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غيرمربذنوليثعبمانمعاتحاعليكمكنتقدأويخ
وخرفناكطاليومفآنجاترأسطالممفيإكمثأ

بنرمحمابتوقدفتماهيتثمدارنهيهااححسبسااثوا

عردبنالمنذربؤوبرفال

لحراحادثكنيرواليعطراليمعشواوالدإتيجاالشزمن
دثرأسواهمإصثاولومبيراآثلكلأحجاعليحرهل

المحيراالقةوالأإلونبناتمعزهاترهصابسماسابهاجمأد

اثرامعشرا3قؤفيالنكنتمكللتأداانافماذنينافي
رااإلنلىبالضغيبتوفيخرانقغنياتحتجلسثاخيكاذة
راتدضنوالضفاصابرأبارسالةارويئبغالربأباإ
ععمراةالطالرداربحاالءالماهئاآستالتزوددارجوااسوسهمت

ثريراعرووكاتهندبنقابوسالخاههنديطجوكروبنرقأل

فيومحمنويومبؤسملهوكأنحمارةامضزطلهيقالوكان

ويومديقافاحمابيالهلقيهمناويقئلهحميدىفييركب

دهعهذافحمافمالهآذنصرجيلحديثائمحخافان

تخووبىاحولهركضهفيتتارصمزوكهرآلجالمصإبارلناوثطليتاأ
بعولهطرمةاه



فيهاهـرضألتلنايشاكنا

هندبفانأفابوسلعثرك

رخمأنرهنءالدهرفعهمص

يومدوللكردايوأن

نحطاسفيميمفامايوعهى

ركباففظلطيؤتاما
وقال

اذاالذيفومآمنافي
لهالببوتودونيتيوما

رزآلوكاتالمنجرفعىا
مةبإسقويماشرطا

بطوصادفةالمجفاتتلقى

جمالسنالدىالمجفانؤركا

قلبلدىعقركطفكأخهـا

سيدركناانلنعلغانا

غدتاللياجالمغيثالذا

سئلياالذيواعطهناولوا

اكرالتاغكسوهمانا
هولعلديهوالجذ

فماتنوؤالحياشوتعلوها

كثيررنوثهلكةطيخا

مجوراوصديقلمحكمكذاك
نطيروالكاليائساتتطير

الصفوربمدتطاردهيق

نسيروهاوفوفامانحل

جمزودوخلتآلشمتآءا4زم
فرزهربيعهمفبيلفثى
سرهثنجهالمنضاتيخا

عسرهوجهةلماشاج
خيزهبيمهمشرئذثيت

رهسمبيمهمتحيزات
صقرهاكرابهاتيصفز

مطزهسعاهنايصبهبكيث

لهوهذظاهرموتبسعار

رهز1سافطهولببعدمن

شررهلةيطيزظضرئا

ندنحرهءالكفافيوالمحيد



1

علىبادتعفونعفوكا

ولمالفربونعنةليظان

والالمحياةفيالصياليانأ

أبهفبئآهرىءكل

رهنذالذيالخذالعألت
شرهمائهصبرالكيبم
عذرماصدنثائبلغفا

فترهإلغنىهنيبيمادطيوها

وفالا

حرجاحثرجمطثرلصقطسماكاةصراآحمالمااذاأثانا
هصكرداظنازلالببوتخاللعاهـركأث1بصزترجاة

جمرف3وافىاكطتآلزثهنفبيايرقعماالسمولفرفيوجاءآ
المئحصميمرعحمماالمحىالىشهظيهاالمنقياتالععثعارإترد

آررتجزالشثعثاليناوياويفدورناآلمحروتطوروراصتييتإ
ى

وهزعفمخلنشاجاطعنمنبينهازايالخيلاذاهاكنإ

شعفويالشنةصيارتعالىشئىكانهافىعذارىوجالتا

المتلهـئفالمرهقءالذعاومحزضاكقالمحعأألفرجمجم14
أص

اللهعزىالصابراكوهئاءكأننبذالخباففئناغدة
تذرءبالمااوالعجتوانقذرهاحثاطلقتهافدإوكارهة

وءا

فىعفوهودزثظبطلعلىكحعةحيازيمفياخيبترداة
هكيرقاطردفصارفيحينوفال

صدورجمالكعلينامنوعوجمطمالك4إأياماليبودعينافق
فياللثفامنوالذالبينوصلناهذاتعفهاليمنففي
تتبحح



ا

أاكلماكأانفصرلدسنوكثبيهمفرقالمحطاناخإلرك
ا6رزاكشلآإكلالاأفيولطعارالوالشرو

أحرداركىسدارلياالرثالبالدورحملتيلمتعيرسيريإ
ةاكثاخر43وسورافيامثحيابااهروياكماوليسأأ
وهالكهننسابهراملعادنيتاوسغيومآالرثا

اإوعثاللثتاطمالالسصببيحةبءلقسفييالرمحفيظللعث

المباركإلمحبيئمدنطاكقماضدانوبيألريمعليةأشرسء
المصماثررمخليخرممرفلمكضيئثوبمودأدنرايتا

أإبالمحثاركاطواذأسماويوخجصيعآرروغ4ذاوكقأبر
أإااكسحمهتروقرانانبمورةوتإررلمألىفثا

أإإتسااانبيخوحغالسرجعنرسءهـحأرعااتأنزلايااأ
أجمثيالبااطرادالىايضافيوقال

أإومحئيلىمءقوق3نيوبالهطالاضمهنباالجزلخواسة
أأالمحكبههـاشفشرافمن5ومضيهاهرباحهاتربعا
زجلنتهدارهاحيضاستقرعلىمححيربيحقكتزالدال

نزلعدهألسحكناخها1ذاسرهإلصباالهبتثحالمجنوبهرئأ
ااحئألرعدهاذاهاهزهوعوفارباعطاحمعلتالخاليافيإكالق
المحبكطاءاينقصياطوانخاناسرةذاتء1دهكبداال

الولىخولةمنالمحبووناتصرعاشىيسلواللبانةهلاذافلت



71

لرهالكوليعىتييمظلمتنكزافىالشكوىعازادك

ألاوالعبنتبمفزعاحيلىوادبارهامعرصةماترنهط
موصلاليهافالمحواصالحبلينظبنظليةاللحتإفقل

طكهابعدهثلفاسبجرثملميتهليوابمىانماأالأ
والعللنالكذالييأقىحبنبهرحيابذهنهالهاافاطا

بجلنأالالشرأذامنأاللمجلطالاسودطشربتاننيأالاإ
واليمكالمجاليهدقلكداىدهتينشدتكاتأضرفئيفال

مرشدفاعبدعرإبخابخربنوقال

محيلعدهطفىأثتلوحطلهلالشديفالندبحزاتااا
عثولوريدهوشتهءيمانومهارسكانآيالتإوبالغ
هطولالععزوئاصا3وااالمحتزممطانأاأربت
كفيلايزهانريبعليوليساليلىمعالدباراباتفغيين

طولالمحلو4حمطالمحطاذابغيطةميحعأابمافدارى

رمهولعنكءألنياوقدببلغرسالةالضاللابلغامحيداال
نسولباسرارالحراموانتلتهءبعدمافدبسزيدبيت

سبيلالصالمحينبينولملمحقواضغتضأللعصدوالمحقوكيف
وفقولتثماهاوعراعوفامالثهسعدبنيكبيةمحنوفرق

لجالوجحتزوكمامةضامحرهشمالإلدفىعليفانت

ومسيلىأهنهاهرزختذازفرهصياكىالفعلانهت



ا

فليلالذليلعنهتصؤخنابتابقرارهفقعافاجمت
ذلبلفهوآلمرءهولمطاذاذلانةبالظنلعسعالواعلم

لدلبلانهمحورعليحصاةألفي511آلمرروانألسان
4ولجبهاوءيزدسلملمنيهقافكاهةأيعفاهرأانا

وقال

آلوثهإهاتلهآليمايخزخرفحجعانقنازئهآلدارننرامرأئعر
هسائبهجاسفيعاناآلخبنيمنتلنقحيحثاواوخرانتجعليث
تىاصلهدإنامنكسلىوإذجلبالمنىتصيدكاذسلديار

تياكئهاليكساجلخراالاالكزأصشدالزئملمهلواذثط
باجلهالمجشق3كألناكريزناحفيةالنفرماخثىكنبينا

ونجاولهرفعافةمجوؤبناوبقودنيالصياافئادليالي

فأهاللهعرضةثثيبسعاذنهاودخيالسسالىهنسمالك

تجركيهاساجلهالتركظهراوففنبالمحمنلنيرفاالعالمفذوا

داخلهباشرالقلبحببشامثعةبينناوسائلسلىآهتدتانى

ذالذلةالخإلفااالدييحاربهاولجدهعدومنسدونوم
ويضاتلهخمصألافيرفيبكآنةالفالهعيربهايظل

سرابلهجيبتالليلاذافسوريرطةفملهاذاتسلىوماأضلنت
حبائلةكيرصيداحررنهفهلكلهبعقلكسلىوفدأفهبت

نحائلةالحتالبهقكالحبححبهرلقامعطدفلبأحرزتكاأ



أآ

هتاتلهنصاانعوخرزلكييهفالمرأدمخءاسماابم
فانلهأالبدأنهماهوىالقيفزهفرارالانراىفلما

رواحلهسراطويطربعليهرفمثىراقالهارضهننرصل

ئلهبالسروظيدرانألموتولماالوىنحوهاسافهالسروارضالى

اليومحهالبثحهردالهسيؤنطيةارضربالفردينفغو
هونائلههايهوكطاهرو3وماكلدونههاحيلصاجةذيمنفيالك

يلةهوعاليزاشفىهنالبعثلذجمبعدهالعقربةتلمحرجمألمو

ةمحماذالتسهفيقاذبألعطوصدمرقعمقبئبسلفوجدي

ادهاطفهخياالسلىهنوكئمثعرفشوصداصكيهانحبةتجضى

افعتلثاجبلعةوفالخالقيوموهوقفعهبومفيوقال

رؤوسهمجلقاهرعبادبنالمحرثوكاناة5بتافي
بذلكوامرهمتغلبليكزعلىاليومذاوكان

بعفابعفمءعالبعرفليكون

المتحألقيوماابيعرفناالذيسائلوإح

النمصأعراجاكيألوقلفقهااسبالبيخثأعنتبدقييوم
آلؤنمفيحإلهرشصازمءصلدمبرأساطدالناس

ضمسيدسادالتنبهءالفغاالءيحبلكامل

نموابىدولهالكدهعذعلهامنخيرحم



وخدئموسوامبينافبنامالهمئرالهروث
طراذالقرئمللنايبنحرصمتاتنافيشتمل
فيناكالمحرمالجلسفنرىجؤجملسنااهلنرخ

اكرموخزطومألمجدهاهةائلآبئهنوتفزعنا
البئمضربلتغلبوبنينجآمانجابمزافاهن
اكرمهعروفيألوواضنحىسربناالناسمجمحين

العممهتزاتاضربياتافيارسترأهابحسامات
ازماشأواعلياعوجياوتجتهيكلصفعل

المجبمتعألكطولهنشؤيهرءوفناصثروخيل
فئماتههعتحتهناأهتنهافيالصعنعهأدث
ئمانباكباترناوتحوزؤهـبرخرعالئقط

اعكاقعبيخاتغاليوااتعداهنآفموئفزى
يآليدمحإعليهابالمجذمشالتاذالحالتالمثمذخغ

بميخبدعوىالداكططلاذاالداكىالىفئهاتنضو
الجمفيسبينكليشدءوكيولبشيالي

ألفركربمالبمسلثحبنامكروعلىأخيلنمسك
فيهاوالرخمالعنياننعكفبينهاصربطالظر

اخنأشثتفا

كاسئدااستوىتئاتهاهاجمهألسئاوعممرقعدئنا



3

االوليدىاوالنخاخيرصالءايابهآسهوئالمانجعنابه
شرنماوقحبتروكانحمروجمنوعبدطرفةفال

عبدعروفانعاظلىقدراموبغييماروءعيدهنياجمتا

اهظفاماذاألكهعشاداناكالهوالخيرفييماغيرالق
ملماسرارهمنعسيعبيقلنحولهيعكننالمحىنسايظل

نحدىاهورهاآضحىالليلهناربحبالخهارشربتاناله
جمغمالقليأترفئاعطهالنيخرالمحخاقلماحتىاويشرب
أسماالسرةوردتخاطحمربانةشعبةفوقالحالىكانا

لمفبذلفاتحسنةأقاصالتالمحنياسلةبنفثادهيمدحوقال

شثطمحابهءبماكسالالنمادصرىاهرأمرفأن

ءبالذلمالدهمثأغنتىالياديالفصرممااكويآمرولمنجا
اتهامحنصدتإذالرميةشاكلةواضيعث
يستدكطفيظانسائهعليقناهااكملذاواجر

اعنةهوالعؤيضالزجلنحيلةويصدعنك

اصكاركبألصيلوالمححلماولسانكسيفكبحسإال
ءالعثموعاجلالثىاهنهسائلهكيرفناثةابلخ
العمهرفةاليككلذللعهثميهحمدتكاني

البرمهنقحتحيلضعهاأرهلةجمئىاليكألقىا
باالبوابقاصتقحاللكارمبابكت



3

شوديمةالربيحصوبضيرهفسدهمابالدكفسقى
فاوعدهاهانهبفةمنهندحبنعروبعتذرالىوقال

دمسفىيسغوآألنصابحبىتكهاكوجلىإفي
الوذمعبيدةدوتائرحبستإذبذاكهدصتولقد

13بيننافيوثرأغدرولمفدرتاناخعثداعقابئا
وفال

قلههأماربماآتجاك
رقشاالرقطحسطويى

هالسبملقيبلعبت
نفآاهعشحىفالثثيب

ثلكياجعلتا

بهوففترسعمحابعصي

بهافعامايالالصىيال

اتلكملذتدبحلروت
بيمالخآنطيفأنتم

نمنحعةهقموعذاري

كمهعاولمجاشز
كرمنترعوناهاخير

بيسهمالغألقفسعى

دارسخميهرمادآم
4دثدلفه

صىهرإحمق

رههرمقفيوجرى

هفرفعناهي

تضةداربيح

ثإلمارههـالنفحلوامميح
مهحزاشزتهايلكا
عدمههعدهايضرال

نصطرمهجزهاذاؤ

تجترمهالخادعاعفي
مهدنيرانفتصطلى

هاوءالطمايابمعا

ثهةكافدخعثسى



3

4زلدأواطافاقىهغفالزالماضذ
74مهات1زينعتغدقربطنهوالقرارلم

دانابينناحمهثمزهنا3ذففعلنا
اسائركالةءلمجامفتعيدوهانعدكمإن

يهجمفلجؤجميحيخمكالوقهال

بهمةجمةءنرهاذيوهألوهعبفلثيمهفر

عهقساطعءحراغتهمءالقاعيتركوت
زمهعاقراخذااخارجليألالبوى

هثبعهوالثبيتالففىادلعألالبيتفا

فدمهكيسافةحعصتيبهيعيعقعقلللفتى
البكريطرفةلى1ثععرالخولا

ادبالمابعكاعندىهلقىالقسبنهثفوصحئهاالطيرفيفلواكأد
11وقال

أالربأللمجاهحتخولقدطهعيرةبوالخيلولقدشهدت
امماتايخاخمائاصلوبارألررتجودرلالت

الثناتعليعلقمنيقطرنمغيه4ءهاخيلربألت
اوقال

الاللعنغى9االمعلىزجرنيييماهفخوإهلو
رجوسطلجبكزحمولبرمرفوعطازولهوضوجمها



3

يج

وفال

فىالتنوخالزطصوبحميرهناشاخاولناهفسب
وفال

ئلطفاكنافذقيبروضة
كانهاترديءوجنعاجماليه

ظشصهتهاصههافيرجعتإذا

بزهاههقادهيوهاليثافا

فربةيوتنفعلمانتاذا
فرإبةذيمااليرصكللىالموتأرى

دونةراصإيخرترمحافيوالخير

لربرزأليامأهالعرث
فرينهوسلعنتسالىاللرءآمحن

حثاؤنظريتهضيوحصنر6ى
وفاال

الزمانطالالنخيرايخر

الغدالىايرأبمطبهاظئت
اربدألزمحركريسفم

رردزعلياظآتجاوب
ينفدالمنئةجؤحبليلثومن

فابعدوكعدبالبوحماتنكوأ

بمقعدامحزيزنياالدفيكانالن

التلذدبعدأتيكوالفائل

ؤدفتزهعروفهامنآسطعتفا
يقئديباثعارنافرينفكال8

مجعدكعودعهةاسةالنارعلي

وعيشمزإدااخبضهاوالضمر

ببلئبنجالمخم

صرهةرأيتركطهندماوبنأعر
هثالمجايخنالميافيثرأي

وقال

وفال

عضدااللستالبدا

ثالهثبرالمابهتىسبباال

إلبرقهبهاأتعنهاتضمف



3

وقال

نعتصرايعصرنيناكائذيأالكناهللثفيلوكان
ركمهاليدينوفيهدبرهاروجسرفيدعلبة
جنوظفاجوذزلمخنسآتانبطةوحعقأغا

وقال

يعتمفرأرطئةهاذاممناففيآلمئراةتهللث

يخلألزبخرحهويالااننابكزتعلمولقد
برقال

بمحيترفئرضهفيالك

اصمريفبيفبمآبلكضل
تنقرىأتشمتوئقرمحيماها

نابشرىعكصاثلرحلف

تحذربفماذاالفخورف
فاصبرينصاديأتهمابدال

وفال

ىالنلعباللمحليبيعئهشربيهوفدءطععمككلب
ينعهصالدهافييلغذيفرفىيوهاعلييماظل
النرحوفونسيفباضربكاطارالممومعنكأضر

وفال

بعضعنالشراهوبعضخنانشكستبوولعضنافاأبامنذرافنبعت



خغضوالبغبملىليسمثبملتفةلماللثانيعندالنضبفافممعث
ريجزعهالمرالمرضاصبنواعبيدالصفااووالمحهغرضواضر3
العزمنمحرضاليخبثهنالكرةظتغلبهـالغلباشك

والتففثطهكتستئرتءضابالصفاقومابالمشفروتلبس
لطضمحنتخنرمةسعدبنوعوفداراجوالعبدفيعلىتميل

الركدصمننملالفدرخبالماعليوجرداممداالموتأوردانيهما
وفال

وففاأمبربمابالدارلذوالاهالراليومالنجالبالتغآ
انصفاجارجماريذاتمؤالذجمبهثأهرمنكنانيفهـط

وقاالء

شفاهالذجمايبزقالظيئبرباأال
فاهاثخفدالعاعدالملثولوال

وفال

سرفامنشزالناسكنيشكعفاألشعارأسرفهاعليأكيزوال
وفال

العشرؤويييساهنتسفثطوبالةحنانةتعافى

الييماالمنسوبةويالبياتاليكزفيطرفةقمكعائدجيحعمل
سلىبدطويتلههاشعرزهيريف

امهشااتالمزق



لىالعريم7أنث
يم

الزحيمالرحمنثهابم

ثممان

المزفاسلىبهبنزهبرضعر

رباحبنوبيحةزهيربنوهو

حمثجماعليمالىرصلكطفانبندهاعبدبنيهنركان
بألفارمولعا6ممحكانجيؤواحسنىافاكرهحبمفغلهنكلب
فرثواعليهقرثانيةثمفواعليهففقرهزةالمغاهغألفاعنأفعهئ

اخمفزمقهمهالىفانطلقعندهمهنفرحلعلبهيردوانمقرالثالثةثم
ويقاليهيذكرصنيعمففاؤكطفانانازألفيزهيروكاناعطييمااغاروا

اهرأئهفرهنالمحصالةمجوزانرجامالههنلحلماالرجلذلكان
بلغفاللمحالهىعفاذلكزهيرفيفقالرعلبهافكانوابنا
خرصاحييورمتنرونولةزهيريمفالىوارسالبالبلالبعهفوله

ابموجملتفعلتلفدكاالهزهبرالبهفارصلفالماعلىوالهحاليه
ابداالعرهنجيتاهلبناالا

فآلمحساهـفآلتهادئمفيهنالمجيماءوفاطةاعنامن
المابعدكالريمعفخهافييعنالحتىفيثفذوهاشا



3

لطخنيبركأفالمجناثفذرثأ
11أريائىوبربروفةقش
ليلىآلتحئلانفال

فيانىامنهااهلهاتحمل

اجيزيممالماسشافقلتتص

فالهبراتاالبدكأدق

ءثصيولحكطاليتهالقد

ودؤثهاالمهاتنازط

مفاقدالهفوكأفاهاها

2مهانجنالمقلئأتالما
صزهتةاذحباالفصرئم

بخنهالمالففارهبارزة

صحلقهنهافلرصلكأقأ

اجنىألذتينهصلماصد
جألهبالوجهشتئماماذلك

هاافاحىصارةتر

نجوص9لثمنالقكرفح
صضبيعاسبفاوردهاحياكط

ضهويفىبهايألماعزفممغ

المألءبهاالطاوباتالنعاج

الطءحياججهاجنوب

ظباءوبينهغسنيجرت
العفاءذهب7ثارهنعلي

االقاءئتىصثمولةنوكأ

الطألءمغابنهاصهائن

أنهاءلجاجئهطالتان
الظباءفييماالخهروشاكهت

الخالءهرتعهاادما7فن

دالصفاءولللؤالمال

العداءنألفجهاانوعادى

والخالالركافيفطات

ءههاجؤحوهالظالنهن

فآقنومسبالعثأال
عفاعايقئهعلييماهف

واإلصياهـعنهألنالذفنى
الخأل4منةالركططباه

ماءبهنليمىفالناهيق

الرشا4اساالالدلوهويما
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لباافلحافةفلي

خازهتهلوعحثهاالاز

صاجبييماعننبيفهايخر

هفضياتخيرمبينيغزذ
علييمااجتهدااذابنضمئة

نجرفيكلمحيملةثأنا

رجلدسليبددأةفاض

محلبلرفاتكأنآبريقة

هضييهسمحنهابغانلنليس
ءكرامشةوقداغدوعلي

وهسلثوراويرقراغ
نمعمعتوفدابرودامجرولق

اضيبتفدفئلىبإتكث
ادرياذاوسوفادرىوها

مخيآتالنساءفالوافات

هصادبنويقهلاتاها

وفينافديقولمثااتوإها

اببنااقدبفواتواها

نألثهقطعةالمحثثان

نجاءامنةكهـنيوال

بائماعمناصياظهـ
كطاءهنهلوجههفليس

الذالءبمئرهالمصعافي

والذكاءهنةالسزوتمام

دىاءيموودءاحععهاعلى

رداءئهليتقءلمياءعلي

وماءاحميرمعنهمحنجل
الرعاوركفلاذارمحيهه

نعثماءلماتواصتعثحاوى

وماءجلدهمبهلعل

ءوألغنافيهماكأسحميا
ثماءجهرقوأنفوسهئم
لساءاملىالرافومس
هداهـمحصنةلككونحق

براءفومهانناالبحم
الوفاءفعادتنابذمت

اإلباءبافهثحزهماطن

أل4اونناراويمالت
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جقوكهقاطحفذك

هنعتملمامستكزهونفال
عليكمعدلمشاهدجهيرس

المجيرتجرأجرتمحبافي

المجماهعسارار
هااذاحنىمكؤالمجاور

جميعاوغداهاالضنتم
طريفإداينالاناولوال

ءنلبمسبنيبيوتلفدزارت

نكهئاافييبئف
حبثكانواحصنالقيسيا

هدياأصرالهحثرأارنم
1دي1طجلوالروجارالييت

هعمنعندكالشهداابى

1سضفيهامضغه

منهابنيئهافبشيتكصصت

فاجهضالميتكلويرق
هنةالرأس1تهوضفابركأل
اعدلهءمحيدااللمحهأل

ضنا4ككلفنثألث
وأتشاءانألوالتعالون
والتالهـاكفالةوسيات

اليالداءآيصلحفلم
فىالرجاءالخافةاجانة

الشتا4وانقعالصيفدعاه

النماءولةنفصةعليكم
لحاءاوهليكسارهن

هال74نبةالحالتهى
الدماءبهاتموزبمفسية

ثناءبافيةالمثاللتهن

لمجتبابيتءجارارولم

عذهماسواا2حطاهام

خفاءلهتدليلمافلي

داكشحتحصكطاصعلت
ددالمااردتلووغعك

قاهنلمهككلكان

االنارشوفديعمفي

الضرلمالجثالنحازى
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فبهاالعيباروناسئة

بئنيفليسءالوإتدعمافان

وتلفبمانجذءببنناوببنى
ومرقحشرراتارمولوفد

ءىاالهفيهابيننايسؤي

ءبقاحصزوبنيوبينكم
اءأسابانفسمفهعالفا
ءلواعةمجكلءفيكم

سنةومائةخسبنبلخاناوزعوأطرثةاليبنسنانسقوفال

اثروالعينلهيرفلمجئألطليقفثطجمعثئىبومداتنخرج
انوفيلميتاعافو6تيعحخبيويقاللهعيولم

دمتطلبالمجناكلتةصارثةبلبنسنان

حصنباالبياتانمارفىوفيلنجله
يفهبخض

اضفتمكطفاقهنىهاتبمثلهاالرزيةالرزئةات
الهمحيهراطتاذانخللمجنهبذاهرهاتبتغىالرصثاليان

وعأتالرهاحالعلقنهيتمنافالناانتحشوالداجولنم
المزيارثةابىبنصنانبنهرميمدحوقال

هباممنفدافوينارمىدفثهمدباليقيعدياراكشعيت

منضدخسمآإلببففلمعشعةكلبهاإلرواحاربتا
ءا

متلدهاهدمميلوهاخىالدركالمحاماوضيرثالت

طعدءكاكلوجناالىضتتجيبفالاخهاترإيفاال



تيورسيرجأيبغصلمجعالهة

هنههابئبمئنهاتجاما
صاشأهاالىلماا

وويخرجوأكرده
نجةتمبهدمحدهاانككا
ا

كأنهصبجوتذفىاهاوتتضغ
نمزهالعسبببرئاندونلومحيا

وئمفالىيهالطاعتيادز

حزهء1لمألسفعاهءنسإبه
هيمفمثلةبسالحشكدت

فيالععقنعرفثوساهعتبزو

قذاطانطحراندناظزجمف

قاألتدحتاونحايىطياها

اتغفراالظىافلماضاعتأ
حولةالطيزفيشلوحنددما

خيليماثلءوجماعفماكيب
اكأوحهثعئهاعكلياتنجما

رأخمحتىتدروشمالبيهلىولم
جانبيهاكلئمامفوئارلمبها

ورائهاهىيأنهنهاالولىتبذ

33

نيهاظيرهأهقعلي

دتحاليهاوتنهكفتستعف

الغدنأجيةاليلجنىهروحا

انزئدكحفاتسترخنصبعرا
معقدالمراجلفيعصئم2لي

إمحإديالشراممرومفرجعلى
محصدالقذهنهلوفيلةع

قيفدائممزودةهسافرو
المتوحدالخائفجأشوبؤهيق

امحزداكعوبجيرمدلوك1لى
بإتيهرقماتكأنهنما

وهرقدكماصفيباعالى4إا
11حمداحرمحندلهإناكالفت

ادهقلىإهافيلجماموبخع
هرصدمزكلىبىماقالغوثضرو

11هعضدرازقيبهربلة

هقعدفلاقهااوفزقعدثا

تجهدالشذيحشمنهاانلتوط

تصطلراسيابقاابئقدن



اأالموكمناتمذها
بهفييماوجممجدليسخايى

وبينهابينهناتتفاوجدث

قوبلتكالخذارباتبملعئ

سجمهاوويرهانمالى

اللوىمنثألثاسارتهرمالى

اتيتاجىاكبعلمهءسوا

بسينهاةاكبضرالبأليعاا
عرينألمحبليندثالطإكليث

بهشفحميهاحرومدرهآ

اليضعونهءالعداعلىاويقلد

كمامةيداهبفياضاليعاأ
ءا

غايةبنكيالنفايمىألراتاذاااا

هبيزطلقهماكلااااسبقت

11إصيفهمفعاجىادالخيلثفضلاا
ءاى

يحثركنىلمخمطاائقط

نحانةفييمايأتلمرضسوى
بسبنهانتريكللهبطيعث

تمعتلمإسبخلدالحمدفلوكان

ئفصدننظرالنبالإناأرأت

منودبليمعنهاونزبببها
مخرفددوإخنفارلثنجاراكا

ممهندعلريقةقظجوثمنالى

ونغندىلمااللبلمننروخ

المتعئألالثإثفهسيرفنم
باسعلرأنمننفىنحىأساعة
المقيدالصبراغأللوفغاك
زدلمنجدةالقىهواذا

وباليدباللسانمالرطشديذ

المطؤدومأوىانقتآذوخمال
محمدرالنينفياليتاىثمال

فسؤدالييمايسبقمزآلجدهن

لدممكبرالغاياتافىسبوق

بعدوييخهددنانسرلم
والبحقذفربىذيبنهكة

هتهؤدعائذمفرهقاوال

هنوفدعكارضفيدهعقعلي
ربملسالتامىوكىخد



3

تزؤثرثمالبعضفأورشبنيكوراثبافياتمنهولحن
7خزئئصكدآفعفسولوكرهنةفانأالماتمالىكزؤد

سنانابنهيميمدحفتااوقال

شعالرومنيمنافويخاربقضةآلزيارلمف
طراآلمورواسيابعدجمهاوكيرهاالزياتلعب

السدراالضاالتضفويمطاهنايخإئتبمندعففر

المحضروسيداليداهرخ2هرمفيالغلذاوعذثح
محرداالمحبعىعامذبيانكامرآعالتفدتاكله

آلخيروسابىالسفيرخعثإذاالمجلضعمتركنمان
الذمحرفيوصمانزالدعيتاذاإتحثعوالدرلحثرلنعم
الصدرمغيباميىفياآسإفشلهالذهارعلىاحاكل

الدهرنىالمثعليهنابتإذاالضرططالمولىحدبحلى

رافائلعنكيرءآلألدائحمدقيالنيرانمرفنا

غدروهنبهتصمحثحوهنيألكارمهاؤفئويمين
الىنجرطيبآلخليقةصصافيالىبرزتبهابرزتثا

المذحريراحللنائباتهعترفلمجدرمعصزف

ألهرونأجىاهعاأكىميهافااعلىلمجثلجل
اليفريثميخلقحالحماوبهمأخثعتتفرىفألنت



3

اجراثطليثمنالبطالمئحهحثفاجمحوالنص
كثرضرانمبينالناررصدالساعدبنمحراضورد

دخرعليأجربهنتلثفماالرجالبصطاداصدان
ستريرهفدونيلقاكالفاحشاقووهاونالستري

والذكرآبخدالتفيشلمتوماعالتبمااننهاعليثه

اليدرليلةالمنؤركنتبشرسوكطءلصيهنلوكنت
كعبولدهالثمابضاوقال

هزارهفهالكالهافالالتزرفاكعبائموقالث
واصطباريعليصبريوكيفمحنيوصددتعبتنيرايتك

اكبارالمالتهناليكاقزبوأافسدبنيكفلم
داربخيرأقتهافانكواطئئهاكعبائمافي

كطفانعلىئئظخبريدوناوبلغهسليملبقاصاوفال

اكثرنحيقافناوتجالثاسكليخااصفقىالعبساآهركطاليخارايث

انصهرواعصرابهتبمييلمىوسعامرنهصهروافناهضثشليم
يذكربالغيبءىالرحاواضكحؤةوإذكروامحكزمالإإحظثبمضذ
تسعرنارالمحرتناولذاكىفرحمنااناوذنامنإحنهمضذ
افقرآلمصلحالىاوافتملمثالفينصومكمهاالىيا3ووانا

صرالمريوورقصوتهالىبناجمتاذاهاحمعناصارظ

اتنئرالجهاراويلكمللولنحافهالمجييعريعإنشلإن



اوشعنرارهاحناضنعكورابخأناسقعدمحطرسلكملى
وليسرالرباعاهاتنعفرفالئوىأبالشرئبمافاأل

الثاهنةفىاثمصيدةالمحاشيالقصيدهوثطزهيرامهاتإسدبفابلغث

ةردكساعليهفالىزطرآغالوبسمار3ثافنلورفاهلحرثفالوا
ءثموبئالمحرثجمدحزهيرفقال

إلخبرنيءكالالمحفيظةهئيفقدبلغياىعنينوفنجابلخ
مرإذاهروافيكشمالسئدهمفععاراالتناظرهالمابليى

تنتظزلمحرفيوفائعهلكناكيائلةالتخعثثءورفاأبنإنا
كافيافليالفماعزواوالكضوأالتليذلةآلجدورفاءاينلوال
تسشروإلمحرثننهوصبرهلوالهاثرهكيرهمفيالمجذ

والتذربرافرالتبقىهفطتصيبغاتاولىلماولى
تشتهلرشنعاءفافيةبحلثبهمالمطيعاالركياثاان

اؤاالزهيراليفصيدةءورفابنلحرثاتتلما

01قونركمالمنبأوالولمالخليمابان
مىزهيرفقالاليهايلتغتلم

يهارشعارهمجئنادمحطحمبوضرالناانفعم
معازدمسبوشريخلردثتوهعسبألولعال

هغارهسدكأنةاشظاينساوبمتجاذا

اتبهارفعلهةلمجعمضميلبعيدبدوهفحينيبرير
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فىالعشارالصعائدبهاتبزيأهلتصرهايهأبزتف

ارنفحانءالصبدابخرشوالالماناعرضتفابلغ
31خاربهآلمياهوردافاهردلهليسالهععضبانا

سنانبنهرميمدحوفال

علتاعالهاأمنالقلبومحلقفآنفرقاالييناجاالمحليطاثا

تدكثماالرهنفاحماالود4يربميالفكاكبرهنوفارفئك
خلغاواهأمحهاالمحبلفابمهاوعدتالياكرقيوإضلفتأبنةا

صاماه قامحمنثماانوالمحالةلخزننيضالراحمأبذكطهص

شادناخرفالراهـالظبامنضاذلةءادمامغزلةبمبيد

عتقاانلمايعدى4الزطيبمنآكئبقتءطريقهابعطاكركاث
الطرفاوالرفقالينةهاهىاثبناجودهاعليالسغاهغ

فلتاسمرجمالييدكيالراإذاهبطتحمماهمر7امازلت
حزفاآثارهمعليالمحداهيسءأفمففاالثلشروركطدانية
محتاجنةتستيءالنعاهنهقئلةغرلطفيقيكان

رإللدافلقاثقيأآلحالةهنثنايهافيتخرصهتمطوالزمثماء

ساآافرغاإفاهاوكرفمببهغلوتاعىانساالمناع
العئفاكذالصذآلملمحاقهنهيحدواذاخشتسان لرضلفها

دبقافائمايداةراقىآدهعليفدرتكايتغنهاوقابال
طاهائهفىالمحيرممأترىحهوتحعوضنادعهصدولفى تمجيل
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لماؤهاشرباتوهننزحن

سمالمحاؤيسخيرفاكرؤأذ

دوإبرهاهنثوباتافيإئدآءأ

خمدجااصغبتكتسماناتش

معاللةمحوجاجؤربحتا
هاحسنا3ألآهرأيئوثلمجيب

أوطابلقإدفؤالمحوادو
لحغناهاكاناعالأوسقاه

كمايفكلصافيااسحثماأغر
نبابذارأثماحزوذاك
فاللبعاتايلااعأل6لمجيادافضل

هرمنعرفيأغولتالمبلبيفد

هرهاعألتهءلىيؤاتاقإق
رحموذيكاقرءثماخلراممعر
إذاالرجالطريحمطادءبليث

نواآإذأاحتىآرتمهااحنهميط
خالنهيعيهاكنولسهذا
بمنزلةءالدنياهنجماثاللو

الغدفاالنمخنهاالمجذصحعال
حظقاخيرهابلوخيرهانائأل

والبقاذةااتحكتاحفد

محققابألتاهاجنموهابعدمن

لصفقاوانهعمااألابرلدتشكوا

السوفاههويذاالملهكثايال

لحقالمحتلةيماليفهعلي

سبقاصالحتهافدهافثل
بقاالزأمحناقهاوعنالعنماةصايدي

لناسأوطرفاامحأغادالمحوادثا

والنزفاحمنونابذلكإخطى
طرفاإبوإييماافىنألسائلم

خلقاوالندىضهاصعماحةاتلق

ورفاخابطهنوالهعدمالعما

روقساصافرانهمحنلليحثاكأدمها

بواآعئنقاضاراهااذحمفطضار
ظقاناطىاذاماالندفيوسط

ألفقاكفةلنالتءالماوسط
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جمااغارعلياسدبنيمنالصيداوىءورقابنالمحرثكان

وغألهةرزابلإضذقغنمخطفانبنالهعيد
ذلكفيزهيرفناليسارا

ىاسلايةاشتيافاوزؤدوكتركوايأووالمنولمالخليطبان
1لجثاهربئهمعالظالىحملىاطالىجمالنالقلر
مشتركهرإدقابمرألمرلوجهتميحنليمكاألاناها

هعتركقسومياتباومنئماشةاضوافليألقفاكضبان
فيذاوركلسالىبمثرقطهابىهشربماناتهزدالوفالمااإثم

ركالآداخةوجهشنالسقبخضثاكاصعهوعشالكثيبالمحدأهيضثى
الرتكاتجشيلااوائلهايزجمطىفئدارهمادفىتبلغنيإهل

والوركحالعلىالعطوعاالذشوارالئتباريمقوزة
الثحركبيةبيخىدئئحباءآرتنعتهااذامثلرالنعام

والحيلصالخجحآتقرااهرإتعهـاهقعضصاوروااماموفدأروصأ
ككاوالهصالزجرداءمرآكياددهصوصاحيا

تبتركبالصوتإذاضربتحتىأسهياءألمااإذاهمرإكفائاإ
ثئركالاختهاوردىآفردعنهاهاجباسحألفطاهامنثأإ

دالمحسلءإالقفبالروماتنبتالمعهرقهاممصاهأجونيهس
الشبكدااتنصمعثقوادمريشرامطرقالخألبناسفعاالاهوىا

جيهاوئترلىنفسابماسوفطيبةهنهاوممطأسرصيءال



ر

دركفالفوتعندالذنابىفدرهاالرصوفوقدوت

نلكاطفاطوصيحادثازملةرتاالءخدالذنابى أهريثماالتجلثوفيكتطارتاالالوإبصفاهاهوتا
وإلمحنكالظفارطيحمضاوفدفالمجأهاالواديالىآشرتثم
البركصافاتفيباقىمنلهالرشأكهءبمااستغاثحقا

خبكهائهاحمطلخخرلفرجتنسغالنبتولىباهكل
اانسمكارأسهبالعتردقضصهرفيةرآصاوفىثاصفؤل

امتسكاركنتحملبأكثكلهمءلصيدا1بنيهألصمالت
اسياييماهلكوافيفومكلوثانخلقسهيقولوابحيلفلن

والهللثفبلطايلفهاسوفةإرراهيةهنكرهينارالياط
االغادرالمعلثانأبعرضكتمعكعلييماوالوالتعنفيسأر1زفدا

انه1إذئيحهاعندهمبلووناتهمءصكأفهاموليتتوال
بركيافارتداللماثمرامخافةخر3كاحقنفوسهمطابت
لمحاأيفوانفاقلربذرعكذافعمالهارتعئمنها

3بيننافدوعرووصالتديهفيأسدبنيجمؤهنصللتلئن
آلودكالمبطيةادنسباؤوكفذعومنطقهفليأتينلث

ثةصاابىبنسنانيمدحوفال

هثوالهاثالتحرضبديالطلوالسعرفتليلىالآهن
رفامحيالحولينفرطمحناياخهوتحسبلليى



ع

والالفماحمطالنهاةاعصيألالريمراةءسناناليك

جديالرهييهجماوالالأفراسهشزوتأهنيفال
الطيالالنزوفيومباضبويمالءآهربمصاءأنآمطجم

ء

الادنحانححاخكالفمعطلةلشعثة
حووسروالصب

قفوالفافالترهاواعماقههـمااطبافيواشزة

معئاضمميألنءمالجمماتاشلم8ضااالوإلادلمجااذاأ

بعبمالصذلمةتالسالحياجلدىقوا

الشليألطيهفخىئاحعوةهاآثجففاة

محئهافلوالالتهىانحبرثةفيؤبانثرةدتحذفوفعبأ
فصوالثديهعليألتتأبأكأشءذحدمضاسل

السبيألبنانجلوااازضاافيالثماساعةىفأإ
الخمباثعئتبحءجأوإابلسمفيلقاح3فاةا
رعيألاعاتياريصيالرء1ونزنرلرلبعالآ
بهيألويثزمحنيرثفتنثاإلنجدبمفينجنجعانمرا
يوهاطولالقومعليشظلمبهعليقصيرافظا

اوفىاثمهت6رهاطنقحينوقال

النقاليالمعاحمطولهغبزاتدشفيوإلخطوبلعركا

التبايىاوفىانموكنوفىاإئممظعنلقدباليمتاأ
حصإكأهـحهزحىا

ا

6



ء

المحرثحيمدوقمالط

11رهغلولاتاناخيسمارااكماعحعيداابنييكلدىابلغ
ااولدصخكيررفيءحبالوفيكريصذيمحندوكنوالصهافدص

المجولجمدالوجراوالقوملبالموهوشئدوويصالمجزيليعطط

أبايلجردلىمدققفرسالعافدءورفاهنوبالفهارس

والهيلرالخؤلعرفيقالئيعةإذثابتالموتحوهةفي

ضتولالتربقأقوصبرمنرءبطياباتصمنءساطحفي

لنمنيمآعذبراعنااثاحارهننمغتحلمثاتامزيدعابأ
وليرمخلفءصاآثلكدذختة2أئثفالهلمحامحهاو

معارثةاثابفسخانيمدحوقالط

فالثقلائتعانيقسافمناقفرعلوبملألوفدسلىصنالقالىصا

يحدويمرهارأهربعلإنئاألسميرناسلىمنوفدكنت
وآلغدهاتخاحاجةتالعمتمخلحاحعةهحإذاهاجصتوكنت

يسلثبمالجاسيرفواديرلمرحمت5حالنأاصدثصبكل
فألزملالمحزنقلةودونيحبهتمادنثدألحبةذكرننةتآة
لاالصالمقادمفيهثقتومامىنهاذنإلمنازذإداجفاقعم

طايحزجنيانيالالئيلإلىألدآببنثمبآدفثرآلرمحئن
نحالفلوكلامحماكرجدهمالمومهعشراييرثإلى

تحلءافاهنمالئقوااراوبمهآلمرورالثئقوفانبدش



ء

بةا

هايخلىافافلالمحسامممجزعشمراثفاممئفويافانا

بسليفانهمائقوياههمفاندآلفخممتادجمهابألد
والصزلالضعاطوالرهاحمحهـااهستغينمافىاطارفرصاإذاأ أس

يناليافيسضعلىاانثهاجديووئاعبؤيةجنةصكليهايلا

القتلهنااللمهنافدنىاوصذ1بدماحهمفهشتنينقتلىاأوات ءا

افبلضزفهاآالبئسيلوسهماتنحممار1سودداعليها

انيابهاعصلكمروسرضرالناسهضكرهاهـبدبملىختإذاا

المجزلالمحطبصافاتهافيئحرمضويةاختهاؤةفضاع

صوألزلالمجاعاأقسدالمالإنهاءإزلمحكهاعليد
والبملالضعاهـروتؤفتيالتقناابالمشرفيةمحعشؤثما

جملوفائعبممنسدثلؤاونجعةكيداوتنجلىامون
الرجالطعائغفيحرسءءقوناصلحتلبةفوجعنضربعاهم

عدلورحممانممةبينصثمسرثاخبمئتليشتبرقومسهى
فصلالمثااالاليلفىأدزتمهنمخعدكللىاحغامصالدوا

هثللحزتاليلفىمطاعإهرمطجمأموربعؤهة
حبالمئملهوالستراالمجاورابالمجازبألقولسعت
ثملاعألمهاعذلبمعثماربهاوغيرهأمعدامحزوابهابألفىس

لففوالمفوممفينائالعالغهعوصخيزحي
يعلوامرطاكلأهرأيخلىوكاناذيممسمحنبماخإلرتنرحت



ءا

يبلىالذجماابلاخيرفابألطاهافعالبممإنلىباالحصصامهرامحاا
االنعلبافدأمهافدزتمتوذبياناصؤمتثلفلىألفلداركتمااا

اإالهـلاحزثاصأتجهسايلكماموطررخيرعليمخهافاصبئآ
صأ

اكلاعجرؤاشاالماللطكراوتابرةبالناسالمههباءألسنةاذاإ

ااأأأالبتهلئبتإذاححغابقطيخاحبمإيئحولالمحاجاتدويرأيتاأ
فلىسردالبلالنيخسئلعالححثااالتتتجبدتالمالجمبلىاانهنايالأ

ااإلفذلمحولا1يختافيإلديةةجئن1حععهقاماتموفأ
اأةالجذلاحةإلحاغحثااخندييعترعهنرزيأمكثر3علىأ

11المجهكثاءباحلصالقديشفىتجالرمبجوحولالفيتمجئن
اأاألبئويالعليذفألغرمثعدترذقافاالحاهلفيهمفامالفاا
اأايألعاوأيإلغثاوايفعلثافلمتمحركىفومرليعدلمساثة

فطاآبماحهمإالءأرثهةأطاتعخيرههـثومايل
اآخلاهنابغياليخأضسوتوشيم4لالخططينصل5و

بخابدربناصذيفهحجنيمدحوقال

أرثاحالهالحميأاكراسركاشنححرياحسهالسلىالمإلخنا
حادده5السبجلفصدىسوىعلددوبهصاتعالالتطوافصزتة

نزايلهكالخليطالشبابوكانصانتأنماالعذاركطوقال

اشيبشاملهواالرأسوإلسمادحليقتنمايعرننناجمعت
فعافلهسيعيطفالرمنالرضرناكتازلدءعافطلآلكالوحميلمنأإ



ء

فماصاولىحوضهسفشبرقيهنغفاكناففصارانادفرفد
ثلهفافاجزطاالقناتفثاديفشادقفالطوكبالبديفمادي

4اهـاوآبخأابيهراجابتحؤتألعألالوحمطكاكسعثىل
هرأكلهدالخذايلحمزحرساشرس11بميسودهبطت

وكاهلهيداهومحزئهفمإلسشعافافلوذ51تميم
جاصه1بئقطموأبمفئبؤصفاقاأيخزؤظاهاهيفلى

تحاتلهالفاننانرلممقىموةالححيدنانبتنهطاذاماككد

هضاوماحصوخثطلدبولضحلألمناجاىاحمدانبشخافب

حؤمسائلهياناقمابمستأسدبقفدنمرأتعاتشياهفقال
خافنهيثرالىآخضزهنفدىومسلالسراكاقىاسقلدألث

وحألاللهنمسألتبففلمفجماصخاأذالضخرموفد

دصاولهإمنصهحمنفاتينرىهارأيماترىاميريفقال
ونزاولهنفسهصثفبزايضابمادنااخندرأسصراةفبقنا

ئلهوخصقابايطخنولماالفلىآطآفرياحتىونض
اناملهآلدمابريالرضؤرالفذالهينالاتهاتبىو

مفاصلهءاظرحبهكعليمناحمفناغفأليابألي
شاغلهوصاثمحنوهاهوفيهطريقهابصرسددلةوفلعث

قاتلهفأنكتضيطماالكرهللصيداتتعأقلحت

وابلهميحفعثكيثكشوبوبوليدئاالعثسياه6ثاريختبح



ء

هوصاملهمرةلطعلىكالجتهفنظقاليهلت

اوإئلهمحميابفيالييماسراعوهوالحؤهوجفي1لمحصىت

وفائلهنساهيدتلمماركهإلفهدوتالعيرمنعليناة

وعىاملههارساغمحضطشجةالمجيادويخخ4ضا

خاذلةذلكوالهاظفشطلههسلمالزعيالمونحهصاميحة
فىاضلههائخبعألمعئفبهمحمامةأهدارفبأضضا

محىاذلهبالصريملدبهفعوثافرأيتاخدوهعليهلث
ايخانحاتلهيافايدريىداياوطوراطورانه

فاصكلهأهوالمرالذكطعمحزومءمرزريهكامطرتمم

نائلهالمالصههـلذفدولكخاعاالالخدرنتالفالثآت

سائلةانتالذيتعطييماكأنكئمألهجئهههاإذا

واعطهبانكوهايدرىبمالومححلتهبعيلنابنصبم

باطلىالمحقيحاديغلمبءموخرخهاوشتميهانح
مناصلهالناطقيناضلهابفامحمائبامولامنبمعروشت

قائلهفهوبهيمفساهصيسبانيسحبالتولفيالخ
مقاظهبادعناوهوواعرضتمخيرهتؤالصاالت

يطاولهمنيعلوعليءباذغالىكألطاوبدرينهيهافة

مجاولهالهراوضيمالبماروهثلةالمحروبفيخالصحمنلى
معافلهفىالسئوف3فافضىعليهئابهيحرقوالنعاتأيض



2

وصياهلهلحائهلحصبذىحولةالمحلعفاصتاذاصلسء يرلى

زالزلةرزالتإبااهلهؤتعالمرملةدوتمالهال

آجا4اناعاجلصآحتربرافلىبينبمذاتصاءخباإه
املهانشقياطابانشيسكأالكعشماسألالعماعالنفيفطت

ويدبهرالمزيخطنسنانابخاوهرمعوفبقالمحرثيملىحوفال
المعتةوثاالمحالةيلهماوذبيانعبسبفطلحينبالصلحسعجا

أمختاتإلدرابم4فيهافىأيماثمنةاوفائما
نىاشمرمحنحهـمفيءرشمغهراكاخهابالزقمتإتاالودار
مجعثممنكلسضنينهاإطألخلنةيمشينالرينابها

إلداربحدتوهمفتفألياضجمةعهثمرينبعدماهنجوقفعث
يثالموضاجذمياؤفىهرجلمعؤسافيثاجماسم

هـدآلسارببمآاجهـامحمباحاأالمدربعهاقلتددار1فاالطرفمت
جؤثمكوقمنءبالعلياتحيلنورظعامنترىهلليلىتيصزخ

مإللى4كةثحواشيهماورادوكلؤعئاقدبائماطعلون

الناظرآلمتو3لعالتانيقمحنظرللصديفهلوروفيههـق

للفمكاليدأآلزأدجمافهفأيموراآلسشزفابخرهبكرت
وئحرممحلمنباقنانوكميميهماوحزنهعننالمجعلن

اخغماالنايهثلعلجهنيعلورثإلسوبانووركفا



ر

جعيييسصجمت

صصات

أ4حطمأالفناححببهنزلفزفيككالهنفتلتكأنأ
أراتخئمالمحاضصيئوضعنجماهازرقاالماىفاالوردتا

بالدمالعهثعيغمابيفتبهلبعدماهؤةبنسأمحيامخيظسعى

درجرهمقريمثلىمنةى8رجالحوالطاابالبيخالذقتفاق

ومبرمءكمالىجمبمالثلىءعليوجرتمااتالسينلنعمايمه
منعثمماشبيخمودقواتفاثثاهابعدكالعبصاوذبياثتداريم
نسلممرسزمثررشابمألداسعاالعحلمركندىانأوفدفلما

وهآثممرتخوقافحملعيدتنولمجا5يخرعلمافامحمعجحطأمثماأ
اص

األجديعكنزامنإوهنيرهاوعلياهعلىفيإعظبهيى

أهرفيإفالطعنشتىمغاخمناطلالدكمجأصجميحرفابميم
آشابمبمهـافإسهنئحثيصاتفاصبالمصينبماكاضتعدف

11بملجآلجحماهاجهرفيولتهريئءاقومفومسثاأخهـة
11هقسم3حماةلازوذدرسالةتثألفألا صبلحااسأ

يعلمدهافكهابممليعتنفوبعمكمفيهالئهأفاليمتى
اويعبئامخانجامليزفيدكتابفيؤخرفيوضغاا

المرجموهاهوكأثابالمتهدجمثوذفبمماعالميالربوها
ضمافضضلذانحرتحوتخعوكططةذهتبعثوهاهامعهاهتى

ا

فتهئسمتحالكشافاثموتدغاالبثفاالرحىمحرلفافتعرككم
فنفطمشرضحثمعاثبكاحمربهثماشأمكاالناكمأفههغ



صماالهلتغلالهاكتغلل

عكليمجرميثالنعملعنري
4حعلماطومحاكعثحاوكانا

ائقىثممحاتجبففيهاساوكال

كبيؤفرخفعثعدولم

فمقلتلمألدلىااضاحأسدلدك

4بظليعافبئظاهتىجمي
أولىدخئماذاحتىظماهمرعما

اصدروثم3بيهضايافقضوا
ثبمحرعليممإجزتصركل

فلىفيدمفيالموتفيوالشاركوا

اثمتلوكاعصىااراهمأفكال
كراهلإحرمفيمالمطاتساق

اهرافاحماحمميهلىحلحطإ
تبلهيئركذوالضغنفألكرام
تصبمنعشىاءالمناياخيطرأت

فيلةهسواليوم3ثأعلما
فورتحافياليصاغوهن

بفضلهؤجملذافضليلثعنا

2

ففيزودرهئلعراقىف

ضضمبنخصيناليماتجهمبما
يعقدمولمأللىاهافألهو

لجمورافطهنفباعدوي
قشمامرصلهمالقتعثالدى

ئقملماظفارهلبدال
يظلمبالظلمإليبدسريعا
وبالدمبالسألثنفزيمأكارا

منوخمامملألهسنوبلافى
لماظفعيلاوخهيكآبئدم

آلمنزآنجماوالهمغوهبوال
الفبعدألفمحأللة

بمرمطالعاتممالطاتعم

بمحظميايمااااصدىطلعتأذا

أخثلمعليمالمجانيالمجارمبرال
فيهرميعهرخلىؤنئمنة

علمصللى رءماايجماعىر

خسياوبوطأبانيابيضرس
ويذمعنهيستغنىقوميماعلي



5

يشتماليتؤورالهثمقمؤنيفرهمحوفدونالمعرونجهنوهنمجعل

افاسيظلمالمنيهدمبسألصهحوضهمحناليندو

أأبسلمأدعماالعمبابورامويلقهاالمنئةاسبابهابومف إةالذمفىرصثبتالعىالييطيحثانهالزجابماطرافيعكومن

تجصجممالايبريهنؤهعلفىاقليفضرومناليذمدوفوهن
إاليكرمنعمحهاليكرئمومنهااخعدجممثيغةرليوهن

ةتعامنما1عاالتخفىخاولوضليتهمزءآمرىعندىيعهمايمن
بمهـأبرالمدهرمنؤاأواليغنهـنفساالناسرليرللموهن

ارشانبنهرميمدحرقال

أالديمروإح3وجمرهابلىاقدمااأيعمرلديارالتيتف
أصمصاحكاالدارلوكلهتالكأالنيياالدارغثرهابعدىال

ارماهاثالععاصهاهنكالوحمياهانلةرباللغاللعطدالى
فاكادآلمجفرصاكالدازهخاألحويةهـريثافوفداءراهاحلى

رهمفالفيدفاشلىاررشزارفالافاديالىانافألل

خجما7يصاروخنالعالياتنجايمئبمبركءطقرثربهمشمطت
أفالعزمفالحتكانمرياتفندآدوخمصالفاطاالسفينعوم
ااماكا1مأوىبرهبهمالسليلوفدسالطكينيكأفا

االنظمرئاتهلهآلسئللرضانافيلققلوكوا دوسبكىعليعرب
أابغبارفرسازهـااللمجيئازالنماوفدارقربايومجمعهدى



5

دارهاظلمفاثالخريفتريمانيةدارابعدناإفآستبدلت
هرمتهالمجثادطكهكىواكانملومدحيثآبخيلإنا

فيطلماحياناويظلمعفوانائلهيعطيكعوالمجوادالذي
ءاإ والحرمهاليالغائبسهوليهسالةبمظيلاتاهتة

الزهمالزاهىوهئهاالثهنودمنهاددابرهاهنكوباالخيلالقالدإ

مزيلحمهاعوجفوائمعلىقجاهرقعدجىاشصصافدعوليتة

الرخمالعقياتإكيشهاخكصدةهكللىهاتءأتبذافا1
ا7لثاوراقهاضبم3فيالجزهياغيضعباالغاقئقأغاؤجما

المحتدمأرساكهاوتعقدفىتحذى3فاكيرلذاتعليأتحضحطو ار

والكالمحزانمكبهاكهاأفممعتمؤالماثيفطفأجماإلدأتقلىاة

افاحترالقوماناغإذاماحتهطضألئقهممحهاجرسفيإجمهيقي
المجذماعنافهافيعئقلىكالالشترفتثاالمفدوثامحنمحمدش

صماكتافهافياكىاهلفعليالزجاجخونإخاأكانىافريا
ارماورثتداوداوهاحهنألصمءاطاذكبشىاخرجمت

استلمواوحمواذاماحمثكمونالإدلمحقواابيخناحبيايخمعوبمهم

اثياجهالمحزمعليلسروجشدتوفدامرالؤليسبمامضظرفرسا
النمبداللغاؤإذاهاصبأسركلممرياساعةاإيروخ
إلمجذمرساناوشنخئراشاثاصجميعاوكانتإشدو

بذعحمياالعاننعليجصجمرفيكرملذباقيام4إنا
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اأكئهواابهااذاخغوالبرمالفاحعشالىتاوىحتى
ثمالمحكهالهاروالمععدلبيغالغيسؤيثميقعم
كرمواتإدوالالناناينالوا51وجمدهىامافوقفضله

أسئيوابهالوكانىامواطنفيصوإصهارالملوكالمحيادفود

الطحملهاحياناسرمماثحسمبذويهافواماهةينثفع

11حمفىالراللهالعثراتررفيمنوجماالئقوىصريبتهوهى
المحزوالسأمالزيايسهمحنقتهيغتالالالمجدهورث
إاأاامالجإذاماتخعربوهـبالحهـسطصتهدديخزيكئرالكالهدو

ايضايمدصهوفال

ااقديمحقبمحفاوخلأللةاليربم4راطلللمن
رسومشم5دمحرىنيفبافيأمنهاهلهتحقل

11الوشوممعاصهاجترجغفتاهيداكأخهدتالن
أفالقحعإثصإلزثبهفساقبطنليلىالعغاهيق

الغريمالديهفكايطلعثشلىخياالتتطالعنا
ليهىاهاءاللحاذاضطبملسبنماهرملعرابيك

الخصومتثعاجرفاذالمسانأاووالالفوادوالساممط

دالعديمالخولىبهيلوذعامكلأكيفنافياراه

اكريمالخلقعاداتهومنعلييماهرمقومهوعوس

اريوآزهغأاابعمحؤدهمفدكاتعا
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عظيمامراوالناس3اعيلاتءمغرمكي
ااالعظائماذاشهدواوكانواهالمتهامنلينثا

خيمءالضزااداصمسهغوموثحلخيمكذلك
ممقيمنيهيشارالييماثغرالوالثبهسذتوان

والسووئمالفعئيغآالمنةيمألكبأسةثحوف
حسعتإرومذياناكمحمدقأرومالذاهبينفيله

وكطفاناكزيريدونماوبلغهتميملبنيوفال

بالخبرالظنونوفديأتيكءمبخلديكآبلغاال
منهاتكونفرارةبملجرءبانابيوتنابمل

فالمجهنومةفىاكناخاالىهناالدارفدايموألإلى

لذاخفناحصونداعألهاروضاسافلهنفاوديه
محونءباإلعألنجركطعفادافزعنالمجهالهاخل

جونءالتعداهرمملهاهنخهداقحثطهالؤك

المروالاهاضاصلعليئشنءسمثلصفمزباالصائل

المحروناالجالالخعبجوناالمنهاضكهغانتكطكاتشؤ
عز1بمهاتلينفتدجعلثيرمككوخرجهاحمىارخ

سنابمهاوفدخشالعيونوكئتكواهياوعزضها

لتهاجمقعهنوذلكاالتمالتالسياطاذازفح
واللبالمحقينالبفلأسبفثآلقليناادانحنومرجها



ه

يهوئيابميدمحىابالدهفإقويألثكفيفقزي
هعيىهفتبمدالغيثفالق4فاحيثاحمصعسناجميئاوآن
السفيىمخواربهفينقاذفبمكابحرنأتمطتاتيهممتى

لحهص

هتيئتبلوهحيبويملىلدحإلخإءلباكطباله
ليقئلهكسرىطلباحيىالمنذرنابطأذريذايخهاوفالى

البمفسأفاتاهمعندهالمنجاحارثةبنااوصة1وصثانتحئأفاقىففر
كلروان3يعالئهافىيدرلهكائتعلعهاذدلثفاححا13 وثتثماللدحلو

وخملهفشفعالوشفحعيههندكروبنفعهفيدبماسووكانادحزنيابن
منهربفلماالمنعانذلكتمنمكرمحبس4بفالانت3كعمحأإخعمأانا

عندنااالفعالواعيسبنبنورثاحهدلعجبطقرخلهواكركث

فودمحهمبجنودكسرىكفةالطافاتالضاانافصهف5خطاثمضحكفانا
لجمثنى
فيابلىهاهراويبدوهنهاأرمحاالنامىيرعأحرقاهلإيتاا

فاياالدهرأرىوالوإموانفوسيمتفلىالناسانليبدا

وعافياجديدافبلطأثراأجدتلعةألرضمحأجمبنأهشإحط
غاديااجمحثاحمبتاذاثانمطهوىعلىبتبتماإذأأرايخا

ورائيامزبقدساليميثطهخىءاليأهدكاحفىالما

ردائياهنكيمحنجمهالعحتخجمةحإتتتوفدخلضثثأني
صائياكااذاعمابقاشيئاوالماهضىرك51لستانيفي1بد



اناسياالذيكنحتصاتذبهرني7يةالفيتضئتاذاهاارافا

ألياهنفيهاكرائمخائانارهارجهتيثاا2كاخائيالتوها
اأالزدالسياالمبخبالاألاوالخالدىكابافياالمحوادثعليارىالأال

ااجمماوالليا3طكدوتياهنااوبىشااليالدءالعمال
ادياوعادنجانن1الملصاتبعااهلكآمهتاترألم

أشيابليهماالشاراوفرضوتهابرمحمالزهمنيناقراذاالهاك

أعياثياحجامألأتركابهأحثحستائهذاأهـمحاالاال
جياصاقآفىإإصاألشرهنجوةكانللنماتتر11

اوءفاانواصيومراروامنخمعشرتءخاهلكفغير

أيااسملاوالباثامحمدأقالهتقهالشهسدوباأرفلم
اأاخوالياادتوالمحسثفرساغباجيادهيعطكانينالففاين
أأض1دياادألمئيفاىبغالالقرعأانايعطيمالذقالين

آالمراسياعافيألعنئفدتإذجفانهيحضروتالذينثاض
اطيااتاتجاراهنيتايشركوابنفوسهملمرايغ
أزياكاآتةيةانالعا1وثافيافظواركاامحهجاهنأال
إجماألمبسنادآلإلأطآكرامببابهأناخواقاالؤساردا

يرصء

أالكفالصأ1رد4وودمحمعليهماثفخيرفقال

أمانحسإلهرآخلوبماذاهاوكانالهبعدةماكاتاهراإجمع
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صعسمب

سالطزهيربنالىالشعرالخولط
فال

للذنوبآتجر3ذكروالعئعاالضعفذيرعلىوالفي
بالمغببعييإلثوالمحفيبديسوفمحماتسألهوال

أإالقلومحفالوجوهتخئركعدفراوصديقفيتلمف
وفال

أإاصاجبهاافذاهاعلحزعنهاصادفنغزالبمفلةء
وقال

إوطتهناكمصييتمغتشديدهعندخيرالناسإخودث
فآنحلتكبلهعقدةراخبتوهاحالواتاذاقفحعلى

أةوفاال
أآلمخلدرأرالمسيلفيكالوحممابالفدفدكهثحيتهاالديارلمن
إلشعددطلؤتألفيةئحهاصتصيزهاوشسنانوإلى

نارالموفدالمحراتحضرثالدىهم1إذانتالمرجماالفتىنع
بمهثدأأفضاصاكفءبمضاالصياجمانكالبمعفاضه

أوفال
أوجمدواعدالهرالذيواخلفوذفانجردواالببن1فيالخليطإنأ

فعدلذاعاالؤفوبماثهطاهنكرمآقيغعدفكانلغ
صلد

اأواللمحهاولداطابواوطاسنتنسهحينسنانابووم
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لوااذاالمممزدوناهنعااذاافسمحثااذااا شصشكزىفا

داببمئعدلولمهالهـابرضوىاومكايلةبوزتيعدلونأل
حسدوابهمامنهملةآالبنرعلمقكالماعليونخس

وفالىا

الذلمجاعطيعثنالشكزحمدلتالغنىثمىامحميتنيإنانكا
الدهرعلييبقىاخطكفياالالذياوغداليومفبتعطيههايفنوإن

لأوق

قرااملشواباليالربهحمثمنلاوىوالنتأ
رشواليدبغالرصانيلمعنءإلثقيلالحبالمحامل

وقمالى

هذكورالنفسواذكرتمافريراوجمففنميم22اناما

الموربهبيبودوضهاسبسسىبرأجعهاوماذكركبساأذكرلت
رهعذورببعخاآلمحبإداطربالمبهتقىوهاذكرتلص

تغيبرآلهبرانوفيآلمححثريخرهشطإثبمنآلمحبليسيا
وقال

بيجيخالديكآباغأيال
بهاراضذتصرمةداتكفإن

يالتتغامابظلمفاصث
عسرلمجنوبعليمكأت

ندوزفدالنىاتبابام

الشكيراؤؤآلخللغرس

ابرءبالرؤسااضزوم
ويستطيريعمشهلىا
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زهبركال

وتعنقمحروبمبوصالخبجسثاعلىدطلتعدواني
زهيربنقالكعب

ابلؤثالدىوإئارأسعيماهنارموضحغريأآكبنيانة
زهـمرفال

ثرؤءركطاإذاهاعأللمثراهنانه5ابهثالحبعلي
فالكعب

افرنماذايعلوآلمحزونةجميحكفارهلشلهرراةمنير
زهيرقال

هروؤبراتصقيعليءخباكأنااكثيببوعسايظل8
قالكعب

الوظيفينفسمراةسماوفدبداتححبآدضءبهتراخى
زهيرفال

يتفلقاذقضهاءكالدكطالمحيابيرثمهثلالممجيق
قاالكصي

يتفتقالنغثادقومحنخراطماتحماكنهافيفهاعن
وفمال

قافالعفالربئاءأعاية



ه

وقال

ئلنقطثمساعةتخىسئوثأنةاضاذاهاإللقطعمت
زهيرقال

بهاثتيالحييت1نصكياخفاإهاهحثرضتزيد
ابنأكععيزفا

تمياتانبيهاوتمنحمنهارضبمسعقزانزلت
وقال

وأتذايىذاتصهرالذينقعفالنأيتإذفاها
افعايىاإلمحللاللذاتهنهىوتلتهنكفيتامحمبمث

وفال

صائلاللبييهلىءرأتورسمقنانامنازلابشرقياسلى
ألييماالراملتأوياذاماشتابةوضرمنصباإلكرهينمن

واتحبهنالقيتلفانيفلو

بابةيغهثمونمحراليالمجندتر

نفسهمخيركةفيجمففلولم

حبانهفيبخزنيالذياجمق3انا

وقال

وفال

كفيلمنكيلحلشتل

هثااهلهاكالهأءوردت صكما

سائئهآكلهبهافليقلجاد
وقال

الزجمفينغئمبحممااخىولم



فال

قيالحيةخياالتعلييماتطفصومنليلىصالمتلفكرفي

أمهةفشيبافييهأكلعلىجزعنةثمالسوبانهنظهرن
ويندمعليهذيمغماحمألكيراهلهفيالمعروفعلش

افينقصهاوزيادنةحبنكصمامتمنترىوكاش

صوالدمآلمحمورهيىنمإدهونصفخمثثنصفثالفلسان
السفاهةبعدالفتىانبعدهصلمالصافغصفاهيالق
امجرمللناوهناكثرالتسيلوعدتموعدنافاعليغسأدنا

وفال

علقصلعايهاطعممنتبذلت
وقال

باصحمدهآاتالعثرءيهاهنوجمهالنفضزبيتهن
وقال

المجرمعحالوذيلةخلالفنيعمابساجالىقدغدوو
وقال

غيبالمرهوضعينارافا

وعاذإرثميهحرتكا

الثاذكرمحكرمالياضذثاحنهك

رقال

لطعاموبابالشرابرو

النيامماطضلفاكا

يزتمبافيباصرناوالرما
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وقمال

غبطةهالعايىالكتىرأشرجأل

وتوبعتبنوناسفجهالهشصمب

حولهيظرمحبورامحمغ1ؤ

عضدىساليهاإلامحماوعنديما

بفاكلىأتعايلعلك

العظائمفيهايالههرماخطأه

جنائجلهامحثامسالهة
دائمذلثاتلواتغئطه
اصافانكأللهفغلت

سالمز11ومزاحماكا
وفال

جحونا4ايسشبنفآلمجالتبوناليفهجركادمىكط

يفمقداثمريناحينسيبألحمطوكلللفراقابمطأا

تبينااتفالرزيحةببثنفارقتنهظلجةتحعغفان

باضميناوكغتمفارقةبانتيومبمربفقدباشتإ
وقال

فالرفنبالففينالعطيآلذزمنومنعامميتزقللىإكم

وهيدآلماغالر2يميدفياناهالمحسنراالترنتركفدأ
اليألناثمنوكزتالشتازارإذااسديصانخلهاليذابهنا

أوقال

العينانلكتيدبهوالبدضاخفيتاوإدفجمفىالالود
وقمال

فزادنيحفلهاانأبدالي
أ

تبح

بادياكانماثهائقوىالمحثثالى



6

ثايخاوعشرأعشتهاتياغاجمةتسعبنعشتانيببدا

بياتوسلىاجابنزهيرقصائدجمشح3صل
االيعطاءخلوهاشعرامرىواللىبةالمنعمحو

لهاءشاالتاكندي

مح
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لئيكودط

الرحيمالرحمندهابععمك

الءمض

متخ3ثاطثألحبألخحم دحيرولبريهتث

ء

بياند

اكندياقيسشعرامرئ

الضائلالمائماالقالوالمحارثبربنبنحندجزيدابووهو
فمال

وداءوسالتهعزاتواآدفمرأدفينطاعبهنسالت
ءطنكاتإعر3دلآبعاثهيةآلغبارخللهنبخرجن

وفال

يهباافهضبةسماىهلثلعاووالمليبارداتسقى

وتحموباافآنمائقاافذاتعضيزهخبتيينالخبعمر

لياالصبارجبهأدستطيةأعايىهنفثاتدلى
وقال

بوهةالتنكستديا
ارساغهبيفهرسعة

كعجهاسافهفيلمجعل

لمعهثرفيبخزرافةفلسسث

رثيؤإهربذيولهعحت

احباعقيقنةعلعه

صااد
ريبتعيمعول

ايعطانالمنيةحذار

اخدبابطياخةولست

ااصبمههععتكرهااأقيد
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باانقبلوليته4شبابابنذصيوتجالت

والمنكباالمطانبتغططحالمجىهثلسوداواذكطهء
جهعباتشئههاقطابعيرانةاتحيتفثاهـ3

الخطعباانحالةانيابهايارصشيخدااصهاتاوبلم4

اليماعداادالراهخامد5كاكدرمهإاآ
جلىمحصارالمءالععماءهاالمنذربنهناهرؤالقيععرهربحين

التجسإرؤكاتجندبامهافتزوجفاجارؤوسلىاططئأ

فقدباخيرالفتياهـتملةقالتاذهحهانائمليلةهوذاتفييناهفريها

11لماماالفآبعلىلحيلمالمحرفوجدفقابمعليهفكزرتفاأيتمأجمتإإا
نيالتعليمافاثمءاععنهفسمكضتهاصضتعليحملكاا

اتنفعرففاقهبهىزاقةالمجزسريمالصدكأخإلهـثايلائلصاات
أيعسالجبدهتتلمقيةءاتاهنجءأحخهأفالفهاالفسالكتتصديقنفسهاا
أيسةاإرؤلفآالشعمرافتذاجندلي1موظفاايخةفيوهوفاعداا

أوتحاكاوإفولقلفقالاشعرهنكانابلعلقيةوفالاشعرهنكاال

أعلقاةوفالانمهرالطظيلطالقيسياامروفقالىجضدبائما

امركطعلىجندبامهنهاففعلنةفرخحتىالمراناهنذهبتإا

فرسكاجودهنمحيدهابنافرفتالتعلبففعنتهابمفقالالعيعا
إأفولكوهووحركتوضربتزجرتحمعتلثوبماذافالتفال

أفوإوهوعناتتثانيايئعافرسدادركإصاالهموللساقأ



فيطعيةعلهاوطئقاغلفعليهافغضحباثانيمايهويفمافبل
المحلعلقمة

النئأدالمعنيتصاطلنفضيجندبامعلىهزاليضلبلط
لدعاآجندىمالدهرننفعنيساخةتنظرافطاتفابما

قطبعيلمانبهاطيباوصدلهتطارتججحتافماكاالحرالم
نائلتبئثميانخلقوالفاتذهبةالاالاخداناليلة

عيعىحزضئابينصلكنظعاكامنهلترىتيصرضليلي

ثربئةاونخللىجمرهةكةفوقةباظاكيعلوت
نصبمهصنيقكزخيموالمحمفاضةمخرباصفعبنا

للغيبءباالضاقظنوكيفوصلهادثطشعرجمايمفأالليت

لخيعبلقولصارتامميىأةمابيننامنعلياداهت
يالجراصدئتافانكاالتألعثهاضبةتنافارق

تدرشامكانبمعثعففسؤكونعنللعليكنخلتهطوفالت

مصيفراقهنوانأىاشحثتفزمنرأىمنعيتاوكله
كبهنيمحدرخمهمآخرنخلةنسالكربطنغدوشكداه
هغفعرهثليغليكولمضعيفكماخوبخرعليكلمفانك
هاوميءبماورغوبئلعاثليانةالئقضيانك

وخئعمنميفظجيومقهفئمعندهاالصولثوهرفبيمااليرفح
مممثهوضرجعيمنفوجبجانباضافهاارضأهمالعلىكزرلث

صست
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لفألص5تدىالودئرإ

الصدعأعوبهايىوالبعمتالفيتهاا

ودهاثثكأحرفلمجفره

هرحآكلفيرباالسطاأيؤد
الخكلمجهرالتسارد

رإساالشروفبلاكئديوفدااا
هاسقاحادنىكانأهيعةابذمحا

كأفاهطنطولأعظيم
زهاصكهالمسئاالالخنوفيارى

نعاصةوصاناأيطالظيلأل

بادنادامهاآللمحمادكثير
لجأهكأناحشرجوجؤله

الحدىعثالبدهكالذلمحارك

رووعينانكالماويتيثف

ثأنهاصألبصئمويخطوعلى
فيغكاالعهفتصفاذنانله

عناثائلذفرى1وهسعنلك

كأحهالعسيبرتانثاحم
كأنةصلبتحتهوا2وبهو

والفمحكوكباعألمبعرنان
غيهبئااافرأألبستوفد
ئمغربليسآتحبنابلقعلي

المطزبالداصطهزيمتعزد

مشربثلفيالباالفاظوليم
بالفألةكيعنورإفعث

أثعلبد6ليلىهوناوئثريبه
مرفبسرحةحاهاالذيلحلخه

اثبصممحودكأناثخصهترى

مرفبثوقصعيرقائمثوهومحه

اأشهخديالقكالئمشموالفمرموفي
صثحذبجذعرأسفيبهيعافى

إابباالرتاجمثلىكاهلىاق
االمنصبآلصانجشدهثلالى

ولمببطثارساتديلتجاره

اربربوسطهذمحورةكسامعتي
لممشذصصذعجمارأسوهثنائا
هرطبشةفنومنمحثايال

ملعبزطوقءالخلقامالنضة
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ءأالمذأالفييطمثلسندالمتاشرفتلمحالةفطكيدير

11دبأثأليمزتهزيزالزجميلىعطغةكبتاذاماجرمحلشأوين
4بباصلملىإلرضطنخغويقبخفرجهسالاستدبرةاذاضليع

أدئمالصيدنحطبيأقطانالىالثااهلقاوئداننالركبماهاان معقباوطائفدكيرعزحىكأنمابإلزفيويخضذفي

115ياخربخافىرححاتثرببنثعالهحولخرجنانرأكطالوحعض
عيةهالءفيمحيدروإهتبعيدكانهسربامىقآنسعث

يوالمدبفيالمالهالعذارىكثيخيلةيزحيفنعاجفبينا
ءفدشاونناطلبوقالحمالوفغننيآلمجامقييماجفالقيت
ءمحنبالسهـاةظهرمحبوكعلىغألهناهاحملضابألكفأليا

آالشئعلهبمنميءويوخيةبحامحبثارجمىعلىفقفئ
13المثقبالوليدروففييمشعذارهمناطالعرقفادرك

شدئلهبمنءراجددآعلىالحئاترمحطالفأرفيهمستعكدالرض
ممأمحلبكاجمأودقخفاهيتثأنماثانفاهنهنخة

كحهتنصبعنجععالثرمحويخرجنالغبارنثاصمالعتهنتراهيق

آلمحلبأالزنكزحرنهمنثانماثفادر

ءطقرهبالشيمةوثيركاشتيسحماروخاضبعنفغادرصر

7آلمعلببآلمحهرحثهادكهكانمالصريملثيراتفظل
7صسهشعباذلفلمدريؤألءمتىحزالمجبينعليفحاله



كى

لملم

7ء

ء7

ء

كا6

كا

كا

أنزلىايهرلملفنيانفقلهث7
ئردحبعبابيتألىفمئنا7
وعمائههاذئةأونلئة7
ظههرناأضفناطنافئاة

لذيأبنعلناوومىلهظلىة

خجائقالعيونماالوحمقناع

ياداكفناباعرافنمق
ثروضابالهتعتباتافىأ

عشحةجوانانامفضاكاول
حمئرأسأالؤهلىكمىوراح

هلكبرالحىجيب3

رهالماثياتثعاكانأ

ئوردفافليهورطهـبوم
بمآلمجبنعطثطهـهوصع

مطنببردفعالواعلينافضل

ثفمعصبراهفسماوئأ

فعضبلىاشنةفيهاينيةر
مهثهطبجديدصارفيالماكلي

متغببنحئةمقبلقففك

بيثقلميالدفآلمجزعوأرحلنا
مضهبءشيامحنقناانحيقك

المتأؤبالرثهةكسيدعليه

وخقبعدلبيهاالنعاجنعالي
تحابصائكليمااذاه

والالباتباالثونأ

مخضحببشيبحخاءعصاره

ربربالمدامحسمفحيوماعلىش

تولبائمبيدانةعليوجمما

وقال

وبالشرابالطعامونحزغيهبلمحماراناموضعجت
الذئابمجئةهنداجرادودتوذباعصافيرو

وآنتساليآلمجارديمعتكفينييفافروذطالئؤمافيع
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ئأيسليناشباليالمودثوهذاعروقيوثحصايرىمحرقالى كاوشيكأبالترابلقىووجرسيسلينيسموفتيونفع

لمأهالسرابثحالطولامقحعرقبكلالمططغسااا
آالزغابالتهعممكارمانالالمجرتهاامآنفيالركب
ءطآكنساوفثيالبهسارتقاألمفىوكألم

لمابباالايخةهنرضيعتثاآلفاقفيففدطوفت

ثراالقبابالخيرجمرذتيوبعدالمالبخاعروأبعدالمحارث

مءأالمضابالمثمعنتشنكولمالدهرليناصروفمنرخمطاا
أسباظفرونابفيسأنشحبفاكياالعل

4باكألبقئيألانفىوالوحبئينرافهاكاالقى
إإرهويثربااذبلغأقنلؤآل

رلبمماكانثاناذكدواليلشارلوىشءالمارامافيضليلط
يدريالوهوكنانةببياوقعفاخطااصدبنيعزاجنوفال

صايثانلمالشناءكالوإهمفؤبمالرهندالفياأال
قابهالعهاكانوباألشمقطنابيمبيئىتجدوفا

إأصفرالوطاولوادرءجريفعئاءعلباوافلقن
لؤ

تمعصولبالخيلببمعاهطلعبوماغربتيرماطلعشصمى

لثهصالشقيخعلىاليالءانامهنوماتنصعثعلبهحتص



آبههااليوملعدالمقلصال بوسا

عاهاليوماراكمىسليفالتاااا
زا

جيخهالراسسىادإربحدوا

ققتةالكقبالتصكنومزفعبا
نمهنبالمجومابعذااللث

سقلةمبرالىنزلتإكال
زفزفةطكينارفعناالما

وفاال

ابهفدررضرببعحييبدبهرى

ةهميبفدعاارأيتمابعدكهوالرأس
هذابهنشرتذالريطكقعب

صابهالنفعمىمسنرأاشرفتا

وعزابهفناظعررائخاهنة

غابهتخموقمالرووسكأسمعث
اربابطتغسواهاآحئويناحتى
وفال

تربالبآألخدإركشيت

فمخجءىفيتففعول
ارأيهاقاسكدفيقردائىظللت

والذكراتامالضعلىايخا
بمثلهوحصلنااوطنمابلي

ونمزنمطقرابواورصالمجكأني
طروفةحياللىحقمبعلىرناا

فاحثىالضرائرتجييععنيف

حبشيهكضةبهىويأكان

انبسةفليالهاوردهاظ

العالراتفثرفةفعارمعه

الحمأتذيفالخبتعافلالى

عبرإقماتخلىهاأعذالمحصى
معتكزاتاذيعليبيتف

نحراتاامقاحمة

الخبراتاردعيرظهرعلي

فحرأتاالرضاألجيركذلرد

فهراتذيماايزصكذلقمثمتيم
السبرإتفيءبردالماويشربئ

العنراتصاحبعرابحاذرن
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راتوالالكقهوارنئاجصررزينةالمحصىتلث

اتكلنىصثحيورهخللعرىفروعهااذناباكأنارخدت

المجراتذيكالبردالحبعليانصاإلراناكآلىاجحملوت
االكدناتضجعكتغالىبعدبحنارذتةفعادرتهاهف
راتالئقالىوهدتافيحمألهبليحتاكالخراق

فالةسحررهواذلوقمال

جىاداءجرىذيادغلألمذيادافياقيافيااذوذ
ستاجيادأتتخيزمنغوعميتاكثرتفال

الممشادادرهاهنلفاجانبامرجاخلرلؤأ

دااالداالله

رجمماثرآالرن طقهمصكفحهقومافقهت ا

لمجلعليالمحالطرقاشتفاا

عريخاجمربفبلخاالاا
فومبارضهلكتفدأبافط

زوهـبارضاصاهلكصولأ
مثلفيصرهالثاعاجإ
ا

فريبسشبالالشامبارضا

وفال

وفال

امنضياصمجندلهنوثاال

هردودتالحىلرقييالسإرا

ثالمجيااتللهواآلخرلكروجمابى

المحديداالاذالمهدإللخ
افىببديالركهنبعيدا

يالظودحؤالمولثاتا

ئقودااتبالمفيئالجدر

يعودااوكجندشافوال
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بماوبىودااذوردئاوصاقهعميااصكليافقتهنولو

عوداةأيعدننماازهحهن5عئداتالتقلصعلي
أإوقال

أاشرفدولمالخلطونامباالثمدلياكتطاول

11الرهدالعاشذيكليلةالليا4سوباتتوبات
سوداحطمحقوانبئعهنيءنبأجاهنوذلذ
اأاليداللسانيهبروجرثاجاءنئاكيرهولوعن

يدالمشديوثرفيهااليزالاللولهالظت

هزروعروعليدماعنعالفمناترمخبونبأكا
النقعدالمحربتبضثاإإنالنخفهالداءتدفنيافان

11نقحرمافىوإعكالنئصلنانغئلكمأن

والسوكلىلىيىالجدةاصلحئاعهذإبدانهتى
مدلناروإلمحطبالملشو1المجفاؤلميالميابايخا

أوإلمرودآلمحئةجوادوثابةلمحربعددلث

إالموفدإسعاحةممعمجمهعاواحنصارهاسبوط

أآدلقالخردخالبرهنبرووهطرداكرشا
ايخادبالعم1ب1ذامحهفاكلهنيوذاشطب
الططكالمبردفيتضاكللصعوضونةالسوضثمدودة

المجدصداعلىركفشالمزاردإثاتغيخماعلي



ثعلصالهاناشبنيمرهنزمبني1ثعرافيسايمدحقال

هااسعقيلتهاصعحاذاهائتهاالاجمتدهوالمحهدابليأركا
ودهاعنهاضاقهعاشيمبحتىزهيركليهماآبنيبحيالرمحت

مرادمنولعألطاسهملبنطربفيمدحوقال

القزوالخصزملعليلةبنطريفثناروضحالىتعشوإلفتىلنم
زباالمبسينصوتنألوذمنراحشكلشبةاتاليأزاللثاذا

هسعيبنهافىووياديالضياليبنسديمدثوقال

وكاتالسنانشاخدأفىهوكانربيعةالطعروبنعاهربنبن

بنسعدفاقىالملكدبفيانافقالمجىنماشارهالقيساهرؤ
ممروحمبربىمحضدسعدكانتامانافوموفالفاجاؤالضيا

فراشهلىسعدالىفولدتالضبالموجهافتحبلىوهـطم

يمرهآصريهمافيأتيثيوالبحراهلهالىفليركا
بمسعتمرقوفيكطعليرلبعروليلةبومهـ1روهراذاإنماأال

وكرعلىليالالينامناصثجمرعندآدطدحبذاتلليل
هركيرشبالطافنىهاوليذاوفرتناهرعندالصبوحاشكأدي

المئىآيهبجحماهـحئقةمداهةطعمفاهافلعثلذاذفعث

هكع3طجونهوصناوكبععلىتمالةءظبامنثناعتيف
فىاالئطرالطيههآمفةورمامعالمسلثلذاقامتاتضؤع

رلعأنزلوهاعلياصتىآمنآبماراصعدوابسبئمةال



محي

والكزغيرطرقءبماإفىونصفهناسنطابواضئكمافلما

ماوهاخصرطببجوفاخرافىؤمتنمحنزذمحالصءبما
لسدبىالرمثصالالدمحليزيمةفصرللوكطابيثصدالبجرت

كزالىالخيلةغيزوإفهااالحميروسطضزنيانهالمحرك

يرذلكمشملسانياجرفليمنيالمستبيىرالثعقاوك
حير2فرسفااليمامنكمبأاذاغداافعيابعدبنلىري

وبالمجزرآلمترعاتالزفاقكلثىلمهمويغدوولصأ إطكهما

ركلرحامرأآواداااوالمنلاابييماوفاشمائألومتذادامماصةأ
والحصرالمحفاظوالنأنأيوم6ثمبمغئهسعطهالمحرك
الزشالعكرلألمهارمرابطديارهمبنرىفدغومإلعنري

اليهرشاثمانارعلييروحبقنةناحمااهنالناا4حص1 صا

ألغيثيصفوتالداا
وتدرتحرىألرضطبقفيهاوطفصهطالءديمةأ

اذاماتعتيوقياربهاثحذتافوذإذاهافتركا
لنعغرنرثناثانياخفيغاهاهراالفسبوترىا

فجهاخمرفطعتكرومرئتهافيآهمواءاوترءآ

هنضوإهكنافسافطإبانخاهانمساعةاااا

منؤجنوليفييماشؤجمآنخىالصياثمممربيمافىة
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فيعئرنخفافخيمعرضاذئهعىضاقحى2
محبوكممرطينالحقئيانفهفيفدغدامحيلني

وفال

أفرأنيالموئمالبذكطكبالعاهرابنةابيكال

جميعاصبرحلىوكندهشاعهاهزوأبتمبم
فراليومضالرلمحرفتإستألمثاالخيلأذاكيعا

تنتظرلووهاذايضركتيتكوأمالمحمنتروح
نحدرائرهمفيقلباأمكهثرامخيامحئمإسخ

هرطهنافاممنوفيالشطرايفليسافك

رعروآجمنهنهاوأفلتالرجالوهرتصيذقلهي

اكهصرفلمالرحيلغداةالنماداصابرمتفإبسهم
الخررفراقهالدزأوالمجماندمثطكمخأفاسبل

بابمثيبالئهرميصركةالنزكثيئمثثطذممطو
المنفطرالبانةحوبةجمرمروثةرخصةرهزهة

كرولمجخصرذيتفترعنالكالمقصيحالميامافتور
ونمثعرالقطرالمحزايموبىوصوشالغمامالمدامأكأد
الطائرالخولفاطرثاانبابردبهئعل

مقهثععرخشيةمنوالقلبمالمليلاكابذفبعت
1جروثوبافثوبانميتتسئيتهادنوتفثا



كاءأيرناكاإلي
ياهنافواالرابخيوقد

ومعيالعانصااكئديوتجد

داجففنمفئدركنا

لضلحابخألضروسالضأ
النسااظفاؤقفانشب

بمبراتواليهفحز

صكيطلىفيصفظل

خيفانةوعالزفيثاكعث
الوليقعبمثلصافرلما

عاأكعجماوسامات

المعفاهكلمجنراالرلة
العروسلههلياالذنب

كاخظاناهتنتاتاال3

اللياوتوسالفةدص

النساوتعثرمحقراال3

آبكعهراةطاجبهة

كوصارالضباعمضاال
العقاممافيثنىاال

ابيضسرلدعاهنايفشوأ

بشرشعراالمحتتويحك5

هقئفربرباةفكلت

بمربصيرطلهبصبح
أضرنشيططلودصغت

تنتصرأالهبلتفقلعت

ابرراللسانظلثكال

النعرالمحارقستديهركا

منتشرسعفكساوجه

جمرفييماوظبنثزفيفى

هنبرحماتيهمالمن
مضرحمافسمحمهاأبرزل

ثمبزهامنفربهتسط

آفرساعدييماعلىاكمث

شاسعرصاالغوجمافيهاانحيرمن
7فى

وريمببمفيزكثنء

منىئدراالالصاخصأفهث

تنبهراذاتربمنه
هءهـاذاءس

سبرءسوديممن

ر



4دس

تاضماقيهامنوشقتبحرةرةاالوعيفأ
صالقئومسهالخضرممنئباقلتافيلثاذاث اا

فرمماثيراهـفهاديىمللةاثفحةفلتادبرتواتأ
يغثعاظنهاهعيطبرلماننهبةسرعاعرضضنلتان

د1برمبردفوتئرلفيهاجمالوللسوط

برىت1لمممدبىاذتأخطاهاءالظياكعدوخاةوتعدو
ادهطروخطايىفعادااكصهلهاوثيافساال

اصدبيعلىقبصرشذايهالىخجهأبصفوفال

فعرعراظيبطنسلوصئتأفصرابعدماكانشوقسمالك
عردصأراوالمحنماتخاورةهاويالصدرطبانتكنانئة

مابطنمنفالجصانبالىلماتحماوالمحطظعقبعيفيك

سفينامقيمارااوءدومعصائبزهاهمحينيآللفيفشههم
أاوقراواافرحتىباصياياهنالهنبنوالربداهحمته

5ءا

صراماافاحىاكالهةزهوهداعتغءالزبداجماداركاأ
المشفرايلينآلألفيالصناندوياهيطعيالبنهنأوالمكرعات

لمجئراحىالماعلييماوردئثفطافهييماجيألنأعطأطافت

ةالاليسراحمرامننبقنومالاصوألتآبلمهاطفاثت

لغضورافاصداتسالخيموعالنشمابةبطنهنعياحمالكرص
وشياهصؤراكعامزلجالساجومرمرهرعلىسقفعىكآن

ححححىعحزه
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ونعفيكوصوتشة إكرأ

حميريةضةسنابورض

ذآكمآاالضدهالوياسوبانا
بمادعتصبيبهنصنبرنعثإ

لمةالدهرسالفاالفيوكانإ

قببمارخنظىههاتالاذاأ
تماياتلوجهفامتاافىدف
أير

تغيراهافدودامعمىالمطاأ

لراددسهاعروامارىأ
ليلةععثحؤسسمرناإذاعطإ

قدرضميتههذاصاحباذافلت
فيء

حباصاحبمااماكبلىافيكذ

كزوهترفرملبلىااناسوكناإ
ءهاشمام8والإحماافايلالولة

هصابااينالمزنهصاباشيغ
محولدلودلثالطرفلقاحراها

2بجسععنلصافدعهاؤسلا
همهخهاكاصتكيطانائقطخة

كانماالمنكبالتقبإبعيدة

نجقراؤرررايافوتانمج

أذفراالمسلثمنبمفروفيخصن
رااادالولبنىورندا

فدنبنراحبلهافأمههثسل
اكافىالخبابالطريسارؤ

اخيراالصيوحكأشذمحرتكما
ايألتختراالرالنحادترافي

اخرااؤباابدلتاقسنبدأل

اصبراكابإسوجمهعليءبكا
ميصراموإفحهنالمحساأورا

خراائدلتالعيناثابروفرت

وتغيراخاالناصمن

اكبرأممبرجدواالغنهاورثنا

فعثمكراآنجةالبسباسةوالفريب

عفزراآبنةياهنكيشفط4اليثي

البراهنهاالإلتبفوالذزق

وهبراالنهارصاماذا2نعول

هنشراهديمعهثارتالذا

الضغرهراهشبزاجمرىعندشى



3هناعنلمحمىطكوشذان
االهالنهأهنالمحصراالإلق

مثألرضتحيللمعلجهافى

ناعوجؤهنآلكتالمنيزلهو
حمالرارضالغؤؤمننشاءبموا

تطالرهحينالمرولمكانضثيل
حمة2الدثالاتاهاهلاال

ايره

وقداتتالصالمجنثرتإهلطتذأ
ادو4وضحورافاولمابدا

الوواانةاللاسعاليئقط
إح

وصرناحماهاوزنامحعثية

ظعاليهتمافدينسنياولم

دوناالدرلىرأىلمايحيصجمعىأ
انمابخكالنبكلةأفقلهث

طرجعحثاذممطاتفانياا

طاافتحارباعادفيظيرلمعأ
فرانقارهمتروحنالذافك

الزنالمجععأوبمنصوصعليكل
يماكلجانبيهتاذاراعها

اهعريخرهثؤثأآلعيضاصاللى

امحسراضذثارجلهـةلذانجك

البصراثاوفضاقابر

ااوعيالرضحزناهقاسمبني

اننراالرومالىحمذاوانه

بعبقراروتثزيوفمححليأل

قراييتملكبنساالقآهرءبان

الصفراالرثاليبناحملعلي

حضظرابعيؤبئرتنفلنظرت

وشيزراحمااوزأ4كأ

تعنراهنعلىاليلويممارواخوألمجع

نحدراشإلبمكالقماوخال

بقيصراعالتالاناثاذق

أفحعذرانمؤت15ئمعانحماول

ازوبرا7قالالنراشترىبسير
اجرجراالدمصآجمأ4دالإداسافأل

ابتماألبرلالضاهزجعلى

اأبرابرخلىهنباإلليدالسرىبر
فيفزااثجدفهفيااليلبىصثى



الغفعاتهطركسرطتامعثأ
واهلهابعتئلثابمرتيلفد

تذكرفولكنخبلطوهاجتبت

ضهدةفدصاصأبرمأالرث
ظلتهفذارانصديووالهثل

ةوحضرطببناناهامرركلفهل

ءبارقضو4ترىلضليلطتيصر

فمسطااءافسبسافااط

خكدااذاالهامءدرهاوبروبن

ماظألهةاذاهاخنعثوكنعث

فذفاتهعىالطيرتزلنيافا

وفال

فدنحذكأاأعطافهمنالمانرى

ابمراحمصفيكانجرصوالبن

يسرابربعيدمنهرأبطها
قطرطرافوهنفلذاسابكاذف

عوعننرالبهةأطاواكائي
عثرابنفيععاحمطاناالقلىوهلى

يراوسرمحنلليلباذجالحاضىي
ئهرابنفيسخلوجوافروممط

فسورطجكضبممشيةمثبذجم

زيراببطةااللثععياثفا

لعصرأفدفوفهالضيالثتظل

تماضراوابلخبفائبىابلختئملفبهااذازيربفاابيخ
ضابراافقرانيافقرهمهنترابنةنجوالئتركالبلخ

صايرايمهطواليثراوحطتملوكنتمكراهاصبرتجاحنظا
الشعريقولانهلهفيلهنينارعضئبالهعناالميسمروكان

كنتانفمالاليشكرفيالتممبنالمحرثبنجىئئادةالعومفناز

الميساامرؤفقالنمفقالفاجزاقولهاانصافففطضاعرا



8

ءإ

وهخاهعثبريئاترصىاصاح
وآستعارأتشكنارلمجوستؤماافقال

ابوشريمونأماالأرقستامرؤالقيعسفقال
آستطاراهد3قلىإذامافلتتؤمافقال

صنهيببىاهزيؤ3كاتىزامرؤالقمحعاكأأ

محشلراالقتلدثصعشازمالتمفقال

افعماخقخفىانىءاءألماألاحماالعبممرؤاافقالإ
فارالريقهراأسدرثتالتؤمفقالأة
ظبيادفىهـبذادتيتركفمالكيعماهرؤفقالإ
حطلرا1يل5يترركرلمالقؤمؤتالطآ

نواراهباقبذاتألبئلىتؤرراعه111 وفاالت
الراامعرزلذأكشحادتحمطالمحافكأهااثأ
لرلم
الضبابقعديمدحوقاالا

جمربأبنيوديالمإثأوكادحبرآبىاكلمنالتايخت5

ندريبحثالضباليآبنعلبونحىهـثثذوقانتمنعت2
ريشكيرهنيالومالمجزنهىدافتتالزكبساشمكزكبر
نصرامحزللفريدونحصركجاراعنكارباؤهـفماحأل

ععنمال
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وفاال

تدورالدياراتفربولةفخروراهلىهفعفاشطب

وقذورحوالكاهألسالهةبهايقلمكاتمححاةنجرع
11آالمحاهعهدخللمجوفيصروكانفال

أاقرهاجنىاغلفصانكناكيركاذبةتدطنت

الوبزافلكةاتحتحكاتجعاهتةهالتبهافاطعنت
بفعوفبخاجابربخاططاردبنتجنهبنالعربريمدحوفال

أبنالمحرثبنجمرارهندابنتاجحينزيدهناهممعدبنبنكعب

يأاهلهالجمرمالمنجمماسعديمكقولمهانجرانبلخعرووماألحتى
المحدتفيلمجروذلكاسدبيفئللمايلضاخذهاارادحيف

إلكاللهيلومصديثبهيتعلقطويل

دالشكدصإذالذخائموننحعئعهاثبتواحسيابفامحوفاصث

أاذنحرثايببالمةوأيضحخفارئهطرهمالىالمحوا
اسرائةماجيرنجشىاخهمحنظلةآلينعلىافعلم

الثفرمحيرمجكهأآسمتوالوالعدحىوفالحميري

إوالقحترعاباالعورمتهفيعويرولىكف
بانترةالمنحةلماحفرئأوفمال

اهنعنروطعثه

تحيزهوجفنة
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غبرةوفصيده

انقرهفيغداتبقط
دفال

صزهمىكنيهنحرحجماثعلىسقلتاملرلب

ؤدرعلظباناهكحيرنثممنفوراأرضء
يسربالةغنئاردةالوحعثيأائنةفد

اوعنرلمحوضازاشمنفؤئصهافيفرهاها

المجيرصإشررهكظطكنانتههفبرهيعمق

جمرةعليأمهاهمريعثياناهضةمفراشة
نهرهالعرهىمالةرمئتةرفالفهو

كإلرهعلىمخيرهاكعبلةليسثاللحميدفطم
ثرهاعلىايالثماصاحبةفدوضلي
عنكدرةالمحهكءمحمفومالهفدنركعثمهـآل

فصرههادلثوهنابومالزكبدليثو
كرضؤالبدرقمثلبهفدلمجعتءموآب

فغلساقديمادأفياوباتآ

فعصعساثيبثالذاراواترم

كعهدنا1رفيفاالداهلفلوانإأ

وفال

فابمسادأئمطيرتألاتاذرا
أخرساكئماواناديكأني

وهعرشاهقيآلعندهموجدلت



8ر

صلبلىفال

نععهركمثلليلسصعئضتريى
تهاتنغسالخشلحمهطاخنتءرتلبث

أنكىاخجاملساالبيخيىافىحبيبامرخالخفدأرهبمهثيازل

خاضيجموافىكايرصويماعيحلحماذاهااصوالىجمف

منبنلت

صلمحيةرتضلت

فربذلت
ءحى

سنسرتحي
ص

محهبعدت

لحدصان
حرب

ه

خهبعدلعذشتء

فبةلهتميبجمان

اقوماتفيدراتصيى

3داجمعكاكلمبماء

ضيحبورءش

ير

رفى

ليسا

سالة

مماملب

ء

س

يمكلس

هوجعىرنانباوطاوبشربة
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إ

مطيهىمزاوكألبهآبنبكألسآبخطكدئةالشووقعندنةاأ
رسنوارعضريسافىالذمرعنعيهاثأثرفيزلمإهغرثة

ءا

هقيحىةجذالكامالقورعلماناامادرظيمسفادبرأ

انفسبومالزهشاناماوتنهبذكيأيومااناالقينةإتأيقيت

اطغذسثوبالولدانأاشمبرقوالغعساصبالسافخفناروفادرح

ساالفادرجمانالقرموتركنااالغخألفيونجورت
يذكرعلتهبافترهوقال01

ساليألحرشفيشقادمايهدإثرطللىلمن
صءا

النقرصفافكيحبثانيوليجامحيصافتفاهمااا0
رقبالييسماتخالبمبئلمالقىوسيريخا

رابرجفىصااتمالصكقهتاحالرع111 خرارمحااأب
البهارااحمممعبنسصدوسضالدبنعلىنزلجنوقال

سصكزحمرثإببتهثليبيماتففاخزخرااذأماكضت11
سإ

اوساافيامآإلتنازنيهءساالر3يهسرتإاببيعضأ

الفرحماالماءجيذاهأإذاعادإتقمانصاراءأإأهمأ
وقاال

وتبوصحطوحنئهافنقصرتخوممتكألناىذكرسلىاهنأإأإا
اصاواص3ودصلذجارضوهنمفازةءكمادوخهماهنحكرصفيإ

وفلوارحلةمانوفدمحعالزهعافيلناتترات
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ارثوالغدافرملنفثدبآسبى
ولونهالسدوسهنابتألهث

لمجسيعنكاوسكفدمحها

بمثيالثبالنجهـافنظاهر
نهؤولواثكانعوليولبا

ونجرهـافرابداورحليكأني
حرسهناوهيقروثقنقصكلي

الاص1ذا ةثمااربادحمطرثء
اننايطاردجوناماذلك

شازدىسافالبعارالشذضططياها

جالهباضرباهنكطحجماجحه

ظهيرههلمجلثسرائهكأصث
طهورءأ1افؤهنوباكلن

كأنةنسيلمنءتطيزمحفا

ايساذالمتضيهماحتى

سأجرنرالالمجزءفخاين

لةتصونفالربالمة5ارن
رباثااللآخرمنفاثررإها

خثائفوهنأانفازيشربن

وتشوصمااشرتممموفهوذي

هآيفيمثعذفالوالسيالكشهلز

اضوصالعظامصئممداخلة
معصلزماماضغنذوال

نعصيعاالمدلجيخسيرإذافيل

ربيداللروالصشارشعباذا

رمحميدأيعضءالومحسابمنعرج
حماوقي4اثراشذر

دروصفلحفادنىحلنا

خيدفالواإينالىابا

حمأعصلداماحالركألشو
فوقخأدليدثمجرىلخماكق

حرفمولىتجبفبعد

وخهضالرباحأطارئهسدوس
وفصيصائلحباعلىفميها

نصصاالفدبهامحمرجى
روالسااالةصا

رصيفرعفى

قيضهاوهنخضرائقا

دالفرفياكأمنهنونزمحد



8

خيضالوديدكقألافبيهثتعلوابخادافامحمدرها
وفيثامكروههنلدكوجمشلعفاتارهنعليمئى

محيدالنحرفيككؤاقحبرخالنثاصذذ1إمحمدرهابادمحيا
وقالا
زأا بيؤوشماريخيافييضىوميخاارابرقصعلىمحنيإ
المهيمخااكسيركتشابإنىوتارةسناتاراتويهداهـإ

والفرزصشدالمفظهكالكاغاالهعاتهنهفىتخرج
فالعربؤريثاثتألعوبيننحمارجبيىئيالوحعبفعدت

ورلألريفاليديمؤفافواابدااللوكلفقطحاتءاصال

فضئكدبماتإقجهايتحياانيثةفارياضدهاللىكلمثأ
حأ

محريؤرفافضايخثافعمطاريضةارضءبالدعرإ

بيؤرفمحعفابايفبامجوزافيقةثكهنءالمايحيفا
س2إها القريففخيرالمزاربعدذواذناتضعينةإت5بهسقى

عريضفضافيطرفياقلخىرأساشرفتثالزجومرفبةءئج
مهيفاجناحعيثامحديكأيىبليدهالمجونوعئيوظلشظلتته
يالمحضيفرورفائماألييمانزلتغوورهامحئيالمحساجئافاالش

الخيؤويئاصااعمالسنانهذلقضدالرعشباةىيياؤت
غضيؤورافءطرفامخيرخويرفحعلؤلهلمابالنقراخفضهيغ
أ

ببصثىاليدتعبلدبمنبموكناخهاوالطالرفيوقداكندي



أإالعخميخااثديسرجمطاالتعاهةوساقاعيرقصزيال
ثيعدالهنيضرالمحعيئعيونجمهمدكاللهبالساقيىعلىمج

الملربيخاجضعبكماذعرالسرصاثجلثهانقيسربابهذعرت

أللعضيضتحطالهجاقخلتورهافامحرضنثةفافصداا
ا

إرقيؤوقما2قيراخركطغافىاربعاتمتيىثألبإلىو

ئجةخرافخصبعدهاماالخافلهواثكلجمرايابااافآب
موضافىلمجيرالجبملىذخزلتوشغءسناكسنيقأوسن

لمللىدالرمراحرفكاحراخرئحماذايالذالديحجالمرارعأ
أضدالمجريضإداياناخهلفااذالمةلالماسفمإخنلمالفقطكافاءأ

بخ4وقال
اربعاالعشمنخألتاراقبيهرالنيالصباودكمتاجمت
االخرهتثرعاإجماهننمشيداجوقترفقوظنداوليفئينكل
ألفزعااناهنا1سرادرربأللىصغتزاالخيلكوهئهئا

ءد

أاافيرخرمنوالءجمألفاشاملالمبلوانصالحيممروصئالن

اهطيحايرجيناويألومحهحددنقريةفىبريةمفخمارج
حارضهاتمائماهنظوماقبقيالخودقدبلهاالضدىنهـنشوشاؤ

رواليتضوعاابرففةحولمجوءتيريعلجهايعز

ؤنشيحاباتارامحليهلفإجيمنحمإإنيمالياالبعثحت

آاربعاكواعبركغاهايدافغالسرىهعابةفطفالمعثيفاع



جرمحطوفدالنزيفصثيشخيسفا
بهاثيامنجردخهأوفدئقول

رسولهاتاناكأللووجدك

هـاوبحبييهاالمأنأليىمحنتصد
إههعألتالروعهزةشاصزاذا

8

وقال

فضقطئمعانحهافياكرىاء

اقلعاالمدامحهكلولثارعت
مدفعانجدلكلموكيقسعاك

المضلعاالسآبرفيعلطرتدق
اروعاالميلعليءهقدامبمنكئب

مروعابالفراروراعتسسادالوىاذمحهبمعابلدبانتلعئرياأإأ

وسعاسعادهنهرأىء4آإلىأطصصلشوفدعمرالروضاأإ
فتدهعاالدميحخيناكوتجربهاسعادئتفترداراهنهىأ
اأإ

اللمامالىمعهخرجلهاركانالىحبيعىقالمحرثيرثماوقالب

المجالالمبئابمبصرجوهـالوديخةضندثوىة

الضعابيالنهرخطةويحهلدعاهاذاالمخعاففريحبأأ

القسىامرأيذخانألردمعةإررحألدتالىالقسىإرى01كاإ االب

ا

عينيوأظفهفترجباللهافىصالشعرلمحيالربيعةئةفكرهإة

ذلفالرأىفال4وحززعألذلكسفابييماالىأبجوذرنجاىأ

قالفدفوجدهاليمافرجحبهنجئئافالفهلتهها6

وائثاقبيابكارالىوكحتلمذهياربيحتععملفالأة أ

البمارقايعثينعزبياتفرىبقريةاسيرنوىمخالنةل

ئاعحهعااجردامودفقداكئدكاشاهقفمارأساليومفاماترينيأة

كغ



كرةبألرتامتدساذمحرالوحمث
نعةمتوتعنوقي3نيا

فانطفبمالراجهاصباصاانمال

حموبليلرالتبانوحذث

ألحعأثدنئعاحماالجعلن

وصأذزسةكزالمحىأياوقوق

بئدكأحاوفدطرضاهفاثيع
يئاءصورعاهداثرحئعلى

لوصنواباحينئفتيفعزيت
خنهثىهالفيتثزجراأ

هطهحتحت

لمحدسيضىححليرر

ستاعاعميريط

انتمثحثشفاصدقيخالركممخيدوصد

خيرهنبقرحمراضاهنلك
أ4فقالعراقحوكخنفنوحن

لرزنهصدجبئلمصى5ستخمهخن
ءرضوإكألم

اخيمقرممالص

للمكنثلىاسنؤكامنقبعنن

دعارةيهرثحعث
ص

محعرق

ق

ئدنقكلي



االلعطااؤبلوثدأغئدي11
نحفآلذالفبلأبعنناربئئا

رآئمهيرفحنشصنكطيثراقظكة
بطألطيألرفيايسفنيرخوإ
ئةسرظحمعارهذااالفالىأ وةت

نتلىرلمالمجاماءباشألصازه

ءحملناغألتىنزأوا

متخهلإذعالألطغألسأنصثآش

خاء7آ أمماههإلمايهربرر اباأكا

تاوالةثموليألحنقلتباة
بحطحالمةلمجزعطرلففاد

مملنمانعهننانتافاثركهتء

وخاكباراثىثلجرافا1دفحما

حوأرحمحإاخصءالعطقظلت
اذقيءألهفافاط11

هبوثهصبلوم

لدلئيدءخهأالقدصثانأفقلنابر

بنعةووتإحصخاثيوظل

يةعثجواشاكثناولرحناط

وسطناخعبءورحنابكآبالمااء

إأرحبالمنيهىالمجنبشكفيممثمد
إأويضثطالفهماءاخضايمعيهااتبكدف

أإالمدالئراهثلوسائز

بأهلحىالمحمماكلهتالرر
ةفنمزقيرتعيوخثعأنعام

خرقلمياضمبانخمنالم
دثالصليفسالمعرعاطلعلىظ

أمحلىالماهلمظربانيعلي
أهلقافإحماوطألهابطرا

إفالرلقأعالعطاةهنفئذفي
أالمطؤووامحيصإذيالئألملمجد

أتلى9لمتوفهباخاء3اصكش

أافيعرقيماينصحولمءعدا
سهوققباويالاعألاكلى

المنطمىالنارصيحمزينإماانمق

مروقدىهفولمحمئيإعليناظل
أالموشزلككراباظيصفودط

اومشنوليعدلبلننعالمحالتحاج
طواوكىئثطنالعفيهبتضو



غألصايزلزهلوالابم
بئدباتااءدماكألق

ثعلبنوهئيوايفثاثعأل

بمطةدرهاعروبنعلينزلت

وهسطحزفلبوفاتظل

بقسيهمعنهامعروهازال

وطيئآالعبادمعذافالجغ

ئعلفيفيرصلياصللمث

بمكدخيرالناسدو
ئمابعدخبراافربغ

3

أاالمفوقبالمدجمماالنضىكقد يهـ

ةومفزبشيسبحناعصاره
وفالما

بالمجيلحبذافومربحفونجتاءيال
أفعلهاحساجاروئاهافياكرم

إالمجلصشكاحاالمارالافطدا

لجاالمافولحقاينزكها
ثعللبنيثماكراقندةو
اوقال

حلللالكزيميمش13آلى
لحفاباالوفاهمجارا

بخلالتجودلممؤا
وفال

المجبلءالباسناخماهـأهلبايللبزلىأرقت

افالامناتزعزعباهرفحذبتهاتافياصدث
جانيثاءثهـأالثلنماصدرفييخابقمل
وليلمابتمثمواينربهاحىربيعةفاين

لآسغاذاماكايحضرونبامهلدسأالمجضروت
ابافنلعااسدبيانبلغأحينوفال

كاهالخطئناذهضليالمف



6

المحالطالملكاثماتليف

ونائالحسبامعذيخر

ثمائألافدويمر

باطألثميئيذطحالتامه

كافالاالمرصطبتت

النواهألسلدييلننا

ابالاللىاإدالؤخيعسبفيوحمي
جعافألبألمحصتهثنر

ثالالخزرثيست
والل

صمأللحيثاضمآليألئمال1ذمحانبالعزللءالمحيحم
العقالوفئةألضبااكظحنعليمنهاذايشق

ابئجملتكاسموءحتىوبعدفبشدمنعتنا

رسليهمتذاوهعنعبتبهاالوتنيةظيازث
ملىاصطادبأمسراواللصبادظلمناسئثيدال

فتلرنجائهبجاوزغاةمهك4جدباوتنؤث

رحلمرنقيامحيواببحثبهاالمحبويفسنفيبتن
ائهلدئةءهضنهقمنوسئداخضياهضاربة

والعدفييهلةصفبألوهرلبسبدس



اليذلثربربشاششعودوتلطاافاالدياألغت

عليحايخةءحمورداؤ4بعيجالكنظرلثإ

لفالةسراده4ال5وااللخوعةهالجلثصاؤ31 ء115

الرحلمحاجعنهاطايووخيرحقيمهئححمداطلبحأاللهلمتاأآ
خلذوبومفهقصثالسبيلوهدىجائرانمارقةرمن

لموءابتئىهنلوسداصدرمزيحهمنالمحرمأني بم

إلحعلاجققعادصدعهلىخأفظآذفياخإإليخاأ

السهلهثزلنحالرصانتأالقالااع1 بمدس

الرجلعذرةجمدةاجعطلوصبوحىدرصأ 11خألثاا

ئبلطرائمتنبللوبريثىحبافيكداصظياندط

فبلطفاغصيقروهاتمئكائرهدكاعلىاجدلم

طارفاهثاثطيكعتصوهـاتقدعهائافيوش

أوقال
المحسلمعافلىورلثونأتلالومحيتإلمىتنثرتإ

ابذلباشفامالجبذلىاسئاوقد3دإكرثا

لهلبلمفرصقإطهآأأزدرلدتترإ
ءسصصا

صلوقلةءالبهاروميثركافشناتباتتاة

الونلبدائبالل4ابردمذاشهعذتشروهوءا
حتح



الذصكوفهاصذكاهلمناعقرداريياهلمنكان
رجلماخيسهشسطوليأتخيرقيابهوسطفليأتة
ألالدحشةععيملمصةاالوبذوخذثوفدإتاكالاة
إلمتلىبدالىأعدلطفدمأكأتامالمحريايىا
للمحهر1وأهـيالفطوشاركيهسترالنج صصأى

ازلومنهناقلقحنيرجهاعلقتاسبابولمثل
ز

اإحايخاأفءفلىفلحثججافاافردقبيننلماسما

اأإجأوأئتلحببهنذاظجماالمامسميبلغاهم

لجبصإرلهبوكطءدينسفافاخئلفمااةتلمداتىئما تغطكيفاجمعتالفريفبفخماالمقدريوفدهاتحتويحعمقأ
االعدبقيلشحينوقمال

الليئانجياصيوعدوكندةوائلهفلذلت

لىيئيحةبمقححأرانونهىبالهاممجاجزتفومأ المعاقةوممطقال

لثبياندخهلاالركطبسقمقؤحمبيبأمندبمقفانبكة

أأاكشثلىجملماجمتههـامفرحمهاايعصفالمقراهفتوء
ارتهاععلمثإلغلمجولونهطهمعلىيبوفوفاآئم

صءهنردارصعناللمسمفهلميثرأفةجمشفافيتثاز

أبمأاسلالربابائمجارخهاوفباالالمحويرثائمهنكدأبثلم



القرنفكبرئاكتجااليمنمماالمممعثتضوعفاهتااذا
مميليدمسبلحثىالخرعلىكعاصمبابةهالعينثعوعتففاك

جدليبدارةلوماسلريالهئهمالكمحمأيرءرومأالرلي
هـالخىرحإئأمنياعسيحهىإرمحاهللخآرتءمر

المفتلمقساللبصلمحثداونخبملمجيهأيرثيىأرممهالحذفظل
صرجلىانكالولألتلكفقالتركنيزقىدرظهثفىويوم
فانزويسالمآهرأيابعيريعترتهعابخايطالضمالولدئقوك

المعللىجناكهنوالتبحكدصنهطزهاهةأرحمىطلماسيرفقلت

غولتمايمذيفالميهماعىوهزيخعحطرممتفدحيالمحهلك
يحؤواشثهاولمحثأبسخاالثانعصرفحظنهاهقاذامابمى

تحفلأفةآلتعليتعذرتظالرالغثيبماعكلىر
زاجملطقىيطحىتقزازوالقكهتتدلالاأثمدفبعمآأفا

ينعلالملامماتاماكطاظصفاتلطحئلتالمحتهئاأكرك

اتنسلثيابكعاثيالطفسلىبظيقةفيتلصمدساتلفانأ
ثهارفلبأعفيبهيكقضراليالالعينالىوهافوفث

لمكيربهاالهيثتمتعتهاءخبهايراموالظأومهضه

معملىسروهـحمراعمآلوعلطتآحهثمؤعااأحراصهكالرزدت

االوشاحاثناتعزضئكزقسثءظااحهاامإأل
تخاثطالنيايةعنك1راتؤعيالةلكهااثكيفالتف



ألعىهرحاهردلييئفئايماناوراتجزاممقهـروبتوفضأ
اكلء

قفافخقضقلذىبتنإطانضافأسأحةأجزنافنأ3
صةصرنموة

شلريا3غآميمضألدللصفبأفالرإدىول طهوةربرأ

11أنجلكالىولةالماتح5صاةإءنرأاورفئفىإياأررفهنتهأ
مطعفلثروجرهوحمناهمإتوئتقياطلاسصتبتجحالوتبلىأ

أص

حطلووالانحىفإذاباالأححتفليموجيدلمجيدانرم

لالمتحىاليلمةزبيميثطاات3ضإاسهالمتثاايزسرؤع
هرسلهثعثأفيأسلتفاصالإإزتةمحععمائرهاعدال

8لكالمذقالزصوب5إقدمهضبهصحمعيرإلىدفلمجىكظفضإذصكمف
تفضلنهاقصتبتةاتلمخهحاتبرؤفاا7ةلمثسإجحتنقبؤإحض

امحلااااارظأآصث إحءومحوجمارتطءإ6تستوتحاقرثرلى
هتبءرإبرححعحماارةءكأتمطاإظصاإألحأآتيخ
ألسرابثلىحلزلثإلحهإإذابةصالمحايميرمحو1رخائءار
بمئسالهىاعأنها5يخنجؤاإلحرءكأايهيااصوراالتصإشاإفاصاتتت

ئمصتلىهررتعذالهمحثاححغالرددالومحاافىءصغخإللرليءأة
بماللجتلىإأيوملجآبأتثاعوولحمصفربملوة اانهلحاايسحاة

كلفبمونآاأنجازااردتبحمإل4تماتجلتغ
ءلم

بامثلنيمكثالعألابيمفيافيالطوبلطاالالليلىاخهـاال
311



يذبلشدتمغارالفتلبملةثحكآثليلهنفيالك

ضدلبصمالىوكتاباهرأسمصامهافيمحأكتالثرياكات
هيحلوإبدفيدبخرداوفداكئدمحعاوالطيزيخاوكنا

علهنالسيلمملودصضرحطاهعاهدبرهقبلهفره

بالمعننرلىءفوااازلتكماهننهالاللبدمحنبزلثمبعت

ثىغليحمشهفبهاذاجاشزاهةاهكأئاجمامقالذبلعلي

لالمرباكديدادصتاثرنالوفىعليالسامجاتهااذامغ
ضقلايفالبماثوابويلويصهىاتهصىالخفالغالميزو

الهوصيخط4بمئمذامؤهالوإرردلريرجمذردرف
تنفلؤكريبانسزءرضااهـنعاهيماظثوسافاايطاللة

ليمبهاباعزرضفويقبضاففرجماسداستدبرئةاذاضليح
اوصاليةمحروسكر1هلىاتاذامضاالمتإتعلىكانا
اهرجلبشيبحاءعصاؤنجىااالدياتدهاتكا

01هذيلءالعزارجمأددارفينعاصهثكألناسرلمرفطق
خولالعشميثفيلمجدمبمبينةلالمفصكالمجزعرتفاد

تزيلارةءفيجاحرهاودوتاالدياتبافالمحذ

أفيغسلاينفعدرممأولمثورونجةبيىءعدافعادك
أأجمليرفلىاوشواءصفيهنخعبينهنالماهفظال

فلتفيهفالهاشاقهتىدونايتصرالطركورحنايماأل



سلفائماداتلحاهثحةعلمهافما رهرعبعئيووسرصإ

هكلحيئاليدبخمافيكالحومبضهربكابرفانرىحءأ
المفملبالذبالالسليط4اهاراطباوهصادفىشناهإ
هتاملهابعدالعذيبوبيهمانحارجبينيقاولةفعدلتأ

المستارفيذبلىعليوايسرهصوبهايمفعألفطنعابالشيم
الكخهيلدوحذفانعلييمبولتيفةكحولالمايمحىفاة

هنكالماتلالعممهنهفانزلنفيانههنالفناتعلىأومز
7ىءأالما وجمعنداطاالمشيداوالظةبهاصذعيتركءو

هزبجاثرفياءناحملىصبيروبلهنامحراصثبالراكاصثأاا
مغزلفدكةءالغثايىالىهنالجبطرغروأرأحماذرمحطاتإ
الهملالعياسدىانيانزولبعاعاالغبيطجمراوالقىة

مفلفلرحيقسالفاهنىمجنغدسةءالمجثاهكابئكأت

عنصلعىانابيبارجائمالدصوىعهثميةمخزالسبانجكاتأ

انعلىفعزمريالمحيجدناذيخدهرثدالخيرابنفدالمتكان
ءإ

القئسامرافسؤفرهلأليقالرجلوولىهلكثميعثيمدهأا
هخبرلهاطوقلجئهطفقضىقالالييتفقالأ
سلقرميداعمندالأذنحيقربضاالخيرندعومرثدنواذإ

فاغارتالنبهانيعابنسدوسبنضالدعليفدنزلكان



يغأرجلأغأرعليهحنفيكاناصتافذهبعلهطاميتجرللةبنولييما

حألدلجارةذدكالخبردقرساألاخزافىفاالحريعمابىباخثله

حاعروئم7هإكاابلثثفارذفيمأتصافيإخلكرتاكاصدهفضالإ

هوامااعقاتجئاريلىانرصتمإبئ9حة1بجمرهـبهاخالدليدركمرا
7اككطلثالاااآلمئتيةالإةظكلفاثأللهبلىفألربإكأة

فاالاءاإآفافىدثاحفئثاتماةجلإكوجنلنمتتقالاكذاكاثاقاإ

لخعهأبلريذخاإسطماثياتتحةكأآبملر1اإلمثإلىبماأ
الرداحلخثحماديختنارلرححصيغيأمحجخفانسدخة
أىاعهـاابيالشخألبرتحثاادتاليتقاكا

ثاافالجيمبك1بدثأرتإكأةاشكأراتتجتخابانلقبة
إلمغاهلمتانازاتىةإ ءإدأحلزفهحأمبىا

تلهـةحنتخقنيءثحنحباردافعاملمتحانأجالابثأ

صءاأ
ص

حائماظصاالصفىارحالتخهـ أنايئإشإلمعابلحلت

ئلوالمحنورجمالمفوممتحتنموثماثاجيرإبنو
الجادوسيارفيءالسمانثسواربأكالومحإلاوالدتألعب

11تلوتتاكأاالحبكأسزذاتراءلةئ



01

الخرحزمفدوكانثأرههيقارادماعمدابىفيهنئيلحفيوفال
انالهتحاوالدمان

ئلطهنتيهافاخيفالفردأئلمأويذيادارإ

ااالطلالمسبلخحثببحدكرنهكأخؤها1ححدعمآ
مملالالسدالماغرآهاحماإلاراؤالأ فىعتلدددااة صوهـ

سلىكافىوهنئهروثايىكاهالالثتاناتأفزلحةؤداكا

الساذلعلىهمإاكأجمدفدخبضانزشائقكصثرنيم

ئابلعلطعطفيكزلىكأسلزجمثههئمأيخةبم

الناشلصثاظةخعهاأكثأإاألتابمرحبالثاأحصاحةازكاتبخ
وانثاتكأللخشبزنجلماشمخرثءرئمقاتوبهما

شاغلشغلهافيشرصقأهرنعترافنطهااتحتآ

اظروالامهمفاغئهبءجثرمححنءإشرلإومشااة
وقالة

يرصة

ينماواانقحفينقثطثرطايخأهنابييخاالملااكاضاحباذنماال3
لبأوطيبيتحماصمأيقآلكأنجذيدسالحيتث

احماثالثةشحهرافيثإلدبهلىمحاؤربحنكاناينعنوطلإ
ءهاأللطامعخكالعلجهااحافىلربذجمأعافيالتدسلىادأ

اوطلرصناواجمالبعاافىكهدناالشاللىربوضق
محالل1وبيضابميثاالوصمناطالترىزالالثىمثعهبوأ



01

بمعطاليسوجيدامميدالرئمبااذتريكسىيايىإ
اللهواهفالىاليعثحهدانكبرتاففطاليومبسياسةزعتأالإ

ئمثالخطاكاأبانسةوليلةفدالوتءمبرلثأبلى
ذباللىقضاديلفيزيتكصياخيعهاوجيهاشالفراءإ

باحذالاجزألكمثغفاصامصطلماخهاجمرعليكأث

قفالمنازلوشماالبصباالصوىبخئلفالريموهبت

المخالىبهابزناانعريهاواهنحيممامحمالمععلياصيافدآكزبت

سرباليقتاداتشئيئيإلعوصسالعيارضياطفلةءبيضاأؤخلك
هتنالكيرمةمرتانفعلتإذامخطرمناصةخ13لطيفةأ
جمبالكيرهونةعليهقيلثيابهازهاهىايحااذإهاإ

وتسهالىمسلناحهسباهنبمافوقهالولبدانايمثيالنقالمحقفص
المجمالىلدىكالمجمانمتنتيهأعلىحميمفبضكاناكفتاذاة

عالنظردارهاادلىبيالر1اهلىاذرعاتءمنتنورثا

اقناتشحضرهباهصايماكاوابخوئماالينظعرت
احمعاليسماروالنامشعالىتاليفاانكاكلهصباكفقالت

لطوإوصلديكولوفطثاارأبفاعذاإمرخئهتفثلمث
وهياعيريخذىبغصنهصرلحتحمتواتألمحلىتنازخنافهـالآ

يذاللافيصعيةفذورضمتمناورقالمحسخالىفحرنا

هنصدينروالصمالطدقالنامماففاجرحلفةدهبااالحالصت



01

صالعليآلطالماحيابحمؤاهلهاهانامبعداليهماحمولهتاات

والبالاظناسفكاقعامعلبمابعلهوابمهعشموفأفاجمحتإت
بقناليسدالمرءليقئلىاليكرشذخنافاكطيطيغطت

اكعالكأنياليزرمسننئمضاجىالمقرفعأليقهلي
نجنمالوليسرحبذيوليسهفيقئلنيفمصبذقيضاو

الطاليالرجملكاقطرالمهنوئةفمادهافطرتوفدليقنلني
لدفولسىذكثاالفتىالندعلهاكانانسالىعالتا وثد

افوالمحاريبفيكنزالنارهلاالنسآذكرتاتذاعليها
اصماا مكسالالمراقفلمجمايطنندظتادجنيومعدركوبيت

المذاقضلسالعذبمحنوتجسودماوساألالإللجرسفليلة

اعتمأمنصورفيالطافكالقناوالعرانيىالمتونالط

لضئألبتضأل1المحلمالهلصيقلنالمنىسابلالموىيتبعنأساو
فاكوالاللىابمقاحمأولستالردكخشيةهنعنهنكطصرفشا

بالويتبعنابالىبنايقو3بالجملعلىبالاناال

الالشمائلجضبهأخافةبنانهالغيورالشغاياليحيمى
الخالالزياصاوفيفيالغثانيقئيلوكوألالطرىعنهفيقصهر

وخكأذاتكماعبااتبكثاوائلذهجثاثااركبلمكأني
الاجبعدكزةكزكمالخيلطاقلولماروفياالزاشبأولم
جوالالمجزاؤخهديكلعلىىباالمغيىيخألتهدوا



1

االنأعألشرقاتجمبتئثاعأالنزكاتيماعبالظاالثسليم
درالاعلىبدفاللمعانحها0011الكىا نلثوجماسمايعيىمحهوحم

ضالرأئدهالوفينلغعمثاكناصدالطاةا وررويممادءأومد
حعطالبماإييماصكوجادتحاهالرهآحاطرافأتحاما

11مخوالرثراوهكآكاليتثاحلجالمجرياترزدءلزهـآ
إأاأاالىدحمثراوشيواكرلخثهلجنلماباسربهاذعرت

أأإلابماكقييئقىقأبمعلىشكدزاذتحبماهدنالصثألحابم1اصثامم
إارشوذبماخنالقراوالروقطوأثأهابيأمفهلروفخكزء

الالمببعلىت3حاذعدافطوكانايخةثورييىمنأادتقع
اللمأليااحأسأاحىالصكةتجالمحناحيفءبدخااكا

شدص

ززااوزذحالحباهنجرتوؤاربالخذجماخزانتخمائص
الباليدالمحمحفالمنالبأيهروللدىايابعى5رطعاالطيرقلومىكأن

لامئاواقااخابافىيمطتحيمالدثااسثاهاثافلأ
ةةلماثانجلالموابىيدرلىرر6للهولهداسىنماولحا

ااةوالاإنطيرلمخعزبرببزكلممةطرفبرحعيضبيددشدتنىأوماإلمرولأأ
ثعبهبخاعحيدشئصول

تلى3رااتاكقلىعالعأصافابدغثابابلثلدغ إ أ
ليالثشسبماياهـوجرقنلىئمخناكركنا
حءمثىبخدحت



01

وهزاهبمماتلىأرصلناهعترفافييمشجتإأ
هافاجابأثأأ

اطاولمجعاوللالمحطلومنهمتفاائااحتىهـفدئةفيماسوهلجا3اتسبناوكمااأثإ
الاومحروثفد1نطعدعفرافيناياممففايظتة
الحزمهنكآخهافدنطقتةمالؤتجنما3محايامتر

الهقالبالقومالخيللذاتثافىالوثركطبعدواتقئتكل
وفالأاجمه

أوشالضانيتماكاهمتجمالىدمعمايناثاة
مجا4تتءاللتقىظاللفيأوجدولل

هالمحتالوخثرمارهتللىوإبكرلملىهز

ءشوللبازلومحصاحيقنروثطالرضكفرألمخحأع
زأغ

اثالصاركهاصتأطلحىانائمفامحهآ
واطأللالريمتلنهشبوبوهمردكأخهاأخ
تعدووندإشدالغزالوأدأمحالزبطنكآأ
يلس2رتحنزبرأإلوإعابينألعدداترءة

4اجئالخونهمنللقلبوصديثدهيطهتوغائط

اؤالرفرياناتامحميورعلييمارححصابإ
حياالعفنصئبهاخهدخنقدهـني

41



01

إضثاخرطوتثاىلغويرطلوبدحاخها

لويالخاكاازرمحابهصغيرااالفرضاتطعئم
احيالأيرزقثافوتا2أورالذىخزانفلولهي
اسرابهارعالتكاابفيرذاتوغار

افعالتبروبالمجؤإذهبثوثحرشف3أ
لالراشقاهماتفحمباحذافيجمتها

ضرهوتهنرهوبدهفىنابحنيهالةسحوقال

اأفايخاالنوماطالحديمحميدحراسعلطالطوالىاتا
الجعباالمحديثليوبإنليأبنهابةبعيدلمجلطفقلعت
اهسافافيجمرحاباصاعرووكاملأبيضاللعنفقال

جمرعةعروبنبنشرحبيلىفصلفيوقال

دارهاوجدحوعقريربوعافلهاالإلراجمالةفخأال
المفارهايعتبئناهاكلرفابثعمجاالءاللحاأثأ لر

سالمانفيظجارااذنووالوربيمرجممفاتلىاعففماأ
قانماتحؤدلذاضصبابلدىبجارالعويروالفعاوإفعإ

وفالة

جمرأرالعمماتلوهاوالومكاآستتعثعلبافى

جثمابموإخوالنايىشيلمجيضمااللهيمينكلإ
هااوإيىثالكاثمالحيةتزورالضباعحقىات



01

نجبداوهوحنظلةابنهالثبعوفبررسبيحؤشل

القيعىباهركأيمبنزيدمناهبنسعدبنثهسعبدبختية

ويذمةبهبعزضسببحفقالسيئايعطهفلميسألهفاناه
الغمامعاجهمالففألبلبلمغززنزلضادارالاقاها

ياينامألجارالبيترضيماكاذأشتامغززأبخحماراللقا
ذلكعلىةمجبباالفيمىامؤففال

افدامذيثضبيتالتفحطعاالكشيعهاالديارلمى

رامامحاننعاجكلعثىقعالعمفصمغااللحيعافصاحئين
يامحعادثفبلولميسوفرتفاوالربابالزداز

خذامآنجأبمىكماالديارنيكطلعإاالمحيالطللعلىمحوجا

يسمامبعاحتستبيكإذجيهالهلثهماذدار
الفداموظافيباتككالىأنبهضكالفوهاازمات
صرامحينشوكانهنكالخلبعاقرراظعاخهنانألترك

سالمءاوظباالشقائفكياروادعاالعبيرتعئلنحور
هدامصيوخباكرهنعثمىاصثالدياركأنىدمنفيفظللت

شهباماوكرومنةخمرطمنهعتقالغزالمفىمموتا
بعظامخبلهءاطيخامومسلسانهاصاشارجهاوكأدأ
صامطرفيالنعامةرتكافيهاثمتاعلتمومحبأة

دامرثيمدهنعمثهاءعوجاخففماالةقوئماعلعهايأث



01

ةصعرامعليلصربهآهرويىانيافمريفقلضااللتضرعئيجالت
ابعالمالقرسالمةجعتوانافةخيرجزافزيت

ارمامعافلهنرالئماكتيفؤوصيلبدرفكائما

اهابتخثاناكظئنيرسالةمحرضتاتسبيعاابلخ
حزاضباشدالآاالتميمااءالوعيدفانىهناقصراليك

ممبستطشمثالآثاضلأا1دال4نالهالحريهالبطلداءنازل
أفياماسنحىتالماثانومثاقعىماالمنئابعد1اة
ءاحمامماورهطةيزيىىإلوهكانهفدعرفتآبنكيشةلىظ

عالمآم3فاممىبوح01الجاألفخعلألءلمحأالذنا
ام5داربخيوأؤالءودصتهاببلديتأفىواذا

تعلبةفيتهندسبنإرصبخستجفياصدتالمعلىيمدحوقال
لهووفىنعةللبةاةشىةمابنذرااجارهوكان

شمامهنالبواذمحضعالحفشالمعأثطعلينزلتاذكاني
الشاكطالملكبمدررالالمعلىعليالعراقفاهلل

تاالماالملكرضطترلىحماقرنيناذينشاآص
الظألمهصابمتحمبنوجمرانالقيسآهرئافرحهثما

ابيهقثلبلغهحينوفمال

ااموناعلينااللبلتطاول
اناهعشريمانوتلمحئون



01

11تتيم

تمحموألهلتادانتا
بالمحيهاخوئهءالسماءهاالمنذربنلحينوقالىأيم

الذاهبيناالمالولثلىكطبشئيناشلب9فطثوأاليائج

ايقئلوئاالعشيةلمجساقوتلحريرنجاإيخافياضءأوثاث
ديارجماهريقاءوإكادمااتصآكهصءمجمىثلزحمه

مرمليناءباللسهاثرلالتلتءإشألبمتةأصلىالفلخ

العيوئااحكعاجبكأتنترعأجثبإصائراأننحطلإ
وقال

يماعسيبوربالزعخعأ4كنيظنى4اابسلتآطلمح

برالنالكاقحتبئيناةيخةخاتصابإاكأضأإنىديار11

فرالطهوعأفاألعيفأنجهآحبمةحا1اسيىيلىالمطاءة
جيانوجةآسو3ماإذإلشمفحجبمافهآإربذغ3تىفآهـفات

يراممااكلصةتءطقأرتؤححركأارأالنة
يدائلىاذااماحركتاحجميتأقئءبحىناألمائنطرإخالو

والليانراقحبعليتيىشءغارتفياردوجارإشواقئج

الندىااتاحثيالركضومسحجرىاذاواصيزدأدربىلذءل

متالئناتعقادشدلدأتسهيألسبءصءأءلى5بذت صصىاو
صلهاتبشيظمتيطثتألنبأئهحمةالوبئهنوصيض

الغئثارأدالمحلبءكمعممثاظااهدبرمحبللمجحثئاأمخمثيتإ



11

االطألرورفياللدنكعرويالرضامتنهقاودلجناهاافاأ

المحسانءالنساالنشعاتهنفانفانكالدنياهفآخأ
صءء

إنيازاوإلمإباتحعاصمنهاكائددمراايبيخماكاالرامن15

تبحدراروعيناالالماليمرعأهاالحلنهانيةذكأن

ونهطألزروتوفىاهـسورشرديمهدولصكحبمعهاحقلىت

يدهاالتدهنالماقرلهانمحجسلىءأمزإداإكأأل
وقالغ

فرفافديذبلبيفددارسكيرهنازكالمشوقطذاأصافي5

المثاؤافيسوادالليليكدتبهيمرتةإلليهقطعلىوخرلبأ

النفياتغ4ولحببنبانهيرباشآتزألج3
أوقال

ازهاردمغأ7الئاعفصورمعممبءعرفانحبدبهرمحطحنففانبكؤ

رهبانامصاحففيجمعأزبورجمفاهـعليهبعزفيخاتأإأ انالشجمرقستمعمايبلصذجمحالمجاجمذكةاراة لتدل
وثالنحذاتشيبهنكاكطاكاءاردااجؤلطدهرتخفا
وبخزاسواهشيعليفايسمحإللهانهجمزصثلمالمرءاذاإ
اكفافيكالقزتخففءحرجعليبرطلةرطفيبرففاها01

فمفدانيعناابملىفحكنثكانلهى1روزت3روبلىكرفىفياربإ
ونشوازرغاثجمعابينتفقاهيالمجفدبعثتمححدقونحتيان

ح
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ةمذعاناافينلعلوثفاتعلينياطاقطعمتبعيدرفدصوحرق

حضإنإوطففيهكلروتعاورهبطتهقدافنااكالوانوكيث

كزوالوارهـيرصجريافانينسكأللهقيليخععيكهيكلعلي

خههـألردشمارئجهنتمتقلىبحقألهعفرانضرجتالظياىكتيس
ا

ب5إ

آأعاندحجالساهـبعامفطعتمضلةالعيرقنرممبرفوخرق
أةإفاضصاقفيمناصصلحمنكامالبركنهالمطايااركاتيدافحا

أاكانء1صدفذفيارالعارؤدباأيعبمكعألنايألوجمر
بربالجسانالحزةالمججمادرمماااومخزاحممألكتحىبمهطوت

اأ5ببورأهنشمحواكرعثهبادناكانالذيالمجونوحماترى اء

إةرحطةعوفوبنيبخافينةالعويريمدحوقال

أغرراونفيجأرايمممنحنئهمدوخعبماسىفوماكحتمانالا
حشنتكهـ6البلثفبداسعدورهطهالعويرهثلمحويروهن

قفىةعدصظتخدشالوجصيتيةطارجممامحوثيالب

قدبهرأتالعألبالتابهوساراهلهالمضللالمحطبلغماهم

برحئيززرهـالبايمازايريهمأفقداعمبوااللله
وبورانههـالزءنتلعىايضايصصوقال

نمازاأنمثإراقاملكلهعروهـةالمللصأيعدالمحارث

فيإواتتكاأتغههاناهاجرمبىشميبنيرهجما

ذخالتألىذاألمثهعإجرمهمفلريمشهابنوشعبى
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اللهذهبتلماوقال
ءض4

ولااجملتههـافروقكاألصعزىنجات3يمناال
5قيكل

الويمااالنجافىلأكتقدرمعتارخمارباتربم

سناكاأنىألآناأرفتثاحااليمافاماذا
اروصاإتتتةعط3امححابحضصاعشوح
ور5عتمرطبلىوااقطاوسببتنافتهأل

لصندفيصرايإاءاهرافىحمرالمحولتالمثبم 3فاال
ةا

صثذاالتراسرويفيإبإةجصئخلماالخنساآفالت
فئاتصبر

اؤرت1فىتةإلمربر3لةضذاثهدااعهدهـ
يرص

ألثذهدققرإط1ذحصعخإنجاامفزرارالولدإناتيعا
أزخحثخزجوارحصده1فيعلحهاثذاكاذوممطتمأ
آ

لوقاالكا
فينبداكلييأفيلم5اصندا1إغتحكبراوإيامخئديوفد31

إبضوأثملمإفى1داأالىاديمإلحاابدلىقملىبمفردأإ
المنقنبفأادتطارروطاآطخالحتالكرآهوعيننم

ثمبمهلفاخرجنألؤخءحررصإدرهيىالوبروللحمافأفللسوطأأ
نهزئخ
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مشرمحبءانحممنوصهونهنجائبخوضاشععانوالحنابا11
وقالأ

عسيهثافامهاهقيمسوافطتنولوباالخاثأجارتنا
يبللغريببكريوكلناكريبانأاأمإرنناا

كريصتصوهمنافالغرلصانشنافالغرالةتصلعنافاإ الى

الوأ

سرحيالمحيبنهعروفةجرداءتحياكاواكهاشالغارةاشحمب3قلى

صهـ5لهااذقاعماءهـءا هنصوزوراءنمبالكخدعليحمبهامن

هئهأوتجييحمغرةالحتهتهيلةونداليأءإأصاتبحىأ هقيواليطنزيمولحيهاجزبموجزبها
رست6

هدوبدالمتنلطالمجافادحةنحمارصتهوإلرجلءفديدلت1نر
كربيبهحطرداللونصبوالةمحدرررءوالمثمهرءثالما

الذيبرالمرفباالفطالقعاءمحهتاحنالمافاضكطأطة
أأوقال

عيدافلياالتذكرفماجدايهالننفسكأذكرتاة
لماهسفقيداكنثوايامصااترابهاهنلىتتذة

11اهنهاصدوفىازمعتصبعتظاتدالمعاللهوكأ
اليريدأثوركيمتقاويهفملحهيصريونادت
دامعبفاصمدالفرائىسبمصفيازدحمناعلىاذاما



اا

وفال

يأتمزالمؤهاعلىويعدوخمرعروكأنيلتشأط
الشطرافيالظاعمونإمهرالمحىمنافاموفجش

اذاماصفرهرخكاعليطهشهرهحثرةافنلما
وقال

زيرابلطةبطنلنافيوشعباحشعبالشعيينفيانأال
احضرااذاسيطاألمعزالضاحمطعلىبيةكحموبكأنأفصوبتاا

اشفراالمجوننحعصبيقاداوحقطحولناالخلسحبلفولسرلي دإ

هعنفىوخطبةوفال
وفاال

محرشاصتالقطمابمكعتخيكمافليالهالشتريمثمترىنوهاولواناأ
وفالا

النفوسماالمنايافمهظهألفقفيالمحيلكاداأ
أوفال

عشننعيهالمووجدلتلترونحماوتبرحت

وقالا
هولعاباكواهـافلهثومحزيمجزعاالبينهناجرعولمجزعحثأت
أهصرعاالنالنابعلملمفنمألنكأنناعنانصذالوحعثفمنناأأ
وفالأأ

اروادعايومااصوقاليوهاجنافحفيلمايأرىولمارمثإ
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وفاذا اإالوحمفالشعرعاهاثياباكيرهاكمثيابهاهنجعردخف هاأكلاو
لؤ

تطرنذلكفيلناواتكتجحببعدطولهندطرفعك
وقال

رزددالهارمهجنباذاصمكأناركووهمكنهاتف
وقال

التهالككيرالطأللكئروهلماللثائمعنطأللففافاسأال
وفال

اطولىابهالعهدطالتقديمخلىلمجلديةبيىلمناطلل

اواضئتنكرءطاموتحفؤوؤركسرحبهرئادايخرء
انعجلسعائباومتاحاذااحمتجللهناباالطأللتنطحا

ممهألووالصلنددرندورونقوكشمنكعثشضمنفيميمافانيت

االيلندكوالمجلاقطاطىيرا2وحبؤثلوابناقطاوالبوماويخح
فىالرفلطوالرفلةممدقروفرحوبرسوالخيثىاتوعنتلة

هيلسيرهفيالروفينوكبلانجدوطا2مهمامسووهمام

إكلخدكنوقدهعبتعنكمفتوهىبعدالدارنثاعرنتا
بالبدلباداربدلتالتبالذيوهااالبادارسففلث

رحالاوحلنهنطومنمظرالمحفراوهألفاىاماطالاهد
بطلشتهرفئئكالليثوربانععاحسانالبممارومأوى
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ناشمئااهردآلغيدالمدكنعثأسي
بجيةالغانياتاسبههليالى

عكناتهانيفطيراليانكات

عربيةطفلةفليتعلق

بهانظرتلوانهاهقلةلما

بحئهاهعناهفتوبمألبم
بلفافدالوتمأالرث
رهيتةاالفدالصراليفقالت

دفنهالليلفيانكانلنالخف

لذىلشامحرأااكندمحبلفتىافهلت

الذيثالشامحرالمشهورئقتلطلمة

مفلةمحرعينيكهنلةمملت

بابفالمآفعلعاكيالنبناالياا
رفانلىهنالمحببثاديفهيل

مجتهاالفمادهامالقطفتلك
هةوسفولىالناجواالولي

اتحإثصطممثلالىسوطرداح
وأخهاهشتالمجلكوضلمخضوض

البثءآلالالاالأالاال

وإلمقلبالئلهمهىلجيضفياوأ
زينهارجكسوداءمحشقكلة

رطلطتينثالمندكةمنثىعل
ثالمحللاللمحلىالدياجفيمت
ثاتخهلالهمححامفدراهبإلى

ماوأضلبدئهيضملمكهفي
لطإاوغاالاةابوهااذاه

جلجرتإوكيفهاتانبهفؤ

افلاذااإاللثجشةشاوهللمزفة

للفيالشعارطرأدهدتتؤا
ألىبألرالرجالطهاهاتئتق

انسبلاذاهسحاثافلضفرعافاق

والخولقبيلالمواألفما
ازهلوالثماكيعؤيئمتوإله
الفبلدزئةءبيضاحهغهفة

اهثالناحضيئكلفيواالشيما

زجليحصرخكنيالمجلينوحمراخة

لآلنفصلالمعبحهابينبابعندبه

ارتءالآلالأالوالال
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اهلاوالمامهالنيافيقطحتوك3وكمآثموآكاك6فكم
انهلمنكنهاالودقكنوكأفاوثثمابمفوأ

وصلهناولكغست1رسلىدنادووأيهيولوفكاثمفاوأفلوا
ء

مللمإلسعافبلفكماكاوطازلىووالوالسلأسفىوسملمملوجمالفؤ
لاميزسلممابئحاجبيعكإفحمحتتتشإخلوثمخهـصحهنلات
لالصركأمعةشادتا7يئيةتمإيريهضحمحذرخااأةاإ

7

سىورلر

اسادا7امحةأأ
7

الاآلدريةعالضمااحزاخيةابعأايرءنبففغ

اصمكثحعرءناالالناساجمانيأأكنألمعتأاكتىاالقخلتإة

إإاويكاشاحصدإلالوهلإثماطهـثضكلربيةسذثنراتالخا
فزليهنحهمىرإنماوزفثحماتةرجملرؤيذانالتفاإ
بالجلبلفشاددالرمماعلودرصقيإإليخصقيخييمارحجثالتجتهاوالة
أهوالجالبأدفيلفإهـاقشالوإكأبالالريرشهاذلحوالتؤإ

املكبسرعسعآفيساآةتيمنمحاجياللاللححوباكمثبحهـمافن

01افلاذاأللكاثغراآكتفتلهإغدستصلعيكاقأوور
1جمالعلىايفعاوكنمتووأحدهقبا4وتسعيفحاتمفقيدتها

اانفصلجبدهامنالطوقافحووحتىعقدهائقطعفئفنهحاوطا

شغلعنتطايرنمصايمءضياحماشتالالطوفحعوصكأن
أأدالمجلطيةبيفطلللمناؤيالفاترهاهثلاخرفولي



11

وفال1إ

بمالطيلطالتاشانكظيمامكان9لمجبلوإالمجديهتإطلللمن
فاحملكناطالومحنئطفكركبوشحيرنحثأرإعفا

هاعيأ

ارتحلسكنومنسمكانكيرعضرصشالدطرعنفغامحمهتجتوزالتأ
هطلهاتفههباذاماورعدمحائببيىالحوبرقبرجا

امحاشازحلتاسراذاملثاحألتحتاعا1
10000005

فلوالررطآوالرخميلةورمرقوخنطمثق7ضهنفيفانبتس
ههرضة

ثدنزلالخفيعاتفيهاوغنسلةاخدوضألعموغموثء
لطههسيرهءالروفينونحئمارخويدىدفثوسشتو اذأادة

حدجمأثاكلىفيقدميهطلكنطفخلؤهابعددإراإتراوا
بالبالليادارضعتصالتجدثحتاذبأميثلياثتازيحتمة

اللمحالثالمحلطالديياجيتتمعربيةافالهذكاأفتأأل
لوابدهمحصامكدعايديالىبهاانفلوادنجدصاثة

يصللوهاواللهيحعملمكانامححهناهتبزأالنهه بمحسصأ

اكملروهيةالعينينيةجاضالمحشمابمفة2حلراشايةأأصهأ
يخالقندوالعععلثاوتاسفرجلجعةبحدإسنااعامأكأإ
لفماضهرخنيحالمحبإلسبخلةراختمسثنياتجلغؤردابمسأ

التيبياتلحذفكيرمتعرضينالصلفيااالتحيديرلمايألصاإلةرردإتإجماأا
تحىصتتضتتتم
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الشللفلحثطاخانيتييماثيالغالبانتدترمتيهافال
فيالعلشعارطزاالتدانتاكندءفيالشامحرالذيالفاثفحلحثأ

خولوالقبيلإنتمفاالعكمفاقئلعابابنكندةآهإاال
قئلقديألنجميالوبشراوابناالوكطفهفقدههلطنقئلىافان

رصلطهنليايما3إيالاكابثاليايىلأالالأ4ال1
ومححلمناولكنعثدناخاررليلولوونولولوثملوولولوفلوا

ااباخيلنتا1اندنبامنهنلطهتىشثطوممططثطثمطوممطصطآلكاإ
ص

الىاةراصووالةفياةاتقطوحكمكمثمكموكمآمف
رتحلمنسارحنهماكلاشائلمحومحثىعنعنثممحنوعنمحنوعنأ

تكةنماحلليرىكفحافعلىصكافبمنهاوكئطوكفوكاف
بافشععلالشوإعلكامخخعيةصابناتوجدتتألقيناأفلما

علمانجلرثمتاخرىودالصدهفبلةتعسعاوتعععيفإفقبلتها
انفحل1طجدولهنالطوقفصوصوحتىعقدهاصفصكانقتماشإ

نئافيحتأللجنرصإبهحعايمالتناثرتالطووكانضغصوصا
زللمبابهالاياموياليتاناكذا1مدرلد1ذاكفياليت

جربلالمجديةنةطللناوا9لمحتمافولمجاهثلأدخو
وفال

صملااوفؤلص1لخزإممطورجاألموصولالمدامناح

فلامثءالمابطاإذاأنيابألابزفىبهيعلىول



ام

أأجمبصسحمنرصتحيمكزوقالط

عفافضادوطدوتجادفلففزادوسادتجادأفاد
ةوفاال

د5

ودبهرولفبئوفبوكومحبماجئووئقنته

اإطرهاصلحاكاهألصوظل
وقال

لمالعللوهـبهيررجافىشطآدىالىبأفواستاقووفإ
وقاال

االاثرإلغمرراجةأرننمخرلطالدهراصثبركالم
يالاللىولةالسغررمالمودغرياش1ذاالمصاهنازالى

إالرعالمشارقهماالىوساقحيافاقطامديطح

أالبأفيماجوججوجلضسداألثمسترفجتوسط
ألمآناالانالثتملمثاالديئقاتعززهـبعزلمأ

ءإحي

ايساادإمرىءؤطجمبحكلإ

هااثرإيياإتءابوإ
ةقةاتخئامودللا

دثاوكا

4781تاوندرالمهفتحإمحتنسمةمحنئقال




