوناأاتغفةآمنايارلت
لىاتغذالانفاطفنارلثايا

زويةغيهبميتآلمغروثهومقايا
الطالوصابافيا

تموحتىبأكىتخذ

قبيهىعنواضسذحشافقل

اتعاعهيهالتماحمانوات

حيتاوافحعليغطاقرأضاواذيخت

وتواشاييتبغكاوقخضت

وعاليحابايخاصكانجاهيت

واضسيتانخورائختاالنجتءوا

واخكطيتاخذتيخيماصذتقولم

شاوتوارنفاققتاافىواشرفت

وتغطيتاىنشاالدفيتنطفت
فشعنيتسائوقهاماالىسمؤت

بيمتاىاآلسعاجالصفيهاصستبدكل

ؤسوشاضلقتفيمنفعمويتنا

وعافيتاخهايارلتفستمتنا

واولتاتنأبليتماشكرعلى

اتوقييمنةرلتيااتولي

اايوتعااليرىمقياتباكت

الوافرمئكم

ثوآوالأكالمتلئهووال

صموءشؤعيقتتفكوال



يرمألول

قواصنتثماذاعؤفيتعاالباتجعهاالذتيايث

يفواتعليهمنفاليؤئابالثتيظتختفاذالم

امواؤعافىلمانفانا3قحخاأصالىاالعآإفي
خفوفيهساواتحآلنيهاوسااقئوشااللةسقى

ويلامنالموتلسيانعلىنفسةيعاتبوقال

اتيقصقنحتىوقؤسننيصفاتيقرعنهنقدآتناياكات

نعاتيعةغبثنمالى11بعيثيوتوجهتألزىاظاقوباششت

اتمحالةالآتهووماوغنلتيسحاليظولميقمجئافيا
وانغدواتؤحاتبالىوافينىقىصلمنقاسداتخاياآختوث

اتمضتفياماألفصتكقلمنهصأعظيمصميقكم
اتمختبمباريالتيناديننسانهمنرختعاجوقاث

تجدراتاألزحقكرابعليهاكقفممحثي13انرنيعايخهاقمن
الطوليشونواثبهاالدنجايصفودال

نتهاصعبتأنذيهرتتأنتواتالنتخشنتالذياليتتأنتصاذا

زانتاواموراشانتبمااالررةصثينتضلؤكىرا1فيكف

ومافانتالحادلتبيغدىرتكمسريعسةدآلمحادونمضيتيو
بمادانتفيهالتاسوسنفتداثفححلهيؤمغدادياتولفذين

قرباذويرأيتروأيةوفي3غلطوهونجيينشةوفيا



ع16

الطويلمىجمايفزمىفيزاللماصتفيوقال

هفواتلهاالفتىلقلويماتبهيخيىوآلذياما

واتذلجاتالروصاتافنااويفنيصديهلىسيمااآلفتههكأومآ

اتالحركتنيومماواللذنهووستخريمهالكاخر

الشهوأتعقهمتقاشهوةلغديحهوةيتتبغوكأ
ثاترأيفيمامرهاواللمجلوهاوكيىنياآلدألسوميت

ضنتظراتانوتلدأجماخرىوافآلمخحستاللهداجمافوساعابت

وعداتمرةوعجدلهىوالركخاباشطااليابمزالتوما
والحعناتآدتهاآللكوماؤيتوفئمللىآزددصخأالتنتاذا

كاملهىالحاتااصللالجادرةفيوقال

األفاتبوادرلولهنتانبميهياانغاياتالىبادر

نجواتتهغدولنرلفابمنتقذفؤخركايةنحمنم
تحمةنقعليهاذهبتطعئهاوفاتفاتتصاذاحتئ

آلفلتاتفييخبألتروروارىجانجالغحينارهانمتيء
يلالطومىذحمرالحضوالقبوراحلمجيوقال

ووذعتألرحيلجذاالونادتفاشمصتالياالذيانقسهانحت

توشعتحتىالحاالتفاحخاقتخحاوآكوالبزبالتنعليمالناسغلى
وظلعتفؤقهاماالىنحنعتصهاظفرتقذللنقىئنىميتكنم



05أ

قطعتوتشبابهنمخلقتلىاتاحبسيهاآنقنوراصلىعلىصالئم
بماسعتنقيءتخزىكنواآلاجبهنرااالءأألحياقآماتت

بلالطوهناللذاتالىوالصباجماجطلهاعلىنفسةيلوآوقال

عادتالمجهلغنمالتقذعلتاذاتمادتقذبالهوىاخصيميتأل

ارادثءكشيئاخهامنواضنقسهباضالضااعرئبوحن

تيبزهادنمروجةرغبتيارىاغلىنياصوآلدتياصنيتزاهدت
عتادتيفارفأتعظيماراهلموكفهاعادةنقصيوعودت

ارادتيستعقلليصغودوشقضروغقلمدخولارادة

سهاديهستكييليولؤحثمازهصلحالبتغرسيليطابولؤ
تعادتعلنهاالقوامدعيهاتحبهابافلالدلهيامانضايا
وغادتاالأننراوحتهناذاالظهمائفوستبقىقنمااال

حادتالمؤلتعنكانتاتوئموتعرهاالشفيطالخفياالكأ

فبادتكانحتقبلقزونواننؤاتححبافوألتبهوفىميتافياال

تيووسادرضرضاكاديوصاراكرىااذاصرتئىفيشنتاكيقخخ

وسعاديئصفرتييتاألللىافىعبذةاناكقكيزليومامنأ
الحفيفمنياالدصروغرااليامانصرامفيوقال

بانتسريعاونقضتدرسقوأتفاشطقبلالفردتيعثزاقذ

هانتاثتمالمحوورمغفالذتيامثزمترأيتناسلمكم

اث



آاأي

فهانتعليكهؤتهائمافامورقدحمتعششددتكم

النتيلفسهاحيةهـاتمالتتمتتفثنياعيةذا
يلالطومىديولتهايومالنفىضزكنصراوقال

واخنتاسأتمالمجصييهاببتدحمماداتايومالياتاال
واصكلتتمتهرلثاصليغلماتةلنعنهوارجوهواتنميأما

وحتمتتصيخةزيتثمايقتبئآفيضنىاحىاصثبحزئاكفى
تيقنتقذالنيىمهاتحقنعتتغريبهخاتهذاقواف

اليهاوسكتمتشفيمقءرحركتئاذصفيوحوبتضقتزاتصعدت

لرثتتيلوثتنيوكمااجبتقيكأفيقذوكغ

خضتانذياتسانافنفيخنتفاتالمالفىظراالوذحقوفاضوت
تكفنفيهاوقذخنطتكاثبوشفيهاشلطالساعةولي

وازمنتهاعلنتعميرياحاللصاتقميمائزذاألرضاتشالم
ححتاكنتازكومتتظركأسصرتبآلحطوبلرفنياوا

يلالطوهىوزخرفهاالدنياتلىفيولما

تقتبمتصيفاأليامويازفرةتخبتلعينآلذشامجبايا

وتصؤبتليااليامتححعتوصودةاءبذاأليانمئقذصني

اكتبعتألرونشاياجمهارفلغيزوكنيماعلىياياوشكاتبت
وشيبتالثئباباآلذتيتخرتتصضىآلنالشبابالناسألىنيههسا



حسةحم

تقرتليمةتتفدنقضتاصاذاماتنفيالخيايجريغاولي

تطرتنقبيوجدارايذنياديؤصالىتخونصيظربئ
وجربمتاطادعدحخكتنيوقذنظرةفيصآالثالليوضرب

تجبتبالطحهتهياذافكقهافرصينآذأدغواضغرت
نصبتوامروناآلذنياتعبنواثيرةفروفاالدنياغرتلةت

وغربتآلنهارشضاشرقمتاذاباهلهايخديألمؤتيىحاألماز

وذمبتتهاقذفضخلممافتهتلؤذتبراءنياآلذمنبليت

تجخبتنفسالتاسلمجىيفوزاضتكاصصفطلاالطانجبرما

تحببتنفعىالناسبوذوفازلتاللمجبهنممقاالسبغيمقرأيث
ايافرمجزؤمنقولهالقاهيةالبيوغيرهاولثريثيرفيعبدابنورص

ضذاصتمرورهاوتماذاكملتتجااذا
فعلعتمحنىنفيكمابقماأتذيئصفيوتفعل

1لمامجزؤمىاوهدفيقالماابغومومنولة

خفمتآلتازوضكتصانجالثوعظتلث

ورسئتوعيظتبهلىأؤجمهعنوتكلمت

تمتلمهحيئوآنتةأظئافيقفزكوارتك
شللىهادابعضقولعنئالمههذاالوالقايةاخذقدالماورديفال1

حذانحنلفةااللكمذهوروايةالساتامحقةفيالنظرقالالعظاتابلغمابومما
يرالمععوديفرواتها



35

تفعتلمافسةاتبمنختيصاساتج

الشممتبالقومنحلالثكاتاتقلبتجالحلى
حقتجعلىمقبوهوالمأمونعلىيوادظتقادأيوببنليافىوصذث

صيدكاتبابيبنلمحسنفقلثالثهرااقيماببياضضديدخضيبالحية
عهصأقكماعرفتةلوفقلتتعرفضامافقالهذامىأالئةعلىالماثون
الموتفيقلتمااحنالدنيةلةنولالماشنعتفسألعخاميةابوهذافقال

اكاملمجزومنوهوفالدة

النتااآلذنياجمبفطلبتاتهااكضاتساك

ضماجماضهاىقىموأنتنيايالذقتاو

شماتاعزماوطولهاةالححاعلىمنكوعزنت

فاالانارأىقذمفيهنابويرأىيامن

نفالآلكاتفلتامعبرةلكفيههماهل

اممنآخهتمالتفئتطلباتذيوبن

خغتسايهسةومجتكمممتاصداثوعلتد

لجحتصمويىوعىتبلىاعلبمعىومجتت
ئمتلمحيئروانتالقبوفيبركقوارتك

الخعريالبىعبدبىمحمدبنهعبدالبنيوصفعروابروايةوفي

سبتاجسادويهنخنتاحداثسوعظتك

برصحمتالسنةفيهنبابىلكهـيمتمت
تتلمحيروانتالقبىفيقبركوارتك

يفتلمخفرهنفرببدعنقيا



صبم

لياتاتبآتؤممألمنيةهص
5اعنةاالدهليزاوفياصنافيعليهفقضتتبعتةخهضفالقال

الرجمنقولةاتفيهـنفياقاهيةابواتدهوعما

للفوتأألفبةصذيا8لمالمؤتبهاودىغافلكغ
بالمؤتالتغسةعنزالقسلىنغحتةكقيلمميق
درمالفبعزينلةواعرالمغىيتوطاحسنتالماشنلةفقال

ى

لرجمىاالميجمرضهيالفيقولةالعتاهةلويروى

أغؤتآفهوتبادزلمانآلفوتاذلكفقذانبغ
انموتخنههذااخرإوعشماشئتضذ

لرحمناالصابهماراةيصفوقال

حيثماكتتيصتواللهوايقنتبآللهامتت

خنتدماجذلتوماودهضاننيليكميقكنم

هتثاخيفياذااصتيكعتعهعلىفهالحفذ

نتقتلؤلونثنينموتضريفهاالذنيااكبما
بتتلقذيؤمؤشذدنابهفانارفنيؤنمنجين

وحتتتطوزأبخهآمنىصنيائفالااناما

تيقتتذقماعلىشلطميقاختزتومامتييامجا

تمكتتقذاصبقآمااذاتيءدكانمويارلب

هتفطضتللهراناءاتاعاجيجهوآلذفرالتقنى



5ه

الىصلمنتاواعراعاةهفيوقال
اتدفعتاذأنياالذوأذغنقطعتابماآلذنيااقطع
أمتعتاذاالذتياواشكمسستاذاآلذئحاوافي

اذقنعتآلتقميفيوآنغنىمجئاآلفئالدتياطلب
المنرحمىانهاحعىلتهالتبهرتاديةفيهـقال

نععتهقبلاخندلمحسلفبحكمةيغيحكيمميقغ
ورحمفعذلهصفيكانالىمبهقضىيأتذهذاكيس

تلفوئخطهمناألكرامموذياتجاللوذيبالتهنعوذ

طغمخهوطيبشهإظاهرآمالحسنبدااذااالءالمرما

قسعخيماوعدلوجهراسراهبهيمناالالمرمما

المتقاربمىوافاتهالموتبهرورصفيوقال

لمرضاصهاحبال9ولماتها7سؤلنفسكرحنيت
زالصمااكبرغرتواكالهااقبحنحتعتت

بتياتهاكأيهغسامحتالصباالفلسييلككنم
آلفاتهاعتهاتطقغتآلهوىمادواجماألذواجواكب

تاصهاأاواقيألتنهكاخارمواقي
كزاتهابعضفيذاككلتققدعوبنقسككاني

افوأحمابرتةتداجماحسرانوادصهاوتاصت



ألأجح65

صاعاحهانقسكيسارتأآلياليدبيباتقىأا
لميقاتهاآنعالمينعلىقذاضفتةآلقياوهذي

روعاتهاكتمالهاواضبرازيهاآفجلتوشز
هاوعاليماوايااخراحاهابغخىلفيقبوا

هالجذاتنااذاصالذتيادارالقرورلىابها

حاالتهانتعرتوالالعاجيبهاعويقىدا

افيتابافاصفئذذيهاواياضهاننافى

بامواتهسافيعحبزوناحياؤهايتفيماسا
محتدابععدضبناصمعبلقيعنبزيديمةاثذنياالتعاحبقال

عزتولقدجميبحنضعركئههامحاقياالياناءاوقدالعتاههاليىقنتقال
هارافاواخرهاكاخاايضابةمقلواخاوذلكصدااخدالكابياتايامهنذبي

قالشرمجونارفهاوحالفدكانواللهيهاباذصديقألىاالنلىلوكتبها
ةكاملمنقلتوماجمه

11مدجذتهافأيئبضكالذتهخيرصفياقر

عدته4آشيهماووفاتةلهيعذننفوحياتة

وضدتهبعدميقوذأبأصاتهملىتعدنومححيرة

ذتهسكت3ائراونحهذتهسذوو12ل01ماتمن

حالروات4وفي3يدرواقيوفي1

هاراروايةوفي3



751خز

بعذتهلةنتذمالحعبفيونحنالزحيا1ازف

وتدتهوحرابآاشكلىآلحطوبشسقىولقلماا

رقدتهديوم13فيهيحشلماتيهنمتجاأ
الطويلمنااثاعننفهيؤبوقال

خهيتهـاماأذاببتمادىيضرحرآتهانقسشبنفىئليف

جختنهاامجناياتمنوكمبهفقزفاكتتقبيمنشفكخ

وابإخهايتهاشومحتمنيجمةيىصباذلشفيئمتكغ

واتيهايلندينيفازسنتالهوىشكأالدنيادولالىدعاني

يخهافريخابهاللدتلطقتاحمآعضدالمطالجللب

أهابيخنافالقبرقذيهاصنيتيكانقأضيقثبهتصاتلنفثهقوذم

انوبتمااذاعتهايثبطنياخميرضؤماندخحعالفيولي

فقضيتهاوقهانيقذاكاتستتقضيالبذيؤئادةلصلي

النعيتهانفسهاساحمنيهاافىنابحعيراوقدنحتالدثكطفلوحمنث

تهاميوعالهوىفينقحينخالفتنقسهئحابتمناننيولؤ
ولعتهاععحاهامنهاكرهروميتشفسهالقتهالكبيايآلنياياذأ

ااتاآلزضفيالنقىجمةالنكوغرهجفآلكبهذاحمفانا

هنهانخةهـفي3ازقنصوفي1

11

ش



بح8ألشج

البسبلىمنكفاتوالقاعةفيوقالي

نخئرةخنمنهاياقةيخعللممحظرةنساياذاخجمبتكال
ةموميعسرعلىوصبزذاكمملييتماكانانفتىاكتنمابخيز

تفدأرةعندعقوآنعقواقضلوجمةعيطعىزهاآكهدواقضل

ونحقرةذكالىيصنرشهطمعصفيلألتسانرالضالخبر
رةفإخالقبهنياعيثاواشألهذفييميتاللهاضتقغر

اكعلمناخزلهعنتاغلهعنالمريوتوقال

تتهاافكيفمجئوامتتهانقذاؤطتتهاياآلذياساكن

وفتتهابالهوىلثنقهوظنهتبائنىحادكعنقفبكوسغلت

أوآستتبقهايكآلشبجبةماحوالرتمغتبرافقذاتكتتات
الؤتتهابماورصدتمماتنكرتالشهواتكيفاؤأش

واهتانحشهالجككرمىولؤلهابآلهواننقمسكاكرنت

اوخزتنجمقهاخالدماتكففتآلدتياكانلثياسايهن

فشتهانتقيميالجمايخاالذمسنكفالذنياطفقتياساكن
رهتهاآدرابرهوناصفيذباثكنتغآتذيناحبتكرذا

وسنتهافعتهاللخعالحينءكاعنةنوآلخيزماقذث



95آ
رحنامىلعالىأيخهوقال

دا

نجرثخهخلقهعلىعتتاحججلىهـللممننجات

صةعيقانواححقوتمجزموحميتالةاالاتةقذعلعوا

بتائرإبخه6بء



ثمهثم

سعاهيهاغثدضبصهبمء7حمتجحنمفيثيهؤثعم
أير07لمشيه

االفي2فأفيهؤلثاورميئغ
آعأ

الخفيفهىبالدنيااالكتراثقلةعلىاالنسارمجثخاهيةالاهـذال

اكثايئصنيدائبانهاواكهراثيوالمحهلضافيقل

باالحداثآلساعاتودبيباللياليآخترامعاحالقائيمال

ثاالبعداألكثاخاذفيبألمنايااغرنامااخييا

واثياكآلتاتبآنمكولولتاذاماانتكيفشعريليت

حاثيفوقلثخاهرذمتحتنجىنتاكيفشغرييت

ثالثبغديموثهناكفيمامحانك11كيفماشحريليت

آلميراثذووبهادلىاترجمالوميخهيكونيؤضاإن

الزاثيقلجلحوىكحليريآتآيكلتبالتيق

نتغاثمناألنامئغيثماتةحنبكبيانمنتغيثاعا

إثبالفبغدةآدتهاققذقنوطصيؤملربفلعنري
اكملمنضردأتيوهراايضقولهوهن

أالضمثاشذفنافممانفقدانقضىآفرىهتمنقضىأواذا
غاوهووماجمفتخةوفي1



اصحض
كليهلهحصلىهطبهالمحنمةازجمألأليما مماأهـصفيالثمحصللل

مايأ
حألماكئهضقأقئةحاا

البسيطمنالزهانمداراةفيالعتاهةإساتال
وفختغموقوببين01والمالةدرجذوووالديخاالذينفياخاسا

اهممنابوابدضاينوللي1أصاشةيؤمالةتقضىعاشمن

فتفرجوجهمضيتيوصهكنفيواسةاللهفازضىعتكضافكأ
والدخؤصاتاكاخولمجبوقديرفدتهآلهاديالبراقديذرذقذ

آلؤجمنافصاهاالنرواضيقضهااالحاجاتفيضيزألمذاهب

امناللمجلوادمآبناتمملىفيقمرتدصانلقذعلنمت

حرجذياالنماللهيتكماحرجتقياعخدفيههمجونامت
اهـملاهىناعةوالقالصبرفيوله

رجاخافومنرجاضافميتضانفاالانثهيرنجوليس

نجايفنجامجأتمنفتنسةميتروقلمائخوأ

زجاءباليئزنجيتواذاصهماءراذاالنقىشكب

عنفضحآلالوزننحنلوذلكبانتهمنليالفضىعاشوماةوفيأ

لةالهعىاث



261

اكاهلمجزومنهعأهأفيوقال

الجحعنتوابواضبزألمناآلطرقمنأينفلث
نحاربئلهافانبهمتايقاتواتجذفومك

فاربئاخيكلهغكقمعتطغتا01آلحوثيواقفي

الخولفيىقضىيؤمابدااتفتىاياميز
الرملمىذلكأفيايضاواة

دججذاتكرةفيففمآلذحابباخمالخرصنذهب
ودربئالمخميرخطوولانمامجألثبياالخنركثليى

تختلحتهالضدردفيحالهعاسقما9األأليزاذ
بانؤفيمضهاللةتيياتمبهتحنيالفتقذافورلت

يلالطومنالمصرآ3اننرسرعةفيوانثد

انلبمفالجقالحقيكاتومنبخورفحشدالهتمتإظيلى
ءاتيوألرآكلقتطرعلىقاثموآنعذذبالالضذثوذو

وءصءسصيرص

لمجهبننصرللهنالذجىثننالبيزوذيالتقوىفواخالف

التخيجائضذقافلبنوالنتيةحقدقآلحافلونيات
اخنرغألتهخمةتلةوايجمةاللهعلىفتحلولي
انيوثدبعدهنسننضيونحنثيرونمنايدرجتوقذ

الزضوفثكهافإتكفاتهضصنيآلقحشذايادأويمك



صبيمثحى

36

لخرجيديكنيممانكوالنبعداضتزتةتهاوأنص

متوخدالحبنوتحاتوئفكحمرأمةغداصفيضيمذياالزب
وزنرجوايهاالغادونزخرفنوإمسةنلنيئآلذتتامالعنرك

اخبئالذينمنحطاليفانيحيبةايئالذتياكاتنأأل
الطويلمئخرفهابقالدنياعدكتفيوقال

ألتلكآلماتبزوالمقوفعيوتخاتلحتكآلدتيامنتخفف

والصغلبرارآلمزءاتجحاذالهوهايخليهارآلذخرابايث
ضختيةآلقيايهبهانتفاتجةلكلمغروزهلآايهاالا

سخبئاونةمتهاصكفاخهااطادميتعروفحيزهـ

ويضبئطوزاالمحاذنعتقيميفقذالفلهاتقىآلمحاالتكأالتحسب
بخلةفيهاتشيناملوميت1اشتذبظرفيءآلئىتآشتظرف

تجوااذاالتئامجماصاتحمذاكعقولهنمطاسشتاثلؤمفلمابخ
واقغالنازبهااللياولمبهمقىأ3اواليشفلمميقا

ملامجزومنالؤوصديقرماالصهـديقيضفالو

راصراجيتاتءروايخاجماميقرماالله

صاجاخهشلقصىشيئاءبمغظمليتلمرتوة

زابااالفالشىمآلقحديقينكدرآلضفا

الرترذفوفي3غلطوهواظرافاتخةوفي1



هبصسذ

46أل

نخاجاارافآلصنزتزاوجتاالمورواذا

جالبرفهمرأكطفيعقذقتوآلخ

سراحاألحيةصفيزندهيثقىوآلضذق

حاحاآلىشعىولرالحفاصدعسمماولىا
ا

وأدألحارواحااالالهوىالمحلقاال
ا

اغوجاصالةترأياويرذيخمردفعنركزقق

اختالجاعتةتهتوانمافوسايختلجوآلموث
الغراجالهاوجدتمامالخكرمائعرجكاجعات

تجاجانخحلحةتعادضنتةبرفيلتيار

جاجالمشنحاوبةعبغدصارعذبزلبو

صعاجمااضالفاررنفحساتاخالقبئولى

شخلالنجاجاتعذألذيخاممحخايقعليكتهي

اتفراجمالهايزتافاتبحنميقسةتضرتال

خانياكعابالةءفيالىءسثيكطعلكطا

اإميايص
تجماكليلآللألدلد1



ثهىجمبمسهب
أآ

حثىاث

ااضغاصايزإبمصجحةبههـبماالبمحضيخننفإصثطأا
ؤ5ل

تااالخايوقأقيآلبردا مهع

أانم

الطويلهىعثهورغدالتتيءالمريصفالحتاعيةالوقال

جولالتقوسلحاجاتواتالخانمالحقاتقىالم

ضخداخنهغعاشمالةفليعىلشةالتاسعنيهقفلماتمراا
عمهـفأنجذأللهبهروكثريعضةكااللهعبهدفصاذا
امادحدتهأظضذلةفالجساصافصنيمدحهتاذاذا

آئمساخاالاأحيقآيستطيتوعيثةيححفلمالمردرحاذاضاف
3آلنوهعلتامتفوصاذألجنىيذتختتوائنهحاآلفتىوبيتا
ءاخاجنأماآلئزىعلىنوبمذواقهصفياححفاكاءاعروات
اآنجوارعنيهخهتثيتجاضةكاتميتالناسافيسات

آضبرنيقالىدوياااعمإيىعنالصموليصزتقالاالغانيصاحباضهر
نوافامجماالرالالتفيحينالمذءغناخبةصاالرصيدكانفالالعتاجمةابو

يغوتضعراوسيعملوااثراشناثلمىقولوافقالخموطم3بغادصيتأذى
اليفهخهقالالحبىوموفيصةخاالهأبيهذاشآقدرعلىاضدليىلةققيلفي

ضعراالقولىدتهطفنلتذاهـفيفغاباطحثيياعرواممأسعةحتئشعراقلالرلمحد

اكى



6

الحراقةكبفالالمالحبنمنحفظهمنالىودفعهصحرفععلتبهواليريحزنةأ
ارملوجمزهنوهو

اجمعوحآنقنباحهاألطنوخالطرفتضانك

وحوقىذنووآلشزمالخنرادواجما

نحوخمتةلوبةبذنبلمطفوبهل

قروحنااقلولبماضالحكيف

التفوخاالاانبتاالثهاخسن

1ألصوخثؤيبينمتاالممتورفاذا

حأنعتهطويتعزيزترايخاكنم

مدوحالخالدقرحرعبرحيلمتةمئح

فتوحافبغمعلىاالرضصنيالتاسبغفموث

روحيخهماجسدايؤئاألمرسيجحير

يلوخانوتعلمحمبككعينيبين

ويروخيقمووألمؤتصلهفيئنا

وصئوخغبوقادنياماتألذتياأب

وخأنعيهنمنخنوأئوثيطبرخن
نايطانهذينمحنىالعتاههوااضذالماورديقالخوحروايةوفي1

السوايواأناسفتضعريخلخطالوكانالحكمالحعفىقولعن
ةحجارلئةلبستالمحدىالحيفةماتلماوغبرالمسعوديقال

افى



176ش

نطوحيؤملهالذفرهمنكأنطاخإ
13تنوخانبهتتمنعصيامنقسكعلىخ

نوخكرماكرتولؤم13ابائبآتل
دموعااخزرأفاسمئدالرشكانويشبيبكيجسلصعالرضيدفالقال

بغكثرةالربنالفضلراىفاصاوالنضبالتهـقتفيعسفااضدمدوقمالموعخلةفي
يكتواانالمآلبيئالىآوما

الوافرمىالجاةبطولىذاتةنانالاتإللفيوقال

النواجماصنعيئيثبنوانناياضتدلماتؤتللم
الضاالىاعيثاللعليحيااشميثاذااذريوما
لومايخطبةغيهجمليبانابنهمؤدب6مايىالىرضيداتقذمقالبحفمأضبر

ذلكنيابوالحتاصةفقالففعلالجمعة

وعرخوشبالبملهوبغدفاتفحمتياسيأكشيبالحا

فئاللبلنيياغآتؤتأثموفرخنافلهوتا
يطرخالاتللترفيينبيدينكغونواادمبنييا

فصعفيكخقامبخذيريزيهغاتذياللهواواحملى

وشرخخيرنفتموهصبهآلثهنضىبخطيب
زحئاالبيتهنهالحتلهةابوفقالعيهبرمادالوادالمسوححثمهمىوغيرها

اغالوخمهفي

نطوعيوملةمثطواننطاحصروايةوفي
شوحبذالكتانغنفذفحلىروايةوفي3
تعوكأروافيوفي113



ورجطاشواوأليرألتقىفيبهاالشتؤيوزناسافي
ءساس
بآنمدخانلىالخيرنذيروبانعلىاولىالخيرفضذير

ظئولجمعصط

يثصام



فك

6محسال
اااخهـش

اتهصعميمبمجرو ألثنحأثىرليجمبرنخهيمممبهـاطبهمي01
ا1فىفأءابحاظا

ثالدفذكفأكها
اصا

ملامجزؤهنوتةالسفيهنعمةفيالعتاهيةابوقال

يذعخديلفاجرتيرماتءالحمرأثب

أيحمىتمتوآلسمهالبدتيخهكتىا
سا

باانحانةههرجلذبطقالالعاهيهأبيبهتمحمدعىاصوبىاصت

ابوالعتاهةفقالاهلهحمبنجقومواستطال3منانيعليهففخرءستيفيالتاهيةا

اسورالخديعاجكمبموفوجذذحمرابمنكخيههأ

أألخندجناتتعحليوطاعةأهدواآلتقىفيالمحراالماا

اعداونجلالىامآآلوزدالهلصوردالبدمق

راخدفاضذيهابافيهبوراقدنفيصاسانةوزوي

تارباهئالبدصةلى

اذافاادمبنيوايدناثاكلنىاتنااألا
اأعائربهالىككرتجهغمنتتطولذدفما

اآجماحدجححميفاممالهاالييغففيامجا
المبكتخةوفي1

حث



07

شاهذنمكينةتكربئلتخرجمهصحقفكلو

أنواحدأنهمعلىبتعالاله3ثيئوطو
لهفذلهذألمنفتالاالبياتنراىبالموضعسناتجازايوانصرفوئا

ابااننياالظصابوروىثعريمجميعليفلوددظفقالالعتايةالبي
3زفتالالنوجثانياصدبنابخليالىيوهانجاةرندقةباييعىكانهيةات

بهمحزثشئئافقلالحليللةفقالالتوجدادينيماواللهزنديقانيأقاس
لسابقةاالبيكفقالعنك

الحويلهنتالىصفاتهفيوقال

نحهردضئيزويامنشولوضيروياياخيرمغييآلرسثيياذاالمحنذلك

إبمخصدولنتالمولىوكتكنحدقننعتانألنهتملكعهذأ
بخشوذولنعتموخودوائكبمؤصوفولنتمنروتدنكوا

غنرمققوبغائابييداقريئاكشولمكفالالربوافك
المنسرحمئاخرتاصفيجهلهعناالرجمواملىاالنسانمجثوقال

وألرشدالضاللينبكاستات3غيرصرتشدألالكنياراكب

ضدالثمآدتهفأضفرمغتهداتيتماقذحنسبلث
سدفلنمتتتقدتلمانحمتتزيادئةهنقحالنيذايا

أالصمدعلىصدقصارعاببساوآنهاريلآدلانرعما

ايمدولمهيئعظفتنمأتوتهوواعلهاملومنجمنت
لبدعلىاقبدناجرىكانبماكماعدينااللىيخري
هتئدةونيلجمولودنخةفي3صاصدانةكلةفي



97

بيديجمنهجنضتهقتنيثقةاخطكنميامؤتالمرت

عددومنفئوةمطأنهءفياببمامتذاضتعتيامؤتمزت
االسدبتبهوكبومألثننقمبكضايامزتمؤتيم

اخدعليتبقيجميعائلخفقممناراكاليامزتيهمزت
آلقضإلغيرمفصصلقديصفبذادائمأدتهاطند

لمجذمطلئاآتجهلىيغوبيطيبربآلهديعتررمن
والجالبتبةبنيىنيااألذبممنلمععتائييعلمجليدقل
آنددقأطعالمؤتعنتقفلالألقضيرةانذةصاحبيا
اودمنفيكمافقوثمبدأوشءتقومهفنتفويمعتكدخ

يردوإهنييتتقنمفألنفصمبةترنتزائلكنممؤتيا
بالاذبلحةمنيزجمبهرازفيسجماصألمؤتمألقد

المتقاربمنبافهاالعأمفىةوالدنامننساناالمحوفال

حميديخيئجييللطيثلمجيدقويرثطاناال

عيدلرتياتلولىفانطاظمتاتوأفلوكرأيت

يييدصليزثأمماليبئفيتمضاف
وققعرمشيذحصينوحضنقووأولمخغبادكنم

حي

ثديدالحقأبهنمن7لفطلءآألمحادجمليبتالبوليى
والحديدآلضفالنحافاكاتالفنايفوت4يخيغوافي



حةلمثض
27أأل

سديدرآيائتهالىنيبالعبداتحكارأيااتآال

فريدوجملىفيهافاتكبدارأللىطزتتفالا

منهاتحيذآتتيكتتشفلثعقهآلهدإالمؤتارىا
يميدكرفيمنالذبكغفالفيكفانتيقأ01

3الرشيذألآنقالميمولتكيفآلصاكيفصقىلمكاتك

أيذالوالضغيريموتكيفافكبيزألفمنبموتكيف
وعيددءوكتفيفروبا3دوخفيألهيامنمنش

ءصا

برإحهمخهبنعيكاتاكتاصيمتوالتؤاراكا

يد3قدضاخلثفيواتكتخفيسةكآفيوتتقمن

جديدألذفركحنثىتاليكعجدهالموالكلراصات

يذقىتماكثريفيكاحسعانهألتهيذمنقى

أمزيئيوصنهيتقطخولمينسهلمثكرآيهيوس
االسعيهآلمحهصكريولماالشقتيلغقرألنرفوما

صاداارشدبابصلىواقفاالموتجففيبهنثفالنصوربنصبيبحذث

نةويسائلوعليهيتعوناسالوجعلفوفصاقدبنلوواللةابثغرحل
يقوليفواصدااحيرايبهوناآلسفافبلالموقفبوقفثميضامحوتو

امنينخابفالنااملتاخرويقولضيابييصخفلمفالنالينقطغابهت
الرصلفقالصالههناخربهوويبيوفعل

الجليدايةردوفا3رصدةروابةوفي1



امحميض
371اا

حاصدالضاراةأحدبهافليىنياالذذيفتشت

اواصذقالسفيقرغواقذاقالناسكاتحتىا
ابوالعتاهيةهويلفقعمهفالت

الزلمىباالعالالموتتالفيفيوقال

وفيءوعخاكلذونيخحفوالحذانعيققارأأ
الغذأجوماالتؤخرعلفشتخماقفتهلماكنا

ااحذدأمتهاقديليى11اللسغماقاللفؤتات
01سءا

311تاالدائماطول3يىتبالدتياولؤفيتأاتقذارى
ابغدكذراحالميقاؤارانيرتحلءكدانهااتنيا

11نكذفيمشهالعيثطقاسوادائبااصثييانالاجمغا
أوانولذالفلىانميالنقاجمعهاتذيالمالصلمن

آلتتذتخعتوالدهمغيبوا14اذابغديولديمايبالي

أللرشدامقذمضىالنيبغلمنواصانواماله
يعذلموذيؤملثفاذاواصديؤهذتياكنمااا

11عرذفينامنماالنراقهيثحاالهحاماآلنةلرح

اأ0بمذمغسوراباذاوترىواسغارزثاأألحمقيرزث
111فهاظلثروايةوفي3قاصئاراليةوفي1ا

لعداذتنخةوفيءاالمدنحخةوفي3

01بمدنخةوفيا
يهى



خ7أل
11111

اعظكثعالعظنيلةفقالصومتفيبرامبعابدشقالالمعودياخبر

الطويلمىبقولصثالعتاهيةابيبقولفاتظبممداقريباشاهدإوساعركم
يخلدصلثيئحياارىتوليوادفلنعؤتموئولاالص

خرذنياوانتآلدالىسقطتاضافانكآلذنيامنذس

اويتفدجمألقليلحاخفانههاصلممتششيئواقضلن

مجسذوقدكان2نحروبخبحفافغرةالدفراغقبكأينبنكنم

مجمدالنةذتةشثهطالذوماذعهاوالالتطيخاآلذفالتخمد
الطويلمنتالىضدتهالي2المروانقطاعآيخةاهـالصفاتفيوقال

آطعدهواشمفنعشادةتالفئىزصتافى
جكأصررإ

افبغذوهوسلطانهصنياقبلاضونجفةصةصاالمطئفكوال

الوغذواقتربااليامفاتتفقدلهوأتجهديألتهفافينقعىفيا

آلىهدآوضهاطؤفافعاشوخيزسبيلهفيقحيألممابنخيز

انابذمتليىتمابذوالسعهفيهليايسكاتثاكلت

حذعخمفغآلهزلكاتصراحابأضهغالهزلفيآلناسلخوفيعت

تغدووالالتروخآلمناياكاتوالصحباالتوالىخواوآزآلموتنسواا
لءاكلمنالدهروصروفالحنفيالصبرعلىمجثوقال

عكيرئحتدآلمرباتواشكدغوتجآدحسيبةاضبزمحللىا
بمرصدلنعبادالمنيةىوتهـتجةالمححانبانىاؤماقى

هرجومافاصجعزهلدهرأعقبنسخهفي3بحدويروايةوفي5



صم
571

2بمقردفيهدلستهذاسبيائمصينةشىاتميطأيابتلمميق
آألؤحدنهالباإلذكفانجعلوذلينبدآنعاذكرتاذاو

اسيدامئالموتولثفيولة

احداوالاوالزاسغوالولذاوألئبتيوالداالالموت

داشيقتةلمسهمانيؤمفاشةمننخطشسةغيرسهامفينايلهوح
ابداالفأهافيهاينافىاآلصهاالدتياوشعرفمافرميق

ربأقةاتصرالىزوالفيوقال

بيدليسإطماواطفمبيدالعنرماصنيشكأضيغا
اغدميتثقةعاىوتنععثردهقدفاتنيالفقأاى
كرلديليالموتاشتفبلقدغايةالىالنجريواقب

مخممعدمحمحلفيافمحقذدىاكطبقاتفيزنتوما

اأأالنحدالبززخططالموتتشولقاقيلكافأوشلث
الحفيفمئيعقبةاوالموتواعوالالديافوافيوقال

آنحباداضتبيذوانناياانبهالدخؤتحبوسالمنايا

اأثمودوعادننفنااصمثلاراهاقرونصمنلتنالن
ايابصمقمخمىميقاقنننهنارشمنمضيمقاقنينهيق
وآألطوادقاباافلاالضفرمبنيميتخالميتكرتهل

أبموحديةثوفي3وهوغلطفننخةوفي

جمط



67

وادوالفارسارالبساكاسابنيميتخالميتهألتدتجرت

1وأالنجتاأالخكراضىييعاشلقاناكتاينذاوكأاكتإ
االعادئيلملفطانهبمنسواألقاهرالجقاكجرفي
االؤتادذوافيلمياتوقاروتاننوانهرودغاين

الرشادسبيلعلىودلياللناالعتبارامرذفيان

آاليرادعنيضدزوالمثمانمنايلحياضنههغورذوا

زادضيرميتلذاكفئوذامأداعنحيلأكاتزمغايهاإ
آستعحادعلىفخنبآلمناياوشيكاآللياصليلتنالخك

لالؤالدآلفرافانسيتالمنايانسيتآنماتخاسيتإ

واففرادسةووخثذكبيهتفجغاتاذاانقبورانسيتا

اتحابتجيبقااىتمذاولىالتبافيؤميؤماكبأ

وآلفوأدالمحثاعنقىشنفسكوصاذمآنفرافيزنميؤواقيأ

ألجهاداشذصنيالترعصمنمواذانتآلفراقيوميؤماقيا

واألسادالوجوهصيفطننمواذالخحكيؤميؤماي
ءاسصصاكا بادواالالقلوبخافقاتثحوايخدبنعليكتباا

ادافيفيحقتفيحنىذموغافنويذليفينباكجماوبنأ
آلمعاديؤمنسيتيؤماقياخالصقيايؤمنسيتيؤمايأ

االحيادتخةوفي11

3كلى



ااطثجم77حه
ادواالشألمحعحابويؤممأتهالىألوفوفيؤميؤماكبا

11ادألشسدىالعظامرواهوالهاألخاعلىآلمهزلريوئميؤائا
11وأالسقادابانعذروهولاحااثالخالسيؤنميؤمأىا

ادقينانقبزرشصفيبهمكنمطلثافلاقررسآفيكمكنمإا

ازهادمناقبورافيكمكمنيادافلىمناالجوشفيكنمكغا
الرفادحنغماىكتتذقآاضفسىالخممحغالنححبذلتلؤا ا

اوادفيكناتاآؤاخرىضتاضفيئاضجآخآآدثبذللؤ
آنعوادوحاكخرآضلبينانيياحتايؤمبهوسليبوسإ

اغادثمراغوالمولثالمزتمواتىفواشكيفالواكيفى
اقتقاحيطغمذقتقدالوعنلثوكحايسترفحقالراحيههااصإ

سءااص
السهاديهةقادالىصتكتتتذريدؤكنتدادالىحولييا

ملاتءواالخااصمفيواة

اتجتمافاظهركبىسصاذابهجماظفرتذفرحنالا
قععداكتاسرالتنتوافهذزافالتكننطقتاالذا ا

ماعفلةفكيتككاكواذالهرجاكلماخاكواحفف

سنداخحاالىأضيكوثفلقذسنداكننواظرهوازخ

داثميطوزينالمغيىزفيانهنمآالخوانوتعاهد

بيماصجكا



ء87

فيفامىالديازوالفيو

يردلعاروآقئذنضنمتعيرصلماسؤفاتتصاتما

9ئعافيهمانفاساالعليهياالذاذةانرويهوىكيف
المنسرحهناقهعلىلااليمفيولة

رجاثاوسنلعيبهآتذيقفوالصعدالواحدلتةالحند

احدالىحاجةبناآلتهممعفقياززافناعليه
اثقاربمنابخلرتمأمفاففيوقال

االنجوذذهبذوقوانيمنحعذازمنيأرىهلاال

موائحولنكثيرااهغشبغدفنمغابرفيواحمث
ينعدوأليغيثالمنمآلمتغيثآلطالبايهااال

تتفدالاياهفانفضلهميقاللةتنمألأال

اؤتفغذألررقطلبفيتقومتماويخكتجاأا
يخهدمنآلمالوالترزقانحكالئهالثريخرمفا

تكدفقملهمقفقعلترذوالواقنحاتتهعلىتوص
مؤعدلهيتتمميقبهااآليرىأتحلحلففقذ

تخمدالاقةيدفانتأنعبادايديعتكخمدتوأت

ازعمواوقذآلفعالبلؤانرقواوقذطراألتاسقىى

تجحدروايةوفي5



مطبح97
ا

سوكاكأ4االقعاوليسيدانةرأىونهآ

افصدحاصةعرضتاذااصغالىشغريليتفيا

تزعدخشاؤهوردوهتالماقضلهغجئتاذا

1األزآلحيةعينهفطوألللخوفهميتككايم

افملواقذآلتاسارىفاصنينملوميتآقهالىففر

يخمذتىالنسدجمذلتايساابخدضنذوكانراتا

11البسبهـهنلمحاالنفىواعداداالخرةرتصفيوقال
ويدامخهاخكلىهونهفاانواصدآلضمداوأربئالتاسمناي

ابداليبقىأتهمضتيقنابهسلطانإفسادنالمنكانات

احماتذبيرهفيالثهيغطهالممتزلةغطيتلقذاتةلهفقل

غداعلحينمائقخمىمؤمتذرصفيلماذبنقسكالتفعبفويخكالاو
أماسلمنالدنيافيهدارالرصليصفوقال

قضدوعيسهاأللهخثينجدعينهأنقريرةصان

رصدفالهكالمحهختهدالنؤمعندقليل

نتدواليشغئهالعرضىوباطاهاآلدتيآعنوهفئ
دوغنرهاصفي4لىاتما2لمختهأراضحمىصذر

جذعتده3المخاهزلئخحتزائةصنيهل

ةعنالتجتلمحدرثوايةروفي3داالصروايئفي



مهيب08أ

بذرتانهميقشماثعرتقدتسمتذلل

الحنذلهفيهماواختارحالوتهاعلىالحياةرففأ

أجفدشابهصالقاليشتيهيبهالمحلجاتجلغيهميه
القذوالزهذاالعيثمابهظفرتاتفاشذذيدبي

انققفقالغهظعلىيقهفيماالعتاهيةابارجلصاورقالبعضهمصتث

الصرجمنوانثدالناسفياللهالباركأ
يآلوخدهاشتأينىفحرتواخالقبالتاسبهرنت

آنعشهلصاكفيقنفغمولعنرياالسماكأا
11

عبزؤالرملنمعناهفيوله

عندهآلسؤصليسولتضيرآالنسانءوحدا
ا

وخعاألمىجطنالخيرخسيزوجليسا
ليالطوهىوأمفافالناهةفىوكال

امؤعدغيرعلى1شئنشويخمغباعرهالفراثلمجريميظتجارلأل
اوسوداآألقىبرزخالىتبلغدازآلذارانصاحايا

ويغتديكرفهنعنينايروحنجةآلحوادثانشىالصت

واليدضميرفيوالتغتقذهامقكفافهاونلتحااتامنتبنغ
غدوآنيونمخهامنغييرهاالىضارجكانلثيهاداضألا

شئتروايةوفي1

نهىمعلث



ثأل

جمئم118ء
ا

3أملزفىمئآلخرتهعذتتحلعلىثوقال

وآنتعذواوااعلتوالحذالنرنافاتجذوأ

ردلألضوالونقاتانيومتقاذالفي

يعذنفىاجمالكغفايخاالتخقلنإ
طوراوققدضعليكمقىوخنياآلذوحرادث

بغدالموتبغدبغدمااستةابعذوآنوت

بفذنموثتاتواوتحيقىفىكتااأللىان

ولحدكفيتءشرثاملمجميؤمعنلمتيثييا

11نذخةبمالىخةشليبماالضيفتق
ا

رسدفيهلك01ألمجبيعمنعشفسايخآكناا
نحترذوتتعازايامممتاعفيهنخنبا

وذايغطىالناسمكفايىعليكهوت

حذماصلغناكيخمئهمامايقنككاتات

نحذفيهلكفاخهاهوالألمسنقلثوتون

قغذفجهورأيكاآلهوىصنيرإلكاللمححق

عخدلهواةفاتة5هوامتبعاكانميت

شقتهرالبةوفي11
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المديدمنبلواوضدةالموتفيوقالي

اشذحقاألمؤتءوراماوكيقاجتااشدآلمؤتما

011لحدآألزضىمنيخفيهصؤف2اعتةآالزحقضاقتحيفى

3ؤدواتيتاطببينليىغةالتاسسهالمتمنص
المجتثمنبالصالحاتالموتتالفيفيوقال

شذاثتذيالكجذاآلموتأقربما

طوزاويضىيالمؤتيخهءرذمنيا

رداألعيقنمضىقذصلماتنعطيعهت

زشداآنعفلذويراهأتناؤضغايخة

قحنعدامعاشكوآجلرققاأموركساخ
داعلفمالتكوناالرالكحزمميق

وكداافياكيخجميلمنتهما

فرداآفعيامةيومتيهوفرذائموث

جفدااخميهيفيأقيلعجإلتقيئطؤب
الطويلمئقبهحعنأالنانكفلةيصفوقال

سدائنضأدقمعغانجارتختغداألردىعننياثاانكخاوكانا
بهنعخةوفي3صانسخةفي1

رذنعسخةفي3



ل

بهنزأ138أ
اء15

11كذميقابائنامدفىرلماجنئاوضألانعيقنرجماخلودا
يتتهاوسفلاثإوايمتيىبهاوعبرةداولينافيفكربىال

تععدعيطهحذاروانياليهوغيونناالعمىتيناومحنناأ
لمخدتنبرفيأصفىولمبمححيصةأنقبسفإهاكاتاا
بايىصدافيتيكدآلرغمححوتةءححفاذيليلنجلىحمنما

01س8ا

االمزودزادحقفيذاكارىنبضاصينفوثاباشاهيلبإ

ءلدبزبالضمنكاناذاناوأضذريهقاموقذكتمتا
ايضاالطويلهنهعنافيوا

ايريدكيفللمراذئوليسيذوآلحطوبقااليدأفئ
شديذحخيقهاواماتجلآتماغهااقاياماألمنياوميت

وتاجدطارثعفمالذفرمنءوعخإلاالاأليامبنيواي
يزيذحيحثءآلثيففصالصانمنعممهالزيادةفييزيدماووى

يذقىلتبقاشفيهاوانكباكنىصينكيخاالذمجبوميق

وحايذقائمةيدبدءطةلوآلنسلخرثاتشلمم
دالقروضأبادكعااتتوثيرةقرونالدتلقذلعنري

عديذعليهقىإالألدقرحمذابهاجامدمقاالزفيهحارتختكنم
ووعيدعرةوخكددىلفذفرءوتختفيتجلىعاللطوللذهر

وضلةبالعيشخلودتجىينروايةوفياثالححض



أحكآ8غالز
ا

حديدإليدايخلىاتذيواتكهإاالىاتجديدنالليإورب

لصليدتواسنصنيزنتوماوجدتةتاخكشقصاعكاش
اءإ

وحيدنتاوياالذعنونمحنثطمجردااوحيذألماتيااالىسقطت

اتحيذشهانتوالئدخاتفوتةلنانذياقوتعنوحمدت
دلسعآلتقىنححقاافراتوآلئقىءخفاتانرصازصذرأني

او
شجدقتصلىأتحهعتوانهضهاتجضكتححدقكاتألتقىأ

وضصذمتلفصاألتاسومامتلفنشفاداآلانحيثوماإ
ا

حميدخهءماكانعلىقبولقخعاؤه4وانقفحارتجباللةهوأ

الطويلمىوانقغىائهامااليازوالفيوقال

ازافزيادةاؤيهاآلمخفقمنناقسءبنفححانألدتيالتتقطغإ
بعائدفليعىيؤمفاتهتوصنخيمهلمجدهيؤمئاسغومن

وارددبوارداآلألناحأاوضدليدونمؤرذاالؤتأوما
البيطمنالريامرارةيصفوقال

ييعيىيائهااحهاتناديداردوتخيتخةدارلفياناإ
اؤزلدشئتصأتلنافآتقحىبانعتبمنرئةليادالعرفاكلقذ

وتعيدبضقريقوفيكيخاضعةائمآوآألآاليالينرىإ

نخليددارممومااضلوديزجوخهاسابموالذنياعنالرجلصذ

يرواؤحعتفرويئوجططضطةموعينبوتلنشقس



كأ8ا
111

وتشييدبتأسييىعنإيفاياقةليالذازليستكانحتاصات
اأاتخريلمخروهةبرىالمسرتهنيومافراتآسبالمة

قياقاضآتلقذتايياقذلزلةدفاعااليوألموتمقولي
11ييذؤئمضذالنبينحمرفئتتقحالخلقخلثهالحنذ

أايدالمواصمحاتتؤذبوتافىاتاهـانواوادتةمابرض يخفاطماليهومصيرالحالئقاللهيئكرقدرةوقال

حميلناسملحكنجديبزفياقهيؤمكن

بايدقريبظاهرالطنلطيفررحيمقاقاهرا
جا

ادوحي5فينى001يخيهاوهرعيهتصعيتالغيوبجمبتةا
أاعبيدسشخيطخيزموفىولىرننافواتتةحنعبناا
اإ

اجدوبينخهمشقمبينففغءللفناالحافخافا

ولثهيد1صابقنلغذامياتعأكحافكيفيشتليمتاا
01سسرءا
أالوعيديوماالرالبربمالديانالملكالىهـكماصحمناا
رسا

حديدكلعرمحعدوانيءصثيكلعلىصتيوالمناياا

صصأافىمئ1الثرصعلىورالموتعوألفي

أالجلذنهيحؤجيبكثواتوألاضااثالؤا
احذنهممحاولمالدورموامسماأفنورآاهلكان

لميصائقنخةوفي1حالى



إأآل8آرر

يلئواولمهقبلهاأئوثموااالكهينتيميكوئواوأ
يدالكاتبالمؤتلفهلوفريذكرةآنلؤتناصيال

ددوانفوألخهدصاسةبهآئطيفالقبةياماكن

آالبذصديدهاتيدازكساكنهايموتدازدارك

وآلعحخذرلانبآخكلمجرعرحاالححباضطرفصنيتختال

ورذواالذيحنيلؤتأيورذكغذانتواضميقعلىتتجكي

دالتجؤنكالنيالموتمبكيذاذاكىيتدليزكتت
الرملعبزومنوذواللهنقوىفيولة

جفدكبعفاوداقاكلمجعدكأتهصاق

برشدكأنغيئتشترينمآنعنجذافىاا

بعهدكتوففلممراألكعاهدلتكنمكنم

لكرطاسكةصميقملماخفأمتموالكاعط
افتهرحمهالعتاهةابيالىرجليهنبقالالماورديروى

بودكخكواثقاقبانحافاالال

برشعكعييعلىمتابابيفاعتي
بقولهفاجابة

11جهيذاؤذوترانجابجهدكاللهاظلع
طاعؤجمدكمنتطئثمآلذيمؤالكاعحلى
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أماملمجزومنوفائهبعدبهسيلوهاأالتانفىفيوقال

بفدكائباكونوجمكوخدذاالخداثنباثر

كعفآاليان3وكتآلبلىبكنصتشيدألوسيا

بغدكآلموتبعداليكانحقزبرتةؤ
سعاس
اجذك01آلمالعبصنيكاجدممادركئله

ا

جهـمذخةاحزازكعلىمتةبذماالانؤث

قضدكالحثتيقصدتوالبلىيكفلينرعنا
وجذكبهاباكقنىباتذيفغينلثولةا

لحدكوسكنت3ودؤحهاألمانئحوتعنلؤقذظعنت

عندكاتانءصاعلاآلتتتفعلم
وحدكقعذتعنكلمضنآقرابمناألكصواذا

ذكحصصاومابينمغداقدنجعكوكانا
ففعذواللمجدونلهممعتحبماونيتلإ

الطويلمنفاتهالمعنىفيوله

اوزتوزدثقذيؤئاكانكاصذهسامالهامالفمناياالا
سا

هجذهااقيمنةمناذابغمتةاتامنامالنمناياوياا
وخلفوايةصلى3وستشذوايةرونيا

اجدهاماوخهاللناياأماروأيةوفيصحوحيانسخةوفي3

صدهانخةوفييحىي



أحثهال88

اقخدهاتفصدحوزتئذاتلصوطنعةافمؤتاناضاناااليا
ساس

ابغدهاعرنياغاتالاذاعرتؤغححةحمربالموتعندءوللر

اجهمآلموتعنحادتاتوتموتفاخهاذفىكلاقاالخيزلك

ابغدهااللثالساعةساعةالىرهابغففياعالتآلستحمنلمك
ااعتذكرتاتليريبةوداخخثهلضقيصىاشاوتخت
نملفاالانتوتهدىائتدغوكاخهتاووعرضاطوالالمنىدن

اهاعنجىصاربهالذنجاالتومنوألخمحباالقفوالىآلذنيابكالتو

ااخمدومقنتلثسكواهاواكثرتاذتاآلتمىصاذاماحعدقت
وخعماوآمثماشتاذائمات2فاخهافاكنآلناسقمابنقسونا
ءيرصطا

ذهاقىحتىااليامتذهبولنودجمصاالنتماضكلوما

وظدهاالحتانروحنهـاتتنىفالديخهاداقفىكتذاذاا

هاتوينشللماتعابهاوعثهاضيصونحاادآقىىاضتا

اومجذهاسناهاخهاشلنجتفلمنأصىواالتهبالىآلذيخابنيواذفى

افقدهالتةضذواتاذالمأصتهافضوالهاشتصبولؤلم
ضذهاألحرضصردعتهاااذااجنهمتفرضبرتضرفكنالنقىإإذا

هاجباباهاالذتياغاتحمماتغولهاآنافىنياآلدصفيىاهرى

اضافتعننعضوفي3دهاقزبنايةثوفيهـ



ثمصمخئ198كا

قاربالممىنجعاشهوصنافيفيوقال
11

اوالدةميطآلذفرثكلايهغواللألذفرسميطنجعه

أواصدةقدمعديو8يبسمنفرآلتشلضكنما
11بدةاشمرةفيتفرخماجدافتهقذرأيناكما

اردهآنايخلىاآفيويطعخبالدارعيهتربآفييشمحن
اصدةآلهاص11آلتالفيفافعمبمالردىلمجنهمالزمانأرماا

دةشاقفوجمغكاتضما4صفيآلناسالفاحيه
أالئدةاخهاعواوشدنيافمدآلتبرحناشوا

اردهؤعةباتتدكاألسواحسبرأاخشوااذأا

راشدةاخهارازوقذافوافغالحيئفيتظيضأ
فاسمةئهاوخبرةالناظرينتخبفعوراقيىا

امكهنصاعةنقصماءابئابعضرقرلعىوقداخذهأبوالمتاهةالو

المنصحمننفسكمىتى11 إ

ولدةوعنافلعيثاأليائممستصئةالذيذااايا
اهداهفآتظمفاغلماتاااا
عدهضطيعصيرعدصنهرمعا

هجسميتيمؤتاآلوكأةبخظتهأ3افرىأزكدطرفماا

بلذتهايةهـوفى3اقلةروايةوفي
ا

هإثعحث



آل09

ا

افىضرحشقولةايضاوىوير

حدةيخهاللةيسحدلمالونجليشتهاةافي
ففسلهتفعنةرآعتضتيؤمافضدتشسثيوخلى

مسذةشكنرهسذلةءشنقعاترهأيفقد

تعابهييمنجببما5
رحمأفىءخذت



ببريم3بيمئلطجمثيجاآلص6ءورس5ككءقىا داساصاطحمخك

يرااءطبرطهحيباثالل01011تتدتا1
اخاتءزألأراإإالم

هـالآببملماكئهفأفيأعا
أاأأ

ملثمجزومنجايغتزوهنالدنيايقرخامخاميةابولظ

دلمس1قذىطشلنااخحفاكالداراألذىانجت
ا

تلذذاصاةآطقطعوادصغعمذفيااين

نفذافاآلزمانيريبهمرغداةدرخوا

هناكاقليلسنصيرايضامثلهم

غذالعذومنللموتتحرواتةيافزالا
ءا

قذىئاصشاجمتاالذىداريادارياروايةفي1

ا

أضهنت

انابرحححمححغألحب



أبكه
6صلىاد

طبهيءءحها033الءا
اصتجكضثاخبءىبمصجمفييحجمإ
11إطأآاظاة

ااجاالأمأوفألمجهااأل
اإل111

وقمالايمةاباكواحضرهايوزخرحهاماطهلرشدنعاالصميقال

11كاملمجزومناعيةالعإاانقالدليامذهنعيممنيهمانحنالصفلها
أقخوراشاهقةظاتفيسالماكمابداعثا

لفةاماذاتماحتلرضيدفقال

إاانحكوراوولالىلدىمثتاثبماايثإعائنثها
فقالماذاثمحسئفقالأ

اأ3آلخدوليحثرجةالتفيتقعقعتألنقوكتفاذاإ
اورشاآلفيت01ومبتغلغففاكا

التسرالمؤهنيناجميىلكبحثالبرمكىخيىالنضمإلبنفقاللرشيدفبهى
يدنامنهينانفكرهعىرانافىفاتدعةلرضدفقاللحزفته

الطويلهنالدنياولداخازوالسرعةفيوقال

وصغارذقهيخيهاالمثيناححعارعليكالذتيانمااالصاأ

مرازعقفتاتفيهااكالانكذراخياالذفيومالك

ايكنخةوزب1

لصمدررحثربزفيرتركرتالفوسواذاورايةفي3

جكعما



حسبحححم5بم
1391

ا
ابرءددص

اقححارممروايانمحلقاللاالتيايىوماعيثهاأ

هاروعرةليليسوتكانيلىالىأعزموثاتقاازنتو

يحارحللبتمالرذيعاشنماوالدنيماصفييةوعا

11الحفيفمنأتناعةويمدحألدفيااحرصمفيوقال

11أخنشيروآرألئنتيلثئحيرصاعليهالىتذااتا
اخبيزفانيداثهاوباضابراباآلجاليضتجمشاتا
ايروالكغيزنافسوافهانخنوآلسلىندنافأ
اإ

افكثيرفقيزيطلبميطضليقنىإكثيراحمثالطاا11

اكرايمفيوليىيقنيليىويهيههيشيأنقنيلوافل151
ئنيرسلوالهدىعااتضالهدىصحمنشتفاأ
حما5حاعإ

إاثيزآلنذيرانبحياك4ونخااللهينالهمىاتاكقدء

اتصيرذاكلغداتهوإلىحياماذنتنتااللهو16 اءح

امطيرقامحابيؤمادصوضروذوأتنايايا
لبصيزورتةشاهاكىمنمفانعيوتكالتغرت

يسيرعاشليوماكانمليكنآلعادماكااانا
اثأعى

المذسحهنالقهزلةالموتصمولةفيوله

وباألفىآنقتىحؤلوانوتالقدرمناخللفتىماأ
أ
ا

ممكالسخةوب1هـ



بثيص9أالرركه

لمفبائآلزماتاهرحتىختبهبالخعفاتأنفتىبينا

المحبرصفيتيلصيارشدفكلتعرفةلستأالضيعنسائل

فكروميقلففتىعبربيقتقاتياهـببليالصنيكنم

اغررافيصذاتهعاينوقذتآكمنيا81انران

اكيراموضهـحقأتاذاواضذزفقلبآلححوابألفولامحنما
افيلطيباالانمتمحمتمعتدسامعهانقؤلماطيب

االضصمنارىكاتنهاكقةبااكعارحنفيتللشي

والبطرالسفاهذنيتخباعرحاالعبامذكتتماك

ألصكةادفراعمكبألوقدالقغيرلغبتنعث

بالحبهبالحقونتكاقرختوصالضاثفاالممؤتلؤكتت

اقصروفيقآلفييامإالمميتوانتاتنىمتكطوك

ألييررفتحمارأتماصمنفيالنكقيعينانصته

التعفرعلىئههنمصهصيهتوطنفياقتمجبالييا

المطركوابلدضحيفاخهلقتيثاتقنورميقافلذكرت
كرىمدىبناسيكنملنمتثقبمامقالقبورالفلفقل
صدرثأنقئورنموارديناماأنقبورالطنشاكخايا

وأنجرآنعظامآنقبابافلكفممأالتاكوتفعلما

وغورعهرراليةفيالمى ط3

ححىحح

9أ
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ضرمالومنميقلهنمهانملهنكئمافقصورحمتنوتهل

آلضيورمحماسيطغهادبدباقذآلونجوهمخهممافعلعت

ريوآلتهكزيوتلتهثقتيصادثكتصنياللة

االضمنعاصنابهحنعياحداخائفاآدثهمعلنت
الخيفتوتقئتاتألدهرمررففيوقال

ومرحلوآآلنوزكذاكعريثميسواضزدب
يمرثوممضينحطمثسبآلناتحبزوراتيوكذاك

تغركيفللديخامجبالقفوفيهالنينياالذاش01

تجراالخوخطاطيفهاوخطاطيلمكرألذتياو

مفثعروقفباالدقاذماميفارفآنروبىؤلقل

ضريضيبكاتتخثرلمأتهمقحاناشصرضيتماواذا
المنرحمىاللهعلىكالااللالتاعةفيولة

فتذذفيهأنتماجميعتذروماته8ماتوف
وانقدزانعضاعليهعدكيسامأمامتلثءالثيئبعداما

الوافرمنايضئاالقناعةقيولة

منتقرايازضليارفلنمازضيبملافنمتقرطلبت

صاكتتقنعثانيورفآشستغدتنيمطاصيطحأم



لى

3أحىحمصصىحألأل
661ا

11
ا

المتاربمىلؤحفظفيوفال

اؤفركرنهصفيوحظيالحديثآسمثارتخافامتي

تتظرحممالنغنىنظرثعليكصفيهيكنورلما أا
البطمىرتباتهالموتفيوتال

الذإرانباببغدشغريليتياداظهاسالصبابانلوت

1فآلنازإ1رتوانلهآألاشننجماععفتممظاصخفانجةالذار
أا

املثمجزؤتاالقبورواهاجمرقال

انمسيرقحاوستماربالقئوماضقيأض

ؤرقرمجد01ميق3مادهاآذعواكئم
سيرسحتبءا

المشيركالقهراغرمفناارحبومسوب

كبيراؤصغيرأنقابزمتتضمفالإ
امى

قاهـهمحزثمنواالغيىعلىاالباتهذهرتذرقد1

إزةانوعبمرشالوفقالالراشدونلمبتعالحلفا
الدارهاالباببعدشعريليتياندظناسحبابادت

بقولهالحطاببنعرازهفا

رفالناأفتضاوانااللةيرضيجماعاتاننيمدارالدار
بقولهعثمانازةفا

تخارالداراقيفاظرنفكغابصاالخاسمامحمنحما

ةبقولهقيفاجاز
كنآرنارلتهنوهنواوانعلوان1النردوسصوىللعبادما

لمججمامىادحواياثمخةنوفي13ا



احىحمحىححىء

761

ااؤضيراليتغؤمتممألفيكم

11اؤنحيربعرفيؤاؤساخؤناحلق
روراوألتةالمحذادلةارانةاها حبيبو

وآلحنوروالننغمرةوالنحخاآنغغارةبغدص
وآنقورسأيمأوأجاسلوآثاهدفد

أظذورءبالتروبغداننمعاتالحسانبند

وروآكافثآلمهاثاآكياتوآلنائحات

وألخشورفااآبننترىاتختافمبض

ولياألبذعاقبةالآنقبورصاليكماهل
لىثولهـاآلخرةوجمرالدياءقافيوقال

تغويزألبهودحاةوجسكجهزعلنتتادمانيعيمب

بعيريوأتبقاثحقوالمؤتئحبة12لنبقاشنضغرتة

خسيزكيفأأليامعاىيخاثامزهرةقىالميخاالدياضاكن

زحعاثتلررسنجامأجميالدنيافان3التغظم

فقيرلتفاتقنعلمأتتاتانغنىنتنالاتأكمابدانل
كيرألذنوبآلخمحغيرصمنصاتلغنرهآلكثرانالجامعال

يصيرايىمايعلمليىاذروايةوفي
تغبطالراليةوفي3لحياةنفككرتكةتصوفي3



حبء89

اأننوشخفيزمنعقيكملانمقوةأطوادثعلىلديكططهل

اونكيرضخكربكخالواذاانبهلىالى3تتصاذاماتقولانم
ااتاصةبىلىادخلكاتبلابناتضىبنعليبنقرونفييهابوجا

العرأ3فياألشهرواسعرعآلثهرحنيامآأألاصعما

فالسدهجمكسنماصركمنانسديىلهففال

آلقنممنخيرموجودةجيأللهليستلمناي

يخريالدفركماوأجرخخطاماعلىرالماخقاخط
أآلئفرخطىاميقلهأيشةركبابهوةئآسابقميق
ناهيةادالبيآساااملهنلغكانالربنلفضلاداالخمانيماحىاخبر

فافيفراتوقتيوتاعلفدخلهلكواحئوثحناإحنانجةاننفسهفي
اكاملمىالدهثملمحذثهاويسايستشدهعلييماالريع

خاراآلمشيتجمناذوابتيحيهمنلهفاألشانبولى

اخطاراافلهاكظماباألضعهدتهغآنذينالبرابهةانن
زىفاوجههفيكراهةوظيرتلونهتغهرذكرالبراكأمعلريعفلما
ذلكبعدخيهامنهابولعحاهة

بزالحمدقولةييايشئاالتيتاهيةابياقوالاحاشوثأولابوقال
اطألبمنيوعف

أفةامنعلةيحثىانغنىوانأنتىلهيزجىآلفقرانأقىا

ابلىالىرصلتاذاتتولماذاروايةوفي13غنيرروايةوفيهـ

عريرالىاكواصعشهرمافيالجمعةاسعماروايةوفي3



اياءئصقصيئاأفللمأبولعتاهيةليقاليقالاالزدياحمدابنضبر
الحفيفهنالتينهذينهن

كرياخريكونيؤهاقياذريضتننيفاشغريليت
قبرييخفراجالداوباقيروجمايقبحقانالدوباقيا

الحفيفمىالديخاليزوافيوفال

األقعاراىاماشحمخفالىعخارافآعكلمنالتفران

آعتبارااآلآلتقكيزكأذةلمفيهاففكرعبرةراىميت
نجاراجازاآلجيرأنوتتقيفإلفانفااصاألألفتوحمه

ألنهارايعوقتذإلوامالتيلوقيآلهاراتعقفنالؤ

راواالماالغماارلطرياتحثيمثبمرلرأيخاها

اظواراظقهاللةضلقناسثامنذكائوالمالناسنتوىآما
هلالمجزؤمىالقناعةفيوقال

يعمرومااألمورمنوميماعاينعاشىمنأ
ودزوياقوتذهبفؤقاحتفولرلت

صنتوأهواكوانلكيافتىبعيشسكفافنغ
يلوامنكرصرالديافيولما

اذريومالعنرياياجمهتفاوتكريمتفاتماآدتهسبيلاإلفي
حثعروالبذميقبغعغوالبذمنبليوالئذميقمؤببدمقفال

يخرينحتلصقهتدرعلىبغدساعةساعةلنجلىآوا



جمخوحبك1

آلذفرغيهيميقنبأالقةعاىاتناطويالنبقىانملناولم
وأفكنرألخيالاغالمفعونتنريذةاليماحياناونبعث
صإلهـوالقذاهاعنقنوعبغيرححقوهاافشربالذتياالىوننمنو

ففرالىلمجرففروالكبهوانغنىاليهوننحةااتفاؤ

نجكرإفيكبألمزعلىخةتخمافياخحجاآالىتدغوحينلنقينخثا
رياليحيثميتاللهاضصفحأتيهتحززاففسهصفيأنفىيصت

المحشرالىاركاننعلىتحفوذاخهاغنررقدواالممومماا
يلالطومنوقالممناالبربنوذكرالموتوصففيوقال

أتادشاتالمؤتبئاياالموتآلمقابرضاهلىجاوزتقدكاتك

11واصناهبيناضشكفاصسامعاكتتأتياماالمنتستغ
برخاخقالتجارالوالتخاضبرةدوتثتالخجلرباموالش

آلذوائىاضدىبغذعليةفدارتخاعةاةرايناقدعزيزكقفكنم
آلمشابرفوفباالضبهوعفحيقسةفىالنزلثكمقذالموحمنم

بححادرمتهليسماواردكنمركاذأسا3يغنيدؤضكنم

مجاورجاردارمنهماقرعلىصقةابعدكاالنراتارولم

أتابرصآنمجآلسواعطيوالوخثعةخظركاالنجداثارولم

راشبالعالمخبيردطيفمدبزححيمنيالقذدبزالذ

راليةوفي3لطرهوصوتروايهوفيميا



ب01اأ

بضاشفألسمخهافاتهفادينهءاترعاىالذيخاانقتاذا

بمبثانلتراشهائواجنغهةصعلىدذفئآنتاذا
بخابرفقنتصهوىكةعلىرخدهآلتهرضىئؤشأانتإذا

بطاهرالفراتعومعلىفلنمتوآلخنالامنتطهرلمتاذااا

ربقايديهاجمبعيافلنعت12ركجةعتدكءبميايهقاذالم
المسافرزادمحلممابالغكنمافابصيرابايدنتااذاكتت

وفاجرءبربننإآلاالسواذوواايهءاالما3مآلحساواا
انبصائىآالتاتالعقواطالهلباؤفيأالصياحبحميتاو

آالكابرربممنبهيرانتوالخعاصفيباالكحاشتحاوىاراك

يومألمجافرآلموتحياضىفيلهجقولمقيتذفقأكانك

ريتذكارذاأؤلىوالاشاهناسنحثرماتوتمثلارولم

ضاصبصققةنهالمملببدينهحأديبتاعاانرعوصان

بتاجرفديسآألخرىدارهالىبىضارةأسشذ3انرصال
مفاخرعآألماتيااعلىئدغابرصالديابميبئرضيت

جازر6بمزتمنهاحنقهفرلت5حمااذاحتئقحهقىشهاالمأ
رهةذمفي3بظاهررواوفي19011

كأءروايةفيالعلمصرأيةوفي3
بثنرةنسخةفي6صبانصخةوني5



201

اوحا1زتجةمغشاراؤآللهلتىبعرعهـةجناحالذيخاتغدلىوأل

محافرعقابابالذتياوأيرضىلمؤمنياثواشابآلذيزضىظنم
يفالحمجزؤمئالموتعنلصاغددوؤال

كأىالنيىهذاغنرماقىىبغدسترى

ىانبمآلناعسيخعمابقيتماسترى

الترىالىيمبغدميصيزمتسزى
جرىصاذالمجريحميفحادثخسزى

يلالطومىشالىالمرهاالسالمفيوقال

وئفدزعيةيمضىبمارنحيتاتمتلؤاننيابيلعت
اويفدزيفحنياللهفاناردتحاجةكتفيالرخاضعلىتوص
لمجترماصللبدويحجةبعبدهانراالعرسقذويرذمامتى

يخذرحيثمتايهلعدروئحواضخهوصهمناألتممانكوقد

ثرجمنافهاوالتقوىفةصفيوله
101

انصرواانفسموحاسبوافكروالوللناسعأيا

مغبرلهنملياالدفاتماغنرهاالىساالدوعترواا
صإ

المتكروالرهوالمغروفهوم2لنربخافوالخيزما

ذاكبرلمؤلياالحثحرفذاكمبعداوآلموت3والمورذأل

لرعداوفي3يخىنشةوفي3نغبةترواثوفيا



احه1301ا
ا

ادص

مضدردونهماومماآلجنةألمححدرمواالتاشوالمضدر

الحشركنقغداصاذاآققىافلاآلنخرالتخى

يذخرمافيروالبزكاناآلتقاانآلناسينليغلمن

يقبرخفرهفيغذاوفولخرفياألتساناحمقيم

جمراخرةوجيفةنطفةاولةميقالذما

إصايخذريرجووالتاخيرماتقديمالمملذصمجم
11ومايممرطمايقضىصفيغيرهالىاألصيواضج

فيفامن1فيهاواكهدالدياذاةفيوقال

امتهاححغيرحضيزشيخعيرتح01الىادنيااقدرايت
اقديراأللةذلكؤعاىمهاآلخيجيحهاناصفي

آلنحعيروصنمالمولىفلنعبمارآلتةوحسرثطص
سخيزوثؤنتحلوقوتمظللياذاكانابغيياي

فقيزفذاكقنغلممقكتنلوفقرآكفافباهلما
الحفيفهنالموقأجمرفيولة

أمغرورعيشهميقحمبحيريحاتالمىالىجماكن

1وقديزمالكلجتوالالحفرمحادثعلىيقىالصغير

انقبوزلفيناساياتوامقفىجوالحتوداؤنطعالعيفكت

رالوزنوحوثقىبهيرياالالليىنشةوفي1



اطأ

وتموربهافئآلزجتنعيهأعايخاقخدايمريؤمزلت

األيهرأرخحوذالخىوأالخعليتايقأاصتفأأذالوامننهبم

زورووزائروعديققريببيبوجاز11عغالفي
قروزجطنافيمتاىيرأيونحخهذتةلهايم

لغرورفغلهاميقهذااتحدرتنااوماياالذاؤردتنا

ابيطاهنالماضبنفاميروذكرالموتعوصفيولة

يروتييامايحقلليميقانبطرالخاقاألآلذفرمناليا

آلفكردينهسفيوهفافمىومنلةآالضافنشداكمايجهأل

برضالرأيفيلحيرذاكانانتباااكريرافكرمضىفيها
واذجمراتانمااقلىاهذيرناوتئبتتاواينروتاااين

الغيرفكهقنىوامالؤالىصرثمالاتوصروانأكرىفيوا

وروآلئاألياثبفقلهمتءجانوواالتبياتئقىآافلاننبل
اياكرإنفضلفيبغذميقوناداولهنماجحديقالكراباخكئذا

رويذمايزوىففاناحسناعثانبغذوعكذمن

عروامااالفالذآتجبابرةوالءلبرهمريهاالتتهاافليبقلم
صيهروالوزدلهاهوؤتوزطهاصفياتواحذزصلنفسكفآكل

الخرلمخذورةلمصنآلرشيدجميوقذدوتالراثاآلاللهيحنزما
علموابننسخةفي1



501

الضبربةاوضيزالمجاححومقفرةرخموانايغقعثوالخحنر
فرآليتقجهمابغمبمروعيتسؤعيهالذتيالهففياكناسيت

رموأنقنبنوضومتغمبعيشتهرافىقانيفنهم
انببرمحهاصنيولوحمثرتبىشيئقانعةتمنيلمإتالنقىيشيعما

وآنبطرالعيعقتحالمجاعةنخوفيزجعفاآخياناتشبغاوالنقن
افىلةيخاالدوفييموتفا1نإآلذتيالةفيعاش4لمروا

الرملمناوزواالدنياذصفيوفال

انقرأزدارفياآلىاتمالدازهيستفليالرزتياافز

وخهاريخلجنمبلىصفيئصسرعةاآلاعاتاكابت

انقفازآالزضفياألليغمحلنحئهاغرورادتياااتمما
وأزاللمقاديرتيتحنلزاصاللهعباديا

المديدمنناهعفيوله

ترارءئقيمنهاليسازلإلنهانحندازاان
وآلناربهمآللياذهبناعياميقاصآقذالحمنم

سازواغماعةناشتراحوائناخاابوااحكثالىنفم

لمزاراوشطآلقفدقدمقوكانوااألخبالثوهم
صارواحيثفنمشزجمةيتتولؤارزهنمخبارط

اكأرواوفي1



6

اروافىالوأتفيهاثوؤامااآليزوروااألجدالثبتع

قفارمتغهيودياريعراقذعطلوامنوثبم
آلذيازوتخلوآلتاسيذهترايناماعلىالديخاوكذا

ارعيومكطصزبولةالذهرفيهشيؤماي

الفرارهافييذيهوفوجمآلموتاصفرمناصكيف

دنمتعارجهماصفههولقوالبالخنياالذانما

انحازيرذانيؤمابذالانةواصتيتقفاعلمت

يطهنخرةلالاتاهبفيوقال

ناراؤئذالجنةنمنتواقماربعدانيومالسنبئفييلمناس

انكازباتوتمفرفتيكانعرحاازألأوحتحقلموتآ
والجارقىولدوألاهلهالساء01داراالخئرايى

اأدارنغممتيتيهلمنرلخاثعهالمعاحصيآلذارفجئست
الوافرمنالفانيدونالقيعىنفثتوقال

رالياقلقحتهاميقالبدارازجوتانفىيااال

قصارامآباةفيهالاتالتاتفابدار

الياآلصلينناوماعنيناالينائااالموالكأى

اريوانخرواحيفيامانااتمنايامناضذتقذنيكا

اوالممغاربآلمذثهتفخبعيقيفنغأآفرهـماوذا



701

ارفرمنالسابقةأةلعيثواضدراكالدتيافيأرهدتجيلفيوقال

ألثهوزبلصتخثماالضيالغروز11فاقتماالضي

رربولهابصرفهادىعللهارولماالخطوبقىىالنت

آنعحورهراتجئوحوعربهكالتياليصفيينولثمارياتدى

ورتذةداصهـتالخدهروجهكتفيىقىالكانك

القبوزنحبركمامشمعيومانقئورصاحاالتأتي
11طهوراغاذثبطوتكانتناجمه2سكهاخرشفات

01

انثوروتهفىلشارجهاكاسىغت3صفيرقدةفيالك

صجيوزنحقسمبانقفبتقاالالفضامالخالضرك
برصورولهابافلهاتموجدارانتاكدترىاماايخة

الوقورلةيطيعقحثانحىبماحمتاذاانوقارتنىفال

العقورئعالانألكاتنحوتصفيثك4خزكزلت
الصدوزوساوسهعنتضايقدييبالينمالناسابغي
سرورقايدومماقاجألداربعيشىئسرانأعيذا

التوزفضائحهاعيقتهشكلساحمنيهااذماشبدار

ائورلنرعليهالعكواتنوألعليهاليقيناناال

كصنخةفي3فيفخةوفيهـ

عرشلنىوفيثمنراليةوفي3



8

الغفوزففوئذنباتكدصاتسواهينقىالاللهوان

حضوروهنمعتهأالفلمحلىعزينبهكميتعايتتكنم

الححورحالثلهعنمجشفعزيزانشيباعايآتكنم

وزأوآالمعاصمبتوعحلطمايخهأالحدووذضيت
غروراصفيماجمغوانتحطامالذيخاإنماقىالم

يلالطومنجماتقمنوجهلكرورالديايصفوقال

رامدتهخلولفيلهفاتالدفراالئناتللمرشارىاالالأ

اجزراأفرتجزرهنماتاوففشيترألمجحآزروااناقلواضنوكميقفكبمأ
والضثراصااالارىفلستفوصهاتقضىمالدارللتا

ءاس

انراليالاحدثعتاذاهلماتقذفقآباكويوماتقضىاذاما
وقرافاحشهصعيتبهكاتسنغةالفولمحثىيتيهاالفشحعبلما

راقانألوالفيرأمانعاواليداباسطأالالنقىدوايا اسلم
غذرافلىداراتتفكنزآةلكعحامنبدلتاذاماا

نحرايبهاوتخيغنحرابهاتميتراصةالناستسالاتميقانيأسارى
قذلهاشكبرااتتبماذاكتتبقييمةاؤليهايدوليست

01فثهإلانغنىذاكعادشنئازادفاتخألسذميقيهفيهماآلمركنى

زحراتزحرهمروايةوفي1



901

المتقاربتواخهتواالصقرازالدهرنوبفيوقال

آكذزقليلالتعتيحمعيرحخشقداجلذياالرب

اتبطرتجصهميقتعرقتاعطافةالمثيفياذاهز

حمفامنجيىيؤماويزداذكوهانحزسليو

الحظرعظيمالمحمحاعيكريمنفسسهفيويصمجويصي

اصنماذاايحالعواضىتتقىممولةلهمجوت

شعرلؤشاغلئخللة4يووصفيأويإصيىثىئري

آنقدزويتسىانفناهىويةورآنقخوإلتيالغروريعذ
آنعبرويتسىآلحطوبويتىننوتاوليبالقروتوينى
بحثرواتا3بخيرألافااالمورتحياثهورالوينى

آلغرزظفرفؤقولمجملانعىةسالخرضكهبهز
باألشصاونخعقتفانواعهذناهمضفوكمنكغ
آلنظرتليلييغالنفسكاراكائورااضغتيخا

ردادصاآلىفئتلنكاتةصبىذوانتتىنحتئ

عرقفهايزدادوكرلىالحياةظولاالزفىفيقزبئ
فرآلوبفدألرحيللفربادااعألالاتكارى

رانففيهفتغملاليهتصيرلماذاتشدبزوات

لحيرروايةوفي3يلىنةوفي



بزالالخدىنصتعذتوانألغروربداليفات

3لغيزاودارلفناآودار1أقذىواألتاردازآألذىهى

3آلوطرصهاتقخىولملمتبحذافيرهانلتهاولو

ئغتبزيهملتاتروثتطخالقددرجمتلعنري

يتتظربمغاميقانؤتسوىالمثعيبانجدشغريليتفيا

والمدزرىاكوحارحفرةصنيصرتقدكاتك

ألتفررقابفوفسريرككالتعهـمبنيؤممافالش

يذزالمايقذملهاقتىفانلذاكوقدتم

قريفتقرومنيعطغغنىمقذاسعةيكوميق

ضبزعتديآلذهرصمنفاقبعزةذابالدفركاتوميق

آلعبزضروفوترينالناافثالهربالدقرنرى

قذعثزبهحمريممنفكغعثرلهئقفال
الكحزصفاهبغدثربيشاحتئرآلمعلىهيحول

آلتظركليلانهوفءبطةاآيرقصاقىوحتى

6ضرزعليهأطياةوطولالمحياةطول4ئومنايا

ودارلررهلرصرودارروايةوني3ولغلىروايةوفي1

ضيفوموجيشروايةفيءوطرروايةوفي3

يجوليروايةوفي5

خطرعلالحلودوطوليالحودطولهليو4مناياصةوفي6
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بعداكيبزقآلعيئالخيرمحطآلثالتباناوماكبزتافا

الرملمجزفىمىالدهرماغتامنفيولة

قيصراينكنرىاننرنتقاللناما

ثزفاإلمالمعآلمالبمقذمناين
ومجرآلذتيابغنىيساىكانناين

انظرخهءشيبغدشيئايمأشغريلحيت

رنجدمغمنمعثرايفنيآلدهررأيشاقد
فعسركاتميقواليعمارذويبئليس

الطولهندأاوقداالنسانعواقبفيوقال

االضواختقراالعيعلينالهانبغده7الشيئالمؤتهؤذفلؤكات
آلخبزبهينعتطيلقذوماوناروجخةوذثرحثرخهلو

الرملمنلوتأاالستعداددورةالمبرأالعالفيوقال

راوئانابآلمؤتفكنههجاكانآلنيوصلاغتنم
راحلريقاوجنالذيخاوأنجعلزادااقالىلمالاوانجعل

وافياحمداجريزجصيقيناحقاآلتاجرامحا
الوافرزؤمىباآلخرةالهذيذووالثرمجثوقال

ئغتبرالمؤتصنيلكممآلبثعراعااالال

سقرمحنمنصبتقدحوامبنيمالفيا



أآا2

والحذتآفئفاينعكايتهاألموتاثيس

واليذزاخلعلىييئالؤتأرأيا

والقرآلشنستخرياألجالتقازبالمحث

وآنغيريامأالتضنغماذاآلتهتعالى
كبزولغرالنالمحذبعلىتبئو

ربهتمثيزةجنانغثنيتفكوما

آلعبرامييفهاجألمؤقىعساكرترأ

جمررالازدلسةمفيهمماعاخل

ألتانآوانحرفناكيخانيوتهغشقومث
طاتاححنروأوكاتواغابرازتجاكراة

وانتكروأالتاتآالى12شوااطالماوكانرا

فرآلتهوسفرالىبهنمجذألرخيلفقذ

الخبرذوختها3ئترجئمبمتزقيراوقد

أقئىتفوتكزقبلالمقروااتفكر

ختقرآلموتعتمتعخفماتجبمفانت
اجميعهاغرذفانقفالتقزبآلدنيا

راحوانغةوفي3تروايةوفيا

غلطصالهاويرجم3يرنخةوفي3
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اتتظروااالرويدكمجمهاائرورلذويوقل
آلحضودفيمابأخناآنهيعاغايةفاقصىا

وآلكمرالصقوفيهاياماألضرثكذاك
هلامحزؤمنغرورهاعلىالدنيايحافوفال

ورذلمغتلطوبىاآلمورعاتجةلته
ورصآباوصلتهعراتمبللطوب

وانقصورالمماقبابازافيويخكداريا

آلعرورازبابياداروغررتنامنيتتا

ئرورآلمنغصةويامآجمييعيامفرقةيل
روذباقنيةحفراالذيخاتبذلواانن01

وآلمزورالنحالزورمبيننحيلافقئورززت

االمورصنيآلنغائنيؤمناسأكمالاخيا

وأنئكوراتالعبالمواحالثفيكتكاقخيت

اصشوراياألوصاوسنزهاتصومضدخمنامتتو

ألغرورمنتعذنيماخمةاكظموعليك

صلذهويىتخحنتدوايعوألطرفكولعل
نخورومحالوترحذيمحلإنأكازضى

صللطهورآلقوامماضدرهظغمتففلمؤف



ألذفرالعثورعثرةدبآلحواحمننائم
ءآلنسوراشثارجميعمييهزيىكركانتؤ

ائخورضغمنيدوزبرالمحدمصمناؤكتت

أنموراؤلججالريمبافىمغتحئمااوكتت
ألثهوراتفييخا5هالذنواشتعليلحتال

المنسرحهنسناهفيونالي

افىوالعينماصمنههاثخبرآنقبورميطاملعتدهل

انكدرمنألئتياصقوفربموبم1للضديقألمؤتافظعما
غررعلىةجميعاتحنفاذالهفيمانحنعىفكرت

مغتبردارمحفطنيفاانحشتومواغبزثقفكرثنولى

الفكرقآلمنمذاآلسنطانمقربهمتذآلتيهياصاحب

ألنظربطرفةاالؤارآكمعلىالتالمالترجعلكما

انبشيرلقشوىشربختتفكصبشرمهـقواتتهذاتقعل
ظروطب3أانرصفيتاواتآلعبادمنايئنعتاما

قمرعلىمتهآلقضاياتخريلهالشريكصدتهآئمنك
صذرعلىفكطفيهتاايغيرمنمأتهأقمرما

غيرذوالىمانوانرفيبامتنعثامآأألبانوأشكلنم
ضيفوهذااسروايةوفي3للعريقنخةفي



1اثم

ألبسيطمىتعالىبهالثقةفيوقال

ألبشفيواآلززاآلحنربرمخمهنرياللمكروهامنجمياللة

نالمحذرآلمزوهالىلميزوتذلمجاذزةتدتماانلردلئميتذ
وآلعبرالفثالبايغرفواطقلةبرمغروفماآلمخحقانباطلن

اشومنعيقاجمغوالعلمشاهدهالعقلصنييثبتةوآنغيمث
الطويلمنبالتاياكرصراالنانيصفوا4

يفطريئهاماشميظورأسكتنخلراالسيمسايخطيرأيتك
تسعرنتلوكاللهبعإقتتواالورىعنألبيوتذرانتوارى

يخظرواللةتفتهعينتخثولمبهايظرواانآلتاسىعكيونوتخثى

ويحنسئزألقبغيحقواتةالسثرهأللهقذكفىقبيحميقكنم

تحصربكالهوىصياذااتتوالهدىمنئورعنإلمتعافافىكم
زتاننهبقادلألماالىوانتدونهالرشذانجمتدعاكمااذا

ثعكرتآلشكرانبهنتعليلثومحنةبنغنكالشكريقوموليس

تابهرانبهنتاتلناتفياالرومنمضىالكهاايكمالموماكت
زآلذهريضفووفيثرلبكذلكفرحةنجداآلشحةدمموما

وتبرثألحادعليهشوحاتةيذرانمقزلمأنفتىكات

فيئرمنكهوألواتاعليكغابىوالفهوكتتاتااجذك

الحقهنكمامضىاتهصاتا8وماصنخةوفيا
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يم

ترزوفتفرييالذ1اإمدىواتاغفالتهنمفنهيالدتياشووانا

وتفحشتطولاجاالواحمنفيتفيناآألهوجمغوانا
تخضرصينغاشبعنهاسككااقدحفرعنرةيطغولهوت

انجروتختكانولوفؤقكعاجمفاتلقاكجوالىآننىتمنئ
تخرانكذاكفيترىنتواكبتةماقدفئونالشالم

اثهروقصارامآأوصرصكغظخهاحتىاتتاعاتعنطدغت

تغمرلغجكآلدتياوياعاصيتبتنيلغيركالديابانيفيا
وتففآككتبارواالضدوالبرالصبراألدكو

الطويلهنهعنافيوتال

وحذوررةضعودودازغرورمتاخالذيخانماااال

وبئريعاجألرواحيفيلةهباصاضذتمابيؤمكالهه

قئورافلالمفكفلتحعيزتزلةلمالحوادثانجمكبرةكفى

بحفررياتتفغلموالكننيقذحضرتةحتمقنمخلطبك
بنوريععتنيرالانذيفذاكعبزةماعاشناليزدةآنو

ظهورولينكدافانجرتهىاضهءلينءياماألصمنأصنت

روربواثقهافاضبحالذتجاعروزيفلهاصنيداممئ
يدنعخةوفي



71أ

علامنابخيلصفةفيولة

آنففرنحايلعلجهلترىغنىافادواتايخيلان

الخعذربواسعليسالمالصنيةسعذيبمكاليههلميس
الثئكرمونةيداةكنيوضعتشاعرىضيزفاتنيما

كاملمنالمعادذكرعلىاالنانمجثوقالط

آلحثعريةيؤمتنالالذاقضلمعادكذنهرلم

القسنرعوافعندفآلحيروأصأللآللىأمحرامةايؤم

تخريتختغبنانهازفنمنفسمثاتنشذاككفط
الخذرفيمتك11نججةنىبراسعةالدتياماأخيا
فضفقرالىتوتفو43عالىرخمقتاحفئ

واآلذيمومةصفالأللئفتماكالظاضاطقتقذ

بالعسرالينرروحلتنالمأضذهبغنرألخالألصنجية
آلذهرعنشضىاتوغخاكلبأإتغنىطلبفيكثرت

ذخرناتهعخدماكاتاسخةانتوبخنبرمال

ثسرجشورهاوصلدنجازوالفيوفال

آلكروزاليايديااتت01آألموزتصيرايةلىااال

انقبوزبحنكالغافلعيشةلهايضفواعرةان
صفص

ءتحبالىكقمعقةوايةوفي3لتجلروابو1
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انحيزهاخيضاوالمتهاوسكانهاأألزفبنونحن

وزصالدتيالحيئفيدامماهآعبداأتصاوأتنيال

التحيزعنبمافايمفيكحمعيرعلىصامشص

أكثيزالحزيلآلمحطتدكبهعقأآلتهعرفتاذا
آدفقيزفذاكاللهجهلميطونجانةآلتهتتارلأل

المصرمنعلبهلاالوفيتعالىحكمهفيوقال

وققزقضىفيماوالحتثواكبريذاافىاقه

امحيز3لنمروليستمنىمالنمرواي

زدومحموردالهاانوروأشكلمآألعليكهوت

كثزتسلمقدمافانيؤتا2وئضبراذامائليت

يمفياليزالفنعمحمممخازىبغمةذيمإكن

ئنكرصازواومايخكرونإدهاهبماسلليابوئى
نزواسايهحذرهقدانذيأالشبعبايهايا

مامجزعنكالذنياودعافرمجميعمنضاخذا
تيسرماالنامنواقبلبرقتياعرىوأنطفتمحك

مجنمعربهقىلمانرصاجمنالمرهفاتما

رابحافاقاذاماحتىفاكىسكرغذيص

بمتراليةوفي3نخررأكةون5



911

نخبزلميتآقناياوارضطاخكالمخايارض

تخزمامثىاذاكانرفاتءاصكظمذييارلب

تفكرلميقشقلوايحيمحلشقلالمؤتفي

المنسرحمناللهقضاهفيمنردليتولة

رافاوآنقخحيمثمؤصىكوذاشوالرجادالخوفيضطرب

الطويلمنوجلعراليهرم7الارحفيوقال

االضمنءشيئآلخلوفالىوثيسذآلخفقيخااالضىاللهكةالى

الدفرعلىعتيطالمنهمجرفتآلذفرتهمامناقبلآانااذا

الضنرالىاآلشطوذواضرجنيالقتهحتىآلحتزمستعودت

صذريبهضيقاخياناوقذكتتالذىباذساألالفباححنريووسع
اذريالحيثنشاتلهلطفدسرعةراجحأالخاسمنسيياوححيرني

لريممئتاليهـهضلدحماوفيءفنافيوقال

اخر4فدءءفيصالثفاكالمذكآحياة
واالخراألولهوومنخدةاخا لهمىدمن

دالظاهرحافئافروميقظكهفيهوآلذائموميت

اصوألناهلهجمبلماتهآلذهرقاطعيا
قاهرسطواتجمبواتوتدىاكيامقروزصنمكا

شاكرتقلعبدقزتيمافيلكاتييارب



031أ

اشالصانكواشترخطائينجةاخهاذنؤلىفأكفر
ملمجزؤالولمىتكدرلعيثىيوعةايضافيوقال

شذيخرةعروطولهثيعياتأيا9فلىءالصر
عرةعيآنعيظوبغدمنجقىوبشاشخةتقنى

يسرةشيثأيرىألمئأاليائموتخرتها
نوحامئثدنياعنوعدلاللهيتقوىشطهلظفيولة

غيرهومنتصاريفيماوميقصكإلهينآلزمانويكاذا

هنكحعطاهنقواتتحرتوساوشةماتتيعنجلطوثه

ضبرهميظيومأافةاخبرهوماآلمعادةلميططوباأ
كبرهتيزيذشفيماللؤأليزيداالئتىلميططولجطا

حذرهمنخامااليالدفرمججاترأىآلنرئيتبغيقد
سرةبمنيذوثيوماالتيمءلحعتآذائقذاقتابقذر

مدرةمناالكصقذاؤقرتهجدئممستودععطيمينكنم
حمرةوعيطهفساوعيقهدساصعيقالموتصها

خطرهافىوآنظرفيهازهقئخطوذوالقبور2نيثوىذااحرا

بحرةوفيسمهيبآألتسانمقىاخهاروأالليلاضعما

بضةوجمبشزهلحنينعنميهفالحنيخطاةوفىا
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والقصبرةطولهالىتتظرفالفيهكالشاتانوفتأ
دافىعلىفهوميطاالاحدقذامناساصيمحقلم

مححرةعلىنجقىوالنحيريبتهأمحنرتهبلفالا

لرجتواجاداالخرةشرففيوقال

ظاهرهةالشهادةواياتهبالتهفئم

األخرةشرمثيتخبمالماذابثيآلذياشرفبما

لرجمنوخافلالموتعنسامنفيوقال
اس

تذحمرهولمالموتينسلصلمينسهوأالموتناسييا
تتظرةاليانموأألبربتقديمه4آلمريعوثا

يؤةالنيكقرعةيمالصلنهألمغروفءيصنعبأ
لكامئ1هـرللةلسانلىوقال

ضنعؤةفيكوجوهبعميىفعدمتماآلقبرسألتاقني

عطرة3روبغدتؤذيكرجهميزتفاجابني

نخرةيهرهاآلنعيمكاتمنعمةانجساذاواصنتا
ئخرةواكفمتلوحبيفيعرستجماجمغيرقتلملمأ

بالمنقامنوعواقبهاالدنيااعتبارفيوقال

عنرةلهشيئصففيفرةلهكانتآألاذا

الخنرةكنوخهامجثفجوهرلهاأألمورعإ



321أل

اخفرةخافرهافصارتوةحءألعرئحانركنما
اعرةوالاميزآذمانحمرتمثلكالولنن

عبزةأخبرةذويللةخريوتمالالىكذاال

لىاالمنلالخرةالصالحاتارادفيوقال
صمه

شائرة2وتذماولقلجواهرئختلففقالخ

وظاهرةأنحهالويحغطاشطتصفوساولقلة
دواخزهرعةموألذهرذووصثقةالذيخاصفيالناس

بصائريهال13ننفتصرياتجاآلذالخيرفي

عةذاغبأدعيثينتفخساالزةألموتبمراتلو

ئغاثشةئحناوفعاشرصقهدويمققذمجلناألهكم
صاوهانتزاصارواغرتهم6اننوانمفركانن

إ
هاشااصاغرةذيوشتترلألافوتفيفسداكا

ذضائرهغذافتستجينطخراآقهضدكاتمنا

طاؤهبالسغدلةوبرىهذخائىحأانفناعناصا
عبرهحسرةاخيكلروايةوفيهـ
غلونقدتنسشوفي3تصفوروايةوقيأ

ذاكرةبالموتينتفعلمبهكقينرصغالموترواقيوفي
ثقلناذمخةوبا

عزواينالملىكامنروايةلثب6



331أ

تبادرهالمايثالشلثخةألمؤلثيدهـيامن

ةشدساقضىغداةخةخربتبميقختبراتتهل

امنابزهمنةوبمناسرتهخةظتوممنا

2صهزهشهوتفرقحتمداشهخهصخلعتوجمن

3هعثعائىخةفتبزأتمخرعةالدهراذلوبميت

قابرهتطحخباشمنيخهالةاقدقبرامسضؤحكا

ساشةفتلكآلنعيمعخهونفىوجههمحاسيثدرست
هاجرةبعدمنوصديقةلمجالبهاالدفىرصه العر

أليفاخرةواتمتعذصلمناهاوطاالذيامؤشياإ

اخرهآلموتفانالذيخاممنتنالاتبدالكمانل
ءأس

يوتادظتقالانةالصحصياعىحوديواهـوالثريثياورديااضبر
وصانصكنحىقاثثنجظليضديهتخدرعلىودهوعهيهابهفييظروهوالشيدعلى

ألممةقذمماكانارآيتليفقالنجلستاصياصلسليفقالالتفاتةمنه
أليرىثمثموييتراماياالذألصلوكانواللهأماقالنينالمؤهامبريا

وهوجاجلبخطةالعتاهلىضعريهفاذابالترطاس

كخربتبمنمتبرانتهل

لخالاالذللثبعديلبثولماالسدونبذلكياضاطبواقهنييمقالثم
ماتحتئ

نابرهنهوتحطلتذخةوفي3عطلتوقدفغداروايةوفي1

عساكرهروايةوفي3

بريملمنضصددالىيلذتهلدنياياجامعنخةفي
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المتقاربمىابهامئالموذيدجروفال

ذكرهلدىاخىلقذكحرثرهذسرنيطالمأ13

ءقنراغذوصالىصرتفقذقخرهالىاغدووقذكنت

كرهفيمذلوآلناسعنبهكيخياارانيتو

انرهعخاوزيجففافريحاصةفيجقمتىكتعت

كنرهاؤاترهيعلىصاعةالنعيخلآنتى
شرهميطليلكوتامنخجرهصنيهارفيلكلل

ؤهفتىعليااتورنهالىعييافححاش

سترهميقزويدائحخلهشاآلميةاتتة

نضرهصالىآتنرعونوالحؤلىانجخاذهتشفلغ

خقرهفيتوقبثحيقلافىيفدووافبح
حشرهصفييوذنيؤهالىانوانهاللربتغقق

قغرفيآلقلصمنوحلةصثادهاالتيلقصوراوخلى

عطرهمقاالزضىىفىورفيىاآلفرشبآنئعطبذاو

فرهشفيكانواتكريباؤبةلةماسفراخو

ثقرهالىيصيراميراغازئاشيعةئلنمث

اشرهعموصالىبقخلقانآللهمتلقوال

هطلماذانخنببزاضالحاتاهياةالئطره



531

اشعلىسينضيلااهاايخالجعدتفال
الطويلمتاالدنغدرفيوقال

عافصتءصثطنقعاخفسيحالنتضهااللهقذوئليفنتةنم

هاوصضنقثطساماعلىكعيزاآلورىخالقيامواليياآلحمذي
دزهاتنغصالذتحازالتوماعقوهاتحرتياأثآزالتوما

اكرهاماويخهأغروبىبدارلهانجناعلىاالذنيلليناس

ومرهاآلتيايىحثىفىالسناصروفهايجريءياماآلىفىالنعنا

رهاانناياوعطفىفىالسنابأفلهالزمانغذررىالنمنا

امرهآيالماماكاسوتلموتلحفوةالخياةانابيلعنو
الىملمىالدنياالىبارتاصهاالنسانكظةيصفوقال

اوقذابصرهاالذنيمنياربحذيمنانجبمجأ

يخرهااتءلنمرينبييصرعةيؤئايألتسانان

نحقرهابغدهاقدسيباحفرتاقذمضتقروبكنم

صورهاالنافناهاثممثلناناشا01اشطضور

اغدرهانتاوماالذمننا8نااكمااتسبيلفي

قترهاصذاالمةاحمدزافيظلنياالذاتفا

بليةروايةارذ5



621

كاملمجزومنالحهـالحاتذخرووويحرتئبالوفاةالنانايدبهروقال

لتظاركوفيهضاكوكباكترايىحئركاقنيت

بآذكركافلىنوبممخهألئذماونيت

باضباركعلماغاكزىقىتجااعحبزتوإن

اركاؤليلكساعاتصمنتاشكساعةلك

قراركمنوفىعتقصيانلىقلمجكبادر

مزاركوعيقعخكآلزوارمايتناقلساش اساهـيل

داركنافيإآلافاقيموألستدقىانتجلمن

واقتقارذبوسكليوممآشتطفتمافاذخريخآلمم

نقمايركالىفيهتحتابئبمتيزلوفلتنزلط

حاحى6

رة

يتتاقلرواوفي1



ئىهبهيرصيمصمبهح3صمعحالجمبهه3إ3احصحالضئم ارسعمحممعثالء31ثاكرهـا13ء

طة11عأللثثادءافىاثهيإلؤا
اصالقلمهـ

ييال

فيليئءأافقأفئةبهالمرح بم3ءفبملل
هـكع

الطويلتلصتتتأثيرفيالمحناهيةأبولفا

اؤجزنلواالخاكدفيالسقحتوليوجزواأنكالمصنيناسديخؤضن

انجزالقولوفياألبالخعننتفاعاجزاآلصنتتحسناتفاتكتعشخفق

عثهآيخنرعالوو
وج



3صنثلص9عيميكهلىبه

اايخأ
حويقنعائىقأقعة
ءآص

الوافرمنلديخاهحبهبفرطاالنانيكتالعتاهيةأبوقال

وغرسيتغمإليعيةوطالقيوخلخكثمنيتينسيت
بخىبغديصميقبهاستجاخغباصثمينةكل

اضحيأضمتاضبئحينلعبيكرااملتواتاذريو

حنعيوتحلمنقلىتخلالئذصنهاميتتيوصاعة
أتعيويغيبتيوخثوتخحشتريااألخبالتويهرةانوت
رضبطنالمنحةسؤصكنكآفوشىانبيتياسثناال

يقعيلنقفبدبهرهاكزةيراكثآلذياتدتجررأيتك

صمىشوقكةاهقىاتونقصبالحكوالترىنككا

نمسرديينصفيحاجمةومذركمىواغياحاصؤأبوطا

بأكأشيالمجاةيضيعجميأقىتماولقلاال
البسيطهنمكراتوهزالموتصووفيوقال

اننوالجنألالمؤتيقلبماحرسوأل4ازحاآثؤتيذفعمما
وآخملآلضرخالحهمماهغنوفاصاالوالافدشاتوثدعااتما

ةصصميى



حححضحىصمحىححىحض

أ921ا
ومماكرشوابنواماصلولنبلىئحتهماالقوائمكدماانمؤت

11نفىليداممابادرةلمهآلصالفيآلموتاالدزهذاألل

اجمالمفرآطولأنوعككانتخانفةامميتلونوت01ياضائف
اتخغعىالموتعراتيانتاذلةدفاعاليؤمئهوئكاما

مفترينأدتةلخلقانحثائؤلتاولذاوآلذيخصاياكاياك

ماحبسواالموتهذامجبسراعنلثاناتجتهذوالوالدتيافيالحالقات

منغعسييهكاقايابوانترفهتنتاصنقالمييةان

غرحمأفمالدنياهذهكاخانياقدآقتتفواآلدبنيرأتمالي
11عبئوااخراهغلهموعمفتاتونحكوانحساهمذلهغوصقتءاذا

درشوا01اللهسيالماكاخئهمخوتهاواالذتيابنيرأنثليماا
اطويلمراالورىءشافيوقالي

اسانجسافيجبنواكاخغموارسانقبورآاهلعليسالم
ا

11قبل6عايثبيعقربقبرعلىكالتاتااللممذهاناساليقال5
11الديوانروايةعىلمفترالهاوثمقبرعلىجمبوآهرانموته

البالىفيإخلسواخاضضالقبررالدوارسأهلعلىصالم
ويابىرطحبعوامابيىوأيا3ضربةالماباردوالرلوامن

فارساالفالصفينفلمبكرةالمهولالموتنيءزتدجا
بآنىفياحديتاهـافيتكوالنجاواعتبراتظالقبرفياراش
باثىالعراقملكمنوصاحمتفارسوابهافتحوصاخراصان

نجهاخالىيعقربمجىلمكاننعبمماوطيبالدياعلىآكلمال
مالثمى



كلآ039

ويابسرطعبمبينمايطعأواولملذةآلعاهبارديبهلغواصميقوأ
ا

صاوكإالآلوفيهاكثرلمنىآطويلمنافالمجاةفيمنهميكولم

ائسربينمابهاوانتموالبلىأتؤتغايةصثبصرنملقذا
ينافيىآنياساذاآلذمنقىكتمالنيفيآنخاضآلعغيغلمفلغا

السيطنانمونسالدمرصررففيواث

اضراسيوياببايكتحتئأالسمنأينحلنمآلنآسأفسمن

وآآلسآلحنمباطلىاالآلناسماسريرتهتخقمالرباباشال

يخاينياللذانعتونوماعذتهافموتاخذواآكدكاس

ألئفروشوائيصروففييغرئبئخاصتخهليوالمنايامتىختى
اوحراستجاباتمنايادتدائنهاحفعتالنياقلوذاين

ناسوالكنهاالفافلصفيكفرةداأتوتوكاسنسيتلقذ

بآكاسونالمايوئاكماشربمشدئالآلمؤتأسببنالسش

نفاسيانتفصينويرزقييتقضنصنرعةوآلتماعاتالعبانجت

راصياخياناعلىرصليتختازفعهاصميتويخابآلذالغتراقب

وآياسألصنبربشلتسلىوالمطمعهكاتنعتغبادآلمراضتغبد
الوافرمىهعنافيرفال

حاسبذألأسهلنعتوكاساقيأشلنموتاال

ناسأنتوآبأتقادرتذقريبافىوأتحادكنمافى



سأ

قاسنتواديدألمحىلهايلينافتاعنرهمنبمو
واصيآلتمنآلىعلىبليتوقذتجدليتظئكقوئمطباممباا

اسأنعلىالصوابوالكآحقاتونالطؤنوماص

وياسءطحمنونجهانلهايقرفععتنحيللأو
باسألالعريرةخنثنيافيكآالممرووةحنمنلىفي
براسراشاهساجووبقيحسئاامميةيكوأ

فواسثمبمااخيقليألصميطاهشاتباخلقشيئوما
رانافيأناسمنلاهاقىدولميقتتفلثوما

زجاهىاللهالىالناسعنالعدولفيوقالي

النآسالىاختاجساالسعلىهانلقذ

بانياسآلناسعندتصامكانقسكفصن

قاكومشربءميقآلضدىميشعيصثعربمقفكغ

الراصياتجبلحممثلنااخيالآلحتوهـثفل
الطويلمنالموتوفتكةالظلمحواقبوصففيوقال

اسللنألتاسمنالذتيافيبذوالباآلعيآلتاساتمادخاؤألنآسخذ

ألناتصيلهنتفاشيتاأشذومايدهقىءشيئبخربناسيجمنمت

اليميقآلتاسيظلمأبانرفىومامتصفأعرىؤفيبانمنهتشحأمن

وشوايسغبةتهبئلةوفجهانلنيمنضعيرجمومااالقل



آ33أ
صمءصا

اسوصيتيلضحمتفيكانولوالجالموتمننحلوقايجولم

نفاسوالغبينويفنىيشيبساللةصميقصورةاالاتروما

صاسكالفعودربكانهغافاهابيقالرىنياآلذيذتاتفى
واقراسناببينيهاكاتاتوضائضصعيقآلتهبدفاكفى

راسجبلخزمنمافئمنكنميحذةفيهاءبالثهإهالكحمغ
اليطمىذبةالاالهاليصفوفال

ناسنوالمرتسالدغتكفانآلياسللثيااتامناضغان
وسواسناآلبالمنىفيهذيحتحاذبةواالمالةدفافاللة

التاشمايصجيمالآتهيححنعمالةأانرافئانجمغوالحيرم
اقيلناماتفافأالنصاريسعيدايعنديادبنمحتدحتث

ضديدجزعوبهاييهالعتاهيةابوءايعزونةاخيهاكاشاقلدقاهفلطببغداد
الجثالهنانثدثمهفعز

لباساحينمحللبىواالتصنال

أناسادقاكصاناسلمثيذفنخا
العناهيةابيفولغيىحفظواوماالناسفافصرتقال

عظنيلهفقاليدالىثعلىابيدخلقالالعتاهيةابيابنعنالصوليصتث
فانثدهاقنانتلةفقالاضافدلةفقال

كإوظىوآلنفرذوكرليفآلذفروالنفىآلطرفكرسثالكاقنىا
كمبلحقارصيدفيقال

صحىمماحىحىحمصىححمصىحل



حمآ331أهض
ائبسيلىهنالزهدفيءصامااحسنمنوهوغفلتهعنجروينالمربمتوقالي

والمحرسباتجاباتمنعتأواتنفيوالطرففينوتمال

رحاوص2األصشرعجتبفينانذآئوتام2سالكفقا

ألغلياالعواسفياخمابطكالحاطبرحلىوالبوقافيلنعتاراك

اليبىكلتخريالالتععينسةات3مساكهاتنلكولماشاةترص

بمعافييقثاكيعكرتصتصعغمتىواتسروميتاالكافئ
نىأتأمنولخآلذنياوثوئكمتدتهاتضىفئديخكاللما

منتمعىفيحمفىمالمسةالنتدصاتتستلذفيهاالمحتفمنلىال

مختلعياالهبينمنحبيبصميتحمم14المثيلشراللهالحند
امملمجزفىمنالزالتطلبالبرعلىمنافسهفيولة

ألفراسةيولرتجاالحراسةاليخفظالله

ألنفاسةفيهتفاقتمكاتثاسةآكفي

كاالسهاكطلبلغذاعلىبعضهميخبعلوالناس

والحرسبالحخابتتتوانوالنفىظطفيالموتالتات5

ومرسنآءمقرعكقاصدةالموتسهامبانواعلم3
يقتهاطرروايةوفي3

الدموبكوثوردايةوفي



ب31أ

الرملهئ1وتقباتادهراعروففيوفال

1شهاوارتناعبرالمنقسهاينااآلذيخاخت

بهمحهاعليهنمآلحينتجلدؤلةلقؤمقاستائهى
تمهالماعليهاللهاسسىدارالبلىآلخربدمنظتب

اصمتهافسيلقنباتبيننيمنمئومةنقملهامنكم
حإتهاالنالنيوضروفقاتالبةنميقلهاكنم

المناياحرسهادوناصلمانتطغيلمهنحرولةيالها
لرجمىخوافوحسنالعقلممنةفيوفال

نقسهنالمحاقلءكطانلغواعظ01قلانعالياواعظ
اشسهلصفييؤئاغدهفيافثالهأناقلرلثقذ

جتسهومنالتاسابعدميقىاافليتفعمافته
عرسهمطالمحكمةويقبعةءاننانعتشيرآلثيغقذي

قنسهوجمبيمانلبفيهدتفىفالمقسوم4اموا

تسهصنيآلقالمسؤالكدالعمىعفقذيهشفوآشآك
لرجمىتعالىعليهدالتوصبالتهالنقةايضافيوقال

هنانؤتظيرآلوخشةترببحمىيزمءلننر

عرسهفياتعروصيمةوقذنجاسالمآحرييلتكنم
نفغافينخةوفي



اعلة

5إلجاحمكصدبمنمالء6إإلألل3ؤبنيذكثعااليم اعأههـءالم5حمس

تملمالا
امعيئ

ط11لعثنيئقأقئةع
يلالطوهنالدابواالحكمفيالعتاهةابوفال

طياشاسكاتالجهلسئيرخلىبقوسطاشانقسهعلىيربئلم4المراذا
اؤماشبالعوالمغروفىجالاذايخوها2شرألمرألمننفال

عاشالميتانبطيئآألضياقربوماكاقبىهوئهمابعيذاوليع

مةص
أال

يرى



بصمحىحصشألم

ئ

ثعحيمىحلهبمبمحمالجمبممألحيهـإ اهاسثتخيممثخكءهيهبيمثحألي3اا 7الايمعيهجمما
هتميرأاإ

نؤلج1لصافىقأفئةكيبمابا رأمهث13
3م

فيفىامنفهيماتاهةالتالوقال

واألخالصألحدثافلدوتآنلعاحيافللقربزادضي
نخقاصآفيعاعةبعدساعةوكريبالمجاةلنهتريفى
ساعةالفحزاتيالىالعتاهيةابو7جاقالاشصياالففلمحمدتابناخبر

كتالقاهةابوليفقاللسلطانءوجضالصنعةتخاحتايىيبهوأبيوجعل
ملالمى

غقدأاناتهاوأطادهيثحرصآلدتيعاتةعلىكطإ

النقصممةايخوزيادلهازيادكسايخاالذنقي

صشملناظرنةسذلمهصدثفيواروةيتوكات
تخمنشفيذخرضعنتطهافيآلعنيةليد

ءا
ألحفبفمىقبرهعلىيمتبانومىوقداصحاوا4

آلتنغيصجمسللعيمقالمؤتاخرةاشاعيثعايموت



امال
ساللمح

جعابهثبهثئخيممزفبثءيلالصيخمتجهيبم3
ؤحأأ2ةا

إتركالضافىقأقئةإنجاة
3خ
السطمنتهآلضدالتهحؤنفسهامرالحاضلىاالنانمحثالعتاهةالوقال

ا

قدانقرضحوارايناهنمانايفبهنمغرضنالهااعلىاياالمننتعى
لمغترضنقىصآلذيدونوالموتلهانستعذوؤاهـلنرنجومانا

ورحغواجهلهصميقبهاظمانوافيهاغبنوالقذالذنياسيدرلته

برفىشقسهميطاخهايرىصعانازرةتجطياألذفيآلتهزجماأ
كرضىيخذهآ2محاناافلهاميقاحذاىالشدازارالتستفلي
الذنياويتقبضكرفيعيقيخكصالآلذنيةآلدتياعرفمقبالما

مرعتهااذاالقلوبوفياقوامهبوضفهمهـاقوالتمهخ

متقرضىاألزضىدجيعيقوعغبهنمادهـكاغقحهصفيوآلتاس

أوئخفحنفيهاغغمر8واألجاريةدآألقداربهاوآلحادمد
نرتكحقاخراتآصبمحنمقىحتىنجاحيلبجذاوقدءبشعرليتيا

اخمخألثردواعيصمنوقنئهساكنةالمحيراتصالىيمآلمحنقس
محغض14لمحوئراخياناوالخحنرشةلتتنتغذالحقأكمبزعلي

فيئتقحقاخيانااألضيلنرمتذحذزاوقافةفكنآشتربتاو

أجما



831

ملالمنالدنياامورفيونافسهمرالبثحورفيوأل

بضىعلىمبعوغفوآالزضفيآلتاسبقطاشتذ

يقضيعتادهبينفآلتهاختارواالتقسهنمومادشكهنم

يمضيبمقلنجتهاانذيفيغتبزماالتفخكرلتمجنا
لطويلىهنالموتجمروفالي

11لراضيااللهبتقديرفبواقاضيفرماأدثهوسفحياقول

ماصانامئاذريليتنيفيابغدواحدواحدايمضيآلخفقارى

بيافثيابفيدزجيواخكمغاسيااخثاذاحياكيقلمكات
ملالمئتاوحالدنيازوالفيوقال

وتقبضارقةجنعمكوشاذانيضارأسكسوادآلزمانقلب

ققضىاصاذاتننةثأنافكانأتنىنوعميقشئت3شيئاينل
اذامضىقطياتلماثولمايهاقىبىثهباقىواذا

فمخرضانمغاتونطنعثففرافيزيدناآلغنىالديخماصمننجتهط
وابغخعاهولةاحتاألسهعبالمحبةآدثهيضقلن

ضىاكالىتصيرصخلصميطومالهاالخالصطلبفيوالنق

الرصلهنألصعدانينمءاالفيوقال

قضىءشابماأقهحنىضىألىبمايقضيآلتهنحنأل

لفايهاروابةوي5



حم931أ

فضىشيئاألتهوارادلناألتةفابارذناقذ

فآتقضاالتاماثتمانرضشهقذتجتلضىزب
امرضاثيراقوماشكتنحقورةهخةمظكنمكنم

قرضااؤهذقرضوا1ثمكانسلفواسيألبمعيمثبىردت
ااالرفضااتمارايناقطعهمالنمؤتجما

قضىحينافلةوجفاهساعفميقاتيتذفف

ضاصبدينينياالذلاقبيالدضأليؤمهواياعيشر
اتمقاربهنبالدنرضاهاعننفسهيلوموقال

ااقراسيبزىلواكضابغنرلنقحيرضيت

ئشضاقاصياهاصلزفراخكيمرأيتبدارئليت
نقضىفايصنانذيمفيئتفبلموالنييسين

ئرفضاباتحقيقااهفىلةكفلممتزلفيناوا
ماقضنىالحمدشكراعلىلةانفناعلينايهآدنهقحنى

البطمنالدياحعقواقرديخاالقناعةوقال

بغفىعلىمتهابغضغنمبغىحتىاآلزفىعلىناطغاألرناسةحث

وفتقبضيفيهكالبنطيوضغتبهشبيهالرقيآقهنحنصي
لنرفانوافراكتتآلغيئكتتةبهرأيتاتلزادأنقنوعان
قفيىآكئخبوحةفياضبحماتمنصالمنالجاؤبيئيتءبينما
ككيث



اعمئو

ووالنقأالنرامعلىغائيفاضنيوينةطورافيينرالذفرا
بهطبصنصكزيؤمفييموتمنقبفئاألرلقيئذكانزنثماا

كاملمنبالفاياتلغرمئياتبوله

وتطفحقآللينغزاهممنأرفىيااليلثيصيرذ
ا

بقفحبيبسهحبوكاتوتجهوفحتمنجمهرا اات

نففىبفناةويقينهخربهاملافيمجبأ

عرض4يادعلىيومابهيدينعلىذيومحل

دححقبهساكفومقائماشبليبمهتالمقيمذايا
قبضىوالبنسطيهريماخرففيادمآلنجتما

الطويلهناالمدقاعيوبعنالتغاضيفيوقال

فترافضامخكماخيهعشارمواحدضلأيقتفرانظطب
يخلباكضاتمالمكروهمنكثيزايجوزاأاتالحبانيأبثوما

يتقارفااتالنقصبابانكعايتواهبااتالفخملبالبخاصية

إ
1ءالاايأل3

صيرصألمماكلكتهكأ

م



تبهـولكاإجمسبمابمحصربئحجمتهبكالص
ثماليتاليالت4فحقصصهد6حمثئماكطتئجاإليآئ محارلطا

ااأأع3ءاافأفئةجئم9ايرنيإ
ملالولمنعواقبهعنهوهالمزيعاتبالعتاهيةابوفال

يغلطآسمكفيآنؤتاناحسبتشمطشلثوراتضحومئحتى

ألئسنطاتةوكأبكوبلىاطامعليكتخسبهلمتام

أابتخبصاوتارةانملوكجحثرةيفرسنألمؤترأيتولقد

وتخطتآلفنكنطستلهممقتاقايمالخألتئتالف

وتجممعطبأخهمتقآصصنحنحواالقوىوامميمالمنهمبكاوكانني

أألمجطكراصتهفيبالموتآتحاخفقىبينفمبكوكانني
إاونحيطملففىريطخينفيفذرجاقيحمىفيبكوكانني

خحطالقميحوالاةاروحمتذتحمريحلتيالريطتين
لجالطوتدنياهمىبجحعهاالنانخرصمافنافيولة

لسقوطذاانذخرالنفسكبعضةتقذمالماالاتجمغ
بسيطوانىحياهوتترجهالةالمماتبندلمنياتو

أوحنوطقبطيسةمنوباتةدائئاتجمعصرتكانصحلى
ااطيطجالالىايديفيلنقسكانيالىصهدىقذجقزتكاتلث



ئخيمابألعبادربوفطرةمثألاينيعالهؤعايتت
نشيطواتتحيابهاافتالتيالألذاردارلىوعرتإ

ونلعطسادةكراثموصيدتنعتويويخداألقداهبهمحله

لالبرطث



هم

أس
2حميثير6مجمءجا

بمايعثعتاثى3ضصألئءيحيمتلمأ

حءألظكأي

ملالهىاالهارةنفحههناهيماضرراالنانابوالعقال

ةبمكففعرمقرعةغنرمتعظةنفئكغلعبخلث

والحقظهالتونمصنوبةرجمامدبزةزفهنفى
نحتفظةضهنمخقاعآلمهاوساوصغاشدنقع

الحقظةوحافظالرعاةرلوسسواالحسبنفالته

حصرئأكجمصجمه

هحاتمايربيمحيكأت



ببماحم

إث

أطلمأجمنأليخنلىأل3طفه31قل5ءيهيمبإلاتجكلالآجمثصيطب
اائتاةااأالإأل

جمبزلحنىقأمحةحيرإلمم مه

استنثدهاالبياتهذهاتوقلواودلبالعراقنالحضخاهةالهابوقال
اباانلويقولونوكانواوأالمامةصابالسبقنيلهفقضوالثعىابعخىاتاها

أكاهلمىالناساضعرنلاللفظصجزالةطبعالعتاهة

معذقالتحنىنوعينايمودعافباللهمسالعليكم

تخعخناقآنقيامةكنوانتبينخاجعآلتةعثمنائخقفات
تذانميةفيهعارضنلةساعةخحنيألذهرريبشا

تخحلغركيخاألذوياصامحننتنيافهيركألدنياالنيايا
محرعمحالهاليؤئاوللمرصةفرىكتباعالهوتءالمرارى

يشببممنصاصاتتقضيمتىغيزةألمئكاللجذتتارك
تطنعسزاهاأخرىغايةالىنفسةليىغايةفيشاصرىواجمآ

ملالمنررودهأوالتأعبالموتمصرعفيولة

ثسعيالداأللمجمةواراهانرخئوتجلتماافتىاتي

تخعلكباالمعرسكالبعلارىماتخعغتالميتليقل
يضنمبافلهالزورانربالىننيواةآلهوىالىظرتتال



آجمى
11ع115

تذغالعالموتوككذونهضالةالحقالمؤت
محرعجنبوكااقىاذا4آلواملدفغهثيسءداانؤت

متزعانجومنهالقليلقائهدونحيلاكلىمنكنما
صمتعقبلجميرماصلللذةلنقكفهلواذاحمبزتا

يفنعألمنكلآلفقيرأنيخأتاكنىنتفانعتواذاق
اؤسعربكفرزقعنكضاقمنفشحنعايقالىفالحلقبتاذاو

اليطمحنواينالطامعبلةهـءعاتلمطاناصات

وسيئءثايمنيخفحقفأتةةقذشكلىوالتحئافنعا

يخفعمنوخشهاراينويبضرارميتئأتةنتفعابمالىو

نحهعيالآنذيئستعهاذتلهمنتقتبيقاصخءالشيئ
دسيرا

يطبعمااالعاىاعروإلليدلطاعهخةى11 ءصرمراص
يطالبهندالقينلصدقوواالنانمجثوقال

فدصنكلاعيبدالكوانبهوالظنونمانجيقينكتضذ

والطمحأيأستتنآلبالئمنقدكةليسفيماالمردنتذيخم
الخدالىبغضابعضهخفاضطربيغاتصحغأفياسيناليعمللم

الطريلمىمعهاالناناوصوالالديافوالفيوفال

يدخليالموتانشالممغتنلوكتتلقدتوديتلعري
تقطموراالاسجابقىالممغقلىفيألتاسانشالم

صحيماحىحم



بغصححمححىى

ألبلىافىالجديدلذاتقىأا

آنغنىيغقبهآنفقرانقىأآ

شييبةثتزاقزتانشالم

بطنهيشغءآلمرانشالم
تنتنيركاخالذيخابانيايا

4مايخيثءآلمرانأشآ
قدلجكافحسفقينالحماهكان

بهحؤالؤقذالتعقاالوماهو

حادلثدبفحادثأالهووما

هالكتؤدحاؤدغتاذاواال
نجازةيوماصحيغتكمااال

بهاصثقةعلىالذنياصنيرأيتك

واهوبأالعرأنحيتشولم
حاثهصفيللعنقوفوانك

بهفقلعليكقؤذيضقاذالم

قذرهتتصاشتختقريحأفال

افلهاتقتباآلذتصثبتقتبت

بعنرةيومازعىخلىزلتوما

شتياالأاصابقىالم
وسعدتقذألضيقاقشالم
ئتثمرعنحزكالموتماحوان

يشعايسقىىنيماالظوهو

تخمعاكيركاآلذنحجاحويا
يتمتعغدافيهووارثه

نرعوافارواخارأحوااؤبككدؤا

ثزخثمتوقةفحفقىتقك
عزحاطوادثاتولايمؤفيق

تودصايؤمصشكيؤمفاخر

صشيعماشيقغنتفا

نروتجانتالالذشآمحنيواتك
يتوقعبمايغنىانيرىكة
لطبئواألئقحقعلىالذنيابنيوان

اؤسغلحعمتفالقؤلاعتكاقاتو
ثوييفرقذخيرافان

عيلمالاحيثيالمالوفر
تصدخالجبالوكئملهاادت



يههألأا7ئمي

11ويخشخاليرفقلياللوبماخهاألخودعينيبالا

يقنعليسميتحاجاتكأتتقحنيمغيزةالنلكاللجذئقهـتجارب
اإلكالحسواهاخرىضكايةلدنفنعةليصايةءفيشاعرىواقي

بت01قلءكلوخايعةذفيلبعحقآلدنيابنيوبعحق
يحرعاحقينواالبغيآلشقيئويبنيآتجااجهعندالعذذالسعيذلمجب

تقرعوأتجفاالعلمبخيئآلحقيذإنجةاقوىالحتطمثلارولم

الذفرينهزخعضصاتولالامحرآنغنىهزةاتاألحهتزوذوانفقما
صرحالشاوفضاالقناعةفيوقال

ليخلوواقطاحفمرصآنجتمعألطمغومهحألوئمحيتافئ
قنحوابهالذيصنيالتسعوارذاباكفافالناسنقنعلو

يمبئويدساماالحخةسعهفيمائقينةللمرش
ضتتفححلبتمافيلكهلاشطرةالدفردفرابياحا

خئخفينفمهتءالتاعاتميخادعةءرىلاليامجبا

يتححدخرعنةاقذيرىمنمخهياانلزمجايا

آالتراكأوآلوجعسثزيهابمصرليماصناتمجشها
رجغوأاوعتةلوافيلقآعرقوامقدقومجفلمتجمبت

زرعواصهاححعدكتاتموتدمودسلهغخسىالتاصن
اءصهفتتتتماببهلتجملةفيالينانهذانوردقد1أ



841ا

تقعحادثعلىصوألضبرمكانقخاعةءأتمرتض01
قنعوا01آنقالعرتحجذايااثرفخاانغوتاةأيزالم

لتريزخغ01نهيذهبحمدثحلرفةكلصفيءللضإ
إ

الجزعلهايتخوآقحطهحميبتعناحنرآتافن

آتحطغحينوتتعاكتدريلوتنربصينتنعاكاصنىا
احسباوالباانتتىحتئاشرالصبتامتىحتىا

والمبمماباداوجميعابادواحنواسلغتااألولىآلمفوكات

محعخعوآتنيماالتزبالىقبليمحنحواادينآعنشعرييانيمت

وقعوامؤتجياقينمبوسئالواقىزااقيسالهمبزا
ينقطغففهابانوتادياامسحننكللتهالحمذا

ملثمناللفانيالزاثملىالىالىكونمعلىاالنسانمجتوقال

فتنتفعآخحاةالىالركوتودءخفآتادمأدبنيااعنيياكا
تتقطغحتىاالصيانمتذهبلمليبمحونيانفىكتيلوكات

مجتهعاضيلقثمتتصةنااتاسالجسةإأات
كلتغلمرسوئهاتاكقدلوكقللقاغدةانفسكفآجعالأ
تقةفيكليهخحوادثهزمنااواكفباخمياةالحالقشغلا

يخعغتمثسالحتدعانمكيفتغرفكيفالذيابناذهبمت

سواهاضتقلعوطنالىنحهااشهحمويؤطنهالرا
ءولجص



احب

أا6طا

اغوالةآلحيمنلفميتهامفىاحدالديخاعلىتقمللما اجا

اتحمطنعخيزتيازدينكاخهديخهالمضيغءالمنرااقيالا
اهـاالتنستحلتقتأفاكلنفسهمنبالفتىازحنمواللة

وتتفوزءمننماحوألةسيينهماقصدتاقضلوآحق

اتياضايلنقسكوأتطربهكأىالمحاكفانهدصلنقسكا
01ا

سرعميتتفطحينرفيقكاوآنجلححلزقهوفىميقحيدقكواجعات

والورعدينكلمجبليدلجثواشذدالهوىبلقيميلانادكقيوامنغا
0151صصآا
يضيملموفرلدااللهعندقحهماجمعإدوعلما

اأضرعفأصىهعكجبيدفيماكاتئرذولمأقتوعاززفصلىطولىا

ماطهحآلحرجمبطمعافاتيميقفالقصرعنوثخأطهغتا
متسهىاضعخةفيخحيقتةنرهثالممانآلنفقىا
خةاتاولقحغحتمحماحهعندصاويضنيلديهماتتوالمىإ

ءعاماهـ اإقغاذاالحريرعلىاالينامفراصةالترابجحلنضرا
الطويلشلحلقخالىتدبيروفيمحناةايضافيوفال

بذتجارعالآلمؤتمحأسنتوآصاناتتئهمافاخحنغآلموت اصإهر

تخادخاراكمترياتذرويذانصةالخادعةاتجااالام

أالانقاهـصرىالالزينعدانصقتالحذالترائاخقد5
ىالحا قوالوأصحدقهمفيهواصراالسهة11

يهالمحياليى



نمئهاحكاأ

جامعتلمنستتربهافاطشبالغهالذتاياصاخيرمعويا
صاجغتراباقابينفمنمأجمتقدالجاسعينقذرأيناكغ

اصالماكاخاااأل100 خمصيهقجعتيرودريرعوددويوتا
صاخفودقاثالشبيعرفاويهرحاللميقألعطشينيغرفتفا

وجايخدىأرمتهنمكمشاواكيصةآنرنالتبطوتوكارلى
ألحخفادخإنجوافهنفيتنةبقحاتماراتآلمبطوتواتإ ا

راجحمحالةالاجمهاوشوحدهدتهالخأفهذايفوخا
وسدائعرهتدسطاذاتجمةاعاجثاتاذأفيولتها
اصغآاتحجادلينظاهرابهاجرتوانتورنمرازاألةاولتهأ

11وماخالمجثامىطفهوتاالبعنمهآلقحغااماخوده
وامعأالزضىصنيزقآكفانفذرهبنفعسهعليكجوقىميقفناذاأ

طامحادتةوانعتضئمأسبتةوههاهنياصألدكانتنؤ
قانغنتافهلأنشنىقنعنونقسهنحرمياوماعقالتوا
لنازخاناورآفياجاقياشقةيرأفيرأياتافرئكاا

الرملهناللهفقبماواالبهفاكماالفيوقال
سسوا

خماابقىالخيرواخمعطناخنفغيؤمافتىاايامخيرا

فشغالمحهلتصاغثخروفهصنيءيرانمرو

كزرخصااالاشآلىزححدوالبالثزآلخيزيناذ كاح



صى111أ

اتسخثمالفتىضافارنجواحدايؤماألذهركةلنن
انقصؤأمهاكايانوآشلبيبردزتألميانياأدآمنضذ

ودخفوفذفيهفافضححذزالمتاعآلدتيانماا

لتببماقعمآلحقوأتبع4إبماشكنىللناسوارحقأ
ضرخاالسالىاخاجفنالغنىالتاسعناسطعتماوآبغ

جمعسماعفيغنلميؤضةتمشاتلؤالحاخامهد
لخرابا حابغماعليهأدتهحلبمليخخالرنعاد

تبخلمالوآيذيفرأيناهم1اخالؤهغفياالسباوناقد

بالطمححمعااتاساتمااطسعهممنسالناوخبيب

ومنعفاعطىرثآكقذرتدسيرهعلهاللهاحمد
آلورخذاكعنالتقصفنهاهاتححذفهورغاسستفي

وجزععدمنعواضطرالتفوختعلىصينيولنقأ
4اخياناوءولهابالثيئكفأتلمغفالتولنفيا

مصءصاعئا الفزعبالوانيخدىانماامنيمطمائبميق

سيقنيكالوقوعانوتاكفلهنماالمناسمجا
تيوشفيهئهتاقدعلمثعرتحالمحلقىانامج
ورجعيخهآلربنخثيشيغتةاتذيآلميتاخييا

احوالمحمنةوفي

كاض



ألممىحمحمسححا2كلح

المطلغلهولهذاياادالىممنودلتماششغرييت

عاوكضيقآلقبرظمةالىمحبوكيهدوكيوم
الحعفمىالتاتاويردعمنالموتمننساناالخذروتال

خذوعوآلهوىبالقفوهنت1آلسميعالقيحيضآتبصرااث
سميهنمضحثماؤيجماذابحعيزالسيجلعنيغىكيف
أالنستطعةوردآلمماتالمالنحعتمنستطيغمالنا حما

اتخميغواانقصوروبخاتساينابوآلشراالكلخبب

سرجايخماففبسلوانقالزبضنااللماتوضنهوف
الوفىيئالدالسفالوالمالشتفافيألفنانيخولي

اص

فظيعيومآنملتظفثمكرقالموتأسيطعغحيكنا
زخئرتمخاهومالعيقصنننفوشنفهواوبهيفحميفىأ

نجوخالىاحهانذلمجاونتساتالممألوالقلفانياتجمغ
خخخوخيخهأمحظانمآوانةوذحه11انعيوتتعشىغامفيا

الرملمنوالقنوعالنقوىفيوقال
011ءسصا

حلبعالنقسارزياعلىواخوااتمعثمالفقربماكناقا

تلطيخيهالنفاطععخةخإلئىصنييطمغميقان
نرعكاتميتألمخخنوألترجأنحمودةعاقبةعقهل

مميماقىحآدطاألمينالقريزااحخةعتيخيالمروفنوخهـا ماال
ءطهأل



أ31بأ

جزخ4المرنقشمااذاوزادةمافيالمروشروز
برسا

اوسحكاتشراىقلىشوفةعبرالديخالناا
ا

اينتفغفيهيثىاافحاىرحكةآلذنيآغماتحاا
وحوا

خاتححالخوأرىزانالغيمنحلوارى

يمجغلبغحنىمافحهضنااشىوآسكلتقادآلخيروالثزا
زرعتخخحبعزرخخضخمودةعززوعتمماا

الذفرضرعارعكناذهرةرجاالالذهريحرخ
نخمطرخاعلنحنجيفةمانجبلتنياعلىاثانمااإ
ءا

آطنغالغروالحامجاذوخهاضهزهاابرساآاا

11قالوامبتدخالذفيفيحالخاحرأؤاوحمازواصاتآلخاسفسد
تقترخعليهالمؤبعالتيآذاياهذاؤتالاتتجه

اذاعزفتعءألستيئىقدشيمنحةاتعزمخلا
ماالتستصيخطمفعنوانةاشصعوإةتهادتياكعنواشل

الوافرمىعرامرهاالنانالدتياوتعايزوالفيوقال

وئوخبهابصاجيخاوالذؤضخصادثةاصتلحالهـ
يروعحدثتشيتفكومندارالالياس9نياألمنيريلغا

الحبزوعآلحزتولحديندادصفيتعزىمنوالمحعاثوقذين

روخآلختلبالدزدربةواألقدارخرياصأااألهي
ممنمالسالحضهإ



11

ث

إلئاه
إا11

والفروعصولهاشبقذرستئوباآلضالفأألكراق
االزروعزرعاحصاصليؤمءزرخكلضصدانماألي

كحاحبهاخشوخصلقنبفليستتييوآلثهواتلنفىاستشقي

خوعتجهليخفكاوبخطبداصوةتخفكو

طذوعآألجألجبينهوفوقاناياستهبفمتقة

تخوعشهاصلىآورائحةلمجايصرمالمراترأي

دموعلهتجفلميقمجبمثوليرإيههيموثتمننجت
هلامىهعنافيأيضاوفال

اكاجعآللزمانولخطوبمابناعليششبألشيئيربئمما
اراخقإلئحطبيقرعالماؤليالبصنيؤمولقل

ضائحبعقلقهظفراطدىشهواتهفياييرالعقلمطكغ

بداخذاتالخلقجميعممعتصبقدرةئأوكاساتهرميقجات
الحمحاأتبأقحداررنشهذفغانهيثالليالحوادثي

وطباتمذاهباخخالثلوالؤاحداتمنياالضفاسامما
سابحوليغرتةنلقاكاغرمحبنابخرىوالخثهأصفي

مطاوغنرفيكوثدينهميقيخرزحظهىيئميتضالبما

ااطاولالموتلعلتذريوالاامتتفاألمالطإغاتطا
راصاجلدبغماذائخبقاةبغيرعيثآلنرئ

بححىهحم



براثى
11

الشامحانيخالاااتكآبنحلاكفاةفيحلتادماننافاو

اؤفاجععبينقىكتكبوقهاعلنيكالخطولبفيلتواذا
آلالالترابراالحممتزثهكيقلملقللثمثلتضنىميقكنم

آنواخكاخصنيفشلتوظرالردىمنالهبأألئذ
كاملمناقيامةالبومتاذضارالصاطعلىالناناحثفيوة

الولناهيخلوصماولقلآمتنغاذا4عاتمروسالمحبا
را

اصنعمايالقيصولشزهمححنيعهبخيرمتححلوألرإ
لخاخالىنترئجيادمانجتصاننغسهممتيرىمتيحذعهراذوآ

متسعالمحارمفيلئتحولميقضيمةهاليالمعنيحخيقولميت

ضرتلزخومنطضيمنوبينالرماترنجمستمبينواالس

إنقطغمقدابميتاذاسيعتوبهشصلومحصلوالحقا
احءيرصيراإ
اسبعمعبحهلوبولربوةحياؤادذصورتا

تدثوالصاليهآلتقوىفيرودلةسمياسوفالرحلنمامكوماا
أنطلغهوليزادانونراال4امانحنههاثوترليسا
يرسا

آلطمعتابدهلمنالذليلانمذتةلباسفيالمطامععبذا
انجتغصاذاانقلميلالىكزالقييلوزتجاثيرأنمحقورغا11

والورخينةبالاخفظاعخدبديخهصونمااشلغوآلمرا

ألألىبئ



اا6

ور

لبطمنالدياعنارحيليومفيالمالنفععدمنيوقال

تيبعدألموتقنركفليعتفواسعةشتاثأفيبحرئكتام
انطااتتماهؤامنثمجيكنشبميقكقاكجمت01وليمت

قألحلذاتناصفياتنازلاتعلمواوقذبالذنياألناسآيفرخا
اينترعفاصواهـاصءا4بمفزاافمقتبطاكاتميتا
اينقطحعإلثاسؤفصرحجللةرديخآسؤفناحصلىا

اتخمحاللهصفيقفوصهموالثمخغاالثسفوالنآسارىمالي

اشيمتجنويشاخنهماحينفانهملهتمرحمعارأيتاذا اا

اتةبعدألمؤتبألمالانتهلبوارةالذيخافيالمالءياجا

وآلشغقيأكخمةلثحسفاندهااللىوآسترخقأنالتمنكالا
الطويلتالمريربالروالينذرلوزا

تقلغلستدائمأابيخمنتوائمنرعفيكالشبتوهـاتال

فتقطهبلىاابثوثوحجألمثنههماآلسنماشيؤبخستخهغ
ايزجعلسئكلاستؤدجزذعتنفقدزراتبيفللها

يلالطومننه8احدعلىالدهرياتبوقال

111لمننولؤالعويلاكنىلوواشكوقتآتجزعليذينوكيتعونتاا
حاصآفرالمتادىقيقربخنمعلىايكئمليهلطداثاالفياالسايمأ

كأوخواللعفريذخراوألحلياضكئمالذهرأشليانتهاالله أمو
لهش



جماححمآلم
7511أ

اادعمياواارثيلرايهئمنحيشةبعيهقانجيمنمفاياا

اعوختمنىبغدمقواؤحشتنيبدكزةقذقنفتنيايادفرا
اطقيفنالبزوأمحالالتقوىفيوقال

لضيغإلسأدتهعخدماانسرخقيءآأليامانقطاع

سميعاحنمعىبصيرمالديخامتحبحتمنانمجتا

حرتيوانتآننىياذابلثايىوباتنىتعفلىحمغ
ظخآلذنياواتتزخيكرتحتىآلدينمننياالذخقعتك

طيعدتواله3فسامغيلثواالزفىالسسماقيو ا

منيعبهوسيوحمنآلللهوجارميخيبالاقهساثل

11ويحوبلفقفاللةمةحاليزادخيرالمحةطاعة
عريغخفؤاالمححالحوجنابولجبضياكرفسادونجاب

يحضهاسماميقومنيازيخهالذالمجبازينتا

فيناذرخوانوتنبقىكيفليهاننعىونخننتفافة

تستطيبئوحدهوبآدتهآالسمالىآشتطغتمارنهالحناض
الشفيعمتكاضلباأولىكاتوصاآلللشميعانوجهوالسط

9ا

يئموالصادصآلناسيلدتسااجمبتيضيا

اكاملمنويعظةيذكراالذمانوقالأأ
لعاوتيتمألنفرفخثىحميعامورآآلعاقمةاصقة
شإ

كجحمصهصميأل2نم



هبنه
اء851

اكرياباعلوضصفيىألشياكانكالدامنيا

اسميعاغاءالهرضؤشتحيراصفيمبحراكىتا
11ذراهقىالصاتكحتىلهخطرأنتذنحزلنمؤت
اليضيعامتعمسداضةفاصكامتكماكناعارىمالي

11نقيعساتخهنساضننوالمنىنحايلهالذويوتثؤقمتا

رشعاالجاشمنفيهفاصاققىجياذذويسبقتمدىوالى

اخاجاإلييخاالذالضةأتكقاتآفروعنننمقبو

بدخامجارأيتلككغأغتبزتانأتقذشاكنجرةكنم

اومطيصامعاحهكلرتفحكقراألئوفيةالالأتلشايخنت

المدسحمئصاحبهواشهارلماافيوقال
11اس
سماععياروصمقنوششتاستانعفمواتما

فاعميتكاتوقدآلنآرضفىلياألضاتموال
ا

الرافرمنوالبلىالزوالبرعهاالنسانيلصيوقال

اوحرعاعفرالوتحهاوأنوقعالألسياماقشإاا

كرعاوصرغنبقوةجذننتوالتاذاتالمحافىوأت

لبعااخقصواآلباىعاىظبغتاضانايابانكتغلغلما

قطاوضفن01لضلوانمواكالتماعوالىخطاوات
اخعاواالدجذةواخلقعزااذكماتالىاتقلىأذا

ىأحهحل



951

مافددقعالمنىبافيونجايؤماأاليامتدانجاراك
وززعاحضدالداهاارتكاشتداراانالجلاذاخي

ورقعاخقخخارهلفاننجالمجهنآلرراذأ

ذزعانحعافباالفتكن01اذاافضلتجسعاقرألولست

شقعااقلاتفلؤقذماتحياكيتفغلمرآمااذا
اصرح11مىمعواالحرصيزموقال

ضقحيانحفافلياسأاالطمغيتفزنيمتىحتى
قنعواانهغلوجميعاللناسموآنقناعةبزاقضلما

رتعواقدالنيصفياراهغمالقواماروالآلقيلاخدعو
سهاخرخكاجماصميتمحلغافحهفغيرالمخاياناام

وحمغ4لىوزدوالموتلةالخاةفوتليباقي

حومتبتابعففغيغضهبغضايؤئايمصيوالخاف
افخواالرؤعاتكوتحيثامنهاراكليمانفسيا

قةحوادثالصههصسصامزسرفصفيالمناسعدما

واليلغالخعالثيهنانفاشطرهالىماتحلبتلقد
جزعبهولىعلىوالفبهاذتبماؤليكا

صنواىفئفاقبإلبقوملقذلعبمتالتددرلتهص
معواوااليائملهمكاتمااالهالووفتفمبادوا

ء



061

جمعوالتيااثزوةمنشيئاقبورهميذخلوافلنمؤاانئ
واوذيانفعامنعظممقطتواالنفحهممااتو

لمجتمعواعليهحسسابهزأطالىالقبورمنينادىغفا

زرعواماارعوتاكويخصدكمبتماالنفوستوقىغال

خوألباالهوافذهبالنآسلعبتقذبهيفأدنةقبارك
شيمالمجواوهخيهانقدجماغهمالذفىحبشتت
كليمببانآوصىالوفاةالتاااباحعرتتماقالاالغانيصاحبأضبر

هق

وييئماضمعآصتعي2حملىذن
3ضحمريمثفآضذريصنججارفنانا

الرعزعديارفيحينمزعشت

دجماومفيلمفاققىسوىزاديق

علىيمتببانوأمرثولفيصهلتابيءلثرابعضرضىوفدط1

ضيوئىومحلمتيهراتااصى
ممرمحيىياذلالتربمفيالحتوفصرعح
ظاقيايطممالذيناخوافيائج
صيمنمواحدجمتفلموحديهت

فيادنروايةوفي
هواثمنخةوفى3أل

حهـ



61

كاهلمنالموقاالحيانسيانيصفوقال
ا

ائحةوشتأطقةوجفاهيعةيغارعتداللي

ايخيعةفنموفهكاتمنالينتجيغارفئحلثكعظ
لماايخةورفيعهابآلآلصتختنشوييآلمقابروفيفاتماتمن

طارغهعليلثبئالصازن4طايطغيؤمتجحرلزئ
احمنيغةيحرتمااحسنبنراكاخفةييحكميقففىالرأت

اوتطيعةخةتقبلكنتمناوهفيةمنكثجاحلكواشد
سيريعهلمحبيىسزكواسرريطةائكشميقزادكوابئ

دموعكهتجففلنيقوكفيهاصادقابغدككيكرتمنكاتءات

ةواطيثيسنةيختفيهابرصاكلذاتساتحه
الحفيفهنباكصافعغواالصنفنااساالشءافياار

وحشاعهوفاهمةءآووضاعةعتمااطزصشتة

111انقناعهفيوأنغنىآالسمنهليأس1فيالمرلمجةالراصةنماا
صذاعهسحراهـصةودارآئؤتغئهعرغداشصفينحق

أه
المجاعةحوادثهيالقنرمبالذيخاواخرهالناما

41ءجمالذفريقيمآلالانظعلىوآلهارلطذباعزم
صاعهبصاعةخة2بهونتمبمالليهاليى
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ملالمنرعهوشذةوبماتالدهرفيوفال

ممنعةاتؤتدون7ثيئاللفطعهالمؤتأآلالعيثى
ويرفعهجمضهوالدضهغفلتكوالقصنيوانلر

هيذفعنخوآلمؤتوآلشيثيخضبةصللشيعبمومداخ
يرتخهعيثىلهلضلقحديدخوآلعيق

شؤغهقنعبعلىرفلغأطوبجرت01ولقل
ثنحقعهالمرفعلولخيرقهضدآترتزلولخيز

كةخرمتهىلولاصعليينقيالوالموت
ويزرعهنحصذهفاتمرهمملمنءلفمرماوجمع

اممهلامنبالقناعةصردصاالقىهوىضبطفيوقال

متفرعةصواهاوئالدمدآنلهنهفولعةبألثيئالنق
مضيعهاليهقرتمالوأعريدةأنبعيددثيئللوالنقيط

وآلتععةطررايئآلففيتشاغلمتحشفيبخاطرعاشعاسقميق

سعةلهوعتةثهـطفيضيؤممقصنرهيمةفيعيقيضعف8وانر
النكةعلىءآلعنااختاربماورحالهضرففييظط4وألمر

ضفعةأوأنجشالبأتضزةدتججهايرنجوحيثةلمجاولصل
حعةفيشسهتيكبماال8فآقغرزقهاالتيهياالواقر
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فيرافيعليبنأوارثعبدبنالمحهعبدبخلىوجدتالنعرقيمحرأبوقال

البسيطهنقوتهالقلمبناصماعيلالعصاميةالبي

متتفعةبانوصكلظىلهاالشومائخدعةباالمالمكنقبالما

سمعةواحلبجرفياتخاةالىسببلهىايمنأسعنتاما

ح1

كريساظ



ثلى

جغأعنعألإيمثحئهخخؤفبنجغابمإاعرأأل
بخالل

اللخاقققأفعةممال 5ءاصبهاط
ة

فيوأالهةالضاأبونيصاقالألحسنبناللهعدعىنهانياصعاحباخبر

فيهنشتبمااللفاظمنءصعليكبصحباماامحاقابايافقلتالينجلىالديوان
القالميهرهفألفاظأليفعرأويقولمنرصاايىمجتاجبكمايالستعمالاصالي

ضمتماعليفاعرضقاللهلةالقوافيبككوهىكرةذلكحسبلةفقات

الحقيفمنصاعتمهىليفقاالبالخثلعلىأنجيااقلفقاتلصبةالقوافيهى

انبالبقدرقتكفافمثبىعيمنانلغقيونعيضعقاكب

سالنبغىإنقعيعهكوخةيسلمليعانبياحبح
المساوبينبينهأحااتهتعرفىنغمهذيزلب

االنالخعلىليفحهنزادكلاعخلهفىالدهـللضا مور

وفرافييوتحترشبالمطوماليعقلىياماالغبأشني

زج



ءإثأل
ثهى

أساحمهثف3ممربصالبرلمجةضكت6عكأمكأااسالريضجهمحصةزبرايم عساالصلم3تلماأخإف

7ءلفاقأقئةبمبم آلحء
11أ

ملالمىامةالقةفيالعتاهيةالوقالي

أنؤقفسؤأإحمبيضتتجحهايةابيكدزلله

خفرفيتمثأللمتطسابيؤمنقماميقعيئاشاهدتاتلو
البيطمناتتىطلبعلىاالنانومجفقنفسةيعاتبوقال

اكلفالىصتبماعسائيوماهمفامؤتميتدالكانات

الظرفآنفتجانلعامتالوالقخاعتهميقاكنىءللهرءشيئال
والترفوالغدوانأبقآاذلذعصهوىعتيهمنياأانقححدفارفمت

فقفلصةرأيرلكبدااذارسثدالىيدعولفتىآرأنياكل

نلفوابالئقحهانعوذناالتوالرجمكنتماحمبا
ضفعلىتوفينقسهكفئولمبطرايزكلمتمنالحايئاقربماا

هضآالزضىبزابئحذلوجمبفيالشأنظيمعزيزميقكنم
والقرفإخامياتاآفمابافلغهدفغمتثقبورفبنقه

شرفمنألرحمانبتقىانفتىحنبوزينتغابآلذياتشرفياميتأ

فؤتلصغيزبؤنلكضررالؤبأخهماويرآلخفيوآلثرتولط

أ
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تطفااألخمؤاخاةتغذبنتنوالأشتطغتماأنمحفىانجبماك

1طرفمنألنفصانونهاالطرفااطرافهمنالمرداخرزما

يتصرفؤآلعتةأتهيضرفميظبهآخكتصنتاتتاتيخفيكوافة

والفطفآلقينبمحلبىشيئقلمالهثيلالشرادثهالحمذ
الطويلهىلرباليساقناعةافيقال

دنعرفالنفمثزثوالسيعاميقأئتكتفحاحةتتقختىمتى

آلععففلصاالسانغنىشييلاجذفلغوخهلىفيآفنىت

التلففحغفاتماقىكنتتنائهءبثيئضىالشاذاكنت

نجشتفصالطويلانغيظمنوئنمتليعىبحانعريحقآلهتممنتفل

ئمضفلسثاالفاتعلىكاتيشزرايخابنقياراني

لمتطزفاءدآنبااضعيفاوعيهثآلقوىآلواهنلبائالعينفباو

نجتصفنصكاةفئآتذيجميعبجهدهمتكيرخلمانروأسوا
بختيههبذلكنحنآاتئخاولالنيمنآليسيرماكفىيئظ

ألمتعففآلضابرنقىاصحرفوالنمعلىيصاطلعبدآوماكرم

ابيطامىالدياجالوقطعبالتقوىأالعتصامفيوقال

اسرافيؤنقيعلىآعكتدافاعلىافدونةيىفاكافآقة

انتقصتماالحكيمقرليعنالمعنىهذاأخذاتاهةاأباانالماورديقال1
عقلهفيذكااالكانتاالالنمنصارصة
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فواجهاطاةعلىفكلفيهاغرقواوقذبآلذهنياأخآسآثشفت

خطوابخوفيعلىنهاشعاشماحعاحيتهالختلداربيذانهنم
باشرافذتجااياعبيذكوماشرفميقالرحمانبتتهاآلفتىحست

عافدارسالينااففوكيتعىاشمنفيكقذرأينادازكغيا

باضالذيؤيختلخقنيوفووختفنيباشالفيماتاكودىم

آلتايبربئتظفرعايهةبطنفيباجمعحاتوافيناقذاننا
شافبارعوعأماطنفيماتجربةأاليامحنعتليىيخآ

11بانحعافاالتعاملفخواللهنماالرخةالتاسفيالنمعثو
هافقفااتاوزلةذوزكانصقحهرهاتتحفدقوىصوآقعلغ
أطافدصابزمتاالساؤسعو4الصالحعمابنفسكوارغحب

فنحعاف11اوفىاقفيشثافهالحةحماوالكاحديصناتو

المحافيانقاحاخيكحالوكلتهصاساعنمسيئاوالكثحف
وافوافربعرضتقلنوتسدمتهاالذلياصكأهت

ازصافوووضخقدفرلكاافلمتفعةرتذبفيقلالثاخسنما
ارافرمجزؤمئاجماباالدنياتقلبيصفوقال

واختطقوالنرتكأعئهواسلفواأأللىايناال9

لطفوالوالطرفماتحصالحينموانر

تنخسفغوتبنىيههخفزطئزص



آ186الهم
ا

هـصوصاصثلهغا رفنراحنهالحفوبنمرسبىسمن

عواوجفواحاآلىمسببنهنمتة سطعءأ
اللمجتهصوقفبكتمربعنرالموقىا

رقماواتثمبكواروقدنسثيعيككات
اصفمافؤقلعنريانيالذداكشتة الو

والحرفوانعذوالثمالطفغفيكالذارنتفا

وأألصرأألحزاألمالهثمفيكآلذارانتو
لفزوالقننغيمأوآلألفذألذارنجيكواتت

ئتكسفانباذويكطربفخآلحبلوفيلث

وألسلفواالفاتمالغنبئلماكنيلثوفيك

تختافاالقداربهافيههذوذوملكك

تنتقصثماىرشبينهنمكانكأ
تقفالوآلتعاعاتاليخظرنآاليامترى

والضثفيالكقاالزالفاطيبقىولن

تختطعفنفاصنواالالغفالتاصمكأا

مغترصةبائوتتنموإآلألناسوايمآ

خافثاآلسوسنىمهثآدتهوضلقا
ا

تتتسفثمصختزحآلدنياباقيةاوا ء
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ضلفلقولهوافيأخاذاكاللهوئؤل

الطويلمئفيهوصالتهقبرهالياالناندخوليدبهروقال

آنتالفويخهاتقىلجئزلةإرفءنتاانمآفؤتلهذااتبكي
آشوالفآلقرتالقىكمافتفقىوآفرىالخدفيتذكحنتكانك

اتفسقموإلضذوقةفلغمضتآلتيافرولتآقنىةذاالموتارى

االفائفهعليؤماغححبتاذاساعةاتآسفيكنبلمالفتىكان

هالصواخرلنجيؤضتغبربونةيندعخهبةعلجهوقامت

التعقائفيخهانجنيرنوتغقدخلولهريبمالحلفيروكوب
الذوارفانعيونفيهذرفتبمادوافرىآصاحبعنالغناصقل

ضاثفلقنباموجغحزينوكاارآمنوأأبثآفيئمناوكل

افسواصذلؤباخزاناوهتجهؤجعمالموتذكراذاعن
واصفالناحىماينقامناعاجببالحاثينإتالطنغيرواعلخ

بعضمسألةوكانالبمرقيالحسنعنالمحنىهذااضذوثدالحتاهيةأبووقال
رخلمىرضاثاالنرحعنبالطاؤتغصنلنينتالالدياشرىيهف

لتحعاريفهاخؤفشذةاقبلتاتاأليانميذهرش

خويفهااؤقاتسهتاصعافهاحالفيكاضهآ

7

ك



فىالمعكلبزامهههحمجع7بمابمعسجميألحمالح3الامحجمجمع
11ى6

زكننلقافنآلقأإبرج
اليري

أ

لطويلمنخرةلالاذضارثصالحاتفيالعتاهةأبوقال

تنقىفتطعاتلجتىاحداىقىألحتقاينمتغرفيأاتوتطذاقىالم
زتاالىسقكمليحينيصيزصايهاخطهألموتمنخيافرئمح

دقاأطيتكوآجعلأذشالىشاخحننكفانياالدهمنتزؤذ

الحرقاوأنجتنبتقباكوضذاخيكوخذعلىاكفافنياالذشفامسك
اكققاحرماذاوالدنياالدينءمنحطهجرنمآفرهرأيختنايب

ثقىآنوبالغروةضساكافيتاخوالالهلهاالالمحضدتخعلنوال

طفقاونجههاليرىفينضيروالبفحضلهيؤاصيالفيىوالخير

طفاواتغآلركاناتقىمااذانجقضرفعخلهفيلفتىاولس
المنرحمن4اخزامورعناالنساننعافلفيوله

عنقوفيرةخببفييهئموالحطوبالناساغفلمما

وفالعلىتجهبهكفىمغتبرآنمفوكءافنوفي
الطويلمنالويئالحلعنالدهروضلؤالحاكأعناالعترالفيلؤا

اخمفقثرةعلىهذافاغوذنيوالثرقألغربثباتهاضافيط
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والمذفوألماللةتغأنغذرعلىمتصبرابينغوحيذافصرلت

حمقيوالعيئيرمماقمرمموللنقسهعيئبهايقضيمنأارى

حفقيبهلغحيعينيفيصاخاذابثحاشةذاذقتةقدلمنكنم

والكحذقءوفاتءلياتكشفوافاالفقاكثفيحمالذتياارولم

نخوالخحنرمناككللىوالاعزفورهامميقواصداافراارولم
الحيفهناصاباالدنياتصرفيصصوقال

كدجموصمنبغدالمؤتليسوثيقعقللؤلتاقطع
وشعيهرحناكآمقفساقمواالثالنصيةيغدميمتمن

اسيتيألبحيهرلافىفياأللطافمذويصمنىاشآآلساكناتى

عميقنجركرءفيمغاملغفثهآعلىوئمتهآلذنيااهلاخ

غريقوبينمنغاجبينمافهنمايمجيافياروني

بحقيقالنضماسهائحنأنهااطالبصلماوالمماسي
المديدمنقالحلموحسنالفقفيوقال

طيقهبومنأتفقىوالقرفيقبرأيءآقاسلعا

الخعديترثيرهنت1واذاءالصشاجملنتافافا

ارملمنالبثرةداروالطبعلينفيولة

وذقطوالمحمدالذملقبىواآخمرقأجراحاتكربآلىداو

والخفقحنعلىشأيضقحسننجفقألخاسوشم



ئم1271
ا

يتعقءالوطاد4خالؤمتتسعأمنلن
األفقهذافيالموتجوالنعلىنبقىاخييااناشكخ
يئءنجدصكلنقسأنتوالىالحلىداشءالىازصاألنخى

البسيطمنالسيرةوتدفيالموتوسعةالدهرفيكربةوله

نحفقلةيخمفونآلنآسصفيوقلألحزقينجلغالمايبلغققاكا
سا

الفلقزهل01الىاالدعاههفيزبهرشلعنألمرأيقلمق

يأتلقانوز1يخهئجمراخمقلهياكنالينفىأقهـرالطلاا

الحشاقلقضتلهءداوئزصابدادائعثحرجىيفقئميا

ربقانخمافياتماقومفواذهممنالنآكننشقنميا
ززقىأماغنرثشفىللناسإسومنائسةتيخاأفيالنآسنيى

ا

والغرتطيماآلحيثقحركاشتيدهوشعالذتياجمبلقحرأبنىمنيا

فوهارنقاركغحححنثرحافانحةادارآفاتتقفليقالا
صا

ثيامذائوتتصافقسكظراكآوارذنتاكريهحوفآنولت ساو
للحلقالجدهويدئعيدالجلىواسئمميتتهعتدذليلالعزيزاساصنم

ألورقهىااعيلىعيتتساقطكمارتةالثتيتويقنيالثبالثيننأ

ءوالعنقاطرفاايىمخثيمتذسأحمنتتفكومااكاشماليا
فغتنقذاكفاصفيصاالواتتبهشوخالذتانياكذتذتم

ألرمقليدام01بهاألرحيلبغدلهائيخهازالنكددتعقنثنلوا حىملجنيز
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آلحنرففوقهايؤماكنحيلتضورالىآلذتياننظرتإذاءا
رقوأافيخآثتتظلالىيؤئاسفرعغمهباالحمراتخن

لحقوانجشفغكتصماخغنمغابزهغاالشالفيعدياقيئوال
واألققواالقطازواتجرأجىوالةءبقاالصفنىنباؤهتما

وضتطاعحهاراحلفاوبهاورلنضدارااألرضنستؤطن

تلحخزفبينالحرادثقخاتاقدةعينيومارآتلقد

ضتفقالراياترأصهعلىكانتمخرعهاتوتاذكهـينءمنحمم

ثوآلخىىالكييرزثوألتهسايخحهرزفوااعرئنحاسا

بهىتوالتفثميغرتكفالقالنحاكذالىلخلرنفاذا
علقلهادارمناللهستمأتغداآلفاشوتلخنانانهباا

فلتلةاالمقيعظماتمالةاتقطاعحمداالصدتهفآلحمذ
سبقواعخدهماالىالذينفازابدادائئاحمدادهوآلحضذ

الحرثاتوقففيلمجمهنمويؤماتجعاصهميومعيتاالساكفلما
الطويلمىوالصالحاققوىلبنياوهولصحيحالودفيصوقال

ادلمماذقآلضإليتوودخيرسفيوالآلحقافعخداالخواتاضااال

موايخقصديقصميقلعينياقرتههالعيثىمنةشيئبملعنركا

واثقغيزودهفيبهفاثبوذهآلتهفيليىعديقممة

ءلألقمانييثعتماقرشهولمديخهصغماآللهخاصفيمحعتافى
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قيرافعثتماآدتهانواعكلمدنيةذدكفيهكاوازكب
بواقلىمقنابهبمعليصبوليمواكوكتاألخوانمنيهآ

أماملبزؤمنويعظةاالناندروفال

تتؤالمتىحتىياشقيئاتظرلنقسك

وتنتقيالنفوستختلسمأأليامىاشوم

مشبرفاؤمقربفيقىىهلبطرفكنظرم
جمسوفرلجأتأنالشداثدمفيلكوفىاحدا

معثفهتءنصغبيلكضفكميقكم

فنلتقييعيقانماظمغفلنتمثويئنت

يحرقمغميطفانىفيتحتال
بقيمنمنآوموعدمضىميقغايةواتؤت

الطوبلمنشةداالفاخرةاثالهمئومووقال

انتاقيلطاتمتالىاقتزلوأنفمانياصمناشكيرهراالالمؤتوما

الطويلسنجهاوثقتهبالدياراثهكعلىشسهيحاتوقال

يتمزقاوانتنلىاتبذفالئعتقابقنياخياناءألعيئرى

فاخلقاجديذامتيالضباوكانعنرهصداظوازامرقتئ

هـيغنقااؤلهخيانايفتئالتفررنجاسغيهفيانرئحملى

يوفقالتمرأيهمقانرئوحسبرايهئينأاقؤفيقئحرموبيق
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تفرقاصاالاألنفابانجتسعومالنفصهاالقطشيئزادوما
ئغرقاؤتبازلتمافوامجبائنعبتيفلنمؤتباذواأأللىبنااناو

موثقامنهقااليانموأتفنيغدراحماضلىياجماباوثص

مورقايبيتاناوسيءاتيهوءصافوبماانيحقاال

مفتتهابغدعلىصليىبهغوصنتقياحتصنىاشاتختكقيافيا
خوقاوبمحزونباولثلىولمذموعيفازفضتلشوقت

أرهلهن1االحمقوصففيوتال

تخملقآقؤباالكاتماودةوآخذزأألحمقاضرا
فاخؤقيؤمايخأكزخكزضهجايبمهـقرقغتهضتماا
ينتصتئزصاجصدخىشهلفاحمقامجىزاوحمصدغنيا

تطعقفيوتمادىشرازاديزعويفيعاتنتهفاذا
ألحفبمنمعناهأيعئافيلوقال

آثتغويقهنضربيغزيهنخلوقيمنازجوهرزفلا
دا
انحقيقالازآمقالماللهوانعتقفرقائلواناا

يألمحفوتووذمؤنلررقاأليبابمازضىلنثا
العرجهنالدياهعايقسالتلبتجردنيوتال

وتزيقههاتطاعةفيتقريقهاللآصييلخير
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وتشعريقهطؤزاتغريبةاهلعلىينقيألالمفروأ
ليقههانجاألذصمنقتتصفامااذاألعفلاارىوقذ

تنريقهعشتماغرنييدديبةانرقمنماص

تخقيقةيظهزمااؤشذهفياأليمانحققميق

يلطوالمنأخراهاأاعيعنلننافلوانفهيوبخوفالي

بوائقةتجريالمؤهذاقىالمعالنقهآكثيزانقنعثاااال
سابقةانلىخنتجناحباقيالغنىطبفيالدفرريبقسابق

ذائقهاتالنالموتضىوعغموآلبلىآنقابرتنالزويدك

تمساوقةبانناياوليلنهارااغيراآلساعةتافىوما

تفارقةنتواصاالثقةعلىاضةلهوايامهوىواقي

ةاخاشهننجاهبخالقهالهوىفاقمنلوقأأناكشمماذا
ضالئقةالتذتمانمنضالهفاتنيعليهالدأتيآهاتومن
اليوافقةصاحبصمتصثقهعلىلمجهلهمقيانياالدكاحبىابى

ونمارلةمبثوثةزراشهغدامجدعفيرننطميفيلتاالش

قةصاداتكالىكانعلماذاحللتةصدقتاندخوزلب
الطويلمنايصاأمعناهفيوله

خفوفهاهتمحيننقعيفسكنحتظروفهاثحانيحزابمرلتاال

اليذوقهامناالخزانواليغريخطيرتةالمنالصبرتغيولن



1كي1

كمذوقهاضيركلمنجمهااوالسنوأنكالمثطخوفلصللنآس

ووقهااالآألكصانتتبثومايخهشاهاخاالوماغ9

موفهاونقعيجهللؤالالمفووبآالهياالعباباغباثاراني
اوخروةوقهاثيراودارارجمةنياذتجايدنشرقا

وشوتجهاليالشنسكروبينابالنداآشمنمفقذسنغليكانفان
شؤهاالرخيدصمقاكنتنيوقذاضهآمادألكحذقيومحرة

يسوقوليللقضوىه1أنغايةالىيقوحأهاخهارمننفحيتخلنو
الطويلمنموعاذقالخواناتقايفيولة

طريحفةيرلجأكابهقتوحفحدإقهقلءالمرلاذاقاثا

شقيقلمجتالفيماوانرعكآللةعنهآلعينهـأرثوقخحر

يذوؤةحينبتخليهحانوفعودهبماةفدنةاليهوذتم
ملمجزوهىلثرلوفهرالحفعلعاقبةيصفوقال

وشقيقهااهونحرفيقهاالرصالير

ورحيقهاوظئهاآنجنانموعذهوألحيز
صة01ا

ويشيقهاوزفيرهااكاموعدهسرو

قهاوحريسينثامنرليسدارتاخ

ححديققانتايهحاجهااأفياصقاا
انيقهازهاهاواتبىاسروأآنمبغضةو

بر
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هاورزفرهاكيفرهانعيظلمثا

لمجقهاوازهدفاتتاسيرهافاتتازضت

يققاكليحنعألعليكلمرمتاتآتتيضك
اووراألمنآالربضانتجاو

وصمهاآلقهـلمرسعألاذاصمتآلىحالهمحيق
الوافرمنشاظهعناالنسانيحدروقال

ديقكىميقعموكقيففلغجذاآقملطانباصرةسكرت
قكطريعلىتادهاهـفإنيخهاصرتطريتجمبدكرو

شااليالئنايفكحه6



الصديىصبممحمب
11لولثددكألأللالاألآط3ا3لبملمبرألقثالكالهحزئئااهـطا

انمط

بهربمكطالمهفأصبختئ

لأحاامراالمالكمئهاوتحذهـنفسهيمتيخاهيةالتابوقال

اتنلؤناللثسوىقىاحدوالشلثزماغلمناجحمانموت

عتكغافألالمهـرآخضدفوليتغفلحالفيالذفراتتنقنايا

منكاعالجهمااشكواللهالىحرعةيومنكلليذفىكمايا

يميفنصكندئمابغداعاحكافاقةابكأانايانض
ااالقلزترلطثبامححدافألتجعلنقلةدازالازااهنينقىايا

يهلوخداللمنأمحيييدهفطفضلةاللهعنتنيئالننكلياايا
والثركءريامققابدآلطالميامآلضفاةألذرفؤقدبيعتايسو

دثطمنأهرفيصراقبوواالنانوقادمجث

مامحاوتنزذ3بتمضلمقفاتظرومالكاتبصرماعليككنتان
حيامحاأتتخقآلمنجةوكأىجمةئلوادثانىقىولقذ

تبيرواباوفي13لكأكداالافصاالخحلرروايةرنيأ

ث



آاقي

الكاتوألفعالرأيكأيأكميموناتجوفئكيفادمبنياصا
الطويلهنالموتموافاةصعةفيوقالي

الدلهنمافآنظرذنكاسصاليذنقحقدآلمناالكاتإ
عليكاحثوآلزابميقثزبابمكرمفيهتيونمسيأتيلث

الوافرهنيهاوالزهداروياأعىامدوليافيلؤ

محاافياذاقصمدتعتهاوملعايارهايايالديخاحذا

3الديجميعاميقستنفضهشهاخوكماتجيبفانىاا
المنرحتواخاههوتحنأالنسانتاييصفوقال

اهلقذرهعنتعافومنلمانجا13سريئفتانلرا

دركابمصدركمخهاقليساخرةذنياةمنيحستلمميقا

ماترصاوللوارثينآنفضلممنلداهلتقدماءرلنا
سلكاافةاكيمفيللرواقعةانبانوتةيااسكرد

اشكامسسللثصفياخمفقامذفىنصبتقذآلموتإسكرة

ومحاليمخةبدالبائوتعرصدةالخطوبصاتانهب

حفآورآألاةتوحت5تجارنهنملممنماضذزا

لدجمولقصدتاذاكاوصدروايةوفي11

سشأشنسخةفي3يديمهنوصيهاشركهصوايةني3
تجارتةنسخةوفيأتةروايةوفي
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اصمروخاهنفيالكشالىدصرتثماتنىخضت
صاةموقنمؤمنمشهنجتمثمالموتانجبما

الههوبحىفذبحنالتثقتيمقالقبوليالفلحن

وربمززعةحالبءالخيرانرومزرعححمالتهرزلمحة

االمححسغرسهاكاتصأنغرسمصسجمتاطيباتاتختنيال
اوالملسوقةالقينةوالالتخطنالمشاياإت

آلحركاوسنينااحمنالمحركالنيهالقلمحاللنذ

سمكااومتهحاادحىأومابهوالسمااالزضىوقامت

انفلحاودبزصباآلرزفموصبوالهارآنياأوقا
الوافرمجزؤمنهزساناملفضملفتةيصفوقال

اضصكاواالبضيناجيئتكاالفضلرأيت

ويرالرالهاناعيشةفارصل

فعاصمعبانيلةحلقتانصلئا
المذسحمنتعاليبهالثقةفيلوقال

3اكارميقسغيئيخمبلماتسوثليازصوةرلتال

فهاافتهململمخفياذفئلماتذينتم

دجاروايةوفيأ

يرمحعامئصيئبولمسواالارجوكرلثياروايةوفي3



281أ

هذاكاىافاتيارلثكنحتلمناخدنالماتات
اصافىوالاناشنته1جمععابخاعننااحطت

المزحمنفوتهوقربلجبهفييندراالنسانوفال

بميلمؤتاباتيغرعألألشيبرأيعت

الوصالسعتفاصقبياهذاحذركتخذ

ئؤكابهادتزدادتالذنيامنددفئوال

صعلوكاسقيتواتيكتةالللهفتفوى

يذعوكآنؤتودالمؤتعنتناومت

يخذوكاالتحنرثيهتمتدصابظوصاديه
يغحوكاوالرزقكينساكيوظثفال

نمئوكاخماسافيجضاسااالىتءقئئ

احئومآلناسعئخففتانتمااذا
اوسبووعابوكحذكثاقكوان

يرصكاايسمقفر3تغمىاناذاماشئت

فوكاهاتىنيلىيخشاكليسمنرو

المذسحمناهأمعفيؤقال

سلكاآوننملكالمستنلكهدحماميقواتجرسيلالش
ءء

تقمىنسخةني3يعدوكانحةوفي1
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محاتجلفيهكانمثتضآلةكماكصمتالمكانيخلونتا

آقلكاعافيقدولهوااضاتطرفهافيآلعينذاكان

اجماملكاشهاولىفافتةبالبزملهماجمزلمميت
أكملمئقتهوطالموتفتكةنيايضتاوله

يراكاليىاللهاناظنتتوركترايشلصماصلي

حذاكاهناكهواوتجفتماحيثفآنمضيةلنقسكأنظر

حرالتستطيعانفيمقةاللعمكونخذميقخركللى
كاكاثميديكبينقامقذوكانهعزنجدلوتلذ

هنثوتياققرمارواحغيعتهساعدةفقركوليونم

نوالقريبعننوانقوىمتقيجهازلمجهزن
نجكاكاساعةصبآشمكناداكواتثقةفيكثنملمنئهيو

مداكابلغتاذاتستقالالالتيهوتأكتخريسالىو

ااكاافالحلودوماضاقتجوفئصهوباقياذسياليتني

ةفكثيموتلميقانقاحسبتبهائرباتؤتاهاليا

وزقاكاضدهاحتيالكبطلآلمحشااختفرفلؤقلىاليهذبن

ااجغاتحغألؤوآلرزتأ2سفادينكونرزقلثحاو

وهالكافتخةكبذلكفىهعبذلنهطاعكرضكوجعفت
لحفانخةصيا3كونأكاتمنروايةفي1
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منالبلغتفقذواذاقنتلتنالةالغنىتنتمراكو

ابومضىكماولتمحخثتضتفاكاابواكولقذمضى

اواباعبرةامكلجعلتبعظهمصيبةختبزاتلؤك

سويبذاكئغنىاتماوالصبامنتعيقتوعظيهةزنت01

نحالكيفالشبرايتولقدومعكرهالشباابعرحمننفتقذ

ناصا9بالعزاتقطعصالمعبدلنمنىمنترقيتسك
لعمأكامحسننتوارافافدتهبآلعىغتركونخت

كذكاواهنتهاواقوتخيزنقسهاتحرقأنمضباحكفتيلى

اذالىكفاؤخيركوتنيلالحناعنتعفانقةآلسعاومن
شبالهنناحةصفيىقىواتألخطوبنادفزيؤ

رحاكاآدقروتمنعليهدارتجميظعنرتنااظنتقذدفريا

الطويلمئبالنعمةعليهمتنفيوفال

يديخافضلنلتذيومححغرايخفقتياهذارزأتك

ايخكاانجيناككإلبغحنىالىثفصرترغتصتىوركبتني
لديخاعمقوطآلصنيواالفاتياقلتهااتعزهجمتيفهاتيك

المدبدمنمفافافيوقال

ضتكاكانأتوفيهتتسغحاليعلىكاءبانعيقازض
خحاتطيريرلمجىتقثىيؤمتنريكتتصاتامكآاخير



ا8أ
11

اعنآللهخيعهارقنليخهااجيكلىحاحةاغتخإ
الطويلتهالذضرورةالدنياوزوالمحاوفىلألنبطفىوقمال

اا

11زكفاكاآالقفومنكفاكصاصاثياتحلىوبمللمتا

ظكاثمآلقضالشبابقامناعئاتامتذآلشيبانشالما
إ

اافدكالاقىقذبدلكانيسععهالغاغلقمنودختسهن
عالكااصحديذابآفياذاووهتألقوىاذاتتاشالريكيفاالتيتا

سواكابغدسأنتوصهوىوتتىنستغآلذينماتحمىاتموت

اناحاازاريزبينتنقلشكتقاثملمتحتىتمنيت

هالكاتسنتوانجاةخسرتوالتقاأفياتجرصنيتكقلماذا

ورماكاآالذىمتةآتذيرميتلألفالضنرعلىتغزنملمنتااذاا
ا

ذمفتاكتاالالبراوآالذىكففحنالبزتبغيكنتا
11اضاكاليسيتحعقكأآلمراذامتصفلكنفسهتصاتذياخوكا

المتقاربمنقبلالماضونالالككماهلكبايخزرالمرءوقال

اؤشبهااانزتاؤشكفاكىميقنفمهعلىإلكا
1001

ااتهاانتصاراكفانهالكعلىتجكايأفال

قذمضؤافئالرأيتهمئظنددغدآالففيآ 001الطع
السرجمنانرورالدياىالفرارعالناناالمجضروقال

11اصامامنقفتاواقئاالألتهاكةأ هدحعصا
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1اكصااةقنلهمنغدرتفكغغذرهاعلىإخاآددئنال
امابىشصوهاللثهالكصميقالناسجمبسرىكنم

ااسالةلستباتتخستوالوهساسبيالفاظر

ذالعلىءللهوآلمحفعد12عبرةلنااالدانجت

ميركالهامشهن3ارىوالذحماكلاقاشاجمعصد
كاسلمىموتعندالمعتصمجمااسذفهداالمانيوضشالموتعومفيوقال

لجلثواليبئالصوقةمشترذالحلقبينانوت

اللزماملكوالمأالةكواكنىوماألقليلابأضرما

دركلهمفهاوماآلذيامذيافلتشاغلمجبا

دغواآلنيىوفاتهمنهحللئواألننالوافاطلبوا

سلكواسبيالواطئابلالصنعلسكفنماتؤتنييختللم
الرهلمجزؤمنالخاصنحوالمماملةحسنفيوقال

بأتسدأفاسومقبحتمكانتسأغا

بافسكمتكفاتماثوةاليفوتخلث

جتسلثابنافهمجميعاالمحاسارحم

لنقسلقتبغاصصاتنهيرمنصاخآسانج

ءبامتافبلمئروايةوفي1

رىان01نخةفي3تروايةولى3



كلبح78

السرجمىاهأمعنفيايمتاوقال

ضكلخوجاكرننوالتنهعذهوىفيكةالتذ

تتزكوالضيراتدعوالجكمةفيأفستاذانافعى

بلثألناسيتيضعهآنتحصتحمماحمينالناسألىواصنغ
آلمللثعيقعاشيؤتابيومبخهبخنىعيناقرن

الوانرمىدنياهمنمجذرثمقهىاداالنساناطانححايصفوقال

حمللثيبتدرونآلناكتاهوذنملذاماألفئجملقذكات

نقلكاليهاألكفتواضعتوصأثلكبالنحىىونخد
حبلكاخوكيهيدميقارسلوفردافيهممكبهقااضلمكو

وصدكونسينبوضدانحئعنذكراسوإكالقفوبوحاودت

افلكمنكلماصلكالدتيامنصفراتتوالوارثوتاروكم

شغنكانؤتبخروأتخعلزاداؤيلتخذأاذا
وفحطكتنسبهصيناضلكوممألمتيؤمكحظىضيغتفقذ

صلذشالثهواتغرتقذكمقذئاآلثهواتتغركاراك

قبلذقذكانجمنبتفكماافايابكوقذهبناتا

اجزلثأفلخوعبتقذكالمثرويدافقفيماملكتلمجفت

بغدالجهشفذوقذشتلمخاالبابقريعيتائلث
فتهلذعواقبةمنتاوالالعمتيدعاتتتهاال
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عذلكمتكتفبلألنقسلعآليؤمصلثنقععذأفيوخذ

جفللثثيسلآنعفمرأيتعغمحلاتتلتهاال

فغلذوعيتفعبحهعيةفغلىحسنتنتاااللته
قظلثيرذنالحادحدوأنجمةصمنعلكآلمؤترايت

ثقليديكبيقعتكذنمفةتبلىأأليامجةأقىاإ

مسلكلمحاذونةارولمحمانحفاآلذمناألفاحما
الوافرمئاوافالمزاانخديصفوفال

صيزالثهواتعلىوماعقللشذاللمؤتقينناصانا ا

ذفئلهنأضينآوعتدعلمينااجمةغااتاكنرىا
فخكاليهقصذنالهندانجاتوادثوافلهونا

تفكوال3تقوتمارهائناأللماافلقماالجداثوثب

واقكذبعداتهاصبآلتمتيجمداتلجارأي
كفذآلخذلدعلييبقالوهـبباقوملكلطوماناصك

تدكنجدهماالزضوانيمرغداالعباداعقاال
اطويلمئالدباوكرصرهاتقرجفيوقال

وأتقاكوكأشاياوغذرلزحالكتحرفدتيايانرآا

اكفيكوآنريمزيمماولؤكتتآلرضابكنشتميأديبدفلمت

حعحتنكثخةوفي3الالمبنسخةوفياهـ
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11صاللكهيقصقفيناوألوالتبائفناالىيعوكأنياالدحراملة

اكاغتزاغيرمنلطنجاةفليكيةةسياياداليفك

آزضالكقلبالزادخنيولنقلعةداراضموطنيالذقنايا
أيثماباشطيتهاتيلآنوكيبهاجملفوآذكريالتضايانق
ااكتتغاآيوفيميتفونكهتفرخيؤماليوماتنفىايا

اكسؤاالحثرتيليوماباصريفياتتنقطأياومشولة

إكفساجميقضيرماقمفخهالىفقيرةنتيانفنينةومس
لكؤالعليكالحمفانانجوتاذاوأبحريلهناحتاطيفوادلموت

لطويلهنلمثهواتالمايدالتتيالرصلفيوفال

11اتمالكنقيئياالذمنيخيساعرالحشاحنفقوىافتىلنعم
كلىالهنفيذيوماكتلعتبذنهالاللذاتملكفتى

11الوافرهبرويقهبتهصثتفعلىانأكفلوق

المثنناات1المنيةنمبالكالتختداناتطمم

المثاقالما2كالوافسبمورسواللهاانواللهأما
اللثنجبمصديثتتبشومئدتكنتتنطرحيث

ماللثونفآسحينوبآنا3ردماعنيلثآكرابكاتي

اتاكقدلوجماصوايةوفي3الميةقوىامنتنخةوفي

ضثىعليك4رواوفي13
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زحاكبمالمعاسقأبنوزبئجمياالذيخامةفآخبئاال

نحالذأالمتزوذاوالشيئأآلخاسنحتفافيفلنت

الطويلتالخلوقدونالحالقمنايطلبفيوقال

اموألوألتةآلتهعحدنكفاذوالذاالصالىفآرضتأتهءالى

كاقىجمثتاآلناسلثرارئكنآالذىمنتخياسألانشئتاتو

الرجزهناحسنوقدقرلةالمودةخلوصفيولة

لينفعكنقسةيضرومنمعككانمنالقحذفاضاكات

يخععلثشملهفيهشتتحمحعمكآزمانتءاذارينو

صدقايخهابانلتياالبياتمذهاالالحتاهيةببمىلمولوالمردكاقال
عمرهفينكانكيرهزأوورمثءالوفاوخضاإلضا

أتلمعةابيعنفسألالرسيدالىالومملدرسولقدمقالالرياشحدث
فكتبلةوبمرم2الرمالمثالىفضىحهالعرلمجنوكانضعرهمئشيئاوانثدة
رهاكأمنفيهوإخزخاهيةلهبابييوانالرشيديال4رسووردليهاروماملك
بالىشدواتصلواباههنهافاسعىذفيالعتاهشةابالرشيكمفذاكلىآاراد
وبابهمجالسابوابعلىالعتاههابيثعرهنبيتانيكتبراناالررمهالمثان

3جالمذمنوهمامدينته

انقلثرفيءألئممائخوخدارتوألوآلهازآلفحلتختلفما

مفكالىئلمكهاتقضىقدملككتاشفطانااالصلنقل

فياعرابيعلىواقفاالعتاهةابافرأيتتحجقالالمجلىعيىبن3القاصدث
الخصبتالبدانعلىاقفراالبدضااختتجفلهفقالشكوعليهبعظل
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باداابمخلبالدضيزوسعماالبالدثربالعبادبعفىقغاللهانلوالهذانجالةفقال
وتنصرفوطفضركمنذخالبناتحرونجلالشرهبهمفقالهعاثصكمايىفئلهفقال
االعرافيبفلطرقمعاضكماينفنالسنةهنوقتفيكلروننحرفاننافقالذللثفيكون

مننرزقمممااكترالختبحيثهئنرزقاتااآلاقولمايىادالواتالقالثم

زجاهنوهريقولخاهةالهابوفولىخطسبجث

تيكاالاقوتاليتؤاتيكاالدشاهب

لثايبهاآلذيخادعالذصساياطالبءاال
اأمييمالميلهوظاىبالديخاتخهـخوما

لمالقناعةكرمفياقولهاوا4

ثةماهواتذيانالةقكةءرقةآلمالهصمنبعقلم4المراذا

4حفىباأليالدضذإطآليولسمنفقابمياللىمالياافاال

ءهوالتةأآكااالويحتانزبهزحادزمالوذاكتتأذا
لاكامنذباؤلمونكذبفيوزال

هبشأليقينءجبمافدروافصأكذوبكذبمنياك4

هيجلماتذيآلثيهأمنوبهىأففاأتآنكذوبكلربماو

فيمحهجوكانللرشيداالياتهذقالالعتاهسهاباانالمعوديواخبى
لمهجةالتابايالكهلفقالاعياثمصاعةوهثىلهرأعنالرشيدفنزليناابعض

صكناوفالالعتاهةابيعلىاتيثداهـافعدفلتاالجلهذاظلالىتسئيان
الياتامذابولعتاهيةفقال

تفكفاةراليةوفي5
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ئشلمياذدآألثثةمنوشكىنحئقاذوباتصتيملتو
وانهولويصنتهممالمهرو2أاصذبولى

مليهنالماللنصكيماأالنساناوبخوقال

هاذائوزعلىعظةالضريهطقنبكااللا

نمسواتتتموتمالوصنيااللكالماذائوتىا
ا

ئملكةفلصنتمماملكتيإمتفعةلكتتمالما

ةوتترفيرممذالئمحني3يخلقةألتهؤتنفهتا

مجلفهروايةفي3زالماترواثو1

ىيهبمجصئبمثه
اعوظهدلنئ

إتماكبماحض



صثغببم
محه1

أللثميمطإثالفيبئئمأيا
ابهيملابما

افألمجةبرثألهضحئ لبه
بطنالصالحاتبعملالمزينريحماهيةابولهوتال

حلمفتثعتانتادئمآلنجتمامملولأخاسيىابينالعاضطول

مذخوالعاعقمااالوعقنةوهرىرضةدتياالوالتءلنر

امخئوأآشترعيتءطعاعيقفاتترعاتهاالتقفل3النفيمياراجما
ونجفوأثمفروفونجهاتبألضيجايلهتتمامودخعرتتماضذ

11الغولامكآانيغولكحتىمنفبتاآألياممنفلمنتبرأصذز

ضتولعاشنقسسهصبهنوالمردازةألدفربريبوالذائيرات
لبهلىالرضهطديقاالواثتفاعئهاتتجميالتعتخلق

3خلولالثزعتدكاتلثكيقبهراحتحلثفآنسططيراؤسعفا
ظولامالخاوفيءاالبقنبنىقحرإصااجاطهدتهصدالحغ

اونخذولمغضوالننىنمافاابذاخذالشهمنباللهنغ

مضقماضهبانييقينيعيهرهازنتماضزلنىاقب

ولآلحيهأمطاياميقمطيةلعلىاؤثفشهواترحلىوأن

لولمسوابةوفي3اننسخةوني3كثتقتنسخةتو1
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ولمفألعيعثيىوتينبينيوئلمخيركلفينفاحطوأالتأفبتولؤ
شيوذاألمؤتوواديلنازايهبهقامالضسذاياةايواب

مغسولوالهزلبهاصيانجذمشبهةاباطيابداروالذار

منمفولفيهسيفلصانموتصاال1حريمنناديهوحضعينوليس
مشضلبالتذاتعتةقناوعذلناذمعتاألمؤتلمجثغلأه

ومرصولمضثيئعاشماوتطيومجتنبختنمففويمعتوميق

كول0اهبذاللاذيموصفانيةالفأألالكبدمافى

آلذيخافنأوذمنعيعثهولوفتتقخيخاألذبنءفيالى

فولممتهرزقكزيوافيهاثلةلمحفقارضهمننجان
اعامحذستنهنرابفاةوفحضلهفاؤسعهغوعثتاهغآألنامغذى

مأموذعندألنهجمعفالحيزمثهوانعتعذانجثرتطيرالطابي
اكملمنشصرهاعنهاويبالدنايخاطبوفال

رحاليظفرآنطجاعنوحعلطعتأالمالجانلخكقطغت

لييبئواتنياياديخلزعتامننتءاصيئانقىاتويثنمت

قىنخاليمقو3حقيمنارضتوجوافينأتيأسدفيفوصدت

اال3وبزقةطمعلنيىبرقتضقببرقةلرلتمتوالثآيئن

يذويايهغيرهاوفيستحلياؤيههنزليهنوليىنصوفي1
ةلمهنعخةوفي3حلروايئوفي3
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ماذصيعرقتكجادياقأألن

مودئامانآكليصارراألن

الهلىالىآلسييلاضرثوأالن

نعاتهشيبآلياقامولقذ

سيفةينرقآلموتتولقذراي

فرشقئياةعرىشطراولقذ

تهمأنفناعلىرايخطولقذ

ادلثصخطبيتراأغتبزتاذاو
ارىفاالرحالأسبتئىلصاذا

وجدشةالعقيعناذاتجعت4

اطاعهو4آنروهاآقةىاذاو

ثعقىأفيسغقىاذاالعقيوعلى

تعاؤرارالهالوايذهبوآيخل

ففسةصاليهئنىكقبوبح

وفيفاضشئتحةفكبطراضرب

تخديمهفينتومآتجديديجيهإ

وزوال1تحثعتتدارممويا

شسالبآال33ورطبقعدا

االشغالعنهمىوتفرغت

وقذالوبمقرؤاليتفضي

دحياصتعتحيثالمنيةبيد

لمليارثونلو31تصولقذ

حاليصرفميطرفيها

وأالحمالبآألززافيخرين

اسهاألعما2بصااسنسئا
بفعالقولهيصدقرجال

ومعالارممنسفيدإه

وطأللينةسجصصانب

واألقبالاألذبارفيبالحلق

الولىضاتبايامهش

وتوالوشداألكقعبر

لنجصخهحدتماوجميح

عليوالحفنداروايةوفي3تنقلنسخةفي11
ضدىلقدنشةرفي3
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االؤصال3متفرفياقنرهغد2ططصلنيى1اطرآلاصهايا

األذيالطوبالمناكارىوالهدىفيالمشترعتهلمنىاصذف

نختالجمهاعههيالعصبجميتلنفسسهاكرتنقىماولقل

لعالينتابالنهبمتىحتىبرثدهانضريالجرالغعآ

الايألوأقىبمهخمرلتبمخهتلميدلتهالحضذ

اليصاالطةذوائبمنةوتشيبجلودهنمرتيؤملته

باألحماليقذقناافيهمكواوتدالزلواكالنوازليؤم

االفوالعليمةواالزلوآلتناكنيواقبالاقفابهنيؤم

وأالغاللوأدناربمقطقاتمضدلىصيخهيتادىيؤنم
وجماالبنقرةالؤجوهعاتءراذشهخاكصقينلله

وتالليعشدهابرجمأفلهااوجولحسابتءاضرص

قالطاألخفيفةأنبطونحمصجرتجمالكروسوافق

اآلمرباعرخءالرداخلقناحالاغبركاناشعثصميق
ألخاليحياليقطغلموتواهاألموركعثيرةفيادمآفيحيل

وظاللصاللةمفلدارصنيفاظنهخيلشربالواقى

أهالكآوطلوعآلحطىحركنفسسهادمفياافىالنعاةومق

شزقنسخةوفي3ننخةوفي3الطلةوايةوفي

نجفسهنخةوفي
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رجالوهوذيخايماظقتقانخلونجهكلحراراكمالي

بسؤالمجرلتعارفخميققيعةاخكخلمانفالععؤالقحنعت
بأالفواليخكيضنتمقضنانةاشذعفدبالسوالكيق

اطنراكلبذلشخغاززنفيخهافاآشتطغتماالخامدوحن

1األقاللالمثمرزيخةنبيمالهأثمرامنولضذجمبت
كفالل3عقودعلىآلطرقيسلكبعزنهاخكوكآلبسانررواذا

اآلنعاللومححارخلهنشهدتقنعوةالحوادثخاخاذضطاذاو
آصلمفعغالزملنئتصفانجذنهسائألوجهكبذلأنجتبيتلصاذا

آلنرحالبعاصليديكفآشذذبلدةفيتعذراخيتواذا

3مثألحآلعقالالشداذفبئفامالطأكغيرقىبروكل

العتاهةليةزهدالياتافانثدهالحلفابعضمجلىياجتمعالعراثااابنانقيل
ضعيفضعرالنةقالوأقالالدبهرخقالوهزاهارجألبالجلىلهفقال
أاليىةالعتاهـابيشعرالعقلكهوالتالضعيفساأصذوكاناالعرابيابنلفط

ةبيتاقدروالاصشاعرقطرايتهاوانيالثعرضيفانةتقولالعناهيه

ذصرهااالبقالالهيةقصيدتةلةانثدثمراهنضرأاالمذمبةاحسبوما

االعرابيابىخممنحمفا

العرجمنبهأيعملوالالحعرألىضيرضلىيرمنفيوقال

4يغملوالاتةاصمافيكبهيقرأالذيالذا

ودعلىرواثةوفي3االفواليرنبةةابةروثني

يعملةوالاللهخىقدنعانشةوفيديوانهخفيليتةاالخيراالياتومهـذه3إ
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يقصلواللقباياصيأذىامفتأكخاثبينقد

انجألفصفتةاقوانهافقالهألتسبكاشامن

اككذذ1دنهامنقذفاركلتصبمافنقصياخاسإعذليمق
ألاليغد3الخفقفينوعته3النيتيياةينآلذيناا

يخهلالعنمميطاحكرجفلهغليالذنبكبوالت

الئقبلقكبقوليفغلسمناللةمايفبلالتخلطن
اليطهناللهبننانااليذروفال

بالفيهقاجديلكفثكلآخالفهمانجاليدفينجد01

سالمنيضاعتلثممؤتكبغدكنمهيبغدجييبمءبمليعلياميق
اااألنعةيخكطآألشلذةمنهذانتتنعيمعةكات
فيهاوامثاليرغمنأشئتماىقىوانتآلذتيابكتفعبنال

اطلخافجهالفاحيالاؤآلصاطةاالانوتحيهما

منامغحقسديداحزناعبهانحزنالديابنتماتتقالالعتاهيةابوصتث
يقولوهوواوضكسالوقدفوافيخهيخهااعزيهاياتافقاتوالرابآاطاا
ياتييفقدناواهنعآليسلونفقدناعنصلونانولبذنةالهاالصبرهنبذال

لياتاذنالمؤهنيناميرقلتمنةمذاسعتفلمآابلياهاآلفيكللنهارطالليل
احنتليفقالاضتالفهمااليبلىلمجديدينماأنثدتافاهاتقالانثدكان

درمبالفبيتلكللياصثمالوجزتصوعظتينففيماواصمبتومجك

بالذيوالروايةوفي3بهارمننةوفي11

جمبيىةخةصنيالحقفيغةةوفي3
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اآلملهنجماالزمدصزواالوفيياالفىقلباتفيوقال

أابوالفهنالذنياومساكيقالحتالعلىتيتا8البلىحيل

أأآالجاعنبباطاهنموصؤاالمقىكنوزعنلآناأللىكترواأشغل

بألترحاليتئوبفقذوآزحل6خئوسالمنحاآلذعلىسلغ
11إلفاكنهياذزكمااقامةبدارشاياذنتاماا
أا

إاإطوبالبصاديازجتوهايهةياذنيابمك3وخفقت
11اوخبابوساوس3فقرنييمقاديىطكتياذنياقذكتمتإ

اليتوزأكاتاتزمجاشبيبتيبهالنياأياحمولت

ليماواقخاعةانقتاعةشبمجوانحيبينتكاضلضأكرسا
كتماليمطتبفتنيكوآالتوألهدىاقيالضالانصرثالن101

حباليالوكمقحبكوقطغتضبؤتيلإلدذيولعشئلىوطويتأ
واآلحواللمحآلياموفطنتالساعظاتماناكنوبمنوفهنث

اذياليآفوىزلحعنوطويتبالهلىنفيعنانلىقودلمكتو
لياظبغدالمحالفيبتصرفجممجاثفكيريشاولطو

اثاركاألقالآالصيرىملكاازأتلمالقتاعةعلىتاحصلت

أآالفوافيآلفقرعننوالففرألغفىهيبانكفافاقاعةصانأ

خففتأخةوفي3هزالنةوفي
تبصريىةنحةولىفعرلتيروايةوي3ا



02

وشصاألبمالثألهوىعزجألهوىيخكألتهفيلكقأتص

بسانساليعخعقاادمبناقرنلرشهنالادمآبهظواذا
آالؤحالمنحفاومحالفتىرشدعفلهعيطألهوىجمبأنفتىاذا

ومححالطغمآلوخممحلفيلهابئالمجذلمآقفؤنازمىاتةواذا
اثنقالازجحصمتهاينافىفأالفضااألئورلزلتقيواذا
خواالغيزمخكغيكورياضىدياخومتكفداكرياضنصتاة

بنكالالهوىفيكاطنعثواقمغوةبسهواكنتاألذقيذعن

11آالحوالبتقئىوبحممجهمودبابالزبانعقلكبوكس
االسعالاشقببعقلكقدحتحنرمطامععنكببأسلثبرذ

قتعاليصهاكهواكقاتعألدفتخةاذادعاكهواكقاصتا

آالبطالفواقفعديكفاجذفيائوضىيافابطاإلتكقانأ

آلالقوالعواقبيخلثواخذزأءاكأعنيألسكوتلسالكاحنرنظ
عقالصصينمنةاطتههفواعيقاكصأعقبتواذأ

األكالامحطهلبعستلمواطغتهآفدالىواذاسكتت

االذاللنمفآتطامعانمذتيماثؤبلبعتطمغتواذا
الهاموذةيداكسبت4اذياالهوىالىجبىواذا

وتاللمجكسلميقالقاكعقالهأللسالؤعنحللتواذا

زالللمذاقأتمشربميقاشضهألئقىظهترالىواذاا
حم



جم103آمى

الأزملفمتفانذنهساثآلونجهكببذلآبتيعتواذا

اليبغنرسلعئاةاغطابوخكلدصماكاذاآلشرهـألق4

بسؤالألننىنالولؤعومحخاؤالهبسونجههباذلاغتاضما

الحتالمشيةآتخنزيبوفاقهلموقنيجمنثمجبا
اصااألقحنماومغحهآلعنوزحمزفاخماآقصايالوآنغقولزح

نذالاالوذةعليكواحنزانآاهلنهنمفلاميأأافيح

ووالييذاكفذنمفعفىواذاواخطهنموحارميكقاطعيكحعل

الغعىقؤلهيزينحتىقؤسهعنيبهاملليسوالمر

امالياالرفيغسفلبماولربفغيهلوضيغ11ارتغأاولرب
نطلليماتاكوذانألرذاميقوالنالنفكرلذويعنرةبهنم

األفثالمنووىحماقذماعقالهزكتآلعفلضعيفىمنكنم

برجالحشفتههمءاتلعقلآفيرماهمالعيولطصنيرجاليمنكنم
الوافرتتعاليبهالرصاهوفيالبةاالالكماالتفيوقال

يلعلىلةمجوناتثىوالضمدلتجييلازاحدتقالى

ذلجلمتتقصفهوسواه2شيئالعزيزحالملذهو
يل11لهوسإيلمهوانهااالمنفبمنوما

الجزيللهوةءعطالصاترسأليلناةلىوان

اشعنخهوفي1

ى



302

11جميلحسنبألئهحعاحاعدلةعطاوان

بيلفمئصاجأخبمليهاثنىئفؤهال

الطولياالملغرهقدوميقيآلمشايااونصهقذميقايا

تايلييهامنامقالوانورألديخماضنمااقىالم
الرجهناالضةوطلبكفلتهمناالنتاالمزبحفىوقال

جميلماصنراللهفاننمتعانقاالوقيلالضامنهذااضمج

ثقيلريهاتلىيزللمفىىميقعليللقاثقلما

بيسلالتقفلونكنماليآلموقىوياجيرةنياالذبنيايا
جيألبيلئطفقيقنيوالمؤثغقاةلبههذاكعلىاثا

قليالقليألجنصيفينمرخيألبلىوانلمقرورافب
يلاكاكيلهمناديهنادىذفقيزادالنمؤتؤدتفئ

خطبأجييلتةيؤهكطفيءليانعلىبآلدهراغتر

ذليألفاضسىمغتزااصبحنقسهفيالثتأضعظيمميطكم
عويئلمؤملفياآللهانقسهاالىاآلذهنبالضاطب

اكيلقتيألعذاتعدقنيالزواجهاالذتياافتلما
ظليللذظاتجنةفيفافاظلهارزهنحاوعناعناشل

والعنسبيلاحةواكواكيخانمللرؤحلخؤافيلصات

قيلقيالنعخةوفي1



أحم302
ألمصلوأشتطابتماتمفئألىكنىنالالجنةدخلمن

الىكاملمئهعاهفيايضحاوقال

فغيهقؤلمامغلسنتويالعفليعلىطوبااكت
دلأاذالماؤاوأنؤتئختلفغيزةالقياعنل

صاواذتقلييانيلهظقتكاياغفاقي

ياتجمضىبهقواللمحقنقسهأمنوليطقني
طالبتالعمروفاالدهرتظباتفيوقال

نجهوالايىافرانجفلكيفمفعوالأنراكاناللهقذرات

ضاوالفعااافيومحنوذبميقالحفوناتالنعلمانا

الصنشعاشعاصهايزالالاتوزينتهاالذتيابىللطاضمت

نجذواألداثاالفياضبحواضسىنجاصرهمعراكاتمنيازلت
أكوالكمحارصاذبهيؤئاويضهيابالمالمقتبيازب

ومتقوالجمياايناهرحتىويتقنالمؤقعلىبخيزالها
بلاطوأمئكرصرهاعننفسةيبهتوقال

لىأنقضىحينالعذلواخدلتنهبذووعذمحليفاشترلجولميصكنث
امفلالذويشاكلشقآنؤتفيواالخبعنشقلآنؤتفيدلياضخ09

بهاثعقاليموناتارنجوالناسمنتفنفسبنفيشغللماناإذا
كيتنصخةوفي1



ا402

1ليفافقماحييتودينيوعرحنيامانتييوألعفلأصيناتو

والرقلقيهامنعوفراولنتأننيااحناالذالىاحن
الاذاكانفهاوانتومقتربابهامممتؤحثاليمعليهاذاوميت

31قبلىمضىهاهنامنفيآكحالمخندنقيىنجديوميقماضهني

رخلعليجميعااكانوالىولؤالفلهاليإيمآلذتيامالعفرك
ااآلعلىاأليامتنطويوماالبلىعناآلالتاعاتثوما

الشنلنجتمعاحداماعاشبهاترىفلنأهلفراقدارلعنياناو
الوافرمنوالقاعةاالهساكفيولة

صايصدثميقتفلثوماملبآلقلارضىفدتشرفت

وقيلقاليقاثفكوما3بغإاملمننفكااو

اكحيللىالىذعيتقذكاتالثانعنىآلذتتاعاشقاليام

ييسلالقضلىعنتجورجهننقسصثهواتلمائنفألميق

طويلوشرمنسئهوفيتثقذنقسشهواتمنعوفيتكلئن

ووبالذلييزبالنهلتذهبدائىاتددواثموللذيخا

الحييلمنالمخلحلنشلبوتالمشاياصهبوللدتيايد

دليلميقكقللثكيرللثومانصيحنشغقلكغيركوما

قلىذاهألهضىيختدمنلميهماخسةفي3اهلذاخةفوفي1
ينياملىمىرواقيرفي3



502

الحميلنآفعالكوغير014أتهتفوىغيرومالك

بآلجإيللحهحقآلصنرنموشوجهحآلحلهيفرخوقار
طابامنالمةالبااالمالعلىدجمنفيلؤ

ألالملديخاكفىئغرنواللاألواذكرساعةلنقسكاكدا

مهلعلىرزأهذهفيفتماكلهعلىلواصىاذحتوفبق

العملعلىضىومعروممنتكاكومفتمعنئولبأتكوأغلنم

دبآلمحلالظفيةقرفاصهاوزخرقهاالدنيابكاال

وجلعلىالذنياصفي1ضخويصيعراقجةإوصاالالتفىاليخر

لآنعليالقؤللمجنبالقبيجمىاوطياةافلميقألموتاقربما
بلاذخمعكرهإةاقصدافهمللنتايمدرجةؤتوآ

الىنيواألفالسآفكقرقبحاوعاأنجتاذاياوالذآلذيناخسنما
الؤلمجزومنتعالىاليهالرجوعالنوبةفيوقال

ليومقازجويحننمميقيخبلمنقل

ثقالطبعدىوصتجدوذصذزب

جالطألىنصاريابكعثراذاينارازد

الوافرتالمعنىمذافيءصامااحنهنوهوالدنياقاهفيلوةا

حالبغدولتصرفهنآلفيالماصاذيهه2اتعي

ممىنىايةرفي3وييصنسخةوفي



603

مالياتمؤتاخافالوماليبنفيوالمشلنتفالي

ااباليالرانيلمنيوغيزالقتيالقذايقتت

11بباليخطرواربماتمفانؤاقومجمرفيبمنرةليو

جمالطزبعسةبيهأمنجضثي3يمثيقدقامئمزضيكان
قالعلىنلوبهنكانتخوادجيهنوةئوضفنهب

جمالو3سكاشةبينيواليؤميقوتبقيعتماسافنغ
ليآكحااغناقالخرصاذكعروبنسلمياللةاتعالى

آلىوالالىمصيرذاكاليسعقوااليكتساقآلدتياهب

اللياليلغيرهماوسيكاقىبايسوبعيئفافئض

يخطريافيلموهاالقؤهأصكتبارليالسالفينفيامافخةوفي
مقاتلةنخةوفي3أزجمتنيبالميةنيغيرهايموفييسىروايةوفي3
الحاسويسىالعتاهةالبيمعاصرأصاعراكادكانبنعمروبنشلمهوط

االسحارلهوينثدالمحدييدضلطمنطبيرابهترىوامصفاباعهس
بلثفاصآالفاظهمناخفالفاظاومجوهاسانيةتارياضذروةتالهمنوكانزخيزه

ثمبيتهبدورياوحتاكترهااالهوالحمعالزنديقعلىويليقالمذابئالعتاهـابيقولي
االبيالتهذةالعتاهابيالىكتللطلبتصديتاذابيصتففاضذونفاقاعراكأود

هدوالينيهزهدالشاسواعظالنرهيدهناقبحها
وراببتةدامىاضصممادقاتزمدهفيلوكان

ويعتزفدالتنزالمءبالهأللدنيافارفضان

اليخفداللهخلىوالرنقارزاتتتدارخاف

آ6715367صنةسلموفاةنتص



ألقياليخيذومشيئالوسريعايقفىذاكطحقك
وقالوخخالوغنررمفلمبغدقربقرناآلخاسضبزت

ؤالوآلمناعرنئمفاططراءشياآنالمرارةوذقمت

الالرمعاداةسوكضعبوقعااشذموراالفيارولم

عليالكمالوأقادريناكنفصعيبأاالسعيوبفياروأ
الوافرمجزوهنالصاعالعملوودعسهخفنوقال

عليصنيوتذئصرتاملوكرنيتمهي

لخنرهاشقلجعنتلهاتهوختز

اجلىالىئخربنيصنعرعةااليامرى
لالمجزومنافانيةاالهوالخخكرمنفيوله

ولانفهلبيخدوألحرصالعقولالزبابمجئا

والهولوواليتاىملاألرااكعسيةسالب

لغاولوااةاصمنمآلمؤيئوكبامعين

دارآلحلولعلىغرخارماوالمويزين

يولآدبنرصةالذتيامن8غشرلهموضعوا

أألعمولعفموااكفوآنفروعباظرافولهوا

انعقولصننوفارقوامامتجعوتتبعوا
لوبفدضغوالالتؤمربواقذراؤاشيهلألن



أ803

11لصرحأمىواالدبالزهدفيولة
صالااملعاسقوالمردماألعمالتغملصاديرالمةارى

رلهاماكثرانعلالجاناصوةيةعلهلهكل

11زلالصاحبميقيتاخلمفهنمتحضصفياآلسعرفميت
فعالماءسومثلالىصرتفقداساضيقاتتكافيتان

الففاتلمضروآخديضبرصلميقتصيأآلمورخاليان

الجاهلصانعتةانجهلسحهامذقىتجننةفيآلحنمذو
11تجالبصرهيؤئااتاةأوالعذرللعديقأيفتسى
لئخضالثقيللحنلكنوقذبتدقعاكاككخففت

الحلالبسيلانناوات7ياالخنرشزمناآعرتقذرايناكم

ايهاذوالرلهبفاصاألدممساعمةآنروبىتيآال

لمراألضنفهنواايااملطالاففقدكك

كفالاعرهميقصعظيمايعنلمضيبمالفغافلبؤسيا
لمجالقيتقيبههالمفريخلقهجديإلفآخ

رزتكالاويوفيهالموتلدمانقضادبهيوافينئ
حافسهئورةرالمباالعالوتللهالهؤفيوقال

للرجلودتفئماذالقلالقنركقياساكن

يأتهروايةوفي



03

آلماليذييهلخنذ

دارأآضمتوطخوناسنا

ذعاتيزكلمذىدازم

خهاضفنىإلشكنم

ملكبظكتظكمنعكم
الروعيق1بدتصلفطكال

سدمقاللفرقىكغ
ضمييننغسآنلنفرشكنم

اناسمنرالقظكم
عريرميتلألرضهينهات

عيئجمودميقياجمئا

بالفاصقلمكانني

صدينوالرفيئوال

خالىماثاذاملسلي

يأويليسماتمطعآ

نجناميظالبذنفسال

نياألمااتموتافظعما
للجالنصخةوفي

لبهليلوالقوةوالحول

سبيلعابزواجهانخن

عييلالىاذاهاسكويش

مجيلمقفرشزلوميق

اظايلاظآمنخرجم

ديطلىااسادافىعن

لفعنغالكثمصضوا

للىمقمنوعدنعحرور

وانعويلفينوبايدعون

ذإيلوالعليهابقى

جلياحادثمقتغرلم

دخيلوالترينوال

ليعلىوالوالشفيتي

ظيدعلىذراكمثنيث

وضولوعلىؤعولبه

طيلياؤمهامنر1مقحري
ألطويوالنآرخمماساالوا



لتلىاليءفيصمنذكافااقاساخوضا

ئتجليللنفادحوآلصنرلنمالتحقالىلاتضما

بخاتجامنااشينماوتنجودمطازين01

الرجزمنوغفتهوهعننفسةيوتوفال

األحالفياألمالاضعولألفالواألصالاقطيا
أيالياوأااليامعلىتبقىحالويومحايىمجبني

اشتاليبمامتيبايامجزوالوفالىشبئص

حياليمنرعةبهوةبباصلليلمجرالوأنوت

البسيطمناالوامابالدياينوطمئفيوفال

اال9وأتالاألغهاوتجالبنينتهإواقباالاذالراممركافنيى
لختاكنتلمحيألصانت2لهأحوميقاماعشففتمسئابمنوشنوكلن

لفواالالمؤتبغداينحتىامتقدانؤتبهؤلحقاودنت

ظاألوانيقنىاتبذالروانعهمذراتتمايراكاضفت

تقاالاملتأملائقضىاذائعثحشكاألمالإنتمتىحتى

ناالنياكماإلذءمنجمآنالهألمضىحين13األميهاألملكشالم

زاالقذائفايثعتهافغوهمسى1فمدأنلفوكيقنييزلنلمناقناه
هااصساماشئتفكنولحالموتيةووث1

االيراليةوفي3هولهومنكولهمننسخةوئي3



أل12ا

اشاالوفساجمبراوااقذيهنمماناكريثمضىفينمالكغ
زةواطافاستسغربحبنلاالياتهذهنثدةخاالاباانقيل

رصاةواجرىاثوأبوعثرتدراالفلعسرةسهلبنالحسنفيهاألواعيعيها

ماتانالىدازهيقبلهالينفلمدرامثالثد

الطوبلتالخلوقاتدونتعالىعاصهلاالتفيوقال

وحاوالآالناملآبخوقصروبذالازماتضانمااالطال

فرسكآآلزعنفيأيهخكغزالويمومبتىضعافىهنيااذآيباسالارى

ووتحاشاحيسثميتوفخحلةعذإفساآآلسجميعءفيضىهـ
اعداألالهنحكمافيناىفىوعرؤءانقحغاخفوكلولسنا

األساوياليدفينماليرغبفشةوالشزبالحيرئالخفقه

لئقجآلنتوبظاواآلعلينابفضدءبوياتااليبغولم
ؤاافلك4ودبفيأزاوماظمهبغدمنالقيوماآلحدهو

األأالزكقفيءأالتسانيتزكهولمايهءاالاألتسانضلقوما
لمتلىوتيفانياتخصفرفافيياوانكانيعنرةكنى

ضالميتالمحإلثتخافتكحاخخحخالخنرناحدياصرناوقدكانأ

حالخياالاكاكىبابمانغفخلؤاقذماكلتومت

مزحآلكتابايهاليوالحندياليهمجمبخهمبابتهاولعنعت

محالاؤمنهمحمنتاتيميتوافيإالميتالناسوما
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وعديخلفآدنهتخسابظؤال

بغدوألبغثأنوتبنأيالمؤتاهو

ونجههحزعلىضوبمىبينتو

ضرمكةأللذاتمنعشقنسا

ركوئنانيائطالآلدالىكنآ

قبلنااآلسناقوامكاننقد

رحيلهااحثمادارفلقه

ارهاضالسيطوااتصااللرأاب

ةزحالىانرااالدصحاتاملذاا

ذقبغدنفيأ2ذليلمنكم

وفاتهفيإصانماناارولم

حفرةقغرفيأتألثعظيممنكغ
بمتزلوثقتوألذنيااياصاحب

عرهالتبلغالذنيمافيسافأ
لهماذتصرانماألاصطياذا
نقسه4انرفىيونمفيادلفضلوما

ارسالوأنرسلييناؤصىكنبما

اومثقألكلمخفايخرمبعوثفن
نجالاكرتيياممقبينومن

وانجهاللنرعلمنامافاهـ

ثزالذاكعلىألذنياىفىولسنا

آلحنالتلاللنصيعاةون

أظوألوفحهااألممالاعرفوما

الاالئاطاالتبهثاوتاء

لمألاةكانلذيافوقنجعيهافا

افوناآلرفىثبصاررفيعميقكنم
الأعووهط3جانباراتو

بالوزسالرىبانحهاىآ

الموبالعبادفيهآلمؤتىقى

تذلالحتىالعزتسالولمت

فضالوبر01نقساابهال

يتفحتحالانظآلصرشفضلنوال

كرفليلراليةوفي3جمانىخةوفيا

اباقينسخةوفي3
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ايزجمنالكالباوتاليخهالموتهنالحذيرفيالعاهيةويلى

ل3101لفدالوحلىبامالهاصنمتتم

اقبالياقي3بمابعزالذيخاعلىواقبلت
األباضالاشغيخدحاتئنفكوما

اصالوااالفللفراقزمهذافيا

لطالمنحالعلىانوتنبذوال
قالعحااوايقوهـاللهعبدبنهصبتصقاليزهيربناحمدصتث

اءقالثمتةألىااالبياتفالدذلكاصنءفيبايلةقلتالناساصحر
الجاهلبهويقرالعافليعرفهنقصانواليخهخوالآص

ماالمناالخرةحالبعلىءالمروخثالدهرخطوبيصفوقال

ءاألنصتحنرلبلكوخطوبةوزواالفرقةئوعذألذفر

9افزاصاتقذقيا4بنعيمهاضلةيغبطإنثيىعييازلت
ادحانالتغداأغفاصانشفسهيثقلألذيخاياطالب

أالقالالوالصلححاحبهيجقىالنثاراألىفىدالرلعيا
اللكخلفحةصاتليىكهقتنتانالمالانحمط11

االمراتثمراكفىفلعنزائلمحالهاللاكنا

وخكاذالحطامفيونافسافىىميقوخلباكفافشأنكاخمبا
قيةراليةوفي13تعلقتذنحةوفي

أنخةوفيءفئاالدهرعلىفبلتوارداةفي3
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ضنكهنمعتهئمزالمفوفيمنكصا

خخلهلكءخاتليانطصائذهر
العباوتتمتينمبيئصتى
اةلخلهؤ2تطارايعتواقذ

شلوبةنامسارايتولقد

اكوممت3مسلطنارايتلقذو

نمييةآلذفركيفيترالقدو

بمفيضخيالمؤتترايوتقد
عتمللىاصاالدوادثافبل
لماوافااخهنمنكفبرفد

الفلهاالحياةتحعفوماولقل

آلسرورصلمغعمردامماولقل

كييقخحعاألتزنىماعلؤ

قسسهنرمضتنمضماولقل

جمتلوااناخاسأاردتفاذا

11خياالكانافنكذاكان

اءنجاالساكرمناضوالذفر
أاألماالمسلهومءانبقاتجيخا
آألتجاالوتقربالمنىئنعني

اوظالالصانعاوانها

وفاالقالقيلقذومفوما

ااظفاألللحدهنمنفوخاث

وثماالموةيمينماحقا

شؤاالفهنوأنقبوروص

ازشااللهفضوالهلمخقوا
ا

ابداال13غبمئجذلص
اوغالالألىتانالولطالماص

خصاالخمطتاألهاخيته

قتاالعليه16يقاستاالحفئ

حمااللهاضيقنتالنعار

نئمنخةوفي3مقطاوايةوفي3محيلةنسخةفي
هاحببنخةخانروايةوفيء

يايعاروايةوفي6



م2ا

نعاال1يمون01نوناتطرالخيخائهحيثءالمرصاتآخمبااأ

زآلالصفالهافاتعخهاعفةيألمطاعناكاراقصر
حالالذاكعنانممععكاؤ2متفقبآنحتسابكاؤلىوالمال

ثقاالعليكاشتاتوالذافاضبزلهاتقراقى3الختوفلىأذا

سااللوعأنبمنتمعفىورقعةبملممآلنواضعنهاف
وضالالبدعةويخدثيطغىانخقىألزناسةفعثاكإمنا

االاضامامناوانشقمبلهارباافنا10انحمبأا

االااذبارهاىفىسنآوات6بهرذاراآانخياا

عمقاالإمتكآنعثراتئدستعلطابيعليكالتخلكباا
اخواالحالهلصرثطلبانقسهةمطلوبما4نالمر4

اشاالشقلةئوقدحمتئواحدبشقلاليرضىءوالمر

ودااليخهمايزئايذتحالوةلهنلقوفيولرب

وصاالحبيتماجفدكالخيكتدخفالتطياهـفيآلتواضلطوارى

عيااللأللهويضغئميئطقاتهفيئطفقانخياا
نواالينيلمناغظمواللهنوالهرجؤتمنرماوأقة
وقالىكانهوجاللهلعزهافلوكتتراملك

ضفعاروايةوفي3يمونمننسخةفي

فعاالروايةوفيخيفقوموالحزقنسخةوفي3
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جالالابئولبانعالعينهاحالطفادقمتهءالثيئ
ملاهنضعرهأعحاسىهذامنواقايفمآوقال

ورماالسابئاليلثفطعتالنهاتشتكيكألمحاليا1ضاصا

ثقاالصلزنبناصدزنواذامحةبناورذنوردنفاذا

املالمناللهبخوفوفيجمهاأرخيمةقتهاوطالسووةفيوقال
يالطيفنالألحزنانالهامنإعقبتقذصاعةشفوةيازدت

قايارصللشقاشالمضقلنالواتكاهعليهااناللحعظم

سبيالالععماشفيلطرفلثفاجعلةشييئةصالىكفاذادعت

وسموالزاجرابربككفىناظريلثنهفاالهاالوخف

منمتوالبائىوبصغائىاذاالقيتهغحا4تقواذا

ألمغقوالوضفللقاوبآخألخفاتةءالرجاالىننقىبهال
الوافرهناوزداالدياءفنافيوقال

ازحالتختبرالمحقوضدحالوتجودةجتكلق

صالوالوأنقطيعةجرتبهادلوبصلياودائعرللذيا
كتالاللعفكماجووفئاهقىاللعقكاتخوت

آلهاللطلعئهمآوافحكريلهدمآلهاللطحوقذ

هنرضتالدنافيامميرانتادمابنياالحسنقولعناضذهوقدايضاهـدة

لنفسكأالصزارتجحفالملكهابمايخفدوثنيبمانيمهاومنيقضيحابمااصا



حمال

712أ

ابوفقالاالمواهـوالهلكلنفسكاالوزارخملتهتفاذااالهوالمالمثو
لمهيةلتما

آتاللكابقىماشغريفليعترارثهصيراملكماانجقمتأ

ألحاذبكدارتبغدهئمفكيفتسرهنمحالوفيبعدكدقونما

اقاذواالميراثفيالقيلواكصاحدميقيبهيكفاءآنبكامفواا
ابيلىامنوكرهابصاجهاكرصرالدنياايضالىرقمال

وآلملالاالخياقنبكهدكتقدمضللنيادصميأبنقسكفرباإ

لمالاواتكثرآالخزاتغدارةواؤلهاضاهامذاقةعز

احالميقتويهاضعرارةعواقهاليإدلتءواهاذقتانا
ا

اوشاللةامساؤاآلتكحرفيهافانجبهآفرئششبلحت
اصيردا

بدالصلدمنصاطارفهـيزضىاحيهابداليه1ذاتروالة

اجزألكنبهمن4ةهذاماكانذايطعئمكأهذاوبهاذاكضىكتا

اخوالعرةلهذااذفئوقذعتربغدلهذاهذاكأال
فعالزقهمغتذرصانولطراحدالىبكأذقطأتقذر

مجالاالصارسققطوذحمهماصلصاصبعازرنمأاتتيجماا
اكاهلممبزومنعقباءوسوالحرصذتمفيوفال

قييالاآلىقيبمنأمضشقذءدالخرص

االحزابنخةوفي
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ذليالصيرهنزصهرأشتقذكزيزمنكنم

قتياللهاونتانواضذزمالمهواتنخنب

طويالحزنااؤرشطقذساعةسفوةفلردت

يالبلىبهفانجؤالوفىصفيمتصفللثنيلممن
أا

أدخيالنحيذيمحلمجونانجفدكوقرق

111لهافعالحماليسبواافآزنقسكوعلبك
ااالمنشطيساللجكمالنئيمماتلقىولقل
اتجميساليبغيدتهومأنجييلعرفانواتره

إأيخالجيألوكإقغحالآكاضالقكشقت
المجالاآلىقىفالمشئتحيثبطرفكاضرب

الرحيالعهامسرعهواقاشارالىيامرطن

دلياللةعليهقفاخاكراتنللمان

يالئبملهثرنشتفالاضاإنفتواذا

عنوفارسخرفيدصلةمصبعلىممديخوعحآدأنوعففيوقال

ثطويلمنصاالنقطاعللعبادةونمققومفبهاوكانونعفسحلةالبصرة

واوحديدافضاللهافانمجنالغيثأعبادانافسقى

ضضوال4أعتهاارىاتفائراطامفيهاميقوثتت
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لئهآواالصاكرألذلىرامكاال1غقآاذائها
وسئرالدارابعبادانكرمونازالآلتبماجملىفهابمننمفالهـ4

الحفيفستالىعؤمفيرقال

حالقيعلىميثمتهأكثاروآألقالليالحعلقلن
مالؤةلباقياوالالمالثهكالتخالدارىسا

زكأليواللهاانجتهالسىبدارؤالغتراريليمجا

تقالعنتفرفوااالاللهمذاتغنرعلىقونمتصافىما

حاليآكايصيماحوتةقفرمبآلذمتطعمانشئتمامتى
الطويلهندياهالمبواخراهعنءالمر4غفافيوله

تازلالولباراهوايىبغافلعتيآنوتوايفففت

جاوتذبيرخرويىرةونجبريخةءبعيهطالذالالىنظرث

وغروووالطفيمهاونافنتغيرهاايساقيآاراامميمافقفتا
قالئلقصاريامابلذةطويالامايافواالوضيعث
اكهلمجزوهنالمنونولةصوعئاالطلةاألهالعنذراالنسانوقال

العملفيتقصرحتىبئاالآبلثاليذ

وحألعلىالقناةصمنيموناتلكارىاتي

عقللمنألعتمبيلوآتماطقتإستبانفقد

أونمي



حكلثمحى

أاأ23
دشتغللكاباالمنقعكبغنراراكلي01

األجألتجنياقيالحيالمنالوفاةخذ

لغكنبضافلءلنرمألمؤتباتواعلغ

لإالللثيلنالواصاداترأثانما

بئعلىاليكعىيانقذالىيؤنكفكان

ذقذشبكترىماماغفليالموثأننوكا
آألوكةةآنبطاليحىاانآثلرازبةانن

آلحللفيفلوآليرلعآلمجافيلالنفاوذؤو

وآلحؤذألمحاضرموأألسحرةانخابروذؤو
والجيلايدوذدأواالوكهفيدأثاهأوفوأو

سفألبمنئههنمالمنئةئججبهنمسفلعت
صذآدثاآلنجدفغمنهغحمقهلم
مهيهفيويخكذفتماوارمهانقسكفابلقغ

نخملعليهفمامالزمانعاكاخملنال

لعللآصتنكمقفتوقثيرةألزمالؤعلل

يزلولمهاليزالهوآنذيلنهفالخنذ
اتعسلةضيرمنالقمتفرىنفاصاتقيتفان

لفقذيرفماايفتىاقهاتقىراذا
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3الطويلهنضآلضمهوقىعندفاهاالوخافلالموتيتدبهروقالهـ
يلديعانوتوهذاواذسبيلياةاطولافىهألاال

يلحلىليقينادونفىافياموقنابأتوتاخمئوانواني
تجلبإضهننفوسادصانوتحقتديقئانرانللذفر

رحيلةيوماصالحهافرئللهدوضعرتيالحقومنزل

عايلآئماتحتئوصاحجهاكثيرةلجااالذثعالارى

قليلانبثيات12ءغنافاتمدتيآلعيقاكمنغنيانقدتاذا
ظيألنحدلبعدويخدثمودتيوتتحىذكريعنعركقس

ثصألصالطوآلىبغعلىقلوشعرارةلعمرياخيائاوفئ

جميلعليهلمجفىالكادواننفسهعيبأيرىاتسارمو

وقيلبالطؤنقالللناصىوسالمآالناسمنجمواتذيذاوميق

لمجلآلعيونفيكنيآلغنىالىحشتحينقوثماجلون

ئايلغداةويقريعسيةلفتىأزتناآلغنىأنغنىوليس

ضلقطيهمشننولمجواد3ضعمماكانانيقتقريؤرواوولم

عخاوايةلفي3عنيانقضتماأفاروايةوفيا

ءيجياناشتهيففالتشتهيماالرفاةحضزةلماالعاهيةالبيقيل5
قلتهايئبيرأسيعدويننيالمغنينحارق

3لحبالدهرمنعنيانقصتمااذا
يفماوهرلعدنصخهوفي13



ةاك222آل
11ييلحيثألناصنومالايهرغبتءآترالىآلذتيامالتاذا

11الصطمناحسنؤرونيااهـافوصفيمفردببتولة

ذولوضلكهاورغدهاكدكداثهاوعألرصدحتوفها

ملمجزؤالمنةلالضءوالمعلىنفةقخوقال

الجيلثاواظلكحملأكازفقدنفنيا

الطريلنبلؤاألملينعتالنفالنخاهي

المحيلبهئلمجلىيتبمنزلفلتزان

ثضيلثقلالزىنمفيهعليكابهقوليؤ

ليابافأواليزالعلسقىفمابنا8أنصاقرن
ااسدحها9أنبقاافىمفانينياالذتغكرال

وتستطب3تذلالدتيام3ارىنياآلدصاحتيا

غإلل5انبصذرهوروحهلمجارقل

قتيل6لهاته1ألثهواتهاخالياقايلكا

لمجيلالممننتمنفسكائموتاقتحنماكفاذا

الججلاطسننخفكاالمثمللمافهناك

بميلفيعنالهوىبكميميلنقاجمبهكايى

تدذوايةروفي3ا1رواتوفا3وليتركنروايةوفي1

جماةنخةوفى46سوايةوفي5رحهانسخةوفىء
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العليلآنضمنيغتآهاعلةاخروالمؤت

األمحميلألرئيضايقالردىةدافىماخا

الذليلحاردوزنجاالجواعثرفلربما

جيلبغدالجيلصلوةمضىقذجيللبولى

قايلعنيغحلؤهالجاميةبالتولى
البسيطمىكقاعناويردنفسةيعاتبوقال

لياظوإراذ2الىنبئاقبيىمايتبعيفمافزطلم1ليما

ألياضتفريففيوعريهذمفيهـنرعةآاموأأل3لمحتاافيرم

واجالوبارزاقريوتفحواباوآالقدارآتجديدانييخي

اساومنناسمقلغدمؤتككمتهغيلعدحاسالهارو ءمماسمبالء

لهنأنيأيخشانهلذةكقذائقصانتءنعيمصلكات
الاواروعبهيمنتشاماترىنيابرانتالدبكتفعبئال

صاجمالاخساسؤإمسربالتوبىحفيوالرشذهظلمةأفييئال
أطوعاصنعتن6مؤقضيخوالصذفاعدقهكانانلغهوالقول

صالوالىحالومنالتنقلاال7دبرةكانشطاناخقامميملت

ألغترروايةوفي3ايخانسخةوفي1
تغدوبذثاااليامخةنسوفياتعبروأيةنيو3

هوففمانخةوفي6ظتةروايةوفي

مصقفةطفي3



حمالفىوحلفيألموتالىل2تقفيننفذيمآلتهئخمدأ
لياخماانزلاليهأالصنيىيتىاكآلثتالبميالييتعىوألثتيب

اكاليضيريهاازاديوضيرلهاظفتدارالظعذصالى

فييمانحتالحيالالفالاؤصاقيضاأقؤتماحي

وآتالصنألفلضفلرقةصاالغايةليعىيخريعاسقماوآلمر

11المالىطصوفيلنثريائعيصفيدائبةاثواالالملاقب
البسيلىهنسيرتهتحبعنالحافىكفلةفيااليامشقلفيصه

وأتجلبآقيثجرلتخطوبومنوالدولوااليامورتتجبنال

انعتفيواحياتابدألرفيمجونعاللهصارتاذيأفزوالمؤتمق
لظوآلعاآالقاتعلىسيفنىاالبهانآلزطالواتطشولس

ققايهمامقاوحدتفانلمحتالفهماصرففيآلجليدانوامآ

لمتتةهغيومشيثعارضيكفييقصهآتوتنذيركوبهذ

رعفيالبرقضطفضطغائنهفقفيلهاانولألياماليالييا

اوآلىهـوآوويومءآلعنايؤمقدملهإيستأشرويقواءمافا

مشتغوباالنفسهعنئايهنزخرفماالهالعبرئأزب

كلكاومنزرعمنشئتمالهاللذنيافانيطرفكاضرلب

الرجمنبالموتأويننرهانفسةيخاطبوقال

طيلىالضينقسياضاقتقخمدالسليلؤضحماميا
ثصثهلعىهـ
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قيياتعيقإبصفىالأتذياناالبلىمنااقربنقىيا

الحاليلفرافميطالئذيؤئافرقةفلةخييلل

حيلخماعخاباكميبنوبوتذلننهوآاجمئاال

البيطهناالجالوثاتويذكرالصالحسبيلفيالمالانفاقمجثوقال

حاليألدتياعلىمنيبقىءالشيئاللزائلضلدتهاطضد

11اثقاليحمالفبهنااقوابأتنجفيلىالثوابمايشتالذيذاياإ
اتالمننجوقىما4تقداآللمتقياناألانالالخيرصفي

الصالوءاالكربتوالشنمنماطلعتالذينيؤم2ودياناإ
بافالوعنىامختيوأتوتلصبمفيتحنومحيطيموتحمل

مجزؤالوافرمنوهوعالتعبرالمرتفيوقال

مجالليخاففرقألقذقىالموتان

عقالومضبرالمنمؤظةؤتبأكقا

الااليدنجرالأتذيهأألملياذثهداال

مثالضاربأصنعك3مثلمنوماتننفأ

العمالنحسناعقفيلنمؤبايتيوحيتك

ارواليبنينخةفي1

وامداملاللخبمفىوفي3نوديااناردايةوفي3
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المديدمنوغدراتوصروثالدهرفيولة

أدظاللطشكفيئأدذتياصاتماحالطعلىص9اتهاحمذ

لييمآكتجغالمحثنرعيكعبمأ2ناخآلدئياصآنما

ألرجالرقابئؤفنفشهرايناقذبهامناتزلب

سالومتهرمجذلمبعييهأبصيرألذنياراىميت
القياليصرتمنغداياميطيقيئاحقاآلعسصصاتما

لجالييديهفيجمدفخراقدفهأيمالليس
وماليانقسيمانقسثطونجنقعيظالمأغيرليارى

التجاليماتكشيبالىمنصمتهبالهزلألجدفحخيحيا
أصعتغالوبغيرتشاغدنااذاضغناماذاأدتهسبيلفي

طوالوستلضتياياالخير13حمتناقصاراايامصان
ننهواليبالقردتوأشكتبزناالتتفغناىفىماعقفنالؤ

ئلاللوجوعتهتضقلمءحرابمصفيراكبمنءمجبا
اطاختيساتفطعكةساعةعليهتأصتيلرشأصاخسالة

ارامرهنجمفافيرضولمللوالوجههيبذلمنفيوقال

أءؤاأنثبذلقياتدريالرجالالىانونجوهبذلوفي

غلطوهولركبخةلنوفي3لنهالحمدروايةوفي
صالاينسخةوفيءبهعنانسخةبو3



مالبغيرآلععنينتقويرعاهمنالتنزهعليعر
االنوالوذاكصمنقربتفال3دنيخلقمقآششاذ

ؤالاللدىفجهذاذآيمون2فغللمجميللمجاتغلويد

الشساالعلىاليمينعلتلماونجعلمجذلاضوالااذاكان

عاليلثعلاليكءنعهافصافضألعليلصونيداقرق

ئطالليفيوشعوألمبكووضيقسعهآلعأمثيتوصه

الظاللءفيفيتصيفنتوأنعيماخاتكوناتتتب
ازاللآمنظمفوريألعفاففيفرتك3ومقئوانت

لمجالوضىالفئفرااواتتمنحئرلمجأوتضغنمعيمقى
لرخاتصوناتوتبنىءصيئفديثيايدتجعت

الخاللسدفيألمالوثيرنجرى4اقالقديليخريوقد

الليفالثيرالاجدوأفقرييمذألقليلاذاكان

العنألقفرقعواقجهيهاف5ابئشارالتألذممط
الوافرمجزومنطراباالناموبطثهاالمنيةصروددتفيالفراقفيوقال

منازئةمطالاسائلهطللس

افلةااجمهاعاتنىرايتهغداة

ليلىبنةوفي3آلليفيهالفضليمونذكأوفي5

المافإللروايةوفييبنهـخةوفي3

داروايةوفيل
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اهلهالدقونمأهوالاراهكتث

مقآصتلهمغرضةالدهرمفالغتالص

شاملهرالئوريبادنللثميطوما

يشاضهميطويننضليصارعهمنفيضرع

يخاتلةواخجاثابهعمميقيشازلط
يعاطهراتوضرهيو7واخيائا

لهكالبمؤمعلىلتقىاذاكفاك

ابئهيهلمجصمللثمنقذعركنم
نائألهويرجىمهصؤأالستحافط

سمائههوعرحافهوثني

داطلةعتةوذمئلمخثطةنفلنا

مفاعذواشزختصلفموتعيخةفغقفى

غاسءجاانءافىبهالياقلبثفا

214اسيكريخهجمثالىزة

ثواضلةجمعهألمؤقىكالحطويضغ
غالئذ12مسلبةنوادبضتشة

امليذرضهفلنماملميقطالقذكنم

هثقبةروايةوفي3بخثنسخةصل1يى
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شواصلهتخفىواليخفىالاطقرايت

مئهصانتازادمافيلنقسكنظراالفأ

ةنازاتاالمقابرمبينوضدةلمترل

جنادلةبهلمجككلذرضتقصيرالتمنك

هالضأضيقبماانجيراناوأرفئبايد

ئنازلهنامقمفيلثائمقابرحهااا

ئعامئهاوميقتاتاجرهوميق

1نطاولةكناومقنعاشرهتاومق

ذنواكناوميقنشاربةكتاومن

12ننازئةكناومهـقرافقةكنآومط

نآنجاصملهوميقارمةئكنآومن

ايلهفئماقليالانفالهكخاوميق

نواصلهناخياومباألفكنالهومق

حبائذعرمتامحاميقمحةنحل

ناهسذوئنهنقمهلألمنيةاالصان

اواثلةفنيتماهتقنىىقىمناواخر

وجاهلةعالمهآالنرنياشتوىمالعفرك

تاولهروأيةوفي3اخلةندذنحةوفي1
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اثذسصأدثهعنهباتفيكنليغلنم
وفاعنهقائلهبالخيراقاكففاصيرخ

يلالصهنوىاوغاتاعةافيولة

وأففاكرهاقدميطتفارنلعلقابكرينقعيافىرجغت
تههالمكاتلؤااالزضمناضذاماكتتففىيالهافقفت

املهاانليصانقذوإالئئجؤعةبغداالصبهفهل

اقلقاصاآلآألياممنعيئماممىصخلموقعبومذة

تملهاحتىالنقستعرونستتعزهاقانقساتنتيهلكارى
الوافرهنالحامدوطلباةالموامفيوقال

نوالةمقزاتغطيهفاصوالةالىعرت4لرا01اذإ

باختيالةالمحامدالموحنهافصذالمحامدعرفوتيق

مالةبهصتخطتاولوليبمالةلىنحمإضتقلوأ
عيالهفيآتارمبثهئمعليهلرعهنمألتهعيال
وأحتمالةلكبصنرهخوكحقاماخوكاخوكميقاتذري

وصالةفيأنعاوئموصاحئبنخيرصلكانمبتغطاخوك

تجالةفالالقعئمغضبوانعته1فسزالمحليمصاذاغضب
3فعالةميقاقمعفحالوقطفيىعلياثنىمثنياشولم

النةنخةوفي13تزروايةوفي1
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يخمالةصمنالتوقغبقيانأواتقضىترمالمالعينكان

افىكماألوتصمابالقرنقحفاألئئيمايموتواسرخ
الطويلهنلالخىةدبههـاالصالحاتوعلالتفوىفيوفال

4وأفقانقائليصالموش3تنيلةالنخرضيرابقىاناال
تقونةجميلهيقصاآلإلصمتوإىماقىضمنبمايففحكعليك

سبينهفيهاوانوتغنرهاالىص13قأمةدارنيءآرأاتقىالم

قلينةمتاليضحميكاذاكاتيهثيرهلصحتفىبالخواكث

ضلحلةصلآلخل4فهنلمجاخضاحغانقمورامضاصا حىصداخ

رحيأوشيكضيفبهافصحلآلععىمنيايرابألدمنوؤد

التقجذتاتمنآلمشاالفانعذةللىااللنشاياالوفذ

ويفهنللثاؤاقواههتفألاالصلزوةالدهرحادمدوما

اصرخامنالعقالوهصادقةالغيرجمئالاالرتثادفيوقال

6اهوالبمااظعبهامبالهعلىالدفرجعلميط
4ااصواخبثالىقعنمرابهسربغدوحطه

لىطفييقبنوالجهالدينهفياألتسانيقبهتقذ

تبذضبرالدهرخبراناالةوفي3مضىهاوايئوفي
يخهنينارقنسخةفيداربنةةنصخةوفي3

احالهروايةوفي6وتتتذتالنعمخبعضوفي5
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باقعالهضهشولمجمنيىمشلهميقلعاقلايتعظ

بافثالهألمرشعنلفسإىلمجهالمردومحعاج

الهبآلشبهفانهاضهبمقآلضيفعنوسل

مالهميقالفذاتجعلقذوةفئذاألنفرتغباطنال

اثقالهاغباهئخمألفكرةضذااذاصاحهمماحت

صلهانافاالىتأويةعزولةوفاالله
البسيطمنمالكاالىبهوافضتالدنياكرةهنفيوفال

بافعالهيخاالذبتتحفكغبامالةآلذياغرتميقممنيهن

واقبعالهافحادالرهبطولآلذيخامنيتهتىالمدغيتى

اللةصجؤفكقةتقنصةصءاألدفرتصروفألفئو
صالةعلىاالذيمنيموميثيئابهةأأليائموالالتياليس

بالةعلىآلدتيافيالمؤتيخطراتابىانلقروركيفلمجاهلسبويا

وصاجمالهئهاأخسانهالذتياصمنمفيقدمكاتما3يتقنةتر

وافوالةكواشيهيؤم3انؤتبمرباغددتماذائاضيموتيامن

اكالةىضصفيئنافسهوالفتقبطهوألتقوىألبزذووتث

انؤمسئولوصدسؤاقضلفالتهالهتضكنتكقبالنهشتغنإ

يعدالمزروايةوفي3عقدةوذاعقلذاالنسخبعضوفي1

الرزنلتوهوتالموتافىاعتددتاذاضتأفيو3عص
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ملمنهقبىنيدرحمنفوفيوفال

حبالههخاكوقذقطصتلفسىحالةماألثزىسكنميقحاماهـ

لىظالحييبلطصواليؤمايخهآلمجاةزوخوالاضى

كلتالهياجمنجدشتثحتحامحنزداموحشاوحيالانى

اؤصالهقنرهصفيوتفرقتونجههخاسناوتذدرعتاشى

هلالءزومجهنهاطهاوفيالدنيابالفيوأ

افلهااهبذشملتسفلهاوعكورةدار

ناهابآنعالمينجمغ2خبطتتالة
وبفتلقاونجقضهابغرورهافاعة

الفهاالمجاةنغيمعوااشآالزضعلىالمن

فهاولمحادعداقطنوااألزفيامأعلى

ولمجفلهابغهااخيياشقسكاعذرت

طاباقغتيتأألذيننهافيورضيت

شقلها3كبزألثغواتمتتبعهاوتر
اعفلهـاصاالصلقيوكففتتىلم

شلهاتفرقوفيأنملوكفيكلعنرةكنم

وحبطتحيطتالرواياتبعضوفي3درجتنخةوفي1

رابةرالوفي3
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بنابساصاليكقصدتزنماث2الحواان

بمثلقااثحلطحمرتينجحهرمثلثذافل

ملامجزؤمنالموتوصاقبالدنيافيوقال

الهججديىبهعتاحفرةساكنيارب

بمالهونطيئبضدهاألحبةكقى

ظاللهتختآلتهجميالتفالخفق

بعيالهأبرهنممالجهطرافاحئهم
الصيطمنايعئاأمعنافيوقالي

فيعهبعلىفينامسدرعألهاعهلفيالقيلويمشيألنهازمضى
اولةدفيالتاسقليقرعوالذفروفذبرةطوراهديموآك

باةمظاللهلقثكأصانهلكتتبييميقالزثيلمجالفئنفسيا

ةخوومنصفرامالهمنصارقذوذاخوليمالوذامترفيكنغ

أاجلةميقفيهاؤحىوارادلماخذهلمافىافوىآنلرئءربورلت
الطويلمناللهضالماشيصطالنفييوقال

صفئةتدعتةتهئمااهلةاينافئهاؤدىانقضرسل
شدهاليحومةكقبهوزنعتواقضتالحالبهحالتتقفئم

حبلاآلسمنءومبتوتسوابهنعدهمسنملبدلئا

جمدهنيهارجىنحغةوفيه
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1لةوخمبانأمروبىاؤلذاذاماتوبينهبينيلومألمأا
عفلةلميقلذابداربرالافبدارتيااذاماخلياجا

وهزلهالشباب3زفروفارقني2وجذهلمشيثاتشميرودتكف
عذلهطالرتماليعاذلومنقذكبتهبمطالليهوىميتكغ

عزئةضاقنقسهعيقأنفتىمااذالنيهيئضلفيهماآلفئلوت

ثففهلميكرهالحقتيراقلوواصغاآلسنلقاتلعمرك
خمنهماكانحيثعليهنميخفوخوههمتخفىإلسافلولمحق

اضلهخ01لفرخايمعلكقوفاسدالذهراكمنةفرغمعغوما
وبذئةتصاةاالوطارنهوتليدهنفسهمنآلنرئوما

وفضلةالهاالمنتهوففضآليقوةقطعدنالوما

افلهنخنبماواليخزيويغفوهلههوالذييعطيخالقلنا

قخلةفالتةكان3شيكماكآبضدةفالتهزالششيئاالكأ
ئةونحنئموتنسلذياالكأزائلاللهسوىماءصثياالكة

صمثلةئحبالميتيؤماناالالبلىيصيرصالىنخاوقيلناال

لمجةادماننكرلكنماوبخفيسةالجلىعالماتممااال

بهنهةيخطلمالذفررمانامااذاةئصيننالصللذفرارىأيخةا
إ

ءوجدالميبقمينودتشةروايةوفي3لةهاتمانسخةوفي

زهونخةوفي3ا
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ختلهننآلذفريوريىمثلوألصهوهظولءفيألمرشمثلارؤاا ام

فغئةأيمذبهخيراقالوانقالةالخيرنوىاتنمنوحنمبكا
فالحبمىاناسعنواللوةفردافىقال
11

حملةفاحهاغهافاشلبمراالهآالدتياتقوملن

تحألفيالطهاوالهستبالدتياماتقترآلذتيابنيياا
علةاؤالذاتالفيانآواككيرظفناواحدبمقا

لقألءانوفاعةوفيآلتاسمنءاألضاصةفيات

خلهلكتحنتقنمأدصاألنرمآلقعلىاشتطغتمااناسافأنبى

علةبغدعآلتكصينتيى3تحنمناألخامالقاهـ
يرا

زنةتخاوزالتتتوارانعذألتفبلادتجتت3وجداعق
ا

ثرجمنولسعداالقالمعافنهطاعةفيوقال

نالهامنأثهاطاعاذاواتالهاآلذسااخسن01

سلألذدارصاقجطاعرضىفضلهامنالتاسيؤاس

واخوالهابالتاستفعثياصهاافىلماننا
حالهااعرففقدوآدتهابهاغترارالنزداذاتا

افعالهافىأاننالهاضىوقىيخااثانقضب
اإ

الوزننحتلوهوتحسنروايةوفياالحياروايةرفيه

فريدانمخةوفي13
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هترجمرربحأل3فاتحيئبهلبماجمقيعالحمجميم
غظالرحمدالاي

فيفألمجةبرالجضاح

الحيفمنتعاليزقالىطلبنيالعتاهيةابوليقا

وئمنعثموالشقالالمغلومكتابهقيل
مذمومهوعيمسيثمااتعهصعاافي4يخسدالمر

وآلنعيمبهؤسهفسيانهآلتهشعهآنفقيرواذا
وئوم4ذؤالالفانآلتاسألىيفالاكنىاارادمن

قئمففرريصطوحرعينهآللؤوانقنورألقمنفيان
وآلحليماجهولعواالزقأكنيلهااآلناسإتما
ألعديميعدعاجرأوالألرزقلمجزانفقحزنماني

5ابسيطامنالدهرصروتفيؤأل
ألتونيآلعينيكقى01كاتهيؤهالىيؤمالتنقلأهو

حومآيماحؤمحؤللىتحوملعبيبتاانوأنناياات

قؤمالىقومميظتنقلديخامجىلنافيهدوليذووالدفر

لمنبهرموطبلصالحينفيوقالي

ديمقبورالضالحينسقيتطبهألصالمحونيفوزلمذا

ى
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ورسبملنااثبتةماحمناعفألضالحينلمحتايالؤأل
وخسكملنقسهبذاكوقضىمشآخهسبقتميقنجان

ملمن1االهواتورممالقبوروصحففيوقال

النمبمبممليسوكتئكنماجماالسالنممتيعليكمالقبورافل

اطعانمآوأللثآلثعرلهملغدحمغمنيسغلماالحجةاتالتخسبوا
اهالحينكمذاتونرقبمبموآستبدلوامكلذلقذركادضو

ذمانمحيعلىلهليسماتتذمنوكلكذاكعهموالخال

وهانمءاغضافيهناخغمفاخبركيافلوفياحداثنتءسا

كرانمصاذادفيفمرامالعنوااأللىمنالثأليروارىماصدنه
أيضاالمييعوجارهئمانواآأللىمنابالتروارىلته
ضقانمييمامحلافيدازاوعرتاقامتيدارنسيتصاحييا
يخانمبهغعمايراداخهحواهلهانقالآلدمريريددر

خانملهاتفياتالخوادثتوتذماأللنةمتهاننت01

العرجمنالحمامتربنفسةينذروقال

ألمنانمولمجطالخؤفانجتهع3يفاشتنيقذتيخطيا
الحمانمااقصميقلحيصيوالاعيالقىاتاضره

انعظانمئحيىالمؤتبغدوأتهابىبدارؤتييتبذال
الستقوريايةوفي3اعظامنعخةصيا
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آنقانمطويللمكصفيلكهلولذاصهاالذتياطاصلبال

الععانملالنعمةلةتممتدارهفيالرخمنحاورمن

فاطغمندينهأعىبدنياقنعهنفيوفال

تامألشقاماناغيرظفنااألمورمنلعظيم
الحماموسانالذنوصالىوابذفرماصااللمجطيؤمص
انغراماتعظنالوتعنريذاغرامانراةوالحيايال

السالمعانجكلةوقننا5نحاوصنناذهلدنيرجؤنامق

املىالمجلوالصالليامفنابمحراممنيامئباما

والخدام4انبناوهذاالاوألتكاثرصفياألهوهمنا

واالضالئمانعقرلاينئمبالداالعيعثيىفانيلجتاغكيف

عآلمطناوأصنرأنعذوقعهءجهلنافنالو
ملالمنلخاطىافهرتهةيصفوقال

قياجاةآعلىرالىهـولقذحكيهابالحالمنقسكستيت
عديماشادالىصمناراكولقذ1مثرئاألغوايةصمنراكلقذو

نعيهاآلفخاشدارفيوطلنتيمها2ليقاآدارصمناكفلت

قديماأقروناصمنؤنخ3أمماابلياوالبقاهدانآفيمنع
حليهاعحيتاذربكجدتكل3جاهداادمافييارتكوعصيت

صاهآلنسخةفي3خاروايةصد3اكئرةروايةوفيا



03

كريماسالتادربكفوجدترغبةادمانيالربلوسالت

رحيمادعؤتاذربكفوحدترفبةادمأبنياربكودعؤت

مافرنلتكفرتفتعهولقثلشكرنشكرتفالئط

علياموراآتخفيبماتلكايزلةلمهوأننياللةسارك
البسيطمنالفاناتأورذلابافياتطلباليويرشدمانفسةفيلؤ

اضالماقغاثلذاتجاكانايامصنراالهومانقسيا
سامطاخ2سريخاليهفيطراطعإنفعقاالليماصنفسيا
قذاعيالخيرفانوضلفيهابعحةعنوالدتيانيكونقسال
كراعيالذفنيموتيؤمبالقنربهانتفغتاالماألتخرمانقىال

وانرامنفولذوالزماناترفهوعيدصفيلصلألمان

3ألءايامتذماعليهوقذقضىننارتهءافقذآلمثصيباما

ءالضكلظامافألارهاولمجفآلغظفهاولمنياآلذفزالنتاقب

باقالالانعراغاكبنغعثحئوانممنابهافوامبكعالظؤ

حاوالفادالحيثالىتهدىتوذعهتؤدجاخريؤمفي
وانخااززاقيتفاألتلؤالتقاربغفياآلكنقىألتاسما

وإقداهشذميقولمحوادثثعمبيقولهوتادمالننغ

غللىوهورجنخةفي3هطحلاليةفيأ
فدلونستفيآاعواايةرفي3



أ42ا

باقهاممهاسمعواخهملوبهاالحلولالذنيالهئم1قدنعتكنم

فهاوانجساالصقوةكانواذويبشيرمنآأليامنحرتتكمنم

3انقامويخيآتدازوالدارؤتغمرهادصنيا2آلدتياأساكنيا

امباكليخاالدتالعبتنمفلدغهاويخاألذيكتفعبنال

امإحملصتخريببفدومغتدتخربةضيرميقمقضصديازت

هاميلأللبنيبادفيمشوزب4يهرابتطكمكتسبورلب
الطريلمنقرارماوعدمالدنيازواليفيوله

ذامااؤفيهنرئفيقعيتمفهللصانرامانقفتاللذهرىشتالن

عاماذافوعابمذارخاتقآصااآللممآالابتأقذ

امااقيوتخفضااقوافترفغتقذبتحيثيامآألمعونجيق
ايامالكاباالفيهامقامكفلتمامحألنياالدفالتوطن

الطويلمنعاقبتكالوحميدهنافهاوحناللهتقوىفيوفال

قيالصسدثرتخعيجمانتواحكيماتتالعرشىياذايارلثا
حليمعلحهيخدنملمهالحنمارىننيحنمأفامشلثليهتفيارلت

انقاركريمعتدبهاتسافىننبة6كترآلتهوئذاناال

الدارخةنني3لغتنسخةوفي

وواقيةوأبةنسخةوفيتصحيتوهوواشامهثاترايةوفي3
رمانسخةولى6اريإرواقيولىهفو
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ئقىاعلىاآلآلنآسانجتنبتمااذا

عقوآقهناشنجوءاعرتراك

مئالىويغفومىمئنحتى

وآقترشتهالئرىتوشدتقذوز

ئقصرواتتالتقوىآعلى4

نقعهآنلش1االيربمءانرانو

آلبزكتزهأيخعلاءانروان

نيعنانيؤمينههأاءآنرواق
اىروقذجفليامأألمنياهوميق

الهلهاغروريخمااثأمنىفان

سييئواتتآلذيخامنخرجت

ئقيمبالماعلىنتوا

لرحيمائههرتبارك

حميمعليلثاليخويصرتاقسذ
سقيموضآالسيداويميقياا
ثلعيمإالذىكتهمنواياءوأ

ثعديملهالذتياصانتوات

يمبهماتأيئمحؤف
عظيمعيقصعمروفلهن

خيمعليهاتىانآدثهاب

خزيمةجملمىنييهنتقالامابهبعضعنالرحمنعدبئحببحدث
رجااجمةمذرافهفدماندافهفتالالدهامنبغكهاحديثنجرى

وتابئاصتالربمبعدأعيروانالذلةكرااللطانولوالعرومننرتعنو

دضلفدبالحاجبهوفاذافياحبدصالازهداالرفىفيماكانتبوكاماكنتبد
هكتوبفهاالعتايةأبيمنبرفعةمليه

كمفوامهمنجوش1اسأراك1
البرلنوزمئالحدالمعتوههذاعندالمروفمادبمالئهوقالخزجمةبف
الذبونيمزالذينالنهنفقالذاكيهفلةفقيلصفيهفيرهـ
افيميلفييشوضاوالفيت

اليربرنخةوفي



33أ

ويهأومليأليزيبقىجثغذااعزهاقيآنيومئقصيواذلنث

قديمالمعالمينوضبرفكردهـللمؤتيبرمانو
الطوبىمنونسبهلهابنلهعمنووبهبهأويخباتقوىيفضود

ارآلعدنمآلتلهونياللذوحئكواكرنمألرهيألنفوىاتمااال

اوجممحاكواتآقفوىاذاصحنتيصةتتههكلكالويش
الرجزمجزؤمنحوالنكمافيوأل

شغانآسآشاتمميقسلغانآسسالمن

رحنمأناسرحممنسااتآسظمميط

حرنمأنفضلذريغيرالىأنفقلطلبميق

فهبماشنعآاخسنمنإنعفذوفىحفظميط
ءلمنتمألبمأعالالثهميأصمق

نإلنمأننهببعمنألرثدغوىضالفمن
كنمليربقالمنتخاالضنتلزمميق
اثمأطقآكأتجرصوكمتصعفظ
اصماننراضةمناشالمحرةمميق

قنمحيثاعرئرزفرزقهجايخ

والفقرالقمراليةوفي15



ح

3عا
ا

كاملالتلديانهالحابباداوصتدهبالرجلالمريفروفال

اشتخمامبكنمعاوتافلستاألصيامرحياثبوشكنادت

اماهيخقوكحتىلفباقينمتاوتايرنلمثااضىوأ
امسهاخهنتمرعبزاىالقىعينككاتاراكصلي

اخالئماخهافضفاذالهامتشهتواولبآتأتيا

مقامنجدفنلذفافآحنزواةقىءالضبانخكوذقد

وظائمحجحهلثالهاوخليفةالثتحابنآلمشص1عركقا
دا

جسانمعليكنعموحملألهماويةدعليكنيلمحالهاو
وسالنمةآلشبابوعلىباموئيبالمشيبوسهالاهالا

آألخخانمعثارهوقاكولقذبغبطةآلثتبابلممن2ولقدغشيتأ

انمىواخهنمالنآثباتفيرجالهادتازضةقه

3فمامآلزمانلذىيضيغافالجزيثهآألصصهاايام ا

واأليحانمفيهلآألراهلكآنذيارمنخرتلمفمبرةأ

أاللئماصولهفروعادخلمذخورةااعبزمنإ

حراماترآقكانحتىاتهصألمكزاتخامىزا إس

ألاغالغالفلهفليسقطعاوتقطعتمةاهولتزمن

كنيتروايةوفي3صضضخةوفي1

أكرامالطنخةوفيذمامالذممامارزياليضغاذشخةوفي3



اب42ه
طعكامالترابالظباثوهماشعتهوالما1الطاعينولقذرايتا

انموخنةغروراالافلهاجوزنرالذتيالهازخرث

ااالفوائمضىصاولنفضيناسبيلهنمخؤااقواولردت
نمرحمأثنرامن4علننىاصلةدةقرشؤيولرلت

ا

111يخانمتوفأعللعيقاسنوالثيردالحتوفعللاذومجنت
زحاملجهتاسفلشعذوآلىؤخكلورةعيهردحم5أنواا

صانموفأننىوتفعبزلمهوقريرروالعيونيغمماوانؤت

ويالمعرةيخمد4واترنجمهاألمورصفيلمحفضيوالله

لقذانماأنبلىصالىخةصالحفقديقوبغضابغضهيقدئموالخلق

أأليانمتديزهءآقخاوعلىئوسالءأبقاأعلىيدورصحل

أألؤهامدوتهتقطمائحايزللمربطوتأناوبدائم

ساوقافناكقعموافقذبدئماافرائهنمفيدعونيوالنآس

اشتالنموالتسليمغهن2ههيلمميقإشبهاتأوتخيرأ
الماآلصعتاآلوقذكاقمواؤكاتءشماكن

دوانمصلمايعواهوايسابذادائمهوأتذيلنهفالمحند
أألخالمتتصاغرولحنمهلجلرلهأتذيلتهوألحنذ

أألفهحانمنجهتنمتقلاللةكفأهواتذيوالمحضذصلته

شهامروالةوفى3لطاعنيننخةو

قالى
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واألضرائمأالجاللورنجهه5جتعالىملكجمانه

ااجتازفالالفزاليىالجبارعبدبنمحمدحدثنافالالفضلبنخمحتث

بفتيانفئمنةويبجموفةافيبهيدورتحارفيهقفصوعاجرهأأؤليفيالعاهيةألو
ايافتيانقالثمظيرهشالقفصووفعفعلمويتاضدونةرلثيتذكرونجلوس
وانادشرةفامحمفعلتمفانفتيزوننصثأفاقوليلرونزيتأرالم

أنالبدقاهـنمملواوقابهونحرواهنهوافهزاتدراعرةكمللوانفهلم

01أحدميدتحترهةصلوجهصاصلقرفانهيوجموطبرالقعرينصلىايثض 011الأجيزةفقالقفعلىا

تتماألجماثساكني
كرهواابيتامجيزصاولمالملشمىبلقهاذالموضعذلكفيوبينوقابينهوجعل

وغمهجممزأوجعلالحطر

كتئممثلنابآألفانغاالنجداثكني
ضرئنمانمغاربخاصنغغشغريليت

صعرفيطويلةقصيدةو

الياارسليانةقيالبابهذافيجامااحسىوهووالظلمالبنيفيولة

9ضعراالدوابىخمؤمجلىعنامغالنهعليهقوالتضمجبهاصوكانالرسيلى
الوافرشللىاالبياتهذهوىؤهـباطالتواعيلةرقسعهافلمآالظ

الظلوههوةائياومحنألوهغآانوالثهما
تختعالحححوئمأدتهوعتدتمضيالذينيؤهديانالى

آلمجومترتيتماواضيليألتياصتحضفتماالضص

زالومانسضولى1



2ع7

افقينااذاالهابفيستغلخ

أناسممت2وحالنرسيتقطع
فيهواتتفاهألعلىتفوم

عنمبغيرالصالخوتفتع

آلمناالكعتتنمولمتنام
عينقريرغذاواتتتموت

تقنىواهنتءانفناعنلهوت

اتحنايادارفيالحلدتروم

تقفتمهحعيطاأليامسل
عقوبىزمنعفيأتتفذوما

كازتجيتقذفنتمااذا

حمبنصافباأللةينىىولي

لمجيجريماخادولنى

آنلرتجىآلملكهايااال

اتانجرأزقهاقنني

بغثيوهصتختصوخقضني

ألمئوممبأأللهعتدغئا
ومانغوتتقطعالذهنيامن

تفومممنسفاهةاصل

ضلوملهنمالحينالصان

لووميالفمييةتنبة

ثعومنفيآنغفالتمن
يذومالذنياعلىقيوما

ترومما13غنركرامقذكم

شومواكألمعالمركفت
اومئحالبهصميقبقلبك

كوممتهتشعبتفر

ألغيوئمبانذثميعزوليس
ومياهذاكوانقادات

تحوئمالذنياضنوعليه

طوممثيوماءلومالى

ومالئزتشاساذا

الذافيسننقطعروايةوفي3المليكةذمعةصني1
منروايةوفيوهثلكقبالمثراليةوفي3



2غ18ى

الزجاتوصدثاضاالدياعناقذيرفيأيضاوله

فاشكلغمجأفانكتتدنماتكرقبل

هاينقمفانبالدشاتغتروال

يهرنمسبابهاواننجصديلهاوان

اخزنمنحيمهافتزذدقنىنعيمهاوات

ملنمياؤتفدفىعلىيجقىآنذيهذاومل

اشرمموأءنياآلدلذياتباعااالناسرايعت

الخنراؤقذنمفينوىاالمالنمروما

الحففهنالقربىذصيعنوالسلىاردفيوقال

أألرحامذويميقباتوانقراداريأنلوذاتذويممقت

آفتمامجاففيمصافطلهئمموآلنةالنقصمنلهموآفتمامي

ااجميهآألناعيطماتمنماسغلواالثانلقفنمنعقات
الوافرهنلحدفياحبابيودعهاذءالمرفيوقالي

رشمافيهلكرىالبرخرذماعليكبالرابافب

وصرمامباعلةلهنمرايتفيهآالخبابترىلؤبربحص

فقفماقذماآلبليالىيسانءيؤمهوكةالذيياذااالا
يمسءهءسءصاص

حماعليكاههـالنلىااالموتاذكارعيقضربت

ياالدورايةي1



أ943مث

فقناقخاباياتوزعناالأقسامانقىالما

وطنعاارماتجلناوافنىحديسااحنىألنيسيقنينا

11تخعاطواتالعزيزاشخكلفينماانقذمسلطوزلبإ
ءا

انمتختةطوةصميطغوانجرائحتهخطوهصميقكنما
ا

اللعلجقتجذلىااللمالاآلتهحاللفيفوشيماا
اصمااشبغيرهنتوافضهنتاماىالفئفاتكا
علمافيههوممااققذعاةلفعنماسذأالسا
رنجالغيبلعفهايألوومااضييةمنقوصاأإلتساتارىإ

حكماظيخوانكالماناكحكغانبلهكلتكالقحمتوفيا
فهماواسأتاجابةاصأتكؤطأشمقتختيرسلماذا

نجهاساتالتيمقتهفيرفيةالبنتهالتاهةابوفالقالالموقبمحتدابواضبر

ةملالمنبقولقدبتفقاهتاالبياتذهاباكفاندبيةبنياقويا

فريرذمتختحياوقبزتيوزسولميبمعاألليلعب

دفزويالموآبىإنقوتييخافاؤألبلىلزي
ملالمجزومنلحالئقهالحيروقمهالهحكمفياقاهةوبي

ءديرءدا

صهكاوالعرضاشعهلخنرخيرلما

حههفيبعذلهوسعآنعبادمننجان

ضخما



3

ونجمهأطفهوإوبففءوبعقو

عنمهيعمابقيخريعغماوماوجميع
بقنممهنهازضاهاافراقهاشعدقد

ملمنوالمحامداالدابحسنفيولة

الئأيخفكالوأبئحامذهيتفألالخود

اصاصلمةيعفتحيثوئففمعالمهغحيعثوالعلئم
ارئرفقذكعلتآلنقوىمشبصلهانروبىكملتاذاو

دعانمهرشدعلى3ئنيمتصاحهدوتحضنوالحممذف

ئداومهضكعلىيقوىوالهواةيضفوال8المروا
اتمةداهاعتوبهاعفقذاتوآلتق

تمائمهتشيالالتفرهريبحوادثمنتمائماوأبن

يراكاميقويزكمسلمالهيموتمننملميفراوا

صهتقالمجهوالمثهإدمطرفاتتوبليثولقذ

حالههعتةئحلثحفغمضىحينانعيعثلطغموكان
خضارمةتقذورايمتبهسمغتقذجميليازلب

صههافالمؤتلذةميقرحابهننهوماوجميم

ائئةالمرحمىرشترنخألنروركمافياحمآكنوأ
ثبتتروايةوفي3صاكةنخةوفي1



52اأ

آلزثوفوعتهولمجيدهيراوجلملضل

ناثمهيقالليوأنؤتميثهدألتدامةياذا

ضاثفهتالشاشآبمفاذاتخقرهنتفألألمقلاما

قادضهعليكفليقدمنالتعدتةيومكبالما

مظلصلمهلعؤيومترقدوأألطاليينعيونرقددت

نانمهفيهدعبنوألليلالئحهفيهيقبنوألصغ
نهعافالتهاتقىومنخاذلهفالتهآغتدومن

الرملمجزومنالثريومفيوقال

اقامهدارفاالذتيامتياوماأتآنغمر

آلقحامةيؤمفيهوتدنرةالغبطةاتفا
ملالمنءبالفناانذارهوفيفيبفيوقال

ارحاأوردممارةيمرأسيوالنهاركالهاشيبالنيل
زاهاوتحنجفراونفوسنسانا7ودمالحوشالنناصان

اضدامماخرتوصاضداهماتقدغتانميمعيناحدىالشيب

لخراهمابهلتقىوقذيؤماوالفالمبهلتقىمنفكان

يكك



بمأحعي

أإلصهـألقهبخبمخيميما3نجلماإللابهما
إحيررجد

الييقيفماقأقيةبما
أصأرط

المرويمئالزهدفيقليهااحسنوحوةالعتاابوقال

ألزكأيونرنذابماسنلهوجمقىسكن

لينناطقإلهاممقلمجبرنادارفينحن

حزثفهاوالالنرئفححميىإءسودار
آلفاتتبهيهااتغللماحدااافاهمننرىامى

غينوابتنغابققيمعشرساقواممنمجا

نواسومافيهالغارههوانتنؤاياآلذوفروا

األحنحنهافيبينهنماشتبكتمشكوهابغد
كفنمالهلقشحاله42مياسنخدجمآكة

ميشهاعندشىجمولثايةوفي3إتصلةفخةوفي1
انعيىبنمحخرروىقاهـنياالظصماصبسواهاقصهالبيتذا

حولهجيرانهمنوبهاعةيومذاتالعتاهيةابيعلىوقفلظرفاالعبهاربنمنسائال

أفاعادثايةطيهادءفاالسؤاهـفاعادللثاللهصمنعفقالهأالاطبينمىفسأدة القالتألؤآلفففبذلكمثلعليهفردثالهمليه

كفنمالههنحلىعندمتتهحمتص

حم
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أطسناالذضرهمتةلهليسرأمالان

ألحسنلغداالفغهممالمجئفهمالها
ا

هنسبآفوتتنااتفسنااللهسبيهلفيا
اتندنياثففلتالحاسساخاائيتقاليارزوكللصاعبىموصصتث
فانطالعتاهيةلواالنىأطيطالسعراثدتكشفانبلالفاللنفك

االبقةاالبات

ملامناقهمنالمغفرةويعللبآوفاثبهرلوزا

آلحذلنلقرنحنواثوآكعبزفانجمةلنذموعلثنهة

أدلبنيانصمناشجدهفماانجخهاأآتتيتطقياداريا
اخوابمشيعااليكيومااكاوالضالةأنرا

اآلثمانباجمروباخدجقهجاذوكلاكهنغثعايهق

ءايمايىمضيعغيرواللةمؤمنقييوانالهإاللؤال
فالالقالكفكلثعنمالدكهتعدانريداايكءفبافتهقمانيثم

فالمىكهحظكادافهيقالدنانيىخسةقالكفنكقمرتفافنهم
مانعليكتصذقتلوقالداحدبدوحظكغيرمنووفتصذقةقالنعما

اقيراليوادفعقاياطوفيعةالدنانيرمسةالحمندياؤاانعلىفاعليقالحظي
درفافاعلنياددبثالثةتحفرالقبورقالذلكوهاقالخرفواحدواآلواصدا
حسبانكفيايمونادرهمينوترجثمىبهقبركلداحفربايىلككففروايم
إعزبوفالاقاهبةابونيعلبمكفلىرقهأوورثخكتةردداحنفرلمفان

ابوالينافالفتخك3تالساثلوصضيرمنجمغفضعلبهوغضمباللهانكا
ومئاصومىلةفقلضاصدقةحزتالثالههذاأصلمنهـفقاتاهيةاأ

بعدهوالقبلصمتلصدقةأنادكأأحداراينافاهثص
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هوانمحلالىالمصيراتمنتتيعتدايقنتاواظتت

السعهرمكلنيعناليكزخزحعراحهىالهياصاونجهكفبنور

وأألخسانوآلمنالعلىذايابهاضىفئبتوتيقيوآماق
الوافرمىالفسهوىجمحالمالذرعلىاالنانبخثلاو

ئغنغاوييئقيوعوبودتباطيةبينأياس

عنيفاليكصوخهاوتحسنهواهأعننقسكأتخهاذا

فيشوليسنونآمنولستجنونوالملاللهوفان

ستيمثلفيتطزبايرىلييمبمكقأثبحتجزواي
ظتيعاشماببتافليسلشيبهلأصلنمتإذاما

هلمجزوسمنالغابرةالقرونفناهفيوفال

والححوتالمداقوذووالقرودطوبألقرونايئ

ترتآلهفيوالتكبرلعىأنجالأتجبزصفيوذوو

المتوتربيفخهلمفايهمألملوكاكافى

صنآكعفقالليدارفييلفلممايهاو
بددننفسهنمالستليعيشةفياعلواولو

لمجونولذوثالمحديانبغدهخصاصدصاروا

ئوتاجتيصزفهئبصاحةداوالذفر

كوانسضوفي1
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حولتيوكمنأالياممالبنفيسهلذال

ةيالعاوتحقرقهعلىؤئدصمزمانهاهلظلمفيوقال

وفئولمافتيحئرويوطالكحلباليكيادنتاطاللقد
ذونيبكضخأفئلهمواراهئمقوئافيكاضاالوطال

تيزضيناالهافياذاغلقتغناوهقليالعنيلو

تيظلنونصقفخ01لمانااتوالينصفوننيألناسأتفتارب

ئعوتيسيغاننيجئتانوالخذهتصذؤالسثيليعنوان

شتئونيلهئمآنذأتلماناالقوشكرعندفالفديلينالهنمانو
خذلوثبةشطلىكرلتوانتقربواءرضاعنديوجئواوامق

حسمويبنعمةبتنيوانبهافوانبمةطرتتنيؤامق

ونجقونيناظريعنهمنجبوءايهألاضنقفيساشنغ
خروتيويؤمكري1ازجمهشهولةبيوماياجماواقطغ
وسوتعفبمافينلتهوماغتبماماطاباهيثآصفىاالصان

الطويلمندينهبيعاتجارةييمنفيوقال

يذنولهاصءالىعفلذويكلبغيرهااعآعتاضالالنفسهي
أافرفذاكآلدنيامن2بسثيبعتماانافالتائئخرىاطلعثلها

امخاتلهالفانجحلهفيالميحليدثعذلماجموافقاتولاهذاليى
جمنمقتالتيالصيةاايمالنعاهىذلكغيرالىبالحيرلئرومجازاةاالعداوخجةثمالما
ارخييانخةوفي1االثإلدرصاتاقصىاليبستتهاثنب



هلالمنالدنياأحكرةفيوفال

كاناالذيليسنهنكاسلطانانالدلككمقحمغ

خيانامافعفلهوافشهالحعاحبهاالذتيااشكرما

سكراناالعقلاضحغاتدعلمنسةضهلهادار
الحيفمنوبالباهاالدياغرأثلفيايضاولة

اوزيناجمالالكانواناسيلمميقايناأينؤيناكأعنافي
عليناأتيسوفعآجمحمهمفاقنىعلينهماقىدفراان

1اوسعينناانيخصوجمعنماطلنناحتىاألمالخدعتنا

آنجتنيتاغداةصرفهويهالدفرنفكرصنيوما2طنيناوا

اتفيناالبدوخهاقنغتالؤفضوالانعاشمنوآنتغينا

محجخال01اذاتهابثيئمنمضيئوأللنمضينرأممري

وأشتوينالينناالموتفياللهموسوىآلمفدراتفتخاواقس

يحارمابناكرىووشيكاحياكانميتمنرايناحمم

الينساديناهنفىالاتاأنخايانأنللناما

عيشافقريانعيعمقحقاالموتماتشقنآلنركضنجتا
لولمجزومنالزماننوائبفيوفال

اسنالفلهسميلينولؤانآكان

فىناوابتتروايةوفيوصبعناةنسخةوفيا



752

شوثنكاضهنألمشزكاتهظواير
يفثمنعساضالثهوأويطلقثبابهويثقالدياالىيركنمننيوقال

ودوفؤنوانآسجنونسكرألثعباب

11تدوناوطوثظفورولألمور

ونأنتثفئكماتثنوللزمات

وخزونمغروئةسهولانعقوليصمن

حرونزصضهنئواترظبف

اخونفلنمت2فوىمنخاننياصتوايا

الطنونتععوخفيااآلآدطنأللفل
أخونامتكقذطالألتمبئياميظ

يهونالماتهوالياليعنفهوتت

تكودكيفدفتتاذاماشغريياليت

انعيونوقذبمثكصريعاثزقذتهت

هتونلجكدخغضاعتكالقل
خووتفحفهنليالليامتالتا

ئحودطماصشلهنئحونأنقبورالط

وتروثمضىممنقروألأنقبورفيكنم

اصمىرواتوني3بطونولالهورنصوفي



852

ونآلئزابعنوضهآلمقابرفيثحا

آتمنوتكرفخاوانجميعالتقييخأ

ديوفلنمنايااعدآلتفوساما

آلحصونألحضونحلنممتقالمؤتتذفةال
ط

ونصعنآونخنلفمناالسكونكال

هلأهنرالدنياكردمنعرتهالياضااالوفيتعالىمفاتهنيوقال

انممتهيخلأبهيقانسلمجانيدينماافرئءفى

لسانبهندألتطقالنقفياربخواألمحىلمنسهلجن

صاغالنضدةانيفالسرعفمهيخبفيالمطانش
اتأآدشنيلغنرهوالجسابدامسبيزالالهوتنجان

وعيانغائيمهاشعاماعلىاياهوتخريمناتشن

ضمالطيخهبهلفعالمينورزقهاليزالفوكتضان

والريحانآلروخهوفيمتهألزضىطرفبرهفيمثقسفان

آنغقرادعتدهويرنجىيغمىعؤهيفارقالعزيزصلك

اثآألزهئنصذةأتنجلولطنهلقضاظهرالهملك
ولمجانبالئهلمجنرورىيغحنمهكأشاتذيانللكهومأل

سنطانلهيجلىالواللهسنطانه3مستطمحليبلى

هتعطنلاليةوني3طرفنخةوفي



903

فذدبيمعاورلوغداذعواوقدانغاففونيستحئمفي
افيقلنأطرفةيخثمنفالمردنحسئاتكانأدتهبعونانجثر

كائوا3االعزةوهمذلهفيجمتمفيمككقألسر3تفى
اانفصآفحهاوزيادتيزيادهبلونياالدفياسرا

كضبانولعنهربعنعينهقدفئكيفادتمآبئونج

أستجقانحسابهبيومولهنقسهتسكنكيفادمابنونج
وألرضوانطأيبذووافالليافلعناألزفاتشقاقيؤئم

أألخسانثرنواالطالمينظناميخهيظلميؤمآنقيامةيؤئم
سانلهايبقىباتنيمستوليألذتيايضمهاياعاصي

بانآلرويرصلالمنلغيبقبمامثلمابفدكاألزضوتبقىتمئفى
اتسيانوأآلتهومتهاالنسانمكذلكفعيتصغانقبررافل

راتواالبغذأنتقرصثوخشةمعنصرإتغأنبلىافل
ءايمسانفوادهوحثمواالأنروبيمايقومال4شيئالصذق

البسيمنالتتيالفئبمروضلداالحسانعلفيوقالي

الذاصنيهيؤألخزيهومؤتهتهمذالطولذكرهأنفتىكر

حيالنألدتيافيكذلكيمنتعقعلهباالخسالطدبخركفافي

صرثجغاطوهووصاننسخةفي1
ماكراالنخةوفي3قيروايةويى3
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ملالمناالدنإوحطابطبيىمئجهلفيوقال

واتالهابعزةاطياةقطعأالتسانلضالمجبتمجئا
بابأكعتديكبغكلىمتازلالمنهينتفكاألذتحافيفكرت
جانوصعيرهانقليلهاواحاييهاآآلسنجوعزات

نيالرزتحهثماألزضىمتختلوكتثبمامقىععنيلىف
ألقليلكفافاعلىرتاقتولومضاعفاآكثيرالىأكثيراني
انيبممتبرمباخحهغاتيآلوارثيندزلثه

بهوانيراجمتيلتحزثاابلىأدارالىلمجقرنيقلقا
2صاراعلىاطوىفؤقطآلثزىاذائضدمتنيمتبزيا

الحفيفمنومماذقتمزمانهاهلنيوقال

زمانيافلاذئميخهاغيرزمانياذئمالبطبياظ
اتقسانوآنوفاقليلننغمليكانلصمناخصيكنملنت

اناعلىشهيمتخصذقتضواتيااجذأ
اليرانيوانعينياقىالانمثلهوميطخةشييت

األخواتمحاالوفاهـوقلماآلسفسدتذكيفاللهخمد
اكملمنالموقةيصدقلممنفيوقال

انزافلواقييخهتازماتاقيآبيكدرصقه

بالميزانكضذويا8يطيدائبئاألموذةيوازنكص
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محانأكمعموذتهمالتخردليحبهرنجانفاداراى
ارافرهنالمودهصمدقنيولة

رمانيميقبانعدأوةويرنيهومييقاسمنيمقضديقي

ساتاكلنابةوازجوهعتهغبثمااذاويخفظني
الحفيفمناضتعنالديافلمامجبفنمنفيوقال

مذفوتهكذااتهموقنمحزونانروالتيخهعلىمل

فإيمونلمااليصونشذمعذلنمؤتففو

تهالدون1تماكتنزتيهميكمأتذياننوزألالمحير

ضقتونبخهالوالمذيخامألمنصةفناكر
الحصونعليكقساءفيمانكآناياولو12لعنالنك

الرهوتتكلضصمتمغاقتقذجميعاعنبهامنىوقى

المنونقبهصتنواألموتعيفرعهاالحيافي

انقرونااينانقرونواينمقنجلالوهنمواباونااافي

أيمونواكانهنمحتىياماالهفاقتتهمانواناسلمكنم
حوشهبذالويؤمميامادمفيوالللمتايا

فئوتتوالحادترائحاتغادياتجمةيفوآلقصالي

شكوتاخهنحركاتءيؤمدهاصلانفناهولمرو
هنلثلتنالراليةوفي3تاذمخةفي1
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أنعئودراهاوأللطفاهاماألؤتشلهـفاأل3يروأنقا

اتضمونزقهيىشكويا8مألنهبماعليكويخري

ألمننونحئهألذفرمنعوآلبقالعرزذاوسيكفيك

ألطنوناالومآفيثيرمايءوميقآلثمفاتوانيقين
هونعفيهألذتيافضولنتكامنالمةوألبالروحفاز

يوناصكلضىوشمآدتهفيألطنتحتمناتوألغنى

نونآقنوربئمألجميأاالموريخكوالنيى

مؤزونئحذدآفالحفقمنجييعقذرةالخفقوسح
ألخزونعلمهواخصاهماللةبهاطافقذءكأكة

ميموثاركدلراقيماللهطاعةالىكارأياان
الحفيفهناإلنياصالدبطدنفيااوقالي

نححفييآلنيفؤقوطالبيغنينيمابغنرشقيطال
يفهييماجمحللىواشتغلليليوالعيةبماليبوا

تيييا8نهفل2قضاميقلاعيبقضىماوارى
يبيينياييهورزقكانرزياباأكفقتآئيولؤ

انيقينضييففيإهلطماالمعارعفثعراذااكدأدته
أنضصشينطرلثمبينمالحتلىالىآدطريقاتدعريو

نيبلىاضنوالضنينابدنياينياراصاصنينقسمطونج
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يمينينملشقوتيبشماليكطىكتابياآغداشعريتيت
الجنثمئالموتقربفيوفال

عتألنهتجاوزمنآأتؤتاقربما

كنأحيمثبمأسهسقاناقذكانه

الزيرففيالعناههابوقالةعراخرصويرذنوبهحناللهيستنفروفاهـ

الوافرمنفيهأمات

يانقذمقربآلنيفائيبنيالئعنبلها

طتيوحننعفوتانوعقوكاالرحاتيةحيليوصا

نوفضلذوعلياتتو11ألبراياصفييىزقهمنكنم

ستيركتوانامليعضقتعيها2قذميفيأذافكرتلم

عتيتعفلمانألتاسلثرواتيخيرابيساظأطن

3بالتيتيانعنريهاواقنيجنوناألديخابزفرةجنلم
كانيةذعيتقذانيإثقيلنحتبىيليئوسين

أنجنظهراالقلبتييها5ألزندعمدقتائيولو

ندخالرايةوفي13الحطايانخةوفي

عظيمهيقاتنعخةوفيبالنمنىعريطولواقطعرواةفي3
انروايةوفي5
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أععلاجمزوءمنثهواخماولماصترسالهانفسةيوبخوفالي

عويخاالفئمتىحتئيأتوفافئنقسيا

ريناوقوتعنحععينمالتقييينمتىحتى

يقيناامالواضعفهغمضىمقاظولتا

األوأيخاافمروناقنىمايخكوليأتايق

حيانحيناآننىبعرىتمسكيطاليانفى

بآلصالحيناممشتاألتضيييانقى
يليناقفبؤاتلعلاقوذفماوتفضري

اندصالمحوادثنواوكاموااألفىاين

اجمحيناآخمالثقعلىمأثمطلاالصلفناهئم
اخرياءلقؤمجمعواوماغمساكفاذا

ملالمنإحسانهجمغعنتعالىشكزفيوقال

المحسناظهروالقبغصتربنآالقطيفدتهالمحنذ

شاضغفهالمجددحئمقتهضاماتتقضي
مقتتننابآللذاتثاابشكرذاكولوافتمنت

آلترناوتننيىانغرورتعدلهاءبقاالاداراؤطتت

حزناروزهيعودحتىصاصبهاسروريستبينما

وطنايعذهاآلمروركيفهاملموبلناللهامجبا
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تذكععااذتحلافلهفيثتةعليبهاآثتيمتينا
بلاطوامنبفبلنهواغتارالزمانالىكوتنأضفوقال

ونوسبآللىحرعالتلهخووتوالزمانألىمانامتت

ودتفسوفمقدوراالكنكاقهوماتنمتبطالزويدك

تروتنجدهيتقرونستنضيجذةكلقياماهبسخذ
وحصونلمتشةقصورلو1حعمضةروتغقباستذدكن

رهودثرينبافنمتسيقلق2شةوتذهبامالستفطع

تاثولميرئآلعتأنمنسيندوبافلهاجميعاآلدنياستتقطع
يقينوفوألظننمزابئوقذظخهيصميبظذيفىرما

وغصئنخمعرةورقلةعرةكانعودقذكتآنفتىجوذ

نصودادمداناالونهوالماتىنفالنصون

جفونألنآعارفيععوننخاشتكشفعتللناظركتعبرةكم

13بخونلنعيونمخاناكانىفىطعاىفىألمحاتانرى

عونثمأثرينزفذاالعزةبغدميظعزيزهانصمنكنم
حزونوهناشابدوللثزعهلالخيهءالىاشبالباالردت

جدروايةوفي3وحتنشةوفي1

صبوننةوفي3



663

الوافرمناثبماتذلضاةومهىالنرارفيوقالي

ألذفينءاااقرحةيجئالبطلىآنبطرأنفتىمواضاة
ليقينامناسبىشىوالضكاعليكايقينآفيويذضل

حصينحفنهكههاللةتخارجمتهبآلتةوآكرفدغه

بدينيالذيا1واشتيعيئمضالتواتتايااضلا
حزيرللءاخاورنتحزنيلطالعقنتاتيولؤ

جعينيمقترشاألليلوبتقفي3لخزنأنهارواظمأت
ملالمجزومىالدهربماتعنلسالمحطجريزوفال

تتستنلمنصليفلأنمسنا9ايا

يادنمتبطنوبطنتالنلىنقسكسئتت

ئخسنانكوظنتتةاسالواسأت

نوشتطياةالىمتطمئنماصإلرايتك

نغيرقنرلثلكماإنخراتنياصا

تركثومفاخرايزاتتنمؤمم

فنوممحنطبورماالىتصيرداوض

ئخنلكاهافتؤبةلرتكاخدث
لنوتعرتمالخوفههواكوآضرت

لوحنضوفي3واستروايةوفيأ
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تذفنساعةألناسصفيأيهنكفكات

ورننواعليكجزغاقذبمؤااهللثوكات

يخزنوالماخهنمفجمعةيلىفاذامضت
اءلمحنألميعةورحىغفالحمهمفيوألناس

ضنلمنحفندىاكءوةداوندمما
اممعلهنجماواالصاثالدنياكلالحرصفيوفال

ضامنزقكلىهذاياواللههوكاقبمقماألقضادسبتئ

امنلمحوادثكانتوصىبهماوتثزكفىمحبماتغنى

اجناكريهومورضأافلهاومضدرألذياحولما

أألمنأدصحغسلمفيهاوالبعزأنعزيزتفعاتماوالت
ظاعنسواهاوطنافىغهاانهويطغهالووأتر

نساالمنيةمعفيهينبئلممسكنااتغمرنياالذياساكن
متهاونهبذصضواتتحقطاتهلمتاكالمؤث

أتشأواليؤمانقسسهفياتتمن2التوامراننيةصإت

ضاز7يغنرتخمعهتاأتننيلكابااللمباةاغلنم

معراأتتثعراينيإمتايةاابابضممألقالاالغانيصماحبحذث1
ةتوليفيقال

نالميةركفالضمفياناس
نمتوخةنفي3
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عاينوامامعايئاتتوومضؤاذتهموهاصرراتفلقذ

انقبورمسكنسوىفدأفعصويىلهنمومالقصورااتسيتورا
رهاقهاكاضتمحوابماوهمضكلواوبذاكنتفعواأهوماجمعرا
الذافن71ورابصمنعتككفيهناففماواقبلغدادفتتلؤقذ

ألباطنفيانواينلمكوورثرابانذيحكبآنوزاثثشاغل

مبامذانقرينمنأنقرينانابينهواشتعذقرينلثقاردظ

ومحاسنعرةمساوئفلهلنهزىصفاتاخاكوألزم
ارهلمناراةالمدنيدقال

سيهونصاآلهوتتقنعاراحةفيتعثاألضيهو

رخزونسهولآنعيثءانما1نواعهآنعيعثىكونما

حروديؤمكضهمقولهيامهإكفيمنبهانم
اليمونثأخمايطلبقمضلأنفنادارمخاالراحةتطلب

الطويلمناوعوةانحكمفيالعتاهيةوالبي

حزيناهناكعهمومااكثوكعيتاآعكتمدت4حيثآلموتضليارى

نالضنطتؤشاالماضذتمضىجمقتاالاحادييخقنن
يقينمااليراقويقينومعكيشكبالمؤتأنفئيقين
افيبآلمنسةدبيباتدبخعيةللمضنعيونايخط

فهالاالعيهامجوننشةوفي5
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سميناوذاكغثاذالاطاتتيخاألألزالتوما
أكهلمناالحبابلعلالموتتبديدفيوقال

الطنافاخسنواذاظنتتظناميقظناخسنعتدكيق

خاءوألاذىضثألمغروفجهامبسطتيداقثبعنال

امنتناعليهاتمئيويرىبهافييميتعطفوأهلعتب
حناالفهرتذفاذايفاربهاقيذيوارلت

2صابهالةءاآلرايتهبةاقرولاكتقدماولقل

ضابغافلليوافوتكقلتاولطوللخامجبأ

بآأتنبندعنسيبينيخهكمنممانخنسنين

خنآألتينفشاواهعنئابناأخيطاخنااخوةيا
حيكابهآأطوادثضىكىبناازماتطالاتواتا

المذسحهنبهءواالكتفااقههنالرصقطلبفيوقال

يرانيمنظيليرىنيبغالساالاناما

األدانيخيرتنللمهانأألقاميئيرضياتذيمن
مكانياليرىمقمكانطرفيملكثماارىضت

فيجميشاصفيبخاصلتىجهاغييأكيقثا
عدانيماالحفقجهدلؤرزفاموتانصالىولي

اظصىذموفي3هستثنىنسهوفي
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آلهوانعلىاالغالتجالحيرعشدمنالفئ
فالنوعنفآللؤوعنفالتعنبالتهفآنعحقن

بيانعلىيتهونحالالمسباتدخوال

والقسانوآنونجهلفعرفىقوامحلهمنالفآ

واثعوانيأنجرمقضاصهبابديخهذلوأنففر

ضمانفياقهمنهنوجزلةرثورتق

نمافلىفيلهىليعلياأيزكمننجان

فانصواحيئفلاتناياخنقهعلىقضى

زمانعلىينااالزمانميقأننكيارلب

هلالمجزوهىوكررالعتاههأياجوامعصومئ

منيلقتودليوخلفتظقتنينتيارب

نمنمتيخبصلمعاآلقهنمانك

أتعتياتالسيديطاقةبثعركليما
هلاجمقومنالقبروعذابالموتصورةفيوقال

افنابذاكمتهضذتفاألموتوحضناذونابنيت

ادوانالقثعأموانآلالته

الحقاصردمابعداليتاالفقرعلىللننىفضحلوالصوأئاالقوليهذاليى

لماالتهلكوتفانبالروحئساكينطوفىأنجمانة
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بطناألذتيابظفرأالزضمكرةلبتجك
رفنافيهبرمنكاغلقبمتزليلنونخأش

تامآاالنتهنماماضيترفلقذ

فقرناقرناآاهتمنيآلملمأألزالت
ولبناىشيخهرثهواتسيرأتذيياذا

ووزأذامحاسبةلتنعالكامعيتدقذلو

شارايتجمغتمامكغأميزانفيورات

الطويلمغالصالحةاقضارأالعالفيوقال

فتظعناءئنااناالفوفماوئغلنامسراألذياعنؤذس

أتألاآلامآأألبهوتأبىحالهتلوناألآفروءيريد

وخضنافأنتنىيخلنجهنرضلهنياوقذحطالذيإذمجبت

نافيلكىافتتثأوندامومامطلقادنتماانعرفىصليؤمويئ

تيقناحتىألثمكابقفئوالشهوامهاميقآلنقستمكانقوال

فاخسناتالفىقذصيمطكنمونحسنمسيمناالالتاشوما

وزياآلقغووقامارعاهايمانكرامءآنرارادمااذا

فونامالنآسعلىكانتوأيرعهاهفءألمرعلىمانتاذااتيع
كمل11مئبالفانحاتوتثاغلهاالنانكفلةفيوأل

بألماصاليغتبرونيخساذانباقيناحرمجبثمجئا
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جندنامتذكتتكركهذفيداصاادمإننياويحلثزلتما
البيطهنابهاللدهواكيالنيوقال

بينالىنياالدانجتماعمنكاوالحينلفبننويايالفمتايا

2آلقريبينبينماوالذهريقطعخهبغدخديثااناكيجلى
اخظعلىآلذيايدقائننالمفرقهالدتيالدنقدرايت

لثينبخافألئطرصينلقذسالمجاكدادائماللهالحضد

والرننآنعزعؤبافهنوعاتتقئلهعنلرافياآلزننال
انعينقرةحماامك10داراضاميىياتذريالتارلؤكتت

يؤمينبينيهاتحنىاتماتحسبهايامأالفينحنمتىحتى

كلالنحينأامآاألاضلحثلعذنأئئهنخنويؤمتوذيوم

رجامى1افنهوالرضاجمافالقنوعفيوقال

ناالسصكتتلقتماجمقلمحاآنعيقيخكتص

خثعناؤصاتالناتبهوآزصتصارلمجهانعيسقمنصاقل

أتكنفكاتفوقكانتاساعةفيلنةكنم

تضنلموماضتبماجصيالبلىفانصفحمماصيق
القرينيىايةددل3صديدأةنسخةوفيأ

الزاهدحاتمابيقوليمناالضيريننابيتهعنىاضذالعتاهيةاباانقبل

وجلكلغدفيومدانالذتئيدونفالاهىاتاواحديومالملىكوبينبينياكا
أبؤسمجونانصايوصهوالغا
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لجنآواحايؤماقىأخوآنةياموأألتأمن

طمالوانأليهتاهيةالعابيبحمليومذاتالرسيداعىقالالمسعوديينبر
علىسثمنبعفىلهالطريقكتببعضرفيفلعاطبهوالمايرادطريقهفيا

هلالمنفورهمنالعناهةابوفقالقنلكيراداكااالرض

كوتسوتترجوهماولعلبماكبانيتخعشاهماولعل

يهونسؤتشذدتماولعلجمببليسهؤتتماولعل

هلالهنالدنيااهلهنغبرمنفيقال

سكنوافاغمسابمودنؤاجمعواالذيائهوافاجمعوا

ظعئواساعةأشتراحوالتالواقىتهاخاخنفكاخهنم

الرهلمنالدنياحطاملىلحرصهويلومهيخلايقرخوقالي

حزنمغروفاسيماتصمالهامسنسمتييتقضيعأشاا
فطنحانلوانقبونففوغيرهبخلصرتجللم

كانصلقذالموتانفالنلىهتنياالذاضايا

زمنبغدزمناتتمنئزجوحةمفينتاالىكنمنم

أنفتهآنضراتتتعرضأآلمنىفيتترخماومتى

يثطابهربموميطجذكلمعىيميقضرمهماآألتسانحجنا
وسكننهاأنقنب3فاضتراتفىمتكقذنفىبإشربا

نروأيةوفي
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قمامنهآطاصوافقصدقةصقىلرتاواذا

وعلنضهألمخيزاشتعحرصفاالمرشورخمالصاذا

بوطنستآلديخاولياوظنتضنمطمئهومنمجبا

الببطهناتسكئأوالزهدنيولة

وتحنمكينئخريلثيقنىوخمخىعرنللألمنايالخدعن

كفينيجربتأتذيذصافانتخرلةظولآنرئحنيعفنمحمنات

تمتينيفيهاضذئنياخعسواطمعاائنىنقيبيقالتلاصقب
قىخينينياوألذتخئنيصرثاتالخرصتيتضييعيةعالوميق
بالطينالطينرغاثنثرثأنيوطينتهابالذتياتشرتياميق
تمسكزقيفيمللثالىنهههدآوظرانايآشريفاردتاذا

وصللذفيللذئسايضعوذاكحرمتةآسأأفيعطععتآتذيذاك
اطويلهننضاحةوالبازطمأنيةفيوكال

ويمتهولةاليختماوشانوأألئيبآلخامهبيقماتانثثع

لماتجخطاطيفهافييؤماستأتيكانهااللصاتحاإلىعنتترة
هبزفيصتلدمافؤقهضرتضآلسلميقمايخفيكتاذاص

تذنرماالذيخايخرلثباصنيوياانجستكعيكآلذتياجدحايا
وبالخزنيانجاقحقشيكاوالردىئطعماتبذالمناالصان
التذنيانمؤتسكرةافركؤهنلعينطرفةارولملهواذتخبت
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اليخنيهنعبأتوتليتصزحلخةناعليياموالدفر

خنزبذيمنينماوماكطجمهميقليحمتتتكنماياعالت
الذقنمنأألكفعتةنفضتاذاساعةألناسفييشأاافركان

عذنوالىنفحةايهااتحنفتشوقميقالفردؤسءالىاألهل

ضقننعلىليصاخاابهاميقابيتبايللصراتلييتبغوما

أألذناؤسعفنهيربعيقضاقومنقبفتةبقرلبنقعئاليطابرميق
ضننثباللىمنوالقوىانبزفذووآتقىبرانروالضثىماامنرك

والئذفيعليهااليقصثطعنافاللتقالحمتمنرأينجوابطى
لسرجمئالجفاداعياتذكراكخال

الخواثبألتهفباركاخوانيتجقوةفيالعيب

سنطاتصاحبوالافالمعلىفأرىمالبذيلنمت

شانيمطارنمنقسهنيأتهثلفيءامايز
ويخشانيفيرنجويىعتديرغةوألمتيرفبةال

التساناشحاتألتهذاتضيرعلىيضفووتتما
المنرحهنالدهرتواثعلىاصبرفيول

فنوقريقةوآلذهرصونتشتمامماص

القبوناآلمحةبهدرتحالبفيالحتفيغرضيأقذ

وآلحزوناضفلابهطوىحزنمطيئابخىلصنرم
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دونضهدضفوففتهأهنقالبلهىنهنوال

يهونماعراورتجاسيماالنوزتجا
صونأكتقلقشلهفيريأتركزورب

آنخوصتساتقطعيقطعبباياجرىاشيارلم
ودالىبضاايخسهالمحللىفيثألمانجضما

جنونالهوىبغحنىفاتهواهآنرولقياال

اللمجوتاالحايينايقوتايخونحينلو

آلحخممودغهملةخلمتضفكافلألمحيهتأغترىاذا
القرونبهتفاشتمماكاناحيثأنجديدينص

ونسهتخييمكاندبيبيخهملىلص

لعيوناهاقرتيفامدالهـبضيئرضينايف

كأولثلناافهنهاصالهموئمتنانت

نحكنهصللىصاالزماننجايخريوليعب
فيتاؤعنحادثمقيخفوليعغاسقماوأتر

هلالمنوتعاميهاالنسانشافلفيوله

عحاناراهالمئيكاصتىالرىفييهإشكاآليقيهقظب

امانانوناريبميقاشكطيتكانيفيهصرتحتىفعيت
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ملالمنالثروةالهلونعطههكناكدالمرهنطاصلنيوقال

آلمسكينعلىبهأنتطفتحقىنييقلضغفنجيفنيلم

ذونيصمنوانشضغرتألتغظيممنخخةاليمارفيزتيكاتمن
كاهلمجزوءمنبرالعقابوينذرهانفعةجرينقال

ينيآشتثملتيذديينيآطقاننقىيا

ضبريينيويخلثيانقىغالحلانامتىفإلى

يممنيبماملحتئخألأنمسانامتىواذ
وآستعينيبرتكوثقشتضايتىألنقسال

ينناضغفصميطوألغلمجةنتانقيا

أنبطينأنجطرأالخخاةمؤاصميقتوبينقسيا

ئطزينأنتلمبذياممكروبمبمعالتيوقق

نيتلعقكئاايخالمآنؤتفيريهوا

اجيمنيرصءلسيدىغشيةشيتيفلتق

نباكحويىمناكألعنوالتولنؤل

طينلحقتطينةمخفقينجدواغعلني

حينبغديخالئربامخنتعليولمحأقت
المجنثمنالموتكرهفيولة

عشاألتهتجاوزمناانوتثربم01
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صنآحيثبماشهسقاناقذكاتة
اكملاهئالقاثلاصاوهو

ينمكنلم3ودارألقبورمحنظقهانلينعداراومشيسل
ابايالهفقلناالعتاصةاباالقينقاليالمجهالحيئبنجعفرعنالحريسوى

ةالكمليهنلةتوالولالذيقالالناساسعرمنامحاق

الزجلابرضيرحمقيبةوابهماطلبتانيأفه
البيطمنفانثدنيضركهنثعثااثدنيةفقلت

فاضعدنياشعذنيللتنوقفتارقنيأتؤتوذصرقثايىاتي

بالحزناوالهفمايموتومقصلميتثهيخزتفلنميموتيامن

قرتنيوالقذاتهنت1واتمامخزسااألضداثمنالمحاةتبني

ئرصهنالقيلوبينانهسارابيناتجدنفينفاساالفيازوحاحبإ

وانونثعالآاللذويطبولممؤولتةخقعتلمناةألمحيطيب

كنلمباآلفقضىقذميقكانهتوإالمضىتميقاقلم

والزمنالعفمفلبذصلكسالبساضهيخاالدفيألمرواتما

والفطنيىوابخيحفكرأبينوتجهءرأأأألضاوضحما
وهنينفيهايؤكفماألذتيائوأجةىقىذايااستا

سنرفيغالوالمؤتفيالتاحنجصييتقصيوافئالنجبهق
متعنفيرصلنمنايامطيبيطكنوتةألىليافىميقوظاعن

أنوطنمنبغدوكطداليقربرفيجمدالجعيهتثنجدغادزته
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الحسنفيمواليزدادأثهصمنلختهفيأتتفاضانتطيعيال
صكنصلىالمؤتئخوحةيخويناسارىشكراماقهالمحند

وبآلنآيريشتروناذعوانياعتوفمصتوقذقؤماللما
رسنينازخكتهاواتالمتاياالىبقؤعاآلذتيايدذضذبني

انغابئضورةيخهتجيئيوثمصتهوافىلمنيومواقي

والفتنانغرياضأصفيرصيههحقىعوتناسلمدرقه
الشمنذلكفيدرتوحتفهالوسمناتبتيهءرصلائعات

الطويلهنودادبالصرسمنيعائبوقال

تخحنيعنيآضقنيتاذاوعحرتصنمسكييننيئفيصثاصئياغرك

تيينياذكنتالذارقريبكتتواظرختيالعدئئياذصاعدت

صينالىقذاكمقعينيوكضتألقنعلىالتضفوصبزتيهتتفا

تخسينيوقنختةجمبمانحتتتصليتلينكتااؤتختتتوحمم
يقنينيثيركعنقلعلىنفميرنتاثنباقالليرضيت

وألذيننيالغضلاآلفقملأومافضبآثئقىعزمنعزاآلأنعروما

يسيينيماناتنيكاالضبروفيماكنىألثهوفياغنىبماتهوفي

ينيقيماليالمكروهعرضاذاوالزضىلثهليمأثتنمنعتليى

يغنحنيليبماغنىلموالااحيريذالئيفلوحنصي
يرصنيليمنلقزضيكلولمظالمانافلمألانارىائيو
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البسيطمئءواالستعالالرثاتمجاولهئبذهتوفال

خيناحرمأافيويخعلألذينايخلقءداألرئاسةحعت

ديناوالالقيتةءصروفالسفطعهاواالزصامالمحقائقيتمي
لولمىبالزمانأاتتةهنخذرالمزولة

نهحذينكروأيقنيوفيبامانهيغرنيأؤمانان

فيمانهواثقأواضيبماشمهعومنازمانمنالنذيروانا
سنطاصتفيداممالمسلملىاؤنالصيراألاآلالنآسنما

اخكوانهأمقعليهالنقاثكانلجمةانفتىرىأزمانفاذا

راشهفيفيدبئرانةفظةوالضديقزيارتلثافاذ

بلسانهتلقفاالجكالقىمنصالتالئمباتكوآشكلخ

ةغشامنيملفصلصديقهغشبانهفيخالصديقصات

تجاتمنعتثقالبمكانهمسرةظولبغداقىصتى

01

بنالفضملخالعتاهيةأبيعرتجتكانتلفاافنهعطبنداحتثأ
ماامحاقاباياالعتاميةالبيالففررفقالالماشندارفيداحدموضعفيبيعاهـا

ةقهلكقالمماوهاقالدفهماوألكبيتيناحى
سلطانهفيداهـمالمستطاوالمالياآلللكثايىاالسها
أعوانهنناكاصقاتاكانببلحةرماماالزمانفانا

الخطاالبيتيننبذالربيعبنلفضلتمثلوانماقالالزهاناعوانمنيعني
أخيهحلخريربذلكأعيالمأموننغيرونقدضالمأموندارفينث
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اخوانهمنخفما4اخواترباعلىلفتىأماينقىواخف

بشانهفوأتنقصرحلأغسهمجانةعنتوافىواذا
ا

الطويلمنالنفىءاهواجطفيوقال

عهامذبرأششفبتهامذنتواهمتهاماقىىعلىالذتياالىكتت

11فهؤخهاعليكيؤتاصغبتفاتصغوبةآنعارفاتذونسواان
افسكنهااليهصهويبانجةآلهوىالىيتتفضنطنيوللنقسإ

الطويلمنوالزهدالصلخفيودة

يقينهضغفلعزمأتابتزتاذاحزيخهانفؤادلمفمومميطاالا
هبغيرمتشوراسيغطاةاصامليذريالهوواذا

كينهغنراتهمبنتخفالةءبفداسااألخسان3يفتسىو

حييفلنانفردؤسالىوكانمورهيالمآفروءاقهتقىامااذاا
ا

111بثميخهمالهمنلينتاعةأنبزوافقعلىينتيهاعوناعى
بخديتافرفىلاالصاتمااقذىأمناشعتطغت01ديأفصفا

وددبى

اصلويحهمنصفلصيحقرينبهمقتردنته1قرينوخيرا
لسميخهغثهوأخملذاكعلىودارهوفيهقيهافرئوكلأ

افنونهفيخاكالىقفعبميخةفدخيخوزهالقائممقاهالاس
ملالمجزومناالخوانوهداراةالمعهـادقةحنفيوقال

دحمنشففإلديخةنخومناترا
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سكونةفييذركفاترهعابهتاأموركفيصيق

بلينةنحممقألتاكطفيتقذجناحكوالن

فنوفةىازنهفاماطديثصذقافىوآغمذ

حايةغيربطمتطيئمقبانفتىاجملوألضنت

عيونةالىآفتديتاذاحشوألالمفيالخير

ونةبلىيخاشرفيأيسمقآلفتىأخقرولرتجا

قرينةمقثرفواشكلىنقسهفيانرئل

يخةالىنظرتاذاعليلثيخفىاتذيذامن

ةيصضادعلىقاغلبمتيقنانرلمحؤزدب

بديخذتياهفانشلرضدعيقفازاله

رحالمنهىأخرادارعنويسهودنياهيعمرهئفيوتال

انهاأنغافلينكلوبهاصاحئموتدارضنرما

ممائنهافدهاخربتقذسلفتانتيأقادةآأقىا
ملالمجقومنواتواضعلصدقفيوله

ذبخةالناحغلكفاننيذبنال

وتجةنارافامآشتطغتماطرلنقسكوأ

استةسطواتةزماتنيبانكوأشكلئم

ستةنرآلومارفيهبذعةألمواضعصلر
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ارافرصاواالسنقامةالنؤسيخاوقال

تنمتبتةلمبماتهذوالفسزتفاتالثيئاذاما

منهلمجامهآلطرفينؤضذفيههنترأجملىصتوشط
اطويلهناسهمنبةعناودنياهصراهسعىمئيزجروقال

التحكشخهاوراآفيهاوتننوناتخمعؤلميطآلدتيآجامعايا

هاحخمومهايابمأالفعطلتقذرايناصطمئوفيمنكبم
ظنوضهااصاالصداثفكذبتكثيرةرسلدنظنونوميقكم

شكيوضغاذقلمانفلوبكانائهغيرترىقذائعيونوات
دوخهاحفنقذالدهرعروفرايتدفتقذقيلاذاامالوزلتاال

خزوصهامنهاواجفتقذكانكبهامنمتأنسثااأليامامنياا
يموخهاحتىاألفواتعضكرالىجنازتهأليتتقذمالعنرك

تنممعونهافخكوةمأاماثمصالآنقئورعليكنماهلمنأنودذوي

طوخهاسحتتمحتىفالثتبنضرهحيأظهورأالزضسكتغ

ونهاوتنتنيابالدنونقسإيفمافياناصامثلناوئحختم
وحرونهاسفلهاالمناياتجوسوحقىضلنياالذزالتوما

قروصهااقنىألذفريبرلكنوعيركلفروننياللذكاتوقذ

اسينمتملواززاقوللناسستتقصيقصاراصالولمناس



احهـسءاليم
عا كلى

9111هلثونطهنلىأيبنفيلهيعالعكلماصخلزةرغ
9طارءءا

مئماي

جماالءقألمجةطعح رغ

جا

وهويديديدهاههالعابيعهـامثييهنتفالناصحبنعيدبناحمداضبر
يتكملؤيئيههزاراماممافقالومحئونلذهوناناسالىشظرقىءهيما صا

مجظرديارومربنجمالكباآوالدبعضسليقالثملصلفيتكمدهذاا

قدالتيثهرةهذهمنبكاحنيمنالمءالحيالهذهىبعخنفتلوبيئيافقال
أعرفكواللهلىالهفقاهـاناهنتعرفأوماالفتيذفقالننسثجاضعهرت

عذرةحاملذينكببنوأنتفذرةيخةواضكمذرةطيةأولكجتدةمحرتا

انثدنيثممسزسألوهثىراثوطاطأيفعلعآكانكفتاذيهالفئفاؤخاقال
المزجهىتاهةالهأبو

واهسالهوافايامأقهلذكرواهاايا

فواهاأدتنبيحإمادتهبخرطيبلقذ

هااذازنليعلىلزمقنتنيام

ااجاهـرزةواابمقوضاتجهونارى

الحيفمنلصاحبهالثيبانذارفيؤآلي

نعاةثمىلرضيهثاتايميناادمآلننالشيباتما
وصاهلهرهمذلمنيرومانوالهارآلتيلىقىكنم

هـ



582

الطويلمنءاالضطاحنارحهوصباناإلباهفيوفال

اثبرغبتمقحقيرايراكعليههتتاترسأكماافا

يديهذاتصعليهووفرفرورةاألءألمرفالتسألن

4دؤتماكوآفئلمجهدكفازضهلديكماجمييجاومن
ملالءمجزومنصرفدمالناسعناإلعراضفيوفال

ص

يرحمامالديهمادامالحهمتظورإنر

ضليهفضلالذفرذاممجونانفيكتتمن

يديهفيكاوكضهكيدبفيمافأبذذله

ملالمجزومنبدنياةوالمنهعدواهالخدوعينذروقال

بالةءفيينرخوالدقرئشعاةيخدعهانرلح

هواةتجدمميقالجمأمةألهوىياذا

يداةسدىمماحهنعرالمرباتواشكلخ
001

11اةقىفيماضتسزفاىالشلكءكميقكنم

نواةثحطتةذآألجداثمفياذاراقريبافعى

ةامحتىءتيماوفاتزابيؤمانقذ

رحماةدائرةوالموتغفالتغفيسإ1
ماسواةلكويبقىأتذيفآلمخدصلته
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ملالمىالحلمهـاالنماففيوقال

01يتالمنلبنقسكلنوارةتمالنقسكلغيرككرة

اضهبكفاتهالحواصذرالحناضاطرةعتلثدصنتكوآذفة
صماص

ينعفةفئبالضنتهاؤبلواتتصفالسفاهةءافىالسمعهوص

يتقهميقوجمفئرديفاتبانملاهةانفودعا
ها

رهماسضهكقبهايتجهالحلهوقايحةءللمروالضمثا
ولمجهعليلثلمجننىماصميظأالتيقرعكصينصنمكالتدسا
ءأ

ستهبنةوصىحتىاألفىعلىللييمصبرولرتجاا
ئفوواتهمشهبألقنتابصأطليئجمبولرأتجاأ

أألضةالدلبيذنطهختىأجمماأبنألمعفاهجغولرنجسا

دفدهجاهالاقىحقارهوالؤتودأئسىوارنجاا
وتنهنفواانجئوااالبآلقحنتئلناذويعتكنهنىولربماا

متترفتوفرنلمخاووعحمباالفعوننطليمان
شاوهصرعهكيقوجميويذواطهيضرعوانبغي

وشهوضظروفطبلموسالفلكلالزماتصانت

قفقغهاراكيعتاتهةصقاتهامانآكعبرعنتافق

يعثرهقمينالةوانيشهاآلشطلبفيتعبتاراكوتقذ

لىهومقوممازخومنافنمخابرخواشتالدتيافيواراك
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متشبهبنقهاليهعبنآلئقىبذويتثعبهواتذينفل
متانةانرويخفىالاتهيالئقىذيمنألئقىألمجنهاههات

األوصهشهاأالشرارلكلتابداشرارهاطوتاذاأنقاوبان

الطويلمنلمواتعنالمساكافيوقال

لمهامهأنيبهيفيفطهعؤلىثهكةودغالذنياعنتصتز
مشافهوبنينباتيالبعليهامكابينجيننياوألدأآلسىد

متشابهضشكلءجميماعظيميقعورهلمفينعقسهستلمجالموميق
المكارهواختمالالثهواتعناالبصنرهنملفضلاافلفازوما

المديدمنالفادعاقبةفيوقال

سواةجفوالقبليضرلمجنامنعلىألدتاتما

15اذعناكمنخنرفنمجميعافافعمىالناسفسد

المنقاربمنمكعن3ويردادآبنيينهذروقال

تتمهوافالخهيتمقذاماواآستةادميابنياال
ضنحتنبسةاليوممتهممارآألضكتباذويميطإيامجا
يغمهيانهكبءفيهأالتلبرايتحتىنألناطغى

الطويلمنالصادقلصاصفيوقال

8صدصوس

علييماكلزتاتويحمحمويروقظلوصاجعبافى1لمشتاقاثبو

صلحنممخةوفي1ل
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رالطوخكتىانوألليمحفاجفؤتهانالأالتساتينغذيري
اعببابودخلقالالريعبنجمبىعناالعراطزرجييدينبنعليحدث

نجمالجلىصافرالعحاهةوأبوعنةبلثأعيفيعلوجددوكاندياعلىافه
طويةالمديقأماهـثمبرجألربهأصثمعليهينيأوافهعدأبابتمدي

الوافرمنالقاهيةأبوآلدعنفال

يهلدصرثرلتطماعذابايدنيفيهيلميقألذتياارى

عليههاشتمنص9ويمرئمبصقرئمماانكرمينحمهين

إجهصاختابئتوخذمامندشكهشيعنأشتقنيتاذا

أماياواللهفالثمهةالتابوفقامأحسنتالعتاهيةالبيؤلملالمحديقبم
الذشاهذاتعيهااخوالالاصحونوالللدنيااصراهااسذاحدرأيتماالمؤمنين

برحصفاالناساعزوهوهوودضلالمؤمنيناميرالىدفلتولقدأالعةبرصلهجر

نتفاوهـولمأحوالهالصتوتيمفيههجمااالدنمنرضيولواللىاذهـرأينةحى
حلذلكينياللهحببدابونفعنةفرضياقهبدبأبيودعاالمهديفتبم
العاهة

الحفيفمنءأاالصدقامالزمةونيالعليبابانتيابنيولة

يهيفي4اطنركااشاسهايواوخدبالتهانا

لديهوانزذألمنىدمتاطالهمنيوفوآدتهكد

عليهيتلمامضىثماقلصتهتبمزمماليكغ
جؤدهكئهوالمعنىهذأالىلثراههنغيىالفابةاباتقذمقدالمجدقال

ا

وتكرةروايةولى1ى
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الكعلمحزوهنالطمعقةععوشفيوفال

يدنياءثماءماخلكانرممضعلىبنالتقض

لديهماتطلثأشتذعاكماتذيألطععلىواغت
لرجمنالبزعنوالتفردالشلةفيوقال

يديةفيماوفرتناخوكلديةوكاءاثرعناكف

ثفالعليهاالكتتيهواةالحيثمنتيهتأمنوقل

ايخةاذنوتيمنهباعدنيشيئهفيألركبةبظنميق
ابسيلىمناباهداوالنمكالدياووالحرصهنيلزبحنروقال

يشمياأتمهقىنقسكلمجلومنازمجااللهبعنمازتيألنيكاش

يرتججهامطاعدؤكوعاولها8اآلمنأكقكسنمما
الوافرمنضعرهءبرامنبيتايضاوهووقال

اليهاتذنوديخخءلخلوماعكتتنقسكاذاطاوضت
الحبفهنبيلءصواعنفاخرتجةالدنياكونههننيوله

ااصاوافعفلواضىفيها1لمجبزألدتتااحبت

وضقهاصلبفيهاافدذاكعليلنيهاتعبترأتما

نحفهامافوقمنلقطلبمتواالبانصفافألنقىممقل

فيهانتاأتتيآلساعةفيمكرتماكركطولنتانما
نحهرةنسخةوفي1



092

احمليملهلذةمنزرألياألذيواليخامخىفجاليس

لطرلمىيفافعلىتجسةمجضوقال

نتظريهفآهفيكرأيولنموتفذريهيذملمصامنفايا

ندضهنشذالوشيحاونخيطبنفسهشآوحيالمضىمنضى

ابيهبعداسالهماماتاذابغذةالمرشعناجهغي9بنوآلمر

يخههوبماواركنحاهنمقئوعاماشقااالساةلرانت

ورضيهسرةصاالآدتهبسهلةقضىاعييقحقلملميتفعفوج
الخيهيبتغيمااللظيرمناخقسهجمنحنحامنفيوالخير
هننفهصايهمابنوهصرهمنالحكمابعضقولتاخذوقدايخئاوقال
الحفيف

بيعهفخافيزادمشرعزادشةاتهأألبنذيابهق

4ألأبالشبابآبدبيىعيهآنملحأالبقاتما
ادكاملهنكاتهالدمرحوادثفيلوزا

وغاديةتمررائحةبينمناتيةمحالةالإدثأضان

خافيةعليهالتخفىواللهقئوبناتجنمايعلمالله
ليةللحاالقرونبنوالفروتايئواظوااكشوزآألفىكنزوااين

ضاليةآثداصنتاوتقراذثمألمنازلتنادرخوا

أنبالةألعظامئهإمننجحانوآفيآنقابريتىلمنشا
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الحفيفهنلصالحاتبذخرالموتيوافيمنفيولة

نحلتايديهلةماحوىقدعليهسكللنموتالفيرصت

عليهماححلحتالبييشفغبعدموصلحااتذي9يئواراتما
طابباصقثهاعلىعاربنهنصورفيواالربعةتاالوراهذهوقال

تأتيهااتحتافورامنمعبتاذمتهمااجمتقلىاسأظواال
اريهايوماساتالديةخاسوخزيتهكرجمميقألثوبئملبى

سساوحهاكاهاعيقكؤنضفينعملهنمر5أبعداالنمواعخلم

يهاالذيأهلعيبتبحمروالشغآضرهاألنآسبعيوبعرفاخما

ملالزومنوكرصرهاالدنيابخدعةالمعتزبتوقال
يحاثتوقذاصدكيايهايخأايماصاليلى

اتعبذنجهاعلمقعتلفهحيلمكولرب

ألتفهامارىاتآخلممآلحليمنليدت

فقيقاطبااصاعامبنقسككيقساختصاسلغ

بههشبيهانفقوماالقتىشكلىحسدتاذاو

تشحهيهاقذرايخكاددينكبفسثفوةكنم

يشتريهاوطورازاحلبهاالديخاالغيا

بنيهاجملىتذوزهـاءفداالذتيارحىنا
يهاتلاخرىءفيسمولتةالحظولعل



392

فيهانتادارغحرراداانتوقنكتتات

لساكنيهارماتآلموتجقاجهاالروريقى

لبتغيهاتمنحنتاتئتشمرالهافاكأل

لمغتزبهااليتقيهاآلذيخايخاالخنر

البعيهنشعزكررهنومواباطلةاالمانيضدلفيونمال

اشباةوألناسءاملذوواترءلوذووألموتدوليذوالذهر
انجراةواللهرجهاتيخريمغتبرنفعبركفئولم

انصصاهوالثةكهواللهءنفروممرذوكويبكي
وانجاهاتاليمونحيثواكناسنجمهجابزرآنمففوواتمبتلى

مؤالةواللةفنتغبدلتدبزهقذلتشخلقميقوآلخلق

اواةآلقننففبعجدفازتطىاألتجهنوالهلحندطوبى

ينواهالجشيئابدينلثترضىوباطلهابآلذتياالذيئباخيا
فاةفاغراحهوينخوكوالموتلحبوفيلهوفينتاممتىحتى

شاهفيماحتفةأنرئربيذكه4المريحنىماماضا

صخواهءآلثيفيانرىءحتفصلعلوهوىضخهلغروزآئنىاث

يخاهأهكرتةلمنالشقاتوزخرفهابالذنيانجفلوتقتز
تقشاهانوتصكراتفيقذصارسالمخهطالتوقذححاكان

وانباةتخريكولخوادثبغيراذتهارقدةفيواآلس



362

ترضاةتلشينابلناسترضىالمنتصقااذاماكنتهديتاتحع

بحثراهانغابحوتاكالتثممصألاهاتعتءيؤميارلت

حنشااكرخناتفعاقبةاخسناضغرهألمعروفمنتخقرنال

غفباهاكدتيمافركوخيرعاتجهبذاللةاضيوئحل

اهتالمؤتوصةةيحلممناوضخصنمساناؤتولنتفهو

15تقوالمقنرلفتىآزادوخيررضلتةبنموتشتفىقذفتىمنغ
واخالألذنياجفىاصيوماابعدةونياالذفيآلمؤتاقربما

وخآلهعخةمضىثمالخاسمفحهوكابرشيئفيرتآنافكنم
وتجاهيؤتااكضهاراذسبهيسرانفىعلىقيآلثحهلينا

يتساغمخةآألزكقفينسكقلمجرنجةثمآلعليهنجكيا
ماسيلقساهييمملنرياوسيهيؤئااصلذيوكة

الرلمجزوءمنعنهونفورماناسنسيانفيوقال

فنسسوةعنهغغابلقومصورذردت

وةسفاقخه8رآمسايهقنىصاذام

بوةاقبلجهملجكيقدبأترشوكان
ادرخوةفقالوامواقاذتهاقوم1وكالقم

لقنرحزخوةلئوهسائلوه

خرقوةقالوامألفوممآينستياسفاذاهـ
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عمحخودمذوةونجفسوحرقوة

تجفواالخبسوةصلرحيسلءوهتج
حتطوةفنوهغتملوارفعره

ناخملرةتائواكفاناآالمفيلفمالناذا
شيعوةالمتايادااصفوفاخرجوة

وافبزوةهاتوالت4عاتقؤافاذا

قىءشرفخااألركقهآستوثئصةمافاذا

اثقلوةقروةارميوختخفقو

اقودوهاوحورهانخقوهابصموه

خقوهاضلموهفارقوهوذغر

يعرفوةلمكانوةوضمعنهالبراوا

لجوةإفضهاتفيماالقومات

يحنحنوهأمانانئياممنالتاسإبتنى

يالمخلوهفوالانالمنآفاحتجمع
ءيرحولممامالآالكأالناسكالب

وهتراماماأنآسلمجعلكآمالم
وحدشةوهقذمماالىألمؤقىظعن

رضوهأنقوماداماكانالقؤمثنعيطاب



أ62ه

إ
اتسوةجاةدتسرزهمقفبماشئتعث

11

رنزهيمعروبىاألتاسرمهواذالم

صغروههااآلكنيرغبلمنكن

ابروةاالمجهكأالتارغبمنوافى

ءذؤآقاسبىمنمبآلفحغليغرفانفا

111ةنجوآلوفيذذتلم01وفآلمغراقضل
يلالطومنجرهاويننفةيوتوفال

لمحالميقانخشألتهوشكمواناتنتهااتالففسيىياهنيأا

اصاآلتحرهاأنيازومولنتبثهوةمئيلمشزممليارى
اهمااثالىكتذنياالمنهواهتابعااذاكانجألبانرئكهفى

اىنتأفوتوففئناأنؤتوفيعأرةبعدعبريومحوفي

اتوجهاحيعثاالقدارتولمجهةكفالعلىالدهنيابنيكة

الرملمجزؤمنالفاخرةأاالشااثاهنوموايفثاوقال

11يووصىماساثألبربياآقاسرأىلؤ
اخوهالدفرحبكصاعناشتقنيتماانت

فوةخكساعةاليهتافاذاال



الكصعلسص
كحرضصحالماألاخاختييئإحمءمالاكاببم3بهخحابم7ض

بالسثيمحيم8ء

زكا11سح3

اتألالالوفألمجإلحماير
تآااخ

لىثمنمععرهكزةمنوهوخاصةاالوقاال

الشوعيفيوزقعتيقخفوالتهألخلىنام

واللهولعبالامآلألمعايةاكلذييطيتاتما

جرواضائهميظفيموتيخمصحرته1يسيرفادكان

الخطووتقاربآلقوىوهتبوفنخهرىاثميباذاو

فواخاوتكذرلقذىاكثرزسبافلهلآفوصاذا

االياتحذهألعتاهةحللرازينحقدبنامحاقانثدنيالموصليامحققال

واالرضالصهابينيئروصااخاحقأتقولاهكذافقالاخسفامافقلت

يللطومنمودصالسهومأناسيذموقال

لهوااطولاغترواوصنيماطولنيسهواماضلىلصفيمجئاصلمنايايا

ضافواكمارجؤايزجونخغولؤبهاقترذاثمأقهقىجؤيقولون
اتواماالسالونحتىألففوصالىوجهفرليترصالتصابى

عحبواصنوديخحباهـجتهخصاذااطةماراذصللثيبةءفياسؤ
يطرقاروفي5
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أتهوالوعنهاأألياماتنهافموانهنمعيهاياألدبنوااصب

امضراتمضيكاصوفوشونحننغتفمقروتقؤمقبلنامضى

لواالمولى1اأمطتكمانموتندامافيآدنهسبيلاالصفي

وازقواألتهاصعتغححفوااتذفيكزادصلهوصلنمعادندؤدوأ

ئختوؤاوماعليهغلبواكشماومالغيرهنمتجامعوناكتافياال

ماسدواتنرعلىالذتيابهمهولتبهاسمؤاماالذياصاذابنيرإت
آشتوؤاوآلختشفإالنفسفيآنخدلواقإلتاثةتاوزآلدتيابنيح

تقؤاااذاالخعالحاخوانمثلواللوخثاخلىآلصذفارملولم
ومرلدنيااالخرةعرلدتياطوقالانةالحكابعضعنوىيرعمااضذوقدوقال

دهواللهلغيرفكرةلغواللهذاتيرفيالمصواناالخرةحلو

المنسرحمنلمحوأاللهلغيرمملع

لقوكرحكمهفيوآلمولدعوفكرةشكرفيلضت

روالألذيخاهوففولحثعنفالتنزهآلتعروبنىومق

لهواواضهسريعاتمنىلعبفإنهاعنهاتسل
يىء

صدوعرهالمرشكغيرماآلذنياغذاخلروان

أةأحملبمألمبئث



مالى

اثبمآإحهءثإالمياجمما80بلمتبإشألمجيمببئ6ذ3صاأفنمارحم
ؤثض11ع

بمألتاجبإلأقأقية
الوافرمنوفاتبعدكةاالسؤلفرقدتهيوميدبهرالعخاهيةابوقال

يدفيممطخرختلموقذاعلظويتقذآالرضىكان

جاآلتاصفينااللمعقوعينربايحثويؤمفبص

اليافلتفتغيروخلووتواذفنواقسدأقومآكان

لديابماهاكوئرصهناوحيداضنفرداحرتقدكات

شياجمةآلبحاييههومايؤماعلىاتآنباكضات

خيآاقيخيكلمانععذاالنفعيافبيهتمييتيجمرث

اطنفيفمىوحدثاضاااليآمضزففيالوق

اليآتكونالرضةيؤمعلجايريوماكلنواان

شيئاشيناويخرمفيهاتاناألهيجدكميخاآلدتفركنم

وطيادشرااطادلتانماطؤزاوظويتتثراطادمد

الخيآهلأالخالقوخكررلتمحتفاتاالشنانوطاخ
ونميئمنتتيلقذصنخىوفي



993

البيطمنالمةلبااالمانيعنالتسمرففيوقال

رضياميقآلتهباذتإضحدمنبماقميانركنىنألسالمةات

اامممالاالتخاضبةوالمر4بةدكافيوأألماذضذيا7افر

لحيااتلميتاذاذبعدللمثالميهؤالميضعلىالفييازفي
تياقذقيلاعقالىيتعىمازاللحبفحينآشلوزلت

الآلحجاةفوفاآلمحياةطببنغصانؤتاذوقباقبعلصي

ضضذالالعيعثيىنجنوصباوكانبه61وابدودتغتذيكنكم

نسيااليزتخىمنغيةشكابنلةذكرالذاكرينالمجلحلي
خصااليزتجىومنانجقاهتؤفوممتهآلناسرجاماتاتمن

ياضقفكانجارانحاجمقلماتليزئحنيآلدورافيآلرخيلان
لمجافقذبالتفوىالثةئسعدلمومنعيدللبىحلىدهالمحنذ

هواللماابارويحعبئيمعيلعبفيالمؤتكأحياشفلغاكنم

ضياايتابداشنيكنمتقطهمالعينااةماقىوشقحن
يللطوهنلفناالىومصيرهاانقالصاسعةوفيادباكرورفيايضماور

المساوالمنااالظماعكشفتضتةةالدنياألذالىكتا
تماديااآلدادفاشاهافىجمنرةيؤمصىلنزوانا

تعادياااؤرثودارعليهاتضاغنااؤرثثنابدارنسر

كمياانلىانعرالناتقلبالعقىثيائامنيفبىأألمراذا



003

ص105

ألتاكركقهنمنءياصعلىاحيكنأ
أ

عتاديخيهأتهانترالمها

لمخئهاعليكهناةميقكنم

يرىالظوتجفكيخاابىقذاخيا
افكىظاهرحتئةينلطكالناا اص

عداالمبقاخلصاجمها
ا

ثوىلمناآلجموتاالالمؤتالىإ

حاضماسحالمنىا رياموا

تمرتوليامؤتوعزقتنا

ساهياتاألتهواالياطويلا

جنازننقىنخنيؤصافيا
لمغولفيةخكيؤوفيص

الغةداخنرأالنياصهااالا

دانئاإضجتوالوآلعنصاالكا

ترىماصكقوتيتقذكانىا

راجتاقهعثعتماكنجميعا

افياحبالنهاقه2جامحنممب

ااالفاعيازتيرئاألناسمن

ئؤاسياخكوثيفاقةلذي

عاريايضغيخيمنآلتاسثط
مانياشلهألذزصامدةوان

االؤطراحيماخانالحلقمن

أنبواكيا7أنخيامؤتوعتفت

آلذواهياشكيامؤتوعرقتنا

المياتوامقتراتوا

نادياصأمتكيؤمكةوفي
إلداالعننتحنءيؤملمحةصفي

بايخااضشتألدهرااللخراب

مبايانخوزائختاالولضبئ

صالياعتكظقتةمقوضتقت

البيلىمناالفراحالمسرأتمئوذوماثابريمةعلىيبهيوقالي

نجصيةقيالتجلييلكينليةوحقنقصيعلىيننجكا



03ا

برخثيهنياألذهعنيالمثحيتنادىوقذألمتابالففداالنجحين
صصمءدصو

اافزقتيهيتجمورقهعينءيىلدبعدنفيىعلىالنجكالق

اخوتةواخآلئيآلمماتصذؤوصثقتيوإئحينيالنجكين
عروالذتجاورضلهنقطايابيتافىحيلاكجمذفقذالنجكيهق

تيماغربيتياىآلتلمحيتلمجتالئتقطييابيتآلرىبتبيعتيا
وخثعتحةليختيادىألىبببيتياثيمذيكلعنأنؤىبيتالبيت

شقتيتيائغدعياضيئمطلعيياهؤلتحعالنأفي

بعنرشةيؤمأشتتفعاكتتاتنثعكاقيغيرصليعبرةغياعين

بجذتيةاؤىفقذأؤمانتاتااؤفدجماشئتاتفاخههليإعيه

كربتصتالةاالينقىخملىواليبرازاليومالكربتي
كحتقتوقذرددتطرفيققبتوقذألشياقلثعليتمثلاذا

مفلييةأنوتكربودارتكهـذريءفيوحثرجعالعازبيحثات

وليلتةعيجمتفيأضغماذاامبلىفيفوفيافجوافي
كبتيةصلىفرعرفبتيوانمساةحادكآمنرفبةوإبالهو

حقرشةابمآاألاتسذحقىتنقأفيواياياللهواتي
ةضدحذففيوكالغقلتييىخفومنطرفيمنأعخيماذا

لثهوشةعبدالمجعفنيواهلةيعةالؤكتتيغتقنيالرشذ
ابتحةالثتيبءفيفآغتبريبالشيوهذامالثتابايامكغيعتنتهال
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فكرتيهآتوتفيوآجعابشتريفبباقيةنياآلذماوجكنقعيا
لمجمخرتيهالذنيامتالخرجننحاوزينتهاآلذسالىكشةآأ

تيةووفتقححيرياللةالىشكوكنتيوييقيتخألتةإلىاشكو
تضهوقةحؤليبهرلماواللهبهأنسشغاثرتجبوآلتهواتت

ليهفليسماليمنقمهلملمماالخريئقذاياتماانال
ملالمجزوشلمالفاخاالحايفةيدعوونالزإدواشيصفوقال

ايهخااتنازلخواقىآلماكنجهألقروتاين

ويهطاياحالىرفمياصهفآشتنجدلت

لفاشيةآوفارققاالجسوععخهاوتشتتت

انعاويهوالمخسالبللؤحوشخلفاذا

باقيهمنهمرالدشوفابقمتادربرا

يهصاينبعمينهممبعقلتفلن

الباليهالعظاهصاالدهمبعضفنميبقلم

ويهمتنجنادلتختتجاجمدزلته

انعماديةالعسبلاخهئمزمثاتحواودقذ

ورفاهيهوسالمةوغخهارةنعمؤفي

متراخيههومحلبرزخوافيقذا

متدانيةوقبورهنممتفاوتبينهنمما
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اسيهآكآلشاخماتعليهيبقىاوآلدقر

هبمواتحلةليستآلتيالداشياعاشق

ناصهللثنتسماعيطذفئآدارااخببت

اجمهقابعيهقياألدممحاسنفآرمأكبا

الذالمجةفبثلةثكالكفيهاآفوىواعس

ثانيةشإنجكبعبمنئدايمصابلثىاقى

ماهيةضناكوارىآنجلىلمجذتكءاؤ

رايخهإلمىمسرورةلعقوصفااداريا

ناحيةونخرلثميهناكمتممراناك

ساليلةالجألححلوبوالتخادمزعويما

خايخةالخالمنمعلحهلمجفىالوآلله

هلواقوأالةاتولجهلنافامج

ةالغافعالتاهالتاذآلفقولان

لساميةوذورهيقانعنلغقرلاتإ

ةالخرىباخألتقنىتبيئمالا
ةمانمغفئمونخنلغروراداليالىبونح

يهعافىفعفنفيمافماهنفسخا1اتو

خوالمحهةنححاتخامامءأألعتيئنجلنممن
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غايةازعيةاراشعأالشعارمارىاقب

غاشيهالضرورةوارىرةفئاسبافحوارى

وغادتةتمرثحهراآلدقرنجوموارى
آلخاليةهلبيوت1فيلوآالراصىاليتاوارى

وراججةالجكنعمويكينلم3ربينمت

عاليةضعافمباضواتنجهدةيشكوت

افيةآنعلقوهمنعايرؤافيرقمكيرنجون

يهلباالفعيونمشكنركمنأيرنخاللناس

طاويةوضبحتمييهجغئضالياتميط
شاهيةملتةلبرلدفايرتحىمن

انعاريةوبخسومتأجمائعاللنئطونمن

انواعيهسعفنااذملمينلمنأآلزتجامن

انعافيةتععوالمألفقدتالحالفبنايا

يةزالهافرخألطيباتأالصولات

شافيةآلزعيهمنماليكاخجاراالقيت

الرجزمجزمنوالنعهـلخالحكمفيقولهظريفومى

زاويةفيتاضلهإسياضبزريخف
مايختميقتشربةالرد3ماوزو
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ةدضضفةوفي

بمعزلهدسنآؤ

دفيرافيهتشرس

مفلىجميطمغتبرا

فيالنناعاتينضير

غقوبةتغمحها

تيرفهذه

نممعفايلماحلوب

شفقصلهفأشمح

اجمةخاافيهـئذنق

ناحيةفيالزرىعن

لمجساريةمنتشعا

اجةتظاالقررتمن

لعالةآورلقخمآءقي

حاميةبنانرتلى

براحةئخبرةد

كايخةلعدريتأيث

انغتالمجهابايذمحى

آلز3تجىح
سجمعحبمنخالبربمهبم

جمصيراالأآعكووفحآا سطثخيابهـزغع





مايخماخر
في

قضبتؤلل
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ألئيؤلأبتابب

والهاقىالمديمفي

هديالمالحليفةهدح

واتجعدثاروفملمفاذنيوضاللثرأالمحدقيصلىقالءآرابنصدث
هـفاالعناهبةابوهذينغيرالقومفيوكانثبثارويععنيأخذاتحعوكان
المقبكوفياذلكأهذاايماضاياقالاقاههابيبثاركألمسصعفاحااتجع
فقالأنثدديألهقالثمهعةجمنامئأضيىاللهىالقالنعمظت
افىفاربهنفاتدىقدشفقلتقبناحاايئتندأوومجك

اذاللهافانجلادتتلهاماماصلمايدصقااأل

اظاللهاألتةسقىصقوسابحنتراآلففيم
فاهـحيثخاهةالهاباالمحهفانلصايمااةياوحكدثارليفقالاتجعفال

فوعلىاناهةاابواتىحئباذتذلكيمعوالحلبفةابخفالقولهذأثل

ااذيائخززصاليهفضقادةئقالاتخة

اآللهايخغيكولماآللهغتتكولم
الهازكآألركتلزنزلتغنراحدرامهاولؤ

اكالهاأللهقبالماألقلوبباتيطغهولؤلم
قالهاميطلجغحقصافيالئقفنصالحليفةوان

أفةالحلىاشسيماضاياوبحدطربااهتزوقدثارليفقالاثحعفال
أموفيمذابهلمايائيطرئالراثعنيطر
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مناالسالماهلاصعرمنلهففلتجمكةناذرابنلقيتقالالمازنيحدث
المذسحمنالمهديجمدحقودهفيالعتاميةبواقالالمحدثين

وألمحاماةالهولعلىققرطاسعهفطغتقدوكسه

علخداةجمكيرانة7نجؤصاعذافرةجبنرهلمجنره
عرححاتيبذاكتبنيبآلتعنرطلعتنهماآلشنعمتبادر

راحاتفيقىآنقسكبناوألتعديختيناقال

االتيآآلثهتوتجهكالىشاتناخيص

اخبكالتبئوحاللوكلجسقرقهفوقصانب

ضبارايئفيياريمكهلعحمعفتعماللزفييقوذ
الحووالتمضاالهاضمنثمانهائاسادسمثلميق

يقوهـالتيقصيدتةالدحتئفخلطفالضاهةابيعناعرضىقدالمهدين
هلاءامجزوءهنفها

وأنييدالمتابفيبروآنداألمقابلنتا

خذودوالبوةواالثهوالحؤوانعنومةبين

أفثيدآنخدفيفاهنتمابيكالىتتميتآفاذا

يزيدلقصزمخالمافالنتىاواذا

المديدهنقولةأايفعاوالد

عطاكافيمنلثماتساصآتنحاياتانعالمعلم

الحماييىمنصوربنتهوصامالمهدياتمنتنصوركأيدينيريد
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قناكامخهعفئرجععتطاخوتجهتهانخوفاذا

ندعيققحرلتءسهاحيوماصفيالرتلىآلرجاتولو
المهديلةفقالالحليفةلىيسووهويركبهواكانافهادبهرويرطويلة

الفثالثيىاكواعطعنديخنااصضلىامكالقلىوجعبضرباباكاشثتان
يرايضيفبلفقاهفقطعنكعفوناثثتوانلناهدصكجاشةدرم

اولىالموفينواهيرواحدةتثركوبمرتانمروفهحمليعفوهلحالىكرالمؤنين
كهوعفامالفثالثينلهفاصكرمهواتمنقمةضقعش

االدياموصهدحا

اضاهلمالزمنهميةتاابيواحداالمحادينيمقاهـضةبنممرحذث

حالمفمنجمدحاالعتاههابوقالالحالفةموصوليظاالماديخالفةفيونها

فكراؤانقضيبمومحركاذاصاوأكئلوثيحقطرب

اضدزاويهراناوردومامغيبفيلألفضانجينما

مغشرميقوذكقؤممغثرميقفلكعتدعزىقىفكم

اثمرلمماغيرةسةولؤآنقضيبمشهيثمرمن

جغفرجذثلاؤألمفدقيموالدومثلمعمىمثلمن
هلالمجزوهن1اثدعليهدضلفلمابدخودواميعنةفرضيقال

وألتديرئززقوبينوآنقصيرآلزمعلىلهعي

ريرألنجرفينغومالجنابغرفيفيتحناذ
فيالمغنياثوصبنعيىللحنابنينهذينفينياالظصحاحبقاد

لصشاعةفيفشلهبهبانوهاالجودةفاية
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ورانهالدقرمنننامشأدتهاميهبوالى

وبآلجكوكأ3بالروياائمطاتعبناماليهلى

آثمصورانجةجتنكانمااظذودصغر

والوغوهـالتهولةعلىباطالممتربالت

والقحورألمداقرتالىابوصفنحتى

لكيرسرذفيءفطاقجلزالما
عليهلةهاكانافضلالىوعادلتةفاجزلقال

الحالفةولييوماؤلولدكبللهاديولدقالسلمانبناحمدبنمحتدحزث

لسرجمنلدهفااقاهةابوقدضل

باؤالدهآنازضىوزيهنحسادهغيظمهىكز

احدادهتفطيعأضيدفيسحدحفبهمنناءوجا
بعيالدهوآشتنجشرآلمنكهبهاألرضنفاكتست

وقوادهاصهموابينبهقليلبغدكاتني
بانجناكهاألزضىطبتئقذرايائةتخفقلمحفب
عليهفرضيصاخطأنيرؤيناررطبكبالفهوصلةفاعيقالي

الرسيدهاورنمألخ

الزمدفيهقاطغالعتاميةالبيفذكرءاالدباببعضمجلممىفياالعرابيابناجتمع
ليىيخرالمدجفيوصعرالقاهيةابيذالزهدانرجللهفقالألمحىفييةظ

يلالطومنالىضيدطجفييقولالذيالعتاهةالوأفليىابهقإالعرابيفقالالزهدةفي
حناجرةغضحتبالزيناتحدياماصاذالمىالمنيثثتفياتيموهاروت



اصهآ1313

اواخرةءققريفيعرواولليتقريثفي1بليتواؤسط

ةحوازنانقاصفاتعوداكوتخكيسيوفهآلبزوثلمحكىلةوزحف9ا
ومغافرةحتفيهالثحفعىالىتضاعطآلنهارىشمحميتصاذا

أ3ئزةمألبريةبينمنفيازونبشبخةيؤماشالنمآنياذانجب
ينافرةضذهرونسضتلمهكذاركذوانمؤتتآذتداوممق

لفضوواجمعوااالبياتهذصمعوافال
ا

فدضلوامالرصيدفافئبابفراهاتجمعتةقاهـاالعرابيابنحتث

لرجمناقاهبةابوفأذمدوأثدوا
ءااص منالىصالحهرونصالخالحاكزنا3ىتيانا

ا

هننراخسانهبالعسكرفيطسهرفيبلساكقا

مناحايوماذلكفيخرجوهااحنتلقدلةوقالالرضيدلةفادهىقال
غبرهبصاةءالثرا

اافهلةنجباالموصلناحيةالىبالمجرشيالرشبدبثقالالمديبنعليصدث

اجظايامضالىابهعالمالبصرففأصاليرشيدباببهفوافاطراحبقايامنعليماالها
11لهفقاتالجنونسبهاضذةوقداهةااأبافىأتبهوتحدئواذلداالسفاسحظم
يحعلقكنيصالاسأةالىالجليلالماهذاأيدنجافتهجمانليققالويحكمالك
ملامجزوبنفاثدأيامبعدالرسعيداليدضلثمنأبثي

الكاانحاودتفهاالذمعتمكهؤتالله11

ايديفيشيئختصغرمانإألفابيت
تمقذخةوني3نامزلاليةوفي13عرنخةوفي1
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عايكااحدكماهانعتعلىآلدأتياماهانت
هذامنبآصدقالحلفاهمتمدماالمؤمنينأميرياالريعبنالفضللهضال

فاثشدهاضلياووالعحاهةأبوفغدادرالفكتربناعطهفضليافقالالمدح
الوافرمن

آلمخليالفاتخذآلفملفثلظيألثتخذاتاذا
الجزيالمواصهويغإلمنعظيالةآلقليلآلشكريرى
دليالارمهمعلىوجدتطرفييمنثماحيثاراني
صأوصملهاكنهثاماالعطيتكالمؤمنينأكىاماويانيلوواللهالفضللةفقال

عخدمدراالفخةلةوزادالرسدألاعيماأعطاهثمدفعاتاليدثي

الناسمايهنبتتاوهوتالرصيدحكلىالعتاهيأبودضلفاهـالمبدضث
ارهلهنذشدفا

اصفتبالتهآدثهاستعيناالمارزفلألنساتلى

علقالهئمعلقماواذاتةبقفيالهتمعلق
فسرققليعلودعرةقفبهمنصليكاننباثط

تقترقعتهآالحسانشعبمللثفيكنمآنعباسبنييا

وورقهطولةصوبفيكغولهنمفيهارونلندى

1ظقيومالشربهقتلتههضيزهازوثنماا
هذادونتقطعاالضاقاناالشميينابعمقليوقاترالناسفاجمبقال

واعلىهاسونوطربحسناءكااتااليفيفغنىالموصمليابراهيمالرشيددعاثمالطبع
ثوبوهاثةدرالفمائةهنماواحدكل

ظقيوآمذلثرماتصاكتضيرهرونيزلانسشةنيو11
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ثمينااثالثةلبنبهالعهدراليةالرشيدعقدتاقالالقرفيةمعاوبناحمدحتث
الطويلمناقاهةابوفالوالمؤتمنوالمائىن

وجنودتجسةزحوفذيالىفعوبأمحيلأالىخعننتر

رقودغيرالشرعحهايداغبئلمحفظيبالليلترايور
بنودوحولةنحررراياتافلهايفذمجبريلاويةبا

خفودبداليللستمفارقةانهاالذتيافايقنعنكافى

غهودوألةالفياثالثةبفتيةمتهااللنآلمغرىثذو

وجدودمضتءاالخيزلهابىواخيرلهنماؤالدخيرفم

وقعودحولةالمحيرصريرهلصارونءبنواتمضطفى

شودلمقلوبجمبءاخبساعيونبينهنمآلمهابةالحاظتققب

ردننجمصفياصلىتجشتاطوصفياتتشننجألودهم
قحشاعرايثاهاوعلمابصلةالىشيدفوصذقال

الداياوااالموالىوحملةالرشدالىفانقادالرومنقفورملكالرسيدغزاوتما
يلالطومنالرسيدجمنيالعتاهةابوقالولضريبة

ريامنشنطرتنعقإبهآتاوفييابآلدينتاآلهمىامام
وصهديارشداتدىاتنتتفاهئنوهزشادمنشقااسمانليىإ

ركنحيآآآلسنيشيئاكازضىفئهـاتحمطاكاتثتيالنحطتمااذا
غربيآواؤصتقياضفاوسغتآلعلىيدوكرباشرقالنابسطت

04
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مقشياباظبردأألزضىوجهفاخبحوآلتدبأتجوداألزفىونجهووشعيت
مطويااكانآالخسانمنتثرتقىآفتىأنمؤمخينراصتاو

مقضيآالحفقصفيآلتهقضاوعنمنكةلهازوتشكالقاللهقضا

فمحالهاروننقعرووافنجمخعابأكلهارونآلذيخاتجتبت

ووفنزهـوكزاهالرجدضشاالنقيادهناعطاهكانمانقفورفينقفىثم
الوافرمىذلكفيالحتاميةابوفقالباليفودضلهامرقلة

للخحوابانوققآلملكمنبآلحزابهرقهنادتاال

العصابباتذحمرةرقولباتنايائرعذهاروثغدأ

ابآصيخهاصرييهاالنحنريئورايات

وآالياتبانغييعةواثرفاشلنمظفرتيناميرأف

المنرحمنفالدهحموكانيوهاالرشيداهةالعابوودخل

اجمعهغانتمااذافاتلهخنتاالناصينكيفىعلملؤ

وهبمانتوزتتااذاسبالنآمجفئنتااللهضليفة
هممغدرآه01اذانمضقنييموجهكاتالنآستعلمقد

اتمتارببىاايكالرشدفيولة
اينتيينابدافغروفهمغروفةخلمنخنوات

الحالهبنعمروهدح

وعوهولىءالعالبنعروفيقودةالمدحبابفيالعتاهيةالبيءصاماظريفومن
ملالمىالمهدياحبصحريثأبن



713

حباالاألميرسعلفتلماوريبهلمنآكمنامتتاقه

خاالانوخوحرلةلحذؤااجاللهفيالناسنشطيئميلؤ
لزاالتزوليؤئاونؤكرياآنجودحتىكتتمذاكات

ورماالشاباليكقطعتالنهاتثنتحيكانلطاياان

ثقاالصدزتبناصمزتولذائخقةورذنناوردنفاذا

امالابنكراانورويالمتناولفريبةالظامسلسةلطغسهاةقصيدةو
نخدهـاصامااليرببابلنماوقالواالثعرانحدتهدرالفبسسيئعايهاوصلة
وقالباحضارمفامراياتببعضبهذلدفاتصلهذابعضالىماوصمنااالمال

صبحئيخةفالويعاطمافاليصيبهالممنىووليدوراحبموانفلتملذيبلغني
العاصةاباوانطالوتورائقصالوتةتذهـحىالمدحالييعملفالبيحاصضين
البياتاأثدمثمالتثيبوققرفدحنيلهتجمعالمعانينبم

المزيدبنيدينمدج

قصبدقفانثدتهيدعقبنيدينسلىدضلتقالنفسهعنالعتامبةابوبراض

الطويلمنفيهااقولالتي

طبوفاعالمواتيلديكبماواصثقتناالمذاكو

بانتداثكاحاجتيييهتقذرازائىصاذائخقعدريفيكاتك

غنائكافضلالاافيليغلئموغيرةانلوئخيناميروات
ورائكاميقآتذياضأنتفرشصاتماآلحربفيزآلغدكاتك

حباغاغنرآالنوالالةوماأؤكأصفيغنركبطالاالالةال
هاوطابرجهافيودادراالفكرةفاعطانيقال



893

يثآلثاأببإب
وليهروالتبهيوالطاباتوفلحنفي

عاديهبفدآلسكهبعدؤضربتالممديزهانفيبخانهالمتاههابيعنوي
ارهلهنالمحديالى

ضةوخمرابححغاخدداآلسخهضربميقانضترويا

شةصارىماكنتلمضىفيهااكهذهاكيقلم
روىؤذايضئاجدددرمالف7بمنزةوجددديناربالفالمهديالىبثف
بالحواباعلمللهواالمانىنعنيةالحهذهاالغانياحب

بنيزيدفيهقي3العحاهيةاباالمهديحبىلماقاهـربمبنبيرالزصث
يثكرهاهةالعابوفيهفقالاطلقةثمنصورالحماي

قلثمافوفكأيداآلوفحقلشأياالندحهفضلهصفيمافلت

خقتمااللهبغدحمفانيفقدالخائقاودهريربنشمازل

ايىعلىاواجدالحلالفةكاناالديامومىوليتماقمالأضقنيايوصفبنعروةاخبر

خزجانأعيفدااصنهوسوكأكهالبهوانقطاعههاسوناضاهلمالزهتهالعشاهة
الطويلهنيسحعطفهوقاللخافةذلكالرجمآفابىالىسه

نتوتساسشعتافحدغثمفعيالخليفةعخداالشاغ
تشرعاألسنةرئسيعلىكانلخافءعظهالرجاعلىوصاثب

اوسحآلعقومنفومىارىليوماعثرةغيرعلىمويىئرؤعني
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يروغانلؤشينيرامبعقوعانذاويضبحيمنيامنوما
مننأثدهادياعلىابيدخلتاهـالقاهيةابيابنعنثصوليحتث

الرملمجزو

ماليأنيؤمادرياضتمالياللهامينيا

أنوامقغيرينالقدألنيىمتكانللم

وشماليمينكقبوتغطألمحقتجذل

اليرقةفيالئنطرمانائوانا
فابىفاتتهالعشاهةابوقالدرالفاغرةيعطيةانالحازنالحعتنفاضقال

فلماضافةفكنمتبتاوكانلثرمنفيفياتخنيالماديأنوذلكيعطيهاان
بىاحمداريدابيالىصرتالممليمعسيهفلمافرحتالمالجمذاليفاعيطبييطعني
ملالمنافقلتالمماديمجالىنعقال

امايائؤمنإلتاميرعتيساليلجدألواالسلمت
انخايميتشاهدتماقذكانلةفقلمالمالممنفرغتواذا

يوذماحرمتيمقىمقذمابمبطاذاكىفليححرتاذاو

مالمئحلتفليأتنحطوطةمدائيالضكوفتولطالما

آالياممعياىقذوآلمرجتهورقةلسنليايام
البوانفذهاالدرااليؤاضنيقال

نمهرونوروزيومفيالمحدكالالىامتاصةاابوأهدىقالالمبزداخبر

إبيحمنبالعنبرعليهمتكثوبفيهاتصبرنجة
خميهاآلمفدقيلقاصموااللهعنقةآلديخامنبثيئننهيأ
كأل
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يخهاياوماللذأختقازكيهائطمعنيثماتهالياشصاتي
سؤلةينيلهانالمهديفئم

العتاهيةابوعاجهفامغالترليفيثثريثدهبانالعخاهةابااعىالرشدكان
اقولصفانااخرجونيالموتفصاحعوضيقهثلهاأشبارفيخةبيتفيلمحبسه

الحفيفمئبكوقرطامأدوااخذثمصتمما

صواهاليهشالهماوالهاذنةنجلن

مايخعثاهمثلجووكت5ويخشااليهمابهيشتيهي
الموصمليابراحيماليالرشيدوتقذماافاوالحادمصرورالىاالبياتدحثم

العتاههابيعنالرضيدورضييهاغنى

ازهلمىقودهمهااشعاركثرةحثئماالرشيدفيالعحاهيهوالبي

داالرمتاألعدوجهاذارشذنياألضيالرثيى

احالعينشفكمارأتابدااسواللةاراكال

يدايذعوكنخوكرافعاصوتتوأرحمتظافاعن

بعداتدافىقأتحممالىادعاوىتليالنيوا

غداالقيخفذانغنروغلبغدبغلمتيلمكم
احضروالمفرفيالرشيطقاليفاابينيمقالالقاهيةابيبئععداضبر

والمعاصنالجواهـسوىدرمالفخيئمنةفيصعليهخرينوبمالحجطرقفي
افيإقيلواصادمةاكحضوكأكوشزفدوالصوفابيلبىالرقةالرشبدقدمفلمآ
الطويلمنوقةأمنايهكخبخبىمجبهالرشبفاعيفلاله

ولبهكيمخكنمالهغشءيروخاشهرلتهوالمحندليانيؤمانا
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اتايخرثعقكتولينيوماكتتوحرمتيحقيأفثهامايئاليخر

يفطرأنبثاشةءمامقوونجهكنجليبالقربخلثلخاصليالمب

تمارالدفرافسافيجمهاالمبمرةأنتيكتتبالعينقيفن
منالبهفكتبعبكالباسلةفولواقالاالياتالرضبدفرأفاصاقال
ةالوافر

يؤاسواوألساعرونونامألنعاسعينيكقوطارارفت

اباصنيخهألتقىصعليلثاننخيزكاايةنا

تساسكماوميتتثإنتوابزلألسمانشاستت

راسعليهنتواجسدلهروحفيهضائطننقكان

باسعليكايع2وقغتوقذالساطناتآدتهاسين

المرتابراهيماالياتهذهفيكنئ
الطويلمنالحبىفيوموابابيايضاكتبذل

وىاريدوماسانجنيوقنتوبيحنهنيباحنتماوكلقتني

صهوىلماللحنبطقتوهواكواحذانهقتقفباتليفلؤكان
باطالقهفاميفال

بهاضمرشغلفإلغةفنحلهفوعداعوفيتهـالرثفاوضهةالتاالواكان
مراوحثالثأميراطادمصرورالىفدياليهارصولعنالعتاهيةابوفحص
منبمتوبانهاواحدةعلىفترأمجتممةتإيمموموالرشيدالىجمافدضل

لال

وقعتؤذويخخة3يدبهريهذلكنخةوفي1
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شعيئجكراتميألهافاذالحاجتيألرالحتذتصتولقذ
يةانواذاالجيثاصنةفقال

ورسيمبيصاليلىيحثكأثلهمارحائكنصنقميئتصكلفم
ةالثالعلىوافااجادقدفقال

اححمريمافحمضمناتذيانالوذاثماشتيأشتولرتجا
العاهيةابايالكضمنثلؤابهدعاثمقالمااحسنءماألنهقاتدقال

اللهءساانحاجتكنتصيغدوفي

وفالفغضبنةلمباعرسعزفيدبهرالرسلخاهيالهابااتبضموىو
غلجالفطآوكانعقوشهصحاصتنجابالىفدفعهمجبمهواعيفعبثمناأنحر
ملالمجزومنالتاهيةابوفقال

رأسهذاكقفليىجمامتخلنالضاب
سماثهبرفءحنرليتحافيفذا01

هنالرشيديخاطبقالهااهكطاهـانبمدالحبىفياسعارهشوكان
الحيخف

كرامةغبطةاللهزادكوشالمةركهنتااتما

عالمةرضاكعلىليارىاتليفنعتيقذرضيتليقيل
ئباظكانالنهصكبسهنفعيصتواغاحبشةهارايتةلوابولتهالرصيدفقال

باطالفهواعيعييمن

لمماضاعلىيقولانضاالهابيالىدةزيأرساتأالمينقلفىآانةوزد
الطويلتاالالتمنابهافارسلالمامونجمايستعطفابياتا
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اولمجدورراأالالفضخوةويمذئذنيألدقركرفاالصان
اخدوالهبألقدابىفلنتيديلديأدفرمتيأبرباصاتجط

وتخدذيلمجفروليليشيذقألىليألمأموتبقياذا
إثرةلهفاعيضاهةالهابو14لةفةعاءؤعنألواستسنهاالمأمونقرأهافحا
ئابماحواثيوؤتكاجمررفيوزادزيدةوعلصدرماالف

برةعنهقأخربقميدةيرداسبنالعالألهبنعرماقدحةاقاهـابوان
لطويلمنيسقبطةالهفكتت

والنثرشتائمآأجمهلهاتخيقكروياناتأودكعليناصات
ابئتفلقصانهعيقوآرلتضفبتخائكفيعيناصالتك

وزبالثرقيناكمنهاتفقلماتفااحتىبآاليثعارسنزقيك
البسيطهنايضافالثم

وحالسييىيبآفتلحتكانيعرداسلقرماابنوياانعالأفييا
اناصىانفاكعيىقوذفيمامدئنيتحالكلبوعيكاني

عتدهاراسيحاصليميقطأطأتعهـقرمطاوالكماقيلاذاحتى
منهاستيفانيورالتدظهدوفالالمالايييدضاناجبهفامي

بزددثاربنتجبرلوفبههمتخاالعالبىعرونيمفالبعضمضث
نمثمممرافخةدىاوبصأيقظنكاذا

ااالنقعمانيخبرمجلىفيثنالىاهانةفيعاتبعليهتالعاابااننجانمما

فتجنبدمىانألنيىبافنيلدالحهفيهباذلكفسلهعتتخففاليه
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يالئيفيالعسمرفئاشفصرتمنيحتيقتهءعلمعىاالدبصيخهخعداا
ومصدرهاالمرمبىردلككثفتافائياليدلعاصكسمعكووكانالألة
ؤلالىفالوقدفتصرملصرفياالتاثااوفخقالالصلةالىلرجع

غليالهفظاتهنهوأضجعتهافلتعلىابدىومحعتب
ذيئوهواالنصاثالىفعادوجههفابصرعذزااكمت

فدرتكعظمحصعةاجدوالشبهالىتيقةاطبعتيجرلماةالعتاهةوافاجابة
االتجقالالمعاتةالنكاتبكأكعلىتبكمىفاطشيىفقكرئةاحملالي

وصالفاقعتاطواعنذالمثكلقاصالقطيعةالميألصلةعىرغبتولوالمساصهنا

الطويلىمىانولواناالمتهإ
انيىباهلملولرلمخإبوانيجميعهفضآلذلببفخرفحيت

ولسانييديتخنيمامغجةواتقيالعقاباخثىااعركتت

تاآلمحدمصرلهنقثطلعرقتقذرةكعاحىاعاندتاتنيولوا

عخمانجملويبلمأنرؤتيابمتؤبتييحنمنخكششفيعميقنهلا
هماكاالعلاحسىالىفاتاحعا

01صت

هنطناالياتوفيالمفدياخوالايمانينايمدختواثكرفيألجاةوسعا
الوأفر

الهمامالمللمحخةفنغمألتعالمالقحرآننيثشقيت
أكرإمةبانالئوحمفكنوزاعليكالهنشرآأللقذ

المحمكامةداشعيئورثيمآصصآنمنحهةكرسا

آلمحرامبانبلدحلوبيثتجيهةراتبيحانله

حت9عاراليةوفي5ضأ
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الغزلفيسحركنأنثدنااهـضداةقاداالديمكلماالساهيةاباانويو

اغنيالفقالبفنيانالموصلياهماهـواعىفبهالئاموسبعدشحراافرلالفقالا
تواحفيرةلمماحنرارقةالىمخصفانحبسةايمامحناوكانابئاهوسىبعد

هزاويفنياتتصتحرحنىانةالخرصنالمجمدايهونالاوبحائطبيهماوةطع
فقتمعيضىهـوجفريومذاتيثربلرضيدانوبرمةذلكعلىفصبرا

ماكاضيداهـافقالواصالبتاوكارشديئاطرئاعايهوطرباإهمموتافاخةجارية

فدجعفرلهفقافلهاحبريذدةفنستعتعنجهالعناليطولثانليتالىاحو
وصكأهـالثرعلىلقدربهلحقهفالعتاعيةايىالىتبثقالابنمىقالاعمبته

قبلىقاقوطربليمحاونحربوسءوهومجيناالذنكمىامجلىقال
تاذالذأالليالتاطاوفااللصاافكهبلدماتاتتجلمتصىايى

ةاخااابوايينركنب

دتنواضألروحفارعطخيقاصتلثعقآلمسيهقشفل

الحزتبينمنالتقرلمجحاساذمجباافراتفمتذو
القالليحتىرجهلةاليفعلانأعرقتكقدررالرثقاللتوفاصأ

هداالىعالبراهيمالعضاميةابوحالثمفالاليفعلايابخفأفامصامتفقدلعرصتي
تاهةاابوفقالفبوتعنيضرأفلملتماخلعاتالج

ظقيومذألشزماتتةخترهازوتآنما

العالنحوةواحزلعنةفرضي

ض

خصئث6

اثسمس

كابز
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ألثألفالبإب
جووابالهفي

يقومؤكانامتاهبااليىصديفاسعدةبىباخيمفمالكريةواصذت
هسعلةبنهـوءاخبهالىحاالعتاهةالبيعرضتثناتمودلمصدويخالهاتجوافي

لطويلمنامناهباابوايهفكتفهافتاطأ

ونسيتابينناوذاومحضيفتكشيتاانقديمألعفدعنغنيت

وبقيتابهتقشانيحتتومنمآلفيتماتيامأالمجبومن
حاتجةقضىثمضيرهذاجممدماوتوغدنااعارناامحاقابواصثطالعروفقال

عبهفجبيومماالهاصتاذنالتاههابووكانهمدةبىعمرهـفيايعخاهـاث
وقغىلقائكمنيممنيأملانةامتاهيةاابوفكتبعرؤواصنبطامنرلهمف

المفسرحهى1ببتينكال

منحملأليكطرفيازغفاعتكخكشانجأسينكتعلني
آألملحبائلخةقطضتسثقةخيميهنءاذالمائي

المنصحتكةحبصوكانيوااييكتب

كدرةكروشيمةياواضذسدلتماضائكعيقحفتقذلكما

ظرةرهفيعتميكلمحاجبههانباباذااقب

فتفطرة8مااتكوتيؤكلواللخسابخؤنشلنتم
ئتشرةضاآالسريعهتهاكالطلنياادلكن
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أدخكرةمنحرئاىافآنيؤمخرفهلديدىونجيههعنقذ

جمانجيئضعربيتافيارقعةالماهوندكرفيوقعتقالنهلينالحنصذث

لييفالمجوليستممديتيوهوصاهيةااايىهذاصؤقالهسعدةكأمجاضعالى
المأهوننجلغالالهةهنهأعرفماوتالنترأهاجمابواننسهلبنحميىبمها
الحيفمنهماابيتانواالالمةاعرفاناواقيهذفتالضبرها

أألضاعهذناذاهومابمتداناقترفتاذابهاعلىما

ءألوفاوتنسىغذرهنمعيامالحقآبانفدةإساتمرلت
بهوعدهكانجمالالمأهونالهفبعثفال

ضةكلنييبرةنالعاهةالياصديقابقطيئبنعليطنتزالمهابنقال
دضلاوالعتاهةالولقيهاذانينالسنمنصةفيكرباعلفأبطاواحببز
داريريدوهويومذاتفلبصهذلكلىيدهوالينمجلسهويرحبهيشعليه

السيطهنفأخدلةفوقففاصتوقغاالحإيخة

فيئوليلمثالبماعليكاثنييقطينيأننياشغريليتقىص
يخفينيإسفيهائتمامثلءفيرحإصنأليشراتومألسحتات

المساكايئواخالقيوكأذتيهعليفيهأدناشلتزفذا

يقطينيأنييافضالاللهكوزافىصالحصآلتهجزاكعلنتاما

للذينآلذينيؤمريذكوالوعاجاهاياللدلهـأرذقبا

واعيئاراضاهذاهوضعنامنوالتبرحابرحوحقكلستيقايبنفيفقال
تعلمةانالىوعيآواففوقهمننحملسنةنيصايهبهيبعثبماكانلما
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قالاياهيةابوصذثنيقالاهةالعالبىمديقاكانشيىالخيثمابوحدث
وأصذطبهفيابهافتمرق3يهيرفعلىمنةلصيدسفعخاانمعةالمهدياخرجني

وبدأتمالىوتغيتارجروابإناوعرضينفوافلمطريغغيرطربقفيهو
ألطربقعىفسألناهايخافاالخاسيعبرمالحفيهفاذااراديعلىواشرفناناىبمطر
اأدضثمابعدتاحىالصداليمذلكفيانفشابذلنافيوجمزنارايايصعفلفي

نعمفقالالصموفهذهمجبتياعليكلهفقالبرثايموتالمهديوكادلهكوضا
المألحراىذئاجاؤناحقاكىبعواوتغالنةفافتقدهونامقليالفماسدجمافطآه

كأوالوشأطعليهوالقراهعالحبةنخواانوتبادرالعلفهربالحليفةانةعلمكثرضم

حتخوفاهربفنلتيخاحتةوجبفقدالمخحمافملومجلثليقالانتبهايخا
خقرنمحىناخافيوباياكنيهاناردتلقدافيطهاتاقالبهضاطباهاتج
تطيبيهفالمؤصنيناميرفقلتلمجوئنيمااالظيكخإتيبهاطبخااعالبم
هىفقلتبالمجمنرآالرايضحيففانيلتفحلنالكقالوكاباننفي

لرج

الرذفياالشيبمامثؤبهعلييائوياالبى
فقلتياتيزدنيفقال

واوصلوشاحينوفيضامفيايضاحنتشئتلؤ

تنفباناضاففقلثحافيزدنيافلاسواناءصوصنىمذاويلكفقالي
فقلتعليكباسالقال

لمآلحجنةفينامقذنقسههآنقذرفيعميقحمم
وبهناوانصرفناوقايخداللهالباركءسومعنىففال

المبمدينةوهوالعنايةابيعلىارشيدوجدقالاسالعبنالفضلاخبر

بذلكعليهفابطأاعرهبارخبنالفضيتكمانيرجواقاهيةابونفي
هلالمجزومنامتاههاابوالهفيهب



923

كنرشانيشأنكوجعفتجفايبنيعناجنؤكي

آألمانيلارىمآنياضتتولطالما

مانألىمملجاصرتانآلرآنقلبافاحتى
ويدبهرالشؤصيأسالفضلاليهوارسلعنهفرضيالىصيدفيهافضلافكم

نيهتولةاثدةضلالالىدضلكالالهصعخهرضيقدالمؤيخااهيران

قريباسييعايهطاناةنائيأفوتجذناقذكعكؤناة

االولىحاقهاليفرحعدارتالىفأدظه

البيصديقاجحفرابويوسفبناحمدانقالالملكعبدبنهوسىصذث

هناليهفيهبجفوةحاهةالهالومنةراىبهوخصالمأهونفدمفلعآتايهالع
بلالطو

الوقرفياالخآلعلىتتايهههإصميآلشحريفالقجفراال

رانةمنعليهيخثىانغنىنومالغنىليرنيرالفانقىالم
والضبزاتجقلفيغنايفانغنىميقصظتباتذيتيهاننتتؤإ

ابمرهذركايعالهيهبدراللنياييمافبعثفال

اامنقطعايهتليقااهةالعابيعناالمليمعروفارعنفيبناربيرصذث
ليوكاندرالفائةناجةفيبتفاالمنصحورجعفرابيابنوهوالمكيئصاع
قدالهفظرتغيرييخماالبخلىعرتبةمجلسهفيلينيونجشةوصديقاودا

اتوتفثقيالاآلنظرهورأيتتاكصالهنتفثانيةوعاودتةعهاخربي

زج1ر

تجضالةداظهرتبقضاكعارانيم

نقضازدثتهصاالمينقضالوإقهال4
كبى
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واآلزدتارضامقتازدتهواال

نحضأليوقذكانالودااليامفسد

ضىكتتتافاجاليمنتغضنت

ضاشليانافحعفىمالالككانالنت

وافرالمئفيهفظبالعداوةفنادىصوعاليماكلفنىاقاهيةابوقالي

ئطبالمنمايمونكاظولالطويآلحسفعرضبىممدت
الىمالعدبعلىضوضالتنهنىفيبالضريميماحبال

حجايىصحبالكوألتقرلبوالشدنيالمةتتطرفال

الليالياخرىثبتاكوبيبينييانجوجمنذمالىفليت

يآنقتالراسكتخفونقطغلناكالمااردتانفكزش
فاضافانبنمجيىمفزليومأاهيةالهابوقدمقافيونهابنميمونصدث

اليودضلعلبهفلملشصينفصادفةاخريوااتاوفانصرفالحببلهبادرقام
الرافرمنايهكتبافرطاصفأضزلهيأذنوالههـفز

خياليميقيروعكهذافاخياليىقىحينلاراك

العمؤالمناالماناالفللثليبمتمتيضانفلعفلث

لمجاليبدالمثدهالالظننيهتملةلمحاللثصانكفيتلص

باليلمفاللخطبايهماآلغنرعتديىانيسرمثلوان
بعديلتقياولمثيرجعانفأبىفطلبةأليهبلعضالهالحاجباعىارقعةقرأفال
كذل
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مئرقحةتني7صااذبيتيفيانابيماقالمجاشعاخيهعنمسعدةبنعرواضبر
الوافرخزومئيهاالعتاهيةابي

الئئهلمالارانيحاستمهلمليظيل

الصهههتالمالرجهبالخليل

دراطهكثرتومنشنطانانالمنكذا

ليفقالمودةوالذمااوالرعيتاهاةلةفقلتفائانياليهفبفتقال

عنيتألفالآاياعشرةعنكاغيبقالهذاعلىحملكثاةقلتاسوةقاتها
هل3مجزومنقلتمايتأناخاقابايافقلترسوالاقيوالتبث

واذألجارواحااباننىأفعققياله

وجاحااصلةراباوبذيدفعركازفتن

معاصالةاصابش3يالىءيرميقعاجمط
عذرااوسعتنيحسبكحبكفقال

لصاعصديفااهةالعابوبخانفالرزوريلثهمغمولىرجاصدت
لهفقاللهحاجةفييئبنالففطمانفسأألبهافاسواذبهرفور

ابرعةفانصرفماليفيشئتماتجلنيكنهذااضباهنيتههستاصاع
ملالمنانيهثمكنبياثيهالاياماصافامالعتاهيما

رانهفيفتلبئنهصاشالوالتطلألضدقيزيارتكاقلل
غثميانهاألفيملظلصديفغشميانهصفييخألححدقيان

انهشبرئاوكاتة3صتحرةطولبغداهقىحتى

صرلرراليةوفي3ويليئنشةفي1
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صاخوانهممقكفمالاخوانهعلىألسالفئيفقماواتل

يشانهواخفتعنقحدىرجلنفسهحميانةكق1تواقواذا
ينفخذلتاماأنيتممثاياكلمنيرنيااللهخانقالبإتاالقرأفال

تعذننانعليكاوجبماوبيكبينيمادونوثوأخوتيهرتتيىوتنله
ملألمئأيهفكتب

لمجفقنجناحنحاللسكتثتخققلؤيدومافاقاهل

اتعققحصلواصانهبمفبااألواحداالفساكصفياآلسما
يتمهـتتأمنوفغلالمفوكتيههذتعودمقذنزهذا

اللهالفاللحديثرصدثةيميىبنافضألىالبياتباغداصاعاجمعفيا
يظهرلستالنهاقاهةابيالىعارفةءإسدامنافيابضضاالرضعلىهاوحياتي

فقالصاجهءبتضاأبهوارسلنيفرجعلكحاجهقضيترآلررضيعةاشهعل
يلالطومنالعتاهيةابو

جزاةسفيلةاقاااقعفوبومائهصالحافياللهجزى
اخائهفيرغبةاازددتفااضائهمفيبغدهرجالجوت

بمائهبووننيبمامرجضتحاجةانعيهماجعتاذاصديق

حاتجهءاقضهتأخيىفيصمالحايعاتبالبجهالعناهيةابيبنخعدوانثد

التوامرالتعليهوهيااعوذوانجياجودااعييئ

صاعظيعةحزمافيقطعنيإودهليلسنطانازالفا

قىلينسضوفي
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المأصرحمنصاتجهوماطاةجنااخرفيوتال

الداحاجةعثتماعدكوالاليكليآدثهالجعل

اغداقذتثمتثاقفتابهاصلمحاجةفيلخطما
الطويلمىطبهلمآالرشيديعاتبوله

آآمنآنآلفدارحتماعلىجونمضرتيالفئالماليظييأ
ركيعلىصبزتقذكقآلضنرعلىجالدةليماوأدتهوألصبرت

اطفمامنأجميرفهذامقامظاضتنيماقذآتهبحتطكفاك

جمنحميعلىائوخحقىتنمعداالوفزتيجنمصياتهسبيلاالجمب
منفقالعودةلكمجوناوقالضهاسميينابحضعلىيوماودضل

الطوبل

كارمانىئحيثنقيساضرثألظااقبيرمابغدعدتالئق

نائمونضفكمخئوبونضفكلمجاحؤالنيلثألغادييظفرمتى
اتمدأهـكمنقاضفيوله

صئهوتجتلتاهلقاكي1قاليطرلتبيتآلقاضيهنم
وافبدتانقاضيشكذزهذامذنجطاألالذيانيما
غدرتصيريفباعزرلطةفابتاذاانهيريد

باباممنالةآرلبعضنيمليقاامذرياامحاقبنالرحمكعبدصتت

افالمالدكاناحبفقاليوابهفرهنهأضؤهاثيابكنالعتاهةابيعالالطاق

شطاتقوالحاصةفيخكاذاارهاناولاكايومنسخهوفياأل



مهس

عندهانهامنهتأخذحتىتغارقهفالالحتاهيةأباادركالوصهحىبخدمهعن

غالمياصاتجكمالهفقالفةووقحمارهبشانفاضذالجرراسفاذكه

وكانهةالتواعنةفامسكعلينلهماالخذايكبعثنيظرنرسولياناقال
االسبهعالعتاهيةالوداىحتىينخاهـوقفبهمتعلقاالغالمكراىعرمى

امحملمجزومنأنثأيقولثمأوحفلال

فعالكعنونجهكألحلاتنيربكوافه
كتعيابذلذكتتونجهكمخلشفغلكعنلؤ

جمعشيطانالىبعثتيوقالاحبهصالىورجعالحمارعنانوارسلماتلف
مئفيربتانجنيفرحىثبوقالالناسقي

فقالوخرفةالعاهةابازائدةبنهعنبنهالعبدخددقاللصولمبصلت

الزجمامنالعناهيةأبو
حاالقذانوذثطانذيذاممعنالبنقلاأل

قاالتاالليمتفاماقاالبلقتلقذ

االهوالصاللماآألشدمنانفلؤ

االكصكبهحليتماكنتض

ساالتكأاذابآلسيفتضنغوشا
نااللمتآفيهماذيخهالىولؤمذ

ظاالوالضبالموالمججهأاللولقصير
لطاالتاوقذابطاالقومكرى

امناهيةاابيسعرمجفظقلتااناننيفدقطليفلبستماافتهعبدقال
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انفالمتقدهةاالشحا2يريد1بسببهالمبفينظرفي

لرجتتولهنةلمجوتهعروبغيه

عذلمناللةعبديثنمفيتحثراالرحليعماحييا
آلعفلقالمنبهارىبماخنابنضمنلشنان

افياالنوةمالحبعلىنقسسهوصالخنأبنلقا
الثتاغوآشلالرففيوالمنللعاةضانا
شلىواحدجاريةانحىلفلثيباتينيفيما

لفضلآالتنىجاريةراىفيامنالفمنلالانى

يىقميقاألفالنمبهجفعتوقذاالهذافيكماقنت
اضذورحقمابفاحتالواشتمايوسعوبانغالنهواعيالهعبدعلمضبأ

لكفطلقيقولكعلىجريكقدمعنابنلهوقالسوروماوضربوكانيخا

افقاحابلةقالالحربعلىتقيماودرماالفوكرةهـكبواطمافي
ملالىءمجزوهنفقالصحافيتفول01فاسممني

بالضاللاصرونيابوملعذايه

واختماليمنينيألبئئختفاريفيعذلوني
وضاليلمجرنيبتهماكانجمضات

لوحالفيعثرةاشواتتمتهماا

ملليوزخوجمامنحنمقجمتلمةقل

الينجدوهوىصدبغدوذرب
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الزجالبينجارياثيراذارايناقذ

صاليثقيشلطممتيمينيتاناتما

منكضبمعنبناللهعبتاهةالهابيءااتصثللماقالعحمدبنعليصزث
الوافرهئبقولهاهيةالعابوفماهيديناخوذللث

مايريديقعلاللةكذاكياينصيفهومغنبنى

آلحسودوهذاقذيسربهكاصااكاتفغن

واليزيذالتوالفيويخقصوتخلمتعيزيدصفييزيد
اهساثاتنياتويتطحئذلكملىالحالمعنبنيوبينبيةزلوا
ابينهفاصشواوفةا

الطوصيحميدبامراذةالعتاهابيءصالتايهتقالعيىنمحعدصزث
نأقصلىمواديالعحاهيةايابقربنصأرجالةالنرسانيديهوبين4هويمفي

والخاس4فرهعرفةعلىطرفهواضعوحميدالطريقعىوغوهاالتانوصهبوافضر
مللمجزومىهةلتاابوفقالبختييلتفتالوهومنةعبونالهينظرون

وتيهصلفميقماشئتجهنمانجاالمموت

دأيهعلىرحاهدارتقدئمؤت01ننيوصا

الحفيفمنهيةا11ابوقالاالنانمماحبمعجازحميدفلماقال

اهزوماالفاللالنآساعكئنفيافقسلاذكما

اؤئخشاهجوهفئميتصالىأآلسمنانحيوضاتتطرانما
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صدنياأمحاقابايالةفقاتبغدادجسرلىصاههالضابالقيتنحارققال

مجزوهمنفانشدفيخمتاتهناهاوقالفضكالهماسلمحيكفيفولك
هلال

اخمليالدوآلتقتخذاطيالتتات

بدال4افأبخازذفيفنصفالككنيلمن
نتياليوىالاألمأنجيلشئلاولرتج

سبيالخأيىصالىةلىم4آالجعلالفلذاك

بخجالاالترىفالقمشنتحيثبطرفكفاقربب

فاحببتواحدفيبرادفاحذفيفدايئفقالماقااباياافرطتلةفقلت
رفقثلغدفولىفضالالاصدااجدماقلتثموضماألجميئافالعتموإفقته

تسرفحتىكدتبنيي

لمصمظبنل6ثمع
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ث

وثأانبالث
واتحازياؤافي

أالعتاهيةالبيصمديقاهعنبنزائدةبآسالمابونيمقالهومىبنمحمداضبر
الوافرمبقولهفرثاهفاتإعااخويهوأضى

صزنيعليهيطولانحقيقمغنبنةزاذلموتصحزش

وضنلبايخاكانآنعباسإبوانمححىزاثدةالفتيانفتى

نواىفىتختأالكفاتبهتوارتفتىواكبقؤعيفتى

تجننيفلممتجيبفيدعؤتكمنفيزاذةنرالتأال
رصتبعدركئاصهناصنبناقوفإاركانعيقيامآالصل

صلالسيرمديالمضالمصوريدضيننجقالانيءاالصابحدث
بؤدوخحإبعليهفضلهيمثياالعتابابيبازاوكانعهدوارعالحرمةأواحفظ

المكرةمىمناوجمنعهاليهيدفحههاءكرةحصينوحصحنممةلىهمحامهاله
البيمىيرفهابوالعتاهيةقالهاتبلى

ؤاطابدوأالفليزيدنعىاالمشرآالىمنحعوربنيزيدنعىا

لمحيضواواالبوابالمقاصربغدسأكنهاورآالحقرةالسابهن

أنثهصيوفيثاشبنبيمففدكوصدتنشيوفيماليفيففدكوجدت اكهوانمفينثاشوأامنظريكالحةالثهجزاكاذلكبفلنحت

قبىياتعنيااليآمصلنسخةوفي1

حبث
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الإلبنيي

ابحااالحفييقالبجةنا

هاا6بلانجثهضيااللبوغا
يلحو اسلعينىرنجلزيإمئ

واشكةاغهكاياالمرذت4
بمويهابالبةباليفيوصرثخلقا

اليروباالعرالىباتجوالر
تباللصعوحقبىالصيهاقض

التحارواالمواجىثملبابناتنى
والظذذورالالئفكن ا

والبترالضمانبرئكوروابربخمةام3
ءاشجاالكريرالسيدالنفنولاةلب

01والضحاك
ؤناسهباراهايفبكهاةياطهوا

برانقبمةداهـأالبآنقةوبهى

روالفرقالنتطبزنوالن

الدجلركةااممييياتآن3ىات
الليلفيبلوقىبكهأ

بمالهفهوأيضأليباص
البيحنى

والبفوانتطعبحد8الهـىالن
نفمالاال

لهوتئاأتئآلمهلكالتيوتث
وهالكماويخا

خيرمنلفعلعاتأثيعةاتئ

ئهطهـبمهكلعحاالكسثء
صسترءباهـ الرجلا

ءوالصدبناليايمالكببش
ابأش

بالنرسشثراث3اذقىس

النمضالئزتتحئاقىف

بدهيخلنهالنيتل01بهةاثوكقى

بموالكذبالباطلايرهةاشه
هكش

هووالنثلدواثايدالئالدوتلد

القديرالصلياالمال

مئبهيصاتماالتعيحهي
تمانصءالخر

امخباالئجهتكبزصخشي5

ءاثاا

وعوايطأهتئطهوثجط

الديخاوسعةاليمراتموةوافى

هـوالقبرالندئةاالرضإشىاآاي
لالفتدابنهاثكلا

اذالوفقيدةالموالت



بإلنالس
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إالطشبموااهـدااالجنبابوبإلوليهـبالمنقيلةئحوالوأدثم
واتاالساالطاخشلبالاص

واايزادهانماهنمرمالةو صالصيا

علىالمخابرانقوكطاتجليدجاديبهائاسوبالمالمكدىألوى
الدةأوصحن

لمكلرضةجؤةئالنعلىصةنةألوبالالجيم
ةوفهـوحماةرأصةريالفرس0001ء

ءحئوءجحاجحةبماليدالجحجج
صدلاىاطلبافيآنجبلاوبهلىوالنيارالليلالجديانوجد

أإةصالئخحرالفيرالماحلىالجذلبأوجدب
االرللخحاإيحشاخنامهابطنفيوجن01أنجناتبمالتاالجثدث

1الحتببعدةبةانجوحنص
ءيمععواالغناماقبيلسةثديىحدس

الثلمماص

ءاالطالءإاابمالجانعةاعؤطثءاثاحدع
جععيرصتالخندجئدءءه

جدبورصصزجعدوجدل

برالعطساصخراادثآلدلحناجخدلءادطاالجحىاعطىيجمى

اسلئمهاعلوتحقعلإنهبإخإيبمفراصذل
اهعرالجؤلذنىعليإالخألاألافنباجترمىم رحرسجروصءوالالذنب

والحربهمط3باااحهدء
الجزاةركء11ول

ااالتحة3نزانادقرإلصلنهيخثعداجهرارأكطاجودةلىافيلنما
اافخمةقةالالجرةحصرو

المظيعةالثشقاحانحةاوجاحاص
رؤوالمميب11ثفيجص
لةاياكأالىزةآواصابخمعاملهلالبموحفا

أ

أءواشقصابحزصطلبءالثيألوجاسافرامعظعةءاليكاثلمجىبئ



0303

الوكودديثالوفلدآوحقيثة5ذااالميإجؤه
الحربوقهشالالحذلنر1ذقر

بإصايبحذافايتةنااطا

لرالولعقللعحىىااتجىوتلطفتوفتحئبيحث
وانعصومدوبكناكنافالن1وحا

الضتقالحيحءاحرجوسامحهساهلةحايتهعليه
وصدرحالىءالعطاءاجمبا

والمنتاظالناضالخردكضبحرديأوروالاوالمؤتالخفحتف
ءحتوت

ماكواالئنلالجرصييص
أصعلىخعلةاالمرعلىاححصةوحث

لطلةحزفةياحرففعلو
صثاكأباحثاو

أالنقيادعىاعاصتالداثةوحرن
حزرشالاأحاهبليحثى

االمورانلمئهطإدعحايحوزايحرمايقدئلنهدمدصبيغالوؤسطهلمحخبو
ولفذقصدهعالثيتحزىىحرى01زاالججابضشوجمت

لهءادلؤا1كاا الحقيىليالحرممي

المتحقهوامبربمالنرتالحجزةجمروا
طةكالئيوحزالحورالمخجبراتخجو تفلئثءوالال

واالرضىللرتنمالميطنالحزنألاكالص5 خزوتءاصعةاالنليطةرابيضالفرسالمجلىيصبل
الصا

كغافيلهـياتضييحسباهيبةاونجعيكتعنهأخجصوجمم
وهوسالححممالحئرحسريخجناالعوبماالحجئوجمن

وبائعرانحعرةالمئلقف
11دليوسدتةزروحدا المعيبةاىحرءحا

اثرابالفىوأحسىنبةنو2الدهرأخماثوحدث



دت3ءأل
القلقررمنالميتجتةدهمائمثى

اتامنلصيانتاخاماهايمطحناضىاثىص
لطريقاعنىأوداصااونناظحةهضش

والقياتالمعادانحشرواىحش

اسثةواءالمامجحمالحؤحقوحاضى

جلحقبمعندالغرغرةيختوجةإاحعرج
اكمطألحيالةهـةالصلاألوصال

إلمز46ليهوحيتافىثبالفجضصابمالنحيالحضةألوس

توألؤالجوحاخؤبإلعنالداثمكلظحاماوصفيرالحصىءلبجمضااواحححب
وروظجلىىأحاثالمحاضررمدبمالىرالمحضرو

واليالكصةاديناقىاناوساكنتالبالخالفاروضر الملر

محتالحياةالعيغيااحيىسوأاليثيالخعلصي
اوكزقلمانمالدنيا

ءالحأحواثربمالخيلقدسالحافرفرى
التباعخعكانالبرنياخبفىالالمحزكاالمرصالاأحفظ

درامنضربالمححنطلت

11وأللنواضمالخثفتالخبتبآفلءباليهيحقيقوحق
اعرلمهوالهييائنارالهلىااللواوخبراومدالدهرضبواالخفب11حقت

7كاسنةتمانن لمثئنةوالحزنحبةفالبموير

عقذدوابخالخليلةالحراسفذالجلى

11وخعولفهخدىإتاوىس حالنلبمجهواشء

خلىثبالتةوخلهحلالمدإقرالنخابفلمفاوأحلف
اءداااخثدا

أالنعصانءدااوخدحالىتالحماصوحتم
للجارتكمدراالخدر1وخدرءواألدااألنفةالمبئتيص

ورثةخدورنهراآاآلخدحيهحناحرءالحلقوسالخجرةحشر
3اصديقخاكتاواالخنىضدنالخئوطأصخهالميتخعهرء



كبمىصححىامحءأل
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أ
لوجمداالتاحمنفاحاهـااافياثارلمالخرحرد1

أقتنتصأللىرخقابىالإبقاالللوخاثاتتحايشتواصحآفلةيمض
اجدرهمااكلطبهإخلقأخرىرسخصتيسصالحصموالبحروالكتيره

احاخننفموجهىخثشتىمإنانج9كقبموالمتيقةاخرلغااوخطابخ اخحلط

االفخىحااوالضاخىاواكحفأااكيىاانجطاااصاث
ساخاااص

اط11 هـبالهملوكبناةأثالخورااووالهـ1اخحلباو2
خثلوبموالداهية

اررشةانراسؤماضاص51اوانجرتااالخطرخطروىإ
أصكبيزاهساءاشيةخاطا

أثاضوافمهضىرواكرلخديثبلمللحراضاكقبرخواطرماجىالقلب
نوكلواوالخخافنفولالبرثخعنفىاخطف

صاخطاكيفالمعوخةاجيدةا
اكاهاراصبقمنحةنجفعهحؤلةوضالارةواحلبةمخالالموت

أعليإبياا

أابمالقدميزبينمااكصةالموخطاا

االخاالخوونوإخاخطيا
الخالطنروالقءدلحبإخولىأدخلنتالصوتسكئوضفت

أخفيتبمالثت

الدالأوفيواوجعتبةفصثالبم1ويخفق
العملعلىالمقيصالدانباأدأكيتالض

ءوالخداهـالمفيالولب
1اليببقوائماربمعلىشىدبظفرالئمالعخطبأل

نالثريهوراا

اودادبازاعنةاديوصدأشددصدرهفيتلايخلجا
اأالفدابروالضبلحرفواوضكريبة

يراألروكأصاااامصدزاحفدااوداسبتيوظد
وقنراسحيووودارانعيرالبقاالخندأ

01إئسعهصةافيطة7م1اىئفلبى
اظالساجمهلمت1ادجاوخنىبمحالمىاالفيالنلسة

بلال



ي
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صحتهالطروعيهةواداكالزلقالذلمحفيإأشا
المستطصراصحةالدوداموالمختلزولالمادةلبذخرلاودضل
الذالولهالحديننرالدسدزي

فيتتالعممةدثهلثطدزة

الرئسةهتئهضعرنؤابةااذأباالموافالد
ىورللمذرحهألوملتوهفىيجدر

طلكلرالثساثجرونربهااجدربماواهلخة
لطتجا1لعدرجةاوالملد
المرتةانالمالحنرالذممزوةىراتممضةلنلءومدروعظمف
رىذءاليءلىاواصخيهطريتة

ررالآلدممارأفإوبراشهبوخعغاءياضاودرس
ذهبالئالعايخهالئارت

اشثعهفرايهدكفسذكيئموذأرسذءأزحا وءللمحوقعرءسبعةاالدزكدرلى
ىدطريقألؤالبءاالتذهباذصبمسيرحصرصاسرصةا

ءالياالوسضالعؤتادرتا ءبوالتصرالقريةالذشكرةزأدضا
اصي3واادرفحقرثامالنزربحصايهربمالمحصوبيت

هـصمتةاارءوالباثالمجاذالثاممطودعاا
سلمظالتظىثهـحاالههخؤاعليبرسجأالئتىودواكادواجم

بيصاثطلمويرهاواميالهاا

ابقأتايزعوالزنتويلقرأذزدبرهمالحدطودلتأ ا

ثدعركذحباالئنضلتلطنتالالنالمرأةوتاثئجتيدلة
ئئةفيبرككالمفىرتيءدلىالماداولدالوأا
الباليالرتيطرلمالعصيمةلثجرة1االلؤتوأدلا

خواياإضطرلارتويرضؤ 9حةشوثءلوااصرومئبةاناإةالداودار
رخادواكأناناجةوعةالدهر

نعت




